


 
 

 

 

 

 

 الثانياجلزء 
 املؤمنونإىل سورة  يونسمن سورة 

 

 



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( 3 )                                                                                                                                                          ادلمذيخ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
978-977-90-4724-9 

 

 



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( 4 )                                                                                                                                                          ادلمذيخ

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ..اغبمد هلل الذي أنزؿ القرآف تبياانً لكل شيء وهدى ورضبة للمؤمنُت 
والصالة والسالـ على نور البياف الذي أشرؽ على قلبه القػرآف شاػاهد أنػوارل للقلػ  
واعبنػػاف ورتلػػه مػػو رهػػه وتػػالل نمسػػه لللسػػاف  ػػيدان   وآلػػه مػػر نصػػ     لل قػػه   القػػرآف 

لػى هػذا اؽبػدى إذل  ػـو الػد ر ؽبم  العوارل   العمل للقرآف وكل مػر تػبع   عوأصحاهه أورل ا
 وهعد،آمُت .... 

  انرض أينذ من ا كل مؤمر و سناوؿ من ا كل مسػل  مػا  القرآف الكرمي مأدهة   
شيأنػػذ منػػه شق ػػاء انصػػوؿ ،  وبسػػاج إليػػه   هياتػػه الكونيػػة و  عملػػه لريػػاء رب ال  ػػة 

القواعد الارعية الىت أيصلوف هبا انهكاـ ال ق يػة و رعػو إليػه ال ق ػاء ليأ سػوا  أصوؿ ال قه
صيل الوهيػد شق    على انهكاـ السار عية القرآنية، و عدل اؼبؤرنوف هو اؼبرعو الصادؽ ان

اػبلق إذل البعثة احملمد ة ، وا سنبط منه النحو وف قواعد النحػو شأصػب   لل ًتة الزمنية مر هدء
زاف للقواعػػد النحو ػػة لللػػة العرهيػػة ، وأ ػػا عليػػه علمػػاء البالوػػة علوم ػػا اؼبسنوعػػة مػػر هػػو اؼبيػػ

هيػػاف وهػػد و وصػػور هالويػػة، وأنػػذ منػػه علمػػاء اؼبناػػق وال ال ػػ ة قواعػػد اغب ػػاج وا ادلػػة   
النقاشػػػػات العلميػػػػة، وا س ػػػػاءوا هػػػػه   الػػػػرد علػػػػى ه ػػػػ  اعباهػػػػد ر واؼبنكػػػػر ر والابيعيػػػػُت 

ووػػػػَته  مػػػػر ال لػػػػات ال ػػػػالة الػػػػىت تنكػػػػر انلوهيػػػػة وتكػػػػذب النبػػػػوات  والػػػػدهر ُت واؼبالهػػػػدة
 والر االت.

وهكػػػذا قبػػػد أف القػػػرآف الكػػػرمي هػػػو اؼبصػػػدر ان ا ػػػي لكػػػل العلػػػـو الاػػػرعية والعرهيػػػة 
وال لسػػ ية والبالويػػة ووَتهػػا وال  ػػس  ذلػػس إال للدرا ػػة اؼبويػػوعية رميت القػػرآف الكػػرمي الػػىت 

ل الصػػور القرآنيػػة لسصػػل إذل النسي ػػة العلميػػة السػػد دة الػػىت تػػدرس الهػػاهرة وتسسعريػػ ا   كػػ
 ػػدعوا إلي ػػا القػػرآف ، وهػػذا مػػا هػػداان إذل هػػذل الدرا ػػة اؼبويػػوعية القرآنيػػة ، شػػالقرآف الكػػرمي 
ىباطػػ  اؼبسػػلمُت واؼبػػؤمنُت ووػػَته  مػػر النػػاس كاشػػة ، و  نااهػػه للمػػؤمنُت قبػػد ناػػالً لعامػػة 

لذ ر هللػوا مقػاـ الهسػاف ووصػلوا إذل درعػة ال قػاف ، و بػُت اؼبؤمنُت وناالً ػباصس   وه  ا
هبػػا و ويػػ  هعػػد  لكػػل منزلػػة نصا صػػ ا وانعمػػاؿ وانوصػػاؼ الكريبػػة الػػىت  اػػالب     

 ؽب . ذلس أصناؼ النعي  وألواف السكرمي الىت أعدها   
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ر  ػػورة وقػد انسصصػنا كساهنػا هػػذا  ػواء اعبػزء انوؿ منػػه الػذي  ػبق اصػػدارل و بػدأ مػ
أو هػػػذا اعبػػػزء الثػػػان و بػػػدأ مػػػر  ػػػورة  ػػػونا إذل آنػػػر  ػػػورة ، ال اربػػػة إذل آنػػػر  ػػػورة السوهػػػة

اؼبؤمنوف وكذا انعزاء السالية له هس سَت ارميت اػباصة لؼبقرهُت هيث أهن  لعلػو شػأهن  ورشعػة 
ويػ  هػُت شيػه ش ػل   و  ؛انسصػ     تعػاذل خباػاب نػاص    نػامي كساهػه منازؽب  عند   

وهاػػره  دبػػا أعػػدل ؽبػػ  مػػر  ،شيػػه أنالق ػػ  وهػػُت ؽبػػ  انعمػػاؿ الػػىت توصػػل   إذل ذلػػس ال  ػػل
منازؿ اننا وأصناؼ السكرمي   الدار ارنرة وألواف النعي    عنة اػبلد وما تقػر هػه أعيػن   

 مر اؼبؤانسات الؽبية واؼبالط ات القد ية والعاامي الصمدانية.
ميت شحذا ؽبم  انشراد اؼبالوهُت وتقو ة لعزا   الصػادقُت وكاف  ر اهسمامنا هسلك  ار

 وتباَتاً نرواح الناه ُت مر السالكُت.
   :أف هبعلنا من   ومع     الدنيا و ػـو الػد ر وأف  ػدنلنا   قولػه  نسأؿ   

                                 معيػػػػػة النبيػػػػػُت والصػػػػػد قُت  وأف  نهمنػػػػػا  ، )الواقعػػػػػة
والاػػ داء والصػػػاغبُت إنػػػه ورل ذلػػػس وهػػػو علػػػى كػػل شػػػيء قػػػد ر وصػػػلى   علػػػى  ػػػيدان   

 وعلى آله وصحبه و ل .
 هػٖٛٗٔمر صباد انوذل  ٕٓمساء اعبمعة 
 ـٕٚٔٓمر ش ا ر  ٚٔاؼبواشق 

 
 
 

 ال  د : اعبميزة ػ ؿباشهة اللرهية ،صب ور ة مصر العرهية
 ٕٓٓٓ-ٓٗ-ٜٖٔ٘ٓٗ٘تلي وف : 
 WWW.Fawzyabuzeid.com :موقو النًتنت

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :الليكًتوىنال  د 
fawzyabuzeid@hotmail.com, 

fwzyabuzeid48@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com 
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  ٔٔانزسُخانزسُخ  ؤهمؤهم
ddddddddddddddddd 

  سعبئم اهلل نهًؤيننيسعبئم اهلل نهًؤينني
   ر الة إ ناف وشبانوف لمؤمنُت   كساهه اؼببُت، وصبلس اأر ل ر ا ل ل. 

وكػػل ر ػػالة مػػر هػػذل الر ػػا ل كبػػر ُماػػالبوف أف نقرأهػػا ونسػػدهرها ون  م ػػا   نعمػػل هبػػا، 
     نف   قػػاؿ لنػػا: ، وال عُػػذر لنػػا ولػػو   تػػرؾ ر ػػالة واهػػدة،لننػػاؿ هبػػا ريػػا          

                          (ٖٗ النحل. 
وهذل الر ا ل ناصٌَّة هنا، ش ي ناػاٌب مػر اغببيػ  لاهبػاب، ومػر القر ػ  ؼبػر قػرَّهب  

ؼبػػػر كسػػػ    ؽبػػػ    قلػػػوهب  اليبػػػاف، ورشػػػو عػػػن   اللاػػػاء  وشػػػس  ؽبػػػ  البػػػاب، ومػػػر   
اػاهدة والعيػاف، قػاؿ ؽبػ  صبيعػاً:    وععل     انوذل وارنػرة إف شػاء   مػر أهػل اؼبواغبُ 
          .... وهنػػػػاؾ ناػػػػالت ُأنػػػػرى مثل ػػػػا هكػػػػى   شي ػػػػا عػػػػر أهػػػػواؿ

  شاػباالت اليت تبدأ هػػ: اؼبؤمنُت،                   ننسبػه ش ي،شي ػا أوامػر وشي ػا نػواه
 وننس ي عر النواهي. ،ؽبا ونُن ذ انوامر

،عػػر اؼبػػؤمنُت كاػباػػاب الػػذي    ااػباػػالت الػػيت  سحػػدث شي ػػ   ُ اػػوِّقنا  معنػػا اليػػـو
شعنػػدما وبكػػي   عػػر اؼبػػؤمنُت  بػػُت منػػازؽب  ودرعػػا   وهيلػػا    ،شنػػا منػػازؽب إذل أهػػواؽب ، و ُعرِّ 

 هواؿ.و ُرره  ونوره  لناساؽ إذل هذل ان
  نُت طواؿ، لكػر وبساج ت سَتنبا كما  نبلي منا إذلكبر هصددنبا ارف وار ساف اللساف 

  نأنذ من ا كالمًا  سَتاً قصَتاً ُماَتاً إذل هذل العبارات القرآنيات.
             : 

 ،مناصػػ  عاليػػة إذا هكػػى ل أف   نسػػدهر قػػرأل و ودا مػػاً نالهػػا   القػػرآف عنػػدما ن
اً ومقامػػات الكػػراـ والسكػػرمي للمػػؤمنُت دا مػػ ،وعنػػات اؼبػػأوى وعنػػات النعػػي  ،ودرعػػاٌت راقيػػة

                                                           
 ـٕٙٔٓ/ٗ/ٚهػ ٖٚٗٔمر صبادي ارنر  ٜٕالرز قات قبلي  -أرمنت  –انقصر  ٔ
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 هبعل شي ا العمل قر ر اليباف.
مقاـ، لكر دل  صػل إذل   يكوف له إكراـ، وله عند   مر ودل  ُقرف اليباف هعمل، آ

ريػاء رشيػو الذ ر آمنوا وعملوا الصاغبات روبػًة    ؛الكراـاؼبقاـ الذي وصل إليه اؼبصا وف 
 مو هذا.، ال  سسوي هذا الدرعات 

  فًم انظبحلبدفًم انظبحلبد
 :معناها       وكلمة 

ة ر ػػػوؿ  ، وتيقنػػػوا مػػػر البيػػػاف نَّ الصػػػاغبات مػػػر كسػػػاب   ومػػػر ُ ػػػ أوالً أهنػػػ  تعلمػػػوا 
ليكػوف العمػل مقبػوالً نف هػذا  ؛ة هبيػ    ومصػا النَّ العملي نداء هذل الصاغبات على ُ ػ

 هو ميزاف انعماؿ.
عملػػوا   وأعػػاهن    دبػػددل، ش ،قػػوَّاه    هنػػورل اعسمعػػوا علػػى رعػػاؿوزميدة   السأكيػػد 

 ومصي . الدنيا مساب ُت لغببي ، ليكوف عمل   طي 
د ي   هاؿ ه ػرة النػ ، وأر ػهياف القرآف هياٌف نهري، وأان أر د أف أرى السابيق العمل

شيكػػػوف   هػػػاؿ رعػػػٍل ورلٍّ يباػػػي علػػػى قػػػدـ النػػػ ، هػػػىت  أف أرى السابيػػػق العملػػػي   هيػػػا ،
 .ة هبي    ومصا ال نَّ أعرؼ السابيق العملي الصحي  لكساب   ولسُ 
عُػػػد عػػػر هػػػذا وؼبػػػر ا  اغبػػػَتة  للػػػذي هػَ  ال،مػػػر يباػػػي علػػػى هػػػذل انطػػػوار هػػػل وبسػػػار  

 يػػذ هػػذل انوامػػر والنػػواهي علػػى نالصػػحي ، شيقػػرأ   كسػػاب   ودل  س ػػلَّو   كي يػػة تاؼبػػن   
ولكػػػر لػػػو ذهػػػ  إذل  ،شيحسػػػار  أـ أشعػػػل ذاؾ شيقػػػوؿ: هػػػل أشعػػػل هػػػذا    ػػػيدان ر ػػػوؿ  ، 
 .وانولياء اؼبقرهُت شسي د اؽبدا ة الصحيحة اؼبُقرهة إذل  بيل   ،انولياء العاملُت
   :   قوؿ لناولذلس                        (ٔ٘ لقماف : 

   عرشػػػوا الار ػػػق،أنهػػػر إذل  ػػػبيل هػػػؤالء القػػػـو الػػػذي أانهػػػوا إرلَّ واماػػػي نل  ػػػ ، نهنػػػ
، هػػػدالً مػػػر أف أتػػػول   الكسػػػ  واؼباػػػوالت ، ننسصػػػر علػػػى ن سػػػي انمػػػرووصػػػلوا واتصػػػلوا
علػى ال ػور، شأنسصػر الار ػق ، إذل ما أهليه   سسبدد ولر أصل   الن ا ة ، وهياواؼبخسصرات

 ،ماػػى علػػى هػػدي النػػ  الاػػ يق ،قيػػقوالرشيػػق رعػػٌل مػػر أهػػل السحار ػػق، نػػذ الرشيػػق قبػػل ال
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وويو قدمه علػى قػدـ الصػد ق  ،شا سباف  بيل أهل السحقيق ،له الار ق هىت كاف   
أف نكػػوف  ، نسػػأؿ   اهػػهمُت الػػذ ر ذكػػره    كسإذل طر ػػق اؼبقػػرَّهُت واؼبُكػػرَّ  ش ػػدال   
 من   أصبعُت.

  هذاَخ اإلميبٌهذاَخ اإلميبٌ
                       دل  قػػػػػل:   ػػػػػد

أولى نعمة أعااهػا لنػا   عػل   عػالل،  واليباف دباذا   د     لليباف،لكر رهب  هعمل  ، و 
وقبػػػل  ،علينػػػا أنػػػه أعااهػػػا لنػػػا قبػػػل إهبػػػاد انكػػػواف، وقبػػػل إهبػػػاد انشػػػالؾ  ومػػػر ش ػػػل  

هػذا اليبػاف أعاػال ى نبينا أش ل الصالة وأمت السػالـ ...   ود انمالؾ نهينا آدـ عليه وعل
ولػو  ،دل  ًتؾ ويػو اليبػاف   قلوهنػا نهػٍد  ػوال ، هىت أف     قبل القبل هد ة منهلنا 

  ـ اؼبال كػػة عنػػد  : أكػػر  كػػاف مػػر                          (ٕٕ هػػو الػػذي   ا ادلػػة
ر وهػرل ونػَتل عػشيػه كنػوز أ ػرارل    أعػزِّ مويػٍو وب ػا       القلػوب وأ ػر كسبػهكس ، 

 :صبيو الار وانشرار، وهو نز نة القل  وال ؤاد، ولذلس قاؿ 
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٳ  ِإ ًَّ ٘ٳاي ًَّ ًځ    اي ٘ٴ  لٳلٳخٳًځخٳ ًڃكځ ٘ٴخٳ ًڃكځ ُٳ١ٺ،  ؾٹٞؾٹٞ  خٳ ًڃ ُٳ١ٺ،ظڂ ًڃ ِٵ  ؾځأځيڃكځ٢ؾځأځيڃكځ٢  ظڂ ِٗ ٝٵ ًځ ِٵعٳ ِٗ ٝٵ ًځ ٔٵ  عٳ ٔٵَٹ ٙٹ،  َٹ ٙٹ،ْٴِٛز ٔٵ  ْٴِٛز ُٳ ٔٵؾځ ُٳ ٘ٴ  ؾځ ٘ٴأځؾٳابٳ ٔٵ  أځؾٳابٳ ٔٵَٹ ٓټِٛز  ذٳيٹوځذٳيٹوځ  َٹ ٓټِٛزاي   اي

ٖٵتٳدٳ٣، ٖٵتٳدٳ٣،ا ٔٵ  ا َٳ ٔٵٚٳ َٳ ٙٴ  ٚٳ ٙٴأځخٵڀځأځ ٌٻ   أځخٵڀځأځ ٌٻ قٳ {{قٳ
ٕٕ

  

                                        ٍٍ ٍٍ (ٗٓ ش ذا النور هدا ة مر    النور 
     قلوهنػػا هػػو الػػذي هػػه نسس ػػيء  ػػسودعه   اهػػذا النػػور الػػذي لنػػا مػػر قبػػل القبػػل، 

هياتنا الدنيا، وهػو الػذي   ػد نا إذل القػرآف، وهػو الػذي هبػذهنا إذل هػ  النػ  العػدانف، وهػو 
ذل اغبرص علػى طاعػة الػرضبر، وهػو الػذي  ُن ِّػران و ُكّرِهنػا   إالذي  ُادان   كل وقٍت وهٍُت 

وهبعػػل هيننػػا  ،عػر ه ػػرة الػػرضبر، وهػػو الػذي  ُقػػرِّب هيننػػا وهػُت اؼبػػؤمنُتاؼبعاصػي الػػيت تباعػػدان 
علنػا ن ػرم مػن   وهب ،مودة وؿببة على الدواـ، وهو الػذي  ُن ِّػران مػر العصػاة واؼبنػاشقُت واؼبػذنبُت

الػػذي و   صػػدوران وهػػو نػػور اليبػػاف،    كػػل وقػػٍت وهػػُت .. كػػل هػػذا للنػػور الػػذي ويػػعه  
ُل  ػعينا   اغبيػاة الػدنيا، ال ارف أننا علينا   الدنيا  نسًت هذا النور ونقوِّ ه، شلو  ًتانل  ي ِّ

 :وكيف نسًتل  قاؿ 
                                                           

 جبمع الززمذٌ ومظند أحمد عن عجد هللا ثن عمزو رضٍ هللا عنهمب 2
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ٕٻ  }} ٕٻِإ ٔٳ  ِإ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٛٵدٳا٤ٴ  ْٴهڃتٳ١څْٴهڃتٳ١څ  نځاْٳتٵنځاْٳتٵ  أځذٵْٳبٳأځذٵْٳبٳ  ِإذٳاِإذٳا  ايڃ ٛٵدٳا٤ٴضٳ ٘ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  ضٳ ًڃبٹ ٘ٹ،قځ ًڃبٹ ٕٵ  قځ ٕٵؾځِإ ْٳصٳعٳ  تٳابٳتٳابٳ  ؾځِإ ْٳصٳعٳٚٳ ٌٳ  ٚٳاضٵتٳػٵؿځسٳ،ٚٳاضٵتٳػٵؿځسٳ،  ٚٳ ٌٳؾٴكٹ   ؾٴكٹ

٘ٴ، ًڃبٴ ٘ٴ،قځ ًڃبٴ ٕٵ  قځ ٕٵؾځِإ ٕٴ  يٹوځيٹوځؾځرٳؾځرٳ  شٳادٳتٵ،شٳادٳتٵ،  شٳادٳشٳادٳ  ؾځِإ ٕٴايسٻا ٙٴ  ايَّرٹٟايَّرٹٟ  ايسٻا ٙٴذٳنځسٳ ٘ٴ  ذٳنځسٳ ٘ٴايًَّ ًَّ ٘ٹ:   ؾٹٞؾٹٞ  اي ٘ٹ: نٹتٳابٹ ٌٵ  نځ٬نځ٬  نٹتٳابٹ ٌٵبٳ ٕٳ  بٳ ٕٳزٳا   عٳًځ٢عٳًځ٢  زٳا

ِٵ ِٗ ِٵقڂًڂٛبٹ ِٗ ٕٳ  نځاْٴٛانځاْٴٛا  َٳاَٳا  قڂًڂٛبٹ ٕٳٜٳهڃطٹبٴٛ {{  ٜٳهڃطٹبٴٛ
ٖٖ
  

شنبسعػد عػر اؼبعاصػي وال ػ  مػا ن ػر من ػا ومػا  ،نسًت هذا النػور شنحر كبساج أوالً أف ال
ة نَّ واؼبواصػلة   تن يػذ ُ ػ ،اعػة  والقباؿ الػدا   علػى ط ،ونُقوِّي هذا النور، هسقوى  ، هار

 .هبي    ومصا ال 
  شسػُيعاينا  ،وماينا على هدي ر وؿ   هعد أف نبسعد عر اؼبعاصػي ،تقينا  اشإذا 

ومباي علػى يػو ه   هياتنػا، وهػذا الػذي  نبلػي أف  كػوف  ،  قلوهنا كاَّاشاً نورانياً نسسنَت هه
ال  سػػسايو أهػػٌد نداعػػه، وال   ػػحس عليػػه، ننػػه معػػه كاَّػػاؼ عليػػه هػػاؿ اؼبػػؤمنُت أصبعػػُت، شػػ

   :هدانله                           (ٕٜ انن اؿ. 
 ئوهػػػُت السػػػي ،وشرقػػػاف  عػػػٍت نػػػور تُ ػػػرِّؽ هػػػه هػػػُت اغبػػػق والباطػػػل، وهػػػُت الايػػػ  واػببيػػػث

 هػىت شػياطُت النػا وال الايااف أف  ُو وس لس، وال ،وان وأ، شال ت حس عليس ن سس
شػػيااف : ))مػػو قػػوؿ هعػػحل الصػػاغبُت ، سػػسايعوف أف  لممػػوا هػػس و ُبعػػدوؾ عػػر طر ػػق   

 .  النا أشُد على النساف مر شبانُت شيااانً مر شياطُت اعبر
شعنػػدما تقػػوؿ: شػػيااف اعبػػر  ، أمػػاشاػػيااف النػػا صػػاه  الػػذي ُأعالسػػه وأماػػي معػػه

علػى الػوداف   ُػلِّػ ، وكمػا قيػل: الػدِّيِّ  ر شػيااف النػا  هػلعلى ال ور، لك أعوذ لهلل،   رب
  قل  الكياف.

    عػن   شيهل ورا ي  ُز ر رل و و وس رل و ُقرِّب رل اؼبعصية، ولذلس عنػدما تكلػ  
  : القػػػػػػػػرآف قػػػػػػػػاؿ                                                   

 مر الذي ورد أواًل  اننعاـ ٕٔٔ)
وبػاوؿ الو و ػة، شعنػدما تقػوؿ: أعػوذ لهلل مػر  شيااف اعبرالنا ننه اننار، لكر 

 و نس ى انمر.   ر  رب و  ،الايااف الرعي 
                                                           

  نر اهر ماعة والًتمذي عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٖ
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و ػػػدور هولػػػس، شػػػإف دل  سػػػساو اليػػػـو  بيػػػت لػػػس لليػػػـو  ،لكػػػر صػػػاهبس عػػػالا معػػػس
 صػػنوو  ،لػػس آنػػر الن ػػار و ُ كِّػػر و ُقػػدِّر و ُػػدهر السػػارل، شػػإف دل  سػػساو   اليػػـو السػػارل  بيػػت

 ل لُيوقعس   شرؾ اؼبعاصي، شيكوف شيااف النا أشد وأنار مر شيااف اعبر.يَّ اغب
هد أف  سسخدـ نور   الذي كسبػه وويػعه    الف  سخلَّص اؼبؤمر مر هذل ال    وكي
   رب العػػزة:ويباػي هػه   النػػاس، و ػدنل   الرعػاؿ الػػذ ر قػاؿ شػي    ،قلبػه             

                                        (ٕٕٔ لػػػػػػيا   ارنػػػػػػرة ولكػػػػػػر    اننعػػػػػاـ
 ، وهذا الذي قاؿ لنا شيه ه رة الن :الدنيا

ِٔ;  ؾٹسٳاضٳ١ځؾٹسٳاضٳ١ځ  احٵرٳزٴٚااحٵرٳزٴٚا  }} َٹ ُٴ٪ٵ ِٔ;ايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٘ٴ  ايڃ ْٻ ٘ٴؾځِإ ْٻ ٓٵعڂسٴ  ؾځِإ ٓٵعڂسٴٜٳ ٓٴِٛز  ٜٳ ٓٴِٛزبٹ ٘ٹ،  بٹ ٘ٹ،ايًَّ ٜٳ  ايًَّ ٜٳٚٳ ٛٵؾٹِٝل  ٓٵڀٹلٴٓٵڀٹلٴٚٳ ٛٵؾٹِٝلبٹتٳ ٘ٹ  بٹتٳ ٘ٹايًَّ ًَّ {{  اي
ٗٗ

  

ال ىبػرج مػر مركػز السػدر   الػرلن إال إذا كػاف معػه هػذا أف كل واهػٍد منػا على   شي  
 سػػسخدمه، شػػإذا دل  عػػرؼ هعػػُد إمسػػاؾ هػػذا السػػالح وا ػػسخدامه شػػال  عػػرؼ كيػػف و  ،السػػالح

  يػػػف تعلِّػػػ  وػػػَتل، كن سػػػه شػػػاو ر أو عّرِ ػػػف و ر ػػػد أف  ُعلِّػػػ وال هبعػػػل ػػػًتؾ مركػػػز السػػػدر  ، 
   .أشال تسعل  أوالً كيف سبسس للسالح   وَتؾ

ولكػر  ُعػرض ؛ نػور اليبػاف،  وهو نػور   ،شالهد أواًل أف  كوف معه النور الكاشف
زلػت  عليَّ انمػر شػال أعػرؼ إف كػاف هػذا الصػحي  أـ ذاؾ، وأهسػار   هػذا وذاؾ، شػأكوف ال

ي الؽبػػن، هػػىت أسبػػرَّف علػػى ا ػػسخداـ النػػور أف أدنػػل مركػػز السػػدر   الػػرلرل هػػد  الو   هػػَتة 
   صدري.   الذي ويعه 
وإذل  ،وإذل اؼبػػن   اؼبسػػسقي  ،إذل الار ػػق القػػوميأوالً يبػػاهن    الػػدنيا   ػػد    رهبػػ  إ إذاً 

كيػد، شي ػد    رهبػ  ه كػة الػذي شيػه الن ػاح أ وإذل انمػر وإذل العمػل الرشػيد، ،الرأي السد د
هػد أف  صػُل ، ؼبػاذا   وال ،هد أف  ُ ل  هد وأف  ن  ، وال يباي   أي أمٍر الشعندما اليباف، 

 ننه ماشي هنور اليباف.
  دباذا مبايكبر لكر و 

ؽبوى، وأهياانً مباػي هو ػاوس الاػيااف، وأهيػاانً للن ا، وأهياانً مباي لأهياانً مباي 
    الدنيو ة، ون و علي ا كسوة د نية الروبات الدنية وراءمباي 

                                                           
 مو البياف للا ي عر  ولف هنع هللا يضرعا ٗ
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اؼبصػػػلحة  نف النػػػاس كل ػػػ   عرشػػػوف أف مػػػر  ُػػػرد أف   ػػػحس علػػػى النػػػاس مػػػاذا   عػػػل 
نف  ،ويباػػوف وراءل ،ينخػػدعوف لػػهشنف النػػاس مسػػاكُت و  ػػا كسػػوة د نيػػة، عليالدنيو ػػة   ػػو 

 .هذا الرعل ماشي هاعار د ٍت، ولكر وراءل أمٌر دنيوي والعياذ لهلل 
ه رهػػػه إيبانػػػه إذل طر ػػػق   د ػػػالػػػدنيا مػػػر البدا ػػػة، شػػػاؼبؤمر   د ػػػه رهػػػه إيبانػػػه   اغبيػػػاة 

 ريوانه، شيخسصر عليه الار ق.
مػػػو هػػػػذل  شػػػًتةمػػػو هػػػػذا الاػػػي ، و شػػػًتة   سػػػَت ذبػػػػدلوهنػػػاؾ ُأانس ليسػػػلس طر ػػػق   

مػػىت ش   اػػاهدة   هػػذل السػػاهة، شمػػاذا هقػػي مػػر العمػػر هػػىت ت ػػيِّو عمػػرؾ لسشػػًت الار قػػة، و 
  .تساشر و  ساًتي 

يُدلمػػه علػػى أهػػل الصػدؽ والسصػػد ق هػػدوف تعػػ  شمػػر أوؿ قػدـ     هنػاؾ ُأانس  كػػرم 
شي ػػػد    رهبػػػ  لصػػػدؽ ، عنا ػػػة   وال عنػػػاء وال هػػػالء وال اهػػػسالء، وهػػػذا دليػػػٌل وال َنَصػػػ  

ػػػ :   ل   إذل مراقػػػي ه ػػػرة الػػػرضبر اليبػػاف إذل أقػػػرب طر ػػػق  وصِّ                  
  :   لػػػػػػػػه  قػػػػػػػػوؿالػػػػػػػػذي  ر ػػػػػػػػد هػػػػػػػػذل الار ػػػػػػػػق           :  إذا اتقيػػػػػػػػت          

       (ٜٔٔ هىت ال تسع  وال ربسار السوهة. 
و ُبعػػدؾ عػػر  ،يُدلس شػػوراً علػػى الصػػادقُتسػػنػػور  ، ش هنػػاؾتقػػوى   و  هنػػاؾداـ  مػػا

وما أكثػره    هػذا الزمػاف و    ،الدعالُت والنصاهُت واؼبخادعُت وُقاَّاع الار ق على عباد  
 ، والذ ر  قوؿ شي   ه رة الن :للد ركل عصٍر وأواف، ال  ر دوف الدنيا 

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٌٳ  طځًځبٳطځًځبٳ  َٳ ُٳ ٌٳعٳ ُٳ ٝٳا  عٳ ْٵ ٝٳاايدټ ْٵ ٌِ  ايدټ ُٳ ٌِبٹعٳ ُٳ ُٳا  اٯخٹسٳ٠ٹاٯخٹسٳ٠ٹ  بٹعٳ ُٳاؾځ ٘ٴ  ؾځ ٘ٴيځ ٔٵ  اٯخٹسٳ٠ٹاٯخٹسٳ٠ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  يځ ٔٵَٹ {{  ْٳؿٹٝبٺْٳؿٹٝبٺ  َٹ
٘٘

  

 و  روا ة أنرى:
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٝٳا  طځًځبٳطځًځبٳ  َٳ ْٵ ٝٳاايدټ ْٵ ٌِ  ايدټ ُٳ ٌِبٹعٳ ُٳ ُٹظٳ  اٯخٹسٳ٠ٹ،اٯخٹسٳ٠ٹ،  بٹعٳ ُٹظٳطڂ ٘ٴ،  طڂ ٗٴ ٘ٴ،ٚٳدٵ ٗٴ َٴحٹلٳ  ٚٳدٵ َٴحٹلٳٚٳ ٙٴ،  ٚٳ ٙٴ،ذٹنڃسٴ ٘ٴ  ٚٳأڂثٵبٹتٳٚٳأڂثٵبٹتٳ  ذٹنڃسٴ ُٴ ٘ٴاضٵ ُٴ ٓٻاِز   ؾٹٞؾٹٞ  اضٵ ٓٻاِز اي {{اي

ٙٙ
  

  : إذل الار ػػػق انقػػػـو وان ػػػل   شي د ػػػه                                 
إيبانػػػه إذل العمػػػل اػبػػػاص الػػػذي  صػػػَت هػػػه مػػػر اػبػػػواص، نف ُشػػػع       د ػػػه  اغب ػػػرات ٛ)

  ،ر ػد عمػالً  سػَتاً ، وكبػر ن وعد أهٌد منا  سسايو القياـ هُاع  اليباف كل ا والة، اليباف كثَت 
                                                           

 مظند الشهبة عن أُثٍ ثن كعت رضٍ هللا عنه 5

 مع   الا ان عر اعبارود هر العالء هنع هللا يضر ٙ
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 كالرعل الذي ذه  إذل ه رة الن  وقاؿ له:
ٕٻ  }} ٕٻٜا زضٍٛ اهلل ِإ ِّ  غٳسٳا٥ٹعٳغٳسٳا٥ٹعٳ  ٜا زضٍٛ اهلل ِإ ِّاِٱضٵ٬ ٞٻ  نځجٴسٳتٵنځجٴسٳتٵ  قځدٵقځدٵ  اِٱضٵ٬ ًځ ٞٻعٳ ًځ ٓٹٞ  عٳ ْٵبٹ٦ٵ ٓٹٞؾځأځ ْٵبٹ٦ٵ ٞٵ٤ٺ  ؾځأځ ٞٵ٤ٺبٹػٳ ٘ٹ،  أځتٳػٳبٻحٴأځتٳػٳبٻحٴ  بٹػٳ ٘ٹ،بٹ ٍٳ  بٹ ٍٳؾځكځا     ::ؾځكځا

ٍٴ  ٫٫ ٍٴٜٳصٳا ٔٵ  طڃبٶاطڃبٶازٳزٳ  يٹطٳاْٴوځيٹطٳاْٴوځ  ٜٳصٳا ٔٵَٹ ٘ٹ   ذٹنڃِسذٹنڃِس  َٹ ٘ٹ ايًَّ ًَّ {{اي
ٚٚ

  

للعمػػل انمثػػل رل، والراشػػو   الػػدرعات عنػػد   رل، والػػذي  وصػػلٍت إذل   شي ػػد ٍت 
ػػػر اليبػػػاف: انكػػػ  خبػػػٍَت و ػػػالـٍ  ريػػػواف     وسبػػػاـٍ إف شػػػاء   رب العػػػاؼبُت، كػػػل هػػػذا هسِّ

        . 
   إذل الثبػػػات علػػػى كلمػػػة ال ػػػالـ: يا   د ػػػه   عنػػػدما ىبػػػرج مػػػر الػػػدنو          

                                                 (ٕٚ اهراهي . 
 وما أوؿ ارنرة 
  غبهة نروج الروح

او أف سسػػ، ودل  اؼبػوتصػاه  عقػٍل قػومٍي اهسػػار ودل عنػد مػػر كػ  شالسثبيػت مػر  ، و 
 :، وقد قاؿ        العهي  ناق إ

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٛٳ  َٳاتٳَٳاتٳ  َٳ ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ ِٴ  ٚٳ ًځ ِٴٜٳعٵ ًځ ٘ٴ،  ٜٳعٵ ْٻ ٘ٴ،أځ ْٻ ٘ٳ  ٫٫  أځ ٘ٳِإيځ ٘ٴ،  ِإ٫ِإ٫  ِإيځ ٘ٴ،ايًَّ ٌٳ  ايًَّ ٌٳدٳخٳ ٓٻ١ځ   دٳخٳ ٓٻ١ځ ايڃذٳ {{ايڃذٳ
ٛٛ

  وقاؿ : ،،

ُٳا  }} ْٻ ُٳاِإ ْٻ ٍٴ  ِإ ُٳا ٍٴا٭ځعٵ ُٳا ٗٳا   ا٭ځعٵ ُٹ ٛٳاتٹٝ ٗٳا بٹدٳ ُٹ ٛٳاتٹٝ {{بٹدٳ
ٜٜ

  

 مر منا معه هذل ال مانة 
     إال الذ ر انساره  ،ال أهد

ا هبػػػذا ال  ػػػل ، شأهاػػػرو ..... إف شػػػاء   واغبمػػػد هلل أننػػػا كلنػػػا صبيعػػػاً مػػػن  وأان وا ػػػق 
 .صبيعاً إف شاء  

 رَُعػلٌ هرعػٍل  ادب رد أف ن ػو عسػدل   الػًتاب، وإذو  ،عادل ال زخ ؤمرعندما  دنل اؼب
 :شَػيَػُقوؿُ  الّرِ ِ ، طَيِّ ُ  الثَِّياِب، َهَسرُ  اْلَوْعِه، َهَسرُ 

                                                           
 عامو الًتمذي واغباك  عر عبد   هر هسر هنع هللا يضر 7
 صحي  مسل  ومسند أضبد عر عثماف هر ع اف هنع هللا يضر ٛ
 سند أضبد عر   ل هر  عد هنع هللا يضرصحي  البخاري وم ٜ
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َٴوځ  ٖٳرٳاٖٳرٳا  ٜٳطٴسټىځ،ٜٳطٴسټىځ،  بٹايَّرٹٟبٹايَّرٹٟ  أځبٵػٹسٵأځبٵػٹسٵ  }} ٛٵ َٴوځٜٳ ٛٵ ٓٵتٳ  ايَّرٹٟايَّرٹٟ  ٜٳ ٓٵتٳنڂ ٍٴ  تٴٛعٳدٴ،تٴٛعٳدٴ،  نڂ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٘ٴ  ؾځ ٘ٴيځ ٔٵ: : يځ ٔٵَٳ ْٵتٳ؟  َٳ ْٵتٳ؟أځ ٗٴوځ  أځ ٛٳدٵ ٗٴوځؾځ ٛٳدٵ   ؾځ

٘ٷ ٘ٷٚٳدٵ ٝٵِس،  ٜٳذٹ٤ٞٴٜٳذٹ٤ٞٴ  ٚٳدٵ ٝٵِس،بٹايڃدٳ ٍٴ  بٹايڃدٳ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ْٳا: : ؾځ ْٳاأځ ًڂوځ  أځ ُٳ ُٳًڂوځعٳ {{  ايؿٻايٹحٴايؿٻايٹحٴ  عٳ
ٔٓٔٓ

  

   ؤنسس   الق مر اؼبؤنا الذي 
 .لننيا والونيا  القبور   د    رهب  إيباهن   هو ذاؾ:

  : الناػػػور ػػػـو أي  و                                              
، وصػنف كػ  عملػههعد ن خة البعث والقيامة، وه  على صن ُت: صنف  ر  قـو الناس   ا ٔ٘)
 .كبه عمله ر 

  الصػػػػنف انوؿ:                                 (ٛ٘ ووشػػػػداً  عػػػػٍت ركػػػػولً  مػػػػرمي
 ػ ينة  وقػد تكػوف ،ن ا ة قد تكوفتكوف ركوهسس، وأنت على هس  عملس دبعناها الللوي، 

 تكوف ركوهسس.هس  عملس على ش ،ركوهة دنية دنيو ة قد تكوفأ رع مر   ينة ال  اء، و 
  الصػػػػػػػػنف الثػػػػػػػػان: و                                          (ٖٔ اننعػػػػػػػػاـ 

 . العمل كله أ قاؿ وأوزار والعياذ لهلل، وهذا شيحمل عمله على ن رل
   وإذل الػ  وإذل اؽبُػدى والرشػادالذي   دي النساف   الدنيا و ـو القيامة إذل اػبَت إذاً 

 كله العمل الصاحل.

  خشَبٌ األهنبسخشَبٌ األهنبس
                  ::  

وأهنػػػار اغبكمػػػة اؼبقد ػػػة  ،شمػػػن   مػػػر ذبػػػري ربسػػػه انهنػػػار   الػػػدنيا، أهنػػػار العلػػػ  الؽبػػػي
 القرآنية، وأهنار اؼبواهػ  الؽبيػة العليػة، ش ػذل أهنػار مػر العلػ  والبيػاف واغبكمػة هبر  ػا   

 .العاؼبُت على  د ه إذل مر هوله مر احملبُت واؼباساقُت والاالبُت لريواف رب 
و  ن ا الوقت أ  اً ذبري انهنار مػر ربسػه   عنػات النعػي    ارنػرة، وانهنػار الػيت 

لسقر ػ  اغبقيقػة وليسػت هػي اغبقيقػة، ة هػي ُمثُػٌل نَّ   ارنرة الػيت وردت   القػرآف أو   الُسػ
                                                           

 مسند أضبد واغباك  عر ال اء هر عازب هنع هللا يضر ٓٔ
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 شحقيقة النعي  الذي   ارنرة كما قاؿ ه رة الن :
ٗٳا  }} ٗٳاؾٹٝ ٔٷ  ٫٫  َٳاَٳا  ؾٹٝ ٝٵ ٔٷعٳ ٝٵ ٕٷ  ٚٳ٫ٚٳ٫  تٵ،تٵ،زٳأځزٳأځ  عٳ ٕٷأڂذٴ ُٹعٳتٵ،  أڂذٴ ُٹعٳتٵ،ضٳ ًڃبٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  خٳڀځسٳخٳڀځسٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ضٳ ًڃبٹقځ {{بٳػٳٍس بٳػٳٍس   قځ

ٔٔٔٔ
  

   دل  قل اعبنة ولكر قاؿ:عر اعبنة      تكلَّ ولذلس عندما             هػو مثػٌل
  لسقر ػػػ  اغبقيقػػػة: شقػػػط                                                            

                                                                                 
                               (ٔ٘   ارف   اعبنػة،  شإذا إنسب ت ؽبذل ار ة ذبػدان عالسػُت

 ، وهي كذلس، شاعبنة اليت قاؿ ه رة الن  شي ا:العنا ةنننا مر أهل 
ِٵ  ِإذٳاِإذٳا  }} ِٵَٳسٳزٵتٴ ٜٳاِض  َٳسٳزٵتٴ ٜٳاِضبٹِس ٓٻ١ٹ  بٹِس ٓٻ١ٹايڃذٳ ٌٳ  ،،  ؾځازٵتٳعٴٛاؾځازٵتٳعٴٛا  ايڃذٳ ٌٳقٹٝ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قٹٝ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايَّ َٳا  ايَّ َٳاٚٳ ٜٳاضٴ  ٚٳ ٜٳاضٴِز ٓٻ١ٹ؟  ِز ٓٻ١ٹ؟ايڃذٳ ٍٳ  ايڃذٳ ٍٳقځا : : قځا

ِِ  َٳذٳايٹظٴَٳذٳايٹظٴ ًڃ ِِايڃعٹ ًڃ {{  ايڃعٹ
٘ٹ  ذٹنڃِسذٹنڃِس  َٳذٳايٹظٴَٳذٳايٹظٴ  }} و  روا ة:، ٕٕٔٔ ٘ٹايًَّ ًَّ ِٕ  ٚٳحٹًځلٴٚٳحٹًځلٴ    اي ِٕايڃكڂسٵآ {{  ايڃكڂسٵآ

ٖٖٔٔ
  

 وكبػػر ا ػػسمعنا للقػػرآف، وكبػػر ارف   ؾبلػػا العلػػ  والػػذكر، وهػػذل هػػي اعبنػػة:    
                (ٔ٘    لكػل إنسػاٍف لكػي  هػد من ػا هي العلـو الارعية اليت الو

 .وهدي هبيبه ومصا ال  يباي على هدي   
                 (ٔ٘   وهػػػي علػػػـو اغبقيقػػػة الػػػيت ترقِّػػػق القلػػػوب، وترطػػػ  الن ػػػوس، 

وتُقرِّهبػا إذل ه ػرة اؼبليػس القػدوس، وهػذل هػي ان ػاس   نلػو  ،وزبلو عن ا كػل عنػاٍء وولء
 .، والقرب مر رب الناس الو واس اػبناس

 والقػرب إذل    ،نػةشعلـو الار عة لاعماؿ الهاهرة، وعلػـو اغبقيقػة للقلػوب الباط
 أبعماؿ القلوب إذا واشقت أعماؿ انعساـ.

 . ُردالعمل هذا هاؿ نت أعماؿ انعساـ ال  واشق ا عمل، شإف لكر إذا كا
لكر عمل القل  إذا كاف واشق عمل انعساـ ش ػو العمػل اؼبقػرِّب إذل ه ػرة القر ػ  

   الػسالوة والػذكر، والقلػ  شيػه ،  عٍت اعبس   ؤدي الركوع والس ود والوقوؼ وانل ػاظ
أدا ػػه هػػذل العبػػادة لػػرب العػػاؼبُت، وشيػػه  اػباػػوع واغب ػػور والنػػالص والصػػدؽ واليقػػُت عنػػد

                                                           
 صحي  مسل  ومسند أضبد عر   ل هر  عد هنع هللا يضر ٔٔ
 اؼبع   الكبَت للا ان عر اهر عباس ريي   عن ما ٕٔ
 الثان والعاروف مر اؼبايخة البلداد ة نيب طاهر السل ي عر أنا هنع هللا يضر ٖٔ
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 .والنية ؿبل ا القل  ،وانعماؿ للنياتقبل ذلس النية، 

  انقهىو اإلذلُخانقهىو اإلذلُخ
                 (ٔ٘    ق النسػاف إذل هي العلـو الؽبية الذاتية الػيت تاػد كػل هقػا و

، وليا اعبذب الذي نسكل  عنػه   نػاهر النػاس ه رة الرضبر، ذبذهه إذل ه رة الرضبر 
علػػه  ليػػ  عػػر الػػدنيا وهػػو شي ػػا، ولكػػر ذب ،الػػذي هبعػػل النسػػاف  ليػػ  عػػر الػػدنيا ومػػا شي ػػا

 ،شالقلػػ  وال ػػؤاد هللولكن ػػا ال تصػػل إذل قلبػػه وشػػؤادل،  شيليػػ  عػػر الػػدنيا  عػػٍت  راهػػا هعينيػػة
 طرشة عُت. وال  نالل هبا عر موالل  ،والدنيا مااول ا كل ا    د ه وما هوله

وعلػػػػػػـو  ،علػػػػػػـو الس ليػػػػػػاتموعػػػػػػودة   رهػػػػػػاب الصػػػػػػاغبُت، و سػػػػػػموهنا وهػػػػػػي علػػػػػػـو 
وكل ػػػا ا    رميض  ،وؽبػػػا واردا ػػػا ،وهػػػي علػػػوـٌ ؽبػػػا أهل ػػػا ،وعلػػػـو اؼباالعػػػات ،اؼبكاشػػػ ات

 الصاغبُت واؼبسقُت.

  فهى انُمنيفهى انُمني
                      (ٔ٘    علـو أهل اليقُت يهو.... 
وإما هق اليقػُت،  ،وإما عُت اليقُت ،، إما عل  اليقُت   طر قالذ ر سبكنوا    مر 

   شي ػػا  وكل ػػا علػػـو  قػػوؿ                        (٘شعلػػ  اليقػػُت هػػذا علػػ ،   السكػػا ر
  لمه ماذا  رى  ومر  ع                                     السكا ر(. 

 عة وتقػوؿ  عػٍت ال تقػف عنػد الاػر   )ال ذبعلوا آنر زادكػ  مػاء ) :ورد   اال رولذلس 
وال اقػػًتاب  ال ِعػػّد وال اعس ػػاد وال قػػربو  هنػػوضوال  هػي شقػػط، شبػػذلس لػػر  كػػوف هنػػاؾ رُقػيّ 

 .ه رة الودود مر 
لل نػػػػة، واعبنػػػػة إف كانػػػػت   الػػػػدنيا أو   ارنػػػػرة ش ػػػػي  ش ػػػػذل أمثلػػػػة ععل ػػػػا   

 نهل ا، شأهل اعبنة   الدنيا ه  كما ظبعنا عر أهل اعبنة   ارنرة.
علػى قلبػه إال واتيػه هػه اؼبال كػػة    الواهػد مػن   ال ىباػر شػيءشأهػل اعبنػة   ارنػرة 
 ،ما   اعبنة وػَت اعبمػادات الػيت هولنػا ارف، شل ػا عقػٌل تعقػل هػه اغباؿ هدوف طل ، نف كل

 ه علػى لؿ أهػدتكاف هه عر أشلدة الساكنُت شي ا، شبم رد أف ىباػر ونوٌر  ،وش ٌ  ت    هه
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 جبوارل على ال ور. هبد هذا الايء شيء

  خنخ ادلقشفخخنخ ادلقشفخ
إف هلل عنػة عاعلػة )ة، واليت  قوؿ شي ػا هعػحل العػارشُت: )وهي عنة اؼبعرشواعبنة العالية، 

 .  ما هي  قاؿ: اؼبعرشة لهلل تعاذلو مر دنل ا ال وبساج إذل عنة آعلة، قيل: 
  وهؤالء  قوؿ   شي  :                         (ٖٗ الزمر: 

، وهػ    هػذا الوقػت ال  ر ػدوف الػدنيا وال أهل ػا، وال ز نس ػا أي  هػه ؽبػ   ما  ر دونه 
زنرش ػػا، شػػال  رعػػوف مػػر   إال  ، وال  البػػوف منػػه وػػَت ريػػال، وال  البػػوف مػػر اغببيػػ  وال 

 ..   إذل صبيل ؿبيَّالواكسحاؿ العُت للنهر  ،إال مااهدة وع ه اؼبصا ى 
ؽبػػ    هػػذا السػػبيل شعلػػى ال ػػور  وػػَت هػػذا، شعنػػدما  البػػوف شػػيلاً  لػػيا عنػػده  شػػيء

  كوف ؽب  ما  ااءوف عند رهب .

  فبء ادلغزدبةفبء ادلغزدبةانذانذ
 :لدنيا أو   ارنرةاعبنة، إف كاف   ا بيل أهل  منا   وعلَّ 

 عندما  ر دوف شيلاً   اعبنة أو  البوف شيلاً   الدنيا، شماذا   علوف 
           : 

، سنز ه واغبمػد هلل هد أف  بدأ أوالً للثناء وال شال عندما وبساج الواهد من   إذل شيء
   بدأ هذلستهد أف  أف  سحقق شال لر دتشأي دعاٍء 

كل ػا تبػدأ  عػر النػ   ةالقنػوت الػوارد شأدعيػةمنػا ذلػس، علَّ   ولذلس ه رة الن 
 .واغبمد هلل، وهعد ذلس ذكر الدعاء ،والاكر هلل ،للثناء على  
لػػه منػػال، ننػػه أ ػػٌت  وُبقػػق    ُثػػٍت علػػى    أفدب ػػرد    الػػدنيا أو   ارنػػرةش ػػ  

 ما أوالل. هلل عل وعال علىعلى  ، وقدَّـ الاكر 

  حتُخ ادلؤيٍحتُخ ادلؤيٍ
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          سسنزَّؿ اؼبال كػػػة: ػػػأ  ػػػاً السحيػػػة هنػػػا وهنػػػاؾ، شػػػإذا كانػػػت هنػػػا  
                                                                     
  مػػر  ، والقػػرب مػػر  ، وربقيػػق منػػال: و  الليلػػة اؼبقػػّدر لػػه شي ػػا ال ػػس   شصػػلت ٖٓ)       

                  (ٗٗ انهزاب. 
 ا مػر  ػػيدان ر ػػوؿ   وإمػػ ،وإمػا مػػر   ،إمػا مػػر اؼبال كػػة شالسحيػة   الػػدنيا تكػػوف

ر اؼبؤمنُت أهد ارهد ر. الذي أمرل     أف  ُباِّ
   أ  ػػػػػػاً عنػػػػػػدما  ػػػػػػدنلوف اعبنػػػػػػة:                                       

                                  أ  ػػػاً  )الرعػػػد                           (ٗٗ انهػػػزاب 
 .وَت السالـ مر ر وؿ    ،وَت السالـ مر اؼبال كة ،والسالـ هنا مر السالـ

 :شالسالـ مر اؼبال كة  عٍت -
 .الُبارى الايبة

 :ؿ    عٍتوالسالـ مر ر و  -
  السكينة والامأنينة:                                (ٖٔٓ السوهة. 

 : عٍت والسالـ مر    -
الػػػيت ال تسػػػسايو هػػػىت  ،واؼبالط ػػػات القد ػػػية ،والعاػػػاءات الرلنيػػػة ،الس ليػػػات الؽبيػػػة

 وإمبا  قوؿ شأف أصحاهبا: ،انرواح هكامل قرهبا أف تص  ا ؼبر دوهنا
  فكااابا مبكااابا مماااب لظاااذ أ كاااز فكااابا مبكااابا مماااب لظاااذ أ كاااز 

  

  فظااان اُااازاس و  رظااابر عااان ال جااازفظااان اُااازاس و  رظااابر عااان ال جاااز

  
                  : 

 :وهُت دا ماً اؼبؤمر اننر لعااءات     كل وقت
على مػا أريػال، ووبمػد  على ما أعاال، ووبمد    شكلما رأى عااءاً وبمد   

   .على ما هقق هه منال 

  رقمُترقمُت
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  سخبل اهللسخبل اهلل
موايػػػو عػػػدة، وأعلػػػى هيػػػاهن ، ولكننػػػا كبسػػػاج    القػػػرآف   رعػػػاؿ   ذكػػػره    

 أصبعُت إذل مر ربققوا أبهواؽب  لنحذوا هذوه  ونكوف مثااًل ؽب .
وناصًَّة وكبر   هذا العصر الذي  رت شيه الهلمات واندعياء واؼبػدَّعُت، شكثػٌَت مػر 

لػػه  ػػاهة  النػػاس  ػػدَّعي الوال ػػة، و ػػدَّعي أنػػه هلػػا رُتبػػة الرشػػاد والرشػػاد والػػبعحل مػػن   هبعػػل
 .و دعو الناس إلي ا و دَّعي أنه  يوصل   إذل   

  انىاسس احملًذٌانىاسس احملًذٌ
 شنحر إذل مر نذه   وؼبر نسل  روهنا 
 وهل كبسار وهُت أ د نا كساب رب العاؼبُت 

كساب   علَّى لنا انمر وويحه أبعلى هياف، شالرعل الذي  نسلِّ  روهنػا إليػه ال هػد 
 .ؿ   وأف  كوف واراثً لسيدان ر و 

 ومػػا اؼبػػَتاث الػػذي  ػػَت ه مػػر ر ػػوؿ  ، والػػذي كبساعػػه لنماػػي معػػه و ُكرمنػػا   
    كمػػػػا أكرمػػػػه مػػػػر عاػػػػاءات  ػػػػيدان ر ػػػػوؿ                               

 شقاؿ: رضبة لكل كا نات   الُعلو ة والُس لية، ع َّ عن ا  اننبياء ٚٓٔ)
ٗٵدٳا٠څ   }} َٴ ُٳ١څ  ْٳا زٳحٵ ُٳا أځ ْٻ ٗٵدٳا٠څ ِإ َٴ ُٳ١څ  ْٳا زٳحٵ ُٳا أځ ْٻ {{ِإ

ٔٗٔٗ
  

،  ػػػيدان ر ػػػوؿ   تػػػرؾ مي هنػػػال مػػػر أينػػػذ نصػػػيبه مػػػر رضبػػػة هبيػػػ    ومصػػػا ال 
، َشَمػػر الػػوارث الػػذي مباػػي وراءل  وارث الرضبػػة، نف   ، وتػػرؾ أهػػواالً ، وتػػرؾ أعمػػاالً أقػػواالً 
 ه قػػػرب القراهػػػة مػػػر عنػػػدما أمػػػر كليمػػػه ونبيػػػه ور ػػػوله مو ػػػى أف  الػػػ  العبػػػد الػػػذي  قرهػػػ

موالل، وهبعلػه  سحقػق و كػوف مػر أهػل السحقيػق، هعػد أف كُمػل   مقػاـ الساػر و، مػا أوصػاؼ 
 هذا العبد  
  قاؿ:                                      :وهعد الرضبة                 

                                                           
 اغباك    اؼبسسدرؾ والبي قي عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٗٔ
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      (ٙ٘ الرضبػة، ش ػذل صػ ات الػورل اؼبرشػد  عبداً، وأنذ نصيباً مر شال هد أف  كوف الك ف
وعبد  عٍت عاهد ن سه، ومنع ا مر كل ما هرَّمه  ، وهناهػا عػر كػل مػا هنػى عنػه ه ػرة .... 

  ، وصبَّل ػػػػػػا أبيػػػػػػداد الصػػػػػػ ات الػػػػػػيت وبب ػػػػػػا   عػػػػػػل   عػػػػػػالل، وهػػػػػػذا ع ػػػػػػاد الػػػػػػن ا: 
                                 (ٜٙالعنكبوت . 

، ومر الل   إذل اغبِلػ ، ومػر الاػدة إذل اللػُت، ومػر  هوؿ ن سه مر البخل إذل الكـر
 اعب الة إذل العل ، ومر الكذب إذل الصدؽ، وهكذا.

  مجبل انقجىدَخمجبل انقجىدَخ
،  بػػدأ هعػػد شاعب ػػاد أواًل، وهعػػد أف هباهػػد ن سػػه و سصػػف هصػػ ات اغببيػػ  انعهػػ  

   ياب العبود ة:  ذلس  لبا ؼبوالل             (ٗ ر  ياهػه القلبيػة مػر انوصػاؼ  اؼبد ر  اُ ِّ
الػػيت تسنػػا  مػػو العبود ػػة لػػرب ال  ػػة، شػػال هبػػوز لصػػاه  هػػذا اؼبقػػاـ أف  كػػوف مسكػػ اً علػػى 
اػبلق، وال هبػوز أف  كػوف مسعاليػاً، وال هبػوز أف  كػوف مسلار ػاً، وال هبػوز أف  ػرى ن سػه نػٌَت 

وػػػَتل، هػػػل ال  ػػػرى لن سػػػه هػػػاٌؿ وال مقػػاـ، و ػػػرى ن سػػػه ال شػػػيء   مواع ػػػة ذي اعبػػػالؿ  مػػر
 ، ننه عبد هلل.والكراـ 

  قوؿ: قلُت: مي رب مب  سقرَّب اؼبسقرهوف إليس   يدان أهو اليز د البساامي 
 قاؿ: دبا ليا  َّ، قلت: وما الذي ليا شيس 
 قاؿ: الذؿ واؼبسكنة واػب وع والسوايو.

 ، وكاف  قوؿ:ل ص ات العبيد واليت كاف علي ا الن  الرشيد ش ذ
ٌٴ ايڃعٳبٵدٴ   }} ٜٳأڃنڂ ُٳا  ٌٴ نځ ْٳا عٳبٵدٷ، آنڂ ُٳا أځ ْٻ ٌٴ ايڃعٳبٵدٴ ِإ ٜٳأڃنڂ ُٳا  ٌٴ نځ ْٳا عٳبٵدٷ، آنڂ ُٳا أځ ْٻ {{ِإ

ٔ٘ٔ٘
ٌٴ ايڃعٳبٵدٴ   }}: : :و  روا ة ،، ٜٳأڃنڂ ُٳا  ٌٴ نځ ٌٴ ايڃعٳبٵدٴ آنڂ ٜٳأڃنڂ ُٳا  ٌٴ نځ آنڂ

ٜٳذٵًٹظٴ ايڃعٳبٵدٳ  ُٳا  ٜٳذٵًٹظٴ ايڃعٳبٵدٳ ٚٳأځدٵًٹظٴ نځ ُٳا  {{ٚٳأځدٵًٹظٴ نځ
ٔٙٔٙ

  

 ة شال  عرشػوف الر ػوؿ مػر ال صوعباف وال هيلماف، هىت كاف الناس أيتوف إليه مر الباد
هػػُت صػػحبه، شيسػػألوف عنػػه: أ ػػر الر ػػوؿ  شلمػػا رأى أصػػحاهه ريػػواف   تبػػارؾ وتعػػاذل علػػي   

                                                           
 مسند البزار عر اهر عمر ريي   عن ما ٘ٔ
 الابقات الك ى الهر  عد وشرح السنة عر عا اة اهنع هللا يضر ٙٔ
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 ذلس طلبوا مر ر وؿ   أف هبعلوا له مكاانً فبيزا، شَعْر َأيب َذرٍّ، قَاَؿ:
٘ٹ   }} ًَّ ٍٴ اي ٕٳ زٳضٴٛ ٘ٹ نځا ٍٴ ايًَّ ٕٳ زٳضٴٛ ٟٵ أځؾٵحٳا  نځا ٗٵسٳ ٔٳ ظځ ٝٵ ٟٵ أځؾٵحٳاٜٳذٵًٹظٴ بٳ ٗٵسٳ ٔٳ ظځ ٝٵ ٝٳذٹ٤ٞٴ اٜٳذٵًٹظٴ بٳ ٘ٹ، ؾځ ٝٳذٹ٤ٞٴ ابٹ ٘ٹ، ؾځ ٛٳ يڃػٳِسٜبٴ، ؾځ٬يڃػٳِسٜبٴ، ؾځ٬بٹ ٖٴ ِٵ  ٗٴ ٜټ ٜٳدٵِزٟ أځ ٛٳ   ٖٴ ِٵ  ٗٴ ٜټ ٜٳدٵِزٟ أځ  

٘ٹ  ٍِ ايَّ ٓٳا ِإيځ٢ زٳضٴٛ ًځبٵ ٍٳ، ؾځڀځ ٜٳطٵأځ ٘ٹ حٳتٻ٢  ٍِ ايَّ ٓٳا ِإيځ٢ زٳضٴٛ ًځبٵ ٍٳ، ؾځڀځ ٜٳطٵأځ ٙٴ،   حٳتٻ٢  ٘ٴ ايڃػٳِسٜبٴ ِإذٳا أځتٳا ٜٳعٵِسؾڂ َٳذٵًٹطٶا  ٘ٴ  ٌٳ يځ ْٳذٵعٳ ٕٵ  ٙٴ، أځ ٘ٴ ايڃػٳِسٜبٴ ِإذٳا أځتٳا ٜٳعٵِسؾڂ َٳذٵًٹطٶا  ٘ٴ  ٌٳ يځ ْٳذٵعٳ ٕٵ  أځ

٘ٹ  ٝٵ ٓٵبٳتٳ ْٳذٵًٹظٴ بٹذٳ ٓٻا  ٚٳنڂ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٔٵ طٹنٍي، ؾځذٳًځظٳ عٳ َٹ ْٶا  ٘ٴ دٴنَّا ٓٳا يځ ٝٵ ٓٳ ٍٳ: ؾځبٳ ٘ٹ قځا ٝٵ ٓٵبٳتٳ ْٳذٵًٹظٴ بٹذٳ ٓٻا  ٚٳنڂ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٔٵ طٹنٍي، ؾځذٳًځظٳ عٳ َٹ ْٶا  ٘ٴ دٴنَّا ٓٳا يځ ٝٵ ٓٳ ٍٳ: ؾځبٳ {{قځا
ٔٚٔٚ

  

  هػػػو ال  ر ػػػد أف  سميػػػز علػػػي  ، وهنػػػا مقػػػاـ العبود ػػػة:                        
   ال ػػػػػػػػػػػػراء ٔ)                                (ٔ ال رقػػػػػػػػػػػػػاف                        

            (ٔ كوف عبداً:ال هد أف  الك ف  
  فكااااااان عجاااااااداس لناااااااب والعجاااااااد َزضاااااااًفكااااااان عجاااااااداس لناااااااب والعجاااااااد َزضاااااااً

  

  ثمااااااب رموااااااٍ المااااااىالٍ ماااااان ماااااازا   ثمااااااب رموااااااٍ المااااااىالٍ ماااااان ماااااازا   

لكر الذي  ر د أف  قف له الناس و عهمول و ب لػول و كػ ول، وأيتػول للػزاد، و ػذهبوا   
 .له لؼبقسنيات، هذا ما له وما للعبود ة    إنه  عير   الرهوهية والعياذ لهلل 

  يرياس انشمحخيرياس انشمحخ
 ػدال لسػيدل ومػوالل، إذا صُبَّػل العبػد جبمػاؿ العبود ػة وصػدؽ   لكر العبد وما ملكػت 

 .اػبلقذلس انؿ إر ه مر اغب رة احملمد ة؛ الرضبة، شكاف قلبه   يحل للرضبة على صبيو 
  ولػذلس هػػذل انوصػاؼ أنػػس  تالههوهػػا، شػانهر مػػاذا  قػػوؿ  :                  

                                            (ٜٔ٘ وهػػل  وعػػد عبػػٌد  آؿ عمػػراف
 وارث لر وؿ    سعامل لل هانة والللهة والقسوة والن ر والس  والاس     ال هبوز.

إذا كاف هناؾ هعحل ا اذ   هصل له هػذا اغبػاؿ   هػاؿ اعبػذب شػال  كػوف ُمرهيػاً   
 هػػذا الوقػػت ال  ؤانػػذ دبػػا شعػػل، ننػػه ردبػػا  كػػوف مللػػوٌب علػػى هػػذا الوقػػت، نف ا ػػذوب  

 أمرل، لكر ال  ُقسدى هه، شال أعًتض عليه وال أقسدي هه.
 لكر الذي أتبعه ال هد أف  كوف صورة مر الرعل القرآن:

                                      (ٙ٘ ت وهػػػػػػذل انشػػػػػػياء عاػػػػػػاءا الك ػػػػػػف
                                                           

  نر أيب داود عر أيب ذر هنع هللا يضر ٚٔ
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وهبػػات وت  ػػالت، ال للعلػػ ، وال لعبػػدِّ، وال للعس ػػاد، وال للعمػػل،  قػػوؿ شي ػػا إمامنػػا أهػػو 
 :العزا   

  علااااااااا  هُااااااااات  عااااااااان  اااااااااهى علااااااااا  هُااااااااات  عااااااااان  اااااااااهى 

  

    ثعلماااااااااااااااااااٍ أو ثعملاااااااااااااااااااٍ  ثعلماااااااااااااااااااٍ أو ثعملاااااااااااااااااااٍ

  ثاااااااااااااا  ث واااااااااااااا  هللا رثااااااااااااااٍثاااااااااااااا  ث واااااااااااااا  هللا رثااااااااااااااٍ  

  

  وثطااااااااااااااه اُااااااااااااااُز رطاااااااااااااالٍوثطااااااااااااااه اُااااااااااااااُز رطاااااااااااااالٍ

  وأناااااااااااااااااب عجاااااااااااااااااد   لاااااااااااااااااى   وأناااااااااااااااااب عجاااااااااااااااااد   لاااااااااااااااااى     

  

  أعلمااااااااااااىنٍ ثعااااااااااااد جهلااااااااااااٍأعلمااااااااااااىنٍ ثعااااااااااااد جهلااااااااااااٍ

  كشاااااااا ىا لااااااااٍ ال  اااااااات حزااااااااًكشاااااااا ىا لااااااااٍ ال  اااااااات حزااااااااً  

  

  أ اااااااااااهدونٍ ناااااااااااىر أ ااااااااااالٍأ اااااااااااهدونٍ ناااااااااااىر أ ااااااااااالٍ

   :  وهذا ش ل                                                (ٗ اعبمعة 
ز أن سنا ونسعرض ل  ل   عل   عالل.  وماذا ن عل  نسعرَّض شقط، شُن  ِّ

  رىخّه انقجذرىخّه انقجذ
 ػة وال هذا العبد ال  بلي مر الكونُت  وى موالل، ال  بلي مر وراء اػبلػق دنيػا وال رمي
 مايخة وال أي شيء، وكُكمَّل الصاغبُت الساهقُت  كسس  رزقه مر كدِّل ومر عمله.

ر اؼبر ػػد ر   عمػػٍل نػػاص لػػه أهػػداً، هػػىت  ُاعػػ  أوالدل مػػر هػػالؿ زالؿ وعلػػى  وال ُ سػػخِّ
 علي   أصبعُت. من اج الصاغبُت والعبيد الصادقُت، ريواف   
لعاػػف واغبنػػاف واؼبػػودة للخلػػق أصبعػػُت، وال  نسهػػر وصبَّلػػه   جبمػػاؿ الرضبػػة والاػػ قة وا

مػػر أهػػٍد مػػر اػبلػػق أ ػػدى لػػه معروشػػاً، أو صػػنو لػػه صبػػيالً هػػىت كلمػػة شػػكر، وإمبػػا يبسثػػل لقػػوؿ 
 :                         :   ناعمكػػ  العلػػ  واغبقػػا ق وان ػػرار واننػػوار لوعػػه    
                      (ٜ وال  سزميَّ هزيٍّ مثل أهل اؼبهاهر اليت  راها اؼباػا  ،  ، النساف

كأف  عمل لن سه  اهة، ننه  ر د أف  كوف مر اؼبعروشُت هُت أهل السماء ا  ولُت هػُت أهػل 
 ف.و انرض، وهؤالء ه  العبيد اغبقيقي

  يىعً انكهُى وانقجذيىعً انكهُى وانقجذ
لعبػد، هػل كػاف هنػاؾ أهػد  عػرؼ هػذا العبػد   يدان مو ى عندما  أؿ رهه ودلَّه على ا

ال، هل كاف أهٌد  عرؼ مكانه  ال، هل كاف أهٌد  عرؼ عالماته  ال، نهنا ص ة العبيػد الػذ ر 
 .ور وا الن  
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أ ػػر مي رب هػػذا الرعػػل  شػػأن ل أنػػه عنػػد ؾبمػػو البحػػر ر، و ػػيدان مو ػػى كانػػت هلدتػػه 
يػػاط   آنػػر هنػػر النيػػل عنػػد إلسقػػاء النيػػل عنػػوب اعبيػػزة هقليػػل، وؾبمػػو البحػػر ر عنػػد مد نػػة دم

 مو البحر انهيحل اؼبسو ط، وأعاال العالمة، عندما  اعر لعبوع شسي د هذا العبد هناؾ.
أنذ معه تلميذاً واهداً إظبه  يدان  وشو هػر نػوف عليػه السػالـ، وأتػى هسػمكة وشػواها 

،   ماػيا وهعػد أف مػرَّ وويع ا   مقاف وقاؿ له: هذل السمكة ربمل ا هىت إذا ُععنػا ككػل
  هدمياط هقليل شعر لعبوع، وشعر أنػه ُمسعػ  وؾُب ػد شقػاؿ لػه:                         

                (ٕٙ وهذل هي العالمات، أنه شعر للسعػ  واعبػوع، شسػأؿ اللػالـ:  الك ف
  أ ر السمكة اليت معس  شقاؿ له:                                               

                           (ٖٙ الك ف. 
قاؿ له ما الذي هػدث  قػاؿ لػه: عنػدما كنػا عنػد البحػر كػاف هنػاؾ رعػل  سويػأ شسنػا ر 

لبحػر مػرًة واهػد، وقػد نسػيت منه هعحل رذاذ مر ماء ويػو ه علػى السػمكة شاهسيػت ونزلػت ا
 أف أن ؾ هذلس، شقاؿ له مو ى: هذا هو الرعل الذي نر دل.

وهػػػذا الرعػػػل ال  لمػػػا شػػػيلاً إال اهسيػػػا، ال  لمػػػا قلبػػػاً ميسػػػاً إال وأهيػػػال   لللػػػراـ   
 هبي    ومصا ال، وللقباؿ للكلية على ه رة   عل   ُعالل.

ـ مر الرمل وُملاَّي، شال  اهة وال ُه َّػاب وال عبيػد شرععا شوعد الرعل ان ماً على كو 
 وال  كردر ة وال شيء مر ذلس، وهؤالء ه  العبيد:

  عجُااااااد  ولكاااااان الملااااااى  عجُااااااد  عجُااااااد  ولكاااااان الملااااااى  عجُااااااد  

  

  وعجااد   أضاا ً لااه الكااىا اب ماابوعجااد   أضاا ً لااه الكااىا اب مااب

شذه  وأ قا الرعل مر النـو وقاؿ له: السالـ عليك ، شقاؿ الرعل: وعليػس السػالـ   
  شسٍت  قاؿ: عرَّشٍت هس الذي أر لس إرلَّ، شقاؿ لػه: مي مو ى هر عمراف، قاؿ: كيف عر    

                                    (ٙٙ والرشػػد هػػو علػػ  اغبقػػا ق وعلػػ  البػػاطر  الك ػف
ػػػل، نف معػػػه علػػػ  الاػػػر عة، شقػػػاؿ لػػػه: مي مو ػػػى أنػػػت علػػػى علػػػٍ   الػػػذي  ر ػػػدل مو ػػػى ليسكمَّ

 مه أان، وأان على علٍ  علَّمنيه   ال تعلمه أنت.علَّمكه   ال أعل
وأ ناء هد ث   نزلت ُعص ورة شرهت مر اؼباء، والصاغبُت دا مػاً  ُر ػل   ؽبػ  انمثػاؿ 

، شقاؿ له: وما علمي وعلمػس   علػ  الغ اؼبقاؿ نهن   بللوف عر   اليت تعين   على إه
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حػػر، أي أف مػػا معػػي ومػػا معػػس ال  سػػاوي شػػيلاً   إال كمػػا أنػػذ هػػذا الُعصػػ ور مػػر هػػذا الب
 للنسبة لعل   .

  انقهىو انىهجُخانقهىو انىهجُخ
 قد  قوؿ البعحل: وكيف تَعلَّ  هذا العبد 

  قػاؿ  :                      (ٙ٘ علػػ  انهكػػاـ لصػػالح انعسػػاـ، وعلػػ   الك ػػف
الػذي  ُيصػل  القلػوب هلل القلوب هو الذي هه صالح القلوب، لكػر علػ  انهكػاـ هػل هػو 

 ال، شأان أهساج لإل نُت معػاً، أهسػاج إذل علػ  انعسػاـ مػر أهػل انهكػاـ، وعلػ  القلػوب  
 .مر أهل القلوب، ليصل النساف إذل ورا ة اغببي  احملبوب 

جبػػودل وش ػػله علػػى مػػر  وكيػػف تسػػأتى هػػذل العلػػـو  هػػي ن حػػاٌت إؽبيػػة،   ي ػػ ا   
الع ػػز، شياػػعر أبنػػه عػػاعز أمػػاـ مػػوالل،  ػػيدان مو ػػى  ػػأؿ رهػػه: أ ػػر هللػػوا   مواع سػػه مقػػاـ 

 أعدؾ  قاؿ:
ٔٵ أځدٵًٹٞ   }} َٹ ِٵ  ٗٴ ٓٵهځطٹسٳ٠ٹ قڂًڂٛبٴ ُٴ ٓٵدٳ ايڃ ْٳا عٹ ٔٵ أځدٵًٹٞ أځ َٹ ِٵ  ٗٴ ٓٵهځطٹسٳ٠ٹ قڂًڂٛبٴ ُٴ ٓٵدٳ ايڃ ْٳا عٹ {{أځ

ٔٛٔٛ
  

 :احبث عر أهل النكسار ذبدن عنده 
نف هػػػػؤالء هػػػػ  الػػػػذ ر مع ػػػػ  انوان الػػػػيت شي ػػػػا صبػػػػاالت اؼبعػػػػان، وه ػػػػرات القػػػػرب 

الػػيت ويَّب ػػا عػػر صبيػػو السػػماوات وانرض، وكػػل الكا نػػات، موعػػودة  والسػػدان، وكنػػوز   
   قلوب هؤالء انقواـ:

  قاااد أكاااز  هللا أ ااا  الع اااش عل مهااا قاااد أكاااز  هللا أ ااا  الع اااش عل مهااا 

  

  أطاااازار رىحُااااد  ثبل اااابر  والماااابر  أطاااازار رىحُااااد  ثبل اااابر  والماااابر  

  اااااااا م  المااااااا   فااااااا ا هللا ممزااااااادر  اااااااا م  المااااااا   فااااااا ا هللا ممزااااااادر    

  

  َُعطااااٍ الى َااااخ للظاااابرٌ وللماااابرَُعطااااٍ الى َااااخ للظاااابرٌ وللماااابر

 .... هؤالء القـو  صلوف إذل هاؿ إظبه هاؿ ال ناء  
 ... عر الدنيا، وعر انهواء شنوا

 .... وعر الا وات، وعر اغبهوظ، وعر اؼبلذات
                                                           

 ذكرل اللزارل   البدا ة ٛٔ
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   ودل  عد ؽب  إال هوى واهد   ه رة الواهد 
  وهػػػػؤالء  قػػػػوؿ شػػػػي    :                       (ٕٕٔ مػػػػاتوا وهػػػػ  أهيػػػػاء،  اننعػػػػاـ

ر ػػة   هػػذل الػػدار الدنيػػة، شأهيػػاه  اغبيػػاة ولسػػيت موتػػة عزرا يػػل، ولكػػن   مػػاتوا اؼبوتػػة النسيا
 القرآنية، واغبياة الكا ية، واغبياة العيانية، واغبياة الا ود ة شأصبحوا كما قاؿ رب ال  ة: 

                                  (ٕٕٔ اننعاـ: 
ل إذل ريػواف   روبػًة شيمػا  سعى هنور   إذل إرشاد اػبلق إذل الار ق الصحي  اؼبوصِّ 

 عند   ال روبُة   شيء  وال.
 :واغبقيقة هذل انشياء كلنا كبساع ا

ننػػٍت أرى كثػػَت مػػر انهبػػة كػػل واهػػد مػػن   هبمػػو عليػػه  ال ػػة أو أرهعػػة مػػر انهبػػاب، 
و ر د أف  كوف شيخاً علي  ، شُيصدر أوامر وتعليمات وتنبي ػات وهػ   سػارعوف إذل تن يػذ مػا 

ػػه وهػػوال، و ل ػػ  علػػى مػػر ال  ق ػػي لػػه طلػػ  أو ال  سػػعى  الػػ  ، وإف كػػاف مػػا  البػػه غبهِّ
 لق اء مصلحة له.

 نر د أف نكوف على الار ق القومي: لكر
أف هبعلنػػا  طر ػػق هػػؤالء الرعػػاؿ الػػذي مباػػي علػػى آاثرهػػ  وعلػػى منػػواؽب ، لعػػل   

 .من   أو مع  
كػػـر هبػػذا الكػػراـ الؽبػػي العهػػي ، الػػذي نر ػػد شػػيلاً مػػر إ نػػُت، إمػػا مػػن   وإمػػا مع ػػ ، لنُ 

 هه أهل ش له وأهل كرمه أصبعُت. نصَّ   
أف  وشقنا أصبعُت لار ق الصادقُت، ومن   الصاغبُت، وأف هبعلنا أصبعػُت  نسأؿ   

مػػر نيػػار اؼبسبعػػُت لسػػيد انولػػُت وارنػػر ر، وأف  رزقنػػا أرزاقػػاً هػػالالً مباركػػة نػػاهرة، وأرزاقػػاً 
اشػػػرة، وأف  رزقنػػػا علمػػػاً هلػػػَت تعلػػػ ، وأف هبعلنػػػا مػػػر الػػػذ ر  سػػػسمعوف القػػػوؿ شيسبعػػػوف لطنيػػػًة و 
 أهسنه

ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضًِٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضًِ
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  ٔٔؤهم احلغنً وانضَبدحؤهم احلغنً وانضَبدح::11
ddddddddddddddddd 

اغبمػػػد هلل الػػػذي أنػػػزؿ لنػػػا   كسػػػاب   مػػػا قػػػاؿ شيػػػه  ػػػيدان  -بسػػػمميحرلا نمحرلا هللا  
 :ر وؿ   
٘ٹ،  نٹتٳابٴنٹتٳابٴ  }} ٘ٹ،ايًَّ ٘ٹ  ايًَّ ٘ٹؾٹٝ ِٵ،  َٳاَٳا  ْٳبٳأڂْٳبٳأڂ  ؾٹٝ ِٵ،قځبٵًځهڂ ِٵ،  َٳاَٳا  ٚٳخٳبٳسٴٚٳخٳبٳسٴ  قځبٵًځهڂ ِٵ،بٳعٵدٳنڂ ِٴ  بٳعٵدٳنڂ ِٴٚٳحٴهڃ ِٵ  َٳاَٳا  ٚٳحٴهڃ ٓٳهڂ ٝٵ ِٵبٳ ٓٳهڂ ٝٵ {{  بٳ

ٕٕ
  

 ػيحدث للمعاصػر ر  وال مػا ،والقرآف الكرمي دل  دع شاردة وال واردة مر هيػاة انولػُت
 .وارنر ر إال وذكرها   هياٍف هكي  مر العلي العهي  

عنػػػد هعثسػػػه قػػػاؿ  هػػػي آميت هػػػذا العصػػػر، شػػػإف النػػػ   هػػػُت أ ػػػد نا ارفوارميت الػػػيت 
 ه:نصحاه

ٌٴ  َٳجٳًٹَٞٳجٳًٹٞ  }} َٳجٳ ٌٴٚٳ َٳجٳ ِٔ   ايطٻاعٳ١ٹايطٻاعٳ١ٹ  ٚٳ ٝٵ ٗٳاتٳ ِٔ نځ ٝٵ ٗٳاتٳ ٔٳ  ٚٳؾځسٻمٳٚٳؾځسٻمٳ  {{نځ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ٘ٹ  بٳ ٝٵ ٘ٹأڂؾٵبٴعٳ ٝٵ أڂؾٵبٴعٳ
ٖٖ

  

كبػر ارف علػى مقرهػٍة و  ،ن ػورل دليػٌل علػى اقػًتاب السػاعةو مر عالمات الساعة،  وهو
شد دٍة عػداً مػر السػاعة الػيت هػدَّدها     كسػاب   وأن اهػا هػىت ال  علم ػا إال مػر علَّمػه 

 .ل  عل   ُعال

  يثم انذَُبيثم انذَُب
وهػدأل ، قبلنػا ف القرآف نزؿ لنا كما نػزؿ ؼبػرلدنيا   عصران، نمثاًل لنا ل يرب   

 .اكيد لكالـ  هرؼ اكيد، أي  إفَّ و      هسأكيد مر اغبميد ا يد: 
ل ق ػه انمثػاؿ، ا مثالً نف ما ال  سسايو اؼبرء أف   ق ػه   اؼبقػاؿ ن ػرب لػه ويرب ؽب

لنػػا            الػػدنيا الػػيت كبػػر شي ػػا ارف شقػػاؿ:   مػػثالً للحيػػاة   ػػربش
 ماذا مثل ، وهيا  وهياتس وهياة الكل ،ولكل اػبلق مثل: عمري وعمرؾولام  

                                                           
 ـٕٙٔٓ/ٗ/ٖٓهػ ٖٚٗٔمر رع   ٖٕ –إظباعيل  عزهة أهو -ملاوة  -اؼبنيا  ٔ
  نر الدارمي والًتمذي عر علي هر أيب طال  هنع هللا يضر ٕ
 مسند أضبد عر   ل هر  عد هنع هللا يضر ٖ
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           واؼباػر،  واؼباء منه ماٌء  نزؿ مر السماء وهو مػاء الليػث
إف كػػػػػػاف   لطػػػػػػر انرض، أو   نػػػػػػاهر انرض كانهنػػػػػػار  ،  انرض ومػػػػػػاٌء ععلػػػػػػه   

  نف اؼباء النازؿ مر السػماء ال وبسػاج إذل عمػل منػا وال       ؼباذا قاؿ و وشروع ا، 
 ع ٍد منا، وإمبا  نزؿ مر السماء دبححل ش ل   عل   عالل.

رض إف كػاف   لطػر انرض وبسػاج إذل ؾب ػوٍد ال ػسخراعه، وإف  لكر اؼباء الػذي   ان
 لسخز نه واالنس اع هه.كاف   ناهر انرض وبساج إذل ؾب وٍد 

           لإلنسػػػاف كاؼبػػػأكوالت الػػػيت  توالنبػػػات قسػػػمُت: نبػػػاد
نبػػادت ناصػػة لننعػػاـ ، و نسػػافالبقوليػػات والقمػػ  والػػذرة والنبػػادت اػباصػػة للمثػػل ككل ػػا 

 .           ولذلس قاؿ   تعاذل:
                         

صػػادقوف: إف كلمػػة انرض هنػػا تعػػٍت وهػػذل ار ػػة لنػػا شي ػػا ملمػػٌ  ويػػٌ  أشػػار إليػػه العػػارشوف ال
ودل  ُبعػث شي ػا  ،ودل  ُبعػث شي ػا نػ  ،اؼبكاف الذي ليا شيه روح، وانرض اليت ليا شي ػا روحٌ 

 .وأمر كا أورول وهي أرض ،رعٌل صاحل
ومويػو الصػاغبُت والعػارشُت واؼبسقػُت،  ،وم ػبط الػوهي ،لكر أرينا هػي م ػبط اننبيػاء

ولػيا لنػا شػأٌف هبػ ، نف النػ  مػر  ،ر كػا إال اندعيػاء والكػذاهُته ر   أورول أو أم  دللكر 
 عند  .

ٍا  َ نػَ الا وات ُعػُل أمػره ، وال  سػمحوف هػو  ،والدنيا مبلا علم   ،شانرض كل نبم  
 وَتان كبر هنا هنا ياً.، هنما مسعلقاف هرب العباد لقل  والروح نل

ؾ عنػده  هكػل أنػواع الزنػارؼ واؼببػاه  شانرض أنذت زُنرش ا وتز نَّت كما نراها هنا
والز نػػات الدنيو ػػة، هػػىت أف أوالدان الػػذ ر عنػػده  طػػير عنػػدما  ػػذهبوف إذل هنػػاؾ  ُلػػرر هبػػ  

العياػػة هنػػاؾ، تعػػالوا وانهػػروا للحيػػاة   أورل إف كػػاف   أؼبانيػػا أو    و عػػودوف إلينػػا  قولػػوف:
 شرنسا أو   وَتها، ؼباذا 

ؽبػ ، وقػاؿ ر ػوؿ    ت ؽب ، وانرزاؽ الدنيو ة كثَّرها   نف كل أمور اغبياة ُ خرِّ 
 : شأهن   
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ّٷ  أڂٚيځ٦ٹوځأڂٚيځ٦ٹوځ  }} ٛٵ ّٷقځ ٛٵ ِٵ  عٴذٿًځتٵعٴذٿًځتٵ  قځ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ِٵ  يځ ٗٴ ٝٿبٳاتٴ ِٵطځ ٗٴ ٝٿبٳاتٴ ٝٳا٠ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  طځ ٝٳا٠ٹايڃحٳ ٝٳا   ايڃحٳ ْٵ ٝٳا ايدټ ْٵ {{ايدټ
ٗٗ

  

شلػيا لػه  الػدنيا،، كػل الايبػات أينػذها مػر عنػد    ىبرج مر هنا ولػيا لػه شػيء
إذا أحببتتٴ عبتدٟ   إذا أحببتتٴ عبتدٟ     }} : قػوؿ   تعػاذل شيمػا ورد   ان ػر ،هسػنًة واهػدًة  االػ  هبػا   

أضكُتٴ دطُ٘ ٚقٝٻكتٴ عًٝ٘ يف َعٝػت٘ ٚأڂحاضب٘ عًت٢ ذيتو اجاقٝتٌ ايترز حتت٢ ٫      أضكُتٴ دطُ٘ ٚقٝٻكتٴ عًٝ٘ يف َعٝػت٘ ٚأڂحاضب٘ عًت٢ ذيتو اجاقٝتٌ ايترز حتت٢ ٫      

ٜبك٢ عًٝ٘ ض١٦ٝڄ ٚاحد٠ڄ أڂطايب٘ بٗا، ؾإذا بكٞ عًٝ٘ غ٧ٝ غدٻدت عًٝ٘ ضهسات املٛت ٜبك٢ عًٝ٘ ض١٦ٝڄ ٚاحد٠ڄ أڂطايب٘ بٗا، ؾإذا بكٞ عًٝ٘ غ٧ٝ غدٻدت عًٝ٘ ضهسات املٛت 

بٗتا، ٚإذا أبػكتتٴ عبتتدٟ   بٗتا، ٚإذا أبػكتتٴ عبتتدٟ   حتت٢ خيتسم َتٔ ايتتدْٝا ٚيتٝظ عًٝت٘ ضت١٦ٝڅ ٚاحتتد٠څ أڂطايبت٘        حتت٢ خيتسم َتٔ ايتتدْٝا ٚيتٝظ عًٝت٘ ضت١٦ٝڅ ٚاحتتد٠څ أڂطايبت٘        

ٚضٻعتٴ عًٝ٘ يف َعٝػت٘ ٚأؾححتٴ ي٘ دطُ٘ ٚأحاضب٘ ع٢ً ذيو اجاقٌٝ ايرز حت٢ ٫ ٚضٻعتٴ عًٝ٘ يف َعٝػت٘ ٚأؾححتٴ ي٘ دطُ٘ ٚأحاضب٘ ع٢ً ذيو اجاقٌٝ ايرز حت٢ ٫ 

ٜبك٢ ي٘ حط١ٓڄ ٚاحد٠ڄ أڂطايب٘ بٗا، ؾإذا بكٞ ي٘ غ٤ٞ خؿؿت عًٝ٘ ضهسات املٛت حت٢ ٜبك٢ ي٘ حط١ٓڄ ٚاحد٠ڄ أڂطايب٘ بٗا، ؾإذا بكٞ ي٘ غ٤ٞ خؿؿت عًٝ٘ ضهسات املٛت حت٢ 

  {{خيسم َٔ ايدْٝا ٚيٝظ ي٘ حط١ٓڅ ٚاحد٠ ٜڀايبين بٗا خيسم َٔ ايدْٝا ٚيٝظ ي٘ حط١ٓڅ ٚاحد٠ ٜڀايبين بٗا 

ٞټ  ؾځِإذٳاؾځِإذٳا  }}: :  يدان ر وؿ    ومًا على ولذلس دنل  يدان عمر هر  ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ ٕٳ    اي ٕٳنځا   زٳاقٹدٶازٳاقٹدٶا  نځا

٘ٹ  تٳحٵتٳتٳحٵتٳ ٘ٹزٳأڃضٹ ٔٵ  ِٚضٳادٳ٠څِٚضٳادٳ٠څ  زٳأڃضٹ ٔٵَٹ ٍّ  َٹ ٍّأځدٳ ٛٻ٠څ  أځدٳ ٛٻ٠څَٳحٵػٴ ٝٵظٳ  يٹٝؿڄا،يٹٝؿڄا،  َٳحٵػٴ ٝٵظٳٚٳيځ ٘ٴ  ٚٳيځ ٓٳ ٝٵ ٘ٴبٳ ٓٳ ٝٵ ٔٳ  بٳ ٝٵ ٔٳٚٳبٳ ٝٵ   ايڃحٳؿٹريٴ،ايڃحٳؿٹريٴ،  ِإ٫ِإ٫  ا٭ځزٵِضا٭ځزٵِض  ٚٳبٳ

٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃحٳؿٹريٴايڃحٳؿٹريٴ  ٚٳأځثٻسٳٚٳأځثٻسٳ: : قځايځتٵقځايځتٵ ٓٵبٹ ٘ٹدٳ ٓٵبٹ ُٻا  دٳ ًځ ُٻاؾځ ًځ ُٳسٴ  ذٳيٹوځذٳيٹوځ  زٳأځ٣زٳأځ٣  ؾځ ُٳسٴعٴ ٙٴ  ذٳِزؾځتٵذٳِزؾځتٵ  عٴ ٓٳا ٝٵ ٙٴعٳ ٓٳا ٝٵ ٍٳ  ،،عٳ ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايَّ   ::  ايَّ

ُٳسٴ؟،  ٜٳاٜٳا  ٜٴبٵهٹٝوځٜٴبٵهٹٝوځ  َٳاَٳا ُٳسٴ؟،عٴ ٍٳ  عٴ ٍٳقځا ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قځا ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايًَّ ٝٵؿٳسٴ  نٹطٵسٳ٣نٹطٵسٳ٣  ايًَّ ٝٵؿٳسٴٚٳقځ ٚٻا  ٚٳقځ ٚٻاعٳدٴ ٘ٹ  عٳدٴ ٘ٹايًَّ ًَّ ِٕ  اي ِٕٜٳؿڃتٳِسغٳا   ايدٿٜبٳامٳايدٿٜبٳامٳ  ٜٳؿڃتٳِسغٳا

ْٵتٳ  ٚٳايڃحٳِسٜسٳٚٳايڃحٳِسٜسٳ ْٵتٳٚٳأځ ٘ٴ  ٚٳأځ ٝټ ٘ٴْٳبٹ ٝټ ٘ٴ  ْٳبٹ ٝټ ٘ٴٚٳؾٳؿٹ ٝټ ٝٵظٳ  ٚٳؾٳؿٹ ٝٵظٳٚٳيځ ٓٳوځ  ٚٳيځ ٝٵ ٓٳوځبٳ ٝٵ ٔٳ  بٳ ٝٵ ٔٳٚٳبٳ ٝٵ ِٚضٳادٳ٠څ  ايڃحٳؿٹريٴايڃحٳؿٹريٴ  ِإ٫ِإ٫  ا٭ځزٵِضا٭ځزٵِض  ٚٳبٳ ِٚضٳادٳ٠څٚٳ ٛٻ٠څَٳَٳ  ٚٳ ٛٻ٠څحٵػٴ   حٵػٴ

ٓٵدٳ! !   يٹٝؿڄايٹٝؿڄا ٓٵدٳٚٳعٹ ٘ٹ  ٚٳعٹ ٘ٹزٳأڃضٹ ٖٵبٳ١څ  زٳأڃضٹ ٖٵبٳ١څأڂ ٗٳا  أڂ ٗٳاؾٹٝ ٍٳ  ِزٜحٷ،ِزٜحٷ،  ؾٹٝ ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ِٵ  عٴذٿًځتٵعٴذٿًځتٵ  أڂٚيځ٦ٹوځأڂٚيځ٦ٹوځ  ::اي ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ِٵ  يځ ٗٴ ٝٿبٳاتٴ ِٵطځ ٗٴ ٝٿبٳاتٴ   ؾٹٞؾٹٞ  طځ

ٝٳا٠ٹ ٝٳا٠ٹايڃحٳ ٝٳا  ايڃحٳ ْٵ ٝٳاايدټ ْٵ {{  ايدټ
ـٳ  }}  :وقاؿ ، ٘٘ ٝٵ ـٳنځ ٝٵ ِٴ  نځ ْٵعٳ ِٴأځ ْٵعٳ ِٳ  ٚٳقځدٵٚٳقځدٵ  أځ ِٳايڃتٳكځ ِٕ  ؾٳاحٹبٴؾٳاحٹبٴ  ايڃتٳكځ ِٕايڃكځسٵ ٕٳ،  ايڃكځسٵ ٕٳ،ايڃكځسٵ ٓٳ٢  ايڃكځسٵ ٓٳ٢ٚٳحٳ   ٚٳحٳ

٘ٴ ٗٳتٳ ٘ٴدٳبٵ ٗٳتٳ ٘ٴ،  ٢٢ٚٳأځؾٵػٳٚٳأځؾٵػٳ  دٳبٵ ُٵعٳ ٘ٴ،ضٳ ُٵعٳ ٓٵعڂسٴ  ضٳ ٓٵعڂسٴٜٳ َٳسٴ   َٳتٳ٢َٳتٳ٢  ٜٳ َٳسٴ ٜٴ٪ٵ {{ٜٴ٪ٵ
ٙٙ

  

ألف وأرهعما ػة  ػنة، و ػيدان ر ػوؿ    ر ػد هبػذا  أكثر مر وهذا هعد  وأ ر كبر ارف 
 الكالـ أف  ُعرشنا أف النساف:

  ماااب ثاااُن يزفاااخ عاااُن  وانزجب زهااابماااب ثاااُن يزفاااخ عاااُن  وانزجب زهاااب

  

  

ر هللا مااان حااابر   لاااً حااابر ر هللا مااان حااابر   لاااً حااابرَُجااادم    َُجااادم 

 ،للريبػػوت كنػػًتوؿ   كػػل شػػيءنس ػػا وانس ػػى انمػػر، وأصػػبشأريػػ   أنػػذت زُنرش ػػا وز   
                                                           

 صحي  البخاري والًتمذي عر اهر عباس  ٗ
 الابقات الك ى الهر  عد عر عا اة اهنع هللا يضر ٘
 دري هنع هللا يضرمسند أضبد والًتمذي عر أيب  عيد اػب ٙ
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 ووصلوا   الُرقي الدنيوي إذل درعة دل ُتسبق مر قبل.
هػ  لػيا عنػده  لكػر سذه  للسػوؽ وتاػًت  ا، شعلى  بيل اؼبثاؿ أنت تر د مصلحًة 

للنػػػت شػػػإذا نقػػػص من ػػػا شػػػيء تُر ػػػل ر ػػػالة تعمػػػل م ؾبػػػة و ، شالثالعػػػة عنػػػده  ءهػػػذا الاػػػي
 أر د كذا وكذا. موؿ وتقوؿ له: أانصاهب ا على احملل

وهػػػذا هر ػػػالة،  ػػػور وتقػػػوؿ لػػػه: أان أر ػػػد كػػػذا وكػػػذ، تسصػػػل للسػػػوهر ماركػػػت علػػػى الأو 
هنػاؾ أمثلػة ال هػد و ، مػا تر ػد وتصػل إلػي     اغبػاؿشالسوهر ماركت  ُر ل علي ا على ال ػور 
 ؽبا وال عد ؽبا مر الرشاهية اليت  عياوهنا.

شاؼبقصػود هبػذل   ال، هػذا الكػالـ  أنذت انرض زُنرش ػا هنػاؾ، لكػر هػل أريػنا شي ػا
 انرض اليت هناؾ.

  ؽهى ؤهم انغشة نغريهىؽهى ؤهم انغشة نغريهى
              شأصاهب  الالياف واللرور، شماذا وبػدث هعػد

ولػيا   ال إلػه إال   ؿبمػٌد ر ػوؿ  )ذلس  كما تروف هالياً طلػوا وهلػوا وت روػوا لهُلػ  أهػل 
وهنبوا نَتا ا وكل مػا  ،وا سولوا علي ا ،شقط، هل مر شًتة كبَتة منذ زمر، شدنلوا هالدان ارف
 وهي اليت قامت علي ا ه ارا   ارف. ،شي ا

مػػػر لطػػػر انرض، واللػػػل اؼبباركػػػات  وارف رأوا أف   قػػػد أنػػػرج لنػػػا هعػػػحل اػبػػػَتات
نب ػ  كلػه ارف الق ػاء علػى و ،  س ق هػؤالء القػـو أو  سحػدوا أف الونب   كله  ،عنده  شد د

والاعوب اؼبسقدمػة مػر اؼبػؤمنُت، وهػذا الهلػ  الػذي وقعػوا شيػه،  ،انم  الناه ة مر اؼبسلمُت
 ُيسػػلِّط هع ػػ   علػػى هعػػحل، إنسقامػػاً للمػػؤمنُت اؼبسس ػػع ُت  ونسي ػػة هػػذا الهُلػػ  شػػإف   

 لِّمُت.وللمسلمُت اؼبسَ 
لػػه هػػُت أ ػػد    كمػػا تػػروف، وهػػ  الػػذ ر و هنػػوف أف العػػادل ك ،هػػ   كونػػوف كمػػا هػػ  ارف

ونه كيػػف  ر ػػدوف ه ػػر شػػي   تسػػَت، وأمػػوره  الهػػد مػػر تن يػػذها، ش و يا ػػُس   الهػػد أف ، سػػَتِّ
أو ر ػيا أو وػَتل  قػوؿ: أان أر ػد كػذا لدرعة أف الواهد من   إف كاف وز ػر نارعيػة  ،اعب وت

علػى هرهػه نف معػه أورول  وكأنه ر يسس، إما ذلس وإمػا  ُعلػر عليػس اغبػرب، وأنػت لػر تقػدر 
 ومعه القسصاد، شَت دوف أف يبَلموا علينا ما  ر دوف. ،ومعه اؼباؿ ،كل ا
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 وهذا على وشس أف وبدث إف شاء  :   ،على هع   ُيسلِّا     لكر 
                       ف الليػػػل إذا كػػػاف ن
 شيكػػػوف الن ػػػار   أمر كػػػا، والن ػػػار   أورل  كػػػوف الليػػػل   أمر كػػػا، ولػػػذلس قػػػاؿ:  ،  أورل

          ،شعند هؤالء   الليل وعند هػؤالء   الن ػار، وانمػر لػر  سػسلرؽ وػَت غبهػة
يػػػة وان ػػػلحة الاػػػياانية الػػػ  َػػػردم ف للق ػػػاء علػػػي  ، يت انًتعوهػػػا  ػػػسكو شكػػػل انع ػػػزة اعب نمِّ

 اوي عليه. يف الب

  اَزمبو اهللاَزمبو اهلل
وان ػػلحة الػػيت ال  ،وان ػػلحة اعبر وميػػة ،والقناهػػل الذر ػػة ،الصػػوار   العػػاهرة للقػػارات

ولػػذلس ، هع ػػ   فو ُبيػػدو    ،ا علػػى هع ػػهننعرش ػػا وال نُػػدرك ا، كػػل هػػذل ان ػػلحة  ػػيوع و 
 ػػُسدمر أورل وأمر كػػا تػػدمَتاً                 شي ػػا   قػػاؿ 
شلػػيا معنػػا أع ػػزة وال معػػدات وال تكنولوعيػػا وال ، كػػر شيكػػوف  أبمػػر مػػر  قػػوؿ للاػػيءكليػػاً 

 أ لحة تسسايو أف تواع   ، لكر القوي اؼبسُت معه انع زة اليت  سدمره .
  ي عنػده   قػاـو الػزالزؿ وعلى  بيل اؼبثػاؿ:  ُيسػلِّط علػى أمر كػا الػزالزؿ، شمػا الػذ

 .مو ا ساعار الزالزؿ تسسايو مقاومس ا أو منع ا أ لحةعنده   ليا
اػبلػػػػي ،  العواصػػػػف الػػػػيت  ُػػػػ م علػػػػي   مػػػػر هػػػػذا اػبلػػػػي  ومػػػػر هػػػػذاعلػػػػي    ُيسػػػػلِّط 

لِّط سػأورول عنده  عباؿ مر الثل    اؼبناقػة الاػمالية، شسيُ والعواصف تًلرؽ كل شيء ... 
ومػر الػذي      هػذل الثلػوج شسنػزؿ  ػيواًل، شمػا الػذي يبنػو هػذل السػيوؿ علي ا الاما شُسذ

  ناؾ  لوج ال تُعد وال رُبد، شماذا ت عػل هػذل السػيوؿ ش   سسايو الوقوؼ أماـ هذل السيوؿ 
ال إلػه   ) ُسلرؽ اؼبدف والبالد والعباد، ؼباذا  ؽبذا الهل  الذي ارتكبول   هق مػر قػاؿ: .. 

  .ؿبمٌد ر وؿ  
ش ػل  ُوعػد أهػٌد  ُهلػ    الكػوف كلػه إال أهػل  ،شأنت عندما تبحث هالياً   العػادل كلػه

للبػػوذ ُت الػػذ ر  عبػػدوف  هلػػ   هػػل  وعػػد نصػػي  مػػر هػػذا ال ال إلػػه إال   ؿبمػػٌد ر ػػوؿ  )
ال )اد انواثف  ًتكػوه ، ونبم ػ  كلػه شػيمر قػاؿ: هن  هكل قوة، وُعبَّػوالي ود  ساعدو  ،البقر  ال

    ه إال   ؿبمٌد ر وؿ  إل                           (ٕٛ واشر. 
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ش ػػػذل  ػػػورمي ومػػػا   الػػػذ ر  ُػػػدمروف   هػػػالد ال ػػػالـ،  ػػػشه ارف، نػػػ  علو  ا الػػػذيهػػػذو 
وهذل السػوداف وتقسػيم ا، ومػر الػذي  قػف أمػام     ،وبدث مر دماٍر شي ا، وهذل الصوماؿ

ػػر العػػادل ال ػػالمي كلػػه،  و عرشػػوف أهنػػا إذا ُدمػػرت ،الباقيػػةش ػػي الثلػػرة  ،مصػػر ولػػذلس شقػػد ُدمِّ
 سػػػس معوف قػػػواه  كل ػػػا علػػػى مصػػػر، وأهػػػل مصػػػر كل ػػػ  ال    مػػػوف أف هػػػؤالء هػػػ  أعػػػواف 

 نف  هػد أف ننسبػه  الاياطُت، وكل   مكٌر ودهاء وكيػٌد وهقػٌد علػى ال ػالـ واؼبسػلمُت، شػال
 وعػػػػدان:                 ... مػػػػر  راهػػػػا شكأهنػػػػا دل  كػػػػر

 ا أف  كساػ قبػل  اشي ا هار مر قبل، شًتعو مرًة اثنية للعصور انوذل، شًتعو أمر كا إذل هاؽب
 .هنا ياً  يا شي ا شيءول ،فو هيانور 

     هعػػػػػد ذلػػػػػس مػػػػػاذا وبػػػػػدث              ت صػػػػػيل
و ػنذكِّر هع ػنا هبػذا الكػالـ  ، نسكل  شي ا وكبر عالسػُت مػو هع ػنانهداث آنر الزماف اليت

 الذي قلنال كله إف شاء   رب العاؼبُت، نف هذا كالـ   عل   ُعالل.

  فًىو دفىح اإلعالوفًىو دفىح اإلعالو
كلػػه هعػػد ـ ويبػػا الوعػػود   ػػيه ر ال ػػال              وهعػػد ذلػػس:

، وت ٌت صبيو اؼبلل واحملر وال  بق إال ال الـ  .إنس اء هؤالء القـو
وإذل مػر  دار السػالـ، والسػالـ هنػا  عػٍت السػالمة مػر ارشػات، مر الذي  دعو   ، 

   إذل اعبنة نف اعبنة دار السالمة، شعندما  دنل ا الواهد منا  قػوؿ: ،والسالمة مر العاهات
                              (ٖٗ شاطر. 

   واعبنػػػػػػػة هػػػػػػػي دار السػػػػػػػالـ نف:                                       
                                  الرعد(. 

   وبيي  : واغبق                          (ٗٗ انهزاب. 
شػػػرأهت اشيػػػدعو رهنػػػا إذل اعبنػػػة، وكيػػػف  ػػػدعو رهنػػػا   ُعػػػُت الػػػدعاة أهػػػل ال قػػػاف الػػػذ ر 

ه  الدنيا وال زُنرش ا وال زهر ا وال ز نس ػا، نف   الصادؽ غب رة الرضبر، ودل تلو قلوهب  لغب
ومػر  ،ومر  دعو غب  اله ور ،ل انمواؿالدنيا فبلوءة ارف للدعاة، ولكر مر  دعو لسحصي
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  . طر ق دعو للرميء والُسمعة، كل هؤالء ال  صلحوا   
إال       الػذي مػات ههػه وهػوال، ولػيا لػه وا ػة وال مػراـ طر ػقمر الذي  دعو   
 شسكوف هذل هي الدعوة اغبقيقية إذل دار السالـ:إرياء موالل عل   ُعالل، 

                إذل اؼبػػػػن    دمػػػػر البػػػاقُت، شي ػػػمػػػا  ر ػػػدل   
 والارع اغبكي ، شكل هذا اظبه الصراط اؼبسسقي . ،القومي، والد ر القومي

  ؤَبو ادلالزىؤَبو ادلالزى
ذا  قػوؿ إذل هذا انمر، وهذل انميـ  سكل  عن ا  يدان ر وؿ   شما ش ؤالء  ي سدوف
 واؼباله   عٍت انهداث اليت تسبق الساعة:ه ، شي ا    أهواب اؼبال

ٓٵصٳعٴ  }} ٓٵصٳعٴٚٳتٴ ُٳ١ڂ  ٚٳتٴ ُٳ١ڂحٴ ٌٿ  حٴ ٌٿنڂ ُٳ١ٺ   ذٳاتٹذٳاتٹ  نڂ ُٳ١ٺ حٴ {{حٴ
ٚٚ

  

 عػػٍت انشػػياء السػػامَّة كالثعػػاهُت واغبيَّػػات شلػػر  كػػوف ؽبػػا  ػػٌ    هػػذا الوقػػت، والسػػػ م 
قػػد قسلػػػوا الكػػاشر ر أو تنبيػػه اللػػػاشلُت عػػر رب العػػاؼبُت، ش ،الػػذي شي ػػا ارف ل ػػذاء الكػػاشر ر

ٍة ضبس ا.   شينزع ،واللاشلُت تنب وا ، هع    مر كل ذي ضبُِّ
 ،وهػػىت هاػػرات ال ػػراش كل ػػا  ػػسنس ي ،هػػىت ال وػػوث ،كػػل انشػػياء اؼبؤذ ػػة  ػػسنس يو 

لػذلس  ا ػسقمت،  لكنػس ،أو تقػـو هلل ،هػو ارف  ُوقهػس لسقػـو لصػالة ال  ػر  وؼباذا تؤذ س 
 :اغبد ثورد   وقد  ،علَّ   ُعاللكل هذل انمور  سنس ي أبمر مر   

ٝٵٍؼ  ٰ  ٰ  طڂٛبٳ٢طڂٛبٳ٢  }} ٝٵٍؼيٹعٳ ُٳطٹِٝح  بٳعٵدٳبٳعٵدٳ  يٹعٳ ُٳطٹِٝحايڃ ٕٴ  ايڃ ٕٴٜٴ٪ٵذٳ ُٳا٤ٹ  ٜٴ٪ٵذٳ ُٳا٤ٹيٹًطٳٸ ٕٴ  ايڃكځڀڃِس،ايڃكځڀڃِس،  ؾٹٞؾٹٞ  يٹًطٳٸ ٜٴ٪ٵذٳ ٕٴٚٳ ٜٴ٪ٵذٳ ٓٳٸبٳاتٹ  ؾٹٞؾٹٞ  يٹٮځزٵِضيٹٮځزٵِض  ٚٳ ٓٳٸبٳاتٹاي   حٳتٳٸت٢ حٳتٳٸت٢   اي

ٛٵ ٛٵيځ ًځ٢  حٳبٳٸوځحٳبٳٸوځ  بٳرٳزٵتٳبٳرٳزٵتٳ  يځ ٓٳبٳتٳ،  ايؿٳٸؿځاايؿٳٸؿځا  عٳًځ٢عٳ ٓٳبٳتٳ،يځ ُٴسٳٸ  ٚٳحٳتٳٸ٢ٚٳحٳتٳٸ٢  يځ ُٴسٳٸٜٳ ٌٴ  ٜٳ ٌٴايسٳٸدٴ ًځ٢  ايسٳٸدٴ ٙٴ،  ؾځ٬ځؾځ٬ځ  ا٭ځضٳدٹا٭ځضٳدٹ  عٳًځ٢عٳ ٙٴ،ٜٳكٴسٴٸ ٜٳڀځأځ  ٜٳكٴسٴٸ ٜٳڀځأځٚٳ ًځ٢  ٚٳ ٝٳٸ١ٹ  عٳًځ٢عٳ ٝٳٸ١ٹايڃحٳ   ؾځت٬ځ ؾځت٬ځ   ايڃحٳ

ٙٴ، ٙٴ،تٳكٴسٴٸ {{  تٳبٳاغڂضٳتٳبٳاغڂضٳ  ٚٳ٫ځٚٳ٫ځ  تٳحٳاضٴدٳتٳحٳاضٴدٳ  ٚٳ٫ځٚٳ٫ځ  تٳػٳاحٳٸتٳػٳاحٳٸ  ٚٳ٫ځٚٳ٫ځ  تٳكٴسٴٸ
88

  

 : اليت قاؿ شي ا اؿ واػبَتات،مر كثرة اؼبأهد،  للصدقات شال أينذهاو ؤتى 
ُٹعٴ  }} ٜٳذٵتٳ ُٹعٴٚٳ ٜٳذٵتٳ ٓٻؿځسٴ  ٚٳ ٓٻؿځسٴاي ـٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  اي ـٹايڃكٹڀڃ ٔٳ  ايڃكٹڀڃ ٔٳَٹ ٓٳبٹ  َٹ ٓٳبٹايڃعٹ ِٵ   ايڃعٹ ٗٴ ٝٴػٵبٹعٴ ِٵ ؾځ ٗٴ ٝٴػٵبٹعٴ {{ؾځ

ٜٜ
  

                                                           
  نر اهر ماعة عر أيب إمامة هنع هللا يضر ٚ
   واؼبرا يلواؼبرا يل  اؼبسانيداؼبسانيد  عاموعامو، ، ُهَر ْػَرةَ ُهَر ْػَرةَ   َأيبَأيب  عرعر  اْلعراقيُتَ اْلعراقيُتَ   َشوا دِ َشوا دِ       النػَّقَّاشالنػَّقَّاش   عيد عيد  َأهوَأهو ٛ
  نر اهر ماعة عر أيب إمامة هنع هللا يضر ٜ
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ل مػػر اغبػػالوة قاػػف العنػػ  شػػال  سػسايعوف إهنػػاء اأكلو ليػ فهبسمعػػو  عػٍت اعبماعػػة أمثالنػػا 
 .وال كة اليت شيه والنازلة مر عند    ،اليت شيه

هعد اغبرب الذر ِّة القادمة شإف انرض لر تُنبت ولر زُبرج نبادً وال زرعػاً  هأن ه   قولوف
   إهنػػا أريػػ   هػػ ، نف أريػػنا ؿبرو ػػة أبمػػر  : ،وال وػػَتل، نعػػ                         

            :وهنػػاؾ                             (٘ٛ نهنػػا أرض كل ػػا طبػػر انعػػراؼ، 
لكر هنا أرٌض ُ صلى علي ػا هلل، و ُاعػ  علي ػا اؼبسػكُت، ، وكل ا معاصي وش ور ... وكل ا زان

ػكوعلي ا  ُوا ػى ال قػَت، وتُقػاـ علي ػ ف للقػي  الػيت عػاء هبػا  ػيدان و ا شػعا ر  ، وأهل ػا مسمسِّ
 ، شيكوف:ر وؿ   

  هػػػذا  وف للػػػد ر سمسَّػػػكف   هػػػذل انميـ، و الػػػذ ر وُبسػػػنو  وش ػػػالً عػػػر ذلػػػس، شػػػإف
وال احملسػالُت للمػؤمنُت،  ،وال النصػاهُت ،وال اؼبخػادعُت ،شلر  دنلوا   دا ػرة اؼبنػاشقُت العصر،
 :و ك يه قوؿ ه رة الن   ،نسسايو هصرل مر اؼبنازؿ الؽبية ما الؽب  هؤالء و 

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ُٳطٻوځ  َٳ ُٳطٻوځتٳ ٓٻتٹٞ  تٳ ٓٻتٹٞبٹطٴ ٓٵدٳ  بٹطٴ ٓٵدٳعٹ َٻتٹٞ  ؾځطٳادٹؾځطٳادٹ  عٹ َٻتٹٞأڂ ٘ٴ  أڂ ًځ ٘ٴؾځ ًځ ِٗٝدٺ  َٹا٥ٳ١ٹَٹا٥ٳ١ٹ  أځدٵسٴأځدٵسٴ  ؾځ ِٗٝدٺغٳ {{  غٳ
ٔٓٔٓ

  

وعػر اػبػداع شيكػوف  ،وعر الكػذب ،وعر اللرِّ  ،عر أكل اغبراـارف شمر يبنو ن سه 
 ، وهذا   الدنيا.له أعر ما ة ش يد

  نً وانضَبدحنً وانضَبدحاحلغاحلغ
:   وعند رعوعه إذل              مر وُبسر العمل   هذل

شلػػه   وهكسػػاب  ، وهسػػنة  ػػيدان ر ػػوؿ   ،وهاػػرع   ،و عمػػل هبػػدي   ،اغبيػػاة الػػدنيا
 علػي   مػر النبيػُت والصػد قُت  عٍت اعبنة العالية الراقية   عوار الذ ر أنع    ،هناؾ اغبُسٌت

 والا داء والصاغبُت.
 :وؽب  زميدة على ذلس، شما هذل الزميدة  قاؿ شي ا 

ٓٳ١ڂ  }} ٓٳ١ڂايڃحٳطٳ ٓٻ١ڂ  ايڃحٳطٳ ٓٻ١ڂايڃذٳ ٜٳادٳ٠ڂ  ايڃذٳ ٜٳادٳ٠ڂٚٳايصٿ ٓٻعځسٴ  ٚٳايصٿ ٓٻعځسٴاي ٘ٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  اي ٘ٹٚٳدٵ ٘ٹ  ٚٳدٵ ٘ٹايَّ {{  ايَّ
ٔٔٔٔ

  

                                                           
 الزهد الكبَت للبي قي عر اهر عباس ريي   عن ما ٓٔ
 ني نعي  عر كع  هر ع رة هنع هللا يضر هلية انولياء ٔٔ
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 :   كما قاؿكيف وبدث هذا
ٌٳ  ِإذٳاِإذٳا  }} ٌٳدٳخٳ ٌٴ  دٳخٳ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٓٻ١ځ،  ايڃذٳ ٓٻ١ځ،ايڃذٳ ٍٳ  ايڃذٳ ٍٳقځا ٍٴ: : قځا ٍٴٜٳكڂٛ ٘ٴ  ٜٳكڂٛ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ٕٳ: : ٚٳتٳعٳايځ٢ٚٳتٳعٳايځ٢  تٳبٳازٳىځتٳبٳازٳىځ  اي ٕٳتٴِسٜدٴٚ ٝٵ٦ٶا  تٴِسٜدٴٚ ٝٵ٦ٶاغٳ ِٵ؟  غٳ ِٵ؟أځِشٜدٴنڂ   أځِشٜدٴنڂ

ٕٳ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ِٵ: : ؾځ ِٵأځيځ ٓٳا،  تٴبٳٝٿضٵتٴبٳٝٿضٵ  أځيځ ٖٳ ٓٳا،ٚٴدٴٛ ٖٳ ِٵ  ٚٴدٴٛ ِٵأځيځ ٓٳا  أځيځ ًڃ ٓٳاتٴدٵخٹ ًڃ ٓٻ١ځ،  تٴدٵخٹ ٓٻ١ځ،ايڃذٳ ٓٳا  ايڃذٳ ٓٳذٿ ٓٳاٚٳتٴ ٓٳذٿ ٔٳ  ٚٳتٴ ٔٳَٹ ٓٻاِز؟  َٹ ٓٻاِز؟اي ٍٳ  اي ٍٳقځا ـٴ: : قځا ٝٳهڃػٹ ـٴؾځ ٝٳهڃػٹ   ؾځ

ُٳا  ايڃحٹذٳابٳ،ايڃحٹذٳابٳ، ُٳاؾځ ٝٵ٦ٶا  أڂعٵڀڂٛاأڂعٵڀڂٛا  ؾځ ٝٵ٦ٶاغٳ ِٵ  أځحٳبٻأځحٳبٻ  غٳ ِٗ ٝٵ ِٵِإيځ ِٗ ٝٵ ٔٳ  ِإيځ ٔٳَٹ ٓٻعځِس  َٹ ٓٻعځِساي ِٵ  ٢٢ِإيځِإيځ  اي ِٗ ِٵزٳبٿ ِٗ   ٕٕٔٔ{{    زٳبٿ

هػػال   هعػد أف  ُعاػي   مػر عنػػدل طاقػًة إؽبيػة  ػروف هبػا وعػه    ؽبػ ، شيكاػف   
 كي ية، وإمبا أبموٍر إؽبية ويبية ال ته ر إال   الدار اعبنانية

ومػن   مػر  ػرال قػدر كػل يعنا، مرًة كل أ بوع كأ ػاه ش ؤالء القـو من   مر  رى   
سػاً لؼبػرة، قػاؿ  َ مػرة، ومػن   مػر ال وُبػـر عػر رؤ سػه نػَ  ل قػدر كػل  ػنةر مرة، ومػن   مػر  ػراش 

سػاً ل ػرموا مػر اعبنػة كمػا  َ نػَ  إف هلل رعاٌؿ   اعبنػة لػو ُهرمػوا مػر رؤ ػة   )) هعحل العارشُت:
 .،نف نعيم   انكمل هو النهر إذل وعه        رم أهل النار مر النار
   كيف تكوف هيلس     اؼبوقف العهي قـووهؤالء ال

                ،وال  - عٍت  واد  - ًتال علي ا قوعوه   ن رة
                مر هؤالء  ، وال مسكنة ،وال صلار ،وال ذلة ،و ة
  

ولػه  ،ر ػوؿ     هػذا الػزمر، شلػه ال  ػل العهػي  ش نيلاً ؼبر  سمسَّػس هبػدي   و ػنة
    الكـر الؽبي العمي  

ومػػػا الصػػػ  إال غبهػػػة، وهعػػػد اللحهػػػة  ػػػن رح صبيعػػػاً ه  ػػػل   وإكػػػراـ  ، ولكػػػر ال 
 نكب  صباح الن ا عر هواها، ونسسمسس هارع  .هل نسع َّل انمور 
لنػػا وأف  ُكرمنػػا هبػػذا النعػػي ، وأف هبع ،أف هُبملِّنػػا جبمػػاؿ أهػػل هػػذا اؼبقػػاـ نسػػأؿ   

 صبيعاً مر أهل اؼبقاـ العهي 
ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّ

                                                           
 صحي  مس  والًتمذي عر ص ي  هنع هللا يضر ٕٔ
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  ٔٔاهللاهلل  ؤونُبءؤونُبء
dddddddddddddddddd 

 ... هذل انُمَّة، وععل   أعياف اؼبوعودات، وأنيار اؼبخلوقات أكـر   
شػػإذا نهػػرت إذل اؼبُ سػػد ر مػػر عبػػاد   قػػباًل، ذبػػد الصػػورة اؼباػػرقة النورانيػػة   العػػوادل 

  العلو ة:                           (ٕٜ  ال س. 
دل  قػػل معػػه   زمانػػه، وال   عصػػرل، وال    واؼبعيػػة فبسػػدة إذل  ػػـو الػػد ر، شػػإف   

علػى أهػدك  شيكاػف عػر هصػَتته النورانيػة شػَتى صػورته   هػذل الثلػة  أوانه، ردبا يبر   
  : اؼبباركة النورانية، وهذل اغب رة الب ية احملمد ة، شي رح ه  ػل  ، و قػوؿ كمػا قػاؿ     

                                                  (٘ٛ ونا . 
شػػإذا ذُكػػر انوليػػاء شحي ػػل حبػػزب   اؼب لحػػُت، وأنصػػار   الصػػاغبُت اؽبػػداة اؼب ػػد ُت 

 أصبعُت.وكبر واغبمد هلل من   اللر اؼبيامُت،  الذ ر ه  أمَّة  يدان   

  يمبو ادلشالجخيمبو ادلشالجخ
وععل أصل انصوؿ الذي هه صار ال حػوؿ   طر ػق .. لنا هذل اغبقيقة وقرَّب   

 :  شحوؿ، هو ار ة انوذل اليت قدَّم ا على وص ه نولياء  
مراقبة     السر والن وى،   الهػاهر والبػاطر، هػىت  صػل العبػد إذل هػاؿ ال  ليػ  

   اؿ طرشػػة عػػُت وال أقػػل، شػػإذا ربػػرؾ  ػػرى ن سػػه  سحػػرؾ لهلل، وإذا  ػػكر منػػه علػػى البػػ
ػػه  علػػ  أف الػػذي وعَّ ػػه هػػو مػػوالل، وإذا نهػػر إذل أي كػػا ر  ن هػػر إذل ُ سػػلِّ  نمػػر  ، وإذا توعَّ

هػػذا اغبػػاؿ ؼبػػر أراد أف  كػػوف مػػر أهػػل العاػػاء والنػػواؿ، ور ػػ  صػػنو   عػػل   عػػالل .... 
صػه قػوؿ اععل هذا اغباؿ قصدؾ ومن اؾ، أف تصل إذل هذا اغباؿ   تعاملس مو مػوالؾ،  ُلخِّ

   :                      (ٗ شػػػػيعل  النسػػػػاف علػػػػ  اليقػػػػُت أف    اغبد ػػػػد  معػػػػه
 .و الو عليه و رال   كل أن ا ه

                                                           
 ـٕ٘ٔٓ/ٛ/ٕٓاػبميا  –مس د الل راف  –هور عيد  ٔ
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إذا آنست مر ن سس هذا اغباؿ، ورأ ت أنس ه  ػل   ال تلػر ن سػس قػد أكرمػت 
ذا اؼبقاـ شأهاػر، واعلػ  أف   اصػا اؾ وهبػاؾ ورقػاؾ، ولكػل كنػوز العنا ػة الؽبيػة واننػوار هب

أي شػػأف كػػاف، إف              ػػوَّاؾ، شأصػػبحت مػػؤهالً لكػػل شػػأف:  الرلنيػػة 
كػاف   أكػػل، أو شػرب، أو ؽبػػو، أو مػػزاح، أو لعػ ، أو عمػػل إال ومعػػس   قلبػس مػػا  واشقػػه 

 .ت القرآف، لسعمل شيه على هدي الن  العدانف مر آمي
 قػػوؿ   ذلػػس: ))هقػػى رل  ال ػػوف عامػػاً أناطػػ  اغبػػق   اػبلػػق  كػػاف المػػاـ اعبنيػػد 

واػبلق  هنوف أن أربدث مع     هينما هو ال  رى إال وعه موالل، أو نورل الػذي هثَػه   نلقػه 
  قػػػػػة إال  : عػػػػػل   عػػػػػالل، وال وبػػػػػرؾ أهػػػػػداً وال ُ سػػػػػكِّنه   اغبقي                         

        (ٕٕ َمر الذي ُ سَتِّ الكل      ونا. 
 : هػػػل لػػػو تبػػػت  سػػػوب   ولػػػذلس قػػػاؿ هعػػػحل القػػػـو للسػػػيدة راهعػػػة العدو ػػػة 

، قػاؿ: مػر أ ػر لػس هػذا  قالػت: مػر كػالـ عليػس لسبػت علىَّ  قالت ال، هػل لػو دب   
 :                        (ٔٔٚ إذاً السوهة تبدأ مر عند    السوهة. 

 ُل   العبد دبعان السوهة، وهبعل العبد  اعر لل  وشداهة الذن ، شياػعر لػب ػل مػر 
  موالل، و ندـ علػى ماعنػت عوارهػه و ػدال، شيسػوب إذل   للمعػان الؽباميػة الػيت أؽبمػه هبػا 

 عل   عالل.
  ومر أ ر اغب                                    (٘ٗ إذاً اغب  أوالً مػر  اؼبا دة

  هػػزب الَسػػَحر: ))الل ػػ  إان نسػػألس   ، ولػػذلس كػػاف  قػػوؿ  ػػيدي مصػػا ى البكػػري 
لػو نهػرت و هػو السػاهق،      شحػ   "وببونػه"وهبنا الالهق    "وبب  "حببس الساهق   

 :الصاحل اعبيلي الاي  هو ال عَّاؿ ؼبا  ر د، وتردد قوؿ  إذل عُت اغبقيقة ترى   
  أناااااب هللالاااااخ وهللا جااااا   ال بعااااا أناااااب هللالاااااخ وهللا جااااا   ال بعااااا 

  

  أنااااب قلاااا   واصقزاااادار أ اااابثعأنااااب قلاااا   واصقزاااادار أ اااابثع

هذا هاؿ أهل الكماؿ، الذ ر  ر دوف أف  ذوقوا لذة الوصػاؿ، و سمسعػوا هنعػي  اغببيػ    
 هد أف  رتقي لطناً إذل هذا اغباؿ. وارؿ، ال اؼبصا ى 
                                  

          ال  سسايو العبد أف يبنو ن سه مر الوقػوع   الػذن  إال إذا وصػل
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ولػػذلس هػػىت صػػلار العػػارشُت   هػػدامي   كػػاف أهػػل الصػػالح والُسقػػى  لقنػػوهن   إذل هػػذا غبػػاؿ،
 ذلس.

وكػػاف مػػر أكػػاهر الصػػاغبُت، وكػػاف نالػػه   هػػر  ػػوار مػػر  الاػػي   ػػ ل السسػػًتي 
الصاغبُت، شيحكي أف ناله كاف  قـو الليل، شكاف  قف جبوارل لُيصػلِّي قيػاـ الليػل، شلمػا رأى 

ف له مكانة عند  ، وعَّ ه إذل هذا اغباؿ مو الصاغبُت مػر عبػاد ناله هذا اعب د منه، وعل  أ
 ((((  اهلل َعٞ، اهلل ْاظس إىلٻ، اهلل غاٖد ع٢ًٻاهلل َعٞ، اهلل ْاظس إىلٻ، اهلل غاٖد ع٢ًٻ  )))) ، شقاؿ له: مي ُهٍت قل كل  ـو  الث مرات 

 :قػػػػػػػاؿ: شكرر ػػػػػػػا، وهعػػػػػػػد أميـ قػػػػػػػاؿ: مي  ػػػػػػػ ل أه هػػػػػػػت مػػػػػػػا قلػػػػػػػت لػػػػػػػس، قلػػػػػػػت: نعػػػػػػػ 
مرة، قاؿ:  قاؿ: كررها كل  ـو إهدى عارة ((((  ع٢ًٻع٢ًٻ  اهلل َعٞ، اهلل ْاظس إىلٻ، اهلل غاٖداهلل َعٞ، اهلل ْاظس إىلٻ، اهلل غاٖد  ))))

شكرر ػػا، وهعػػد شػػًتة قػػاؿ: مي هُػػٍت ال تل ػػل عػػر هػػذل الكلمػػات عمػػرؾ، واعلػػ  أف مػػر كػػاف   
معه كيف  عصال   ومر كاف   اننر إليه كيف ىبال ه و سبو هوال   ومر كػاف   شػاهد عليػه  

 ل  .كيف  رال على معصية قبيحة شيسخط عليه موال
وهذل هدا ة الصاغبُت، وهي مقػاـ اؼبراقبػة، لػو كػاف النسػاف علػى عبػادة الثقلػُت، وليلػه 
قيػػاـ وهنػػارل صػػياـ ولسػػانه ال  كػػل وال يبػػل مػػر الػػذكر وتػػالوة القػػرآف والعبػػادات اللسػػانية، ودل 
 صػػػل إذل هػػػذا اؼبقػػػاـ   مراقبػػػة رب ال  ػػػة، شػػػإف هػػػذا  ُقػػػاؿ لػػػه  ػػػـو الػػػد ر، وهػػػذا مػػػا ىُبػػػوِّؼ 

  لعارشُت: ا                                 ""           (ٕٖ ال رقاف. 
، نف مراقبػػػػة   تُنػػػػس  اػباػػػػية، وتُنػػػػس  اػبػػػػوؼ، وتُنػػػػس  أ ػػػػاس العمػػػػل مراقبػػػػة   

 مبينًا مقامه عند رهه: الوعل، وقد قاؿ الن  
ْٳا  }} ْٳاأځ ِٵ  أځ ِٵأځتٵكځانڂ ٘ٹ،  أځتٵكځانڂ ٘ٹ،يٹًَّ ِٵ  يٹًَّ ُٴهڂ ًځ ِٵٚٳأځعٵ ُٴهڂ ًځ ٘ٹ  بٹحٴدٴٚدٹبٹحٴدٴٚدٹ  ٚٳأځعٵ ٘ٹايًَّ ًَّ {{  اي

ٕٕ
  

ليسػػػت السقػػػػوى   انعمػػػاؿ، لكػػػػر السقػػػػوى   انهػػػواؿ الػػػػيت  س مػػػل هبػػػػا القلػػػػ    
 .مواع ة ذي اعبالؿ والكراـ 

         :شػيلاً صػلر أو كػ  و عل  عل  اليقُت أنه ال  لي  عػر معرشػة   
              ب أي  ليػػػ ، شػػػال  ليػػػ  عنػػػه شػػػيء: و عػػػز            

                         (٘ مػػػػا الػػػػذي  ػػػػيلي  عػػػػر    آؿ عمػػػػراف  طرشػػػػة عػػػػُت وال
     ال  وعد.أقل

                                                           
 مسند أضبد ٕ
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 الػػػػو علػػػػى ن ػػػػاميل، و الػػػػو علػػػػى  ػػػػرل وقبػػػػوال، و ػػػػرى هركػػػػات  إذاً  ػػػػرى أف   
نا نػة انعػُت ومػا زُب ػي الصػدور، إذا ومػز هعينػه، إذا   دال، هػىت  علػ  عوارهه وما ت عله 

هػػو الػػذي  ، و  علػػى كػػل أهوالػػه  الػػو نبػػز جبسػػمه، إذا ؼبػػز هلسػػانه ..  علػػ  أف   
  سوذل صبيو شلونه وصبيو أمرل.

                               دل  قل   )ذرة
                         ولكر )مثقاؿ ذرة  أي هعػحل الػذرة: 

هػػذل عػػدَّة العػػارشُت، وأ ػػاس الصػػاغبُت ؼبػػر أراد أف  كػػوف مػػو الواصػػلُت، ومػػو الػػذ ر أنعػػ    
 .علي   مر اؼبسقُت،   الدنيا و ـو الد ر 

  يمبو االطغفبءيمبو االطغفبء
 ... إذا وصل إذل هذا اؼبقاـ  دنل   مناور الوال ة الرلنية

مناشػػَت ُتاػػرؽ   اللػػوح احمل ػػوظ، وتُػَ ػػس عن ػػا الاال ػػ  والرمػػوز، و قرؤهػػا  شػػإف هلل 
أهػػػػل السػػػػماء، و ويػػػػو ؽبػػػػا القبػػػػوؿ   أهػػػػل انرض مػػػػر الصػػػػاغبُت والعػػػػارشُت وأ مػػػػة اؼبسقػػػػُت 

 أي:     عن   و قوؿ: والوار ُت، و ُػنَػوِّل   
 :مي أهػػػل انرض والسػػػماء تنب ػػػوا وانسب ػػػوا أف هػػػذا الرعػػػل أصػػػب  مػػػر أوليػػػاء   

                        . 
 انزؿ: مر ف مر انولياء انساره    و اننبياء وكمَّل الوار ُت والعارش

                   ""                                   (ٖٖ آؿ

  إذل  ػـو الػد ر:   هنا ععل قانوف االصا اء نصوصية الُمَّػة نبينػا  ومر رضبسه ،  عمراف 
             دل  نسػػه االصػػا اء، ولكػػر ل ػػسمرار                           

                         (ٚ٘  مر هؤالء  اغب 
  الػػذ ر وصػػلوا إذل هػػذا اغبػػاؿ:                                            

      (ٚٙ  ن ػػػػا اؼبقػػػػاـ،  علمػػػػوف أف    اغبػػػػ ي   و ػػػػراه ، و راقبػػػػوف هػػػػذا، مالػػػػو علػػػػ
 هيدل انمر كله، ش ويوا له كل انمور. و علموف أنه 
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  عش انىالَخعش انىالَخ
هػػػؤالء انوليػػػاء مب انلػػػوا هػػػذل اؼبنزلػػػة  ومب وصػػػلوا إذل هػػػذل الدرعػػػة  ومػػػا اؼبدر ػػػة الػػػيت 

 أوصلس   إذل هذا اغباؿ 
 ػاعد ر إذل   ػ َّل علينػا انمػر، شويػحه لنػا   هيػاف هبعلنػا لػو نػرران ه رة الن  

 علػى هػذل النعمػة طرشػة عػُت وال أقػل، شقػاؿ   ـو الد ر ؼبا ا ساعنا أف نػو  شػكر   
   هد ثه الصحي :

ٗٳا  ٜٳاٜٳا  }} ٜټ ٗٳاأځ ٜټ ٓٻاعٴ،  أځ ٓٻاعٴ،اي ُٳعٴٛا  اي ُٳعٴٛااضٵ ُٴٛا  ٚٳاعٵكٹًڂٛا،ٚٳاعٵكٹًڂٛا،  اضٵ ًځ ُٴٛاٚٳاعٵ ًځ ٕٻ  ٚٳاعٵ ٕٻأځ ٘ٹ  أځ ًَّ ٘ٹيٹ ًَّ ٝٵطٴٛا  عٹبٳادٶاعٹبٳادٶا    يٹ ٝٵطٴٛايځ ٝٳا٤ٳ  يځ ْٵبٹ ٝٳا٤ٳبٹأځ ْٵبٹ   بٹأځ

ٗٳدٳا٤ٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫ ٗٳدٳا٤ٳ،غٴ ِٵ  غٴ ٗٴ ِٵٜٳػٵبٹڀڂ ٗٴ ٝٳ  ٜٳػٵبٹڀڂ ْٵبٹ ٝٳا٭ځ ْٵبٹ ٗٳدٳا٤ٴ  ا٤ٴا٤ٴا٭ځ ٗٳدٳا٤ٴٚٳايػټ ِٵ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٚٳايػټ ِٗ ِٵَٳذٳايٹطٹ ِٗ ِٵ  َٳذٳايٹطٹ ِٗ ِٵٚٳقڂسٵبٹ ِٗ ٔٳ  ٚٳقڂسٵبٹ ٔٳَٹ ٘ٹ،  َٹ ٘ٹ،ايًَّ ٌٷ  ؾځذٳا٤ٳؾځذٳا٤ٳ  ايًَّ ٌٷزٳدٴ   زٳدٴ

ٔٳ ٔٳَٹ ٔٵ  عٵسٳابٹعٵسٳابٹا٭ځا٭ځ  َٹ ٔٵَٹ ٝٳ١ٹ  َٹ ٝٳ١ٹقځاؾٹ ٓٻاِع  قځاؾٹ ٓٻاِعاي ٛٳ٣  اي ٛٳ٣ٚٳأځيڃ ٙٹ  ٚٳأځيڃ ٝٳدٹ ٙٹبٹ ٝٳدٹ ٞٿ  ِإيځ٢ِإيځ٢  بٹ ٞٿْٳبٹ ٘ٹ  ْٳبٹ ًَّ ٘ٹاي ًَّ ٍٳ    اي ٍٳؾځكځا ٞٻ  ٜٳاٜٳا: : ؾځكځا ٞٻْٳبٹ ٘ٹ،  ْٳبٹ ٘ٹ،ايًَّ   ْٳاعٷْٳاعٷ  ايًَّ

ٔٳ ٔٳَٹ ٓٻاِع،  َٹ ٓٻاِع،اي ٝٵطٴٛا  اي ٝٵطٴٛايځ ٝٳا٤ٳ  يځ ْٵبٹ ٝٳا٤ٳبٹأځ ْٵبٹ ٗٳدٳا٤ٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  بٹأځ ٗٳدٳا٤ٳ،غٴ ِٵ  غٴ ٗٴ ِٵٜٳػٵبٹڀڂ ٗٴ ٝٳا٤ٴ  ٜٳػٵبٹڀڂ ْٵبٹ ٝٳا٤ٴا٭ځ ْٵبٹ ٗٳدٳا٤ٴ  ا٭ځ ٗٳدٳا٤ٴٚٳايػټ ِٵ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٚٳايػټ ِٗ ِٵَٳذٳايٹطٹ ِٗ   َٳذٳايٹطٹ

ِٵ ِٗ ِٵٚٳقڂسٵبٹ ِٗ ٔٳ  ٚٳقڂسٵبٹ ٔٳَٹ ٘ٹ  َٹ ًَّ ٘ٹاي ًَّ ِٵ! ! اي ٗٴ ْٵعٳتٵ ِٵا ٗٴ ْٵعٳتٵ ٓٳا  ا ٓٳايځ ٓٹٞ  يځ ٓٹٜٞٳعٵ ِٵ: : ٜٳعٵ ٗٴ ِٵؾٹؿڃ ٗٴ ٓٳا،  ؾٹؿڃ ٓٳا،يځ ٘ٴ  ؾځطٴسٻؾځطٴسٻ  يځ ٘ٴٚٳدٵ ٍِ  ٚٳدٵ ٍِزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ٍِ    اي ٍِيٹطٴ٪ٳا   يٹطٴ٪ٳا

ٞٿ، ٞٿ،ا٭ځعٵسٳابٹ ٍٳ  ا٭ځعٵسٳابٹ ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايَّ ِٵ: :   ايَّ ِٵٖٴ ٔٵ  ْٳاعٷْٳاعٷ  ٖٴ ٔٵَٹ ٓٳا٤ٹ  َٹ ٓٳا٤ٹأځؾڃ ٓٻاِع  أځؾڃ ٓٻاِعاي ْٳ  اي ْٳٚٳ ٌِ،  ٛٳاِشِعٛٳاِشِعٚٳ ٌِ،ايڃكځبٳا٥ٹ ِٵ  ايڃكځبٳا٥ٹ ِٵيځ ٌٵ  يځ ٌٵتٳؿٹ   تٳؿٹ

ِٵ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵبٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ّٷ  بٳ ّٷأځزٵحٳا ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  تٳحٳابټٛاتٳحٳابټٛا  َٴتٳكځاِزبٳ١څَٴتٳكځاِزبٳ١څ  أځزٵحٳا ٘ٹايًَّ ًَّ ٛٵا،  اي ٛٵا،ٚٳتٳؿٳاؾځ ٘ٴ  ٜٳكٳعٴٜٳكٳعٴ  ٚٳتٳؿٳاؾځ ٘ٴايَّ ِٵ  ايَّ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ّٳ  يځ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ٓٳابٹسٳ  ايڃكٹ ٓٳابٹسٳَٳ ٔٵ  َٳ ٔٵَٹ   َٹ

ِٵ  ْٴٍٛز،ْٴٍٛز، ٗٴ ٝٴذٵًٹطٴ ِٵؾځ ٗٴ ٝٴذٵًٹطٴ ٗٳا  ؾځ ٝٵ ًځ ٗٳاعٳ ٝٵ ًځ ٌٴ  عٳ ٝٳذٵعٳ ٌٴؾځ ٝٳذٵعٳ ِٵ  ؾځ ٗٴ ٖٳ ِٵٚٴدٴٛ ٗٴ ٖٳ ِٵ  ْٴٛزٶاْٴٛزٶا  ٚٴدٴٛ ٗٴ ٝٳابٳ ِٵٚٳثٹ ٗٴ ٝٳابٳ ٓٻاعٴ  ٜٳؿڃصٳعٴٜٳؿڃصٳعٴ  ْٴٛزٶا،ْٴٛزٶا،  ٚٳثٹ ٓٻاعٴاي ّٳ  اي ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا   ايڃكٹ

ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫ ٕٳ،ٜٳؿڃصٳعٴٛ ِٵ  ٜٳؿڃصٳعٴٛ ٖٴ ِٵٚٳ ٖٴ ٝٳا٤ٴ  ٚٳ ٚٵيٹ ٝٳا٤ٴأځ ٚٵيٹ ٘ٹ  أځ ًَّ ٘ٹاي ًَّ ٔٳ  اي ٔٳايَّرٹٜ ٛٵفٷ  ٫٫  ايَّرٹٜ ٛٵفٷخٳ ِٵ  خٳ ِٗ ٝٵ ًځ ِٵعٳ ِٗ ٝٵ ًځ ِٵ  ٚٳ٫ٚٳ٫  عٳ ِٵٖٴ ٕٳ  ٖٴ ْٴٛ ٕٳٜٳحٵصٳ ْٴٛ  ،3{  ٜٳحٵصٳ
 :و  روا ة أنرى قاؿ 

ٕٻ  }} ٕٻِإ ٔٵ  ِإ ٔٵَٹ ٘ٹ  عٹبٳادٹعٹبٳادٹ  َٹ ٘ٹايًَّ ًَّ ْٳاضٶا  اي ْٳاضٶا٭ڂ ِٵ  َٳاَٳا  ٭ڂ ِٵٖٴ ْٵبٹ  ٖٴ ْٵبٹبٹأځ ٗٳدٳا٤ٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٝٳا٤ٳٝٳا٤ٳبٹأځ ٗٳدٳا٤ٳغٴ ِٴ  غٴ ٗٴ ِٴٜٳػٵبٹڀڂ ٗٴ ٝٳا٤ٴا٭ځا٭ځ  ٜٳػٵبٹڀڂ ٝٳا٤ٴْٵبٹ ٗٳدٳا٤ٴ  ْٵبٹ ٗٳدٳا٤ٴٚٳايػټ   ٚٳايػټ

ّٳ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ِٵ  ايڃكٹ ِٗ ْٹ ُٳهځا ِٵبٹ ِٗ ْٹ ُٳهځا ٔٳ  بٹ ٔٳَٹ ٘ٹ  َٹ ًَّ ٘ٹاي ًَّ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قځايڂٛاقځايڂٛا  تٳعٳايځ٢،تٳعٳايځ٢،  اي ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايًَّ ْٳا  ايًَّ ْٳاتٴدٵبٹسٴ ٔٵ  تٴدٵبٹسٴ ٔٵَٳ ِٵ؟  َٳ ِٵ؟ٖٴ ٍٳ  ٖٴ ٍٳقځا ِٵ: : قځا ِٵٖٴ   ٖٴ

ّٷ ٛٵ ّٷقځ ٛٵ ٘ٹ  بٹسٴِٚحبٹسٴِٚح  تٳحٳابټٛاتٳحٳابټٛا  قځ ٘ٹايًَّ ًَّ ٝٵِس  عٳًځ٢عٳًځ٢  اي ٝٵِسغځ ٍّ  غځ ٍّأځزٵحٳا ِٵ،  أځزٵحٳا ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ،بٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٍٍ  ٚٳ٫ٚٳ٫  بٳ ٛٳا َٵ ٍٍأځ ٛٳا َٵ ٗٳا،  أځ ْٳ ٛٵ ٗٳا،ٜٳتٳعٳاطځ ْٳ ٛٵ ٘ٹ  ٜٳتٳعٳاطځ ٛٳايَّ ٘ٹؾځ ٛٳايَّ ٕٻ  ؾځ ٕٻِإ   ِإ

ِٵ ٗٴ ٖٳ ِٵٚٴدٴٛ ٗٴ ٖٳ ٓٴٛزٷ،  ٚٴدٴٛ ٓٴٛزٷ،يځ ِٵ  يځ ٗٴ ْٻ ِٵٚٳِإ ٗٴ ْٻ ٕٳ  ٫٫  ْٴٍٛز،ْٴٍٛز،  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٚٳِإ ٕٳٜٳدٳاؾڂٛ ٓٻاعٴ  خٳافٳخٳافٳ  ِإذٳاِإذٳا  ٜٳدٳاؾڂٛ ٓٻاعٴاي ٕٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  اي ْٴٛ ٕٳٜٳحٵصٳ ْٴٛ ٕٳ  ِإذٳاِإذٳا  ٜٳحٵصٳ ٕٳحٳِص   حٳِص

ٓٻاعٴ، ٓٻاعٴ،اي ٙٹ  ٚٳقځسٳأځٚٳقځسٳأځ  اي ٙٹٖٳرٹ ٕٻ  أځ٫أځ٫  ""  ::ٜٳ١ځٜٳ١ځاٯاٯ  ٖٳرٹ ٕٻِإ ٝٳا٤ٳ  ِإ ٚٵيٹ ٝٳا٤ٳأځ ٚٵيٹ ٘ٹ  أځ ًَّ ٘ٹاي ًَّ ٛٵفٷ  ٫٫  اي ٛٵفٷخٳ ِٵ  خٳ ِٗ ٝٵ ًځ ِٵعٳ ِٗ ٝٵ ًځ ِٵ  ٚٳ٫ٚٳ٫  عٳ ِٵٖٴ ٕٳ   ٖٴ ْٴٛ ٕٳ ٜٳحٵصٳ ْٴٛ {{ٜٳحٵصٳ
ٗٗ
  

                                                           
 مسند أضبد عر أيب مالس انشعري  ٖ
  نر أيب داود والبي قي عر عمر هر اػبااب  ٗ



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح َىَظ64-61(                           رفغري اَِبد ) 41 )                             : ؤونُبء اهلل                     3

، مػر هلػداف ـبسل ػة، كانس  ، ش ػ  قػـو مػر أُمَّػة النػ  و لبا   أي  سمنوا منزلس   وم
اؼبػػودة هيػػن   هلل، لػػيا هيػػن   قراهػػة دنيو ػػة، وال شػػراكة ذبار ػػة، وال هيػػن   منػػاشو شانيػػة دنيو ػػة، 

 :وإمبا اغب  هلل، قاؿ 
ٚٵثٳلٴ  }} ٚٵثٳلٴأځ ِٕ،  عٴسٳ٣عٴسٳ٣  أځ ِٕ،اِٱميٳا ٘ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃحٳبټايڃحٳبټ  اِٱميٳا ٘ٹ،ايًَّ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳايڃبٴػٵضٴٚٳايڃبٴػٵضٴ  ايًَّ ٘ٹايًَّ ًَّ {{  اي

٘٘
  

                            
                            
               ر الػػذي شسَّػػر ار ػػة نهػػل العنا ػػة   ػػيدان ر ػػوؿ   َمػػ
 وععػػل ؽبػػا شػػرط واهػػد هعػػد مراقبػػة الواهػػد ،  ،وهػػو أف  كػػوف السعامػػل هلل، الػػزميرة هلل

والن ػػاؽ هلل، والسواصػػل هلل، والعمػػل هلل، وأي معػػروؼ  قدمػػه ني مسػػل  ال  رعػػو منػػه عاػػاءاً 
ة   عل   عالل، ال  ر ػد مػر اػبلػق صبيعػاً إال وال نوااًل، وإمبا  رعو العااء والنواؿ مر ه ر 

أف  كوف انمر هينه وهُت مػوالل: )رَبَػاهوا هػروح    هػذل هػي اؼبػودة الػيت هػُتَّ  ػيدان ر ػوؿ   
 .أهنا  ر الوال ة 

 : إذا كانػػػػت اؼبػػػػودة لػػػػدنيا أو ؼبصػػػػاحل أو ؼبنػػػػاشو وليسػػػػت هلل شسكػػػػوف كمػػػػا قػػػػاؿ   
                                                          (ٕ٘ إذا كانػػػػػػػػػت  العنكبػػػػػػػػػوت

 اؼبودة للدنيا ش ي كعبادة انواثف.
إذاً هؤالء القـو أهبوا  ، وأهبػوا ر ػوؿ  ، وأهبػوا اؼبػؤمنُت هلل، وأهبػوا اػبلػق صبيعػاً 

)وال ػػة  تعػػٍت القػػرب، أبهنػػ  أهػػل وال ػػة  ، وكلمػػة   طلبػػاً ؼبريػػاة  ، ولػػذلس وصػػ     
ال وبدل هد، وال ع ة، وال زماف، وال مكاف، لكػر قر ػ   ورل   أي قر   مر  ، و  

مػػر عنا سػػه، قر ػػ  مػػر عااءاتػػه، قر ػػ  مػػر هباتػػه، قر ػػ  مػػر منحػػه، قر ػػ  مػػر كػػل شػػيء 
ٌت ولػػيا قػػرب هسػػي، قػػرب معنػػوي علػػى عبػػادل اؼبقػػرهُت، شػػالقرب هنػػا معػػ  س  ػػل هػػه   

وكػرَّـ  ، كمػا قػاؿ المػاـ علػي ربسه القلوب   هالة الوصػل مػو ه ػرة عػالـ الليػوب 
  وع ػه   هقيقػةا ليبػاف: ))ال تػرال العينػػاف، وال تسػمعه انذانف، وإمبػا تاػعر هػه القلػػوب   

 .شالقلوب تاعر دبعٌت القرب مر   
                                                           

 عر ال اء هر عازب مصنف هر أيب شيبة ومسند أيب داود الايالسي  ٘
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  خىف ادلمشثنيخىف ادلمشثني
            قػػػػػرب القراهػػػػػة:  ذ ر قرهػػػػػوا مػػػػػر   هػػػػػؤالء القػػػػػـو الػػػػػ

    ال ىبػػاشوف مػػر الصػػد، وال ىبػػاشوف مػػر اؽب ػػر، وال ىبػػاشوف مػػر البعػػد، وال ىبػػاشوف
مر اغبرماف مػر عاػاءات ه ػرة الػرضبر، وهػذا هػو اػبػوؼ الػذي  اػلل العػارشُت والصػاغبُت 

عنػػدما قػػرأ  ػػورة هػػود شػػاب   شػػعرل هػػوارل  ػػبو     كػػل وقػػت وآف،  ػػيدان ر ػػوؿ  
 عارة شعرة، شقيل له: شاب شعرؾ مي ر وؿ  ، شقاؿ:

ٓٹٞ  }} ٝٻبٳتٵ ٓٹٞغٳ ٝٻبٳتٵ ٗٳا  ٖٴٛدٷٖٴٛدٷ  غٳ ٛٳاتٴ ٗٳاٚٳأځخٳ ٛٳاتٴ {{  ٚٳأځخٳ
ٙٙ

  

عنػد قراءتػه لسػورة هػود  والصػاغبوف  شسألوا الصػاغبُت: مػا الػذي شػيَّ  ر ػوؿ   
: لصػاغبُت قػاؿ: عنػدما قػاؿ لػه   ، هعػحل اؽب  وع ات نهر  ل م   و علم ػ  هبػا   

                              (ٕٔٔ هد ت رعة لر وؿ    هود ،شااب الاعر ،
 كاف له وع ة نهر أنرى، شقاؿ: عندما كاف  قرأ  ػيدان ر ػوؿ     والماـ أهو العزا   

   ، كػػػاف  قػػػرأ:    ػػػورة هػػػود  ػػػَتة اننبيػػػاء واؼبر ػػػلُت مػػػو أفب ػػػ                     
   هػػػػػػػود ٓٙ)               (ٙٛ هػػػػػػػود                                (ٜ٘ شكػػػػػػػاف  هػػػػػػػود

 عندما  قرأ كلمة البعد ىباؼ، شًتتعر أطراشه و بيحل شعرل:
  اىف ثعدٌ فٍ المازة نابر ج ُماٍاىف ثعدٌ فٍ المازة نابر ج ُماٍ

  

اااااااااز   أعُااااااااابنٍ اااااااااُ ت الااااااااازأص  اااااااااُ ت الااااااااازأص  اااااااااز   أعُااااااااابنٍط    ط 

أهل القرب   هالة القرب كػل مػا ىُبػوش   أف  بعػد عػر هػذا اؼبقػاـ الكػرمي، وأف ُ صػد،   
  قوؿ: وأف وبصل له ه ر، وكاف الماـ أهو العزا   
  أنااااااب   أااااااابف وحمااااااه ماااااان ناااااابر أنااااااب   أااااااابف وحمااااااه ماااااان ناااااابر 

  

  كاااااااا  و  أثنااااااااٍ ال ناااااااابا لطُجهاااااااابكاااااااا  و  أثنااااااااٍ ال ناااااااابا لطُجهااااااااب

  فاااااابلمزة منااااااه جنزااااااٍ وم بطاااااانٍفاااااابلمزة منااااااه جنزااااااٍ وم بطاااااانٍ  

  

  والجعااااااااااد عنااااااااااه ناااااااااابر  ولهُجهاااااااااابوالجعااااااااااد عنااااااااااه ناااااااااابر  ولهُجهااااااااااب

اؼ منػػه أف  بعػػد، وهػػذا ؼبػػر ذاؽ وطػػاب لػػه الوصػػاؿ، وعلػػا علػػى هسػػاط كػػل مػػا ىبػػ  
الدالؿ، وتناوؿ مر كلوس الواهػد انهػد اؼبسعػاؿ، وانػسلط لغببيػ  ومػر معػه وألبسػول نلعػة 

 وقاؿ: الوصاؿ، شيخاؼ أف  بعد عر هذا اؼبقاـ طرشة عُت، شامأهن    
                                                           

 انهاد ث اؼبخسارة ومسند البزار عر اهر عباس  ٙ
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                قوؿ   ذلس إمامنا أهو العزا   و : 
ثاااااااه ثاااااااه  ااااااااىف َعااااااازو     ماااااااى   قز      ااااااااىف َعااااااازو     ماااااااى   قز 

  

ااان فاااٍ رو  جلاااىاد ااان فاااٍ رو  جلاااىادولاااُض َ اااشا مر   ولاااُض َ اااشا مر

 الذي  ًتقى   رميض اؼبااهدات واؼبعا نات واؼبكاشحات على أي شيء وبزف    
هػػػؤالء انقػػػواـ مػػػا وصػػػلوا إذل هػػػذا اؼبقػػػاـ إال هعػػػد أف ععلػػػوا الػػػدنيا نلػػػف ن ػػػوره ، 

 دام   )ععلت هواى ربت قدمي شسخَّر   رل اؽبواء .وانهواء كل ا ربت أق
تركػػػوا الػػػدنيا نلػػػف ن ػػػوره  شصػػػارت الػػػدنيا تسػػػعى نل  ػػػ  ربػػػاوؿ أف تُقػػػدـ ؽبػػػ  مػػػا 

 طرشة عُت وال أقل. وبساعوف وما  ر دوف وه  ال  لس سوف عر وعه   
د  ، كل كالـ عر انولياء   القرآف له مقاـ وَت السػاهق والالهػق، ش ػ  درعػات عنػ

علػى الػدواـ، وال هػد أف هباهػد اؼبػرء ن سػه   هػذا  معقد عػزم  ، ومبلػا شػأهن  مراقبػة   
انمر على من   اغببي ، وأصحاهه اؼببػاركُت، هػىت  صػل ل  ػل  ، إذل مقػاـ  قػوؿ شيػه  : 

                                     (ٕٔٛ النحل. 
 هنصػػرل، وهسأ يدل،وإكرامػػه وهعااءاتػػه وهبباتػػه، وهصػػيانسه وهوقا سػػه، كيػػف  كػػوف مع ػػ  

  ، هبػػػػد   تػػػػوالل: هكػػػػل مػػػػا  سمنػػػػال اؼبػػػػرء مػػػػر رهػػػػه                  (ٜٔٙ انعػػػػراؼ ،
 دل  ًتؾ لآلنر ر ت سَت ار ة ش سرها   هد ثه الكرمي: ووعدان ه رة الن  

ٕٻ  }} ٕٻِإ ٔٵ  ِإ ٔٵَٹ ٘ٹ  عٹبٳادٹعٹبٳادٹ  َٹ ٘ٹايًَّ ًَّ ْٳاضٶا  اي ْٳاضٶا٭ڂ ِٵ  َٳاَٳا  ٭ڂ ِٵٖٴ ْٵبٹ  ٖٴ ْٵبٹبٹأځ ٗٳدٳا٤ٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٝٳا٤ٳٝٳا٤ٳبٹأځ ٗٳدٳا٤ٳغٴ ِٴ  غٴ ٗٴ ِٴٜٳػٵبٹڀڂ ٗٴ ٝٳا٤ٴ  ٜٳػٵبٹڀڂ ْٵبٹ ٝٳا٤ٴا٭ځ ْٵبٹ ٗٳدٳا٤ٴ  ا٭ځ ٗٳدٳا٤ٴٚٳايػټ   ٚٳايػټ

ّٳ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ِٵ  ايڃكٹ ِٗ ْٹ ُٳهځا ِٵبٹ ِٗ ْٹ ُٳهځا ٔٳ  بٹ ٔٳَٹ ٘ٹ  َٹ ًَّ ٘ٹاي ًَّ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قځايڂٛاقځايڂٛا  تٳعٳايځ٢،تٳعٳايځ٢،  اي ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايًَّ ْٳا  ايًَّ ْٳاتٴدٵبٹسٴ ٔٵ  تٴدٵبٹسٴ ٔٵَٳ ِٵ؟  َٳ ِٵ؟ٖٴ ٍٳ  ٖٴ ٍٳقځا ِٵ: : قځا ِٵٖٴ   ٖٴ

ّٷ ٛٵ ّٷقځ ٛٵ ٘ٹ  بٹسٴِٚحبٹسٴِٚح  تٳحٳابټٛاتٳحٳابټٛا  قځ ٘ٹايًَّ ًَّ ٝٵِس  عٳًځ٢عٳًځ٢  اي ٝٵِسغځ ٍّ  غځ ٍّأځزٵحٳا ِٵ،  أځزٵحٳا ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ،بٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٍٍ  ٚٳ٫ٚٳ٫  بٳ ٛٳا َٵ ٍٍأځ ٛٳا َٵ ٗٳا،  أځ ْٳ ٛٵ ٗٳا،ٜٳتٳعٳاطځ ْٳ ٛٵ ٘ٹ  ٜٳتٳعٳاطځ ٛٳايَّ ٘ٹؾځ ٛٳايَّ ٕٻ  ؾځ ٕٻِإ   ِإ

ِٵ ٗٴ ٖٳ ِٵٚٴدٴٛ ٗٴ ٖٳ ٓٴٛزٷ،  ٚٴدٴٛ ٓٴٛزٷ،يځ ِٵ  يځ ٗٴ ْٻ ِٵٚٳِإ ٗٴ ْٻ ٕٳ  ٫٫  ْٴٍٛز،ْٴٍٛز،  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٚٳِإ ٕٳٜٳدٳاؾڂٛ ٓٻاعٴ  خٳافٳخٳافٳ  ِإذٳاِإذٳا  ٜٳدٳاؾڂٛ ٓٻاعٴاي ٕٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  اي ْٴٛ ٕٳٜٳحٵصٳ ْٴٛ ٕٳ  ِإذٳاِإذٳا  ٜٳحٵصٳ ٕٳحٳِص   حٳِص

ٓٻاعٴ، ٓٻاعٴ،اي ٙٹ  ٚٳقځسٳأځٚٳقځسٳأځ  اي ٙٹٖٳرٹ ٕٻ  أځ٫أځ٫  ""::اٯٜٳ١ځاٯٜٳ١ځ  ٖٳرٹ ٕٻِإ ٚٵ  ِإ ٚٵأځ ٝٳا٤ٳأځ ٝٳا٤ٳيٹ ٘ٹ  يٹ ًَّ ٘ٹاي ًَّ ٛٵفٷ  ٫٫  اي ٛٵفٷخٳ ِٵ  خٳ ِٗ ٝٵ ًځ ِٵعٳ ِٗ ٝٵ ًځ ِٵ  ٚٳ٫ٚٳ٫  عٳ ِٵٖٴ ٕٳ   ٖٴ ْٴٛ ٕٳ ٜٳحٵصٳ ْٴٛ {{ٜٳحٵصٳ
ٚٚ

و  ،،
ٕٳ }  روا ة أنرى: ٘ٹ بٹسٴِٚح ٜٳتٳحٳابټٛ ٌٴ  ايًَّ ٘ٴ ٜٳذٵعٳ ِٵ ايًَّ ٗٴ ٖٳ ٌٴ ْٴٛزٶا، ٚٴدٴٛ ٜٳذٵعٳ ِٵ ٚٳ ٗٴ ٓٳابٹسٳ يځ  َٳ

ٔٵ ّٳ يڂ٪ٵيڂٍ٪ َٹ ِٔ، قڂدٻا ُٳ ٓٻاعٴ ٜٳؿڃصٳعٴ ايسٻحٵ ٕٳ، ٚٳ٫ اي ٜٳدٳا ٜٳؿڃصٳعٴٛ ٓٻاعٴ فٴٚٳ ٕٳ ٚٳ٫ اي { ٜٳدٳاؾڂٛ
ٛٛ

  

                                                           
  نر أيب داود والبي قي عر عمر هر اػبااب  ٚ
 انظباء والص ات للبي قي عر أيب مالس انشعري  ٛ
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ث، ولنػا مالههػات لاي ػة   اغبػد ث الػوارد  إذاً مر هػ  انوليػاء  كمػا ويَّػح   اغبػد
 :عر ر وؿ   

  امل٬حع١ ا٭ٚىل:امل٬حع١ ا٭ٚىل:

ٕٻ  }}:   قولػػه  ٕٻِإ ٔٵ  ِإ ٔٵَٹتت ٘ٹ  عٹبٳتتادٹعٹبٳتتادٹ  َٹتت َّتت ٘ٹاي َّتت ْٳاضٶتتا  اي ْٳاضٶتتا٭ڂ ِٵ  َٳتتاَٳتتا  ٭ڂ ِٵٖٴتت ٝٳتتا٤ٳ  ٖٴتت ْٵبٹ ٝٳتتا٤ٳبٹأځ ْٵبٹ ٗٳدٳا٤ٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  بٹأځ ٗٳدٳا٤ٳغٴتت ِٴ  غٴتت ٗٴ ِٴٜٳػٵتتبٹڀڂ ٗٴ ٝٳتتا٤ٴ  ٜٳػٵتتبٹڀڂ ْٵبٹ ٝٳتتا٤ٴا٭ځ ْٵبٹ   ا٭ځ

ٗٳدٳا٤ٴ  ٗٳدٳا٤ٴ ٚٳايػټتت كيػػف  سمػػٌت اننبيػػاء والاػػ داء منزلػػة هػػؤالء القػػـو  أذكػػر   هػػذا ا ػػاؿ مػػوالان   {{ٚٳايػټتت
الاػي    علػي  ػالمة ريػواف   تبػارؾ وتعػاذل عليػه ويَّػ  لنػا وعلَّػى لنػا هػذا السػر شقػػاؿ: 

 :اننبياء واؼبر لوف  ـو القيامة   ُشلل دـ أبفب  ، ولذلس  قوؿ  يدان أنا 
ٞٻ  يڃتٴيڃتٴضٳأځضٳأځ  }} ٓٻبٹ ٞٻاي ٓٻبٹ ٕٵ    اي ٕٵأځ ّٳ  يٹٞيٹٞ  ٜٳػٵؿځعٳٜٳػٵؿځعٳ  أځ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ،  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ،ايڃكٹ ٝٳا ٍٳ  ايڃكٹ ٍٳؾځكځا ْٳا  ::ؾځكځا ْٳاأځ ٌٷ  أځ ٌٷؾځاعٹ ًڃتٴؾؾ  ؾځاعٹ ًڃتٴكڂ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : كڂ ٍٳزٳضٴٛ   زٳضٴٛ

٘ٹ، ٘ٹ،ايًَّ ٔٳ  ايًَّ ٜٵ ٔٳؾځأځ ٜٵ ٍٳ  أځطڃًڂبٴوځ،أځطڃًڂبٴوځ،  ؾځأځ ٍٳقځا ٓٹٞ  ::قځا ًڂبٵ ٓٹٞاطڃ ًڂبٵ ٍٳ  اطڃ ٚٻ ٍٳأځ ٚٻ ٓٹٞ  َٳاَٳا  أځ ًڂبٴ ٓٹٞتٳڀڃ ًڂبٴ ًڃتٴ  ايؿٿسٳاطٹ،ايؿٿسٳاطٹ،  عٳًځ٢عٳًځ٢  تٳڀڃ ًڃتٴقڂ ٕٵ: : قڂ ٕٵؾځِإ ِٵ  ؾځِإ ِٵيځ   عٳًځ٢عٳًځ٢  أځيڃكځوځأځيڃكځوځ  يځ

ٍٳ  ايؿٿسٳاطٹ؟ايؿٿسٳاطٹ؟ ٍٳقځا ٓٹ  ::قځا ًڂبٵ ٓٹؾځاطڃ ًڂبٵ ٓٵدٳ  ٞٞؾځاطڃ ٓٵدٳعٹ ِٕ  عٹ ُٹٝصٳا ِٕايڃ ُٹٝصٳا ًڃتٴ  ،،ايڃ ًڃتٴقڂ ٕٵ: : قڂ ٕٵؾځِإ ِٵ  ؾځِإ ِٵيځ ٓٵدٳ  أځيڃكځوځأځيڃكځوځ  يځ ٓٵدٳعٹ ِٕ؟  عٹ ُٹٝصٳا ِٕ؟ايڃ ُٹٝصٳا ٍٳ  ايڃ ٍٳقځا   ::قځا

ٓٹٞ ًڂبٵ ٓٹٞؾځاطڃ ًڂبٵ ٓٵدٳ  ؾځاطڃ ٓٵدٳعٹ ٛٵِض  عٹ ٛٵِضايڃحٳ ْٿٞ  ايڃحٳ ْٿٞؾځِإ ٙٹ  أڂخٵڀٹ٧ٴأڂخٵڀٹ٧ٴ  ٫٫  ؾځِإ ٙٹٖٳرٹ ٔٳ  ايجٻ٬خٳايجٻ٬خٳ  ٖٳرٹ ٛٳاطٹ ٔٳَٳ ٛٳاطٹ {{  َٳ
ٜٜ

  

شاننبيػػاء واؼبر ػػلُت  ػػيكونوف ماػػلولُت أبفب ػػ ، لكػػر هػػؤالء القػػـو  قومػػوف مػػر قبػػوره  
ؽبػػ    مواع ػػة العػػرش، لػػذلس  سمػػٌت اننبيػػاء منػػزلس   هسػػب   زهػػا   إذل اؼبنػػاهر الػػيت ع َ 

الراهة واؽبناء الذي ه  شيه، لكر اننبياء مالولوف هعياؽب  وأوالده  وأتبػاع   إذل أف  املػوا 
 علي  .

  امل٬حع١ ايجا١ْٝ:امل٬حع١ ايجا١ْٝ:

قبد كل الناس تسمٌت أف تكوف ربت نل عرش الػرضبر  ػـو ال نػل إال نلػه، ووبػاوؿ أف 
ععػػل لنػػا هػػوارل تسػػعة و ػػبعُت   ػػز لػػه مكػػاف ليكػػوف ربػػت نػػل العػػرش، وه ػػرة النػػ  وب

، كػل نصػلة لػو عمل ػا صػاهب ا شإنػه  ػيح ز مكػاانً لػه نصلة ذكرهػا   ـبسلػف أهاد ثػه 
 ربت نل العرش  ـو ال نل إال نله.

  لكػر هػؤالء القػـو ليسػػوا ربػت الهػل، ولكػر قُػػداـ عػرش الػرضبر   اؼبواع ػػة:     
                              هػل  سػسوميف   اؼبقػاـ الػذي  هلػل مػر  ػـو القيامػة  )القيامة

                                                           
 عامو الًتمذي ومسند أضبد ٜ
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  وهرارته ونلماته وأهواله ربت نػل العػرش هػل  سػسوي مػو اؼبقػاـ الػذي   اؼبواع ػة       
                                        وػػػػػَته   كػػػػػوف عااػػػػػاانً،  )اؼبا  ػػػػُت

  لكر هؤالء                                 نف هؤالء   مواع ػة  )اؼبا  ُت
    و ،  هال كٍ  وال كيٍف ولكر أبنوار تعالت معنو ة، شإميؾ أف رُبيِّز، شكل مػا ناػر

 اذل خبالؼ ذلس.هبالس ش و هالس، و  تع

  احلت يف اهللاحلت يف اهلل
  امل٬حع١ ايجايج١:امل٬حع١ ايجايج١:

هػُتَّ أف أهػ  شػيء عنػد هػؤالء القػـو هعػد مراقبػة   هػو اغبػ     ،  ه رة النػ  
 :واؼبودة    ، والسعامل مو الكراـ مر انانـ     وهلل

ذل شػػال  ًتكػػوف اؼبعػػامالت مػػو اػبلػػق لكػػر هاػػرط أف ال تػػؤدي إذل قايعػػة، وال تػػؤدي إ
شػػال مػػانو أف ناػػسلل   ذبػػارة، لكػػر هبػػ  قػػوى هيننػػا اغبػػ  هلل واؼبػػودة هلل، ... شػػراؽ، نف ان

ل نػػػا شػػػاػبالؼ ال   قرآنػػػه الكػػػرمي هػػػىت ال لبسلػػػف، وإذا انس تو يػػػق العقػػػود كمػػػا قػػػاؿ   
وال مانو إف وعدت عند أني     اهنة تصل  أف تكوف لهػٍت زوعػة   سد للود ق ية، ... 

ة، أف أطلب ػػا منػػه، لكػػر هػػذا انمػػر وبسػػاج إذل توشيػػق  ، وتوعيػػه القلػػوب هػػُت الاػػرشُت، صػػاغب
 وهذا هيد  :
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٔٳ  ايڃكڂًڂٛبٳايڃكڂًڂٛبٳ  ِإ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ِٔ  بٳ ٝٵ ِٔأڂؾٵبٴعٳ ٝٵ ٔٵ  أڂؾٵبٴعٳ ٔٵَٹ ٘ٹ  أځؾٳابٹِعأځؾٳابٹِع  َٹ ٘ٹايًَّ ًَّ ٗٳا  اي ٗٳاٜٴكځِّبٴ ـٳ  ٜٴكځِّبٴ ٝٵ ـٳنځ ٝٵ {{  ٜٳػٳا٤ٴٜٳػٳا٤ٴ  نځ

ٔٓٔٓ
  

أف ال  وال  وعػػد نصػػي ، شي ػػ  شػػإذا قػػاؿ رل أنػػي     أف إهنسػػه ا ػػسخارت   
 ؤدي هذا الرشحل إذل شقاؽ، وال  ػؤدي إذل نصػاـ، وال  ػؤدي إذل تباعػد، نف هػذا لػيا هػو 

 أ اس اؼبعاملة اليت هيننا، شاؼبعاملة اليت هيننا أ ا  ا     وهلل.
وهذا عان  ناَت  ػؤدي إذل ماػاكل ال تُعػد وال رُبػد هػُت صػ وؼ انهبػة   أي زمػاف 

، شػػنحر معنػػا " ربػػاهوا هػػروح   " وأي قػػه   د ػػر   ومكػػاف، وهػػذا دليػػل علػػى عػػدـ ال 
شيء آنر هعد ذلػس لػيا لػه عالقػة هبػذا انمػر، ولكػر نعمل ػا هاػرع  ، هػىت تكػوف أمػوران  

                                                           
 عامو الًتمذي واهر ماعة عر أنا  ٓٔ
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 .كل ا ؿب ونة حب ا   
 قػػػػاؿ: أنػػػػي وبسػػػػاج مػػػػٍت قػػػػرض، ال مػػػػانو، لكػػػػر هاػػػػرط أف  ػػػػس  كساهسػػػػه، الف   

                                                         (ٕٕٛ هل نقػوؿ  البقرة
ظبعنا وأطعنا أـ ظبعنا وعصينا   نقوؿ ظبعنا وأطعنا، قد  قوؿ أهده : هذا مبلػا صػلَت، لكػر 

    :قاؿ                                             (ٕٕٛ ارعػاؿ هيػد  البقػرة
  ، ولذلس هب  أف نسم  كل أموران للكساهة.

قػػػد  قػػػـو الػػػبعحل هعمػػػل صبعيػػػة و رتبػػػوف مػػػر أينػػػذها انوؿ والثػػػان والثالػػػث وهكػػػذا،  
كذلس ال هد مر تس يل هذل اعبمعية   مناور و وقو عليه الكل و كوف هناؾ شػ ود، ننػه 

يبػػوت، شمػػا العمػػل   لػػذلس ال هػػد مػػر تسػػ يل كػػل شػػيء قػػد  قػػبحل هػػذل اعبمعيػػة أهػػده    
 هيننا نف هذا هو شرع   ود ر   عل   عالل.

وهػػذا ان ػػاس انوؿ الػػذي كبػػر عليػػه، وهػػو اغبػػ     ، هػػىت نكػػوف مػػو هبيػػ    
    ، وهػػىت نػػدنل   قػػوؿ  : ومصػػا ال                        (ٕٙ ػػونا  

ال لبػػاؼ هنػػا وال هنػػاؾ، وأهػػل هػػذا اؼبقػػاـ ىبػػاشوف أف  كونػػوا   ارنػػرة   مكػػاف وانهبػػة   
طمأننػا علػى ألسػنة أصػحاب  مكاف آنر، ه    درعة وانهبة   درعة أنرى، لكػر   

 :أهل هذا اؼبقاـ، قاؿ رعل لر وؿ    ه رة الن  
ٍٳ  ٜٳاٜٳا  ايطٻاعٳ١ڂايطٻاعٳ١ڂ  َٳتٳ٢َٳتٳ٢  }} ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ؟  زٳضٴٛ ٘ٹ؟ايًَّ ٍٳ  ايًَّ ٍٳقځا ٗٳا؟  أځعٵدٳدٵتٳأځعٵدٳدٵتٳ  َٳاَٳا: : قځا ٗٳا؟يځ ٍٳ  يځ ٍٳقځا ٗٳا  أځعٵدٳدٵتٴأځعٵدٳدٵتٴ  َٳاَٳا: : قځا ٗٳايځ ٔٵ  يځ ٔٵَٹ   نځجٹرِينځجٹرِي  َٹ

ٍّ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ؾٳ٠٬ٺؾٳ٠٬ٺ ٛٵ ٍّؾٳ ٛٵ ٓٿٞ  ؾٳدٳقځ١ٺؾٳدٳقځ١ٺ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ؾٳ ٓٿٞٚٳيځهٹ ٘ٳ  أڂحٹبټأڂحٹبټ  ٚٳيځهٹ ٘ٳايًَّ ًَّ ٘ٴ،  اي ٘ٴ،ٚٳزٳضٴٛيځ ٍٳ  ٚٳزٳضٴٛيځ ٍٳقځا ْٵتٳ: : قځا ْٵتٳأځ ٔٵ  َٳعٳَٳعٳ  أځ ٔٵَٳ {{  أځحٵبٳبٵتٳأځحٵبٳبٵتٳ  َٳ
ٔٔٔٔ
  

وكاف شػد د اغبػ   شال هد أف كباشا على عوهر احملبة، وهذا  ولف موذل ر وؿ   
، شػػأدل ذات  ػػـو وقػػد تلػػَت لونػػه وكبػػل عسػػمه،  عػػرؼ   شراقػػه ، قليػػل الصػػ  عػػروؿ  لر ػػ

 :وع ه اغبزف
ٍٳ  }} ٍٳقځا ْٵقځا ْٵ: ٭ځ ٚٳيځدٹٟ: ٭ځ ٚٳ ْٳؿڃطٹٞ  ٔٵ  َٹ ٞٻ  ٚٳيځدٹٟتٳ أځحٳبټ ِإيځ ٚٳ ْٳؿڃطٹٞ  ٔٵ  َٹ ٞٻ  ًٹ  تٳ أځحٳبټ ِإيځ ٖٵ ًٹٚٳأځ ٖٵ َٳايٹٞٚٳأځ ٚٳ َٳايٹٞٞ  ٚٳ ْٿٞ آتٹٝوځ  ،،ٞ  ٛٵ٫ أځ ْٿٞ آتٹٝوځٚٳيځ ٛٵ٫ أځ اىځ اىځ ؾځأځزٳؾځأځزٳ  ٚٳيځ

ٟټ ْٵؿٳاِز ٚٳبٳهځ٢ ا٭ځ َٴٛتٴ،  ٟټيځدٳػٹٝتٴ أځْٿٞ ضٳأځ ْٵؿٳاِز ٚٳبٳهځ٢ ا٭ځ َٴٛتٴ،  ٞټؾځكځاؾځكځا    ،،يځدٳػٹٝتٴ أځْٿٞ ضٳأځ ٓٻبٹ ٘ٴ اي ٞټٍٳ يځ ٓٻبٹ ٘ٴ اي ٍٳ: ذٳنځسٵَٳا أځبٵهځاىځ؟َٳا أځبٵهځاىځ؟: :   ٍٳ يځ ٍٳ: ذٳنځسٵ، قځا تٴ تٴ ، قځا

                                                           
 البخاري ومسل  عر أنا  ٔٔ
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ٝٿنيٳ ٓٻبٹ َٳعٳ اي ُٴٛتٴ، ؾځتٴسٵؾځعٴ  ْٳ ٚٳ ُٴٛتٴ  ٝٿنيٳأځْٻوځ ضٳتٳ ٓٻبٹ َٳعٳ اي ُٴٛتٴ، ؾځتٴسٵؾځعٴ  ْٳ ٚٳ ُٴٛتٴ  ٓٻأځْٻوځ ضٳتٳ ٓٳا ايڃذٳ ًڃ ٕٵ دٳخٳ ٔٴ ِإ ْٳحٵ ٚٳ ٓٻ،  ٓٳا ايڃذٳ ًڃ ٕٵ دٳخٳ ٔٴ ِإ ْٳحٵ ٚٳ ٓٻا دٴْٚٳوځ،  ٓٻا دٴْٚٳوځ١ځ نڂ ِٵ ١ځ نڂ ًځ ِٵ ، ؾځ ًځ ، ؾځ

ٞټ  ٓٻبٹ ٙٴ اي ٞټ ٜٴدٵبٹسٵ ٓٻبٹ ٙٴ اي ٞٵ٤ٺ  ٜٴدٵبٹسٵ ٞٵ٤ٺبٹػٳ   ؾٓصٍ قٍٛ اهلل تعاىل: ؾٓصٍ قٍٛ اهلل تعاىل:   بٹػٳ                                 

                                                                      

                                    )ٓٻبٹ  )ايٓطا٤()ايٓطا٤ ٘ٴ اي ٍٳ يځ ٓٻبٹؾځكځا ٘ٴ اي ٍٳ يځ 1212{{سس: أځبٵػٹ: أځبٵػٹٞټ ٞټ ؾځكځا
  

 ُنػػػزؿ اغبػػػق مػػػر أعلػػػه ومػػػر أعػػػل أمثالػػػه قػػػرآف  ُسلػػػى إذل  ػػػـو الػػػد ر   هنػػػاؾ أصػػػحاب 
انعر، وأصحاب النعاـ، أصحاب انعر  عدوف ؽب  انعماؿ و عاوهن  هسػنات وزميدة مػر 
عنػد  ، لكػر أصػحاب النعػاـ  ػػيأنذوف انوظبػة والنياشػُت، و ػيكونوف   الػدرعات العػػال 

: رهُت، ومو االنبياء واؼبر لُت، ومو الماـ انعه  للخلق أصبعُت  ػيدان ر ػوؿ   مو اؼبق
                                                                          

                                أنذوا هذا اؼبقاـ لل  ل مر صػاه   )النساء
  ال  ل العهي :                     (ٔٓ٘ البقرة. 

 إذاً أهػػرص شػػيء هبػػ  أف ربػػرص عليػػه   هياتػػس هػػىت تكػػوف مػػر الػػذ ر أنعػػ    
تسػػػػم  لل ػػػػوى أف  ػػػػد رها أو علػػػػي   احملبػػػػة     وهلل، وإميؾ أف تعكرهػػػػا للػػػػدنيا، وإميؾ أف 

 لَتها، ولكر كر دا ماً هار اً وهر صاً علػى أف  كػوف هبػس نالصػاً هلل عػل   عػالل، وهػذا 
شػػيء  ػػ ل وميسػػور، ولكػػر وبسػػاج مػػر النسػػاف أف  كػػوف  قهػػاً لبػػدوات الػػن ا، وه ػػوات 

 وو اوس الايااف، نهن  وباولوف أف  كدروا على النساف هذا اغب .

  رشَبق األغُبسرشَبق األغُبس
النسػػػػػاف إذا أهػػػػػ    ور ػػػػػوله وإنوانػػػػػه اؼبػػػػػؤمنُت شػػػػػال هػػػػػد أف يُبػػػػػسحر، شيسعػػػػػرض و 

  ذكرهػػػػػػػػػػػػػا   ارميت:  لإلوػػػػػػػػػػػػػراءات، و                                   
                                                                    
                                                                    

                   (ٕٗ وهذا هو اؼبيزاف السوهة  
                                                           

 .ن   الكبَت عر عبد  هر عباس روال الا ا ٕٔ
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ل انشػػياء تللػػ  عنػػدؾ   لطنػػس علػػى هػػ    شػػإميؾ أف تكػػوف أي و اهػػدة مػػر هػػذ
ور وله، ال هد أف  كوف ه    ور وله هػو انعلػى وانرقػى وانهبػى وانولػى علػى الػدواـ، 

 وهذل أهواؿ الصاغبُت عندما ناالو  ََته ، قبده  على هذل الااكلة.
وأي شػيء  اغب  هلل والر وؿ  ز د، شيحرؽ انويار، والقلػ  ُمقلبػه ال  ر ػد شيػه  ػوال،

 ػػػدنل  ػػػوال  سػػػب  اغب ػػػ  لصػػػاه  هػػػذا القلػػػ  عػػػر صبػػػاالت  ، وكمػػػاالت  ، وعػػػر 
 .هبي    ومصا ال 

كيػػف لُبػػرج مػػر القلػػ  كػػل شػػيء مػػر انويػػار  ال وبرقػػه وال  اػػردل إال انر احملبػػة، إذا 
 عالل:أوقدت هدواـ صحبة انهبة هلل، شُس رِّغ كل ما   القل ، وذبعله صاشياً هلل عل   

  نااابر الم جاااخ كااا  أ اثاااذ مه زاااٍنااابر الم جاااخ كااا  أ اثاااذ مه زاااٍ

  

  وأاااااااااى الم جااااااااخ   َمُاااااااا  لنُز اااااااابوأاااااااااى الم جااااااااخ   َمُاااااااا  لنُز ااااااااب

س ثاااااااه   س ثاااااااهَاااااااب  ًماااااااُن  اس رفماااااااب   َاااااااب  ًماااااااُن  اس رفماااااااب

  

  فهاااااااى الاااااااذٌ  اا ال  اااااااُ  وحز  ااااااابفهاااااااى الاااااااذٌ  اا ال  اااااااُ  وحز  اااااااب

ُ ااذ  منااز    س ثماان أنااب فُااه مر ُ ااذ  منااز قظاامب س ثماان أنااب فُااه مر   قظاامب

  

م  ااااااااااذ أثىاثهااااااااااب لم لزهااااااااااب م  ااااااااااذ أثىاثهااااااااااب لم لزهاااااااااابلااااااااااى فُز   لااااااااااى فُز

  شقػاؿ: ُ سػلط علي ػا  ألوا أهد العارشُت: لػو ُأط ػأت انر ع ػن  كيػف  وقػدها     
  رارة مػػر انر ؿببػػة أوليػػاءل شسوقػػد: شػػ                  (ٙ٘ اللػػراـ   اغببيػػ   ال رقػػاف

، وشػػدته هػػو الػػذي يبحػػو السػػوى، و ُا ػػر القلػػوب، وهب زهػػا لصػػا  اؼباػػروب، السػػامي 
   قرآنه اؼبكنوف. وهي البارميت اليت ربدث عن ا   

           (ٖٙ والسقوى درعات، هػدا س ا للسػالكُت   ونا
وكػػػرَّـ   وع ػػػه: ))اػبػػػوؼ مػػػر اعبليػػػل، والعمػػػل  السعر ػػػف الػػػذي عرَّشػػػه هبػػػا المػػػاـ علػػػي 

للسنز ػػػل، والريػػػا للقليػػػل، واال ػػػسعداد ليػػػـو الرهيػػػل   أرهعػػػة مراهػػػل، وهػػػذل هػػػدا س ا، ومػػػا 
  وا س ا                     (ٕٔٓ اهر مسعود وقاؿ   ذلس  آؿ عمراف :وآنروف 
  1313  {{..ٜٴٓط٢ٜٴٓط٢  ؾ٬ؾ٬  ٜرنسٳٜرنسٳ  ٚإٔٚإٔ  ٜهؿسٳٜهؿسٳ  ؾ٬ؾ٬  ٜٴػٵهځسٜٴػٵهځس  ٚإٔٚإٔ  ٜٴعؿ٢ٜٴعؿ٢  ؾځ٬ؾځ٬  ٜٴڀځاعٳٜٴڀځاعٳ  إٔإٔ  }}

  كػػل هػػذل السقػػوى:                        (ٖٔ لػػيا السقػػي، ولكػػر  اغب ػػرات
 رشعػػػػػة اؼبقػػػػػاـ عنػػػػػد  ، و  اؼبػػػػػن  أتقػػػػاك  هصػػػػػيلة اؼبباللػػػػػة، شكلمػػػػػا  ز ػػػػػد   السقػػػػى  ز ػػػػػد  

 والعااءات الؽبية اليت ذكرها  .
                                                           

  الزوا د ؾبمو، الا ان روال ٖٔ
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  ثششَبد انظبحلنيثششَبد انظبحلني
                  والباػػرى علػػى قػػدر تقػػوال، وعلػػى

باػرميت الػيت تواليػه وترعػال، وال قدر قرهه مر موالل، وعلى قدر نهرات اغببيػ  اؼبصػا ى 
 :ال عدَّ ؽبا وال هدَّ ؽبا، وأوؽبا كما قاؿ 

٘ٴ  }} ْٻ ٘ٴِإ ْٻ ِٵ  ِإ ِٵيځ ٔٵ  ٜٳبٵلٳٜٳبٵلٳ  يځ ٔٵَٹ ٛٻ٠ٹ،  َٴبٳػٿسٳاتٹَٴبٳػٿسٳاتٹ  َٹ ٓټبٴ ٛٻ٠ٹ،اي ٓټبٴ ٜٳا  ِإ٫ِإ٫  اي ٜٳاايسټ٩ٵ ٖٳا  ايؿٻايٹحٳ١ڂ،ايؿٻايٹحٳ١ڂ،  ايسټ٩ٵ ٖٳاٜٳسٳا ِٴ،  ٜٳسٳا ًٹ ُٴطٵ ِٴ،ايڃ ًٹ ُٴطٵ   ايڃ

ٚٵ ٚٵأځ ٘ٴ  تٴسٳ٣تٴسٳ٣  أځ ٘ٴيځ {{يځ
ٔٗٔٗ

  

هدا س ا عندما  ا ر القل  شيبدأ  قسبا مر اؼبلكوت انعلى الرؤمي، إذا كػاف مػر أهػل 
 اء، وال شػػأف لنػػا لنهػػالـ، شػػاغبل  هػػو الاػػيء اؼباػػلوؿ هػػه النسػػاف    ومػػه شػػَتال عنػػد الصػػ

علػى عنػاح طػا ر، وهػو َملَػس ـُبصػص  منامه، وهذا مر الايااف، لكر الرؤمي ا  مر   
 للرؤمي، والرؤمي هي هدا ة الصاغبُت.

 :كانت شًتة نبوته  الث وعار ر  نة، وقاؿ   الرؤمي  ه رة الن  
ٜٳا  }} ٜٳاايسټ٩ٵ ٔٵ  دٴصٵ٤ٷدٴصٵ٤ٷ  ايؿٻايٹحٳ١ڂايؿٻايٹحٳ١ڂ  ايسټ٩ٵ ٔٵَٹ ٔٳ  دٴصٵ٤ٶادٴصٵ٤ٶا  ٚٳأځزٵبٳعٹنيٳٚٳأځزٵبٳعٹنيٳ  ضٹتٻ١ٺضٹتٻ١ٺ  َٹ ٔٳَٹ ٛٻ٠ٹ  َٹ ٓټبٴ ٛٻ٠ٹاي ٓټبٴ {{  اي

ٔ٘ٔ٘
  

 ػسة أشػ ر اتيػه الػرؤمي الصػاغبة،  – كمػا قالػت السػيدة عا اػة  –مكث  ننه 
 شإذا أراد النساف أف  هل   الرؤمي الصاغبة طواؿ عمرل شقد ه   ن سه.

ذلس  ر د الكاف، و ر د الا ود، و ر د انُنا، و ر ػد شالرؤمي هي البدا ة، لكنه هعد 
  اللاف، و ر د ان رار، و ر د اننوار .. هارميت ال عدَّ ؽبا وال هدَّ ؽبا

اال ػػسقامة   العمػػل هاػػرع  لكػػر أعهػػ  الباػػرميت للمػػؤمر   دنيػػال أف  رزقػػه   
اف شي ػا، لكػر أكػ  هاػرى  ، وهذا أمر  ل ل عنه كثَت مر الناس، شالرؤمي قػد  ػدنل الاػيا

، اال ػػػسقامة، وهبػػػد ن سػػػه سبيػػػل دا مػػػاً للمحاشهػػػة علػػػى شػػػرع    للمػػػرء أف  رزقػػػه   
 و ريال. والعمل دبا وببه   

السوشيػػػق، والسوشيػػػق دل  ُػػػذكر   القػػػرآف كلػػػه إال مػػػرة واهػػػدة وعلػػػى  أو أف  رزقػػػه   
                                                           

 صحي  مسل  و نر أيب داود عر اهر عباس  ٗٔ
 صحي  البخاري عر أيب  عيد اػبدري  ٘ٔ
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  لسػػاف نػػػ :                   (ٛٛ شػػال وُبكػػػ  أمػػر إف كػػػاف هلسػػانه أو هيػػػدل أو وػػػَت  هػػود
ذلس إال و رى اػبَت شيػه، و ػرى اػبػَت شيػه أ  ػاً أهلػه وذو ػه، شيكػوف مباركػاً، وهػذا مػر توشيػق 

 شيما اشس ر أبنه هد ث:  الدرداءاهو قاؿ شيه   ، وتوشيق   
ٌٷ  }} ًٹٝ ٌٷقځ ٔٵ  قځًٹٝ ٔٵَٹ ٛٵؾٹِٝل  َٹ ٛٵؾٹِٝلايتٳٸ ٝٵسٷ  ايتٳٸ ٝٵسٷخٳ ٔٵ  خٳ ٔٵَٹ ٔٵ  نځجٹرٍينځجٹرٍي  َٹ ٔٵَٹ ِِاا  َٹ ًڃ ِِيڃعٹ ًڃ {{  يڃعٹ

ٔٙٔٙ
  

كذلس هبد   ن سه ميالً شػد داُ إذل الس قػه   الػد ر، وزميدة االطػالع علػى مػا أتػى هػه 
 : يد انولُت وارنر ر ننه قاؿ 

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٘ٴ  ٜٴِسدٹٜٴِسدٹ  َٳ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ٘ٹ  اي ٘ٹبٹ ٝٵسٶا  بٹ ٝٵسٶاخٳ ٘ٴ  خٳ ٗٵ ٘ٴٜٴؿځكِّ ٗٵ ِٔ  ؾٹٞؾٹٞ  ٜٴؿځكِّ ِٔايدٿٜ {{  ايدٿٜ
ٔٚٔٚ

  

يعمػػػل،  ر ػػػد أف  س قػػػه   الػػػد ر ليػػػسكل ، وهػػػذا لػػػيا طر قنػػػا، لكػػػر  س قػػػه   الػػػد ر ل
،  ال  العل  للعمل، وال  ال  العل  للنار والذاعػة واله ػور ومػا و ُريي رب العاؼبُت 

 .شاكل ذلس، إذا كاف عندل روبة   العل  الناشو ش ذا مر توشيق   
إذا وعد   ن سػه مػيالً قلبيػاً إذل الصػالح هػُت اؼبػؤمنُت، ش ػذا  كػوف   درعػة النبيػُت: 

                             (ٛٛ ر ػػد أف ُ صػل  هػػُت شػػالف وشالنػة، وهػػُت شػػالف  هػود 
وشػػالف، ش ػػذا علػػى قػػدـ النبيػػُت إذا وعػػد   ن سػػه مػػيالً شػػد داً إذل ندمػػة ال قػػراء واؼبسػػاكُت 

 واؼبنقاعُت مر أُمَّة   أصبعُت.
 وأريال  قوؿ: الماـ أهو العزا   

، ؾترٖبت إىل بتاب   ، ؾترٖبت إىل بتاب   اڂاڂٛددت باب ايعبادات َصدمحٛددت باب ايعبادات َصدمح))ذٖبت إىل أبٛاب ايكسب ؾ))ذٖبت إىل أبٛاب ايكسب ؾ

لب العبادات هنا سه اعبنة لو كانت هذل العبادات ....  قًٌٝ((قًٌٝ((  اڄاڄاحملب١ ؾًِ أدد عًٝ٘ إ٫ ْؿساحملب١ ؾًِ أدد عًٝ٘ إ٫ ْؿس
 نالصة ومقبولة، لكر الصاغبُت عندما تنهر إذل ِ ََته  كيف قبده  وصلوا إذل   

، وهناػر احملبػة هػُت اؼببل ػُت وللصػل  هػُت اؼبسخاصػمُت وصلوا خبدمة ال قراء واؼبساكُت
 والكارهُت، وهذل ر االت اننبياء واؼبر لُت، وه  القا مُت هبا   الدنيا هبذل الكي ية.

                                                           
أوردل صاه  الهياء على أنه هد ث وقاؿ العراقى دل أقو له على أصل، وقد روال صػاه  ال ػردوس مػر هػد ث أ   ٙٔ

 مػػر كثػػَت مػػر إذل أهػػ  توشيػػق، مػػر قليػػلهقولػػه:   كمػػا روى عػػر اهػػر السػػماؾاللقػػل هػػدالً مػػر العلػػ ،   هل ػػا الػػدرداء 
  .واؽباعا الذاهر وشحر ا الا وأنا ا الا هب ة ، كذا   )عمل
 البخاري ومسل  عر معاو ة هر أيب   ياف  ٚٔ
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لكػػر العبػػادة ر ػػالة اؼبال كػػة، مػػن   القػػا   أهػػداً، ومػػن   الراكػػو أهػػداً، ومػػن   السػػاعد 
 أهداً، وأي   ـو القيامة و قوؿ:  بحانس ما عبدانؾ هق عبادتس.

