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 اُوؽٔخ أُٜلاح اٌُزبة

 ا٤ُْـ كٞى١ دمحم أثٞى٣ل أُإُق

 ّ 2ٕٔٓ ٗٞكٔجو ٕٔ ٛـ، 1ٖٗٔهث٤غ ا٧ٍٝ  ٔ اُطجؼخ اُضب٤ٗخ

 ّ ٕٔٓٓ ٛـ، ٕٕٗٔ اُطجؼخ ا٠ُٝ٧

 ٖٓ ٍَِِخ اُؾو٤وخ أُؾٔل٣خ 2ٖٓ أُطجٞع، ٝ ٖٕ رور٤ت ٍَِِٝخ

 ُٕٞ ٔ، ٕٗ*2ٔعْ /0ٓٓ* 1ٕٔ اُلاف٠ِ

 ُٕٞ، ٍِٞكبٕ ّ  ٗعْ* ٤ًّٖٞٓٓٚ ٜٓ* اُـ٬ف

 ئّواف
، أُؼااااابكٟ، ُ٘ٓٔ  ٗٔٔكاه ا٣٩ٔااااابٕ ٝاُؾ٤ااااابح، 

،ف  ٕٓٓٓ-ٕ-ٕٕٕٓٗٔ٘٘اُواااااااااااااااااااااااااابٛوح،د  

ٕٕ٘ٙٔٙٔ0-ٕ-ٕٓٓٓ 
 2ٕٔٓ/02ٕٕ٘ ئ٣لاع ٓؾ٠ِ

 0-5085-90-977-978 روه٤ْ ك٠ُٝ

 اُجبه ًٞك
 

 ٓطبثغ اُ٘ٞثبه ثبُؼجٞه ٛجبػخ

 :  على الشبكة للتواصل اإلليكرتوىن ابلشيخ ادلؤلف
 -ٖ ادلاسػجرمس والػوا آ .ب. -ٕ .ٔادلوقػ  المسىػى للشػيخ ىػوزأ و يدوز ػد -ٔ

 ، وصٖالشػػباب ادلعاصػػمسص ، ٕصػػاتات الشػػيخ علػػى الاػػيآ دػػوؾ: اليػػاتة الش يػػية
 يو ص ٙالرتدية اليوىية العيمس ة يف القػمس.ف والنػجة وص،٘اخلطب اإلذلامية وص ،ٗادلكتبة

 .ٚإشارات العارىٌن
                                      

ٔ www.fawzyabuzeid.com 

ٕ https://www.facebook.com/fawzy.abuzeid 

ٖ https://www.facebook.com/shbabmoaser 

ٗ https://www.facebook.com/fawzyabuzeid.library 

٘ https://www.facebook.com/khotab 

ٙ https://www.facebook.com/alsoufia 

2 https://www.facebook.com/esharatelaarfeen 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 مقدمة الطبعة الثانية

 ... احلمد  الذي ال ػلمد سواه
ة وجعلػ  ر ػػ..  اهديو رقَّػاه مػواله وابػاه واليػبله والنػبلـ علػى سػيدا و الػػذي 

 .. ل  وصتب  ومن وااله.و  ،جلمي  خلق هللا ةشاملة سادغ
 ... ودعد

كثػمس مػن يهنػ  ػلبونػ  ياػ  ، شػد دا دمسسػوؿ هللا ماً اغمجعوف شيشغف ادلنلموف 
 تتػػدث عػػن  ةولػػذلي  تلقاػػوف كػػل كلمػػ..  !!والدهػػ  يمػػواذل  و يابئ ػػ  و .انانػػ   و مػػن 

 ! لجا دشمسهباقدل ورمبا ..،  يعاهباواست .. وػلمسصوف على قمساءهتا ، ..اضمس  
شػد دا  ثِّػاً جػا اخوه ادلؤمجٌن يف كػل مكػاف  ثِّ اباب واإلدكثًن من األ اوهذا ما اد

 .. وىلطبعت  األ ددعد ناا ة ادل داة(المس )عاده طباع  كتاب إعلى 
 ةالثانيػ ةللمػمسَّ طباعتػ  ا يجػ  و   ،ااد ثيختمس ج جا وراجع جاها هللا  عاىل و راجعىاست مس 

اـ وميػػباح ذكمسأ مػػيبلد خػػًن األلػػ ادلواىػػقهػػػ  ٜٖٗٔت ػػمسج مػػ  شػػمسه شػػ مس رديػػ  االوؿ ل
 .الظبلـ و ددر التماـ سيدا و م

ة احلد ثػ ةلوسػائل التكجولوجيػابعاده كتادػ  هػذا الكتػاب يهللا االاباب الذ ن ج أ 
خػًن اجلػ اء  ..  و وز عػ.. شػمسه ون.. على طباعتػ   اشمسىو يو ..   ااد ثيختمس ج  اوراجعو ... 

 .. ةخمس يف الدنيا واآل
 كما يىن يسأؿ هللا ع َّ وجلَّ:

لػ   اً وجعلػ  زاد ،.. غ مبا ػلو  و دلَّ ي يه،هداء دلن  قمس يو ي .. هيا  د  كل من قمس يف  ج
 .عظ  نييب أب  و الاوز مج.. احلبيب  ةلمسؤ 
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  ِإنََّك ِإنََّك   ۚ  ۚ  َنا َوَهبِ َلَنا ِمن لَُّدنَك َرِحَمّة َنا َوَهبِ َلَنا ِمن لَُّدنَك َرِحَمّة َربََّنا َلا ُتِزِغ ُقُلوَبَنا َبِعَد ِإِذ َهَدِيَتَربََّنا َلا ُتِزِغ ُقُلوَبَنا َبِعَد ِإِذ َهَدِيَت

  آل عمران(آل عمران(88))َأنَت اِلَوهَّاُب َأنَت اِلَوهَّاُب 

 .ل  وصتب  وسل .و صلى هللا على سيدا و وعلى 
 ادلعادأ ىف ...

 هػ ٜٖٗٔمن صامس  ٕ٘
 ـٕٚٔٓنوىمرب  ٗٔادلواىق 

 
 

 اجلمي ة ػ زلاىظة الغمسدية، مج ور ة ميمس العمسدية
 ٕٓٓٓ-ٓٗ-ٜٖٔ٘ٓٗٗ لياوف : 

 WWW.Fawzyabuzeid.com :موق  اإلنرتنت
 fawzy@Fawzyabuzeid.com :الرب د اإلليكرتوىن

fawzyabuzeid@hotmail.com, 
fwzyabuzeid48@gmail.com, 

fawzyabuzeid@yahoo.com 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 وىلمقدمة الطبعة األ

النػػيِّد النػػجد العظػػي ، احلمػػد  الاػػا و كجػػوز ىضػػل  العظػػي  دجبيِّػػ  الكػػمس  ورسػػول  
 الذي وصا  أبوصاى ، ويثىن علي  أبىاء هبائ ، ىقاؿ يف شأن  وهو يصدؽ القائلٌن: 

﴿﴿                                               

                       ( ﴾( ﴾828828)التوبة)التوبة  

على الجُّور التاـ للملي العػبلـ، والنػمسِّ الػذي دػ  دلػوغ اليػاحلٌن  واليبلة والنبلـ
لكل شأٍو ومػمساـ، سػيِّدا و نػ ِّ ادلمسسػلٌن ورسػوؿ الجبيِّػٌن والمس ػة العظمػى جلميػ  العػادلٌن 
صػػلَّى هللا عليػػ  وعلػػى .لػػ  وسػػل ، صػػبلة هػػؤل قلودجػػا ضلػػوه ابلشػػوؽ واحلجػػٌن، و علجػػا لػػ  يف 

ار وادلتَّبعٌن، ويف اآلخمسة مػن يهػل معيتػ  اليػادقٌن ويابادػ  ادلقػمسدٌن، الدنيا من خيار األني
 .مٌن.

 ودعد ....
ىقد جمسأ العمسؼ ديججػا مجاعػة .ؿ العػ ائ  مػن ي بػاع القطػب ادلبػارؾ سػيِّدي الشػيخ 

، يف نُوِل يايـ ولياِل ش مس ردي  األوؿ عجا ة خاصة، دلا  تاضػل دػ  هللا و على سبلمة 
مػػن اخلػػًن العػػاـ والاضػػل  األمػػة امد ػػة يف هػػذه األايـ والليػػاِل دربكتػػ  عػػ َّ وجػػلَّ علػػى 

والاػػتو والجػػور واذلػػدأ، وغلتمػػ  اإلخػػواف مجيعػػاً مػػن كػػل دلػػداف اجلم ور ػػة يف ليلػػة اجلمعػػة 
التاليػػػة لػػػذكمسأ ليلػػػة ادلولػػػد مبنػػػرد األنػػػوار القدسػػػية ابدل جدسػػػٌن ابلقػػػاهمسة، إلايػػػاء هػػػذه 

 روس العل  واإلنشاد الد ين واألذكار. ادلجاسبة مبا  ليق هبا من د
رئػػػيآ ادلكتػػػب الاػػػين البلسػػػلك  دػػػوزارة  -ىقػػػد قػػػاـ األخػػػواف زلنػػػن عبػػػد احلػػػ  

ادلوجػ  ابلتعلػي  األزهػمسي ابلغمسديػة، دكتادػة دعػ   -ادلواصبلت ابلقػاهمسة، وو علػى عطيػة 
ىل عػػاـ ـ إٕٜٜٔااضػػمسات الػػق يلقيجاهػػا يف هػػذه ادلجاسػػبة، و جتيػػمس يف ادلػػدة مػػن عػػاـ 



 صيخ فوزى حممد أبوزيدلل      I           .                        . Iالكتاب الثالث والعصروى        
 

 

 U 5 T                                                                                               دقدـــ                     امل

ـ، دعد  نريل ا على شػمسائ   نػريل ن ننػ  ا دُغيػة يف  عمػي  الجاػ  هبػا، ىقمجػا ٕٔٓٓ
مبمساجعت ا وختمس ج .ايهتا، ويج ا إخوانجا دجشمسها، ىما كاف مج ا مػن ىضػل و وىيػق ىمػن هللا 

.وما كاف ىي ا من س و يو خطأ ىمن عرلق و قيًني ، 
 وقد ىيجاه كتاب: 

 ( اةالمسَّْ َُة ادلُْ دَ ) 
يف  مسزقجا نُوره وهداه، ودمسَّه و قواه، وؽلت  عيػوف قلودجػا دمسؤ ػة  ونمسجو د  من هللا 

 مجاؿ ابيب  وميطااه، إن  على ش ء قد مس، وابإلجادة جد مس.
 وصلى هللا على سيدا و وعلى .ل  وصتب  وسل 

 ىوزأ و يدوز د
 خادـ األعتاب امد ة

 اجلمي ة ػ ممسك  النجطة ػ شمسدية
 ٓٗٓ – ٜٖٔ٘ٓٗٗ ت:

 



 

 

 
 
 

  اُلَٖ ا٧ٍٝاُلَٖ ا٧ٍٝ

  

 ؽوبئن 

  ٔ  خل٣  اُؾٚوح أُؾ
 



 

 

 
 
 

  خخاُؾٚوح ا٧ؽٔل٣  اُؾٚوح ا٧ؽٔل٣  

  خخــــاُؾٚوح اُ٘ٞها٤ٗ  اُؾٚوح اُ٘ٞها٤ٗ  

  خخــــــاُؾٚوح ا٤ًِٔ٧  اُؾٚوح ا٤ًِٔ٧  

  بٕبٕــــــــــبد ا٣٩ٔبد ا٣٩ٔــكهعكهع

  ْْــــــــــــبك ا٧ػظبك ا٧ػظــاُغٜاُغٜ

  بكبكــــــــــــخ اُغٜخ اُغٜــــــؽٌٔؽٌٔ

  خ اُواكؼخخ اُواكؼخؼؼــــــــزبثزبثٔٔاُاُ
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  اُلَٖ ا٧ٍٝاُلَٖ ا٧ٍٝ

  00ؽوبئن اُؾٚوح أُؾٔل٣خؽوبئن اُؾٚوح أُؾٔل٣خ
 

احلمػػد  رب العػػادلٌن، واليػػبلة والنػػبلـ علػػى إمػػاـ األنبيػػاء وادلمسسػػلٌن، وماتػػاح 
النعادة يف الدنيا وابب الشااعة العظمى يف  ـو اخللود، سػيدا ومػوالا و دػن َعْبػِد هللا، 

 عد ...و.ل  ويصتاد  وكل من ا ب  هداه إىل  ـو الد ن، .مٌن. ود
يف  عجػػػدما ضلتاػػػل مبػػػيبلد سػػػيدا رسػػػوؿ هللا  -اي إخػػػوا   -ضلػػػن يف هػػػذا اليػػػـو 

، ألنػػ  لػػ  مػػيبلد نػػورا ، احلقيقػػة ضلتاػػل مبػػيبلد القػػة وااػػدة مػػن القػػات سػػيِّد األنبيػػاء 
 وميبلد رواا ، وميبلد جنما . 

 مػ  رسػل ىجتن ضلتال اآلف ابدليبلد اجلنػما ، لكػن ادلػيبلد الجػورا  ااتاػل دػ  هللا
. وادلػػيبلد المسواػػا  ااتاػػى دػػ  هللا مػػ  عمػػار النػػموات هللا ويثبػػت ذلػػي يف كتػػاب هللا 

. يمػػا ادلػػيبلد اجلنػػما  ى ػػو الػػذي مػػن مبلئكػػة هللا، وي ضػػاً يثبػػت ذلػػي يف كتػػاب هللا 
 ػلتال د  كلَّ عاـ مجاعة ادلنلمٌن وادلؤمجٌن. 

 ما النمسُّ يف  عدُّد هذه احلقائق؟
اخػػُت َّ أبنػػ  رسػػوُؿ ادلمسسػػلٌن، ورسػػوؿ ادلبلئكػػة، ورسػػوؿ  رسػػوؿ هللا ألف سػػيدا 

العلو ػة يو النػالية العاقلػة  اإلنػآ، ورسػوؿ اجلػن، ورسػوؿ كػلِّ كػائن مػن كائجػات هللا 
الػػق  عقػػل عػػن هللا كبلمػػ ، وهتتػػدي إليػػ  سػػبتان  و عػػاىل، و تعبػػد إليػػ  و شػػكمسه علػػى مجيػػ  

 إنعام : 

                                      

ّ ، ثَٔااغل ا٧ٗااٞاه 11ٕٔ/1/ٓٔٛااـ أُٞاكاان ٖٔٗٔهث٤ااغ ا٧ٍٝ  ًٖٔبٗااذ ٛاانٙ أُؾبٙااوح َٓاابخ ٣ااّٞ اُقٔاا٤ٌ  0

 اُول٤ٍخ ثبُٜٔ٘ل٤ٍٖ ثٔ٘بٍجخ ا٫ؽزلبٍ ثنًوٟ ٬٤ٓك هٍٍٞ هللا 
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 ﴿ ﴿                                   ( ﴾( ﴾2828  )سبأ)سبأ  

يما األنبياء النادقوف ىكل وااد مػج   جلماعتػ ، يو ألهػل دلد ػ ، يو  ى و للكل!!
، ىوااػػد يف  لقومػػ  الػػذي نشػػأ ىػػي  ، اػػ  ينػػ  كػػاف  بعػػ  يف الػػ من الوااػػد يكثػػمس مػػن نػػ ٍّ

تاؽ و عقػوب وإىاعيػل كلُّ ػ  الشاـ ووااد يف ىلنػطٌن، ىمػثبًل: كػاف إدػمساهي  ولػوط وإسػ
 يف وقت وااد، وكلُّ   ينبياء ...

وكاف شعيب وموسى وهاروف و وش  دن نوف كلُّ   ينبيػاء، وكلُّ ػ  يف وقػت وااػد، 
 . لكن كل وااد مج   ممسسل لقوم  ىق ، يو للرماعة الق خيَّ  هبا هللا 

 ،﴿﴿يما الذي يرسل للرمي  ى و سيدا رسوؿ هللا    :﴾:﴾ 
من قبل القبل إىل دعد البعد، وهو رسوؿ ادلمسسػلٌن ونػ ُّ  -عين عامة للجاس مجيعاً  

الجبيٌن صلوات هللا وسبلم  عليػ ، ىكػاف لػ  ثػبلث اضػمسات: احلضػمسة األ د ػة، واحلضػمسة 
 امود ة، واحلضمسة امد ة.

  خخــاُؾٚوح ا٧ؽٔل٣  اُؾٚوح ا٧ؽٔل٣  

نبياء والمسسل النػادقٌن، ىأما احلضمسة األ د ة: ى   احلضمسة الق كاف  واج  هبا األ
 ومن يجل ذلي ذكمسوها :

 ﴿ ﴿                                     ﴾﴾((66)الصف:)الصف:  

احلضػػمسة األ د ػػة، وهػػ  احلضػػمسة الجورانيػػة الػػق لػػيآ ىي ػػا  ىالػػذي عمسىػػوه مجػػ  
وٌر علػى نُػور، جنمانية، وليآ ىي ا هيكلية، وليآ ىي ا من العجاصمس األرضية ش ء، دل نُػ

 . على نُور احلبيب  نُور هللا 
ىاألنبيػػاء وادلمسسػػلوف كػػانوا  نػػتمدوف مػػن احلضػػمسة الجورانيػػة اليػػاىية، ألف يرواا ػػ  

لوااد غللنوف يمام ، و وج وف نظمسه  إليػ ،  -مثلجا  -صاىية على الدواـ، وال ػلتاجوف 
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 !   اء الب اءو جيتوف دنمع   إلي ، ألهن  كانوا يف صااء اليااء ويف هب
مجػذ ريهتػ  عيػوف يديػاره  يف  ػـو  ولذلي كاف ال  غيب عج   نور سيِّد األنبيػاء 

 .... ادليثاؽ، وه  ال  غيبوف عج 
دل دائماً  شتاقوف إلي ، ا  يكمل هللا علي   ادِلجَّة، ويمت علي   الجِّعمة، ويرسػل    

وا البيعػة علػى اضػمس   صػلوات ودعث   مجيعػاً دعػد رلػ ء اليػورة امد ػة الكاملػة، ليرػدد
مػػػػن يجػػػػل يف ػلظػػػػوا ابلشػػػػمسىٌن،  -كمػػػػا  علمػػػػوف   -هللا وسػػػػبلم  عليػػػػ  يف ديػػػػت ادلقػػػػدس 

هػذه كػاف ال  غيػب عػج   طمسىػة عػٌن. ...   وأيخذوا من احلضمس ٌن، لكن نور رسػوؿ هللا 
 و قوؿ ل : الق  نأؿ ىي ا سيدا جادمس رسوؿ هللا ...  احلضمسة األ د ة الجورانية 

{{   ٍَ ٍَ ِ ٍَ َّللا  ٍُٞ ُْذ َه َ ِ أ ٍَ َّللا  ٍُٞ ُْذ َه َ ٍَ   أ ُ ؟ كَوَب ٢ٍَّْخ َفَِوَُٚ َّللا   ٍِ  ٝ ْٖ أَ ٍَ َػ ُ ؟ كَوَب ٢ٍَّْخ َفَِوَُٚ َّللا   ٍِ  ٝ ْٖ أَ     َػ

َٞ ُُٗٞه َٗج٤ِِّي ٣َب َعبثِوُ    َٞ ُُٗٞه َٗج٤ِِّي ٣َب َعبثِوُ ُٛ ُٛ  }}
11..

  

 وهذه كانت احلضمسة األوىل، اضمسة األنوار ألهل األنوار.

  خخاُؾٚوح اُ٘ٞها٤ٗ  اُؾٚوح اُ٘ٞها٤ٗ  

    يما اضمسة ادلبلئكة:
 دـ علي  النبلـ ...َ َلَّى ذل  دُجوِر ابيب  وميطااه يف هيكل . ىإف هللا 

 ىكاف يدـ الشاشة الق انعكنت علي ا ينوار الج ِّ اخلامت .....
 ....  يف  مسوه  لينتطي  مبلئكة هللا 

                                      

َٖ َػْجاِل اُٖ٘ؼب٠ٗ ك٢ َٓ٘لٙ ػٖ عبثو ثٖ ػجلهللا ا٧ٖٗبهٟ  هٝاٙ ػجل اُواىم 1 ٕ  َعبثَِو ْثا ، ٝٛٞ ؽل٣ش ٣َٞٛ أُٝٚ } أَ

بِه١   َٖ ْٗ ِ ا٧َ ِ  َّللا  ٍَ َّللا  ٍُٞ ُْذ َه َ ٍَأ   ٍَ ْ   هَب ُ صُا َٞ ُُٗٞه َٗج٤ِِّاي ٣َاب َعابثُِو َفَِوَاُٚ َّللا  ُٛ  ٍَ ُ ؟ كَوَب ٢ٍَّْخ َفَِوَُٚ َّللا   ٍِ  ٝ َ ْٖ أ ْ٘اُٚ  َػ ِٓ َفَِاَن 

١ُّ ٝٝهكد ك٠ اُ ِٝ ب  ٖ ٍل اُ  ٔ َؾ ُٓ  ُٖ ُل ْث َٔ .{ ًٔب ٝهك اُوٝا٣خ ك٠ ؽب٤ّخ اُٖب١ٝ ٧َْؽ ٍَّوّ   َ ًُ َفََِن ثَْؼَلُٙ  َٝ َ  َف٤ٍْو  ْاوػ اُٖاـ٤و ًُ

ػ٠ِ أهوة أَُبُي ُٔنٛت ا٩ٓبّ ٓبُي ُٔؾٔل ثاٖ أؽٔال اُالهك٣و ٝكا٠ رلَا٤و ٗاٞه ا٧مٛابٕ ٩ٍأبػ٤َ اُجوٍٝاٟٞ، ٝكا٠ 

ق اُقلبخ ٝٓي٣َ ا٩ُجبً ػٔب اّازٜو ٓاٖ ا٧ؽبك٣اش ػِا٠ أَُا٘خ اُ٘ابً" ٩ٍأبػ٤َ اُؼغِا٠ٗٞ، كاه اٌُزات اُؼ٤ِٔاخ "ًْ

 ٕٔٓٓٛجؼخ 
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وعلػػػى انػػػب سػػػعة ينػػػواره ، وعلػػػى انػػػب نورانيػػػة  علػػػى انػػػب قػػػدراهت  .....
ال إذا ال  نػػػتطي  َيَاػػػٌد يف  ػػػمساه إ وشػػػااىية ذواهتػػػ  المسواانيػػػة ... ألف نُػػػوَر رسػػػوؿ هللا 

قػػوة مػػن عجػػده دػػ   ػػمساه، لكجػػ  دذا ػػ  ال  نػػتطي  ياػػد يف  ػػمساه صػػلوات هللا  يعطػػاه هللا 
 وسبلم  علي .

  خخاُؾٚوح ا٤ًِٔ٧  اُؾٚوح ا٤ًِٔ٧  

وضلػػن واحلمػػد  يكمسمجػػا هللا ابحلضػػمسة الكاملػػة، احلضػػمسة امد ػػة الكاملػػة، وجعلجػػا 
يوصػيات مػا دػ  ميَّػ ا هللا دربكة هػذه احلضػمسة لجػا مػن الاضػل، ولجػا مػن اذلجػاء، ولجػا مػن اخل

 هللا عن ينبياء هللا ورسل  علي   اليبلة ويمت النبلـ. 
الػػػق ىي ػػػا  شػػػمس ا   دػػػذات الجػػػػ ِّ  -ىعجػػػدما نجظػػػمس إىل لواػػػة األنبيػػػاء يف القػػػمس.ف 

واللواػػة الػػق لجػػػا يف القػػمس.ف، صلػػد  قػػارابً كبػػػًناً جػػداً دػػٌن اللػػواتٌن يف الاضػػػل  -العػػداف 
 . لواة الجبيٌن:  واإلكمساـ واإلنعاـ من هللا

﴿﴿                                                  

                                                           

                                                             

     ﴾ ﴾((8888)آل عمران:)آل عمران:  

هذه لواة األنبياء، يخذ هللا علي   الع د يف  ؤمجوا د  و تبعوه، و جيمسوه و ػؤازروه 
 و ناعدوه صلوات هللا وسبلم  علي ، واذره  دعد ذلي: 

﴿﴿                                   (﴾(﴾8282)آل عمران:)آل عمران:  

ل .  يي: اذاري ألي وااد مجك  يف  غًنِّ هذا الع د يو  بدِّ
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 يما لواتجا: 

 ﴿ ﴿                                                           

                          ﴿ :وبعد ذلك: ﴿﴾، وبعد ذلك ،﴾                 

                                                      

                                                  ﴾﴾  ((88--8181::.)الفتح.)الفتح  

﴿﴿ىأخػػػػػذ عليجػػػػػا الع ػػػػػد يف نػػػػػؤمن دػػػػػ :                 ﴿ ،﴾﴿ ،﴾       :﴾ :﴾ عػػػػػين 
 .﴿﴿ نػػػػػاعدوه و عػػػػػاونوه، و عاضػػػػػدوه و جاصػػػػػمسوه، علػػػػػى  بليػػػػػغ رسػػػػػالة هللا       :﴾:﴾ 

 .  عظموه و برلوه و كمسموه، ألف هذا يممس ِمْن هللا 
 :﴿﴿ي اب ػ  رسػوؿ هللا ىإظلػا اب ػ  هللا وهذا الع ػد هػو ناػآ الع ػد، ألف الػذ     

                        ﴾﴾ :مل  قػػػػل كأظلػػػػا  بػػػػا عوف هللا، دػػػػل قػػػػاؿ ،﴿﴿     
       ﴾﴾  واليد الق كانت ىوؽ ي د    .. كانت  َُد من؟  د هللا م  يف اليد الق ،

 :﴿﴿ كانت ىوؽ ي د     َُد رسوؿ هللا                .﴾.﴾ 
إذف ناآ اخليائ  الق هجا ه  ناآ اخليائ  الق هجا، وهذا  كشف لجا عن 

رسػوؿ األولػٌن كمػا ينػ   ل  نػواب سػادقوف، ولػ  نػواب الاقػوف، وهػو  يف رسوؿ هللا 
 رسػػػوؿ اآلخػػػمس ن، ورسػػػوؿ النػػػادقٌن كمػػػا ينػػػ  رسػػػوؿ البلاقػػػٌن، ونػػػ ُّ ادلػػػؤمجٌن وادلنػػػلمٌن

 وي ًضا ن ُّ ادلبلئكة وادلقمسدٌن، ى و ن ُّ الكل صلوات هللا وسبلم  علي . 
وإف شػػػقت قػػػل هػػػو كالشػػػمآ، ضلػػػن اآلف يف الليػػػل ومجاعػػػة عجػػػده  اآلف الج ػػػار، 
ىجتن قبل دعثتػ  كجػا يف الليػل وكػاف األنبيػاء يف هنػار الجػ ِّ صػلوات هللا وسػبلم  عليػ ، ودلػا 

تار صمسا يف هنار األنوار إىل  ـو القػمسار، اػ  ينجػا كمػا  قػوؿ يشمسقت عليجا مشآ الج ِّ ادل 
 :  ىفنقوؿ  ـو القيامة  -الوااد الق ار

﴿﴿                                                    ﴾ ﴾((88)التحرمي:)التحرمي:  
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جػػػور، ضلػػػن كجػػػا يف نػػػور ىػػػجتن كلُّجػػػا يف الجػػػور، ولكػػػن نمس ػػػد يف  ػػػتمِّ  هللا لجػػػا هػػػذا ال
 ادليطاى علي  يىضل اليبلة ويمت النبلـ صلوات هللا وسبلم  علي . 

ضلتاػػل  -الػػذي ضلػػن ىيػػ  اآلف  -الػػذي ير ػػد يف يقولػػ  إلخػػوا : ينجػػا يف هػػذا اليػػـو 
ديـو ميبلد احلقيقة امد ة، وهذه الق هبا كماؿ ادلعا  المسواانية، وهاـ ادلقامػات اإلذليػة، 

للمػػؤمجٌن وادلؤمجػػات وادلنػػلمٌن وادلنػػلمات،  ضػػائل المسابنيػػة، الػػق ين ذلػػا هللا وهػػاـ الا
 ىػػػإف الاضػػػل كػػػاف ؼلػػػمسج مػػػن كجػػػوز ىضػػػل هللا  نػػػاب، اػػػ  َ َ ػػػمَس سػػػيدا رسػػػوؿ هللا 

 ىأصبو الاضل من عجد هللا دغًن اناب: 

 ﴿ ﴿                                   ﴾ ﴾((9393)ص:)ص:  

  عبد ا٣٩ٔبٕعبد ا٣٩ٔبٕكهكه

ويمػػمسا ضلػػن يف نػػؤمن دػػ ، ويمػػمسه  يف  ىاألنبيػػاء يمػػمسه  الػػ  يف  ؤمجػػوا دمسسػػوؿ هللا 
  جيمسوه ويممسا كذلي يف نجيمسه. 

 ما ادلقيود ابإلؽلاف هجا؟ وما كياية الجيمس هجا؟
 ضلن كلجا مؤمجوف، لكن ردجا أييت يف القمس.ف و ض  مجب ات، ىمثبًل  قوؿ:

 ﴿ ﴿                          ﴾ ﴾((896896)النساء:)النساء:  

ضلن مؤمجوف، ىبماذا نؤمن اثنية؟  قيد دذلي زايدة اإلؽلػاف، يي نمس ػد درجػة يعلػى 
. كػػل إننػػاف  ػػؤمن أبنػػ  رسػػوؿ هللا، يف اإلؽلػػاف، ودرجػػة يرقػػى يف اإلؽلػػاف ابلجػػ  العػػداف 

ذاب الجػػار، وضػػمن هللا لػػ  و قػػوؿ: )ال إلػػ  إال هللا و رسػػوؿ هللا( ػلػػمـس عليػػ  اخللػػود يف عػػ
ال  جطػق عػن اذلػوأ،  دخوؿ اجلجة م  األدمسار. وهجػاؾ َمػْن  ػؤمن إؽلػاًا يكثػمس ويكػرب، ينػ  

هػػل ضلػػن مجيعػػاً نػػؤمن هبػػذا اإلؽلػػاف؟! ال، ىالػػذي  ػػؤمن هبػػذا اإلؽلػػاف معجػػاه يف يمػػمسه وهنيػػ  
  كوف يف ال األعلى يف ايا   كل ا: ووصاايه 
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{{   ًُ ُٖ أََؽُل ِٓ ًُ ٫ ٣ُْإ ُٖ أََؽُل ِٓ ب ِعئْذ ث٫ِٚ ٣ُْإ َٔ ُِ اُٙ رَجَؼًب  َٞ َٛ  َٕ ٌُٞ ب ِعئْذ ثِْْٚ َؽز ٠ ٣َ َٔ ُِ اُٙ رَجَؼًب  َٞ َٛ  َٕ ٌُٞ {{  ْْ َؽز ٠ ٣َ
ٔٓٔٓ..

  

 ى ذه درجة يعلى يف اإلؽلاف!!. 
، ىػإذا كػاف هػواه يف  جػاـ يف ادلؤمن  رتؾ هواه وال  كوف ل  إال هوأ رسػوؿ هللا 

وهػوأ رسػػوؿ هللا يف  قػـو مػػن يجػػل يف  يػل  الارػػمس ىمػاذا  ُػػؤثمس؟ الشػػي ينػ   ػػؤثمس هػػوأ 
  على هواه. رسوؿ هللا 

وكذلي لو كػاف هػواه يف ؽلكػ  يف ادلجػ ؿ مػ  يوالده وهػوأ رسػوؿ هللا ينػ   ػذهب 
إىل ديت هللا  شارؾ إخوان  ادلػؤمجٌن يف اليػبلة مػن يجػل يف ػلظػى داضػل اجلماعػة، ىيػؤثمس 

 على هواه.  هوأ رسوؿ هللا 
وي ًضا لو كاف هواه رااة الجاآ وسكوف البػاؿ وهجػاءة القلػب، لكػن هػوأ رسػوؿ 

يف  بقػػى يابادػػ  و بقػػى يصػػتاد  و بقػػى ي باعػػ  يف ج ػػاد منػػتممس إىل يف  لقػػوا هللا ، هللا 
 -  ال ؼلمسج ياده  من ج اد إال و دخل يف ج اد، وال  جت ػ  مػن ج ػاد إال و بػدي يف

، و ػػوطن نانػػ ، ىيكػػوف هجػػا يف هػػوأ رسػػوؿ هللا  - ج ػػاد اػػ   لقػػى رب العبػػاد 
ال رااػػة لػػ  يف الػػدنيا مػػن اجل ػػاد إال دعػػد لقػػاء رب و شػػدِّد ع مػػ ، و َػْعِقػػُد قلبػػ  علػػى ينػػ  

 .  العباد 
لكن هل الدنيا ىي ػا رااػة اي إخػوا ؟!! المسااػة ىي ػا  كػوف علي ػا نػدـ دعػد ذلػي، 
وادلػػػػؤمن ال  مس ػػػػد يف  جػػػػدـ  ػػػػـو ال  جاػػػػ  الجػػػػدـ، ولػػػػذلي ىػػػػادلؤمن علػػػػى الػػػػدواـ يف ج ػػػػاد 

 قاؿ لجا ىي :  منتممس!! واجل اد  كا  يف هللا 

﴿﴿                                   ( ﴾( ﴾8888 )احلج: )احلج:  

))عجدما  قوؿ هللا:        ،)،)  ىما مبلغ هذا اجل اد؟ يو مداه؟ يو هنا ت ؟ لػيآ
 -علػى قػدر ماعونجػا، وعلػى قػدر عقولجػا وينانػجا  -ل  هنا ة، لكن معجػاه: ينجػا ى مجػا مجػ  
                                      

 هٝاٙ ا١ُٝٞ٘ ك٢ أهثؼ٤٘ٚ ٝاُقط٤ت ػٖ ػجل هللا ثٖ ػٔوٝ ه٢ٙ هللا ػٜ٘ٔب.  ٓٔ
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؛ ج ػاد مػ  نانػػ ، احليػاة ى ػػو يف ج ػاد دائػ  يف ذات هللا  ألف اإلننػاف طادلػا يف هػذه
وج اد م  ىؤاده وقلب ، وج اد م  زوج ، وج اد مػ  يوالده، وج ػاد مػ  جًنانػ ، وج ػاد 

 م  إخوان ، وج اد م  رىقائ  يف العمل، وج اد م  يهل الشارع، وج اد م  الترار.
إال عجػػدما ...  ؿ يدػػداً، ورا ػػة اجل ػػاد يف قلػػب ادلػػؤمن ال  جػػ.... ج ػػاد منػػتممس!! 

 . نلِّم ا لمسبِّ العباد 

  اُغٜبك ا٧ػظْاُغٜبك ا٧ػظْ

ىادلؤمن األرقى الذي  نلَّ  را ة اجل اد مػن رسػوؿ هللا، ورىع ػا وصػمََّ  علػى رىع ػا 
عجػدما رىػ  المسا ػة  ما داـ ىي  ناآ  رتدد يف هذه احلياة، و كوف ل  يسػوة يف رسػوؿ هللا 

جا لي األمواؿ ا   كوف يشجاا، وإف كجت  مس د ُمْلكػاً ويرسلوا ل : إف كجت  مس د مااًل مجع
َملَّْكجَػاَؾ عليجػا، وإف كجػت ممس ضػاً  ثجػا لػي عػػن األطبػاء لجػداو ي م مػا كلاجػا ذلػي. مػػاذا 

 قاؿ؟
 يشار إىل ين  ال  مسضى أبي يممس من هذه األمور، دل إن  قاؿ لعم  دعد ذلي: 

   { { ٌَ ْٔ  ْ ؼُٞا اُ َٙ َٝ بُٙ، ٝهللا َُٞ   ٔ ٌَ ٣َب َػ ْٔ  ْ ؼُٞا اُ َٙ َٝ بُٙ، ٝهللا َُٞ   ٔ ََبِه١   ٣َب َػ َو ك٢ِ ٣َ َٔ اُوَ َٝ  ٢ِّ٘٤ ِٔ ََبِه١ ك٢ ٣َ َو ك٢ِ ٣َ َٔ اُوَ َٝ  ٢ِّ٘٤ ِٔ ك٢ ٣َ

ََِي ك٤ِٚ ْٛ ُ أٝ أ َوُٙ َّللا  ِٜ زُٚ ؽز ٠ ٣ُْظ ًْ ب رََو َٓ ُو  ْٓ ْٕ أَرُْوَى ٛنا ا٧ ََِي ك٤َِٚػ٠َِ أ ْٛ ُ أٝ أ َوُٙ َّللا  ِٜ زُٚ ؽز ٠ ٣ُْظ ًْ ب رََو َٓ ُو  ْٓ ْٕ أَرُْوَى ٛنا ا٧ {{  َػ٠َِ أ
ٔٔٔٔ
  

 لػػوا را ػػة اجل ػػاد يف صػػاوؼ سػػيِّد األولػػٌن واآلخػػمس ن  الَّػػذ نهػػذا شػػعار ادلػػؤمجٌن 
مل  لتاتػػوا إلي ػػا لشػػغل    إذا عمسضػػت علػػي   الػػدنيا د خارى ػػا ،صػػلوات هللا وسػػبلم  عليػػ 

واجل ػػاد يف سػػبيل ، وإذا طلبػػت   ادلجاصػػب الدنيو ػػة مل  مسكجػػوا إلي ػػا ألهنػػ   مسجػػوف  اب 
، وإذا عمسضػػػػت علػػػػي   مجػػػػاالت الػػػػدنيا مب تلػػػػف ادلجاصػػػػب الباقيػػػػة يف جػػػػوار البػػػػاق  

، وال  لتاتػػوف عجػػ  ينواع ػػا ويشػػكاذلا جعلوهػػا خلػػف   ػػوره ، ألف مقيػػده  هػػو هللا 

                                      

 ثوٝا٣بد  اُٞكب ثزؼو٣ق ؽوٞم أُٖطل٠ ٝا٤َُوح اُؾِج٤خ ٝاُجقبه١ ك٢ اُزبه٣ـ، ٝاُوٝٗ ا٧ٗن ٔٔ
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 اً وال يقل، ال  مس دوف إال وج  : نان

﴿﴿                                                    

                                              ( ﴾( ﴾2828)الكهف:)الكهف:  

 انػػ   يف هػػذه ادلج لػػة مػػن اإلؽلػػاف ين لػػوا ين لَّػػذ ناوهػػذا إؽلػػاف يعلػػى ويرقػػى، والقػػـو 
 هؤالء جعل   المسسوؿ مثل األنبياء النادقٌن وقاؿ ىي  :، ه  ينت  واحلمد  الَّذ نو 

ًَبكٝا ٖٓ كوْٜٜ إَٔ ٣ٌَٞٗٞا أَٗجَـ٤بخ} }  بخ  َٔ بٌخ ػَِ َٔ ٌَ ًَبكٝا ٖٓ كوْٜٜ إَٔ ٣ٌَٞٗٞا أَٗجَـ٤بخؽ بخ  َٔ بٌخ ػَِ َٔ ٌَ {{  ؽ
ٕٕٔٔ
  

، ويف ادلػػػػجن ويف العطػػػػاء اإلذلػػػػ ، ويف الجعػػػػي  الػػػػمساب  ، ى ػػػػ   يف الاضػػػػل ويف الكػػػػمـس
ك ػػؤالء األنبيػػاء النػػادقٌن إذا الت مػػوا هبػػذا الػػج ج الػػذي يل مجػػا دػػ  سػػيد األولػػٌن واآلخػػمس ن 

 صلوات هللا وسبلم  علي . يما الذي ؽليل ىليآ ل  نييب يف هذا األممس.
اااٟٞ كِااا٢ َٗااابِه  َٛ  ْْ ُٜ ْ٘ ٍَ َػااا اااب َٓ  ْٖ ااا َٓ

ٞرِٚ ْٜ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َّ 

 ِِ 

 

 َِ َُّااااْل ُِِ  ٍَ ااااب َٓ ااااِوٌى هَااااْل  ْْ ُٓ  ٧ٗ ااااٚ 

عاهػدوا هللا، وعاهػػدوا  الَّػذ نبلً ؼلػمسج مػن هػػذا الػج ج، لكػن القػـو ىالػذي ؽليػل قلػي 
رسػوؿ هللا، وعاهػػدوا ينانػ   يف  عيجػػوا رسػػوؿ هللا علػى دعو ػػ ، ويف  نػاعدوه علػػى نشػػمس 
شمس عت ، ويف  كونوا ابلجيادة عج  يف إايػاء سػجت  .. هػؤالء القػـو ال  جت ػ  اجل ػاد مػج   إال 

 األخًن  د الوااد مج   يف ج اد!! م  الجاآ األخًن، وا  يف الجاآ 
ويرضػػاه، وعجػػدما ياػػاط دػػ  ادلػػوت طلػػب مػػن  ىقػػد جػػاء ادلػػوت اإلمػػاـ الشػػبل  

خادمػػ  يف  وضػػق ، وعجػػدما كػػاف  وضػػق  ننػػ  يف ؼللػػل حليتػػ ، وكػػاف قػػد ُكػػفَّ لنػػان  عػػن 
ليعلمػػ   -ألنػ  ال  نػتطي  يف  ػتكل   -الكػبلـ، ىأمنػي ديػد اخلػادـ ووضػع ا علػى حليتػ  

مل ؼللل حليت  ابدلاء!! والت ليل من سجن الوضوء، ىقالوا: ا  يف هػذه النػاعة مل  ػجآ ين  

                                      

، ٝاُؾابك  أثاٞ ٍٓٞا٠ أُال٢٘٣، «ٓؼوكاخ اُٖاؾبثخ»هبٍ ك٠ ىاك أُؼبك ك٢ ٛل١ ف٤و اُؼجبك   مًو أثٞ ٗؼ٤ْ ك٢ ًزابة  ٕٔ

ٖٓ ؽل٣ش أؽٔل ثٖ أثـ٢ اُؾٞاه١، هبٍ  ٍٔؼذ أثب ٤ٍِٔبٕ اُلاها٢ٗ هبٍ  ؽلص٢٘ ػِؤخ ثٖ ٣ي٣ل ثاٖ ٍا٣ٞل ا٧ىك١ّ، هابٍ  

 ؽل٣ش ٣َٞٛ ٝهك ك٤ٚ، ٝك٠ رقو٣ظ أؽبك٣ش ا٩ؽ٤بخ ُِؼواه٠. ؽلص٢٘ أثـ٢ ػٖ عل١ ٣ٍٞل ثٖ اُؾبهس ٖٓ
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 .  ُسجَّة من سجن الوضوء!! ألن  يف ج اد منتممس م  هللا 
واإلمػػاـ اجلجيػػد وهػػو يف الػػجػََّاِآ األخػػًن دخلػػوا عليػػ  ىوجػػدوه ؼلػػت  القػػمس.ف، ىقػػالوا 

ين؟ وهػا يا ذا يلقػى هللا عػ َّ وجػلَّ وقػد ل : ا  يف هذه الناعة؟ قاؿ: وَمػْن يوىل دػذلي مػ
انت يت من خت  قمساءة كتاد  سبتان  و عاىل، ما الػذي  شػغلين عػن هػذا األمػمس ويا منػاىمس 

إال يف الػػػجاآ األخػػػًن. وينػػػت    ؟.ى ػػػؤالء القػػػـو ال  جت ػػػ  ج ػػػاده  مػػػ  هللا إىل هللا 
 اػ  إىل هللا ويرضػاه خمسجػت رو  كلك   علمػوف يف شػي جا الشػيخ و علػى سػبلم  

وهو يف يروع ويني  صاتات اجل اد، ىقد كاف سػائمًسا علػى قدميػ  ذاهبػاً لػيُػَعلَِّ  ادلنػلمٌن 
 . ج اد إىل الجاآ األخًن.شلا يىاءه علي  هللا  -ادتغاء وج  هللا  -

، ى ػػػذا  نػػػلَّموا المسا ػػػة مػػػن البشػػػًن الجػػػذ مس  الَّػػػذ نهػػػذا اػػػاؿ األ قيػػػاء األنقيػػػاء 
ف الػذي غلعػل اإلننػاف لػيآ لػ  رااػة إال يف رضػاء هللا ويف رضػاء ابيػػب اإلؽلػاف هػو اإلؽلػا
 .هللا وميطااه 

  ؽٌٔخ اُغٜبكؽٌٔخ اُغٜبك

﴿﴿                            ﴾ ﴾  

 يي:  ناعدوه. كيف نناعده؟ هل هو ػلتاج مجَّا إىل مناعدة؟!!! 
 !!ادلوضوع اي إخوا  موضوع  شمس ف

دعػػػده  إىل يف  ػػػمسث هللا األرض  الَّػػػذ نؿ هللا، شػػػمسَّؼ ىكمػػػا شػػػمسَّؼ يصػػػتاب رسػػػو 
ومػػػن علي ػػػا، وإف اختلاػػػت ينػػػواع اجل ػػػاد، ألهنػػػ  كػػػانوا غلاهػػػدوف ابلنػػػيوؼ وضلػػػن صلاهػػػد 

 ابأللنن واألمواؿ:
َمػػػا ِمػػػْن نَػػػِ َ دَػَعثَػػػُ  هللا يف يُمَّػػػٍة قَػْبِلػػػ ، ِإالَّ َكػػػاَف لَػػػُ  ِمػػػْن يُمَّتِػػػِ  َاَوارِ ُّػػػوَف َمػػػا ِمػػػْن نَػػػِ َ دَػَعثَػػػُ  هللا يف يُمَّػػػٍة قَػْبِلػػػ ، ِإالَّ َكػػػاَف لَػػػُ  ِمػػػْن يُمَّتِػػػِ  َاَوارِ ُّػػػوَف } } 
ُخػػُذوَف ِدُنػػجَِّتِ  َو َػْقتَػػُدوَف أبَِْمػػمسِِه. نَّ ِإنػََّ ػػا خَتْلُػػُف ِمػػْن دَػْعػػِدِهِ  ُخلُػػوٌؼ، ُخػػُذوَف ِدُنػػجَِّتِ  َو َػْقتَػػُدوَف أبَِْمػػمسِِه. نَّ ِإنػََّ ػػا خَتْلُػػُف ِمػػْن دَػْعػػِدِهِ  ُخلُػػوٌؼ، أيَْ أيَْ  َوَيْصػػَتابٌ َوَيْصػػَتابٌ 

 َػُقوُلوَف َما اَل  َػْاَعُلوَف، َو َػْاَعُلوَف َما الَ  ُػْؤَممُسوَف. َىَمْن َجاَهَدُهْ  دَِيِدِه ىَػُ ػَو ُمػْؤِمٌن،  َػُقوُلوَف َما اَل  َػْاَعُلوَف، َو َػْاَعُلوَف َما الَ  ُػْؤَممُسوَف. َىَمْن َجاَهَدُهْ  دَِيِدِه ىَػُ ػَو ُمػْؤِمٌن، 
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، َوَمْن َجاَهػَدُهْ  ِدَقْلبِػِ  ىَػُ ػَو ُمػْؤِمٌن. َولَػْيَآ َورَاَء ، َوَمْن َجاَهػَدُهْ  ِدَقْلبِػِ  ىَػُ ػَو ُمػْؤِمٌن. َولَػْيَآ َورَاَء َوَمْن َجاَهَدُهْ  دِِلَنانِِ  ىَػُ َو ُمْؤِمنٌ َوَمْن َجاَهَدُهْ  دِِلَنانِِ  ىَػُ َو ُمْؤِمنٌ 
  ٖٔ{{  ذِلَي ِمَن اإِلؽلَاِف َابَُّة َخمْسَدؿٍ ذِلَي ِمَن اإِلؽلَاِف َابَُّة َخمْسَدؿٍ 

 ىعجدما يمنكوا ابلنيوؼ وااردوا وقتلوا ماذا قاؿ ذل  ردجا؟ ، كما قاؿ 

﴿﴿                           ( ﴾( ﴾8888)األنفال:)األنفال:  

 جاهدوا و عل  اجلماعة و ت ذ مجك  ش داء: الَّذ ن.مجوا و عل    نالَّذهذا ليعل  

  ﴿﴿                                    ( ﴾( ﴾841841 ،)آل عمران ،)آل عمران  

  ض  ذل  عبلمة. ﴾، ﴾، .َمُجواْ .َمُجواْ   الَّذ نالَّذ نَ  اّلّلُ َ  اّلّلُ ْعلِ ْعلِ َولِيػُ َولِيػُ ﴿﴿ويف القمساءة الثانية: 
 :ضاجل اد ما -اي إخوا   -إذاً 

ولكػػن كػػل ادلوضػػوع يف هللا  مس ػػد يف  شػػمسىجا، و مس ػػد يف  كمسمجػػا، و مس ػػد يف  عظمجػػا، 
و مس ػػػد يف غلعلجػػػا مػػػن الوج ػػػاء يف الػػػدار اآلخػػػمسة يو مػػػن الوج ػػػاء عجػػػده، ىأكمسمجػػػا وجعلجػػػا 

 ابلجيادة عن ابيب  وميطااه صلوات هللا وسبلم  علي .
كػػبلَّ، ألف  بليػػغ دعػػوة   وهػػل معػػىن هػػذا ينجػػا مجيعػػاً نمس قػػ  ادلجػػادمس ونكػػوف خطبػػاء؟

 : رسوؿ هللا  كوف كما قاؿ هللا 

﴿﴿                                                        

                   ﴾ ﴾((2828)األحزاب:)األحزاب:  

  ٤ٓيإ ا٧ؽٞا٤ٍٓيإ ا٧ؽٞاٍ

ويا معكػ ، مطػالبوف أبف نػ ف ياوالجػا ىأنت  يف هذه األايـ الػق ضلػن ىي ػا مطػالبوف 

                                      

 .هٝاٙ أؽٔل َِْٝٓ ٝاُجياه ػٖ اثٖ َٓؼٞك  ٖٔ
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 :، وقد قاؿ أباواؿ سيدا رسوؿ هللا 

 { { ِٖ ِٓ ْإ ُٔ ُْ ْوآحُ ا ِٓ  ُٖ ِٓ ْإ ُٔ ُْ ِٖ ا ِٓ ْإ ُٔ ُْ ْوآحُ ا ِٓ  ُٖ ِٓ ْإ ُٔ ُْ {{  ا
ٔٗٔٗ
  

من ادلػمس.ة العظمػى الػق  ػمسأ ىيػ  الكػلُّ نانػ ؟ سػيدا رسػوؿ هللا. ىيرػب عليجػا يف 
نػػت هػػذه األايـ يف نجظػػمس إىل رسػػوؿ هللا كيػػف كػػاف االػػ ؟ وكيػػف كانػػت معاملتػػ ؟ وكيػػف كا

 يخبلق ؟ وكيف كانت عادا  ؟ وكيف كانت سلوكيا   وج اده؟ 
كػػل هػػذه األمػػور  ػػ ف اإلننػػاف هبػػا نانػػ  يف هػػذه األايـ: )زنػػوا ينانػػك  قبػػل يف 

، ىبػػ   قػػيآ ادلػػمسء نانػػ  مػػن  ػػوزف علػػيك  يعمػػالك (. كيػػف نػػ ف ينانػػجا؟ دمسسػػوؿ هللا 
ػمساً يو ينػ  يدَّأ مػا عليػ ؛ ىػإف كػ اف مقيػمساً نػدـ واسػتغامس وسػأؿ يجل يف  ػمسأ إذا كػاف مقيِّ

 ال ايدة.  اإلقالة، وإف كاف مكثمساً  د هللا على ما يىاء علي  وسأؿ هللا  هللا 
هػػذا نػػ ف ينانػػجا ... نجظػػمس ياوالػػ  ونجظػػمس ياوالجػػا،  ىاػػ   ػػـو مػػيبلد رسػػوؿ  

 ونمسأ يعمال  ويعمالجا، ونشاهد سلوكيا   وسلوكيا جا، ونعل  يخبلق  ويخبلقجا.
 يف اإلننػاف مجػا ال  جتقػل خطػوة يف طمس ػق هللا  -اي يخػ   -عل  اليقػٌن واعل  

  ، ألف هػػػػذا اليػػػػمساط الػػػػذي قػػػػاؿ ىيػػػػ  ردجػػػػا: إال علػػػػى يثػػػػمس سػػػػيدا ومػػػػوالا رسػػػػوؿ هللا 
﴿﴿                              ( ﴾( ﴾ٖٖٔ٘ٔ٘)األنعاـ:)األنعاـ:  

ىلػػو كػػاف هػػذا  !ادلنػػتقي  لجػػاى ػػو اليػػمساط  .. ى ػػذا اسػػ  إشػػارة لنػػيدا رسػػوؿ هللا
 قػػػػػوؿ:  اليػػػػػمساط كمػػػػػا قػػػػػاؿ ادلانػػػػػمسوف: )الطمس ػػػػػق(، لقػػػػػاؿ: )امشػػػػػوا عليػػػػػ (، لكجػػػػػ  

﴿﴿     ﴾﴾ معىن هذا: ين  ش   يمامجا، اقيقة نورانية يمامجا نتمثل ا وننتتضػمس مجاذلػا ،
، ويخبلق ا وظلش  خلا ا، لكن لػو كػاف اليػمساط كمػا  قولػوف الطمس ػق، لقػاؿ: امشػوا عليػ 

﴿﴿يو ىاعربوه، يو ىممسوا علي ، لكن ردجا قاؿ:      ﴾﴾ . 
يف كػػل امسكا جػػا، ويف كػػل  هػػذا اليػػمساط ادلنػػتقي  الػػذي ضلػػن مػػأموروف يف نتبعػػ  

سكجا جا، وكلما زاد اإلنناف مجا يف ادلتادعة لنيدا وموالا رسػوؿ هللا كلمػا زاد مقامػ  عجػد 

                                      

 .هٝاٙ أثٞكاٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ ػٖ أث٢ ٛو٣وح  ٗٔ
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 .ا ال  عل  قدره إال هللا هللا، وكلما ىتو ل  من كجوز ىضل هللا م

  أُزبثؼخ اُواكؼخأُزبثؼخ اُواكؼخ

ىماتاح المسُّق  إىل هللا هو متادعة سػيدا ومػوالا رسػوؿ هللا، وماتػاح كجػوز ىضػل هللا 
هو متادعػة سػيدا ومػوالا رسػوؿ هللا، ى ػو اليػمساط ادلنػتقي  الػذي وضػت  لجػا هللا، ويمػمسا 

  وسبلم  علي .يف نتبع  يف كل ينااسجا وامسكا جا وسكجا جا صلوات هللا
وهػػػػذا إؽلػػػػاف يكػػػػرب يف ادلج لػػػػة وادلقػػػػاـ، ىاإلؽلػػػػاف األكػػػػرب ادلتادعػػػػة، اػػػػ  قػػػػاؿ ىيػػػػ  
العارىوف:  كوف اإلنناف خلف رسوؿ هللا القدَّ ابلقدِّ، والجعل ابلجعل،  عين: ال  جقل قػدماً 
ىل وال  ضػػػع ا إال يف مػػػوطن  كػػػد يف رسػػػوؿ هللا وضػػػع ا ىيػػػ ، وال  مسىػػػ  طمسىػػػاً ليجظػػػمس إالِّ إ

ش ء  كد يف سيدا رسوؿ هللا نظمس إلي ، وعل  الكياية الق هبػا نظػمس إليػ ، ىيكػوف يف كػل 
 . امسكا   وسكجا   خلا  

ويرضػػاه: )دقػػى ِل يردعػػوف  وهػػذه الػػق  قػػوؿ ىي ػػا سػػيدي يدػػو العبػػاس ادلمسسػػ  
طمسىة عػٌن مػا عػددت نانػ  مػن ادلػؤمجٌن(. وهػل معػىن ذلػي ينػ  مل   عاماً لو شاب عين

عجػ  سنػم  يو هيكلػ  يو اقيقتػ ؟ كػبلَّ، ولكجػ  مل  غػب عجػ  استتضػار هػذه احلقيقػة  غب 
إمػا عمػل جنػما ، وإمػا عمػل لنػا ،  -امد ة، ألن  يف كل ناآ مػن ينااسػ  يف عمػل 

ى ػػو يف  -وإمػػا عمػػل قلػػ ، وإمػػا عمػػل سواراػػ ، وإمػػا عمػػل داكػػمسه، وإمػػا عمػػل رواػػا  
ية، ويف كػػػػل عمػػػػل مػػػػن هػػػػذه األعمػػػػاؿ الدػػػػد يف عمػػػػل أبي اقيقػػػػة مػػػػن احلقػػػػائق اإلننػػػػان

 عمػػل هػػذا العمػػل ليتتػػذي دػػ  و تأسػػى دػػ  صػػلوات هللا   نتتضػػمس اإلننػػاف كيػػف كػػاف 
 وسبلم  علي . 

ودلػػػا كػػػاف يف كػػػلِّ نَػَاػػػٍآ  نتتضػػػمس رسػػػوؿ هللا يف العمػػػل الػػػذي  قػػػـو دػػػ  يف هػػػذا 
اػ  يف ادلداعبػة الجاآ، ا  يف الجػـو ىإنػ   نتتضػمس كيػف كػاف  جػاـ ليجػاـ علػى هيقتػ ، و 

 نتتضمس كيف كاف  داعب ليػداعب علػى االتػ ، واػ  يف اجلمػاع  نتتضػمس كيػف كػاف 
عجػػدما يمػػمس هبػػذا األمػػمس  غلػػام  ليرػػام  علػػى نيتػػ  صػػلوات هللا وسػػبلم  عليػػ ؛ ألف هللا 
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  عاىل ىف كتاد  الكمس :قاؿ 

 ﴿ ﴿                                                  ﴾﴾  ((229229:)البقرة::)البقرة:  

 عػين: ال  جنػوا يف هػذا األمػمس يف  قػدموا الجيَّػة اليػاحلة، هػذا معػىن  قػدموا ادلتادعػػة 
لنػػػيدا رسػػػوؿ هللا اػػػ  يف هػػػذا األمػػػمس الشػػػ وا  والب يمػػػ ،  نتتضػػػمس اإلننػػػاف الجػػػوااي 

مػل ادلتادعػة وادلشػاهبة ليكػوف علػى يك واخلواطمس الق كاف  نتتضمسها سػيدا رسػوؿ هللا 
 .لنيدا وموالا رسوؿ هللا 

إذف هجاؾ إؽلاف لنػا ، وهجػاؾ إؽلػاف مػ  الجيػمسة والتع  ػ  والتعضػيد، وهجػاؾ إؽلػاف 
 .  م  ادلشاهبة وادلتادعة للج ِّ الكمس  

﴿﴿                ﴾﴾::  

لػق ديدػت علي ػا األكػرب لػيآ يف الشػكليات ا-اي إخوا   - و وقًن رسوؿ هللا 
الجػػاس، لكػػن  ػػوقًن رسػػوؿ هللا ابلجنػػبة للنػػالكٌن وادلمس ػػد ن وابػػٌن هػػو يف  جػػّ ِه اإلننػػاف 

يف يي يمػػمس ولػػو اقػػًن يو  اقيقتػػ  اإلننػػانية، وصػػور   المسواانيػػة، يف ختػػالف خػػًن الرب ػػة 
 !صغًن، ا  ولو كاف من سجن العادات ىضبًل عن سجن العبادات

 :ىت  يف سجن العادات -
 نعى الياحلوف لييل اإلنناف مج   إىل درجة ين  ػلػاوؿ يف  كػوف يكمػل الجػاس 

 . متادعة لنيد الجاس 
 :ويرضاه  ا  ورد يف اإلماـ ياب الع ائ   -

كانػػػت قػػػد ُشػػػلَّْت رجػػػبله يف .خػػػمس عمػػػمسه، و لػػػوه ليػػػدخلوه ادلمساػػػاض، وكػػػانوا ال 
 ..  تمكجوف كل التمكن يف هذه احلالة من النجة لشغل    مل 

كاف يف مقاـ التمكن من استتضار اػاؿ رسػوؿ هللا يف هػذا األمػمس،  عػين   لكج  
الػػػذي ػلمػػػل  مس ػػػد يف  ػػػؤدي ادل مػػػة أبي كيايػػػة وانت ػػػى األمػػػمس، لكػػػن علَّػػػ  كلَّػػػ  يف متادعػػػة 
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النػػجَّة، ىػػأرادوا يف  ػػدخلوه مػػن اجل ػػة اليمػػىن ىػػمسدَّه  دقػػوة شػػد دة جػػداً وقػػاؿ: خالاػػت 
؟ ألنػػ   نتتضػػمس رسػػوؿ هللا يف كػػل عمػػل مػػن لمسسػػوؿ هللا !! مػػاذا يقػػوؿ رسػػوؿ هللا 

 األعماؿ، ولو كاف مثل هذا العمل الذي ال نلق  ل  اباًل!! 
ومعظمجا ال  عبأ دخل ابليمػٌن يو ابلشػماؿ، لكػن هػؤالء القػـو مػا وصػلوا إىل هػذه 

،  ادلقامػػػات، ومػػػا ار قػػػوا علػػػى هػػػذه الػػػدرجات، إالَّ ِ ُْنػػػِن متػػػادعت   لنػػػيدا رسػػػوؿ هللا
ىت  يف هذه األمور اذليجة يف يعيججا، والليجة يف نظػمسا، ولكج ػا كبػًنة يف يعيػج   ألف هاػوة 

 العارىٌن يكرب ذنب.
 :ويرضاه  وا  يف اإلماـ ي د دن اجبل  -

وقػػد مجػػ  مػػن األااد ػػ  يلػػف يلػػف اػػد  ، أبسػػانيده  ورواايهتػػ  عػػن رسػػوؿ هللا 
مج  مليوف اد   وااظ ا أبسانيدها ،: 

مػػن ضػػمن الػػذي ورد إليػػ  يف سػػيدا رسػػوؿ هللا كػػاف ػلػػب العجػػب والبطػػيخ،  وكػػاف
 ىكاف ػلب يف أيكل البطيخ ولكج  مج  نان  من  جاول ، ىقالوا ل : 
قػاؿ: ألنػ  مل  َػمسِْد إِلَّ ٘ٔ مسوي لجا يف رسوؿ هللا كاف ػلب البطيخ ىلمػاذا ال  كلػ ؟ 

يي: ابلكيايػػػة الػػػق كػػػاف  أيكػػػل البطػػػيخ؟ كيػػػف كػػػاف   - نػػػرت و إليػػػ  القلػػػب  -دنػػػجد 
 . ويخاؼ يف .كل ىأخالف الكياية الق كاف أيكل علي ا سيدا رسوؿ هللا ! أيكل هبا

 ُشػػػقُّ  ودعػػػد دمسهػػػة مػػػن الػػػ من وصػػػل  احلػػػد   الػػػذي وصػػػف لػػػ  الكيايػػػة، وينػػػ  
البطي ػة نيػػاٌن، ن  شػػقُّ كػػلَّ نيػػف قطعػػاً علػػى هيقػػة اذلػػبلؿ، و بػػدي ابليمػػٌن، وأيكػػل مػػن 

  الينار، ىأَكَل متشبِّ ًا ابلج  ادل تار صلوات هللا وسبلم  علي .اليمٌن إىل
هذه األاػواؿ اي إخػوا  هػ  الػق جعلػت هػؤالء القػـو  يػلوف إىل هػذه األاػواؿ، 

 بلاظ   يف ذلي، و عا ب   على يدىن هاػوة  مس كبوهنػا يف ذلػي، دلػاذا؟ ألنػ   وقد كاف 
                                      

ُٝول هٟٝ ػٖ ا٫ٓبّ اؽٔل ثٖ ؽ٘جَ هؽٔٚ هللا اٗٚ ٓب اًَ اُجط٤ـ كو٤ِٚ ُٚ ك٠ مُي كوبٍ ٓبثِـ٠٘ ٤ًق ًبٕ هٍاٍٞ هللا  ٍ ٘ٔ

 ٣أًِٚ كِٔب ُْ رجِؾ ا٤ُٚ ا٤ٌُل٤خ ك٠ مُي روًٚ ، رل٤َو ر٣ٞ٘و ا٧مٛبٕ ػ٤ِٚ ا٬َُّ
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والػدرجات المساقيػة، واألنػوار اليػاىية، ألنػ   امس   على يف  بلغػوا هػذه ادلقامػات العاليػة، 
 كما قاؿ هللا: 

﴿﴿                            ﴾ ﴾((828828)التوبة:)التوبة:  

اػمس ٌ  علػى ينَّجػػا هخػذ هػذه ادلقامػػات، ونجػاؿ هػذه الػػدرجات، ونبلػغ هػذه ادلجػػازؿ 
 المساقيات صلوات هللا وسبلم  علي .

 : إذف كماؿ  وقًنه 
 !ويف  عظي  شمس عت ...  !ًن ُسجَّت يف  وق -

لكػػن مػػ  مبلاظػػة ينػػواره ...  !ويف األخػػذ مبتبتػػ  صػػلوات هللا وسػػبلم  عليػػ  -
القدسػػية ولػػيآ الوقػػوؼ علػػى امسكا ػػ  اجلنػػمانية كمػػا وقػػ  يف ذلػػي كثػػًن مػػن 

 !!ادلتشب ٌن يف هذه األمة
، وإىل ىإف كثًناً مج   وقاوا على امسكات األجناـ ومل  جظػمسوا إىل امسكػات القلػوب

 ... امسكات النمسائمس يف متادعة ابيب هللا 
 وهذا هو ادلقياس الذي    د علي   د  الياحلوف.

 : جنبوف ينان   إىل النجَّة الَّذ ن عين: ضلن نتشب  كما  تشب  إخوانجا 
وضلػػن واحلمػػد  كلجػػا يهػػل ُسػػجَّة، لكجػػا ن  ػػد علػػي   يهنػػ   تشػػب وف ابلظػػاهمس ىقػػ  

اعة، وضلاوؿ مبا  ا ء هللا عليجا من ينوار ادليػطاى يف نقتاػ  يثػمسه وضلن ضلاوؿ قدر االستط
صػػلوات هللا وسػػبلم  عليػػ  يف امسكا ػػ  القلبيػػة، ويف خطمسا ػػ  الجانػػية، ويف ىكمسا ػػ  العقليػػة، 
ويف  وج ا ػػ  المسواانيػػة، وضلػػن نتشػػب  دػػ  كمػػاؿ التشػػب  يف امسكا ػػ  اجلنػػمانية صػػلوات هللا 

 وسبلم  علي . 
ىػػإف امسكػػات اليػػبلة وااػػدة لكػػن  مجػػا  قػػـو  مسكػػات اليػػبلة؛اإلننػػاف  ىػػإذا كػػاف

 !الشأف يف امسكات القلوب يثجاء اليبلة
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هذا الذي د   ااوت الػدرجات، وهػذا الػذي ىيػ  اخػتبلؼ العطػاءات، ىإنجػا مجيعػاً 
يف صٍف وااػٍد، وركوعجػا وااػد وسػرودا وااػد، ولكػن الاػمسؽ ديججػا علػى انػب اضػور 

جػػلَّ. ومػػن هجػػا كػػاف اهتمػػاـ اليػػاحلٌن مبتادعػػة سػػيد األولػػٌن قلبجػػا دػػٌن  ػػدي الوااػػد عػػ َّ و 
 واآلخمس ن  اهمساً وابطجاً:

 ِٚ ِِ ااا ْٕ َٞ ُِ ٍَ هللاِ ُؽجَاااب  ٍُاااٞ َْٛؼاااُذ َه  أَ

 

 ًِ اَوِح اُوُاْل ْٚ َوَف ث٢ِ َهث٢ِّ َػ٠َِ َؽ ّْ َ  كَأ

 !يف الباطن ويقتدي دمسسوؿ هللا ويقتا  أبثمسه ..  !يطي  رسوؿ هللا يف الظاهمس 

ألف هللا عجػدما قػاؿ:  ف هذا هو االقتداء احلقيقػ  دمسسػوؿ هللا من يجل يف  كو  
﴿﴿           ﴾﴾!!)مل  قل: )يف و ، 

 ﴿ ﴿                                 ( ﴾( ﴾2828)األحزاب:)األحزاب:  

ورسوؿ هللا  عين: اجلن  والػمسوح واحلقيقػة، والاػؤاد والقلػب، وكػل الكمػاالت الػق 
 .  سيد النادات   مست يف

 ! كوف متادعة يف الظاهمس ىق   :ولو قاؿ: )لقد كاف لك  يف و(
))لكن      )):: :كوف ادلتادعة يف الظاهمس ويف الباطن  ... 

 وهذا األممس الذي غلعلجا ضلتاج إىل الياحلٌن يف هذا األممس العظي . 
كػػػن ير ػػػد يف يصػػػل إىل يا ياتدػػػ  رسػػػوؿ هللا يف اليػػػبلة هػػػاـ التمػػػاـ يف الظػػػاهمس، ل

 ل علي  اإلنناف ادلؤمن يف اليبلة!العطاء الذي ػلي
   كيف يصل ؟

 !الدد يف ي شب  دمسسوؿ هللا يف امسكايت القلبية، ويف  وج ايت المسواانية،
وهػػذه األشػػياء ال   تػػدي اإلننػػاف إلي ػػا مػػن اجل ػػات التشػػمس عية، وإظلػػا مػػن ادلعػػا  

لمػػو إلي ػػا العػػارىوف، و شػػًن إلي ػػا الواصػػلوف ألهنػػا الجورانيػػة والتلميتػػات احلقيقيػػة الػػق  
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موجودة يف ثجااي كبلـ هللا ويف وس  يااد   رسوؿ هللا، وال  لػوح ج ػمسة إال للقلػوب الػق 
 .  صات  

 :إذاً اي إخوا 
ضلػػن مطػػالبوف يف هػػذه األايـ ادلباركػػة يف ضلػػاوؿ يف نجظػػمس إىل ادلػػمس.ة العظمػػى سػػيدا  

نجظػػػػمس إىل ينانػػػػجا ىي ػػػػا، ونجظػػػػمس إىل ياوالجػػػػا ىي ػػػػا، ونجظػػػػمس إىل وضلػػػػاوؿ يف  رسػػػػوؿ هللا 
 :امسكا جا وسكجا جا ىي ا

ىػػإذا اسػػتطاع اإلننػػاف يف  غػػًنِّ يف هػػذا العػػاـ ُخُلقػػاً وااػػداً مػػن يخبلقػػ  و نػػتبدل  
، ِبُُلٍق نبيل من يخبلؽ رسوؿ هللا ىقد ىاز ىوزًا عظيماً، وكاف ل  مقاماً عظيمػاً عجػد هللا 

يف ؽلشػ  علػى هػذا ادلجػواؿ ىإنػ  إف شػاء هللا سييػًن مػن ُكمَّػِل المسجػاؿ، ألف  وإذا اسػتطاع
 هذا هو طمس ق المسجاؿ.

لجا سماؿ الج ِّ ادل تار ننأؿ هللا  لجا هبذه األنوار ... يف غلمِّ  ... ويف  كمِّ
لودجػا دِجُػوِر قلػب الجػ  ادل تػار ويف َ ِيَل نُوَر ق ... ويف  اتو لجا كجوز هذه األسمسار

 !هنكوا د  يف النمسِّ واجل مس، ويف العبلنية واإل  ار الَّذ نويف غلعلجا من  ..
نػػػػوراً  ػػػػاهمساً يف  اػػػػ   كػػػػوف  ... ويف ادلجػػػاـ ويف اليػػػػتو، ويف الػػػػدنيا واآلخػػػػمسة

ا، وكجػػ اً مػػن العطػػاء اضػػمسة ردِّجػػ  جػقلودجػػا، ومجػػاالً ُمَ يِّمػػاً ألروااجػػا، وِسػػمسِّا واضػػتاً ديججػػا ديَّػػ
 وصلى هللا على سيدا و وعلى .ل  وصتب  وسل . ماتوااً لجا .

