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  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  33املقدمة                                                 صفخة:املقدمة                                                 صفخة:

  مقدمةمقدمة

  بطه اهلل السمحً السحٔهبطه اهلل السمحً السحٔه
خػػػناال الء،ػػػبات وألصػػػبت ا  ػػػ  بات وحػػػ   الحمػػػ  ل الػػػه    ػػػ   

 .ومنح الصبلح ل وا ول با
 .... والصالة والسالـ على م تبح خناال الجود

 ...ة الءظمى لكل موجود والرحم
ػػ ع السػػجودت سػػ   ب محمػػ  ال ػػرد المػػراد لحبػػرة المءصػػودت و لػػ  الر  

ها المػػػ   إلػػػى  ػػػـو وأ ػػػحب   المو ػػػوف  ػػػبلءمودت و ػػػل مػػػل  ػػػب ءم  علػػػى ألػػػ
 و ء  تتتتت   م ل ..ال  ل

 إف المؤمل لو استقبـ على مب أمر   ػ  مػو، ت و ػب ع  ػى  ػل أحوالػ  
 .... حص ب ال ومص، ب 

 خصػػ   ب ػػ، با ت و مػػل عل ػػ   جن ػػل ع،باػػ ت و ُتو َجػػ   ف ال  ػػإ
  تبج أحصب   وأول با .
الخب ػػة  حصب ػ  منمػػب ع،ب ػب مءجلػػة لمػ   ػػى الػػ   ب  وع،ب ػب ال 

 : شر  لم   كرامة الت و تو جبً لم   ء،با ال مل  بب قوؿ ال 

                                         [[<:<:]يىنس]يىنس  



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  44املقدمة                                                 صفخة:املقدمة                                                 صفخة:

 :... وأعظ  أله  الء،ب ب
 ....  ب،ستقبمة أف  خصم  ال 

 .... وأف  منحم  التو  ق

 ..... وأف      عل م  ستر 

 ... وأف  ُءجل لم  اإلجب ة عن  ال عبا
 ..... ت واإلغبثة عن  الكرب.... وال رج عن  الش ة

 :لءص   و هلك مل أ ـر خصو  بت ال 
 ...  رزق  القنبعة  ى د  ب أف 

 .... النأل   ى متع أله  الح بةوأف  رزق  

 ..... و صل الخ،بب...  ؤ    الحكمة وأف 

 شأ  : مل  بب قول  عن  ...  قهؼ  ى قلص   وراً مل عن   وأف 

                    [[8>8>  ]احلديد]احلديد..  
ر ع،ب ػب ت و بلجملة  مها  بب لو  ُػتح للءصػ  ،  سػع ا قػالـ  سػ، 

 :[الجمءةٗ] ى   بأل ك  قوؿ ال 

                                                   
لءصػػػ   المػػػؤمل  ػػػى الػػػ ار االخػػػرة  حػػػ  ث و،  وأمػػػب ع،ب ػػػب ال 

 :ت و ك ى أألل ألها المقبـ دخولم   ى قوؿ ال ! .حرج



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  55املقدمة                                                 صفخة:املقدمة                                                 صفخة:

                                        ]انقيامت[]انقيامت[  
التػى  تجلػى  مػب  الكتػبب  ءػع ع،ب ػب  ألها وقػ  سػقنب  ػى ألػها 

 :لألحصبب مل  نوز حبرة الوألبب وسم نب 

  ..العطآا الصنداىٔة لألصفٔاءالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء  
ع أ  مػػؤمل ُرِزؽ اإلخػػالص  ػػى ومػػب ذ ر ػػب  ألػػى الء،ب ػػب التػػى  سػػت، 

 ...ول  و ءل  أف  تءرض لمب  ت ت والص ؽ  ى ق
 ...  ُصسط ل   سبط الء،با 

 ...   ص ر مل أأللمب
ل  مػب  مخصو ػ ال  حتبج إلى ق رات خب ة ل ست إ، مع أ ػبس 

 !!  نع  الصءع
   مب م توح لكل مل  حقق  قوؿ ال:ال توح صبب   ب إخوا ى وإ مب 

                          

                                       

                               

          ]يىنس[]يىنس[..  
 ... أف  جءلنب مل عص    المخلص ل أسأؿ ال 



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  66املقدمة                                                 صفخة:املقدمة                                                 صفخة:

 .... ومل أول با  الصبدق ل
 وأف  مب لنب ع،ب ب   ى  ل وقت وح ل.

 ل على س   ب محم  وعلى  ل  و حص  وسل و لى ا
 غر  ة  ى: –الجم نة 

 ألػ ٕٖٗٔمل رجب  ٗٔالخم س: 
 ـ ٕٔٔٓمل  و  ة  ٙٔ
 
 
 
 
 :الجم نةت محب ظة الغر  ةت جممور ة مصر الءر  ة 

 :ٖٜ٘ٗٓ٘ٔ-ٗٓ-ٕٓٓٓ 
:ٖ٘ٗٗٗٙٓ-ٗٓ-ٕٓٓٓ 
 :www.fawzyabuzeid.com 

 :fawzy@fawzyabuzeid.com 

fawzyabuzeid@hotmail.com  

fawzyabuzeid@yahoo.com 

 



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  77هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

 

       
  جَٔصجَٔصَـَّـّالتالت

  لِِلــــِِٔٔيََيلِِل

  اهللاهلل  عطآاعطآا
  



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  88هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

ِٔــِل عطآا اهلل ِٔــِل عطآا اهللالتَـّجَٔص ِلَي   التَـّجَٔص ِلَي

  أّاًل: زجال اهللأّاًل: زجال اهلل
ــاد     ــاد  األّت ــاء األّت ــدال  اليقء ــاء األب ــدال  اليقء ــساد       األب َّة  األف ـــََمت ــساد   اْلُن َّة  األف ـــََمت اْلُن

  معسفة اإلىطاٌ مقامُ.معسفة اإلىطاٌ مقامُ.    األقدمٔةاألقدمٔةّّملقامات ملقامات   اا  القطبالقطب

  ال:ال:ثاىًٔا :مً مناذج السجثاىًٔا :مً مناذج السج
الصــدٓإ امــاو أٍــل التجسٓــد  الفــازّ  امــاو أٍــل الصــدٓإ امــاو أٍــل التجسٓــد  الفــازّ  امــاو أٍــل 
ٕإ امـاو     ٕإ امـاو    الفياء  ذّ اليْزًٓ اماو أٍل الـتنني،  علـ الفياء  ذّ اليْزًٓ اماو أٍل الـتنني،  علـ

ــَـّة    ــاز   أٍـــل الصـ ـفـ ــَـّة   أٍـــل املعـ ــاز   أٍـــل الصـ ـفـ     أٍـــل الءٔـــ أٍـــل الءٔـــ أٍـــل املعـ
ٌْ ٔ ٔ ٌْاألِّٓط   أٍل االصطياع  الشٔخ حمند علٕ ضَمةأٍل االصطياع  الشٔخ حمند علٕ ضَمة  األِّٓط

  ثالجًا:زابطة الشٔخ ّالْصْلثالجًا:زابطة الشٔخ ّالْصْل
ُٓــِند   ُٓــِند   كٔف كٔف     املسٓد  الطالك  الشٔخ املعله أّ املسبِّىاملسٓد  الطالك  الشٔخ املعله أّ املسبِّى

    ضس ظَْز الشٔخ فى املياو للنسٓدضس ظَْز الشٔخ فى املياو للنسٓد    الشٔخ املسٓد؟الشٔخ املسٓد؟
  ركس ّالْضْء.ركس ّالْضْء.الال    فى كتاب منييٌْفى كتاب منييٌْ    معيى قْلُمعيى قْلُ

  زابعًا: التأٍل لفضل اهلل زابعًا: التأٍل لفضل اهلل 
  طَازة القلْبطَازة القلْب    كٔفٔة التعسض لفضل اهللكٔفٔة التعسض لفضل اهلل



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  99هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

  َٔص لئل عطآا اهللَٔص لئل عطآا اهللالتجالتج

  11زجال اهللزجال اهللأّاًل: أّاًل: 
   ك  أجمء ل: إخوا ى وأحصب ى  برؾ ال 

جػػػبؿ  نػػػ ر أف  ػػػأ ى لمػػػ   مصػػػبؿت  ػػػ  ل أو ػػػب م   ػػػى  تب ػػػ  ر  إف ل 
 ت منم :الءن نت وزاد ا ببح أحوالم  حبرة الراوؼ الرح   

                                 [[8989بباألحسااألحسا]]  
 ومنم :

                                    [[ٖٖٚٚ]النور]النور  
 م  رجبؿ أضبا ال سر ر م ت و شف الحجب عل  ص ر م : ومن

                       [[:<:<]األعراف]األعراف  
ف الم،لو ػوف إلػى حبػػرة وْ عَ  ْ ومػنم  رجػبؿ علػى قػ ـ إ ػػراأل   الخل ػل  ُػ

الجل ػػلت  ؤذ ػػوف  ػػلذاف الخ ػػب  ػػى القلػػوب التػػى ومػػرت مػػل الج ػػب والء ػػوبت 
مشػػروبت و  تحػػوف لمػػب الصػػبب لتكػػوف دوامػػبً  ػػى و ْؤِذ ػػوف لمػػب  تنػػبوؿ ومػػور ال
 .مواجمة حبرة عالـ الغ وب

رجػػػبؿ  ػػػى القػػػر ف  شػػػتبؽ إلػػػ م  الن ػػػوس الن  ػػػةت و مػػػ    ػػػى أحػػػوالم  
                                                 

 ـٕٔٔٓ/ٚ/ٗٔألػ  ٕٖٗٔمل شءصبف  ٖٔ –مسج  الغ رافت الخم س  – ورسء    ٔ



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  1111هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

ا رواح النق ػػػةت ُ ْجملمػػػ  السػػػبدة الصػػػبلح ل  ػػػى  لمػػػة الصػػػبلح لت أو  لمػػػة 
  لنػػػب  ػػػى ألػػػه ف لحبػػػرة الت وأول ػػػبا أقػػػبمم  ال و ا ول ػػػبات وألػػػ   ػػػبلح

 ػػ م  و مػػ  ولمػػ  أسػػرار ،  ،لػػع عل مػػب الُ جػػبرت و،  وجءػػل ال الح ػػبةت 
ُ كشف إ، لقلب زألى  ب  وارت ومأل  ال  ب سػرارت و ػبف مأذو ػبً  بلمشػبأل ة 

 .مل حبرة النصى المختبر 
 : ألؤ،ا الرجبؿ  قوؿ   م  س  أل  وإمبمم  وحص صم  

ٍُ: ٔإْٞ   }} ٕٖ ايًَٖ٘ َتَعاَي٢ َُٜكٛ ٍُ: ٔإْٞ ٔإ ٕٖ ايًَٖ٘ َتَعاَي٢ َُٜكٛ ٌٔ اأَلِزٔض َعَراَبّا، َفإَذا ََْظِسُت ٔإ ِٖ ِٗ ٔبَأ ُٖ ٌٔ اأَلِزٔض َعَراَبّا، َفإَذا ََْظِسُت أَل ِٖ ِٗ ٔبَأ ُٖ أَل
َٔ ٔباأَلِضَشأز َصَسِفُت  ُُِطَتِػٔفٔسٜ َٚاِي  ،ٖٞ َُُتَشابنَي ٔف َٚاِي ُٖأز ُبُٝٛٔتٞ،  َٔ ٔباأَلِضَشأز َصَسِفُت ٔإَي٢ ُع ُُِطَتِػٔفٔسٜ َٚاِي  ،ٖٞ َُُتَشابنَي ٔف َٚاِي ُٖأز ُبُٝٛٔتٞ،  ٔإَي٢ ُع

ِِ ُٗ ِٓ َِِعَرأبٞ َع ُٗ ِٓ {{  َعَرأبٞ َع
ٕٕ..  

 ػػة ألػػؤ،ا القػػـو الػػه ل و صر ت  صػػرؼ الءػػهاب عػػل أألػػل ا رض  سػػر ألػػؤ،ا
 :ب بً لقر   على جنة حص ص  ومص، ب  و  غ بثبً لخلق  جءلم  ال

 رجػػػػػػػبؿ لمػػػػػػػ  حػػػػػػػبؿ مػػػػػػػع ال  ػػػػػػػبألراً 
 

 وحػػػبؿ مػػػع المختػػػبر  ػػػى  ػػػل لحظػػػة
 وسػػػػػػػػ  م  مبضػػػػػػػػى إذا ُسػػػػػػػػل  لحظػػػػػػػػة 

 
  ػػػػػػػػػػػػػػ ؽ أعنبقػػػػػػػػػػػػػػبً  ءػػػػػػػػػػػػػػـن النصػػػػػػػػػػػػػػوة

 وسػػػػػػػػػػػػػػػػػممم  إف قو سػػػػػػػػػػػػػػػػػو  لرم ػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 لػػػػ   ػػػػل أر ػػػػبف الوجػػػػود  ُػػػػَ ؾ  رم ػػػػة
 لحػػػػبؿا ػػػ   سػػػمح ممػػػب ألػػػؤ،ا الرجػػػبؿ أ ػػػنبؼ مػػػل  ءبػػػبً وسػػػنتنبوؿ  

ولكنمػب ل سػت ألغػبزاً حتى  ءػر م ت ولكػى   مػ  أف  لػك المسػم بت والمقبؿ 
 و  بف التحق ق.المءو ة    و  ت  نقوؿ و بل التو  ق حتبج لص بف حك  

                                                 
 عل أََ ٍس رضَي الل ُ  عن ُ  )ألب( ٕ



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد
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  األّتاداألّتاد
أو ػػبداً للقلػػوب  مػػب  جءلمػػ  ال مػػل رجػػبؿ ال  ػػنف ا و ػػبد ... 

نػ  ز غمػبت و ُرسػخو مب جءل الجصبؿ الراسخة أو ػبداً لػألرضت  ُصصتػوف القلػوب ع
عن  ِ تنمبت  رسخ  مػ  القلػوبت و صصػت  مػ  ا  بػ ة علػى قػ ـ الصػ ؽت علػى 

 .منمج الحص ب المحصوب
 .وألؤ،ا الرجبؿ أل  أو بد ا رض

عصػػبدة لػػ   شػػم ألب  الصػػبلح ل أ ػػ  شػػبأل  رجػػالً  ءصػػ  ال أحػػ  ذ ػػر 
 قػػبؿ  ؟ قػػبؿ لػػ : مػػب مكب ػػة الشػػب ءىت الخبػػر؟  ػػأخصر  أ ػػ  مػػل قصػػلت  سػػأل 

: 

  {{  يألزض أٚتاد أزبع١ ٚايػافع٢ أسدِٖيألزض أٚتاد أزبع١ ٚايػافع٢ أسدِٖ  }}
 مل أو بد ا رض اله ل  ُصصت ال  م  القلوب.  بلشب ءي

 مػػ  القلػػوبت  ػػإذا وقػػع اإل سػػبف  ػػى  ا و ػػبد ألػػ  الػػه ل  ُصصػػت ال 
مءبػػػلةت أو ا تب تػػػ  مشػػػكلةت أو حػػػ ث لػػػ  حػػػبدثت أو جبا ػػػ  ألػػػواجس ..... 

 .م  وق  اومأف قلص  وجبا  ال ق ل هألب إلى ألؤ،ا   خرج مل   ل أ   
ت و ػػػأ ى علػػػى قػػػ ر  ألػػػؤ،ا ا و ػػػبد مءمػػػ  علػػػـو  ػػػأ ى مػػػل الحػػػى الق ػػػـو

 .المر  ت  مب   تح ال    عل م  و ُصصت أحواؿ المر  
ومءمػػ  أ ػػوار  بون ػػة  رسػػلو مب علػػى الن ػػوس وا  بػػ ة الن  ػػةت   ،ػػردوف 

ب علػى الءق ػ ة السػو ة عنمب المواجس الن س ةت والوسػبوس الشػ ،ب  ة و صصتو مػ
ت  مءم  ألػها ومءمػ  ألػها ولكػل لػ س مػل  تػبب ولكػل مػل  ى رب الصر ة 
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 الوألببت  مصم  الوألبب مب     ُصصتوف ا حصبب.

  األبدالاألبدال
مػػل  ػػور الحػػبؿت ومػػل أو ػػبؼ ا  ص ػػبا  ومػػنم  رجػػبؿ أع،ػػبأل  ال 
 .وقت واح   يأ صر مل مكبف   يوالمرسل ل مب جءلم   ظمروف 

 .   اؿ بُموا سُ وألؤ،ا 
مػػنم  مػػل ألػػو علػػى قػػ ـ  دـت ومػػنم  مػػل ألػػو علػػى قػػ ـ وا  ػػ اؿ ... 

ع سػػىت ومػػنم  مػػل ألػػو علػػى قػػ ـ  وسػػفت ومػػنم  مػػل ألػػو علػػى قػػ ـ إدر ػػست 
ومنم  مػل ألػو علػى قػ ـ موسػىت ومػنم  مػل ألػو علػى قػ ـ إ ػراأل   .....  مػب 

ل وقػ  ر ألػػ  مػل قصػػت ر ألػ  الحص ػب  ػػى  ر  ػب المءػػراج  ػى السػموات السػػصع
 .و لوا خل    ى ا رض  ى   ت المق س

ت ح ػػ  علػػى قػػ ـ ألػػؤ،ا رجػػبؿت مػػنم  سػػ    أ ػػو الءصػػبس المرسػػى 
ف مػل وال ػ  ورواد  لتنػبوؿ وءػبـ الغػهاا عنػ أل ت  أجػب م  و دعب  جمبعػة  ص ػر 

جم ءبًت وجباوا  ءػ   ػالة الءصػر  وجػبً  ءػ   ػوج  شػكرو   علػى  شػر    لمػ  
 !!!و نبول  الغهاا عن أل 

ف  ػػ   ءلمػػوف علػػ  ال قػ ل أ ػػ   نػػبوؿ الغػػهاا مءمػػ  ولػػ  و  ػ  المح ،ػػوُوال
  ُصبرح المكبف!!  تءجصوات ولكن   شف لم  الءجب وقبؿ:

َٔ قٛت٘ ارتف١ٝ إٔ ٜظٗسٚا ف٢ أنجس َٔ َٔ قٛت٘ ارتف١ٝ إٔ ٜظٗسٚا ف٢ أنجس َٔ   إٕ هلل زداٍ أعطاِٖ اهلل إٕ هلل زداٍ أعطاِٖ اهلل   }}
  {{َهإ!!.َهإ!!.
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قػػػوة علػػػى أف  ا  ػػػ اؿ أو الصػػػ ،ا ألػػػ  الػػػه ل  ُء،ػػػ م  ال وألػػػؤ،ا 
 صػػػر مػػػل موضػػػعت و ػػػى أ صػػػر مػػػل مكػػػبفت  ػػػى   ػػػس الوقػػػت  تشػػػكلوا  ػػػى أ

 : والنمبفت وألؤ،ا ِ َ   بلوا أله  المننلة؟ قبؿ 

َٖا   }} ًُٛ ِٔ َدَخ َٚئه َٚاَل صَٔٝإّ،  ًُٛا اِيذ١ََٖٓ ٔبَصاَل٠ٕ  ِِ َِٜدُخ ٕٖ ُبَداَل٤َ ُأَٖٔتٞ َي َٖا ٔإ ًُٛ ِٔ َدَخ َٚئه َٚاَل صَٔٝإّ،  ًُٛا اِيذ١ََٖٓ ٔبَصاَل٠ٕ  ِِ َِٜدُخ ٕٖ ُبَداَل٤َ ُأَٖٔتٞ َي ٔإ
ُٔ ُُِطًٔ ًِ َٚايِٓٗصُح ٔي ََٚضاَل١ََٔ ايٖصِدٔز،  ُٔٔبَطَدا٤ٔ ايِٖٓفٔظ  ُُِطًٔ ًِ َٚايِٓٗصُح ٔي ََٚضاَل١ََٔ ايٖصِدٔز،  {{  نينََئبَطَدا٤ٔ ايِٖٓفٔظ 

ٖٖ    
عصبد م  ا سبس ة  ،م ر القلب  بلكل ة مػل جم ػع ا حقػبد وا حسػبد 
وا غػػػػراض ال   ػػػػة التػػػػى  تءلػػػػق  بلػػػػ   ب أو  بلصر ػػػػةت واشػػػػتغبؿ القلػػػػب  بلكل ػػػػة 

الءل ػػةت   ُصػػ ؿ ال أو ػػب م   أو ػػبؼ الحص ػػبت   بإلقصػػبؿ علػػى ذات ال 
قػػ رة علػػى التشػػكل  ءػػو م   نءػػوت الحص ػػبت و جءػػل لمػػ  ال ثػػ   ُصػػ ؿ ال 

  ى أ  زمبف أو مكبف إل الغ رسبلة ال:

                        [[9?9?]األحساب]األحساب  
 ف  شػػكلم  لمقتبػػى الرسػػبلةت  بلجسػػ  ،  سػػت، ع أف  ُصلػػ  إ،  ػػى 
زمػػبف محػػ ود ومكػػبف محػػ ودت وألػػؤ،ا لمػػ   ػػل الوجػػودت و ر ػػ وف أف  صلغػػوا 

صػػػر مػػػل ال لمػػػ  قػػػوة ل ُصلغػػػوا رسػػػبلة ال  ػػػى أ   جءػػػل  رسػػػب،ت المءصػػػود 
 .،ا اسمم  ا   اؿؤ ألموضع  إذف ال جل  ى عال  ...... 

 !إغبثة الخلقل ضمل و با م  ... م
 .... منم  مل  ُغ   الببل ل  ى الصواد 

                                                 
 .اْلحك   وا ل أ ي ال ُّ  ب  ي  تبب الس خبِا )ألب( عل اْلحسل ٖ
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ومػػػنم  مػػػل  ُنمبػػػوف إلػػػى المتخل ػػػ ل  ػػػى الحػػػروب و أخػػػهوف  أ ػػػ  م  
 ...!! ااحتى ،  قءوا أسر   ى أ    ا ع 

 !ومنم  مل  قوموف  إرشبد الحج ج حوؿ   ت ال و ى عر بت وِمنى
ولهلك  ءجب مل ذألب إلى ألنبلكت ح    ج  أف التػبام ل  رجءػوفت 

ألػػػؤ،ا الرجػػػبؿ  ... وألنػػػبؾ مػػػل أرجءمػػػ  و،  ءلمػػػوف مػػػل الػػػه  قػػػبـ  ػػػهلك!!
 :اله ل قبؿ   م  

ِٚ َأَزاَد َغ  }} ٦ِّٝا َأ ِِ َغ ٌٖ َأَسُدُن ِٚ َأَزاَد َغٔإَذا َأَض ٦ِّٝا َأ ِِ َغ ٌٖ َأَسُدُن َٗا أَْْٔٝظ ٔإَذا َأَض َِٝظ ٔب َٛ ٔبَأِزٕض َي ُٖ َٚ َٗا أَْْٔٝظ ِٛثّا  َِٝظ ٔب َٛ ٔبَأِزٕض َي ُٖ َٚ ِٛثّا 
ٕٖ ئًٖ٘ٔ َتَعاَي٢  ْٛٔٞ ، َفإ ْٛٔٞ ، َٜا ٔعَباَد ايًٖ٘ٔ َأٔغُٝج ٌِ: َٜا ٔعَباَد ايًٖ٘ٔ َأٔغُٝج ًَُِٝك ٕٖ ئًٖ٘ٔ َتَعاَي٢ َف ْٛٔٞ ، َفإ ْٛٔٞ ، َٜا ٔعَباَد ايًٖ٘ٔ َأٔغُٝج ٌِ: َٜا ٔعَباَد ايًٖ٘ٔ َأٔغُٝج ًَُِٝك َف

َِِْـسَََْـسََٔعَباَدّا اَل ٔعَباَدّا اَل  ُٖ ِِا ُٖ {{  ا
ٗٗ..  

  اليقءاءاليقءاء
 .ومنم  الُنقصبا

 النصػى و ب وا مع موسىت و ػب وا مػع   ى القر فت وق  ذ رأل  ال 
 ػبف مػػع موسػى اثنػػى عشػر  ق صػػبًت   ..عشػػر  ق صػبً  ىإثنػ...  عنػ مب  ب ءػة ا  صػػبر

رجػػػالً وسػػػصء ل  بً وعنػػػ مب  جمػػػع ا  صػػػبر  صػػػب ءوف حبػػػرة النصػػػىت و ػػػب وا ثالثػػػ
 : وامرأ بفت قبؿ 

                                                 
قػبؿ  ءػع الءلمػبا الصقػبت: ألػها حػ    حسػل  حتػبج إل ػ  ت و ػى مرقػبة الم ػب  ح:  عل عتصة  ل غنواف  روا  ال،صرا ي ٗ

 .المسب روف. ورو  عل المشب خ أ   مجرب
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{{ختريٚا َٔ بٝٓهِ اث٢ٓ عػس ْكٝبّا ختريٚا َٔ بٝٓهِ اث٢ٓ عػس ْكٝبّا   }}
٘٘  

الـ ى  ص نػػب أ بػػل الصػػالة وأ ػػ  السػػعلػػى عػػ د  قصػػبا موسػػى عل ػػ  وعلػػ
 ل عمل خل م .  كو وف مسبول

راوسػػبً للءػػبر  ل والصػػبلح لت  كػػل  الُنقصػػبا ألػػ  الػػه ل  قػػ مم  ال 
 ر ق مل الءػبر  ل لػ  رأس أو لػ  راػ ست ألػها الػرا س ألػو النق ػب الػه   واجػ  
الحص ػػػب و أخػػػه لكػػػل واحػػػ  مػػػنم  مػػػل حبػػػر    صػػػ بت و وزعػػػ  علػػػ م   ػػػى 

ت  مػؤ،ا ألػ  أمػبـ الحص ػب  حبور أو  ى مغ بت لكن  ألو المسبوؿ عػنم 
 . مب قلنب  النقصبا وع دأل  اثنى عشر  ق صبً 

  ةةتَّتَََّمََمــنُُناْلاْل
 ػػػى القػػػر فت وأعظممػػػ  قػػػ راً وأعالألػػػ   ف ذ ػػػرأل  ال و رجػػػبؿ  ص ػػػر 

 شأ بًت رجبؿ قبؿ ال   م   ى القر ف الكر  :

                                       [[;:;:اا]دلائدة]دلائدة  
، شأف لم   بلمالـت ، مالمة الخلقت و، مالمة النػبست   مػ   وجمػوا 

ت  قػوؿ مػل  لغػت مػنم  ألػها المصلػ ت  بلكل ة  بألراً و بونبً إلى رب النػبس 
 وألى امرأة و صل   ى ال  ل و ى المقبـ مقبـ الرجبؿ:

 إذا  ػػح منػػك الػػود  بلكػػل ألػػ ل
 

 و ػػػل الػػػه   ػػػوؽ التػػػراب  ػػػراب
 

                                                 
 م ة ا،ثنى عشر عل جب ر رضي ال عن .االحبد والمصب ى  ي  س ٘
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)أألػػػػػل المالمػػػػػة للحص ػػػػػب  ت... ـ ُ سػػػػػموف أألػػػػػل المالمػػػػػةألػػػػػؤ،ا القػػػػػو 
  مػػ  ،  ءصبػػوف  لػػـو الخلػػقت وداامػػبً ... أو ُ سػػموف المالمت ػػة  تالمصػػ، ى(

 لوموف أ  سم ت  روف أف الن س ألى سصب  ل شرت ومصء   ل ضرت وسػصب  
 ل  الا وعنبات   تممو مب دومػبًت  ػإذا  ػ ا مػنم  شػر أو ضػر ،موألػب وعن وألػب 

 وأقس  ال  هلك:وو خوألبت 

                            ]انقيامت[]انقيامت[..  
وإذا  مػػػر مػػػنم   ػػػالح و ػػػر وخ ػػػر و قػػػى  تممػػػوف أ  سػػػم   بلتقصػػػ رت 

 ػػى التوجػػ   لػػ   ءصػػ وا ال حػػق عصبد ػػ ت ولػػ  ُ خلصػػوا ل  أ مػػ و ءتقػػ وف 
 ل إلػػى  مػػبؿ حبػػر  ت  مػػب  ػػبف أ ػػحبب الحص ػػب ح ػػ   ػػب وا  ءصػػ وف ا

 : الهار بت[ٛٔ-ٚٔ] ى  وواؿ الل ل و،  نبموف  مب قبؿ   م  ال

                                                     
 .مل رؤ ة التقص ر...  م   ستغ روف؟

 ! لوموف الن س على  ل ا حواؿ
ب سػػػصب ذلػػػك والسػػػر  ػػػى إذا  مػػػرت الء ػػػوب والػػػه وب ،موألػػػب   مػػػ

 بلتو  ق ل،بعت  وله ر  وشػكر  وحسػل عصبد ػ  ،  ذلكت وإذا أ رمم  ال 
 رضػػوف  مػػها المقػػبـت و تممػػوف أ  سػػم   بلتقصػػ ر   مػػ   رجػػوف دومػػبً الن ػػبدة 

 ف مل  ل أ   عمل مب  ُرضى مػو،  وقػفت والوق ػة ت...مل الءلى الكص ر 
 .حجببت وألنب  ُؤخر عل أولى ا لصبب

لكػل داامػبً الءصػ  الُمقصػل علػى ألػها الجنػبب  ػر  أ ػ  مممػب قػ  ـ ومممػب 
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عمػػػل  تو  ػػػق ال ومءو ػػػة ال وحػػػوؿ ال ووػػػوؿ ال وأ ػػػ  مػػػب زاؿ مقصػػػراً  ػػػى 
وبعة مو،  جل  ى عال ت وألػه  حق قػةت َمػل الػه   سػت، ع أف  ءصػ  ال حػق 

 عصبد  ؟! ،  وج  أح .
ت ق قػػة لسػػ   ا ولػػ ل واالخػػر ل ألػػؤ،ا القػػـو ألػػ  المتػػب ءوف  ػػى الح

      :ًمع أف ال أ  ر ل  قراراً  ر حب 

                                            [[88]انفتح]انفتح  
 قػػـو الل ػػل علػػى قػػ ـ واحػػ ةت  كب ػػت  حػػتقل  بلػػ مبات و ت شػػى   مػػب  

ال عنمب:  ب رسػوؿ ال  الوـر مل  صرة الوقوؼت و قوؿ ل  الس  ة عباشة رضى
 أل   غ ر لك ال مب  ق ـ مل ذ صك ومب  أخر؟   قوؿ: 

ُٕ َعِبدّا َغُهٛزّا  }} ُٕ َعِبدّا َغُهٛزّاٜا عا٥َٔػ١ُ َأفال َأُنٛ {{  ٜا عا٥َٔػ١ُ َأفال َأُنٛ
ٙٙ  

أشػػكر  علػػى ألػػه  المغ ػػرةت وأشػػكر  علػػى ألػػها الء،ػػبات وأشػػكر  علػػى 
أله  المنة .... و ل على ألها الحبؿ حتى  ػبدا  مػو،  وقػبؿ لػ   مػب قػبؿ  ػى 

 : تبب ال

                                       ]طه[]طه[    
 أ  أ نؿ أله  الق ـ. وأألب  و ى قرااة: 

أ مػػ  ،  ر ػػ وف  المت ػػةالمُ  وأألػػل المالمػػة أعظػػ  خلػػتم  وأ ػػـر أو ػػبؼ
ت ، أف  ءلػػػ  الخلػػػق شػػػ ببً عػػػل عالقػػػتم   ػػػر م ت وعػػػل أحػػػوالم  مػػػع ال 

                                                 
 روا  اإلمبـ أحم  عل عباشة. ٙ
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  و  ل ال قل الً و،  ص راً لخلػق ال   مػ  ،  رجػوف  ػبألراً  كش وف ممب   نم
 .و بونبً  ءملم  إ، وج  ال جل  ى عال ت وألها أ مل أو ب م 

،  ر ػػػ وف سػػػمءة و، ر ػػػبا و، شػػػمرة و، جػػػب  و، قصػػػوؿ عنػػػ  الخلػػػقت 
 :الكهف[82]وإ مب  مب قبؿ   م  الحق عن شأ  

                                             
،  ر  وف إ، وج  ال جل  ى عال ت واله  ،  ر   إ، وجػ  مػو،  ،  

 ممػػػ  خلػػػق الت ،  ر ػػػ  أف  ءر ػػػوا عنػػػ  قلػػػ الً و،  ص ػػػراً  ف الػػػه  س حبسػػػص  
وس ص ص  وس حصو  وس ء،    ءل   ل شئ عنػ   ػبألراً وخب  ػبًت سػراً وعال  ػةت ، 

 .ى عل   خب  ة وألو عل    هات الص ور خ 
ولػػهلك  ب ػػت مػػل أخػػا أو ػػبؼ المالمت ػػة أو أألػػل المالمػػة أ مػػ  ، 

حتػػى  ػػبف  ص ػػر مػػنم  ،  ءلػػ   !! ُ،لءػػوف علػػى أعمػػبلم  أحػػ اً إ، إلممػػ  
ت   مػػػػ  ،  سػػػػباأل  و، أو،دألػػػػ  أعمػػػػبلم  التػػػػى  توجمػػػػوف  مػػػػب إلػػػػى ال 

 ! ر  وف إ، وج  ال جل  ى عال 
أ ػػػػل أف ألػػػػها مقػػػػبـ  ػػػػر  ت ومنػػػػنؿ عظػػػػ  ت  ػػػػبف   ػػػػ  السػػػػ   ا عظػػػػ  و 

ا  ق ػبا ت ومل خل   مل الصلة المصبر ة مل أ حب   ا  ق با الراوؼ الرح   
 رضى ال  صبرؾ و ءبلى عنم  أجمء ل.