طر ق، وهذا طر ق، شار ق اننبياء واؼبر ػلُت مػو ارنػر ر، شي ػ  أف  كػوف لػس هذا 
 دور مو ارنر ر، وهذا هاؿ الصاغبُت أصبعُت   كػل زمػاف ومكػاف، منػذ ع ػد ر ػوؿ   

 إذل  ومنا هذا.
                 ر وأوؿ ارنػػػػػػرة عنػػػػػػد نروعػػػػػػه مػػػػػػ

الػػدنيا، اتيػػه اؼبباػػرات الصػػاغبات،  ػػرى مقعػػدل مػػر اعبنػػة، أو اتيػػه مال كػػة الرضبػػة، أو أيتيػػه 
  هبيػػ    ومصػػا ال ليح ػػر نػػروج روهػػه وُ صػػلي عليػػه كمػػا أمػػرل  :                 

               (ٖٔٓ السوهة. 
بػػوا هػػه ليػػدشنول، وكػػاف مػػر عػػاد     مػػات رعػػل مػػر الصػػاغبُت، وهعػػد أف وسػػلول، وذه

هػذا الزمػػاف أهنػ   كاػػ وف وعػه اؼبيػػت   قػ ل و  ػػعوف ربػت صػػدوه قالبػاً مػػر الاػوب هػػدوف 
، وبكػػي صػػد ق لػػه أنػػه هعػػد أف ويػػو قالػػ  الاػػوب ربػػت صػػدوه إذا هػػه  ػػاتر تػػذلالً هلل 

قػاؿ: أان هػي، وكػل هبلا و قوؿ: أتُذلِّلٍت هُت  َػدي مػر دلَّلػٍت   شقػاؿ: أهيػاة هعػد اؼبػوت   ش
 :أهياء، قاؿ شي    هي   شأهباب    ؿب  هلل 
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٗٳدٳا٤ٹ  أځنڃجٳسٳأځنڃجٳسٳ  ِإ ٗٳدٳا٤ٹغٴ َٻتٹٞ  غٴ َٻتٹٞأڂ ٌٍ  ٚٳزٴبٻٚٳزٴبٻ  ايڃؿڂسٴِؽ،ايڃؿڂسٴِؽ،  أځؾٵحٳابٴأځؾٵحٳابٴ  أڂ ٌٍقځتٹٝ ٔٳ  قځتٹٝ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ِٔ،  بٳ ٝٵ ِٔ،ايؿٻؿَّ ٝٵ ٘ٴ  ايؿٻؿَّ ٘ٴايًَّ ِٴ  ايًَّ ًځ ِٴأځعٵ ًځ ٘ٹ  أځعٵ ٝٻتٹ ٓٹ ٘ٹبٹ ٝٻتٹ ٓٹ {{  بٹ

ٔٛٔٛ
  

قػـو أهيػاء لكر هؤالء مػاتوا هسػيف احملبػة، وػَت الػذي مػات هسػيف انعػداء، ش ػؤالء ال
عند رهب   ُرزقوف، أرزاؽ معنو ة إؽبية ال نسسايو أف نبين ا   اغبيػاة الدنيو ػة، وإمبػا هػ    ُمسػو 

 وهناء إذل  ـو اللقاء إف شاء   رب العاؼبُت.
                            انهيػػػػػػػػس

ماذا تر د هعد ذاؾ مي أنا ال الـ                هايء  قوؿ عنه  : 
أف هذا هػو اؼبقػاـ العهػي ، ومػر دنػل شيػه ش ػو الػذي شػاز شػوزاً عهيمػاً،  هعد أف ىُب ؾ   

هبػة، ومػر  ـو لقاءل،  يكوف مر اؼبعهمُت، ومر اؼبكػرمُت، ومػر ان ننه  يعهمه العهي  
 .                      اؼبسقُت: 

                                                           
 مسند أضبد عر عبد   هر مسعود  ٛٔ



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح َىَظ64-61(                           رفغري اَِبد ) 53 )                             : ؤونُبء اهلل                     3

  وساثخ اننيبوساثخ اننيب
أصحاب هذا اؼبقاـ نهن  ور ة الن ، أو ور ة اننبياء شػال هػد أف  كػوف    أعل    

  ؽبػػػػػػ  نصػػػػػػي  مػػػػػػر معػػػػػػاداة اػبلػػػػػػق ؽبػػػػػػ :                                         
 ال  وعػػػػػػد ورل صػػػػػػػادؽ إال ولػػػػػػه أعػػػػػػداء، كاننبيػػػػػػػاء والر ػػػػػػل، مػػػػػػػر  سػػػػػػس زأ هػػػػػػػه، ال رقػػػػػػاف ٖٔ)

  ومػػػػر  سػػػػخر منػػػػه، ومػػػػر  اػػػػسكيه، ومػػػػر وبػػػػاوؿ أف  ؤذ ػػػػه، لكػػػػر   الن ا ػػػػة:           
           (ٜ٘ اغب ر. 

ذلػس، ولكػر إذا يػعف وقػاؿ   ن سػه كيػف أكػوف لذلس ال هد أف  وطر ن سػه علػى 
قر باً مر   و ًتؾ شالف  ؤذ ٍت، وشالف   عل يب كػذا وكػذا   وانػذل اغبميػة، شَت ػد أف  ػدمر 
، هػػذا، و ر ػػد أف   لػػس هػػذا، و ر ػػد أف  صػػي  هسػػوء هػػذا   هػػذا ال  صػػل    وال ػػة   

وطلػ  منػه أف ف وقػدَّـ لػه الاعػاـ، عات   يدان إهراهي  اػبليل عندما عػاءل يػي نف   
ُ سػػ ِّ  ، شػػرشحل ال ػػيف، شقػػاؿ لػػه: مػػا د نػػس  شػػأن ل هد نػػه، شقػػاؿ: لػػر اكػػل هػػىت تػػؤمر 

 إهراهي ، وقاؿ له: أواًل، شرشحل الاعاـ وتركه، شعات    
ٔٵ  خٳًٹًٝٹٞخٳًٹًٝٹٞ  ٜٳاٜٳا  }} ٔٵحٳطٿ ٛٵ  خٴًڂكځوځخٴًڂكځوځ  حٳطٿ ٛٵٚٳيځ ٌٵ  ايڃهڂؿَّاِز،ايڃهڂؿَّاِز،  َٳعٳَٳعٳ  ٚٳيځ ٌٵتٳدٵخٴ ٌٳ  تٳدٵخٴ ٌٳَٳدٳاخٹ {{  ا٭ځبٵسٳاِزا٭ځبٵسٳاِز  َٳدٳاخٹ

ٜٜٔٔ
  

     رزقه طوؿ عمرل ودل  سأله، وأنت مر أعل لقمة تر دل أف  ؤمر  
شػػأهواؿ الصػػاغبُت عػػر هػػذا، شكمػػا  ر ػػوف هاػػرميت  ػػيد انولػػُت وارنػػر ر ال هػػد أف 

   ر ػػػػػػػوا توصػػػػػػػيات   لػػػػػػػه   كسػػػػػػػاب رب العػػػػػػػاؼبُت:                               
        (ٜٜٔ انعراؼ      ... 

 أنت تر د أف ترث اننوار مر وَت أف انذ قسط مر مساع  انشرار والُ  َّار  
 ال هد مر ذلس.

 إذاً هب  أف تؤهل ن سس ؽبذا انمر، كيف 
    إذا دل تلس ت إذل وَتل  يك يس كل هؤالء أف تثق    ، وتعل  أف   

 :  غب ػػػػػػػرة النػػػػػػػ  تعػػػػػػػاذل كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ                      (ٜ٘ اغب ػػػػػػػر .. 
                                                           

 هر ه ر عر أيب هر رة الا ان وانمارل اؼبالقة ال ٜٔ
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   قوؿ لنا أصبعُت:                             (ٖٛ  ااغب : 
  إذا أراد أهد أف  ؤذ    للقوؿ وما شاهه -
َ  وإذا كػػػاف لل عػػػل شكمػػػا   القػػػراءة اننػػػرى: -   االَّػػػِذ َر آَمنُػػػو  ُو َعػػػرِ شَ دْ  َػػػِإفَّ اَّللَّ

  دشو عن   كل  وء وكل شر وكل ير:
ِٵ  }} ًځ ِٵٚٳاعٵ ًځ ٕٻ  ٚٳاعٵ ٕٻأځ َٻ١ځ  أځ َٻ١ځا٭ڂ ِٛ  ا٭ڂ ِٛيځ ُٳعٴٛا  يځ ُٳعٴٛاادٵتٳ ٕٵ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ادٵتٳ ٕٵأځ ٓٵؿځعٴٛىځ  أځ ٓٵؿځعٴٛىځٜٳ ِٵ  ٜٳ ِٵيځ ٓٵؿځعٴٛىځ  يځ ٓٵؿځعٴٛىځٜٳ ٞٵ٤ٺ  ِإ٫ِإ٫  ٜٳ ٞٵ٤ٺبٹػٳ ٘ٴ  بٹػٳ ٘ٴنځتٳبٳ ٘ٴ  نځتٳبٳ ٘ٴايًَّ ًَّ ِٛ  يځوځ،يځوځ،  اي ِٛٚٳيځ   ٚٳيځ

ُٳعٴٛا ُٳعٴٛاادٵتٳ ٕٵ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ادٵتٳ ٕٵأځ ِٵ  ٜٳكٴسټٚىځٜٳكٴسټٚىځ  أځ ِٵيځ ٞٵ٤ٺ  ِإ٫ِإ٫  ٜٳكٴسټٚىځٜٳكٴسټٚىځ  يځ ٞٵ٤ٺبٹػٳ ٘ٴ  بٹػٳ ٘ٴنځتٳبٳ ٘ٴ  نځتٳبٳ ٘ٴايًَّ ًَّ ٝٵوځ  اي ًځ ٝٵوځعٳ ًځ ّٴ  ؿَّتٹؿَّتٹدٳدٳ  عٳ ّٴا٭ځقڃ٬ ٜٳتٹ  ا٭ځقڃ٬ ِٛ ٜٳتٹٚٳطڂ ِٛ   ٚٳطڂ

ـٴ ـٴايؿټحٴ {{  ايؿټحٴ
ٕٕٓٓ

  

  و ينقل  هذا ال ر إذل نَت -

 ف   كل زماف ومكاف.ترال هقيقة علية، كما رآل الصاغبو و  -
هبارميته اليت أشار إلي ػا      ُقرهه موالل، و ؤنسه معٌت ذلس أف النساف الذي  -

 : مو ى ؿقا، و  ان ر كساب  ؛ ال  هر  وماً أنه  يسل  مر نلق  

 {،   يٓؿطٞيٓؿطٞ  ذيوذيو  ؾعًتؾعًت  َاَا: : قاٍقاٍ. . خبريخبري  إ٫إ٫  أحدأحد  ٜرنسْٜٞرنسْٞ  ٫٫  إٔإٔ  أضأيوأضأيو  زب،زب،  ٜاٜا  }}
  بأحدبأحد  ٖراٖرا  ؾعًتؾعًت  يٛيٛ  : :   اهللاهلل  ؾكاٍؾكاٍ. . ايٓاعايٓاع  ن٬ّن٬ّ  عينعين  احبظاحبظ  زب،زب،  ٜاٜا  }}أْ٘ قاٍ: أْ٘ قاٍ:   وروى

  2121{{بو؟بو؟  أؾعً٘أؾعً٘  ؾهٝـؾهٝـ  ْؿطْٞؿطٞ  أؾڀؿ٘أؾڀؿ٘  ململ  غ٤ٞغ٤ٞ  ٖراٖرا  َٛض٢َٛض٢  ٜاٜا  ، ٚ زٟٚ: ، ٚ زٟٚ: بٞبٞ  يؿعًت٘يؿعًت٘

 أو  ريوف عنس   ريي   عنس  ذكرونس خبَت أـ كيف كيف 
 :  هػػؤالء هػػ  النػػاس   نهػػر رب النػػاس ...   فو لكػػر الػػذي  ريػػى عنػػس اؼبسقػػ   

                                   (٘ٗ ػػيدان عع ػػر الصػػادؽ ،  النسػاء   قػػرأ
ؾٕٛ بؿكتٌ  ؾٕٛ بؿكتٌ  حنٔ ايٓاع املرنٛزٕٚ يف ٖرٙ اٯ١ٜ، ٭ْٓا املدؿٛحنٔ ايٓاع املرنٛزٕٚ يف ٖرٙ اٯ١ٜ، ٭ْٓا املدؿٛ  }}::ار ة وقاؿ ؼبر هوله

 َمر الذي معه ال  ل  ... ، دل  قل  : )على ما أده  مر رزقه  ولكر )مر ش له {{  اهللاهلل
 :والذي معه ش ل هل ال وُبسد   قاؿ ...  هؤالء القـو 

                                                           
 مسند أضبد والًتمذي عر اهر عباس  ٕٓ
 اؼبنثور الدر   وه  عر نعي  أهو ع اأنر  ٕٔ
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ٌٻ  }} ٌٻنڂ ُٳ١ٺ  ذٹٟذٹٟ  نڂ ُٳ١ٺْٹعٵ {{  َٳحٵطٴٛدٷَٳحٵطٴٛدٷ  ْٹعٵ
ٕٕٕٕ

  

واغبسػود ال هػػد أف وبػػاوؿ أف  اػػوهه، ووبػػاوؿ أف  ؤذ ػػه، ووبػػاوؿ أف ُ سػػيء إليػػه، لكػػر 
  ا أوكل أمرل وشػوَّض أمػرل إذل  ، وقػاؿ كمػا قػاؿ  : إذ                           

            (ٗٗ اتيػػػػػػه وقا ػػػػػػة     قػػػػػػوؿ  :  وػػػػػػاشر                         
 :للحسر لقي  الهياء و   إذاً ال هب  أف ناسكي....  واشر ٘ٗ)

  ضتتكڀاتضتتكڀات  تتبتتعتتبتتع  إ٫إ٫  بػٝتتتِٗبػٝتتتِٗ  يتتٝظيتتٝظ  دلًطتتودلًطتتو  حيكتتسٕٚحيكتتسٕٚ  قَٛتتاڄقَٛتتاڄ  إٕإٕ  ضتتعٝدضتتعٝد  أبتتاأبتتا  ٜتتاٜتتا  }}  

ٛٸٕ: : يًكا٥تتٌيًكا٥تتٌ  ٚقتتاٍٚقتتاٍ  ؾتبطتتِؾتبطتتِ  ;;!!بايطتت٪اٍبايطتت٪اٍ  ٚتعٓٝتتتوٚتعٓٝتتتو  ن٬َتتون٬َتتو ٛٸٕٖتت   حتتدثتحتتدثت  ؾتتإْٞؾتتإْٞ  ْؿطتتوْؿطتتو  عًتت٢عًتت٢  ٖتت

ٔ   بايطت١َ٬ بايطت١َ٬   ْؿطْٞؿطٞ  حدثتحدثت  َٚاَٚا  ؾڀُعت،ؾڀُعت،  ايسمحٔايسمحٔ  ٚدلاٚز٠ٚدلاٚز٠  اجلٓإاجلٓإ  بطه٢ٓبطه٢ٓ  ْؿطْٞؿطٞ ٔ َت   َت

  {{..ََِِٓٗٓٗ  ٜطًِٜطًِ  ململ  ِِٗٗٚممٝتٚممٝت  ٚذلٝتِٝٗٚذلٝتِٝٗ  ٚزاشقِٗٚزاشقِٗ  خايكِٗخايكِٗ  إٔإٔ  عًُتعًُت  قدقد  ٭ْٞ٭ْٞ  ايٓاعايٓاع

 كيف أعبد  ، وشالف   رن وال أيتيه يرر، وأان أدعو عليه إذاً  
 :ؼباذا تدعو عليه    لقد قاؿ 

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٔٵ  عٳًځ٢عٳًځ٢  دٳعٳادٳعٳا  َٳ ٔٵَٳ ٘ٴ  َٳ ُٳ ًځ ٘ٴظځ ُٳ ًځ ْٵتٳؿٳسٳ  ؾځكځدٹؾځكځدٹ  ظځ ْٵتٳؿٳسٳا {{  ا
ٕٖٕٖ

  

  شال  قاـ لس ق ية  ـو القيامة ننس دعوت عليه
  لكر عليس أف تقوؿ:                                       (ٗٗ واشر. 

 .. وأف  ُكرمنا هبذل العناميت...  أف هبملنا جبماؿ هذل ارميت نسأؿ   
دبعيػػة  ؼبقػػاـ الكػػرمي   البػػداميت والن ػػاميت، وأف  ُ رهنػػا أصبعػػُتاوأف هبعلنػػا علػػى هػػذا 

علنػػا مػػر الػػذ ر هبلسػػوف علػػى  ػػيد السػػادات، وأف  كسبنػػا   عػػداد عبػػادل الصػػاغبُت، وأف هب
اننر ر، وأف  س  ػل علينػا دومػاً هسوشيقػه ورعا سػه وصػيانسه وه هػه     أرا س احملبة ولوع ه 
 .... كل وقت وهُت

  ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضًِٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضًِ

                                                           
 مع   الا ان والبي قي عر معاذ هر عبل  ٕٕ
 عامو الًتمذي ومسند الا اب عر عا اة اهنع هللا يضر ٖٕ
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             ((ٔٓ1ٔٓ1)هود)هود  
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  ٔٔؤهم انغقبدحؤهم انغقبدح: : 44
dddddddddddddddddd 

 ...   كالمه وبساج إذل السدهر والدِّكار لكي ن قه مراد    كالـ   
شي ا مالههػات ال تبػدو مػر أوؿ  - أف نكوف مر أهل ا أصبعُتنسأؿ    -ار ة هذل 

 وال  سدهر ما شي ا. ،وهلة ؼبر  قف عند ناهر ارميت
 :          أوؿ ملحا هبا:

 ، ال هعمل وال أبمل وال هعلل:والسعادة مر  ، وليست منا كبر
   ا مى ناااااااب رناااااااش   عااااااان علااااااا  ا مى ناااااااب رناااااااش   عااااااان علااااااا 

  

  لكجُاااااااااازلكجُااااااااااز نااااااااااه الاااااااااازة المنااااااااااش   وا نااااااااااه الاااااااااازة المنااااااااااش   وا

 .... مرواغببي  ويَّ  هذل ان  
 : اػبلق أ ر كنا  قاؿ  شأوؿ ما نلق 

ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٳ  ِإ ًَّ ٘ٳاي ًَّ ُٻا  ٚٳتٳعٳايځ٢ٚٳتٳعٳايځ٢  تٳبٳازٳىځتٳبٳازٳىځ  اي ُٻايځ ّٳ  خٳًځلٳخٳًځلٳ  يځ ّٳآدٳ ٔٵ  قځبٳضٳقځبٳضٳ    آدٳ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٓٳتٹ ٘ٹطٹٝ ٓٳتٹ ِٔ  طٹٝ ٝٵ ِٔقځبٵكٳتٳ ٝٵ ٘ٹ  قځبٵكٳ١ڄقځبٵكٳ١ڄ  قځبٵكٳتٳ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٘ٹبٹ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ   بٹ

ٙٹ  ٚٳقځبٵكٳ١ڄٚٳقځبٵكٳ١ڄ ٝٳدٹ ٙٹبٹ ٝٳدٹ ٍٳ  ا٭ڂخٵسٳ٣،ا٭ڂخٵسٳ٣،  بٹ ٍٳؾځكځا ٘ٹ  يٹَّرٹٟيٹَّرٹٟ  ؾځكځا ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٘ٹبٹ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٓٻ١ٹ  ٤٫ٹ٤٫ٹٖٳ٪ٴٖٳ٪ٴ: : بٹ ًڃذٳ ٓٻ١ٹيٹ ًڃذٳ ٍٳ  أڂبٳايٹٞ،أڂبٳايٹٞ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  يٹ ٍٳٚٳقځا ٙٹ  يٹَّرٹٟيٹَّرٹٟ  ٚٳقځا ٝٳدٹ ٙٹبٹ ٝٳدٹ   بٹ

ٓٻاِز  ٖٳ٪ٴ٤٫ٹٖٳ٪ٴ٤٫ٹ: : ا٭ڂخٵسٳ٣ا٭ڂخٵسٳ٣ ٓٻاِزيٹً ِٻ  أڂبٳايٹٞ،أڂبٳايٹٞ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  يٹً ِٻثٴ ِٵ  ثٴ ٖٴ ِٵزٳدٻ ٖٴ ًڃبٹ  ؾٹٞؾٹٞ  زٳدٻ ًڃبٹؾٴ ّٳ  ؾٴ ّٳآدٳ ِٵ  آدٳ ٗٴ ِٵؾځ ٗٴ ٕٳ  ؾځ ٓٳاضٳًڂٛ ٕٳٜٳتٳ ٓٳاضٳًڂٛ   عٳًځ٢عٳًځ٢  ٜٳتٳ

ٕٳ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ذٳيٹوځذٳيٹوځ   ٕٳاٯ {{  اٯ
ٕٕ

  

   ش ػػو هالػػس، ونػػّزِل  ، شكػػل مػػا ناػػر هبالػػس وليسػػت يبػػُت   كيميننػػا هػػذل، 
 .أيتيس دبا هو على قدر ش مس لكنهخبالؼ ذلس، 

وهػػل كنػػا نعػػرؼ شػػيلاً وقس ػػا  وهػػل كنػػا عملنػػا شػػيلًا  وهػػل كنػػا شمػػر قػػدر   لػػه اعبنػػة، 
 لكنه كاف  عرؼ أف هذا  يأ  شيما هعد. ،صلينا ركعة  وهل  بحنا تسبيحة  أهداً 

 هل عنسه.وععلنا   الدنيا وارنرة مر أ ،لسعادته شانساران   
                                                           

 ـٕٙٔٓ/٘/ٔهػ ٖٚٗٔمر رع   ٕٗ –عزهة عثماف  –ملاوة  -اؼبنيا  ٔ
 البزار والا ان عر أيب مو ى هنع هللا يضر مسند ٕ
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  ؤهم انشمبوحؤهم انشمبوح
 ذنب    ماوأما مر قدر ؽب    النار، ش
    قػػػػػػػػػػػوؿ لنػػػػػػػػػػػا   القػػػػػػػػػػػرآف:                                          

 .لكر ما مر مولوٍد إال و ُولد على ال ارة، العمى طر قه  مر انساروا  شصلت ٚٔ)
الػن ا  قػد  سػر سمػُر القلػ ،  ال أي  شػيء مػر عنػده  - أهل الكػرب -اللرب أهل 
أي  إال مػر عنػد هبيػ    ومصػا ال  سية الاياانية، لكر ما  سػر القلػ  الهلياػبسيسة ال

 وأهباب الصاغبُت.
 ؛ارف أشعػػػاؿ ال تريػػػاها اغبيػػػواانت لن سػػػ ا، زبلمػػػوا هػػػىت عػػػر ال اػػػرة فوهػػػؤالء  عملػػػو 

، واؼبصػيبة الُعهمػى أهنػ   ر ػدوف أف هبػ وان كبػر علػى النػاس علي ػاؽبية اليت شار   ال ارة ال
هذا،  ر دوف مر أهل ال الـ إلهة الاذوذ و قولوف: كيف تعادوف الاذوذ، وهػذا الاػذوذ 

ش ػؤالء كمػا    قبػل هػذا الويػو   وهػل  وعػد صػاه  شاػرة  ػليمة شارة    ذلهق، هل ه
   شي  :  قاؿ                          (ٜٔٚ انعراؼ. 

 أ  هػػه عػػد شػػيء، لكػػر هػػؤالء ال  و  ؽبػػ   علَّمػػهعلػػى اؼبػػن   الػػذي  تسػػَتاننعػػاـ نف 
لول.و ر دوف أف  لَتول و  إال     بدِّ

رعاًل شيذه  للابي  ووبوِّؿ ن سه إذل أُنثى، أو أُنثػى تسحػوَّؿ إذل   رعاًل نلقه  شن د
وإف كػػانوا  ،وال كػػر ، عرشنػػا أهنػػ  مسخل ػػُت   ال اػػرة    لكػػر  ال اػػرة  رعػػل، ؼبػػاذا زبػػالف
 .أعلى منا   العل 
شي ػػػػػا زواج وال  يا ر ػػػػػدوف الاػػػػػيوعية الػػػػػيت لػػػػػ   ال اػػػػػر السػػػػػليمة اؼبسػػػػػسقيمة  أ ػػػػػر

 نصوصية، وهل اغبيواانت تريى هذلس  أهداً.
معنػػا لنر ػػس  لػػه: تعػػاذلا ذهػػ  إذل لر ػػا، قػػالوا الاػػي    عبػػدل رضبػػة   عليػػه عنػػدم

مزارع اػبناز ر، شذه  مع   شوعد اؼبزارع   وا ة ال خامػة والنهاشػة واؼببػان وانكػل والعنا ػة 
قػػاذورات، اعم ػػا البيار ػػة، شقػػالوا: هػػذل هػػي اػبنػػاز ر عنػػدان كمػػا تػػرى، وأنػػس  تقولػػوف: أننػػا نُ 

 وأنت كما ترى أكل ا نهيٌف عدًا  شِلَ  هرَّـ ال الـ أكل ا 
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وتكػوف انُنثػى تاػس ي الوقػاع،  ،را سون خبنز رة أُنثى وذكر وَت ذلس، انمر  ؿ ؽب :شقا
 سػػون اقػػاؿ: ؽبػػ :    عػػاوان هع ػػ ما وهػػذا  سػػاعد ارنػػر،  شػػأتوا لػػه دبػػا طلػػ ، شوعػػد الػػذكر ر

هػػد كُت ودعاعػػة، شوعػػدوا أف الػػد كُت كػػادا  قػػسالف هع ػػ ما الػػبعحل، شقػػاؿ ؽبػػ : مػػر أعػػل 
مػر  سػأ ر وتصػيبه عػدوى النسػاف ش، عند النسػاف اػبنز ر ننه  قسل اللَتة ذلس هرَّـ   أكل
 عنػده  وػَتة هػ  لػياال  كوف عنه وَتة، ولػذلس كل غب  اػبنز ر أيشمر اللح  الذي أيكله، 

 الهُت الرعاؿ وال هُت النساء.
، وكػػل القبػػا   الػػػيت تصػػي  ال ػػرد والنسػػػاف انمػػػر ر ػػدوف أف  صػػػدِّروا لنػػا هػػذا  هػػ و 
 :عر      ؤالء كما قاؿ ه رة الن د رها لنا ل   اؼبدنية واغب ارة، ش دوف تص ر 

ٓٻاِز  ٖٳ٪ٴ٤٫ٹٖٳ٪ٴ٤٫ٹ  }} ٓٻاِزيٹً {{أڂبٳايٹٞ أڂبٳايٹٞ   ٚٳ٫ٚٳ٫  يٹً
ٖٖ

  

  اجلنخ انقبخهخاجلنخ انقبخهخ
 هل قاؿ:  يدنلوف اعبنة           لكر للنسبة لنا:
             دليل ومػػػا الػػػ         اعبنػػػة: ال، لكػػػر هػػػ  ارف 

       (ٔٓٛ هود. 
ُتاػػػػوى السػػػػماوات وُتاػػػػوى ال، لكػػػػر وهػػػػل  وعػػػػد ظبػػػػاوات وأرض   اليػػػػـو ارنػػػػر  

إذا كنػػَت قػػد كسػػ    لػػس اؽبدا ػػة، وتر ػػد أف  ، شمػػا معػػٌت ار ػػة،  قولػػوف:، وكػػل شػػيءانرض
 نا ة، شاععل أهوالس كل ا وأنت هنا   الدنيا   اعبنة، وكيف ذلس تكوف مر أهل الع

 : نع ، قاؿ .... وهل  وعد عنة   الدنيا ...   علا دا ماً   اعبنةا
ِٵ  ِإذٳاِإذٳا  }} ِٵَٳسٳزٵتٴ ٜٳاِض  َٳسٳزٵتٴ ٜٳاِضبٹِس ٓٻ١ٹ  بٹِس ٓٻ١ٹايڃذٳ ٌٳ  ،،ؾځازٵتٳعٴٛاؾځازٵتٳعٴٛا  ايڃذٳ ٌٳقٹٝ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قٹٝ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايَّ َٳا  ايَّ َٳاٚٳ ٜٳاضٴ  ٚٳ ٜٳاضٴِز ٓٻ١ٹ؟  ِز ٓٻ١ٹ؟ايڃذٳ ٍٳ  ايڃذٳ ٍٳقځا   ::قځا

٘ٹ  سِِسذٹنڃذٹنڃ  َٳذٳايٹظٴَٳذٳايٹظٴ ٘ٹايًَّ ًَّ ِٕ  ٚٳحٹًځلٴٚٳحٹًځلٴ    اي ِٕايڃكڂسٵآ ِٵ  ِإذٳاِإذٳا  }}  ٚيف زٚا١ٜ أخس٣:ٚيف زٚا١ٜ أخس٣:، ، {{  ايڃكڂسٵآ ِٵَٳسٳزٵتٴ ٜٳاِض  َٳسٳزٵتٴ ٜٳاِضبٹِس ٓٻ١ٹ  بٹِس ٓٻ١ٹايڃذٳ   ايڃذٳ

ٌٳ  ،،  ؾځازٵتٳعٴٛاؾځازٵتٳعٴٛا ٌٳقٹٝ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قٹٝ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايَّ َٳا  ايَّ َٳاٚٳ ٜٳاضٴ  ٚٳ ٜٳاضٴِز ٓٻ١ٹ؟  ِز ٓٻ١ٹ؟ايڃذٳ ٍٳ  ايڃذٳ ٍٳقځا ِِ  َٳذٳايٹظٴَٳذٳايٹظٴ  ::قځا ًڃ ِِايڃعٹ ًڃ {{  ايڃعٹ
ٗٗ
  

إمػا أف الا، أكػوف دا مػاً   ؾبلػا مػر هػذل ا ػ ،أف أكوف مر أهػل العنا ػة أردتشإذا 
                                                           

 مسند البزار والا ان عر أيب مو ى هنع هللا يضر ٖ
 اؼبع   الكبَت للا ان عر اهر عباس  ، والثاىن:ٕٕ)رق  اؼبايخة البلداد ة نيب طاهر السل ي عر أنا  انوؿ: ٗ
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ش ػػل  ، هػػىت ولػػو كنػػُت وهػػدي،أو   ربصػػيل علػػ  ،أو   تػػالوة قػػرآف ،أكػػوف عالسػػاً   ذكػػر
 :قاؿ  ،وأان وهدي  كوف ؾبلسًا  نع 

ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٹ  ِإ ًَّ ٘ٹيٹ ًَّ ٕٳ  ٥ٹهځ١ڄ٥ٹهځ١ڄَٳ٬َٳ٬  يٹ ٕٳٜٳڀڂٛؾڂٛ ٕٳ  ايڀُّسٴِمايڀُّسٴِم  ؾٹٞؾٹٞ  ٜٳڀڂٛؾڂٛ ُٹطٴٛ ًڃتٳ ٕٳٜٳ ُٹطٴٛ ًڃتٳ ٌٳ  ٜٳ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ َٶا  ٚٳدٳدٴٚاٚٳدٳدٴٚا  ؾځِإذٳاؾځِإذٳا  ايرٿنڃِس،ايرٿنڃِس،  أځ ٛٵ َٶاقځ ٛٵ ٕٳ  قځ ٕٳٜٳرٵنڂسٴٚ   ٜٳرٵنڂسٴٚ

٘ٳ ٘ٳايًَّ ًَّ ٚٵاتٳتٳ  اي ٚٵآٳادٳ ُټٛا: : ٓٳادٳ ًڂ ُټٛاٖٳ ًڂ ِٵ،  ِإيځ٢ِإيځ٢  ٖٳ ِٵ،حٳادٳتٹهڂ ٍٳ  حٳادٳتٹهڂ ٍٳقځا ِٵ: : قځا ٗٴ ٝٳحٴؿُّْٛٳ ِٵؾځ ٗٴ ٝٳحٴؿُّْٛٳ ِٵ  ؾځ ِٗ ٓٹحٳتٹ ِٵبٹأځدٵ ِٗ ٓٹحٳتٹ ُٳا٤ٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  بٹأځدٵ ُٳا٤ٹايطٻ ٝٳا   ايطٻ ْٵ ٝٳا ايدټ ْٵ {{ايدټ
٘٘

  

شإذا علست وهدؾ تذكر   شاؼبال كة اليت   الكوف  ػيأتوف إليػس وهبلسػوف هولػس 
رميض قػد أصػبحَت   رويػة مػر ، ولكنػس ال تنسبػه لػذلس، شأنػت هلقة الذكر معػسقيموف و 
وهػل السػمو يبنعػٍت  ،وماػلوؿ، أظبػو قلأو مو كساب  ، شإذا كنُت أعمل   اغب.....  اعبنة

رئ ؽبمػػا مػػر االسػػامو والقػػ، شو عايػػٍت قػػوًة وعزيبػػة ،هػػل ُ اػػ عٍت علػػى العمػػل ،مػػر العمػػل  ال
 : ، قاؿانعر مثل هع  ما سباماً 
ِٴ  }} ِٴايڃعٳايٹ ِٴ  ايڃعٳايٹ ُٴتٳعٳِّ ِٴٚٳايڃ ُٴتٳعٳِّ ِٕ  ٚٳايڃ ِٕغٳِسٜهځا {{ا٭ځدٵِس ا٭ځدٵِس   ؾٹٞؾٹٞ  غٳِسٜهځا

ٙٙ
  

وإمػػػا   ؾبلػػػا ذكػػػر هلل،  ،وإمػػػا   ؾبلػػػا قػػػرآف ،إمػػػا   ؾبلػػػا علػػػ إذاً دا مػػػاً  كػػػوف 
وهػي الػيت  ،  اعبنػة العاعلػة وهذلس أكػوف دا مػاً شأكوف   هذل ا الا اؼبباركة على الدواـ، 

))إٕ هلل د١ٓڅ عادًت١ َتٔ دخًتٗا ٫ حيتتام إىل اجلٓت١ اٯدًت١،       ))إٕ هلل د١ٓڅ عادًت١ َتٔ دخًتٗا ٫ حيتتام إىل اجلٓت١ اٯدًت١،         قوؿ شي ا هعحل الصاغبُت:

له: أنت دنلػت اعبنػة أو  ف قولو    وكاف هع ، ..  ؟ قاٍ: َعسؾ١ اهلل تعاىل(؟ قاٍ: َعسؾ١ اهلل تعاىل(قٌٝ: َٚا ٖٞقٌٝ: َٚا ٖٞ
  !!))دٓيت يف ؾدزٟ حٝجُا َػٝتٴ ؾٗٞ َعٞ(())دٓيت يف ؾدزٟ حٝجُا َػٝتٴ ؾٗٞ َعٞ(( رأ ت اعبنة  قاؿ:

   ومػػا اعبنػػة الػػيت   صػػدرل  ذكػػر  :                   (ٕٗ طػػواؿ  ػػَتل  الك ػػف
    ذكر     ن سه:                                     (ٜٔٔ آؿ عمراف. 
كػل   .. وؾبػالا القػرآف ،وؾبالا اؽبدا ة ،وؾبالا الرضبة ،وؾبالا ال  ،شم الا اػبَت

أف  سقلػ    رميض اعبنػة   هياتػه  عليػهاؼبسػل  و هذل ا الا تكػوف رويػة مػر رميض اعبنػة، 
 .روية  ذه  لروية ُأنرىهنى روية إذل روية، شإذا أ مر ،الدنيا

  ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّ

                                                           
 البخاري ومسل  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٘
 الا ان عر أيب إمامة هنع هللا يضر نر اهر ماعة و  ٙ
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  ٔٔؤهم االعزمبيخؤهم االعزمبيخ: : 55
dddddddddddddddddd 

كثػػٌَت مػػر انهبػػاب  سػػألٍت و قػػوؿ رل: ُأر ػػد أف أكػػوف مػػر أصػػحاب اؼبقامػػات العاليػػة، 
وانهواؿ الراقية؛ مثػل الصػحاهة انولػُت، وانوليػاء والصػاغبُت، وآنػذ مػدداً مباشػراً مػر  ػيد 

     انولُت وارنر ر
نػازؿ العاليػة، والػدرعات الراقيػة، مػر منػا ال وكبر كلنا نر د ذلس، وكلنا طُػالَّب هػذل اؼب

   ر ػػػػد أف  كػػػػوف مػػػػو                           (ٕٜ  شمػػػػا اػبُاػػػػة الػػػػيت تُوصػػػػلنا  ،ال ػػػػس
لذلس  وما الروشسة القرآنيػة الؽبيػة والػيت إذا ماػينا علي ػا وصػلنا إذل ذلػس  ارميت الػيت هػُت 

، شاظبعوهػػا وعوهػػا، وهػػاولوا هعػػد ذلػػس أف تعياػػوا شي ػػا ر أ ػػد نا مػػر كلمػػات ه ػػرة الػػرضب
 لن رار واننوار واؼبقامات العالية اليت شي ا. لُيكرمك    

  سوشزخ االعزمبيخسوشزخ االعزمبيخ
   هذل الروشسة ماذا 

  أ٫ٚڄ: ايكٝاّ بأٚاَس اهللأ٫ٚڄ: ايكٝاّ بأٚاَس اهلل

               : 
لكػر عػرت عػادة اؼبلػوؾ    ال،دل  كػر مسػسقيمًا  -اشػا هلل ه -وهل  ػيدان ر ػوؿ   

ػػػه لكػػػل  أف ىبػػػاطبوا العامػػػة   قا ػػػده  وإمػػػام  ، شاػباػػػاب  كػػػوف لقا ػػػد اعبماعػػػة وهػػػو موعَّ
 اعبماعة اليت تسَت معه و سدي هبد ه وتنس   هن  ه.

رلنيػة  يػرب   لنػا اؼبثػل   شػأنه، شػإف   كل َّػه هسكلي ػات إؽبيػة  يدان ر ػوؿ   
ػبمػػا، لكنػػه  وػػَت مػػا كلػػف هػػه صبيػػو انمػػة ال ػػالمية احملمد ػػة، شمػػثالً كل نػػا   للصػػلوات ا

  كلَّ ه ه ر  ة  اد ة:                                  ( اؼبزمل .. 

 هل هذا السكليف لنا 
                                                           

 ـٕٙٔٓ/٘/ٔهػ ٖٚٗٔمر رع   ٕٗ –نزلة هل ا ة  –ملاوة  -اؼبنيا  ٔ
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 .وهو تكليف زا د مر    ،هل له ال، 
ه هصػػياـ الوصػػاؿ، وهنػػى أصػػحاهه عػػر صػػياـ الوصػػاؿ، والوصػػاؿ  عػػٍت كلػػف ذاتػػ  وهػػو
 :ؽب  أميـ مسسالية هدوف شاور وال  حور، وؼبا أراد أصحاهه أف  ساهعول   ذلس قاؿ الصـو
ِٵ  }} ٜٻانڂ ِٵِإ ٜٻانڂ ٍٳ  ِإ ِٛؾٳا ٍٳٚٳايڃ ِٛؾٳا ْٻوځ: : قځايڂٛاقځايڂٛا  َٳسٻاتٺ،َٳسٻاتٺ،  ثٳ٬خٳثٳ٬خٳ  ،،ٚٳايڃ ْٻوځؾځِإ ٌٴ  ؾځِإ ٛٳاؾٹ ٌٴتٴ ٛٳاؾٹ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  تٴ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ؟  زٳضٴٛ ٘ٹ؟ايًَّ ٍٳ  ايًَّ ٍٳقځا   : : قځا

ِٵ ِٵيځطٵتٴ ْٿٞ  َٹجٵًٹٞ،َٹجٵًٹٞ،  يٹوځيٹوځذٳذٳ  ؾٹٞؾٹٞ  يځطٵتٴ ْٿِٞإ ٓٵدٳ  أځبٹٝتٴأځبٹٝتٴ  ِإ ٓٵدٳعٹ ٓٹٞ  زٳبٿٞزٳبٿٞ  عٹ ُٴ ٓٹٜٞٴڀڃعٹ ُٴ ٜٳطٵكٹٝٓٹٞ،  زٳبٿٞزٳبٿٞ  ٜٴڀڃعٹ ٜٳطٵكٹٝٓٹٞ،ٚٳ   ٚٳ

ٔٳ  ؾځتٳهځًَّؿڂٛاؾځتٳهځًَّؿڂٛا   ٔٳَٹ ٌِ  َٹ ُٳ ٌِايڃعٳ ُٳ ٕٳ  َٳاَٳا  ايڃعٳ ٕٳتٴڀٹٝكڂٛ {{  تٴڀٹٝكڂٛ
ٕٕ

  

 .ولكر  بيت عند    ،شال  بيت عنده    اؼبد نة
   للر ػػػالة: كلَّ ػػػه   و                               (ٙٚ ئم مػػػا سبػػػال اؼبا ػػػدة 
هىت ولو كاف دب ردل، لكػر ال  سػسايو أف  س ػاوف  ،وم ما اشسدَّت عداوة اؼباركُت ،الكاشر ر

هبذا السكليف الؽبي، ولذلس عندما عريوا عليه اؼباؿ واؼبلػس والاػ  رشػحل ذلػس كلػه، ننػه 
 :وقاؿ لعمهتكليف مر  ، 

ٛٵ  عُاٙ،عُاٙ،  ٜاٜا  }} ٛٵيځ ُٵظٳ  ٚٳقٳعٴٛاٚٳقٳعٴٛا  يځ ُٵظٳايػٻ ُٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ايػٻ ُٹٜٳ ٓٹٞ،ٜٳ ُٳسٳ  ٝٓٹٞ،ٝ ُٳسٳٚٳايڃكځ ٕٵ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٜٳطٳاِزٟ،ٜٳطٳاِزٟ،  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳايڃكځ ٕٵأځ   ٖٳرٳاٖٳرٳا  أځتٵسٴىځأځتٵسٴىځ  أځ

َٵسٳ، َٵسٳ،ا٭ځ ٙٴ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ا٭ځ ِٗسٳ ٙٴٜٴعڃ ِٗسٳ ٘ٴ  ٜٴعڃ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ٚٵ  اي ٚٵأځ ًٹوځ  أځ ٖٵ ًٹوځأځ ٖٵ ٘ٹ  أځ ٘ٹؾٹٝ ٘ٴ   َٳاَٳا  ؾٹٝ ٘ٴ تٳسٳنڃتٴ {{تٳسٳنڃتٴ
ٖٖ

  

كػػػانوا يػػػدل لكنػػػه ال لػػػو  واػبلػػػق صبيعػػػاً  ،أف  بلِّػػػا ر ػػػالة   ش ػػذا تكليػػػف مػػػر   
 . سأنر وال  سباطأ عر دعوة   وإهالغ ر الة  
  اػبصػػا ص)ومػػر  ُػػرد الػػزميدة  رعػػو لكسػػاب  ،تكلي ػػاٌت كثػػَتة ال نسػػسايو ذكرهػػا ارف

لسيدي عالؿ الد ر السيوطي ريػواف   تبػارؾ وتعػاذل عليػه، وكسػاب اػبصػا ص أرهػو أعػزاء 
إ نُت صبو شي ما اػبصا ص اليت نصَّ هبا   ه رة الن  وهدل، وَت انمة وكل ػا  ،  ؾبلد ر
 .ة وتكلي اٌت رلنية كل ه هبا   نصا ص إؽبي

         : 
كل انوامر اليت عاءتس مر   إميؾ أف تسػواىن عػر أمػر من ػا، ومػر  ُػرد أف  كػوف معػه 

                                                           
 حبر ال وا د للكاللذي عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٕ
 در   الا ي عر اهر عباس ريي   عن ما ٖ
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مػػػر  ؛ سػػػسقي  علػػػى تن يػػػذ كػػػل مػػػا عػػػاءان هػػػه هبيػػػ    ومصػػػا ال -وهػػػذا هيػػػت القصػػػيد  -
لكػػر ومػػر  ػػلوكيات، ال   ايػػل هػػُت هػػذل وتلػػس،  ،ومػػر أنػػالؽ ،ومػػر معػػامالت ،عبػػادات

 :قاؿ  يدان   ياف الثق ي  أهل ال سقامة،  عمل للكل ليكوف مر
ٌٵ  ٜا زضٍٛ اهللٜا زضٍٛ اهلل  }} ٌٵقڂ ٛٵ٫  يٹٞيٹٞ  قڂ ٛٵ٫قځ ٍٴ  ٫٫  قځ ٍٴأځضٵأځ ٘ٴ  أځضٵأځ ٓٵ ٘ٴعٳ ٓٵ ٍٳ  ، ، بٳعٵدٳىځبٳعٵدٳىځ  أځحٳدٶاأځحٳدٶا  عٳ ٍٳقځا ٌٵ  ::قځا ٌٵقڂ ٓٵتٴ: : قڂ َٳ ٓٵتٴآ َٳ ٘ٹ،  آ ٘ٹ،بٹايًَّ   بٹايًَّ

ِٻ   ِٻثٴ ِٵ  ثٴ ِٵاضٵتٳكٹ {{  اضٵتٳكٹ
ٗٗ

  

و  ارميت  ،  كػػل ا ػػاالت الد نيػػة هبػػا   ال ػػسقامة هػػي رأس اؼبػػاؿ الػػيت كل نػػا 
 .صلوات ريب وتسليماته عليهو   نر اغببي  النبو ة  ،القرآنية

وإصػالح الػبالد  ،إصالح ا سمعػات وانشػراد ؛لصالحشال سقامة عامعة لكل هرام  ا
تػرهيس    مػر الصػاغبُت   له   ال سقامة ولذلس كاف كثَتالصالح ك  مو   ، شوالعباد

 لباً للكرامة  .كر طالباً لإل سقامة ال طا))للمر د ر الصادقُت  قولوف: 
طلػ    ون سػس تر ػد منػس الكرامػة، وأنػت مػاذا تر ػد ،شإف رهَّػس  ر ػد منػس ال ػسقامة

 أـ طل    . الن ا 
 سػػلس ش ػػذا اؼباػػ م الػػذي  قػػو شيػػه كثػػٌَت مػػر اؼبر ػػد ر والسػػالكُت اؼببسػػد ُت، دب ػػرد مػػا 

مػر النواشػل  و  س    عليه هايءمر الااعات والعبادات،   ، و  س    عليه هايء طر ق
َت ػد أف ته ػر الكرامػات شمػر العلػـو الؽبيػة والؽبامػات،  هاػيء يبُػدمل    قػدوالقرلت، و 

والاػي   ،والاػي  شػالف راح ،على  د ه ليقوؿ الناس: الاي  شػالف ته ػر علػى  د ػه كرامػات
وتُبعػده  هُعػداً كليػاً عػر الار ػق السػد د  ،اؼباهقػة الػيت سبحػق السػالكُتهػي ، وهػذل شالف عاء

 .الذي كاف عليه  يد انولُت وارنر ر 
ته ػػر  قػػدكػر طالبػػاً لإل ػػسقامة ال طالبػػاً للكرامػػة، ومػػاذا أشعػل هبػػذل الكرامػػة  شالكرامػػة 

 فنػػود الػػذ ر يبار ػػو اؽب أ ػػديعلػػى  ، وقػػد ته ػػرمػػا ُ اػػب   و علػػى أ ػػدي الػػدعالُت والسػػحرة 
  .، شماذا أشعل هبا اليوعا

 ما من   اغببي  
  ال سقامة:                                (ٖٓ ال شأف ؽب  للنػاس شصلت ،

                                                           
 مسند أضبد واهر هباف ومسل  ٗ
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   وال  لس سػػوا إذل النػػاس، لكػػر تنػػزؿ ؽبػػ  هاػػرميت مػػر رب النػػاس: ،وف النػػاسوال  ر ػػد      
                                                             (ٖٓ شصلت. 

 شسكػػوف ن سػػه ال ،وهػػدأ وبكي ػػا للسػػامعُت واغبايػػر ر ،ماػػاهدات، أو إذا رأى رؤميت
ف و الصػػاغبععػػل لس ولػػذد د ليسػػاهو  ػػيد انولػػُت وارنػػر ر، وربسػػاج إذل ع ػػاد شػػ ،زالػػت هيَّػػة

إذا رأ ػػَت الرعػػل  ُكثػػر اغبػػد ث عػػر نصوصػػيسه، شػػاعل  أف ذلػػػس ، شقػػالوا: ))لػػذلس مػػواز ر
 .  نقٌص   مقاـ عبود سه

نسكل  عر  ، ونسكل  عر ر وؿ  ، ونػسكل  عػر الصػاغبُت الصػادقُت مػر عبػاد  لكر
ن سػي مػر  أععػلو  ،هيػن   ، شلو قبلون نادماً ربت أعساهب  شيا هنا ي، ولكر ُأدنػل ن سػي 

 .  كرامات ودواو ر لكي  سبعٍت الناس  أععل ؽبا ،الصاغبُت
صبيعػػاً اتبعػػػوؾ، ش ػػل  ن عػػػوؾ هاػػيء  أو هػػػل  هػػ  أف اػبلػػػق  ومػػاذا   عػػل رل النػػػاس 

نهنػ   ر ػدوف أف  كونػوا   معيػة  ،ف ؽبػذا انمػرو منسب ػ  دشعوا عنس ُيػرًَّا  ، لكػر أهػل اليقػُت
 . يد انولُت وارنر ر 

  آفبد انغهىنآفبد انغهىن
  ثاْٝاڄ: اٱْتٗا٤ عٔ مجٝع َا ٢ْٗ عٓ٘ اهللثاْٝاڄ: اٱْتٗا٤ عٔ مجٝع َا ٢ْٗ عٓ٘ اهلل

         : 
 ، شػػاهلل والاليػػاف  عػػٍت ؾبػػاوزة اغبػػد، إميؾ أف تس ػػاوز اغبػػدود الػػيت هػػدِّدها   

سبػاـ ال ػسقامة أنػٍت أقػـو دبػا  نبلػي علػيَّ قػدر و كل نا هسكلي ات وهناان عر معاصػي وـبال ػات، 
مػػػػر السكلي ػػػات، وأه ػػػا ن سػػػػي قػػػدر ُو ػػػعي وطػػػػاقيت عػػػر صبيػػػو اؼبعاصػػػػي و ػػػعي وطػػػاقيت 
 .والذنوب والسيلات

وأك  ذنٍ  عند السالكُت هو الل لة عر ذكػر   طرشػة عػٍُت أو أقػل، وأان أذكػر ذلػس 
نف كثٍَت مر انهباب ال  نسبه إذل أف الل لة   ذا ػا أعهػ  ذنػٍ ، شكيػف تلُ ػل عػر   وهػو 

    س و عنس وال  نساؾ طرشة عٍُت وال أقل ال  ل ل عنس وال
                                 (ٔ مر  سعػدَّى اغبػدود الػيت رظب ػا    الاػالؽ
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 :واليت قاؿ شي ػا                          (ٕٕٜ أو أف إميكػ  أف تس اوزوهػا، البقػرة 
 وليا له نصيٌ    هذا ال س  وهذل الكرامة. ،عر طر ق ال سقامة ادهتقعوا شي ا، ش ذا 

امر الرلنية والسكلي ػات الؽبيػة، على انو  احملاشهةشاؼبؤمر  سَت على شقُت،  سَت على 
والُبعد للكلية عر كل النواهي الػيت هنػى عن ػا رب العبػاد   آميتػه القرآنيػة، وزاد   إ  ػاه ا 

  سه النبو ة    ن وهياهنا اغببي                        (ٔٛٚ البقرة. 
" مرة  قوؿ:           :ومرًة  قػوؿ " "          ،عػٍت إميؾ أف تُقػًتب من ػا  "

 شردبا تقو   اؼبعصية وال تدري: ،طمأننت على ن سس وتقرهتاننس لو 
                  (ٖٕ إميؾ والنهػرة والبسػمة   اللقػػاء، أي كيػف أقػرب الػزان    ال ػراء

   كذا   كذا، وهذل اؼبقدمات اليت تقود ؼبا هعدها.
   أر ػػػد أف أقػػػي ن سػػػي مػػػر الوقػػػوع   اؼبعصػػػية، شأهػػػدأ علػػػى ال ػػػور:            

                (ٖٓ ػػػل جبمػػػاؿ انهبػػػاب، شػػػأكوف قػػػد  ػػػددُت البػػػاب هػػػىت  النػػػور أذبمَّ
   هذا الباب. وععل   مو اغببي    وأكوف مر الذ ر

أصػػػب  وػػػحلِّ العػػػُت كػػػذلس   لكػػػر ، و شقػػػط وػػػحلِّ العػػػُت لػػػيا للسػػػا رات   الار ػػػقو 
 ر كػقػد   الار ػق  نهنػرو  الكمبيػوترات وهػي ألعػر وأشػد وأ ػوأ،  ،و  النػت ، التاؼبول
وهػي تػورِّث  ،بلػي ؼبسػل  أف  راهػا للعػُتنال   ى النػتعلػ أشػياء هنػاؾ، لكػر هػؤالء اتمسسور 

 .مه   َت وهو  نهر هنا وهناؾ إذل ما هرَّ نشكيف  سسلهلل، العياذ و  القل  الهلمة
  اڄ: ايتذٌُ خبػ١ٝ اهلل َٚساقبت٘اڄ: ايتذٌُ خبػ١ٝ اهلل َٚساقبت٘ثايجثايج

 اؼبقاـ الذي  نبلي أف نكوف صبيعاً شيه على الدواـ: أعلمنا   
           : 

مػػا الػػذي  ُن ػػي النسػػاف وهبعلػػه وُبػػاشا علػػى هػػذل انركػػاف  إذا وصػػل إذل مقػػاـ ناػػية 
 ػى عليػه ناشيػٌة هػىت ولػو    ومراقبسه، وأف    الػو عليػه   كػل أن ا ػه و ػرال، وأف   ال ىب

 قاؿ:  ننه ،  صدرل أو   هااشة قلبه كاف شيء
                                    (ٜٔ واشر. 
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  يًُحاؾع١ ع٢ً تًو ايٓعِ ٚايعڀاٜا ...يًُحاؾع١ ع٢ً تًو ايٓعِ ٚايعڀاٜا ...  زابعاڄ:زابعاڄ:

لٍت هبذا الكماؿ، وأان أر د أف أهاشا علػى هػذل الػنع  وكمَّ  ،هبذا اعبماؿ لٍت   صبَّ 
   مر الزواؿ، شماذا أشعل 

                 : 
وال أهػػل  ،وال أهػػل ال سػػق ،وال أهػػل الُبعػػد ،وال أهػػل الهُلػػ  ،ال ُأعػػالا أهػػل اؼبعاصػػي

ال  ػػور، هػػل أعػػالا اننيػػار وانهػػرار والصػػاغبُت وانط ػػار، نف اعبلػػيا الصػػاحل واعبلػػيا 
 :السوء كما أن  الن  

ُٳا  }} ْٻ ُٳاِإ ْٻ ٌٴ  ِإ ٌٴَٳجٳ ٛٵ٤ٹ،  ٚٳايڃذٳًٹِٝظٚٳايڃذٳًٹِٝظ  ايؿٻايٹِحايؿٻايٹِح  ايڃذٳًٹِٝظايڃذٳًٹِٝظ  َٳجٳ ٛٵ٤ٹ،ايطٻ ٌِنځحٳنځحٳ  ايطٻ َٹ ٌِا َٹ ُٹطٵوٹ  ا ُٹطٵوٹايڃ ْٳاؾٹِذ  ايڃ ْٳاؾٹِذٚٳ {{ايڃهٹرِي ايڃهٹرِي   ٚٳ
٘٘

  

،  ن سػػه إال إذا ه هػػه اغب ػػياوال  سػػسايو أي إنسػػاف أف وب ػػا  ،هبالسػػه النسػػاف
شيػػه طبػػاع  ػػوء تنسقػػل  امػػرؤٌ وعػػدوى الابػػاع أكثػػر مػػر عػػدوى انمػػراض، ننػػس إذا عالسػػت 

ط، لػػه لل ػػب ِّػػذ أشػػياء مثة ذبػػد ن سػػس تُقلػػد هػػذا الرعػػل وتُنإليػػس دوف أف تاػػعر، وهعػػد شػػًت 
 .أكثر مر عدوى انمراضؼباذا  نف الن ا تسرؽ الاباع، 

   ولػػذلس ان ػػاس انوؿ الػػذي قػػاؿ لنػػا شيػػه     هػػذا ا ػػاؿ:                 
                       (ٜٔٔ ذبلا   ؾبلا شيه ويبػة ومبيمػة وتقػوؿ: لكر  السوهة
  قوؿ: وكما ورد عر عبد   هر عمر  لكنس  سسمو، ،  أه ا ن سي أان
ٗٳ٢  }} ٗٳ٢ْٳ ٍٴ  ْٳ ٍٴزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ِٔ    اي ِٔعٳ ُٳ١ٹ،  عٳ ُٹٝ ٓٻ ُٳ١ٹ،اي ُٹٝ ٓٻ ٗٳ٢  اي ْٳ ٗٳ٢ٚٳ ْٳ ِٔ  ٚٳ ِٔعٳ ُٳاِع  ايڃػٹٝبٳ١ٹ،ايڃػٹٝبٳ١ٹ،  عٳ ُٳاِعٚٳا٫ضٵتٹ {{  ايڃػٹٝبٳ١ٹايڃػٹٝبٳ١ٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ٚٳا٫ضٵتٹ

ٙٙ
  

 ،نزلػػق ونػػاضوقػػد ا، شبعػػد قليػػل  ػػسل ل عػػر ن سػػس وذبػػد لسػػانس مع ػػ  إذا دل زبُػػحل
 عػػر القػػًتاب مػػن  ، أو ؾبالسػػس  ، و   لقػػـو الػػذ ر هنػػى  ننػػس علسػػت مػػو هػػؤالء ا

 وإمبا قاؿ:   وال ذبلسوا) دل  قل         قػوؿ شيػه  اعبلػوس و :         
                       (ٙٛ اننعاـ   ، 

 إميؾ أف يبيػػل قلبػػس ؽبػػ  مػػرًة اثنيػػة، وتقػػوؿ ك  شبعػػد أف تػػًت والركػػوف  عػػٍت ميػػل القلػػ ، 
                                                           

 البخاري ومسل  عر عبد   هر قيا هنع هللا يضر ٘
 هلية انولياء نيب نعي  ٙ
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أو لكػي انػذ أب ػد   ،  ،مػو هػؤالء ولػو مػرًة واهػدًة لس ػد    أر د أف أعلا: أان لس ن سس
شسكػػوف  ،وأمػػرؾ إهػػالغ الر ػػالة ،وأعانػػس  ػػيدان ر ػػوؿ   ، هػػه هػػذا الكػػالـ لػػو أذف لػػس 

، اوؿ أف تُقػػرِّب مبعػػداً شيُبعػػدؾ معػػهلكنػػس  ػػُسقي  ن سػػس، شػػال ربػػأقامػػس أعانػػس،  إذا، و ُمعػػاف
 .ه   ميل القل  هنى عن وهوهىت الركوف إذاً 

       : 
ا، وانر اؼبعاصي اليت ىبويوف شي ػا، وانر الُبعػد ل النار  انر الذنوب اليت  رتكبوهنما هذ
كيػف  ،  ف تبسعػد عن ػاأ كػل هػذل نػَتاف أمػرؾ   ا ..  شي ػ اليت أوقع      عر   

 انمرن ا  ولعباد ش كذلس مر يبيل للهاؼبُت لو ، أف ال سبيل إذل الذ ر نلموا أن س  
 ال نناصػػػرل والوهػػػذا  ،س ػػػاوز هػػػدود  ، أو نلػػػ  العبػػػاد نُلمػػػاً هينػػػاً ه عػػػٍت نلػػػ  ن سػػػه 

روا مػو اغبػق مػو اغبػق، كمػا قيػل: ))دو وال نساندل وال مبيل إليه، وإمبػا مبيػل دا مػاً وأهػداً  لنؤ د
 شنحر مو اغبق على الدواـ.هيث دار   

   وإذا مسَّػػػػسس النػػػػار:                                        ربػػػػػذ ر
أكػػوف مػػو أف قػػاؿ لػػه: أان أر ػػد و وأريػػال،  لإلمػػاـ أيب العػػزا   رعػػل إؽبػػي، ولػػذلس ذهػػ  

 ،وؾبالسػة اننيػار ،م ارقػة انشػرار ثال ػة أشػياء:ه : عليػسالصاغبُت أو مر الصػاغبُت، قػاؿ لػه
 .والسَت على الُسنر واراثر

 م ارقػػة انشػػرار، وكبػػر نعػػرؼ الرعػػل الػػذي هكػػى لنػػا عنػػه  ػػيدان ر ػػوؿ  شػػيء  أهػػ 
، ل وأراد أف  سػػوب شػػذه  لرعػػٍل عاهػػد، والعاهػػد قليػػل العلػػ ، وكػػاف الرعػػل مػػر هػػٍت إ ػػرا ي
عػٍت هػىت ال  نػزؿ  أعػرضشقػاؿ لػه: نػَت   عبػادٍة ال شقػه شي ػا،  الو  ،العبادة ربساج إذل ال قػهش

، ،   ذهػ  لرعػٍل مػر العلمػاء العرشػاء اغبكمػاءوأكمػل هػه اؼبا ػةقسلػه شعليَّ الل ػ  وعليػس، 
ولكػٍت أرى أف مػر تعػير هيػن      ومػر يبنػو أهػداً مػر السوهػةشقاؿ له: هل رل توهة  شقاؿ له: 
أف    إذل هلػػدة كػػذا شػػإف شػػي   ُأانٌس صػػاغبُت عسػػى   ذهػػالػػر  ُ يلػػوا لػػس  ػػبيل السوهػػة، 

  سوب عليس.
نف الاػػػيااف أي  هبػػػ  أعػػػواانً لػػػه،    شمػػػر أعالسػػػ   لػػػو كػػػانوا هاػػػالُت شكيػػػف أرتقػػػي
 يااف الرعي .ذ لهلل مر الايوالايااف أمرل   ٌل عندما  و وس لإلنساف شيسسع
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لناهيػػة شيػػأتٍت مػػر الناهيػػة لكػػر الاػػيااف النسػػي الػػذي هبلػػا معػػي، آتيػػه مػػر هػػذل ا
، وكمػػػا ، و هػػػل  و ػػػوسأنػػػرىصػػػايادي مػػػر هػػػذل الناهيػػػة أي  حبيلػػػة ااُننػػػرى، دل  سػػػساو 

 ف .على الوداف  قل  الكيا زَّفِّ ال قولوف: )
     القػػػرآف:  لنػػػا ولػػػذلس قػػػاؿ                  (ٕٔٔ مػػػر انناػػػر   اننعػػػاـ

 ،و ُػز ِّر رل ،شاياطُت النا أنار مر شياطُت اعبر، ننه عالا معػيأواًل،    الذي عاء هه
لكػػر راد الاػيااف عػر طر ػق هػذا النسػاف، و هػل هػىت  ُن ِّػذ مػ ،شػإذا دل أشعل ػا، أيتػٍت أُبنػرى
  الايااف كما قاؿ  :                           (ٜٛ أمػرل: ينس ي ش النحػل       

                             (ٜٜ ليا له  لااف علي   هعد ذلس النحل. 
 راً ذربػ  وعندما  سسعذ لهلل شأ ر  ذه  الايااف  ليا له صػاه ، ولػذلس هػذَّران 

دب السػػة الهػػاؼبُت والباػػالُت واللػػارقُت للكليػػة    -ميػػل القلػػ   -شػػد داً مػػر هػػىت الركػػوف 
 . صي اليت تباعد هين   وهُت رب العاؼبُتاؼبعا

               ش ػػؤالء ال قبالسػػ   أهػػداً هػػذراً مػػر قػػوؿ  :
                         

  ٚقتٗا يف مجاع١ٚقتٗا يف مجاع١  ايؿًٛات اخلُظ يفايؿًٛات اخلُظ يفاحملاؾع١ ع٢ً احملاؾع١ ع٢ً   خاَطاڄ:خاَطاڄ:

      : 
                                       (ٖٔٓ ال أهد منا له ُعذٌر    النساء

إال إذا كػػاف عُػػذراً شػػرعياً ذكػػرل أ مػػة العلػػ   ،عػػدـ أداء الصػػالة   وقس ػػا   صباعػػة   هيػػت  
لكننػػا وصػػلنا   هػػذا العصػػر إذل أف كػػل واهػػد  لػػسما لن سػػه انعػػذار،  وال قػػه   د ػػر  ،

   وانعذار  ُيقاؿ له شي ا:                     (ٖٙ اؼبر الت. 
 ي يبنعٍت مر صالة اعبماعة ما الُعذر الذ
أان مسػػػاشر نه ػػػر لػػػو والسػػػ ر لن ػػػٍو،  عػػػٍت  ،كنػػػُت    ػػػ ٍر يػػػروري  إال إذا ال شػػػيء

عُػذراً هػذا شليا  ،ُنصيِّف وليا ُعذراً شرعياً، أو مساشر ش ذا ليا   راً يرورميً  اراة كرة،مب
إذا كنػُت  وز  هػذل ان ػ ار، ولكػر هبػ هبػوزاعبمػو والقصػر ال  :قػاؿ العلمػاءشرعياً، ولػذلس 

 ني مصلحة أو ني من عة. ، أو لصلة الره ، أو مساشرلال  العل  مساشراً 
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ة شلػػو أان مسػػػاشٌر لسػػػ ٍر شػػػرعي و سػػسلرؽ وقسػػػاً طػػػو الً والوقػػػت وكػػذلس صػػػالة اعبماعػػػ
أو إذا كػاف النسػاف أف أنزؿ وال أوقف اؼبركبة ُنصػلي،  وأان   الس ر وأان ال أ سايو  ُيؤذف

عدـ اغبركة نف اغبركة تز د مر يػررل ه أمرل  داً والابي  اؼبسل  السقي النقيمر  اً مرياً شد
 وداؤل.

   لنػػا شيػػه:  قػػاؿ و يػػرب لنػػا اؼبثػػل  شاغببيػػ   ،وػػَت ذلػػس                  
              (ٕٔ ة، ووعػػػػ  وقػػػػت اله ػػػػر، شالػػػػ  مػػػػاءاً كػػػػاف مسػػػػاشراً   وػػػػزو  انهػػػػزاب

 يدان ر وؿ   كاف دقيػق السنهػي  شكػاف  ُكلػف صباعػة دا مػاً و قالوا: ال  وعد ماء، ليسويأ، 
ر  بحثػوف عػر مػواطر اؼبػاء، هػىت إذا نػزؿ اعبػير  نػزؿ   مكػاف شيػه مػاء،  سَتوف أماـ اعبػي

ال  نػػزؿ علػػى عبػػٍل، وصباعػػة  سػػأنروف هعػػد أف يباػػي اعبػػير شػػسػػسو ة اؼبمػػاكر ان بحثػػوا عػػرو 
 ردبا  كوف أهٌد قد نسي شيلاً نل ه.  معسكره   ال ة أو أرهعة كيلو ليبحثوا 

ر ػػػوؿ   هيننػػػا وهػػػُت اؼبػػػاء ميػػػل قػػػالوا: مي شاعبماعػػػة الػػػذ ر  بحثػػػوف عػػػر اؼبػػػاء رععػػػوا ش
 نال  اؼباء، قاؿ:ننسهر هىت نصل إذل هناؾ و واهد، 

َٳا  }} َٳاٚٳ ٓٹٞ  ٚٳ ٘ٴ  ٫٫  يځعٳِّٞيځعٳِّٞ  ٜٴدٵِزٜٓٹٜٞٴدٵِزٜ ٘ٴأځبٵًڂػٴ {{  أځبٵًڂػٴ
ٚٚ

  

ما الذي   مر رل أف أعير هىت أصل إذل اؼباء  ولو عاء اؼبوت شأكوف مػد ناً ه ػرٍض 
واله ػػر قػػد   ػػ رٍت عنػػدما أكػػوف   ، ننػػه ه ػػر وقػػت الصػػالة ودل ُأؤدي الصػػالة،  عػػ هلل

ومػر   ػمر رل أف أرعػو  ركبػُت  ػيارة  عػود ،أذَّف ش ل  صِّ  أف أقػوؿ أؤعػل الصػالة غبػُت 
شػػال أؤنػػر الصػػالة عػػر وقس ػػا إال هػػد ت  ػػكسة قلبيػػة أو أي أمػػٍر إؽبػػي، وهػػد ت هاد ػػة، أو 
 ل رورة شرعية.
ال  ؤ ر علػى ، حبيث شقط  العمل، وأ سايو أف أ سقاو منه وقت الصالة  وإذا كنت

العمػػالء وال علػػى العمػػل، شُأصػػلي ال ر  ػػة   وقس ػػا   صباعػػة، وال أنػػل قبل ػػا نصػػف  ػػاعة 
ل، شُأصػػلي ال ر  ػػة وأؤعػػل ننػػٍت   العمػػ ،وال هعػػدها نصػػف  ػػاعة ننػػس  الصػػالة ،للويػػوء

ؽبػػ :  ش ػػل أقػػوؿ ،طػػاهور  ق ػػوف  والنػػاس  ،علػػى مصػػاحل النػػاس اً ولػػو كنػػت قا مػػالنواشػػل  ... 
نف وقػت اله ػر إذل قبػل العصػر، شبعػد أف ُأهنػي  ،ال ،وأرعو لك  ،نسهروا هىت ُأصلي اله را

                                                           
 مسند أضبد عر اهر عباس ريي   عن ما ٚ
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 هنى عر السناو   الد ر. هاعات الناس أصلي ال ر  ة نف ر وؿ   
يمكنػػٍت أف ُأؤعػػل ش ،أذَّف اله ػػرو  عملػػي اػبػػاص، كػػزراعيت،أعمػػل    لكنػػٍت لػػو كنػػت

عينٍت   علػى ي ػا   أعػود لكمػاؿ العمػل، هػل  ػيُأصػلي شآنذ راهػة رهػو  ػاعة و هذا العمل 
 ال ُعذر لًتؾ صالة اعبماعة أهداً.ى أداء الصالة   وقس ا   صباعة، شإكماؿ العمل وعل

كاف   آنر هياته و  آنر أن ا ػه مر  ػاً وعاءتػه اغبُمَّػى وكػاف   و يدان ر وؿ  
مػػى، ظبػػو انذاف، شػػرهط رأ ػػه واندى علػػى   ػػو اؼبػػاء علػػى رأ ػػه شينػػزؿ  ػػانناً مػػر شػػدة اغبُ 

الماـ علي واندى على  يدان العبػاس، وا ػسند إذل إلمػاـ علػي مػر اليمػُت وعلػى العبػاس مػر 
اليسػػار ننػػه دل  سػػساو اؼباػػي، إذل أف وصػػل إذل اؼبسػػ د لُيصػػلي مػػو صباعػػة اؼبسػػلمُت، وآنػػر  

 كلمات نرعت منه كانت:
َٳا  ٠ځ٠ځايؿٻ٬ايؿٻ٬  }} َٳاٚٳ ُٳاْٴ  َٳًځهځتٵَٳًځهځتٵ  ٚٳ ٜٵ ُٳاْٴأځ ٜٵ ِٵأځ ِٵهڂ {{  هڂ

ٛٛ
  

، كػأف  قػوؿ رل: إال ما  قوله الابي  اؼبسػل  السقػي ،مرٍض يبنعٍت مر اعبماعة شال  وعد
 تػهنذأو  ،ؼبسػ د طبػا دقػا قا لػو كػاف هػُت هيػيت وهػُتإميؾ أف تسحرؾ للال  ز ػد اؼبػرض، لكػر 

 هىت أكس  صالة اعبماعة.و نانؿ انعر والثواب،  شال أبس  نصف  اعة، 
ٞٻ  أځتٳ٢أځتٳ٢  }} ٓٻبٹ ٞٻاي ٓٻبٹ ٌٷ    اي ٌٷزٳدٴ ُٳ٢،  زٳدٴ ُٳ٢،أځعٵ ٍٳ  أځعٵ ٍٳؾځكځا ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : ؾځكځا ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايًَّ ٘ٴ  ايًَّ ْٻ ٘ٴِإ ْٻ ٝٵظٳ  ِإ ٝٵظٳيځ ْٹٞ  قځا٥ٹدٷقځا٥ٹدٷ  يٹٞيٹٞ  يځ ْٹٜٞٳكڂٛدٴ   ِإيځ٢ِإيځ٢  ٜٳكڂٛدٴ

ُٳطٵذٹدٹ، ُٳطٵذٹدٹ،ايڃ ٍٳ  ايڃ ٍٳؾځطٳأځ ٍٳ  ؾځطٳأځ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايَّ ٕٵ    ايَّ ٕٵأځ ـٳ  أځ ـٳٜٴسٳخٿ ٘ٴ  ٜٴسٳخٿ ٘ٴيځ ٞٳ  يځ ٝٴؿٳِّ ٞٳؾځ ٝٴؿٳِّ ٘ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  ؾځ ٝٵتٹ ٘ٹ،بٳ ٝٵتٹ ـٳ  بٳ ـٳؾځسٳخٻ ٘ٴ،  ؾځسٳخٻ ٘ٴ،يځ ُٻا  يځ ًځ ُٻاؾځ ًځ   ٚٳي٢َّ،ٚٳي٢َّ،  ؾځ

ٙٴ، ٙٴ،دٳعٳا ٍٳ  دٳعٳا ٍٳؾځكځا ٌٵ  ::ؾځكځا ٌٵٖٳ ُٳعٴ  ٖٳ ُٳعٴتٳطٵ ٓٿدٳا٤ٳ  تٳطٵ ٓٿدٳا٤ٳاي ٍٳ  يؿٻ٠٬ٹ؟يؿٻ٠٬ٹ؟بٹابٹا  اي ٍٳقځا ِٵ،: : قځا ِٵ،ْٳعٳ ٍٳ  ْٳعٳ ٍٳقځا {{  ؾځأځدٹبٵؾځأځدٹبٵ: : قځا
ٜٜ

  

    ة كلناعلينا اغب َّ   أقاـ قد   هذا العصر  وأعسقد أنه
 ،اؼبيكروشوانت ععلػت الكػل  سػمو ارذافش ال، ذاف هاليًا ش ل أهٌد منا ال  سمو ان

:    ومر الذي  نادي                       ماذا  ر د منا                
               (ٔٓ أو مصػػػلحٍة منػػػس،  نو ػػػر لػػػس ذنوهػػػس، ولػػػيا ؼبن عػػػةٍ  تعػػػاذل  اهػػػراهي
 :ولذلس قاؿ ، هاشا هلل 

                                                           
  نر اهر ماعة عر أنا هنع هللا يضر ٛ
 صحي  مسل  والنسا ي عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٜ
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ٙٹ  ْٳؿڃطٹْٞٳؿڃطٹٞ  ٚٳايَّرٹٟٚٳايَّرٹٟ  }} ٝٳدٹ ٙٹبٹ ٝٳدٹ ُٵتٴ  يځكځدٵيځكځدٵ  بٹ ُٳ ُٵتٴٖٳ ُٳ ٕٵ  ٖٳ ٕٵأځ َٴسٳ  أځ َٴسٳآ ٝٴحٵڀځبٳ،  بٹحٳڀځبٺبٹحٳڀځبٺ  آ ٝٴحٵڀځبٳ،ؾځ ِٻ  ؾځ ِٻثٴ َٴسٳ  ثٴ َٴسٳآ ٕٳ  ٠ٹ٠ٹبٹايؿٻ٬بٹايؿٻ٬  آ ٝٴ٪ٳذٻ ٕٳؾځ ٝٴ٪ٳذٻ   ؾځ

ٗٳ ٗٳيځ ِٻ  ا،ا،يځ ِٻثٴ َٴسٳ  ثٴ َٴسٳآ ّٻ  زٳدٴ٬زٳدٴ٬  آ ٝٳ٪ٴ ّٻؾځ ٝٳ٪ٴ ٓٻاعٳ،  ؾځ ٓٻاعٳ،اي ِٻ  اي ِٻثٴ ـٳ  ثٴ ـٳأڂخٳايٹ ٍٍ  ِإيځ٢ِإيځ٢  أڂخٳايٹ ٍٍِزدٳا ِٵ  ؾځأڂحٳسٿمٳؾځأڂحٳسٿمٳ  ِزدٳا ِٗ ٝٵ ًځ ِٵعٳ ِٗ ٝٵ ًځ ِٵ  عٳ ٗٴ ٝٴٛتٳ ِٵبٴ ٗٴ ٝٴٛتٳ {{  بٴ
ٔٓٔٓ

  

  قػػػديباً ، وكنػػػا اؼبسػػػلموف ارف ال  عس وهنػػػا عريبػػػةوإف كػػػاف  ،لُيعرشنػػػا أهنػػػا عريبػػػة كبػػػَتة
ء   البيػػت شُأصػػلي   اؼبػػا لكػػر ارف  قػػوؿ لػػس:  وعػػد أهػػٌد منػػا ُ صػػلي   البيػػت، الُقػػرى ال
مػر شاتسػػه السكبػػَتة  كػػاف أصػحاب ر ػػوؿ       ، ومػػاذا عػر اعبػػامو واعبماعػة انوذل البيػت

اعبماعػػة انوذل  ُعػػزمول أ ػػبوعاً علػػى  شاتسػػهمػػر بػػَتة الهػػراـ  عػػزمول  ال ػػة أميـ، و انوذل وهػػي تك
 . ال  ل الذي شاته مر   

نرا ػػػاف هلدتػػه كبػػػَت  ز ػػد عػػر عاػػػرة آالؼ مػػر هػػامت انصَّػػ  مػػات اهنػػػه، شػػراح عػػدٌد  
يبػػوت إهنػػٍت شُيعػػّزِ ٍت عاػػرة  شقػػاؿ: ،وشاتسػػه صػػالة عصػػر، شلػػ   ُعػػّزِل أهػػٌد علػػى ذلػػس ، ُعزَّونػػه
وت ػػوتٍت صػػالة العصػػر   صباعػػة شػػال  ُعػػز ٍت أهػػد، شػػو  ؼبػػوت إهػػٍت أهػػوف علػػيَّ مػػر  ،آالؼ

 .صالة صباعة
     ؿ لنا آمي ا صباعةهىت أنز  ، نف هذل اليت أمران هبا 
  ولكػػػر نقػػػوؿ:     ال،إميؾ أعبػػػد وإميؾ أ ػػػسعُت)هػػػل شينػػػا مػػػر  ُقػػػل:            

  هلسػػػػاف اعبماعػػػػة،                       ،القػػػػراءة هػػػػىت إذا قػػػػرأ المػػػػاـ تكػػػػوف  كلنػػػػا
ر أوليػاء  ، وأصػب  شػذَّاً هػىت مػر كبػاولو كاف النساف للمأمومُت مر نل ه هلساف اعبماعة، 
   الُقرب مر  ، ه رة الن   قوؿ:

ُٳاعٳ١ٹ  ؾٳ٠٬ڂؾٳ٠٬ڂ  }} ُٳاعٳ١ٹايڃذٳ ٌٴ  ايڃذٳ ٌٴتٳؿڃكٴ ٔٳ  بٹطٳبٵٍعبٹطٳبٵٍع  ايڃؿځرٿايڃؿځرٿ  ؾٳ٠٬ځؾٳ٠٬ځ  تٳؿڃكٴ ٔٳٚٳعٹػٵِسٜ {{دٳزٳدٳ١ڄ دٳزٳدٳ١ڄ   ٚٳعٹػٵِسٜ
ٔٔٔٔ

  

     وال ذ أي الذي ال مثيل له   طاعة   وقرب  
 الصػػالة ة، وأان ُأر ػػداؼباػاكل الػػيت تاػػللنا هػي الػػيت اتينػػا   الصػالو  نػا علػػى قػػدران،لكن

    أف تناؿ القبوؿ، شسكوف   اعبماعة
شيقبػػل   صػػالة الكػػل مػػػر  ،قبػػل   صػػالتهرعػػل واهػػػد  شي ػػا كػػاف لػػو  اعبماعػػة نف 

 أعله، شصالة اعبماعة هي اليت شي ا ال ماف إف شاء  :
                                                           

 البخاري ومسل  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٓٔ
 البخاري ومسل  عر اهر عمر ريي   عن ما ٔٔ
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                  : 
وهع ػ   قػاؿ: الصػب  واله ػر  ،ن مػة: الصػب  واؼبلػربهعػحل اشي ا  قاؿطر  الن ار و 
وار ػػة أصػػالً كانػػت قبػػل نػػزوؿ الصػػػلوات  ،وزُل ػػاً مػػر الليػػل  عػػٍت اؼبلػػرب والعاػػاءوالعصػػر، 
 .شلما نزلت الصلوات اػبما نؤد  ا   أوقا ا   صباعة ،اػبما

 أقم ا حب ور قلٍ  وناوع هلل.  دل  قل أدِّ الصالةو        قاؿ   ؼباذا 
           : 

ال  وعػػػد أهػػػٌد يبنػػػو ن سػػػه مػػػر اللمػػػ  مػػػر صػػػلار الػػػذنوب، وصػػػلار الػػػذنوب مػػػا داـ 
 النساف اعسن  الكبا ر شيل رها   للصالة.

سبَّػاراً  عػٍت ب ر ػوؿ   ار أصػحمػ له أ باٌب مسعددة، شقػد كػاف رعػلنزوؿ هذل ار ة و 
شخرعػػت  ،ل ػػا قُبلػػة رومػػاً عن ػػاقبَّ و  ، شأدنل ػػا هسػػسانه،مػػرأة تاػػًتي سبػػراً اوعاءتػػه  بيػػو السمػػر، 
 شقاؿ:  ش اء إذل الن  أهاَّ الرعل للذن ،ش، مسرعة
ْٿٞ  }} ْٿِٞإ َٵسٳأځ٠ڄ  أځخٳرٵتٴأځخٳرٵتٴ  ِإ َٵسٳأځ٠ڄا ِٕ،  ؾٹٞؾٹٞ  ا ِٕ،ايڃبٴطٵتٳا ٌٻ  ؾځأځؾٳبٵتٴؾځأځؾٳبٵتٴ  ايڃبٴطٵتٳا ٌٻنڂ ٞٵ٤ٺ،  نڂ ٞٵ٤ٺ،غٳ ٝٵسٳ  غٳ ٝٵسٳغځ ٕٵ  غځ ٕٵأځ ِٵ  أځ ِٵيځ ٗٳا،  يځ ْٵهٹحٵ ٗٳا،أځ ْٵهٹحٵ   أځ

ٌٵ ٌٵؾځاؾڃعٳ ِٵ  غٹ٦ٵتٳ،غٹ٦ٵتٳ،  َٳاَٳا  بٹٞبٹٞ  ؾځاؾڃعٳ ًځ ِٵؾځ ًځ ٌٵ  ؾځ ٌٵٜٳكڂ ٘ٴ  ٜٳكڂ ٘ٴيځ ٍٴ  يځ ٍٴزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ٝٵ٦ٶا،    اي ٝٵ٦ٶا،غٳ ِٻ  غٳ ِٻثٴ ٙٴ،  ثٴ ٙٴ،دٳعٳا ٘ٹ  ؾځكځسٳأځؾځكځسٳأځ  دٳعٳا ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٙٹ  عٳ ٙٹٖٳرٹ   ::اٯٜٳ١ځاٯٜٳ١ځ  ٖٳرٹ

  ِِ ِِٚٳأځقٹ ِٞ  ايؿٻ٠٬ځايؿٻ٠٬ځ  ٚٳأځقٹ ِٞطځسٳؾځ ٗٳاِز  طځسٳؾځ ٓٻ ٗٳاِزاي ٓٻ ٔٳ  ٚٳشٴيځؿڄاٚٳشٴيځؿڄا  اي ٔٳَٹ ٌِ  َٹ ٝٵ ٌِايَّ ٝٵ ٕٻ  ايَّ ٕٻِإ ٓٳاتٹ  ِإ ٓٳاتٹايڃحٳطٳ ٔٳ  ايڃحٳطٳ ٖٹبٵ ٔٳٜٴرٵ ٖٹبٵ ٝٿ٦ٳاتٹ  ٜٴرٵ ٝٿ٦ٳاتٹايطٻ {{  ايطٻ
ٕٕٔٔ

..  

ٕٳٸ  }} :والرواميت مسعددة   هذا الاأف  وا ةو  ر  ٕٳٸأ ٍٳ  أتٳ٢أتٳ٢  زٳدٴ٬ڄزٳدٴ٬ڄ  أ ٍٳزٳضٴٛ ٍٳ    اهللاهلل  زٳضٴٛ ٍٳؾكا : : ؾكا

ٍٳ  ٜٳاٜٳا ٍٳزٳضٴٛ ٘ٴ  حٳدٶٸاحٳدٶٸا  أؾٳبٵتٴأؾٳبٵتٴ  إْٹٸٞإْٹٸٞ  اهللاهلل  زٳضٴٛ ُٵ ٘ٴؾأځقٹ ُٵ ٞٳٸ  ؾأځقٹ ًځ ٞٳٸعٳ ًځ ٍٳ. . عٳ ٍٳقا ٛٳقٳٸأڃتٳ: : قا ٛٳقٳٸأڃتٳتٳ ًڃتٳ؟  حٹنيٳحٹنيٳ  تٳ ًڃتٳ؟أقڃبٳ ٍٳ  أقڃبٳ ٍٳقا ِٵ،: : قا ِٵ،ْٳعٳ ٍٳ  ْٳعٳ ٍٳقځا : : قځا

ٌٵ ٌٵٖٳ ٝٵتٳ  ٖٳ ٝٵتٳؾٳًځٸ ٓٳا  ؾٳًځٸ ٓٳاَٳعٳ ٓٳا؟  حٹنيٳحٹنيٳ  َٳعٳ ٝٵ ًځٸ ٓٳا؟ؾٳ ٝٵ ًځٸ ٍٳ  ؾٳ ٍٳقا ِٵ: :   قا ِٵْٳعٳ ٍٳ. . ْٳعٳ ٍٳقا ٕٳٸ  ٖٳبٵٖٳبٵاذٵاذٵ: : قا ٕٳٸؾإ ٓٵوځ  عٳؿځاعٳؿځا  قځدٵقځدٵ  اهللاهلل  ؾإ ٓٵوځعٳ وكما ، ، 1313{{  عٳ
ِٵأځأځ  }}  قاؿ ه رة الن : ٜٵتٴ ِٵزٳأځ ٜٵتٴ ٛٵ  زٳأځ ٛٵيځ ٕٻ  يځ ٕٻأځ ٗٵسٶا  أځ ٗٵسٶاْٳ ِٵ  بٹبٳابٹبٹبٳابٹ  ْٳ ِٵأځحٳدٹنڂ ٌٴ  أځحٳدٹنڂ ٌٴٜٳػٵتٳطٹ ٘ٴ  ٜٳػٵتٳطٹ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ٌٻ  َٹ ٌٻنڂ ٍّ  نڂ ٛٵ ٍّٜٳ ٛٵ ُٵظٳ  ٜٳ ُٵظٳخٳ   خٳ

ٌٵ  َٳسٻاتٺ،َٳسٻاتٺ، ٌٵٖٳ ٔٵ  ٜٳبٵكځ٢ٜٳبٵكځ٢  ٖٳ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ْٹ ٘ٹدٳزٳ ْٹ ٞٵ٤ٷ؟  دٳزٳ ٞٵ٤ٷ؟غٳ ٔٵ  ٜٳبٵكځ٢ٜٳبٵكځ٢  ٫٫: : قځايڂٛاقځايڂٛا  غٳ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ْٹ ٘ٹدٳزٳ ْٹ ٞٵ٤ٷ،  دٳزٳ ٞٵ٤ٷ،غٳ ٍٳ  غٳ ٍٳقځا ٌٴَٳَٳ  ؾځرٳيٹوځؾځرٳيٹوځ: : قځا ٌٴجٳ   جٳ

ٛٳاتٹ ًځ ٛٳاتٹايؿٻ ُٵِظ،  ايؿٻًځ ُٵِظ،ايڃدٳ ُٵحٴٛ  ايڃدٳ ُٵحٴٜٛٳ ٘ٴ  ٜٳ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ٔٻ  اي ِٗ ٔٻبٹ ِٗ ٜٳا   بٹ ٜٳا ايڃدٳڀځا {{ايڃدٳڀځا
ٔٗٔٗ

  

                                                           
 د أضبد عر عبد   هر مسعود هنع هللا يضر نر النسا ي ومسن ٕٔ
 عر أ  أمامة  داوود أيب  نر ٖٔ

 البخاري ومسل  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٗٔ
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:   ولػػػػػػػػذلس قػػػػػػػػاؿ                                                    

 .))نك ر عنك   يلاتك  للصالة  :  يدان عبد   هر عباس قاؿ  النساء ٖٔ)
سن  الكبا ر اليت ربساج لسوهٍة نصوح مثل القسل والزان وشػ ادة الػزور والسػرقة ما دمنا قب

 وعمل قـو لوط وشرب اػبمر ووَتها شالصلا ر تل رها الصلوات اػبما.
سػم  للػن ا أف  ، وال شمر هاشا على الصلوات   وقس ػا   صباعػة   هيػت   

:         ه دنل   قولػػ ػػتقػػدِّـ أعػػذاراً نوشػػاً مػػر الواهػػد الق ػػار      
          ش ػػػػذل تػػػػذكرة وتنبيػػػػه مػػػػر  لعبػػػػاد   اؼبسنب ػػػػُت وال ػػػػاكر ر

 أف نكوف من   أصبعُت. نسأؿ    ،واغباير ر والذاكر ر
  ايؿربايؿربضادضاڄ: ضادضاڄ: 

شقػد روي عػر       ذل اغبيػاة:  هػ شيء  الروشسة، ال وػٍت ني عبػٍد عنػهآنر 
 :أنه قاؿ  يدان علي هر أيب طال  
ٔٳ ايڃذٳطٳدٹ  }} َٹ ٓٵِصيځ١ٹ ايسٻأڃِع  ُٳ ِٕ بٹ ٔٳ اِٱميٳا َٹ ٔٳ ايڃذٳطٳدٹايؿٻبٵسٳ  َٹ ٓٵِصيځ١ٹ ايسٻأڃِع  ُٳ ِٕ بٹ ٔٳ اِٱميٳا َٹ   {{  ايؿٻبٵسٳ 

   أسهل  سسايو أهد أف  عير جبسد هدوف ر 
وشػػػ  انكػػػواف، ومػػػا  ،اػػػواول الزمػػػافلشكػػػذلس اليبػػػاف ال  صػػػمد   قلػػػ  النسػػػاف 

 الصػػ ومػػا  سعػػرض لػػه النسػػاف مػػر م ػػار، إال إذا كػػاف معػػه  ،النسػػاف مػػر أكػػدار سعػػرَّض لػػه 
 :اعبميل الذي أمران هه   

                : 
 : ف ه  الذ ر قاؿ شي   الن و واؼبُحسن
ٕٴاِٱاِٱ  }} ٕٴحٵطٳا ٕٵ  حٵطٳا ٕٵأځ ٘ٳ  تٳعٵبٴدٳتٳعٵبٴدٳ  أځ ٘ٳايًَّ ًَّ ٙٴ،  نځأځْٻوځنځأځْٻوځ  اي ٙٴ،تٳسٳا ٕٵؾځؾځ  تٳسٳا ٕٵِإ ِٵ  ِإ ِٵيځ ٔٵ  يځ ٔٵتٳهڂ ٙٴ  تٳهڂ ٙٴتٳسٳا ٘ٴ  تٳسٳا ْٻ ٘ٴؾځِإ ْٻ {{ٜٳسٳاىځ ٜٳسٳاىځ   ؾځِإ

ٔ٘ٔ٘
  

  ي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّآآٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً 

                                                           
 البخاري ومسل  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٘ٔ
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ػ   ، وارميت الػيت هػُت أ ػد ناال رُبػدالقرآف كلػه مع ػز، ومع ػزات القػرآف ال تُعػد و  تويِّ
 .. وهعد ارف إذل آنر الزماف ،أمراً عوهرميً وناَتاً وبساعه صبيو اؼبسلمُت ارف

صػػر     أنػػ    صػػر   القػػرآف، أبف نبينػػا اػبػػامت هػػو نػػامت النبيػػُت، وهػػُتَّ  إف   
 :صلوات ريب وتسليماته عليههذل ار ة شقاؿ 
ْٿٞ عٹ  }} ْٿٞ عٹِإ ٝٿنيٳايَّايَّ  دٳدٳٓٵٓٵِإ ٓٻبٹ ِٴ اي ٝٿنيٳ٘ٹ يځدٳاتٳ ٓٻبٹ ِٴ اي {{  ٘ٹ يځدٳاتٳ

٘ٴ  }}  وقاؿ: ،ٕٕ ْٻ ٘ٴٚٳِإ ْٻ ٞٻ  ٫٫  ٚٳِإ ٞٻْٳبٹ {{بٳعٵدٹٟ بٳعٵدٹٟ   ْٳبٹ
ٖٖ

  

 اغبكي   و ُبُت ؽب  شرع    ،مر  ُرشد اػبلق و  د    إذل الار ق القومي اً إذ
شػػال أنزلػػه   صػػاغباً لكػػل زمػػاف ومكػػاف، شيػػه مرونػػة وشيػػه ُ سػػر وتيسػػَت،  وشػػرع   

وهسػػ  قُػػوى  ،وهسػػ  اؼبكػػاف ،كػػر  سلػػَتَّ هسػػ  الزمػػافلهبػػوز أف  كػػوف الاػػرع عامػػداً، 
 وهس  منا با   وأهواؽب    كل زماٍف ومكاف. ،انشراد

  وسثخ االسشبدوسثخ االسشبد
مػػػر الػػػذي  ػػػيُبُت  ومػػػر الػػػذي  ػػػنأنذ منػػػه اؽبدا ػػػة  مػػػر الػػػذي  ُرشػػػدان إذل الار ػػػق 

 الصحي  لعنا ة   ووال ة ورعا ة   
   أمػػػػػر نبيػػػػػه   شقػػػػػاؿ: أف  ُامػػػػػلر قلوهنػػػػػا          و ػػػػػبيل  عػػػػػٍت
اناػػللوا للار ػػق ولكػػر  ،، وال تلس سػػوا إلي ػػاطػػر قيت شػػال تناػػللوا هاُػػرٍؽ ُأنػػرىش ػػذل  ،الار ػػق

 .والذي كاف عليه ه رة الن   ،الذي ماى على هذا الن   القرآن
 :               ش ذل طر قيت: 

ت دعػػػوة لسػػػانية ولكن ػػػا دعػػػوة شي ػػػا شسوهػػػاٌت رلنيػػػة، نف الكػػػالـ إذا كػػػاف مػػػر شليسػػ
                                                           

 ـٕٙٔٓ/٘/ٔهػ ٖٚٗٔمر رع   ٕٗ –آل البلد  –ملاوة  -اؼبنيا  ٔ
 هنع هللا يضرمسند أضبد واهر هباف عر العرلض هر  ار ة  ٕ
 البخاري مسل  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٖ
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اللساف شال  س اوز ارذاف، والكالـ إذا كػاف مػر القلػوب  صػل إذل القلػوب، والقلػوب تسلقػى 
 .شين ذب أهل ا هباً وعاقاً وُهياماً   اغببي  احملبوب  ،مر الليوب

 ،معػػه أنػػوار البصػػَتة كػػاف  مػػرشذا اؼبيػػزاف، شزنػػول هبػػ  قػػالوا كػػل مػػر أي  مػػر هعػػد النػػ 
لػػه عينػػاً   شػػؤادل  سلقَّػػى من ػػا مػػر   علػػـو الؽبػػاـ، الػػيت هػػي  وشػػس     ،وصػػ اء السػػر رة

ش ػذا الػذي  ،عليػه أش ػل الصػالة وأمت السػالـدليٌل على الورا ة انكمليػة للحبيػ  اؼبصػا ى 
 ، وسباوف على هن ه.وتسلكوا  بيله ،تسبعول

                     : 
طمأننا   أنه  يأ  مر هعدل أتباع إذل  ـو الد ر يباوف علػى هػذا الػن  ، شػال لبػاؼ، 
واغبمد هلل ش ناؾ رعاؿ  يقيم     وهبسبػي     كػل زمػاف ومكػاف، شمػر اعبػا ز أف  كػوف   

 . كل مكاف رعل أو أكثر على هس  إرادة الواهد ن ا الزمر أكثر مر رعل،  
 ، ػػػػدعوف نن سػػػػ  ال  ، ش ػػػػ هػػػػؤالء الرعػػػػاؿ علػػػػى ن ػػػػا هنػػػػ  اغببيػػػػ  اؼبصػػػػا ى 

 ر ػػدوف مػػر ال وال هػػىت للار قػػة الػػيت  سػػَتوف شي ػػا،  ،ال ر ػػدوف أف  لسػػفَّ النػػاس مػػر هػػوؽب و 
 كلػػػػػه طر ػػػػػػٌق واهػػػػػػد:الار ػػػػػػق إذل     نفالنػػػػػاس أف  ًتكػػػػػػوا طػػػػػػُرق   ويباػػػػػوف   طػػػػػػر قس  ، 

                               (ٖٔ٘ إ   إشارة، أي هذا):  انهر إذل كالـ  النعاـ  
 ولكػػػػػر قػػػػػاؿ: )شاماػػػػػوا عليػػػػػه هػػػػػذا الرعػػػػػل هػػػػػو الصػػػػػراط اؼبسػػػػػسقي ، ولػػػػػذلس دل  ُقػػػػػل  أف
         يدان ر وؿ     عٍت اماوا نل ه، شيكوف الصراط اؼبسسقي  هنا هو . 

  وعبئم انمشةوعبئم انمشة
 وما هذل الارؽ كل ا 

ػػل السػػا ل إذل لُػػ ِّ انمػػر وهػػو طر ػػق   عػػل   عُػػالل،  ،هػػذل الاػػرؽ كل ػػا و ػػا ل توصِّ
 ولذلس كاف السادة الصاغبُت  قولوف:، وطر ق   الذي عليه  يدان ر وؿ   
  وكلهاااا  ماااان رطااااىر هللا ملاااازمض  وكلهاااا  ماااان رطااااىر هللا ملاااازمض  

  

س  س ماان الج ااز أو هزفااب س ر اا ب س ماان الج ااز أو هزفااب   ماان الاادَ ماان الاادَ ر اا ب

    ؼبػػػاذا  سعصَّػػػ  هػػػذا لار قسػػػه وارنػػػر  سعصَّػػػ  لار قسػػػه، والثالػػػث  سعصَّػػػ  لار قسػػػه  
  دنلوف   قوؿ اغببي :هؤالء 
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ٝٵظٳ  }} ٝٵظٳيځ ٓٻا  يځ ٓٻاَٹ ٔٵ  َٹ ٔٵَٳ ٝٻ١ٺ   ِإيځ٢ِإيځ٢  دٳعٳادٳعٳا  َٳ ٝٻ١ٺ عٳؿٳبٹ {{عٳؿٳبٹ
ٗٗ

  

ولسػػيدان ر ػػوؿ  ،  ،ولكػػر العصػػبية غب ػػرة   ،وهػػل توعػػد عصػػبية   ال ػػالـ  ال
   ا نكػػوف كبػػر كلنػػا  إف كػػاف شػػاذرل أو رشػػاعي أو صػػو  أو ُ ػػٍت أو وػػَتلولكسػػاب  ، ومػػاذ

                     (ٔٓ إنػػػػوة، شمػػػػر  ػػػػدعو إذل  كل ػػػػ  علػػػػى انػػػػسالؼ ألػػػػواهن  اغب ػػػػرات
 .ليا له نصي    هذل ار ة مر مَتاث اغببي  عصبية 
ي  شػػالف والػػد ر لػػيا شيػػه الاػػردبػػا  قػػوؿ الػػبعحل: ؼبػػاذا سباػػوف نلػػف الاػػي  شػػالف و و 

شلمػاذا   يباػي مػر وػَت شػي   وع ػه ويباػي نل ػه  ماا    شأان أقوؿ ؽب : وهػل شػيك  رعػل
   .رُبّرِموا اؼباا   عندان

ػػه، شالرعػػل كػػ    طر ػػق   وعنػػدل  ،شأصػػب  عنػػدل نػػ ة ،ومػػا معػػٌت شػػي    عػػٍت موعِّ
 ،نل ه إذل أف  صلوا إذل طر ػق  وعندل ما   دي هه اغبيارى الذ ر  ر دوف أف يباوا  ،هصَتة
 .طر ق ر وؿ   و 

                مر  دعو لن سه شال شأف لنا هه، ومػر  ػرد أف نلسػف هولػه  كما قلنا
أينػذ هيد ػه  ؿ ن سه ت حس عليه وهو ؿبساج ؼبػرتزا ونعهمه ونكّرمه ونك ل ونايِّخه ش ذا ال

   دعػػوة إذل  ػػبيل  :والػػدعوة: هنػاؾ  .شكيػف أينػػذ أب ػد نا                          
                 (ٕٔ٘ وهػػي دعػػوٌة ُأنػػرى .... وهنػػاؾ دعػػوة إذل  ش ػػذل دعػػوة،  النحػػل ،

وهػػي ربسػػػاج أف وػػػَت اؼبسػػلمُت إذل الػػػدنوؿ   هػػذا الػػػد ر،  الػػدعوة إذل  ػػبيل   هػػػي دعػػوة
 اؼبوعهة اغبسنة.و لغبكمة  تكوف

ؼبراتػػػػ  العليػػػػة، و رتقػػػػوا   لكػػػػر اؼبسػػػػلمُت اؼب سػػػػد ر أر ػػػػد أف آنػػػػذه  ليسػػػػدرعوا   ا
     قػػػػوؿ رب ال  ػػػػة:  ػػػدنلوااليبانيػػػػة، إذل أف  الػػػدرعات                          

 .دعوة دانلية، ش ناؾ دعوة نارعية، و ال س  ٜٕ)
اؿ النػػػاس   الػػػد ر وربسػػػاج للحكمػػػة واؼبوعهػػػة اغبسػػػنة، شػػػال ارعيػػػة لدنػػػاػبدعوة الػػػ

آنػػذه  للسػػدر   الؽبػػي أ ػػبم   وال أهنػػره  وال أشػػسم   وال ُأكػػّرِل إلػػي   مػػا هػػ  شيػػه، ولكػػر 
 .لنا على لساف ه رة الن    مه علَّ الذي 

                                                           
  نر أيب داود والبي قي عر عبَت هر ماع  هنع هللا يضر ٗ
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  انجظريح وانذفىحانجظريح وانذفىح
ـٌ كػرميٌ عنػد مػو ر د أف  كوف مر دنل  والل، و كػوف مػر رشقػاء له درعػة عنػد  ، ومقػا

هصػَتة، لكػي أينػذ هيػدل  ىآنػر علػ سػاج إذل داعش ػذا وب  ، اغببي    الدار ارنرة إف شػاء
 كػػػوف داعيػػػاً إذل   علػػػى شػػػرطه أف إذل أف  ُوصػػله إذل هػػػذل الػػػدرعات الكريبػػػة اؼبنػػػَتة، ش ػػذا 

 هصَتة.
                     : 

الذي  نزؿ ش ػالً  ؛وا سنار ا للنور اؼبوهوب ،والبصَتة هي تا َت القلوب مر العيوب
 ، وإمبػا شبنػه ان ا ػيولػيا لػه شبػر  دشعػه، ة عػالـّ الليػوب وكرماً وعاػاءاً ؿب ػاً مػر ه ػر 

 والصدؽ   السعامل مو   عل   عالل. ،النالص هلل
 ،زكت،   ص َّى قلبػه هػىت  ساَّ ػر، وتعػرَّض ل  ػل  إذا عاهد النساف ن سه إذل أف 

شُيصػػب  لػػه نػػوراً كاشػػ اً  ُعينػػه علػػى ربقيػػق  ،هعااءاتػػه الؽبيػػة، ون حاتػػه الرلنيػػة أكرمػػه   
 لكل شرٍد  ر د هلوغ تلس اؼبرات  العلية. ،انمنية

قوؿ لػػه: أف عليػػه ولكنػػه دل  واصػػل، شػػأ  شػػس   ردبػػا هع ػػك   قػػوؿ رل: أان رأ ػػت شػػالانً 
اؼب روض أف هبمو الناس على  ، شػإذا  الناس عليه، نف أف هبمو أرادن سه يحكت عليه و 
وقمػر اؼباػاهدات  اس عليػه، شعلػى ال ػور أنػوارل زببػو،أف هبمػو النػ أراديحكت ن سه عليػه و 

   وال  سػػسايو أف  سبػػُت هػػذا مػػر ذاؾ، ؼبػػاذا  ننػػه يػػلَّ الار ػػق القػػومي واؼبػػن ،  قلبػػه ىُبسػػف
 .وكاف عليه  يدان   الرءوؼ الرهي   ،  الذكر اغبكي  اؼبسسقي  الذي هينه   

إميؾ أف  قػػف أهػػٌد و تر ػد أف تػػن     هػػذا ا ػاؿ، شعليػػس أف تسػػوؽ اػبلػق إذل اغبػػق، 
 ننػػس  ػػسكوف ،عنػػدؾ، شػػال تكػػر ه ػػالً هػػُت اػبلػػق ونػػالق  ، وإميؾ أف تػػوق    عنػػدؾ أنػػت

، شػػُأوع    أ ػػوؽ اػبلػػق إذل اػبػػالق  ،إذل  ر أيتػػٍت  أذهػػ  هػػه اغب ػػاب، وكيػػف أشعػػل دبػػ
شأماػػي معػه أو أماػػي  ،وُأرشػده  لكػػر احملاػة ليسػػت عنػدي، شػػأان أقػوؿ لػػه: هػذا هػػو الار ػق

ق، لكػػر اؼب ػػ  أف ال  قػػف أو أصػػف لػػه الار ػػق علػػى هسػػ  مرتبسػػه مػػر عػػادل السحقيػػ ،أمامػػه
 .شأوع ه إذل   عندي أان، 
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أف اػبلػػق   ؛س ػػد أف  ػػر قباهػػه   هػػذا انمػػر، وهػػذل الق ػػيةش ،انعػػ  عدا وهػػذل ني 
أو أننا ندعو اػبلق إذل  يدان ر ػوؿ  ، و ػيدان ر ػوؿ    ػدعو ، كل    دشع   إذل   

إذا كنػػػُت مسػػػاعداً   طر ػػػق   شػػػأوع    لا ػػػساذ، وان ػػػساذ  ػػػوع    و ....  اػبلػػػق إذل  
 ،صبػو لػه  ال ػة أو أرهعػة هولػهد     إذل  ، لكر لػو كػل مسػاعغب رة اغببي ، واغببي   وع

ودل  عد عنػدل البصػَتة النورانيػة الػيت ذكرهػا لنػا    ،سنس ي المدادات الؽبيةسو قف عنده  ش
 لساف هبيبه ومصا ال. ىعل

  اجلهبد ادلىطماجلهبد ادلىطم
ل ولذلس كاف السلف الصاحل كأصػحاب ر ػوؿ   سبامػاً هسمػاـ، كػل واهػد مػن    ناػل

 نالاؿ دب اهدة ن سه وتص ية قلبه.سباـ ال
القػػدرة  منحػػه    ذل ماػػرؼ، وماػػرؼ دبعناهػػا الللػػوي:إ ا اهػػدة والسصػػ ية ربسػػاجو 

َتى مػػا شيػػه، هػػىت أ ػػسايو أف أعلػػو ال ػػؤاد فبػػا شيػػه، شػػالؽبيػػة الباطنيػػة أف ُ اػػرؼ علػػى لطػػٍت 
 شسسنزَّؿ العاامي الؽبية شيه. شُيصب  نالصاً هلل 
 ، وهػذل العػػُتتُ ػس  لػه عػٌُت   القلػ  قلبػه، إذل أف ل هسزكيػة ن سػه وتصػ ية ناػل شكػاف
   :   قػػػوؿ شي ػػػا                      (ٙ ودل  قػػػل:  اػػػرهوا من ػػػا، ولكػػػر قػػػاؿ:  النسػػػاف
 ،وشراب أهل اغبػ  ،شراب أهل اؼبودة، وشراب أهل الُقرب وماذا  ارهوف هبا  ) ارهوا هبا 

  شػػراب أهػػل الاػػوؽ والوعػػد، و                       (ٕٔ وهػػذا الاػػراب هػػو  النسػػاف
ر القلوب مر كل ما وب ب ا ع  .ر أنوار ه رة عالـ الليوب الذي  ُا ِّ

                                       (ٙ بػػػػػةهػػػػػد ناميت احمل وهنػػػػػا   ر  النسػػػػػاف، 
وهزهػػه، اغبػػ  الػػذي  ُ  ػػر العػػُت   القلػػ  الػػذي وصػػل واتِّصػػل     ،علػػى نسػػق انهبػػة
 هقوؿ اغببي :

ٔٴ  ٫٫  }} َٹ ٔٴٜٴ٪ٵ َٹ ِٵ،  ٜٴ٪ٵ ِٵ،أځحٳدٴنڂ ٕٳ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  أځحٳدٴنڂ ٕٳأځنڂٛ ٘ٹ  أځحٳبٻأځحٳبٻ  أځنڂٛ ٝٵ ٘ٹِإيځ ٝٵ ٔٵ،  ِإيځ ٔٵ،َٹ ٙٹ،  َٹ ٙٹ،ٚٳيځدٹ ٙٹ،  ٚٳيځدٹ ٚٳايٹدٹ ٙٹ،ٚٳ ٚٳايٹدٹ ٓٻاِع  ٚٳ ٓٻاِعٚٳاي ُٳعٹنيٳ  ٚٳاي ُٳعٹنيٳأځدٵ {{  أځدٵ
٘٘

  

 و  روا ة أنرى:
                                                           

 البخاري ومسل  عر أنا هنع هللا يضر ٘
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ٔٴ  ٫٫  }} َٹ ٔٴٜٴ٪ٵ َٹ ِٵ  ٜٴ٪ٵ ِٵأځحٳدٴنڂ ٕٳ  ٢٢حٳتٻحٳتٻ  أځحٳدٴنڂ ٕٳأځنڂٛ ٘ٹ  أځحٳبٻأځحٳبٻ  أځنڂٛ ٝٵ ٘ٹِإيځ ٝٵ ٔٵ  ِإيځ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٘ٹَٳايٹ ٘ٹ  َٳايٹ ًٹ ٖٵ ٘ٹٚٳأځ ًٹ ٖٵ ٓٻاِع  ٚٳأځ ٓٻاِعٚٳاي ُٳعٹنيٳ  ٚٳاي ُٳعٹنيٳأځدٵ {{  أځدٵ
ٙٙ

  

 و  روا ة أنرى:
ٔٴ  ٫٫  }} َٹ ٔٴٜٴ٪ٵ َٹ ِٵ  ٜٴ٪ٵ ِٵأځحٳدٴنڂ ٕٳ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  أځحٳدٴنڂ ٕٳأځنڂٛ ٘ٹ  أځحٳبٻأځحٳبٻ  أځنڂٛ ٝٵ ٘ٹِإيځ ٝٵ ٔٵ  ِإيځ ٔٵَٹ ٘ٹ   َٹ ٘ٹ ْٳؿڃطٹ {{ْٳؿڃطٹ

ٚٚ
  

وهػػذا هػػو اعب ػػاد، هػػل رُبػػ  ر ػػوؿ     كلنػػا كُبػػ  ر ػػوؿ   واغبمػػد هلل، لكػػر هػػ  
ولػذلس هػؤالء  ،هل  ػسس  ر العػُت  ال  َّر العُت  أو ه  الزوعة أك  ل  سسأكثر، ش  ؼباؿا

  يدان ر وؿ  : قاؿ شي  
ٜٴعٵطځ   }} ِٵ  ٕٵ يځ ٚٳِإ ٞٳ  ٞٳ زٳقٹ ٕٵ أڂعٵڀٹ ُٹٝؿٳ١ٹ، ِإ ٚٳعٳبٵدٴ ايڃدٳ  ،ِِ ٖٳ ٚٳعٳبٵدٴ ايدٿزٵ ٓٳاِز،  ٜٴعٵطځ تٳعٹظٳ عٳبٵدٴ ايدٿٜ ِٵ  ٕٵ يځ ٚٳِإ ٞٳ  ٞٳ زٳقٹ ٕٵ أڂعٵڀٹ ُٹٝؿٳ١ٹ، ِإ ٚٳعٳبٵدٴ ايڃدٳ  ،ِِ ٖٳ ٚٳعٳبٵدٴ ايدٿزٵ ٓٳاِز،  تٳعٹظٳ عٳبٵدٴ ايدٿٜ

ٚٳِإذٳا غٹٝوځ ؾځ٬  ضٳدٹطځ تٳعٹظٳضٳدٹطځ تٳعٹظٳ ْٵتٳهځظٳ،  ٚٳِإذٳا غٹٝوځ ؾځ٬ٚٳا ْٵتٳهځظٳ،  {{ْٵتٳكځؼٳ ْٵتٳكځؼٳ  ا اٚٳا
ٛٛ

  

ملقط  لسقط هه هذل الاوكة، ننه شػلل ن سػه هبد دعا عليه أنه إذا ُأصي  هاوكة شال 
.  لل ان، وال ان م موف ومأموف وتك َّل هه اغبي القيـو الذي ال زبذل  نٌة وال نـو

   ال، هل كل ػس   عػل   عُػالل هػرزؽ أوالدؾ                  (ٕٕ وهػل   الػذارميت
   ،أبف ذبعػػػػػل أكثػػػػػر ُشػػػػػعبٍة   قلبػػػػػس كبػػػػػو زوعػػػػػس  ال كل ػػػػػس                
                          (ٔٗ السلاهر                             (ٔ٘ السلاهر. 

  الصػػػحي  هلل ور ػػػوله، شػػػأعلى غبػػػشسناػػػلل هبػػػ  عػػػر ا ،شػػػإميؾ أف تقػػػو   هػػػذل ال سنػػػة
  كوف عندي هو ه    وه  ر وؿ  . شيء

شػػػإذا ا ػػػساعت أف أصػػػل ؽبػػػذا اغبػػػ  شعلػػػى ال ػػػور  كػػػوف كالػػػد ناميت الػػػذي  نسػػػف 
 ،وعبػػػاؿ الهػػػالؿ ،وعبػػػاؿ اػبيػػػاؿ ،وعبػػػاؿ الػػػوه  ،اعببػػاؿ، شينسػػػف مػػػر قلػػػ  عبػػػاؿ انويػػػار

   وُتارؽ   القل  على ال ور:                       (ٜٙ واتيٍت علػـو الكسػاب الزمر، 
هكػػل مػػا أشػػران  الصػػاغبُت، و كػػوف هػػذا القلػػ  عػػامراً وماػػاهد النبيػػُت والصػػد قُت والاػػ داء و 

   كساهه الكرمي. وذكرل    ،إليه

                                                           
 صحي  مسل  والنسا ي عر أنا هنع هللا يضر ٙ
 مسند أضبد والبخاري عر عبد   هر هااـ هنع هللا يضر ٚ
 ة عر أيب هر رة البخاري واهر ماع ٛ
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  ثشبسح اإلرٌثشبسح اإلرٌ
    نسهر الذف، شال  ػسكل  مػر ن سػه:  هعد ذلس                      (ٗٙ انهػزاب 
 وهذل  نة الصاغبُت.

كاف  ًت َّ علػى  ػد    يدان الماـ اعبُنيدالبسياة على ذلس:  مثلةان نأنذ هعحل و 
   إذل أف ُوهػ  العلػـو الؽبيػة: قلبػه، ، ونػل هباهػد ن سػه وُ صػفِّ شيخه السرِّي السػقاي 

                     (ٙ٘ الك ف. 
ودا مػاً الاػراب مػر  ،كانوا  سمعوف منه شذرات، شا ساعموا هذل العبارات  انهبابو 
الـ مر النػور هصػل لسػامعيه السػرور، إذا كاف الك  كوف له طعماً ش ياً   القلوب، شعند  

 ساف  عيداً وهو  سمو هذا الكالـ.شيكوف الن
هػػه عليػػه،    نا دبػػا شػػس   : نر ػػد مػػر اعبنيػػد أف وُبػػدالسػػري السػػقاي شقػػالوا للاػػي 

وهذل كانت العالمة، شال رُبد نا مر نقػوالت السػاهقُت، وال مػر كسػ  اؼبػؤل ُت، نف كػل واهػد  
كس  على هس  ما وهبه   ؼبر هوله   عصرل وزمانه، وكل عصر وزمػاف وبسػاج إذل شػراب 

هلل ، وهػل اػبػزا ر الؽبيػة وق ػت عنػد السػاهقُت  هاشػا عد د  نزؿ مر عنػد اغبميػد ا يػد 
:عاػػػاء   وا ػػػو ال  ُعػػػد وال وُبػػػد ،                                (٘ٗ ال  نس ػػػي  ص
  أهداً:                            .. 

وان ػرار والسنػػزالت،  أو رزؽ العلػـو والؽبامػات واغبقػا ق واؼبكاشػ ات  ،إف رزؽ الػدنيا
 .ننه  نزؿ مر عند ه رة    ،ا له مر ن ادم كل هذا الرزؽ

: ال شقػاؿ   ن سػههه عليس،  شقاؿ له الاي : مي عنيد هدِّث إنوانس دبا شس    
أف  ُوصػػله لر ػػوؿ  ،  ، والاػػي   هػػل مػػو اؼبر ػػد إذلأربػدَّث إال هعػػد الذف مػػر ر ػػوؿ   
ػػله لر ػػوؿ    قػػوؿ لػػه:  ولكػػر هع ػػنا   اغب ػػرة احملمد ػػة،  أصػػبحنا إنػػوة مػػووهعػػد أف  وصِّ

 قدمية وللخصوصية اليت قدم ا رل.الاي  له السبق لا
لنعػػرؼ أف هػػؤالء الرعػػاؿ ؽبػػ  مػػا  اػػاءوف ،   ن ػػا الليلػػة رأى  ػػيدان ر ػػوؿ   و 
وال دوالرات، ولكػػن    ؽبػػ ، نهنػػ  ال  ر ػػدوف أمػػواؿ هػػد أف وبققػػه ومػػا  ر دونػػه ال ،عنػػد رهبػػ 
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ؤانسػات وعلػوـٌ وهبيػة ومكاشػ ات وشيويػات وذبليػات، ش ػذا مالػب  ،  ر دوف مالط ػات وم
  لكر الدوالرات مو الك ار وال  ار شماذا  صنعوف هبا 

 نػس دبػا شػس      اؼبنػاـ وقػاؿ لػه: مي عنيػد هػدِّث إنوا شرأى  يدان ر وؿ   
ُت  كػػػوف وقػػػت السػػػحر، شاػػػاهور الصػػػاغباـ مػػػر الػػػرؤمي قبػػػل النسػػػمة ال  ر ػػػة؛ قػػػهػػػه عليػػػس، ش

   -صػػػ اء  عػػػٍت صػػػ ا وانسبػػػال  -وقػػػت السػػػحر هػػػُت  ػػػدي رب العػػػاؼبُت  صػػػ اءل وانسباهػػػه  
  و علػػػػػػػػى  : شُي مػػػػػػػػ ،صبػػػػػػػػو قػػػػػػػػوؿ: ا                                       

         ( الذارميت. 
 ، واللنػا     هذا ليا له   اللنا  ، أف  ناـوهبوز لعسكري عندما  قولوف له: اصبهل 

، وهػػو الػػذي  وزِّع ػػا و نػػادي مػػر تسػػوزَّع   وقػػت السػػحر علػػى الصػػاغبُت واؼبقػػرهُت مػػر   
 : ، قاؿ ر د كذا ومر  ر د كذا

ٌِ  ثٴًڂحٴثٴًڂحٴ  َٳكٳ٢َٳكٳ٢  ذٳاذٳاإإ  }} ٝٵ ٌِايَّ ٝٵ ٚٵ  ايَّ ٚٵأځ ـٴ  أځ ـٴْٹؿٵ ٌِ،  ْٹؿٵ ٝٵ ٌِ،ايَّ ٝٵ ٍٳ  ايَّ ٍٳْٳصٳ ُٳا٤ٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  اهلل اهلل   ْٳصٳ ُٳا٤ٹايطٻ ٝٳا،  ايطٻ ْٵ ٝٳا،ايدټ ْٵ ٍٳؾځكځؾځكځ  ايدټ ٍٳا ٌٵ: : ا ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ   َٹ

ٌٍ ٌٍضٳا٥ٹ ٘ٴ؟  ضٳا٥ٹ ٝٳ ٘ٴ؟ؾځأڂعٵڀٹ ٝٳ ٌٵ  ؾځأڂعٵڀٹ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ ٘ٴ؟  ؾځأځغڃؿٹسٳؾځأځغڃؿٹسٳ  َٴطٵتٳػٵؿٹٍسَٴطٵتٳػٵؿٹٍس  َٹ ٘ٴ؟يځ ٌٵ  يځ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ ٘ٹ  ؾځأځتٴٛبٳؾځأځتٴٛبٳ  تٳا٥ٹبٺتٳا٥ٹبٺ  َٹ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٌٵ  ؟؟عٳ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ   دٳاٍعدٳاٍع  َٹ

٘ٴ؟ ٘ٴ؟ؾځأڂدٹٝبٳ   ٜٜ{{  ايڃؿځذٵسٴايڃؿځذٵسٴ  ٜٳڀڃًڂعٳٜٳڀڃًڂعٳ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ؾځأڂدٹٝبٳ

، شػيخه الاػي  السػري السػقاي، وذه  إذل   وقت النسمة ال  ر ة اعبنيد شا سيقا
وكبػر الػذ ر ، عرشػتأان قاؿ له: وهو على الباب ليُبارل للرؤمي اليت رآها،  البابوطرؽ عليه 

 أر لنال إليس، شأنت تر د إذانً مر ر وؿ   شال مانو إف شاء  .
ذه  لُيصػػلي شػػ -إذا أقػػاموؾ أعػػانوؾ -هبػػيء العػػوف ومػػاداـ عػػاء الذف ،عػػاءل الذف
 ، مػر  كػوف   مزرعسػه،  ماػاولاس تكػوف ، وصالة اله ػر، والبػاً النػصالة اله ر لؼبس د
، لكنػه وعػد اؼبسػ د فُبسللػاً عػر آنػرل، وهػا هػي ومػر  كػوف   العمػل ،ومر  كػوف   السػوؽ
بم ػػرد أف صػلموا اله ػر أه ػػروا كر ػياً وقػػالوا لػه: مي عنيػد تعػػاَؿ هػدِّ نا دبػػا العانػة مػر  ، ش

ي ػػػد اؼبال كػػػة السػػػياهُت صبعػػػوا ش ػػػذه  ؼبكػػػاف إذا أقامػػػس أعانػػػس، س    هػػػه عليػػػس ... شػػػ
وارنػػر ُ صػػػلي لكػػالـ الؽبػػػي مػػر كػػػل مكػػاف ليسػػػمعول، الصػػاغبُت والػػذ ر ؽبػػػ  نصػػيٌ  ؽبػػػذا ا

العاػػاء أو ُ صػػلي اعبمعػػة و قػػوؿ ؽبػػ : أان أر ػػد مػػنك  طبػػا دقػػا ق شقػػط قبلػػا  ػػوميً لػػدرس 
                                                           

 مسند أضبد عر أيب هر رة  ٜ
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 أعانه.، وإذا أقامه لكر ارنر أقامه    شال هبد أهد، ننه أقاـ ن سه،العل ، 
حبػد ث ر ػوؿ    للعمل هدأ اعبُنيد   الكالـ، وكاف   هذا الوقت العرب مسمسكُت

 :ِٴ  }} والػػذي  قػػوؿ شيػػه ُٳتتا٥ٹ ِٴايڃعٳ ُٳتتا٥ٹ ٕٴ  ايڃعٳ ٕٴتٹٝذٳتتا {{  ايڃعٳتتسٳبٹايڃعٳتتسٳبٹ  تٹٝذٳتتا
هػػد أف  ال ،لؤانعلػػى ذلػػس آوكػػاف ، ٓٔ

ُت  وػَت اؼبسػلمو عمػالً لغبػد ث، معػة اعب ُموا ؽبذا اغبد ث، ومػر ال  ػسعم  كػاف  ػسعم   ػـو سعَّمَ 
  سعرؼ اؼبسل  مر وَت اؼبسل  هذلسنهن  يباوف هلَت عمامة، ش ،كانوا معروشُت

 ػؤاؿ، شقػاؿ  ػل، شقػاؿ: مػا معػٌت  ، شقػاؿ لل نيػد: رلمسعممػاً شدنل اؼبس د أهػده  
ِٔ  ؾٹسٳاضٳ١ځؾٹسٳاضٳ١ځ  اتٻكڂٛااتٻكڂٛا  }} :قوؿ ر وؿ    َٹ ُٴ٪ٵ ِٔايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٘ٴ  ايڃ ْٻ ٘ٴؾځِإ ْٻ ٓٵعڂسٴ  ؾځِإ ٓٵعڂسٴٜٳ ٓٴِٛز  ٜٳ ٓٴِٛزبٹ ٘ٹ   بٹ َّ ٘ٹ اي َّ {{اي

ٔٔ  
شأطرؽ الاػي  إذل انرض وهػي مػر  عٍت أنه مسل ، ش ذا عمامة  هساً الرعل الؼبا كاف و 

 نهػػػػػر   انرض و ُر ػػػػػل عيػػػػػوف الػػػػػروح ذبػػػػػوؿ   السػػػػػرا ر  ،عالمػػػػػات الصػػػػػاغبُت اؼبكاشػػػػػ ُت
معنػػال أنػػه آف ارف كػػذلس، وهعػػد ذلػػس رشػػو رأ ػػه وقػػاؿ:   وال ػػما ر وذبػػوؿ   اؼبلكػػوت وهػػي

   مػػر أ ػػر عػػرؼ ، ٕٔاف إ ػػالمس مي نصػػران  أو                                  

مسحنػػػُت قبلػػػس صبَّػػػاً و ػػػَتاً مػػػر العلمػػػاء ، شقػػػد اقػػػاؿ لػػػه: صػػػدقت مي دج العػػػارشُت اننعػػػاـ ٕٕٔ)
 . والصاغبُت شل   عرشٍت أهٌد من 

 آنر: اً كنذ مبوذعو
نزلػت  ننػه ،قلبػه ث   هلداد  ُزّكِػي ن سػه وُ صػفِّ ، مك  يدي عبد القادر اعبيالن

والعلػػـو  ،، وقلػػ  اؼبػػؤمر وعػػاء الليػػوب الؽبيػػةعليػػه العاػػامي الػػيت ال تُعػػد   قلبػػه مػػر   
كػػر شيكػػوف    قلػػ  اؼبػػؤمر أبمػػر مػػر  قػػوؿ للاػػيءكل ػػا تُويػػو    .. وان ػػرار الذاتيػػة ،الرلنيػػة
خلػق دبػا ش اءل  يدان ر وؿ     اؼبناـ هعد أف اهل وقاؿ له: مي عبػد القػادر ربػدَّث لل.... 

 هػالد شػارس ننػه كػاف تػر َّ   - عليس، قاؿ: شقلػت مي  ػيدي أان رعػٌل أع مػي   شس    
  ػبو مػرات شػس  شػاؾ وت ػل شيػه ال ُأعيػد الناػق للعرهيػة، شقػاؿ: او  -وإف كاف أصُله عريب 

ذه  إذل اؼبسػػ د   صػػالة اله ػػر شوعػػد اؼبسػػ د مليلػاً، وهعػػد الصػػالة أتػػوا لػػه هكر ػػي شػ... 
لوا: أظبعنػػا شػػيلاً فبػػا أشػػاض   هػػه عليػػس، قػػاؿ: شنهػػرُت إذل اؼبسػػ د شوعدتػػه واصَّػػاً أبهلػػه وقػػا

                                                           
 مسند الا اب عر علي هر أيب طال  هنع هللا يضر ٓٔ
 عامو الًتمذي والا ان عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٔٔ
  وى هسصرؼ. و ظباعيل الروح البياف ل ٕٔ



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح َىعف111-118(                        رفغري اَِبد )  85 )                           : انذفىح إىل اهلل فهً ثظريح          6

 قهًة شقػاؿ: مي هػٍت هػدِّث النػاس   شرأ ُت الماـ علي -هدث عندل دهر  -شارُت َّ عليَّ 
 ،وقد ال    مونٍت، قػاؿ: اشػس  شػاؾ أان رعٌل أع مي دبا شس    عليس، قاؿ: قُلُت مي  يدي

ل شيػػه  ػػُت مػػرات، قػػاؿ: شقلػػُت مي  ػػيدي دَل دلْ ُتكمػػل السػػاهعة  قػػاؿ: أدلً مػػو ر ػػوؿ   شس ػػ
  ...وأعاػػال    ،شػػانالق  مػػر قوتػػه الؽبيػػة أف صػػوته كػػاف ُ سػػمو   كػػل الُقػػرى احملياػػة

 شػيء،  وهات وال ظبَّاعػات والهبلداد، هػدوف ميكروشػوانت وال ا ػًت وهو   مس دل  ،هبلداد
   ال تسألرَّ عر السب .لوؾ إذا وهلكر ملس اؼب

ولو تسبعنا هياة الصاغبُت والعارشُت وأ مة اؼبسقػُت شس ػده  كل ػ  علػى ن ػا هػذل اؽبيلػة 
 وعلى ن ا الكي ية.

ال  سػػسايو أهػػٌد أف  سػػذوق ا، وهػػي ومػػر  سع َّػػل شيكػػوف كال اك ػػة الػػيت دل تن ػػ  هعػػد، 
ا َّػر قلبػه وأنػذ الذف مػر تكػت ن سػه و أقاـ ن سه ودل  نسهر هىت ز  ن ا انمر، شالداع الذي

لػػذي واغبصػػـر ا ،ُ سػػمَّى لغُبصػػـركالػػذي أيكػػل العنػػ  الػػذي دل  اػػ  و ، ش ػػذا  ر ػػوؿ   
 كل.وال  ر د أف  سمو وال  ر د أف أي أيكله  سقزز،

  عش اإلخالصعش اإلخالص
  :لكر ما الار ق

                                  : 
والارؾ انن ػى، وأصػب   ،والارؾ اػب ي ،والارؾ انك  ،زبلَّص مر الارؾ انصلر

 ... اللصادقاً مو مو  ،نالصاً هلل
والنػػالص ...  هػػو  ػػرم المػػدادات الؽبيػػة ؼبػػر  ُر ػػد اؼبػػدد مػػر    نف النػػالص

وال  ،شػال تر ػد ُشػ رًة وال رميًء وال ظُبعػةً  ،ومػر وراء عملػس وعػه   ،ر عملػسمػ  عٍت أف ترعو
وإمبػػػا تسأ ػػػى للر ػػػل  ،وال أي مػػػر أمػػػور الػػػدنيا ال انيػػػة ،هػػػىت كلمػػػة  نػػػاء وال مػػػدح وال دعػػػاء
     كساب  : واننبياء وتقوؿ كما قاؿ عن                        (ٕٚ ونا . 

، العملو  هعػد  ػيدان ر ػوؿ   المػاـ شسقسدي شيه إماـ الػدعاة  الذي  سؤد ه ني قوـٍ
   :كما أن  القرآف  كاف  قوؿعلّي،                                             
 (ٜ النساف. 
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ل شػيلاً للخلػق  ُر ػد عمػ أو معهم ػ    هػذا الزمػاف أف مػر الذي ييَّو اؼبسلمُت كل ػ 
ر إذا كنػت أنػت  ػسحمل ه ػاعة اغبػق، شَمػ  انعر مر اػبلػق، ومػاذا مػو اػبلػق لُيعاػول لػس 

علػػى كلمػػة واهػػدة مػػر ه ػػاعة    اعسمعػػوا صبيعػػاً  سػػسايو أف  كاشلػػس مػػر اػبلػػق هػػىت ولػػو
  .وه اعة هبي    ومصا ال 

أو  قبلػػوا  ،كرَّمػػوؾأو   ،شن سػػس  س ػػحس عليػػس إذا طلبػػت نهػػَت ذلػػس أف  ُعهمػػوؾ
 عمل ا هلل ليأنػذ انعػر  أو  ق وف لس مصلحة أو من عة، شمر  ُرد مصلحة أو من عة ، د س
   السر والعالنية. هلل على النالص ن سه شُيدرِّب النساف مر  ، 

                   لنا هقيقة قرآنيػة إؽبيػة:      هُتَّ 
  أف تكػوف صػل  وال   نسػاء، ال  ،وال   عػر ،وورا ة النبوة ال تكوف   مال كة ،النبوةأف 

اؿ داعية إذل   إال إذا كانػت تػدعو النسػاء مػر هوؽبػا، لكػر داعيػة إذل   وتػدعو الرعػ اؼبرأة
 لي سمعوا علي ا شال هبوز ذلس.
مػػر نل ػػاء  ػػيدي  ،ق مػػر الاػػي  هػػرِّيكػػاف قػػد أنػػذ الار ػػ   ػػيدي أضبػػد البػػدوي

كانت وصلت ؼبقاـ الكاػف   العػراؽ وأعلنػت ي، شلما ظبو أف امرأة مر إنوانه  أضبد الرشاع
هموا علػى  ػد  ا، نػرج نصيصػاً مػر نلوتػه مػر وػار هػراء، وأصب  الناس  ذهبوف ليًت  ،الدعوة

ا هػىت دهػت مػر هػذا ودل  ًتك ػ ،ونلَّ يباي هػىت وصػل عنػدهاوه رة الن  هو الذي أر له، 
 .                  انمر، ؼباذا  نف   هك  وُهكمه هٌق: 

اؼبال كػة نننػا ، وال اعبٌر نف اعبر وػَتان ، والالنساء ، شال تصل هد وأف  كوف رعالً  ال
والػوهي صػلوا إذل مقػاـ الرعوليػة الكاملػة، و  هد وأف  كونوا رعػاالً  لر نراه  ولر نكلم  ، شال

للنسبة لانبياء الساهقُت، والؽبػاـ دبثاهػة الػوهي للنسػبة لور ػة النػ  اؼبصػا ى القػا مُت مقامػه 
 إذل  ـو الد ر.

         : 
ليعػػػػرؼ أنػػػػالؽ اؼبػػػػدف  ، عػػػػٍت   مد نػػػػة عػػػػامرة ،هػػػػد أف  كونػػػػوا مػػػػر أهػػػػل الُقػػػػرى ال
هػػد وأف  نبيػػاً أهػػداً مػػر لد ػػة، شػػال   دل  ر ػػل  أنػػالؽ أهػػل البػػداوة، ولػػذلس، و واغب ػػارة

  كوف مر مد نة ليعرؼ أنالؽ اؼبُدف واؼبدنية واغب ارة ووُبيط هكل هذل انمور.



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح َىعف111-118(                        رفغري اَِبد )  87 )                           : انذفىح إىل اهلل فهً ثظريح          6

لكنػه قػد وراععوا در   اننبياء هل  وعد نٍ  هُعث مر صحراء  ال، وكػذلس انوليػاء، 
   :  ا قػاؿمػو رعػو للمد نػة، ك ،لكنه أصالً مػر اؼبد نػة ،ن سهلُي ّرِد  ىبلو شًتة   الصحراء

          ... ...    ىباطػػ    أو   أميمنػػا  ،اؼبكػػذِّهُت إف كػػانوا   أميـ ه ػػرة النػػ
ؼبػػػػػػػػػػػاذا                           هػػػػػػػػػػػذل:

 ،وهكػ  ارنػر ر ،وله مر السار   مدر ة  عل  من ا عل  انولػُت   النساف ال  نهر نهر ع ة
قػامُت مػر   والعػًتاض عػر اؼبُ  ،و  قصص اننبياء مػا  ُلػٍت النسػاف عػر البعػد عػر   

 .كل وقٍت وهُت   

  ؤفًبل اِخشحؤفًبل اِخشح
                    : 

ٍل مػػػر أعمػػػاؿ هػػػي   الػػػدنيا هنػػػا، شػػػإذا كنػػػت   عمػػػ أف الػػػدار ارنػػػرة أنبػػػأان   
   الدنيا تكوف   ارنرة. ارنرة، شأنت وإف كنت

  ارنػػرة، نف ا لػػا الػػذي كبػػر شيػػه ؾبلػػٌا مػػر  كبػػر ارف   ؾبلػػا علػػ ، إذاً كبػػر
    القرآف   ارنرة، أ ر هذا الكالـ لسُتؾبالا ارنرة، شنكوف عا

                        (ٖٔ٘ دعوة عنػػػدما  ػػػبللك  الر ػػػوؿ الػػػ آؿ عمػػػراف
   هذا الوقت واغبُت وليا   الدنيا. شسكونوا   ارنرة

 ننػػػه إذا كػػػاف النسػػػاف هػػػُت  ػػػدي    نػػػاعي     الصػػػالة شػػػأ ر  كػػػوف    ارنػػػرة،
 فبسكاً هكساب    ناعي   هكالمه شأ ر  كوف    ارنرة.كاف وإذا    ناعي  ،

كػػاف اػبلػػق     ارنػػرة وإف رة شيكػػوفعمػػٍل مػػر أعمػػاؿ ارنػػأي شالنسػػاف إذا كػػاف   
  هنوف أنه   الدنيا.

مػر  ،ولذلس  نبلي علػى اؼبػؤمر أف  كػوف دومػاً  سنقػل   هػذل الػدنيا   أعمػاؿ ارنػرة
إذل زميرة  ،إذل صػلة رهػ  ،إذل ؾبلػا ُصػل  ،إذل تػالوة القػرآف إذل شكر، إذل ؾبلا علػ ، ،ذكر
   قػاؿ لنػا:  أعمػاؿ ارنػرة نف    شيكوف دومػاً .. إذل تاييو عنازة  ،مر حل           

                            . 
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  شذائذ انذفبح إىل اهللشذائذ انذفبح إىل اهلل
واؼبر ػػلوف الػػذ ر اصػا اه    واعسبػػاه ، ومػػر هعػده  مػػر الػػوار ُت، والعلمػػاء  النبيػوف

العػػاملُت، واغبكمػػاء الػػرلنيُت، والصػػاغبُت، والعػػارشُت .. هػػ  أكثػػر النػػاس تعريػػاً للاػػدا د   
 .هيا   الدنيا، هسب  إهالو   لر الة   

ؼباذا  قػاؿ   تعػاذل:  لذلس ال هد ؽب  مر معرشة ذلس، وأف  وطنوا أن س   على ذلس،
                                          (ٖٔ هػػذا العػػدو مػػر ا ػػرمُت ولػػيا  ال رقػػاف

ٞٻ     }}   أيب ع ل: ولذلس قاؿ الن  مر الناس الايبُت وال اؼبسساهلُت،  ٞٻ   ؾسعْٛٞ أغتدٴ عًت ؾسعْٛٞ أغتدٴ عًت

{{َٔ ؾسعٕٛ أخٞ َٛض٢ عًٝ٘ َٔ ؾسعٕٛ أخٞ َٛض٢ عًٝ٘ 
ٖٔ. 

   ، وكػػػاف عبػػػاراً مػػػر عبػػػاهرة   ه مػػػر شرعػػػوف مو ػػػى علػػػى مو ػػػىكػػػاف أشػػػد عليػػػ
انرض، هل كاف معه ؾبموعػة مػر اعببػاهرة، وهػؤالء هػ  الػذ ر  ن قػوف أمػواؽب  وكػل مػا يبلكػوف 

 ليصدموا عر  بيل  ، و بحاف   ش ي موعودة   كل زماٍف ومكاف.
تًتكػػػٍت إذل نلقػػػس هػػػذا إليػػػه قػػػاؿ: ميرب  ولػػػذلس  ػػػيدان مو ػػػى عنػػػدما أوهػػػى   

 ُاعمٍت وهذا وبرمٍت  شقاؿ   تعػاذل: مي مو ػى أال تريػى أف نعسػق مػر أعلػس كػل  ػوـٍ رعػالً 
 مر النار .

نف شػػرط النبػػوة أف  س ػػرغ هلل عنػػدما  ُكلَّػػف للر ػػالة، شػػال تكػػوف لػػه مصػػلحة، وال أي 
 .عمٍل دنيوي، وتكوف وني سه عند   
    ػػيدان أهػػو اغبسػػر الاػػاذرل عنػػدما كػػاف  سعبَّػػد هلل  وكػػذلس ن ػػا انمػػر للػػوار ُت،

عبػػل شػػاُذلة، والعبػػادة تكػػوف أصػػ ى وأنقػػى وأتقػػى، لػػيا شي ػػا هػػرب مػػر ا ػػادلُت، وال مػػر 
الليور ر، وال مر اغباقد ر، وال مر اغبا د ر، وال مر اؼبسادد ر، وليا له شػأٌف هػذلس ننػه 

 ... عالا   الص اء مو ملس اؼبلوؾ 
ه: مي علي انزؿ اهدي الناس إلينا، شقاؿ: مي رب تًتكٍت إذل نلقػس هػذا  ُاعمػٍت شقيل ل

 .... إف شػػػػػػػػػلت مػػػػػػػػػر اعبيػػػػػػػػػ  ...  مي علػػػػػػػػػي أن ػػػػػػػػػق وأان اؼبلػػػػػػػػػي وهػػػػػػػػػذا وبػػػػػػػػػرمٍت  شقػػػػػػػػػاؿ:
 وإف شلت مر اللي .

                                                           
 جه .ر ظُز الزاسي وروح الجُبا ور ظُز حمً وهُز ب فً قصخ قز  اثن مظعى  ألثً  13
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كبػػر لػػر نر ػػلس ونسخلَّػػى عنػػس ونًتكػػس، لكػػر ال هػػد أف  سعرَّيػػوا للاػػدا د، ومػػا هػػذل 
ة، وهػػي موعػودة   كػل الباػر ة، وهػػذل الن ػوس الهليسػية العناد ػػة الاػدا د  الن ػوس العناد ػ

 روبس ا وش و ا   عناد الن وس اؼبخلصة الزكية القو ة.
      أف هذا هاؿ اؼبر لُت مػو أفب ػ ، وهػذا هػدث مػو الكػل:  هىت هُتَّ   

             : 
 ينصػػره  إف  لر ػػل الػػذ ر هػػ  علػػى  قػػة دمػػة لهلل، و عرشػػوف سبػػاـ اؼبعرشػػة أف   ا

آعػػالً أو عػػاعالً ش ػػل وبػػدث عنػػده  أيس مػػر هػػذا النصػػر   ال، هػػذا اليػػأس لػػه وع ػػات: إمػػا 
أهن   لسوا مر هؤالء القـو مر قبػوؿ دعػوة  ، ولػذلس ال  وعػد نػ   دعػا علػى قومػه إال هعػد 

ة ولػيا ؽبػا   طر ػق اؽبدا ػة نصػي ، ح احمل وظ شوعد أف هذل الن وس َلِقسأف اطلو على اللو 
عندما اطَّلو علي   ودل هبد   اللوح احمل وظ هىت واهداً من   مكسػوب لػه اؽبدا ػة،  شنوح 

  شمػػػػػػػػػاذا قػػػػػػػػػاؿ :                                                       
                             علػػػى هسػػػ  مػػػا رآل هعػػػُت الكاػػػف   اللػػػوح  )نػػوح

 احمل وظ، نف الن  ال  قوؿ إال عر رؤمي هيَّة هصَت ة   انلواح الؽبية العلية.
ؼبػػا اطَّلػػو ورأى أف هػػذا اعبيػػل كػػاشر ر وعاهػػد ر، ولكػػر رأى أنػػه   ػػيدان ر ػػوؿ   

خرج موهد ر مر ن وره ، دل  دعو علي  ، وأيتيه ملس اعبباؿ و قوؿ له: إف شػلت ُأطبػق  ي
ٌٵ أځزٵدٴٛ أځ  }} علي   اننابُت  قاؿ له: ٌٵ أځزٵدٴٛ أځبٳ ٔٵ أځؾٵ٬بٳ َٹ ٘ٴ  َّ ٜٴدٵِسمٳ اي ٔٵ أځؾٵ٬ٕٵ  َٹ ٘ٴ  َّ ٜٴدٵِسمٳ اي ٜٳعٵبٴدٴ ايٕٵ  ٔٵ  َٳ ِٵ  ِٗ ٜٳعٵبٴدٴ ايبٹ ٔٵ  َٳ ِٵ  ِٗ ٙٴ  بٹ ٚٳحٵتدٳ ٘ٳ  ٙٴ  َّ ٚٳحٵتدٳ ٘ٳ  َّ

ٝٵ٦ٶا ٫٫ ٘ٹ غٳ ٜٴػٵِسىڂ بٹ ٝٵ٦ٶا   ٘ٹ غٳ ٜٴػٵِسىڂ بٹ  }}
ٔٗ 

ف مػر كبػار شر ػاف ال ػالـ  ِعكرمػة هػر مر هو شرعونه  كما ذكران أهػو ع ػل، وَمػر كػا
 دل  دعو علي   ننه رأى هذا انمر.  أيب ع ل، وقا على ذلس، ولذلس ر وؿ  

          : 
هوا " أي أف مر هوله كذَّهول ولر  ؤمنوا هبذل الر ػالة، أو  وهناؾ قراءة أنرى: " َقْد ُكذِّ

نف اؼبر لُت كانوا  وعدوهن : إذا آمنس  شسػيحدث لكػ  كػذا وكػذا، وإذا  القـو اؼبُر ُل إلي  ،
دل تؤمنػػوا شسػػيحيق هكػػ  مػػر عػػذاب   كػػذا وكػػذا، شػػإذا طالػػت اؼبػػدة  هػػر هػػؤالء انقػػواـ أف 

                                                           
 الج برٌ ومظل  عن عبًشخ رضٍ هللا عنهب 14
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كػػذهوا علػػي  ، ننػػه دل أي ػػ  وعػػد   مػػو تكػػذ ب   وؿبػػادد     -هاشػػا هلل  -هػػؤالء اننبيػػاء 
 لد ر  .

 لناها السأو ل الباري:أو هىت لو أوَّ 
ػػا وبػػدث لػػه شػػإف كػػل ر ػػوؿ وكػػل نػػ  وكػػل ورل وكػػل صػػد ق ال أيمػػر مكػػر    ، شلمَّ

 تكذ   ودل أيت موعود   له، شماذا   عل 
وهذا ما هب  أف ن عله كلنا،  ُ ػسِّر   ن سػه، مػاذا قصَّػرت ولػذلس كػذَّهون  أو   أي 

الػذي أنبلسػه    ػبيل الػدعوة الؽبيػة ننػه دل وبػدث شيء أنااُت ولػذلس دل  نقػادوا إرلَّ  ومػا 
وهػػي السػػنة الػػيت ويػػع ا لنػػا  ، أبننػػا نراعػػو أن سػػنا دومػػاً عنػػد أي طلػػ   سػػأنر  اؼبالػػوب .

 .ق اؤل، هعد الغباح   الال  مر ه رة   
 :وكاف على ذلس وال  زاؿ الصاغبوف
ف و حاب ر ػوؿ   والصػاغبف وػَت ذلػس، أصػغبو شنحر نُعلق ا   ارنػر ر ولكػر الصػا

مػػر عبػػاد   دومػػاً  لػػـو ن سػػه شَتاعػػو ن سػػه، شػػإذا دل  سحقػػق اؼبػػراد، وإذا دل  نػػل القصػػد، وإذا 
 انرت العاهة، شيلـو ن سه ووبا ب ا على هذا انمر، ؼباذا 

 نف هذا الذي قاله  بحانه وتعاذل لنبيه:
                                                         (ٜٚ النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

ومػػػػر ن سػػػػس للنسػػػػبة للمػػػػؤمنُت هػػػػي تا ػػػػَت، إذا كػػػػاف عليػػػػه ذنػػػػوٌب، أو أوزار، وإمػػػػا رشعػػػػة 
 . للدرعات،  عٍت اؼبؤمر على كلسا اغباالت له درعات عند رشيو الدرعات

 اؼبر ػػلُت أف    ، وإذا نػػرَّ شػػإذا نػػرَّ هػػؤالء أف الر ػػل كػػذهوه  عػػاء نصػػر   
 :عاتب   على تقصَته  وأنَّر عن   ال رج، شيأ  أ  اً نصر   

                : 
 دا ماً   وقت الادة. شيأ  نصر   

ولػػػذلس اليػػػأس كبػػػَتة مػػػر كبػػػا ر القلػػػوب، شػػػإذا  ػػػلا النسػػػاف   أي أمػػػٍر مػػػر أمػػػورل 
 اليبانية شقد ارتك  كبَتة مر الكبا ر:الدنيو ة أو 
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                   (ٛٚ و ف : 
وهػػىت ال  صػػاب اؼبػػؤمر لليػػأس قػػط   أي أمػػٍر مػػر أمػػورل، شػػدا ماً  كػػوف ُمنسهػػراً ل ػػرج 

قل، م مػا انساهسػه الاػدا د،  ، وطامعاً   نصر  ، ال  سعلق هلَت نصر موالل طرشة عُت وال أ
وم مػػا أهػػاط هػػه انعػػداء، وم مػػا هػػاوؿ أف  ُثنيػػه عػػر طر قػػه انلػػدَّاء، شلػػيعل  علػػ  اليقػػُت أف 

أيتي  ، ولكر هعد هُت، وهذل  ػنة   ولػر  هن  الصاغبُت والنبيُت واؼبر لُت أف نصر   
 ذبد لسنة   تبد اًل.

                  وأبس  إذا عػػػػػػػػػاء عػػػػػػػػػر ا ػػػػػػػػػرمُت ال
نهػل أورل وأهػل أمَتكػا،   سسايو أهٌد أف  ردَّل عنػه، وكمػا هيَّنػا قبػل ذلػس  ػيأ  أبس   

 واظبعوا وعوا: ، وكما قاؿ الماـ أهو العزا  
  َاااااااى    مااااااادفع  َااااااادافع عااااااانه َاااااااى    مااااااادفع  َااااااادافع عااااااانه 

  

  و   ررم  و   ارعاااااااابد ال صااااااااىاو   ررم  و   ارعاااااااابد ال صااااااااىا

وأهػػو  -الػػيت مع ػػ ، وال هػػىت راصبػػات الصػػوار    ػػسدشو عػػن  ، وال الػػذرَّة ال اؼبػػداشو   
وال اؼبػػدرعات احملصػػنَّة، وهػػي الُدشػػ  احملصَّػػنة يػػد القناهػػل  -العػػزا   قاؽبػػا قبػػل انػػًتاع الػػذرَّة 

شػال مػردَّ لق ػاءل، وقػاؿ  الذر ة، وهذل انشػياء كل ػا لػر تػن ع  ، ننػه عنػدما أي  أمػر   
 بُتِّ مراد   كيف أي   شقاؿ:  أمر كا ليُ 

  وثبمزَكاااااااااااااب س سر  وم ااااااااااااابسٌوثبمزَكاااااااااااااب س سر  وم ااااااااااااابسٌ

  

س ل زنااااااااااخ الصااااااااااهُىا س ل زنااااااااااخ الصااااااااااهُىاانزمبمااااااااااب   انزمبمااااااااااب

ر أمر كا     وما السالح ال عَّاؿ الؽبي الذي  ُيدمِّ
 الزالزؿ والعواصف، ؼباذا 

ه للعػػرب واؼبسػػلمُت مػػر أعػػل الي ػػود، كػػل اليػػمار الػػذي   ػػمرول نػػإنسقامػػاً ؼبػػا   علو 
اغبػػروب الػػيت  ُناػلوها   كػػل وقػػٍت وهػػُت، مػػر هػػروب إقسصػػاد ة  شينػا، وكػػل اؼبػػؤامرات، وكػػل

ومػاذا وكذا وكذا، وكل ػا مػر أعػل الي ػود ....  وهروب صحية وهروب عر ومية وهروب كذا
   علوف يد هذل الزالزؿ   

 وما السكنولوعيا اليت عنده  وتسسايو أف سبنو هذل الزالزؿ   ال شيء:
              . 
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  احلكًخ يف دساعخ لظض انغبثمنياحلكًخ يف دساعخ لظض انغبثمني
لػباػػاب لنػػا صباعػػة اؼبػػؤمنُت الصػػادقُت أننػػا  نبلػػي علينػػا درا ػػة  ػػَتة    توعَّػػه   

 اننبياء واؼبر لُت والساهعُت وانولياء والصاغبُت، ؼباذا 
                  : 

 ية القلػػ  وعلػػى قصػػص هػػؤالء انقػػواـ تُعػػُت النسػػاف علػػى ع ػػاد الػػن ا وعلػػى تصػػ
شمر تعرَّض لار ق   شال هد أف  كػوف لػه نصػيٌ  مػر أذى اػبلػق كمػا ربممل أذى اػبلق .... 

لػػذي  ُعينػػه علػػى ذلػػس  عنػػدما  قػػرأ مػػا هػػدث للسػػاهقُت وهبػػد أف نصػػر   عػػاءه  ا قلنػػا، ومػػا
  د أنػه  ػيكوف   الن ا ػة مػر اؼبنصػور ر: هعد هُت، شيعرؼ و سأك                    

 (ٖٔٚ الصاشات. 
ف، وكبػػر إف شػػاء   دانلػػوف   هػػذل و ف وارنػػر و ف واؼبعاصػػر و مػػر هػػؤالء اعبُنػػد  انولػػ

  ار ػػػػػػػػػػػػػػػة:                      (ٖٔٚ الصػػػػػػػػػػػػػػػاشات  ...                      
 قػػوؿ: هكػػاميت الصػػػاغبُت   ال هػػد أف أي  نصػػر  ، وللػػذلس كػػاف المػػاـ اعبنيػػد اغبػػ  ٓٗ)

ُعنػػٌد مػػر ُعنػػد  ، تُعلػػي نبػػ  اؼبر ػػد ر، وتُعيػػن   علػػى تزكيػػة الػػن ا، وصػػ اء القلػػ ، و ػػلوؾ 
 ، شقالوا له: وما دليلس  قاؿ   ار ة: طر ق  
                           . 

 عػػػٍت ليسػػػت أهاد ػػػث نسناقل ػػػا علػػػى  ػػػبيل السسػػػلية، أو لبسلق ػػػا أو نؤل  ػػػا، ولكن ػػػا 
 قصٌص واقعية:

                     مػػػر أوؿ الػػػدنيا إذل هػػػذا
      وشي ا كذلس: ـو الذي كبر شيه ... يال     . 

أف هبعػل لنػا أصبعػػُت عػ ًة وُأ ػوة    ػػَت اننبيػاء واؼبر ػلُت، و  أهػػواؿ  نسػأؿ   
 الصحاهة والساهعُت، و  قصص انولياء والصاغبُت

  ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّ
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  انغقذاء واألشمُبءانغقذاء واألشمُبء
مػػا  ػػيكوف إذل و كػػا ر و   هيانػػه اغبكػػي  مػػا كػػاف ومػػا هػػ القػػرآف الكػػرمي  كاػػف   

 اعبنػة ععلنػا هػىت نصػَت شر قػاُ إذل ، ـو الد ر، وما  يحدث لنا وللخلػق أصبعػُت    ػـو الػد ر
   من   ... وشر قاً إذل السعَت أعاذان   أف نكوف من   ..

أف     هيػػػاانً شػػػاشياً ال وبسػػػاج إذل عػػػالء وويػػػوح، شبػػػُتَّ هػػػذا البيػػػاف،     وهػػػُتَّ 
   هد ثه الار ف: كما قاؿ الن    ،اػبلق طا  سُت
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٳ  ِإ ًَّ ٘ٳاي ًَّ ُٻا  ٚٳتٳعٳايځ٢ٚٳتٳعٳايځ٢  تٳبٳازٳىځتٳبٳازٳىځ  اي ُٻايځ ّٳ  خٳًځلٳخٳًځلٳ  يځ ّٳآدٳ ٔٵ  قځبٳضٳقځبٳضٳ    آدٳ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٓٳتٹ ٘ٹطٹٝ ٓٳتٹ ِٔ  طٹٝ ٝٵ ِٔقځبٵكٳتٳ ٝٵ   قځبٵكٳ١ڄقځبٵكٳ١ڄ  قځبٵكٳتٳ

٘ٹ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٘ٹبٹ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٙٹ  ٚٳقځبٵكٳ١ڄٚٳقځبٵكٳ١ڄ  بٹ ٝٳدٹ ٙٹبٹ ٝٳدٹ ٍٳ  ا٭ڂخٵسٳ٣،ا٭ڂخٵسٳ٣،  بٹ ٍٳؾځكځا ٘ٹ  يٹَّرٹٟيٹَّرٹٟ  ؾځكځا ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٘ٹبٹ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٓٻ١ٹ  ٖٳ٪ٴ٤٫ٹٖٳ٪ٴ٤٫ٹ: : بٹ ًڃذٳ ٓٻ١ٹيٹ ًڃذٳ ٍٳ  أڂبٳايٹٞ،أڂبٳايٹٞ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  يٹ ٍٳٚٳقځا   ٚٳقځا

ٙٹ  يٹَّرٹٟيٹَّرٹٟ ٝٳدٹ ٙٹبٹ ٝٳدٹ ٓٻاِز  ٖٳ٪ٴ٤٫ٹٖٳ٪ٴ٤٫ٹ: : ا٭ڂخٵسٳ٣ا٭ڂخٵسٳ٣  بٹ ٓٻاِزيٹً ِٻ  أڂبٳايٹٞ،أڂبٳايٹٞ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  يٹً ِٻثٴ ِٵ  ثٴ ٖٴ ِٵزٳدٻ ٖٴ ًڃ  ؾٹٞؾٹٞ  زٳدٻ ًڃؾٴ ّٳ  بٹبٹؾٴ ّٳآدٳ ِٵ  آدٳ ٗٴ ِٵؾځ ٗٴ ٕٳ  ؾځ ٓٳاضٳًڂٛ ٕٳٜٳتٳ ٓٳاضٳًڂٛ   ٜٳتٳ

ٕٳ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ذٳيٹوځذٳيٹوځ  عٳًځ٢عٳًځ٢ ٕٳاٯ {{  اٯ
ٕٕ

  

 نف    ،وعػػر احملسو ػػات واؼبلمو ػػات ،عػػر اؼباػػاهبة لردميػػُت مػػو تنز ػػه   
والػػيت    ،والػػيت انًتع ػػا ،تعػػاذل وتنػػزَّل عػػر صبيػػو الدراكػػات جبميػػو ارالت الػػيت   النسػػاف

 صبيو الكا نات.
 ماً  ناعي موالل و سأله أف  كاف له عر ان ػرار الؽبيػة كاف دا و يدان مو ى 

 هىت تردح ن سه و املر قلبه إذل   عل   عالل، شذات مرة قاؿ له:
ًڃكڄا  خٳًځكڃتٳخٳًځكڃتٳ  زٳبٿ،زٳبٿ،  ٜٳاٜٳا  }} ًڃكڄاخٳ ِٵ  خٳ ٗٴ ًڃتٳ ِٵؾځذٳعٳ ٗٴ ًڃتٳ ٓٻاِز،  ؾٹٞؾٹٞ  ؾځذٳعٳ ٓٻاِز،اي ٚٵحٳ٢  اي ٚٵحٳ٢ؾځأځ ٘ٴ  ؾځأځ ٘ٴايًَّ ٘ٹ  تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  ايًَّ ٝٵ ٘ٹِإيځ ٝٵ ٕٵ: : ِإيځ ٕٵأځ   ٜٳاٜٳا  أځ

ٙٴ،  ٘ٴ،٘ٴ،ؾځصٳزٳعٳؾځصٳزٳعٳ  شٳزٵعٶا،شٳزٵعٶا،  اشٵزٳعٵاشٵزٳعٵ  َٴٛضٳ٢،َٴٛضٳ٢، ٙٴ،ٚٳضٳكځا ّٳ  ٚٳضٳكځا ّٳٚٳقځا ٘ٹ  ٚٳقځا ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٙٴ،  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  عٳ ٙٴ،حٳؿٳدٳ ٘ٴ،  حٳؿٳدٳ ٘ٴ،ٚٳدٳاضٳ ٍٳ  ٚٳدٳاضٳ ٍٳؾځكځا ٘ٴ  ؾځكځا ٘ٴيځ   َٳاَٳا: : يځ

                                                           
 ـٕٙٔٓ/٘/ٕهػ ٖٚٗٔمر رع   ٕ٘ –مس د ال س   –العدوة  -اؼبنيا  ٔ
 مسند البزار والا ان عر أيب مو ى هنع هللا يضر ٕ
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ٌٳ ٌٳؾځعٳ ٍٳ  َٴٛضٳ٢؟َٴٛضٳ٢؟  ٜٳاٜٳا  شٳزٵعٴوځشٳزٵعٴوځ  ؾځعٳ ٍٳقځا ٘ٴ،: : قځا ٘ٴ،زٳؾځعٵتٴ ٍٳ  زٳؾځعٵتٴ ٍٳقځا ُٳا: : قځا ُٳاؾځ ٘ٴ؟  تٳسٳنڃتٳتٳسٳنڃتٳ  ؾځ ٓٵ ٘ٴ؟َٹ ٓٵ ٍٳ  َٹ ٍٳقځا ٝٵسٳ  ٫٫  َٳاَٳا: : قځا ٝٵسٳخٳ ٘ٹ،  خٳ ٘ٹ،ؾٹٝ   ؾٹٝ

ٍٳ ٍٳقځا ْٿٞ: : قځا ْٿٞؾځِإ ٌٴ  ٫٫  ؾځِإ ٌٴأڂدٵخٹ ٓٻازٳ  أڂدٵخٹ ٓٻازٳاي ٔٵ  ِإ٫ِإ٫  اي ٔٵَٳ ٝٵسٳ  ٫٫  َٳ ٝٵسٳخٳ ٘ٹ  خٳ ٘ٹؾٹٝ {{  ؾٹٝ
ٖٖ
  

    ال إله إال )ال نَت شيه هو الذي ال  قوؿ: والذي 
و ػيدان مو ػى عػرؼ ردَّ الكػرمي  ،وردبا هذا السؤاؿ هبير   صدور كثػٍَت مػر انهبػاب

 الوهاب لنسًت   ؽبذا اعبواب إف شاء  .
 مر الذي  دنل النار 
 أف  قػوؿ وال  ُقػر للرهوهيػة، و سكػ َّ  ،وال  ر د أف  عًتؼ لنلوهية ،الذي  كاهر وهبادؿ

شمػػػاذا تػػػرى هعػػػد ذلػػس   هػػػذا النسػػػاف الػػػذي نلقػػػه الػػػرضبر  )ال إلػػػه إال   ،هػػىت هلسػػػانه: 
   .وأمدَّل دبا تاس يه مر الكا نات وأنواع اؼبصنوعات واؼبخلوقات لَتهيه على عينه
       ش ػػػػاءان   للقػػػػوؿ ال صػػػػل   هػػػػذل الق ػػػػية   ارميت القرآنيػػػػة:

          واغبُسػػٌت شسَّػػرها النػػ  :هن سػػه ؼبػػا نػػزؿ قػػوؿ   تعػػاذل       
              (ٕٙ قيل: مي ر وؿ   ما اغبسٌت وما الزميدة  قاؿ:  ونا 

ٓٳ٢  }} ٓٳ٢ايڃحٴطٳ ٓٻ١ڂ  ايڃحٴطٳ ٓٻ١ڂايڃذٳ ٜٳادٳ٠ڂ  ايڃذٳ ٜٳادٳ٠ڂٚٳايصٿ ٓٻعځسٴ  ٚٳايصٿ ٓٻعځسٴاي ٘ٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  اي ٘ٹٚٳدٵ {{  ٘ٹ٘ٹايَّايَّ  ٚٳدٵ
ٗٗ

  

والػػذ ر دل ، شمػر ا ػس اب ودب وأانب وماػى   رهػاب أهػػل اليبػاف شيكػوف لػه اعبنػة
 ولقرآنه وكساهه وننبيا ه وُر له:  سس يبوا هلل 

                              
   لػػر  ُلنػػي   هكػػل مػػا يبلكػػوف عػػر أهػػداً، دوف أف   ػػدوا أن سػػ   هػػه ولػػر وبػػدث هػػذا  ر ػػ

 .كر شيكوف  اعبزاء الذي قدَّرل مر  قوؿ للايء
 ،وأعلنػػػوا علػػػى اؼبػػػا العػػػاـ أهنػػػ  كػػػاشر ر أبنعمػػػه ،وهػػػارهوا ُر ػػػل   ،نهنػػػ  كػػػذَّهوا لهلل

 شكاف عزاؤه : ،عاهد ر خبَتل وهّرِل  بحانه وتعاذل
            

                                                           
 الزهد والرقا ق الهر اؼببارؾ عر عمار هر مي ر هنع هللا يضر ٖ
 هلية انولياء ني نعي  عر كع  هر ع رة هنع هللا يضر ٗ



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح انشفذ14-18(                        رفغري اَِبد )  96 )                              د ؤهم اإلعزدبثخ          : طفب7

  ؤطنبف اننبط فنذ احلغبةؤطنبف اننبط فنذ احلغبة
 واغبساب أنواع:

 مر الناس مر وُبا   على النقَت والقامَت والقليل والكثَت هسالً عسَتاً. -
يمػُت، كيػف ف مر أهل الو ف اؼبسقو اؼبؤمن  ومر الناس مر وُبا   هسالً  سَتاً، وه -

  وُبا ػػػػػ  هسػػػػػالً  سػػػػػَتًا                                             
             (ٔٙ سقبَّل   من   انعمػاؿ الصػاغبة مػو مػا شي ػا مػر  ػ و انهقػاؼ ، 

على ِعالَّ ػا إكرامػاً ؽبػ ،   قبل ا .. ومر ما شاهه ذلس  ،ومر و لة ،ومر نسياف
شػػال  الػػو  ،وهبعػػل هػػذا اغبسػػاب هينػػه وهيػػن   ،و س ػػاوز عػػر ذنػػوهب  وعػػر  ػػيلا  

لػه  وهي ناصية انمػة احملمد ػة،  ػيدان ر ػوؿ    قػوؿا اغبساب وَته ، على هذ
 :    اغبد ث القد ي

ًٹؼٵ  }} ًٹؼٵأځبٵ َٻتٳوځ  أځبٵ َٻتٳوځأڂ ٓٿٞ  أڂ ٓٿٞعٳ ّٳ،  عٳ ّٳ،ايطٻ٬ ِٵ  ايطٻ٬ ٖٴ ِٵٚٳأځخٵبٹسٵ ٖٴ ٕٵ  ٚٳأځخٵبٹسٵ ٕٵأځ ِٵ  أځ ٗٴ ًڃتٴ ِٵدٳعٳ ٗٴ ًڃتٴ ِِ  آخٹسٳآخٹسٳ  دٳعٳ َٳ ِِا٭ڂ َٳ ِٳ  ٭ځؾڃكٳحٳ٭ځؾڃكٳحٳ  ا٭ڂ َٳ ِٳا٭ڂ َٳ ِٵ،  ا٭ڂ ٖٴ ٓٵدٳ ِٵ،عٹ ٖٴ ٓٵدٳ   ٫٫ٚٳٚٳ  عٹ

ِٵ ٗٴ ِٵأځؾڃكٳحٴ ٗٴ ٓٵدٳ  أځؾڃكٳحٴ ٓٵدٳعٹ ِِ  عٹ َٳ ِِا٭ڂ َٳ {{  ا٭ڂ
٘٘

  

وكبػػر عرشنػػا مػػا هػػدث مػػو انمػػ  السػػاهقة كل ػػا، لكػػر مػػر  ػػيأ  هعػػدان  ال أهػػد نننػػا 
وأي   ػـو القيامػة وكبػر تنا إال   عػل   عُػالل، اػبساـ، شلر  الو على ذنوهنػا وه واتنػا و ػيلا

 :أوؿ مر  ُبدأ هب  اغبساب، قاؿ 
ٔٴ  }} ٔٴْٳحٵ ٕٳ،  ْٳحٵ ٕٳ،اٯخٹسٴٚ ٕٳا٭ځا٭ځ  اٯخٹسٴٚ ٕٳٚٻيڂٛ ّٳ  ٚٻيڂٛ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ   ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ ايڃكٹ ٝٳا {{ايڃكٹ

ٙٙ
  

وكيػػف  كػػوف وانولػػوف   اغبسػػاب  ػػـو القيامػػة،  ،الػػدنيا مػػر عػػٍت ارنػػروف   اػبػػروج 
 وقاؿ:  يكوف كما ويَّ  اغببي  هساهنا  
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٳ  ِإ ٘ٳايًَّ ْٹٞ  ايًَّ ْٹٜٞٴدٵ ٔٳ،  ٜٴدٵ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ،ايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٝٳكٳعٴ  ايڃ ٝٳكٳعٴؾځ ٘ٹ  ؾځ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٘ٴ  عٳ ٓٳؿځ ٘ٴنځ ٓٳؿځ ٙٴ،  نځ ٜٳطٵتٴسٴ ٙٴ،ٚٳ ٜٳطٵتٴسٴ ٍٴ  ٚٳ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ْٵبٳ  أځتٳعٵِسفٴأځتٳعٵِسفٴ: : ؾځ ْٵبٳذٳ   أځتٳعٵِسفٴأځتٳعٵِسفٴ  رٳا،رٳا،نځنځ  ذٳ

ْٵبٳ ْٵبٳذٳ ٍٴ  نځرٳا،نځرٳا،  ذٳ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ِٵ،: : ؾځ ِٵ،ْٳعٳ ٟٵ  ْٳعٳ ٟٵأځ ٙٴ  ِإذٳاِإذٳا  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  زٳبٿ،زٳبٿ،  أځ ٙٴقځسٻزٳ ٘ٹ،  قځسٻزٳ ْٴٛبٹ ٘ٹ،بٹرٴ ْٴٛبٹ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳزٳأځ٣ٚٳزٳأځ٣  بٹرٴ ٘ٹْٳؿڃطٹ ٘ٴ  ْٳؿڃطٹ ْٻ ٘ٴأځ ْٻ ًځوځ،  أځ ًځوځ،ٖٳ ٍٳ  ٖٳ ٍٳقځا : : قځا

                                                           
 در   دماق الهر عساكر، ودر   هلداد للخاي  البلدادي عر أنا هنع هللا يضر ٘
 صحي  مسل  ومسند أضبد عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٙ
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ٗٳا ٗٳاضٳتٳسٵتٴ ٝٵوځ  ضٳتٳسٵتٴ ٝٵوځعٳًځ ٝٳا،  ؾٹٞؾٹٞ  عٳًځ ْٵ ٝٳا،ايدټ ْٵ ْٳا  ايدټ ْٳاٚٳأځ ٖٳا  ٚٳأځ ٖٳاأځغڃؿٹسٴ ّٳ،  يځوځيځوځ  أځغڃؿٹسٴ ٛٵ ٝٳ ّٳ،ايڃ ٛٵ ٝٳ ٝٴعٵڀځ٢  ايڃ ٝٴعٵڀځ٢ؾځ ٘ٹ   نٹتٳابٳنٹتٳابٳ  ؾځ ٓٳاتٹ ٘ٹ حٳطٳ ٓٳاتٹ {{حٳطٳ
ٚٚ

  

للعػدؿ، وال  سػسايو أهػٌد  ُنسػميه اغبسػاب لل  ػل، لكػر هسػاب الكػاشر روهذا مػا 
الل ػػػ  ال ربا ػػػبنا هعػػػدلس،   ال  ػػػل ونقػػػوؿ: ) اغبسػػػاب للعػػػدؿ، ولكننػػػا طػػػامعُت منػػػا ربمػػػل
  نال لس ؽبلكنا صبيعاً، وها بنا ه  لسها بسنا هعدلس على أرعى عمٍل عمل شإنس لو

وهػذا ماعلَّمػه لنػا اغببيػ  أف نقػوؿ  ،والع ػو وما معٌت ال  ل   عٍت الس ػاوز والسسػام 
 دا ماً:

ِٻ  }} ٗٴ ًَّ ِٻاي ٗٴ ًَّ ْٻوځ  اي ْٻوځِإ ٛپ  ِإ ٛپعٴؿڂ ِٷ  عٴؿڂ ِٷنځِسٜ ٛٳ  تٴحٹبټتٴحٹبټ  نځِسٜ ٛٳايڃعٳؿڃ ـٴ  ايڃعٳؿڃ ـٴؾځاعٵ ٓٿٞ  ؾځاعٵ ٓٿٞعٳ {{  عٳ
ٛٛ

  

وال  ،وال لغبسػاب ،وماذا عر اؼبقرهُت  اؼبقرهُت ليا ؽب  شأٌف هذلس، ال أبرض اؼبوقف
   القصور: مبا  اَتوف مر القبور إذللته، وإ، وال هكر أبهواؿ اؼبوقف                 

                                                                  
            ( هسػػيا ع ػػنَّ  قػػد ورد لن ػػر أف وهسػػيا ع ػػنَّ   عػػٍت صػػو ا، و  اننبيػػاء
ومػػر  سػػساو السػػ ر ػبمسػػما ة  ، ػػ ر طبسػػما ة عػػاـ... سػػَتة طبسػػما ة عػػاـ علػػى مهسػػمو 
يباػػػي هػػػذل اؼبسػػػاشة  دبػػػرلػػػر كنػػػذ هػػػذل اؼبػػػدة، شكيػػػف شػػػانرض كل ػػػا لػػػو ماػػػيناها   عػػػاـ 

لػػيا ؽبػػ  شػػأٌف هبػػذل اعبز يػػة، ومػػا وبػػدث   اؼبوقػػف العهػػي  مػػر  قػػـوهػػؤالء ال  لكػػر و سػػمو 
     :لػػػيا ؽبػػػ  شػػػأٌف هػػػه ال ػػػزع واعبػػػزع واؽبلػػػو                      (ٖٔٓ هػػػؤالء  اننبيػػػاء

شػػػال  سعريػػػوف لسػػػؤاؿ وال  ،ش ػػػالً مػػػر   ومنِّػػػة ،ونصَّػػػ   علػػػى ال ػػػور لعبنػػػة   ػػػسثناه  ا
 اعبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة هلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت هسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب:      و ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنل ،غبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب وال لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاب

                                  (ٔٓ الزمر. 
              ال ػػػارؽ هػػػُت الاػػػا  سُت:    و ُبػػػُت       
 وأعػاب وأانب ،هسػزَّ قلبػهاوأانر    ر رته، وؼبا ا سمو إذل القػرآف ولإليبػاف  ،ونوَّر   هصَتته

            العمػػػى عمػػػى البصػػػَتة:نف كمػػػر هػػػو أعمػػػى البصػػػَتة         
                                    (ٗٙ  اغب. 

                                                           
 البخاري ومسل  عر اهر عمر ريي   عن ما ٚ
 عامو الًتمذي واهر ماعة ٛ
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           ومػػػػر أينػػػػذ مػػػػر  ،ومػػػػر  هػػػػلم علػػػػى ذكػػػػرى ،مػػػػر  سػػػػذكَّر
  اؼبسػػػسقي  هػػػ  ُأولػػػوا انلبػػػاب، وُأولػػػوا ومػػػر يباػػػي   الار ػػػق القػػػومي واؼبػػػن  ،الػػػذكرى عػػػ ة

 أف نكوف من   أصبعُت. الذ ر نسأؿ    ،انلباب ه  أهل اعبنة

  ؤثىاة اننبس وؤثىاة اجلنخؤثىاة اننبس وؤثىاة اجلنخ
  ، وقاؿ   أهواهبا: شأهنا   القرآف النار ذََكَر                                 

          (ٗٗكػػػل لب  ػػػدنل منػػػه ؾبموعػػػة مػػػر أصػػػحاب اعبػػػرا   اػباصػػػة هبػػػذا  ر اغب ػػػ
ومػن   مػر  ػدنل  ،، شمػن   مػر  ػدنل  ػقرإليػه العذاب الذي  دنلوف منػه ومػر هػذا البػاب

 ومن   مر  دنل ع نَّ .  ،ومن   مر  دنل لهى ،ومن   مر  دنل القارعة ،اغبُامة
ولػػر  ك نػػا ت صػػيل ا، وأنػػس   طػػو اًل،وهػػذل انشػػياء لػػو وصػػ ناها ؼبكثنػػا   مقػػران هػػذا 

أهػواب اعبنػة دل تُػذكر    و لكػر كبػر نر ػد أهػواب اعبنػة، ء من ػا ... واغبمد هلل ال ربساعوف لاػي
 :قاؿ شي ا  يدان ر وؿ   ، كساب  ، ولكن ا ذُكرت   أهاد ث ر وؿ   

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٛٳقٻأځ  َٳ ٛٳقٻأځتٳ ٔٳ  تٳ ٔٳؾځأځحٵطٳ ٛٴقٴ٤ٛٳ،  ؾځأځحٵطٳ ٛٴقٴ٤ٛٳ،ايڃ ِٻ  ايڃ ِٻثٴ ٍٳ  ثٴ ٍٳقځا ٗٳدٴ: : قځا ٗٳدٴأځغٵ ٕٵ  أځغٵ ٕٵأځ ٘ٳ  ٫٫  أځ ٘ٳِإيځ ٘ٴ  ِإ٫ِإ٫  ِإيځ ٘ٴايًَّ ًَّ ٙٴ  اي ٙٴٚٳحٵدٳ ٘ٴ  غٳِسٜوځغٳِسٜوځ  ٫٫  ٚٳحٵدٳ ٘ٴيځ   يځ

ٗٳدٴ ٗٳدٴٚٳأځغٵ ٕٻ  ٚٳأځغٵ ٕٻأځ ُٻدٶا  أځ ُٻدٶاَٴحٳ ٙٴ  َٴحٳ ٙٴعٳبٵدٴ ٘ٴ،  عٳبٵدٴ ٘ٴ،ٚٳزٳضٴٛيڂ ِٻ  ٚٳزٳضٴٛيڂ ٗٴ ًَّ ِٻاي ٗٴ ًَّ ٓٹٞ  اي ًڃ ٓٹٞادٵعٳ ًڃ ٔٳ  ادٵعٳ ٔٳَٹ ٛٻابٹنيٳ  َٹ ٛٻابٹنيٳايتٻ ٓٹٞ  ايتٻ ًڃ ٓٹٞٚٳادٵعٳ ًڃ ٔٳ  ٚٳادٵعٳ ٔٳَٹ   َٹ

ٔٳ، ٗٿِسٜ ُٴتٳڀځ ٔٳ،ايڃ ٗٿِسٜ ُٴتٳڀځ ٘ٴ  ؾڂتٹحٳتٵؾڂتٹحٳتٵ  ايڃ ٘ٴيځ ٝٳ١ڂ  يځ ْٹ ُٳا ٝٳ١ڂثٳ ْٹ ُٳا ٛٳابٹ  ثٳ ٛٳابٹأځبٵ ٓٻ١ٹ  أځبٵ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٌٴ  ايڃذٳ ٌٴٜٳدٵخٴ ٔٵ  ٜٳدٵخٴ ٔٵَٹ ٗٳا  َٹ ٜٿ ٗٳاأځ ٜٿ {{  غٳا٤ٳغٳا٤ٳ  أځ
ٜٜ

  

هػػذا البػػاب مػػا  أهواب اعبنػػة شبانيػػة، ومػػر الػػذي ذكػػره   الػػذي ال  ناػػق عػػر اؽبػػوى،شػػ
ٕٻ  }}::قػػاؿ ششػػكله  هبيبنػػا أعاػػاان ملمحػػاً هسػػيااً علػػى قػػدر عُقولنػػا،  ٕٻِإ ٔٳ  َٳتتاَٳتتا  ِإ ٝٵ ٔٳبٳتت ٝٵ ِٞ  بٳتت َِٞٹؿٵتتسٳاعٳ   َٹؿٵتتسٳاعٳ

ٓٻ١ٹ ٓٻ١ٹايڃذٳ َٶتا،   أځزٵبٳعٹتنيٳ أځزٵبٳعٹتنيٳ   َٹكڃتدٳازٳ َٹكڃتدٳازٳ   ايڃذٳ َٶتا، عٳا ٔٻ   عٳا ٝٳ ٝٳتأڃتٹ ٔٻ ٚٳيځ ٝٳ ٝٳتأڃتٹ ٘ٹ   ٚٳيځ ٝٵت ًځ ٘ٹ عٳ ٝٵت ًځ ّٷ   عٳ ٛٵ ّٷ ٜٳت ٛٵ ِٴ   ٜٳت ِٴ ٜٴتصٳاحٳ ٘ٹ   ٜٴتصٳاحٳ ٝٵت ًځ ٘ٹ عٳ ٝٵت ًځ ِّ نځانځا  عٳ ِّ شٵدٹحٳتا ٌِ   شٵدٹحٳتا ٌِ اِٱبٹت   ٚٳزٳدٳتٵٚٳزٳدٳتٵ  اِٱبٹت

ُٵٍظ ُٵٍظبٹدٳ ُٳا٤ٶ   بٹدٳ ُٳا٤ٶ ظٹ {{ظٹ
ٔٓ 

نر ػد  ػ ينة ش ػاء  ال نر ػد ذلػس، كبػر كبػرهعد اغبساب، لكػر  الذ ر  يدنلوف هؤالء
هىت مر  دنل هعػد اغبسػاب  ػيكوف ننه  ،الذي نامو شيه إذل القصر مباشرًة، وهذا تُدنلنا
 انكساؼ تنخلو مر شدة الزهاـ. أفهىت  ،زهاماً 

                                                           
 عامو الًتمذي والنسا ي عر عمر هر اػبااب هنع هللا يضر ٜ
 ع   الا ان عر عبد   هر  الـ هنع هللا يضرم ٓٔ
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ػل اؼبػرء إليػه، شمػا  لكػل لٍب من ػا عمػل صػاحل    ب الثمانية ععلهذل انهوا  وصِّ
قرآنػػػه و  كساهػػػه    انعمػػػاؿ الصػػػاغبة الػػػيت تُػػػدنل اعبنػػػة  الروشػػػسة الػػػيت ذكرهػػػا لنػػػا رهنػػػا 

 .           بحانه وتعاذل: 
الػػػذ ر  ُ كػػػروف الس كػػػَت  ،سػػػسقيمةانلبػػػاب  عػػػٍت أصػػػحاب العقػػػوؿ السػػػليمة اؼب ووُأولػػػ
اؼبػػرء إذا كػػاف مر  ػػاً ن سػػياً شيكػػوف ت كػػَتل وػػَت  ذل اؽبػػدي الرشػػيد، نفو  سػػدوف إ ،السػػد د

  د د، وكبر نا د ذلس   هياتنا الدنيا.

  انىفبء ثبنقهذانىفبء ثبنقهذ
 :           هؤالء القـو الثمانية: أوؿ ص ة مر ص ات 
أرواهنػا  قبػل نلػق الػدنيا، نلػق    هدان هه      ـو اؼبيثاؽ، ننػالع د الذي عاه

وأعاػى  ،لكػر انرواح ُنلقػت مػرًة واهػدة ،، ونلػق انعسػاـ علػى مراهػلمػرة واهػدةأصبعُت 
إع ػازاً  ،وال  وعػد واهػد ُ اػبه ارنػر مػر انولػُت إذل ارنػر ر ،لكل روٍح صور ا اػباصة هبػا

 اؼبُت للوهدانية.لنا لنعل  تُ رمد رب الع
واهد ليا له شبيه، هػىت أف كػل واهػد لػه صػوُت  شكل ُصنعه  ،شإنه كما أنه واهد

ناصَّػة هػه،  ،وهصػمات رعليػه ،وهصػمات  د ػه ،وهصػمات أ ػنانه ،وهصػمات عينيػه ،ناص  هػه
هىت نعػرؼ تُ ػرمد  ،و ن رد هبا ،هه، وكل أهواله ناصًة هه ، وعواطف قلبه ناصةعقله ناٌص هه

ت العلية هبذا الصنيو الذي ال  اب ه أهٌد   انولُت وال   ارنر ر، شخلقنػا كلنػا وقػاؿ الذا
   لنا:             النا والبار: وكبر للذات كل  ،كل الكا نات            
 مػىت مي رب  قػاؿ:  كل واهد أنذ صورته اليت أعااها له ،                          

     (ٔٔ ر   للمال كة للس ود ردـ.هذا كاف قبل ن   الروح   آدـ، وأمْ  اً إذ انعراؼ 
 ،وال هياػػة ،وال مكػػاف ،وال زمػػاف ،شقػػد نلقنػػا كلنػػا أرواهػػاً نورانيػػة هيػػث ال هيػػث اً إذ
 .هد الدميف ه رة الواهد ان ، ال  علمه وال  الو عليه إال  وي  وي ٍ  ،وال إمكاف
 نَّا وكلمنا وناطبنا وكبر رددان عليه:ا نلقنا أرواهاً صبعنا ولقَ وؼبَّ 
                                             ،ما أن ػػػران عنػػػد ػػػاعة اله ػػػور
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 ة تقيػػػػة نقيػػػػة:أوؿ مػػػػرة   العػػػػوادل العاليػػػػة والدانيػػػػة، وهعػػػػد أف أن ػػػػران وأصػػػػبحنا صػػػػوراً نورانيػػػػ
                      : اشػػ دوا علػػى أن سػػك                هػػذا كػػاف ناػػالً   و

  اؼبواع ة:                  (ٕٔٚ للقػوة الػيت رأ نػال  ،شػ دانلكػر ، دل  قولػوا: ظبعنػا انعػراؼ
دبػا أعاننػا  ػبحانه وتعػاذل  ورددان علػى    ،اعبػواب وشق نػا ،وظبعنا اػبااب ،أعاننا هبا  

 ومر ن خة روهه شينا  بحانه وتعاذل. ،مر علياء ُقد ه
 ،  هػػػذا اليػػػـو أنػػػذ علينػػػا الع ػػػد أننػػػا إذا نزلنػػػا إذل الػػػدنيا نوِّهػػػدل وال ناػػػرؾ هػػػه شػػػيلاً 

ع   قلوهنػػا ونُايعػػه وال نعصػػال، وأود  ،وال نك ػػر هبػػا، ونػػذكرل وال ننسػػال ،وناػػكرل علػػى نعمػػه
مػر هنػاؾ، وهعػد ذلػس أر ػل النبيػُت،  كلنػا أنػذان العلػـوشصبيعاً   هذا الوقت هذل اغبقػا ق، 
  و  كػػػػػروان، ومػػػػػر الػػػػػذي علمػػػػػس   :  لػػػػػيا ليعلمػػػػػوان، ولكػػػػػر ليُػػػػػذكروان            

         ( هػػو مػػر علمنػػا القػػرآف الػػرضبر، :                 (ٗ يُػػذكِّرؾ لوأي  النػػ ، ، الػػرضبر
 ه علػػػػػػى   الع ػػػػػػد، ولػػػػػػذلس قػػػػػػاؿ لػػػػػػه:و قػػػػػػوؿ لػػػػػػس: ال تنسػػػػػػى اليػػػػػػـو الػػػػػػذي أنػػػػػػذت شيػػػػػػ

                        (ٕٔ أنت تُذَّكره  دبا ظبعول قبل ذلس، وما أنػذول مػر    اللاشية
، ولػػذلس أهيػػاانً تسػػمو مػػر أ ، شسقػػوؿ:  ُ يػػُئ إرلَّ أنػػٍت  ػػبحانه وتعػػاذل   هػػذا اليػػـو هػػٍد ُعلػػـو

وأهيػاانً تػرى س ػا قبػل ذلػس صػحي  ولكنػس ال تسػذكر، ظبعُت هذا الكالـ مر قبل، وأنػت ظبع
ٓٴٛدٷ   }} :قاؿ  ،واهداً نوؿ مرة وتقوؿ: لقد رأ سس قبل ارف، شأ ر رأ سه  هناؾ ٚٳاحٴ دٴ ٓٴٛدٷ ا٭ځزٵ ٚٳاحٴ دٴ ا٭ځزٵ

َٳا ٚٳ ـٳ  ًځ ٗٳا ا٥ٵتٳ ٓٵ َٹ ُٳا تٳعٳازٳفٳ  ٓٻدٳ٠څ ؾځ َٳاَٴذٳ ٚٳ ـٳ  ًځ ٗٳا ا٥ٵتٳ ٓٵ َٹ ُٳا تٳعٳازٳفٳ  ٓٻدٳ٠څ ؾځ ـٳ   َٴذٳ ًځ ٗٳا اخٵتٳ ٓٵ َٹ ٓٳانځسٳ  ـٳ تٳ ًځ ٗٳا اخٵتٳ ٓٵ َٹ ٓٳانځسٳ  {{تٳ
ٔٔ 

وكـر   وع ه: اتذكر  ـو اؼبيثػاؽ    قالوا لإلماـ عليٍّ شالسعارؼ والسآلف مر هناؾ، 
 علػ  مػر كػاف عػر اليمػُت    وأعل  مر كاف شيه عر يبيٍت ومر كاف شيػه عػر لػارل ،نع )) قاؿ:

.  ومر كاف عر الاماؿ، هايٌر ه وراً كلياً   هذا اليـو
ؿ   أف أنسػ -وأريػال  ػسكل  عػر هػذا اليػـو عػر هالػه وأمثالػه   أهو العزا  الماـ 
 يقوؿ:ش –نكوف مع   

  ماان ألظااُذ لاا  ننظااً مااب قااد  ااهدنبماان ألظااُذ لاا  ننظااً مااب قااد  ااهدنب

  

  مااااان جمااااابر ال مُااااا     ابيجنااااابمااااان جمااااابر ال مُااااا     ابيجناااااب

  كُاااااس رُنظاااااً َاااااب جمُااااا  وأناااااذكُاااااس رُنظاااااً َاااااب جمُااااا  وأناااااذ  

  

  ناااىر طااازم  األطااامبع طاااز  المعناااٍناااىر طااازم  األطااامبع طاااز  المعناااٍ

 الا يِّ مر   أهداً. ال اػباابوال هذل اللحهات اعبميلة، و  ،دل ننسى هذا اليـو  
                                                           

 صحي  مسل  وأيب داود عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٔٔ
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   وشػػوف هع ػػد  ، وهػػؤالء الػػذ ر مػػده    أهنػػ أوؿ صػػ ة مػػر صػػ ات أهػػل اعبنػػة شػػ
  وقاؿ شي  :                      ولػيا كػل اؼبػؤمنُت، مػا صػ س               

         (ٕٖ وشموا للذي عاهدوا هه    انهزاب. 

  احلفبػ فهً ادلىاثُك اإلذلُخاحلفبػ فهً ادلىاثُك اإلذلُخ
 :         الص ة الثانية: 

 وهُبػػددوا البيعػػة ،يُػوَّشػػوا معػػه هػػو أ  ػػاً شكيػػف  نق ػػونه  عػػاءه  النػػ  ومعػػه كسػػاب   
 امػة، وهبددوا البيعة للعمػل هكسػاب  ، و سلػذذوا هػسالوة هػذا الكػالـ، وهبػدوا طعغب رة الن 
 .لعمل الصاحل وناصًَّة إذا كاف شيه مناعاة للملس العالـ وهالوة   ا
    غب ػرة النػ : قػاؿ  ، شمػو أنػه هنػاؾ رأى ،و ُكػذِّبالػدنيا مر أي  إذل لكر       

            :نهنػػػ  رأوا قبػػػل ذلػػػس                            (ٖٖ اننعػػػاـ 
هسػػٌد مػػن  ، شمػػن   مػػر  قػػوؿ: ؼبػػاذا نػػزؿ الػػوهي زف علػػي  ، ش ػػؤالء معًتيػػُت، ؼبػػاذا  شػػال ربػػ

     دل ىبسػػار أهػػداً مػػر اعبماعػػة انونيػػاء علػػى هػػذا الرعػػل  ودلَِ                         
                      (ٖٔ الزنرؼ. 

ش ذل كل ػا اعًتايػات الكػاشر ر   لماذا دل ىبًتن أان هل شأان كنت مؤ ومن   مر  قوؿ: 
   واعباهػػد ر واؼبلحػػد ر، لكػػن     قػػرارة أن سػػ   كمػػا قػػاؿ رب العػػاؼبُت:               

                                             (ٙٔ العنكبوت. 
وال مػػػػو نصػػػػوص الاػػػػر عة  ،وال  نق ػػػػوف الع ػػػػد مػػػػو ر ػػػػوؿ   ،  ش ػػػػ   ومشػػػػوف مػػػػو

 اؼبا رة   العمل هبا   هذل اغبياة.
أو   ،هبػا أف أُن ِّػذ هػذل انوامػر، إف كػاف   البيػوالوشػاء  قس ػي  ،شالار عة أمرتنػا أبوامػر

ف كػاف   وإف كاف   السعامل مو اعبػَتاف، وإ ،كاف   الاراء، وإف كاف   السعامل مو انهل
  ُػػػو ِّ هبػػػا ليػػػدنل   قػػػوؿ  :  هػػػد لإلنسػػػاف أف ش ػػػذل كل ػػػا أوامػػػر إؽبيػػػة ال .. صػػػلة انرهػػػاـ

                   (ٖٚ   هد وأف  و . ال الن 
 ،ال تُػػػو ِّ لؼبوا يػػق الػػيت ويػػع ا لنػػا     كسػػػاب  لكػػر ربػػاشا علػػى الصػػالة و أنػػت 
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 شسدنل   قوؿ اغببي :ن ا ر وؿ  ، وهيَّ 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ِٵ  َٳ ِٵيځ ٘ٴ  يځ ٗٳ ٓٵ ٘ٴتٳ ٗٳ ٓٵ ٘ٴ  تٳ ٘ٴؾٳ٬تٴ ِٔ  ؾٳ٬تٴ ِٔعٳ ٓٵهځِس  ايڃؿځحٵػٳا٤ٹايڃؿځحٵػٳا٤ٹ  عٳ ُٴ ٓٵهځِسٚٳايڃ ُٴ ِٵ  ٚٳايڃ ِٵيځ ٙٴ  يځ ٙٴتٳِصدٵ ٔٳ  تٳِصدٵ ٔٳَٹ ٘ٹ  َٹ ًَّ ٘ٹاي ًَّ {{  بٴعٵدٶابٴعٵدٶا  ِإ٫ِإ٫  اي

ٕٕٔٔ
  

  طهخ ؤهم انمشثً وادلىدحطهخ ؤهم انمشثً وادلىدح
و صػػػل  ، صػػػل انرهػػػاـ                   : الصػػػ ة الثالثػػػة

   ملُت ليػػسعل  مػػن   الػػد ر، و صػػل آؿ هيػػت النػػ  الكػػرمي لقػػوؿ   تعػػاذل:العلمػػاء العػػا     
                                      (ٕٖ الاورى. 