************* 



 

 

 
 
 
 
 
 

  اُلَٖ اُضب٢ٗاُلَٖ اُضب٢ٗ

ٖ ٬حِ  َُ اُ ْٚ  كَ

  ٢ِّ ــــــػ٠ِ اُ٘ج
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  ؽو٤وخ ا٬ُٖح ػ٤ِٚؽو٤وخ ا٬ُٖح ػ٤ِٚ

  ثوًخ ا٧ػٔبٍ ٝا٧هٞاٍثوًخ ا٧ػٔبٍ ٝا٧هٞاٍ

  ٍوُّ عٔبٍ ٕٞهح اُجوبخٍوُّ عٔبٍ ٕٞهح اُجوبخ
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  اُلَٖ اُضب٠ٗاُلَٖ اُضب٠ٗ

ٖ ٬ِح ػ٠ِ اُ٘ ج٢ِّ  َُ اُ ْٚ ٖ ٬ِح ػ٠ِ اُ٘ ج٢ِّ كَ َُ اُ ْٚ كَ
ٔٙٔٙ  

 

 
اااال  ٔ َؾ ُٓ َِّ ػِاااا٠   ٣ااااب هّةِ ٕاااا

 

 أؽٔااال ؽج٤جااا٢ ٙااا٤ب اُؼ٤ااإٞ

قػػاؿ الشػػيخ معلًقػػا علػػى هػػذا البيػػت الػػذي ينشػػده ادلجشػػد مػػن قيػػيدة لئلمػػاـ ي   
 الع ائ  هنع هللا يضر: 

يف  ضلػػن ياػػوج مػػا نكػػوف اي إخػػوا  إىل اليػػبلة علػػى سػػيدا ومػػوالا رسػػوؿ هللا 
الػػػػذي ضلػػػػن ىيػػػػ ، ىقػػػػد كثػػػػمست ادلشػػػػكبلت، وزادت ادلعضػػػػبلت، وانتشػػػػمست  هػػػػذا الػػػػ من

، اآلىػػات، وكنػػػت الظلمػػػات، وال سلػػمسج لجػػػا مج ػػػا إال دجػػور هللا وابيػػػب هللا وميػػػطااه 
إىل  ػػـو  مػػن الظلمػػات إىل الجػػور. ى ػػو  -كمػػا يخػػمسج العػػمسب وشػػًن العػػمسب   -لي مسججػػا 

 .  القيامة الذي ؼلمسج الجاس من كل الظلمات إىل نور هللا
ومػػػ  اخػػػتبلؼ الظلمػػػات  كػػػوف اخػػػتبلؼ التوج ػػػات الجورانيػػػة امد ػػػة ادلوج ػػػة 

  للقضاء على هذه الظلمات، وهذا سمس قوؿ هللا 

﴿﴿                                             

                       ﴾﴾((828828التوب:التوب::)ة:)ة    

اػػػمس   علػػػى إخمساججػػػا مػػػن كػػػل مشػػػكلة، واػػػمس   علػػػى صلا جػػػا مػػػن كػػػل  ى ػػػو 

                                      

ّ ثَٔااغل ا٧ٗااٞاه اُولٍاا٤خ 11ٕٔ/1/ٕٛااـ أُٞاكاان  ٗٔٗٔهث٤ااغ ا٧ٍٝ  ً٘ٔبٗااذ ٛاانٙ أُؾبٙااوح َٓاابخ اُقٔاا٤ٌ  ٙٔ

 .ثبُٜٔ٘ل٤ٍٖ ثبُوبٛوح، ك٢ مًوٟ ا٫ؽزلبٍ ث٬٤ٔك هٍٍٞ هللا 
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معضلة، وامس   على  ا تجػا عجػد كػل كارثػة مذهلػة، لكػن عليجػا يف نقػدِّـ الطلػب  ينجػا 
شلػا نتعػمسض لػ  يف هػذه احليػاة، وشلػا طلػاؼ مجػ   نمس د يف ؼلمسججا سيِّدا ومػوالا رسػوؿ هللا 

 نقدم  ل  .. ما هو؟ ـو لقاء هللا، والطلب الذي 
اال  ٔ َؾ ُٓ َِّ ػِاا٠   ٣ااب هّةِ ٕاا

 
 أؽٔل ؽج٤ج٢ ٤ٙب اُؼ٤إٞ

 :وهذا الطلب اي إخوا  ال  مسد 
دػػل إف االسػػتمارة ادلعتمػػدة يف ادلػػؤل األعلػػى، والجمػػوذج الػػذي  عػػمسض اإلننػػاف ىيػػ  

رجػػبلً  االػػ  علػػى هللا، والػػذي  جػػ ؿ مػػن النػػرل الجبػػوي اإلذلػػ ، .. مػػا هػػو؟ دلػػا وجػػد 
 مباشػمسة، ادأ عليػ  سػيدا ومػوالا رسػوؿ  لب وهبػذا الطلػب  ػدعو هللا  كتب الط
لينػت هكػذا، ىجظػمس )الػدعاء( ىطمس قة كتادة هذا الطلب  معلما ما  عىن ين  يخطأ وقاؿ ل 

 منتأنًاا الكبلـ: إلي  المسجل طو بلً ىقاؿ 

ئما ٍأُزْ هللا ؽبعخ كبثلؤٝا ثب٬ُٖح ػ٢ِ، كإ هللا أًوّ ٖٓ إٔ ئما ٍأُزْ هللا ؽبعخ كبثلؤٝا ثب٬ُٖح ػ٢ِ، كإ هللا أًوّ ٖٓ إٔ   }}

..{{  بعز٤ٖ، ك٤و٢ٚ ئؽلاٛٔب ٣ٝوك ا٧فوٟبعز٤ٖ، ك٤و٢ٚ ئؽلاٛٔب ٣ٝوك ا٧فو٣َٟأٍ ؽ٣َأٍ ؽ
ٔ2ٔ2
  

 إذف الجموذج امدي لعمسض احلاؿ على هللا؛ 
 والذي  مس د عمسض اال  على هللا و نتريب ل  هللا ماذا  اعل؟

إف كانػػػت ااجػػػة مػػػن  -، ن  ػػػذكمس ااجتػػػ   بػػػدي ابليػػػبلة علػػػى رسػػػوؿ هللا  -
 .ااجات الدنيا، يو ااجة من ااجات اآلخمسة 

                                      

  }إٔ هعا٬ً كفاَ أَُاغل، كٖا٠ِ كوابٍ  هة اؿلاو ُا٢ ٝاهؽٔ٘ا٢، ج٤ل هٟٝ اُزوٓن١ ٝأثٞ كاٝك ػٖ كٚبُخ ثٖ ػ 2ٔ

َِّ ػِا٠ اُ٘جا٢ كوبٍ اُ٘ج٢  ، صاْ ٍاَ ؽبعزاي. صاْ   )ػغِذ أ٣ٜب ا٢ُِٖٔ، ئما كفِذ كوؼلد ك٢ ا٬ُٖح كبؽٔال هللا، ٕٝا

َْ رغات، أٝ   )أ٣ٜاب أُ، صْ ٍأٍ ؽبعزٚ، كوبٍ ُٚ اُ٘ج٢ عبخ هعَ آفو، كِٖ ٠، كؾٔل هللا ِٕٝ ٠ ػ٠ِ اُ٘ج٢  ٍَا ٖا٢ِ، 

اكع رغت {، ٝك٠ ًْق اُقلبخ  هبٍ ك٢ أُوبٕل ٝك٢ ا٩ؽ٤بخ ٓوكٞػب ٓٔب ُْ أهق ػ٤ِٚ ٝئٗٔب ٛٞ ػاٖ أثا٢ اُالهكاخ ٓاٖ 

هُٞٚ  ئما ٍأُزْ هللا ؽبعخ كبثلؤٝا ثبُٖا٬ح ػِا٢، كاإ هللا أًاوّ ٓاٖ إٔ ٣َاأٍ ؽابعز٤ٖ، ك٤وٚا٢ ئؽالاٛٔب ٣ٝاوك ا٧فاوٟ، 

صاْ اكع ثٔاب ّائذ صاْ  ك٢ ؽٖا٘ٚ ثِلا  ئما ٍاأُذ هللا ؽبعاخ كبثالأ ثبُٖا٬ح ػِا٠ اُ٘جا٢  اٗز٠ٜ، ٝهٝاٙ ػ٘ٚ اثٖ اُغيه١

 افزْ ثب٬ُٖح ػ٤ِٚ كإ هللا ثٌوٓٚ ٣وجَ ا٬ُٖر٤ٖ ٝٛٞ أًوّ ٖٓ إٔ ٣لع ٓب ث٤ٜ٘ٔب.
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 .هللا  ن  يلِّ  على رسوؿ  -

 .ويف اخلتاـ  توج  إىل هللا   -

 َػْقَبُل اليبلة الق يف البدا ة واليبلة الػق يف الج ا ػة، ألنػ  .ىل علػى  وهللا  -
نان  يال  َػمُسدَّ صبلًة على ابيب  وميطااه م ما كاف ااؿ قائل ػا، إال إذا كػاف 
  قوذلػػػػا علػػػػى هيقػػػػة النػػػػ مس ة واالسػػػػت  اء، وهػػػػذا والعيػػػػاذ اب  تعػػػػمسض ألشػػػػد
الببلء، لكن إذا كاف  قوذلا عبػادة لػ ، و وجُّ ػاً إىل اضػمسة هللا، ىػإف هللا  َػْقبَػُلَ ػا 

 دبل شي:
الٍ   ٔ َؾ ُٓ ٖ ٬حَ َػ٠َِ اُ٘ ج٢ِِّ  ّْ اُ  أَِك

 
ٌْ ثِـ٤َْااااِو رَااااَوكُّكِ  ااااب َؽاااازْ َٜ  كَوَجُُُٞ

َٛااب  َهّكِ َٝ  ٍِ َٖ اُوَجُااٞ بَُُ٘ااب ثَاا٤ْ َٔ  أَْػ
 

ا  ٔ َؾ ُٓ  لِ ئ٫  ا٬ُٖحَ َػَِا٠ اُ٘ جِا٢ِّ 
 :ألف يي عمل .خمس الدد ىي  م  قوؿ اللناف من اضور القلب، ولذا  قوؿ  

ٍِْت ٫ٍٙ } }  ْٖ هَ ِٓ ٍِْت ٫ٍٙ ٫ ٣وجَ هللا كػبًخ  ْٖ هَ ِٓ {{  ٫ ٣وجَ هللا كػبًخ 
ٔ0ٔ0
  

و)الٍه(  عػػين: مشػػغوؿ، والػػذي  ػػدعو هللا سػػواء يف اليػػبلة يو خػػارج اليػػبلة وهػػو 
هػػذا الػػدعاء، مشػغوؿ يف ادليػػاأ، يو يف البيػػت، يو مػػ  األوالد يو شػػًنه، ال  قبػػل هللا مجػػ  

إالَّ إذا كاف عن اضػور قلػب، وال  قبػل  ػبلوة القػمس.ف إال  وال  قبل هللا الذكمس حلضمس   
 إذا كانت عن ط ارة  اهمسة وابطجة للتجاف ادلجاف. 

مقبولػػػة علػػػى كػػػل اػػػاؿ، ى ػػػ  اليػػػبلة الػػػق مل  لكػػػن اليػػػبلة علػػػى رسػػػوؿ هللا 
 ا  ال  جاػػ  دغػػًن وضػػوء، ىبلدػػد  شػػرتط ذلػػا هللا ط ػػارة يف دػػدا ت ا، واليػػبلة الػػق نيػػلي

 لئلننػػاف يف  توضػػأ قبل ػػا و تط ػػمس قبل ػػا  عػػ َّ وجػػلَّ، لكػػن اليػػبلة علػػى رسػػوؿ هللا 
 قاؿ يف شأهنا: جائ ة على يي ااؿ، وَ ِيوُّ على يي وض ، ألف هللا 

                                      

 هٝاٙ اُزوٓن١ ك٢ َٓ٘لٙ ٝاُؾبًْ ك٢ أَُزلهى ػٖ أث٢ ٛو٣وح  0ٔ
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﴿﴿                                          ﴾ ﴾((6666)األحزاب:)األحزاب:  

. ىأي عمل ػلتاج اإلنناف يف  قبل  مجػ  هللا وسلُِّموا مبا وراء ذلي من عل  هللا 
 .الدد يف  بديه ابليبلة على رسوؿ هللا، وؼلتم  ابليبلة على رسوؿ هللا 

 ِٚ ٖ ٬ِح َػ٤َِْ ِٚ َؽِو٤وَخُ اُ ٖ ٬ِح َػ٤َِْ   َؽِو٤وَخُ اُ

يػ ؟ يف نبػدي ابليػبلة عليػ  وطلػت  ابليػبلة عل ودلاذا طلب مجا سػيدا رسػوؿ هللا 
لجنتتضػػػمس كيػػػف كػػػاف  تضػػػمسع و مسىػػػ  العمػػػل ؟ وضلػػػن نيػػػل  عليػػػ  يف ددا ػػػة كػػػل عمػػػل 

 . عمل هذا العمل و مسىع  إىل اضمسة هللا  لجنتتضمس كيف كاف 
 ىالذي  دخل ادلنرد و دعو ددعاء رسوؿ هللا و قوؿ:

{{  اُِْٜ اكزؼ ُ٘ب أثٞاة هؽٔزياُِْٜ اكزؼ ُ٘ب أثٞاة هؽٔزي} } 
ٔ1ٔ1
،،  

، ودعدها  يل  على الج ِّ  ، وعجػدما  ػدخل  قػوؿ: دنػ  هللا قبل ا  يل  على الج ِّ
، { الل ػػػ  اىػػػتو لجػػػا يدػػػواب ر تػػػي}  واليػػػبلة والنػػػبلـ علػػػى رسػػػوؿ هللا ودعػػػدها  قػػػوؿ:

 ودعدها وصلى هللا على سيدا و وعلى .ل  وصتب  وسل .
مس وهكذا يف كل يممس،  بدي اإلننػاف ىيػ  ابليػبلة علػى رسػوؿ هللا، و ج ػ  هػذا األمػ

 ابليبلة على رسوؿ هللا!
  اجملػػػالآ ايجمػػػا نبػػػدي اجملػػػالآ ابليػػػبلة والتنػػػلي  عليػػػ  لجنتتضػػػمس يددػػػ  يف اػػػ

اجللػػػوس، وكيايػػػة نطقػػػ  يثجػػػاء احلػػػد  ، ويددػػػ  يف معاملػػػة اجللػػػيآ، وننتتضػػػمس قنػػػمات 
وج ػػػ  عجػػػدما  توجػػػ  ابدلؤاننػػػة للرلػػػيآ، وهػػػذه األشػػػياء كل ػػػا ننتتضػػػمسها يف اجمللػػػآ، 

 :اؿ ق ،ودعدما  جت   اجمللآ نيلى على رسوؿ هللا 

                                      

 ١ ك٢ ٍ٘٘ٚ ٝاُلها٢ٓ ػٖ كبٛٔخ.هٝاٙ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ ٝأؽٔل ك٢ َٓ٘لٙ ٝاُزوٓن 1ٔ
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ٓب عٌِ هّٞ ك٢ ٓغٌِ صْ هبٓٞا ثـ٤و مًو هللا أٝ ا٬ُٖح ػ٢ِ  ٓب عٌِ هّٞ ك٢ ٓغٌِ صْ هبٓٞا ثـ٤و مًو هللا أٝ ا٬ُٖح ػ٢ِ  } } 

{{  ئ٫ ٝهبٓٞا ػ٠ِ أٗزٖ ٖٓ ع٤لخ ؽٔبهئ٫ ٝهبٓٞا ػ٠ِ أٗزٖ ٖٓ ع٤لخ ؽٔبه
ٕٕٓٓ
..  

 دلاذا؟
، والػػػق كػػػاف  يػػػجع ا و ايػػػل ا ...  ألهنػػػ  مل  عمسىػػػوا اآلداب ادلطلودػػػة يف اجملػػػالآ

 .رسوؿ هللا 
 ة كل عمل:يف ددا  وضلن عجدما نيل  على رسوؿ هللا 

ي يف نقػػوؿ: )دنػػ  هللا(، ودعػػدها نقػػوؿ: )واليػػبلة والنػػبلـ عليػػي اي ال  عػػين ذلػػ
 :رسوؿ هللا( ىق ، وإظلا ننتتضمس  

 كيف كاف ؽلش ؟ -

 ؟وكيف كاف  جظمس إىل األرض  -

 وؽليًجا ومشااًل؟ ؟يو  جظمس إىل النماء،    -

 كما  قوؿ الواصاوف:  -ىجرد يف وصا  

{{  ًبٕ ًَ ٗظوٙ ا٬ُٔؽظخًبٕ ًَ ٗظوٙ ا٬ُٔؽظخ} } 
ٕٕٔٔ
  

 !ه يي  مساقب من اول  و تاقد
 !وكاف  طيل اليمت ليتاكمس يف سللوقات هللا 

وكاف متواصل األا اف ألف الػدنيا لػيآ ىي ػا شػ ء  طػمسؼ عيجػ  ىياػمسح دػ  عػن هللا 
.ًوكاف  د  الجظمس إىل األرض وال  جظمس إىل النماء إال دلاما ، 

                                      

 أؽٔل ٝأثٞ كاٝك ٝاَُ٘بئ٢ ٝاُؾبًْ ك٢ أَُزلهى ػٖ أث٢ ٛو٣وح  ٕٓ

ٕٔ  ِٖ ُْؾَ هٟٝ اُؾبًْ ٝاُطجوا٢ٗ ٝاُج٤ٜو٢ ٝأُْبئَ أُؾٔل٣خ ُِزوٓن١ َػا ِِا٢ٍّ ا ِٖ َػ ِٖ ْثا ا َٛبَُاخَ ػاٖ ََ َٖ أَثِا٢  ْ٘اَل ْثا ِٛ َٕ ًَاب َٝ  ،

 ِ ٍِ َّللا  ٍُٞ ٤َِِْخ َه ْٖ ِؽ بكًب، َػ  ٕ َٝ .} ُ٬َؽَظخ ُٔ ُْ ِٙ ا َُّ ََٗظِو  ٝك٤ٚ  } ُع

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1281
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=33276
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  ثوًخ ا٧ػٔبٍ ٝا٧هٞاٍثوًخ ا٧ػٔبٍ ٝا٧هٞاٍ

دما  جػػػػاـ وعجػػػػ! .. وعجػػػػدما ؽلشػػػػ  اإلننػػػػاف! .. وهكػػػػذا عجػػػػدما غللػػػػآ اإلننػػػػاف
اػػ  يف ادلػػوت علمجػػا عجػػد ادلػػوت عجػػدما نضػػ  ادليػػت يف القػػرب نقػػوؿ: )دنػػ  ! .. اإلننػػاف

ػػل  نبػػدي دػػػ هللا وعلػػى ملػػة رسػػوؿ هللا  (، لجرعلػػ   جػػاـ كمػػا علَّمجػػا رسػػوؿ هللا، وعجػػدما نغنِّ
 !()دن  هللا وعلى ملة رسوؿ هللا 

 بػػػػدي دػػػػػ )دنػػػػ  هللا  ادلعلػػػػ  عجػػػػدما  بػػػػدي الػػػػدرس الدػػػػد يف -اي إخػػػػوا   -وهكػػػػذا 
 واليبلة والنبلـ على رسوؿ هللا(، لينتتضمس الكياية الػق كػاف  ػدرس هبػا رسػوؿ هللا 

 ، واذليقة الق كاف  علِّ  هبا يصتاد .
والطبيػػب عجػػػدما غلػػمسي عمليػػػة  بػػػدي دػػػ: )دنػػػ  هللا واليػػػبلة والنػػبلـ علػػػى رسػػػوؿ 

واليػػبلة والنػػبلـ علػػى رسػػوؿ  هللا(، وكػػذلي الػػذي  جظػػمس يف اليػػتياة  بػػدي دػػػ: )دنػػ  هللا
هللا(، والنائق الذي  قود النيارة كذلي  بدي دػ: )دن  هللا واليبلة والنػبلـ علػى رسػوؿ 
هللا(. اػػ  الػػذي  لػػبآ احلػػذاء  جبغػػ  يف  قػػوؿ قبػػل يف  ضػػ  رجلػػ  يف احلػػذاء: )دنػػ  هللا 
واليػػػػػبلة والنػػػػػبلـ علػػػػػػى رسػػػػػوؿ هللا(، دلػػػػػػاذا؟ لينتتضػػػػػمس، واػػػػػ  لػػػػػػبآ احلػػػػػذاء ىيػػػػػػ  

 لػػبآ احلػػذاء علػػى االتػػ ، ويف ذات  ػػـو يراد يف  ستتضػػار!! طبعػػاً، كػػاف رسػػوؿ هللا ا
 :ىًنوأ يدو يمامة و قوؿ  لبن  

ثقل٤ٚ ٣ِجَٜٔب كِجٌ ئؽلاٛٔب صْ عبخ ؿواة ثقل٤ٚ ٣ِجَٜٔب كِجٌ ئؽلاٛٔب صْ عبخ ؿواة   كػب هٍٍٞ هللا كػب هٍٍٞ هللا } } 

ْٖ كوبٍ اُ٘ج٢ كوبٍ اُ٘ج٢   ،،كبؽزَٔ ا٧فوٟ كو٠ٓ ثٜب كقوعذ ٜٓ٘ب ؽ٤خكبؽزَٔ ا٧فوٟ كو٠ٓ ثٜب كقوعذ ٜٓ٘ب ؽ٤خ َٓ    ْٖ َٓ   

ِّ ا٧ِفِو  ُٖ ثبهلل ٝا٤ُٞ ِٓ َٕ ٣ُْإ ِّ ا٧ِفِو ًب ُٖ ثبهلل ٝا٤ُٞ ِٓ َٕ ٣ُْإ ِٚ ًب ٌْ ُفل ٤ْ جَ ِْ ِٚ ك٬َ ٣َ ٌْ ُفل ٤ْ جَ ِْ َؽز٠ّ َؽز٠ّ   ––ؽناخٙؽناخٙ  ––ك٬َ ٣َ

ُٜٔب  ْٚ ِل ْ٘ ُٜٔب ٣َ ْٚ ِل ْ٘ َ٣}}
ٕٕٕٕ
    

                                      

 .ٌج٤و ػٖ أث٢ أٓبٓخ اُطجوا٢ٗ ك٢ اُ ٕٕ
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وعلَّػػػ  يصػػػتاد  اذليقػػػة الػػػق نلػػػبآ هبػػػا احلػػػذاء، ىاإلننػػػاف عجػػػدما  علَّمجا وهكػػػذا
 . لبن   تذكمس ىيجاض   سياً دمسسوؿ هللا 

يف كػػل امسكا جػػا  ضلػػن زلتػػاجوف إىل يف نتأسػػى دنػػيدا رسػػوؿ هللا  إذف اي إخػػوا 
 يػػًن يمػػوراً  عبد ػػة،   اػػ  األمػػور العاد ػػة لػػو  سػػيجا ىي ػػا دمسسػػوؿ هللا وسػػكجا جا، ألنػػ  

ى ػػ  يمػػور عاد ػػة لكػػن األسػػوة ىي ػػا دمسسػػوؿ هللا  عل ػػا عبػػادة  ُػَقػػمسُِّب اإلننػػاف إىل اضػػمسة 
هللا.  عػػػين مػػػثبل: كلجػػػا نجظػػػمس يف ادلػػػمس.ة مػػػمسارًا و كػػػمساراً، وؽلكػػػن الجنػػػاء يكثػػػمس، لكػػػن لػػػو يف 

 وقاؿ ما قاؿ رسوؿ هللا: اإلنناف  جظمس يف ادلمس.ة 

ثَْ هللا ٝا٬ُٖح ٝا٬َُّ ػ٠ِ هٍٍٞ هللاثَْ هللا ٝا٬ُٖح ٝا٬َُّ ػ٠ِ هٍٍٞ هللا} } 
ٕٖٕٖ

َْ٘ذ ، ،   َ ْ  ًٔب َؽ ُٜ َْ٘ذ اُِ  َ ْ  ًٔب َؽ ُٜ اُِ

ْٖ ُفُِِو٢ َِّ ِِْو٢ كََؾ ْٖ ُفُِِو٢َف َِّ ِِْو٢ كََؾ {{  َف
ٕٕٗٗ
..  

يصػبو الجظػػمس يف ادلػػمس.ة عبػادة، وهػػذا دعػػاء، و.خػػمس الػدعاء  قػػوؿ: وصػػلى هللا علػػى 
 سيدا و وعلى .ل  وصتب  وسل . 

 ، دلاذا؟ادلمس.ة و قول   نتريب ل  هللا  هذا الدعاء لو نظمس اإلنناف مجا يف
 ، ألنػػ  لػػو نظػػمس للمػػمس.ة دغػػًن هػػذا الػػدعاء شلكػػن  يػػاب ابلغػػمسور، وعجػػدما  غػػمسُّ  ضػػمسُّ
ىقػػػد  جظػػػمس إىل شػػػكل  و جظػػػمس إىل  قػػػاطي  وج ػػػ ، يو ادلػػػمسية  جظػػػمس إىل مبلزل ػػػا و جظػػػمس إىل 

رهتػا، يو  مسجػ  إىل ماا ج ا، يو إىل شعمسها، ن  ظن يهنػا علػى شػ ء، ويف هػذا  مسجػ  إىل م ا
 ... شطارهتا يو شًنه

 :لكن عجدما  ذكمس الدعاء 
  عػمسؼ يف هػذه اخلِْلَقػة وهػذه اليػجعة الاضػل ىي ػا ، والشػكمس ىي ػا ، ىإنػػ  

 َخَلَقَجا كما  مس د، ال كما ضلن نمس د، ومل ؼلًنِّ وااداً ىيجا يف مبلزل  و قاطي  وج  .

                                      

 هجَ اُلػبخ. ٫ٍزؾجبة اُز٤َٔخ ػ٘ل اُْوٝع ك٠ أٟ أٓو ًٝنا ا٬ُٖح ػ٠ِ اُ٘ج٠  ٖٕ

 هٝاٙ أؽٔل ك٢ َٓ٘لٙ ٝثٖ ؽجبٕ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ ٝأثٞ ٣ؼ٢ِ ك٢ َٓ٘لٙ ػٖ ثٖ َٓؼٞك  ٕٗ
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إىل مػػن  مسجػػ  الاضػػل يف دجػػاء هػػذا البيػػت؟  ىعجػػدما  بػػين ادلػػمسء ديتػػاً لػػيآ لػػ  مثيػػل،
ليػااب ادلػػاؿ يو البجَّػػاء؟ الاضػػل الشػػي للبجَّػػاء الػػذي دجػػاه، ألف م ار ػػ  هػػ  الػػق صػػجعت 

. ىػػإذا كػػاف هػػذا البجػػاء، ولػػيآ للػػذي دىػػ  التكلاػػة وادلػػاؿ. كػػذلي الاضػػل  مسجػػ   
 اإلنناف مجيل اليورة ىليتذكمس قوؿ هللا: 

 ﴿ ﴿                                  ( ﴾( ﴾66)آل عمران:)آل عمران:  

 هو الذي صوَّره!! 
 :  وإذا كاف مجيل العيجٌن  تذكمس قوؿ هللا 

 ﴿ ﴿                   ( ﴾( ﴾88)البلد:)البلد:  

 وإذا كاف مجيل الا  واللناف  تذكمس قول  سبتان : 

﴿﴿               ( ﴾( ﴾33)البلد)البلد  

إىل شػػػ ء  عربػػػ  يف صػػػور    تػػػذكمس اخلػػػالق ىيشػػػكمسه علػػػى مػػػا  وهكػػػذا كلمػػػا  جظػػػمس
 ..  اضل د  علي ، وعلى ما مجَّل  د  من كماؿ اذليقة ومن مجاؿ اليورة

، شاكمًسا ل  سػبتان  علػى مػا ابػاه دػ  مػن ىيكوف اسباً هذه اليورة اجلميلة  
ة الػػق خلق ػػا مجػػاؿ الطلعػػة ومػػن مجػػاؿ احلليػػة، ىينػػرد دػػٌن  ػػدي هللا هبػػذه اليػػورة الب يَّػػ

 !من داء الُعْرِب وممسض الغمسور ، ىيتاظ  هللا وكمَّل ا هللا 
 .. ومعظ  مشاكل الجاس يف هذه احلياة سبب ا الغمسور

 وم   ياب ادلمسء ابلغمسور؟
عجدما  عتقد يف هذه األشياء ِمْلُكػُ  وهػو الػذي صػوَّرها، وهػو الػذي صػجع ا، وهػو 

ف احلػدود يف نػي  نػم  كثػًناً مػن الجنػاء  ترػاوز يالذي خلق ا، وهو الذي انَّج ا، اػ  
 ذلي!! ىتقوؿ إاداهن لؤلخمسأ مشًنة إىل ادج ا اجلميل، يو ادجت ا اجلميلة: 
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 جاءوا هبا؟!!  الَّذ ن)ينت   عمسىوا  يبوا واادة مثل هذه( وهل ه  
 ، ومن الذي يعطى؟َمْن الذي جاء هبا؟ هللا 

 ،!هللا 
 !هو الذي  عط   وهللا 
 :الذي ػلاظ، وهذه م مة اثنيةوهو 

 !!!هو يعطى صتيو لكن لو مل ػلاظ  يًن مشكلة كبًنة
ىقػػد يعطػػا  العيجػػٌن لكػػن إذا مل  توكػػل ِل  اػػظ العيجػػٌن ىػػإف الضػػمسر سػػيلتقين ال 
، ويا ير ػػػد احلاػػػيظ ػلاػػػظ ِل مجػػػاؿ العيجػػػٌن، وػلاػػػظ ِل نػػػور العيجػػػٌن، وػلاػػػظ ِل هبػػػاء  ماػػػمسَّ

وكذا يف اليورة، وكذا يف العقل، وكػذا يف كػل شػ ء يعطػا  هللا  العيجٌن، وكذا يف األذنٌن،
. 

 جنػػػػب  - جظػػػػمس يف ادلػػػمس.ة  كمػػػػا كػػػاف   -إذف ادلػػػؤمن عجػػػدما  جظػػػػمس يف اليػػػورة 
 الاضل واجلماؿ والجعمة والكماؿ كل ا دلن؟ 

  و اتش دعد ذلي احلناب على ماذا اي رب؟ ، 
 ى اليورة؟ ال! مسأ علاي  ُ 

 رها!ألن  هو الذي صوَّ 
 ألن  هو الذي صبغ:  على اللوف؟ ال! ..

﴿﴿                                              ﴾﴾((898898)البقرة:)البقرة:  

هذا اللوف واليبغة دضاعت ، وه  من يوؿ الوالدة ا  ادلػوت، وهػ  فػاىظ علػى 
ت الجِّ  َنػػُب حلظػػة ننػػمسع إىل طبيػػب األمػػمساض ناػػآ الجَِّنػػِب الػػق  ظ ػػمس هبػػا لػػو ، ىلػػو  غػػًنَّ

 اجللد ة، ورمبا ال  نتطي  يف  يج  شيقاً.
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ى و الذي يعطى مجاؿ اليورة، وهو الػذي يعطػى  جاسػق اللػوف، اػ  ؽلكػن نػمسأ 
 إننااً يسود لكن شكل  مجيل!! دلاذا؟

 ألف  جاسق العل ِّ الكبًن يعطى ل  شكبًل مجيبًل!! 
   ليآ مجيبًل، دلاذا؟ وإننااً يدي  شد د البياض، وشكل
. صػػتيو ادلعمػػل يف دطػػن األـ، لكػػن ي ػػن  لػػي يمػػور ؼلػػت  هبػػا العلػػ ُّ الكبػػًن 

األـ الػػػق  نػػػتطي  يف  ػػػتتك  يف خطػػػوات ذلػػػي ادلعمػػػل؟ كػػػ  نقػػػوؿ ذلػػػا:  قػػػدري  يػػػ  
 .واادة مثل هذه، من الذي ػلدِّد و تتك  يف ادلعمل؟ هللا 

 :-لي  اذلجدسة الوراثية م  التقدـ الذي وصلت إ -والعل  احلد   
 !لن  قدر على  غيًن يف َخْلٍق إال أبممس هللا، ودتقد مس هللا، ودتددًن هللا 

وكل ش ء  تدخلوف ىي   اندوه!! ىػبل  وجػد شػ ء  تػدخل ىيػ  اإلننػاف ليعػارض 
 !د  يو  غًنِّ د  خلق هللا يو قدرة هللا إال ويىند

 ة، يو  غًنِّ اليورة  اندها!!اذليقىإذا يراد يف  غًنِّ البشمسة، يو  غًنِّ 
وهكذا ييُّ ش ء  تدخل ىي  اإلنناف ليغػًنِّ طبيعػة هللا و يػو مس هللا و ػددًن هللا ىإنػ  

أباملػػ  اإلذليػػة، ويقػػداره المسابنيػػة، ومعادلػػ  الجورانيػػة، وقدرا ػػ   -وضػػ    انػػده؛ ألف هللا 
 ة عػن إغلػاد شػمسػلة وااػدة هذه اذليقة اإلننػانية الػق  عرػ  كػل ادلعامػل البشػمس  -البلهنائية 

 . يف جلد إنناف على اذليقة الق كوهنا احلجَّاف ادلجَّاف 
 شمسػلة واادة ...

اختل ىي ا ميػج  األننػرة  - اهمسة يو ابطجة  -يو نقطة واادة يف جن  إنناف 
 ة و غًنت عن دقية اإلنناف:اإلذلي

اإلذلػػ ، ميػػج   هػػل  قػػدر معامػػل الوجػػود كلُّػػ  يف  عل ػػا  تجاسػػب مػػ  دقيػػة ادليػػج 
 .األننرة اإلذلية، إال إذا يراد هللا، وإال إذا شاء هللا 
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  ٍو عٔبٍ ٕٞهح اُجوبخٍو عٔبٍ ٕٞهح اُجوبخ

ىاإلننػػاف إذا نظػػمس إىل مجػػاؿ هيقتػػ  و ايػػيل صػػور   يف ادلػػمس.ة، ػلمػػد هللا ينػػ  جعػػل 
ػػَن لػػ  مػػا  لونػػ  مليتػػاً، وشػػكل  مقبػػوالً ومجػػيبًل، وهيقتػػ  انػػجة، و مسىػػ  األمػػمس إىل هللا يف ػُلَنِّ

، ألف اليورة لينت دائمة، ألهنا  ػـو القيامػة  جاؿ انن هذه اليورة  ـو لقاء هللا  د 
على انػب عطػاء  -ألهنا دار ادتبلء  - كوف اليورة على انب النمس مسة. اليورة هجا 

، لكػػػن اذليقػػػة واليػػػورة  ػػػـو لقػػػاء هللا علػػػى انػػػب سػػػمس مسة هللا و قػػػد مس هللا وىضػػػل هللا 
   العبد ىيما ديج  ودٌن هللا:

﴿﴿                        ﴾ ﴾((816816)آل عمران:)آل عمران:  

﴿﴿                                              ﴾ ﴾((6161)الزمر:)الزمر:  

 كػػذدوف علػػى  الَّػػذ نذ ػػن  كػػذدوف علػػى رسػػوؿ هللا، و  كػػذدوف علػػى هللا، واَ  الَّػػذ ن
وجػلَّ، ى ػػذه خيػػلة، يو هػػذه دلػوأ، يو هػػذا داء انتشػػمس يف عيػػمسا،  يهػل اإلؽلػػاف اب عػػ َّ 

 وهذه ه  ادلييبة اي إخوا .
 وهذا الوابء الذي انتشمس يف عيمسا هذا ما سبب ؟

 يي دلاذا نكذب؟ 
يايػػااً دنػػبب اػػب ادلػػاؿ، و.ونػػة مػػن يجػػل إننػػاف مثلجػػا ال ؽللػػي لجانػػ  مػػواتً وال 

 !! اياة وال ضمساً وال ناعاً 
ألف اإلنناف قد  كوف خائااً من اإلامساج، ورمبػا ألف اإلننػاف  طمػ   و.ونة يخمسأ
وجػػائ   كػػذب و كػػذب يف سلنػػلة طو لػػة مػػن  -وقػػد ال ػليػػل عليػػ   -يف شػػ ء دنيػػوي 

يجػػل ااجػػة قليلػػة، ويف الج ا ػػة ال  جاذلػػا، و ظػػل عليػػ  يف كذدػػ  الػػذي  عػػمسض دػػ  علػػى هللا 
: اي ربِّ كمػػا يانػػجت هػػذه اليػػورة .  ىػػادلؤمجوف  قولػػوفىينػػود وج ػػ   ػػـو لقػػاء هللا 

 هجا، نتضمسع إليي يف  كوف هذه اليورة مجيلة هجاؾ: 
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ْٖ ُفُِِو٢} }  َِّ ِِْو٢ كََؾ َْ٘ذ َف  َ ب َؽ َٔ ًَ   ْ ُٜ ْٖ ُفُِِو٢اُِ  َِّ ِِْو٢ كََؾ َْ٘ذ َف  َ ب َؽ َٔ ًَ   ْ ُٜ {{  اُِ 
ٕٕ٘٘
  

 دلاذا؟ ألف األممس  ـو القيامة على اخلُُلق!!  
ا  ُبع  الجػاس  ػـو القيامػة ال علػى هيقػاهت  وال علػى صػوره  وال علػى يلػواهن ، وإظلػ

  على يخبلق   وعلى يعماذل   ـو لقاء هللا 

﴿﴿                                                ﴾﴾((818818:)آل عمران:)آل عمران  

 : ما الذي  بي  وجوهجا هجاؾ؟ قاؿ 

ح ٗٞه أػ٠ِ اُٞعٚ ـ   --رأر٢ أٓز٢ ٣ّٞ اُو٤بٓخ ُؿَوا رأر٢ أٓز٢ ٣ّٞ اُو٤بٓخ ُؿَوا   } }  ح ٗٞه أػ٠ِ اُٞعٚ ـ ٝاُـو  ٝاُـو 

{{  ٞٙٞخٞٙٞخٓؾغ٤ِٖ ٖٓ أصو آُؾغ٤ِٖ ٖٓ أصو اُ
ٕٕٙٙ
 . .  

هػػذا الجػػور  كػػوف يف الوجػػ  ويف اليػػد ن ويف الػػمسجلٌن ويف الػػذراعٌن، والجػػور  كػػوف 
 :على انب عمل اإلنناف، لذا ىأقل    قوؿ ىي  

{{  )أهَ أُإ٤ٖ٘ٓ ًٗٞها ٖٓ ٢ٚ٣خ ُٚ ٗٞهٙ ئثٜبّ هل٤ٓٚ)أهَ أُإ٤ٖ٘ٓ ًٗٞها ٖٓ ٢ٚ٣خ ُٚ ٗٞهٙ ئثٜبّ هل٤ٓٚ} } 
ٕ2ٕ2
..  

يي على قػدر يصػبع  األكػرب، وهجػاؾ مػن الجػاس مػن  ضػ ء ُانػج  ألهػل ادلوقػف  
 الشمآ ألهل الدنيا، من ي ن هذا احلنن؟ من العمل.  كما  ض ء

 ويهل الجااؽ  ـو القيامة وجوه   منودة: 

﴿﴿                                                  

      ﴾ ﴾((8989)احلديد:)احلديد:  

                                      

 هٝاٙ أؽٔل ك٢ َٓ٘لٙ ٝثٖ ؽجبٕ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ ٝأثٞ ٣ؼ٢ِ ك٢ َٓ٘لٙ ػٖ ثٖ َٓؼٞك ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ ٕ٘

 جقبه١ ػٖ أث٢ ٛو٣وح اُ ٕٙ

( هٝاٙ اُطجوا٢ٗ ٖٓ ؽل٣ش ػجل هللا ثٖ َٓؼٞك  2ٕ ِٚ ِٓ ِّ هََل ب َٜ َٕ َهُع٬ً ٣ُْؼَط٠ َُٗٞهُٙ َػ٠َِ ئِْث ٌُٞ  ثِل   )َؽز ٠ ٣َ
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 ولوف: يعطوا قبناً من نورك  ك  ظلش  على ضوئك ، ىيق

 ﴿ ﴿                          ﴾﴾  

 يي هذا الجور جاء من الدنيا، ألن  نور األعماؿ الياحلة.
ولذا اي إخوا   جبغػ  علػى كػل وااػد مجػا يف  جظػمس إىل الج ا ػة، و طلػب مػن هللا يف 

ـ اللقػاء ادلشػ ود  ت  نوره ىيظ مسه دٌن  دي اضمسة ادلعبود، وهذا هو الذي ىيػ  الاضػل  ػو 
 يماـ اخلبلئق يمجعٌن.

ب َٜ ٍَاْغَلرِ ْٖ ُٗاِٞه  ا ِٓ ُعُٞٙ َفَِْذ  ُٞ  ئما اُ

 ٍغلرٜب 

 ً لَبٗاااب ًْ ِد أَ ْٞ ااا َٔ ااازَِؾْن َؿاااَلاحَ اُ َْ ْْ رَ  َُااا

ىػػالوجوه الػػق خلػػت مػػن نػػور النػػرود ونػػور اليػػبلح ونػػور الوضػػوء، ولػػو كانػػت  
 ، لكػػن عجػػد ادلػػوت اللوااػػدة مػػن اإلىػػمسنج )يهػػل الغػػمسب( ملػػوؾ اجلمػػاؿ وملكػػات اجلمػػاؿ

  نتتق ا  الكان الذي نكاج ا د :
ألهنا ما ت عن ذكمس هللا، ىأصبتت يف نظمس هللا جياة عاجػة وذلػا عػذاب شػد د  ػـو 

 ...... لقاء هللا 
والقلوب ادلشغولة ابلدنيا، وادلشػغولة ابدلشػاكل، وادلشػغولة ابلتطلعػات، وادلشػغولة 

ا، وادلشػغولة ابلتاػاخمس والتكػاثمس يف األمػػواؿ واألوالد، ابلتػربج، وادلشػغولة د  جػة احليػاة الػدني
وننػػم  مػػج   مػػا ننػػم  مػػن اجلماعػػة اجلػػاهلٌن التاػػاخمس ابألمػػواؿ واألانػػاب واألجنػػاـ 

 واألنناب.
ااب َٜ ِو ُِ ااِو َفب ًْ ْٖ ِم اا ِٓ  ئمَا اُوُُِااُٞة َفَِااْذ 

 

 ً جَااْذ أَْثااَلاٗب ًِّ ااُقُٞه اُزِاا٢ ُه ُّٖ اا٢َ اُ ِٜ  كَ

 !صارت كالي ور يف األدداف 
يف األعماؿ اليػاحلة والبضػاعة المسا ػة، الػق  -اي إخوا   -ف الاقمس  ـو القيامة أل

يف  كمسمجػػا هبػػا، ويف  عيججػػا علػػى إايائ ػػا يف هػػذا  هػػ  األخػػبلؽ الكمسؽلػػة الػػق نمسجػػو هللا 
 ال ماف، ألف  ـو القيامة ستكوف ادلجازؿ الكمسؽلة دلن؟!!
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﴿﴿                                              ﴾ ﴾((9999)الزمر:)الزمر:  

اجلماعة اليادقوف يف يقػواذل  ويىعػاذل  وياػواذل  وسػلوك   مػ  هللا ومػ  رسػوؿ هللا 
  ذل  الوجاهة هجاؾ. الَّذ ن، هؤالء ه 

 ويف اليداقات: 

﴿﴿                            ﴾ ﴾((6868)الزخرف:)الزخرف:  

يػػػداقة لػػػدنيا يو دلجاعػػػة يو دلػػػأرب يو دليػػػلتة، يمػػػا اليػػػداقة وذلػػػي إذا كانػػػت ال
 الباقية ىلمن؟: 

﴿﴿                                   ﴾﴾  

 ؟ ماذا  قوؿ ذل  ادلوىل 

 ﴿ ﴿                                    ﴾﴾((6868)الزخرف:)الزخرف:  

لكػ  ادلقػاـ العػاِل  الَّػذ نلكػ  اذليقػة، وينػت   الَّػذ نلكػ  الوجاهػة، وينػت   ذ نالَّػينت  
 عجدا.

 !يف  كمسمجا مبتادعة سيدا وموالا رسوؿ هللا ىجنأؿ هللا 
 !ويف  مسزقجا احُلبَّ اخلال  لوج   الكمس 

 ويف  وىقجا للعمل اخلال  الذي  جاعجا  ـو لقائ .
 .ل  وصتب  وسل .وصلى هللا على سيدا و وعلى 



 

 

 
 
 
 
 

  اُلَٖ اُضبُشاُلَٖ اُضبُش

 ص٘بخ اُٖبُؾ٤ٖ 

 ػ٠ِ ٤ٍل أُو٤ٍِٖ
 



 

 

 
 
 

  ٕٞه اُؾج٤ت أُٖطل٠ٕٞه اُؾج٤ت أُٖطل٠

  أٌُبٍ أُؾٔل١أٌُبٍ أُؾٔل١

  ٍوُّ اُؾت هلل ٝا٣٩ٔبٍٕوُّ اُؾت هلل ٝا٣٩ٔبٕ

ْؾجُٞة َٔ ِؾّتِ ٝاُ ُٔ ْؾجُٞةث٤ٖ اُ َٔ ِؾّتِ ٝاُ ُٔ   ث٤ٖ اُ

  ٧ؽجبث٧ٚؽجبثٚ  رلول اُوٍٍٞ رلول اُوٍٍٞ 

  ٕلأ اُوِٞة ٝػ٬عٕٚلأ اُوِٞة ٝػ٬عٚ
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  اُلَٖ اُضبُشاُلَٖ اُضبُش

  0ٕ0ٕل أُو٤ٍِٖل أُو٤ٍِٖاُٖبُؾ٤ٖ ػ٠ِ ٤ٍِّ اُٖبُؾ٤ٖ ػ٠ِ ٤ٍِّ   بخُ بخُ َ٘٘ َ صَ صَ 
 

احلمد  الذي يكمسمجا ابلاضل واذلدأ والجور، والاػتو والاػبلح والجرػاح علػى  ػد 
المسسوؿ الكمس ، سيِّدا وموالا و ابب كلِّ صبلح، وماتاح كػلِّ صلػاح، ورمػ  الوصػوؿ إىل 

دػدا علػى ادلػمسء  ي إذا ىُػيَّ مسؽ ادليباح، والكج  الػذاضمسة الاتاح، واللغ  الذي داضل   ش
 قى واليبلح، والاضل الذي خيَّجا د  من األزؿ ادلجع  الاتاح.التُّ 

  وابرؾ عليػ ، صػبلة َ ِيػلَُجا دجػوره، و علجػا مػن يهػل ودِّه وسػمسوره، وسػلِّ  الل   صلِّ 
يف الػػػدنيا واآلخػػػمسة، يف اليقظػػػة  و مسزقجػػػا هبػػػا معيَّتػػػ  و علجػػػا هبػػػا يف زممس ػػػ ، و علجػػػا معػػػ  

   ادلجاـ، يف احِللِّ والرتااؿ، ضلن وإخوانجا ويابادجا وادلنلمٌن يمجعٌن.و 
 يما دعد:

ىيػػػا إخػػػوا  واي يابػػػا :  قػػػف العبػػػارات و جعقػػػد األلنػػػجة، إذا كػػػاف احلػػػد   عػػػن 
ُ عػػػػن معانيػػػػ  سػػػػيدا ومػػػػوالا رسػػػػوؿ هللا  ، ألنػػػػ  مػػػػاذا  قػػػػوؿ القػػػػائلوف؟!! ومػػػػاذا  ُعػػػػربِّ
 داي  على قلوهب  من ِعْلِ  هللا ادلكجوف!! ادلعربوف؟!! إال إذا كاف هذا 

مل  طَّلػػ  علػػى اقيقػػة االػػ ، ومل  ػػمسه يف احلقيقػػة علػػى هيقتػػ  يو علػػى مثالػػ ،  ىإنػػ  
دػ  صػدره،   مبػا َشػمَسَح هللا ، وما سػوأ ذلػي ىالكػلُّ  قػوؿ علػى قػدره، و بػٌنِّ إال هللا 

ا ىي ػا اي إخػواىن  قػى إال إذا وليآ على قدر احلقيقة امد ة واألنػوار ادليػطاو ة، ىكلُّجػ
 :مجا العلي  علَّ 

                                      

ّ ثَٔااغل ا٧ٗااٞاه 11ٗٔ/0/0ٔٛااـ أُٞاكاان ٘ٔٗٔٓااٖ هث٤ااغ ا٧ٍٝ  ًٓٔبٗااذ ٛاانٙ أُؾبٙااوح َٓاابخ اُقٔاا٤ٌ   0ٕ

 .ثٔ٘بٍجخ مًوٟ ٬٤ٓك هٍٍٞ هللا  -اُول٤ٍخ ثبُٜٔ٘ل٤ٍٖ ثبُوبٛوح 
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لٍ   ٔ َؾ ُٓ ّوِ  ٍِ  ِْ ْٜ ْٖ كَ َهٟ َػ َٞ  َػَغَي اُ

 

ِٙ ئ٫ِ  ا٩ُِااااااُٚ اُوَاااااابِكهُ  ْْ ٣َااااااْلِه  َُاااااا

قلػوب ابػٌن  ، و ػذ ق هللا ال ياد  در   وال  دري شػيقاً مػن معانيػ  إال هللا  
، يمػػا كمالػػ  األولػػٌن واآلخػػمس ن علػػى قػػدر مػػا  تتمػػل مػػن ينػػوار ومعػػا  ومجػػاالت سػػيِّد 

الػػػذايت، ويمػػػا مجالػػػ  الػػػوه ، ويمػػػا سػػػمسُّه القدسػػػ ، ى ػػػذه يشػػػياء  تػػػوه ىي ػػػا اػػػ َّ المسسػػػل 
 ويرضاه: كما قاؿ البوصًني  واألنبياء، ألن  

ااب َٜ ُّ ثِ ااَوا ٌِ َُ اُ ٍُاا َُّ آ١ٍ أَرَاا٠ اُوُّ ًاا َٝ 

 

اااـْ ِٜ ِٙ ثِ ْٖ ُٗاااِٞه ااا ِٓ اااَِْذ  َٖ اااب ار  َٔ  كَِاٗ 

  ََ ْٚ ٕ  كَ ٌَ َُُٚ َؽال   كَِا ٍِ هللاِ ٤َُْ ٍُٞ  َه

 

 ِْ ٌن ثِلَااااااا ِٛ  ك٤َُؼاااااااُوُة َػ٘اااااااُٚ َٗاااااااب

يي ال ياد من اخللق  نتطي  يف  ُػْعمسب يو  ايو يو  تكل  عػن ىضػل رسػوؿ هللا  
 ولعلكػػ   تػػذكمسوف يف سػػيدا عمػػمس دػػن الاػػارض ،  ِّويرضػػاه الػػذي  غػػىن يف ذات احلػػق

دلػػػا انتقػػػل إىل جػػػوار ردِّػػػ ، ر.ه ياػػػد  ابلقيػػػائد وادلواجيػػػد الػػػق  ػػػؤجج القلػػػوب واألرواح،
اليػػاحلٌن يف ادلجػػاـ ىقػػاؿ لػػ : اي سػػيدي لقػػد يكثػػمست مػػن مجاجػػاة ردِّػػي، ومػػن الثجػػاء علػػى 

 علي  يف ادلجاـ  هبذ ن البيتٌن: ىَػمَسدَّ  ؟ ردِّي، ىَِلَ  مَلْ هدح ابيب هللا وميطااه 

ااًوا ِّٖ وَ ُٓ ااْلػٍ كاا٢ اُ٘ جِاا٢ِّ  َٓ   َ  أََهٟ ًا

 

ْٕ ثَبََُؾ  ـــــــــضَاـوَ ٝئِ ًْ أَ َٝ  ِٚ ض٢ِْ٘ َػ٤َِْـ ُٔ  اُ

ُِااـُٚ   ْٛ َٞ أَ ُٛاا ااب  َٔ  ئما ًاابٕ هللاُ أَصَْ٘اا٠ ثِ

 

َهٟ َٞ ااَلُػ اُاا ْٔ ااب ٣َ َٓ ْوااَلاُه  ِٓ ااب  َٔ ِٚ كَ  َػ٤َِْاا

 من الذي عجده ادلقدرة على الثجاء علي  دعد ثجاء هللا؟ 
 ومن الذي  نتطي  يف ؽلدح دعد مدح هللا حلبيب هللا وميطااه؟

لػػ   ولػػو اػػ  كشػػف هللا  -طي  يف  يػػف سػػيدا رسػػوؿ هللا ومػػن الػػذي  نػػت
وكمػػػا فػػػدث عجػػػ  هللا يف .ايت كتػػػاب هللا  ،كمػػػا وصػػػا  هللا يف كتػػػاب هللا  -احلرػػػب ور.ه 

اي إخوا  اً ؟ ال ياد يدد!! 
لنػػػيِّد األولػػػٌن لكػػػن كػػػل وااػػػد مػػػن اليػػػاحلٌن وادلقػػػمسدٌن  عػػػرب عػػػن مضػػػجوف ابِّػػػ  

عن األوصاؼ امد ػة، يو عػن األنػوار األ د ػة، وإظلػا  ُعػربِّ ربَّ ىبل  عرب واآلخمس ن، ىإذا ع
 .عن ابَّة الذا ية ادلكجونة يف ىؤاده وصدره للتبيب صلوات هللا وسبلم  علي 
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 ، دلاذا؟ولذلي نعمسؼ مقامات المسجاؿ من  وصيا   حلبيب وميطااه 
مػػػن ألف كػػل رجػػػل  ُعػػرب علػػػى قػػدر مػػػا عجػػػده مػػن ُاػػػبٍّ ومػػن وجػػػد، ومػػن هػػػوًأ و  

 .عشق، ومن صبوة ومن شمساـ لنيدا رسوؿ هللا 
 ىقد قيل لمسجل من الياحلٌن: ما ري ي يف ادن الاارض؟ 

 !!ُؾ٠ٔ ٝكٗلٕهبٍ  ػٖلٞه ؽبّ ؽٍٞ ا

اجلمػػػاالت يو الكمػػػاالت يو اإلشػػػمساقات يو التجػػػ الت الػػػق   عػػػىن مل  ػػػدخل ومل  ػػػمسَ 
 !!سلطاف العاشقٌن  مساها الياحلوف، والق  طل  علي ا ادلقمسدوف، وم  هذا ىوه

 نػػموف عجػػده  ىطجػػة، )سػػلطاف العاشػػقٌن(!! ألف هجػػاؾ دعػػد  الَّػػذ نوكػػاف الجػػاس 
ذلػػػي سػػػلطاف العػػػارىٌن، وهجػػػاؾ سػػػلطاف ابػػػٌن، وسػػػلطاف ادلواػػػد ن، وسػػػلطاف ادلقػػػمسدٌن، 

 وسلطاف ادل ليٌن، وهجاؾ كثًن من ادلقامات ىوؽ ذلي. 
اـ، ىالػذي  جػج يف قلبػ  مػن ى و يخذ على قدر الذي كاف عجده من العشق واذليػ

فػدث عجػ  و كلػ   عربَّ عج ، والعشق واذلياـ الذي عػاش ىيػ    احلبِّ لمسسوؿ هللا 
ويرضػػاه  قػػوؿ: يا ي كلػػ  علػػى ويرضػػاه، وهػػذا الػػذي جعػػل اإلمػػاـ ياب العػػ ائ   عجػػ  

 قدري.
ِل٣ؾب َٔ ُُٕٞؽ ََُي اُ  َػ٠َِ هَْلِه١ أَ

 

ااِو٣ َٕ اابَؿُٚ َهثِّاا٢  َٕ ااْلُؽَي  َٓ  ؾبَٝ

 :؟!!ا  يفدث عن رسوؿ هللا نْ ن  قوؿ يا مَ  
 ٖٝٓ أٗاب ٣اب ئٓابّ اُوٍاَ ؽزا٠

 

 أٝكاا٢ هاالهى اَُااب٢ٓ ّااوٝؽب

 إذف عن ماذا  عرب؟ 
 ٌُٝ٘ااااا٢ أؽجاااااي ٓاااااَخ هِجااااا٢

 

 كأٍااؼل ثبُٕٞاابٍ كزاا٠ً عو٣ؾااب

 .يي يا يعرب عن الش ء ادلوجود يف وجدي ويف ىؤادي ويف قل  لمسسوؿ هللا  
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  ٕٞه اُؾج٤ت أُٖطل٠ٕٞه اُؾج٤ت أُٖطل٠

اي إخوا  كل ما فػدث عجػ  ادلتتػدثوف مػن البػدء إىل اخلتػاـ إظلػا هػو  عبػًن عػن  إذاً 
 ... شوق   وشمسام   للميطاى علي  يىضل اليبلة ويمت النبلـ

ألن  صلوات هللا وسبلم  علي  مدا  هللا آبايت واضتة وجليػة وديِّجػة يف القػمس.ف، مل 
َبِة، دل  كل  عج  أبسلو  ب ىييو وواضػو للُكػّل، مثػل هػذه اآل ػة  تكل  عج  أبسلوب الغَيػْ

   من دعدا: الَّذ نمن قبلجا و  الَّذ نالق ىعجاها اي   قوؿ لجا و 

 ﴿ ﴿                         ﴾ ﴾((828828::)التوبة)التوبة  

 !!هل جاء أل  دكمس وعممس وعثماف وعل ٍّ ومعاصمس    ىق ؟
 :ولكن كما جاء ذل  جاء لجا !!كبلَّ،

 ﴿ ﴿                                             

                        ﴾ ﴾((828828:)التوبة::)التوبة:  

ىقد جاء لجا مثلمػا جػاء ألصػتاد  صػلوات هللا وسػبلم  عليػ . ىقػد جػاء ألصػتاد  
ة، الػػق  لقَّػػى مج ػػا األنبيػػاء والمسسػػل ابليػػورة امد ػػة وجػػاء لجػػا ابليػػورة األ د ػػة المسواانيػػ

 النادقوف.
وجودهػػا و  ورهػػا يف  الػػق ضلتاػػ  هبػػا يف هػػذه الليلػػة لػػذكمسأ.... اليػػورة امد ػػة 

 عامل األكواف ..
 :لكن اليورة األ د ة  

قبػػل يف  كػػوف هجػػاؾ زمػػاف يو مكػػاف،  دَػػػمَسَزْت قبػػل خلػػق األكػػواف، ويعػػدَّها هللا 
قبػل خلػق العػمسش، وقبػل خلػق  ؿ قػدس احلجَّػاف ادلجَّػاف وكانت هذه اليػورة  طػوؼ اػو 

 : الكمسس ، وقبل خلق القل ، وقبل خلق اخللق، قاؿ 
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ئٕ هللا هله ٓوبك٣و اُق٬ئن هجَ إٔ ٣قِن أَُبٝاد ٝا٧هٗ ئٕ هللا هله ٓوبك٣و اُق٬ئن هجَ إٔ ٣قِن أَُبٝاد ٝا٧هٗ   }}

{{  ثق٤َٖٔ أُق ٍ٘خثق٤َٖٔ أُق ٍ٘خ
ٕ1ٕ1
 . .  

ولػذلي دلػا جػاء سػيدا عينػى ؼلػرب  ... ومجذ هذه البدا ػة كانػت اليػورة األ د ػة
يخربه  مبػا ريأ ومبػا عػا ن، وابليػورة الػق كػاف  تلقػى مج ػا، وهػ  صػورة رسػوؿ قوم  عج  

 المسواانية الجورانية، وقاؿ ىي ا كما يخرب عج  هللا:  هللا 

﴿﴿                                        ﴾ ﴾((66::)الصف)الصف  

 تػجع  هبػا ادلقمسدػوف و تػجع  هبػا  ابليػورة المسواانيػة وابليػورة الجورانيػة الػق (ي ػدػ )ى
كمػػػػا نعِّػػػػ  هبػػػػا الجبيػػػػوف وادلمسسػػػػلوف قبػػػػل دػػػػمسوز اليػػػػورة امد ػػػػة الػػػػق يف عػػػػامل   ،اليػػػػاحلوف
، و تمتػػ  هبػػا الكػػل يف وقػػت وااػػد، ومج ػػاج وااػػد،  األكػػواف. واليػػورة الػػق  كػػوف للُكػػلِّ

 ويف اضمسة الوااد ه  اليورة امود ة: 

﴿﴿                               ﴾ ﴾((8383::)اإلسراء)اإلسراء    

ىالكػػػلُّ ػلمػػػده،  عػػػين:  شػػػكمسه. دلػػػاذا؟ دلعمسىػػػة الاضػػػل الػػػذي  اضػػػل عليجػػػا دػػػ  هللا 
دربكتػػػ ، والاضػػػل الػػػذي سػػػاق  إليجػػػا هللا دعجا تػػػ ، والاضػػػل الػػػذي شمػػػمسا دػػػ  دربكتػػػ . ىالكػػػل 

قػاـ امػػود ، وهػذا هػػو ادلعلػى رسػػوؿ هللا  سػيكوف مػن البػػدء إىل اخلتػاـ  شػػكمس هللا 
 إىل  ـو القيامة.  الذي  غبط  دشأن  األولوف واآلخمسوف على ما خيَّ   د  ودربكت  هللا 

ىاليورة األ د ة موجودة اي إخوا  ال  غيب وال ختتا ، وال  جتمسؼ وال  تتػوؿ، 
وال  تغػػػًن وال  تبػػػدؿ، دػػػل دائمػػػاً ويدػػػداً ينوارهػػػا يف ازدايد. هػػػذه اليػػػورة منػػػتممسة إىل  ػػػـو 

 ويرضاه:   ن، وىي ا  قوؿ سيدي عبد القادر اجليبل  الد
ََُ٘ب ْٔ َّ ًُ ا٤ُٝ٧ٖ ٝ  أكِْذ ّٔٞ

 

ـْااُوة  أثاالاً ػِاا٠ كِااي اُؼُاا٬ ٫ رَ

 

                                      

 ٕؾ٤ؼ َِْٓ ػٖ ػجل هللا ثٖ ػٔوٝ ه٢ٙ هللا ػٜ٘ٔب 1ٕ
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هػػذه اليػػورة الػػق  نػػم  اليػػلوات الػػق نيػػلي ا عليػػ ، وهػػ  الػػق  نػػم  النػػبلـ 
ـ علػػى الػػذي نلقيػػ  يف كػػل  شػػ د عليػػ ، ألنجػػا نقػػوؿ لػػ : )النػػبلـ عليػػي(، ومل نقػػل النػػبل

، ولكػػن نقػػوؿ: )النػػبلـ عليػػي ي  ػػا الجػػ ُّ  ور ػػة هللا ودمسكا ػػ (، والنػػبلـ سػػجة والػػمسَّد  الجػػ ِّ
  قوؿ: ىمسض، وهو 

  ٓب ٖٓ َِْٓ ٣َُِْ ػ٢ِ  ئ٫  َهك  هللا هٝؽ٢ٓب ٖٓ َِْٓ ٣َُِْ ػ٢ِ  ئ٫  َهك  هللا هٝؽ٢} } 

{{  ؽز٠ أهك ػ٤ِٚ ا٬َُّؽز٠ أهك ػ٤ِٚ ا٬َُّ
ٖٖٓٓ
  

النػػبلـ علػػى كػػل مػػؤمن وعلػػى كػػل  -ىبلدػػد يف  ػػمسد صػػلوات هللا وسػػبلم  عليػػ   
 كيف؟  .علي  النبلـ مؤمجة  لق 

من اليورة األ د ة الكاملة الجورانية الػق ال  غيػب عػن يي دقعػة مػن الكػوف، وال 
، و نػػم  اب،  جقطػػ  يف يي نَػَاػػٍآ مػػن الكػػوف، دػػل دائمػػاً ويدػػداً ايَّػػة، ألهنػػا ايَّػػة اب 

هبػػذه وقػد يعلػن هللا لجػا هػذه اليػورة موجػودة، ، و بيػمس اب، و ػمسد دلنػاف اضػمسة هللا 
معجػػا يف كػػل ياوالجػػا، يف ليلجػػا ويف هنػػارا، يف سػػمسَّائجا ويف كوارثجػػا وميػػائبجا  اآلايت ينػػ  

 اي  قاؿ ىي : ،و.المجا

 ﴿ ﴿                 ﴾﴾((828828::)التوبة)التوبة  

  عين ادلشقة، ىكل مشػقة نتعػمسض ذلػا  تأسػف هػو علي ػا، وػلػ ف ألجل ػا. :والعجت
الكاىمس ن، ىكلما    ػد عجػاده  وكلمػا    ػد كاػمسه ، ػلػ ف  تأسف على ياواؿ  إذا كاف 

 :  :الك ف(ٙ)ىقل  عاىل ىف  علي  !!! ا  قاؿ ل  هللا ا مسك  

﴿﴿                                                       ﴾﴾    

 ؟!!ىما ابلي مبشاعمسه ويااسين  ضلو إخوان  ادلؤمجٌن 

                                      

 أثٞ كاٝك ػٖ أث٢ ٛو٣وح ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ ك٠ ٓغٔٞع كزبٟٝ ثٖ ر٤ٔ٤خ. ٖٓ
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  أٌُبٍ أُؾٔل١أٌُبٍ أُؾٔل١

 قاؿ الشيخ دعد صبلة العشاء:
 ئما ً٘اااااذ أيٜاااااو ؿ٤جًاااااب

 

 ٛااااااَ ػ٘اااااالًْ رَاااااا٤ِْ

٤َِِاااااااب  َؿ٤ْجااااااابً َػ َٝ  َؿ٤ْجااااااابً 

 

 ُْ اااااااااا٤ ِِ ِٙ رَْؼ ْْ ٣ُْجااااااااااِل  َُاااااااااا

 ،دػػ  عليجػػا ا يف اآل ػػة الػػق ىعجاهػػا علػػى انػػب مػػا ىػػتو هللا ن مليِّػػضلػػن سػػجتمعَّ  
لكجػػػا نمس ػػػد يف نتمتػػػ   ،وياػػػداث ا و وارؼل ػػػاألنجػػا كلجػػػا واحلمػػػد  اػػػاىظٌن للنػػػًنة الجبو ػػة 

 وهذه مبثوثة يف ثجااي اآلايت القمس.نية:  ،وابألنوار ادليطاو ة ،ابلكماالت امد ة

 ﴿ ﴿                         ﴾ ﴾  

 وقاؿ يف . ة يخمسأ: 

﴿﴿                                     ﴾﴾  [[2828::]الروم]الروم  

  عين يزواججا من ينانجا 
 وورد ابلقمساءة الثانية: 

 ﴿ ﴿                         ﴾ ﴾  

وهػػػذا  عػػػين يف الػػػجػَّْاَآ ىي ػػػا اايػػػة شػػػ وانية، وىي ػػػا اايػػػة مجاد ػػػة، وىي ػػػا اايػػػة 
انيػػة وىي ػػا دلعػػة نُور  ... ايوانيػػة، وهػػ  الػػق  بتػػ  عػػن األكػػل والشػػمسب والجكػػاح وشػػًنه

  بت  عن هللا وعن كتاب هللا وعن رسوؿ هللا، وهذه الجورانية الق ىيجػا مػن رسػوؿ هللا 
، والغػمسض مج ػا دقػاء سػمسِّ احليػاة شلتػًدا إىل يف  جاػذ يمػمس هللا  -، لكن الش وة الق ىيجػا 

  .ولينت الش وة للش وة، وإظلا لبقاء سمسِّ احلياة ا  هتد احلياة
 وصلده يف ااجا جا وذاكمس جا؟ ،ه يف صدورالكن رسوؿ هللا كيف صلد
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ُ جػا إىل اخلػًن، ايػ  صلػد ىي ػا إذلػاـ رسػوؿ هللا لجػا،  من الجورانية الق ىيجا والق  وجِّ
وصلد ىي ا نور رسوؿ هللا  بٌن لجا، وصلد ىي ا ىضل رسوؿ هللا غلذدجا إلي ، وصلد ىي ا مشائػل 

يف قلودجػػػا خاصػػػة ابحلبيػػػب ابػػػوب  رسػػػوؿ هللا  ػػػدىعجا إليػػػ ، ىكأهنػػػا إذاعػػػة خاصػػػة  ػػػؤثمس
 اي   قوؿ: صلوات هللا وسبلم  علي ، وهذا ما عربَّ عج  رسوؿ هللا 

ِإفَّ هللَا َخَلَق اخْلَْلَق ىِف  ُْلَمٍة ن يلقى علي   من نػورٍه، َىَمػْن َيَصػادَُ  الجُّػوُر اْهتَػَدأ، } 
 .ٖٔ{ وَمْن َيْخطََأُه َضلَّ 

  هلل ٝا٣٩ٔبٕهلل ٝا٣٩ٔبٕ  تِّ تِّ اُؾُ اُؾُ   ٍوُّ ٍوُّ 

دا ػػة الػػق معجػػا والػػق اواليجػػا كل ػػا جػػاءت مػػن الجػػور الػػذي ىيجػػا مػػن رسػػوؿ هللا ىاذل
 .  صلوات هللا وسبلم  علي 

 : ومبعىن .خمس
مػ  شػمسكة ك ػمسابء  اً ينػ  عمػل عقػد :كل وااد .من اب ورسول   كوف معىن اإلؽلػاف

ًن هػذا الجػور ومػن شػ ،نور احلجاف ادلجاف ليوصلوا ل  نور الج  العداف يف القلب ويف اجلجػاف
ؽلشػػ  يف الػػدنيا مثػػػل  ،وال ؽلشػػ  وال  تتػػمسؾ يف طمس ػػػق هللا  ، ءيػػػال  قػػدر  ػػمسوح وال غل

 ... !!! يهل الدنيا 
لوا لػػ  ي  يف ؽلشػػ  إال إذا وصَّػػلكػػن ال  نػػتطي  يف ؽلشػػ  مػػ  ادلػػؤمجٌن، ال  نػػتط

 وف و قولوف:ولذلي كانوا  غجُّ ، من الجور من اضمسة المسسوؿ   ياراً 
 ُّٖ  ٗلٍٞااااااا٘ب ٝهِٞثُ٘اااااااب أثاااااااًلا رؾااااااا

 

 ٝؽ٤ٜ٘٘ااااااب كٝٓاااااابً ٧ٍٝ ٓ٘ااااااـيٍ

 ٗوِّاَ كااإاكى ؽ٤اش ّاائذ ٓاٖ اُٜااٟٞ 

 

 ٓااااااب اُؾااااااتُّ ئ٫ ُِؾج٤اااااات ا٧ٍٝ

 .. ىالذي  شغل قلب   ب ىبلنة يو عبلنة يو األمواؿ يو ادلجاصب 

                                      

 .َٓ٘ل ا٩ٓبّ أؽٔل ٝاُزوٓن١ ػٖ ػجل هللا ثٖ ػٔوٝ ه٢ٙ هللا ػٜ٘ٔب ٖٔ
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وعجػػدما فضػػمس سػػاعة اليػػااء  عػػمسؼ يف كػػل ذلػػي كػػاف  ،كػػل هػػذا  ضػػتي عليػػ د
 !للتبيب األوؿ صلوات هللا وسبلم  علي ابطبًل؛ ألف احلب ال  كوف إال 

والػذي مل  يػل إليػ   ،هذا ىضػل هللا شػاممسه وىضػل هللا عليػ  بقىىالذي وق  علي   
و تبلطمػػػ  األهػػػواء؛ وهػػػذا ػلتػػػاج  ، ت بطػػػ  الشػػػ وات ،اي إخػػػوا  يف صػػػتمساء اً  بقػػػى اتئ ػػػ

 إىل ىضل هللا الذي  قوؿ ىي  هللا:  لًندَّ  لعجا ة من هللا 

﴿﴿                            ﴾﴾  [[2323::]األنفال]األنفال  

مػا ىيػي مجػ ، ألنػ  هػو ابػوب لػ   )يابَّ  ويرضاه: ىقد قاؿ إمامجا يدو الع ائ  
وهذا النبب الػذي مػن يجلػ  اختيػجا ، ي دلا ىيي من رسوؿ هللا يي ين  ػلبُّ ال ينت(، 

 اببة يف قول : هللا 

  ﴿  ﴿               ﴾ ﴾[[6464::]املائدة]املائدة  

 !ى و الذي يابجا يوالً 
مػن  اً ، عجػدما وضػ  ىيجػا قبنػونبات احلب ،وزرع احلب ،احلب ألن  وض  ىيجا سمسَّ 

 .. نور ابيب  صلوات هللا وسبلم  علي 
ا  دلا غلئ الجاس  تتدثوف عن احلب وأي وا ابلقي  العريبػة واألاػواؿ الغمس بػة 

وااػػد  مػػن األولػػٌن يو اآلخػػمس ن سييػػل إىل اػػبِّ  اً : إايكػػ  يف  ظجػػوا يف ياػػد قػػوؿ ذلػػ  هللا
 عادي يو عام  من مجوع ادلؤمجٌن: 

﴿﴿                         ﴾ ﴾[[866866::البقرةالبقرة]]  

 علػػ  علػػ  ....  ؽللػػي شػػغاؼ قلبػػ  ....  ا ا مجِّػػىكلمػػا  ػػمسأ ياػػًدا ػلػػب شػػيًقا ابِّػػ
ىمػػا ... ..  واـ ادلػػؤمجٌن  مل  يػػل إىل عشػػمس معشػػار مػػا ػلبػػ  رجػػل مػػن عػػ  اليقػػٌن ينػػ

   ابلي أبهل اخليوصية؟
   :ويرضاه لتلميذه اجلجيد ىيقوؿ وػلك  عج   سيدا النمسي النقط  
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  ٢ُ اَُو١ كوبٍ ٠ٌؽ ))

رؼِاْ  ،٣ب ٍو١  ٝأٝهل٢٘ ث٤ٖ ٣ل٣ٚ ٝهبٍ ،اُؼيح ك٢ اُّ٘ٞ هأ٣ذ هة  

فِواذ ئٗا٢   هابٍ ،٫ ٣اب هة  هِاذ  ٝٓاب ٓوالاهْٛ ػ٘ال١؟. هابٍ ؟ٖٓ أؽجابث٢

اُقِن صْ كزؾذ ػ٤ِْٜ أثٞاة اُال٤ٗب كٜاوة رَاؼخ أػْابهْٛ ئ٤ُٜاب ُٝاْ ٣جان 

كلزؾااذ ُٜااْ ٝػوٙااذ ُٜااْ ٗؼاا٤ْ اُغ٘ااخ كٜااوة رَااؼخ أػْاابه   !ئ٫ اُؼْااو

كَِطذ ػِا٤ْٜ اُ٘ابه كٜاوة رَاؼخ أػْابه  !اُؼْو ُْٝ ٣جن ئ٫ ػْو اُؼْو

 !ػْو ػْو اُؼْو ُْٝ ٣جن ئ٫ ػْو ػْو اُؼْو

ٝهابُٞا   ،كِْ ٣زـ٤وٝا كيكرْٜ ث٬خً  ،٣لوٝاكَِطذ ػ٤ِْٜ اُج٬خ كِْ 

 !ب ٓب رؾُٞ٘ب ػ٘يذ ػ٤ِ٘ب اُج٬خ ٕجَ ري ٝع٬ُي ُٞ ٕججٝػي  

 .٫ ٗو٣ل ئ٫ عٔبٍ ٝعٜي  هبُٞا كوِذ ُْٜ  ٝٓب رو٣لٕٝ؟

ً   أٗزْ ػجبك١ ؽوَب ٝأ٤ُٝبئ٢ ٕلهكوبٍ  .(( ب

   !!ما مبلغ اب هؤالء؟ ال ياد  قدر يف  يا 
 ىي   وذل :  ولكن  كاي   قوؿ هللا 

  ﴿  ﴿               ﴾ ﴾[[6464]املائدة:]املائدة:  

 ُٔ ُٔ ث٤ٖ اُ َٔ   تِّ تِّ ؾِ ؾِ ث٤ٖ اُ َٔ ٝاُ   ٞةٞةجُ جُ ؾْ ؾْ ٝاُ
 .ؿ عممساف[: ٖٔ] ومن  مس د يف  كوف قمس ًبا مج   ىعلي  دقوؿ هللا 

﴿﴿                                       ﴾ ﴾  

ودٌن ودػػػٌن الطػػػالبٌن، دػػػٌن النػػػالكٌن وإف كػػاف هجػػػاؾ ىػػػمسؽ دػػػٌن ادلجػػػ لتٌن ودػػٌن ادلطلػػػ
 ، اختػػػػػػػاره  مػػػػػػػن األزؿ رب العػػػػػػػادلٌن  الَّػػػػػػػذ ن ن ودػػػػػػػٌن اجملتبػػػػػػػٌن وادليػػػػػػػطاٌن و اجملػػػػػػػدِّ 

 وشتاف دٌن اليجاٌن.
ََِٛاااااتَ   ْٖ ااااا َٓ  ّاااازبٕ ثااااا٤ٖ ٓطِاااااٍٞة ٝ

 

 ًبٌُْٔ ك٢ أُبخ رجلٝ ٕٞهح ػغجب
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 ،ألمػمسوكػذلي ا !!هل الشمآ الظاهمسة يف األىق كالشمآ يثجػاء   ورهػا يف ادلػاء؟
 : ىادلطلوب من شًن سؤاؿ  قوؿ ل  هللا 

﴿﴿                    ﴾ ﴾[[88::]الشرح]الشرح  

 واآلخمس  دعو إبحلاح و قوؿ: 

﴿﴿                    ﴾ ﴾[[2626::]طه]طه  

 ادلطلوب  قوؿ ل  هللا: 

﴿﴿                  ﴾ ﴾[[44::]الشرح]الشرح  

معػ  و عػاونين يف شػقوف الجبػوة وشػقوف ير د وز مًسا  نػاعد   كػوف  :والطالب  قوؿ
 يا وز مسؾ ويا يساعدؾ ويا   ًنؾ ويا معيجي:  :يما ادلطلوب ىيقوؿ ل  ،المسسالة

﴿﴿                                                       ﴾﴾  

 :  ؟!!ف يرقى يـ ادلبلئكةادلؤمجو 

﴿﴿                      ﴾﴾  [[44::]التحرمي]التحرمي  

 ! ىذكمس ادلبلئكة دعد صاأ ادلؤمجٌن ألهن  األرقى يف المس بة عجد هللا 
 !وهذا كبلـ هللا

وهػذا المسسػوؿ  .ألف هذا  كمس  من اضمسة الكػمس   ،والرت يب  دؿ على التقد 
  قاؿ لجا  : يف شأن 

﴿﴿            ﴾﴾ ، ،:وقبل احلرص:وقبل احلرص    ﴿﴿               ﴾﴾  

 :ىف معىن احلد   الشمس فو  ،يو نكد يو ش ّّ  يي ػل ف لو يف يادك  يصاد  ه ّّ 
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 { { ٍّْ ٍّْ ٓب ٖٓ أُْ ٫ٝ ٖٗت ٫ٝ ٛ ٫ٝ ٢ّخ ٣ٖبة ثٚ اُؼجل أُإٖٓ ئ٫ ٫ٝ ٢ّخ ٣ٖبة ثٚ اُؼجل أُإٖٓ ئ٫   ٓب ٖٓ أُْ ٫ٝ ٖٗت ٫ٝ ٛ

ؽز٠ ُٞ اّز٠ٌ هأٍٚ كا٢ٗ أعل ؽز٠ ُٞ اّز٠ٌ هأٍٚ كا٢ٗ أعل } }   ، ٝأ٣ٚبً ، ٝأ٣ٚبً {{  ٝأعل أُْ مُي ػ٘ل١ٝأعل أُْ مُي ػ٘ل١

..{{  أُْ مُي ػ٘ل١ ك٢ هأ٢ٍأُْ مُي ػ٘ل١ ك٢ هأ٢ٍ
ٖٕٖٕ
  

وادلشػػػقة والعجػػػت ال  -ادلشػػػقة والعجػػػت يف يي يمػػػمس مػػػن يمػػػور الػػػدنيا ىعجػػػدما غلػػػد 
يمػػا طمس ػػق هللا والنػػًن إىل هللا ىلػػيآ ىيػػ  عجػػت وال  -  كػػوف إال يف يمػػور الػػدنيا اي إخػػوا 

 مشقة: 

﴿﴿                             ﴾ ﴾[[4646::]البقرة]البقرة  

 !ألف هؤالء  ن ل ذل  هللا يممسه 
ا  تجعمػوف دجعػي  ادلجاجػاة يكثػمس مػن لػذة ياػدا يف كبلمػ  مػ  مػن ػلب ػا ولذهت  عجدم

 ... من نناء دنياه
 :و تمىن يف  نم  صوهتا و مسأ يف هذا نعي  كبًن...  ىالذي ػلب اممسية 

 ... !!!!!   نقوؿ ل  هذا ال  ناوي دع  ذرة 
 ... من نعي  يهل ادلجاجاة ويهل ادلياىاة م  اضمسة هللا يو م  رسوؿ هللا 

  عن ذلي ىيقوؿ:دل إف ياده   عربِّ 
 ك٘ظاااوح ٓ٘اااي ٣اااب ٍاااإ٢ُ ٣ٝاااب أِٓااا٢

 

 أ٠ّٜ ػِا٢  ٓاٖ اُال٤ٗب ٝٓاب ك٤ٜاب

 

  ٧ؽجبث٧ٚؽجبثٚ  ل اُوٍٍٞ ل اُوٍٍٞ رلوُّ رلوُّ 

                                      

٤ٖ ثٔ٘يُاخ اُاوأً ٓاٖ اُغَال ٓزا٠ اّاز٠ٌ اُغَال اّاز٠ٌ ٣إ٣ن مُي اُؾال٣ش اُْاو٣ق  } ٓ٘يُاخ أُاإٖٓ ٓاٖ أُاإٓ٘ ٕٖ

 اُوأً ٝٓز٠ اّز٠ٌ اُوأً اّز٠ٌ ٍبئو اُغَل { اثٖ ا٢َُ٘ ك٢ اُطت ػٖ ه٤ٌ ثٖ ٍؼل.
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نظمسة واادة من رسوؿ هللا صلوات هللا وسبلم  علي  دلن  عمسى ػا ودلػن  ػدرك ا ودلػن 
 !ػلآ هبا و شعمس هبا يش ى من الدنيا وما ىي ا

لكػػن  ،ف وهػػ  معػػذوروف ألهنػػ  مل  ػػذوقوا مثػػل هػػذه األاػػواؿيمػػا اخلػػائجوف ىيقومػػو 
ادلعرتضػٌن علػى  علػي   يال  تمػادوا يف العػ ؿ واللػـو اػ  ال  يػادوا مبػا  يػيب دػ  هللا 

ا  كاف صلوات هللا وسػبلم  عليػ  وال  ػ اؿ  تاقػد ياػواؿ إخوانػ  يف    ه وابِّ يهل ودِّ 
وف عجده  و يػف ألابادػ  ودلػن اولػ  اختبلؼ اجل ات وم  دعد ادلناىات و شعمس مبا  ك

 .ياواذل 
  ٓٓٚوديجػػ  وديػػج   مػػا    ػػد علػػى  ،ى ػػؤالء يصػػتاد  ػلػػاردوف الػػمسـو يف دػػبلد الشػػاـ

كمعلق  ليا  و   يػف علػى اذلػواء  - وهو جالآ على مجربه  يف ياواذل   ،اً كيلو مرت 
ا ىأمنػػك  ،قطعػػت  ػػده اليمػػىن ،يمنػػي المسا ػػة جعاػػمس :ىيقػػوؿ دلػػن اولػػ  - مباشػػمسة

جاء ػ  امسدػة يف صػدره  ،ىأمنػك ا دعضػد   ،قطعت  ده الينمسأ ،ديده الينمسأ
وقبػل ذلػي ز ػد  ،ىمسي ت   طًن يف اجلجة سجااي ، يمني المسا ة عبد هللا دػن روااػة

يمنػي المسا ػة خالػد دػن الوليػد  :ن قػاؿ .. ج  عيَّػ الَّػذ نوه  الثبلثة  ،دن اارثة
   كما روأ:  يىاه و ، ٖٖ سيف من سيوؼ هللا

                                      

هٟٝ اُٞاهلٟ ك٠ ػٔلح اُوبهٟخ  }ػٖ ػجل اُِـٚ ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ ػٔوٝ ثٖ ؽيّ، هبٍ  ُٔب اُزو٠ اُ٘بً ثٔإرخ عِاٌ  ٖٖ

ٚ ٓب ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ اُْبّ، كٜٞ ٣٘ظو ئ٠ُ ٓؼاوًزْٜ {، ٝك٤اٚ أ٣ٚاب ػاٖ اُيٛاوٟ } ُٝٔاب ػ٠ِ أُ٘جو، ًْٝق ُـ هٍٍٞ اُِـٚ

كٗباُؼلٝ اٗؾبى إَُِٔٔٞ، ئ٠ُ هو٣خ ٣وبٍ ُـٜب  ٓإرخ، كز٬هٞا ػ٘لٛب كبهززِٞا، كوزَ ى٣ال ثاٖ ؽبهصاخ، صاْ أفان اُوا٣اخ عؼلاو 

ٛب ثْٔبُاـٚ كوطؼاذ، كبؽزٚاٜ٘ب ثؼٚال٣ٚ كوبرَ ثٜب ؽز٠ هزَ. هبٍ اثٖ ْٛابّ  ئٕ عؼلاو أفان اُِاٞاخ ث٤ٔ٤٘اٚ كوطؼاذ، كأفان

ؽز٠ هزَ، ٝٛٞ اثٖ ص٬س ٝص٬ص٤ٖ ٍ٘خ، كأصبثٚ اُِـٚ ثانُي ع٘ابؽ٤ٖ كا٢ اُغ٘اخ ٣ط٤او ثٜٔاب ؽ٤اش ّابخ، صاْ أفان اُوا٣اخ ػجال 

، هابٍ اُٞاهال١  ُٔاب أفان فبُال اُوا٣اخ هابٍ اُِـٚ ثٖ هٝاؽخ كوبرَ ؽزا٠ هزاَ، ..، كبٕاطِؼ اُ٘ابً ػِا٠ فبُال ثاٖ ا٤ُُٞال، 

  ا٥ٕ ؽ٠ٔ ا٤ٌُٛٞ، كٜيّ اُِـٚ اُؼلٝ ٝيٜو إَُِٔٔٞ، ٝهزِٞا ْٜٓ٘ ٓوزِخ ػظ٤ٔاخ{،. ٝهٟٝ اُجقابه١ ٚ، هٍٍٞ اُِـ

 ٌٍ ْٖ أََٗ ٕ  اُ٘ ج٢ِ  َِْٝٓ َػ ا٣َاخَ ىَ    }أَ ٍَ  }أََفانَ اُو  ، كَوَاب ْْ ُٛ ْْ َفجَاُو ُٜ ْٕ ٣َأْر٤َِ ََ أَ ًِ هَْج ُِِ٘ ب اَؽخَ  َٝ َٖ َه اْث َٝ َعْؼلًَوا  َٝ ٣ْاٌل َٗؼ٠َ َى٣ًْلا 

ٍَا٤ْ  ، َؽز ا٠ أََفانَ  ِٕ َػ٤َْ٘بُٙ رَْنِهكَب َٝ ٤َت،  ِٕ ُ اَؽخَ كَأ َٝ ُٖ َه ْ  أََفنَ اْث ٤َت صُ ِٕ ُ ْ  أََفنَ َعْؼلٌَو كَأ ٤َت صُ ِٕ ُ ُ كَأ ِ َؽز ا٠ كَازََؼ َّللا  ٍُا٤ُِٞف َّللا   ْٖ ا ِٓ ٌق 

ْْ {. ٝك٠ هٝا٣خ اَُ٘بئ٠ اٌُجوٟ ػٖ أث٠ هزابكح ا٧ٖٗابهٟ  } ئٕ هٍاٍٞ هللا ٕاؼ ِٜ ل أُ٘جاو، ٝأٓاو إٔ ٣٘ابَكٟ  اُٖا٬ح َػ٤َِْ

عبٓؼخ، كوبٍ هٍٍٞ هللا  أ٫ أفجوًْ ػٖ ع٤ٌْْ ٛنا اُـبى١؟ ئْٜٗ اٗطِوٞا كِوٞا اُؼلٝ، كأ٤ٕت ى٣ل ٤ّٜلاً اٍزـلوٝا ُاٚ، 

 كبٍزـلو ُٚ اُ٘بً، صْ أفن اُوا٣خ عؼلو ثٖ ٛبُت كْل  ػ٠ِ اُوّٞ ؽز٠ هُزَ ٤ّٜلاً، أُّٜل ُٚ ثبُْاٜبكح كبٍازـلوٝا ُاٚ، صاْ

٤ْٚ ؽز٠ هزَ ٤ّٜلاً كبٍزـلوٝا ُٚ، صاْ أفان اُِاٞاخ فبُال ثاٖ ا٤ُُٞال، ُٝاْ ٣ٌاٖ ٓاٖ  َٓ أفن اُِٞاخ ػجل هللا ثٖ هٝاؽخ كأصجَذ هل

و ٗلَٚ، صْ هكغ هٍٍٞ هللا إٔجؼ٤ٚ صْ هبٍ  اُِّْٜ ئٗٚ ٤ٍق ٖٓ ٤ٍٞكي كبٗزٖو ثٚ {.  ٓ  ا٧ٓواخ، ٛٞ ا
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{{  ٤ٍق هللا ا٤ٍٍَُِٞٔق هللا أٍَُِٞ} } 
ٖٖٗٗ
..    