إذاً أعلى ا ول با شأ بً وأر ءم  مقبمبً الػه ل ألػ  علػى قػ ـ  ص نػب الكػر   
 ال  ى  تب  :ت وأل  المه وروف  ى قوؿ 
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               [[;:;:]ادلائدة]ادلائدة  
وؿ و، ولػى ا ػ، ب  ال وذ ر ال ألها الو ف     مب مل  صػى و، رسػ

 ووا،  إ، وسلط ال عل   مل  لوم  مل خلق ال: واجتصب  وأحص  
                                             [[ٖٖٔٔ]ال رقبف]ال رقبف  

 مش رًا إلى أ ى جمل:  ع و ش    .... قبؿ  ى شأ    ص نب 

ََٖرا ٔف  }} ُ٘ َأِنَبُس،  ََٖرا ٔفايًٖ ُ٘ َأِنَبُس،  ََٚع٢ًَ ُأَٖٔتٞ ايًٖ  ٖٞ ُٙ َعًَ َٕ َغٗس ُٕ ُأَٖٔتٞ، َنا َٚٔفِسَعٛ  ِْٞٔٛ ََٚع٢ًَ ُأَٖٔتٞ ِسَع  ٖٞ ُٙ َعًَ َٕ َغٗس ُٕ ُأَٖٔتٞ، َنا َٚٔفِسَعٛ  ِْٞٔٛ ِسَع
َُٚأَٔت٘ٔ ََُٛض٢  ُٕ َع٢ًَ  ِٔ َغسِّ ٔفِسَعٛ َٔ َِ َُٚأَٔتَ٘ٔأِعَظ ََُٛض٢  ُٕ َع٢ًَ  ِٔ َغسِّ ٔفِسَعٛ َٔ َِ {{  َأِعَظ

ٚٚ  
 إذا الت ت النصى أو الرسوؿ أو الولى إلى الُلو اـ ل   ست،ع أف ُ َحص ل 

إذا أراد  تالمقبـ و كوف مل أألل أله  المننلة الءظمى عن  الملك السالـ 
   ل المقبـ  ال   أف  برب   حبً عل جم ع اللواـ:

                                 ]ال رقبف[]ال رقبف[  
وسالمبً أ   ػب سػالـ سػلمنب مػنم ت ،  سػتمءوف و،  ػردوف و،  تػ  روف 

 متمػوف إ،   ى  المم  و،  ى  حوا ت و،  لقوف ل  أ   ب،ً أو غ راً   مػ  ،
  حبرة ال جل  ى عال .

لكل لو ألقى اإل سبف أذ   و بل  إلى الُلو اـ  شو ش  بونػ ت وإذا  شػوش 
 بونػػ   َػءُػػ   ءػػػ  المشػػرق ل عػػل الصػػػ بات ومػػبداـ  َػءُػػ  عػػػل الصػػ با عػػبش  ػػػى 

                                                 
 ال ر المختبر شرح  نو ر ا  صبر. ٚ
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 الج بات  ُحرِـ مل النور وعظ   البػ با والجمػبؿ والصمػبا الػه  جءلػ  ال 
أضػػر وا  ػػ حبً عػػل  ػػل ألػػها الج ػػبات وألػػها ألػػو سػػر ألػػؤ،ا لألول ػػبات الػػه ل 

ت  قوؿ  ى ذلك إمبمنب أ و الءناا    لُلو اـ: القـو
 لُػػػػْ   ػػػػإف اللػػػػـو  ُن ػػػػى  ػػػػصو ى

 
 لِػػػ َ  خ ػػػػر الرسػػػل وألػػػػو لنػػػب إمػػػػبـ

 
َمػػل  ر ػػ  أ،  لومػػ  أحػػ    ػػف  ر ػػ  أف  كػػرع مػػل  بسػػبت الحص ػػب؟!! 

  ، ب؟!! و شرب مل     الشر  ة شر ة ألب بة قلص   مب
، ػػ  أف  كػػوف علػػى   ػػس المنػػواؿت  ػػال  لقػػى لومػػبً للءػػناؿت ولكػػل  إذاً 

 كػػوف  ػػل لومػػ  موجػػ  إلػػى   سػػ ت ،  لػػـو إخوا ػػ  و، ج را ػػ  و، خال ػػ  .... 
ألػػؤ،ا ،  ُلقػػى لمػػ   ػػبً،ت ولكػػل  ُلقػػى  ػػل لومػػ  لن سػػ ت   مػػب منصػػع  ػػل شػػر 

 وأسبس  ل سوا.
جءلتػػ   ُ كػػر  ػػى مءصػػ ة أغلػػ  لمػػبت  ػػإذا أوقءتػػ   ػػى غ لػػة ،ممػػبت وإذا 

 وإذا  ءل ال،بعبت والقر بت ،ـ   س  ورأ    س  مقصرًا  ى  ءلمب.
وَمػػل  سػػى لػػـو   سػػ  وقػػع  ػػى لصسػػ   ػػوراًت ولػػهلك سػػمى ألػػؤ،ا القػػـو 
أ  سػػػم   بلمالمت ػػػةت ،  متمػػػوف  لػػػـو الخلػػػقت وإ مػػػب لػػػومم     سػػػم ت حتػػػى 

 . صلوا إلى جنبب الحق 
نب أف أسػػػبس ألػػػها المنمػػػبج  لػػػ   ػػػبف علػػػى أ ػػػحبب و مػػػب رأ نػػػب وسػػػمء

ت و ل رجل منم  إمبـ  ى  بب مل أله  ا  وابت و لم  ولّى لػ  رسوؿ ال 
قػػ ـ  ػػ ؽ  ػػى ألػػها الرحػػببت و ػػل رجػػل مػػنم  لػػ   صػػ ب مػػل ألػػها الجمػػبؿ 
الممببت لكنم  ل   ُظمروات ومل جبا  ءػ أل  ا شػغلوا  بلسػ رة الظبألر ػةت ولػ  

قلص ػػة التػػى ا شػػغل  مػػب الصػػو  ة وعر ػػوا منػػنلتم  عنػػ  رب  نشػػغلوا  ػػأحوالم  ال
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 .الصر ة 
وألػػػؤ،ا رأو الحص ػػػبت و ػػػبف لمػػػ  منػػػ  أو ػػػر  صػػػ بت و ءػػػ  ا تقبلػػػ  إلػػػى 
الر  ق ا على أ صحت شمس و ل  و  ر ق س  ،مءة  ى  ػؤاد أحصب ػ  حتػى 

غ ػرأل ت   ػ  عنػ مب  ػبف  ػبألراً  نػور   ػى جسػ    ػبف  ،  ،لع على  ػور  أحػ ٌ 
ى علػػى ألػػها الحػػبؿ ،  ػػرا  إ، أأللػػ ت أمػػب المشػػر  ل والكػػب ر ل والحبقػػ  ل حتػػ

 والحبس  ل  قوؿ   م  رب الءبلم ل: 

                                    ]األعراف[]األعراف[  
،  ػػػروف إ،  تػػػ   أ ػػػى وبلػػػبت  ُحرمػػػوا مػػػل النػػػور اإللمػػػى الػػػه  عل ػػػ  

ببً مػل ألػه  الم،بلػب أ ػ اًت لكػل  ءػ  ا تقبلػ  إلػى الر  ػق غبلبت ول   ُء،ػوا شػ 
ا علػػى  ػػ ر القػػ س لمػػعت وشػػمس النػػور اإللمػػى والغ ػػب الر ػػب ى سػػ،ءت  ػػى 
قلػػوب وأ بػػ ة المحصػػ ل والءبشػػق ل والػػوالم ل إلػػى  ػػور سػػ   ا ولػػ ل واالخػػر ل 

 .وإلى جمبؿ حبرة رب الءبلم ل 

  األفساداألفساد
المنػػبزؿ وراا  مػػورأل ت ،  ،لصػػوف ا  ػػراد ألػػ  الػػه ل  ر ػػوا المقبمػػبت و 

مل ال مقبمبتت و،  رجػوف منػ  منػبزؿ  ػى الجنػبتت و،  ،لصػوف ر ءػة المقػبـ 
 :  ى االخرةت وإ مب ،  ،لصوف مل ال إ، الت و  م   قوؿ 

 ى  ى و و ت ت {{دٕٚ دٕٚ ضريٚا ضبل امُلَفسٔٓضريٚا ضبل امُلَفسٔٓ  }}روا ة: روا ة:  ى  ى   وو  {{ضريٚا ضبل امُلِفٔسدٕٚ ضريٚا ضبل امُلِفٔسدٕٚ   }}
َٕٔضرُيٚا ، ٔضرُيٚا ،   }}  ::أخر  أخر    روا ةروا ة ََٕضَبَل امُلِفَسُدٚ دٕٚ ٜا زضٍٛ دٕٚ ٜا زضٍٛ قٌٝ: َٔ املفَسقٌٝ: َٔ املفَس  ،،َضَبَل امُلِفَسُدٚ
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ََٛزُدٚا رترُُتٗٔٗٔاهلل؟ قاٍ: امُلِطَتاهلل؟ قاٍ: امُلِطَت ِِ َف ُٖ َِٚشاَز ِِ َأ ُٗ ِٓ ََٚضَ  ايرِِّنُس َع َٕ ٔبٔرِنٔس اهلل  ََٛزُدٚا ٚ ِِ َف ُٖ َِٚشاَز ِِ َأ ُٗ ِٓ ََٚضَ  ايرِِّنُس َع َٕ ٔبٔرِنٔس اهلل  ٚ
{{  ايكَٔٝا١َََ ٔخَفافّاايكَٔٝا١َََ ٔخَفافّا

ٛٛ    
وألى على اختالؼ أحوالم   ػى سػ رأل  إلػى ر مػ ت  ػب  راد ألػ  الػه ل 

 :اشتغلوا  ه ر ال و سو مب سوا 
 اذ ػػػػػػػر ال إف  سػػػػػػػ ت سػػػػػػػوا 

 
 قػػػػل  قلػػػػب  ػػػػػى الػػػػه ر  ػػػػػب ال

 
 و،  ،لصوف مل ال إ، الت إذا عرض عل م  الجنبت  ر وألب:

وجنػػػػػػػػة الخلػػػػػػػػ  لػػػػػػػػو  مػػػػػػػػرت 
  ،لءتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 

 ل برقت حسنمب  بلنألػ  ألمػتم 
 

إذا عُػػرض علػػ م  أ  مقػػبـ ولػػو مقءػػ   ػػ ؽ لػػ   رضػػوا  ػػ  ولػػ   لت تػػوا 
 إل  ت  مشوف خلف مقبـ: 

                            ]اننجم[]اننجم[  
 !و،  رجوف مل ال إ، ال

وألػػؤ،ا ا، ػػػراد لػػػ   ػػػه رأل   ػػػ ل أ ػػحبب المقبمػػػبت   مػػػ   مػػػب قػػػبؿ 
اإلمبـ أ ػو الءػناا   ػ م : ) ػبت المقبمػبت  حق قػبً و  ق نػب(  جػبوزوا المقبمػبت 

 .وعلوا على ال رجبتت و،  رجوف مل ال إ، ال 

  قطبقطبالال
 ػػ  قلػػوب الءصػػبدت وُ حػػى ال  الق،ػػب الغػػوث ألػػو الػػه   ُغ ػػ  ال 

                                                 
 شءب اإل مبف والترغ ب  ي  ببال ا عمبؿ عل أ ي ألر رةت والمستمتروف المكصروف. ٛ



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  1313هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

  ػػػ  الػػػصالدت وألػػػو علػػػى مقػػػبـ سػػػ   ب رسػػػوؿ ال  ت وألػػػو الػػػوارث ال ػػػرد
ت لكػػل لكػػل قػػـو ق،ػػبت  منػػبؾ الجػػبمع وألػػو علػػى قػػ ـ سػػ   ب رسػػوؿ ال 

ق،ػػب  ألػػل المقػػبـ الء سػػو ت وألنػػبؾ ق،ػػب  ألػػل المقػػبـ الموسػػو ت وألنػػبؾ 
ل المقػبـ اإل رأل مػىت  كػل جمبعػػة لمػب ق،ػبت  مػل  ػبف علػى قػػ ـ ق،ػب  ألػ

 :  أقواؿ ع   ة منمب ت وق  ورد   م   ى ا ثرس   ب إ راأل  

ال ختًٛ األزض َٔ أزبعني زداّل ع٢ً قدّ إبساِٖٝ خًٌٝ ايسمحٔ ال ختًٛ األزض َٔ أزبعني زداّل ع٢ً قدّ إبساِٖٝ خًٌٝ ايسمحٔ   }}
عًٝ٘ ايطالّ، فبِٗ ُتسشقٕٛ ٚبِٗ ُتػاثٕٛ ٚبِٗ ُتٓصسٕٚ، ٚإذا أزاد اهلل عًٝ٘ ايطالّ، فبِٗ ُتسشقٕٛ ٚبِٗ ُتػاثٕٛ ٚبِٗ ُتٓصسٕٚ، ٚإذا أزاد اهلل 

  {{ْظس إيِٝٗ فصسف ايعراب عِٓٗ ْظس إيِٝٗ فصسف ايعراب عِٓٗ   بأٌٖ األزض عرابّابأٌٖ األزض عرابّا
ف رجػالً قػ   ن ػ وف ولكػل ،  نقصػوف علػى حسػب النمػبف و  مؤ،ا أر ء

 .وعلى حسب منح الرحمل
ألؤ،ا لم  ق،بت وألو المسػبوؿ عػنم  أمػبـ الحبػرة المحم  ػةت و ػل 
ا ق،ػػبب  َُمػػ وف مػػل ق،ػػب ا ق،ػػبب الػػوارث ال ػػرد الجػػبمع الػػه  علػػى قػػ ـ 

 ؿ ال: الحص بت وألو الُمجمل  قو 

                                           

                                              

                ]انبقرة[]انبقرة[  
ة الن ػػوست ومءػػ  مءػ  علػػ  اال ػػبتت ومءػػ  علػػ  الكتػػببت ومءػػ  علػػ   ن  ػػ

 .عل  الحكمةت ومء  الءل  الوألصى مل ال 



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  1414هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

ألػػها ألػػو ق،ػػب الوجػػود الػػه   سػػتم  مصبشػػرة مػػل الحص ػػب المحصػػوبت 
أو ،  ػػػ روفت  ... ثػػػ   ُمػػػ  ال منػػػ  جم ػػػع أق،ػػػبب الوجػػػود إف  ػػػب وا  ػػػ روف

 .أو ،  شءروف....   شءروف
  الء ػػوف المكنػوفت وغ صػػ  المبػنوف الػه  ،  ػرا لكػل ألػها سػر ال 

و،  صػػل إل ػػ  الخػػواور و، الظنػػوفت ولكػػل  رعػػب   رعب تػػ  و نظػػر إل ػػ   نظر ػػ  
 ت وألها ألو الق،ب  ى  ل زمبف ومكبف ألو واح .الحص ب المأموف 

: ٍل مقامات الصاحل، ُتعطى : ٍل مقامات الصاحل، ُتعطى ٜٜضؤالضؤال

  باألضءقٔة أّ باألقدمٔة فى طسٓإ اهلل؟!باألضءقٔة أّ باألقدمٔة فى طسٓإ اهلل؟!
ت  ت خصو ػػ ة مػػل الور ػػق ال عصػػبرة عػػل ألصػػبت مػػل الوألػػبب 

 .  مبت و، شأف لمب  ب ق م ةت و، شأف لمب  بلسب ق ة  ُق م  ال 
 :ولهلك  قوؿ اإلمبـ أ و الءناا  

  ((  يٝظ ايطسٜل ملٔ ضبل إٕ ايطسٜل ملٔ صدميٝظ ايطسٜل ملٔ ضبل إٕ ايطسٜل ملٔ صدم  ))
 مل الجبان أف  أ ى رجل ال ـو وألو مكتوب عنػ  ال مػل ا و ػبدت  ف 

و صػػـو النمػػبر و،   أأل لػػ  الػػ اخلى  ؤأللػػ  لػػهلكت وشػػخا  خػػر  قػػـو الل ػػل
 نق،ػػػػع عػػػػل ا ذ ػػػػبر لكنػػػػ  داخل ػػػػبً لػػػػ س مػػػػؤألالً لمقبمػػػػبت ا خ ػػػػبرت  جػػػػناا 

 .الءصبدات حسنبت مببع بت
                                                 

ل ا سػػبلة  ػػى ت وردت الكص ػػر مػػـٕٔٔٓ/ٚ/ٗٔألػػػ  ٕٖٗٔمػػل شػػءصبف  ٖٔ –الخمػػ س  مسػػج  الغ ػػراف  – ورسػػء    ٜ
  لك السمرة المصبر ة وق  وضءمب الش خ  ى  ر  ب س بؽ الح    ل ن   إ ت بع القبر ا  بلمحبضرة على  حو أ بل.



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  1515هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

ولػ س لمػب عمػل  و ػل  أمب المقبمبت  مه  درجبت ألصػبت مػل ال 
إل مػػبت إ، إذا أراد ال  أأل ػػل  ػػبحصمب  ػػإف ال ألػػو الػػه   ُلممػػ   مػػها الءمػػل 

لكػل شػئ سػصصبً  ف ال ر ػط الكػوف  لػ   ب سػصببت لكػل و ُء ن  عل  ت ل كوف 
جػ  اإلرادة  ػى أو إذا أراد ألو   وف إرادة ال ،  حػ ث الُمػرادت وإذا أراد ال 

 :الحج[57]و ى  ح ث المرادت وألنب ا، ، با وا،جتصبا قلب الءص  

                                           
    قػػػل ال )ا ػػػ، ى( ولكػػػل قػػػبؿ  لػػػ         ب، ػػػ، با 

مستمر إلى ق بـ السبعةت  بلمقبمبت ل ست ر ب  مر  مب اإل سػبف  ب ق م ػةت 
   مب الءصبد  محع الء،باات والمصبت: ولكنمب مقبمبت  ُق   ال 

                                                      

                                     ]انشىري[]انشىري[    
ألػػػه  اال ػػػة لػػػو ُ سػػػرت  بلمءػػػب ى  تق،ػػػع ا عنػػػبؽ   مػػػبت  كػػػهلك   ػػػس 

 الشئ  ى المقبمبت.

  ضؤال:ٍل ٓعس  اإلىطاٌ مقامُ؟ضؤال:ٍل ٓعس  اإلىطاٌ مقامُ؟
 !ق   ءل  وق  ،  ءل 

تػر ولػل  نألػو  ن سػ  ولػل  رااػى إذا  بف لو علػ  سػ ظل مح و ػبً ولػل  غ
 . هلك حتى  حب   على ذلك الخلق  ر مب  ُءلم  ال 
أ ػ  إذ علػ  أ ػ   ػى مقػبـ  ػها  ػ لل علػى الخلػقت  لكل إذا رأ  ال 



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  1616هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

أو  كصػػر علػػى أمصبلػػ ت أو زألػػى علػػى إخوا ػػ ت   قتبػػى مقػػبـ الح ػػ  الر ػػب ى أ، 
 : ُءر    مقبم  إ، عن  خروج   س  مل ال ار ال   ة

                                    ]يىسف[]يىسف[..  
لكػػل مػػل خرجػػت   سػػ  وألػػو  ػػى الػػ   ب  إ ػػ   ءػػرؼ مقبمػػ ت أمػػب الػػه  
مبزالت   س  ح ة ل   مت      ب  بل ع ـ إعالم   مقبمػ  حتػى  خػرج مػل 

 ال   ب إلى خبلق  و بر  : 

                                  ]احلجر[]احلجر[..  
مل مب ت   س  عل حظو   وشموا   وأألواا  مممػب عػُرض عل ػ  ومممػب 
رأ  لن سػػ  مػػل مقبمػػبت ودرجػػبت  إ ػػ  ،  لت ػػت إل مػػب   سػػبً   ػػ   رجػػو ر  ػػع 

 ت     مبتت ومل مبت ،  ،مع  ى شئ.ال رجبت 

  ثاىًٔا :ثاىًٔا :
  مً مناذج السجالمً مناذج السجال
  الصدٓإ اماو أٍل التجسٓدالصدٓإ اماو أٍل التجسٓد

 ػى  ظر ػب و ػى  ظػر  و وألػت أولم  س   ب أ و  كػر الصػ  ق   بف
 .الصو  ة و ى  ظر أألل ال وأول با ال إمبـ أألل التجر  



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  1717هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

الءص   مب عن   مل منػبزؿ وإ رامػبت  و،   مل التجر   لُ جمل ال 
أع  ألب للءص  ت على سص ل المصبؿ: ألل  ست، ع أف ُ َجمل ألها المسػج   ػ وف 

 لن نة أوً،؟!!أف  ن ل أله  ا
، ػػ  مػػل إزالػػة الن نػػة الق  مػػة أوً،ت ألػػل  سػػت، ع أف  لػػصس ز ػػبً ج  ػػ اً 
قصػػل أف  خلػػع الػػن  القػػ   ؟!  ال ػػ  مػػل التجر ػػ  لمػػل أراد  ػػب ى التوح ػػ ت 

  جمبؿ الءص  . وأف ُ جمل  ال 
ت قػػبؿ  ػػى وإمػػبـ أألػػل التجر ػػ  ألػػو اإلمػػبـ ا وؿ أ ػػو  كػػر الصػػ  ق 

 راوس ا ول ل واالخر ل: ذلك قولة شب ت لمب 

ٍَ َأِبَك  }} ًَِٖٔو؟ فكا َِٝت أل ٍَ َأِبَكٜا أَبا َبِهٕس ََا َأِبَك ًَِٖٔو؟ فكا َِٝت أل ُٜ٘ا أَبا َبِهٕس ََا َأِبَك ََٚزُضَٛي ُِ ايًَٓ٘  ُٗ ُُِ٘ٝت َي ََٚزُضَٛي ُِ ايًَٓ٘  ُٗ {{  ُِٝت َي
ٔٓٔٓ  

 مل  ست، ع ذلك؟ 
 !أف  و ل  إلى ذلكت وَ  صة   س   هلك مل أراد ال 

ولػػهلك علػػ  الحص ػػب و ػػب   سػػ   ػػأقر  علػػى ذلػػكت   نمػػب ر ػػع ذلػػك 
 مل غ ر ت وقبؿ ل : 

ِِ َعاَي١ّ، ََٜتَهٖف  }} ُٗ ِٕ َتَدَع ِٔ َأ ِْٝس َٔ َٔٓٝا٤َ َخ ََٚزَثَتَو َأِغ ِٕ َتَدَع  ِِ َعاَي١ّ، ََٜتَهٖفَأ ُٗ ِٕ َتَدَع ِٔ َأ ِْٝس َٔ َٔٓٝا٤َ َخ ََٚزَثَتَو َأِغ ِٕ َتَدَع  َٕ ايٖٓاَعَأ َٕ ايٖٓاَعُفٛ {{  ُفٛ
ٔٔٔٔ  

عػػل  ءلػػ    ػػ  علػػ  أ ػػ   ءػػل  ورضػػيلكنػػ  لػػ   قػػل للصػػ  ق ذلػػكت أقػػر  
ذلك  ، ب   ست و رضب  لى عل مو، ت و،  غشب  أ  سحب ة أو دخب ة مػل 

 .ال الن س  ُءكر عل     و حبل  مع حبرة
                                                 

 سنل الترمهي عل عمر  ل الخ،بب. ٓٔ
  ح ح الصخبر  عل سء   ل ا ي وقبص. ٔٔ



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  1818هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

 ت لػػو علػػ  الحص ػػب مػػع أف الػػه   ءلػػ  مػػع حص ػػب ال ومصػػ، ب  
أف  ءلػ  ذلػػك س شػغل  لحظػػة عنػ مب  غػػبدر مجلسػ  الشػػر ف المصػبرؾ مػػب أقػػر  
على ذلكت لكن  عل  عل  ال قػ ل أ ػ  رضػى ال  صػبرؾ و ءػبلى عنػ    ءػل ذلػك 

  مو إمبـ أألل التجر    ى ألها الصبب. ...عل  ق ل

  ٍل الفياءٍل الفياءالفازّ  اماو أالفازّ  اماو أ

 : واإلمبـ الصب ى  ى ألها المجبؿ اإلمبـ عمر  ل الخ،بب 
أوؿ مػػػل لػػػصس المرقءػػػبت  ػػػى اإلسػػػالـت والتػػػى اشػػػتمر  مػػػب الػػػ راو   
والصػػو  ةت  قػػ   ػػبف خل  ػػة للمسػػلم ل وَعػػ ُّوا علػػى قم صػػ  وألػػو علػػى المنصػػر 

 .نتبف وعشر ل رقءةث
 .،  نظر إلى الخلق وإ مب  نظر إلى الحق

بً   ل الجم ع  ػى الحػقت ،  ممػ  قر ػب و، غر ػبت ضػء   و بف ُ سو 
إذا  لغني عل عبمل  بل  أ   قػ   لػ  الرع ّػة ولػ  أغ ػر   و بف  قوؿ: تو، قو بً 

 .     بف إمبـ مل أامة ألها المقبـت  أ ب الظبل 
 ػبف وألػو ولػها رو  أ ػ   ت  ى  قش   وزأل   ل جل  ى عال  بً و بف إمبم

 قػ ر ومػل  - مسلم ل اللح  والسملت و أ ل ألو الن تخل  ة  ُ،ء   قراا ال
حتى  غ ر لو   وقبلوا ل :  ػب أم ػر  -أف  غمس الخصن  ى الن ت و أ ل ؟!!  منب

وال ، أذوؽ  المػػؤمن ل اشػػ ق  ن سػػك و ػػل  مػػب  أ ػػل عبمػػة المػػؤمن لت قػػبؿ:
 صػّر  ،نػ  عػبـ  ل  ػبف لحمبً و، شحمبً حتى  شصع من   ل  قراا المسلم لت 



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  1919هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

: قرقػػػػػري إف شػػػػػبت أو ،  قرقػػػػػريت  والل ػػػػػ  ، َشػػػػػِصْءِت لمػػػػػب  قػػػػػوؿو لر مػػػػػبدة ا
 ػػػى ألػػػها المقػػػبـت ضػػػر وا لنػػػب ا مصلػػػة  ػػػى ألػػػها ت  ػػػبف إمبمػػػبً والمسػػػلموف ج ػػػبع

 الصبب   م  قبؿ   م  الوألبب: 

                               [[8989]األحساب]األحساب..  

  ،،ذّ اليْزًٓ اماو أٍل التننيذّ اليْزًٓ اماو أٍل التنني
 :واإلمبـ عصمبف  ل ع بف 

 بف إمبـ أألل التمك لت ومػل ُ م ػل المتمكنػ لت   ػ   ػبف  راقػب   سػ  
علػػى الػػػ واـت و،  تخلػػػى عػػػل مراقصػػػة   سػػػ  ور ػػػة عػػػ ل و، أقػػػلت  ػػػبف خل  ػػػة 
للمسػػػلم لت و ػػػبف مػػػل الموسػػػر لت وإذا  مػػػ   رو ػػػ   ومػػػبً  ػػػهألب إلػػػى  سػػػتبف 

 إلى الم  نةت  قبلوا:و حمل حنمة مل الح،ب على  مر  و أ ى 
 - ػػب أم ػػر المػػؤمن ل لِػػَ  لػػ  ُ َحمػػل ألػػها الح،ػػب إلػػى  ءػػع غلمب ػػك؟ 

 قبؿ: –و بف عن   جملة مل الءص   
إ    راقػب   سػ ت  –ق  است،ءت ذلكت ولكننى أردت أف أعل    سى 

 ل ءل    س  مبذا ست ءل؟ و مبذا ستقوؿ؟ و مبذا ستوسوس؟
أ  بسػػػػػم ت و راقصػػػػػوف حتػػػػػى  ف الصػػػػػبلح ل  راقصػػػػػوف الػػػػػن س  ػػػػػى  ػػػػػل 

خ،رات   ورأل ت ومػب  ظمػر مػل لوامػع اإللمػبـ  ػى قلػو م ت و ءرضػوف ذلػك 
 . ت أو على  ص م  على ر م  
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ػػب أحػػبط  ػػ  الصػػوار   –حتػػى  ءػػرؼ أ ػػ  مػػل أألػػل التمكػػ ل  –ولػػهلك لم 
ر ع أف  قب ل عن  أح ت ور ع أف  تحػرؾ مػل مكب ػ ت و ػل  ػى مكب ػ  حتػى 

 قػرأ القػر ف ولػ   ُغ ػر أل بتػ ت و ػنؿ الػ ـ علػى قػوؿ ال  قتلو ت و نؿ ال ـ وألػو
: 

                                     ]انبقرة[]انبقرة[  
وألها ألو حبؿ المتمكن لت  ل   مرب ولػ    ػرت مػع أ مػ  عرضػوا عل ػ  

 ...ذلكت لكن   بف إمبمبً مل أامة أألل التمك ل
 اف الءر ػػبف وم ػػ اف الو، ػػة وم ػػ اف الرعب ػػةت  لمػػ   ػػب وا أامػػة  ػػى م ػػ
 ذ رأل  ال أجمء ل  ى قول :

                               [[8?8?]انفتح]انفتح..  

ٕإ ٕإعل   اماو أٍل املعاز اماو أٍل املعاز   عل

 :و ر ـ ال وجم  ومنم  اإلمبـ الرا ع س   ب علّى  ل أ ى وبلب 
ومػػػػأل  مػػػػل رأسػػػػ  إلػػػػى لسػػػػبف الحقػػػػباق الءبل ػػػػةت  الػػػػه  أع،ػػػػب  ال 

 مشبش ق م    بلمءب ى الغبل ة وا سرار الراق ةت حتى  بف  قوؿ لم :

عٔ عٔ   تطأيْٛٞتطأيْٛٞقبٌ إٔ تفكد٢ْٚ فٛاهلل اير٣ ْفط٢ بٝدٙ ال قبٌ إٔ تفكد٢ْٚ فٛاهلل اير٣ ْفط٢ بٝدٙ ال   ضًْٛٞضًْٛٞ  }}
  {{  غ٧ ف٢ ايطُٛات أٚ ف٢ األزض إال أخربتهِ عٓ٘غ٧ ف٢ ايطُٛات أٚ ف٢ األزض إال أخربتهِ عٓ٘
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: رح  ال أ ب الحسل لو ل   شغل  ولهلك قبؿ اإلمبـ الجن   
 : قبؿ ت و نب علومبً ، ع   لمب و، ح   لمبالحروب لترؾ ل

ٌّ باُبٗا  }} ََٚعًٔ  ًِِ ١َُٜٓ اِئع ٌّ باُبٗاَأْا ََد ََٚعًٔ  ًِِ ١َُٜٓ اِئع {{  َأْا ََد
ٕٕٔٔ..  