نصػػل   وننصػح   إكرامػػاً لر ػػوؿ   هبػػ  أف عػػر طر ػق  ، قلػػيالً ن ػرض أهنػػ  هعػدوا 
نصػح   هػىت أكػوف وال نعين   علػى طر ػق اللػّي، هػل ننػب    ون ،صلوات ريب وتسليماته عليه

 كبو ر وؿ   صلوات   وتسليماته عليه. قد أد ُت ما علىَّ 
كل أعماؿ ال  واػبَت اليت  قـو هبا   أي زمػاف ومكػاف كبػر مػأمور ر هقػوؿ الػرضبر أف 

   مػػػػػر اعبػػػػػامو:قػػػػػاؿ لنػػػػػا   ان علي ػػػػػا، نف   نصػػػػػله ونسػػػػػاعدل ونعاونػػػػػه                 
        (ٕ أهػدان قػاـ لكر ارشة اليت عدَّت   هذا الزماف أننا صباعة اؼبسلمُت كلما  اؼبا دة

ر اؼبعينػػػُت واؼبسػػػاعد ر بِّاػػػُت واؼباػػػوهُت واحملريػػػُت أكثػػػر مػػػثعمػػػل نػػػَت   أي مكػػػاف هبػػػد اؼبه
 ُت.ؼبسلما صِّ  هُت ال هذا والناصر ر، و 
قػرآف، أو للأف  عمػل مسػ داً، أو  عمػل مكسػ  رب ػيا كػ ،اػوَّع هعمػل نػَتي هللت رعل

 عمػػل مسساػػ ى نػػَتي، أو  ر ػػد أف  عمػػل مقػػاهر صػػدقة عار ػػة ؼبػػر ال  سػػسايعوف أف  صػػنعوا 
إمػا أف أ ػاعدل لؼبػاؿ، أو أ ػاعدل للقػوؿ،   ، أو أي عمػٍل نػَتي، مػاذا أشعػل  مقاهر نن س

وال ُأهارهػه علػى اؼبػا وأهػاوؿ  ،وال ُأوهر عزيبسه ،باه أف ال أُ  أو أ اعدل للعمل، ولكر اؼب  
أصل كػل مػر  قػـو هعمػٍل هػٍر ونػٍَت لن ػو اؼبسػلمُت   أي زمػاف ، هىت أف أُن ِّر الناس مر هوله

 ومكاف.
    وأان وأنػػػػػت كمػػػػػا قػػػػػاؿ  :                         (ٕٛٙ ال تر ػػػػػد أف ، البقػػػػػرة

أو رهنػػػا  ،لػػػه: رهنػػػا  عينػػػس كػػػأف تقػػػوؿالػػػس، شاػػػارؾ للكلمػػػة الايبػػػة وهػػػي صػػػدقه،  تاػػػارؾ دب
                                                           

 مسند الا اب ومسند الرهيو ٕٔ
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هػػو اؼبالػػوب منػػا صباعػػة اؼبسػػلمُت ... هػػذا و شػػذلس هُبػػ  نػػاطرل،  ،أو رهنػػا  سػػاعدؾ ، قو ػػس
: إنػه  عمػل وفلكننا عندما  بدأ النساف   عمل اػبَت تبدأ قا مة ال امات والساكيس و قولػ

وهػػػي مصػػػيبة هلَّػػػت     وعمػػػل كػػػذا، وهػػػل رأ ػػػت  ،وأنػػػذ كػػػذاذلػػػس ؼبصػػػلحسه الاخصػػػية، 
 رعػلزَّل ونسػ أ من ػا   كػل وقػٍت وآف، ا سمو ال ػالمي   هػذا الزمػاف، و   ر ػد منػا أف نسنػ

عه أو تًتكػه، اؼب ػ  أنػس ال تُ  وال ُتاػنِّو عليػه،  ،بِّط عزيبسػهثػ صنو نَتاً إمػا أف تسػاعدل أو ُتاػ ِّ
 :اغببي  اؼبصا ى  قاؿ
ٔٵ  }} ٔٵَٳ َٵِس٨ٍ  عٳًځ٢عٳًځ٢  أځغٳاعٳأځغٳاعٳ  َٳ َٵِس٨ٍا ٍِ  ا ًٹ ٍَِٴطٵ ًٹ ُٳ١ځ  َٴطٵ ًٹ ُٳ١ځنځ ًٹ ٌٍ  نځ ٌٍبٳاطٹ ٘ٴ  بٳاطٹ ٓٳ ٝٴػٹٝ ٘ٴيٹ ٓٳ ٝٴػٹٝ ٗٳا  يٹ ٗٳابٹ ٝٳا،  ؾٹٞؾٹٞ  بٹ ْٵ ٝٳا،ايدټ ْٵ ٕٳ  ايدټ ٕٳنځا ٘ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  حٳكِّاحٳكِّا  نځا ٘ٹايًَّ ًَّ   اي

ٕٵ ٕٵأځ ٘ٴ  أځ ٘ٴٜٴرٹٜبٳ ٗٳا  ٜٴرٹٜبٳ ٗٳابٹ ٔٳ  بٹ ٔٳَٹ ٓٻاِز  َٹ ٓٻاِزاي ٞٳ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  اي ٞٳٜٳأڃتٹ ٖٳا  ٜٳأڃتٹ ٓٳؿځاذٹ ٖٳابٹ ٓٳؿځاذٹ {{  بٹ
ٖٖٔٔ
  

ه هاقػد أيتيػ ،اً  عمػل نػَت  شرعػل نّزِهػوا أن سػ   عنػه، ف أف  سػساو اؼبسػلمو وهذا أمٌر دل 
هػىت   هػل رأ ػت أو شػاهدت   أو ها د شيسحدث عنه: إف شالف هذا كػذا وكػذا، ؼبػاذا هػذا 

   :  ولو ظبعت قاؿ لس                           (ٙ هبػ  هىت لو رأ ػت و ...  اغب رات
آنػر، لكػر أنػت علػى  وهو ىُب ي أمػراً  ،أمرٌ   ه ر لسا ز أف مر اعبننه  ،تسناقر معه أوالً أف 

يه أف ُ اول صورته هػُت اؼبػؤمنُت عل مر و     ، ومر   عل ذلس ش و ال ور ُتانِّو عليه
 يسعريػػوف هػػىت أف كثػػَتاً مػػر اؼبػػؤمنُت ارف ىبػػاشوف مػػر انعمػػاؿ اػبَت ػػة للحػػروب الػػيت ... 
ل نػَتاً وهػراً هػد أف نصػل كػل مػر  عمػ اللػذلس شمر أ ر ك  دبر   عل اػبَت للمسلمُت  ؽبا   

 لنا وللمسلمُت أصبعُت   كل زماٍف ومكاف.

  خشُخ اهللخشُخ اهلل
  ::      الص ة الراهعة: 

واػباػػية هػػي هالػػة قلبيػػة ذبعػػل النسػػاف ، ر أهػػ  أوصػػاش   ناػػية   أهػػل اعبنػػة مػػ
د علي ػا ُمالٌو عليػه و ػرال، إذا ربركَّػت ن سػه لسو ػوس لػه دبعصػية شػَت   الها دوماً أف   
  وأ ر أذه  منه ، ران  و قوؿ ؽبا: إف 

                       (ٗ وإذا و ػػػوس لػػػه أهػػػٌد و قػػػوؿ لػػػه: ال  ػػػراان أهػػػٌد،  اغبد ػػػد
                                                           

 اعبامو   اغبد ث الهر وه  عر أيب الدرداء هنع هللا يضر ٖٔ
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  راان.  قوؿ له: إذا كاف الناس ال  روان شاهلل 
،    وشيمػا  ُل ػػ  ،شخاػية   هػػي اغب ػا لامػػة كل ػا مػػر الوقػوع   معاصػػي  

   طا  ٍة مر الناس: ولذلس قاؿ 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٘ٴ،  بٳسٻتٵبٳسٻتٵ  َٳ ٓٴ ُٹٝ ٘ٴ،ٜٳ ٓٴ ُٹٝ ٘ٴ،  ٚٳؾٳدٳمٳٚٳؾٳدٳمٳ  ٜٳ ْٴ ٘ٴ،يٹطٳا ْٴ ّٳ  يٹطٳا ّٳٚٳاضٵتٳكځا ٘ٴ،  ٚٳاضٵتٳكځا ًڃبٴ ٘ٴ،قځ ًڃبٴ ٔٵ  قځ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ـٻ  ٚٳ ـٻعٳ ٘ٴ  عٳ ٓٳ ٘ٴبٳڀڃ ٓٳ ٘ٴ  بٳڀڃ ٘ٴٚٳؾځسٵدٳ ٔٳ  ؾځرٳيٹوځؾځرٳيٹوځ  ٚٳؾځسٵدٳ ٔٳَٹ   َٹ

ِِ  ؾٹٞؾٹٞ  ايسٻاضٹدٹنيٳايسٻاضٹدٹنيٳ ًڃ ِِايڃعٹ ًڃ {{  ايڃعٹ
ٔٗٔٗ

  

واػبػوؼ  ،لػذي وب هػه  ناػية  ا  كوف مر الرا خُت   العل  ننه ه ا ن سػه، ومػا
 ومراقبة   عل   عالل. ،مر  

  اخلىف يٍ احلغبةاخلىف يٍ احلغبة
ومو ناية   دا ماً  سذكَّر أنه مساشر، وأنه ما هُت طرشة عٍُت وانسباهس ػا هبػد ن سػه قػد 

  ر الدنيا وأصب    ارنرة شيخاؼ: نرج م                 نا ف مػر اغبسػاب ،
ها ػػػبوا )) الػػػذ ر عػػػ َّ عػػػن    ػػػيدان عمػػػر شقػػػاؿ:هػػػ  لرعػػػاؿ سػػػه هنػػػا، ولػػػذلس اشُيحا ػػػ  ن 

   .أن سك  قبل أف رُبا بوا، وزنوا أعمالك  قبل أف ًتوزف عليك 
وأان أرى شػػػر كي وبا ػػػ  ن سػػػه أوالً أبوؿ علػػػى كػػػل  ،  عمػػػلشػػػركاء عنػػػدما نكػػػوف 

 ا ػػ مػػر انميـ هيػػا هنػػا لنسحا ػػ   ال، نف الرعػػل وب صػػلَتة وكبػػَتة، ش ػػل أقػػوؿ لػػه    ػػوـٍ 
شمػػر وُبا ػػ  ن سػػه أوالً أبوؿ هػػو الػػذي  -وهلل اؼبثػػل انعلػػى  -شكػػذلس ن ػػا انمػػر ،ن سػػه

 . يدنل اعبنة هلَت هساب
لن سػه وقسػاً علػى انقػل كػل  كػاف كػل واهػٍد مػن   هبعػل  ولذلس أصحاب ر وؿ   

، شػػي لا وهػػدل و سػػسعرض  ػػ الته ؽبػػذا   ػػوـٍ وليلػػة، وهع ػػ   كػػاف وُبا ػػ  ن سػػه قبػػل النػػـو
:ا شي ػا  ومػا  السػقاات الػيت  ػقاتماذا عملت مر اػبَت  وماذا عملُت مر الار  وما  ليـو

مػػر الػػذنوب  و سػػسل ر    ،انعمػػاؿ الصػػاغبة الػػيت عملس ػػا  شياػػكر   علػػى الصػػاغبات
 .والسيلات

وإذا كانػػت الػػذنوب والسػػيلات شي ػػا إ ػػاءة لللػػَت، ال  نػػاـ إال إذا قػػاؿ ل ػػالف  ػػاؿبٍت، 
                                                           

 ت سَت اهر أيب هامت والا ان عر أيب الدرداء هنع هللا يضر ٗٔ
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، و االبه هبذل اؼبهلمة  ـو القيامة، هىت ولو كانػت كلمػة قلس ػا لػه  ىباؼننه  أف  ناـ شال  قـو
 وهعدها ندمُت علي ا.

ة  ش ػل هػذا شال أدري ؼبػاذا قلػُت هػذل الكلمػ ،شماذا شي ا لو قلُت له: مي شالف  اؿبٍت
  ُنقص مر قدر النساف  .

ر لػباػأ إذا أناػأ، وهبػادؿ ال  ر ػد أهػٌد أف  ُػقِّػ، شػسو ولكننا   هذا الزماف ك ت الن ػ
اؼبصػيبة  و   وال  عًتؼ خباأل، شإذا دل تعًتؼ أنػس أناػأت كيػف  سػاؿبس  ولاالً  اً ويباهس يبين

 كل ا   مهادل العباد  ـو القيامة.
وهػػذا الػػذن  هينػػس وهػػُت  ، شمػػر الػػذي  سػػوب   عليػػه  مػػر  ،ن ػػرض أنػػس أذنبػػت

و هػر  ،أذنػ  وسبػادى   الػذن  مػرالسوهػة، لكػر أدرؾ أنه أذن  واعًتؼ للػذن  و ػأؿ   
 عًتؼ خباأل وال  ناعي السواب وال  رعو إذل  ، ش ل هػذا  سػوب عليػه  والأنه على صواب، 
 ال.  عل   عالل  
أو    ،أو   هػػق إنوانػػه ،إذا كػػاف الػػذن    هػػق ن سػػه كبػػو رهػػه ،ن ػػا الق ػػيةوهػػي 

شمػػا اؼبػػػانو أف أقػػػوؿ: مي أوالدي أو عػػػَتان، أو هػػق هػػػىت مػػر معػػػي لؼبنػػزؿ إف كانػػػت زوعػػيت 
 : شأان أناأت، قاؿشالف  اؿبٍت 

ٌټ  }} ٌټنڂ ٓٹٞ  نڂ ٓٹٞبٳ ّٳ  بٳ ّٳآدٳ ٝٵسٴ  خٳڀَّا٤ٷ،خٳڀَّا٤ٷ،  آدٳ ٝٵسٴٚٳخٳ ٕٳ   ايڃدٳڀَّا٥ٹنيٳايڃدٳڀَّا٥ٹنيٳ  ٚٳخٳ ٛٻابٴٛ ٕٳ ايتٻ ٛٻابٴٛ {{ايتٻ
ٔ٘ٔ٘

  

هعػد اؼبػوت لذي هبعل النساف وُبا   ن سػه علػى ذلػس  إذا تػذكِّر أنػه  ػيموت، و ا ما
علا مع   وت ػاوض مع ػ  يي ُنصماءؾ، اة هىت تُر ال تدنل اعبنهناؾ هساب، و ُقاؿ له: 

، ولكػػر هنػػاؾ انمػػر   الػػدنياانمػػر  ػػ ٌل    لػػذي  ُل لػػٍت ؽبػػذاا ؿبايػػر الُصػػل ، مػػا وأه ػػر
نسبػه، ا و، لكػر هنػا لػهسػناته بحػث عػر انشػياء السا  ػة لُيكثػر  إنسػافصعٌ ، نف هناؾ كػل 

انػػذ هػػذلس  و نس ػػي انمػػر،اب كبػػر إنػػوة وأهػػل وأهبػػ شػػالف، شسػػيقوؿ لػػه: :  ػػاؿبٍت ميوقػػاؿ
 ال اءة.

وهنػاؾ  ػيندـ  ،والن ا اليت سبنػو النسػاف مػر ذلػس ،شما الذي يبعٍت مر ذلس  الك 

                                                           
 رمي عر أنا هنع هللا يضر نر اهر ماعة والدا ٘ٔ
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 و قوؿ: مي ليسٍت دل أشعل ذلس، ولكر ال  ن و الندـ. ،ندماً شد داً على ذلس
هػػاك ،  عػػٍت  اً وكػػاف قػػد عُػػُتِّ واليػػ ،وأريػػال كػػاف مػػر ُكمَّػػل الصػػاغبُت  المػػاـ الاػػبلي

 بكػػػي، شسػػػألول: دل تبكػػػي أنػػػذ وعنػػػدما عػػػاءل اؼبػػػوت وعػػػدوا دموعػػػاً قػػػد ط ػػػرت مػػػر عينيػػػه و 
 رعػػلقػػد أنػػذُت مػػر شعلسػػه وأان وارل، شقػػاؿ:  وعػػد ذنػػٌ    شاغبمػػد هلل هياتػػس كل ػػا مػػو  

لػوٍؼ، ولكػر سصػدقُت عنػه أبُ شوحبثُت عنه   كل أصػقاع انرض شلػ  أعػدل،  ،د ناراً روماً عنه
   شمػاذا ن عػل   أن سػنا   .كل هذا مػر أعػل د نػار واهػد  البٍت  ـو القيامة ههأناؼ أف  ُا

ومػر  لػرِّ اؼبسػلمُت   الػثمر أو   الكيػل أو     شػأ ر  ػذه   ،منا مر أيكل هقوؽ إنوته
 ووَتل ووَتل ووَتل.  البيو شأ ر  ذه  

يا كػػل ولػػشيػػه، وبا ػػ  ن سػػه  ،شاؼبسػػل  اغبكػػي  هػػو مػػر هبعػػل لن سػػه وقسػػاً للحسػػاب
، ش  هػد أف  كػوف لػس هسػالً مػو الػن ا  الر، ولكر كل  وـٍ مرة، قبل اؼبلرب، أو قبل النـو
  علػه، نوشػاً مػر النسػياف، وطبعػاً النسػاف  كاف  كس  كػل شػيءهىت أف هعحل الصاغبُت  ... 

ومػاذا تكلػ ، ؼبػاذا  مػر أعػل:  ،ينهر ماذا شعلش ،قبل اؼبلرب ما كسبه نسى ما   عله، و راعو 
 . بوا أن سك  قبل أف ربا بوا )ها

  انظرب هللانظرب هلل
          الص ة اػبامسة:    : 

أهػػػ  مػػػا  نبلػػػي أف  سحلػػػى هػػػه اؼبػػػؤمر   دنيػػػال ليػػػدنل اعبنػػػة هلػػػَت هسػػػاب، أو إف قػػػلَّ 
رآف تُرّكِػػز ؾب ػػودل  أف  ػػدنل مػػر انهػػواب هػػو أف  ُػػدرِّب ن سػػه علػػى الصػػ ، شس ػػد آميت القػػ

  علػػى الصػػ :                                        (ٕٗ السػػ دة                
           (ٖ٘ ومػػػػػاذا  ُلقَّػػػػػى  الدرعػػػػػة الُعهمػػػػػى   اعبنػػػػػة:  شصػػػػػلت                  

                (ٔٓ الزمر. 
والصػػ  الػػذي ويَّػػحه لنػػا     هػػذل ار ػػة لػػه ميػػزة، ؼبػػاذا  ننػػه لػػيا مػػر أعػػل اػبلػػق 

          وربممػل أذاهػػ  أو اػبػػوؼ مػػن   ولكػػر:      ،الصػػ   كػػوف هلل
 والص   كوف إما ص  عر اؼبعاصي، وإما ص  عر الااعات.

شالص  عر اؼبعاصي هو البعد عر اؼبعاصي اليت تز نت و يأت لإلنساف وأصب   ػ الً 
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 عليه أف  نزلق شي ا، شإذا ص  شله أعر الصاهر ر.
كيو ػػف نػػ   ، ؼبػػا ولَّقػػت زليخػػة انهػػواب وقالػػت: ُهيِّلػػُت لػػس أو هيػػت لػػس، علػػى 

  هس  القراءات اؼبسعددة اؼبوعودة شي ا:            (ٕٖ ولذلس قاؿ   و ف: 
ُٴٛاعٳعٳ  }} ُٴٛاِّ ِٵ  ِّ ِٵأځِزقَّا٤ٳنڂ ـٳ  ضٴٛزٳ٠ځضٴٛزٳ٠ځ  أځِزقَّا٤ٳنڂ ـٳٜٴٛضٴ ٘ٴ  ٜٴٛضٴ ْٻ ٘ٴؾځِإ ْٻ ُٳا  ؾځِإ ٜټ ُٳاأځ ٜټ ٍِ  أځ ًٹ ٍَِٴطٵ ًٹ ٖٳا  َٴطٵ ٖٳاتٳ٬ ٗٳا  تٳ٬ ُٳ ٗٳاٚٳعٳَّ ُٳ ٘ٴ  ٚٳعٳَّ ًځ ٖٵ ٘ٴأځ ًځ ٖٵ َٳا  أځ َٳاٚٳ   َٳًځهځتٵَٳًځهځتٵ  ٚٳ

٘ٴ، ٓٴ ُٹٝ ٘ٴ،ٜٳ ٓٴ ُٹٝ ٕٳ  ٜٳ ٛٻ ٕٳٖٳ ٛٻ ٘ٴ  ٖٳ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ٘ٹ  اي ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٛٵتٹ،  ضٳهځسٳاتٹضٳهځسٳاتٹ  عٳ ُٳ ٛٵتٹ،ايڃ ُٳ ٙٴ  ايڃ ٙٴٚٳأځعٵڀځا ٛٻ٠ځ  ٚٳأځعٵڀځا ٛٻ٠ځايڃكڂ ُٶا  ٜٳحٵطٴدٳٜٳحٵطٴدٳ  أځ٫أځ٫  ايڃكڂ ًٹ ُٶاَٴطٵ ًٹ {{  َٴطٵ
ٔٙٔٙ

  

نت صبيلة مر اعبميالت، وكانت ماكلس ا: أهنا كانت مسزوعة مر اهػر عم ػا وزليخة كا
العز ز، وكاف ِعنِّيناً ال أي  النساء، وهي كانت صاهرة على هذا انمر، وال تسػسايو أف تُ صػ  

 عر ذلس.
وؼبػػا تكلػػ  النسػػوة علي ػػا صبعػػس   وأعاػػت كػػل واهػػدة مػػن ر  ػػكيناً وطبػػق شيػػه ت ػػاح، 

بػػدأف   تقايػو الس ػػاح،   قالػت ليو ػػف: ُأدنػل علػػي ر، شلمػا دنػػل وقالػت ؽبػػرَّ: ت  ػلر، ش
 نسوا ما   أ د  ر وقاَّعر أ د  ر، مر صباؿ  ُو ف عليه وعلى نبينا الصالة وأمت السالـ.

وهنػػػاؾ صػػػٌ  علػػػى الااعػػػات، وهػػػىت  ػػػؤدي النسػػػاف الااعػػػات كمػػػا  نبلػػػي ال هػػػد وأف 
 ػاعة ليقػف هػُت  ػدي     ُعػن  الهػالـ،  ص ،  ر د أف  ص  على قياـ الليل ولػو لنصػف 

أو  ر ػػػد أف ُ صػػػ ِّ ن سػػػه هعػػػد أف ُ صػػػلي ال  ػػػر لي ػػػوز لللنيمػػػة العهيمػػػة و هػػػلَّ هػػػىت شػػػروؽ 
 :الاما  ذكر  ، أو  ر د أف  ص    انميـ اغبارة و صـو هعحل انميـ هلل وقد قاؿ 

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ّٳ  َٳ ّٳؾٳا َٶا  ؾٳا ٛٵ َٶاٜٳ ٛٵ ٌِ  ؾٹٞؾٹٞ  ٜٳ ٌِضٳبٹٝ ٘ٹ  ضٳبٹٝ ٘ٹايًَّ ٘ٴ  ٘ٴ٘ٴايَّايَّ  بٳاعٳدٳبٳاعٳدٳ  ايًَّ ٓٳ ٝٵ ٘ٴبٳ ٓٳ ٝٵ ٔٳ  بٳ ٝٵ ٔٳٚٳبٳ ٝٵ ٓٻاِز  ٚٳبٳ ٓٻاِزاي ِّ  بٹرٳيٹوځبٹرٳيٹوځ  اي ٛٵ ٝٳ ِّايڃ ٛٵ ٝٳ {{خٳِسٜؿڄا خٳِسٜؿڄا   ضٳبٵعٹنيٳضٳبٵعٹنيٳ  ايڃ
ٔٚٔٚ

  

شقػد روي عػر ننه  سحمَّػل اغبػر و صػ  .. كػل العبػادات ال هػد أف  كػوف شي ػا الصػ ، 
ٔٳ ايڃذٳطٳتدٹ         }} :أنه قاؿ  يدان علي هر أيب طال   َٹت ٓٵِصيځت١ٹ ايتسٻأڃِع  ُٳ ِٕ بٹ ٔٳ اِٱميٳتا َٹت ٔٳ ايڃذٳطٳتدٹ       ايؿٻتبٵسٳ  َٹت ٓٵِصيځت١ٹ ايتسٻأڃِع  ُٳ ِٕ بٹ ٔٳ اِٱميٳتا َٹت ، {{  ايؿٻتبٵسٳ 

ـٴ  ايؿٻبٵسٴايؿٻبٵسٴ  }}::وقاؿ  ـٴْٹؿٵ ِٕ   ْٹؿٵ ِٕ اِٱميٳا {{اِٱميٳا
ٔٛ 

وهناؾ ص  على انقدار اليت هُبر  ا الواهػد الق ػار، شػال  سػ َـّ هبػا اؼبػرء، وال ت ػيق هبػا 
، وال  قوؿ وال   عػل مػا ال  ُريػي  ، أو مػا هنػى عنػه ر ػوؿ  ،  ن سه، وال  سزلزؿ، وال  سلَتَّ

                                                           
 الو يط   ت سَت القرآف ا يد عر أيب هر كع  هنع هللا يضر ٙٔ
 البخاري ومسل  عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٚٔ
 مسند االا اب والبي قي عر عبد   هر مسعود هنع هللا يضر ٛٔ
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  هل  سسسل  لق اء   و قوؿ كما علمنا  :                       (ٔ٘ٙ البقرة. 
ال هد للمؤمر أف  ُدرِّب ن سه على الص  على هؤالء الثال ة هىت  كػوف مػر الصػاهر ر 

 الذي  دنلوف اعبنة هلَت هساٍب إف شاء  .

  إلبيخ انظالحإلبيخ انظالح
 وػػػٌت لكػػػل وهػػػذا الاػػػرط ان ا ػػػي الػػػذي ال       الصػػػ ة الساد ػػػة: 

 عر الصالة: مسلٍ  عنه لقوله 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٗٳا،  حٳاؾځغځحٳاؾځغځ  َٳ ٝٵ ًځ ٗٳا،عٳ ٝٵ ًځ ٘ٴ  نځاْٳتٵنځاْٳتٵ  عٳ ٘ٴيځ ٖٳاْٶا،  ْٴٛزٶا،ْٴٛزٶا،  يځ ٖٳاْٶا،ٚٳبٴسٵ ْٳذٳا٠ڄ  ٚٳبٴسٵ ْٳذٳا٠ڄٚٳ ٔٳ  ٚٳ ٔٳَٹ ٓٻاِز  َٹ ٓٻاِزاي ّٳ  اي ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ،  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ،ايڃكٹ ٝٳا ٔٵ  ايڃكٹ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ِٵ  ٚٳ ِٵيځ   يځ

ٗٳا،  ٜٴحٳاؾٹغڃٜٴحٳاؾٹغڃ ٝٵ ًځ ٗٳا،عٳ ٝٵ ًځ ِٵ  عٳ ِٵيځ ٔٵ  يځ ٔٵتٳهڂ ٘ٴ  تٳهڂ ٘ٴيځ ٖٳاْٶا،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ْٳذٳا٠ڄ،ْٳذٳا٠ڄ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ْٴٛزٶا،ْٴٛزٶا،  يځ ٖٳاْٶا،بٴسٵ ٕٳ  بٴسٵ ٕٳٚٳنځا ّٳ  ٚٳنځا ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ ٝٳ  ٜٳ ٝٳايڃكٹ َٳ١ٹايڃكٹ َٳ١ٹا ٕٳ،  َٳعٳَٳعٳ  ا ٕٳ،قځازٴٚ   قځازٴٚ

ٕٳ، ٛٵ ٕٳ،ٚٳؾٹسٵعٳ ٛٵ ٕٳ،  ٚٳؾٹسٵعٳ َٳا ٖٳا ٕٳ،ٚٳ َٳا ٖٳا ٞٿ  ٚٳ ٞٿأڂبٳ ِٔ  أڂبٳ ِٔبٵ ـٺ   بٵ ًځ ـٺ خٳ ًځ {{خٳ
ٜٜٔٔ

  

ودلَ ذكر هؤالء انرهو  نف شرعوف كاف  دَّعي أنه إله، وهاماف كاف وز ػرل وكػاف ماػلوالً 
للػػوزارة، وقػػاروف كػػاف ماػػلوالً جبمػػو انمػػواؿ، وُأيب هػػر نلػػف كػػاف ماػػلوالً دبحػػاداة ومعػػاداة 

 ر وؿ  .
ثلػػه مثػػل هػػؤالء القػػـو إذا تػػرؾ الصػػالة، أو زبلػػى عن ػػا غبهػػًة مػػر هياتػػه، وكلنػػا  شيكػػوف م

 : كما قاؿ
ِٵ  }} ِٵنڂًُّهڂ ِٵ  زٳاٍعزٳاٍع  نڂًُّهڂ ِٵٚٳنڂًُّهڂ ٍٷ  ٚٳنڂًُّهڂ ٍٷَٳطٵ٦ٴٛ ٔٵ  َٳطٵ٦ٴٛ ٔٵعٳ ٘ٹ   عٳ ٝٻتٹ ٘ٹ زٳعٹ ٝٻتٹ {{زٳعٹ

ٕٕٓٓ
  

  معػػس أهػػٌد ال ُ صػػلي شأنػػت شػػر ٌس معػػه   اؼبسػػلولية:                         
       (ٖٕٔ وال تقوؿ أان مالوٌؿ للرزؽ، شالرزؽ شأف  :  طه                           

                 (ٖٕٔ طه. 

  اإلَفبقاإلَفبق
مػػر أراد الػػدرعات الُعلػػى                الصػػ ة السػػاهعة: 

                                                           
  نر الدارمي ومسند أضبد عر عبد   هر عمرو ريي   عن ما ٜٔ
 ري ومسل  عر اهر عمر ريي   عن ماالبخا ٕٓ
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 ػػل   علػػى الػػدواـ، شػػال هػػد أف  كػػوف لػػه نصػػيٌ    لب الن ػػاؽ، نف اعبنػػة، وأف  س ػػٌتَّ ه 
   :قوؿ   اغبد ث القد ي  

ٔٳ  ٜٳاٜٳا  }} ٔٳابٵ ّٳ  ابٵ ّٳآدٳ ْٵؿٹلٵ  آدٳ ْٵؿٹلٵأځ ْٵؿٹلٵ  أځ ْٵؿٹلٵأڂ ٝٵوځ  أڂ ٝٵوځعٳًځ {{  عٳًځ
ٕٕٔٔ

  

           ،وهنا انمر وا و، شإذا رزقه   ماالً  ُن ق منه على ال قراء
لمػػاً شػػال هػػد أف  عمػػل   ناػػر هػػذا العلػػ  اهسلػػاء وعػػه  ، قػػد ىباػػ  نابػػة وإذا رزقػػه   ع

اعبمعػػة مقاهػػل مػػاؿ، ال أبس ولكػػر اععػػل هعػػدها در ػػاً هلل، هػػىت تكػػوف قػػد أن قػػت مػػر العلػػ  
 الذي ضبَّلس إميل   عل   ُعالل.

، لكر هػل ال تقػوؿ كلمػة العلػ  إال للػثمر    كػبعحل الػدعاة اؼبوعػودوف   هػذل انميـ
  ال  ػػا يات ووَتهػػا، الػػذ ر أينػػذ الواهػػد مػػن     اليلػػة عاػػرة آالؼ عني ػػاً، ومػػن   مػػر 

 أينذ   الليلة طبسة و ال ُت أل اً، ومن   مر أينذ   الليلة ما ة وطبسُت أل اً  .
، وهػػػذل ومػػػاذا تصػػػنو هبػػػذل ارالؼ   شقػػػد ُهرمػػػَت مػػػر انعػػػر والثػػػواب عنػػػد   

  : ارالؼ  س مع ا   تًتك ا                         (ٜ السوهة. 
وإف أعااؾ   قوًة  شُسعُت هبا ال ع اء وال قراء احملياُت هس، كامرأٍة شقَتة وال ذبػد مػر 
 ق ي ؽبا مصاغب ا، ش ي شرصة أف أُن ق مر قػو  وأق ػي ؽبػا مػا تر ػد، وُأطػوِّع ؽبػا ن سػي كمػا  

 انولُت.كاف   عل عيل اؼبسلمُت 
لكننػػا أصػػبحنا   زمػػر مػػر  بلػػا منػػا شيػػه الِكػػَ  ال هبػػد هػػىت إهنػػاً لػػه مػػر أهنا ػػه  رعػػال، 
شػػالهر ماػػلوٌؿ هزوعسػػه وعيالػػه، أمػػا والد ػػه شػػال عالقػػة لػػه هبمػػا، ؼبػػاذا   وأ ػػر مػػا رزقنػػاه  مػػر 

 القوة  
ل هاعػة مػر دل  سػساو إهػالغ  وإف أعااؾ   منصباً شسسسايو أف تن و هه وَتؾ، شُأوصِّ

 :، قاؿ هاعسه إذل اؼبسلولُت الذ ر ل سااعيت أف ُأهاد    وأف ُأعامل   لوعه   
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٘ٹ  قځكٳ٢قځكٳ٢  َٳ ٘ٹ٭ځخٹٝ ٓٵتٴ  حٳادٳ١ڄحٳادٳ١ڄ  ٭ځخٹٝ ٓٵتٴنڂ ٓٵدٳ  ٚٳاقٹؿڄاٚٳاقٹؿڄا  نڂ ٓٵدٳعٹ ٘ٹ،  عٹ ْٹ ٘ٹ،َٹٝصٳا ْٹ ٕٵ  َٹٝصٳا ٕٵؾځِإ ٘ٴ  غٳؿځعٵتٴغٳؿځعٵتٴ  ٚٳِإ٫ٚٳِإ٫  زٳدٳحٳزٳدٳحٳ  ؾځِإ ٘ٴيځ {{  يځ

ٕٕٕٕ
  

                                                           
 البخاري ومسل  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٕٔ
 هلية انولياء نيب نعي  عر اهر عمر ريي   عن ما ٕٕ
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لػيا ؽبػ   ػند اغببي  هذاته  يا و له، ننه ُ س ِّل مصػاحل النػاس اؼبسس ػع ُت الػذ ر 
 : أو عوف، وأي مسل   نٌد ؼبعاونة إنوانه اؼبسلمُت أصبعُت، قاؿ

ٔٴ  }} َٹ ُٴ٪ٵ ٔٴايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ِٔ  ايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ًڃ ِٔيٹ َٹ ُٴ٪ٵ ًڃ ِٕ  يٹ ٝٳا ٓٵ ِٕنځايڃبٴ ٝٳا ٓٵ ٘ٴ  ٜٳػٴدټٜٳػٴدټ  نځايڃبٴ ٘ٴبٳعٵكٴ {{بٳعٵكٶا بٳعٵكٶا   بٳعٵكٴ
ٕٖٕٖ
  

ومنذ أف ت صَّد هنياننا مر هع ه، هد ت اؼبااكل اليت ليا ؽبا هد عنػدان، ش ػذا هنيػاف 
 : اؼبلمات، قاؿ واهد، شُنعاوف هع نا ونساعد هع نا  

ٕٻ  }} ٕٻِإ ٓٻ١ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ِإ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٖٳا  ٜٴسٳ٣ٜٴسٳ٣  غڂسٳؾڄاغڂسٳؾڄا  ايڃذٳ ٖٹسٴ ٖٳاظځا ٖٹسٴ ٔٵ  ظځا ٔٵَٹ ٗٳا،  َٹ ٓٹ ٗٳا،بٳاطٹ ٓٹ ٗٳا  بٳاطٹ ٓٴ ٗٳاٚٳبٳاطٹ ٓٴ ٔٵ  ٚٳبٳاطٹ ٔٵَٹ ٖٳا،  َٹ ٖٹِس ٖٳا،ظځا ٖٹِس ٖٳا  ظځا ٖٳاأځعٳدٻ ٘ٴ  أځعٳدٻ ٘ٴايًَّ ًَّ ٔٵ  اي ُٳ ٔٵيٹ ُٳ   يٹ

ِٳ ِٳأځطڃعٳ ّٳ،  أځطڃعٳ ّٳ،ايڀَّعٳا ّٳ،  ٚٳأځؾڃػٳ٢ٚٳأځؾڃػٳ٢  ايڀَّعٳا ّٳ،ايطٻ٬ ٌِ  ٚٳؾٳ٢َّٚٳؾٳ٢َّ  ايطٻ٬ ٝٵ ٌِبٹايَّ ٝٵ ٓٻاعٴ  بٹايَّ ٓٻاعٴٚٳاي ّٷ  ٚٳاي ٝٳا ّٷْٹ ٝٳا {{  ْٹ
ٕٕٗٗ

  

 و  روا ة أنرى:
ٔٵ  }} ُٳ ٔٵيٹ ُٳ ِٳ  ّٳ،ّٳ،ايڃهځ٬ايڃهځ٬  ٕٳٕٳأځ٫أځ٫  يٹ ِٳٚٳأځطڃعٳ ّٳ،  ٚٳأځطڃعٳ ّٳ،ايڀَّعٳا ٘ٹ  ٚٳبٳاتٳٚٳبٳاتٳ  ايڀَّعٳا ًَّ ٘ٹيٹ ًَّ ُٶا  يٹ ُٶاقځا٥ٹ ٓٻاعٴ  قځا٥ٹ ٓٻاعٴٚٳاي ّٷ  ٚٳاي ٝٳا ّٷْٹ ٝٳا {{  ْٹ

ٕٕ٘٘
  

 شصَّل هيوت اؼبؤمنُت، شقاؿ: وه رة الن  
  2626{{  يًػٝڀإيًػٝڀإ  ٚايسابعٚايسابع  يًكٝـ،يًكٝـ،  ٚؾساؽٚؾساؽ  يًُسأ٠،يًُسأ٠،  ٚؾساؽٚؾساؽ  يًسدٌ،يًسدٌ،  ؾساؽؾساؽ  }}

دهػػا، وال ػػراش كنا ػػة عػػر اللرشػػة هللسنػػا اليػػـو واؼبػػرأة أى لاوالهػػذا السقسػػي  ال ػػالمي 
لل ػيف، شمػاذا نصػنو لل ػيف ولػيا معنػا شػيلًا   قػاؿ: لػيا لكػ  شػأٌف أى ورشة شيه هيٌت و 

هػػػذلس، شقبػػػل أف  ػػػدنل ال ػػػيف البيػػػت أبرهعػػػُت  ومػػػاً  ػػػذه  إذل هنػػػاؾ منػػػدوٌب مػػػر وزارة 
انرزاؽ والسمو ر الؽبية هسمو ر هذا الرعل   ال ػًتة الػيت أي  شي ا،ومػاذا نكسػ  مػر ذلػس  

 :اغببي   قاؿ
ٍّقځقځ  ٢٢ًځًځعٳعٳ  ـٴـٴٝٵٝٵايكٳايكٳ  ٌٳٌٳخٳخٳدٳدٳ  ااذٳذٳإِِإ  }} ٍّٛ {{  ِِِِٗٗٛبٹٛبٹْٴْٴذٴذٴ  ٠ٹ٠ٹسٳسٳػؿٹػؿٹُٳُٳبٹبٹ  مٳمٳخسٳخسٳ  مٳمٳسٳسٳخٳخٳ  ااذٳذٳِٚإِٚإ  ٘٘شقٹشقٹسِِسبٹبٹ  ٌٳٌٳخٳخٳدٳدٳ  ٛ

ٕٕٚٚ
  

 وقاؿ   اغبد ث ارنر الذي ىُبي نا منه:

                                                           
 البخاري ومسل  عر عبد   هر قيا هنع هللا يضر ٖٕ
 صحي  اهر نزيبة ومسند أضبد عر أيب مالس انشعري ٕٗ
 ريي   عن ما مسند أضبد عر عبد   هر عمرو ٕ٘
   اػبرا اي) اننالؽ مكاـر   عبد هر عاهر عر ٕٙ
 روال الد لمي عر أنا هنع هللا يضر ٕٚ
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ٌٿ  }} ٌٿيٹهڂ ٞٵ٤ٺ  يٹهڂ ٞٵ٤ٺغٳ ٝٵتٴ  ايدٻاِزايدٻاِز  ٚٳشٳنځا٠ڂٚٳشٳنځا٠ڂ  شٳنځا٠ڄشٳنځا٠ڄ  غٳ ٝٵتٴبٳ ٝٳاؾځ١ٹ  بٳ ٝٳاؾځ١ٹايكٿ {{  ايكٿ
ٕٕٛٛ

  

هيػٌت مػر هيػوت اؼبسػلمُت ال البيت الذي ال  دنله ييٌف كيف  كوف هيسػًا  هػل  وعػد 
  دنله ييٌف، ال، نف زكاة انكل والارب   البيت الذي كبر شيه أف  دنل شيه ييٌف.

شإذا دل  وعد ييٌف، أحبث عر شقَت وُأطعمػه لوعػه  ، وأقػوؿ كمػا قيػل   هػق  ػيدان 
  علي:                                             (ٜ النساف. 

اغبمػػػد هلل شػػػبعنا، وو َّػػػو كػػػل واهػػػٍد منػػػا علػػػى ن سػػػه   الاعػػػاـ، ونصػػػف مػػػا  ابخونػػػه 
 لقونػػه، شبػػدالً مػػر ذلػػس أعاػػي ال قػػَت لقػػي هػػذا الاعػػاـ، شلػػو شعلنػػا ذلػػس ش ػػل  بقػػى شقػػٌَت   

تبحػػث  هػالدان   ال، وأنػت ُكػْل شقػط مػا وبسػػاج إليػه عسػمس، وال اكػل إذل أف سبسلػئ اؼبعػدة  
 عر شيء      ووَتل، وؼباذا ت و ن سس   هذا اؼبأذؽ   لكر كما قاؿ ه رة الن :

ّٷ ٫ ْأنٌ حت٢ جنٛع ٚإذا أنًٓا ٫ ْػبع  }} ّٷ ٫ ْأنٌ حت٢ جنٛع ٚإذا أنًٓا ٫ ْػبعحنٔ قٛ {{  حنٔ قٛ
ٕٜٕٜ

  

إذا شعلنا ذلس،شمر أ ر أيتينا اؼبرض، لكننا نال نا هذل السوعي ػات وهػذل السعليمػات، 
 القبي  صو  شحي   .: ))أقب  ولذلس قاؿ  يدان عبد الوهاب الاعران 

هػػػل  وعػػػد أهػػػٌد  نسسػػػ  للصػػػوشية و كػػػوف شػػػحيحًا   ال،  ر ػػػد أف يباػػػي هنػػػا وهنػػػاؾ 
وأيكل شقط، ال أبس، ولكر هب  أف  كوف لس نصيباً   مااركة انعػر والثػواب لسكػوف قػد 

 ا س دَت مر هؤالء انقواـ، وتكوف مع    ـو العرض واعبزاء.
 .يه النور الساطو ؼبر  دنله شوراً مر   شالن اؽ هو الباب الوا و، الذي ش

              واٌء   السر أو   العالنية، وكما قاؿ : 
ٌٴ  }} ٌٴؾځكٵ ٝٳ١ٹ  ؾٳدٳقځ١ٹؾٳدٳقځ١ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايطٿسٿايطٿسٿ  ؾٳدٳقځ١ٹؾٳدٳقځ١ٹ  ؾځكٵ ٝٳ١ٹايڃعٳ٬ْٹ ٌِ  ايڃعٳ٬ْٹ ٌِنځؿځكٵ ٌِ  ؾٳ٠٬ٹؾٳ٠٬ٹ  نځؿځكٵ ٝٵ ٌِايَّ ٝٵ ٗٳاِز  ؾٳ٠٬ٹؾٳ٠٬ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايَّ ٓٻ ٗٳاِزاي ٓٻ {{  اي

ٖٖٓٓ
  

 ف النساف قدوة شال هد أف  كوف له شيء ناهر ليسعل  منه وَتل و قسدي هه.شإف كا

  احلغنبد َُزهنب انغُئبداحلغنبد َُزهنب انغُئبد
                                                           

 اعبامو ننالؽ الراوي أدب السامو للخاي  ودر   دماق الهر عساكر عر أنا هنع هللا يضر  ٕٛ
 زاد اؼبعاد والبدا ة الهر كثَت ٜٕ
 هر السل ي عر عبد   هر مسعود السادس عار مر اؼباي  البلداد ة نيب طا ٖٓ
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      الص ة الثامنة:    : 
 ه رة الن : ش ؤالء  عملوف حبد ث
ٝٿ٦ٳ١ځ  ٚٳأځتٵبٹِعٚٳأځتٵبٹِع  }} ٝٿ٦ٳ١ځايطٻ ٓٳ١ځ  ايطٻ ٓٳ١ځايڃحٳطٳ ٗٳا   ايڃحٳطٳ ُٵحٴ ٗٳا تٳ ُٵحٴ {{تٳ

ٖٖٔٔ
  

 بعدل على ال ور ماذا أشعل شإذا شعلُت ذنباً، ش
  أعمل عماًل طيباً:                         (ٔٔٗ قاؿ  هود: 

ٍٳ  َٳاَٳا  }} ٍٳقځا ٘ٳ  ٫٫: : عٳبٵدٷعٳبٵدٷ  قځا ٘ٳِإيځ ٘ٴ  ِإ٫ِإ٫  ِإيځ ٘ٴايَّ ٔٵ  ضٳاعٳ١ٺضٳاعٳ١ٺ  ؾٹٞؾٹٞ  ايَّ ٔٵَٹ ٌٍ  َٹ ٝٵ ٌٍيځ ٝٵ ٚٵ  يځ ٚٵأځ ٗٳاٍز  أځ ٗٳاٍزْٳ ُٹطٳتٵ  ِإ٫ِإ٫  ْٳ ُٹطٳتٵطڂ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  َٳاَٳا  طڂ ٘ٹؾٳحٹٝؿځتٹ ٔٳ  ؾٳحٹٝؿځتٹ ٔٳَٹ   َٹ

ٝٿ٦ٳاتٹ ٝٿ٦ٳاتٹايطٻ ٔٳ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ايطٻ ٔٳٜٳطٵهڂ ٗٳا  ِإيځ٢ِإيځ٢  ٜٳطٵهڂ ًٹ ٗٳاَٹجٵ ًٹ ٔٳ  َٹجٵ ٔٳَٹ ٓٳاتٹ  َٹ ٓٳاتٹايڃحٳطٳ {{  ايڃحٳطٳ
ٖٕٖٕ
  

 سبس  الذنوب، مر كلمة واهدة شقط، شإذا عملُت ذنباً شماذا أشعل  فبحاة
على ال ور ُأ ارع إذل طاعة  ، أو ذكػر  ، أو ال ػسل ار هلل، أو أي عمػٍل صػاحٍل هلل، 

 لكي  ل ر رل    بحانه وتعاذل.

  خضاء انظبدلنيخضاء انظبدلني
ؽ الؽبية، وأصب  هبػذل انوصػاؼ القرآنيػة شمػا مكاشاتػه عنػد رب مر زبلَّق هبذل اننال
 ال  ة  له  الث مكاشآت:

  انقبلجخ انغُجخانقبلجخ انغُجخ
 :           اؼبكاشأة انوذل: 

 .... العاقبة الايبة   الدار ارنرة، وهسر اؼبآؿ
 اغبساب:وهي الدار اليت  بُت ه رة الن  أمرها شيقوؿ   أوؿ 

ِِ  ٜٴ٪ٵتٳ٢ٜٴ٪ٵتٳ٢  }} ْٵعٳ ِِبٹأځ ْٵعٳ ٌِ  بٹأځ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ ٝٳا  أځ ْٵ ٝٳاايدټ ْٵ ٔٵ  ايدټ ٔٵَٹ ٌِ  َٹ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ ٓٻاِز  أځ ٓٻاِزاي ّٳ  اي ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ،  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ،ايڃكٹ ٝٳا ٝٴؿٵبٳؼٴ  ايڃكٹ ٝٴؿٵبٳؼٴؾځ ٓٻاِز  ؾٹٞؾٹٞ  ؾځ ٓٻاِزاي ِٻ  ؾٳبٵػٳ١ڄ،ؾٳبٵػٳ١ڄ،  اي ِٻثٴ ٍٴ  ثٴ ٍٴٜٴكځا   ٜٴكځا

ٔٳ  ٜٳاٜٳا ٔٳابٵ ّٳ  ابٵ ّٳآدٳ ٌٵ: : آدٳ ٌٵٖٳ ٜٵتٳ  ٖٳ ٜٵتٳزٳأځ ٝٵسٶا  زٳأځ ٝٵسٶاخٳ ٌٵ  ؟؟  قځطُّقځطُّ  خٳ ٌٵٖٳ ِٷ  بٹوځبٹوځ  َٳسٻَٳسٻ  ٖٳ ِٷْٳعٹٝ ٍٴ  قځطُّ؟،قځطُّ؟،  ْٳعٹٝ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٘ٹ  ٫٫: : ؾځ ٘ٹٚٳايًَّ ًَّ   زٳبٿ،زٳبٿ،  ٜٳاٜٳا  ٚٳاي
                                                           

 عامو الًتمذي و نر الدارمي عر أيب ذر هنع هللا يضر ٖٔ
 مسند أيب  علي اؼبوصلي وارباؼ اػبَت اؼب رة للبوصَتي عر أنا هنع هللا يضر ٕٖ
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ٜٴ٪ٵ ٜٴ٪ٵٚٳ ٓٻاِع  بٹأځغٳدٿبٹأځغٳدٿ  تٳ٢تٳ٢ٚٳ ٓٻاِعاي ٝٳا  ؾٹٞؾٹٞ  بٴ٪ٵضٶابٴ٪ٵضٶا  اي ْٵ ٝٳاايدټ ْٵ ٔٵ  ايدټ ٔٵَٹ ٌِ  َٹ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ،  أځ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ٝٴؿٵبٳؼٴ  ايڃذٳ ٝٴؿٵبٳؼٴؾځ ٓٻ١ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  ؾٳبٵػٳ١ڄؾٳبٵػٳ١ڄ  ؾځ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ٍٴ  ايڃذٳ ٝٴكځا ٍٴؾځ ٝٴكځا ٘ٴ  ؾځ ٘ٴيځ   يځ

ٔٳ  ٜٳاٜٳا ٔٳابٵ ّٳ  ابٵ ّٳآدٳ ٌٵ: : آدٳ ٌٵٖٳ ٜٵتٳ  ٖٳ ٜٵتٳزٳأځ ٌٵ  قځطُّ؟قځطُّ؟  بٴ٪ٵضٶابٴ٪ٵضٶا  زٳأځ ٌٵٖٳ ٍٴ  قځطُّ؟،قځطُّ؟،  غٹدٻ٠څغٹدٻ٠څ  بٹوځبٹوځ  َٳسٻَٳسٻ  ٖٳ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٘ٹ  يځايځا: : ؾځ ًَّ ٘ٹٚٳاي ًَّ   َٳسٻَٳسٻ  َٳاَٳا  زٳبٿزٳبٿ  ٜٳاٜٳا  ٚٳاي

ٜٵتٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  قځطُّقځطُّ  بٴ٪ٵعٷبٴ٪ٵعٷ  بٹٞبٹٞ ٜٵتٴزٳأځ {{  قځطُّقځطُّ  غٹدٻ٠ڄغٹدٻ٠ڄ  زٳأځ
ٖٖٖٖ

  

ومسػػة واهػػدٍة   ع ػػنَّ  تُنسػػيه كػػل أنػػواع النعػػي ، وومسػػٍة واهػػدٍة   اعبنػػة تُنسػػيه كػػل 
 و ريػػػػػى عػػػػػن   هػػػػػ  الػػػػػذ ر  ُكػػػػػرم     الُعقػػػػػ :   ألػػػػػواف الاػػػػػقاء، شالػػػػػذ ر  ُكػػػػػرم    

           : 
 :ؽب  العاقبة الايبة اغبسنة عند  ، قاؿ ؽب  الدار الباقية، و 

ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٳ  ِإ ًَّ ٘ٳاي ًَّ ٝٳا  ٜٴعٵڀٹٜٞٴعٵڀٹٞ  اي ْٵ ٝٳاايدټ ْٵ ٔٵ  ايدټ ُٳ ٔٵيٹ ُٳ ٔٵ  ٜٴحٹبټٜٴحٹبټ  يٹ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ٔٳ  ٜٴعٵڀٹٜٞٴعٵڀٹٞ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٜٴحٹبټ،ٜٴحٹبټ،  ٫٫  ٚٳ ٔٳايدٿٜ ٔٵ  ِإ٫ِإ٫  ايدٿٜ ٔٵَٳ ٔٵ  ٜٴحٹبټ،ٜٴحٹبټ،  َٳ ُٳ ٔٵؾځ ُٳ   ؾځ

ٙٴ ٙٴأځعٵڀځا ٘ٴ  أځعٵڀځا ٘ٴايًَّ ًَّ ٔٳ  اي ٔٳايدٿٜ ٘ٴ   ؾځكځدٵؾځكځدٵ  ايدٿٜ ٘ٴ أځحٳبٻ {{أځحٳبٻ
ٖٖٗٗ

  

دبػا  ، نف هػؤالء هػ  وقػود النػارهػل أورل وأمر كػا   الػدنيا  الن هل نسسياو أف نصل
  : اقًتشت أ د    مر نل  العباد                   (ٕٗ البقرة  ... 

ننػه دعػا لنػا   ارنػرة أبف  الريوافلكر   قد أنع  علينا لليباف، ونلو علينا ِنلَو 
 ععل لنا العاقبة الايبة ولنا اعبناف.

  اجلنخ يُمبيهىاجلنخ يُمبيهى
 :         أة الثانية: اؼبكاش

وعػػدف  عػػٍت القامػػة، أي  قيمػػوف شي ػػا، وهنػػاؾ هػػي  إظبػػه عػػدف، ولكػػر كلمػػة )عنػػات 
 عدف  لكل أنواع اعبنات اليت ععل ا     اعبنة، نهن   قيموف شي ا نالد ر شي ا أهدا.

     : 
ولكػػػر زوعػػػيت الػػػيت كانػػػت معػػػي، وأوالدي، ش ػػػل  وهػػػذا أوؿ إكػػػراـ أف  ػػػدنلوا اعبنػػػة،

أكوف   اعبنة  ػعيداً وأتػنعَّ  وهػ    النػار  أو هػ    درعػة وػَت درعػيت  شػأان أر ػد أف نكػوف 
                                                           

 صحي  مسل  ومسند أضبد عر أنا هنع هللا يضر ٖٖ
 شع  اليباف للبي قي عر عبد   هر مسعود  ٖٗ
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 شقاؿ:  مو هع نا، نعير   مكاف واهد كما كنا نصنو   الدنيا، ولذلس طمأننا  
                   ::  

 كل   مو هع   ، هو وآلؤل وأهناؤل وذر سه وزوعسه.  فشيكونو 
 ىباطبنا   شيقوؿ:

                                                         
                                             ( الزنرؼ .. 

 : دؾ    د زوعسس، ما هذا  إكراماً مر   نهباب   وأص ياء  ، قاؿ 
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٳ  ِإ ًَّ ٘ٳاي ًَّ ٜٳ١ځ  ٜٳسٵؾځعٴٜٳسٵؾځعٴ  اي ٜٳ١ځذٴزٿ ِٔ  ذٴزٿ َٹ ُٴ٪ٵ ِٔايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٘ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ ٘ٹ،دٳزٳدٳتٹ ٕٵ  دٳزٳدٳتٹ ٕٵٚٳِإ ٘ٴ  نځاْٴٛانځاْٴٛا  ٚٳِإ ٘ٴدٴْٚٳ ٌِ،  ؾٹٞؾٹٞ  دٴْٚٳ ُٳ ٌِ،ايڃعٳ ُٳ ِٵ  يٹتٳكځسٻيٹتٳكځسٻ  ايڃعٳ ِٗ ِٵبٹ ِٗ ٘ٴ  بٹ ٓٴ ٝٵ ٘ٴعٳ ٓٴ ٝٵ ، ، عٳ

ٔٳ: " : " قځسٳأځقځسٳأځ  ِٻِٻثٴثٴ ٔٳٚٳايَّرٹٜ ٓٴٛا  ٚٳايَّرٹٜ َٳ ٓٴٛاآ َٳ ِٵ  آ ٗٴ ِٵٚٳاتٻبٳعٳتٵ ٗٴ ِٵ  ٚٳاتٻبٳعٳتٵ ٗٴ ٜٻتٴ ِٵذٴزٿ ٗٴ ٜٻتٴ ٍٕ  ذٴزٿ ٍٕبٹِإميٳا ٓٳا  بٹِإميٳا ٓٳاأځيڃحٳكڃ ِٵ  أځيڃحٳكڃ ِٗ ِٵبٹ ِٗ ِٵ"   بٹ ٗٴ ٜٻتٳ ِٵ" ذٴزٿ ٗٴ ٜٻتٳ {{ذٴزٿ
ٖٖ٘٘

  

شلػػ   سػػسايعوا أف  عملػػوا مثػػل عملػػه، والػػدنيا أنػػذ   قلػػيال، ولكػػن   كػػانوا وبػػاشهوف 
لزكػػػاة وعلػػػى علػػػى ال ػػػرا حل ان ا ػػػية، وهػػػذا هػػػو اؼب ػػػ ، أف وبػػػاشهوا علػػػى الصػػػالة وعلػػػى ا

ان ا ػػػيات ال ػػػالمية، لكػػػر دل  عملػػػوا انعمػػػاؿ الصػػػاغبة الػػػيت توصػػػل   إذل هػػػذل الػػػدرعات 
إذل درعسه ومكانسه   اعبنة هىت هبمو للػه، نهنػا أرض شػرح و ػرور،   الُعلى، شَتشع    
 ليا شي ا ُهزف.

  شم رد أف  دنل الرعل اعبنة هبد كما قاؿ  :                  (ٙٙ الػرضبر 
 :تن    عٍت زُبرج اؼباء لس أنت نصيصاً 

  شياػػرب مػػر العػػُت انوذل شيػػذه  عنػػه اغبُػػزف، شيقػػوؿ:  -                  
            (ٖٗ شاطر . 

 و ارب مر العُت الثانية شيه ر عليه ن رة النعي . -
     روٍر دا ٍ  ومسصلشال  وعد أهٌد   اعبنة وبزف، ش    

أف ال  وعػػد أهػػٌد   اعبنػػة  ػػرى مػػر هػػو أعلػػى منػػه، ؼبػػاذا   ولػػذلس مػػر هكمػػة   
                                                           

 لقدر للبي قي ،ومعادل السنز ل ت سَت البلوي عر اهر عباس ريي   عن ماالق اء وا ٖ٘
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ال  ر ػد أف  هىت ال وبزف و قوؿ: ؼباذا دل أكر مع    ولكر  رى مر هػو ربسػه لي ػرح، شػاهلل 
، ش ػو  يػ وكلنػا  ر ػد أف  كػوف   درعػٍة واهػدٍة مػو اغبب   وال وػ  ،  كوف شي ا ُهزٌف وال هػ

 :شرَّهنا وقاؿ 
ُٳسٵ٤ٴ  }} ُٳسٵ٤ٴايڃ ٔٵ  َٳعٳَٳعٳ  ايڃ ٔٵَٳ {{أځحٳبٻ أځحٳبٻ   َٳ

ٖٖٙٙ
  

 كبر كلنا كببه، ولكر اغب  الذي  قوؿ عليه:
ٔٴ  ٫٫  }} َٹ ٔٴٜٴ٪ٵ َٹ ِٵ،  ٜٴ٪ٵ ِٵ،أځحٳدٴنڂ ٕٳ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  أځحٳدٴنڂ ٕٳأځنڂٛ ٘ٹ  أځحٳبٻأځحٳبٻ  أځنڂٛ ٝٵ ٘ٹِإيځ ٝٵ ٔٵ،  ِإيځ ٔٵ،َٹ ٙٹ،  َٹ ٙٹ،ٚٳيځدٹ ٙٹ،  ٚٳيځدٹ ٚٳايٹدٹ ٙٹ،ٚٳ ٚٳايٹدٹ ٓٻاِع  ٚٳ ٓٻاِعٚٳاي ُٳعٹنيٳ  ٚٳاي ُٳعٹنيٳأځدٵ {{  أځدٵ

ٖٖٚٚ
  

  شنكػػوف هنػػاؾ مػػو ر ػػوؿ  ،   أي مكػػاف:                                   
                                (ٜٙ وهػػل كػػل واهػػد مػػن     مكػػاف  ال،   النسػػاء

 .كل   مو هع      هيِّ اننبياء واؼبر لُت، وُقرٌة العُت مو  يد اننبياء واؼبر لُت 

  يف خذيزهىيف خذيزهى  ادلالئكخادلالئكخ
        اؼبكاشأة الثالثة:          : 

اؼبال كػػة الػػذ ر دل  عصػػوا   طرشػػة عػػُت، ودل  سزوعػػوا، ودل  سػػعوا للػػرزؽ، وال أكلػػوا وال 
 شرهوا وال انموا، وهيا   كل ا   طاعة  ،  كونوا ُندَّاماً لنا.

   أرأ س  إع از  
    ونُذن  ونلع  ونس و شنحر نناـ وككل ونل و

وهػػػػؤالء ال  عصػػػػوف   مػػػػا أمػػػػره  و  علػػػػوف مػػػػا  ػػػػؤمروف، وال  نػػػػاموف وال أيكلػػػػوف وال 
 اػػرهوف وال  سزوعػػوف مػػر غبهػػة أف نلق ػػ   ، وعمػػره  طػػواؿ الػػدنيا كل ػػا، ولػػيا  ػػسُت أو 

 : أف ىبدموان، قاؿ  بعُت مثلنا، ومو ذلس أيمره    
ٌٵ  }} ٌٵٖٳ ٕٳ  ٖٳ ٕٳتٳدٵزٴٚ ٍٳ  تٳدٵزٴٚ ٚٻ ٍٳأځ ٚٻ ٔٵ  أځ ٔٵَٳ ٌٴ  َٳ ٌٴٜٳدٵخٴ ٓٻ١ځ  ٜٳدٵخٴ ٓٻ١ځايڃذٳ ٔٵ  ايڃذٳ ٔٵَٹ ًڃِل  َٹ ًڃِلخٳ ٘ٹ؟   خٳ َّت ٘ٹ؟ اي َّت ٘ٴ : : قځتايڂٛا قځتايڂٛا   اي َّت ٘ٴ اي َّت ٘ٴ   اي ٘ٴ ٚٳزٳضٴتٛيڂ ِٴ،   ٚٳزٳضٴتٛيڂ ًځت ِٴ، أځعٵ ًځت   أځعٵ

ٍٳ ٍٳقځا ٍٴ  ::قځا ٚٻ ٍٴأځ ٚٻ ٔٵ   أځ ٔٵ َٳت ٌٴ   َٳت ٌٴ ٜٳتدٵخٴ ٓٻت١ځ   ٜٳتدٵخٴ ٓٻت١ځ ايڃذٳ ٔٵ   ايڃذٳ ٔٵ َٹت ًڃتلِ   َٹت ًڃتلِ خٳ ٘ٹ   خٳ َّت ٘ٹ اي َّت ٕٳ،   ايڃؿڂكځتسٳا٤ٴ ايڃؿڂكځتسٳا٤ٴ   اي ٗٳتادٹسٴٚ ُٴ ٕٳ، ٚٳايڃ ٗٳتادٹسٴٚ ُٴ ٔٳ   ٚٳايڃ ٔٳ ايَّترٹٜ ِٵ   تٴطٳتدټ تٴطٳتدټ   ايَّترٹٜ ِٗت ِٵ بٹ ِٗت   بٹ

                                                           
 البخاري ومسل  عر عبد   هر مسعود هنع هللا يضر ٖٙ
 البخاري ومسل  عر أنا هنع هللا يضر ٖٚ
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ٜٴتٻكځ٢  ايجټػٴٛزٴ،ايجټػٴٛزٴ، ٜٴتٻكځ٢ٚٳ ِٵبٹبٹ  ٚٳ ِٵِٗ ٙٴ،   ِٗ ُٳهځتاِز ٙٴ، ايڃ ُٳهځتاِز ُٴتٛتٴ   ايڃ ٜٳ ُٴتٛتٴ ٚٳ ٜٳ ِٵ   ٚٳ ٖٴ ِٵ أځحٳتدٴ ٖٴ ٘ٴ   أځحٳتدٴ ٘ٴ ٚٳحٳادٳتٴت ٞ   ٚٳحٳادٳتٴت ٞ ؾٹت ٙٹ،   ؾٹت ٙٹ، ؾٳتدٵِز ٗٳتا   ٜٳطٵتتٳڀٹٝعٴ ٜٳطٵتتٳڀٹٝعٴ   ٫٫  ؾٳتدٵِز ٗٳتا يځ   يځ

ٍٴ  قځكٳا٤ٶ،قځكٳا٤ٶ، ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٘ٴ  ؾځ َّ ٘ٴاي َّ ٔٵ    اي ُٳ ٔٵيٹ ُٳ ٔٵ  ٜٳػٳا٤ٴٜٳػٳا٤ٴ  يٹ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٘ٹَٳ٥٬ٹهځتٹ ِٵ : : َٳ٥٬ٹهځتٹ ٖٴ ِٵ ا٥ٵتٴتٛ ٖٴ ِٵ،   ا٥ٵتٴتٛ ٖٴ ٝټتٛ ِٵ، ؾځحٳ ٖٴ ٝټتٛ ٍٴ   ؾځحٳ ٍٴ ؾځتٳكڂتٛ ُٳ٥٬ٹهځت١ڂ   ؾځتٳكڂتٛ ُٳ٥٬ٹهځت١ڂ ايڃ : : ايڃ

ٔٴ ٔٴْٳحٵ ٕٴ  ْٳحٵ ٕٴضٴهَّا ُٳا٥ٹوځ،  ضٴهَّا ُٳا٥ٹوځ،ضٳ ٔٵ  ٚٳخٹريٳتٴوځٚٳخٹريٳتٴوځ  ضٳ ٔٵَٹ ًڃكٹتوځ،   َٹ ًڃكٹتوځ، خٳ ْٳتا أځأځ  خٳ َٴسٴ ْٳتا ؾځتٳأڃ َٴسٴ ٕٵ  ؾځتٳأڃ ٕٵأځ ٞٳ   أځ ٞٳ ْٳتأڃتٹ ِٳ   ٤ٹ٤ٹٖٳت٪ٴ٫ ٖٳت٪ٴ٫   ْٳتأڃتٹ ِّ ٓٴطٳت ِٳ ؾځ ِّ ٓٴطٳت ِٵ؟   ؾځ ِٗ ٝٵ ًځت ِٵ؟ عٳ ِٗ ٝٵ ًځت   عٳ

ٍٳ ٍٳقځا ِٵ: : قځا ٗٴ ْٻ ِٵِإ ٗٴ ْٻ ٕٳ  ٫٫  ٜٳعٵبٴدٴْٚٹٞ،ٜٳعٵبٴدٴْٚٹٞ،  عٹبٳادٶاعٹبٳادٶا  نځاْٴٛانځاْٴٛا  ِإ ٕٳٜٴػٵِسنڂٛ ٝٵ٦ٶا،  بٹٞبٹٞ  ٜٴػٵِسنڂٛ ٝٵ٦ٶا،غٳ ِٵ   ٚٳتٴطٳدټٚٳتٴطٳدټ  غٳ ِٗت ِٵ بٹ ِٗت ٜٴتٻكځت٢   ايجټػٴتٛزٴ، ايجټػٴتٛزٴ،   بٹ ٜٴتٻكځت٢ ٚٳ   ٚٳ

ِٵ ِٗتت ِٵبٹ ِٗتت ٙٴ،  بٹ ُٳهځتتاِز ٙٴ،ايڃ ُٳهځتتاِز ُٴتتٛتٴ  ايڃ ٜٳ ُٴتتٛتٴٚٳ ٜٳ ِٵ  ٚٳ ٖٴ ِٵأځحٳتتدٴ ٖٴ ٘ٴ  أځحٳتتدٴ ٘ٴٚٳحٳادٳتٴتت ٙٹ،  ؾٹتتٞؾٹتتٞ  ٚٳحٳادٳتٴتت ٙٹ،ؾٳتتدٵِز ٗٳتتا  ٝعٴٝعٴٜٳطٵتتتٳڀٹٜٳطٵتتتٳڀٹ  ٫٫  ؾٳتتدٵِز ٗٳتتايځ ٍٳ  قځكٳتتا٤ٶ،قځكٳتتا٤ٶ،  يځ ٍٳقځتتا : : قځتتا

ِٴ ِٗ ِٴؾځتٳأڃتٹٝ ِٗ ُٳ٬  ؾځتٳأڃتٹٝ ُٳ٬ايڃ ٓٵدٳ  ٥ٹهځ١ڂ٥ٹهځ١ڂايڃ ٓٵدٳعٹ ٕٳ  ذٳيٹوځ،ذٳيٹوځ،  عٹ ٝٳدٵخٴًڂٛ ٕٳؾځ ٝٳدٵخٴًڂٛ ِٵ  ؾځ ِٗ ٝٵ ًځ ِٵعٳ ِٗ ٝٵ ًځ ٔٵ  عٳ ٔٵَٹ ٌٿ  َٹ ٌٿنڂ ّٷ  بٳابٺبٳابٺ  نڂ ّٷ" ضٳ٬ ِٵ  " ضٳ٬ ٝٵهڂ ًځ ِٵعٳ ٝٵهڂ ًځ ُٳا  عٳ ُٳابٹ ِٵ  بٹ ِٵؾٳبٳسٵتٴ   ؾٳبٳسٵتٴ

ِٳ ٓٹعٵ ِٳؾځ ٓٹعٵ {{" " ايدٻاِزايدٻاِز  عٴكڃبٳ٢عٴكڃبٳ٢  ؾځ
ٖٖٛٛ

  

  وهعد ربية اؼبال كة ا  ربيػة  :                                             
 ػػُيحيي   و سػػل  علػػي  ، ؼبػػاذا  نف هػػؤالء اتصػػ وا  شاؼبال كػػة  ػػسحيي  ، و   انهػػزاب ٗٗ)

 هص ات اؼبؤمنُت.
مثػػل هػػذل ارميت ال ربسػػاج لػػدرس كالػػذي عملنػػال، ولكػػر ربسػػاج أف الواهػػد منػػا   ػػع ا 

الارط الذي  ن ذل  نسقػل للاػرط الػذي هعػدل،  أماـ عينيه و بدأ لين ِّذ شروط ا شرطا شرطا، و 
كما كاف أصحاب ر وؿ     علوف، شإذا ا سو  الاػروط شيػا هاػرال ومي هنػال ننػه شػاز هبػذا 

 طبق ارميت، وانابقت عليه اؼبواص ات مر  الكرمي الذي وعد هه   انعر 
  الػذي أعػدَّل  لعبػزاء الكػرميمػر الػذ ر   ػوزوف أف نكػوف مػر أهل ػا، و  نسأؿ   

 عػػػل اػبػػػَتات، وأف وب هنػػػا حب هػػػه مػػػر اؼبعاصػػػي ف  وشقنػػػا أصبعػػػُت لؼبػػػر اتصػػػف هصػػػ ا ا، وأ
واؼبنكرات، وأف هبعلنا   هذا الزماف مؤ د ر حب رة الػرضبر، وال هبعػل للاػيااف وال لاشػرار 

ر مػػر الػػدنيا إذل ، ووب ػػا علينػػا وعلػػى أهنا نػػا وهناتنػػا وزوعاتنػػا اليبػػاف، هػػىت ن ِّػػعلينػػا  ػػلااانً 
 .ه رته وكبر مسلمُت، و ُلحقنا للصاغبُت

 وصلى   على  يدان   وعلى آله وصحبه و لَّ 

                                                           
 مسند أضبد واهر هباف عر عبد   هر عمرو ريي   عن ما ٖٛ
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  ٔٔعًإَُنخ انمهتعًإَُنخ انمهت: : 88
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لنػا صباعػة اؼبػؤمنُت رضبػة مػر  ، وهدا ػًة مػر  ، وشػ اءاً  القرآف الكرمي أر له   
مػوشقُت ونلنػا ريػا  ، وكنػا هعػد ذلػس   ارنػرة  مر  ، شػإذا  ػران علػى ُهػدال كنػا   الػدنيا

 مو الذ ر أنع  علي     مر النبيُت والصد قُت والا داء والصاغبُت وهُسر أوللس رشيقا.

  فنت انغبفهنيفنت انغبفهني
الػدنيا مػو  لولذلس قدـ القرآف لنا صباعة اؼبؤمنُت نصا   والية هػىت ال نن ػرؼ   هػذ

 ، والبعيد ر عر كسػاب  ، هػل نكػوف دا مػاً وأهػداً مػو اللاشلُت عر  ، والساهُت عر ذكر 
   ر وؿ   والذ ر معه.

 كلمة الناس مر النسياف، ولذلس عندما ىباط      القرآف و قوؿ:
               أي النا ػػُت هلل، والنا ػػُت لػػذكر  ، والنا ػػُت لكسػػاب  ، والنا ػػُت

 ، لكر نااهه لنا: لدعوة  يدان ر وؿ  
                    .وآمنوا  عٍت صدَّقوا ودهعوا 

شإذا نهران إذل مر هولنا   عادل الدنيا قبد أف أول  الناس   هذا الزماف وما قبلػه مػر 
شمػػر انزمػػاف تامػػلر قلػػوهب  للػػدنيا وز نس ػػا وزُنرش ػػا ومػػا شي ػػا مػػر صػػنوؼ الػػنع  وأنػػواع الػػ ، 

مػػػر ال  امػػػلر إال إذا ملػػػس اؼبػػػاؿ   وإذا دل أيت اؼبػػػاؿ و قػػػلَّ عنػػػدل اؼبػػػاؿ تسلػػػَتَّ منػػػه  نػػػاسال
 ننه يبيل لؼبرء. انهواؿ، ننه ال  املر إال لؼباؿ، مو أف اؼباؿ ظُبيَّ ماالً 

شإما أف يبيل هه إذل عنة موالل إذا وشقه مػوالل ال ػسخدامه شيمػا وُبػ    و ريػال، وإمػا 
إذل ع ػػػنَّ  والعيػػػاذ لهلل لػػػو ا ػػػسخدـ هػػػذا ؼبػػػاؿ   مػػػا  ُل ػػػ    مػػػر اؼبخػػػدرات أف يبيػػػل هػػػه 

 واؼبسكرات واػبمور والرل والزان وما شاهه ذلس، لكر الناس أولب   يبيل إذل ؼباؿ.

                                                           
 ـٕٙٔٓ/٘/ٖهػ ٖٚٗٔمر رع   ٕٙ –هل ا ة  -اؼبنيا  ٔ
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ومػػر النػػاس مػػر  امػػلر إذل اؼبنصػػ  واعبػػال الػػذي شيػػه، و هػػر أنػػه  ػػُيخلَّد   هػػذا  -
 ج منه.اؼبنص  ولر  سخلَّى عنه، أو لر ىبر 

هبػػػ ، و ػػػرى أف هولػػػه ُعصػػػبة  ومػػػن   مػػػر  امػػػلر إذل انوالد الػػػذ ر رزقػػػه    -
 ه شيكونوف ُشلله الااول.نه و قومو ن يعينو 

  هػػؤالء وهػػؤالء مػػاذا قػػاؿ ؽبػػ  رهبػػ                             (ٕٛ هػػ   انن ػػاؿ
 شسنة لك  إذا كانوا هبذل الكي ية.

  د أف  كونوا نعمة شماذا ن عل وكبر نر 
قبعل   و ا ل ُمعينة لنا على طاعة  ، وعلػى هلػوغ الريػا الػذي نسمنػال مػو هبيػ    

 : ومصا ال، والصحاهة اؼبباركُت الذ ر كانوا معه، ولذلس قاؿ 
ِٳ  }} ِٳْٹعٵ ٍٴ  ْٹعٵ ُٳا ٍٴايڃ ُٳا ٌِ  َٳعٳَٳعٳ  ايؿٻايٹحٴايؿٻايٹحٴ  ايڃ ٌِايسٻدٴ {{  ايؿٻايٹِحايؿٻايٹِح  ايسٻدٴ

ٕٕ
  

ا وُببػػه  ، وشيمػػا  ُبيحػػه لػػه كسػػاب  ، ولػػر  ُن قػػه   ؼبػػاذا  ننػػه  يسػػسخدـ اؼبػػاؿ شيمػػ
والػػػذ ر اطمػػػأنوا للمػػػاؿ ، مصػػػرٍؼ هنػػػى عنػػػه شػػػرع  ، ولػػػذلس أ ػػػٌت عليػػػه ه ػػػرة اغببيػػػ  

   ولػػػػاوالد وللمناصػػػػ ، قػػػػاؿ ؽبػػػػ    وقػػػػاؿ لنػػػػا:                                   
                  (ٜ ومػػر  قػػو   هػػذا اؼباػػ  و ناػػلل شمػػاذا عنػػه   اؼبنػػاشقوف      

                            (ٜ اؼبناشقوف. 

  عًإَُنخ ادلؤيننيعًإَُنخ ادلؤينني
 ودباذا  املر اؼبؤمنوف  كما قاؿ لنا     ارميت اليت هُت أ د نا:

                           : 
شػػيء   الػػدنيا، نف هػػذا  ال تامػػلر قلػػوهب  ال لؼبػػاؿ وال لنوالد وال دبنصػػ  وال أبي 

لػػػذكرل عػػػل وعػػػال، شكػػػانوا مػػػر  إذا وشق ػػػ    ... ودبػػػاذا تامػػػلر قلػػػوهب   كلػػه زا ػػػل ... 
 كثَتاً والذاكرات، وؼباذ  املر الذاكر ر    

                                                           
 صحي  اهر هباف عر عمرو هر العاص هنع هللا يضر ٕ
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نف   معػػػه، وأف   لػػػر ىبُذلػػػه   أي أمػػػٍر، وأف    ػػػُي ّرِج عنػػػه كػػػل كػػػرب، وأف   
 ينُصػػػرل علػػػى مػػػر عػػػادال، وأف    سػػػوذلَّ صبيػػػو أمػػػورل   الػػػدنيا، وشػػػوؽ ذلػػػس شإنػػػه مػػػر أهػػػل 

 الن اة واعبنة العالية  ـو  لقى   عل   ُعالل.
 :                 الذي نر د أف ناملر إليه  وما الايء 

شقػط، شػذكر اللسػاف ذكػرل   ذكر   الذي تػنصم عليػه هػذل ار ػة لػيا ذكػر اللسػاف 
    قوله:                                      (ٗٔالسسبي  والسحميد والصػالة  زاب انه

على ه رة الن  واال سل ار وقراءة القرآف ... كل هذا ذكٌر هلل، شمر  ُػرد أف  ػذكر   ذكػراً  
ٍٴ  ٫٫  }}كثَتاً كما قاؿ ه رة الن : ٍٴٜٳصٳا ٘ٹ  َٹٔ ذٹنڃِسَٹٔ ذٹنڃِس  زٳطڃبٶازٳطڃبٶا  يٹطٳاْٴوځيٹطٳاْٴوځ  ٜٳصٳا َّ ٘ٹاي َّ  33{{  اي

كثَّػر الػذكر هػىت   شيكوف لسانه ذاكراً على الػدواـ، و سنقَّػل مػر ذكػر إذل ذكػر، و 
ال يبػػل النسػػاف، شلػػو ذكػػر حبالػػة واهػػدة شردبػػا يبػػلم و كػػلم، لكنػػس تسػػسل ر، شػػإذا مللػػت مػػر 
اال ػػػسل ار تػػػدنل علػػػى الصػػػالة علػػػى النػػػ  اؼبخسػػػار، ولػػػو شػػػعرت للًتانػػػي تػػػذكر   هػػػسالوة 

 قػػػاؿ   لنػػػا شيػػػه:  القػػػرآف، أو ُتسػػػبِّ    وربمػػػد   وُتكػػػ ِّ   .. ذكػػػر لللسػػػاف، وهػػػذا مػػػا
                                       (ٗٔ ل، ننػه ال  ن ػو اؼبلػل مػر ذكػر شال سب انهػزاب
ٕٻ  }}: لقوؿ هبي    ومصا ال  ، ٕٻؾځِإ ٘ٳ  ؾځِإ َّ ٘ٳاي َّ ٌټ  ٫٫  اي ُٳ ٌټٜٳ ُٳ ُّٛا  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ٜٳ ُٳ ُّٛاتٳ ُٳ {{  تٳ

ٗ 

  ركش اجلىاسذركش اجلىاسذ
 جبميو اعبوارح الػيت أوعػدها    هو ذكر   : لكر الذكر الذي  ُاملر القل 

 لإلنساف.
  أ٫ٚڄ: ذنس ايعنيأ٫ٚڄ: ذنس ايعني

                               (ٔٓٔ ونا : 

وتسػػدهر شي ػػا لكػػي  امػػلر القلػػ  إذل هػػد و إهػػداع صػػُنو  ، وإذل  ،تنهػػر   الكا نػػات 
 هذل اغبياة للس كمر والسدهمر.  كل ما كوَّنه لنا    إتقاف   

                                                           
  نر الًتمذي واهر ماعة عر عبد   هر ُهسر هنع هللا يضر ٖ
 البخاري ومسل  عر عا اة اهنع هللا يضر ٗ
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ػػػر  أصػػػاهت القلػػػ  اػباػػػية، وإذا ُأصػػػي  القلػػػ  مػػػر ناػػػية    ،وتػػػدهَّرالعبػػػد إذا شكَّ
ط رت الدموع مر العُت، والدموع إذا نزلت مر العُت ػباية   ش ذا أك  ذكػر للعػُت  ُثيب ػا 

 :عليه   عل   عالل، قاؿ 
ِٕعٳعٳ  }} ٓٳا ِٕٝٵ ٓٳا ُٳا  ٫٫  ٝٵ ٗٴ ُٳطټ ُٳاتٳ ٗٴ ُٳطټ ٓٻ  تٳ ٓٻاي ٔٷ: : ازٴازٴاي ٝٵ ٔٷعٳ ٝٵ ٔٵ  بٳهځتٵبٳهځتٵ  عٳ ٔٵَٹ ٝٳ١ٹ  َٹ ٝٳ١ٹخٳػٵ ٘ٹ،  خٳػٵ ٘ٹ،ايًَّ ٔٷ  ايًَّ ٝٵ ٔٷٚٳعٳ ٝٵ   ؾٹٞؾٹٞ  تٳحٵسٴعٴتٳحٵسٴعٴ  بٳاتٳتٵبٳاتٳتٵ  ٚٳعٳ

ٌِ ٌِضٳبٹٝ ٘ٹ   ضٳبٹٝ ٘ٹ ايًَّ ًَّ {{اي
٘٘

  

  ثاْٝاڄ: ذنس ا٭ذٕ:ثاْٝاڄ: ذنس ا٭ذٕ:

وت ق نػا    ،ذكِّران لهلللصلاء إذل كلمػات  ، والصػلاء لػدروس العلػ  الػيت تُػ كوف ل
السد دة اليت توصػلنا إذل  اء الذ ر  رشدوف إذل الارؽمد ر  ، والصلاء إذل الُنصحاء اغبك

.  
أنصػت وأ ػسمو إذل ؾبلػا  وأ ،أ سمو إذل القػرآفو أان على هالٍة مر هذل اغباالت، شل
  )))) أناو وأ سمو إذل النصيحة وأتقبل ا هقبوؿ هسر، وأقوؿ كما قػاؿ  ػيدان عمػر: وأ ،عل 

ٞٻ عٝٛب ْؿطٞ ٞٻ عٝٛب ْؿطٞزحِ اهلل اَسأڅ أٖد٣ إي    عالل.شانذف أصبحت هنا ذاكرة هلل عل (( ((   زحِ اهلل اَسأڅ أٖد٣ إي
  ثايجاڄ: ذنس ايًطإثايجاڄ: ذنس ايًطإ

أو  ،ذكػػر اللسػػاف   كػػل كلمػػة  قوؽبػػا اؼبػػرء للسخ يػػف عػػر إنوانػػه اؼبػػؤمنُت أو إ ػػعاده 
 مر قبل. ، وليا قاصراً على ماذكرانلمناعاًة غب رة   

أو إنسػاف عنػدل مصػاب ، نو ػة شكلمػا  هػذل ذكػر هلل إنساٌف مر حل أرشػو روهػه اؼبع
شسكػػوف   ،نػػه وقػػو هػذا اؼبصػػاب وأععلػػه ُ سػػلِّ  و ريػػى هق ػػاء  شػأقوؿ لػػه كلمػػات ُنن ػػف ع

ب وع ات النهػر هػُت هػذا علست   ؾبلا ُصل  وأنذت أُقرِّ ، أو كلما  هذل ذكر هلل 
هىت ولو كانػت ليلػة كاملػة شكأهنػا  ،نوة، شكلما  هذل كل ا ذكر هللوذاؾ ليصالحا و صَتا إ

 وف.كر شيك  قامة دمة هُت  دي مر  قوؿ للايءإ
، وأهػاوؿ عػداء ال ػالـ لي سِّسػوا لػل اؼبسػلمُتأأهارب شا عة مر الاا عات نارها أو 

قػػُت   رب العػػاؼبُت و  اػػق وال هػػاف ليهػػّل اؼبػػؤمنُت وا ة لغب ػػة واؼبنأرد مػػر اقسنعػػوا للاػػا ع
 . يد انولُت وارنر ر 

                                                           
 عامو الًتمذي والبي قي عر اهر عباس ريي   عن ما ٘
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الكػػالـ ولكػػر كػػل  ،ذكػػٌر للسػػاف، شلػػيا الػػذكر قاصػػراً شقػػط علػػى اؼبسػػبحة كػػل هػػذا
ولكػػر للار قػػة  ،عهمػػه إذا كػػاف أمػػٌر دبعػػروٍؼ أو هنػػٌي عػػر منكػػركػػ ل وأَ وأَ  ،لنػػوان اؼبػػؤمنُت

وصػػػحاهسه اؼببػػػاركُت ريػػػواف   تبػػػارؾ وتعػػػاذل ،  السػػػد دة الرشػػػيدة الػػػيت كػػػاف علي ػػػا النػػػ 
 علي   أصبعُت.

  زابعاڄ: ذنس ايٝد:زابعاڄ: ذنس ايٝد:

مػا معػي منػه نصػي  لل قػراء هػل أهسػا ا و كػوف  ،ال أقب  ا على ما معي مػر مػاؿأبف 
وتسػػاعد  ،شُسعاػػي للمحسػػاعُت وال قػػراء واؼبسػػاكُت ،واؼبسػػاكُت واحملسػػاعُت، أي أنػػه ذكػػر عاػػاء

هػىت  عػ م السكاشػل والػًتاه   ،وانذ أب دي اؼبسنُت والع زة واؼبريى هػُت اؼبسػلمُت ،ال ع اء
 شيما هُت ؾبسمو اؼبسلمُت أصبعُت.

    قولػػه:  أشػػار إليػػه  وهػػذا الػػذكر الػػذي ،مػػر عوارهنػػا لػػه ذكػػر شيكػػوف كػػل ُع ػػو
               : 

كػالعينُت أي  للامأنينػة   القلػ ، وهػو ذكػر اعبػوارح وانركػاف،  هذا الذكر هػو الػذي 
 واليد ر والرعلُت وال رج والبار. وانذنُت واللساف

  زمُمخ انغًإَُنخزمُمخ انغًإَُنخ
 ا  عٍت أف  املر القل  وماذ
مالػو عليػه و ػرال،  و عل  علػ  اليقػُت أف    ،و املر إذل أقدار   ، ثق    أف 

ليكػوف  ،ال ىبسػار إال انش ػل وانهسػر لػه   الػدنيا  يكوف عندل   دانلػه  قػُت أف   
 :مر السعداء  ـو لقاء  ، شيدنل   قوؿ   

                                                          
                                     (ٙ٘ النساء 

 اف:والامأنينة عندان صن 
ى وُهسػر السوكػل علػ ،والريا هق اء   ،وهي الثقة    طمأنينة نهل اليباف،   -

لطنػػاً غب ػػرة  ، وعػػدـ اؼبنازعػػة شيمػػا  ق ػػي هػػه و  ، وتسػػلي  كػػل انمػػور نػػاهراً 
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هػىت  صػل إذل اليقػُت أبف كػل  ،وعدـ شكا ة   علػى أمػٍر ق ػال إذل نلػق   ، 
  ، ننػػه مػػر   عػػل   عػػالل: مػػا هبر ػػه لػػه شيػػه اػبػػَت اغبسمػػي الػػذي ال منػػاص لػػه

                         (ٙٛ القصص. 

ونسػميه الاػرؾ اػب ػي،  ،مػر الاػرؾ أي أف الذي دل  صػل ؽبػذا اليقػُت عنػدل شػيء
ال إلػػه إال     ػ )دـ الناػػق هػػالهػػاهر، نف الاػػرؾ الهػػاهر  عػػٍت عػػولػػيا الاػػرؾ 
ومعػػػػذرًة    -لػػػَت  ، لكػػػػر الاػػػرؾ اػب ػػػي  عػػػٍت والسوعػػػه للعبػػػادة ل  ر ػػػوؿ  
وعػػػدـ الو ػػػوؽ   قبػػػوؿ الػػػدعاء وق ػػػا ه إذا  ،عػػػدـ الثقػػػة   أقػػػدار   -العبػػػارة 

ا  صػنعه معػي والاػكا ة للػَت   كػأف شيمػ  ػاـ   ادعوان   عل   عالل، أو 
ش ػػذا هػػو الاػػرؾ اػب ػػي الػػذي  ؼبػػاذا انسصػػٍت   لؼبػػرض  أو ؼبػػاذا اهػػسالن  قػوؿ: 

كػوف علػى  قػُت دّـٍ دبػر ال  لُ ػل وال وأف   ، نبلي علػى اؼبػؤمر أف  ُا ػر ن سػه منػه
، وهػو   ،وأعلػ  دبصػاغبنا مػر أن سػنا، أعلػ  هنػا منػا  ناـ وال انػذل  ػنٌة وال نػـو

 ر آل نا وأُم اتنا تبارؾ وتعاذل.وأره  هنا م
 نهنػػػا وهػػػي أعلػػػى،وأهػػػل مقػػػاـ ال قػػػاف، وهنػػػاؾ طمأنينػػػة نهػػػل مقػػػاـ الهسػػػاف،  -

   طمأنينة   مقاـ العياف:                                          
                                      (ٕٙٓ البقرة. 

 :نينة   مقاـ العيافش ذل طما ،وهذا كالـ  يدان إهراهي 
الامأنينػػة إال إذا عػػا ر  مقػاـ العيػػاف  ز ػػد مػر طمأنينػػة القلػػ ، والقلػػ  ال  امػلر سبػػاـو 

انكػػواف  صػػاه  هػػذا القلػػ  هبػػذل اغبقػػا ق الؽبيػػة الػػيت ععل ػػا ُتسػػَتِّ هػػذل  وكاشػػف  
 الدنية والعلية:

                                                        (ٖ٘ هػػػػػػذا ، شصػػػػػػلت
   :  اؼبقػػػػػػػاـ قػػػػػػػاؿ شيػػػػػػػه                                           

        (ٚ٘  هػػػد أف هباهػػػد  ولكػػػي  صػػػل النسػػػاف إذل الامأنينػػػة   مقػػػاـ ال قػػػاف شػػػالاننعػػاـ
 ػرال  العليه هعد ص اء قلبه هسياهة روهه   مقاـ العياف شػَتى مػا  ن سه هىت  س َ ل   

 النانروف شيز د اليقُت   قلبه هرب العاؼبُت  بحانه وتعاذل.
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  ثني اجلًبل واجلالل وانكًبلثني اجلًبل واجلالل وانكًبل
 البعحل  سأؿ شيقوؿ:

و قػػوؿ   أوؿ                 :     ػػورة الرعػػد  قػػوؿ
    ػػػػورة انن ػػػػاؿ:                                         (ٕ هنػػػػاؾ هػػػػل  انن ػػػػاؿ

إذا كػاف النسػاف   هالػة عػالؿ ونػوٍؼ وقبيػ  علػى ذلػس شنقػوؿ:   ت اد هُت هاتُت ار سُت
 إذا ذكر    ز د الوعل   قلبه.إنه مر   وناية مر البعد عر ه رة   ش
 ، لبسط مو موالل وكمػاؿ انُنػا مػو ه ػرة و اعر ل ،وإذا كاف اؼبرء   هالة صباؿ

    املر قلبه، شال  وعد تعارض،شإذا ذكر 
آ ػة و و  هالة الوعل و  هالػة اػباػية،  شآ ة انن اؿ   هالة اعبالؿ و  هالة اػبوؼ

وهػػي مػػا نسػػمي ا هالػػة    هالػػة الامأنينػػة واؽبػػدوء والسػػكينة واليقػػُت      ػػورة الرعػػد 
 اعبماؿ.
للحبيػػػ   وهػػػو ال  كػػػوف إال ،مػػػا الػػػذكر   هالػػػة الكمػػػاؿ ش ػػػذا ذكػػػر أهػػػل الوصػػػاؿأ

   شيػػػػه:اؼبصػػػػا ى والسػػػػادة انهػػػػداؿ، وهػػػػذا الػػػػذي قػػػػاؿ                            
        (ٜٔ ننػه  ػذكر    ،ش ػذل هالػة الكمػاؿ ورلِّ وع س كبو  ، ون رؾ لل ميػو، اننعػاـ
؛ ذكػر مػر الكا نػات  ػوال، وهػو الػذكر انعهػ  ، ولػيا   البػاؿ شػيءيا   الباؿ إال  ول

نسػأؿ ور ػوا مقػاـ ه ػرته   هػذا اؼبقػاـ،  وانهػداؿ الػذ ر   ػيدان ر ػوؿ  أهل الكمػاؿ؛ 
   .أف نكوف من   أصبعُت 

                     ت قنا أننا ك  اوكما
ر أن سنا وإنواننا على الدواـ نف اغببي  قاؿ لنا:  آبميت الُبارميت لنُباِّ

ٓٳؿِّسٴٚا  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٚٳبٳػٿسٴٚاٚٳبٳػٿسٴٚا  تٴعٳطٿسٴٚا،تٴعٳطٿسٴٚا،  ٚٳيځاٚٳيځا  ٜٳطٿسٴٚاٜٳطٿسٴٚا  }} ٓٳؿِّسٴٚاتٴ {{  تٴ
ٙٙ
  

وهنػػى عنػػه  ،عانػػ  السباػػَت ولػػيا لنػػا شػػأٌف جبانػػ  السن ػػَت الػػذي هنػػى عنػػه  شػػانًتان 
 .للنسبة للمؤمنُت  النذ ر الباَت

                                                           
 البخاري ومسل  عر أنا هنع هللا يضر ٙ
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  زفؼ اهلل نهًؤيننيزفؼ اهلل نهًؤينني
شي ػد اعبػوارح كل ػا  ،وأصب  على  قٍة دمٍة   موالل ،مر آمر هبذا اليباف الكامل لهلل

 و معصية  .الن ا أف تسوقه إذل ـبال ة   أتسوقه إذل طاعة  ، وال تنقاد له إذا أرادت 
 ،مػػا داـ ماػػى   هػػذا انمػػر الػػذي ذكػػػرانل ،هػػىت لػػو نبَّػػت الػػن ا هبػػد ه ػػا   لػػه

   شيدنل   ه ا  :                                (ٙٗ و ف . 
    ، ععل العصمة   اننبياء واؼبر لُت، والعصػمة هػي أف النػ  ال  ُ كِّػر   ذنػ

 .  ىبالف الرب  ، وال  قو   أي شيءوال ىبار   لله عي 
إميؾ أف تهر   وقٍت مر انوقػات أف اؼبعصػية سبػر علػى نػاطر نػ ٍّ مػر اننبيػاء، نف و 
 صا ال وط َّرل وهصَّنه مر ناور هىت اؼبعصية على القل .وا  انسارل 

    قولػػه:شكيػف ه                        (ٕٗ سػػه يمنع ػا عػػر نهػ َّ هػػدشع ا ل   و ػف 
   ننػػه قػػاؿ:صػػية هاشػػا هلل، ودل   ػػ م لؼبع                              (ٕٖ هلكنػػ  و ػػف 
تثبػػت اعبريبػػة عليػػه، ى  ػػيدان  عقػػوب، شأصػػبحت كػػوكزة مو ػػونػػاؼ عليػػه أهػػول  ،هػػ َّ هػػدشع ا

   شسيدان مو ى دشو الرعل اؼبصري دشعًة ن ي ة أي يبنعه شقػط:                     
 (ٔ٘ لكن ا صادشت الق اء. دل   رهه ودل   عل هه شيء وَت دشعة ن ي ة القصص 

وأمسػكت هػه مػر اػبلػف  ،دبالهسػه ثهشسيدان  و ف ه َّ هػدشع ا عنػه نهنػا كانػت مساػب
نف اؼبعصػػية ال زباػػر علػػى قلػػوب  ،مػػر أمام ػػا، ش ػػ َّ هػػدشع ا ودل   ػػ م لؼبعصػػية ننػػه كػػاف   ػػر
 اننبياء.

أو تسػػو ل الاػػيااف  ،لنسػػبة للمػػؤمنُت شقػػد زباػػر اؼبعصػػية مػػر و و ػػة الػػن الكػػر ل
غب ػػا ل ، وهػػذا مػػا  سػػمىوب هػػه ووب ػػا اعبػػوارح مػػر تن يػػذ ذلػػس علػػى الصػػدر، لكػػر   

   .ذبَِدَ  ال َأفْ  اْلِعْصَمةِ  ِمرَ  ِإفَّ )) :كما قيلالؽبي،  
 ،د نػػذؿ الػػن ا واؽبػػوىقػػ شػػإذا شكَّػػرت ن سػػه   اؼبعصػػية، شعنػػد السن يػػذ هبػػد   

 .ني  بٍ  مر ان باب  سببه مسب  ان باب  ،وه هه مر الوقوع   اؼبعصية
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  زالوح انغبفخزالوح انغبفخ
 ارح مػػػر ن سػػػ ا ُمسػػػخَّرة وُمذلَّلػػػةف الػػػذ ر وصػػػلوا إذل هػػػذا اليقػػػُت هبػػػدوف اعبػػػو و اؼبؤمنشػػػ

  وهينػػػة ولينػػػة   طاعػػػة رب العػػػاؼبُت:                                          
                                                        (ٕٖ شسلُت هذل  الزمر

ة و وذبػدها هينػة  ػ لة، هػل ذبػد هػذل انع ػاء   طاعػة   لػذَّة وهػال ،انع اء إذل طاعػة  
 وَته ، وع َّ عن ا نبينا شقاؿ: ال هبدها
ِٳ  ذٳامٳذٳامٳ  }} ِٳطځعٵ ِٕ  طځعٵ ِٕاِٱميٳا ٔٵ  اِٱميٳا ٔٵَٳ ٞٳ  َٳ ٞٳزٳقٹ ٘ٹ  زٳقٹ ٘ٹبٹايًَّ ِّ  زٳبٽا،زٳبٽا،  بٹايًَّ ًځا ِّٚٳبٹاِٱضٵ ًځا ٓٶا،  ٚٳبٹاِٱضٵ ٓٶا،دٹٜ ُٻدٺ  دٹٜ ُٴحٳ ُٻدٺٚٳبٹ ُٴحٳ ٝٽا  ٚٳبٹ ٝٽاْٳبٹ {{زٳضٴ٫ٛ زٳضٴ٫ٛ   ْٳبٹ

ٚٚ
  

ٔٵ  خٷخٷثٳ٬ثٳ٬  }} : وقاؿ ٔٵَٳ ٔٻ  َٳ ٔٻنڂ ٘ٹ  نڂ ٘ٹؾٹٝ ٚٳ٠ځ  ٚٳدٳدٳٚٳدٳدٳ  ؾٹٝ ًځا ٚٳ٠ځحٳ ًځا ِٕ  حٳ ِٕاِٱميٳا ٕٵ: : اِٱميٳا ٕٵأځ ٕٳ  أځ ٕٳٜٳهڂٛ ٘ٴ  ٜٳهڂٛ َّ ٘ٴاي َّ ٘ٴ  اي ٘ٴٚٳزٳضٴٛيڂ   أځحٳبٻأځحٳبٻ  ٚٳزٳضٴٛيڂ

ٝٵ ٝٵِإيځ ُٻا  ٘ٹ٘ٹِإيځ ُٻاَٹ ُٳا،  َٹ ٖٴ ٛٳا ُٳا،ضٹ ٖٴ ٛٳا ٕٵ  ضٹ ٕٵٚٳأځ ُٳسٵ٤ٳ  ٜٴحٹبٻٜٴحٹبٻ  ٚٳأځ ُٳسٵ٤ٳايڃ ٘ٴ  ٫٫  ايڃ ٘ٴٜٴحٹبټ ٘ٹ،   ِإ٫ِإ٫  ٜٴحٹبټ َّت ٘ٹ، يٹ َّت ٕٵ  يٹ ٕٵٚٳأځ ٙٳ   ٚٳأځ ٙٳ ٜٳهڃتسٳ ٕٵ  ٜٳهڃتسٳ ٕٵأځ ٞ   ٜٳعٴتٛدٳ ٜٳعٴتٛدٳ   أځ ٞ ؾٹت   ايڃهڂؿڃتسِ ايڃهڂؿڃتسِ   ؾٹت

ُٳا ُٳانځ ٙٴ  نځ ٙٴٜٳهڃسٳ ٕٵ  ٜٳهڃسٳ ٕٵأځ ٓٻاِز  ؾٹٞؾٹٞ  ٜٴكڃرٳفٳٜٴكڃرٳفٳ  أځ ٓٻاِزاي {{  اي
ٛ

 

ومػػػذاقاً   دانػػػل ذبػػػاو ف قلبػػػه، شي ػػػرح هػػػه ، هػػػالوة   دانلػػػه:هبػػػد للعمػػػل الصػػػاحل 
 و سسز د منه.

  غُجخغُجخاحلُبح اناحلُبح ان
يمػػة الػذ ر عملػوا هػذل انعمػػاؿ الصػاغبة دبحبػة وهروبػة وهاػوٍؽ وهلػذِّة عه لقػـوهػؤالء ا
 عػٍت الػدعاء   طػو  ؽبػ )وتعٍت كلمة               ماذا ؽب   ذ ق ا ؽب   ، 

   الػػدنيا، و ػػسكوف هيػػا   أ  ػػاً طيبػػة   هيػػا ،ؽبػػ  أبف    ػػي عل هيػػا   طيبػػة  ػػـو القيامػػة
   :  ش ػػي الػػدنيا قػػاؿ لنػػا                                                   

       (ٜٚ ما اغبياة الايبة  قاؿ ر وؿ   النحل : 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٘ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  َٴعٳاؾڄ٢َٴعٳاؾڄ٢  أځؾٵبٳحٳأځؾٵبٳحٳ  َٳ ْٹ ٘ٹ،بٳدٳ ْٹ ٓٶا  بٳدٳ َٹ ٓٶاآ َٹ ٘ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  آ ٘ٹ،ضٹسٵبٹ ٙٴ  ضٹسٵبٹ ٓٵدٳ ٙٴعٹ ٓٵدٳ ٘ٹ،  ٛتٴٛتٴقڂقڂ  عٹ َٹ ٛٵ ٘ٹ،ٜٳ َٹ ٛٵ ٘ٴ  حٹٝصٳتٵحٹٝصٳتٵ  ؾځكځدٵؾځكځدٵ  ٜٳ ٘ٴيځ ٝٳا   يځ ْٵ ٝٳا ايدټ ْٵ {{ايدټ

ٜٜ
  

، ش ذا ملخص اغبياة الايبػة، أف  لنيػه   خبػَتل وهػرل شػال يبػد  ػدل إذل  ػوال إال للعاػاء
                                                           

 ر العباس هر عبد اؼبال  هنع هللا يضرصحي  مسل  ومسند أضبد ع ٚ
 البخاري ومسل  عر أنا هنع هللا يضر ٛ
 صحي  اهر هباف والبي قي عر أيب الدرداء هنع هللا يضر ٜ
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وال يبدها ليأنذ شيلاً مر أهد، وليا شرطاً أف  كوف عندل ألوؼ مر انمػواؿ، ولكػر  ػدنل 
   قوؿ اغببي :

ِٻ  }} ٗٴ ًَّ ِٻاي ٗٴ ًَّ ٌٵ  اي ٌٵادٵعٳ ٍِ  ِزشٵمٳِزشٵمٳ  ادٵعٳ ٍِآ ُٻدٺ  آ ُٻدٺَٴحٳ {{نځؿځاؾڄا نځؿځاؾڄا   َٴحٳ
ٔٓٔٓ

  

لؽبناءة   قلبه كبو ن سػه ومػر  يبسعه   و ال وبساج شيلاً مر أهد، ، ش ـو هيومهرزؽ 
ُهسَّػاد ش ػذا أمػٌر هنػاؾ وإف كػاف  ،أعػداء، شلػيا لػه لنمػر  عوؽب  ومر يبوهن ، ويبسعػه   

:   ال هػػػد منػػػه، ولكػػػر اغبسػػػاد  سػػػواله  رب العبػػػاد                            
 ". َعِر الَِّذ َر َآَمُنواُو شَ دْ  َ  ِإفَّ  َ  " أو   القراءة اُننرى: اغب  ٖٛ)

  ارنرة شسكوف ؽب  اغبياة الايبػة اؽبانلػة   النعػي  اؼبقػي    عػوار الػرءوؼ الػرهي  أما 
 ، أف  يدان عبد   هر عباسوورد  : طػو  شػ رة   اعبنػة   منػزؿ  قاؿ   معٌت طػو
 .، وشروع ا   كل قصور اعبنةالن  
 :صلوات ريب وتسليماته عليه الن  قد  كوف إلي ا الشارة هقوؿو 
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٓٻ١ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ِإ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٗٳا  ؾٹٞؾٹٞ  ايسٻانٹبٴايسٻانٹبٴ  ٜٳطٹريٴٜٳطٹريٴ  يځػٳذٳسٳ٠ڄيځػٳذٳسٳ٠ڄ  ايڃذٳ ٗٳاظٹًِّ ٍّ  َٹا٥ٳ١ځَٹا٥ٳ١ځ  ظٹًِّ ٍّعٳا ٗٳا  ٫٫  عٳا ٗٳاٜٳكڃڀځعٴ {{  ٜٳكڃڀځعٴ

ٔٔٔٔ
  

 ،شل ػ  اغبيػاة الايبػة ػا،  صػل إذل هنا ػة نليباػي   نػل هػذل الاػ رة وال  سػسايو أف 
وا  ؽبػػ  دبػػا تاػػس يه  ،تػػدذل   قصػػره  ،اعبنػػة   نعػػيم   اؼبقػػدر ؽبػػ  مػػر شػػ رة طػػو   وؽبػػ

 ...  عٍت ُهسر اؼبرعو واؼبصَت ،انن ا وتلذم انعُت، وؽب  عند   ُهسر مآب
 ػـو العػػرض انكػػ    ػػيُباهي هبػ  اػبال ػػق  ػػـو القيامػة، و ػػي عل     ك ػي   أف  و 

 على مر الوع اء والعهماء   الدار ارنرة.أ
هػػػذل ار ػػػة، وأف  كرمنػػػا هبػػػذل العنا ػػػة، وأف تكػػػوف أهػػػل أف نكػػػوف مػػػر  نسػػػأؿ   

 هياتنا طيبًة   الدنيا، وأف  رزقنا عوار هبيبه   الدار ارنرة
  ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّ

                                                           
 صحي  اهر هباف والنسا ي عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٓٔ
 البخاري ومسل  عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٔٔ
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  َٔٔقُى ادلزمنيَقُى ادلزمني: : 99
ddddddddddddddddd 

الػػػػذي انسػػػػاران أزالً مػػػػر أهػػػػل عنسػػػػه،  اغبمػػػػد هلل رب العػػػػاؼبُت - بسػػػػمميحرلا نمحرلا هللا 
وكس  اليبػاف   قلوهنػا هقلػ  قدرتػه، وقػاؿ عػر ذلػس   نػَت كسػاٍب أنزلػه إذل  ،شخصَّنا هبدا سه

   هر سػػػػه:                          (ٕٕ والصػػػػالة والسػػػػالـ علػػػػى م سػػػػاح دار  ا ادلػػػػة
 :صلوات ريب وتسليماته عليهاعبناف الذي  قوؿ عر ن سه 

ٓٻ١ٹ  بٳابٳبٳابٳ  آتٹٞآتٹٞ  }} ٓٻ١ٹايڃذٳ ّٳ  ايڃذٳ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ،  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ،ايڃكٹ ٝٳا ٍٴ  ؾځأځضٵتٳؿڃتٹحٴ،ؾځأځضٵتٳؿڃتٹحٴ،  ايڃكٹ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٕٴ  ؾځ ٕٴايڃدٳاِش ٔٵ: : ايڃدٳاِش ٔٵَٳ ْٵتٳ؟  َٳ ْٵتٳ؟أځ ٍٴ  أځ ٍٴؾځأځقڂٛ ُٻدٷ،: : ؾځأځقڂٛ ُٻدٷ،َٴحٳ   َٴحٳ

ٍٴ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ َٹسٵتٴ،  بٹوځبٹوځ: : ؾځ َٹسٵتٴ،أڂ {{قځبٵًځوځ قځبٵًځوځ   حٳدٺحٳدٺ٭ځ٭ځ  تٳحٴتٳحٴأځؾڃأځؾڃ  ٫٫  أڂ
ٕٕ

  

ولرؾ علػػػى هػػػذا اغببيػػػ  الاػػػ يو الػػػذي وصػػػ سه أبنػػػه أشػػػ ق هنػػػا مػػػر  صػػػلى   و ػػػلَّ 
  اتنػػػا وقلػػػَت لنػػػا   شػػػانه: مػػػر آل نػػا وأُم علينػػػا أن سػػنا وأرهػػػ                    

                                                   (ٕٔٛ السوهػػػػػػػػػػػػة 
صػػلِّ و ػػلِّ  الل ػػ  ولرؾ عليػػه وعلػػى آلػػه انط ػػار وعلػػى صػػحاهسه انهػػرار وكػػل مػػر تػػبع   مػػر 
 اننيار إذل  ـو القرار، واععلنا مر صبلس   ومع   دبنَّس وش لس وعودؾ مي عز ز مي و ار.

وربػرم قلوهنػا ناػساؽ إذل لقػاء  ، ما كبر ُمقبلوف عليه مػر ال  ػل الؽبػي ل ذكر   
 نا إذل اعبنة اليت ع َّزها لنا  ، ولذلس كانت طر قة ر وؿ   ووصيسه للدعاة:ون و 

ٓٳؿِّسٴٚا  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٚٳبٳػٿسٴٚاٚٳبٳػٿسٴٚا  تٴعٳطٿسٴٚا،تٴعٳطٿسٴٚا،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٜٳطٿسٴٚاٜٳطٿسٴٚا  }} ٓٳؿِّسٴٚاتٴ {{  تٴ
ٖٖ
  

عبنػة واشػرح ؽبػ  النعػي  الػذي  س نػوف هػه   ا ،شعّرِش   لعبنػة ،مو أهل اعبنة ذبلاأنت 
 إذل اعبنة. ليز د شوق   إذل لقاء   

أف تػػػسكل  عػػػر النػػػار إذا عالسػػػَت انشػػػرار وإذا عالسػػػَت ال  ػػػار وتر ػػػد أف  إذا أردت
 الار ق القومي واؼبن   اؼبسسقي . زُبي    لَتععوا إذل   و سلكوف

                                                           
 ـٕٙٔٓ/٘/ٖهػ ٖٚٗٔمر رع   ٕٙ –ميانة  -اؼبنيا  ٔ
 صحي  مسل  ومسند أضبد عر أنا هنع هللا يضر ٕ
 البخاري ومسل  عر أنا هنع هللا يضر ٖ
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     القػرآف: لكر هؤالء القـو كمػا قػاؿ                             (ٙ   هػد  ال
  الدنيا، هػل  وعػد أهػٌد وب ػز  ػكر   أي مد نػة مػر اؼبػدف اعبد ػدة وال  وأف  عرشوها وه 
 سحرَّى عر موقعػه وعػر مسػاهسه وعػر ؿبسوميتػه وعػر مواصػالته  ال، ال هد أف عرؼ عنه شيلًا  

 .ليعرؼ كي ية الوصوؿ إليه
ال إلػػه إال اال     )، شػػال  وعػػد أهػػٌد  قػػوؿ اعبنػػة إف شػػاء   ذاهبػػُت إذلشػػنحر كلنػػا 

ش ػػػؤالء  ،إال و ػػػدنل اعبنػػػة، لكػػػر انهػػػل ال ػػػسقامة الػػػذ ر هػػػ  مثلنػػػا إف شػػػاء    ر ػػػوؿ  
  يدنلوف على ال ور.

 هاػيءربكػ  عليػه احملكمػة الؽبيػة  قػدو يسعرَّض إذل اغبساب، و  أما مر كاف عليه شيء
 :ة ىبرج مر العذاب و دنل اعبنة، قاؿ شيسعرَّض للعذاب، ولكر هعد شًت 

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٕٳ  َٳ ٕٳنځا ٘ٹنځ٬نځ٬  آخٹسٴآخٹسٴ  نځا ٘ٹَٹ ٘ٳ  ٫٫  َٹ ٘ٳِإيځ ٘ٴ،  ِإ٫ِإ٫  ِإيځ ٘ٴ،ايًَّ ٌٳ  ايًَّ ٌٳدٳخٳ ٓٻ١ځ   دٳخٳ ٓٻ١ځ ايڃذٳ {{ايڃذٳ
ٗٗ

  

نف هػذا أمػر  ،ال أ سايو أف أهـر أهداً من   مر اعبنة أهػداً   ال إله إال  )شكل أهل 
لعمػػػل الػػذي  سقبلػػػه     عػػل   عػػالل، لكػػػر الػػدرعات   اعبنػػة واؼبنػػػازؿ   اعبنػػة ش ػػذل ل

 لكر العمل وهدل ال  ُدنل اعبنة، قاؿ ،: 
ٌٴ  ٫٫  }} ٌٴٜٳدٵخٴ ِٵ  ٜٳدٵخٴ ِٵأځحٳدٴنڂ ٓٻ١ځ  أځحٳدٴنڂ ٓٻ١ځايڃذٳ ٘ٹ،  ايڃذٳ ًٹ ُٳ ٘ٹ،بٹعٳ ًٹ ُٳ ْٵتٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫: : قځايڂٛاقځايڂٛا  بٹعٳ ْٵتٳأځ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  أځ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ؟  زٳضٴٛ ٘ٹ؟ايًَّ ٍٳ  ايًَّ ٍٳقځا ْٳا،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ::قځا ْٳا،أځ ٕٵ  ِإ٫ِإ٫  أځ ٕٵأځ   أځ

ْٹٞ ُٻدٳ ْٹٜٞٳتٳػٳ ُٻدٳ ٘ٴ  ٜٳتٳػٳ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ٘ٴ  اي ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ُٳ١ٺ،  َٹ ُٳ١ٺ،بٹسٳحٵ ٌٍ  بٹسٳحٵ ٌٍٚٳؾځكٵ {{  ٚٳؾځكٵ
٘٘

  

وإكػػراـ  ، لكػػر مػػر عػػدؿ   عػػل    ،ل  ، وهرضبػػة  شػػنحر  ػػندنل اعبنػػة ه  ػػ
عالل  ي عل اؼبنازؿ   اعبنة على هس  العمل الذي عملنال، وننػاؿ هػه القبػوؿ مػر   عػل 

   عالل، ننه ليا كل عمل  يناؿ القبوؿ.

  َقُى اجلنخَقُى اجلنخ
عػػحل هنػػاء     اعبنػػة  ُعرشنػػا هعػػحل منػػازؽب  وه و واعبنػػة عنػػاٌف ال عػػدَّ ؽبػػا وال هػػدَّ ؽبػػا، 

 .             شيقوؿ:
                                                           

  نر أيب داود واغباك  عر معاذ هر عبل هنع هللا يضر ٗ
 مسند أضبد والا ان عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٘
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هػػد أف ُأدنػػل ن سػػي   عػػداد اؼبسقػػُت، شيكػػوف معػػي شػػيٌئ مػػر  شلكػػي أدنػػل اعبنػػة شػػال
وكػرَّـ   وع ػه عنػدما ُ ػلل عػػر   تقػوى   عػل   عػال، وتقػوى   كمػا قػاؿ المػاـ علػى

لقليػل، وال ػسعداد ليػـو والريا ل - عٍت للقرآف الكرمي  -نز ل السقوى العمل للس: ))السقوى
 .ش ذل ص ات اؼبسقُت    واػبوؼ مر اعبليل الرهيل،

أف  بسعػد النسػاف عمػا هنػى عنػه  ، وأف ُ سػارع   تن يػذ مػا  والسقوى لنسصار شػد د
 طلبه منه موالل 
و سػارع  ،ا ة مر هػذل انمػورو كوف معه وق ،و سقي اؼبعاصي وال   ،مروانلمر  عمل 

   الااعات والقرلت وعمل الصاغبات،  يكونوا  ـو القيامة مر أهل اعبنة العالية. 
 : يخرعوف مر القبور إذل القصور   اعبنة،  قوؿ شي   اغببي   صباعةمن   ش
َٳٸتٹٞ  }} ٔٵ أڂ َٹ ْٵبٳتٳ ايًځٸ٘ تٳعٳايځ٢ يٹڀځا٥ٹؿځ١ٺ  َٳ١ٹ أځ ٝٳا ّٴ ايكٹ ٛٵ ٜٳ ٕٳ  َٳٸتٹٞإذا نځا ٔٵ أڂ َٹ ْٵبٳتٳ ايًځٸ٘ تٳعٳايځ٢ يٹڀځا٥ٹؿځ١ٺ  َٳ١ٹ أځ ٝٳا ّٴ ايكٹ ٛٵ ٜٳ ٕٳ  ٔٵ   إذا نځا َٹ ٕٳ  ٝٳڀٹريٴٚ ٓٹحٳ١ڄ ؾځ ٔٵ أځدٵ َٹ ٕٳ  ٝٳڀٹريٴٚ ٓٹحٳ١ڄ ؾځ أځدٵ

ِٴ املځ٥٬ٹهځ١ځ:  ٗٴ ٍٴ يځ ـٳ غٳا٩ٴٚا، ؾځتٳكڂٛ ٝٵ ٕٳ ؾٹٝٗا نځ ُٴٛ ٓٳعٳ ٜٳتٳ ٚٳ ٕٳ ؾٹٝٗا  ٜٳطٵسٳحٴٛ  ِٕ ٓٳا ِٵ إيځ٢ اجلٹ ٖٹ ِٴ املځ٥٬ٹهځ١ځ: قڂبٴِٛز ٗٴ ٍٴ يځ ـٳ غٳا٩ٴٚا، ؾځتٳكڂٛ ٝٵ ٕٳ ؾٹٝٗا نځ ُٴٛ ٓٳعٳ ٜٳتٳ ٚٳ ٕٳ ؾٹٝٗا  ٜٳطٵسٳحٴٛ  ِٕ ٓٳا ِٵ إيځ٢ اجلٹ ٖٹ قڂبٴِٛز

ِٴ ايؿٹٸسٳاطځ؟  ٌٵ دٴصٵتٴ ٖٳ ِٵ:  ٗٴ ٍٴ يځ ٓٳا حٹطٳاباڄ، ؾځتٳكڂٛ ٜٵ ٝٳكڂٛيڂٕٛ: َا زٳأځ ِٴ احلٹطٳابٳ؟ ؾځ ٜٵتٴ ٌٵ زٳأځ ِٴ ايؿٹٸسٳاطځ؟ ٖٳ ٌٵ دٴصٵتٴ ٖٳ ِٵ:  ٗٴ ٍٴ يځ ٓٳا حٹطٳاباڄ، ؾځتٳكڂٛ ٜٵ ٝٳكڂٛيڂٕٛ: َا زٳأځ ِٴ احلٹطٳابٳ؟ ؾځ ٜٵتٴ ٌٵ زٳأځ ٖٳ

ٝٳكڂ ٝٳكڂؾځ ٍٴ ؾځ ٓٳا، ؾځتٳكڂٛ ٜٵ ٕٳ: َا زٳأځ ٝٳكڂٛيڂٛ ِٳ؟ ؾځ ٓٳٸ ٗٳ ِٵ دٳ ٜٵتٴ ٌٵ زٳأځ ٖٳ ِٵ:  ٗٴ ٍٴ يځ ٓٳا ؾٹسٳاطاڄ، ؾځتٳكڂٛ ٜٵ ٕٳ: َا زٳأځ ٍٴ ٛيڂٛ ٓٳا، ؾځتٳكڂٛ ٜٵ ٕٳ: َا زٳأځ ٝٳكڂٛيڂٛ ِٳ؟ ؾځ ٓٳٸ ٗٳ ِٵ دٳ ٜٵتٴ ٌٵ زٳأځ ٖٳ ِٵ:  ٗٴ ٍٴ يځ ٓٳا ؾٹسٳاطاڄ، ؾځتٳكڂٛ ٜٵ ٕٳ: َا زٳأځ ٛيڂٛ

ٔٵ أڂ َٹ ٕٳ:  ٝٳكڂٛيڂٛ ِٵ؟ ؾځ ْٵتٴ ٔٵ أځ َٳ َٳٸ١ٹ  ٔٵ أڂ َٹ ٔٵ أڂاملځ٥٬ٹهځ١:  َٹ ٕٳ:  ٝٳكڂٛيڂٛ ِٵ؟ ؾځ ْٵتٴ ٔٵ أځ َٳ َٳٸ١ٹ  ٔٵ أڂ َٹ ُٳٸدٺاملځ٥٬ٹهځ١:  َٴحٳ ُٳٸدٺَٳٸ١ٹ  َٴحٳ ٘ٳ حٳدٹٸثٴْٛا ، ، َٳٸ١ٹ  ًځٸ ِٵ اي ْٳانڂ ْٳاغٳدٵ ٍٴ:  ٘ٳ حٳدٹٸثٴْٛا ؾځتٳكڂٛ ًځٸ ِٵ اي ْٳانڂ ْٳاغٳدٵ ٍٴ:  ؾځتٳكڂٛ

ُٳ ُٳَا نځاْٳتٵ أځعٵ ٌِ َا نځاْٳتٵ أځعٵ ٓٵِصيځ١ځ بٹؿځكٵ ٙٹ املځ ٓٳا ٖرٹ ْٳتٳا ؾٹٝٓا ؾځبٳًځػٵ ِٕ نځا ًځتٳا ٕٳ: خٳؿٵ ٝٳكڂٛيڂٛ ٝٳا، ؾځ ْٵ ِٵ ؾٹٞ ايدٴٸ ٌِ ايڂهڂ ٓٵِصيځ١ځ بٹؿځكٵ ٙٹ املځ ٓٳا ٖرٹ ْٳتٳا ؾٹٝٓا ؾځبٳًځػٵ ِٕ نځا ًځتٳا ٕٳ: خٳؿٵ ٝٳكڂٛيڂٛ ٝٳا، ؾځ ْٵ ِٵ ؾٹٞ ايدٴٸ ايڂهڂ

ْٳعٵؿٹٝ٘ ٕٵ  ْٳا ْٳطٵتٳحٹٞ أځ ٛٵ ًځ ٓٳٸا إذا خٳ ٕٳ: نڂ ٝٳكڂٛيڂٛ ُٳا؟ ؾځ ٖٴ ٚٳَا  ٕٳ:  ٝٳكڂٛيڂٛ ٘ٹ، ؾځ ًځٸ ُٳ١ٹ اي ْٳعٵؿٹٝ٘زٳحٵ ٕٵ  ْٳا ْٳطٵتٳحٹٞ أځ ٛٵ ًځ ٓٳٸا إذا خٳ ٕٳ: نڂ ٝٳكڂٛيڂٛ ُٳا؟ ؾځ ٖٴ ٚٳَا  ٕٳ:  ٝٳكڂٛيڂٛ ٘ٹ، ؾځ ًځٸ ُٳ١ٹ اي ْٳسٵقٳ٢   ،،زٳحٵ ْٳسٵقٳ٢ ٚٳ ٚٳ

ٓٳا، ؾځتٳ ِٳ يځ ُٳٸا قڂطٹ َٹ ٝٳطٹرِي  ٓٳا، ؾځتٳبٹاي ِٳ يځ ُٳٸا قڂطٹ َٹ ٝٳطٹرِي  ِٵ ٖرابٹاي ٜٳحٹلٴٸ يځهڂ ٍٳ املځ٥٬ٹهځ١ڂ:  ِٵ ٖراكڂٛ ٜٳحٹلٴٸ يځهڂ ٍٳ املځ٥٬ٹهځ١ڂ:  {{  كڂٛ
ٙٙ

  

وأوؿ  ،إال أننػا أوؿ انمػ    اغبسػاب -مو أننا آنر انمػ   -علينا  مر ش ل   
 :انم    دنوؿ اعبنة، قاؿ 
ٔٴ  }} ٔٴْٳحٵ ٕٳ،  ْٳحٵ ٕٳ،اٯخٹسٴٚ ٕٳ  اٯخٹسٴٚ ٚٻيڂٛ ٕٳا٭ځ ٚٻيڂٛ ّٳ  ا٭ځ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ   ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ ايڃكٹ ٝٳا {{ايڃكٹ

ٚٚ
  

تعػػرَّض نمػػٍر مػػر انمػػور  اومػػن   الػػذي، مػػر القبػػور إذل القصػػورالقػػـو  قومػػوف هػػؤالء 
                                                           

 سلمي عر أنا هنع هللا يضرأنرعه اغباشا العراقي   الهياء عر اهر هباف وأهو عبد الرضبر ال ٙ
 صحي  مسل  ومسند أضبد عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٚ
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أو   ،إذل عبػادل، إف كػاف مريػاً   الاداد   الدنيا وصػ  ودل  سػ َـّ ودل  سسَّػخط ودل  اػُس  
 :  أو كاف أي أمٍر مر انمور وصػ ، ش ػؤالء  قػوؿ شػي   ،أو كاف ييٌق   الرزؽ ،كاف مودً 

                                  (ٔٓ الزمر. 
 القليػػل  ػػنكوف مػػر أهػػل هػػذل أبننػػا كلنػػا أو أولبنػػا إال ران ه ػػرة النػػ  ولػػذلس هاَّػػ

 : ار ة، قاؿ
ُٻ٢  }} ُٻ٢ايڃحٴ ٔٵ  نٹريٷنٹريٷ  ايڃحٴ ٔٵَٹ ِٳ،  حٳسٿحٳسٿ  َٹ ٓٻ ٗٳ ِٳ،دٳ ٓٻ ٗٳ ٞٳ  دٳ ٖٹ ٞٳٚٳ ٖٹ ِٔ  ْٳؿٹٝبٴْٳؿٹٝبٴ  ٚٳ َٹ ُٴ٪ٵ ِٔايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ  ايڃ ٔٳَٹ ٓٻاِز  َٹ ٓٻاِزاي {{  اي

ٛٛ
  

ودل  -طبعػػاً  مػػو العػػالج -إذا ُأصػػي  النسػػاف ذات مػػرة لغبُمَّػػى وصػػ  علػػى أمػػر   
  اُس ودل  س َـّ هق اء   شله على ال ور اعبنة.

 :إذا ُأصي  هوعٍو   عينيه وأنذ   هصرل،  قوؿ 
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٳ  ِإ ًَّ ٘ٳاي ًَّ ٍٴ    اي ٍٴٜٳكڂٛ ٔٵ: : ٜٳكڂٛ ٔٵَٳ ٖٳبٵتٴ  َٳ ٖٳبٵتٴأځذٵ ٘ٹ،  أځذٵ ٝٵ ٘ٹ،حٳبٹٝبٳتٳ ٝٵ ِٵ  ٚٳاحٵتٳطٳبٳ،ٚٳاحٵتٳطٳبٳ،  ؾځؿٳبٳسٳؾځؿٳبٳسٳ  حٳبٹٝبٳتٳ ِٵيځ ٘ٴ  أځزٵضٳأځزٵضٳ  يځ ٘ٴيځ ٛٳابٺ  يځ ٛٳابٺبٹجٳ ٕٳ  بٹجٳ ٕٳدٴٚ   دٴٚ

ٓٻ١ٹ ٓٻ١ٹايڃذٳ {{  ايڃذٳ
ٜٜ

  

   هذل انمة: ولذلس قاؿ  ،ى أمر   ؼباذا  ننه ص  عل
َٻتٹٞ  }} َٻتٹٞأڂ ٙٹ  أڂ ٙٹٖٳرٹ َٻ١څ  ٖٳرٹ َٻ١څأڂ َٳ١څ  أڂ َٳ١څَٳسٵحٴٛ ٝٵظٳ  َٳسٵحٴٛ ٝٵظٳيځ ٗٳا  يځ ٝٵ ًځ ٗٳاعٳ ٝٵ ًځ ٗٳا  اٯخٹسٳ٠ٹ،اٯخٹسٳ٠ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  عٳرٳابٷعٳرٳابٷ  عٳ ٗٳاعٳرٳابٴ ٝٳا  ؾٹٞؾٹٞ  عٳرٳابٴ ْٵ ٝٳاايدټ ْٵ ٔٴ  ايدټ ٔٴايڃؿٹتٳ   ايڃؿٹتٳ

ٍٴٚٳايصٻ٫ٚٳايصٻ٫ ٍٴِش ٌٴ  ِش ٌٴٚٳايڃكځتٵ {{  ٚٳايڃكځتٵ
ٔٓٔٓ
  

واؼبخػػرعُت  ،والصػػا مُت لاػػ ر رم ػػاف ،أهػػل ال ػػسقامة اؼبقيمػػُت للصػػالة  مػػر هػػؤالء
 ليت هرم ا علينا   عل   عالل.واؼببسعد ر عر اؼبعاصي واؼبناهي ا ،للزكاة

            : 
  مػػػن   مػػػر لػػػه عنػػػٌة واهػػػدة، ومػػػن   مػػػر لػػػه عنػػػاف مسعػػػددة:                   

      (ٗٙ ذكػػر هعػػدها:  الػػرضبر                    (ٕٙ شمػػر نػػاؼ مقػػاـ   لػػه  الػػرضبر
 : أرهو عناف، قاؿ شي  

                                                           
 شع  اليباف للبي قي واهر عساكر عر لعوف هر ز د هنع هللا يضر ٛ
 مع   الا ان عر أيب هر رة هنع هللا يضرمسند أضبد و ٜ
  نر أيب داود واغباك    اؼبسسدرؾ عر عبد   هر قيا هنع هللا يضر ٓٔ



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح احلدش51-45(                            رفغري اَِبد ) 133 )                              : َقُى ادلزمني                         9

{{  ِٕ ٓٻتٳا ِٕدٳ ٓٻتٳا ٔٵ  دٳ ٔٵَٹ ُٳا  ؾٹكٻ١ٺؾٹكٻ١ٺ  َٹ ٗٴ ٝٳتٴ ْٹ ُٳاآ ٗٴ ٝٳتٴ ْٹ َٳا  آ َٳاٚٳ ُٳا،  ٚٳ ِٗ ُٳا،ؾٹٝ ِٗ ِٕ  ؾٹٝ ٓٻتٳا ِٕٚٳدٳ ٓٻتٳا ٔٵ  ٚٳدٳ ٔٵَٹ ٖٳبٺ  َٹ ٖٳبٺذٳ ُٳا  ذٳ ٗٴ ٝٳتٴ ْٹ ُٳاآ ٗٴ ٝٳتٴ ْٹ َٳا  آ َٳاٚٳ ُٳا   ٚٳ ِٗ ُٳا ؾٹٝ ِٗ {{ؾٹٝ
ٔٔٔٔ

  

علػػى هسػػ  تقػػوال وعملػػه لػػه عنػػٌة واهػػدة، ومػػر لػػه عنػػاف مسعػػددة، كػػٌل  إذاً هنػػاؾ مػػر
  الذي تقبله منه موالل عل وعال.الصاحل

ذبري مر ربس ػا انهنػار، ومػاذا    ، مر القصور اليتكماؿ النعي و يكوف ؽب    اعبناف  
   هذل انهنار                                                                       

                                                                                 
                  (ٔ٘   شيػػه مػػاٍء وػػَت آ ػػر، و  ،هػػو هنػػر واهػػد ولكػػر شيػػه لػػٍم دل  سلػػَت طعمػػه
ٍة للاػا وشيه طبر نهنػا  ،وال زبػسلط هبع ػ ا ،عسػٍل ُمصػ َّى، وكل ػا ذبػري   الن ػر ، وشيػهرهُتلذَّ

 .ؿب ونٍة أبمر رهبا 
 :    نادي منادعندما  دنلوف اعبنة  لقـوهؤالء ا

ٓٳادٹٟ  }} ٓٳادٹٟٜٴ ٓٳادٺ  ٜٴ ٓٳادٺَٴ ٕٻ  َٴ ٕٻِإ ِٵ  ِإ ِٵيځهڂ ٕٵ  يځهڂ ٕٵأځ ُٴٛا  ؾځ٬ؾځ٬  تٳؿٹحټٛاتٳؿٹحټٛا  أځ ُٴٛاتٳطٵكځ ٕٻ  أځبٳدٶا،أځبٳدٶا،  تٳطٵكځ ٕٻٚٳِإ ِٵ  ٚٳِإ ِٵيځهڂ ٕٵ  يځهڂ ٕٵأځ ٛٵا  أځ ٝٳ ٛٵاتٳحٵ ٝٳ ُٴٛتٴٛ  ؾځ٬ؾځ٬  تٳحٵ ُٴٛتٴٛتٳ   ااتٳ

ٕٻ  أځبٳدٶا،أځبٳدٶا، ٕٻٚٳِإ ِٵ  ٚٳِإ ِٵيځهڂ ٕٵ  يځهڂ ٕٵأځ َٴٛا  ؾځ٬ؾځ٬  تٳػٹبټٛاتٳػٹبټٛا  أځ ٗٵسٳ َٴٛاتٳ ٗٵسٳ ٕٻ  أځبٳدٶا،أځبٳدٶا،  تٳ ٕٻٚٳِإ ِٵ  ٚٳِإ ِٵيځهڂ ٕٵ  يځهڂ ٕٵأځ ُٴٛا  أځ ٓٵعٳ ُٴٛاتٳ ٓٵعٳ {{  أځبٳدٶاأځبٳدٶا  تٳبٵأځضٴٛاتٳبٵأځضٴٛا  ؾځ٬ؾځ٬  تٳ
ٕٕٔٔ

  

و ػػػسسلَت صػػػورة  ،ال  وعػػػد هنػػػاؾ هػػػرـٌ ال وعػػػد هنػػػاؾ مػػػرٌض، ال  وعػػػد هنػػػاؾ ُهػػػزٌف، و 
ورة أهينػػا آدـ،  عػػٍت و كػػوف كػػل واهػػٍد منػػا مػػر أهػػل اعبنػػة   صػػ ،النسػػاف لكػػي  ػػدنل اعبنػػاف
  وتكػوف أع ػػز ، كمػا كػاف طػػوؿ  ػيدان آدـ عنػدما نػزؿ مػػر اعبنػة  ، ػبعة و ػسُت ذراعػاً تقر بػػاً 

 : سبولوف وال  سلوطوف وال  سمخاوف، قاؿال   ؾب َّزة حبيث
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٌٳ  ِإ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٕٳ  ايڃذٳ ٕٳٜٳأڃنڂًڂٛ ٗٳا  ٜٳأڃنڂًڂٛ ٗٳاؾٹٝ ٕٳ،  ؾٹٝ ٜٳػٵسٳبٴٛ ٕٳ،ٚٳ ٜٳػٵسٳبٴٛ ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٚٳ ٕٳ،ٜٳتٵؿڂًڂٛ ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٜٳتٵؿڂًڂٛ ٕٳ،ٜٳبٴٛيڂٛ ٕٳ،  ٫٫ٚٳٚٳ  ٜٳبٴٛيڂٛ ٛٻطڂٛ ٕٳ،ٜٳتٳػٳ ٛٻطڂٛ   ٜٳتٳػٳ

ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫ ُٵتٳدٹڀڂٛ ٕٳ،ٜٳ ُٵتٳدٹڀڂٛ ُٳا: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ٜٳ ُٳاؾځ ٍٴ  ؾځ ٍٴبٳا ِّ؟،  بٳا ِّ؟،ايڀَّعٳا ٍٳ  ايڀَّعٳا ٍٳقځا ُٹطٵوٹ   نځسٳغٵِحنځسٳغٵِح  ٚٳزٳغٵحٷٚٳزٳغٵحٷ  دٴػٳا٤ٷدٴػٳا٤ٷ  ::قځا ُٹطٵوٹ ايڃ {{ايڃ
ٖٖٔٔ

  

 شمر كاف هذا اؼبثاؿ ان مثااًل لذلس   هياتنا الدنيا، أرا و  
وكانػػت را حػػة عرقػػه أشػػدم مػػر  ،وز ػػر العػػرؽ ، كػػاف كػػاف هػػو  ػػيدان ر ػػوؿ    

                                                           
 البخاري ومسل  عر عبد   هر قيا هنع هللا يضر ٔٔ
 صحي  مسل  والًتمذي عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٕٔ
 صحي  ومسند أضبد عر عاهر هنع هللا يضر ٖٔ
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كػاف  قيػل   الصػيف هعػد صػالة اله ػر عنػد السػيدة أـ  ػلي  أـ    حة اؼبسس، وورد أنػه را
رة شوعػد مع ػا مناد ػل ذُب ػف هبػا  سيقا ذات مػ، وكانت مر الصاغبات، شا أنا هر مالس

 شقاؿ ؽبا: ه،عرق
ّٻ  ٜٳاٜٳا  }} ّٻأڂ ٍِ،  أڂ ٝٵ ًځ ٍِ،ضٴ ٝٵ ًځ ٓٳعٹنيٳ؟،  ايَّرٹٟايَّرٹٟ  ٖٳرٳاٖٳرٳا  َٳاَٳا  ضٴ ٓٳعٹنيٳ؟،تٳؿٵ ٓٳا،  ؾٹٞؾٹٞ  ٘ٴ٘ٴْٳذٵعٳًڂْٳذٵعٳًڂ  عٳسٳقڂوځ،عٳسٳقڂوځ،  ٖٳرٳاٖٳرٳا: : قځايځتٵقځايځتٵ  تٳؿٵ ٓٳا،طٹٝبٹ ٛٳ  طٹٝبٹ ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ ٔٵ  ٚٳ ٔٵَٹ   َٹ

ٝٳبٹ ٝٳبٹأځطڃ {{  ايڀِّٝبٹايڀِّٝبٹ  أځطڃ
ٔٗٔٗ
  

الايػػ  الػػذي عنػػدان را حسػػه ليسػػت زكيػػة شن ػػو شيػػه قاػػرات مػػر عػػرؽ اغببيػػ  شيكػػوف 
 طيباً ليا له شبيٌه وال مثيل.

كػاف كمػا قػاؿ ر ػوؿ    نف  يدان ،صورة مر صور اعبنة لكي نوقر   أراان ش
   شأف ن سه:

ْٿٞ  }} ْٿِٞإ ٓٹٞ  زٳبٿٞزٳبٿٞ  ٓٵدٳٓٵدٳعٹعٹ  أځبٹٝتٴأځبٹٝتٴ  ِإ ُٴ ٓٹٜٞٴڀڃعٹ ُٴ ٓٹٞ،  زٳبٿٞزٳبٿٞ  ٜٴڀڃعٹ ٜٳطٵكٹٝ ٓٹٞ،ٚٳ ٜٳطٵكٹٝ ٔٳ  ؾځتٳهځًَّؿڂٛاؾځتٳهځًَّؿڂٛا  ٚٳ ٔٳَٹ ٌِ  َٹ ُٳ ٌِايڃعٳ ُٳ ٕٳ  َٳاَٳا  ايڃعٳ ٕٳتٴڀٹٝكڂٛ {{  تٴڀٹٝكڂٛ
ٔ٘ٔ٘

  

 َأ َػرِلِ  َعلَػى َدَنْلػتُ  اْللَػَواِ طَ  َدَنػلَ  ِإَذا  النَّػِ م  َكػافَ : قَالَػتْ   وعر السيدة عا اػة
ًلا َأَرى َشال  :شَػَقاؿَ  َلُه، َذِلسَ  َشذََكْرتُ  َشيػْ
َٳا  عٳا٥ٹػٳ١ځعٳا٥ٹػٳ١ځ  ٜٳاٜٳا  }} َٳاأځ ُٵتٹ  أځ ُٵتٹعٳًٹ ٕٻ  عٳًٹ ٕٻأځ ْٳا  أځ ْٳاأځدٵطٳادٳ ٚٳاِح  عٳًځ٢عٳًځ٢  ْٳبٳتٳتٵْٳبٳتٳتٵ  أځدٵطٳادٳ ٚٳاِحأځزٵ ٌِ  أځزٵ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ،  أځ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ َٳا  ايڃذٳ َٳاٚٳ ٗٳا  خٳسٳمٳخٳسٳمٳ  ٚٳ ٓٵ ٗٳاَٹ ٓٵ ٔٵ  َٹ ٔٵَٹ   َٹ

ٞٵ٤ٺ ٞٵ٤ٺغٳ ٘ٴ  غٳ ًځعٳتٵ ٘ٴابٵتٳ ًځعٳتٵ {{  ا٭ځزٵضٴا٭ځزٵضٴ  ابٵتٳ
ٔٙٔٙ

  

ؼبػػاذا  ننػػه وهػػو   الػػدنيا أنػػذ صػػ ة أهػػل اعبنػػة، الػػيت هين ػػا لنػػا وويػػح ا لنػػا  ػػيدان 
  نكوف شي ا كلنا. وإف شاء   ،ر وؿ  

ادنلوهػا وأنػس   ػاؼبُت          وعندما ندنل ا تقوؿ لنا اؼبال كػة: 
وه ػراف،  ، و ػاؼبُت مػر كػل صػدو ػاؼبُت مػر كػل ه ػاب مر كل أذى، و اؼبُت مر كل شر،

 .نف اعبنة هي الدار اليت نسمسَّو شي ا هرؤ ة وعه اغبناف اؼبناف 
لكػر هػي اؼبكػاف الػذي نس  َّػز شيػه  -هاشػا هلل  -ا   وليا معٌت ذلػس أف اعبنػة شي ػ

                                                           
 البي قي والا ان عر أنا هنع هللا يضر ٗٔ
 حبر ال وا د للكاللذي عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٘ٔ
   هلداد شع  اليباف للبي قي ودر  ٙٔ
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 وللكي ية اليت هُب َّزان شي ا   عل   عالل. ،وهرؤ ة   ،لنحهى هوعه  
شػال ربُػدمل  ،وتسامى عػر انمػاكر واغبياػات ،لكر    بحانه وتعاذل تعاذل عر اعب ات

    سػػػه   كساهػػػه الكػػػرمي:وإمبػػػا كمػػػا قػػػاؿ عػػػر ن ،وال رُبػػػيط هػػػه انرعػػػاء ،اغبػػػدود           
                      (ٔٔ الاورى. 

  عاليخ انظذوس يفزبذ دخىل اجلنخعاليخ انظذوس يفزبذ دخىل اجلنخ
           لندنل اعبنة على ال ور  الدنياما الذي كبساعه مر       

  يعمػػػل عمليػػػات ش ،أف  نػػػزع، وهػػػذا النػػزع هاػػػدة أف   ػػػمر اعبنػػػة هباهػػد ن سػػػه إذلمػػر  ُػػػرد
وكػل هػذل .. ع اد ة لُيخرج مػر قلبػه اللػل والُكػرل واغبقػد واغبسػد والُاػ  والامػو واغبػرص 

 .هُت إنوانه اؼبسلمُتو انشياء اليت هينه 
عنػدما  ػرى أهػداً             ما الذي هينه وهػُت إنوانػه اؼبسػلمُت 

 : شكما قاؿ مر إنوانه اؼبسلمُت
ُٴوځ  }} ُٴوځتٳبٳطټ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  تٳبٳطټ ٘ٹٚٳدٵ {{ؾٳدٳقځ١څ ؾٳدٳقځ١څ   يځوځيځوځ  أځخٹٝوځأځخٹٝوځ  ٚٳدٵ

ٔٚٔٚ
ُٳ١ڂ  }}وكما قاؿ:، ،  ًٹ ُٳ١ڂايڃهځ ًٹ ٝٿبٳ١ڂ  ايڃهځ ٝٿبٳ١ڂايڀَّ {{ؾٳدٳقځ١څ ؾٳدٳقځ١څ   ايڀَّ

ٔٛٔٛ
  

، عنػػدؾ ماػػكلة أو مع ػػلة هػػىت لػػو كػػاف كػػل أهوالنػػا،  شالسػػرور هيننػػا علػػى الػػدواـ 
بسػػمة، وعنػػدما ُتسػػلِّ  علػػى هػػذل الانػػذ صػػدقة مػػر لػػًته  وتبسسػػ  رل مػػر أف  ش ػػذا ال يبنػػو

 : قوؿ   ذلس ه رة الن   أنيس
ٕٻ  }} ٕٻِإ ِٳ  ِإ ًٹ ُٴطٵ ِٳايڃ ًٹ ُٴطٵ ٙٴ  ؾٳاؾځحٳؾٳاؾځحٳ  ِإذٳاِإذٳا  ايڃ ٙٴأځخٳا ُٳا  تٳحٳاتٳتٵتٳحٳاتٳتٵ  أځخٳا ٖٴ ٜٳا ُٳاخٳڀځا ٖٴ ٜٳا ُٳا  خٳڀځا ُٳانځ {{  ايػٻذٳِسايػٻذٳِس  ٜٳتٳحٳاتټٜٳتٳحٳاتټ  نځ

ٜٜٔٔ
  

 وقاؿ   الروا ة اُننرى:
ُٳا  }} ْٻ ُٳاِإ ْٻ ٌٴ  ِإ ٌٴَٳجٳ ٓٹنيٳ  َٳجٳ َٹ ُٴ٪ٵ ٓٹنيٳايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٝٳا  ِإذٳاِإذٳا  ايڃ ٝٳاايڃتٳكځ ٌٴ  ايڃتٳكځ ٌٴَٳجٳ ِٔ  َٳجٳ ٜٵ ٝٳدٳ ِٔايڃ ٜٵ ٝٳدٳ ٌٴ  ايڃ ٌٴتٳػٵطٹ ُٳاإِِإ  تٳػٵطٹ ٖٴ ُٳاحٵدٳا ٖٴ {{  ا٭ڂخٵسٳ٣ا٭ڂخٵسٳ٣  حٵدٳا

ٕٕٓٓ
  

 وهػو ذنوهػػه  ػػسنزؿ، شلمػػاذا ال ، عػٍت كْونػػس تسػػل  علػػى أنيػس اؼبػػؤمر شػػذنوهس  ػػسنزؿ
                                                           

 عامو الًتمذي واهر هباف عر أيب ذر  ٚٔ
 مسند أضبد واهر هباف عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٛٔ
 كاف ان ساروالبي قي عر أيب هر رة  ٜٔ
 آداب الصحاهة للسلمي عر أنا  ٕٓ
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نصػػحاهه مػػثالً  ولػػذلس يػػرب ه ػػرة النػػ  أنػػت الكا ػػ  ...   تسػػل  عليػػه و سبػػد  ػػدؾ 
 : قوؿ أنا هر مالس عمليًا   هياته، 

ٓٻا  }} ٓٻانڂ ِٵ  ٜٳڀڃًڂعٴٜٳڀڃًڂعٴ: : ؾكاٍؾكاٍ  زضٍٛ اهلل زضٍٛ اهلل   َٳعٳَٳعٳ  دٴًڂٛضٶادٴًڂٛضٶا  نڂ ٝٵهڂ ًځ ِٵعٳ ٝٵهڂ ًځ ٌٷ  ٕٳٕٳاٯاٯ  عٳ ٌٷزٳدٴ ٔٵ  زٳدٴ ٔٵَٹ ٌِ  َٹ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ   ،،ايڃذٳ

ٌٷ  ؾځڀځًځعٳؾځڀځًځعٳ ٌٷزٳدٴ ٔٳ  زٳدٴ ٔٳَٹ ـٴ  ْٵؿٳاِز،ْٵؿٳاِز،ا٭ځا٭ځ  َٹ ٓٵڀٹ ـٴتٳ ٓٵڀٹ ٘ٴ  تٳ ٝٳتٴ ٘ٴيٹحٵ ٝٳتٴ ٔٵ  يٹحٵ ٔٵَٹ ٘ٹ،  َٹ ٘ٹ،ٚٴقٴ٥ٛٹ ٘ٹ  تٳعٳَّلٳتٳعٳَّلٳ  قځدٵقځدٵ  ٚٴقٴ٥ٛٹ ٝٵ ًځ ٘ٹْٳعٵ ٝٵ ًځ ٙٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ْٳعٵ ٙٹٜٳدٹ ٍِ،  ٜٳدٹ ُٳا ٍِ،ايػٿ ُٳا   ايػٿ

ُٻا ًځ ُٻاؾځ ًځ ٕٳ  ؾځ ٕٳنځا ٍٳ  ايڃػٳدٴ،ايڃػٳدٴ،  نځا ٍٳقځا ٞټ  قځا ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ ٌٳ    اي ٌٳَٹجٵ ٌٴ  ذٳيٹوځذٳيٹوځ  ؾځڀځًځعٳؾځڀځًځعٳ  ذٳيٹوځ،ذٳيٹوځ،  َٹجٵ ٌٴايسٻدٴ ُٳسٻ٠ٹ  ٌٳٌٳَٹجٵَٹجٵ  ايسٻدٴ ُٳسٻ٠ٹايڃ   ا٭ڂٚيځ٢،ا٭ڂٚيځ٢،  ايڃ

ُٻا ًځ ُٻاؾځ ًځ ٕٳ  ؾځ ٕٳنځا ّٴ  نځا ٛٵ ٝٳ ّٴايڃ ٛٵ ٝٳ ٍٳ  ايجٻايٹحٴ،ايجٻايٹحٴ،  ايڃ ٍٳقځا ٞټ  قځا ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ ٌٳ    اي ٌٳَٹجٵ ٘ٹ  َٹجٵ ٘ٹَٳكځايځتٹ ٜٵكٶا،  َٳكځايځتٹ ٜٵكٶا،أځ ٌٴ  ذٳيٹوځذٳيٹوځ  ؾځڀځًځعٳؾځڀځًځعٳ  أځ ٌٴايسٻدٴ ٌِ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايسٻدٴ ٌَِٹجٵ   َٹجٵ

٘ٹ ٘ٹحٳايٹ ُٻا  ا٭ڂٚيځ٢،ا٭ڂٚيځ٢،  حٳايٹ ًځ ُٻاؾځ ًځ ّٳ  ؾځ ّٳقځا ٞټ  قځا ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ ٘ٴ    اي ٘ٴتٳبٹعٳ ٘ٹ  عٳبٵدٴعٳبٵدٴ  تٳبٹعٳ ٘ٹايًَّ ًَّ ٔٴ  اي ٔٴبٵ ُٵِسٚ  بٵ ُٵِسٚعٳ ِٔ  عٳ ِٔبٵ ٍٳ  ايڃعٳاِف،ايڃعٳاِف،  بٵ ٍٳؾځكځا   ::ؾځكځا

ْٿٞ   ْٿِٞإ ٝٵتٴ٫٫  ِإ ٝٵتٴحٳ ُٵتٴ  أځبٹٞ،أځبٹٞ،  حٳ ُٵتٴؾځأځقڃطٳ ٕٵ  ؾځأځقڃطٳ ٕٵأځ ٌٳ  ٫٫  أځ ٌٳأځدٵخٴ ٘ٹ  أځدٵخٴ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٕٵ  ثٶا،ثٶا،٬٬ثٳثٳ  عٳ ٕٵؾځِإ ٜٵتٳ  ؾځِإ ٜٵتٳزٳأځ ٕٵ  زٳأځ ٕٵأځ ٓٹٞ  أځ ٜٳ ِٚ ٓٹٞتٴ٪ٵ ٜٳ ِٚ ٝٵوځ  تٴ٪ٵ ٝٵوځِإيځ   حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ِإيځ

ٞٳ، ُٵكٹ ٞٳ،تٳ ُٵكٹ ًڃتٳ،  تٳ ًڃتٳ،ؾځعٳ ٍٳ  ؾځعٳ ٍٳقځا ِٵ،: : قځا ِٵ،ْٳعٳ ٍٳ  ْٳعٳ ٍٳقځا ٕٳ  ::أځْٳظٷأځْٳظٷ: : قځا ٕٳٚٳنځا ٘ٹ  عٳبٵدٴعٳبٵدٴ  ٚٳنځا ٘ٹايًَّ ًَّ ٘ٴ  ٜٴحٳدٿخٴٜٴحٳدٿخٴ  اي ْٻ ٘ٴأځ ْٻ ٘ٴ  بٳاتٳبٳاتٳ  أځ ٘ٴَٳعٳ ًڃوځ  َٳعٳ ًڃوځتٹ   تٹ

ٝٳايٹٞ ٝٳايٹٞايَّ ِٵؾځؾځ  خٳ،خٳ،ايجٻ٬ايجٻ٬  ايَّ ِٵًځ ٙٴ  ًځ ٙٴٜٳسٳ ّٴ  ٜٳسٳ ّٴٜٳكڂٛ ٔٳ  ٜٳكڂٛ ٔٳَٹ ٌِ  َٹ ٝٵ ٌِايَّ ٝٵ ٝٵ٦ٶا،  ايَّ ٝٵ٦ٶا،غٳ ٝٵسٳ  غٳ ٝٵسٳغځ ٘ٴ  غځ ْٻ ٘ٴأځ ْٻ ٘ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٚٳتٳكځَّبٳٚٳتٳكځَّبٳ  تٳعٳازٻتٳعٳازٻ  ِإذٳاِإذٳا  أځ ٘ٹؾٹسٳاغٹ   ؾٹسٳاغٹ

٘ٳ  ذٳنځسٳذٳنځسٳ ٘ٳايًَّ ًَّ ّٳ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ٚٳنځبٻسٳ،ٚٳنځبٻسٳ،    اي ّٳٜٳكڂٛ ٍٳ  ايڃؿځذٵِس،ايڃؿځذٵِس،  ٠ٹ٠ٹيٹؿٳ٬يٹؿٳ٬  ٜٳكڂٛ ٍٳقځا ٘ٹ  عٳبٵدٴعٳبٵدٴ  قځا ٘ٹايًَّ ًَّ ٝٵسٳ  اي ٝٵسٳغځ ِٵ  أځْٿٞأځْٿٞ  غځ ِٵيځ ٘ٴ  يځ ُٳعٵ ٘ٴأځضٵ ُٳعٵ ٍٴ  أځضٵ ٍٴٜٳكڂٛ   ٜٳكڂٛ

ٝٵسٶا،  ِإ٫ِإ٫ ٝٵسٶا،خٳ ُٻا  خٳ ًځ ُٻاؾځ ًځ ٍٍ،  خٴخٴجٻ٬جٻ٬اياي  َٳكٳتٵَٳكٳتٵ  ؾځ ٝٳا ٍٍ،يځ ٝٳا ٕٵ  ٚٳنٹدٵتٴٚٳنٹدٵتٴ  يځ ٕٵأځ ٘ٴ،  أځحٵتٳكٹسٳأځحٵتٳكٹسٳ  أځ ًځ ُٳ ٘ٴ،عٳ ًځ ُٳ ًڃتٴ  عٳ ًڃتٴقڂ ٘ٹ،  عٳبٵدٳعٳبٵدٳ  ٜٳاٜٳا  ::قڂ ٘ٹ،ايًَّ   ايًَّ

ْٿٞ ْٿِٞإ ِٵ  ِإ ِٵيځ ٔٵ  يځ ٔٵٜٳهڂ ٓٹٞ  ٜٳهڂ ٝٵ ٓٹٞبٳ ٝٵ ٔٳ  بٳ ٝٵ ٔٳٚٳبٳ ٝٵ ِٻ،  ٖٳذٵسٷٖٳذٵسٷ  ٚٳ٫ٚٳ٫  غځكٳبٷغځكٳبٷ  أځبٹٞأځبٹٞ  ٚٳبٳ ِٻ،ثٳ ٔٵ  ثٳ ٔٵٚٳيځهٹ ُٹعٵتٴ  ٚٳيځهٹ ُٹعٵتٴضٳ ٍٳ  ضٳ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ٍٴ    اي ٍٴٜٳكڂٛ   يځوځيځوځ  ٜٳكڂٛ

ِٵ  ٜٳڀڃًڂعٴٜٳڀڃًڂعٴ  ::َٹسٳاٍزَٹسٳاٍز  خٳخٳثٳ٬ثٳ٬ ٝٵهڂ ًځ ِٵعٳ ٝٵهڂ ًځ ٕٳ  عٳ ٕٳاٯ ٌٷ  اٯ ٌٷزٳدٴ ٔٵ  زٳدٴ ٔٵَٹ ٌِ  َٹ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ْٵتٳ  ؾځڀځًځعٵتٳؾځڀځًځعٵتٳ  ،،ايڃذٳ ْٵتٳأځ   َٹسٳاٍز،َٹسٳاٍز،  خٳخٳايجٻ٬ايجٻ٬  أځ

ٕٵ  ؾځأځزٳدٵتٴؾځأځزٳدٵتٴ ٕٵأځ ٟٳ  أځ ِٚ ٟٳآ ِٚ ٝٵوځ،  آ ٝٵوځ،ِإيځ ْٵعڂسٳ  ِإيځ ْٵعڂسٳ٭ځ ُٳًڂوځ  َٳاَٳا  ٭ځ ُٳًڂوځعٳ ٟٳ  عٳ ٟٳؾځأځقڃتٳدٹ ٘ٹ،  ؾځأځقڃتٳدٹ ٘ٹ،بٹ ِٵ  بٹ ًځ ِٵؾځ ًځ ٌٴ  أځزٳىځأځزٳىځ  ؾځ ُٳ ٌٴتٳعٵ ُٳ ٌٍ،  نځجٹريٳنځجٹريٳ  تٳعٵ ُٳ ٌٍ،عٳ ُٳ   عٳ

ُٳا   ُٳاؾځ ٍٳ  َٳاَٳا  بٹوځبٹوځ  بٳًځؼٳبٳًځؼٳ  ايَّرٹٟايَّرٹٟ  ؾځ ٍٳقځا ٍٴ  قځا ٍٴزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ٍٳ  ؟؟  اي ٍٳؾځكځا ٛٳ  َٳاَٳا: : ؾځكځا ٛٳٖٴ ٜٵتٳ،  َٳاَٳا  ِإ٫ِإ٫  ٖٴ ٜٵتٳ،زٳأځ ٍٳ  زٳأځ ٍٳقځا ُٻا: : قځا ًځ ُٻاؾځ ًځ ٝٵتٴ  ؾځ ٝٵتٴٚٳيَّ   ٚٳيَّ

ٍٳ  دٳعٳاْٹٞ،دٳعٳاْٹٞ، ٍٳؾځكځا ٛٳ  َٳاَٳا: : ؾځكځا ٛٳٖٴ ٜٵتٳ،  َٳاَٳا  ِإ٫ِإ٫  ٖٴ ٜٵتٳ،زٳأځ ٝٵسٳ  زٳأځ ٝٵسٳغځ ٔٳ  حٳدٺحٳدٺ٭ځ٭ځ  ْٳؿڃطٹْٞٳؿڃطٹٞ  ؾٹٞؾٹٞ  أځدٹدٴأځدٹدٴ  ٫٫  أځْٿٞأځْٿٞ  غځ ٔٳَٹ ُٹنيٳ  َٹ ًٹ ُٴطٵ ُٹنيٳايڃ ًٹ ُٴطٵ   ايڃ

ٝٵٍس  عٳًځ٢عٳًځ٢  أځحٳدٶاأځحٳدٶا  أځحٵطٴدٴأځحٵطٴدٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  غٹػٽا،غٹػٽا، ٝٵٍسخٳ ٙٴ  خٳ ٙٴأځعٵڀځا ٘ٴ  أځعٵڀځا ٘ٴايًَّ ًَّ ٙٴ،  اي ٜٻا ٙٴ،ِإ ٜٻا ٍٳ  ِإ ٍٳؾځكځا ٘ٹ  عٳبٵدٴعٳبٵدٴ  ؾځكځا ٘ٹايًَّ ًَّ ٙٹ  ::اي ٙٹٖٳرٹ   بٹوځ،بٹوځ،  بٳًځػٳتٵبٳًځػٳتٵ  ايَّتٹٞايَّتٹٞ  ٖٳرٹ

ٞٳ ٖٹ ٞٳٚٳ ٖٹ {{  ْٴڀٹٝلٴْٴڀٹٝلٴ  ٫٫  ايَّتٹٞايَّتٹٞ  ٚٳ
ٕٕٔٔ

  

كػػاف مػػر ، و كػػاف شػػالً ناػػأ   طاعػػة     ػػيدان عبػػد   هػػر عمػػرو هػػر العػػاصنف 

                                                           
 مسند أضبد والنسا ي ٕٔ
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 ػوـٍ وليلػة إذل أف زوَّعػه  الُعبَّاد  قـو الليل كلػه و صػـو الػدهر كلػه، وىبػس  القػرآف   هدا سػه كػل
وال   ػػػس م يب،  ،وٌؿ للعبػػػادةزوعسػػػه عنػػػه تقػػػوؿ لػػػه: إنػػػه ماػػػل أهػػػول، شكلمػػػا ذهػػػ  أهػػػول ليسػػػأؿ

 ؿ  ، شا سدعال الن  وقاؿ له:شذه  لياكول إذل ر و 
ٓٿٞ  }} ٓٿٞيځهٹ ّٴ  يځهٹ ْٳا ّٴأځ ْٳا ّٴ  ٚٳأڂؾٳِّٞ،ٚٳأڂؾٳِّٞ،  أځ ّٴٚٳأځؾٴٛ ِٵ  ٚٳأڂؾڃڀٹسٴ،ٚٳأڂؾڃڀٹسٴ،  ٚٳأځؾٴٛ ِٵؾځؿٴ ٔٵ  ؾځؿٴ ٔٵَٹ ٌٿ  َٹ ٌٿنڂ ٗٵٍس  نڂ ٗٵٍسغٳ ٍّ  ثٳ٬ثٳ١ځثٳ٬ثٳ١ځ  غٳ ٜٻا ٍّأځ ٜٻا ٍٳ  ،،أځ ٍٳقځا ْٿٞ  ::قځا ْٿِٞإ ٛٳ٣  ِإ ٛٳ٣أځقڃ   أځقڃ

ٔٵ ٔٵَٹ ِٵ  ذٳيٹوځ،ذٳيٹوځ،  َٹ ًځ ِٵؾځ ًځ ٍٵ  ؾځ ٍٵٜٳصٳ ٍٳ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ٜٳصٳ ٍٳقځا ِٵ  ::قځا ِٵؾځؿٴ ّٳ  ؾځؿٴ ٛٵ ّٳؾٳ ٛٵ ٚٴدٳدٳدٳ  ؾٳ ٚٴدٳا ِٵ  ا ِٵؾٴ َٶا  ؾٴ ٛٵ َٶاٜٳ ٛٵ َٶا،  ٚٳأځؾڃڀٹسٵٚٳأځؾڃڀٹسٵ  ٜٳ ٛٵ َٶا،ٜٳ ٛٵ ٕٳ  ٚٳاقڃسٳأٹٚٳاقڃسٳأٹ  ٜٳ ٕٳايڃكڂسٵآ   ؾٹٞؾٹٞ  ايڃكڂسٵآ

ٌٿ ٌٿنڂ ٗٵٍس،  نڂ ٗٵٍس،غٳ ٍٳ  غٳ ٍٳقځا ْٿٞ: : قځا ْٿِٞإ ٛٳ٣  ِإ ٛٳ٣أځقڃ ٔٵ  أځنڃجٳسٳأځنڃجٳسٳ  أځقڃ ٔٵَٹ ٍٳ  ذٳيٹوځ،ذٳيٹوځ،  َٹ ٍٳقځا ٕٵ،  ِإيځ٢ِإيځ٢: : قځا ٕٵ،أځ ٍٳ  أځ ٍٳقځا ُٵطٳ١ځ  ::قځا ُٵطٳ١ځخٳ ٍٳ  عٳػٳسٳ،عٳػٳسٳ،  خٳ ٍٳقځا : : قځا

ًڃتٴ ًڃتٴقڂ ْٿٞ: : قڂ ْٿِٞإ ٛٳ٣  ِإ ٛٳ٣أځقڃ ٔٵ  أځقڃ ٔٵَٹ ٍٳ  ذٳيٹوځ،ذٳيٹوځ،  َٹ ٍٳقځا ٙٴ  ::قځا ٙٴأځقڃسٳأځ ٗٳ٢  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ضٳبٵٍعضٳبٵٍع  ؾٹٞؾٹٞ  أځقڃسٳأځ ْٵتٳ ٗٳ٢ا ْٵتٳ {{  ثٳ٬خٺثٳ٬خٺ  ٢٢ِإيځِإيځ  ا
ٕٕٕٕ

  

عندما ظبو أف هػذا الرعػل مػر أهػل و  ،عبد   هر عمروشماى على هذا الن    يدان 
: ماذا  ز د هذا الرعػل عػٍت   العبػادة    ن سه قاؿ ،  يدان عبد   هر  الـوهو اعبنة 

   شػػػػي  :  وكػػػػانوا كمػػػػا قػػػػاؿ                           (ٕٙسناشسػػػػوف    ا  ػػػػُت اؼب 
كػػػػاف هػػػػذا و  عمػػػػل اػبػػػػَت والػػػػ  ػبلػػػػق  ، ..   ،و  طاعػػػػة   ،و  العبػػػػادات ،الصػػػػدقات

 .تناشس  ، وليا كما  سناشا أهل الدنيا ال انية مثل أهل هذا الزماف
وكػػػاف مػػػا كػػػاف كمػػػا أوردان لغبػػػد ث الاػػػر ف للصػػػ حة للرعػػػل وطػػػرؽ البػػػاب  شػػػذه 

  الن ا ة :الساهقة ... هىت قاؿ له  
ػرَ  رََأ ْػَت، َما ِإال ُهوَ  َما  َأْهُسػدُ  َوال ِواًّػا، اْلُمْسػِلِمُتَ  ِمػرَ  َنَهػدٍ  نَػْ ِسػي ِ   َأِعػدُ  ال َأّنِ  َويػْ
ُل:شَػَقػػاؿَ  اَّللَُّ  َأْعاَػػالُ  َنػػَْتٍ  َعلَػػى َأَهػػًدا : َعْبػػدُ  ِإميَّ  نُِايػػُق { ال الَّػػيِت  َوِهػػيَ  هِػػَس، هَػَللَػػتْ  الَّػػيِت  َهػػِذلِ  اَّللَِّ
 هذل اليت أع زتنا.... أى 

 شمر  ُرد أف  كوف مر أهل اعبنة شماذا   عل 
                           : 

  ، شلماذا تز د اػبالشات هيننا نساشرالدنيا كلنا  نًتك ا و 
  شيلس ت عنه هوع ه للناهية اُننرى وؼباذا اؼبااكل ذبعل الواهد منا  قاهل أنال 

                                                           
 شع  اليباف للبي قي عر عبد   هر عمرو ريي   عن ما ٕٕ
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السػالـ هلل، وإذا قػاؿ لػه: السػالـ مػو أف هػىت أف  قػوؿ لػه: السػالـ علػيك ،  وال  ر د 
  وعنػػدما  ػػرال  عػػبا   وع ػػه، ؼبػػاذا تعػػبا   ل ال تُر ػػداف إن ػػار الكػػالـاعلػػيك   قوؽبػػا وشػػ س

:    قػاؿ  شػالرزؽ علػى الػرزاؽ ،أهػداً ...   وهل  ػيأنذ أهػٌد منػا رزؽ ارنػر           
                              (ٖٕ لنعرؼ أهنا قسمة إؽبية الزنرؼ    

 :مر أوٍت الناس لُيعرشنا  ، ومر  خط شله السخط، قاؿومر ريي شله الريا
ُٳا  ازٵضٳازٵضٳ  }} ُٳابٹ ِٳ  بٹ ِٳقځطٳ ٘ٴ  قځطٳ ٘ٴايًَّ ًَّ ٔٵ  يځوځيځوځ  اي ٔٵتٳهڂ ٓٳ٢  تٳهڂ ٓٳ٢أځغڃ ٓٻاِع   أځغڃ ٓٻاِع اي {{اي

ٕٖٕٖ
  

اس مػر  ريػى دبػا ق ػال مػوالل عػل وعػال، شمػر يباػي علػى هػذا اؼبنػواؿ شػإف شأوٌت الن
 مر القبور إذل القصور.  وفشاء    يخرع

 هلَّ هىت غبهة اؼبوت و قوؿ: إميك  أف  ػدنل علػيَّ قد  ،مر ال  قدر على ق ر ن سهو 
    ، ؼباذا وقد  كوف أنول مر أمه وأهيه، شالف عزا يو شالف، أو وب ر عناز  

 :  اغبد ث الصحي   هقالما صباعة اؼبؤمنُت علينا  ش ل   مر 
ـٳ  ِإذٳاِإذٳا  }} ًځ ـٳخٳ ًځ ٕٳ  خٳ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳايڃ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ  ايڃ ٔٳَٹ ٓٻاِز،  َٹ ٓٻاِز،اي ٓٵڀځسٳ٠ٺ  حٴبٹطٴٛاحٴبٹطٴٛا  اي ٓٵڀځسٳ٠ٺبٹكځ ٔٳ  بٹكځ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ٓٻ١ٹ  بٳ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٓٻاِز،  ايڃذٳ ٓٻاِز،ٚٳاي ٕٳ  ٚٳاي ٝٳتٳكځاؾټٛ ٕٳؾځ ٝٳتٳكځاؾټٛ ِٳ  ؾځ ِٳَٳعځايٹ   َٳعځايٹ

ِٵ  نځاْٳتٵنځاْٳتٵ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵبٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٝٳا،  ؾٹٞؾٹٞ  بٳ ْٵ ٝٳا،ايدټ ْٵ ٖٴرٿبٴٛا  ْٴكُّٛاْٴكُّٛا  ِإذٳاِإذٳا  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ايدټ ٖٴرٿبٴٛاٚٳ ٕٳ  ٚٳ ٕٳأڂذٹ ِٵ  أڂذٹ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ٍِ  يځ ٍِبٹدٴخٴٛ ٓٻ١ٹ  بٹدٴخٴٛ ٓٻ١ٹايڃذٳ {{  ايڃذٳ
ٕٕٗٗ

  

:    يويو ؽب  عزء هػُت النػار واعبنػة، والػذي  قػوؿ شيػه                  
                (ٗٙ انعراؼ. 

وأان ال أعرشػػػه    ،رل ماػػػاكل و سػػػب  ،ووبقػػػد علػػػيَّ  ، كػػػرهٍت لػػػو هنػػػاؾ شػػػخص عػػػٍت 
تكػوف القلػوب كل ػا ال هد أف نف اؼبؤمنُت كل   قبل أف  دنلوا اعبنة  ،الدنيا، شسأعرشه هناؾ

 مسًتوبة وصحيحة و ليمة نف   قاؿ   قرآنه:
                           (ٜٛ الاعراء: 

 كل هذل الص ات. لي  مر الُكرل ومر اغبقد واغبسد و 

                                                           
 مسند أضبد عر أيب هر رة هنع هللا يضرعامو الًتمذي و  ٖٕ
 البخاري ومسل  عر أيب  عيد اػبدري  ٕٗ
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  ثششَبد عاليخ انظذسثششَبد عاليخ انظذس
نزع هذل انشياء مػر صػدرل شلػه هاػرميت    الدنيا مروهو  شإذا سبكر النساف اؼبؤمر

 رُبد. الو ال تُعد 
ػػرل أبنػػه مػػر أهػػل   الباػػرى انوذل: أف    هبعػػل هبيبػػه ومصػػا ال  ػػزورل منامػػاً و ُباِّ

   قاؿ له ذلػس:    كماؿ اليباف لهلل، نف               (ٗٚ وهػل هػذا ؼبػر كػاف  انهػزاب
     باػػره  أـ الُباػػرى إذل  ػػـو القيامػػة  علػػى الػػدواـ، دبػػاذا نػػه  زما                   
      (ٗٚ. انهزاب 

و وهػو أ ،وهو   الػدنيا إذا كػاف مػر أهػل الػدرعات العُػال الُبارى الثانية:  ر ه   
هػػىت  ،ونعيمػػه   اعبنػػة ،نػػةوقصػػورل   اعب ، ر ػػه مكانػػه   اعبنػػةنػػارج مػػر الػػدنيا إذل ارنػػرة، 

وهػػل  وعػػد أهػػٌد منػػا أي   ػػـو القيامػػة و سػػأؿ عػػر  ،ىبػػرج مػػر هنػػا وهػػو  عػػرؼ إذل أ ػػر  ػػذه 
 :هد أف  عرش ا مر هنا، قاؿ  الال، هل عنوانه و بحث عر قصورل  

ٔٵ  َٳاَٳا  }} ٔٵَٹ ٝٿتٺ  َٹ ٝٿتٺَٳ ُٴٛتٴ  َٳ ُٴٛتٴٜٳ ٘ٹ  ٜٴعٵسٳضٴٜٴعٵسٳضٴ  ِإ٫ِإ٫  ٜٳ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٙٴ  عٳ ٙٴَٳكڃعٳدٴ ٕٵ  َٳكڃعٳدٴ ٕٵِإ ٕٳ  ِإ ٕٳنځا ٔٵ  نځا ٔٵَٹ ٌِ  َٹ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ ٓٻ  أځ ٓٻايڃذٳ ٔٵ  ١ٹ١ٹايڃذٳ ُٹ ٔٵؾځ ُٹ ٌِ  ؾځ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ،  أځ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ   ايڃذٳ

ٕٵ ٕٵِإ ٕٳ  ِإ ٕٳنځا ٔٵ  نځا ٔٵَٹ ٌِ  َٹ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ ٓٻاِز  أځ ٓٻاِزاي ٔٵ  اي ُٹ ٔٵؾځ ُٹ ٌِ  ؾځ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ ٓٻاِز   أځ ٓٻاِز اي {{اي
ٕٕ٘٘

  

 :أهل اليباف انرقىلكر 
و  ػػرح هكػػـر   عػػل    ،ليسسباػػر ه  ػػل  ، وهػػو ال  ػػزاؿ هنػػا   الػػدنيا منزلسػػه ػػرى 

 أه    لقاءل. ووُب  لقاء  ، ومر أه  لقاء    ،عالل
 :نرة و  ار
 هساب وال ميزاف وال صراط وال ُكس ، وإمبا  دنل   قوؿ  :مر وَت ىبرج 
                                                       

                                          اننبياء(  

                                                           
 الزهد ؽبناد هر السري عر اهر عمر ريي   عن ما ٕ٘
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 كما ورد لن ر.طبا ما ة عاـ  وهو  سمو على مسَتة واغبسيا صوت ع نَّ ، 
 والكرب واؽب  والل  الذي   اؼبوقف  ،انهواؿ اليت   اؼبوقفوأ ر ه  مر 

 ليا ؽب  شأٌف هذلس:
                                                            

      (ٖٔٓ ال ُتسمو شي ا الوية نهن  طاهوا ش ؤالء  يدنلوف اعبنة اليت  اننبياء 
   شمر طاب مر هنا تقوؿ له اؼبال كة -                             

 ...    الزمر ٖٚ)
ه الػػذ ر هينػػ القػػـو هػػىت  ًتايػػى مػػو)اعبسػػر  علػػى القناػػرة   نسهػػروالػػذي دل  اػػ   -

 دنلوف اعبنة. نس وا  وهعد أف    الدنيا، وهين   شيء
 :            :اعبنة مباشرة دنل أما مر  -

   ي ا تع  وال عمل وال عناءليا ش
 عملنا هناؾ  وما

 ... ونعبد    ،علينا قبلا مو هع نا ونسذكَّر ش ل   
 :تكلي اً ولكر هذل العبادة ليست 

كليف  عٍت مر  ًتك ا شعليه عقاب.، لكر عبادة أهل اعبنػة كمػا ورد نف عبادة الدنيا ت
 . ) ذكروف   ت ُك اً وتلذُذاً ) :  ان ر

  ::  سلذذوف هذكر  ، وشاك س  دواـ السسبي  والسحميد والسكبَت هلل 
                                   (٘٘ أي  س ك ػػػػوف هبػػػػذل العبػػػػادات  ػػػا، 

 :وليا شي ا نصٌ ، قاؿ 
ٍٳ  }} ٍٳقځا ٌٴ  يٹٞيٹٞ  قځا ٌٴدٹبٵِسٜ ٝٵتٺ  بٳػٿسٵبٳػٿسٵ: : دٹبٵِسٜ ٝٵتٺخٳدٹجي١ځ بٹبٳ ٓٻ١ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  خٳدٹجي١ځ بٹبٳ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٔٵ  ايڃذٳ ٔٵَٹ ٘ٹ  ؾٳدٳبٳؾٳدٳبٳ  ٫٫  قځؿٳبٺ،قځؿٳبٺ،  َٹ ٘ٹؾٹٝ {{ْٳؿٳبٳ ْٳؿٳبٳ   ٚٳ٫ٚٳ٫  ؾٹٝ

ٕٕٙٙ
  

                                                           
 مع   الا ان والبزار عر عبد   هر أيب أو  هنع هللا يضر ٕٙ



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح احلدش51-45(                            رفغري اَِبد ) 141 )                              : َقُى ادلزمني                         9

     وال عناء ،وال تع  ،وال أصوات مزع ة ،ليا شيه يوياء
 :نة  قوؿاعب دنل الواهد منا  دب رد أفننه 
                                     (ٖٗ شاطر. 

  ف على لب اعبنة: اوأ ناء دنوله هناؾ عين                 (ٙٙ الرضبر: 

شيػػذه  عنػػه اؽبػػ   ،زبػػرج أبمػػر ه ػػرة الػػرضبر  شياػػرب مػػر العػػُت انوذل شػػرهة  -
  قاء والعناء واؼبرض والسق ، شيقوؿ: والل  والسع  والا                  

           . 
أهػل ش ،وهو الاػباب وال سػوة ،و ارب مر العُت اُننرى شيه ر عليه ن رة النعي  -

اعبنة  هلوف شبالً على الدواـ    ر الثال ة والثال ُت، شيهلوف نالد ر شي ػا أهػداً 
وال عينيػه تقػل الرؤ ػة  ،وال  نحػٍت ن ػرل ، وال شػْيخونة،ال ِهػرـٌ شػ ،   ر الاػباب

 وال أيرا ه تنخلو، شيهل    ر الاباب و  مسعة الاباب. ،شي ما
منػه   الػدنيا  ، نف هنػاؾ مػا كنَّػا ناػكوأيتػي ر هػيحل وال ن ػاسوالنساء   اعبنة ليا 

 .           نس ى   اعبنة إف شاء  : 
، وقػػد ىبرعػػوا مػػر اعبنػػة، واهػػٍد شقػػط وهػػو أف هػػذل اؼبسعػػة ال تػػدـو  ػػيخاشوف مػػر شػػي

      : شامأهن    وقاؿ       طملنوا شأنس  نالد ر شي ا أهداً.ا 
 ... أف هبعلنا مر أهل هذا اؼبقاـ نسأؿ   

 .... أرواهنا و ُ يِّ  شيه ،وُ ص ي ن و نا ،وأف  ُاِّ ر قلوهنا
 .... اؼبعاصي وال   ما ن ر وما هار ووب ا عوارهنا مر 

 .... وأف وب ا هاوننا مر انرزاؽ اغبراـ
 ..... وذكرل وشكرل على الدواـ ،وهُبملنا هااعة  

وهبعلنػا   الػػدنيا وارنػػرة مػػو الػػذ ر أنعػ    علػػي   مػػر النبيػػُت والصػػد قُت والاػػ داء 
 س رشيقا.والصاغبُت وهسر أولل
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  نغبئف االشبسادنغبئف االشبساد
علينػػػػا صباعػػػػة  ارميت لنسبػػػػُت ش ػػػػل   هػػػػذل  ي ػػػػة   هنػػػػاؾ هعػػػػحل اؼبالط ػػػػات اػب

 عندان كلمة:اؼبؤمنُت ... 
        : 
 عػػٍت لػػيا هػػ  الػػذ ر :  ُأْدِنُلوهػػا ُأْدِنُلوهػػا   وهنػػاؾ قػػراءة ُأنػػرى: .... كػػالـ اؼبال كػػة، هػػذا  

مػػو اغبػػد ث الػػذي ذكػػرانل والػػذي  وهػػذا  سماشػػى ،دنل ػػ  هػػو   دنلػػوا، ولكػػر الػػذي أ
 :قاؿ شيه 
ٌٴ  ٫٫  }} ٌٴٜٳدٵخٴ ِٵ  ٜٳدٵخٴ ِٵأځحٳدٴنڂ ٓٻ١ځ  أځحٳدٴنڂ ٓٻ١ځايڃذٳ ٘ٹ،  ايڃذٳ ًٹ ُٳ ٘ٹ،بٹعٳ ًٹ ُٳ ْٵتٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫: : قځايڂٛاقځايڂٛا  بٹعٳ ْٵتٳأځ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  أځ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ؟  زٳضٴٛ ٘ٹ؟ايًَّ ٍٳ  ايًَّ ٍٳقځا ْٳا،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ::قځا ْٳا،أځ ٕٵ  ِإ٫ِإ٫  أځ ٕٵأځ   أځ

ْٹٞ ُٻدٳ ْٹٜٞٳتٳػٳ ُٻدٳ ٘ٴ  ٜٳتٳػٳ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ٘ٴ  اي ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ُٳ١ٺ،  َٹ ُٳ١ٺ،بٹسٳحٵ ٌٍ  بٹسٳحٵ ٌٍٚٳؾځكٵ {{  ٚٳؾځكٵ
ٕٕٚٚ

  

  عز ػرٍة   البحػر  ععله    الساهقُتعر رعٍل مر  ر وؿ   وروى لنا  يدان 
لػه عػُت مػاء  ، وهين ا وهُت ال  أرهعة آالؼ شر ػخاً، وععػل   ذراعاً عري ا وطوؽبا  ال ُت 

 اػػرب من ػػا و سويػػأ من ػػا، وععػػل لػػه شػػ رة رمػػاف تُنػػس  طػػواؿ العػػاـ كػػل  ػػوـٍ رمانػػة،  صػػـو 
اؼبواد اللذا ية اليت وبساج ؽبا عس  النساف شػال وبسػاج إذل أكػٍل  وشي ا كل ،و ُ ار على الرمانة

  واها.
 ما ة عػاـ، ودعػا   سػودعػا   أف  ُايػل عمػرل شأقامػه   هػذل الااعػة والعبػادة طب

 أف  قب ه وهو  اعد شسوشَّال وهو  اعد. 
 شيقوؿ: لسيدان ر وؿ    ص أمر هذا الرعل يدان ع  ل  ق

ُٻ  ٜٳاٜٳا  }} ُٻَٴحٳ ٕٻ  بٹايڃحٳلٿ،بٹايڃحٳلٿ،  بٳعٳجٳوځبٳعٳجٳوځ  ٚٳايَّرٹٟٚٳايَّرٹٟ  دٴ،دٴ،َٴحٳ ٕٻِإ ٘ٹ  ِإ ٘ٹيٹَّ ٔٵ  عٳبٵدٶاعٳبٵدٶا  يٹَّ ٔٵَٹ ٙٹ،  َٹ ٙٹ،عٳبٹٝدٹ ٘ٳ  عٳبٳدٳعٳبٳدٳ  عٳبٹٝدٹ ٘ٳايًَّ ًَّ ُٵظٳ  تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  اي ُٵظٳخٳ   َٹا٥ٳ١ٹَٹا٥ٳ١ٹ  خٳ

ٓٳ١ٺ ٓٳ١ٺضٳ ٌٍ  زٳأڃِعزٳأڃِع  عٳًځ٢عٳًځ٢  ضٳ ٌٍدٳبٳ ٘ٴ  ايڃبٳحٵِس،ايڃبٳحٵِس،  ؾٹٞؾٹٞ  دٳبٳ ٘ٴعٳسٵقٴ ٘ٴ  عٳسٵقٴ ٘ٴٚٳطڂٛيڂ ٕٳ  ٚٳطڂٛيڂ ٕٳثٳ٬ثٴٛ   ٚٳايڃبٳحٵسٴٚٳايڃبٳحٵسٴ  ذٹزٳاعٶا،ذٹزٳاعٶا،  ثٳ٬ثٹنيٳثٳ٬ثٹنيٳ  ؾٹٞؾٹٞ  ذٹزٳاعٶاذٹزٳاعٶا  ثٳ٬ثٴٛ

٘ٹ  َٴحٹٝطڅَٴحٹٝطڅ ٘ٹبٹ ٔٵ  ؾځسٵضٳٍذ،ؾځسٵضٳٍذ،  آ٫فٹآ٫فٹ  أځزٵبٳعٳ١ځأځزٵبٳعٳ١ځ  بٹ ٔٵَٹ ٌٿ  َٹ ٌٿنڂ ٝٳ١ٺ،  نڂ ٝٳ١ٺ،ْٳاحٹ ٘ٴ  ٚٳأځخٵسٳمٳٚٳأځخٵسٳمٳ  ْٳاحٹ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ٘ٴ  تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  اي ٘ٴيځ ٓٶا  يځ ٝٵ ٓٶاعٳ ٝٵ   بٹعٳسٵِضبٹعٳسٵِض  عٳرٵبٳ١ڄعٳرٵبٳ١ڄ  عٳ

ُٳا٤ٺ  تٳبٳضټتٳبٳضټ  ا٭ڂؾٵبٳِع،ا٭ڂؾٵبٳِع، ُٳا٤ٺبٹ ٓٵكٹعٴ  عٳرٵبٺ،عٳرٵبٺ،  بٹ ٓٵكٹعٴؾځتٳطٵتٳ ٌِ  ؾٹٞؾٹٞ  ؾځتٳطٵتٳ ٌِأځضٵؿځ ٌِ،  أځضٵؿځ ٌِ،ايڃذٳبٳ ٍٕ  ٚٳغٳذٳسٳ٠ځٚٳغٳذٳسٳ٠ځ  ايڃذٳبٳ َٻا ٍٕزٴ َٻا ٘ٴ  تٴدٵِسمٴتٴدٵِسمٴ  زٴ ٘ٴيځ ٌٻ  يځ ٌٻنڂ   نڂ

                                                           
 مسند أضبد والا ان عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٕٚ
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ًځ١ٺ ٝٵ ًځ١ٺيځ ٝٵ ْٳ١ڄ،  يځ َٻا َٻاْٳ١ڄ،زٴ ٘ٹ  زٴ ٘ٹؾځتٴػٳرٿٜ ٘ٴ،  ؾځتٴػٳرٿٜ َٳ ٛٵ ٘ٴ،ٜٳ َٳ ٛٵ َٵطٳ٢  ذٳاذٳاؾځِإؾځِإ  ٜٳ َٵطٳ٢أځ ٍٳ،  أځ ٍٳ،ْٳصٳ ٔٳ  ؾځأځؾٳابٳؾځأځؾٳابٳ  ْٳصٳ ٔٳَٹ ًڃوځ  ٚٳأځخٳرٳٚٳأځخٳرٳ  ايڃٛقٴ٤ٛٹ،ايڃٛقٴ٤ٛٹ،  َٹ ًڃوځتٹ ْٳ١ځ  تٹ َٻا ْٳ١ځايسټ َٻا   ايسټ

ٗٳا، ًځ ٗٳا،ؾځأځنځ ًځ ِٻ  ؾځأځنځ ِٻثٴ ّٳ  ثٴ ّٳقځا ٘ٹ،  قځا ٘ٹ،يٹؿٳ٬تٹ ٍٳ  يٹؿٳ٬تٹ ٍٳؾځطٳأځ ٘ٴ  ؾځطٳأځ ٘ٴزٳبٻ ٓٵدٳ    زٳبٻ ٓٵدٳعٹ ٌِ  ٚٳقڃتٹٚٳقڃتٹ  عٹ ٌِا٭ځدٳ ٕٵ  ا٭ځدٳ ٕٵأځ ٘ٴ  أځ ٘ٴٜٳكڃبٹكٳ ٕٵ  ضٳادٹدٶا،ضٳادٹدٶا،  ٜٳكڃبٹكٳ ٕٵٚٳأځ   ٫٫  ٚٳأځ

ٌٳ ٌٳٜٳذٵعٳ ٞٵ٤ٺ  ٚٳ٫ٚٳ٫  يٹٮځزٵِضيٹٮځزٵِض  ٜٳذٵعٳ ٞٵ٤ٺيٹػٳ ٙٴ  يٹػٳ ٙٴٜٴؿڃطٹدٴ ٘ٹ  ٜٴؿڃطٹدٴ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٘ٴ  ٢٢حٳتٻحٳتٻ  ضٳبٹ٬ٝ،ضٳبٹ٬ٝ،  عٳ ٘ٴبٳعٳجٳ ٛٳ  بٳعٳجٳ ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ ٍٳ  ضٳادٹدٷ،ضٳادٹدٷ،  ٚٳ ٍٳقځا ٌٳ،: : قځا ٌٳ،ؾځؿځعٳ   ؾځؿځعٳ

ٔٴ ٓٳحٵ ٔٴؾځ ٓٳحٵ ُٴسټ  ؾځ ُٴسټْٳ ٘ٹ  ْٳ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٓٳا،  ِإذٳاِإذٳا  عٳ ٓٳا،ٖٳبٳڀڃ ٓٳا،  ٚٳِإذٳاٚٳِإذٳا  ٖٳبٳڀڃ ٓٳا،عٳسٳدٵ ٓٳذٹدٴ  عٳسٳدٵ ٓٳذٹدٴؾځ ٘ٴ  ؾځ ٘ٴيځ ِِ  ؾٹٞؾٹٞ  يځ ًڃ ِِايڃعٹ ًڃ ٘ٴ  ايڃعٹ ْٻ ٘ٴأځ ْٻ ّٳ  ٜٴبٵعٳحٴٜٴبٵعٳحٴ  أځ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ،  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ،ايڃكٹ ٝٳا   ايڃكٹ

ـٴ ٝٴٛقځ ـٴؾځ ٝٴٛقځ ٔٳ  ؾځ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ِٟ  بٳ ِٟٜٳدٳ ٘ٹ  ٜٳدٳ ٘ٹايَّ ٍٴ    ايَّ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٘ٴ  ؾځ ٘ٴيځ ُٳتٹٞ،  ٓٻ١ځٓٻ١ځايڃذٳايڃذٳ  عٳبٵدٹٟعٳبٵدٹٟ  أځدٵخٹًڂٛاأځدٵخٹًڂٛا: : ايسٻبټايسٻبټ  يځ ُٳتٹٞ،بٹسٳحٵ ٍٴ  بٹسٳحٵ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ : : ؾځ

ٌٵ  زٳبٿ،زٳبٿ، ٌٵبٳ ًٹٞ،  بٳ ُٳ ًٹٞ،بٹعٳ ُٳ ٍٴ  بٹعٳ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٓٻ١ځ،  عٳبٵدٹٟعٳبٵدٹٟ  أځدٵخٹًڂٛاأځدٵخٹًڂٛا: : ايسٻبټايسٻبټ  ؾځ ٓٻ١ځ،ايڃذٳ ُٳتٹٞ،  ايڃذٳ ُٳتٹٞ،بٹسٳحٵ ٍٴ  بٹسٳحٵ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٌٵ  زٳبٿ،زٳبٿ،  ٜٳاٜٳا: : ؾځ ٌٵبٳ   بٳ

ًٹٞ، ُٳ ًٹٞ،بٹعٳ ُٳ ٍٴ  بٹعٳ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٓٻ١ځ،  عٳبٵدٹٟعٳبٵدٹٟ  أځدٵخٹًڂٛاأځدٵخٹًڂٛا: : ايسٻبټايسٻبټ  ؾځ ٓٻ١ځ،ايڃذٳ ُٳتٹٞ،  ايڃذٳ ُٳتٹٞ،بٹسٳحٵ ٍٴ  بٹسٳحٵ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٌٵ  زٳبٿزٳبٿ: : ؾځ ٌٵبٳ ًٹٞ،  بٳ ُٳ ًٹٞ،بٹعٳ ُٳ ٝٳ  بٹعٳ ٝٳؾځ ٍٴؾځ ٍٴكڂٛ   كڂٛ

٘ٴ ٘ٴايَّ ُٳ٥٬ٹهځ١ٹ    ايَّ ًڃ ُٳ٥٬ٹهځ١ٹيٹ ًڃ ٜٹطٴٛا: : يٹ ٜٹطٴٛاقځا ُٳتٹٞ  عٳبٵدٹٟعٳبٵدٹٟ  قځا ٓٹعٵ ُٳتٹٞبٹ ٓٹعٵ ٘ٹ  بٹ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٘ٹ،  عٳ ًٹ ُٳ ٘ٹ،ٚٳبٹعٳ ًٹ ُٳ ُٳ١ڂ  ؾځتٴٛدٳدٴؾځتٴٛدٳدٴ  ٚٳبٹعٳ ُٳ١ڂْٹعٵ   قځدٵقځدٵ  ايڃبٳؿٳِسايڃبٳؿٳِس  ْٹعٵ

ُٵِظ  بٹعٹبٳادٳ٠ٹبٹعٹبٳادٳ٠ٹ  أځحٳاطځتٵأځحٳاطځتٵ ُٵِظخٳ ٓٳ١ٺ،  َٹا٥ٳ١ٹَٹا٥ٳ١ٹ  خٳ ٓٳ١ٺ،ضٳ ٝٳتٵ  ضٳ ٝٳتٵٚٳبٳكٹ ُٳ١ڂ  ٚٳبٳكٹ ُٳ١ڂْٹعٵ ٘ٹ  ؾځكٵ٬ؾځكٵ٬  ايڃذٳطٳدٹايڃذٳطٳدٹ  ْٹعٵ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ {{  عٳ
ٕٕٛٛ

  

شػػاتورة ل ػػوء تػػدشو  شمػػا للػػس عنػػدما ،كلنػػا   هػػذل انميـ ناػػسكي مػػر دشػػو ال ػػواتَت
شكػػ  شبػػر شػػاتورة هػػذا السػػمو     ،كلنػػا نسػػسليث مػػر شػػحر اؼبػػول الت    كػػ  تػػدشو    العػػُت 
    شػأهنا: كمػا قػاؿ شينػا      َعػنِ وال يبلم ك  شاتورته     اللساف الذي نل  سكل  وال  كلم و 
                            (ٔٛ النحل. 

عنػػدما شنعمػػة واهػػدة مػػر هػػذل الػػنع  ولكػػر نعمػػة واهػػدة، دل  قػػل: وإف تعػػدوا نعػػ   ، 
 أف وبصي ا.أهد مر انولُت وال مر ارنر ر.ال  سسايو كـر   و ش ل   مر  تعد شي ا

  فنبَخ اهلل ثبدلؤيننيفنبَخ اهلل ثبدلؤينني
  ال، وشيػق مػر   ، هل شينا أهٌد  قػـو هبػا هلػَت معونػة مػر   وتهلل العبادة اليت نؤد  ا

انع ػػاء أف ال زب ػػو لػػه، وال تلػػُت لػػه، شكيػػف  أمػػر   ، و   ػػدي هػػُت  شلػػو وقػػف العبػػد
    وكيف وبرؾ  د ه وأع اءل    وكيف  س د    ركو

  :  علػػى   وعلػػى اؼبػػؤمنُت قػػاؿ شػػي   فولػػذلس اؼبنػػاشقُت الػػذ ر  هنػػوف أهنػػ    ػػحكو 
                                                    (ٜ البقرة. 