و ػػمساه  صػػلوات هللا ... كأنػػ  كػػاف مع ػػ  ....  يػػف احلالػػة علػػى مػػا كػػاف علي ػػا 
 ...   وسبلم  علي 

 !!وكذلي الجراش  ك  ممسة اضمس ىي ا لمسسوؿ هللا؟
 !!وال ممسة !! اهمًسا؟ ك  ممسة شاهد ىي ا وج  رسوؿ هللا   .!!وال ممسة

 اً!!لكن كاف صتادي
اليػبلة نػودأ ولػذلي يف  ػـو  .!!ة سػيدا ومػوالا رسػوؿ هللاول  قدر عظي  يف معي

وضػ  علػى ين  و  ،  الجراش هو مات اليـو يخين   يخربه  ىلما اجتمعوا  ،جامعة
 .ةز اجػػػػصػػػػبلة اجلودعػػػػاه  لييػػػػلوا عليػػػػ   ،سػػػػمس مسه اآلف دعػػػػدما شنػػػػلوه وكاجػػػػوه

 :وال ياد ر.ه دمسى  ،والجراش  مل ػلضمس سنم .ٖ٘
ه الشمس اتاف ال  غيب عن يصتاد  طمسىة عٌن وإف كػانوا يف لكن هذا  عمسىجا يف عيجا

 إال ينػػ   ،وإف كػػانوا يف يدعػػد منػػاىات يو يف سلتلػػف اجل ػػات ادلتامسقػػات ،يقيػػى الػػببلد
 ى و كما قاؿ القائل:،  مساه  دجور هللا الذي يعطاه ل  هللا 

 كوٝؽ٢ ُْ رـات ٝاُاوٝػ ٗاٞه

 

 رٞاعاااٚ ٓاااٖ أؽااات ث٘اااٞه ٗاااٞه١

غيػػب إال عػػن الػػذي مل  قػػدر يف  لػػتق  يمػػواج سػػيد األولػػٌن ااضػػمسة ال   ىمسواػػ   
واآلخػمس ن لتعطػػل ج ػاز اسػػتقبال  رشػػ  يف إرسػاؿ رسػػوؿ هللا موجػود يف الاضػػاء األثػػًني ال 

                                      

 ٠ ٝٗٞه ا٧مٛبٕ ٩ٍٔبػ٤َ اُجوٍٟٝٞ.ٓؼوكخ اُٖؾبثخ ٧ث٠ ٗؼ٤ْ، ٝهٝػ اُج٤بٕ ٝرل٤َو ؽو ٖٗ

ؽاا٤ٖ ٓاابد اُ٘غبّاا٢ } ٓاابد ا٤ُااّٞ هعااَ ٕاابُؼ كوٞٓااٞا كٖااِٞا ػِاا٠ أفاا٤ٌْ  ُ٘جاا٢ هاابٍ اعاابثو هٟٝ اُجقاابه١ ػااٖ  ٖ٘

ا إٔؾٔخ {، ٝهٟٝ اُطجوا٠ٗ ك٠ ا٧ٍٜٝ ػٖ أث٢ ٍؼ٤ل اُقله١ أٗٚ ُٔب ؽالصذ  } ٝكابح اُ٘غبّا٢ هابٍ   اْفوُعاٞا كٖاُِّٞ

ُّٜ، كقوع٘ب، ٝرولّ اُ٘ج٢  ُٙ ه ْٝ هٝػ اُج٤ابٕ  إٔأؾخ اُ٘غبّا٢ ٕٝالّ٘ب فِلاٚ، كٖا٠ِّ ٕٝا٤ِ٘ب{، ٝكا٠  ػ٠ِ أَؿٍ ٌُْ ُْ رََو

٧ٕاؾبثٚ  افوعاٞا كٖاِٞا ػِا٠ أؿ ٌُاْ ٓابد  ك٢ ا٤ُّٞ اُن١ ٓابد ك٤اٚ كوابٍ  كاٗٚ ُٔب ٓبد ٗؼبٙ عجو٣َ ُوٍٍٞ اُِـٚ 

ثـ٤و أهٌْٙ، كوبُٞا  ٖٓ ٛٞ؟ هبٍ  اُ٘غب٢ّ، كقوط ئ٠ُ اُجو٤غ ًْٝق ُاـٚ ئُا٠ أهٗ اُؾجْاخ ) ٝهٟٝ ٓاٖ أُل٣٘اخ ئُا٠ 

 .اُ٘غب٢ّ ك٠ِٖ ػ٤ِٚ ًٝجو أهثغ رٌج٤واد ٝاٍزـلو ُـٚ أهٗ اُؾجْخ( كبثٖو ٍو٣و 
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د الوجػػود صػػلوات هللا وسػػبلم  ألنػػ  سػػيِّ  ،ولػػيآ لػػ  وقػػت زلػػدود وال زمػػن معػػدود ، جت ػػ 
  يف  نػػػتقبل ينػػوار الجػػػ  عليػػ ، ىالػػذي لػػػ  ج ػػاز اسػػػتقباؿ عطػػبلف هػػو الػػػذي ال  نػػتطي

 . العداف 

  ٕلأ اُوِٞة ٝػ٬عٕٚلأ اُوِٞة ٝػ٬عٚ

جػػاء لػػ  صػػدي  والػػذي ج ػػاز اسػػتقبال  عطػػبلف!. مػػا الػػداء الػػذي سػػبب لػػ  ذلػػي؟
   .القلوب الذي أييت من الغالة عن عبلـ الغيوب 

ومواجػػػ   بيػػػب هللا  ،ر دجػػػور هللاىطادلػػػا القلػػػب عػػػاممس دػػػذكمس هللا، ى ػػػذا القلػػػب مجػػػوَّ 
والغالػة عػن  والغالة عن ذكػمس هللا، ،الغالة عن هللا !!لذي غلعل   يدي؟ما ا .وميطااه 

 :ابيب هللا وميطااه صلوات هللا وسبلم  علي 

﴿﴿                                                      

      ﴾﴾[[218218]األعراف:]األعراف:  

، يمػا الػذي  قطػ  عجػي وعبلج ا دواـ ذكػمس هللا  ،ىالغالة ه  الق  عل   يدي
األنػػػوار ابلكليػػػة ىمػػػاذا؟. إذا اشػػػتغلت ابلػػػدنيا و مسكػػػت العجا ػػػة دمسسػػػالة احلبيػػػب، ألف كػػػل 

دػد لػػ  تػار الػدور الػػذي  جاسػب ؛ ألنػ  الؼل ،منػل  مطالػب أبف  كػوف لػ  دور مػػ  رسػوؿ هللا
 يف  كوف ل  دور يف منمساية: 

﴿﴿                              ﴾ ﴾[[2323::]الفتح]الفتح  

 ،مجػػا مػػن  شػػب  أب  دكػػمس ،ضلػػن دلنػػمساية يف هػػذا العيػػمس؟مػػن الػػذي  ػػؤدي دورًا يف ا
 .ومجػا مػن  شػب  أب  ذر، وكػل وااػد لػ  دوره ،ومجا من  شب  دعثمػاف ،ومجا من  شب  دعممس

مػػ  لكػن الػػذي غللػآ  .ولػو اػػ  معػاوف يو منػػاعد ،ىبلدػد لكػل مػػؤمن يف  كػوف لػػ  دور
 ..  ؟ادلتامسجٌن ىق  ىكيف  كوف ل  را ب نورا  وإؽلا  من سيد األولٌن واآلخمس ن 
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 والذي غللآ يف كمساس  ادلتامسجٌن ماذا  دى ؟ 
 !ومن مع   دى  نان  ومال   ا   كمسم  هللا و دخل  يف روض ابيب  

يف  دػػػدوال ،دػػػد يف  تػػػوالهىبل ،مػػػن ججػػػود هللا والػػػذي مػػػ  رسػػػوؿ هللا يصػػػبو ججػػػدايً 
ه ابألنػػػوار الظػػػاهمسة والباطجػػػة، واحلاجػػػات الظػػػاهمسة والدػػػد يف ؽلػػػدَّ  ،دػػػد يف  عيجػػػ وال ، كالػػػ 
 دلاذا؟ ،والباطجة

 .ألن  مكلف من قبل رسوؿ هللا 
 :وهذا الذي جعل الياحلٌن كل وااد مج    كلف نان  مب مة يف د ن هللا

 دلاذا؟
 ! كاي  شمسىًا وى مًسا ين   كوف يف معية رسوؿ هللا 

مػن ججػػود هللا ورسػػول  يف هػذا الكػػوف، عػػامبلً  ا وى ػػمًسا ينػ   كػػوف ججػػدايً  كايػ  عػػ ِّ و 
 !!.... دنجة ابيب هللا وميطااه قائماً  ،أبواممس هللا

يو يمل  ،إف كانػت يف يمل جنػما  ،ػلػ ف مػن ادلشػقة الػق نتعػمسض ذلػا ىمسسوؿ هللا 
ػلػ ف رسػوؿ هللا  .ا جػا يو يف ايا جػايف ديو جا يو يف يوالدا يو يف دج يو إف كاف شيقاً  ،نانا 
 ا   مسى  هللا عجا مػا نػ ؿ  -ودعاؤه منتراب  - لكن دلاذا مل  مسى  هذا األممس إىل هللا
 ؛ ؟!!دجا

 :ألن   مسأ دجور هللا يف ما ػلدث لجا خًن لجا
 ،لنػيقا جا اً ، وقػد  كػوف  كاػًن لعيودجػا اً وقد  كوف  ط ًن  ،ودجاذنل اً ىقد  كوف  ط ًن 

ولػذلي  قػوؿ  ،ىيكوف على كػل األاػواؿ خػًنًا لجػا، رىعة لدرجا جا عجد هللا وقد  كوف 
: 

َُِي ٧َؽٍل ئ٫َ  } }  ٌَ م ٤َُْ َٝ ُ َف٤ٌْو،   ًُِٚ َوُٙ َُُٚ  ْٓ ٕ  أَ ِٖ ئِ ِٓ ْإ ُٔ ِو اُ ْٓ َُِي ٧َؽٍل ئ٫َ  َػَغجبً ٧ ٌَ م ٤َُْ َٝ ُ َف٤ٌْو،   ًُِٚ َوُٙ َُُٚ  ْٓ ٕ  أَ ِٖ ئِ ِٓ ْإ ُٔ ِو اُ ْٓ َػَغجبً ٧
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بثَزُْٚ  َٕ ْٕ أَ ئِ َٝ َٕ َف٤ْواً َُُٚ،  ٌََو، كٌَب َّ اُخ  ٍَو  بثَزُْٚ  َٕ ْٕ أَ ، ئِ ِٖ ِٓ ْإ ُٔ ِْ بثَزُْٚ ُِ َٕ ْٕ أَ ئِ َٝ َٕ َف٤ْواً َُُٚ،  ٌََو، كٌَب َّ اُخ  ٍَو  بثَزُْٚ  َٕ ْٕ أَ ، ئِ ِٖ ِٓ ْإ ُٔ ِْ ُِ

و   و  َٙ َٕ َف٤ْواً َُُٚ َٙ ٌَب جََو كَ َٕ َٕ َف٤ْواً َُُٚ اُخ  ٌَب جََو كَ َٕ {{  اُخ 
ٖٖٙٙ
 . .  

ِل  لكػػين ال يرأ مػػا اختػػاره هللا  ،ى ػػو يف  لػػي احلػػالتٌن علػػى خػػًن مػػن هللا 
   :لؤللوسى البغدادأ ىف  انًنه ادلعمسوؼ ورد ىف األثمس ولو ري ت ىقد ،على التتقيق

  {{  ُٞ اِٛؼزْ ػ٠ِ اُـ٤ت ٫فزورْ اُٞاهغُٞ اِٛؼزْ ػ٠ِ اُـ٤ت ٫فزورْ اُٞاهغ} } 

 مسأ لجا اخلًن واخلًن الذي  ػمساه  لكن رسوؿ هللا ىأا ال يرأ اخلًن ادلجاسب ِل؛ و 
وهو اخلػًن البػاق  الػذي هخػذه وضلػن خػارجٌن  ،لجا ا  ال نتوه هو الذي ػلمسص عليجا ىي 

 .واخلًن الذي سيدخمسه لجا هللا والذي سجلقاه  ـو لقاء هللا  ،من هذه احلياة
ألنػػ   هللا  لكػػن رسػػوؿ ،ى ػػ   مس ػػدوف العاجلػػة !!وإف يكثػػمس الجػػاس نظػػمسه  قاصػػمس
ِبػًن   مس د يف طلمسج من الػدنيا وقػد يكمسمجػا هللا  ،ػلبجا وػلمسص عليجا ى و  مس د لجا اآلجلة

ولذلي ىكل الذي ػلػمسص عليػ  رسػوؿ تقوأ، وهو زاد ال ،زاد  قبل د  العباد على هللا 
 هو يمور اآلخمسة: .... وابلجنبة لجا .... هللا ابلجنبة إليجا 

﴿﴿            ﴾﴾  

 :امس   عليك  من الدنيا ويهوائ ا وش واهتا واظو  ا
 !!ولذلي كاف  عط  الدنيا للمجاىقٌن وال  عطي ا خلاصة ادلؤمجٌن؛

ف يلػػف و سػػت - لػ  األرابح والغجػػائ  يف شػػ وة اجػٌن ال عػػدَّ ذلػػا وال اػد يػػئىعجػدما  
شػػػًن الػػػذهب  ،وعشػػػمسة .الؼ ريس مػػػن البقػػػمس ،ف يلػػػف مػػػن اجلمػػػاؿو ريس مػػػن الغػػػج  ويردعػػػ

 !مل  ثبت اإلؽلاف يف قلوهب  الَّذ نع ا كل ا على ادلؤمجٌن اجلدد وادلجاىقٌن وزَّ ! الاضةو 
 و مسؾ ادل اجمس ن واألنيار ومل  وزع علي   قليل يو كثًن.

                                      

 هٝاٙ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ ٝأؽٔل ك٢ َٓ٘لٙ ػٖ ٤ٜٕت اُو٢ٓٝ  ٖٙ
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لػػيآ يميػػة دػػن خلػػف و صػػاواف دػػن اػػ  جػػاء لػػ  وااػػد مػػن يشػػىن األشجيػػاء يف مكػػة 
اػػ  ينػػ   - الػػوادي دػػٌن اجلبلػػٌن نػػد الطمس ػػق و  : عػػين – دػػٌن جبلػػٌن ىأعطػػاه شجمػػاً  ،اً زلتاجػػ

 :ىقاؿ ...  يدرؾ يف هذا ليآ من ىعل البشمس
 .. ( إف ه  إال الجبوة ،يلِ وهللا ما جادت هبذا ناآ مَ ) 

لكػػن الػػذي  عطػػ  مثػػل هػػذا اجلػػ  الغاػػًن  ،عجػػدما  عطػػ ؛  عطػػ   ػػمسص يُ ِلػػ عػػين ادلَ 
 !!يو رسوؿ من رسل هللا ،من األنبياء من العطاء ال  كوف إال ن ّ 

ألنػ   ،ا  صار ياب اخللػق إليػ  ،ىما زاؿ  عطي  وقد كاف يدغ  اخللق إلي  :قاؿ
 وعبلج  يف هذا الشأف.  ،يف عبلج  يف هذا األممس -  - عل  

 الَّػػذ نينػت   :وسػوس دعػ  ادلجػػاىقٌن لؤلنيػار وادل ػػاجمس ن وذهبػوا إلػػي   وقػالوا ذلػػ 
 ىقاؿ:  إلي  ىذهبوا  ، عطك  همسدوا من يوؿ ادلعمسكة ويعطاه  ومل الَّذ نااردت  وه  

ْْ ك٢ِ ُُؼَبَػخٍ } }  ٌُ َِ لُ ْٗ بِه ك٢ِ أَ َٖ ْٗ ََْو ا٧َ ْؼ َٓ ْْ ٣َب  َعْلرُ َٝ ْْ ك٢ِ ُُؼَبَػخٍ أَ ٌُ َِ لُ ْٗ بِه ك٢ِ أَ َٖ ْٗ ََْو ا٧َ ْؼ َٓ ْْ ٣َب  َعْلرُ َٝ لعاعة:  عين ش ء ال لعاعة:  عين ش ء ال   --أَ
ْْ ئ٠َُ   -- لقى ل  ابؿ لقى ل  ابؿ ٌُ ُ ز ِْ ًَ َٝ َٝ ٞا،  ُٔ ِِ َْ ُ٤ ُِ ب  ًٓ ْٞ ب هَ َٜ ٤َْٗب رَأَُّْلذ ثِ ْٖ اُّل ْْ ئ٠َُ ِٓ ٌُ ُ ز ِْ ًَ َٝ َٝ ٞا،  ُٔ ِِ َْ ُ٤ ُِ ب  ًٓ ْٞ ب هَ َٜ ٤َْٗب رَأَُّْلذ ثِ ْٖ اُّل ِٓ

؟ ْْ ٌُ ِٓ ٬ ٍْ ؟ئ ْْ ٌُ ِٓ ٬ ٍْ   ئ

 َٖ ْٗ ََْو ا٧َ ْؼ َٓ َٕ ٣َب  ْٞ َٙ َٖ أ٫َ رَْو ْٗ ََْو ا٧َ ْؼ َٓ َٕ ٣َب  ْٞ َٙ جَِؼ٤ِو أ٫َ رَْو ُْ ا َٝ ّْبِح  ًُ ثِبُ ََٛت اُّ٘ب ْٕ ٣َْن جَِؼ٤ِو بِه أَ ُْ ا َٝ ّْبِح  ًُ ثِبُ ََٛت اُّ٘ب ْٕ ٣َْن بِه أَ

؟ ْْ ٌُ ُِ ٍِ َّللّاِ ئ٠َُ ِهَؽب ٍُٞ رَْوِعؼُٞا ثَِو ؟َٝ ْْ ٌُ ُِ ٍِ َّللّاِ ئ٠َُ ِهَؽب ٍُٞ رَْوِعؼُٞا ثَِو َٝ}}
ٖ2ٖ2
 . .  

وعطػػاء القلػػوب خػػًن مػػن عطػػاء  !!! وينػػت  ملقػػت قلػػودك  ،يي هػػ  ملقػػت جيػػوهب 
   ؟!!،ىالذي ؽلؤل اجليوب ماذا أيخذ مج ا عجد ادلوت ،اجليوب

 ....ودع يف القلب لكن الذي  ُ 

                                      

ُُْقْلِه١ّ  2ٖ ٍَِؼ٤ٍل ا ْٖ أَث٢ِ  ٍّ َػ َْب ِٛ  ُٖ ْٖ  ٤ٍوح اْث ا ِٓ اَوأً  ْٓ ْ٘اذ ا ٌُ ْغاَوحُ َُ ِٜ ُْ ٫ ا ْٞ ِٙ َُا اٍل ث٤َِاِل ّٔ َؾ ُٓ  ٌُ اَُّاِن١ َْٗلا َٞ ٝرزٔخ اُؾال٣ش } كَ

اا٧َْٗ  َٖ ْٗ ْْ ا٧َ ّْ اْهَؽا ا ُٜ ابِه. اُِّ َٖ ْٗ اْؼَت ا٧َ ِّ ُذ  ٌْ ََاَِ اْؼجًب، َُ ِّ ابُه  َٖ ْٗ ٌَْذ ا٧َ ٍَاَِ َٝ ْؼجًب  ِّ  ًُ ٍَََِي اُّ٘ب  ْٞ َُ َٝ بِه،  ابِه. َٖ َٖ ْٗ أَْثَ٘ابَخ ا٧َ َٝ بَه، 

 ِٙ هَبُُٞا  َه َٝ  ْْ ُٛ َُِؾب ُِٞا  َٚ ُّ َؽز٠ّ أَْف ْٞ ُْوَ ٠ٌَ ا ٍَ  كَجَ بِه. هَب َٖ ْٗ أَْثَ٘بَخ أَْثَ٘بِخ ا٧َ َؽّظابَٝ َٝ ب  ًٔ ا َْ ٍِ َّللّاِ هَ ٍُٞ ٍُ  . ٤َ٘ب ثَِو ٍُاٞ اَوَف َه َٖ ْٗ ّْ ا صُا

رَلَّوهُٞا {.  َّللّاِ  َٝ 
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 .الذي  ظ مس و تضو  ـو لقاء اضمسة عبلـ الغيوب هو   
 .ج ا لجا مجيعاً  ذل  هذه احلقيقة وديَّ ىبٌنَّ 

 :ت  مل  ثبت إؽلاهن  ليثبِّ  الَّذ نكاف  وِل على الوالايت اجلماعة 
 ...ومج   ! .. ومج   من  مس د يف  كوف وز مساً  ،مج   من  مس د يف  كوف يمًناً 
 .. طيفويئمة ادلتقٌن  عتذر ذل  دعذر ل

 :ىيقوؿ  ،اجعلين والياً  :مثل ي  ذر  قوؿ ل 

بَٗخٌ.} }  َٓ ب أَ َٜ ئٗ  َٝ ِؼ٤ٌق.  َٙ بَٗخٌ.٣َب أَثَب مََه ئٗ َي  َٓ ب أَ َٜ ئٗ  َٝ ِؼ٤ٌق.  َٙ {{  ٣َب أَثَب مََه ئٗ َي 
ٖ0ٖ0
..  

 .يي يف الوال ة فتاج إىل رجل قوي وينت رجل رقيق القلب
 :وكذلي عم  العباس  طلب الوال ة ىيقوؿ ل  

 { { َٜ ِْ٘غ٤ْ ٌٌ رُ ٍِ هللا َْٗل ْ  هٍٞ ، ٣ب َػ ًُ َٜ ٣َب َػج ب ِْ٘غ٤ْ ٌٌ رُ ٍِ هللا َْٗل ْ  هٍٞ ، ٣ب َػ ًُ بَهٍح ٫ ٣َب َػج ب َٓ بَهٍح ٫ ب، ف٤ٌو ٖٓ ئِ َٓ ب، ف٤ٌو ٖٓ ئِ

ب َٜ ٤ْ ِٖ برُْؾ َٜ ٤ْ ِٖ {{  رُْؾ
ٖ1ٖ1
    

 :  عين  عتذر إلي  دعذر لطيف، وورد عج  

٫ رَأٍ ا٩ٓبهح كاٗي ئٕ أػط٤زٜب ػٖ ؿ٤و َٓأُخ أػ٘ذ ػ٤ِٜب، ٫ رَأٍ ا٩ٓبهح كاٗي ئٕ أػط٤زٜب ػٖ ؿ٤و َٓأُخ أػ٘ذ ػ٤ِٜب، } } 

{{  ٝئٕ أػط٤زٜب ػٖ َٓأُخ ًِٝذ ئ٤ُٜبٝئٕ أػط٤زٜب ػٖ َٓأُخ ًِٝذ ئ٤ُٜب
ٗٓٗٓ
..  

 :ىف اد   الشمس ف  قاؿ كذليو 

                                      

جِ  0ٖ ٌِ ْ٘ َٓ ِٙ َػ٠َِ  َوَة ث٤َِِل َٚ ٍَ  كَ ٢ُِِ٘؟ هَب ِٔ زَْؼ َْ ٍَ َّللّاِ أ٫ََ رَ ٍُٞ ُِْذ  ٣َب َه ٍَ  هُ ْٖ أَث٢ِ مََه ، هَب ٍَ  } ٣َاب أَثَاب هٟٝ َِْٓ ػٖ َػ ْ  هَب ٢. صُ

أَك ٟ اُ   مََه ئٗ يَ  َٝ ب  َٜ َٛب ثَِؾِوّ ْٖ أََفنَ َٓ خٌ. ئ٫   َٓ ََٗلا َٝ ِخ، ِفْي١ٌ  َٓ ُِْو٤َب َّ ا ْٞ ب، ٣َ َٜ ئٗ  َٝ بَٗخٌ.  َٓ ب أَ َٜ ئٗ  َٝ ِؼ٤ٌق. ب {َٙ َٜ ِٚ ك٤ِ  ِن١ َػ٤َِْ

ٌَِلِه  1ٖ ْ٘ ُٔ ِٖ اُ  ٍٖ٘ اٌُجوٟ ُِج٤ٜو٢ ػٖ ٓؾِٔل ث

 ٓزلن ػ٤ِٚ ٖٓ ؽل٣ش ػجل اُوؽٖٔ ثٖ أث٠ ٍٔوح،   ٓٗ
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{{  ؽوٓ ػ٤ِٚؽوٓ ػ٤ِٚئٗب ٝهللا ٫ ٢ُِّٞٗ ٛنا اُؼَٔ أؽلاً ٍأُٚ، أٝ أؽلاً ئٗب ٝهللا ٫ ٢ُِّٞٗ ٛنا اُؼَٔ أؽلاً ٍأُٚ، أٝ أؽلاً } } 
ٗٔٗٔ
  

 الَّػذ نويرضاه ىمسى  يف  ػوِل يصػتاد  و  وقد ىق  هذا األممس يدو دكمس اليد ق 
 ... ش دوا ش وة ددر

 :ىلما خاطبوه وكلموه قاؿ ،(اً ػددر َّ ) :وكاف الوااد مج    نمى

 { { ً ً ًوٛذ إٔ ٣زؼغِٞا ٤ّئب ٖٓ ا٣٫ُٞبد ٖٓ ا٣٫ُٞبد   ٓٔب ُْٜ ػ٘ل هللا ٓٔب ُْٜ ػ٘ل هللا   ًوٛذ إٔ ٣زؼغِٞا ٤ّئب

ل٤ٗب ٓٞكٞه ٤ٖٗجْٜ ل٤ٗب ٓٞكٞه ٤ٖٗجْٜ ٝأهكد إٔ ٣قوعٞا ٖٓ اُٝأهكد إٔ ٣قوعٞا ٖٓ اُ  ،،ٝا٧ٓٞاٍ ٝاُل٤ٗبٝا٧ٓٞاٍ ٝاُل٤ٗب

  {{  ػٖ هللا ػٖ هللا 

إذف الػػػذي ػلبػػػ  رسػػػوؿ هللا كػػػاف ػلميػػػ  مػػػن زخػػػارؼ الػػػدنيا واقػػػارة الػػػدنيا ويهػػػواء 
 ..الدنيا وش وات الدنيا ليشغل  اب 

 ثػػػًن الاػػػا علػػػى ادلػػػؤمجٌن و يػػػطج  ادلشػػػاكل للمػػػؤمجٌن و اعػػػل   والػػػذي  ػػػمسأ ينػػػ
 ،عػػده عػػن طػػادور وسػػااة ادلػػؤمجٌنخبلىػػات وقلػػق دػػٌن ادلػػؤمجٌن كػػاف  شػػغل  ابلػػدنيا لكػػ   ب

 !!ألن   عمسؼ يف هذا  بعده
 .... علي   اً كاف امس ي ل يصتاد  لكن خاصة يصتاد  وُكمَّ 

 على يف ؼلمسجوا من الدنيا دبل ذنوب وال عيوب. اً وامس ي
 وصلى هللا على سيدا و وعلى .ل  وصتب  وسل 

 

                                      

 ه١ َِْٝٓ ك٢ اُؾل٣ش أُزلن ػ٤ِٚ ػٖ أث٢ ٠ٍٞٓ ا٧ّؼو١هٝاٙ اُجقب ٔٗ



 

 

 
 
 
 

  اُلَٖ اُواثغاُلَٖ اُواثغ

٬ك ـــــــا٫ؽزلبٍ ث٤ٔ

  هٍٍٞ هللا

 ُلٟ اُٖبُؾ٤ٖ



 

 

 
 

  اُزقِن ثأف٬م اُوٍٍٞ اُزقِن ثأف٬م اُوٍٍٞ 

  اٍزؾٚبه إٔٝبف اُؾج٤تاٍزؾٚبه إٔٝبف اُؾج٤ت

  هٍبُخ ٌٓبهّ ا٧ف٬مهٍبُخ ٌٓبهّ ا٧ف٬م

  إٔ٘بف اُٞهصخ ُؾٚورٚإٔ٘بف اُٞهصخ ُؾٚورٚ

  ْٗو اُلٚبئَ أُؾٔل٣خْٗو اُلٚبئَ أُؾٔل٣خ

  ٤ًق ْٗ٘و ا٤ًّ٬ٍ٩ق ْٗ٘و ا٬ٍ٩ّ

    ٍَجَُت ُؽجَِّ٘ب ٤ُْق٘ب ا٤ُْـٍَجَُت ُؽجَِّ٘ب ٤ُْق٘ب ا٤ُْـ

  دمحم ػ٠ِ ٬ٍٓخدمحم ػ٠ِ ٬ٍٓخ
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  اُلَٖ اُواثغاُلَٖ اُواثغ

ُلٟ ُلٟ     ا٫ؽزلبٍ ث٬٤ٔك هٍٍٞ هللا ا٫ؽزلبٍ ث٬٤ٔك هٍٍٞ هللا 

  ٕٕٗٗاُٖبُؾ٤ٖاُٖبُؾ٤ٖ
 

 ... احلمد  الذي مجعجا على ابِّ ابيب  وميطااه
ومػػػؤل قلودجػػػػا ابلتعظػػػػي  واحلػػػػب والمسشبػػػة األكيػػػػدة يف الوصػػػػوؿ إىل ينػػػػوار اضػػػػمس  ، 

 وف  ـو القيامة مجيًعا فت لوائ  ...والطم  يف يف نك
 مجيًعا للعمل دنجت ، ونػوِّر وسل  وابرؾ على سيدا و واشمسح صدورا الل   صلِّ 

يروااجػػػا دتػػػاج زلبتػػػ ، وانظمجػػػا مجيًعػػػا يف عقػػػد معيتػػػ ، واجعلجػػػا مجيًعػػػا مػػػن اجلجػػػود العػػػاملٌن 
ا  نامسح دػ  يف  قظتجػا ومجامجػا والجػا  ،ووىقجا ألف ننًن على هنر  وسجت  ،دجيمسة شمس عت 

 ضلن وإخوانجا وادلنلمٌن يمجعٌن.  ،و مساالجا ودنياا و.خمس جا
 .... ىيا إخوا  واي يابا : ابرؾ هللا ىيك  مجيعاً  دعد ....يما 
 ؟ضلتا  مبيبلد رسوؿ هللا  ملَِ 

 ويرضاه خل  اإلجادة على هذا النؤاؿ يف ديتٌن: اإلماـ يدو الع ائ  
 ُٓٞاااال أُٖااااطل٠ ؽ٤اااابح هِااااـٞة

 

 ّاااٞهٜب هااال ٗٔاااب ثااالاػ٢ اُـاااواّ

  ّٟ  ُٓٞاال أُٖااطل٠ ُوٝؽاا٢ ثْااو

 

 ّاااااابٛلرٚ ك٤ااااااٚ ثـااااااـ٤و ُضاااااابّ

 

                                      

ّ ثَٔاااغل ا٧ٗاااٞاه 11٘ٔ/0/ٓٔٙ أُٞاكااان  ٙٔٗٔٓاااٖ هث٤اااغ ا٧ٍٝ  ًٗٔبٗاااذ ٛااانٙ أُؾبٙاااوح َٓااابخ اُقٔااا٤ٌ  ٕٗ

 ثٔ٘بٍجخ مًوٟ أُُٞل اُ٘جٟٞ اُْو٣ق. -اُول٤ٍخ ثبُٜٔ٘ل٤ٍٖ ثبُوبٛوح 
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مولد ادليطاى  عيش ىيػ  اليػاحلوف يف كػل وقػت واػٌن ألهنػ   نتتضػمسوف دائمػا 
يوصػػاى  الجورانيػػة، وصػػاا   القمس.نيػػة، وياوالػػ  المسواانيػػة صػػلوات هللا وسػػبلم  عليػػ  عجػػدما 

 .. ػلتالوف مبولده صلوات هللا وسبلم  علي 
 :ىالنمسُّ يف ذلي

ليقػػػوأ  -اخليػػاؿ مػػػ  التعلػػق آبداب هػػذه  -يهنػػ   نتتضػػمسوف هػػذه األوصػػاؼ 
 .. ىي ل  علي   شيقاً مج ا ىيقوموف هبا ابُّ   للتعلق هبا، ىيكمسم   هللا 

لػػػيآ ابجل ػػػاد دقػػػدر مػػػا هػػػو خلػػػ  وهبػػػات،  ألف الت لػػػق أبخػػػبلؽ رسػػػوؿ هللا 
 .على َمْن مؤل هللا قلب  ِ ُبِّ سيِّد النادات   تاضل هبا هللا 

  اُزقِن ثأف٬م اُوٍٍٞ اُزقِن ثأف٬م اُوٍٍٞ 
مػػن صػػاا   الكمسؽلػػة صػػلوات هللا  -مػػثبلً  -لػػق ِبلػػق اليػػدؽ ىالػػذي  مس ػػد يف  ت 

 ؟ وسبلم  علي ، ماذا  اعل؟ وما الباب الذي غلاهد ىي 

﴿﴿                                          ﴾ ﴾[[883883]التوبة:]التوبة:  

علػػ  صػػادقًا غلو  غلػػالآ اليػػادقٌن، و كثػػمس مػػن رلالنػػة اليػػادقٌن، ليكمسمػػ  هللا 
 مثل هؤالء اليادقٌن ...

ولػػذلي كجػػا صلػػد اليػػاحلٌن ذلػػ  اهتمػػاـ عظػػي  هبػػذه األايـ ادلباركػػة يايـ مولػػد رسػػوؿ 
، ىيتمسصوا علػى إايائ ػا كػل ليلػة، ولػيآ ليلػة وااػدة يف العػاـ، خاصػة ليػاِل شػ مس هللا 

 ردي  ابلذات من يوؿ الش مس، دلاذا؟
وؿ هللا، ويقػػػواؿ رسػػػوؿ هللا، ىيكػػػمسم   ليتػػػذكمسوا يوصػػػاؼ رسػػػوؿ هللا، ويخػػػبلؽ رسػػػ

 دجاتة من هذه األخبلؽ امد ة.   هللا



 صيخ فوزى حممد أبوزيدلل      I           .                        . Iالكتاب الثالث والعصروى        
 

 

 U 58 T           لدى الصاحل ني اإلحتفال مبولد ريول اهلل 9 فصل الرابعال

، دشػػدة  علُّقػػ  مبػػيبلد رسػػوؿ هللا  وهجػػاؾ رجػػل مػػن اليػػاحلٌن وصػػل إىل هللا 
كػػػاف أيمػػػمس دقػػػمساءة مولػػػد   -يف قمس ػػػة يو مد جػػػة  -اػػػ  ينػػػ  طػػػواؿ العػػػاـ يي رللػػػآ ػلضػػػمسه 

هػػذا المسجػػل هػػو الشػػيخ عبػػد ق هبػػذا ادلقػػاـ العظػػي ، قلبػػ   علَّػػ ألف..  . دلػػاذا؟رسػػوؿ هللا 
ويرضػػاه، وهػػذا يف عيػػمسا وزمانجػػا الػػذي   -ومقػػمسُّه شػػبلجرة ممسكػػ  دج ػػا  الاتػػاح القاضػػ 

. دلػاذا؟ ألف كػاف رللنػ  دائمػاً يف يي مكػاف ػلييػ  دقػمساءة مولػد رسػوؿ هللا : .. ضلن ىي 
ضػػػارا األوصػػػاؼ امد ػػػة، يقػػػوأ ابب  عيججػػػا علػػػى طاعػػػة هللا يف هػػػذا ال مػػػاف هػػػو استت

 . واألخبلؽ األ د ة، الق كاف علي ا رسوؿ هللا 
 :ىالدنيا من ددئ ا إىل ختام ا صمساع دٌن احلق والباطل

ويهل احلقِّ مػا احلػقُّ الػذي مع ػ ؟ القػي  اإلذليػة، واألخػبلؽ المسابنيػة، الػق  وجػد يف  
هػػ  دضػػاعت  . ويهػػل الباطػػل  يف قمس.نػػ  الكػػمس ، وهػػذه كتػػاب هللا، والػػق يمػػمس هبػػا هللا 

مع ػػ  األمػػواؿ، ومع ػػ  ادلجاصػػب، ومع ػػ  الشػػ وات، ومع ػػ  احلظػػوظ واألهػػواء واألشػػياء 
 الق هيل إلي ا الجاآ.

رَْوَؿااتُ  َٝ  ُّٖ ُِِاال ا٢ِٗ رَِؾاا  ٌُ اا٢َ اُاا٘ ْل ِٛ 

 

رَْطُِااااتُّ  َٝ  َُ ٤اااا ِٔ َِ اُلَااااب٢ِٗ رَ ُِِؼَبِعاااا َٝ 

ات واألهػواء، واحلظػوظ والمسااػات ىدائماً هيػل الػجاآ ذلػذه األشػياء؛ هيػل للشػ و  
 عشمسة ليلة كل ا، واإلماـ يدو الع ائ  قاؿ لجا: ىكاف الياحلوف ػليوف اإلثجا .وادللذات
ب ػْوح ٤ُِخ ا٧ٍُٝ ٖٓ ػ٠ِ آٍ اُؼيائْ إٔ ٣ؾ٤ٞا ا٩ص٘ -يي: غلب  –)٣زؼ٤ٖ 

 ّٜو هث٤غ ا٧ٍٝ ًِٜب(.

 ان  ابب االعتذار: والذي  مس د يف  كمسم  هللا ابلاتو اي إخوا  ال  اتو لج

﴿﴿                      [ ﴾[ ﴾9696::]املرسالت]املرسالت  

و عمػػل انػػاد  و نػػتعد قبػػل هػػذه الليلػػة دليػػاِل، وغل ػػ  نانػػ  وغل ػػ  قلبػػ  وغل ػػ  
، واحلبيػػب صػػلوات هللا وسػػبلم  ألنػػ  ذاهػػب للتبيػػب  -قبػػل   يػػ  مبلدنػػ   -رواػػ  

مس، ومػا اضػمس إال وألهػل هػذا اجمللػآ نظػمس، وال ما ذُِكمَس يف رللٍآ إال واضػ :علي  كما قيل
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مػن األاػواؿ اإلذليػة، واليػاات المسابنيػة  نظمس ألاد من البشمس إال وكنػاه شلػا مجلػ  هللا 
 صلوات هللا وسبلم  علي ، ألن  كما قاؿ هللا يف شأن : 

﴿﴿                       ﴾ ﴾[[2424::]التكوير]التكوير  

مسمػػ  ال  قػػدر يَاػػٌد يدػػداً يف  يػػا !! وقػػد يشػػار إىل ، وكلػػيآ ِبػػيبًل، ولكجػػ  كػػمس  
 هذا الجعت دع  الياحلٌن ىقاؿ:

ْٞ أَٗ ااُٚ  ااّقِ َؽز اا٠ َُاا ٌَ َٜ اُ اا َْ َك ثَ  ٞ  رَؼَاا

 

ُِااُٚ  ِٓ ْْ رُِطْؼااُٚ أََٗب ٍ٘ َُاا ُِوَااْج ااب  َٛ  صََ٘ب

وال  ظجػػوا يف عطػػاء رسػػوؿ هللا للجػػاس المسواػػانيٌن ىقػػ ، دػػل عطػػاؤه يكثػػمس للظػػادلٌن  
 ذل :  ؿ هللا ألنان  ، ىقد قا

﴿﴿                                                     

                        [ ﴾[ ﴾6464::]النساء]النساء  

 ىعطاؤه يكرب للظادلٌن ألنان  ، ا  يف شااعت   ـو القيامة قاؿ ىي ا: 

{{  ٌُجبئو ٖٓ أٓز٢ٌُجبئو ٖٓ أٓز٢ّلبػز٢ ٧َٛ اّلبػز٢ ٧َٛ ا} } 
ٖٖٗٗ
  

 ألن  كلَّ  ر ة واجاف، وشاقة وعطف، صلوات هللا وسبلم  علي .

  اٍزؾٚبه إٔٝبف اُؾج٤تاٍزؾٚبه إٔٝبف اُؾج٤ت
ىػػػادلؤمن يف هػػػذه األايـ علػػػى األقػػػل ؼللػػػ  البػػػاؿ وال غلعػػػل علػػػى البػػػاؿ إال ابيػػػب 

،  كاي  ما  شغل  من مشاشل طواؿ النجة ىيشغل البػاؿ يف هػذه األايـ الوااد ادلتعاؿ 
، اػػ   تعلػػق دػػ  ىيجػػاـ مشػػغوالً دػػ  و قػػـو مشػػغوال دػػ  وغللػػآ  طػػال  يف ل دػػ  علػػى األقػػ

                                      

  أؽٔل ٝاُزوٓن١ ٝأثٞ كاٝك ٝاثٖ ؽجبٕ ٝاُج٤ٜو٢ ػٖ أٌٗ ٖٗ
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،  نتتضػمس يوصػاى  اً ؽلل من اليبلة علي ، وقلب  دائمػ سًن  ، و قمسي يف يخبلق ، ولنان  ال
 . يف هذه اللياِل واألايـ دمسسوؿ هللا  اً ى و مشغوؿ دائم

يايـ مػػػيبلد سػػػيد األولػػػٌن يف  ...  ياػػػواؿ اليػػػاحلٌن وادلتقػػػٌن -اي إخػػػوا   -هػػػذه 
 :يكثمس ، وال شي يف ينجا يف هذا ال ماف ضلتاج إىل رسوؿ هللا واآلخمس ن 

وكانػػت  ،وكثػػمست ألف الاػػا   ػػمست يف كػػل زمػػاف ويف كػػل مكػػاف مػػن يرض هللا 
يوالً يف دػػػػبلد الكاػػػػمس ىقػػػػ  ولكج ػػػػا اآلف دخلػػػػت دػػػػبلد اإلسػػػػبلـ، وكانػػػػت يوالً يف دعػػػػ  

مػن ديػوت ادلنػلمٌن إال وىي ػا ادلظ ػمس الػػذي  اً اآلف مل  ػرتؾ ديتػػدػبلد اإلسػبلـ و  األمػاكن مػن
  ظ مس الاا الق  تردد يف كل ناآ من ينااس هذا العيمس. 

 من الذي  ُِعيجُػَجا على اخلبلص من هذه الاا؟ 
ف عػػػن ياوالػػػ  و ، ىطادلػػػا ضلػػػن دعيػػػدال  وجػػػد شػػػًن ياػػػواؿ ويخػػػبلؽ رسػػػوؿ هللا 

علػػى ابلجػػا ىلػػيآ يمامجػػا شػػ ء  ُِعيجُػجَػػا علػػى التمنػػي ة وال ننتتضػػمس ذا ػػ  الب يَّػػ ،الشػػمس اة
ابلقي  وادلبادئ يف وس  زااـ هػذه ادلػادة الػق طَغَػْت علػى كػل شػ ء. لكػن ادلػؤمن دائمػاً 

 ، و قوؿ ل  دائماً: يمام  صورة رسوؿ هللا 

﴿﴿                  ﴾ ﴾[[4848::]الطور]الطور  

 !!!... ينت يماـ عيين دائماً 
غلمسُّه ألاواؿ الدنيا وياػواؿ يهل ػا  - من مشاشل الدنيا مش دٌ  ُعمسض علي  ىكلما 

 ؟؟ جظمس ااؿ رسوؿ هللا عجدما كانت  عمسض علي  هذه األمور - ادل   ة
 ماذا كاف  اعل؟

 ، ىيما يممسه د  ردُّ  يف قول : ىيت لق أبخبلؽ رسوؿ هللا 

﴿﴿                                                             

                                  ﴾ ﴾[[898898]طه:]طه:  
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  هٍبُخ ٌٓبهّ ا٧ف٬مهٍبُخ ٌٓبهّ ا٧ف٬م
طو لػػة ومتشػػعبة  سػػًنة رسػػوؿ هللا  .. ابختيػػار اي إخػػوا  اػػ  ال يطيػػل علػػيك 

جػاؾ مػن  ػتكل  عػن سػًن   يف وهجاؾ من  تكل  عػن سػًن   الجورانيػة، وه ،وعمس ضة اجلوانب
اجل ػاد، ومػػن  ػتكل  عػػن سػًن   يف العبػػادات، ومػن  ػػتكل  عػن ايا ػػ  ادلج ليػة، ومػػن  ػػتكل  

ه. يمور ال عدَّ ذلا وال ادَّ ذلا، لكن م متجا ضلػن عن معاملت  جلًنان  وياباد  وخبلن  ويعداءِ 
العػػداف، وهػػذا يصػػعب  يف هػػذا ال مػػاف يف نتمنػػي ابلقػػي  وابألخػػبلؽ الػػق جػػاء هبػػا الجَّػػِ ُّ 

 اجل اد يف زمانجا هذا!! 
 !! ن ل عليي يف  قلده يف العبادات، ألف هذا ديجي ودٌن ردِّي

 :يف زمان  مل  كن يف رلاؿ العبادات لكن إعرازه 
 الَّذ ناي  كاف يممس العبادة اوالي   مجتشمساً يف األد مسة واليوام  ادلليقة ابلمسهباف 

وصػل دعػدما ُذ ػت  ، لكػن رسػوؿ هللا آلخػمسة وعبػادة هللا  مسكوا الػدنيا مقبلػٌن علػى ا
القػػي ، وانت ػػت الاضػػائل، إال دقيػػة قليلػػة كانػػت يف األمػػة العمسديػػة الػػق   ػػمس ىي ػػا، ألف هللا 

 .ه  حلمل  لي المسسالة ويداء  لي األىعاؿ ُ  كاف غل ِّ
، ومل  كػػن عجػػده  ىضػػائل وال  قػػي  وال ىادلََدنِيَّػػُة الػػق كانػػت اولػػ : الاػػمسس والػػمسـو

يخػػػبلؽ، مػػػ  يهنػػػ  ؽلتلكػػػوف احلضػػػارة وادلدنيػػػة، والاجػػػوف واألمػػػواؿ، واليػػػجاعات وادلبػػػا  
 وشًنها من يصجاؼ ادلادة، كال من الذي ضلن ىي ، ىقاؿ صلوات هللا وسبلم  علي : 

)ئٗٔب ثؼضذ ٧رْٔ ٌٓبهّ ا٧ف٬م()ئٗٔب ثؼضذ ٧رْٔ ٌٓبهّ ا٧ف٬م(
ٗٗٗٗ
  

((ئٗٔب ثؼضذ ٧رْٔ ٕبُؼ ا٧ف٬مئٗٔب ثؼضذ ٧رْٔ ٕبُؼ ا٧ف٬م))  ويف روا ة:ويف روا ة:
ٗ٘ٗ٘
  

                                      

 اُج٤ٜو٢ ك٢ ٍ٘٘ٚ ٝاُلاه٢ٓ ػٖ أث٢ ٛو٣وح  ٗٗ
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ؽ اليػػاحلة الػػق ضلتػػاج ألف نعيػػدها مػػن جد ػػد يف هػػذا الػػ من . ليتضػػمس لجػػا األخػػبل
وهذه األخبلؽ ال نجقل ا من يممس كا يو روسيا ألف هػؤالء القػـو قػد ُذ ػت  .الذي ضلن ىي 

 .األخبلؽ والاضيلة عجده 
 جظػػػمسوف لمسسػػػوؿ هللا و طبعػػػوا علػػػى ينانػػػ   هػػػذه  الَّػػػذ نوإظلػػػا هخػػػذها مػػػن القػػػـو 

 زرد ابألثمس:كما  ىإف هللا  ،ا من عجد هللا األخبلؽ الكمسؽلة الق جاء هب

  {.{.  ٣ؾت ٖٓ فِوٚ ٖٓ ًبٕ ػ٠ِ فِو٣ٚؾت ٖٓ فِوٚ ٖٓ ًبٕ ػ٠ِ فِوٚ} } 

ىأخبلؽ هللا دلا مل  كن ياد ىيجا  نػتطي  يف  ت لػق هبػا علػى قػدر هللا، ي  مسهػا هللا 
على  د ابيبػ  وميػطااه يف صػور   البشػمس ة، ولػذلي كمػا قػاؿ المسجػل اليػاأ عػن رسػوؿ 

يف  قػػػاؿ: كجػػػت ائمػػػاً ىمسي ػػػت رسػػػوؿ هللا  لشػػػاذِل الشػػػيخ يدػػػو احلنػػػن ا - هللا 
وىعت قائبًل  قوؿ: إن  دشمس، و.خػمس  ػمسد عليػ  و قػوؿ: إنػ  دشػمس لػيآ كالبشػمس، دػل  ،ادلجاـ

ىالياقوت نوع من احلرمس، والذهب كذلي ارمس، لكػن لينػا كنػائمس  - ايقوت دٌن احلرمس
  ،يآ كنائمس البشػمسدشمس ل زلمدٌ ))قاؿ: ىانتب ت من نوم  ولنا   قوؿ:  - األارار

 . ((كالياقوت دٌن احلرمس
يف االػػػة البشػػمس ة ليظ ػػػمس علػػػى  د ػػ  مػػػا  جاسػػػبجا مػػػن  يقامػػػ  هللا  ىمسسػػوؿ هللا 

، ىلػػن اسػػتطي  يف يصػػل ىيػػ  إىل (العاػػو)األخػػبلؽ اإلذليػػة، ىػػإذا يردت يف يختلَّػػق ابسػػ  هللا 
ىإن  كاف صػورة  ؟ف كاف  عاوكي  .دنيدا رسوؿ هللا  !!إذاً مبَْن َيَ َشبَّ ؟ ،مقدار عاو هللا

 .من العاو الق كانت يف سيدا رسوؿ هللا 
ولذلي ما  لات نظمسا إلي  اليػاحلوف   ويرضػاه  ايػ  عػربَّ عػن ذلػي دعضػ   

إال لجػػا، وال شػػػمسب إال لجػػا، وال  ػػ وَّج إال لجػػا، وال اـ إال مػػػن  يف قولػػ : )وهللا مػػا يكػػل 
اػػ   ؟،، وكيػػف نجػػاـ؟، وكيػػف نتػػ وج؟، وكيػػف نشػػمسب؟هكػػلمجػػا كيػػف يجلجػػا، لكػػ   علِّ 

 . (ننًن على هنر  وهداه 

                                                                                               

 اثٖ أث٢ ٤ّجخ ك٢ ٖٓ٘لٚ ٝأؽٔل ك٢ َٓ٘لٙ ػٖ أث٢ ٛو٣وح  ٘ٗ
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  إٔ٘بف اُٞهصخ ُؾٚورٚإٔ٘بف اُٞهصخ ُؾٚورٚ
ى جػػػػاؾ مػػػػن  جشػػػػمس لِنػػػػًنَ ِ  وهػػػػ  العلمػػػػاء، وهجػػػػاؾ الجاشػػػػمسوف لُنػػػػجَّت  وهػػػػ  علمػػػػاء 

 شػب وا دظػاهمسه صػلوات هللا وسػبلم   الَّػذ ناحلد  ، وهجاؾ الجاشمسوف ذلَيَقِتِ  وهػ  إخوانجػا 
، ػلثػػوف الجػػاس علػػى اجل ػػاد يف سػػبيل هللا  الَّػذ نوهجػػاؾ الجاشػػمسوف جل ػػاده، وهػػ  عليػ ، 

وهجػػػاؾ الجاشػػػمسوف ِلِقَيِمػػػ  ويخبلقػػػ  وىضػػػائل  وهػػػ  اليػػػادقوف يف كػػػل زمػػػاف ومكػػػاف، وهػػػ  
 جشػػمسوف األخػػبلؽ والاضػػائل والقػػي  وادلثػػل وادلبػػادئ الػػق كػػاف علي ػػا صػػلوات هللا  الَّػػذ ن

ا؟ ابللنػاف؟ ال، ابلاعػاؿ وابخليػاؿ، وابألاػواؿ يف  عػامل   وسبلم  علي ، وكيػف  جشػمسوهن
إىل عيػػػمسا هػػػذا،  مػػػ  اآلخػػػمس ن، ولػػػو درسػػػجا د ػػػواف اليػػػاحلٌن مػػػن عيػػػمس رسػػػوؿ هللا 

 لوجداه  على هذا اذلدأ والنمت قائمٌن.
ا ال  قػمسي وال  كتػب وكػاف يميِّػ -وقد ىعػت مػن رجػل مػن اليػاحلٌن يف زمانجػا هػذا 

مػػن اإلخػػواف، وكػػاف يف هػػذه البلػػدة    إخوانػػ  يف دلػػدة ومعػػ  مجػػ ٌ ينػػ  ذهػػب لػػ ايرة دعػػ -
العلمػػػاء، وىي ػػػا األوليػػػاء، وىي ػػػا العبَّػػػاد، وىي ػػػا مػػػن  ظ ػػػمسوف ابػػػة، وىي ػػػا مػػػن  يػػػيو يف 
القات الذكمس و ظ ػمس  ػودده وعشػق ، ىلمػا جلنػوا وكػل مػج    قػوؿ دلنػان ، وإذا ابمػمسية 

 ت طعامػػاً ذلػؤالء وي ػػت ت إىل ديت ػا وج َّػذهبػػ -مل  اعػل كاعل ػ ، ومل  يػػج  كيػجيع    -
د  إلي  ، ىقاؿ المسجل: لقد سبقت هذه كل هؤالء المسجػاؿ!! دلػاذا؟ ألهنػا  شػب ت دمسسػوؿ 

 قاؿ هللا يف شأهن :  الَّذ نويصتاد ،  هللا 

﴿﴿                                                  

                                 ﴾﴾    

؟  والقمسار ماذا اي ربِّ

﴿﴿                                     ﴾﴾  [[33::]احلشر]احلشر  
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  ْٗو اُلٚبئَ أُؾٔل٣خْٗو اُلٚبئَ أُؾٔل٣خ
 ، و تتػػػدث عػػػن الاضػػػائلىعجػػػدما أييت عػػػامل و تتػػػدث وؽلػػػؤل ادلجػػػادمس وااىػػػل ديػػػااً 

اإلسػػبلمية واألخػػبلؽ امد ػػة؛ وال  عػػمسؼ ياػػد كيايػػة الػػدخوؿ إىل ديتػػ ، وإذا دخػػل ياػػد 
إىل ديت  غلد الشُّوَّ  طػلُّ مػن كػل ججبا ػ ، ىػِبَ   تأسػى الجػاس دػ ؟ داعلػ  يـ دقولػ ؟ يجيبػوا اي 

 إخوا ، داعل  يو دقول ؟
اد  الكػمساـ ويصػت داعل . وهذه ه  األاواؿ امد ة الق كاف علي ا رسوؿ هللا 

   ويرضاه . 
وابخليػػاؿ  ،ىػػجتن زلتػػاجٌن علػػى يف نجشػػمس هػػذه الاضػػائل ابلاعػػاؿ ولػػيآ ابلكػػبلـ

ويصػػتاد  الكػػمساـ، ىقػػد كػػاف المسجػػل مػػج    اػػتو ادلػػدف داعلػػة  والت لػػق مبػػا كػػاف عليػػ  
ديػااً ، وإلػيك  ، يو ِبُُلٍق وااٍد قد ختلَّق د  على هػدي سػيدا و واادة عمل ا  

 وااداً:
دخل جيش ادلنلمٌن مد جة ىمسقجد ومل  مسسلوا إىل يهل ا يف البدا ػة اإلنػذار ادلعتػاد 
يف  مسسل  جيش اإلسبلـ، ىقد كػانوا دائمػاً  جػذروف مػن ػلػاردوهن ، ابإلسػبلـ يو اليػلو يو 

 !!!اجل  ة، ىدخلوا ادلد جة واستولوا علي ا ددوف إنذار
وظلػػا إىل علم ػػ  ياػػواؿ جػػيش ادلنػػلمٌن، ىلمػػا ويهػػل ادلد جػػة كػػاف قػػد سػػبق إلػػي   

وجدوا يف البلدة قد ىتتت على شًن اذليقة ادلتعارؼ علي ا عجد ادلنلمٌن رىعػوا األمػمس إىل 
ىتجػػػاوؿ القاضػػػ  ايثيػػػات القضػػػية، ودلػػػا  كػػػد يف جػػػيش  -قاضػػػ  ادلنػػػلمٌن  -القاضػػػ  

غػادر جػيش اإلسػبلـ ادلنلمٌن دخل على شًن اذليقػة اإلسػبلمية، يصػدر قػمسار اكمػة أبف  
 هذه ادلد جة و رتك ا ألهل ا. 

ى ػػمسج اجلػػيش و ػػمسؾ ادلد جػػة، ىمػػا كػػاف ألهػػل ىمسقجػػد ومػػن جػػاوره  إال يف دخلػػوا 
مجيعػػػاً يف د ػػػن هللا يىواجػػػاً، رشبػػػة مػػػن عجػػػد ينانػػػ  ، دغػػػًن ضػػػمسب وال شػػػدة وال إكػػػمساه وال 

  اة الاافٌن.امسب، وإظلا دخلوه رشبة يف هذا الد ن الذي نيمس ادلنتضعاٌن على الغ



 صيخ فوزى حممد أبوزيدلل      I           .                        . Iالكتاب الثالث والعصروى        
 

 

 U 65 T           لدى الصاحل ني اإلحتفال مبولد ريول اهلل 9 فصل الرابعال

  ؟؟٤ًق ْٗ٘و ا٤ًّ٬ٍ٩ق ْٗ٘و ا٬ٍ٩ّ
هػػذا هػػو نظػػاـ اإلسػػبلـ اي إخػػوا ، نظػػاـ اإلسػػبلـ الػػذي انتشػػمس دػػ  اإلسػػبلـ، الػػذي 

يف نجشمس هذه الاضائل أبنانجا، ويف نبدي ىي ا أبنانػجا، ويف  أيممسا د  وعلي  ادليطاى 
ذلي ال  جاػػػ  ديججػػػا ولػػػ ة، أبف نبػػػدي هبػػػا يوالً يف ينانػػػجانُػَعلِّػػػَ  إخوانجػػػا هػػػذه األخػػػبلؽ اإلذليػػػ

الجيَّػػات  ذهادلداهجػػة وال الػػمسايء وال ادل ادعػػة، دػػل الدػػد يف  كػػوف ىعػػاالً صػػادقة  عػػرب عػػن هػػ
 : وعن هذه األاواؿ، ألنجا نمس د يف  كوف لجا نييب يف قوؿ هللا 

﴿﴿                           [ ﴾[ ﴾2323::]الفتح]الفتح  

﴿﴿         ﴾﴾  وف مكاف، ىكػل وااػد مجػا اي إخػوا  مطالػب أبف  كػيف كل زماف و
األزايء امد ػػػػػة؟ ال هػػػػػد امػػػػػدي، والكػػػػػمـس األ ػػػػػدي،  عارضػػػػػاً لػػػػػؤلزايء امد ػػػػػة؛ ومػػػػػا

والتواضػػ  الجبػػوي، واالىتقػػار إىل هللا، واحلػػب اليػػادؽ لليػػادقٌن مػػن عبػػاد هللا، وادلواسػػاة 
د يف هللا، والتػػػ اور يف هللا، والترػػػالآ يف يف هللا، وادلؤاخػػػاة يف هللا، والبػػػذؿ يف هللا، والتػػػواد
 . هللا، وكل ذلي عن صدؽ و قٌن ادتغاء وج  هللا 

ولو عمسضجا هػذه البضػاعة ديػدؽ اللتػف الوجػود كلُّػ  علػواً وسػابلً اولجػا؛ ألنػ  ال 
سلمسج يف هذا ال ماف للجػاس مػن يزمػاهت  إال هبػذه األخػبلؽ اإلذليػة، وهبػذه ادلبػادئ المسابنيػة، 

وإايؾ يف  ظػػػن يف  -لكػػػن الجػػػاس  تعػػػالي  المسواانيػػػة الػػػق جػػػاء هبػػػا ادليػػػطاى وهبػػػذه ال
 ألن  ال ؼلاى علي   ااؿ إنناف، واى  مع  قوؿ القائل: -الجاس ىي   شباء 

٤ِِوَاخٍ  ْٖ َف ِٓ ِوٍب  ْٓ َْ٘ل ا ْٖ ِػ ٌُ ب رَ َٔ ْٜ َٓ َٝ 

 

 ُْ ًِ رُْؼَِاا اب رَْقلَا٠ َػَِاا٠ اُ٘ اب َٜ ْٕ َفبَُ  ٝئِ

يف المسجػل مجػا رمبػا ال  ػدري العيػب الػذي ىيػ ، مػ   ....: وهذه ه  ادلشكلة كل ػا 
، وإف كػػػانوا !!ينػػػي  ػػػد يف صػػػبياف ادلنػػػلمٌن  علمػػػوف ذلػػػي اخلُلُػػػق ىيػػػ ، لكػػػج    دارونػػػ 

 شػعمسوف و عمسىػوف مجيعػاً مػا دػػ ، ىاإلننػاف ادلػؤمن صػادؽ مػػ  نانػ ، ويمامػ  صػورة ابيػػب 
صػتادة رسػوؿ هللا واليػػادقٌن يف  هللا، وخلا ػا وديج ػا صػورة يصػاياء هللا ويابػاب هللا، مػن

 كل زماف ومكاف.
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  ٍَجَُت ُؽجَِّ٘ب ٤ُْق٘ب ٍَجَُت ُؽجَِّ٘ب ٤ُْق٘ب 

  ٬ٓخ٬ٓخــدمحم ػ٠ِ ٍدمحم ػ٠ِ ٍ  ا٤ُْـا٤ُْـ
وضلػػن مجيعػػاً ملَ ياببجػػا هػػذا المسجػػل وعاهػػداه، وعشػػقجاه ومشػػيجا اولػػ ، الشػػيخ و 

ويرضػػاه؟. يمػػن يجػػل العلػػ  ىقػػ ؟ كػػبل، دػػل مػػن يجػػل األوصػػاؼ امد ػػة   ةعلػػى سػػبلم
   الق ري جاها ىي ، ومشيجا اول  ألنجا ياببجا هذه األخبلؽ.واألخبلؽ اإلذلية 

ىجمس ػد مجيعػػاً يف نشػػتغل يف هػذه البضػػاعة، ونعمػػل يف هػذه ادلعػػارض امد ػػة، وكػػل 
رجل  مس ػد يف  اػتو  ػوكيبلً يف ادلكػاف الػذي هػو ىيػ  ليعػمسض هػذه البضػاعة الدػد يف  كػوف 

 صورة صادقة رلملة أبوصاؼ: 

﴿﴿                                                             

                                        ﴾ ﴾[[2323]الفتح:]الفتح:  

الدػػد يف  جػػاؿ شػػيقاً مػػن  !!والػػذي  مس ػػد يف  شػػتغل يف هػػذه البضػػاعة مػػا مشػػكلت ؟
، و قػػدـ شػػيقاً مػػن مالػػ  التعػػب، كػػأف  نػػ مس يف  طاعػػة هللا وال  عطػػ  نانػػ  اق ػػا يف الجػػـو

 لمسدِّ ، ويف  كوف ديت  صورة من ديوت األنيار مكتوب علي  ابألنوار: 

﴿﴿                                                  ﴾﴾  

يمػاـ   -إخوانػ ، يو سػامسه مػ  إخوانػ  يف سًنه م  إخوان ، ونومػ  مػ  -ويف  كوف 
  ﴿﴿عيجيػػػػػػػػػ :                   ﴾ ﴾[[ٜٜ::]احلشػػػػػػػػػمس]ىيػػػػػػػػػؤثمس إخوانػػػػػػػػػ  ابدلكػػػػػػػػػاف الطيػػػػػػػػػب .. احلشػػػػػػػػػمس 
 - ، وهػػػػو  اعػػػػل ذلػػػػي كلَّػػػػ  لػػػػيآ  كلُّاػػػػاً ... ، وابللقمػػػػة اذلجيقػػػػة يف األكػػػػل... يف الجػػػػـو

وإظلػػا  اعلػػ  عػػن  -  ألف لػػو ىعلػػ   كلاػػاً كػػاف رايًء يو مداهجػػة، ولػػيآ لػػ  يجػػمس عجػػد هللا
  ﴿﴿.. .. صدؽ وعن إخبلص                         [ ﴾[ ﴾٘٘::]البيجة]البيجة 

 مس ػدوف يف  كونػوا عارضػٌن لػؤلزايء امد ػة، وضلػن  الَّػذ نهذه اي إخػوا  يوصػاؼ 
احلاجػة لػتلك  األخػػبلؽ وهػذه األوصػاؼ، ألف الجػػاس كلَّ ػا ملَّػػْت  يف هػذا ال مػاف يف يمػػآِّ 
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يهنػ  يف  :وكمسهت ياواؿ اجملتم ، ا  ىعت من يكثمس من رجل من اليادقٌن ،من الجااؽ
 : هذا ال ماف  نتغيثوف مبا قاؿ د  سيد األولٌن واآلخمس ن 

وُّ اُوعَ ػ٠ِ هجو أف٤ٚ ك٤ز٠٘ٔ إٔ ُٞ } }  ُٔ وُّ اُوعَ ػ٠ِ هجو أف٤ٚ ك٤ز٠٘ٔ إٔ ُٞ ٣أر٢ ػ٠ِ اُ٘بً ىٓبٕ ٣َ ُٔ ٣أر٢ ػ٠ِ اُ٘بً ىٓبٕ ٣َ

((ًبٕ ٌٓبًٗٚبٕ ٌٓبٗٚ
ٗٙٗٙ
 . .  