  َـّةَـّةففـ ــ ـأٍل الصأٍل الص

 بف على ألها المنمبج أألل الُص  ةت و ب وا حػوالى  سػء ل رجػاًلت  ر غػوا 
أ  سػػػػم  ل ورسػػػػول ت  ر ػػػػوا المءػػػػب   وا عمػػػػبؿ ال   و ػػػػة والخلػػػػق و  رغػػػػوا 

 .المحم  ة  بلكل ة للحبرة
ولػػػ   كػػػل لمػػػ  دور و، مسػػػب لت  أقػػػبموا  ػػػى مسػػػج  حبػػػرة النصػػػىت 
 جءػػػل لمػػػ  عر شػػػبً  قػػػ م  مػػػل حػػػرارة الشػػػمس ومػػػل  ػػػنوؿ الق،ػػػر أو الم،ػػػرت 

 .وُسمى ألها الءر   الُص  ة
 قولػ  و ػبف  نػبد م  .تول  ُ خرجم  مػل المسػج  على ذلك وأقر أل  
   ػػػػأمرأل   بلتسػػػػصب  ػػػػى ت ولػػػػت  ت قػػػػ  أحػػػػوالم  ت و ػػػػبف  ػػػػب أألػػػػل الصػػػػ ة

 .المءب  
  ػػ  َعِلػػَ  علػػ  ال قػػ ل أف ألػػؤ،ا ألػػ  الػػه ل سػػ حملوف عنػػ  حق قػػة ألػػها 
  مل الصالد والءصبد  ى  ل  ل  وواد! و صلغو مب لمل خل     ال  ل وروح

 :عن مب ولع عل م   ومبً  قبؿ لم   وق  بلقـو  ب وا على أله  الحق قة 
                                                 

 المست رؾ على الصح ح ل عل ا ل عصبس رضى ال عن . ٕٔ
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ٌَ ايٗصٖف  }} ِٖ ٌَ ايٗصٖفَأِبٔػُسٚا َٜا َأ ِٖ ِٔ َأِبٔػُسٚا َٜا َأ َٔ َٕ ِِ َنا ِٔ ُأَٖٔتٞ َع٢ًَ َِْعٔتُه َٔ َٕ ِٔ َنا ََ ١ٔ ِٔ َٔ َٕ ِِ َنا ِٔ ُأَٖٔتٞ َع٢ًَ َِْعٔتُه َٔ َٕ ِٔ َنا ََ ١ٔ
{{  ُزَفَكا٥ٔٞ ٔفٞ اِيذ١َُٖٔٓزَفَكا٥ٔٞ ٔفٞ اِيذ١َٖٔٓ

ٖٖٔٔ    
مػػل  كػػوف علػػى  مجمػػ  و ت ػػرغ ل ورسػػول   سػػ كوف مػػل ر قػػبا رسػػوؿ 

  ـو الق بمة. ال 

  أٍل الءٔ  النيساوأٍل الءٔ  النيساو

ومػػػل ألػػػؤ،ا أألػػػل المالمػػػة أامػػػة أألػػػل الص ػػػتت اإلمػػػبـ الحسػػػل واإلمػػػبـ 
 .  مل الصبلح لالحس ل ومل  ء أل

وأرضػػػب  حػػػج خمػػس وعشػػػر ل حجػػػة مبشػػػ بً علػػػى  بإلمػػبـ الحسػػػل  
 ق م  ت و سبؽ اإل ل أمبم  و قوؿ:

  زانبّا!!زانبّا!!  أخػ٢ إٔ أسر إىل زب٢ أخػ٢ إٔ أسر إىل زب٢   
 ال ورغصة  ى رضب  جل  ى عال .  نبااً  ى

أ قػػه  ػػ  المسػػلم ل عنػػ مب اسػػتءرت الحػػرب  وأ ػػت   ءلمػػوف أف ال 
أف مػػب عنػػ  ال خ ػػر  تنػػبزؿ عػػل الخال ػػة رغصػػة و ػػ أت  ػػ ل المسػػلم لت ورأ  

 ػػػى لػػػ  شػػػمل المسػػػلم لت ورأب  ػػػ ع الموحػػػ  لت و ػػػ ؽ   ػػػ  قػػػوؿ سػػػ   
 : ا ول ل واالخر ل 

                                                 
 ، بحبش ة الص جرمي على الخ ٖٔ
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ٔٔ عظُٝتني  }} ِٝ َٔ ٔف٦ََت ِٝ ُ٘ َع٢ًَ ََٜدِٜ٘ٔ َب ََٖرا ضَِّْٝد ُِٜصًُٔح ايًٓ ٕٖ ابِٓٔٞ  ٔٔ عظُٝتنيإ ِٝ َٔ ٔف٦ََت ِٝ ُ٘ َع٢ًَ ََٜدِٜ٘ٔ َب ََٖرا ضَِّْٝد ُِٜصًُٔح ايًٓ ٕٖ ابِٓٔٞ  {{  إ
ٔٗٔٗ  

  كبف س  اً  ى ألها المقبـ.
 وأرضب . بـ الحس ل و بف على ألها النمج اإلم

ت و ػبف مػنم  مػل  ػب ءم  مػل وعلى ألها النمج اإلمبـ على ز ل الءب ػ  ل
  ؿ   ت النصى.

أحػػػوالم  مػػػع الت وأو ػػػب م   ػػػى التقػػػرب إلػػػى ال  ءجػػػن وألػػػ  جم ءػػػبً 
 ..... الخلق أجمء ل عل  تصءمبت و ب ق الوقت عل سردألب

الػه ل ألػ  الورثػة ولكننب  ػه ر علػى سػص ل المصػبؿ  مػبذج  ألػل المالمػة 
 .الحق ق ل لس   ا ول ل واالخر ل 

  ٌٌْْٔ ٔ األِّٓطاألِّٓط
لمػػ  ال،ر ػػقت  ػػ جءلم   تر ػػوف  وألنػػبؾ مػػل الخلػػق مػػل  ختصػػر ال 

 ػػػى حجػػػر النصػػػوة مصبشػػػرةت وإف لػػػ   حبػػػرو  ولػػػ   ءب ػػػرو  ولػػػ   ػػػرو  لكػػػنم  
ت و سػػم م  القػػـو أو سػػ  ل  سػػصة إلػػى  تر ػػوف مصبشػػرة مػػل حجػػر رسػػوؿ ال 

ت  قػ   ػبف أو ػس رجػالً منم   ى ألها المقبـ وألػو أو ػس القر ػى  أوؿ رجل
مػػل الػػ مل مػػل قص لػػة ُ سػػمى قَػػػَرف أو  لػػ ة علػػى إحػػ   الروا ػػبت  سػػمى قَػػػَرفت 

     حبرة النصى   حب   الكراـ: وقبؿ 

{{  ِٝ ٔٔ َغ َُ ِْٜظ : اَل ََٜدُع ٔبايَِٝ َٚ ُ٘ ُأ ٍُ َي ٔٔ َُٜكا َُ َٔ ايَِٝ َٔ ِِ ٕٖ َزُداّل َِٜأٔتُٝه ِٝٔإ ٔٔ َغ َُ ِْٜظ : اَل ََٜدُع ٔبايَِٝ َٚ ُ٘ ُأ ٍُ َي ٔٔ َُٜكا َُ َٔ ايَِٝ َٔ ِِ ٕٖ َزُداّل َِٜأٔتُٝه َس ُأَّ َس ُأَّ ٔإ
                                                 

 روا  الصخبر  وأحم  والترمهي عل أ ي  كرة. ٗٔ
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 ٔٚ َٜٓأز َأ ِٛٔضـَ  ايدِّ ُ٘. ٔإاٖل ََ ِٓ ُ٘ َع ََٖب َٕ ٔب٘ٔ بََٝاْض. َفَدَعا ايًَٓ٘ َفَأِذ ُ٘. َقِد َنا ٚٔ َي َٜٓأز َأ ِٛٔضـَ  ايدِّ ُ٘. ٔإاٖل ََ ِٓ ُ٘ َع ََٖب َٕ ٔب٘ٔ بََٝاْض. َفَدَعا ايًَٓ٘ َفَأِذ ُ٘. َقِد َنا َي
ِِ ًَِِٝطَتِػٔفِس َيُه ِِ َف ُِٓه َٔ ُ٘ ِٔ َيكَٔٝ َُ ِٔ. َف َٖ ِِايدِِّز ًَِِٝطَتِػٔفِس َيُه ِِ َف ُِٓه َٔ ُ٘ ِٔ َيكَٔٝ َُ ِٔ. َف َٖ {{ايدِِّز

ٔ٘ٔ٘  
 ا ظر إلى أله  المننلة الءظ مة؟!!

حػػ  عػػل َمػػل الػػه   سػػوؽ جلػػة ا  ػػحبب إلػػى ز ػػبرة الصػػبلح لت والص
 ا ول با والمتق ل؟!

سػػػػ   ا ولػػػػ ل واالخػػػػر ل ألػػػػو الػػػػه  أمػػػػرأل  أف  صحصػػػػوا عػػػػل الصػػػػبلحت 
و سألوا من  ال عبات  كػبف عمػر وعلػّى  ػل عػبـ  تجمػبف إلػى الحػجت و ػهألصبف 

 !! ب أألل ال مل أ  ك  أو س   قولوف: ، :إلى أألل ال مل و نبد  المنبد 
عػى غػن  لنػب ُ سػمى أو ػست لػ س مءنػب إ، را حتى  بف ذات مرة  قػبلوا:

  ػػ   ػػبف مػػل أألػػل المالمػػةت ،  ُظمػػر مػػب   نػػ  و ػػ ل مػػو،   –وذاؾ مػػل أقلنػػب 
لخلق الت ،  ءر   أألل النمبف و، أألل المكبف ولكل  ءر   مالاكػة السػمبات 

 !!  جملم   قبع ا رض و ءر م   قبع السمبا
لممػػب  -النصػػى  مػب أمػػر حبػرة   - ػهألصب إل ػػ  وأ لغػب  السػػالـ وولصػب منػػ  

الػػ عبات وقػػبؿ لػػ  عمػػر:  ػػب أو ػػس ألػػل لػػك أف  نػػنؿ مءنػػب  ػػى م  نػػة رسػػوؿ ال 
  تأ س  نب و أ س  كت  قبؿ أو س:

  {{  ٜا عُس عذبّا يو َٔ أْظ باهلل نٝف ٜأْظ بطٛاٙ؟!!ٜا عُس عذبّا يو َٔ أْظ باهلل نٝف ٜأْظ بطٛاٙ؟!!  }}
ولمب رجع إلى  ل    ،ل أألل الصل  إلى مننلت   ءػ مب قب ػل عمػر وعلػّىت 

                                                 
  ح ح مسل  عل أ ي  برة. ٘ٔ
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  ق   مػرت  تػوار  عػل ا عػ ل وألػبجر سػراً وعل  أف أمر  ق  ا تبح وأف شأ 
  حو الكو ة  صالد الءراؽت     ،  ر   أف  ءر   إ، مو، :

 و الءػػبرؼ ال ػػرد محصػػوب لخبلقػػ 
 

  ػػػػبت المقبمػػػػبت  حق قػػػػبً و مك نػػػػبً 
  ػػػػى  ػػػػل  َػَ ػػػػٍس لػػػػ   ػػػػور  واجمػػػػ  

 
 مػػػل حبػػػرة الحػػػق  رو حػػػبً و  ق نػػػبً 

 مءنػػػػػػػب  غ ػػػػػػػب ومصنػػػػػػػب  مشػػػػػػػبأل ة 
 

  س ال ػػػرد  كو نػػػبً وال ػػػرد مءنػػػى ولػػػ
ى ا رض  ػػػػػػػػػػى ذؿ لػػػػػػػػػػ مشػػػػػػػػػػى ع 

 ومسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنة
 

 ألػػػػبـ المالاػػػػك شػػػػوقبً   ػػػػ  وحن نػػػػبً 
 ،  ءػػػػرؼ ال ػػػػػرد إ، ذو مواجمػػػػػة 

 
  ػػ ب  صػػو ى  أح ػػب الػػنمج والػػ  ل

 
 كػػبف أوؿ ألػػؤ،ا القػػـو الػػه ل  ر ػػوا علػػى حجػػر النصػػوةت و شػػر وا  مػػه  

 ا خر :  اله   قوؿ     حبرة النصى  ى الروا ة القر يا  وة أو س 

{{   ٖٕ َٚٔإ  ، ٗٞ ُٔ َعِبٔد ايًٖ٘ٔ اِيُكسَْٔ ِْٜظ ِب َٚ ُ٘: ُأ ٍُ َي ٌْ َُٜكا ُٕ ٔفٞ ُأَٖٔتٞ َزُد ٕٖ ضََُٝهٛ َٚٔإ  ، ٗٞ ُٔ َعِبٔد ايًٖ٘ٔ اِيُكسَْٔ ِْٜظ ِب َٚ ُ٘: ُأ ٍُ َي ٌْ َُٜكا ُٕ ٔفٞ ُأَٖٔتٞ َزُد ضََُٝهٛ
ََُضَس َٚ ٌُ َزٔبَٝع١َ  ُ٘ ٔفٞ ُأَٖٔتٞ َِٔج ََُضَسَغَفاَعَت َٚ ٌُ َزٔبَٝع١َ  ُ٘ ٔفٞ ُأَٖٔتٞ َِٔج {{  َغَفاَعَت

ٔٙٔٙ  
 ور  ءة ومبر ألمب أ صر قص لت ل عر  ت ل مل ح   الء د.

 مػػ  ولمػػ  ومػػنم    ألػػه   ءػػع مقبمػػبت ا ول ػػبا الػػه ل جءػػل ال إذاً 
من ءػػة ا ح ػػبا  ػػى الػػ   بت  بأل ػػك عػػل المنػػب ع التػػى ،  ُءػػ  و،  حػػ   مػػ   ػػى 

 :  قوؿ   م   مب قبؿ حص صنب وقرة ع ننب  ال ار االخرةت  ك ى أف ال 

{{  ًِ َّ اِيكَٔٝا١ََٔ ٔي ِٛ ُ٘ َتَعاَي٢ َٜ ٍُ ايًٖ ًَُِٜكٛ َّ اِيكَٔٝا١ََٔ ٔي ِٛ ُ٘ َتَعاَي٢ َٜ ٍُ ايًٖ َٚاِيَعأبٔد: ُاِدُخالَُٜكٛ ٖٔٔد  َٚاِيَعأبٔد: ُاِدُخالَُُذا ٖٔٔد  ٍُ  اِيذ١ََٖٓ، َفَت اِيذ١ََٖٓ، َفَتَُُذا ٍُ ُكٛ ُكٛ
َُٖدٚا َُٔٓا َدا ًِ ٌٔ ٔع َُا٤ُ: َٜا َزبَٖٓا ٔبَفِض َُٖدٚااِيُعًَ َُٔٓا َدا ًِ ٌٔ ٔع َُا٤ُ: َٜا َزبَٖٓا ٔبَفِض ِٓـَدى   اِيُعًَ َُا يََٓا ٔع ِٓـَدى ََٚعَبُدٚا َف َُا يََٓا ٔع الءلمػبا الءلمػبا   ––؟؟ََٚعَبُدٚا َف

                                                 
  ي جبمع المسب    والمراس ل. )ع ( عل ا ِل عص بٍس رضَي الل ُ  عنُمَمب ٙٔ
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ِِ    --الءبمل ل وألػ  ا ول ػباالءبمل ل وألػ  ا ول ػبا ُٗ ٍُ َي ِِفََُٝكٛ ُٗ ٍُ َي ِٓٔدٟ َنَبِعٔض ََالفََُٝكٛ ِِ ٔع ُِْت ِٓٔدٟ َنَبِعٔض ََال: َأ ِِ ٔع ُِْت ٥َٔهٔتٞ اِغَفُعٛا ٥َٔهٔتٞ اِغَفُعٛا : َأ
َٕ َأَد ِِ ُتِشٔطُٓٛ ُِٓت َُا ُن َٕ َأَدٔئعَبأدٟ َن ِِ ُتِشٔطُٓٛ ُِٓت َُا ُن َْٛٔئعَبأدٟ َن ُُ َُٚتعًَِّ  ِِ ُٗ ََْٛب ُُ َُٚتعًَِّ  ِِ ُٗ ِِ ََا الَب ِِ ََا الُٗ َُٕٗ ُُٛ َٕ َِٜعًَ ُُٛ {{   َِٜعًَ

ٔٚٔٚ  
 لم  الش بعة  ى أألل الموقف:  ،لق ال 

                             [[=7=7]اإلسراء]اإلسراء  
  ل جمبعة  إمبمم .

ألؤ،ا ا ول با أ نبؼ ، ع   لمب و، حػ   لمػبت أشػر ب إلػى  ءبػم ت ومػب 
لى قلص   نور   تصػ   لػ    ػ  لمل أشرؽ ال ع خ ى  بف أعظ ت و تبب ال 

منبزؿ ا ول با ومقبمبت ا    بات لكل ، شػأف لنػب  مػب  تحػ ث  ػ  ال السػ ة 
وإف ا تسػػصوا إلػػى الصػػو  ة  ػػى ألػػها المقػػبـت  كػػل ألػػها أمػػر  كػػر ت و ػػالـ ال 

 الغََنبا    . 
جػػػواألر  لكػػػل ،  سػػػت، ع  شػػػف الحقػػػباق إ،  أللمػػػبت و تػػػبب ال 

لمػػب أسػػرار مصػػو ة  و ةت جءػػل ال نمػػب إ،   ػػوس مبػػمكنو ػػة ،  ،لػػع عل 
وأ ػػوار مخنو ػػةت  صسػػر مػػب   مػػب مػػل النػػور المخػػنوف  ،لءػػوف علػػى ألػػها السػػر 

  ى  تب   المكنوف. المصوف اله  استودع  ال 

  االصطياعاالصطياعأٍل أٍل 
و بف القـو منم  أألل ا، ،نبع الػه ل جػه م  ال  ػ  إل ػ ت ولػ   جءػل 

 و ػلم  إل ػ ت و ػبف أولمػ   مػب ذ ر ػب ألػو أو ػس القر ػى لم  سص اًل إ، حص صػ  ل
                                                 

 ال وا   ال وا ي على رسبلة ا ل أ ي ز   الق روا ي. ٚٔ
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 :وأرضب ت وألؤ،ا أل  أألل ا، ،نبع 

                       ]طه[]طه[  
 !لها    نءم  ال 

وأله  ل ست  تكلف و،  تػألف و،  تءػرؼت إ مػب اجتصػبا وا ػ، با مػل 
  خ ػػػر مػػػل علػػػى ألػػػها الصػػػنف مػػػل ا ول ػػػبات ولػػػ س مءنػػػى ذلػػػك أ مػػػ ال 

 غ رأل   ى الء،بات لكل لم  ألها ا،جتصبا وألها ا، ، با.
و  لػ  علػى دل ػل  أخػه   ػ   إلػى  .. ل  سػص ل ومنم  مل  جءل ال 

ت ثػػ   ءػػ  ذلػػك  تػػو،   رعب تػػ  !!د ػػواف الحص ػػبت و و ػػل  إل ػػ   ءػػ  أف  ، ػػب
و ءنب تػػ  الحص ػػب حتػػى  و ػػل  إلػػى ألػػها الجنػػبب المم ػػبت إلػػى رضػػػواف رب 

 .،ا موجودوف وألؤ،ا موجودوفؤ أل...  لم ل الءب
 . أو س  بف مل أألل المقبـ ا وؿ وألو مقبـ ا، ،نبع

وأ بػػػبً سػػػ    أ ػػػو  ن ػػػ  الصسػػػ،بمىت وسػػػ    عصػػػ  القػػػبدر الج ال ػػػىت 
لصػػ و ت وسػػ    إ ػػراأل   ال سػػوقى وسػػ    أحمػػ  الر ػػبعىت وسػػ    أحمػػ  ا

 لمػ  ...  تػى سػرد أسػمبام .. و ص ر مل أول ػبا ال ، أسػت، ع عػ  أل  و، ح.
 ها  ت  ل   شغلم   بل   ب ال   ػة ور ػة عػ ل  أألل ا ،نبعت ا ،نءم  ال 

و، أقلت أشرؽ لم  النور  ءبشوا  ى رحبب ألػها النػور ولػ   نظػروا ور ػة عػ ل 
 .إلى عبل  ال   ب والنألو والغرورت ل   لت توا إل مب ور ة ع ل و، أقل

وأرضػب ت  قػ   نػب اإلمػبـ أ ػو الءػناا  ومل ألؤ،ا  ػى عصػر ب  ػبف إمبم
 :قبؿ 
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 ػػػػػػل الػػػػػػه  أ ػػػػػػب   ػػػػػػ   بػػػػػػل 
 محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 منػػػػػ   ػػػػػ ا وإل ػػػػػ   ػػػػػبف و ػػػػػول ب
 

 :على ع ن  ب  رسوؿ ال ر   
ُ سػػػمى   ببً شػػومءنػػى ر ػػػب  رسػػوؿ ال علػػػى ع نػػ  أ   منحػػػ  مػػل الص ا ػػػة 

الجػػالا الصصػػر ت أ  أف الصصػػ رة داامػػبً مكشػػو ةت  بإل سػػبف الءػػبد   ر ػػ  أف 
جلػػى  صػػ ر   و صػػ  مب لكػػل ألػػؤ،ا  كػػوف  صػػ ر م  جل ػػة وواضػػحة و ػػبألرةت  

 ػإذا اولػع  ػر  ا  ػوار و ػر  ا سػرار و ػر   ػل الػنء  اإللم ػة والمػنل الر ب  ػة 
 وجمن ألب لألخ برت  بل بل والكـر والجود اإللمى. التى أع  ألب ال 

  الشٔخ حمند علٕ ضَمةالشٔخ حمند علٕ ضَمة
و ػػبف مػػل جملػػة ألػػؤ،ا الرجػػبؿ   أ رمنػػب ال –والحمػػ  ل  –وأ بػبً 

وأرضػب ت  قػ  أشػبر إل ػ  اإلمػبـ  ش خنب وإمبمنػب الشػ خ محمػ  علػى سػالمة 
 وقبؿ عن : أ و الءناا  

 سػػػل أو سػػػبً عػػػل حسػػػن   شػػػرحن 
 

 ألػػػػػبـ   ػػػػػ   ءػػػػػ  مػػػػػب رشػػػػػف المػػػػػ اـ
ألػػه  الحقػػباق قػػ  ُ صػػ قمب الػػصءع وقػػ  ،  صػػ قمب الػػصءعت لكػػل ألػػها  

 . قة مل الحقباقشئ ،  ممنب     إقرار حق
 ػػبلجالا الصصػػر ت  كػػبف الحص ػػب ،  غ ػػب عػػل حبػػر    أ رمػػ  ال 

ور ػػة عػػ ل و، أقػػلت و،  تحػػرؾ حر ػػة و،  سػػكل سػػكنة إ،  ػػإذف منػػ  شػػ بألبً  
،  سػت، ع أف  تخ لمػب الءقػل والخ ػبؿت  – مب قلػت   –  بحبًت وأله  أحواؿ 

   الرجبؿ:لكل ُ سل   مب  أللمب مل  ر   ال ل  أف  صل  مصل
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 َسػػػػل   أحبد ػػػػ  الحقػػػػباق  سػػػػملل
 

  ُء،ػى شػػراب الو ػػل  ػى أعلػػى مقػػبـ
 

  {{  َٔٔ ُٜطًِٖ ٜآٖاٙ، َٚٔ ال ُٜطًِِّ ال ُٜٗٓا دفاَٙٔٔ ُٜطًِٖ ٜآٖاٙ، َٚٔ ال ُٜطًِِّ ال ُٜٗٓا دفاٙ  }}
،  تحػ ث  –حتى  ر    بت أألل المالمة أو المالمت ػة  - و بف 

عػػػل   سػػػ  قػػػطت وإذا  كلػػػ   ػػػتكل  عػػػل الءصود ػػػةت وأو ػػػبؼ الءصود ػػػةت لكػػػل 
 ػػب اإللم ػػة ،  خ،ػػر علػػى لسػػب   قػػط ل ظػػة مػػل ألػػها الء،ػػبات   ػػ   المػػنل والء،ب

 بف أم نبً على ع،با الت ومب  بلنب  ر  أ بسبً  ػى زمب نػب وغ ػر زمب نػب  تحػ ثوف 
 عل رؤ بت منبم ة و رامبت حس ة وغ ر ذلك؟
 قبؿ اإلمبـ أ و الءناا  عل ألها الصنف:

إٔ ذيو َٔ إٔ ذيو َٔ   إذا زأٜت ايسدٌ ٜػطح يطاْ٘ بأضساز َصٜت٘ فاعًِإذا زأٜت ايسدٌ ٜػطح يطاْ٘ بأضساز َصٜت٘ فاعًِ  ))
  ((  ْكص ف٢ َكاّ عبٛدٜتْ٘كص ف٢ َكاّ عبٛدٜت٘

 لل  تكل  أ  اًت وإذا  كلػ   ػتكل  عػل الجم ػلت عػل  اً     لو  بف عص 
 بػػػػل الت وعػػػػل  ػػػػـر الت وعػػػػل ع،ػػػػبا الت وعػػػػل خصو ػػػػ بت حص ػػػػب ال 
ومصػػػ، ب ت وعػػػل مػػػنل ال علػػػى حص ػػػب ال ومصػػػ، ب ت لكػػػل ،  ػػػتكل  عػػػػل 

دق لت  كػل مػل  تحػ ث عػل   سػ    س ت وألها م ناف  ءرؼ من  أحواؿ الصػب
 ػػػبعل  علػػػ  ال قػػػ ل أ ػػػ  مػػػب زاؿ مػػػل المخصػػػول ل الػػػه ل لػػػ   سػػػلكوا ولػػػو قػػػ مبً 

ور ػػػػػػق رب الءػػػػػػبلم لت ومػػػػػػل الجػػػػػػبان أف مػػػػػػل حولػػػػػػ   شػػػػػػ خو     ػػػػػػيواحػػػػػػ اً 
 .ل س  ش خ  ف   س  خصلت    تكل  عنمب  و ستأذ و !!لكن

عػل ر ػ ت عل   س  قط  ػل  تحػ ث  أح  منم  لكل الُكم ل ،  تح ث
أو  تحػػ ث عػػل حص صػػ ت أو  ُظمػػر جمػػبؿ ال و ػػـر ال وع،ػػبا ال للمسػػلم ل 
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ػػػل  والمػػػؤمن ل لُ ِحصػػػوا الت و ُظمػػػر جمػػػبؿ أو ػػػبؼ حص ػػػب ال ومصػػػ، ب  لُكم 
 .المحسن ل والموقن ل ل شتبقوا إلى حص ب ال ومص، ب 

م،لػػػع عل ػػػ   وإذا جبألػػػ  ،  ُءلػػػل عػػػل الجمػػػبدت   ػػػ   ءلػػػ  أف ال 
و را  و ءل   ل حر ة أو سكنة  تحر مب  ى أله  الح ػبةت ولػهلك رأ نػب  ذألػب 
إلػى قنػػب وأسػواف ومكػػ  أر ءػة عشػػر عبمػػبً ألنػبؾت ولػػ   ػأت  ػػى  ػـو مػػل ا  ػػبـ 
وقبؿ  ألل  أو ش خ  اإلمبـ أ و الءناا  أو  ح  مل إخوا ػ  أ ػب  ءلػت  ػها أو 

 . تحت  هات ول   ُءَلل ألها ا مر إ،  ء  ح ل
  قوؿ لى:و بف 

ٜا ب٢ٓ اعٌُ ٚال ُٜٗو َعسف١ غٝدو أْو تعٌُ ألْو تعٌُ هلل ٜا ب٢ٓ اعٌُ ٚال ُٜٗو َعسف١ غٝدو أْو تعٌُ ألْو تعٌُ هلل   }}
  ال يػٝدوال يػٝدو  }}  

وعنػػػ مب ا تقػػػل إلػػػى  لػػػ    ػػػى الشػػػرق ةت أألػػػل الظمػػػور  ػػػب وا  ػػػى سػػػرور 
المظبألر  هألصوف و ج بوف وُ خصروف  مب   ءلوفت و قوؿ عػل   سػ :  ػب  نػى أ ػب  

بف  ػػوالى الػػػصالد  بلجنػػ   المجمػػػوؿ أعمػػل و، أقػػػوؿ شػػ ببً عمػػػب أعمػػلت  كػػػ
و والى ا  راد و،  ُءل  أح اً ش ببً عل ألها ا مر      بف  ءمل ل و،  رجػوا 

 مل وراا ذلك  ل  إ، مو،  جل  ى عال .
ألػػه  ألػػى أحػػواؿ ا امػػة الكػػراـ الػػه ل ،  رجػػوف مػػل ال إ، الت و،  صتغػػوف 

أو  ص ػراً   مػ   ءلمػوف  مل ال إ، رضب ت و،  ،لصوف مل خلػق ال شػ ببً قلػ الً 
أف الخلػػػق جم ءػػػبً ،  ملكػػػوف    سػػػم  ضػػػراً و،   ءػػػبً و، مو ػػػبً و، ح ػػػبة و، 

  شوراًت  ك ف  ن ءوف غ رأل  أو  ء نوف سواأل ؟!!
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 : مب قبؿ إمبمنب أ و الءناا    لكل مل أراد ال 

  )َٔ أزاد اهلل فًٝذعٌ َكعد ايصدم ٚزا٤ ظٗسٙ()َٔ أزاد اهلل فًٝذعٌ َكعد ايصدم ٚزا٤ ظٗسٙ(
ت و،  صتغػػى مػػل ال درجػػبتت و،  ،لػػب مػػل ال  ػػال  ،لػػب مػػل ال مقبمػػبت

    وُ حػ د لحبػػر  ع،ػػبااتت  ػػأف  ،لػػب علػػ  وألصػػى أو  ،لػػب  ػػور أو
  ،لب أسرار أو  ،لب  وت ....... أ ت مبذا  ر   مع ال؟!!

َمل  بف  ى حبػرة ال ،  ػر  لن سػ  وجػوداًت ، ػ  أف  كػوف عػ مبً وُ جملػ  
 صػػف أحػػواؿ ألػػؤ،ا  ػػى مواجمػػة  الءػػناا  ال جػػل  ػػى عػػال ت اإلمػػبـ أ ػػو 

 الحبرة   قوؿ:
 علمػػػػت   سػػػػى أ ػػػػى  نػػػػت ، شػػػػ ببً 

 
  صرت ، شئ  ػى   سػى و ػى  لػى

  ػػػػػػػػػ   نػػػػػػػػػن   ػػػػػػػػػرت االف موجػػػػػػػػػوداً  
 

  ػػػػػ  وجػػػػػػود  وإمػػػػػ اد   ػػػػػػ  حػػػػػػولى
 ومػػػػػػػػػػل أ ػػػػػػػػػػب؟ عػػػػػػػػػػ ـ ال جملنػػػػػػػػػػى 

 
  صػػػػػػػرت  ػػػػػػػور   الءل ػػػػػػػب  ػػػػػػػال   ػػػػػػػل

 
  مه  الحبرة قبلوا   مب: 

  ((  أزباب ايٓفٛعأزباب ايٓفٛع  ال ٜدخًٗاال ٜدخًٗاايكدٚع ايكدٚع ع٢ً سضس٠ ع٢ً سضس٠   َهتْٛبَهتْٛب  ))
 ،بلمػػب   سػػك مءػػك وألػػى ح ػػة  مػػى ح ػػة  لػػ غك و ُصءػػ ؾ عػػل ألػػها 
المقػػػػبـت  مػػػػل رأ  حولػػػػ  مجموعػػػػة مػػػػل المحصػػػػ لت أو حتػػػػى مػػػػل المم مػػػػ لت 
واعتق  أ   ش خ للمر   ل وأ   مػل الوا ػل لت  مػها مسػك لت مػبؿ إلػى الػ   ب 

ل  ػػػى ألػػػها الءمػػػب حتػػػى و ػػػرؾ مػػػب  ػػػبف عل ػػػ  سػػػ   ا ولػػػ ل واالخػػػر ل وسػػػ ظ
 . نكشف عن  الغ،با  ـو  خرج مل ال   ب إلى رضواف رب الءبلم ل 
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لكػػل ألػػها لػػ س شػػأف الصػػبلح لت  شػػأف الصػػبلح ل أف  نكشػػف عػػنم  
 الغ،با وأل    ل ا ح بات متى ذلك؟

عن مب  موت اإل سبف عل شموا   وعػل حظػ  وعػل ألػوا ت و،  صػ ر لػ  
ى رضػػب ت و، رغصػػة إ،  ػػى التأسػػى  حص صػػ  ألػػو  إ،  ػػى مػػو، ت و، حػػ  إ،  ػػ
 ومص، ب ت ألنب  تحقق  ى قوؿ ال:

                                                    

        [[788788]األنعام]األنعام  

  ::اًًاثالجثالج

  زابطة الشٔخ ّالْصْلزابطة الشٔخ ّالْصْل
مل ا سبلة  أ  إجب ة سؤاؿ صوأوؿ مب  تكل  عل أله  الرا ،ة أف  

  تءر ف مل المر   ومل السبلك؟الء   ة التى و لتنب الل لة 
ل   سجلوا  ء   وا على أ   م   إف الكص ر ل ممل  تصءوف المشب خ ل تر 

مشب خم  تصءوف    ءبم و  ى سجالت المر   ل و، السبلك ل عن  ال! 
! بزاتوجبزوا الم أ م   بقوا المقبمبت! لجملم  ف منه سن ل وو لة و ظنو 

وأل  ل سوا  مب  قبؿ ل   صرحوا مكب م   حسب! ولكنم  لألسف  أخروا 
و بروا مل أألل المقبمبت و لوا وأل   توألموف أ م    بسم  وأضبعوا أ
 وأل  ل   كتصوا  ء  مل المر   ل و، السبلك ل؟الءبل ة!! .. 
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مل المر   ومل السبلك؟ .. لنءرؼ   ف  كوف الرا ،ة إذًا  لنءرؼ 
 ع الش خ المو ل إلى ال:الصح حة م

  املسٓداملسٓد
المر   ألو اله  عن   إرادة وعن مةت وعن   رغصة أ   ةت وعنػ    بعػ  

 قو   و ل  إلى مب  ر  ت ولهلك قبلوا:

َُشسق١ ناْت ْٗاٜت٘ َػسق١( َُشسق١ ناْت ْٗاٜت٘ َػسق١()َٔ ناْت بداٜت٘    )َٔ ناْت بداٜت٘ 
 بلمر ػػ   ػػى   ا تػػ  إذا أ ػػ   ا عػػهارت والػػتمس لن سػػ  ا عػػهار  مػػها 

ى ور ػػق ا خ ػػبرت  ف ور ػػق ا خ ػػبر  حتػػبج مػػل  قػػوؿ لػػ  لػػ س لػػك  صػػ ب  ػػ
الص ا ػة عػػـن أ  ػػ  أشػػ  مػل الح  ػػ ت و حتػػبج إلػػى قػوة   سػػ ة ومءنو ػػة ،   تػػر 

 :حتى  صل إلى مب  ر  ت  قوؿ  ى ذلك اإلمبـ أ و الءناا  
 أ ػػػ اً إلػػػى ألػػػها الجنػػػبب حن نػػػى

 
 ،  ػػػصر لػػػى حتػػػى  ػػػرا  ع ػػػو ى

 
 ص ب  ى ألها ال بل. مل  بف عن   استء اد للصصر ل س ل   

  الطالكالطالك
السػبلك ألػو الػه   ػػ أ ال،ر ػقت ووضػع ق مػ  علػػى قػ ـ أألػل التحق ػػقت 
وأأل ػػل   سػػػ  ل كػػػوف مػػػل ألػػػها ال ر ػػقت و ػػػ أ  أخػػػه  أسػػػصبب الو ػػػوؿ و سػػػتء  
للجمػػبدت و سػػتم   ػػأ وار اإلمػػ اد مػػل سػػ   الءصػػبدت و مشػػى  ػػى ألػػه  الوألػػبد 

 .جمبد الن س
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لػػػ لت وقػػػوة ،  مػػػ لت وعن مػػػة ، وجمػػػبد الػػػن س  حتػػػبج إلػػػى إرادة ،  
 سػػتك لت  ف ألػػها جمػػبد للػػن س  ػػى سػػص ل الو ػػوؿ لػػرب الءػػبلم لت واإلمػػبـ 

 وأرضب  عر ؼ السبلك  ءر ف مءنو  وقبؿ    : أ و الءناا  

  د َطًٛب٘، ٚزض٢ مبا قٖدزٙ حمبٛب٘(د َطًٛب٘، ٚزض٢ مبا قٖدزٙ حمبٛب٘()ايطايو َٔ تٖٛس)ايطايو َٔ تٖٛس
 مءنػػػػػى أف مػػػػػل أراد الػػػػػ   ب والمنصػػػػػب والجػػػػػب  واالخػػػػػرة والكرامػػػػػبت 

 والو، ة والءنب ة ....   ف  كوف ل   ل ذلك؟!!
 !!! مه    ة أغلب السبلك لت  ر   اإلثن ل مءبًت وألمب ،  جتمءبف

  جمبؿ الحص بت و ل مب  صتغ   الن س سػ جلص    ا وؿ ووح  ولكل وح  
 لك الحص ب إذا و لت إلى أ وار ألها ال، ب.