                                                           
 ي قي عر عاهر هر عبد   هنع هللا يضراغباك    اؼبسسدرؾ والب ٕٛ
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ُ صػػلي شي ػػا ر ػػوؿ    ،  اؼبوقػػف العهػػي   ػػسكوف صػػالة صباعػػة ػػيحدث  أوؿ شػػيء
  ق ػػػػوف   اؼبنػػػػاشقوف هكػػػػل اؼبػػػػؤمنُت مػػػػر اننبيػػػػاء واؼبر ػػػػلُت ومػػػػر كاشػػػػة انمػػػػ ، وهػػػػؤالء 

   هنػا:الص وؼ، ولكر انمر هناؾ خبالؼ                            (ٕٗ  القلػ 
 أع ػاؤل، شيكػوف، شيحػاوؿ السػ ود شػال تااوعػه مر مػر  قػوؿ للاػيءشانع اء هناؾ طوع أ

    نهنا القيامة و س    الكل.ن شينكاف و 
 ػػَت قلبػػه أف النسػػاف ال  سػػسايو تا ،هيػػاانً آنػػر أ  ػػاً   هػػذل ارميت هػػُت لنػػا رهنػػا 

إسبػػاـ هػػذا انمػػر ه  ػػله وعػػودل  وطلػػ  منػػه  ،وال تزكيػػة ن سػػه إال إذا عبػػأ وا ػػسلاث هرهػػه
          : لسػػػُت أان وال أنػػػتَ   مػػػر الػػػذي  نػػػزعنف وكرمػػػه،         مػػػر

 الذي نزع هنا   .
هؤالء لوال أف ؽب  عنا ة عنػد  ، عًتيوف على انولياء والصاغبُت رولذلس اللاشلُت الذ 

وماهػػا لغبػػ  والػػُود والاػػ قة والرضبػػة  ،رب العػػاؼبُت ش ػػل كػػاف قػػد ط َّػػر قلػػوهب  فبػػا ذكػػرانل
 عنا ة   هب .  واحملبة لكل نلق   

 أ ػسايو عمل ػالكػر ال، لكر هل  وعد أهػٌد منػا  سػسايو عمػل هػذل انشػياء هن سػه  
مػػر الػػػذي    رشػػػُت ريب هػػريب ولػػػوال ريب مػػا عرشػػػُت ريبعوكػػػاف الرعػػل الصػػػاحل  قػػوؿ: ))هػػريب، 

وهػػو  أهػػد الصػػاغبُت قػػوؿ،    ومػػر الػػذي  ػػُيعينٍت علػػى ع ػػاد الػػن ا     ػػيعرشٍت لهلل
  ناعي  :

  ماااى ٌ  ناااٍ عااابجش  عااان كج هااابماااى ٌ  ناااٍ عااابجش  عااان كج هاااب

  

س منك ثبلشاز  األماُن س منك ثبلشاز  األماُن ت لٍ اعزصبمب    ت لٍ اعزصبمب

: و  قػاؿ لنػا ال، ه أعٍتِّ هىت أعاهد الػن ا، وهػل شينػا أهػٌد  سػسايو أف هباهػد ن سػ  
                                     (ٖٕ   عػػػٍت ال تعسمػػػد علػػػى ن سػػػس للكليػػػة،  الػػػن 

طلػػ  اغبػػوؿ والاػػوؿ ، واطلػػ  السوشيػػق مػػر  ، واطلػػ  اؼبعونػػة مػػر  وا ، ػػسعر لهللاولكػػر 
 :أهو هر رةوالقوة مر  ، ولذلس ه رة الن   قوؿ لسيدان 

ٔٵ  أځنڃجٹسٵأځنڃجٹسٵ  }} ٔٵَٹ ٍِ  َٹ ٛٵ ٍِقځ ٛٵ ٍٳ  ٫٫  قځ ٛٵ ٍٳحٳ ٛٵ ٛٻ٠ځ  ٚٳ٫ٚٳ٫  حٳ ٛٻ٠ځقڂ ٘ٹ،  ِإ٫ِإ٫  قڂ ٘ٹ،بٹايَّ ٗٳا  بٹايَّ ْٻ ٗٳاؾځِإ ْٻ ٓٵصٷ  ؾځِإ ٓٵصٷنځ ٔٵ  نځ ٔٵَٹ ٓٴِٛش  َٹ ٓٴِٛشنڂ ٓٻ١ٹ  نڂ ٓٻ١ٹايڃذٳ {{  ايڃذٳ
ٕٜٕٜ

  

                                                           
 عامو الًتمذي ومسند أضبد ٜٕ
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  ال هػوؿ وال قػوة إال لهلل العلػي العهػي )شػدا ماً علػى ألسػنس  :  ،وهذا ذكر الصػاغبُت
 .ننه  رى أف اغبوؿ والاوؿ والقوة كل ا مر   

  هُنبهُنبفضم اهلل ففضم اهلل ف
 ػيدان  علينػا صباعػة اؼبػؤمنُت: مػر ش ػل    -علػى قػدران  -كنػذ قاػرة واهػدة ػو
 سكلمػوف   ػحكوف أي  ، شوعػد هعػحل شػباب اؼبػؤمنُتكاف ماشػياً جبػوار الكعبػة  ر وؿ   
 شح رة الن  أنذته اغبميَّة وقاؿ ؽب :و سناقاوف و  حكوف، و سسامروف 

ٓٻ١ځ،  اذٵنڂسٴٚااذٵنڂسٴٚا  }} ٓٻ١ځ،اجلځ ٓٻازٳ،  ٚاذٵنڂسٴٚاٚاذٵنڂسٴٚا  اجلځ ٓٻازٳ،اي ٓٳصٳيځتٵ  اي ٓٳصٳيځتٵؾځ ْٿٞ  عٹبٳادٹٟعٹبٳادٹٟ  ْٳبٿ٧ٵْٳبٿ٧ٵ  ""  ::ؾځ ْٿٞأځ ْٳا  أځ ْٳاأځ ِٴ  ايڃػٳؿڂٛزٴايڃػٳؿڂٛزٴ  أځ ِٴايسٻحٹٝ ٕٻ، ،   ايسٻحٹٝ ٕٻٚٳأځ   ٚٳأځ

ٛٳ  عٳرٳابٹٞعٳرٳابٹٞ ٛٳٖٴ ِٴ  ايڃعٳرٳابٴايڃعٳرٳابٴ  ٖٴ ِٴا٭ځيٹٝ {{" "   ا٭ځيٹٝ
ٖٖٓٓ

  

                 ع ، مػػػػر ليػػػػس أف تباػػػػره ، ونبػػػػئ  عػػػػٍت: نػػػػ َّ
وأكَّػػد الكػػالـ ب   إذل ذاتػػه، شنسػػ  عبػػادي)قػػاؿ: ، شقػػد عبػػادي، وانهػػر إذل رضبػػة  هػػؤالء  
 ػػػػالث اكيػػػػدات ش ػػػػذل لنلػػػػف والػػػػالـ،   الل ػػػػور)وأ  هكلمػػػػة      قػػػػاؿ: )أان أّنِ )شقػػػػاؿ: 
 مسساليات.
          هذل السأكيدات، ولكنه قػاؿ: هذكر   دل  قا ذكر العذاب وؼبَّ 

   د لنعرؼ مدى رضبة   هدوف أي اكي .وناصة للُعصاة واؼبذنبُت 
ف  نػاعي وكػاف صػوته شػ ي ، شعنػدما كػا ،وكػاف  نػاعي   ،ادبَّػ يدان داود كػاف مػر العُ 
  واعببػاؿ والوهػوش كل ػ   ُػرددوف معػه: الايػور وانشػ ار   هصوته العذب الا ي كانػت 

                        (ٔٓ وأويب  عٍت:  بأ 
 :  كما ورد   ان ر ومو ذلس قاؿ له ،ش    رددوف وراءلرددي معه، 
ٞٻ َٔ شدٌ املطبحني   }} ٞٻ َٔ شدٌ املطبحني ٜا داٚد أْني املرْبني أحب إي {{ٜا داٚد أْني املرْبني أحب إي

ٖٖٔٔ
  

مػر شللااعػات ف و  ػرح هبػ ، أمػا اؼباػلولاؼبذنبوف عنػدما  رععػوف إذل  ، شإنػه   هؤالء
                                                           

 ار َُة{ َهِذلِ  شَػنَػَزَلتْ   َأْ ِد ُكْ   هَػُْتَ  َوالنَّارِ  اعْبَنَّةِ  َوِذْكرُ  ت سَت هر أيب هامت والا ان هصيلة: }َأَتْ َحُكوفَ  ٖٓ
 أنػُت السػالـ عليػه داود إذل وعل عز   أوهىيباف: ؾبموع شساوى اهر تيمية والكثَت مر مراعو الس سَت، و  شع  ال ٖٔ

 الصد قُت صراخ مر إرل أه  اؼبذنبُت



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح احلدش51-45(                            رفغري اَِبد ) 146 )                              : َقُى ادلزمني                         9

، ب   ، لكػػر هػػؤالء وبسػػاعوف ل ػػرط رضبػػة   اللػػرور شيحسػػاعوف ؼبػػر  نػػ أف  نسػػاهب ا ز اعبػػ
ُربَّ معصػػػيٍة أور ػػػت ُذالًّ اهػػػر عاػػػاء   السػػػكندري   ِهَكمػػػه: )) وهػػػذا مػػػا قػػػاؿ عنػػػه الاػػػي 

تبػػػاع أؼبػػػاذا قبػػػد دا مػػػاً هػػػُت الصػػػاغبُت و ر طاعػػػة أور ػػػت عػػػّزِاً وا ػػػسكبارا  ، مػػػ وانكسػػػارا، نػػػَتٌ 
    مػػػر، ومػػػن اميػػػة عاليػػػة، ومػػػر  ُل مػػػه الصػػػاغبُت أهػػػواالً عليػػػه، شمػػػن   مػػػر  ػػػرى رؤميت من

  هرؤ ػػػػة ه ػػػرة النػػػػ  منامػػػاً أو  قهػػػػًة، أو مػػػر  كرمػػػػه   ، ومػػػن   مػػػػر  كرمػػػه  كاشػػػ ه  
 : ، قاؿشَتشع     ،نهن  دا ماً   ُعوف أن س    لل را ة

َٳا  }} َٳاٚٳ ٛٳاقٳعٳ  ٚٳ ٛٳاقٳعٳتٳ ٘ٹ  أځحٳدٷأځحٳدٷ  تٳ ٘ٹيٹَّ ٘ٴ  ِإ٫ِإ٫  يٹَّ ٘ٴزٳؾځعٳ ٘ٴ   زٳؾځعٳ ٘ٴ ايًَّ ًَّ {{اي
ٖٕٖٕ

  

و ايلػػػوا  ،يايلػػػوا،  ايلػػػوا القػػػراءةش فوُ صػػػلمو  ،لعبػػػادات الهاهر ػػػة اػػػددوف   ا الػػػذ ر
شلػو أهػٌد رأى شيكػوف   يقوؿ لس: كيػف رأ ػت ش ،الس ود والركوع، وتقوؿ له: أان رأ ُت رؤمي

لكػر ارنػر ت أنس عملَت شيلاً شلػر تػرى شػيلاً، لو رأ مو أنس  ري أنه عمل شيلاً، ننه أان، 
وهاػوؿ   عػل   عػالل،  ،ودبعونػة   ،وحبػوؿ   ،سوشيػق   رى أنػه إذا عمػل شػيلاً شػذلس ه

 .دا ماً واق اً على أعساب الُذؿ والسوايو ؼبوالل كما كاف ر وؿ   ش
وكػانوا  ػالث ما ػة  ،لنا مثاًل هصػح   ػيدان ر ػوؿ   الكػراـ  و  وزوة هدر يرب 
ومػو ذلػس والك ػار كػانوا أل ػاً،  ،الػرواميت انػسالؼعلػى رعاًل وإهدى عار أو و الث عار 

   نصػػػره   ، ؼبػػػاذا                                 ٌٍ ٌٍ  (ٕٖٔ نهنػػػ  رأو أن سػػػ    آؿ عمػػػراف
:   ش ػػػاء نصػػػر    ،شل ػػػأوا إذل القػػػوي اؼبسػػػُت ،يػػػعاشاً ومسػػػاكُت                
  شعلى ال ور:                        (ٜ انن اؿ. 
  لػػر هُنػػـز اليػـو مػػر قلػػة): شقػالواعاػػر أل ػػاً،  ذهبػػوا إذل الاػا ف وكػػاف اعبػػير إ نػاشلمػا 

و  و ػػا   طر ػػق، شبم ػػرد مػػا  ع ػػات ـبسل ػػة  مػػر كػػاشر ر ترهصػػوا هبػػنف عػػددان كبػػَت، وال
   :ش ػػػػػروادنلػػػػػوا وعػػػػػدوا النبػػػػػاؿ اتػػػػػي   مػػػػػر وػػػػػَت هسػػػػػاب،                        

                                                          
       (ٕ٘ السوهة. 

هػوارل  ػبعُت رعػالً  ، ومعػه ن ػر قليػلمر الذي  بت  ال أهد وَت  ػيدان ر ػوؿ   
                                                           

 صحي  مسل  والًتمذي عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٕٖ
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  قوؿ:وَت ال رس، وأنذ هللة والبللة هايلة على ف  يدان الن  شقط، والع   الُع اب أ
ْٳا  }} ْٳاأځ ٞټ  أځ ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ ْٳا  نځرٹبٵنځرٹبٵ  ٫٫  اي ْٳاأځ ٔٴ  أځ ٔٴابٵ ُٴڀًَّٹبٵ  عٳبٵدٹعٳبٵدٹ  ابٵ ُٴڀًَّٹبٵايڃ {{  ايڃ

ٖٖٖٖ
  

 .ننه على ما هو عليه مو  ، ولذلس عاء نصر   هسب   يدان ر وؿ   

  يمبو انزىثخيمبو انزىثخ
   من ا أعناؽ اؼبوهد ر: هل قاؿ لنا كلمة تسقاَّو ،شس  السوهة للمؤمنُت            

                       (ٕٕٕ هد  ولذلس ال  ال،  ش ل  ًتؾ النساف السوهة غبهة البقرة
 لإلنساف أف  هل دا ماً   مقاـ السوهة والانهة إذل   على الدواـ.

، كػػانوا  قومػػوف كأصػػحاب ر ػػوؿ     عبػػد   ن ػػرض أنػػٍت عبػػدُت  ، شػػال  وعػػد أهػػدٌ 
   : سػػسل روف   الليػػل كلػػه و  آنػػر الليػػل                                    

             لسقصػػػػَت،  ػػػػروف أهنػػػػ  مقصػػػػروف   عبػػػػاد  ، مػػػػ   سػػػػسل روف  مػػػػر ا )الػػػػذارميت
ولػػو عاشػػوا رنػػر الزمػػاف   ا   سػػسايعوا أف  عبػػدو  رلػػ أهنػػ  ة  ،  ػػروفوم ػػرطُت   طاعػػ

ونعمػة  ،ه ػرة الػرضبر، شمػا للػس هػنع  ارنػرة   على نعمة واهدة مر النع  اليت أ داها إلي
  . ونعمة الا اعة الُعهمى اليت  ا ع ا لنا اغببي  العدانف  ،اعبنة

ن سػه أنػه مقصػر، و ػرى  كيػف تعػرؼ الصػاغبُت  مػر  ػرى،هاؿ الصػاغبُت  هذاشدا ماً 
ن سه أف وبساج إذل السوهة وانوهة والرعوع إذل  ، و رى ن سه أنه دل  قػدـ مػا  نبلػي أف  قدمػه 

 .ؼبوالل
  الركػػػوع أو   ى ن سػػػه أنػػػه أهسػػػر وأنػػػه أش ػػػل فبػػػر هولػػػه ننػػػه  ز ػػػد لكػػػر مػػػر  ػػػر 

إهلػيا عبػد   بػادة ل إذل إهليا اللعػُت   العتص ل أنت مي مسكُت ، شود أو   العبادةالس 
لػػيا   السػػماء مويػػو أرهػػو أصػػاهو إال  -كمػػا ورد   -أنػػه   إ نسػػُت و ػػبعُت ألػػف  ػػنة هػػىت 
   :    غبهػػػػػة قػػػػػاؿ لػػػػػهلكػػػػػر و ، ولهلػػػػػيا شيػػػػػه  ػػػػػ دة هلل تعػػػػػاذل                   

       (ٔٛ عاهػػػػداً ولكػػػػر شقػػػػدؼبػػػػاذا  نف العبػػػػادة ربسػػػػاج لػػػػادب، وإهلػػػػيا كػػػػاف  انعػػػػراؼ 
 مر يباي وراءل إذل  ـو القيامة. وكل ،اندب، شكانت النسي ة أنه طُرد

                                                           
 البخاري ومسل  عر الراء هر عازب هنع هللا يضر ٖٖ
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 ولكػر  ػرى معونػة   لػه، وتوشيػق    ،وأدب العبادة أف النسػاف ال  ػرى مػا قدمػه
 ،وإكراـ    بحانه له، ال ت رح للعبادة إال إذا نهرت إذل توشيػق   لػس   هػذل العبػادة ،له

   أف انمر كله مر   عل   عالل: لسعرؼ                                     
                (٘ٛ ش ػػػذاومعونػػػة   ،ورضبػػػة   ،إذا كػػػاف ؿبػػػل نهػػػرل ش ػػػل  ،  ػػػونا ، 
هػو ش ػل    ، نفة كل ػاهبمعه مر العبادات ومػر الُعمػرات ومػر انعمػاؿ الصػاغب افب ش لأ

  الػػػػػذي  ػػػػػنناؿ هػػػػػه اؼبػػػػػٌت  ػػػػػـو لقػػػػػاء  :                                        
       (ٕٔ اغبد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد،                                                  

 .نسصاص وش ل مر   اله  ذا كش البقرة ٘ٓٔ)
و  ػػرع إذل  ،و لػـز انعسػاب دومػػاً، علػى لب مػوالل  ناعيػه ولػذلس اؼبػؤمر دا مػاً  قػػف

وال  عيػد النهػر إليػه، و س ػرع  و رشو عمله إذل    ، رى ذنوهه أماـ عينيه ،الكرمي الوهاب
 وؿ.ر، نننا نعمل والع ة للقبأف  سقبل هذا العمل هقبوٍؿ هس إذل   

وأنػػه  ،وأنػػه رهػػي  ،شنػػا أنػػه و ػػوروعرَّ  ،وشػػس  لنػػا العنا ػػة ،  هػػذل ار ػػة شأكرمنػػا   
ُت واعباهػد ر هػو العػذاب انلػي ، لكػر لػيا كر ، وأف عذاهػه للكػاشر ر واؼباػوأنه كػرمي ،تواب

عبنػػػػػة، هنػػػػاؾ نصػػػػػي  للمسػػػػػلمُت   عػػػػذاب ع ػػػػػنَّ  أصبعػػػػػُت، نف اؼبسػػػػلمُت ععػػػػػل   ؽبػػػػػ  ا
  ه  اؼبؤمنوف: شأصحاب اعبنة                                               

       وهذا ش ل   علينا )اؼبؤمنوف. 
منػػازؿ ال  ػػل الؽبػػي،  نعػػرؼكػػالـ   عنػػد تالوتػػه أو عنػػد ظباعػػه هػػىت   علينػػا أف نسػػدهر

  ة: لعبنػػ باػػػره  اؼبال كػػةسشمنػػا صباعػػة                               (ٖٓ شصػػػلت 
 :  ومنػػػػػػػا صباعػػػػػػػة  يباػػػػػػػره  ر ػػػػػػػوؿ                                          

 :  صباعػػػػػة  يباػػػػػره  ه ػػػػػػرة   ومنػػػػػا  انهػػػػػزاب ٚٗ)                              
                      (ٕٔ ش ػػل النػػاس كل ػػ  مثػػل هع ػػ    ال: ، السوهػػة          

       (ٖٔٙ آؿ عمراف. 
الل   هللنا صبيعاً أعلػى الػدرعات، واععلنػا كبهػى هكػل هػذل الباػرميت، و كػوف لنػا   

 .ه   وللقرب مر هبيبه ومصا العاعبنة اؽبناءة واؼبسرات للنهر إذل و 
 وصلى   علي  يدان   وعلى آله وصحبه و لَّ 
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  ٔٔاإلعشاءاإلعشاء: : 1111
dddddddddddddddddd 

لنػػا خبػػَت ، وصبَّ نعامػػه، وللنػػا إِ كرامػػهاغبمػػد هلل الػػذي و ػػعنا إ - بسػػمميحرلا نمحرلا هللا 
مػػاـ الة والسػػالـ علػػى  ػػيدان   إوالصػػ، مػػهالؿ الػػيت نػػص هبػػا اننبيػػاء واؼبر ػػلُت   كالاػبِػػ
 ،لػه الايبػُتآصػلى   عليػه وعلػى  ،، والرضبػة العهمػي للخلػق أصبعػُتونػامت اؼبر ػلُت، النبيُت

مػُت آمػُت آ .. وعلينػا مع ػ  أصبعػُت ،هبد ػه إرل  ػـو الػد ر ىهسداوكل مر  ،وصحاهسه اؼبباركُت
 .مي رب العاؼبُت

  إفدبص انمشآٌ انجالغٍ يف خرب اإلعشاءإفدبص انمشآٌ انجالغٍ يف خرب اإلعشاء
والبيػػػاف البالوػػػي الػػػرلن مػػػا وبػػػَت العقػػػوؿ  ، ػػػة ال ػػػراء شي ػػػا مػػػر الع ػػػاز الؽبػػػيآف إ

 ػة الكريبػة كػل مػا  سعلػق هبػذل القصػة الكريبػة ذكر   هذل ار شإف    ،والقلوب وانلباب
وعلػػػػى شػػػػكوؾ  ،شي ػػػػا علػػػػى تسػػػػاؤالت اؼبنكػػػػر ر ردَّ  هػػػػل إف    ،مػػػػر البدا ػػػػة إذل الن ا ػػػػة

 دعاوى اؼبعًتيُت.وعلى  ،اؼباككُت

  انشد فهً ادلقرتضنيانشد فهً ادلقرتضني
 - مػر مكػة إذل هيػت اؼبقػدس  : كيػف  ػذه  النػ هػومػر النػاس عًتاض كاف اأوؿ 

 السػػػماوات   صػػعد  ،   صػػلى لننبيػػػاء -وكػػانوا  قاعػػوف هػػػذا السػػ ر   مػػدة أرهعػػػُت  ػػـو 
ؿ صػلوات عهمة السماوات ومػا هين ػا مػر مسػاشات شيقػو   وهو الذي  بُت ،تلو ظباء اً ظباء

 عليه:ريب وتسليماته 
ٌٵ  }} ٌٵٖٳ ٕٳ  ٖٳ ٕٳتٳدٵزٴٚ ِٵ  تٳدٵزٴٚ ِٵنځ ٔٳ  نځ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ُٳا٤ٹ  بٳ ُٳا٤ٹايطٻ ٘ٴ: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ٚٳا٭ځزٵِض؟ٚٳا٭ځزٵِض؟  ايطٻ ٘ٴايًَّ ًَّ ٘ٴ  اي ٘ٴٚٳزٳضٴٛيڂ ِٴ،  ٚٳزٳضٴٛيڂ ًځ ِٴ،أځعٵ ًځ ٍٳ  أځعٵ ٍٳقځا ُٳا: : قځا ٗٴ ٓٳ ٝٵ ُٳابٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ   بٳ

ُٵِظ  َٳطٹريٳ٠ڂَٳطٹريٳ٠ڂ ُٵِظخٳ ٓٳ١ٺ،  َٹا٥ٳ١ٹَٹا٥ٳ١ٹ  خٳ ٓٳ١ٺ،ضٳ ٔٵ  ضٳ َٹ ٔٵٚٳ َٹ ٌٿ  ٚٳ ٌٿنڂ ُٳا٤ٺ  نڂ ُٳا٤ٺضٳ ُٳا٤ٺ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ضٳ ُٳا٤ٺضٳ ُٵِظ  َٳطٹريٳ٠ڂَٳطٹريٳ٠ڂ  ضٳ ُٵِظخٳ ٓٳ١ٺ،  َٹا٥ٳ١ٹَٹا٥ٳ١ٹ  خٳ ٓٳ١ٺ،ضٳ   ضٳ

                                                           
 ـٕٙٔٓ/٘/ٗهػ ٖٚٗٔمر رع   ٕٚاؼبنيا  –ملاوة  –مس د قا   اؼبصري  ٔ
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ـٴ ـٴٚٳنٹجٳ ٌٿ  ٚٳنٹجٳ ٌٿنڂ ُٵِظ  َٳطٹريٳ٠ڂَٳطٹريٳ٠ڂ  ُٳا٤ٺُٳا٤ٺضٳضٳ  نڂ ُٵِظخٳ ٓٳ١ٺ  َٹا٥ٳ١ٹَٹا٥ٳ١ٹ  خٳ ٓٳ١ٺضٳ {{  ضٳ
ٕٕ

  

للصػػاغبُت    دنػل اعبنػػة وشػاهد مػا أعػد    ،واتاعػرج هػه هػىت ذبػػاوز هػذل السػم
،   إذل  ػػدرة للكػػاشر ر واؼباػػركُت وا ػػرمُت شي ػػا النػػار ومػػا ع ػػز    ىورأ ،واؼبسقػػُت شي ػػا

أي أف  ،ان مػػاً عليػه دل  ػػ د هعػػد   إذل قػػاب قو ػُت أو أدىن ورعػػو وشراشػػه الػذي كػػاف ى،اؼبنس ػ
 . سلرقت دقا ق معدوداتاالرهلة 

علػػػى هػػػؤالء اؼبعًتيػػػُت واؼبعاريػػػُت واؼبكػػػذهُت وا ػػػادلُت  للػػػاٍ   ػػػة هػػػردٍ ار هػػػدأ   
 ع ػػز  وهػػل  ُ  ،    مػػر الػػذي قػػاـ لل ػػراء          :شقػػاؿ ،أصبعػػُت
 لكػر إذا   ،مػر ذات اغببيػ  كػاف مػر اعبػا ز أف نػسكل  أو لبػوضلو كػاف ال ػراء    شيء

  : نػػهآكػػاف انمػػر مسعلػػق للقػػدرة الؽبيػػة شػػإف   كمػػا قػػاؿ   قر                      
                           (ٗٗ وكل ما هين مػا  ،هل إف أمرل هُت السماء وانرض شاطر

  : نباومػػا هعػػد                                            (ٕٛ  ر كػػ  تسػػسلرؽ كػػػ ػػا
 .  أقل مر ؼب  البصرهذل

والسصػد ق  ،شي   على اؼبؤمنُت أصبعُت السسػلي  هلل ،شبما أف انمر أ ندل   إذل ذاته
 .ي ؼبؤمر أف  عًتض على ذلسوال  نبل ،  ال راء واؼبعراج  هرهلة ر وؿ  

 أف كػل مػر كػذب لل ػراء ش ػو كػاشر ننػه كػذب ُتولذلس شنحر عندان صباعة اؼبسػلم
 .          صروبة  ة وار ،ميت   آب

  اإلعشاء ثبنشوذ واجلغىاإلعشاء ثبنشوذ واجلغى
الرهلػػة  لػػيا مػػر اؼبعقػػوؿ أف  كػػوف قػػد ذهػػ  ؽبػػذل :ف شقػػالواو مػػرة أنػػرى عػػاد اؼبنكػػر 

 :وقػاؿ كيف  ذه  لعبس    هذل الرهلة اؼبقد ة الاو لة انمػد  شػرد   علػي  ش  لعبس 
       والعبد  عٍت اعبسد والروح: 

  ٍ ال ظاااا  الااااذٌٍ ال ظاااا  الااااذٌوااااواااال ااااد عجااااد َمزل ااااد عجااااد َمز

  

  فُاااااه روح ثااااا  وعمااااا  وال ُااااابرفُاااااه روح ثااااا  وعمااااا  وال ُااااابر

   نف ًتاض إذاً شمػػا الػػداعي لإلعػػ ،كانػػت رؤمي مناميػػة  وإال  أ ػػرى هػػروح عبػػدل)دل  قػػل   
                                                           

 عباس هنع هللا يضرمسند أضبد عر ال ٕ
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كػػر أف مػػر اؼبشكػػل إنسػػاف وهػػو ان ػػ   ،الػػرؤمي اؼبناميػػة عػػا زة لكػػل إنسػػاف   أي زمػػاف ومكػػاف
أو  ػرى ن سػػه    ،أو  ػرى ن سػػه واقػف علػى عبػل عرشػات ، ػرى ن سػه  اػوؼ للبيػت اغبػراـ

 .  أهداً هل هذا مسسبعد على أي إنساف ،اعبنة
 ، إال إذا كانػت لعبسػ  والػػروحلكػر اػبصوصػية ال تكػوف نصوصػية لسػيدان ر ػوؿ  

تسػػليماته هروهػػه وعسػػمه معػػاً صػػلوات ريب و   شكانػػت مع ػػزة ال ػػراء واؼبعػػراج لر ػػوؿ  
 .عليه

  قواعػد الللػة   ليالً )وكلمة      : ال راء أبف وقسه   الليل وقاؿ د   وهدَّ 
سعٍت سػش  الليػل)ؿ    ػبحانه وتعػاذل واؼبعرشة من ا تكوف هل ا )الليل  ولو قا ،العرهية منكرة

هيػث  ،ولػيا الليلػة كل ػا ،  تعػٍت   عػزء مػر الليػللػيالً )لكػر  ،نرهػاالليلة كل ػا مػر أوؽبػا ر
 .وتسليماته عليهذه  هه   وعاد   عزء مر الليل صلوات ريب 

  يشبهذ اإلعشاءيشبهذ اإلعشاء
                      ىمػػػػاذا رأش  
هػا   ال ػػراء مػر مكػػة إذل هيػػت آميت ر آش نػػاؾ           : ػػة الكريبػةعػاءت ار
هػا آميت ر آو  ،ها عنػد  ػدرة اؼبنس ػيآميت ر آو  ،واتاها   اؼبعراج   السمآميت ر آو  ،اؼبقدس

 .         :  قوله ت أصبل ا   ميكل هذل ار ..    قاب قو ُت أو أدىن
       :قػػاؿ   كبػػر الػػذ ر أر نػػال ،ميتآب ؼبػػا  نسػػسمو إليػػه مػػر كػػذِّ وهػػىت ال نُ 

   ش ػل  صػ  أو هبػوز ؼبسػل   ،ميتشإذا كاف   هو الذي أرال وكاف لػه عػر هػذل ار
 ػػو الػػذي  ش ،  هػػونف الػػذي أرال ، للقاػػو ال   هػػذل اؼباػػاهداتأو  نكػػر هعػػحل أف  عػػًتض 

 .           :وهو الذي مسعه هبذل اؼبااهدات ،ميتكاش ه هبذل ار
ة اػباصػػػة لغب ػػػرة يػػػهػػػذل الرهلػػػة هبػػػا كنػػػوز ال تعػػػد وال ربػػػد مػػػر العلػػػـو واؼبعػػػارؼ الؽب

 يو وهػذا مػا نر ػد أف نػر  ،واؼبػن  الرلنيػة اػباصػة لنمػة احملمد ػة وهبا كثَت مر العاامي ،احملمد ة
 .منه اً هع 

  سزهخ اإلعشاء وادلقشاجسزهخ اإلعشاء وادلقشاج
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  كمػػػػػػػػا وصػػػػػػػػ ه رهػػػػػػػػه     شإنػػػػػػػػهنصػػػػػػػػيبنا   هػػػػػػػػذل الرهلػػػػػػػػةشمػػػػػػػػا           
                  (ٕٔٛ عمػػه السػػيدة أـ  ةهنػػإكػػاف   هػػذل الليلػػة  بيػػت عنػػد  السوهػػة

 ،قيػػل هعػػاـ ،واال ػػراء كػػاف قبػػل اؽب ػػرة ،وهيس ػػا جبػػوار اؼبسػػ د اغبػػراـ ،انئ هنػػت أيب طالػػ هػػ
 .راء أنه كاف قبل اؽب رة هعاـولكر أص  ار ،وقيل هثال ة أعواـ ،وقيل هعامُت

 ،اعبػػزء الػػذي جبػػوار الكعبػػةوهػػو ه ػػر  ػػيدان إظباعيػػل إذل شػػذه   ،وا ػػسيقا   الليػػل
شػػإان  ،علػػا   اغب ػػرأبف ارهػػه  شػػأوهى إليػػه ،رهػػه هػػر مكػػةشعنػػدما اشػػسكي  ػػيدان إظباعيػػل ل

وأوصػى أنػه عنػدما يبػوت  ػدشر   ،  ن س  لػس شيػه لب مػر اعبنػة أيتيػس شيػه الػروح والروبػاف
شسػيدان إظباعيػل وأمػه هػاعر مػدشوانف    ،وعندما ماتت أمه هاعر دشن ا لغب ر ،هذا اغب ر
 .هذا اؼبويو

وإذا لنمػػُت ع  ػػل  ، ػػر مػػا هػػُت النػػـو واليقهػػة و   اغبايػػا  شسػػيدان ر ػػوؿ  
إذل هيػػت    نػػزؿ مػػر السػػماء   ن ػػر مػػر اؼبال كػػة ومعػػه الػػ اؽ الػػذي عػػاء هػػه لَتكبػػه اغببيػػ 

  قػػاؿ لػػس اللنػػا   قػػاؿ: مي ع  ػػل إذل أ ػػر تيلػػ: قػػ  مي ان ػػ  شقػػد هُ ، شقػػاؿ لػػه ع  ػػلاؼبقػػدس
مػا تقػدـ   ليل ػر لػس  :قػاؿ ع  ػل  عػل يب   ذاشمػا :قاؿ ،مي   الكرمي  دعوؾ إليه :ع  ل

هػر ص علينػا   كػل   هيػث كػاف ر ػوؿ    ومػاذا   عػل أبمػيت :قػاؿ ،مر ذنبس وما انر
، ولكػػر وكػػاف أنبيػػاء   السػػاهقُت  قػػوؿ كػػل نػػ  مػػن   ن سػػي ن سػػي ال أ ػػألس وَتهػػا ،أهوالػػه

وهػػػو  ،كاشػػػف اللمػػػة   بحػػػث عػػػر انمػػػة ننػػػه ، قػػػوؿ أمػػػيت أمػػػيت  ػػػيدان ر ػػػوؿ   كلمػػػا
 .ن سنا صلوات ريب وتسليماته عليهاغبر ص علينا وانوذل هنا مر أ

 كػػةومػػرر أهػػد اؼبال  ،وأيػػ عول ،أف اؼبال كػػة أنػػذول إذل عػػوار مػػاء زمػػـز    هكػػى
وعػاء أهػده  هاسػت مػر  ،شاػقه ،مػر هدا ػة صػدرل إذل منس ػى عانسػه   دل علػى ر ػوؿ  

هػذا هػا  :وأنػذو منػه قاعػة وألقوهػا وقػالوا ،هذا الاسػتوأنرعوا قلبه وويعول    ،ذه 
إيبػاانً  وهاو قل  ر ػوؿ    ،نر ومعه طست فبلوء إيباانً وهكمةآوعاء ملس  ،الايااف
دل أشػػعر :  وقػػاؿ ،  مػػرر اؼبلػػس انوؿ  ػػدل مػػرة أنػػرى شعػػاد انمػػر كمػػا كػػاف عليػػه ،وهكمػػة
 .هؤالء ه  مال كة   عل وعال نف ،أبدل

  ه ثبألَجُبء ثجُذ ادلمذطه ثبألَجُبء ثجُذ ادلمذطاخزًبفاخزًبف
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  ذهػ   ،هذا الذي هدث هو الس  يػز لرهلػة ال ػراء واؼبعػراج  ما هذا الذي هدث
هػىت  علمػه  ،وقاهػل شي ػا اؼبال كػة ،السػماواتوصػعد إذل  ،عسمو لننبياءاو  ،إذل هيت اؼبقدس

 ،  الاػا ف هػه قومػهننه   هذا الوقت الاد د كاف قد كذَّ  ،له   نعمه عليه وتكرمي   
مػه ع  ػل ليصػلى لننبيػاء لػيعل  أف وقدَّ  ،منػازؿ اننبيػاء شػأرال    ،شكاف   هالة شد دة
 .ر لُت صلوات ريب وتسليماته عليهش و إماـ اننبياء واؼب ،له مكانة عهيمة عند  

   شعندما نلػق ،وه  أرواح نورانية غب رته الب ية واننبياء واؼبر لُت عاهده    
ويػ  ويػ  ال  علمػه إال  ،أرواح النبيُت صبع   هيث ال مكاف وال زماف وال أشػالؾ وال أكػواف

   :وأنذ علي   الع د واؼبيثاؽ ،ه رة الرضبر                       (ٛٔ كػل ،  آؿ عمراف
شػالسكليف  ،ن   للر ػالة هعػدف أهػد مػدل  كلَّػو نهنػ  كػانو ارواهػاً   وؼباذا قاؿ النبيػُت، النبيُت

   :للر الة  كوف عندما أي  للحياة الدنيا هعد أف تلبا الروح   اعبسد               
                         دل  قػػل نػػ  هػػل قػػاؿ ر ػػوؿ                   

    مػػاذا ن عػػل مي رب                      شي ػػ  علػػى كػػل اننبيػػاء أف  ؤمنػػوا هر ػػوؿ
 ،كػػل مػػن    ويػػ  نمسػػه مالؿبػػه وأوصػػاشه ودعوتػػه   ولكػػر كيػػف  نصػػرونه وقػػد أتػػو قبلػػه ، 

و عينػول علػى  و ناصػرول   دعػوة    ،إذا أدركول   زمانه ؤمنوا هه و و وصي   أبف  سبعول 
   :تبليػػػػا دعوتػػػػه                                                               

                 (ٛٔ آؿ عمراف. 
نذل   علي اننبياء واؼبر لُت كمػا أويػحت انميت ال  كسمػل أالع د واؼبيثاؽ الذي 
  لة اإال إذا ل عػػول هعػػد هعثسػػه للر ػػ                 لػػذلس أهيػػاه    وصبع ػػ  لػػه

 : مر أمة   واهىت  كون ،هيت اؼبقدس هىت هبددوا البيعة له هعد هعثسه وتكلي ه للر الة
       أنااااذ اصمااااب  لهاااا      أنااااذ اصمااااب  لهاااا ععىا وراىا ورا      ُ ااااُ اااا

  

  قااااد ثاااابَعى  علااااً  اااادا المزبثعااااخقااااد ثاااابَعى  علااااً  اااادا المزبثعااااخ

  أناااااذ َاااااب طاااااز الىجاااااى  و أناااااذ َاااااب طاااااز الىجاااااى  و   أثاااااى  ُ أثاااااى  ُ   

  

  ف اااااااز وطاااااااز   قجااااااا  المعبَناااااااخف اااااااز وطاااااااز   قجااااااا  المعبَناااااااخ

ننبياء وقد كاف عػدده  كمػا ورد   هػد ث أهػو ذر هػُت  ػأؿ ر ػوؿ لما اعسمو وهعد  
  : 
{{  ِِ ِِنځ ٝٳا٤ٴ؟  نځ ْٵبٹ ٝٳا٤ٴ؟ا٭ځ ْٵبٹ ٍٳ  ا٭ځ ٍٳقځا ـٺ  َٹا٥ٳ١ڂَٹا٥ٳ١ڂ  ::قځا ـٺأځيڃ ٕٳ  ٚٳأځزٵبٳعٳ١څٚٳأځزٵبٳعٳ١څ  أځيڃ ٕٳٚٳعٹػٵسٴٚ ٍٳ  أځيڃؿڄا،أځيڃؿڄا،  ٚٳعٹػٵسٴٚ ٍٳقځا ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قځا ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايًَّ ِِ  ايًَّ ِِنځ ٌٴ  نځ ٌٴايسټضٴ   ايسټضٴ
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ٔٵ ٔٵَٹ ٍٳ  ذٳيٹوځ؟ذٳيٹوځ؟  َٹ ٍٳقځا ِپ  عٳػٳسٳعٳػٳسٳ  ٚٳثٳ٬ثٳ١ځٚٳثٳ٬ثٳ١ځ  َٹا٥ٳ١ٺَٹا٥ٳ١ٺ  ثٳ٬خٴثٳ٬خٴ  ::قځا ِپدٳ {{  غځؿٹريٷغځؿٹريٷ  دٳ
ٖٖ

  

  طبسػة وهػ  أولػوا العػـز والعهمػاء مػن  ،ف من   طبا وعاروفرآوالذ ر ذكروا   الق
 .مر الر ل

شكػػػل اننبيػػػاء والر ػػػل عػػػدده  ما ػػػة وأرهعػػػة وعاػػػروف ألػػػف نػػػ  ور ػػػوؿ صبع ػػػ    
وهعػد مػا ألقػى كػل مػن   كلمػة ترهيػ  لغببيػ   ،  هيػت اؼبقػدس   بحانه وتعػاذل للحبيػ 

 .هب  مي ر وؿ   تقدـ صلِّ  : ل وأنذل مر  دل وقاؿ لهعاء ع  
 ،نف هػذا أمػر ويػ  ال  علمػه إال   ،اذلػيا لنػا شػأف هبػ  لكر مػا كي يػة هػذل الصػالة
اؼب ػ  أنػه كػػاف ، ال   ػ  ،أو هػي صػالة علػى شػر عة إهػػراهي  ،شردبػا تكػوف الصػالة دبعػٌت الػػدعاء

 .ؽب  الماـ صلوات ريب وتسليماته عليه
هػىت  علػ   ،تقػدم   ر ػوؿ   ، اننبياء واؼبر ػلُتانوا ورا ه    بعة ص وؼ مر وك

ه   وال زبمػد عزيبسػ ،شيز د شوقه إذل   ،نرها له مواللدَّ او  رح لؼبنزلة اليت  ،مكانسه عند  
 .الدعوة إذل   عل   عالل
 ػدرة اؼبنس ػى تػدرل لػه  وعنػد ،وشي ا ما شي ا على اؼبعػراج السماواتهعد هذا صعد ارل 

شػأوهى إذل عبػدل مػا  ،وزعه ع  ػل   النػور إذل هيػث قػاب قو ػُت أو أدىن ،الرشرؼ انن ر
 أوهى.

  لبة لىعنيلبة لىعني
  ما أود أف أويحه هنا هو ما مقدار نصيبنا   هذل الرهلة

 ،هػػدامي مػػر   ،هبػػدامي ال تعػػد ال ربػػد   هػػذل الرهلػػة عػػاد ؿبمػػالً   ػػيدان ر ػػوؿ   
 .وهدامي مر أنبياء   ور ل   ،مي مر مال كة  وهدا

 :قاب قو ُت أو أدىن معنال  ووصوله إذل
ولػػيا معنػػال أف   هنػػاؾ  ،أنػػه وصػػل إذل مقػػاـ دل  صػػل إلي ػػا أهػػد  ػػوال مػػر نلػػق  

ال ىبلػػو منػػه زمػػاف وال ، شػػاهلل  ػػبحانه وتعػػاذل قرهػػه مػػر العػػرش كقرهػػه مػػر ال ػػرش ،هلل  اهاشػػ
                                                           

 انرهعُت هد ثاً لآلعري ٖ
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 .ر هذا تبياف للمنزلة العلية اليت وصل ا الن لك، مكاف
   :وقػػػػاؿ لػػػػه ،.... ؼبػػػػاذا دل  سػػػػساو ع  ػػػػل أف  سقػػػػدـ                         

ورشػػو قػػدرل وععلػػه   مقػػاـ دل  ،  شػػأنه ىهػػىت نعػػرؼ أف هػػذا النػػ  الكػػرمي أعلػػ  الصػػاشات ٗٙٔ)
وال  ،وال الكػػػروهيُت ،وال أهػػػل عليػػػُت ،ال أهػػػل عػػػالُتو  ، صػػػل إليػػػه أهػػػد مػػػر اؼبال كػػػة الكػػػراـ

 .اننبياء واؼبر لُت
 :السماواتشاننبياء كانوا   

وأعاله   يدان إهراهي  وقد كػاف    ،ومن   مر كاف   الثانية ،من   مر كاف   انوذل
 .السماء الساهعة
علػػ  أف هػػذا هػػىت ن ،وقػػد وقػػف عنػد  ػػدرة اؼبنس ػػى ،وأعالهػػ  ع  ػػل ،اؼبال كػػةوكػذلس 

 : مقاـ ناص هر وؿ  
  وحكماااااخ  طااااازاع ال جُااااات  هبصاااااخوحكماااااخ  طااااازاع ال جُااااات  هبصاااااخ

  

  خ حناااااباخ حنااااابامااااامااااالعبلماااااه األعلاااااً ورحلعبلماااااه األعلاااااً ورح

  ولاا  َااك رة العاازع فااىا طاامبًهولاا  َااك رة العاازع فااىا طاامبًه  

  

  رنااااش  عاااان كُااااس وعاااان ثز اااابارنااااش  عاااان كُااااس وعاااان ثز اااابا

  ولكاااااان ص هاااااابر ال ماااااابر أل لااااااهولكاااااان ص هاااااابر ال ماااااابر أل لااااااه  

  

  ماااان العاااابل  األعلااااً ونُاااا  أمااااباماااان العاااابل  األعلااااً ونُاااا  أماااابا

 : يدان ر وؿ   هو الوهيد الذي أر ل للناس كاشة  
 :ر ل لل ر والنا واؼبال كةلكر  يدان ر وؿ   أُ  ، ل لقومهر شكل ن  كاف  ُ 

                           (ٕٛ بأ . 
 :شاؼبال كة كانوا  ر دوف نصيب   مر ر الة ر وؿ  
ننػه نػ  صبيػو الكا نػات الػذي ععلػه  ،شصعد هىت  عاي   نصيب   مػر الر ػالة الؽبيػة

   كاشة على الطالؽن  لل. 
ِٻ  }}: هعدما كاف قاب قو ُت أو أدىن ووصل إذل مقاـ  قوؿ عنه ِٻثٴ ٞ   عٴِسمٳعٴِسمٳ  ثٴ ٞ بٹت ٗٳتسٵتٴ   حٳتٻت٢ حٳتٻت٢   بٹت ٗٳتسٵتٴ ظځ   ظځ

ٛٶ٣ ُٴطٵتتتٳ ٛٶ٣يٹ ُٴطٵتتتٳ ُٳعٴ  يٹ ُٳعٴأځضٵتت ـٳ  أځضٵتت ـٳؾٳتتِسٜ ِّا٭ځا٭ځ  ؾٳتتِسٜ ِّقڃتت٬ {{قڃتت٬
وهػػي أقػػالـ القػػدرة الؽبيػػة الػػيت تكسػػ  انقػػدار و ن ػػذها  ،ٗ
                                                           

 البخاري ومسل  عر أيب ذر هنع هللا يضر ٗ
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شقػاؿ  ،الصػلوات الايبػات هللالسحيػات اؼبباركػات و  :: قلػتقاؿ ،اؼبال كة   انسالؼ اندوار
السػالـ علينػا  :هػىت  ػدنلنا معػه  شقػاؿ ،السالـ عليس أ  ا الن  ورضبػة   وهركاتػه :له  

 : ولذلس قاؿ ،وعلى عباد   الصاغبُت
ٌٻ  أځؾٳابٳتٵأځؾٳابٳتٵ  }} ٌٻنڂ ٘ٹ  عٳبٵدٺعٳبٵدٺ  نڂ ًَّ ٘ٹيٹ ًَّ ُٳا٤ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ؾٳايٹٍحؾٳايٹٍح  يٹ ُٳا٤ٹايطٻ {{زٵِض زٵِض ٚٳا٭ځٚٳا٭ځ  ايطٻ

٘٘
  

أشػػػ د أف ال إلػػػه إال    :شقالػػػت اؼبال كػػػة ،هأدنلنػػػا معػػػه صػػػلوات ريب وتسػػػليماته عليػػػ
 .عبد   ور وله اً وهدل ال شر س له وأش د أف  

شقػػػاؿ مي رب إنػػػس عػػػذهت انمػػػ  قبلػػػي هع ػػػ    ،وأمػػػرل رهػػػه أف  عػػػرض عليػػػه مػػػا  ر ػػػد
دل   شمػا أنػت شاعػل أبمػيت ،وهع ػ   لغب ػارة ،وهع ػ   للقػذؼ ،وهع    لؼبسػ  ،لػبسف

 .كانت كل طلباته نمسهولكر   ، ال  لن سه
وا على اغببي  الػذي ا ػس ل  لم وصَ  ،واشكروا   على عااميل ،إذل هاارة   وانهروا

 :شقاؿ   تعاذل ،لنا هذا اػبَت مر  
ٚأْتا هلتِ يف   ٚأْتا هلتِ يف     ،،ٚأْتا هلتِ يف ايكبتٛز   ٚأْتا هلتِ يف ايكبتٛز     ،،ٚأْتا هلتِ إذا َتاتٛا   ٚأْتا هلتِ إذا َتاتٛا     ،،أْا هلِ إذا عاغٛاأْا هلِ إذا عاغٛا  }}

ِ اٯاٯٚيف ٚيف   ٠،٠،ٚيف ايدْٝا أضرت ع٢ً ايعؿاٚيف ايدْٝا أضرت ع٢ً ايعؿا  ،،ايٓػٛزايٓػٛز ِ خس٠ أغؿعو ؾتٝٗ َتٔ تٛنتٌ َتِٓٗ    َتٔ تٛنتٌ َتِٓٗ      ،،خس٠ أغؿعو ؾتٝٗ

ٞٻ ٞٻعً أْا اهلل زب ايعاملني أْا اهلل زب ايعاملني   ،،َٚٔ دعاْٞ َِٓٗ يبٝتَ٘ٚٔ دعاْٞ َِٓٗ يبٝت٘  ،،َٚٔ أقسقين َِٓٗ دصٜتَ٘ٚٔ أقسقين َِٓٗ دصٜت٘  ،،نؿٝت٘نؿٝت٘  عً

{{  ٫ أخًـ املٝعاد٫ أخًـ املٝعاد
ٙ. 

إذل  ا وبسػػػاج لاؼبكرمػػػات هس صػػػيو  ، نهػػػروا إذل إكػػػراـ   لامػػػة علػػػي  ػػػد  ػػػيد انمػػػةا
الكرامات مػا ال  سػسايو أهػد مػر  ععل ؽبذل انمة مر  لكر ملخص ا أف   ،كثَتوقت  

 :لؤ نر ر عدل أو إهصاانولُت أو ار
                                  (ٛ اغب رات. 

  هذَخ اهلل نأليخ اإلعاليُخهذَخ اهلل نأليخ اإلعاليُخ
 ،أو عػزع ،أو  صػيبه هلػو ،شمػر  قػو مػن     شػدة أعاػال   هد ػة نمسػه،وهعد ذلس 

                                                           
 البخاري ومسل  عر عبد   هر مسعود هنع هللا يضر ٘
  دة اؼبد  .وقد ورد   هعحل أنبار ال راء فبا ذكرل العالمة اهر مرزوؽ   شرهه ل ،اؼبواه  اللدنية ٙ
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 شيحػػػل    ، سػػسخدـ هػػػذل اؽبد ػػػة ؛أو تكثػػر عليػػػه اؼباػػػاول ،اػػػاكلأو تنساهػػػه اؼب ،و شػػزعأ
إهنػا الصػالة الػيت شريػ ا   علينػا     مػا هػذل اؽبد ػة، ه  له له كل مػا  اػلله مػر أي ق ػية

 .هذل الليلة
شريػ ا ، وقػد علينػا   الصػالة أهػداً  نعػ    ال  وعد مر  سسايو أف وبس  قػدر و 
 رععػػه مػػرة و  ر ػػوؿ   طر ػػقيقػػف   لف  ػػيدان مو ػػي وكلَّػػ ،صػػالة  أوؿ انمػػر طبسػػُت   

 : هىت قاؿ ،تلو اننرى  سأؿ   السخ يف لامة
ٝٵتٴ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  زٳبٿٞزٳبٿٞ  ضٳأځيڃتٴضٳأځيڃتٴ  }} ٝٳ ٝٵتٴاضٵتٳحٵ ٝٳ {{  اضٵتٳحٵ

ٚٚ
  

 شقاؿ رب العزة   ش ل الصلوات اػبما:
ْٿٞ  }} ْٿِٞإ ٝٵتٴ  قځدٵقځدٵ  ِإ َٵكٳ ٝٵتٴأځ َٵكٳ ٔٵ  ٚٳخٳؿَّؿڃتٴٚٳخٳؿَّؿڃتٴ  ؾځِسٜكٳتٹٞؾځِسٜكٳتٹٞ  أځ ٔٵعٳ ٓٳ١ځ  ٚٳأځدٵِصٟٚٳأځدٵِصٟ  ،،عٹبٳادٹٟعٹبٳادٹٟ  عٳ ٓٳ١ځايڃحٳطٳ {{  عٳػٵسٶاعٳػٵسٶا  ايڃحٳطٳ

ٛٛ
  

 ،هػذل أوؿ ش ػيلةو  ،العمل طبسػوف   انعػر والثػواب   أصبحت طبا صلوات أي
ولػذلس ، لػة  كسػ  لنػا شي ػا أعػر طبسػوف صػالةشالصلوات اػبما اليت نصلي ا   اليـو واللي

 :قاؿ  يد انولُت واننر ر
ُٳاعٳ١ٺ  }} ُٵِظ ؾٹٞ دٳ ٛٳاتٹ ايڃدٳ ًځ ٔٵ حٳاؾځغځ عٳًځ٢ ايؿٻ ُٳاعٳ١ٺَٳ ُٵِظ ؾٹٞ دٳ ٛٳاتٹ ايڃدٳ ًځ ٔٵ حٳاؾځغځ عٳًځ٢ ايؿٻ ٚٳايڃبٳحٵسٳ عٹبٳادٳ٠ڄ  ،،َٳ َٳٮځ ايڃبٳسٻ  ٚٳايڃبٳحٵسٳ عٹبٳادٳ٠ڄؾځكځدٵ  َٳٮځ ايڃبٳسٻ  {{  ؾځكځدٵ 

ٜٜ
  

نهػػر كيػػف او  ،شػػاهلل  ػػبحانه  ر ػػد أف  لنينػػا ونصػػب  مػػر العاهػػد ر ،ولكننػػا ال ننسبػػه ؽبػػذا
أمػػػػا   رم ػػػػاف شال ر  ػػػػة شيػػػػه  ،وذلػػػػس   انميـ العاد ػػػػة ،شالصػػػػالة هعاػػػػرة      عاملنػػػػا

 .هسبعُت شر  ة شيما  وال
 :للعبد اؼبؤمر اً ء  الصالة ونا ش عل   
و كػػوف مػػر  ،قسصػػر علػػى الصػػالة شقػػط  كػػوف  ػػـو القيامػػة مػػر العاهػػد ر هلل اشلػػوا 

 .ه  عبادات عهيمة عند   الوع اء انونياء الذ ر عند
 ،وال ؽبػ  عيػوب ،علػي   ذنػوب ولػيا ،قاؿ أر د أف  كونوا ملسػولُت  وماذا هعد ذلس

                                                           
 صحي  البخاري ومسند أضبد ٚ
 صحي  البخاري ومسند أضبد ٛ
 هلية انولياء نيب نعي  عر  عيد هر اؼبسي  هنع هللا يضر ٜ
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شكيػف  ،  عنػدي نػارل مػر الػذنوب والعيػوبهىت عندما أطل  الواهد من     أي وقػت أي
   : لسػػػػػلنا   الصػػػػػالة   لسػػػػػلنا                           مػػػػػر الػػػػػذي  ػػػػػدعوان
    دعوان مي ربوؼبػػػاذا تػػػ ،إنػػػه    للصػػػالة                     (ٔٓ  كيػػػف  ػػػس   إهػػػراهي

 :قاؿ  هذا انمر مي ر وؿ  
ِٵ  }} ٜٵتٴ ِٵأځزٳأځ ٜٵتٴ ٛٵ  أځزٳأځ ٛٵيځ ٕٻ  يځ ٕٻأځ ٗٵسٶا  أځ ٗٵسٶاْٳ ِٵ  بٹبٳابٹبٹبٳابٹ  ْٳ ِٵأځحٳدٹنڂ ٌٴ  أځحٳدٹنڂ ٌٴٜٳػٵتٳطٹ ٘ٴ  ٜٳػٵتٳطٹ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ٌٻ  َٹ ٌٻنڂ ٍّ  نڂ ٛٵ ٍّٜٳ ٛٵ ُٵظٳ  ٜٳ ُٵظٳخٳ ٌٵ  َٳسٻاتٺ،َٳسٻاتٺ،  خٳ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٜٳبٵكځ٢ٜٳبٵكځ٢  ٖٳ ٔٵَٹ   َٹ

٘ٹ ْٹ ٘ٹدٳزٳ ْٹ ٞٵ٤ٷ؟  --أٚضاخ٘ أٚضاخ٘   ––  دٳزٳ ٞٵ٤ٷ؟غٳ ٔٵ  ٜٳبٵكځ٢ٜٳبٵكځ٢  ٫٫: : قځايڂٛاقځايڂٛا  غٳ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ْٹ ٘ٹدٳزٳ ْٹ ٞٵ٤ٷ،  دٳزٳ ٞٵ٤ٷ،غٳ ٍٳ  غٳ ٍٳقځا ٌٴ  ؾځرٳيٹوځؾځرٳيٹوځ: : قځا ٌٴَٳجٳ ٛٳاتٹ  َٳجٳ ًځ ٛٳاتٹايؿٻ   ايؿٻًځ

ُٵِظ، ُٵِظ،ايڃدٳ ُٵحٴٛ  ايڃدٳ ُٵحٴٜٛٳ ٘ٴ  ٜٳ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ٔٻ  اي ِٗ ٔٻبٹ ِٗ ٜٳا  بٹ ٜٳاايڃدٳڀځا {{  ايڃدٳڀځا
ٔٓٔٓ

  

  أي  ،لػػه منػػال كمػػا أنػػه ال  قػػف العبػػد هػػُت  ػػد   و نػػاعي   إال ووبقػػق لػػه   
 :ف    قوؿ   اغبد ث القد ين ،إ  أو هقايعة ره  مادل  دعو ،أمر
ٍٴ  }} ٍٴٜٳكڂٛ ٘ٴ  ٜٳكڂٛ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ُٵتٴ  ::  اي ُٵتٴقځطٳ ٓٹٞ  ايؿٻًځا٠ځايؿٻًځا٠ځ  قځطٳ ٝٵ ٓٹٞبٳ ٝٵ ٔٳ  بٳ ٝٵ ٔٳٚٳبٳ ٝٵ ِٔ،  عٳبٵدٹٟعٳبٵدٹٟ  ٚٳبٳ ٝٵ ِٔ،ْٹؿٵؿځ ٝٵ ٍٳ،  ااَٳَٳ  ٚٳيٹعٳبٵدٹٟٚٳيٹعٳبٵدٹٟ  ْٹؿٵؿځ ٍٳ،ضٳأځ   ؾځِإذٳاؾځِإذٳا  ضٳأځ

ٍٳ ٍٳقځا ُٵدٴ"": : ايڃعٳبٵدٴايڃعٳبٵدٴ  قځا ُٵدٴايڃحٳ ٘ٹ  ايڃحٳ ًَّ ٘ٹيٹ ًَّ ُٹنيٳ  زٳبٿزٳبٿ  يٹ ُٹنيٳايڃعٳايځ ٍٳ  ،،""ايڃعٳايځ ٍٳقځا ٘ٴ  قځا ٘ٴايًَّ ًَّ ُٹدٳْٹٞ: : تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  اي ُٹدٳْٹٞحٳ ٍٳ  ٚٳِإذٳاٚٳِإذٳا  عٳبٵدٹٟ،عٳبٵدٹٟ،  حٳ ٍٳقځا   ::قځا

""ِٔ ُٳ ِٔايسٻحٵ ُٳ ِِ  ايسٻحٵ ِِايسٻحٹٝ ٍٳ  ،،""ايسٻحٹٝ ٍٳقځا ٘ٴ  قځا ٘ٴايَّ ٓٳ٢: : تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  ايَّ ٓٳ٢أځثٵ ٞٻ  أځثٵ ًځ ٞٻعٳ ًځ ٍٳ  ٚٳِإذٳاٚٳِإذٳا  عٳبٵدٹٟ،عٳبٵدٹٟ،  عٳ ٍٳقځا ِّ  َٳايٹوٹَٳايٹوٹ""  ::قځا ٛٵ ِّٜٳ ٛٵ ِٔ  ٜٳ ِٔايدٿٜ   ،،""ايدٿٜ

ٍٳ ٍٳقځا ْٹَٞٳذٻدٳْٹٞ: : قځا ٍٳ  ؾځِإذٳاؾځِإذٳا  عٳبٵدٹٟ،عٳبٵدٹٟ،  َٳذٻدٳ ٍٳقځا ٜٻاىځ"": : قځا ٜٻاىځِإ ٜٻاىځ  ْٳعٵبٴدٴْٳعٵبٴدٴ  ِإ ٜٻاىځٚٳِإ ٍٳ  ،،""ْٳطٵتٳعٹنيٴْٳطٵتٳعٹنيٴ  ٚٳِإ ٍٳقځا ٓٹٞ  ٖٳرٳاٖٳرٳا: : قځا ٝٵ ٓٹٞبٳ ٝٵ ٔٳ  بٳ ٝٵ ٔٳٚٳبٳ ٝٵ   ٚٳبٳ

ٍٳ،  َٳاَٳا  ٚٳيٹعٳبٵدٹٟٚٳيٹعٳبٵدٹٟ  عٳبٵدٹٟ،عٳبٵدٹٟ، ٍٳ،ضٳأځ ٍٳ  ؾځِإذٳاؾځِإذٳا  ضٳأځ ٍٳقځا ْٳا""  ::قځا ٖٵدٹ ْٳاا ٖٵدٹ ِٳ  ايؿٿسٳاطځايؿٿسٳاطځ  ا ُٴطٵتٳكٹٝ ِٳايڃ ُٴطٵتٳكٹٝ ٔٳ  ؾٹسٳاطځؾٹسٳاطځ  ايڃ ٔٳايَّرٹٜ ُٵتٳ  ايَّرٹٜ ْٵعٳ ُٵتٳأځ ْٵعٳ   أځ

ِٵ ِٗ ٝٵ ًځ ِٵعٳ ِٗ ٝٵ ًځ ٝٵِس  عٳ ٝٵِسغځ ُٳػٵكٴٛبٹ  غځ ُٳػٵكٴٛبٹايڃ ِٵ  ايڃ ِٗ ٝٵ ًځ ِٵعٳ ِٗ ٝٵ ًځ ٍٳ  ،،""ايكٻايِّنيٳايكٻايِّنيٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  عٳ ٍٳقځا ٍٳ   َٳاَٳا  ٚٳيٹعٳبٵدٹٟٚٳيٹعٳبٵدٹٟ  يٹعٳبٵدٹٟيٹعٳبٵدٹٟ  ٖٳرٳاٖٳرٳا: : قځا ٍٳ ضٳأځ {{ضٳأځ
ٔٔٔٔ

  

 : ورد عر الن ولذلس 
ٕٳ  }} ٕٳنځا ٍٴ  نځا ٍٴزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ٘ٴ  ِإذٳاِإذٳا    اي ٘ٴحٳِصبٳ َٵسٷ  حٳِصبٳ َٵسٷأځ {{ايؿٻ٠٬ٹ ايؿٻ٠٬ٹ   ِإيځ٢ِإيځ٢  ؾځِصعٳؾځِصعٳ  أځ

ٕٕٔٔ
  

  : هلل شعنػػػػػدما  صػػػػػلي و ػػػػػدعو                                            
        شكانوا صبيعاً على هذل الااكلة ،  ه رة الن  أصحاهه هذا انمروعلَّ  )الاالؽ. 

 وكػاف مػر  قسػه لهلل كػاف ىبػرج هس ارتػه   الصػحراء اعبػرداء وهيػداً  ،أهده  كػاف دعػراً 
                                                           

 البخاري ومسل  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٓٔ
 صحي  مسل  والًتمذي عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٔٔ
 مع   الصحاهة وعامو البياف عر هذ  ة هر اليماف هنع هللا يضر ٕٔ
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 :لعلى ه رة   عل   عال اً ومعسمد ،على   مسوكالً  س،ال هار هال رشيق و 
وقػاؿ  ،وجبانبػه شسحػة هػُت عبلػُت  قػف ،قػاطو طر ػق وهو   طر قه للاػا ف وعػد رعػالً 

حػػاوؿ معػػه ودل هبػػد ش ،ال هػػد مػػر قسلػػسو  ، قػػاؿ: نػػذل، قػػاؿ:اؼبػػاؿأر ػػد  :قػػاؿ  مػػاذا تر ػػد :لػػه
دعػه مي  :وهػو   الصػالة ظبػو صػوت  قػوؿ ،شال  منه أف  ًتكه  صلى ركعسػُت هلل  ، بيل

والواهػػد  ،دعػػه مي عػػدو   :ظبػػو صػػوت  قػػوؿ هركوعػػ     ،الصػػالة واصػػللكنػػه  ،عػػدو  
دعػه مي  :و  الس ود ظبو صػوت  قػوؿ ،كاف ال  الله شاول عر الصالة  يمن   عندما  صل

ومػا  ،وقاػو عنػق هػذا الرعػل ،هيػدل  ػيف رعػلوعندما انس ى مر الصالة نهر شإذا  ،عدو  
  أر لس إرل ومر الذي  شسأله مر أنت ،زاؿ الدـ للسيف

قػاؿ مػر  ليػث عبػدي شػالف  عندما ا سلثت لهلل  ،قاؿ أان ملس مر السماء الراهعة
 ،دعػػه مي عػػدو   :هقسلػػس شقلػػت وأان   السػػماء الراهعػػة هػػ َّ  ،أان مي رب :شقلػػت ،أبرض كػػذا

  عنػػدما كنػػت عنػػد  ،دعػػه مي عػػدو   :شقلػػت لػػه هقسلػػس مػػرة اثنيػػة وأان   السػػماء انورل هػػ َّ 
 .  قسلسه ،دعه مي عدو   :هقسلس شقلت هذا الوادي ه َّ  ش َت

الػذ ر صػاروا علػى هنػ   ػيد  ،هذا هو هن  وهاؿ اؼبسػلمُت اؼبػؤمنُت الصػادقُت انولػُت
 ...  نر ررانولُت وا
  . ولكر ؼباذا دل نصل إذل هذل انهواؿ 

  انظالح إعشاء ويقشاجانظالح إعشاء ويقشاج
 :لكل مسل  ومعراعاً  إ راءً  ععل ا    بحانه وتعاذل إف رهلة الصالة

 .... وعرج هه إذل السماوات أ رى هه    شإذا كاف ه رة الن 
 .هس   اليـو طبا مرات على انقل شأنت  سري   و عرج

  كيف
 :الرهلة كانت  الث مراهل

 .مر البيت اغبراـ ارل اؼبس د انقصى   -
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 .ى درة اؼبنس  ذلإمر اؼبس د انقصى و    -

 .أدن  قاب قو ُت أونس ى إذلومر  درة اؼب  -

  مراهل  الثوالصالة 
 .وقوؼ  -

 .وعػورك  -

 . ودػػو   -

 ونبُت شنقوؿ:
 .راءػالوقوؼ كرهلة ال  -

 .راجػػوالركوع كرهلة اؼبع -

 .. ود كقاب قو ُت أو أدىنػػوالس -

   :نف   قاؿ شيه ،لس ودلولذلس أوصاان ه رة الن               (ٜٔ العلق: 
 : شقاؿ، مر  قوؿ للايء كر شيكوف ينس   الس ود تكوف هُت  دن

ٛٳ ضٳادٹدٷ  }} ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ٔٵ زٳبٿ َٹ ٕٴ ايڃعٳبٵدٴ  ٜٳهڂٛ َٳا  ٛٳ ضٳادٹدٷأځقڃسٳبٴ  ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ٔٵ زٳبٿ َٹ ٕٴ ايڃعٳبٵدٴ  ٜٳهڂٛ َٳا  {{  أځقڃسٳبٴ 
ٖٖٔٔ

  

 :قاؿ لنالذلس و  ،أي كأنه   قاب قو ُت أو أدن
ِٵ  ِإذٳاِإذٳا  }} ِٵضٳذٳدٵتٴ ِٗدٴٚا  ضٳذٳدٵتٴ ِٗدٴٚاؾځادٵتٳ ٘ٴ  ايدټعٳا٤ٹايدټعٳا٤ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ؾځادٵتٳ ْٻ ٘ٴؾځِإ ْٻ ٔٷ  ؾځِإ ُٹ ٔٷقځ ُٹ ٕٵ  قځ ٕٵأځ ِٵ  ٜٴطٵتٳذٳابٳٜٴطٵتٳذٳابٳ  أځ ِٵيځهڂ {{  يځهڂ

ٔٗٔٗ
  

 :شالصالة هي رهلة إ راء ومعراج للعبد
كأنػػػه  عػػػا ر صبػػػاؿ   ، كػػػوف شي ػػػا   السػػػ ود لػػػيا هينػػػه وهػػػُت   هػػػُت وال وػػػُت وال ر ػػػر

 . ناعيه شيسس ي  لهو  ،الواهد انهد

  انزدهض نهقغبءاد اإلذلُخانزدهض نهقغبءاد اإلذلُخ
                                                           

 أيب هر رة هنع هللا يضرعر  وأيب داودصحي  مسل   ٖٔ
  نر النسا ي واهر نزيبة عر اهر عباس ريي   عن ما ٗٔ
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كبساج إذل الا ارة القلبيػة الػيت شُعلػت   ولكر ما الذي كبساعه لكي نصل إذل هذا اغباؿ
ولكر ما الذي  نهر إليػه  ،شقد أمران   للا ارة الهاهر ة لؼباء ،  هدا ة الرهلة  بي للح

    شينا
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٳ  ِإ ًَّ ٘ٳاي ًَّ ٓٵعڂسٴ  ٫٫  اي ٓٵعڂسٴٜٳ ِٵ،  ِإيځ٢ِإيځ٢  ٜٳ ٛٳِزنڂ ِٵ،ؾٴ ٛٳِزنڂ ِٵ،  ؾٴ ٛٳايٹهڂ َٵ ِٵ،ٚٳأځ ٛٳايٹهڂ َٵ ٔٵ  ٚٳأځ ٔٵٚٳيځهٹ ٓٵعڂسٴ  ٚٳيځهٹ ٓٵعڂسٴٜٳ ِٵ،  ِإيځ٢ِإيځ٢  ٜٳ ِٵ،قڂًڂٛبٹهڂ ِٵ  قڂًڂٛبٹهڂ ُٳايٹهڂ ِٵٚٳأځعٵ ُٳايٹهڂ {{  ٚٳأځعٵ

ٔ٘ٔ٘
  

شػػأان  ػػأقف هػػُت  ػػدي    ،ه ؿبػػل نهػػر  ننػػ ،شػػانوذل للا ػػارة مػػو اؼبػػاء هػػو القلػػ 
    أط ػػػػػر القلػػػػػ  مػػػػػ  ،شي ػػػػػ  أف أط ػػػػػر القلػػػػػ  غب ػػػػػرة   عػػػػػل   عػػػػػالل             

                                    (ٗٚ انهػػػر إذل وصػػػية  ػػػيدان ر ػػػوؿ  و  اغب ػػػر 
 ػبادمه اػباص  يدان أنا هر مالس ،  أنا قوؿ : قاؿ رل ر وؿ    :قاؿ: 
ٞٻ  ٜٳاٜٳا  }} ٓٳ ٞٻبٴ ٓٳ ٕٵ  بٴ ٕٵِإ ٕٵ  قځدٳزٵتٳقځدٳزٵتٳ  ِإ ٕٵأځ ٞٳ  تٴؿٵبٹحٳتٴؿٵبٹحٳ  أځ ُٵطٹ ٞٳٚٳتٴ ُٵطٹ ٝٵظٳ  ٚٳتٴ ٝٵظٳيځ ًڃبٹوځ  ؾٹٞؾٹٞ  يځ ًڃبٹوځقځ ٌٵ،  حٳدٺحٳدٺ٭ځ٭ځ  غٹؼپغٹؼپ  قځ ٌٵ،ؾځاؾڃعٳ ِٻ  ؾځاؾڃعٳ ِٻثٴ ٍٳ  ثٴ ٍٳقځا ٞٻ  ٜٳاٜٳا: : يٹٞيٹٞ  قځا ٓٳ ٞٻبٴ ٓٳ   بٴ

ٔٵ  ٚٳذٳيٹوځٚٳذٳيٹوځ ٔٵَٹ ٓٻتٹٞ،  َٹ ٓٻتٹٞ،ضٴ ٔٵ  ضٴ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ٝٳا  ٚٳ ٝٳاأځحٵ ٓٻتٹٞ  أځحٵ ٓٻتٹٞضٴ ٓٹٞ،  ؾځكځدٵؾځكځدٵ  ضٴ ٓٹٞ،أځحٳبٻ ٔٵ  أځحٳبٻ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ٓٹٞ  ٚٳ ٓٹٞأځحٳبٻ ٓٻ١ٹ   ؾٹٞؾٹٞ  َٳعٹَٞٳعٹٞ  ٕٳٕٳنځانځا  أځحٳبٻ ٓٻ١ٹ ايڃذٳ {{ايڃذٳ
ٔٙٔٙ

  

 - ؿأف أكػػوف هػػُت  ػػدي   وأان ماػػلو  ش ػػل هبػػوز ه، ػػأقف هػػُت  ػػدي   لكػػي أانعيػػ
   أو كيػف أل ػق ق ػية مػزورة يػد شػالف  للسدهَت   كي ية أف أير شالف مػر نلػق   -مثاًل 

 .  كيف هذا

  زؼ انشُغبٌزؼ انشُغبٌ
شعله   لكر ما الذي هب  علي َّ
وهػػا الاػػيااف هػػو الػػرميء والع ػػاب  ،ر قلػػ  هػػا الاػػياافال هػػد رلَّ مػػر أف أنػػزع مػػ

نف اؼبػػؤمر  علػػ  علػػ   ،للػػن ا وال رقػػة هػػُت اؼبسػػلمُت والكػػرل والػػبلحل واغبقػػد للنػػاس أصبعػػُت
اليقػػُت أف انمػػور كل ػػا هيػػد   ولػػيا نهػػد   الكػػونُت  ػػوال تصػػرؼ   أي شػػيء   هػػذل 

 ر كل ا مر   وإذل   ولهلل.و شانم   الفششلماذا أهقد على شالف أو  ،اغبياة
أمػػر واهػػد طلبػػه   منػػا لػػو  ػػران عليػػه  ،و لسػػل قلبػػه هػػدواـ ال ػػسل ار للواهػػد الق ػػار

   ، مػػػا هػػػػذا انمػػػػر  ػػػَتشو   هػػػػه كػػػل هػػػػالء وعػػػذاب عنػػػػا صباعػػػة اؼبسػػػػلمُت          
                                                           

 صحي  مسل  واهر ماعة عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٘ٔ
 عامو الًتمذي ٙٔ
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                     (ٖٖ مػػػػة علػػػػى ال ػػػػسل ار للواهػػػػد الق ػػػػارلػػػػو داومػػػػت ان انن ػػػػاؿ : 
                                  (ٔٓ نوح. 

لكػر الع ػ  أننػا قبػد كثػَت   هػذا  ، نناؿ كل ما نر د هارط اؼبداومة على ال ػسل ار
ه مػا تقػدـ إذا كاف الذي و ػر   لػ  ؼباذا مي أني ،الزماف  بخل على ن سه لل سل ار هلل 

 :مر ذنبه وما انر  قوؿ
ٌٿ   }} ٙٴ ؾٹٞ نڂ ٚٳأځضٵتٳػٵؿٹسٴ ٘ٹ،  ْٿٞ أځتٴٛبٴ ِإيځ٢ ايًَّ ٙٴ، ؾځِإ ٚٳاضٵتٳػٵؿٹسٴٚ ٘ٹ  ًَّ ٓٻاعٴ تٴٛبٴٛا ِإيځ٢ اي ٗٳا اي ٜټ ٌٿ ٜٳا أځ ٙٴ ؾٹٞ نڂ ٚٳأځضٵتٳػٵؿٹسٴ ٘ٹ،  ْٿٞ أځتٴٛبٴ ِإيځ٢ ايًَّ ٙٴ، ؾځِإ ٚٳاضٵتٳػٵؿٹسٴٚ ٘ٹ  ًَّ ٓٻاعٴ تٴٛبٴٛا ِإيځ٢ اي ٗٳا اي ٜټ ٜٳا أځ

َٳسٻ٠ٺ َٹا٥ٳ١ځ   ٍّ ٛٵ َٳسٻ٠ٺٜٳ َٹا٥ٳ١ځ   ٍّ ٛٵ {{  ٜٳ
ٔٚٔٚ

  

لكػر أ ػر مػر اؼبسػلمُت الػذي  سػسل ر    ،هػل هبػ  أف نز ػد ،شي   أال نقل عػر هػذا
 .ال  وعد إال ما قل وندر  يـو  بعُت مرةال

  ثضبفخ اإلميبٌثضبفخ اإلميبٌ
، ي النػػ  اؼبخسػػار هب ػػاعة اليبػػافوأمػػال هبػػد ،أط ػػر القلػػ  لل ػػسل ارلكػػر هبػػ  أف 
 ،أتسه اؼبال كة هاست فبلوء إليباف واغبكمة وويعول   قلبػه الاػر ف  شسيدان ر وؿ  

 .شي   عليَّ أف أيو   قل  ه اعة اليباف
  ا ه اعة اليبافوم

 ،علػػػػى عاػػػػاميل شػػػػكر   ، و اػبػػػػَت عبميػػػػو نلػػػػق   وسبػػػػٍت ،اغبػػػػ  للنػػػػاس أصبعػػػػُت
 ،وال أقػوؿ أبف شػالف  سػسحق وشػالف ال  سػسحق ،الروبة   عمػل اؼبعػروؼ طلبػاً ؼبريػات  و 

  : شأان أعمل العمل هلل و   قوؿ                           (ٖٓك ف ال. 
والػيت نػزؿ هبػا  ،القل  كله هب اعة اليباف الػيت هببنػا شي ػا النػ  العػدانف شعلي أف أما

 .ف  كوف علي ا أهل اليباف أصبعُتواليت  نبلي أ ،فآميت القر آصر   
وويػػعنا هػػه ه ػػاعة  ،وأكثػػران مػػر اال ػػسل ار ،هػػاإذا ط ػػر القلػػ  مػػر اػباػػامي الػػيت ذكران

 ... والصدؽ   السعامل مو   وصبلنال للنالص  ،اليباف
                                                           

 مسند أضبد والنسا ي ٚٔ
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  : دنلنا   قوؿ                               .. (ٚاغب رات . 

  صَنخ اإلميبٌ يف انمهتصَنخ اإلميبٌ يف انمهت
  وما ز نة اليباف

 :ز نة اليباف إنالص العمل هلل
ل العمػػل هصػػدؽ وأف  عمػػ ،وال  نسهػػر شػػيء مػػر نلػػق   ،انعػػر إال مػػر   ال  رعػػوشػػ
 . وأف  ساهو شيه هبي    ومصا ال ،مو موالل
 :  الوتَتة ندنل   اغبد ث الذي  قوؿ شيه  ران على هذلصإذا 
ُٳا  }} ْٻ ُٳاِإ ْٻ ٌٴ  ِإ ٌٴأځتٳكځبٻ ٔٵ  ايؿٻ٠٬ځايؿٻ٠٬ځ  أځتٳكځبٻ ُٻ ٔٵَٹ ُٻ ٛٳاقٳعٳ  َٹ ٛٳاقٳعٳتٳ ُٳتٹٞ،  تٳ ُٳتٹٞ،يٹعٳعځ ِٵ  يٹعٳعځ ِٵٚٳيځ ِٵ  ٚٳيځ ِٵٜٳتٳعٳاظځ ًڃكٹٞ،  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٜٳتٳعٳاظځ ًڃكٹٞ،خٳ ـٻ  خٳ ـٻٚٳنځ   ٚٳنځ

٘ٴ ٘ٴْٳؿڃطٳ ِٔ  ْٳؿڃطٳ ِٔعٳ ٛٳاتٹ  عٳ ٗٳ ٛٳاتٹايػٻ ٗٳ ٙٴ  ؾځكځڀځعٳؾځكځڀځعٳ  َٳسٵقٳاتٹٞ،َٳسٵقٳاتٹٞ،  تٹػٳا٤ٳتٹػٳا٤ٳابٵابٵ  ايػٻ ٗٳازٳ ٙٴْٳ ٗٳازٳ ِٵ  بٹرٹنڃِسٟ،بٹرٹنڃِسٟ،  ْٳ ِٵٚٳيځ   عٳًځ٢عٳًځ٢  َٴؿٹسٽاَٴؿٹسٽا  ٜٳبٹتٵٜٳبٹتٵ  ٚٳيځ

٘ٹ، ٘ٹ،خٳڀٹ٦ٝٳتٹ ِٴ  خٳڀٹ٦ٝٳتٹ ِٴٜٴڀڃعٹ ٜٳهڃطٴٛ  ايڃذٳا٥ٹعٳ،ايڃذٳا٥ٹعٳ،  ٜٴڀڃعٹ ٜٳهڃطٴٛٚٳ ِٴ  ايڃعٳاِزٟ،ايڃعٳاِزٟ،  ٚٳ ِٴٜٳسٵحٳ ـٳ،  ٜٳسٵحٳ ـٳ،ايكٻعٹٝ ِٟٚ  ايكٻعٹٝ ٜٴ٪ٵ ِٟٚٚٳ ٜٴ٪ٵ   ؾځرٳيٹوځؾځرٳيٹوځ  ايڃػٳِسٜبٳ،ايڃػٳِسٜبٳ،  ٚٳ

٘ٴ  ٜٴكٹ٤ٞٴٜٴكٹ٤ٞٴ  ايَّرٹٟايَّرٹٟ ٗٴ ٘ٴٚٳدٵ ٗٴ ُٳا  ٚٳدٵ ُٳانځ ُٵِظ،  ْٴٛزٴْٴٛزٴ  ٜٴكٹ٤ٞٴٜٴكٹ٤ٞٴ  نځ ُٵِظ،ايػٻ ٓٹٞ  يځبٿٞ،يځبٿٞ،ؾځأڂؾځأڂ  ٜٳدٵعٴْٛٹٜٞٳدٵعٴْٛٹٞ  ايػٻ ٜٳطٵأځيڂ ٓٹٞٚٳ ٜٳطٵأځيڂ   ؾځأڂعٵڀٹٞ،ؾځأڂعٵڀٹٞ،  ٚٳ

ِٴ ٜٴكڃطٹ ِٴٚٳ ٜٴكڃطٹ ٞٻ  ٚٳ ًځ ٞٻعٳ ًځ ٘ٴ،  ؾځأځبٳسټؾځأځبٳسټ  عٳ ُٳ ٘ٴ،قځطٳ ُٳ ٌٴ  قځطٳ ٌٴأځدٵعٳ ٘ٴ  أځدٵعٳ ٘ٴيځ ٗٳايځ١ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  يځ ٗٳايځ١ٹايڃذٳ ُٶا،  ايڃذٳ ًڃ ُٶا،عٹ ًڃ ُٳ١ٹ  ٚٳؾٹٞٚٳؾٹٞ  عٹ ًڃ ُٳ١ٹايعُّ ًڃ ٙٴ  ْٴٛزٶا،ْٴٛزٶا،  ايعُّ ًځ٪ٴ ٙٴأځنڃ ًځ٪ٴ   أځنڃ

ٛٻتٹٞ، ٛٻتٹٞ،بٹكڂ ٘ٴ  بٹكڂ ٘ٴٚٳأځضٵتٳحٵؿٹعڂ ٘ٴ  َٳ٥٬ٹهځتٹٞ،َٳ٥٬ٹهځتٹٞ،  ٚٳأځضٵتٳحٵؿٹعڂ ًڂ ُٳجٳ ٘ٴؾځ ًڂ ُٳجٳ ٓٵدٹٟ  ؾځ ٓٵدٹٟعٹ ٌِ  عٹ ُٳجٳ ٌِنځ ُٳجٳ ٚٵِع  نځ ٚٵِعايڃؿٹسٵدٳ ِٕ،  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃؿٹسٵدٳ ٓٳا ِٕ،ايڃذٹ ٓٳا ٝٵ  ٫٫  ايڃذٹ ٝٵتٳ   بٳظٴبٳظٴتٳ

ٖٳا، ُٳازٴ ٖٳا،ثٹ ُٳازٴ ٝٻسٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ثٹ ٝٻسٴٜٳتٳػٳ ٗٳا   ٜٳتٳػٳ ٗٳا حٳايڂ {{حٳايڂ
ٔٛٔٛ

  

 ...  بحانه وتعاذل  ر د  شإف 
الػػػذ ر  اػػػعروف لغباعػػػة الاػػػد دة إذل رب ....ف و ف اػبايػػػعو أف  صػػػلي أمامػػػه اػباشػػػع

 ،علػى ال قػػراء واؼبسػاكُت مػػر عبػػاد   وفوال  سكػػ  ....  ،علػى نلػػق   وفوال  سعػػال ،العػاؼبُت
 .... ران علػػػػػػػى هػػػػػػػذل الػػػػػػػوتَتةصػػػػػػػشػػػػػػػإذا ...    هعػػػػػػػُت رضبػػػػػػػة وهنػػػػػػػافإلػػػػػػػي  وفولكػػػػػػػر  نهػػػػػػػر 

 . كرمنا وا ة الكراـ  شإف  

  هذَخ اخلهُم إثشاهُىهذَخ اخلهُم إثشاهُى
                                                           

 هلية انولياء نيب نعي  عر اهر عباس ريي   عن ما ٛٔ
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أه ػرها لنػا  ػيدان ر ػوؿ   مػر اننبيػاء  شالصالة هد ة مػر  ، وهنػاؾ هػدامي أنػرى
  : إهراهي أهينا شعندما ذه  عند  ،واؼبر لُت                 (ٚٛ قوؿ   اغب : 
ٜٵتٴ  }} ٜٵتٴزٳأځ ِٳ  زٳأځ ٖٹٝ ِٳِإبٵسٳا ٖٹٝ ٌٳ  ِإبٵسٳا ًٹٝ ٌٳايڃدٳ ًٹٝ ٘ٴ  ؾٳ٢َّؾٳ٢َّ  ايڃدٳ ٘ٴايًَّ ًَّ ٘ٹ  اي ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٘ٹ  عٳ ٘ٹٚٳآيٹ ِٳ  ٚٳآيٹ ِٳٚٳضٳَّ ًځ١ځ  ٚٳضٳَّ ٝٵ ًځ١ځيځ ٝٵ ٟٳ  يځ ٟٳأڂضٵِس ٍٳ  بٹٞ،بٹٞ،  أڂضٵِس ٍٳؾځكځا ُٻدٴ،  ٜٳاٜٳا: : ؾځكځا ُٻدٴ،َٴحٳ   َٴحٳ

َٻتٳوځ  أځقڃِس٨ٵأځقڃِس٨ٵ َٻتٳوځأڂ ٓٿٞ  أڂ ٓٿَٞٹ ّٳ   َٹ ّٳ ايطٻ٬ {{ايطٻ٬
ٜٜٔٔ

  

وهػػو الػػذي طلػػ  مػػر   ذلػػس هػػُت  ،ولػػذلس أمػػران ر ػػوؿ   أف نػػذكرل   كػػل صػػالة
   :اؿقػػ                            (ٛٗ ٍت،نػػرة  ػػذكرونععػػل انمػػة اراأي  الاػػعراء 
لرؾ و  ،ؿ إهػراهي آؿ   كما صػليت علػى إهػراهي  وعلػى آوعلى على       صلالل) قاؿش

 ، شقاؿ له: على   وعلى آؿ   كما لركت على إهراهي  وعلى آؿ إهراهي 
ُٻدٴ،َٴَٴ  ٜٳاٜٳا  }} ُٻدٴ،حٳ َٻتٳوځ  أځقڃِس٨ٵأځقڃِس٨ٵ  حٳ َٻتٳوځأڂ ٓٿٞ  أڂ ٓٿَٞٹ ّٳ،  َٹ ّٳ،ايطٻ٬ ِٵ  ايطٻ٬ ٖٴ ِٵٚٳأځخٵبٹسٵ ٖٴ ٕٻ  ٚٳأځخٵبٹسٵ ٕٻأځ ٓٻ١ځ  أځ ٓٻ١ځايڃذٳ ٝٿبٳ١ڂ  ايڃذٳ ٝٿبٳ١ڂطځ ُٳا٤ٹ،  عٳرٵبٳ١ڂعٳرٵبٳ١ڂ  ايتټسٵبٳ١ٹايتټسٵبٳ١ٹ  طځ ُٳا٤ٹ،ايڃ   ايڃ

ٗٳا ْٻ ٗٳاٚٳأځ ْٻ ٕٷ،  ٚٳأځ ٕٷ،قٹٝعٳا ٗٳا  قٹٝعٳا ٗٳاٚٳغٹسٳاضٴ ٍٴ  ٚٳغٹسٳاضٴ ٛٵ ٍٴقځ ٛٵ ٕٳ  قځ ٕٳضٴبٵحٳا ٘ٹ،  ضٴبٵحٳا ٘ٹ،ايًَّ ُٵدٴ  ايًَّ ُٵدٴٚٳايڃحٳ ٘ٹ،  ٚٳايڃحٳ ٘ٹ،يٹَّ ٘ٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  يٹَّ ٘ٳِإيځ ٘ٴ،  ِإ٫ِإ٫  ِإيځ ٘ٴ،ايًَّ ٘ٴ  ايًَّ ًَّ ٘ٴٚٳاي ًَّ   أځنڃبٳسٴ،أځنڃبٳسٴ،  ٚٳاي

ٛٵ  ٚٳ٫ٚٳ٫ ٛٵحٳ ٛٻ٠ځ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٍٳٍٳحٳ ٛٻ٠ځقڂ ٘ٹ  ِإ٫ِإ٫  قڂ ٘ٹبٹايًَّ {{  بٹايًَّ
ٕٕٓٓ

  

 :  ؼبػػػػػا نػػػػػزؿ قػػػػػوؿ   و                                          
 : ر وؿ   قاؿ  الك فٙٗ)
ٔٳ  اضٵتٳهڃجٹسٴٚااضٵتٳهڃجٹسٴٚا  }} ٔٳَٹ ٝٳاتٹ  َٹ ٝٳاتٹايڃبٳاقٹ ٌٳ  ،،ايؿٻايٹحٳاتٹايؿٻايٹحٳاتٹ  ايڃبٳاقٹ ٌٳقٹٝ َٳا: : قٹٝ َٳاٚٳ ٔٻ  ٚٳ ٔٻٖٴ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  ٖٴ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ؟  زٳضٴٛ ٘ٹ؟ايًَّ   ايتٻهڃبٹريٴ،ايتٻهڃبٹريٴ،: : ٍٳٍٳقځاقځا  ايًَّ

ٌٴ، ًٹٝ ٗٵ ٌٴ،ٚٳايتٻ ًٹٝ ٗٵ ُٵدٴ  ٚٳايتٻطٵبٹٝحٴ،ٚٳايتٻطٵبٹٝحٴ،  ٚٳايتٻ ُٵدٴٚٳايڃحٳ ٘ٹ،  ٚٳايڃحٳ ٘ٹ،يٹَّ ٍٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  يٹَّ ٛٵ ٍٳحٳ ٛٵ ٛٻ٠ځ  ٚٳ٫ٚٳ٫  حٳ ٛٻ٠ځقڂ ٘ٹ  ِإ٫ِإ٫  قڂ ٘ٹبٹايًَّ {{  بٹايًَّ
ٕٕٔٔ

  

 :ه رة الن   قوؿ ، قيمسه عند ه رة الرضبرما لكر  ،هذا الكالـ نقوله لللساف
ُٵدٴ  }} ُٵدٴايڃحٳ ٘ٹ  ايڃحٳ ًَّ ٘ٹيٹ ًَّ ُٵٮڂ  يٹ ُٵٮڂتٳ ٕٳ،  تٳ ُٹٝصٳا ٕٳ،ايڃ ُٹٝصٳا ٕٳ  ايڃ ٕٳٚٳضٴبٵحٳا ٘ٹ  ٚٳضٴبٵحٳا ٘ٹايًَّ ًَّ ٘ٹ  ُٵدٴُٵدٴٚٳايڃحٳٚٳايڃحٳ  اي ٘ٹيٹَّ ٰځ  يٹَّ ُٵ ٰځتٳ ُٵ ٔٳ  َٳاَٳا  ِِٕٕتٳ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ٚٳاتٹ  بٳ ُٳا ٚٳاتٹايطٻ ُٳا   ايطٻ

{{ٚٳا٭ځزٵِض ٚٳا٭ځزٵِض 
ٕٕٕٕ

  

شالكلمػػة الواهػػدة شي ػػا عبػػادة ال تسػػاو  ا عبػػادة مػػر  ،هػػذل الكلمػػات ال نلقػػي ؽبػػا لالً 
نمػػة  ولكػػر هػػذا ش ػػل مػػر    ،ولػػو اعسمعػػوا أصبعػػُت ىالعبػػادات اننػػري لامػػ  اننػػر 

                                                           
 د هنع هللا يضرمع   الا ان والًتمذي عر عبد   هر مسعو  ٜٔ
 مع   الا ان والًتمذي عر عبد   هر مسعود هنع هللا يضر ٕٓ
 صحي  اهر هباف ومسند أضبد عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٕٔ
 صحي  مسل  والًتمذي عر أيب مالس انشعري هنع هللا يضر ٕٕ
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قػػاؿ   ذلػػس     وحبمػػدل  ػػبحاف   العهػػي  ػػبحاف ) :نسػػافشػػإذا قػػاؿ ال،   ػػيدان  
 : الن ه رة 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٍٳ  َٳ ٍٳقځا ٕٳ: : قځا ٕٳضٴبٵحٳا ٘ٹ  ضٴبٵحٳا ٘ٹايَّ ِِ  ايَّ ِِايڃعٳعٹٝ ٙٹ،  ايڃعٳعٹٝ ُٵدٹ ٙٹ،ٚٳبٹحٳ ُٵدٹ ٘ٴ  غڂِسضٳتٵغڂِسضٳتٵ  ٚٳبٹحٳ ٘ٴيځ ًځ١څ  يځ ًځ١څْٳدٵ ٓٻ١ٹ   ؾٹٞؾٹٞ  ْٳدٵ ٓٻ١ٹ ايڃذٳ {{ايڃذٳ

ٕٖٕٖ
  

تقر بػػاً، مػػا  ػػنوات ور ػػ ا خبشالنخػػل عنػػدان ىبػػرج شبػػرل هعػػد   هػػذل النخلػػة اػػرحمػػىت ت
   :لكر هذل قاؿ   شي ا                             (ٕ٘ شبرهػا، تاػرحشعنػدما   إهػراهي 

وهػذا  ،و كػوف   رصػيدؾ ،إذل  ػـو القيامػة ، وهػذاشيخػرج مكانػه   اغبػاؿ ،اؼبال كػة لربصدو 
    :ما قاؿ   شيه                            (ٜٙ النحل. 

  ركش اهللركش اهلل
عبػد اؼبػؤمر الػػذي  سػَت أو هبلػا أو  نػاـ ولسػػانه  ػاكت وال  ناػق هػػذكر   ولػذلس ال

، لػو دنػل اعبنػةو هػىت  ،ر و ندـ على ما شاته   هذل اغبياةس سحو هو الذي  يأ  هعد اؼبوت 
 : قاؿ ر وؿ  

ٝٵظٳ  }} ٝٵظٳيځ ٌٴ  ٜٳتٳحٳطٻسٴٜٳتٳحٳطٻسٴ  يځ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٞٵ٤ٺ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايڃذٳ ٞٵ٤ٺغٳ ِٵ،  َٳسٻتٵَٳسٻتٵ  ضٳاعٳ١ڄضٳاعٳ١ڄ  ِإ٫ِإ٫  غٳ ِٗ ِٵ،بٹ ِٗ ِٵ  بٹ ِٵيځ ٘ٳ  رٵنڂسٴٚارٵنڂسٴٚاٜٳٜٳ  يځ ٘ٳايًَّ ًَّ ٗٳا  اي ٗٳاؾٹٝ {{  ؾٹٝ
ٕٕٗٗ

  

   ؼباذا ال أهرؾ اللساف هذكر الرضبر شأ ناء  َتي
   : ك يس أنس هُت تذكرل  يذكرؾ                (ٕٔ٘ البقرة 

  كيف  ذكرؾ
 ... إذا ذكرته   هالة شدة  يذكرؾ و  رج الادة -

 .... إذا ذكرته   هالة شقر  يذكرؾ وأيتيس لللٌتو  -

و اػػ يس مػػر هػػذا  ،ذكرتػػه وأنػػت   هالػػة مػػرض  ػػيذكرؾ وأي  لػػس للاػػ اء إذاو  -
 ..الوعو 

 . على للس وأنت تذكرل يتشيكوف ذكر   لس أف  ق ي لس اغباعة ال   -
                                                           

 عامو الًتمذي واهر هباف عر عاهر هنع هللا يضر ٖٕ
 ي عر معاذ هر عبل هنع هللا يضرمع   الا ان والبي ق ٕٗ



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح اإلعشاء1(                                  رفغري اَِبد ) 167 )                              : اإلعشاء                                 11

 :  دنل ن سػػه   قػػوؿ   شالنسػػاف اؼبػػؤمر اغبكػػي   ػػدنل و ُػػ              
                       (ٜٔٔ آؿ عمراف : 

 :ناصة أف   ععل الذكر هال شروطوهذا 
 .. شلو ذكرت وأنت على وَت ويوء ال هرج   ذلس -

 ... ولو ذكرت وأنت نارج اؼبس د ال مانو مر ذلس -

 ... لو ذكرت وأنت لست مس  اً إذل القبلة ال ما نو مر ذلس -

انو مػر اعبناهػة  كػػوف شاؼبػ ،... ولػو ذكػرت وأنػت علػى عناهػة ال مػػانو   كػل ذلػس -
 .. ، أو الصالةأو قراءة القراءف ،مر ما اؼبصحف

لذا ليا ؼبسل  ه ة  عسذر هبا إذل   عر انن اس اليت قاع ا   الػدنيا   و لػة   -
 .عر ذكر   

  ما عذرؾ
   وقد ظب  لس للذكر على كل اغباالت

   :وقد  سرل   لس                   (ٜٚ مرمي. 
قػد   ذبػد هعػد ذلػس الػذكر  ،عليػس شعندما تبدأ هذكر   أوؿ انمر  كوف انمػر  قػيالً 

إذل عانػػ  أنػػس  ،لػػس كػػل اغباعػػات هػػه و ق ػػي    ،وتسلػػذذ هػػه ،وتسػػنع  هػػه ،نػػف عليػػس
 .تبلا أعلى مقاـ   مقامات اؼبؤمنُت

 :ر مقامات أوؽباشاؼبقامات اليت ذكرها   للمؤمنُت    ورة انهزاب عا
                       (ٖ٘ انهزاب  

   اوأعاله                        (ٖ٘ انهزاب. 
 :شالذي  ر د أف   وز أبعلى مقاـ عند  

   الك  وبساج مر أعماؿ  ناو   ك  وبساج مر أمواؿ
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   للساف هذكر ه رة الرضبر ال وبساج لايء  وى أف وبرؾ ا
 : النَِّ م  قَاؿَ 
ٍٳ  }} ٍٳقځا ِٴ  أځْٞأځْٞ  ٚٳدٳدٵتٴٚٳدٳدٵتٴ  زٳبزٳب  ٜٳاٜٳا: : َٴٛضٳ٢َٴٛضٳ٢  قځا ًځ ِٴأځعٵ ًځ ٔٵ  أځعٵ ٔٵَٳ ٔٵ   تٴحٹتبٴٸ تٴحٹتبٴٸ   َٳ ٔٵ َٹت ٘ٴ،   عٹبٳتادٹىځ عٹبٳتادٹىځ   َٹت ٘ٴ، ؾځأڂحٹبٴٸت ٍٳ   ؾځأڂحٹبٴٸت ٍٳ قځتا   ِإذٳاِإذٳا: : قځتا

ٜٵتٳ ٜٵتٳزٳأځ ٟ   ٜٴهڃجٹتسٴ ٜٴهڃجٹتسٴ   عٳبٵدٹٟعٳبٵدٹٟ  زٳأځ ٟ ذٹنڃتِس ْٳتا   ذٹنڃتِس ْٳتا ؾځأځ ْٵتتٴ   ؾځأځ ْٵتتٴ أځذٹ ٘ٴ   أځذٹ ٘ٴ يځت ٞ   يځت ٞ ؾٹت ْٳتا   يٹتوځ يٹتوځ ذذ  ؾٹت ْٳتا ٚٳأځ ٘ٴ،   ٚٳأځ ٘ٴ، أڂحٹبٴٸت ٜٵتتٳ   ٚٳِإذٳاٚٳِإذٳا  أڂحٹبٴٸت ٜٵتتٳ زٳأځ ٟ   زٳأځ ٟ عٳبٵتدٹ   ٫ځ٫ځ  عٳبٵتدٹ

ْٹٞ ْٹٜٞٳرٵنڂسٴ ْٳا  ٜٳرٵنڂسٴ ْٳاؾځأځ ٘ٴ  ؾځأځ ٘ٴحٳذٳبٵتٴ ٔٵ  حٳذٳبٵتٴ ٔٵعٳ ْٳا  يٹوځيٹوځذذ  عٳ ْٳاٚٳأځ ٘ٴ  ٚٳأځ ٘ٴأڂبٵػٹكٴ {{  أڂبٵػٹكٴ
ٕ٘ 

  ما الدليل على ه    لإلنساف
  دليل ه    للعبد أف  ل مه ذكرل على الدواـ 

 :نقوؿ له، ش  و عصالالنساف  ذكر  قد ،وردبا  سأؿ  ا ل و قوؿ
 :و ن ال الذكر عر اؼبعصية  يأ   ـو

                                                   

          (ٕٓٔ انعراؼ. 
 .... أف  ن عنا دبا علَّمنا، وأف  ُعلمنا ما  ن عنا نسأؿ   

 ... وأف  ز دان شق اً   الد ر
لُت، وأف  رزقنػػػا النػػػالص وأف هبعلنػػػا مػػػر الصػػػادقُت   االتبػػػاع لسػػػيد اننبيػػػاء واؼبر ػػػ

غب رته   قلوهنػا، والصػدؽ   السعامػل مػو ه ػرته   كػل هركاتنػا و ػكناتنا، وأف هبعلنػا مػر 
 .  كل وقت وهُت الذاكر ر الااكر ر ال اكر ر اغباير ر هُت  د ه 

  ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضًِٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضًِ

                                                           
   عنهُ  َللّاُ  رضيَ  ُعَمرَ  عن( كر) األَفراد في( قط)، والمراسيل المسانيد جامع 5ٕ
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  ٔٔعالة انىخه انقهٍعالة انىخه انقهٍ::1111
dddddddddddddddddd 

  خغبة انمشآٌخغبة انمشآٌ
 .... القرآف شيه نااب لكل ال لات

 .... وأهل اعبماالت ،ولكل أهل الكماالت
 ... والعواـ

 ... وأهل الو اية مر اؼبسلمُت واؼبسلمات
 ... نذ مر القرآف ما  نا   اؼبقاـال ار الذي أيشاؼبسل  

ف أنػػه و وكبػػر موقنػػ عي علػػى   مقػػاـ اغبػػد ث عػػر رعػػٍل نػػدَّ  واؼبقػػاـ الػػذي كبػػر شيػػه
 .ٕ سابَّه على قدرل هسيد انولُت وارنر ر، شكاف ُنلقه القرآف وكاف هاله القرآف

  آميت القػػػرآف، وهػػػُت صػػػحاهة النػػػ   ةً مبػػػاذج طيبػػػ وهػػػذل شلػػػٌة ناصػػػة ععل ػػػ    
   ذبػاه    ذاؾ مػا ذكػرل   ا ، مػا أهػواؽب   ومػا أعمػاؽب   ومػا وع ػس    ومػاالعدانف 
 .  ارميت اليت هُت أ د نا اليـوهيانه 

   قوله: وكبر نسسأنا دوماً أف تكوف ؾبالسنا ُمابٌق علي ا هد ث الن  العدانف 
ُٳعٳ  َٳاَٳا  }} ُٳعٳادٵتٳ ّٷ  ادٵتٳ ٛٵ ّٷقځ ٛٵ ٝٵتٺ  ؾٹٞؾٹٞ  قځ ٝٵتٺبٳ ٔٵ  بٳ ٔٵَٹ ٝٴٛتٹ  َٹ ٝٴٛتٹبٴ ٘ٹ  بٴ ٘ٹايًَّ ًَّ ٕٳ  تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  اي ٕٳٜٳتٵًڂٛ ٘ٹ  نٹتٳابٳنٹتٳابٳ  ٜٳتٵًڂٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ٘ٴ  اي ٜٳتٳدٳازٳضٴْٛٳ ٘ٴٚٳ ٜٳتٳدٳازٳضٴْٛٳ ِٵ  ٚٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵبٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ   بٳ

ِٴ  ْٳصٳيځتٵْٳصٳيځتٵ  ِإ٫ِإ٫ ِٗ ٝٵ ًځ ِٴعٳ ِٗ ٝٵ ًځ ٓٳ١ڂ،  عٳ ٓٳ١ڂ،ايطٻهٹٝ ِٴ  ايطٻهٹٝ ٗٴ ٝٳتٵ ِٴٚٳغځػٹ ٗٴ ٝٳتٵ ُٳ١ڂ،  ٚٳغځػٹ ُٳ١ڂ،ايسٻحٵ ِٴ  ايسٻحٵ ٗٴ ِٴٚٳحٳؿَّتٵ ٗٴ ُٳ٬  ٚٳحٳؿَّتٵ ُٳ٬ايڃ ِٴ  ٥ٹهځ١ڂ،٥ٹهځ١ڂ،ايڃ ٖٴ ِٴٚٳذٳنځسٳ ٖٴ ٘ٴ  ٚٳذٳنځسٳ ٘ٴايًَّ ًَّ   اي

ٔٵ ُٳ ٔٵؾٹٝ ُٳ ٙٴ  ؾٹٝ ٓٵدٳ ٙٴعٹ ٓٵدٳ {{  عٹ
ٖٖ

  

  هيػت  ،ؾبالا القرآف اليت هُت أوصاش ا ومػزامي أهل ػا النػ  العػدانف شم لسنا مر 
                                                           

 ـٕٙٔٓ/ٚ/ٕٔهػ ٖٚٗٔمر شواؿ  ٕٔمس د الل راف  –هور عيد  ٔ
 .هذا الدرس كاف اهس اءاً هذكرى ش يلة الاي    على  المة مد ر أوقاؼ هور  عيد ان بق ٕ
 يب داود عر أيب هر رة هنع هللا يضر نر أ ٖ
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 دارس ؼبا  ُسلى مر كساب  .تالوة لكالـ  ،   تو  ، 
اليػػػـو تُبػػػُت الدرعػػػة الُعهمػػػى الػػػيت رشػػػو   إلي ػػػا هبيبػػػه ومصػػػا ال،  معنػػػاارميت الػػػيت 

 واؼبصا ُت اننيار مر أتباعه انهرار وانط ار.

  ولـ انمشآٌولـ انمشآٌ
وناػػاب   للنػػ    القػػرآف هػػو ناػػاٌب لنػػا            :  قػػوؿ لػػه رهػػه

ػػػػل ر أمػػػػة النػػػػ  أصبعػػػػُت، نف   ىباطبنػػػػا   شػػػػخص ه ػػػػرة النػػػػ  معاػػػػ ، شػػػػنحر ال نسحمَّ
 : كػػالـ ه ػػرة الكػػرمي الوهػػاب ولكػػر   أهَّلػػه وع َّػػزل لسػػماع   ،ننػػه قػػوٌؿ  قيػػل ،اػباػػاب

                                                                (ٕٔ اغبار. 
   شاعبباؿ الُص  الروا ي الااـبات ال تسحمَّل نزوؿ كالـ  ، شمر الذي  سحمله 

                                شقل  ر وؿ   ربمَّل مػا ال تسحملػه  )الاعراء
   ُعالل.ننه ربمَّل نزوؿ كالـ   عل  ،اعبباؿ الرا يات الاوام 
عنػػدما كػػاف  نػزؿ عليػػه أمػػُت الػػوهي ع  ػل هػػبعحل آميت مػػر كسػػاب  ولػذلس ورد أنػػه 
ء شسػِن م   مكاهنػا، وال تقػوى علػى لأ نػا ضبلػه الناقػة ال تسػسايو  ،  وهو راكٌ  على انقسه
 ... عنه الوهي شسقـو وتسحرؾ الن وض هىت  ن ص 

  ؼباذا                          (٘ اؼبزمل. 
مًتهعػاً، وكانػت  و روي  يدان ُأيبم هر كعػ  أنػه كػاف عالسػاً جبػوار اغببيػ  اؼبصػا ى 

شكادت رعلي تنكسػر مػر  قػل )) : شخذ اغببي  على شخذل، ونزؿ الوهي للقرآف، شقاؿ
   ن ص  الوهي عنهالوال أف  رعل ر وؿ   

 أف  سَت على ُهدال   كػل أهوالػه، رل   وهذا النور الرلن أم ،هذا الكالـ الؽبي
و  معاملسػػه لكػػل مػػر  ،و  معياػػسه ،و  زواعػػه ،و  ُشػػرهه ،و  أكلػػه ،و  ماػػيه ،  هياتػػه
 له: ، كما قاؿ   هوله
                                             (ٕٔٙ. اننعاـ 
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ومالػػػه كلػػػه هلل، وكػػػل مػػػا   هقا قػػػه الهػػػاهرة والباطنػػػة هلل، وكػػػل هركاتػػػه  ،وقسػػػه كلػػػه هلل
 ،و ػػكناته هلل، وال  ناػػػلل عػػػر مػػوالل طرشػػػة عػػػٍُت وال أقػػل، هػػػىت أنػػػه كػػاف  نػػػاـ وقلبػػػه ال  نػػػاـ

 مالوٌؿ هذكر   الذي ال  لُ ل ِ نًة عر انانـ هلل  بحانه وتعاذل.
وىبػرج  ،و قػـو علػى ذكػر ،لػى ذكػرو قعػد ع ،وهبلا علػى ذكػر ،وكاف يباي على ذكر

 طرشة عٍُت وال أقل. و دنل على ذكر، ال  ُكفم عر ذكر   

  زمُمخ رالوح انمشآٌزمُمخ رالوح انمشآٌ
               شقاؿ   تعاذل له:    : 

عمػٌل و  ،لسػاف واعسقػاٌد للقلػ  واعبنػافلوالسالوة ليست شقط لللسػاف، ولكػر ترتيػٌل ل
 وأتباع ه رة الن  الصادقُت. ،لعبوارح وانركاف لسالوة ه رة الن 

واعبوارح تن ذ الشارات الؽبية العالية اليت ىباطبنػا  ،والقل   عسقد و وقر ،شلسانه  قرأ
    ارميت القرآنيػػػة:  وذل هبػػػا اؼبػػػ                       ؼبػػػػاذا                 

                    (ٕٜ وهعػد السػدهر السن يػذ والعمػػل هػىت ن ػوز وقبػػوز كمػا كػاف عليػػه  ص
. 

وأف  سػلس  ػبيل أهػل ال  ػل والرشػاد،  ،شمر أراد أف  كوف مر أهل القػرب والػوداد
ووبيػا للقػرآف،  ،رآف  الدنيا و ـو اؼبيعاد، شعليه أف  عػير للقػ وأف  كوف   معية اغببي  

  كػل شػلونك  واععلػول  ،واشػرهوا هػه ،وكلػوا هػه ،واهيػوا هػه ،وانمػوا هػه ،وعياػوا هػه ،موتوا هه
    شإنه كما قاؿ منزله:                             (ٜٗ الك ف. 

ومػا  نبلػي  ، القػرآفوهكػال   ال ذبد شأانً مر شلوف الدنيا مػر أوؽبػا إال وذكػرل   
للمػؤمر أف   علػه إف كػػاف مػر أهػػل اليبػاف   هػذا انمػػر، نف اؼبػؤمر ال  كػػوف   الػدنيا أهػػداً 

 .هَتاانً، وإمبا معه اؽبدا ة واصلة مر ه رة الرضبر 
السػيدة عا اػة وهذا كاف هاؿ ه رة الن  وأصحاب ه ػرة النػ ، ولػذلس ؼبػا  ػألوا 

 للسا ل: شقالت  عر ُنلق ه رة الن ،
ٕٳ  }} ٕٳنځا ٍِ  خٴًڂلٴخٴًڂلٴ  نځا ٍِزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ٕٴ،  اي ٕٴ،ايڃكڂسٵآ ٕٳ  أځؾڃًځحٳأځؾڃًځحٳ  قځدٵقځدٵ  ""  ::ؾځكځسٳأځتٵؾځكځسٳأځتٵ  ايڃكڂسٵآ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳايڃ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٗٳتٵ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ""  ايڃ ْٵتٳ ٗٳتٵا ْٵتٳ   : : ا
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ٔٳ" "  ٔٳٚٳايَّرٹٜ ِٵ  ٚٳايَّرٹٜ ِٵٖٴ ِٵ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٖٴ ِٗ ٛٳاتٹ ًځ ِٵؾٳ ِٗ ٛٳاتٹ ًځ ٕٳ "  ؾٳ ٕٳ "ٜٴحٳاؾٹعڂٛ ٕٳ  ٖٳهځرٳاٖٳهځرٳا: : قځايځتٵقځايځتٵ  ثِثِ  ٜٴحٳاؾٹعڂٛ ٕٳنځا ٍِ  خٴًڂلٴخٴًڂلٴ  نځا ٍِزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ {{    اي
ٗٗ

  

 ... اهرلش ي أهواؿ  س مَّل هبا اؼبرء   ن
 ... وهبمل   أب رارها وأنورها لطنه
مقسػػدميً   ذلػػس هسػػيدان ومػػوالان وإمامنػػا وزعيمنػػا  ػػيدان  ،إذا طبق ػػا كمػػا ظبع ػػا مػػر  

 قاؿ: الذي ننسسُ  إليه   الار ق إذل     ولذلس الماـ أهو العزا  ، ر وؿ   
اجلًٞ، ٚحٛقِٗ املٛزٚد، اجلًٞ، ٚحٛقِٗ املٛزٚد،   ))ايكسإٓ ايهسِٜ َٛزد آٍ ايعصا٥ِ ايسٟٚ، ٚزٚقِٗ))ايكسإٓ ايهسِٜ َٛزد آٍ ايعصا٥ِ ايسٟٚ، ٚزٚقِٗ

ٚنٛثسِٖ املػٗٛد، ٜطتأذْْٛ٘ قبٌ ايعٌُ، ؾإٕ أَتس ضتازعٛا، ٚإٕ ْٗت٢ اضتتػؿسٚا     ٚنٛثسِٖ املػٗٛد، ٜطتأذْْٛ٘ قبٌ ايعٌُ، ؾإٕ أَتس ضتازعٛا، ٚإٕ ْٗت٢ اضتتػؿسٚا     

 ٚتسنٛا، ؾٗٛ اٱَاّ ايٓاطل هلِ ٚإٕ ؾُت((.ٚتسنٛا، ؾٗٛ اٱَاّ ايٓاطل هلِ ٚإٕ ؾُت((.

  احلُبح انمشآَُخاحلُبح انمشآَُخ
اتػػػه ي عػػػل القػػرآف ُمًتصبػػاً    ػػلوكه وهياتػػه وهركلمػػر أراد هػػذا ال  ػػل العهػػي ، شإذاً 

 وؿ هعحل الصاغبُت:ا  قكم،  و كناته هُت نلق   
  ))٫ تكسأ آ١ٜ، ٚيهٔ نٔ أْت اٯ١ٜ اييت ٜكسأٖا خًل اهلل(())٫ تكسأ آ١ٜ، ٚيهٔ نٔ أْت اٯ١ٜ اييت ٜكسأٖا خًل اهلل((  

هػراً صبػيالً ن ػرت شيػه نل ن سس جبماؿ هذل ار ة لكػي تكػوف عنػدما  ػروؾ  ػروف مصبِّ  
 اؼبعان اعبميلة اليت  قصدها رب العزة   هذل ار ة.

 :للسافليست لشالسالوة 
مػو ا سح ػار عهمػة وناػية ه ػرة مو اللساف، وع تالوة خبا تكوف ولكر كما قلتُ 

هػػىت  ه ػػػر القػػرآف ومعػػػان  ،ر، وترصبػػة انع ػػػاء هعػػد ذلػػػس للسن يػػذ هػػػُت هػػٍت النسػػػافضبالػػر 
 .القرآف اغبساف، شساد الناس إذل   وإذل كساب   

الػػػيت  مػػػاتلػػػو علنػػػا هكمبيػػػوتر  عػػػد اػبس - شػػػاء   مػػػا –اؼبسػػػلموف   شػػػ ر رم ػػػاف 
، وهػػىت لػػو قسػػنا مػػر  قػػرأوف   اغبػػرمُت شقػػط شكػػ  كثػػَتةي د أعػػداداً  سػػلموف شنسم ػػا اؼبسػػ
 هذا هو اؼب  .  اؼبسلمُت  ذلس   وَتولكر ما ا َت مال ُت،   كوف عدده  

                                                           
  نر النسا ي واندب اؼب رد للبخاري ٗ
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  رعػػل أبُمَّػػة:                  (ٕٔٓ إذا كػػاف هػػو صػػورة ؾبملػػة ؼبػػا  قولػػه  النحػػل
رة مصػػلَّرة علػػى قػػدرل مػػر أنػػالؽ وأهػػواؿ وأشعػػاؿ وأعمػػاؿ   القػػرآف، وصػػو  الػػرب العلػػى 
 :ش ذل نبسنا وهذل هليسنا لنواؿ ما نرعول مر   ، الن  العدانف 

          : 
أف  لػػَت مبػػدءاً   هياتػػس  إميؾ أف تسػػم  ؽبػػواؾ أو للػػَتؾ مػػر أهػػل البعػػد عػػر   

هػد أف  كػوف لػس القػدوة  أ ى شيػه هسػيدان ر ػوؿ  ، والسباي شيه على هدي كساب  ، شسس
وقل اغبػق ولػو كػاف ُمػرَّاً، وقػل  العسداد دبا عاءؾ مر عند  ، الُك ى    يدان ر وؿ    
 .اغبق ولو كاف على ن سس

             : 
شيػه ِعػوج وشيػه هػوى،  لوَت  أي شيء  د د، نف كل شيء ف كساب   لر ذبد هدو 

  لكػػر كسػػاب   هػػو اغبػػق:                            (ٔٓ٘ هػػو هػػق نػػزؿ مػػر اغبػػق ال ػػراء، 
 ويبيز اغبق مر الباطل. ،هىت  ُه ر   اغبق ،مر هُت اػبلق  على نٍ  اصا ال  

  سخبل اهللسخبل اهلل
قػد  قػوؿ الػبعحل أف ر ػوؿ ه رة الن    ذلس،  لنا اؼبثل ؼبر دهعوا    يرب  

ومػػػرَّ علػػػي   هعواط ػػػه  ،  معصػػػوـٌ ومؤ ػػػٌد مػػػر  ، لكػػػر هػػػؤالء رعػػػاؿ انسصػػػ     هوصػػػاله
، وإش اله، وععل ػ  أهػاًل لكػل كنػوز شسحػه وعاا ػه ونوالػه، وأمػر اغببيػ  أف هبعل ػ  علػى للػه

 : ل عن   والًتدد علي     كل انوقاتوال  ل
                           

              . 
هػدث  اعندما كاف  ًتدد على أكاهر الكاشر ر ليدعوه  إذل  ، وهذ هىت أف الن  

دا مػاً أهػل الوعاهػة   الػدنيا  ر ػدوف  ، شكػافر مر مػرة، أهيػاانً   مكػة وأهيػاانً   اؼبد نػةأكث
ن ػػى ذلػػس و  ،ال قػػراء واؼبسػػاكُت، وهػػذا ال هبػػوز وػػَتأف تكػػوف ؽبػػ  نصوصػػية مػػو أهػػل ارنػػرة 

 رب العزة عر هبيبه ومصا ال.
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زعػي  الػرـو هرقػل كمػا قػاؿ   كانوا شقراء،  ذه  إليه أهل مكة وزعماؤها نف أتباع الن 
عندما تقاهل مو أيب   ياف: مر الذي  سبعه  قػاؿ: ال قػراء، قػاؿ: هكػذا قبػد عنػدان أف أتباعػه 

 ال قراء.
  ػال  وهبعل لل قراء مر اؼبػؤمنُت الصػادقُت ؾبلسػاً، شن ،منه أف هبعل ؽب  ؾبلساً  واشالب

  :عػػػر ذلػػػس وقػػػاؿ لػػػه                        
   ال تااوع هؤالء القـو. 

هعػػد عػػزِّ ال ػػالـ   اؼبد نػػة ذهػػ  إليػػه ن ػػٌر مػػر وع ػػاء اعبز ػػرة العرهيػػة، وه ػػرة النػػ   و 
أونيػػػاء      لسَّػػػف هولػػه   اؼبد نػػة قػػػوـٌ مػػر ال قػػػراء   مهػػاهر اغبيػػاة الػػػدنيا، لكػػناكػػاف قػػد 
نػػ  يػػرب ؽبػػ  انمثلػػة شلػػ  والنػػاس تلػػًتم لؼبهػػاهر، وال ،ر عاػػاء ه ػػرة اؼبػػوذل قلػػوهب  مػػ
 :ؼبر معه شَػَقاؿَ ذو وعاهة،  رَُعلٌ  َمرَّ شكاف عالساً مع    عس وا،  
ٕٳ  َٳاَٳا  }} ٕٳتٳكڂٛيڂٛ ٟپ: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ٖٳرٳا؟ٖٳرٳا؟  ؾٹٞؾٹٞ  تٳكڂٛيڂٛ ٟپحٳِس ٕٵ  حٳِس ٕٵِإ ٕٵ  خٳڀځبٳخٳڀځبٳ  ِإ ٕٵأځ ٓٵهځحٳ،  أځ ٓٵهځحٳ،ٜٴ ٕٵ  ٜٴ ٕٵٚٳِإ ٕٵ  غٳؿځعٳغٳؿځعٳ  ٚٳِإ ٕٵأځ ٕٵ  ٜٴػٳؿَّعٳ،ٜٴػٳؿَّعٳ،  أځ ٕٵٚٳِإ ٍٳ  ٚٳِإ ٍٳقځا   قځا

ُٳعٳ،  ٕٵٕٵأځأځ ُٳعٳ،ٜٴطٵتٳ ِٻ  ٜٴطٵتٳ ِٻثٴ ُٳسٻ  ضٳهځتٳ،ضٳهځتٳ،  ثٴ ُٳسٻؾځ ٌٷ  ؾځ ٌٷزٳدٴ ٔٵ  زٳدٴ ٔٵَٹ ُٹنيٳ،  ؾڂكځسٳا٤ٹؾڂكځسٳا٤ٹ  َٹ ًٹ ُٴطٵ ُٹنيٳ،ايڃ ًٹ ُٴطٵ ٍٳ  ايڃ ٍٳؾځكځا ٕٳ  َٳاَٳا: : ؾځكځا ٕٳتٳكڂٛيڂٛ   ٖٳرٳا؟ٖٳرٳا؟  ؾٹٞؾٹٞ  تٳكڂٛيڂٛ

ٟپ: : قځايڂٛاقځايڂٛا ٟپحٳِس ٕٵ  حٳِس ٕٵِإ ٕٵ  خٳڀځبٳخٳڀځبٳ  ِإ ٕٵأځ ٓٵهځحٳ،  ٫٫  أځ ٓٵهځحٳ،ٜٴ ٕٵ  ٜٴ ٕٵٚٳِإ ٕٵ  غٳؿځعٳغٳؿځعٳ  ٚٳِإ ٕٵأځ ٕٵ  ٜٴػٳؿَّعٳ،ٜٴػٳؿَّعٳ،  ٫٫  أځ ٕٵٚٳِإ ٍٳ  ٚٳِإ ٍٳقځا ٕٵ  قځا ٕٵأځ ُٳعٳ،  ٫٫  أځ ُٳعٳ،ٜٴطٵتٳ   ٜٴطٵتٳ

ٍٳ ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ٔٵ  ٝٵسٷٝٵسٷخٳخٳ  ٖٳرٳاٖٳرٳا::  اي ٔٵَٹ ٌٵ٤ٹ  َٹ ٌٵ٤ٹَٹ ٌٳ  زٵِضزٵِضا٭ځا٭ځ  َٹ ٌٳَٹجٵ {{  ٖٳرٳاٖٳرٳا  َٹجٵ
٘٘

  

 : قوؿ اغببي  
ِٵ  }} ِٵنځ ٔٵ  نځ ٔٵَٹ ِٔ  ذٹٟذٹٟ  أځغڃبٳسٳأځغڃبٳسٳ  أځغٵعٳحٳأځغٵعٳحٳ  َٹ ٜٵ ُٵسٳ ِٔطٹ ٜٵ ُٵسٳ ٘ٴ  ٫٫  طٹ ٘ٴٜٴ٪ٵبٳ ٘ٴ  ٜٴ٪ٵبٳ ٘ٴيځ ٛٵ  يځ ٛٵيځ ِٳ  يځ ِٳأځقڃطٳ ٘ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  أځقڃطٳ ٘ٹايًَّ ًَّ ٙٴ ٭ځ٭ځ  اي ٙٴ بٳسٻ {{بٳسٻ

ٙٙ
  

                         (ٖٔ وهل  ُوعد مر  الو على السقوى  اغب رات 
وال   تقػوى  ،مػر أهػد   الدرعػة عنػد   ش لأنه أ أهد ، شال  ُهر  القل السقوى 

وال   القػػرب مػػر هبيػػ    ومصػػا ال، شػػإذا كػػاف لػػس درعػػات ش نػػاؾ قػػوـٌ قػػاؿ      ، 
  شأهن :          (ٖٔٙ وكساب   مليٌئ هذلس. ،ه  أن س   درعات آؿ عمراف 

  فَّخفَّخؤهم انظُّؤهم انظُّ
                                                           

 صحي  البخاري واهر ماعة عر   ل هر  عد هنع هللا يضر ٘
 عامو الًتمذي واغباك  عر أنا هنع هللا يضر ٙ
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ف هس ػػػارا   وهزراعػػػا   وأبعمػػػاؽب ، مػػػر و الوع ػػػاء ماػػػلولشه هكمػػػة أزليػػػة، لػػػ و  
 الػذي  ػػيُبلِّا هػذا الػػد ر وهػػذا الكػالـ الؽبػػي اؼببػُت إذل مػػر هعػػَده  ووػَتَه  مػػر اؼبسػػلمُت  ال

ال زوعػػة  ،مس ػػروُت قػػـوإذل ه ػػرة النػػ   هػػد أف  كػػوف هنػػاؾ صباعػػة مس ػػروُت، شأر ػػل   
و سسمعوا إذل مػا  ،نة، كل ما  ر دونه هو أف ىبدموا ر وؿ   و عاونولوال ماؿ وال ولد وال م 

تواعػد ر ػوؿ  ، عػدـ  نزؿ على قلبه مر كلمات  ، وعندما هبلسػوف مػو هع ػ     هالػة 
وهلقػػة لل كػػر، وكػػاف هػػذا  ،وهلقػػة لػػسالوة القػػرآف ،هلقػػة للػػذكر عملػػوف علػػى ال ػػور  واشكػػان

 .ُتشلل   الااول   هذا الوقت واغب
وربقيػػق كػػل طلبػػا   فبػػا  ،كػػاف  سػػوذل إطعػػام  رة النػػ  تػػوذل ه  ػػل   يػػياشس  ،  وه ػػ
عر اػاً هبلسػوا   عليه، وععل ؽب  مكاانً ـبصَّصاً   مس دل اؼببارؾ، وععل ؽبػ    يئ هه  
ولػػذلس   الُصػػ َّة)و نػػاموا ربسػػه، وكػػاف هػػذا العػػر ر  سػػمونه  ،و قػػي   مػػر اؼباػػر ،ربسػػه   الهػػل

 وه : أهل اُلُص َّة ريواف   تبارؾ وتعاذل علي  .ظب
وقٍت مر انوقات عر  بعُت رعػاًل،  عػٍت  ػبعُت طالػ  وأ ػساذ  كانوا ال  قلِّوف   أي

 ،، عاشػػوا   هػػذا اؼبويػػوهػػوارل  ػػبعما ة رعػػل وصُبلػػَس   صبعس ػػا هعػػحل كسػػ  السػػَتومػػدرس، 
 وكاف نبم   كله نار كساب  .
 :ا مكث الرعل من    وماً أو  ومُت أو أكثر مر ذلس هلَت طعاـوكانوا ال  بالوف إذ

و سػػسايعوف أف  ،نهنػػ  كانػػت وع ػػس   كل ػػا للحبيػػ  اؼبصػػا ى، ال  بحثػػوف عػػر طعػػاـ
قػػد النػػ  وكػػاف   ُر ػػل إلػػي   ر ػػوؿ  أف إذل  شػػرَّو   ؽبػػذل اؼب مػػة الؽبيػػة،  بحثػػوا، لكػػر  
 ٚعّرِ ػػف أهػػل الُصػػ ة.صػػ ة  لػػذى نلػػو عليػػه علػػي   وهػػو  ػػيدان أهػػو هر ػػرة ا ععػػل قا ػػداً 

 وبكي  يدان أهو هر رة  قوؿ:و 
٘ٹ  }} ًَّ ٘ٹأځي ٘ٳ  ٫٫  ايَّرٹٟايَّرٹٟ  أځيًَّ ٘ٳِإيځ ٛٳ،  ِإ٫ِإ٫  ِإيځ ٛٳ،ٖٴ ٕٵ  ٖٴ ٕٵِإ ٓٵتٴ  ِإ ٓٵتٴنڂ ُٹدٴ٭ځ٭ځ  نڂ ُٹدٴعٵتٳ ٔٳ  ا٭ځزٵِضا٭ځزٵِض  عٳًځ٢عٳًځ٢  بٹهځبٹدٹٟبٹهځبٹدٹٟ  عٵتٳ ٔٳَٹ ٕٵ  ايڃذٴِٛع،ايڃذٴِٛع،  َٹ ٕٵٚٳِإ   ٚٳِإ

ٓٵتٴ ٓٵتٴنڂ ٓٹٞ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايڃحٳذٳسٳايڃحٳذٳسٳ  ٭ځغٴدټ٭ځغٴدټ  نڂ ٓٹٞبٳڀڃ ٔٳ  بٳڀڃ ٔٳَٹ َٶ  قځعٳدٵتٴقځعٳدٵتٴ  ٚٳيځكځدٵٚٳيځكځدٵ  ايڃذٴِٛع،ايڃذٴِٛع،  َٹ ٛٵ َٶٜٳ ٛٵ ِٴ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ااٜٳ ِٗ ِٴطځِسٜكٹ ِٗ   ايَّرٹٟايَّرٹٟ  طځِسٜكٹ

ٕٳ ٕٳٜٳدٵسٴدٴٛ ٘ٴ،  ٜٳدٵسٴدٴٛ ٓٵ ٘ٴ،َٹ ٓٵ ُٳسٻ  َٹ ُٳسٻؾځ ٘ٴ  بٳهڃٍس،بٳهڃٍس،  أځبٴٛأځبٴٛ  ؾځ ٘ٴؾځطٳأځيڃتٴ ٔٵ  ؾځطٳأځيڃتٴ ٔٵعٳ ٜٳ١ٺ  عٳ ٜٳ١ٺآ ٔٵ  آ ٔٵَٹ ٘ٹ  نٹتٳابٹنٹتٳابٹ  َٹ ٘ٹايًَّ ًَّ ٘ٴ  َٳاَٳا  اي ٘ٴضٳأځيڃتٴ ٓٹٞ،  ِإ٫ِإ٫  ضٳأځيڃتٴ ٝٴػٵبٹعٳ ٓٹٞ،يٹ ٝٴػٵبٹعٳ   يٹ

                                                           
 عمدة القارىء وشرح النووى على صحي  مسل  ٚ
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ُٳسٻ ُٳسٻؾځ ِٵ  ؾځ ِٵٚٳيځ ٌٵ،  ٚٳيځ ٌٵ،ٜٳؿڃعٳ ِٻ  ٜٳؿڃعٳ ِٻثٴ ُٳسٴ،  بٹٞبٹٞ  َٳسٻَٳسٻ  ثٴ ُٳسٴ،عٴ ٘ٴ  عٴ ٘ٴؾځطٳأځيڃتٴ ٔٵ  ؾځطٳأځيڃتٴ ٔٵعٳ ٜٳ١ٺ  عٳ ٜٳ١ٺآ ٔٵ  آ ٔٵَٹ ٘ٹ  نٹتٳابٹنٹتٳابٹ  َٹ ٘ٹايًَّ ًَّ ٓٹٞ،  ِإ٫ِإ٫  ٘ٴ٘ٴضٳأځيڃتٴضٳأځيڃتٴ  َٳاَٳا  اي ٝٴػٵبٹعٳ ٓٹٞ،يٹ ٝٴػٵبٹعٳ   يٹ

ُٳسٻ ُٳسٻؾځ ِٵ  ؾځ ًځ ِٵؾځ ًځ ٌٵ،  ؾځ ٌٵ،ٜٳؿڃعٳ ِٻ  ٜٳؿڃعٳ ِٻثٴ ِِ  أځبٴٛأځبٴٛ  بٹٞبٹٞ  َٳسٻَٳسٻ  ثٴ ِِايڃكځاضٹ ِٳ    ايڃكځاضٹ ِٳؾځتٳبٳطٻ َٳا  ْٳؿڃطٹْٞٳؿڃطٹٞ  ؾٹٞؾٹٞ  َٳاَٳا  ٚٳعٳسٳفٳٚٳعٳسٳفٳ  زٳآْٹٞزٳآْٹٞ  حٹنيٳحٹنيٳ  ؾځتٳبٳطٻ َٳاٚٳ   ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳ

،ِٞٗ ِٗٞ،ٚٳدٵ ِٻ  ٚٳدٵ ِٻثٴ ٍٳ  ثٴ ٍٳقځا ًڃتٴ  ٖٹسٍّ،ٖٹسٍّ،  أځبٳاأځبٳا  ٜٳاٜٳا  ::قځا ًڃتٴقڂ ٝٵوځ: : قڂ ٝٵوځيځبٻ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  يځبٻ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايًَّ ٍٳ  ايًَّ ٍٳقځا َٳكٳ٢  ايڃحٳلٵ،ايڃحٳلٵ،  ::قځا َٳكٳ٢ٚٳ ٌٳ  ٘ٴ٘ٴؾځتٳبٹعٵتٴؾځتٳبٹعٵتٴ  ٚٳ ٌٳؾځدٳخٳ   ؾځدٳخٳ

ٕٳ، ٕٳ،ؾځاضٵتٳأڃذٳ ٕٳ  ؾځاضٵتٳأڃذٳ ٕٳؾځأځذٹ ٌٳ  ،،يٹٞيٹٞ  ؾځأځذٹ ٌٳؾځدٳخٳ ٛٳدٳدٳ  ؾځدٳخٳ ٛٳدٳدٳؾځ ٓٶا  ؾځ ٓٶايځبٳ ٍٳ  قځدٳٍح،قځدٳٍح،  ؾٹٞؾٹٞ  يځبٳ ٍٳؾځكځا ٔٵ: : ؾځكځا ٔٵَٹ ٔٳ  َٹ ٜٵ ٔٳأځ ٜٵ ٔٴ  ٖٳرٳاٖٳرٳا  أځ ٔٴايَّبٳ ٙٴ: : قځايڂٛاقځايڂٛا: : ايَّبٳ ٖٵدٳا ٙٴأځ ٖٵدٳا   أځ

ٕٷ  يځوځيځوځ ٕٷؾڂ٬ ٚٵ  ؾڂ٬ ٚٵأځ ٍٳ  ْٳ١ڂ،ْٳ١ڂ،ؾڂ٬ؾڂ٬  أځ ٍٳقځا ًڃتٴ: : ٖٹسٍّٖٹسٍّ  أځبٳاأځبٳا: : قځا ًڃتٴقڂ ٝٵوځ: : قڂ ٝٵوځيځبٻ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  يځبٻ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايَّ ٍٳ  ايَّ ٍٳقځا ٌِ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ايڃحٳلٵايڃحٳلٵ: : قځا ٖٵ ٌِأځ ٖٵ   ١ٹ،١ٹ،ايؿټؿَّايؿټؿَّ  أځ

ِٵ ٗٴ ِٵؾځادٵعٴ ٗٴ ٍٳ  يٹٞيٹٞ  ؾځادٵعٴ ٍٳقځا ٌٴ: : قځا ٖٵ ٌٴٚٳأځ ٖٵ ٝٳافٴ  ايؿټؿ١َّٹايؿټؿ١َّٹ  ٚٳأځ ٝٳافٴأځقٵ ٕٳ  ٫٫  ِِّّاِٱضٵ٬اِٱضٵ٬  أځقٵ ٚٴٚ ٕٳٜٳأڃ ٚٴٚ ٌٍ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ٜٳأڃ ٖٵ ٌٍأځ ٖٵ ٍٍ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  أځ ٍٍ،َٳا   عٳًځ٢عٳًځ٢  ٚٳ٫ٚٳ٫  َٳا

٘ٴ  ِإذٳاِإذٳا  أځحٳدٺ،أځحٳدٺ، ٘ٴأځتٳتٵ ٗٳا  بٳعٳحٳبٳعٳحٳ  ؾٳدٳقځ١څؾٳدٳقځ١څ  أځتٳتٵ ٗٳابٹ ِٵ  بٹ ِٗ ٝٵ ِٵِإيځ ِٗ ٝٵ ِٵ  ِإيځ ِٵٚٳيځ ٍٵ  ٚٳيځ ٚٳ ٓٳا ٍٵٜٳتٳ ٚٳ ٓٳا ٗٳا  ٜٳتٳ ٓٵ ٗٳاَٹ ٓٵ ٝٵ٦ٶا،  َٹ ٝٵ٦ٶا،غٳ ٘ٴ  ٚٳِإذٳاٚٳِإذٳا  غٳ ٘ٴأځتٳتٵ ٜٻ١څ  أځتٳتٵ ٜٻ١څٖٳدٹ ٌٳ  ٖٳدٹ ٌٳأځزٵضٳ   أځزٵضٳ

ِٵ ِٗ ٝٵ ِٵِإيځ ِٗ ٝٵ ٗٳا  ٚٳأځؾٳابٳٚٳأځؾٳابٳ  ِإيځ ٓٵ ٗٳاَٹ ٓٵ ِٵ  َٹ ٗٴ ِٵٚٳأځغٵسٳنځ ٗٴ ٗٳا،  ٚٳأځغٵسٳنځ ٗٳا،ؾٹٝ ْٹٞ  ؾٹٝ ًڃتٴ  ذٳيٹوځ،ذٳيٹوځ،  ؾځطٳا٤ٳْٹٞؾځطٳا٤ٳ ًڃتٴؾځكڂ َٳا: : ؾځكڂ َٳاٚٳ ٔٴ  ٖٳرٳاٖٳرٳا  ٚٳ ٔٴايَّبٳ ٌِ  ؾٹٞؾٹٞ  ايَّبٳ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ   أځ

ٓٵتٴ  ؟!؟!ايؿټؿ١َّٹايؿټؿ١َّٹ ٓٵتٴنڂ ْٳا  أځحٳلټأځحٳلټ  نڂ ْٳاأځ ٕٵ  أځ ٕٵأځ ٔٵ  أڂؾٹٝبٳأڂؾٹٝبٳ  أځ ٔٵَٹ ِٔ  ٖٳرٳاٖٳرٳا  َٹ ِٔايَّبٳ ٛٻ٣  غٳسٵبٳ١ڄغٳسٵبٳ١ڄ  ايَّبٳ ٛٻ٣أځتٳكځ ٗٳا،  أځتٳكځ ٗٳا،بٹ َٳسٳْٹٞ  دٳا٤ٳدٳا٤ٳ  ؾځِإذٳاؾځِإذٳا  بٹ َٳسٳْٹٞأځ   أځ

ٓٵتٴ ٓٵتٴؾځهڂ ْٳا  ؾځهڂ ْٳاأځ ِٵ  أځ ِٗ ِٵأڂعٵڀٹٝ ِٗ َٳا  أڂعٵڀٹٝ َٳاٚٳ ٕٵ  عٳطٳ٢عٳطٳ٢  ٚٳ ٕٵأځ ٓٹٞ  أځ ٓٹٜٞٳبٵًڂػٳ ٔٵ  ٜٳبٵًڂػٳ ٔٵَٹ ِٔ  ٖٳرٳاٖٳرٳا  َٹ ِٔايَّبٳ ِٵ  ؟!؟!ايَّبٳ ِٵٚٳيځ ٔٵ  ٚٳيځ ٔٵٜٳهڂ ٔٵ  ٜٳهڂ ٔٵَٹ ٘ٹ  طځاعٳ١ٹطځاعٳ١ٹ  َٹ ٘ٹايَّ   ٚٳطځاعٳ١ٹٚٳطځاعٳ١ٹ  ايَّ

٘ٹ ٘ٹزٳضٴٛيٹ ِٵ  بٴدپ،بٴدپ،    زٳضٴٛيٹ ٗٴ ٝٵتٴ ِٵؾځأځتٳ ٗٴ ٝٵتٴ ِٵ،  ؾځأځتٳ ٗٴ ٛٵتٴ ِٵ،ؾځدٳعٳ ٗٴ ٛٵتٴ ْٴٛا،  ؾځأځقڃبٳًڂٛاؾځأځقڃبٳًڂٛا  ؾځدٳعٳ ْٴٛا،ؾځاضٵتٳأڃذٳ ٕٳ  ؾځاضٵتٳأڃذٳ ٕٳؾځأځذٹ ِٵ  ؾځأځذٹ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ِٵ  ٚٳأځخٳرٴٚاٚٳأځخٳرٴٚا  يځ ٗٴ ِٵَٳذٳايٹطٳ ٗٴ ٔٳ  َٳذٳايٹطٳ ٔٳَٹ   َٹ

ٝٵتٹ، ٝٵتٹ،ايڃبٳ ٍٳ  ايڃبٳ ٍٳقځا ًڃ  ٖٹسٍّ،ٖٹسٍّ،  أځبٳاأځبٳا  ٜٳاٜٳا: : قځا ًڃقڂ ٝٵوځ: : تٴتٴقڂ ٝٵوځيځبٻ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  يځبٻ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايًَّ ٍٳ  ايًَّ ٍٳقځا ِٵ،  خٴرٵخٴرٵ: : قځا ِٗ ِٵ،ؾځأځعٵڀٹ ِٗ ٍٳ  ؾځأځعٵڀٹ ٍٳقځا   ؾځأځخٳرٵتٴؾځأځخٳرٵتٴ: : قځا

ًڃتٴ  ايڃكځدٳحٳايڃكځدٳحٳ ًڃتٴؾځذٳعٳ ٘ٹ  ؾځذٳعٳ ٘ٹأڂعٵڀٹٝ ٌٳ،  أڂعٵڀٹٝ ٌٳ،ايسٻدٴ ٝٳػٵسٳبٴ  ايسٻدٴ ٝٳػٵسٳبٴؾځ ٚٳ٣،  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ؾځ ٚٳ٣،ٜٳسٵ ِٻ  ٜٳسٵ ِٻثٴ ٞٻ  ٜٳسٴدټٜٳسٴدټ  ثٴ ًځ ٞٻعٳ ًځ ٘ٹ  ايڃكځدٳحٳايڃكځدٳحٳ  عٳ ٘ٹؾځأڂعٵڀٹٝ ٌٳ،  ؾځأڂعٵڀٹٝ ٌٳ،ايسٻدٴ   ايسٻدٴ

ٝٳػٵسٳبٴ ٝٳػٵسٳبٴؾځ ٚٳ٣،  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ؾځ ٚٳ٣،ٜٳسٵ ِٻ  ٜٳسٵ ِٻثٴ ٞٻ  ٜٳسٴدټٜٳسٴدټ  ثٴ ًځ ٞٻعٳ ًځ ٘ٹايڃايڃ  عٳ ٘ٹكځدٳحٳ ؾځأڂعٵڀٹٝ ٌٳ،  كځدٳحٳ ؾځأڂعٵڀٹٝ ٌٳ،ايسٻدٴ ٝٳػٵسٳبٴ  ايسٻدٴ ٝٳػٵسٳبٴؾځ ٚٳ٣،  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ؾځ ٚٳ٣،ٜٳسٵ ِٻ  ٜٳسٵ ِٻثٴ   ٜٳسٴدټٜٳسٴدټ  ثٴ

ٞٻ ًځ ٞٻعٳ ًځ ٝٵتٴ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ايڃكځدٳحٳايڃكځدٳحٳ  عٳ ٗٳ ْٵتٳ ٝٵتٴا ٗٳ ْٵتٳ ٞٿ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ا ٓٻبٹ ٞٿاي ٓٻبٹ ٟٳ  ٚٳقځدٵٚٳقځدٵ    اي ِٚ ٟٳزٳ ِٚ ّٴ  زٳ ٛٵ ّٴايڃكځ ٛٵ ِٵ  ايڃكځ ٗٴ ِٵنڂًُّ ٗٴ ٘ٴ  ايڃكځدٳحٳايڃكځدٳحٳ  ؾځأځخٳرٳؾځأځخٳرٳ  ،،نڂًُّ ٛٳقٳعٳ ٘ٴؾځ ٛٳقٳعٳ   عٳًځ٢عٳًځ٢  ؾځ

ٙٹ ٙٹٜٳدٹ ٓٳعځسٳ  ٜٳدٹ ٓٳعځسٳؾځ ٞٻ  ؾځ ٞٻِإيځ ِٳ،  ِإيځ ِٳ،ؾځتٳبٳطٻ ٍٳ  ؾځتٳبٳطٻ ٍٳؾځكځا ًڃتٴ  ٖٹسٍّ،ٖٹسٍّ،  أځبٳاأځبٳا: : ؾځكځا ًڃتٴقڂ ٝٵوځ: : قڂ ٝٵوځيځبٻ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  يځبٻ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايَّ ٍٳ  ايَّ ٍٳقځا ْٳا  بٳكٹٝتٴبٳكٹٝتٴ: : قځا ْٳاأځ ْٵتٳ،  أځ ْٵتٳ،ٚٳأځ   ٚٳأځ

ًڃتٴ ًڃتٴقڂ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  ؾٳدٳقڃتٳؾٳدٳقڃتٳ: : قڂ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايًَّ ٍٳ  ايًَّ ٍٳقځا ٍٳ  ؾځػٳِسبٵتٴ،ؾځػٳِسبٵتٴ،  ؾځكځعٳدٵتٴؾځكځعٳدٵتٴ  ؾځاغٵسٳبٵ،ؾځاغٵسٳبٵ،  اقڃعٴدٵاقڃعٴدٵ: : قځا ٍٳؾځكځا   اغٵسٳبٵ،اغٵسٳبٵ،: : ؾځكځا

ُٳا  ؾځػٳِسبٵتٴؾځػٳِسبٵتٴ ُٳاؾځ ٍٳ  ؾځ ٍٳشٳا ٍٴ  شٳا ٍٴٜٳكڂٛ ًڃتٴ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  اغٵسٳبٵاغٵسٳبٵ  ٜٳكڂٛ ًڃتٴقڂ ٘ٴ  أځدٹدٴأځدٹدٴ  َٳاَٳا  يڃحٳلٿيڃحٳلٿبٹابٹا  بٳعٳجٳوځبٳعٳجٳوځ  ٚٳايَّرٹٟٚٳايَّرٹٟ  ،،٫٫: : قڂ ٘ٴيځ ًځهڄا،  يځ ًځهڄا،َٳطٵ   َٳطٵ

ٍٳ ٍٳقځا ْٹٞ،: : قځا ْٹٞ،ؾځأځِز ٘ٴ  ؾځأځِز ٝٵتٴ ٘ٴؾځأځعٵڀځ ٝٵتٴ ُٹدٳ  ايڃكځدٳحٳ،ايڃكځدٳحٳ،  ؾځأځعٵڀځ ُٹدٳؾځحٳ ٘ٳ  ؾځحٳ ٘ٳايًَّ ًَّ ُٻ٢  اي ُٻ٢ٚٳضٳ ًځ١ځ  ٚٳغٳِسبٳٚٳغٳِسبٳ  ٚٳضٳ ًځ١ځايڃؿځكٵ {{  ايڃؿځكٵ
ٛٛ

  

نهنػػ  شرومػػوا  ،وهػػذل السأ يػػدات واؼبع ػػزات النبو ػػة ،هبػػذل ارميت الؽبيػػة  سػػَتوفكػػانوا 
                                                           

 صحي  البخاري وعامو الًتمذي ٛ
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 .أن س   هلل 
 :كانوا  لبسوف الصوؼ  قـووهؤالء ال

لػن  ونلزلػه وننسػ ه شيكػوف لػه را حػة، هػه مػر الوالصوؼ   طبيعسه انوليػة عنػدما ك  
وهذل الرا حة مو العرؽ تكػوف را حػة كر  ػة، شكانػت هػذل اؼبالهػا الػيت  لبسػوها، علػى قػدر 

 ،ولػذلس ععلػوا شػعار الصػوشية لػبا الصػوؼًتشػُت، وليست كمالهػا اؼبػرش ُت وال اؼب ،هاؽب 
 الزماف وَت الصوؼ الذي نسكل  عنه.هذا وإف كاف الصوؼ   

وعػدوا را حػة اؼبالهػا علػى النػ    ؾبلسػه مػو هػؤالء القػـو دنل هعحل الزعماء شلما 
وكبػػر أعيػػاف  ،الصػػوشية الػػيت  لبسػػوهنا ورا حػػة عػػرؽ أعسػػاده ، شقػػالوا: مي ر ػػوؿ   إان كببػػس

 ؾبلساً. شاععل لنا ؾبلسًا وؽبؤالء ،ونر د أف ننصرؾ وننصر ر السس ،قومنا
دبيػػزاٍف إال  أصبعػػُت أف ال نُ ػػرِّؽ هػػُت النػػاس عػػر ذلػػس، لُيعلمنػػا رب العػػزة ن ػػال   ش

 .ميزاف تقوى رب العاؼبُت 
نهػر إذل اأو  لُػرؾ أصػحاب اؼبكا ػ ، لكػر  ،وتلُػرؾ اؼبناصػ  ،إميؾ أف تُلرمؾ الواع ة
الػوب مػر ه ػرة وان ػو لػد  ا ت ػز لؼب ،وعا نػت الليػوب ،القلوب الػيت نلػت مػر العيػوب

 : ، شقاؿ له عالـ الليوب 
                  مىت 

          كل أوقػا  :     لصػباح و  اؼبسػاء و  كػل   ا
 وف مر هذل العبادات ماذا  ر دأهواؽب ، 
      . 

 ... ادبَّ هؤالء صنٌف آنر وَت العُ 
 .. اد  ر دوف اعبنةبَّ شالعُ  -

 .. ف مر ع ن  ومر عذاب ارنرةو والُزهاد نا   -

وال  دعونػػه نوشػػاً مػػر انرل وال طمعػػاً   عنسػػه،  ،  إال لكػػر هػػؤالء ال  البػػوف  -
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 وإمبا شوقاً إذل ه رته  بحانه وتعاذل.
   قاؿ شي   رب العزة: هناؾ قـو                      (ٔٙ الس دة : 
 اد للخوؼ والامو ...اد والُزهَ ش ؤالء الُعبَّ 

وإكػػراـ    ،وش ػػل   ،لكػػر هػػؤالء ال  ر ػػدوف إال وعػػه  ، ووعػػه    عػػٍت ريػػاء  
 اػباص مر   لعباد   الذ ر اصا اه    عل   عالل.

: مي ر ػػوؿ   قػػد ا علػػا مع ػػ  ال  قػػـو هػػىت  قولػػوف لػػههعػػد ذلػػس إذ شكػػاف النػػ  
، وكػاف إذا مػدَّ أهػده   ػدل إليػه ليصػاشحه دل ومػو كػالـ رهػه  ،أدلً مو رههأذان لس شانرج، 

 . سح   دل مر  د الن  الرعل هو الذي  سح   دل مر  دل هىت  كوف 
 ػػي معػػه هػػىت  كػػوف وال  نس ،وال  قاػػو عنػػه هد ثػػه ،وإذا  ػػأله أهػػده  مسػػألة  صػػ  لػػه

 .نس ى مر أمرل وأنذ ما  ر دل مر اغببي  اؼبصا ى االرعل هو الذي 
ُأانٌس   كػػل زمػػاٍف هنػػاؾ ؽبػػ  ور ػػة   كػػل زمػػاٍف ومكػػاف،  ،وهػػؤالء الرعػػاؿ كرعػػاؿ  

ال لػػػدنيا  ر ػػػدوهنا، وال ؼبناصػػػ   ،لناػػػر د ػػػر  ، وإعػػػالء كلمػػػة   ومكػػػاف  ُقيِّ ػػػ     
 .كا   دنيو ة  روبوف شي ا، وإمبا  ر دوف هذلس وعه   ؼبوال  امعوف شي ا، 

 ان ػػػقاع والبقػػػاع ولػػػو تصػػػ حَّت صػػػ حات ال ػػػالـ اؼباػػػرقة ذبػػػد أف الػػػذ ر ناػػػروا  
، ال  وعػػد واهػد مػػن   ذهػ  لعػػارة لكػي أي  للػػدوالرات، شلػػر مػر  العاؼبيػة هػػ  هػػؤالء القػـو

 دباله وهن سه. ، ننه مالوؿ  وال شرع ،وال د ر   ،يباوا   طر ق  
واهػػٌد مػػن   مػػر الػػدنيا إال وععلػػه أمػػَتاً علػػى  نسػػهدل   و   ،لكػػر هػػؤالء ت روػػوا هلل

اً  هلػػدٍة مػػر البلػػداف   اؼبملكػػة ال ػػالمية، أو قا ػػداً لرزاً   اعبيػػوش ال ػػالمية، أو دعػػراً شػػذَّ
زاً لامػػػػة ال ػػػػالمية، شػػػػإذا اهسػػػػاج وإف كػػػػاف  ػػػػرى ن سػػػػه كنػػػػ ، سػػػػاعر أبمػػػػواؿ ال تُعػػػػد وال رُبػػػػد
 اؼبسلموف ىُبرج كل ما عندل.

 :  نػػذوا نصػػيب   مػػر عػػزة   كػػل هػػؤالء لػػو تسبعػػت  ػػَته  قػػديباً وهػػد ثاً أ    
              (ٖٜٔ النساء                              (ٛ اؼبناشقوف. 

ٍد مػػر هػػؤالء، ز صػػحاهسه اؼببػػاركُت إذل السخػػوؼ مػػر ال ػػاءة إذل واهػػأعػػ ونبَّػػه النػػ  
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إذل مر ال ن ر له إال موالل، وال مل أ وال من ػى لػه مػر   إال لهلل،  شإميؾ مي أني أف تسيء
شمر  عسمد على عا لسػه أو علػى مالػه أو علػى عاهػه ش ػذل ليسػت ماػكلة، ش ػذا  سخلػى عنػه 

 رهه، لكر هذا ال.
هكػػر وهػُت هع ػػ   هػػد ٌث،  ػػيدان أهػػو هكػر كػػاف عالسػػاً مػػو  ػػيدان  و أهػػدار هػُت  ػػيدان

 ػ ياف هػر هػرب كػاف ذاهبػاً  ػي وهػؤالء  ال ػة مػر أهػل الُصػ ة، ُص ي  وهالؿ و ػلماف ال ار 
وكانػت مسزوعػة  ،، شػدنل علػى إهنسػهكػاف ال  ػزاؿ علػى ِشػرِكهو ،  مػو ر ػوؿ  ليمد اؽبدنػة 

 َطَوتْػهُ   النَِّ ِّ  ِشَراشِ  َعَلى لَِيْ ِلاَ  َذَه َ  شَػَلمَّا،  مر ه رة الن  وهي السيدة أـ هبيبه
ـْ  َعػٍتِّ  اْلِ َراشِ  هِبََذا َأَرِوْبتِ  هُػنَػيَُّة، ميَ : شَػَقاؿَ  ُدونَُه، ، َرُ ػوؿِ  ِشػَراشُ  ُهػوَ  هَػلْ : شَػَقالَػتْ  َعْنػُه  يب  َأ  اَّللَِّ
 .ٜ َشرّ  هَػْعِدي َأَصاَهسِ  َلَقدْ  ،هُػنَػيَّةُ  ميَ : شَػَقاؿَ  ُمْاِرٌؾ، قبَِاٌ  اْمُرؤٌ  َوَأْنتَ 

كػػاف عالسػػاً مػػو  ػػيدان ُصػػ ي  و  ػػيدان أهػػو هكػػر  مػػرَّ علػػىغب ػػرة النػػ   ذهاهػػهوأ نػػاء 
 ِمػرْ  اَّللَِّ  ُ ػُيوؼُ  َأَنَذتْ  َما َواَّللَِّ  ي وهؤالء  ال ة مر أهل الُص ة، شقالوا: وهالؿ و لماف ال ار 

هػل    - َوَ ػيِِّدِهْ   قُػَرْ رٍ  ِلَاْي ِ  َهَذا َأتَػُقوُلوفَ  :هكر  أهوشقاؿ  يدان َمْأَنَذَها، اَّللَِّ  َعُدوِّ  ُعُنقِ 
وهكػػػي لػػػه  ،وهعػػػد ذلػػػس ذهػػػ  إرل ه ػػػرة النػػػ  - لػػػيا هبػػػا شػػػيء ،هػػػذل الكلمػػػة هػػػرج  ال

هػىت   لنعرؼ الدقة، شاؼبر د الصادؽ  عرض كل أمورل هىت هذل على ه رة النػ  ،اؼبوقف
 ه:شقاؿ ل ، سبُت علية أمرل وهقيقة شعله

ِٵ  يځعٳَّوځيځعٳَّوځ: : بٳهڃٍسبٳهڃٍس  أځبٳاأځبٳا  ٜٳاٜٳا  }} ٗٴ ِٵأځغڃكٳبٵتٳ ٗٴ ٔٵ  أځغڃكٳبٵتٳ ٔٵيځ٦ٹ ٓٵتٳ  يځ٦ٹ ٓٵتٳنڂ ِٵ  نڂ ٗٴ ِٵأځغڃكٳبٵتٳ ٗٴ ِٵ  زٳبٻوځ،زٳبٻوځ،  أځغڃكٳبٵتٳأځغڃكٳبٵتٳ  يځكځدٵيځكځدٵ  أځغڃكٳبٵتٳ ٖٴ ِٵؾځأځتٳا ٖٴ   بٳهڃٍس،بٳهڃٍس،  أځبٴٛأځبٴٛ  ؾځأځتٳا

ٍٳ ٍٳؾځكځا ٙٵ  ٜٳاٜٳا: : ؾځكځا ٛٳتٳا ٙٵِإخٵ ٛٳتٳا ِٵ؟  ِإخٵ ِٵ؟أځغڃكٳبٵتٴهڂ ٘ٴ  ٜٳػٵؿٹسٴٜٳػٵؿٹسٴ  ٫،٫،: : قځايڂٛاقځايڂٛا  أځغڃكٳبٵتٴهڂ ًَّ ٘ٴاي ًَّ {{  أځخٹٞأځخٹٞ  ٜٳاٜٳا  يځوځيځوځ  اي
ٔٓٔٓ

  

علػػػى نػػػ  لصػػػحبه الكػػػراـ، ال  سكػػػ وف ذي علمػػػه ه ػػػرة المػػػا هػػػذا اندب العػػػارل الػػػ
العسػػذار، شمػػر تكػػ َّ عػػر العسػػذار شيكػػوف الػػذن  قػػد وقػػو عليػػه هػػىت وبا ػػبه عليػػه الواهػػد 

 الق ار  ـو القرار.
عُت قلػػوهب  مػػر منػػا ر ػػوؿ   أف هػػؤالء القػػـو هبػػ  أف  ُب َّلػػوا و ُكرَّمػػوا ؼبػػا   مػػواعلَّ و 
يباػوف ر عصػر ه ػرة النػ  إذل عصػران هػذا ف مػو ف الصػادقو ولػذلس الصػاغب، عااء رهب  

                                                           
  عد عر عا ذ هر عمرو هنع هللا يضر الابقات الك ى الهر ٜ
 صحي  مسل  ومسند أضبد عر عا ذ هر عمرو هنع هللا يضر ٓٔ
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 على هذا الن  .
عػاء هػاروف    ال  ُ ىت ومالٌس   اؼبد نػة))انسار عنه العل  وقيل شيه:   الماـ مالس
وأر ل إذل المػاـ مالػس وقػاؿ: أر ػد أف أقػرأ  ،ودنل اؼبد نة ،اغبراـ   الرشيد هاعَّاً إذل هيت

ولكر أر د ؾبلسػاً وهػدي  ، ه مر أهاد ث ر وؿ  الكساب الذي صبع ، وهوعليس اؼبوطأ
شأر ػػل إليػػه وقػػاؿ: مي أمػػَت اؼبػػؤمنُت ال لرؾ     علػػٍ  النػػاس الػػذ ر مػػر هولػػس، ولػػيا شيػػه 

شأر ػل  - عػٍت تعػاذل رل ومعػس هػؤالء  - ا سػٍت ُنس و هه اػبػواص دوف العػواـ، شأر ػل إليػه أف 
مػػػر أَّذؿ العلمػػػاء شيُػػػذلمس   و ُػػػذؿ دولسػػػس، أعػػػزز لػػػه اثنيػػػًة وقػػػاؿ: مي أمػػػَت اؼبػػػؤمنُت ال تكػػػر 

شػػراح وأعلسػػه جبػػوارل علػػى السػػر ر، شقػػاؿ لػػه: ُأر ػػد أف أقػػرأ عليػػس  ،العلمػػاء للػػذهاب إلػػي  
هػػػد وأف  اؼبوطػػػأ، شقػػػاؿ لػػػه: تعلمنػػػا مػػػر شػػػيوننا أف الاالػػػ  إذا أراد أف  ػػػسعل  مػػػر ُأ ػػػساذل ال

شنػػزؿ هػػاروف هػػد مػػر ذلػػس،  ف تػػسعل  شػػالأنػػت علػػت ملكػػاً ولكنػػس تر ػػد أهبلػا ربػػت قدميػػه، 
 شيد وعلا هُت  د ه ليقرأ اؼبوطأ.الر 

 ما هذا  
هػد  هذل عزة العلماء العاملُت الػذ ر ماػوا علػى هػذا الػن   الكػرمي إذل  ػـو الػد ر، شػال

 .أف  كوف السكرمي ؼبر كرَّمه الكرمي 
  اؼبناصػػػػ   وىبُػػػػصم أهػػػػل اله ػػػػور ،عي أنػػػػه مػػػػر الصػػػػاغبُتلكػػػػر إذا رأ ػػػػَت رعػػػػالً  ػػػػدَّ 

وال مػن    ،عل  عل  اليقُت أف هذا ليا علػى كسػاب  شاويبنو ال قراء،  ،واؼبكا   الدنيو ة
 .  الصاغبُت مر عباد   وال من  ،ر وؿ  

شػػػأمر أهػػػل هيسػػػه أف هب ػػػزوا ما ػػػدًة  ،وأريػػػال كػػػاف   السػػػوداف  المػػػاـ أهػػػو العػػػزا  
صػػػالة اعبمعػػػة وأنػػذ هعػػػحل ال قػػػراء واؼبسػػػاكُت ونػػرج مػػػر  ،ش  ػػػزوا ما ػػػدًة عهيمػػػة ،لاعيػػاف
شس ػػػاما أهػػػل البيػػػت شيمػػػا هيػػػن  : أ ػػػر هػػػ   ،لبيػػػتل ر ر هػػػُت  ػػػدي رب العػػػاؼبُت اؼبنكسػػػ

ذل مػػا   قلػػوهب ، إ  ش اػػر ،كنػػا نهػػر أهنػػ  وزراء أو ؿبػػاشهُت أو وػػَتل    الوع ػػاء وانعيػػاف
وهػذا وعي ػاً    وقاؿ شيػه: وقاؿ: هذا عند   وعي اً، وعلى آنر شأمسس هرعٌل فبر أتى هب 

 الدنيا وارنرة.
وأمػر أف  ،شالوعاهة اليت ذكرها     كسػاب   هػي الػيت هػثَّ علي ػا هبيبػه ومصػا ال
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 إذل  ـو القيامة.  ال إله إال   ؿبمٌد ر وؿ  ) كوف علي ا من   الدعاة الصادقُت مر أهل 

  انظرب يف طسجخ انظبحلنيانظرب يف طسجخ انظبحلني
        ،اطػ  هبػا كل آ ة مر كساب   أنت ـبُ شُنذ هذا اػبااب لن سس

            عنػػػػػدما تقرأهػػػػػا أو تسػػػػػمع ا، أصػػػػػ  مػػػػػو مػػػػػر مي رب  
         ، نف نيل اؼبراد ال  سحصَّل عليػه انشػراد إال ا بت مو هؤالء القـو
   لصػػػػػ  العهػػػػػي  الػػػػػذي  قػػػػػوؿ شي ػػػػػا     القػػػػػرآف الكػػػػػرمي:ل                       
   النحل ٕٚٔ)                                       (ٕٗ الس دة. 

، ش ػل  ن ػو و ر د أف أينذ العااء كما قرَّر   ن سػه ،مر  ذه  ؽبؤالء القـو الصاغبُت
ننػػػه هػػػو أدرى  ،وال  كػػػوف إال مػػػا  ر ػػػد ،ورهػػػس  ر ػػػد ،أنػػػت تر ػػػد   هػػػذا اندب مػػػو   
 .وأعرؼ دبصاحل العبيد
 وماذا أشعل 

  ال هػػػد مػػػر السسػػػلي :                                              
                                              (ٙ٘ تسليماً دماً  النساء. 

 :شنص  مو هؤالء القـو الذ ر ال  ر دوف إال وعه  
 :وأصحاب اؼبصاحل وأصحاب اؼبناشو ال طاقة ؽب  هبذا انمر

إذا ُق ػػيت وذلَّ مػػدهراً ودل تػػرُل هعػػد ذلػػس، لكػػر الصػػادقُت شصػػاه  اؼبصػػلحة واؼبن عػػة 
الػػذ ر  ر ػػدوف وعػػه    بػػذلوف كػػل وػػاٍؿ ورنػػيص    ػػبيل نػػواؿ ش ػػل   وإكػػراـ   الػػذي 

 وعد هه الصاغبُت مر عباد  .
 :                     أر د أف آنذ اؼبراد: 

قػػػػاؿ أنػػػػه   ان ػػػػر  كمػػػػا وردة    نف إراد ،إميؾ أف تناػػػػلل عػػػػن   لؼبصػػػػاحل الدنيو ػػػػة
 . )مر ندمٍت شاندميه ومر ندمس شا سخدميه ) للدنيا:

إذا ماػى النسػاف ون ػرل أريال يرب لنػا مػثاًل عهيمػاً شقػاؿ: و   الماـ أهو العزا  
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ه، وإذا ماػى مػه وال  سػسايو أف يُبسػس هػللاما كاف نله أمامه، وكلما ماى ماى نلػه أما
 .أو  ار ماى نله وراءل نما ماى شأنله نل ه وكاف وع ه للاما كاف 

واغب ػرة النورانيػة اؼبقد ػة  ،قاؿ: هكذا انمر، مر كاف ن رل لاما الار عة احملمد ة
كلما هبري نل  ػا ذبػري الػدنيا مػر أمامػه، شمػىت  لحػق للػدنيا  ششسكوف الدنيا أمامه،  ،النبو ة

ل من ا إال   ما ُكس  له. ال  سسايو إذل أف تنس ي هياته وال وبصِّ
 ،إذا وعَّه كله كبو هبي    ومصا ال، وعاهد ن سه على تن يػذ كسػاب   وشػرع  و 

شَُتوبػػػه   مػػػر عنػػػاء الػػػدنيا  ،ماػػت الػػػدنيا وراءل، وكلمػػػا ماػػػى   طر ػػػٍق ماػػػت الػػػدنيا نل ػػػه
  وعػد هػذلس عبػادل الصػاغبُت:   نف   ،ومساعب ا                           

        :هػػػػذل شلػػػػة ـبسصَّػػػػة                                        
                                                                                 

               (٘٘ النور. 
ال أف هػد  شمر أراد أف   س    عليه كما شس  علػى العػارشُت السػاهقُت والالهقػُت، شػال

   و عمػػل هقػػػوؿ  : ،تلُ ػػل عينػػه عػػر الصػػادقُت                                 
       (ٜٔٔ هة السو. 

  اخزنبة ؤهم انغفهخ واذلىياخزنبة ؤهم انغفهخ واذلىي
                    : 

و لومػوف  ،  كل زماف ومكػاف أهػل الػدنيا وأهػل اؼبصػاحل  لومػوف أهػل ال ػسقامة دا ماً 
ولػوف ؽبػػ  علػػى     قطػالب الكرامػػة، و ر ػدوف أف هبػػرموه  مع ػ  إذل هيػػث الندامػػة  ػـو القيامػػة

 الدواـ ..
 هنا و ؼباذا أنت مالوٌؿ وتساشر هنا 

  .أو أنت ؼباذا تًتؾ كذا وكذا وال تسعى   كذا وكذا 
وأصػػ ياء   الػػيت أشػػران إذل  ودل  عرشػػوا أ ػػرار   مػػو أوليػػاء   ،هػػؤالء ع لػػوا اغبقيقػػة

     ، لكر مر ذاؽ عرؼهع  ا
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   ة نهل هذا الزماف  كل زماف ومكاف ُه َّ موعودة والقدوة 
 :قلناكما 

ػػ  ػػ  هبػػ  احمل ػػة، يباػػوف علػػى سة وت  كػػل زمػػاف ومكػػاٍف  ُقػػي    رعػػاالً  قػػي  هبػػ  اغبُ َّ
ػ ،هذا اؼبن ػاج ل     إذل أعلػى الرتػ  الدنيو ػة، و ُيسػر ؽبػ  كػل انمػور اؼبعياػية هار قػة و وصِّ

  سع   من ا كل أهل الدنيا الدنية، ؼباذا 
 سوذلَّ هذاتػه رعا ػة أهػواؽب  وأوالدهػ  وأمػواؽب  وهبػذا هرعا ػة    و   ،نهن  مو  
 عل   عالل.

عنػػػدما  ػػػألول عػػػر  ػػػب    هػػػؤالء القػػػـو كمػػػا قػػػاؿ  ػػػيدي عبػػػد الوهػػػاب الاػػػعران
 لدنيا، شقاؿ:  الد ر و عاد     ا صالح أوالدل

٫دْا ٚنؿاْا نٌ ٫دْا ٚنؿاْا نٌ أقبًٓا ع٢ً اهلل، ٚزؾعٓا ا٭َس إىل اهلل، ؾتٛي٢َّ أَس أٚأقبًٓا ع٢ً اهلل، ٚزؾعٓا ا٭َس إىل اهلل، ؾتٛي٢َّ أَس أٚ  ))))

  ((((ٖرٙ ا٭َٛزٖرٙ ا٭َٛز

 :  يدان ر وؿ   إذاً 
 .، شحياته كل ا هللملَّكه له هلل  أن ا ه وأعماله، وكل شيء  ععل  
   ور ػػًة غببيبػػه، وأمػػران    ف الػػذ ر ماػػوا علػػى هد ػػه، ونصػػب     و والصػػادق

 :هىت ن وز ك وزه هذل ارميت أف ُنص ِّ أن سنا   مصاهبس   
 :عالمس  أ  اً هؤالء 

 .أف هيا   كل ا هلل  -

 .هللكل ا وأمواؽب    -

 .وأوقا   كل ا هلل -

، وال وال رميءاً  ،وال ظُبعػة ،ال  رعوف مر وراء ذلس شيلاً مر نلػق  ، شػال  بلػوف ُشػ رة
 وال مكا   شانية، وإمبا كل ما  البول هو وعه   عل   عالل. مناص 

هنػ  كمػا قػاؿ شػي   المػاـ ، نذللنواعػ ٍد من   شُعحل عليػهإذا ن رت هواه هؤالء القـو
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  نػاً مسػسوراً، وإمػا لط الل ػ  ال زُبلػي انرض مػر قػا ٍ  لػس حُب ػة، إمػا نػاهراً ماػ وراً علي : ))
   .ه  انقلوف عدداً انكثروف مدداً وأ ر هؤالء قاؿ: هي ات هي ات، 

 ُعػػد وال وُبػػد، ود عػػة  ع ػػ  عاػػاء الهػػؤالء القليػػل الػػذ ر مػػده       كسػػاب  ، وم
الػيت أشػاء هبػا علػي  :  غبػق  ُعاوف له مر مواه  ا ،عنده  ؼبر  ُصل    ترهيسه   شصوؽب 

                                  (ٛ اغب رات. 
عػػن  ، أبهػػل انرض عػػذالً، نهػػر إلػػي   شصػػرؼ العػػذاب  هػػؤالء القػػـو إذا أراد   

قلػػػوب العبػػػاد عنػػػد ال ػػػ ، وعنػػػد الػػػيت  ثبػػػت هبػػػا  وهػػػ  أودد    ،هػػػ  أعػػػُت     أريػػػه
 ة الدنيا وأهوا  ا.اصف اغبياال تسحمله انهداف وانعساـ مر عو  وعند ما ،اؼبااكل

  إلػػي    ػػرى الثبػػات:  نسػػافعنػػدما  ػػذه  الالقػػـو هػػؤالء                    
             (ٕٚ مر رعٍل تلقى مر اغببي  مر أ ر    اهراهي،    ومػر بػت هػه مػا  ُث

 أف ن وز دبا مع   شيكوف:هؤالء الرعاؿ نر د القلوب عند الزالزؿ وال  ، 
           : 

والسػػػػَت  ،س  عػػػػر مسػػػػاهع ؛اػػػلل ن سػػػػس للػػػػدنيا الدنيػػػػة طرشػػػػة عػػػػُت وال أقػػػػلنإميؾ أف ت
 .نل    على من   اغببي  انعه  

إف كػاف شيػه  ،هػد أف تثػق  قػًة  قينيػة  ػيأتيس هػه ال وكل ما تر دل مر دنياؾ شػإف   
نٌَت لس، و يح به عنس إف كػاف شيػه شػٌر أو ُيػٌر لػس، شػإف النسػاف ال  علػ  اػبػَت اغبقيقػي 

  عل  ما  ن عٍت وما  رشعٍت.  ومدهر انمور ، ان رارمر الار اغبقيقي، لكر عادلِ 
الػػػذ ر  ،أف  صػػػ  مع ػػػ ، وال هبػػػالا أهػػػل انهػػػواءهػػػد  شمػػػر  ُػػػرد أف يباػػػي مع ػػػ  شػػػال

وا الدنيا هن و     ، شليا لنا شأٌف هبؤالء:  سروا الد ر آبرا   ، والذ ر وباولوا أف ُ سَتِّ
                            : 

 ، وكاف أمرل شيه ت ر ٌط، وهعد عر  .ماى على هوال

  ارجبؿ احلكارجبؿ احلك
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            : 
، وإف كػػاف لل قػػَت أو أو للبعيػػد ،إف كػػاف للقر ػػ  ،دا مػػاً عػػوِّد ن سػػس علػػى كلمػػة اغبػػق

 ل اغبق كما قاؿ  يد اػبلق:لللٍت، ق
{{  ٌِ ٌِقڂ ٕٵ  لٻلٻايڃحٳايڃحٳ  قڂ ٕٵٚٳِإ ٕٳ  ٚٳِإ ٕٳنځا {{َٴسٽا َٴسٽا   نځا

ٔٔٔٔ
ٌِ  }} :وورد ،، ٌِٚٳقڂ ٛٵ  ايڃحٳلٻايڃحٳلٻ  ٚٳقڂ ٛٵٚٳيځ {{ْٳؿڃطٹوځ ْٳؿڃطٹوځ   عٳًځ٢عٳًځ٢  ٚٳيځ

ٕٕٔٔ
  

نػػٌَت مػػر أف زبػػرج مػػر الػػدنيا وقػػد  : ال  ػػد نس هاػػيء لػػدنيا و  اف زبػػرج مػػر اشػػ
 .ونسرَت ريا الرضبر      كسبت ريا شالف وشالف
 :ومر  ُرد رياء   

  هد أف  قوؿ اغبق على الدواـ شال
 أى هق 

 .غبق الذي عليه  يد اػبلقا
 :هد أف أزف اغبق الش

 .شقد  هر النساف أنه على اغبق وهو على الباطل
والرعػػاؿ الػػذ ر ععل ػػ     ،وميػػزاف السػػنة احملمد ػػة ،معنػػا ميػػزاف الاػػر عة الؽبيػػةلكػػر 

 مواز ر   هذل الق امي القرآنية والنبو ة.
  أهوالنػػػا، وأف  ُػػػذه  شسػػػاد أف نكػػػوف مػػػر هػػػؤالء الرعػػػاؿ، وأف ُ صػػػل نسػػػأؿ   

قلوهنا، وأف  ؤهلنا ؼبرات  الريواف، وأف هبعلنا مر أهػل النهػر إذل ه ػرة الػرضبر، وأف  ُبللنػا 
  اعبنػػة عػػوار النػػ  العػػدانف، وهبعلنػػا دا مػػاً وأهػػداً مػػر أهػػل الػػروح والروبػػاف، والػػذكر الػػدا   

 غب رة الرضبر
ِٸٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚ ِٸضً   ضً

                                                           
 صحي  اهر هباف ومسند الا اب عر أيب ذر هنع هللا يضر ٔٔ
 اعبزء الراهو مر اؼبايخة البلداد ة عر علي هر أيب طال  هنع هللا يضر ٕٔ
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  ٔٔعالة اجلنخ وعالة ادلنخعالة اجلنخ وعالة ادلنخ: : 1111
dddddddddddddddddd 

  فضم لشاءح عىسح انكهففضم لشاءح عىسح انكهف
 ... على أعماٍؿ ـبصوصة    ـو اعبمعة الكرمي  هثَّنا اغببي 

ً لنا على ذلس: ومر أنب ا وأعهم ا قراءة  ورة الك ف، وقاؿ لنا   هااثَّ
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ـٹ  ضٴٛزٳ٠ځضٴٛزٳ٠ځ  قځسٳأځقځسٳأځ  َٳ ٗٵ ـٹايڃهځ ٗٵ ّٳ  ايڃهځ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ ُٴعٳ١ٹ،  ٜٳ ُٴعٳ١ٹ،ايڃذٴ ٘ٴ  غڂؿٹسٳغڂؿٹسٳ  ايڃذٴ ٘ٴيځ ٔٳ  يځ ٔٳَٹ ُٴعٳ١ٹ  َٹ ُٴعٳ١ٹايڃذٴ ُٴعٳ١ٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ايڃذٴ ُٴعٳ١ٹايڃذٴ ٜٳادٳ٠ڂ  ايڃذٴ ٜٳادٳ٠ڂٚٳِش   ثٳ١ٹثٳ١ٹثٳ٬ثٳ٬  ٚٳِش

،ٍّ ٜٻا ٍّ،أځ ٜٻا ٞٳ  أځ ٞٳٚٳأڂعٵڀٹ ًڂؼٴٜٳبٵًڂؼٴ  ْٴٛزٶاْٴٛزٶا  ٚٳأڂعٵڀٹ ُٳا٤ٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ٜٳبٵ ُٳا٤ٹايطٻ ٞٳ  ايطٻ ٚٴقٹ ٞٳٚٳ ٚٴقٹ ٓٳ١ځ  ٚٳ ٓٳ١ځؾٹتٵ ٍِ  ؾٹتٵ ٍِايدٻدٻا ٔٵ..ايدٻدٻا َٳ ٔٵٚٳ َٳ ُٵظٳ  قځسٳأځقځسٳأځ  ٚٳ ُٵظٳخٳ ٜٳاتٺ  خٳ ٜٳاتٺآ ٔٵ  آ ٔٵَٹ   آخٹِسآخٹِس  َٹ

ـٹ  ضٴٛزٳ٠ٹضٴٛزٳ٠ٹ ٗٵ ـٹايڃهځ ٗٵ ٘ٴ  ٜٳأڃخٴرٴٜٳأڃخٴرٴ  حٹنيٳحٹنيٳ  ايڃهځ ٘ٴَٳكٵذٳعٳ ٔٵ  َٳكٵذٳعٳ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٘ٹؾٹسٳاغٹ ٘ٴتٳحٵؿځتٳحٵؿځ  ؾٹسٳاغٹ ٘ٴعڂ ٘ٴ  عڂ ٜٳبٵعٳجٳ ٘ٴٚٳ ٜٳبٵعٳجٳ ٘ٴ  ٚٳ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ٟٻ    اي ٟٻأځ ٌِ  أځ ٝٵ ٌِايَّ ٝٵ {{غٳا٤ٳ غٳا٤ٳ   ايَّ
ٕٕ

  

 . ل ر   له عارة أميـأى 
 :ومر دل  سساو أف  قرأ شليسمو لقوله 

ِٴ  }} ِٴايڃعٳايٹ ِٴ  ايڃعٳايٹ ُٴتٳعٳِّ ِٴٚٳايڃ ُٴتٳعٳِّ ِٕ  ٚٳايڃ ِٕغٳِسٜهځا {{ا٭ځدٵِس ا٭ځدٵِس   ؾٹٞؾٹٞ  غٳِسٜهځا
ٖٖ

  

 ... أي أف القارئ والسامو   انعر شر كاف
الصػاحل إذل قػراءة  ػورة الك ػػف   وهػذا الػذي هػدا أب مػة الػد ر منػػذ عصػور السػلف 

 ..  قرأ الك ف أوالً ... شكاف مر  قرأ ..   ـو اعبمعة   اؼبس د اعبامو قبل الصالة
  ونلوا على هذل الُسنَّة إذل أف انسلات انمور، وأنذ الُقرَّاء   السنو و،

، ُتار مػػر النػػاس وػػَت قػػ ف علػػى هػػذل الُسػػنَّة ننػػه كػػاف كثػػَتٌ و لكػػر الُقػػدامى كػػانوا ؿبػػاشه
ايػروف  سػمعوف، هػىت ، شكػاف القػارئ  قػرأ  ػورة الك ػف واغبوكاف القػارئ لكسػاب   قليػلٌ 

 أينذوا انعر ...

                                                           
 ـٕٙٔٓ/ٛ/ٕٙهػ ٖٚٗٔمر ي القعدة  ٖٕمس د اغبوالت  -الكرنس –انقصر  ٔ
 انمارل اػبميسية للا ري عر عمرو هر  عيد انموي هنع هللا يضر ٕ
  نر اهر ماعة والا ان عر أيب إمامة هنع هللا يضر ٖ
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ولذلس مي ليت ػ وأان ُأطالػ  اؼبسػلمُت وانهبػاب   كػل مكػاف لػو ن َّػذان هػذا ِشعليػاً   
  عبػد البا ػط،  ـو اعبمعة شنأ  هسس يل ُمرتَّل هسورة الك ف نهد ماػاىبنا العهػاـ، كالاػي

أو اغُبصػػري، أو   صػػد ق اؼبناػػاوي، أو مصػػا ى إظباعيػػل، أو ؿبمػػود علػػي البنػػا، وهػػؤالء 
 ... العهاـ الذ ر ن روا على هسياة مصر

والسس يل  كوف هوارل مر  ُلث  اعة إذل نصف  اعة، ُ الِّله   اؼبس د، ولػو هػىت 
 ذاف هىت ال   ار إذل قاع ا.  السماعة الدانلية حبيث تنس ي قراءة السورة قبل ار

الصػاغبُت واؼبسقػُت واؼبػؤمنُت   عػوؼ )مػوقا  منبػه  اآنر آ ساف    ػورة الك ػف كانسػ
 شعػػر  ػيدان عبػػد   هػر عبػػاس...  الليػل قبػل اكساػػاؼ اؼبنب ػات، وقبػػل اكساػاؼ اؼبػول الت

:شقاؿ ،  ، أنه قاؿ له رعل إن أيمر أف أقـو  اعة مر الليل شيللبٍت النـو
  إذا أزدت إٔ تكتتّٛ أٟ ضتتاع١ غتت٦ت َتتٔ ايًٝتتٌ ؾتتاقسأ إذا أختترت َكتتذعو:  إذا أزدت إٔ تكتتّٛ أٟ ضتتاع١ غتت٦ت َتتٔ ايًٝتتٌ ؾتتاقسأ إذا أختترت َكتتذعو:    }}

                             إىل آختتس ايطتتٛز٠ ؾتتإٕ اهلل تعتتاىل ٜٛقعتتو َتتت٢ إىل آختتس ايطتتٛز٠ ؾتتإٕ اهلل تعتتاىل ٜٛقعتتو َتتت٢

{{غ٦ت َٔ ايًٌٝ غ٦ت َٔ ايًٌٝ 
 .أ راٌر إؽبية   هذل ارميت القرآنيةشإهنا  ارفإذل ، وقد عرهناها كثَتاً ٗ

  ٌ وانقًم انظبحلٌ وانقًم انظبحلاإلميباإلميب
 :اليت    ورة الك ف واليت تبدأ هقولههذل ارميت 

            : 
 .الذي آمر وقرف اليباف للعملأي 
 كػػوف مع ػػا  هػػد وأف نف كػػل ارميت الػػيت تسحػػدث عػػر اليبػػاف   كسػػاب   ال ذلػػس

"     ". 
 هذَّر مر اليباف مو الكسل وترؾ العمل شقاؿ: والن  

ٝٵظٳ  }} ٝٵظٳيځ ٕٴ  يځ ٕٴاِٱميٳا ٓٿٞ  اِٱميٳا ُٳ ٓٿٞبٹايتٻ ُٳ ٔٵ  بٹايتٻحٳِّٞ،بٹايتٻحٳِّٞ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  بٹايتٻ ٔٵٚٳيځهٹ ًڃبٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳقځسٳٚٳقځسٳ  َٳاَٳا  ٚٳيځهٹ ًڃبٹايڃكځ ٘ٴ  ايڃكځ ٘ٴٚٳؾٳدٻقځ ٌٴ   ٚٳؾٳدٻقځ ُٳ ٌٴ ايڃعٳ ُٳ {{ايڃعٳ
٘٘

  

                                                           
 ذكرها الثعل ، وت سَت القرط  ٗ
 دليل در   هلداد الهر الن ار عر أنا هنع هللا يضر ٘
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 :و قوؿ اغبسر البصري 
ٕٴ  يٝظيٝظ)) ))    ٕٴاٱميا ٔٵ  بايتُٓٹٸٞبايتُٓٹٸٞ  اٱميا ٔٵٚيه ٌٴ،  ٚؾدٸق٘ٚؾدٸق٘  ايكًبايكًب  يفيف  ٚقسٚقس  َاَا  ٚيه ٌٴ،ايعُ   أيتٗتٵِٗأيتٗتٵِٗ  قَٛاڄقَٛاڄ  إٕإٕ  ايعُ

ٞٴٸ ٞٴٸأَاْ ٔٴ: : ٚقايٛاٚقايٛا  يتِٗيتِٗ  حط١ٓځحط١ٓځ  ٫ٚ٫ٚ  ايدْٝاايدْٝا  ََٔٔ  خسدٛاخسدٛا  حت٢حت٢  املػؿس٠ٹاملػؿس٠ٹ  أَاْ ٔٴْٴحطٹ ٔٳٸ  ْٴحطٹ ٔٳٸايع   بايًت٘بايًت٘  ايع

ٔٳٸ  أحطٓٛاأحطٓٛا  يٛيٛ  ٚنرٳبٛاٚنرٳبٛا ٔٳٸايع ٌٳ  ٭حطٓٛا٭حطٓٛا  ب٘ب٘  ايع ٌٳايعُ   66((((  ايعُ

  اليباف دعوة أنٍت مؤمرٌ 
  ق ية ننسس  شي ا ربساج إذل دليلوهي 

  وربساج إذل هرهاف على صدؽ اليباف
 .العمل ..... وما الدليل 

 ودبقس ى هذا اليباف مر الذي وُبدِّد هذا العمل 
وهػػػو العمػػػل الػػػذي     ػػػنسه، و ز ػػػدل أ  ػػػاهاً وهيػػػاانً النػػػ   ،  كساهػػػه الػػػرضبر 
 .ومعه  يدان ر وؿ    االبنا هه  ، 
 ...و عمل انعماؿ الصاغبة ... أف  ؤمر لهلل -

لثاهسػػة   كسػػاب   هػػي ال ػػرا حل نف انعمػػاؿ الصػػاغبة ا ،م سوهػػة   وترك ػػا  -
 اليت شري ا علينا  :

ٌٷ  دٳا٤ٳدٳا٤ٳؾكد ؾكد   }} ٌٷزٳدٴ ٍِ  ِإيځ٢ِإيځ٢  زٳدٴ ٍِزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ٛٳ  ؾځِإذٳاؾځِإذٳا  ٚضَِّٚضَِّ    اي ٛٳٖٴ ٘ٴ  ٖٴ ٘ٴٜٳطٵأځيڂ ِٔ  ٜٳطٵأځيڂ ِٔعٳ ٍٳ  ِّ،ِّ،اِٱضٵ٬اِٱضٵ٬  عٳ ٍٳؾځكځا   ؾځكځا

ٍٴ ٍٴزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ُٵظٴ    ::  اي ُٵظٴخٳ ٛٳاتٺ  خٳ ًځ ٛٳاتٺؾٳ ًځ ِّ  ؾٹٞؾٹٞ  ؾٳ ٛٵ ٝٳ ِّايڃ ٛٵ ٝٳ ًځ١ٹ،  ايڃ ٝٵ ًځ١ٹ،ٚٳايَّ ٝٵ ٍٳ  ٚٳايَّ ٍٳؾځكځا ٌٵ: : ؾځكځا ٌٵٖٳ ٞٻ  ٖٳ ًځ ٞٻعٳ ًځ ٖٳا؟  عٳ ٝٵسٴ ٖٳا؟غځ ٝٵسٴ ٍٳ  غځ ٍٳقځا   ٫،٫،: : قځا

ٕٵ  ِإ٫ِإ٫ ٕٵأځ ٛٻعٳ،  أځ ٛٻعٳ،تٳڀَّ ٍٳ  تٳڀَّ ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ّٴ: :   اي ٝٳا ّٴٚٳؾٹ ٝٳا ٗٵِس  ٚٳؾٹ ٗٵِسغٳ ٕٳ،  غٳ َٳكٳا ٕٳ،زٳ َٳكٳا ٍٳ  زٳ ٍٳقځا ٌٵ: : قځا ٌٵٖٳ ٞٻ  ٖٳ ًځ ٞٻعٳ ًځ ٙٴ؟  عٳ ٝٵسٴ ٙٴ؟غځ ٝٵسٴ ٍٳ  غځ ٍٳقځا : : قځا

ٕٵ  ِإ٫ِإ٫  ،،٫٫ ٕٵأځ ٛٻعٳ،  أځ ٛٻعٳ،تٳڀَّ ٍٳ  تٳڀَّ ٍٳقځا ٘ٴ  ٚٳذٳنځسٳٚٳذٳنځسٳ: : قځا ٘ٴيځ ٍٴ  يځ ٍٴزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ٍٳ  ايصٻنځا٠ځ،ايصٻنځا٠ځ،    اي ٍٳقځا ٌٵ: : قځا ٌٵٖٳ ٞٻ  ٖٳ ًځ ٞٻعٳ ًځ ٖٳا؟  عٳ ٝٵسٴ ٖٳا؟غځ ٝٵسٴ ٍٳ  غځ ٍٳقځا : : قځا

ٕٵ  ِإ٫ِإ٫  ،،٫٫ ٕٵأځ ٛٻ  أځ ٛٻتٳڀَّ ٌٴ،  ؾځأځدٵبٳسٳؾځأځدٵبٳسٳ  عٳ،عٳ،تٳڀَّ ٌٴ،ايسٻدٴ ٛٳ  ايسٻدٴ ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ ٍٴ  ٚٳ ٍٴٜٳكڂٛ ٘ٹ: : ٜٳكڂٛ ٘ٹٚٳايًَّ ًَّ ـٴ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٖٳرٳاٖٳرٳا  عٳًځ٢عٳًځ٢  أځِشٜدٴأځِشٜدٴ  ٫٫  ٚٳاي ْٵكڂ ـٴ،أځ ْٵكڂ ٍٳ  أځ ٍٳقځا   قځا

ٍٴ ٍٴزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ٕٵ  أځؾڃًځحٳأځؾڃًځحٳ: :   اي ٕٵِإ {{  ؾٳدٳمٳؾٳدٳمٳ  ِإ
ٚٚ

  

                                                           
 ت سَت أ  السعود ووَتل. ٙ
 طلحةهر عبيد   هنع هللا يضرالبخاري ومسل  عر  ٚ
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  َغش انقجبداد يف اإلعالوَغش انقجبداد يف اإلعالو
 دل  كل نا   شاااً، ودل  ُرهقنا مر أمران ُعسراً، هل ععل شػرط السكليػف   كسػاب  :

                            (ٕٛٙ علػػػى هسػػػ  طاقػػػة النسػػػاف، ولػػػذلس الػػػرءوؼ  البقػػػرة
  : قػػاؿ لنػػا  الػػرهي                      (ٔٙ ػػل اعلػػى قػػدر  السلػػاهر  ػػسااعسس شػػال رُبمِّ

 .هارط أف رباشا على ال را حل اليت شري ا عليس   ،ن سس شوؽ طاقسس
  نف مػر  سكا ػل   أدا  ػا وصػ ه  ،تس اوف   شأهنا أو تسكا ل   أدا  ػا وإميؾ أف

   :ا أهػػػػداً   القػػػػرآف هوصػػػػٍف ذمػػػػي ، وال كببػػػػه نن سػػػػن                              
 .فو اؼبناشقه  هؤالء و  النساء ٕٗٔ)

هبُػرم هػو و   قػد قامػت الصػالة) ع   عندما  سمو هعحل إنواننا اؼبسػلمُتولذلس أان أ
عنػػدما لكػػر ،   وهػػو ال  ػػزاؿ هبُػػرم رعليػػهالصػػالة والمػػاـ  نػػوي   سػػسقي والصػػف    ،رعليػػه  
وؿ   وعػػاهزاً للػػدن ،تكػػوف واق ػػاً هػػُت  ػػدي  هبػػ  أف   قػػد قامػػت الصػػالة): اؼبػػؤذف  قػػوؿ

 كر شيكوف.  اؼبناعاة مو مر  قوؿ للايء
رعػل ، شعنػدما عػاء م ػ   ػيد الر ػل واننبيػاء الذ ر علَّ ش ذا هاؿ انتقياء اننقياء 

 وقاؿ:  إذل ر وؿ  
ٕٻ  }} ٕٻِإ ِّ  غٳسٳا٥ٹعٳغٳسٳا٥ٹعٳ  ِإ ِّاِٱضٵ٬ ٞٻ  نځجٴسٳتٵنځجٴسٳتٵ  قځدٵقځدٵ  اِٱضٵ٬ ًځ ٞٻعٳ ًځ ٓٹٞ  عٳ ْٵبٹ٦ٵ ٓٹٞؾځأځ ْٵبٹ٦ٵ ٞٵ٤ٺ  ؾځأځ ٞٵ٤ٺبٹػٳ ٘ٹ،  أځتٳػٳبٻحٴأځتٳػٳبٻحٴ  بٹػٳ ٘ٹ،بٹ ٍٳ  بٹ ٍٳؾځكځا ٍٴ  ٫٫    ::ؾځكځا ٍٴٜٳصٳا   ٜٳصٳا

ٔٵ  زٳطڃبٶازٳطڃبٶا  يٹطٳاْٴوځيٹطٳاْٴوځ ٔٵَٹ ٘ٹ   ذٹنڃِسذٹنڃِس  َٹ ٘ٹ ايًَّ ًَّ {{اي
ٛٛ  

 :قاؿ   يدان   ياف الثق يوعر 
ٌٵ  ٜا زضٍٛ اهللٜا زضٍٛ اهلل  }} ٌٵقڂ ٛٵ٫  يٹٞيٹٞ  قڂ ٛٵ٫قځ ٍٴ  ٫٫  قځ ٍٴأځضٵأځ ٘ٴ  أځضٵأځ ٓٵ ٘ٴعٳ ٓٵ ٍٳ  بٳعٵدٳىځ،بٳعٵدٳىځ،  أځحٳدٶاأځحٳدٶا  عٳ ٍٳقځا ٌٵ  }}  ::قځا ٌٵقڂ ٓٵتٴ: : قڂ َٳ ٓٵتٴآ َٳ ٘ٹ،  آ ٘ٹ،بٹايَّ ِٻ  بٹايَّ ِٻثٴ   ثٴ

ِٵ ِٵاضٵتٳكٹ {{  اضٵتٳكٹ
ٜٜ

  

سسق  على هق الرهوهية وهي ال را حل اليت شريػ ا علينػا رب نسسق   ن وعلى أي شيء
والػػػػذي ال يبلػػػػس  ؼبػػػػر ا ػػػػسااع، شن ػػػػد أف اغبػػػػ  ال ػػػػرا حل عنػػػػدما ننهػػػػر إلي ػػػػاو ،  ال  ػػػػة

                                                           
 عامو الًتمذي واغباك  عر عبد   هر هسر هنع هللا يضر ٛ
 مسند أضبد واهر هباف ومسل  ٜ
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   ال سااعة وَت مكلف أبداء اغب 
 سعػػرَّض للسػػلاات هػػىت  ػػؤدي شر  ػػة  سخبػػأ و لػػ   كل ػػه   أف  ػػذه    رم ػػاف و ش
ت عػل ذلػس ودل  كل ػس و  تُاػقم علػى ن سػس شلمػاذا ... ش و وَت مكلػف هػذلس،....    اغب 

      هذلس
  الصياـ: و                                              (ٔٛٗ البقرة. 