لجاػاؽ والػمسايء والػدهاء واخلػيبلء يف  ػليطوف د  وقد ا ياوا اب الَّذ ندلاذا؟ ألن   مسأ 
ولػو مل  كػن اػاذل ، و تمجػوف  -كل مكاف، والجاس على هذا وم  هذا ػلجوف إىل اليػدؽ 

ولػػػو مل  كػػػن ديػػػج  ، و تمجػػػوف اإلخػػػبلص وػلبػػػوف رلالنػػػة  -يف  كونػػػوا مػػػن يهػػػل األمانػػػة 
   س علي ا.الجا ولو كانوا لينوا مج  ، ألف هذه ىطمسة هللا الذي ىطمس هللا  -ادل ليٌن 

ويعظ  دبلء يف هذا ال ماف يف القوالٌن ىي  كثًن، وادلتتدثٌن ىيػ  كثػًن، والجػاس قػد 
سػػقمت األااد ػػ  وسػػقمت  مسدادهػػا يف الشػػمسائ  ويف اإلذاعػػات، و مس ػػدوف يف  ػػمسوا هػػذه 

 األااد    اهمسة على هيقات القائلٌن هبا. 
نتعشػػ   لَّػػذ نا، نمس ػػد يف نػػمسأ هػػذه األوصػػاؼ  ػػاهمسة عبلمػػات علػػى رجػػاؿ هللا 

مػػػج   إف شػػػاء هللا، ألف الجػػػاس يف الػػػدنيا واآلخػػػمسة يف ىقػػػمس إىل هػػػذه األخػػػبلؽ  اً ينجػػػا مجيعػػػ
احلميدة، وليآ لجا يف الػدنيا واآلخػمسة رىعػة إالَّ هبػذه األخػبلؽ الكاملػة؛ يخػبلؽ رسػوؿ هللا 

 . ويخبلؽ يصتاد  الكمساـ   ويرضاه 
َلجَػػا أباػػ ننػػأؿ هللا  واذل ، ويف ؼُلَلَِّقجَػػا أبخبلق ػػ ، ويف ُ َكلَِّمجَػػا ديػػااهت ، ويف  مسزقجػػا يف غُلَمِّ

لى مجواذل ، ا  ادلتادعة ذلد   ، ويف  وىقجا للنًن على مجاهر  ، ويف أيخذ أب د جا واصيتجا للنًن ع
 ..  وصلى هللا على سيدا و وعلى .ل  وصتب  وسل نكوف مج   ومع   ..

 

                                      

 ٓزلن ػ٤ِٚ ػٖ أث٢ ٛو٣وح ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ ٙٗ



 

 

 
 
 
 

  ٌٌٓٓاُلَٖ اُقباُلَٖ اُقب

 ُخ اُو٤ْ ٝاُلٚبئَهٍب



 

 

  

  آكاة ٍٔبع اُؼِْآكاة ٍٔبع اُؼِْ

  اُـب٣خ ٖٓ هٍبُزٚ اُـب٣خ ٖٓ هٍبُزٚ 

ثٚبػخ اُوؽٖٔ ٝثٚبػخ ثٚبػخ اُوؽٖٔ ٝثٚبػخ 

  ا٤ُْطبٕا٤ُْطبٕ

أُؼوًخ ث٤ٖ ع٘ل اُوؽٖٔ أُؼوًخ ث٤ٖ ع٘ل اُوؽٖٔ 

  ٝاُ٘لٌ ٝا٤ُْطبٕٝاُ٘لٌ ٝا٤ُْطبٕ

  اُغٜبك ا٧ًجواُغٜبك ا٧ًجو

  ُٞاخ اُل٤ِٚخُٞاخ اُل٤ِٚخ

  أػجبخ اُلاػ٢ ئ٠ُ هللاأػجبخ اُلاػ٢ ئ٠ُ هللا
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  اُلَٖ اُقبٌٓاُلَٖ اُقبٌٓ

  2ٗ2ٗهٍبُخ اُو٤ْ ٝاُلٚبئَهٍبُخ اُو٤ْ ٝاُلٚبئَ
 

احلمد  رب العادلٌن، ادل يمن على الوجود، والذي اصطاى لل بلئق خًن مولػود 
ويىضػل موجػود. الل ػػ  صػلِّى وسػػل  وابرؾ علػى سػػيدا و، سػدرة مجت ػػى علػـو اخلبلئػػق، 
والذي إليػ   جت ػ  ادلقامػات اإلذليػة يف القػمسب لكػل قاصػد،  ػمس اللطػائف، وزلػي  ادلعػا ، 

صػػلَّى هللا عليػػ  وعلػػى .لػػ  وصػػتب  وسػػل ، وكػػل مػػن مشػػى علػػى وسػػمس القػػمسب والتػػدا . 
مجوال ، يو هني هبد   و كمل دكمال  إىل  ـو الد ن، .مٌن .مٌن اي ربَّ العادلٌن. يمػا دعػد 

... 
 ىيا إخوا  واي يابا  يف هللا ورسول : ابرؾ هللا ىيك  يمجعٌن
ك ، ألهنػ   علمػوف مػا يف احلقيقة اإلنناف  تتًنَّ إذا كاف سػيتتدث مػ  علمػاء مػثل

سػػجقوؿ، دػػل رمبػػا  تػػذكمسوف مػػا ننػػيجاه يف ز ػػة ادلشػػاشل وادلشػػاكل الػػق نواج  ػػا يف هػػذه 
احليػػاة، وهػػذا إىل يف مػػا سػػجقول  قػػد  كونػػوا ىعتمػػوه مػػمساراً و كػػمساراً، ولػػذلي ىقػػد غللػػآ 
البع  دذهن شارد ألن  كبلـ معاد، وقد  جيمسؼ البع  أبااد   جانبي  ألن  كبلـ سػبق 

ولػو كػمسِّر يمامجػا يف يلػػف  -  يف ىعػ ، ولكػن يدَّدجػا اليػاحلوف   يف ننػتم  ألي مقػاؿ لػ
 .على ينجا ننمع  ألوؿ ممسة -جلنة 

وقد جمسدجا ذلي ىوجدا اخلًن يف ذلي، ا  ينين يايػااً يجلػآ ليػبلة اجلمعػة يف 
ػػ  إىل رللػػآ عػػادي، و كػػوف اخلطيػػب عػػادي، ورمبػػا ؼلطػػب يف ورقػػة، ولكػػين ال ي جعػػل علِّ

اخلطيػػب وهيقتػػ ، وال يلاػػت نظػػمسي إىل ورقتػػ ، وإظلػػا يركػػ  علػػى معػػا  الكػػبلـ الػػذي  قولػػ ، 
                                      

 ّٔٔ أُٞاكاان 11ٙٔ/2/ٕٙاُقٔاا٤ٌ  -ًبٗااذ ٛاانٙ أُؾبٙااوح كاا٢ َٓااغل ا٧ٗااٞاه اُولٍاا٤خ ثبُٜٔ٘لٍاا٤ٖ ثبُواابٛوح  2ٗ

 .ؽزلبٍ ث٬٤ٔك هٍٍٞ هللا ٛـ ك٢ ا2٫ٔٗٔهث٤غ ا٧ٍٝ 
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. ٛٗ(خػذوا احلكمػة ولػو مػن يىػواه اجملػانٌن) كمػا ورد ابألثػمس،  ىأخمسج منتايداً  مد هللا 
ىليآ كل ما قيل جاء يوان ، وال كل ما جاء يوانػ  جػاء زمانػ ، وال كػل مػا جػاء زمانػ  جػاء 

ىجتن مجيعاً نتلوا  كبلـ هللا القػمس.ف الكػمس ، ودعضػجا ػلاظػ  عػن   ػمس قلػب، ولكػن  رجال .
 يايااً  نم  اإلنناف اآل ة وكأن   نمع ا ألوؿ ممسة!! 

، ىنػيدا عمػمس  ويرضػاه دلػا  وال  ظجوا يف ذلي لجا ىق ، دػل اػ  ألكػادمس القػـو
هػو  قػوؿ: )َمػْن قػاؿ يف واً ، جػاء وسػيا  علػى عا قػ  و ى  ابنتقاؿ سػيدا رسػوؿ هللا 

عجػدما  عليػ  النػبلـقد مات قطعت عجق ، وإظلا ذهػب إىل لقػاء ردِّػ  كمػا ذهػب موسػى 
 . مسؾ قوم ، وسًنج  إليجا ممسة يخمسأ(

ويرضػػاه، ألف معػػ   وكػػبلـ اليػػد ق ىيػػ  التثبيػػت دلػػن  نػػمع   -ىرػػاء اليػػد ق 
 ::إدمساهي [ٕٚىف ] القوؿ الثادت الذي  قوؿ ىي  هللا

﴿﴿                                                            ﴾ ﴾  

 كيف  ثبِّت   ابلقوؿ الثادت؟
هيػػأ ذلػػ  األسػػباب اػػ   نػػمعوا مػػن صػػدِّ ق، يو رجػػل علػػى قػػدـ اليػػد ق، ىيثبػػت 

الػػذي يعطػػاه هللا ومجَّلػػ  ابلقػػوؿ  اػػاذل ، و قػػوي  قيػػج  ، و   ػػد إؽلػػاهن ، ألهنػػ   نػػمعوف ِمػػنْ 
 الثادت يف احلياة الدنيا ويف اآلخمسة.

ىلما جاء اليد ق ووجد القـو وقد يصاهب  الاػ ع؛ سػيدا عثمػاف يخػمسس، وسػيدا 
 عل  يُقعد ومل  نتطي  الج وض والقياـ، وشًنه  كذلي، خطب ىي   قائبًل: 

جل هللا كإ هللا جل هللا كإ هللا )ٖٓ ًبٕ ٣ؼجل دمحماً كإ دمحماً هل ٓبد، ٖٝٓ ًبٕ ٣ؼ)ٖٓ ًبٕ ٣ؼجل دمحماً كإ دمحماً هل ٓبد، ٖٝٓ ًبٕ ٣ؼ

      ؽ٢ٌ ٫ ٣ٔٞد( صْ ر٠ِ هٍٞ هللا ؽ٢ٌ ٫ ٣ٔٞد( صْ ر٠ِ هٍٞ هللا 

                                      

عاابٓغ ا٧ؽبك٣ااش ٝأُواٍاا٤َ ٝاُؼَااٌو١ كاا٢ ا٧ٓضاابٍ ػااٖ اثااٖ ػجاابً هٙاا٢ هللا ػٜ٘ٔااب ثِلاا   )فاانٝا اُؾٌٔااخ ٓٔااٖ  0ٗ

) ٍّ  ٍٔؼزٔٞٛب، كاٗٚ هل ٣وٍٞ اُؾٌٔخ ؿ٤و اُؾ٤ٌْ، ٝرٌٕٞ اُو٤ٓخ ٖٓ ؿ٤و ها
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﴿﴿                                                               

                                                            

       ﴾ ﴾[[844844]آل عمران]آل عمران  

سيدا عمػمس عجػدما اسػتم  إىل هػذه اآل ػة، مػاذا قػاؿ؟ قػاؿ: كػأنين يىػ  هػذه اآل ػة 
ألوؿ مػمسة، مػػ  ينػػ  اػػاىظ للقػػمس.ف، و مس ػػل القػػمس.ف، وال  جقطػػ  عػػن  ػػبلوة القػػمس.ف؛ لكػػن دلػػا 

موضػػع ا  جػػاء يواف هػػذه اآل ػػة وقمسيهػػا رجػػل مػػن يهػػل العجا ػػة الَّػػت يف القلػػب، ون لػػت يف
البلئػػػق يف القلػػػب، ىكانػػػت ابلجنػػػبة لوقع ػػػا علػػػى قلبػػػ  يوؿ مػػػمسة  جػػػ ؿ علػػػى هػػػذا القلػػػب 

 .مبعاني ا واقائق ا و ثبيت ا المسواا  من هللا 

  آكاة ٍٔبع اُؼِْآكاة ٍٔبع اُؼِْ
ومػػن يجػػل ذلػػي علَُّمػػوا يف اإلننػػاف دائمػػاً عجػػدما  نػػم  ييَّ كػػبلـ ألي عػػامل مػػن 

، دلػػاذا؟ الػػبع   جشػػغل اَبلُػػُ  ابلكػػبلـ إذا كػػاف العلمػػاء  نػػتقبل  علػػى ينػػ   نػػمع  ألوؿ مػػمسة
 عمسىػػ ، وخاصػػة إذا كػػاف عادلػػاً، ىعجػػدما  نػػم  سػػياؽ  قػػوؿ يف نانػػ  كػػاف مػػن الواجػػب يف 
 قوؿ هجا كذا، وكاف غلب يف  يلو هذه العبارة، وكاف غلب يف  ػذكمس اسػ  صػااب هػذه 

ـُ االنتااع.   احلادثة، ىيكوف مشغواًل ابلتعد ل ومن هجا  ُػْعَد
كن الذي  نم  ليجتا ، ى و  نم  الكبلـ وهو  عل  يف ملي اإلذلاـ هػو الػذي ل

 : ُػْلِ ُ  العلماء العاملٌن واألولياء والياحلٌن مبا  ايد احلاضمس ن
ىالػػذي أييت دواء قػػد  كػػوف الػػدواء  كػػمسر لكػػن يف هػػذه ادلػػمسة أييت الشػػااء، يايػػاًا 

ال  ػػػت  الشػػػااء، ومبرػػػمسد يف يكػػػوف عػػػارؼ ابلػػػدواء، وياضػػػمسه مػػػن اليػػػيدلية ويسػػػت دم  و 
يذهػػػب إىل الطبيػػػب و كشػػػف علػػػىَّ و عطيػػػين دواًء رمبػػػا  كػػػوف يقػػػل مجػػػ  يف اجلمسعػػػة يو يف 

 القوة، لكن أييت الشااء!!
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كمػػا علََّمجَػػا عبػػاد هللا اليػػاحلوف،   -وهػػذا يمػػمس هللا اي إخػػوا  يف ىػػاع دروس العلػػ  
 ويرضاه: ولذلي  قوؿ اإلماـ يدو الع ائ  

 َٔ ٍْ ٬ٌََّػ٢ِّ٘ ا ْٖ اُ ِٓ  َٕ ب رَْؼِوُِٞ َٓ  ؼُٞا 

 

اَلاّ ُٔ ابك٢ِ اُ َٕ  ْٖ ا ِٓ  ٖ َٔ ْؽ ُْ ثِبُو  ِْ  كَبُِؼ

َّابَهِح َػابِهفٍ   ْٖ ئِ ا ِٓ لَب َُاَي  َٕ ب  َٓ  ُفْن 

 

ااوَبّ َِّ ااِل٢ اُ ْْ َ٣ ْْ اا ُٜ ُٓ ٬ًَ  َٕ  كَبُؼَاابِهكُٞ

وال  قوؿ ياد من إخوانجا األكادمس من العلماء يا شػين عػن مثػل هػذا الكػبلـ، ألنػ   
ف ادلػمس   الػذي  ػقآ مجػ  األطبػػاء عبلجػ  يف قػمسص يسػرب ن  شػرت  ا مػن اػػانوت رمبػا  كػو 

دقالة وهو منت رت هبا، و قوؿ يف يشرتي العلبة أبلف ججيػ  كيػف .خػذ يسػرب ن؟ يال  ػدري 
 !! يف هذه يسباب جعل ا منبب األسباب 

 ىاإلننػػاف عجػػدما غللػػآ يف رلػػالآ العلػػ  ىػػوراً  غلػػق سلػػازف العلػػ  الػػق معػػ ، و غلػػق
و اتو شمس طاً جد داً مػن يجػل يف  -يي: اد   الجاآ  -ادلنرل الداخل  الذي مع   

، ىػبل  قػوؿ: هػذا الكػبلـ دلػن اػوِل  نتم  إىل عل  طازج ازؿ من عجد احلميد اجمليػد 
ويا عامل ال ياتػاج إليػ ، يو  قػوؿ: يا دلغػت مقامػاً عظيمػاً ويقػوؿ يانػن مػن هػذا الكػبلـ 

ىالشػااء مػن هللا، وقػد أييت أبوهػى سػبب  -اي إخػوا   -مس كمػا قلجػا على ادلجادمس، ألف األم
 .  إذا يراد هللا 

، ودعضػػػػجا  كػػػػاد ػلاظ ػػػػا ىكلجػػػػا واحلمػػػػد  اػػػػاىظٌن سػػػػًنة سػػػػيدا رسػػػػوؿ هللا 
أبسانيدها عن   مس قلب، لكن ردجا قاؿ لجا ىي ا ويف قي  األنبيػاء واليػاحلٌن واألوليػاء 

 واليد قٌن وادلقمسدٌن: 

﴿﴿                                    ﴾ ﴾[[888888::]يوسف]يوسف  

ىػادل   يخػػذ العػربة يف هػػذه القيػة، يي عػػربة؟ يخػذ عػػربة هػذا العػػاـ يعمػل هبػػا هػػذا 
العػػاـ، عجػػػدما يعمػػػل هبػػػا ردجػػػا  عطيػػػين عػػػربة اثنيػػػة يعمػػػل هبػػػا النػػػجة القادمػػػةف ولػػػيآ عػػػربة 

عػا  كػبلـ هللا ال اػدَّ ذلػا وال عػدَّ ذلػا، وال  نػتطي  ألف م واادة ِعرَب ال  علم ػا إال هللا 
 ياد يف  ايل ا كل التاييل إال اللطيف اخلبًن ع َّ وجلَّ.
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ىجتن مجيعاً واحلمد ل  كلجا ااىظٌن النًنة، وعارىٌن كيف ولد سػيدا رسػوؿ هللا؟ 
 وكيػف كانػػت ايا ػ ؟ وكيػػف كانػت رلاهدا ػػ ؟ وكيػػف كانػت عبادا ػػ ؟ لكػن يا .خػػذ العػػربة
لجان  يواًل، ىالدرس الذي يقول  هجا يىكمس نان  د ، ويذكمس نان  د  ألستتضػمس م مػق 

، وإخوانجا  تذكمسوف المسسػالة الػق كلَّا ػ  هبػا هللا يف الق كلاين هبا هللا  م  رسوؿ هللا 
 .مجاصمسة سيدا وموالا رسوؿ هللا 

  اُـب٣خ ٖٓ هٍبُزٚ اُـب٣خ ٖٓ هٍبُزٚ 
عليك  وال نتشعب، ألف كثمسة الكػبلـ  ابختيار ا  ال نطيل سيدا رسوؿ هللا 

 قاؿ:   جن  دعض  دعضاً؛ رسالت  ير د يف يعمسؼ شا ت ا يف كلمة واادة، ى و 

((ئٗٔب ثؼضذ ٧رْٔ ٌٓبهّ ا٧ف٬مئٗٔب ثؼضذ ٧رْٔ ٌٓبهّ ا٧ف٬م))
ٗ1ٗ1
  

، شا ق يه  مكاـر األخبلؽ، ومجذ مػ   ُبػين مكػاـر األخػبلؽ؟ مػن يوؿ .دـ عليػ  
اإلذلية، ػلاوؿ يف  طبػ  هبػا مػن اولػ   النبلـ، ىكاف كل ن  أييت ومع  ش ء من األخبلؽ

 من يهل الثلة اإلؽلانية.
نػ ؿ .دـ  -دلا ادث اخلبلؼ ديج  ودػٌن الشػيطاف يف اجلجػات  -ألن  من يوؿ .دـ 

مجدوابً عن اضمسة المس ن، معػ   وكيػل دضػاعة اإلؽلػاف، ونػ ؿ الشػيطاف ومعػ  دضػاعت  الػق 
ؿ .دـ إىل يف  ػمسث هللا األرض ومػن ػلارب هبا عباد الػمس ن، ولػيآ آلدـ واػده دػل مػن يو 

هػؤالء مع ػ   -ؽلشػوف وراءه و تبعونػ  يف ادلػج ج  الَّذ نعلي ا، ىأصبو .دـ وذر ت  وي باع  
يخػػذوا التوكيػػل الػػذي هجػػت ادلبلئكػػة يف  جالػػ  يف كػػل  الَّػػذ ن وكيػػل دضػػاعة الػػمس ن، وهػػ  

مجيعػػػاً يف ػليػػػلوا  ، اشػػػمسيدت يعجػػػاق  ، واتقػػت ناوسػػػ  ، وهجَّػػواىػػاء مػػػن ىػػوات هللا 
 على  وكيل: 

                                      

 هٝاٙ اُج٤ٜو٢ ك٢ ٍ٘٘ٚ ٝاُلها٢ٓ ػٖ أث٢ ٛو٣وح 1ٗ
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﴿﴿                       ﴾ ﴾[[9191]البقرة]البقرة  

ثٚبػخ اُوؽٖٔ ٝثٚبػخ ثٚبػخ اُوؽٖٔ ٝثٚبػخ 

  ا٤ُْطبٕا٤ُْطبٕ
إف هللا ػلػػب ): خلياػػة عػين يف صػػاايت، ولػػذلي قػػاؿ  :يف يي شػػ ء؟ قػػاؿخلياػة 

،كػػل يخػػذوا صػػاة عػػن صػػاات هللا  الَّػػذ ن. يي هػػؤالء (مػػن خلقػػ  مػػن كػػاف علػػى خلقػػ 
العطػػػف، والشػػػاقة واحلجػػػاف، والعاػػػو واجلػػػود، والمسيىػػػة واذلدا ػػػة، واحللػػػ  واليػػػاو الكػػػمـس و 

واألمانػػة، ويف كػػل يخػػبلؽ هللا ومجػػاؿ هللا وكمػػاالت هللا، هػػذه البضػػاعة عجػػد العبػػد الػػذي 
 . ورث اخلبلىة عن .دـ، و.دـ عن هللا 

 وماذا  اعل الشيطاف؟  مس د يف   دـ هػذه الكمػاالت، و مس ػد يف  قضػ  علػى هػذه
، واخلنػػػػة واخليانػػػػة واخلد عػػػػة، والػػػػبطش والػػػػ ور والظلػػػػ ،  البضػػػػاعة، ىمعػػػػ  الغػػػػدر واللػػػػـؤ
والكػػػذب والب تػػػاف، وشػػػ ادة الػػػ ور والغػػػمسور، وشًنهػػػا مػػػن هػػػذه األصػػػجاؼ الػػػق هػػػ  مػػػ  

 مسوجوهنػػا ليتػػاردوا هبػػا عبػػاد الػػمس ن يف كػػل  -ومػػ  يذاب وي بػػاع الشػػيطاف  -الشػػيطاف 
 مكاف. 

 ب؟ م  دديت شمسارة هذه احلمس 
 !من ساعة ما اختار هللا ع َّ وجلَّ .دـ خلبلىت 

يخػذوا التوكيػل  الَّػذ نوكاف مػن  -ويرضاه  ولذلي سيدي يدو احلنن الشاذِل 
عجػػدما سػػأل  َمػػْن اولػػ  وقػػالوا: لػػو مل أيكػػل .دـ مػػن الشػػرمسة دلكثجػػا يف اجلجػػة.  -يف زمانػػ  

 ىقاؿ ذل : يمل  نمعوا كبلـ هللا: 

﴿﴿                         ﴾ ﴾[[9191::]البقرة]البقرة  
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﴿﴿مل  قل إ  جاعل يف اجلجة، ىاخلبلىة كانت الدد يف  ت  يف األرض، ألن  قػاؿ:      
                 ﴾﴾،، الَّػػذ نوال  ػوز يف اجلجػة ألف اجلجػػة لينػت ميػػدااً للتػمسب، ى 

 يف اجلجة: 

﴿﴿                                      ﴾ ﴾[[66::]التحرمي]التحرمي  

أُؼوًخ ث٤ٖ ع٘ل اُوؽٖٔ أُؼوًخ ث٤ٖ ع٘ل اُوؽٖٔ 

  ٝاُ٘لٌ ٝا٤ُْطبٕٝاُ٘لٌ ٝا٤ُْطبٕ
ىليآ هجاؾ امسب دػل ميػداف ادلعمسكػة علػى هػذه األرض، دعػدما  رتكػب الشػ وة يف 
اإلنناف، و كوف ىي  الجاآ ومع ا الػمسوح، ومع ػ  اجلنػ  ومع ػ  القلػب، والكػل  تيػارع 

ااب هػذه الدولػة، والػجاآ  مس ػد يف  نػًنِّ  على كمسس  العمسش. ىالكل  مس د يف  كوف صػ
علػػى هواهػػا، والقلػػب  مس ػػد يف يمشػػى علػػى انػػب ُمجػػاه، واجلنػػ   مس ػػد يف أيخػػذ شػػ وا   

 : وىق 

﴿﴿                                                            

                                            ﴾ ﴾[[6363]النساء]النساء  

حلػػمسب معػػ  وداخلػػ  ولينػػت خػػارج !! عجػػدما  عػػمسض علػػىَّ معيػػية  ػػدور اهػػذه 
راػػى احلػػمسب يف داخلػػػ ، ىػػالبع  ػلػػ ُّ علػػػى ىعل ػػا، والػػبع  اآلخػػػمس  ج ػػى عػػن ذلػػػي؛ 

واآلخػػمسوف  قولػػوف: رمبػػا ىػػاألولوف  قولػػوف: اعمل ػػا وردجػػا شاػػور راػػي ، ودعػػد ذلػػي  تػػوب، 
هػػوت وينػػت  عمل ػػا. ىيتػػدث اليػػمساع دػػٌن الاقتػػٌن، ىػػإذا كجػػت م تمػػاً ابلقلػػب وججػػوده، 
ويشػػػذ    دغػػػذاء القػػػمس.ف، ويعطػػػي   ىيتاميجػػػات مػػػن ُسػػػجَّة الجَّػػػِ ِّ العػػػداف، ويجعل ػػػ  دائمػػػاً 

ة مػػػن قلػػػوهب   يت ابلثمػػػار العلميػػػة الشػػػ ية الطازجػػػ الَّػػػذ ن نػػػتمعوف ِبشػػػوع مػػػن العلمػػػاء 
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 اضمسة المس ن؛ على الاور  مسعوف و جت وف عن الغ  وعن القبيو. 
يمػػا إذا يعللػػت اإلؽلػػاف دػػداخل  ىأجعتػػ ، ومجعػػت عجػػ  كتػػاب هللا، وسػػجة رسػػوؿ هللا 

، وقوَّ ت اجلن  وي يت ل  دكل ما لػذَّ وطػاب، ىنػيج وي اإلؽلػاف والعل  الجاى  من هللا 
وكلمػػا طلػػب القلػػب الجيػػمسة غلػػد اخلنػػمساف ولػػن يسػػتطي  يف ي غلػػب علػػى ججػػود الشػػيطاف، 

واخلذالف، ىػأق  يف ادلعيػية، ودعػد ادلعيػية يرجػ  ويقػوؿ: اي  ػواب، اي شاػور، اي راػي ، اي  
   :كمس ، وهو سبتان  و عاىل  اتو الباب ألن 

 ﴿ ﴿                         ﴾﴾  [[222222]البقرة:]البقرة:  

عمل  خًناً، والذي  اعلػ  هػذا انػن، وينػ  مل لكن الذي ال  توب و مسأ يف الذي  
ى ػػذا دليػػل علػػى يف اإلؽلػػاف عجػػده مػػات وشنػػلوه وكاجػػوه ،: ػػمسه ياػػد ألنػػ  ال  ػػمسأ هللا 

ودىجوه، ويصبو ؽلش  جنماً دغًن روح، والذي ؽلش  جنماً دغًن روح مػن الػذي  لبنػ ؟ 
 هل ينت  ااىظٌن القمس.ف اي إخوا ؟ 

﴿﴿                                                    ﴾ ﴾[[9696]الزخرف]الزخرف  

يصبو مع  شيطاف مبلـز ل ،  نوؿ ل  وؽلل  ل ، و قػوؿ لػ : العمػمس مػا زاؿ طػو بًل، 
وعجػػػدما  قػػػرتب اإلننػػػاف مػػػن ادلػػػوت  تػػػوب و مسجػػػ  إىل هللا و نػػػتغامس و جػػػدـ، و قػػػمسِّب لػػػ  

احليػػاة الػػدنيا وإشػػمساءات الشػػيطاف مس ػػ ، وؼلضػ  ل  جػػة البعيػد، و بعػػد لػػ  القمس ػػب، ليغو ػػ  و غ
هذه احلمسب منػتممسة إىل مػ ؟ الشػيطاف عجػدما اػدثت ادلعمسكػة طلػب مػن هللا يف هػذه ... 

 ادلعمسكة  ظل منتممسة م  .دـ ومن أييت دعده إىل  ـو القيامة: 

﴿﴿                                 . .                     ﴾ ﴾[[8383 ، ،8181::]ص]ص  

 ::ص[ٖٛ،ٕٛىف] دل دلغ من خنَِّتِ  يف قاؿ ل : لن ي مسؾ مج   ياداً ويقن  دع َّة هللا

﴿﴿                        ..                       ﴾﴾    
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  اُغٜبك ا٧ًجواُغٜبك ا٧ًجو
.دـ مػػن اجلجػػاف إىل يف  جت ػػ  الػػدنيا إذف هجػػا اػػمسب دائػػمسة يف األكػػواف مجػػذ نػػ وؿ 

ومػػػن علي ػػػا؛ يف ج ػػػة مج ػػػا ُجْجػػػُد الػػػمس ن، وقػػػادهت  األنبيػػػاء وادلمسسػػػلوف، ودعػػػده  العلمػػػاء 
 عيجػػوهن  هػػ  عبػػاد الػػمس ن مػػن  الَّػػذ نالعػػاملوف واألوليػػاء واليػػاحلوف، وعػػدهت  وعتػػاده  و 

ؾ ويهػػل اجلتػػود، ادلػػؤمجٌن، ويف اجلانػػب اآلخػػمس الشػػيطاف ومعػػ  يهػػل الكاػػمس، ويهػػل الشػػمس 
 ويهل األهواء ويهل ادلعاص ، وهؤالء كثًن، واحلمسب دائمسة ومنتممسة. 

مدده  أييت من النماء، و ج ؿ على القلوب، ىيج ؿ مدده  نػوراً مػن  يهل هللا 
هللا، وسػػػكيجة مػػػن هللا، وطمأنيجػػػة مػػػن هللا، وإذلامػػػاً مػػػن هللا، وعلمػػػاً وهبيِّػػػا مػػػن هللا، ىيثبِّػػػت   

 دوه  الذي قاؿ ذل  ىي : و ُعيج   على ع

﴿﴿                               [ ﴾[ ﴾66::]فاطر]فاطر  

 يي: ىبل  نادلوه يف  ـو من األايـ، وال  مجوا مكػمسه وشػدره يف ناػآ مػن األناػاس.
مع ػػػ  ادلػػػاؿ، ومع ػػػ  ال خػػػارؼ، ومع ػػػ   ؛مػػػ  يعوانػػػ  األكػػػواف والشػػػيطاف سػػػ َّمس هللا 

اجلماؿ، ومع   األهواء، ومع   احلظوظ، ومع ػ  الشػ وات، ىػإشمساءاهت  ادلطارؼ، ومع   
ُاػػػَذ مج ػػػا إالَّ َمػػػْن فيَّػػػن   اب، وهنػػػي هبػػػدي سػػػيِّدا َػغْػػػِوي العيػػػوف، وال  نػػػتطي  يف  ّػجػْ

. هػػػؤالء  مس ػػػدوف يف  جشػػػمسوا الاضػػػيلة وهػػػؤالء  مس ػػػدوف يف  جشػػػمسوا ومػػػوالا رسػػػوؿ هللا 
ف يف احلػمسب يف هػذا العيػمس الػذي ضلػن ىيػ  وصػلت يف هذه ه  احلمسب!! ولؤلس المسذ لة.

 .زاا ا إىل صاوؼ ادلقا لٌن من ادلنلمٌن
تجا دنبلح العدو!! ويصبو الكػذب  نلَّ  !!أبي ش ء ضلارب؟ ابليدؽ، ي ن هو؟

مػػن عػػٌن يخيػػ   لػػو يمكػػن للمسجػػل يف أيخػػذ الػػد جار !!عُػػدَّ جا وعتػػادا!! واألمانػػة، ي ػػن هػػ ؟
ػػػاً عجػػػد ن ادل ػػػ  هػػػو الػػػد جار يو الػػػدوالر يو اجلجيػػػ ، ه عػػػٌن يخيػػػ ، ولكػػػلاعػػل!!  ىلػػػيآ م مَّ

ىي ػػا ينػػت ، ألنكػػ    قعػػواادليػػيبة الػػق وقػػ  ىي ػػا كثػػًن مػػن ادلنػػلمٌن!! لكػػن ال هػػ  وهػػذه 



 صيخ فوزى حممد أبوزيدلل      I           .                        . Iالكتاب الثالث والعصروى        
 

 

 U 81 T           ريال  الدقيم والفضائل                                              9فصل اخلاـسال

 هبذه األمانة.  القائمٌن ابلجيادة عن سيدا رسوؿ هللا و  لة المسسالة 
وال  ظػػن ياػػد مػػجك  ينػػ   !رثػػ  لجػػا رسػػوؿ هللا؟ لػػواء الاضػػيلة!مػػا الػػذي  َّلػػ  لجػػا وو 

 مع  لواء اذلدا ة، ألف اذلدا ة م  هللا: 

﴿﴿                                            ﴾ ﴾[[6666]القصص:]القصص:  

 ىاذلدا ة كلُّ ا ِمْن هللا.

  ُٞاخ اُل٤ِٚخُٞاخ اُل٤ِٚخ
 وما اللواء الذي ضلمل  اي إخوا ؟ لواء الاضيلة. 

ضلن ظلش  يف وس  هذا اجملتم  نبي  للجػاس اليػدؽ وادلػمسوءة،  ماذا يدي  يا وينت ؟
، واجلػػود والوىػػاء ابلع ػػد، واإلخػػبلص وكػػل مػػا جػػاء دػػ  األنبيػػاء وادلمسسػػل ف و واألمانػػة والكػػمـس

 .، والق ه  مبثوثة ومجتشمسة يف كتاب هللا من دضاعة ربِّ العادلٌن 
 هذه اللواات، اقمسي مثبًل:  انظمسوا إىل ادلعارض القمس.نية الق  عمسض ا!! انظمسوا إىل

﴿﴿                                        ﴾ ﴾[[2929]األحزاب:]األحزاب:  

وشًنها من اللواػات القمس.نيػة، ضلػن اآلف كمػا  - انظمسوا إىل هذه اللواة إىل .خمسها
ت،  ػػػمسأ يصػػػبتت احلػػػمسب لينػػػت ابلنػػػيف، يو نواجػػػ  دعضػػػجا دعضػػػاً ابدلػػػداى  يو الػػػداباب

و  دػدالً مػن يف  ولكج ا امسب يف األخػبلؽ وادلعػامبلت!! ىالعػدو وججػوده  مس ػدوف يف  غػًنِّ
مػن يجػل يف يسػتتق  -يكوف رجبًل صادقًا يكوف ليآ ِل كلمة، وددالً من يف يكوف يميجاً 

 مس ػػػدوف يف يكػػػوف  -يف يكػػػوف يميجػػػاً علػػػى علػػػ  هللا، وعلػػػى يسػػػمسار هللا، وعلػػػى  قػػػد مس هللا 
 خليانة. عجدي ش ء من ا

 :يف امسب دائمة -اي إخوا   -ىادلؤمن يف هذا ال ماف 
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ولػو مل  كػن يف الكػوف كلػ  إال هػو  ظػل كمػا  -وغلب علي  يف  تمنػي ابلاضػائل 
، وسينػألين هو، و تبدؿ ال ماف يو  تغًنِّ ألنػين يعلػ  أبنػين عػن قمس ػب سػوؼ يلقػى هللا 

يقوؿ ل : يف احلاجة يف الػدنيا، وطلبػات ، ماذا يقوؿ ل ؟ عن األمانة الق كلاين هبا هللا 
الدنيا، جعلتين يششُّ آلكػل ويعػيش!!  قػوؿ ِل: هػذا لػيآ دعػذر. يو جعلتػين يخػوف ىػبلًا 
ألعػػيش!!  قػػوؿ ِل: لػػيآ هػػذا دعػػذر. دلػػاذا؟ ألنػػ  عجػػدما  لػػين رسػػالة الاضػػيلة قػػاؿ ِل: 

 ينت فمل المسسالة والباق  على هللا:

﴿﴿                                                

                 [ ﴾[ ﴾881881::]آل عمران]آل عمران  

  ػ٠ِ ٫ٞٓٙػ٠ِ ٫ٞٓٙ  أػجبخ اُلاػ٢ ئ٠ُ هللاأػجبخ اُلاػ٢ ئ٠ُ هللا
ىإذا قمت هبذه المسسػالة قػاؿ ِل:  وكَّػْل علػىَّ واعتمػد علػ َّ، وانظػمس إىل نبيِّػي كيػف  

قػػًناً، مػمسة  مسعػى الغػج  ومػػمسة  تػاجمس للنػيدة خدغلػػة، ؟ كلجػا نعػػمسؼ أبنػ  كػاف ىكػاف االػ  
 ودلا كلَّا  هللا ابلمسسالة ضمن ل  قضاء مجي  ااجا  : 

﴿﴿                    ﴾ ﴾[[88::]الضحى]الضحى  

 يشجاه هللا عن اخللق!! كيف كاف ذلي؟ 
رجػػٌل مػػن الي ػػود، كػػاف مػػن يشػػىن يشجيػػاء الي ػػود ومل  عقػػب ننػػبلً )لػػيآ لػػ  يوالد( 

 صدره لئلسبلـ، وذهب إىل الي ود وقاؿ:  هللا  حىشمس
٣ب ٓؼْو ٣ٜٞك، ٓب رؼِٕٔٞ ػ٢٘؟ هبُٞا  ئٗي ف٤وٗب ٝاثٖ ف٤وٗب، ٣ب ٓؼْو ٣ٜٞك، ٓب رؼِٕٔٞ ػ٢٘؟ هبُٞا  ئٗي ف٤وٗب ٝاثٖ ف٤وٗب، }}

، هبٍ  رؼِٕٔٞ إٔ دمحماً ػ٠ِ اُؾّنِ كبفوعٞا ، هبٍ  رؼِٕٔٞ إٔ دمحماً ػ٠ِ اُؾّنِ كبفوعٞا أؽلأؽلًٝبٕ ك٢ ؿيٝح ًٝبٕ ك٢ ؿيٝح 

ُٖ٘ورٚ، هبُٞا  ٫. هبٍ  كا٢ٗ أّٜلًْ أ٢ٗ آُٓ٘ذ ثٚ ٝثوٍبُزٚ، ُٖ٘ورٚ، هبُٞا  ٫. هبٍ  كا٢ٗ أّٜلًْ أ٢ٗ آُٓ٘ذ ثٚ ٝثوٍبُزٚ، 
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، ًٝزت ، ًٝزت ُِّٚ ُٔؾٔل ُِّٚ ُٔؾٔل ٍٝأفوط ئ٠ُ ٖٗورٚ، كاما ُٓذ كٔب٢ُ ًٍٝأفوط ئ٠ُ ٖٗورٚ، كاما ُٓذ كٔب٢ُ ً

ُْٝ ُْٝ   --، ٝكاهد أُؼوًخ ، ٝكاهد أُؼوًخ ٤ٕٝزٚ ٝفوط، ٝأػطبٛب ُوٍٍٞ هللا ٤ٕٝزٚ ٝفوط، ٝأػطبٛب ُوٍٍٞ هللا 

ٝك٢ ٝك٢   --  ٣ٌٖ ٠ِٕ أٝ ٕبّ!! ٌُٝ٘ٚ كفَ ُٖ٘وح هٍٍٞ ا٬ٍ٩ّ ٣ٌٖ ٠ِٕ أٝ ٕبّ!! ٌُٝ٘ٚ كفَ ُٖ٘وح هٍٍٞ ا٬ٍ٩ّ 

{{أُؼوًخ اٍزْٜلأُؼوًخ اٍزْٜل
٘ٓ٘ٓ
  

، ويشجػاه هللا اػ  ال ػلتػاج إىل سػواه، دلػاذا؟ ألنػ  ىأصبو هػذا ادلػاؿ لمسسػوؿ هللا 
 .  قـو  مل األمانة الق كلَّا  هبا هللا

ىالذي ػلمل المسسػالة وؽلشػ  ابألمانػة ال  جبغػ  يف  نػم  لكػبلـ يعػواف الشػيطاف، 
مثلمػػػا ننػػػم  الػػػبع  اآلف  قولػػػوف للتػػػاجمس: كيػػػف  بيػػػ  اي ىػػػبلف؟ ىيقػػػوؿ: يديػػػ  ابليػػػدؽ 

إذا مل  غػػش ىلػػن  جاػػ ،  ل يو  شػػمسب،واألمانػػة، ىيقولػػوف: ينػػت دػػذلي لػػن  عػػيش ولػػن  كػػ
كلػ  الػذ،ب(، مػن ي ػن ي ػوا هبػذا احلػد  ؟!! وهػو لػيآ واحلد    قوؿ: )من مل  تػذيب  

َوَعػػػَد دجيػػػمسا   ػػػد  ، ولكػػػج    ؤ ػػػدوف كبلم ػػػ  لتنػػػم  ذلػػػ  وإلشػػػمسائ  !! لكػػػن هللا 
  ﴿﴿ىقػػػػاؿ:                           [ ﴾[ ﴾ٗٚٗٚ::] [الػػػػمسـو ومل  قػػػػل ادلػػػػؤمجٌن مػػػػ  الجػػػػ  ..  الػػػػمسـو

يف  جيػػػمسه  وال ػلػػػوج   إىل  وعػػػد هللا !! ىقػػػ ، ولكػػػن ادلػػػؤمجٌن يف كػػػل زمػػػاف ومكػػػاف
عداه طمسىة عٌن وال يقػل، مػا دامػوا هنػكوا هبػدي هللا، ودشػمسع هللا، وابلمسسػالة الػق كلَّا ػ  

 .  هبا هللا 
 .....   الاضيلة. رسالتجا اي إخوا  إذاً 

   وصلى هللا على سيدا و وعلى .ل  وصتب  وسل 

                                      

ًٝابٕ ؽجاواً ػبُٔابً، ًٝابٕ هعا٬ً ؿ٤٘ابً ًض٤او ا٧ٓاٞاٍ ٓاٖ اُ٘قاَ، ًٝابٕ  -ٕ ٖٓ ؽل٣ش ٓق٤و٣ان هبٍ اثٖ ئٍؾبم  }ًٝب ٓ٘

ًٝابٕ  -ٝؿِت ػ٤ِٚ ئُق ك٣٘ٚ، كِاْ ٣ايٍ ػِا٠ مُاي ؽزا٠ ئما ًابٕ ٣اّٞ أؽال،  -٣ؼوف هٍٍٞ هللا ثٖلزٚ ٝٓب ٣غل ك٢ ػِٔٚ 

ػِا٤ٌْ ُؾان، هابُٞا  ئٕ ا٤ُاّٞ ٣اّٞ اَُاجذ، هبٍ  ٣ب ٓؼْاو ٣ٜاٞك، ٝهللا ئٌٗاْ ُزؼِٔإٞ إٔ ٖٗاو دمحم  –٣ّٞ أؽل ٣ّٞ اَُجذ 

هبٍ  ٫ ٍجذ ٌُْ. صْ أفن ٬ٍؽٚ كقوط ؽزا٠ أرا٠ هٍاٍٞ هللا ثأؽال، ٝػٜال ئُا٠ ٓاٖ ٝهاخٙ ٓاٖ هٞٓاٚ ئٕ هزِاذ ٛانا ا٤ُاّٞ 

كأٓٞا٢ُ ُٔؾٔل ٣ٖ٘غ ك٤ٜب ٓب أهاٙ هللا. كِٔب اهززَ اُ٘بً هبرَ ؽز٠ هزَ. كٌبٕ هٍٍٞ هللا ك٤ٔب ثِـ٢٘ ٣واٍٞ  ٓق٤و٣ان ف٤او 

 .ٜٞك، ٝهج٘ هٍٍٞ هللا أٓٞاُٚ ك٢ٜ ػبٓخ ٕلهبد هٍٍٞ هللا ثبُٔل٣٘خ ٜٓ٘ب{ا٤ُ



 

 

 
 
 
 
 
 

  اُلَٖ اَُبكًاُلَٖ اَُبكً

  ٓؾجخ اُٖبُؾ٤ٖ ٓؾجخ اُٖبُؾ٤ٖ 

  ٩ٓبّ ا٧ٗج٤بخ ٝأُو٩ٖ٤ٍِٓبّ ا٧ٗج٤بخ ٝأُو٤ٍِٖ
 
 



 

 

 

 
 

  إٍُٞٞإٍُٞٞ  ثبة اُلَٚ ٍٝوُّ ثبة اُلَٚ ٍٝوُّ 

  ٧ٕؾبثٚ اٌُوا٧ّٕؾبثٚ اٌُواّ  روث٤زٚ روث٤زٚ 

ٖ    ٍوُّ ٍوُّ  ٖ  ؽت اُ     بُؾ٤ٖبُؾ٤ٖؽت اُ

  ُِوخٝف اُوؽ٤ُِْوخٝف اُوؽ٤ْ

  عٔبٍ أُووث٤ٖعٔبٍ أُووث٤ٖ

  اُوؽٔخ اُزبٓخاُوؽٔخ اُزبٓخ
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  اُلَٖ اَُبكًاُلَٖ اَُبكً

ٓؾجخ اُٖبُؾ٤ٖ ٩ٓبّ ا٧ٗج٤بخ ٓؾجخ اُٖبُؾ٤ٖ ٩ٓبّ ا٧ٗج٤بخ 

  ٔ٘ٔ٘ٝأُو٤ٍِٖٝأُو٤ٍِٖ
 

 الػػػذي ثبَّػػػت مجػػػا األىػػػاع واألديػػػار، ومػػػؤل قلودجػػػا  ػػػب الجػػػ  ادل تػػػار. احلمػػػد 
واليػػبلة والنػػبلـ علػػى زَ ْػػِن ادلمسسػػلٌن، وشُػػمسَّة األولػػٌن واآلخػػمس ن، واليػػورة األكمليػػة الػػق 

لعبػػاده اليػػاحلٌن، سػػيدا ومػػوالا و دػػن َعْبػػِد هللا، مشػػآ عػػامل ادللكػػوت،  اختارهػػا هللا 
ة احلػػػ  الػػػذي ال ؽلػػػوت، ولنػػػاف احلػػػقِّ الػػػذي ال  جطػػػق عػػػن اذلػػػوأ، وِسػػػْدرَِة علػػػـو اضػػػمس 

وادلعيـو من البواعػ  الجانػانية واألهػواء اإلدلينػية، والػذي  ػواله مػواله ىػوااله، وجعلػ  
يف غلعلجػا مجيعػاً مػن  ىافاً لكلِّ كجوز الاضل والكمـس واجلػود الػق يوجػدها هللا، وننػأل  

 يهل ىضل  وعطاايه. يما دعد ...
ال يطيػػػل علػػػيك ، ىػػػإف ليػػػل اليػػػيف ...  ا إخػػػوا  واي يابػػػا : ابرؾ هللا ىػػػيك ىيػػػ

، اػ  ال  طػوؿ دجػا األمػل والوقػت،  قيًن، ولكن سػؤاؿ وااػد سػأجيب عجػ  دقػدر معلػـو
، و عولػوف علي ػا وغلعلػوف ذلػا جانبػاً وهو: دلاذا   ت  الياحلوف مبتبَّة سػيدا رسػوؿ هللا 

يف  ػػد رجػػبلً مػػن كبػػار اليػػاحلٌن إالَّ  اػػ  ينػػ  قػػلَّ ونػػدر عظيمػػاً يف كػػل شػػقوهن  وياػػواذل ،
، دعضػ ا يف اً ودعضػ ا نَػثْػمس  اً ، دعضػ ا شػعمس ول  .اثر ممسو ة يف زلبَّة سػيِّد األولػٌن واآلخػمس ن 
ودعضػػ ا يف مقاما ػػ ، ودعضػػ ا يف شػػااعت ،  ،مشائلػػ  ويخبلقػػ  وكماال ػػ ، ودعضػػ ا يف مػػيبلده

 لجا مجيعًا يف شأن  صلوات هللا وسبلم  علي :  هللا ودعض ا يف ينواره، واألممس كما قاؿ 

                                      

ّ ثَٔااغل ا٧ٗااٞاه 112ٔ/2/2ٔٛااـ أُٞاكاان 0ٔٗٔٓااٖ هث٤ااغ ا٧ٍٝ  ًٕٔبٗااذ ٛاانٙ أُؾبٙااوح َٓاابخ اُقٔاا٤ٌ  ٔ٘

 اُول٤ٍخ ثبُٜٔ٘ل٤ٍٖ ثبُوبٛوح ك٢ مًوٟ ا٫ؽزلبٍ ثبُُٔٞل اُ٘ج١ٞ اُْو٣ق.
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﴿﴿                            ﴾ ﴾[[9494::]إبراهيم]إبراهيم  

مل  قػػل هللا يف اآل ػػة )وإف  عػػدوا نعػػ  هللا(، لكج ػػا نعمػػة وااػػدة!! مػػا  -ونعمػػة هللا 
 هذه الجعمة؟ ه  الق ذكَّمسا هبا هللا ىقاؿ: 

﴿﴿                                                  ﴾ ﴾[[819819::]آل عمران]آل عمران  

  ﴿﴿ىالجعمة الق يلََّاْت دٌن القلوب:                         ﴾﴾  

 . ما هذه الجعمة؟ هو سيدا رسوؿ هللا 
﴿﴿               ﴾﴾ مػػػػػػاالت الػػػػػػق يعطاهػػػػػػا لػػػػػػ  هللا،  عػػػػػػين: وإف  عػػػػػػدوا الك

وادلقامػػػات الػػػق ين لػػػ  ىي ػػػا هللا، والعطػػػااي الػػػق ابػػػاه هبػػػا هللا، وشًنهػػػا مػػػن يصػػػجاؼ اجلػػػود 
ال  نتطيعوا يف فيوا ُعشمس معشار دع  يقػداره؛ ألف ىضػل رسػوؿ هللا   -والكمـس اإلذل  

 :كما قاؿ اإلماـ البوصًني 
ٌَ ُاـُٚ  ٍِ اُِاـٚ ُا٤ ََ هٍاٞ ْٚ ٕ  كَ  كِا

 

ِْ  َؽاااال   ٌن ثلَاااا ِٛ  ك٤ُْؼااااِوَة ػ٘ااااٚ ٗااااب

 

  إٍُٞٞإٍُٞٞ  ثبة اُلَٚ ٍٝوُّ ثبة اُلَٚ ٍٝوُّ 
وصػػوذل   وسػػمسَّ  ،  ودػػمساؽ رقػػيِّ  ،وابب ىضػػل   ،جعػػل اليػػاحلوف يسػػاس سػػلوك   ملَِ 

واألخػػػبلؽ الػػػق  ،؟. ألف هللا خلػػػ  عليػػػ  الكمػػػاالت الػػػق ػلب ػػػاإىل هللا هػػػو رسػػػوؿ هللا 
 ،مػػن خلقػػ  غلتبي ػػا هللا  وكػػل يصػػجاؼ العبػػادات والعػػادات وادلعػػامبلت الػػق ، مس ضػػي ا

 . و   ده  و كاىق   علي ا من عجده 
ي قن الياحلوف هبذه احلقيقة، ىعلموا عل  اليقٌن ين  ال  كوف المسجل مػن اليػاحلٌن 

مبلدػػآ  اػػ   تتلػػى مػػن يخبلقػػ  أبخػػبلؽ سػػيد األولػػٌن واآلخػػمس ن، ولػػن  لبنػػ   هللا 
ذا كانوا متمنكٌن يف كل ينااسػ   هبػدي واحلنىن والنعادة األدد ة إال إ ،األضواء اإلذلية

 .  الكمس   الج ِّ 
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ىمػػػن وصػػػل يخبلقػػػ  أبخبلقػػػ  وصػػػل  هللا، ومػػػن هنػػػي يف نانػػػ  مبػػػا ُجِبلَػػػْت عليػػػ  
 ، ال  نمو ل  دذرة من األنوار المسابنية. ىطمس   ونان  من يخبلق  وعادا   ارب  هللا 

 :العباد ومن هجا يدرؾ الياحلوف يهن  لك   جالوا ادلمساد من ربِّ 
 .الدد يف  ت لوا عن ىطمس ناوس  ، وعن عاداهت ، وعن يخبلق   -

 .و ترملوا ابجلماؿ الذي ار ضاه هللا  -

و نػػػارعوا إىل الكمػػػاؿ الػػػذي ػلبُّػػػ  هللا، وهػػػو الػػػذي   ػػػمس يف سػػػيدا ومػػػوالا   -
 .، وكانوا يف ذلي شد دي اللمو!!رسوؿ هللا 

 :واعلموا اي إخوا  عل  اليقٌن
 :وال  جاؿ ما  شت ي  نان  من ياواؿ ادلقمسدٌن ،عبد رائتة الياحلٌنين  ال  ش  ال

إال إذا كػػػاف شػػػد د ادلبلاظػػػة ألاػػػواؿ سػػػيد األولػػػٌن واآلخػػػمس ن صػػػػلوات هللا  -
 ... وسبلم  علي ، ىبل ػلتاج إىل القوؿ، وال ػلتاج إىل األممس وال جمس

 :دل لو  ياتت سًنة الياحلٌن  د كثًناً مج    قوؿ على سبيل ادلثاؿ 

)ُؽجَِّت ئ٠ُ  كؼَ ًنا ًٝنا، ُْٝ أًٖ هل اِٛؼذ ػ٤ِٚ ك٢ ًزبة، أٝ )ُؽجَِّت ئ٠ُ  كؼَ ًنا ًٝنا، ُْٝ أًٖ هل اِٛؼذ ػ٤ِٚ ك٢ ًزبة، أٝ   

ثوٛخ ٖٓ اُيٖٓ اِٛؼذ ك٢ ثوٛخ ٖٓ اُيٖٓ اِٛؼذ ك٢ ثؼل ثؼل ، صْ ، صْ ححٍٔؼزٚ ٖٓ أؽل، عجِخ ٝكطؤٍؼزٚ ٖٓ أؽل، عجِخ ٝكطو

  ًزبة ًنا كٞعلد إٔ ٛنا ٖٓ أؽٞاٍ ا٤ُٝ٧بخ ٝاُٖبُؾ٤ٖ(. ًزبة ًنا كٞعلد إٔ ٛنا ٖٓ أؽٞاٍ ا٤ُٝ٧بخ ٝاُٖبُؾ٤ٖ(. 

 :ا  يف الياحلٌن يف صغمسه  
و لتظ ػػػػا  -  ظ ػػػػمس علػػػػي   ينػػػػوار التقػػػػوأ واليػػػػبلح يف  يػػػػمسىاهت  ويف سػػػػلوك  

 ... ددوف معل  - العلماء العاملوف، واخلاشعوف واخلاشوف  
، ىقػػػػد كػػػػاف يئمتجػػػػا يف هػػػػذا ألهنػػػػ   لتظػػػػوف دكػػػػل ياػػػػواذل  اضػػػػمسة رسػػػػوؿ هللا 

 علي  . يصتاد  رضواف هللا 
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  ٧ٕؾبثٚ اٌُوا٧ّٕؾبثٚ اٌُواّ  روث٤زٚ روث٤زٚ 
دلنػان ، عجدما  جظمس دعيجػ ؛  َػْاَقػُ  كػلُّ يصػتاد  مػا  مس ػد قبػل يف  تاػوه  ىقد كاف 

إىل دػواطج   وقلػوهب ،  من شدة الشااىية الباطجية، واألنػوار اإلذليػة النػار ة مػن هيكلػ  
ىقػػد كػػانوا  علمػػوف ينػػ  قػػد جػػاع وػلتػػاج إىل الطعػػاـ، دػػدوف يف  بػػدي ييَّ شػػ ء، يو  ظ ػػمس 

 علي  ييُّ ش ء  لمتوف د  ذلي، ا  ين  كما  علموف يف المسوا ة اليتيتة:

ٍُ َّللّاِ   }} ٍُٞ ٍُ َّللّاِ َفَوَط َه ٍُٞ اَو َفَوَط َه َٔ ُػ َٝ اٍو  ٌْ َٞ ثِاأَث٢ِ ثَ ُٛ ْٝ ٤ٍََُِْخ، كَِامَا  ٍّ أَ ْٞ اَو  مَاَد ٣َ َٔ ُػ َٝ اٍو  ٌْ َٞ ثِاأَث٢ِ ثَ ُٛ ْٝ ٤ٍََُِْخ، كَِامَا  ٍّ أَ ْٞ  مَاَد ٣َ

َ اابَػخَ؟  ِٙ اُ ااب ٛااِن َٔ ٌُ ْٖ ث٤ُُٞرِ اا ِٓ ااب  َٔ ٌُ ااب أَْفَوَع َٓ   ٍَ ااب، كَوَااب َٔ ُٜ ْ٘ اا٢َ َّللّاُ َػ ِٙ َ اابَػخَ؟ َه ِٙ اُ ااب ٛااِن َٔ ٌُ ْٖ ث٤ُُٞرِ اا ِٓ ااب  َٔ ٌُ ااب أَْفَوَع َٓ   ٍَ ااب، كَوَااب َٔ ُٜ ْ٘ اا٢َ َّللّاُ َػ ِٙ   َه

أََٗاب   ––يف وقت القيلولة يف صيف اار يف وقت القيلولة يف صيف اار   -- َٝ    ٍَ ٍَ َّللّاِ، هاب ٍُاٞ ُُْغُٞع ٣َاب َه أََٗاب هب٫َ  ا َٝ    ٍَ ٍَ َّللّاِ، هاب ٍُاٞ ُُْغُٞع ٣َاب َه هب٫َ  ا

 َِ اُ ِن١ َْٗل َٝ َِ اُ ِن١ َْٗل ابَٝ َٔ ٌُ ِٙ أَْفَوَعِ٘ا٢ اُ اِن١ أَْفَوَع اب٢ ث٤َِاِل َٔ ٌُ ِٙ أَْفَوَعِ٘ا٢ اُ اِن١ أَْفَوَع {{  ٢ ث٤َِاِل
ٕٕ٘٘
إٔ اُ٘جا٢ّ إٔ اُ٘جا٢ّ } } هٟٝ هٟٝ ٝٝ

فوط ماد ٣ّٞ كغٌِ، صْ ئٕ أثب ثٌو عابخ كغِاٌ ئُا٠ اُ٘جا٢ّ كوابٍ  فوط ماد ٣ّٞ كغٌِ، صْ ئٕ أثب ثٌو عابخ كغِاٌ ئُا٠ اُ٘جا٢ّ كوابٍ  

َ ابَػخَ  ِٙ اُ ب أَْفَوَعاَي ٛاِن َ ابَػخَ َٓ ِٙ اُ ب أَْفَوَعاَي ٛاِن اب ؟ هابٍ اُغاٞع ٣اب هٍاٍٞ هللا. هابٍ؟ هابٍ اُغاٞع ٣اب هٍاٍٞ هللا. هابٍَٓ َٓ أٗاب  َٝ اب    َٓ أٗاب  َٝ   

ُُْغٞعُ  ُُْغٞعُ أْفَوَع٢ِ٘ ئ٫  ا {{  صْ عبخٙ ػٔو كوبٍ ٓضَ مُيصْ عبخٙ ػٔو كوبٍ ٓضَ مُي  ،،أْفَوَع٢ِ٘ ئ٫  ا
ٖٖ٘٘
  

 وا مجيعاً يف هذا األممس.ىاشرتك
 :وإايؾ يف  ظن ين  من ابب ادليادىات

افػاد األوصػاؼ، واجتمػاع  اً لػوب امسكػة وااػدة، ىظ ػمس علػي   مجيعػوإظلا امسكػة الق
ادلعػػػا  والكمػػػاالت، ألهنػػػ  مجيعػػػاً وقاػػػوا علػػػى ابب هللا، ووقاػػػوا مجتظػػػمس ن ىضػػػل هللا مػػػن 

 . رسوؿ هللا 
                                      

 ، ػٖ أث٢ ٛو٣وح اُزوؿ٤ت ٝاُزو٤ٛت ٕ٘

 ٝاُوٝا٣خ أفوعٜب اُطؾبٟٝ ػٖ أث٠ ٠ٍِٔ ك٠ اُج٤بٕ ٝ اُزؼو٣ق. ٖ٘
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 عليػ ؟ ألنػ  كػاف  نػارع ىيمػا ػلبُّػ  مػواله، ىقػد ىػىن ورسوؿ هللا دلاذا يابَّ  هللا ويثىن
ىأشجػػاه هللا  ،ومػػا ػلبػػ  هللا ،عػػن اظػػ ، وىػػىن عػػن نانػػ ، ومل  عػػد لػػ  هػػ ّّ إال مػػا  مسضػػ  هللا

   ا  قالت ل  النيدة عائشة اهنع هللا يضر ويرضاها: ،دذلي عما سواه

َٛٞاى  }} َٛٞاىٓب أََهٟ هث ي ئ٫ ٣َُبهُع ك٢  {{  ٓب أََهٟ هث ي ئ٫ ٣َُبهُع ك٢ 
٘ٗ٘ٗ
..  

تػػاج إىل شػػ ء  شػػ ء إال و اعلػػ  هللا لػػي دػػدوف طلػػب، ألنػػ  ال ػل عػػين ال فتػػاج إىل 
 ،وإظلػػا  شػػتاؽ دلػػا  مسضػػ  هللا ،يو خاػػ ّ  جلػػ ٍّ  عػػن شػػ وة وال حلػػظٍّ  يقاً يف نانػػ  وال  اعػػل شػػ
 يف شأن :  ىقد كاف كما قاؿ هللا  ،و نارع ىيما ػلب  هللا

﴿﴿                                            ..              

                            ﴾﴾  [[862862،،  869869::]األنعام]األنعام  

سػاروا علػى هنرػ ،  الَّػذ ندعػده هػ   الَّػذ نودقية اليف  ،ى و يوؿ رجل يف اليف
ػػػػمس ادلنػػػػلمٌن  إال  -قبػػػػل زمانجػػػػا، وال دعػػػػد عيػػػػمسا ال يف زمانجػػػػا، و  -ىمػػػػا يضػػػػعف وال يخَّ

 مسدػوا  الَّػذ نش وات الجاوس، واظوظ األجناـ، واآلماؿ الاارشة يف الدنيا الاانية!! لكن 
علػػى مائػػدة رسػػوؿ هللا األعظػػ  صػػلوات هللا وسػػبلم  عليػػ  مػػن يصػػتاد  ادلبػػاركٌن كػػاف يوؿ 

 :   ش ء عاهدوه علي

﴿﴿                                       ﴾﴾  [[888888::]التوبة]التوبة  

ومل  بدي ابدلاؿ، ألف اجل اد األشد ج اد الجاآ، ىقد  جاق اإلنناف ادلػاؿ إبسػمساؼ 
وددوف ادٍّ ليجاؿ ش وة  مسض  نان !! إذف األساس األوؿ يف البيػ  يف  كػوف الػجاآ ، 

 .ليآ ذلا يطماع، وال .ماؿ وال يشمساض، إال يف رضا رب العباد 

                                      

ٝأهٍٞ  أرٜات أُاوأح ٗلَاٜب؟  اُجقبه١ ػٖ ػبئْخ أٜٗب هبُذ }ً٘ذ أؿبه ػ٠ِ ا٬ُر٢ ٝٛجٖ أٗلَٜٖ ُوٍٍٞ هللا  ٗ٘

ي( كِٔااب أٗاايٍ هللا رؼااب٠ُ  )روعاا٢ ٓااٖ رْاابخ ٓااٜٖ٘ ٝرااإ١ٝ ئ٤ُااي ٓااٖ رْاابخ ٝٓااٖ اثزـ٤ااذ ٓٔااٖ ػيُااذ كاا٬ ع٘اابػ ػ٤ِاا

 ( هِذ  )ٓب أهٟ هثي ئ٫ ٣َبهع ك٢ ٛٞاى({.ٔ٘)ا٧ؽياة 
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ه  ءاقتػػػػػدا عليػػػػػ  يصػػػػػتاب رسػػػػػوؿ هللا  هػػػػػذا هػػػػػو األسػػػػػاس األوؿ الػػػػػذي دػػػػػين
 ... ومتادعت   للتبيب صلوات هللا وسبلم  علي 

ولػػذلي دعػػ  الجػػ ُّ عمػػمس وياب دكػػمس ججػػوداً يف جػػيش، وقائػػد هػػذا اجلػػيش عمػػمسو دػػن 
ىلػ   تػرـب وااػٌد مػج  ، ومل غلػد ياػٌد مػج    -وكاف قد دخل يف اإلسبلـ اػد ثاً  -العاص 

 صػػدره، ألهنػػ   علمػػوف يف مػػمساده  مجيعػػاً يف رضػػاء هللا، شػػيقاً يف نانػػ ، يو  شػػعمس  ػػمسج يف
 عج  !! ال    ، يما ادل  : ى و يف  مسض  هللا هذا ش ء !!! ..ججوداً يو قادة 

 ... ومل  جازعوه ا  يف إمامة اليبلة
مػ  يهنػ  يقػمسي مجػ  لكتػاب هللا، ويوثػق مجػ  قمسدػة  -ألف إماـ اجليش هو قائد اجليش 

لكجػ  صػلوات هللا وسػبلم  عليػ   - مج لػة ومكانػة عجػد رسػوؿ هللا  عجد هللا، ويعلػى مجػ 
   :جمسَّده  من هذه األشمساض الاانية، وجعل   كما قاؿ هللا 

﴿﴿                                                             

                                ﴾﴾[[9898::]النور]النور  

 .. ان، وال ياقاد وال يانادإولذلي ىل   كن ديج   ىا وال 
يو مػػػػػػن ادلجاىنػػػػػػة يف .... ألف هػػػػػػذه األمػػػػػػمساض  يت مػػػػػػن ادلجازعػػػػػػة يف ادلجاصػػػػػػب، 

، ..! لكػػن مػػا داـ الكػػلُّ اختػػار الباقيػػة وطلػػب رضػػاء هللا ... ادلكاسػػب والمسشبػػات الاانيػػة
تلاوا؟ ومل  تامسقوا؟ ومل  تتاسدوا و تباشضوا؟ ليآ ذلػذا الػذي ذكػمساه شػأٌف عجػده ، ىل  ؼل

 دل ه  كما قاؿ هللا: 

﴿﴿                                                  ﴾﴾[[4848::]احلجر]احلجر  

 !الكثًن وإذا  ددمسا يف سًنة يصتاب رسوؿ هللا وجدا يف ذلي الباب اجل َّ 
و قادل ػػػا ... ، و علػػػ  مثػػل هػػػذه ادلواقػػػف ... ولكج ػػا فتػػػاج إىل مػػػن  قمسيهػػا دتػػػددمس

 ديااء قلب ونقاء سمس مسة.
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وُّ ُؽّتِ اُٖبُؾ٤ٖ ُِوخٝف  وُّ ُؽّتِ اُٖبُؾ٤ٖ ُِوخٝف ٍِ ٍِ

  اُوؽ٤ْاُوؽ٤ْ
واليػاحلوف كأصػتاب الجػػ ِّ األمػٌن، دلػػاذا يابُّػوا رسػوؿ هللا؟ لػػيآ جلمػاؿ جنػػم ، 

 ا اناف دن اثدت:وإف كاف قد دلغ ىي  الكماؿ، وقاؿ يف ذلي سيد
 ٝأعٔااَ ٓ٘ااي ُااْ رااو هااٜ ػ٤٘اا٢

 

 ٝأًٔااااَ ٓ٘ااااي ُااااْ رِاااال اَُ٘اااابخ

 فِوااااذ ٓجااااوًخ ٓااااٖ ًااااَ ػ٤اااات 

 
 ًأٗاااااي هااااال فِواااااذ ٓاااااب رْااااابخ

 !لكن هذا مل  شغل   ا  طمسىة عٌن 
لكن الذي شغل   الكماؿ واجلماؿ الػذي مجَّلػ  دػ  هللا، دلػاذا؟ ألف مقيػده  كػاف 

 .رضاء هللا
دع  الكماؿ ودع  اجلمػاؿ الػذي كػاف عليػ  رسػوؿ وكيف  مسضوف هللا؟ إذا دلغوا 

. ىػػػأابوه دلػػػا مجَّلػػػ  دػػػ  هللا مػػػن صػػػاا   الكمسؽلػػػة، ومػػػن يخبلقػػػ  العظيمػػػة، وسػػػارعوا هللا 
 أبنان   إىل الت لق دتلي الياات، والتأس  هبذه الكماالت.

 !!ولذلي كانوا  اتشوف يف دطوف الكتب عما ذكمساه
ديػػػة وش وا ػػػ  إال دَِقػػػَدٍر، وإظلػػػا كػػػاف علُّ ػػػ  يف ىػػػبل   تمػػػوف دنػػػًن   يف األاػػػواؿ احلمس 

 يخبلق  م  اخللق، ويف ياوال  م  احلّق، هذا زلل نظمسه !!
كيػػػػف كػػػػاف  عامػػػػل اخللػػػػق؟ وكيػػػػف كػػػػاف االػػػػ  يف عبادا ػػػػ ، ويف مواج ا ػػػػ ، ويف 

 ؟؟مؤاننا  ، ويف ذكمسه للتقِّ 
 !هذا كلُّ علِّ   ومبلغ علم  

 !! دذلوا الجاآ والجايآ وهذه هنا ة مطالب   الق من يجل ا
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وينبػأ عج ػا يف كتادػ  الكػمس  لينػت مبامسدهػا، دػل هػذا  هللا ألف اليورة الق ار ضػاها
 الكماؿ وهذا اجلماؿ خلع  هللا على ياس يااطوا د ، ىقاؿ يف شأهن  وشأن : 

﴿﴿                          ﴾ ﴾[[2323::]الفتح]الفتح  

 ما ااذل  م  اخللق؟ ، مع  الَّذ نيي يهل معيت  و 

﴿﴿                            ﴾﴾  

﴿﴿: وااذل  م  احلق               ﴾﴾ 
﴿َ ﴿َ وما طلب  ؟                           ﴾﴾ 
 وما مكاىأهت ؟

يوضػا   الػق جعل هللا ذل  نييباً من األنوار، ومن علـو الوااد الق ار، ومػن ى -
 على قلب الجَِّ ِّ ادل تار، ومجع ا كلَّ ا يف قول :  ا لَّى هب

﴿﴿                ﴾﴾  

 ولينت ه  العبلمة الظاهمسة الق يف الوج ، ألف هللا مل  قل عبلمت  ، دل قاؿ: 

﴿﴿                             ﴾﴾  [[2323::]الفتح]الفتح..  

 ى  ؟ من الذي  عمس 

﴿﴿                      ﴾ ﴾[[4646::]األعراف]األعراف  

 :  وهللا قاؿ للجَِّ ِّ

﴿﴿                ﴾ ﴾[[289289::]البقرة]البقرة  

 .واجلماؿ القل  الذي مجلَّوا د  قلوهب  ودواطج       عين ابجلماؿ الباق
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  عٔبٍ أُووث٤ٖعٔبٍ أُووث٤ٖ
يف امسكا   الظػاهمسة، يف هيقتػ  ويف  ياس ى موا من خطاب هللا متادعة رسوؿ هللا 

لبن ، ويف مشي  ويف يكل ، ويف شمسد  ويف نوم . وهذا شػ ٌء طيِّػٌب، لكجػ  لػيآ هػو الػذي 
 يل د  ادلػمسء لمسضػاء هللا، وإظلػا  يػل إىل ثػواب هللا ومغاػمسة هللا. يمػا مػن  مس ػد الوصػوؿ إىل 

ل ػػ  ابجلمػػاؿ  رضػػاء هللا، والوصػػوؿ إىل مػػا ػلبُّػػ  هللا، ىعليػػ  يف  ُقبِػػَل علػػى نانػػ  وقػػواه وغلمِّ
 .الذي مجَّل د  هللا ابيب  

ىالقمسب مجاؿ احُلبِّ جلمي  الجاس، واخلشوع ، والتواض  خللػق هللا، والػذؿِّ ىيمػا 
 يف قمس.ن :  ديج  ودٌن الجاس، والع َّة على الكاىمس ن والتواض  للمؤمجٌن، كما يممس هللا 

﴿﴿                                   [ ﴾[ ﴾6464::]املائدة]املائدة  

ال  تتقػػق إال دعػػد ال هػػد يف الاػػا ،  والاػػمسار للوااػػد الق ػػار  ىاإلقبػػاؿ ديػػدؽ
والامسار من الدنيا وزهمسهتا وز جت ا، وال  تتقق ذلي إال ِلَمْن  بػ  ذلػي.  عػين الػذي  قػوؿ: 

 : قولػي هػذا ػلتػاج إىل دليػل، يا ىمسرت إىل هللا، وال ؽللي من اطاـ الدنيا شػيقاً، نقػوؿ لػ
وال  تتقق الدليل إال عجدما هلي الػدنيا يف  ػدؾ؛ ألنػ  رمبػا  تغػًنَّ نيػَّتُػي إذا جػاءؾ الغػىن. 
لكػػن الاػػمسار إىل هللا ال  تتقػػق إال ِلَمػػْن ىػػمسَّ إىل هللا مػػ  مػػا يعطػػاه هللا مػػن الوسػػعة يف هػػذه 

ػلػآ ىيػ  مبتعػة ػَلِْنػُدُه علي ػا مجيػ  احلياة، ىيكوف عجده مػا لَػذَّ وطػاب، و تػجع  ابليػياـ، و 
 .األاـ، ألن   عمل  طلباً دلمسضاة هللا 

و كػػوف عجػػده الاػػمساش الػػوثًن لكجػػ  غلػػد متعػػة يف  ػػرتؾ ىمساشػػ  و قػػف علػػى األرض 
 جاج  هللا دكبلمػ ، و تملػق إليػ  إبنعامػ ، غلَِػُد متعػة يف صػبلة ركعتػٌن يف جػوؼ الليػل يكثػمس 

لجـو على الامسش واألسػمسة واألرائػي، هػذه هػ  ادلتعػة القلبيػة من متعة اآلخمس ن يف التلذذ اب
 . الق ػلَِآُّ هبا الياحلوف دعد متادعت   لنيدا رسوؿ هللا 

 :ىف معىن احلد   ىالياحلوف ػلبُّوف رسوؿ هللا حِلُبِّ هللا ل ، ألن  قاؿ 
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ُُِؾّتِ هللا ّ } }     ٢ِٗ ُُِؾّتِ هللا ّ أَِؽجُّٞ  ٢ِٗ {{  ٢ُِ٢ُِ  أَِؽجُّٞ
٘٘٘٘
  

من األدب معػ ، ومػن الكمػاؿ يف معاملػة خلقػ ، ىقػد  يابَّ  ِلَما كاف علي   وهللا 
، و قػػػف دػػػٌن  د ػػػ  علػػػى قػػػدـ كػػػاف مػػػ  هللا ال  مسىػػػ  ديػػػمسه إىل النػػػماء ايػػػاًء مػػػن هللا 

 واادة قائماً ا   توـر قدماه من طوؿ القياـ، و شاق علي  زوجت  و قوؿ ل :

ٍَ هللا هَْل َؿلََو هللا َُي ٓب رَوَ } }  ٢ ٣ب هٍٞ ّ ِٓ ُ َْٗذ ٝأ ٍَ هللا هَْل َؿلََو هللا َُي ٓب رَوَ ثأَث٢ِ أ ٢ ٣ب هٍٞ ّ ِٓ ُ َْٗذ ٝأ ْٗجَِي ثأَث٢ِ أ َّ ٖٓ مَ ْٗجَِي ل  َّ ٖٓ مَ ل 

ُٕ ػجلاً ٌّٞهاً  َو، هبٍ  أك٬ََ أًٞ ُٕ ػجلاً ٌّٞهاً ٝٓب رَأَف  َو، هبٍ  أك٬ََ أًٞ {{  ٝٓب رَأَف 
٘ٙ٘ٙ
  

 :على مجي  ياوال  ُشِغَف د  ا  َمَلَي علي  مجي  يممسه، ىكاف  ذكمسه 
 جػػػاـ عيجػػػ   -مػػػن شػػػدة شػػػغا  وابِّػػػ    -إذا مشػػػى وإذا قعػػػد، اػػػ  ينػػػ  إذا اـ 

. مَلْ  َػَ ػػْب ياػػداً ومل ؼلػػَش  وقلبػػ  ال  جػػاـ، ىيػػذكمس هللا اػػ  يف نومػػ  مػػن شػػدة شػػغل  اب
 إالَّ الامسد اليمد. 