  ىىاملسبِّاملسبِّاملعله أّ املعله أّ الشٔخ الشٔخ 
ف  كوف الو وؿ إلى حبر   ،   لػ  مػل شػ خ أ اقتبت إرادة ال 

مع  حقػق ألػها المر ػ   بلءنب ػة مػل عنػ  الحم ػ   ُ شرؼ على المر    ى   ا ت 
 ت وأله  إرادة الت حتى قبؿ القبال:المج   

 أمػػالؾ ر ػػى لمػػ  شػػ خ  ُءلممػػ 
 

  ك ف ،  ،لصوف الشػ خ  ػبلمم 
ا سػػػمبا؟ مػػػبذا  ءر ػػػوف عػػػل  ...المالاكػػػة  ػػػبف لمػػػ  شػػػ خ وألػػػو  دـت 

 قبلوا: ،  ءرؼ عنمب شئ: 

                                 [[9999]انبقرة]انبقرة  
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 .أ  ا سمبا الخب ة  م ت  ش خ المالاكة ألو  دـ عل   السالـ
 ال   لإل سبف مل ش خت والش خ  جبأل  مء ت وألػو  ُءلػل إذا  تػب ال 

  ػػػالء،ػػ  الظمػػأ و والدت والجػػوع السػػمبد  ػػال رقػػب....  ءلػػل لػػ  السػػءبدة  
 ....و ص أ الجمبد لت  تأ ل و، شرابت واله ر  ال سمو و، غ لة

ت ورسػوؿ ال حتى  ر ء  شػ خ  إلػى مقػبـ التر ػى علػى  ػ  رسػوؿ ال 
   َُكمل   أو ب  ت و جمل   مكبرم  و جمن   تجم نا ػ  الر ب  ػةت حتػى  جءلػ 

ح لػ  أ ػواب ال ػتح اإللمػيت وألنػب  كػوف  بلحبً لػ خوؿ الحبػرة اإللم ػةت    ػت
 :الءبلم ل  مل المتمكن لت و تلقى مصبشرة مل رب  

                                                     

             [[;7;7]انشىري]انشىري..  

 كلمػػ  و ءػػع المر ػػ  ل  ر ػػ  مػػل الشػػ خ أف  صحػػ  عنػػ  و تػػودد إل ػػ  و 
؟!! مػل الػه   صحػ  وبلصػبً و نور  ....   ف ذلك؟!! ألػل سػ نقلب الم،لػوب 

عػػػػل االخػػػػر ا سػػػػتبذ أـ ال،بلػػػػب؟!! ألػػػػه  مشػػػػكلة ألػػػػها النمػػػػبفت  كص ػػػػر مػػػػل 
 ال،الب  ر  وف مل ا ستبذ أف  صح  عنم  و ءرؼ ولصب م !!

ألػػها أمػػر لػػ   ءر ػػ   ػػى الصػػبلح ل السػػب ق ل و، المءب ػػر لت مػػل الػػه  
خػر النصػى الكػر   أـ الءصػ ؟ النصػىت وذألػب إل ػ  مبشػ بًت و ػو  أف  ح  عل اال

  مشى إل   ثمب  ل عبمبً إلى أف  صل إل  : 

                     ]انكهف[]انكهف[  
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 -حتػػى  ءلمنػػب –والحقصػػة عصػػبرة عػػل ثمػػب  ل سػػنةت وعنػػ مب و ػػل إل ػػ  
  هلل إل   وقبؿ ل :

                                              ]انكهف[]انكهف[  
 و منع الش خ: 

                                                 

                   [[فف]انكه]انكه  
   ناد  ى التهلل:

                                                   
 جم ل   لداب ال،الب: 

                                                  

         ]انكهف[]انكهف[  
 ألها  تبب الت  مل  ترؾ  تبب ال و مشى على ألو  الن وس؟!

تر ػػوا  تػػبب الن ػػوس و ألػػو  الجػػ د  ر ػػ وف أف  مشػػوا علػػى  وفالمر ػػ 
ت لكػػل ألػػها أمػػر ال  ػػى  تػػبب ال وضػػح  ال جػػل  ػػى المل ػػك القػػ وس 

عػػال  لكػػل مػػل أراد ألػػها الجمػػبؿت أو ولػػب ألػػها الكمػػبؿت أو لػػ   صػػ ب  ػػى 
أف  ألػػػها الو ػػػبؿت أو لػػػ  خصو ػػػ ة  ػػػى الء،ػػػبا واإل بػػػبؿت أو  ر ػػػ  ال 

إذا لػ   سػت،ع   تح ل   نػوز الء،ب ػب والنػواؿت ، ػ  أف  تجمػل  مػها الحػبؿت  ػ



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  4747هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

 أف  تجمػػل  مػػها الحػػبؿ  ءلػػ  علػػ  ال قػػ ل أ ػػ  محػػرـو مػػل ألػػها الء،ػػبا وألػػها
:  ك ػف إذاً أمػ اد الشػ خ النواؿت وَمل اله  َحَرم ؟   س ت وألنػب  صػور سػؤاؿ 

 للمر  ؟

ُٓ ُٓكٔف    ملسٓد؟ملسٓد؟الشٔخ االشٔخ ا  د د نِِنــكٔف 
 الجواب القبوع  ى ألها ا مر و،  مبر      و،  شكك    :

علػػػى  بلػػػك  ػػػبعل  علػػػ  ال قػػػ ل أف اإلمػػػ ادات وبلمػػػب الشػػػ خ  خ،ػػػر 
والمصبت والء،باات  توا ل إلػى قلصػك و ػؤادؾت وإذا  مػت  ػى الػ   ب ال   ػة 
 إف الش خ  رعبؾ مل  ء ػ  و حرسػك مػل  ء ػ  حتػى ،   ترسػك الشػ ،بف أو 

 . خرج مل ح ن اإلخواف
ألػها  م ادات  وقوعػك  ػى ألػها الصءػبدت إذاً ولكل أ ت اله  ق،ءت اإل

ر مبذا  حتبج؟ أ تت ولهلك قبلوا: إذا أردت أف  ءرؼ ق رؾ عن  الشػ خ ا م
 :ا ظر إلى ق ر الش خ عن ؾت وقبؿ  ى ذلك اإلمبـ أ و الءناا  

  ((  إذا أزدت إٔ تعسف عٓد اهلل َكاَو فاْظس فُٝا أقاَوإذا أزدت إٔ تعسف عٓد اهلل َكاَو فاْظس فُٝا أقاَو  ))
 صبلنسػػصة للشػػ خ إذا أردت أف  ءػػرؼ قػػ رؾ عنػػ    ػػب ظر قػػ ر  عنػػ ؾت 

ح ل لػػ س عنػػ أل  شػػئت ولكػػنم  أمنػػبا ِخػػنف سػػ    مػػو   ػػس القػػ رت والصػػبل
 ا ول ل واالخر لت وألو القبس : 



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  4848هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

ُِ  اهلُلاهلُل  }} َٚأََْا اِيَكأض ُُِعٔطٞ،  ُِاِي َٚأََْا اِيَكأض ُُِعٔطٞ،  {{  اِي
ٔٛٔٛ  

أوراداً وأدخلػػ  الخلػػوة ولػػ    ػػتح ال عل ػػ ت  ولػػ  الشػػ خ الػػه  أع،ػػى  
وأع،ب  أوراداً أخر  ول    ػتح ال عل ػ  وثبلصػة ورا ءػة و ػى النمب ػة قػبؿ لػ :  ػب 

لو  بف ال تح      لكنت أ ت أوؿ مر   عن    ى ال،ر ػقت لكػل ال ػتح   نى
     ال  ؤ    مل  شبا مل عصبد !! 

                                 ]انفتح[]انفتح[  
  كل  تح ل  مل ال.

مػػل ا سػػبلة ،ً ثب  ػػبً اولكػػى  كتمػػل الص ػػبف  ػػى ألػػها الشػػأف ت  ،ػػرح سػػؤ 
الحبضر ل  ى موضوع إم اد الش خ لمر ػ  ؟ وألػو رؤ ػة مل  ءع التى جبا نب 

 الش خ  ى المنبـ:

  ضس ظَْز الشٔخ فى املياو للنسٓدضس ظَْز الشٔخ فى املياو للنسٓد
 مػػور الشػػ خ  ػػى المنػػبـ لػػ  عػػ ة أمػػورت  قػػ   ظمػػر الشػػ خ  ػػى المنػػبـ 
للمر   الُمج  عن  الش اا ت و كوف ألػه   شػر  لخال ػ  مػل الشػ اا ت وقػ  

عمػػالً غ ػػر موا ػػق لشػػرع الت أو  ظمػػر الشػػ خ للمصتػػ ئ للتوج ػػ ت  ػػأف  ءمػػل 
    خ،ػأ مػب   أ  ػ  الشػ خ  ػى المنػبـ ل ُنصمػ  علػى ألػها الخ،ػأ حتػى  تػوب إلػى 

ت وقػػػ   كػػػوف المر ػػػ   كبسػػػل عػػػل حبػػػور المجػػػبلس ال و رجػػػع إلػػػى ال 

                                                 
  ح ح الصخبري عل مءبو ة.رضي ال عن . ٛٔ



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  4949هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

وأ ػػ ؿ ر قػػبا الخ ػػر  ر قػػبا السػػوا   ػػأ ى إل ػػ  الشػػ خ  ػػى المنػػبـ ل نصمػػ ت قػػبؿ 
 : 

{{  ُ٘ ُ٘ٔإَذا َأَزاَد ايًٖ َََٓأَ٘ٔ  ٔإَذا َأَزاَد ايًٖ ُ٘ ٔفٞ  ِٝسّا َعاَتَب َََٓأَ٘ٔٔبَعِبٕد َخ ُ٘ ٔفٞ  ِٝسّا َعاَتَب {{  ٔبَعِبٕد َخ
ٜٜٔٔ  

   ف  ءب ص ؟
،  وجػػ  أحػػ    نػػب  تحمػػل رؤ ػػة الػػهات اإللم ػػةت ولكػػل  ءب صػػ  إمػػب عػػل 
ور ػػق الشػػ خ أو عػػل ور ػػق ملػػك مػػل المالاكػػة أو عػػل ور ػػق ألػػب ف منػػبمى أو 

ت أو  مصػػبؿت  ب مصػػبؿ التػػى ر ألػػب سػػ   ب رسػػوؿ ال عػػل ور ػػق سػػ   الخلػػق 
 .اإلسراات  مه  ُمُصل  راألب السبلك الصبدؽ ل تنص  لمه  ا مور  ى عبل 

 ػػػإذا مشػػػى السػػػبلك علػػػى ال،ر ػػػق القػػػو   المسػػػتق   وأعب ػػػ  ال وقػػػوا  
و بر متنصمبًت ألنػب  مػب قػبلوا: )إذا َ ُمػل  قػ ل المػرا ُحػـر الرؤ ػب(  صػ ،ً مػل أف 

منػبـت   ػ  لػو  ر   ى المنبـ  نتقػل إلػى وػور ال قظػةت  ال ػ  مػل ال ،ػبـ عػل ال
، ػػ  أف  ػػن ،  مػػل  إ ػػ  لػػل  تنحػػنح عنػػ  ولػػل  ر قػػىت إذاً  ءلػػق دومػػبً  بلمنػػبـ  

و أ مػ   رألػو  أو أ مػ  ، عبل  المنػبـت ولكػل ،  ظػل سػوااً أ ػ  أ ػصح  ء ػ اً أ
  ر  و  .

    إذا  ل أله  الظنوف  إ   س ظل م توف  بلمنبمػبتت لكػنم   ر ػ وف 
،   أف  ن ،  عػل الرؤ ػب حتػى  إذاً  عبل  ال قظةت أف  رقو  مل عبل  المنبـ إلى

 نتقػل إلػػى عػػبل  ال قظػػةت ثػػ   ءػػ  ذلػك  كػػوف  وج مػػبت الشػػ خ   نػػبا   قظػػةت 
 صمجػػػرد أف  حتبجػػػ   جػػػ   أمبمػػػ  ور مػػػب  وجمػػػ  و ُكلمػػػ  علػػػى حسػػػب حػػػبؿ 

                                                 
  ي جبمع المسب    والمراس ل. الل ُ  عن ُ ) ر( عل أََ ٍس رضَي  ٜٔ



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  5151هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

 ل  مل السءبدة  ى عبل  اإلرادة. المر   وعلى حسب مب ق ر ال 

  عاىل:عاىل:ما معيى قْلُ تما معيى قْلُ ت    ضؤال:ضؤال:
                             ]؟]انىاقعت[]انىاقعت 

 الت س ر الظبألر:
،  وج   ج   ى السمبا  صصت  ى مكب   ور ػة عػ لت و ػل  جػ   غػبدر 
مكب ػ   ظمػػر  ػػور ألػها الػػنج   ػػى موقءػ  الػػه   ػػبف   ػ ت ولػػهلك أ ػػوار النجػػـو 

ت ولكنمب أ ت والتى التى  راألب  ى السمبا ل ست أ وار النجـو  وار مواقع النجـو
  برقتمب إلى موضع  خرت  ف الكوف  ل   تحرؾ:

                           ]يس[]يس[  
ت وألها مل إعجبز القػر ف الػه     بلنور اله   را  ألو  ور موقع النجـو

لػػػ   صصػػػت إ،  ػػػى ألػػػه  ا  ػػػبـت وقػػػ   مػػػوت الػػػنج ت وألنػػػبؾ جصب ػػػة  ص ػػػرة  ػػػى 
  مػب الػنج  الػه   مػوتت لكػل  ظػل موقءػ    ػ   ػورت وألػها ألػو السمبا  ُ  ل 

أحػػػػ ث   سػػػػ ر عصػػػػر  لمءنػػػػى ألػػػػه  اال ػػػػة  حسػػػػب مػػػػب و ػػػػل إل ػػػػ  الءلػػػػ  
 الح   ت و حل م،بلص ل  هلك.

 أمب  ى عبل  الحق قة:
 مب ق ل  جومبً  ى ثالثة وعشر ل عبمػبًت    إف القر ف  نؿ على النصى 

 أ ل  نؿ؟ 



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  5151هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

                        ]انشعراء[]انشعراء[  
 مواقػػػع اال ػػػبت القر   ػػػة  نلػػػت علػػػى قلػػػب الحبػػػرة المحم  ػػػةت  مػػػل 
رأ  ألػػه  الءظمػػة اإللم ػػة ،  سػػت، ع أف  تحػػ ث عمػػب رأ   ػػى ألػػه  الك   ػػة 

 التى أقس   مب ال وقبؿ:

                           ]انىاقعت[]انىاقعت[  
 : ]الواقءة[ بمواقع القر ف على قلب الحص

                                                 
و ػبف مػل  –ولػهلك سػمءت مػل الشػ خ محمػ  شػحب   رحمػة ال عل ػ  

ت و ػػال قػػبؿ: إ ػػ   ػػبف ُ صػػلى خلػػف اإلمػػبـ أ ػػو الءػػناا   –دعػػبة  ؿ الءػػناا  
  اإلمػػػػػبـ  ػػػػػى  ػػػػػال  :                                          

            .. ..  واال ػػة واضػػحة         مػػل ألػػو؟                 ،
  صل إل   أح  إ، اله   و ل  ل  الكر   

                                         
 قػػػبؿ: عنػػػ مب قػػػرأ أ ػػػو الءػػػناا  ألػػػه  اال ػػػةت المءنػػػى الػػػه  ورد إلػػػى  أ ػػػ  

ت قػػبؿ: و ءػػ  ا تمػػبا الصػػالة ذألصػػت إل ػػ   سػػأل  وقصػػل أف أ كلػػ  رسػػوؿ ال 
!! أخصػػػر  أف المءنػػػى الػػػه   ػػػى  ػػػؤاد  ألػػػو المءنػػػى  : أ ػػػو الءػػػناا   قػػػبؿ

 المراد.
ار القػػر ف ومءػػب ى جءػػل حملػػة أ ػػو  أف ال  ولمػػب مءنػػى  خػػر  ػػبونى:



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد

  5151هلل                                                    صفخة:هلل                                                    صفخة:التجَٔص لئل عطآا  االتجَٔص لئل عطآا  ا

القر ف ومءب ى القر ف وأسرار القر ف  ى  ل زمبف رجبؿ ال الصبلح لت  كػل 
رجل منم   حمل م راثبً عل حبرة النصى ش ببً مل القر فت  م  مواقػع النجػـو 
 ػػى  ػػل زمػػبفت الػػه ل  حملػػوف أسػػرار القػػر ف وأ ػػوار القػػر ف وعصػػ ر القػػر ف 

 :البقرة[601] م  )  بت(ورح ق القر ف  ى  ل زمبفت ولهلك اسم

                                                      
 .مكب   يٌ ول  تغ ر إ، و حلُّ  يٌ أي ،  وج  ول

ولػػهلك عنػػ مب عػػػرؼ أألػػل إ ػػػراف ألػػه  الحق قػػة مػػػل  ؿ الص ػػت أولقػػػوا 
 .على الءلمبا   بت ال )  ة ال  الف(

 مءػػػب ى  ال  ػػػى الحق قػػػة ألػػػ  ا ول ػػػبا الػػػه ل خص ػػػم  ال   ل ػػػبت
القر ف وأ وار القر ف وأسرار القر فت و ل رجل مػنم  ُخػا   موقػع مػل مواقػع 

 .النجـو مل النصى الء  بف 
 ت و كت ى منمب  مها الق ر.و ى اال ة مءب ى ،  ءل  م األب إ، ال 

  ؟؟لركس اهلل لركس اهلل شسٌط شسٌط ضؤال: ٍل الْضْء ضؤال: ٍل الْضْء 
،  شػػػترط   ػػػ  الوضػػػوات  بلوضػػػوا ُ شػػػترط  ػػػى الصػػػالةت  ال  ذ ػػػر

 لكل مل  بل ال عل نب أف ال أ بح لنب ذ ر ال على جم ع ا حواؿ: 

                                      [[709709]اننساء]اننساء  
 ػى  لكل لو  بف اله ر ،  جػوز إ، لمتوضػأ  سػنغ لت   ػى قػ  أ ػوف 

الموا ػػػالت وغ رألػػػب و، أسػػػت، ع الوضػػػوات  مػػػل سػػػأ ق،ع عػػػل الػػػه ر؟! ،ت 



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد
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إذا  ػبف  – ػتح لنػب الػه ر  ولكل أذ ر ال على  ػل الحػب،تت  ػل إف ال 
حتػػى ولػػو  نػػت علػػى الجنب ػػة ولػػ   غتسػػلت ألػػل  غ ػػل عػػل  -اإل سػػبف  م ػػرد  

 مػل عػل ذ ر ال حتى  غتسػل؟ ،ت أ  حتػى وأ ػت علػى الجنب ػة ،  كػل و، 
 ت  ف ال قبؿ لنب:ذ ر ال 

                                          ]األحساب[]األحساب[  
ومػػل  سػػت، ع أف  ػػه ر ال ذ ػػراً  ص ػػراً إ، إذا  ػػبف ،  غ ػػل عػػل ذ ػػر  

  ًسواا  نت على وضوا أو غ ر وضوا أو على جنب ة أذ ػر  ور ة ع لت إذا
ت لكػػػل  بلنسػػػصة لل ػػػبت القر   ػػػة  ػػػى ا تتػػػبح المجػػػبلست ا  بػػػل أف  ال

 . كوف متوضب ل  ف ألها  تبب ال 
 ػػنحل   تػػتح المجلػػس  ل ػػبت القػػر ف ثػػ  الصػػالة علػػى حبػػرة النصػػىت 
 ل ػبت القػر ف ا  بػل   مػب أف  كػوف اإل سػبف علػى وضػوا ثػ   ءػ  ذلػػك إذا 

أو أف ل ػ  أف ُ صػلى علػى النصػى ، ع ؛ ءهر عل   وا ػتقع وضػوا  ولػ   سػت،ع
 . ف أله  أمور مصبحة أ بحمب ال و   ل إ بحتمب رسوؿ ال   ه ر ال 



  العطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓدالعطآا الصنداىٔة لألصفٔاء                              للشٔخ فْشى حمند أبْشٓد
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  زابعًازابعًا

التأٍل لفضل اهلل التأٍل لفضل اهلل 
ٕٕٓٓ  

ألنػػػبؾ أوقػػػبت وأ ػػػبـ ول ػػػبلى ل بػػػل ال وع،ػػػبا ال و ػػػـر  جءػػػل ال 
 الت أمػػػػػب  ق ػػػػػة الءصػػػػػبدات وا  ػػػػػبـ وا وقػػػػػبت  كػػػػػوف لصػػػػػواب ال وأجػػػػػر الت
 بلصلوات الم روضبتت و  بـ شمر رمببف ..... و ل ا عمبؿ الصػبلحبت 
لمػػب أجػػر وثػػواب حػػ د  ال أو    نػػ  رسػػوؿ ال  مػػب أوحػػى إل ػػ   ػػ  مػػو، ت  مػػل 
 ءمػػل  أخػػه ا جػػرت ألػػها ا جػػر لػػ  حػػ  أد ػػى ولػػ س لػػ  حػػ  أعلػػىت  حسػػب 

ر ت لكػل ألػه  أعمػبؿ لمػب أجػر مو ػو اإلخالص والص ؽ والحبػور مػع ال 
 مقرر ومق ور. وسءى مشكور وذ ب مغ ور وثواب مل عن  ال 

لكل ألنبؾ أوقبت للء،باات والمصبت والت بالت التى ل س لمب مب 
 واز مب و،  قرب إل مب مل ا عمبؿ الصبلحةت  ءلى سص ل المصبؿ: مل  ر   
أف  ستن ر قلص   نور ال و نظر  نور مو، ت مب الءمل اله   و ل  إلى أله  

 لحق قة؟ا
أف  تجلى  ،  وج ت  ف أله  منحة مل الت واله   ر   مل ال 

ت على قلص  و ُءلم  مل ل    علمًب مبذا   ءل؟ ، شئت  مه  منحة مل ال 
لكل  ل اله  عل   أف  تءرض لمها ال بلت  بل بل مل ال  حتبج مل 

                                                 
 ـٕٔٔٓ/ٚ/٘ٔألػ  ٕٖٗٔمل شءصبف  ٗٔ –الجمءة ج  الغ راف  ء  مس – ورسء    ٕٓ
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الرؤ ب  اإل سبف أف  تءرض ل ت واله   كرم  ال  ر  حتى على ا قل
الصبدقة  ى المنبـت أو  ر  الصبلح لت أو  ر  الجنةت أو  ر   ى المنبـ 

 .س   ب رسوؿ ال 
ولهلك  ءع اإلخواف  ر   واا   تصمب  ءع السلف مل  ءلمب  ر  
رسوؿ ال  ى المنبـت    ءل أله  ال با ة عشرات المرات و،  ر  رسوؿ ال 

ة ول س عملت  ف الءمل ل  أجرت  ى المنبـت لمبذا؟  ف ألها ا مر منح
 :] ؿ عمراف[لكل ألها ا مر

                                                    
 أو قول   ءبلى  ى سورة المبا ة:

                                                 
صػػػبص مػػػل  ػػػبب الرحمػػػةت أو  بػػػل مػػػل المت بػػػل مػػػل  ػػػبب إمػػػب اخت 

 مػب علػى  ال بل الءظ  ت ومصلمب  ص ػر مػل المػنح اإللم ػة التػى  ت بػل ال 
 ا ول با وعلى المتق ل.
منحػػػة  جػػػ  قلصػػػ  حبضػػػراً مػػػع ال علػػػى الػػػ واـت  الػػػه   ء، ػػػ  ال 

  المػنح واله   ج  قلصػ   متػن و خشػع لػه ر ال و َػْوجػل علػى مػر ا  ػبـت ألػه
اإللم ػػػة   ػػػف  حصػػػل عل مػػػب اإل سػػػبف؟  ػػػأف  تءػػػرض ل بػػػل ال  ػػػى أوقػػػبت 
ال بل التى خصصمب الت وألها ألو الحبؿ الػه   ػبف عل ػ  الصػبلح ل الػه ل 

 رأ نب عل م  منح رب الءبلم ل.
ألػػػل سػػػمءت  أو قػػػرأ   عػػػل أحػػػ  مػػػل الصػػػبلح ل  ػػػبف  نػػػبـ  ػػػى الصلػػػ  
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ل والالحقػػ ل ، ػػ  أف  كػػوف  ػػى ا خ ػػر مػػل الل ػػل؟!  ػػل الصػػبلح ل السػػب ق 
رب الءػبلم لت  نبج ػ   كالمػ  و تملػق   ػ يالصل  ا خ ػر مػل الل ػل قػبا   ػ ل 

إل    إ ءبم  و أ س     ى ألها الوقت والح لت  ف الخالاػق  ػبام ل وألػو  قػ  
 ػػ ل  ػػ   أحكػػ  الحػػب م ل متءرضػػبً ل بػػل  وع،ب ػػب ت لكػػل مػػل  نػػبـ  ػػى ألػػها 

 !!الوقت أ  ع،با  ،لص  مل ال
 ألل س أ  ك الء،با سبعة الظمر أو الءصر؟!!

أو اله   سمر  ػى ألػها الوقػت مػع النػت أو التل ن ػوف أو ال بػبا بت  
،   أف  تءرض ل بل ال  ػى  با  ،لص  ألها مل رب الصر ة؟!! إذاً .... أ  ع،

ألػػػػه  ا وقػػػػبتت  تءػػػػرض ل بػػػػل ال  ػػػػى اال ػػػػبت ال بضػػػػالتت ولػػػػهلك  ػػػػبف 
مػػبـ خػػبص  ل لػػة الجمءػػة و وممػػبت  ف ألػػه  أوقػػبت السػػلف الصػػبلح لمػػ  األت

 بلت  ل لة الجمءة لمب من   مل التءرض ل بػل الت و ػـو الجمءػة  ػب وا مػل 
 جػػر الجمءػػة  تػػأأللوف لصػػالة الجمءػػةت ل جمءػػوا أ  سػػم  علػػى ال و تءرضػػوف 
ل بػػل ال جػػل  ػػى عػػال ت  مػػب  ػػبؿ مػػل ،  ػػ خل الجمءػػة حتػػى  سػػمع إقبمػػة 

 ل  ،مع     مصل ألها!!الصالة؟!! أ   ب
 أ ت ل   قف  ى وب ور المتءرض لت  ك ف  أ  ك  بل ال؟!!

، ػػ  أف  تءػػرض اإل سػػبف ل بػػل ال جػػل  ػػى عػػال ت  تءػػرض لل لػػة  إذاً 
النصػػف مػػل شػػءصبفت أو  تءػػرض لل لػػة  ػػ رت أو  تءػػرض لل ػػبلى الءشػػر ا واخػػر 

لل لػػػة  مػػػل رمبػػػبفت أو  تءػػػرض للءشػػػر ا وااػػػل مػػػل ذ  الحجػػػةت أو  تءػػػرض
عر ةت أو  تءرض ل ـو  بسػوعبا و ػـو عبشػوراات أو  تءػرض   ػبـ مػ الد حبػرة 
النصػػىت أو  تءػػرض لل لػػة اإلسػػراا والمءػػراج .....  ػػل ألػػه  ا  ػػبـ  تءػػرض لمػػب 

وقػبؿ  تأو  تءرض لمجبلس الصبلح ل ومواا  الءبر  ل الءلم ة والنورا  ةالمرات
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  ى ح  ص :  الحص ب 

ِِ ٔف  }} ٕٖ ٔيَسبُِّه ِِ ٔفإ ٕٖ ٔيَسبُِّه ِِ يَََٓفَشات َأاَل َفَتَعٖسُضٛا َيٗاإ ِٖٔسُن ِِ يَََٓفَشات َأاَل َفَتَعٖسُضٛا َيٗاٞ أَٜٓأّ َد ِٖٔسُن عط٢ إٔ عط٢ إٔ   ٞ أَٜٓأّ َد
{{تصٝبهِ ْفش١ ئ تػكٛا بعدٖا أبدّا تصٝبهِ ْفش١ ئ تػكٛا بعدٖا أبدّا 

ٕٕٔٔ  

  كٔفٔة التعسض لفضل اهللكٔفٔة التعسض لفضل اهلل
   ف  تءرض لمب؟

و ءبػػػنب  تءػػػرض  بلءمػػػل الصػػػبلح  ػػػى الق ػػػبـت ت  ءبػػػنب  تءػػػرض  بلصػػػ بـ
ذلػػك   ػػلت   ُ صػػلى ل  بلق ػػبـت و صػػلى ر ءػػبت التسػػب  حت و قػػرأ القػػر ف

 : ب سبس  ى التءرض ل بل ال!حسلت لكن  ل س ألو ا سبس
أف ُ جمػػن المحػػل الػػه  جءلػػ  ال   ػػك لتنػػنؿ  بػػل ال وع،ػػباات ال 
جػػل  ػػى عػػال ت ألػػل  بػػل ال و ػػـر ال سػػ ننؿ  ػػى  ػػ  ك؟! الػػه   نػػنؿ  ػػى 
 ػػػ  ك الخ ػػػراتت لكػػػل الء،ػػػباات  نػػػنؿ  ػػػى القلػػػوب الخبل ػػػة مػػػل المءب ػػػى 

م،مرة والجػبألنة ،سػتقصبؿ الء،ػباات والمصػبت مػل رب الصر ػبت والغ الت وال
. 