 :ر يبلس النصابوالزكاة واعبة على م
دل ذبػػ  : ))وكػػـر   وع ػػه هبيػػ    وهبيػػ  ر ػػوؿ   قػػاؿ   ػػيدان المػػاـ علػػي  
نػه  ،نؼباذا  ننه دل  كر    وـٍ مر انميـ عندل نصاب اؼبػاؿ أو الزرع   عليَّ الزكاة    وـٍ قط

، ومػا  عمػل ولكػر كػاف  عمػل لنعػر  ومػاً هيػـووال وني ة،  كاف ليا عندل أرض، وال مس ر،
ومثلػه الزكػاة،  شليا عندل نصاب ،هه أيكل هع ه، والباقي  سصدؽ هه على ال قراء واؼبساكُت

 ليا عليه زكاة.الذي كثَت   زماننا هذا ال
 .. وَت ذلس شيءوالصياـ، وال  الصالةالناس نبا  معه  موشال را حل 

 :وكال انمر ر ُميسر
صػلي قاعػداً ُ صػلي قاعػداً، وإف دل  سػساو أف  ُ  أف  صلي قا مػاً النساف إف دل  سساو ش

تيسػػَت عهػػي   صػػلي حبركػػات عينيػػه، وهػػذا  ُ صػػلي وهػػو راقػػدصػػلي راقػػداً، وإف دل  سػػساو أف  ُ  ُ 
 للمؤمنُت.  سَّرل   

ر   هذل اغبقوؽ ش      عند رب ال  ة   كوف له ُعذر لشبعد ذلس مر  ُقصِّ
     قوؿ هلل إذا  اءله شيما كل ه ههماذا 

وشي ػا  ػعادة ارنػرة، وشي ػا ال كػة  ،ومر هاشا على هذل اغبقػوؽ ش ي ػا  ػعادة الػدنيا
وال  هُت انهنػاء  ،وشي ا  عة الصدر   اننالؽ، وشي ا الوشاؽ هُت الرعل وزوعه ،  انرزاؽ

، وشي ػػا ه ػػا وأهػػي  ، وشي ػػا ال   كػػات تنػػزؿ   انرزاؽ و  انقػػوات و  انعسػػاـ و  ال  ػػـو
قػـو هبػذل انعمػاؿ هلل نسسايو أف نعدمل مر نع    اليت  نزؽبا ؼبر   وشي ا ما ال ،  ورعا ة  
 عل   عالل.
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  زمُمخ احلُبح انجبعنخزمُمخ احلُبح انجبعنخ
    ك ػػػي شي ػػػا قػػػوؿ  :و                                               

            (ٜٚ ننػه  ،وال عقػارات ،كثػَتة، وال  ػياراتأمػواالً  وهياة طيبة ليا معناهػا  النحػل
شي ػا هػ   يامر اعبا ز أف مر عندل هذل انشياء  عير   اؽبػ  والنكػد، لكػر اغبيػاة الايبػة لػ

ننػػه أريػػى الواهػػد مسػػًت   البػػاؿ وهػػو يبيػػت كػػل ليلػػة شوال وػػ  وال نكػػد وال تعػػ  وال أدل، 
  اليت وبساع ا اؼبؤمنػوف واؼبؤمنػات: وهي النعمة الُعهمى ،  اؼبسعاؿ                     

 (ٜٚ شٍت أف الػذي وبييػه هػووعرَّ  النحل    ،شلػو ملكَّػس اندوات وزبلَّػت عنػس العنػاميت ،
وات وانمػػػواؿ والثػػػروات  أهػػػداً، شالسػػػعادة هيػػػد مػػػر هيػػػدل اغبُسػػػػٌت ش ػػػل ُتسػػػعدؾ هػػػذل اند

 والزميدة وهو رب العزة تبارؾ وتعاذل.

  اجلضاء األوفًاجلضاء األوفً
   و  ارنرة                                     (ٜٚ. النحل 
  عاملػػػة العهيمػػػة و سلايػػػى عػػػر السػػػيئ، مػػػا هػػػذل اؼب ، سقبَّػػػل منػػػا اغبسػػػر الكػػػرمي 

اغبسػػر الػػذي عملنػػال أينػػذل و  ػػاع ه أيػػعاشاً كثػػَتة، والسػػيلات والػػذنوب والعيػػوب  يءشالاػػ
   وردبا هبعل مكاف السيلة هسنة: ،بنا من ا وندمنا علي ا و رها و ًتهاإذا تُ               

                                    (ٚٓ وهذا مر ش ل   علينا ال رقاف. 
 :وبا   انم  الساهقة كل ا للعدؿ وللقسااس اؼبسسقي  شاهلل 
    اً: دقيقػػػهسػػػالً   هياتػػػه وبا ػػػبه عليػػػه أهػػػده  كػػػل مػػػا عملػػػه ش             

               (ٜٗ الك ف. 
اغبمػػد هلل، و  الػػرؤؼ الػػرهي  والػػيت كبػػر من ػػا عنػػدما أي  اغبسػػاب علػػى أمػػة النػػ لكػػر 
 وكيف  كوف هذا ال  ل مي رب ...  لل  ل  كوف اغبساب

                                                                

                                 (ٔٙ انهقاؼ. 
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شلػػر نػػو ِّ  سػػاعة،مكثنػػا ناػػكر   علي ػػا إذل قيػػاـ الو عمػػراً    وهػػذل نعمػػة لػػو أعاػػاان
 :هق هذل النعمة شقط
،     ػح اودل ،ما داـ  ًت ن سه و ًت اؼبذن ، هسقبل العمل الصاحل شيأمر   اؼبال كة

 س الن  قاؿ لنا:السب    ش   ذنبه، ولذلهو مر      ن سه  كوف نف 
ٌټ  }} ٌټنڂ َٻتٹٞ  نڂ َٻتٹٞأڂ ٔٳ   ِإ٫ِإ٫  َٴعٳاؾڄ٢َٴعٳاؾڄ٢  أڂ ٖٹِسٜ ُٴذٳا ٔٳ ايڃ ٖٹِسٜ ُٴذٳا {{ايڃ

ٔٓٔٓ
  

ال   قػد  ػًتؾ ش ػل ت  ػ  أنػت ن سػس   إذا كػاف ، شا اهر هو الذي    ػ  ن سػه
 دواـ  ًتل وواا ه  بحانه وتعاذل عليس. ولكر تسأؿ   هب  ذلس، 

  خنبد انفشدوطخنبد انفشدوط
 ػػـو القيامػػة  وأ ػػر  سػػكنوف   فر  كونػػو ف الػػذ ر  عملػػوف انعمػػاؿ الصػػاغبة أ ػػو واؼبؤمنػػ

 أيم درعة تكوف مر درعات اعبنة  وشنادق   اليت  سكنوف شي ا  
              : 

ال نػػدؽ أو اللوكانػػدة إظبػه   الللػػة العرهيػػة النُػػزؿ،  عػػٍت مكػػاف شنُػزالً  عػػٍت ؿبػػل القامػػة، 
نسػػأؿ  -هػػُتَّ درعػػات اعبنػػة   النػػ و   ال ػػردوس انعلػػى،  القػػـو إقامػػة هػػؤالءش...  القامػػة
   عػػوار  ػػيد انولػػُت  ،أف نكػػوف   الػػدرعات الُعلػػى من ػػا أصبعػػُت   ً وأف نكػػوف  ػػوميَّ

 قاؿ:ش -وارنر ر إف شاء 
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٓٻ١ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ِإ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٖٳا  دٳزٳدٳ١ٺدٳزٳدٳ١ٺ  َٹا٥ٳ١ځَٹا٥ٳ١ځ  ايڃذٳ ٖٳاأځعٳدٻ ٘ٴ  أځعٳدٻ ٘ٴايًَّ ًَّ ٔٳ  اي ٖٹدٹٜ ُٴذٳا ًڃ ٔٳيٹ ٖٹدٹٜ ُٴذٳا ًڃ ٌِ  ؾٹٞؾٹٞ  يٹ ٌِضٳبٹٝ ٘ٹ،اا  ضٳبٹٝ ٘ٹ،يًَّ ٔٳ  َٳاَٳا  يًَّ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ِٔ  بٳ ٝٵ ِٔايدٻزٳدٳتٳ ٝٵ   ايدٻزٳدٳتٳ

ُٳا ُٳانځ ٔٳ  نځ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ُٳا٤ٹ  بٳ ُٳا٤ٹايطٻ {{زٵِض زٵِض ٚٳا٭ځٚٳا٭ځ  ايطٻ
ٔٔٔٔ

  

 ... وهذا لسقر   اغبقيقة
وال  ،وال قمػػػر ،وال لػػػا ،وال وػػػرب ،وال شػػػرؽ ،لكػػػر   ارنػػػرة ال  وعػػػد مسػػػاشات

ويػوء  ،ش ػو الػذي  نػَت اعبنػاف وانهنػار ،وال هنػار، شلػيا شي ػا إال يػوء اغببيػ  اؼبخسػار ،ليل
   لنا    ـو القرار إف شػاء  : العمل الصاحل الذي  نَتنور                            

                                                           
 البخاري ومسل  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٓٔ
 صحي  البخاري واهر هباف عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٔٔ
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           (ٗٓ النور. 
كاف هر صاً علينا، شياالبنا دا ماً أف نُعلي نبسنا   الدنيا، شكل واهػد منػا   شاغببي  

ػز شػقسه ، ف  سػزوج ر ػد أعندما  –وناصة شباهنا ارف  -  الدنيا  ال  ُػسم  الػزواج قبػل أف هب ِّ
ؾ، و ر ػػد أف  عمػػل نهامػػاً يبحػػث عػػر الكسالوعػػات هنػػا وهنػػاش، لسكػػوف أصبػػل شػػقة   الوعػػود

  اعبنػة عنػد  عاليػةشسح ز لن سس درعة   أشال تعمل أ  اً لن سس   اعبنة نهدث شيء، 
  ، :شالر وؿ قاؿ لنا 
ِٴ  ؾځِإذٳاؾځِإذٳا  }} ِٴضٳأځيڃتٴ ٘ٳ  ضٳأځيڃتٴ ٘ٳايًَّ ًَّ ٙٴ  اي ٙٴؾځاضٵأځيڂٛ ٚٵعٳ،  ؾځاضٵأځيڂٛ ٚٵعٳ،ايڃؿٹسٵدٳ ٘ٴ  ايڃؿٹسٵدٳ ْٻ ٘ٴؾځِإ ْٻ ٚٵضٳطڂ  ؾځِإ ٚٵضٳطڂأځ ٓٻ١ٹ،  أځ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ٓٻ١ٹ  ٚٳأځعٵًځ٢ٚٳأځعٵًځ٢  ايڃذٳ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٙٴ  ايڃذٳ ٙٴأڂزٳا ٘ٴ  أڂزٳا ٛٵقځ ٘ٴؾځ ٛٵقځ   ؾځ

ِٔ،  عٳسٵؽٴعٳسٵؽٴ ُٳ ِٔ،ايسٻحٵ ُٳ ٘ٴ  ايسٻحٵ ٓٵ َٹ ٘ٴٚٳ ٓٵ َٹ ٗٳازٴ  تٳؿځذٻسٴتٳؿځذٻسٴ  ٚٳ ْٵ ٗٳازٴأځ ْٵ ٓٻ١ٹ   أځ ٓٻ١ٹ ايڃذٳ {{ايڃذٳ
ٕٕٔٔ

  

 ... أعلى منازؿ اعبنة ال ردوس
أمػة هبيػ       لنا دعو   إذل أف نصَّصه  هذا ال ردوس نلَّ  يدان ر وؿ   

 .... ومصا ال
 أقرأمت قرار السخصيص   أوؿ  ورة اؼبؤمنُت 

                                                        

                                                   

                                                        

                                                      

                                         (ؼبؤمنوف ا 

 ماذا ؽب  
                                                           

  ش ذا ال ردوس نصوصية نمة اغببي  
                                                           

 صحي  البخاري واهر هباف عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٕٔ
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اغببيػػػػ  إذا أردان أف نكػػػػوف جبػػػػوارل   الػػػػدرعات العلػػػػى أف نسػػػػأؿ   أوصػػػػاان لػػػػذلس 
 ال ردوس انعلى.
ش ػاءت  ،ظبػه هار ػةإمر أصػحاهه وكػاف  رعل  سا دوا هدر،  وزوة   ولذلس كاف

 له: تإذل ر وؿ   وقالأُمه 
ٞٻ  ٜٳاٜٳا  }} ٞٻْٳبٹ ٘ٹ،  ْٳبٹ ٘ٹ،ايًَّ ٓٹٞ  أځ٫أځ٫  ايًَّ ٓٹٞتٴحٳدٿثٴ ٔٵ  تٴحٳدٿثٴ ٔٵعٳ ٕٵ  عٳ ٕٵحٳاِزثٳ١ځ، ؾځِإ ٕٳ  حٳاِزثٳ١ځ، ؾځِإ ٕٳنځا ٓٻ١ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  نځا ٓٻ١ٹايڃذٳ ٕٵ  ؾٳبٳسٵتٴ،ؾٳبٳسٵتٴ،  ايڃذٳ ٕٵٚٳِإ ٕٳ  ٚٳِإ ٕٳنځا ٝٵسٳ  نځا ٝٵسٳغځ   ذٳيٹوځذٳيٹوځ  غځ

ٗٳدٵتٴ ٗٳدٵتٴادٵتٳ ٘ٹ  ادٵتٳ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٔٻ ْطا٤ٚاْعس ٚاْعس   --ايڃبٴهځا٤ٹ ايڃبٴهځا٤ٹ   ؾٹٞؾٹٞ  عٳ ٔٻ نڂ ٔٻ ْطا٤نٝـ أْٗ ٔٻ نڂ تعًُٔ يف َدزض١ تعًُٔ يف َدزض١   ؾكٗا٤ؾكٗا٤  نٝـ أْٗ

ٍٳؾؾ  ––  ضٝد ايسٴضٌ ٚا٭ْبٝا٤ضٝد ايسٴضٌ ٚا٭ْبٝا٤ ٍٳكځا ّٻ  ٜٳاٜٳا  ::  كځا ّٻأڂ ٗٳا  حٳاِزثٳ١ځحٳاِزثٳ١ځ  أڂ ْٻ ٗٳاِإ ْٻ ٕٷ  ِإ ٓٳا ٕٷدٹ ٓٳا ٓٻ١ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  دٹ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ٕٻ  ايڃذٳ ٕٻٚٳِإ ٓٳوٹ  ٚٳِإ ٓٳوٹابٵ   أځؾٳابٳأځؾٳابٳ  ابٵ

ٚٵعٳ ٚٵعٳايڃؿٹسٵدٳ {{  عٵًځ٢عٵًځ٢ا٭ځا٭ځ  ايڃؿٹسٵدٳ
ٖٖٔٔ

  

   عػػٍت كبػػر كبػػزف علػػى مػػر ال  ػػدنل اعبنػػة، لكػػر مػػر  ػػدنل اعبنػػة شلمػػاذا كبػػزف عليػػه 
مػر  ػذه  لبيػت   ش  لماذا ن عل مػا هنػى عنػه د ػر   شنه ذاهٌ  هلل،   إاذا نبكي عليه وؼب
نصنو له شرهاً ونذه  لُن نلُه، ؼباذا  ننه ذاه  لبيت  ، شما للنػا دبػر  ػذه   أميـ اغب   
 ل مػا هنػى عنػه  ػيدان ر ػوؿ   ومػا ىبػالف كسػاب   وهػو  ش ذا أهلػى وأرقػى، ش ػل ن عػهلل 

 ف وبساعوف ل    هذا الكالـ.و شاؼبؤمن  ذاه  لل نة 
الػذ ر أصػلحوا أهػواؽب  ليكونػوا مػو  ،عنسنػا اؼبخصوصػة للمػؤمنُت الصػاغبُتال ردوس ش

 أف نكوف من   أصبعُت. نسأؿ    ،ر وؿ   ومو اؼبؤمنُت مر عصرل إذل  ـو الد ر

  يٍ ؤوطبف اجلنخيٍ ؤوطبف اجلنخ
   ، ولػر نسمسػو هاػيءقلوهنػا شػوقاً إذل اعبنػة تسقاَّػو قػدلو عرشنػا اعبنػة وأوصػاؼ اعبنػة 

 : الن  الدنيا نننا طامعُت   دنوؿ اعبنة، ولذلس قاؿ لنا
ْٿٞ  }} ْٿِٞإ ٕٳ،  ٫٫  َٳاَٳا  أځزٳ٣أځزٳ٣  ِإ ٚٵ ٕٳ،تٳسٳ ٚٵ ُٳعٴ  تٳسٳ ُٳعٴٚٳأځضٵ ٕٳ،  ٫٫  َٳاَٳا  ٚٳأځضٵ ُٳعٴٛ ٕٳ،تٳطٵ ُٳعٴٛ ُٳا٤ٴ  أځطځتٹأځطځتٹ  تٳطٵ ُٳا٤ٴايطٻ ٗٳا  ٚٳحٴلٻٚٳحٴلٻ  ايطٻ ٗٳايځ ٕٵ  يځ ٕٵأځ   َٳاَٳا  ،،تٳ٦ٹطَّتٳ٦ٹطَّ  أځ

ٗٳا ٗٳاؾٹٝ ٛٵقٹعٴ  ؾٹٝ ٛٵقٹعٴَٳ ًځوڅٚٳٚٳ  ِإ٫ِإ٫  أځؾٳابٹعٳأځؾٳابٹعٳ  أځزٵبٳِعأځزٵبٳِع  َٳ ًځوڅَٳ ٘ٴ  ٚٳاقٹعٷٚٳاقٹعٷ  َٳ ٗٳتٳ ٘ٴدٳبٵ ٗٳتٳ ٘ٹ،  ضٳادٹدٶاضٳادٹدٶا  دٳبٵ ٘ٹ،يٹًَّ ٘ٹ  يٹًَّ ًَّ ٘ٹٚٳاي ًَّ ٛٵ  ٚٳاي ٛٵيځ ٕٳ  يځ ُٴٛ ًځ ٕٳتٳعٵ ُٴٛ ًځ ِٴ  َٳاَٳا  تٳعٵ ًځ ِٴأځعٵ ًځ   أځعٵ

ِٵ ِٵيځكٳحٹهڃتٴ ِٵ  ،،قځًٹ٬ٝقځًٹ٬ٝ  يځكٳحٹهڃتٴ ٝٵتٴ ِٵٚٳيځبٳهځ ٝٵتٴ َٳا  نځجٹريٶا،نځجٹريٶا،  ٚٳيځبٳهځ َٳاٚٳ ِٵ  ٚٳ ِٵتٳًځرٻذٵتٴ ِٵ  ايڃؿڂسٴِؽ،ايڃؿڂسٴِؽ،  عٳًځ٢عٳًځ٢  بٹايٓٿطٳا٤ٹبٹايٓٿطٳا٤ٹ  تٳًځرٻذٵتٴ ِٵٚٳيځدٳسٳدٵتٴ   ِإيځ٢ِإيځ٢  ٚٳيځدٳسٳدٵتٴ

                                                           
 صحي  البخاري والبي قي عر أنا هنع هللا يضر ٖٔ
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ٕٳ  ايؿټعٴدٳاتٹايؿټعٴدٳاتٹ ٕٳتٳذٵأځزٴٚ ٘ٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  تٳذٵأځزٴٚ ًَّ ٘ٹاي ًَّ ٛٳدٹدٵتٴ  اي ٛٳدٹدٵتٴيځ ْٿ  يځ ْٿأځ ٓٵتٴ  ٞٞأځ ٓٵتٴنڂ {{تٴعٵكٳدٴ تٴعٵكٳدٴ   غٳذٳسٳ٠ڄغٳذٳسٳ٠ڄ  نڂ
ٔٗٔٗ

  

 ، عػٍت تػذكروف   عػل   عػالل، وذبػأروف  عػٍت تنػادوف  ، دات  عٍت الصػحراءوالصع
 اغبػػػدا ق والبسػػػاتُت شي ػػػا، أبي شػػػيوأنػػػت الػػػذي تصػػػنو أو تػػػزرع  ،نف اعبنػػة أنػػػت مػػػر  بني ػػػا

يالت تبني ػػػػػػا  للااعػػػػػػات، وهػػػػػػدا ق ا وأشػػػػػػ ارها مػػػػػػر أ ػػػػػػر ا   مػػػػػػر السسػػػػػػبيحات والس لػػػػػػ
 .والسكبَتات والسحميدات هلل 
عنػدما كػػاف   رهلػة اؼبعػراج وعُػرج هػػه إذل السػماوات الُعلػى وعػػد   ػيدان ر ػوؿ   

والبيػػت اؼبعمػػور هػػذا ة  ػػانداً ن ػػرل علػػى البيػػت اؼبعمػػور،  ػػيدان إهػػراهي  هعػػد السػػماء السػػاهع
لػه ه ػٌة واهػدٌة شقػط لػيا  وكل ملػسهيٌت مر النور شوؽ السماء الساهعة وب م إليه اؼبال كة، 
لكننػػا  ػػـو القيامػػة ال أهػػٌد مػػن   يبوت، ؽبػػ  وَتهػػا إذل  ػػـو القيامػػة، مػػو أهنػػ  مػػر أوؿ اػبلػػق إذل

شبػاب اغبػ  م سػوح، ومػر  ،ه  ل   شس  لنا  يدان ر وؿ   رضبة   الُعهمػى لػاانـ البػاب
مػاالً كنػذ هبػا أعػر اغبػ ِّ إذل هيػت لنا انمور ونسسايو أف نعمل أع  او أف وب َّ  سَّر سدل  س

ش ػػل ا وإكرام ػػا عنػػد     اغبػػراـ، هػػىت ال وُبػػـر أهػػٌد مػػر انمػػة كل ػػا شر  ػػة اغبػػ  و واهبػػا و 
. 

هر ػالة صػلَتة قصػَتة  نػاالسالـ وهعث لعليه ردَّ و  ،على  يدان إهراهي ر وؿ   شسلَّ  
 وقاؿ له:
ُٻدٴ،  ٜٳاٜٳا  }} ُٻدٴ،َٴحٳ َٻتٳوځ  أځقڃِس٨ٵأځقڃِس٨ٵ  َٴحٳ َٻتٳوځأڂ ٓٿ  أڂ ٓٿَٹ ّٳ،  َٞٞٹ ّٳ،ايطٻ٬ ِٵ  ايطٻ٬ ٖٴ ِٵٚٳأځخٵبٹسٵ ٖٴ ٕٻ  ٚٳأځخٵبٹسٵ ٕٻأځ ٓٻ١ځ  أځ ٓٻ١ځايڃذٳ ٝٿبٳ١ڂ  ايڃذٳ ٝٿبٳ١ڂطځ ُٳا٤ٹ،  عٳرٵبٳ١ڂعٳرٵبٳ١ڂ  ايتټسٵبٳ١ٹايتټسٵبٳ١ٹ  طځ ُٳا٤ٹ،ايڃ   ايڃ

ٗٳا ْٻ ٗٳاٚٳأځ ْٻ ٕٷ،  ٚٳأځ ٕٷ،قٹٝعٳا ٗٳا  قٹٝعٳا ٗٳاٚٳغٹسٳاضٴ ٍٴ  ٚٳغٹسٳاضٴ ٛٵ ٍٴقځ ٛٵ ٕٳ  قځ ٕٳضٴبٵحٳا ٘ٹ،  ضٴبٵحٳا ٘ٹ،ايًَّ ُٵدٴ  ايًَّ ُٵدٴٚٳايڃحٳ ٘ٹ،  ٚٳايڃحٳ ٘ٹ،يٹَّ ٘ٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  يٹَّ ٘ٳِإيځ ٘ٴ،  ِإ٫ِإ٫  ِإيځ ٘ٴ،ايًَّ ٘ٴ  ايًَّ ًَّ ٘ٴٚٳاي ًَّ   أځنڃبٳسٴ،أځنڃبٳسٴ،  ٚٳاي

ٍٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫ ٛٵ ٍٳحٳ ٛٵ ٛٻ٠ځ  ٚٳ٫ٚٳ٫  حٳ ٛٻ٠ځقڂ ٘ٹ  ِإ٫ِإ٫  قڂ ٘ٹبٹايًَّ {{  بٹايًَّ
ٔ٘ٔ٘

  

 :ش ذل هي أش ار اعبنة، ولذلس قاؿ 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٍٳ  َٳ ٍٳقځا ٕٳ: : قځا ٕٳضٴبٵحٳا ٘ٹ  ضٴبٵحٳا ٘ٹايَّ ِِ  ايَّ ِِايڃعٳعٹٝ ٙٹ،  ايڃعٳعٹٝ ُٵدٹ ٙٹ،ٚٳبٹحٳ ُٵدٹ ٘ٴ  غڂِسضٳتٵغڂِسضٳتٵ  ٚٳبٹحٳ ٘ٴيځ ًځ١څ  يځ ًځ١څْٳدٵ ٓٻ١ٹ   ؾٹٞؾٹٞ  ْٳدٵ ٓٻ١ٹ ايڃذٳ {{ايڃذٳ

ٔٙٔٙ
  

سُثمر  النخػػل عنػػدان  ُثمػػر هعػػد طبػػا  ػػنوات، ولكػػر لبلػػة  ػػهػػذل النخلػػة هعػػد كػػ   ػػنة 
                                                           

 عامو الًتمذي ومسند أضبد عر أيب ذر هنع هللا يضر ٗٔ
 مع   الا ان والًتمذي عر عبد   هر مسعود هنع هللا يضر ٘ٔ
 عامو الًتمذي واهر هباف عر عاهر هنع هللا يضر ٙٔ
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   اعبنػة:                             (ٕ٘ الثمػر ىبػػرج   اغبػاؿ، شكلمػا هصػػدته   اهػراهي
الػذ ر شوعػد اؼبال كػة ، اؼبال كة  ُثمر مرًة ُأنػرى   اغبػاؿ، والنػ  رأى هػذل انهػواؿ   اعبنػة

كلمػػا هصػػدوا  رعػػو مػػرًة اثنيػػة كمػػا  و هصػػدوا زرعنػػا  رعػػو كمػػا كػػاف، كلمػػا   مزارعنػػا   عملػػوف 
 ل  قاؿ:كاف، شقاؿ: ماهذا مي أني مي ع  

ٌٴ،  ٜٳاٜٳا  }} ٌٴ،دٹبٵِسٜ ٍٳ  ٖٳرٳا؟،ٖٳرٳا؟،  َٳاَٳا  دٹبٵِسٜ ٍٳقځا ٕٳ  ٖٳ٪ٴ٤٫ٹٖٳ٪ٴ٤٫ٹ: : قځا ٖٹدٴٚ ُٴذٳا ٕٳايڃ ٖٹدٴٚ ُٴذٳا ٌِ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ ٌِضٳبٹٝ ٘ٹ،  ضٳبٹٝ ٘ٹ،ايًَّ ـٴ  ايًَّ ـٴتٴكٳاعٳ ِٴ  تٴكٳاعٳ ٗٴ ِٴيځ ٗٴ ٓٳ١ڂ  يځ ٓٳ١ڂايڃحٳطٳ   ايڃحٳطٳ

ُٹا٥ٳ١ٹ ُٹا٥ٳ١ٹبٹطٳبٵعٹ ـٺ،  بٹطٳبٵعٹ ـٺ،قٹعٵ َٳا  قٹعٵ َٳاٚٳ ْٵؿٹكڂٛا  ٚٳ ْٵؿٹكڂٛاأځ ٔٵ  أځ ٔٵَٹ ٞٵ٤ٺ  َٹ ٞٵ٤ٺغٳ ٛٳ  غٳ ٗٴ ٛٳؾځ ٗٴ ٘ٴ   ؾځ ًٹؿڂ ٘ٴ ٜٴدٵ ًٹؿڂ {{ٜٴدٵ
ٔٚٔٚ

  

قيامػػة كمػػا قػػاؿ ذا قيمػػة، شيػػأ   ػػـو الال  اػػًتي شػػيلاً هرهػػو عنيػػه النسػػاف  سصػػدؽ  قػػد
 ه رة الن :

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٍِ  تٳؿٳدٻمٳتٳؿٳدٻمٳ  َٳ ٍِبٹعٳدٵ ُٵسٳ٠ٺ  بٹعٳدٵ ُٵسٳ٠ٺتٳ ٔٵ  تٳ ٔٵَٹ ٌٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  طځٝٿبٺطځٝٿبٺ  نځطٵبٺنځطٵبٺ  َٹ ٌٴٜٳكڃبٳ ٘ٴ  ٜٳكڃبٳ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ٕٻ  ايڀَّٝٿبٳ،ايڀَّٝٿبٳ،  ِإ٫ِإ٫  اي ٕٻٚٳِإ ٘ٳ  ٚٳِإ ًَّ ٘ٳاي ًَّ ٗٳا  اي ٗٳاٜٳتٳكځبٻًڂ   ٜٳتٳكځبٻًڂ

٘ٹ، ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٘ٹ،بٹ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ِٻ  بٹ ِٻثٴ ٗٳا  ثٴ ٗٳاٜٴسٳبٿٝ ٘ٹ  ٜٴسٳبٿٝ ٘ٹيٹؿٳاحٹبٹ ُٳا  يٹؿٳاحٹبٹ ُٳانځ ِٵ  ٜٴسٳبٿٜٞٴسٳبٿٞ  نځ ِٵأځحٳدٴنڂ ٙٴ  أځحٳدٴنڂ ٛٻ ًڂ ٙٴؾځ ٛٻ ًڂ ٕٳ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ؾځ ٕٳتٳهڂٛ ٌٳ  تٳهڂٛ ٌٳَٹجٵ ٌِايڃذٳايڃذٳ  َٹجٵ ٌِبٳ {{  بٳ
ٔٛٔٛ

  

ؿ لػػه: هػػذل اشيقػػوؿ العبػػد: مػػر أ ػػر رل هػػذا ودل أعملػػه، شيقػػ ُقػػاؿ لػػه: نػػذ  واهػػس هػػذا، 
 .ذانها ورهيناها لس شصارت كما ترىصدقسس اليت تصدقت هبا    ـو كذا أن
وأنػػت الػػذي سُبلِّػػس ن سػػس اغبػػور، وأنػػت الػػذي  ،شأنػػت الػػذي تصػػنو لن سػػس القصػػور
نػػه لػػس  ػػيد انولػػُت وارنػػر ر وهيَّ  ، كػػه لػػس  تعمػػل لن سػػس البسػػاتُت، نف هػػذا كلػػه تر 

 وكيف أشًتي اغبور  قاؿ:، ر وؿ   
ٓٴٛا  }} ٓٴٛاابٵ ُٳطٳادٹدٳ  ابٵ ُٳطٳادٹدٳايڃ َٳ١ځ  ٚٳأځخٵِسدٴٛاٚٳأځخٵِسدٴٛا  ايڃ ُٳا َٳ١ځايڃكڂ ُٳا ٗٳا،  ايڃكڂ ٓٵ ٗٳا،َٹ ٓٵ ٔٵ  َٹ ُٳ ٔٵؾځ ُٳ ٓٳ٢  ؾځ ٓٳ٢بٳ ٘ٹ  بٳ ًَّ ٘ٹيٹ ًَّ ٓٳ٢  َٳطٵذٹدٶاَٳطٵذٹدٶا  يٹ ٓٳ٢بٳ ٘ٴ  بٳ ٘ٴايًَّ ًَّ ٘ٴ  اي ٘ٴيځ ٝٵتٶا  يځ ٝٵتٶابٳ   ؾٹٞؾٹٞ  بٳ

ٓٻ١ٹ، ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ٍٳ  ايڃذٳ ٍٳقځا ٌٷ  قځا ٌٷزٳدٴ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : زٳدٴ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايَّ ٙٹ  ايَّ ٖٳرٹ ٙٹٚٳ ٖٳرٹ ُٳطٳادٹدٴ  ٚٳ ُٳطٳادٹدٴايڃ ٓٳ٢  ايَّتٹٞايَّتٹٞ  ايڃ ٓٳ٢تٴبٵ ٍٳ  ايڀَِّسِٜل؟ايڀَِّسِٜل؟  ؾٹٞؾٹٞ  تٴبٵ ٍٳقځا ِٵ،  ::قځا ِٵ،ْٳعٳ   ْٳعٳ

َٳ١ٹ  ٚٳِإخٵسٳامٴٚٳِإخٵسٳامٴ ُٳا َٳ١ٹايڃكڂ ُٳا ٗٳا  ايڃكڂ ٓٵ ٗٳاَٹ ٓٵ ٗٴٛزٴ  َٹ ٗٴٛزٴَٴ {{  ايڃعٹنِيايڃعٹنِي  حٴِٛزحٴِٛز  َٴ
ٜٜٔٔ

  

، ومػػػر  سػػػعى   ذبميػػػل   اعبنػػػةمػػػر  نهػػػف مسػػػ داً شسكػػػوف أعرتػػػه هور ػػػة رُب ػػػز لػػػه 
 وع ه: وكرَّـ    كما قاؿ الماـ علي  و  انمر،مس د أ  اً  كوف له ن ا 

                                                           
  ذ   اراثر للا ي وكاف ان سار لل يثمي عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٚٔ
 البخاري ومسل  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٛٔ
 مع   الا ان واهر عساكر عر أيب قرصاشة هنع هللا يضر ٜٔ
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     ار للمااازع ثعاااد الماااىد َظاااكنهب   ار للمااازع ثعاااد الماااىد َظاااكنهب

  

     الزاااٍ كااابا قجااا  الماااىد َجنُهاااب   الزاااٍ كااابا قجااا  الماااىد َجنُهاااب

  فاااا ا ثنب ااااب ث ُااااز  ياااابة مظااااكنهفاااا ا ثنب ااااب ث ُااااز  ياااابة مظااااكنه  

  

  و ا ثنب اااااب ثشاااااز  اااااابة ثبنُهااااابو ا ثنب اااااب ثشاااااز  اااااابة ثبنُهاااااب

الػػذي هػػو  ؛والػػيت هػػي ال ػػردوس انعلػػى ،شػػنحر مػػر  بػػٍت نن سػػنا هػػذل اعبنػػاف العاليػػة  
 عُت.أف نكوف من   أصب  والذي نسأؿ   ،مقاـ اؼبؤمنُت الصادقُت

  داس اخلهىدداس اخلهىد
لػػو عرشنػػا أننػػا  ػػنمكث هنػػاؾ شػػ راً أو  ػػنة أو هػػىت طبػػا  ػػنُت ونق ػػي هنػػاؾ مػػدة 

ندنل اعبنة ونػرى هػذل اؼبسػو العهيمػة والب ي ػة، لكننػا لػر نس ػٌتَّ  ولبرج شلر نسمسو لنعر، 
اذا اعبنة ليا شي ا عقد إهبػار مؤقػت، شمػلكر ًتك ا    وـٍ مر انميـ، ن  اعرؼ أنننهبا عندما 
لػػيا شولػػر ىبػػرج من ػػا أهػػداً،  ،شػػاء    ػػيهل إذل مػػااعبنػػة مػػر  ػػدنل          شي ػػا 

 .هناؾ زماف
 هػػػل طاؼبػػػا هػػػو   اعبنػػػة    ػػػر و  ػػػر الثال ػػػة والثال ػػػُت،  ؛و ػػػيدنل    ػػػر الاػػػباب

 سمخاػوف وال بولػوف وال  سلوطػوف وال وال   شػال  نسقػل إذل انرهعػة والثال ػُت، الثال ة والثال ُت،
ن ػػرل، و نحػػٍت ال أي   ػػوـٌ ، وال  اػػيخوف، شػػوال   رمػػوف ،ه ػػرة النػػ   كمػػا أنػػ وبزنػػوف،  
 أ نانه، هل  هل على الدواـ   شباب ال  بلى. تنخلوأو عينال ت ع اف، أو 

وا أف  ًتكػ وف ر دال  ،وهذل الكرامات الكريبة ،عندما  روا هذل النع  العهيمةللابو و 
 هذا اؼبكاف:
             : 
إال إذا انسقػل  ؼبكػاف آنػر، مػن    روػ  أف  نسقػلأهػد ال  وعػد شػ ، عػٍت النسقػاؿ الهو 

 لارقى ولاعلى، ولكر كل هذا   دا رة اعبنة.
  : انسػػػمو كلنػػػا عنػػػدما نػػػدنل و  ،نراها هنػػػاؾ ػػػو  ،لنػػػا شي ػػػا  وهػػػذل اعبنػػػة كمػػػا قػػػاؿ 

                                         (ٕٚ وهذا عملك  ،ك ؤ هذا عزا الزنرؼ، 
 ُعاػي هلػَت  ،وا ٌو   ال  ػل والنعمػاء ،كرميٌ   العااء  و   ،وهذا أعرك  ،وهذا  عيك 
 ننه وا و ال  ل والكـر واعبود تبارؾ وتعاذل. ،هساب
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  وساثخ انفشدوطوساثخ انفشدوط
                        وهنػػا عز يػػة

مػػو أهنػػا ال  ،لل عػػل اؼب ػػارع   ػػسكوف ؽبػػ  عنػػات ال ػػردوس)  تُ رهنػػا ه  ػػل  ، شلػػ   ُقػػل 
أُناػػلت ، ومنػػذ ُنلقػػت ذش ػػي منػػ ا لل عػػل اؼبايػػي )كانػػت أتػػى هبػػلكػػر زالػػت   اؼبسػػسقبل، 

 .ورضبة   لنا، وإكراـ   لور ة اغببي   ،صَّصة لك ، هىت نعرؼ عنا ة   هناـب
             اغببيػػ  ويَّػػ  هػػذا  نف ،كانػػت مػػر قبػػل اػبلػػق
 :قاؿ ش، انمر
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٳ  ِإ ًَّ ٘ٳاي ًَّ ُٻا  ٚٳتٳعٳايځ٢ٚٳتٳعٳايځ٢  تٳبٳازٳىځتٳبٳازٳىځ  اي ُٻايځ ّٳ  خٳًځلٳخٳًځلٳ  يځ ّٳآدٳ ٔٵ  قځبٳضٳقځبٳضٳ    آدٳ ٔٵَٹ ٘ٹطٹطٹ  َٹ ٓٳتٹ ٘ٹٝ ٓٳتٹ ٝ  ِٔ ٝٵ ِٔقځبٵكٳتٳ ٝٵ ٘ٹ  قځبٵكٳ١ڄقځبٵكٳ١ڄ  قځبٵكٳتٳ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٘ٹبٹ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ   بٹ

ٙٹ  ٚٳقځبٵكٳ١ڄٚٳقځبٵكٳ١ڄ ٝٳدٹ ٙٹبٹ ٝٳدٹ ٍٳ  ا٭ڂخٵسٳ٣،ا٭ڂخٵسٳ٣،  بٹ ٍٳؾځكځا ٘ٹ  يٹَّرٹٟيٹَّرٹٟ  ؾځكځا ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٘ٹبٹ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٓٻ١ٹ  ٖٳ٪ٴ٤٫ٹٖٳ٪ٴ٤٫ٹ: : بٹ ًڃذٳ ٓٻ١ٹيٹ ًڃذٳ ٍٳ  أڂبٳايٹٞ،أڂبٳايٹٞ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  يٹ ٍٳٚٳقځا ٙٹ  يٹَّرٹٟيٹَّرٹٟ  ٚٳقځا ٝٳدٹ ٙٹبٹ ٝٳدٹ   بٹ

ٓٻاِز  ٖٳ٪ٴ٤٫ٹٖٳ٪ٴ٤٫ٹ: : ا٭ڂخٵسٳ٣ا٭ڂخٵسٳ٣ ٓٻاِزيٹً ِٻ  أڂبٳايٹٞ،أڂبٳايٹٞ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  يٹً ِٻثٴ ِٵ  ثٴ ٖٴ ِٵزٳدٻ ٖٴ ًڃبٹ  ؾٹٞؾٹٞ  زٳدٻ ًڃبٹؾٴ ّٳ  ؾٴ ّٳآدٳ ِٵ  آدٳ ٗٴ ِٵؾځ ٗٴ ٓٳ  ؾځ ٓٳٜٳتٳ ٕٳٜٳتٳ ٕٳاضٳًڂٛ   ِإيځ٢ِإيځ٢  ذٳيٹوځذٳيٹوځ  عٳًځ٢عٳًځ٢  اضٳًڂٛ

ٕٳ ٕٳاٯ {{  اٯ
ٕٕٓٓ

  

نػّزِل   عػر اغبركػات واغبػواس ش - هاشػا هلل  - ويبينه ليا معناها أف له يبٌُت مثلنػا
 .للحقيقة اً تقر بش و هالس و  تعاذل خبالؼ ذلس، لكر وكل ما نار هبالس  ،واؼبلمو ات

  :   القػػرآف  ولػػذلس قػػاؿ                      (ٜٙ ػػل  وعػػد أهػػٌد ش الصػػاشات 
ال أهػٌد    منا  سسايو أف   عػل شػيلاً إال هسوشيػق  ، أو معونػة   أو هرعا ػة   عػل   عُػالل

و وشقػػه هسوشيقػػه مػػر هدا سػػه إذل  ،منػػا  سػػسايو أف   عػػل شػػيلاً أهػػداً إال إذا كػػاف    رعػػال هرعا سػػه
ان    أمػر س  له أهواب ش له وكرمػه وعػودل ورضبسػه، ولػذلس وأينذ هيدل عند عثرته، و   ،هنا سه

   الػػ  اؼبعونػػة:أف نكػػل ركعػػة                      (٘ عػػٍت أعنػػا، نننػػا  ال اربػػة 
 هدوف اؼبعونة ال نقدر أف ن عل شيلاً أهداً.

 ه الكراـ:لصحب أف  بُت لنا أف دنوؿ اعبنة ه  ل  ، ولذلس قاؿ  شأراد   
ِٵ  َٳاَٳا  }} ٓٵهڂ ِٵَٹ ٓٵهڂ ٔٵ  َٹ ٔٵَٹ ٘ٴ  أځحٳدٺأځحٳدٺ  َٹ ًڂ ٘ٴٜٴدٵخٹ ًڂ ٘ٴ  ٜٴدٵخٹ ًڂ ُٳ ٘ٴعٳ ًڂ ُٳ ٓٻ١ځ،  عٳ ٓٻ١ځ،ايڃذٳ ْٵتٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ايڃذٳ ْٵتٳأځ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  أځ ٍٳزٳضٴٛ ٍٳ  ايًَّ٘؟ايًَّ٘؟  زٳضٴٛ ٍٳقځا ْٳا،  ٚٳ٫ٚٳ٫: : قځا ْٳا،أځ   أځ

                                                           
 مسند البزار والا ان عر أيب مو ى هنع هللا يضر ٕٓ



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح انكهف111:117ري اَِبد )(                    رفغ 111 )                              : عالة اجلنخ وعالة ادلنخ      11

ٕٵ  ِإ٫ِإ٫ ٕٵأځ ْٹٞ  أځ ُٻدٳ ْٹٜٞٳتٳػٳ ُٻدٳ ٘ٴ  ٜٳتٳػٳ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ُٳ١ٺ  اي ُٳ١ٺبٹسٳحٵ ٘ٴ   بٹسٳحٵ ٓٵ ٘ٴ َٹ ٓٵ {{َٹ
ٕٕٔٔ

  

 و  روا ة انرى:
ٔٵ  }} ٔٵيځ ٌٳ  يځ ٌٳٜٳدٵخٴ ٓٻ١ځ  ٜٳدٵخٴ ٓٻ١ځايڃذٳ ِٵ  أځحٳدٷأځحٳدٷ  ايڃذٳ ٓٵهڂ ِٵَٹ ٓٵهڂ ٌٍ،  َٹ ُٳ ٌٍ،بٹعٳ ُٳ ْٵتٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫: : ٛاٛاقځايڂقځايڂ  بٹعٳ ْٵتٳأځ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  أځ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ؟  زٳضٴٛ ٘ٹ؟ايًَّ ٍٳ  ايًَّ ٍٳقځا ْٳا،  ٚٳ٫ٚٳ٫: : قځا ْٳا،أځ   ِإ٫ِإ٫  أځ

ٕٵ ٕٵأځ ْٹٞ  أځ ُٻدٳ ْٹٜٞٳتٳػٳ ُٻدٳ ٘ٴ  ٜٳتٳػٳ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ٘ٴ  اي ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ُٳ١ٺ  َٹ ُٳ١ٺبٹسٳحٵ ٌٍ   بٹسٳحٵ ٌٍ ٚٳؾځكٵ {{ٚٳؾځكٵ
ٕٕٕٕ

  

شدنوؿ اعبنة ه  ل  ، لكر الدرعات شي ا حبسػ  انعمػاؿ اػبالصػة اؼبواشقػة لاػرع 
الػػذي  ؛ء   عػل   عُػاللمػر  ػدنل ا مػر البدا ػة ش ػذا مػػر ش ػل   وإكػراـ   وعاػاش ، 

عز ػٌز   س  ل هه على عبادل اؼبقرهُت والصػادقُت وعامػة اؼبػؤمنُت ش ػالً مػر   ونعمػة و  
 هكي .

  لجىل األفًبللجىل األفًبل
هىت ال  قو أهػدان شيمػا  قػو شيػه هعػحل اعبػاهلُت، وهػذا مػا  انمرهد أف نعرؼ هذا  شال

الليػػل، أو   صػػياـ الن ػػار، أو   تػػالوة وبػػدث كثػػَتاً، شي س ػػد   طاعػػة   إف كػػاف   قيػػاـ 
، س ػػدل كأنػػه  سعػػارؾ مػػو رهػػهش أو   قػػرلت انذكػػار، وهعػػدها وب مػػه هػػالء مػػر    ،القػػرآف

و بػدأ   إذل نلقه، شيقػوؿ: ؼبػاذا أان ت عػل معػي كػذا   شػأان أعمػل كػذا وكػذا،  و اكو   
 لػس لسعػرؼ ش ػل   وتقاهػل هػذل هس  له لػس ال تُعدم ما عم ودلَِ  والعياذ لهلل، عدِّ ما  عمله
ش نػػاؾ ُأانس  تعػػدم مػػا قدمسػػه هلل وال تعػػرؼ هػػل نلػػَت هػػه القبػػوؿ أـ رُدَّ   وع ػػس، عليػػس، هػػل 

ننػه دل  ُػرد العمػل وعػه صػاهبه، اعببػاؿ، شس ػرب اؼبال كػة هبػذا أعماٌؿ أمثاؿ كثَتوف  عملوف 
 .هذلس وعه   

 شرطُت:  ال هد مرانعماؿ عند  قبوؿ كي نناؿ ول
 أهػػواء شػػال  كػػوف شيػػه ماػػامو دنيو ػػة، وال ،الاػػرط انوؿ: أف  كػػوف العمػػل نالصػػاً هلل

 ن سانية، وال دنيا دنية.
 الارط الثان: أف  كوف العمل مواشق لارع   الذي أنزله على هبيبه ومصػا ال، شػال

                                                           
 مسند أضبد عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٕٔ
 مع   الا ان عر طارؽ هر شر س هنع هللا يضر ٕٕ
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  لعمػل  وهعػد ذلػس القبػوؿ علػػى  : هػد أف أعػرؼ مػا هػذا ا                         
 .كر شيكوف  بحانه وتعاذل  القبوؿ هيد مر  قوؿ للايء اؼبا دة ٕٚ)

اً ن ي ػػػاً، ولػػػيا هػػػالًءا لنػػػا صباعػػػة اؼبػػػؤمنُت  كػػػوف مسَّػػػ  مسحػػػاف او يبسحننػػػا،  و  
   شمػاذا قػاؿ لػه  ،  ىانَعػشد داً، شالرعل اؼبػؤدب أبدب                  (ٖٛ دل  اننبيػاء

وع ػػال انهػػل  ،واهسػػار شيػػه انطبػػاء ،عاػػرة  ػػنة مر  ػػاً  أصػػاهٍت الُ ػػر مػػو أنػػه نػػلَّ شبػػاف  ُقػػل:
  وانقارب أصبعُت، ومو ذلػس دل  ُقػل: ريب إن نػزؿ يب الُ ػر، ولكػر قػاؿ:                

  ، ولكر قاؿ: شاش ٍتودل  ُقل:                  (ٖٛ نف شػوَّض انمػر ؼبػوالل،  اننبياء
 .هذا هو اندب الذي  نبلي أف  كوف عليه العبد الصادؽ مو موالل 

 ػو ش ر ػد كػذا وكػذا مػر  ،  هعملػ     وـٍ مر انميـ أنه هسب  شال  وعد أهٌد منا أي
كػػواف، شمػػا الػػذي عملسػػه  عايػػس هػػال علِّػػة وال عمػػل، شقػػد رزقػػس اليبػػاف قبػػل أف تُوعػػد   ان

 .ش ذا ش ٌل مر    نت هىت تسسحق هذا اليباف  ال شيء،أ
هبَّ  إليس الااعات مر وػَت أف تُقػدِّـ شػيلاً غب ػرته، ش ػذل أمػوٌر  نبلػي أف  نسبػه إلي ػا 
صبوع اؼبؤمنُت شينهروف إذل اػبَت وال  ل الواصػل ؽبػ  مػر رب العػاؼبُت، و نهػروف إذل العيػوب 

   عند أي عمٍل  عملول إذل  .اليت تكسن  
مػر منػا ُ صػلي الصػالة وال ىبػرج شي ػا مػر هػػدا س ا تعػالوا كبا ػ  أن سػنا علػى الصػالة، 

شالاواول كل ا ال رب ر إال   الصالة، ولكنػه مػر رضبسػه ال أهد، إذل هنا س ا عر وعه موالل  
اؼب ػػ  أف   قبل ػػا،ة ، أو إذا ه ػػرت   ال اربػػبل ػػاوبا ػػبنا لل  ػػل، إذا ه ػػرت    ػػ دة  ق

ػػ  اؼبػػوذل علػػى السمػػاـ،  ػػر   تكبػػَتة الهػػراـ وب  ،وهعػػد ذلػػس  س ػػاوز عػػر اؼبػػؤمنُتوأنػػت تُعهِّ
مػر  فو نس ػو  ،مػر الصػالة فأصحاب ه رة النػ  اؼب ػذهُت اؼبػؤدهُت عنػدما  نس ػو كاف ولذلس  

   الس  ػػد   الليػػل هػػُت  ػػدي    سػػارعوف إذل ال ػػسل ار:                          
                       رؤ ة السقصَت  سسل روف مر   وف سسل ر  مر أي شيء )الذارميت

،  ػروا أن سػ   أهنػ  دل  عبػدوف   هػق عبادتػه، ودل  ػؤدوا العبػادات    طاعة العلػي الكبػَت 
 زته.ليق جبالله وك مي ه ومقاـ عكما  نبلي أف ت
ؼباذا  أ ر الصالة اليت لػيا  ،منا ر وؿ   أننا هعد كل صالة أف نسسل ر  وأ  اً علَّ 



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح انكهف111:117ري اَِبد )(                    رفغ 113 )                              : عالة اجلنخ وعالة ادلنخ      11

نسػسل ر   مػر قصػوران وتقصػَتان   أداة ششنسدارؾ هذا هعد الصػالة    شي ا قصوٌر وال تقصَت
 هذل الصالة هلل عل   ُعالل.
هعملػػه، وإمبػػا  سعػػرَّض  ى مػػوالل علػػ  بػػاهي اؼبػػؤمنُت هعملػػه، وال  ُػػِدؿشػػاؼبؤمر دا مػػاً ال 

   دا مػاً ل  ػل  ، وهبعػل قلبػه دا مػاً عػاهزاً صػاغباً لنػزوؿ عاػاء   وش ػػل  :        
                                             (٘ٛ ونا . 

  كهًبد اهللكهًبد اهلل
ًلا َأْعاُػػوانَ : لِيَػُ ػػودَ  قُػػػَرْ رٌ  الَػػتْ قَ : قَػػاؿَ  َعبَّػػاٍس، اهْػػرِ  َعػػرِ  : شَػَقػػاؿَ  الرَُّعػػَل، َهػػَذا َنْسػػَأؿُ  َشػػيػْ
   :تَػَعػػاذَل  اَّللَُّ  شَػػأَنْػَزؿَ  الػػرموِح، َعػػرِ  َشَسػػأَُلولُ : قَػػاؿَ  الػػرموِح، َعػػرِ  َ ػػُلولُ                     
                                           (ٛ٘ ُأوتِيَنا َكِثَتًا، ِعْلًما ُأوتِيَنا: قَاُلوا ،ال راء 
ػًرا ُأوِ َ  شَػَقػدْ  السػَّْورَاةَ  ُأوِ َ  َوَمرْ  السػَّْورَاةُ     :شَأُْنزِلَػتْ  َكثِػَتًا، َنيػْ                           

                  ِٖٕاْر َةَ  آِنرِ  ذَل إ. 
والبحػػػر  عػػػٍت كػػػل ميػػػال الػػػدنيا   احملياػػػات و  البحػػػار و  انهنػػػار و  البحػػػَتات و  

لػػيا كػػالـ   الػػذي نقػػرأل    ػػاور كانػػت كل ػػا مػػداداً أي هػػ اً تكسػػ    لػػوشعػػوؼ انرض، 
 :معان هذا الكالـ ولكر اؼبصحف

 نس ى ؽبا.شإف معان هذا الكالـ ال عد ؽبا وال هد ؽبا وال مُ 
هػػػذل انمػػػة أبف ععػػػل هػػػذل اؼبعػػػان تسنػػػزؿ   كػػػل انزمنػػػة وـبسلػػػف  وقػػػد أكػػػـر   

 .انمكنة حبس  هالة الزماف وأهل اؼبكاف مر آميت كساب الرضبر 
وإال دل  كػػر نهػػٍد مػػر هعػػدل أف  ُبػػُت هعػػد هيػػاف  ،هيػػاانً شػػاشياً  ولػػذلس دل  ُبينػػه النػػ  
   مػػػه  :لػػػذي علَّ وهػػػو ا ر ػػػوؿ  ، ور ػػػوؿ                         (ٖٔٔ النسػػػاء 

 ث أهػػػل زمانػػػه علػػػى قػػػدر مػػػا تسػػػسوعبه عقػػػوؽب ، وتػػػرؾ انمػػػر هعػػػد ذلػػػس لقػػػوؿ رهػػػه:كػػػاف وُبػػػدِّ 
                       (ٜٔ القيامة. 

قلػػوهب  مػػدد العلػػ  كيػػف  علػػى ألسػػنة العلمػػاء والُعرشػػاء واغبُكمػػاء الػػذ ر  سنػػزَّؿ علػػى 
                                                           

 اهر هبافعامو الًتمذي و  ٖٕ
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   الؽبي واؼبعان القرآنية مر لب:                        (ٕٕٛ البقرة. 
وبساعػه الػزمر الػذي مػا حبس   شالس ا َت كل ا تنزالٍت على أهل ا مر العلي الكبَت 

 لػػذلس أع ػػ  مػػر عصػػبية الػػبعحل عنػػدما  سػػموذ ر  عياػػوف هيػػن  ، و هػػو شيػػه، وهرعالػػه الػػ
أتيػػَت أ ػػر يقػػوؿ لػػه: مػػر ش ،أف ال  سعػػارض مػػو شػػر عة   الس سػػَتوشػػرط  ،ت سػػَتاً لكسػػاب  
ر قبل كاف ومر  ، هر كثَتاإال ت سَت  ال  ص هه  ومر أي كساب     وهػل ت سػَت اهػر كثػَت ُ سِّ

كػل زمػاف لػه رعالػه، وكػل زمػاف لػه علمػاؤل، وكػل زمػاف لػه َت صاحل لكل زماف ومكاف    هر كثا
   الذ ر  قوؿ شػي    :ور سه                   :أي علػ  الكسػاب                  

       (ٖٕ شاطر. 
أو  ،شمعان القػرآف ال  سػسايو أهػٌد مػر انولػُت وال ارنػر ر هصػرها   هيػاٍف لللسػاف

 دبا  ارح   هه صدرل. هقلٍ    قرطاٍس أو   كساب، وإمبا الكل  قوؿ على قدرل
هػو أصػالً مػر اؼبلػرب وإف كػاف و  ، أضبػد هػر إدر ػا ي ػيدوُروي   هذا ا اؿ أف 

ؿ البيػػػت، نف آؿ البيػػػت أميـ الدولػػػة انمو ػػػة والدولػػػة العبا ػػػية هرهػػػوا إذل انطػػػراؼ، مػػػر آ
عػاء و هعيػداً عػر اػبُل ػاء وشػأهن ، لإلعحاؼ الذي هصل ؽبػ ، شكثػٌَت مػن   هػرب إذل اؼبلػرب 

  عولػة  ،   عػادوذهػ  هعػد ذلػس إذل مكػة واؼبد نػة وا ػسقرَّ شي مػا شػًتة ،هعد ذلس إذل مصر
إذل هالد السوداف ومصر،   عاد إذل مكة واؼبد نة،   أُمر أف  سوعَّه إذل الػيمر وأف  بقػى شي ػا 

 ويروبه الزاهر   رهوع ا قا ٌ  إذل ارف. ،زُهيد هىت  لقى  ، شمات   مد نة
وقلػػُت مي ر ػػوؿ   مب أتقػػرَّب إذل     ا الرعػػل العهػػي  الػػذي قػػاؿ: رأ ػػُت النػػ  هػػذ

 .قاؿ: للقرآف، شردَّد ا  الاثً وردَّ عليَّ  الاثً: للقرآف
رد ان ا ي للصاغبُت وانكاهر والعارشُت انماعد   كل زماٍف ومكاف، الوِ شالقرآف هو 

 :  ر قوله
ٌٴ  }} ٌٴأځؾڃكٳ َٻ  عٴبٳادٳ٠ٹعٴبٳادٳ٠ٹ  أځؾڃكٳ َٻأڂ ِٕ  قٹسٳا٤ٳ٠ڂقٹسٳا٤ٳ٠ڂ  تٹٞتٹٞأڂ ِٕايڃكڂسٵآ ""{{  ايڃكڂسٵآ

ٕٕٗٗ
  

هػػذا الرعػػل صػػلَّى أبصػػحاهه ال  ػػر  ومػػاً وعلػػا  اػػرح ؽبػػ  علػػى مػػا أذكػػر آميت  ػػورة 

                                                           
 شع  اليباف للبي قي ومسند الا اب عر النعماف هر هاَتهنع هللا يضر ٕٗ
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الُ ػػحى، ونػػلَّ إذل أف هػػاف وقػػت اله ػػر، شصػػلوا اله ػػر   عػػاود الاػػرح والس سػػَت إذل وقػػت 
 ،الػػث كػػذلسواليػػـو الث ػواليػػـو الثػػان كذلكػػ ،ومػػر اؼبلػػرب إذل العاػػاء ،إذل اؼبلػػرب  العصػػر، 

دَّث أتػى جبد ػد دل  سػمعول مػر قبػل، وال  ُعيد كالماً قاله، وال أي  حبرٍؼ  عيدل، ولكر كلما رب
وهعد اليـو الثالث قاؿ ؽبػ : و  لػو أطػاؿ     ُعمػري وأعمػارك  وهقينػا   مويػعنا هػذا إذل 

ر هذل ارميت ما َأعدُت كالمًا قلسه قط    .قياـ الساعة وأان أُشسِّ
             أ ػػر  لػػًتؼ هػػؤالء  مػػر البحػػور، وهػػي قولػػه تعػػاذل:مػػر 

       :أي معان هذل الكلمات                ومرًة ُأنرى  قوؿ
   آ ػػة ُأنػػرى:                               (ٕٚ لػػو أف شػػ ر انرض كلػػه  عػػٍت  لقمػػاف

  صػػنعنا منػػه أقالمػػاً:                                                  (ٕٚ لقمػػاف 
أف  نا ػ  الكػالـ اؼبقػاـ وال ىبػالف الاػػرع  انمػرمعػان كلمػات   ال تن ػد أهػداً، وكػل مػا   

 ه اغببي  اؼبصا ى عليه أش ل الصالة وأمت السالـ.الار ف الذي عاء ه

  رُغري يقبٍَ انمشآٌ ورالورهرُغري يقبٍَ انمشآٌ ورالوره
هاػػػرٍح ؼبعػػػان القػػػرآف علػػػى  هػػػذا مسػػػاح لكػػػل مػػػؤمر، هػػػل أف كػػػل مػػػؤمٍر نصَّػػػه   و 

قدرل، صحي  أف الرعػل العػادي ال  كػوف كالرعػل العػادل اعبليػل، شكػٌل لػه شػرٌح    مػه، وكػٌل 
    : لػػه ش ػػٌ    كسػػاب  ،  ػػر قػػوؿ                          دل  ُقػػل للػػسالوة، ولكػػر

  للسػػػذُكر والتعػػػاظ والعسبػػػار: "  لِلػػػذِّْكرِ  " قػػػاؿ:              (ٔٚ ػػػل مػػػر دل  ُقػػػل: ش القمػػػر 
مكػاٍف أو  أي مسػل  وب ػر   أيشأف   قَّه و سدهَّر معان هذا الكالـ، دذل، ننه  ر د ؼبر  سلو 

ش ػػالً مػػر  قػػرآف مويػػٍو  قػػرأ شيػػه القػػرآف ذبػػد لػػه ش مػػاً   آميت الػػرضبر أيتيػػه مػػر ُمنػػزؿ ال
 :دقة صنعة اؼبلس العالـ على وهذا  دؿ  ،تس اوت انش اـ ، و 

  وفاااٍ كااا   اااٍع لاااه هللاَاااخ  وفاااٍ كااا   اااٍع لاااه هللاَاااخ  

  

  رااااادر علاااااً أناااااه الىاحااااادُ رااااادر علاااااً أناااااه الىاحااااادُ 

عة عد ػػدة ؽبػػا شكلنػػا لسػػنا هصػػمة واهػػدة، شػػال  وعػػد مصػػنٌو   الوعػػود ىُبػػرج كػػل ه ػػا  
، مصػػنو السػػيارات ال  لػػَت اؼبود ػػل إال هعػػد  ػػنة، هصػػمة شر ػػدة إال مصػػنو واعػػد الوعػػود 

ك  مصنو ارف لنسػاج النسػاف لكر  ، والسلي ز وانت تسلَت هعد عدَّة  نوات لُيلَت نط النساج
ال واهػد   وقػت وكل مصنو من   هػىت لػو أنػس  إ نػُت معػاً  ،  الوعود  أرهعة مليارات تقر باً 
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   هذا  شمار دة   كل أهواله و  كل أطوارل،  كوان مثل هع  ما، شكل واهد له هصمة ش
                           (ٛٛ إتقاف    النمل. 

وتػػذوؽ   معػػان هػػذا الكػػالـ الػػذي نػػزؿ هػػه انمػػُت  ،لػػه ش ػػٌ    كسػػاب   إنسػػافشكػػل 
، هػػىت أننػػا   اغبػػ  نػػرى ع بػػاً، نػػرى ُأانس عػػاءوا مػػر أشر قيػػا ع  ػػل علػػى  ػػيدان ر ػػوؿ  

نػػرال  قػػرأ و بكػػي والػػدموع شهرشػػاً واهػػداً عرهيػػاً، ويبسػػس لؼبصػػحف أهػػده  وآ ػػيا وال  ػػسكل  
هػػىت للػػَت النػػاطق    ػػ   ، وهػػذا مػػر تيسػػَت العلػػي الكبػػَت، دليػػل علػػى أنػػه  ،من مػػرة مػػر عينيػػه
ر   لؼبؤمنُت إذل  ـو الد ر.   مر ، عنا ة اته  له ناق كلمللعرهية  ُيسِّ

ػػػر وا ػػػو معػػػان كػػػالـ   علػػػى كػػػالـ ولػػػذلس ال  نبلػػػي ؼبسػػػل  أف وبَُ  ، أهػػػد اؼب سػػػر ر ِّ
ؼبػػػا  ػػػألوا الاػػػي  ت سػػػَتاً للقػػػرآف، و أكثػػػر مػػػر طبسػػُت أو  ػػػسُت هنػػػاؾ شػػنحر   عصػػػران هػػػذا 

عر القرآف، لكر لػو قلػت  الاعراوي: هل هذا ت سَتؾ  قاؿ: هذا ليا هس سَت إنه نواطري
إنسػاف و ُعاػي لكػل  ،رل  ت سَت شمعٌت هذا ال  وعد ت سَت وَتل، لكر هذل نواطر منح ػا 

 :و عة كلمات       كساب  ، لنعرؼ  عة   نواطر
                                   

      . 

    خظىطُزهخظىطُزه
أف نكػػوف  واؼبػػراد ر واؼبخَلصػػُت الػػذ ر نرعػػوعػػر اؼبقػػرهُت واحملبػػوهُت    هػػدَّث   

 :من   أصبعُت
  شانولوف ُطالٌَّب لل نة

 .. وارنروف طالٌَّب لوعه   
اؼبنػػػة الُعهمػػػى هػػػي النهػػػر إذل وعػػػه   وشػػػرٌؽ كبػػػٌَت هػػػُت طػػػالب اعبنػػػة وطػػػالب اؼبنػػػة، و 

 ؽب : قوؿ أمر   الن  أف هؤالء و  بحانه وتعاذل، 
                : 



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح انكهف111:117ري اَِبد )(                    رفغ 117 )                              : عالة اجلنخ وعالة ادلنخ      11

   هنا ة الن اميتقدرك  كلك  مر هدء البدء إذل ه، لكر أان أان هاٌر واهد
  مر الذي قاؿ هذا
، وكػػاف  السػػيدة هليمػػة السػػعيد ةعنػػدما كػػاف عنػػد مريػػعسه ذلػػس هػػو الػػذي قػػاؿ 

عمرل أرهو  ػنوات، وهباػت اؼبال كػة عليػه وهػو مػو إنوتػه   رعػي اللػن ، وأيػ عول وشػقموا 
، ونسمول خبػامت ربػصدرل إذل عانسه، وأنرعوا قلبه وويعول   طسٍت و  ار شيػه وسلول دباء زمـز

 انهصار،   ردمول إذل هالسه، واغبد ث ماذا  قوؿ  وانسب وا:
ٓٹٞثٴثٴ  }} ٍِ ، ايَّرٹٟ غٳلٻ بٳڀڃ ٚٻ ٍٳ يٹٮځ ٓٹِٞٻ قځا ٍِ ، ايَّرٹٟ غٳلٻ بٳڀڃ ٚٻ ٍٳ يٹٮځ ٘ٴ  ِٻ قځا ْٵ ٘ٴِش ْٵ ٔٵ  بٹعٳػٳسٳ٠ٺبٹعٳػٳسٳ٠ٺ  ِش ٔٵَٹ ٘ٹ،  َٹ َٻتٹ ٘ٹ،أڂ َٻتٹ ْٴْٛٹٞ  أڂ ٛٳشٳ ْٴْٛٹٞؾځ ٛٳشٳ ِٵ  ؾځ ِٗ ِٵبٹ ِٗ ِٵ،  بٹ ٗٴ ِٵ،ؾځسٳدٳحٵتٴ ٗٴ ِٻ  ؾځسٳدٳحٵتٴ ِٻثٴ   ثٴ

ٍٳ ٍٳقځا ٘ٴ: : قځا ْٵ ٘ٴِش ْٵ ُٹا٥ٳ١ٺ  ِش ُٹا٥ٳ١ٺبٹ ٔٵ  بٹ ٔٵَٹ ٘ٹ،  َٹ َٻتٹ ٘ٹ،أڂ َٻتٹ ٛٳشٳْٴْٛٹٞ  أڂ ٛٳشٳْٴْٛٹٞؾځ ِٵ  ؾځ ِٗ ِٵبٹ ِٗ ِٵ،  بٹ ٗٴ ِٵ،ؾځسٳدٳحٵتٴ ٗٴ ِٻ  ؾځسٳدٳحٵتٴ ِٻثٴ ٍٳ  ثٴ ٍٳقځا ٘ٴ: : قځا ْٵ ٘ٴِش ْٵ ـٺ  ِش ـٺبٹأځيڃ ٔٵ  بٹأځيڃ ٔٵَٹ ٘ٹ،  َٹ َٻتٹ ٘ٹ،أڂ َٻتٹ   أڂ

ْٴْٛٹٞ ٛٳشٳ ْٴْٛٹٞؾځ ٛٳشٳ ِٵ  ؾځ ِٗ ِٵبٹ ِٗ ِٵ،  بٹ ٗٴ ِٵ،ؾځسٳدٳحٵتٴ ٗٴ ٍٳ  ؾځسٳدٳحٵتٴ ٍٳؾځكځا ٙٴ،: : ؾځكځا ٙٴ،دٳعٴٛ ٛٵ  دٳعٴٛ ًځ ٛٵؾځ ًځ ٙٴ  ؾځ ُٴٛ ْٵتٴ ٙٴٚٳشٳ ُٴٛ ْٵتٴ ٘ٹ  ٚٳشٳ َٻتٹ ٘ٹبٹأڂ َٻتٹ ٗٳا  بٹأڂ ًِّ ٗٳانڂ ًِّ ِٵ  نڂ ٗٴ ِٵيځسٳدٳحٳ ٗٴ {{  يځسٳدٳحٳ
ٕٕ٘٘

  

 شماذا  ساوي 
  انمة كل ا

 ،مػػثلك  وهػػذا اؼبعػػٌت الوايػػ    ار ػػة، ولػػيا كمػػا  قػػوؿ هعػػحل اعبُ َّػػاؿ: أف لػػه عينػػُت
 لػػه نصوصػػية نصَّػػه هبػػا ربننػػه كانػػت  ،لػػيا مثلنػػا   هػػذل اغبػػواسهػػو  ... وأذنػػُت مػػثلك 

، ولػػذلس كػػاف إذا ماػػى ال  ُػػرى لػػه نػػٌل، هػػل ، شهػػاهرل كػػاف نػػور، ولطنػػه كػػاف نػػورال  ػػة 
 النور.الذي ليا له نل هو و  ال،  وعد أهٌد منا ليا له نل 

إ٫ نتإ  إ٫ نتإ    ))َتا َػتٝٓا َتع زضتٍٛ اهلل     ))َتا َػتٝٓا َتع زضتٍٛ اهلل      : كما  قوؿ عمػر هػر اػباػاب  كاف و 

بتتني ٜتدٟ حكتست٘ إ٫ ٚنتإ أع٬ْتا نتؿتاڄ َتتع      بتتني ٜتدٟ حكتست٘ إ٫ ٚنتإ أع٬ْتا نتؿتاڄ َتتع        أطٛيٓتا َُٗتا نتإ طٛيٓتا، ٫ٚ دًطتٓا     أطٛيٓتا َُٗتا نتإ طٛيٓتا، ٫ٚ دًطتٓا     

ٛٿْا(( ٛٿْا((عٴً وهو   الدنيا شيه أوصاؼ اعبنة اليت  ػنكوف شي ػا، شأهػل اعبنػة لػيا ؽبػ   وكاف ، ، عٴً
 : قاؿ وإمبا كماش الت 

ُٳا  }} ْٻ ُٳاِإ ْٻ ٕٴ  ِإ ٕٴٜٳهڂٛ ُٹطٵوٹ  نځسٳغٵِحنځسٳغٵِح  ٚٳزٳغٵحٶاٚٳزٳغٵحٶا  دٴػٳا٤ٶ،دٴػٳا٤ٶ،  ذٳيٹوځذٳيٹوځ  ٜٳهڂٛ ُٹطٵوٹايڃ {{  ايڃ
2626

  

وأي  مػػر  بحػث عنػػه شيماػي علػػى  شكػػاف عنػدما يباػػي   شػارعٍ ،  كػػاف هالػههػذا  و 
                                                           

 در   الا ي والار عة لآلعري عر شداد هر أوس هنع هللا يضر ٕ٘
 مسند أضبد والا ان عر عاهر هنع هللا يضر ٕٙ
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 .ماى   هذا اؼبويوشيعرؼ أنه  ،إ ر را حسه
، وكػاف إذا انـ اشػسدَّ عرقػه، شا ػسيقا ذات مػرٍة  وكاف  قيل عند السيدة أـ  ػلي 
 وإذا هبا انذ عرقه دبناد ل، شقاؿ ؽبا:

ّٻ  ٜٳاٜٳا  }} ّٻأڂ ٍِ،  أڂ ٝٵ ًځ ٍِ،ضٴ ٝٵ ًځ ٓٳعٹنيٳ؟،  ايَّرٹٟايَّرٹٟ  ٖٳرٳاٖٳرٳا  َٳاَٳا  ضٴ ٓٳعٹنيٳ؟،تٳؿٵ ٘ٴ  قڂوځ،قڂوځ،عٳسٳعٳسٳ  ٖٳرٳاٖٳرٳا: : قځايځتٵقځايځتٵ  تٳؿٵ ًڂ ٘ٴْٳذٵعٳ ًڂ ٓٳا،  ؾٹٞؾٹٞ  ْٳذٵعٳ ٓٳا،طٹٝبٹ ٛٳ  طٹٝبٹ ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ ٔٵ  ٚٳ ٔٵَٹ   َٹ

ٝٳبٹ ٝٳبٹأځطڃ {{  ايڀِّٝبٹايڀِّٝبٹ  أځطڃ
ٕٕٚٚ

  

شيصػػَت طيبػػاً  عليػػه قاػػرات مػػر هػػذا العػػرؽ عػػٍت الايػػ  الػػذي را حسػػه وػػَت ن َّػػاذة ن ػػو 
 ن َّاذاَ، وعاءل رعٌل أنصاري شقاؿ:

ٍٳ  ٜٳاٜٳا  }} ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايَّ ْٿٞ  ايَّ ْٿِٞإ ٚٻدٵتٴ  ِإ ٚٻدٵتٴشٳ ٓٳتٹٞ  شٳ ٓٳتٹٞابٵ ْٿٞ  ابٵ ْٿٞٚٳِإ ٕٵ  أڂحٹبټأڂحٹبټ  ٚٳِإ ٕٵأځ ٓٹٞ  أځ ٓٳ ٓٹٞتٴعٹٝ ٓٳ ٞٵ٤ٺبٹبٹ  تٴعٹٝ ٞٵ٤ٺػٳ ٓٵدٹٟ  َٳاَٳا    ::ؾكاٍ ؾكاٍ ، ، ػٳ ٓٵدٹٟعٹ   عٹ

ٔٵ ٔٵَٹ ٞٵ٤ٺ،  َٹ ٞٵ٤ٺ،غٳ ٔٵ  غٳ ٔٵٚٳيځهٹ ٕٳ  ِإذٳاِإذٳا  ٚٳيځهٹ ٕٳنځا ٍٳ  غځدٶاغځدٶا  نځا ٍٳؾځتٳعٳا ٓٹٞ  ؾځتٳعٳا ٓٹٞؾځذٹ٦ٵ ٜٳ١څ  غٳذٳٍس،غٳذٳٍس،  ٚٳعٴٛدٹٚٳعٴٛدٹ  ايسٻأڃِعايسٻأڃِع  ٚٳاضٹعٳ١ٹٚٳاضٹعٳ١ٹ  بٹكځازٴٚزٳ٠ٺبٹكځازٴٚزٳ٠ٺ  ؾځذٹ٦ٵ ٜٳ١څٚٳآ   ٚٳآ

ٓٹٞ ٝٵ ٓٹٞبٳ ٝٵ ٓٳوځ  بٳ ٝٵ ٓٳوځٚٳبٳ ٝٵ ٕٵ  ٚٳبٳ ٕٵأځ ـٳ  أځ ـٳأځدٹٝ ٝٳ١ځ  أځدٹٝ ٝٳ١ځْٳاحٹ ٍٳ  ايڃبٳابٹ،ايڃبٳابٹ،  ْٳاحٹ ٍٳقځا ٙٴ: : قځا ٙٴؾځأځتٳا   غٳذٳٍس،غٳذٳٍس،  ٚٳعٳٛدٹٚٳعٳٛدٹ  ايسٻأڃِعايسٻأڃِع  ٚٳاضٹعٳ١ٹٚٳاضٹعٳ١ٹ  بٹكځازٴٚزٳ٠ٺبٹكځازٴٚزٳ٠ٺ  ؾځأځتٳا

ٌٳ ٌٳؾځذٳعٳ ٔٵ  ايڃعٹسٵمٳايڃعٹسٵمٳ  ٜٳطٵًڂتٴٜٳطٵًڂتٴ  ؾځذٳعٳ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٝٵ ٘ٹذٹزٳاعٳ ٝٵ َٵتٳٮځتٹ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ذٹزٳاعٳ َٵتٳٮځتٹا ٍٳ  ايڃكځازٴٚزٳ٠ڂ،ايڃكځازٴٚزٳ٠ڂ،  ا ٍٳؾځكځا َٴسٵ  خٴرٵ،خٴرٵ،  ::ؾځكځا َٴسٵٚٳأڃ ٓٵتٳوځ  ٚٳأڃ ٓٵتٳوځبٹ   ِإذٳاِإذٳا  بٹ

ٕٵ  أځزٳادٳتٵأځزٳادٳتٵ ٕٵأځ ٕٵ  تٳڀځٝٻبٳتٳڀځٝٻبٳ  أځ ٕٵأځ ُٹظٳ  أځ ُٹظٳتٳػٵ ٘ٹ،  ٚٳتڀځٝٻبٳٚٳتڀځٝٻبٳ  ايڃكځازٴٚزٳ٠ٹايڃكځازٴٚزٳ٠ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃعٴٛدٳايڃعٴٛدٳ  ٖٳرٳاٖٳرٳا  تٳػٵ ٘ٹ،بٹ ٍٳ  بٹ ٍٳقځا   ِإذٳاِإذٳا  ؾځهځاْٳتٵؾځهځاْٳتٵ: : قځا

ٝٻبٳتٵ ٝٻبٳتٵتٳڀځ ِٻ  تٳڀځ ِٻغٳ ٌٴ  غٳ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٓٳ١ٹ  أځ ُٳدٹٜ ٓٳ١ٹايڃ ُٳدٹٜ ُټٛا  ايڀِّٝبٹ،ايڀِّٝبٹ،  ذٳيٹوځذٳيٹوځ  زٳا٥ٹحٳ١ځزٳا٥ٹحٳ١ځ  ايڃ ُټٛاؾځطٴ ٝٵتٳ  ؾځطٴ ٝٵتٳبٳ ٝٻبٹنيٳ  بٳ ُٴڀځ ٝٻبٹنيٳايڃ ُٴڀځ {{  ايڃ
ٕٕٛٛ

  

  قوؿ   أهد أتباعه: ذا كاف إو 
ٛٵ  }} ٛٵيځ ٕٳ  يځ ٕٳٚٴِش ٕٴ  ٚٴِش ٕٴِإميٳا ِٕ  َٳعٳَٳعٳ  بٳهڃٍسبٳهڃٍس  أځبٹٞأځبٹٞ  ِإميٳا ِِٕإميٳا ٓٻاِع  ِإميٳا ٓٻاِعاي ٕٴ  يځسٳدٳحٳيځسٳدٳحٳ  اي ٕٴِإميٳا {{بٳهڃٍس بٳهڃٍس   أځبٹٞأځبٹٞ  ِإميٳا

ٕٜٕٜ
  

   اً إذ   شما للك  هر وؿ        صبيعػاً دبػا  ناسػاو ل  البار ة، لكر دب ػرد ليا
 .    ية اليت أمدل هبا مر العااءات الؽبية والس  الت الرلنية والن حات القد همع

                  ان ر ػوؿ   ووػَتل هو ال اصل هُت  ػيد شالوهي
 .          مر عباد  : 

                                                           
 البي قي والا ان عر أنا هنع هللا يضر ٕٚ
 مع   الا ان عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٕٛ
 ال وا د ا موعة للاوكان ٜٕ



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح انكهف111:117ري اَِبد )(                    رفغ 119 )                              : عالة اجلنخ وعالة ادلنخ      11

  نمبء اهللنمبء اهلل
            قاؿ لنا:      وهذا وَت الذي  رعو اعبنػة، شاعبنػة للػذ ر

آمنوا وعملوا الصػاغبات، أمػا طُػالَّب الوعػه وهػو لقػاء  ، أو وعػه  ، أو مقاهلػة   والنهػر 
   :كػاف  ُػرد أف وبهػى هػػه، شمر  إليه  ـو هبمو اػبلق ليوـٍ ال ر   شي                 

        ( شعليػػػػػػػػه هػػػػػػػػػ  القيامػػػػػػػة                     
          رؾ اػب يع اٌد أ ا ي   السا ر مر الا. 

  اخلالص ثبإلخالصاخلالص ثبإلخالص
  عنػػا منػػػه ه  ػػل   وإكػػػراـ  : نر  -واغبمػػػد هلل  -شالاػػرؾ الهػػػاهر كلنػػا        

                                    (ٕ٘ٚ ش و الذي أنرعنا منػه ه  ػله  البقرة
 الكثَتة إذل نور السوهيد واليباف والقرآف. مر نلمات الارؾ ، أنرعناومنِّه وعودل وكرمه

وهػي مداومػة النػالص    هػد أف  الهػا مالههػًة طيبػة، لكر الذي  رعو وعػه   ال
ُشػػ رة وال رميء وال ظُبعػػة وال أعػػراً  بلػػي هعملػػه إال ريػػال، شػػال  الػػ  عملػػه لوعػػه  ،  عػػٍت ال 

 د ث القد ي:نف    قوؿ   اغب ،عاعاًل دنيوميً مر هذا أو ذاؾ
ْٳا  }} ْٳاأځ ٓٳ٢  أځ ٓٳ٢أځغڃ ِٔ  ايػټسٳنځا٤ٹايػټسٳنځا٤ٹ  أځغڃ ِٔعٳ ٔٵ  ايػٿسٵىٹ،ايػٿسٵىٹ،  عٳ ٔٵَٳ ٌٳ  َٳ ُٹ ٌٳعٳ ُٹ ُٳ٬  عٳ ُٳ٬عٳ ٘ٹ  أځغٵسٳىځأځغٵسٳىځ  عٳ ٘ٹؾٹٝ ٝٵِسٟ  َٳعٹَٞٳعٹٞ  ؾٹٝ ٝٵِسٟغځ ٘ٴ  غځ ٘ٴتٳسٳنڃتٴ ٘ٴ  تٳسٳنڃتٴ ٘ٴٚٳغٹسٵنځ {{  ٚٳغٹسٵنځ

ٖٖٓٓ
  

   أهل هذا اؼبقاـ و  صبيو أهل ال الـ: ولذلس قاؿ 
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٛٳفٳ  ِإ ٛٳفٳأځخٵ ِٴ  أځخٳافٴأځخٳافٴ  َٳاَٳا  أځخٵ ٝٵهڂ ًځ ِٴعٳ ٝٵهڂ ًځ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ا٭ځؾٵػٳسٴ،ا٭ځؾٵػٳسٴ،  ايػٿسٵىڂايػٿسٵىڂ  عٳ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايًَّ َٳا  ايًَّ َٳاٚٳ   ايػٿسٵىڂايػٿسٵىڂ  ٚٳ

ٍٳ  ا٭ځؾٵػٳسٴ؟ا٭ځؾٵػٳسٴ؟ ٍٳقځا ٜٳا٤ٴ:  :  قځا ٜٳا٤ٴايسٿ {{  ايسٿ
ٖٖٔٔ

  

ه  اله ور والُاػ رة والُسػمعة وأف  كػوف لػه منزلػًة عنػد اػبلػق أو وعاهػٌة هػُت النػاس، 
 نف اؼبؤمر السقي النقي ال  بلي هعمله إال وعه موالل علَّ   ُعالل.

وذبليػات   عػل  ،ومؤانسات   ،  ومالط ات ،مر  ُرد أف وبهى دبواع ات   اً إذ
                                                           

 صحي  مسل  واهر ماعة عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٖٓ
 مع   الا ان عر راشو هر ند   اننصاري هنع هللا يضر ٖٔ
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 قػف دا مػاً  ؛  عالل، وأف وبهى دبن    الؽبيػة الػيت  ُعاي ػا و ُ ي ػ ا علػى أهػل اػبصوصػية
 وال  عمل عماًل إال وقصدل وعه     هذا العمل. ،عند أعساب العبود ة

   شأهػػل مقػػاـ العمػػػل هلل قػػاؿ شػػي       القػػػرآف:                          
            (ٕٛوهػػ  كػػانوا أهػػل الُصػػ َّة وهػػ  ناصػػة اػباصػػة مػػو  ،وهػػذا للخاصَّػػة  لك ػػفا

 .كل عمل   طلباً الهسلاء وعه   كاف  ر وؿ  ، و 
  وارنر ر انقل   اؼبقاـ:                        (ٔٙ الس دة : 

   مر النار وطمعاً   اعبنة نوشاً 
  وهذل منزلة وهذل منزلة ،ش ذا مقاـ وهذا مقاـ

هػد أف ىبػاؼ مػر النػار و الػ   شاؼبنزلة انوذل لكل اؼبؤمنُت، ولعواـ اؼبسلمُت، شػال -
 و ُػلِّ    الال  للعمل للحصوؿ على عنة العز ز الل ار.

الػدرعات الُعلػى عنػد  لكر مػر  ُػرد أف  كػوف مػر اؼبقػرهُت و ُػرد أف  كػوف مػر أهػل -
 رب العاؼبُت ش ذل رتبة الهساف:

ٕٴاِٱاِٱ  }} ٕٴحٵطٳا ٕٵ  حٵطٳا ٕٵأځ ٘ٳ  تٳعٵبٴدٳتٳعٵبٴدٳ  أځ ٘ٳايًَّ ًَّ ٙٴ،  نځأځْٻوځنځأځْٻوځ  اي ٙٴ،تٳسٳا ٕٵ  تٳسٳا ٕٵؾځِإ ِٵ  ؾځِإ ِٵيځ ٔٵ  يځ ٔٵتٳهڂ ٙٴ  تٳهڂ ٙٴتٳسٳا ٘ٴ  تٳسٳا ْٻ ٘ٴؾځِإ ْٻ {{ٜٳسٳاىځ ٜٳسٳاىځ   ؾځِإ
ٖٕٖٕ

  

 :شيكوف عمله نالصاً لوعه   

  ال  ر د هه شيلاً مر البار  -

  وال مر اغب ر  -

  وال مر النا وال مر اعبر -

:تعاذل قاؿ    كر كماول    الماـ عليٍّ
                                              (ٜ النساف. 

شيكػوف  ، بلي مر الناس أف  عهمول و كرمول مر أعل هذا العمػل النساف عٍت لو أف 
ورُبسػر  ،ف تُقدمه وتلسما منه الػدعاءشيه شا بة مر الارؾ، ولو  بلي مر الناس أهذا العمل 

                                                           
 البخاري ومسل  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٕٖ
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 ،شي ػرح هػذلس ،عليػس وقلػَت كػذا وكػذا   له الثناء على انداء و قولوف له: أنت اليػـو شػس 
   ؿُبػػذراً:  ال تػػزاؿ عنػػدل شػػا بة مػػر الاػػرؾ اػب ػػي، وهػػؤالء الػػذ ر  قػػوؿ شػػي   شػػ         

                         (ٔٓٙ انكثر ة عنده  هذل اغبالة ننه  بلي الناس.  و ف 
ْٿٞ  }} ٌٷ إىل زضٍٛ اهلل ٚقاٍ ي٘: ٜا زضٍٛ اهلل ِإ ٌٷ إىل زضٍٛ اهلل ٚقاٍ ي٘: ٜا زضٍٛ اهلل ِإْٿٞدا٤ زد ـٴ  دا٤ زد ـٴأځقٹ ـٳ  أځقٹ ٛٵقٹ ُٳ ـٳايڃ ٛٵقٹ ُٳ ٘ٳ  أڂِزٜدٴأڂِزٜدٴ  ايڃ ٘ٳٚٳدٵ ٘ٹ،  ٚٳدٵ ٘ٹ،ايًَّ   ٚٳأڂِزٜدٴٚٳأڂِزٜدٴ  ايًَّ

ٕٵ ٕٵأځ ٓٹٞ،  ٜٴسٳ٣ٳٜٴسٳ٣ٳ  أځ ٛٵطٹ ٓٹٞ،َٳ ٛٵطٹ ِٵ  َٳ ًځ ِٵؾځ ًځ ٘ٹ  ٜٳسٴدٻٜٳسٴدٻ  ؾځ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٍٴ  عٳ ٍٴزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ًَّ ٘ٹاي ًَّ ٘ٴ  ؾٳ٢َّؾٳ٢َّ  اي ٘ٴايًَّ ٘ٹ  ايًَّ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٘ٹ  عٳ ٘ٹٚٳآيٹ ِٳٚٳضٳٚٳضٳ  ٚٳآيٹ ِٳًَّ ٝٵ٦ٶا  ًَّ ٝٵ٦ٶاغٳ " "   ْٳصٳيځتٵ:ْٳصٳيځتٵ:  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  غٳ

ٔٵ ُٳ ٔٵؾځ ُٳ ٕٳ  ؾځ ٕٳنځا ٘ٹ  يٹكځا٤ٳيٹكځا٤ٳ  ٜٳسٵدٴٜٛٳسٵدٴٛ  نځا ٘ٹزٳبٿ ٌٵ  زٳبٿ ُٳ ٝٳعٵ ًڃ ٌٵؾځ ُٳ ٝٳعٵ ًڃ ُٳ٬  ؾځ ُٳ٬عٳ ٘ٹ  بٹعٹبٳادٳ٠ٹبٹعٹبٳادٳ٠ٹ  ٜٴػٵِسىڃٜٴػٵِسىڃ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ؾٳايٹحٶاؾٳايٹحٶا  عٳ ٘ٹزٳبٿ {{أځحٳدٶا أځحٳدٶا   زٳبٿ
ٖٖٖٖ
    

ومساهعػػػة الاػػػرع الاػػػر ف لينػػػاؿ القبػػػوؿ، شيكػػػوف  ،العمػػػل الصػػػاحل شػػػرطه النػػػالصش
اؼبا ػرة، شػال  سبػو ههػه هد مػر مساهعػة الاػر عة  النالص هلل ليناؿ القبوؿ، ومو النالص ال

  وال هوال:                                            شسكوف النية كل ا هلل. 
 .... أف نكوف مر أهل هذل ار ة نسأؿ   

 .... ع ه الكرميوأف هبملنا هبذل العنا ة، وأف هبعلنا فبر يُبسعوف للنهر إذل و 
 ... مقصدان وأف هبعل وعه   

 ... وريال  بحانه وتعاذل مالبنا
 ... وال هبعل للَتل  بحانه وتعاذل   قلوهنا نَػَ ساً وال أقل
 ... ونسأله  بحانه وتعاذل أف  رزقنا رُشقة هبيبه ومصا ال

 .... وأف  ُدنلنا   الصاغبُت الذ ر وصلوا إذل هذل الكماالت
 .... ى كل شيء قد ر، وللعاهة عد رإنه عل

ِٸ ِٸٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضً ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضً

                                                           
 اغباك    اؼبسسدرؾ والبي قي عر اهر عباس ريي   عن ما ٖٖ
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  ٔٔؤهم انىدؤهم انىد: : 1313
dddddddddddddddddd 

 ػرَّت انرواح دبػا شي ػا مػر عاػاء آ ٌة مر كساب   شرَّهت القلوب، وأهب ت انشلدة و 
 .ه رة الكرمي اؼبنع  ال ساح 

منػا شي ػا شػيلاً قلػػياًل، وأعاننػا عليػه ووشقنػا للقيػػاـ هػه لنيػل الريػا والُزل ػػى  طلػ    
والقػػر  لد ػػه، وععػػل عػػزاء ذلػػس عاػػاء ال  سػػسايو أهػػٌد عػػدَّل وال إهصػػاءل؛ ولػػو علػػا   

 ض واعبزاء.ؾبلا وأعاال   العمر إذل  ـو العر 
             : 

اليبػاف هعمػل الصػاغبات   كػل ارميت القرآنيػة، لػنعل  هكمػة  وكما ترْوف قرف   
 :هد ث نَت ال  ة 

  ايكًبايكًب  عًِعًِ  ؾأَاؾأَا  ، ، ايكًبايكًب  يفيف  ٚقسٚقس  َاَا  ٖٖٛٛ  ٚيهٔٚيهٔ  بايتحًٞبايتحًٞ  ٫ٚ٫ٚ  بايتُينبايتُين  اٱميإاٱميإ  يٝظيٝظ  }}

{{  آدّآدّ  بينبين  ع٢ًع٢ً  حذ١حذ١  ايًطإايًطإ  ٚعًِٚعًِ  ،،ايٓاؾعايٓاؾع  ؾايعًِؾايعًِ
ٕٕ

  

  ايكًتتبايكًتتب  يفيف  ٚقتتسٚقتتس  َتتاَتتا  ٚيهتتٔٚيهتتٔ  بتتايتُينبتتايتُين  اٱميتتإاٱميتتإ  يتتٝظيتتٝظ  )) : و قػػوؿ اغبسػػر البصػػري

ِ   قَٛاڄقَٛاڄ  إٕإٕ، ، ايعٌُايعٌُ  ٚؾدق٘ٚؾدق٘ ِ أيتتٗتٗ ٞ   أيتتٗتٗ ٞ أَتاْ ٔ   خسدتٛا خسدتٛا   حتت٢ حتت٢   املػؿتس٠ املػؿتس٠   أَتاْ ٔ َت   حطت١ٓ حطت١ٓ   ٫ٚ٫ٚ  ايتدْٝا ايتدْٝا   َت

((  ايعٌُايعٌُ  ٭حطٓٛا٭حطٓٛا  ايعٔايعٔ  أحطٓٛاأحطٓٛا  يٛيٛ  ٚنربٛاٚنربٛا  تعاىلتعاىل  بايًت٘بايًت٘  ايعٔايعٔ  حنطٔحنطٔ: : ٚقايٛاٚقايٛا  يتِٗ،يتِٗ،
ٖ
.  

ٝٻتتتأأ  ؾٗتتتٛؾٗتتتٛ  ٚا٫ٚا٫  ،،عُتتتٌعُتتتٌ  قازْتتت٘قازْتتت٘  َتتتاَتتتا  ايسدتتتا٤ايسدتتتا٤) ) : وقػػػاؿ هع ػػػ   ٝٻتتتَٓ ٝٻتتتٚا٭ٚا٭  ١١َٓ ٝٻتتتَٓ ٝٻتتت  ١١َٓ ٝٻتتتَٓ َٓ١١  ))،،  

 ، نف ال شا دة ترعى   اغبياة هدوف  عمل اغبياة شوا د لسعايل موعبة هى ذإ  موت ىأ
ولكػػر وكبػػر   رهػػاب أهبػػاب الصػػاغبُت نقػػف ، وهػػذل اؼبسػػألة ربسػػاج إذل إ  ػػاح كثػػَت
شػػإف   ، كُت والػراوبُت   ش ػل رب العػاؼبُت وق ػًة  سػَتة عنػد الاػالبُت واؼبر ػػد ر والسػال

  تبارؾ اظبه وتعاذل شأنه وال إله وَتل؛ مػر أقبػل عليػه هصػدؽ شػوراً لبَّػال، وشػس  لػه كػل كنػوز
                                                           

 ـٕٙٔٓ/ٜ/ٕٕهػ ٖٚٗٔمر ذي اغب ة  ٕٓرة البي اء اعبز  – اقلسه  - وهاج  ٔ
 موقوشاً. عر أنا هنع هللا يضر البخارى   درىبه ٕ
 .نرعه أهر أ  شيبه عر اغبسر مرشوعاً أ ٖ
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 ش له وعودل ونَتل وعااميل، ننه  بحانه وتعاذل وَعَد وال ىُبلف اؼبيعاد.
من ػا ارف اشػسكى شكمػا ناػسكي  -لكر آشػة هػذا العصػر، وردبػا تكػوف آشػة كػل عصػر 

اؼبُدَّعُت الػذ ر  ػدعوف  -من ا  ل نا الصاحل، كالاي  الاعران ووَتل مر أ مة وُش الء القـو 
هػػااًل، ووب هػػوف عػػر القػػـو قػػااًل، و زعُمػػوف ؼبػػر هػػوؽب  أهنػػ  مع ػػ  عاػػاٌء واعسبػػاء،  مػو   

ربػػلم   كػػل زمػػاف هينمػػا هػػ  قلػػوهب    اغبقيقػػة مػػر ش ػػل   ِنػػواء، وهػػذل هػػي اؼبصػػيبة الػػيت 
 ومكاف أبتباع الصوشية.

 وإف شلت أُترصب ا هعبارة ُأنرى:
ف، وكثُػػر اؼباػػا   ومػػدَّعي اؼباػػيخة مػػر اؼبنسسػػبُت و ف الصػػادقذا الزمػػاف اؼبر ػػدو قػػلَّ   هػػ

للارؽ الصوشية، وكل واهد  ر د أف ُ  هر على مايخسه، و ُثبت إمامسه ؼبر هولػه، قػد  كػوف 
 :ونسي قوؿ اغببي  هرؤميت منامية  ؤل  ا، 
ٜٳا   }} ِٵ تٳسٳ َٳا يځ  ِّ ٛٵ ٓٻ ٘ٹ ؾٹٞ اي ٝٵ ٓٳ ٝٵ ٔٵ أځزٳ٣ عٳ َٳ ٜٳا أځؾڃسٳ٣ ايڃؿٹسٳ٣  ِٵ تٳسٳ َٳا يځ  ِّ ٛٵ ٓٻ ٘ٹ ؾٹٞ اي ٝٵ ٓٳ ٝٵ ٔٵ أځزٳ٣ عٳ َٳ {{أځؾڃسٳ٣ ايڃؿٹسٳ٣ 

ٗٗ
  

 و  روا ة أنرى:
ٌٳ   }} ٜٳؿڃعٳ ٔٵ  ٚٳيځ  ِٔ ٝٵ ٔٳ غٳعٹريٳتٳ ٝٵ ٜٳعٵكٹدٳ بٳ ٕٵ  ـٳ أځ ٙٴ نڂِّ ٜٳسٳ ِٵ  ٍِ يځ ًڃ ِٳ بٹحٴ ٔٵ تٳحٳَّ ٌٳ َٳ ٜٳؿڃعٳ ٔٵ  ٚٳيځ  ِٔ ٝٵ ٔٳ غٳعٹريٳتٳ ٝٵ ٜٳعٵكٹدٳ بٳ ٕٵ  ـٳ أځ ٙٴ نڂِّ ٜٳسٳ ِٵ  ٍِ يځ ًڃ ِٳ بٹحٴ ٔٵ تٳحٳَّ {{َٳ

٘٘
  

الػػوه  واػبيػػاالت، والصػػاغبوف أو  هػػر أنػػه معػػه هعػػحل الكرامػػات وهػػو  عػػير   عػػادل 
  قلػػػوهب   كاػػف ؽبػػػ  هقػػػا ق الُقػػػرب وأوهػػػاـ الػػػن ا،   الصػػادقوف مع ػػػ  هرهػػػاٌف مػػػر  

  ود ػػػا ا الاػػػيااف هػػػىت ال  قػػػو   ورطػػػػة ذبعلػػػه كمػػػا قػػػاؿ القػػػػرآف:               
                        (ٚٔ اننعاـ. 

  القلػػ  هػػ  السماػػُي  ُ ػػدَّت ارذاف عػػر ظبػػاع النصػػا   واؼبػػواعا مػػر وإذا توطَّػػد 
شػال  سػمو إال ن سػه،  مسػسعد أف  سػمو ننػه أصػب  شػيخاً    ... عباد الػرضبر، شأصػب  وػَت

، وقػػد ت اَّػػت ..... وال  سلقَّػػى أوامػػر إال مػػر ن سػػه، وهػػي مصػػيبة ُكػػ ى قبػػدها   هػػذا الزمػػاف
 وزادت عر اغبد.

                                                           
 مسند أضبد والبي قي عر اهر عمر ريي   عن ما ٗ
 صحي  البخاري والًتمذي عر اهر عباس ريي   عن ما ٘
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دـ وعػػود الصػػادقُت، شالصػػادقوف واغبمػػد هلل موعػػودوف وقػػا موف أبمػػر وهػػذا ال  عػػٍت عػػ
 :مر  قوؿ للايء كر شيكوف، قاؿ 

َٻ٫٫  }} َٻتٹٞ أڂ ٔٵ أڂ َٹ ٍٴ  ٜٳصٳا َٻ  َٻتٹٞ أڂ ٔٵ أڂ َٹ ٍٴ  ٜٳصٳا ٘ٹ ٫  َٵِس ايًَّ ُٳ١څ بٹأځ ٘ٹ ١٫څ قځا٥ٹ َٵِس ايًَّ ُٳ١څ بٹأځ ٜٳكٴسټ١څ قځا٥ٹ ٜٳكٴسټ  ٚٳ٫  ِٵ،  ٗٴ ٔٵ خٳرٳيځ َٳ ِٵ  ٚٳ٫ٖٴ ِٵ،  ٗٴ ٔٵ خٳرٳيځ َٳ ِٵ  ِٵ حٳتٻ٢ ٖٴ ٗٴ ٔٵ خٳايځؿځ َٳ ِٵ حٳتٻ٢   ٗٴ ٔٵ خٳايځؿځ َٳ  

ِٵ عٳًځ٢ ذٳ ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ًَّ َٵسٴ اي ِٵ أځ ٗٴ ٝٳ ِٵ عٳًځ٢ ذٳٜٳأڃتٹ ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ًَّ َٵسٴ اي ِٵ أځ ٗٴ ٝٳ {{يٹوځ يٹوځ ٜٳأڃتٹ
ٙٙ

  

ال  ر ػػدوف إال وعػػه  ، وال  عملػػوف إال لذاتػػه، وال  سوع ػػوف إال غب ػػرته، وال  البػػوف 
نعػػػػت هػػػػؤالء وأوصػػػػاش   أبهنػػػػ    منػػػػه  ػػػػوال، وال  روبػػػػوف   شػػػػيء إال وعػػػػه  ، نف  

 : اؼبو وموف لؼبقاـ العهي  الذي أمر اغببي  الرءوؼ الػرهي  أف ُ صػ ِّ ن سػه مػو هػؤالء القػـو
                                                                   

                                 (ٕٛ الك ف. 
 َتتػػه لػػذات اغببيػػ  اؼبنػػَتة، نهػػل صػػ وته مػػر هر سػػه، وػب وصػػامي كثػػَتة مػػر اغبػػق 

مر أهبسه، ط َّروا أن سػ   مػر الػرميء، وعػاعبوا الِكػْ  والُع ػَ  هػىت زبلصػوا مػر هػذل اندواء 
 شصاروا عبيدًا ال  رعوف مر   إال وعه   عل وعال.

أان مػػا قلػػُت هػػذا الكػػالـ إال ربػػذ راً لاهبػػة مػػر اؼبُػػدَّعُت، وهػػ  ُكثػػر   هػػذا الزمػػاف، ال 
ػر قلبػس هلل، وأمػال هنػور اليبػاف للكثػار زبدعنَّس اؼبهاهر وال تلًتَّ   هُزنرؼ القػوؿ، ولكػر ط ِّ

  مر ذكر  ،  ه ر لس نوٌر   شؤادؾ  كاف لس كل شيء تػرال:                     
       (ٕٜ انن اؿ. 

ويُبيِّػز هػه  وشرقاف  عٍت النور الػذي   القلػ ، والػذي   ػرؽ هػه اؼبػرء هػُت اغبػق والباطػل،
 :هُت الاي  واػببيث، و نسقي هه انهسر مر اغبسر، هذا النور  قوؿ شيه 

٘ٹ   }} ًَّ ٓٴِٛز اي ٓٵعڂسٴ بٹ ٜٳ ٘ٴ  ْٻ ِٔ ؾځِإ َٹ ُٴ٪ٵ ٘ٹ اتٻكڂٛا ؾٹسٳاضٳ١ځ ايڃ ٓٴِٛز ايًَّ ٓٵعڂسٴ بٹ ٜٳ ٘ٴ  ْٻ ِٔ ؾځِإ َٹ ُٴ٪ٵ {{اتٻكڂٛا ؾٹسٳاضٳ١ځ ايڃ
ٚٚ

  

لذلس أان أدعو أهبايب أصبعُت أف ال تقف ؽب  نبَّة، وال تسػكر ؽبػ  إرادة، وال زبمػد ؽبػ  
 سلعلػو   قلػوهب  نػور اليبػاف، شيكػوف معػه النػور ال ػارؽ الػذي أشػار عزوة ه ٍّ وإيبػاف، هػىت 

                                                           
 مسل  عر  ولفالبخاري عر معاذ هر عبل و  ٙ
 عامو الًتمذي والا ان عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٚ
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  عصػرل و  كػل زمػاف إذل أف  ػرث  إليه الرضبر، والذي كاف عليه أصحاب الن  العدانف 
   .انرض ومر علي ا 

  هػػػدَّد الوع ػػػة، مػػػو مػػػر مباػػػي مي رب   نف                            
               (ٜٔٔ كيف أعرش     السوهة 

تلبيػًة  هنور الصدؽ واليقُت الػذي  س  ػل علػيَّ هػه   شػؤادي و  قلػ  رب العػاؼبُت 
 ... إميؾ أف تقف إال إذا وصلت ؽبذا النور...  لدعاء ومناعاة  يد انولُت وارنر ر 

نػػس ال تعلػػ  هػػذا مػػر ذاؾ، وكػػل مػػؤمر ععػػل وإال تكػػوف هػػذل الوق ػػة كل ػػا   وػػرور، ن
    له هذل ارلة الؽبية   قلبه موعودة، قاؿ: 
ٌٳ   }} ٚٳاضٵتٳػٵؿځسٳ، ؾٴكٹ ْٳصٳعٳ  ٚٳ ٕٵ تٳابٳ  ٘ٹ، ؾځِإ ًڃبٹ ٛٵدٳا٤ٴ ؾٹٞ قځ ٔٳ ِإذٳا أځذٵْٳبٳ نځاْٳتٵ ْٴهڃتٳ١څ ضٳ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٻ ايڃ ٌٳ ِإ ٚٳاضٵتٳػٵؿځسٳ، ؾٴكٹ ْٳصٳعٳ  ٚٳ ٕٵ تٳابٳ  ٘ٹ، ؾځِإ ًڃبٹ ٛٵدٳا٤ٴ ؾٹٞ قځ ٔٳ ِإذٳا أځذٵْٳبٳ نځاْٳتٵ ْٴهڃتٳ١څ ضٳ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٻ ايڃ ِإ

ٕٴ ٕٵ شٳادٳ شٳادٳتٵ، ؾځرٳيٹوځ ايسٻا ٘ٴ، ؾځِإ ًڃبٴ ٕٴقځ ٕٵ شٳادٳ شٳادٳتٵ، ؾځرٳيٹوځ ايسٻا ٘ٴ، ؾځِإ ًڃبٴ ٘ٹ: "نځ٬ايَّرٹٟ ذٳنځسٳايَّرٹٟ ذٳنځسٳ  قځ ٘ٴ ؾٹٞ نٹتٳابٹ ٘ٹ: "نځ٬ٙٴ ايًَّ ٘ٴ ؾٹٞ نٹتٳابٹ ٕٳ عٳًځ٢ ٙٴ ايًَّ ٌٵ زٳا ٕٳ عٳًځ٢  بٳ ٌٵ زٳا  بٳ

ٕٳ"  ٜٳهڃطٹبٴٛ َٳا نځاْٴٛا  ِٵ  ِٗ ٕٳ" قڂًڂٛبٹ ٜٳهڃطٹبٴٛ َٳا نځاْٴٛا  ِٵ  ِٗ {{قڂًڂٛبٹ
ٛٛ

  

  ودل  ُقل نقاة ولكر قاؿ: نكسة:                                         
                             شيأ  اغب اب، وإذا عاء اغب اب شكيف  عػرؼ  )اؼبا  ػُت )اؼبا  ػُت

 انهباب الذ ر نصَّ علي   الكساب، والذ ر أشار إلي   الن  انواب   .

شال هد أف أز ل هذا اغب اب، وأرشو النقاب، وأرشو ان سار لساػرؽ اننػوار علػى قلػ  
ار وانط ػار، وال أرى ال  ػار وال مر ه ػرة النػ  اؼبخسػار، شػأرى هعػُت مػر   اننيػار وانهػر 
   صر   ال رقاف. الك ار إال على هيلس   الساشلة والدنية اليت هيَّن ا لنا   

وهذا هاؿ الصاغبُت، وهبذا لو ن ر هذا النور شأكوف قد هػدأُت السػلوؾ الصػحي  إذل 
  رب العػػاؼبُت، وأصػػب  رل قػػدـ صػػدؽ:                       (ٕ شأهػػدأ أماػػي     ػػونا

 الار ق.
ننػػه ال  صػػػل  أف يباػػػي النسػػػاف   الار ػػػق وهػػو أعمػػػى   ال، لكػػػر ال هػػػد أف  ػػػرى، 

 وأبي شيء  رى 
                                                           

  نر اهر ماعة والًتمذي عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٛ
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 ػػرى هنػػور  ، وهػػل هػػذا أمػػٌر عز ػػز  هاشػػا هلل، شػػال هػػرج علػػى ش ػػل  ، وعاػػاء   
 .لسيدان ر وؿ    وا و  سو اؼبؤمنُت أصبعُت مر هدء هدء إذل هنا ة الن اميت إكراماً 

            ::  

، ننػه ميػزاف انعمػاؿ ومصػدر اقسدوا   هذل انعماؿ الصػاغبات هسػيد السػادات   
هه أعمالنا و ُرقِّق هه أهوالنا، شكل عمٍل ىبالف ما عاء عر ر ػوؿ  انهواؿ الذي  زف   
 : كا اً، قاؿ  يدي أهو اغبسر الااذرل ، هىت ولو كاف  

ٓٻ١ ؾاقسب ب٘ عسض احلا٥ط ٚقٌ: إٕ اهلل قُٔ   )))) ٓٻ١ ؾاقسب ب٘ عسض احلا٥ط ٚقٌ: إٕ اهلل قُٔ يٛ تعازض نػؿو َع ايكسإٓ ٚايطٴ يٛ تعازض نػؿو َع ايكسإٓ ٚايطٴ

  ((.((.  يٞ ايعؿ١ُ يف اتباع ايكسإٓ ٚايط١ٓ ٚمل ٜكُٓٗا يٞ يف ايهػـيٞ ايعؿ١ُ يف اتباع ايكسإٓ ٚايط١ٓ ٚمل ٜكُٓٗا يٞ يف ايهػـ

، وهذا ميػزاٌف آنػر تسػسايو أف شرط العمل أف  كوف نلف  يد انولُت وارنر ر 
 :اندعياءتزف هه أهواؿ 

   ػػنسه شكيػػف يباػػي و صػػل إذل هػػذا  شمػػر  ػػدَّعي مػػو   هػػاالً وال  سػػاهو اغببيػػ  
 اغباؿ   وكيف هُبمَّل هبذا اعبماؿ   وكيف  ُكمَّل هبذا الكماؿ  

 مسسحيل، نف   ععل اعبماؿ كله واػبَت كله   اتباع الُسنَّة.
 : قاؿ  يدي أضبد هر عااء   السكندري

   اخلري نً٘ يف بٝت ٚدعٌ َؿتاح ٖرا ايبٝت َتابع١ زضٍٛ اهلل(( اخلري نً٘ يف بٝت ٚدعٌ َؿتاح ٖرا ايبٝت َتابع١ زضٍٛ اهلل(())دعٌ اهلل))دعٌ اهلل

                              (ٖٔ شمػػػػػػر نػػػػػرج عػػػػػػر اؼبساهعػػػػػػة شقػػػػػػد  آؿ عمػػػػػراف
ا س وال إهليا، وأوقعسه ن سه   السدليا، و كػوف إذا ادَّعػى أنػه إمػاـ شيكػوف إمامػاً   دا ػرة 

، والنػاس ، ننه  صد الناس عػر اغبػق، وعػر اتبػاع ُ ػنَّة  ػيد اػبلػق  إهليا والعياذ لهلل
وف هبؤالء نهن  ععلوا أن س   ماا  .   لًتَّ

لكر شرط الاي  وأتباع الاي  أف ال  ًتؾ الُسنَّة طرشة عٍُت وال أقل،  قػوؿ إمامنػا أهػو 
 : العزا  

  ((((  حاؾغ ع٢ً ايط١ٓ ٚيٛ بٴػست باجل١ٓحاؾغ ع٢ً ايط١ٓ ٚيٛ بٴػست باجل١ٓ  ))))
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 ُهارُت لعبنة شأترؾ السنة، نف  يدان أهو هكر قاؿ:إميؾ أف تقوؿ أان  
  ))٫ آَٔ َهس اهلل ٚيٛ ناْت إحد٣ قدَٞ يف اجل١ٓ((.))٫ آَٔ َهس اهلل ٚيٛ ناْت إحد٣ قدَٞ يف اجل١ٓ((.

 وعاء أهو العزا   شقاؿ:
  ))٫ آَٔ َهس اهلل حت٢ ٚيٛ دخًتٴ اجل١ٓ(())٫ آَٔ َهس اهلل حت٢ ٚيٛ دخًتٴ اجل١ٓ((  

    شلو قاؿ   رل: انرج من ا، شمػاذا أقػوؿ لػه                           
 .، شالسالمة   اتباع ُ نَّة ر وؿ   اننبياء ٖٕ)

 :  الماـ الابلي
كػػاف مػػر ا اذ ػػ ، وشػػرط أصػػحاب اعبػػذب الصػػحي  عنػػدان أف ال  ػػًتؾ شر  ػػة مػػر 

عند الصالة  نب ه نداء الصالة، و  ش ر رم اف  نب ػه غبرمػة الاػ ر  ال را حل، نف   
ر ال هبوز ؼبر  ػدَّعي معرشػة ووال ػة   أف  ُ اػر علنػاً ليحاشا على الصياـ صوانً للمؤمنُت، لك

هلَت ُعذٍر أماـ اؼبسلمُت، شكيف تكوف هذل  هي وال ة الايااف، وليا وال ة الػرضبر، هاشػا 
 .هلل 

ش ػػػاء اؼبػػػوت لإلمػػػاـ الاػػػبلي، و  الرمػػػق اننػػػَت طلػػػ  أف  ويػػػلول ننػػػه ال  سػػػسايو 
يسػػػه، نف مػػػر  ػػػريب غبيػػػة ال هػػػد للمػػػاء أف  سخلػػػل اغبركػػػة، والػػػذي  ويػػػله نسػػػي أف ىُبلِّػػػل لػػػه غب

اللحيػػة هػػىت تصػػل إذل منبػػت الاػػعر، شأمسػػس هيػػدل هعػػد أف ُكػػفَّ لسػػانه عػػر الكػػالـ لُيخلػػل 
، هػؤالء غبيسه، شقالوا:  بحاف   هىت   هػذل السػاعة ال  نسػى ُ ػنَّة مػر  ػنر ر ػوؿ   

 ه  الرعاؿ:
س  س لظاااااانزه فباوااااااع وكاااااان مزب ثااااااب   لظاااااانزه فباوااااااع وكاااااان مزب ثااااااب

  

  ز  ثابة الظا مخ  ز  ثابة الظا مخ  وحب ر ف صان الشاوحب ر ف صان الشا

س    س علً ال مز قس  ا أوق زك رىاضاعب   علً ال مز قس  ا أوق زك رىاضاعب

  

س ثزحماااخ   س ثزحماااخ  َكااان لاااك ثاااز اس ثااا  طااا مب   َكااان لاااك ثاااز اس ثااا  طااا مب

 : هذا هو هاؿ الصاغبُت، الاي  نَت الد ر النسَّاج  
وكػػاف مػػر أرلب الكاػػف، أذَّف اؼبلػػرب وعػػاءل ملػػس اؼبػػوت ورآل، وإذا هػػه  قػػوؿ لػػه: 

ه   ػوتٍت، شػانسهر هػىت ُأصػلي اؼبلػرب ))قف عاشاؾ   شما أُمرَت هه لػر   وتػس، ومػا أُمػرُت هػ
   ال  ر ػػػد أف يبػػػوت وعليػػػه صػػػالة ملػػػرب هلل، شًتكػػػه هػػػىت صػػػلَّى صػػػالة اؼبلػػػرب هلل   هلل 

 قُب ت روهه هلل عل   ُعالل.
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 .والقصص   هذا ا اؿ ال تُعد وال رُبد
 : الماـ أهو العزا  

ػػػاـ، وذات مػػػرة   آنػػػر هياتػػػه ُأصػػػي  هاػػػلٍل نصػػػ ي، شكػػػانوا وبملونػػػه ليُػػػدنلو  ل اغبمَّ
ضبلول شأدنلوا رعله الُيمٌت أواًل، شإذا هه  نس حل و كاد  قػو مػن   و قػوؿ: نال ػُت ر ػوؿ   

 ؼبػػاذا تركسػػون ُأنػػالف ر ػػوؿ   وأدنػػل لليمػػُت    ش ػػذل هػػي ُ ػػنَّة اؼبر ػػد ر السػػالكُت ،
 .الصادقُت إف أرادوا ال س  والنور مر رب العاؼبُت 

ر ُ ػػنَّة شردبػػا تكػػوف شي ػػا اؼبنَّػػة، شػػال  ًتكػػوف ُ ػػنَّة مػػر  ػػنر اغببيػػ  إال وإميؾ أف تسسصػػل
 .و ؤدوهنا للكي ية اليت وردت ؽب  عر اغببي  

 :اؼب   اؼبداومة
شمػػػا انؿ الصػػػاغبوف مػػػا انلػػػول إال لؼبداومػػػة، نف أولػػػ  اؼبسػػػلمُت واغبمػػػد هلل   شػػػ ر 

 د ر، لكر هعػد ذلػس ت ػًُت العزيبػة وترقػد رم اف و  اؼبوا   و  أماكر الن حات ؾبدِّ ر وؾبس
اؽبمػػة، لكػػر مػػا ال ػػرؽ هػػُت الصػػاغبُت ووػػَته   عنػػده  رم ػػاف كلػػَت رم ػػاف   القبػػاؿ علػػى 

نػػػػالق الزمػػػػاف    أي زمػػػػاٍف ومكػػػػاف، نهنػػػػ   قبلػػػػوف علػػػػى  ، و    الواهػػػػد انهػػػػد
لقػرب مػر ه ػرته   كػل زمػاٍف ى اواؼبكاف ال هُبرموف إليه زماف وال  قّرِهوف إليه مكاف، وإمبػا نػر 

 .شحاؽب  الدواـ مو   ومكاف ... 
هبػػذل العاػػاءات وهػػذل الن حػػات،  ومػر أداـ مػػو     عمػػل الصػػاغبات أكرمػػه   

وال  عملػػػوف انعمػػػاؿ الصػػػاغبة روبػػػًة   ال ػػػس ، أو طلبػػػاً لعلػػػوـٍ إؽبيػػػة، أو  وال  سعبػػػدوف هلل 
.لرؤميٍت منامية، نف هذل كل ا عل  ٌل ن سية   طر ق القـو
 :   يدي أهو اغبسر الااذرل

كاف  سعبَّد   شاُذلة   تونا ومعه رعل، وإذا هبما  دنل علي   رعل آنػر، شقػاؿ لػه 
: مر أنت  قاؿ: أان عبد اؼبلس، قاؿ: ما هالػس مػو    قػاؿ: أقػوؿ: اليػـو أي  ال ػس ، وػداً 

 أهو اغبسر: شعلمنا مر أ ر أُتِينا.أي  ال س ، هعد وٍد أي  ال س ، قاؿ  يدي 
، أو أي  وػػداً، أو أي   ننػػه كػػاف  عبػػد   مػػر أعػػل ال ػػس ، شيقولػػوف: ال ػػس  أي  اليػػـو

 .هعد ود، وهل تن و هذل العبادة   ال، نهنا عبادة لل س  وليست لل ساح 
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 ُعاػي  ، وهػو شدع انمور لل ساح وال تال  منه شيلاً قليالً أو كثَتاً، صلَتاً أو كبػَتاً 
عااءاً ال  سسايو أهٌد مر انولُت وال ارنػر ر هصػرل، ؼبػر دنػل علػى ه ػرته هبػذا الصػ اء 

 :لذاته ش اءان ال س  الؽبي مر    وهذا النقاء، قاؿ: شعبدان   
    رمااااااس عاااااان العلااااااى  وطااااااز ب  رمااااااس عاااااان العلااااااى  وطااااااز ب

  
ٍم  ٍم وايلاااات المعلااااى  منااااه ثااااه أُااااا   وايلاااات المعلااااى  منااااه ثااااه أُااااا

    رماااااااس عناااااااد الم جاااااااخ  نهاااااااب  رماااااااس عناااااااد الم جاااااااخ  نهاااااااب  
  

ٍم ح جاااخ العشااابا عااان ح جاااخ العشااابا عااان  ٍم هُااات  ثهااا   هُااات  ثهااا
  واعجااااااااااااد هللا العلااااااااااااٍ لذارااااااااااااهواعجااااااااااااد هللا العلااااااااااااٍ لذارااااااااااااه  

  
  رُمااااانت ال ااااازت والكشاااااس ال لاااااٍرُمااااانت ال ااااازت والكشاااااس ال لاااااٍ

تعبػػدل لذاتػػه، إذا كانػػت هػػداميت الار ػػق  قولوهنػػا أهػػل السحقيػػق للمبسػػد ُت   الار ػػق:   
إميؾ أف تعبدل نوشاً مر انرل أو طمعاً   عنسه، وني شيء أعبػدل  لذاتػه، ننػه قػاؿ عػز شػأنه 

دل أنلق عنة أو انراً أشل  أ سحق العبادة لذا     أنعبدل نوشػا   تنزله نهد الصاغبُت: ))لو 
مػػػر انر أو طمعػػػا   عنػػػة   ن ػػػرض أنػػػه ال انر وال عنػػػة أشػػػال  سػػػسحق العبػػػادة لذاتػػػه ولصػػػنعسه 

 ولدقسه وؼبكروماته اليت ال عد ؽبا معنا وشينا وهولنا  .
                     : 

والسػػػُت للمسػػػسقبل،  عػػػٍت عػػػزاؤه  ومكاشػػػأ   وتكػػػريب   ومػػػنح   الػػػود، شػػػأك  منحػػػة 
ؽبػػ  وداً  هبعػػل                يبنح ػػا   نوليا ػػه وأهباهػػه هػػي الػػُود: 

هسػػاف، ومػػر كػػالـٍ ال  دركػػه إال أهػػل  عنػػد ه ػػرته، وهػػذا ال نسػػسايو إهػػراز مػػا شيػػه مػػر معػػافٍ 
 :ؽب  ُودَّاً عند أهباهه وأوليا ه، شقد قاؿ  الكاف والعياف، وهبعل   

ْٳادٳ٣ دٹبٵِس  }} ٘ٴ عٳبٵدٶا  ْٳادٳ٣ دٹبٵِسِإذٳا أځحٳبٻ ايًَّ ٘ٴ عٳبٵدٶا  ْٿٞ قځدٵ أځحٵبٳبٵتٴ ؾڂ٬ِإذٳا أځحٳبٻ ايًَّ ٌٳ ِإ ْٿٞ قځدٵ أځحٵبٳبٵتٴ ؾڂ٬ٜ ٌٳ ِإ ٓٳادٹٟ ؾٹٞ ٜ ٝٴ ٍٳ: ؾځ ٘ٴ، قځا ٓٳادٹٟ ؾٹٞ ْٶا ؾځأځحٹبٻ ٝٴ ٍٳ: ؾځ ٘ٴ، قځا ْٶا ؾځأځحٹبٻ

ُٳ ٘ٴ ايڃ ٍٴ يځ ٓٵِص ِٻ تٳ ُٳا٤ٹ ثٴ ُٳايطٻ ٘ٴ ايڃ ٍٴ يځ ٓٵِص ِٻ تٳ ُٳا٤ٹ ثٴ ًڂٛا ايطٻ ُٹ ٚٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٕٻ ايَّرٹٜ ٘ٹ: " ِإ ٍٴ ايًَّ ٛٵ ٌِ ا٭ځزٵِض، ؾځرٳيٹوځ قځ ٖٵ ًڂٛا حٳبٻ١ڂ ؾٹٞ أځ ُٹ ٚٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٕٻ ايَّرٹٜ ٘ٹ: " ِإ ٍٴ ايًَّ ٛٵ ٌِ ا٭ځزٵِض، ؾځرٳيٹوځ قځ ٖٵ حٳبٻ١ڂ ؾٹٞ أځ

ٚٴدٽا ٔٴ  ُٳ ِٴ ايسٻحٵ ٗٴ ٌٴ يځ ٝٳذٵعٳ ٚٴدٽاايؿٻايٹحٳاتٹ ضٳ ٔٴ  ُٳ ِٴ ايسٻحٵ ٗٴ ٌٴ يځ ٝٳذٵعٳ {{  ""ايؿٻايٹحٳاتٹ ضٳ
ٜٜ

  

 ػػػػي عل ؽبػػػػ  وداً   قلػػػػوب عبػػػػادل اؼبػػػػؤمنُت وببػػػػوهن  و روبػػػػوف   ؾبالسػػػػس   و البػػػػوف 
اقوف دومػاً إذل ظبػاع هػد ث  ، و سل  ػوف علػى الػدواـ موادد  ، و سمنوف أف  صحبوهن ، و اػس

   إذل ظباع الشارات واغبك  العلية اليت زبرج مر قلوهب  على ألسنس  
  كل هذا مر الرضبر:                                          (ٖٜ طه. 

                                                           
 عامو الًتمذي عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٜ
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، و  ػػػ  اؼبػػػ رء إذا ععػػػل   لػػػه ُوداً   قلػػػوب شي عػػػل ؽبػػػ  ّوداً   قلػػػوب هػػػؤالء القػػػـو
قػػػد أذف لػػػه   القػػػرب مػػػر ه ػػػرته، وععػػػل لػػػه  الصػػػاغبُت، نف هػػػذا  كػػػوف معنػػػال أف   

مكاانً على هساط منادمسه، نف الصػاغبُت ؽبػ  مػا  اػاءوف عنػد رهبػ  وال  ُػرُد ؽبػ  طلبػاً، ووبقػق 
   كل دعاء و سس ي  ؽب    كل رعاء.

أف  قػػرِّب عبػػداً، هػػىت ولػػو كػػاف مػػر رأ ػػه إذل إطبػػص قدميػػه    شػػإذا طلبػػوا مػػر   
قمػػة اؼبعاصػػي والرذ لػػة، شػػإف   إعاهػػًة ؽبػػ   ا ػػرل و صػػ يه و نقيػػه ويبنحػػه القػػرب وهبعلػػه مػػو 

 لعبادل الصاغبُت. أهبسه على الدواـ، ؼباذا  إكراماً مر   
، ماػى وراءهػ  عليػه ُهكم ػ  إذا كاف كل  أهل الك ف ماى نل    شأعرى   

ودنلػػوا الك ػػف شوقػػف علػػى البػػاب ل ػػٌط ذراعيػػه، وألقػػى علػػي     النػػـو شػػألقى   عليػػه 
، و يدنل       ذا الكل  الذي تبع   أ  اً اعبنة..اعبنة، و ُدنل ه النـو
 وقد قاؿ قا ل:

  لماااااد فااااابس كلااااات  ث ااااات هللار كهاااااس  لماااااد فااااابس كلااااات  ث ااااات هللار كهاااااس  
  

  فكُااااس   أفااااىس ث اااات هللار النجااااٍ فكُااااس   أفااااىس ث اااات هللار النجااااٍ 
، ومػر عػاور السػعيد  سػعد، ال هػد مػر ذلػس، مو الصاغبُت ش مر  سَت   ال هد وأف  ُكػـر

شمػر عػاور هػؤالء السػعداء  ػسنزؿ عليػه الرضبػة والسػعادة مػر صػاه  ال  ػل الؽبػي واعبػػود 
لػػػه نهػػػرة، ومػػػر نهػػػر إليػػػه اغببيػػػ  نهػػػرًة  قػػػوؿ شي ػػػا  الػػػرلن وهػػػو  ،  يسػػػألوف اغببيػػػ  

 اڄ ٚايػكٞ تكٝاڄ((.اڄ ٚايػكٞ تكٝاڄ((.))قڀس٠څ َٔ حبس دٛدى دبعٌ ايهاؾس ٚيٝ))قڀس٠څ َٔ حبس دٛدى دبعٌ ايهاؾس ٚيٝالصاغبوف: 
عنػػدما ذهػػ  إذل ه ػػرة النػػ  وأمسػػس للسػػيف ليقسػػل ه ػػرة   عمػػر هػػر اػباػػاب

 الن ، نهر الر وؿ له نهرة وقاؿ:
ِٻ أځعٹصٻ اِٱ  }} ٗٴ ًَّ ِٻ أځعٹصٻ اِٱاي ٗٴ ًَّ ٝٵوځّٳ بٹأځحٳبٿ ّٳ بٹأځحٳبٿ ضٵ٬ضٵ٬اي ِٔ ِإيځ ٝٵ ًځ ِٔ ايسٻدٴ ٜٵ ٝٵوځٖٳرٳ ِٔ ِإيځ ٝٵ ًځ ِٔ ايسٻدٴ ٜٵ ِٔ ايڃدٳڀَّابٹ   ٖٳرٳ ُٳسٳ بٵ ٚٵ بٹعٴ ٌٍ، أځ ٗٵ ِٔ ايڃدٳڀَّابٹ بٹأځبٹٞ دٳ ُٳسٳ بٵ ٚٵ بٹعٴ ٌٍ، أځ ٗٵ {{بٹأځبٹٞ دٳ

ٔٓٔٓ
  

 ر، ودب رد أف أ ل  قاؿ:النهرة لعمذهبت ش
ٙٹ   }} ٝٳدٹ ْٳؿڃطٹٞ بٹ ٚٳايَّرٹٟ  ٍٳ: بٳًځ٢،  ٓٳا؟ قځا ٝٹٝ ٕٵ حٳ ٚٳِإ ٓٳا  َٹتٵ ٕٵ  ٓٳا عٳًځ٢ ايڃحٳلٿ ِإ ٘ٹ أځيځطٵ ٍٳ ايًَّ ٙٹ ٜٳا زٳضٴٛ ٝٳدٹ ْٳؿڃطٹٞ بٹ ٚٳايَّرٹٟ  ٍٳ: بٳًځ٢،  ٓٳا؟ قځا ٝٹٝ ٕٵ حٳ ٚٳِإ ٓٳا  َٹتٵ ٕٵ  ٓٳا عٳًځ٢ ايڃحٳلٿ ِإ ٘ٹ أځيځطٵ ٍٳ ايًَّ ٜٳا زٳضٴٛ

ٚٳايَّرٹٟ بٳعٳجٳوځ ِٳ ا٫خٵتٹؿځا٤ٴ؟  ًڃتٴ: ؾځؿٹٝ ٍٳ: ؾځكڂ ِٵ، قځا ٝٹٝتٴ ٕٵ حٳ ٚٳِإ ِٵ  َٴتټ ٕٵ  ِٵ يځعٳًځ٢ ايڃحٳلٿ ِإ ْٻهڂ ٚٳايَّرٹٟ بٳعٳجٳوځِإ ِٳ ا٫خٵتٹؿځا٤ٴ؟  ًڃتٴ: ؾځؿٹٝ ٍٳ: ؾځكڂ ِٵ، قځا ٝٹٝتٴ ٕٵ حٳ ٚٳِإ ِٵ  َٴتټ ٕٵ  ِٵ يځعٳًځ٢ ايڃحٳلٿ ِإ ْٻهڂ بٹايڃحٳلٿ بٹايڃحٳلٿ   ِإ
                                                           

 عامو الًتمذي ومسند أضبد عر اهر عمر ريي   عن ما ٓٔ
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٘ٴ نځدٹٜدٷ نځهځدٹٜدٹ  ْٳا ؾٹٞ اٯخٳِس يځ ٚٳأځ ُٳا  ٖٹ ُٵصٳ٠ڂ ؾٹٞ أځحٳدٹ ِٔ، حٳ ٝٵ ٙٴ ؾٹٞ ؾٳؿَّ ٓٳا ٔٻ، ؾځأځخٵسٳدٵ ٘ٴ نځدٹٜدٷ نځهځدٹٜدٹ يځتٳدٵسٴدٳ ْٳا ؾٹٞ اٯخٳِس يځ ٚٳأځ ُٳا  ٖٹ ُٵصٳ٠ڂ ؾٹٞ أځحٳدٹ ِٔ، حٳ ٝٵ ٙٴ ؾٹٞ ؾٳؿَّ ٓٳا ٔٻ، ؾځأځخٵسٳدٵ يځتٳدٵسٴدٳ

ِٵ نځآبٳ١څ  ٗٴ ُٵصٳ٠ځ ؾځأځؾٳابٳتٵ ٚٳِإيځ٢ حٳ ٜٵؼٷ  ٞٻ قڂسٳ ٓٳعځسٳتٵ ِإيځ ٍٳ: ؾځ ُٳطٵذٹدٳ، قځا ٓٳا ايڃ ًڃ ِٵ نځآبٳ١څ ايڀَّحٹنِي حٳتٻ٢ دٳخٳ ٗٴ ُٵصٳ٠ځ ؾځأځؾٳابٳتٵ ٚٳِإيځ٢ حٳ ٜٵؼٷ  ٞٻ قڂسٳ ٓٳعځسٳتٵ ِإيځ ٍٳ: ؾځ ُٳطٵذٹدٳ، قځا ٓٳا ايڃ ًڃ ايڀَّحٹنِي حٳتٻ٢ دٳخٳ

ٗٴ ٜٴؿٹبٵ ِٵ  ٗٴيځ ٜٴؿٹبٵ ِٵ  ٗٳا يځ ًڂ َٹجٵ ٗٳا ِٵ  ًڂ َٹجٵ {{ِٵ 
ٔٔٔٔ

  

  شبعد أف كاف ذاهباً ؽبدـ الد ر، أصب  هو الذي  عز الد ر
 .وكل ذلس هسب  نهرة مر ر وؿ   

ولذلس  ُروي لنا   ال راء واؼبعراج أف اػبال ق كانوا واق ُت لر ػوؿ   علػى الار ػق، 
   ل و البوف النهرة، و قولوف له: انهران انهران، شيقوؿ: ما هذا مي أني مي ع

  شمرة  قوؿ له: هذا داعي الي ود، ولو أعبسه لس ودَّت أمسس  -

  ومرة  قوؿ له: هذا داعي النصارى ولو أعبسه لسنصرت أمسس -

  ، وذات مرة  قوؿ: هذا إهليا ولو أعبسه للوت أمسس -

 شحىت إهليا كاف  ال  النهرة.  -
  شالكل كاف  ال  النهرة -

  لكي  عرشنا   قدرل قاؿ لنا:   والن  -                              
   وماذا نقوؿ مي رب                     (ٔٓٗ البقرة   

 مر الذي أمران أف نقوؿ: نهرة مي رب   ، ؼباذا 
 نف    عرؼ أف هذل النهرة ؽبا ا َتها وؽبا دورها.

لػػػوٌء لغبقػػػد تػػػؤ ر   النسػػػاف وذبعلػػػه  رقػػػد   ال ػػػراش أو إذا كانػػػت نهػػػرة مػػػر قلػػػٍ  فب
       ارؽ اغبياة، وهي نهرة اغبسد

نهرتػػػه أ  ػػػاً ه  ػػػل   وإكػػػراـ  ، ش ءاً للنػػػور، وفبلػػػو  كػػػذلس إذا كػػػاف القلػػػ  فبلػػػوءاً 
  ُسؤ ر و ُسؤ ر أكثر...

                                                           
  عن مادال ل النبوة نيب نعي  عر اهر عباس ريي   ٔٔ



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح يشَى98:96(                          رفغري اَِبد ) 113 )                                      : ؤهم انىد                    13

لوا: ، قاحنٔ ْسبٞ َسٜدْا بايٓعس٠حنٔ ْسبٞ َسٜدْا بايٓعس٠))  قوؿ:  ولذلس  يدي أهو اغبسر الااذرل 
وكيف ذلس  قاؿ: النعامة ت و هي  ا وال ترقد عليػه، ولكػي   قػا وبسػاج إذل هػرارة، شسنهػر 
إليه مر هعيد شُيخرج   مر هصرها  يَّاٌؿ هراري  ُاي  البػيحل وهبعلػه   قػا أبمػر مػر  قػوؿ 

 ح اء أ  اً تريب أوالدها للنهرة   للايء كر شيكوف، وكذا الُسل
 :ال سوة وأهل مَتاث اغببي  انكـر  رهموف للنهرة شأهل هيت النبوة وُطالَّب -
 وهذل النهرة ربساج إذل احملبة واؼبودة والريا. -

لػػػه، وطلبػػوا مػػػر  شػػإذا تقػػػرب إلػػي   النسػػػاف ورُيػػوا عنػػػه وارت ػػوا عنػػػه، دعػػوا   
 :مر نيار العباد اؼبقرهُت إليه نهرًة له لي وز مر   دبا لد ه، وهبعله    اغببي  
  دعوة اغببي  ل -

  أو لدعوة الرعل الصاحل -

أو غب  اننيار وانط ار له   هذل اغبياة الدنيا وهي اؼبودة مر الصاغبُت، ش ذل  -
.  أعه  وأكـر

 :أما اؼبودة مر رب العاؼبُت
شسػػػارًة تكػػػوف للػػػرؤمي اؼبناميػػػة، ودرًة تكػػػوف مػػػر اؽبواتػػػف القد ػػػية، ودرًة تكػػػوف هعيػػػوف 

ف ال ػػؤاد، ودرة تكػػوف هعيػػوف القلػػ ، ودرًة تكػػوف هعيػػوف السػػرِّ، الكاػػف، ودرًة تكػػوف هعيػػو 
ودرًة تكوف هعيوف الروح، وهذل شسوهات ال  سسايو أهػٌد وصػ  ا وال هػذرها، وإمبػا كمػا قػاؿ 

 شي ا الماـ اللزارل   شأهنا:
  فكااابا مبكااابا مماااب لظاااُذ أ كاااز فكااابا مبكااابا مماااب لظاااُذ أ كاااز 

  
  فُظااان  اُااازاس و  رظااابر عااان ال جااازفُظااان  اُااازاس و  رظااابر عااان ال جاااز

دَّاً ذاتياً مػر عنػدل هػىت نصػَت مػر نيػار أهباهػه اؼبقبلػُت عليػه، أف  ودان وُ  نسأؿ     
وأف وب هنا حب هه وصيانسه مر د ا ا الن ا وو اوس الايااف، وأف هبعلنا دا ماً وأهداً مػر 
عبػػاد الػػرضبر الػػذ ر لػػيا للاػػيااف علػػي    ػػلااف، وأف هبمعنػػا دا مػػاً وأهػػداً علػػى الصػػادقُت، 

، وهبعلنػا دا مػاً وأهػداً   ُعلػوٍّ وازدهػاٍر   ه ػرته، هػىت نسمسػو ووب هنا مر اندعياء والباَّػالُت
 ...   الهاهر   اػباشقُت ناهراً هنورل 

 وصلى   على  يدان   وعلى آله وصحبه و ل 
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  ٔٔفجبد يكشيىٌفجبد يكشيىٌ: : 1414
dddddddddddddddddd 

ػر العقا ػػد كل ػػا   عصػر النػػ  ومػػا هعػدل مػػر العصػػور إذل  ومنػػا  د ػر ال ػػالـ عػػاء لُيا ِّ
 هذا، فبا  سنا  مو هقيقة السوهيد والسنز ه غب رة   عل   ُعالل.
إال أننػا نػرى شيمػا هولنػا    : ومو أننا   عصر العل  وعصر السكنولوعيا وعصر الثقاشة

لوهيػػة، ، لكػػر  زلِّػػوا   معرشػػة ه ػػرة انوا الػػدرعات العلميػػة العاليػػةكػػل طرشػػة عػػُت ُأانس هللػػ
سػػسايعوف معرشػػػة هػػػذل اغبقيقػػػة إال هر ػػػوٍؿ وصػػػف الػػػذات العليػػػة، نف النػػػاس ال  وىُبالػػوا   

  ُر ػػػػػػػػػله  ، شالنػػػػػػػػػاس  ر ػػػػػػػػػدوف معرشػػػػػػػػػة هقيقػػػػػػػػػة انلوهيػػػػػػػػػة للعقػػػػػػػػػل ولؽبػػػػػػػػػوى وللػػػػػػػػػن ا،
   ال.وهل هبوز ذلس 

  زكًخ اننجىحزكًخ اننجىح
شالعقػػل : قػػلالنسػػاف دبػػا هلػػا مػػر العلػػـو إذل وقسنػػا هػػذا ال  ػػدري شػػيلاً عػػر العإذا كػػاف 
ون ػػو شيػػه مػػا  هػػه، مػػا نر ػػد العمػػلشيػػه ونسخيَّػػل  هػػه انمػػور،والػػذي نسصػػوَّر  الػػذي ن كِّػػر هػػه،
   علػى اغبقيقػة   عسػ  النسػاف علومات لنسػذكَّرها عنػد ال ػرورات، أ ػر هػواكسسبنال مر اؼب

عػػرؼ مكانػػه هػػو قاعػػة اللحػػ  لعبم مػػة وقػػاؿ العلمػػاء أنػػه هبػػا موايػػو ال  عػػرؼ أهػػد  شمػػا ن
 للبصر والا  والسعل  وكذا ولكر أ ر  قو الس كَت والسصور وكذا ..
 و معرشػػة نػػالق العقػػل شػػإذا كػػاف النسػػاف قػػد ع ػػز عػػر معرشػػة العقػػل ش ػػل  سػػساي

و ُواليػه  ،علػي  اغبكػي س ُر له الكرمي، و ُعلمه الهد مر ر وؿ  اللذلس ، هاشا هلل  هذاته   
  النػػػاس هػػػذل اغبقيقػػػة الليبيػػػة الػػػيت ال تػػػدرك ا لػػػُيعلِّ  ،دا مػػػاً أهػػػداً دبز ػػػد مػػػر اغبكمػػػة والسعلػػػي 

وال  سصػورها مسصػوِّر،  ،وال تثبس ػا النقػوؿ، وال  سخيل ػا مسخيػل ،وال رُبيط هبا العقوؿ ،انهصار
 شكل ما نار هبالس ش و هالس و  تعاذل خبالؼ ذلس.

شالنػاس   اء واؼبر ػلُت، وهذا  ٌر مر أ ػرار إر ػاؿ النبػوة واننبيػ  هد مر النبوة الإذاً 
كػػػانوا مسخباػػػُت   هػػػذا انمػػػر، وأ  ػػػاً   العصػػػر الػػػذي كبػػػر شيػػػه ارف مػػػو   عصػػػر النػػػ 

 انسالؼ الصور وانشكاؿ.
                                                           

 ـٕٙٔٓ/ٓٔ/ٖٔهػ ٖٛٗٔمر ؿبـر  ٕٔاؼبس د اللريب هك ر درو ر  –ال ار  –هٍت  و ف  ٔ
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، ومن   مر صنعه مػر اػباػ ، ومػن   مػر كػاف كإله  شمن   مر كاف  عمل ه راً  عبدل
، ومن  عبد مر كػاف  سوعَّػه للاػما أو للقمػر، ومػن   مػر كػاف  عبػد انشػراد    قب  مر الن ـو

وعنػدل أوالد، أبهوا    هلَت علػ ، شقػالوا: إف اللػه أقبػ   اؼبلوؾ، وكانوا  سقوَّلوف على   
  ، وه  اؼبال كة: أقب  هنات شقطو                                         شماذا

  قاؿ ؽب                  (ٜٔ الزنرؼ. 
ة قبا ػل مػر القبا ػل عػدّ ودل تالػو، وهػؤالء كػانوا  دل تػر  قولوف رصبػاً للليػ ، شأنػتش   

ػػر أهػػده  أبنػػه    هػػُت إذاالعرهيػػة احملياػػة دبكػػة، وكانػػت عقيػػد   أف اؼبال كػػة هنػػات  ،  ُهاِّ
 سخ َّػػى، وهعػػػد والدة البنػػػت أينػػذها ووب ػػػر ؽبػػػا ُه ػػػرة و سحػػػَتَّ و  كػػػاف وع ػػه  سػػػوَّدسػػػا  هن أقبػػ 

 و دشن ا وهي هيَّة. 
     هنػػػػػات  شكيػػػػػف تسػػػػػأذوف مػػػػػر البنػػػػػات وذبعلػػػػػوف نل ػػػػػة                   

                              (٘ٛ بػػػُت هنسػػػًا  وهعػػػدها:  كهػػػ  ويهػػػه كيػػػف أقب النحػػػل 
                    :سخ َّى   مكاف أو هبلا   البيت شال  ػرال أهػٌد                  

     (ٜ٘ عػػٍت  عسػػ  أف هػػذل هاػػرى وػػَت طيبػػة، شػػإذا كػػاف للنسػػبة لكػػ  أنػػس ، شكيػػف  النحػػل 
 تريوهنا ؼبر  قوؿ للايء كر شيكوف  .

 على هؤالء القـو أصبعُت:  رد  شاهلل
                :ػػػػػػػػبحانه                 

               وال  ،وال مثيػػػػل ،وال وز ػػػػر ،نهػػػػَت لػػػػيا لػػػػه زوعػػػػة، وال ولػػػػد، وال )النػػػػالص
ووػَت ؿبسػػاٍج إذل الػوز ر، وتعػاذل   ظُبػومل وقدرتػه وإرادتػه عػػر  ،عػلَّ عػر النهػَت ماػَت، ننػه 

 قد ر. على كل شيءف وصف ذاته وهو اؼباَت، ش و  بحانه وتعاذل كيَّ 
  ومر ه  اؼبال كة

           وؼبػػا ننهػػر إذل اؼبال كػػة ون كِّػػر ونسػػدهر   قػػدرة ُصػػنو   ؽبػػ
، نف اؼبال كػة علػى انػسالؼ أصػناش   نسارها لنا   سنا اليت اا عند  ، ومنزلنعرؼ قيمسن

إف كػػاف   الػػدنيا أو    ،وأشػػكاؽب  وأنػػواع   وتنػػومع قػػدرا  ، كل ػػ  ـبلػػوقُت ػبدمػػة النسػػاف
 له ههَّاً مر العذاب.  ارنرة، أو   العذاب ؼبر ععل 
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ايو أف  ػػذكر أصػػناؼ ال أهػػد منػػا  سػػسػبدمػػة النسػػاف، وكبػػر كػػل القػػوى اؼبلكوتيػػة ش
 اؼبال كة وال أف  عدمه ، وال هىت أف ُ صنِّف قدرا   وهبمو انعماؿ اليت كل    هبا  .

أر د أف كنذ مثااًل لنا أصبعُت لنعػرؼ عنا ػة   تبػارؾ وتعػاذل هنػا نننػا أمػة السكػرمي الػيت 
 قاؿ شي ا     القرآف الكرمي:

                      (ٚٓ مػو أف  ،ومر يػمر السكػرمي أف مػر ىبػدمنا مال كػة ال ػراء
    اؼبال كة:                                   (ٙ السحرمي. 
، وععػل قػدَّر ان ػباب النساف مر البدا ػة إذل الن ا ػة   عنا ػة الػرضبر، لكػر   ش
  الػدنيا  ذل ان ػباب تسػخَت اؼبال كػة وزبػديب   لعبػاد    ببا، ومػر صبلػة هػ لكل شيء
ف مر البدا ة انوذل عندما  لسقي الرعل هزوعسه وتنزؿ النا ة أيمر   تعػاذل ملكػاً أش ،وارنرة

  نزؿ شيقسم ا إذل  ال ة أقساـ:
 نساف.اأ القسٌ   ُويو   الره  ومنه  ن -

 .لكي  ناد ه إذا عاء أعلهوقسٌ   ُويو   اؼبويو الذي  ُيدشر شيه  -
 :شَػَقاؿَ  قَػْ ٍ  ِعْندَ  جبَِنازَةٍ   النَِّ م  َمرَّ  ولذلس

ٔٵ  قځبٵسٴقځبٵسٴ  }} ٔٵَٳ ٕٷ: : ؾځكځايڂٛاؾځكځايڂٛا  ٖٳرٳا؟ٖٳرٳا؟  َٳ ٕٷؾڂ٬ ٞټ  ؾڂ٬ ٞټايڃحٳبٳػٹ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  ايڃحٳبٳػٹ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ،  زٳضٴٛ ٘ٹ،ايًَّ ٍٳ  ايًَّ ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ٘ٳ  ٫٫  ::  اي ٘ٳِإيځ   ِإ٫ِإ٫  ِإيځ

٘ٴ ٘ٴايًَّ ًَّ ٘ٳ  ٫٫  اي ٘ٳِإيځ ٘ٴ  ِإ٫ِإ٫  ِإيځ ٘ٴايًَّ ًَّ ٔٵ  ضٹٝلٳضٹٝلٳ  اي ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٘ٹأځزٵقٹ ُٳ  أځزٵقٹ ُٳٚٳضٳ ٘ٹٚٳضٳ ٘ٹا٥ٹ ٘ٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ا٥ٹ ٘ٹتٴسٵبٳتٹ ٗٳا  ايَّتٹٞايَّتٹٞ  تٴسٵبٳتٹ ٓٵ ٗٳاَٹ ٓٵ {{خٴًٹلٳ خٴًٹلٳ   َٹ
ٕٕ

  

  ومااااااان كبناااااااذ منُزاااااااه ثااااااابر ومااااااان كبناااااااذ منُزاااااااه ثااااااابر 

  

  فلااااُض َمااااىد فااااٍ أر   طااااىا بفلااااُض َمااااىد فااااٍ أر   طااااىا ب

 :وكيف  ذه  إذل انرض اليت  ُدشر شي ا  قاؿ   
٘ٴ  قځكٳ٢قځكٳ٢  ِإذٳاِإذٳا  }} ٘ٴايًَّ ًَّ ٕٵ  يٹعٳبٵدٺيٹعٳبٵدٺ  اي ٕٵأځ ُٴٛتٳ  أځ ُٴٛتٳٜٳ ٌٳ  بٹأځزٵٍض،بٹأځزٵٍض،  ٜٳ ٌٳدٳعٳ ٘ٴ  دٳعٳ ٘ٴيځ ٗٳا  يځ ٝٵ ٗٳاِإيځ ٝٵ {{حٳادٳ١ڄ حٳادٳ١ڄ   ِإيځ

ٖٖ
  

شيػذه  إليػه ليمػوت شػرح  ى إذلدع، كػأف  ػهػذا اؼبكػاف ليذه  إذل هبعل لإلنساف  بباً 
ذه  لػيح  ومويػُعه    ػأو  اف الذي شيه مر نا سه، أو  ذه  ليزور أنػاً لػه،و ُدشر   اؼبك

 عل   له إليه هاعة.، هبمكة أو   اؼبد نة، وهكذا قا على ذلس هقية هذل انمور
                                                           

 اغباك    اؼبسسدرؾ وكاف ان سار عر أيب  عيد اغبدري هنع هللا يضر ٕ
 عامو الًتمذي ومسند أضبد عر مار هر عكاما هنع هللا يضر ٖ
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وت انعلػػى لكػػي  ُعيػػد    ُويػػو    ػػحا   اؼبُػػزف   عػػادل اؼبلكػػ والقسػػ  الثالػػث -
   نلق النساف:منه عزوعل                 (ٕٜ انعراؼ. 

  اننشإح انثبَُخاننشإح انثبَُخ
 ... شعندما  ُعيد   النساف مرًة اثنية هعد شناء انكواف

 ...وهعد أف  ن   إ راشيل الن خة انوذل 
 ... وُتصعق كل انرواح اؼبوعودة   هين ا ووقس ا

 ....    الن خة الثانية شيموت كل مر على انرضو ُن
  و سحقػػػػػػػػػػػػق قػػػػػػػػػػػػوؿ رب العػػػػػػػػػػػػزة:                                          

        ( الرضبر. 
 .. على انرض رميهًا ُ  م علي ا مر ع ا ا انرهو هادة      ُ سلِّط

  أي أكػػػواـ:  رمػػػاؿكثبػػػاف مػػػر الإذل أف رُبػػػوِّؿ اعببػػػاؿ إذل   وهػػػذل الػػػرميح تاػػػسد     
                (ٔٗ لي ػػا  ػػاشل ا شيكػػوف  عػػٍت رمػػل مس ا ػػل، وتاػػسد إذل أف ذبعػػل عا اؼبزمػل

 الكل مثل هع ه ....
الػػيت ُنلػػق من ػػا،   أيمػػر    انصػػلية و  هػػذل اللحهػػات تس مػػو كػػل ذرات النسػػاف

 ... و ر د   أف  عيد النساف مرًة ُأنرى ،اؽبواء أف  سوقف
   هد ثه الصحي : كما قاؿ   شيأمر  

ِٻ  }} ِٻثٴ ٍٴ  ثٴ ٓٵِص ٍٴٜٳ ٓٵِص ٔٵ  َٳا٤ٷَٳا٤ٷ  ٜٳ ٔٵَٹ ٞٿ  ايڃعٳسٵِؽايڃعٳسٵِؽ  تٳحٵتٹتٳحٵتٹ  َٹ ٓٹ ُٳ ٞٿنځ ٓٹ ُٳ ٍِ،  نځ ٍِ،ايسٿدٳا ِٻ  ايسٿدٳا ِٻثٴ َٴسٴ  ثٴ َٴسٴٜٳأڃ ُٳا٤ٳ  ٜٳأڃ ُٳا٤ٳايطٻ ٕٵ  ايطٻ ٕٵأځ ُٵڀٹسٳ  أځ ُٵڀٹسٳتٴ   أځزٵبٳعٹنيٳأځزٵبٳعٹنيٳ  تٴ

َٶا، ٛٵ َٶا،ٜٳ ٛٵ َٴسٴ  ٜٳ ٜٳأڃ َٴسٴٚٳ ٜٳأڃ ٕٵ  ا٭ځدٵطٳادٳا٭ځدٵطٳادٳ  ٚٳ ٕٵأځ ٓٳبٳاتٹ  ٓٵبٴتٳٓٵبٴتٳتٳتٳ  أځ ٓٳبٳاتٹنځ ٌِ   نځ ٌِ ايڃبٳكڃ {{ايڃبٳكڃ
ٗٗ

  

 .... نزؿ اعبزء الباقي مر النا ة ليناأ منه النساف مرًة ُأنرىشي
لعػذاب النػار،  -والعيػاذ لهلل  -إمػا  عس  النسػاف والػذي  كػوف صػاغباً شيسكوف من ا 

 ة مو انهرار واننيار وانط ار.للنعي    اعبن أو
                                                           

 شع  اليباف للبي قي عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٗ
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 :الذي كاف   الدنيا   لر  كوف لغب
 ... هو ن ا الاكل الذي كاف   الدنياو  اً يكوف شكله معروش  -
 ... ذراعاً كخلقة آدـ ولكر طوله  بو و سوف -

وػػا ط وال مػػرض وال  ػػخونة  هػػوؿ وال ، شاعبنػػة لػػيا هبػػااعبنػػة وعلػػى هسػػ  هػػاؿ  -
 : وال رش ، كما قاؿ

ٕٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  }} ٕٳٜٳبٴٛيڂٛ ٗٳا  ٜٳبٴٛيڂٛ ٗٳاؾٹٝ ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ؾٹٝ ٛٻطڂٛ ٕٳ،ٜٳتٳػٳ ٛٻطڂٛ ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٜٳتٳػٳ ُٴٛ ٓٳدٻ ٕٳ،ٜٳتٳ ُٴٛ ٓٳدٻ ُٳ  ٜٳتٳ ْٻ ُٳِإ ْٻ ٕٴ  ااِإ ٕٴٜٳهڂٛ   ٚٳزٳغٵحٶاٚٳزٳغٵحٶا  دٴػٳا٤ٶ،دٴػٳا٤ٶ،  ذٳيٹوځذٳيٹوځ  ٜٳهڂٛ

ُٹطٵوٹ   نځسٳغٵِحنځسٳغٵِح ُٹطٵوٹ ايڃ {{ايڃ
55

  

                            (ٙٔ واعبػػػػػػػػػػو هنػػػػػػػػػػاؾ كلػػػػػػػػػػه مكيػػػػػػػػػػف: الزمػػػػػػػػػػر 
                             (ٖٔ النساف. 

 ... اـتنزؿ اعبزء اؼبسبقي مر الثال ة أقسأف شيأمر   السماء 
    ػػػراشيل وأيمػػػرل أف  ػػػن  :وبيػػػي   اوهعػػػد ذلػػػس                            

       (ٙٛ وكػل روح تعػرؼ البيػت الػذي كانػت تسػكر  ،سخرج انرواح مر مسػسقرهاش الزمر
سػوداف وهػو كسرب اعبراد الػذي  ػرال أهػل ال  كاعبراد اؼبنسار،  و كوف شكل    شيه وال زُباله
 وهكذا تكوف الناأة الثانية .... راء، شيح   عُت الاماقادـ مر الصح

ونعود مرة أنرى ... للقس  انوؿ .. والذى  ػيخلق منػه النسػاف .... والػذى   ػعه 
  هعػد إ نػُت وأرهعػُت  ومػاً ش ذا أوؿ َملَػس  سػوذلَّ النسػاف، اؼبلس اؼبكلف هذلس   الره  ... 

مػر اللػوح احمل ػوظ قػاؿ شيػه ه ػػرة  لػٌس آنػر ومعػه كسػاب مػر القػد ر   هاػر انـ  نػزؿ م
 الن :
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٳ  ِإ ًَّ ٘ٳاي ًَّ ٌٳ    اي ٌٳٚٳنَّ ِِ  ٚٳنَّ ِِبٹايسٻحٹ ًځهڄا  بٹايسٻحٹ ًځهڄاَٳ ٍٴ  َٳ ٍٴٜٳكڂٛ   ؾځِإذٳاؾځِإذٳا  َٴكٵػٳ١څ،َٴكٵػٳ١څ،  زٳبٿزٳبٿ  ٜٳاٜٳا  عٳًځكځ١څ،عٳًځكځ١څ،  زٳبٿزٳبٿ  ٜٳاٜٳا  ْٴڀڃؿځ١څ،ْٴڀڃؿځ١څ،  زٳبٿزٳبٿ  ٜٳاٜٳا  ٜٳكڂٛ

ٕٵ  أځزٳادٳأځزٳادٳ ٕٵأځ ٞٳ  أځ ٞٳٜٳكڃكٹ ٘ٴ،  ٜٳكڃكٹ ًڃكځ ٘ٴ،خٳ ًڃكځ ٍٳ  خٳ ٍٳقځا ّٵ  أځذٳنځسٷأځذٳنځسٷ: : قځا ّٵأځ ْٵجٳ٢،  أځ ْٵجٳ٢،أڂ ٞپ  أڂ ٞپغٳكٹ ّٵ  غٳكٹ ّٵأځ ُٳا  ضٳعٹٝدٷ،ضٳعٹٝدٷ،  أځ ُٳاؾځ ٌٴ،  ايسٿشٵمٴايسٿشٵمٴ  ؾځ ٌٴ،ٚٳا٭ځدٳ   ٚٳا٭ځدٳ

ٝٴهڃتٳبٴ ٝٴهڃتٳبٴؾځ ِٔ  ؾٹٞؾٹٞ  ؾځ ِٔبٳڀڃ ٘ٹ   بٳڀڃ َٿ ٘ٹ أڂ َٿ {{أڂ
ٙٙ

  

                                                           
 مسند أضبد والا ان عر عاهر هنع هللا يضر ٘
 صحي  البخاري والا ان عر أنا هنع هللا يضر ٙ
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  يالئكخ احلفؼيالئكخ احلفؼ
مػر هػٍت النسػاف وال  سػسايو هصػره  أهػٌد  ،وتسواذل اؼبال كة الذ ر   ندمة النساف

علػى ال ػور  صػدر اؼبولػود شعنػدما  نػزؿ شصاهة لسػاف وهالوػة هيػاف،  ومر م ما أو  مر عل ،
 هذا اؼبولود: ؽبي،الالقرار 
                                                        (ٔٔ وقػػػػػػػػػراءة  الرعػػػػػػػػد

 :كل قراءة ؽبا معٌتش )وب هونه أبمر    : أيب طال  يدان علي هر 
اليقهة وعنػد  نـو وعندعند الو اؼبال كة الذ ر وب هوف النساف مر هُت  د ه ومر نل ه 

وب هػوف العػُت هػىت ال  صػيب ا ذكػروا مػن    ػبعة اؼباي ال أهد  سسايو عدَّه  وال هصره ، 
، وب ػا اُنذف  ػا هاػرة وال أهػد  صػيب ا ه ػرر، والػذيالنساف شػال  ػدنل شي وء أ ناء نـو 

ؿ مال كػػة مسػػخر ر أبمػػر مػػر  قػػو وب ػػا هػػذل انع ػػاء كل ػػا هػػ   ، شالػػذيوب ػػا ال ػػ  والػػذي
 للايء كر شيكوف.

شأنػػت لػػو ات قػػت مػػو شػػركة مػػر شػػركات الػػدنيا كاػػركة أمػػر، وعينَّػػت لػػس واهػػداً شقػػط 
 غبرا سس، شك  تدشو له   كثَت، لكر ما قدر هرا سس الؽبية   .

  رو اننىٌ ادلظشٌرو اننىٌ ادلظشٌ
وأريال، وهو أوؿ رعل تكلػ    علػـو الوال ػة   مصػر،   الاي  ذو النوف اؼبصري

كػػاف مػػر ُكمَّػػل ، و دبصػػر أطبػػي  الساهعػػة لسػػوهاجهلػػدة   ث اؽب ػػري، وكػػاف وكػػاف   القػػرف الثالػػ
ودل  كػػػر هنػػػاؾ و ػػػا ل  ،مػػػات كػػػاف   هػػػذا الوقػػػت   اعبيػػػزة الصػػػاغبُت، هػػػذا الرعػػػل عنػػػدما
كػاف مػر  ُبلػا النػاس   الػبالد الصػاغبوف عػر طر ػق الػرؤميت    إتصاؿ، شكيف  بللوف الناس 

هػػىت   هػػالؿ رم ػػاف النػػاس البعيػػد ر عػػر العاصػػمة   عػػاؼبُت،الػػيت  ُلقي ػػا علػػي   رب ال اؼبناميػػة
ف، اؽبػػػالؿ و قولػػػوا: وػػػداً رم ػػػا أف وػػػداً رم ػػػاف  كػػػاف الصػػػاغبوف  ػػػروفكيػػػف كػػػانوا  عرشػػػوف 

 .ل الااكلةاد على هذوكانت ال زبلوا البالد مر عب
   مػػر الصػػاغبُت إذل  ػػبعُت رعػػل النػػوف عػػاء ر ػػوؿ    يو  ليلػػة مػػوت  ػػيدي ذ

وعنػػدما النػػوف  زمػػو ا ػػيء إلينػػا وقػػد علػػت ال ػػسقباله، : إف هبيػػ    ذا ؽبػػ  ؿوقػػا ،منػػام  
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  عرؼ الرعل الصاحل أف  يدان ر وؿ   عاء غب ور عنازة شالف شيأ  هو وأتباعه.
  هػذا مو أف عدد  ػكاف مصػر  -ف عنازته كانت هوارل مليوف واهد ولذلس  ُروى أ
وقػد أوصػى أف  ،والدشر كػاف هعػد صػالة اله ػر ،د د اغبرارةوكاف  وماً ش -الوقت كاف قلياًل 

ُوعػػػدت مػػػداشر القػػػاهرة   اؼبقاػػػ   نف  ػػػيدان   ُػػػدشر   اؼبقاػػػ ، مػػػداشر القػػػاهرة هاليػػػاً، ودلَِ 
صػر قػاؿ لػه اؼبقػوقا عهػي  القػبط: اكسػ  رل عقػداً أننػا كنػذ ؼبا شػس  م  عمرو هر العاص

لسػػب   شقػػاؿ ا  ػأله مػػا ػػيدان عمػر، شقػػاؿ لػػه: ااؼبقاػ ، شقػػاؿ لػػه: هػىت أ ساػػَت، شأر ػػل إذل 
لػػه: ؼبػػاذا تر ػػد اؼبقاػػ   قػػاؿ لػػه: عنػػدان   كسبنػػا أف مػػر مػػات وُدشػػر   اؼبقاػػ  وقػػو   اعبنػػة، 

 .ا مقاهر اؼبسلمُتععل ، شاشقاؿ له:  يدان عمرو: كبر أوذل هذلس
ارة شػػد دة، ر كبػػَت، واغبػػ  اؼباػػيِّوكػػاف العػػدد شعنػػدما أرادوا دشػػر  ػػيدي ذا النػػوف شي ػػا، و 

ذت ترشػػػرؼ أبعنحس ػػػا طيػػػوراً  ػػػدَّت ارشػػػاؽ أنلػػػس   أبعسػػػادها وأنػػػ قػػػالوا: أر ػػػل   
 للمايعُت.شلاَّ ت اعبو 

لػذي ععلػس ا وما  ما أر د أف أقوله: أف هذا الرعل  قولوف له: ما  ر رعوعس إذل  
نػػد أطبػػي  تسػػلس طر ػػق   عػػل   عُػػالل  قػػاؿ: كنػػت   إهػػدي انميـ علػػى شػػاطئ النيػػل ع

ق ػزت العقػرب شػوؽ ن رهػا وعػرت عة و  تقف على شػاطئ الن ػر، وعػاءت يػ دشرأ ُت عقرلً 
وأان أتبع ػا،  ،عة على اؼباء هسرعة شد دة هىت وصلت إذل اعبان  ارنر مر هنػر النيػلال  د

و نػػػزؿ مػػػر شمػػػه أ ػػػر اػبمػػػر، ووعػػػدت هيَّػػػة تقػػػًتب منػػػه  شػػػدنلت هيسػػػا شوعػػػدت رعػػػالً ان مػػػاً،
  هػػذا الرعػػل مػػر هػػذل  سلس ػػا   اغبػػاؿ وأنقػػذت العقػػرب ولػػدوت اغبيػػة شقشأ ػػرع ،لسلدوػػه

 .اف شارلً للخمراؼبيسة وهي ميسة  وء، ننه ك
    و   صػنو معػس كػػذا ،قػاؿ: شأ قهسػه ووسػلُت لػه شمػه وقلػُت لػػه: أنػت تصػنو كػذا

  هػػػىت ال يبػػػوت اؼبيسػػػة السػػػوء شيػػػدنل ع ػػػنَّ  اغب ػػػيا  هػػػو   اؼبعاصػػػي ومػػػو ذلػػػس وب هػػػه
 .والعياذ لهلل 

معنػا علػى الػدواـ، ولػذلس هػ  وب هوننػا مػر أمػر  ،  رهؤالء اغب هة الكراـ ال رة الذ 
الػػذي أنقػػذن     ولكػػر ال أعلػػ  مػػا كػػذا  كػػاف  ػػيحدث رل هػػادث  هعػػحل النػػاس:تسػػمو مػػر 
 الذ ر معس.هؤالء 
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داـ   أو كنت   اغبـر ووقعت علػى انرض، وال أعلػ  مػر الػذي رشعػٍت مػر ربػت انقػ
أينػذوا انمػر مػر   أف وب هػول، ، أي مػر أمػر   ه  هؤالء اؼبال كة، نهن  معػس وب هونػس

زبلمػػػػوا عنػػػػه، وهػػػػؤالء وػػػػَت اؼبال كػػػػة ارنػػػػر ر الػػػػذ ر  سػػػػ لوف إذا دل  سلقمػػػػوا انمػػػػر مػػػػر   شػػػػ
 انعماؿ.

  وقػػوؿ  :                                 (ٔٛ هعػػحل العلمػػاء  قولػػوف:  ؽ
شلػو كػاف رقيػ  اليمػُت   وعسيد ملس الاماؿ، شمر أ ر أتوا هبذا الكالـ  ،رقي  ملس اليمُت

  مػػػر أظبػػػاء  ، هػػػذا إ ػػػواٌو  عػػػٍت رقيػػػ  وعسيػػػد، لكػػػر رقيػػػ  وعسيػػػد الاػػػماؿ كػػػاف هيػػػن   
     ، ومػػا صػػ ة الرقيػػ   عسيػػد شػػد د:   شالرقيػػ  هنػػا هػػو                     

       (ٜٗ الك ف. 

  انكشاو انكبرجنيانكشاو انكبرجني
    الػػذ ر  سػػ لوف انعمػػاؿومػػا ا ػػ                               ( الن اػػػار  

هسرعة شيس أبعر هذا العمػل ووبولػه  اغبسنة مر كاف على اليمُت وبرر عندما ت علكراـ ننه 
، شػػػإذا وقعػػػت   نايلػػػة أو أؼبمػػػت هػػػذن  شصػػػاه  الاػػػماؿ  ُ ػػػ     إذل رصػػػيدؾ عنػػػد

، لعلػػػه  رعػػػو ،لعلػػػه  سػػػسل ر ،لعلػػػه  سػػػوب رنسهػػػاللكساهػػػة شر يسػػػه صػػػاه  اليمػػػُت  قػػػوؿ لػػػه: 
عليػػػه أو  رعػػػو شيػػػه،  للخػػػَت قبػػػل أف  نػػػدـ النسػػػاف أي  سػػػارعوا: كػػػراـ،   ظبَّػػػاه  ولػػػذلس

 سػوب إذل  ، ولػذلس قػاؿ هبيػ  وقُػرة عيػٍت  ػيدان و  رعػو إذل    و نسهروا عند الذن  شقػد
 :ر وؿ   

ٍٳ  َٳاَٳا  }} ٍٳقځا ٘ٳ  ٫٫: : عٳبٵدٷعٳبٵدٷ  قځا ٘ٳِإيځ ٘ٴ  ِإ٫ِإ٫  ِإيځ ٘ٴايَّ ٔٵ  ضٳاعٳ١ٺضٳاعٳ١ٺ  ؾٹٞؾٹٞ  ايَّ ٔٵَٹ ٌٍ  َٹ ٝٵ ٌٍيځ ٝٵ ٚٵ  يځ ٚٵأځ ٗٳاٍز  أځ ٗٳاٍزْٳ ُٹطٳتٵ  ِإ٫ِإ٫  ْٳ ُٹطٳتٵطڂ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  َٳاَٳا  طڂ ٘ٹؾٳحٹٝؿځتٹ ٔٳ  ؾٳحٹٝؿځتٹ ٔٳَٹ   َٹ

ٝٿ٦ٳاتٹ ٝٿ٦ٳاتٹايطٻ ٔٳ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ايطٻ ٔٳٜٳطٵهڂ ٗٳا  ِإيځ٢ِإيځ٢  ٜٳطٵهڂ ًٹ ٗٳاَٹجٵ ًٹ ٔٳ  َٹجٵ ٔٳَٹ ٓٳاتٹ  َٹ ٓٳاتٹايڃحٳطٳ {{  ايڃحٳطٳ
ٚٚ
  

 اليت سبحو الذنوب هي: اؼبمحاة 
هػػػد أف سبسػػػ  الػػػذنوب الػػػيت   طر ق ػػػا إذل أف ذبػػػد  ال )ال إلػػػه إال    شعنػػػدما ُتكسػػػ 

 هسنة شُسكس  جبوارها ش اًل وإكراماً مر   عل   ُعالل.
                                                           

 مسند أيب  علي اؼبوصلي وارباؼ اػبَت اؼب رة للبوصَتي عر أنا هنع هللا يضر ٚ
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 :كما قاؿ ه رة الن    هؤالء اؼبال كة
ٕٳ  }} ٕٳٜٳتٳعٳاقځبٴٛ ِٵ  ٜٳتٳعٳاقځبٴٛ ِٵؾٹٝهڂ ٌِ  ٥ٹهځ١څ٥ٹهځ١څَٳ٬َٳ٬  ؾٹٝهڂ ٝٵ ٌِبٹايَّ ٝٵ َٳ٬  بٹايَّ َٳ٬ٚٳ ٗٳاِز،بٹبٹ  ٥ٹهځ١څ٥ٹهځ١څٚٳ ٓٻ ٗٳاِز،اي ٓٻ ٕٳ  اي ُٹعٴٛ ٜٳذٵتٳ ٕٳٚٳ ُٹعٴٛ ٜٳذٵتٳ   ايڃؿځذٵِسايڃؿځذٵِس  ٠ٹ٠ٹؾٳ٬ؾٳ٬  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳ

ِٻ  ايڃعٳؿٵِسايڃعٳؿٵِس  ٠ٹ٠ٹؾٳ٬ؾٳ٬ٚٳٚٳ ِٻثٴ ٔٳ  ٜٳعٵسٴمٴٜٳعٵسٴمٴ  ثٴ ٔٳايَّرٹٜ ِٵ  بٳاتٴٛابٳاتٴٛا  ايَّرٹٜ ِٵؾٹٝهڂ ِٵ  ؾٹٝهڂ ٗٴ ٝٳطٵأځيڂ ِٵؾځ ٗٴ ٝٳطٵأځيڂ ٛٳ  ؾځ ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ ِٴ  ٚٳ ًځ ِٴأځعٵ ًځ ِٵ،  أځعٵ ِٗ ِٵ،بٹ ِٗ ـٳ  بٹ ٝٵ ـٳنځ ٝٵ ِٵ  نځ ِٵتٳسٳنڃتٴ   تٳسٳنڃتٴ

ٕٳ  عٹبٳادٹٟ؟عٹبٳادٹٟ؟ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ِٵ: : ؾځ ٖٴ ٓٳا ِٵتٳسٳنڃ ٖٴ ٓٳا ِٵ  تٳسٳنڃ ٖٴ ِٵٚٳ ٖٴ ٕٳ،  ٚٳ ٕٳ،ٜٴؿٳُّٛ ِٵ  ٜٴؿٳُّٛ ٖٴ ٓٳا ٝٵ ِٵٚٳأځتٳ ٖٴ ٓٳا ٝٵ ِٵ  ٚٳأځتٳ ٖٴ ِٵٚٳ ٖٴ ٕٳ  ٚٳ ٕٳٜٴؿٳُّٛ {{  ٜٴؿٳُّٛ
ٛٛ

  

موف وال  سزوعػػوف وال يبوتػػوف ال أيكلػػوف وال  اػػرهوف وال  نػػا -كمػػا نعلػػ   -واؼبال كػػة 
النسػػاف م مسػػه وتكلي ػػه ومػػات، أ ػػر  ػػذهبوف  كمػػا أنػػ  ه ػػرة ، شػػإذا أهنػػى إال قبػػل القيامػػة

 : الن 
ٌٻ  }} ٌٻٚٳنځ ٘ٴ  ٚٳنځ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ٙٹ  اي ٙٹبٹعٳبٵدٹ ِٔ  بٹعٳبٵدٹ َٹ ُٴ٪ٵ ِٔايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ِٔ  ايڃ ٝٵ ًځهځ َِٔٳ ٝٵ ًځهځ ِٕ  َٳ ِٕٜٳهڃتٴبٳا ٘ٴ،  ٜٳهڃتٴبٳا ًځ ُٳ ٘ٴ،عٳ ًځ ُٳ ٍٳ  اتٳاتٳَٳَٳ  ؾځِإذٳاؾځِإذٳا  عٳ ٍٳقځا ِٕ  قځا ًځهځا ُٳ ِٕايڃ ًځهځا ُٳ ِٕ  ايڃ ِٕايَّرٳا   ٚٴن٬ِّٚٴن٬ِّ  ايَّرٳا

٘ٹ ٘ٹبٹ ِٕ  بٹ ِٕٜٳهڃتٴبٳا ٘ٴ  ٜٳهڃتٴبٳا ًځ ُٳ ٘ٴعٳ ًځ ُٳ ٕٴ  َٳاتٳ،َٳاتٳ،  قځدٵقځدٵ: : عٳ ٕٴؾځتٳأڃذٳ ٓٳا  ؾځتٳأڃذٳ ٓٳايځ ٓٳؿٵعٳدٴ  يځ ٓٳؿٵعٳدٴؾځ ُٳا٤ٹ؟  ِإيځ٢ِإيځ٢  ؾځ ُٳا٤ٹ؟ايطٻ ٍٴ  ايطٻ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٘ٴ،  ؾځ ٘ٴ،ايًَّ ُٳا٥ٹٞ: :   ايًَّ ُٳا٥ٹٞضٳ   ضٳ

ًڂ٤ٛٳ٠څ ُٵ ًڂ٤ٛٳ٠څَٳ ُٵ ٔٵ  َٳ ٔٵَٹ ِٕ  ٜٴطٳبٿحٴْٛٹٞ،ٜٴطٳبٿحٴْٛٹٞ،  َٳ٥٬ٹهځتٹَٞٳ٥٬ٹهځتٹٞ  َٹ ٝٳكڂ٫ٛ ِٕؾځ ٝٳكڂ٫ٛ ِٴ: : ؾځ ٓٴكٹٝ ِٴأځؾځ ٓٴكٹٝ ٍٴ  ا٭ځزٵِض؟ا٭ځزٵِض؟  ؾٹٞؾٹٞ  أځؾځ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ   أځزٵقٹٞأځزٵقٹٞ: : ٘ٴ٘ٴايَّايَّ  ؾځ

ًڂ٤ٛٳ٠څ ُٵ ًڂ٤ٛٳ٠څَٳ ُٵ ٔٵ  َٳ ٔٵَٹ ًڃكٹٞ  َٹ ًڃكٹٞخٳ ِٕ  ٜٴطٳبٿحٴْٛٹٞ،ٜٴطٳبٿحٴْٛٹٞ،  خٳ ٝٳكڂ٫ٛ ِٕؾځ ٝٳكڂ٫ٛ ٔٳ؟: : ؾځ ٜٵ ٔٳ؟ؾځأځ ٜٵ ٍٴ  ؾځأځ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ َٳا: : ؾځ َٳاقڂٛ   عٳبٵدٹٟعٳبٵدٹٟ  قځبٵِسقځبٵِس  عٳًځ٢عٳًځ٢  قڂٛ

ُٳدٳاْٹٞ،  ؾځطٳبٿحٳاْٹٞ،ؾځطٳبٿحٳاْٹٞ، ُٳدٳاْٹٞ،ٚٳاحٵ ْٹٞ،  ٚٳاحٵ ٖٳ٬ِّْٹٞ،  ٚٳنځبٿسٳاْٹٞ،ٚٳنځبٿسٳا ٖٳ٬ِّْٹٞ،ٚٳ ٙٹ  ٚٳانڃتٴبٳاٚٳانڃتٴبٳا  ٚٳ ٙٹٖٳرٹ ِّ  ِإيځ٢ِإيځ٢  يٹعٳبٵدٹٟيٹعٳبٵدٹٟ  ٖٳرٹ ٛٵ ِّٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ   ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ ايڃكٹ ٝٳا {{ايڃكٹ
ٜٜ

  

  ٌٌىىادلالئكخ انغُبزادلالئكخ انغُبز
    ُ   ر لػس مػر  كػ  وُ سػبِّ  و  لػػل و عبػد  ،وأنػت قػد نرعػت مػر الػػدنيا ،سػخِّ

وال شي ػػا إع ػػاب  ،، وال شي ػػا شػػ وات دنيػػةشي ػػا ماػػاول كونيػػة وهػػؤالء  عبػػدوف   عبػػادة ال
 .وال شي ا روبة   الُا رة، نهن  ال  عبدوف   إال عبادًة نالصًة هلل  ،للن ا

ذ ر معنػا، ووػَته  صباعػات ُأنػرى وب ػروف الػدروس معنػا   ش ؤالء الكراـ الكاتبُت ال
 ني س   كما قاؿ ه رة الن :وهوالء و اؼبساعد، 
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٹ  ِإ ًَّ ٘ٹيٹ ًَّ ٝٻاحٹنيٳ  ٥ٹهځ١ڄ٥ٹهځ١ڄَٳ٬َٳ٬  يٹ ٝٻاحٹنيٳضٳ ٔٵ  ؾڂكٴ٬ؾڂكٴ٬  زٵِضزٵِضا٭ځا٭ځ  ؾٹٞؾٹٞ  ضٳ ٔٵعٳ ٓٻاِع،  نڂتٻابٹنڂتٻابٹ  عٳ ٓٻاِع،اي   ٚٳدٳدٴٚاٚٳدٳدٴٚا  ؾځِإذٳاؾځِإذٳا  اي

َٶا ٛٳا َٶاأځقڃ ٛٳا ٕٳ  أځقڃ ٕٳٜٳرٵنڂسٴٚ ٘ٳ  ٜٳرٵنڂسٴٚ ٘ٳايًَّ ًَّ ٚٵا  اي ٓٳادٳ ٚٵاتٳ ٓٳادٳ ُټٛا: : تٳ ًڂ ُټٛاٖٳ ًڂ ِٵ،بٴبٴ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ٖٳ ٝٳتٹهڂ ِٵ،ػٵ ٝٳتٹهڂ ٕٳ  ػٵ ٝٳذٹ٦ٝٴٛ ٕٳؾځ ٝٳذٹ٦ٝٴٛ ٕٳ  ؾځ ٝٳحٴؿُّٛ ٕٳؾځ ٝٳحٴؿُّٛ ِٵ  ؾځ ِٗ ِٵبٹ ِٗ ُٳا٤ٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  بٹ ُٳا٤ٹايطٻ   ايطٻ

                                                           
 البخاري ومسل  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٛ
 هنع هللا يضر شع  اليباف للبي قي واؼباال  العالية الهر ه ر عر أنا ٜ
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ٝٳا، ْٵ ٝٳا،ايدټ ْٵ ٍٴ  ايدټ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٘ٴ  ؾځ ٘ٴايًَّ ًَّ ٟٿ  عٳًځ٢عٳًځ٢: : اي ٟٿأځ ٞٵ٤ٺ  أځ ٞٵ٤ٺغٳ ِٵ  غٳ ِٵتٳسٳنڃتٴ ٕٳ؟  عٹبٳادٹٟعٹبٳادٹٟ  تٳسٳنڃتٴ ٓٳعٴٛ ٕٳ؟ٜٳؿٵ ٓٳعٴٛ ٕٳ  ٜٳؿٵ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ِٵ: : ؾځ ٖٴ ٓٳا ِٵتٳسٳنڃ ٖٴ ٓٳا   تٳسٳنڃ

ُٳدٴْٚٳوځ، ُٳدٴْٚٳوځ،ٜٳحٵ ُٳذٿدٴْٚٳوځ،  ٜٳحٵ ٜٴ ُٳذٿدٴْٚٳوځ،ٚٳ ٜٴ ٜٳرٵنڂسٴْٚٳوځ،  ٚٳ ٜٳرٵنڂسٴْٚٳوځ،ٚٳ ٍٳ  ٚٳ ٍٳقځا ٍٴ: : قځا ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٌٵ: : ؾځ ٗٳ ٌٵؾځ ٗٳ ْٹ  ؾځ ٚٵ ْٹزٳأځ ٚٵ ٕٳ  ٞ؟ٞ؟زٳأځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٍٳ  ،،٫٫: : ؾځ ٍٳقځا : : قځا

ٍٴ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ـٳ: : ؾځ ٝٵ ـٳؾځهځ ٝٵ ٛٵ  ؾځهځ ٛٵيځ ْٹٞ؟  يځ ٚٵ ْٹٞ؟زٳأځ ٚٵ ٍٳ  زٳأځ ٍٳقځا ٕٳ: : قځا ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٛٵ: : ؾځ ٛٵيځ ٚٵىځ  يځ ٚٵىځزٳأځ ُٹٝدٶا،  أځغٳدٻأځغٳدٻ  يځهځاْٴٛايځهځاْٴٛا  زٳأځ ُٹٝدٶا،تٳحٵ   ٚٳأځغٳدٻٚٳأځغٳدٻ  تٳحٵ

ُٵذٹٝدٶا، ُٵذٹٝدٶا،تٳ ٍٳ  ذٹنڃسٶا،ذٹنڃسٶا،  يځوځيځوځ  ٚٳأځغٳدٻٚٳأځغٳدٻ  تٳ ٍٳقځا ٍٴ: : قځا ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٟټ: : ؾځ ٟټٚٳأځ ٞٵ٤ٺ  ٚٳأځ ٞٵ٤ٺغٳ ٕٳ؟  غٳ ٕٳ؟ٜٳڀڃًڂبٴٛ ٍٳ  ٜٳڀڃًڂبٴٛ ٍٳقځا ٕٳ: : قځا ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳ: : ؾځ ٕٳٜٳڀڃًڂبٴٛ   ٜٳڀڃًڂبٴٛ

ٓٻ١ځ،اا ٓٻ١ځ،يڃذٳ ٍٳ  يڃذٳ ٍٳقځا ٍٴ: : قځا ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٌٵ: : ؾځ ٖٳ ٌٵٚٳ ٖٳ ٖٳا؟  ٚٳ ٚٵ ٖٳا؟زٳأځ ٚٵ ٍٳ  زٳأځ ٍٳقځا ٕٳ: : قځا ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٍٳ  ،،٫٫: : ؾځ ٍٳقځا ٍٴ: : قځا ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ـٳ: : ؾځ ٝٵ ـٳؾځهځ ٝٵ ٛٵ  ؾځهځ ٛٵيځ ٖٳا؟  يځ ٚٵ ٖٳا؟زٳأځ ٚٵ   زٳأځ

ٍٳ ٍٳقځا ٕٳ: : قځا ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٛٵ: : ؾځ ٛٵيځ ٖٳا  يځ ٚٵ ٖٳازٳأځ ٚٵ ٗٳا  نځاْٴٛانځاْٴٛا  زٳأځ ٗٳايځ ٗٳا  ٚٳأځغٳدٻٚٳأځغٳدٻ  طځًځبٶا،طځًځبٶا،  أځغٳدٻأځغٳدٻ  يځ ٝٵ ًځ ٗٳاعٳ ٝٵ ًځ ٍٳ  حٹسٵؾٶا،حٹسٵؾٶا،  عٳ ٍٳقځا ٍٴ: : قځا ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ   ::ؾځ

ٔٵ   ُٹ ٔٵؾځ ُٹ ٟٿ  ؾځ ٟٿأځ ٞٵ٤ٺ  أځ ٞٵ٤ٺغٳ ٕٳ؟ٜٳتٳعٳٜٳتٳعٳ  غٳ ٕٳ؟ٛٻذٴٚ ٕٳ: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ٛٻذٴٚ ٛٻذٴٚ ٕٳٜٳتٳعٳ ٛٻذٴٚ ٔٳ  ٜٳتٳعٳ ٔٳَٹ ٓٻاِز،  َٹ ٓٻاِز،اي ٍٳ  اي ٍٳقځا ٍٴ: : قځا ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٌٵ: : ؾځ ٌٵٖٳ ٖٳا؟  ٖٳ ٚٵ ٖٳا؟زٳأځ ٚٵ   زٳأځ

ٕٳ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٍٴ  ،،٫٫: : ؾځ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ـٳ: : ؾځ ٝٵ ـٳؾځهځ ٝٵ ٛٵ  ؾځهځ ٛٵيځ ٖٳا؟  يځ ٚٵ ٖٳا؟زٳأځ ٚٵ ٕٳ  زٳأځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٛٵ: : ؾځ ٛٵيځ ٖٳا  يځ ٚٵ ٖٳازٳأځ ٚٵ ٗٳا  نځاْٴٛانځاْٴٛا  زٳأځ ٓٵ ٗٳاَٹ ٓٵ   ٖٳسٳبٶا،ٖٳسٳبٶا،  أځغٳدٻأځغٳدٻ  َٹ

ٗٳا  ٚٳأځغٳدٻٚٳأځغٳدٻ ٓٵ ٗٳاَٹ ٓٵ ٛٵؾڄا،  َٹ ٛٵؾڄا،خٳ ٗٳا  ٚٳأځغٳدٻٚٳأځغٳدٻ  خٳ ٓٵ ٗٳاَٹ ٓٵ ٛټذٶا،  َٹ ٛټذٶا،تٳعٳ ٍٳ  تٳعٳ ٍٳقځا ٍٴ: : قځا ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ْٿٞ: : ؾځ ْٿٞؾځِإ ِٵ  ؾځِإ ِٗدٴنڂ ِٵأڂغٵ ِٗدٴنڂ ِٵ،  غځؿځسٵتٴغځؿځسٵتٴ  قځدٵقځدٵ  أځْٿٞأځْٿٞ  أڂغٵ ٗٴ ِٵ،يځ ٗٴ   يځ

ٕٳ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٻ: : ؾځ ٕٻِإ ِٵ  ِإ ِٗ ِٵؾٹٝ ِٗ ِٵ  ايڃدٳڀَّا٤ٳايڃدٳڀَّا٤ٳ  ْٶاْٶاؾڂ٬ؾڂ٬  ؾٹٝ ِٵيځ ِٵ  يځ ٖٴ ِٵٜٴِسدٵ ٖٴ ُٳا  ٜٴِسدٵ ْٻ ُٳاِإ ْٻ ِٵ  ِإ ٖٴ ِٵدٳا٤ٳ ٖٴ ٍٴ  يٹحٳادٳ١ٺ،يٹحٳادٳ١ٺ،  دٳا٤ٳ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ِٴ: : ؾځ ِٴٖٴ ّٴ  ٖٴ ٛٵ ّٴايڃكځ ٛٵ     ايڃكځ

ِٵ  ٜٳػٵكځ٢ٜٳػٵكځ٢  ٫٫ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ {{  دٳًٹٝظٷدٳًٹٝظٷ  يځ
ٔٓٔٓ

  

أو  ،ن عالا   البيػت، ن رض أة مر   اؼبل ر   ناؿ ،كل مر هبلا مع   أميً كاف
  اؼبسػػ د وأقػػرأ القػػرآف، أ  ػػاً أيتيػػٍت صباعػػة مػػر هػػؤالء السػػياهُت وب ػػروف قػػراء  للقػػرآف، 

ة النػػػ   ػػػروا مػػػا  ػػػدؿ علػػػى ه ػػػوره ،  ػػػروف هعػػػحل السػػػرج اؼبنػػػَتة أو وكػػػاف أصػػػحاب ه ػػػر 
 :شيقوؿ  غب رة الن :شيحكوف الثُرميت اؼبسانة، 

ًڃوځ  }} ًڃوځتٹ ُٹعٴ  نځاْٳتٵنځاْٳتٵ  ٥ٹهځ١ڂ٥ٹهځ١ڂُٳ٬ُٳ٬ايڃايڃ  تٹ ُٹعٴتٳطٵتٳ {{يځوځ يځوځ   تٳطٵتٳ
ٔٔٔٔ

  

شمػػر كػػاف  قػػرأ القػػرآف  ػػدوروف هولػػه ليسػػسمعوا إليػػه، ومػػر وبػػارب مػػر اؼبػػؤمنُت وبػػارهوف 
 و لقوف الرع    قلوب الكاشر ر.  ،معه

ومػػػر أي  لػػػس لل ػػػياء، ومػػػر أي  لػػػس لنن ػػػاس  ،وهػػػذا وػػػَت مػػػر أي  لػػػس لنرزاؽ
نف النسػػاف لػػه  ،ؽبػػ ، كل ػػ  مال كػػة   ندمػػة النسػػاف واؽبػػواء، مال كػػة ال عػػد ؽبػػ  وال هػػد
 .ش ٌل وتكرميٌ عند ه رة الرضبر 

                                                           
 عامو الًتمذي ومسند أضبد عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٓٔ
 صحي  مسل  ومسند أضبد عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٔٔ
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 و عدَّ اؼبال كة الذ ر عاءوا معػس وأنػت ذاهػ  لػزميرة أخ لػس    ،مر الذي  سساي
 ه رة الن  قاؿ شي  :

ٕٻ  }} ٕٻِإ ِٳ  ِإ ًٹ ُٴطٵ ِٳايڃ ًٹ ُٴطٵ ٙٴ  شٳازٳشٳازٳ  ِإذٳاِإذٳا  ايڃ ٙٴأځخٳا ٘ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  أځخٳا ٘ٹ،ايَّ ٘ٴ  ايَّ ٝٻعٳ ٘ٴغٳ ٝٻعٳ ٕٳ  غٳ ٕٳضٳبٵعٴٛ ًځوٺ  ـٳـٳأځيڃأځيڃ  ضٳبٵعٴٛ ًځوٺَٳ ٕٳ  َٳ ٕٳٜٴؿٳُّٛ ٘ٹ،  ٜٴؿٳُّٛ ٝٵ ًځ ٘ٹ،عٳ ٝٵ ًځ ٕٳ  عٳ ٕٳٜٳكڂٛيڂٛ : : ٜٳكڂٛيڂٛ

ِٻ ٗٴ ِٻايًَّ ٗٴ ًَّ ٘ٴ  اي ْٻ ٘ٴِإ ْٻ ٘ٴ  ِإ ًځ ٘ٴٚٳؾٳ ًځ ٘ٴ   ؾٹٝوځ،ؾٹٝوځ،  ٚٳؾٳ ًڃ ٘ٴ ؾځؿٹ ًڃ {{ؾځؿٹ
ٕٕٔٔ

  

  محهخ انقشػمحهخ انقشػ
 :          :هؤالء اؼبال كة كما قاؿ  شكل 
 أوصاش   ما 
                            

              لنػػػا كبػػػر أ  ػػػاً، شكيػػػف  اػػػ عوا لنػػػا  إذا كػػػاف  شػػػ اعس
 قرهُت مر اؼبال كة ما وني س   ضبلة العرش وه  مر أعه  اؼب

                                                             وهعػػػػػػػد
   ذلس:                    هل  دعوف لنا أ  اً: ،وهل  سسل روف شقط  ال 
                                                              

                                                              
                                                                        

                                ( واشر. 
، ردبػا وػاشلوف أو  ػاهوف أو عاصػوف فوكبػر ماػلولو  ... عرش  دعوف لنػا ضبلة المي  
ولكػػر للمػػؤمنُت شقػػط، شكػػل اؼبال كػػة مػػر كػػانوا شػػوؽ أو ربػػت    ش ػػ   ػػدعوف   فأو مػػذنبو 

 ندمة النساف.
   و  اعبنػػػػة مػػػػر الػػػػذي  سػػػػسقبلنا  هػػػػ :                                     

 للسالمة وكل     ندمة النساف.  وكثَت  دنلوف علي     نلوهن الرعد ٕٗ)
                                                           

 اعبامو   اغبد ث الهر وه  ٕٔ
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   إال أهن    ندمة هٍت النساف:شاؼبال كة مو ُعلوِّ قدره  ومو رشعة شأهن
ل وميكا يػػل وإ ػػراشيل إف ع  ػػ ولػػذلس الق ػػية الػػيت  ُثَتهػػا هعػػحل اعب ػػالء و قولػػوف: 

   مر  يدان ر وؿ   -هاشا هلل  –أعلى   الدرعة 
 ه رة الن  هن سه قاؿ:مر الذي قاؿ هذا الكالـ    

ٕٻ  }} ٕٻِإ ِٔ  يٹٞيٹٞ  ِإ ٜٵ ِٔٚٳِشٜسٳ ٜٵ ٔٵ  ٚٳِشٜسٳ ٔٵَٹ ٌِ  َٹ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ ُٳا٤ٹ،  أځ ُٳا٤ٹ،ايطٻ ِٔ  ايطٻ ٜٵ ٚٳِشٜسٳ ِٔٚٳ ٜٵ ٚٳِشٜسٳ ٔٵ  ٚٳ ٔٵَٹ ٌِ  َٹ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ َٻا  ا٭ځزٵِض،ا٭ځزٵِض،  أځ َٻاؾځأځ ٟٳ  ؾځأځ ٟٳٚٳِشٜسٳا ٔٵ  ٚٳِشٜسٳا ٔٵَٹ ٌِ  َٹ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ   أځ

ُٳا٤ٹ ُٳا٤ٹايطٻ ٌٴ،ؾځذٳبٵسٳا٥ٹؾځذٳبٵسٳا٥ٹ: : ايطٻ ٌٴ،ٝ ٌٴ،  ٝ َٹٝهځا٥ٹٝ ٌٴ،ٚٳ َٹٝهځا٥ٹٝ َٻا  ٚٳ َٻاٚٳأځ ٟٳ  ٚٳأځ ٟٳٚٳِشٜسٳا ٔٵ  ٚٳِشٜسٳا ٔٵَٹ ٌِ  َٹ ٖٵ ٌِأځ ٖٵ ُٳسٴ   بٳهڃٍس،بٳهڃٍس،  ؾځأځبٴٛؾځأځبٴٛ: : ا٭ځزٵِضا٭ځزٵِض  أځ ُٳسٴ ٚٳعٴ {{ٚٳعٴ
ٖٖٔٔ

  

، مال كػػػة وعنػػػاً وإنسػػػاً ووػػػَته  قػػػدراً عنػػػد   كاشػػػة،  سػػػيدان ر ػػػوؿ   أعلػػػى اػبلػػػقش
...  وععل   مسخر ر ػبدمػة النسػاف...  تكريباً لإلنساف ...  واؼبال كة كما نرى نلق    

 مر أيتوف للباا ر مر   ؼبر  سسقي  مر هٍت النساف: وه 

                                                      (ٖٓ شصلت 
 شال تنزؿ مرًة واهدة ولكر تسنزؿ أي  كوف نزوؽب  ل سمرار:

                                                 (ٖٓ شصلت  

  ....  وكبر   ندمسك                                         (ٖٔ شصلت 
وهػ  كمػا وصػ    رهنػا    ،ش ػؤال اؼبال كػةرهر إشارتك    اػبدمة هنا وهنػاؾ ... كبر 
     القرآف:        : 

عنػػػدما كػػػاف   ليلػػػة  هػػػىت أف  ػػػيدان ر ػػػوؿ    ،عنػػػده  ناػػػية لللػػػة مػػػر   
و يدان ع  ل زجَّ هه   عادل اننوار قاؿ: مي ع  ل ألس هاعػة  قػاؿ: أناػى  ،القرب مر  

   ، شنػػػزؿ قػػػوؿ   تعػػػاذل:لعاقبػػةا                 (ٜٖٔ أعاػػػال انمػػػاف، شقػػػاؿ:مي  الاػػعراء
   ر ػػوؿ   كنػػُت أناػػى العاقبػػة شأمنػػُت منػػذ قػػاؿ لػػس رهػػس:                  شأنػػذ

 ... .انماف هسب  ر وؿ   
 وصلى   على  يدان   وعلى آله وصحبه و ل 

                                                           
 اغباك    اؼبسسدرؾ والًتمذي عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٖٔ
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  ٔٔضُبء انفشلبٌضُبء انفشلبٌ: : 1515
dddddddddddddddddd 

  َىو انمُبيخَىو انمُبيخ
  قرآنه الكرمي هياانً ت صيلياً ؼبا  يحدث لنا أصبعُت هل للخلػق كل ػ  مػر  أنزؿ   

   ، اليـو الػذي  قػوؿ شيػه رهنػا تبػارؾ وتعػاذل:نيا إذل  ـو الد رهدء الد                 
              (ٗ ا  ػػػػػػػػػػنُت  :تقػػػػػػػػػػد رل حبسػػػػػػػػػػ  إمَّػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػنواتنا كبػػػػػػػػػػر، وإمَّػػػػػػػػػػ اؼبعػػػػػػػػػػارج 

                                       (ٗٚ  ولػػػػذلس هػػػػذا أمػػػػٌر وبسػػػػار شيػػػػه  اغبػػػ
وكلنػا شمػا مقػدار طولػه   ،اللبي  ال صي ، لو هسبنال أبميـ   وهو مقدارل طبسُت ألف  ػنة

 .   نكوف شيه وكُبار شيه أصبعُت
وشيػه تاػا ر  ،وشيػه اؼبيػزاف ،وشيػه اغبسػاب ،وشيػه عػرض انعمػاؿ ،هذا اليـو شيػه أهػواؿ

، حبسػػػن ا وشيػػػه كػػػل العػػػرض الكامػػػل غبيػػػاة النسػػػاف حُبلوهػػػا وُمرهػػػا ،وشيػػػه الصػػػراط ،الُصػػػحف
 .أماـ أكـر انكرمُت  و و  ا،

وقػػف مػػر مواقػػف القيامػػة، شػػال نسػػمي ا أميـ ولكػػر وار ػػة الػػيت معنػػا اليػػـو تػػسكل  عػػر م
  نسػػػػػمي ا مواقػػػػػف، وأوؿ موقػػػػػف مػػػػػر مواقػػػػػف القيامػػػػػة:                            

      (ٙٛ الناػػأة الثانيػػةاغبيػػاة الثانيػػة أو كمػػا ذكرهػػا رهنػػا   القػػرآف الزمػػر ،:             
      (ٕٜعراؼ ان. 