وعمسض علي  الكاىمسوف كل ما  شتاؽ إلي  الجاآ من مت  الدنيا وزخارى ػا وز جت ػا، 
 .. لكج  رى  ذلي كلَّ  طمعاً يف ممسضاة رد  

شلػػن  قػػوؿ  .... غلػػب يف  كػػوف َمػػْن  مس ػػد يف  كػػوف قمس بػػاً .... وعلػػى هػػذا احلػػاؿ 
 ف.للش ء كن ىيكو 

 ٚرؼ٠ٖ ا٩ُٚ ٝأٗذ رايػْ ؽج ا

 

 ٛنا ُؼٔو١ ك٢ اُو٤ابً ّا٤٘غ

ً ُااٞ ًاابٕ ؽجُّاا   ٧ٛؼزااٚ ي ٕاابكهب

 
 ئٕ أُؾاات ُٔااٖ ٣ؾاات ٓط٤ااـغ

 :ىكاف من شدة اب   

                                      

ًٍ ئّاابهح ئُاا٠ اُؾاال٣ش اُْااو٣ق اُاانٟ هٟٝ اُزوٓاان١ ٝاُؾاابًْ ٝاُطجواٗاا٢ ػااٖ  ٘٘ ِٖ َػج ااب ِ  اْثاا ٍُ َّللا  ٍُااٞ ٍَ َه ٍَ  هَااب    هَااب

ُُِؾج٢ِّ(. ََ ث٤َْز٢ِ  ْٛ ا أَ أَِؽجُّٞ َٝ  ،ِ ُُِؾّتِ َّللا   ٢ِٗ أَِؽجُّٞ َٝ  ، ِٚ ِٔ ْٖ ِٗؼَ ِٓ  ِٚ ْْ ثِ ًُ ـْنُٝ ب ٣َ َٔ ُِ  َ ا َّللا   )أَِؽجُّٞ

، ٝهٟٝ اثااٖ ؽجاابٕ ٝاثااٖ ػااٖ ػبئْااخ هٙاا٢ هللا ػاْٜ٘اَُاٖ٘ اٌُجااوٟ ُِج٤ٜواا٠ َٝٓا٘ل ا٩ٓاابّ أؽٔاال ٕٝااؾ٤ؼ َٓاِْ  ٙ٘

َُ ٛاـنَا }ٔـ٤وح ثٖ ّؼجخ اُجقبه١ َِْٝٓ ػٖ اُ في٣ٔخ  ِ، أَرَْلؼَا ٍَ َّللا  ٍُاٞ ََ َُاُٚ  ٣َاب َه بُٙ، كَِو٤ا َٓ اْذ هَاَل َٓ ه  َٞ ، َؽز ا٠ ئِمَا رَ َّ اُ٘جا٢ُّ هَب

  ٍَ َو؟ هَب ب رَأَف  َٓ َٝ  َّ ب رَوَل  َٓ هَْل ُؿِلَو ََُي  ٌُٞهاً »َٝ َّ ُٕ َػْجلاً  ًُٞ  {. أَك٬َ أَ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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 اي  قالت:وعن يدي اما وصات  د  النيدة عائشة اهنع هللا يضر 

ًبٕ هٍٍٞ هللا ٣ؾلص٘ب ٝٗؾلصٚ كاما ؽٚود ا٬ُٖح ًأٗٚ ُْ ًبٕ هٍٍٞ هللا ٣ؾلص٘ب ٝٗؾلصٚ كاما ؽٚود ا٬ُٖح ًأٗٚ ُْ   }}

{{  ٗؼوكٚٗؼوك٣ٚؼوك٘ب ُْٝ ٣ؼوك٘ب ُْٝ 
٘2٘2
  

ولػيآ كمػن  ػػ ع  ينػ  ػلػػبُّ هللا وال  نػتطي  القيػػاـ مػن يمػػاـ الايػد و يو التليا  ػػوف 
 !!   ليل  نداء هللا، و دَّعى م  ذلي ين  ػلبُّ رسوؿ هللا 

 :ولذلي قاس الياحلوف ياواذل  على ياوال  ا   كونوا على مجوال 
هب  أبنػػوار احلبيػػب ، ىأشػػمسؽ علػػى قلػػو ىأعطػػاه  هللا دعػػ  ذرة مػػن زلػػي  كمالػػ  

صلوات هللا وسبلم  علي ، ىأابُّوا رسوؿ هللا ألهن  عشقوا اجلمػاؿ الػذي مجَّلػ  دػ  هللا، مػ  
 اء. بهللا وم  خلق هللا، سواء م  األعداء يو م  األا

 :ىلو نظمست إلي  وإىل ينبياء هللا ورسل 
د مػج   دػل  د الكماؿ كلَّ  يف ذا   صػلوات هللا وسػبلم  عليػ !! ىلػ   تعػمسض وااػ

علػػى َمػػْن يذاه كمػػا  مػػن اإل ػػذاء، لكجػػ  مل  ػػدعُ  ومل  تعػػمسض مجلػػت   إىل مػػا  عػػمسض لبعضػػ  
 عوا، دل كاف  قوؿ:د

ْ ٫ ٣ؼِٕٔٞ))   ِل ه٢ٓٞ كاٜٗ  ْٛ ْ ٫ ٣ؼِٕٔٞاُِْٜ ا ِل ه٢ٓٞ كاٜٗ  ْٛ ((اُِْٜ ا
٘0٘0
 . .  

يف الشاقة واحلجػو علػي  ، و طالػب احلضػمسة  وكلما اشتدوا يف إ ذائ  كلما اشتد 
 الك ف(: ٙىف زلك  التج  ل ىف ) ل   اإلذلية ابإلقباؿ علي  ، ا  قاؿ هللا

﴿﴿                                                        ﴾ ﴾  

                                      

كاا٠ ٝكاا٠ رقااو٣ظ  علػػـو الػػد ن ورديػػ  األدػػمسار، وإايػػاء كاا٠ ٛجواابد اُْاابكؼ٤خ اٌُجااوٟىػػي  القػػد مس و 2٘

ئما ٍأغ ا٧مإ  ًابٕ اُ٘جا٢  أؽبك٣ش ا٩ؽ٤بخ ُِؼواه٢  هٟٝ ا٧ىك١ ك٢ اُٚؼلبخ ٖٓ ؽال٣ش ٍا٣ٞل ثاٖ ؿلِاخ ٓوٍا٬ً  )

 .( ًأٗٚ ٫ ٣ؼوف أؽلاً ٖٓ اُ٘بً
 .هٝاٙ اثٖ ؽجبٕ ٝاُطجوا٢ٗ ك٢ اٌُج٤و ٝاُج٤ٜو٢ ك٢ ّؼجٚ ػٖ ٍَٜ ثٖ ٍؼل  0٘
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مػػػن ىػػػمسط ر تػػػ  صػػػلوات هللا  ىقػػػد كػػػاف  تمػػػىن يف  ؤمجػػػوا أبي وسػػػيلة وأبي كيايػػػة
ػْل ِل علػى هػذا اجلمػلأي ي  المسجل ومع  مجل، ىيقوؿ ل...  وسبلم  علي  شلػا ياتؾ  ٜ٘ : ا ِْ

ألصػػػتاد : ا لػػػوا لػػػ  مجلػػػ ،  ىيقػػػوؿ  .هللا اي و، ىإنػػػ  لػػػيآ مالػػػي ولػػػيآ مػػػاؿ يديػػػي
 قاؿ ل : ين   و مسوأ .نآ 

صاْ هابٍ  ٣ُٝوابك ٓ٘اي ٣اب أػواثا٢ صاْ هابٍ  ٣ُٝوابك ٓ٘اي ٣اب أػواثا٢ ، ، أُبٍ ٓبٍ اُِـٚ ٝأٗب ػجلٙأُبٍ ٓبٍ اُِـٚ ٝأٗب ػجلٙ} } 

َْ؟ هابٍ  ٧  --!! عػين سػذخذ اقػ  مجػي عػين سػذخذ اقػ  مجػي  --ٓب كؼِذ ثا٢ٓب كؼِذ ثا٢ ا ُِ َْ؟ هابٍ  ٧هابٍ  ٫، هابٍ   ا ُِ ٗاي ٫ ٗاي ٫ هابٍ  ٫، هابٍ  

رٌبك٠خ ثب٤َُئِخ ا٤َُئخَ، كٚؾي ػ٤ِٚ ا٬ُٖح ٝاَُا٬ّ، صاْ أٓاو إٔ رٌبك٠خ ثب٤َُئِخ ا٤َُئخَ، كٚؾي ػ٤ِٚ ا٬ُٖح ٝاَُا٬ّ، صاْ أٓاو إٔ 

{{  ٣ُؾَٔ ُـٚ ػ٠ِ ثؼ٤و ّؼ٤ٌو، ٝػ٠ِ ا٥فو رٔوٌ ٣ُؾَٔ ُـٚ ػ٠ِ ثؼ٤و ّؼ٤ٌو، ٝػ٠ِ ا٥فو رٔوٌ 
ٙٓٙٓ
  

{{  ٫ ٣ي٣لٙ عَٜ اُغبَٛ ػ٤ِٚ ئ٫ ؽِٔب٫ ٣ي٣لٙ عَٜ اُغبَٛ ػ٤ِٚ ئ٫ ؽِٔب} } 
ٙٔٙٔ
..  

 !وم  خلق هللا! م  هللا وإذا  ياتجا يف سًنة الياحلٌن  ده  على هذا الج ج
، اػػ  كػػاف دعضػػ   ، وإقبػػاذل  علػػى هللا ودطػػوف الكتػػب شللػػوءة مبػػدأ اػػبِّ   

 غيب عن نان  وعن يهل  يايماً كثػًنة، ال  لتاػت إىل طعػاـ، وال إىل شػمساب، وال إىل زوجػة 
 . شغبًل اب 

وذهػب إليػ  وعػاش ىيػ   -كػاف  قػف يف شػار اػمساء   ى ذا اإلماـ ي د البدوي
يردعٌن  وماً واقااً، ال أيكػل وال  وكاف  قف يماـ الغار - سب  سجٌن يسوة ابلج  األمٌن 

. وشػًنه كثػًٌن يف هػذا اجملػاؿ من ذلي، ألن  ُيِخَذ دكلِّػ  مػ  ردِّػ    شمسب وال  شت   شيقاً 
 : ، ىكاف كاائ   وشذائ   من ابب قول  يسوة دمسسوؿ هللا 

                                      

ثبُـلٝاد ك٢ أَُغل كاما هبّ ئ٠ُ ث٤زاٚ ُاْ ٗايٍ  ً٘ب ٗوؼل ٓغ هٍٍٞ هللا }  ي اُؼٔبٍ ػٖ أث٠ ٛو٣وح ٝهك ك٠ ً٘ 1٘

ه٤بٓب ؽز٠ ٣لفَ ث٤زٚ، كوبّ ٣ٞٓب كِٔب ثِؾ ٍٜٝ أَُغل أكهًٚ أػواث٢ كوبٍ  ٣ب دمحم اؽ٢ِ٘ٔ ػ٠ِ ثؼ٤او٣ٖ كاٗاي ٫ رؾِٔ٘ا٢ 

  ٫، ٝأٍازـلو هللا ٫ أؽِٔاي ؽزا٠ هجزاٚ، كوابٍ هٍاٍٞ هللا ٖٓ ٓبُي ٫ٝ ٓبٍ أث٤اي ٝعانة ثوكائاٚ ؽا٤ٖ أكهًاٚ كابؽٔود ه

 رو٤ل٢ٗ هبُٜب ص٬س ٓواد، صْ كػب هع٬ كوبٍ ُٚ  اؽِٔٚ ػ٠ِ ثؼ٤و٣ٖ، ػ٠ِ ثؼ٤و ّؼ٤و ٝػ٠ِ ثؼ٤و رٔو. 

 ٗٞه ا٤ُو٤ٖ ػٖ أٌٗ، ٝاُْلب ثزؼو٣ق ؽوٞم أُٖطل٠. ٓٙ

ٍّ اُؾجو ك٤ٔب أفوعٚ اُج٤ٜو٢. ٔٙ ٬ٍَ  ُٖ  ٖٓ ؽل٣ش َػْجُل هللاِ ْث
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{{  أث٤ذ ػ٘ل هث٢ ٣طؼ٢٘ٔ ٣َٝو٢٘٤أث٤ذ ػ٘ل هث٢ ٣طؼ٢٘ٔ ٣َٝو٢٘٤} } 
ٕٕٙٙ
  

: إنػي  طمػ  يف زلػاؿ، ألف من  طم  يف هذه الوراثة دغػًن هػذه الكياسػة، نقػوؿ لػ 
 هذا طمس ق المسجاؿ: 

﴿﴿                                                        

      ﴾ ﴾  

 األسوة احلنجة دلن؟ للذي  مس د هللا واليـو اآلخمس، والشمسط الثال  ادل  : 

﴿﴿               ﴾﴾  ((2828األ:األ:)حزاب)حزاب  

يمػػا الػػذي  ػػدَِّع  ينػػ  ػِلػػبُّ هللا و مسجػػو ىضػػل هللا، لكجػػ   كنػػل عػػن ذكػػمس هللا، ىػػبل 
  طم  يف رضاء هللا، وال يف عطاء هللا، وال يف ىضل هللا، لكن الذي  طم  يف ذلي: 

﴿﴿                                     ﴾ ﴾[[838838::]آل عمران]آل عمران  

 . ألهن   تأسوف يف ذلي دمسسوؿ هللا  اآ عن ذكمس هللا ال  شغل   ن
ىأقبػػػل اليػػػاحلوف علػػػى رسػػػوؿ هللا وعاشػػػوا ياوالػػػ ، وجعلػػػوا يخبلق ػػػ  علػػػى  -

، ىإن  مل  بلغ قدره ياػد صػلوات هللا هد  ، وعلى قدره  وليآ على قدره 
وسػػبلم  عليػػ ، ال يف األولػػٌن وال يف اآلخػػمس ن، لكػػن كػػلّّ ػلػػاوؿ علػػى قػػدره مبػػا 

سػػػواء مػػػ   -صػػػدره، وكلمػػػا زاد يف التشػػػب  دػػػ  قلبيِّػػػا وُخُلِقيِّػػػا  ح هللا  شػػػمس 
 .  كلما زاد يف ادلقاـ عجد هللا   -الجاس، يو م  ربِّ الجاس 

، وقضػػى الليػل قائمػػاً  يػل ، والج ػػار صػائماً، واػػجَّ كػػل  لكػن مػػن  شػب  دػػ   ػاهمسايِّ
 عجدما قيل ل : - عاـ، ومل ؽلش على هنر  م  هللا وال م  األاـ، ىمثل  قول  

                                      

ّاوػ اُ٘اٟٞٝ ػِا٠ ٕاؾ٤ؼ َٓاِْ ٝػإٞ ، ٝكا٠ هٝاٙ اٍؾبم ثٖ ها٣ٞٛٚ كا٢ َٓا٘لٙ ػاٖ ػبئْاخ هٙا٢ هللا ػٜ٘اب. ٕٙ

 أُؼجٞك ك٠ ّوػ ٍٖ٘ أث٠ كاٝٝك.
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إٔ ك٬ٗخ روّٞ ا٤َُِ ٝرّٖٞ اُٜ٘به، ٌُٜٝ٘ب رإم١ ع٤واٜٗب، كوبٍ إٔ ك٬ٗخ روّٞ ا٤َُِ ٝرّٖٞ اُٜ٘به، ٌُٜٝ٘ب رإم١ ع٤واٜٗب، كوبٍ   }}

٫ ف٤و ك٤ٜب، ٢ٛ ك٢ اُ٘به  ٫ ف٤و ك٤ٜب، ٢ٛ ك٢ اُ٘به    }}
ٖٖٙٙ
 . .  

  بٓخبٓخاُوؽٔخ اُز  اُوؽٔخ اُز  
لليػػػػغًن والكبػػػػًن،  إذف العػػػػربة ابألخػػػػبلؽ الباطجػػػػة وابلمس ػػػػة الػػػػق كػػػػاف علي ػػػػا 

 .. تدي والضاؿلؤلمًن وللتقًن، وللم ولؤلرملة وللمنكٌن، وللغين وللاقًن، و 
ىقػػد كػػاف ر ػػة كمػػا وصػػا  هللا جلميػػ  خلػػق هللا، اػػ  طمعػػت يف ر تػػ  احليػػواات 

 واجلمادات، ىراءت إلي  احليواات  شتك  شلَّْن يذاها!! 
 قَاَؿ: َوَرَوأ اْدُن َماَج  َعْن َهِيٍ  الدَّاِريِّ ر

ََ ثَِؼ٤ااٌو   }} ِ ئْم أَْهجَاا ٍِ َّللا  ٍُااٞ ااَغ َه َٓ ََ ثَِؼ٤ااٌو ًُ٘ ااب ُعٍُِٞاابً  ِ ئْم أَْهجَاا ٍِ َّللا  ٍُااٞ ااَغ َه َٓ هَااَق ًُ٘ ااب ُعٍُِٞاابً  َٝ هَااَق ٣َْؼااُلٝ َؽز اا٠  َٝ ٣َْؼااُلٝ َؽز اا٠ 

بِكهبً كَِاَي  َٕ ْٕ رَُي  ، كَا ْٖ ٌُ ٍْ جَِؼ٤ِو ا ُْ ب ا َٜ ٍَ  أ٣َُّ ِ، كَوَب ٍِ َّللا  ٍُٞ ِخ َه َٓ َٛب بِكهبً كَِاَي َػ٠َِ  َٕ ْٕ رَُي  ، كَا ْٖ ٌُ ٍْ جَِؼ٤ِو ا ُْ ب ا َٜ ٍَ  أ٣َُّ ِ، كَوَب ٍِ َّللا  ٍُٞ ِخ َه َٓ َٛب َػ٠َِ 

َٖ َػبئِنََٗب،   ٓ َ رَؼَب٠َُ هَْل أَ ٕ  َّللا  َغ أَ َٓ ًَِنثَُي  ًَبِمثبً، كَؼ٤َََِْي  ْٕ رَُي  ئ َٝ ْلهَُي،  َٖ َػبئِنََٗب، ِٕ  ٓ َ رَؼَب٠َُ هَْل أَ ٕ  َّللا  َغ أَ َٓ ًَِنثَُي  ًَبِمثبً، كَؼ٤َََِْي  ْٕ رَُي  ئ َٝ ْلهَُي،  ِٕ

ٌَ ثَِقبئٍِت ٫َئِنَُٗب، كَوُ  ٤َُْ ٌَ ثَِقبئٍِت ٫َئِنَُٗب، كَوُ َٝ ٤َُْ َٝ  ٍَ جَِؼ٤ُو؟ كَوَب ُْ ٍُ ٛنَا ا ب ٣َوُٞ َٓ  ِ ٍَ َّللا  ٍُٞ ٍَ  َِْ٘ب  ٣َب َه جَِؼ٤ُو؟ كَوَب ُْ ٍُ ٛنَا ا ب ٣َوُٞ َٓ  ِ ٍَ َّللا  ٍُٞ َِْ٘ب  ٣َب َه

اازَـَبَس  ٍْ ا َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ اا ِٓ ااَوَة  َٜ ِٚ كَ اا ِٔ َِ َُْؾ اا ًْ أَ َٝ  ِٙ ُِااُٚ ثَِْ٘ؾااِو ْٛ ْ  أَ اا َٛ اازَـَبَس ٛاانَا ثَِؼ٤ااٌو هَااْل  ٍْ ا َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ اا ِٓ ااَوَة  َٜ ِٚ كَ اا ِٔ َِ َُْؾ اا ًْ أَ َٝ  ِٙ ُِااُٚ ثَِْ٘ؾااِو ْٛ ْ  أَ اا َٛ ٛاانَا ثَِؼ٤ااٌو هَااْل 

ب ََٗظاَو ئَُا  ٔ ، كََِ َٕ ْٝ َؾبثُُٚ ٣َزَؼَبَك ْٕ ََ أَ َُِي ئْم أَْهجَ ُٖ ًن ْْ ، كَج٤ََْ٘ب َْٗؾ ٌُ ّ ب ََٗظاَو ئَُاثَِ٘ج٤ِِ  ٔ ، كََِ َٕ ْٝ َؾبثُُٚ ٣َزَؼَبَك ْٕ ََ أَ َُِي ئْم أَْهجَ ُٖ ًن ْْ ، كَج٤ََْ٘ب َْٗؾ ٌُ ّ ُْ ثَِ٘ج٤ِِ ِٜ ٤ْ ُْ ِٜ ٤ْ

ااااااب، كَوَاااااابُُٞا  َٜ ِ كَاااااا٬مَ ثِ ٍِ َّللا  ٍُااااااٞ ااااااِخ َه َٓ َٛب جَِؼ٤ااااااُو َػاااااابَك ئَُاااااا٠  ُْ ااااااب، كَوَاااااابُُٞا ا َٜ ِ كَاااااا٬مَ ثِ ٍِ َّللا  ٍُااااااٞ ااااااِخ َه َٓ َٛب جَِؼ٤ااااااُو َػاااااابَك ئَُاااااا٠  ُْ   ا

وَااااُٚ  ِْ َٗ ْْ ٍّ كََِاااا اااانُ ص٬ََصَااااخَ أ٣َ ااااب ْ٘ ُٓ ااااَوَة  َٛ ِ ٛاااانَا ثَِؼ٤ُوَٗااااب  ٍَ َّللا  ٍُااااٞ وَااااُٚ ٣َااااب َه ِْ َٗ ْْ ٍّ كََِاااا اااانُ ص٬ََصَااااخَ أ٣َ ااااب ْ٘ ُٓ ااااَوَة  َٛ ِ ٛاااانَا ثَِؼ٤ُوَٗااااب  ٍَ َّللا  ٍُااااٞ   ٣َااااب َه

                                      

  ٣ب هٍاٍٞ هللا ئٕ   } ه٤َ ُِ٘ج٢  ٝأؽٔل ػٖ أث٢ ٛو٣وح هٝاٙ اُجقبه١ ك٢ "ا٧كة أُلوك" ٝاثٖ ؽجبٕ ٝاُؾبًْ ٖٙ

  ٫ ف٤او ك٤ٜاب، ٛا٢ ٓاٖ أٛاَ اُ٘ابه، ٝرلؼاَ ٝرٖالم، ٝراإم١ ع٤واٜٗاب ثَِابٜٗب، هابٍ  ك٬ٗخ روّٞ ا٤َُِ ٝرٖاّٞ اُٜ٘ابه،

   ٢ٛ ٖٓ أَٛ اُغ٘خ{.هبٍ  ٝك٬ٗخ ر٢ِٖ أٌُزٞثخ ٝرٖلم ثأرٞاه )ٖٓ ا٧هٜ( ٫ٝ رإم١ أؽلاً، كوبٍ 
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ٌَب٣َخُ، كَوَابُُ  ا ّ ِْ ََاِذ اُ ، كَجِئْ ٌُٞ ئَُا٢  ا ْْ اب ئٗ اُٚ ٣َ َٓ ٍَ  أَ َٖ ٣ََل٣َْي، كَوَاب ٌَب٣َخُ، كَوَابُُ ئ٫  ث٤َْ ا ّ ِْ ََاِذ اُ ، كَجِئْ ٌُٞ ئَُا٢  ا ْْ اب ئٗ اُٚ ٣َ َٓ ٍَ  أَ َٖ ٣ََل٣َْي، كَوَاب   ٞا ٞا ئ٫  ث٤َْ

ا٫ً،    َٞ ْْ أَْؽاا ٌُ ااِ٘ ْٓ ٍُ ئٗ ااُٚ ُهثِّاا٢َ كاا٢ أَ ٍَ  ٣َوُااٞ ٍُ؟ هَااب ااب ٣َوُااٞ َٓ  ِ ٍَ َّللا  ٍُااٞ ا٫ً، ٣َااب َه َٞ ْْ أَْؽاا ٌُ ااِ٘ ْٓ ٍُ ئٗ ااُٚ ُهثِّاا٢َ كاا٢ أَ ٍَ  ٣َوُااٞ ٍُ؟ هَااب ااب ٣َوُااٞ َٓ  ِ ٍَ َّللا  ٍُااٞ ٣َااب َه

ّزَبُخ  ِْ َٕ اُ ب ًَ ٌَ٪، كَامَا  ُْ غِ ا ِٙ ْٞ َٓ ٤ِْق ئ٠َُ   ٖ ِٚ ك٢ِ اُ َٕ َػ٤َِْ ُِٞ ِٔ ْْ رَْؾ زُ ْ٘ ًُ ّزَبُخ َٝ ِْ َٕ اُ ب ًَ ٌَ٪، كَامَا  ُْ غِ ا ِٙ ْٞ َٓ ٤ِْق ئ٠َُ   ٖ ِٚ ك٢ِ اُ َٕ َػ٤َِْ ُِٞ ِٔ ْْ رَْؾ زُ ْ٘ ًُ َٝ

 ُٔ ُ ز ِْ ااازَْلَؾ ٍْ جِاااَو ا ًَ اااب   ٔ اااغِ اُاااِلّكَبِخ، كََِ ِٙ ْٞ َٓ ْْ ئَُااا٠  ااازُ
ِْ ُٔ َهَؽ زُ ِْ ااازَْلَؾ ٍْ جِاااَو ا ًَ اااب   ٔ اااغِ اُاااِلّكَبِخ، كََِ ِٙ ْٞ َٓ ْْ ئَُااا٠  ااازُ
ِْ ُ َهَؽ ُْ َّللا  ٌُ ُ ُٞٙ، كاااَوَىهَ ُْ َّللا  ٌُ   ُٞٙ، كاااَوَىهَ

 ،ِٙ ْْ ثَِْ٘ؾاِو ازُ ْٔ َٔ َٛ اجَخُ  ْٖ َق ُْ َ اَ٘خُ ا ِٙ اُ ًَزْاُٚ ٛاِن اب أَْكَه  ٔ خً، كََِ َٔ ابئِ ٍَ ُْ٘ٚ ئثِا٬ً  ِٓ ، ِٙ ْْ ثَِْ٘ؾاِو ازُ ْٔ َٔ َٛ اجَخُ  ْٖ َق ُْ َ اَ٘خُ ا ِٙ اُ ًَزْاُٚ ٛاِن اب أَْكَه  ٔ خً، كََِ َٔ ابئِ ٍَ ُْ٘ٚ ئثِا٬ً  ِٓ

،ِ ٍَ َّللا  ٍُاااااٞ اااااَي ٣َاااااب َه ُِ َٕ م اااااب ًَ  ِ َّللا  َٝ ، كَوَااااابُُٞا  هَاااااْل  ِٚ ااااا ِٔ َِ َُْؾ ااااا ًَ أَ َٝ،ِ ٍَ َّللا  ٍُاااااٞ اااااَي ٣َاااااب َه ُِ َٕ م اااااب ًَ  ِ َّللا  َٝ ، كَوَااااابُُٞا  هَاااااْل  ِٚ ااااا ِٔ َِ َُْؾ ااااا ًَ أَ َٝ  

ااب ٛاانَا َعاايَ  َٓ   ُّ َ اا٬ اُ َٝ اا٬َحُ   ٖ ِٚ اُ ٍَ َػ٤َِْاا ااب ٛاانَا َعاايَ كَوَااب َٓ   ُّ َ اا٬ اُ َٝ اا٬َحُ   ٖ ِٚ اُ ٍَ َػ٤َِْاا ْٖ كَوَااب اا ِٓ ُِؼِ  ااب  ٖ ُِااِٞى اُ ْٔ َٔ ْٖ اُخ اُ اا ِٓ ُِؼِ  ااب  ٖ ُِااِٞى اُ ْٔ َٔ اُخ اُ

 ِٚ ٍَ َػ٤َِْا َْ٘ؾاُوُٙ، كَوَاب َٗ َ٫ َٝ ِ كَاٗ اب ٫َ َٗج٤ِؼُاُٚ  ٍَ َّللا  ٍُاٞ ٤ُِٚ، كَوَبُُٞا  ٣َاب َه ا َٞ َٓ ِٚ ٍَ َػ٤َِْا َْ٘ؾاُوُٙ، كَوَاب َٗ َ٫ َٝ ِ كَاٗ اب ٫َ َٗج٤ِؼُاُٚ  ٍَ َّللا  ٍُاٞ ٤ُِٚ، كَوَبُُٞا  ٣َاب َه ا َٞ َٓ

٤ضُاااااُٞٙ، ـِ ْْ رُ ْْ كََِااااا ٌُااااا ااااازَـَبَس ثِ ٍْ ْْ هَاااااِل ا ااااانَْثزُ ًَ   ُّ ااااا٬  َ ااااا٬حُ ٝاُ  ٖ ٤ضُاااااُٞٙ،اُ ـِ ْْ رُ ْْ كََِااااا ٌُااااا ااااازَـَبَس ثِ ٍْ ْْ هَاااااِل ا ااااانَْثزُ ًَ   ُّ ااااا٬  َ ااااا٬حُ ٝاُ  ٖ   اُ

 َ ٕ  َّللا  ، كَاااا ْْ ٌُ ْ٘ ااا ِٓ اااِخ  َٔ ْؽ َُااا٠ ثِبُو  ْٝ أَٗ اااب أَ َٝ َ ٕ  َّللا  ، كَاااا ْْ ٌُ ْ٘ ااا ِٓ اااِخ  َٔ ْؽ َُااا٠ ثِبُو  ْٝ أَٗ اااب أَ ْٖ هُُِاااِٞة َٝ ااا ِٓ اااخَ  َٔ ْؽ ْٖ هُُِاااِٞة  َٗاااَيَع اُو  ااا ِٓ اااخَ  َٔ ْؽ  َٗاااَيَع اُو 

 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ااْإ ُٔ ب كاا٢ هُِااِٞة اُ َٜ َ٘ ٌَ اا ٍْ أَ َٝ  ، َٖ َ٘اابكِِو٤ ُٔ َٖ اُ ٤ِ٘ ِٓ ااْإ ُٔ ب كاا٢ هُِااِٞة اُ َٜ َ٘ ٌَ اا ٍْ أَ َٝ  ، َٖ َ٘اابكِِو٤ ُٔ اا٬َحُ ، ، اُ  ٖ ِٚ اُ اازََواُٙ َػ٤َِْاا ّْ اا٬َحُ كَب  ٖ ِٚ اُ اازََواُٙ َػ٤َِْاا ّْ كَب

ااااْن  ِِ َط ْٗ جَِؼ٤ااااُو ا ُْ ااااب ا َٜ ٍَ  ٣َااااب أ٣َُّ هَااااب َٝ ااااْ،  ٍٛ بئَااااِخ ِكْه ِٔ ْْ ثِ ُٜ ْ٘ اااا ِٓ  ُّ اااا٬َ  َ اُ ااااْن َٝ ِِ َط ْٗ جَِؼ٤ااااُو ا ُْ ااااب ا َٜ ٍَ  ٣َااااب أ٣َُّ هَااااب َٝ ااااْ،  ٍٛ بئَااااِخ ِكْه ِٔ ْْ ثِ ُٜ ْ٘ اااا ِٓ  ُّ اااا٬َ  َ اُ َٝ  

ِٚ َّللا  رؼااااب٠ُ ْعاااا َٞ ُِ ااااَذ ُؽااااو   ْٗ َ ِٚ َّللا  رؼااااب٠ُكَأ ْعاااا َٞ ُِ ااااَذ ُؽااااو   ْٗ َ ِ،  كََوَؿاااا٠كََوَؿاااا٠، ، كَأ ٍِ َّللا  ٍُااااٞ ااااِخ َه َٓ َٛب ِ،َػَِاااا٠  ٍِ َّللا  ٍُااااٞ ااااِخ َه َٓ َٛب   َػَِاااا٠ 

 َٖ اا٤ ِٓ ُّ  آ َ اا٬ اُ َٝ اا٬حُ   ٖ ِٚ اُ ٍَ َػ٤َِْاا َٖ كَوَااب اا٤ ِٓ ُّ  آ َ اا٬ اُ َٝ اا٬حُ   ٖ ِٚ اُ ٍَ َػ٤َِْاا َٖ ، ، كَوَااب اا٤ ِٓ ٍَ  آ ْ  َكَػااب كَوَااب َٖ صُاا اا٤ ِٓ ٍَ  آ ْ  َكَػااب كَوَااب ْ  َكَػااب، ، صُاا ْ  َكَػاابصُاا   صُاا

 ٍَ ٍَ كَوَب َ٘اب     كَوَب ِْ ُّ، كَوُ َ ا٬َ اُ َٝ ا٬َحُ   ٖ ِٚ اُ ٌَا٠ َػ٤َِْا اثِؼَاخَ كَجَ ْ  َكَػاب اُو  ، صُا َٖ ٤ ِٓ َ٘اب آ ِْ ُّ، كَوُ َ ا٬َ اُ َٝ ا٬َحُ   ٖ ِٚ اُ ٌَا٠ َػ٤َِْا اثِؼَاخَ كَجَ ْ  َكَػاب اُو  ، صُا َٖ ٤ ِٓ   آ

ٍُ ٛنَا ا ب ٣َوُٞ َٓ  !ِ ٍَ َّللا  ٍُٞ ٍُ ٛنَا ا٣َب َه ب ٣َوُٞ َٓ  !ِ ٍَ َّللا  ٍُٞ اب اُ٘ جِا٢ُّ ٣َب َه َٜ ٍَ  َعاَياَى َّللا  أ٣َُّ ٍَ  هَب جَِؼ٤ُو؟ هَب اب اُ٘ جِا٢ُّ ُْ َٜ ٍَ  َعاَياَى َّللا  أ٣َُّ ٍَ  هَب جَِؼ٤ُو؟ هَب ُْ

َٖ َّللا    ٌ ااا ٍَ   ٍَ ، صُاااْ هَاااب َٖ ااا٤ ِٓ اااُذ  آ ِْ ِٕ َف٤ْاااَواً، كَوُ اُوُاااْوآ َٝ  ِّ ااا٬َ ٍْ ِٖ ا٩ َٖ َّللا  َػااا  ٌ ااا ٍَ   ٍَ ، صُاااْ هَاااب َٖ ااا٤ ِٓ اااُذ  آ ِْ ِٕ َف٤ْاااَواً، كَوُ اُوُاااْوآ َٝ  ِّ ااا٬َ ٍْ ِٖ ا٩   َػااا

    ٍَ ْ  هاب ، صُا َٖ ا٤ ِٓ ِْاُذ  آ َْ٘ذ ُهْػجِا٢، كَوُ  ٌ ا ٍَ ب  َٔ ًَ ِخ  َٓ ِو٤َب ُْ َّ ا ْٞ زَِي ٣َ  ٓ ُ ٍَ  ُهْػَت أ ْ  هاب ، صُا َٖ ا٤ ِٓ ِْاُذ  آ َْ٘ذ ُهْػجِا٢، كَوُ  ٌ ا ٍَ ب  َٔ ًَ ِخ  َٓ ِو٤َب ُْ َّ ا ْٞ زَِي ٣َ  ٓ ُ ُهْػَت أ

اابخَ  َٓ َٖ َّللا  ِك اابخَ َؽوَاا َٓ َٖ َّللا  ِك ،  َؽوَاا َٖ اا٤ ِٓ ااُذ  آ ِْ اا٢، كَوُ ِٓ ااَذ َك ْ٘ ااب َؽوَ َٔ ًَ ب  َٜ ْٖ أَْػااَلائِ اا ِٓ زِااَي   ٓ ُ ،أ َٖ اا٤ ِٓ ااُذ  آ ِْ اا٢، كَوُ ِٓ ااَذ َك ْ٘ ااب َؽوَ َٔ ًَ ب  َٜ ْٖ أَْػااَلائِ اا ِٓ زِااَي   ٓ ُ   أ
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ُُْذ    َ اأ ٍَ  ٍَ اب َٖ ِق ُْ ِٙ ا ٕ  ٛاِن ٤ْاُذ، كَاا ٌَ اب كَجَ َٜ ب ث٤ََْ٘ َٜ ا ٍَ ْ ََ َّللا  ثَأ ٍَ  ٫َ َعؼَ ْ  هَب ُُْذ صُ َ اأ ٍَ  ٍَ اب َٖ ِق ُْ ِٙ ا ٕ  ٛاِن ٤ْاُذ، كَاا ٌَ اب كَجَ َٜ ب ث٤ََْ٘ َٜ ا ٍَ ْ ََ َّللا  ثَأ ٍَ  ٫َ َعؼَ ْ  هَب صُ

َ٘ؼ٢َِ٘ ِٛنٙ َٓ َٝ ب،  َٜ َ٘ؼ٢َِ٘ ِٛنَٙهث٢ِّ كَأَْػَطب٤ِٗ َٓ َٝ ب،  َٜ   {{  َهث٢ِّ كَأَْػَطب٤ِٗ
ٙٗٙٗ
  

 سجااي ا: عجدما ر.ها  مسىمسؼ علي  وجاءه طائمس صغًن، ىقاؿ 

كوبٍ أؽل كوبٍ أؽل ، ، أ٣ٌْ أفن كوؿ ٛنا؟أ٣ٌْ أفن كوؿ ٛنا؟ٝك٠ هٝا٣خ ٝك٠ هٝا٣خ ؟ ؟ ُٞلٛبُٞلٛبأ٣ٌْ كغغ ٛنٙ ثأ٣ٌْ كغغ ٛنٙ ث} } 

{{  هكٙ هكٙ هؽٔخ ُٜبهكٙ هكٙ هؽٔخ ُٜبإٔؾبثٚ  أٗب، كوبٍ  إٔؾبثٚ  أٗب، كوبٍ  
ٙ٘ٙ٘
  

 إىل مكاهنا ىمسجعت.ه ىمسد
 ... واحلكاايت يف هذا اجملاؿ كثًنة

الطػًن  -ىضػبلً عػن اجلػن واإلنػآ  - طمػ  يف ر تػ   ىقد كاف من ىػمسط ر تػ  
 .. ل ش ء يف ملي هللا وملكو  ات، وكوالواش واجلماد

 وهكذا اي إخوا  الياحلوف.
 كزْااجٜٞا ئم ُااْ رٌٞٗااٞا ٓااضِْٜ

 

 ئٕ اُزْااااااجٚ ثبُوعاااااابٍ كاااااا٬ػ

 .. وعليك  اي إخوا  هبدي رسوؿ هللا ىيما ديج  ودٌن هللا 
 .. اقمسءوه وعوه ن اعملوا د  على قدرك 

 واعتذروا  كما نعتذر مجيعا من ضعاجا و قيًنا
شػػيقاً ولػػو قلػػيبلً جػػداً مػػن  ننػػتطي  م مػػا يو يجػػا مػػن قػػوة يف نقػػدـ   ىإنجػػا ال

 ..! عليجا من نعم  اجلميلة دع  ما ينع  هللا 
 ع على هذه الج  شكمساً 

                                      

بعااخ ػااٖ رٔاا٤ْ هٝاٙ ا٩ٓاابّ اثااٖ ٓبعااخ ٝا٩ٓاابّ اُاالاه٢ٓ كاا٢ ٍااْٜ٘٘ هٙاا٢ هللا ػااْٜ٘ ٝاُوٝا٣ااخ اُااٞاهكح هٝا٣ااخ اثااٖ ٓ ٗٙ

 اُلاهٟ ًٔب ٝهكد ثبُزوؿ٤ت ٝاُزو٤ٛت.

 هٝاٙ اُزوٓن١ ٝاثٖ ٓبعٚ ػٖ ػبٓو اُواّ ٝاُؾبًْ ثوٝا٣بد ػلح ثأُلبي ؽٔوح ٝث٤ٜٚب ُٝٝلٛب ٝؿ٤وٙ. ٘ٙ



 صيخ فوزى حممد أبوزيدلل      I.                                   . Iالكتاب الثالث والعصروى        
 

 

 U 000 T                     ـام االنبياء واملريل نيفصل السادس9 حمب  الصاحل ني إلال

 لكن كما كاف يصتاب الج  وكما يثىن علي   هللا: 

﴿﴿                            ..                     ﴾﴾[[8888 ، ،8888]الذارايت]الذارايت  

 ِم َّ  نتغامسوف؟
 !  نتغامسوف من التقيًن الذي ريوه يف عباداهت  ، ويف طاعت    

 !!!وهذا ااؿ الياحلٌن

 ... ىترده  مجيعاً م ما دلغ ياده  من رق ، ومن علو ومن صااء
 :كما قاؿ اإلماـ البوصًني   -يف هنا ة ذلي كلِّ   قولوف 

 اُق٤و ٌُٖ ٓاب ائزٔاود ثاٚ أٓوري

 

 وٍْزٝٓب اٍزؤذ كٔب ه٢ُٞ ُي ا

 !! مسوف ينان   مقيمس ن 

قلػػػػيبلً وال كثػػػػًناً إذا ااسػػػػب   دعدلػػػػ ، وإذا وزف  و ػػػػمسوف ينانػػػػ   مل  قػػػػدموا  
 !! يعماذل  مبي اف اإلخبلص، وإذا ااسب   على نعم 

   ذا  اضل وعامل   داضل  ىإفَّ القليل  كوف عجده كثًن!!إلكج  

 !!وال أبنان    عربوف !!ىبل  غرتوف

 ... وال  تي وف ى مًسا وال دالالً على شًنه  دعباداهت  ودياحلاهت 

 !وإظلا  مسوف ينان   دائماً مقيمس ن

 .... ألهن  كما قلت اي إخوا 

  تشب وف دياات الجَِّ ِّ صلوات هللا وسبلم  علي : 

﴿﴿                        ﴾ ﴾[[6868]الصافات]الصافات  

 وعلى هذا الج ج سار الياحلوف.
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 ...  ولذلي ياببجا الياحلٌن 
 !ا  نمسأ كياية  طبيق   ألاواؿ ويخبلؽ سيد األولٌن واآلخمس ن 

 :والكمسامات الق  يتب يهل اليبلح والتقوأ يف كل وقت واٌن ه  
 ..صربه  على إ ذاء اخللق -

 !وفمُّل   ألذاه   -

 .. وعدـ المسد علي   مبثل    -

ىلينػػت الكمسامػػة يف  طػػًن يف اذلػػواء ىػػإف الطػػًن  طػػًن يف اذلػػواء، وال يف هشػػ  علػػى 
ادلػػاء ىػػإف النػػمي  غػػوص يف ادلػػاء، وال يف هشػػ  يف خطػػوة مػػن ادلشػػمسؽ إىل ادلغػػمسب ىػػإف 

 ..   ذلياجِلنَّ  يج

  ٌُٖٝ اٌُوآخ إٔ رـ٤ِّو ُفُِوبً ٤ٍئبً ك٤ي ثقِن ؽَٖ.ٌُٖٝ اٌُوآخ إٔ رـ٤ِّو ُفُِوبً ٤ٍئبً ك٤ي ثقِن ؽَٖ.

 ىي ا: لي كمسامة الياحلٌن، والق قالوا 

  )ا٫ٍزوبٓخ ف٤ٌو ٖٓ أُق ًوآخ(.)ا٫ٍزوبٓخ ف٤ٌو ٖٓ أُق ًوآخ(.  

 ... يف  مسزقجا االستقامة ننأؿ هللا 
 ... ويف ُ ْشمِسَؽ على قلودجا أبنوار احلبيب ادليطاى

ويف غلعل  نوراً لجػا يف قلودجػا، وينينػاً لجػا يف قبػورا، ومثبِّتػاً لجػا عجػد سػؤالجا، وشػايعاً 
الجعػي ، ويف  كمسمجػػا  نػػن متادعتػػ ، ويف لجػا عجػػد اشػػمسا، ويف غلعلجػا مػػن رىقائػػ  يف ججػػات 

  تاضل عليجا أباوال  العالية، ويخبلق  المساقية، ومجازال   النامية.
   وصلى هللا على سيدا و وعلى .ل  وصتب  وسل 



 

 

 
 
 

  اُلَٖ اَُبثغاُلَٖ اَُبثغ

 اُؾو٤وخ أُؾٔل٣خ
 



 

 

 
 
 

ٕٞهرٚ اُظبٛوح ٝأٍواهٙ ٕٞهرٚ اُظبٛوح ٝأٍواهٙ 

  اُجبٛ٘خاُجبٛ٘خ

  ٓوارت ٕٞرٚ ٓوارت ٕٞرٚ 

  ػ٤ٖ اُوِتػ٤ٖ اُوِت
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  غغاُلَٖ اَُبثاُلَٖ اَُبث

  ٙٙٙٙاُؾو٤وخ أُؾٔل٣خاُؾو٤وخ أُؾٔل٣خ
 

 احلمد  رب العادلٌن ..
والذي جعلػ  هللا سػمساجاً لقلودجػا، ..  واليبلة والنبلـ على ادلبعوث ر ة للعادلٌن 

 ن عجد ردِّجا .. ـو الد  ونوراً ألديارا، وضياًء ألروااجا، وشايعًا لجا
وسػػػل  وابرؾ عليػػػ  صػػػبلة  مسىػػػ  هبػػػا احلرػػػب الػػػق ديججػػػا وديجػػػ ، اػػػ   الل ػػػ  صػػػلِّ  

 جكشػػف لجػػا مجػػاؿ اقيقتػػ ، وهبػػاء طلعتػػ ، ونيػػًن مػػن ادلتمتعػػٌن سمػػاؿ قمسدػػ  ومود ػػ ، ضلػػن 
 وإخوانجا ي ن كانوا وكيف كانوا، .مٌن اي ربَّ العادلٌن. يما دعد ...

 ٌن .ىيا إخوا  واي يابا : ابرؾ هللا ع َّ وجلَّ ىيك  يمجع
يف احلقيقة دلَّا ضلتا  دنيدا رسوؿ هللا صلى هللا عليػ  سػل ، ىػجتن ضلتاػ  أبروااجػا 

 ... وقلودجا واحلياة اإلؽلانية الق َمنَّ هبا عليجا هللا 
 !ىجتن مجيعًا دجا اياة إؽلانية

 . وهذه احلياة َىْضٌل  اضَّل عليجا د  هللا 
 ما الذي دع  هذه احلياة يف ناوسجا؟

 ذي نشمسها يف قلودجا؟وما ال
وما الذي جعل لواعج الشوؽ والغمساـ لطاعة هللا وعبادة هللا وىعل اخلًن الذي يمػمس 

 د  هللا  جبع  يف ناوسجا؟!
                                      

ّ ثَٔغل ا٧ٗاٞاه اُولٍا٤خ 110ٔ/1/2ٛـ أُٞاكن  1ٖٔٗٔٓ هث٤غ ا٧ٍٝ  ً٘ٔبٗذ ٛنٙ أُؾبٙوح َٓبخ اُق٤ٌٔ  ٙٙ

 ثٔ٘بٍجخ ا٫ؽزلبٍ ثنًوٟ أُُٞل اُ٘ج١ٞ اُْو٣قثبُٜٔ٘ل٤ٍٖ ثبُوبٛوح 
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 : ِسمسُّ هذا وسبُب  هو قوؿ هللا 

﴿﴿                                                          

                                                        

         ﴾ ﴾[[864864.]آل عمران.]آل عمران    

والنػبب  -إذا ضلن ِمْن شػًن نػور احلكمػة ونػور البيػاف، ونػور اإلؽلػاف، ونػور القػمس.ف 
 نكوف كما قاؿ القائل: - ىي ا مجيعاً نُوُر الجَِّ ِّ العداف 

ا٬ً  ْٜ َع َٝ ًُ٘ ب َي٬ٓبً   َُ ْٖ هَْج ِٓ َٝ 

 

ااْوَٗب ثَِطااَٚ ِهَعااب٫ً كُُؾاا٫ٞ ِٖ  كَ

 !!واقيقة هذا البياف لن  ظ مس إال  ـو لقاء المس ن ع َّ وجلَّ عيااً  
ىكثػػػًن مػػػن الجػػػاس  عتقػػػدوف يف الػػػدنيا يف المسجػػػل دطولػػػ  وعمسضػػػ ، ومالػػػ  وانػػػب  

  مساها كلُّ الجاس!! وننب !! وهذه صورة ابهت 
 نل  وشًن ادلنل   مسأ هذه اليورة!!!ىادل

 !لكن اإلنناف الذي دلغ مقاـ المسجاؿ عجد هللا ليآ مبظ مسه ولكن سوهمسه
 ريوا اليورة البشمس ة اربوا عن احلقيقة امد ة!! الَّذ نى

جػاء دػ   ولذلي ردُّجا ػلك  عػج   دلَّػا يْخبَػػمَسُهْ  رسػولُجا صػلوات هللا وسػبلم  عليػ  مبػا
 من عجد هللا من اذلدا ة، ماذا قالوا؟ 

﴿﴿                          ﴾ ﴾[[2424]القمر]القمر  

وااداً مثلجا نتبع  وظلش  وراءه؟!! ماذا  مس ػدوف؟ نمس ػد رجػبلً معػ  هيبػة يو مػاؿ، يو 
 مع  جاه يو مجيب. هذه الجظمسة القاصمسة الق نظمسها الكاىمسوف.

كػػانوا يف زمجػػ  صػػلوات هللا وسػػبلم    الَّػػذ نانجػػا كالكػػاىمس ن يف زم الَّػػذ نوالكػػاىمسوف 
 علي ،  جظمسوف ناآ الجظمسة و كمسروف قوذل : 
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﴿﴿                                           ﴾ ﴾[[88]الفرقان:]الفرقان:  

ذهب إىل النػػوؽ و ػػ ... و شػػمسب مثلجػػا ِ ُّ َدَشػػمٌس مثلجػػا، أيكػػل مثلجػػا ...يي هػػذا الجَّػػ
 !!! و بي  و شرتي مثلجا

 وهذا هو احلراب الذي ارب الكاىمس ن عن نور رسوؿ هللا!! 
 اعيًا علي   هذه الجظمسة القاصمسة: ولذلي قاؿ هللا 

﴿﴿                                 ﴾ ﴾[[838838::]األعراف]األعراف  

وااػػد ادلتعػػاؿ عػػ َّ وجػػلَّ!!! ولػػذلي ىلػػ   ػػمسوا ادلعػػىن والكمػػاؿ الػػذي هػػو دػػ  نػػ ّّ لل
 عجدما َمَدَاُ  ردُّجا، مباذا مدا ؟

ٕٞهرٚ اُظبٛوح ٝأٍواهٙ ٕٞهرٚ اُظبٛوح ٝأٍواهٙ 

  اُجبٛ٘خاُجبٛ٘خ
 لػػػػ  مػػػػن اليػػػػور الظػػػػاهمسة والباطجػػػػة ... كػػػػاف وال  ػػػػ اؿ ...  سػػػػيدا رسػػػػوؿ هللا 
 ....  ما ال عدَّ ل  وال ايمس ل 

 ... لكج  رُلْمبًل ىي  صورة  اهمسة  مساها الُكلُّ 
 !على اذليقة اآلدمية البع   مساها -

 والبع   مساها مجبلرًا ىي ا احلقيقة امد ة!! -

 وؽلش  يف األسواؽ و ػمسوح ... أيكل الطعاـ..... والبع   مسأ إنناًا عادايً   -
 !!وغل ء ...

 : الذي ججَّن الُكلَّ!! ألن  كما قاؿ  ، وهو  -
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{{  أٓود إٔ أفبٛت اُ٘بً ػ٠ِ هله ػوُْٜٞأٓود إٔ أفبٛت اُ٘بً ػ٠ِ هله ػوُْٜٞ} } 
ٙ2ٙ2
 . .  

اػػػد ن وادلبعػػػد ن  نػػػرت ادلعػػػا  المسواانيػػػة واألنػػػوار المسابنيػػػة، ىمػػػ  الكػػػاىمس ن واجلا
و كتا  دبياف اإلنذار ذلؤالء الكاار، دلاذا؟ من يجل يف  قي  علي   احلرة، لكن يصػتاد  

 !!والكػػبلـ هػػو الكػػبلـ، لكػػن الاػػارؽ دػػٌن مػػن  ػػمسأ دعػػٌن  كػػانوا  مسونػػ  يف هيقػػة يخػػمسأ
 لبيمس  قوؿ: البيًنة ومن  مسأ دعٌن البيمس، ىمن ريأ دعٌن ا

﴿﴿                     ﴾ ﴾[[2626]املدثر]املدثر  

 والذي ريأ دعٌن البيًنة  قوؿ: 

ِٖ صََ٘ب٣َبُٙ } }  ْٖ ث٤َْ ِٓ ُه  َْ َفَوَط اُُّ٘ٞ  ِ ٌَ َٕ ئِمَا رَ ب ِٖ صََ٘ب٣َبُٙ ًَ ْٖ ث٤َْ ِٓ ُه  َْ َفَوَط اُُّ٘ٞ  ِ ٌَ َٕ ئِمَا رَ ب ًَ  }}
ٙ0ٙ0
  

 ماذا  مسأ هذا؟
 وماذا  مسأ ذلي؟!! 

 .. عجدما كاف  تكل  مع   مل  كن ج وري اليوت وهو 
، ... ، مثػػل داينتػػ ... مثػػل دعثتػػ  ... مثػػل هيقتػػ  .. خلقتػػ  ولكػػن كػػاف صػػو   مثػػل

 مثل كماؿ ااال  ، هو الجموذج األىضل يف مجي  األوصاؼ والكماالت!!
ىػػبل  وجػػد صػػورة يف األولػػٌن واآلخػػػمس ن يمجػػل وال يكمػػل مػػن صػػور   صػػػلوات هللا 

 .وسبلم  علي ، يف التقاطي  وادلبلمو والب رة
كػػل شػ ء، ىلػػيآ صػو   ممس اعػػاً جػداً وال مج اضػػاً   اختػار لػػ  الوسػطية يف وهللا 

جداً، ولكج  وس ، وكذلي جنم  ليآ طو بلً وال قيًناً ولكج  ممسدوع، يمػا لونػ  ىػبل هػو 
 يىمس وال هو يدي  شد د البياض، دل دياض  كاف ُمْشمَسابً ِ ُْممَسٍة. 

                                      

 ٓٞهٞكبً، َٝٓ٘ل اُؾَٖ ثٖ ٍل٤بٕ، ٖٓ ؽل٣ش اثٖ ػجبً ه٢ٙ هللا ػٜ٘ٔب.هٝاٙ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ ػٖ ػ٢ٍِّ  2ٙ

 اُلاه٢ٓ ػٖ اثٖ ػجبً ه٢ٙ هللا ػٜ٘ٔب. 0ٙ
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 وهكذا قآ على ذلي يف مجي  األمور، ىقد يعطاه هللا يكمل األوصػاؼ، ويكمػل
 :التيو مسات ا  الظاهمسة، ا  قاؿ ىي  سيدا اناف دن اثدت 

ُّٜ َػ٤ِْ٘ااا٢ ْْ رَاااَو هَااا اااَي َُااا ْ٘ ِٓ  َُ ااا َٔ أَْع َٝ 

 

اااابخُ   ََ ااااُل اُِّ٘ ِِ ْْ رَ ااااَي َُاااا ْ٘ ِٓ  َُ اااا َٔ ًْ أَ َٝ 

َِّ ّػ٤ْااتٍ   ًُاا  ْٖ اا ِٓ ًخ  جَــــــــااـو  ُٓ ِِْوااَذ   ُف

 

ااااابخُ   َْ اااااب رَ َٔ ًَ ْواااااَذ  ِِ  ًَأَِّٗاااااَي هَاااااْل ُف

  عين إف شقت قل: 
عػػت اكمػػة احلكمػػاء، وعقػػل العقػػبلء، وذكػػاء العلمػػاء واألطبػػاء، وشػػًنه  لػػو اجتم

من ذوي الشأف، يف  يجعوا صورة  اهمس ػة  كػوف يكمػل صػورة مػن دػين اإلننػاف مػن دػدء 
 !!!صلوات هللا وسبلم  علي البدء إىل هنا ة الج اايت، ى   صورة نبِّيك  

دػػ  الوصػػاؿ  هللا لكػػن هػػذا اجلمػػاؿ وهػػذا الكمػػاؿ ال  طلػػ  عليػػ  إال مػػن يراد 
 دجبِّيجا صلوات هللا وسبلم  علي . 

 ... ىالكلُّ  مسأ الظاهمس
والعربة من الظاهمس والعربة من هذه ادلعا  الباطجة الق مجت ا هللا ع َّ وجلَّ ل  هػ   

 ... ادلقيد الذي كاف   ت  د  العارىوف
كتيػػل   ىادلػػدااوف كػػانوا   تمػػوف ابألوصػػاؼ الظػػاهمسة، ىيقولػػوف عػػن اضػػمس  : ينػػ 

 العيجٌن، ي مس اخلد ن، لكن ما لجا ضلن وما ذلذا الكبلـ: 

﴿﴿                                 ﴾ ﴾[[4646]األحزاب]األحزاب  

 :يما العارىوف ىًنوف شاهداً صورة، ومبشمساً صورة، ونذ مساً صورة يخمسأ

﴿﴿                                  ﴾ ﴾[[4466 ، ،4848::]األحزاب]األحزاب  

 !"داعًيا إىل هللا إبذن "وهذه صورة اثنية اى ا: 
 !!"وسمساجاً مجًناً " :وصورة اثنية اى ا
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  واج وف الشاشة امد ة!! الَّذ نهذا هو الشاهد الذي  تعبد د  هؤالء 
ىػػػاألعمى عجػػػدما  قػػػف يمػػػاـ التليا  ػػػوف مػػػاذا  ػػػمسأ؟ ال  ػػػمسأ يي شػػػ ء، ىالشاشػػػة 

  مسأ شيقاً ألف هللا هو الذي قاؿ:  عمل يمام  ولكج  ال 

 ﴿ ﴿                               ﴾ ﴾[[838838]األعراف:]األعراف:  

ألف عػػػٌن البيػػػًنة عميػػػاء ال  ػػػمسأ إال اليػػػورة الظػػػاهمسة، لكػػػن ادلػػػؤمن  ػػػمسأ الجػػػور 
اخلارج مػن دػٌن ثجػاايه!! وهػل ادلػمسء عجػدما  ػتكل  صلػد هػذا الكػبلـ لػ  نػور؟!! نعػ ، سػيدي 

)كػػل كػػبلـ ؼلػػمسج وعليػػ  كنػػوة مػػن نػػور )كػػل كػػبلـ ؼلػػمسج وعليػػ  كنػػوة مػػن نػػور  قػػوؿ:   ي ػػد دػػن عطػػاء هللا النػػكجدري
  القلب الذي خمسج مج (.القلب الذي خمسج مج (.

ىلينػػت العػػربة للػػذي  نػػم  كػػالعربة يف الػػذي  ػػمسأ نُػػوَر هػػذا الكػػبلـ، ى ػػ  وصػػلوا 
إىل درجػػة مػػن الشػػااىية جعلػػت    ػػمسوف نػػور كبلمػػ  عجػػد اد ثػػ  صػػلوات هللا وسػػبلم  عليػػ . 

مػػػن اضػػػمس   ابلنػػػماع ىقػػػ ، ولكػػػج    نػػػمعوف و ػػػمسوف نُػػػوَر كبلمػػػ  يي: يهنػػػ  ال  تمتعػػػوف 
 صلوات هللا وسبلم  علي .

 ِٚ رِ ْٞ َٕ َوارُِت  َٓ ِٚ رِ ْٞ َٕ َوارُِت  َٓ  
 :وهجاؾ ىارؽ .خمس

م  الكػاىمس ن كػاف إلقامػة احلَُرػِج والرباهػٌن، وكلػ   هو يف الكبلـ الذي  تكلم  
 !ابلقمس.ف، من يجل يف  جت وا عن عبادة األصجاـ و عبدوا هللا 

ما وصػػل مػػ  يصػػتاد  إىل ممسا ػػب المسُِّقػػ  مل ػلتػػاج إىل يهنػػ   مسونػػ ، ولػػذلي  لكػػن عجػػد
 عين: البجات العػذارأ الػبليت مل  تػ وج  –إذا فدَّث  نمع  العذارأ يف خدورهن  كاف 

 ت ا!! نم  اد   رسوؿ هللا وه  جالنة يف دي
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 يف البيوت داخل ادلد جة وهو يف ادلنرد؟! كيف  يل صو   إلي   م  يهنن
 وأ ىف احلد   الشمس ف:ور 

ٝٛٞ ثبُطو٣ن ٣وٍٞ  اعَِٞا، ٝٛٞ ثبُطو٣ن ٣وٍٞ  اعَِٞا،   ٕ اثٖ هٝاؽخ ٍٔغ اُ٘ج٢ ٕ اثٖ هٝاؽخ ٍٔغ اُ٘ج٢ } أ} أ

كغٌِ ك٢ اُطو٣ن، كّٔو ثٚ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوبٍ ُٚ  ٓب ّأٗي؟ هبٍ  كغٌِ ك٢ اُطو٣ن، كّٔو ثٚ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوبٍ ُٚ  ٓب ّأٗي؟ هبٍ  

  ىاكى هللا   ىاكى هللا ٍٔؼزي روٍٞ  اعَِٞا ، كغَِذ، كوبٍ ُٚ اُ٘ج٢ ٍٔؼزي روٍٞ  اعَِٞا ، كغَِذ، كوبٍ ُٚ اُ٘ج٢ 

{{  ٛبػخٛبػخ
ٙ1ٙ1
  

ريوه جالنػػاً، ا خػػمسج الجػػاس و دلػػىف دػىن شػػج  ىرلػػآ سػػائمسا ابلطمس ػػق  وروأ ينػ  كػػاف
وا  قػػػػوؿ: اجلنػػػػ ىقػػػػالوا لػػػػ : دلػػػػاذا ينػػػػت جػػػػالآ هػػػػا هجػػػػا؟ ىقػػػػاؿ: ىعػػػػت رسػػػػوؿ هللا 

 ىرلنت، ومل يىع   قوؿ قوموا ..!!
 كيلو مرت  قمس بًا؟!! ٕ انظمسوا كيف ى  اليوت من مناىة دعيدة قمسادة 

 وكذلي يف خطبة الوداع:
كيلػو مػرت  ٘ ومناىة مىن    د عػن كاف مع  مائة يلف  جتشمسوف يف كل يرجاء مىن، 

وكػاف مػن طبيعػة العػمسب يف  بتعػدوا عػن  - قمس باً، مػج   مػن كػاف سػاكجاً علػى يعلػى اجلبػل 
 .وموزعٌن يف مىن كلِّ ا -دعض   يف النكن 
 :  عبد المس ن دن معاذ التميم قاؿ سيدا 

 { { ِ ٍُ َّللا  ٍُٞ ِ َفَطجََ٘ب َه ٍُ َّللا  ٍُٞ بػُ   َفَطجََ٘ب َه َٔ ٍْ ٠َ٘ كَلُزَِؾْذ أَ ِٔ ُٖ ثِ َْٗؾ بػُ َٝ َٔ ٍْ ٠َ٘ كَلُزَِؾْذ أَ ِٔ ُٖ ثِ َْٗؾ ًُ٘ ب َٝ ًُ٘ ب َ٘ب َؽز ٠  َ٘ب َؽز ٠ 

ُِ٘ َ٘بِى َٓ ُٖ ك٢ِ  َْٗؾ َٝ  ٍُ ب ٣َوُٞ َٓ ُغ  َٔ َْ َُِٗ٘ َ٘بِى َٓ ُٖ ك٢ِ  َْٗؾ َٝ  ٍُ ب ٣َوُٞ َٓ ُغ  َٔ َْ ب {ب {َٗ
2ٓ2ٓ
  

                                      

٣قطات ئم هابٍ   جا٢ ػطابخ هابٍ  ث٤٘اب اُ٘ ، وىيػ  ي ضػا عػنػٖ ٓؼٔو اثٖ أ٣ٞةٖٓ٘ق ػجل اُوىام اُٖ٘ؼب٢ٗ  1ٙ

   رؼبٍ ٣ب ػجل هللااعَِٞا، كَٔؼٚ اثٖ َٓؼٞك، كغٌِ ثجبة أَُغل ك٢ عٞف أَُغل، كوبٍ ُٚ اُ٘ج٢ 

 أفوعٚ أؽٔل ٝاثٞكاٝٝك ٝاَُ٘بئ٠ ػٖ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ٓؼبم اُز٢ٔ٤ٔ. 2ٓ
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مػ  ينػ  مل  كػن  ىكاف كل وااد مج   يف مكان  وقد وصػل   َصػوُت رسػوؿ هللا 
 ..!! كيلو مرت يف هذا الوقت ٘  وجد يج  ة  وصل اليوت دلناىة 

معوف إىل واإلعرػػاز ألهػػل التنػػلي  مػػن ادلػػؤمجٌن وادلؤمجػػات هػػو الػػذي جعل ػػ   نػػت
   األصوات   ويرضاه . 

 ف؟و إذاً احلاالت الق ريوها يف هذا اليوت هل ر.ها الكاىمس 
 :دل إف الكاىمس ن يكثمس من ذلي... !!!  ال

ُٖ ْٛبّ كوبٍ، ْٝٛ ػ٠ِ ثبثٚ  } }  ُٖ ْٛبّ كوبٍ، ْٝٛ ػ٠ِ ثبثٚ  اعزٔؼٞا ُٚ ٝك٤ْٜ أثٞ عَٜ ث اعزٔؼٞا ُٚ ٝك٤ْٜ أثٞ عَٜ ث

ِٙ ً٘ااازْ ِٓاااَٞى اُؼاااوة  ْٕ رااابثؼزُٔٞٙ ػِااا٠ أٓاااو ُْ أٌٗاااْ ئ ِٙ ً٘ااازْ ِٓاااَٞى اُؼاااوة ئٕ دمحماً ٣ااايػ ْٕ رااابثؼزُٔٞٙ ػِااا٠ أٓاااو ُْ أٌٗاااْ ئ ئٕ دمحماً ٣ااايػ

، ٝاٝا ِٕ ِٕ ا٧ُهك ٌٕ ًغ٘اب ٞرٌْ، كُغؼِْذ ٌُْ ع٘اب َٓ ، ُؼغْ، صْ ثُؼضزُْ ٖٓ ثؼل  ِٕ ِٕ ا٧ُهك ٌٕ ًغ٘اب ٞرٌْ، كُغؼِْذ ٌُْ ع٘اب َٓ ُؼغْ، صْ ثُؼضزُْ ٖٓ ثؼل 

ُْ، كغؼِاْذ  اٞرٌ َٓ ْْ ك٤ٚ مَثٌؼ، صاْ ثُؼضازْ ٓاٖ ثؼاِل  ْٕ ُْ رلؼِٞا ًبٕ ٌُ ُْ، كغؼِاْذ ٝئ اٞرٌ َٓ ْْ ك٤ٚ مَثٌؼ، صاْ ثُؼضازْ ٓاٖ ثؼاِل  ْٕ ُْ رلؼِٞا ًبٕ ٌُ ٝئ

ٍُ هللا  ٍُ هللا ٌُااْ ٗاابٌه رُؾوهاإٞ ك٤ٜااب. هاابٍ  ٝفااوط ػِاا٤ْٜ هٍااٞ ، كأفاانَ ، كأفاانَ ٌُااْ ٗاابٌه رُؾوهاإٞ ك٤ٜااب. هاابٍ  ٝفااوط ػِاا٤ْٜ هٍااٞ

ٍُ مُاي، أٗاذ أؽاُلٛ ِٙ صاْ هابٍ  ٗؼاْ ، أٗاب أهاٞ ٍُ مُاي، أٗاذ أؽاُلٛؽل٘خً ٖٓ رواٍة ك٢ ٣ل ِٙ صاْ هابٍ  ٗؼاْ ، أٗاب أهاٞ ْ. ْ. ؽل٘خً ٖٓ رواٍة ك٢ ٣ل

ُ رؼاب٠ُ ػِا٠ أثٖابهْٛ ػ٘ااٚ، كا٬ ٣وَٝٗاٚ. كغؼاَ ٣٘ضاٞ مُااي  ُ رؼاب٠ُ ػِا٠ أثٖابهْٛ ػ٘ااٚ، كا٬ ٣وَٝٗاٚ. كغؼاَ ٣٘ضاٞ مُااي ٝأفان َّللا  ٝأفان َّللا 

اُزواَة ػ٠ِ هؤٍْٜٝ، ٝٛٞ ٣َزِاٞ ٛاإ٫ِخ ا٣٥ابِد ٓاٖ ٣اٌ  }٣اٌ ـ اُزواَة ػ٠ِ هؤٍْٜٝ، ٝٛٞ ٣َزِاٞ ٛاإ٫ِخ ا٣٥ابِد ٓاٖ ٣اٌ  }٣اٌ ـ 

َ٘اب  ِْ َعؼَ َٝ { ئُا٠ هُٞاٚ رؼاب٠ُ  } َٖ ٤ِِ ا ٍَ ْو ُٔ ُْ َٖ ا ا ِٔ ِْ ئِٗ اَي َُ ا٤ ٌِ َؾ ُْ ِٕ ا ُْوُاْوخا ا َ٘اب َٝ ِْ َعؼَ َٝ { ئُا٠ هُٞاٚ رؼاب٠ُ  } َٖ ٤ِِ ا ٍَ ْو ُٔ ُْ َٖ ا ا ِٔ ِْ ئِٗ اَي َُ ا٤ ٌِ َؾ ُْ ِٕ ا ُْوُاْوخا ا َٝ

ا ٍَ  ْْ ا ِٜ ِل ِْ ْٖ َف ِٓ ٍَّلاً ٝ  ْْ ِٜ ِٖ أ٣َِْل٣ ٖ ث٤َْ آِ ٍَ  ْْ ا ِٜ ِل ِْ ْٖ َف ِٓ ٍَّلاً ٝ  ْْ ِٜ ِٖ أ٣َِْل٣ ٖ ث٤َْ ِٓ َٕ اُوٝ ِٖ ْْ ٫َ ٣ُْج ا ُٜ ْْ كَ ُٜ ٤َْ٘اـ َْ َٕ ّلاً كَأْؿ اُوٝ ِٖ ْْ ٫َ ٣ُْج ا ُٜ ْْ كَ ُٜ ٤َْ٘اـ َْ ّلاً كَأْؿ

ٍُ هللا.... ِ.... ِ ٍُ هللا{ ؽز٠ كاوؽٍ هٍاٞ ٓاٖ ٛاإ٫خ ا٣٥ابِد، ُٝاْ ٣جاَن ٓاْٜ٘ ٓاٖ ٛاإ٫خ ا٣٥ابِد، ُٝاْ ٣جاَن ٓاْٜ٘ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص   { ؽز٠ كاوؽٍ هٍاٞ

ٌَ ئ٫ ٝهااااااااااااال ٝٙاااااااااااااغ ػِااااااااااااا٠ هأٍاااااااااااااٚ رُواثااااااااااااابً، ٌَ ئ٫ ٝهااااااااااااال ٝٙاااااااااااااغ ػِااااااااااااا٠ هأٍاااااااااااااٚ رُواثااااااااااااابً،هعااااااااااااا   هعااااااااااااا

اٖ ُاْ ٣ٌاٖ ٓؼٜاْ، كوابٍ   ٔ ُْٛ آٍد ٓ اٖ ُاْ ٣ٌاٖ ٓؼٜاْ، كوابٍ صْ اٖٗاوَف ئُا٠ ؽ٤اش أهاَك. كأراب  ٔ ُْٛ آٍد ٓ     صْ اٖٗاوَف ئُا٠ ؽ٤اش أهاَك. كأراب
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ْ٘زظوٕٝ ٛبٛ٘اب؟ هابُٞا  ٓؾٔاٌل. ْ٘زظوٕٝ ٛبٛ٘اب؟ هابُٞا  ٓؾٔاٌل.ٓب رَ ِ فاوَط   ٓب رَ ُ، هال َّٝللا  ِ فاوَط هابٍ  َف٤ اجٌْ َّللا  ُ، هال َّٝللا  هابٍ  َف٤ اجٌْ َّللا 

ٌُْ ٓؾٌٔل، صْ ٓب روى ٌْٓ٘ هع٬ً ئ٫ ٝهل ٝٙغ ػ٠ِ هأٍٚ رُواثبً،  ٌُْ ٓؾٌٔل، صْ ٓب روى ٌْٓ٘ هع٬ً ئ٫ ٝهل ٝٙغ ػ٠ِ هأٍٚ رُواثبً، ػ٤ِ ػ٤ِ

ٍَ ْٜٓ٘ ٣َلُٙ  َُّ هع ؟ هبٍ  كَٞٙغ ً ْْ َٕ ٓب ثٌِ ٍَ ْٜٓ٘ ٣َلُٙ ٝاٗطَِن ُؾبعزِٚ. أكٔب رَوٝ َُّ هع ؟ هبٍ  كَٞٙغ ً ْْ َٕ ٓب ثٌِ ٝاٗطَِن ُؾبعزِٚ. أكٔب رَوٝ

{ { ػ٠ِ هأٍٚ، كاما ػ٤ِٚ رُواة.ػ٠ِ هأٍٚ، كاما ػ٤ِٚ رُواة.
2ٔ2ٔ
  

وهػػػ  يف هػػػاـ  -اً ، وااػػػداَ وااػػػد يخػػػذ ااجػػػة مػػػن الػػػرتاب ووضػػػع ا علػػػى رؤوسػػػ 
  ..    ﴿﴿وهػػػو  قػػػمسي:  ،وال ػلنػػػوف دػػػ  -اليقظػػػة، ويف يشػػػد اليػػػتو               ﴾﴾ 

وديوت عػاؿ ولػيآ يف سػمّسِه وهػ  ال  نػمعون . كيػف  نػمعوف كػبلـ دعضػ   ومل  نػمعوا  
 ؟!! كبلـ سيد األولٌن واآلخمس ن 

 َدَشمٌس ِمثْػَلَجا: قولوف عج : ين ويقوؿ ذلي للذ ن مل أيخذوا ابذل  و 
  ظ ػػمس إال كػػاف ىي ػػا درجػػات مػػن الجقػػاء واليػػااء ال ىتػػ  يف صػػور   البشػػمس ة 
 ألهل الكشف واالصطااء ...