مع ا عمبؿ الصبلحة أو قصلمب ، ػ  أف أجمػن المحػل الػه  سػ ننؿ  إذاً 
 بلت بػالتت لػو جػباؾ ضػ ف  إ ػك  جمػن لػ  مػب  حتػبج إل ػ  مػل    ػ  ال 

وءػػػبـ وشػػػراب  ػػػى الم،ػػػصخت لكػػػل أألػػػ  شػػػئ ُ جمػػػن  لػػػ  ألػػػو المكػػػبف الػػػه  
  ػ ت حتػى عنػ مب  حػل البػ ف  جػ    ستسػتقصللمكبف الػه  س جلس    ت وا

مكب بً  ل ق   ت و ء  أف ُ جلس   ُق ـ ل  التح ة أو الواجػبت لكػل الممػ  أ ػك 
                                                 

 .وروا  ا ل أ ي ال   ب  ي  تبب ال رج مل ح    أ ي ألر رةإح با علـو ال  ل  ٕٔ
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 جمنت موضع إجالل  واحترام ت  بلموضع اله   تننؿ     الحق مل الخلق: 

{{  ِٔ َٚئه  . ِِ َٛأيُه َِ ََٚأ  ِِ َٛٔزُن ُِٓظُس ٔإَي٢ ُص ٕٖ ايًَٓ٘ اَل َٜ ِٔٔإ َٚئه  . ِِ َٛأيُه َِ ََٚأ  ِِ َٛٔزُن ُِٓظُس ٔإَي٢ ُص ٕٖ ايًَٓ٘ اَل َٜ ِِ   ٔإ ًُٛٔبُه ُِٓظُس ٔإَي٢ ُق َٜ ِِ ًُٛٔبُه ُِٓظُس ٔإَي٢ ُق َٜ
ِِ َُأيُه ََِِٚأِع َُأيُه {{  ََٚأِع

ٕٕٕٕ    
 :متى  تجلى ال  ى ألها القلب  ء،با  وألصب  ؟ إذا أ صح ألها القلب

                            ]انشعراء[]انشعراء[  
سل   مل الغ لة عل الت ومل مػرض الصءػ  عػل حبػرة الت وسػل   مػل 

حس  والكر  والغل والغػ  لخلػق الت   كػوف مل الحق  والو الح  والمو ت 
سػػل مبً مػػل  بح ػػة الحػػق وسػػل   مػػل  بح ػػة الخلػػقت وألػػها للتءػػرضت وألػػها ألػػو 
الجمػػبد ا عظػػ  الػػه   ؤألػػل لػػ  المتقػػوف أ  سػػم  حتػػى  تءرضػػوا ل بػػل ال 

. 
س   ب إ راأل   الخل ل أ و ا  ص با والمرسل ل أ رم  ال  مػب ،  سػت، ع 

 مل ضمل اإل راـ:أح  أف ُ حص  ت و 

                                          

              ]األنعام[]األنعام[  
 أ رمػػػ   مقػػػبـ الخلػػػةت  جءلػػػ  خل ػػػل لت والخلػػػة أ  أف محصػػػة ال 
 كػل   خللت  ل حقباق   ل   صقى     حق قة  ػبألرة و بونػة إ، وألػى مشػغولة

ذرا مب ل جػل  ػى عػال ت أ رمػ   تسػل   اإل ػلت أ رمػ   تسػل   النوجػةت أ رمػ  
                                                 

  ح ح مسل  عل أ ي ألر رة. ٕٕ
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 نجب   مل النبر..... إ رامػبت ، عػ   لمػب و، حػ   لمػبت لمػبذا أ رمػ  ال  كػل 
 ذلك؟ علل ال ذلك  قبؿ: 

                             ]انظافاث[]انظافاث[  
 لسل  . ب سبس  ل  ألو القلب ا 

  طَازة القلْبطَازة القلْب
اله  عل نب أف  تءػرض لػ  حتػى  حظػى   بػل ال أف  جمػن القلػب  اً إذ

ل جل  ى عال ت  ح ظ  ممب ،  حص  الت و نق   ممػب  صبعػ  ب مػل القػرب عػل 
ت   ػػػػػػى حبػػػػػػرة الت و ن ػػػػػػل   ػػػػػػ  و نػػػػػػنع  ػػػػػػل الػػػػػػه    ننػػػػػػب و ػػػػػػ ل خلػػػػػػق ال

 :  الحجر(:ٚٗ)

                                                      
 :ا    حبب النصى    ل لنب  ى القر ف سر ع،ب وال 

                        [[??]احلشر]احلشر  
 : ألها الحب  قوؿ      

َٕ َأَسٖب  }} ِِ َسٖت٢ َأُنٛ ُٔ َأَسُدُن َٕ َأَسٖبَٚاٖئرٟ َِْفٔطٞ بَٔٝٔدٙٔ اَل ُِٜؤَٔ ِِ َسٖت٢ َأُنٛ ُٔ َأَسُدُن ِٔ ََأي٘ٔ   َٚاٖئرٟ َِْفٔطٞ بَٔٝٔدٙٔ اَل ُِٜؤَٔ َٔ ِٔ٘ٝ ِٔ ََأي٘ٔ إَي َٔ ِٔ٘ٝ إَي
َُٔعنَي َٚايٖٓأع َأِد  ًِٖٔ٘ٔ َُٔعنَيََٚأ َٚايٖٓأع َأِد  ًِٖٔ٘ٔ {{  ََٚأ

ٕٖٕٖ    

                                                 
  ح ح الصخبري عل أ ي ألر رة. ٖٕ
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 وأ رمم  ثب  ة:

                                    [[??]احلشر]احلشر  
 ػػػ ورأل  سػػػل مة ومنشػػػرحة  حػػػو جم ػػػع خلػػػق الت لكػػػل مػػػل  صػػػلى  

مسػػػل  التسػػب  ح وألػػو  ػػى  ػػال   وقصلمػػب و ءػػ ألب   كػػر   ػػف  ك ػػ   خ ػػ  ال
ى  ػػالف حتػػى  ػػالف؟! و  ػػف  بػػر  ػػالف؟! و  ػػف  ػػ عوا ال  تنػػنؿ مصػػ صة علػػ

 ألها ل بل ال؟!! شمت    ؟!   ف  تءرض 
،   أوً، أف  ػأ ى إلػى ر ػ   بلقلػب السػل   الػه  لػ س   ػ  إ، السػالمة 

 .مل  ل اله وب واالثبـ واإلقصبؿ  بلكل ة على الملك الءالـ 
سبسػػى الػػه   ػػبف ُ جمػػن  ػػ  الصػػبلحوف  جم ػػن القلػػوب ألػػو الءمػػل ا 

 :  مب مءنب   ى شأ م  أ  سم  للتءرض ل بل الت ولهلك قبؿ 

  {{إذا أسب اهلل عبدّا ضدسٙ ألفضٌ األعُاٍ ف٢ أفضٌ األٚقات إذا أسب اهلل عبدّا ضدسٙ ألفضٌ األعُاٍ ف٢ أفضٌ األٚقات   }}
لكػػػػل قصػػػػل ذلػػػػك رزقػػػػ  ال،مػػػػبرة الصبون ػػػػةت و ءػػػػ  ال،مػػػػبرة  نػػػػنؿ عل ػػػػ  

و نػنؿ  ػى  ػؤاد   السك نةت و ننؿ  ػى قلصػ  الخشػ ةت و نػنؿ  ػى قلصػ  الخػوؼت
الوجػػػلت و مػػػأل قلصػػػ   حق قػػػة الحػػػب ل ولحص ػػػب ال ومصػػػ، ب ت و نػػػنع مػػػل 
 ػػ ر   ػػل مػػب   نػػ  ومػػب  ءكػػر  ػػ و  و ػػ ل خلػػق ال حتػػى  كػػوف وػػبألراً  ظ  ػػبًت 

مػػل  ُ قصػػل عل ػػ  مػػو،  جػػل  ػػى عػػال  و خصػػ   ء،ػػبا   مػػب خػػا  الصػػبلح ل 
ألػه  الحقػباق  ة النصػى ولهلك  ػ  ل حبػر رجب،ت ال  ى  ل زمبف ومكبفت 

 وإف  ب ت خ  ت على الكص ر مل الُءص بدت  قوؿ على سص ل المصبؿ: 
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{{   ِٕ ِٕ ُزٖب قا٥ٔ َُٗسُزٖب قا٥ٔ ِٔ قٝأَ٘ٔ ايٖط َٔ ُ٘ َُٗسَسٗظ ِٔ قٝأَ٘ٔ ايٖط َٔ ُ٘ {{ٚايتعب ٚايتعب   َسٗظ
ٕٕٗٗ  

 ف قلصػػ  مشػػغوؿ  بلبػػغبال للخلػػقت  ك ػػف  ُقصػػل عل ػػ  الحػػق؟!! ألػػها  
 : مصل   مصل اله  قبؿ ل  حبرة النصى

{{  ٌٓٔ ٌٔٓ فإْو مل تص ٌٔٓص ٌٔٓ فإْو مل تص {{  ص
2525  

 قصل أف  صلى ومر القلب ل: 
                                              ]ا على[]ا على[..  

 : ومل  بف مشغوً،  بلص بـت  قوؿ 

ِٔ صَٔٝأَ٘ٔ ٔإاٖل اِيُذُٛع  }} َٔ ُ٘ َِٝظ َي ِٕ َي ِٔ صَٔٝأَ٘ٔ ٔإاٖل اِيُذُٛعُزٖب َصا٥ٔ َٔ ُ٘ َِٝظ َي ِٕ َي {{ٚايعطؼ ٚايعطؼ   ُزٖب َصا٥ٔ
ٕٕٙٙ  

بامة عػػػػل الػػػػه وب  مػػػػو  ػػػػبا  عػػػػل ال،ءػػػػبـ لكػػػػل جوارحػػػػ  ل سػػػػت  ػػػػ
ج منمػب قػوؿ الخنػب واالثبـت  بلجوارح  غتبب و ن  و كهب و قػوؿ الػنور و خػر 

 ف قبلوا    :و ! لكل الص بـ اله  ح د  الصبلحوال جور  أ    بـ ألها؟
 إذا مب المػرا  ػبـ عػل الخ،ب ػب

 
  كػػػػػػل شػػػػػػمور  شػػػػػػمر الصػػػػػػ بـ

 
 وألها ألو الص بـ ا ولى  ى  بب الصبلح لت لكل الص بـ ا  مل:

 ومػػػػب  ػػػػبـ إ، عػػػػل سػػػػو  مػػػػب  حصػػػػ 
 

  هلك عص  الػهات  ػى القػرب وػبمع
 

أف  خ،ػػر   ػػ  غ ػػر مػػو، ت  بلرجػػل الػػه   صػػـو ألػػها   صػـو القلػػب عػػل

                                                 
 أ ي ألر رة.  ح ح ا ل حصبف عل ٕٗ
 مجموع  تبو  ا ل   م ة  ٕ٘
  ح ح ا ل حصبف عل أ ي ألر رة ٕٙ
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 الص بـ  قوؿ:
 وإف خ،ػػػػػػرت لػػػػػػى  ػػػػػػى سػػػػػػواؾ إرادة

 
 علػػػى خػػػبور   َػَ سػػػبً حكمػػػت  رد ػػػى

 
أ  ،  خ،ػػػػػر علػػػػػى الصػػػػػبؿ  ػػػػػى أ  لحظػػػػػة أو وقػػػػػت أو حػػػػػ ل إ، رب 

وأرضب  عنػ  سػبعة  نعػ  قػبلوا لػ : اذ ػر الت  مبـ الجن   ت اإلالءبلم ل 
 قبؿ لم : وألل  س ت  حتى أذ ر : )ذ ر ك ، أ ى  س تك لحظػة(  ػه ر  ف 

 ال أمر   ه ر ت لكن  ل   نسى ال لحظة و، أقلت  مػه  حق قػة الػه ر ل 
 اله   تءرض  بحص  ل بل ال وع،باات ال.

للمتقػ لت ومػنح  الصبلح لت وإ رامبت ال  اله   ر   ع،بااتإذاً 
لأل   با والوا ل لت  جب عل   قصػل الءصػبدات الجسػمب  ة أف  ُ،مػر  ال 

وأرضػب   ػبف عبلمػبً  ت ولهلك اإلمػبـ الغنالػى القلب  بلكل ة لرب الصر ة 
 حبػػر مجلػػس علمػػػ  عشػػرة  ،ؼ   ػػػست مػػنم  مباػػة مػػػل الءلمػػبا ا جػػػالات 

مل ا مراا والخل با وأ نػبا الخل ػبات ألػها غ ػر الوجمػبات ومنم  حوالى سصء ل 
 .و بف عبلمبً  ى  ل  روع ال  ل وأ وؿ ال  ل

ثػػ   ءػػ  ذلػػك أراد أف  حظػػى  ػػبلمنح اإللم ػػة والء،ػػباات الر ب  ػػة التػػى 
 قرأألػػػػب و سػػػػمءمب عػػػػل الءػػػػبر  ل وعػػػػل الوا ػػػػل ل وعػػػػل أألػػػػل ال ػػػػتح مػػػػل رب 

ق الصو  ة والمرش  ل والصػبلح لت ت  قبلوا ل : ،  وج  غ ر ور الءبلم ل 
ت و تب مه رة عل ألها ا مر وألو ال،ر ق الػه  مشػى   ػ    سلك ور ق القـو

 .حتى و ل إلى الء،بااتت وسمى ألها الكتبب )المنقه مل البالؿ(
 صءػػػ  أف مشػػػى مػػػع الصػػػبلح ل قػػػبؿ: ) وجػػػ ت أف الصػػػو  ة سػػػ ر م  

ا خػػػالؽت  أحسػػػل السػػػ رت وأو ػػػب م  أ مػػػل ا و ػػػبؼت وأخالقمػػػ  أجمػػػل
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وأ م  سلكوا ور قبً ،  ست، ع أح  غ رأل  أف  مشى    ت و  ا ة أمػرأل  أ مػ  
 شػػبأل وف المالاكػػة ع ب ػػبًت و شػػبأل وف أرواح ا  ص ػػبات و شػػبأل وف مػػل الء،ػػبا 

 ف م تػػػػبح  -ثػػػػ   ػػػػ  ل السػػػػصب وقػػػػبؿ:  –مػػػػب ،  سػػػػت، ع أحػػػػ  اإل بحػػػػة  ػػػػ  
القلػػػب  بلكل ػػػة مػػػل  و ػػػولم  الجػػػبر  مػػػنم  مجػػػر  الت،م ػػػر للصػػػالة  ،م ػػػر

( ومػػبرة الصػػالة الوضػػوا أو التػػ م ت لكػػل ال،مػػبرة للء،ػػباات  سػػو  ال 
 .والمنح اإللم ة  ،م ر القلب  بلكل ة ممب سو  ال 

وألها حبؿ أألل الرضب وحبؿ أألػل ال ػتح الػه ل  ر ػ وف أف  نػبلوا ال ػتح 
ف  تءرضػػػػوا مػػػػل الت والػػػػه ل  ر ػػػػ وف أف  نػػػػبلوا ع،ػػػػبا الت والػػػػه ل  ر ػػػػ وف أ

ل بػػل ال الػػه   خػػا  ػػ  عصػػػبد ال المكػػرم لت وألػػها ال بػػل مػػنح مػػػل ال 
 وع،با مل ال جل  ى عال .

  نحل  ر   أف  تءرض لمها الء،بات و كوف مل أألل ألها الء،بات إذف:
 عل ػػػك  ػػػبلن س  بسػػػتكمل  بػػػبالمب

 
  أ ػػػػػت  ػػػػػػبلن س ،  بلجسػػػػػ  إ سػػػػػػبف

 
  ػػ  شػػئ  شػػغلك عػػل ر ػػك  ثػػ   ءػػ  ذلػػك أقصػػل علػػى قلصػػكت و،  جءػػل

ور ة ع ل و، أقلت وا ظر إلى المرأة التى  لغػت مصلػ  الرجػبؿت وا ظػر إلػى مػب 
 و لت إل   مل الحبؿ ح   قبلت مخبوصة ذ  الجالؿ واإل راـ:

 ولقػػػػ  جءلتػػػػك  ػػػػى ال ػػػػؤاد محػػػػ ثى
 

 جسػػمى لمػػل أراد جلوسػػى أ حػتو 
  بلجسػػػػػػػػ  منػػػػػػػػى للخل ػػػػػػػػل مػػػػػػػػؤا س 

 
 وحص ػػػػب قلصػػػػى  ػػػػى ال ػػػػؤاد أ  سػػػػى

 
 بلقلػػػب لت ،  حػػػل   ػػػ  شػػػئ غ ػػػر الت  ػػػإذا  ءػػػرض اإل سػػػبف  ػػػهلك 

 : صصح  مب قبؿ اإلمبـ أ و الءناا  
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 إذا  ءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 لن ػػػػػػػػػػػػػػػػػل  بػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  حلػػػػػػػػػػػػػػػػػى
  حلػػػػػػػػػػػػػػػػة الحسػػػػػػػػػػػػػػػػنى منػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 
 و بلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمود  ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 
 و لى ال على س   ب محم  وعلى  ل  و حص  وسل 
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      األّىلاألّىل  ةةََّّلعطلعطاا

  اجابة الدعاءاجابة الدعاء
  ّالٓة اهلل ّالٓة اهلل 

  ح اإلجابة للدعاءح اإلجابة للدعاءضَضَ

  ُُــــــــلسبلسب  دعْة أىظ دعْة أىظ 

َْ َْت   ُ العَء احلضسمى ملْالُِ العَء احلضسمى ملْالِـُـُجّّجت

  ببــساو اجملٔساو اجملٔــــــككاا

  منياىة التصْ  فى اإلضَومنياىة التصْ  فى اإلضَو
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  العطٔة األّىلالعطٔة األّىل

  اء اء ــــــــة الدعة الدعــــــاجاباجاب
ّالٓة اهلل ّالٓة اهلل 

ٕٕٚٚ  
 ػراـ إَمل ألو الولى الػه   ػو،  ال؟ ومػب عالمػبت و، تػ ؟ ومػب مظػبألر 

 ل   ى   ا ت  و مب ت ؟ ال 
 مػػب  حصػػ  و رضػػب    ػػة ال  ػػى أ سػػط  ءر ػػف لمػػب ألػػى مػػوا،ة ال و،

مػػل وبعػػة ومػػل قر ػػبت ومػػل أعمػػبؿ  ػػبلحبت أوجصمػػب عل نػػب  ػػى  تب ػػ  و   نمػػب 
 ت و بف عل مب رسوؿ ال والصلة المصبر ة اله ل حول : ى سنت  الحص ب 

                               [[8?8?]انفتح]انفتح..  
ى  بختصبر أش :  ل مػل قػبؿ ، إلػ  إ، ال محمػ  رسػوؿ ال  مػو وأل

ى ال  مب  حص  و رضػب   قتبػى أف  كػوف أألػالً لء،ػبا أألل لو، ة الت  و   والَ 
 ول ػػػػبا الت   سػػػػ د  ال  ػػػػى  ػػػػل أمػػػػر  ال و ػػػػتح ال الػػػػه   ء، ػػػػ  ال 

ت وإذا مس ػػ  ،  ػػبدا  لصػػب  مػػو و و صػػلح شػػأ    ػػى  ػػل مممػػةت إذا وقػػع  ػػى ضػػ ق 
 قػػـو  ضػػر أو شػػ ة واسػػتغبث  ػػبل أغبثػػ  مػػو،    ػػ  أد   مػػب عل ػػ  ل وال 

 على   س   مل  و، ت  ق  قبؿ  ى  تب  :  مب أوجص  

                        [[األعرافاألعراف]]..  
                                                 

 .ـٕٔٔٓ/ٙ/ٕألػت ٕٖٗٔ/ٙ/ٖٓ الخم س  ب ت أله  المحبضرة  مقر الجمء ة الءبمة لل عوة إلى ال ٕٚ
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  ضَح اإلجابة للدعاءضَح اإلجابة للدعاء
مػب  سػمع  حسب ر مب  ستشءر الصءع أف  لمة الو، ة لمب خصو  ة 

 ػػػل مػػػل قػػػبؿ ، إلػػػ  إ، ال   أحػػػوالم ت لكنػػػب  قػػػوؿلمػػػب رجبلمػػػب و أف ت و و قػػػوؿ
ت  ف ال قػبؿ محم  رسوؿ ال ووالى ال  مب  حص  ال و رضب   إف ال  تو، 

 لنب:
                                  ]انطالق[]انطالق[  

أمػػر  ف ال لػػ   صػػ ل  وع ػػة  ال  ػػإف لػػ  مخػػرج  ػػى  ػػل ى ػػل مػػل ا قػػ
ت ومػل ألها المخػرجت وإ مػب لػ  مخػرج  ػى  ػل أمػر  تءػرض لػ   ػى ألػه  الح ػبة

ر  ى  حص  الكراـ على أله  الك   ػةت سػل حم   ب سػلحة  ألنب  إف الحص ب 
ت ،  قػوؿ  ػبرب إ،  كبف  ل رجل مػنم  لػ   ػى لسػب   سػالح الػ عبا تاإللم ة

 .ك مب  ر   عن   قوؿ لص ك عص   ل سمع ال 
و بأل ػػك  مػػها السػػالحت  ك ػػى أف  ءلػػ  جم ءػػبً أف المسػػل  أع،ػػب  ال 

  ػى  مل الق رات ال عبا ة أف ال  وج  ل  المبا على حسب ولصػ  ورغصتػ 
ت ،  سػػػػت، ع أألػػػػل الغػػػػرب  ػػػػأ  أ  زمػػػػبف ومكػػػػبفت ولػػػػ س ألػػػػها إ، للمسػػػػل 

ت ومػػػبا الم،ػػػر ل ف كنولوج ػػػب أف  وجػػػ وا المػػػبا إ،  تكنولوج ػػػب  بألظػػػة التكػػػب
اله   صنءو   ،  ست، ع أف  قـو  بلمممة ،ر  بع التكل ةت لكػل المػؤمل  ػى 

ستسػػقبا  نػػنؿ الم،ػػر  ػػى الحػػبؿ حتػػى أ  زمػػبف أو مكػػبف إذا  ػػلى  ػػالة اإل
 .!! وألنبؾ أمصلة  ص رة ،  ُء  و، ُ ح   ى ألها الصببولو  بف رجاًل واح اً 

  دعْة أىظ لسبُدعْة أىظ لسبُ
لػػ   سػػتبف  ػػى الصصػػرة ُ خػػرج الصمػػر  ػػى   ػػبف  ألػػها أ ػػس  ػػل مبلػػك 
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 !!  وف ألن سة وراث ة الءبـ مر  ل
وجػػػبا  القػػػبا  علػػػى عملػػػ   ومػػػبً وقػػػبؿ  ػػػب سػػػ    أوشػػػك الػػػنرع علػػػى 

 الج بؼ لقلة المبات قبؿ: وِلَ  ل   نصمنى؟!
ف ا تمػى مػل دعػػبا  والسػمبا  ػػحو أوقػبـ و وضػأ و ػػلى ر ءتػ لت ومػػب 
 ػػناؿ المػػبا إلمػػبا و ءػػ  ا تمبامػػب مػػل حتػػى وجػػ وا سػػحب ة  ػػى السػػمبا أ نلػػت ا

قبؿ:  ب غالـ ا ظر أ ػل  لػ  المػبا؟  ػهألب ثػ  عػبد متءجصػبً من ألشػبً وقػبؿ:  ػب 
 !!.س     أ    ءل  أرضنب مب  نلت ق،رة واح ة على أرض الج راف

  تْجُ العَء احلضسمى ملْالِتْجُ العَء احلضسمى ملْالِ
والجنػػ   قػػبدة الج ػػوش اإلسػػالم ة  توألػػها  ػػبف  ػػى  ػػل أمػػر مػػل ا مػػور

 ػى سػ رأل  إلػى    ألها السالحت إذا ذألصوا إلى أ     اات أو  ءرضوا بف مءم
 ػػحراا شبسػػءة واسػػءةت إذا أرادوا المػػبا ولصػػوا مػػل ال   ُنػػنؿ ال المػػبا  ػػوراً 

 .و واً و ى الحبؿ
إلػػػى الصحػػػر ل و  ػػػػ    مػػػها الءػػػالا الحبػػػرمى عنػػػ مب وج مػػػػ  النصػػػى 
ت   ى الءظ   أ ػو ألر ػرةالمبات  بف مء  الصح ى الجل ل أ س  ل مبلك والصح

ف  تحققػػوا مػػل  ػػ ؽ الواقءػػة قصػػل روا تمػػب!! أ ػػب وا  ػػح   ل  ػػبدق ل ، ػػ  
 قػػوؿ أ ػػو ألر ػػرة و ػػهلك أ ػػس  ػػى روا تػػ ل:   ػػ  المػػبا  قلنػػب:  ػػب عػػالا لػػ   ءػػ  
مءنػػػب مػػػبات قػػػبؿ: ولِػػػَ  لػػػ   خصرو ػػػى أ،  وجػػػ  مءكػػػ  مػػػبا  ك ػػػى وضػػػوا رجػػػل 

وجػػ  ب قلػػة   مػػب مػػبا  ك ػػى     حػػ  شػػ واحػػ ؟ قػػبلوا:  صحػػ ت وأخ ػػراً  ءػػ  
لوضػػوا رجػػل واحػػ ت  أ  نػػب   ػػ ت  توضػػأ ثػػ   ػػلى ودعػػب ر ػػ   وجػػ  ب الػػواد  

ا ظر إلى مممػة الصػح ى الجل ػل أ ػو ألر ػرة  -!!  س ل مبااً حتى امتأل  بلمبا
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  قوؿ: –
  ػػى أر ػػ  أف أ حقػػق  جبػػت  ػػ لو ومأل ػػ   بلمػػبا و ر تػػ   جػػوار الػػواد 

و ءػػ  أف   ءػػالً أـ وجػػ  مػػل أجػػل دعػػوة الءػػالاتألػػل ألػػها المػػبا  ػػبف موجػػوداً 
قػػػبؿ:  ػػػهألصت لػػػواد ت ق،ءنػػػب مرحلػػػة قلػػػت لمػػػ  إ ػػػى  سػػػ ت دلػػػو   جػػػوار ا

 وج ت الواد  ل س    ق،رة مبا واح ةت  أخهت دلو  وسرت وعلمػت أف 
 .ل عوة الءالا  رامبً مل ال إألها المبا جبا 

فت وأ بػبً   ػ   ػى ل ص ػب اال و ها عقصة  ل عبمر عن مب ذألب ل ػتح  رقػة
 نمػػػب  رسػػػ   بػػػرب   ءػػػ  أف  ػػػلى ر ءتػػػ لت و  المػػػبا وخػػػبوصو ت  ػػػ عب ال 

 ا رض  ق م   صءت ع ل مبا مل  حت ق م  !!
وا مصلة  ى ألها الػواد  لػو أرد ػب أف  مػأل مجلػ ات لوجػ  ب  ػى  تػب 

ع ألػها ا مػر  ػل ألػو موجػود ول   نق،ت سل نب الصبلح مب  مأل أله  المجل ات
وإخػالص لػهات ال لكل  حتبج إلى قلػوب سػل مة و وا ػب مسػتق مة إلى االفت 

  الكر مػػػػة و وجػػػػٌ  إلػػػػى ال لوإف ا ت خشػػػػوع وخبػػػػوع    مػػػػب قػػػػبؿ 
 الحص ب: 

{{   ِٕ ِٔ عبٔدٙ ٔإذا زفَ  ٜدٜ٘ ٔإيٝ٘ أ ِْ، ٜطَتٔشٝٞ َ ٌّ نسٜ ٕٖ زٖبهِ سَٝٔ ِٕ ٔإ ِٔ عبٔدٙ ٔإذا زفَ  ٜدٜ٘ ٔإيٝ٘ أ ِْ، ٜطَتٔشٝٞ َ ٌّ نسٜ ٕٖ زٖبهِ سَٝٔ ٔإ
ُُٖا ٔصفسّا ُُٖا ٔصفسّاَُٜسٖد {{َُٜسٖد

ٕٕٛٛ..  

  اكساو اجملٔباكساو اجملٔب
و ءلممػػ  أ،  سػػتخ موف  ا  ػػراد ُ سػػلح  ػػ ى النصػػ ػػبف  سػػالحبلػػ عبا  

                                                 
 روا  الترمهي وأ و داوود عل سلمبف رضي ال عن . ٕٛ
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ألها السالح إ، عن  المممبتت ،   عوا على   سػ  و،  ػ عوا علػى مبلػ  و، 
  عوا على أألل  و،   عوا  ق، ءة رح  لغ ػر  و،  ػ عوا  ػإث  أ   ػ عوا لرجػل 

ت  حتػػػى  أخػػػه السػػػالح ، ػػػ  أف  ػػػتءل  ى الػػػوزر ػػػأف  قػػػع  ػػػى اإلثػػػ  أو  قػػػع 
 تى  ستوجب  مب منحة ال  أف  كوف رجاًل  قوؿ     ال:المحظورات ال

                            [[9:9:]انسمر]انسمر  
 سالح الػ عبا  ػى ألسػنتم   ءػ   صػ  ة ال،ءػبـ   ج ملم  الحص ب  

 :  وحل  وإخراج الشصمبت من  و ورعم   ى مأ لم  ومشر م  وملصسم 

ََُو  }} ََُوٜا َضِعُد َأٔطِب ََِطَع ٠َٔٛ  ٜا َضِعُد َأٔطِب ََِطَع َُِطَتَذاَب ايٖدِع  ِٔ ٠ََٔٛتُه َُِطَتَذاَب ايٖدِع  ِٔ {{  َتُه
ٕٜٕٜ    

 ألها ا مر أل س متبحبً لكل مسل ؟!
 وفر  ؟!.والمسػلمألل ألنبؾ مسل  محرـو مػل ألػه  المنػة أو ألػها التك

 ػػػى أ  وروػػػة أو شػػػ ة مممػػػب  ػػػبف شػػػأ   أحػػػ أل  حتػػػى الءصػػػبة مػػػنم  ،  قػػػع 
 ر ػػػ  ال منػػػب  ػػػىات َمػػػل الػػػه  لػػػ   ت و ػػػ عوا ال إ، واسػػػتجبب لػػػ  مػػػو،  
لػ   ػى ملمب ػ ؟ ،  وجػ  مسػل  و قػع  ش ا  ؟! َمل اله  ل   ستج ب ال 

 .ت وألها إ راـال إ، و ُ رج عن  مو،    ى ش ة و  عو
 ءػ  ذلػك إذا  لكل اإل سبف  نسى اإل ػراـ ور مػب   ػ  لػ   سػجل   ظػل

 ػػؤخر حبجتػػ  و،  قبػػى م،لصػػ  مػػع اف  ولػػب ولػػ   تحقػػق ال،لػػب أف ال 
ػػػر ولصػػػبً ر مػػػب  كػػػوف  ػػػى ألػػػها إذا أ ال  مصػػػلحة لإل سػػػبف ،  ءلممػػػب  ػػػى خ 

،  ػؤخر للمػؤمل أمػراً  ال  فالوقت والح ل و تحقق   مب  ء  ح ل ل ءل  أ
                                                 

 روا  ال،صرا ي  ي الصغ ر عل ا ل عصبس. ٜٕ
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ػػل   ػػ  ضػػر أو   ػػ  شػػر أو  و، ولصػػبً إ، إذا  ػػبف ألػػها ا مػػر أو ال،لػػب إذا ُعج 
 ػػػى ة   ػػ  غ ػػػر مصػػلحة للمسػػػل ت لكننػػػب  مسػػلم ل لنػػػب مػػػل اإل رامػػبت اإللم ػػػ

 إجب ة ال عبا مب ،  ست، ع أح  منب حصر :

                               [[7>7>]اننحم]اننحم  
ولهلك الءبقل إذا وسوست ل    س   شر  حو مػو،  استحبػر الخ ػر 

ت  و، ػة ال للمػؤمن ل اله  إذا جبا  مل ال وقبؿ لمب  ب   س زِِ ى ألػها  ػهاؾ
 جمء ل.أجمء ل وللمسلم ل أ

حتػى  ػى  ػغبر المسػلم لت  إجب ة ال عبا ش ب  ة قلص ة جءلمػب ال 
جػػػ   حتػػػى ولػػػو لػػػ   ػػػهألب إلػػػى م رسػػػة  ا ظػػػر إلػػػى أ  و ػػػل مػػػل المسػػػلم ل 

أح ب ػػبً  إلمبمػػ  الصػػبونى  حكػػ  علػػى حػػ     ػػأف ألػػها الحػػ     ػػ ؽ أو ألػػها 
الحػػػ      ػػػ   ػػػهب حتػػػى مػػػع أ  ػػػ  وأمػػػ ت ألػػػها  سػػػصب اإلحسػػػبس الػػػ اخلى 

 .اله  أع،ب  ل  مو،   الصبونى
و، ػػػة ال عبمػػػةت لكػػػل ألنػػػبؾ و، ػػػة خب ػػػة لمػػػل ُ خصػػػا لن سػػػ  إذاً 

ت وألػها لػ  خصو  بت  ى ال،بعبت زاا اً عمب  ءملػ  المسػلموف والمسػلمبت
 .من   مل اإل رامبت عن  ال 

 ف سػػت، ع أ الو، ػػة الءبمػػة الكػػل  شػػترؾ   مػػبت  لنػػب   بػػل ال إذاً 
عبات  لنػػػػب  سػػػػت، ع أف  ػػػػتحك   ػػػػى الكػػػػوف شػػػػرقبً وغر ػػػػبً  ػػػػة الػػػػ ب تحقػػػػق  إج

ت وألػػها  ػػبف متػػبح   ػػحبب  تكنولوج ػػب القػػر ف التػػى أ بحمػػب لنػػب الػػرحمل 
 :الحبرة النصى ومب زاؿ متبحبً للمؤمن ل أجمء ل لكن   حتبج إلى قوؿ 

                              ]انشعراء[]انشعراء[  
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ة و ػػػ ؽ وو ػػػة وإخػػػالص لػػػرب الصر ػػػة  ػػػى  ػػػل   حتػػػبج إلػػػى  ػػػ با   ػػػ
 .أحواؿ الءص  مع مو،  جل  ى عال 

  ٖٖٓٓمنياىة التصْ  فى اإلضَومنياىة التصْ  فى اإلضَو
سػػػؤاؿ  تػػػردد  ػػػى  ءػػػع الن ػػػوست مػػػردد ل قػػػوؿ  ءػػػع ا خػػػوة غ ػػػر 