 :وهعد الناأة الثانية
 ،مػػن   مػػر  سػػسقبله شر ػػق مػػر اغبػػرس الؽبػػي اعبنػػانوقػػد ربػػد نا عن ػػا لل صػػل السػػاهق  

ومع ػػ  لػػه  يػػاب مػػر  يػػاب اعبنػػة، وعاػػر مػػر عاػػر اعبنػػة، وشػػراب مػػر هػػوض الكػػو ر الػػذي 
:    ناأته الثانية عند    ُنصَّ هه الن  وأمسه، و سسقبلول هعد                      

                       ( الواقعة. 
                                                           

 ـٕٙٔٓ/ٓٔ/ٗٔهػ ٖٛٗٔـر مر ؿب ٖٔمس د السالـ  –ميانة  –اؼبنيا  ٔ
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  ؤطنبف اخلهك َىو انمُبيخؤطنبف اخلهك َىو انمُبيخ
 :الناس   هذا اليـو أرهعة أصناؼو 

ل ػى   عػوار هبيػ  ومػر أهػل القػر  والزُ  ،أف نكوف مر نَته  عند   نسأؿ   
   ومصا ال:
 الِصنف انوؿ: -

ف مػػػػر القبػػػػور إذل القصػػػػور، شلػػػػيا ؽبػػػػ  شػػػػأٌف لؼبيػػػػزاف وال للصػػػػراط وال ُأانٌس  قومػػػػو 
   لغبسػػاب:                                 (ٔٓ لػػيا ؽبػػ  شػػأٌف هكػػل أنػػواع  الزمػػر

 هذا اغبساب وال ميزاف وال أي شيء.
 الصنف الثان: -

  وهػؤالء  قػوؿ شػي   الواهػد الق ػار:  ،ارمر القبور إذل ع نَّ  وهلا القر  قوموف ُأانس 
                            (ٔٓ٘  ف عند  نهن  ليا ؽب  وز الك ف  وال أعماؽب  اليت ،

 شمر القبور إذل ع نَّ  وهلا القرار. ،عملوها تسسحق الوزف
 والصن اف ارنراف: -

 ساب العسَت.مر وُبا   اغبمن   مر وُبا   اغبساب اليسَت، ومن   

  احلغبة ثبنفضم وثبنقذلاحلغبة ثبنفضم وثبنقذل
 :صلوات ريب وتسليماته عليهشاػبلق صبيعاً مر آدـ إذل نبينا 

 وقانوف ال  ل الؽبي. ،قانوف العدؿ الرلن: ف للحسابقانوان كوف ؽب  
 :قانوف العدؿ الؽبي

 .أمة   واغبمد هلل ُابق على كل انم  ما عدا كبر 
وهػػػ  كبػػر ه  ػػػل   وهكػػػـر    ، ُابَّػػق علػػػى أمػػػة النػػ  انمػػػيِّ  لؽبػػػيوقػػانوف ال  ػػػل ا
 .وه كة  يدان ر وؿ   
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والكػل  ،والكػل  اػ د ،سػاب أمػاـ اعبميػواغبكل انم  رُبا   للعدؿ، والعدؿ  عٍت 
لػه شػاردة أو  ال  ًتؾ   ش ، رى ووُبا  ، ووُبا   على القليل والكثَت والنقَت والقامَت

 ة   أعماله إال ووُبا به علي ا.وارد
 :كُبا   حبساب ال  ل الؽبيأمة  يدان   لكننا 

شرهػة لقلوهنػا و ػروراً قانوف ععله ملػس اؼبلػوؾ ناصَّػاً هنػا، وذكػرل   قرآنػه هػىت  كػوف 
  نرواهنػػػػػػا:                               ،قبػػػػػػل العمػػػػػػل الايػػػػػػ  الػػػػػػذي عملنػػػػػػال  

  ورععنا إذل   عل   عُػالل، وهعػد ذلػس: و سلايى عر السوء الذي ارتكبنال ما دمنا ندمنا 
                                                           (ٔٙ انهقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ 
 .أنذانل مر أكـر انكرمُت وهذا وعُد 

الل ػػ  ها ػػبنا ه  ػػلس وال ))قولػػوا : نػػا و قولػػوف لنػػا دا مػػاً نادتنا  علمو ولػػذلس كػػاف  ػػ
شلػػيا  ٍل عملنػػال هلكنػػا صبيعػػاً  ربا ػػبنا هعػػدلس، شإنػػس إف ها ػػبسنا هعػػدلس علػػى أرعػػى عمػػ

و   أرعػػى مػػر الصػػالة الػػيت نؤد  ػػا دبعونػػة   وتوشيػػق  ، شلػػو ويػػع ا   ك ػػة اؼبيػػزاف وويػػ
 .ه  له وهكرمه     إال الذي يُبررل   هامنا هبوز شمر النالص،  الك ة اُننرى

نننا عندما  بدأ الواهد منا   الصالة شكل د  ة وكل واد ػة ورا حػة اتيػه   الصػالة، 
أمٌر ال نسسايو شعله وال نسسايو السحقق هػه إال     مر هدأها إذل منس اها  اشأ ر النالص شي

 وه  ال تسألرَّ عر السب .إذا ملس اؼبلوؾ وه ، وملس اؼبلوؾ إذا 

  ادلىاصٍَ انمغظادلىاصٍَ انمغظ
 لكر اؼبواز ر موعودة للكل: لل  ل،   شيحا بنا 

             : 
 القة، وماذا تزف اؼب لةوالقسط هي العدا

 ػا، إميؾ أف تقػوؿ  تزف انعماؿ وانقواؿ وانشعاؿ وانهواؿ الػيت عملناهػا   الػدنيا كل
ػ  نهػٌد منػا الكػالـ شيػه  دل  ُالو    ننه أمٌر وي كيف   عليه إال ه ػرة النػ ، شػال  صِّ
   نهنػػػا أمػػػوٌر ويبيػػػة: ،وال  اػػػرهه مػػػر عقلػػػه ،مػػػر ن سػػػه                            
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                           ر )اعب ... 
هبذل الليوب، وهو كاف لنا من ا ما تسحملػه العقػوؿ  الذي كاش ه    الر وؿ 

ننػػه  ،والقلػػوب، لكػػر انمػػور الػػيت ال تسحمل ػػا عقولنػػا وال قلوهنػػا دل  ػػذكرها لنػػا هرصػػاً علينػػا
 ولذلس  قوؿ لنا:، صلوات ريب وتسليماته عليههر ٌص علينا 

٘ٹ  }} ًَّ ٘ٹٚٳاي ًَّ ٛٵ  ٚٳاي ٛٵيځ ٕٳ  يځ ُٴٛ ًځ ٕٳتٳعٵ ُٴٛ ًځ ِٴأځأځ  َٳاَٳا  تٳعٵ ًځ ِٴعٵ ًځ ِٵ  عٵ ِٵيځكٳحٹهڃتٴ ِٵ  قځًٹ٬ٝ،قځًٹ٬ٝ،  يځكٳحٹهڃتٴ ٝٵتٴ ِٵٚٳيځبٳهځ ٝٵتٴ َٳا  نځجٹريٶا،نځجٹريٶا،  ٚٳيځبٳهځ َٳاٚٳ ِٵ  ٚٳ ِٵتٳًځرٻذٵتٴ   بٹايٓٿطٳا٤ٹبٹايٓٿطٳا٤ٹ  تٳًځرٻذٵتٴ

ِٵ  ايڃؿڂسٴِؽ،ايڃؿڂسٴِؽ،  عٳًځ٢عٳًځ٢ ِٵٚٳيځدٳسٳدٵتٴ ٕٳ  ايؿټعٴدٳاتٹايؿټعٴدٳاتٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ٚٳيځدٳسٳدٵتٴ ٕٳتٳذٵأځزٴٚ ٘ٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  تٳذٵأځزٴٚ ٘ٹايَّ ٛٳدٹدٵتٴ  ايَّ ٛٳدٹدٵتٴيځ ٓٵتٴ  أځْٿٞأځْٿٞ  يځ ٓٵتٴنڂ   غٳذٳسٳ٠ڄغٳذٳسٳ٠ڄ  نڂ

{{تٴعٵكٳدٴ تٴعٵكٳدٴ 
ٕٕ

  

 ،أعرشػػه، ولكنػػٍت تػػركسك  رضبػػًة هكػػ تسلػػذذوف هػػه   الػػدنيا لػػو عػػرشس  مػػا  ال  وعػػد شػػيء
 .صلوات ريب وتسليماته عليه

 :هذا اؼبيزاف  كوف هعد اغبساب
مػػػن   مػػػر أينػػػذ ش، عنػػػدما  ػػػدنلوف اؼبوقػػػف تاػػػا ر الُصػػػحفأوالً  كػػػوف  كمػػػا قلنػػػا ش

ومن   مػر أينػذ صػحي سه للاػماؿ، ومػن   مػر تكػوف  ػدل اليمػُت والاػماؿ  ،صحي سه هيمينه
 ة   رقبسه ون رل وعنقه، وكٌل على هس  ويعه.ُمقيدتُت شسأ  الصحي 
أف ال  كػػوف لنػػا شػػأٌف هبػػذل انمػػور كل ػػا، شنخػػرج مػػر القبػػور إذل  لكننػػا نسػػأؿ   

  إف شػػػػػػاء  : القصػػػػػػور                           (ٚ هػػػػػػذا أنػػػػػػذل هيمنػػػػػػه: الناػػػػػػقاؽ 
                                (ٔٓ وهذا أنذل للاماؿ، والثالث كساهه   ُعنقه  الناقاؽ

   تبارؾ وتعاذل علي   أصبعُت. لعنةالكاشر واؼبارؾ مثل 
 :  شيه  وهعد اغبساب أي  اؼبيزاف الذي تكلاغبساب، هعد ذلس 

           
                    : 

واػبػردؿ نػوع مػر النبػادت الز سيػة وهبوهػه مسسػاو ة وصػلَتة واثهسػػة  ومثقػاؿ  عػٍت هعػحل،
 وال تقل.الوزف شال تز د 

                                                           
 عامو الًتمذي ومسند أضبد عر أيب ذر هنع هللا يضر ٕ
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         : 
ل انعمػػاؿ  ، وأنػػس  تعرشػػوف أف رب العػػزة شالػػذي وبسػػ  هػػو رب العبػػاد  ُ سػػ ِّ

 أكثر مر دا رة تس يل رلنية. اليت  عمل ا النساف  
لػو وكبر ال نرى هذا السس يل، ولكر    ا ،انع اء واعبوارح ُ س َّل عليه ما ت عله

هػل  عػرؼ أهػٌد كػ  كلمػة كسب ػا مػر أوؿ  ،صبو الذي تكسػ  هػهعليه و رال، وانهر إذل هذا ال
يأ  هػػػذا و ػػػ ،لكػػػر هػػػذا كلػػػه موعػػػود عنػػػد عػػػادل الليػػػ  والاػػػ ادة  ومػػػاذا كسػػػ    مػػا كسػػػ  

 يأمرل أف   عل ذلس.  صبو هناؾ و سكل  على كل ما شعله وكسبه نف   ال
ي وإراد ،  قػػػوؿ هػػذل انع ػػاء ارف كل  ػػا   أف تكػػوف   طاعسػػس، شين ػػذوف مػػراد

سسحػػرؾ، واله ػػر شسنهػػر، والرعػػل ربركػػي شنهػػري هنػػا والعػػُت  قػػوؿ ؽبػػا: ا سكسػػ ،شكسػػ  ؽبػػا: ا 
 شيس دوا، الكل ربت أمرؾ.  دوا واَتكعوا، شكعوا ر ا: اوالرعلُت  قوؿ ؽبم

  طاعػػة ه ػػرة انوؿ  ػػرته، شسصػػب  لكػػر  ػػـو القيامػػة هبعػػل   أمػػر هػػذل اعبػػوارح غب
 ،ف إذل الصػػػالة هلل   القيامػػػة  ُػػػدعوْ  نػػػدما هبسمػػػو اػبال ػػػق كل ػػػ  شػػػإف أوؿ شػػػيءولػػػذلس ع
 ،   وُ صلي أبهل اؼبوقف  يدان ر وؿ، إف علػى الصػالة   الػدنيا شػمر كػاف وبػاشا ش

  اػبػػالء إذا كػػاف  ومػػر كػػاف  سهػػاهر أمػػاـ اػبلػػق للصػػالة و ًتك ػػاانع ػػاء  ػػسااوعه هنػػاؾ، 
   شيحػػػػػػػاوؿ أف  ركػػػػػػػو و سػػػػػػػ د شػػػػػػػال تايعػػػػػػػه أع ػػػػػػػاؤل: دب ػػػػػػػردل                   

        (ٕٗ  القل. 
وأ ػػػر    شمػػػاذا   عػػػل  ،و ه ػػػرشينكاػػػف و  س ػػػ   ،الصػػػف كلػػػه  ػػػاعد وهػػػو واقػػػف

شمػر  ،ال  وعد هناؾ مكاٌف ىبس ي شيػه إال نػل العػرش، ونػل العػرش ؿب ػوز مػر هنػا   ىبس ي 
  ػػذه  ونػػل العػػرش لػػيا لػػه مكػػاف شيػػه   ال وب ػػز مػػر هنػػا شلػػيا لػػه مكػػاٌف هنػػاؾ، شػػأ ر 

 - ػػاؽ و هػػر أنػػه هبػػذا الن ننػػه كػػاف   الػػدنيا  نػػاشق اػبلػػق ،وتنكاػػف هقيقسػػه ،شي س ػػ  أمػػرل
   ال  ليػػػ  عنػػػه شػػػيء و     ػػػحس علػػػى اػبلػػػق وأ  ػػػاً علػػػى اغبػػػق، - هاشػػػا هلل 

 انرض وال   السماء.
    القرآف وقػاؿ شيػه:    وص ه  النساف كما                      

 (٘ٗ ليُثبػت للػَتل أنػه  ادؿطبيعسه وب  اعبدؿ لغبق وللباطل،  عرؼ أنه على لطل وهبػ الك ػف
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كػل شاي علي ا، وانرض اليت يبالكراـ الكاتبُت على اغبق، و ـو القيامة  ا د على النساف 
ل أعمػاؿ العبػاد االػيت ذبػري علػى ن رهػ ا، مويو مر موايو انرض شيه كامَتاٌت رلنيػة تسػ ِّ

ل هػػذل اعبلسػػة الػػيت كبػػر صبيعػػاً شي ػػا كل ػػا،   ػػـو  راها كلنػػاو ػػنش نػػا   اؼبسػػ د كػػامَتات ُتسػػ ِّ
كيػة ال تسػسايو شكل مػا وبػدث علػى ن ػر انرض  سػ ل هكػامَتات رلنيػة نورانيػة ذ لقاء  ، 

 انعُت البار ة أف تراها، لكر هناؾ  نراها.
: مي رب أنػػػت هكػػػٌ  عػػػدؿ وأان ال أريػػػى إال شػػػَتشحل النسػػػاف هػػػؤالء الاػػػ ود و قػػػوؿ

 أيمػػػر اعبػػػوارح شسناػػػق وتػػػسكل : إذل اللسػػػاف شيصػػػمت،    شياػػػَت  ن سػػػي، هاػػػاهٍد مػػػر 
                                                                   (ٙ٘ ا . 

   :  الػػػذ ر معػػػس عليػػػس مػػػر الػػػذي  اػػػ د  مػػػاذا  قػػػوؿ النسػػػاف هعػػػد ذلػػػس      
                       (ٕٔ القبيل ومد  مر هذا كأف  كوف راكباً مواصلة أو شيء  شصلت
  ة   اليػػـو ال ػػالن    ػػاعة كػػذا: شالنػػ   اعبلػػود وتقػػوؿ لقػػد ؼبػػا، شسػػأوؼبػػا امػػرأة     

                                                      (ٕٔ شصلت. 
 ،سسكل  ػوانصػاهو  ،يسكل  ػواننف  ،سسكل  وانذف  ،العُت  سسكل ، الكل  يسكل 

   .شماذا  قوؿ النساف هعد ذلس  ،وكل ُع ٌو مر انع اء  سكل 

  حمجخ اهلل نهزبئجنيحمجخ اهلل نهزبئجني
، مػو هػذل انمػور كل ػا شمػر رضبسػه ومػر شػ قسه ومػر نهػر إذل الػرضبر الػرهي  لكر ا

 : نا ال رصة تلو ال رصة، شيقوؿ ه رة الن عا ه وهنانسه،  عاي
)إذا دب العبد أنسى   اغب هة ذنوهه وأنسى ذلػس عوارهػه، وأنسػى ذلػس معاؼبػه مػر 

 انرض هىت  لقى   وليا عليه شاهٌد هذن  .
ورععنػا إذل  ،تبنػا إذل   ونقػوؿ: لػذلس هبػ  أف نسػارع دا مػاً ما هذل الرضبػة العهيمػة  

هػداً، وهر نػا مػر وعلى مػا قلنػا، وعزمنػا علػى أننػا ال نعػود إذل ذنػٍ  أ ،لى ما شعلناوندمنا ع ، 
 ىبالف د ر ال الـ. وكل شيء وقبا   أعمالنا، ،ت أقوالناشرور أن سنا، و يلا
راـ لل وارح هنسػياف مػا شعلػه النسػاف مر ذي اعبالؿ والك  صدر شوراً أمرهبذل السوهة 
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كػػػاتبُت، وكػػذلس انرض، الكػػل  نسػػػى مػػا شعلػػػه العبػػد و ػػػس  ال لكػػراـويُبحػػى ذلػػس، وكػػػذلس ا
أرهػ  الػراضبُت ؽبػذل  ل رضبػةش ػذ  أو أكػـر مػر ذلػس   هل  وعد رضبة أك  مػر ذلػس ؿبول  .

 .أمة ر وؿ    ؛انمة اؼبرهومة
كػاف قبػل نلػق اػبلػق، وقبػل نلػق وهػذا   ،انسػار هػذل انمػة علػى  ػا ر انمػ  شاهلل 
أف   ؼبػػػا نلػػػق انمػػػ  وهػػػى أرواح قبػػػل انعسػػػاـ وانشػػػباح،  ان ػػػر:قػػػد روى   شانكػػػواف، 

 : اكس  مي قل :ونلق القل  ليكس  أقدار انم ، وأمالل   
 دنػػل اعبنػػة ومػػر عصػػاىن دنػػل النػػار، شكسػػ  القلػػ ، شقػػاؿ  : أمػػة آدـ، مػػر أطػػاعٌت

 سمر هػىت قػاؿ أُمػة كس  ميقل : أمة نوح، مر أطاعٌت دنل اعبنة ومر عصاىن دنل النار، واا 
ا ػكت مي قلػ ، شاناػقَّ  :  ، ش  َّ القل  أف  كس  ما كسبه لكػل انمػ ، شنػادال ربم العػزة

،   قػاؿ لػه   مس  ػالً علػى هػذل انُمػة وعلينػا أصبعػُت: اكسػ  ميقلػ : القل  مػر هيبػة   
   . أُمٌة مذنبٌة ورب  و ور ؛أمة  

  اجملبهشوٌاجملبهشوٌ
  الاد د واؼبيزاف العسيدوماذا عر اغبساب 

 مػػر اؼبعاصػػي، هػػذا للم ػػاهر ر والعاصػػُت   الػػدنيا، الػػذي  سبػػاهى أنػػه عمػػل كػػذا وكػػذا
شعلػػت لنمػػا كػػذا، و   ػػ  ن سػػه هػػُت نلػػق   و قػػوؿ: أان    و   ػػ  ن سػػه وقػػد  ػػًتل رهػػه

أف  مػػو أهنػػا ـبػػازي هبػػ  ،لػػت   شػػالف كػػذا، وأان شعلػػُت   شالنػػة كػػذا، و سبػػاهى هػػذلسوأان شع
 .  شوراً مر شعل ا وارتكاهبا  سًت ن سه من ا، و سوب إذل   

 قػػػوؿ: مػػػازاؿ الوقػػػت و  ل ػػػات و سػػػوِّؼ   السوهػػػة،أو مػػػر  هػػػل علػػػى اؼبعاصػػػي واؼبخا
كػػاف معػػس اؼبيعػػاد شلػػو      ، والعمػػر طو ػػل، وهػػل تعػػرؼ أنػػس  ػػسعير إذل أعػػل معػػُتطو ػػل

:   ة لكػػػر كمػػػا قػػػاؿ رب العػػػز  والسػػػار   احملػػػدد شػػػال أبس  ،                      
     (ٖٗ مػػػر الػػػذي  عػػػرؼ أ ػػػر يبػػػوت  أو مػػػىت يبػػػوت  و  أي  ػػػاعة  و  أي .. ش لقمػػػاف

 ـو  شػاؼبؤمر هبػ  أف  كػوف كمػا كػاف  قػوؿ  ػيدان ر ػوؿ   نصػحاهه الكػراـ، قػاؿ لسػيدان 
 مثاًل:  عبد   هر عمر
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ٔٵ  }} ٔٵنڂ ٝٳا  ؾٹٞؾٹٞ  نڂ ْٵ ٝٳاايدټ ْٵ ْٻ  ايدټ ٚٵ  غځِسٜبٷ،غځِسٜبٷ،  وځوځنځأځْٻنځأځ ٚٵأځ ٌٍ  عٳابٹسٴعٳابٹسٴ  أځ ٌٍضٳبٹٝ ٛٵتٳ٢   ؾٹٞؾٹٞ  ْٳؿڃطٳوځْٳؿڃطٳوځ  ٚٳاعٵدٴدٵٚٳاعٵدٴدٵ  ضٳبٹٝ ُٳ ٛٵتٳ٢ ايڃ ُٳ {{ايڃ
ٖٖ

  

 : َػُقوؿُ  ُعَمَر، اْهرُ  َشَكافَ 
ُٳطٳا٤ٳ،  ؾځ٬ؾځ٬  أځؾٵبٳحٵتٳ،أځؾٵبٳحٵتٳ،  ِإذٳاِإذٳا  }} ٓٵتٳعٹسٴ ايڃ ُٳطٳا٤ٳ،تٳ ٓٵتٳعٹسٴ ايڃ ٝٵتٳ  ٚٳِإذٳاٚٳِإذٳا  تٳ َٵطٳ ٝٵتٳأځ َٵطٳ ٓٵتٳعٹسٴ  ؾځ٬ؾځ٬  أځ ٓٵتٳعٹسٴتٳ {{ايؿٻبٻاحٳ ايؿٻبٻاحٳ   تٳ

ٗٗ
  

 .نه وتعاذل  بحامر دا ماً عاهزاً للقاء  ، شاؼبؤ كر عاهزاً للقاء   
 وماذا  عٍت أنه عاهز للقاء    

وتػذه  للحيػاة اننرو ػة، وهػي وػَت  ، عٍت ؾبِّ زاً هقيبسػه الػيت  ػسع  اعبمػارؾ ال زنيػة
:   كما  قػوؿ رب ال  ػة إذا كانت  مسموح هبا إال                           

               (ٗٙ ال ُ سم  هلَت ذلس هناؾ. الك ف 
 أف أينذ معػه هنػاؾ ألػف عنيػه  أو دشػًت شػيكات أو كيلػوا ذهػ     هل ُ سم  نهدٍ 
 اؼبسموح هه وما      سلِّ  هذل انماانت للور ةأ ر  ذه  هبذل انشياء
 :قاؿ شي ا  وهذل ه رة الن  ،الباقيات الصاغبات

ٔٳ  اضٵتٳهڃجٹسٴٚااضٵتٳهڃجٹسٴٚا  }} ٔٳَٹ ٝٳاتٹ  َٹ ٝٳاتٹايڃبٳاقٹ ٌٳ  ايؿٻايٹحٳاتٹ،ايؿٻايٹحٳاتٹ،  ايڃبٳاقٹ ٌٳقٹٝ َٳا: : قٹٝ َٳاٚٳ ٔٻ  ٚٳ ٔٻٖٴ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  ٖٴ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ؟  زٳضٴٛ ٘ٹ؟ايًَّ ٍٳ  ايًَّ ٍٳقځا   ايتٻهڃبٹريٴ،ايتٻهڃبٹريٴ،: : قځا

ٌٴ، ًٹٝ ٗٵ ٌٴ،ٚٳايتٻ ًٹٝ ٗٵ ُٵدٴ  ٚٳايتٻطٵبٹٝحٴ،ٚٳايتٻطٵبٹٝحٴ،  ٚٳايتٻ ُٵدٴٚٳايڃحٳ ٘ٹ،  ٚٳايڃحٳ ٘ٹ،يٹَّ ٍٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  يٹَّ ٛٵ ٍٳحٳ ٛٵ ٛٻ٠ځ  ٚٳ٫ٚٳ٫  حٳ ٛٻ٠ځقڂ ٘ٹ  ِإ٫ِإ٫  قڂ ٘ٹبٹايًَّ {{  بٹايًَّ
٘٘

  

 وأراعو هسال  ومل ا  ....
 : راعو هسالتهاؼبؤمر دا ماً ال سبر عليه ليلة إال و 

 له مر وق ة مو ن سه، مثال: هد ال
 ... ماذا قلت  قلت كذا وكذا وكذا

 ..  ه على الكالـوهذا اغبساب ععل   ال  كثروف مر الكالـ، ننه وبا   ن س
 وكل كلمة ؽبا هساب.

                                                           
 مظند أحمد والطجزانٍ عن اثن عمز رضٍ هللا عنهمب 3
   ُت الج برٌ واثن حجلن عن اثن عمز رضٍ هللا عنهمب 4

 صحي  اهر هباف ومسند أضبد عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٘
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  زمىق انقجبدزمىق انقجبد
  كالـ إذا كاف  ؤدل ارنر ر شلر تن و شيه السوهة النصوح إذل رب العاؼبُت شقطال
 ،، وتال  منه السماح ليساؿبس تكلمت   هقه هد أف تذه  ؼبر الهل 

 نف هذا شيه هٌق مر هقوؽ العباد   ؼباذا  .. 
   أو وااسه   الكالـ ،أو وااسه   الصنف ،أو   وزف وااسه   كيل
   أو نقلت اغبد..  منه قاعة مر انرضأو أنذت 
 ....  سعلق حبقوؽ العباد أو أي شيء

لكػي  ،وؿباير ُصل  هيػٍت وهيػن   ،وآنذ ـبالصات من   هد أف أرعو ؽبؤالء العباد شال
هد لإلنساف أف  كوف له كل ليلة على انقػل هسػاب ومراععػة  الأنس ي مر هذل اؼبواقف  .. 

رهنػػا  ػػـو .. هػػذل السوهػػة الػػيت ذكرانهػػا    و لصػػ حاته الػػيت تسػػ ل ا اعبػػوارح واؼبال كػػة وانرض
 كما ورد لغبد ث الار ف:  القيامة  يقوؿ هذا

ٕٳ  ِإذٳاِإذٳا  }} ٕٳنځا ّٴ  نځا ٛٵ ّٴٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ٌٳ  ايڃكٹ ٌٳدٳخٳ ٌٴ  دٳخٳ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٓٳٸ١ٹ  أځ ٓٳٸ١ٹايڃذٳ ٓٳٸ١ځ  ايڃذٳ ٓٳٸ١ځايڃذٳ ٌٴ  ايڃذٳ ٖٵ ٌٴٚٳأځ ٖٵ ٓٳٸاِز  ٚٳأځ ٓٳٸاِزاي ٓٳٸازٳ،  اي ٓٳٸازٳ،اي ٞٳ  اي ٞٳٚٳبٳكٹ ٔٳ  ٚٳبٳكٹ ٔٳايًځٸرٹٜ ِٴ  ايًځٸرٹٜ ِٗ ٝٵ ًځ ِٴعٳ ِٗ ٝٵ ًځ   عٳ

ِٴ، ُٳعځايٹ ِٴ،ايڃ ُٳعځايٹ ٓٳادٺ  ْٳادٳ٣ْٳادٳ٣  ايڃ ٓٳادٺَٴ ٔٵ  َٴ ٔٵَٹ ٌٳ  ٜٳاٜٳا  ايڃعٳسٵِؽ،ايڃعٳسٵِؽ،  تٳحٵتٹتٳحٵتٹ  َٹ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ُٵِع  أځ ُٵِعايڃذٳ ِٳ  تٳتٳازٳنڂٛاتٳتٳازٳنڂٛا: :   ايڃذٳ ُٳعځايٹ ِٳايڃ ُٳعځايٹ ِٵ  ايڃ ٛٳابٴهڂ ِٵٚٳثٳ ٛٳابٴهڂ   ٚٳثٳ

ٞٳٸ ًځ ٞٳٸعٳ ًځ ٓٳادٹٟ  }}  :ن رلو  66{{  عٳ ٓٳادٹٟٜٴ ٓٳادٺ  ٜٴ ٓٳادٺَٴ ٔٵ  َٴ ٔٵَٹ ّٳ  ايعٳسٵِؽايعٳسٵِؽ  تٳحٵتٹتٳحٵتٹ  َٹ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايكٹ ٝٳا َٳٸ١ځ  ٜاٜا  ايكٹ َٳٸ١ځأ ُٳٸدٺ  أ ُٳٸدٺَٴحٳ َٳٸا  َٴحٳ َٳٸاأځ ٕٳ  َاَا  أځ ٕٳنا   نا

ِٵ  يٹٞيٹٞ ِٵقبًهڂ ٘ٴ  ؾځكځدٵؾځكځدٵ  قبًهڂ ٖٳبٵتٴ ٘ٴٚٳ ٖٳبٵتٴ ِٵ  ٚٳ ِٵيځهڂ ٝٳتٵ  يځهڂ ٝٳتٵٚٳبٳكٹ ٝٳٸ١څ  ٚٳبٳكٹ ٝٳٸ١څبٳكٹ ٖٳبٴٖٛا  بٳكٹ ٛٳا ٖٳبٴٖٛاؾځتٳ ٛٳا ٓٳٸ١ځ  ٚٳادٵخٴًڂٛاٚٳادٵخٴًڂٛا  ؾځتٳ ٓٳٸ١ځاجلځ ُٳتٹٞ  اجلځ ُٳتٹٞبٹسٳحٵ   77{{  بٹسٳحٵ

ا أصػػحاهه اؼببػػاركُت أف ىبلِّصػػوا أهػػ  وصػػية  ُوصػػي هبػػ ولػػذلس كػػاف  ػػيدان ر ػػوؿ   
 إميؾ أف أي  أهٌد  االبس حبقه  ـو القيامة. شأن س   أواًل أبوؿ مر هقوؽ العباد اؼباالبُت، 

وما أكثر اؼبهػادل   هػذا الزمػاف، نف النػاس معهم ػ  يباػي علػى هػوى ن سػه، وعاهػل 
  رهنػا ؽبيػة الػيت  ػيحاكو هر أف الػدنيا لن سػه شقػط، ونسػي القػوانُت ال ،هارع الواهد انهد

  ـو السناد إف شاء  .  بحانه وتعاذل هبا العباد
                                                           

نْػَيا َأيب  اهر ٙ    واؼبرا يل اؼبسانيد عامو. عنهُ  اَّللَُّ  رييَ  َأَناٍ  عر الن ار واهر  ِ َّ ) الدم
 على أنه هد ث ودل أقو له على زبر   والسذكرة   أهواؿ ارنرة  الد ر علـو إهياءورد    ٚ
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هعػػد أف  نس ػػي النسػػاف مػػر اغبسػػاب و ػػيدنل اعبنػػة واؼبال كػػة أنذتػػه إذل اعبنػػة و اػػ  
كػاف لػه مهلمػة عنػد شػالٍف مػر   :را حة اعبنة و ػرى قصػورل وهػورل   اعبنػة  نػادي منػاد   

واشػػل وم ػرِّط   هقػػوؽ  هػادل ا    صػورة معنو ػػة، مػثاًل: أان رعػلشليخػرج، شسػأ  اؼبهػػادل، واؼب
 :كما قاؿ ه رة الن أف رل عنده  هق، لكر   ذوي رضبي وأعسقد

ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٳ  ِإ ًَّ ٘ٳاي ًَّ ًڃلٳ  خٳًځلٳخٳًځلٳ  اي ًڃلٳايڃدٳ ٔٵ  ؾځسٳؽٳؾځسٳؽٳ  ِإذٳاِإذٳا  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ايڃدٳ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ًڃكٹ ٘ٹخٳ ًڃكٹ ِٴ: : قځايځتٵقځايځتٵ  خٳ ِٴايسٻحٹ ّٴ  ٖٳرٳاٖٳرٳا  ايسٻحٹ ّٴَٳكځا ٔٳ  بٹوځبٹوځ  ايڃعٳا٥ٹرٹايڃعٳا٥ٹرٹ  َٳكځا ٔٳَٹ   َٹ

ٍٳ  ايڃكځڀٹٝعٳ١ٹايڃكځڀٹٝعٳ١ٹ ٍٳقځا ِٵ،: : قځا ِٵ،ْٳعٳ َٳا  ْٳعٳ َٳاأځ ٔٳ  أځ ٝٵ ٔٳتٳسٵقٳ ٝٵ ٕٵ  تٳسٵقٳ ٕٵأځ ٌٳ  أځ ٌٳأځؾٹ ٔٵ  أځؾٹ ٔٵَٳ ٔٵ  ٚٳأځقڃڀځعٳٚٳأځقڃڀځعٳ  ٚٳؾٳًځوٹٚٳؾٳًځوٹ  َٳ ٔٵَٳ   ٜٳاٜٳا  بٳًځ٢بٳًځ٢: : قځايځتٵقځايځتٵ  قځڀځعٳوٹ؟،قځڀځعٳوٹ؟،  َٳ

ٍٳ  زٳبٿ،زٳبٿ، ٍٳقځا ٛٳ  قځا ٗٴ ٛٳؾځ ٗٴ {{يځوٹ يځوٹ   ؾځ
ٛٛ

  

قاطٌو لعمه شالف، وقاطو الهر عمه شػالف، وقػاطو ػبالػه شػالف، وقػاطو  الرعل كافهذا 
للقايعػػة، شكل ػػا واهيػػة د أ ػػباب ال توعػػسػػسدعي ؽبػػذا انمػػر، و يُ ش ،هػػر نالػػه شػػالف هػػال  ػػب ال

  قوؿ   تعاذل:نهنا أ باب ن سية، 
ْٳا  }} ْٳاأځ ٔٴ،  أځ ُٳ ٔٴ،ايسٻحٵ ُٳ ٞٳ  ايسٻحٵ ٖٹ ٞٳٚٳ ٖٹ ِٴ،  ٚٳ ِٴ،ايسٻحٹ ٔٵ  ايسٻحٹ ُٳ ٔٵؾځ ُٳ ٗٳا  ؾځ ًځ ٗٳاٚٳؾٳ ًځ ٘ٴ،  ٚٳؾٳ ًڃتٴ ٘ٴ،ٚٳؾٳ ًڃتٴ ٔٵ  ٚٳؾٳ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ٗٳا  ٚٳ ٗٳاقځڀځعٳ ٘ٴ   قځڀځعٳ ٘ٴ قځڀځعٵتٴ {{قځڀځعٵتٴ

ٜٜ
  

هػػل  وعػػد أهػػٌد منػػا وبا ػػ  ن سػػه علػػى هػػذا انمػػر   ننسػػال دا مػػاً، والػػره  هػػي الػػيت 
 . الن  تاال  كما أن  ه رة

 ،  قوؿ شيه  : أمر آنر وبا   عليه ملس اؼبلوؾ
ٔٳ  ٜٳاٜٳا  }} ٔٳابٵ ّٳ،  ابٵ ّٳ،آدٳ ُٵتٴوځ  آدٳ ُٵتٴوځاضٵتٳڀڃعٳ ِٵ  اضٵتٳڀڃعٳ ًځ ِٵؾځ ًځ ٓٹٞ،  ؾځ ُٵ ٓٹٞ،تٴڀڃعٹ ُٵ ٍٳ  تٴڀڃعٹ ٍٳقځا ـٳ: : زٳبٿزٳبٿ  ٜٳاٜٳا  قځا ٝٵ ـٳٚٳنځ ٝٵ ُٴوځ  ٚٳنځ ُٴوځأڂطڃعٹ ْٵتٳ  أڂطڃعٹ ْٵتٳٚٳأځ   زٳبټزٳبټ  ٚٳأځ

ُٹنيٳ؟ ُٹنيٳ؟ايڃعٳايځ ٍٳ  ايڃعٳايځ ٍٳقځا َٳا: : قځا َٳاأځ ُٵتٳ  أځ ُٵتٳعٳًٹ ٘ٴ  عٳًٹ ْٻ ٘ٴأځ ْٻ ُٳوځ  أځ ُٳوځاضٵتٳڀڃعٳ ٕٷ؟  عٳبٵدٹٟعٳبٵدٹٟ  اضٵتٳڀڃعٳ ٕٷ؟ؾڂًځا ِٵ  ؾڂًځا ًځ ِٵؾځ ًځ ُٵ  ؾځ ُٵتٴڀڃعٹ َٳا  ٘ٴ،٘ٴ،تٴڀڃعٹ َٳاأځ ُٵتٳ  أځ ُٵتٳعٳًٹ ٛٵ  أځْٻوځأځْٻوځ  عٳًٹ ٛٵيځ   يځ

٘ٴ ُٵتٳ ٘ٴأځطڃعٳ ُٵتٳ ٛٳدٳدٵتٳ  أځطڃعٳ ٛٳدٳدٵتٳيځ ٓٵدٹٟ؟  ذٳيٹوځذٳيٹوځ  يځ ٓٵدٹٟ؟عٹ {{  عٹ
ٔٓٔٓ

  

 : عر ذلس  نع ، قاؿ ه رة الن  وهل أان مسلوؿ
ٝٵظٳ  }} ٝٵظٳيځ ِٔ  يځ َٹ ُٴ٪ٵ ِٔبٹايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ  ٜٳبٹٝتٴٜٳبٹٝتٴ  ايَّرٹٟايَّرٹٟ  بٹايڃ ٕٳغٳبٵعٳا ٙٴ  غٳبٵعٳا ٙٴٚٳدٳازٴ ٘ٹ   ِإيځ٢ِإيځ٢  دٳا٥ٹعٷدٳا٥ٹعٷ  ٚٳدٳازٴ ٓٵبٹ ٘ٹ دٳ ٓٵبٹ {{دٳ

ٔٔٔٔ
  

                                                           
 البخاري ومسل  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٛ
 اغباك    اؼبسسدرؾ وأيب داود عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٜ
 صحي  مسسل  واهر هباف عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٓٔ
 اغباك    اؼبسسدرؾ والبي قي عر عا اة اهنع هللا يضر ٔٔ
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نػروؼ  نسحسػاهبػ  أف نا كػامالً ، شنحر هىت  كوف إيبانال  ؤمر  عٍت إيباانً كامالً  أي
هػىت ال  ل ػأوا إذل أف  ،... ، ونػروؼ إنواننػاوأهػل كػل هلػد ،وأهػل كػل ؿبلَّػة ،أهل كل شػارع

 آكلُت هانلُت. وكبر بيسوا عياع طاو ر 
 : مر أصحاب ه رة الن   رعلولذلس 

 ،   أنػػذعاػػال القػػرضلػػ  منػػه قريػػاً لهػػروؼ أؼبَّػػت هػػه، شأذهػػ  إليػػه أنػػول     ليا
  تبكي وقد شرَّعَت عنه  : دلَِ زوعسه قالت له نسح  و بكي، ش

 . ال  مٍت ودل أشعر هه   نسهرت هىت عاءنشقاؿ ؽبا: نن ا
هػاؿ ، وأنهػر مػا وبساعػه، نف هػذا هػو اؼب روض أنٍت ال أععلػه  الػ ، ولكػر أشػعر هػه

 . أهل اليباف الصادؽ   ع د الن  
 :ودل أعدلعَتان مرض أهد إذا     ٍت عاتبكذلس 

 :قاؿ شي ا ه رة الن   وما مدي مساشة اعبارشي   أف أعودل وأزورل، 
َٵِؼ  }} َٵِؼا {{َٳِسٜكٶا َٳِسٜكٶا   عٴدٵعٴدٵ  َٹ٬َٝٹ٬ٝ  ا

ٕٕٔٔ
  

يػػػٌل عػػػر أمػػػاـ هيسػػػس، وميػػػٌل نلػػػف هيسػػػس، وم مًت إال رهػػػو، ميػػػلٌ  نػػػُت كليػػػو اؼبيػػػل  عػػػٍت ا
 اليمُت، وميٌل عر الاماؿ .....   

 على ذلس:رل وبا بٍت رب العزة أز  البلد تقر باً كل ا، شإذا دل  عٍت أهل
ٔٳ  ٜٳاٜٳا  }} ٔٳابٵ ّٳ،  ابٵ ّٳ،آدٳ ِٵ  َٳِسقٵتٴَٳِسقٵتٴ  آدٳ ًځ ِٵؾځ ًځ ْٹٞ،  ؾځ ْٹٞ،تٳعٴدٵ ٍٳ  تٳعٴدٵ ٍٳقځا ـٳ: : زٳبٿزٳبٿ  ٜٳاٜٳا  قځا ٝٵ ـٳنځ ٝٵ ْٵتٳ  أځعٴٛدٴىځأځعٴٛدٴىځ  نځ ْٵتٳٚٳأځ ُٹنيٳ؟  زٳبټزٳبټ  ٚٳأځ ُٹنيٳ؟ايڃعٳايځ   ايڃعٳايځ

ٍٳ ٍٳقځا َٳا: : قځا َٳاأځ ُٵتٳ  أځ ُٵتٳعٳًٹ ٕٻ  عٳًٹ ٕٻأځ ِٵ  َٳِسضٳَٳِسضٳ  ْٶاْٶاؾڂ٬ؾڂ٬  عٳبٵدٹٟعٳبٵدٹٟ  أځ ًځ ِٵؾځ ًځ ٙٴ؟  ؾځ ٙٴ؟تٳعٴدٵ َٳا  تٳعٴدٵ َٳاأځ ُٵتٳ  أځ ُٵتٳعٳًٹ ٛٵ  أځْٻوځأځْٻوځ  عٳًٹ ٛٵيځ ٘ٴ  يځ ٘ٴعٴدٵتٳ ٛٳدٳدٵتٳ  عٴدٵتٳ ٛٳدٳدٵتٳيځ   ٓٹٞٓٹٞيځ

ٙٴ؟  ٓٵدٳ ٙٴ؟ عٹ ٓٵدٳ {{عٹ
ٖٖٔٔ

  

كبػػر صباعػػة اؼبسػػلمُت أؽبسنػػا الػػدنيا واؼبصػػاحل واؼباػػاكل عػػر القيػػاـ هبػػذل الواعبػػات كبػػو 
 :مر ترك ا  هذَّر ه رة الن  اليت وهي ،إنواننا اؼبسلمُت

                                                           
 االنواف الهر أيب الدنيا ٕٔ
 صحي  مسل  واهر هباف عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٖٔ
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 ؼباذا    
    نهنا هقوؽ 
     علي ا أهل احا َ  يُ واغبقوؽ 
 وال م رَّ من ا.   علي ا رب العباد و يحا ِ 
 وكػاف النػاس  سعػاونوفاليت كانت ذبعل النػاس هيػن   مػودة وعاػف ورضبػة وُأنػوَّة، وهي 
 .مو هع   

  لكننا زبلينا عن ا   هذا الزماف
و قػػوؿ  اثنيػػة نصػػحاب ه ػػرة النػػ  العػػدانف  أف نرعػػو مػػرة  ر ػػدان   لػػذلس و 
                 لنا:    : 

ف مثػل  ػيدان مو ػى مػر الكػالـ و ف السػاهقو شيما عاء هػه اؼبر ػل ف دا ماً  ذاكروفو اؼبسق
شيػػه كػػل مػػا أنزلػػه علػػى  الؽبػػي الػػذي دل وُبػػرَّؼ، ومػػو الكسػػاب اؼبنَّػػزؿ اننػػَت الػػذي صبػػو   

 اننبياء واؼبر لُت وهو القرآف الكرمي.
 :شعالج هذل انهواؿ

و قػرأل  ،اؼبؤمر  كوف له ورد مر القرآف الكرمي  قرأل كل  ـو و سدهَّرل و سمعَّر و س  َّ  أف
اليت  س نبَّ ػا  ، شيسذكَّر انعماؿ اليت  ُقبل علي ا، وانعماؿ وانهواؿهقلٍ  شيه ناية هلل 

   كمػػػا قػػػاؿ  : ػػػـو القيامػػػة  ىبػػػرج هػػػىت                                          
       (ٔٓٔ اننبياء. 

أف هبعل القرآف العهي  رهيو قلوهنا، وعالء هزننػا، وذهػاب نبنػا وومنػا،  نسأؿ   
وأف هبعلػػه أنيسػػاً لنػػا   قبػػوران، وشػػ يعاً لنػػا   هاػػران، ودرعػػاٍت لنػػا   اعبنػػة عنػػد رهنػػا، وأف 

 ....  ُ ق نا القرآف والبياف
 .هبعلنا مر أهل العل  والعمل، ومر الذ ر  سسمعوف القوؿ شيسبعوف أهسنهوأف 

ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّ
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  ٔٔؤهم عبثمخ احلُغنًؤهم عبثمخ احلُغنً::1616
dddddddddddddddddd 

 :اللوهة اليت عندان اليـو
ليُ ػس لنػا مػػا شي ػا مػر أللػػاٍز  مػر كنػوز اللػػوح احمل ػوظ علػى النػػ   أنزؽبػا لنػا اغبػػق 

   ، و  ػػو إليػػه انرواح السػػرمد ة اؼبسعلقػػة ورمػػوز، تبػػُت مقامػػاً تاػػساؽ إليػػه القلػػوب اؽبا مػػة 
 أف وُبققنا أصبعُت هبذا اؼبقاـ. دوماً حب رة  ، ونسأؿ   

هػػؤالء طا  ػػػة مػػر انمػػػة، وهػػذا الصػػػنف مػػػر الوع ػػاء عنػػػد  ، ومػػر الُعهمػػػاء    ػػػـو 
  عنػة ال زع انك ، ومر اؼبقػرهُت مػر ه ػرة رب العػاؼبُت، ومػر أصػحاب السػعادة الُعهمػى 

 .النعي    عوار  يدان   الرءوؼ الرهي  
 مر ه   وما أوصاش    وما هارمي   

علنػػػػا ُتصػػػػيبنا ن حػػػػة مػػػػر ن حػػػػات القػػػػدس انعلػػػػى، شنماػػػػي علػػػػى هيلػػػػا  ، ونقسػػػػدي 
 هصحبس   أصبعُت: هسَت  ، شُيلحقنا   

               : 
  لوهبية نهل اػبصوصية اليت هب زها ؽب    عل   عاللالدرعات ا

 .... وهؤالء أنذوها ه  ل   وإكراـ   وهسوشيق  
    بقت ؽب  نهن  مر البدء كانت ؽب  عنا ة أزلية مر ه رة   

   عٍت كاف ؽب   اهقة،  اهقة ُهسٌت عند  
أعماؽب ، وال  سابثوف أبهواؽب ، وإمبػا  نسػبوف  أف اؼبقرهُت ال  ق وف عند  لُيعّرِشنا   

 :كل ش ٍل نزؿ هب  أو هفَّ هب  إذل صاه  ال  ل وهو   
                            (ٖ٘ النحل. 

                                                           
 ـٕٙٔٓ/ٓٔ/٘ٔهػ ٖٛٗٔمر ؿبـر  ٗٔالعن   –العدوة  –اؼبنيا  ٔ
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  انغبثمخ زبكًخانغبثمخ زبكًخ
 :مر  ـو اؼبيثاؽ انوؿ، كما قاؿ   ش ؤالء مر انزؿ القدمي انساره   

ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٳ  ِإ ًَّ ٘ٳاي ًَّ ُٻا  ٚٳتٳعٳايځ٢ٚٳتٳعٳايځ٢  بٳازٳىځبٳازٳىځتٳتٳ  اي ُٻايځ ّٳ  خٳًځلٳخٳًځلٳ  يځ ّٳآدٳ ٔٵ  قځبٳضٳقځبٳضٳ    آدٳ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٓٳتٹ ٘ٹطٹٝ ٓٳتٹ ِٔ  طٹٝ ٝٵ ِٔقځبٵكٳتٳ ٝٵ ٘ٹ  قځبٵكٳ١ڄقځبٵكٳ١ڄ  قځبٵكٳتٳ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٘ٹبٹ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ   بٹ

ٙٹ  ٚٳقځبٵكٳ١ڄٚٳقځبٵكٳ١ڄ ٝٳدٹ ٙٹبٹ ٝٳدٹ ٍٳ  ا٭ڂخٵسٳ٣،ا٭ڂخٵسٳ٣،  بٹ ٍٳؾځكځا ٘ٹ  يٹَّرٹٟيٹَّرٹٟ  ؾځكځا ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٘ٹبٹ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٓٻ١ٹ  ٖٳ٪ٴ٤٫ٹٖٳ٪ٴ٤٫ٹ: : بٹ ًڃذٳ ٓٻ١ٹيٹ ًڃذٳ ٍٳ  أڂبٳايٹٞ،أڂبٳايٹٞ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  يٹ ٍٳٚٳقځا ٙٹ  يٹَّرٹٟيٹَّرٹٟ  ٚٳقځا ٝٳدٹ ٙٹبٹ ٝٳدٹ   بٹ

ٓٻاِز  ٖٳ٪ٴ٤٫ٹٖٳ٪ٴ٤٫ٹ: : ا٭ڂخٵسٳ٣ا٭ڂخٵسٳ٣ ٓٻاِزيٹً {{بٳايٹٞ بٳايٹٞ أڂأڂ  ٚٳ٫ٚٳ٫  يٹً
ٕٕ

  

وكبر واغبمد هلل كلنا مػر قب ػة اليمػُت إف شػاء  ، ولػيا يبػُت ولػاؿ   مثلنػا، شكػل 
 ما نار هبالس ش و هالس، شنّزِل   تعاذل عما نار هبالس.

شكمػػا قػػالوا: السػػاهقة هاكمػػة، شلػػو أف واهػػداً مػػر أهػػل الاػػماؿ صبعنػػا لػػه كػػل الُعرشػػاء 
ر ػػل واننبيػػاء، ومػػواعا الػػواعهُت، هػػل  ُزهزهػػه ذلػػس عػػر واغبُكمػػاء والُعلمػػاء، وُكسػػ  كػػل ال

 الك ر طرشة عُت    ال.
انمػر كلػػه وبسػػاج إذل هػذل السػػاهقة، شنحمػػد   علػى  ػػاهقة اغبُسػػٌت الػيت كسب ػػا لنػػا  ، 
وهعػػحل النػػاس الػػذ ر ُ  ػػيُِّقوف ش ػػل    قولػػوف: هػػؤالء ُأانٌس ـبصوصػػوف، تسػػأؽب : مػػر هػػ    

 ف، أشما كبر أولياء وصاغبوف  .هع     قوؿ: ه  انولياء والصاغبو نة، و شيذكروف نعودً معي
 اَّللَِّ  َرُ ػوؿُ  وهع     قوؿ: آؿ هيت الن ، وكبر كلنػا آؿ هيػت النػ ، ننػه عنػدما ُ ػِللَ 

  ْقَاؿَ  ؿُبَمٍَّد، آؿِ  َعر: 
ٌټ  }} ٌټنڂ {{تٳكٹٍّٞ تٳكٹٍّٞ   نڂ

ٖٖ
  

لػػت هػػذل ار ػػة قػػاؿ: أان وكػػرَّـ   وع ػػه ويَّػػ  انمػػر عنػػدما نز    ػػيدان المػػاـ علػػي
مػػن  ، وأهػػو هكػػر وعمػػر وعثمػػاف و ػػعد هػػر أيب وقػػاص وطلحػػة وعبػػد الػػرضبر هػػر عػػوؼ وأهػػو 

 عبيدة هر اعبرَّاح كلنا مر أهل هذل ار ة.
ومػػاذا  عػػٍت ذلػػس  قػػاؿ العلمػػاء:  عػػٍت كػػل اؼبسػػلمُت اؼبَسػػلِّمُت دانلػػُت   هػػذل ار ػػة، 

                                                           
 عر أيب مو ى هنع هللا يضر مسند البزار والا ان ٕ
 طنن الجُهمٍ والطجزانٍ عن انض رضٍ هللا عنه 3



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح األَجُبء117:111(                      رفغري اَِبد ) 153 )                                      : ؤهم عبثمخ احلغنً        16

ليبػاف كيػف أنػذانلَ  وكػ  دشعنػا شيػهَ  وكػ  شػ ر ، نف اليباف كله ش ػل، شاش اًل مر   
   أو ك   ـو  اشران للحصوؿ عليه  

  أهػػداً، ولكنػػه كمػػا قػػاؿ  :                                 (ٚ هػػو  اغب ػػرات
 الذي هب  إلينا اليباف، وهو الذي ز نه   قلوهنا،.

  وهو الذي كسبه أ  اً:                           (ٕٕ ا ادلة : 
، والذي دل  كس  له رب العزة اليباف   قلبه هػل  سػسايو أهػٌد الذي كسبه هو   

  أف  ُقرهَّه أو هبعله ُ سل  أو  ؤمر لهلل     قػوؿ   لنبيػه:                          
                 (٘ٙ القصص. 

وهي اؼبنزلة الكريبػة والدرعػة العهيمػة    -هؤالء القـو الذ ر  بقت ؽب  هذل اغبُسٌت 
 ػػيكونوا أصػػحاب الدرعػػة العهيمػػة   الػػدار ارنػػرة   اؼبنػػازؿ الُعليػػا  ػػـو  -الُسقػػى واليبػػاف 

 .العدانف لقاء ه رة الرضبر، و  اؼبنازؿ الُعليا   اعبناف   عوار الن  

  ينر ؤهم انغبثمُخينر ؤهم انغبثمُخ
 هؤالء القـو ماذا ؽب    ارنرة 

 هبا:  هدَّد لنا   هعحل ما تسحمله عقولنا وقلوهنا مر اؼبزامي اليت نصَّ    
 :          وأوؿ مزِ ِّة:
ف هػػذا مػػر ، ولكػػي  عاينػػا مؤشػػر أ  وعػػذاهبا شلػػيا ؽبػػ  شػػأٌف هبػػاعػػر انر ع ػػنمبعػػدوف 
مػػػر أهعػػػده    عػػػٍت هنػػاؾ   ولكػػر قػػػاؿ:  )أوللػػس عن ػػػا هعيػػػدوف ش ػػل   دل  ُقػػػل: 

  ، وكيف  ُبعدانالعزة رب  عن ا، وهو
                                   (ٚ بلَّحل لنػػا انعمػػاؿ الػػيت تُػػؤدي  ُػػ اغب ػػرات

 الدنيا.  دارإذل هذا الار ق  
   شأوؿ ش ٍل مر اؼبس  ل ؽب  أهن   دنلوف   إ واء انمر الؽبػي:                

           (ٕٛ شيقوؿ:هؤالء آمنُت مر هذل انمور، وه رة الن  وبكي لنا  اننعاـ 
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ِٳ  ٜٴ٪ٵتٳ٢ٜٴ٪ٵتٳ٢  }} ٓٻ ٗٳ ِٳبٹذٳ ٓٻ ٗٳ َٳ٦ٹرٺ  بٹذٳ ٛٵ َٳ٦ٹرٺٜٳ ٛٵ ٗٳا  ٜٳ ٗٳايځ ٕٳ  يځ ٕٳضٳبٵعٴٛ ـٳ  ضٳبٵعٴٛ ـٳأځيڃ ٍّ  أځيڃ َٳا ٍِّش َٳا ٌٿ  َٳعٳَٳعٳ  ِش ٌٿنڂ ٍّ  نڂ َٳا ٍِّش َٳا ٕٳ  ِش ٕٳضٳبٵعٴٛ ـٳ  ضٳبٵعٴٛ ـٳأځيڃ ًځوٺ  أځيڃ ًځوٺَٳ ٗٳا   َٳ ٗٳا ٜٳذٴسټْٚٳ {{ٜٳذٴسټْٚٳ
ٗٗ

  

كػل مػر   ووتُزؾبػر هصػو ا شي ثُػ رُبدث شزعاً وهلعاً نهل اؼبوقفع ن  ا   ـو القيامة و 
هػػذل الصػػيحة  زع، مػػ   مػػر صػػيحس ا ػ عنػػدما  سػػمعوف  اؼبوقػػف علػػى ركبسيػػه مػػر شػػدة ال ػػ

 ـ هبثو على ركبسيه، وأ ر  كونوا هؤالء القو  الكل
         وهذل اؼبيزة الثانية: 

إذل الارر الذي تكوف الواهػدة  ، وال  نهروفوال شزع ع ن  ،هصوت ع ن  ال  اعروف
منػػه كالقصػػر، والػػيت تنالػػق مػػر ع ػػن ، وال الػػدناف الػػذي ىبػػرج شُيصػػي  أهػػل اؼبوقػػف كل ػػ  

 ؼبوقف.أهل اؼبوقف اعبالسُت   ا هزكمة، ىبرج من ا دناف  زك 
نهنػػ    اؼبنزلػػة الُعهمػػى والدرعػػة الُكػػ ى عنػػد    ،ف عػػر هػػذل انمػػورش ػػؤالء هعيػػدو 

 أ ػػر  كونػػوا ،                  ،وؼبػػاذا عػػاء وهػػذل اؼبيػػزة الثالثػػة
كػػوف   هبػػا عامػػة  نف كػػل واهػػد مػػن   لػػه مػػا تاػػس يه ن سػػه، شمػػن   مػػر  اػػس ي القصػػور شي

قصػػػور اعبنػػػة، ومػػػن   مػػػر  اػػػس ي اغبػػػور شسكػػػوف هولػػػه اغبػػػور، ومػػػن   مػػػر  اػػػس ي الاعػػػاـ 
 لنهر إذل وعه   شُيحقق له   منال.ا والاراب، شيكوف له الاعاـ والاراب، ومر  اس ي

  شهىاد احلمبئك اإلَغبَُخشهىاد احلمبئك اإلَغبَُخ
وانرواح ؽبػػػػا شػػػػ وة، شمػػػػر وقػػػػف عنػػػػد  ،والقلػػػػوب ؽبػػػػا شػػػػ وة ،شانعسػػػػاـ ؽبػػػػا شػػػػ وة

نسػاء أو هػور أو طعػاـ أوشػراب أو مسػاكر أو قصػور  ؛انعساـ  سكوف ش واته كل ا هِسػيِّة
 أو ُهُسٌط أو مبارؽ أو ذرايب مبثو ة، شيكوف كٌل هس  ش واته شيكوف شي ا. 

، هػىت واعبسػ  مػر ورا ػه  سعػٌتَّ  ،ععػل القلػ  هػو الػذي  سمػٌتَّ عاليػة، و  ومر كانت نبسه
. ، ناؿ ما  سمٌتَّ   شيس ٌتَّ
 ة القل   ش و  ما

  أف  كػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػو ر ػػػػػػػػػػػوؿ  :                                           

                                                           
   ُت مظل  والززمذٌ عن عجد هللا ثن مظعى  رضٍ هللا عنه 4
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                                   (ٜٙ ف مػػػػػػو اننيػػػػػػار وانط ػػػػػػار شيكػػػػػػو  النسػػػػػػاء
 وانهرار.

 وما ش وة الروح 
   نهنػػا منػػه: ،عػػه اؼبػػنع  ال سػػاح النهػػر إذل و                              

   كػػػل منػػػال أف وبهػػػى هنهػػػرٍة مػػػر مػػػوالل: اغب ػػػر ٜٕ)                                 
عنػػد مليػػٍس مقسػػدر، أو أو  كػػوف   مقعػػد صػػدٍؽ  ،ه كلػػه أف وبهػػى هوعػػه مػػواللّمػػش َ ...  القيامػػة )

علػػى  ػػد هبيبػػه   كػػوف علػػى منػػاهر مػػر نػػور قػػداـ عػػرش الػػرضبر، أو  كػػوف فبػػر  ُعاػػي     
 مر الا اعة شُيا عِّه شيما  وال.مصا ال قدراً و 

وكػػل واهػػد علػػى قػػدر ُمنػػال وعلػػى قػػدر تقػػوال  كػػوف تصػػر   شػػ اعسه مػػر   علػػى  ػػد 
 ،ما ة، ومػر  اػ و    ػبع اػ و    ػبعُت ومػر ،، شمػر  اػ و   عاػرة يدان ر ػوؿ   
 نػػُت مليػػوف، وكػػٌل علػػى هسػػ  مقامػػه وتقػػوال ، ومػػر  اػػ و   اما ة ألػػف   ػػبعومػػر  اػػ و 
 .موالل  دوقدرل عن

  فغبءاد ادلمشثنيفغبءاد ادلمشثني
               : 

ؼبػرء هسػ  مػا  سمنػال ا وكل العااءات علػى ،آ ة عامعة، صبعت كل اؼبنازؿ والدرعات
ف نصػػػػح  الصػػػػاغبُت وأصػػػػحاب الػػػػدرعات العُػػػػال مػػػػر   أب   هػػػػذل اغبيػػػػاة، ولػػػػذلس أُمػػػػران
 شال  كوف مقصدان مقصد دان، ولكر مقصد عارل.العارشُت، ؼباذا  لُيعلي نبمنا 

أف  ُعاي لكل قاصٍد قصػدل، مػا ُدمػت أنػت الػذي    بحانه وتعاذل آذل على ن سهو 
  ...  عايس، شسقوؿ: ال أعرؼ وػَت ذلػس، شلمػاذا دل تسػأؿ قصدَّته شيُ                     

             (ٖٗ لعلماء، قاؿ هىت عندما ندنل اعبنة كبساج إذل ا النحل: 
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٌٳ  ِإ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٕٳ  ايڃذٳ ٝٳحٵتٳادٴٛ ٕٳيځ ٝٳحٵتٳادٴٛ ُٳا٤ٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  يځ ًځ ُٳا٤ٹايڃعٴ ًځ ٓٻ١ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃعٴ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ِٵأځأځ  ٚٳذٳيٹوځٚٳذٳيٹوځ  ايڃذٳ ٗٴ ِٵْٻ ٗٴ ٕٳ  ْٻ ٕٳٜٳصٴٚزٴٚ ٘ٳ  ٜٳصٴٚزٴٚ ٘ٳايَّ   ؾٹٞؾٹٞ    ايَّ

ٌٿ ٌٿنڂ ُٴعٳ١ٺ،  نڂ ُٴعٳ١ٺ،دٴ ٍٴ  دٴ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ِٵ  ؾځ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ٛٵا: : يځ ٓٻ ُٳ ٛٵاتٳ ٓٻ ُٳ ٞٻ  تٳ ًځ ٞٻعٳ ًځ ِٵ،  َٳاَٳا  عٳ ِٵ،غٹ٦ٵتٴ ٕٳ  غٹ٦ٵتٴ ًڃتٳؿٹتٴٛ ٝٳ ٕٳؾځ ًڃتٳؿٹتٴٛ ٝٳ ُٳا٤ٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ؾځ ًځ ُٳا٤ٹايڃعٴ ًځ ٕٳ  ايڃعٴ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ   َٳاذٳاَٳاذٳا: : ؾځ

ٓٻ٢؟ ُٳ ٓٻ٢؟ْٳتٳ ُٳ ٕٳ  ْٳتٳ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٛٵا: : ؾځ ٓٻ ُٳ ٛٵاتٳ ٓٻ ُٳ ٘ٹ  تٳ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٍٳ  ٚٳنځرٳا،ٚٳنځرٳا،  نځرٳانځرٳا  عٳ ٍٳقځا ِٵ: : قځا ٗٴ ِٵؾځ ٗٴ ٕٳ  ؾځ ٕٳٜٳحٵتٳادٴٛ ِٵ  ٜٳحٵتٳادٴٛ ِٗ ٝٵ ِٵِإيځ ِٗ ٝٵ ٓٻ١ٹ،  ٞٞؾٹؾٹ  ِإيځ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ُٳا  ايڃذٳ ُٳانځ   نځ
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ٕٳ ٕٳٜٳحٵتٳادٴٛ ِٵ  ٜٳحٵتٳادٴٛ ِٗ ٝٵ ِٵِإيځ ِٗ ٝٵ ٝٳا   ؾٹٞؾٹٞ  ِإيځ ْٵ ٝٳا ايدټ ْٵ {{ايدټ
٘٘

  

 ،لزميرتػه أهػل اعبنػة    أف  دعو زززز وأعه  أعراً ... عه  عزاًءا وأ ... منة أعه 
 :هوالنهر   صبيل طلعس

يا، ومػن   مػر  ػذه  كػل  ػنة مػرٍة مػر  ػنوات الػدنشمن   مر  ذه  إليه هدعوة قدر  
، والػػدعوة تسوعَّػػه إذل أ ػػبوع، ومػػن   مػػر  ػػذه  إليػػه هػػدعوة مػػرة كػػل  ػػـوإليػػه هػػدعوة مػػرة كػػل 

ذل اؼبػػؤمر وهػػو   قصػػرل إتػػوا أذا إف اؼبال كػػه أوروي صػػاهب ا وه ػػرة النػػ  قرأهػػا لنػػا، شقػػد 
شيػػػدنلوف و سػػػلموف و ناولونػػػه   ،ذنوا لنػػػا علػػػى ورل  أكبػػػر ر ػػػل   شا ػػػس : قولػػػوف لللمانػػػه

 .ليس شزرنإعبدي قد اشسقت  ،يبوت اذل اغبي الذي ال يبوتمر اغبي الذي ال: كسال شيه
 :دعوة مر   

                         (ٕ٘ ش ػػػي دار السػػػالـ الػػػيت شي ػػػا:   ػػػونا             
               (ٗٗ سلقموا شي ا السػالـ مػر السػالـ  انهػزاب يس ا هػذلس، ، وهػذا  ػب  تسػم

ؼبػػر  ُر ػػد أف ىبصَّػػ    ؛عليػػه للسػػالـ والسحيػػة والس لػػة والكػػراـ نف مػػر شي ػػا  س لَّػػى   
 هبذا النعاـ  بحانه وتعاذل على هس  درعا  .

، أي مػػاذا ربػػ   شعنػػدما  ػػذه   الواهػػد منػػا ليسلقَّػػى السػػالـ،  قػػوؿ لػػه رب العػػزة: سبػػٌتَّ
نسمػػػػٌتَّ   ف إذل العلمػػػػاء شيقولػػػػوف ؽبػػػػ : مػػػػاذاشَتععػػػػو ، وهػػػػو دل  ػػػػر شػػػػيلاً   اعبنػػػػة وػػػػَت مػػػػا رآل

اء وإذل الُعرشػػػػاء ليعرشػػػػوهن  إذل الُعلمػػػػ -هػػػػىت   اعبنػػػػة  -شيحسػػػػاعوف كػػػػذلس شُيخػػػػ وهن  ... 
، شعنػػدما  ػػذه  الواهػػد منػػا إذل ملػػس الػػذي  ليػػق أف  البػػول مػػر ملػػس اؼبلػػوؾ  للاػػيء

، ش ل  قوؿ له يػق هػذا ال  ل  : أسبٌتَّ غب  طٍَت فبا  اػس وف اؼبلوؾ  بحانه وتعاذل و قوؿ له سبٌتَّ
 ش ي عندل، وماذا  ال    أو هل  ال  هور ة  ،الال  دبلس اؼبلوؾ 

هنػػاؾ طلبػػات ُأنػػرى روهانيػػػة نورانيػػة قد ػػية معنو ػػة ال نسػػػسايو أف نُبػػي  هبػػا   هػػػذل 
، ش ػػػذل وال ناػػػر علػػػى قلػػػ  هاػػػر ،وال ُأذٌف ظبعػػػت ، ي ػػػا مػػػا ال عػػػٌُت رأتشاغبيػػػاة الدنيو ػػػة، 

وال  ،انمػػور مػػر ن ػػا هػػذل اغبػػاالت، ال اُنذف تعقل ػػا، وال النهػػر  راهػػا، وال القلػػ   عقل ػػا
العقػػػػل  سػػػػسايو أف  قػػػػف عنػػػػدها نهنػػػػا أشػػػػياء شػػػػوؽ العقػػػػوؿ، وشػػػػوؽ طاقػػػػة القلػػػػوب، نهنػػػػا 

                                                           
 در   دماق الهر عساكر عر عاهر هر عبد   هنع هللا يضر ٘
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 .نصوصيات مر ه رة عالـ الليوب 
ا و رشعػػوا علػػوا عزا منػػشنحسػػاج للعػػارشُت هنػػاؾ كمػػا كبسػػاع   هنػػا، وؼبػػاذا كبسػػاع   هنػػا  ليُ 

اعبنػة، ش ػػل  كػذا وكػذا وكػذا، ندنػل  مػاذا ت عػل   قػوؿ لػػس: أشعػل نبمنػا، تسػأؿ أهػد النػاس
الػدنيا كػوف، واعبنػة     تعبس هذا كله وعبادتس هذل كل ا، وإنالصس هذا كلػه لسػدنل اعبنػة 

   ، شلماذا ال تكوف نبسس أعلى وتال  ما عند اؼبكوِّف كوف
                        (ٜٔٛ اعبنػة للكػل، لكػر مػا هذا وَت اعبنة، شنعػي   آؿ عمراف

لمػػاذا ال ذبعػػل نهػػرؾ ونبسػػس علػػى مػػا عنػػد   مػػر الػػنع  اؼبعنو ػػة النورانيػػة عنػػد   لاهػػرار، ش
  القد ية الؽبية 

   هذا الاأف اؽبمة مر الذي  علمنا ُعلوم 
هػػذا اؼبقػػاـ مػػر  ػػيد انولػػُت وارنػػر ر  ػػيدان ر ػػوؿ الصػػاغبوف والعػػارشوف الػػذ ر ور ػػوا 

  . 
 :                و املننا قاؿ ولكي  ُاملن     

 عٍت هذا النعي  لر  نس ي، ننه لو دل  ُقل نالػدوف لقلنػا مػر اعبػا ز أف نسمسػو  ػنسُت أو 
لسسػًت   الن ػوس وتقػرم القلػوب وتعلػ  أف هػذا        ال ة أو أرهعة ولبرج، لكر قػاؿ:

 .نعيٌ  دا ٌ  ش اًل مر ه رة عالـ الليوب 
 :            اؼبيزة الراهعة:
   قػػاؿ: ػػـو القيامػػة  ػػيكوف كمػػا وصػػ ه   و  وال ػػزع                     

                                            (ٕ  النػػػػػاس كل ػػػػػ    اغبػػػػػ
 .مر شدة اػبوؼ والرهبة مر رب العاؼبُت كأهن   كارى 

ال ػزع انكػ    هػىت هذا اػبوؼ، وال  ، والذا ال زعأما هؤالء القـو شليا ؽب  شأف هب
 ؼباذا  ، ـو القيامة

 مػػػػػر القبػػػػػور هعػػػػػد الناػػػػػأة الثانيػػػػػة ؽبػػػػػ  تسػػػػػسقبل   وهػػػػػ  نػػػػػارعُتنف اؼبال كػػػػػة تنػػػػػزؿ 
   شيسػػػػػػػػػػػػػػسقبلوهن  للًتهػػػػػػػػػػػػػػاب:                                             
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  و الـ هنا  عٍت أمر،  عٍت أنس  لك  انمر:  النحػل ٕٖ)                              
       (ٖٕ. النحل 

ف   نػل وارؼ اعبنػة، إف كػاف ربػت نػل عػرش عندما  روف أهواؿ القيامة وه  عالسػو 
   الػػػرضبر   اؼبوقػػػف، أو   شػػػرشات القصػػػور  نهػػػروف:                          

                                                          
                  (( اؼبا  ُت اؼبا  ُت. 

 ػػؤتى لؼبػػوت   صػػورة كػػبٍر و ، وال ػػزع انكػػ  عنػػدما  ػػدنل شر ػػق النػػار وشر ػػق اعبنػػة
 : ، قاؿو ُذه 
ٌٴ  ؾٳازٳؾٳازٳ  ِإذٳاِإذٳا  }} ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٓٻ١ٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ايڃذٳ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٌٴ  ايڃذٳ ٖٵ ٌٴٚٳأځ ٖٵ ٓٻاِز  ٚٳأځ ٓٻاِزاي ٓٻاِز،  ِإيځ٢ِإيځ٢  اي ٓٻاِز،اي ٛٵتٹ  دٹ٤ٞٳدٹ٤ٞٳ  اي ُٳ ٛٵتٹبٹايڃ ُٳ ٌٴ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  بٹايڃ ٌٴٜٴذٵعٳ ٔٳ  ٜٴذٵعٳ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ   بٳ

ٓٻ١ٹ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٓٻاِز،  ايڃذٳ ٓٻاِز،ٚٳاي ِٻ  ٚٳاي ِٻثٴ ِٻ  ٜٴرٵبٳحٴ،ٜٴرٵبٳحٴ،  ثٴ ِٻثٴ ٓٳادٹٟ  ثٴ ٓٳادٹٟٜٴ ٓٳادٺ  ٜٴ ٓٳادٺَٴ ٌٳ  ٜٳاٜٳا: : َٴ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٛٵتٺ،  بٹ٬بٹ٬  خٴًڂٛدٷخٴًڂٛدٷ  ايڃذٳ ٛٵتٺ،َٳ ٜٳا  َٳ ٜٳاٚٳ ٌٳ  ٚٳ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٓٻاِز  أځ ٓٻاِزاي   اي

ٛٵتٺ،  بٹ٬بٹ٬  خٴًڂٛدٷخٴًڂٛدٷ ٛٵتٺ،َٳ ٝٳصٵدٳادٴ  َٳ ٝٳصٵدٳادٴؾځ ٌٴ  ؾځ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ِٵ،  يځ٢يځ٢إِِإ  ؾځسٳحٶاؾځسٳحٶا  ايڃذٳ ِٗ ِٵ،ؾځسٳحٹ ِٗ ٜٳصٵدٳادٴ  ؾځسٳحٹ ٜٳصٵدٳادٴٚٳ ٌٴ  ٚٳ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٓٻاِز  أځ ٓٻاِزاي ْٶا  اي ْٶاحٴصٵ   عٳًځ٢عٳًځ٢  حٴصٵ

ِٵ ِٗ ْٹ ِٵحٴصٵ ِٗ ْٹ {{  حٴصٵ
ٙٙ

  

    عٍت معناهػا أهنػ  لػر ىبرعػوا من ػا:عندما  سمو أهل النار )نلود هػال مػوت        
              (ٗٛ ولػػػػو مػػػػرة واهػػػػدة:  ال إلػػػػه إال  ) قولػػػػوف: مي ليسنػػػػا قلنػػػػا كلمػػػػة  اغب ػػػػر 
                                   (ٕ ال إلػػه إال  ) عػػٍت لػػو قػػالوا: كلمػػة  اغب ػػر  

 ولو مرة واهدة.
، لكػر هػؤالء وعنػد كػل هػذل انمػور ،وعنػد اؼبيػزاف ،ال زع انكػ  عنػد تاػا ر الُصػحف

 أطعم   مر عوٍع وآمن   مر نوؼ:    أماٍف من ا نف   القـو
                  ؼبيػػػػػزة اػبامسػػػػػة:ا

و ػذهبوف إذل مػا تاػس يه  ،العهي  أهنػ    رهػوف ه  ػل   ، نف انمروهي طمأنة اؼبال كة ؽب 
 .وتسحقق آماؽب  كل ا ه  ل    ،انن ا ه  ل  

  ذي ذكرل    كوف هذا الكالـ الومىت
                                                           

 هلية انولياء نيب نعي  عر اهر عمر ريي   عن ما ٙ
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                 : 
ل للكسػ ، وهنػاؾ قػراءة أنػرى   اليـو الذي  ناوي  َػػْوـَ  ": شيه السماء كايِّ الس ِّ

ِ لِّ لِْلكِ َنْاِوي السَّ  ، شعنػدما   ػس  النسػاف الكسػاب السػ ل هػو الكسػاب " بِ سَػاَماَء َكَايِّ السِّ
لنػا أف   قػرِّب لنػا العمليػة و قػوؿ قه ش ل هذا شيٌئ صع  أـ   ل    ٌل عداً، شػاهلل و لل

 ػياو  ا عػد وال رُبػد السماوات اليت تروهنا ذات القوة اعببارة والااقة اؽبا لة والعوادل الػيت ال تُ 
   كما تاوي أنت ص حات الكساب كل ا.

:    و  هػػػػػػػػػػذا اليػػػػػػػػػػـو                                               
       (ٗٛ الصػاغبوف الػذ ر يباػوف علي ػا، ومػر الػذي وب ػا الػذي وب ػا انرض   ما  اهػراهي

نس ى الصاغبوف شسػسقـو القيامػة علػى الذ ر  سسهلوف ههل ا، ولذلس إذا االسماء  الصاغبوف 
 :تنس ي هذل وتنس ي تلس، قاؿ رض والسماوات، و ؿ انرض وَت انسُبدَّ شال ور، 

ّٴ  ٫٫  }} ّٴتٳكڂٛ ٍٳ  ٫٫  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ايطٻاعٳ١ڂ،ايطٻاعٳ١ڂ،  تٳكڂٛ ٍٳٜٴكځا ٘ٴ: : ا٭ځزٵِضا٭ځزٵِض  ؾٹٞؾٹٞ  ٜٴكځا ٘ٴايًَّ ًَّ ٘ٴ   اي ًَّ ٘ٴ اي ًَّ {{اي
ٚٚ

  

  القيامة شلر  كوف هناؾ أهٌد  قوؿ   عٍت عندما تقـو 
ء، رشػو القػػرآف مػر صػدور الُقػػرا ُ لعلػ  مػر صػػدور العلمػاء،   قبل ػا هقليػل  ػػَتشو   او 
 اذا هعد ذلس مي ر وؿ    شقاؿ: وم

ّٴ  ٫٫  }} ّٴتٳكڂٛ ٕٳ  حٳتٻ٢حٳتٻ٢  ايطٻاعٳ١ڂايطٻاعٳ١ڂ  تٳكڂٛ ٕٳتٳهڂٛ ٝٳا  تٳهڂٛ ْٵ ٝٳاايدټ ْٵ ٓٵدٳ  ايدټ ٓٵدٳعٹ ِٔ  يڂهځِعيڂهځِع  عٹ ِٔابٵ {{يڂهځٍع يڂهځٍع   ابٵ
ٛٛ

  

ء  سػسحقوف انرض أو هػؤال  عٍت كػاشر هػر كػاشر، وهػذا دل وبػدث هعػد واغبمػد هلل، ش ػل
 السماء أو هذل اػبَتات  ال.
انرض، وهػذا غبكمػة  ت، و ُبػدِّؿ   و اوي   السػماوا ،وهعد ذلس تقـو القيامة

، شػإذا تبػدَّلت  د علػي   انرض ننػه هػدَّؽباعبػادل اؼبػؤمنُت، ؼبػاذا  هػىت ال تاػ عالية، مػر أعػل
 :، و ُدنل  ليل ر   ؽب  و سوب علي      ال شيء، وهذاشمر الذي  ا د 

                                                                 
                        (ٕٖ الرعد. 

                                                           
 ر أنا هنع هللا يضرصحي  مسل  والًتمذي ع ٚ
 اؼباال  العالية الهر ه ر عر عمَت هر نيار هنع هللا يضر ٛ
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              ًالنسػػػػاف قبػػػػل أف  سكػػػػوَّف مػػػػاذا كػػػػاف  دل  كػػػػر شػػػػيلا
 تكو نػه نػزؿ إذل ا، وهعػد أف متش علػه ظبيعػا هصػَت  ،مػر نا ػٍة أماػاج  مذكورا، وهعدها نلقه 

 انرض عرميانً.
هعػػد أف أصػػب  ذرات      تكػػو ر النسػػافهنػػاؾ،  ػػُيعيد  شسػػيكوف ن ػػا هػػذا انمػػر

 ،هسػػب وال تػػراب مػػر هذا ،نعػػرؼ تػػراب مػػر هػػذا ، كبػػر لػػو أننػػا شساػػنا   الػػًتاب شلػػرانرض
سػػة عاػػر ميسػػاً مػػدشونُت، نف اؼبقػػ ة ردبػػا  كػػوف شي ػػا عاػػرة أو طب ،انػػسالط الػػًتاب   انرض

 نسسايو أف ن رِّؽ هُت واهد وآنر    ال. ش ل
شػال ىبػسلط  ،هقدرته وعهي  إرادته ععل لكل إنساٍف ذهذلٍت ناصػة هًتاهػه لكر   

 .هسوال، وإف كاف   نهران كبر ال نرى ذلس، ولكر هذا شعل رب العزة 
وال  ،، وهػػػذا ال  بلػػػىريوععػػػل   النسػػػاف ملنػػػاطيا موعػػػود   أ ػػػ ل العمػػػود ال قػػػا

شػػػال  سػػػسايو  ،  البحػػػر كلػػػه السػػػمس إذا مػػػات النسػػػافوال أي ،وال اكلػػػه انرض ، ػػػذوب
رل أو  بسلعه، وال ربرقه النار لو ُويو   النار  :قاؿ شيه  ،السمس أف أيكله أو  كسِّ

ِٔ  ٌټٌټنڂنڂ  }} ِٔابٵ ّٳ  ابٵ ّٳآدٳ ٘ٴ  ٜٳبٵًځ٢ٜٳبٵًځ٢  آدٳ ًڂ ٜٳأڃنڂ ٘ٴٚٳ ًڂ ٜٳأڃنڂ ٘ٴ  ايرٻْٳبٹ،ايرٻْٳبٹ،  عٳذٵبٳعٳذٵبٳ  ِإ٫ِإ٫  ايتټسٳابٴ،ايتټسٳابٴ،  ٚٳ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ٘ٹ  خٴًٹلٳ،خٴًٹلٳ،  َٹ ٘ٹٚٳؾٹٝ {{  ٜٴسٳنَّبٴٜٴسٳنَّبٴ  ٚٳؾٹٝ
ٜٜ

  

ري   النسػػاف والػػذي نسػػميه هللسنػػا   العمػػود ال قػػوع ػػ  الػػذن  هػػو اعبػػزء اننػػَت 
ملنػاطيا رلن هبمػو تػراب النسػاف  ػـو  ر ػد   إعادتػه  شال  بلى، ش و الدارعة )الُعصُعص 

،    كػذلس ن ػا انمػرسػامَت إذل اغبياة كما كاف، أرأ ػس  مػاذا   عػل اؼبلنػاطيا مػو اغبد ػد واؼب
وكػل تراب واهد آنػر،  ، شال هبذبوكل ملناطيا له عاذهية ناصَّة ،كل واهد له ملناطيسه

 وعهمة العهي   بحانه وتعاذل. ،قدرة القادر ذلس ه
شيخػرج  ،   ُن   شس بط انرواح اذل انعسػاـ الػيت كانػت تسػكر شي ػاشي مو الًتاب، 

اػًتي مػر ه عنػدما ىبػرج  أو هػل أينػذ معػه مػا لينػذ  ػولً  لبسػالنساف عرميانً، هل منا مر أي
   ال  وعػد مثػل هػذا الكػالـ:  هناؾ  ػولً                 (ٕٜ انعػراؼ               

                          (ٜٗ َتل، وال وػػػعا لػػػة  كػػػل إنسػػػاف ىبػػػرج دب ػػػردل، هػػػدوف  اننعػػػاـ 
 :وماذا  لبا  قاؿ 

                                                           
 مسند أضبد والا ان عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٜ



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح األَجُبء117:111(                      رفغري اَِبد ) 161 )                                      : ؤهم عبثمخ احلغنً        16

ٍٳ  }} ٚٻ ٍٳأځ ٚٻ ٔٵ  أځ ٔٵَٳ ِٴ  ٜٴهڃطٳ٢ٜٴهڃطٳ٢  َٳ ٖٹٝ ِٴِإبٵسٳا ٖٹٝ ٘ٹ  ِإبٵسٳا ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٍٴ  ّ،ّ،ايطٻ٬ايطٻ٬  عٳ ٍٴٜٳكڂٛ ٝٴ٪ٵتٳ٢  خٳًٹًٝٹٞ،خٳًٹًٝٹٞ،  انڃطٴٛاانڃطٴٛا: : ٜٳكڂٛ ٝٴ٪ٵتٳ٢ؾځ ِٔ  ؾځ ٝٵ ٜٵڀځتٳ ِٔبٹسٳ ٝٵ ٜٵڀځتٳ   بٹسٳ

،ِٔ ٜٵ ٚٳ ٝٵكٳا ِٔ،بٳ ٜٵ ٚٳ ٝٵكٳا ُٳا،  بٳ ٗٴ ًڃبٹطٵ ٝٳ ًځ ُٳا،ؾځ ٗٴ ًڃبٹطٵ ٝٳ ًځ ِٻ  ؾځ ِٻثٴ ٌٴ  ٜٳكڃعٴدٴٜٳكڃعٴدٴ  ثٴ ٝٳطٵتٳكڃبٹ ٌٴؾځ ٝٳطٵتٳكڃبٹ {{ايڃعٳسٵؽٳ ايڃعٳسٵؽٳ   ؾځ
ٔٓٔٓ

  

أف  ػيدان  اؼبنسب ػُتوػَت  قػوؿ النػاس  د ر ػوؿ  ، لردبػا عٍت هع -لسنسب وا  -وأوؿ هنا 
 وف هعد ر وؿ  .إذا ذكر انولِّية شيك ،إهراهي  قبل ر وؿ  ، ال

شإذا كاف النساف مر أهل اعبنة شسيأتوف له هثياٍب مر ُ ندٍس ُن ػٍر وإ ػس ؽ، شسنػزؿ 
 -نػػر وارل، مػػر هػذا القبيػػ ي شػيءوال ربسػػاج إذل تقصػَت أو تاو ػػل أو أ ،شسلػبا شيػػه مباشػرة

  لبا  يالً مر قِاراف. - والعياذ لهلل
أمػػا هػػذا شسياػػرب شػػرهًة هنيلػػة مر لػػًة مػػر هػػوض ،... هػػد أف  سمػػا ز النػػاس هنػػاؾ  وال
ال  اػػعر ههمػػٍأ وال  ... ، وإذا شػػرهبا يبكػػث اػبمسػػُت ألػػف  ػػنة للموقػػف العهػػي ... الكػػو ر

 عاٍر وال عوع.
للػي،  اػوي الوعػول مػر شػدة هرارتػه،  عٍت كالز ػت اؼب ،وارنر  ارب مر ماٍء كاؼبُ ل

 ا لو نزؿ البار شماذا  صنو شي ا   .شما للن
                          : 
هػػد أف  وال ،ش ػػذا وعػػد  ، ووعػػد   ال  سخلػػفالعػػادة الػػيت  ػػُيحقق ا لنػػا  ،  هػػي
عيػػد، وإمبػػا مػػر رضبسػػه ومػػر كرمػػه ىُبلػػف الو  ،نف   ال ىُبلػػف الوعػػد ،ودل  ُقػػل: وعيػػد ، سحقَّػػق

ردبػا و عن  ، أو  سوَّعد صباعػة للعػذاب أ  ػاً   عٍت  سوَّعد صباعة للنار لكر مر اعبا ز أف  ع وا
 هػػػػػد أف   ػػػػػي هػػػػػه:  سػػػػػاؿب   ويبحػػػػػوا عػػػػػن   هػػػػػذا العقػػػػػاب، لكػػػػػر الوعػػػػػد الػػػػػذي وعػػػػػدل ال

                    ((ٜٜٔٗٔٗ أي وعد وعدل رب العزة شال ىُبل ه أهداً  آؿ عمراف آؿ عمراف. 
                  : 

   ، شػأوؿ كسػاب كسبػه الوهػاب  ش ذا  بُت لنا منزلة القرآف وعهمسه عند الرضبر
ء ارنػر ر كػالسوراة والقبيػل وُصػحف إهػراهي  س  اننبياس  كُ أـ الكساب هو القرآف، وهعدل كَ 

 ، ولكنه كساب ناص هسيدان دواود.هور  عٍت كساباهور  يدان داود، والز اوز 
                                                           

  نر الدارمي ومسند أضبد عر عبد   هر مسعود هنع هللا يضر ٓٔ
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                قوؿ: شاهلل   : 
سػاب   ش ػو الػذي ُكسػ    أّـِ الك ،الذكر هو القػرآفالذكر، و  الكساب انوؿ هنا  شما

  : اللوح احمل وظ أوالً                                     (ٗ الزنرؼ. 
سػػػ  شي ػػػا كل ػػػا قػػػانوف واهػػػد ماشػػػي   كػػػل هػػػذل وكُ  ،لقػػػي الكسػػػ  هعػػػد ذلػػػس كسبػػػت

 :              الكس :
  الصاغبوف الػذ ر أصػلحوا ذوا ػ  وأعمػاؽب والذي  َت ُ اوانرض هنا هي أرض اعبنة، 

 .ونواميه  ون و    هلل 
أرض الػدنيا،  هل اليباف أهػواؽب  ملكَّ ػ    ا أ  اً أرض الدنيا، شإذا أصل  أومع 

   ودانت انرض دبا علي ػا مػر ُدوٍؿ وشػعوٍب ؽبػ ، وار ػة وايػحة   القػرآف:            
                        ومػػػػػػػػػػػاذا أينػػػػػػػػػػػذوف مي رب                     
                          (٘٘ ومػػػػا معػػػػٌت اػبالشػػػػة   عػػػػٍت  اعبنػػػػة،ولػػػػيا    النػػػػور

اػبالشػة ال ػالمية،  اؼبااكسػُت و قولػوف: ػبالشة اليت  سناشا علي ااػبالشة عر  ، وليست ا
 .شنحر اػبل اء عر     أرض    ،ال

  ،الػيت أنزؽبػا علػى هبيبػه ومصػا ال ،وتعالي    ،     انرض لُيابقوا شرع   سسخل 
 مر الصاغبُت واننبياء واؼبر لُت:كما ا سخلف الذ ر مر قبل   

                                                                           
                 (٘٘ وهػػذا الوعػػد  ػػيدان ر ػػوؿ   وعػػدان أنػػه  ػػيسحقق   آنػػر  النػػور

 :الزماف إف شاء  ، وهدت لوا حه ته ر   انُشق إف شاء  ، قاؿ شيه 
ُٵٮڂ  }} ُٵٮڂٚٳتٴ ٔٳ  ا٭ځزٵضٴا٭ځزٵضٴ  ٚٳتٴ ٔٳَٹ ِّ،  َٹ ِّ،اِٱضٵ٬ ٜٴطٵًځبٴ  اِٱضٵ٬ ٜٴطٵًځبٴٚٳ ِٵ،  ايڃهڂؿَّازٴايڃهڂؿَّازٴ  ٚٳ ٗٴ ًڃهځ ِٵ،َٴ ٗٴ ًڃهځ ٕٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  َٴ ٕٴٜٳهڂٛ ًڃوڅ  ٜٳهڂٛ ًڃوڅَٴ ِّ   ِإ٫ِإ٫  َٴ ِّ يٹِٲضٵ٬ {{يٹِٲضٵ٬

ٔٔٔٔ
  

  نُػورَ نُػورَ   لُِيْاِ لُػوالُِيْاِ لُػوا   ُرِ ػُدوفَ  ُرِ ػُدوفَ   وكما ورد هكس  الس ا َت كل ا دبعاىن مًتاداشة   ت سػَت قولػه تعػاذل : 
 : الصف ٛ)  َكاِشُروفَ َكاِشُروفَ الال  َكرِلَ َكرِلَ   َوَلوَوَلو  نُورِلِ نُورِلِ   ُمسِّ م ُمسِّ م   َواَّللَُّ َواَّللَُّ   أِبَشْػَواِهِ  ْ أِبَشْػَواِهِ  ْ   اَّللَِّ اَّللَِّ 

 شإف   تعاذل إذا كاف آنر الزمر أشٌت صبيو اؼبلل والنحل ودل  بق إال ال الـ ...
                                                           

 مسند الرومين عر أيب إمامة هنع هللا يضر ٔٔ
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  وعد الن  وقاؿ شينا أمة الن :وشس أف وبدث إف شاء  ، نف   وهذا على
                                                              (ٕٛ  ال س  

 ؿ    الوهل ن ر على الد ر كله مر عصر ر و 
  كيف   ،هد أف أي   وماً و ه ر د ر ريب على  ا ر اندميف شال

 ليا عند   كيف ننه شعَّاٌؿ ؼبا  ُر د:
  ماااب ثااااُن يزفاااخ عااااُن  وانزجب زهاااابماااب ثااااُن يزفاااخ عااااُن  وانزجب زهااااب

  

ر هللا مااااان حااااابر   لاااااً حااااابر ر هللا مااااان حااااابر   لاااااً حااااابرَُجااااادم    َُجااااادم 

 :لبوادر وقد ن رتا وأنس  تروف هذل  
 :لً عاؼبية ر دوف أف  ُؤع وا هر الذ ر  سحدى هع    هع اً ... شانقواـ 
ًتعوهػػػا لكػػػي نشي ػػػا كػػػل اندوات اعبُ نميػػػة الػػػيت ااغبػػػرب العاؼبيػػػة  يسػػػسخدموا وهػػػذل 

     كما ىبااوف  ....  ُبيدوا هبا البار ة
 :للمؤمنُت هروٍح مر عندل    يسنزَّؿ  وهعد ذلس
ا، والس رقػػة اؼبوعػػودة   واغبُػػزف اؼبوعػػود   قلوهنػػ ،وَّؿ النسكا ػػة الػػيت   صػػدورانشسسحػػ
ؽبػػ     ر   و س مَّعػػوا لػػُيمكِّ .....  ،كػػل هػػذل انمػػور  ػػُيز ل ا رب العػػزة   شػػعوهنا، ..

 إلػػه إال   ؿبمػػٌد ر ػػوؿ اللإل ػػالـ ولػػيا علي ػػا إال مػػر  قػػوؿ )انرض، وتكػػوف انرض كل ػػا 
.   

                : 
  هذا الكالـ الذي ظبعنال ارف أشال  ُنعر النساف و بعث شيه انمل 
 إف كاف   الدنيا أو   ارنرة، و  ارنرة  نرى ماذا ع َّز   لنا 

هػػذل ارميت لنػػا     ع َّػػزل  ا إف شػػاء   شمػػاذا  ػػنرى  كػػل هػػذاوإف هيينػػا   الػػدني
 .مر أعل  يدان ر وؿ   

  ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّ
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              ((ٔٗٔٗ  اغب  اغب  
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  ٔٔخنبد انمشةخنبد انمشة::1717
dddddddddddddddddd 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
                  : 

إف  اعبنات اليت   الدار ارنرة شقط كػاف أوذل للكػالـ أف  قػوؿ:لو كاف الكالـ على 
  قوؿ:  للمسسقبل، لكر  ، وؼ  ُدنلأو  ،   ُيدنل
         : 

 : عٍت   الوقت واغبُت
               : 

ومر دنل اعبنة هنا انؿ اؼبٌت   اعبناف العاليػة هنػاؾ، ومػر عػالا  واعبنات مر الدنيا،
وهػذل اعبنػات هنػاؾ،  را ػس   الػدرعات الُعلػى مػر اعبنَّػاتأهل اعبنة هنػا كػاف مع ػ  علػى ان
 :ؼبر   قه شقاؿ  أشار إلي ا  يدان ر وؿ   

ِٵ  ِإذٳاِإذٳا  }} ِٵَٳسٳزٵتٴ ٜٳاِض  َٳسٳزٵتٴ ٜٳاِضبٹِس ٓٻ١ٹ  بٹِس ٓٻ١ٹايڃذٳ َٳا: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ؾځازٵتٳعٴٛا،ؾځازٵتٳعٴٛا،  ايڃذٳ َٳاٚٳ ٜٳاضٴ  ٚٳ ٜٳاضٴِز ٓٻ١ٹ؟  ِز ٓٻ١ٹ؟ايڃذٳ ٍٳ  ايڃذٳ ٍٳقځا {{  ايرٿنڃِسايرٿنڃِس  حٹًځلٴحٹًځلٴ: : قځا
ٕٕ

  

 و  روا ة أنرى:
٘ٹ  ذٹنڃِسذٹنڃِس  َٳذٳايٹظٴَٳذٳايٹظٴ  }} ٘ٹايَّ ِٕ  ٚٳحٹًځلٴٚٳحٹًځلٴ    ايَّ ِٕايڃكڂسٵآ {{  ايڃكڂسٵآ

ٖٖ
  

 و  روا ة أنرى:
ِِ  َٳذٳايٹظٴَٳذٳايٹظٴ  }} ًڃ ِِايڃعٹ ًڃ {{  ايڃعٹ

ٗٗ
  

ش ػػػذل اعبنػػػاف العاعلػػػة الػػػيت مػػػر دنل ػػػا وبهػػػى ه  ػػػل   وإكرامػػػه هػػػنعٍ  روهانيػػػة إؽبيػػػة 
                                                           

 ـٕٙٔٓ/ٓٔ/٘ٔهػ ٖٛٗٔمر ؿبـر  ٗٔقر ة العن   –العدوة  –اؼبنيا  ٔ
 عامو الًتمذي ومسند أضبد عر أنا هنع هللا يضر ٕ
 الثان والعاروف مر اؼبايخة البلداد ة نيب طاهر السل ي عر أنا هنع هللا يضر ٖ
 اؼبع   الكبَت للا ان عر اهر عباس ريي   عن ما ٗ
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 عاعلة ذبعله ال وبساج إذل الزنارؼ اليت   اعبنات ارعلة.
ه طاؼبػػا   الػػدنيا وشيػػه شػػاؼبؤمر اغبػػر ص علػػى هلػػوغ اؼبػػراد  كػػوف دا مػػاً هر صػػاً علػػى أنػػ

هػػىت ولػػو كػػاف دب ػػردل، ننػػه لػػو ذكػػر دب ػػردل أ  ػػاً  ،أن ػػاٌس  سقلػػ    اعبنػػاف، إمػػا عنػػة الػػذكر
 أصبحت عنة، واؼبال كة رُبيط هه مر كل عان :

ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٹ  ِإ ًَّ ٘ٹيٹ ًَّ ٝٻاحٹنيٳ  ٥ٹهځ١ڄ٥ٹهځ١ڄ٬٬َٳَٳ  يٹ ٝٻاحٹنيٳضٳ ٔٵ  ؾڂكٴ٬ؾڂكٴ٬  زٵِضزٵِضا٭ځا٭ځ  ؾٹٞؾٹٞ  ضٳ ٔٵعٳ ٓٻاِع،  نڂتٻابٹنڂتٻابٹ  عٳ ٓٻاِع،اي ٛٳا  ٚٳدٳدٴٚاٚٳدٳدٴٚا  ؾځِإذٳاؾځِإذٳا  اي ٛٳاأځقڃ   َٶاَٶاأځقڃ

ٕٳ ٕٳٜٳرٵنڂسٴٚ ٘ٳ  ٜٳرٵنڂسٴٚ ٘ٳايًَّ ًَّ ٚٵا  اي ٓٳادٳ ٚٵاتٳ ٓٳادٳ ُټٛا: : تٳ ًڂ ُټٛاٖٳ ًڂ ِٵ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ٖٳ ٝٳتٹهڂ ِٵبٴػٵ ٝٳتٹهڂ {{  بٴػٵ
٘٘

  

 ،،، إما   تالوة قرآفو 
 ... وإما   الصالة على ه رة الن  وهي ذكر

 وإما   مدار ة العل . 
وكػػػاف مػػػر السػػػػاهعُت، وكػػػاف ؿببيػػػه  البػػػوف منػػػػه أف   ُػػػروى عػػػر أهػػػد العلمػػػػاء انشػػػذاذ،

شػذات سهاري ال أ سايو أف أ ػسلٍت عػن  ، رل ُعلساء   ان : صالة، شيقوؿ ؽبهبالس   هعد ال
: ُأعػػالا أصػػحاب ر ػػوؿ  ، قػػاؿ:  ه : مػػر هػػ  علسػػاؤؾ هػػؤالء  شقػػاؿ لػػهمػػرة  ػػأله أهػػد

شكيػػػف أتػػػرؾ ؾبالسػػػة أصػػػحاب ر ػػػوؿ   ،    وروامي ػػػ كيػػػف  قػػػاؿ:   أهػػػاد ث   وهكػػػامي
   .شاهه ذلس وأعالسك  مر أعل القيل والقاؿ والليبة والنميمة وما 

و سػدهر   ارميت الػيت  ،يقػرأ   كسػاب  ؤمر مػو  ، إمػا أف هبػالا   شهذا هاؿ اؼب
لا هُت  دي  ػيدان ر ػوؿ   شيقػرأ أهاد ثػه و  ق  ػا،    اػكر نزؽبا علينا ه رة  ، أو هبُ أ

   على هذل النعمة شُيكثر مر الصالة والسسلي  عليه. 
ػلة،أنػه هػُت  د ػه مػر الصػالة اؼبو سسح ر أ نػاء ذلػس  ولػيا   هالػة ويبػة، ولكػر  وصِّ

  نقل  إذل ه ور.  هالة ا سح ار، وال سح ار 
شيذكر أقواؽب  وأشعػاؽب   ،،،، هُبالا أصحاب الن  الكرمي وانولياء والصاغبُت،أف وإما 
 نعل:

  فزشاااجهىا  ا لااا  ركىناااىا ماااضله فزشاااجهىا  ا لااا  ركىناااىا ماااضله 

  

   ا الزشاااااااااج ه ثبلزجااااااااابر فااااااااا حُ  ا الزشاااااااااج ه ثبلزجااااااااابر فااااااااا حُ 

                                                             
 عامو الًتمذي ومسند أضبد عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٘
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السػػة أهػػل الا أهػػل العلػػ  واػباػػية انهيػػاء، نف اػباػػية ُتكسسػػ  مػػر ؾبوإمػػا أف هبػػ
 إذا عالا أهل اػباية. يكوف النساف مر أهل اػبايةوَت هذا، ش اػباية، وليا ؽبا طر ق

وإما أف هبالا الصادقُت الػذ ر ععلػوا الػدنيا دبػا شي ػا نلػف ن ػوره ، وأقبلػوا هصػدٍؽ 
 .نر ر على رب العاؼبُت نلف  يد انولُت وار

))إٕ هلل د١ٓڅ عاد١ً َٔ دخًٗا ٫حيتام ))إٕ هلل د١ٓڅ عاد١ً َٔ دخًٗا ٫حيتام   ُع ِّ أهده  عر هذا اغباؿ شيقوؿ: وهؤالء

 إىل اجل١ٓ اٯد١ً، قٌٝ: َٚا ٖٞ؟ قاٍ: املعسؾ١ باهلل تعاىل((إىل اجل١ٓ اٯد١ً، قٌٝ: َٚا ٖٞ؟ قاٍ: املعسؾ١ باهلل تعاىل((
  ننػػه  كػػوف دا مػػاً هالػػه مػػر لب: ير   اعبنػػة، ؼبػػاذا   عػػمػػر  عػػرؼ            

                      (ٖٗ و عػير   راهػة  ،و ُ ّرِج عنه دا ماً  ،دا ماً   عنه  ُيسرِّي  شاطر
 الباؿ للقرب مر الواهد اؼبسعاؿ.

إذا عػػالا أو عػػانا أو آنػػا أي شػػرٍد أو صباعػػة وهػػ  لػػيا عنػػده    قػػانوهن  وال   
وال  ،إ ػػػذاءوال  ،وال روبػػة   ظُبعػػػة ،وال هػػ  ُشػػػ رة ،قػػػاؿويبػػػة أو مبيمػػة أو قيػػػل و  علو ػػ   

 ... ازدراء نهٍد مر اؼبسلمُت
   نابػػػق علي ػػػا قػػػوؿ رب العػػػاؼبُت: شسكػػػوف ؾبالسػػػ                             

       لػػػيا عنػػػده  وقػػػٌت ؽبػػػذا الل ػػػو، نهنػػػ  مػػػر البدا ػػػة )اللاشػػػية :                   
       (ٖ عنه مر البدا ة شكيف ىبويوف شيه   .أعريوا  اؼبؤمنوف 

ف   اعبنػة هواؽب  كل ػا   اعبنػة، نهنػ   عياػو نة، وأشعاؽب  وأقواؽب  وأاعبشم الس     
 .اؼبُع َّلة اليت وص  ا اغببي  

باهػه  ػزورول هر تيمية رضبة   عليه عندما ُ ػ ر ذهػ  إليػه صباعػة مػر أهاهىت الاي  
 هنا شسألول: هل أنت هز ر 
  نيت معي   صدري هيثما توعَّ ُت ش ي معي. ش قاؿ ؽب : ال،

  عنػػة الريػػا عػػر  ، والكثػػار مػػر ذكػػر   عػػل   عُػػالل: اعبنػػة معػػي هػػدانلي، وهػػي
                                     (ٕٔ٘ البقرة. 

ير   هػذل أف  عػالراقية  ُعوِّد ن سػه مػر هنػا  شمر  ُرد أف  كوف مر أهل اعبناف العالية
 اعبنة، وال  ًتؾ اعبنة طرشة عٍُت وال أقل.
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هىت ولو انـ،  ناـ على اؽبيلة اليت وص  ا لنا اغببي  عليه أش ل الصػالة وأمت السػالـ، 
لكػػر هنػػاؾ مػػر  ُػػؤذف لروهػػه أف تسػػب    اؼبلكػػوت انعلػػى إذل قػػاب قو ػػُت أو  ،كلنػػا ننػػاـش

مػػر ال  ػؤذُف لروهػػه شيبحػػث هنػا وهنػػاؾ   اؼباػػاكل واؼباػاول والػػدنيا واؼبالهػػي  أدىن، وهنػاؾ
ننػػه دل  س يػػأ للنػػـو دبػػا عرشنػػا وعلمنػػا  ػػيدان ااف ىبي ػػه والػػن ا رُبزنػػه، واؼبالعػػ  و ػػدنل الاػػي

 نـو الذي  كوف ُقرهة غب رة  .  ال ر وؿ   
 الصػػػباح كمػػػا كػػػاف  ػػػيدان شحػػػىت وهػػػو   النػػػـو  سسػػػب  روهػػػه   اعبنػػػاف، وُ صػػػب   

ر وؿ     عل ذلس مو أصحاهه الذ ر ماوا كل   على هذا الػن   إال اؼبنػاشقُت، واؼبنػاشقوف  
، وذكرهػػا نف أهػػواؽب  وايػػحة وا  عرشػػوف اؼبنػػاشقُت،كػػانوا معػػروشُت، شأصػػحاب ر ػػوؿ   كػػان

   القرآف.   
لكػر العالمػة البػارزة شػي   أهنػ  َتة   القرآف، أهواؽب  كثهواؽب  وايحة  كيف كانت أ
وهػػ  ُع ػػالء نهنػػ  وػػَت مػػدركُت أنػػه  ػػرى لهلل  ،أبشعػػاؽب  أمػػاـ ه ػػرة النػػ   ػػراءوف و سهػػاهروف

. 
ننػاً مػن   ؾبالس    ، شيذهبوف للصالة مع   ووب روفأماـ صحبه الكراـ سهاهروف أو 

  كػػػذهبَّ  شقػػػاؿ:   أهنػػػ  ىبػػػادعوهن ، و                                
                     (ٜ مالو و رى، وانعماؿ للنيات.  نف   البقرة 

 كاف ه رة الن    كل ليلة هعد صالة ال  ر  لس ت إلي   و سأؽب :ادقُت  لكر الص
ِٵ  }} ٜټهڂ ِٵأځ ٜټهڂ ًځ١ځ  زٳأځ٣زٳأځ٣  أځ ٝٵ ًځ١ځايَّ ٝٵ ٜٳا؟   ايَّ ٜٳا؟ زٴ٩ٵ {{زٴ٩ٵ

ٙٙ
  

انوا  ػػاحبُت   اؼبػػا انعلػػى، ؼبػػاذا  ننػػه دل  لػػوث  ومػػه وال ليلسػػه دبػػا ننػػه  علػػ  أهنػػ  كػػ
   باعػدل عػػر الُرقػيِّ إذل ه ػػرة  ، والسػػياهة   ملكػوت   عػػل   عُػػالل:           

                         (ٚ٘ هػػػػل هػػػػو وهػػػػدل  ال، هػػػػل وأهػػػػل ال قػػػػاف:  اننعػػػػاـ 
                   (ٚ٘ اننعػػػاـ                                         

                                                 السكا ر(. 

                                                           
 ارباؼ اؼب رة ومسند أضبد ٙ
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السار عات مػر رؤميهػ  ه رة الن  أقرَّ هعحل شكانوا كل   كذلس، ولذلس   السار و 
 ػيدان عبػد   هػر ز ػد وهكػال لسػيدان ر ػوؿ  نامية، وأوؽبا انذاف، كيف ُعرؼ انذاف  رآلاؼب

ذاف أ ػرع وعػرى علػى ر ػوؿ   وقػاؿ: والػذي هعثػس لغبػق انعندما ظبو  يدان عمر  ، و 
هػؤالء  قػوؿ   أشػباه   وأمثػاؽب    واح مػا هػذل انر ووػَتل ووػَتل،  ،لقد رأ ُت مثل الذي رأى

 وأريال:  الماـ أهو العزا  
فاااااٍ األر  أجظااااابمه  والعااااازع فاااااٍ األر  أجظااااابمه  والعااااازع 

  ممعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  ممعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  

  

  قلااااااااىثه   اااااااا ذ وهللا  ب َهاااااااابقلااااااااىثه   اااااااا ذ وهللا  ب َهااااااااب

مػػػػرَّ  ػػػػيدان ر ػػػػوؿ     عػػػػادل العػػػػرش، عالسػػػػُت علػػػػى انرض، ولكػػػػر أ ػػػػر القلػػػػوب    
أطػػورال انوذل دل  كػػر شيػػه دبسػػ دل اؼببػػارؾ وكػػاف المػػاـ علػػيم ان مػػاً، ومسػػ د ه ػػرة النػػ    

إذل وادي العقيػػق جبػػوار اؼبد نػػة،  ذهبػػواب، شلمػػا أرادوا أف هبػػدِّدول شػػرٌش، ال  وعػػد وػػَت الػػًتا
{{َٴبٳتتازٳىڅ َٴبٳتتازٳىڅ   ٚٳادٺٚٳادٺ  ايڃعٳكٹٝتتلٴايڃعٳكٹٝتتلٴ  }}::والنػػ  قػػاؿ شيػػهوهػػو واد مبػػارؾ، 

 وصبعػػوا كميػػة مػػر اغبصػػى منػػه، ٚ
قػػاؿ لػػه: علػػي  ان ػػ  ش ػػل  نػػ ، شأهػػد أصػػحاب الشسػػيدان علػػيم كػػاف ان مػػاً  ،وشرشػػوا هػػه اؼبسػػ د

} دعػػول شعلػػي  وإف كػػاف عسػػمه علػػى الثػػرى، إال أف قلبػػه لؼبػػا مػػا معنػػال:  ؽبػػ  قػػاؿشُأوقهػػه  
 هؤالء هل كانوا ؿبساعُت لسل ز وانتنا  دعه ليااهد،، انعلى {

    ال...  وهل كانوا ؿبساعُت لل  ا يات اليت نراها 
الػػولء، وهػػي السػػب  الر يسػػي   يػػياع البنػػات ش ػػي ال ذبلػػ  لنػػا إال الػػبالء والعنػػاء و 
 ... وانهناء   هذا الزماف الذي نعير شيه

لذي ععل انوالد كل    سخباوف   زماننػا هػذا  هػذا الػبالء الػذي هػلَّ هنػا صباعػة ا ما
الاػياطُت، ومػر الػػذي  ػسحكَّ  شيػه  الاػياطُت، وععلػول من عػة ؽبػػ   هالػذي صػنع ، نفاؼبػؤمنُت

 .هذل اؼبن عة و  لوف هه اؼبؤمنُت والعياذ لهلل  شيسس يدوا مر
 :لكر هؤالء   الليل   ه رة اؼبلكوت انعلى

شمن   مر أينذ  ػياهة   اعبنػة، ومػن   مػر أينػذ  ػياهة   اللػوح اغب ػوظ و قػرأ منػه 
هعحل الرموز، ومن   مر أينذ  ػياهة   ظبػاء مػر السػماوات و قاهػل هعػحل اؼبال كػة و سعػرَّؼ 

  صادق   و سس يد من   علوماً وأ راراً وأنواراً.علي   و 
                                                           

 در   اؼبد نة الهر شية عر عمر هر اػبااب هنع هللا يضر ٚ
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ومػر هعػده  مػر الصػاغبُت واننيػار وانط ػار  ش ذا كػاف هػاؿ أصػحاب ر ػوؿ   
 إذل  ـو القرار.

 : كما قاؿ واعبنة    اعبنة على الدواـ، تعير ن سه  كل ما   انمرأنه ععل
                      يسػػػػت عنػػػػة واهػػػػدة، ول

 هل عنات ومسنوعة.
          : 
أهنػار  ، وأهنػار اغبقػا ق ...وأهنار الكاػف ،وأهنار اغبكمة ،وأهنار العلـو ،أهنار اؼبعارؼ 

ذل صػدوره ، وقػد  ، ومػر قلػوهب  إتُ ػاض علػى قلػوهب  ر ش ػل  م ؛ال عد ؽبا وال هد ؽبا
الػػيت  نورانيػةالالقواهػػل  عنػده  مػر صػػدوره  علػى ألسػػنس   نهبػاهب  إذا كػػاف من ػا شػػيءىبػرج 

   أ ػػر هػػذا الكػػالـ   القػػرآف علػػي  ،   يحل الػػذي أنزلػػه  تعػػي هػػذا ال ػػ          
                             (ٜٗ ميٌت شقػط، هػل ار ػة ومع ػا البيػاف ليا آ العنكبوت

 ، مر أ ر أوتوا العل  ومع ا العل 
  ، مػػر لب: مػػر عنػػد العلػػػي                          (ٕٕٛ ومػػػر لب البقػػرة: 

                         (ٙ٘ الك ف. 
 لبدا ة هنا  ا ما

دا ماً ال  سنقَّػل إال وب ا ن سه مر أهل اللوا ة، و و  ،ن سه مر اللوا ة أف وب ا النساف
مر عنة إذل عنة، مر عنػة طاعػة إذل عنػة ريػا إذل عنػة علػ  إذل عنػاف القػرآف إذل اعبنػاف الػيت 

 ال عد ؽبا وال هد ؽبا   طر ق الرضبر.
 ....   أف هبعلنا أهاًل لذلس نسأؿ   

أف  ُػػدنلنا هػػذل  ونسػػأؿ   وأف  ز ػػدان   ذلػػس، وأف هبعػػل أهوالنػػا كل ػػا كػػذلس، 
 اعبناف للروح واعبس  والكل ناهراً ولطناً 

  ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّ
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  ٔٔؤهم انزسهٍِّؤهم انزسهٍِّ::1818
dddddddddddddddddd 

اغبمػػػد هلل الػػػذي أعػػػد لنػػػا   اعبنػػػة مػػػا ال عػػػٌُت رأت، وال ُأذٌف  -بسػػػمميحرلا نمحرلا هللا  
ظبعػػت، وال ناػػر علػػى قلػػ  هاػػر، والصػػػالة والسػػالـ علػػى م سػػاح اعبنػػة، وأوؿ مػػر  ػػػدنل 

 اعبنة؛  يدان   القا ل صلوات ريب وتسليماته عليه:
ٓٻ١ٹ  بٳابٳبٳابٳ  آتٹٞآتٹٞ  }} ٓٻ١ٹايڃذٳ ّٳ  ايڃذٳ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ،  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ،ايڃكٹ ٝٳا ٍٴ  ؾځأځضٵتٳؿڃتٹحٴ،ؾځأځضٵتٳؿڃتٹحٴ،  ايڃكٹ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٕٴايڃايڃ  ؾځ ٕٴدٳاِش ٔٵ: : دٳاِش ٔٵَٳ ْٵتٳ؟  َٳ ْٵتٳ؟أځ ٍٴ  أځ ٍٴؾځأځقڂٛ ُٻدٷ،: : ؾځأځقڂٛ ُٻدٷ،َٴحٳ   َٴحٳ

ٍٴ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ َٹسٵتٴ،  بٹوځبٹوځ: : ؾځ َٹسٵتٴ،أڂ {{قځبٵًځوځ قځبٵًځوځ   حٳدٺحٳدٺ٭ځ٭ځ  أځؾڃتٳحٴأځؾڃتٳحٴ  ٫٫  أڂ
ٕٕ

  

 مر هو م ساح اعبنة 
، دل  ُقل: لس أُمرت أف أشس ، ولكر قػاؿ: )هػس   عػٍت أنػت اؼب سػاح، شلػو ر وؿ   

 عػٍت أنػت اؼب سػاح الػذي  أف هناؾ م ساٌح آنػر لقػاؿ: لػس أُمػرُت أف أشػس ، ولكػر قػاؿ: )هػس 
 ععله الكرمي ال ساح م ساهاً لل نة والنعي  اؼبقي  للمؤمنُت أصبعُت.

صػػلى   عليػػه وعلػػى آلػػه الايبػػُت، وصػػحاهسه اؼببػػاركُت وكػػل مػػر اهسػػدى هبد ػػه إذل  ػػـو 
 أصبعُت   دار النعي . الد ر، وعلينا مع   أصبعُت وارزقنا مي رهنا عوار ه رته 

 ه وعلػػى نبينػػا أش ػػل الصػػالة وأمت السػػالـ، كػػاف   مناعػػاة مػػو مػػوالل ػػيدان مو ػػى عليػػ
 :   وكبػػر نعػػرؼ أف مو ػػى كػػػاف كلػػي ،                     (ٔٙٗ ولػػػيا  النسػػاء

 : معٍت أف   كلَّمه  يكوف هكالـٍ ككالمنا، ال، شقد قاؿ
ُٻا  }} ُٻايځ ِٳ  يځ ِٳنځَّ ٘ٴ  نځَّ ٘ٴايًَّ ًَّ ٘ٹ  َٴٛضٳ٢َٴٛضٳ٢  تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  اي ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ّٴ  عٳ ّٴايطٻ٬ ٔٳ  ايطٻ٬ ٔٳَٹ ٘ٴ  ايڀُِّٛز،ايڀُِّٛز،  َٹ ُٳ َّ ٘ٴنځ ُٳ َّ ٝٵِس  نځ ٝٵِسبٹػٳ ِّ  بٹػٳ ِّايڃهځ٬ ٘ٴ  ايَّرٹٟايَّرٹٟ  ايڃهځ٬ ُٳ ٘ٴنځَّ ُٳ   نځَّ

٘ٹ ٘ٹبٹ ّٳ  بٹ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ ٙٴ،  ٜٳ ٙٴ،ْٳادٳا ٍٳ  ْٳادٳا ٍٳؾځكځا َٴوځ  ٖٳرٳاٖٳرٳا  زٳبٿزٳبٿ  ٜٳاٜٳا: : َٴٛضٳ٢َٴٛضٳ٢  ؾځكځا َٴوځنځ٬ ٓٹٞ  ايَّرٹٟايَّرٹٟ  نځ٬ ُٵتٳ ٓٹٞنځَّ ُٵتٳ ٘ٹ،  نځَّ ٘ٹ،بٹ ٍٳ  بٹ ٍٳقځا   َٴٛضٳ٢،َٴٛضٳ٢،  ٜٳاٜٳا: : قځا

ُٳا ْٻ ُٳاِإ ْٻ ُٵتٴوځ  ِإ ُٵتٴوځنځَّ ٛٻ٠ٹ  نځَّ ٛٻ٠ٹبٹكڂ ٍٕ  آ٫فٹآ٫فٹ  عٳػٳسٳ٠ٹعٳػٳسٳ٠ٹ  بٹكڂ ٍٕيٹطٳا ٛٻ٠ڂ  ٚٳيٹٞٚٳيٹٞ  يٹطٳا ٛٻ٠ڂقڂ ٓٳ١ٹا٭ځيڃا٭ځيڃ  قڂ ٓٳ١ٹطٹ ٗٳا،  طٹ ًِّ ٗٳا،نڂ ًِّ ُٻا  نڂ ًځ ُٻاؾځ ًځ ٘ٹ  َٴٛضٳ٢َٴٛضٳ٢  زٳدٳعٳزٳدٳعٳ  ؾځ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ   عٳ

ّٴ ّٴايطٻ٬ ٓٹٞ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ايطٻ٬ ٓٹٞبٳ ٌٳ،  بٳ ٌٳ،ِإضٵسٳا٥ٹٝ ٘ٴ  قځايڂٛاقځايڂٛا  ِإضٵسٳا٥ٹٝ ٘ٴيځ ـٵ: : يځ ـٵؾٹ ٓٳا  ؾٹ ٓٳايځ ّٳ  يځ ّٳنځ٬ ِٔ،  نځ٬ ُٳ ِٔ،ايسٻحٵ ُٳ ٍٳ  ايسٻحٵ ٍٳقځا ِٵ  أځضٵتٳڀٹٝعٴأځضٵتٳڀٹٝعٴ  ٫٫: : قځا ِٵأځيځ ٚٵ  أځيځ ٚٵتٳسٳ   تٳسٳ

                                                           
 ـٕٙٔٓ/ٓٔ/ٙٔهػ ٖٛٗٔمر ؿبـر  ٘ٔمس د أهو العزا    –ملاوة  –اؼبنيا  ٔ
 صحي  مسل  ومسند أضبد عر أنا هنع هللا يضر ٕ
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ٛٳاتٹ  ِإيځ٢ِإيځ٢ ٛٳاتٹأځؾٵ ٛٳاعٹِل  أځؾٵ ٛٳاعٹِلايؿٻ ٌٴ  ايؿٻ ٌٴتٴكڃبٹ ٘ٴ،  دٳ٤٬ٺدٳ٤٬ٺ  أځدٵًځ٢أځدٵًځ٢  ؾٹٞؾٹٞ  تٴكڃبٹ ُٳعٴْٛٳ ٘ٴ،ٜٳطٵ ُٳعٴْٛٳ ٘ٴ  ٜٳطٵ ْٻ ٘ٴؾځِإ ْٻ ٘ٴ  قځِسٜبٷقځِسٜبٷ  ؾځِإ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ٝٵظٳ  َٹ ٝٵظٳٚٳيځ ٘ٹ   ٚٳيځ ٘ٹ بٹ {{بٹ
ٖٖ

  

كاف  سمعه هكل عوارهه، أي ععل   كل هقا قه ظبػو، وليسػت اُنذف شقػط، ال هػل 
العُت تسمو والاعر  سمو واليػد تسػمو والرعػل تسػمو وكػل أع ػا ه صػارت مسػامو غب ػرة 

 .السميو 

  ؤفدض اننبطؤفدض اننبط
اعبنػػة و قػػوؿ لػػه: مي رب مػػر أع ػػز النػػاس  قػػاؿ الػػذي  الػػ   شينػػادي مو ػػى رهػػه 

 هلَت عمل، و ال  الرزؽ هلَت دعاء.
مػػر العػػاعز  الػػذي  ر ػػد اعبنػػة و سكا ػػل عػػر انعمػػاؿ الػػيت أمػػر هبػػا رب اعبنػػة، والػػيت 

  تعايػػه شػػ ادة صػػالهية أنػػه  سػػسحق أف  كػػوف مػػر أهػػل اعبنػػة:                        
           (ٖٗ انعراؼ. 

                       (ٗٙ ال هػػػد أف  نػػػاؿ شػػػ ادة صػػػالهية، وكيػػػف  نػػػاؿ  شصػػػلت
شػػ ادة الصػػالهية   ن ػػذ مػػا طلبػػه منػػه  ، و نس ػػي عػػر النػػواهي الػػيت هنػػى عن ػػا مػػوالل، و سػػَت 
مساهعاً غببي    ومصا ال، شيكوف هذلس ا ػسوع  دنػوؿ اعبنػة، مػو الػذ ر أنعػ    علػي   

 صد قُت والا داء والصاغبُت.مر النبيُت وال
ومو ذلس  يعمل، لكنه لو نهػر إذل أنػه لػه عمػل، وأنػه  سػسحق علػى هػذا العمػل  ػوالً 

دبيػػزاف العػػدؿ شػػأ ر   أو أعػػراً، شيكػػوف قػػد أناػػأ القصػػد، نف العمػػل لػػو وزنػػه ملػػس اؼبلػػوؾ
 عملنا الذي  ن ينا   .
سا  ػػػػة واؼب قػػػػودة كل ػػػػ  قبػػػػد ال –كمػػػػا نػػػػرى   ركعػػػػيت الصػػػػالة مػػػػثالً   -نف انعمػػػػاؿ 

وب روف عند الصػالة، ومػر  قػرأ ال اربػة مكػاف الساػ د، ومػر  قػرأ الساػ د مكػاف ال اربػة، أال 
  وبدث ذلس   شعنػدما وبا ػبنا  قػوؿ لنػا: قلػت لكػ :                                 

      (٘ يزاف النالص، أ ر نذه  مر هذا اؼبيزاف   .تعالوا نزف هذل انعماؿ دب البينة 

                                                           
 هلية انولياء نيب نعي  والبي قي عر عاهر هنع هللا يضر ٖ
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  يقىَخ اهلليقىَخ اهلل
 :لذلس هب  أف نعسقد سباـ العسقاد

أننػػػا هػػػىت لػػػو عملنػػػا ش ػػػذا نسي ػػػة توشيػػػق   لنػػػا، ومعونػػػة   لنػػػا، وإمػػػداد   لغبػػػوؿ 
 عنا ش ل  سسايو لساٌف شينا أف  ذكر     والاوؿ لنا، شلو زبلَّت عنا ة   

 ، مر الذي  ُل مه   الذكر   .ي وبركه هو   ال، نف الذ
شنحر كبساج دا ماً إذل الدرس الذي  كررل لنا     كل ركعة مر ركعػات الصػالة لكػي 

  نسسوعبه وننسبه له ونقوله كلنا:                      (٘ ال اربة: 

منا على العبادة   ال، شاؼبويوع وبسػاج إذل  شلو دل  عيننا على العبادة ش ل  سسايو أهدٌ 
توشيػػق   ومعونػػة   ورعا ػػة  ، وإمػػداد   وقػػوة   وهػػوؿ  ، يبػػدان هػػه لكػػي نسػػسايو أف 

 نعبد   عل   ُعالل.
مػػا للنػػا هػػه مػػر رعا سػػه، شمػػا الػػذي  بقػػى لنػػا   العبػػادات   لػػيا لنػػا  لػػو أنػػذ   

والل لػة والػذنوب واؼبعاصػي، لكػر انشػياء الايبػة كل ػا مػر ملػس  شيء وَت السػ و والنسػياف
 ، ش و  بحانه وتعاذل  ُسمم ا لنا. اؼبلوؾ

  فضم اهلل فهُنبفضم اهلل فهُنب
 شلماذا  عاينا هذل العاامي العهيمة، و ًتؾ وَتان   ال اللة واللوا ة  

نصَّػنا كبػر لنعرؼ ش ل   علينا، ورضبة   هنػا، ومعزتنػا عنػد   تبػارؾ وتعػاذل،  ذلس
، ونصوصػػية لنػػا نننػػا هبػػذل انلاػػاؼ اػب يػػة، وهبػػذل الػػنع  الؽبيػػة الوشيػػة، عايَّػػًة مػػر عنػػدل 

 آمنا لهلل، وصدقنا حببيبه ومصا ال، وكنا على قدران ننوي طاعسه عل   ُعالل.
ؾبػػد ر وؾبس ػػد ر ...  ؼبػػا وعػػد أف كثػػَتاً مػػر أصػػحاهه....  ولػذلس  ػػيدان ر ػػوؿ   

ومػػن   .... ومػػن   الصػػا   علػػى الػػدواـ، .... مػػن   مػػر  قػػـو الليػػل كلػػه، : ... ات  العبػػاد
هػػذكر   علػػى  اً ومػػن   مػػر  كػػوف لسػػانه رطبػػ.... الػػذي ال  كػػلم وال يبػػلم عػػر تػػالوة القػػرآف، 

 الدواـ، شأراد أف  نب    شقاؿ:
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ِٵ  َٳاَٳا  }} ٓٵهڂ ِٵَٹ ٓٵهڂ ٔٵ  َٹ ٔٵَٹ ٘ٴ  أځحٳدٺأځحٳدٺ  َٹ ًڂ ٘ٴٜٴدٵخٹ ًڂ ٘ٴ  ٜٴدٵخٹ ًڂ ُٳ ٘ٴعٳ ًڂ ُٳ ٓٻ١ځ،  عٳ ٓٻ١ځ،ايڃذٳ ْٵتٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ::قځايڂٛاقځايڂٛا  ايڃذٳ ْٵتٳأځ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  أځ ٍٳزٳضٴٛ ٍٳ  ايًَّ٘؟ايًَّ٘؟  زٳضٴٛ ٍٳقځا ْٳا،  ٚٳ٫ٚٳ٫: : قځا ْٳا،أځ   أځ

ٕٵ  ِإ٫ِإ٫ ٕٵأځ ْٹٞ  أځ ُٻدٳ ْٹٜٞٳتٳػٳ ُٻدٳ ٘ٴ  ٜٳتٳػٳ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ُٳ١ٺ  اي ُٳ١ٺبٹسٳحٵ ٘ٴ   بٹسٳحٵ ٓٵ ٘ٴ َٹ ٓٵ {{َٹ
ٗٗ

  

 و  روا ة انرى:
ٕٵ  ِإ٫ِإ٫  }} ٕٵأځ ْٹٞ  أځ ُٻدٳ ْٹٜٞٳتٳػٳ ُٻدٳ ٘ٴ  ٜٳتٳػٳ ًَّ ٘ٴاي ًَّ ٘ٴ  اي ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ُٳ١ٺ  َٹ ُٳ١ٺبٹسٳحٵ ٌٍ   بٹسٳحٵ ٌٍ ٚٳؾځكٵ {{ٚٳؾځكٵ

٘٘
  

                                                       (٘ٛ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونا  
واؼبػػؤمر  نسبػػه ؽبػػذا عيػػداً، شم مػػا هبمػػو مػػر اغبسػػنات، وم مػػا  سػػسكثر مػػر الااعػػات، وم مػػا 

،    ُقبػػػل علػػػى   أبصػػػناؼ العبػػػادات، إال أنػػػه  ػػػرى أف عنا ػػػة   أعهػػػ ، وُلاػػػف   أكػػػـر
  ورضبة   أك :                                                     (ٕٔ النور. 

هػػػذا هػػػاؿ اؼبػػػؤمنُت اؼب لحػػػُت الصػػػادقُت، الػػػذي رلهػػػ  عليػػػه  ػػػيد انولػػػُت وارنػػػر ر، 
اؼبؤمر الذي  عير   هذل اغبالة ش ل  لًتَّ علػى وػَتل   وهػل  سكػ َّ علػى أهػٍد  ػوال   وهػل 

    ال، نف معه اؼبيزاف الذي أنزله الػرضبر، والػذي   هر   ن سه أنه نٌَت مر أهٍد مر نلق
 .و َّقه وويَّحه الن  العدانف 

لكننا واغبمد هلل عرَّشنػا   مػا لنػا عنػدل لكػي نز ػد   الثقػة    ، ونسػسكثر مػر طاعػة 
  ، ونبسعػػد عػػر معاصػػي  ، وهػػذا شيػػه الن ػػاح والسػػعادة لنػػا   الػػدنيا، وال ػػوز وال ػػالح  ػػـو

 .لقاء   

  وطف اجلنخوطف اجلنخ
وصف لنا اعبنة وص اً ت صػيلياً لنعػرؼ أ ػر كبػر ذاهبػوف، وزاد أبف أنػذ النػ   شاهلل 

  وأشػػػ دل علػػػى مػػػا ع ػػػزَّل لنػػػا   اعبنػػػة، ورآل رأي العػػػُت، شػػػرأى كػػػل شػػػيء، كمػػػر  ر ػػػد أف
  املر على ع از العروس قبل الزواج.

ى ُمسعنػا الػيت أوعػدها   لنػا   اعبنػة، شاطمأف علػى  ػكننا، وعلػى مالنػا   اعبنػة، وعلػ
شأنػذل    ػبحانه وتعػػاذل لَت ػه مكانػة اؼبػػؤمنُت   اعبنػاف، شكػأف   قػػاؿ لػه: مي   أتػػدري دلَ 

                                                           
 ند أضبد عر أيب هر رة هنع هللا يضرمس ٗ
 مع   الا ان عر طارؽ هر شر س هنع هللا يضر ٘
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أر ػػػلُت إليػػػس  نر ػػػس عنػػػيت لساػػػ د مػػػا أعػػػددُت شي ػػػا نوليػػػا ي، وأر ػػػس انري لساػػػ د مػػػا 
 منػزٌَّل   كمػارل عػر النهػَت والػوز ر أعددُت شي ا نعدا ي، وأكاف لػس عػر صبػارل، لػسعل  أن

للنور الذي قوَّال هه مػوالل إؽبػاً واهػداً أهػٌد شػرٌد صػمد، ال    واؼباَت، وال د والند، شرآل 
  شػػيء، وال مػػر شػػيء، وال علػػى شػػيء، وال م سقػػر إذل شػػيء، وال ؿبمػػوالً علػػى شػػيء:     

                             (ٔٔ الاورى. 
وهىت أنه ذكر نصحاهه هع اً فبا ؽب    اعبنػة، لكػي وبقػق لنػا أف مػا رآل هػٌق عنػد  ، 

   وصف اعبنة شكاف  قوؿ ؽب :  أ  اً كما ُروي   اغبد ث الصحي  ؼبا ربدث الن 
ٙٹ  ْٳؿڃطٹْٞٳؿڃطٹٞ  ٚٳايَّرٹٟٚٳايَّرٹٟ  }} ٝٳدٹ ٙٹبٹ ٝٳدٹ ٞٻ  عٴِسقٳتٵعٴِسقٳتٵ  يځكځدٵيځكځدٵ  بٹ ًځ ٞٻعٳ ًځ ٓٻ١ڂ  عٳ ٓٻ١ڂايڃذٳ ٓٻازٴ  ايڃذٳ ٓٻازٴٚٳاي ْٹؿڄا  ٚٳاي ْٹؿڄاآ   ايڃحٳا٥ٹطٹايڃحٳا٥ٹطٹ  ٖٳرٳاٖٳرٳا  عٴسٵِضعٴسٵِض  ؾٹٞؾٹٞ  آ

ْٳا ْٳاٚٳأځ {{  أڂؾٳِّٞأڂؾٳِّٞ  ٚٳأځ
ٙٙ

  

  صف عر عياف، ال عر ويبة، هل ما  رال وما ُ اػ دل لػه مػوالل، نف     شكاف
  ععػػػل لػػػه عينػػػاً م ػػػيِّة قػػػاؿ شي ػػػا   ارميت القرآنيػػػة:                                 

                     (ٔٓٛ دعو إذل   علي هصَتة   و ف : شذات مرة قاؿ ؽب ، 
ٜٵتٴ  }} ٜٵتٴٚٳزٳأځ ٘ٹ  قځؿٵسٶاقځؿٵسٶا  ٚٳزٳأځ ٓٳا٥ٹ ٘ٹبٹؿٹ ٓٳا٥ٹ ٜٳ١څ،  بٹؿٹ ٜٳ١څ،دٳاِز ًڃتٴ  دٳاِز ًڃتٴؾځكڂ ٔٵ: : ؾځكڂ ُٳ ٔٵيٹ ُٳ ٍٳ  ٖٳرٳا؟،ٖٳرٳا؟،  يٹ ٍٳؾځكځا ُٳسٳ  ؾځكځا ُٳسٳيٹعٴ ٕٵ  ؾځأځزٳدٵتٴؾځأځزٳدٵتٴ: : يٹعٴ ٕٵأځ ٘ٴ  أځ ًځ ٘ٴأځدٵخٴ ًځ   أځدٵخٴ

ْٵعڂسٳ ْٵعڂسٳؾځأځ ٘ٹ  ؾځأځ ٝٵ ٘ٹِإيځ ٝٵ ٝٵسٳتٳوځ،  ؾځرٳنځسٵتٴؾځرٳنځسٵتٴ  ِإيځ ٝٵسٳتٳوځ،غځ ٍٳ  غځ ٍٳؾځكځا ُٳسٴ  ؾځكځا ُٳسٴعٴ َٿٞ  بٹأځبٹٞبٹأځبٹٞ: : عٴ َٿٞٚٳأڂ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  ٚٳأڂ ٍٳزٳضٴٛ ٘ٹ  زٳضٴٛ ٘ٹايًَّ ًَّ ٝٵوځ  اي ًځ ٝٵوځأځعٳ ًځ {{  أځغځازٴأځغځازٴ  أځعٳ
ٚٚ

  

انهر للماف النبوي، واغبد ث انهوي، هد ث شيِّق شيه ُلاف، وشيػه مداعبػة مػر النػ  
 صلوات ريب وتسليماته عليه.

 وقاؿ   هالؿ:
ٍٴ  ٜٳاٜٳا  }} ٍٴبٹ٬ ٓٹٞ  بٹ٬ ٓٹٞحٳدٿثٵ ٌٍ  بٹأځزٵدٳ٢بٹأځزٵدٳ٢  حٳدٿثٵ ُٳ ٌٍعٳ ُٳ ٘ٴ  عٳ ًڃتٳ ُٹ ٘ٴعٳ ًڃتٳ ُٹ ْٿٞ  ِّ،ِّ،اِٱضٵ٬اِٱضٵ٬  ؾٹٞؾٹٞ  عٳ ْٿٞؾځِإ ُٹعٵتٴ  ؾځِإ ُٹعٵتٴضٳ ٝٵوځْٳعٵْٳعٵ  دٳفٻدٳفٻ  ضٳ ٝٵوځًځ ٔٳ  ًځ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ٟٻ  بٳ ٟٻٜٳدٳ   ٜٳدٳ

ٓٻ١ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ٍٳ  ايڃذٳ ٍٳقځا ًڃتٴ  َٳاَٳا: : قځا ُٹ ًڃتٴعٳ ُٹ ُٳ٬  عٳ ُٳ٬عٳ ٓٵدٹٟ  أځزٵدٳ٢أځزٵدٳ٢  عٳ ٓٵدٹٟعٹ ِٵ  أځْٿٞأځْٿٞ  عٹ ِٵيځ ٗٻسٵ  يځ ٗٻسٵأځتٳڀځ ٗٴٛزٶا  أځتٳڀځ ٗٴٛزٶاطځ ٌٍ  ضٳاعٳ١ٹضٳاعٳ١ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  طځ ٝٵ ٌٍيځ ٝٵ ٚٵ  يځ ٚٵأځ   أځ

ٗٳاٍز ٗٳاٍزْٳ ٝٵتٴ  ِإ٫ِإ٫  ْٳ ٝٵتٴؾٳَّ ٗٴِٛز  بٹرٳيٹوځبٹرٳيٹوځ  ؾٳَّ ٗٴِٛزايڀُّ ٕٵ  يٹٞيٹٞ  نڂتٹبٳنڂتٹبٳ  َٳاَٳا  ايڀُّ ٕٵأځ ٞٳ  أځ ٞٳأڂؾٳِّ {{  أڂؾٳِّ
ٛٛ

  

                                                           
 البخاري ومسل  عر أنا هنع هللا يضر ٙ
 البخاري ومسند أضبد عر عاهر هنع هللا يضر ٚ
 البخاري ومسل  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٛ
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اً، شعنػدما وُبػدث  سويػأ، شػإذا تويػأ ال أنذ هػذل اؼبنزلػة ننػه ؿبػاشا علػى الويػوء دومػ
 هد وأف ُ صلي، وشي ا هد ث وإف كػاف يػعي اً، ولكػر تقو ػه الروا ػة الصػحيحة،  قػوؿ شيػه 

 :عر   
ٔٵ ؾٳ٢َّ   }} َٳ ٚٳ ٌٿ ؾځكځدٵ دٳؿځاْٹٞ،  ٜٴؿٳ ِٵ  ٚٳيځ ٛٳقٻأځ  ٔٵ تٳ َٳ ٚٳ ٛٳقٻأڃ ؾځكځدٵ دٳؿځاْٹٞ،  ٜٳتٳ ِٵ  ٚٳيځ ٔٵ أځحٵدٳخٳ  ٔٵ ؾٳ٢َّ َٳ َٳ ٚٳ ٌٿ ؾځكځدٵ دٳؿځاْٹٞ،  ٜٴؿٳ ِٵ  ٚٳيځ ٛٳقٻأځ  ٔٵ تٳ َٳ ٚٳ ٛٳقٻأڃ ؾځكځدٵ دٳؿځاْٹٞ،  ٜٳتٳ ِٵ  ٚٳيځ ٔٵ أځحٵدٳخٳ  َٳ

ٜٳدٵعٴ ِٵ  ٜٳدٵعٴٚٳيځ ِٵ  ٚٳيځطٵتٴ بٹسٳبٍّ دٳافٺ ٚٳيځ ٘ٴ،  ٝٵتٴ ٘ٴ ؾځكځدٵ دٳؿځ ِٵ أڂدٹبٵ ٚٳيځ ٔٵ دٳعٳاْٹٞ  َٳ ٚٳ ٚٳيځطٵتٴ بٹسٳبٍّ دٳافٺ ٓٹٞ ؾځكځدٵ دٳؿځاْٹٞ،  ٘ٴ،  ٝٵتٴ ٘ٴ ؾځكځدٵ دٳؿځ ِٵ أڂدٹبٵ ٚٳيځ ٔٵ دٳعٳاْٹٞ  َٳ ٚٳ   {{ٓٹٞ ؾځكځدٵ دٳؿځاْٹٞ، 

أان عنػػدي الرضبػػة واؼبل ػػرة والُلاػػف والكػػراـ، ولكػػر أر ػػد مػػر النػػاس أف تقػػاهلٍت دبثػػل 
 هذا.

  فضم اهلل فهً َجُهفضم اهلل فهً َجُه
دنيا عػاءل وهػو   وهػو   الػ كاف مر ش ػله عنػد رهػه أف     شسيدان ر وؿ   

مكانه هكسوة اؼبلوؾ كل ا، شعندما كاف م اعراً للمد نة،ودنل ا هعد  ػ ر أ ػبوع، واعبػو كػاف 
هػراً، ووبسػاج النسػػاف لسنهيػف اعبسػػد وتليػَت اؼبالهػا مػػر وبػار الصػػحراء، واؽبػواء الػػذي أي  

 للرماؿ.
د الػرضبر هػر عػوؼ وإذا هه وهو دانل للمد نة أي  إ نُت مر ذبار اؼبسلمُت؛  ػيدان عبػ

، شقاؿ له أهدنبا: ال تدنل اؼبد نة هبذل اؽبيلة، إن كنُت    ػوؽ  و يدان الزهَت هر العواـ
مػػر أ ػػواؽ الاػػاـ، ورأ ػػُت  ػػولً مػػر أ ػػواب اؼبلػػوؾ  ُبػػاع، شقلػػُت: هػػذا الثػػوب ال  ليػػق هػػه إال 

 ، وها هو الثوب.ر وؿ   
ؽ هيػػت اؼبقػػدس وعػػدُت  ػػولً مػػر أ ػػواب وعػػاء الثػػان وقػػاؿ: مي ر ػػوؿ   وأان    ػػو 

الثػػولف، ولػػبا أ ػػواب  اؼبلػػوؾ شقلػػُت: هػػذا ال  ليػػق إال هر ػػوؿ   وهػػا هػػو، شأنػػذ النػػ  
 اؼبلوؾ، ودنل اؼبد نة.
شأهػده  كػاف ،  أي  للنػ  ِلَمػرْ  اِلِهلِ  ِمرَ  ِما َةً  َعَعَلتْ  قُػَرْ رٌ  َكاَنتْ و  هذا الوقت َ 
 ا عا لة أ ل ، صبو  بعُت رعالً مر الاباب، وقاؿ ؽبػ : تعػالوا نقػبحل شالً شيت مر عا لة إظب

على هذا الرعل ونناؿ عا زة اؼبا ة صبل، ومع ػ  السػيوؼ والرمػاح واػبيػوؿ وقػاهلوا ر ػوؿ   
 وقاؿ له: ودل  كونوا  عرشول، شبادرل ر وؿ   
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ٔٵ  }} ٔٵَٳ ْٵتٳ؟  َٳ ْٵتٳ؟أځ ٍٳ  أځ ٍٳقځا ْٳا: : قځا ْٳاأځ ٜٵدٳ٠ڂ،  أځ ٜٵدٳ٠ڂ،بٴسٳ ٍٳ  بٳهڃٍس،بٳهڃٍس،  بٹٞبٹٞأځأځ  ِإيځ٢ِإيځ٢  ؾځايڃتٳؿځتٳؾځايڃتٳؿځتٳ  بٴسٳ ٍٳؾځكځا ْٳا  بٳسٳدٳبٳسٳدٳ  بٳهڃٍس،بٳهڃٍس،  أځبٳاأځبٳا  ٜٳاٜٳا: : ؾځكځا َٵسٴ ْٳاأځ َٵسٴ   أځ

ِٻ  ،،ٚٳؾٳًڂحٳٚٳؾٳًڂحٳ ِٻثٴ ٍٳ  ثٴ ٍٳقځا ٔٵ؟: : قځا ُٻ َٹ ٔٵ؟ٚٳ ُٻ َٹ ٍٳ. . ٚٳ ٍٳقځا ٔٵ: : قځا ٔٵَٹ ِٳ،  َٹ ًځ ِٳ،أځضٵ ًځ ٍٳ  أځضٵ ٍٳقځا ٓٳا،: : بٳهڃٍسبٳهڃٍس  ٭ځبٹٞ٭ځبٹٞ  قځا ُٵ ًٹ ٓٳا،ضٳ ُٵ ًٹ ِٻ  ضٳ ِٻثٴ ٍٳ  ثٴ ٍٳقځا ٔٵ؟: : قځا ُٻ ٔٵ؟َٹ ُٻ ٍٳ  َٹ ٍٳقځا : : قځا

ٔٵ ٔٵَٹ ٓٹٞ  َٹ ٓٹٞبٳ ٍِ،  بٳ ٗٵ ٍِ،ضٳ ٗٵ ٍٳ  ضٳ ٍٳقځا ُٴوځ،  خٳسٳمٳخٳسٳمٳ: : قځا ٗٵ ُٴوځ،ضٳ ٗٵ ٍٳ  ضٳ ٍٳؾځكځا ٜٵدٳ٠ڂ  ؾځكځا ٜٵدٳ٠ڂبٴسٳ ٞٿ  بٴسٳ ٓٻبٹ ٞٿيٹً ٓٻبٹ ٔٵ: : يٹً ُٳ ٔٵؾځ ُٳ ْٵتٳ؟  ؾځ ْٵتٳ؟أځ ٍٳ  أځ ٍٳقځا ْٳا: : قځا ْٳاأځ ُٻدٷ  أځ ُٻدٷَٴحٳ   َٴحٳ

٘ٹ  عٳبٵدٴعٳبٵدٴ ٘ٹايًَّ ًَّ ٘ٴ،  اي ٘ٴ،ٚٳزٳضٴٛيڂ ٍٳ  ٚٳزٳضٴٛيڂ ٍٳؾځكځا ٜٵدٳ٠ڂ  ؾځكځا ٜٵدٳ٠ڂبٴسٳ ٗٳدٴ: : بٴسٳ ٗٳدٴأځغٵ ٕٵ  أځغٵ ٕٵأځ ٘ٳ  ٫٫  أځ ٘ٳِإيځ ٘ٴ  ِإ٫ِإ٫  ِإيځ ٘ٴايًَّ ًَّ ٗٳدٴ  اي ٗٳدٴٚٳأځغٵ ٙٴ  أځْٻوځأځْٻوځ  ٚٳأځغٵ ٙٴعٳبٵدٴ ٘ٴ، ٘ٴ، ٚٳزٳضٴٛيڂٚٳزٳضٴٛيڂ  عٳبٵدٴ

ِٳ ًځ ِٳؾځأځضٵ ًځ ٜٵدٳ٠ڂ،  ؾځأځضٵ ٜٵدٳ٠ڂ،بٴسٳ ِٳ  بٴسٳ ًځ ِٳٚٳأځضٵ ًځ ٔٳ  ٚٳأځضٵ ٔٳايَّرٹٜ ٘ٴ  ايَّرٹٜ ٘ٴَٳعٳ ُٹٝعٶا،  َٳعٳ ُٹٝعٶا،دٳ ُٻا  دٳ ًځ ُٻاؾځ ًځ ٍٳ  أځؾٵبٳحٳأځؾٵبٳحٳ  ؾځ ٍٳقځا ٜٵدٳ٠ڂ  قځا ٜٵدٳ٠ڂبٴسٳ ٞٿيٹيٹ  بٴسٳ ٓٻبٹ ٞٿً ٓٻبٹ ً : :ٌٵ  ٫٫ ٌٵتٳدٵخٴ   تٳدٵخٴ

ٓٳ١ځ ُٳدٹٜ ٓٳ١ځايڃ ُٳدٹٜ َٳعٳوځ  ِإ٫ِإ٫  ايڃ َٳعٳوځٚٳ ٛٳا٤ٷ،  ٚٳ ٛٳا٤ٷ،يٹ ٌٻ  يٹ ٌٻؾځحٳ ٘ٴ  ؾځحٳ َٳتٳ ُٳا ٘ٴعٹ َٳتٳ ُٳا ِٻ  عٹ ِٻثٴ ٖٳا  ثٴ ٖٳاغٳدٻ ٘ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  غٳدٻ َٵحٹ ٘ٹ،زٴ َٵحٹ ِٻ  زٴ ِٻثٴ ٔٳ  َٳػٳ٢َٳػٳ٢  ثٴ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ٘ٹ  بٳ ٜٵ ٘ٹٜٳدٳ ٜٵ   99{{  ٜٳدٳ

  شدنل اؼبد نة دنوؿ اؼبلوؾ ال اربُت:                            (ٛ اؼبناشقوف 
كػػاف   شػػ اعسه ال  دانيػػه أهػػد، هػػىت   موقعػػة ُهنػػُت ؼبػػا تركػػه   شسػػيدان ر ػػوؿ  

 اعبير، تقدـ  يدان ر وؿ   إذل انعداء وقاؿ ؽب :
ْٳا  }} ْٳاأځ ٞټ  أځ ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ ْٳا  نځرٹبٵنځرٹبٵ  ٫٫  اي ْٳاأځ ٔٴ  أځ ٔٴابٵ ُٴڀًَّٹبٵ  عٳبٵدٹعٳبٵدٹ  ابٵ ُٴڀًَّٹبٵايڃ {{  ايڃ

ٔٓٔٓ
  

 :قَاؿَ  ،هر عازب  اْلبَػَراءِ  َعرِ ويرب نصحاهه مثاًل ذات مرة، ش
ٟٳ  }} ٖٵدٹ ٟٳأڂ ٖٵدٹ ٓٻبٹ  أڂ ٓٻبٹيٹً ٛٵبٴ    ٞٿٞٿيٹً ٛٵبٴثٳ ٓٳا  حٳِسٍٜس،حٳِسٍٜس،  ثٳ ًڃ ٓٳاؾځذٳعٳ ًڃ ٘ٴ  ؾځذٳعٳ ُٴطٴ ًڃ ٘ٴْٳ ُٴطٴ ًڃ ْٳتٳعٳذٻبٴ  ْٳ ْٳتٳعٳذٻبٴٚٳ ٘ٴ،  ٚٳ ٓٵ ٘ٴ،َٹ ٓٵ ٍٳ  َٹ ٍٳؾځكځا ٞټ  ؾځكځا ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ ٕٳ  ::  اي ٕٳأځتٳعٵذٳبٴٛ   أځتٳعٵذٳبٴٛ

ٔٵ ٔٵَٹ ٓٳا،  ٖٳرٳا؟ٖٳرٳا؟  َٹ ًڃ ٓٳا،قڂ ًڃ ِٵ،  قڂ ِٵ،ْٳعٳ ٍٳ  ْٳعٳ ٍٳقځا ٌٴ  ::قځا ٓٳادٹٜ ٌٴَٳ ٓٳادٹٜ ِٔ  ضٳعٵدٹضٳعٵدٹ  َٳ ِٔبٵ ٓٻ١ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  َٴعٳاذٺَٴعٳاذٺ  بٵ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٝٵسٷ  ايڃذٳ ٝٵسٷخٳ ٔٵ  خٳ ٔٵَٹ {{  ٖٳرٳاٖٳرٳا  َٹ
ٔٔٔٔ

  

اليب ػا مناد ػل أرؽم وأنعػ  مػر  عٍت وهو  نهر إذل قصور  عد ليامػلر علي ػا وعػد   دو 
 هر ر الدنيا، لكي  عّرِشنا أف ما عند   نٌَت وأهقى لنا أصبعُت.

  ينبصل اجلنبٌينبصل اجلنبٌ
                     : 

ومن ػا  ليست عنة واهدة هل عنات، من ا عنة اػبُلد، ومن ا دار السالـ، ومن ػا عػدف،
واصػ اً  عنػة اؼبػأوى، ومن ػا ال ػردوس ... عنػاف ال عػد ؽبػا وال هػد ؽبػا،  قػوؿ ه ػرة النػ  

                                                           
 اننوار   لا ل الن  اؼبخسار ٜ
 ء هر عازب هنع هللا يضرالبخاري ومسل  عر ال ا ٓٔ
 البخاري ومسل  ٔٔ
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 نعي  طا  ة واهدة مر انمة وه  الا داء:
ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٳ  ِإ ًَّ ٘ٳاي ًَّ ٔٳ  أځعٳدٻأځعٳدٻ  اي ٖٹدٹٜ ُٴذٳا ًڃ ٔٳيٹ ٖٹدٹٜ ُٴذٳا ًڃ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  يٹ ٘ٹضٳبٹًٝٹ ٔٳ  دٳزٳدٳ١ٺ،دٳزٳدٳ١ٺ،  َٹا٥ٳ١ځَٹا٥ٳ١ځ  ضٳبٹًٝٹ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ٌٿ  بٳ ٌٿنڂ ِٔ  نڂ ٝٵ ِٔدٳزٳدٳتٳ ٝٵ ُٳا  دٳزٳدٳتٳ ُٳانځ ٔٳ  نځ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ُٳا٤ٹ  بٳ ُٳا٤ٹايطٻ   ايطٻ

{{  زٵِضزٵِضٚٳا٭ځٚٳا٭ځ
ٕٕٔٔ

  

وهػػذا للم اهػػد ر شقػػط، وؽبػػ  مػػا هػػُت الدرعػػة والدرعػػة كمػػا هػػُت السػػماء وانرض، شمػػا 
للكػػ  للقػػانسُت   وأ ػػر السػػا بُت   وأ ػػر العاهػػد ر   وأ ػػر الصػػاهر ر   وأ ػػر الرايػػُت   وأ ػػر 
الزاهد ر   وأ ر اؼبصلُت   وأ ر الصا مُت   شكل نوع مر هؤالء ؽب  نعيٌ  ال  ن ػد عنػد ملػس 

   اعبنة، ولذلس قاؿ:  لوؾاؼب
                       : 

 وليست عنة واهدة.
  وكنػػذ صػػن اً آنػػر مػػن  :                         (ٗٙ مػػر ىبػػاؼ مػػر  الػػرضبر

  ف ار ػػة تقػػوؿ هعػػد ذلػػس:   شكػػ  لػػه مػػر اعبنػػاف  لػػه أرهػػو عنػػاف، ن                
 وه رة الن  وص    شقاؿ: الرضبر ٕٙ)

{{  ِٕ ٓٻتٳا ِٕدٳ ٓٻتٳا ٔٵ  دٳ ٔٵَٹ ُٳا  ؾٹكٻ١ٺؾٹكٻ١ٺ  َٹ ٗٴ ٝٳتٴ ْٹ ُٳاآ ٗٴ ٝٳتٴ ْٹ َٳا  آ َٳاٚٳ ُٳا،  ٚٳ ِٗ ُٳا،ؾٹٝ ِٗ ِٕ  ؾٹٝ ٓٻتٳا ِٕٚٳدٳ ٓٻتٳا ٔٵ  ٚٳدٳ ٔٵَٹ ٖٳبٺ  َٹ ٖٳبٺذٳ ُٳا  ذٳ ٗٴ ٝٳتٴ ْٹ ُٳاآ ٗٴ ٝٳتٴ ْٹ َٳا  آ َٳاٚٳ ُٳا   ٚٳ ِٗ ُٳا ؾٹٝ ِٗ {{ؾٹٝ
ٖٖٔٔ

  

ال هصػػر ؽبػػا، علػػى مػػر إكرامػػه للمػػؤمنُت ععػػل لكػػل مػػؤمٍر عنػػاف ال عػػد ؽبػػا و  شػػاهلل 
 هس  تقوال وعمله الصاحل الذي  سقرب هه إذل  .

            : 
وصػف مػػا للمػػؤمر   اعبنػػة   هػػذل ار ػػة الصػلَتة، وصػػف اؼبكػػاف واغبليػػة الػػيت  سحلَّػػى 

ا انهنػار، وانهنػار    هذا اؼبكاف، واللباس الذي  لبسه   هذا اؼبكاف، شاعبناف ذبري مػر ربس ػ
 كما ذكرها     القرآف:

                                                                              
                                                   (ٔ٘    ،وانرهعة   ؾبرى واهد

                                                           
 هنع هللا يضرمع   الا ان عر أيب مالس انشعري  ٕٔ
 البخاري ومسل  عر عبد   هر قيا هنع هللا يضر ٖٔ
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وال ىبػػسلط اللػػػم للعسػػل، وال العسػػػل لػبمػػر، وطبػػػر ارنػػرة وػػػَت طبػػر الػػػدنيا، شخمػػر الػػػدنيا 
تُليِّػػ  العقػػل، أمػػا طبػػر ارنػػرة شإهنػػا ُ يػػئ النسػػاف للس ليػػات والعاػػاءات الػػيت  ُ ي ػػ ا عليػػه 

 :، ولذلس قاؿ ه رة الرضبر 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ُٵسٳ  ِسبٳِسبٳغٳغٳ  َٳ ُٵسٳايڃدٳ ٝٳا  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃدٳ ْٵ ٝٳاايدټ ْٵ ِٻ  ايدټ ِٻثٴ ِٵ  ثٴ ِٵيځ ٗٳا،  ٜٳتٴبٵٜٳتٴبٵ  يځ ٓٵ ٗٳا،َٹ ٓٵ ٗٳا  َٹ َٳ ٗٳاحٴِس َٳ {{  خٹسٳ٠ٹخٹسٳ٠ٹاٯاٯ  ؾٹٞؾٹٞ  حٴِس

ٔٗٔٗ
  

وهنػػاؾ ال  قػػدر علػػى ربممػػل الس ليػػات الؽبيػػة، وال اػبصوصػػيات الرلنيػػة إال إذا ُ ػػقي 
 لعبادل اؼبكرمُت اؼبسقُت. مر اػبمرة الؽبية اعبنانية اليت ع زها   

  زِهُخ ادلؤيٍ يف اجلنخزِهُخ ادلؤيٍ يف اجلنخ
ُس   هناؾ وما ز نس   و   ما هليػْ
                    : 

والكػػالـ   هػػذا البػػاب ال   ػػمه العقػػوؿ، وال تلحقػػه النقػػوؿ، وال  سػػسايو النسػػاف 
 :السعبَت عنه إال كما قاؿ ه رة الر وؿ 

ٕٻ  }} ٕٻِإ ٘ٳ  ِإ ًَّ ٘ٳاي ًَّ ٙٹ  أځعٳدٻأځعٳدٻ    اي ٙٹيٹعٹبٳادٹ ٔٷ  ٫٫  َٳاَٳا  ايؿٻايٹحٹنيٳايؿٻايٹحٹنيٳ  يٹعٹبٳادٹ ٝٵ ٔٷعٳ ٝٵ ٕٷ  ٚٳ٫ٚٳ٫  زٳأځتٵزٳأځتٵ  عٳ ٕٷأڂذٴ ُٹعٳتٵ،  أڂذٴ ُٹعٳتٵ،ضٳ   عٳًځ٢عٳًځ٢  خٳڀځسٳخٳڀځسٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ضٳ

ًڃبٹ ًڃبٹقځ {{بٳػٳٍس بٳػٳٍس   قځ
ٔ٘ٔ٘

  

لردبػػا  هػػر أهػػٌد أف اغبلػػيَّ كأ ػػاور النسػػاء هنػػا   الػػدنيا ، شػػانمر لػػيا كػػذلس، وهػػل 
 لػػبا الرعػػاؿ مثلمػػا تلػػبا النسػػاء   الػػدنيا  ال، شػػالكالـ ال نسػػسايو ذكػػرل وال ت صػػيله وال 

 الذي ع َّزل   للمسقُت. تايقه عقوؿ أهل الدنيا، نف هذا نعي     وص ه، نف ذاؾ ال
  ومػػا اؼبالهػػا الػػيت  لبسػػوهنا هنػػاؾ  هػػي اؼبالهػػا احملرمػػة علػػي     الػػدنيا:        

          وكبػػر نعػػرؼ أف اغبر ػػر ؿبػػرَّـ علػػى الرعػػاؿ   الػػدنيا، شسػػيدان ر ػػوؿ   أمسػػس
 وقاؿ: للذه  واغبر ر

                                                           
 البخاري ومسل  عر اهر عمر ريي   عن ما ٗٔ
 ص ة اعبنة نيب نعي  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٘ٔ
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ٌٻ  }} ٌٻأڂحٹ ٖٳبٴ  أڂحٹ ٖٳبٴايرٻ َٻتٹٞ،  ِٱْٳاخٹِٱْٳاخٹ  ٚٳايڃحٳِسٜسٴٚٳايڃحٳِسٜسٴ  ايرٻ َٻتٹٞ،أڂ ّٳ  أڂ ّٳٚٳحٴسٿ ٖٳا  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٚٳحٴسٿ ٖٳاذٴنڂِٛز {{  ذٴنڂِٛز
ٔٙٔٙ

  

 وماذا ألبا 
نلػػبا كمػػا لػػبا ه ػػرة النػػػ ، كػػاف ناسبػػه ودهلسػػه مػػػر ال  ػػة، شنلػػبا ال  ػػة، لكػػػر 

 الذه  ُنصَّ للنساء، وكبر فبنوعُت أف نسابَّه هبر   هذا الباب.
ليا شي ا شػيء أف نلػبا ولػو دهلػة مػر الػذه    وآنػر  هعحل الناس  سساهل و قوؿ:

 قوؿ: أان ألبا نامت مر ذه ، هىت لو ذهبت إذل مكاف وياع مارل أعػد معػي ـبػرج، شػأهيو 
  اػبػػامت لكػػي أرعػػو لبلػػدي أو أق ػػي مصػػلحيت   شنقػػوؿ ؽبػػؤالء: قػػاؿ  :          

                                          (ٕٔٔ مػػػػػػػر أ ػػػػػػػر أتيػػػػػػػس  هبػػػػػػػذا  اننعػػػػػػػاـ
الكالـ    كل هذا ننس ُمصٌر أف زبالف ر وؿ  ، وزُبالف ما عػاء   شػرع  ، وتلػبا مػا 

   ، مػػػػػػو أف   قػػػػػػاؿ لنػػػػػػا:هنػػػػػػى عنػػػػػػه ر ػػػػػػوؿ                   (٘ٗ وقػػػػػػاؿ: النػػػػػػور 
                                         (ٚ اغبار. 

  فاليبد ؤهم اجلنخفاليبد ؤهم اجلنخ
هذل اعبنة كيػف نصػل إلي ػا  هعػد انعمػاؿ الصػاغبة الػيت عملناهػا وال ػرا حل الػيت قمنػا 
هبػػا هلل، عػػاء لنػػا   هاػػيلُت ـبسصػػر ر، وأي إنسػػاف  سػػسايو أف  عمل مػػا و قػػـو هبمػػا لي ػػمر 

 ية إف شاء  .اعبنة العال
      العالمة انوذل:         : 

 وكيف نعرؼ أف هذا الرعل مر أهل اعبنة ...  ما عالمة أهل اعبنة   الدنيا 
ال ىبػػرج مػػر شيػػه إال الكلػػ  الايػػ ، موعهػػة، أو هكمػػة، أو نصػػيحة، أو توعيػػه  ػػد د 

ػبػػا ف، أو كػػالـٌ  ُػػذه  اعبػػزع عػػر أهػػل ال ػػزع، أو كػػالـٌ هار قػػة  ػػد دة، أو هكػػالـ  ُامػػلر ا
 ُ ػػدِّئ روع اػبػػا  ُت، أو كػػالـٌ ُ صػػ ِّ اؼبنكػػوهُت، أو كػػالـٌ  وا ػػي أصػػحاب اؼبصػػا   إف كػػاف 
مصيبة اؼبوت أو وَتها ... شال ىبرج مر شيه إال الكل  الاي  الذي  ُويػو   ميػزاف هسػناته 

 .عند رهه 
                                                           

 مو ى هنع هللا يضر نر النسا ي والًتمذي عر أيب  ٙٔ
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مػػر هػػد ث كػػاف أهػػ  شػػيء  ُوصػػي عليػػه اللسػػاف، شػػإذا  ولػػذلس ه ػػرة النػػ    أكثػػر
هاشهػػػُت علػػػى ال ػػػرا حل وأز ػػػد أ  ػػػاً   إهيػػػاء الليػػػل، وأصػػػـو هعػػػحل انميـ ال ايػػػلة، وأتلػػػو 
القػػرآف، ولكػػر لسػػان لػػيا لػػه شرامػػل، كلمػػا علسػػُت   ؾبلػػا مػػو صباعػػة نقػػوؿ: شػػالف كػػذا 

ي   اليػـو عاػرة آالؼ عنيػه وشالف كذا، وهذل ويبة ومبيمة، شأان هذلس كالرعل الذي  سقايػ
 و صرؼ   اليـو عار ر ألف عني ا، شيهل مد ناً.

له مر العبادات لػر  ُعويػٍت كلمػة واهػدة ويبػة   هػق رعػٍل مػر عبػاد    شأان ما ُأهصِّ
اؼبؤمنُت، ننٍت مرهوٌف هه، شال هد أف  ساؿبٍت وال هد أف  ع و عٍت، وإال  يأنذ مػر هسػنا ، 

منػػػه، وهػػػذا    قػػػوؿ رل: اضبػػػل عػػػٍت  ػػػيلا ، وهػػػذا مػػػا هػػػذَّران النػػػ شػػػإذا شنيػػػت اغبسػػػنات 
 الصنف الذي كثُر   هذا الزماف، وهؤالء ه  اؼب لسوف.

كانت عباد   قليلة، ولكن   كانوا مسحكمُت   اللساف حبيػث   أصحاب ر وؿ   
 ال  قو   عباد   أهداً.

و يدان أهػو هكػر كػاف ُمعيِّنػاً  ػيدان ذه  رعل لسيدان أيب هكر لكي وبك  له   ق ية، 
عمػػر قايػػي، شالقايػػي دل  كػػر موعػػوداً شحكػػ  مكانػػه، وهعػػد أف أهنػػى الرعػػل ق ػػيسه ونػػرج 
قاهل  يدان عمر، وقاؿ له: كنت عند أيب هكر وعندي ق ية كذا، وهك  هكػذا، شقػاؿ  ػيدان 

بػػٍث ون ػػاؽ، إف كػػاف هع و ػػة، أو كػػاف خبُ  -عمػػر: اغبكػػ    هػػذل الق ػػية كػػذا، شػػدنل الرعػػل 
على  يدان أيب هكر وقاؿ له: أنت اػبلي ة أـ عمر   قاؿ له: أان اػبلي ػة واعمػل  –شاهلل أعل  

 دبا ق ى هه عمر.
كانوا مػوشقُت، ق ػى علػى ال سنػة   طرشػة عػُت، شمػاذا  قػوؿ ارنػر هعػد ذلػس    شقػد 

 نهػروف هعػُت السػر رة  إنس ت ال سنة، ؼباذا  ننه عرؼ أف الرعل كاف  بلػي ال سنػة، نهنػ  كػانوا
 اؼبنَتة:

ِٔ  ؾٹسٳاضٳ١ځؾٹسٳاضٳ١ځ  اتٻكڂٛااتٻكڂٛا  }} َٹ ُٴ٪ٵ ِٔايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٘ٴ  ايڃ ْٻ ٘ٴؾځِإ ْٻ ٓٵعڂسٴ  ؾځِإ ٓٵعڂسٴٜٳ ٓٴِٛز  ٜٳ ٓٴِٛزبٹ ٘ٹ   بٹ ًَّ ٘ٹ اي ًَّ {{اي
ٔٚٔٚ

  

وكانت أهياانً ربػدث هػُت الصػحاهة نالشػات   الػرأي، و  اؼببػدأ العػاـ، لكػر اػبػالؼ 
   الرأي ال   سد للود ق ية، أان انسل ت معس شليا معٌت ذلػس أف ُأهاصبػس، أو أشػسمس،

                                                           
 عامو الًتمذي والا ان عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٚٔ
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أو آنػػذ منػػس موق ػػاً، أو أناصػػمس، أو أه ػػرؾ، دل  كػػر عنػػده  هػػذا الكػػالـ، هػػل أنػػت لػػس 
، والعالقات ال تسأ ر هبذل الكلمات.   رأ س، وأان رل رأ ي، والرأي وُبًـت

 كػاف هنػاؾ نالشػػاً   الػرأي هػػُت  ػيدان نالػػد هػر الوليػد و ػػيدان عبػد الػػرضبر هػر عػػوؼ
ري مػا قػاؿ شيػس عبػد الػرضبر هػر عػوؼ  قػاؿ: ، شذه  رعل لسػيدان نالػد وقػاؿ لػه: أتػد

 وماذا قاؿ  قاؿ: قاؿ كذا وكذا، قاؿ: إف ما هيننا دل  بلا ما ذكرت.
ه ػػرة النػػ  علم ػػ  أنػػه ال هبػػوز نهػػٌد أهػػداً أف  قػػو   أنيػػه، أو ىُباػػئ   هػػق أنيػػه، 
ه م مػا كانػت الهػروؼ وم مػػا كانػت انهػواؿ، وعلَّم ػ  أف كػػل مػؤمر هبػ  أف هبعػل   لسػػان
 شرامػػػػػل عاليػػػػػة، هػػػػػىت ال  ناػػػػػق إال للكلمػػػػػات اللاليػػػػػة، الػػػػػيت رُبسػػػػػ    صػػػػػحي ة هسػػػػػناته:

                                    (ٔٛ ؽ. 
كلمة واهدة قد تصنو هرلً هػُت عػا لسُت، أو هػُت قػر سُت، أو هػُت دولسػُت، كلمػة واهػدة 

مػػة واهػػدة  باػػل مػػا هينػػس وهين ػػا وتكػػوف ؿبرمػػة عليػػس سبسلػػس هبػػا الزوعػػة وتكػػوف هػػالاًل، وكل
 وهو الاالؽ، لُيعّرِشنا قيمة الكلمة، وال هد للمؤمر أف  كوف عند كلمسه.

لػو نػػذرت نػػذراً، والنػػذر   أصػػله لػػيا شر  ػة، لكػػر أنػػت الػػذي شريػػسه علػػى ن سػػس، 
نػذر كمػا قلسػه، شأصب  شر  ة رُبا   هبا عند مر  قوؿ للايء كر شيكوف، وال هد أف تُن ِّذ ال

وال تسحا ل،  عٍت مثالً قلت: لو أكـر   إهٍت هذل السنة وقب  ودنػل كليػة الاػ ، شسػأذه  
نروشاً وُأوزِّعه على ال قراء واؼبساكُت، شال هد أف تُن ذ ما قلسه،  قوؿ لس شخص: اعاػي شبػر 
، اػبػػروؼ لل قػػراء واؼبسػػاكُت، ال هبػػوز ذلػػس، ننػػس أنػػت الػػذي قلػػت وشريػػت علػػى ن سػػس

 و يحا بس   على ال رض الذي شريسه.
كػػل هػػذا ليعلمنػػا ال ػػالـ أف اؼبسػػل  ال هػػد أف  ُ كػػر و قػػدِّر قبػػل أف ىبػػرج الكػػالـ مػػر 
شيه، الكلمة إذا دل زبرج مر شيس أنػت سبلك ػا، شػإذا نرعػت مػر شيػس ملكسػس، ش ػل تعسػذر  

  ماػاكل ال عػد  أو ا  ه ػالف وشػالف لكػي  سػاؿبس   الكلمػة الػيت قلس ػا   س ػو ن سػس
ؽبا وال هصر ؽبا، شما الذي هبعلٍت أقو   مثل هذا    ولذلس كاف رعل مر الصػاغبُت  صػف 

 زماننا الذي كبر شيه شيقوؿ:
  ((.((.  ))ٖرا شَٔ ايطهٛت، ٚيصّٚ ايبٝٛت، ٚطاع١ اهلل حت٢ املٛت))ٖرا شَٔ ايطهٛت، ٚيصّٚ ايبٝٛت، ٚطاع١ اهلل حت٢ املٛت  
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أش ل شيء   هذا الوقت الصمت، إال إذا كنت تعرؼ أف كالمػس  ػيكوف   ميػزاف 
 :تس، ورشعة   درعاتس عند   هسنا

 :           العالمة الثانية: 
واؽبدا ػػة هنػػا آتيػػة مػػر  ، النسػػاف الػػذي  عسمػػد علػػى مػػوالل ودا مػػاً  قػػرع لب ه ػػرة 
ة   أيتيػػه السوشيػػق واؽبدا ػػة مػػر ه ػػرة  ، شي د ػػه إذل الصػػراط القػػومي وهػػو الاػػر عة اؼبا ػػر 

 والعمل هبا.
وإف شػػلت صػػراط اغبميػػد هػػو كسػػاب  ، ننػػه هػػو الصػػراط الػػذي أنزلػػه لنػػا   لنماػػي 

 على هدال.
وإف شػػلت قلػػت الصػػراط اغبميػػد هػػو  ػػيدان ر ػػوؿ   إذا دهعنػػال   كػػل مػػا عػػاءان هػػه 

 عند موالل ..:مر 
 نف   قاؿ لنا   شأنه   كساب  :

                                 (ٖٔ٘ اننعاـ : 
عليػه، لػػو كػاف الاػػرع سػػَتوا نل ػه، ودل  ُقػل شسػػَتوا شالشػارة هنػا لسػػيدان ر ػوؿ  ، ش

    ، ولكنه قاؿ:سَتوا عليه أو على هدال أو ههلقاؿ: ش          شالشػارة هنػا لسػيدان ر ػوؿ
 ليكرمك    لعبنة العالية إف شاء  . ، ش و الصراط اؼبسسقي  الذي سباوف وراءل 

نسػأؿ   أف هبعلنػػا مػػر عبػػادل الػػذاكر ر، الاػػاكر ر، ال ػػاكر ر، اغبايػػر ر هػػُت  د ػػه    
 أف هبعػل ناقنػا ذكػراً، وصػمسنا شكػراً، ونهػران عػ اً، ونسػأله   كل وقػٍت وهػُت، ونسػأله

نا غبسػر مساهعػة اغببيػ  هػىت  كػوف أف   د نا   الدنيا إذل الاي  مر القوؿ، وأف أينذ أب د 
 لنا مر ش اعسه نصي ، ونكوف   عوارل أصبعُت   عنة النعي 

ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّ
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  ٔٔادلخجزىٌادلخجزىٌ
dddddddddddddddddd 

 ... القرآف الكرمي هو ما دة   اؼبمدودة للمؤمنُت
أيكلوف من ا طعاماً ش ياً وُبي القلػوب، و اػرهوف منػه شػرالً رومّيً هبعػل انرواح رُبلِّػق   

 .... ظباء الكرمي ال ساح
ً كاف شأهن  أف   كوف ؽب  دومػاً هػاٌؿ مػو القػرآف   كػل  ػوـٍ ولذا  نبلي على اؼبؤمنُت أميَّ

 :مر أميـ الدنيا، و ك ي   قوؿ ر وؿ   
{{   ِٕ َٻتٹٞ قٹسٳا٤ٳ٠ڂ ايڃكڂسٵآ ٌٴ عٴبٳادٳ٠ٹ أڂ ِٕ أځؾڃكٳ َٻتٹٞ قٹسٳا٤ٳ٠ڂ ايڃكڂسٵآ ٌٴ عٴبٳادٳ٠ٹ أڂ ٔٵ  }}ٚقٛي٘: ٚقٛي٘:   {{أځؾڃكٳ ٔٵَٳ ٘ٴ  َٳ ًځ ٘ٴغٳػٳ ِٕ  قٹسٳا٤ٳ٠ڂقٹسٳا٤ٳ٠ڂ  غٳػٳًځ ِٕايڃكڂسٵآ ٔٵ  ايڃكڂسٵآ ٔٵعٳ   دٴعٳا٥ٹٞدٴعٳا٥ٹٞ  عٳ

َٳطٵأځيځتٹٞ َٳطٵأځيځتٹٞٚٳ ٘ٹ، ، ٚٳ ٘ٹأڂعٵڀٹٝ ٌٳ  أڂعٵڀٹٝ ٌٳأځؾڃكٳ ٛٳابٹ  أځؾڃكٳ ٛٳابٹثٳ ٔٳ  ثٳ ٔٳايػٳٸانٹِسٜ ٕٳٸ، ، ايػٳٸانٹِسٜ ٕٳٸٚٳِإ ٌٳ  ٚٳِإ ٌٳؾځكٵ ِّ  ؾځكٵ ِّنځ٬ ٘ٹ  نځ٬ ًځٸ ٘ٹاي ًځٸ ِّ  ضٳا٥ٹِسضٳا٥ٹِس  عٳًځ٢عٳًځ٢  اي ِّايڃهځ٬   ايڃهځ٬

ٌِ ٌِنځؿځكٵ ٘ٹ  نځؿځكٵ ًځٸ ٘ٹاي ًځٸ ٘ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  اي ًڃكٹ ٘ٹخٳ ًڃكٹ ٕٕ  {{  خٳ
  

ال توعد عبادة أهداً أش ػل مػر تػالوة القػرآف، ومػر دل  قػدر أف  سلػو شليسػمو، شالقػارئ 
 والسامو   انعر شر كاف.

ف  ُباػر قومػاً   أ النػ   وارميت اليت نسناوؽبا اليـو مر  ورة اغب  أمر شي ػا   
 ظبَّاه  اؼبخبسُت: -أف نكوف من   أصبعُت  نسأؿ    -

       : 
 ودباذا  باره  

 عات العالية واؼبقامات الكريبة   اعبنة اليت هيأها وع زها ؽب    تعاؿ.للدر  -

 .وللن اة  ـو ال زع انك   ـو الد ر  -

 ، ونواؿ ش اعسه وعوارل   عنة النعي .وهصحبة  يد انولُت وارنر ر -
                                                           

 ـٕٙٔٓ/ٔٔ/٘هػ ٖٛٗٔمر ص ر  ٘مس د الرضبر ػ مناأة العماري ػ انقصر  ٔ
 :، والحددددي  الىدددان  األول: شددداإل اإليمدددان ل بيسندددي ومسدددند الشدددساإل عدددن النامدددان بدددن بشدددير لحددددي  ا ٕ

 مرفوعا   دي  أب  سايد من ح التِّْرِمِذي   َرَواهُ 
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  ادلخجزىٌادلخجزىٌ
 ف مر ه  اؼبخبسو 

 ... ف هلل، وػبلق  و اؼبخبسوف ه  اؼبسوايع
وبػػ  مػػر نلقػػه أف  سوايػػعوا لعهمسػػه، وأف ال  ػػدنلوا إذل ه ػػرته وعلػػي    نف   

 رداء الك ميء، هل هذَّر وأنذر   هد ثه القد ي:
ٚٳا  }} ٜٳا٤ٴ ِزدٳا٥ٹٞ،  ٚٳاايڃهٹبٵِس ٜٳا٤ٴ ِزدٳا٥ٹٞ،  ٓٻاِز ايڃهٹبٵِس ٘ٴ ؾٹٞ اي ُٳا قځرٳؾڃتٴ ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳاحٹدٶا  ٓٹٞ  ْٳاشٳعٳ ٔٵ  ُٳ ُٳ١ڂ ِإشٳاِزٟ، ؾځ ٓٻاِز يڃعٳعځ ٘ٴ ؾٹٞ اي ُٳا قځرٳؾڃتٴ ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳاحٹدٶا  ٓٹٞ  ْٳاشٳعٳ ٔٵ  ُٳ ُٳ١ڂ ِإشٳاِزٟ، ؾځ {{يڃعٳعځ

ٖٖ
  

هل  وعد مػر هػو أش ػل مػر ه ػرة النػ   ال، شقػد كػانوا   وػزوة هػدر  الشبا ػة وأهػد 
عار أو  ال ة عار رعاًل، والك ار كػانوا أل ػاً، ودل  كػر مػو اؼبسػلمُت أ ػلحة أو معػدات، ودل 

 شر ػػػػُت إ نػػػػُت شقػػػػط، وكػػػػانوا  سػػػػَتوف علػػػػى أقػػػػدام  ، لكػػػػر   نصػػػػره :  كػػػػر مع ػػػػ  وػػػػَت
                                 (ٕٖٔ ؼباذا  نهنػ  ا ػسلا وا لهلل، وت ػرعوا إذل  آؿ عمػراف

   ، وطلبوا اؼبعونة مػر  :                            (ٜ ا ػس اب ؽبػ   انن ػاؿ
 .على ال ور نهن  كانوا   هالة توايو وإنبات وتبسل واهس اؿ هلل 

وكػػاف  ،اً وهعػػد شػػًتة طو لػػة هعػػد أف شػػس    علػػي   مكػػة، وهعػػد أف أصػػب  عػػدده  كبػػَت 
ذاهبػػوف للاػػا ف، وأ نػػاء  ػػَته  قػػالوا هػػ  ومع ػػ  السػػالح، و  اعبػػير أصػػب  إ نػػا عاػػر أل ػػاً 

اليـو مر قلة، لكر انعداء كاف الار ق الػذي عنػده  هػُت عبلػُت، شقسَّػموا  لبع   : لر هنـز
أن سػػػ   إذل شػػػر قُت علػػػى اعببلػػػُت ومع ػػػ  النبػػػاؿ، شعنػػػدما دنػػػل عػػػير اؼبسػػػلمُت أماػػػروه  
للنباؿ، ش ر ال نا عار ألف رعػل، ودل  بػق إال ه ػرة النػ  ومعػه ن ػٌر قليػل، ولكػي  ر نػا   

 سه ودنل   و ا   وعرَّش   هن سه وقاؿ:ش اعة هذا الن  رك  هلل
ُٴڀًَّٹبٵ   }} ٔٴ عٳبٵدٹ ايڃ ْٳا ابٵ ٞټ ٫ نځرٹبٵ أځ ٓٻبٹ ْٳا اي ُٴڀًَّٹبٵ أځ ٔٴ عٳبٵدٹ ايڃ ْٳا ابٵ ٞټ ٫ نځرٹبٵ أځ ٓٻبٹ ْٳا اي {{أځ

ٗٗ
  

 قاؿ     هذل ار ة:
                                                            

                                (ٕ٘ السوهة. 
                                                           

  نر أيب داود واهر ماعة عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٖ
 البخاري ومسل  عر الراء هر عازب هنع هللا يضر ٗ
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نعرؼ مر هاتُت اغباد سُت أف مر  ُرد أف  ق ي   لػه كػل شػيء، وال  باػئ   العاهػة 
لُيعايػه    أي شيء،  سوعه إذل موالل، و كوف ناشعاً نايعاً مسوايعاً ومسبسالً غب ػرة   

   ما  ر د.
لس، لكػر لػو صػلَّى هلل و لػبا علبػالً وعبػاءة مػر إذا صلَّى هلل  كوف   هذل اغبالة كػذ

الصوؼ  ر د مر الناس أف تنهر إليه، وهل  وعد مر  لبا مثله أو أهٌد مثله    مػا هلل وؽبػذا 
 : الكالـ    قاؿ

ٕٻ ايَّ  }} ٕٻ ايَِّإ ُٳايٹ٘ٳ ٫٘ٳ ٫ِإ ٚٳأځعٵ ِٵ  ٓٵعڂسٴ ِإيځ٢ قڂًڂٛبٹهڂ ٜٳ ٔٵ  ٚٳيځهٹ ِٵ،  ٛٳايٹهڂ َٵ ٚٳأځ ِٵ  ٛٳِزنڂ ٓٵعڂسٴ ِإيځ٢ ؾٴ ٜٳ ُٳايٹ  ٚٳأځعٵ ِٵ  ٓٵعڂسٴ ِإيځ٢ قڂًڂٛبٹهڂ ٜٳ ٔٵ  ٚٳيځهٹ ِٵ،  ٛٳايٹهڂ َٵ ٚٳأځ ِٵ  ٛٳِزنڂ ٓٵعڂسٴ ِإيځ٢ ؾٴ ٜٳ ِٵ   ِٵ هڂ {{هڂ
٘٘

  

   نهػػػر إذل القلػػػوب وال  بػػػارل للاػػػكل، اؼب ػػػ  مػػػاذا   القلػػػ :                   
     (ٜٛ اؼب ػػػػػ    القلػػػػػ  أف  كػػػػػوف  ػػػػػليماً، و ػػػػػليماً  عػػػػػٍت ناليػػػػػاً مػػػػػر انهقػػػػػاد  الاػػػػػعراء

ُت إنوانػه وانهساد والبل اء والُكػرل والن ػاؽ والصػ ات الرد َّػة الػيت تقاػو العالقػات هينػه وهػ
مر هٍت النسانية، ننػه ال هػد أف  كػوف مسوايػعاً هلل، ومسوايػعاً مػو نلػق  ، ولػذلس ه ػرة 

 :الن  ذكر الص ات اليت  نبلي أف  كوف علي ا اؼبؤمر شقاؿ 

ٓٻا  }} ِٵ يٹً ٗٴ ْٵؿځعٴ ٓٻاِع أځ ٝٵسٴ اي ٚٳخٳ ـٴ،  ٜٴأڃيځ ٔٵ ٫  َٳ ٝٵسٳ ؾٹٞ  ٚٳ٫ خٳ َٳأڃيڂٛفٷ،  ـٷ  ٔٴ ِإيڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٓٻاايڃ ِٵ يٹً ٗٴ ْٵؿځعٴ ٓٻاِع أځ ٝٵسٴ اي ٚٳخٳ ـٴ،  ٜٴأڃيځ ٔٵ ٫  َٳ ٝٵسٳ ؾٹٞ  ٚٳ٫ خٳ َٳأڃيڂٛفٷ،  ـٷ  ٔٴ ِإيڃ َٹ ُٴ٪ٵ {{ِع ِع ايڃ
ٙٙ

  

وإلػػٌف  عػػٍت أيلػػف النػػاس، و ر ػػد أف هبلػػا مع ػػ ، و ػػسكل  مع ػػ ، وهػػ  كػػذلس وببػػوف 
، وهذا هو اؼبؤمر.  الكالـ معه، والدردشة معه، وتوعد أُل ة هينه وهُت القـو

أمػػا مػػر لػػيا هينػػه وهػػُت النػػاس أُل ػػة، ش ػػذا مػػر حٌل هػػداء الِكػػ ، وداء الكػػ  قػػاؿ شيػػه 
 :ه رة الن  

ٌٴ ايڃ٫٫  }} ٜٳدٵخٴ ٌٴ ايڃ  ٜٳدٵخٴ ٔٵ نٹبٵٍس   َٹ ٍٴ ذٳزٻ٠ٺ  َٹجٵكځا ٘ٹ  ًڃبٹ ٕٳ ؾٹٞ قځ ٔٵ نځا َٳ ٓٻ١ځ  ٔٵ نٹبٵٍس ذٳ َٹ ٍٴ ذٳزٻ٠ٺ  َٹجٵكځا ٘ٹ  ًڃبٹ ٕٳ ؾٹٞ قځ ٔٵ نځا َٳ ٓٻ١ځ  {{ذٳ
ٚٚ  

مر كاف عندل هعحل ذرة مر ِك  شليا له شيء   هذل اؼبكانة، ولكر ال هػد أف  كػوف 
  مر:                                     (ٖٙ مسوايعُت،  سكل  مػو  ال رقػاف

 السالـ على هذا، و سبس  ؽبذا، وهبامل هذا، وهذل هي عالمة هااشة اليباف. هذا، و ُلقي

                                                           
 صحي  مسل  واهر ماعة عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٘
 مسند الا اب والا ان عر عاهر هنع هللا يضر ٙ
 صحي  مسل  والًتمذي عر عبد   هر مسعود هنع هللا يضر ٚ
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  ثشبشخ اإلميبٌثشبشخ اإلميبٌ
 شمىت تكوف هااشة اليباف قد نالات النساف ون رت على صدرل 

إذا كػاف ماشػػياً  ُلقػػي السػالـ والبسػػمة علػػى الػػدواـ، و ػؤانا اؼبسػػاكُت، و س قػػد أهػػواؿ 
، ومػػو  الػػيت هببنػػا شي ػػا  ػػيد انولػػُت وارنػػر ر اؼبريػػى واحملػػرومُت، وهػػي أهػػواؿ اؼبسػػلمُت

 ذلس لكل واهدة مر هؤالء أعر:
ٝٿبٳ١ڂ ؾٳدٳقځ١څ   }} ُٳ١ڂ ايڀَّ ًٹ ٝٿبٳ١ڂ ؾٳدٳقځ١څ ايڃهځ ُٳ١ڂ ايڀَّ ًٹ {{ايڃهځ

ٛٛ
  

٘ٹ أځخٹٝوځ يځوځ ؾٳدٳقځ١څ   }} ٚٳدٵ ُٴوځ ؾٹٞ  ٘ٹ أځخٹٝوځ يځوځ ؾٳدٳقځ١څ تٳبٳطټ ٚٳدٵ ُٴوځ ؾٹٞ  {{تٳبٳطټ
ٜٜ

  

شلمػػاذا تركنػػا هػػذل الب ػػاعة وماػػينا عكسػػ ا    هػػل مباػػي مػػو ه ػػرة النػػ  أـ مباػػي 
ف     ؼباذا هذا مي مسلمُت    عندما ننزؿ الاوارع هالياً ش ػل عكا ه رة الن      بحا

قبد الناس يباوف على هدي ه اعة ه رة الن   ال، هل ذبد من   اغبز ر والعاها، ؼبػاذا    
هل  وعد أ  ل مر الكالـ    ولكر الكالـ الذي  سأنذ عليه أعر مػر اؼبلػس العػالـ الػذي 

   قوؿ لنا شيه:                           (ٕٗ  ال ىبرج من   إال الكػالـ الايػ ،  اغب
  صف اؼبؤمر شيقوؿ شيه: ه رة الن  
ٝٿبٶا   }} ٚٳ٫ تٳكٳعٴ ِإ٫ طځ ٝٿبٶا،  ٌٴ ِإ٫ طځ ٓٻحٵًځ١ٹ ٫ تٳأڃنڂ ٌٴ اي َٳجٳ  ِٔ َٹ ُٴ٪ٵ ٌٴ ايڃ ٝٿبٶا َٳجٳ ٚٳ٫ تٳكٳعٴ ِإ٫ طځ ٝٿبٶا،  ٌٴ ِإ٫ طځ ٓٻحٵًځ١ٹ ٫ تٳأڃنڂ ٌٴ اي َٳجٳ  ِٔ َٹ ُٴ٪ٵ ٌٴ ايڃ {{َٳجٳ

ٔٓٔٓ
  

ا إال طيػػ ، أ  ػػاً اؼبػػؤمر  النحلػػة ال تقػػف إال علػػى زهػػور ؽبػػا را حػػة طيبػػة، وال ىبػػرج من ػػ
كػػذلس مثػػل النحلػػة ذبػػدل   ؾبلػػا ذكػػر، أو ؾبلػػا علػػ ، أو ؾبلػػا تػػالوة قػػرآف، أو ؾبلػػا 
ُصلٍ  هُت مسخاصمُت، أو ؾبلا عمل هرٍّ، أو ؾبلػا شيػه نػٌَت ومرضبػٌة .. ش ػذل ؾبػالا اؼبػؤمر 

 اليت دا ماً  بحث عن ا.
 وماذا ىبرج منه 

هبػػا مػػر حل، أو كلمػػة هبامػػل هبػػا ؿبػػزوف ..  كلمػػة زُب ػػف عػػر منكػػوب، أو كلمػػة  وا ػػي
هذا كالـ اؼبؤمنُت، لكر فبنوع أف ىبػرج مػر قامو ػه كلمػة تُوقػو هػُت إ نػُت أو طػا  سُت، وفبنػوع 

                                                           
 مسند أضبد واهر هباف عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٛ
 عامو الًتمذي واهر هباف عر أيب ذر هنع هللا يضر ٜ
 صحي  اهر هباف والنسا ي عر لقيط هر عامر هنع هللا يضر ٓٔ
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 أف ىبرج منه     أو شسٌ  أو لعٌر هىت ولو كاف غبيواف.
وأدب ال ػػػالـ  علمنػػػا إذا دنلػػػَت هيػػػت أنيػػػس شادنػػػل وأنػػػت أعمػػػى، ال تنهػػػر هنػػػا 

هػػذا تقػػوؿ: هسػػ    مػػا شػػاء   ال قػػوة إال لهلل، هػػىت لػػو هػػدث شػػيئ شسكػػوف  وهنػػاؾ، ومػػو
 هريء مر ذلس.