إال مػا  ػمساه نظػمسه  القاصػمس، و طلػ  عليػ   يما يهل البُػْعػِد واجلََاػاء ىػبل  ػمسوف مجػ  
 عقل   الكاسد. 

مثلمػا قلجػا اآلف يف يوصػاى   ف يف نػتمعن ىي ػا،و ىل  صورة  اهمس ة ضلن مجيعاً زلتػاج
 ويرضاه يف ذلي قاؿ: الظاهمس ة، ألن  عجدما َهَعََّن اإلماـ يدو الع ائ  
هَِ٘اا٢ أَه  َٝ ِ٘اا٢  َٔ  ٤َٛ ْجَ٘اابَى  َٔ ُِ  ُؽجِّاا٢ 

 

ْؼَ٘ااا٠ َٔ اااَوَم اُ ّْ اااب أَ َٓ ٤ٌَْااَق ئِمَا   كَ

وجػلَّ  ىعجدما  تمعن ادلمسء ليميل إىل هذه اليورة اإلذلية، وضلن مأموروف من هللا عػ َّ  
يف ال  كػػوف شػػ ء يشلػػى وال يعػػ َّ وال يرقػػى وال ياػػبَّ إليجػػا مػػن ذا ػػ  صػػلوات هللا وسػػبلم  

 كيف ضلب ؟  ... علي 

                                      

 اُغٞٛوح ك٠ َٗت اُوٍٍٞ ٝا٤َُوح اُؾِج٤خ. 2ٔ
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ونَػػػػػَتَمعَُّن يف شػػػػ ِء مػػػػن هػػػػذه األوصػػػػاؼ ..!! عجػػػػدما نعػػػػمسؼ ىيػػػػ  هػػػػذه الكمػػػػاالت
 ..! ىالكماؿ لمسسل هللا وينبياء هللا ... الااضبلت

 . هللا صا ِّ هللا  وكماُؿ الكماؿ لنيدا وموالا ابيب
ىعجػػدما نػػمسأ يوصػػاؼ األنبيػػاء نػػمسأ ذرة مػػن كمالػػ ، لكػػن كمالػػ  هػػو ىمس ػػد لػػيآ لػػ  

 مثيل، وإلي  اإلشارة يف زلك  التج  ل: 

﴿﴿                    ﴾ ﴾[[66::]الضحى]الضحى  

 !!  عين: ليآ ذلا مثيل وال نظًن: .. ىجقوؿ: هذه درَّة  تيمة
وصػػػػاا   ... ونعو ػػػػ  ... وكمالػػػػ  ... ىمس ػػػػداً يف مجالػػػػ   يي:....  تيمػػػػاً،  وهػػػػو 

 صلوات هللا وسبلم  علي . 
، وهػػػ  الػػػق جعلػػػت   هػػػذه األوصػػػاؼ هػػػ  الػػػق جػػػذدت يصػػػتاب رسػػػوؿ هللا 

  َػْلتَػاُّوَف اول  وال  ودوف يف  اارقون  صلوات هللا وسبلم  علي  طمسىة عٌن وال يقل!! 
اليػورة، اػ  علػى األقػل عجػػدما هيت وضلػن مطػالبوف أبف نعػمسؼ ولػو ػة مػػن هػذه 

ري جا ولو ة من معجاه، يو وميضاً مػن نػور  الد ن كيف نعمسى ؟ الدد يف نكوفهجاؾ يف  ـو 
 ولكن دلن؟  اً،مبجاه صلوات هللا وسبلم  علي . صتيو ين  هجاؾ  كوف نُورُُه واضت

﴿﴿                                      ﴾ ﴾[[4141::]النور]النور  

 .. ريوا هذا الجُّوَر من األوؿ ال  بتثوف عج  ممسة يخمسأ الَّذ نألف 
ىبل  ذهبوف إىل .دـ  طلبوف مج  يف  جقذه  من يهواؿ ادلوقػف الػذي ضلػن ىيػ ، يو 
 ػػذهبوف إىل نػػوح، يو  ػػذهبوف إىل إدػػمساهي ، يو  ػػذهبوف لعينػػى ودلوسػػى، دػػل  قولػػوف مثلمػػا 

 ضاه:وير  قاؿ اإلماـ يدو الع ائ  
٣ِْؾا٢ َٝ َُ ٣َاب  ــــــــــ ْٕ َٛنَا ا٧  أَ

 

اؽب  ٞ ٍَــــــاااـ اااُذ  ْ٘ ًُ ااا٢  ُِ اااب  َٔ  كَ
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 ...   وابرؾ على األصل الذي  امسعت مج  مجي  األصوؿوسلِّ  الل   صلِّ 
ىػمسوع ألصػول  صػلوات هللا ! ألنػ  يصػل األصػوؿ، والاػمسوع..   وليآ مجي  الاػمسوع

 .وسبلم  علي 
 .دقوفواألصوؿ: األنبياء والمسسل النا

ػػػل األوليػػػاء البلاقػػػٌن، هػػػذه هػػػ  األصػػػوؿ الػػػق  امسَّعػػػْت عػػػن يصػػػل  والورثػػػة وكمَّ
 . األصوؿ 

ومل ؽلتِّػػ  عػػٌن ديػػًن   وعػػٌن سػػمس مس   دجػػور  -اي إخػػوا   -ىالػػذي ؼلػػمسج مػػن الػػدنيا 
 ابيب هللا، ومجيل طلعة صا ِّ هللا، ماذا ريأ يف هذه الدنيا؟!!

 زهمسة احلياة الدنيا!! !ولو كاف لفَّ الوجود كلَّ ، ماذا ريأ؟
قػػدر االسػػتطاعة يف ال  -وضلػػن يف يايـ الاضػػل  -لكػػن الدػػد لكػػل ىػػمسد يف ػلػػاوؿ 

قبنػػػاً مػػػن نػػػور سػػػيِّدا  إشػػػعاعاً، يو ؼلػػػمسج مػػػن الػػػدنيا إالَّ دعػػػد يف  ػػػمسأ ػػػة، يو شػػػعاعاً، يو
 . وموالا رسوؿ هللا 

 :وهذا الجور ليآ من شمسط  احلضور اوؿ جنده الشمس ف 
 !هجاؾ ياس اوؿ رسوؿ هللا ومل  مسوه ألن  كاف

 !ويو آ القمس  كاف يف اليمن ور.ه وهتَّ  د ، وهلى د 
 ... دلاذا؟ ألن  َعِشَق اجلماالت والكماالت

 .. يف القلبالمسواا  ىراهد إلصبلح ج از االستقباؿ 
 .. ىما زاؿ  ياِّي  و جقِّي  و مسقيِّ 
 دذا   ل  ىي : إىل يف يشمسؽ نُوُر احلبيب 

اب َٜ ْٖ ََُطبكَزِ ِٓ ُه َٗبَُْذ   كَنَارَُي اُُّ٘ٞ

 

ااخِ  ٌَ ٬ئِ َٔ هَلَااْذ مَاُد اُ َٝ ااب ُكَٝٗااُٚ  َٓ 
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  ػ٤ٖ اُوِتػ٤ٖ اُوِت
إذا اي إخوا  ىاليورة امد ة عجدما نطالع ا، ونػتمعَّن يف كماالهتػا الوهبيَّػة اإلذليَّػة 

 .. الق يعطاها ل  هللا 
 !جلمي  الجاس صلد يف عيج  يف الوصف العادي ذلا مثل عٌن المسيس

 ولكن هل عٌن المسيس  نتطي  يف  مسأ هبا من هو خلاي؟
 وكيف  مساه؟!! 

 قف يف اليبلة، ودعد اليبلة ػُلَدُِّث يصتاد  مبػا ر.ه مػج   يف اليػبلة،  ىكاف 
 : ىيقولوف: اي رسوؿ هللا، كيف  مساا وضلن خلاي؟ ىيقوؿ 

 { { ِ َّللا  َٝ ، ئ٢ِّٗ  ْْ ًُ َٕ أ٢َِّٗ ٫َ أََها ْٝ ْْ رََو ٌُ ِ ئٗ  َّللا  َٝ ، ئ٢ِّٗ  ْْ ًُ َٕ أ٢َِّٗ ٫َ أََها ْٝ ْْ رََو ٌُ ب ئٗ  َٔ ًَ ِو١  ْٜ ِِْق َي ْٖ َف ِٓ ب  ٧ََهٟ  َٔ ًَ ِو١  ْٜ ِِْق َي ْٖ َف ِٓ  ٧ََهٟ 

ِٖ ٣ََل١   ْٖ ث٤َْ ِٓ ِٖ ٣ََل١  أََهٟ  ْٖ ث٤َْ ِٓ { { أََهٟ 
2ٕ2ٕ
  

 ... وكاف يف ادلد جة واجليش يف  بوؾ
يمنػػي ابلمسا ػػة وؼلػػربه  ... وهػػو جػػالآ يف منػػرده الشػػمس ف ويصػػتاد  دػػٌن  د ػػ  

قتػل ز ػد دػن اارثػة  .. ،اآلف ز د دن اارثة قطعت ذراع  اليمىن ىأمنك ا دذراع  الينمسأ
قطعػت ذراعػ  اليمػىن ىأخػذها ابلينػمسأ، قطعػت يخذ المسا ػة جعاػمس دػن ي  طالػب .. ... و 

ويخػػذ المسا ػػة  .. يرأ جعاػػمس  طػػًن يف اجلجػػة سجاايػػ  .. ذراعػػ  الينػػمسأ ىأمنػػك ا دعضػػد  ،
 عبد هللا دن روااة ..

 !شلكن  قوؿ يهل العقوؿ هو  عمسؼ ذلي ألن  قاؿ ذل  القائد ز د دن اارثة

                                      

َُٛو٣ْ  2ٕ ْٖ أَث٢ِ  َٕ كِا٢  َوحَ هٝاٙ اثٖ في٣ٔٚ ك٠ ٕؾ٤ؾٚ َػ ًَاب َْ َٗابَكٟ َهُعا٬ً  ٍَاِ  اب   ٔ اَو، كََِ ْٜ ِ اُظُّ ٍُ َّللا  ٍُاٞ ِ ٠ ثَِ٘ب َه َٕ هبٍ  } 

 ُ٣ َّ ْْ ئمَا هَب ًُ ٕ  أََؽَل ٢ِِّ؟ ئ َٖ ُ ٤ًََْق ر ُْ٘ظُو  َ. أ٫ََ رَ ؛ أ٫ََ رَز ِو٢ َّللا  ُٕ ٍَ  ٣َب ك٬َُ لُِٞف، كَوَب ُّٖ ُّ ٣َُ٘ابِع٢ َهث اآِفِو اُ ب ٣َوُاٞ َٔ ٢ِِّ ئٗ  ُْ٘ظاْو َٖ َ٤ ِْ ُٚ، كَ

َهائ٢ِ ًٔب . َٝ  ْٖ ِٓ ُو  ِٖ ِٚ )اُؾل٣ش({.اُزوؿ٤ت ٝاُزو٤ٛت، ٝك٠ هٝا٣خ َِْٓ ٝاَُ٘بئ٠ } ئ٢ِّٗ ٧ُْث  {.  )احلد  (٤ًََْق ٣َُ٘بِع٤
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ي  طالػػػب، ىػػػإف استشػػػ د ىعبػػػد هللا دػػػن روااػػػة، ىػػػإف ىػػػإف استشػػػ د ىرعاػػػمس دػػػن 
وا رجبًل مجك ، من هذا المسجل؟  :قاؿ: يمني المسا ة  ؟؟استش د ىت ًنَّ

2ٖ2ٖ}}    فبُل ثٖ ا٤ُُٞل ٤ٍق ٖٓ ٤ٍٞف هللافبُل ثٖ ا٤ُُٞل ٤ٍق ٖٓ ٤ٍٞف هللا} } 
  

 وكاف  يف ادلعمسكة وهو جالآ يف مكان . 
 ي ن القدرات ادلوجودة يف العٌن احلنيَّة الق  مسأ هذه ادلناىات؟ 

 .. إىل ورثت  ىضبًل من هللا  كمساه  تج ؿ مج  وكل ما ذ 
 والذي ادث مع  ادث م  عممس دن اخلطاب، يليآ كذلي؟

 ؟ وكيف ى  نداءه؟اوهو على ادلجرب ومشاهد للمعمسكة، كيف شاهده
 ! الق ػلظى هبا الياحلوف من عباد هللا ه  وراثة رسوؿ هللا 

الجورانيػػػة الػػػق مػػػن يجل ػػػا يقبػػػل وضلػػػن ضلػػػبُّ   ألنجػػػا نػػػمسأ ىػػػي   دعػػػ  هػػػذه ادلعػػػا  
 ... علي  يصتاب رسوؿ هللا 

 .. ىقد يقبلوا علي  من يجل اليورة الجورانية ادلوجودة ىي 

                                      

هٟٝ اُٞاهلٟ ك٠ ػٔلح اُوبهٟخ  }ػٖ ػجل اُِـٚ ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ ػٔوٝ ثٖ ؽيّ، هبٍ  ُٔب اُزو٠ اُ٘بً ثٔإرخ عِاٌ  2ٖ

٠ أُ٘جو، ًْٝق ُـٚ ٓب ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ اُْبّ، كٜٞ ٣٘ظو ئ٠ُ ٓؼاوًزْٜ {، ٝك٤اٚ أ٣ٚاب ػاٖ اُيٛاوٟ } ُٝٔاب ػِ هٍٍٞ اُِـٚ

كٗباُؼلٝ اٗؾبى إَُِٔٔٞ، ئ٠ُ هو٣خ ٣وبٍ ُـٜب  ٓإرخ، كز٬هٞا ػ٘لٛب كبهززِٞا، كوزَ ى٣ال ثاٖ ؽبهصاخ، صاْ أفان اُوا٣اخ عؼلاو 

٤ٔ٤٘اٚ كوطؼاذ، كأفانٛب ثْٔبُاـٚ كوطؼاذ، كبؽزٚاٜ٘ب ثؼٚال٣ٚ كوبرَ ثٜب ؽز٠ هزَ. هبٍ اثٖ ْٛابّ  ئٕ عؼلاو أفان اُِاٞاخ ث

ؽز٠ هزَ، ٝٛٞ اثٖ ص٬س ٝص٬ص٤ٖ ٍ٘خ، كأصبثٚ اُِـٚ ثانُي ع٘ابؽ٤ٖ كا٢ اُغ٘اخ ٣ط٤او ثٜٔاب ؽ٤اش ّابخ، صاْ أفان اُوا٣اخ ػجال 

ا٣اخ هابٍ ، هابٍ اُٞاهال١  ُٔاب أفان فبُال اُواُِـٚ ثٖ هٝاؽخ كوبرَ ؽزا٠ هزاَ، ..، كبٕاطِؼ اُ٘ابً ػِا٠ فبُال ثاٖ ا٤ُُٞال، 

  ا٥ٕ ؽ٠ٔ ا٤ٌُٛٞ، كٜيّ اُِـٚ اُؼلٝ ٝيٜو إَُِٔٔٞ، ٝهزِٞا ْٜٓ٘ ٓوزِخ ػظ٤ٔاخ{،. ٝهٟٝ اُجقابه١ هٍٍٞ اُِـٚ، 

 ٌٍ ْٖ أََٗ ٕ  اُ٘ ج٢ِ  َِْٝٓ َػ ٍَ  }أَ    }أَ ، كَوَاب ْْ ُٛ ْْ َفجَاُو ُٜ ْٕ ٣َأْر٤َِ ََ أَ ًِ هَْج ُِِ٘ ب اَؽخَ  َٝ َٖ َه اْث َٝ َعْؼلًَوا  َٝ ا٣َاخَ َى٣ْاٌل َٗؼ٠َ َى٣ًْلا  َفانَ اُو 

ٍَا٤ْ  ، َؽز ا٠ أََفانَ  ِٕ َػ٤َْ٘بُٙ رَْنِهكَب َٝ ٤َت،  ِٕ ُ اَؽخَ كَأ َٝ ُٖ َه ْ  أََفنَ اْث ٤َت صُ ِٕ ُ ْ  أََفنَ َعْؼلٌَو كَأ ٤َت صُ ِٕ ُ ُ كَأ ِ َؽز ا٠ كَازََؼ َّللا  ٍُا٤ُِٞف َّللا   ْٖ ا ِٓ ٌق 

ْْ {. ٝك٠ هٝا٣خ اَُ٘بئ٠ اٌُجوٟ ػٖ أث٠ هزابكح ا٧ٖٗابهٟ   ِٜ } ئٕ هٍاٍٞ هللا ٕاؼل أُ٘جاو، ٝأٓاو إٔ ٣٘ابَكٟ  اُٖا٬ح َػ٤َِْ

عبٓؼخ، كوبٍ هٍٍٞ هللا  أ٫ أفجوًْ ػٖ ع٤ٌْْ ٛنا اُـبى١؟ ئْٜٗ اٗطِوٞا كِوٞا اُؼلٝ، كأ٤ٕت ى٣ل ٤ّٜلاً اٍزـلوٝا ُاٚ، 

كبٍازـلوٝا ُاٚ، صاْ  كبٍزـلو ُٚ اُ٘بً، صْ أفن اُوا٣خ عؼلو ثٖ ٛبُت كْل  ػ٠ِ اُوّٞ ؽز٠ هُزَ ٤ّٜلاً، أُّٜل ُٚ ثبُْاٜبكح

٤ْٚ ؽز٠ هزَ ٤ّٜلاً كبٍزـلوٝا ُٚ، صاْ أفان اُِاٞاخ فبُال ثاٖ ا٤ُُٞال، ُٝاْ ٣ٌاٖ ٓاٖ  َٓ أفن اُِٞاخ ػجل هللا ثٖ هٝاؽخ كأصجَذ هل

و ٗلَٚ، صْ هكغ هٍٍٞ هللا إٔجؼ٤ٚ صْ هبٍ  اُِّْٜ ئٗٚ ٤ٍق ٖٓ ٤ٍٞكي كبٗزٖو ثٚ {.  ٓ  ا٧ٓواخ، ٛٞ ا
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 وضلن دلاذا نقبل على الياحلٌن؟
ىجػػػمسأ ىػػػي   .اثر ...  مػػػن يجػػػل اآلاثر ادلعجو ػػػة الػػػق ورثوهػػػا مػػػن احلضػػػمسة امد ػػػة

 رسوؿ هللا المسواانية.
ؼ الكوف من يجػل يف  ػمسأ شػعمسة لمسسػوؿ هللا يف منػرد قد نمسأ دع  الجاس  طو 

 .. يف يىغاننتاف  نمون  منرد الشعمسة، يو لًنأ الربدة
 لكججا نمس د يف نمسأ الكشف الذي اخت  د  رسوؿ هللا!!

 والجور الذي  اضل د  علي  هللا!!
 والاضل الذي َمنَّ د  علي  مواله!!
ومع ػ   يػمس و  ياهن  يف الػدنيا ؟؟حلٌن القائمٌن دكوهذا ال  وجد إال يف صور اليا

أبف  عمسضػػػػوا .اثره المسواانيػػػػة، ومجاال ػػػػ  المسابنيػػػػة، ليرػػػػذدوا هبػػػػا يهػػػػل  مػػػػن رسػػػػوؿ هللا 
 .اخليوصية للكماالت المسابنية الق مجَّل هبا هللا ابيب  وميطااه 

 :ويرضاه  ى ذا سيدي يدو احلنن الشاذِل 
 جت ػ  مػن اليػبلة ػلػدِّث مػن  ودعػدما -و يػل  ابلجػاس إمامػاً  - قف يف اليػبلة 

 خلا  مبا ىعلوه يف اليبلة:
َهاصَااِخ ٫َػ ٨َُْثٖاابهِ  ِٞ  ُٗااُٞه اُ

 

ِح ٫َػ ٨َُْف٤َاابهِ  َٞ اا٤َب اُِّ٘جُاا ِٙ َٝ 

٣ اااخٌ   ِٞ اااخٌ َٗجَ ٌٍ ُؽغ  َؽاااب َٝ  ٌْ ااا ِْ  ِػ

 

ِْ ا٥صَبهِ  ٌَ ْؾ ُٔ ِؾ٤ٌؼ ثِ َٕ ٌق  ْْ ًَ 

وهػػػ  الػػػق  مد ػػػة ....ة الػػػق   ػػػمست يف احلقيقػػػة اإذف العػػػربة ابجلمػػػاالت الجورانيػػػ 
 ... التف اوذلا الجاس

ىػػػجتن نقػػػوؿ يف اليػػػبلة: )النػػػبلـ عليػػػي ي  ػػػا الجػػػ  ور ػػػة هللا ودمسكا ػػػ (، وإلقػػػاء 
 !النبلـ ُسجَّة، وردُّ النبلـ ىمسض

ومن  نتطي  يف  مسد على العامل يمج  يف وقت وااد إالَّ الذي  ػمسأ دِجُػوِر ردِّػ  ومعػ  
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 خيوصية:

َُٝبٗٚ َُٝبٗٚ   ،،ٝثٖوٙ اُن١ ٣جٖو ثٚٝثٖوٙ اُن١ ٣جٖو ثٚ  ،،ًٚٚ٘ذ ٍٔؼٚ اُن١ ٣َٔغ ثً٘ذ ٍٔؼٚ اُن١ ٣َٔغ ث} } 

{{  اُن١ ٣٘طن ثٚاُن١ ٣٘طن ثٚ
2ٗ2ٗ
 . .  

 الذي ير د يف يقول  إلخوا :
 !!يني ال  قف عجد ادود ادلبلمو الظاهمس ة

ولكػػن انظػػمس مبػػا ىيػػي مػػن نػػور هللا إىل مػػا ىيػػ  مػػن مجػػاؿ هللا، ودلػػا ىيػػي مػػن معػػا  
 رواانية مجَّل هللا هبا قلبي. وكلجا ىيجا هذا اجلماؿ: 

﴿﴿                                ﴾ ﴾[[8181::]احلجرات]احلجرات  

 .. كلجا ىيجا ز جة اإلؽلاف ومل نجكشف علي ا
لػرتؾ الػدنيا  - شلَّا مجَّلػ  دػ  الػمس ن  -ألن  لو ريأ رجٌل مجا ز جة واادة شلَّا ىي  

 :مبا ىي ا، َوَرفَّ يف يذن  قوؿ احلبيب 

ه٬٤ًِ، ُٝج٤ٌزْ ًض٤واً، ه٬٤ًِ، ُٝج٤ٌزْ ًض٤واً، ٝهللا ُٞ رؼِٕٔٞ ٓب أػِْ ُٚؾٌزْ ٝهللا ُٞ رؼِٕٔٞ ٓب أػِْ ُٚؾٌزْ } } 

ٝٓب رِنمرْ ثبَُ٘بخ ػ٠ِ اُلوُ، ُٝقوعزْ ئ٠ُ اُٖؼلاد ٝٓب رِنمرْ ثبَُ٘بخ ػ٠ِ اُلوُ، ُٝقوعزْ ئ٠ُ اُٖؼلاد 

{{رغأهٕٝ ئ٠ُ هللا رغأهٕٝ ئ٠ُ هللا 
2٘2٘
  

ي سػػوؼ  رتكػػوف الػػدنيا مبػػا ىي ػػا وهشػػوف  قولػػوف: هللا .. هللا .. هللا، إىل يف  لقػػوا ي
 !!! ر لك  يف هذه احلياةادلقدَّ  ممسدعد هنا ة الع هللا 

                                      

 ػ٘ٚ اُجقبه١ ػٖ أث٢ ٛو٣وح ه٢ٙ هللا 2ٗ

ثِل   )أهٟ ٓب ٫ روٕٝ، ٝأٍٔغ ٓب ٫ رَأؼٕٞ. أٛاذ اَُأبخ ٝؽان ُٜاب إٔ رائٜ، ٓاب  أث٢ مه هٟٝ اُزوٓن١ ػٖ  2٘

ْ ُٚاؾٌزْ هِا٬٤ً، ُٝج٤ٌازْ ًض٤اواً، ٝٓاب ك٤ٜب ٓٞٙغ أهثغ إٔبثغ ئ٫ ِٝٓي ٝاٙغ عجٜزٚ ٍبعلاً هلل. ٝهللا ُٞ رؼِٕٔٞ ٓاب أػِا

 رِنمرْ ثبَُ٘بخ ػ٠ِ اُلوُ، ُٝقوعزْ ئ٠ُ اُٖؼلاد رغأهٕٝ ئ٠ُ هللا (.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1584
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 مس ن ما ال  نتطي  يف  بيج  دياف: لكن كل رجل مجا ىي  من مجاؿ ال

﴿﴿                               ﴾﴾  

 من الذي ريأ هذه ال  جة ؟
سوؼ نمساها إف شاء هللا كلُّجا هجاؾ، والذي  مساها هجاؾ ال  غػرت، ولكػن هجػا لػو ريأ 

هبػػػا يف هػػػذه   ػػػة مج ػػػا شلكػػػن  غػػػرت و ضػػػي  نانػػػ ، و جنػػػى ادلنػػػقوليات الػػػق كلاػػػ  هللا
 جا األمة الوس : احلياة، وضلن اختارا ردُّ 

﴿﴿                      [ ﴾[ ﴾849849::]البقرة]البقرة  

 ىكانت لجا اخليوصية يف جعلجا هللا على اذليقة امد ة.
ال  طيػػق رؤ ت ػػا ىضػػبلً عػػن وصػػا ا الواصػػاوف، لكػػن هللا يخااهػػا ىػػبل  وينػػواره 
 ُكمَُّل الواصلٌن.    طل  علي ا إالَّ 

وكػػذلي ينػػوار اإلؽلػػاف الػػق ز َّج ػػا هللا يف قلػػودك  ال  طلػػ  علي ػػا إال مػػن يطلعػػ  هللا 
  على سمسائمسك  ويىقد ك  ر ة من هللا ... دجا مجيعًا 

انظػمس إىل رسػػوؿ هللا دجػػور اإلؽلػػاف الػػذي يف ىػػؤادؾ،  ػػمسأ كمػػاؿ هللا وهبػػاء هللا  ػػاهمساً 
 .يف ابيب هللا وميطااه 

يف ؽَلُػػنَّ عليجػػا ابإلؽلػػاف، و تاضػػل عليجػػا سمػػاؿ وج ػػ  ومجيػػل زليػػاه،  ننػػأؿ هللا 
ويف  كمسمجػػا دػػ  يف الػػدنيا ويف  طلعجػػا علػػى الكمػػاؿ الػػذي ابػػاه دػػ  مػػواله، ويف  ػػجع  عليجػػا 
دوصال  ويىضال  وجوده وكمسم ، ا  نيًن نػوراً يف ينانػجا، ونػوراً ألهليجػا، ونػوراً إلخوانجػا، 

 ، ونوراً لل لق يمجعٌن.ونورا لذو جا
 وصلى هللا على سيدا و وعلى .ل  وصتب  وسل 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

  اُلَٖ اُضبٖٓاُلَٖ اُضبٖٓ

 فٖبئٔ هٍٍٞ هللا 
 



 

 

 
 
 
 

  اُ٘ؼٔخ اُؼظ٠ٔاُ٘ؼٔخ اُؼظ٠ٔ

  ٓٞاٛت اُؼبهك٤ٖٓٞاٛت اُؼبهك٤ٖ

  ٛو٣ن اُلزؼٛو٣ن اُلزؼ

  ًٔبٍ أف٬هًٚٔبٍ أف٬هٚ

  ً٘ي كَٚ هللاً٘ي كَٚ هللا
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  اُلَٖ اُضبٖٓاُلَٖ اُضبٖٓ

  2ٙ2ٙفٖبئٔ هٍٍٞ هللا فٖبئٔ هٍٍٞ هللا 
 

 قلودجا يف البدء دجور اضمسة هللا .. احلمد  الذي يار
زاد يف ينػػوارا دعػػػد إشػػػمساؽ مشػػػآ احلػػػقِّ ادلشػػمسقة دجػػػور هػػػداه، وزادا يننػػػاً وصػػػااًء و 

 .. وقمسابً دعد ا ياؿ قلودجا دجور ابيب هللا وميطااه
 يف    ػػد وصػػػلجا، و قػػوِّي دواعػػػ  الشػػوؽ ولػػػواعج الغػػمساـ يف يىقػػػد جا، وننػػأل  
دقلودجا ي جما  وج جا، وكياما كجا، وعلى يي ااؿ صػمسا، ضلػن وإخوانجػا  ا  نكوف مع  

 يمجعٌن.
واليبلة والنبلـ على سيدا و دن َعْبػِد هللا، سػمّس سػعاد جا، وابب هػدا تجا، وكجػ  

وعلى .ل  وصػتب ، وكػل مػن  ػبع   إبانػاف   ،علومجا ويسمسارا، وهبرة قلودجا ويروااجا
 د ن .مٌن.إىل  ـو ال

 ىيا إخوا  واي يابا : ابرؾ هللا ىيك  يمجعٌن يما دعد ...
يف احلقيقػػة الاتػػاح  اػػتو كجػػوزه، وأيخػػذ مج ػػا يرزاقكػػ  و وزع ػػا علػػيك ، ويا لنػػت 
إال خادمػػػاً يف احلضػػػمسة، يوصػػػل األمػػػاات مػػػن النػػػدرة إىل قلػػػوب يهػػػل التوج ػػػات، ىأمػػػا 

علػى التتقيػق، وضلػن كمػا   و من ادلوىػق األرزاؽ ى   من كجوز المسزاؽ، ويما التوىيق ى
  قوؿ القائل:

                                      

 ّ 111ٔ/ٙ/ٕ٘ٛـ أُٞاكن  ٕٖٓٗٔٓ هث٤غ ا٧ٍٝ  ًٔٔبٗذ ٛنٙ أُؾبٙوح َٓبخ اُق٤ٌٔ    2ٙ

 ثَٔغل ا٧ٗٞاه اُول٤ٍخ ثبُٜٔ٘ل٤ٍٖ ثبُوبٛوح ك٢ مًوٟ أُُٞل اُ٘ج١ٞ اُْو٣ق.   
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ااابثِغُ  َٕ ا٫ْهزِاااَلاُه أَ َٝ  ٌْ  أََٗاااب هََِااا

 

 َُ َ  اُلَبِػااا  أََٗاااب آَُاااخٌ ٝهللاُ َعااا

دعػػ  مػػا خػػ َّ دػػ  هللا  -مػػن كجػػوز كتػػاب هللا  -وير ػػد يف يدػػٌن لجانػػ  وإلخػػوا   
 ... سيدا رسوؿ هللا 

يو اػاالً عظيمػاً، إالَّ وخلعػ  علػى هػذا الػمسءوؼ  ىػإف كتػاب هللا مل  ػرتؾ ُخُلقػاً كمسؽلػاً،
 .. المساي  

 دلاذا مدا  هللا؟
 زلبوب العجا ة، وكج  يهل الوال ة..َخْلُق هللا، ألن   ا  ػلبَّ  و ُػْقِبَل علي  

 !وقد ااَّت  القدرة اإلذلية أبمواج المسعا ة والوال ة
العجا ػة دمسقيػق مػن  ىكل من انػدرج يف ينػواره ايػل علػى قػبآ مػن يسػمساره، وااتػ 

 من ينوار الُقمْسِب والوداد. عل ِّ مقداره،  مسأ دعٌٍن يف الاؤاد ما خيَّ  د  ادلوىل 
، ىوصا  لجا وديَّج  لجا ىا   .. طلب مجا يف ضلُِبَّ اضمسة الج ِّ

 :يف القمس.ف ابألوصاؼ احلنية ومل  يا  هللا 
ة، ألف عشػق البشػمس ة عشػق ولكن وصا  ابلكماالت ادلعجو ػة، والاضػائل المسواانيػ

 .. ش وا  ال  ليق دنيِّد الرب ِّة صلوات هللا وسبلم  علي 
ؽلداونػ  و قولػوف: اي كتيػل العػٌن،  الَّػذ ن ومن يجل ذلي عجػدما ننػم  ادلػدااٌن

اي يسػػػيل اخلػػػد ن، ىلػػػيآ لجػػػا شػػػأف هبػػػذا الكػػػبلـ، ألا نمس ػػػد: اي مطلػػػوب العػػػٌن، اي ا ػػػمساً 
 لشمس عة واحلقيقة. ابلعيجٌن، اي جامعاً دٌن ا

ىاألوصاؼ ادلعجو ة ه  الق  قبل علي ا الجاوس الطاهمسة الجقيػة الذكيػة، وهػ  الػق 
 مؤل هبا هللا اآلايت القمس.نية، والق  ذكمسا هبا و قوؿ لجا يف شأهنا:

﴿﴿                       ﴾ ﴾[[864864.]آل عمران.]آل عمران  
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 .. ردُّجا َمنَّ على ادلؤمجٌن
مػػنَّ هللا هبػػا  -الظػػاهمسة والباطجػػة يف كتػػاب هللا  -شػػ ء يدػػداً ِمػػْن نَِعػػِ  هللا  وال  وجػػد

 : على ادلؤمجٌن، إالَّ نعمة اإلسبلـ واإلؽلاف ونعمة الج  العداف 

﴿﴿                                                            

              ﴾ ﴾[[8888::]احلجرات]احلجرات    

: مل  قػل: دػل هللا َمػنَّ علػيك ، دػل قػاؿ واحلْظ دنمسِّؾ يسمسار هذه اآل ة، ىإف هللا 
علػػػيك  ِمػػػْن قبػػػل مبَػػػْن؟   (َمػػػنَّ )ديػػػيغة ادلضػػػارع، ألف اإلؽلػػػاف هجػػػا يف الػػػدنيا، لكػػػن  )ؽَلُػػػنُّ(

 : د عداف دنبب اإلؽلاف، ورسوؿ اذلدا ة الذي يرسل  الدايف، سيِّد ول

﴿﴿                                                          

                                                        

         ﴾ ﴾[[864864::.]آل عمران.]آل عمران  

  ُ٘ؼٔخ اُؼظ٠ُٔ٘ؼٔخ اُؼظ٠ٔاا
ومػػن  الػػجاآ، إذف كػػل الػػذي ضلػػن ىيػػ  مػػن نػػور اذلدا ػػة، ومػػن العجا ػػة، ومػػن زكػػاء

صااء النمسِّ، ومن ط ارة القلب، ومن مجازؿ األنآ، ومن مقاعد اليدؽ، كػل هػذا سػبَػُبُ  
. ولػذلي ىأهػل األدب ادلجَّة العظمى والمس ة الكربأ جلمي  ادلؤمجٌن، سػيِّدا رسػوؿ هللا 

ػػْل اليػػاحلٌن ،ويهػػل الكمػػاؿ مػػن ادلواػػد ن والعلمػػاء العػػاملٌن، كػػلُّ يف هػػذا ادلقػػ اـ مػػن ُكمَّ
ىضل، وكلُّ مدد، وكػلُّ ىػتو، وكػلُّ رضػواف، وكػلُّ هجػاء وسػمسور عمَّ ػ  مػن هللا،  عرتىػوف يف  

ويرضاه عػربَّ عػن  . وموالا اإلماـ يدو الع ائ  كل .اهت  أبف سبَػَبُ  سيدا رسوؿ هللا 
 اؿ:هذه احلقيقة ىق



 صيخ فوزى حممد أبوزيدلل      I           .                        . Iالكتاب الثالث والعصروى        
 

 

                                                                   U 025 Tخصائص ريول اهلل  9فصل الثاـوال

اا٬ً  ْٜ َع َٝ ًُ٘ ااب َي٬ٓاابً   َُ ْٖ هَْجاا اا ِٓ َٝ 

 

اااْوَٗب ثَِطاااَٚ ِهَعاااب٫ً كُُؾااا٫ًٞ  ِٖ  كَ

﴿﴿واآل ػػػة الػػػق  قػػػوؿ:            ﴾﴾  َعػػػٌْنُ يهػػػل العجا ػػػة علي ػػػا ابسػػػتممسار، اػػػ  ال
ػلربػػوا عػػن األنػػوار يف حلظػػة يو يقػػل مػػن ليػػل يو هنػػار، ىيجنػػبوف كػػل ىضػػل لمسسػػوؿ هللا، 

 ىضل حلضمسة هللا:  ورسوؿ هللا  جنب كلَّ 

﴿﴿                      ﴾ ﴾[[889889]النساء]النساء  

د ثػ  القدسػ  زليف  ودلاذا ال نجنب الاضػل  مباشػمسة؟ ألنػ  هػو الػذي علمجػا 
 :ما معجاه اي   قوؿ

{{  ُْ رٌْو ٖٓ أعو٣ذ ُي اُ٘ؼٔخ ػ٠ِ ٣ل٣ُْٚ رٌْو ٖٓ أعو٣ذ ُي اُ٘ؼٔخ ػ٠ِ ٣ل٣ٚ  } ػجل١ ُْ رٌْو٢ٗ ئما} ػجل١ ُْ رٌْو٢ٗ ئما
2222
..  

سػبب الوجػود الظػاهمس اجلنػما  الاػا   يي الدد لي يف  شكمس النبب، ىػإذا كػاف
 وقاؿ لجا:  جعل  يف ادلمس بة دعد  وايده 

﴿﴿                              ﴾ ﴾[[8484::]لقمان]لقمان  

  !!ألهنمػػػػػػا النػػػػػػبب يف وجػػػػػػودؾ الظػػػػػػاهمس.. ىطلػػػػػػب مجػػػػػػي يف  شػػػػػػكمس الوالػػػػػػد ن 
جرػػػاح واجلجػػػة واألرابح مػػػن ىمػػػا ابلػػػي دنػػػبب اذلدا ػػػة والعجا ػػػة، والتوىيػػػق واليػػػبلح، وال

 ؟!!الكمس  الاتاح، سيِّدا رسوؿ هللا 
 اي   قوؿ: إذف الدد لجا يف نعمل مبا يشار إلي  اإلماـ البوصًني 

َّاَوفٍ   ْٖ ِٓ ئَذ  ِّ ب  َٓ  ِٚ ْت ئ٠َُِ مَارِ َِ ْٗ ا َٝ 

 

 ِْ َُْت ئ٠ُ هَْلِهٙ ٓب ّئَذ ٖٓ ِػَظا  ٝاّٗ

 دواسػطت  يىػي  مػن هللا ألف كل شمسؼ  جالػي، وكػل ىضػل ي ػى لػي، ىبنػبب  و   

                                      

ئػبٗاخ اُطاابُج٤ٖ ػِاا٠ ؽااَ أُلابي أُؼاا٤ٖ، ًٝبّاالخ اَُااغب ُِ٘اٟٞٝ اُؾاابٟٝ، ٝ ٣إ٣اال مُااي ٓاب هٝاٙ اُج٤ٜواا٢ كاا٢ ّااؼت  22

ُؼجالٙ  ػجال١ ٛاَ ّاٌود  }أفجو٢ٗ عجو٣َ أٗٚ ئما ًبٕ ٣ّٞ اُو٤بٓخ عٔغ هللا ا٤ُٝ٧ٖ ٝا٥فو٣ٖ، ٣وٍٞ هللا   ا٣٩ٔبٕ هبٍ 

اُ٘ؼٔاخ ًبٗاذ ٓ٘اي هابٍ  ك٤واٍٞ هللا  )ٓاب ّاٌور٢٘ ئم ُاْ رْاٌو  ٌّوري ٧ٕ ك٬ٗبً ػ٠ِ ٓب ًبٕ ٓ٘ٚ ئ٤ُي؟ ك٤وٍٞ  ٫، ٣ب هة 

 ٣ل٣ٚ({. ٖٓ أك٣ذ اُ٘ؼٔخ ُي ػ٠ِ 
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ػمسُّ هػو الػذي ااػظ ألهػل ادلجػازؿ العاليػػة  -صػلوات هللا وسػبلم  عليػ   -عليػي  وهػذا النِّ
ياواذل ، ألهنػ   ػمسوف يهنػ  ال  وجػد مع ػ  شػ ء، وادلََ ػاِزُف الظػاهمسة والباطجػة ىارشػٌة إالَّ إذا 

 ، واللنػاُف والبيػاُف عػاجٌ  إال يمدَّها مبدده، واألَنْػَواُر َمْكُنوَىٌة إال إذا يوصل ا دجػور اضػمس 
 إذا ينطق ا  كمت :

الٍ   ٔ َؾ ُٓ  َُ ا ْٚ ِٚ كَ َُّ اُاِن١ أََٗاب ك٤ِا ًُ 

 

 َ٢ُِ ااٞ ُٕ ُٝ  َٕ ااب ًَ  ِٚ ئ٤َُِْاا َٝ ااُٚ ثَاالا  ْ٘ ِٓ 

واقيقػػػة مػػػا ضلػػػن ىيػػػ   شػػػًن إلي ػػػا هػػػذا ادلثػػػل: ىالػػػذي غللػػػآ علػػػى البتػػػمس و مسمػػػ   
األصػػػجاؼ  مع ػػػا شػػػبكت ، هػػػل ضػػػمن كػػػ  كيلػػػو مػػػن األىػػػاؾ أي يػػػ ؟ وكػػػ  مػػػن األنػػػواع و 

الػػػق صػػػجعوا اباذلػػػا مبتبػػػة ابيػػػب  ،  -ذلي العػػػارىوف  لقػػػوف دشػػػباؾ قلػػػوهب  شػػػبكت ؟ كػػػ
اؼ ديف  ػمس اجلػود اإلذلػ  والكمػاؿ الػمسابَّ ، و عػود زلمَّلػة ابألصػ - ووثَّقوها مبودة إخواهن 

عػادلوف المسواانية، والآلِلء الجورانية القمس.نية، ىياضوهنا و عطوهنػا للمتبػٌن، وهػ  واثقػوف و 
. هػل اليػياد هػو الػذي زرع النػمي يو شػذَّاه وموقجوف أبن  ىضل هللا ساق  لعبػاد هللا 

ه؟!! كػػبلَّ، وإظلػػا هػػو وسػػيلة جػػاء دػػ  مػػن عجػػد هللا لعبػػاد هللا. وهكػػذا اي إخػػوا  يهػػل  يو رابَّ
 معمسىة هللا يف كل زماف ومكاف.

  ٓٞاٛت اُؼبهك٤ٖٓٞاٛت اُؼبهك٤ٖ
 ورزؽٌ  ،مػن هللا ن األسػمسار القمس.نيػة، ىػتوٌ ىاألرزاؽ المسواانية من العلـو الوهبيػة، ومػ

من هللا لعباد هللا، وليآ لجا شأف ىي   ػاهمساً يو ابطجػاً، وإظلػا هػو ىضػل هللا عػ َّ وجػلَّ، ىمػن 
سػػػيِّد يراد يف ػلظػػػى هبػػػذا الاضػػػل، وػليػػػا يف هػػػذا اجلػػػود، ىليقػػػف دائمػػػاً علػػػى سػػػاال  ػػػمس 

تػػربي مػػن كػػل مػػا ايَّػػل ، و جتظػػمس جػػود، وال اػػوؿ لػػ  وال علػػ  معػػ  وال طػػوؿ لػػ ، وإظلػػا  و ال
ىضل هللا وعطاء هللا، ىتمطمسه ستائب المس ة اإلذلية من عٌن احلضمسة امد ة، مبػا ال عػٌن 
ريت يف كتاب، يو ىعت مػن لنػاف عػامل، وال خطػمس علػى قلػب دشػمس، مػن اإلذلامػات ومػن 

 ألهل اخليوصية. العلـو الوهبية الق  ايض ا ادليطاى 
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 : احلنن الشاذِل  ولذلي ىإف سيدي ياب
دلا    عن شػيخ  وصػل  إىل اضػمسة هللا، وقطػ  دػبلد ادلغػمسب وادلشػمسؽ مػن  ػونآ 

، إىل ميػػػمس،  بتػػػ  عػػػن َوِلِّ هللا يف األرض الػػػذي معػػػ  الجيادػػػة عػػػن اضػػػمسة ادليػػػطاى 
 ًنوف لكج   مس د الذي مع  التوكيل ..ىاألولياء كث

ن ذهػػب إىل دػػبلد العػػمساؽ، ىقػػالوا: القطػػب لػػيآ عجػػدا، ىػػذهب إىل دػػبلد الشػػاـ، 
ىقػػاؿ لػػ :  -ويرضػػاه  وهػػو سػػيدي يدػػو الاػػتو الواسػػط   -ىقادػػل ياػػد األىػػمساد هجػػاؾ 

  ((((جقت  بت  عن القطب عجدا، والقطب عجدك  يف دبلد ادلغمسب!!جقت  بت  عن القطب عجدا، والقطب عجدك  يف دبلد ادلغمسب!!))))
قػػاؿ لػػ : ي ػػن؟ قػػاؿ لػػ : يف دلػػد ابلقػػمسب مػػن شػػاذلة يف  ػػونآ، ىػػذهب إىل القطػػب 

وال سػكمساتر ة  ،ومل  كػن  وجػد اولػ  صػوجلاف ويرضاه، سيدي عبد النبلـ دن دشيش 
وال د ػػػػواف، ىقػػػػد كػػػػاف مقيمػػػػاً يف اجلبػػػػل مػػػػ  هللا، ألف القطػػػػب ألهػػػػل اخليوصػػػػية، ويهػػػػل 

 اخليوصية  اتتوف قلوهب  ويلنجت   وعطاءه  جلمي  يهل ادلعية امد ة. 
ىيعد إلي  ىقاؿ: جقت اي خلياة ال مػاف!! ينػت علػ ُّ دػن عبػد اجلبػار دػن  كػذا دػن  

وهػػذه هػػ  العبلمػػة يو   -دوف سػػادق معمسىػػة  - ذا اػػ  يوصػػل ننػػب  إىل رسػػوؿ هللا كػػ
كلمة النمسِّ الػق عػمسؼ هبػا ينػ  هػو القطػب الػذي اختػاره هللا، وجعلػ  عيجػاً لنػيدا ومػوالا 

 يف عيمسه ويوان .  رسوؿ هللا 
قػػاؿ: اي علػػّ ، انػػ ؿ ىكػػاف الشػػيخ علػػى قمػػة اجلبػػل، ويف يسػػال اجلبػػل عػػٌن مػػاء، ى

إليجا، ىج ؿ ىاشتنل ابدلاء ورجػ . ىقػاؿ لػ  اثنيػة: اي علػّ ، انػ ؿ اشتنػل ن  نل ن يرؽَ اشت
، ىجػػ ؿ ىاشتنػػل اثنيػػة ورجػػ . ىقػػاؿ: اي علػػّ ، انػػ ؿ ىاشتنػػل ن ارجػػ  إِلَّ، قػػاؿ: ارجػػ  إِلّ 

 ا، لياػػي  علػػ َّ مػػن ىا مػػت ينػػ   مس ػػد يف يشنػػل قلػػ  مػػن ادلعػػارؼ والعلػػـو الػػق ايػػلتُ 
مػػن علمػػ  ومػػن فيػػيل ، وصػػعدت إليػػ  علػػى ال  امد ػػة، ىترػػمسَّدتُ علػػـو يهػػل الوراثػػة 

 اوؿ وال قوة إال اب العل  العظي .
اِهِؽ٢ َٞ َ  َعا ًُا َٝ ا٢  ِٔ ِْ ْٖ ِػ ِٓ أُد   رَجَو 

 

اصِاانِ  َٝ  ِٓ  أََْٗجااُذ ئَُِاا٠ َهثِّاا٢ ثِااِاْف٬
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ألف اإلنناف الذي مع  يججػدة ومكتػوب ىي ػا؛ هػل ياػد  نػتطي  يف  كتػب علػى 
ال، ألف الكتادػػػػة األوىل ال  ظ ػػػػمس، وال الكتادػػػػة الثانيػػػػة  قػػػػمسي، ىػػػػبل دػػػػد يف ظلنػػػػو الكتادػػػػة؟ 

الكتادة من يجل يف  كتب علي ا. كذلي الذي  مس د العلـو الوهبيػة مػن احلضػمسة امد ػة، 
 الدد يف ؽلنو  ال  وهبمت  ودع ؽلت  ُكلَّ ما ايَّل  من يجل يف  كتبوا ل : 

﴿﴿                                        ﴾﴾[[4343]العنكبوت]العنكبوت  

.ايت ديجػػات واضػػتات، دشػػمسط يف  كتػػب يف اليػػدور للقلػػوب ادلملػػوءة ابلجػػور، 
والػػق  ط َّػػمست مػػن قػػاذورات العلػػ  ادلجشػػور، وإظلػػا  بغػػ  العلػػ  ادلنػػتور، والعلػػ  ادلنػػطور 

نػػور، ألهنػػا لينػػت ياػػمسؼ   الػػذي  نػػتطمسه احلػػقُّ عػػ َّ وجػػلَّ، إف شػػقت قلػػت: أباػػمسؼ مػػن
كأامسىجػا، وإظلػا هػو  نػطًن مػن هللا ال  ػدري كج ػ  يو اقيقتػ  إال عبػٌد اصػطجع  ويخػػذه إىل 

 .  اضمس   هللا 
لكن الذي  ذهب إىل هللا ومع  كتادٌن ايل  ، ومنألتٌن ااظ  ، ى و كػالكوب 

ألصػب  الذي مل ء وجقت ِل يصب لي ىي ، ىماذا يصب ىي ا؟!!! الدد يف  امسش ا يوالً 
ىبلدػد يف  ط ػمس اإلاء الػذي  قػوؿ ىيػ   !!لي ىيػ . هػل غلػوز يف ظلػؤل الكػوب وهػو ملػ ء؟

 .ايت كتاب هللا وىي ا الشااء: 

﴿﴿                                     ﴾ ﴾[[66]اإلنسان]اإلنسان  

﴿مل  قل  شمسدوا ىي ا يو مج ا، ولكج  قاؿ:            هذه هػ  الػق ﴾، و
 شػػػمسب هبػػػا شػػػمساب الوصػػػل، وشػػػمساب الا ػػػ ، وشػػػمساب العلػػػ ، وشػػػمساب األنػػػوار، وشػػػمساب 

 الترليات، وشمساب األنآ، وشمساب الجاتات!!! وي ن  يب؟ 

﴿﴿                       ﴾ ﴾[[8383::]الشعراء]الشعراء  

اؿ ىل   قل إال دعل  عظػي ، ألنػ  ال  جاػ  علػ  مػ  العلػي ، وكػذلي لػيآ األمػمس ابدلػ
 الكثًن، ألف ردَّجا هو الذي  عط  ادلاؿ.
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  ٛو٣ن اُلزؼٛو٣ن اُلزؼ
ػ مس هػذا القلػب و قػف علػى إذف كيف ػليل للممسء ىتو هللا؟ ابلقلب النلي ! ىيط ِّ

مػن علػػ   سػاال سػيِّد الوجػػود، و نػتمطمس مػػن هللا الاضػل والكػػمـس واجلػود، ىيجاولػػ  هللا 
 هللا ادلش ود:

ُٜٞكٍ  ُّااااااا  ْٖ ُْ َؿ٤ْاااااااٍت َػااااااا ااااااا ِْ  ِػ

 

اااااااا٢ ِٔ ِْ اااااااا٢ ٫ ثِِؼ ِِ َٔ ْٝ ثِؼَ  أَ

َِ هللاِ َهثِّااااااااااا٢  ااااااااااا ْٚ َْ ثِلَ  ثَااااااااااا

 

 َِ ٍُاااااااا ثِطااااااااَٚ َف٤ْااااااااِو ُه َٝ 

  ٌّ أََٗااااااااااااااب َػْجااااااااااااااٌل َيُِااااااااااااااٞ َٝ 

 

ااااا٢ ِِ ْٜ ااااا٢ِٗٞ ثَْؼاااااَل َع ُٔ  أَْػَِ

ااااا٢ اُُؾْغاااااَت َؽز ااااا٠  ُِ ااااالُٞا  َْ ًَ 

 

٢ِِ ااا ْٕ ُل٢ِٗٝ ُٗاااـَٞه أَ َٜ ااا ّْ  أَ

ف لػػيآ ابلعلػػػ  وال ابألمػػل، وال ابدلػػػاؿ وال ابلعمػػػل، ألىػػػالاتو هػػذا ماتػػػاح الاػػتو،  
العمػػل لػػو وضػػ  علػػى ميػػ اف اليػػدؽ واإلخػػبلص لكػػاف كلُّػػ  زلػػل!! ىػػأي عمػػل  عملػػ  ييُّ 
عبػػػػػٍد صػػػػػاأ لػػػػػو وزف مبيػػػػػ اف اليػػػػػدؽ واإلخػػػػػبلص سػػػػػجقوؿ مجيعػػػػػاً كمػػػػػا قػػػػػاؿ اخلػػػػػواص: 

؟ إذف مػن الػذي  يػل للغا ػة مػن اإلخػبلص   )إخبلصجا ػلتػاج إىل إخػبلص!!(.)إخبلصجا ػلتػاج إىل إخػبلص!!(.
قػوؼ علػى ابب احلضػمسة امد ػة، واإلننػاف  قػوؿ ما ادلاتاح لَاػْتِو الكػمس  الاتَّػاح؟ هػو الو 

 لكل يرجاء عوادل  الظاهمسة واخلايَّة: ين  َعْبٌد ىقًٌن إىل هللا العل ِّ القد مس، و قوؿ ل : 

﴿﴿                                  ﴾ ﴾[[2424]القصص]القصص  

كػل مػن يراد يف صااب هذه الكلمة سيدا موسى علي  النػبلـ، وهػذا يمػمس هػاـ ل
سػػػقا للبجتػػػٌن دػػػدوف يف  - جػػػاؿ هػػػذا ادلػػػمساـ، مػػػن الاػػػتو والكشػػػف واإلذلػػػاـ، )سػػػقى ذلمػػػا( 

، وياآَّ ين  جوعاف وطلب من هللا مج ، ن  وىلَّ  بَ لَ  ُطْ   :   إىل الظلِّ

﴿﴿                                        .﴾ .﴾  

 الف: وإذا ابلاتا ٌن   ياف و قو 
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﴿﴿                                     ﴾﴾  [[2626]القصص:]القصص:  

ليعطيي يجمس ي، قاؿ: ال، ضلن .ؿ ديت ال هخذ يجػمساً علػى عمػٍل عملجػاه ، مػ  
ينػػ  ىقػػًن وزلتػػاج إىل رشيػػف عػػيش!! لكػػن العمػػل الػػذي عملػػ   اػػمسص يف ال أيخػػذ عليػػ  

 ه : ؤ الاتو من هللا ع َّ وجلَّ، ىأئمة يهل الاتو مبدا  كلمة شكمس، ألن   مسجو ىي  

﴿﴿                                            ﴾ ﴾[[33]اإلنسان]اإلنسان  

 ال  مس دوف ج اًء وال ا  كلمة شكمس.
سػػيد  نقػػاؿ ىػػي  بل ػػىوقػػد سػػار علػػى هػػذا ادلج ػػاج اػػ  ايػػياات الجنػػاء مثػػل ال

 :األنبياء 

َ ٖٓ اَُ٘بخ ئ٫ أهثغ  كبٛٔخ ث٘ذ } }  ُٔ ٌْ ََ ٖٓ اُوعبٍ ًض٤و، ُْٝ ٣َ ُٔ َ ٖٓ اَُ٘بخ ئ٫ أهثغ  كبٛٔخ ث٘ذ ًَ ُٔ ٌْ ََ ٖٓ اُوعبٍ ًض٤و، ُْٝ ٣َ ُٔ ًَ

  دمحم، ٝفل٣غخ ث٘ذ ف٣ِٞل، ٝٓو٣ْ اث٘خ ػٔوإ، ٝآ٤ٍخ ث٘ذ ٓياؽْدمحم، ٝفل٣غخ ث٘ذ ف٣ِٞل، ٝٓو٣ْ اث٘خ ػٔوإ، ٝآ٤ٍخ ث٘ذ ٓياؽْ

}}
2020
..    

النػػيدة ىاطمػػػة، ...  نىأهػػل الكمػػاؿ مػػج ..   عمسىجػػا يف الكمػػاؿ يف الجنػػاء قليػػل
 ... وعلى يثمسها النيدة عائشة

وؿ لل ػػادـ: يعط ػػا لاػػبلف ن يااػػظ مػػا انػػت إاػػداهن إذا  يػػدقت ديػػدقة  قػػك
ىتػػدعو لػػ  مبثػػل مػػا  دعػػا؟ ىيقػػوؿ: دكػػذا وكػػذا،  قػػوؿ مػػن الػػدعاء، وعجػػدما  مسجػػ   نػػأل  ِ َ 

 دعا، ىنقلن مل  اعلن ذلي؟
 ٜٚا   نل  لجا صدقا جا عجد هللا. ددعاءٍ  ىقلن: دعاءٌ 

                                      

)هٝاٙ اُجقبه١ َِْٝٓ ك٢ ٕؾ٤ؾ٤ٜٔب ٝا٩ٓابّ أؽٔال ٝاُزوٓان١ ٝاثاٖ ؽجابٕ ٝاَُ٘ابئ٢ ٝاثاٖ ٓبعاخ ػاٖ أثا٢ ٍٓٞا٠  20

آاوأح كوػإٞ، ٝٓاو٣ْ اث٘اخ ػٔاوإ، ٝئٕ كٚاَ ا٧ّؼو١ ثِل   ًٔاَ ٓاٖ اُوعابٍ ًض٤او، ُٝاْ ٣ٌٔاَ ٓاٖ اَُ٘ابخ ئ٫ آٍا٤خ 

 ػبئْخ ػ٠ِ اَُ٘بخ ًلَٚ اُضو٣ل ػ٠ِ ٍبئو اُطؼبّ (. 

ًٝبٗذ ػبئْخ ٝأّ ٍِٔخ ه٢ٙ اُِـٚ ػٜ٘ٔب ئما أهٍِزب ٓؼوٝكبً ئُا٠ كو٤او هبُزاب ُِوٍاٍٞ  اؽلا  ٓاب ٣الػٞ ثاٚ صاْ ًبٗزاب  21
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 ىقد خان يف  كوف الدعوة ه  األجمسة. ىالذي  مس د يف  نتكثمس ماذا  اعل؟  

﴿﴿               ﴾﴾  [[66]املدثر]املدثر  

أبف  قػػػوؿ لػػػ  عملػػػت لػػػي كػػػذا، وال ياضػػػمست لػػػي كػػػذا، وال  ال ؽلُػػػنُّ علػػػى ياػػػدٍ 
 !! علَّمتي كذا، وال وهبتي كذا، وال صجعت معي كذا

 هل ينت عملت هذا ل  يـ هللا؟
 . ال غلوز يف  كوف لئلثجٌن، إما ذلذا وإما لذلي

 .. وف قد يخذت يجمس ي مج ،إذا كاف ذلذا العبد الضعيف  ك
 .ىبل  جتظمس يجمساً يو ثواابً، يو رىعة يو مقاماً عجد هللا 

 يما إذا كجت  مس د األجمس من هللا:

﴿﴿                                                      ﴾﴾[[6868]هود]هود  

 :ف الياحلو  ق  ىي  معظ  الجاس إال وهذا زَلَيّّ جوهمسيّ 
 :ا  األب م  يوالده

دعػػد مػػا كػػربت األوالد و علمػػت واشػػتغلت ابلعمػػل، رمبػػا اػػدث لػػ  مػػ  ياػػد يوالده 
يممس ىيقوؿ ل : يا علمتي وصمسىت عليػي كػذا، ورديتػي دكػذا، وىعلػت معػي كػذا وكػذا، 

 !!ىيضي  ثواد  عجد هللا 
 هل ينت  علم  لرت د مج  شيًقا؟ 

 هل   وِّج  لرت د مج  ااجة؟
 :كبلَّ، دل ينت ال  مس د إال من هللا ع َّ وجلَّ، قاؿ يف ذلي األممس 

                                                                                               

 ئؽ٤بخ ػِّٞ اُل٣ٖ   ،  روكإ ػ٤ِٚ ٓضَ هُٞـٚ، ٝرو٫ٕٞ  ٛنا ثناى ؽز٠ رقِٔ ُ٘ب ٕلهز٘ب
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 { { ِٚ ٍُ ثِ ٍَّواً ، ك٬ََ ٣ََيا َْ٘لُٙ  ُ ِػ زُجُُٚ َّللا  ٌْ ّواً ك٤ََ ٍِ  ً٬ َٔ َُ َػ َٔ ََ ٤ََُْؼ ُع ٕ  اُو  ِٚ ئِ ٍُ ثِ ٍَّواً ، ك٬ََ ٣ََيا َْ٘لُٙ  ُ ِػ زُجُُٚ َّللا  ٌْ ّواً ك٤ََ ٍِ  ً٬ َٔ َُ َػ َٔ ََ ٤ََُْؼ ُع ٕ  اُو  ئِ

 ْٕ زَُت َػ٤َِٗ٬َخً، كَا ٌْ ُ٣ َٝ َٖ اَُو  ِٓ َؾ٠ٰ  ْٔ ِٚ ك٤َُ َْ ثِ  ِ ٌَ َ ُٕ َؽز ٠ ٣َز ْ ٤َْطب ْٕ اُ زَُت َػ٤َِٗ٬َخً، كَا ٌْ ُ٣ َٝ َٖ اَُو  ِٓ َؾ٠ٰ  ْٔ ِٚ ك٤َُ َْ ثِ  ِ ٌَ َ ُٕ َؽز ٠ ٣َز ْ ٤َْطب َػبَك َػبَك   اُ

ًُزَِت ِه٣َبخً  َٝ ُْؼ٤َِٗ٬ََِخ  ا َٝ َٖ اَُو  ِٓ ِؾ٢َ  ُٓ َْ اُض ب٤َِٗخَ   ِ ٌَ ًُزَِت ِه٣َبخً كَزَ َٝ ُْؼ٤َِٗ٬ََِخ  ا َٝ َٖ اَُو  ِٓ ِؾ٢َ  ُٓ َْ اُض ب٤َِٗخَ   ِ ٌَ {{  كَزَ
0ٓ0ٓ
..    

 ث د  ولو دعد مخنٌن عاماً!!ىيرعل  ػلدِّ 
ىقد  عمل عمبًل مػن يعمػاؿ الػربِّ واخلػًن و كتمػ ، ودعػد اػٌن مػن الػدهمس غللػآ مػ  

 لتػظ اإلشػارة العظيمػة  مجاعة ىي دع  الشيطاف و قوؿ ل : ويما دجعمة ردِّي ىتػدث، ومل
 يف اآل ة.

 :ىقد قاؿ: ويما دجعمة المسدودية ىتدث
 ...  كاألكػػػػػػػل والشػػػػػػػمسب واخلػػػػػػػًن واللطػػػػػػػف والاضػػػػػػػل الػػػػػػػذي يعطػػػػػػػاه لػػػػػػػي هللا 

 !!ث د  عباد هللا ع َّ وجلَّ ادِّ 
لكػػن الػػذي عملتػػػ  مل  قػػل اػػػدِّث دػػ ، الػػػذي عملػػ  معػػػي ردجػػا اػػػدث دػػ  الجػػػاس، 

 -ث دػ . )ويمػا دجعمػة ردػي كػن الػذي عملتػ  ينػت هػل فػدِّ ليعمسىوا هللا و قبلوا علػى هللا، ل
 !!!ث(ىتدِّ  –الق يجمساها عليي والق صجع ا معي 

 لكن مل  قل ادِّث ابلذي عملت  يو صجعت  يو ىعلت ، وإظلا قاؿ: 

﴿﴿                      ﴾﴾[[8181::]فاطر]فاطر  

و ظػل مشػغوالً دػ ، و مس ػد ال  ضػع  يمػاـ عيجيػ  مػن يجػل يف  جظػمس إليػ  علػى الػدواـ 
 ث د ، لكن  مسىع  إىل هللا و جناه و جنى ماذا عمل: يف ػلدِّ 

﴿﴿                  ﴾﴾[[6464::]مرمي]مرمي  

                                      

 أثٞ ٗؼ٤ْ ك٢ اُؾ٤ِخ ػٖ ٍل٤بٕ اُضٞه١ ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ ثوُٞٚ ثِـ٢٘ (. 0ٓ
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 وكذلي ال  ضي  شيًقا من ثواد :  ،ىيعل  أبف هللا ال  جناه

﴿﴿                          ﴾﴾[[9191::]الكهف]الكهف  

 مل الياأ دلاذا  قل لابلف يو عبلف؟.ىطادلا ين  ال  ضي  الع
هبػػا ليقاػػوا علػػى  ػػمس  ... ى ػػذا زلػػي مػػن اكػػات الػػق  ػػ ف يهػػل الكمػػاؿ ينانػػ  

 .الجاتات واجلود واذلبات
علػػى رجػػل دعػػد يف يعطػػاه هللا الاػػتو علػػى  هػػل  ليػػق دمسجػػل مػػن اليػػاحلٌن يف ؽَلُػػنَّ 

يو ينػػت  ؟!!و عليػػي دنػػب يتػػي وردجػػا ىػػتو قػػوؿ يا الػػذي ردَّ  ،والكشػػف علػػى  د ػػ  ، د ػػ 
 ؟!!صمست من يهل الكشف ألجل خاطمسي

 !!يىعت  على يممس مثل هذا من الياحلٌن؟
 ال ..!!!!

وليآ هذا كبلًما ىقػ  ولكجػ  إانػاس وشػعور  ،ألهن   مسوف يهن  ليآ مع   ش ء 
طمسىػػة  ت عػػج   عجا تػػ  ولػػو ختلَّػػ ،فو   دجػػور هللا ودتوىيػػق هللا قػػائمهنػػىيشػػعمسوف ي ،داخلػػ 
 !!اروا يقل من اذلواءيو يقل ليعٌن 

داضػػل  وكمسمػػ  وجػػوده وإفاىػػ  وإنعامػػ  هػػو الػػذي  ػػوالي   دكػػل ذلػػي،  ألف هللا 
مػاذا ؽللػي  ،المسجل الذي  شتغل يف زلل من ابلت العظيمػة وىيػ  مػن كػل خػًنات الػدنيا

 .  !!!ال ؽللي شيقاً  !!يف هذا ال؟
 :وضلن كذلي نعمل يف معمسض سيدا رسوؿ هللا

 :ونعمسض ينواره ،ونعمسض يىعال  ، ُ مَ كَ ونعمسض اِ  ،مسض ديان ىجع
إىل يهل ػػػا ادلنػػػتتقٌن ذلػػػا مػػػػن ....  دػػػػل مجػػػ   ،.... لكج ػػػا لينػػػت لجػػػا يو مجػػػا

 ادلؤمجٌن وادل ليٌن واليادقٌن يف طلب    ع َّ وجلَّ يف كل وقت واٌن.
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  ًٔبٍ أف٬هًٚٔبٍ أف٬هٚ
 .. هو ادلجة الكربأ ورسوؿ هللا 

ويرجػو يف  نػازلو  يف  ،يخت  د  اد ث  اً دنيط اً و عطيجا مؤشمس  ،اعليجا هب وردجا ؽلنُّ 
  هللا علػػى ينبيػػاء هللا خيَّػػ ِ َ  :ى ػػذا هػػو الػػذي يقيػػده مػػن احلػػد   مػػن البدا ػػة ،اإلطالػػة

 ؟. ورسل هللا 
ى هللا علػػى ابيبػػ  األواػػد وصػػلَّ  ،ف يعطػػاه  هللا يخػػبلؽ الكمػػاؿو األنبيػػاء وادلمسسػػل

 : ولذلي قاؿ  ،يهل الكماؿكل هللا كمااًل على   ورسولجا األرلد الذي زاده

{{  ئٗٔب ثؼضذ ٧رْٔ ٌٓبهّ ا٧ف٬مئٗٔب ثؼضذ ٧رْٔ ٌٓبهّ ا٧ف٬م} } 
0ٔ0ٔ
 . .  

وإظلػػا عليػػ  يف  ،الجبيػػٌن ألف هػػذا دُعػػ  دػػ  كػػلُّ  ،مل  قػػل إظلػػا دعثػػت مبكػػاـر األخػػبلؽ
 ولذلي قاؿ ل  هللا:  ،هبذه الاضائل والنرااي ، و علو تم  هذه ادلكاـر

﴿﴿                    ﴾﴾  [[44::]القلم]القلم  

 :مل  قل وإني لذو خلق عظي 
 ... ىإف كل رسوؿ من النادقٌن ذو خلق عظي 

 !ومن دعد الكماؿ م  د ،يعلى من اخللق العظي  كماالً  لكج  
ىػإف الكمػاؿ األعظػ  يف اإلانػاف إىل مػن  ،ىإذا كاف اخللق العظي  يف كظ  الغػيظ

 .لمسسوؿ هللا  وهذا دلن؟ ،يساء إليي
 ... ىػػػػػإف اخللػػػػػق األعظػػػػػ  .... اخللػػػػػق العظػػػػػي  يف  يػػػػػل مػػػػػن وصػػػػػلي وإذا كػػػػػاف

   .يف  يل من قطعي 
                                      

 هٝاٙ اُج٤ٜو٢ ك٢ ٍَ٘ٚ ٝاُلاه٢ٓ ػٖ أث٢ ٛو٣وح ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ.  0ٔ
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 ..،وإذا كػػػاف اخللػػػق العظػػػي  يف  ػػػمسد اذلد ػػػة والعطػػػاء علػػػى مػػػن يهػػػداؾ يو يعطػػػاؾ
 ىإف الكماؿ األعظ  يف  عط  من امسمي ومجعي: 

{{  ػٖٔ ي٢ِ٘ٔ ٝأػط٢ ٖٓ ؽو٢٘ٓػٖٔ ي٢ِ٘ٔ ٝأػط٢ ٖٓ ؽو٢٘ٓ  إَٔ ٖٓ هطؼ٢٘ ٝأػلٞإَٔ ٖٓ هطؼ٢٘ ٝأػلٞإٔ إٔ } } 
0ٕ0ٕ
..  