وأ ػػبـ  ال ػػبقم ل  ػػى د ػػل ال: ألػػل التصػػوؼ مػػل اإلسػػالـ؟ وألػػل أ ػػبـ النصػػى 
  حب ت  الكراـ  بف ألنبؾ  صوؼ؟ 

 نب للحقباق الءلم ة ال  ن ػةت ألػو مػنمج المصػ، ى التصوؼ لو عرض
 تصل غ  لخلق الت ولػ  مػنمج خػبص   ى  قر   إلى مو، ت ل  شرع أمر  ال 

 ى الءصبدات والنوا ل والقر بت  بف  تقرب    إلى مو، ت المنمج الءبـ الػه  
ص  ُصلغػػ  لأل ػػبـ والػػه   ُػػنظ  ح ػػبة ا  ػػبـ ألػػها ألػػو شػػرع الت والمػػنمج الخػػب

الػػه  سػػبر   ػػ   م ػػرد ت أو مػػل  صءػػ  مػػل ا قلػػوف عػػ داً ا  صػػروف مػػ داًت ألػػها 
ألػو الػه  ُأولػق عل ػػ    مػب  ءػ  اسػػ  التصػوؼت  مػو عصػػبرة عػل المػنمج الػػه  
 تقػػػػرب  ػػػػ  الءصػػػػ  إلػػػػى مػػػػو،  إف  ػػػػبف  ػػػػى الءصػػػػبدات أو  ػػػػى النوا ػػػػل أو  ػػػػى 

 القر بت.
لتلقػى الػوحى قصػل  إلمبـ مل ال ُ جمن   سػ   ػ   وألها المنمج  بف 

إ ػػػناؿ الرسػػػبلة عل ػػػ  مػػػل حبػػػرة مػػػو،  جػػػل  ػػػى عػػػال ت  قػػػ   ػػػبف  مػػػب  قػػػوؿ 
الروا ػػبت  خػػرج إلػػى غػػبر حػػراات ومءػػ  زاد  ك  ػػ  لمػػ ة شػػمرت و ػػنا الروا ػػة: 

على د ل إ راأل       ل   كل ق  أ نؿ عل   د ػل  )و تحن ( أ   تءص  ل 

                                                 
 ٕٔٔٓ/ٔ/ٙألػ ٕٖٗٔ   ر ٕ الخم سالجمء ة الءبمة لل عوة إلى ال حبضرة  مقر ما ٖٓ
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  7373صفخة:صفخة:                                                                                                العطٔة األّىل: اجابة الدعاء العطٔة األّىل: اجابة الدعاء 

 .الختبـ وألو اإلسالـ
ت لمػبذا؟ لتأأل ػل الل ػبلى  م ػرد   تءصػ  ل  كبف  قبى أله  ا  بـ و 

  س  و جم ن قلص  لننوؿ ع،با الت والتجمن لتلقى الوحى الػه  سػ ننؿ عل ػ  
 مل مو،  جل  ى عال .
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  اىٔةاىٔةــــة الجة الجــــالعطٔالعطٔ            

  الصٍدالصٍد
  الصٍد ّالتصْ الصٍد ّالتصْ 

    شٍد الصخابة املءازك،  شٍد الصخابة املءازك،شٍدِ شٍدِ 

  ظَْز تٔاز الصٍدظَْز تٔاز الصٍد

  ة الصٍدة الصٍدما الصٍد؟ شٍد الصاحل،  حقٔقما الصٍد؟ شٍد الصاحل،  حقٔق

  مٔصاٌ جَاد اليفظمٔصاٌ جَاد اليفظ

  الصٍد ّالطٔءاتالصٍد ّالطٔءات

  ضسّزة الصٍد ّكٔفٔتُضسّزة الصٍد ّكٔفٔتُ

  أىْاع الصٍدأىْاع الصٍد    الصٍد املرمْوالصٍد املرمْو

  امليَج األكنل فى الصٍدامليَج األكنل فى الصٍد

  الصٍد ّاصَح اجملتنعالصٍد ّاصَح اجملتنع
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  اىٔةاىٔةــــة الجة الجــــالعطٔالعطٔ

  الصٍدالصٍد
  الصٍد ّالتصْ الصٍد ّالتصْ 

التصػػوؼ  ػػبف مػػل سػػلوؾ النصػػى حتػػى قصػػل أف  نػػنؿ عل ػػ  الػػوحىت إذاً 
لػوف علػى ال  ءصػبدات خب ػة  تقر ػوف  مػب إلػى و بف غبلب مب ُ سػمى  ػ  المقص

ػػبدت   مػػ   ػػب وا  نألػػ وف عػػل  ال  ػػى ألػػها الحػػ ل والوقػػتت  ػػب وا  لقصػػوف  بلُنأل 
الشػػمواتت والنألػػ   ءنػػى اإلعػػراض أو عػػ ـ الم ػػلت  ُ ءرضػػوف عػػل الشػػمواتت 
و ُءرضوف عل الخلقت و ُءرضوف عل ال   ب وز نتمب وزخر مب و مجتمبت و ُقصلػوف 

 .ل على ا
 لمػػب  ػػبف مػػل  ر ػػ  اإلقصػػبؿ علػػى ال ، ػػ  أف  صػػ أ أو،ً  ػػبإلعراض عػػل 
ال، صبت والمصبحبت والشموات  ى أله  الح بة  ق  غلػب عل ػ  اسػ  النألػبدت 

 .    ،   أف  ص أ أوً،  بلنأل ت ث   ء  ذاؾ  ُقصل على ال 
  ى الوحى  ء  أف جم ػن   سػ ت و ػ على  ص   و       أ نؿ ال 

قلصػػػ ت وأ ػػػصح  ػػػبلحبً إلشػػػراقبت الػػػوحى اإللمػػػىت و لقػػػى النػػػور الر ػػػب ىت  ف  
عنػ   ػػنوؿ الػوحى علػػى حبػػر  ت   ػالـ ال لػػ س  سػبار الكػػالـت  قػ   ػػبف 

 ػػبف أح ب ػػبً  كػػوف را صػػبً علػػى جمػػل   صػػرؾ الجمػػل وألػػو علػػى  مػػر  مػػل ثَِقػػل 
  نوؿ الوحى على حبر  !!
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                               [[;;]ادلسّمِّم]ادلسّمِّم  
جبلسػػبً متر ءػػبًت و ب ػػت ر صتػػ  علػػى  خػػه أحػػ  أ ػػحب    ومػػرة  ػػبف  

ت  قػػوؿ  ػػى روا تػػ :  نػػنؿ عل ػػ  الػػوحى  كػػبدت رجلػػى وألػػو أُ َػػى  ػػل  ءػػب 
لػو، أف الػوحى ُ ِصػ  عنػ !! ولػهلك    نكسر مل ش ة ثَِقػل رجػل رسػوؿ ال 

 ة   ت صػػػ  عرقػػػبً مػػػل شػػػ ة  ػػػنوؿ  ػػػبف  نػػػنؿ عل ػػػ  الػػػوحى  ػػػى الل ػػػبلى الشػػػب 
 الوحى.

 إلمػػػبـ مػػػل ال  ػػػى  حنصػػػ  و ءصػػػ  ت والػػػه  و ػػػل   ػػػ  إلػػػى   تأألػػػل 
 :  مب ورد  بالثبر  مرحلة مل الص با والنقبا  بف  قوؿ   مب

  {{غ٧ سٛىل ٜصٝح ب٢ ٜٚكٍٛ: ٜا حمُدغ٧ سٛىل ٜصٝح ب٢ ٜٚكٍٛ: ٜا حمُد  نٓت أمس  نٌنٓت أمس  نٌ  }}
 :اإلسراا(ٗٗ  ى ) و ل لمرحلة سمبع أ وات الكبانبتإذاً 

                                                        

 ػػػػبف  سػػػػمع  ػػػػل مػػػػل حولػػػػ   ػػػػى الصػػػػحراات إف  ب ػػػػت الصػػػػخور أو 
ا شػػػجبر ... الكػػػل  نػػػبد  عل ػػػ  و قػػػوؿ:  ػػػب محمػػػ ت و و ػػػ   سػػػمع الصػػػوت 
عالمػػػة علػػػى الصػػػ با الػػػه  و ػػػل إل ػػػ ت حتػػػى جءػػػل ال سػػػمع قلصػػػ   سػػػػمع 

ألػػه  الحقػػباقت   ػػ  ،  سػػمع أ ػػوا مب إ، مػػل  ػػ ب قلصػػ  ل جػػل  ػػى  أ ػػوات
 .عال 

و بف  ر  الوحى و سمء  و،   ،ل إل   و،  را  مػل حولػ !!  ف ألػه  
خصو  ةت والخصو  ة اقتبت  أأل ل مل رب الصر ػة لها ػ  المصبر ػة النورا  ػة 
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 حتى  تأألل لمه  الخصو  ة.

  شٍدِ شٍدِ 
ر ى و سل مب   عل   مب  ك  عل ألػها  و ء   نوؿ الوحى عل    لوات

المنمبج ومػب غ  ػر ومػب  ػ  ؿت  ػل  ػبف أزألػ  النػبس  ػى الػ   ب   ػ  أقػرب النػبس 
قر ػػبً إلػػػى حبػػرة المػػػولىت و ػػبف زألػػػ   ملموسػػبً  ػػػى  ػػل حب، ػػػ ت إف  ػػبف  ػػػى 
مأ ل  أو  ى ملصس  أو  ى  راش ت أو  ى أ  أمػر مػل أمػور حبػر  ت حتػى أ ػ  

     ومل مء  مل أ حب   ال بقة  ػنؿ َملَػك الجصػبؿ وقػبؿ:  ػب عن مب اشت ت
 أله  الجصبؿ ذألصبًت  أََ ى! محم  إف شبت ُأس  ر لك

َٚٔدِبٔسٌٜ   }}  ّٕ ِٛ َٕ َذاَت َٜ َٚٔدِبٔسٌٜ َنا  ّٕ ِٛ َٕ َذاَت َٜ ٍُ ايًََٓ٘ٔعًَعً  َنا ٍَ َزُضٛ ٍُ اي٢ًَٔ٘ٓ ايصََٓفا، َفَكا ٍَ َزُضٛ : َٜا : َٜا ٢ ايصََٓفا، َفَكا
َِط َٚايَٓٔرٟ َبَعَجَو ٔباِيَشل، ََا َأ  ٌُ َِطٔدِبٔسٜ َٚايَٓٔرٟ َبَعَجَو ٔباِيَشل، ََا َأ  ٌُ ِٔٔدِبٔسٜ َُٕٓد َضف١َْٓ َٔ ََُش  ٍٔ ٢ِٔ آٔل َُٕٓد َضف١َْٓ َٔ ََُش  ٍٔ َٚاَل   ٢ آٔل َٚاَل َدٔقٕٝل  َدٔقٕٝل 

َُا٤ٔ  َٔ ايطَٓ َٖد٠َّٓ َٔ   ََُ ِٕ َِٜط ُ٘ ٔبَأِضَسَع َأ َُ ِٔ َناَل ِِ َُٜه ٜٕٛٔل، َفًَ ِٔ َض َُا٤ٔ َنفْٓ َٔ َٔ ايطَٓ َٖد٠َّٓ َٔ   ََُ ِٕ َِٜط ُ٘ ٔبَأِضَسَع َأ َُ ِٔ َناَل ِِ َُٜه ٜٕٛٔل، َفًَ ِٔ َض َنفْٓ َٔ
ِٕ َتُكَّٛ ايطَٓاَع١ُ ؟ َقا ُ٘ َأ ٍُ ايًَٓ٘ٔ َأَََس ايًَٓ ٍَ َزُضٛ ُ٘، َفَكا ِٕ َتُكَّٛ ايطَٓاَع١ُ ؟ َقاَأِفَصَعِت ُ٘ َأ ٍُ ايًَٓ٘ٔ َأَََس ايًَٓ ٍَ َزُضٛ ُ٘، َفَكا َٚيَأِفَصَعِت َٚيٍَ: اَل،  ِٔ ٍَ: اَل،  ِٔ ٔه ٔه

ٍَ ٌَ َفَكا ُ٘ ٔإِضَسأفٝ ٍََأَََس ايًَٓ ٌَ َفَكا ُ٘ ٔإِضَسأفٝ َُٔأَََس ايًَٓ ُ٘ َض ُٔ: إَْٔٓ ُ٘ َض ٔٔ : إَْٔٓ ََُفأتٝٔح َخَصا٥ٔ ٔٔ َ  ََا َذَنسَت َفَبَعجَٓٔٞ ٔب ََُفأتٝٔح َخَصا٥ٔ َ  ََا َذَنسَت َفَبَعجَٓٔٞ ٔب
َٗا١َََ  ٍَ ُت ِٕ ٔغ٦َِت ُأَضرُي َََعَو ٔدَبا َِٝو ٔإ ِٕ َأِعٔسَض َعًَ ََٚأََسَْٔٞ َأ َٗا١َََ اأَلِزٔض  ٍَ ُت ِٕ ٔغ٦َِت ُأَضرُي َََعَو ٔدَبا َِٝو ٔإ ِٕ َأِعٔسَض َعًَ ََٚأََسَْٔٞ َأ اأَلِزٔض 
ِٕ ٔغ٦َِت َْبّٔٝٓا  َٚٔإ ِٕ ٔغ٦َِت َْبّٔٝٓا ًَََٔهّا،  ًُِت، ٔإ َٚٔفض١َّٓ َفَع َٖبّا  ََٚذ ََٜٚاُقَٛتّا  َُسَُٓدّا  ِٕ ٔغ٦َِت َْبّٔٝٓا ُش َٚٔإ ِٕ ٔغ٦َِت َْبّٔٝٓا ًَََٔهّا،  ًُِت، ٔإ َٚٔفض١َّٓ َفَع َٖبّا  ََٚذ ََٜٚاُقَٛتّا  َُسَُٓدّا  ُش

ََِٚعِبَدّاَعِبَدّا َِٚ، َفَأ ٍَ، َفَأ َٛاَضِ ، َفَكا ِٕ َت ٌُ َأ ِٝ٘ٔ ٔدِبٔسٜ ٢ٍَ ٔإَي َٛاَضِ ، َفَكا ِٕ َت ٌُ َأ ِٝ٘ٔ ٔدِبٔسٜ ٌِ َْبّٔٝٓا َعِبَدّا ـ َثاَلَثّا ـ٢ ٔإَي ٌِ َْبّٔٝٓا َعِبَدّا ـ َثاَلَثّا ـ: َب   ٖٖٔٔ{{: َب
 : و قوؿ  ى ذلك الصو  ر 

                                                 
ُمَمب  ٖٔ  جبمع المسب    والمراس ل  ت )وس(ت عل ا ل عص بٍس َرِضَي الل ُ  َعنػْ
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 وراود ػػػػ  الجصػػػػبؿ الشػػػػ  مػػػػل ذألػػػػب
 

 عػػػػػػػل   سػػػػػػػ   أراألػػػػػػػب أ مػػػػػػػب شػػػػػػػم 
 ومرة أخر   ننؿ عل   َمَلك و ننؿ مء  ا م ل جصر ل و قوؿ:  

{{  ََ ٖٞ ََٖبَط َعًَ ٖٞ َََيَكِد  ََٖبَط َعًَ ِٗٔبُط َيَكِد  َٚاَل َٜ َٞ َقِبًٔٞ  ََٖبَط َع٢ًَ َْٔب َُا٤ٔ ََا  َٔ ايٖط ِٗٔبُط ًَْو َٔ َٚاَل َٜ َٞ َقِبًٔٞ  ََٖبَط َع٢ًَ َْٔب َُا٤ٔ ََا  َٔ ايٖط ًَْو َٔ
َِٝو َٜا  ُّ َعًَ ٍَ: ايٖطاَل ٌُ َفَكا ِٓٔدٟ ٔدِبٔسٜ َٚٔع  ٌُ َٛ ٔإِضَسأفٝ ُٖ َٚ َِٝو َٜا َع٢ًَ َأَسٕد َبِعٔدٟ  ُّ َعًَ ٍَ: ايٖطاَل ٌُ َفَكا ِٓٔدٟ ٔدِبٔسٜ َٚٔع  ٌُ َٛ ٔإِضَسأفٝ ُٖ َٚ َع٢ًَ َأَسٕد َبِعٔدٟ 
ِٕ ٔغ٦َِت َْ ِٕ ُأِخٔبَسَى: ٔإ َِٝو، َأََسَْٔٞ َأ ٍُ َزبَو ٔإَي ٍَ: أََْا َزُضٛ ِٖ َقا ُُٖد، ُث ِٕ ٔغ٦َِت َََُْش ِٕ ُأِخٔبَسَى: ٔإ َِٝو، َأََسَْٔٞ َأ ٍُ َزبَو ٔإَي ٍَ: أََْا َزُضٛ ِٖ َقا ُُٖد، ُث بّٔٝٓا بّٔٝٓا ََُش

َٛاَضَ ،  ِٕ َت ٖٞ َأ َََِٚأ ٔإَي ٌَ َفَأ ِٕ ٔغ٦َِت َْبّٔٝٓا ًََٔهّا، فَََٓظِسُت ٔإَي٢ ٔدِبٔسٜ َٚٔإ َٛاَضَ ، َعِبدّا  ِٕ َت ٖٞ َأ َََِٚأ ٔإَي ٌَ َفَأ ِٕ ٔغ٦َِت َْبّٔٝٓا ًََٔهّا، فَََٓظِسُت ٔإَي٢ ٔدِبٔسٜ َٚٔإ َعِبدّا 
 ٍُ ُِٝت َيَطاَزٔت اِئذَبا ِٖ َََػ ًُِت َْبّٔٝٓا ًََٔهّا ُث ِٛ َأْٞ ُق ًُِت: َْبّٔٝٓا َعِبدّا ، َفًَ ٍُ َفُك ُِٝت َيَطاَزٔت اِئذَبا ِٖ َََػ ًُِت َْبّٔٝٓا ًََٔهّا ُث ِٛ َأْٞ ُق ًُِت: َْبّٔٝٓا َعِبدّا ، َفًَ َفُك

َٖبّا َٖبّأََعٞ َذ {{ََٔعٞ َذ
ٖٕٖٕ  
 نػػػػبـ علػػػػى  غموسػػػػ لت و ػػػػبف ،  جمػػػػع  ػػػػ ل إدامػػػػ ل أ    كػػػػبف 

و قػوؿ:  ػب  صػى  الحص ر حتى  ؤثر  ػى جنصػ  الشػر فت   ػ خل عل ػ  عمػر 
ال إف  سػر  وق صػر وألمػػب عػ و ال   ترشػبف الػػ  صبج وأ ػت  صػى ال و ػػ    

و ػػبف  ػػػى وجمػػ  الغبػػػبت   نػػبـ حتػػى  ػػػؤثر  ػػى جنصػػػك الحصػػ رت  غبػػػب 
 وقبؿ:

طٝباتِٗ ف٢ سٝاتِٗ طٝباتِٗ ف٢ سٝاتِٗ   عذبّا يو ٜا عُس أٚي٦و قّٛ ُعذًت هلِعذبّا يو ٜا عُس أٚي٦و قّٛ ُعذًت هلِ  }}
ُ٘،   }}،،{{ايدْٝاايدْٝا ََٗت َٚسََٓا َدِب  ،َٕ َِ اِيَكِس ٕٔ َقٔد اِيَتَك ََٚصأسُب اِيَكِس  ُِ َِْع َِٝف َأ ُ٘، َن ََٗت َٚسََٓا َدِب  ،َٕ َِ اِيَكِس ٕٔ َقٔد اِيَتَك ََٚصأسُب اِيَكِس  ُِ َِْع َِٝف َأ َن

َِٓتٔظُس ََت٢ ُِٜؤََُس؟  َٜ ُ٘ َُِع َِٓتٔظُس ََت٢ ُِٜؤََُس؟ ََٚأِصػ٢ َض َٜ ُ٘ َُِع   3333{{ََٚأِصػ٢ َض
إذا أ صح  قوؿ: ألل عنػ      قوؿ:  بف  و ب ت الس  ة عباشة 

                                                 
 روا  ال،صرا ي عل ا ل عمر. ٕٖ
 روا  أحم  وال،صرا ي  ي الكص ر عل ز    ل أرق . ٖٖ
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وبو ػبً وقػبؿ:  و ػت الصػ بـ  مل شئ؟  إف  بف عنػ  ب شػئ قػ منب ت وإ، أ ػصح
ت و ب ػػت  قػػوؿ رضػػى ال عنمػػب:  ػػبف  مػػر عل نػػب الشػػمر  لػػو الشػػمر  لػػو ل 

 الشمر ،  وق   ى   تنب  بر مب ألمب إ، ا سوداف التمر والمبا.
وأ ػػػػت   ءلمػػػػوف أ ػػػػ  عنػػػػ مب  صػػػػرت الخ ػػػػرات و ػػػػهمرت زوجب ػػػػ  وقػػػػررف 

عل ػػػػ   ءػػػػ  أف  ؿ ال ا،جتمػػػػبع لم،بلصتػػػػ   ن ػػػػبدة الن قػػػػبت ال   و ػػػػةت أ ػػػػن 
 :قول   ءبلى مل سورة ا حناب اعتنلمل جم ءبً شمراً 

                                                   

                                          

                                             

                          
 أ ل مل  مشى على ألها المنمبج  ى عصر ب؟!!

زوجة واح ة و،  ست، ع اإل سػبف أف  ءتػرض علػى م،بلصمػبت و، ػ  أف 
ت ثػػػػ   ػػػػتلمس لن سػػػػ   خبػػػػع ل،لصب مػػػػبت و جءلمػػػػب أوامػػػػر و لص مػػػػب  ػػػػأ      ػػػػة

المخػػبرج مػػل اال ػػبت القر   ػػة وا حبد ػػ  النصو ػػة وا حكػػبـ التشػػر ء ة  حجػػة 
أف ألها عصر وألها عصرت وأف ألها اله  ألو     ألو النأل  الػه   ،ػب ق ألػها 
الءصرت و سى أ    مها  أ    قوؿ أف مب ألو     أعلى ممب  بف الحص ػب   ػ !! 

 .حبشب ل 

  شٍد الصخابة املءازك،شٍد الصخابة املءازك،
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ب الػػه  جءػػل الحص ػػب  مشػػى علػػى ذلػػك؟ مػػب قبلػػ  اإلمػػبـ علػػّى  ػػى مػػ
وق   بف  مشى على ألها المنمػبجت و ػها أ ػو  كػرت و ػها عمػرت و ػها  –ذلك 

 ق ػػػل  –عصمػػػبفت و ػػػها الصػػػحب ة ا جػػػالات  ػػػب وا جم ءػػػبً علػػػى ألػػػها المنمػػػبج 
ر لإلمػػػبـ علػػػّى  ػػػى  ػػػـو الء ػػػ ت و ػػػبف قػػػ  قُػػػ  ـ إل ػػػ  خصػػػناً جب ػػػبً  أ لػػػ :  ػػػب أم ػػػ

المؤمن ل حتى  ى  ـو الء    أ ل الخصن الجػبؼ؟! قػبؿ: ومػب الء ػ ؟ ال ػـو لنػب 
  ػ   مػو لنػػب  ع ػ  وغػ اً لنػب ع ػ  و ءػ  غػٍ  لنػب ع ػ  و ػل  ػـو ،  ءصػى ال 

 ع  !!
وعنػػػػػ مب رأو  ،  مػػػػػت   مظمػػػػػر   ػػػػػأم ر للمػػػػػؤمن ل و تظػػػػػبألر  بلصػػػػػهاذة 

ُجءػل اإلمػبـ لُ قتػ    ػ  والخشو ة  ى الملصس والمأ ل قبؿ لم :  ب قـو إ مب 
وأ ب ق وة لمل خل ىت  إذا ألو خرج خرجوا جم ءػبً ولمػ  الحجػة  ػى  ءلػ  أو 

  ى  ر   أو  ى عمل      إمبـ لم .
 :أجمء ل على ألها النمجت وعل   أ حب   الكراـ   كبف 
لػػ   بصثو ػػ ػػنع مػػبت ولػػ س عل ػػ  إ، ثػػوب واحػػ ت و ػػبف قػػ    ػػأ و كر

 قػبؿ:  ( و بف اإل سػبف  ُك ػل  ػى ثو ػ )و   ى الج     لصس ت  أرادو  أف  ُك ن
مػػػل  ءػػػ  ت الحػػػى أولػػػى  ػػػ  مػػػل  والج  ػػػ  أولػػػى  ػػػ  ت  نػػػو ى  ػػػى ثػػػو ى ألػػػها

 !الم ت
ت  كػ  حػرر أ  ق   لػ   ػى سػص ل ال  –و بف  بجراً حبذقبً  -ومبل  

!! و ػػػ  أ  ػػػق علػػػى الحص ػػػب؟! مػػػل الءص ػػػ ؟! اشػػػتراأل  وأعػػػتقم  لوجػػػ  ال 
 :حتى قبؿ 

ٕٖ يـ٘         }} ُٙ َـا َخـاَل أَبـا َبِهـس فـٔإ ََٚقِد ناَفأَْا ِٓدََْا َْٜد ٔإاٖل  ٕٖ يـ٘       ََا أَلَسٕد ٔع ُٙ َـا َخـاَل أَبـا َبِهـس فـٔإ ََٚقِد ناَفأَْا ِٓدََْا َْٜد ٔإاٖل  ََا أَلَسٕد ٔع
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ٍُ َأَسٕد َقٗط َا ََْفعَٓٔٞ  َََٚا ََْفعَٓٔٞ ََا َِّٛ ايكَٔٝا١ََٔ،  َٗا َٜ ُ٘ ب ِٓدََْا َٜدّا َُٜهأف٦٘ٔ ايًٖ ٍُ َأَسٕد َقٗط َا ََْفعَٓٔٞ ٔع َََٚا ََْفعَٓٔٞ ََا َِّٛ ايكَٔٝا١ََٔ،  َٗا َٜ ُ٘ ب ِٓدََْا َٜدّا َُٜهأف٦٘ٔ ايًٖ ٔع
َُٖتٔدرّا َخًٔٝاّل الٖتَدِرُت  ُِٓت  ِٛ ُن ََٚي ٍُ َأٔبٞ َبِهٕس،  َُٖتٔدرّا َخًٔٝاّل الٖتَدِرُت ََا ُِٓت  ِٛ ُن ََٚي ٍُ َأٔبٞ َبِهٕس،  ٕٖ ََا ٕٖ أبا َبِهٕس َخًٔٝاّل َأاَل ٚإ أبا َبِهٕس َخًٔٝاّل َأاَل ٚإ

ٌُ ايًٖ٘ ِِ َخًٔٝ ٌُ ايًَٖ٘صأسَبُه ِِ َخًٔٝ {{  َصأسَبُه
ٖٖٗٗ  
 :[الحشر ٜٔ] ى   ب وا  مب قبؿ ال

                                     
ع   عل   أ حب   وألو واقف على المنصػر  وأ ببً عمر  ل الخ،بب 

 .قءة  ى ثو   خ،ب الجمءة مب  ن   على الءشر ل ر 
وجبا المرمناف وز ر  سر  وأراد أف  قب ل عمرت  سأؿ عن ت  ق ل لػ : 
 ج    بامبً  ى حر الظم ػرة  حػت  ػل شػجرة  ػى الصػحراات  ػهألب إل ػ   ػى 
حػػر الم  نػػة  وجػػ    بامػػبً  حػػت  ػػل الشػػجرة ، حػػبرس لػػ  إ، الت  لمػػب ق ػػل 

 عمر!! ل : ألها عمرت قبؿ قولت : حكمت  ء لت  أمنت  نمت  ب 
ولمػػب أراد أ ػػحب    ءػػ  أف  صػػرت الخ ػػرات أف  وسػػءوا علػػى أ  سػػم ت 
 ػػأرادوا أف  صػػ أوا  ػػ  ل قتػػ وا  ػػ ت  ػػهألصوا إلػػى ا نتػػ  زوجػػة النصػػى أـ المػػػؤمن ل 

 .الس  ة ح صة رضى ال عنمبت وولصوا منمب أف  كلم  ل وسع على   س 
ك مملكتػػك  ػب أم ػػر المػؤمن ل لقػ  وس ػػع ال عل ػ  ػهألصت إل ػ  وقبلػػت:

أ ال لصست ثو بً  ل ق  بإلمبرة  تلقى     الو ودت وجءلت لن سػك وبأل ػبً  ،مػو 
ال،ءػػبـ ل أ ػػل منػػ  البػػ وؼ والوا ػػ  لت وا خػػهت لن سػػك  راشػػبً وث ػػراً  قب ػػل 

                                                 
 سنل الترمهي عل أ ي ألر رة. ٖٗ
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منػىت   ػب ح صػة أ ػت أعلػ   رسػوؿ ال  :لمػب  قبؿت     السبال ل وال،بلص ل
 ل  راش  .... حتى أ كبألب!!ح ث نى عل مأ ل  وعل مشر   وعل ملصس  وع

 وقبؿ:  ب ح صة أر   أف ألحق    و صبحص  وأرجػو ال أف  ن لنػى ذلػك
 .مل عمرت      بف ق وة  ُقت      ا ءلموا أ م  ،  ست، ءوف أف  نبلو 

ولػػػو أخػػػه ب  ػػػى ذ ػػػر النمػػػبذج ال، صػػػة مػػػل أ ػػػحبب النصػػػى الكػػػر   مػػػب 
وػػو اًلت   مػػ  قػػـو  ك ػػ م   اسػػت،ءنب أف  ػػو ى ُعشػػر مءشػػبرألب ولػػو مكصنػػب وقتػػبً 

 :قوؿ ال 

                             [[8?8?]انفتح]انفتح  
 أدخلم  ال  ى مء ة حص ب ال ومص، ب .

  ظَْز تٔاز الصٍدظَْز تٔاز الصٍد
 لمػػػب  ُتحػػػت ال تػػػوحت ورأ  النػػػبس الخ ػػػرات  ػػػى  ػػػالد الشػػػبـ و ػػػالد 

 ػراتت و ءبػم   ن ػ   برس وغ رألبت وأخه  ءع المستبػء  ل  توسػع  ػى الخ
 ػػػػى المصبحػػػػبتت و ءػػػػبدة النػػػػبس  ػػػػى أ  زمػػػػبف ومكػػػػبف عنػػػػ مب  حػػػػ ث  ػػػػرؼ 
وإسػػراؼ  جػػ  مػػل  بػػل ال  خصػػة ،  ُرضػػ م  ألػػها التػػرؼت و،   رحػػوف  مػػها 

 الصنخت  ل لم  مسلك  خر   م   ر  وف وج  ال جل  ى عال .
 ة  لمب  مرت ألػه  ا حػ اث الس بسػ ة وال توحػبت والصلػ اف اإلسػالم

 :و وسع  ص ر مل المسلم ل والمؤمن ل  ى أله  ال، صبت  حجة قوؿ ال 
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          [[9898]األعراف]األعراف  
 ػػل ألنػػبؾ أ ػػبس علػػى ألػػها الءمػػ   ر ػػ وف أف  ػػردوا النػػبس إلػػى مػػنمج 

 .. النصى و حص  الكراـ
 .أولم  الحسل الصصر ت و صء  الصبلحوف..   مؤ،ا أل  النألبد

والحسل الصصر   بف أ و   برس بًت و ب ػت أمػ  خبدمػة عنػ  السػ  ة أـ 
سلمة أـ المؤمن ل رضى ال عنمػبت و ب ػت أمػ   ػهألب لقبػبا مصػبلح السػ  ة 

 كػبف  جػوعت  أع،تػ  أـ سػلمة  ومػبً ثػ  مب  -و ػبف رضػ ءبً  –أـ سلمة و تر ػ  
تءللػػ   ػػ ر  لصنػػب لػػ !!  رضػػع مػػل ثػػ  مب  ءػػ  أف  ب ػػت قػػ   جػػبوزت الصمػػب  ل!! ل

 وألها سر زأل  .
حػػػ ث  ػػػى  ػػػـو مػػػل ا  ػػػبـ حر ػػػق  ػػػى الصصػػػرةت و ػػػبف اإلمػػػبـ الحسػػػل 

قبونػػبً   مػػبت  َتح  ػػر النػػبست مػػنم  مػػل  ح ػػر  ػػى   تػػ  مػػبذا  صػػنع  الصصػػر  
حم ػ ؟! ومػنم  مػل    ؟! ومنم  مل  ح ر  ى ا ثبث الػه   ػى الص ػت   ػف  

 !!! ح ر  ى المخبزف المملواة  بلخ رات   ف  نج مب؟!
والحسل الصصر  ل   كل  ملك غ ر  راش  جلػس عل ػ  و نػبـ عل ػ ت  

ومصػػح بًت وقصػػءة  توضػػأ   مػػب و ءجػػل   مػػب و شػػرب منمػػبت  حمػػل مصػػح   
 !! سرعة وسبر خبرج الصصرةت وقبؿ:  ب أألل الصصرة لق   بز الُمخ  وف

أوؿ الناألػػػػ  لت   ػػػػبف ولػػػػها   وف ا مػػػػر  ػػػػـو الق بمػػػػة!!ألكػػػػها سػػػػ ك
 الصحب ة.ول س  ى  ولهلك  قولوف: إ   إمبـ م رسة النأل   ى التب ء ل

ألنػبؾ غ ػر  ػحب ة النصػى  حتػبجوف اسػ  لمػ  أ حبب النصى لػ   كػل  
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  8484صفخة:صفخة:                                                                                                  العطٔة الجاىٔة: الصٍــــــــدالعطٔة الجاىٔة: الصٍــــــــد

ف  تسػػموف  ػػ ت و ءػػ أل   مػػر اسػػ  النألػػ  لمػػل  مسػػك  مػػها المػػ   أو دعػػب أ
إلػػػى حبلػػػة النصػػػى وأ ػػػحبب النصػػػى  ػػػب وا ُ سػػػموف إل ػػػ ت  بلػػػه ل  ػػػ عوف القػػػـو 

الناألػػ  لت لمػػبذا؟  ف ال،ر ػػق إلػػى ال أولػػ  النألػػ   ػػى ُمتػػع ألػػه  الح ػػبةت ثػػ  
 التقرب إلى حبرة ال جل  ى عال .