شال ػػػػالـ كلػػػػه ذوٌؽ رشيػػػػو، وأدٌب هػػػػد و، شكػػػػانوا  قولػػػػوف: إذا دنلػػػػت هيػػػػت أنيػػػػس 
شادنل أعمى، واعلػا شيػه أصػ ، ال تسصػنَّت مػاذا  قولػوف، وال شػي   سكلمػوف، هػىت ال زبػرج 

عنػػد شػػالف وقػػالوا كػػذا وربػػد وا عػػر كػػذا، لكػػر زبػػرج مػػر البيػػت هعػػد ذلػػس وتقػػوؿ: أان كنػػت 
وكأنس دل تسمو كلمػة واهػدة   هػذا البيػت، وهػذا أدب ال ػالـ الػذي علَّمػه ؽبػ  ر ػوؿ   

 وماوا عليه.
إذا طػرؽ البػاب زبػرج لػه عار ػة شػُيلمحل عينيػه،  وكاف أهده  وهو الرهيو هر نيث  

  ؼبػػػاذا  نف   قػػػػاؿ:                             (ٖٓ شمػػػػر شػػػػدة اللػػػػحلِّ  النػػػور
 س يػػأ ؽبػػا أنػػه أعمػػى، شس ػػس  لػػه البػػاب علػػى ال ػػور، شكػػاف  قػػوؿ لػػه  ػػيدان عبػػد   هػػر مسػػعود 

: "                   ٌَأَما َلْو رَآَؾ ؿُبَمَّد   ََنَهبَّس "ٔٔ. 
مة اليت كانت شيه، كاف مسوايعاً مو نلق   ومو ذلػس  ؼباذا  ننه  رى الص ات العهي

كػػاف ىباػػى   و سقػػه   كػػل أن ا ػػه   هػػذل اغبيػػال، وكلمػػا رأى شػػيلاً  سػػذكر كػػالـ   وعهمػػة 
   وع وت   شَتعو إذل ن سه و لوم ا على ما قصَّرت   طاعة   عل   ُعالل.

 :هىت أنه    ـو مر انميـ مرَّ   السوؽ
والسػػوؽ شيػػه قسػػٌ  للحػػداد ر، واغبػػداد ر كػػانوا موقػػد ر النػػار ليحمػػوا شي ػػا اغبد ػػد، 
شعندما رأى النار ربرؽ اغبد د وتُلينه ُأومي عليه ومكث أ بوعاً   هذا انمر، وهعػدها  ػألول 
وقػػالوا لػػه: مػػاذا هػػس  قػػاؿ ؽبػػ : رأ ػػت النػػار ربػػرؽ اغبد ػػد وهػػذل انر الػػدنيا، شمػػا للكػػ  هنػػار 

  ارنرة:                                    (ٛٔ السوهة. 

  ؤوطبف ادلخجزنيؤوطبف ادلخجزني
                                                           

 هد ث أيب ال  ل الزهري ٔٔ
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الرعل الذي  ر د أف  كوف مر أهل هػذل الباػرميت مػاذا   عػل  روشػسة هسػياة: هنػاؾ 
أرهو ص ات إذا اتصف هبا اؼبرء ُ صب  مر اؼبخبسُت الذ ر  باره  ر وؿ  ، شعنػدما قػاؿ لػه 

 :          شلػػيا الػػذ ر   زمانػػه شقػػط، هػػل مػػر كػػاف   زمانػػه، ومػػر هعػػد زمانػػه
 إذل قياـ الساعة.

 :   شيأتيػػه ر ػػوؿ     اؼبنػػاـ و باػػرل دبػػا لػػه عنػػد                            
             (ٗٚ اؼبػػؤمنُت   نعػػ ، شيػػأ   ػػيدان ر ػػوؿ   لػػبعحل ألسػػنا مػػر هػػؤالء  انهػػزاب

   ذلس:  ، وقد قاؿاؼبؤمنُت منا و باره ، وال هرج على ش ل   
ٌٴ بٹٞ   }} ُٳجٻ ٜٳتٳ ٕٳ ٫  ٝٵڀځا ٕٻ ايػٻ ْٹٞ، ؾځِإ ِّ، ؾځكځدٵ زٳآ ٓٳا ُٳ ٔٵ زٳآْٹٞ ؾٹٞ ايڃ ٌٴ بٹٞ َٳ ُٳجٻ ٜٳتٳ ٕٳ ٫  ٝٵڀځا ٕٻ ايػٻ ْٹٞ، ؾځِإ ِّ، ؾځكځدٵ زٳآ ٓٳا ُٳ ٔٵ زٳآْٹٞ ؾٹٞ ايڃ {{َٳ

ٕٕٔٔ
  

  وخم انمهىةوخم انمهىة
 شما أوصاؼ هؤالء القـو لنكوف مثل   

               : 
عندما  سمو أهده  إ ػ    مػر قػارئ أو مػر عػادل أو مػر أي إنسػاف وبػدث لػه وعػل 

، شا ػػ    ال  عػػ  عليػػه كػػأي إ ػػ  عػػادي، ولكػػر ال هػػد ونػػوؼ وناػػية   قلبػػه مػػر   
 . وأف  ُعهِّ  إ    ، شمر  ُعهِّ  إ     شالهد وأف  ُعهِّمه  

أهػد الصػػاغبُت إظبػػه هاػػر وكػاف   هلػػداد ، وكػػاف ماشػػياً    ػـو مػػر انميـ، شوعػػد ورقػػة 
علي ا ا    ، شأتى هعار وعاَّرها وويع ا   شقٍّ   عػدار هػىت ال  اأهػا أهػٌد هقدمػه، و  
 هػػذل الليلػػة رأى مػػر  قػػوؿ لػػه   اؼبنػػاـ: مي هاػػر طيبػػَت اظبنػػا شايَّبنػػا اظبػػس   الػػدنيا وارنػػرة

 وععلناؾ مر أوليا نا.
ننػػػه عهَّػػػ  ا ػػػ   ، وطيَّػػػ  ا ػػػ   ، شا ػػػ    ال هػػػد وأف  كػػػوف معهمػػػاً، ولػػػذلس 

  نع ػػػ  مػػػر اؼبػػػؤمنُت الػػػذ ر ا ػػػس ًتوا ل ػػػ    و ُقسػػػموف هػػػه كثػػػَتاً                  
        (ٕٕٗ شكلمة   ال هد أف تُعهمِّ ا. البقرة 

                                                           
 صحي  مسل  واهر ماعة عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٕٔ
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ان ر ػػوؿ   كػػاف عنػػدما  ناػػق هبػػا   سَّػػز ؽبػػا هػػىت الكػػاشر والنػػاشر، شعػػر عػػاهر هػػر شسػػيد
 قاؿ: عبد   
٘ٹ   }} ًَّ ٍٴ اي ٌٳ زٳضٴٛ ٘ٹ قځاتٳ ٍٴ ايًَّ ٌٳ زٳضٴٛ ُٹنيٳ غٹسٻ٠ڄ، ؾځذٳا٤ٳ   قځاتٳ ًٹ ُٴطٵ ٔٳ ايڃ َٹ ٚٵا  ٌٍ، ؾځسٳأځ ٓٳدٵ ُٹنيٳ غٹسٻ٠ڄ، ؾځذٳا٤ٳ َٴحٳاِزبٳ خٳؿٳؿځ١ځ بٹ ًٹ ُٴطٵ ٔٳ ايڃ َٹ ٚٵا  ٌٍ، ؾځسٳأځ ٓٳدٵ َٴحٳاِزبٳ خٳؿٳؿځ١ځ بٹ

ٔٴ ايڃحٳاِزخٹ، حٳتٻ ٛٵزٳخٴ بٵ ٘ٴ: غځ ٍٴ يځ ٜٴكځا ِٵ،  ٗٴ ٓٵ َٹ ٌٷ  ٔٴ ايڃحٳاِزخٹ، حٳتٻزٳدٴ ٛٵزٳخٴ بٵ ٘ٴ: غځ ٍٴ يځ ٜٴكځا ِٵ،  ٗٴ ٓٵ َٹ ٌٷ  ٘ٹ زٳدٴ ٍِ ايًَّ ّٳ عٳًځ٢ زٳأڃِع زٳضٴٛ ٘ٹ ٢ قځا ٍِ ايًَّ ّٳ عٳًځ٢ زٳأڃِع زٳضٴٛ ـٹ،   ٢ قځا ٝٵ ـٹ، بٹايطٻ ٝٵ بٹايطٻ

٘ٹ  ٍٴ ايًَّ ٙٴ زٳضٴٛ ٙٹ، ؾځأځخٳرٳ ٜٳدٹ ٔٵ  َٹ ـٴ  ٝٵ ٘ٴ "، ؾځطٳكځطځ ايطٻ ٍٳ: " ايًَّ ٓٿٞ ؟، قځا َٹ ٓٳعٴوځ  ُٵ ٜٳ ٔٵ  َٳ ٍٳ:  ٘ٹ ؾځكځا ٍٴ ايًَّ ٙٴ زٳضٴٛ ٙٹ، ؾځأځخٳرٳ ٜٳدٹ ٔٵ  َٹ ـٴ  ٝٵ ٘ٴ "، ؾځطٳكځطځ ايطٻ ٍٳ: " ايًَّ ٓٿٞ ؟، قځا َٹ ٓٳعٴوځ  ُٵ ٜٳ ٔٵ  َٳ ٍٳ:    ؾځكځا

ٝٵِس  ٔٵ نځدٳ ٍٳ: نڂ ٓٿٞ؟ قځا َٹ ٓٳعٴوځ  ُٵ ٜٳ ٔٵ  َٳ ٍٳ:  ٝٵِس ؾځكځا ٔٵ نځدٳ ٍٳ: نڂ ٓٿٞ؟ قځا َٹ ٓٳعٴوځ  ُٵ ٜٳ ٔٵ  َٳ ٍٳ:  ٕٵ ٫ ؾځكځا ٗٳدٴ أځ ٍٳ: أځتٳػٵ ٕٵ ٫ آخٹرٺ، قځا ٗٳدٴ أځ ٍٳ: أځتٳػٵ ٍٳ: آخٹرٺ، قځا ٘ٴ؟ قځا ٘ٳ ِإ٫ ايًَّ ٍٳ: ِإيځ ٘ٴ؟ قځا ٘ٳ ِإ٫ ايًَّ   ِإيځ

ٕٵ ٫٫٫ ٖٹدٴىځ أځ ٓٿٞ أڂعٳا ٚٳيځهٹ ٕٵ ٫،  ٖٹدٴىځ أځ ٓٿٞ أڂعٳا ٚٳيځهٹ ٍٳ: ،  ٘ٴ، قځا ٜٴكځاتٹًڂْٛٳوځ، ؾځدٳ٢َّ ضٳبٹًٝځ  ٍّ ٛٵ َٳعٳ قځ ٕٳ  ٚٳ٫ أځنڂٛ ٍٳ:  أڂقځاتٹًځوځ،  ٘ٴ، قځا ٜٴكځاتٹًڂْٛٳوځ، ؾځدٳ٢َّ ضٳبٹًٝځ  ٍّ ٛٵ َٳعٳ قځ ٕٳ  ٚٳ٫ أځنڂٛ  أڂقځاتٹًځوځ، 

ٓٻاِع  ٝٵِس اي ٓٵدٹ خٳ ٔٵ عٹ َٹ ِٵ  ٍٳ: قځدٵ دٹ٦ٵتٴهڂ ٘ٹ، قځا ٖٳبٳ ِإيځ٢ أځؾٵحٳابٹ ٓٻاِع ؾځرٳ ٝٵِس اي ٓٵدٹ خٳ ٔٵ عٹ َٹ ِٵ  ٍٳ: قځدٵ دٹ٦ٵتٴهڂ ٘ٹ، قځا ٖٳبٳ ِإيځ٢ أځؾٵحٳابٹ {{ؾځرٳ
ٖٖٔٔ

  

 و  روا ة أنرى:
َٳ  }} ْٳا  ٚٵ َٳغځصٳ ْٳا  ٚٵ ٘ٹ غځصٳ ٍِ ايًَّ ٘ٹ عٳ زٳضٴٛ ٍِ ايًَّ ٚٳادٺ نځجٹرِي   عٳ زٳضٴٛ ٛٳ ؾٹٞ  ٖٴ ٚٳ ٘ٴ ايڃكځا٥ٹًځ١ڂ  ُٻا أځدٵزٳنځتٵ ًځ ٚٳ٠ځ ْٳذٵدٺ، ؾځ ٚٳادٺ نځجٹرِي غځصٵ ٛٳ ؾٹٞ  ٖٴ ٚٳ ٘ٴ ايڃكځا٥ٹًځ١ڂ  ُٻا أځدٵزٳنځتٵ ًځ ٚٳ٠ځ ْٳذٵدٺ، ؾځ غځصٵ

ٓٻاعٴ ؾٹٞ ايػٻذٳِس  ٘ٴ ؾځتٳؿځسٻمٳ اي ٝٵؿځ ٚٳعٳَّلٳ ضٳ ٗٳا،  ٌٻ بٹ ٚٳاضٵتٳعځ ٍٳ تٳحٵتٳ غٳذٳسٳ٠ٺ  ٓٳصٳ ٙٹ ؾځ ٓٻاعٴ ؾٹٞ ايػٻذٳِس ايڃعٹكٳا ٘ٴ ؾځتٳؿځسٻمٳ اي ٝٵؿځ ٚٳعٳَّلٳ ضٳ ٗٳا،  ٌٻ بٹ ٚٳاضٵتٳعځ ٍٳ تٳحٵتٳ غٳذٳسٳ٠ٺ  ٓٳصٳ ٙٹ ؾځ ايڃعٹكٳا

ٔٴ نځرٳيٹوځ ِإذٵ  ْٳحٵ ٓٳا  ٝٵ ٚٳبٳ ٕٳ،  ٔٴ نځرٳيٹوځ ِإذٵ ٜٳطٵتٳعٹُّٛ ْٳحٵ ٓٳا  ٝٵ ٚٳبٳ ٕٳ،  ٘ٹ ٜٳطٵتٳعٹُّٛ ٍٴ ايَّ ٘ٹ دٳعٳاْٳا زٳضٴٛ ٍٴ ايَّ ٞپ قځاعٹدٷٸ  دٳعٳاْٳا زٳضٴٛ ٓٳا ؾځِإذٳا أځعٵسٳابٹ ٞپ قځاعٹدٷٸؾځذٹ٦ٵ ٓٳا ؾځِإذٳا أځعٵسٳابٹ   ؾځذٹ٦ٵ

ِٷ    ٛٳ قځا٥ٹ ٖٴ ٚٳ ٝٵكځعڃتٴ  ٝٵؿٹٞ، ؾځاضٵتٳ ِٷ ؾځاخٵتٳسٳطځ ضٳ ْٳا٥ٹ ْٳا  ٚٳأځ ٖٳرٳا أځتٳاْٹٞ  ٕٻ  ٍٳ: ِإ ٘ٹ، ؾځكځا ٜٵ ٜٳدٳ ٔٳ  ٝٵ ِٷ بٳ ٛٳ قځا٥ٹ ٖٴ ٚٳ ٝٵكځعڃتٴ  ٝٵؿٹٞ، ؾځاضٵتٳ ِٷ ؾځاخٵتٳسٳطځ ضٳ ْٳا٥ٹ ْٳا  ٚٳأځ ٖٳرٳا أځتٳاْٹٞ  ٕٻ  ٍٳ: ِإ ٘ٹ، ؾځكځا ٜٵ ٜٳدٳ ٔٳ  ٝٵ   بٳ

ًڃتٴ: ٓٿٞ؟ قڂ َٹ ٓٳعٴوځ  ُٵ ٜٳ ٔٵ  َٳ ٍٳ:  ًڃتٶا، قځا َٴدٵتٳِسطڅ ؾٳ ًڃتٴ:عٳًځ٢ زٳأڃضٹٞ  ٓٿٞ؟ قڂ َٹ ٓٳعٴوځ  ُٵ ٜٳ ٔٵ  َٳ ٍٳ:  ًڃتٶا، قځا َٴدٵتٳِسطڅ ؾٳ ٖٳرٳا،   عٳًځ٢ زٳأڃضٹٞ  ٛٳ  ٗٴ ِٻ قځعٳدٳ ؾځ ٘ٴ ثٴ َٳ ٘ٴ، ؾځػٳا ٖٳرٳا، ايًَّ ٛٳ  ٗٴ ِٻ قځعٳدٳ ؾځ ٘ٴ ثٴ َٳ ٘ٴ، ؾځػٳا ايًَّ

٘ٹ  ٍٴ ايَّ ٘ٴ زٳضٴٛ ٜٴعٳاقٹبٵ ِٵ  ٚٳيځ ٍٳ:  ٘ٹ قځا ٍٴ ايَّ ٘ٴ زٳضٴٛ ٜٴعٳاقٹبٵ ِٵ  ٚٳيځ ٍٳ:  {{قځا
ٔٗٔٗ

  

 شكلمة   ليست هينة، و يدان ر وؿ    بُت منزلة هذل الكلمة شيقوؿ:
َٳ١ٹ   }} ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ َٻتٹٞ عٳًځ٢ زٴ٤ٴِٚع ايڃدٳ٥٬ٹِل  ٔٵ أڂ َٹ ـٴ زٳدٴ٬  ٝٴدٳِّ ٘ٳ ضٳ ٕٻ ايًَّ َٳ١ٹ ِإ ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ َٻتٹٞ عٳًځ٢ زٴ٤ٴِٚع ايڃدٳ٥٬ٹِل  ٔٵ أڂ َٹ ـٴ زٳدٴ٬  ٝٴدٳِّ ٘ٳ ضٳ ٕٻ ايًَّ ٓٵػٴسٴ ِإ ٝٳ ٓٵػٴسٴ ؾځ ٝٳ ؾځ

ٝٵ٦ٶا؟  ٖٳرٳا غٳ ٔٵ  َٹ ٓٵهٹسٴ  ٍٴ: أځتٴ ٜٳكڂٛ ِٻ  َٳدٿ ايڃبٳؿٳِس، ثٴ ٌٴ  َٹجٵ ٌټ ضٹذٹٌٍّ  ٚٳتٹطٵعٹنيٳ ضٹذٹ٬ نڂ ٘ٹ تٹطٵعٳ١ڄ  ٝٵ ًځ ٝٵ٦ٶا؟ عٳ ٖٳرٳا غٳ ٔٵ  َٹ ٓٵهٹسٴ  ٍٴ: أځتٴ ٜٳكڂٛ ِٻ  َٳدٿ ايڃبٳؿٳِس، ثٴ ٌٴ  َٹجٵ ٌټ ضٹذٹٌٍّ  ٚٳتٹطٵعٹنيٳ ضٹذٹ٬ نڂ ٘ٹ تٹطٵعٳ١ڄ  ٝٵ ًځ عٳ

ٍٴ ٝٳكڂٛ ٜٳا زٳبٿ، ؾځ ٍٴ: ٫  ٝٳكڂٛ ٕٳ؟ ؾځ ُٳوځ نځتٳبٳتٹٞ ايڃحٳاؾٹعڂٛ ٍٴأځظځًځ ٝٳكڂٛ ٜٳا زٳبٿ، ؾځ ٍٴ: ٫  ٝٳكڂٛ ٕٳ؟ ؾځ ُٳوځ نځتٳبٳتٹٞ ايڃحٳاؾٹعڂٛ ٍٴ: ٫أځظځًځ ٝٳكڂٛ ٍٴ: ٫: أځؾځًځوځ عٴرٵزٷ؟ ؾځ ٝٳكڂٛ ٜٳا زٳبٿ، : أځؾځًځوځ عٴرٵزٷ؟ ؾځ ٜٳا زٳبٿ،    

ٍٴ: ٝٳكڂٛ ٍٴ:ؾځ ٝٳكڂٛ ٗٳا   ؾځ ّٳ، ؾځتٳدٵسٴمٴ بٹڀځاقځ١څ ؾٹٝ ٛٵ ٝٳ ٝٵوځ ايڃ ِٳ عٳًځ ًڃ ٘ٴ يځا ظڂ ْٻ ٓٳ١ڄ ؾځِإ ْٳا حٳطٳ ٓٵدٳ ٕٻ يځوځ عٹ ٗٳا بٳًځ٢، ِإ ّٳ، ؾځتٳدٵسٴمٴ بٹڀځاقځ١څ ؾٹٝ ٛٵ ٝٳ ٝٵوځ ايڃ ِٳ عٳًځ ًڃ ٘ٴ يځا ظڂ ْٻ ٓٳ١ڄ ؾځِإ ْٳا حٳطٳ ٓٵدٳ ٕٻ يځوځ عٹ   بٳًځ٢، ِإ

                                                           
 اؼبسسدرؾ مسند أضبد واغباك    ٖٔ
 البخاري ومسل  عر عاهر هنع هللا يضر ٗٔ
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ٕٵ ٫ ٗٳدٴ أځ ٕٵ ٫أځغٵ ٗٳدٴ أځ ٘ٳ ِإ٫أځغٵ ٘ٳ ِإ٫ ِإيځ ْٳوځ،  ِإيځ ٚٳشٵ ٍٴ: احٵكٴسٵ  ٝٳكڂٛ ٘ٴ، ؾځ ٚٳزٳضٴٛيڂ ٙٴ  ُٻدٶا عٳبٵدٴ َٴحٳ ٕٻ  ٗٳدٴ أځ ٚٳأځغٵ ٘ٴ  ْٳوځ،  ايَّ ٚٳشٵ ٍٴ: احٵكٴسٵ  ٝٳكڂٛ ٘ٴ، ؾځ ٚٳزٳضٴٛيڂ ٙٴ  ُٻدٶا عٳبٵدٴ َٴحٳ ٕٻ  ٗٳدٴ أځ ٚٳأځغٵ ٘ٴ   ايَّ

ٙٹ  ٖٳرٹ َٳا  ٜٳا زٳبٿ  ٍٴ:  ٝٳكڂٛ ٙٹ ؾځ ٖٳرٹ َٳا  ٜٳا زٳبٿ  ٍٴ:  ٝٳكڂٛ ٙٹؾځ ٖٳرٹ َٳعٳ  ٙٹايڃبٹڀځاقځ١ڂ  ٖٳرٹ َٳعٳ  ْٻوځ ٫  ايڃبٹڀځاقځ١ڂ  ٍٳ: ِإ ْٻوځ ٫ايطٿذٹ٬تٹ؟ ؾځكځا ٍٳ: ِإ ًځايطٿذٹ٬تٹ؟ ؾځكځا ًځ تٴعڃ ٍٳ: تٴعڃ ٍٳ:ِٴ، قځا   ِٴ، قځا

ٚٳايڃبٹڀځاقځ١ڂ ؾٹؾځتٴٛقٳعٴ ايطٿذٹ٬ؾځتٴٛقٳعٴ ايطٿذٹ٬   ٚٳايڃبٹڀځاقځ١ڂ ؾٹتٴ ؾٹٞ نځؿ١َّٺ  ٚٳثٳكڂًځتٹ ايڃبٹڀځاقځ١ڂ، ؾځ٬ٞ نځؿ١َّٺ، ؾځڀځاغٳتٹ ايطٿذٹ٬ٞ نځؿ١َّٺ، ؾځڀځاغٳتٹ ايطٿذٹ٬تٴ ؾٹٞ نځؿ١َّٺ  ٚٳثٳكڂًځتٹ ايڃبٹڀځاقځ١ڂ، ؾځ٬تٴ    تٴ 

ٞٵ٤ٷ  ٘ٹ غٳ ِِ ايًَّ َٳعٳ اضٵ ٌٴ  ٞٵ٤ٷ ٜٳجٵكڂ ٘ٹ غٳ ِِ ايًَّ َٳعٳ اضٵ ٌٴ  {{ٜٳجٵكڂ
ٔ٘ٔ٘

  

اؼبيػزاف مػو كلمػة  ، ولػذلس هبػ  علػى اؼبػؤمر أف   ال  وعد شيء  سسايو أف  قف  
 قوؽبػػا مػػر دانلػػه ولػػيا مػػر لسػػانه هػػىت زبػػرج معػػ ًة عمػػا   قلبػػه مػػر اليبػػاف غب ػػرة الػػرضبر 

 والكلمػػة إذا كانػػت مػػر ال ػػؤاد شإهنػػا تاػػق أعػػواء ال  ػػاء، وتُ ػػسَّ  ؽبػػا أهػػواب السػػماوات ،
  إذل  ػػـو القيامػػة، و ُويػػو ذلػػس كلػػه   هػػىت تصػػل إذل العػػرش وتهػػل هولػػه تقػػوؿ:     

 صحا ف صاهب ا.
إذاً اؼبؤمر أوؿ شيء  نبلي عليه أف  سصف هه ليكوف مر اؼبخبسُت أف يبػا قلبػه هسعهػي  

   وإعالؿ   واػبوؼ مر   واػباية مر  .
  ولػػذلس العلمػػاء مػػده    ، وقػػاؿ شػػي  :                              

                      (ٖٜ وهػػذا هػػاؿ اؼبػػؤمر   كػػل زمػػاٍف ومكػػاف، ال ىباػػى إال  انهػػزاب
 . ، وال ىباؼ إال موالل 

  هل هناؾ تعارض هُت هذل ار ة وار ػة اننػرى الػيت  قػوؿ شي ػا  :            
             (ٕٛ ال  وعد تعػارض، ننػه إذا ذكػر عهمػة   وعػالؿ   وكػ ميء   الرعػد  

وقػػدرة   هػػدث عنػػدل نػػوٌؼ شأصػػب  مػػر أهػػل هػػذل ار ػػة، أمػػا إذا ذكػػر إكػػراـ   وع ػػو   
 وص     ومل رة   وما ادنرل   للمؤمنُت عندل شياملر شيكوف مر أهل ار ة اننرى.

شانوؿ   هاؿ اعبػالؿ، والثػان   هػاؿ اعبمػاؿ، هػذا   هػاؿ  ش ذا هاؿ وهذا هاؿ،
اػبوؼ، وارنر   هاؿ ال رح والسرور والارب ه  ل   وكـر  ، واؼبؤمر هب  أف  كػوف 

 معه ال نُت، شقد قيل: ))لو ُوزف نوؼ اؼبؤمر ورعاءل العسدال  .
  رضبػة  :  ال هد أف  كوف هناؾ نوؼ ورعاء، نف مر ناؼ شقط قد  يأس مر     

                                                           
 عامو الًتمذي ومسند أضبد عر عبد   هر عمرو ريي   عن ما ٘ٔ
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                                   (ٛٚ ومػػر ولبػػه الرعػػاء كمعهػػ  أهػػل هػػذا   و ػػف
الزماف، قد  ًتؾ طاعة   ويباي علػى هػوال، و قػوؿ  ػي عل   يب كػذا وكػذا، وهػذا أ  ػاً ال 

 ر وؿ   صلوات ريب وتسليماته عليه. هبوز   هق اؼبؤمر السقي النقي الذي  ساهو  يدان

  انظبثشوٌانظبثشوٌ
           : 
    ععل الدنيا دار هالٍء واهسالٍء، ودل هبعل ا دار أعٍر وعزاء، شلو كانػت الػدنيا دار

الكػػػاشر ر عرعػػػة مػػػاء، لكػػػر عنػػػدما ننهػػػر نهػػػواؿ الكػػػاشر ر  أعػػػٍر وعػػػزاء مػػػا أعاػػػى   
 :اهد ر واؼببعد ر قبد مع   انرزاؽ اغبسية الدنيو ة أكثر منا، ؼباذا  قاؿ واعب

ٓٻ١ڂ ايڃهځاؾٹِس   }} ٚٳدٳ  ِٔ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٴ ايڃ ٝٳا ضٹذٵ ْٵ ٓٻ١ڂ ايڃهځاؾٹِس ايدټ ٚٳدٳ  ِٔ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٴ ايڃ ٝٳا ضٹذٵ ْٵ {{ايدټ
ٔٙٔٙ

  

نف اؼبػػؤمر معػه تاػػر عات  ، وال يباػي إال أبمػػٍر مػر كسػػاب ...  ؼبػاذا  ػػ ر للمػؤمر 
ال، شمػثاًل: اؼبػؤمر ال أيكػل إال مػر لٍب   أو هسصر ٍ  مر ر وؿ  ، وارنػر يباػي علػى هػو 

هػػالؿ ألهػػه لػػه  ، أو ويَّػػحه لػػه ر ػػوؿ  ، لكػػر الكػػاشر لػػيا عنػػدل هػػذا اؼببػػدأ، شيأكػػل 
لللػػر أو للنصػػ  أو لػبػػداع .. اؼب ػػ  أنػػه  عػػرؼ كيػػف   ػػرب مػػر القػػانوف هػػىت ال  سعػػرَّض 

ؤمر ىباػػي   شيسػػَت كػػر اؼبػػللماػػاكل الػػيت تصػػيبه عنػػدما  قػػو عليػػه طا لػػة عقػػاب القػػانوف، ل
اؼبػػؤمر إذا أراد أف  ق ػػي شػػ وته ال هػػد أف  سػػزوج هار قػػة شػػرعية إؽبيػػة لَُتيػػي هاػر عة   ... 

رب ال  ػػة، لكػػر الكػػاشر هػػل عنػػدل ذلػػس  ال، شيعمػػل مػػا  ر ػػد وهػػي ت عػػل مػػا تر ػػد وال أهػػد 
  عًتض على أهد.
 دار عرٍض وعزاء، واهػسالان   الدنيا للمؤمنُت دار هالء، وارنرة  إذاً ععل   

  الػػػػدنيا لكػػػػي نعػػػػود دا مػػػػاً إذل  ، ونرشػػػػو أكػػػػفَّ ال ػػػػراعة إذل  ، شقػػػػد ورد   ان ػػػػر: أف 
شرعوف مو ى عاش أرهعما ة عاـ دل  اػُس مػرًة واهػدٍة مػر وعػٍو   رأ ػه، قيػل: هػىت ال  قػوؿ 

 مي رب.
ة النػ  تزوعػت رعػالً ومكثػت لكر اؼبؤمنُت وَت ذلػس، شػاؼبرأة الصػاغبة   عصػر ه ػر 

                                                           
 صحي  مسل  والًتمذي عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٙٔ
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معػػػه شػػػًتة، ودل وبػػػدث لػػػه شػػػيء هنا يػػػاً، كػػػأف ُ صػػػاب هػػػ د أو زكػػػاـ، شقالػػػت لػػػه: تعػػػاؿ نػػػذه  
للقايي، شقػاؿ ؽبػا: ؼبػاذا  قالػت لنق ػي عنػدل مصػلحة، وأ نػاء  ػَتنبا تعثَّػر، شقالػت لػه: هيػا 

سذكرؾ رهس، وتذكمرل رضبػة، نرعو مرًة اثنية، شسأؽبا ؼباذا  شقالت له: أنت   ال ًتة اؼبايية دل  
شاعسقدت أف   واي  عليس، ولر تن و معيايت معس، شلمػا رأ ػت أف   تػذكرؾ وتعثَّػرت 

، وهػػذا   قلػػت: اغبمػػد هلل تػػذكرل لػػس رضبػػة، هػػىت ننػػاعي   ونرعػػو إذل  ، ونػػدعوا   
 :الدنيا، أما اعبزاء   ارنرة قاؿ شيه 

ٌٴ ايڃعٳاؾٹ  }} ٖٵ ٛٳدټ أځ ٌٴ ايڃعٳاؾٹٜٳ ٖٵ ٛٳدټ أځ َٳ١ٹ حٹنيٳٜٳ ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ َٳ١ٹ حٹنيٳٝٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ٌٴ ايڃبٳ٬  ٝٳ١ٹ  ٖٵ ٌٴ ايڃبٳ٬ٜٴعٵڀځ٢ أځ ٖٵ ِٵ نځاْٳتٵ ٜٴعٵڀځ٢ أځ ٖٴ ٕٻ دٴًڂٛدٳ ٛٵ أځ ٛٳابٳ يځ ِٵ نځاْٳتٵ ٤ٹ ايجٻ ٖٴ ٕٻ دٴًڂٛدٳ ٛٵ أځ ٛٳابٳ يځ ٤ٹ ايجٻ

ُٳكځاِزِٜض  ٝٳا بٹايڃ ْٵ ُٳكځاِزِٜض قڂِسقٳتٵ ؾٹٞ ايدټ ٝٳا بٹايڃ ْٵ {{قڂِسقٳتٵ ؾٹٞ ايدټ
ٔٚٔٚ

  

 سمنوا أف  كونػوا مػر أهػل الػبالء ؼبػا  ػروف مػر ُهسػر هػاؽب   ػـو القيامػة،  ك ػي أف   
  قاؿ شي  :                                 (ٔٓ الزمر. 

النساف الذي  ر د أف  عير على شرع  ، و ن ذ كساب  ، و ساهو ر وؿ  ؛ وبسػاج 
 :إذل دواء صع  وهو الص 

 ليسسايو تابيق شرع  ، ون سه ال تلع  هه   هذل اغبياة.
ريػػػى دبػػػا أعاػػػال   مػػػر اؼبسػػػلموف الػػػذي يػػػحكت علػػػي   أن سػػػ     زماننػػػا، وال  

انرزاؽ، و ُ كِّػر   الُسػػبل الػػيت هنػػى عن ػا الكػػرمي اػبػػالؽ، وهػػي اؼبصػيبة الػػيت هلَّػػت هنػػا ارف، 
 .مر الارؽ اغبراـ، واللر واػبداع والكذب، وال  ص  على العمل هارع   

           : 
علػػى العمػػل هاػػرع  ، والصػػ  عػػر اؼبعاصػػي الػػيت هنػػى شالصػػاهر ر هنػػا هػػ  مػػر  صػػ وا 

عن ا  ، والص  على أداء الااعات والعبادات اليت كلَّ نا هبا  ، وكػل هػذا وبسػاج للصػ    
 الدنيا، شال هد أف  كوف للحياة الدنيا ص  على هذل انمور.

  إلبيخ انظالحإلبيخ انظالح
       : 

                                                           
 عامو الًتمذي والبي قي عر عاهر هنع هللا يضر ٚٔ
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وػػػَت أداء الصػػػالة، شإقامػػػة الصػػػالة  عػػػٍت أف  صػػػلي ا النسػػػاف خباػػػوع وإقامػػػة الصػػػالة 
  وه ور وإنالص قصٍد هُت  دي  ، نف   عندما مدح اؼبػؤمنُت    ػورة اؼبؤمنػوف قػاؿ: 

                                          واػباشػػو  عػػٍت اغبايػػر مػػو  )اؼبؤمنػػوف
، شعندما  قوؿ   أك   رشػو اليػد ر، شاليػد انوذل تاػَت إذل الػدنيا، واليػد الثانيػة تاػَت إذل  

ارنػػرة،  عػػٍت مي رب الػػدنيا وارنػػرة نلػػف ن ػػري وأنػػت وهػػدؾ   وع ػػيت و  قلػػ ، وعَّػػه 
 وع ه هلل، شال  سذكَّر شيلاً وَت موالل عل   ُعالل.
و عاهػدان  ػنكوف إف شػاء   مع ػ  نف   وكاف السلف على هػذل الاػاكلة، وكبػر لػ

  هاران وقاؿ شينا:                                   (. الواقعة 

  اإلَفبقاإلَفبق
          ::  

  مػر ش ػله ال هػػد أف  ن ػق، شػإذا رزقػه علمػػاً  ُن ػق منػه علمػاً لوعػػه  شػإذا رزقػه   
منصػػباً عليػػه أف  ُوصػػل هاعػػات ال قػػراء واؼبسػػاكُت إذل  ؼبػػر  ر ػػدوف الػػسعل ، وإذا رزقػػه   
 اؼبسلولُت، نف إن اقه مر عاهه.

وإذا رزقػػه   عاهػػاً عليػػه أف  ُن ػػق مػػر اعبػػال أبنػػه وبػػاوؿ أف ُ صػػل  هػػُت اؼبسخاصػػمُت، 
  ماالً عليػه أف  ُن ػق مػر هػذا  و قرب هُت اؼبسباعد ر نف كلمسه مااعة ومسموعة، وإذا رزقه

ولػػيا مػػػر رزؽ           اؼبػػاؿ علػػى ال قػػراء واؼبسػػػاكُت، ولػػذلس قػػاؿ  : 
 الدنيا اغبسي شقط، ولكر مر هذل انرزاؽ اليت ذكرانها.

مػر  أف ىُبلقنا هبذل الص ات، وأف هُبملنػا أبنػوار هػذل ارميت، وأف هبعلنػا نسأؿ   
 وصلى   على  يدان   وعلى آله وصحبه و لَّ ....  أهل هذل البارميت
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  ٔٔؤهم َظش اهللؤهم َظش اهلل: : 1111
dddddddddddddddddd 

إف كػػاف    كػػل مػػا كبػػر   أمَّػػا اغباعػػة إليػػه ليم ػػد   أهوالنػػا، وُ صػػل    أمػػوران،
 أن سنا أو   ؾبسمعنا:

أف نسػػمو إذل   عنػػد تػػالوة كسػػاب  ، وأف ن قػػه هػػذا الكػػالـ   نقػػـو هػػه عػػاملُت كمػػا  
 ُت وانولياء والصاغبُت ريي   تبارؾ وتعاذل عن   أصبعُت.كاف الصحاهة والساهع

    تػػوذلَّ هن سػػه تػػدر ا مػػادة اننػػالؽ، دل  ًتك ػػا لنػػ ٍّ وال لر ػػوؿ، هػػل تػػوذلَّ هذاتػػه
تػػػدر ا اننػػػالؽ نف هبػػػا الوصػػػوؿ إذل الكمػػػاؿ وهلػػػوغ منزلػػػة الرعػػػاؿ، وأف  صػػػَت النسػػػاف 

 .منهوراً هعُت الواهد اؼبسعاؿ 

  ريَخريَخعش اخلعش اخل
   أف  ػػر نَت ػػة اغببيػػ ، وللسبػػو نَت ػػة أمػػة اغببيػػ  تكػػوف   قولػػه  وهػػُتَّ   
  شأف اغببي :                    (ٗ  ال للعبػادة، وال للزهػادة، وال هسػ ر الليػل،  القلػ

 .وال لنذكار، وإمبا لننالؽ اليت أ ٍت عليه هبا العز ز الل ار 
نالؽ اليت ربساج إذل ع ػاد مػر اؼبػؤمنُت لينػالوا درعػة الصػاغبُت؛ ربمػل انذى وأشد ان

مر اػبلق، وهذا هػو الػدواء اؼبػر الػذي مػر ذَبرَّعػه وصػ  عليػه صػار مػر الصػاغبُت إف شػاء   
رب العاؼبُت، شس ل على النساف أف وُبيي ليلة   الصالة هلل، أو   تالوة كسػاب  ، و ػ ل 

أميمػػػاً مسساهعػػػة هلل، لكػػػر الصػػػع  عليػػػه أف  سػػػيء إليػػػه إنسػػػاف و  ػػػبط ن سػػػه عليػػػه أف  صػػػـو 
ويبسػػس أعصػػاهه وال  ػػرد عليػػه، نف الاػػيااف  سػػس زل، والػػن ا تسحػػرؾ، وردبػػا اػبلػػق   هػػذا 

ُ  ػػاشوا إذل اؼبُحػػركُت، شيقولػػوف لػػه: ؼبػػاذا  -نهنػػ  ليسػػوا كأصػػحاب النػػ  العػػدانف  -الزمػػاف 
صحاب ر وؿ   دل  كونوا هكذا، ولكن   كانوا  ا لوف النػار، أنت  اكت  ؼباذا ال ترد  وأ

 وال  ز دوف النار اشسعاالً كما وبدث   هذا الزماف مو إنواننا اؼبسلمُت.
                                                           

 ـٕٙٔٓ/ٔٔ/ٙهػ ٖٛٗٔمر ؿبـر ٙقبو البدادرة  –انقصر  ٔ
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 طمأف قلوب اؼبؤمنُت الصادقُت والصاغبُت وقاؿ ؽب :  شاهلل 
               : 

 يدان ر وؿ   كاف  ابِّقػه   الػورش العمليػة مػو صػحبه الكػراـ،  وهذا البياف النهري
شكػػػل آ ػػػة مػػػر كسػػػاب   هيػػػاف مػػػر ه ػػػرة  ، والاػػػاارة واؼب ػػػارة   أنػػػٍت ُأطبقػػػه   اغبيػػػاة 

 العملية.
 : قوؿ  يدان أهو هر رة 

ٞټ   }} ٓٻبٹ ٚٳاي ِٳ أځبٳا بٳهڃٍس،  ٕٻ زٳدٴ٬ غٳتٳ ٞټ أځ ٓٻبٹ ٚٳاي ِٳ أځبٳا بٳهڃٍس،  ٕٻ زٳدٴ٬ غٳتٳ ٞټ  أځ ٓٻبٹ ٌٳ اي ٞټدٳايٹظٷ، ؾځذٳعٳ ٓٻبٹ ٌٳ اي ُٻا     دٳايٹظٷ، ؾځذٳعٳ ًځ ِٴ، ؾځ ٜٳتٳبٳطٻ ٚٳ ُٻا ٜٳعٵذٳبٴ  ًځ ِٴ، ؾځ ٜٳتٳبٳطٻ ٚٳ ٜٳعٵذٳبٴ 

ٞټ  ٓٻبٹ ٘ٹ، ؾځػٳكٹبٳ اي ٛٵيٹ ٘ٹ بٳعٵضٳ قځ ٝٵ ًځ ٞټ أځنڃجٳسٳ زٳدٻ عٳ ٓٻبٹ ٘ٹ، ؾځػٳكٹبٳ اي ٛٵيٹ ٘ٹ بٳعٵضٳ قځ ٝٵ ًځ ٘ٹ،   أځنڃجٳسٳ زٳدٻ عٳ ٍٳ ايًَّ ٜٳا زٳضٴٛ ٍٳ:  ٘ٴ أځبٴٛ بٳهڃٍس ؾځكځا ّٳ، ؾځًځحٹكځ ٘ٹ، ٚٳقځا ٍٳ ايًَّ ٜٳا زٳضٴٛ ٍٳ:  ٘ٴ أځبٴٛ بٳهڃٍس ؾځكځا ّٳ، ؾځًځحٹكځ ٚٳقځا

ٚٳقڂ ٘ٹ، غځكٹبٵتٳ  ٛٵيٹ ٘ٹ بٳعٵضٳ قځ ٝٵ ًځ ُٻا زٳدٳدٵتٴ عٳ ًځ ْٵتٳ دٳايٹظٷ، ؾځ ٚٳأځ ٓٹٞ  ُٴ ٜٳػٵتٴ ٕٳ  ٚٳقڂنځا ٘ٹ، غځكٹبٵتٳ  ٛٵيٹ ٘ٹ بٳعٵضٳ قځ ٝٵ ًځ ُٻا زٳدٳدٵتٴ عٳ ًځ ْٵتٳ دٳايٹظٷ، ؾځ ٚٳأځ ٓٹٞ  ُٴ ٜٳػٵتٴ ٕٳ  ٍٳ:نځا ٍٳ:ُٵتٳ؟!، قځا     ُٵتٳ؟!، قځا

ٚٳقځعٳ ٘ٹ  ٛٵيٹ ٘ٹ بٳعٵضٳ قځ ٝٵ ًځ ُٻا زٳدٳدٵتٳ عٳ ًځ ٓٵوځ، ؾځ ٜٳسٴدټ عٳ ًځوڅ  َٳ َٳعٳوځ  ٕٳ  ٘ٴ نځا ْٻ ٚٳقځعٳِإ ٘ٹ  ٛٵيٹ ٘ٹ بٳعٵضٳ قځ ٝٵ ًځ ُٻا زٳدٳدٵتٳ عٳ ًځ ٓٵوځ، ؾځ ٜٳسٴدټ عٳ ًځوڅ  َٳ َٳعٳوځ  ٕٳ  ٘ٴ نځا ْٻ ٔٵ   ِإ ِٵ أځنڂ ًځ ٕٴ، ؾځ ٝٵڀځا ٔٵ ايػٻ ِٵ أځنڂ ًځ ٕٴ، ؾځ ٝٵڀځا ايػٻ

ِٕ ٭ځ٭ځ ٝٵڀځا َٳعٳ ايػٻ ِٕ قڃعٴدٳ  ٝٵڀځا َٳعٳ ايػٻ {{قڃعٴدٳ 
ٕٕ

  

هػػذا الرعػػل دل  ُػػوقِّر وعػػود  ػػيدان ر ػػوؿ  ، وأنػػذ  سػػ   ػػيدان أهػػو هكػػر  ػػبَّاً وشػػسماً 
ل ذلس، وكاف هذا الرعل قر   ع د لعباؽبلية، وكانػت هػذل طبػاع اعباهليػة وكػانوا دل وما شاك

  ُ اموا من ا هعد، لكر كبر واغبمد هلل ليا لنا شأٌف لعباهلية.

رب َّػز قػاـ مػر  شلما أكثر الرعل أراد  يدان أهو هكر أف  رد عليه، شلما رآل الر ػوؿ 
 ا لا. 

إذل مقاـ الكػراـ أهػل هػذل ار ػة  ػُيقيِّحل لػس       شلو عملت هبذل ار ة، ورقَّاؾ 
، شلر ربساج إذل الدشاع عػر ن سػس، كل زماف و  أي مكاف مر  داشو عنس أبمر الرضبر 

، وهػػذا الكػػالـ ؾبػػرَّب و عػػير شيػػه الصػػاغبوف     ننػػه  وعػػد مػػر  ػػداشو عنػػس وهػػو أوذل وأكػػـر
 كل زماٍف ومكاف.

، ولػو  سػس، وتػدنل شيمػا كػرَّل شيػه ر ػوؿ    ًتد عر ن سػس،  ػيكلس   إذل ن
 أف أهداً ُ لِّط عليَّ وا س زَّن ورددُت عليه، شماذا  كوف هالنا 

                                                           
 د أحمد والشهبة عن أثٍ  زَزح رضٍ هللا عنهمظن 2
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 وهو  قوؿ: اظبو اغببي  
{{   ِٕ ْٳا ٝٵڀځا ِٕ غٳ ُٴطٵتٳبٻا ِٕ ايڃ ْٳا ٝٵڀځا ِٕ غٳ ُٴطٵتٳبٻا {{ايڃ

ٖٖ
  

عندما  س  رعل آنر، وارنر  رد عليه، أصب  هذا قد ركبه الايااف، وارنػر ركبػه 
اانُت أمػػػاـ هع ػػػ ما، ش ػػػل تػػػرض لن سػػػس هػػػذل اؼبنزلػػػة    أنػػػت الػػػذي شػػػيااف، شيكػػػوانف شػػػي

ععلػػػس   نلي ػػػة عنػػػه، ووارث عػػػر ه ػػػرة نػػػ    ومصػػػا ال، وطػػػامو أف تكػػػوف مػػػر عبػػػاد 
 الرضبر.

  يٍ طفبد فجبد انشمحٍ انزىاضـيٍ طفبد فجبد انشمحٍ انزىاضـ
 شما ص ات عباد الرضبر 

   الص ة انوذل:                                    (ٖٙ هػوان  ال رقػاف
   عٍت مسوايعُت ليا عنده  ك ، نف ماية الك  هنى عن ا  ،                     

     (ٔٛ وأمػػػػػػران للقصػػػػػػد:  لقمػػػػػػاف                                (ٜٔ لقمػػػػػػاف 
     كسػػػاب  ،هػػىت الكػػػالـ واؼباػػػي علمػػػه لنػػػا                  (ٜٔ إميؾ أف  لقمػػػاف

  ترشػػػو صػػػوتس، كمػػػا وبػػػدث   زماننػػػا، ؼبػػػاذا                            (ٜٔ  لقمػػػاف

اؼبؤمنوف كالم   نبٌا، ال أهد  سمعه مر هنا أو مر هناؾ، شلماذا ترشػو صػوتس  مػاداـ مػر 
الـ، شما الداعي ؽبذل الَدشعة الاياانية، وال س زازة الن سية الػيت أنرعسػس تكلمه  سمو الك

 .عر ارداب القرآنية، وهرمسس أف تكوف مر أهل اػبصوصية لرب ال  ة 

  انقفى وانظفرانقفى وانظفر
   الص ة الثانية:                            (ٖٙ ال رقاف. 
  وهعػػد ذلػػس:                               (ٙٗ إذاً قبػػل العبػػادات  ال رقػػاف

والقػػرلت هبػػػ  أف سبلػػػس زمػػػاـ الػػػن ا ،وهػػػو انمػػر الػػػذ ر كػػػاف  سنػػػاشا شيػػػه أصػػػحاب النػػػ  
 الكرمي والصاغبُت   كل زماٍف ومكاف.

                                                           
 مسند أضبد واهر هباف عر عياض هر ضِبار هنع هللا يضر ٖ
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ًٍ كػاف   المػاـ علػي  مػاـ ال ، شسػلطَّ عليػه ن ػر رعػل يباػي نل ػه و اػسمه، وال ػا رًا
 ر د أف  ُدّنِ ن سه ؽبػذل اؼبنزلػة، شهػل هكػذا هػىت اقػًتب مػر البيػت،   الس ػت إليػه وقػاؿ: مي 
هػػذا إف كػػاف عنػػػدؾ شػػيلاً آنػػر ش اتػػػه قبػػل أف  سػػمعس أهػػػد أوالدي شػػَتد عليػػس و ؤذ ػػػس، 
شالرعل ُأنذ ودب وأانب، ومر كانوا  دشعول كانوا ماشيُت نل ػه، شػذهبوا لإلمػاـ علػي وقػالوا 

 : رأ نا اليـو ع باً، هذا الرعل قاؿ كذا وكذا وأنت دل ترد   شقاؿ الماـ علي:له
  َ ااااااابيجنٍ الظااااااا ُه ثكااااااا  قُاااااااجت  َ ااااااابيجنٍ الظااااااا ُه ثكااااااا  قُاااااااجت  

  

  فااااااابكز  أا أكاااااااىا لاااااااه م ُجااااااابفااااااابكز  أا أكاااااااىا لاااااااه م ُجاااااااب

س    س َشَاااااااد طااااااا ب خس وأسَاااااااد حلماااااااب   َشَاااااااد طااااااا ب خس وأسَاااااااد حلماااااااب

  

  كعاااااااااى   سا   اصحااااااااازاا يُجااااااااابكعاااااااااى   سا   اصحااااااااازاا يُجاااااااااب

مثػػل عػػود البخػػور كلمػػا زادت النػػار كلمػػا كانػػت الرا حػػة أهلػػى، مػػر أ ػػر أنػػذها  ػػيدان   
، نف  ػػيدان ر ػػوؿ   كػػاف مػػر أوصػػاشه الػػيت ـ علػػي  مػػر وصػػف اغببيػػ  انعهػػ  المػػا

 نزلت   السوراة:
ْٵتٳ عٳبٵدٹٟ   }} ٝٿنيٳ أځ َٿ ٚٳحٹسٵشٶا يٹٮڂ ْٳرٹٜسٶا  ٚٳ َٴبٳػٿسٶا  ٚٳ ٖٹدٶا  ٓٳاىځ غٳا ًڃ ْٻا أځزٵضٳ ٞټ، ِإ ٓٻبٹ ٗٳا اي ٜټ ْٵتٳ عٳبٵدٹٟ ٜٳا أځ ٝٿنيٳ أځ َٿ ٚٳحٹسٵشٶا يٹٮڂ ْٳرٹٜسٶا  ٚٳ َٴبٳػٿسٶا  ٚٳ ٖٹدٶا  ٓٳاىځ غٳا ًڃ ْٻا أځزٵضٳ ٞټ، ِإ ٓٻبٹ ٗٳا اي ٜټ ٜٳا أځ

ٝٵظٳ بٹؿځ ٌٳ، يځ ٛٳنِّ ٝٵتٴوځ املتٳ ُٻ ٝٵظٳ بٹؿځٚٳزٳضٴٛيٹٞ ضٳ ٌٳ، يځ ٛٳنِّ ٝٵتٴوځ املتٳ ُٻ ٚٳ٫ٚٳزٳضٴٛيٹٞ ضٳ ٚٳ٫غٍّ،  ٚٳ٫غٍّ،  ٛٳاِم،  ٚٳ٫ ضٳدٻابٺ ؾٹٞ ا٭ځضٵ ٚٳ٫ غځًٹٝغٺ،  ٛٳاِم،  ٚٳ٫ ضٳدٻابٺ ؾٹٞ ا٭ځضٵ ٜٳدٵؾځعٴ  غځًٹٝغٺ،  ٜٳدٵؾځعٴ    

ٜٳػٵؿٹسٴ  ٚٳ ٜٳعٵؿڂٛ  ٔٵ  ٚٳيځهٹ ٝٿ٦ٳ١ځ،  ٝٿ٦ٳ١ٹ ايطٻ ٜٳػٵؿٹسٴ بٹايطٻ ٚٳ ٜٳعٵؿڂٛ  ٔٵ  ٚٳيځهٹ ٝٿ٦ٳ١ځ،  ٝٿ٦ٳ١ٹ ايطٻ {{بٹايطٻ
ٗٗ

  

شكانػػت أنػػالؽ ر ػػوؿ  ، والاػػواهد   هياتػػه أكثػػر مػػر أف تُعػػد   هػػذا ا ػػاؿ، كػػاف 
  كمػا علَّمػه هنػا أف ال  ػداشو آ ة   الع و والص  ، وعلَّ    صد قه انعه    كساب  

عر ن سه، وعلمَّه كذلس أف  ص   عمر أ اء إليه وشػنَّو علػى إهنسػه الايبػة الػ َّة الكريبػة أُمنػا 
 :عا اة زوعة الن  

   اااااٍ األاااااا ا أطااااازار المعااااابلٍ اااااٍ األاااااا ا أطااااازار المعااااابلٍ

  

  ر ااب  علااً أُولااٍ الهماا  العااىالٍر ااب  علااً أُولااٍ الهماا  العااىالٍ

 :مر أراد أف ىُبرعه    ُ يحل عليه هذل اننالؽ  
هػػ  إليػػه رعػػٌل مػػر الي ػػود   اؼبد نػػة وهػػو زَ ْػػُد هْػػُر َ ػػْعَنَة كػػاف قػػد أقػػرض ذ شػػالن  

 الن  سبراً نعل معُت،  قوؿ هذا الرعل: 
٘ٹ   }} ًَّ ٍٴ اي ٚٵ ثٳ٬ثٳ١ٺ، خٳسٳمٳ زٳضٴٛ ِٔ أځ ٝٵ َٳ ٛٵ ٝٳ ٌِ بٹ ٌٿ ا٭ځدٳ َٳحٳ ٌٴ  ٕٳ قځبٵ ُٻا نځا ًځ ٘ٹ ؾځ ٍٴ ايًَّ ٚٵ ثٳ٬ثٳ١ٺ، خٳسٳمٳ زٳضٴٛ ِٔ أځ ٝٵ َٳ ٛٵ ٝٳ ٌِ بٹ ٌٿ ا٭ځدٳ َٳحٳ ٌٴ  ٕٳ قځبٵ ُٻا نځا ًځ ٓٳاشٳ٠ٹ   ؾځ ٓٳاشٳ٠ٹ ؾٹٞ دٳ ؾٹٞ دٳ

                                                           
 صحي  البخاري ومسند أضبد عر عبد   هر عمرو ريي   عن ما ٗ
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٘ٴ أځبٴ َٳعٳ ٚٳ ْٵؿٳاِز  ٔٳ ا٭ځ َٹ  ٌٍ ٘ٴ أځبٴزٳدٴ َٳعٳ ٚٳ ْٵؿٳاِز  ٔٳ ا٭ځ َٹ  ٌٍ ُٻا ؾٳ٢َّ عٳًځ٢ زٳدٴ ًځ ٘ٹ، ؾځ ٔٵ أځؾٵحٳابٹ َٹ ْٳؿځسٷ  ٚٳ ٕٴ  ُٳا ٚٳعٴجٵ ُٳسٴ،  ٚٳعٴ ُٻا ؾٳ٢َّ عٳًځ٢ ٛ بٳهڃٍس،  ًځ ٘ٹ، ؾځ ٔٵ أځؾٵحٳابٹ َٹ ْٳؿځسٷ  ٚٳ ٕٴ  ُٳا ٚٳعٴجٵ ُٳسٴ،  ٚٳعٴ ٛ بٳهڃٍس، 

٘ٺ  ٛٳدٵ ٘ٹ بٹ ٝٵ ْٳعځسٵتٴ ِإيځ ٚٳ ٘ٹ،  ُٹٝؿٹ َٹِع قځ ُٳذٳا ٘ٹ، ؾځأځخٳرٵتٴ بٹ ٝٵ ٔٵ دٹدٳاٍز ؾځذٳًځظٳ ِإيځ َٹ ْٳا  ٓٳاشٳ٠ٹ دٳ ٘ٺ ايڃذٳ ٛٳدٵ ٘ٹ بٹ ٝٵ ْٳعځسٵتٴ ِإيځ ٚٳ ٘ٹ،  ُٹٝؿٹ َٹِع قځ ُٳذٳا ٘ٹ، ؾځأځخٳرٵتٴ بٹ ٝٵ ٔٵ دٹدٳاٍز ؾځذٳًځظٳ ِإيځ َٹ ْٳا  ٓٳاشٳ٠ٹ دٳ ايڃذٳ

ُٻدٴ حٳكِّٞ؟  َٴحٳ ٜٳا  ٓٹٞ  ًڃتٴ: أځ٫ تٳكڃكٹٝ ِٻ قڂ ُٻدٴ حٳكِّٞ؟ غځًٹٝغٺ، ثٴ َٴحٳ ٜٳا  ٓٹٞ  ًڃتٴ: أځ٫ تٳكڃكٹٝ ِٻ قڂ ُٴڀًَّٹبٹ غځًٹٝغٺ، ثٴ ٓٹٞ عٳبٵدٳ ايڃ ِٵ بٳ ُٵتٴهڂ ًٹ َٳا عٳ ٘ٹ  ًَّ ٛٳاي ُٴڀًَّٹبٹ ؾځ ٓٹٞ عٳبٵدٳ ايڃ ِٵ بٳ ُٵتٴهڂ ًٹ َٳا عٳ ٘ٹ  ًَّ ٛٳاي ؾځ

ٙٴ  ٓٳا ٝٵ ٚٳعٳ ِٔ ايڃدٳڀَّابٹ  ُٳسٳ بٵ ْٳعځسٵتٴ ِإيځ٢ عٴ ٚٳ ٍٳ:  ِٷ، قځا ًڃ ِٵ عٹ ُٴدٳايځڀځتٹهڂ ٕٳ يٹٞ بٹ ٚٳيځكځدٵ نځا  ،ٌٍ ُٳڀڃ ٙٴ بٹ ٓٳا ٝٵ ٚٳعٳ ِٔ ايڃدٳڀَّابٹ  ُٳسٳ بٵ ْٳعځسٵتٴ ِإيځ٢ عٴ ٚٳ ٍٳ:  ِٷ، قځا ًڃ ِٵ عٹ ُٴدٳايځڀځتٹهڂ ٕٳ يٹٞ بٹ ٚٳيځكځدٵ نځا  ،ٌٍ ُٳڀڃ بٹ

ٍٳ: ٚٳقځا ٙٹ  َٳاْٹٞ بٹبٳؿٳِس ِٻ زٳ ُٴطٵتٳدٹِٜس، ثٴ ٘ٹ نځايڃؿځًځوٹ ايڃ ِٗ ٚٳدٵ ِٕ ؾٹٞ  ٍٳ:تٳدٴٚزٳا ٚٳقځا ٙٹ  َٳاْٹٞ بٹبٳؿٳِس ِٻ زٳ ُٴطٵتٳدٹِٜس، ثٴ ٘ٹ نځايڃؿځًځوٹ ايڃ ِٗ ٚٳدٵ ِٕ ؾٹٞ  ٍٴ   تٳدٴٚزٳا ٘ٹ، أځتٳكڂٛ ٚٻ ايًَّ ٟٵ عٳدٴ ٍٴ أځ ٘ٹ، أځتٳكڂٛ ٚٻ ايًَّ ٟٵ عٳدٴ أځ

٘ٹ  ًَّ ٍِ اي ٘ٹ يٹسٳضٴٛ ٍِ ايًَّ ٘ٴ   يٹسٳضٴٛ ٛٵتٳ َٳا أڂحٳاٹذٵزٴ ؾځ ٛٵ٫  ٘ٴ بٹايڃحٳلٿ، يځ ٛٳايَّرٹٟ بٳعٳجٳ َٳا أځزٳ٣؟ ؾځ ٘ٹ  ٌٴ بٹ ٚٳتٳؿڃعٳ ُٳعٴ،  ٘ٴ َٳا أځضٵ ٛٵتٳ َٳا أڂحٳاٹذٵزٴ ؾځ ٛٵ٫  ٘ٴ بٹايڃحٳلٿ، يځ ٛٳايَّرٹٟ بٳعٳجٳ َٳا أځزٳ٣؟ ؾځ ٘ٹ  ٌٴ بٹ ٚٳتٳؿڃعٳ ُٳعٴ،  َٳا أځضٵ

٘ٹ  ًَّ ٍٴ اي ٚٳزٳضٴٛ ٓٴكځوځ،  ٖٳرٳا عٴ ٝٵؿٹٞ  ٘ٹ يځكٳسٳبٵتٴ بٹطٳ ٍٴ ايًَّ ٚٳزٳضٴٛ ٓٴكځوځ،  ٖٳرٳا عٴ ٝٵؿٹٞ  ٚٳتٴ٪ٳدٳ  يځكٳسٳبٵتٴ بٹطٳ  ٍٕ ُٳسٳ ؾٹٞ ضٴهڂٛ ٓٵعڂسٴ ِإيځ٢ عٴ ٚٳتٴ٪ٳدٳٜٳ  ٍٕ ُٳسٳ ؾٹٞ ضٴهڂٛ ٓٵعڂسٴ ِإيځ٢ عٴ ِٻ ٜٳ ِٻ ٠ٺ، ثٴ ٠ٺ، ثٴ

ٍٳ:  ٍٳ: قځا ٙٴ   ""قځا َٴسٳ ٚٳتٳأڃ ِٔ ا٭ځدٳا٤ٹ،  ْٹٞ بٹحٴطٵ َٴسٳ ٕٵ تٳأڃ ُٳسٴ، أځ ٜٳا عٴ ٓٵوځ  َٹ ٖٳرٳا  ٝٵِس  ٛٳمٳ ِإيځ٢ غځ ٓٻا أځحٵ ْٻا نڂ ٙٴ ِإ َٴسٳ ٚٳتٳأڃ ِٔ ا٭ځدٳا٤ٹ،  ْٹٞ بٹحٴطٵ َٴسٳ ٕٵ تٳأڃ ُٳسٴ، أځ ٜٳا عٴ ٓٵوځ  َٹ ٖٳرٳا  ٝٵِس  ٛٳمٳ ِإيځ٢ غځ ٓٻا أځحٵ ْٻا نڂ ِإ

ٕٳ  َٳهځا ٙٹ  ٝٵِس ٔٵ غځ َٹ ٔٳ ؾٳاعٶا  ٙٴ عٹػٵِسٜ ٚٳِشدٵ ٘ٴ،  ٘ٹ حٳكَّ ُٳسٴ ؾځاقڃكٹ ٜٳا عٴ ٘ٹ  ٖٳبٵ بٹ ِٔ ايتٿبٳاعٳ١ٹ، اذٵ ٕٳ بٹحٴطٵ َٳهځا ٙٹ  ٝٵِس ٔٵ غځ َٹ ٔٳ ؾٳاعٶا  ٙٴ عٹػٵِسٜ ٚٳِشدٵ ٘ٴ،  ٘ٹ حٳكَّ ُٳسٴ ؾځاقڃكٹ ٜٳا عٴ ٘ٹ  ٖٳبٵ بٹ ِٔ ايتٿبٳاعٳ١ٹ، اذٵ بٹحٴطٵ

٘ٴ ٘ٴَٳا زٴعٵتٳ ُٵٍس،   ""  َٳا زٴعٵتٳ ٔٵ تٳ َٹ ٔٳ ؾٳاعٶا  ٚٳشٳادٳْٹٞ عٹػٵِسٜ ُٳسٴ ؾځكځكٳاْٹٞ حٳكِّٞ،  ٖٳبٳ بٹٞ عٴ ٜٵدٷ: ؾځرٳ ٍٳ شٳ ُٵٍس، قځا ٔٵ تٳ َٹ ٔٳ ؾٳاعٶا  ٚٳشٳادٳْٹٞ عٹػٵِسٜ ُٳسٴ ؾځكځكٳاْٹٞ حٳكِّٞ،  ٖٳبٳ بٹٞ عٴ ٜٵدٷ: ؾځرٳ ٍٳ شٳ قځا

٘ٹ  ٍٴ ايًَّ ْٹٞ زٳضٴٛ َٳسٳ ٍٳ: أځ ٜٳادٳ٠ڂ؟ قځا ٙٹ ايصٿ ٖٳرٹ َٳا  ًڃتٴ:  ٘ٹ ؾځكڂ ٍٴ ايًَّ ْٹٞ زٳضٴٛ َٳسٳ ٍٳ: أځ ٜٳادٳ٠ڂ؟ قځا ٙٹ ايصٿ ٖٳرٹ َٳا  ًڃتٴ:  ًڃتٴ:   ؾځكڂ َٳا زٴعٵتٴوځ، ؾځكڂ ٕٳ  َٳهځا ٕٵ أځِشٜدٳىځ  ًڃتٴ: أځ َٳا زٴعٵتٴوځ، ؾځكڂ ٕٳ  َٳهځا ٕٵ أځِشٜدٳىځ  أځ

ُٳ ٍٳ: ٫، ؾځ ُٳسٴ؟ قځا ٜٳا عٴ ٓٹٞ  ُٳأځتٳعٵِسؾڂ ٍٳ: ٫، ؾځ ُٳسٴ؟ قځا ٜٳا عٴ ٓٹٞ  ًڃتٴ: أځتٳعٵِسؾڂ ٍٳ: ايڃحٳبٵسٴ؟ قڂ ٓٳ١ځ، قځا ٔٴ ضٳعٵ ٜٵدٴ بٵ ْٳا شٳ ًڃتٴ: أځ ْٵتٳ؟ قڂ ًڃتٴ: ٔٵ أځ ٍٳ: ايڃحٳبٵسٴ؟ قڂ ٓٳ١ځ، قځا ٔٴ ضٳعٵ ٜٵدٴ بٵ ْٳا شٳ ًڃتٴ: أځ ْٵتٳ؟ قڂ ٔٵ أځ

٘ٹ  ًَّ ٍِ اي ٍٳ يٹسٳضٴٛ ٕٵ تٳكڂٛ ُٳا دٳعٳاىځ أځ ٍٳ: ؾځ ِٵ، ايڃحٳبٵسٴ، قځا ٘ٹ ْٳعٳ ًَّ ٍِ اي ٍٳ يٹسٳضٴٛ ٕٵ تٳكڂٛ ُٳا دٳعٳاىځ أځ ٍٳ: ؾځ ِٵ، ايڃحٳبٵسٴ، قځا ًڃتٳ،   ْٳعٳ َٳا ؾځعٳ ٘ٹ  ٌٴ بٹ ٚٳتٳؿڃعٳ ًڃتٳ،  ًڃتٳ، َٳا قڂ َٳا ؾځعٳ ٘ٹ  ٌٴ بٹ ٚٳتٳؿڃعٳ ًڃتٳ،  َٳا قڂ

ٗٳا ؾٹ ٛٻ٠ٹ قځدٵ عٳسٳؾڃتٴ ٓټبٴ َٳاتٳ اي ٌټ عٳ٬ ُٳسٴ نڂ ٜٳا عٴ ًڃتٴ:  ٗٳا ؾٹؾځكڂ ٛٻ٠ٹ قځدٵ عٳسٳؾڃتٴ ٓټبٴ َٳاتٳ اي ٌټ عٳ٬ ُٳسٴ نڂ ٜٳا عٴ ًڃتٴ:  ٘ٹ ؾځكڂ ٍِ ايًَّ ٘ٹ زٳضٴٛ ٚٳدٵ ٘ٹ ٞ  ٍِ ايًَّ ٘ٹ زٳضٴٛ ٚٳدٵ  ٞ   ٘ٹ ٝٵ ْٳعځسٵتٴ ِإيځ ٘ٹ حٹنيٳ  ٝٵ ْٳعځسٵتٴ ِإيځ حٹنيٳ 

٘ٹ ِإ٫  ٝٵ ًځ ٌِ عٳ ٗٵ ٙٴ غٹدٻ٠ڂ ايڃذٳ ٜٳِصٜدٴ ٚٳ٫  ٘ٴ،  ًځ ٗٵ ٘ٴ دٳ ُٴ ًڃ ٜٳطٵبٹلٴ حٹ ٘ٴ:  ٓٵ َٹ ُٳا  ٖٴ ِٵ أځخٵتٳبٹسٵ ِٔ يځ ٝٵ ٓٳتٳ ٘ٹ ِإ٫ ِإ٫ اثٵ ٝٵ ًځ ٌِ عٳ ٗٵ ٙٴ غٹدٻ٠ڂ ايڃذٳ ٜٳِصٜدٴ ٚٳ٫  ٘ٴ،  ًځ ٗٵ ٘ٴ دٳ ُٴ ًڃ ٜٳطٵبٹلٴ حٹ ٘ٴ:  ٓٵ َٹ ُٳا  ٖٴ ِٵ أځخٵتٳبٹسٵ ِٔ يځ ٝٵ ٓٳتٳ ِإ٫ اثٵ

ْٿٞ قځدٵ زٳقٹٝتٴ بٹايَّ ُٳسٴ أځ ٜٳا عٴ ِٗدٴىځ  ُٳا، ؾځأڂغٵ ٗٴ ُٶا، ؾځكځدٵ اخٵتٳبٳسٵتٴ ًڃ ْٿٞ قځدٵ زٳقٹٝتٴ بٹايَّحٹ ُٳسٴ أځ ٜٳا عٴ ِٗدٴىځ  ُٳا، ؾځأڂغٵ ٗٴ ُٶا، ؾځكځدٵ اخٵتٳبٳسٵتٴ ًڃ ٓٶا، حٹ ِّ دٹٜ ٚٳبٹاِٱضٵ٬ ٓٶا، ٘ٹ زٳبٽا،  ِّ دٹٜ ٚٳبٹاِٱضٵ٬ ٘ٹ زٳبٽا، 

ُٻدٺ  ُٴحٳ ُٻدٺ ٚٳبٹ ُٴحٳ ٝٽا  ٚٳبٹ ٝٽاْٳبٹ {{  ْٳبٹ
٘٘

..  

وأريػػال، كػػاف   ػػيدان أهػػو هكػػر ...  وماػػى علػػى هػػذا الػػن   أصػػحاب النػػ  الكػػراـ
عندل إهر نالسه رعٌل شقػَت إظبػه ُمسػا  هػر أاث ػة، وكػاف  ػيدان أهػو هكػر هػو الػذي  ن ػق عليػه 

ف علػػػى السػػػيدة عا اػػػة للػػػا مع ػػػ    و اؼبنػػػاشقو ، هػػػذا الرعػػػل عنػػػدما شػػػنَّ وقػػػا   هكػػػل طلباتػػػه
السانيو علي ا، وهػي هنػت إهػر نالسػه، والقػا   هكػل ن قاتػه، شسػيدان أهػو هكػر قػاؿ: لػر ُأعاػه 

                                                           
 صحي  اهر هباف واغباك  عر عبد   هر  الـ هنع هللا يضر ٘
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، وعنػػػػدما نػػػػزؿ القػػػػرآف   هػػػػراءة السػػػػيدة عا اػػػػة، قػػػػاؿ لػػػػه  :    شػػػػيلاً هعػػػػد اليػػػػـو       
                                   (ٕٕ الن  قرأ ار ة، شقاؿ  يدان أهو هكر: هلى  النور

مي رب ُأهػػ  أف تل ػػر رل، وزادل، وقػػاؿ: ال أقاع ػػا عنػػه مػػا ُدمػػُت هيػػا، و  روا ػػة أنػػه زوَّعػػه، 
 هػػو الػػذي طلػػ  منػػه أف  ع ػػو و صػػ   .. وهعػػد أف كػػاف  عايػػه عػػزءاً أعاػػال ال ػػعف نف  

 عى كما نقوؿ ....وورد أنه أعاال أب ر رالع

  األخالق انمشآَُخاألخالق انمشآَُخ
كبر   ؾبسمعنا ارف   أمػاَّ اغباعػة إذل هػذل اننػالؽ القرآنيػة شيمػا هيننػا، ننػه زادت 
اؼباػػاكل، وزاد اؽبػػ ، وزاد اللػػ ، وأصػػب  اؼبسػػل  ال  سقبَّػػل كلمػػًة مػػر مسػػل ، والػػبعحل  سػػسلل 

يػع ا مػو اؼبسػلمُت والػيت تقػوؿ: ار ة القرآنية اليت نزلت   الكاشر ر شيسػسخدم ا   وػَت مو 
                                                   (ٜٔٗ هذل ار ة نزلػت  البقػرة

    الك ار، ننه ال  وعد مسل   عسػدي علػى مسػل  م مػا كانػت انهػواؿ ننػه أٌخ لػه:      
              (ٔٓ ش ل  عسدي أهٌد على أنيه   . اغب رات 
               : 

أنػػزؿ   عليػػه القػػرآف علػػى  ػػبعة  هػػذل ار ػػة ؽبػػا قػػراءة أنػػرى، نف ه ػػرة النػػ  
  ػيدشو   عنػه  مػر  ػؤمر لهلل و و ِّػق عالقسػه لهلل ِإفَّ  َ  َْدَشو َعِر الَّػِذ َر َآَمنُػوا  أهرؼ: 

 على الدواـ. كل هالء وكل هٍ  وكل وٍ  وكل كرٍب وكل شدٍة، و كوف   عنا ة   
  وإذا هػػدث لػػه أمػػٌر مػػر هػػذل انمػػور شلػػه لٌب م سػػوٌح:                           

                          الاالؽ(. 
ر اؼبػػؤمنُت، إذا سبػػان الكػػاشر ر علػػي   كمػػا سبػػاللوا علػػى اؼبسػػلمُت    ػػدشو عػػ شػػاهلل 

    ال، هاشػا هلل  ػبحانه وتعػاذل، وال  قػدروف هذا الزماف، ش ل  قدروف على رب العاؼبُت 
  على ُعندل  بحانه وتعاذل:                          (ٖٔ اؼبد ر. 

 عنػدما طلػى النمػروز لقػوة عياػه، وأراد أف   عػل    ػيدان عنود ال تُعد وال رُبد، مثالً 
إهراهي  انشاعيل،  لَّط   عليه عندي كلنا ال  بارل هػه،  ػلَّط عليػه انمو ػة دنلػت   أن ػه، 
ونلَّت  ا رة هػىت وصػلت إذل ـبػه، كيػف ىُبرع ػا هعػد ذلػس    شػأهاَّ هػدهي  وأدٍل شػد د   
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أنػػػه ال  ػػػذه  هػػػذا اندل إال إذا يػػػرهه  -عػػػ ًة ؼبػػػر هولػػػه لي علػػػه    -رأ ػػػه، ش ػػػدال شكػػػرل 
 ُعندل هنعاؽب ، شكانوا   رهونه للنعاؿ ليسكر هذا اندل، ليكوف ع ة.

  كل أمر ... دشو عر اؼبؤمنُت شاهلل 
ولكنه وبساج من   أف  ُو ِّقوا عالقػس   لهلل، و قػوموا راهاػة اليبػاف   قلػوهب  حب ػرة  ، 

    كػػػػل أمػػػػوره  علػػػػى الػػػػدواـ:  ى   و سوكلػػػػوا علػػػػ                            
وهسبه  عٍت  ك يه، شمػر  سوكػل علػى   ووُبسػر السوكػل  ك يػه كػل هػ ، وىبرعػه مػر   الاػالؽ ٖ)

 كل و ، و ُ ّرِج عنه كل شدة، و عير   الػدنيا كأنػه   النعػي  اؼبقػي    عنػاف وارشػة، ننػه  
 رعا ة   وعنا ة   عل   عالل.

  طفبد ال حيجهب اهللطفبد ال حيجهب اهلل
                 : 

ػ  نهػٍد مػر اؼبػؤمنُت أف  سمسَّػس  عندما  قوؿ   أان ال أه  هذل الص ات، ش ػل  صِّ
شي ػػا، وهػػذل  هصػػ ة من ػػا  و سخلَّػػق هبػػا و سعامػػل هبػػا    ال، ننػػه  علػػ  أف   لػػر وُببػػه لػػو ماػػى

 هي اؼبصيبة اليت وقو شي ا اؼبسلموف   هذا الزماف. 
   قوؿ  :                                 (ٔٗٔ ومػا أكثػر اؼبسػرشُت    اننعاـ

هػػذا الزمػػاف   إف كػػاف   اؼبلػػبا أو انكػػل أو   وػػَتل أو وػػَتل، وأكثػػره    ال ػػراؼ الػػذي 
وقسه وُ  يِّعه، وال  سسلل   اليـو والليلة  ػاعة   طاعػة  ، و  ػيِّو لقػي الوقػت  ُ سرؼ  

   الل و واللع  والل لة عر ه رة   عل   عالل  .
إذاً الاػػيء الػػذي قػػاؿ شيػػه   أنػػه ال وببػػه شػػاؼب روض علػػى اؼبػػؤمر أف  سػػارع شػػوراً إذل 

مػر  سِّصػف أبيػداد هػذل الصػ ات  ػُيحبه  ،  تركه، و  قاؿ: )إنه ال وب   لكي  عرشنا أف
شقػػد كػػاف مػػر اؼبمكػػر أف  قػػوؿ: إف   ال  ر ػػد، أو إف   ال  ريػػى، لكػػر قػػاؿ: )ال وبػػ   

 :نف مر شعل أيداد هذل الص ات أهبه   
                               (ٜٔ٘بقرةال . 

                  : 
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شػػاهلل  ػػبحانه وتعػػاذل ال وُبػػ  اػبػػا نُت، وال وبػػ  الكػػاشر ر، وهػػذل أعاسنػػا إشػػارة رلنيػػة 
  ق  ػا أهػل اليبػاف   كػل وقػٍت وهػُت؛ أنػػه ال أمػاف للكػاشر ر، ننػه نػوَّاٌف وك ػور، شػال أمػػاف 

س، لكنػه لػو للكاشر م ما تهػاهر أبنػه صػد ق معػس ننػه  بحػث عػر مصػلحة ومن عػة مػر ورا ػ
 وعد شرصة ليؤذ س شلر  سواىن عر ذلس. 

  لنػا:  وكما هو موعود   انشراد، موعػود كػذلس   الػدوؿ، ولػذلس قػاؿ      
                         (ٖٚ إميؾ أف امػػر نهػػٍد مػػن  ،  قولػػوف: هػػذا شػػػيوعي،  آؿ عمػػراف

الُك ر كله ملٌة واهدة، وهكى النػ  ذلػس وأنػ  أبهنػ  وهذا   ودي، وهذا كذا، وهذا كذا، ش
 :  ي سمعوف عليك  ليأكلوك ، قاؿ

ٕٵ تٳدٳاعٳ  }} ِٴ أځ َٳ ٕٵ تٳدٳاعٳٜٴٛغٹوڂ ايڃأڂ ِٴ أځ َٳ ُٳا تٳدٳاعٳ٢ ا٭ځٜٴٛغٹوڂ ايڃأڂ ِٵ نځ ٝٵهڂ ًځ ُٳا تٳدٳاعٳ٢ ا٭ځ٢ عٳ ِٵ نځ ٝٵهڂ ًځ ٔٵ قٹ١ًَّٺ ٢ عٳ َٹ ٚٳ ٌٷ:  ٍٳ قځا٥ٹ ٗٳا، ؾځكځا ٔٵ قٹ١ًَّٺ نځًځ١ڂ ِإيځ٢ قځؿٵعٳتٹ َٹ ٚٳ ٌٷ:  ٍٳ قځا٥ٹ ٗٳا، ؾځكځا نځًځ١ڂ ِإيځ٢ قځؿٵعٳتٹ

َٳ٦ٹرٺ نځ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ْٵتٴ ٌٵ أځ ٍٳ: بٳ َٳ٦ٹرٺ؟ قځا ٛٵ ٜٳ ٔٴ  َٳ٦ٹرٺ نځْٳحٵ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ْٵتٴ ٌٵ أځ ٍٳ: بٳ َٳ٦ٹرٺ؟ قځا ٛٵ ٜٳ ٔٴ  ٔٵ ْٳحٵ َٹ ٘ٴ  ٔٻ ايَّ ٓٵصٳعٳ ٝٳ ٚٳيځ  ٌِ ٝٵ ِٵ غڂجٳا٤ٷ نځػٴجٳا٤ٹ ايطٻ ٓٻهڂ ٚٳيځهٹ ٔٵ جٹريٷ  َٹ ٘ٴ  ٔٻ ايَّ ٓٵصٳعٳ ٝٳ ٚٳيځ  ٌِ ٝٵ ِٵ غڂجٳا٤ٷ نځػٴجٳا٤ٹ ايطٻ ٓٻهڂ ٚٳيځهٹ جٹريٷ 

ٍٳ  ٜٳا زٳضٴٛ ٌٷ:  ٍٳ قځا٥ٹ ٔٳ، ؾځكځا ٖٵ ٛٳ ِٴ ايڃ ٘ٴ ؾٹٞ قڂًڂٛبٹهڂ ٔٻ ايًَّ ٝٳكڃرٹؾځ ٚٳيځ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ٗٳابٳ١ځ  ُٳ ِٴ ايڃ ٚٿنڂ ٍٳ ؾٴدٴِٚز عٳدٴ ٜٳا زٳضٴٛ ٌٷ:  ٍٳ قځا٥ٹ ٔٳ، ؾځكځا ٖٵ ٛٳ ِٴ ايڃ ٘ٴ ؾٹٞ قڂًڂٛبٹهڂ ٔٻ ايًَّ ٝٳكڃرٹؾځ ٚٳيځ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ٗٳابٳ١ځ  ُٳ ِٴ ايڃ ٚٿنڂ ؾٴدٴِٚز عٳدٴ

ٚٳنځسٳا ٝٳا  ْٵ ٍٳ: حٴبټ ايدټ ٔٴ؟ قځا ٖٵ ٛٳ َٳا ايڃ ٚٳ ٘ٹ  ًَّ ٚٳنځسٳااي ٝٳا  ْٵ ٍٳ: حٴبټ ايدټ ٔٴ؟ قځا ٖٵ ٛٳ َٳا ايڃ ٚٳ ٘ٹ  ًَّ ٛٵتٹ اي ُٳ ٝٳ١ڂ ايڃ ٛٵتٹ ٖٹ ُٳ ٝٳ١ڂ ايڃ {{ٖٹ
ٙٙ

  

من   مر  ُر د أف  سسنزؼ البًتوؿ، ومن   مر  ُر د أف  بسلو احملاصيل الزراعية، ووػَتل، 
  واؼب   أهن   ر دوف أف أيكلوان:                             (ٖٚ آؿ عمراف: 

شػػػإف هباطنػػػه اػبيانػػػة لػػػنعل  علػػػ  اليقػػػُت أف أي كػػػاشٍر م مػػػا تهػػػاهر للصػػػداقة واؼبػػػودة، 
 .والعداوة للمؤمنُت كما أن  العز ز اغبكي  

، وريػػي   تبػػارؾ وتعػػاذل عػػن   أصبعػػُت تعريػػوا لإل ػػذاء   أصػػحاب ه ػػرة النػػ  
مكة، ودل  كػر يبػر  ومػاً إال وأي  هع ػ   ؾبػروح، وهع ػ   م ػروب، وهع ػ   رأ ػه ماػقوقة 

لنػ ، وأنػس  تعلمػوف كثػَتاً مػر هػذل القصػص ؼبػر مر الكاشر ر، نهن  اشسدوا   إ ذاء ه ػرة ا
 مر رعاٍؿ ونساٍء مر اؼبؤمنُت واؼبؤمنات. تعذهوا     

شكاف هع    عندل وػَتة، وعنػدل ضبػاس، وال  نهػر إذل العػدد، نف   مػال كلػه مػدد، 
مثػػل  ػػيدان عمػػر عنػػدما ه ػػرت اؽب ػػرة، كل ػػ  هػػاعروا ُن يػػة هػػىت ال يبػػنع   الك ػػار، لكػػر 

ان عمػػػر وعػػػد أرهعػػػُت رعػػػالً مػػػر اؼبسس ػػػع ُت  ر ػػػدوف اؽب ػػػرة، شقػػػاؿ ؽبػػػ : انسهػػػروا وأان  ػػػيد
                                                           

 نهطنن أثٍ  او  ومظند أحمد عن صىثبا رضٍ هللا ع 6
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أضبيك ، و  اليػـو الػذي  ػي اعر شيػه، و  الن ػار ذهػ  إذل الكعبػة، والك ػار كػانوا عالسػُت 
مو هع   ، وأمسس هسي ه وُرؿبه ومعه   امه، وقاؿ ؽب : مي معاػر قػر ر مػر أراد أف تثكلػه 

زوعسػػه، أو  سيػػس  أوالدل شليسبعػػٍت نلػػف هػػذا الػػوادي، شلػػ   ُقػػ  لػػه أهػػد، لل يبػػة أمػػه، أو تُرمَّػػل 
الػػيت ألقاهػػػا عليػػػه مػػر  قػػػل للاػػػيء كػػر شيكػػػوف، هػػػذل اؽبيبػػة ععلسػػػه ال ىبػػػاؼ مػػن   مػػػو كثػػػرة 

 عدده ، ونرج وأنذ انرهعُت رعاًل معه وهاعر هب  ع اراً هناراً.
اذا نسػػػكت علػػػى هػػػذا الػػػذؿ   هػػػؤالء القػػػـو كسػػػيدان عمػػػر  قولػػػوف: مي ر ػػػوؿ   ؼبػػػ

، ش يػػػا هنػػػا كبػػػارهب  وننس ػػػي مػػػر أمػػػره ، لكػػػر    علَّمنػػػا  نسػػػسايو أف كبػػػارب هػػػؤالء القػػػـو
السػػدرج   انمػػور، وال هػػػد مػػر النهػػر إذل ان ػػػباب، واننػػذ لن ػػباب الػػػيت ععل ػػا مسػػػب  

ة، ويػػعاؼ، ان ػػباب ت عػػل   هػػذل اغبيػػاة الػػدنيا، وكػػاف اؼبسػػلموف ال  زالػػوف ؾبموعػػة صػػلَت 
 وليا مع    الح، شكيف وبارهوف    ش نا  لقوف أب د      الس ُلكة.

  اإلرٌ ثبنمزبلاإلرٌ ثبنمزبل
، وات ق مو اننصار وكانوا   مػٌت، وعلسػوا معػه وات قػوا علػى أف إذل أف عاء الن  

  اعر إذل اؼبد نة ووبمػول، وكػاف هػذا الكػالـ   ال  ػر أو قبػل ال  ػر هقليػل، والنػ  كػاف قػد 
مع ػػػ  أف ىبرعػػػوا ُن يػػػة، وأف هبسمعػػػوا   مكػػػاف اظبػػػه العقبػػػة،   هيعػػػة العقبػػػة، وهعػػػد أف ات ػػػق 

انس ػػػػى اننصػػػػار مػػػػر البيعػػػػة قػػػػالوا: مي ر ػػػػوؿ   إف شػػػػلت نرعنػػػػا هسػػػػيوشنا علػػػػى أهػػػػل مػػػػٌت 
 شحصدانه  صبيعػاً، لكػر النػ  قػاؿ: ال، نف   علَّمػه السػدرج، شقبػل أف أهػارب مػاذا أشعػل  

                                               (ٙٓ انهػػػروا للقػػػوة اؼبنا ػػػبة  انن ػػاؿ
للعصػػػػر وللزمػػػػاف، وع زوهػػػػا، وهػػػػذا تػػػػدهَت   للمػػػػؤمنُت   كػػػػل زمػػػػاف ومكػػػػاف، ووػػػػَت ذلػػػػس 

  شيكوف:                             (ٜٔ٘ البقرة. 
 :صَّر اؼبسلموف وتدرهوا وكثروا، عاءه  الذف مر   وعندما رب

               : 
هذا الذف عاء كما قاؿ رواة انهاد ث هعد أف هناه    أكثر مر  بعُت مرة  البػوف 

ز ر هسػػػػاله   شي ػػػػا الذف للقسػػػػاؿ، إذل أف وعػػػػدوا أهنػػػػ  ا ػػػػسكملوا اُنهبػػػػة وأصػػػػبحوا عػػػػاه
      ؽبػ    القسػاؿ ووعػده  أنػه  نصػره :  وعاهز ر معنػوميً وأقػوميء هػدنيا، شػأذف   

       .   مر الذ ر  ينصره    أي زماف ومكاف 
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  سوشزخ اننظشسوشزخ اننظش
ي وويػػو رهنػػا  ػػبحانه الصػػ ات اؼبؤهلػػة للنصػػر، شروشػػسة النصػػر ؼبػػر أراد النصػػر   أ
ع اد، إف كاف   ع اد انعداء احملػارهُت، أو   ع ػاد اؼبنػاشقُت واؼبػرع ُت   الػدانل، أو   
 ع اد الن ا للوصوؿ إذل شس   ، وش ل  ، وإكراـ   عل   ُعالل، وكل هذا ع اد.

 أوؽبا: ال هد مر الذف، شال   عل العبد اؼبؤمر شيلاً إال إذٍف مر  ، أو مػر هبيػ   
ومصػػا ال، أو مػػر ورلِّ انمػػر إذا كػػاف ع ػػاداً نعػػداٍء نػػارعُت، أو مػػر شػػيٍ  ومػػريب إذا كػػاف 

 اعب اد للن ا .. شال هد مر الذف، وهدوف الذف ال  س  اعب اد وال  سحقق اؼبراد.
        ::  

 ااه    الذف عٍت أع َأِذَف لِلَِّذ َر  ُػَقاتَػُلوَف  و  قراءة أنرى:   
       : 

إذاً ال هد أف  سحقػق النسػاف قبػل البػدء   أي معركػة أنػه وػَت معسػد، ووػَت لٍغ، ووػَت 
   القػػرآف هقسػػاؿ البلػػاة الػػذ ر هػػدأوا للعػػدواف لنػػواهن  اؼبػػؤمنُت: آ ، ولػػذلس أمػػران   

                                                                         
                                     (ٜ أي هىت ترعو إذل أمر  . اغب رات 

، أو ، أو مػػر والة انمػػور، أو مػػر ر ػػوله شمػػا داـ النسػػاف أنػػذ الذف مػػر   
مػػر شػػيخه   ع ػػادل لن سػػه، وربقػػق أبنػػه وػػَت لٍغ وال مسعػػدِّي وا سعصػػ  لهلل، شلػػيعل  علػػ  

 :             اليقُت: 
 ال هد أف  نصرل   إف شاء   رب العاؼبُت.

صػروف وهذا كاف مسحقق مو أصحاب ه رة الن  هىت دانت ؽب  ال  ػة كل ػا، كػانوا  ُن
للرعػ ، والرعػ   ػػالٌح ال يبلكػه إال اؼبػػؤمر اؼبسصػل لهلل، ال أمر كػػا وال رو ػيا وال أي دولػػة 
 مػػػػػػػػػػػػر دوؿ انرض تسػػػػػػػػػػػػسايو أف تصػػػػػػػػػػػػنو  ػػػػػػػػػػػػالح الُرعػػػػػػػػػػػػ  ننػػػػػػػػػػػػه ُ صػػػػػػػػػػػػي  القلػػػػػػػػػػػػ : 

                      (ٕٙ ليا   البيوت ولكر  صي  القل  للرع . انهزاب 
سعصموا لهلل، وا سعانوا لهلل، شإف    ؤ ده ، وأوؿ ما  ؤ ده  هه هو شاؼبؤمنوف إذا ا 
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  الح الُرع  الذي  ُلقيه   قلوب انعداء:
ـ،  ٖٜٚٔوكبػػر واغبمػػد هلل شػػ دان ذاؾ   عصػػران   هػػرب العاشػػر مػػر رم ػػاف  ػػنة 
ا  قُػذؼ   كاف عندما  قوؿ اعبندي:   أك ، كاف الي ودي ُ صػيبه هلػو وشػزع وُ َسػلِّ ، ؼبػاذ

قلػػوهب  الرعػػ ، هػػىت وصػػل انمػػر إذل أف الايػػار ر الي ػػود كػػانوا ىبػػاشوف الصػػعود للاػػا رات، 
شكػػانوا  رهاػػوهن  جبنز ػػر، واعبنز ػػر لػػه ق ػػل وم سػػاح، وهبعلػػوف اؼب سػػاح   أ ػػد    ولػػيا    ػػد 

 الايار ليخرج م اراً، كل هذا نوشاً مر اؼبؤمنُت، نف مع    الح الُرع .
شوف أف ه ػرة النػ  نصػرل     واقعػة انهػزاب للػر  ، ر ػٍ  صرصػر عاتيػة وأنس  تعر 
 ، ... خرها علي     

ولػذلس شيمػا ورد   لب اؼبالهػ ، وهػذل اؼبالهػ  هػي أنبػار آنػر الزمػاف الػيت هكاهػا 
، هػػُتَّ أف القػػـو الُعسػػاة ه ػػرة النػػ  نصػػحاهه واؼبوعػػودة   آنػػر كسػػاب ) ػػنر أيب داود  

ُت اللادر ر  ي لكوف هبذل ان ػلحة الرلنيػة، شسُيسػلِّط   علػي   انعاصػَت والػزالزؿ، الهاؼب
  وهي القادمة إف شاء  ، وال هد من ا:                   (ٖ.   الن 
 وماذا   علوف   هذل انمور  

ودل نسػساو  هىت ولو اكسا وها شلػر  سػسايعوا دشع ػا ، وقػد نػزؿ عنػدان هعػحل السػيوؿ
 عمل أي شيء مع ا، ولو ا سمرت شماذا كنا ن عل   .

الػيت  لكر هؤالء  يُ  م مر هذا احمليط وهذا احمليط ر ٌ  شد دة اؼبراس وهي انعاصَت
 ذبػػرؼ أمام ػػا الاػػ ر وتقلعػػه مػػر انرض وتاػػَتل   ال  ػػاء وكػػذلس ُتاػػَتِّ الباػػر وربمػػل كػػل

عاصػػَت مػػر شػػد ا  ػػس لس هػػؤالء القػػـو الهػػاؼبُت، مػػو هػػذل انهػذل انشػػياء وتلقي ػػا مػػرًة اثنيػػة 
 .الزالزؿ اليت  سخرؽ انرض وتبُت ؽب  قدرة مر  قوؿ للايء كر شيكوف 

                          : 
نواننػػػا السػػػور ُت وهػػػذا كمػػػا هػػػدث   عصػػػر ر ػػػوؿ  ،  ػػػيحدث   هػػػذل انميـ، إ
رهنػا   قولػوف:ف و الذ ر أصبحوا مارد ر   البالد، هؤالء اؼبساكُت ؼباذا نرعوا  نهنػ  مسػلم

 ، هػػل هنػػاؾ ماػػرد ر   العػػادل وػػَت اؼبسػػلمُت   مػػن   مػػر تاػػرَّد مػػر الصػػوماؿ، ومػػن   مػػر 
انرض، السػػوداف، ومػػن   مػػر ليبيػػا، ومػػن   مػػر العػػراؽ، ومػػن   مػػر  ػػورمي، داروا علػػى هقػػاع 
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 ؼباذا 
 نهن   قولوف: رهنا  .

ولنعل  عل  اليقُت أف هؤالء ال   مروف لإل الـ وأهله إال كل شر، شم مػا  س ملػوف، 
:  وم ما  ِعِدوف، وم ما  قولوف، لكر   كما قلنا أف   هُتَّ

                 : 
ة، ونػػوَّاف  عػػٍت ليسػػت نيانػػة واهػػدة، ولكػػر كثػػَت شكػػل ك ػػور ال هػػد وأف تسػػبقه اػبيانػػ

 .اػبيانة، ؼبر  للمسلمُت الذ ر  قولوف: رهنا   
 لكر كما قاؿ  :

                                                         (ٛ الصػػػػػػػف 
  وؼبػػػاذا مي رب اغبػػػرب                                          (ٕٔٗ آؿ عمػػػراف  

 كػػاف مػػر السػػ ل أف  نػػزؿ أ ػػلحسه هػػدوف هػػرب، ولكػػر كيػػف كنػػا  ػػنأنذ هػػذل الػػدرعات 
                                          (ٕٔٗ هػػػد ر الػػػذ ر هػػػ  ، ا اآؿ عمػػراف

  اؼبيػػػػداف، والصػػػػاهر ر الػػػػذ ر هػػػػ  كبػػػػر، وكبػػػػر الػػػػذ ر نسعػػػػرَّض لل ػػػػ  والكػػػػوارث واؼبقاطعػػػػة 
القسصاد ة، كما هد ت غب رة الن  هػو وقومػه   شػع  هػٍت هاشػ ، ون ػا انمػر  ُعػاد مػرًة 

 اثنية مر عد د ولكر على أو و على اؼبسلمُت.
 ؤالء، ولػػػوال اعب ػػػاد كمػػػا قػػػاؿ  :شالهػػػد مػػػر اعب ػػػاد لكػػػي  عػػػرؼ هػػػؤالء، و عػػػرؼ هػػػ

                          
 والصوامو هي اند رة اليت تكوف   أماكر عالية   الصحراء وعلى رءوس اعبباؿ.

ف نف إنواننػػػا اؼبسػػػيحيُت ؽبػػػ  مكػػػاان ،ةسػػػيالكنالكنػػػا ا وهػػػى صبػػػو هيعػػػة أى والِبيَػػػو 
للعبػػادة، الػػد ر وهػػو للرهبػػاف اؼبس ػػروُت الػػذ ر ترهبنػػوا، وشػػرط مػػر  ػػذه  شيػػه أف ال  سػػزوج، 

 أة، والكنا ا وهي للناس العاد ُت.و س رغ لااعة   إف كاف رعاًل أو امر 
اكر وهػػي انمػػللابػػو لنػػا واؼبسػػاعد هػػي أمػػاكر العبػػادة اػباصػػة للي ػػود، والصػػلوات 

 اػباصة لؼبؤمنُت واؼبسلمُت.



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح احلح41:38(                           رفغري اَِبد ) 311 )                                               :ؤهم َظش اهلل           11

             : 
هػػذل انمػػاكر كل ػػا  ُػػذكر شي ػػا ا ػػ    كثػػَتاً، شلػػوال اعب ػػاد، ولػػوال ا ػػسعدادان، ولػػوال 
قوتنػػػا، ؽبػػػدموا هػػػذل انشػػػياء، شػػػأه  شػػػيء عنػػػده  أف   ػػػدموها، نهنػػػ  وبػػػارهوف   ور ػػػوله، 

   أي زماف ومكاف.ووبارهوف د ر   
للصوامو والِبَيو ودل أي  لؼبسػاعد لًتتيػ  الزمػاف، أو نف انش ػلية عنػد  وهدأ   

    الًتتي  حبس  اؼبقاـ، شيكوف الًتتي  ارنر للمساعد اليت هي انعلى شػأانً عنػد  
  . 

  لبفذح اننظشلبفذح اننظش
 على ن سه: وأتى لنا هقاعدة النصر ؼبر أراد أف  نسصر على وَتل أو

           : 
 وكيف  نصرل 

  و  ار ة اننرى:                    (ٚ    شكيف ننصرل 
وهػػػل معػػػه هػػػرب  ننصػػػرل   د نػػػه و  شػػػرعه للقيػػػاـ أبوامػػػرل، واالهسعػػػاد عػػػر نواهيػػػه، 

شيمػػا عػػاءان هػػه مػػر عنػػد  ، واتبػػاع ر ػػوؿ   وإقامػػة هػػدود   الػػيت طالبنػػا هبػػا   كسػػاب  
  ، ش ذا هو نصر  .

أف نكػػوف ُهػػداًة م ػػد ُت، مػػوشقُت لااعػػة ....  كيػػف ننصػػر   ونز ػػد انمػػر إ  ػػاهاً ..
، هػػذا     كػػل وقػػٍت وهػػُت، علػػى اؼبػػن   الػػذي رظبػػه القػػرآف، وكػػاف عليػػه النػػ  العػػدانف 

شمػػا دمنػػا كبػػاشا علػػى طاعػػة  ، وننس ػػي عػػر نػػواهي ....   هػػو النصػػر الػػذي طلبػػه منػػا هلل 
  ، ونساهو ر وؿ   شال هد أف  نصران   عل   ُعالل:

           : 
ال ننػاؿ يػيماً ...، وهبعلنػا أعػّزِة علػى الػدواـ .... ، و اػملنا هعزتػه.....  يُمدَّان هقوتػه

 انـ.وال هواانً وال ُذاًل هُت ان
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  ثشَبيح اننظشثشَبيح اننظش
 هؤالء القـو الذ ر  البوف نصر   ال هد أف  كوف مع   الص ات اليت ويح ا  :

                        
       : 

 انم  النصر الؽبي كامل وشامل:شال هد مر هر 
شمػػر أراد النصػػر شعليػػه أف  راعػػو هػػذا الػػ انم ، شيقػػي  الصػػالة، ووبػػاشا علػػى إنػػراج 

لل قػػراء نهنػػا هق ػػ ، وأيمػػر ن سػػه لؼبعػػروؼ،   أيمػػر مػػر هولػػه  الزكػػاة الػػيت شريػػ ا   
ب، ننػػه ال والقر ػػ  منػػه، و ن ػػى ن سػػه عػػر اؼبنكػػر، و ن ػػى مػػر هولػػه، و ن ػػى انقػػرب شػػانقر 

 سسايو انمر لؼبعروؼ أو  ن ى عر اؼبنكر وهو ال   عػل اؼبعػروؼ و نس ػي عػر اؼبنكػر، وكبػر 
 وأريال: نعرؼ الكالـ اؼبنسوب لإلماـ عليٍّ 

  َااااااب أَهااااااب الزجاااااا  المعلاااااا  هُااااااز َااااااب أَهااااااب الزجاااااا  المعلاااااا  هُااااااز 

  

   ااااااااا   لن ظاااااااااك كااااااااابا  ا الزعلاااااااااُ  ااااااااا   لن ظاااااااااك كااااااااابا  ا الزعلاااااااااُ 

  الونبالونب  رصس الدواع لذٌ الظمب  و ٌرصس الدواع لذٌ الظمب  و ٌ  

  

ااااااات ثاااااااه وأناااااااذ طااااااامُ  ااااااات ثاااااااه وأناااااااذ طااااااامُ كُماااااااب َصم    كُماااااااب َصم 

  ثن ظاااااك فبنههاااااب عااااان هُهااااابثن ظاااااك فبنههاااااب عااااان هُهاااااب  اثااااادأاثااااادأ  

  

  فاااااا  ا انزهااااااذ عنااااااه فبنااااااذ حكااااااُ فاااااا  ا انزهااااااذ عنااااااه فبنااااااذ حكااااااُ 

  فهنااااب  َُظاااامع مااااب رمااااىر وَُشااااز ًفهنااااب  َُظاااامع مااااب رمااااىر وَُشااااز ً  

  

  ثااااااااابلمىر مناااااااااك وَن اااااااااع الزعلاااااااااُ ثااااااااابلمىر مناااااااااك وَن اااااااااع الزعلاااااااااُ 

    رناااااه عااااان ُالااااا   ورااااابرٍ مضلاااااه  رناااااه عااااان ُالااااا   ورااااابرٍ مضلاااااه  

  

  عاااااااابر  علُااااااااك   ا فعلااااااااذ عظااااااااُ عاااااااابر  علُااااااااك   ا فعلااااااااذ عظااااااااُ 

، والعاقبػػة   كػػػل انمػػػور هػػذا اؼببػػػدأ ال ػػالمي الػػػذي  ػػػقال ؽبػػ   ػػػيدان ر ػػػوؿ     
  قوؿ للايء كر شيكوف ...الهاهرة والباطنة ؼبر 

        . 
 أف  عيننا على نصران على أن سنا، وعلى ع ادها .... نسأؿ   

وأف  ُعيننػػا علػػى هلػػوغ اؼبػػراد، وأف هبعلنػػا مػػر أهػػل ُودل نػػاهراً ولطنػػاً، ومػػر أهػػل شسحػػه 
 وقرهه، ومر أهل معية هبيبه ومصا ال
 على آله وصحبه و لَّ وصلى   على  يدان   و 
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  يإدثخ اهلليإدثخ اهلل
  قوؿ لنا أصبعُت: ما دتنا اليـو مر كساب  ، واغببي  

ِٵ   }} َٳا اضٵتٳڀځعٵتٴ ٘ٹ  َٳأڃدٴبٳتٹ ٔٵ  َٹ ٘ٹ ؾځاقڃبٳًڂٛا  َٳأڃدٴبٳ١ڂ ايَّ ٕٳ  ٖٳرٳا ايڃكڂسٵآ ٕٻ  ِٵ ِإ َٳا اضٵتٳڀځعٵتٴ ٘ٹ  َٳأڃدٴبٳتٹ ٔٵ  َٹ ٘ٹ ؾځاقڃبٳًڂٛا  َٳأڃدٴبٳ١ڂ ايَّ ٕٳ  ٖٳرٳا ايڃكڂسٵآ ٕٻ  {{ِإ
ٕٕ

  

ننا ككل من ا للقل  واعبناف والروح والسرِّ واغبقا ق الرلنية اليت ال تراها العيناف، ولك
 شيه اغبقا ق الؽبية اليت هي  رم الُرقيِّ والرتقاء عبميو أهل اػبصوصية.

 :ولو تدهران   كل آ ة مر كساب   لك سنا
ل ػا مػر هعػد العاػاء كػاف  قاػو الليلػة ك  ، شإف اغببيػ  آ ٌة واهدة مر كساب   

إذل مالو ال  ر   آ ة واهدٍة  ُكررها وال  س اوزهػا إذل وَتهػا تلػُذذاً هبػا، وماػاهدة ؼبػا نصَّػه 
    هػػػه مػػػر ال  ػػػا ل والش ػػػاؿ   آمي ػػػا، وشػػػعاع النػػػور الػػػذي ىبػػػرج مػػػر القػػػرآف هبعػػػل

و ليػ  عػر  النسػاف عنػد تػالوة القػرآف كمػا أمػر الػرضبر كالنسػاف الػذي  ليػ  عػر انكػواف
 .الوعداف إنالاالً دبكوف انكواف 

ِٵ   }} َٳا اضٵتٳڀځعٵتٴ ٘ٹ  َٳأڃدٴبٳتٹ ٔٵ  َٹ ٘ٹ ؾځاقڃبٳًڂٛا  َٳأڃدٴبٳ١ڂ ايَّ ٕٳ  ٖٳرٳا ايڃكڂسٵآ ٕٻ  ِٵ ِإ َٳا اضٵتٳڀځعٵتٴ ٘ٹ  َٳأڃدٴبٳتٹ ٔٵ  َٹ ٘ٹ ؾځاقڃبٳًڂٛا  َٳأڃدٴبٳ١ڂ ايَّ ٕٳ  ٖٳرٳا ايڃكڂسٵآ ٕٻ  {{ِإ
ٖٖ

  

واؼبأدهة  عٍت الوليمة، وكبػر ككػل كػل  ػوـٍ مػرتُت أو  ال ػة لػُناع  اعبسػد، و سػسايو أف 
 : سحرَّؾ و ذه  وأي 
اعػػ  القلػػ  ليسػػسايو أف  سػػيار علػػى هػػذل اؼبملكػػة، و ُ ػػيمر علي ػػا لكػػر ال هػػد أف نُ 

للنورانيػػة، وهبعػػل اعبسػػ   عػػير ل ػػسمرار ربػػت نػػالؿ الاػػر عة الؽبيػػة، أو  رتقػػي هػػه شي علػػه 
 دوماً  سمسَّو لعبماالت احملمد ة، شيعير اغبقا ق ناهرة ووَت ن ية.

                                                           
 ـٕٙٔٓ/ٔٔ/ٚهػ ٖٛٗٔمر ص ر  ٚ اهة الاي  هسر الدح  –انقصر  ٔ
 اغباك    اؼبسسدرؾ والبي قي عر عبد   هر مسعود هنع هللا يضر ٕ
 اغباك    اؼبسسدرؾ والبي قي عر عبد   هر مسعود هنع هللا يضر ٖ
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  انىخجخ انمشآَُخانىخجخ انمشآَُخ
كػػل  ػػـو مػػر كسػػاب  ، قػػاؿ   ذلػػس  ػػيدان شػػال هػػد للمػػؤمر أف  كػػوف لػػه ولػػو وعبػػة  

 :ر وؿ   
ٔٳ ايڃكځاْٹتٹنيٳ،   }} َٹ ٜٳ١ٺ نڂتٹبٳ  ُٹا٥ٳ١ٹ آ ّٳ بٹ ٔٵ قځا َٳ ٚٳ ٔٳ ايڃػٳاؾٹًٹنيٳ،  َٹ ٜٴهڃتٳبٵ  ِٵ  ٜٳاتٺ يځ ّٳ بٹعٳػٵِس آ ٔٵ قځا ٔٳ ايڃكځاْٹتٹنيٳ، َٳ َٹ ٜٳ١ٺ نڂتٹبٳ  ُٹا٥ٳ١ٹ آ ّٳ بٹ ٔٵ قځا َٳ ٚٳ ٔٳ ايڃػٳاؾٹًٹنيٳ،  َٹ ٜٴهڃتٳبٵ  ِٵ  ٜٳاتٺ يځ ّٳ بٹعٳػٵِس آ ٔٵ قځا َٳ

ٔٳ  ٓٵڀٹِسٜ ُٴكځ ٔٳ ايڃ َٹ ٜٳ١ٺ نڂتٹبٳ  ـٹ آ ّٳ بٹأځيڃ ٔٵ قځا َٳ ٔٳ ٚٳ ٓٵڀٹِسٜ ُٴكځ ٔٳ ايڃ َٹ ٜٳ١ٺ نڂتٹبٳ  ـٹ آ ّٳ بٹأځيڃ ٔٵ قځا َٳ {{ٚٳ
ٗٗ

  

اؼبقنار ر  عٍت تكوف هسناته وقرلته للقناار عنػد مػر  قػوؿ والقانسُت  عٍت الاا عُت، و 
 للايء كر شيكوف.

ولػػذلس ال هػػد لإلنسػػاف أف ال  قػػل عػػر عاػػر آميت  سلوهػػا هلل   كػػل  ػػـو هسػػدهمر وسبعػػر 
، وهػذا مػن    ػيدان ر ػوؿ   وصػحبه الكػراـ، والصػاغبُت وتلذذ دبناعػاة ه ػرة الػرضبر 
 نرض ومر علي ا.ا مر هعده  إذل أف  رث   

  احلُبح يف يمبو انقنذَخاحلُبح يف يمبو انقنذَخ
شػػارميت الػػيت معنػػا تُبػػُت معػػًٌت ع يػػ  وور ػػ ، كبػػر نعلػػ  أف مػػر هُباهػػد    ػػبيل   

  و ُقسل  كوف له عند   ما ال  ُعد وال وُبد مر انعر والثواب:                       
انيػػة إؽبيػػة رلنيػػة، واتيػػه انرزاؽ الؽبيػػة اؼبنا ػػبة غبالسػػه علػػى  كػػوف هيَّػػاً هيػػاًة نور  آؿ عمػػراف ٜٙٔ)

 الدواـ.
   عػػٍت دل  ُقػػل أهيػػاء وشقػػط، ولكػػر قػػاؿ:            ،وهػػي درعػػة   مقػػاـ العند ػػة
  وهػػػي مػػػر أعلػػػى الػػػدرعات، ومػػػاذا   علػػػوف            ومػػػاذا  ُرزقػػػوف واعبسػػػ  قػػػد مػػػات

نرواح، شَُتزقػػػػوف شسحػػػػاً رلنيػػػػاً، ونػػػػوراً قد ػػػػياً، وماػػػػاهدات  رزقػػػػوف مػػػػا  نا ػػػػ  القلػػػػوب وا
ومكاش ات ومؤانسات وـباطبات، وهذل أشياٌء ال  سسايو أهٌد أف  سحدَّث عن ا للعبػارات، 

 وإمبا كما قاؿ أهل اؼبعرشة: ))ُذؽ تعرؼ  .
  قالوا: مي ر وؿ   قػد علمنػا مػا أعػدَّ   اؼبؤمنوف الذ ر كانوا هوؿ ر وؿ   

للا يد الػذي  قاتػل    ػبيل  ، وكبػر نقاتػل معػس ولكننػا كمػا كبػر، دل اتنػا يػرهٌة هسػيف، 
                                                           

  نر أيب داود واهر نزيبة عر عبد   هر عمرو ريي   عن ما ٗ
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وال طعنػػػٌة هػػػُرم ، وال رُميػػػة هسػػػ  ، وال زلنػػػا أهيػػػاء، شمػػػا ذنبنػػػا وقػػػد كنػػػا نر ػػػد هػػػذا ال  ػػػل   
 وأنزؿ هذل ارميت: شس  َّل اؼبس  ل 

                     : 
 أرأ س  الشارة 

 أو مات اؼبوتة الابيعية: ... مر قُسل
           : 

 الذي قاتل وقُسل، والذي قاتل وأقبال  ، ا سومي   انعر عند   عل   عالل.

  انشصق احلغٍانشصق احلغٍ
  ::         َتزق     رزقاً قاؿ شيه: 

 وهل هناؾ رزٌؽ هسر ورزٌؽ وَت هسر 
 .هو الذي نصَّ هه   انتقياء واننقياء واؼبؤمنُت: نع ، شالرزؽ اغبسر 

ف والكػػػل، وهػػػي انرزاؽ وف والكػػػاشرو والػػػرزؽ العػػػادي هػػػو الػػػذي  سػػػسوي شيػػػه اؼبسػػػلم
ردبػا  كػوف اغبسية كانكل والارب واننعاـ وكل هذل النع  الهاهرة شالكل  سسوي شي ا، هػل 

مػر هكمسػه   ػيِّق علػى عبػدل اؼبػؤمر  الكاشر أكػ  شي ػا ههَّػاً وأوشػر شي ػا نصػيباً، نف   
 على الدواـ. الدنيا لياسدَّ رعوعه إليه، هىت  هل مو   

           : 
عػػي    اعبنػػة، مػػر الػػرزؽ اغبسػػر للنسػػبة للم اهػػد ر    ػػبيل    ػػيكوف   دار الن

 :نع    اليت ال تُعد وال رُبد، واليت  قوؿ شي ا  يدان ر وؿ   
ُٳا٤ٹ   }} ٔٳ ايطٻ ٝٵ ُٳا بٳ ِٔ نځ ٝٵ ٌٿ دٳزٳدٳتٳ ٔٳ نڂ ٝٵ َٹا٥ٳ١ځ دٳزٳدٳ١ٺ، بٳ ٘ٹ  ٔٳ ؾٹٞ ضٳبٹًٝٹ ٖٹدٹٜ ُٴذٳا ًڃ ٘ٳ أځعٳدٻ يٹ ٕٻ ايًَّ ُٳا٤ٹ ِإ ٔٳ ايطٻ ٝٵ ُٳا بٳ ِٔ نځ ٝٵ ٌٿ دٳزٳدٳتٳ ٔٳ نڂ ٝٵ َٹا٥ٳ١ځ دٳزٳدٳ١ٺ، بٳ ٘ٹ  ٔٳ ؾٹٞ ضٳبٹًٝٹ ٖٹدٹٜ ُٴذٳا ًڃ ٘ٳ أځعٳدٻ يٹ ٕٻ ايًَّ ِإ

{{ٚٳا٭ځزٵِض ٚٳا٭ځزٵِض 
٘٘

  

                                                           
 هنع هللا يضرالا ان عر أيب مالس انشعري  مع   ٘
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  اذلدشح ادلقنىَخاذلدشح ادلقنىَخ
 ة نهل اال سنارة:ذ مر ار ة إشار وكن
إشػػارة ال تُللػػي اؼبعػػٌت الهػػاهر الػػذي ذكػػرانل، لكػػر هػػذل الشػػارة ؼبػػر أراد أف  سػػلس  

 ػػػبيل الصػػػاغبُت، و ػػػن   علػػػى مػػػن   انكػػػاهر مػػػر العػػػارشُت، شػػػال هػػػد أف تكػػػوف لػػػه إشػػػارة   
العبػػػارات القرآنيػػػة، ولكػػػر شػػػرط ا أف ال  ُللػػػي اؼبعػػػٌت الهػػػاهر نننػػػا كلنػػػا ال هػػػد أف نسمسَّػػػس 

، والبػػاطر رل أان لكػػي أعلُػػوا وأرتقػػي وأصػػل إذل مقامػػات اؼبقػػرهُت، للهػػاهر ننػػه شػػرع   
ها أصبعُت. نسأؿ     أف  ُبللنا إميِّ
             : 

هناؾ ه ػرة هسػيِّة  نسقػل النسػاف لعبسػ  مػر مكػاٍف إذل مكػاف، وهنػاؾ ه ػرة معنو ػة 
، مػػر الػػذي   ػػاعر  ق العاليػػة الػػيت   النسػػاف إذل ملكػػوت ه ػػرة الػػرضبر تنسقػػل اغبقػػا 

، و سسحيل أف أي  ال س  مػر وػَت الن ا والقل  والروح طالبُت ال سوح مر ال ساح العلي  
 ه رة، شال هد لإلنساف أف   اعر.
   يدان إهراهي   قوؿ:                          (ٜٜ وكيف  ذه  هلل  هػل  الصػاشات

هػػو   مكػػاف هػػػىت  ُ ػػاعر إليػػه  ال مكػػػاف وال زمػػاف وال هياػػة وال إمكػػػاف، وإمبػػا   ػػاعر مػػػر 
 غببيبه ومصا ال والصاغبُت مر انانـ. ن سه إذل هيث مويو الكراـ الذي ععله   

  إشبساد لبة لىعنيإشبساد لبة لىعني
أف   كػاف    - هاشا هلل -و يدان ر وؿ   راح قاب قو ُت أو أدىن، وليا معنال 

هػػذا اؼبكػػاف، شسػػيدان ر ػػوؿ   قرهػػه مػػر ه ػػرة   وهػػو علػػى الػػًتاب كقرهػػه مػػر   وهػػو   
مػا مػاَّ  ما ماَّ الًتاب وال هسَّه وال عسَّػه، ش ػو  قاب قو ُت أو أدىن، شكما أف   

عػػػرش العػػػرش وال هسَّػػػه وال عسَّػػػه، ولػػػيا العػػػرش هػػػو الػػػذي وبملػػػه، هػػػل هػػػو الػػػذي وبمػػػل ال
 ، ما العرش ليحمل الرضبر  بحانه وتعاذل   هقدرته، ووب هه هكالءته 

                                   (ٔٔ الاورى. 
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لكر هو اؼبويو الذي شيه الكراـ اػباص لسيد اننبياء وأمػَت اؼبر ػلُت، شكػل نػ  مػر 
له مويػعاً مػر الكػراـ، لكنػه وننػه شػاق     الُقػرب مػر اننبياء وكل ر وٌؿ مر اؼبر لُت كاف 

نصَّػػه دبويػػٍو ال صػػل إليػػه أهػػٌد  ػػوال هػػىت ولػػو كػػاف مػػر ُكمَّػػل    و  اؼبقػػاـ، شػػإف   
مال كػػة  ، لنعػػرؼ صبيعػػاً أف لػػه نصوصػػية عنػػد مػػوالل، وأف العاػػاءات الػػيت نصَّػػه هبػػا   ال 

 اته عليه.تُعاى نهٍد  وال، صلوات ريب وتسليم
  وحكماااااخ  طااااازاع ال جُااااات  هبصاااااخس وحكماااااخ  طااااازاع ال جُااااات  هبصاااااخس 

  
  لعبلماااااه األعلاااااً ورحماااااخ حن ااااابالعبلماااااه األعلاااااً ورحماااااخ حن ااااابا

  ولاا  َااُك رة العاازع فااىا طاامبًهولاا  َااُك رة العاازع فااىا طاامبًه  
  

  رنااااش   عاااان كُااااس  وعاااان ثز اااابا  رنااااش   عاااان كُااااس  وعاااان ثز اااابا  
  ولكاااااان ص هاااااابر ال ماااااابر أل لااااااهولكاااااان ص هاااااابر ال ماااااابر أل لااااااه  

  
  مااان العااابل  األعلاااً ونُااا  أمااابنٍمااان العااابل  األعلاااً ونُااا  أمااابنٍ

الػػذي   ر ػػد أف يبسِّػػو اؼبال كػػة و ُػػب     هالعسػػه الب يػػة وذاتػػه النورانيػػة، نف هػػذا الالػػ    
، هػػذا الرعػػل ر ػػوؿ لنػػا، وكمػػا سبسَّػػو هػػه النػػا، كػػاف عز ػػز علػػي   وطلبػػول مػػر رب ال  ػػة 

شقيػػل لػػه: مي   شػػرِّؼ هوطػػأ قػػدميس قمػػة السػػماء كمػػا شػػرَّشت هػػه أدمي الباحػػاء، اصػػعد هػػىت 
ُتارِّؼ أهل السماء نف أهػل السػماء  ر ػدوف أف  ساػرشوا حب ػرتس، صػلوات ريب وتسػليماته 

 عليه. 
 ُػرد أف  سػمو   اؼبقػاـ و كػوف مػر أهػل السػُموِّ والرشعػة عنػد  ، شالهػد أف  ػاعر  مر

هقا قػػه إذل ه ػػرات القػػرب الػػيت ذكرهػػا كسػػاب  ، والػػىت ذُكػػرت عػػر أنبيػػاء   ور ػػل  ، 
 :،  قوؿ شي ا الماـ أهو العزا   وأكرم   وأعهم    يدان ر وؿ   

  مناااٍ أطااابفز   مااان كاااىنٍ الااادانٍمناااٍ أطااابفز   مااان كاااىنٍ الااادانٍ
  

  أفاااااز ُد رثاااااٍ   حاااااىر  وولاااااداا  أفاااااز ُد رثاااااٍ   حاااااىر  وولاااااداا  
أ اشر مر ن سي اليت تقيدن واليت سبنعٍت مر الُعلػوم   مقامػات الرقػي والقػرب مػر  ،   

شال هد للن ا والقل  والروح وهذل اغبقا ق أف  اعر إذل موطن ا انصلي، وموطن ا انصػلي 
  انعلى مر النور.هو عادل اؼبلكوت انعلى واعبنة العالية نهنا مر النور والعادل
 شمر   اعر هذل اؽب رة كيف  اوي هذل اؼبساشات  

لػػيا لػػه إال  ػػ ينة اغبػػ ،  ركب ػػا مػػو الُعاػػاؽ، وذبػػري هبػػ  أبمػػر الكػػرمي اػبػػالؽ إذل أف 
  صل إذل مقاـ القرب والسالؽ، هو اغب .
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 يدان ر وؿ عندما كاف   قاب قو ُت أو أدىن وهعػد أف رعػو هكػي نصػحاهه عنػدما 
 السالـ علينا وعلى عباد   الصاغبُت، شقاؿ:قاؿ: 

ٌٻ عٳبٵدٺ يٹَّ  }} ٌٻ عٳبٵدٺ يٹَّأځؾٳابٳتٵ نڂ ٚٳا٭ځأځؾٳابٳتٵ نڂ ُٳا٤ٹ  ٚٳا٭ځ٘ٹ ؾٳايٹٍح ؾٹٞ ايطٻ ُٳا٤ٹ  {{زٵِض زٵِض ٘ٹ ؾٳايٹٍح ؾٹٞ ايطٻ
ٙٙ

  

وورد أنه قاؽبػا ؼبَّػا ظبػو صػوت  ػيدان أيب هكػر شأدنلػه معػه وقػاؿ: السػالـ مػر   علينػا 
 وعلى عباد   الصاغبُت.

ههون   وأهوا   ،  عٍت  ػسكوف الػدنيا   شالذ ر  ي اعروف مر ن و    وش وا   و 
أ ػػد    وليسػػت   قلػػوهب ، نف القلػػوب هػػاشهوا علي ػػا ونصَّصػػوها غب ػػرة عػػالـ الليػػوب، 
وان ػدي وانعسػػاـ ععلوهػا ماػػسللٌة هبػػذل الػنع  الهػػاهرة، وكػػانوا  قولػوف: ))الل ػػ  اععل ػػا   

 أ د نا وال ذبعل ا   قلوهنا  .
مػػر،  عػػٍت ىب ػػف اؼباػػػاول وىُب ػػف الهسمػػاـ، هػػىت  كػػػوف ش ػػذا هػػو اؼبعػػٌت   هػػػذا ان

الهسماـ كله لهلل، وللقباؿ على  ، وللقرب مػر ر ػوؿ  ، وللعمػل هكسػاب  ، شػإف   
   سوالل:                  (ٜٔٙ و  هذل ارانت شإف    انعراؼ  كال   انكواف 

 للكلية. غ ذاته هلل هعنا سه، ننه شرَّ 
 :هؤالء القـو من   مر يبوت وهو على شراشه،  قوؿ شي   

٘ٹ   }} ٝٻتٹ ٓٹ ِٴ بٹ ًځ ٘ٴ أځعٵ ِٔ، ايًَّ ٝٵ ٔٳ ايؿٻؿَّ ٝٵ ٌٍ بٳ ٚٳزٴبٻ قځتٹٝ َٻتٹٞ أځؾٵحٳابٴ ايڃؿڂسٴِؽ،  ٗٳدٳا٤ٹ أڂ ٕٻ أځنڃجٳسٳ غٴ ٘ٹ ِإ ٝٻتٹ ٓٹ ِٴ بٹ ًځ ٘ٴ أځعٵ ِٔ، ايًَّ ٝٵ ٔٳ ايؿٻؿَّ ٝٵ ٌٍ بٳ ٚٳزٴبٻ قځتٹٝ َٻتٹٞ أځؾٵحٳابٴ ايڃؿڂسٴِؽ،  ٗٳدٳا٤ٹ أڂ ٕٻ أځنڃجٳسٳ غٴ {{ِإ
ٚٚ

  

لت البػػػاؿ، ومػػػات ذبػػػاو ف قُسلػػػوا هسػػػيف احملبػػػة؛ ؿببػػػة   شػػػل...   دبػػػاذا قُسػػػل هػػػؤالء 
القلػػػ ، وععلسػػػه ال  ػػػرى إال أنػػػوار مػػػوالل، وال  سػػػمو إال مػػػا  ُػػػذكِّرل لهلل، وال   عػػػل إال شػػػيلاً 

للكليػة مساهعػًة للحبيػ  نػَت ال  ػة صػلوات   سيقر أنه  ُريى هه مػوالل، ننػه ماػلوٌؿ لهلل 
 ريب وتسليماته عليه.
 :  :          هؤالء القـو

ػػه ون سػػه وهػػوال و ػػدنل    مػػر يبُػػت مػػن   هسػػيف احملبػػة، أو مػػر يبػػت للكليػػة عػػر ههِّ
  قػػػػػػػوؿ  :                                                      (ٕٕٔ اننعػػػػػػػاـ 

                                                           
 البخاري ومسل  عر عبد   هر مسعود هنع هللا يضر ٙ
 مسند أضبد عر عبد   هر مسعود هنع هللا يضر ٚ
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 الدنيا. يكوف له رزقاً هسناً وَت أرزاؽ الناس   اغبياة 
 وما هذل انرزاؽ 

أف وبهػػى للقػػرب مػػر هبيػػ    ومصػػا ال، وأف  سملَّػػى قلبػػه دا مػػاً هاػػ ود نػػور وع ػػه 
وصبيل ؿبيَّال، وأف  ؤانسه وُ الط ه و سمو لذ ذ هد ثه وصبيػل نااهػه صػلوات ريب وتسػليماته 

وأف  رزقػػه    اغبكمػػة وشصػػل اػباػػاب، وأف  رزقػػه   علمػػاً وهبيػػاً، عليػػه، وأف  رزقػػه   
 : مقاماً كا ياً؛ مقاـ مر مقامات اؼبكاش ة وأوؽبا الِ را ة النورانية، قاؿ

٘ٹ   }} ًَّ ٓٴِٛز اي ٓٵعڂسٴ بٹ ٜٳ ٘ٴ  ْٻ ِٔ ؾځِإ َٹ ُٴ٪ٵ ٘ٹ اتٻكڂٛا ؾٹسٳاضٳ١ځ ايڃ ٓٴِٛز ايًَّ ٓٵعڂسٴ بٹ ٜٳ ٘ٴ  ْٻ ِٔ ؾځِإ َٹ ُٴ٪ٵ {{اتٻكڂٛا ؾٹسٳاضٳ١ځ ايڃ
ٛٛ

  

رُشقػػػًة مػػر اؼبال كػػػة الكػػراـ  زورونػػػه ووُبػػد    ووُبد ونػػػه، وأينػػا هبػػػ   وأف  رزقػػه   
  وأيتنسػػػوف هػػػه:                                   مػػػاذا ؽبػػػ          لؼب ػػػارع

اؼبسسمر، ليا مرًة واهدة، شلػو قػاؿ: تنػزؿ اؼبال كػة، لكػاف نػزوؽب  مػرًة واهػدة، لكػر "تسنػزَّؿ" 
   عػػػٍت  سكػػػرر النػػػزوؿ ل ػػػسمرار، و سحػػػد وف معػػػه:                                     

          (ٖٓ شصػػػػػػػػلت                   عػػػػػػػػػٍت أنصػػػػػػػػػارك                       
        :وما تر دونػه  ػنأتيك  هػه                             ولػيا هػذا شحسػ

                    (ٖٔ شصلت. 
  وهػػذل اعبز يػػة هػػي الػػيت  ه ػػر شي ػػا كرامػػات الصػػاغبُت والعػػارشُت، ومػػاذا  عػػٍت:      

              عٍت الايء الذي  البػه  ؤ ػدل شيػه مػوالل، والاػيء الػذي  سمنػال وُبققػه لػه 
ه رة  ، إذا يمر لنساٍف أمراً و َّ له مػوالل، شمقػاـ              مقػاـ عػاٍؿ، وػَت مقػاـ

                (ٖ٘ شل   ما  ااءوف أقل   اؼبقاـ. ؽ 
وطبعػػاً هػػ    هػػذا اؼبقػػاـ ال  اػػاءوف إال مػػا  اػػاؤل  ، شػػال  صػػل ؽبػػذا اؼبقػػاـ وتكػػوف 
مايلسه أف  كوف صاه  منص  دنيوي، أو صاه  كنز شاف، أو صػاه  أي أمػٍر مػر أمػور 

 ا الزا  ة، نهن  نرعوا مر الدنيا و عياوف   رهاب  . الدني
 ؤ ػػده  شيػػه  ، و ُع ػػده  عليػػه  -نهنػػ   ػػدعوف اػبلػػق إذل    -ومػػا  البػػول مػػر   
  ، و ُو ِّ ؽب  هه  :

                                                           
 عامو الًتمذي والا ان عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٛ
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             : 
أرزاؽ الػػدنيا ال هػػد ؽبػػا مػػر ان ػػباب،  عّرِشنػػا أف هػػذل انرزاؽ مباشػػرًة هػػدوف أ ػػباب، شػػ

صحي  أهنا ال ت عل إال أبمٍر وإذٍف مر ُمسػب  ان ػباب، لكػر انرزاؽ الؽبيػة مباشػرًة هػدوف 
 أ باب.

كيف  كوف هذا  قد  هر الػبعحل أف انسصػاص   للعػارشُت هسػب  مكاهػدة الليػل   
سساليػػات، أو   أي عمػػٍل مػػر العبػػادات، أو ع ػػاد انعسػػاد   الصػػياـ   انميـ والاػػ ور اؼب

انعماؿ الارعية اليت  قوموف هبػا، لكػر هػذل انعمػاؿ كل ػا مػر  عمػل هبػا لػه أعػرل، واغبسػنة 
 هعار أمثاؽبا إذل  بو ما ة يعف   اعبنة.

لكر النع  اليت ذكرانها ما أعرها  مػا الػذي تعملػه كػي  ُعايػس   علمػاً وهبيػاً إؽباميػًا  
                                            (ٙ٘ وهػػػػذل انمػػػػور كل ػػػػا؛ الؽبػػػػاـ  الك ػػػػف

  والكاػػػػػػػف والقػػػػػػػرب والػػػػػػػود واننػػػػػػػا:                                        
       (ٕٔ اغبد د. 

  عهبسح انمهت عش اخلظىطُخعهبسح انمهت عش اخلظىطُخ
اج إذل شػػيء واهػػٍد شقػط؛ ط ػػارة القلػػ  للكليػة مػػر  ػػوى رب وكيػف نصػػل إلي ػػا  كبسػ

ال  ػػػة، وهػػػذا ع ػػػاد العػػػارشُت وانودد وانقاػػػاب والصػػػاغبُت، شلمػػػاذا كػػػاف  ػػػذه  هع ػػػ   
 لل باؿ  لكي هُبلِّي مرآة القل ، ولكي  ه ر شيه عااءات مر  ُقل للايء كر شيكوف.

ـ انميـ، شلػػه أعػػر ذلػػس، لكػػر ُ صػػلي   الليلػػة ألػػف ركعػػة، شلػػه أعػػر ذلػػس، أو  صػػو 
 و  اعف   ؼبر  ااء.

  لكر هؤالء نصوصيس   كيف انلوها  هبػذل:                        (ٜٛ الاػعراء 
 ولذلس ع اد العارشُت انعه    تا َت القل  للكلية، هىت ال ىبار شيه وَت نالقه ولر ه. 

س د   العبادات، وذات  ػوـٍ كػاف  سويػأ   وأريال كاف هب  يدان عمر هر ال ارض 
انزهر شوعد رعاًل  سويأ وال وُبسر الويوء، شاعًتض عليه هادة، شدشعه الرعل دشعة شوعػد 
ن سػػه   صػػحاري مكػػة، شمكػػث شي ػػا أرهػػو عاػػرة  ػػنة، و   ػػـو مػػر انميـ قػػاؿ لػػه: مي عمػػر 
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، لسح ػػػر وُتصػػلي علػػيَّ صػػػ الة اعبنػػازة، هػػػذا الرعػػل نػػػلَّ تعػػاذل نن  ػػألقى     هػػػذا اليػػـو
 هباهد هىت قاؿ:

  و ا اطااازد لاااٍ فاااٍ طاااىا   را ح  و ا اطااازد لاااٍ فاااٍ طاااىا   را ح  
  

س قواُُذ ثز راٍ س قواُُذ ثز راٍعلً اابيزٌ ن ظاب   علً اابيزٌ ن ظاب
هو الذي هكػ  علػى ن سػه، و قػوؿ: لػو أف شػيلاً ناػر علػى لرل وػَتؾ نَػَ سػاً  ػأهك    

 ، لكػي ال  سػبق إلػيك على ن سي أنٍت مرتدم، ومرتدم  عٍت رعو عر القصد وعر طر ق   
 ال    لؼبعٌت ارنر لكلمة ُمرتدٍّ.

نف هذا كالـ أهل الشارة، شكل   على هػذل الاػاكلة،  ػسعل  القػرآف، و ػدرس ال قػه، 
 وهعد ذلس  س رَّغ عبالء الن ا، وكل الصاغبُت السباقُت والالهقُت على هذل الكي ية.

  99اإليبو ؤثى احلغٍ انشبريلاإليبو ؤثى احلغٍ انشبريل
علػ  ال قػه وهػو مولػود   هلػدة اظب ػا ه ػا القػرآف ،وت  يدي أهػو اغبسػر الاػاذرل 

)ومػػارة  تبػػو ) ػػبسة    هػػالد اؼبلػػرب، ودل هبػػد أهػػداً مػػر العلمػػاء  ك يػػه ش ػػاعر إذل شػػاس   
اؼبلػػرب وهػػي مركػػز علمػػي، شوعػػد أف ذلػػس ال  ك يػػه، شػػذه  إذل تػػونا، وهعػػد أف أهنػػى   

ػ له إذل  ، ننػه تونا أراد أف  سسز د مػر العلػ ، و  ن ػا الوقػت  الػ  الاػي  الػذي  ُوصِّ
م ما هصَّل مر العل  ال  سسايو أف  صػل هن سػه إذل   إال هوا ػاة مػريب مػأذوٌف مػر ر ػوؿ 

  . 
، شػػال  سػػسايو وكػػل واهػػد مػػر اؼبػػرهُت  كػػوف معػػه كاػػف، أعاػػال لػػه النػػانر انعهػػ  

ـ، شهػل إياشة واهد، وال  سسايو هذؼ واهػد عنػدل، ننػه عليػه شقػط أف  ُػدرِّس ؽبػؤالء القػو 
المػػاـ أهػػػو اغبسػػػر  بحػػػث عػػػر مرهيػػػه   مصػػر   هػػػالد اغب ػػػاز   هػػػالد الاػػػاـ،   ذهػػػ  إذل 
العراؽ شوعد هناؾ رعاًل مر أتباع  يدي أضبد الرشاعي وهو  يدي أهو ال ػس  الوا ػاي قػاؿ 

 له: علت تبحث عر القا  هنا وشيخس الذي تبحث عنه تركسه   هالد اؼبلرب   .
 علموف شيلاً  ر دوف أف   موا لار ق   هذا وذاؾ، لكر الكاػوؼ اؼبر دوف الذ ر ال 

أف  ز ػد  -كمػا قلػت   -، وال أهػد  سػسايو مكسوهة، والذي كسب ا  ػيد انولػُت وارنػر ر 
                                                           

 .هو اغبسر الااذذل.لاي  الكامل السيد أا: ر د السو و يبكنه العودة لكساهناؼبر   ٜ
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 أو  ُنقص.
، شقػػاؿ أهػد اؼبر ػد ر عنػدان هنػػا   مصػر ذهػ  لسػيدي المػػاـ اؽبُمػاـ أهػو السػعود 

ه الاػي  عثمػاف اؼبلػريب، وهػو ال  ػزاؿ   هػالد له: أنت لسػت مر ػدي أان، ولكػر شػيخس إظبػ
اؼبلرب، شامكث عندي هنا إذل أف وب ر ؼبصر، شمكث   ال صػل طبػا عاػرة  ػنة، وذات 
 ػػـو هعػػػد اػبمػػػا عاػػػرة  ػػػنة، وكػػانوا أيتػػػوف لا ػػػكندر ة، و ركبػػػوف لؼبراكػػػ  إذل الرويػػػة   

ا هػػو، شقػػاؿ لػػه: اذهػػ  إذل القػػاهرة، وكانػػت هػػي مينػػاء القػػاهرة، شقػػاؿ: أ ػػر شػػالف  شقػػالوا: هػػ
الرويػػة شاػػيخس  يصػػل ارف، شػػذه  وقاهػػل الاػػي  وأوؿ مػػا  ػػلَّ  عليػػه قػػاؿ لػػه الاػػي : 

 عزى   أني أهو السعود عٍت نَتاً إذ ه هس رل طواؿ هذل اؼبدة.
انمػػػر لػػػيا  ػػػ الً كمػػػا تهنػػػوف، ولكػػػر انمػػػر  ػػػاهقة عنا ػػػة مػػػر رب العػػػاؼبُت، واؼبوكػػػل 

، وانولياء والصاغبُت ال  سسايعوف ذباوز قػدر أمبُلػة فبػا وارنر ر  للسن يذ هو  يد انولُت
  اَت هه  يد انولُت وارنر ر.

شرعػػو  ػػيدي أهػػو اغبسػػر الاػػاذرل إذل شػػيخه، وكػػاف   هلػػدة اظب ػػا طن ػػة، شػػأوؿ مػػا 
ذه  إذل هناؾ كاف الاي  عالساً على اعببػل، ووعػد عػُت مػاء ربػت اعببػل، شاوسسػل وصػعد 

وهي عبادة، أنػه إذا قاهػل الرعػل الصػاحل  -وال زالت  -هنا كانت عنده  عادة إذل الاي ، ن
 ال هد أف  ذه  على ط ارة وعلى ويوء.

وصل عند الاي  شقاؿ لػه: أنػت علػي هػر عبػد اعببػار هػر كػذا هػر كػذا هػر كػذا، وذكػر 
، نف معػػػػػه الكاػػػػف،   قػػػػػاؿ لػػػػه: انػػػػزؿ شاوسسػػػػػل، قػػػػاؿ: شنزلػػػػػُت نسػػػػبه إذل ر ػػػػوؿ   

لت مرًة اثنيػة ورععػت، شقػاؿ رل: انػزؿ شاوسسػل، قػاؿ: ش  مػُت أنػه  ر ػد أف أوسػل مػا واوسس
   قل  مر العلـو اليت هصًّلس ا لكي أتلقًّى العلـو الوهبية.

صاَهَ  الاي  وهدأ  عايه ما هه هبلوا مرآة قلبػه، وماهػه هباهػد ن سػه، إذل أف قػاؿ كمػا 
عػد أف شػس    عيػوف قلػ    نػل معػه إذل أف وبكي هو ذلس هن سه: ))مػا تركػُت الاػي  إال ه

 شس    عيوف قلبه، وأصب   رى ما  لي  عر السرا ر، ووي  ما   ال ما ر.
وأراد اؼبز د، شقاؿ له: اذه  إذل تونا، وهناؾ هلػد اظب ػا شػاُذلة، جبوارهػا عبػل، وشيػه 

عػد ذلػس تػذه  إذل ملارة، ذبلػا شي ػا لس لػي مػرآة قلبػس، وإميؾ واػبلػق نف اػبلػق شسنػة، وه
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، مصػػر، وانػػذ شي ػػا الُقابانيػػة، وتػػريب شي ػػا رعػػاالً وأهػػداالً  ُعاػػي   لػػس  ػػيدان ر ػػوؿ   
 شذه  إذل اعببل ليلسل شؤادل:

  واهظااااااا  فااااااا ا اس ثمااااااابع جماااااااعواهظااااااا  فااااااا ا اس ثمااااااابع جماااااااع

  

ٍ  َُاااااااااادنٍ ٍ  َُاااااااااادنٍ اااااااااا ب فهااااااااااذا  لاااااااااا    اااااااااا ب فهااااااااااذا  لاااااااااا

 :وكيف  لسل شؤادل  كما قاؿ الن    
ٜٳؿٵدٳأ احلځدٹٜد، قٹٝ  }} ُٳا  ٜٳؿٵدأڂ نځ ًڃب  ٜٳؿٵدٳأ احلځدٹٜد، قٹٝايكځ ُٳا  ٜٳؿٵدأڂ نځ ًڃب  َٳا دٹ٬ٌٳٌٳايكځ ٚٳ ٍٳ اهلل،  ٜٳا زٳضٴٛ َٳا دٹ٬:  ٚٳ ٍٳ اهلل،  ٜٳا زٳضٴٛ ٍٳ: تٹ٬:  ٍٳ: تٹ٩٬ٴٙ؟ قځا ٚٳ٠ ٚٳ٠ ٩ٴٙ؟ قځا

ٚٳذٹنڃسٴ اهلل تٳعٳايځ٢  ٚٳذٹنڃسٴ اهلل تٳعٳايځ٢ ايكڂسٵإٓ  {{ايكڂسٵإٓ 
ٔٓٔٓ

  

  1111انغُذ ؤمحذ انجذوٌانغُذ ؤمحذ انجذوٌ
ون ػػػا الكي يػػػة  ػػػيدي أضبػػػد البػػػدوي أ  ػػػاً، تعلَّػػػ  القػػػرآف وه هػػػه للػػػرواميت السػػػبعة 
ر وعمرل  بو  نوات، وتعل  ال قه على مػذه  المػاـ الاػاشعي، وكػاف   مكػة، وراح إذل وػا

، ؼبػػاذا  لػػيا للعبػػادة شقػػط، ولكػػر لسصػػ ية مػػرآة القلػػ  مػػر شػػوا   هػػراء  سعبػػد شيػػه هلل 
الػػدنيا، ومػػر عال ػػق الػػن ا، ومػػر أيػػرار اؽبػػوى إذل أف  صػػ و القلػػ ، والقلػػ  إذا صػػ ا تػػرد 

 عليه الواردات مر اللي  ومر ه رة اؼبصا ى:
    ا  اا ب الملاات ماان و اا   وُ ااجهبد    ا  اا ب الملاات ماان و اا   وُ ااجهبد  

  
  د  د  َشاااب د النُااات مظااازو اس ث َااابَشاااب د النُااات مظااازو اس ث َاااب

  ن اااض  ثملاااات  طاااالُ   رفعااااخ  ورضاااابن اااض  ثملاااات  طاااالُ   رفعااااخ  ورضااااب  
  

  وألاااس عاااب   ثااا  قلااات  كل ظااابد  وألاااس عاااب   ثااا  قلااات  كل ظااابد  
مكػػث   وػػار هػػراء  ػػبو  ػػنوات، ُ صػػ ِّي شيػػه مػػرآة قلبػػه، ومػػو ذلػػس مػػو أنػػه   وػػار   

هراء، شإنه كاف ال  ؤدي شر  ة إال   وقس ا   صباعة   هيت   اغبراـ، كيػف هػذا    لػيا 
  ..    ُعينػػػػػػه: رض، مػػػػػػا داـ عػػػػػػـز شػػػػػػإف   هنػػػػػػاؾ كيػػػػػػف هنػػػػػػا   شػػػػػػإف    اػػػػػػوي ؽبػػػػػػ  ان

                           (ٜٔ٘ آؿ عمراف. 
هعػػد أف اكسملػػت الًتهيػػة شػػأنه شػػأف  ػػيدي أهػػو اغبسػػر الاػػاذرل، شسػػيدي أهػػو اغبسػػر 
عاءل  يدان ر وؿ   وقاؿ له: مي علي اذه  إذل مصر شإف لس شي ا هاالً وشأانً و ػًُتيب هبػا 

 أرهعُت رعاًل: شالف وشالف وشالف وهذا هو الكاف.
                                                           

 انرهعُت   ش ا ل ذكر رب العاؼبُت للدماقي عر اهر عمر ريي   عن ما ٓٔ
 : اؼبنر  الرلىن السيد أضبد البدوى.ر د السو و يبكنه العودة لكساهناؼبر   ٔٔ
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ن ا انمر  يدان أضبد البدوي كاف  عير   مكة، وعاءل  ػيدان ر ػوؿ   وقػاؿ لػه: 
مي أضبػػد اذهػػ  إذل طناػػدا   مصػػر شإنػػس  ػػًُتيب هبػػا أرهعػػُت رعػػالً عبػػد العػػاؿ وعبػػد والػػرهي  

 وعبد الرضبر، وأعاال أ  اً الكاف. 
إذا عػػػاءت القامػػػة مػػػر   شسػػػأ  اؼبعونػػػة مػػػر  ،  ػػػيدي أهػػػو وإذا أقامػػػس أعانػػػس، 

اغبسػػر قػػاؿ لػػه: مي  ػػيدي الار ػػق طو ػػل ولػػيا هػػه مػػاء وتًتكػػٍت إذل اػبلػػق هع ػػ    ُاعمػػٍت، 
وهع ػػ    اػػردن  شقػػاؿ:  ػػسأتيس انرزاؽ إف شػػلت مػػر اعبيػػ  وإف شػػلت مػػر الليػػ ، لػػيا 

 لس شأٌف هبذا انمر هنا ياً.
ونا إذل مصػػر ُتهلِّلػػه  ػػحاهة، وكلمػػا ن ػػد مػػا معػػه مػػر مػػاء سباػػر ماػػى   الار ػػق مػػر تػػ

 شيارهوا ويباوا ان قية وانوعية اليت مع   هىت وصل إذل مصر.
 ػيدي أضبػػد البػػدوي ذهػ  للحػػـر وتكلػػ  معػه رعػػٌل وقػػاؿ لػه: تعػػاذل مي  ػػيدي الاػػي  

مػاذا تعمػل  قػاؿ: تزوران   هلدان، قاؿ له: وما هلدؾ  قاؿ: هلدي طنادا   مصر، قاؿ لػه: و 
 أر ل له الرشيق  ...  أان شي  البلد  .

وعػػاء معػػه إذل طناػػا شقػػاؿ لػػه: رل كػػذا دار شػػانًت لػػس داراً مػػن  ، والػػدار الػػيت تُع بػػس 
 .تقي  شي ا، وأان ك يل هكل شيء، قاؿ له: ال، هذل انمور على   

  عشَك انفزرعشَك انفزر
الكي يػػة، ووصػػلوا لل ػػس  الؽبػػي  شلػػو ذكػػران  ػػَت الصػػاغبُت كل ػػ  قبػػد أهنػػ  صبيعػػاً هبػػذل

ها ػػارة القلػػ ، وتنهيػػف ال ػػؤاد مػػر الػػدنيا الدنيػػة، ومػػر اغبقػػد ومػػر اغبسػػد ومػػر اللػػل ومػػر 
ال  الُكػػرل ومػػر صبيػػو اؼباػػاول الكونيػػة، نف الػػذي  ُقبػػل علػػى    علػػ  علػػ  اليقػػُت أف   

كػػػر القلػػػ  اؼباػػػلوؿ  ُقبػػػل علػػػى قلػػػٍ  إال إذا كػػػاف شاروػػػاً لػػػيا شيػػػه  ػػػوال عػػػل   عُػػػالل، ل
 شصاهبه ال  زاؿ   ال  وؿ.

 وهؤالء الذ ر أيتي     لنرزاؽ اغبسنة:
                ::  

  نهن  اتي   أرزاٌؽ مباشرة مر لب:                            (ٕٕٔ البقرة. 
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  يذخم انشضبيذخم انشضب
         : 

 وما اؼبدنل الذي  ريونه 
كػػانوا مػػر اػبػػواص شيكونػػوف علػػى هسػػاط إذا كػػانوا مػػر العػػواـ شيػػدنلوف اعبنػػة، وإذا   

القػػرب، وعلػػى أرا ػػس اغبػػ  واؼبنادمػػة واؼبسػػامرة واحملاد ػػة واؼبكاؼبػػة واؼبكاشحػػة، وهػػذل هُليػػس   
 وليا ؽب  هُلية وَتها.

غبهػػة موتػػه ن ػػرت لػػه قصػػورل   اعبنػػة كمػػا وعػػد  ػػيدان   ػػيدي عمػػر هػػر ال ػػارض 
 ر وؿ  ، شقاؿ:

  ف ا رُك منشلزٍ فاٍ ال ات عنادكمىاف ا رُك منشلزٍ فاٍ ال ات عنادكمىا
  

  ماااب قاااد رأَاااُذ فماااد ضاااُ عُذ أَااابمٍماااب قاااد رأَاااُذ فماااد ضاااُ عُذ أَااابمٍ
 وماذا تر د   

س  اااازد ثهااااب ن ظااااٍ سمنااااب س أمنُااااخ      اااازد ثهااااب ن ظااااٍ سمنااااب   أمنُااااخ     
  

  والُااااى  أحظااااجهب أضاااانبس أحاااا    والُااااى  أحظااااجهب أضاااانبس أحاااا    
 وما أمنيسس  وعه  :  

  فنظاازح منااك َااب طاا  لٍ وَااب أملااٍفنظاازح منااك َااب طاا  لٍ وَااب أملااٍ
  

ٍ  ماان الاادنُب ومااب فُهاابأ ااهً أ ااهً  ٍ  ماان الاادنُب ومااب فُهاابعلاا   علاا
هذا هو اؼبدنل الذي  ر دونه، نهػرة مػر هبيػ   ، وهاػرى طيبػة مػر شػ  ر ػوؿ  ،   

 وهساط القرب واؼبناعاة.
           : 

نسػػأؿ    ع ػػاد أن سػػ   هػػىت  نػػالوا هليػػس  ، وإف   لعلػػي  دبالػػب  ، ووبلػػ  علػػي    
ذلس، وأف  س  َّل علينا دبا ت  َّل هه على أهل ذلس، وأف هبعلنا مػر نيػار لُت أف  ُؤهلنا أصبع

 وصلى   على  يدان   وعلى آله وصحبه و لَّ ، عبادل اؼبقبلُت عليه
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  ٔٔؤهم االطغفبءؤهم االطغفبء::1111
dddddddddddddddddd 

ؤمر، أف تُعاينػػا هاػػرى عهيمػػة تُػػثل  صػػدر كػػل مػػ الػػىت معنػػا أوؿ آ ػػة مػػر هػػذل ارميت
اننيار وانط ار وانهرار إف كاف مر اؼبال كػة أو مػر اننبيػاء أو مػر اؼبر ػلُت أو مػر النػاس، 

 كل هذا نسي ة اصا اء وانسقاء واعسباء فبر  قوؿ للايء كر شيكوف.

  دائشح االطغفبءدائشح االطغفبء
             : 

علػػػػى اننبيػػػػاء، وميكا يػػػػل لػػػػارزاؽ، اصػػػػا ى مػػػػر اؼبال كػػػػة ع  ػػػػل للنػػػػزوؿ للػػػػوهي 
وإ ػػػػراشيل للػػػػن     الصػػػػور، وعزرا يػػػػل لقػػػػبحل انرواح، وضبلػػػػة العػػػػرش لإل ػػػػسل ار والػػػػدعاء 

    شػأهن :  للمؤمنُت واؼبؤمنات، وندـ اعبنة، ومال كة ال عدَّ ؽبػ  وال هػدَّ ؽبػ ، قػاؿ   
                                                (ٖٔ وصف الن   اؼبػد ر       كثػر

 :عادل اؼبلكوت، شقاؿ 
َٳا ٫  }} ْٿٞ أځزٳ٣  َٳا ٫ِإ ْٿٞ أځزٳ٣  ٕٳ، ِإ ٚٵ ٕٳ،  تٳسٳ ٚٵ َٳا ٫ تٳسٳ ُٳعٴ  َٳا ٫ٚٳأځضٵ ُٳعٴ  َٳا ٚٳأځضٵ ٕٵ تٳ٦ٹطَّ،  ٗٳا أځ ٚٳحٴلٻ يځ ُٳا٤ٴ  ٕٳ، أځطځتٹ ايطٻ ُٳعٴٛ َٳا  تٳطٵ ٕٵ تٳ٦ٹطَّ،  ٗٳا أځ ٚٳحٴلٻ يځ ُٳا٤ٴ  ٕٳ، أځطځتٹ ايطٻ ُٳعٴٛ  تٳطٵ

ٗٳا  ٗٳا ؾٹٝ ٛٵقٹعٴ أځزٵبٳِع أځؾٳابٹعٳ ِإ٫ؾٹٝ ٛٵقٹعٴ أځزٵبٳِع أځؾٳابٹعٳ ِإ٫َٳ ٗٳتٳَٳ ٚٳاقٹعٷ دٳبٵ ًځوڅ  َٳ ٚٳ ٗٳتٳ  ٚٳاقٹعٷ دٳبٵ ًځوڅ  َٳ ٚٳ ٘ٹ   ًَّ ٘ٹ ٘ٴ ضٳادٹدٶا يٹ ًَّ {{٘ٴ ضٳادٹدٶا يٹ
ٕٕ

  

  شاؼبال كػػػة اصػػػا اء وانسقػػػاء مػػػر  ، واننبيػػػاء كػػػذلس:                      
                               ((ٖٖٖٖ ذكػػػر   كػػػل اننبيػػػاء ه ػػػروع      آؿ عمػػػراف آؿ عمػػػراف

  شل   ُقل: إف    صا ي، ولكر قاؿ: ؽب  العنا ة  هذل ار ة، وذكر               
  ننه انساره  مر انزؿ القدمي قبل نلق اػبلق، قاؿ: 

ٝٿنيٳ  }} ٓٻبٹ ِٴ اي ٘ٹ يځدٳاتٳ ٓٵدٳ ايًَّ ْٿٞ عٹ ٝٿنيٳِإ ٓٻبٹ ِٴ اي ٘ٹ يځدٳاتٳ ٓٵدٳ ايًَّ ْٿٞ عٹ ٘ٹ ايطٻ٬ِإ ٝٵ ًځ ّٳ عٳ ٕٻ آدٳ ٚٳِإ ٘ٹ ايطٻ٬،  ٝٵ ًځ ّٳ عٳ ٕٻ آدٳ ٚٳِإ ٘ٹ ،  ٓٳتٹ ٍٷ ؾٹٞ طٹٝ ٓٵذٳدٹ ُٴ ٘ٹ ّ يځ ٓٳتٹ ٍٷ ؾٹٞ طٹٝ ٓٵذٳدٹ ُٴ {{ّ يځ
ٖٖ

  

                                                           
 ـٕٙٔٓ/ٔٔ/ٛهػ ٖٛٗٔمر ص ر  ٛالعد سات قبلي قبو قباح  –انقصر  ٔ
  ذر هنع هللا يضرعامو الًتمذي ومسند أضبد عر أيب ٕ
 هنع هللا يضر مسند أضبد واهر هباف عر العرلض هر  ار ة ٖ
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.    نػػامت اننبيػػاء واؼبر ػػلُت كمػػا أنػػ    عػػٍت قبػػل نلػػق آدـ كػػاف ر ػػوؿ   عنػػد
   الُبارى، وهذل هي اليت ن رح هبا ونس ٌتَّ هبا، شقاؿ: أدنلنا   
         : 

َمػػر الػػذ ر  صػػا ي   مػػر النػػاس  اؼبػػؤمنُت واؼبسػػلمُت وانوليػػاء والصػػاغبُت، شكػػل هػػذل 
هبػا علينػا أصبعػُت، وإال َمػر  ت  َّػل    منٌ  إؽبية، واصا اءات رلنيػة، وعاػاءات ُقد ػية،

 شيك  الذي انسار لن سه اؽبدا ة   ال  وعد أهٌد منا إنسار لن سه اؽبدا ة:
                                                                 
           (ٔٚمر الذي هداان لإليباف  ...  .ت اغب را 

ومػػػػر الػػػػػذي هبَّػػػػػ  لنػػػػػا اليبػػػػػاف وز َّنػػػػػه   قلوهنػػػػػا   ومػػػػػر الػػػػػذي كػػػػػرَّل إلينػػػػػا ال سػػػػػوؽ 
  والعصياف   ومر الذي كسػ  هنورانيسػه ومػداد قدرتػه   قلوهنػا اليبػاف و ػاَّرل   صػدوران   

                                          (ٕٕ ا ادلة. 
الكػػرمي أف ععلنػػا مػػر عبػػادل اننيػػار وانط ػػار  لكػػي ن ػػرح شرهػػاً عهيمػػاً ه  ػػل   

 .واؼبؤمنُت والصاغبُت، وهذا كله ش ٌل مر رب العاؼبُت 
          : 

   هػػذل ار ػػة وهػػدها لػػو تػػدهرها اؼبسػػل  النصػػلحت كػػل أهوالػػه، مػػا داـ قػػد عػػرؼ أف
 سػػمو صبيػػو انصػػوات، جبميػػو انلسػػنة، وجبميػػو الللػػات،   صبيػػو اعب ػػات   وقػػٍت واهػػد، 
 شيسنبَّػػػه دا مػػػاً قبػػػل أف  ناػػػق لسػػػانه أبي كلمػػػة أف مػػػر أوؿ مػػػر  سػػػمع ا هػػػو   رب العػػػاؼبُت: 

                     (ٜٔ عػٍت مػر ربػت ونا نة انعُت هي العُت الػيت تنهػر نلسػة،  ..  واشر
 لسحت، ولذلس  يدان ر وؿ   دل  كر عندل هذا انمر،  قوؿ انعسه:

ُٹٝعٶا   }} ُٹٝعٶا ٚٳِإذٳا ايڃتٳؿځتٳ ايڃتٳؿځتٳ دٳ {{ٚٳِإذٳا ايڃتٳؿځتٳ ايڃتٳؿځتٳ دٳ
ٗٗ

  

، وكذلس انتقياء والصاغبُت وانولياء مػر عبػاد  ،  هذا انمر ليا عند ر وؿ  
ُت اػبا نػة هػي الػيت تنهػر وال مساهعًة غببي    ومصا ال، ننه  يدنل   نا نػة انعػُت، والعػ

                                                           
  عت اصَمبا للجُهمٍ والطجزانٍ عن  ند ثن أثٍ  بلخ رضٍ هللا عنه 4
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  عل  اؼبنهور أهنا نهرت إليه وال  نسبه لذلس.
شر وؿ   دل  كر هكذا، شإذا الس ػت الس ػت كلػه، لػيا مػر هػذل الناهيػة أو مػر هػذل 

كػػاف كمػػا علمػػه رهػػه، مػػا زاغ البصػػر ومػػا طلػػى عػػر   الناهيػػة، هػػل  لس ػػت هكػػل ع اتػػه ننػػه 
 .نَػَ ساً وال أقل تعليمه مر   

  وعقخ انقهى اإلذلٍوعقخ انقهى اإلذلٍ
                : 

إف شػػلت قلػػَت  علػػ  مػػا أمػػامي،  عػػٍت أمػػاـ عسػػمي وأان ال أرال، و علػػ  مػػا وراءل، نف 
  أمػػامي ونل ػػي كمػػا قػػاؿ     آ ػػة ُأنػػرى مػػر كسػػاب  :                             

       (ٔٔ مػػػن   مػػػر وبػػػرس العػػػُت هػػػىت ال تػػػدنل هاػػػرة تؤذ  ػػػا، ومػػػن   مػػػر وبػػػرس  الرعػػػد
اننػػف ننػػه م سػػوح ولػػيا لػػه لٌب  ُللػػق هػػىت ال تػػدنل هاػػرة إذل اننػػف شسػػؤذي النسػػاف، 

 ومن   مر وبرس ال  ، ومن   مر وبرس انذف ..
 سقلػ  يبينػاً أو  كل عزء مر أعزاء النساف له هاشا وهارس مر قبػل ه ػرة الػرضبر،

 لااًل واغبارس وبر ه أبمر مر  قوؿ للايء كر شيكوف.
وأريال  ألول وقالوا لػه: كيػف دنلػت طر ػق    ولذلس  يدي ذو النوف اؼبصري 

 وكػػاف هػػو مػػر هلػػدة أطبػػي ، شقػػاؿ: كنػػُت واق ػػاً علػػى  ػػاهل البحػػر   أطبػػي ، شوعػػدُت  
اطئ، شوعػدُت يػ دعاً  نسهرهػا علػى الاػاطئ عقرلً سباي هسرعة قو ػة عػداً ونزلػت عنػد الاػ

شو بت وركبت ن رل، وانالق ال  دع و َب  أبقصى  رعة لل  ة اُننرى مر الن ػر،  قػوؿ: 
شأنػػذن ال  ػػوؿ وقلػػت أماػػي وأنهػػر مػػاذا   عػػالف  وعنػػد الاػػاطئ ارنػػر وصػػلت الُ ػػ دع 

 دنلػػت وق ػػز العقػػرب مػػر علػػى ن رهػػا وأنػػذ هبػػري أبقصػػى  ػػرعة، وهػػو  عػػدوا نل  ػػا،  
مسػػ داً قر بػػاً وهػػه رعػػل ان ػػ  وـبمػػور، واػبمػػرة تسػػيل مػػر شمػػه، وهنػػاؾ هيَّػػة يػػخمة تر ػػد أف 

قػػي هػػذا الرعػػل مػػر لدوػػة هػػذل اغبيػػة   تلدوػػه، شلػػدوت العقػػرب اغبيِّػػة وقسلس ػػا   اغبػػاؿ، ووُ 
شيقػػوؿ: أ قهسػػه وقلػػت لػػه: مي أنػػي انهػػر أ ػػر كنػػت أنػػت و    عػػل معػػس هػػذا   و ر ػػدؾ أف 

ًة طيبة، ننه لو لدوسه اغبية ومات علػى هػذل اغبػاؿ شيمػوت علػى كبػَتة مػر الكبػا ر، سبوت ميس
شيػػذه  هسػػوء اػباسبػػة،   قػػاؿ لػػه: تُػػ  إذل   وارعػػو إذل   واولػػق شمػػس وامػػال هػػذكر   
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 عل   ُعالل، شاهلل  بحانه وتعاذل له ِهكٌ  ال تُعد   هرا ة اؼبؤمنُت واؼبؤمنات.
 :وإف شلَت قلت

عل  ما هُت أ د    ومػا نل  ػ    اغبيػاة الػدنيا شيعػرؼ كػل مػا عملنػال، و عػرؼ كػل مػا  
نقبل عليه ونعمله إذل أف نلقػى   عػل   عُػالل، وهػل هنػاؾ شػيء  ليػ  عػر     واظبػو   

  هػػػذا قػػػوؿ  :                      (ٜٙ دل ىبلقػػػس وشقػػػط، ولكػػػر ومػػػا تعملػػػه الصػػػاشات 
 ، لسنسبه أف    الو على ما شات وما هو آت.أ  اً نلقه رب العزة 
 :وإف شلت قلت

 عل  ما ه  مقبلوف عليه غبهة اػبروج مر الدنيا، وما  سعريوف له   عادل الػ زخ، ومػا  
 سعريػػوف لػػه    ػػـو اؼبوقػػف العهػػي  هػػىت  كػػوف شر ػػٌق   اعبنػػة وشر ػػٌق   السػػعَت، و عػػرؼ مػػا 

 : نزؿ القدمي ننه هو الذي نلق اػبلق، قاؿ بق ؽب    ا
ّٳ   }} ُٻا خٳًځلٳ آدٳ ٚٳتٳعٳايځ٢ يځ ٘ٳ تٳبٳازٳىځ  ٕٻ ايًَّ ّٳ ِإ ُٻا خٳًځلٳ آدٳ ٚٳتٳعٳايځ٢ يځ ٘ٳ تٳبٳازٳىځ  ٕٻ ايًَّ ٘ٹ   ِإ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ِٔ قځبٵكٳ١ڄ بٹ ٝٵ ٘ٹ قځبٵكٳتٳ ٓٳتٹ ٔٵ طٹٝ َٹ ٘ٹ قځبٳضٳ  ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ِٔ قځبٵكٳ١ڄ بٹ ٝٵ ٘ٹ قځبٵكٳتٳ ٓٳتٹ ٔٵ طٹٝ َٹ قځبٳضٳ 

ٚٳ ٚٳ٫ أڂبٳايٹٞ،  ٓٻ١ٹ  ًڃذٳ ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ يٹ ٘ٹ:  ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٍٳ يٹَّرٹٟ بٹ ٙٹ ا٭ڂخٵسٳ٣، ؾځكځا ٝٳدٹ ٚٳٚٳقځبٵكٳ١ڄ بٹ ٚٳ٫ أڂبٳايٹٞ،  ٓٻ١ٹ  ًڃذٳ ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ يٹ ٘ٹ:  ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٍٳ يٹَّرٹٟ بٹ ٙٹ ا٭ڂخٵسٳ٣، ؾځكځا ٝٳدٹ ٙٹ ٚٳقځبٵكٳ١ڄ بٹ ٝٳدٹ ٍٳ يٹَّرٹٟ بٹ ٙٹ قځا ٝٳدٹ ٍٳ يٹَّرٹٟ بٹ قځا

ٚٳ٫ أڂبٳايٹٞ  ٓٻاِز  ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ يٹً ٚٳ٫ أڂبٳايٹٞ ا٭ڂخٵسٳ٣:  ٓٻاِز  ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ يٹً {{ا٭ڂخٵسٳ٣: 
٘٘

  

  حمبعجخ ادلؤيٍ ننفغهحمبعجخ ادلؤيٍ ننفغه
شمػػػا داـ    علػػػ  مػػػا هػػػُت أ ػػػد نا ومػػػا نل نػػػا أبي كي يػػػة وأبي هيلػػػة، و  الن ا ػػػة أ ػػػر 

 :           نذه   
، ووبا ػ  ن سػه، وهػذا اؼبػن   الػذي ال هد للمؤمر أف تكوف له وق ة مػو ن سػهلذلس 

نصػحاهه اؼببػاركُت، شمػن   مػر ععػل لن سػه وقسػاً كػل  ػـو وبا ػ   علمه  يدان ر ػوؿ   
شيه ن سه، وكاف كثٌَت من    ذه  للمس د قبػل اؼبلػرب وهبلػا هػذل اللحهػات  راعػو  ومػه 

ومػن   مػر  هػل نرعػت لػه شػيكات اليػـو  أـ هػررت لػه ؿبايػر  و قوؿ: ماذا عملػت اليػـو  
.  كاف  راعو  ومه قبل النـو

                                                           
 مسند البزار والا ان عر أيب مو ى هنع هللا يضر ٘
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وكػػاف هػػؤالء القػػـو هعػػد وػػروب الاػػما لػػيا ؽبػػ  شػػأٌف لػبلػػق، شالليػػل كلػػه هلل عػػل   
ُعالل، شعندما  نس ػي الن ػار و نس ػي اػبلػق  راعػو ن سػه لكػي  نهػر إف كػاف قػد أناػأ شيعسػذر، 

ا مػا  نبلػي أف على ذلػس، وهػذ وإف كاف قد أذن   سسل ر، وإف كاف قد أهسر وبمد   
  كوف عليه هاؿ أهل اليباف على الدواـ.

  شػال هػػد مػر اؼبراععػػة ليػػدنل   الَقَسػ  الؽبػػي:                      (ٕ القيامػػة 
وهي الن ا اليت تراعو صاهب ا وتؤنبه على هذا، وربمدل على هذا، ننه إذا دل هبػد النسػاف 

، شقد ُتسوِّؿ له ن سه أنػه وُبسػر عليه مر  وء اػباسبة والعياذ لهلل السأني  واللـو شُيخاى 
  ُصػػػػنعاً و ػػػػػدنل   قػػػػػوؿ  :                                                 

                                        (هػػػػر أنػػػػه وُبسػػػػر الصػػػػنيو، لكػػػػر  لك ػػػػف ا 
 صنيعه وَت مقبوؿ عند مر  قوؿ للايء كر شيكوف.

كاف مر هػؤالء الػذ ر  راععػوف أن سػ   الاػي  مكػُت الػد ر انظبػر تلميػذ  ػيدي أهػو 
كػػاف  ػػيدي أهػػو اغبسػػر  قػػوؿ شيػػه: ))مكػػُت   -لسعرشػػوا أهػػواؿ الصػػادقُت  -اغبسػػر الاػػاذرل 

  الذ ر هدَّؿ   ص ا   هص اته:رعٌل مر انهداؿ   وانهداؿ  عٍت
٘ٴ   }} ًځ ٚٳِزدٵ ٗٳا،  ٜٳبٵڀٹؼٴ بٹ ٙٴ ايَّتٹٞ  ٜٳدٳ ٚٳ ٘ٹ،  ٜٴبٵؿٹسٴ بٹ ٙٴ ايَّرٹٟ  ٚٳبٳؿٳسٳ ٘ٹ،  ُٳعٴ بٹ ٜٳطٵ ٘ٴ ايَّرٹٟ  ُٵعٳ ٓٵتٴ ضٳ ٘ٴ نڂ ًځ ٚٳِزدٵ ٗٳا،  ٜٳبٵڀٹؼٴ بٹ ٙٴ ايَّتٹٞ  ٜٳدٳ ٚٳ ٘ٹ،  ٜٴبٵؿٹسٴ بٹ ٙٴ ايَّرٹٟ  ٚٳبٳؿٳسٳ ٘ٹ،  ُٳعٴ بٹ ٜٳطٵ ٘ٴ ايَّرٹٟ  ُٵعٳ ٓٵتٴ ضٳ نڂ

٘ٴ  ْٻ ْٹٞ يځأڂعٹٝرٳ ٔٵ اضٵتٳعٳاذٳ ٚٳيځ٦ٹ ٘ٴ،  ٓٻ ٝٳ ٓٹٞ ٭ڂعٵڀٹ ٕٵ ضٳأځيځ ٚٳِإ ٗٳا،  ُٵػٹٞ بٹ ٜٳ ٘ٴ ايَّتٹٞ  ْٻ ْٹٞ يځأڂعٹٝرٳ ٔٵ اضٵتٳعٳاذٳ ٚٳيځ٦ٹ ٘ٴ،  ٓٻ ٝٳ ٓٹٞ ٭ڂعٵڀٹ ٕٵ ضٳأځيځ ٚٳِإ ٗٳا،  ُٵػٹٞ بٹ ٜٳ {{ايَّتٹٞ 
ٙٙ

  

رعػػل كػػاف  عمػػل تػػرزميً، وكػػاف ال  ػػزاؿ وإذل ع ػػٍد قر ػػ  دا مػػا ؿبػػل الػػًتزي هبمػػو هػػذا ال
الػػػزل ر، شيسكلمػػػوف مػػػر هنػػػا وهنػػػاؾ، لكنػػػه  قػػػوؿ: إن ُأراعػػػو ن سػػػي كػػػل ليلػػػة قبػػػل وػػػروب 
الاػما، شأعػػدم الكلمػات الػػيت تكلمس ػا   هػػذا اليػـو شأعػػدها مػا هػػُت الهػدى عاػػرة كلمػػة، 

اؿ الن ػار  ، وكبػر نػسكلم     نصػف دقيقػة أو أقػل، لكػر وال تز د عر أرهو عارة كلمة طػو 
 هذا ما  سكلمه طواؿ الن ار.

 قوؿ: شأنهر إذل هذا الكالـ شما وعدُت شيه إ ػاءة إذل أهػٍد مػر نلػق   ذهبػُت إليػه 
واعسػػذرُت إليػػه هػػىت ال  اػػالبٍت لؼبسػػاءلة أمػػاـ    ػػـو القيامػػة، وإذا كػػاف ذنبػػاً شعلسػػه   هػػق 

وعاهدتػػػػه أف ال أشعلػػػػه مػػػػرًة اثنيػػػػة، وإف كانػػػػت كلمػػػػات   ميػػػػزاف  إذل ريب  ن سػػػػي، تُبػػػػتُ 
 هسنا  أشكر   علي ا وأ أله اؼبز د من ا، وكاف هذا الرعل كل ليلة على هذا اؼبنواؿ.

                                                           
 صحي  البخاري واهر هباف عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٙ
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وهنػػاؾ صػػنٌف آنػػر أعلػػى، وهػػو الػػذي  راعػػو ن سػػه كػػل نَػَ ػػٍا، كلنػػا نسػػن َّا   انرهػػو 
َ ا، نَػَ ا دانل ونَػَ ا نارج، وكػل نَػَ ػٍا ُتسػأؿ عنػه، وعار ر  اعة أرهعة وعار ر ألف نػَ 

هل أن قسه   طاعػة    أو   و لػة أو   معصػية  شيحا ػ  ن سػه علػى كػل نَػَ ػٍا مػر هػذل 
انن ػػاس، وهػػؤالء العهػػاـ الكػػراـ الػػذ ر علػػى قػػدـ اغببيػػ  عليػػه أش ػػل الصػػالة وأمت السػػالـ، 

 :اهد النَػَ ا الواهد ال  كوف إال   ريا ه رة الو 
  ن ااض  ثملاات  طاالُ   رفعااخ ورضااابن ااض  ثملاات  طاالُ   رفعااخ ورضاااب

  

  وألااااس عااااب   ثاااا  قلاااات  كل ظاااابدوألااااس عااااب   ثاااا  قلاااات  كل ظاااابد

 لذلس هؤالء القـو هذا هاؽب :  
  فٍ ك  ن اض  لها  ناىر  َاىاجهه فٍ ك  ن اض  لها  ناىر  َاىاجهه 

  

س  س ورُمُناب س من حوازح المادص رزوَ اب س ورُمُناب   من حوازح المادص رزوَ اب

  كل نَػَ ا أيتي   مر شسي  الس ليات، ومر عهي  السنزالت ومر كرمي اؼبؤانسػات مػا   
  عػػػدَّ لػػػه مػػػر اؼبواع ػػػات، ومػػػر ؾبلػػػى الكمػػػاالت، ومػػػر   ال هػػػدَّ لػػػه، وال قػػػدر لػػػه، وال
 وه رته القد ية للذات.

شال هد لإلنساف السالس   طر ػق   مػر مراععػة، ومػر دل  راعػو  ػَتاعو هنػاؾ، ومػر 
  راعو هنا شلر  ُراعو هناؾ ننه راعو أمرل   هذل اغبياة الدنيا: 

           : 
ا دامت انمور كل ا   الن ا ة  ػسكوف هلل، شي ػ  علػى النسػاف أف وبػرص علػى أنػه م

ال  عمل عمل نٍَت إال و قصد هه وعه  ، وال يبسنو عػر عمػٍل إال إذا تػيقَّر أف هػذا العمػل ال 
 ريى عنه هه موالل، وهبعل عمله كله هلل وليا للخلق، نف اػبلق لر  قدروا أف  عاػون ولػر 

   هذا اؼبقاـ:  ، شيكوف تعاملس كله مو  ، ولذلس قاؿ اغببي  دشعوا عٍت
٘ٴ   }} ْٳ ٌٳ ِإميٳا ُٳ ٘ٹ ؾځكځدٹ اضٵتٳهڃ ْٵهځحٳ يٹَّ ٚٳأځ ٘ٹ  ًَّ ٚٳأځبٵػٳضٳ يٹ ٘ٹ  ًَّ ٚٳأځحٳبٻ يٹ ٘ٹ  ًَّ ٓٳعٳ يٹ َٳ ٚٳ ٘ٹ  ًَّ ٔٵ أځعٵڀځ٢ يٹ ٘ٴ َٳ ْٳ ٌٳ ِإميٳا ُٳ ٘ٹ ؾځكځدٹ اضٵتٳهڃ ْٵهځحٳ يٹَّ ٚٳأځ ٘ٹ  ًَّ ٚٳأځبٵػٳضٳ يٹ ٘ٹ  ًَّ ٚٳأځحٳبٻ يٹ ٘ٹ  ًَّ ٓٳعٳ يٹ َٳ ٚٳ ٘ٹ  ًَّ ٔٵ أځعٵڀځ٢ يٹ {{َٳ

ٚٚ
  

 ػيدان ر ػوؿ   أدنل ن سس   هذل اؼبعاملة، واععل هياتس كل ا هلل، كمػا وعَّػه   
  لسكػػػػػػوف معػػػػػػه إف شػػػػػػاء  ، شقػػػػػػاؿ لػػػػػػه:                                    

        (ٕٔٙ شالنساف ال أيكل إال لهلل، وال  ارب إال لهلل، وال  ػزور مر  ػاً إال هلل،  اننعػاـ
                                                           

 د أضبد عر معاذ هر أنا هنع هللا يضرعامو الًتمذي ومسن ٚ
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نػػٍَت إال هلل، وال يبسنػػو عػػر شػػرٍّ أو ُيػػٍر إال نوشػػاً مػػر  وال ُ اػػيِّو عنػػازة إال هلل، وال   عػػل هػػرٍّ أو
   عل   ُعالل، وهي اؼبعاملة العالية لاولياء والصاغبُت، شليا له شأٌف لػبلق:

  ف اااا م  ال لاااا  ال ااااك صاااا  عبماااا ف اااا م  ال لاااا  ال ااااك صاااا  عبماااا 

  

  ثصااااااااادا   اد ماااااااااى   العلُاااااااااخثصااااااااادا   اد ماااااااااى   العلُاااااااااخ

 شمػػر  نهػػر إذل اػبلػػق و سػػأؿ ن سػػه: هػػل ريػػوا أـ و ػػبوا  لػػر  سػػسايو إريػػاء أهػػداً،  
اػبلػػق   ال أهػػد، لكػػر أ ػػسايو أف ُأريػػي  ، وهػػذا مػػػن   كػػل مػػر الػػذي  سػػسايو إريػػاء  

  يدان ر وؿ   وُكمَّل الور ة والصاغبُت مر هعدل إذل أف  رث   انرض ومر علي ا.
هعػػػد أف عرَّشنػػػػا   أهػػػػل الصػػػػا اء وأهػػػػل العسبػػػػاء، عػػػػاءت ارميت الساليػػػػة إذل آنػػػػر 

صبعػػت وهػػوت الاػػر عة اؼبا ػػرة كاملػػًة، ومػػا تركػػت شي ػػا صػػلَتة وال   - ػػبحاف    -السػػورة 
 كبَتة إال وذكر ا، وتعالوا ننهر مو هع نا هذا انمر:

        : 
 . عٍت صدقوا لهلل، وصدقوا هر وؿ  ، شيما عاء هه مر عند    

  ينضنخ انظالحينضنخ انظالح
       : 

  عٍت صلموا، وأه  شيء   الصالة الركوع والس ود، وؼباذا قاؿ هعدها: 
        ::  

مػػو أف ار ػػة شػػاملة  نف هػػذل أو ػػو، شاهػػدأ أوالً ورّكِػػز علػػى الصػػالة وهػػو البنػػد انوؿ 
ػػػز عليػػػه  ، وهػػػاشا علػػػى الصػػػالة نهنػػػا أوؿ شػػػيء  صػػػلس لهلل  ، ولػػػذلس كػػػاف الػػػذي ركَّ

 قػوؿ: ))كػل مر ػد ال  صػلي الصػلوات اػبمػا   أوقا ػا    يدي أهو اغبسػر الاػاذرل  
 صباعة   هيت  ، شال تعبأ هه واعل  أنه دل  ُذؽ شيلاً مر شراب القـو  .

ال هػػػد أف كبػػػاشا علػػػى الصػػػلوات اػبمػػػا   صباعػػػة،   هيػػػت  ، إال إذا كػػػاف هنػػػاؾ 
نعذار الارعية الواردة عر نَت ال  ػة، نف الػبعحل ارف ُعذر، والُعذر  كوف مااهقاً لال حة ا

 سلمَّا لن سه انعذار ولو كانت أوزار، ننه توعد ال حة أعذار ويع ا الن  اؼبخسار، ولػيا 
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، نهٍد أف ىبسلػق لن سػه أعػذار، شلػو كػاف الػد ر للػرأي واؽبػوى ل سػد الػد ر والعيػاذ لهلل 
 لكر الد ر لؼبساهعة للذي قاؿ:
ُٴْٛٹٞ أڂؾٳِّٞ ؾٳؾٳ  }} ٜٵتٴ ُٳا زٳأځ ُٴْٛٹٞ أڂؾٳِّٞ ُّٛا نځ ٜٵتٴ ُٳا زٳأځ {{ُّٛا نځ

ٛٛ
  

شػػػأوؿ هنػػػٍد أهػػػرص عليػػػه أداء الصػػػلوات   وقس ػػػا   صباعػػػة   هيػػػت   م مػػػا كانػػػت 
 انمور، شليا هناؾ ُعذر لًتؾ الصالة، نف    سَّر أمورها كل ا لعباد  .

       : 
ب  ، وتسػػبِّ   ، وتنػػزَّل  ، وتقػػدِّس  ، والعبػػادة هنػػا هػػي أف تػػذكر  ، وتسلػػو كسػػا

وقػػل:  ػػبحاف   واغبمػػد هلل وال إال   و  أكػػ ، ووَتهػػا مػػر العبػػادات الػػيت ذكرهػػا     
  القرآف:                             (ٔٛٓ شػإذا ذكػر إظبػاً مػر أظبػاء   اغبُسػٌت  انعػراؼ
  س، أو ُ صػػلي علػػى ر ػػوؿ   نف   قػػاؿ: شػػال أب                       (٘ٙ انهػػزاب 

  و ُكثر مر ال سل ار نف   قاؿ:                            (ٔٓ نوح. 
وتالوة القػرآف، كل هذل انمور هعد أداء الصالة، لكر  قوؿ قا ل: أان مالوؿ للذكر 

ويبسنػػو عػػر ه ػػور اعبماعػػة   وقس ػػا   هيػػت     ش ػػذا ال هبػػوز، هػػىت ولػػو قػػاؿ أنػػه دنػػل 
نلػوة، وشػػيخه أعاػػال ا ػػ   ػػذكرل ما ػػة ألػػف مػػرة، وهػػل شػػيخس  قػػوؿ لػػس: اذكػػرل ما ػػة ألػػف 

 مرة وتًتؾ صلوات ال را حل   وقس ا   صباعة    شما شا دة الذكر هنا   .
لقػرلت هعػد أداء صػالة، نهنػا ؿبػلِّ الصػلة لهلل، ولػو كػاف نهػٍد أف لكر كل النواشػل وا

 ػػػًتؾ الصػػػالة لكػػػاف هبيػػػ    ومصػػػا ال، لسمسعػػػه هوعػػػه   وصبالػػػه علػػػى الػػػدواـ، شقػػػد كػػػاف 
 عندما ربُت الصالة  قوؿ:

ٜٳا بٹ٬  }} ٗٳا  ٓٳا بٹ ٜٳا بٹ٬أځِزحٵ ٗٳا  ٓٳا بٹ {{ٍٴ ٍٴ أځِزحٵ
ٜٜ

  

ة شي ػا رْوٌح وروبػػاف وصبػػاؿ هػل أرهنػػا هبػا، نف الصػػال -هاشػػا هلل  -دل  ُقػل: أرهنػػا من ػا 
   واع ػػػه هػػػه ه ػػػرة الػػػرضبر:                        (ٛٛ وقػػػت الصػػػالة أ ػػػر  الواقعػػػة  

                                                           
  نر الدارقاٍت عر مالس هر اغبو رث هنع هللا يضر ٛ
 مع   الا ان ومسند أضبد ٜ
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   كوف                       (ٜٛ شصالته كأنه   الُقدس انعلى  واعػه مػوالل  الواقعة
ماػػاش ة، و كاؼبػػه مكاشحػػة، ننػػه مػػو   عػػل   عُػػالل    وىباطبػػه   هػػاؿ اؼبناعػػاة، و اػػاش ه

 . هالٍة ت  َّل هبا عليه موالل لنالصه   قصدل وؿباشهسه على ما طلبه موالل 
 وأريال  قوؿ   صالة الصاغبُت، وهو من  : الماـ أهو العزا   

  أُقُ    رٍ  ا ر از  ُد عان ن ظاٍأُقُ    رٍ  ا ر از  ُد عان ن ظاٍ

  

  فاابفنً ثااه عنااٍ ثمشااهد  المُدطااٍفاابفنً ثااه عنااٍ ثمشااهد  المُدطااٍ

  ب َاااااىاجهنٍ ثىجاااااه  ممااااادم ص  ب َاااااىاجهنٍ ثىجاااااه  ممااااادم ص  لااااادَهلااااادَه  

  

ر والكزطااٍ ر والكزطااٍأكااىا أنااب عاازع الزنااش    أكااىا أنااب عاازع الزنااش 

ٍ  َُصااالٍ فاااٍ  ااا رٍ ألننااااٍ   ٍ  َُصااالٍ فاااٍ  ااا رٍ ألننااااٍعلااا   علااا

  

  رشجهُذ ثبلم زابر ثبل ظا  والان ض  رشجهُذ ثبلم زابر ثبل ظا  والان ض  

 سنػػزَّؿ لقلبػػه للسنػػزالت الؽبيػػة، وال يويػػات الرلنيػػة، وان ػػرار الذاتيػػة، و صػػلي عليػػه،   
  قػاؿ شػي    :  -ونسػأؿ   أف نكػوف مػن   صبيعػاً  -أليا هناؾ قػـو   القػرآف         

                                                  (ٖٗ شكما أننا نصلي له،  انهزاب
 ش و  صلي علينا، وؼباذا ُ صلي علينا  لُيخرعنا مر الهلمات إذل النور.

  ينهح ادلفهسنيينهح ادلفهسني
العبادات الن ليػة، وكػل العبػادات اؼبسػنونة الػواردة عػر ر ػوؿ شبعد أداء الصالة تكوف 

  ، شال هبوز لإلنساف أف ىبًتع النواشل مر ن سه ولكر:
ٓٻتٹٞ   }} ِٵ بٹطٴ ٝٵهڂ ًځ ٓٻتٹٞ عٳ ِٵ بٹطٴ ٝٵهڂ ًځ {{عٳ

ٔٓٔٓ
  

و العبادة:  ُ نة ر وؿ  ، شإذا أهنى السنة وقاـ هبا،  ُو ِّ
       : 

أف كػاف  عبػد   للصػالة   البدا ػة،   للنواشػل، عليػه  واػبَت دا رة وا عة عداً، شبعد
و الدا رة، شي   ناطر هػذا، و ػزور هػذا اؼبػر حل، و اػيَّو عنػازة هػذا، و سصػدَّؽ علػى  أف  و ِّ
هػػػذا، وأينػػػذ هيػػػد هػػػذا ال قػػػَت .. شي عػػػل اػبػػػَت مػػػو نلػػػق   لياػػػاهد صبػػػاؿ     تدرعػػػه   

 العبادات.