 :  هبا هللا الق خيَّ  هذه األخبلؽ العظيمة
 ،الجبيػػٌن دػػبع  األخػػبلؽ ىقػػد مجػػ  لػػ  كػػل مكػػاـر األخػػبلؽ إذا كػػاف مػػدح هللا 

   على اإلطبلؽ. وزاده علي ا نييًبا يف وسعة األخبلؽ، مل  يل إلي  يادٌ 
 ،ومػػػدح هللا إىاعيػػػل ،ومػػػدح هللا عينػػػى ،ومػػػدح هللا موسػػػى ،داود ىمػػػدح هللا 
 ،اً شاسػػع اً مػػدح هللا حلبيبػػ  وميػػطااه  ػػد ىمسقػػ مػػدائت   و لكػػن انظػػمس إىل ،ومػػدح هللا ي ػػوب

  قػوؿ هللا  .كمػاؿ الجبيػٌن والكمػاؿ األعلػى لنػيد الجبيػٌن   ؛دٌن الكمػالٌن اً كبًن   ودواً 
 يف شأف ي وب علي  النبلـ: 

﴿﴿                                       ﴾﴾[[4444::]ص]ص  

دلػػػا وصػػػػا  هللا  -  -ابيػػػب هللا عػػػ َّ وجػػػػلَّ وميػػػطااه  ىمداػػػ  ابليػػػرب؛ لكػػػػن
ولكػػل وااػػد مج ػػا مػػدد ىمس ػػد مػػن  ،ابليػػرب لػػيآ يف مػػوطن وااػػد وإظلػػا يف مػػواطن متعػػددة

 : احلميد اجمليد ذلذا الج  

﴿﴿                                   ﴾﴾  [[9696::  ]األحقاف]األحقاف  

 :ى ا هجا قاؿ ل 
ىلػػو مجػ  صػػربه  لكػاف صػػرب احلبيػػب  ،مثػل صػػرب يولػوا العػػـ  رلتمعػٌنينػت صػػربؾ 

  دلاذا؟. ألهن   تيربوف يما هو:  ،يعلى من مجي  صربه 
                                      

ِ ك٢ اَُّو ٝاُؼ٤ٗ٬اخ }  هبٍ هٍٍٞ هللا  ٝرٔبٓٚ  ٌْٓبح أُٖبث٤ؼ ػٖ أث٢ ٛو٣وح   0ٕ أٓو٢ٗ هث٢ ثزَغ  ف٤ِْخ َّللا 

اٖ ًِٝ  ٔ ٍِ ك٢ اُـٚت ٝاُو٠ٙ، ٝاُوِٖل ك٢ اُلوِو ٝاُـ٠٘، ٝإٔ إَٔ ٓاٖ هطؼ٘ا٢، ٝأػطا٢ ٓاٖ ؽوٓ٘ا٢، ٝأْػلَاٞ ػ ِٔخ اُؼل

 {.ثبُٔؼوٝف}ٝه٤َ   { ي٢ِ٘ٔ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٕٔز٢ كٌواً، ٝٗطو٢ مًواً، ٝٗظو١ ػجوحً، ٝآٓو ثبُؼوفِ 
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﴿﴿                       ﴾ ﴾[[828828::]النحل]النحل  

لكػن هػل هجػاؾ كػمس   كلػف نانػ  يف غلػود  ،وكذلي ىالكمس  الذي غلػود مبػا عجػده
 .ف هذا ادلقاـ إال لمسسوؿ هللا ال  كو  ؟!!مبا ليآ عجده

٣ٔ٘اااااابى رٜٔاااااا٢ ثبُؼطااااااب 

 ٝرغااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞك

 

 ٍٝاأب ثَ٘ااجزٚ ئ٤ُااي اُغااٞك

 
ٍِ هللاِ } }  ٍُااٞ ٕ  َهُعاا٬ً َعاابَخ ئَُِاا٠ َه ٍِ هللاِ أَ ٍُااٞ ٕ  َهُعاا٬ً َعاابَخ ئَُِاا٠ َه ٍَ أَ ْٕ ٣ُْؼِط٤َااُٚ، كَوَااب ااأََُُٚ أَ ََ ٍَ ، كَ ْٕ ٣ُْؼِط٤َااُٚ، كَوَااب ااأََُُٚ أَ ََ ، كَ

، كَااِامَا َعاابَخ٢ِٗ  ِٖ اْثزَااْغ َػَِاا٢  اا ٌِ َُ َٝ اا٢ٌْخ،  َّ ااِل١  ْ٘ ااب ِػ َٓ ، كَااِامَا َعاابَخ٢ِٗ اُ٘ جِاا٢ُّ ملسو هيلع هللا ىلص   ِٖ اْثزَااْغ َػَِاا٢  اا ٌِ َُ َٝ اا٢ٌْخ،  َّ ااِل١  ْ٘ ااب ِػ َٓ اا٢ٌْخ اُ٘ جِاا٢ُّ ملسو هيلع هللا ىلص   اا٢ٌْخ َّ َّ

اب ٫َ  َٓ ِ لَاَي هللاُ  ًَ اب  َٔ ٍَ هللاِ، هَاْل أَْػَط٤ْزَاُٚ، كَ ٍُاٞ ُو  ٣َب َه َٔ ٍَ ُػ ٤ْزُُٚ، كَوَب َٚ اب ٫َ هَ َٓ ِ لَاَي هللاُ  ًَ اب  َٔ ٍَ هللاِ، هَاْل أَْػَط٤ْزَاُٚ، كَ ٍُاٞ ُو  ٣َب َه َٔ ٍَ ُػ ٤ْزُُٚ، كَوَب َٚ هَ

ابِه  ٣َاب  َٖ ْٗ َٖ ا٧َ ا ِٓ  ٌَ ٍَ َهُعا اَو، كَوَاب َٔ ٍَ ُػ ْٞ َٙ اُ٘ ج٢ُِّ ملسو هيلع هللا ىلص هَا ِو ٌَ ، كَ ِٚ ابِه  ٣َاب رَْوِلُه َػ٤َِْ َٖ ْٗ َٖ ا٧َ ا ِٓ  ٌَ ٍَ َهُعا اَو، كَوَاب َٔ ٍَ ُػ ْٞ َٙ اُ٘ ج٢ُِّ ملسو هيلع هللا ىلص هَا ِو ٌَ ، كَ ِٚ رَْوِلُه َػ٤َِْ

ْٖ مِ  ِٓ ٫َ رََقْق  َٝ ِْٗلْن  ٍَ هللاِ، أَ ٍُٞ ْٖ مِ َه ِٓ ٫َ رََقْق  َٝ ِْٗلْن  ٍَ هللاِ، أَ ٍُٞ ٍُ هللاِ َه ٍُٞ َْ َه  َ ُِ ئِْه٫َ٬ً، كَزَجَ ُْؼَْو ٍُ هللاِ ١ ا ٍُٞ َْ َه  َ ُِ ئِْه٫َ٬ً، كَزَجَ ُْؼَْو ١ ا

ْودُ  ِٓ ُ نَا أ َٜ ٍَ  ثِ ْ  هَب ، صُ بِه١ِّ َٖ ْٗ ٍِ ا٧َ ْٞ وَ ُِ ُو،  ْْ جِ ُْ ِٚ ا ِٜ ْع َٝ ُػِوَف ك٢ِ  َٝ ْودُ ملسو هيلع هللا ىلص،  ِٓ ُ نَا أ َٜ ٍَ  ثِ ْ  هَب ، صُ بِه١ِّ َٖ ْٗ ٍِ ا٧َ ْٞ وَ ُِ ُو،  ْْ جِ ُْ ِٚ ا ِٜ ْع َٝ ُػِوَف ك٢ِ  َٝ   ملسو هيلع هللا ىلص، 

}}
0ٖ0ٖ
  

 .. كل على هللا و جاق ىوؽ طاقت و يي يف هللا يممسه يف  ت
مػػن نعمػػ  الػػق ال  عػػد وال  ه هللا ألنػػ  زاد يف الكػػمـس علػػى مجيػػ  الكمسمػػاء مبػػا يات

   .فيى صلوات هللا وسبلم  علي 
لكن من الذي   وف عليػ  اػ  مػجك  يف غلػود أبخػمساه ... ىالكمس  قد غلود ديمجاه 
 !!يو دعمل صاأ قدم  إىل هللا؟
 !!من الذي   وف علي ؟

 :  ىيقوؿ هللا (،يمق .. يمق) :لكج   قوؿ

                                      

َُْقط بةِ  0ٖ ِٖ ا َو ْث َٔ ْٖ ُػ ِن١ َػ ِٓ  ، أَُ٘ل اُغبٓغأفوعٚ اُزِّْو
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﴿﴿                     ﴾﴾  [[66::]الضحى]الضحى  

ىيطلػب اخلػًن لجػا والػرب دجػا و جنػى  ،ولكن  قوؿ يمػق يمػق ،ال  قوؿ نان  نان 
  .نان  إ ثارًا لجا صلوات هللا وسبلم  علي ، ألن  هو ادلثل األعلى يف اإل ثار

 ضمسب هللا إبىاعيل ادلثل األعلى يف صدؽ الوعد: 

﴿﴿                                  ﴾﴾  [[6464  ]مرمي]مرمي  

 :ورسولجا صادؽ الوعد يف كل ما وعد د 
 ... لكن يف الدنيا واآلخمسة...  وليآ يف هذه احلياة ىق 

ومػن  ،ىػإف الشػيطاف ال  تمثػل دػ  ،اىمن ر.ه يف ادلجاـ إىل  ـو ال ااـ ىقػد ر.ه اقِّػ 
   .دبشمسأ ال دد يف  ا  ل  هبا همس دشّ 

كيػف دػي إذا لبنػت   :ىقػاؿ لػ  ،الػي وقػاؿ لػ  ير ػد دشػمسأذهب إلي  سمساقة دػن م
يف عيػمس عمػمس  هوقد فقػق وعػد ،وال دد من فقيق الوعد ؟!!!(ملي الامسس )سوار كنمسأ

 ىقد روأ دن اخلطاب هنع هللا يضر

ااااَو } }  َٔ ٕ  ُػ ااااَو أَ َٔ ٕ  ُػ ،  أَ ِٚ َٖ ٣ََل٣ْاااا ااااؼَْذ ثَاااا٤ْ ِٙ ُٞ ااااَوٟ كَ َْ ًِ ِح  َٝ ،أُرِاااا٢َ ثِلَااااْو ِٚ َٖ ٣ََل٣ْاااا ااااؼَْذ ثَاااا٤ْ ِٙ ُٞ ااااَوٟ كَ َْ ًِ ِح  َٝ   أُرِاااا٢َ ثِلَااااْو

 َٓ  ُٖ ٍُااَواهَخُ ْثاا  ِّ ْٞ وَاا ُْ كِاا٢ ا َٝ َٓ  ُٖ ٍُااَواهَخُ ْثاا  ِّ ْٞ وَاا ُْ كِاا٢ ا اَه١ْ َٝ َٞ اا ٍِ  ِٚ ُْو٠َ ئ٤َُِْاا َ ٍَ  كَااأ ٍْ هَااب ُْاا ِٖ ُعْؼ ااِي ْثاا ُِ اَه١ْ ب َٞ اا ٍِ  ِٚ ُْو٠َ ئ٤َُِْاا َ ٍَ  كَااأ ٍْ هَااب ُْاا ِٖ ُعْؼ ااِي ْثاا ُِ ب

ااَوٟ َْ ااَوًِٟ َْ ااب  ًِ َٔ ُٛ ااب َهآ  ٔ ، كََِ ِٚ ج٤َْاا ٌِ ْ٘ َٓ ِٚ كَجََِـَااب  ااب كِاا٢ ٣ََل٣ْاا َٔ ُٜ ااَي، كََغؼََِ ُٓ ُْٛو  ِٖ اابْثاا َٔ ُٛ ااب َهآ  ٔ ، كََِ ِٚ ج٤َْاا ٌِ ْ٘ َٓ ِٚ كَجََِـَااب  ااب كِاا٢ ٣ََل٣ْاا َٔ ُٜ ااَي، كََغؼََِ ُٓ ُْٛو  ِٖ   ْثاا

ٍُاَواهَخَ،  اَوٟ كِا٢ ٣َاِل  َْ ًِ اَها  َٞ ٍِ  ِ ُل َلِِل  ْٔ َؾ ُْ ٍَ  ا ٍَُواهَخَ هَب ُو ك٢ِ ٣ََل١ْ  َٔ ٍُاَواهَخَ، ُػ اَوٟ كِا٢ ٣َاِل  َْ ًِ اَها  َٞ ٍِ  ِ ُل َلِِل  ْٔ َؾ ُْ ٍَ  ا ٍَُواهَخَ هَب ُو ك٢ِ ٣ََل١ْ  َٔ ُػ

 ْٖ ِٓ ْٖ أَْػَواث٢ِ   ِٓ ُِظٍ   أَْػَواث٢ِ   ْل ُٓ ُِظٍ ث٢َِ٘  ْل ُٓ {{  ث٢َِ٘ 
0ٗ0ٗ
  

، ألف  دػػ  دشػػ ء يف دنيػاه يو يف يخػمساه إال ووىفَّ  مػػا وعػد ياػداً  ،وىػتش يف سػًن  
                                      

0ٗ  ِٖ ََ َُْؾ ِٖ ا ، َػ ٌَ ُُٗٞ٣ ْٖ خَ، َػ َٔ ٍََِ  ُٖ بُك ْث  ٔ ٟ َؽ َٝ َه َٝ  ٤ٍو أػ٬ّ اُ٘ج٬خ  
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 لػػ  صػػلوات هللا وسػػبلم  عليػػ ، ىمسسػػوؿ هللا  مػػن هللا   يػػد قاً  ،لػػ  كػػل مػػا وعػػد دػػ 
دػػل طلػػب مجػػا يف نعلػػو  ةيعلػػى علػػة ويعلػػى ع ؽلػػة ومل  ػػمسض لجػػا يف نمسضػػ  ابألخػػبلؽ الكمسؽلػػ

 ؽ الكمسؽلة ونت لق أبخبلق  العظيمة صلوات هللا وسبلم  علي .على األخبل

  ً٘ي كَٚ هللاً٘ي كَٚ هللا
 ... ومن هجا ىالذي  مس د يف  كتمل ل  ابب ىضل هللا 

علي  يف  ت لق أبخبلؽ رسوؿ هللا، ىبل  عامل الجاس مبعامبلهت  وإظلػا  عامػل الجػاس 
ال  ،عمػػن  لمػػ و عاػػو  ،و عطػػ  مػػن امسمػػ  ،ىييػػل مػػن قطعػػ  ،مبعاملػػة رسػػوؿ هللا للجػػاس

ألنػ  ال  غضػب لجانػ  وإظلػا  غضػب  ، جطق عن اذلوأ وال  اعل شيقا رشبة يف رضػاء نانػ 
ث عجػػػ   ػػػد   ال  ليػػػق ىيتمسمػػػ  مػػػن ال  غضػػػب أبف هػػػذا فػػػدَّ  ،إذا انت كػػػت امسمػػػات هللا

ألنػ   مس ػد وصػاؿ اضػمسة  ،وإظلا  اعل ما  ليق دػ  ،نعمة من الجع  يو نوعا من اجلود والكمـس
 عظ  صلوات هللا وسبلم  علي .المسسوؿ األ

يف   فلوا دشمس ف اخلياؿ خلػف الجػ  ادليػطاى  الَّذ نىالكماؿ ألهل الكماؿ 
ود ػواف اليػػاحلٌن وسػػًن ادلتقػٌن مػػن يهػػل الاػتو يف كػػل وقػػت واػٌن كل ػػا علػػى  ،كػل اػػاؿ

ه ؟. وكيػػف  كمسمػػوا خيػػوم  ؟. وكيػػف  عاػػو عمػػن ءيعػػدا اهػػذه األاػػواؿ، كيػػف  عػػاملو 
نجوا إىل مػن يسػاء إلػي  ؟ هبػذا دلغػوا، وهبػذا ار اعػوا وهبػذا قعػدوا علػى  لم  ؟. وكيف ػل

 هللا وسبلم  علي . ت مس الاضل األعظ  واشرتىوا مج  صلوا
 ة و مس د يف  قوؿ: يما الذي ما زالت نان  ايَّ 

﴿﴿                                                ﴾﴾[[883434  ]البقرة]البقرة  

ف اليػػاحلٌن، وال ايف د ػػو  ، هػػذا ال  جاػػ  اي إخػػوا مثلمػػا  عػػاملين ىػػبلف ىنػػأعامل 
 ألف هذا هو طمس ق:  ، كوف من يهل الاتو ادلبٌن
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﴿﴿                          ﴾ ﴾[[2323::]الفتح]الفتح  

ال  وعلمػػوا علػػ  اليقػػٌن ينػػ  ،اختػػاروا الطمس ػػق وجعلػػوا ينانػػ   يئمػػة يهػػل التتقيػػق
 ،ىػػأرااوا ينانػػ   مػػن هػػذا الضػػيق ، نػػتطي  يف  ػػدنوا مػػج   يف يخبلق ػػ  و عػػامل   رىيػػق
، ومػػن هجػػا قيػػل عػػن يهػػل الطمس ػػق ألهنػػ  صػػاروا علػػى مج ػػاج صػػااب الكمػػاؿ األعظػػ  

إذا ذكػػػمس يهػػػل الطمس ػػػق ى ػػػذه  ،يهػػػل الاضػػػل ،يهػػػل العاػػػو، يهػػػل اليػػػاو ،يهػػػل النػػػماح
 صااهت  وهذه ياواذل .
اااااا٢ِ ا٧ْفاااااا٬ُم أَ  َٛ٢ُِ ؼَااااااب َٔ ااااااَواُه اُ ٍْ 

 

٢ُِ ا َٞ ِْ اُؼَاااا اااا َٔ ِٜ ١ِٝ اُ ُٗ َػَِاااا٠ مَ  رُلَااااب

  ً ااااااابٗبً ٣َِو٤٘اااااااب ََ ْٗ َٕ ئِ اااااااب ََ ْٗ  رَاااااااَوٟ ا٩ِ

 

٢ُِ َغــاااااااـب َٔ ًُُ٘اااااااَٞى اُ رَْلااااااازَُؼ َُاااااااُٚ  َٝ 

 . هذا هو الجنب النمس   لاضل هللا من رسوؿ هللا  
 ... يف ؽلنَّ عليجا ابألخبلؽ امد ة ننأؿ هللا 

 ... القمس.نيةوالياات الجورانية 
 ... ويف  جقِّ  ناوسجا من شوائب ا الجانية

ة، ة ونقيَّػومن كػدوراهتا وهواجنػ ا ون شاهتػا اإلدلينػية، ويف غلعػل قلودجػا ديضػاء  قيَّػ
ة يف شػػػدوِّا وروااجػػػا، ويف يمنػػػيا جا وصػػػبااا جا، ويف ايا جػػػا ويف  واج جػػػا ابحلضػػػمسة امد َّػػػ

إماماً لجا على التتقيق، وغلعلجا على قدمػ  يف كػل    ودعد انتقالجا إىل اضمسة ردِّجا، وغلعل
 يظللة وغلعلجا من يهل التوىيق. 

يجا من مجي  األشيػار، واجعػل الل   عمَّجا دعطاايؾ، وواليجا داضلي وهبا ي، وخلِّ 
ديو جػػػا وقلودجػػػا ديػػػواتً لؤلسػػػمسار واألنػػػوار، ووىِّقجػػػا يف شػػػدوا جا ورواا جػػػا إلايػػػاء هنػػػج الجػػػ ِّ 

 ادل تار.
 صلى هللا على سيدا و وعلى .ل  وصتب  وسل و 
 



 

 

 
 
 
 
 
  

  اُلَٖ اُزبٍغاُلَٖ اُزبٍغ  

٤ُِ خ َ ؼَبَكِح ا٧َى  ٍوُّ اُ
 



 

 

 
 
 
 
 

  ٍو ٍؼبكر٘ب ا٣٩ٔب٤ٗخٍو ٍؼبكر٘ب ا٣٩ٔب٤ٗخ

  ٗؼٔخ اُٜلا٣خٗؼٔخ اُٜلا٣خ

  ؽو٤وخ اُوؽٔخؽو٤وخ اُوؽٔخ

  اُوؽٔخ اُؼظ٠ٔ ُغ٤ٔغ اُؼبُْاُوؽٔخ اُؼظ٠ٔ ُغ٤ٔغ اُؼبُْ

  ٍو اثز٬خ هللا ُِٔإ٤ٍٖ٘ٓو اثز٬خ هللا ُِٔإ٤ٖ٘ٓ
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  اُلَٖ اُزبٍغاُلَٖ اُزبٍغ

  0٘0ٍ٘و اَُؼبكح ا٧ى٤ُخٍو اَُؼبكح ا٧ى٤ُخ
 

جا ابلمس ػػة ادل ػداة، وششػػاا داضػػل  احلمػد  الػػذي جعلجػا مػػن األمػة اجملتبػػاة، وخيَّػ
دجور ابيب  وميطااه. واليػبلة والنػبلـ علػى سػيدا زُلَمَّػٍد المس ػة العظمػى جلميػ  األاـ، 

 ، وعلػى .لػ  وصػػتب ،   عليػوالشػاي  األعظػ  جلميػ  اخلبلئػػق  ػـو ال اػاـ. صػلَّى هللا وسػػلَّ 
وكل من اهتدأ هبد   يف الػدنيا، وكػاف معػ   ػـو لقػاء ادللػي العػبلـ، وعليجػا مع ػ  يمجعػٌن، 

 .مٌن .. .مٌن، اي ربَّ العادلٌن. يما دعد ...
 ىيك  يمجعٌن ىيا إخوا  واي يابا : ابرؾ هللا 

، وينػػػت  يف احلقيقػػػة ػلتػػػار اإلننػػػاف عجػػػدما  كلػػػ  علمػػػاء ىق ػػػاء يف يمػػػمس مػػػن األمػػػور
واحلمػد  قػد ياطػت  سوانػب سػًنة ابيػب هللا وميػطااه مػن مجيػ  جوانب ػا، ودرسػت  مػا 

يف كتادػػ ، ومػػا يثػػىن دػػ  عليػػ  سػػبتان  و عػػاىل يف .ايت قمس.نػػ ، ولكػػن كمػػا  مداػػ  دػػ  هللا 
 قاؿ هللا حلبيب  وميطااه: 

﴿﴿                             ﴾﴾  [[6666 الذار الذار]ايت]ايت  

ىإنجػػػا نػػػذكمس ينانػػػجا يف هػػػذه الليلػػػة ابلجُّػػػور التَّػػػاـ، الػػػذي يايػػػا دػػػ  هللا مجػػػا األرواح 
 .... والعظاـ، وجعلجا د  يف الدنيا من يهل اإلسبلـ

 يف غلعلجا د  يف اآلخمسة من يهل الجظمس إىل وج   على الدواـ.  وننأل  
 ... كاف ر ًة عظمى نتذكمس  بيب هللا وميطااه ين  

                                      

ّ، ثَٔااغل ا٧ٗااٞاه ٕٓٓٓ/ٙ/٘ٔٛااـ أُٞاكاان ٕٔٗٔٓااٖ هث٤ااغ ا٧ٍٝ  ًٕٔبٗااذ ٛاانٙ أُؾبٙااوح َٓاابخ اُقٔاا٤ٌ    0٘

 اُول٤ٍخ ثبُٜٔ٘ل٤ٍٖ ثبُوبٛوح ك٢ مًوٟ ا٫ؽزلبٍ ثبُُٔٞل اُ٘ج١ٞ اُْو٣ق
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 ر جػػا دػػ  قبػػل كونجػػا، وقبػػل   ػػور صػػور يروااجػػا، وقبػػل يف  كتػػب اذلدا ػػة ويف هللا
 لجا، وقبل يف  جبلج يف الكوف كلِّ  ش ٌء لجا يو عجَّا يو اولجا.

 ؤمجٌن ...ىمن ر ة هللا دجا ولجا وعليجا مجاعة ادل
 عجدما َخَلَق اخلَْلَق وميَّ  ديج  ، وقاؿ:يف هللا  

{{  ٢ُ، ٝٛإ٫خ ئ٠ُ اُ٘به ٫ٝ أثب٢ُ٢ُ، ٝٛإ٫خ ئ٠ُ اُ٘به ٫ٝ أثب٢ُٛإ٫خ ئ٠ُ اُغ٘خ ٫ٝ أثبٛإ٫خ ئ٠ُ اُغ٘خ ٫ٝ أثب} } 
0ٙ0ٙ
  

   اختارا يف الكاَّة الق قاؿ ىي ا: )هؤالء إىل اجلجة وال يابِل(.
َجا وشػػمسىتجا مػػن ر ػػة رسػػوؿ هللا  دجػػا!!  يػػور  وقػػد كانػػت هػػذه يوؿ قطػػمسة منَّػػتػْ

ذلػػي احلبيػػب صػػلوات هللا وسػػبلم  عليػػ  ىيقػػوؿ: )إف هللا خلػػق اخللػػق يف  لمػػة(، واخللػػق 
 ، خلق يرواا   وينان   مجيعاً دبل استثجاء يف يزل  القد : هجا للرمي 

﴿﴿              ،﴾،﴾ ،ًعين: مجيعا  ﴿﴿            ،﴾،﴾  ،يعطى كلَّ ُروح صورهتا
  ﴿﴿ ودعد اخللق والتيو مس:                           [ ﴾[ ﴾ٔٔٔٔ::]األعمساؼ]األعمساؼ، 

 كل  للعامل كل  كاف قبل النرود آلدـ علي  النبلـ:  إذف اخللق كل  والتيور

   { { ْٖ َٔ ، كَ ٍٙ ٍخ صْ أُو٠ ػ٤ِْٜ ٖٓ ٗٞه َٔ ِْ َِْن ك٠ِ ُي َق ُْ ٕ  هللاَ َفََِن ا ْٖ ئِ َٔ ، كَ ٍٙ ٍخ صْ أُو٠ ػ٤ِْٜ ٖٓ ٗٞه َٔ ِْ َِْن ك٠ِ ُي َق ُْ ٕ  هللاَ َفََِن ا ئِ

  َ َٙ ْٖ أَْفَطأَُٙ  َٓ زََلٟ، ٝ ْٛ ُه ا بثَُٚ اُُّ٘ٞ َٕ َ  أَ َٙ ْٖ أَْفَطأَُٙ  َٓ زََلٟ، ٝ ْٛ ُه ا بثَُٚ اُُّ٘ٞ َٕ {{  أَ
0202
  

 ... إذف يوؿ إشاثة لجا دمس ة هللا وابيب هللا وميطااه
 ابيب  وميطااه:  يف هللا صبغ يروااجا دجور

﴿﴿                               ﴾ ﴾[[898898::]البقرة]البقرة  

                                      

  .  ٍؼل ٝاُؾ٤ٌْ ٝاُؾبًْ ٖٓ ؽل٣ش ػجل اُوؽٖٔ ثٖ هزبكح ا٢َُِٔ ه٢ٙ هللا ػ٘ٚهٝاٙ أؽٔل ٝاثٖ  0ٙ

 .َٓ٘ل ا٩ٓبّ أؽٔل ٝاُزوٓن١ ػٖ ػجل هللا ثٖ ػٔوٝ ه٢ٙ هللا ػٜ٘ٔب 02
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 اللتظة شيقاً من مًناث  الجورا  ....ويخذا من هذه 
 ىقد يخذ من اللتظة الق قبل ا: 

﴿﴿                  ﴾ ﴾[[8888]الزخرف]الزخرف  

 وضلن يخذا دعدها: 

﴿﴿              ﴾﴾  [[898898::]البقرة]البقرة  

 ... ساعة ما صبغجا دمسوح احلبيب ادليطاى
 ... وشمآ يروااجا يف نوره

انشمسات اليدور لل دا ة، وكتبت لجا العجا ة، وجعلجا هللا مثبَّتػٌن يف دائػمسة الوال ػة، 
 ...  وكانت األعماؿ واألىعاؿ دعد ذلي  بعاً لذلي

 وهذا ما عربَّ عج  األنيار اي   قولوف: 
  ْ ُٜ زََل٣َْ٘اـب اُِ  ْٛ اب ا َٓ ْٗاَذ  ٫ أَ ْٞ  َُا

 

٤َْ٘ـاااااااااـب ِـ  َٕ  ٫ َٝ ْهَ٘ـاااااااااـب  ل  َٖ ٫ رَ َٝ 

 ويرضاه:  قاؿ ىي ا اإلماـ يدو الع ائ  
ٍَاجَوَذْ  ٍٍ ََُ٘اب  ْٖ أََى ِٓ ٫ اُِؼَ٘ب٣َخُ  ْٞ َُ 

 

ااوَذْ  َْ اُؽَ٘ااب َػ َٝ ٫ أَْه َٝ زَااَل٣َْ٘ب  ْٛ ااب ا َٔ َُ 

رانيػػػػة شػػػػ دا وري جػػػػا احلقيقػػػػة يف هػػػػذه التوج ػػػػات امد ػػػػة ألروااجػػػػا وذوا جػػػػا الجو  
قػد سػبق وكػاف هػا ... ادليطاو ة، دجورها وهبائ ػا وضػيائ ا، ومجاذلػا وكماذلػا، وعلوهػا وىاءِ 

 ... ومن دعد انبلج للمبلئكة هذا الجورللجبيٌِّن   ور ذلي الجور ... 
ىلمػػا جقجػػػا إىل عػػػامل الكػػػوف كػػػاف معجػػػا ج ػػػاز االسػػػتقباؿ الػػػذي  نػػػتقبل كتػػػاب هللا 

 !! ضوع وإؽلاف و نلي ِبشوع وخ
يف كػل مػا جػاء دػ  مػن ....  الػذي  يػدؽ رسػوؿ هللا  .... ومعجا ج ػاز االسػتقباؿ

 .عجد مواله 
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ٍَؼبكر٘ب ا٣٩ٔب٤ٗخ وُّ  ٍَؼبكر٘ب ا٣٩ٔب٤ٗخٍِ وُّ  ٍِ  
وسػبب  ،وهػ  سػبب سػعاد جا ،يف  ذكمسا هبذه احلقيقػة الػق كجػا ىي ػا ىأممسه هللا 
 : هدا تجا إىل هللا 

﴿﴿                              ،﴾ ،﴾ :يف العامل األوؿ﴿﴿                      

            ﴾ ﴾[[818818::.]اإلسراء.]اإلسراء  

مس ادلػؤمجٌن مبػا كػانوا عليػ  وردجا مل  قل ل  َعلِّْم ػ ، وإظلػا قػاؿ لػ : ﴿َوذَّكِػمْس﴾، يي ىكِّػ
 علمػػػوا علػػػ  اليقػػػٌن يف  مػػػن هبػػػاء وثجػػػاء، ومجػػػاؿ وكمػػػاؿ يف اضػػػمسة الوااػػػد ادلتعػػػاؿ، اػػػ 

 اإلؽلاف َىْضٌل من هللا، ليآ اجت اد وال زليلة  عب وعجاء. 
ىبل غلػب علػى مػؤمن يف  ظػن يف إؽلانػ  دنػبب اجت ػاده يو مب ار ػ ، يو اػ  وراثػة 

ػلكػػ  لجػا يف ادػػن نػ ِّ هللا نػػوح مل  الػو معػػ  ج ػود يديػػ  يف  كػمسؽلٌن، ألف هللا  عػن يدػػو ن
!! وا  دلَّا ن ؿ عذاب هللا كاف  مسجو يف  كوف هػذا داىعػاً لػ  إىل جذد  إىل  وايد هللا 
 اإلؽلاف اب ىقاؿ: 

﴿﴿               ﴾﴾ :عػػػػػػين انطػػػػػػق ابلتوايػػػػػػد واركػػػػػػب معجػػػػػػاه  ،﴿﴿          
       [ ﴾[ ﴾ٕٕٗٗ::]هود]هود  

 ولكن شقوة هللا النادقة كانت ااكمة: 

﴿﴿                                                        

                                                ﴾ ﴾[[4949.]هود.]هود    

و نوؽ هللا إليجا اد   ن ِّ هللا نوح م  ردِّػ  عػن ادجػ  لػجعل  ىضػل هللا عليجػا وعلػى 
 ى دجا جا وعلى إخوانجا يمجعٌن: يدجائجا وعل
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﴿﴿                                                  ﴾ ﴾[[4646]هود:]هود:  

انظػػػمس إىل هػػػذه الضػػػمساعة!! ومػػػن الػػػذي  ضػػػمسع؟ نػػػ ّّ كػػػمس  علػػػى هللا، وع  ػػػٌ  علػػػى 
 :  مواله، و ضمسع إىل هللا يف ادج  وىلذة كبده يف   د   هللا

﴿﴿                                             ﴾﴾[[4646]هود]هود  

مُس َصاِلوٍ  لَ ِإنَُّ  َعمِ يو يف القمساءة الثانية: ﴿  ﴾.َشيػْ

  ٗؼٔخ اُٜلا٣خٗؼٔخ اُٜلا٣خ
ىَجِ ُّ هللا  ضمسع إىل هللا يف ادجػ  يف   د ػ  هللا؛ ليعلمجػا هللا ىضػل اذلدا ػة الػق  اضػل 

هللا، ولػػيآ ألف ي  منػػل  ويمػػ  منػػلمة وإظلػػا َىْضػػٌل مػػن هللا، وإكػػمساـ مػػن هللا، هبػػا عليجػػا 
 وإنعاـ من هللا. ولذلي قاؿ هللا  عاىل للتبيب صلوات هللا وسبلم  علي : 

﴿﴿                                                              

                         ﴾﴾  [[8888:: .]احلجرات .]احلجرات  

وهػػػذه الجعمػػػة لػػػو جلنػػػجا نشػػػكمس هللا طػػػواؿ عمػػػمسا اػػػ  نلقػػػى هللا مل ننػػػتط  يف 
نشػػكمسه علي ػػػا!! نعمػػػة اذلدا ػػػة، اػػػ  لػػػو جعػػل هللا لجػػػا الػػػدنيا علِّػػػا مبلزمػػػاً، ونكػػػداً دائمػػػاً، 

ى اضمسة اخلبلَّؽ، مػاذا ػلػدث لجػا؟ مػاذا وجتيماً ال  طاؽ، لكن ااظ لجا اذلدا ة ا  نلق
 نػػاوي الػػدنيا مبػػا ىي ػػا مػػن ىػػا وإاػػن دعػػد يف ؽَلُػػنَّ هللا عليجػػا و توىػػاا منػػلمٌن و لتقجػػا 

 ابلياحلٌن؟!! 
هػػذه الجعمػػة.. ادلػػؤمن دائمػػاً غلعل ػػا علػػى ريس الػػجع  الػػق  ػػذكمسها دلػػواله، و نػػأل  

جعمػة الػق كػاف سػلاجا اليػاأ  قولػوف دوام ا ا   لقاه وهو من عباده ادلنػلمٌن، وهػ  ال
ىي ا: )الل ػ  يدم ػا نعمػة واااظ ػا مػن الػ واؿ(، ىػبل  قيػد ابلجعمػة هجػا األكػل والشػمسب 
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واألاثث وشًنهػػػا، وإظلػػػا نعمػػػة اذلدا ػػػة واإلسػػػبلـ الػػػق ضلػػػن ىي ػػػا، ألف القػػػوت ردُّجػػػا ااىظػػػ  
 :طبيع 

ك٢َِ ِهىْ }} ْٞ زَ َْ َٞد َؽز ٠ رَ ُٔ ْٖ رَ ٕ  َْٗلَبً َُ ك٢َِ ِهىْ . كَِا ْٞ زَ َْ َٞد َؽز ٠ رَ ُٔ ْٖ رَ ٕ  َْٗلَبً َُ ب. كَِا َٜ بهَ َٜ {{  هَ
0000  

 وكانوا  نألوف هللا ذلي قائلٌن:  

﴿﴿                            ﴾ ﴾[[818818::]يوسف]يوسف  

. ىمس جػػا هللا  بيبػػ  وميػػطااه يف البػػدء، ور جػػا هللا وهػػذه هػػ  دعػػوة ينبيػػاء هللا 
 ع َّ وجلَّ دشمسع  يف الدنيا.

  ؽو٤وخ اُوؽٔخؽو٤وخ اُوؽٔخ
إف كػاف مػ  زوجتػ ، يو مػ  ولػده،  -يف ر ػة هللا والذي  مس د يف  مس   هللا و عيش 

 ماذا  اعل؟ -يو م  يهل ، يو م  جًنان ، يو م  رلتمع  
 ..  مسا  نان !! يي  طبق شمسع هللا الذي جاء د  المس ة ادل داة

 وصدؽ ىيما قاؿ: ، وقد قاؿ سيدا عممس دن اخلطاب هنع هللا يضر

َٗب } }  ٍّ كَأََػي  ْٞ ٍ  هَ ًُ٘ ب أَمَ َٗب ئٗ ب  ٍّ كَأََػي  ْٞ ٍ  هَ ًُ٘ ب أَمَ ُِْؼي  ثِـ٤َْوِ ئٗ ب  ب َْٗطُُِت ا َٔ ْٜ َٔ ، كَ ِّ َ٬ ٍْ ُ ثب٩ ُِْؼي  ثِـ٤َْوِ َّللا  ب َْٗطُُِت ا َٔ ْٜ َٔ ، كَ ِّ َ٬ ٍْ ُ ثب٩   َّللا 

 ُ َب َّللا  ِٚ أَمَُ٘  َٗب َّللا  ثِ ب أََػي  َٓ ُ َب َّللا  ِٚ أَمَُ٘  َٗب َّللا  ثِ ب أََػي  َٓ  }}
0101
  

                                      

كِ  احلد   } 00 ْٞ ازَ َْ اَٞد َؽز ا٠ رَ ُٔ ْٖ رَ ٕ  َْٗلَبً َُا ُِٞا ك٢ِ اُط َِِت. كَِا ِٔ أَْع َٝ  َ ًُ ار وُٞا َّللا  ب اُ٘ ب َٜ اب. أ٣َُّ َٜ ْ٘ ْٕ أَْثَطاأَ َػ ئِ َٝ اب،  َٜ ٢َ ِهْىهَ

 َّ ب َؽُو َٓ َكُػٞا  َٝ  ،  َ ب َؽ َٓ ُِٞا ك٢ِ اُط َِِت. ُفنُٝا  ِٔ أَْع َٝ  َ  ػٖ عبثو ثٖ ػجلهللاٚ ٍٖ٘ اثٖ ٓبع {  كَبر وُٞا َّللا 

اػٖ ٛبهم ك٠ هؽِخ ػٔو ثٖ اُقطبة ئُا٠ ث٤اذ أُوالً   هٝاٙ اُؾبًْ، اُزوؿ٤ت ٝاُزو٤ٛت  01 َٔ ٍَ  َفاَوَط ُػ ا٢َ هَاب ِٙ ُو َه

ٍَ ٝفَ  ُو َػ٠َِ َٗبهٍَخ َُُٚ، كَََ٘ي َٔ ُػ َٝ ٍخ،  َٙ َقب َٓ ا َػ٠َِ  ْٞ َ ؼََ٘ب أَثُٞ ُػج٤ََْلحَ، كَأَر َٓ ٝ ، ِّ ْ ب ُْ٘ٚ ئ٠َُ اُ ُ َػ ِٚ َّللا  ب َػَِا٠ َػبرِِوا َٔ ُٜ اؼَ َٙ َٞ ، كَ ِٚ ََِغ ُفل ٤ْا

٤وَ  ِٓ ٍَ أَثُٞ ُػج٤ََْلحَ  ٣َب أَ ، كَوَب َٗ ِٚ كََقب ِّ َٗبهَزِ ب َٓ أََفنَ ثِِي َٝ   ٍَ اَوكَُٞى، كَوَاب ْْ زَ ٍْ جََِاِل ا ُْ ََ ا ا ْٛ ٕ  أَ ٢ِٗ أَ َُاوُّ اب ٣َ َٓ َُ ٛنَا!  َْٗذ رَْلؼَ َٖ أَ ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ اُ

ٍل.  ٔ َؾ ُٓ ِخ   ٓ ٌَب٫ً ٧ُ ِْزُُٚ ِٗ َْ مَا َؿ٤ُْوَى أَثَب ُػج٤ََْلحَ َعؼَ ْٞ ٣َوُ َُ َٝ  ،ُٙ  ٝ  أَ
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ـٌ يف كػلِّ  ليآ هجاؾ ر ة وال  مساا  إال دشمسع هللا، ىالبيػت الػذي ىيػ  شػمسع هللا مقػا
ويف يف اػػػػد ث  ، ويف جلنػػػػاهت ، ويف مػػػػأكل  ، ويف مشػػػػارهب ، ويف ملبنػػػػ  ،  -ياػػػواذل  

 ػػده  ر ػػاء اكمػػاء علمػػاء!! اػػ  كػػل األشػػياء الػػق ؽلنُّػػوهنا  -نػػوم  ، ويف معا شػػ   
. ىػػإذا وجػدت مشػقة يو عجػػت، يو  جػبرآ مج ػا المس ػة، ألهنػػ  ر  ػ  الػمساي  الػمس ن 

شػػػقة يو خػػػبلؼ، يو ىمسقػػػة يو نػػػ اع، يو صػػػدود يو هرػػػمساف، ىؤلهنػػػ  قيَّػػػمُسوا يف ُاْكػػػٍ  مػػػن 
 .ا ىي  مج ج الج  العداف ياكاـ المس ن، ومل  تادعو 

  اُوؽٔخ اُؼظ٠ٔ ُغ٤ٔغ اُؼبُْاُوؽٔخ اُؼظ٠ٔ ُغ٤ٔغ اُؼبُْ

﴿﴿                           ﴾﴾  [[818818::]األنبياء]األنبياء  

ا  الكاىمس ن، ىقد يرسل هللا الجبيٌِّن وادلمسسػلٌن النػادقٌن ىكػانوا َمػْن  كػذب هبػ ، 
يف  جػ ؿ العػذاب هبػ  كّل ػ ،  و ظلُّ على  كذ ب  وايده  وشمسع  ،  طلبوف من هللا ىػوراً 

 ىأوذل  سيدا نوح قاؿ: 

﴿﴿                                   ﴾ ﴾[[2626::]نوح]نوح  

 وذكمس األسباب ىقاؿ: 

﴿﴿                                              ﴾ ﴾[[2828::]نوح]نوح  

ف، لكػػن خػػًن ادلمسسػلٌن رىػػ  هللا دػػ  العػػذاب عػػن مجيػػ  و لنػػادقوهكػذا كػػلُّ األنبيػػاء ا
 ادلعاصمس ن إىل  ـو الد ن: 

﴿﴿                            ﴾ ﴾[[9999::]األنفال]األنفال  

ىمسىػػػػ  هللا عػػػػػن األرض قػػػػػمسارات اخلنػػػػػف وادلنػػػػػخ، والقػػػػػذؼ ابحلرػػػػػارة والغػػػػػمسؽ، 
والعػػاـ صػػلوات هللا وسػػبلم  عليػػ ،  والعػػذاب العػػاـ جلميػػ  األاـ، ألنػػ  ر ػػة اتمػػة لل ػػاص
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ويعطاا دػ  ادلثػل عجػدما جػاءه قومػ  ىكػذدوه وعػادوه ويخمسجػوه .. وفكػى النػيدة عائشػة 
 :رضى هللا عج ا و قوؿ ين  قالت لمسسوؿ هللا 

َٛ أر٠ ػ٤ِاي ٣اّٞ أّال ٓاٖ ٣اّٞ أؽال؟ هابٍ  ُوال ُو٤اذ ٓاٖ َٛ أر٠ ػ٤ِاي ٣اّٞ أّال ٓاٖ ٣اّٞ أؽال؟ هابٍ  ُوال ُو٤اذ ٓاٖ }}

هٞٓي، ًٝابٕ أّال ٓاب ُو٤اذ )ٓاْٜ٘( ٣اّٞ اُؼوجاخ ئم ػوٙاذ ٗلَا٢ هٞٓي، ًٝابٕ أّال ٓاب ُو٤اذ )ٓاْٜ٘( ٣اّٞ اُؼوجاخ ئم ػوٙاذ ٗلَا٢ 

ػ٠ِ اثٖ ػجل ٣ب ٤َُ ثٖ ػجل ٬ًٍ كِْ ٣غج٢٘ ئ٠ُ ٓب أهكد كبٗطِواذ ػ٠ِ اثٖ ػجل ٣ب ٤َُ ثٖ ػجل ٬ًٍ كِْ ٣غج٢٘ ئ٠ُ ٓب أهكد كبٗطِواذ 

ٝأٗب ّٜٓٔٞ ػ٠ِ ٝع٢ٜ كِْ اٍزلن ئ٫ ثووٕ اُضؼبُت كوكؼذ هأ٢ٍ ٝأٗب ّٜٓٔٞ ػ٠ِ ٝع٢ٜ كِْ اٍزلن ئ٫ ثووٕ اُضؼبُت كوكؼذ هأ٢ٍ 

كاما أٗب ثَؾبثخ هل أيِز٢٘ ك٘ظود كااما ك٤ٜاب عجو٣اَ ك٘ابكا٢ٗ كوابٍ  كاما أٗب ثَؾبثخ هل أيِز٢٘ ك٘ظود كااما ك٤ٜاب عجو٣اَ ك٘ابكا٢ٗ كوابٍ  

هل ٍٔغ هٍٞ هٞٓي ُاي ٝٓاب هكٝا ػ٤ِاي ٝهال ثؼاش ئ٤ُاي هل ٍٔغ هٍٞ هٞٓي ُاي ٝٓاب هكٝا ػ٤ِاي ٝهال ثؼاش ئ٤ُاي   ئٕ هللا ئٕ هللا 

ٔب ّئذ ك٤ْٜ. هبٍ  ك٘بكا٢ٗ ِٓاي اُغجابٍ ٍٝاِْ ٔب ّئذ ك٤ْٜ. هبٍ  ك٘بكا٢ٗ ِٓاي اُغجابٍ ٍٝاِْ ِٓي اُغجبٍ ُزأٓوٙ ثِٓي اُغجبٍ ُزأٓوٙ ث

ػ٢ِ صْ هبٍ  ٣ب دمحم  ئٕ هللا هل ٍٔغ هٍٞ هٞٓي ُي ٝأٗب ِٓي اُغجبٍ ػ٢ِ صْ هبٍ  ٣ب دمحم  ئٕ هللا هل ٍٔغ هٍٞ هٞٓي ُي ٝأٗب ِٓي اُغجبٍ 

ٝهل ثؼض٢٘ هثي ئ٤ُي ُزاأٓو٢ٗ ثاأٓوى كٔاب ّائذ ئٕ ّائذ إٔ أٛجان ٝهل ثؼض٢٘ هثي ئ٤ُي ُزاأٓو٢ٗ ثاأٓوى كٔاب ّائذ ئٕ ّائذ إٔ أٛجان 

ػ٤ِْٜ ا٧فْج٤ٖ ، كوابٍ )ُاٚ( هٍاٍٞ هللا   ثاَ أهعاٞ إٔ ٣قاوط هللا ػ٤ِْٜ ا٧فْج٤ٖ ، كوابٍ )ُاٚ( هٍاٍٞ هللا   ثاَ أهعاٞ إٔ ٣قاوط هللا 

ً ٖٓ أ٬ٕثْٜ ٖٓ ٣ؼجل هللا ٝؽلٙ ٫ٝ ٣ٖٓ أ٬ٕثْٜ ٖٓ ٣ؼجل هللا ٝؽلٙ ٫ٝ ٣ ً ْوى ثٚ ٤ّئب {{  ْوى ثٚ ٤ّئب
1ٓ1ٓ
  

إذا كاف مل  دُع على كاىمس يذاه، ىكيػف  ػدعو منػلٌ  علػى منػلٍ   ػنَّ ينػ  يذاه، ومل 
  تثبت و تيقن كما يممس هللا؟!!

ىمػػػا ابلكػػػ  ابدلنػػػل   ػػػدعو علػػػى ضػػػجاه؟!!  ػػػدعو علػػػى ادجػػػ ؟!! يو  ػػػدعو علػػػى  
 ادجت ؟!! يو  دعو على زوج ؟!! يو  دعو على يهل ؟!!

 ظمى جلمي  العامل؟!! ي ن هذا من المس ة الع

                                      

 ػوٝح ثٖ اُيث٤و ػٖ ػبئْخعن ٍٖ٘ اَُ٘بئ٢ اٌُجوٟ   1ٓ
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 إذا كاف مل  دُع على الكاىمس ن طمعاً يف يف ؼُلْمسَِج مج   ادلواد ن:
ىػجتن نػدعو ذلػ  ابلمسشػد!، ونػدعو ذلػػ  ابلتوىيػق!، نػدعو ذلػ  أبي دعػاء ىيػ  رجػػاء، 

 ال ؼليِّب رجاء من دعاه ِبًن يدداً.  وهللا 
 يف ايا جا: وكاف من ر ة هللا العظمى دجا  بيبجا 

علػػ  ضػػعاجا وعلػػ  عرػػ ا وعلػػ  دشػػمس تجا أبنجػػا قػػد نجنػػاؽ إىل مثػػل مػػا قلجػػاه!!، ينػػ  
 ىأخذ ع داً ووعداً من مواله يال  نتريب لجا يف ما قلجاه ..

 لجعل  ذلي عل  اليقٌن: - ىقاؿ 

ٍْ أٝ هط٤ؼخ هؽْ { ٍْ أٝ هط٤ؼخ هؽْ {} ئٕ هللا ٣َزغ٤ت ٧ؽلًْ ٓب ُْ ٣لُع ثاص } ئٕ هللا ٣َزغ٤ت ٧ؽلًْ ٓب ُْ ٣لُع ثاص
1ٔ1ٔ
  

تريب لػ  هللا طلبػا مػن ابيػب هللا  عين لو دعا على ياد أبف  ق  يف معيية ال  ن
وميطااه، ولو دعا يب يف  قػاط  ادجػ ، يو ادػن أبف   رػمس يابه، يو يخ يف   رػمس يخػاه ال 

  نتريب ل  هللا، ىإف هللا ال  نتريب دعاًء يف إن يو قطيعة را . 
 ... وادلنل  ر   هللا يف هذه احلياة

 ..  ويف نور اد   رسوؿ هللا...  وجعل ر ت  يف كتاب هللا
ىمس ػػة هللا معجػػا، ور ػػة هللا ىيجػػا، ور ػػة هللا ديججػػا، كػػل مػػا فتػػاج مجػػا يف نعػػـ  ع ؽلػػة 

 :يكيدة يف نطال  سًن  ، ويف نعمل دنجت ، ويف ننًن على زلرت ، ىقد قاؿ 

ب } }  َٜ ْ٘ َٛب، ٫َ ٣َِي٣ُؾ َػ بِه َٜ َ٘ ًَ ب  َٜ ِِ بَخ ٤َُْ َٚ ُْج٤َْ ْْ َػ٠َِ ا ٌُ ُ ز ًْ ب َُوَْل رََو َٜ ْ٘ َٛب، ٫َ ٣َِي٣ُؾ َػ بِه َٜ َ٘ ًَ ب  َٜ ِِ بَخ ٤َُْ َٚ ُْج٤َْ ْْ َػ٠َِ ا ٌُ ُ ز ًْ َُوَْل رََو

ُِيٌ ثَْؼِل١ ئ٫ِ  ثَْؼِل١ ئ٫ِ   َٛب ُِيٌ   َٛب    }}
1ٕ1ٕ
..    

                                      

ض٤ِاواً،  ٝك٤اٚ } ػٖ ػجبكح ثاٖ اُٖابٓذ هٙا٢ هللا ػ٘اٚل ٝأُوا٤ٍَ عبٓغ أَُب٤ٗ 1ٔ ًَ ٰٟ اْفز٬َِكابً  ََا٤ََو ْْ كَ ٌُ ْ٘ ا ِٓ  ِْ ْٖ ٣َِؼا ا َٓ َٝ
 َٖ ِل٣ ِّ ا َٖ اُو  ِل٤٣ ْٜ َٔ ُْ ُُْقَِلَبِخ ا ٍُ٘ ِخ ا َٝ ٍُ٘ ز٢ِ   ْٖ ِٓ  ْْ ُ ب َػَوْكز َٔ ْْ ثِ ٌُ  .{ كَؼ٤ََِْ

 ثٖ ٍبه٣خ ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ.هٝاٙ أؽٔل ٝثٖ ٓبعخ ٝاُؾبًْ ك٢ أَُزلهى ػٖ ػوثبٗ ا 1ٕ
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  ٍو اثز٬خ هللا ُِٔإ٤ٍٖ٘ٓو اثز٬خ هللا ُِٔإ٤ٖ٘ٓ
ودعػػػػد يف ر ػػػػب يمػػػػور ادلػػػػؤمجٌن، ووضػػػػ  التقجيجػػػػات المسايمػػػػة للمنػػػػلمٌن، وجعلجػػػػا 
ممساػػػومٌن يف كػػػل امسكا جػػػا وسػػػكجا جا دشػػػمس عت  واالستمنػػػاؾ دنػػػجت  صػػػلوات هللا وسػػػبلم  

ػػػٌة يو  عليػػػ ، سػػػأؿ هللا  ذنػػػٌب يف غلعػػػل هػػػذه األمػػػة ختػػػمسج مػػػن الػػػدنيا ولػػػيآ علي ػػػا ُمِلمَّ
 :د  دعد ادلوت، ىقاؿ   ؤاخذها هللا 

((ئٕ هللا عؼَ ػناة أٓز٢ ك٢ اُل٤ٗب ثبُي٫ىٍ ٝاُلزٖ ٝأُؾٖئٕ هللا عؼَ ػناة أٓز٢ ك٢ اُل٤ٗب ثبُي٫ىٍ ٝاُلزٖ ٝأُؾٖ))  
1ٖ1ٖ
..    

لػػػػق  نػػػبق ا لطػػػػف اىمػػػا ؽلػػػمسُّ دجػػػػا مػػػن ضػػػػائقات يو دعػػػ  الجكبػػػػات، يو الػػػ الزؿ 
 اللطيف، و غممسها ر ة المساي ، ىإظلا ه  دعػوة الجػ ِّ الكػمس ، ىمػن ر تػ  دجػا دعػا هللا 

يف يااد ػ    ، ىمػن هجػا قػاؿ  طلمسج مجيعاً من هجا ولػيآ لجػا سػيقة  طالبجػا هبػا هللا يف
 كثًنة:

  (( ِٓ ِٓ ٓب  ٍْ ٣ٖبة ثٚ اُؼجل أُإٖٓ، ؽز٠ اًُْٞخ   ْٖ ْٖ ٓب  ٍّْ ٫ٝ ؿْ، ٫ٝ أُ ٍْ ٣ٖبة ثٚ اُؼجل أُإٖٓ، ؽز٠ اًُْٞخ ٛ ٍّْ ٫ٝ ؿْ، ٫ٝ أُ ٛ

َ  ثٜب ٖٓ فطب٣بٙ َ  ثٜب ٖٓ فطب٣ب٣ْٙزبًٜب، ئ٫ ًٝلو هللا ػي  ٝع ((٣ْزبًٜب، ئ٫ ًٝلو هللا ػي  ٝع
1ٗ1ٗ
  

 :ؿ ل  ووجده  عا  من خوؼ شد د قا ا ذهب   ور مؤمًجا ىف ممسضوعجدم

، ك٢ِ } }  ِٖ ِٓ ْإ ُٔ ُْ ب َػ٠َِ َػْجِل١َ ا َٜ ُّط ِِ ٍَ ُ ٢َ َٗبِه١ أ ِٛ  ٍُ َ ٣َوُٞ ٕ  َّللا  ْو. كَِا ِْ ، ك٢ِ أَْث ِٖ ِٓ ْإ ُٔ ُْ ب َػ٠َِ َػْجِل١َ ا َٜ ُّط ِِ ٍَ ُ ٢َ َٗبِه١ أ ِٛ  ٍُ َ ٣َوُٞ ٕ  َّللا  ْو. كَِا ِْ أَْث

َٖ اُ٘ بِه، ك٢ِ ا٥ِفَوحِ  ِٓ َٕ َؽظ ُٚ،  ٌُٞ زَ ُِ ٤َْٗب.  َٖ اُ٘ بِه، ك٢ِ ا٥ِفَوحِ اُلُّ ِٓ َٕ َؽظ ُٚ،  ٌُٞ زَ ُِ ٤َْٗب.  {{  اُلُّ
1٘1٘
..  

 ىالذي   ء ل  احلمى ممسة ىقد يخذ نييب  من ار ج ج .

                                      

 هٝاٙ أؽٔل ك٢ َٓ٘لٙ ٝأثٞ كاٝك ٝاُؾبًْ ك٢ أَُزلهى ػٖ أث٢ ٠ٍٞٓ ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ. 1ٖ

 هٝاٙ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ ػٖ ػبئْخ ه٢ٙ هللا ػٜ٘ب 1ٗ

َػاي ًابٕ ثاٚ، كوابٍ  هٟٝ اُؾبًْ ك٢ أَُزلهى ػٖ أث٢ ٛو٣وح ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ ثِل   )إٔ اُ٘جا٢  1٘ َٝ اٖ  ِٓ  ػابَك َهُعا٬ً 

ٍَِِّطٜب ػ٠ِ ػجل١ أُإٖٓ ُزٌٕٞ ؽظٚ ٖٓ اُ٘به ك٢ ا٥فوح(.أثْ  و، كإ هللا ٣وٍٞ  ٢ٛ ٗبه١ أ
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والػػػ الزؿ والاػػػا  كاػػػًناً لػػػذنودجا وخطػػػاايا، لجػػػا يف دنيػػػاا،  اً  امسغلػػػ ىرعػػػل هللا اذلػػػ َّ 
 : لقول  ،يف    ده يف ادلجن و شتد ان دلن يراد هللا 

ِٚ اْثز٬ََُٙ هللا ك٢ }} ِِ َٔ ب ثِؼَ َٜ ـْ ْْ ٣َْجُِ ِْ٘يَُخً َُ َٓ ْٖ هللا  ِٓ ٍَجَوَْذ َُُٚ  ُْؼَْجَل ئمَا  ٕ  ا ِٚ اْثز٬ََُٙ هللا ك٢ ئ ِِ َٔ ب ثِؼَ َٜ ـْ ْْ ٣َْجُِ ِْ٘يَُخً َُ َٓ ْٖ هللا  ِٓ ٍَجَوَْذ َُُٚ  ُْؼَْجَل ئمَا  ٕ  ا ئ

 ِٙ َُِل َٝ ْٝ ك٢  ِٚ أ ُِ ب َٓ ْٝ ك٢  ِٙ أ ِل ََ ِٙ َع َُِل َٝ ْٝ ك٢  ِٚ أ ُِ ب َٓ ْٝ ك٢  ِٙ أ ِل ََ ج َوُٙ --َع َٕ   ْ ج َوُٙ صُ َٕ   ْ ُِيَ   صُ ُِيَ َػ٠َِ مَ ِِـَُٚ     َػ٠َِ مَ ِِـَُٚ َؽز ٠ ٣ُْج َؽز ٠ ٣ُْج

رَؼَب٠َُ َٝ ْٖ هللا رَجَبَهَى  ِٓ ٍَجَوَْذ َُُٚ  ِْ٘يَُخَ اُ ز٢ِ  َٔ رَؼَب٠َُاُ َٝ ْٖ هللا رَجَبَهَى  ِٓ ٍَجَوَْذ َُُٚ  ِْ٘يَُخَ اُ ز٢ِ  َٔ {{  اُ
1ٙ1ٙ
  

ليجػػاؿ مجػػازؿ عليػػٌن الػػذي ال  عمػػل األعمػػاؿ  يي  كػػوف االدػػتبلء رىعػػة مػػن هللا 
 ىتوالت عليجا ر ا   ا  قاؿ: .الياحلة الق  وصل  لمسب العادلٌن 

{{  ٓـلٞه ُٜب، ٓزبة ػ٤ِٜبٓـلٞه ُٜب، ٓزبة ػ٤ِٜبأٓز٢ أٓخ ٓوؽٞٓخ، أٓز٢ أٓخ ٓوؽٞٓخ، } } 
1212
خٌ } }     ٓ ُ ز٢ِ أ  ٓ ُ خٌ أ  ٓ ُ ز٢ِ أ  ٓ ُ أ

َٛب ْٝ آِفُو ب َف٤ٌْو أَ َٜ ُُ  ٝ ٰٟ أَ ًَخٌ ٫َ ٣ُْلَه جَبَه َٛبُٓ ْٝ آِفُو ب َف٤ٌْو أَ َٜ ُُ  ٝ ٰٟ أَ ًَخٌ ٫َ ٣ُْلَه جَبَه ُٓ  }}
1010
ب َؽوُّ   }   } :وقاؿ . .  َٔ ب َؽوُّ ئِٗ  َٔ ئِٗ 

 ِّ ب  ٔ َؾ ُْ ًََؾو ا ز٢ِ   ٓ ُ َْ َػ٠َِ أ  ٘ َٜ ِّ َع ب  ٔ َؾ ُْ ًََؾو ا ز٢ِ   ٓ ُ َْ َػ٠َِ أ  ٘ َٜ {{  َع
1111
  

يي ا  الذي  دخل ىإف عذاد   كوف كتمسِّ احلماـ الذي  نػتت  ىيػ ، كأنػ   ػاـ 
كػػاف مػػا ضلػػن ىيػػ  ىضػػل مػػن هللا ومجػػة مػػن هللا، اػػ  نتجبػػ  ابلمسجػػوع إىل شػػمسع هللا سػػاخن!! ى

 وإىل سجة ابيب  وميطااه. 
كما  ظػن الػبع    وليآ!! إذف ما  ج ؿ ابدلؤمجٌن يف الدنيا ليآ عقودة، وليآ دبلءً 

ى وإظلػا هػػو  جبيػ  مػػن هللا لجمسجػػ  مجيعػاً إىل شػػمسع احلبيػب وسػػجة ادليػػطا انتقامػاً مػػن هللا ..! 
ألف َمػػْن عػػاش متجب ػػاً كػػاف كمػػا جػػاء يف احلكمػػة العاليػػة مػػن ...  صػػلوات هللا وسػػبلم  عليػػ 

 األثمس:

                                      

ِٚ ػٖ َعِل1ّٙٙ ٢ُّ ػٖ أث٤ِ ِٔ ََُِّ ِل١َ اُ ْٜ َٓ  ُٖ ُْ ث ٤ ِٛ  ٝك٤ٜب ثي٣بكح ٝافز٬ف هٝا٣بد ٖ٘ أث٢ كاٝٝك ك٠ ٍ ئْثَوا

 ً٘ي اُؼٔبٍ  ، ػٖ أٌٗ -اُؾبًْ ك٢ ا٠ٌُ٘  12

٬ًٍَ اثٖ ػَبًو ػٖ ػٔوٝ ثٖ ػضٔب 10 ْو ُٓ  ٕ 

ُ ػُ٘ٚ  11 ٍو ه٢َٙ َّللا  ٌْ  عبٓغ أَُب٤ٗل ٝأُوا٤ٍَ  ، أَثٞ ٗؼ٤ْ ك٢ أُؼوكخ ٌٛ ػٖ أث٢ ثَ
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  {{  ذ ٖٓبئجٚذ ٖٓبئجٖٚٓ ػبُ ٓز٘جٜبً هِ  ٖٓ ػبُ ٓز٘جٜبً هِ  } } 

دلػػػن عػػػاش متجب ػػػاً دلػػػدارؾ الػػػدنيا وطػػػمسؽ يخػػػذها، وكيايػػػة  جعػػػل الجػػػاس هػػػذا األثػػػمس
 !!! فييل ا، وكياية  او ت ىمسص ا على شًنه واالستقثار هبا

 !!ال ػلمل هذا ادلعىن ذا األثمسوإف كاف ه
دلػػج ج هللا وسػػجة ابيػػب هللا  - يف نانػػ  ويف يهلػػ  ويف عملػػ  -ىمػػن عػػاش متجب ػػاً 

 قاؿ يف زلك  قمس.ن :  ت ميائب ، ىإف هللا قلَّ 

﴿﴿                                                           

                                    ﴾ ﴾[[3838النحل:النحل:]]  

ىػػػادل   اليقػػػٌن يف إ بػػػاع سػػػيد األولػػػٌن واآلخػػػمس ن، كػػػل مػػػا  تعػػػب ي بػػػاع هػػػذا الػػػد ن 
 شكك   يف صدؽ اإل باع، و ج   دجاوس   يف هذا خداع، ايػ   كػوف اػد   نانػ :  

لػ  مػا  و  يػأ هللا  ، وميػطااهو عكف علػى سػجة ابيػب هللا ،كيف ؽلش  على شمسع هللا
 مسجوه يف هذه احليػاة؟ هػذا التشػكي وهػذا الت لػ ؿ هػو الػذي غلعػل األمػمس يف نانػي شػًن 

، وهللا    قوؿ لجا يمجعٌن:   قيين وشًن جاـز

﴿﴿                           ﴾ ﴾[[3333::]احلجر]احلجر  

صػدرؾ ويف نانػي ويف ديتػػي  ىاجعػل اليقػٌن يف قلبػي أبف يمػمسؾ سيجيػػلو كلػ  يف
ويف يهلػػي إذا عملػػت دشػػمسع هللا ودنػػجة ابيػػب هللا وميػػطااه ولػػيآ علػػى هػػواؾ، ولكػػن 
علػػى انػػب مػػا نػػ ؿ دػػ  الشػػمسع الشػػمس ف وسػػجة الجػػ ِّ صػػلوات هللا وسػػبلم  عليػػ ، ومػػا ورد 
عػػن األئمػػة األعػػبلـ، هجالػػي  ػػد المس ػػة فاُّػػي مػػن كػػل جوانبػػي، ر ػػة هللا يف خػػاطمسؾ، 

 يف ىكػػػمسؾ، ور ػػػة هللا يف مالػػػي، ور ػػػة هللا يف زوجػػػي، هللا يف ىػػػؤادؾ، ور ػػػة ور ػػػة هللا
 ور ة هللا يف ولدؾ، ور ة هللا يف كل من اولي. 

 ػػد صػػدرؾ ىيػػ  ر ػػة هللا ىػػبل  ضػػيق دجازلػػة  جػػ ؿ يف هػػذه حليػػاة، ألنػػ   علػػ  سػػمسعة 
  امس ج هللا وػلدث: 



 صيخ فوزى حممد أبوزيدلل      I           .                        . Iالكتاب الثالث والعصروى        
 

 

 U 054 T      يُر السعادة األبدي                                                    9فصل التايعال

﴿﴿                           ﴾ ﴾[[22::]الطالق]الطالق  

و ػػد كػػل مػػن اولػػي  مس ػػي و شػػاق عليػػي وال  عجتػػي وال  كلاػػي شػػططاً، وال 
 ...  طلب مجي يممساً ىوؽ طاقتي، دل  لتمآ لي ادل مسج

وغلعل الجاس  مسضوف ولو ابلقليل، ألف هللا ر ي وجعل يف قلػوهب  ر ػة  اػد ابلػود 
يمػػمس هللا، وال  تملػػل عجػػد ىتطيعػػي يف  جايػػذ  د يعضػػاءؾ وقػػد مشلت ػػا ر ػػة هللاإليػػي. و ػػ

 جايذ طاعة، وال  شمق  عن ىاع كلمة طيبة، دل  دها  َػْجِاػمُس عجػدما  قػدـ ذلػا شػيقاً خبيثػاً، 
و شػػػمق   ذلػػػ  شػػػ ٌء شػػػًن طيػػػب  مس ػػػف األعضػػػاء إذا قػػػدِّـ ىقػػػد كػػػاف سػػػلاجا اليػػػاأ 

 الجاآ، ألهنا ال  مسضى إالَّ ابلطيب:

ٕ  هللاَ ٤ٌِّٛت ٫ ٣وجَ ئ٫ ٤ٛجب} }  ٕ  هللاَ ٤ٌِّٛت ٫ ٣وجَ ئ٫ ٤ٛجبئ {{  ئ
ٔٓٓٔٓٓ
..      

إذاً ماتػػاح وااػػد  اػػتو لػػي مجيػػ  خػػ ائن هللا العاليػػة والدانيػػة ىيػػي، يف األرض ويف 
﴿﴿النػػماء، وىػػيمن اولػػي:                                                    

            [ ﴾[ ﴾ٜٜٙٙ.]األعمساؼ.]األعمساؼ  
 ت هللا وسبلم  علي  دعا لجا وقاؿ  يف شأنجا:ومن ر ة احلبيب دجا صلوا

 { { ً ٍل هُٞرب  ٔ َؾ ُٓ  ٍِ َْ ِهْىَم آ ْ  اْعؼَ ُٜ ً اُِّ ٍل هُٞرب  ٔ َؾ ُٓ  ٍِ َْ ِهْىَم آ ْ  اْعؼَ ُٜ {{  اُِّ
ٔٓٔٔٓٔ
..  

 :   عين على قدر ما ػلتاجوف، ألن   عل  كما قاؿ يف اد ث  ادلكمـس

٣ب اثٖ آكّ ٫ ٖٓ ًض٤و رْجغ، ٫ٝ ٖٓ ه٤َِ رو٘غ، ػ٘لى ٓب ٣ٌل٤ي، ٣ب اثٖ آكّ ٫ ٖٓ ًض٤و رْجغ، ٫ٝ ٖٓ ه٤َِ رو٘غ، ػ٘لى ٓب ٣ٌل٤ي، ))  

((ٝرطِت ٓب ٣طـ٤يٝرطِت ٓب ٣طـ٤ي
ٕٕٔٓٔٓ
  

 ي وابر ي!! دل و ل يي عن خالق

                                      

 هٝاٙ َِْٓ ػٖ أث٢ ٛو٣وح ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ ٓٓٔ

 هٝاٙ َِْٓ ٝا٩ٓبّ أؽٔل ػٖ أث٢ ٛو٣وح ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ ٔٓٔ

 ػٖ ػٔو ثٖ اُقطبة ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ.هٝاٙ اثٖ ػل١ ك٢ اٌُبَٓ ٝاُج٤ٜو٢ ك٢ ّؼت ا٣٩ٔبٕ ٝأثٞ ٗؼ٤ْ ك٢ أهثؼ٤٘ٚ  ٕٓٔ
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علػػػ  يف الػػػجاآ ن اعػػػة إىل االسػػػتكثار، وإف علمػػػت علػػػ  اليقػػػٌن يف هػػػذا ىيػػػ  كػػػل 
، ىطلػػب ادلضػػار يف الػػدنيا والعػػذاب  ػػـو القػػمسار، وال  مسجػػ  إال دنػػيف الوااػػد الق ػػار 

 من هللا لجا يف غلعل يف قلودجا القجاعة وقاؿ لجا:

ٌْ٘ي ٫َ ٣َْل٠َ٘  }} ًَ ُْوََ٘بَػخُ  ٌْ٘ي ٫َ ٣َْل٠َ٘ا ًَ ُْوََ٘بَػخُ  {{  ا
ٖٖٔٓٔٓ
  

ف  عطيجػا مػا  كايجػا اػ  ال ننػتكثمس مػن الػدنيا ىجبتعػد عػن العمػل وطلب من هللا ي
اليػػػاأ وصػػػاأ العمػػػل، و كػػػوف هػػػذا شػػػمسورا لجػػػا يف الػػػدنيا، ألف الػػػجاآ يف هػػػذا الوقػػػت 
 نػػػوِّؼ العمػػػل، ىتجنػػػى األجػػػل، و قػػػ  يف اخلطػػػأ وال لػػػل، ىػػػإذا جػػػاء األجػػػل دغتػػػة كانػػػت 

﴿﴿احلنمسة، وال  جا  احلنمسة دلػن  قػوؿ:                             [ ﴾[ ﴾٘ٙ٘ٙ ]ال مػمس ]ال مػمس 
يمػا إذا كػػاف القػػوت علػػى قػدر الكاا ػػة، ىيظػػل القلػػب واجلجػاف  مسجػػو مػػن هللا الكاا ػػة، ... 

و ظػػل اللنػػاف  طلػػب مػػن هللا الغػػىن دػػ  عمػػا سػػواه، وهػػذا مػػا  طلبػػ  هللا مػػن عبػػاد هللا يف 
ذكمسه سػبتان  و عػاىل قػائمٌن، ىيعطػي    ظلُّوا على ججاد  عاكاٌن، ودذا   لذا   سػائلٌن، ودػ

 ما  كاي   يف الدنيا، و دخمس اجل َّ الكثًن إىل  ـو الد ن. هللا 
ىشمسع رسوؿ هللا لو  ػددمساه صلػده ر ػة هللا لجػا ودجػا!! ى ػو المس ػة ألجنػامجا، وهػو 

 المس ة لجاوسجا، وهو المس ة لبيو جا، وهو المس ة لقلودجا.
 د ججػػػا، ويف  مس جػػػا دتجايػػػذ شػػػمسع ابيبجػػػا، ويف  وىِّقجػػػا يف  اقِّ جػػػا يف ننػػػأؿ هللا 

للنًن على سجت ، وإاياء ما اندرس ديججا من شمس عت ، ويف غلعلجػا نقتػدي دنػًن   وسػمس مس  ، 
وال نغاػػل عػػن هد ػػ  وسػػًن   طمسىػػة عػػٌن وال يقػػل، ويف  مس جػػا يف ينانػػجا مجػػااًل، ويف يهليجػػا  

 كشػػػف عجػػػا كػػػلَّ عجػػػاء ودػػػبلء، دربكػػػة الشػػػمس عة كمػػػااًل، ويف ياوالجػػػا قبػػػوالً وإقبػػػااًل، ويف 
 النمتاء، والنجة الشمس اة لنيد األنبياء.

 وصلى هللا على سيدا و وعلى .ل  وصتب  وسل 

                                      

 هٝاٙ اُج٤ٜو٢ ك٢ اُيٛل ػٖ عبثو ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ ٖٓٔ



 

 

  
 
 
 

  اُلَٖ اُؼبّواُلَٖ اُؼبّو  

ثْبئو أُؾج٤ٖ ُوٍٍٞ 

 هللا 
 



 

 

 
 
  

رؼِن اُٖؾبثخ أُجبه٤ًٖ رؼِن اُٖؾبثخ أُجبه٤ًٖ 

  ثغٔب٫د اُ٘ج٢ اٌُو٣ْثغٔب٫د اُ٘ج٢ اٌُو٣ْ

ى٣بهح اُٖبُؾ٤ٖ ُوٝٙخ ى٣بهح اُٖبُؾ٤ٖ ُوٝٙخ 

  أُٖطل٠أُٖطل٠

  هعبٍ اُقزبّهعبٍ اُقزبّثْبئو ثْبئو 
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  اُلَٖ اُؼبّواُلَٖ اُؼبّو

  ٔٓٗٔٓٗثْبئو أُؾج٤ٖ ُوٍٍٞ هللا ثْبئو أُؾج٤ٖ ُوٍٍٞ هللا 
 

احلمػػػد  رب العػػػادلٌن، الػػػذي هػػػداا واصػػػطااا وجعلجػػػا يف يىػػػق ابيبػػػ  وميػػػطااه 
دلمسسػل ينواراً مشمسقة. واليبلة والنبلـ علػى دػدر التَّمػاـ، وخػًن األاـ، وميػباح القلػوب ا

ذلػػا مػػن ادللػػي العػػبلـ، سػػيدا و و.لػػ  الغػػمس الكػػمساـ، ويصػػتاد  العظػػاـ، وكػػل مػػن اهتػػدأ 
 هبد   إىل  ـو ال ااـ، وعليجا مع   يمجعٌن.

ورضػ  هللا  بػارؾ و عػاىل عػػن إمامجػا وممسشػدا يف هللا  عػػاىل مػوالا اإلمػاـ ي  العػػ ائ  
لودجػا ابألنػوار الواصػلة إليػ ، وعػبل علمجػا الذي مجلجػا هللا عػ َّ وجػلَّ ابلتتلمػذ عليػ ، وراػ  ق

مبػػػدد العلػػػـو الجازلػػػة عليػػػ ، وننػػػأل  عػػػ َّ وجػػػلَّ يف  ػػػد  مجعجػػػا عليػػػ ،  ػػػاهمساً وابطجػػػاً، دنيػػػا 
ىيػػا  و.خػػمسة، اػػبلِّ و مساػػااًل، ضلػػن ويدجائجػػا ودجا جػػا وإخوانجػػا وادلنػػلمٌن يمجعػػٌن. يمػػا دعػػد ....