 !ف ،  ست، ع أف  ه ر منم  ولو أقل القل ل لكصر م و والناأل 
حػػبرث  بػػ ل  ػػل ع ػػبضت و شػػر  ػػل ال مػنم  عصػػ  ال  ػػل المصػػبرؾت وال

.. وغ ػػرأل  الكص ػػر الػػه ل ،  سػػت، ع حتػػى أف  قػػف وق ػػبت قصػػ رة  ُلقػػى  مػػب 
 .ضوااً خب تبً عل م  لكصر م 

لكػػػنم   لػػػوا َعَلمػػػبً علػػػى ح ػػػبة ألػػػها الػػػ  لت حتػػػى جػػػبا القػػػرف الصبلػػػ  
المجر   سم بأل  النبس  بس  الصو  ةت  ف ألػؤ،ا القػـو حر ػوا علػى  ػ با 

لػػػ   ب وو صب مػػػب وشػػػموا مبت و ءػػػ  ذلػػػك قلػػػو م ت وعلػػػى  صػػػ  ة   وسػػػم  مػػػل ا
 . تقر وف إلى ر م  

  ؟؟الصٍدالصٍدما ما 
مب النأل  الػه   ػبف عل ػ  حبػرة النصػى وأ ػحب   الكػراـت والػه  عل ػ  

  الصبلحوف إلى  خر النمبف؟
النألػػػػ  ألػػػػو عػػػػ ـ  ءلػػػػق القلػػػػب  بلػػػػ   ب وشػػػػموا مب وحظو مػػػػب وز نتمػػػػب 

 جػػ   ػػى  ػػ   شػػ ببً  وزخر مػػبت وإف ُوجػػ ت  ػػى ال ػػ .  ػػال  صػػح النألػػ  لمػػل ،
 مل ال   بت          نأل ؟!

لكن  لكػى  نألػ  ، ػ  أف  كػوف عنػ   الػ   بت و نألػ    مػب أ  ،  تءلػق 
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  8585صفخة:صفخة:                                                                                                  العطٔة الجاىٔة: الصٍــــــــدالعطٔة الجاىٔة: الصٍــــــــد

 .قلص   مبت وإ مب  تءلق قلص   مقلب القلوب 
ت وعالمة ذلك أ،  ج  ال رح عن  وجود الػ   ب و، الحػنف عنػ   قػ ألب

 الح   (:ٖٕقبؿ  ءبلى  ى )

                                              
 :أله  الءالمة ا ولىت و  مب  قوؿ 

ِٜٔدٟ ايَٓٓأع   }} َُا ٔفٞ َأ َِٖد ٔفٝ َٚاِش  ،ُ٘ َِْٝا ُٜٔشبََٓو ايًَٓ َِٖد ٔفٞ ايدُٓ ِٜٔدٟ ايَٓٓأع ٔإِش َُا ٔفٞ َأ َِٖد ٔفٝ َٚاِش  ،ُ٘ َِْٝا ُٜٔشبََٓو ايًَٓ َِٖد ٔفٞ ايدُٓ ٔإِش
{{  ُٜٔشبَُٓو ايَٓٓاُعُٜٔشبَُٓو ايَٓٓاُع

ٖٖ٘٘  
 ب ػػت     بلنألػػ   بختصػػبر ألػػو عػػ ـ  ءلػػق القلػػب  ب شػػ با ال   و ػػة ولػػو

 ص رةت ولهلك أ  ح لك  أوؿ مب ح ثنى    ش خى الشػ خ محمػ  علػى سػالمة 
  وأرضب   ى أوؿ ز برة ل  خب ة عن مب  نت عن    ػى  ل  ػ  ا ولػى ألم ػبت

 ..: حكى لى أله  الحبدثة
أف رجػػػالً  ػػػبف  حػػػب الصػػػبلح لت  خػػػرج لن ػػػبرة رجػػػل سػػػمع عنػػػ  مػػػل 

اً  ء    ى  وخ علػى شػبوئ الصبلح لت وألو  ى ور ق  سبار وج  رجاًل زاأل 
والنػػبس  –الصحػرت ولػ س عنػ   مػل متػبع الػ   ب ، قل ػل و،  ص ػرت  ُأعجػب  ػ  

 – ُءجػػػب  بلمظػػػبألرت ولػػػهلك  جػػػ أل   حصػػػوف المجبذ ػػػب وسػػػب نى الق ػػػبر!! 
 : سأل   ء  أف استراح عن   عل منمج 

قػبؿ: عنػػ     قػبؿ: إ ػى أقػـو الل ػل وأ ػـو النمػػبرت قػبؿ: عػالـ   ،ػر؟

                                                 
 .جبمع المسب    والمراس لت ل سمل  ل سء  رضَي الل ُ  عن ُ )ألػ وب ؾ ألب( ع ٖ٘
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أضػػػءمب  ػػػى المػػػبا  ػػػل  ػػػـو قصػػػل الغػػػروب  ُتخػػػرج لػػػى  –وأراألػػػب لػػػ   –سػػػنبرة 
 .سمكةت  أشو مب وأ ،ر عل مب إلى ال ـو التبلى

وسػػػأل  إلػػػى أ ػػػل أ ػػػت ذاألػػػب؟ قػػػبؿ: سػػػمءت عػػػل  ػػػالف الصػػػبلح وأ ػػػب 
 .لى ذاألب لن بر  ت قبؿ: إذا و لت عن    سل  أف   عوا ال 
وعلػى  ػبب القصػر   هألب الرجل لن برة الرجل الصػبلحت  وجػ  قصػراًت

خػػ ـت و ػػى سػػبحة القصػػر  ػػراش وث ػػرت  سػػأؿ عػػل الرجػػل الصػػبلح الػػه  جػػبا 
إل ػػ ت  قػػبلوا لػػ : عنػػ  الملػػكت و ءػػ  مج بػػ  رح ػػب  ػػ  وولػػب ال،ءػػبـت  ُقػػ ـ لػػ  
مباػػ ة حب لػػة شػػم ةت و ػػى المسػػبا وجػػ  مباػػ ة غ رألػػبت و ػػى ال ػػـو الصػػب ى وجػػ  

لػػىت ولمػػ ة ثالثػػة أ ػػبـ وجػػ  مباػػ ة غ رألػػبت و ػػى  ػػل مػػرة  جػػ  مباػػ ة غ ػػر ا و 
  س   أ    ى الجنة  أ ل   مب  ل مب له ووببت  قبؿ  ى   س : مب ألها ومػب 
ذاؾ؟!! وأ ػػصح مشػػغو،ً   ػػ   ر ػػ  أف  ُصلػػ  رسػػبلة الءب ػػ  الػػه  ألػػو  ػػى  ظػػر  

 الناأل !! 
و ى  خر  ػـو قػبؿ لػ  الرجػل الصػبلح مكبشػ بً  مػب  جػوؿ  ػى خػبور : 

 ػػ   ػػى موضػػع  ػػها أف  ل غنػػى  ػػالف الػػه  وج ألػػ   كل ػػك أحػػ   شػػئ؟ قػػبؿ: 
ل ت  قػبؿ الشػ خ لمػل حولػ : إ ػى داٍع  ػأمنوات اللمػ   ال  أسألك أف   عو

! َمػػل الػػه  عنػػ   الػػ   ب ألػػها أـ  ػػ ا ػػنع حػػب الػػ   ب مػػل قلصػػ ت  ػػبزدادت ح ر 
 ذاؾ؟!!

الرسػػبلة؟ قػػبؿ:  ءػػ ت قػػبؿ: ألػػل أ لػػ    رجػػع وعػػر ج علػػى الءب ػػ ت  سػػأل 
 ألح عل ػ ت واسػتحل   ت ول   خصر   مب دعب   ت لش خ؟ قبؿ: دعبو   دعب لى ا

 !! بل أف  خصر   مب دعب ل ت قبؿ: قبؿ اللم  ا نع حب ال   ب مل قلص 
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لػ   قبؿ: دعب الش خ  ى وقت  ها؟ قبؿ:  ء ت قبؿ: اسػتجبب ال 
  ى ح ن ت قبؿ: ومب حب ال   ب اله  عن ؾ؟

لتصػػػ،بد  يأخػػػرج  سػػػنبر  قػػػبؿ: أخصر ػػػك أ ػػػى  ػػػل  ػػػـو قصػػػل الغػػػروب
سػػمكةت  كب ػػت السػػمكة  خػػرج  ػػل  ػػـو  أ مػػب ألػػى التػػى خرجػػت  ػػى ا  ػػبـ 
التػػى قصلمػػب ،  ػػرؽ   نمػػبت  كنػػت  ػػل  ػػـو وأ ػػب ذاألػػب إلػػى الصحػػر أ منػػى أف 
 خػػرج السػػمكة  ػػى ألػػها ال ػػـو أ صػػر مػػل ال ػػـو السػػب قت  لمػػب دعػػب لػػى الشػػ خ 

 !! ذألب ألها الخبور مل عن ى
: إ ػػى وجػػ ت الشػػ خ عنػػ  الملػػك وعنػػ    ػػها  أخػػه  ال بػػوؿ وسػػأل 

 و هات قبؿ: رح  ال أخى  الف  نع ال ال   ب مل قلص  وجءلمب  ى    .
وإف أ ػتت   مػب   ال  غرأل  ال   ب وإف  صرتت و،  صءػ أل  عػل ال 

ت ،  شػػغلم  عػػل ال ور ػػة عػػ ل و، أقػػلت ألكػػها  ػػبف أ ػػحبب رسػػوؿ ال 
لوألب  ى قلو م ت  ل   ستشرؼ لمػب   وسػم  ولػ  جءلوألب  ى أ   م  ول   جء

 حػػػل إل مػػػب قلػػػو م ت ولػػػ   ػػػنرؼ عل مػػػب الػػػ موع السػػػبخنة ع ػػػو م  إذا  ػػػب تم  
حظػػو م   ػػى الحصػػوؿ عل مػػبت ولػػ  ُ صػػب وا   ػػأس و، قنػػوط إذا ولصوألػػب ولػػ  

  ج وألبت   م  ،  ر  وف إ، الت ومل  ُرد ال  إف ال  تو، :

                         [[اا]ألعراف]ألعراف..  

  شٍد الصاحل،شٍد الصاحل،
 جءلوا عالمة النأل   بلنسػصة للءػبر  ل أ،  كػوف الػ   ب و، زخر مػب و، 
ز نتمػػػب و، زألر مػػػب  ػػػى قلػػػو م  ور ػػػة عػػػ ل و، أقػػػلت لػػػو أقصػػػل علػػػ م  الخلػػػق 
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أجمء ل مب  رحػوا  مػ ت ولػو ا  ػع عػنم   ػل المر ػ  ل مػب  حر ػت شػءرة  ػى 
 م  ،  ر  وف إ، رضبا ال:أجسبمم    

  نظػػػرة منػػػك  ػػػب أملػػػى و ػػػب سػػػؤلى
 

 أشػػػػػمى إلػػػػػى  مػػػػػل الػػػػػ   ب ومػػػػػب   مػػػػػب
وعلى ألها  بف الصبلحوف أجمءػوفت  ػى   ا ػة سػ رأل  إلػى ال  ر صػوف  

مر ػػػػب النألػػػػ ت  ف الػػػػن س ،  تر ػػػػػى وأ ػػػػت  ُغػػػػه مب  بلشػػػػموات والحظػػػػػوظ 
ب  ل مب  تمنػب   لػ ءل  علػ  ال قػ ل أ ػ  لػ س لػ  وا ألواا والملهاتت َمل أع،بأل

و ػف الػ   ب  مكب ة  ػى حبػرة القػرب مػل مػو،  جػل  ػى عػال ت  ف ال 
  ى خمس   بت  قبؿ:

                                                       

                        [[8080]احلديد]احلديد  
  ى   ت ل: ث  لخ صمب ال  

                               [[9<9<]حممد]ثم خلَّظها اهلل ثم خلَّظها اهلل   حممد   فً طفت فً طفت

  واحدة: واحدة:                                           

                         [[ثث]اننازعا]اننازعا  
 ءر ػػوا أف المػػو   مػػو   بإل سػػبف إلػػى الػػ رؾ ا سػػ ل مػػل الصءػػ  عػػل  

جءػػل لػػ  مقػػبـ حبػػرة الػػرحملت والمػػو  مػػل المػػواف   ػػ   مػػ ل اإل سػػبف و،  
مػػع مػػرارة  ت  تصػػرأوا مػػل المػػو ت و ػػب ءوا الحص ػػب قػػرب عنػػ  حبػػرة الػػرحمل

قلػػػو م  إ، خػػػبلقم  ألػػػها الػػػ وات جءلػػػوا الػػػ   ب  ػػػى أ ػػػ  م  ولػػػ   جءلػػػوا  ػػػى 
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 .و بر م  
 جءػػل الػػ   ب  ب ءػػة لمػػ ت لكػػنم  ،   ػػإذا و ػػلوا وا صػػلوا  ػػإف ال 

 لت توف لمبت و،  رغصػوف  حوألػبت وإ مػب ،  تءلقػوف إ،  ػبل جػل وعػال  ػى  ػل 
أحػػوالم  وعلػػى اخػػتالؼ أوضػػبعم ت ولػػهلك ا ظػػر  ػػى ح ػػبة الصػػبلح ل  جػػ  

لمػػػنمج ا  مػػػلت و ػػػى ختػػػبـ ح ػػػب م  أ مػػػ   ػػػى   ا ػػػة ح ػػػب م   مشػػػوف علػػػى ا
 ح ث لم  مب ح ث للنصػى ا  مػلت  أ  ػ  الػ   ب ولكنمػب ،  ،ػرؼ ع نػ ت و، 
 ُغ ر أحوال ت  ُ،ءموف المر ػ  ل مػب لػه ووػببت و،  ُ،ءمػوف الػن س لمػل  نظػر 
و ءتصػػر إ، القل ػػل مػػل اإلداـ والشػػرابت وإذا ُسػػبلوا  قولػػوف: قػػبؿ ال،ص ػػبت أو 

ت  ُقػػ موف للمر ػػ  ل اللحػػـو لجت وال،ص ػػب ألػػو الحص ػػب ألكػػها أمر ػػب المءػػب
 والمشو بت وغ رألبت وأل   ،لصوف  سرة جب ة!!

و بف  ءبم   َوِ ف رجبً، حول   ؤد وف أ حب  ت و بف ألؤ،ا الرجػبؿ 
ألػػه   –،  ُقػػ موف إ، وءبمػػبً واحػػ اً  ػػى الصػػصبح والمسػػبا علػػى مػػ   ا  ػػبـ 

،ءػػ  المر ػػ  ل ال ػػوؿت ومػػنم  مػػل  ػػبف مػػنم  مػػل  ػػبف  ُ   -الص ا ػػة التمم   ػػة 
 ُ،ءمم  الء ست ومنم  مل  بف  ُ،ءمم   سرات جب ػة ومءمػب الُ ق ػة  سػ    

 وأرضب ...  أحم  الص و  
وغ ػػر ذلػػكت  ػػبف مر ػػ  مػػنم  مالزمػػبً لسػػ    أ ػػو الحجػػبج ا قصػػر  

   ت و بف س    أ ػو الحجػبج لءنب تػ    صػل   ػى م رسػة سػ    عصػ  الػرح
،  ُ،ءممػػ  إ، الءػػ س علػػى الػػ واـت  شػػكت   ػػس ألػػها المر ػػ   القنػػباى 

 .وقبؿ  ى   س : أذألب إلى س    عص  الرح    إف عن   مواا  متنوعة
 هألب إلى س    عص  الرح   القنباىت و ب ت المباػ ة لحػ  وخبػبرت 
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  الخبػبر  جػ  وءمػ ػها ! و   جػ  وءػ  الءػ س اللحػ أ ل وإذا  مها المر    
ت ػػت سػ    عصػػ  الػرح   إلػػى سػػ    مر ػى لػػ   راقصػ ت  بل!  ف شػػ خ  البع سػ
وقػػبؿ لػػ : دعػػ   أ ػػل لػػ   –! ألػػها  ػػى قنػػب وألػػها  ػػى ا قصػػر –الحجػػبج  أ ػػى

عػػػػنم   أ لػػػػة!! حتػػػػى ال،ءػػػػبـ  ػػػػبف   ػػػػ   ر  ػػػػة عنػػػػ  الصػػػػبلح ل رضػػػػى ال 
 وأرضبأل .

دعب سػ    أ ػو الحجػبج المر ػ  ل  ػى رمبػبف إل ،ػبرت وقػ  ـ الموااػ  
لممػ ودت ومر ػ  جلػس  ء ػ اً ،  تقػ ـ إلػى المباػ ةت  قػبؿ لػ :  وعل مػب اللحػ  ا

ُ ػػلت  تءلػػلت  ءلػػ  أ ػػ   ر ػػ  أف  أ ػػل مػػع الشػػ خ  نػػبً منػػ  أف الشػػ خ لػػ  أ ػػل 
خبصت و ء  أف ا تمى المر   ل مل إ ،برأل  ورُ ع ال،ءبـ دعب  الشػ خت قػبؿ: 
 ػػر  ألػػه  الق ػػة التػػى  ػػى السػػقف؟ قػػبؿ: احبػػرألبت  أحبػػرألبت  ػػأخرج منمػػب 

 ءع  تب  ت ال،ءبـ و رشمب وقبؿ: ُ ل مع أ  ك الش خ!! 
 ف الشػػ خ و ػػل لمقػػبـ ،  ػػرؽ   ػػ  عنػػ    ػػ ل ألػػها و، ذاؾت القلػػب 
امتلػػئ  محصػػة الت وعػػ ل القلػػب ،  نظػػر إ، إلػػى وجػػ  الت  مػػب الػػه   ُمتءمػػب 
مل و صبت ألػه  الح ػبة؟!! الػه   ُمتػع الءػ ل  ػبللح ت أو  ُمتػع ا  ػف  رااحػة 

ا  ُء   عل حبرة الصقبات لكل اله   ُمتع عػ ل قلصػ  جمػبؿ مػو، ت  ػبل الشوا
 عل ك  أ  ز نة  ل ت   ى أله  الح بة؟!!

واله  ُ َشنف  ذاف قلصػ   سػمبع  ػوت مػو،  أو سػمبع  ػوت حص صػ  
ومصػػػ، ب ت أ   ػػػوت  ػػػى ألػػػه  ا  ػػػواف أو  ػػػى عػػػبل  الملكػػػوت  ل تػػػ  عػػػل 

 سمبع ألها الصوت؟!! مع أف رؤ ة ال:

  كػػػػػػػ  و،  ك ػػػػػػػف ولكػػػػػػػل ،
 

  ػػػػػػػػػأ وار  ءبلػػػػػػػػػت مءنو ػػػػػػػػػػة
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  9191صفخة:صفخة:                                                                                                  العطٔة الجاىٔة: الصٍــــــــدالعطٔة الجاىٔة: الصٍــــــــد

وسػػػمبع  ػػػوت ال ،  ػػػلذاف و، أ ػػػمخةت ولكػػػل  ك   ػػػة ،  سػػػت، ع 
أحػػػ  التءص ػػػر عنمػػػب  ءصػػػبرات عر  ػػػة أو غ ػػػر عر  ػػػةت لكػػػل مقبمػػػبت  ءػػػ     مػػػب 

 اإل سبف إذا أقصل على ال  ص ؽ  ى ح ب   ال   و ة؟
ت ومػل أ ػحبب ت  ػبف مػل أامػة أألػل الص ػتسػ    جء ػر الصػبدؽ 

 تجملوف  ػبألراً للخلػق  مػب  نبسػب الخلػقت لكػنم  قصػل  -ألها المقبـ الءبلى 
 لصس ذات  ـو جصة مل حر رت  قػبؿ لػ    -ذلك جملوا قلو م  لحبرة الحق

: مػب ألػها  ػػب سػ   ؟ قػبؿ: ألػػبت -و ػبف مػل الءلمػػبا  –اإلمػبـ سػ  بف الصػػور  
ى جسػ    وجػ  خ شػبً   ؾت  أخه      وأدخلمب مل داخل الجصة ووضءمب عل

على جس  ت ث  قبؿ: مب  بف ل أخ  نب ت ومب  ػبف للنػبس أ ػ  نب ت جءلنػب ألػها 
 لت وجءلنب ألها لخلق ال!!

ت ،  ر ػػ وف أف أحػػ أل ل الُكمػػل  ظمػػروف أمػػبـ الخلػػق    تجػػ  الءػػبر 
علػػػػ م   ػػػػ  مػػػػل الء،ػػػػبااتت أو مػػػػب   سػػػػصب مػػػػب   ب ػػػػل ال تم ػػػػنوا   ػػػػنم   

  مػػػل المصػػػبتت حتػػػى ،  ُن قػػػوا مػػػل ألػػػها الء،ػػػبا  ػػػى عػػػبل   ػػػ أ ػػػرمم  ال 
لػػػ   الج ػػػبات ومػػػب   ػػػنم  و ػػػ ل ال ،  ءلمػػػ  إ، حص ػػػب مقػػػربت  شػػػف ال 

لػػػػػ  أف  جءلػػػػػ  مػػػػػل  ألػػػػػه  ا سػػػػػتبرت وأرا   سػػػػػر  ألػػػػػه  ا  ػػػػػوارت وأراد ال 
 ا خ بر.

ف َ ِخ ػػل علػػ م  ألػػه  الم ػػبد ل   ػػر  الشػػ خ و ف والسػػبلكو لكػل المصتػػ ا
ب ت  أ  المظبألرت و،  ر  الحقباقت   قوؿ أحػ أل  علػى سػص ل المصػبؿ:  ى  م

الشػ خ  ػوز   قػ    ػػى المءػبد  و ػأ وف  وجصػبت عظ مػػةت مػب الػه   أ لػ  مػػل 
لت وس بف ألها أو ذاؾ  ف ا مر استو  عنػ  بت  ف أله  الوجصبت؟!! إ    ُػؤَ   
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، ور ػػػة عػػػ ل و  جءػػػل قلػػػوب الصػػػبلح ل ،  لت ػػػت عػػػل حبػػػر    ال 
أقلت ُ َخِ ـ لم  ال   ب لكنم  ،  لت توف إل مػب ور ػة عػ ل و، أقػلت ع ػو م  ، 
 سقط عل ألها الجمبؿ الُممببت  بله   ر  ألها الجمبؿ و لت ت عنػ  ور ػة 

!!   ف  ر  ألها الجمبؿ و لت ت إلى غ ر  مل ال  ب ب؟!!.  ع ل محرـو
كػػبفت بر علػػى ألػػها الػػنمج الصػػبلحوف والءػػبر وف  ػػى  ػػل زمػػبف وم سػػ

زأل وا  ى الشموات و ى رغصبت ال   ب وأألواامب  ءػ  أف حص ػلوألب مػل حػالؿت 
وأ  قوألػب   مػب  ُرضػى ذو الجػالؿ واإل ػراـت ثػ   ءػ  ذلػك عل قػوا القلػوب  ػبل 

  ل    ءلوا إ، مب  رض   جل  ى عال .

  ٖٖٙٙحقٔقة الصٍدحقٔقة الصٍد
اختلف النبس  ى النأل ت  مل النبس مل  ػر  أف النألػ  ألػو النألػ   ػى 

 ػى ا  ػل أو الػن  المنبسػبت توسػع المظبألر ال   و ةت   منع أألل  مل ال  ل
ومل ا ثبث أو الر بش المنبسب .... و،  ر   أف  ُغ ر حبل  اله    ػ   حجػة 
أف ألها ألو منمج السلف الصبلحت و تءلل  ػأ م   ػب وا زاألػ  ل ،  ػأ لوف و، 

قػػػطت ور مػػػب  كػػػوف  شػػػر وف و،  لصسػػػوف و،   رشػػػوف   ػػػو م  إ، البػػػرورات  
 !أو،د  لم   ،لءبت وألو ل س عن    ،لءبتت  ُ جصر أو،د  على منمج 

  مؤ،ا  بة.
:  ػػنوج أف النألػػ   قػػوؿ   ػػ  اإلمػػبـ أ ػػو الءػػناا   : بػػة أخػػر   قولػػوف

أجمػػػل النسػػػبا وا ػػػرش أ خػػػر ال ػػػراشت و ػػػل أشػػػمى ال،ءػػػبـت واشػػػرب أشػػػمى 
 !!  الشرابت وألها ،  ؤثر  ى زأل ؾ عن  ال 

                                                 
 ـ.ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٕٗألػ الموا ق  ٕٖٗٔمل محـر  ٚٔ ب ت أله  المحبضرة  مسج  الغ راف  صورسء    تبر خ    ٖٙ
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 ؤ،ا  بة وألؤ،ا  بة أخر ت  أ ممب أ ح؟أل
مءظمنب  ر  الش خ  ى  مب ت ت  ل   ر   ى   ا ت ت لػ   ػر  وألػو  مشػى 
 ػػى  ػػػحراا أو  ر ػػػب ر و ػػةت  ػػػل ر    ػػػى  مب تػػػ  وألػػو  لػػػصس  ظػػػبرةت و لػػػصس 

لكػل ألػل  !مال س  خمةت و ء    ى ع شة و صةت   قت    بلش خ  ى النمب ػة
  تػػ ؟!ألل  وجػػ  أحػػ  ،  شػػبأل   ػػى   تػػ    وجػػ  مػػل  ءمػػل لػػ  خلػػوة حتػػى  ػػى

 التل ن وف؟!
  حل  ر   أف  صحح أحوالنب وأحواؿ إخوا نب جم ءبً.

مػػنمج الصػػبلح ل ألػػو أف  خػػرج الػػ   ب مػػل قلصػػك تثػػ   ءػػ  ذلػػك ِسػػر 
ت  ف مػل  ب ػت الػػ   ب   اخلػ   ػال زألػػ  عنػ  !!   ػػ  علػى  مػج رسػػوؿ ال 

 مب !!  بت ألى ل ست  ى     لكن   ،لص ر   ال 
لكػػػل النألػػػ  ألػػػو أف  كػػػوف عنػػػ ؾ الػػػ   ب لكػػػل ،  شػػػغل  مػػػب قلصػػػكت 
 ب سػػػػبس  لػػػػ  ألػػػػو إخػػػػراج الػػػػ   ب مػػػػل  القلػػػػبت ولػػػػهلك قػػػػبلوا لرجػػػػل مػػػػل 

:  ػػػل نب  ص ػػػراً و ػػػمنب  ص ػػػراً الصػػػبلح ل: أع،نػػػب أوراداًت  قػػػبؿ لمػػػ  الرجػػػل 
 عل نب إ،  ء  خروج ال   ب مل القلب. وسصحنب  ص راً ول    تح ال 

لػػو قمػػت الل ػػل  لػػ  و ػػمت الػػ ألر  لػػ  و،  ػػناؿ الػػ   ب سػػب نة  ػػى  
القلػػػبت  ك ػػػف  أ  ػػػك ال توحػػػبتت  ف أسػػػبس ال توحػػػبت ا وؿ ألػػػو إخػػػراج 

 ال   ب مل القلبت وال   ب ألى التى ذ رألب ال  ى القر ف  قبؿ:

                                                       

                        [[8080احلديداحلديد]]  
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 ل أله  ا مور ألػى الػ   ب إذا  ػبف اإل سػبف الناألػ  الحػق متءلػق  مػبت 
 :لكل اإل سبف  جب أف  كوف ألو المءِنى  قوؿ اإلمبـ أ ى الءناا  

 ،  ُءلػػػػػػق  بلقلػػػػػػب غ ػػػػػػر إلػػػػػػ ٍ 
 

 قػػػ   جلػػػى  ػػػى الءػػػبلم ل عػػػال 
ألؤ،ا الُمكلف أ ب  م  أقـو لم   بلواجػب الشػرعى الػه   ل نػى لكل  

إذاً   ػػ  الت لكػػل ،  ػػ خلوف القلػػبت  ف القلػػب لحبػػرة ال جػػل  ػػى عػػال ت 
   ف أ ءبمل مءم ؟ على المنمج الوس،ى اله  رسم  لنب  تبب ال: 

                                            

             [[انفرقانانفرقان                        ]]  
مب اإلسراؼ واإلقتبر ألنب؟ لو أ  ق اإل سبف قرشبً واح اً  ى الشػر  قػ  

 : ق  ورد  ى ا ثر مل غ ر ور ق واح أسرؼت ولو أ  ق مبل   ل   ى الخ ر 

ِٝس  }}   {{  ال َضَسف يف ارَتِٝسال َضَسف يف ارَت
 كل التحه ر  بف  ى:ت ل     ُن ق لن س  ل صقى ل  عن  ال 

                                  [[8=8=اإلسراءاإلسراء ] ]  
 وأله  ألى اال ة التى وقع   مب  ص ر مل النبس االف وألى التصه ر.

والتصه ر ألو اإل  بؽ  ػى غ ػر البػروراتت  لػو أردت ال،ءػبـ  جػب أف 
قػػ ر مػػب  حتبجػػ  المءػػ ة أحبػػر ال،ءػػبـ المتوا ػػق مػػع القواعػػ  الصػػح ة علػػى 

 ح   ،  ص صنى  مػرض التخمػة أو غ ػر ت لكػل لػو أحبػرت وءبمػبً  ن ػ  عػل 
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الحبجةت ألنب  كوف ق  دخلنب  ى اإلسراؼت  بإلسراؼ ألو أف  ن ق الشػئ  ػى 
 .غ ر موضء ت لكننب  حتبج أف  ن ق  ل شئ  ى موضء 

ى وال،بمػػػة الكصػػػر   ػػػى ذلػػػك أف اإل سػػػبف إذا  ػػػبف ،  ُقػػػ   ح ب ػػػ  علػػػ
دخل ت وأله  مشكلة الءصرت  إذا  بف دخلػك ،  ك  ػك  إ ػك ستبػ،ر إلػى 
التقس ط أو ال  ل أو غ ر ذلكت واله   ء   وح ب ػ   لمػب د ػوف  مػو مغصػوف 

ت     ،  مشى على المنمج القو   المستق   اله  أ نلػ  الػراوؼ الػرح   
 :[الحديد82] بلمنمج القو   ألو

                                                
و مب  قوؿ  ى المصل الءػبمى: )علػى قػ ر لحب ػك مػ  رجل ػك(   جػب 

 أف  مشى على ق ر دخلنب مل الحالؿ.
ت و ن ػق علػى قػ ر دخلػ  مػل الحػالؿت ومب داـ اإل سػبف  راعػى ال 

 ء،ػى   سػ   ػل مػب  و ُن ق  ػى البػروراتت   ػأمر  ال  ءػ  ذلػك أف  راعػى أ،
 : ر  ت مب اله  ُ شصع الن س؟ ، شئت قبؿ  ى شأ مب الخص ر  مب 

َٞ َثأّْٝا   }} ِٛ ُأِعٔط ََٚي ِٝ٘ٔ َثأّْٝا،  َٖٕب الِبَتَػ٢ إَي ِٔ َذ َٚأدّٜا َٔ ٔٔ آَدَّ  ٕٖ الِب ِٛ َأ َٞ َثأّْٝا َي ِٛ ُأِعٔط ََٚي ِٝ٘ٔ َثأّْٝا،  َٖٕب الِبَتَػ٢ إَي ِٔ َذ َٚأدّٜا َٔ ٔٔ آَدَّ  ٕٖ الِب ِٛ َأ َي
ٔٔ آَدَّ إاٖل ايٗتَساُب، َِٛف اِب ُِأُل َد َٚاَل َٜ ِٝ٘ٔ َثأيجّا،  ٔٔ آَدَّ إاٖل ايٗتَساُب،الِبَتَػ٢ إَي َِٛف اِب ُِأُل َد َٚاَل َٜ ِٝ٘ٔ َثأيجّا،  ُ٘   الِبَتَػ٢ إَي ُ٘ ََُٜٚتُٛب ايًٖ ََُٜٚتُٛب ايًٖ

ِٔ َتاَب ِٔ َتاَبَع٢ًَ ََ {{  َع٢ًَ ََ
ٖٖٚٚ  

 مبذا أ ءل: إذاً 

                                                 
 روا  الصنار عل  ر  ة. ٖٚ
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ِْٓص اَل َٜف٢َِٓ  }} ِْٓص اَل َٜف٢َِٓاِيكََٓاَع١ُ َن {{  اِيكََٓاَع١ُ َن
ٖٖٛٛ  

 نػن القنبعػػة ألػػو الػه   حػػرص عل ػػ   ػػل مػؤملت والقنبعػػة ألػػى أف أقَنػػع 
ت  ػال أمػ   ػ   إلػى ألػها و،   سى  بل خل الحػالؿ الػه   ػر   لػى ر ػى 

 ذاؾ  ف:

{{  َٚ  ٌٔ ِٝ ٌّ ٔبايًٖ َٖ  ُٔ ِٜ َٚايٖد  ٌٔ ِٝ ٌّ ٔبايًٖ َٖ  ُٔ ِٜ َٗأزايٖد َٗأزَََرٖي١ْ ٔبايٖٓ {{  َََرٖي١ْ ٔبايٖٓ
ٖٜٖٜ  

و، أم      إلى  قس ط و، إلى غ ر ت ولهلك  بف مص أ ب اله   
أ،  شتر  الواح    نب ش ببً  عود ب عل   مو، ب الش خ محم  على سالمة 

 بلتقس طت  إذا  بف مءى أشتر  مب أر  ت أمب إذا ل   كل مءى أ صر وأو ر 
 ثمن  ث  أشتر  مب أر  .