                                                           
  نر الًتمذي وأيب داود عر العرميض هر  ار ة هنع هللا يضر ٓٔ
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ال  سػػسايو أهػػٌد مػػر انولػػُت وال ارنػػر ر أف وُبػػرِّؾ شيػػه   كػػل كلمػػة   مويػػع ا، مػػن  
 .كلمة عر مويع ا للسقدمي أو السأنَت، ننه نزؿ مر العلي القد ر 

 مي رب  عندؾ لهاذامر   عل هذا م
         : 

وكلمػػػة لعػػػلَّ   القػػػرآف دا مػػػاً دبعػػػٌت الػػػالـ وليسػػػت دبعػػػٌت الًتعػػػي، شسكػػػوف )لس لحػػػوف   
   كقػػػػوؿ  :                                                      

 أي لسسقوف. البقرة ٖٛٔ)
شمر  ُرد أف  كوف مر أهل ال ػالح، وهػو ال ػوز العهػي    الػدنيا و ػـو اؼبوقػف العهػي  

، وماػػى عليػػه  الػػذي ويػػعه   شليماػػي علػػى هػػذا اؼبػػن   الكػػرمي عنػػد الػػرب الكػػرمي 
 ، وماػػى عليػػه الصػػاغبُت مػػر هعػػدل إذل  ومنػػا هػػذا، وإذل أف  ػػرث     ػػيدان ر ػػوؿ  
 انرض ومر علي ا.

  اجلهبد احلكاجلهبد احلك
 مر  ُرد اؼبز د لَتتقي   الدرعات عند اغبميد ا يد شينسقل إذل مرهلة أرقى:

        ::  

   ػػبيل  ، نف اعب ػػػاد هنػػا شػػػامل،  اػػمل اعب ػػػاد    ػػػبيل  ،  دل  ُقػػل: وعاهػػػدوا
اعب ػػػػػػاد يػػػػػػد الػػػػػػن ا، واعب ػػػػػػاد يػػػػػػد الاػػػػػػيااف، وع ػػػػػػاد الاػػػػػػ وات، وع ػػػػػػاد اؼبلػػػػػػذات 

 واؼبسسحسنات .. كل هذل انشياء ربساج إذل ع اد.
              ::  

اداً يػػعي اً هػػل ال هػػد أف هباهػػد     هػػق اعب ػػاد  كػػوف ع ػػاداً أكيػػداً، شػػال  كػػوف ع ػػ
 :ع ادل، وعلى ال ور  صدر له قرار العسباء مر   

       : 
 نَتته مر نلقه.اصا اك  وانسارك  وانسقاك  مر هُت نلقه وععلك   أى
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  َغش انذٍََغش انذٍَ
                  : 

 سَّػػر  عسقػػد أهػػد أو  هػػر أف شيمػػا طالبنػػا وكلَّ نػػا هػػه   ماػػقة، نف   إميكػػ  أف  
 :على اؼبؤمنُت تيسَتاً ما هعدل تيسَت

شمر ال  قدر أف ُ صلي واق ػاً  صػلي قاعػداً، ومػر كػاف مسػاشراً  صػلي قصػراً، ومػر  -
دل هبػػد اؼبػػاء  سػػيم ، ش ػػل أصػػب  هنػػا أي ّعػػذٍر يبنػػو النسػػاف عػػر الصػػالة  ال  وعػػد 

 ُعذر أهداً، نف كل اؽبيلات مساهًة لس. أي
ومػػر دل  سػػساو الصػػـو لكػػ   ػػنه أو ؼبريػػػه الػػذي لػػيا منػػه شػػ اء ع ػػال   مػػػر  -

الصػػـو وعليػػه أف ىُبػػرج ال د ػػة ولػػيا عليػػه شػػيء، وإذا كػػاف مر  ػػاً و ُنسهػػر شػػ اؤل 
كػاف وإذا  وهعد أف ُتاػ ى تُعيػد هػذل انميـ ..  شعدٌة مر أميـ ُأنر، تُ ار هذل انميـ

، شأصػػػب  الػػػد ر تيسػػػَت كبػػػَت مػػػر العلػػػي  ل   إمػػػا أف  ُ اػػػر أو  صػػػـو مسػػػاشراً نػػػَتَّ
 القد ر.

ال وبا ػػػبه   علػػػى إف دل  سػػػساو ، لكػػػر وعػػػ  عليػػػهومػػػر معػػػه إمكانيػػػات اغبػػػ   -
  ذلس:                                        (97 آؿ عمراف. 
لإلنساف ُعذر نف   ععل هذا الػد ر لػيا شيػه ماػقَّة، وال أمػٌر شيػه نػروٌج إذاً شليا 

 عر طاقة النساف، وإمبا كله ُميسٌَّر لكل إنساف م ما كانت قوال وم ما كانت قدراته.

  ؤمهُخ ركش اهللؤمهُخ ركش اهلل
 شيه ُعذر ني إنساف:انمر الذي ليا 

 .. صلَتاً  إف كاف شيخاً كبَتاً أو ط الً  ..  إف كاف مر  ًا أو  ليماً  -

إف كػػػاف علػػػى ط ػػػارة أو هػػػىت علػػػى عناهػػػة، واؼبػػػرأة إف   ... إف كػػػاف رعػػػالً أو امػػػرأة -
 .... كانت   هالس ا العاد ة أو   هالة الن اس أو   هالة اغبيحل 

:   هو ذكر                                        (ٗٔ انهزاب : 
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تػػذكر   وأنػػت  ػػا ر، وأنػػت عػػالا، وأنػػت ان ػػ  .. مػػا الػػذي لػػذكر الكثػػَت: أوصػػاان ل
    ال شيء.....  يبنعس مر ذكر   

ال  االبس الذكر ه رورة الويوء، وال الذبػال إذل القبلػة، وال إذل اعبلػوس   اؼبسػ د، 
  شلػػيا لػػس عػػذر:                                 (ٜٔٔ وكمػػا قلنػػا ولػػو   آؿ عمػػراف

كنػت علػػى عناهػة شػػال سبنعػس مػػر ذكػر  ، ش ػػي سبنػو مػػر الصػالة، ومػػر تػالوة كسػػاب  ، إال 
طرشػة عػُت  شما ُعذر اؼبػؤمر  ػـو القيامػة إذا تػرؾ ذكػر   ...  أهنا ال سبنو مر ذكر   

 أو أقػػػػػػػػػػػػػػػل  ال  وعػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػذر، ولػػػػػػػػػػػػػػػذلس نر ػػػػػػػػػػػػػػػد كلنػػػػػػػػػػػػػػػا أف نػػػػػػػػػػػػػػػدنل   قػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  :
                           (ٖ٘ وهػػػػػذل اعبز يػػػػػة الػػػػػيت هبػػػػػ  أف ذباهػػػػػد  انهػػػػػزاب

   وقاؿ:  ن سس شي ا ع اداً شد داً، عاء رعل إذل ر وؿ  
ٍٳ:  }} ٘ٹ، ؾځكځا ٞٵ٤ٺ أځتٳػٳبٻحٴ بٹ ٓٹٞ بٹػٳ ْٵبٹ٦ٵ ٞٻ ؾځأځ ًځ ِّ قځدٵ نځجٴسٳتٵ عٳ ٕٻ غٳسٳا٥ٹعٳ اِٱضٵ٬ ٍٳ:ِإ ٘ٹ، ؾځكځا ٞٵ٤ٺ أځتٳػٳبٻحٴ بٹ ٓٹٞ بٹػٳ ْٵبٹ٦ٵ ٞٻ ؾځأځ ًځ ِّ قځدٵ نځجٴسٳتٵ عٳ ٕٻ غٳسٳا٥ٹعٳ اِٱضٵ٬ ٜٳ  ِإ ٜٳ٫  ٍٴ يٹطٳاْٴوځ ٫  ٍٴ يٹطٳاْٴوځ صٳا صٳا

٘ٹ  ٔٵ ذٹنڃِس ايًَّ َٹ ٘ٹ زٳطڃبٶا  ٔٵ ذٹنڃِس ايًَّ َٹ {{زٳطڃبٶا 
ٔٔٔٔ

  

، إذا شعلػت أه  شيء أف هذا اللساف ال  كلم وال يبلم وال  ل ل غبهة عر ذكػر   
 وكانوا     ر وجبوار عبٍل ُ سمَّى صُبداف، شقاؿ ؽب : ذلس شيا هناؾ، قاؿ 

ٕٳ، قځايڂٛا:  }} ُٴؿځسٿدٴٚ ٕٴ ضٳبٳلٳ ايڃ ُٵدٳا ٖٳرٳا دٴ ٕٳ، قځايڂٛا:ضٹريٴٚا  ُٴؿځسٿدٴٚ ٕٴ ضٳبٳلٳ ايڃ ُٵدٳا ٖٳرٳا دٴ ٍٳ:   ضٹريٴٚا  ٘ٹ؟ قځا ٍٳ ايًَّ ٜٳا زٳضٴٛ ٕٳ  ُٴؿځسٿدٴٚ َٳا ايڃ ٍٳ: ٚٳ ٘ٹ؟ قځا ٍٳ ايًَّ ٜٳا زٳضٴٛ ٕٳ  ُٴؿځسٿدٴٚ َٳا ايڃ ٚٳ

ٚٳايرٻانٹسٳاتٴ  ٘ٳ نځجٹريٶا  ٕٳ ايًَّ ٚٳايرٻانٹسٳاتٴ ايرٻانٹسٴٚ ٘ٳ نځجٹريٶا  ٕٳ ايًَّ {{ايرٻانٹسٴٚ
ٕٕٔٔ

  و  روا ة أنرى قاؿ:، ، 

ٕٳ ؾٹٞ ذٹنڃِس   }} ٗٵتٳسٴٚ ُٴطٵتٳ ٍٳ: ايڃ ٘ٹ؟ قځا ٍٳ ايًَّ ٜٳا زٳضٴٛ ٕٳ  ُٴؿڃِسدٴٚ َٳا ايڃ ٚٳ ٕٳ، قځايڂٛا:  ُٴؿڃِسدٴٚ ٕٳ ؾٹٞ ذٹنڃِس ضٳبٳلٳ ايڃ ٗٵتٳسٴٚ ُٴطٵتٳ ٍٳ: ايڃ ٘ٹ؟ قځا ٍٳ ايًَّ ٜٳا زٳضٴٛ ٕٳ  ُٴؿڃِسدٴٚ َٳا ايڃ ٚٳ ٕٳ، قځايڂٛا:  ُٴؿڃِسدٴٚ ضٳبٳلٳ ايڃ

ٜٳكٳعٴ ايرٿ ٘ٹ،  ٜٳكٳعٴ ايرٿايًَّ ٘ٹ،  َٳ١ٹ خٹؿځاؾڄا ايًَّ ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ٕٳ  ٝٳأڃتٴٛ ِٵ ؾځ ٗٴ ِٵ أځثٵكځايځ ٗٴ ٓٵ َٳ١ٹ خٹؿځاؾڄا نڃسٴ عٳ ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ٕٳ  ٝٳأڃتٴٛ ِٵ ؾځ ٗٴ ِٵ أځثٵكځايځ ٗٴ ٓٵ {{نڃسٴ عٳ
ٖٖٔٔ

  

 كثػػر إكثػػاراً كثػػَتاً مػػر أى مػػر ، شاؼبسػػس ًت اؼباػػ وروكلمػػة ا ػػس سار   الللػػة وػػَت اؼبعػػٌت 
 ، ولذلس اؼبؤمر وبرص عليه على الدواـ.  تركه  ُعذر أهداً هناؾ  ذكر  ، شذكر   ليا

                           : 
  وهي ملة ال الـ اغبني ية، نف  يدان إهراهي  كمػا قػاؿ  :                    

                                                           
 عامو الًتمذي واغباك  عر عبد   هر هسر هنع هللا يضر ٔٔ
 ة هنع هللا يضرصحي  مسل  ومسند أضبد عر أيب هر ر  ٕٔ
 عامو الًتمذي عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٖٔ
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                                                       (ٖٕٔ البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 
أوصػػاه  لل ػػالـ، و عقػػوب ن ػػا انمػػر، نف ال ػػالـ هػػو ملػػة  ػػيدان إهػػراهي  أهػػو اننبيػػاء، 

 ... وهو اعبد انعلى لسيدان ر وؿ   
              ::  

لعز ػز لُت، وقػد تعػود سػيدان إهػراهي  ننػه هػو الػذي ظبَّػاان مسػلملوكلمة "هػو" قػد تعػود 
 القدمي. قبل ميالد إهراهي ، ننه كالـ    ، نف القرآف هدَّث هه   اغبكي  

  ينبصل ؤهم االطغفبءينبصل ؤهم االطغفبء
اؼبنزلة العالية الراقية الػيت ععػل شي ػا أهػل االعسبػاء وأهػل االصػا اء مػر    هُت   
 ُت هل تبُػزمها:، هذل اؼبنزلة ُت اهي منازؿ اؼبر لُت والنبيأمة اغببي  
               : 

النػػػ  اؼبصػػػا ى اؼبُ سػػػ  شػػػ يداً علػػػى صبيػػػو الاػػػ داء، وععػػػل اننبيػػػاء  ععػػػل   
  ش داء على أفب ػ  وأقػوام  :                                                  

      (ٗٔ وععػل رب العػػاؼبُت الاػ داء؛ علػى اننبيػاء واؼبر ػلُت، إذاً هػو شػ يد علػى  النسػاء
 :أمة الن  وا سبُت مر أمسه   هذل اؼبنزلة الكريبة 

             : 
 : ش داء على اننبياء وأفب  ، ولذلس قاؿ

ٝٴكځا  }} ٝٴكځاٜٴدٵعٳ٢ ْٴٛحٷ ؾځ ٌٵ ٜٴدٵعٳ٢ ْٴٛحٷ ؾځ ٖٳ ٍٴ:  ٝٴكځا ٘ٴ، ؾځ َٴ ٛٵ ٝٴدٵعٳ٢ قځ ِٵ، ؾځ ْٳعٳ ٍٴ:  ٝٳكڂٛ ٌٵ بٳًَّػٵتٳ؟ ؾځ ٖٳ ٌٵ ٍٴ:  ٖٳ ٍٴ:  ٝٴكځا ٘ٴ، ؾځ َٴ ٛٵ ٝٴدٵعٳ٢ قځ ِٵ، ؾځ ْٳعٳ ٍٴ:  ٝٳكڂٛ ٌٵ بٳًَّػٵتٳ؟ ؾځ ٖٳ ٍٴ: 

ٍٴ:  ٝٳكڂٛ ٗٴٛدٴىځ؟ ؾځ ٔٵ غٴ َٳ ٍٴ:  ٝٴكځا ٔٵ أځحٳدٺ، ؾځ َٹ َٳا أځتٳاْٳا  ٚٳ ْٳرٹٍٜس،  ٔٵ  َٹ َٳا أځتٳاْٳا  ٕٳ:  ٝٳكڂٛيڂٛ ِٵ؟ ؾځ ٍٴ: بٳًَّػٳهڂ ٝٳكڂٛ ٗٴٛدٴىځ؟ ؾځ ٔٵ غٴ َٳ ٍٴ:  ٝٴكځا ٔٵ أځحٳدٺ، ؾځ َٹ َٳا أځتٳاْٳا  ٚٳ ْٳرٹٍٜس،  ٔٵ  َٹ َٳا أځتٳاْٳا  ٕٳ:  ٝٳكڂٛيڂٛ ِٵ؟ ؾځ بٳًَّػٳهڂ

ٕٳ أځ ٗٳدٴٚ ِٵ تٳػٵ ٝٴ٪ٵتٳ٢ بٹهڂ ٍٳ: ؾځ ٘ٴ، قځا َٻتٴ ٚٳأڂ ُٻدٷ  ٕٳ أځَٴحٳ ٗٳدٴٚ ِٵ تٳػٵ ٝٴ٪ٵتٳ٢ بٹهڂ ٍٳ: ؾځ ٘ٴ، قځا َٻتٴ ٚٳأڂ ُٻدٷ  ٘ٹ تٳعٳايځ٢: َٴحٳ ٍٴ ايًَّ ٛٵ ٘ٴ قځدٵ بٳَّؼٳ، ؾځرٳيٹوځ قځ ٘ٹ تٳعٳايځ٢: ْٻ ٍٴ ايًَّ ٛٵ ٘ٴ قځدٵ بٳَّؼٳ، ؾځرٳيٹوځ قځ ٚٳنځرٳيٹوځ ٚٳنځرٳيٹوځ ْٻ

ِٗٝدٶا ِٵ غٳ ٝٵهڂ ًځ ٍٴ عٳ ٕٳ ايسٻضٴٛ ٜٳهڂٛ ٚٳ ٓٻاِع  ٗٳدٳا٤ٳ عٳًځ٢ اي ٚٳضٳڀڄا يٹتٳهڂْٛٴٛا غٴ َٻ١ڄ  ِٵ أڂ ٓٳانڂ ًڃ ِٗٝدٶادٳعٳ ِٵ غٳ ٝٵهڂ ًځ ٍٴ عٳ ٕٳ ايسٻضٴٛ ٜٳهڂٛ ٚٳ ٓٻاِع  ٗٳدٳا٤ٳ عٳًځ٢ اي ٚٳضٳڀڄا يٹتٳهڂْٛٴٛا غٴ َٻ١ڄ  ِٵ أڂ ٓٳانڂ ًڃ   دٳعٳ

ٍٴ  ٛٳضٳطڂ ايڃعٳدٵ ٍٴ ٚٳايڃ ٛٳضٳطڂ ايڃعٳدٵ {{ٚٳايڃ
ٔٗٔٗ

  

                                                           
 عامو الًتمذي ومسند أضبد عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٗٔ
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   يدان ر وؿ  ، وأمة ر وؿ  ....  مر الذي  يا د 
  سه  عٍت الور ة الذ ر علػى درعسػه وعلػى قدمػه وعلػى منزلسػه، ش ػؤالء هػ  العُػدوؿ: وأم

                                                                
 (ٖٔٗ العنا ة.ن ا اؼبعٍت أ  اً لآل ة الذي  ُكررل   نهل  البقرة 

وهنػػاؾ معػػٍت ا ػػسنباه الوار ػػوف والعػػارشوف لكػػي  املنػػوا أهبػػاهب  وُطالهبػػ  ومر ػػد   ، 
  و  قػػػػػػػػػػاؿ لنػػػػػػػػػػا   القػػػػػػػػػػرآف:                                                 

                  (ٖٛ باوف، هػػػػل  وعػػػػد ُأانٌس  عاػػػػي     درعػػػػة لػػػػيا كل ػػػػ   سػػػػسن النسػػػػاء
، هػؤالء قػػالوا: قػػاؿ     ال ػسنباط مػػر كسػاب   إؽبامػػاً وإمػداداً مػػر   ومػر ر ػػوؿ   

  القػرآف:                              (ٚ كػل صباعػة ؽبػ  رعػل للنياهػة عػر ه ػػرة   الرعػد
 ػػرة النػػ  ال  ػػل الؽبػػي والباػػرميت الرلنيػػة الػػيت ادنرهػػا   ؽبػػ  النػػ   ػػُبلل   ورا ػػًة عػػر ه
 .وأنزؽبا على هذا الن  

 شعندما أي   ـو القيامة كيف ىبرج الناس 
                           (ٚٔ لػػػػػػػيا هنبػػػػػػػي   وال هر ػػػػػػػوؽب ، ولكػػػػػػػر  ال ػػػػػػػراء

عه الصادقُت الػذ ر أعػانول علػى إهػالغ دعػوة  ، إمام  ، شكل رعل ىبرج ومعه أهباهه وأتبا
 والذ ر قاموا معه ؾباهد ر   نار ُ نَّة هبي    ومصاا ال. 

، هػل  نػزؿ    ارنػرة شقػط هػ ف كثػر ودور نا شأف هراهاػة اؼباػ عُت، شاؼباػ عو ليا ل
ؼبػػػػدرعات أـ ؼبػػػػر     وهػػػػ  لاؼبلعػػػػ  أهػػػػٌد مػػػػر اؼباػػػػ عُت  ال، هػػػػل تكػػػػوف اؼبكاشػػػػآت ؽبػػػػ

لعػػػػ     ن ػػػػا انمػػػػر، شالػػػػدعوة ربسػػػػاج إذل ال ر ػػػػق، وهػػػػذا ال ر ػػػػق هػػػػو الػػػػذي لػػػػه اللنػػػػا   اؼب
 ، واؼباػػ عُت أ  ػػاً ؽبػػ  أعػػر، قػػاؿواؼبكاشػػآت وال  ػػل واؼباػػاهدات والكرامػػات مػػر   

: 
َٳ١ٹ   }} ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ٔٵ أځحٳبٻ  َٳ َٳعٳ  ُٳسٵ٤ٴ  َٳ١ٹ ايڃ ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ٔٵ أځحٳبٻ  َٳ َٳعٳ  ُٳسٵ٤ٴ  {{ايڃ

ٔ٘ٔ٘
  

وف شقػػػط، شكيػػػف أينػػػذوف هػػػذا أعػػػره  هنػػػاؾ، لكػػػر هنػػػا دل   علػػػوا شػػػيلاً، هػػػل  اػػػاهد

                                                           
 جبمع الززمذٌ عن   ىاا ثن عظبر رضٍ هللا عنه 15
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 ال  ل وهذا الكراـ وهذا النعاـ وهذا العااء    
 شالصػػاغبوف قػػالوا   هػػذل ار ػػة وأشػػباه ا وأمثاؽبػػا: كػػل رعػػٍل هعػػد  ػػيدان ر ػػوؿ   

أبف  كوف ش يداً على أهل زمانه، ننػه هػو الػذي  عػير مع ػ ،   ُيكلِّ ه  يدان ر وؿ   
 لذي  راه ، وهو الذي  سأكد مر أهواؽب .وهو الذي  عاشره ، وهو ا

هذا الكالـ أقوله على  قُت، وإميك  أف  اس أهٌد شيػه، ننػه كػالـ الصػاغبُت اؼبػوقنُت، 
الػػذ ر أنػػزؿ     قلػػوهب  معػػان الػػذكر اغبكػػي ، شبيػػاف القػػرآف ومعػػان القػػرآف لػػيا   ت سػػَت 

  النس ي وال   ت سَت اهر كثَت شقط، لكػر:                                 
       (ٜٗ و ػيدان علػي قػاؿ   هػذا العلػ : ))إف هاهنػػا  العنكبػوت ، هػو   صػدور هػؤالء القػـو

لعلوـٌ صبَّة لو أعد ؽبا ضبلػة   وقػاؿ   اغبَملَػة: ))هػ  انقلػوف عػددا انكثػروف مػددا، وبملػوف 
ودعونه   قلوب أشباه   وأمثاؽب    لكػر ارنػر ر لػيا ؽبػ  هذا العل    صدوره  هىت  سس

 .عالقة هبذل العلـو الؽبية النازلة مباشرة مر عند رب ال  ة 

  رششَقبد اإلعالورششَقبد اإلعالو
 وعاءان هسار عات ال الـ ليؤكد علي ا مرًة اثنية:

        .... :الة أف تكػوف وإقامة الصالة وَت أداء الصالة، شإقامة الصػ
الصلة هُت قل  العبد وموالل مباشرة، ال  الله شاول عر صباؿ موالل، وال  قاعػه قػاطو عػر 
اؼبناعػػػاة غب ػػػرة  ، ننػػػه إذا دنػػػل   الصػػػالة  كػػػوف   مناعػػػاة مػػػوالل، و  مصػػػاشاة لطنػػػة 

  وناهرة مو ه رة   عل   ُعالل:                   (ٔٗ طه. 
        ... : والزكػػػاة لإلنسػػػاف أف  ُن ػػػػق فبػػػا آدل  ، إذا كػػػػاف عنػػػدل مػػػػاؿ

 سػػسوع  الزكػػاة  ُن ػػق منػػه، وإذا كػػاف عنػػدل زرع هلػػا نصػػاب الزكػػاة ىُبػػرج منػػه هػػق    عايػػه 
ذا العلػ    ل قراء  ، وإذا آدل   علماً وهياانً شي عل منه شيلاً هلل لل قراء الذ ر وبسػاعوف هػ

  هػػالد  ، وال  رعػػػو مػػػن   تكريبػػػاً وال أعػػػراً، وال  رعػػػو انعػػػر إال مػػػر  ، و قػػػوؿ ؽبػػػ :      
                                       (ٜ النساف. 

هكػػػالـ رب  صػػػودً شػػػ يِّاً يُبسػػػو هػػػه أشػػػ اف القلػػػوب وأظبػػػاع اؼبػػػؤمنُت وإذا آدل   
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روبػًة شيمػا عنػد  ،  العاؼبُت، أو  ُ ػيِّ  القلػوب وانشلػدة   مػد    ػيد انولػُت وارنػر ر 
 :وهكذا كل شيء آدل موالل شعليه زكاة، قاؿ 

ّٴ   }} ٛٵ ٚٳشٳنځا٠ڂ ايڃذٳطٳدٹ ايؿٻ ٞٵ٤ٺ شٳنځا٠څ،  ٌٿ غٳ ّٴ يٹهڂ ٛٵ ٚٳشٳنځا٠ڂ ايڃذٳطٳدٹ ايؿٻ ٞٵ٤ٺ شٳنځا٠څ،  ٌٿ غٳ {{يٹهڂ
ٔٙٔٙ

  

، ومػاذا شي ػػا لػو أف أ والدان الاػػباب  صػػوموف هػىت أف اعبسػػد لػه زكػػاة وزكاتػه أف أصػػـو
ولو  ومػاً   ان ػبوع  ػواء ال نػُت أو اػبمػيا ا ػياً هر ػوؿ  ، شمػا اؼبػانو   ذلػس  والنػ  

 :قوؿ للسيدة عا اة كما ورد  ان ر  
ٍٳ: بٹايڃذٴٛعٴ   }} ُٳاذٳا؟ قځا ٓٻ١ٹ، قځايځتٵ: بٹ َٹٞ قځسٵعٳ بٳابٹ ايڃذٳ ِٚ ٍٳ: بٹايڃذٴٛعٴ دٳا ُٳاذٳا؟ قځا ٓٻ١ٹ، قځايځتٵ: بٹ َٹٞ قځسٵعٳ بٳابٹ ايڃذٳ ِٚ   {{دٳا

كل أ بوع، أو  ال ػة أميـ مػر كػل شػ ر    شػالع وز ما الذي يبنو شباهنا أف  صـو  وماً  
مػثالً  صػػـو  ال ػة أميـ كػػل شػ ر، لكػػر الاػػباب  صػـو ال نػػُت واػبمػيا كمػػا كنػا ن عػػل عنػػدما  
كنا شباب، وَت انميـ ال ايلة مثل العار انوا ل مر ذي اغب ة، وأميـ د ػوعاء وعاشػوراء، 

 شال هد لإلنساف أف تكوف له زكاة مثل زكاة اعبسد.

  فضم ادلنفمنيفضم ادلنفمني
ٝٳاؾځ١ٹ   }} : قاؿ ٝٵتٴ ايكٿ ٚٳشٳنځا٠ڂ ايدٻاِز بٳ ٞٵ٤ٺ شٳنځا٠ڄ  ٌٿ غٳ ٕٻ يٹهڂ ٝٳاؾځ١ٹ ِإ ٝٵتٴ ايكٿ ٚٳشٳنځا٠ڂ ايدٻاِز بٳ ٞٵ٤ٺ شٳنځا٠ڄ  ٌٿ غٳ ٕٻ يٹهڂ {{ِإ

ٔٚ 
إذا كاف عندي هيت وال أهد  دنله هنا ياً أيكل لقمػة شػأ ر زكاتػس    أو ال ُأنػرج منػه 
ة طعامػػاً ُأطعػػ  هػػه مػػر وبسػػاج إذل هػػذل الاعػػاـ  ، شػػدرعات اعبنػػة الُعليػػا مػػر الػػذي  ناؽبػػا  ه ػػر 

  قوؿ: الن  

ٔٵ   }} ُٳ ٘ٴ يٹ ًَّ ٖٳا اي ٖٳا، أځعٳدٻ ٖٹِس ٔٵ ظځا َٹ ٗٳا  ٓٴ ٚٳبٳاطٹ ٗٳا،  ٓٹ ٔٵ بٳاطٹ َٹ ٖٳا  ٖٹسٴ ٜٴسٳ٣ ظځا ٓٻ١ٹ غڂسٳؾڄا  ٕٻ ؾٹٞ ايڃذٳ ٔٵ ِإ ُٳ ٘ٴ يٹ ًَّ ٖٳا اي ٖٳا، أځعٳدٻ ٖٹِس ٔٵ ظځا َٹ ٗٳا  ٓٴ ٚٳبٳاطٹ ٗٳا،  ٓٹ ٔٵ بٳاطٹ َٹ ٖٳا  ٖٹسٴ ٜٴسٳ٣ ظځا ٓٻ١ٹ غڂسٳؾڄا  ٕٻ ؾٹٞ ايڃذٳ ِإ

ّٷ  ٝٳا ْٹ ٓٻاعٴ  ٚٳاي  ٌِ ٝٵ ٚٳؾٳ٢َّ بٹايَّ ّٳ،  ٚٳأځؾڃػٳ٢ ايطٻ٬ ّٳ،  ِٳ ايڀَّعٳا ّٷ أځطڃعٳ ٝٳا ْٹ ٓٻاعٴ  ٚٳاي  ٌِ ٝٵ ٚٳؾٳ٢َّ بٹايَّ ّٳ،  ٚٳأځؾڃػٳ٢ ايطٻ٬ ّٳ،  ِٳ ايڀَّعٳا {{أځطڃعٳ
ٔٛٔٛ
  :و  روا ة  

ٕٳ ايڃهځ٬  }} ٔٵ أځ٫ ُٳ ٕٳ ايڃهځ٬يٹ ٔٵ أځ٫ ُٳ ّٷ يٹ ٝٳا ْٹ ٓٻاعٴ  ٚٳاي ُٶا  ٘ٹ قځا٥ٹ ًَّ ٚٳبٳاتٳ يٹ ّٳ،  ِٳ ايڀَّعٳا ٚٳأځطڃعٳ ّٷ ّٳ،  ٝٳا ْٹ ٓٻاعٴ  ٚٳاي ُٶا  ٘ٹ قځا٥ٹ ًَّ ٚٳبٳاتٳ يٹ ّٳ،  ِٳ ايڀَّعٳا ٚٳأځطڃعٳ {{ّٳ، 
ٜٜٔٔ

  

                                                           
  نر اهر ماعة عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٙٔ
 اعبامو ننالؽ الراوي ودر   عرعاف للس مي عر أنا هنع هللا يضر ٚٔ
 صحي  اهر نزيبة ومسند أضبد عر أيب مالس انشعري ٛٔ
 مسند أضبد عر عبد   هر عمرو ريي   عن ما ٜٔ
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 مر أنالؽ اؼبؤمر أف  سخلَّق ل     الكرمي، دباذا هبود 
  هبود دبا عندل:                                   (ٜ اغبار : 

الػػذ ر كػػانوا وبيػػوف   هػػذا البػػاب، الرعػػل الػػذي وأنػػس  تعلمػػوف أف أصػػحاب ر ػػوؿ   
ـٌ  ك ػي الواهػد، شػإف أنذ ييف ر وؿ   لُياعمه، و ػأؿ زوعسػه: مػاذا عنػد ؾ  قالػت: طعػا

أتػى انوالد عوعى، شقاؿ ؽبا: عللػي   و لت أكل ال يف  أكل انوالد دل أيكل ال يف، وإف
قػػد علػػا هػػو وزوعسػػه مػػو ش    لمساػػدد رلوهػػذا  - لػػا أان وأنػػت مػػو ال ػػيفقبلاعػػاـ و ل

،   قػاؿ ؽبػػا: شسقػومي وتسهػاهري أبنػِس ُتصػلحي اؼبصػػباح -   عصػر ر ػوؿ   ال ػيف وكػاان
وُتا ليػػه، وكُبػػرِّؾ أ ػػناننا كأننػػا ككػػل هػػىت  اػػعر ال ػػيف أننػػا ككػػل معػػه شيأكػػل و اػػبو، و  

 :الصباح قاؿ له ر وؿ   

ُٳا بٹكٳ  }} ٓٹٝعٹهڂ ٔٵ ؾٳ َٹ ٘ٴ  ًَّ ُٳا بٹكٳقځدٵ عٳذٹبٳ اي ٓٹٝعٹهڂ ٔٵ ؾٳ َٹ ٘ٴ  ًَّ ًځ١ځ قځدٵ عٳذٹبٳ اي ٝٵ ُٳا ايَّ ًځ١ځ ٝٵؿٹهڂ ٝٵ ُٳا ايَّ {{ٝٵؿٹهڂ
ٕٕٓٓ

  

 ما هذا ال س  العهي  الذي شعلول    
وهػػػو ن ػػػا انمػػػر وناصػػػة مػػػو الصػػػاغبُت، شقػػػد نػػػزؿ صباعػػػة علػػػى إنػػػواهن  الصػػػاغبُت، 
والاعػػاـ الػػذي مع ػػ  كػػاف قلػػياًل، شقػػالوا: ن ػػو الاعػػاـ علػػى ما ػػدة واهػػدة ونصػػافم هولػػه، 

وؿ الاعػػاـ وأوقػػدوا اؼبصػػباح، شوعػػدوا ونُا ػػئ اؼبصػػباح وككػػل كلنػػا، وهعػػد أف انس ػػوا مػػر تنػػا
الاعاـ كما هو ودل أيكل واهػد مػن   شػيلاً، نف كػل واهػد  ر ػد أف  ػؤ ر أنػال علػى ن سػه؛ ال 

  ر د أف أيكل هىت  ابو إنوانه.
ورعػػػٌل مػػػر الصػػػاغبُت   عصػػػران هػػػذا، وهعػػػد انس ػػػاء هلقػػػة الػػػذكر واؽبيمػػػاف   الػػػذكر، 

اػػَت   الػػذكر، علسػػوا هعػػد الػػذكر أيكلػػوف، شأنػػذوا واعبػػالء   الػػذكر، وكػػاف هع ػػ    كػػاد  
 قػػدموف هع ػػ   علػػى هعػػحل،  قػػوؿ أهػػده  لآلنػػر: نػػذ هػػذل القاعػػة، والثػػان  قػػوؿ: ال نػػذ 
أنت هذل، وهكذا، شنهر إلي   الاي  وقاؿ ؽب : لقد نلس  مر ش ل     طعػامك  أكثػر فبػا 

 نلسمول   ذكرك .
شػػال هػد ؼبػر  ػػدنل   دا ػرة الصػاغبُت، أو  ر ػػد ؼبػاذا  لإل ثػار، وهػػي أهػواؿ الصػاغبُت، 

علػػػى انقػػػل أف  كػػػوف  ػػػـو القيامػػػة مػػػر اؼبكػػػرمُت، أف ُ  ػػػيِّف ال ػػػيف، و ُاعػػػ  ويُبػػػرِّف ن سػػػه 
                                                           

 صحي  مسل  واهر هباف عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٕٓ
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 وأوالدل على هذا اػبُلق الكرمي و ُورِّ ه ؽب .
لكػػػر أان أكػػػوف   البيػػػت والبيػػػت ال ُ ػػػس  أهػػػداً لل ػػػيف ؼبػػػدة عػػػاـ أو أكثػػػر أو أقػػػل، 

 ولر  ُكل ٍت شيلاً، نف ه رة الن  قاؿ:وال يف  دنل 
ٌٳ  ِإذٳاِإذٳا  }} ٌٳدٳخٳ ـٴ  دٳخٳ ٝٵ ـٴايكٳ ٝٵ ٍّ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايكٳ ٍّقځٛ ٌٳ  قځٛ ٌٳدٳخٳ ُٳػؿٹسٳ٠ٹ  خسٳمٳخسٳمٳ  خٳسٳمٳخٳسٳمٳ  ِٚإذٳاِٚإذٳا  بٹِسشقٹ٘بٹِسشقٹ٘  دٳخٳ ُٳػؿٹسٳ٠ٹبٹ ِِٗ   بٹ ِِٗ ذٴْٴٛبٹ {{ذٴْٴٛبٹ

ٕٕٔٔ
  

   مر الذي كس  وشاز  أنت
أبرهعػُت  ومػاً،  عػٍت مثػل رؤ ػاء اعبم ػورميت، ؾبيلػه أف رزقه أيتيه قبػل روا ة وقد ورد   

ػػز لػػه اؼبكػػاف ومع ػػا أ  ػػاً طعامػػه الػػذي أيكلػػه، هػػىت ال تسكلَّػػف لػػه شػػيلاً، ومػػاذا شاؼبال كػػة ذبُ  ِّ 
 انذ أنت  تكس  أنه أنذ ذنوب أهل الدار كل ا و ُلقي ا   البحر.

  االفزظبو ثبهللاالفزظبو ثبهلل
            : 

ل اؼبسػػلمُت الػػذ ر هيػػن   العسصػػاـ لهلل وػػَت العسصػػاـ حببػػل  ، ؼبػػا كػػاف اػباػػاب لكػػ
  وهػػُت هع ػػ   شػػحناء قػػاؿ ؽبػػ :                   (ٖٔٓ هاػػرع   وهكسػػاب    آؿ عمػػراف

 وهسنة ر وؿ  ، كل هؤالء هبوز أف نقوؿ عن   هبل  .
لػػػ  كيػػػف نعسصػػػ  لهلل  إذا شرَّونػػػا الق        لكػػػر هنػػػا العسصػػػاـ لهلل: 

ػػه إليػػه، ونسػػودد إليػػه، ونرشػػو انُكػػفَّ  للكليػػة، ودل  عُػػد شيػػه إال اؼبػػوذل عػػل   عُػػالل، ش نػػا نسوعَّ
إليػػه، وال نعسمػػد إال عليػػه، وال نسكِّػػل إال عليػػه، وال نسوعَّػػه نػػاهراً أو لطنػػاً إال إليػػه، ش ػػذا إظبػػه 

 اعسصاـ لهلل عل وعال.
                      : مػػػػػػػػػػػػا داـ النسػػػػػػػػػػػػاف

 ػػػيسوالَّل  ، و رعػػػال  ، و ػػػيكوف   رعا ػػػة   و  كن ػػػه علػػػى الػػػدواـ، شيكػػػوف معػػػه النصػػػر 
على ن سه، وعلى ش واته، وعلى ههونه وعلى أهوا ه، وعلى شياانه، وعلى أعدا ػه، وعلػى  

 .:            كل مر  عاد ه، نف معه النصَت

                                                           
 روال الد لمي عر أنا هنع هللا يضر ٕٔ
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لنػػػا جبمػػػاؿ هػػػذل ارميت، وأف ىُبلِّقنػػػا هبػػػذل انوصػػػاؼ اؼبباركػػػات،  نسػػػأؿ    أف هبمِّ
 وأف هبعلنا مر الذ ر  سسمعوف القوؿ شيسبعوف أهسنه

  ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّ
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  ٔٔ: وسثخ انفشدوط: وسثخ انفشدوط1313
dddddddddddddddddd 

إظبنػػا، شسػػمَّاها  ػػورة اؼبؤمنػػوف،  ارميت الػػيت معنػػا ارف هػػي أوؿ  ػػورة ظبَّاهػػا   
 ؽ اؼبػػؤمنُت وأعمػػاؿ اؼبػػؤمنُت واعبػػزاء الػػذي أعػػدل   لنعػػرؼ شي ػػا أوصػػاؼ اؼبػػؤمنُت وأنػػال

 .للمؤمنُت إذا عملوا للسكلي ات اليت كل    هبا رب العاؼبُت 

  زمُمخ انفالذزمُمخ انفالذ
أيتيػػه الػػوهي وهػػو هػػُت أصػػحاهه شيليػػ  عػػن   و سلقَّػػى الػػوهي، شػػإذا ان صػػ   وكػػاف 
 نصحاهه: ارميت قاؿ  ، شعندما نزلت هذلرعو إلي   وهدَّ    دبا نزؿ عليهالوهي عنه 

ٕٳ" حٳتٻ٢   }} ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ِٻ قځسٳأځ: "قځدٵ أځؾڃًځحٳ ايڃ ٓٻ١ځ، ثٴ ٌٳ ايڃذٳ ٔٻ دٳخٳ ٗٴ َٳ ٔٵ أځقځا َٳ ٜٳاتٺ  ٞٻ عٳػٵسٴ آ ًځ ٍٳ عٳ ْٵِص ٕٳ" حٳتٻ٢ أڂ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ِٻ قځسٳأځ: "قځدٵ أځؾڃًځحٳ ايڃ ٓٻ١ځ، ثٴ ٌٳ ايڃذٳ ٔٻ دٳخٳ ٗٴ َٳ ٔٵ أځقځا َٳ ٜٳاتٺ  ٞٻ عٳػٵسٴ آ ًځ ٍٳ عٳ ْٵِص أڂ

ٜٳاتٺ  ِٳ عٳػٵسٳ آ ٜٳاتٺ خٳتٳ ِٳ عٳػٵسٳ آ {{خٳتٳ
ٕٕ

  

هػػذل العاػػر آميت ؼبػػر أراد أف  ػػدنل اعبنػػة  عمػػل هبػػرَّ و ن ػػذهر، هعػػد أف  ػػسعل  هػػذل 
 :وروى الن  عاماًل إف شاء   رب العاؼبُت،  اننالؽ،    قـو هبرَّ ارداب وهذل 

ٗٳا   }} َٹ٬طځ ٌٳ  ٚٳدٳعٳ ٔٵ ؾٹكٻ١ٺ،  َٹ ٓٳ١ڄ  ٚٳيځبٹ ٖٳبٺ،  ٔٵ ذٳ َٹ ٓٳ١ڄ  ٙٹ، يځبٹ ٝٳدٹ ٖٳا بٹ ٓٳا ٚٳبٳ  ٍٕ ٓٻ١ځ عٳدٵ ٘ٳ خٳًځلٳ دٳ ٕٻ ايًَّ ٗٳا ِإ َٹ٬طځ ٌٳ  ٚٳدٳعٳ ٔٵ ؾٹكٻ١ٺ،  َٹ ٓٳ١ڄ  ٚٳيځبٹ ٖٳبٺ،  ٔٵ ذٳ َٹ ٓٳ١ڄ  ٙٹ، يځبٹ ٝٳدٹ ٖٳا بٹ ٓٳا ٚٳبٳ  ٍٕ ٓٻ١ځ عٳدٵ ٘ٳ خٳًځلٳ دٳ ٕٻ ايًَّ ِإ

ٖٳا ايُّ٪ٵ ٚٳحٳؿٵبٳا٤ٳ ٕٳ،  ٗٳا ايصٻعٵؿځسٳا ٚٳتٴسٳابٳ ُٹطٵوځ،  ٖٳا ايُّ٪ٵايڃ ٚٳحٳؿٵبٳا٤ٳ ٕٳ،  ٗٳا ايصٻعٵؿځسٳا ٚٳتٴسٳابٳ ُٹطٵوځ،  ُٹٞ، ؾځكځايځتٵ: قځدٵ ايڃ ٗٳا: تٳهځَّ ٍٳ يځ ِٻ قځا ُٹٞ، ؾځكځايځتٵ: قځدٵ يڂ٪ٳ، ثٴ ٗٳا: تٳهځَّ ٍٳ يځ ِٻ قځا يڂ٪ٳ، ثٴ

ٕٳ  ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ أځؾڃًځحٳ ايڃ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ {{أځؾڃًځحٳ ايڃ
ٖٖ

  

اعبنة ن س ا هققت لل الح، وال الح  عٍت ال وز والهَّ ػر وربقيػق انُمنيػة العهيمػة الػيت 
  سمناها النساف، وهي دنوؿ اعبنة إف شاء   رب العاؼبُت

         : 
كلمػػة "قػػد"   الللػػة العرهيػػة للسحقيػػق،  عػػٍت كػػالـ ؿُبقػػق ولػػيا نػػر وال زبمػػُت ولكػػر  و 

                                                           
 ـٕٙٔٓ/ٔٔ/ٜهػ ٖٛٗٔمر ص ر  ٜالاود  –انقصر  ٔ
 ر عمر هر اػبااب هنع هللا يضرعامو الًتمذي ومسند أضبد ع ٕ
 مع   الا ان والبي قي عر أيب  عيد اػبدري هنع هللا يضر ٖ
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اعبنػة، و  ػمر ؽبػ   كالـ ؿُبقػق، شمػر  عمػل هبػذل انوصػاؼ مػر اؼبػؤمنُت،   ػمر ؽبػ    
ومالػػوهب  انعهػػ  هعػػد وعػػه   دنػػوؿ اعبنػػة  عػػٍت ال ػػوز دبػػا  رعػػوف ومػػا  ر ػػدوف ... ال ػػالح، 

 . ا هرؤ ة  ، و سنعموا شي ا جبوار ر وؿ   العالية ليحهوا شي

  طفبد انىاسثني نهدنخطفبد انىاسثني نهدنخ
انوصاؼ اليت  يدنلوف هبا اعبنة ك  ص ة  أتى   لنا   هػذل ارميت هسػت صػ ات 

لػػه، وقػػيَّحل   لػػه أف  عينػػه هعونػػه، وأف  قو ػػه هقوتػػه، وأف   ػػ لة وُميسَّػػرة ؼبػػر  سَّػػرها   
 هبعله   رشقة أهل الصدؽ مر هر سه.  ادم ع دل إرادته، وأف

  اخلبشقىٌ يف انظالحاخلبشقىٌ يف انظالح
 أوؿ ص ة مر أوصاؼ اعبنة:

            ::  

، وشي ػػػا ه ػػػور هػػػُت  ػػػدي  ، وشي ػػػػا الػػػذ ر ُ صػػػلوف الصػػػالة وشي ػػػا ناػػػػوٌع هلل   
 .ل  هلَت   طُمأنينة   أدا  ا هلل، وشي ا عدـ شرود الذهر، وعدـ إنالاؿ الق

وهػػذا اػباػػوع لكػػي نسسح ػػرل ونسػػس لبه مػػاذا ن عػػل  هنػػاؾ عػػزء نػػاهري ال هػػد منػػه، 
وهناؾ عزء لطٍت وهو انهػ ، شػاعبزء الهػاهري مػر النسػاف إذا نػوى الصػالة هعػد أف  سا َّػر 
و سويأ، عليه أف هبعل هعد أف  نػوي نهػرل إذل مويػو السػ ود، شػال  نهػر يبينػاً وال لػااًل، وال 
 سل َّػت وهػو   الصػالة، شمػر  لس ػت يبينػاً أو لػاالً و ر ػد أف  عػرؼ مػر علػى يبينػه ومػر علػػى 

 :رأى رعاًل  عبث هلحيسه   الصالة، شقاؿ  لاله شال تص  صالته، والن  
٘ٴ   }} ٛٳاِزحٴ ٘ٴ يځدٳػٳعٳتٵ دٳ ًڃبٴ ٛٵ خٳػٳعٳ قځ ًځ ٖٳرٳا ؾځ َٻا  ٘ٴ أځ ٛٳاِزحٴ ٘ٴ يځدٳػٳعٳتٵ دٳ ًڃبٴ ٛٵ خٳػٳعٳ قځ ًځ ٖٳرٳا ؾځ َٻا  {{أځ

ٗٗ
  

 وَعْر َأيب ُهَر ْػَرَة:
ٕٻ زٳضٴ  }} ٕٻ زٳضٴأځ ٘ٹ أځ ٍٳ ايًَّ ٘ٹ ٛ ٍٳ ايًَّ ٛ   ٞٿ ٓٻبٹ ِٳ عٳًځ٢ اي ٌٷ ؾځؿٳ٢َّ ؾځطٳَّ ٌٳ زٳدٴ ُٳطٵذٹدٳ ؾځدٳخٳ ٌٳ ايڃ ٞٿ دٳخٳ ٓٻبٹ ِٳ عٳًځ٢ اي ٌٷ ؾځؿٳ٢َّ ؾځطٳَّ ٌٳ زٳدٴ ُٳطٵذٹدٳ ؾځدٳخٳ ٌٳ ايڃ ؾځسٳدٻ ؾځسٳدٻ   دٳخٳ

ٞٿ  ٓٻبٹ ِٳ عٳًځ٢ اي ِٻ دٳا٤ٳ ؾځطٳَّ ُٳا ؾٳ٢َّ ثٴ ٜٴؿٳِّٞ نځ ٌٿ، ؾځسٳدٳعٳ  ِٵ تٴؿٳ ْٻوځ يځ ٌٿ ؾځِإ ٍٳ: ازٵدٹعٵ ؾځؿٳ ٞٿ ٚٳقځا ٓٻبٹ ِٳ عٳًځ٢ اي ِٻ دٳا٤ٳ ؾځطٳَّ ُٳا ؾٳ٢َّ ثٴ ٜٴؿٳِّٞ نځ ٌٿ، ؾځسٳدٳعٳ  ِٵ تٴؿٳ ْٻوځ يځ ٌٿ ؾځِإ ٍٳ: ازٵدٹعٵ ؾځؿٳ   ٚٳقځا

                                                           
 مسند ز د عر علي هر أيب طال  هنع هللا يضر ٗ
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ٍٳ: ازٵدٹعٵ ؾځؿٳ ٍٳ: ازٵدٹعٵ ؾځؿٳؾځكځا ِٵ ؾځكځا ْٻوځ يځ ِٵ ٌٿ ؾځِإ ْٻوځ يځ ٌٿ ثٳ٬ٌٿ ؾځِإ ٌٿ ثٳ٬تٴؿٳ ٙٴ تٴؿٳ ٝٵسٳ ٔٴ غځ َٳا أڂحٵطٹ ٚٳايَّرٹٟ بٳعٳجٳوځ بٹايڃحٳلٿ  ٍٳ:  ٙٴ ثٶا، ؾځكځا ٝٵسٳ ٔٴ غځ َٳا أڂحٵطٹ ٚٳايَّرٹٟ بٳعٳجٳوځ بٹايڃحٳلٿ  ٍٳ:  ثٶا، ؾځكځا

ٓٹٞ، ؾځكځ ُٵ ٓٹٞ، ؾځكځؾځعٳِّ ُٵ ُٵتٳ ِإيځ٢ ايؿٻ٬ؾځعٳِّ ٍٳ: ِإذٳا قڂ ُٵتٳ ِإيځ٢ ايؿٻ٬ا ٍٳ: ِإذٳا قڂ ِٻ ا ِٕ، ثٴ ٔٳ ايڃكڂسٵآ َٹ َٳعٳوځ  ٝٳطٻسٳ  َٳا تٳ ِٻ اقڃسٳأڃ  ِٻ ٠ٹ ؾځهځبٿسٵ، ثٴ ِٕ، ثٴ ٔٳ ايڃكڂسٵآ َٹ َٳعٳوځ  ٝٳطٻسٳ  َٳا تٳ ِٻ اقڃسٳأڃ  ٠ٹ ؾځهځبٿسٵ، ثٴ

ِٻ ازٵؾځعٵ حٳتٻ٢ ٔٻ زٳانٹعٶا، ثٴ ُٳ٦ٹ ِٻ ازٵؾځعٵ حٳتٻ٢ازٵنځعٵ حٳتٻ٢ تٳڀڃ ٔٻ زٳانٹعٶا، ثٴ ُٳ٦ٹ ٔٻ ضٳادٹدٶا،   ازٵنځعٵ حٳتٻ٢ تٳڀڃ ُٳ٦ٹ ِٻ اضٵذٴدٵ حٳتٻ٢ تٳڀڃ ُٶا، ثٴ ٍٳ قځا٥ٹ ٔٻ ضٳادٹدٶا، تٳعٵدٹ ُٳ٦ٹ ِٻ اضٵذٴدٵ حٳتٻ٢ تٳڀڃ ُٶا، ثٴ ٍٳ قځا٥ٹ تٳعٵدٹ

ٗٳا  ٌٵ ذٳيٹوځ ؾٹٞ ؾٳًځاتٹوځ نڂِّ ٚٳاؾڃعٳ ٔٻ دٳايٹطٶا  ُٳ٦ٹ ِٻ ازٵؾځعٵ حٳتٻ٢ تٳڀڃ ٗٳا ثٴ ٌٵ ذٳيٹوځ ؾٹٞ ؾٳًځاتٹوځ نڂِّ ٚٳاؾڃعٳ ٔٻ دٳايٹطٶا  ُٳ٦ٹ ِٻ ازٵؾځعٵ حٳتٻ٢ تٳڀڃ {{ثٴ
٘٘

  

 :الكي ية الصحيحة للصالة  علَّمه ر وؿ   
  لػػيا  أكػػ  شال  كػػوف   قلبػػه وػػَت  ، شػػإذا قػػاؿ  النيػػة وهػػي أف النسػػاف عنػػدما 

قلبه شيء مر الدنيا وال اؼباؿ وال انوالد، وال أي شيء مػر مسػاع اغبيػاة أكػ    قلبػه مػر   
 ،و نهػػر إذل مويػػو السػػ ود وهػػو   هالػػة الوقػػوؼ، و نهػػر إذل قدميػػه   هالػػة الركػػوع ،

 و نهر إذل أرنبة أن ه وهو   هالة الس ود، لكي ال  نهر إذل هذا وال إذل ذاؾ.
و قػػرأ قػػراءًة هسػػدهمر، ال تقػػرأ القػػرآف هسػػرعة ولكػػر إقػػرأل هسػػأّنِ وتػػدهر معانيػػه، وهػػاوؿ أف 

شيػػه، مػػو ا سح ػػار القلػػ  أ نػػاء ذلػػس، وهػػذل هػػي  تػػس  َّ  انوامػػر الؽبيػػة الػػيت ذكرهػػا   
 انعماؿ الهاهر ة   اػباوع.

،  عػٍت أنػػه ولكػي  سػسكمل النسػاف اػباػػوع شػال هػد أف  كػوف   القلػػ  النػالص هلل
ال  ر د هبذل الصالة إال ارياء  ، شإذا كاف ُ صلِّي لَُتيي الناس شسكوف الصػالة وػَت مقبولػة 
عند رب الناس، وهذا هو الرميء، والعيػاذ لهلل، نسػأؿ   اغب ػا والسػالمة لنػا ولكػ  أصبعػُت، 

شياػًتوا منػه، وإف كػاف  عٍت ُ صلي لكي  رال الناس، أو ُ صلي ليثق الناس شيه، إف كػاف دعػراً 
 :صانعاً  البول ليعمل ؽب  مصاغب  ، وهكذا، وهذا  قوؿ شيه 

ٜٴسٳا٥ٹٞ، ؾځكځدٵ أځغٵسٳىځ   }} ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٔٵ ؾٳ٢َّ  ٜٴسٳا٥ٹٞ، ؾځكځدٵ أځغٵسٳىځ َٳ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٔٵ ؾٳ٢َّ  {{َٳ
ٙٙ

  

 شسكوف صالته شي ا شركة، و   قوؿ شي ا  ـو القيامة:
ٓٳ٢ ايػټسٳنځا٤ٹ عٳ  }} ْٳا أځغڃ ٓٳ٢ ايػټسٳنځا٤ٹ عٳأځ ْٳا أځغڃ ُٳ٬أځ ٌٳ عٳ ُٹ ٔٵ عٳ َٳ ُٳ٬ِٔ ايػٿسٵىٹ،  ٌٳ عٳ ُٹ ٔٵ عٳ َٳ ٘ٴ  أځغٵسٳىځ ؾٹٝ أځغٵسٳىځ ؾٹِٝٔ ايػٿسٵىٹ،  ٚٳغٹسٵنځ ٘ٴ  ٝٵِسٟ تٳسٳنڃتٴ َٳعٹٞ غځ ٘ٴ ٘ٹ  ٚٳغٹسٵنځ ٘ٴ  ٝٵِسٟ تٳسٳنڃتٴ َٳعٹٞ غځ {{٘ٹ 

ٚٚ
  

                                                           
 البخاري ومسل  عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٘
 اغباك    اؼبسسدرؾ والا ان عر شداد هر أوس هنع هللا يضر ٙ
 يب هر رة هنع هللا يضرصحي  مسل  واهر ماعة عر أ ٚ
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:   ال  قبػػػػػػل العمػػػػػػل إال إذا كػػػػػػاف نالصػػػػػػاً لوعػػػػػػه                          
                                          (ٔٔٓ الك ف. 

ظبػػا   اػباػػوع واغب ػػور هػػُت  ػػدي    شػػأوؿ صػػ ة مػػر أوصػػاؼ أهػػل اعبنػػة أهنػػ  دا مػػاً 
 .الصالة   

  اإلفشاع فٍ انهغىاإلفشاع فٍ انهغى
 السمة الثانية:

              : 
  الللو هو الكالـ الذي ال   يد

شػػػالكالـ اؼب يػػػد هػػػو الػػػذكر والسسػػػبي  وتػػػالوة القػػػرآف والوصػػػية ؼبػػػؤمر، والنصػػػيحة  -
، وموا ػػاة اغبػػز ر .. كػػل هػػذل أل ػػاظ م يػػدة وؽبػػا ؼبسػػل ، والسخ يػػف عػػر منكػػوب

 .أعرها و واهبا عند   
وهناؾ كلمات يارة يرراً لللاً هصاهب ا كالس م والاػس  واللعػر والكػذب وقػوؿ  -

الػػزور والليبػػة وهػػي أف  ػػسكل    هػػق اؼبسػػلمُت، أو النميمػػة وهػػي نقػػل الكػػالـ هػػُت 
 ر.شخصُت ليوقو هين ما، وهي كلمات ؿُبققة ال ر 

وهنػاؾ كلمػات ال هػي انشعػة وال هػي يػارة، وهػي الللػو، كػأف قبلػا معػاً ونسسػامر  -
ونسناقر   أمور كرة القدـ، ما لنا وهػذا انمػر   أان لػر ألعػ ، وال هػىت  ػأذه  

ا مويػػوع  اػػلل الوقػػت شيمػػا ال نت ػرج، وهػػىت مػػر  س ػػرج أ  ػػاً ُ  ػػيِّو وقسػػه، ش ػػذ
لسيا ة اليت ال دنل لنا شي ػا، وال شػأف لنػا أو قبلا معاً نسكل    أمور ا  يد ... 

 ...     هبا   زماننا هذا،

عبم ور ػة، واؼب ػروض تؤنػذ منػه أقػواؿ لشكثَت مر النػاس ععػل ن سػه السيا ػي انوؿ 
كػل اؼباػاكل القسصػاد ة، و  الرمييػة ش ػو رمييػي معػه هػل  السا ة، وكذلس   القسصػاد ش

، و  أنبػػار  بػػارىواللنػػاء هػػو الناقػػد ال ػػٍت الػػذي ال انقػػد الػػذي ال مثيػػل لػػه، و  اؼبو ػػيقى 
، ومػػاذا  النػاس هػو صػػح ي الػذي  عػػرؼ كػل صػػلَتة وكبػَتة   البلػد، و عػػرؼ مػر ولػػدت اليػـو
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 عػػٍت أصػػب  العػػارؼ   كػػل شػػيء، وهػػي   أقببػػت   وهػػذل دبػػر تزوعػػت   وهػػذل ؼبػػر ُنابػػت 
علي ػػا هبيػػ    ومصػػا ال  ظبػػة العصػػر وشػػيمة العصػػر والػػيت ال تاػػاهق شػػرع  ، وال  واشػػق

نف ظبة اؼبؤمر كما قاؿ ، : 
٘ٹ   }} ٓٹٝ ٜٳعٵ َٳا ٫  ٘ٴ  ُٳسٵ٤ٹ تٳسٵنڂ ِّ ايڃ ِٔ ِإضٵ٬ ٔٵ حٴطٵ ٘ٹ َٹ ٓٹٝ ٜٳعٵ َٳا ٫  ٘ٴ  ُٳسٵ٤ٹ تٳسٵنڂ ِّ ايڃ ِٔ ِإضٵ٬ ٔٵ حٴطٵ {{َٹ

ٛٛ
  

 الايء الذي ال  عنيٍت ما شأن هه   وؼباذا أتدنل شيه  
شالنػػة ُنابػػػت ل ػػػالف، وؼبػػػاذا ريػػػيت هػػػه   مػػارل وهػػػذا انمػػػر   وشػػػالف ناػػػ  شالنػػػة، 

    أنت ما شأنس هذلس  ومالذي أدنلس   هذا انمر    ش ذا اظبه للػو وؼباذا هي للذات
 ، ونسػأؿ   الكالـ، وهو الكالـ   اؼبواييو اليت ال ت يد، شاؼبؤمر  عمل هقوؿ الن  

 أف نكوف أهاًل لذلس:
ِٳ   }} ًٹ ٚٵ ضٳهځتٳ ؾځطٳ ِٳ، أځ ٓٹ ِٳ ؾځػٳ ٘ٴ عٳبٵدٶا تٳهځَّ ِٳ ايًَّ ِٳ زٳحٹ ًٹ ٚٵ ضٳهځتٳ ؾځطٳ ِٳ، أځ ٓٹ ِٳ ؾځػٳ ٘ٴ عٳبٵدٶا تٳهځَّ ِٳ ايًَّ {{زٳحٹ

ٜٜ
  

 :اً  ُكس    صحي ة هسناته، أو  سكتإما أف  سكل  كالم
نف الكػػػػالـ ارنػػػػر  ػػػػيسحوَّؿ إذل ؿبايػػػػر ُ سػػػػأؿ عن ػػػػا أمػػػػاـ النياهػػػػة اغبسػػػػبية الؽبيػػػػة، 

، والاػػ ود لسػػانه و د ػػه وعوارهػػه، هػػذا وػػَت اؼبال كػػة ووبا ػػبه القايػػي اعببػػار رب ال  ػػة 
لػس وقبػل ذلػس نػَت  هعػد ذوَت انرض اليت ماى علي ا، وهػ  كل ػ  شػ وٌد ال  كػذهوف، و 

 :طشأه  ص ة للمؤمر الااهد ر ... 
 تركه ما ال  عنيه، وال  سدنل   شيء ال  عنيه، هىت  بعد عر للو الكالـ.

  رضكُخ اننفظرضكُخ اننفظ
 :           السمة الثالثة: 
 .عاملوف، شُيخرعوف الزكاة اليت شري ا علي     أى وشاعلوف 
 ف:اة هنا نوعوالزكا

                                                           
 عامو الًتمذي واهر ماعة عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٛ
 شع  اليباف للبي قي ومسند الا اب ٜ
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 :زكاة اػبَتات النوع انوؿ:
وهػػػي الزكػػػاة الػػػيت شريػػػ ا   علينػػػا   اػبػػػَتات مػػػر زكػػػاة اؼبػػػاؿ، وزكػػػاة الػػػزرع، وزكػػػاة 
اغبيػواانت، وزكػػاة الس ػػارة، ش ػػذل الزكػػوات ال هػد أف أعرش ػػا لكػػي أنرع ػػا أوالً أبوؿ، هػػىت ال 

 .أتعرض لسخط   وو     
ي صػنٍف مػر انصػناؼ وال ىبرع ػا وصػ ه     كسػاب   شمر ذبػ  عليػه الزكػاة   أ

  شقاؿ:                                                       ( شصػلت ،
هػارب الػذ ر  الذي دل ىُبرج الزكػاة وصػ ه   أبنػه أصػب  ماػركاً، ولػذلس  ػيدان أهػو هكػر 

عوا عر الزكاة وظبموه  اؼبرتد ر، نهن  امسنعوا عػر دشػو الزكػاة، والزكػاة شر  ػة مػر شػرا حل امسن
  الػػد ر، وأمػػر   اؼبػػؤمنُت أف  ُعاوهػػا للنػػ ، وأمػػر النػػ  أف أينػػذها شقػػاؿ لػػه ولنػػا:       

                                 (ٖٔٓ السوهة  
إلنساف اؼبؤمر أف  سحرى علػى الػدواـ، إنػراج الزكػاة وال وبػاوؿ أف  سحا ػل   شال هد ل

ر اؼباؿ، قاؿ   :إنراع ا نف الزكاة رُبصِّ
ِٵ بٹايصٻنځا٠ٹ   }} ٛٳايځهڂ َٵ ٓٴٛا أځ ِٵ بٹايصٻنځا٠ٹ حٳؿٿ ٛٳايځهڂ َٵ ٓٴٛا أځ {{حٳؿٿ

ٔٓٔٓ
  

اغَب م الذي  ُنخرج زكاته لر يبسه السوس ولر ُ صاب هايء مر هػذل اغباػرات نف 
نه هذاته، واؼبوا شي الػيت  ػُنخرج زكا ػا إذا كانػت وعبػت علي ػا الزكػاة،  ُيحصػنِّ ا    ُيحصِّ

      مػػػػر الاػػػػاعوف البقػػػػري، ومػػػػر انمػػػػراض الكثػػػػَتة اؼبس اػػػػية، وتكػػػػوف   أمػػػػاف نف
 هصنَّ ا إنراج الزكاة، وهكذا.
قػػاؿ  ػػيدان ر ػػوؿ    ...الهػػد أف  سػػسو  هقػػه أبي كي يػػة شػػاهلل إذا دل ىُبػػرج الزكػػاة 

 ى هذل الكي يات:عر إهد
ٓٳعٳ  َٳاَٳا  }} ٓٳعٳَٳ ّٷ  َٳ ٛٵ ّٷقځ ٛٵ ِٴ  إ٫ځٸإ٫ځٸ  ايصٳٸنځا٠ځايصٳٸنځا٠ځ  قځ ٖٴ ِٴابٵتٳ٬ځ ٖٴ ٘ٴ  ابٵتٳ٬ځ ًځٸ ٘ٴاي ًځٸ ٓٹنيٳ  اي ٓٹنيٳبٹايطٹٸ ٓٳعٳ  ٚٳ٫ځٚٳ٫ځ  }}ٚؾ٢ زٚا١ٜ ٚؾ٢ زٚا١ٜ 1111{{  بٹايطٹٸ ٓٳعٳَٳ ّٷ  َٳ ٛٵ ّٷقځ ٛٵ   إ٫ځٸإ٫ځٸ  ايصٳٸنځا٠ځايصٳٸنځا٠ځ  قځ

٘ٴ  حٳبٳظٳحٳبٳظٳ ًځٸ ٘ٴاي ًځٸ ِٴ  اي ٗٴ ٓٵ ِٴعٳ ٗٴ ٓٵ     {{  ايكځڀڃسٳايكځڀڃسٳ  عٳ

والسػػنُت أى اعبػػدب والقحػػط والاػػدة أو يبنػػو اؼباػػر   شػػإف أماػػروا إهػػساله  لرشػػات  
                                                           

 مع   الا ان ومسند الا اب عر عبد   هر مسعود هنع هللا يضر ٓٔ
َعرْ  ٔٔ    والًتهي  الًتوي  والثاىن هروا ة اغباك  والبي قى. ،انو ط   الا ان روال  هُػَرْ َدةَ  ٍَ
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عنػدما نػرى آشػات موعػودة ومنساػرة   الزراعػة نعػرؼ ؽبا شس لس الزرع وهػذل عالمػة شوال عد 
، لكي  نسبه هؤالء النػاس و سػذكَّروا أف الناس تكا لوا وتقاعسوا عر دشو الزكاة اؼبقررة هلل 
وب ػا الػزرع ووب ػا ال ػرع ووب ػا  أف علي   هلل هذل الزكاة، شإذا أنرعوا الزكػاة شػإف   

ر كل ذلس.اؼباؿ شوراً   ، نف الزكاة هي اليت رُبصِّ
 :زكاة الن ا النوع الثان:

وزكاة الن ا  عٍت تا َتها مر انمراض انولء اليت هنى   عن ا، شُأط رها مر اغبقػد، 
وُأط رهػػا مػػر اغبسػػد، وُأط رهػػا مػػر الػػٌبلحل والكػػرل، وُأط رهػػا مػػر اللػػل، وُأط رهػػا مػػر الامػػ  

ة واناننيػػػػة، وُأطبػػػػق علػػػػى ن سػػػػي قػػػػوؿ رب ال  ػػػػة   اؼبػػػػؤمنُت والُبخػػػػل، وُأط رهػػػػا مػػػػر ان ػػػػر 
  الصادقُت:                                                  (ٗٚ اغب ر. 

  شيكػػػوف مػػػو زكػػػاة انمػػػواؿ زكػػػاة الػػػن ا، وهػػػي الػػػيت قػػػاؿ لنػػػا   شي ػػػا:            
                        وزكاها  عٍت ط رها فبا ذكػرانل وفبػا أشػران إليػه، وفبػا  )الاما

 .هو هُت  نامي كلمات   وهُت هنامي أهاد ث  يدان ر وؿ   

  زفؼ انفشوجزفؼ انفشوج
                        السػػػمة الراهعػػػة: 

        : 
اغب اظ على ال روج، وقد تكوف ال روج أع اء السنا ل، وهذا اؼبعٌت انوؿ وانهػ  أف 
النسػػاف وب ػػا شرعػػه مػػر الوقػػوع   الػػزان والعيػػاذ لهلل، ننػػه أشػػدم ارشػػات الػػيت هػػذَّر من ػػا   

  وننػػػػه آشػػػػة ارشػػػػات دل  ُقػػػػل ،   :لنػػػػا: و التزنػػػػوا، ولكنػػػػه قػػػػاؿ                  
  عٍت هب  أف تبسعدوا عر اؼبقدمات اليت ُ يئ للزان. ال راء ٕٖ)

 ومالذي  ُ يئ للزان  النهر إذل النساء مر الرعاؿ، والنهر مر النساء إذل الرعاؿ: 
                               (ٖٓ النػػػور  ،                        

        (ٖٔ هؤالء أمره  هلحل البصر، وارنر ر أمره  هلحل البصر. النور 
مػػو نسػػا ه   هيسػػه، وكػػرَّ عالسػػات   هالػػة ا ػػًتناء نهنػػر مػػو ه ػػرة النػػ   كػػاف 
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دنػػػل  ػػػيدان عبػػػد   هػػػر أـ ولػػػيا   البيػػػت أهػػػٌد أعنػػػ ،  عػػػٍت وػػػَت مكسملػػػُت اغب ػػػاب، و 
 :وكاف أعمى شهللر على الويو الذي هرَّ عليه، شقاؿ  مكسـو 
ٝٵ  }} ٘ٹ، أځيځ ٍٳ ايًَّ ٜٳا زٳضٴٛ ًڃتٴ:  ٘ٴ ، ؾځكڂ ٓٵ َٹ ٝٵاحٵتٳذٹبٳا  ٘ٹ، أځيځ ٍٳ ايًَّ ٜٳا زٳضٴٛ ًڃتٴ:  ٘ٴ ، ؾځكڂ ٓٵ َٹ ٚٳ٫احٵتٳذٹبٳا  ْٳا  ٜٴبٵؿٹسٴ ُٳ٢ ٫  ٛٳ أځعٵ ٖٴ ٚٳ٫ظٳ  ْٳا  ٜٴبٵؿٹسٴ ُٳ٢ ٫  ٛٳ أځعٵ ٖٴ ٍٳ ظٳ  ٓٳا؟ ؾځكځا ٜٳعٵِسؾڂ ٍٳ   ٓٳا؟ ؾځكځا ٜٳعٵِسؾڂ  

٘ٹ  ًَّ ٍٴ اي ٘ٹ زٳضٴٛ ٍٴ ايًَّ ُٳا، أځيځطٵتٴزٳضٴٛ ْٵتٴ ِٕ أځ ٚٳا ٝٳا ُٵ ُٳا، أځيځطٵتٴ: " أځؾځعٳ ْٵتٴ ِٕ أځ ٚٳا ٝٳا ُٵ ٘ٹ : " أځؾځعٳ ْٹ ٘ٹ ُٳا تٴبٵؿٹسٳا ْٹ {{ُٳا تٴبٵؿٹسٳا
ٕٕٔٔ

  

وانهر إذل الساد د النبوي  ، شالارشاف ماالباف هلحلِّ البصػر، وماالبػاف هعػد ذلػس إذا 
  ربػػداث أف  كػػوف الكػػالـ   معػػروؼ:                 (ٖٕ واؼبعػػروؼ  عػػٍت الكػػالـ  انهػػزاب

ؽ البػاب، شليقػف   ال رورميت، مثاًل إذا ذه  أهد ليق ػي مصػلحة مػر هيػت أخ لػه، وطػر 
علػػى يبػػُت البػػاب أو علػػى  سػػارل هػػىت إذا شػػس  البػػاب ال  ػػرى مػػا للػػدانل، و كػػوف نهػػرل إذل 
انرض، شال تقو عينه على اليت ت س  له الباب إف كانػت امػرأة، و ُكلِّم ػا أبدب عػ  وهصػوت 

ننػا نأنبػارؾ  ش ػذا ال هبػ ، أو  عادي، وال  سًت ل   الكالـ شيقوؿ ؽبا مثاًل: كيػف هالػس
 علينا. شيما هنى عنه  ، و  اؼبناقة احملرمة اليت هرمَّ ا    هبذا ندنل

ردت عليػػػه زوعسػػػه أو اهنسػػػه، شػػػال هبػػػ  أف رعػػػل أبهػػػد شػػػهػػػىت   السلي ػػػوف إذا اتصػػػل 
إخل  ة  وأنبػارؾ ي  أي  نة درا و  سًت ل مع ا   الكالـ، و قوؿ ؽبا مثاًل: هل أنت اهنسه  

  نػػػػت تػػػسكل    اؼبويػػػػوع الػػػػذي تر ػػػػدل شقػػػػط: شػػػػأنس، أ ، هػػػذا لػػػػيا.                
   الايء اؼبعروؼ. انهزاب ٕٖ)

 أو أهد مو زميلة له   العمل شيسكل  مع ا   هدود العمل:
هػػاِت هػػذا كػػذا، أو مػػاذا شعلػػت   اؼبويػػوع اؼبكل ػػة هػػه   كػػذا  هػػل ع ػػزت السػػ ل 

زوعػػس  كيػػف  عاملػػس ثاًل: مػػاذا ت علػػُت مػػو زوعػػس  و ال ػػالن  وشقػػط، ولكػػر ال  قػػوؿ ؽبػػا مػػ
وأوالدؾ مػػا أنبػػاره   أنػػت مػػا شػػأنس وهػػذل اؼبويػػوعات    هػػذل أنبػػار ناصػػة ال هبػػ  أف 
تسػػدنل شي ػػا وال أف تسػػاه  شي ػػا، نف يػػعاؼ الن ػػوس  نس ػػزوا هػػذا الكػػالـ، شمػػر اعبػػا ز أف 

ان هعػػحل اؼباػػاكل، شينس ػػز تكػػوف مسػػكينة وتقػػوؿ لػػه: أان وزوعػػي وػػَت مػػوشقُت مػػو هع ػػنا وعنػػد
 هػػػػػػػػذل ال رصػػػػػػػػة و ػػػػػػػػدنل ليحػػػػػػػػل ؿبػػػػػػػػل الرعػػػػػػػػل، ولػػػػػػػػذلس رهنػػػػػػػػا اغبكػػػػػػػػي  العلػػػػػػػػي  قػػػػػػػػاؿ:

                                           (ٖٕ انعزاب. 
                                                           

 عامو الًتمذي و نر أيب داود عر أـ  لمة اهنع هللا يضر ٕٔ
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 هناؾ ُأانٌس مرَيى   ا سمو، وأ ر هذا اؼبرض  
أف  كػػػوف الكػػػالـ هيننػػػا وهػػػُت هع ػػػنا      القلػػػوب، شينس ػػػز الُ رصػػػة و ػػػدنل، شي ػػػ 

اعبامعة مثاًل عر الدروس واحملايرات، شسقوؿ له مثاًل: أان أر د ؿبايرة كذا لو ظبحت وانس ػى 
انمػػػر، لكػػػر  قػػػوؿ ؽبػػػا: اعاػػػٍت رقػػػ  تلي ونػػػس، تقػػػوؿ لػػػه: ال، أو  قػػػوؿ ؽبػػػا: مػػػر أي هلػػػد  ال 

 تسًت ل معه، هي تر د احملايرة وشقط.
 ػػػػرورات إف كػػػػاف   العمػػػػل أو   البيػػػػت أو   اؼبدر ػػػػة أو   شيكػػػػوف الكػػػػالـ   ال

 اعبامعة ..  كوف الكالـ   اؼبسعارؼ عليه شقط.
كلمات هُت نسػاٍء أعنبيػات ورعػاؿ أعانػ  مػو هع ػ   كالمػاً   لكر أان أظبو   اؼبصاحل

  نػػدى لػػه اعببػػُت، تصػػل إذل اؼبػػزاح، واؼبػػزاح ؿبػػذور، وكػػذلس الكلمػػات الػػيت ال تليػػق، والػػذي
 هنػػػػػى عػػػػػر ذلػػػػػس هنيػػػػػاً صػػػػػروباً وقػػػػػاؿ: وبػػػػػدث هعػػػػػدها ق ق ػػػػػة هػػػػػُت ال نػػػػػُت، مػػػػػو أف   

                  (ٖٕ عٍت كل الارؽ اليت تؤدي إذل الزان نبسعد عن ا للكلية. ال راء  
، هػػػل  ُبػػػاح رل أف  زوعسػػػه  إالالأهػػػٌد إذاهػػػ  إذل أنػػػي نزورل   البيػػػت ولػػػيا هنػػػاؾ 

ننػػٍت لسػػُت ؿبرمػػاً لزوعسػػه، شأ ػػأؿ: هػػل شػػالف موعػػود  إذا قالػػت زوعسػػه رل: إنػػه  أدنػػل  ال،
وػػَت موعػػود، أذهػػ  وأم ػػي، ومػػر اعبػػا ز أف تقػػوؿ رل: ت  َّػػل، شػػأقوؿ ؽبػػا: ال،  ػػأنسهرل   

 هذا الباب وقاؿ: أولقاؼبس د أو   مق ى هىت  رعو وأر ليه رل، ؼباذا  نف الن  
ِٵ٫٫  }} ٕٻ أځحٳدٴنڂ ٛٳ ًڂ ٜٳدٵ ِٵ  ٕٻ أځحٳدٴنڂ ٛٳ ًڂ ٜٳدٵ ُٳا     ٗٴ ٕٳ ثٳايٹجٴ ٝٵڀځا ٕٻ ايػٻ َٵسٳأځ٠ٺ، ؾځِإ ُٳا بٹا ٗٴ ٕٳ ثٳايٹجٴ ٝٵڀځا ٕٻ ايػٻ َٵسٳأځ٠ٺ، ؾځِإ {{بٹا

ٖٖٔٔ
  

هػػػل ا ػػػسثٌت اغببيػػػ  أهػػػد  ال، اػبلػػػوة للمحػػػاـر شقػػػط، واحملػػػاـر  عػػػٍت احملػػػرَّـ علػػػي   أف 
الػػزوج ال مػانو أو عم ػا أو ناؽبػا، لكػػر أنػو الػزوج ال هبػوز لػػه  وأني ػا وأ  سزوعوهػا، كأهي ػا 

وعػػود أهنػػاء كبػػار لللػػُت، لكػػر إذا كانػػت هػػي  اػبلػػوة، شػػال  ػػدنل إال   وعػػود الػػزوج، أو  
وهػػدها   البيػػت شقػػد منػػو ال ػػالـ ذلػػس، ومنػػو أف  سػػاشر مع ػػا كػػذلس هػػىت ولػػو ؼبصػػلحة 

.  يرور ة إال إذا اصاحبا مع ما ؿبـر
أني مساشر للسعود ة مثاًل، وزوعسه تعريت ؼبػرض ؽبػا أو لا ػل مػر أط اؽبػا وتر ػد أف 

 ن ػػو أف أ ػػاشر مع ػػا وهػػدان  ال، ال هػػد أف  كػػوف مع ػػا  تسػػاشر إذل هلػػد قر ػػ  للابيػػ ، ش ػػل
.  ؿبـر مر طرش ا، هبوز أف  ساشر مع ا والدي ننه ؿبـر

                                                           
 مسند أضبد واهر هباف عر عمر هر اػبااب هنع هللا يضر ٖٔ
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هسػػػدِّ كػػػل هػػػذل انهػػػواب الػػػيت تػػػؤدي إذل الػػػزان هرصػػػاً علػػػى نقػػػاء ا سمػػػو  شػػػأمر   
 اؼبسل  وط ارته نهنا أنار مصيبة رُبلم لؼبسلمُت، و ك ي شي ا قوؿ الصادؽ انمُت:

ٜٴِٛزخٴ ايڃؿځكڃسٳ   }} ْٳا  ٜٴِٛزخٴ ايڃؿځكڃسٳ ايصٿ ْٳا  {{ايصٿ
ٔٗٔٗ

  وورد   هعحل ان ر:، ، 

ٛٵ بٳعٵدٳ حٹنٍي   }} ٚٳيځ ٞٳ بٹايڃؿځكڃِس،  ْٹ ٚٳايصٻا  ،ٌِ ٌٳ بٹايڃكځتٵ ٛٵ بٳعٵدٳ حٹنٍي بٳػٿِس ايڃكځاتٹ ٚٳيځ ٞٳ بٹايڃؿځكڃِس،  ْٹ ٚٳايصٻا  ،ٌِ ٌٳ بٹايڃكځتٵ   {{بٳػٿِس ايڃكځاتٹ

 ... شال هد أف نبعد عنه ما ا ساعنا إذل ذلس  بيالً 
ة، وكػذلس أما للنسبة لزوعسه شقد أهل ا   لػه إال   أوقػاٍت ؿبػددة، و  أمػاكر ؿبػدد

 ملس ذات اليمُت اليت كانت موعودة   انزماف السال ة.

  خغىسح انقبدح انغشَخخغىسح انقبدح انغشَخ
هػػػرَّـ علػػػى اؼبػػػؤمنُت  أ  ػػػاً اغب ػػػاظ علػػػى ال ػػػرا حل  قس ػػػي أف  علػػػ  شػػػباهنا أف   

أصبعُت ما  سمونه لل ػسمناء أو العػادة السػر ة، نف كثػَت مػر الاػباب  ل ػأ إلي ػا و هػر، أو 
ا هػػالؿ، لكػػر ات ػػق أهػػل اؼبػػذاه  ال ق يػػة علػػى أف العػػادة السػػر ة هػػراـ نهنػػا وػػَتل  ُونبػػه أبهنػػ

وهػػي العػػادة السػػر ة،              دانلػػة   هػػذل ار ػػة، ودانلػػة   قػػوؿ  : 
  عػل على هدود  ، وعلػى هقػوؽ  ، وعلػى شػرع          أو اللواط 

 :  ُعالل، والعادة السر ة  ك ي شي ا قوؿ ر وؿ   
٘ٴ   }} ًَّ ٓٵعڂسٴ اي ٜٳ ٘ٴ ضٳبٵعٳ١څ ٫  ٓٵعڂسٴ ايًَّ ٜٳ ُٹنيٳ،   ضٳبٵعٳ١څ ٫  َٳعٳ ايڃعٳايځ ِٵ  ٗٴ ُٳعٴ ٜٳذٵ ٚٳ٫  ِٵ  ِٗ ٜٴصٳنِّٝ ٚٳ٫  َٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ِٗ ٝٵ ُٹنيٳ، ِإيځ َٳعٳ ايڃعٳايځ ِٵ  ٗٴ ُٳعٴ ٜٳذٵ ٚٳ٫  ِٵ  ِٗ ٜٴصٳنِّٝ ٚٳ٫  َٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ِٗ ٝٵ ِإيځ

ٜٳ ٕٵ  ٜٳتٴٛبٴٛا، ِإ٫ أځ ٕٵ  ٍٳ ايدٻاخٹًٹنيٳ ِإ٫ أځ ٚٻ ٓٻازٳ أځ ِٴ اي ٗٴ ًڂ ٜٳٜٴدٵخٹ ٕٵ  ٜٳتٴٛبٴٛا، ِإ٫ أځ ٕٵ  ٍٳ ايدٻاخٹًٹنيٳ ِإ٫ أځ ٚٻ ٓٻازٳ أځ ِٴ اي ٗٴ ًڂ ٔٵ تٳابٳ ٜٴدٵخٹ ُٳ ٜٳتٴٛبٴٛا، ؾځ ٕٵ  ٔٵ تٳابٳ تٴٛبٴٛا، ِإ٫ أځ ُٳ ٜٳتٴٛبٴٛا، ؾځ ٕٵ  تٴٛبٴٛا، ِإ٫ أځ

ٚٳايكٻاِزبٴ  ُٵِس،  ٔٴ بٹايڃدٳ َٹ ُٴدٵ ٚٳايڃ ٘ٹ،  ٍٴ بٹ ُٳؿڃعٴٛ ٚٳايڃ ٌٴ  ٚٳايڃؿځاعٹ ٙٴ،  ٜٳدٳ ٓٻانٹحٴ  ٘ٹ، اي ٝٵ ًځ ٘ٴ عٳ ٚٳايكٻاِزبٴ تٳابٳ ايًَّ ُٵِس،  ٔٴ بٹايڃدٳ َٹ ُٴدٵ ٚٳايڃ ٘ٹ،  ٍٴ بٹ ُٳؿڃعٴٛ ٚٳايڃ ٌٴ  ٚٳايڃؿځاعٹ ٙٴ،  ٜٳدٳ ٓٻانٹحٴ  ٘ٹ، اي ٝٵ ًځ ٘ٴ عٳ تٳابٳ ايًَّ

ٓٻانٹحٴ حٳًٹًٝځ ٚٳاي ٙٴ،  ٓٴٛ ًڃعٳ ٜٳ ٘ٴ حٳتٻ٢  ْٳ ُٴ٪ٵذٹٟ دٹريٳا ٚٳايڃ ٜٳطٵتٳػٹٝجٳا،  ٘ٹ حٳتٻ٢  ٜٵ ٛٳ ًٹًٝځأځبٳ ٓٻانٹحٴ حٳ ٚٳاي ٙٴ،  ٓٴٛ ًڃعٳ ٜٳ ٘ٴ حٳتٻ٢  ْٳ ُٴ٪ٵذٹٟ دٹريٳا ٚٳايڃ ٜٳطٵتٳػٹٝجٳا،  ٘ٹ حٳتٻ٢  ٜٵ ٛٳ ٙٹ أځبٳ ٙٹ ١ځ دٳاِز {{١ځ دٳاِز
ٔ٘ٔ٘

  

أوؽب  الناك   دل، ش ذا والعياذ لهلل ال  نهر   إليه  ـو القيامة، وال  زكيه هػىت  ػدنل 
اعبنػػة، ولػػه عػػذاٌب ألػػي ، هػػل هنػػاؾ هقػػي شػػيء هعػػد هػػذا اغبػػد ث    هػػل هنػػاؾ مػػر  قػػوؿ هعػػد 

ب ال نهػػروا إذل أهػػل اللػػرب، وأهػػل اللػػر  -هػػداه     -شالػػذ ر وبللوهنػػا  ذلػػس أهنػػا هػػالؿ  
                                                           

 شع  اليباف للبي قي عر اهر عمر ريي   عن ما ٗٔ
 شع  اليباف للبي قي عر أنا هنع هللا يضر ٘ٔ
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أيتينا من   إال كػل كػرب، وقػالوا: أف العلػ   قػوؿ: أف النسػاف ال هػد لػه مػر تصػر ف ال ػا حل 
عر عسمه مر اغبيواانت اؼبنو ة وإال  يسع ، مو أف   ععل لنا تصر  اً طبيعيػاً   االهػسالـ 

 سسيقا مر أو اال سنواـ، واالهسالـ أنه  اعر   النـو أنه  عاشر امرأة و ُنزؿ، واال سنواـ أف 
النـو وهبد ن سػه قػد أنػزؿ وال  ػرى منامػاً وال  اػعر هاػيء، وهػذا وبػدث هػىت مػو اؼبسػزوعُت، 

شػاهلل ععػل  ن ػا انمػر ... إذا كاف مسزوعاً وذه  هعيػداً عػر زوعسػه ل ػًتة طو لػة شيحػدث لػه
 لنا تصر  اً طبيعيًا إؽبياً رلنياً ..

أبف هذا ال هػد منػه، وهػذا مػا  ػرددول  شال نسمو لقوؿ اؼبرع ُت مر أهل أورول وأمر كا
 صػاب لل ػعف نهنا نا   اعبامعات، والنسي ة كما نراها ارف أف معه  شػباهنا عنػدما  سػزوَّج 

إف  لسػػحرة والػػدعالُت، أو للابيػػ  وف ل، شُيسػػرعالزوعيػػةال  سػػسايو القيػػاـ حبقػػوؽ اعبنسػػى و 
وال هد مر إعػراء عمليػة سُت  خ ه  أف عندل يعف عنسى أو دوارل   اػبصيشيكانوا عقالء 

  مػر انشػياءمػر أ ػر أتسػه اعبنسػية ولإلقبػاب  وتسعقػد انمػور   شة ي  سػسايو إقامػة العالقػلك
هذل العادة السر ة السيلة اليت يبار  ا شػباهنا، ولػذلس معهػ  شػباهنا   هػذا الزمػاف وبسػاج إذل 

ت اللػػَت طبيعيػػة البدنيػػة اؼبمار ػػاهسػػب  ذلس  عمليػػة دوارل اػبصػػيسُت، ومػػا  ػػب  الصػػاهة هػػ
، ولػذلس هنػى      ذكرل، ووباوؿ أف يبارس العػادة السػر ة أبي كي يػةه عبث والعصبية عندما 

 .عن ا 

  فبزشخ انهىاطفبزشخ انهىاط
 :وهنى   أ  اً عر اللواط 

 :إتياف الرعل للرعل، أو إتياف الرعل للمرأة مر الُدهر، شقاؿ شيه وهو 
ٌٴ   }} ُٳ ٜٳعٵ ٙٴ  ُٴٛ ٚٳدٳدٵتٴ ٔٵ  ٌٴ َٳ ُٳ ٜٳعٵ ٙٴ  ُٴٛ ٚٳدٳدٵتٴ ٔٵ  ٘ٹ َٳ ٍٳ بٹ ُٳؿڃعٴٛ ٚٳايڃ ٌٳ،  ِّ يڂٛطٺ، ؾځاقڃتٴًڂٛا ايڃؿځاعٹ ٛٵ ٌٳ قځ ُٳ ٘ٹ عٳ ٍٳ بٹ ُٳؿڃعٴٛ ٚٳايڃ ٌٳ،  ِّ يڂٛطٺ، ؾځاقڃتٴًڂٛا ايڃؿځاعٹ ٛٵ ٌٳ قځ ُٳ {{عٳ

ٔٙٔٙ
  

ف  ُقسال، نف هذا لػيا مػر شػر عة ال ػالـ، وأنػس  تعلمػوف أف قػـو لػوط أنػزؿ   ال نا
علػػػي   العقػػػاب هسػػػب  هػػػذل اعبريبػػػة، العقػػػاب انوؿ للصػػػيحة، والعقػػػاب الثػػػان ُأنػػػذوا إذل 

لغب ػارة، ش ػذا  انرض الساشلة، والعقاب الثالث رصب ػ     السماء الساهعة   قُلُبوا إذل
 .عقاب هذل ال علة ال اهاة اؼبُنكرة اليت هنى عن ا   

                                                           
  ماعامو الًتمذي وأيب داود عر اهر عباس ريي   عن ٙٔ
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نسػػأؿ   اف وب ػػا شػػباهنا وشسياتنػػا أصبعػػُت مػػر هػػذل الػػولءات الػػيت انساػػرت كالنػػار   
، وُ ػػػعداء مػػػو النبيػػػُت اؽباػػي ، وأف وب ه ػػػ  حب هػػػه وهبعل ػػػ  صػػػاغبُت وأتقيػػػاء وهػػػررة   الػػػدنيا

 واؼبر لُت  ـو الد ر آمُت مي رب العاؼبُت.

  زفؼ األيبَبدزفؼ األيبَبد
 :            السمة اػبامسة: 

 مر اؼبؤمر هي قوؿ الن : هذل ار ة تاالبنا حب ا انمانة، وأه  ص ة  الب ا   
َٳا  }} َٳاأځدٿ ا٭ځ َٳأځدٿ ا٭ځ َٳْٳ١ځ ِإيځ٢  ٚٳ٫ْٳ١ځ ِإيځ٢  ٓٳوځ  ُٳ ٚٳ٫ِٔ ا٥ٵتٳ ٓٳوځ  ُٳ ٔٵ خٳاْٳوځ ِٔ ا٥ٵتٳ َٳ ٔٵ  ٔٵ خٳاْٳوځ  تٳدٴ َٳ ٔٵ  {{ تٳدٴ

ٔٚٔٚ
  

مػر شػػدة هرصػه علػػى تعلػػي  هػذا اػبُلػػق نمسػه، أنػػه كػاف قبػػل اؽب ػػرة ال  وكػاف النػػ  
هبد الكاشروف مكاانً آمناً  سسودعوف شيه الايء الثمُت عنده  إال عند ر ػوؿ    ، مػو أهنػ   

  وأنػػذوا أمػػواؽب  وأنػػذوا ذبػػارا   كػػانوا وبارهونه  .وعنػػدما نػػرج أصػػحاهه هنػػ  الك ػػار هيػػو 
وأنرعوه  هدوف شيء مر فبسلكا  ، وعند نروج النػ  أمػر اهػر عمػه علػيٍّ هػر أيب طالػ  أف 
 ناـ   مكانه مو أنه  يسعرَّض للقسل، وأعاػال كاػ اً هبػذل الودا ػو وأظبػاء أصػحاهبا، وأمػرل أف 

وكػـر    شمكث الماـ علػي   إال قبل إعااء كل ود عٍة لصاهب ا،ال  ًتؾ مكة وال   اعر 
وعه  ال ة أميـ، إذل أف أدَّى الودا و كل ا نهل ا،   هاعر ليلحق لغببي  اؼبصػا ى صػلوات 
 ريب وتسليماته عليه، و ك ي   هذل الص ة الايبة أف الن  قاؿ لنا   هد ٍث مبارٍؾ شر ف:

٘ٴ   }} َٳاْٳ١ځ يځ ٔٵ ٫ أځ ُٳ ٕٳ يٹ ٘ٴ ٫ ِإميٳا َٳاْٳ١ځ يځ ٔٵ ٫ أځ ُٳ ٕٳ يٹ {{٫ ِإميٳا
ٔٛٔٛ

  

 اليباف  ما عالمة صدؽ
أف  كػػوف النسػػاف مسخلقػػاً خبُلػػق انمانػػة، إذا كػػاف النسػػاف وػػَت أمػػُت، شػػإف د نػػه شيػػه 
وهر، وشيه يعف، وشيه رقػة، وشيػه لػُت، لكػر لػو كػاف إيبانػه قػوميً لكػاف أمينػاً، نف مػر عالمػة 
ل صػػدؽ اليبػػاف أف  كػػوف النسػػاف أمينػػاً   كػػل تصػػرشاته، وأمينػػاً   كػػل وعػػودل، وأمينػػاً   كػػ

 .            ع ودل، 

                                                           
 عامو الًتمذي وأيب داود عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٚٔ
 مسند أضبد واهر هباف عر أنا هنع هللا يضر ٛٔ
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  احملبفؾخ فهً انظهىاداحملبفؾخ فهً انظهىاد
 :             السمة الساد ة: 

وهذل قد  رى البعحل أف شي ا تكػرار، لكػر ال، ش ػي اؼبػرة انوذل تكلػ  عػر اػباػوع   
ة، لكػػر   هػػذل اؼبػػرة تكلػػ  عػػر احملاشهػػة علػػى أداء الصػػالة   أوقا ػػا الصػػالة   هيلػػة الصػػال
  ، نف   قػػػاؿ لنػػػا   كسػػػاب  : الػػػيت هػػػدَّدها                            

             (ٖٔٓ ؽبػػػا أوقػػػات هػػػددها    النسػػػاءوقػػػت ارذاف، شمػػػثالً آذف اله ػػػر شيػػػه ، 
صػالة اله ػػر إذل مػػا قبػػل العصػػر، ش ػػذا وقػت اله ػػر ولكػػر ععػػل شيػػه وقػػت أوؿ، ووقػػت اثن 
أقػػػل منػػػه   الدرعػػػة، ووقػػػت اثلػػػث أقػػػل   الدرعػػػة، شمػػػر ُ صػػػلي   الوقػػػت انوؿ وػػػَت مػػػر 

 ، وانسب وا للحد ث:ُ صلي قبل العصر، كيف  قاؿ 
ٛٳقڃتٹ  }} ٚٳضٳطڂ ايڃ ٚٳ ٘ٹ،  ٕٴ ايَّ ٛٳا ٛٳقڃتٹ ِزقٵ ٍٴ ايڃ ٚٻ ٛٳقڃتٹأځ ٚٳضٳطڂ ايڃ ٚٳ ٘ٹ،  ٕٴ ايَّ ٛٳا ٛٳقڃتٹ ِزقٵ ٍٴ ايڃ ٚٻ ٘ٹ   أځ ًَّ ٛٴ اي ٛٳقڃتٹ عٳؿڃ ٚٳآخٹسٴ ايڃ ٘ٹ،  ُٳ١ڂ ايًَّ ٘ٹ زٳحٵ ٛٴ ايًَّ ٛٳقڃتٹ عٳؿڃ ٚٳآخٹسٴ ايڃ ٘ٹ،  ُٳ١ڂ ايًَّ {{زٳحٵ

ٜٜٔٔ
  

  شمػػػػر صػػػػلَّى   أوؿ الوقػػػػت وبهػػػػى هدرعػػػػة الريػػػػواف:                    
  وو ػػط الوقػػت رضبػػة  :  السوهػػة ٕٚ)                   (ٚٔ وآنػػر الوقػػت ع ػػو  ،  السوهػػة

     ع و أو ال  ع و عنهيواف كمر  كوف   ع و   ش ل مر  ناؿ درعة الر 
 إذاً اؼبػػػػػػؤمر هبػػػػػػ  أف وبػػػػػػاشا علػػػػػػى أداء الصػػػػػػلوات   أوقا ػػػػػػا نف   قػػػػػػاؿ هذاتػػػػػػه: 

                                             (ٕٖٛ والصػالة الُو ػاى  البقرة
 ر وؿ   لنحاشا على الصلوات كل ا، هعحل ان مة قاؿ: ال  ػر، وهع ػ   دل  بين ا  ، وال

قاؿ: اله ر، وهع    قاؿ: العصر، لكر  يدان ر وؿ   دل  بين ا هيػاانً صػروباً لنحػاشا علػى 
 الصلوات كل ا   وقس ا   صباعة.

  وسثخ انفشدوطوسثخ انفشدوط
هػػػي  انعػػػر ع الػػػذي وبػػػاشهوف علػػػى هػػػذل الصػػػ ات السػػػت، مػػػا أعػػػره   هػػػُتَّ   

شقػاؿ  -أف نكػوف مػن   أصبعػُت  نسػأؿ    -واعبزاء الذي ععلػه ؼبػر  عمػل هبػذل ارميت 
 :                         هق  : 

                                                           
  نر الدار قاٍت والبي قي عر أيب ؿبذورة القرشي هنع هللا يضر ٜٔ
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أقسػام ا وأهيا  ػا، ش ي ػا  ولذلس نسمي   ور ة ال ردوس، واعبنة ؽبا أظباٍء كثَتة حبس 
عنة اػبُلد، وشي ا عنة عدف، وعنة اؼبأوى، ودار السالـ، وعنة النعي ، ودار اؼبقامة، كػل هػذل 

 ال ردوس قاؿ: أقساـٍ لل ناف وكل قسٍ  له أهله، لكر ؼبا وصف الن  
ٚٵضٳطڂ ايڃ  }} ٘ٴ أځ ْٻ ٚٵعٳ، ؾځِإ ٙٴ ايڃؿٹسٵدٳ ٘ٳ ؾځاضٵأځيڂٛ ِٴ ايًَّ ٚٵضٳطڂ ايڃؾځِإذٳا ضٳأځيڃتٴ ٘ٴ أځ ْٻ ٚٵعٳ، ؾځِإ ٙٴ ايڃؿٹسٵدٳ ٘ٳ ؾځاضٵأځيڂٛ ِٴ ايًَّ ٘ٴ ؾځِإذٳا ضٳأځيڃتٴ ٛٵقځ ٙٴ ؾځ ٓٻ١ٹ أڂزٳا ٚٳأځعٵًځ٢ ايڃذٳ ٓٻ١ٹ،  ٘ٴ ذٳ ٛٵقځ ٙٴ ؾځ ٓٻ١ٹ أڂزٳا ٚٳأځعٵًځ٢ ايڃذٳ ٓٻ١ٹ،  ذٳ

ٓٻ١ٹ  ٗٳازٴ ايڃذٳ ْٵ ٘ٴ تٳؿځذٻسٴ أځ ٓٵ َٹ ٚٳ  ،ِٔ ُٳ ٓٻ١ٹ عٳسٵؽٴ ايسٻحٵ ٗٳازٴ ايڃذٳ ْٵ ٘ٴ تٳؿځذٻسٴ أځ ٓٵ َٹ ٚٳ  ،ِٔ ُٳ {{عٳسٵؽٴ ايسٻحٵ
ٕٕٓٓ
  

إذاً شال ردوس درعات، شيه انعلى، وشيه انو ط، وشيػه اندىن، وهػذا ال ػردوس ربػت 
ؼبػر  ُػرد  العرش مباشرًة، والعرش ليا مكاف، ولكر العرش مويػو ذبلػي ه ػرة الػرضبر هذاتػه

 أف يبسع   للنهر إذل صباالته.
ؽب  مسعػة النهػر إذل الوعػه الكػرمي،  شال ردوس ربت العرش مباشرًة، ولذلس أراد   

  واليت  قوؿ شي ا   الذكر اغبكػي :                                   انيػرة  )القيامػة
نعػػي  الػػذي ادنػػرول   دار اؼبقامػػة، نعػػي ، وهب ػػة النعػػي ، وصبػػاؿ ال عػػٍت ته ػػر علي ػػا ُن ػػرة ال

َتٔ احلتٞ ايترٟ ٫    َتٔ احلتٞ ايترٟ ٫      ))))شعندما  ر د   أف يبػسع    ر ػل إلػي   ر ػا ل إؽبيػة، كمػا ورد   ان ػر: 

       ٞ ٞ       ميتتتتتٛت إىل احلتتتتتٞ ايتتتتترٟ ٫ ميتتتتتٛت، عبتتتتتدٟ اغتتتتتتكتٴ يس٩ٜتتتتتاى ؾتعتتتتتاىل يتصٚزْتتتتت   ،،((((  ميتتتتتٛت إىل احلتتتتتٞ ايتتتتترٟ ٫ ميتتتتتٛت، عبتتتتتدٟ اغتتتتتتكتٴ يس٩ٜتتتتتاى ؾتعتتتتتاىل يتصٚزْتتتتت

 : ليا شي ا موٌت هنا ي، شكما قاؿ            نف النساف  كوف دنل  :
ٔٳ   }} ٝٵ ٌٴ بٳ ٜٴذٵعٳ ٛٵتٹ حٳتٻ٢  ُٳ ٓٻاِز، دٹ٤ٞٳ بٹايڃ ٓٻاِز ِإيځ٢ اي ٌٴ اي ٖٵ ٚٳأځ ٓٻ١ٹ  ٓٻ١ٹ ِإيځ٢ ايڃذٳ ٌٴ ايڃذٳ ٖٵ ٔٳ ِإذٳا ؾٳازٳ أځ ٝٵ ٌٴ بٳ ٜٴذٵعٳ ٛٵتٹ حٳتٻ٢  ُٳ ٓٻاِز، دٹ٤ٞٳ بٹايڃ ٓٻاِز ِإيځ٢ اي ٌٴ اي ٖٵ ٚٳأځ ٓٻ١ٹ  ٓٻ١ٹ ِإيځ٢ ايڃذٳ ٌٴ ايڃذٳ ٖٵ ِإذٳا ؾٳازٳ أځ

ٓٻ١ٹ خٴ ٌٳ ايڃذٳ ٖٵ ٜٳا أځ ٓٳادٺ:  َٴ ٓٳادٹٟ  ٜٴ ِٻ  ٜٴرٵبٳحٴ، ثٴ ِٻ  ٓٻاِز، ثٴ ٚٳاي ٓٻ١ٹ  ٓٻ١ٹ خٴايڃذٳ ٌٳ ايڃذٳ ٖٵ ٜٳا أځ ٓٳادٺ:  َٴ ٓٳادٹٟ  ٜٴ ِٻ  ٜٴرٵبٳحٴ، ثٴ ِٻ  ٓٻاِز، ثٴ ٚٳاي ٓٻ١ٹ  ٓٻاِز ايڃذٳ ٌٳ اي ٖٵ ٜٳا أځ ٚٳ ٛٵتٺ،  َٳ ٓٻاِز ًڂٛدٷ بٹ٬  ٌٳ اي ٖٵ ٜٳا أځ ٚٳ ٛٵتٺ،  َٳ ًڂٛدٷ بٹ٬ 

ٛٵتٺ  َٳ ٛٵتٺ خٴًڂٛدٷ  بٹ٬  َٳ {{خٴًڂٛدٷ  بٹ٬ 
ٕٕٔٔ

  

شمر الناس مر تُر ل إليه هذل الدعوة مقدار كل  نٍة مر  نُت الدنيا مػرة، ومػن   مػر 
تُر ل إليه هذل الدعوة دبقدار كػل شػ ٍر مػر وقػت الػدنيا، ومػن   مػر تُر ػل إليػه هػذل الػدعوة 

ا، ومػن   مػر تُر ػل إليػه هػذل الػدعوة دبقػدار كػل  ػوـٍ مػر أميـ دبقدار كل ُأ بوع مػر أميـ الػدني
 ..   الدنيا ... على هس  درعا   وقرهب  مر   

هػػػذا الكػػػالـ كلػػػه  ػػػيكوف   عنػػػة ال ػػػردوس، علػػػى الكثيػػػ  انضبػػػر،  عػػػٍت كػػػـو عػػػارل  
                                                           

 صحي  البخاري واهر هباف عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٕٓ
  ماهلية انولياء نيب نعي  عر اهر عمر ريي   عن ٕٔ
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كاؼبدرَّج، شمن   مر  كوف له من  مر نور هبلا عليه، ومن   مر  كوف له كر ػي مػر عػالؿ 
علػػى هسػػ   كػػلٌ   هبلػػا عليػػه، ومػػن   مػػر  كػػوف لػػه هسػػاط هبلػػا عليػػه، ومػػن   مػػر  قػػف

درعسه ومقامه،  كوف هؤالء على الكثي  انضبر شوؽ ال ردوس مباشرًة، لكػي  سمسعػوا للنهػر 
والنهػػػر إذل وعػػػه    ػػػبحانه وتعػػػاذل أهبػػػى ُمسػػػو اعبنػػػة وأوالهػػػا وأرقاهػػػا، ...  إذل وعػػػه   

 الُكمَّػػل مػػر الرعػػاؿ الػػذ ر يبػػرم   علػػي   ه  ػػله، و نػػالوا هػػذا النػػواؿ ال ولػػذلس ال  نالػػه إال
 ورضبة. هعمٍل وال هايء قدمول، وإمبا ه  ل مر   

 يدنلوف اعبنة و روف شي ا ألػواف النعػي ، وألاػاؼ ه ػرة الكػرمي، شيخػاشوف أف  كػوف 
 قاؿ:و  هذا انمر ل ًتة معينة، وىبرعوا مرة اثنية، شامأهن    

         : 
 عٍت مر أينذ قاعة من ا شال  ُارد من ا، ومر أنذ قصراً أصب  ملكه إذل مػا شػاء  ، 

 :وال أهد  نازعه شيه ننه ملكه، نف مر ورَّ ه هو نَت الوار ُت وهو   
               : 

نلوٌد هػال مػوت،  هلػوف شػبالً علػى الػدواـ ال  كػ  أهػده    السػر، وال ته ػر عليػه 
 :عالمات الايخونة، هل  هلوف كما قاؿ 
ِٵ   }} ٗٴ ٜٳبٵًځ٢ غٳبٳابٴ ِٵ ٫  ٗٴ ٜٳبٵًځ٢ غٳبٳابٴ  ٫}}

ٕٕٕٕ
  

ال  ه ػػػر علػػػي   الع ػػػز والكػػػ  أهػػػداً، شيكػػػوف الكػػػل    ػػػر الػػػثالث والثال ػػػُت  ػػػر 
   ػالث دا مػا ال، ولكػر  هػلم   اًل أرهعػة و ال ػُتالاباب على الدواـ، شال أي   ػوـٍ  كػوف مػث

و هػػػل   ..  و ال ػػػُت، و  طػػػوؿ آدـ، و  صبػػػاؿ  و ػػػف، و  رشػػػاقة وهيو ػػػة  ػػػيدان   
ال  كػػلم وال يبػػلم وال  صػػيبه أيٌس وال قنػػوط، ولكػػر دا مػػاً وأهػػداً    النعػػي  اؼبقػػي  عنػػد   

 .لل بات مر اغبي الذي ال يبوت ذبد ٍد للنع ، وذبد ٍد للعااءات، وذبد د 
أف هبعلنػػا مػػر أهػػل هػػذا اعبمػػاؿ، وأف  واع نػػا هبػػذا الكمػػاؿ، وأف  عيننػػا  نسػػأؿ   

 .على السخلق هبذل اػبالؿ، وأف هبعلنا مر الذ ر  سسمعوف القوؿ شيسبعوف أهسنه
  ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾحب٘ ٚضَِّ

                                                           
 مسند أضبد والا ان عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٕٕ
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كلنا نعمل اػبَت ونروػ    اؼبسػارعة إذل شعػل اػبػَتات والسنػاشا   الااعػات، وعمػل 
  الػدنيا و ػـو اؼبيقػات، هػذل اؼبسػارعة إذل  القرلت اليت تكوف لنا هبا منزلػًة طيبػًة عنػد   

 :ات كما قاؿ اػبَتات ال هد أف تسبق ا نية طيبٌة منا أصبعُت، نف انعماؿ للني
ُٳا ا٭ځ  }} ْٻ ُٳا ا٭ځِإ ْٻ ٝٻاتٹ ِإ ٓٿ ٍٴ بٹاي ُٳا ٝٻاتٹ عٵ ٓٿ ٍٴ بٹاي ُٳا {{عٵ

ٕٕ
  

ععػػل شػػروطاً ومواصػػ اٍت   كسػػاب   ؼبػػر  سػػعى   اػبػػَت، وؼبػػر  روػػ   لكػػر   
  عمػل الػػ ، وؼبػػر  ر ػػد أف  عمػػل أعمػػاالً لن سػه أو لقومػػه أو  سمعػػه، وال هػػد أف تنابػػق هػػذل 

 .ا انعماؿ الصاغبات وهو   اؼبواص ات نف الذي ويع ا هو الذي  سقبل منَّ 
ويػػو شػػروطاً ال هػػد لكػػل مػػؤمٍر أف  عي ػػا وأف  عرش ػػا، وأف وبػػاوؿ أف  سصػػف هبػػا، وأف 
 عمػػل عاهػػداً علػػى أف هبمع ػػا كل ػػا،  ػػواٌء قبػػل عملػػه للخػػَت، أو أ نػػاء عملػػه، أو هعػػد عملػػه، 

عػػرل، وردبػػا وُبػػـر إذا  ػػقط شػػرٌط من ػػا ردبػػا  قػػّل أأف  كػػوف مػػس مالً هبػػا علػػى الػػدواـ،  اؼب ػػ 
 الثواب، وردبا ال  ناؿ انعر للكلية ننػه نػالف الاػروط الؽبيػة القرآنيػة الػيت ععل ػا   

   قرآنه الكرمي.

  خشُخ اهللخشُخ اهلل
 أوؿ هذل الاروط انؽبية:

أف  كوف مسخلقاً خبُلق اػباية، واػباية وَت اػبػوؼ، شػاػبوؼ لإلنسػاف قػد  كػوف معػه 
كوف مع ا رقَّة، ومع ا ش قة، ومع ا عاف، ومع ػا هنػاف، ولػذلس رُعٌ  وهلو، لكر اػباية  

 :  العلمػػػػػاء انعػػػػػالء انتقيػػػػػاء أبهنػػػػػ  أهػػػػػل ناػػػػػية هلل  وصػػػػػف               
                   (ٖٜ اػباية نوؼ مػو ا ػسعااؼ، ومػو ا ػًتقاؽ مػر    انهزاب ،

 قبل على   وال  بسعد عر   عل   عالل.هذا اػبوؼ هبعل النساف  ُ 
                                                           

 ـٕٙٔٓ/ٔٔ/ٜهػ ٖٛٗٔمر ص ر  ٜمركز القادة  -الاود –انقصر  ٔ
 البخاري ومسل  عر عمر هر اػبااب هنع هللا يضر ٕ
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 :أوؿ ص ات الذي   عل اػبَتات اػباية هلل  ولذلس ععل   
                   : 

وهذل الص ة  أيرب ؽبا مثاًل: اؼبال كة ال  عصػوف   مػا أمػره  و  علػوف مػا  ػؤمروف، 
  عهمػػة  ، وعػػالؿ  ، وقػػدرة  ، ش ػػ    أشػػد اػباػػية علػػى الػػدواـ مػػر لكػػن   ؼباػػاهد 
 .ه رة   

وعلػى  أعه  اؼبال كة ع  ػل الػذي انسصػه   للنػزوؿ للػوهي والسنز ػل علػى نبينػا 
  رهلسػه اؼبباركػة؛ رهلػة ال ػراء مػر مكػة إذل  اؼبر لُت أصبعػُت، وهػو الػذي صػح  النػ  

ة اؼبعػػراج إذل العػػرش،   وقػػف هنػػاؾ وقػػاؿ كمػػا ورد: إذل هػػا هنػػا انس ػػى هيػػت اؼبقػػدس، ورهلػػ
مقػػامي، قػػاؿ: مي أنػػي مي ع  ػػل أهػػا هنػػا  ػػًتؾ اػبليػػل نليلػػه  قػػاؿ: مي   أنػػت لػػو تقػػدمت 

الهًتقػػػت، قػػػاؿ: ألػػػس  - عػػػُت طػػػرؼ الصػػػبو  -النًتقػػػت، وأان لػػػو تقػػػدمت قػػػدر انمبُلػػػة 
اف نا  ػاً مػر عػالؿ   ومػر قػدرة   ومػر عهمػة  عػٍت كػ... هاعة  قػاؿ: أف  ػؤمنٍت   

  عػػل   عُػػالل، ننػػه شػػاهد العهمػػة الػػيت ال رُبػػد، والقػػدرة الػػيت ال  سػػسايو أف  سػػع ا أهػػد، 
 :  شكاف   نايٍة شد دة مر    بحانه وتعاذل، شنزؿ مر أعله قػوؿ              

      (ٜٖٔ له ر وؿ   ولذلس  أ الاعراء  ارنر كما عاء لػب  اؼبا ور: 
  ؟؟ايسمح١ايسمح١  ٖرٖٙرٙ  ََٔٔ  أؾابوأؾابو  ٌٌؾٗؾٗ  إ٫ زمح١ يًعاملنيإ٫ زمح١ يًعاملني  أزضًٓاىأزضًٓاى  َٚاَٚا  ٜكٍٜٛكٍٛ  اهللاهلل  إٕإٕ  }}

  ::بكٛي٘بكٛي٘  عًٞعًٞ  اهللاهلل  أث٢ٓأث٢ٓ  يجٓا٤يجٓا٤  بوبو  ؾأَٓتؾأَٓت  ا٭َسا٭َس  عاقب١عاقب١  أخػ٢أخػ٢  نٓتنٓت  إْٞإْٞ  ْعِْعِ  ::قاٍقاٍ  

ٛٳٸ٠ٺ  ذٹ٣ذٹ٣ ٛٳٸ٠ٺقڂ ِٳٸ  َٴٸڀځتاٍعَٴٸڀځتاٍع    َٳهٹنٍيَٳهٹنٍي  يڃعٳسٵِؽيڃعٳسٵِؽٱٱ  ذٹ٣ذٹ٣  عٹٓدٳعٹٓدٳ  قڂ ِٳٸثٳ َٹنٍي  ثٳ َٹنٍيأځ   33{{(.(.ايتهٜٛسايتهٜٛس2222--2121))    أځ

 .انماف، شأصب  أميناً   الدنيا، وأميناً   أرنرة وأميناً عند    شأعاال   
أف تكػػوف .... هعػػد النيػػة الايبػػة  ... شػػأوؿ صػػ ٍة للمػػؤمنُت اؼبسػػارعُت إذل شعػػل اػبػػَتات

 :عنده  ناية مر عالؿ  
   الهاهرة والباطنة، والػذي وقبل العمل  علموف عل  اليقُت أف الذي  الو على هركا
، وهػػو وهػػدل الػػذي إليػػه  ػػرى مػػا   السػػرا ر، والػػذي  الػػو علػػى ويػػ  ال ػػما ر هػػو   

اؼبرعو وإليه اؼبصَت، وهو الذي  ُثي ، وهبازي أو  ُعاقػ  اؼبخاػئ، وال  سػسايو النػاس صبيعػاً 
                                                           

   والا ا والسَتة اغبلبية وكثَت مر كس  الس سَت البياف روحت سَت  ٖ
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 .دته لو اعسمعوا أف  ن عول هايء إال إذنه، وال  دشعوا عنه شيلاً إال إرا
ش نا وُبرر النية   العمل أف  كوف العمػل هلل، ال نهػٍد  ػوال، وهػذا هػو اؼباػ د انوؿ 

شػػإذا أراد أف  عمػػل نػػَتاً نهػػٍد مػػر اػبلػػق، أو ...  الػػذي كػػاف عليػػه أصػػحاب ر ػػوؿ   
نَتاً لن ػٍر مػر النػاس، أو معروشػاً ني إنسػاف، كػاف دا مػاً  سسح ػر أف  عمػل هلل، ولػيا ؽبػذا 

 .ساف، نف الذي  سوذل إاثهسه ومكاشأته هو   الن
كلسانبػػػا قبػػػل أف تسصػػػدؽ ا    اا كانسػػػا والسػػػيدة شاطمػػػة ورد أف السػػػيدة عا اػػػة 

إذل ال قَت، شُسَللسا: دل ت عال ذلس  قالسػا: ظبعنػا  اؼباؿ الذى  سخرعانه   تر النههعاٍر وتُعاِّر 
  قوؿ: ر وؿ   
ٕٻ ايؿٻدٳقځ١ځ تٳكځ  }} ٕٻ ايؿٻدٳقځ١ځ تٳكځِإ ٘ٹ ِإ ٝٵ ًځ ُٴؿٳدٻِم عٳ ٜٳدٹ ايڃ ٕٵ تٳكځعٳ ؾٹٞ  ٌٳ أځ ٘ٹ قځبٵ ٜٳدٹ ايَّ ٘ٹ عٴ ؾٹٞ  ٝٵ ًځ ُٴؿٳدٻِم عٳ ٜٳدٹ ايڃ ٕٵ تٳكځعٳ ؾٹٞ  ٌٳ أځ ٘ٹ قځبٵ ٜٳدٹ ايَّ {{عٴ ؾٹٞ 

ٗٗ  

 ، وكانػػػػت السػػػػيدة عا اػػػػة شكػػػػانوا  ُعاػػػػوف الصػػػػدقة علػػػػى أهنػػػػا تقػػػػو    ػػػػد   
للياشة إذل ذلس تال  فبػر وبمػل ؽبػا الصػدقة إذل ال قػَت أف وب ػا مػا  ػدعو هػه ال قػَت، نف 

شيلاً شإنه  دعو له، وهعػد أف  عػود تسػأله: مب دعػا  شيقػوؿ ؽبػا  العادة أف ال قَت إذا أعاال أهدٌ 
 الدعاء، شسدعو لل قَت دبا دعا ؽبا، شُسللت عر السب   شقالت:

 دعاٌء هدعاء هىت تسل  لنا صدقاتنا.
، زباؼ مر دعاء ال قَت هىت ال  كػوف أعػراً ؽبػذل الصػدقة،نهنا تر ػد انعػر مػر   

قػػػػا مُت علػػػى اؼباػػػار و اػبَت ػػػة، واعبمعيػػػات االعسماعيػػػػة، ولػػػو ُوعػػػدت هػػػذل الصػػػ ة علػػػى ال
 وانعماؿ اػبَت ة كل ا، للاَّت أعماؿ ال  ؾبسمعنا وشايت عنا.

 شماذا كبساج   البدا ة 
الػػػذ ر ىبػػػاشوف  ، وىباػػػوف  ، و علمػػػوف أف انمػػػر كلػػػه هيػػػد   وهػػػدل ال هيػػػد أهػػػٍد 

ر اعب ػاز اؼبركػزي للمحا ػبات، أو مػر اعب ػات  وال، شإذا كاف  سسايو أف  ُ لت   الدنيا م
الرقاهيػػة، شكيػػف  ُ لػػت   ارنػػرة    والػػذي وُبا ػػبه هػػو مػػوالل، والاػػ ود عليػػه عوارهػػه الػػيت 
شعلػػت، وانرض الػػػيت ماػػى علي ػػػا وصػػنو علي ػػػا، واؼبال كػػة الػػػذ ر ال  عصػػوف   مػػػا أمػػػره  

 و  علوف ما  ؤمروف. 
                                                           

 ال  والصلة الهر اعبوزي عر عا اة اهنع هللا يضر ٗ
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  اإلميبٌ ثأَبد اهللاإلميبٌ ثأَبد اهلل
 الثانية واليت ال وٌت ني مؤمٍر عن ا: الارط أو الص ة

             : 
ال هػػد أف  كػػػوف عنػػدل إيبػػػاانً كػػامالً آبميت  ، وآميت   عنػػػدان  ال ػػة أصػػػناؼ: آميت  

  اؼبوعػػودة   ارشػػاؽ:  كسػػاب   الػػيت نزلػػت علػػى ر ػػوؿ  ، وآميت             
                                                 (ٜٔٓ وهػػػي آميٌت   آؿ عمػػػراف

كونيػػة كالسػػماوات وانرض واعببػػاؿ والاػػما والقمػػر والبحػػار .. كػػل مػػا علػػى انرض ومػػا 
لػػػى إع ػػػاز ُصػػػنو  ، شوق ػػػا ومػػػا ربس ػػػا آميت،  عػػػٍت عالمػػػات لرزة تػػػدؿ علػػػى قػػػدرة  ، وع

 وعلى إهداع   تبارؾ وتعاذل   صنعسه.
 -ارميت الثالثة وهي اؼبوعودة   النسػاف، ش يػس مػر آميت   مػا  ُع ػز أي إنسػاف 

إذا تػػدهَّر شيػػه مػػر قر ػػ ، ولػػذلس قػػاؿ هعػػحل الصػػاغبُت: ))تُبصػػرؾ شيمػػا شيػػس  -ولػػو لبيػػ  
عالمػات قػدرة الػيت شيػس إف كانػت   الوعػه،   ك يس   لو نهر النسػاف إذل آميت  ،  عػٍت

أو كانت   اليػد ر، أو كانػت   الػرأس، أو كانػت   الػبار، أو   أي ُع ػٌو مػر انع ػاء، 
 عالمات لرزات تدؿ على قدرة    بحانه وتعاذل على الدواـ.

 اؼبػػػؤمنُت أف ُ اػػػاهدوا هػػػذا ال ػػػيل  الػػػرلن الكػػػون، وهػػػذا ال ػػػيل  ولػػػذلس أمػػػر   
  الذا  النسان، وقاؿ   ذلس:               (ٖ٘ أ ر مي رب  شصلت 

                                            (ٖ٘ ال هد لإلنسػاف أف  نهػر  شصػلت
 .لآلميت اليت   انكواف، وارميت اليت   ن سه ليعرؼ قدرة   

 كيف 
صػػحَبه الكػػراـ، شالر ػػوؿ ا ػػسمر  ػػدعو إذل     مكػػة  ال ػػة  هػػذل عبػػادة هػػدأ هبػػا 

عار عاماً، والصالة ُشريت   العاـ ال ٍت عار،  عٍت قبل اؽب رة هسنة، والصػياـ والزكػاة دل 
 ُ ريػػا إال   العػػاـ الثػػان مػػر اؽب ػػرة، شمػػاذا كانػػت عبػػاد     هػػذل السػػنُت  كانػػت عبػػاد   

، الس كػػػر، شكػػػانوا  س كػػػروف   نلػػػق  ، و  أن سػػػ  ، و  آميت كسػػػاب    هػػػي عبػػػادة
 و رهاوا هذل انشكار لهلل  بحانه وتعاذل، شي سدوف إذل ع ي  قدرة   وورا   صنعسه.
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كػػاف قبػػل   والس كػػر أكػػ  عبػػادة، ننػػه عبػػادة اننبيػػاء واؼبر ػػلُت، شسػػيدان ر ػػوؿ   
وماذا كاف   عل  ربكي الرواميت أنه كاف  س كَّر، شيقف أماـ اللػار،  هعثسه ىبسلي   وار ِهراء،

أو هبلػا   اللػار و س كَّػر   ن سػه، و س كَّػػر   نلػق   مػر هولػه، هػػىت قػاؿ أهػل مكػة مػػر 
شدة ُشلله هبذا الس كَت: إف  اً عاػق رهػه، ؼبػاذا  ننػه كػاف ماػلوؿ البػاؿ علػى الػدواـ هبػذا 

 مبينًا قدرل للنسبة للنواشل والعبادات: قوؿ شيه الس كَت، هذا ال كر  
{{٫ عٹبٳادٳ٠ځ نځايتٻؿځهُِّس ٫ عٹبٳادٳ٠ځ نځايتٻؿځهُِّس   }}

٘٘
  

ال توعػػػد عبػػػادة   النواشػػػل هػػػىت قيػػػاـ الليػػػل أو صػػػياـ الن ػػػار أو وػػػَتل تسػػػاوي عبػػػادة 
الس كػػر، لكػػر مػػن   الس كػػر  كػػوف مػػر العػػرش إذل انرض، وال نبحػػث عمػػا زاد علػػى ذلػػس، 

 :ش ذا مقرران، قاؿ شيه 
٘ٹ   }} ًَّ ٚٳ٫ تٳتٳؿځهَّسٴٚا ؾٹٞ اي ٘ٹ،  ٘ٹ تٳؿځهَّسٴٚا ؾٹٞ آ٤٫ٹ ايًَّ ٚٳ٫ تٳتٳؿځهَّسٴٚا ؾٹٞ ايًَّ ٘ٹ،  {{تٳؿځهَّسٴٚا ؾٹٞ آ٤٫ٹ ايًَّ

ٙٙ
  و  روا ة أنرى: ،،

ًٹهڂٛا   }} ٗٵ ٘ٹ ؾځتٳ ٚٳ٫ تٳؿځهَّسٴٚا ؾٹٞ ايًَّ ٘ٹ،  ًڃِل ايًَّ ًٹهڂٛا تٳؿځهَّسٴٚا ؾٹٞ خٳ ٗٵ ٘ٹ ؾځتٳ ٚٳ٫ تٳؿځهَّسٴٚا ؾٹٞ ايًَّ ٘ٹ،  ًڃِل ايًَّ {{تٳؿځهَّسٴٚا ؾٹٞ خٳ
ٚٚ

  

 :وما أعر الس كر الذي  ُثي    النساف عليه  قاؿ 
ٔٵ عٹبٳادٳ٠ٹ  }} َٹ ٝٵسٷ  ٔٵ عٹبٳادٳ٠ٹتٳؿځهُّسٴ ضٳاعٳ١ٺ خٳ َٹ ٝٵسٷ  ٓٳ١ٺ   تٳؿځهُّسٴ ضٳاعٳ١ٺ خٳ ٓٳ١ٺ ضٳ {{ضٳ

ٛٛ
  

والساعة تعٍت اللحهة، شسساوي  نة   النواشػل الػيت  صػنع ا و  عل ػا النسػاف لَُتيػي 
  :و  روا ة أنرى ، 

ٓٳ١ڄ   }} ٔٵ عٹبٳادٳ٠ٹ ضٹتٿنيٳ ضٳ َٹ ٝٵسٷ  ٓٳ١ڄ ؾٹهڃسٳ٠ڂ ضٳاعٳ١ٺ خٳ ٔٵ عٹبٳادٳ٠ٹ ضٹتٿنيٳ ضٳ َٹ ٝٵسٷ  {{ؾٹهڃسٳ٠ڂ ضٳاعٳ١ٺ خٳ
ٜٜ

  

ر والس كر هي العبادة الثانية اليت ال هػد من ػا لإلنسػاف، نف أهػ  مػا  ُ كػر شيػه؛ أف  ُ كِّػ
  البدا ػػػة و ُ كػػػر   الن ا ػػػة، و  كػػػر   اؼبرعػػػو واؼبػػػآب واؼبصػػػَت، و علػػػ  علػػػ  اليقػػػُت أنػػػه إف 
آعػػػالً أو عػػػاعالً ذاهػػػٌ  إذل  ، شػػػال  نبلػػػي عليػػػه أف ىبػػػالف مػػػوالل طرشػػػة عػػػٍُت وال أقػػػل، وال 

  صنو إال ما وُببه و ريال    بحانه وتعاذل.
                                                           

 مع   الا ان ومسند الا اب عر علي هر أيب طال  هنع هللا يضر ٘
 مع   الا ان والبي قي عر اهر عمر ريي   عن ما ٙ
 العهمة لاصب ان عر أيب ذر هنع هللا يضر ٚ
 ال وا د ا موعة للاوكان  ٛ
 العهمة لاصب ان عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٜ
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  إخالص انقًم هللإخالص انقًم هلل
       الص ة الثالثة:        : 

 هل  وعد شرٌؾ هعد اليباف    عٍت إنساف مؤمر كيف أيتيه الارؾ  
    :قػػػػوؿ   القػػػػرآف                                     (ٔٓٙ و ػػػػف  
 :  ذلس، شقاؿ  ُ لل الن  

ٜٳا٤ٹ غٹسٵ  }} ٜٳطٹريٳ ايسٿ ٕٻ  ٜٳا٤ٹ غٹسٵِإ ٜٳطٹريٳ ايسٿ ٕٻ  {{ىڅ ىڅ ِإ
ٔٓٔٓ

  

والارؾ هنا أف النساف  صنو العمل مر أعل اػبلق، مر أعل أف وبمدول، ومػر أعػل 
أف  اكرول، ومر أعل أف  عهِّمػول، ومػر أعػل أف  ػوقرول، ومػر أعػل أف  سػس يد مػر ورا  ػ  
.. شالداشو له مر العمل ليا لرياء  ، ولكر لرياء نلػق  ، وهػذا اظبػه شػرٌؾ عنػد   

 :                                                                   
 . الك فٓٔٔ)

، وهػذا مػا كػاف  راعيػه الصػحاهة انولػوف، وَمػر شالعبادة هبػ  أف تكػوف نالصػًة هلل 
 هعده  مر الصاغبُت إذل  ومنا هذا، وإذل  ـو الد ر.

وكػػرَّـ   وع ػػه، دعػػال رعػػٌل مػػر الك ػػار   إهػػدى اللػػزوات  لمػػاـ علػػيٍّ انهػػر إذل ا
إذل اؼببارزة، واؼببػارزة هػي أف كػل واهػد يبسػس للسػيف ووبػاوؿ أف  ق ػي علػى ارنػر، وهػي  
كاؼبصارعة اغبُرة ولكر ُ  اؼ إلي ا  الح، شأنذا  س ارلف للسيوؼ هىت تكسَّر  ػي ي ما، 

   مصارعة ُهرة، وكل واهد من مػا  ر ػد أف  وقػو ارنػر علػى شماذا   عالف هعد ذلس  دنال
و  الن ا ػة رشعػه المػاـ علػي  وعلَػدل علػى ل واهػٍد من مػا ِنن ػراً ليقسلػه هػه .. انرض، ومو كػ

انرض، وركػػ  عليػػه وأنػػرج اػبِن ػػر لكػػي  ذحبػػه، شبصػػق الرعػػل   وعػػه المػػاـ علػػي، ننػػه دل 
مر عليه وتركه، شُذهل الرعل وقاؿ له: كيف تػركسٍت هعػد   عد معه هيلة، شقاـ الماـ علٌي 

أف سبكنػػت مػػٍت    قػػاؿ: كنػػُت أقاتلػػس هلل، شلمػػا هصػػقت   وع ػػي ِن ػػت أف أقسلػػس انسقامػػاً 
، قػاؿ: وهػل تراقبػوف   تبػارؾ وتعػاذل   هػذل اؼبػواطر   قػاؿ: لن سي وليا مرياًة لريب 

 و  أدؽِّ من ا  .
                                                           

 واغباك  عر معاذ هر عبل هنع هللا يضر نر اهر ماعة  ٓٔ
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ًة عسيػدة   هػذل اؼبػواطر أبنػه ال  سبسَّػ  إال هلل، وال  ناػق نهػٍد كانوا  راقبػوف   مراقبػ
مر اػبلػق إال و قصػد هبػا ريػاء  ، وال   عػل عمػالً صػلَتاً أو كبػَتاً إال ونبػه ريػاء   تبػارؾ 

 .وتعاذل، وهذا هو النالص، شالنالص أف  كوف العمل نالصاً هلل 
  اؿ  بحانه وتعػاذل: قبوؿ انعماؿ   قرآنه، شق وهدَّد                       

                  (٘ ال هػػػد أف  ؤ ػػػا اؼبػػػؤمر العبػػػادة علػػػى النػػػالص، وأي عمػػػٍل  البينػػػة
  عمله اؼبسل  ما داـ قد نوى شيه مرياة   شيكوف عبادة، كما قاؿ الن :

ْٳؿځكځ١ڄ تٳبٵ  }} ٓٵؿٹلٴ  ْٳؿځكځ١ڄ تٳبٵٚٳيځطٵتٳ تٴ ٓٵؿٹلٴ  ٘ٹ ِإ٫تٳتٳٚٳيځطٵتٳ تٴ ٘ٳ ايًَّ ٚٳدٵ ٗٳا  ٘ٹ ِإ٫ػٹٞ بٹ ٘ٳ ايًَّ ٚٳدٵ ٗٳا  ٗٳا ؾٹٞ ؾٹٞ ػٹٞ بٹ ًڂ ُٳ١ځ تٳذٵعٳ ٗٳا حٳتٻ٢ ايًُّكڃ ٗٳا ؾٹٞ ؾٹٞ  أڂدٹسٵتٳ بٹ ًڂ ُٳ١ځ تٳذٵعٳ ٗٳا حٳتٻ٢ ايًُّكڃ  أڂدٹسٵتٳ بٹ

َٵسٳأځتٹوځ  َٵسٳأځتٹوځ ا {{ا
ٔٔٔٔ

  

تكػوف  اللقمة اليت  رشع ا و اعم ا لزوعسه هارط أف تصحب ا نية نالصػًة  ػو ة هلل 
 ، وأي عمػٍل مػر انعمػاؿ تسػسايو أف رُبولػه مػرعبادة، وإذا داع  إهنه شسكوف عبػادة هلل 

العادة إذل العبادة إذا  بقسه نية نالصة، وصحبه النالص هو أف  كػوف هػذا العمػل مسوع ػاً 
      إذاً ...  إذل          : 

 عػػػٍت قػػػد تا ػػػروا مػػػر الػػػرميء، وعقػػػدوا النيػػػة علػػػى النػػػالص، وكبػػػر كبسػػػاج إذل هػػػؤالء 
 مر أهل هذا الزماف:   الصادقُت اؼبخلصُت، هىت قاؿ 

ُٳا٤ٳ   }} ًڃ ٓٳ١ٺ ظځ ٌټ ؾٹتٵ ِٵ نڂ ٗٴ ٓٵ َٳؿٳابٹٝحٴ ايدټدٳ٢ تٳٓذٳًٹ٢ عٳ ُٴدٵًٹؿٹنيٳ، أڂٚيځ٦ٹوځ  ًڃ ُٳا٤ٳ طڂٛبٳ٢ يٹ ًڃ ٓٳ١ٺ ظځ ٌټ ؾٹتٵ ِٵ نڂ ٗٴ ٓٵ َٳؿٳابٹٝحٴ ايدټدٳ٢ تٳٓذٳًٹ٢ عٳ ُٴدٵًٹؿٹنيٳ، أڂٚيځ٦ٹوځ  ًڃ {{طڂٛبٳ٢ يٹ
ٕٕٔٔ

  

 أف نكوف من   أصبعُت. هؤالء ه  اؼبخِلصوف أو اؼبخَلصوف، نسأؿ   
ومػػا ، شصػػ ة النػػالص أ ػػاس   أي عمػػٍل مػػر أعمػػاؿ الػػ  أو اػبػػَت كمػػا ذكػػر   

أياع الناس إال ه  اله ور، والروبة   الُاػ رة، وطلػ  الُسػمعة .. كػل هػذل انمػور ت ػيو 
 النساف   دنيال، وذبعله نالياً مر اغبسنات   ُأنرال، نف    ـو القيامة  قوؿ:

ٓٳ٢ ايػټسٳنځا٤ٹ عٳ  }} ْٳا أځغڃ ٓٳ٢ ايػټسٳنځا٤ٹ عٳأځ ْٳا أځغڃ ُٳ٬أځ ٌٳ عٳ ُٹ ٔٵ عٳ َٳ ُٳ٬ِٔ ايػٿسٵىٹ،  ٌٳ عٳ ُٹ ٔٵ عٳ َٳ ٝٵِسِٔ ايػٿسٵىٹ،  َٳعٹٞ غځ ٘ٹ  ٝٵِس أځغٵسٳىځ ؾٹٝ َٳعٹٞ غځ ٘ٹ  ٘ٴ  أځغٵسٳىځ ؾٹٝ ٚٳغٹسٵنځ ٘ٴ  ٘ٴ ٟ تٳسٳنڃتٴ ٚٳغٹسٵنځ ٘ٴ  {{ٟ تٳسٳنڃتٴ
ٖٖٔٔ

  

 .ال  قبل   العمل إال إذا كاف نالصاً لوع ه الكرمي 
                                                           

 البخاري ومسل  عر  عد هر أيب وقاص هنع هللا يضر ٔٔ
 شع  اليباف للبي قي عر  ولف هنع هللا يضر ٕٔ
 صحي  مسل  واهر ماعة عر أيب هر رة هنع هللا يضر ٖٔ
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  انشهجخ يٍ اهللانشهجخ يٍ اهلل
                  الص ة الراهعة:       : 

  : ؼبا نزلت هذل ار ة قالت السيدة عا اة لر وؿ
٘ٹ   }} ًَّ ٍٳ اي ٘ٹ ٜٳا زٳضٴٛ ًَّ ٍٳ اي َٳ  ٜٳا زٳضٴٛ ٕٳ  ٜٴ٪ٵتٴٛ ٔٳ  َٳايَّرٹٜ ٕٳ  ٜٴ٪ٵتٴٛ ٔٳ  ٚٳدٹًځ١څ ايَّرٹٜ ِٵ  ٗٴ ٚٳقڂًڂٛبٴ ٛٵا  ٚٳدٹًځ١څ ا آتٳ ِٵ  ٗٴ ٚٳقڂًڂٛبٴ ٛٵا  ٜٳطٵِسمٴ،   ا آتٳ ٚٳ ْٹٞ  ٜٳصٵ ٌٴ  ٛٳ ايسٻدٴ ٖٴ ٜٳطٵِسمٴ، أځ ٚٳ ْٹٞ  ٜٳصٵ ٌٴ  ٛٳ ايسٻدٴ ٖٴ أځ

ٜٳػٵسٳبٴ ٜٳػٵسٳبٴٚٳ ٍٳ: ٫  ٚٳ ُٵسٳ؟ قځا ٍٳ: ٫ايڃدٳ ُٵسٳ؟ قځا ٜٳتٳايڃدٳ ٚٳ ٜٴؿٳِّٞ،  ٚٳ ّٴ،  ٜٳؿٴٛ ٌٴ  ٘ٴ ايسٻدٴ ٓٻ ٚٳيځهٹ ٓٵتٳ ايؿٿدٿِٜل  ٜٳا بٹ ٜٳتٳ،  ٚٳ ٜٴؿٳِّٞ،  ٚٳ ّٴ،  ٜٳؿٴٛ ٌٴ  ٘ٴ ايسٻدٴ ٓٻ ٚٳيځهٹ ٓٵتٳ ايؿٿدٿِٜل  ٜٳا بٹ ؿٳدٻمٴ، ؿٳدٻمٴ، ، 

ٕٵ ٜٳدٳافٴ أځ ٛٳ  ٖٴ ٕٵٚٳ ٜٳدٳافٴ أځ ٛٳ  ٖٴ ٘ٴ ٫٫  ٚٳ ٓٵ َٹ ٌٳ  ٜٴكڃبٳ ٘ٴ   ٓٵ َٹ ٌٳ  ٜٴكڃبٳ  }}
ٔٗٔٗ

  

، شقػػط والوعػػل هنػػا مػػر عػػدـ قبػػوؿ العمػػل، شػػنحر كلنػػا نعمػػل ولكػػر لػػيا م مػػاً العمػػل
 ))اجلاٖتتٌ ٜٗتتتِ باٱقبتتاٍ ٚايعتتامل ٜٗتتتِ بتتايكبٍٛ((     ))اجلاٖتتٌ ٜٗتتتِ باٱقبتتاٍ ٚايعتتامل ٜٗتتتِ بتتايكبٍٛ((     ولكػػر اؼب ػػ  القبػػوؿ، ولػػذلس قيػػل: 

  اعباهل   س  إقباؿ الناس عليه وإهاطس   هػه وتعهيمػه وتكريبػه، والعػادل   ػس  للقبػوؿ عنػد 
ريػاة ، شيعمل اؼبعروؼ و عمل اػبَت و عمل ال  ػبلق  ، و  عػل الااعػات لن سػه طلبػاً ؼب

 ال  قبله وال  سقبل عمله. أف    ..  شد د نوؼٌ   .. وكله نوٌؼ ووعٌل )
  ، كانوا كما وص     : وإذل ذلس كاف أصحاب ر وؿ                    

          (ٔٚ واؽب ػػػوع  عػػػٍت النػػػـو اػب يػػػف، كػػػانوا  نػػػاموف النػػػـو اػب يػػػف، ؼبػػػاذا   الػػػذارميت
، ومو ذلػس كػانوا  ػاعة السػحر والػيت هػي قبػل ال  ػر مباشػرًة: ليحيوا الليل   طاعة   

                      (ٔٛ هنػػػػػ  مػػػػػر أي شػػػػػيء  سػػػػػسل روف  مػػػػػر الااعػػػػػات، ن الػػػػػذارميت
 نا  وف مر القصور والسقصَت.

شػاؼبؤمر العػػاذل، والػػذي قلبػػه فبلػػوء خباػية  ، والػػذي  الػػ  ريػػاء   دا مػػاً  نهػػر إذل 
ر شيه شال  قبله موالل.  العمل مر كل عوانبه، وىباؼ أف  ُقصِّ
أصبعػػػُت كل ػػػ  كػػػانوا ؾبمَّلػػػُت ه  ذبػػػد ولػػػذلس لػػػو تصػػػ حنا دووا ػػػر الصػػػاغبُت وهيػػػا   

رؤ ػػة الػػن ا أهنػػا عػػدـٌ أو هبػػاٌء، أو أنػػه ال  سػػسايو أف  قػػدـ شػػيلاً قلػػيالً أو كثػػَتاً، للقصػػور، و 
 وكاف ميزاهن    انشراد ذلس اؼبيزاف و قولوف:

 .))َٔ زأ٣ ْؿط٘ ؾٛم ايرتاب قٌ(())َٔ زأ٣ ْؿط٘ ؾٛم ايرتاب قٌ((                          
                                                           

 مسند أضبد والًتمذي ٗٔ
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مػػر  ػػرى ن سػػه، و سػػعد هن سػػه، و ػػرى ن سػػه عػػادل أو عاهػػد أو ؾبػػد أو ؾبس ػػد ش ػػذا دل 
نه لو نهر نهرة هسمكُت إذل اؼبعونػة الػيت  قػدم ا لػه  ، والقػوة الػيت  قو ػه هبػا      الق ية، ن

   ، واغبوؿ والاوؿ اللذاف  واليه هبمػا مػوالل، شمػاذا لػه                      
  (٘ شلػػػػػو دل ات اؼبعونػػػػػة شكيػػػػػف نعبػػػػػدل   ال نسػػػػػسايو أف نعبػػػػػدل  ال اربػػػػػة إال دبعونسػػػػػه، وال 

نسسايو أف مبنو أن سنا عر اؼبعاصي إال إرادته، وال نسسايو أف ن عل أي عمػٍل إال إذا أمػدان 
 .حبوله وقوته 

إذا رشو اؼبعونة واغبوؿ والاوؿ شماذا معنا    ال مبلس شيلاً نقػدـ هػه عمػالً انشعػاً هلل إال 
 قولوف:إذا أعاننا وقواان   عل   عالل، ولذلس كاف اننصار واؼب اعر ر  

  اللهااااااا  لاااااااى  هللا ماااااااب ا زااااااادَنباللهااااااا  لاااااااى  هللا ماااااااب ا زااااااادَنب

  

  و  رصاااااااااااااااادقنب و   اااااااااااااااالُنبو  رصاااااااااااااااادقنب و   اااااااااااااااالُنب

  فااااااااااااابنشلن طاااااااااااااكُنخ علُنااااااااااااابفااااااااااااابنشلن طاااااااااااااكُنخ علُناااااااااااااب  

  

  وصجاااااااااااذ األقااااااااااادا      قُنااااااااااابوصجاااااااااااذ األقااااااااااادا      قُناااااااااااب

 على الدواـ  الهه     هذل انهواؿ، و ا ره  مر ه وات الن ا. وكاف     
ذهبػػوا   وػػزوة هػػدر وكػػانوا  الشبا ػػة وإهػػدى عاػػر أو  ال ػػة عاػػر رعػػل، علػػى هسػػ  

لك ػػػار  ز ػػػدوف عػػػر انلػػػف، ونصػػػره   ، نهنػػػ  كػػػانوا ال  ػػػروف نن سػػػ   طاقػػػة الػػػرواميت، وا
  دبحارهة هؤالء شس رعوا إذل  ، وا سلا وا لهلل، وطلبػوا العػوف مػر  :                

            (ٜ انن اؿ. 
ر  ػػػبعُت رعػػػاًل، شكػػػاف  قػػػوؿ شلمػػػا دنلػػػوا   القسػػػاؿ، ورأوا أنػػػه قػػػد قُسػػػل مػػػر الكػػػاشر 

هع ػػ  : أان قػػد قسلػػُت شػػالف، وارنػػر  قػػوؿ: وأان قسلػػت شػػالف، وهع ػػ    قػػوؿ: أان أر ػػد   
اللنا   أكثر ؼبا أهليسه، وارنر  قوؿ أان أر د   اللنػا   أكثػر للعمػل ال ػذِّ الػذي عملسػه، شقػاؿ 

    ؽب :                            (ٔٚ هل أنس  عملس  شيلًا    انن اؿ 
    و ػػػيدان ر ػػػوؿ   قبػػػل اؼبعركػػػة شلمػػػاذا تػػػذكروف أن سػػػك  لل عػػػل وتنسػػػوف   

 أمسس حب نة مر اغبصى ورماه  هبا، وقاؿ:
ٙٴ   }} ٛٴدٴٛ ٖٳتٹ ايڃ ٙٴ غٳا ٛٴدٴٛ ٖٳتٹ ايڃ {{غٳا

ٔ٘ٔ٘
  

شلػػ   بػػق وعػػه مػػر وعػػول الك ػػار إال وأصػػاهه   وع ػػه هػػذا اغبصػػى، شقػػاؿ   غب ػػرة 
                                                           

 صحي  مسل  واهر هباف عر  لمة هر انكوع هنع هللا يضر ٘ٔ
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  الن :                               (ٔٚ انن اؿ. 
شانمر هنا وبساج مر اؼبؤمر أف  نهر إذل توشيق  ، وإذل معونة  ، و كوف دا ماً واق ػاً 

  عنػػػػػػد قػػػػػػوؿ  :                           (ٖ٘ ولػػػػػػذلس شػػػػػػإف شػػػػػػعار الصػػػػػػاغبُت  النحػػػػػػل
   ومػػا ؿ: ))إذا َط َّػػر اؼبػػرء قولػػه مػػر ميء النسػػ  شػػاعل  أنػػه صػػادٌؽ مػػو   الصػػادقُت  قػػو 

معػػػػٍت ميء النسػػػػ   أي ال  قػػػػوؿ: هػػػػذا مػػػػٍت، وال  قػػػػوؿ: رل، وال  قػػػػوؿ: ه  ػػػػلي، وال  قػػػػوؿ 
دبعونيت،لكر  نس  هذا كله هلل شيقوؿ: هذا ه  ل  ، ودبعونة  ، ودبدد   عػل   عُػالل، 

 نه وتعاذل شعلُت كذا وكذا.وحبوؿ مر    بحا
دا مػػاً  بػػدأ الكػػالـ هبػػذا،  قولػػوف لػػه مػػثاًل: ؿبصػػولس ماشػػاء   كثػػَت، شكيػػف هصػػلت 

 عليه  شيقوؿ: هسوشيق   هدث كذا وكذا، ودبعونة   أعرى   رل كذا وكذا.
شال هد للمؤمر أف  نس  ال  ل هلل على الدواـ، شإذا نسي شيكوف قد ندعسه ن سػه، 

ذا الوقػػت أصػػب    ك َّػػٍة وػػَت طيبػػة، ننػػه ردبػػا انػػذل العػػزة لل  شُيع ػػ  هن سػػه، شػػإذا و  هػػ
ُأع ػػػ  هن سػػػه ورأى أنػػػه شعػػػل أو أنػػػه عمػػػل شيكػػػوف قػػػد نػػػرج مػػػر الػػػدا رة اليبانيػػػة الكاملػػػة 

 .للمؤمنُت الصادقُت الذ ر ال  روف ال  ل إال لرب العاؼبُت 
الااعػػات، ولكنػػه دا مػػاً  نهػػر إذل إكرامػػات  شػػاؼبؤمر دا مػػاً  عمػػل اػبػػَتات، و سػػارع  

 له   كل هذل الااعات والقرلت والصاغبات.   له، وتوشيق   له، ومعونة   
، أو  ػػردمل إذا نسػػي ذلػػس شُيصػػب  علػػى ناػػر عهػػي ، وىبػػاؼ مػػر   لػػلال  قبلػػه   

وبا ػػبنا علػػى  هر، و     ػػبحانه وتعػػاذل وهػػو ال  ػػدري، نف النسػػاف ال  علػػ  إال الهػػا
  ال ما ر والسرا ر:                                            (ٕٛٗ البقرة. 

  انغبثمىٌ ادلمشثىٌانغبثمىٌ ادلمشثىٌ
إذا اتصػػف اؼبػػؤمر هبػػذل انوصػػاؼ انرهعػػة شيكػػوف مػػر رعػػاؿ   الػػذ ر  سػػارعوف   

 القرلت، وهؤالء  قوؿ شي    :اػبَتات، و بادروف إذل الااعات و 
                 : 

قاؿ   هػذل ار ػة:  ػبقت ؽبػ  العنا ػة  وما معٌت  اهقوف   يدان عبد   هر عباس 
 مر     انزؿ، شوشق     للعمل   هذل اغبياة الدنيا.



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عىسح ادلؤينى61:57ٌ(                      رفغري اَِبد ) 373 )                                  :ادلغبسفىٌ يف اخلرياد  14

ة السػػاهقة هػػي الػػيت وشقسػػه   انعمػػاؿ الالهقػػة، وإذا كػػاف علػػى هػػذا ليعػػرؼ أف العنا ػػ
 رشو عنه كل ماقة وكل عناء وكػل شػدة ،نف   ال  كلػف أي ن ػٍا إال  اؼبنواؿ شإف   

 و ع ا، شُيعينه  .
ولػػػذلس قبػػػد رعػػػاؿ اػبػػػَت دب ػػػرد أف  بػػػدأ   ماػػػروع ذبػػػد اػبػػػَت أيتيػػػه مػػػر كػػػل هػػػدٍب 

  ن  ، ولكػر أيتيػه مػر لب  قػوؿ شيػه الوهػاب: وصوب، ليا فبر  الػ  مػ              
               (ٖٚ وعندان انمثلة ال تُعد وال رُبد   هذا ا اؿ. آؿ عمراف 

شما داـ قد اتِّصف هبذل انوصاؼ، وعمله  رعػو هػه مػوالل، شػإف    ُر ػل لػه مػر عػادل 
ال كة   صورة رعاؿ لُيعينول على عمل هػذا اػبػَت الػذي  رعػو هػه ريػا الدنيا وردبا مر عادل اؼب

  . 
أف  بػٍت البيػت اؼببػارؾ هػو واهنػه إظباعيػل شقػط   يدان إهراهي  أوؿ هؤالء، أمػرل   

وال  سسعُت أبهد، شصمَّ  على تن يذ أمر  ، وعقػد العػـز علػى أف  كػوف هػذا العمػل نالصػاً 
لػػه ه ػػراً،  أي  لنه ػػار، وارت ػػو البنػاء، شمػػاذا  صػػنو   ػخَّر   ؼبػوالل، شكػػاف إظباعيػل 

وهػػػو ه ػػػر اؼبقػػػاـ والػػػذي شيػػػه أقػػػداـ  ػػػيدان إهػػػراهي  ارف، هػػػذا اغب ػػػر كػػػاف دبثاهػػػة أ انسػػػَت 
 سحرؾ أبمرل،  نزؿ إذل أف   و عليه إظباعيل انه ار    صعد هه إذل مكاف البنػاء، شيبػٍت   

غب ر، شال وبساج إذل معونػة مػر أهػد، نف معػه معونػة الواهػد انهػد  نزؿ مرة اثنية على هذا ا
. 

وؼبػػا اهسػػاج إذل ه ػػٍر وُبػػدد هػػه هدا ػػة اؼباػػاؼ، وانه ػػار الػػيت معػػه عػػاءت مػػر اعببػػاؿ 
القر بة وكل ا مسااهبة، أنزؿ   له اؼبال كة حب ٍر مر اعبنة وهو اغب ر ان عد، لكػي  علػ  هػه 

 عينػه، ومػو ذلػس عنػدما انس ػى مػر البنػاء هػو وإظباعيػل علَّمنػا،  هدا ػة اؼباػاؼ، شكػاف   
  شمػػاذا كػػاف دعػػاءه                                      (ٕٔٚ  ر ػػد أف  سقبػػل البقػػرة 

كػاف  ُعينػه   كػل أمػورل، ولػو     من   العمل، وهذا هو الوعل،  ر ػد القبػوؿ، مػو أف   
 ران إذل اؼبااهَت   هذا ا اؿ ذبد دا ماً معونة   ال تسخلى عن   طرشة عُت.نه

وىُبلػػص   العبػػادة، و ر ػػد أف  سلػػذذ   عػػوؼ الليػػل  هػػىت الػػذي  ر ػػد أف  عبػػد   
  اؼبناعػػاة، أو  ر ػػد أف  سلػػذذ هصػػياـ أميـ لَُتيػػي هبػػا مػػوالل، إذا نػػوى ذلػػس وصػػدؽ   ذلػػس 
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شي ػػد   هػػذل انعمػػاؿ راهػة، هػػل ردبػػا هبػػد شي ػػا  - عػٍت اؼباػػقة  -ُكل ػػة شػإف    رشػػو عنػػه ال
لػػذة، هػػل ردبػػا هبػػػد شي ػػا هػػالوة شيعمػػػل العمػػل الػػذي ال  سػػػسايعه أي إنسػػاف، ننػػه ال  اػػػعر 
خبمػػػوؿ وال كسػػػل وال شسػػػور وال يػػػعف نف الػػػذي  عينػػػه هػػػو مػػػوالل، وهػػػذل أهػػػواؿ الصػػػاغبُت 

 أصبعُت.
 ػػاد   العبػػادات هلل  نهنػػ   سلػػذذوف هبػػا، نف   رشػػو ؼبػػاذا كػػاف الصػػاغبوف  ػػديبوف اعب

عن   الُكل ة والسع  والعنت، كانت السيدة راهعة وأمثاؽبػا تقػف طػواؿ الليػل تصػلي هلل، شػإذا 
، أسبػػٌت أف أشػػبو ليلػػة مػػر طاعػػة هػػاف ال  ػػر تقػػوؿ: دل أشػػبو   هػػذل الليلػػة مػػر طاعػػة   

نف   أزاؿ عن ػا الُكل ػة والعنػاء، وأصػبحت تعبػػد      ،  عػٍت ؼبػاذا مػرت الليلػة  ػػر عًا  
 لػػػػػذة وهب ػػػػػة و ػػػػػرور ىُب ػػػػػف عن ػػػػػا مساعػػػػػ  اعبسػػػػػ  وماػػػػػاؽ اعبسػػػػػ ، وهػػػػػذا   قػػػػػوؿ  :

             . 
          ذكَّران   حبقيقة ال هد أف نعلم ا أصبعُت:     : 

اؼبؤمر عندما  عمل العمل شاؼبال كة تكس  ذلس   كسػاب،    ُنسػ  مػر هػذا الكسػاب  
  كسػػػػػ :                              (ٕٜ نسػػػػػخة تصػػػػػعد إذل عػػػػػرش الػػػػػرضبر،  اعبا يػػػػػة

ونسػػخة تبقػػى   كػػل ظبػػاٍء مػػر السػػماوات السػػبو، ونسػػخة مػػو الكػػراـ الكػػاتبُت، ونسػػخة إذل 
 قعه   اعبنة .. نسٌ  كثَتة شي ا صور انعماؿ وروه ا.مو 

لد ػػه كػػل شػػيء عنػػه، و   ػػبحانه وتعػػاذل ال  ليػػ  عنػػه  هػػىت  عػػرؼ اؼبػػؤمر أف   
 شيء ال قليل وال كثَت.

                .وال  ُهل  النساف   شيء 
نػا للسخلػق هبػذل الصػ ات، أف هبعلنا مر اؼبسارعُت   اػبَتات، وأف  وشق نسأؿ   

وأف هبعلنػػا صبيعػػاً مػػر العػػاملُت هبػػذل ارميت البينػػات، وأف  وشقنػػا علػػى الػػدواـ لعمػػل القػػرلت، 
وا ػػػسباؽ اػبػػػَتات، واؼبسػػػػارعة   انعمػػػاؿ الصػػػػاغبات، وأف هبعػػػل ذلػػػس كلػػػػه اهسلػػػاء وع ػػػػه 

ومػر اػبلػق  الكرمي، وأف وب هنا   كل أهوالنػا مػر ه ػوات الن ػوس، ومػر و ػاوس الاػياطُت،
 وصلى   على  يدان   وعلى آله وصحبه و لَّ ...  وانشرار أصبعُت
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 .ٔ:ٚ : ج:السيد   مايى أهوالعزا  ، دار الكساب الصو  –أ رار القرآف  .ٔ
ال ػػوات  الؽبيػػة واؼب ػػات  الليبيػػة اؼبويػػحة للكلػػ  القرآنيػػة واغبكػػ  ال رقانيػػة، الاػػي   .ٕ

 عمة   هر ؿبمود النخ وان، دار ركا  للنار اللور ة القاهرة.ن
البحػػر اؼبد ػػد   ت سػػَت القػػرآف ا يػػد، اهػػر ع يبػػة ، ربقيػػق أضبػػد عبػػد  القرشػػي،  .ٖ

 طبو على ن قة د.هسر عباس زكى.
 الس سَت الو يط للقرآف الكرمي ، د.   يد طنااوى، دار اؼبعارؼ. .ٗ

 هقى ال و وى، دار ال كر.ت سَت روح البياف، اظباعيل  .٘

ٙ. .  ت سَت الاعرواى، أنبار اليـو

 مدارؾ السنز ل وهقا ق السأو ل، النس ى، اؽبيلة العامة لقصور الثقاشة. .ٚ

 الس سَت الصو  للقرآف، ؿبى الد ر الاعمى، دار الروية. .ٛ

 عرا ا البياف   هقا ق القرآف، روزهباف البقلى، دار الكس  العلمية ، هَتوت. .ٜ

 لس سَت، عبداغبميد كاس، اؼبكس  اؼبصري اغبد ث.  رهاب ا .ٓٔ

 ـبسصر ت سَت اهر كثَت،   على الصاهوىن، دار القل . .ٔٔ

هاشػػػػية الصػػػػاوى علػػػػى ت سػػػػَت اعباللػػػػُت، ربقيػػػػق عبػػػػد  اؼبناػػػػاوى، دار اغبػػػػد ث،  .ٕٔ
 القاهرة.

 ت سَت اعباللُت احمللى والسيوطي، دار الًتاث العريب. .ٖٔ

ر اعبػػػػيالن، مركػػػػز اعبػػػػيالن للبحػػػػوث العلميػػػػة ، ت سػػػػَت اعبػػػػيالن، الاػػػػي  عبػػػػدالقاد .ٗٔ
 ا انبوؿ.

 ت سَت القرآف الكرمي ، د.عبد  شحاته، دار ور   القاهرة. .٘ٔ
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تيسػَت الكػػرمي اغبنػاف   ت سػػَت كػالـ اؼبنػػاف، عبػدالرضبر هػػر انصػر السػػعدى، اؼبكسبػػة  .ٙٔ
 ال المية للقاهرة.

 .ورا   القرآف وروا   ال رقاف، النيساهورى، دار الص وة .ٚٔ

ورا ػػػ  القػػػرآف وروا ػػػ  ال رقػػػاف، ربقيػػػق ومراععػػػة إهػػػراهي  عاػػػوة عػػػوض، اغبلػػػ ،  .ٛٔ
 القاهرة.

 ـبسصر ت سَت الاعراوى، مٌت اؽبالى، دار اؼبعارؼ. .ٜٔ

تنػو ر انذهػاف مػر ت سػػَت روح البيػاف، اظباعيػل هقػػى، انسصػار   علػى الصػػاهوىن،  .ٕٓ
 دار القل .

 ف الكرمي، هَتوت.ص وة الس ا َت،   على الصاهوىن، دار القرآ .ٕٔ

لاا ف الشػارات، المػاـ القاػَتي، ربقيػق د.إهػراهي  هسػيون، اؽبيلػة اؼبصػر ة العامػة  .ٕٕ
 للكساب.

هصا ر ذوى السمييز   لاا ف الكساب العز ز، ال َتوزلدى، ا لا انعلى للاػلوف  .ٖٕ
 ال المى.

 مع   أل اظ القرآف الكرمي ، ؾبمو الللة العرهية. .ٕٗ

 رآف، الراو  انص  ان، كساب اعبم ور ة.اؼب ردات   ور   الق .ٕ٘

 أ باب النزوؿ، الواهدى النيساهورى، دار هنر النيل، القاهرة. .ٕٙ

 كلمات القرآف ت سَت وهياف، هسنُت   ـبلوؼ، دار اؼبعارؼ. .ٕٚ

 عامو البياف   مسااهه القرآف، د.أهو ر و   أهو ر و، دار الاباعة احملمد ة. .ٕٛ

 ًتونية.مو وعة اغبد ث الار ف اللك .ٜٕ
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 فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد: املؤلف

    ـ، ٜٛٗٔأكسوهر ٛٔنبذة: ولد ش يلسه
هػ لعبميزة، مركز ٖٚٙٔمر ذى اغب ة  ٘ٔاؼبواشق 

السناة، ورهية، ج ـ ع، وهصل على ليسانا كلية دار 
ـ،   عمل للًتهية ٜٓٚٔالعلـو مر عامعة القاهرة 

اـ دبد ر ة طناا والسعلي  هىت وصل إذل منص  مد ر ع
 ـ.ٜٕٓٓالسعليمية، وتقاعد  نة 

  النااط:  عمل ر يسا لل معية العامة للدعوة إذل
 ٗٔٔومقرها الر يسى  ٕٕٗ  دبصر، واؼبا رة هرق  

صبيو أكباء اعبم ور ة.، كما  س وؿ دبصر  اؼبعادى للقاهرة، وؽبا شروع   ٘ٓٔشارع 
ال المية، وإهياء اؼبُثل واننالؽ اليبانية؛ والدوؿ العرهية وال المية لنار الدعوة 

لغبكمة واؼبوعهة اغبسنة. هذا للياشة إذل الكسالت اؽبادشة لعادة ؾبد ال الـ، مر 
السس يالت الصوتية الكثَتة والو ا ط اؼبسعددة للمحايرات والدروس واللقاءات على 

ة النًتنت الارا ط وانقراص اؼبدؾبة، وأ  ا مر نالؿ موقعه على شبك
www.Fawzyabuzeid.com  وهو أهد أك  اؼبواقو ال المية   لهه وعارى إياشة

تراث الاي  العلمى الكامل على مدى طبسة و ال ُت عاـ م ت، وقد مت إشسساح واع ة 
 .للموقو للللة القبليز ة

 :دعو إذل نبذ السعص  واػبالشات، والعمل على صبو الصف  -ٔدعػوته 
وإهياء روح النوة ال المية، والسخلص مر انهقاد وانهساد وان رة  ال المى،

وبرص على ترهية أهباهه للًتهية الروهية الصاشية  -ٕواناننية ووَتها مر أمراض الن ا، 
 عمل على تنقية السصوؼ فبا شاهه مر مهاهر  -ٖهعد  ذ   ن و    وتص ية قلوهب .، 
وؼ السلوكى اؼببٌت على القرآف والسنة وعمل هعيدة عر روح الد ر، وإهياء السص

 الصحاهة الكراـ.
  هدشه : إعادة ا د ال المى هبعث الروح اليبانية، ونار اننالؽ

  ال المية، وهًت ي  اؼببادئ القرآنية.
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   عشرة سلسلةعشرة سلسلة  مخسمخسكتاب يف كتاب يف   ((010122عدد )عدد )  ::  الشيخالشيخ  مؤلفاتمؤلفاتقائمة قائمة  
  ((77))  ::أو س: فً ر ظُز المزهللاا الكزَ أو س: فً ر ظُز المزهللاا الكزَ 

  ،ٕ  ن حػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػور القػػػػػػػػػػرآف )جٗٔ ، )ٔن حػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػور القػػػػػػػػػرآف )ج  ٗ)
،   ارداب القرآنيػػػة مػػػو نػػػَت ال  ػػػة ٜٔط ، )ٕ)  أ ػػػرار العبػػػد الصػػػاحل ومو ػػػىٛٗ)
 .اعبػػػػػػػػػػػػػزء انوؿ :  ت سػػػػػػػػػػػػػَت آميت اؼبقػػػػػػػػػػػػػرهُتٜٙ، )  أ ػػػػػػػػػػػػػرار نلػػػػػػػػػػػػػة إهػػػػػػػػػػػػػراهي  ٖٜ)
 اعبزء الثاىن. :  ت سَت آميت اؼبقرهُتٕٓٔ)

س: ال مه س: ال مهصبنُب   ((88))  ::صبنُب
ط  )تػػرع  إقبليػػزى ٕ  ما ػػدة اؼبسػػل  هػػُت الػػد ر و العلػػ  )٘) ط ،ٕ  زاد اغبػػاج واؼبعسمػػر )ٕ)

ط ، ٕ  ـبسصػر زاد اغبػاج واؼبعسمػر )ٗ٘  كيف تكػوف داعيػًا علػى هصػَتة، )ٕ٘) ،وإندونيسى 
 ،  صػػػػػػػػػياـ انتقيػػػػػػػػػاءٜ٘) ،  إكػػػػػػػػػراـ   لامػػػػػػػػواتٕٚ)،   الصػػػػػػػػياـ شػػػػػػػػػر عة وهقيقػػػػػػػػةٔٚ)
 ضبة اؼب داة.  دال ل ال رح للر ٓٓٔ)

  ((1111صبلضب: ال مُمخ الم مدَخ: )صبلضب: ال مُمخ الم مدَخ: )
 ط ،ٕ) ٔ  إشػػػراقات ال ػػػراء جٖٔط ، )ٖ  هػػػد ث اغبقػػػا ق عػػػر قػػػدر  ػػػيد اػبال ػػػق )ٚ)
  واعػػ  اؼبسػػلمُت اؼبعاصػػر ر ٖٖ  الرضبػػة اؼب ػػداة، )ٖٕط ، )ٕ  الكمػػاالت احملمد ػػة )ٕٕ)

  السػػػراج ٔٙ، )ٕ  إشػػػراقات ال ػػػراء جٖ٘ط  )تػػػرع  لإلقبليز ػػػة ، )ٕ) كبػػػو ر ػػػوؿ   
   اعبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ احملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهرل ولطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه،٘ٛ  اثىن ا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت،)ٓٚاؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت، )

   شرؼ ش ر شعباف.ٜٓ  ذبليات اؼبعراج،)ٚٛ)
س: من أع   الصىفُخ: ) س: من أع   الصىفُخ: )راثعب   ((66راثعب

   الاػػػي    علػػػى  ػػػالمه  ػػػَتة و ػػػر رة،ٖط ، )ٕ  المػػػاـ أهػػػو العػػػزا   ا ػػػدد الصػػػو )ٔ)
 ،ط ٕ  شي  ال الـ السيد إهراهي  الد ػوقى )٘ٗبدوى، )  اؼبر  الرلىن السيد أضبد الٔٗ)
    الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اغبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذذل،ٜ٘)
  َتة هياة. أهو العزا  ،  مايى   الماـ ٜٚ)

س: الدَن وال ُبح: ) س: الدَن وال ُبح: )ابمظب   ((77ابمظب
ط  )مػػًتع  ٖ  كيػػف وببمػػس   )ٖٗط ، )ٕ  إصػػالح انشػػراد وا سمعػػات   ال ػػالـ )ٕٙ)

 ط )مػػػػػػػػػػػػًتع  إقبليػػػػػػػػػػػػزى ،ٕ  كونػػػػػػػػػػػػوا قػػػػػػػػػػػػرآان يباػػػػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػػػػُت النػػػػػػػػػػػػاس )ٜٖ، )إقبليػػػػػػػػػػػػزى 
   هنػػػػػػػػػػػػػػػػو إ ػػػػػػػػػػػػػػػػرا يل ووعػػػػػػػػػػػػػػػػد ارنػػػػػػػػػػػػػػػػرة،ٚٙ  ق ػػػػػػػػػػػػػػػػامي الاػػػػػػػػػػػػػػػػباب اؼبعاصػػػػػػػػػػػػػػػػر، )ٓ٘)
   شقه اعبواب )أ للة اؼبوقو .ٕٜ ، )تنز لٕٖٓٓٓ  أمراض انمة وهصَتة النبوة )٘ٚ)

س: ال طت اصلهبمُخ للمنبطجبد: ) س: ال طت اصلهبمُخ للمنبطجبد: )طب طب   ((77طب طب
  شػ ر شػعباف و ليلػة الل ػراف، ٛٔرع  وال راء واؼبعراج،)   ش رٚٔ  اؼبولد النبوى، )ٙٔ)
   اغبػػػػػػػػػػػػػػػػ  و عيػػػػػػػػػػػػػػػػد انيػػػػػػػػػػػػػػػػحى،ٕٓ  شػػػػػػػػػػػػػػػػ ر رم ػػػػػػػػػػػػػػػػاف و عيػػػػػػػػػػػػػػػػد ال اػػػػػػػػػػػػػػػػر،)ٜٔ)
 ط .ٖ  اػبا  الؽبامية ؾبلد: اؼبنا بات الد نية )٘٘  اؽب رة و ـو عاشوراء، )ٕٔ)

س: ال طت اصلهبمُخ العصزَخ: ) س: ال طت اصلهبمُخ العصزَخ: )طبثعب     انش ية النبو ة للعصر.ٛٚ)  ((11طبثعب
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 : ٰس س : صبمنب ٰس س   ((44))  ::المزأح المظلمخالمزأح المظلمخصبمنب
   اؼبؤمنػػػػػػػات القانسػػػػػػػاتٖٗط  )تػػػػػػػرع  إقبليػػػػػػػزى ، )ٕ  ترهيػػػػػػػة القػػػػػػػرآف عبيػػػػػػػل اليبػػػػػػػاف )ٜ)

   اغب  واعبنا   ال الـ.ٗٚط ، )ٕ  شساوى عامعة للنساء)ٗٗ، )ط ٕ))ترع  إقبليزى 
س: الطزَ   لً هللا: )ربطعربطع س: الطزَ   لً هللا: )ب   ((1212ب

 ندونسػػػػػػػػػػػػػػية ،ط ) تػػػػػػػػػػػػػػرع  لإ  طر ػػػػػػػػػػػػػػق الصػػػػػػػػػػػػػػد قُت إذل ريػػػػػػػػػػػػػػواف رب العػػػػػػػػػػػػػػاؼبُت )ٙ)
 ط ،ٕ  ا اهػػػػػػػػػػػػدة للصػػػػػػػػػػػػ اء و اؼباػػػػػػػػػػػػاهدة )ٕٛ  طر ػػػػػػػػػػػػق احملبػػػػػػػػػػػػوهُت وأذواق ػػػػػػػػػػػػ ، )ٕ٘)
  ٚ٘  مراقى الصاغبُت، )ٕٖ  ر الة الصاغبُت، )ٖٔ  عالمات السوشيق نهل السحقيق، )ٖٓ)

 رب ػػػػػػة احملبػػػػػػُت ومنحػػػػػػة اؼبسًتشػػػػػػد ر شيمػػػػػػا  الػػػػػػ     ػػػػػػـو عاشػػػػػػوراء للقػػػػػػاوق ى )ربقيػػػػػػق ،
    دعػػػػػػوة الاػػػػػػباب العصػػػػػػر ة لإل ػػػػػػالـ،ٜٚ  أهسػػػػػػر القػػػػػػوؿ،)ٗٙ)   نواشػػػػػػل اؼبقػػػػػػرهُت،ٓٙ)
 ،ٕ  ؾبالا تزكية الن وس جٜٛ،)ٔ  ؾبالا تزكية الن وس جٛٛ)

  ((77اس: األ كبر واألورا  )اس: األ كبر واألورا  )عب زعب ز
  ٖٚ)   أذكػػار انهػػرار،٘ٔ)تػػرع  إقبليػػزى وأندونيسػػى ،)مػػرة طباعػػة ٗٔ)ط  ٙ  م ػػات  ال ػػرج )ٛ)

 ط ،ٖار )صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَت )  أذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار انهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ٖٛط ، )٘ـبسصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج )
   نيػػػػػػػػػػل الس ػػػػػػػػػػاىن للػػػػػػػػػػورد القػػػػػػػػػػرآىن،ٙ٘ط ،)ٕ  أوراد اننيػػػػػػػػػػار )زبػػػػػػػػػػر   وشػػػػػػػػػػرح )ٓٗ)
   عامو انذكار وانوراد.ٖٚ)

  ((6611عشز:  راطبد  ىفُخ معب زح: )عشز:  راطبد  ىفُخ معب زح: )حب ي حب ي 
  أهػػػواب القػػػرب ومنػػػازؿ ٕٔ  الصػػػ اء وانصػػػ ياء،)ٔٔ  الصػػػوشية و اغبيػػػاة اؼبعاصػػػرة، )ٓٔ)

 ط  )تػػػػػػػػػػػػػػػػػرع  لإلقبليز ػػػػػػػػػػػػػػػػػة،ٖف والسػػػػػػػػػػػػػػػػػنة )  الصػػػػػػػػػػػػػػػػػوشية   القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآٜٕالسقر ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، )
  مػػػواز ر الصػػػادقُت، ٜٗ  الوال ػػػة وانوليػػػاء، )ٕٗ  اؼبػػػن   الصػػػو  واغبيػػػاة العصػػػر ة، )ٖٙ)
    ػػػػػػػػػياهة العػػػػػػػػػارشُت،ٛ٘  الػػػػػػػػػن ا وصػػػػػػػػػ  ا وتزكيس ػػػػػػػػػا، )ٖ٘  ال ػػػػػػػػػس  العرشػػػػػػػػػاىن، )ٔ٘)
   العاػػػػػػامي الصػػػػػػمدانية لاصػػػػػػ ياء، ٛٙ  نسػػػػػػمات القػػػػػػرب، )٘ٙ  من ػػػػػػاج الواصػػػػػػلُت،)ٖٙ)
   آداب احملبُت هلل.ٜٛ  مقامات اؼبقرهُت.،)ٖٛ  شراب أهل الوصل،)ٚٚ)

  ((66))  ::ً عشز: ال زبويً عشز: ال زبويننببصص
 ،ٕ  شسػػػػػػػػاوى شور ػػػػػػػػة جٓٛ،)ٔ  شسػػػػػػػػاوى شور ػػػػػػػػة جٙٚ  شسػػػػػػػػاوى عامعػػػػػػػػة للاػػػػػػػػباب،)ٕٗ)
    سألونس.ٔٓٔ، )ٗ  شساوى شور ة جٙٛ، )ٖ  شساوى شور ة جٗٛ)

  ((33))  ::عشز: أطئلخ  ىفُخعشز: أطئلخ  ىفُخ  لشلشصبصب
 أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللة الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب )تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع  لإلقبليز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ،  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ٕٚ)
   إشارات العارشُت.ٜٜ)   انعوهة الرلنية   ان للة الصوشية،ٜٙ)

  ((33))  ::عشز: حىاراد مع اِازعشز: حىاراد مع اِاز  راثعراثع
   هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارات النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف اؼبعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر،ٕٛ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاالت وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمُت، )ٔٛ)
   أ للة هرة عر ال الـ واؼبسلمُت.ٜٗ)

  ((44عشز:    بع الصدور: )عشز:    بع الصدور: )ابمض ابمض 
( بشارت  ( بشارت  4242ط(، )ط(، )33( بشائرر اؤان ع ع امل اؤا   )( بشائرر اؤان ع ع امل اؤا   )4444ط(، )ط(، )22الرزاق لعلل األرزاق. )الرزاق لعلل األرزاق. )  ( عالج( عالج4444))

 ( بشئرر الفضل اإلهلي،( بشئرر الفضل اإلهلي،4444اؤن ع يف اآلخرة،.)اؤن ع يف اآلخرة،.)
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 أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد

 القاهػػػػػرة اؽباتف رق  اؼبكسبة إ  

 انزهر القا د عوهر شارع ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ العريب ا لد مكسبة

 اغبسُت ميداف اللالـ أـ  وؽ ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ اعبندي مكسبة

 روباف،عاهد ر الاي  شارع ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ اؼبقا  دار

 الدرا ة اعبع رى صاحل الاي  ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ الكل  عوامو مكسبة

 لغبسُت انوقاؼ عمارة ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ السوشيقية مكسبة

 اغبسُت مس د نلف السو ل  زقاؽ ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ اغبسُت أنوار لزار

 لغبسُت العدوى هسر ميداف ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ العز ز ة مكسبة
 للدرا ة القا د عوهر شارع ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ اعبميلة ال نوف

 لغبسُت اغبسيٌت اؼبا د شارع ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ اغبسينية مكسبة

 انزهر نلف عبه   شارع ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ القلعة مكسبة

 . ن يسة السيدة ميداف ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ العل  ن يسة مكسبة

 شر ف شارع ٕ اللواء عمارة ٕٖٜٖٕٚٔٗ اغبد ث اؼبصري اؼبكس 

 اللوؽ هباب البسساف شارع ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ كيالىن كامل اند  

 الدقي ميداف السحر ر، شارع ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ النساف دار مكسبة

 هرب طلعت ميداف ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ مدهوذل مكسبة

 نصر مد نة النصر شارع ،ٕٓٓٓ طيبة ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ نصر مد نة مدهوذل

 السنًتاؿ عوار عدذل شارع ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ اؼبصر ة الن  ة

 الًت انة اندي نلف ه ازي،. د ش ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ والسوز و للنار هال

 انزهر اعبامو نلف انتراؾ، درب ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ للًتاث انزهر ة اؼبكسبة

 انزهر قا دال عوهر شارع ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ القرى أـ مكسبة

 لنزهر الصنادقية شارع ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ اغبد ثة اندهية اؼبكسبة

 اعبد دة مصر أمُت، أضبد.د شارعٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ الار  ة الروية مكسبة
 ال ػػػػكندر ة  

 عاد ماع  أماـ الرمل، ؿباة ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ  وان كاس
 لوؿزو ص ية الرمل، ؿباة ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓ الثقا  ال المى الكساب

 مصر ؿباػة دانياؿ، الن  شارع ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ مو ى  عيد   كاس
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 مصر ؿباة دانياؿ، الن  ش ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ الصياد مكسبة

 عاهر  يدى إظباعيل، اؼباَتأضبد ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘  يبو ه مكسبة

 انهيحل أضبد/ أ -الرمل ؿباة ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ انهيحل الكاس
 انقػػػػػػػالي   

 على العز ز عبد مدر ة جبوار -الزقاز ق -------   اغباشا بدع كاس

 الد ر نور شارع – الزقاز ق ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ عبادة مكسبة

 البدوى السيد مس د أماـ -طناا ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ دج مكسبة

 الس ارة كلية أماـ واؼبعسص   عيد شٜ -طناا ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ قرهة مكسبة

 السالـ عبد أضبد  امى/أ السنًتاؿ، أماـ السوداف شارع - الاي  ك ر ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ السحر ر كاس

 الاوارىء مسسا ى جبوار عي اف شارع - اؼبنصورة ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ اعبامعة صحاشة مكسبة
  ليماف عماد/أ

 وشدى عاطف/أ اؽبادى، ش عقل، عزهة اؼبنصورة، ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ اؼب داة الرضبة مكسبة

 ح لقماف، اهر مدر ة جبوار الثانو ة ش -اؼبنصورة ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ الثانو ة صحاشة مكسبة
 أضبد الد ر كماؿ

 ح اليـو أنبار صحاشة
 الس ار ة،  ادل صالح مدر ة جبوار -اؼبنصورة – طلخا ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ انتر   

 طلخا كوهرى أماـ
 هرهرى وزاذل ضبادل أ -شا د ٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓ اليباف مكسبة

 نَتى   هسر ح الا داء، السو ا،ش ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ الصحاشة كاس

 اؼب ٌت السكو ر أماـ عرايب اضبد شارع - وهاج ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ السماف عبدال ساح أوالد

 القناوى الرهي  عبد  يدي مس د أماـ -قنا ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ اغبسر أهو كاس

 االر    اغباج -ز ن  السيدة ش - إ نا -القرامي ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ إ نا -القرامي كاس
 النو    رم اف   وان ساذ

 اؼبنسى العاطى عبد   هسٌت كاس ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ إ نا هسٌت كاس
س ثدور األ زا  وال مهىرَخ واألاجبر والمكزجبد الكجازي ث انقصر - إ نا الرمد مسسا ى أماـ . وَمكان بن ابع ال مهىرَاخأَوب

س   ىقااااااع الشااااااُ م بنااااااب ماااااان منظاااااا خ الطجبعااااااخ  الكزاااااات ورنشَاااااا قاااااازاعح أَوااااااب

www.fawzyabuzeid.com  وعلاااااً مىقاااااعwww.askzad.com لكزااااابة مىقاااااع ا

حاااداً  المعاااب ٌ  105ع 114 ار اصَمااابا وال ُااابح  يلجهاااب مااان النب اااز:أو العزثاااً  

 02-25261618ف:   02-25252140د:  ثبلمب زح 

http://www.askzad.com/
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  تت

 ٖ مقدمة
 ٘ سورة يونص (01-5اآليات )

 ٙ أهل التحية  -0
 ٚ عمل الصاغبات ٙ ر ا ل   للمؤمنُت
 ٖٔ عرميف انهنار ٛ هدا ة اليباف
 ٘ٔ عل  اليقُت ٘ٔ العلـو الؽبية
 ٙٔ الدعاء اؼبسس اب ٙٔ عنة اؼبعرشة
 ٛٔ تعقي  ٚٔ ربية اؼبؤمر
 ٛٔ الوارث احملمدي ٛٔ رعاؿ  
 ٕٓ مَتاث الرضبة ٜٔ صباؿ العبود ة

 ٕٔ مو ى الكلي  والعبد ٕٔ العبدتوّعه 
   ٖٕ العلـو الوهبية

 ٕ٘ سورة يونص (42-42)
 ٕٙ 6أهل احلشنى والزيادة4

 ٜٕ نل  أهل اللرب للَته  ٕٙ مثل الدنيا
 ٖٔ عمـو دعوة ال الـ ٖٓ انسقاـ  
 ٖٖ اغبسٌت والزميدة ٕٖ أميـ اؼباله 

 ٖ٘ سورة يونص (20-22)
 ٖٙ أولياء اهلل -3

 ٜٖ مقاـ االصا اء ٖٙ اـ اؼبراقبةمق
 ٕٗ نوؼ اؼبقرهُت ٓٗ  ر الوال ة
 ٚٗ ترميؽ انويار ٘ٗ اغب     
 ٕ٘ ورا ة الن  ٜٗ هارميت الصاغبُت

 ٘٘ هودسورة  (014اآليات )
 ٙ٘ 6 أهل الشعادة2

 ٛ٘ اعبنة العاعلة ٚ٘ أهل الاقاوة
 ٓٙ هودسورة  (004-001)

 ٔٙ 6 أهل االستقامة1
 ٔٙ أواًل: القياـ أبوامر   ٔٙ وشسة اال سقامةر 

 ٗٙ اثنياً: النس اء عر صبيو النواهى ٗٙ آشات السلوؾ
 ٙٙ راهعاً: للمحاشهة على النع  ٘ٙ اثلثاً: الس مل خباية  
 ٖٚ  اد اً: الص  ٛٙ نامساً: احملاشهة على الصالة
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 ٗٚ سورة يوسف (014-000)
 ٘ٚ بصرية6 الدعوة إىل اهلل على 2
 ٙٚ و ا ل القرب ٘ٚ ور ة االرشاد
 ٜٚ اعب اد اؼبوصل ٛٚ البصَتة والدعوة
 ٗٛ  ر النالص ٔٛ هاارة الذف
 ٚٛ شدا د الدعاة إذل   ٙٛ أعماؿ ارنرة

   ٜٔ اغبكمة درا ة قصص الساهقُت
 ٕٜ الرعدسورة  (04-42)
 ٖٜ 6صفات أهل االستجابة3
 ٜ٘ ؼ الناس عند اغبسابأصنا ٖٜ السعداء وانشقياء
 ٜٛ الوشاء للع د ٜٚ أهواب النار وأهواب اعبنة
 ٔٓٔ صلة أهل القر  واؼبودة ٓٓٔ اغب اظ على اؼبوا يق الؽبية

 ٖٓٔ اػبوؼ مر اغبساب ٕٓٔ ناية  
 ٚٓٔ إقامة الصالة ٘ٓٔ الص  هلل
 ٔٔٔ اغبسنات  ُذهم السيلات ٛٓٔ الن اؽ

 ٔٔٔ عاقبة الايبةال ٔٔٔ عزاء الصادقُت
 ٗٔٔ اؼبال كة   ندمس   ٕٔٔ اعبنة ُمقام  

 ٙٔٔ الرعدسورة  (44-45)
 ٚٔٔ 6 طمأنينة القلب4

 ٛٔٔ طمأنينة اؼبؤمنُت ٚٔٔ ش  اللاشلُت
 ٜٔٔ أواًل: ذكر العُت ٜٔٔ ذكر اعبوارح
 ٕٓٔ اثلثاً: ذكر اللساف ٕٓٔ اثنياً: ذكر انذف
 ٕٔٔ الامأنينةهقيقة  ٕٔٔ راهعاً: ذكر اليد

 ٕٗٔ ه ا   للمؤمنُت ٖٕٔ هُت اعبماؿ واعبالؿ والكماؿ
 ٕ٘ٔ اغبياة الايبة ٕ٘ٔ هالوة الااعة

 ٕٚٔ احلجرسورة  (21-11)
 ٕٛٔ 6 نعيم املتقني5

 ٖٗٔ  المة الصدور م ساح اعبنة ٜٕٔ نعي  اعبنة
 ٔٗٔ لاا ف االشارات ٖٛٔ هارميت  المة الصدر
 ٗٗٔ ش ل   علينا ٕٗٔ ُتعنا ة   لؼبؤمن
   ٙٗٔ مقاـ السوهة
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 ٛٗٔ اإلسراءسورة  (0) ةاآلي
 ٜٗٔ 6 اإلسراء01
 ٜٗٔ الرد على اؼبعًتيُت ٜٗٔ إع از القرآف   ن  ال راء
 ٔ٘ٔ مااهد ال راء ٓ٘ٔ ال راء للروح واعبس 
 ٖ٘ٔ اعسماعه لننبياء هبيت اؼبقدس ٕ٘ٔ رهلة ال راء واؼبعراج

 ٚ٘ٔ هد ة   لامة ال المية ٗ٘ٔ ب قو ُتقا
 ٔٙٔ الس  ز للعااءات الؽبية ٜ٘ٔ الصالة إ راء ومعراج
 ٕٙٔ ه اعة اليباف ٔٙٔ ها الايااف

 ٗٙٔ هد ة اػبليل إهراهي  ٖٙٔ ز نة اليباف   القل 
   ٘ٙٔ ذكر  

 ٛٙٔ الكوفسورة  (43-45)
 ٜٙٔ 6طالب الوجى العلي00

 ٓٚٔ وقو القرآف ٜٙٔ فنااب القرآ
 ٕٚٔ اغبياة القرآنية ٔٚٔ هقيقة تالوة القرآف
 ٘ٚٔ أهل الصم َّة ٖٚٔ رعاؿ  

 ٕٛٔ اعسناب أهل الل لة واؽبوى ٔٛٔ الص    صحبة الصاغبُت
   ٘ٛٔ اتباع اغبق

 ٙٛٔ الكوفسورة  (013-001)
 ٚٛٔ 6 طالب اجلنة وطالب املنة04
 ٛٛٔ اليباف والعمل الصاحل ٚٛٔ ش ل قراءة  ورة الك ف
 ٕٜٔ هقيقة اغبياة الباطنة ٜٓٔ  سر العبادات   ال الـ

 ٖٜٔ عنات ال ردوس ٕٜٔ اعبزاء انو 
 ٜٛٔ دار اػبلود ٜ٘ٔ مر أوصاؼ اعبنة
 ٕٓٓ قبوؿ انعماؿ ٜٜٔ ورا ة ال ردوس
 ٕٗٓ تيسَت معان القرآف وتالوته ٕٕٓ كلمات  
 ٕٛٓ لقاء   ٕ٘ٓ نصوصيسه 

   ٕٛٓ اػبالص للنالص
 ٕٔٔ مريمسورة  (52-54)

 ٕٕٔ 6 أهل الود 03
 ٖٕٕ األنبياءسورة  (42-44)

 ٕٕٗ 6 عباد مكرمون02
 ٕٕٚ الناأة الثانية ٕٕٗ هكمة النبوة
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 ٜٕٕ ذو النوف اؼبصري ٜٕٕ مال كة اغب ا
 ٕٖٕ اؼبال كة السياهوف ٖٕٔ الكراـ الكاتبوف
   ٖٕٗ ضبلة العرش

 ٖٕٙ األنبياءسورة  (23-24)
 ٖٕٚ 6 ضياء الفرقان01

 ٖٕٛ أصناؼ اػبلق  ـو القيامة ٖٕٚ  ـو القيامة
 ٜٖٕ اؼبواز ر القسط ٖٕٛ اغبساب لل  ل وللعدؿ
 ٖٕٗ ا اهروف ٕٕٗ ؿببة   للسا بُت
   ٕ٘ٗ هقوؽ العباد

 ٜٕٗ األنبياءسورة  (010-013)
 ٕٓ٘ 6أهل سابقة احُلشنى02

 ٕٕ٘ من  أهل الساهقية ٕٔ٘ اهقة هاكمةالس
 ٕٗ٘ عااءات اؼبقرهُت ٖٕ٘ ش وات اغبقا ق النسانية

 ٖٕٙ احلجسورة  (02) ةاآلي
 ٕٗٙ 6جنات القرب03

 ٕٓٚ احلجسورة  (43-42)
 ٕٔٚ 6أهل التحلِّي04

 ٖٕٚ معونة   ٕٕٚ أع ز الناس
 ٕٗٚ وصف اعبنة ٖٕٚ ش ل   علينا
 ٕٚٚ منازؿ اعبناف ٕٙٚ هش ل   على نبي
 ٕٓٛ عالمات أهل اعبنة ٜٕٚ ِهلية اؼبؤمر   اعبنة

 ٕٗٛ احلجسورة  (32-31)
 ٕ٘ٛ املخبتون -05

 ٕٛٛ هااشة اليباف ٕٙٛ اؼبخبسوف
 ٜٕٓ وعل القلوب ٜٕٓ أوصاؼ اؼبخبسُت
 ٜٕ٘ ، الن اؽإقامة الصالة ٖٜٕ الصاهروف

 ٜٕٙ احلجسورة  (34-20)
 ٜٕٚ هلل6 أهل نصر ا41

 ٜٜٕ السوايو ص ة لعباد الرضبر ٜٕٚ  ر اػبَت ة
 ٕٖٓ اننالؽ القرآنية ٜٜٕ الع و والص  
 ٖ٘ٓ الذف للقساؿ ٖٖٓ ص ات ال وبب ا  
 ٜٖٓ قاعدة النصر ٖٙٓ روشسة النصر
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   ٖٓٔ هرانم  النصر
 ٖٔٔ احلجسورة  (14-15)
 ٕٖٔ 6 املواجرون يف سبيل اهلل40

 ٖٖٔ الوعبة القرآنية ٕٖٔ مأدهة  
 ٖٗٔ الرزؽ اغبسر ٖٖٔ اغبياة   مقاـ العند ة
 ٖ٘ٔ إشارات قاب قو ُت ٖ٘ٔ اؽب رة اؼبعنو ة

 ٕٖٓ الماـ أهو اغبسر الااذرل ٜٖٔ ط ارة القل   ر اػبصوصية
 ٖٕٖ طر ق ال س  ٕٕٖ السيد أضبد البدوي
   ٕٖٗ مدنل الريا

 ٕٖ٘ احلجسورة  (31-34)
 ٕٖٙ صطفاء6أهل اال44

 ٕٖٛ و عة العل  الؽبي ٕٖٙ دا رة االصا اء
 ٕٖٖ منزلة الصالة ٜٕٖ ؿبا بة اؼبؤمر لن سه
 ٖٖ٘ اعب اد اغبق ٖٖٗ من   اؼب لحُت
 ٖٖٙ أنبية ذكر   ٖٖٙ  سر الد ر

 ٖٓٗ تار عات ال الـ ٖٖٛ منازؿ أهل االصا اء
 ٖٖٗ االعسصاـ لهلل ٖٔٗ ش ل اؼبن قُت

 ٖٗٗ املؤمنون سورة (0-00)
 ٖ٘ٗ 6 ورثة الفردوض43

 ٖٙٗ ص ات الوار ُت لل نة ٖ٘ٗ هقيقة ال الح
 ٖٛٗ العراض عر الللو ٖٙٗ اػباشعوف   الصالة
 ٖٔ٘ ه ا ال روج ٜٖٗ تزكية الن ا

 ٖ٘٘ شاهاة اللواط ٖٗ٘ ناورة العادة السر ة
 ٖٚ٘ احملاشهة على الصلوات ٖٙ٘ ه ا انماانت
   ٖٚ٘ ور ة ال ردوس

 ٖٓٙ املؤمنونسورة  (13-24)
 ٖٔٙ 6 املشارعون يف اخلريات42

 ٖٗٙ اليباف آبميت   ٖٔٙ ناية  
 ٖٛٙ الرهبة مر   ٖٙٙ إنالص العمل هلل
 ٖٖٚ اؼبراعو ٖٓٚ الساهقوف اؼبقرهوف

 ٖ٘ٚ وقا مة مؤل اته تعر ف اؼبؤلف الاي  شوزي   أهوز د
 ٖٓٛ ال  ر ت ٖٛٚ  الاي  مؤل اتأ ر ذبد 

 مت حبمد اهلل تعاىل وإىل اللقاء مع اجلزء الثالث إن شاء اهلل