 إخوا  واي يابا  يف هللا ورسول ..
لياِل ذكمسأ ينوار اضمسة ادليػطاى، قػد  تنػاءؿ الػبع : مػا الػذي غلعلجػا وضلن يف 

 ابِّا خاصاً، غلعل كلَّ َمْن اولجا  تعربوف من شد  ؟  مجيعاً ضلُِبُّ اإلماـ ياب الع ائ 
لجػػا مػن عطػػاء  علػى قػػدر مػا يىػػاء عليػ  ادليػطاى  -اإلجادػة علػى هػػذا النػؤاؿ 

مشػػػكاة  وجعػػػل احلبيػػػب  .... مس.ة لذا ػػػ ىػػػإف هللا عػػػ َّ شػػػأن  جعػػػل الكػػػوف مػػػ -ونػػػواؿ 
، ...!!! ىػػػػػالكوف مػػػػػمس.ة  ظ ػػػػػمس ىي ػػػػػا مجػػػػػاؿ هللا وجػػػػػبلؿ هللا وكمػػػػػاؿ هللا .... جلماال ػػػػػ ،

، ومجػاؿ هللا ومشػكاة وادلؤمجوف يمجعوف ال  بغوف يف الدنيا واآلخػمسة إال مجػاؿ وجػ  هللا 
 .  وره هو سيدا رسوؿ هللا 

                                      

ّ، ثَٔااغل ا٧ٗااٞاه ٕٔٓٓ/ٙ/2ٛااـ أُٞاكاان  ٕٕٗٔٓااٖ هث٤ااغ ا٧ٍٝ  ً٘ٔبٗااذ ٛاانٙ أُؾبٙااوح َٓاابخ اُقٔاا٤ٌ  ٗٓٔ

 .اُول٤ٍخ ثبُٜٔ٘ل٤ٍٖ ثبُوبٛوح ك٢ مًوٟ ا٫ؽزلبٍ ث٬٤ٔك هٍٍٞ هللا 
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رؼِن اُٖؾبثخ أُجبه٤ًٖ رؼِن اُٖؾبثخ أُجبه٤ًٖ 

  ٘ج٢ِّ اٌُو٣ْ٘ج٢ِّ اٌُو٣ْثغٔب٫د اُثغٔب٫د اُ
 نْ وقػػد يوردت لجػػا كتػػب النػػًنة مػػدأ  علػػق يابػػاب رسػػوؿ هللا دذا ػػ  امد ػػة، ىِمػػ

من  علق دعبادا ػ ، ىكػانوا  ػذهبوف إليػ  ليتادعونػ  و ػمسوف عملػ ، ن ال  كتاػوف  يصتاد  
دػػػذلي، دػػػل  ػػػذهبوف إىل زوجا ػػػ  الكػػػمساـ و تنػػػاءلوف عػػػن عبػػػادة ادليػػػطاى عليػػػ  يىضػػػل 

وهؤالء  ُظ مس هللا ع َّ وجلَّ ذل  اجلمػاؿ يف دار اجلجػاف، ألهنػ   عبػدوف  اليبلة ويمت النبلـ،
 .  على هنج ابيب  وميطااه طمعاً يف مجاؿ هللا الذي  ظ مس يف ججاف هللا  هللا 

يف هللا ) :ومػػن يصػػتاد  مػػن كػػاف  طمػػ  يف يف ػلظػػى دوصػػاؿ ردِّػػ ، وهػػو  علػػ   قيجػػاً 
ىكػػانوا  نػػألوف عػػن يخبلقػػ  القمس.نيػػة، وذهػػب ناػػمٌس  ،(ػلػػبُّ مػػن َخْلِقػػِ  َمػػْن كػػاف علػػى ُخُلقػػ 

، مػػج   إىل النػػيدة التقيػػة الجقيػػة النػػيدة عائشػػة اهنع هللا يضر وسػػألوها عػػن يخػػبلؽ رسػػوؿ هللا 
قاؿ: وي ػن ذلػي اي يمػاه؟ . ٘ٓٔىقالت للنائل: )يلنت  قمسي القمس.ف؟!! كاف خلق  القمس.ف(

 قالت: يف قول  ع َّ شأن : 

﴿﴿                  ..                         ﴾ ﴾[[88 ، ،22]املؤمنون]املؤمنون  

 إىل .خمس اآلايت الكمسؽلات.
يف ننػػك  الظػػاهمس.  ومػػج   مػػن كػػاف  قتػػدي هبد ػػ  الظػػاهمس، و مس ػػد يف  تشػػب  دػػ  

 و اهمسه اّق، وابطج  اق.  اهمسه نور، وابطج  نور: 

﴿﴿                                    [ ﴾[ ﴾9696::]النور]النور  

                                      

 ٢ هللا ػٜ٘ب.َِْٓ ػٖ ا٤َُلح ػبئْخ هٙ ٘ٓٔ
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ومج   من كاف  مس د يف  تادع  يف ياوال  ا   جاؿ ما ىتتػ  هللا لػ  مػن كجػوز ىضػل  
 ،.... وعطائ  ونوال 

 ويف هذا اجملاؿ كاف  جاىآ ِعْلَيِة األصتاب!!
 !مج   من  تجاىآ يف ابِّ 
 !!ومج   من  تجاىآ يف ودِّه
 !ومج   من  نتبق يف زهده

 !تيارع يف ورع ومج   من  
 !!ومج   من   تدي د  يف انن  وكل  على مواله

 !!!! يف ثقت  اب -على قدره  -ومج   من كاف  تشب  د  
 !ومج   من كاف  مس د يف  كوف على هدأ مج  يف  او   األمور حلضمسة هللا،

 وكل   كما قاؿ اإلماـ البوصًني هنع هللا يضر: 
 ُٓ ٍِ هللاِ  ٍُااااٞ ْٖ َه اااا ِٓ  ْْ اااا ُٜ ًُُِّ َٝ ٌٌ ِٔ اااازَ ِْ 

 

 ِْ َ٣ ْٖ اُاّلِ ا ِٓ ْٝ َؿْوكابً  ْٖ اُج ْؾِو أَ ِٓ لًب  ّْ  َه

 !يف وجيب قلب  م  اضمسة ردِّ   -يكثمس من ذلي  -ومج   من كاف  تجاىآ  
 ! مج   من  دعوف هللا خوىاً وطمعاً 

 !ومج   من  دعوف هللا ع َّ وجلَّ  مس دوف وج  
 ل ي    ارة وال دي  عن ذكمس هللا ..!ومج   من ال  

 !ومج   من وقاوا على شاط ء األعمساؼ
 ف كبًل دنيماه ( كما عمسى   هللا ...) عمسىو 

...  كػػػػاف لػػػػ  احلػػػػظُّ األعلػػػػى  -وهػػػػذا سػػػػمسُّ ُابِّجػػػػا لػػػػ   -  واإلمػػػػاـ يدػػػػو العػػػػ ائ 
 ، ىقد كاف  جاجي  و قوؿ ل :والجييُب األوىمس، ِمْن ُابِّ ابيب هللا وميطااه 
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ااااا َٜ اااااجَبَػ َُ َٕ ْْ ٤ََُِْاااااٍخ ك٤ِاااااَي ٫  ااااا  بًَ

 

ًَجِاِل١ ب هَبِٖٗبً َػ٠َِ  َٜ  هَْل ثُِذ ك٤ِ

هَااالْ   َٝ ٞعِ  ُٓ ُٖ ثِبُاااّلِ اااْذ اُؼَااا٤ْ  ٖ  هَاااْل ُؿ

 

ِٕ ٣َاِل١ ١ َػ٠َِ ثََ٘اب ْؼُذ َفّلِ َٙ َٝ 

 ال   جأ مبقاـ، و قوؿ يف ذلي: ىكاف من شدة هيام  يف رسوؿ هللا  
اااااااِو٢ ْْ ٢ ثَْؼاااااااَل ِػ ِٓ ْٞ ٤ْاااااااَق َٗااااااا ًَ 

 

َٞ ا٩ِٓـَااااااااـبّ ُٛاااااااا اَُؾج٤ِااااااااُت  َٝ 

يف  كونػوا  -ومن  مس دوف يف  تمتعوا ابلجور الػذي هػو ىيػ   -يهل  وذو    و طالب 
ويخػػذ يصػػتاد ، وذهػػب لػػ ايرة البيػػت احلػػمساـ وكػػاف   علػػى هػػذا الػػج ج، ىقػػد كػػاف ػلَِػػجُّ 
 ويرضاه:  دع  يصتاد   تما ل ليجاـ، ىقاؿ

َااب ُّ ٝرَاال ِػ٢ ُؽج٘  ٢َ رََ٘ااب ٌِ َُّااْج ااَل اُ َٔ  أَْؽ

 

َِ اُوُااْوِة كِا اا ْٛ ُّ أَ ُّ َٗاٞ ُْلَاا٠ َؽااَوا  ٢ اُيُّ

 ؟كيف  جاموف يف مقاـ اإلزدالؼ والقمسب من ابيب هللا  
٤ََُِِِْاااا٠ ُْـااااـٌٞم  ْؼ َٓ  ُّ ٤ْااااَق ٣َ٘ااااـب ًَ َٝ 

 

 َّ اااُٚ اُِو٤اااب ْ٘ ِٓ  ٢ ِٜ ااازَ ْْ ٤ََُِْااا٠ رَ َٝ 

 طلبػػ  ليكشػػف لػػ  النػػتائمس، و جػػًن لػػ  البيػػائمس، و واج ػػ   كيػػف  جػػاـ واحلبيػػب  
ره دلعػْت علػى الوجػود لػُدؾَّ كمػا يخػرب الػمسبُّ ادلعبػود دجوره الباهمس، الذي لو ساطعة من ينوا

 ع َّ وجلَّ: 

﴿﴿                                                     
        ﴾﴾  ((2828)احلشر:)احلشر:  

لقلػوب خلشػ  ألنػوار واإلشارة ىي ا لو ن ؿ القػمس.ف احلقيقػ  علػى جبػل مػن جبػاؿ ا
  ﴿﴿الظػاهمسة يف احلبيػب ابػوب صػلوات ر  وسػبلم  عليػ :  عبلَـّ الغيػوب           

           ﴾﴾ وموالا اإلماـ يدو الع ائ .  :ًقاؿ لجا مجيعا 
 ْٕ َل َٜ ا ّْ وَاب٫ً ٝا َٓ  َْ َْ٘ي ٓض٬ً ثَ  َكْع َػ

 

اابػِ   ٙ َٞ ِٙ اُ اا٢ِّ ثُِ٘ااِٞه ِِ  ٍااو  اُؼَ

مثػػاؿ وعػػن ادلقػػاؿ، وادخػػل علػػى اضػػمسات اجلمػػاؿ والكمػػاؿ، يي: ىَاْعػػُل عػػن األ 
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 دبل مثاؿ، وال  بلؿ، وال زواؿ!!  تمت  أبنوار ادليطاى 
ىالجػػاس  عشػػق رسػػوؿ هللا دلػػا  نػػمعوف مػػن مجيػػل سػػًن  ، و تعطػػمس دػػ  يىػػاع   مػػن 

  قوؿ ل :   ياوال  وياواؿ يهل زلبت ، لكن اإلماـ ي  الع ائ 

لبً ٫   )) ْْ ًَ ْوزَُي  َْ لبً ٫ َػ ْْ ًَ ْوزَُي  َْ ا٣َخٍ َػ َٝ بَع ِه َٔ ا٣َخٍ ٍَ َٝ بَع ِه َٔ ٍَ  ))  

 يا عشقتي للكشف الذي ري ت .

ى٣بهح اُٖبُؾ٤ٖ ُوٝٙخ ى٣بهح اُٖبُؾ٤ٖ ُوٝٙخ 

  أُٖطل٠أُٖطل٠
وكمػػا نعلػػ  مجيعػػا  غلػػق احلػػمـس ادلػػد  دعػػد  -ينػػ  كػػاف يف َارَّتِػػ   ىقػػد ورد عجػػ  

مجػذ القػدـ، ألنػ   لػ  ُيِعػدَّ  وألممس  علم  هللا ع َّ وجلَّ مل  مسه اخلدـ، لَِجِيػيبٍ  -صبلة العشاء 
 من الياحلٌن منرد رسوؿ هللا إال إبذف!!ال  دخل ياد 

عجػػػدما َاػػػجَّ البيػػػت يمػػػمس دجيػػػب اخليػػػاـ خػػػارج   ىنػػػيدا يدػػػو احلنػػػن الشػػػاذِل
ادلد جة، ومك  ثبلثة يايـ، وكلَّما ه َّ يصتاد  ابلدخوؿ لل ايرة و عرلػوا،  قػوؿ: اػ  أييت 

  :﴿﴿  اإلذف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ هللا                                
وكػػػانوا  قػػػمسيوف هػػػذه اآل ػػػة علػػػى ابب  ،ىكػػػانوا  نػػػتأذنوف قبػػػل الػػػدخوؿ... ...   األاػػػ اب[األاػػػ اب[ٖٖ٘٘]]﴾﴾

، وال  ػػدخلوف إال إذا ىعػػوا: ادخػػل اي ىػػبلف!! يو  شػػموف رائتتػػ  العطػػمسة الػػق لػػيآ  احلػػمـس
ذه رائتة خاصة  علم ا ابُّػوف!! ال  شػموهنا هبػ ذلا مثيل يف األكواف!! ىإف لمسسوؿ هللا 

 األنوؼ الظاهمسة، وإظلا من ابب: 

﴿﴿                                [ ﴾[ ﴾3434]يوسف]يوسف  

ىيشػػموهنا مبشػػاـ القلػػوب كنػػيدا  عقػػوب، عجػػدما شػػ  رائتػػة سػػيدا  وسػػف مػػن 
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 ميمس وهو يف ديت ادلقدس!! 
  اخلاصػة الػػق  قػػوؿ ىي ػػا يصػػتاد  رضػػ وكػذلي العػػارىوف  شػػموف رائتػػة الجػػ  

إذا سػػلي طمس قػػاً نعػػمسؼ ينػػ  مشػػى يف هػػذا الطمس ػػق مػػن رائتتػػ  الػػق  هللا عػػج  : )كػػاف 
. اضػمس   ابلػدخوؿ ل اير ػ  مػن     ش  هذه المسائتػة ىتكػوف إذاً . ىبعض ٙٓٔم  هبا(نعلِّ 

، وإمػػػاـ ادلمسسػػػلٌن !! ىما ابلكػػػ  دنػػػيِّد األوليػػػاء: )ال  ُػػػ ار الػػػوِلُّ إال إبذنػػػ (،وإذا كجػػػا نقػػػوؿ
 ؟!! وقدوة الياحلٌن واألصاياء  ،!!واألنبياء

مػػ  ابيػػب هللا وميػػطااه يف ليلػػة   ىقاػػل اخلػػدـ احلػػمـس و مسكػػوا اإلمػػاـ ياب العػػ ائ 
 ليبلء، قاؿ ىي ا هنع هللا يضر:

ْلِه١ َٕ ََّوػ   َؽج٤ِج٢ِ هَْل 

 

ااااا٢ِ٘ ئَُِااااا٠ اُلَْغاااااوِ  ََ آَٗ َٝ 

َهه بٗاااااـ٢ ئَُِااااا٠ أَْػَِااااا٠  َٝ 

 

َ ااااا٤ْوِ  اُ َٝ ِّ اُوُاااااْوِة  وَاااااب َٓ 

َٗاااااب  ااااابّ ٤ٛ ااااابَٝ َٓ  َكا٢ِٗ ا٩ِ

 

اااااوِ  ْْ َُ ثِبُجِ اااا ْٕ َٞ  أَرَاااابَى اُ

ااا٢   ِٙ ب َٓ ِٖ ٣َاااب  ٣ ُِِاااّلِ  كَوُاااْ 

 

اااِو١ ْٓ اااَلْه أَ َٕ  كَاااِا٢ِّٗ هَاااْل 

ْل٢ِٗ   ِٛ ااااب َّ َٝ ِ اااا٢ ثِاااا٢  َٔ  رَ

 

ْٖ اُـ٤َْااوِ  ْ٘ااِل١ َػاا َْ ِػ اا ِٓ َٝ 

ْٖ ٣ُاااِوْك هُْوثِااا٢  ااا َٓ ْٗجِاااأ  أَ َٝ 

 

ااا٠ِ٘ َؽ٤ْاااُش ٫ ٣َاااْلِه١ َْ  ثُِؾ

 !من ينوار ابيب هللا وميطااه ىتمت  مبا كاشا  هللا د  
وقػمسَّب لجػا احلقػائق، وصػػاغ لجػا يف عبػارات قمس بػة هػػذه المسقػائق، الػق ال  نػػتطي  يف 

ولكػػن  قمسيهػػا القلػػوب دعػػد  جػػاوؿ ط ػػور ادلشػػمسوب، واخلػػبلص مػػن  ....   جطق ػػا األلنػػن
 .. األداس والتط ًن من العيوب

ـٌ عظػػيٌ  ادخػػمس  هبيكلػػ  الشػػمس ف يف    دلَػػْن مَلْ ػلػػظَ ه الجػػ ُّ الكػػمس وعمسَّىجػػا يف هجػػاؾ مقػػا
ضلػػن ومػػن قبلجػػا كجػا يف هػػ ٍّ ُمػػبلـز ألنجػػا مل نَػػػمَس رسػػوؿ هللا، ومل نتمتػػ   -زمانػ  وعيػػمسه ويوانػػ  

                                      

ُْ ٣َِي ٛو٣وبً، أٝ ٫ ٣َِي ٛو٣وابً، ك٤زجؼاٚ أؽاٌل ئ٫  ػاوف  ٍٖ٘ اُلاه٢ٓ ػٖ عبثو ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ   )"إٔ اُ٘ج٢  ٙٓٔ

 أٗٚ هل ٌٍِٚ ٖٓ ٤ٛت ػوهٚ، أٝ هبٍ  ٖٓ ه٣ؼ ػوهٚ(
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سمال  وهباه، ونتل ف على ة من نوره، ألف ة واادة من نػور رسػوؿ هللا ىي ػا كػل خػًن 
 ودمسكة وعطاء:

ِّ كَوَْل   }} َ٘ب َٔ ْٖ َهآ٢ِٗ ك٢ِ اُ ِّ كَوَْل َٓ َ٘ب َٔ ْٖ َهآ٢ِٗ ك٢ِ اُ َٓ َٕ ْ ٤َْطب ٕ  اُ َٕ َهآ٢ِٗ َؽوّبً كَا ْ ٤َْطب ٕ  اُ   َهآ٢ِٗ َؽوّبً كَا

َُ ثِـ٢   ض  َٔ َ َُ ثِـ٫٢ ٣َز ض  َٔ َ {{  ٫ ٣َز
ٔٓ2ٔٓ2
..  

 هذا  قمس مس، والتبشًن:

٤َُْوََظخِ   }} ٤ََوا٢ِٗ ك٢ِ ا ََ ِّ كَ َ٘ب َٔ ُْ ْٖ َهآ٢ِٗ ك٢ِ ا ٤َُْوََظخِ َٓ ٤ََوا٢ِٗ ك٢ِ ا ََ ِّ كَ َ٘ب َٔ ُْ ْٖ َهآ٢ِٗ ك٢ِ ا َٓ  }}
ٔٓ0ٔٓ0
..  

مػػ ؟ عجػػد خػػمسوج الػػمسُّوح و ػػـو ال اػػاـ، أييت سػػاعة ادلػػوت،  نػػتقبل  و  جػػأه دنػػبلمة 
، و   ػد لػى اػبِّ هللا واػبِّ رسػوؿ هللا الوصوؿ، و قوؿ ل : ينت هجا معجا ألني مػت ع

 يف البشمسأ ىيقوؿ لجا:

{{  ٣ؾْو أُوخ ٓغ ٖٓ أؽت ٣ّٞ اُو٤بٓخ٣ؾْو أُوخ ٓغ ٖٓ أؽت ٣ّٞ اُو٤بٓخ  }}
ٔٓ1ٔٓ1
  

  ثْبئو هعبٍ اُقزبّثْبئو هعبٍ اُقزبّ
ينانػػ   هجَّػػوا هػػذا ادلقػػاـ، وكػػاف دػػودِّه  يف  نػػمعوا  يصػػتاد   -و عطيجػػا مقامػػاً 

دلػػا ذهػػب  عبػػارات الشػػوؽ مػػن ادليػػطاى عليػػ  يىضػػل اليػػبلة ويمت النػػبلـ، ىنػػيدا دػػبلؿ
 إىل الشاـ دعد انتقاؿ رسوؿ هللا إىل المسىيق األعلى، جاء إلي  الج ُّ يف ادلجاـ وقاؿ ل :

  {{  ٣ب ث٬ٍ، ٓب ٛنا اُغلبخ؟ أٓب إٓ ُي إٔ ريٝهٗب؟!!٣ب ث٬ٍ، ٓب ٛنا اُغلبخ؟ أٓب إٓ ُي إٔ ريٝهٗب؟!!  }}

ليعمسىػوا  -لكػن ضلػن قػاؿ ألصػتاد  دشػأنجا  -وشًنه كذلي كاف على هذه الكياية 
                                      

 هٝاٙ اُجقبه١ َِْٝٓ ك٢ ٕؾ٤ؾ٤ٜٔب ٝا٩ٓبّ أؽٔل ػٖ أث٢ ٛو٣وح ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ 2ٓٔ

 ٛو٣وح ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ ػٖ أث٢صتيو منل   0ٓٔ

 )ٓزلن ػ٤ِٚ(، اُجقبه١ َِْٝٓ ك٢ ٕؾ٤ؾ٤ٜٔب ٝاُزوٓن١ ٝأؽٔل ػٖ أٌٗ ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ 1ٓٔ
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 مكانتجا ومج لتجا:
ِكْكَٗب أَٗ اب هَا } َٞ اََٗ٘ابَُ َٞ اَٗاَي؟  !ْل َهأ٣ََْ٘اب ئِْف َٞ اَ٘ب ئِْف َْ َُ َٝ ِ أَ ٍَ َّللا  ٍُاٞ هَابُُٞا  ٣َاب َه

ا٢ِٗ  َٞ ئِْفاا َٝ ااَؾبث٢ِ.  ْٕ ْْ أَ اازُ ْٗ ٍَ  أَ ْٖ ثَْؼااِل١.{، اُاان٣ٖهَااب اا ِٓ  َٕ  : : قػػاؿ قػػاؿ يخػػمس يخػػمس وىف وىف  ٣َااأْرُٞ
{  ً بٗاب َٔ ِٕ ئ٣ِْ اب َٔ َِ ئ٣ْ٫ ا ْٛ َِ أَ ا َٚ ْٗجُِإ٢ِٗٝ اْك ٌّ  --مػن هػ ؟مػن هػ ؟    اػ  يخػربه اػ  يخػربه   --..؟؟أَ ا َٞ كا٢  أَْها

 ْْ َُا َٝ اِلّه٢ُِٗٞ  َٖ ِٗا٢، ٣ُٝ ْٝ ْْ ٣ََو َٕ ث٢ِ، َُٝا ُٞ٘ ِٓ ْٖ ثَْؼِل١ ٣ُْإ ِٓ  َٕ ٍِ ٣ برُٞ َعب ٬َِة اُِوّ ْٕ أَ

 َِ اا ْٛ َُ أَ اا َٚ ااُإ٫ِخ أَْك َٜ ، كَ ِٚ ااب ك٤ِاا َٔ َٕ ثِ ُِااٞ َٔ ؼَِ ااَن، ك٤ََْؼ ُٔ َهَم اُ َٞ َٕ اُاا ِٗاا٢ ، ٣َِغااُلٝ ْٝ ٣ََو

 ً بٗب َٔ ِٕ ئ٣ْ ب َٔ ْْ } : : روأروأو و   {، ئ٣٫ ٌُا َهائِ َٝ  ْٖ ا ِٓ   ٕ ٍ٘ ئِ ًَوَاْج   ٖ ِٜ اْجُو كِا٤ْ  ٖ اْجِو، اُ  ٖ ُّ اُ أ٣َ اب

 َٖ اا٤ْ َِ ْٔ ااب أَْعااُو َف َٜ َِ ك٤ِْ اا ِٓ ِْؼَب ُِ ااِو  ْٔ هاابُٞا  ٣ااب هٍااٍٞ هللا أعااو فَٔاا٤ٖ ، َػِاا٠ اَُغ

 ْْ ٌُ ْ٘ اا ِٓ  َٖ اا٤ْ َِ ْٔ   :وروأوروأ  ،،وروأىف النػػائل عمػػمسوروأىف النػػائل عمػػمس ،{ ٓااْٜ٘ أٝ فَٔاا٤ٖ ٓ٘ااب؟ هاابٍ  َف
َُْق٤ْوِ } َٕ َػ٠َِ ا ْْ رَِغُلٝ ٌُ  َٗ٧ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  َْ اًٗبأَ  ثَ َٞ اًٗب ْػ َٞ ِٚ أَْػ َٕ َػ٤َِْ ْْ ٫ ٣َِغُلٝ ُٛ َٝ }ٔٔٓٔٔٓ 

يف .خػػمس ال مػػاف؟ ومػػ  .خػػمس ال مػػاف؟ البشػػمسأ فققَّػػْت لجػػا علػػى لنػػاف  الَّػػذ نَمػػْن 
 وقاؿ لجا:  اإلماـ ي  الع ائ 

 ٖٓ ٓضٌِْ ٝاُْاٞم إٔٝاٌِْ ئُا٠

 

 ٍاااو ا٧فاااٞح ٓطِااات ا٧ٕاااؾبة

 وقاؿ ي ًضا: 
 ئفٞاٗااااااٚ ٝاُ٘بٕااااااوٕٝ ُل٣٘ااااااٚ

 

 لٕٝ ثؾٚاااااوح اُلزااااابػٝأُوّااااا

ضلػػن ادلقيػػودوف هبػػذا الكػػبلـ. وكيػػف نتػػيقن مػػن هػػذا الكػػبلـ؟ نتػػيقن مػػن مجامػػات  
 : الياحلٌن الق قاؿ ىي ا ادليطاى 

َٛب  }} َُِؾخُ ٣ََوا ب  ٖ ْؤ٣َب اُ جََْواِد ئ٫ِ  اُوُّ ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ ْْ ٣َْجَن ثَْؼِل١  َٛبَُ َُِؾخُ ٣ََوا ب  ٖ ْؤ٣َب اُ جََْواِد ئ٫ِ  اُوُّ ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ ْْ ٣َْجَن ثَْؼِل١  َُ  

   َُُٚ ٰٟ ْٝ رَُو َُ أَ ُع ٰٟ َُُٚ اُو  ْٝ رَُو َُ أَ ُع {{  اُو 
ٔٔٔٔٔٔ
    

 - !يػػػاا مػػػن إخوانجػػػا يهػػػل البدا ػػػة لئلمػػػاـ ي  العػػػ ائ وقػػػد انتنػػػب دعػػػ  يهػػػل ال
 - كػاف كبلمػاً شػًن عػادي-وكانوا  مس دوف يف  طمقن قلوهب  ألف الكبلـ الذي كػاف  قولػ  

                                      

ػٖ ػٔو ثٖ اُقطابة، ٝاُضبُاش ٓغٔاغ اُيٝائال ػاٖ هٝاٙ أثٞ ٣ؼ٠ِ. ػٖ أث٠ ٛو٣وح، اُضب٠ٗ   ٍٖ٘ اثٖ ٓبعٚا٧ٍٝ   ٓٔٔ

 وكٞػبػجلهللا ثٖ َٓؼٞك، ٝاُواثغ أؽبّ اُووإٓ ٝٗلؼ اُط٤ت ػٖ صؼِجخ ٓ

 ػٖ ػبئْخ ه٠ٙ هللا ػٜ٘بعبٓغ أَُب٤ٗل ٝأُوا٤ٍَ ٔٔٔ
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قاعػػداً علػػى كمسسػػ  ويمامػػ  سػػتارة، ويمػػاـ النػػتارة غللػػآ   ىجػػاـ ياػػده  وريأ رسػػوؿ هللا
دكلمػػػة، كمسَّرهػػػا اإلمػػػاـ يدػػػو  اإلمػػػاـ يدػػػو العػػػ ائ  علػػػى كمسسػػػ ، وكلمػػػا نطػػػق رسػػػوؿ هللا 

يعادهػػا اإلمػػاـ يدػػو العػػ ائ  دػػدوف زايدة يو نقػػ . ىقػػاـ مػػن نومػػ  مجلػػة العػػ ائ ، ىػػإذا نطػػق 
وقػػد زاد وراب اإلؽلػػاف يف قلبػػ ، وجػػاء منػػمسوراً إىل اإلمػػاـ يف ديتػػ  وسػػمساايه يف شػػارع رللػػآ 

 ويرضاه  قوؿ:  األمة، وجلآ يف اجمللآ، وإذا د 
َُااااااااا َٝ  ٫ ْٞ َُااااااااا َٝ  ٫ ْٞ ٫َُااااااااا ْٞ  ـ

 

اااااااا٠َُٞ َٔ ُِ ص٤ِااااااااٌن  َٝ ااااااااٌل  ْٜ  َػ

اااااازَبِه١  ٍِ ااااااْلُذ َػِّ٘اااااا٢  َْ ٌَ َُ 

 

ثُْؾاااااااُذ ثِبَُااااااا َٝ ِّ ٫ـ ْٞ  ّوِ هَااااااا

ااااااااا٬٤ً   ِٔ ْعٜااااااااابً َع َٝ   ٖ ااااااااا ٌِ َُ 

 

ِْجـااااااااـ٢ِ رََغِ ااااااااـ٠ ِٖ هَ  ُِؼَاااااااا٤ْ

اااااااـ٢  ِِ ْٓ ُ أ َٝ  أَِؿ٤اااااااُت َػِّ٘ااااااا٢ 

 

١ رََؾِ اااااااـ٠ ـاااااااـّوِ َِ ْٖ ثِ ااااااا َٔ ُِ 

اااااُذ ُٗاااااٞهاً   ِْ اااااب هُ َٓ  َٕ اااااب ًَ  ْٕ  ئِ

 

 َٝ اااااااوُّ أَْػَِااااااا٠  َِّ  أَْؿَِااااااا٠كَبُ

ااااااااـَواكٍ   ُٓ ُِلَااااااااْوٍك   ٣ُْؼَطاااااااا٠ 

 

ااااااِ ٠ ََ َِّ َؿ٤ْااااااٍو رَ ًُاااااا  ْٖ  َػاااااا

اااااااب٫ً   َٓ َٝ  ًَ  ثَااااااابَع اُُّ٘لُاااااااٞ

 

ُاااااا٠ ْٝ ااااااُذ أَ ْ٘ ًُ  ِٚ  ؽز اااااا٠ ثِاااااا

ىاحلمػػػد  الػػػذي عمسىجػػػا ويكػػػد لجػػػا ينجػػػا لنػػػجا زلبِّػػػٌن ولكػػػن زلبػػػودٌن لنػػػيد األولػػػٌن  
لػب وادلطلػوب، ودػٌن ادلمس ػد واآلخمس ن، وهجاؾ ىمسؽ كبًن دٌن ادلُِتػبِّ وادلَْتبُػوب، ودػٌن الطا

 وادلمساد. 
ػ جػوه و تغاضػوف عػن عيودػ  ألهنػ  لػوه و   ِّ ل نانػ  لػقبل  ػمسدوه، وادلػمساد غلمِّ ادلمس د غلمِّ

وه. وضلػػػن يف يمثالجػػػا العاد ػػػة نقػػػوؿ: )عػػػدوؾ  تمػػػىن لػػػي الغلػػػ ، وابيبػػػي  بلػػػ  لػػػي ػلبُّػػػ
 . ىجتن زلبودوف لمسسوؿ هللا ، ال ل (

، و  هػػذا الكجػػ  الػػذي كشػػا  لجػػا والػػذي عمسىػػ  لجػػا ىتتػػ  هػػذه احلقيقػػة، وهػػذا النػػمسُّ
ىعمسىجػػا أبف لجػػا مكانػػة عجػػد رسػػوؿ هللا، ويف لجػػا مج لػػة عجػػد  ،ويرضػػاه  اإلمػػاـ يدػػو العػػ ائ 

وااػػد مجػػا لػػ  يف ابطجػػ  كجػػ  ىيػػ  نُػػور الجُّػػور، ورمػػ  النػػمسور،  ابيػػب هللا وميػػطااه، ويف كػػلَّ 
  ودربكػة هػػذا الجػور الح ىبلاجػػا، وزاد ىيػ  نػور مػػن ابيػب هللا وميػػطااه، ودنػمسِّ هػذا الكجػػ

 نورا، وكاف هجاؤا يف الدنيا و ـو لقاء ردجا ع َّ وجلَّ. 
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هػػػذا الجػػػور وارد يف احلػػػد   اليػػػتيو الػػػذي  مسو ػػػ  اإلمػػػاـ الب ػػػاري هنع هللا يضر، والػػػذي 
 : قوؿ ىي  

   { { َٔ ٍٙ، كَ ٍخ صْ أُو٠ ػ٤ِْٜ ٖٓ ٗٞه َٔ ِْ َِْن ك٠ِ ُي َق ُْ ٕ  هللاَ َفََِن ا َٔ ئِ ، كَ ٍٙ ٍخ صْ أُو٠ ػ٤ِْٜ ٖٓ ٗٞه َٔ ِْ َِْن ك٠ِ ُي َق ُْ ٕ  هللاَ َفََِن ا ْٖ ْٖ ئِ

  َ َٙ ْٖ أَْفَطأَُٙ  َٓ زََلٟ، ٝ ْٛ ُه ا بثَُٚ اُُّ٘ٞ َٕ َ  أَ َٙ ْٖ أَْفَطأَُٙ  َٓ زََلٟ، ٝ ْٛ ُه ا بثَُٚ اُُّ٘ٞ َٕ {{  أَ
ٕٕٔٔٔٔ
 . .  

 :ىيما جاء من األثمس هذا الجور اي إخوا   قوؿ ىي  

  {{  أٗب ٖٓ هللا ٝأُإٕٓ٘ٞ ٖٓ ٗٞه١أٗب ٖٓ هللا ٝأُإٕٓ٘ٞ ٖٓ ٗٞه١  }}  

{{  ٝأُإٕٓ٘ٞ ٢٘ٓٝأُإٕٓ٘ٞ ٢٘ٓػي ٝعَ ػي ٝعَ أٗب ٖٓ هللا أٗب ٖٓ هللا   }}: ويف روا ة
ٖٖٔٔٔٔ
..  

  األثمس اآلخمس:و قوؿ يف 

ُ٘ٞه، ٝئٕ ُ٘ٞه، ٝئٕ   ٝئٕ ك٢ اَُوِّ ٝئٕ ك٢ اَُوِّ }ئٕ ك٢ اُوِت ُـ٤ت، ٝئٕ ك٢ اُـ٤ت َُّو، }ئٕ ك٢ اُوِت ُـ٤ت، ٝئٕ ك٢ اُـ٤ت َُّو، 

  {. {.   ك٢ اُ٘ٞه ٧ٗبك٢ اُ٘ٞه ٧ٗب

 ولذلي قاؿ إمامجا يدو الع ائ  هنع هللا يضر:

  ((ٓب ك٤ي ٓ٘ٚ، ٧ٗٚ ٛٞ أُؾجٞة ُٚ ٫ أٗذ(ٓب ك٤ي ٓ٘ٚ، ٧ٗٚ ٛٞ أُؾجٞة ُٚ ٫ أٗذ(  )أؽت  )أؽت  ))  

   يي ياب ما ىيي من نور ابيب هللا وميطااه
 ..! ى و النمسُّ وهو ادلغجاطيآ الذي  شد القلوب إىل هللا

 !!.. و شدُّ الجاوس إىل كتاب هللا

                                      

 .َٓ٘ل ا٩ٓبّ أؽٔل ٝاُزوٓن١ ػٖ ػجل هللا ثٖ ػٔوٝ ه٢ٙ هللا ػٜ٘ٔب ٕٔٔ

أفوعٚ اُل٢ِٔ٣ ث٬ ٍ٘ل ػاٖ ػجال هللا ثاٖ عاواك ٝرٔبٓاٚ } كٔاٖ آمٟ ٓإٓ٘اب كوال آماٗا٠{، ٝكا٠ ا٦ُُا٢ أُ٘ضاٞهح كا٢  ٖٔٔ

ا اُِل  ٫ ٣ؼوف ػٖ اُ٘ج٢ ٌُاٖ صجاذ كا٢ اٌُزابة ٝاَُا٘خ إ أُاإ٤ٖ٘ٓ ثؼٚاْٜ ا٧ؽبك٣ش أُْٜٞهح  هبٍ ثؼ٘ اُؾلبي ٛن

اٗاذ ٓ٘ا٢ ٝأٗاب  ٖٓ ثؼ٘ ًٔب هبٍ رؼب٠ُ ثؼٌْٚ ٖٓ ثؼ٘، ٝهبٍ هٍٍٞ هللا ا٫ّؼو٤٣ٖ ْٛ ٢٘ٓ ٝاٗب ْٜٓ٘، ٝهبٍ ُؼِا٢ 

 ٓ٘ي، ٝهبٍ ُِؾَٖ ٛنا ٢٘ٓ ٝاٗب ٓ٘ٚ ًِٜٝب ٕؾ٤ؾخ.
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 !  و شد اليدور إىل العل  اب
 ... و شد األجناد إىل زايرة امـس هللا وديت هللا

 ... كل هذا من ي ن اي إخوا ؟.من مغجاطيآ ابة
 الذي هو من نور ابيب هللا ميطااه صلوات هللا وسبلم  علي .

 . واحلمد  اي إخوا  يف هللا يكمسمجا وجعلجا زلبودٌن لنيد األولٌن واآلخمس ن
 تضػػػو يف كثػػػًن شلػػػا ورد يف كتػػػب  ... ومقػػػاـ ابػػػة هػػػذا مقػػػاـ عظػػػي  دشػػػمساه وهجػػػاه

 :يف  وراة سيدا موسى علي  النبلـ األثمس ىقد ورد  .األولٌن ويف سًن الياحلٌن

ّٕ هع٬ً ًبٕ ٖٓ ث٢٘ ئٍوائ٤َ ك٢ ىٖٓ ٠ٍٞٓ } }  ّٕ هع٬ً ًبٕ ٖٓ ث٢٘ ئٍوائ٤َ ك٢ ىٖٓ ٠ٍٞٓ ٣ُؾ٠ٌ أ ، ،   ٣ُؾ٠ٌ أ

َْ َف٤ْواً ه ، ُْ ٣ؼٔ ِٚ َِ ِوكبً ػ٠ِ َْٗل َْ ُٓ  َُ َْ َف٤ْواً هًٝبٕ اُوع ، ُْ ٣ؼٔ ِٚ َِ ِوكبً ػ٠ِ َْٗل َْ ُٓ  َُ ُّٜ، ْٓاٜٞهاً ث٤اْٜ٘ ُّٜ، ْٓاٜٞهاً ث٤اْٜ٘ ًٝبٕ اُوع

َّاا٤ئبد، كَااو ٍِ ٝاُ َّاا٤ئبد، كَااوثبُٔقبُلاابد َٓزْاا٤٘بً ثوجاا٤ؼ اُِلؼَااب ٍِ ٝاُ ِّ ؤؤثبُٔقبُلاابد َٓزْاا٤٘بً ثوجاا٤ؼ اُِلؼَااب ِّ ١ كاا٢ أُ٘ااب   ١ كاا٢ أُ٘ااب

ِٚ ػ٠ِ أؽَــثث ٞر َٓ ِٚ ػ٠ِ أؽَؼل  ٞر َٓ ِٖ ٕٞهٍح كا٢ ؼل  ٍٍ ٝأًِٔٚ، ٝأؽَ ِٖ ٕٞهٍح كا٢ ِٖ ؽب ٍٍ ٝأًِٔٚ، ٝأؽَ َِ ٗظاو َِ ٗظاو ٔأاًًأأِٖ ؽب

٣ْٖ، ٝٛاانا اُُؾَاا؛ ؛ ٝٓ٘ظااو ٝأَعِٔااٚٝٓ٘ظااو ٝأَعِٔااٚ َٖ ُااَي ٛاانا اُااي  ٣ْٖ، ٝٛاانا اُُؾَااكو٤ااَ ُااٚ  ٓااٖ أ٣اا َٖ ُااَي ٛاانا اُااي  ٖ ٖ كو٤ااَ ُااٚ  ٓااٖ أ٣اا

ااا٤ْئبً ثقجبئااا  ؟؟ٝاُغٔااابٍٝاُغٔااابٍ َّ ااا٤ْئبً ثقجبئاااٝهااال ً٘اااذ  َّ ااابُؼ   ، كو٤اااواً ، كو٤اااواً !!ِش ا٧َكؼااابٍِش ا٧َكؼااابٍٝهااال ً٘اااذ  َٕ ااابُؼ ٓاااٖ  َٕ ٓاااٖ 

هاحَ ماَد ٣ّٞ كٞعالُد ك٤ٜاب ٕالخ .. ..   ا٧ػٔبٍ؟ا٧ػٔبٍ؟ هاحَ ماَد ٣ّٞ كٞعالُد ك٤ٜاب ٕالخ كوبٍ، ٢َّٗ٧ كزؾُذ اُزٞ  كوبٍ، ٢َّٗ٧ كزؾُذ اُزٞ 

ُٚ، ْٝٝٙؼزُٚ ػ٠ِ هأٍا٢،  َٔ ٍْ ُِْذ ا ل ثٖ ػجل هللا؛ كَوجّ ّٔ ُٚ، ْٝٝٙؼزُٚ ػ٠ِ هأٍا٢، ؽج٤ت َّللّا  ٓؾ َٔ ٍْ ُِْذ ا ل ثٖ ػجل هللا؛ كَوجّ ّٔ ؽج٤ت َّللّا  ٓؾ

ِِٚ، ٝؿلاَو ُا٢، َٝهؽٔ٘ا٢ ُٔؾْجزا٢،  َّ ع٬ُُٚ ثلٚا ِِٚ، ٝؿلاَو ُا٢، َٝهؽٔ٘ا٢ ُٔؾْجزا٢، كؼب٢ِ٘ٓ ا٠ُُٞٔ ع َّ ع٬ُُٚ ثلٚا كؼب٢ِ٘ٓ ا٠ُُٞٔ ع

{{  ئًوآبً ٝئع٫٬ً ُ٘ج٤ّٚ، ٝؽج٤جٚ، ٝػجلٙئًوآبً ٝئع٫٬ً ُ٘ج٤ّٚ، ٝؽج٤جٚ، ٝػجلٙ
ٔٔٗٔٔٗ
  

                                      

 رنًوح أُؾج٤ٖ ك٢ أٍٔبخ ٤ٍل أُو٤ٍِٖ ٗٔٔ
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 ف الذي عظَّ  رسوؿ هللا ممسًة ل  هذا اجل اء!!ىإذا كا
اً عػػن رؤاي  -  كمػػا  قػػوؿ احلػػاىظ دػػن اصػػمس الدمشػػق   -ىكيػػف مبػػن كػػاف  معػػربَّ

 قاؿ المساوأ: يف يخي  ي  ذلب، عجدما ر.ه يف ادلجاـ  العباس

ُٔب ٓبد أثٞ ُـٜت هأ٣زٚ ك٢ ٓ٘ب٢ٓ ثؼل ؽاٍٞ كا٢ ّاو ؽابٍ، ُٔب ٓبد أثٞ ُـٜت هأ٣زٚ ك٢ ٓ٘ب٢ٓ ثؼل ؽاٍٞ كا٢ ّاو ؽابٍ، } } 

اُؼناة ٣قلق ػ٢٘ ًَ ٣ّٞ اص٤ٖ٘ اُؼناة ٣قلق ػ٢٘ ًَ ٣ّٞ اص٤ٖ٘   كوبٍ  ٓب ُو٤ذ ثؼلًْ هاؽخ ئ٫  إٔكوبٍ  ٓب ُو٤ذ ثؼلًْ هاؽخ ئ٫  إٔ

ُٝل ٣ّٞ ا٫ص٤ٖ٘ ًٝبٗاذ ص٣ٞجاخ ثْاود أثاب ُٝل ٣ّٞ ا٫ص٤ٖ٘ ًٝبٗاذ ص٣ٞجاخ ثْاود أثاب   . هبٍ  ٝمُي إٔ اُ٘ج٢ . هبٍ  ٝمُي إٔ اُ٘ج٢ 

{{  ُـٜت ثُٔٞلٙ كأػزوٜبُـٜت ثُٔٞلٙ كأػزوٜب
ٔٔ٘ٔٔ٘
  

 ىقاؿ احلاىظ دن اصمس الدمشق  معربًا عن ذلي:
اااااُٚ  ُّٓ ااااابكٌو َعااااابَخ مَ ًَ ااااانَا  َٛ  َٕ ااااب ًَ  ئِمَا 

 

َقِ اااالا ُٓ  ِْ رَج اااْذ ٣َااااَلاُٙ كِااا٢ اَُغِؾاااا٤ َٝ 

ً أَرَااا٠ أَٗ اااُٚ كِااا  ِٖ َكائِٔاااب  ٢ ٤ََُِْاااِخ ا٩صَْ٘ااا٤ْ

 

ااااالَ  َٔ اااااُوِٝه ثِأَْؽ َِّ ِ ُِ اااااُٚ  ْ٘  ٣َُقل اااااُق َػ

اَوٌٙ   ُٔ َُ ُػ ُّٖ ثِبُؼَْجِل اُِن١ َػب ب اُظ  َٔ  كَ

 

اااالا ّؽِ َٞ ُٓ اااابَد  َٓ َٝ ااااُوٝهاً  َْ َٓ ااااَل  َٔ  ثِأَْؽ

ىمػػا هػػو نيػػيب هػػذا اي إخػػوا  إف شػػاء هللا؟ ىػػجتن واحلمػػد  لجػػا دشػػمسأ عظيمػػة  
 ، و كايجا  ِي اً وى مساً ين  هىنَّ يف  مساا!!! وقاؿ:ٌن لمسسوؿ هللا عجد هللا، ألنجا زلبود

{{  ٤ُذ هللا ػي ٝعَ هل عٔغ ث٢٘٤ ٝث٤ُْٜ٘٤ذ هللا ػي ٝعَ هل عٔغ ث٢٘٤ ٝث٤ْٜ٘} } 
ٔٔٙٔٔٙ
  

                                      

 ا٢ِ٤َُٜ ٙػٔلح اُوبه١ ٝمًو ٘ٔٔ

  ٣اب أثاب هابٍ هٍاٍٞ هللا  ٝاُؾال٣ش ثزٔبٓاٚ ُٔ٘بٍاجزٚ ُِٔٞٙاٞع   }ً٘اي اُؼٔابٍ  ػاٖ أثا٠ ٛو٣اوح هٙا٠ هللا ػ٘اٚ  ٙٔٔ

ٛو٣وح ػ٤ِي ثطو٣ن هلّ ئما كيع اُ٘بً ُْ ٣ليػٞا، ٝئما ِٛت اُ٘ابً ا٧ٓابٕ ُاْ ٣قابكٞا، هاّٞ ٓاٖ أٓزا٢ كا٢ آفاو اُيٓابٕ 

ا٧ٗج٤بخ ئما ٗظو اُ٘بً ئ٤ُْٜ ي٘ٞا أٜٗاْ أٗج٤ابخ ثٔاب ٣اوٕٝ ٓاٖ ؽابُْٜ كاأػوكْٜ كاأهٍٞ أٓزا٢ ٣ؾْوٕٝ ٣ّٞ اُو٤بٓخ ٓؾْو 

ك٤وٍٞ اُق٬ئن  ئْٜٗ ٤َُٞا ثأٗج٤بخ؛ ك٤ٔوٕٝ ٓضَ اُجوم ٝاُو٣ؼ، رـ٠ْ ٖٓ ٗٞهْٛ أثٖبه أٛاَ اُغٔاغ، كوِاذ  ٣اب هٍاٍٞ 

ٕؼت أُلهعخ، ٓلهعخ ا٧ٗج٤بخ، ِٛجٞا اُغاٞع  هللا كٔو٢ٗ ثٔضَ ػِْٜٔ، ُؼ٢ِ أُؾن ثْٜ، كوبٍ  ٣ب أثب ٛو٣وح هًجٞا ٛو٣وب

ثؼل إٔ أّجؼْٜ هللا رؼب٠ُ، ِٝٛجٞا اُؼوٟ ثؼل إٔ ًَبْٛ هللا رؼب٠ُ، ِٝٛجٞا اُؼطِ ثؼل إٔ أهٝاٛاْ هللا رؼاب٠ُ، روًاٞا مُاي 

ُاوثْٜ،  هعبخ ٓب ػ٘ل هللا، روًٞا اُؾ٬ٍ ٓقبكخ ؽَبثٚ، ٕٝبؽجٞا اُل٤ٗب كِْ رْـَ هِٞثْٜ، رؼغت ا٬ُٔئٌخ ٓاٖ ٛاٞاػ٤زْٜ

 ٛٞث٠ ُْٜ، ٤ُذ هللا ػي ٝعَ هل عٔغ ث٤٘ا٢ ٝث٤اْٜ٘، صاْ ثٌا٠ هٍاٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ّاٞهب ئُا٤ْٜ، كوابٍ  ٣اب أثاب ٛو٣اوح ئما أهاك هللا

ثأَٛ ا٧هٗ ػناثب ك٘ظاو ئُا٠ ٓاب ثٜاْ ٓاٖ اُغاٞع ٝاُؼطاِ ًاق مُاي اُؼاناة ػاْٜ٘، كؼ٤ِاي ٣اب أثاب ٛو٣اوح ثطاو٣وْٜ، ٓاٖ 
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 ..!!! وإف شاء هللا سيرم  هللا ديججا وديج  الشي يف ذلي
 ألنجا واحلمد  زلاو ٌن دذلي:

ٍَ َؽج٤ِجِاا٢ ااب َٔ َُّ ُهٝػٍ رَااَوٟ َع  ًُاا

 

ااـغِ ٫ ثُِوؤ ْٙ َٞ ِّ ٤ََُِْااخَ اُ َ٘ااب َٔ  ٣َااب اُ

 .. ى ذا الذي ابَّبجا يف موالا اإلماـ ي  الع ائ  هنع هللا يضر 
وينجػػا ادلبشػػمسوف أبنجػػا  ... ألنػػ  دػػٌنَّ لجػػا ينجػػا ادلَْعِجيُّػػوف وادلقيػػودوف مبتبَّػػة رسػػوؿ هللا

 وسجدخل مجيًعا يف قوؿ هللا:  ... سجكوف  ـو القيامة مع  عجد هللا

﴿﴿                                                            

                             ﴾ ﴾[[6363]النساء]النساء  

 اآل ة إىل  ـو الد ن ... وىتو هللا ع َّ وجلَّ 
ن صػايف كاسػات ويف  نػقيجا مػ يف ؽلػؤل قلودجػا ِبػال  ابِّػ  ... ننأؿ هللا ع َّ وجػلَّ 

اػ   قػ  العػٌن ....  ويف  كشف عجا كلَّ رَْ ٍن وشػٌن، وكػلَّ شطػاء ودػٌن  ... وصال  وشمسد 
ونكػوف معػ  يف ..  وا  نمسأ ينػوار احلبيػب ادليػطاى دػبل ر ػن وال شػٌن...  مجا على العٌن

 الدنيا و ـو الد ن.
 وصلى هللا على سيدا و وعلى .ل  وصتب  وسل 

======================================== 
 إنتهى حبمد اهلل تعاىل وبركة حبيبه ومصطفاه

 

                                                                                               

ح اُؾَبة، هابٍ ٌٓؾاٍٞ  كوال هأ٣اذ أثاب ٛو٣اوح ٝئٗاٚ ٤ُزِاٟٞ ٓاٖ اُغاٞع ٝاُؼطاِ، كوِاذ ُاٚ  فبُق ٛو٣وْٜ ثو٢ ك٢ ّل

هؽٔي هللا أهكن ث٘لَي، كول ًجود ٍ٘ي، كوبٍ  ٣ب ث٘ا٢ ئٕ هٍاٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مًاو هٞٓاب ٝأٓوٗا٢ ثطاو٣وْٜ، كأفابف إٔ ٣وطاغ 

 اُوّٞ ٛو٣وْٜ، ٣ٝجو٠ أثٞ ٛو٣وح ك٢ ّلح اُؾَبة. 



 

 

 

 

 اُقبرٔخ

  ٗجنح ػٖ أُإُقٗجنح ػٖ أُإُق

  صجذ ٓإُلبد ا٤ُْـصجذ ٓإُلبد ا٤ُْـ

  أ٣ٖ رجبع ًزت ا٤ُْـأ٣ٖ رجبع ًزت ا٤ُْـ

  اُلٜوٍذاُلٜوٍذ
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 املؤلف: فضيلة الشيخ فىزي حممد أبىزيد
  ـ، ٜٛٗٔيكتػػػودمس ٛٔنبػػػذة: ولػػػد ىضػػػيلت  يف
، ممسكػػػػ  هػػػػػ ابجلميػػػػ ةٖٚٙٔمػػػػن ذأ احلرػػػػة  ٘ٔادلواىػػػػق 

النجطة، شمسديػة، ج ـ ع، وايػل علػى لينػانآ كليػة دار 
ـ، ن عمػػػػل ابلرتديػػػػة ٜٓٚٔالعلػػػػـو مػػػػن جامعػػػػة القػػػػاهمسة 

والتعلػػي  اػػ  وصػػل إىل مجيػػب مػػد مس عػػاـ مبد مس ػػة طجطػػا 
 ـ.ٜٕٓٓالتعليمية، و قاعد سجة 

  الجشاط:  عمل رئينا للرمعيػة العامػة للػدعوة
قمسهػػػػػا المسئينػػػػػى وم ٕٕٗإىل هللا مبيػػػػػمس، وادلشػػػػػ مسة دػػػػػمسق  

ادلعػػادأ ابلقػػاهمسة، وذلػػا ىػػمسوع يف مجيػػ  يضلػػاء اجلم ور ػػة.، كمػػا  ترػػوؿ  ٘ٓٔشػػارع  ٗٔٔ
مبيػػػمس والػػػػدوؿ العمسديػػػة واإلسػػػػبلمية لجشػػػػمس الػػػدعوة اإلسػػػػبلمية، وإايػػػاء ادلُثػػػػل واألخػػػػبلؽ 
اإلؽلانيػػػة؛ ابحلكمػػػة وادلوعظػػػة احلنػػػجة. هػػػذا ابإلضػػػاىة إىل الكتػػػاابت اذلادىػػػة إلعػػػادة رلػػػد 

مػػن التنػػريبلت اليػػو ية الكثػػًنة والوسػػائ  ادلتعػػددة للمتاضػػمسات والػػدروس  اإلسػػبلـ،
واللقاءات على الشمسائ  واألقمساص ادلدرلة، وي ضا من خبلؿ موقع  على شػبكة اإلنرتنػت 

www.Fawzyabuzeid.com   وهػػػػػو ياػػػػػد يكػػػػػرب ادلواقػػػػػ  اإلسػػػػػبلمية ىف ابدػػػػػ
بلثػٌن عػاـ مضػت، وقػد وجارأ إضاىة  ػمساث الشػيخ العلمػى الكامػل علػى مػدأ مخنػة وث

 .مت إىتتاح واج ة للموق  ابللغة اإلصللي  ة
 :  ػػدعو إىل نبػػذ التعيػػب واخلبلىػػات، والعمػػل علػػى مجػػ  اليػػف  -ٔدعػػػو 

اإلسػػػبلمى، وإايػػػاء روح اإلخػػػوة اإلسػػػبلمية، والػػػت ل  مػػػن األاقػػػاد واألانػػػاد واألثػػػمسة 
ابلرتدية المسواية اليػاىية  ػلمسص على  مسدية ياباد  -ٕواألانية وشًنها من يممساض الجاآ، 

 عمل على  جقية التيوؼ شلا شاد  مػن مظػاهمس  -ٖدعد هتذ ب ناوس   و ياية قلوهب .، 
دعيػػػدة عػػػن روح الػػػد ن، وإايػػػاء التيػػػوؼ النػػػلوكى ادلبػػػىن علػػػى القػػػمس.ف والنػػػجة وعمػػػل 

 اليتادة الكمساـ.
  هدىػػػػػ  : إعػػػػػادة اجملػػػػػد اإلسػػػػػبلمى دبعػػػػػ  الػػػػػمسوح اإلؽلانيػػػػػة، ونشػػػػػمس األخػػػػػبلؽ

   إلسبلمية، ودرتسيخ ادلبادئ القمس.نية.ا
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 الشيخ قائمة مؤلاات : 
 عشمسة سلنلة مخآكتاب يف   (ٗٓٔعدد )

 (ٛ) :يواًل: ىف  انًن القمس.ف الكمس 
 (،ٕ( ناتػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػور القػػػػػػػػػمس.ف )جٗٔ(، )ٔ( ناتػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػور القػػػػػػػػػمس.ف )جٗ)
، رب ػػػة ( اآلداب القمس.نيػػػة مػػػ  خػػػًن الٜٔط(، )ٕ)( يسػػػمسار العبػػػد اليػػػاأ وموسػػػىٛٗ)
 .اجلػػػػػػػػػػػػ ء األوؿ :(  انػػػػػػػػػػػػًن .ايت ادلقػػػػػػػػػػػػمسدٌنٜٙ، )( يسػػػػػػػػػػػػمسار خلػػػػػػػػػػػػة إدػػػػػػػػػػػػمساهي  ٖٜ)
 ( اكمة لقماف ودمس الوالد ن.ٖٓٔ، )(  انًن .ايت ادلقمسدٌن: اجل ء الثاىن.ٕٓٔ)

 (ٛ) :اثنيًأ: الاق 
ط( ) ػػمسج  إصلليػػ أ ٕ( مائػػدة ادلنػػل  دػػٌن الػػد ن و العلػػ  )٘) ط(،ٕ( زاد احلػػاج وادلعتمػػمس )ٕ)

ط(، ٕ( سلتيػمس زاد احلػاج وادلعتمػمس )ٗ٘( كيف  كوف داعيًا على ديػًنة، )ٕ٘) ،ى(وإندونين
( دالئل ٓٓٔ،)( صياـ األ قياءٜ٘) ،( إكمساـ هللا لؤلمواتٕٚ)، ( اليياـ شمس عة واقيقةٔٚ)

 ( سجن اذلدأ.ٗٓٔ)الامسح ابلمس ة ادل داة.
 (ٔٔاثلثا: احلقيقة امد ة: )

 ٔ( إشػػػػػػػمساقات اإلسػػػػػػػمساء جٖٔط(، )ٖئػػػػػػػق )( اػػػػػػػد   احلقػػػػػػػائق عػػػػػػػن قػػػػػػػدر سػػػػػػػيد اخلبلٚ)
 ، ط(ٕ) ( المس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ادل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةٖٕط(، )ٕ( الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت امد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )ٕٕط(،)ٕ)
 ط( ) ػػػػػػػػػمسج  لئلصللي  ػػػػػػػػػة(، ٕ) ( واجػػػػػػػػػب ادلنػػػػػػػػػلمٌن ادلعاصػػػػػػػػػمس ن ضلػػػػػػػػػو رسػػػػػػػػػوؿ هللا ٖٖ)
( اجلمػاؿ امػدأ ٘ٛ( اثىن اثجػٌن،)ٓٚ( النػمساج ادلجػًن، )ٔٙ، )ٕ( إشمساقات اإلسػمساء جٖ٘)

 ( شمسؼ ش مس شعباف.ٜٓ(  ليات ادلعمساج،)ٚٛ)  ، اهمسه وابطج
 (ٙرادعاً: من يعبلـ اليوىية: )

( ٔٗ( الشيخ و على سػبلم  سػًنة وسػمس مسة،)ٖط(، )ٕ( اإلماـ يدو الع ائ  اجملدد اليوىف)ٔ)
ط(، ٕ( شػػػيخ اإلسػػػبلـ النػػػيد إدػػػمساهي  الدسػػػوقى )٘ٗادلػػػمسل الػػػمسابىن النػػػيد ي ػػػد البػػػدوأ، )

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد يدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو احلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذىل، ( الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ الكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الٜ٘)
 ( اإلماـ و ماضى يدو الع ائ ، سًنة اياة.ٜٚ)

 (ٚخامناً: الد ن واحلياة: )
ط( )مػػرتج  ٖ( كيػػف ػلبُّػػي هللا )ٖٗط(، )ٕ( إصػػبلح األىػػمساد واجملتمعػػات ىف اإلسػػبلـ )ٕٙ)

 ط()مػػػػػػػػػػػػرتج  إصلليػػػػػػػػػػػػ أ(،ٕ( كونػػػػػػػػػػػػوا قػػػػػػػػػػػػمس.ا ؽلشػػػػػػػػػػػػى دػػػػػػػػػػػػٌن الجػػػػػػػػػػػػاس )ٜٖإصلليػػػػػػػػػػػػ أ(، )
( يممساض األمة وديػًنة ٘ٚ) ( دجو إسمسائيل ووعد اآلخمسة،ٚٙب ادلعاصمس، )( قضااي الشبآ٘)

 ( ىق  اجلواب )يسقلة ادلوق (.ٕٜ ج  ل(، )ٕٖٓٓٓالجبوة )
 (ٚسادساً: اخلطب اإلذلامية للمجاسبات: )

( ش مس شعباف و ليلة الغاػمساف، ٛٔ( ش مس رجب واإلسمساء وادلعمساج،)ٚٔ( ادلولد الجبوأ، )ٙٔ)
 ( احلػػػػػػػػػػػػػػػػج و عيػػػػػػػػػػػػػػػػد األضػػػػػػػػػػػػػػػػتى،ٕٓعيػػػػػػػػػػػػػػػػد الاطػػػػػػػػػػػػػػػػمس،)( شػػػػػػػػػػػػػػػػ مس رمضػػػػػػػػػػػػػػػػاف و ٜٔ)
 ط(.ٖ( اخلطب اإلذلامية رللد: ادلجاسبات الد جية )٘٘( اذلرمسة و ـو عاشوراء، )ٕٔ)

 ( األشاية الجبو ة للعيمس.ٛٚ) (ٔسادعاً: اخلطب اإلذلامية العيمس ة: )
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: ادلمسية ادلنلمة ًً  (ٗ) :اثمجًا
( ادلؤمجػػػػات القانتػػػػات) مسج  ٖٗ)ط( ) ػػػػمسج  إصلليػػػػ أ(، ٕ(  مسديػػػػة القػػػػمس.ف جليػػػػل اإلؽلػػػػاف )ٜ)

 ( احلب واجلجآ ىف اإلسبلـ.ٗٚط(، )ٕ( ىتاوأ جامعة للجناء)ٗٗط(، )ٕإصللي أ()
 (ٕٔاً: الطمس ق إىل هللا: )اتسع

( طمس ػق ابػودٌن ٕ٘ط()  مسج  لؤلندوننية(،)ٕ( طمس ق اليد قٌن إىل رضواف رب العادلٌن )ٙ)
( عبلمات التوىيق ألهػل التتقيػق، ٖٓط(،)ٕ( اجملاهدة لليااء و ادلشاهدة )ٕٛويذواق  ، )

( فاػػة ابػػٌن ومجتػػة ادلنرتشػػد ن ىيمػػا ٚ٘( ممساقػػى اليػػاحلٌن، )ٕٖ( رسػػالة اليػػاحلٌن، )ٖٔ)
 ( نواىػػػػػػػػػػػػػػػػل ادلقػػػػػػػػػػػػػػػػمسدٌن،ٓٙ طلػػػػػػػػػػػػػػػػب ىف  ػػػػػػػػػػػػػػػػـو عاشػػػػػػػػػػػػػػػػوراء للقػػػػػػػػػػػػػػػػاوقرى )فقيػػػػػػػػػػػػػػػػق(،)

( رلػػالآ   كيػػػة الجاػػػوس ٛٛ( دعػػوة الشػػػباب العيػػمس ة لئلسػػػبلـ، )ٜٚ( يانػػن القػػػوؿ،)ٗٙ)
 ،ٕ( رلالآ   كية الجاوس جٜٛ،)ٔج

 (ٚاً: األذكار واألوراد )عاشمس 
( يذكػػار األدػػمسار، ٘ٔمػػمسة طباعػػة() مسج  إصلليػػ أ ويندونينػػى(،)ٗٔط( )ٙ( ماػػا و الاػػمسج )ٛ)
 ط(،ٖ( يذكػػػػػػػػػػػػػػار األدػػػػػػػػػػػػػػمسار )صػػػػػػػػػػػػػػغًن()ٖٛط(، )٘( سلتيػػػػػػػػػػػػػػمس ماػػػػػػػػػػػػػػا و الاػػػػػػػػػػػػػػمسج )ٖٚ)
 لقػػػػػػػػػػمس.ىن،( نيػػػػػػػػػػل الت ػػػػػػػػػػاىن ابلػػػػػػػػػػورد اٙ٘ط(،)ٕ( يوراد األخيػػػػػػػػػػار )ختػػػػػػػػػػمس ج وشػػػػػػػػػػمسح()ٓٗ)
 ( جام  األذكار واألوراد.ٖٚ)

 (ٙٔعشمس: دراسات صوىية معاصمسة: )اادأ 
( يدػػػواب القػػػمسب ومجػػػازؿ ٕٔ( اليػػػااء واألصػػػاياء،)ٔٔ( اليػػػوىية و احليػػػاة ادلعاصػػػمسة، )ٓٔ)

 ط( ) ػػػػػػػػػػػػػػػػمسج  لئلصللي  ػػػػػػػػػػػػػػػػة،ٖ( اليػػػػػػػػػػػػػػػػوىية ىف القػػػػػػػػػػػػػػػػمس.ف والنػػػػػػػػػػػػػػػػجة )ٜٕالتقمس ػػػػػػػػػػػػػػػػب، )
( مػػػواز ن اليػػػادقٌن، ٜٗال ػػػة واألوليػػػاء، )( الو ٕٗ( ادلػػػج ج اليػػػوىف واحليػػػاة العيػػػمس ة، )ٖٙ)
( مج ػػاج ٖٙ( سػػيااة العػػارىٌن،)ٛ٘( الػػجاآ وصػػا ا و  كيت ػػا، )ٖ٘( الاػػتو العمسىػػاىن، )ٔ٘)

( شػػػمساب يهػػػل ٚٚ( العطػػػااي اليػػػمدانية لؤلصػػػاياء، )ٛٙ( ننػػػمات القػػػمسب، )٘ٙالواصػػػلٌن،)
 ( .داب ابٌن .ٜٛ( مقامات ادلقمسدٌن.،)ٖٛالوصل،)

 (ٙ) :اوأ عشمس: الاتىناث
 ،ٕ( ىتػػػػػػػاوأ ىور ػػػػػػػػة جٓٛ،)ٔ( ىتػػػػػػػاوأ ىور ػػػػػػػػة جٙٚ( ىتػػػػػػػاوأ جامعػػػػػػػة للشػػػػػػػػباب،)ٕٗ)
 (  نألوني.ٔٓٔ، )ٗ( ىتاوأ ىور ة جٙٛ، )ٖ( ىتاوأ ىور ة جٗٛ)

 (ٖ) :عشمس: يسقلة صوىية ل اث
( األجودػػػة المسابنيػػػة يف ٜٙ) ،طٕ ( نػػػور اجلػػػواب علػػػى يسػػػقلة الشػػػباب ) ػػػمسج  لئلصللي  ػػػة(ٕٚ)

 ( إشارات العارىٌن.ٜٜ) األسقلة اليوىية،
 (ٖ) :عشمس: اوارات م  اآلخمس راد 

 ( اػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارات اإلننػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ادلعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس،ٕٛ( سػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاالت شػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن ادلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمٌن، )ٔٛ)
 ( يسقلة امسة عن اإلسبلـ وادلنلمٌن.ٜٗ)

 (ٗعشمس: شػااء اليدور: )خامآ 
( ٕٙط(، )ٖ( دشػػائمس ادلػػؤمن عجػػد ادلػػوت )ٚٗط(، )ٕ( عػػبلج الػػمسزاؽ لعلػػل األرزاؽ. )ٙٗ)

 ( دشائمس الاضل اإلذل ،ٙٙدلؤمن يف اآلخمسة،.)دشمسايت ا
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 ي ن  د مؤلاات ىضيلة الشيخ ىوزأ و يدوز د

 القاهػػػػػمسة اذلا ف رق  ادلكتبة إس 

 األزهمس القائد جوهمس شارع ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ العمس  اجمللد مكتبة

 احلنٌن ميداف الغبلـ يـ سوؽ ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ اجلجدي مكتبة

 رػلاف،عادد ن الشيخ ارعش ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ ادلقط  دار

 الدراسة اجلعامسأ صاأ الشيخ ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ الكل  جوام  مكتبة

 ابحلنٌن األوقاؼ عمارة ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ التوىيقية مكتبة

 احلنٌن منرد خلف النو ل  زقاؽ ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ احلنٌن ينوار ابزار

 ابحلنٌن العدوأ انن ميداف ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ الع    ة مكتبة
 ابلدراسة القائد جوهمس شارع ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ جلميلةا الاجوف

 ابحلنٌن احلنيىن ادلش د شارع ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ احلنيجية مكتبة

 األزهمس خلف عب  و شارع ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ القلعة مكتبة

 . ناينة النيدة ميداف ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ العل  ناينة مكتبة

  فشمس  شارع ٕ اللواء عمارة ٕٖٜٖٕٚٔٗ احلد   ادليمسي ادلكتب

 اللوؽ دباب البنتاف شارع ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ كيبلىن كامل األد ب

 الدق  ميداف التتمس مس، شارع ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ اإلنناف دار مكتبة

 امسب طلعت ميداف ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ مددوىل مكتبة

 نيمس مد جة الجيمس شارع ،ٕٓٓٓ طيبة ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ نيمس مد جة مددوىل

 النجرتاؿ رجوا عدىل شارع ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ ادليمس ة الج ضة

 الرتسانة ادي خلف ارازي،. د ش ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ والتوز   للجشمس هبل

 األزهمس اجلام  خلف األ مساؾ، درب ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ للرتاث األزهمس ة ادلكتبة

 األزهمس القائد جوهمس شارع ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ القمسأ يـ مكتبة

 ابألزهمس اليجادقية شارع ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ احلد ثة األددية ادلكتبة

 اجلد دة ميمس يمٌن، ي د.د شارعٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ الشمس اة المسوضة بةمكت
 اإلسػػػػكجدر ة  

 جاد مطع  يماـ المسمل، زلطة ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ سوا كشي
 زشلوؿ صاية المسمل، زلطة ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓ الثقاىف اإلسبلمى الكتاب
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 ميمس زلطػة دانياؿ، الجىب شارع ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ موسى سعيد و كشي

 ميمس زلطة دانياؿ، الجىب ش ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ اليياد مكتبة

 جادمس سيدأ إىاعيل، ادلشًني د ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ سيبو   مكتبة

 األدي  ي د/ ي -المسمل زلطة ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ األدي  الكشي
 األقػػػػػػػالي   

 على الع    عبد مدرسة سوار -ال قاز ق ------- و احلاىظ عبد كشي

 الد ن نور شارع – ال قاز ق ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ عبادة مكتبة

 البدوأ النيد منرد يماـ -طجطا ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ اتج مكتبة

 الترارة كلية يماـ وادلعتي  سعيد شٜ -طجطا ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ قمسدة مكتبة

 ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ التتمس مس كشي
 سامى/ي النجرتاؿ، يماـ النوداف شارع - الشيخ كامس

 النبلـ عبد ي د
 الطوارأء منتشاى سوار جي اف شارع - ادلجيورة ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ امعةاجل صتاىة مكتبة

 سليماف عماد/ي
 وىدأ عاطف/ي اذلادأ، ش عقل، ع دة ادلجيورة، ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ ادل داة المس ة مكتبة
 كماؿ ح لقماف، ادن مدرسة سوار الثانو ة ش -ادلجيورة ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ الثانو ة صتاىة مكتبة

 ي د الد ن
 ح اليـو خباري صتاىة

 الترار ة، سامل صبلح مدرسة سوار -ادلجيورة – طل ا ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ األ مسل و
 طل ا كودمسأ يماـ

 دمسدمسأ ش اىل  اده ي -ىا د ٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓ اإلؽلاف مكتبة

 خًنأ و انن ح الش داء، النو آ،ش ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ اليتاىة كشي

 ادل ىن التكو ن يماـ عمسا  ا د شارع -سوهاج ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ النماف عبدالاتاح يوالد

 القجاوأ المساي  عبد سيدي منرد يماـ -قجا ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ احلنن يدو كشي

 ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ إسجا -القمسااي كشي
 المس آ و احلاج -ز جب النيدة ش - إسجا -القمسااي

 الجول و رمضاف و واألستاذ

 ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ إبسجا انىن كشي
 ادلجنى العاطى عبد و انىن كشي
 األقيمس - إبسجا المسمد منتشاى يماـ

. وؽلكن ي ضاً ضلاء اجلم ور ةي ضاً ددور األهمساـ واجلم ور ة واألخبار وادلكتبات الكربأ أب
 رلاا من موق  الشيخنن ة الطباعة  الكتب و ج  لقمساءة 

www.fawzyabuzeid.com   وعلى موقwww.askzad.com   موق
ادائق ادلعادي  ٘ٓٔش ٗٔٔدار اإلؽلاف واحلياة، طلب ا من الجاشمس:يو  لكتاب العمسل ،ا

ٓ-ٕٕٛٔٙٔٙ٘ؼ:  ،ٕٓ-ٕٕٕٓٗٔ٘٘ت:  ابلقاهمسة،

http://www.askzad.com/
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 تػػػػػػػػػػػالا مسس
 ٖ مقدمة الطبعة الثانية
 ٘ مقدمة الطبعة األوىل

 ٚ : اقائق احلضمسة امد ةالايل األوؿ
 ٓٔ  د ةاحلضمسة األ

 ٔٔ احلضمسة الجورانية
 ٕٔ احلضمسة األكملية
 ٗٔ درجات اإلؽلاف
 ٙٔ اجل اد األعظ 
 ٛٔ اكمة اجل اد

 ٕٓ مي اف األاواؿ 
 ٕٔ ادلتادعة المساىعة

 ٕٚ  : ىضل اليبلة على الجَّ ِّ الايل الثا 
 ٕٖ اقيقة اليبلة علي 

 ٖٗ دمسكة األعماؿ واألقواؿ
 ٜٖ ءسمسُّ مجاؿ صورة البقا

 ٖٗ : ثجاء الياحلٌن على سيِّذ ادلمسسلٌنالايل الثال 
 ٛٗ ادليطاى صور احلبيب

 ٔ٘ امدأ الكماؿ
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 ٕ٘  واإلؽلاف سمسُّ احلبِّ 
 ٗ٘ وابوبًِ  دٌن ادلُتبّ 

 ٚ٘ ألاباد  المسسوؿ   اقد
 ٜ٘ القلوب وعبلج  صدي

 ٘ٙ لدأ الياحلٌن : االاتااؿ مبيبلد رسوؿ هللا الايل المساد 
 ٛٙ أبخبلؽ المسسوؿ  الت لق

 ٓٚ يوصاؼ احلبيب استتضار
 ٕٚ مكاـر األخبلؽ رسالة

 ٗٚ الورثة حلضمس   يصجاؼ
 ٘ٚ الاضائل امد ة نشمس

 ٙٚ اإلسبلـ كيف نجشمس
 ٚٚ لشي جا الشيخ و على سبلم  سبب ابجا

 ٜٚ : رسالة القي  والاضائلالايل اخلامآ
 ٖٛ ىاع العل  .داب
 ٘ٛ من رسالت   ةالغا 

 ٙٛ ودضاعة الشيطاف دضاعة المس ن
 ٚٛ دٌن ججد المس ن والجاآ والشيطاف ادلعمسكة

 ٜٛ اجل اد األكرب
 ٜٓ لواء الاضيلة
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 ٜٔ إىل هللا على مواله يعباء الدَّاع 

 ٖٜ زلبة الياحلٌن إلماـ األنبياء وادلمسسلٌنالايل النادس: 
 ٜٙ الاضل وسمس الوصوؿ ابب
 ٜٛ الكمساـ  ألصتاد م ةت مسدي
 ٔٓٔ اب الياحلٌن للمسءوؼ المساي  سمسُّ 

 ٖٓٔ ادلقمسدٌن مجاؿ
 ٛٓٔ المس ة التامة

 ٖٔٔ : احلقيقة امد ةالايل الناد 
 ٚٔٔ الظاهمسه ويسمساره الباطجة صور  

 ٕٓٔ ممسا ب صو   
 ٕٙٔ عٌن القلب

 ٖٔٔ : خيائ  رسوؿ هللا الايل الثامن
 ٖ٘ٔ العظمى مةالجع

 ٖٚٔ العارىٌن مواهب
 ٓٗٔ الاتو طمس ق
 ٘ٗٔ يخبلق   كماؿ
 ٜٗٔ ىضل هللا كج 
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 ٔ٘ٔ : سمسُّ النعادة األزليةالايل التاس 
 ٙ٘ٔ اإلؽلانية سمسُّ سعاد جا
 ٚ٘ٔ نعمة اذلدا ة
 ٛ٘ٔ اقيقة المس ة

 ٜ٘ٔ المس ة العظمى جلمي  العامل
 ٕٙٔ سمسُذ ادتبلء هللا للمؤمجٌن

 ٚٙٔ : دشائمس ابٌن لمسسوؿ هللا لايل العاشمسا
 ٓٚٔ اليتادة ادلباركٌن سماالت الجىب الكمس   علق
 ٖٚٔ الياحلٌن لمسوضة ادليطاى زايرة

 ٘ٚٔ دشائمس رجاؿ اخلتاـ

 ٕٛٔ اخلاهة

 ٖٛٔ ىضيلة الشيخ ىوزأ و يدوز د لفؤ نبذة عن ادل
 ٗٛٔ قائمة مؤلاات الشيخ
 ٙٛٔ الجشمس قائمة ادلكتبات ودور

 ٛٛٔ الا مسست
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 اجلسء الثالث

 من

 تفسري آيات املقربني
 