الصبلح لت وألو المنمج الوسط اله  وضء  لنب رسوؿ  ألها ألو زأل 
ت ألها المنمج  ى ال،ءبـ والشراب والملصس والسكل .... و ى  ل ال 
 :الصقرة[ٖٗٔ]شئ

   َوَكَذِلَك َجَعِلَناُكِم ُأمَّّة َوَسّطا لَِّتُكوُنوِا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَكَذِلَك َجَعِلَناُكِم ُأمَّّة َوَسّطا لَِّتُكوُنوِا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس
    َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلِيُكِم َشِهيّدا َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلِيُكِم َشِهيّدا 

 !   اإل سبف ع ن   إلى المسب ل ال بخرة ألل س شصع؟! ، لو م
 !!    س ر    ء ألب مسكل  خر ث    ال ث  قصر .... ولل  شصع

                                                 
 روا  الص مقي  ي  تبب النأل  عل جب ر. ٖٛ
 مسب    والمراس ل. ي جبمع ال ) ر( عل عباشَة رضَي الل ُ  عنَمب ٜٖ
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 .لكل  جب أف أمشى على ق ر دخلى الحالؿ وأشكر ر ى على ذلك
 ولو  ظر اإل سبف إلى المال س ال بخرة  مل س شصع   مب؟

 ى أله  ا مورت و هلك  ،  وج ت  ف الءبل   ى  راع وألنبؾ  نب س
لو  ظر إلى الس برات وغ رألبت   جب  ى  ل ذلك أف  كوف مءى الوس، ةت 
أ  ،  كوف مءى س برة  بل ة ،  ست، ع أف  مشىت و، س برة  كوف  وؽ 
وبقتىت لكل أمشى على المنمج الوس،ى اله  قبؿ لنب ال 

 : الصقرة[ٖٗٔ]   

  َسّطا لَِّتُكوُنوِا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َسّطا لَِّتُكوُنوِا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَكَذِلَك َجَعِلَناُكِم ُأمَّّة َوَوَكَذِلَك َجَعِلَناُكِم ُأمَّّة َو
    َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلِيُكِم َشِهيّداَوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلِيُكِم َشِهيّدا

  مٔصاٌ جَاد اليفظمٔصاٌ جَاد اليفظ
 والمم   ى ذلك ألو الن ست مبذا   ءل  ى الن س؟ أع،و ب المنمج:

 وخػػػػبلف الػػػػن س والشػػػػ ،بف واعصػػػػممب
 

 وإف ألمػػػػػب محبػػػػػبؾ النصػػػػػح  ب ممػػػػػب
 ..    بله   ،لص  الن س  جب أف أخبل مب  

 ف الػػن س ،  ،لػػب الحػػقت ولػػهلك ُ حكػػى عػػل  ءػػع الصػػبلح ل أ ػػ  
لػػػ   رامػػػبتت  ػػػإذا وضػػػع  ػػػ   علػػػى شػػػخا مػػػر ع  مسػػػ حيسػػػمع عػػػل رجػػػل 

ُ شػػ ىت  تءجػػب مػػل ذلػػكت   ػػف  كػػوف مسػػ ح بً وعنػػ    رامػػبت ،  ُء،ػػى إ، 
لألول با؟!!  هألب إل   ل تءل  من ت  قبؿ للرجل: ِ َ  و لت إلػى ذلػك؟ قػبؿ: 
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 شػػئ خبل تمػػبت قػػبؿ:  ػػبعرض عل مػػب اإلسػػالـت  أمر نػػيالػػن ست  لمػػب  خػػالؼ 
قػػػػػبؿ: أجػػػػػ ألب ،  حصػػػػػ ت قػػػػػبؿ: أسػػػػػل ت  أسػػػػػَل  لمػػػػػب عػػػػػرؼ أف الصػػػػػ ؽ  ػػػػػى 

 المخبل ة.
رجػل مػل الصػػبلح ل مػل  ػالد المغػػرب  ػبف  مشػى علػػى ألػها المػػنمجت  

 ... لمب أمر     س   شئ خبل مب
 ى أله  المرة لػ  و ى  ـو  بف  مشى  رأ  عن  جنار لح   أعجص ت و 

 ! خبل مب وذألب للجنار وقبؿ ل : زف لى  ها مل اللح 
و ء  أف وزف ل   ه ر أ   أوبع   س   ى أله  المرةت  ػألقى  ػبللح  ثػ  

 ػب ولػى ال إ ػى  صػت   ءػبؿَ  أخه  جػر ت وإذا  ػبلجنار  جػر  خل ػ  و قػوؿ لػ :
 على    ك ولل أ ءل ذلك مرة أخر !!

 مب الحكب ة؟
 لمػب  ػرؾ ....  تة أ ػى  مػب الجػنار ل ص ءمػب مسػتحاًل لمػب أله  اله  حة م

 كب ػػت الصر ػػة ألنػػب ... الرجػػل اللحػػ  اعتقػػ  الجػػنار أ ػػ  رجػػل مػػل ا ول ػػبا!! 
 جػب   لخالؼ الن س سواا للجنار اله   بب إلى الت أو للرجل  ف ال 

 مل ألها اللح !!.
 !فو ألها الم ناف ألو اله   مشى عل   الصبلح

 تر   أح  إ، إذا و ل لمقبـ ال نبات و ء  أف  صل إلػى  ال  جب أف 
علػػػى رب الءػػػبلم لت  بً مقػػػبـ ال نػػػبا  إ ػػػ  ،  ػػػر    سػػػ ت  ػػػل  ػػػر    سػػػ  ضػػػ  

والب ف  تنبوؿ مب  ُق م  ل   بحب البػ ب ةت و ػى ألػها الوقػت ،  ُ ػرؽ  ػ ل 
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  9999صفخة:صفخة:                                                                                                  العطٔة الجاىٔة: الصٍــــــــدالعطٔة الجاىٔة: الصٍــــــــد

 .اللح  والخصن الجبؼت و،  ُ رؽ   ل الهألب والحجر
 .. ت و،  أ ل إ، وبقت  إذا أ ل أ  شئ  شكر ال
 ! مها لمل و ل لمقبـ ال نبا

لكل اله   جػر  ص ػر مػل الُءصػبد أو الُنألػبد أ ػ   نظػر إلػى مقػبـ الشػ خت 
و ظل أ   سبوا أله  الحبلة   أ ػل أ بػل شػئ و لػصس أ خػر شػئ و سػكل  ػى 

 .إ الؼأ بل شئ ..... ولو  م  ال  !! ألها ألو الخالؼ اله      

  الصٍد ّالطٔءاتالصٍد ّالطٔءات

النألػػ   ػػى  ػػرؾ اللحػػ  أو ال، صػػبتت ولػػ س النألػػ   ػػى  ػػرؾ ُمتػػع  لػػ س
ت وألػػو أف  حصػػل عل مػػب الح ػػبة الػػ   ب إذا  ػػبف علػػى  مػػج سػػ   السػػبدات 

اإل سػػبف مػػل حػػالؿت و أخػػه مػػب  حتػػبج إل ػػ  علػػى قػػ ر   صػػ ل الحص ػػبت  ػػإذا  
 بف  ى ال،ءبـ ،  أ ل حتى  جػوع وإذا أ ػل ،  شػصعت و،  ء،ػى   سػ   ػل 

 .على ألها النء    ت ث   شكر ال مب  شتم 
ول س النأل  أف  كوف اإل سبف  ػى ح ب ػ  الػ   ب  مػب  ػ عى الػصءع أف 

  تمتع  كل ألواف ال، صبت و قوؿ:

                                                 

          [[9898األعرافاألعراف]]  
 .مل عن  الت وأ مب  ن ق على عصبد الو   عى أ مب جبات 
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مب دامت جبات مل عن  ال  ال  جب إ  بقمػب إ،  ػى الموضػع الػه  
 . حص  ال جل  ى عال 

ولػػهلك وضػػع الصػػبلحوف إل  ػػبؽ المػػبؿ مصػػ ابً  كػػوف اإل سػػبف  ػػ  علػػى 
 ال،ر ق القو  ت  قبلوا: 

  ((ٓو زبو ٓو زبو )ال تأخر املاٍ إال حبك٘ ٚال تضع٘ إال ف٢ سل ٜسض٢ ب٘ ع)ال تأخر املاٍ إال حبك٘ ٚال تضع٘ إال ف٢ سل ٜسض٢ ب٘ ع
أ  ،  أخػػػػه المػػػػبؿ إ، مػػػػل حػػػػالؿت و،  بػػػػع المػػػػبؿ إ،  ػػػػى موضػػػػع 

 ... حم ؾ عل   ال و شكرؾ عل  
  ػػػك وضػػػءت   ػػػى موضػػػع حػػػقت ، ز ػػػبدة و، إضػػػبعة و، إسػػػراؼ و، 
 صه رت حتى ولػو  ػبف  ػى القل ػلت  ف اإل سػبف السػبلك  ػى ور ػق ال الم ػوة 

 عن   أ صر ذ ب:
 ذ ػػػػػبأل ػػػػػوة الءػػػػػبر  ل أ صػػػػػر 

 
  ب ػػػػػػػهؿ الػػػػػػػن س  مػػػػػػػنحل رضػػػػػػػوا ى

 

  ضسّزة الصٍد ّكٔفٔتُضسّزة الصٍد ّكٔفٔتُ
النأل  ،   للمرا السبلك  ى ور ق ال من ت ل س لغػرض النألػ  ولكػل 
لمخبل ػػة الػػن ست ،  ُء،ػػى للػػن س  ػػل مػػب  ر ػػ ت  ءلػػى سػػص ل المصػػبؿ: الػػن س 
 ،لب  ى ال ـو خمسة أق اح مػل الشػب ت   قػوؿ لمػب:  ك  كػى قػ ح واحػ ت 

لشػػب   ُنػػوع لمػػب  مػػرة شػػب  ومػػرة حلصػػة أو  ب سػػوف وغ ػػر ذلػػك  ػػإذا  ءلقػػت  ب
ت الن س ،  ،لب إ، أ الً مء نبً   جػب أ،  ء، مػب حتى ،  تءلق إ،  بل 

ألػػها ال،ءػػبـ علػػى الػػ واـت  ء، مػػب مػػػرة ثػػ   ءػػ  ذلػػك   ،ممػػبت    ،ممػػب عػػػل 
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 الشموات:

 والػن س  بل، ػل إف  مملػػ  شػب علػػى
 

 حػػػػػػب الرضػػػػػػػبع وإف   ،مػػػػػػػ   ػػػػػػػن ، 
ال ،  عل الرضػبعةت و ػهلك الػن س  ؤلممػب  ،ممػب عػل   ؤلم  بل، ل  

الشػػػمواتت أو إذا  ءػػػودت الػػػن س علػػػى النػػػـو  ػػػل  ػػػـو  ءػػػ  الغػػػهاا ، ػػػ  أف 
  ،ممػػب عػػل ألػػها .....  ح ػػ  ،  كػػوف للػػن س عنػػ   عػػبدةت و مػػب ق ػػل  ػػى 

حتى  خػرؽ مػل  –أ   ظمر لك الكرامبت  –الحك : )، ُ خرؽ لك الءواا  
الءوااػػػ (  ،بلمػػػػب أف الءػػػبدات  سػػػػ ،ر عل ػػػك  ػػػال  ،مػػػػع  ػػػى خػػػػرؽ   سػػػك 

وألػها ألػو جمػبد اإل سػبف  –الءبدةت لكل اله   ر   أف  خرؽ ال ل  الءبدات 
 !!!،  ء،ى للن س  ل مب  ر   – ى   ا ت  

  كل مب  ،لص  الن س  ء،   لمب  مق ار حتى:

 خػػػػػػػبلف ألواألػػػػػػػب وحػػػػػػػبذر أف  ول ػػػػػػػ 
 

 َ ِصػػػ  إف المػػػو  مػػػب  ػػػولى ُ ْصػػػ  أو
 بلمشػػكلة أف الػػن س مءمػػب المػػو ت ولػػو أف اإل سػػبف مشػػى علػػى ألػػوا   

  لل  نبؿ منب :

                                                  

                     [[اننازعاثاننازعاث]]  
ب  مػػب إلػػى الءمػػػلت علػػى سػػص ل المصػػبؿ: أ ػػب أحتػػبج إلػػػى سػػ برة  ذألػػ 

لػػى ا رزاؽ وحصػػلت عل مػػب مػػل حػػالؿت وألػػه  السػػ برة ج ػػ ةت  و س ػػر ال 
 مب ال اعى أف أقـو  ل  ترة  تغ  ر المود ل!! ألها مل الن ست   مب مبدامػت 
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ج ػػ ة و ػػؤد  الغب ػػة و  مػػب  ػػل مػػب أحتػػبج إل ػػ ت   جػػب أف أقػػوؿ للػػن س: ق ػػى 
 عن  ألها ا مر حتى ،  ،مع  ى المن  .

لػػو أف اإل سػػبف و ػػل لمقػػبـ المشػػ خةت  مممتػػ  أ ػػصحت أ صػػر   ػػ  
سػػ قت    ػػ  مػػل خل ػػ ت  أ ػػصح مسػػبو،ً عػػل   سػػ  وعػػل غ ػػر ت  بلمقػػبـ ألنػػب 
أعظػػ ت لػػهلك  جػػب أف  تػػب ع   سػػ  أ صػػر وأ صػػر حتػػى  كػػوف أحػػق أف  كػػوف 

 .ق وة خلف رسوؿ ال 
  مػع و ى   س الوقت ق   كوف جمبد اإل سبف لن سػ   خػالً علػى أأللػ

 الوسءة وألها ممقوت:

َُٔت٘ٔ َع٢ًَ َعِبٔدٙٔ  }} ِٕ َٜس٣ َأَثُس ِْٔع ٕٖ اهلل ُٜٔشٗب َأ َُٔت٘ٔ َع٢ًَ َعِبٔدٙٔٔإ ِٕ َٜس٣ َأَثُس ِْٔع ٕٖ اهلل ُٜٔشٗب َأ {{  ٔإ
ٗٓٗٓ  

 إذا  بف مءى المبؿت وأست، ع أف أشتر  سػ برةت  لمػبذا أجءػل أ نػباى 
  ر صوف الموا الت؟!!

 !!ألل ألها زأل ؟ ل س ألها زأل اً  ل  خالً 
شػرع أف  مشػى علػى أو إذا  بف مء  ا ل أو  نت للنواجت  كمب قبؿ ال

 .الِمْصل وألو الوسط  ى ألها المجبؿت  ال  تصع المسر  ل و، المقصر ل
 ال  قوؿ ل  التل ن وف والتك  ف والتسج ل أش با غ ر ضػرور ةت مػبداـ 
 ػػى إمكب ػػ  أف  ػػأ ى لػػ   ػػهلكت و ػػأ ى لػػ   ػػهلك  ف البػػرورات  ختلػػف مػػل 

 .عصر إلى عصر
رةت و ػػػػى ألػػػػها الءصػػػػر   ػػػػى الءصػػػػر المبضػػػػى لػػػػ   كػػػػل السػػػػ برة ضػػػػرو 
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أ ػػصحت ضػػرورةت و ػػى الءصػػر المبضػػى لػػ   كػػل التك  ػػف ضػػرورة و ػػى ألػػها 
 جػػب أف  راعػػى إذاً الءصػػر ر مػػب  ػػى  ءػػع أ ػػبـ الصػػ ف  صػػصح ضػػرورة .... 
 الءصرت و مشى على المنمج الوس،ى اله  أمر ب    ال:

                                               

                       [[7:97:9.]انبقرة.]انبقرة  
 : ى ا ثر  ل أ   ورد عل على كل عصر ل  رجبؿت وق

  {{ال حتًُٛا أٚالدنِ ع٢ً أخالقهِ فإٕ هلِ شَإ غري شَاْهِ ال حتًُٛا أٚالدنِ ع٢ً أخالقهِ فإٕ هلِ شَإ غري شَاْهِ   }}
 ال   رض اإل سبف على ا ن  عػ ـ إقبمػة  رحػ   ػى قبعػة  حجػة أ ػ  لػ  

 !!ل    ءل ذلك     ل   كل ألنبؾ قبعبت   ءل ذلك!! أ ت
 ال مب ع مل إقبمة ال رح  ى قبعة  شرط ع ـ التصه رت و،  كوف   مػب 
رقا و، مخبل ة لشرع الت     ،  وج    ت  ك ػى المػ عو لت وأ ػت  ر ػ  

 قبؿ: أف  كرمم   ف حبرة النصى 

ِٛ ٔبَػا٠ٕ  }} ََٚي  ِِ ِٚٔي ِٛ ٔبَػا٠َٕأ ََٚي  ِِ ِٚٔي {{  َأ
ٗٔٗٔ  

 ة  حسب إمكب  ب ك الحالؿ المبد ػةت   جب أف  ق ـ للم عو ل  ح 
أو أف   ػػػػرض اإل سػػػػبف علػػػػى ا نػػػػ  أف  ػػػػ ألل الحػػػػباط  ػػػػبلج ر  مػػػػب  ػػػػبف  ػػػػى 
السب قت أو أ،  بع س رام كبً  ى الحم بـ!! ألها  ػى النمػبف السػب قت لكػل مػب 

  منب: داـ   ب  ال 
                                                 

  ح ح الصخبر  عل أ س رضي ال عن . ٔٗ
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َُٔت٘ٔ َع٢ًَ َعِبٔدٙٔ  }} ِٕ َٜس٣ َأَثُس ِْٔع ٕٖ اهلل ُٜٔشٗب َأ َُٔت٘ٔ َع٢ًَ َعِبٔدٙٔٔإ ِٕ َٜس٣ َأَثُس ِْٔع ٕٖ اهلل ُٜٔشٗب َأ {{  ٔإ
ٕٕٗٗ  

لكل اإلسراؼ ألنب مصاًل أف أضع  ى الحم بـ س رام كبً و ء   تػرة قل لػة 
أغ ر    وف ضرورة!! لكػل إذا اسػتملكت وأ ػصحت غ ػر  ػبلحة ، مػب ع مػل 
 غ  رألػػب  مػػب  نبسػػب الءصػػرت  ػػبلمنمج الػػه   ػػأ ى  ػػبلخالؼ ألػػو أف  ػػل واحػػ  

 :  ! ر   مل أ نبا  أف  مشوا على منمج ت  مها ،  جوز

  {{ا أٚالدنِ ع٢ً أخالقهِ فإٕ هلِ شَإ غري شَاْهِ ا أٚالدنِ ع٢ً أخالقهِ فإٕ هلِ شَإ غري شَاْهِ ال حتًُٛال حتًُٛ  }}
شػرع ال  مػها مخبل ة لإذا ل   كل ألنبؾ  صه ر و، إسراؼ و، .. إذاً 

ت والػه  قػبؿ ال  صءػ ألو المنمج اإلسالمى القو    ى ا مر الػه   جػب أف أ
:    

                                               

                       [[7:97:9]انبقرة]انبقرة  
 ػػإذا أضػػ ت لمػػها الءمػػل شػػب بً  خػػر وألػػو علػػى سػػص ل المصػػبؿ: قمػػت 
 شراا   لة ج   ة أقـو  إع،با الص لة الق  مة لرجل مسك ل ل لصسمب وأقػوؿ: 

 . ب ل تمب  ب ت الج   ة
إلػػػػى الصػػػػبلوف القػػػػ    أو إذا جػػػػ دت الصػػػػبلوف أ ظػػػػر لرجػػػػل  حتػػػػبج 

وأع، ػػػػ  لػػػػ ت  مػػػػها ألػػػػو المػػػػنمج النصػػػػو ت  بلخ،ػػػػأ  ػػػػى التخػػػػن لت وألػػػػها ألػػػػو 
 .اإلسراؼ والتصه ر اله   مى عن  الصش ر النه ر 
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 ػى  ف  ى سلو نب  ػأف  مشػى علػى مػنمج رسػوؿ ال و  لنب م،بلصإذاً  
النألػػ ت لػػ س النألػػ    مػػب  ملػػكت ولكػػل النألػػ  أ،  ُءلػػق قلصػػك  مػػب  ملػػكت  ػػل 

ءلق القلب  بل جل  ى عال ت  أ ت لك وسط  جب أف  مشػى   ػ  و راعػى  ُ 
 . رو ك  ى أله  الح بة ح ظبً لن سك ول  ل ال 

 و لى ال على س   ب محم  وعلى  ل  و حص  وسل 

  ٖٖٗٗالصٍد املرمْوالصٍد املرمْو
 ر   ى اإلخواف ا جبألبت متصب نة  ى النأل ت  منم  مػل  تءلػل و قػوؿ 

 قػػػوؿ: ) ػػػنوج أجمػػػل النسػػػبا و ػػػل أشػػػمى ال،ءػػػبـ  أف اإلمػػػبـ أ ػػػو الءػػػناا  
واشػرب أشػػمى المشػرو بت وا ػػرش أ خػػر ا ثػبث والر ػػبش وذلػك ،  ػػؤثر  ػػى 
 ػػالح القلػػب و،  ػػى سػػلوؾ ور ػػق الصػػبلح ل( و مشػػى علػػى ألػػها المنػػواؿت 

 وألو ق وةت وألنبؾ مل  تصء  و مشى على منمج .
ق أ بػػبً ومػػل ا حصػػبب مػػل ُ بػػ ق علػػى   سػػ  مػػع وجػػود السػػءةت وُ بػػ 

على أألل  حتى  جءلم   تصرموف مل ح ب   ومل مء شػت   حجػة أف ذلػك زألػ ت 
ل رجة أ    ظمر دوف المسػتو  الػ   و  المتءػبرؼ عنػ ت و ػ  عى أف ألػها زألػ  
 نصغى أف  كوف عل   ل كوف مػل الصػبلح لت  ػإذا  ػبف  ػى أ    بػة  ػأف  كػوف 

ت إف  بف  ى الن  أو  ػى مع   ر مل الءبمل ل أو المو   ل  تج   أقلم  شأ بً 
 المظمر أو  ى  نبوؿ المشرو بت أو مب شب   ذلك  حجة أ   رجل زاأل !!

 أ  مل أله ل المنمج ألو الصح ح؟
                                                 

 ـٕٔٔٓ/ٔ/ٚألػ الموا ق  ٕٖٗٔمل   ر  ٖح ااق المءبد   تبر خ  ٖٗ
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 حتى  ءرؼ ور ق القـو اله   مشى عل  ت  نر   أف  ءرؼ:
 ألل النأل  ضرورة  ى ور ق الصبلح ل؟

 وألل ألو ضرورة ممت ة أـ إلى وقت مح ود أ   ى الص ا ة  قط؟
 إذا  بف  ى النمب ة وألنبؾ وسءة  ك ف  كوف النأل ؟و 

ثػػػػػ  مػػػػػب ألػػػػػو المػػػػػنمج ا مصػػػػػل للنألػػػػػ  إذا  ػػػػػبف ، ػػػػػ  منػػػػػ   ػػػػػى ور ػػػػػق 
 الصبلح ل؟.

  أىْاع الصٍدأىْاع الصٍد
اله   نأل   ى ُمتع ال   ب رغصة  ى ُمتػع الػ ار االخػرة  مػها زاألػ   قػط 
ول س  ءبرؼت والػه   تءصػ  ل حصػل علػى أ صػر  صػ ب مػل  ءػ   الجنػة  مػها 

  قط ول س  ءبرؼت أمب الءبرؼ   كوف زاأل اً وعب  اً وعبر بً. عب  
 والنأل  أ واع:

 منػػبؾ زألػػ   ػػى الحػػراـت وألػػها النألػػ   نصغػػى علػػى جم ػػع اال ػػبـت  ػػأف 
 . نأل   ى الحراـ و ى االثبـ

 التى أ بحمب ال لكل ،  توسع   مب: ألنبؾ زأل   ى المصبحبتت أ و 

{{  َٚ ََٚتَصٖدُقٛا  َٚاِغَسُبٛا  ًُٛا  َُٚن ََٚتَصٖدُقٛا  َٚاِغَسُبٛا  ًُٛا  َٚاَل ََد١ًََُٕٝٔن ِٝٔس ٔإِضَسإف  َٚاَل ََد١ًََٕٝٔاِيَبُطٛا ٔفٞ َغ ِٝٔس ٔإِضَسإف  {{  اِيَبُطٛا ٔفٞ َغ
ٗٗٗٗ  

                            [[9797]األعراف]األعراف    
                                                 

 روا  أحم  عل ا ل عمرو. ٗٗ
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وألػػها زألػػ  م،لػػوبت أمػػب زألػػ  الءػػبر  ل  مػػو زألػػ  القلػػب  ػػى ا غ ػػبرت 
 :أ  أف القلب ،  تءلق  غ ر الواح  القمبرت  مب قبؿ إمبمنب أ و الءناا  

 ب غ ػػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػػ ،  ُءلػػػػػػػػػػػػق  بلقلػػػػػػػػػػػػ
 

 قػػػػػػ   جلػػػػػػى  ػػػػػػى الءػػػػػػبلم ل عػػػػػػال 
 

وألػػػها زألػػػ  الءػػػبر  ل الػػػ اا ت  نألػػػ   ػػػى أ  شػػػئ  حػػػبوؿ أف  حػػػل  ػػػى 
وأرضػب  لتلم ػه   القلبت وألها اله  قبؿ     س    أ و الحسل الشبذلى 

 عن مب قبؿ: أ و الءصبس المرسى 
عنمػػت ذات مػػرة أف أزألػػ   ػػى المصبحػػبت والم،ءومػػبت والمشػػرو بت 

  إذا  ى أج  الش خ أ و الحسل  قوؿ لى:  والملصوسبتت

  ((  ٜا أبا ايعباع اعسف اهلل ٚنٔ نٝفُا غ٦تٜا أبا ايعباع اعسف اهلل ٚنٔ نٝفُا غ٦ت  ))
والءػبرؼ ،  ظمػر عل ػ  لغ ػػر  أثػر للنألػ ت   ػ   كػػوف  مػل حولػ ت  ػػإذا 
وج  الءػبرؼ  ػى مجتمػعت وألػها المجتمػع  مػت   ػبلمظمر  ػال  ِقػل عػل أقلمػ  

 :مظمراً حتى ،  قءوا     لقول  

َِ ايًٖ  }} َِ ايًَٖزٔس ََِسَزٔس ََِسُ٘ ا ِٔ َِْفٔط٤ّّ٤ُٔ٘٘ ا ِٔ َِْفٔط٘ٔا َدٖب اِئػَٝب١َ َع {{    ا َدٖب اِئػَٝب١َ َع
ٗ٘ٗ٘  

أ ب  نت أعمل م  راً عبمبًت و بف ،   لى مػل مظمػر مءػ لت  ػال  صػح  
أف  كػوف زمالاػى  لصسػوف  ِػَ ،ً  بملػة وأ ػػب أر ػ   قمػ ا و ن،لػوفت   مػ  لػػل 
 ءتصروف ألػها زألػ اً   مػ  ،  ءر و ػ ت   قءػوف  ػى  غ صػة و م مػة وألػها ،  ل ػقت 

ا  نػػػت أسػػػتبذ  ػػػى جبمءػػػة ، ػػػ  أف  كػػػوف مسػػػتوا   صق ػػػة زمالاػػػىت  أر ػػػب إذ
إذاً سػػ برة ح  صػػة مػػصلم  مػػب دمػػت أسػػت، ع الحصػػوؿ علػػى ذلػػك مػػل حػػالؿت 

                                                 
 .لخ، ب عل عمر و، ل عسب ر عل أ سا ل ع ي وا ٘ٗ
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 الءبرؼ ،   أف  سب ر مل حول .
ولػػهلك اإلمػػبـ أ ػػو الءػػناا   مػػب ورد عنػػ  أ ػػ   ػػى الوقػػت الػػه   ػػبف ، 

 ر ػب  اإلمبـ أ و الءػناا   ر ب     الس برات إ، الصشبوات  ى مصر  بف 
س برة ول  سباقت و ى الوقت اله   بف ،  لصس أحػ  النظػبرة إ، إذا أ ػت لػ  

 مل أور ب  بف اإلمبـ أ و الءناا   لصس النظبرةت لمبذا؟
حتى  ُظمر جمػبؿ اإلسػالـت وأف اإلسػالـ ، ُ حػـر ألػه  ال، صػبت علػى 

ت داخل ػبًت ،  شػتغل  مػب اال بـت و ى   س الوقت ألو ،  نشػغل  مػه  ا شػ با
  بلكل ة. ولو لحظة واح ة لشغل   بل 

اإل سبف ،   أف  راعػى مػب ألػو   ػ ت ولػهلك عنػ مب رأ  رسػوؿ ال إذاً 
  رجػػالً داخػػالً عل ػػ ت و ػػبف أشػػءصبً وشػػءر رأسػػ  غ ػػر ممنػػ ـ و، مػػنظ ت  قػػبؿ

 :ل : ألك مبؿ؟ قبؿ:  ء ت قبؿ: مب ألو؟ قبؿ: مل  ل أ واع المبؿت قبؿ

َُٔت٘ٔ َع٢ًَ َعِبٔدٙٔ  }} ِٕ َٜس٣ َأَثُس ِْٔع ٕٖ اهلل ُٜٔشٗب َأ َُٔت٘ٔ َع٢ًَ َعِبٔدٙٔٔإ ِٕ َٜس٣ َأَثُس ِْٔع ٕٖ اهلل ُٜٔشٗب َأ {{  ٔإ
ٗٙٗٙ  

  ػػ  إذا  ػػبف عنػػ ؾ مػػبؿت وأ ػػت مصتػػهؿ  ػػى شػػكلك و ػػى مالمحػػك  
و ػػى أل بتػػكت  مػػبذا  قػػوؿ النػػبس؟ س صػػ و ك  بلصخػػلت وحتػػى لػػو  نػػت غ ػػر 
 خػػ الً  ػػإ م  سػػ قءوف  ػػى عرضػػك!! واإل سػػبف الءبقػػل ألػػو الػػه   ػػ  ع عػػل 

 عرض .

  َج األكنل فى الصٍدَج األكنل فى الصٍداملياملي

                                                 
 رمهي عل عمرو  ل شء ب.روا  الت ٙٗ
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 بلءػػبرؼ زألػػ    ػػى  ػػل المحرمػػبت وألػػه   ر بػػةت ،  قػػع  ػػى الػػه وب 
و،  ػػى االثػػػبـ  بلكل ػػػة  كػػل جوارحػػػ ت وألػػػها ألػػػو ا سػػبس عنػػػ  ت وزألػػػ    ػػػى 
المصبحبت  ال  أخه منمب إ، البروراتت وزأل   ا على وا عظ   ى ا غ ػبرت 

ل ػل أو  ػى  مػبرت مػع   ال  خ،ر  ى قلص  غ ر ال جل وعػال  ػى أ  وقػت  ػى
و ػحص  ،   مور    ل اال بـ  أح أل ت  بف إذا دخل رجل على رسػوؿ ال 

 ! ءر   مل   نم  إ، إذا أشبروا إل  !!      م بتم 
 ص ػػرا مػػب  ػػبف  ءلممػػ  أ ػػ  ،  حػػب أف  تم ػػن علػػ م ت و لكػػ   ءػػرؼ و 

 قصة الشبة وجمع رسوؿ ال للح،ب لش مب.
 ػػحب   علػػى أف  صػػنءوا لػػ  د ب ػػبً أ  مصػػ،صة  لمػػب  صػػر ضػػ و   أ ػػر  أ

 نألػػ   ػػى   ا تػػ   ػػى  ػػل  عبل ػػة لػػ جلس عل مػػب حتػػى  ءر ػػ  مػػل  ػػأ ىت و ػػبف 
دااػػػرة اإلسػػػالـ وجػػػبا   أ ػػػواع المستحسػػػنبت وال، صػػػبتت ولمػػػب وس ػػػع ال 

الو ود غ  ر  مػب  ل ػق  حبػر  ت  بشػتر  ثو ػبً  سػصع وعشػر ل جمػاًلت وخص صػ  
إذا جػػػبا الو ػػػود واسػػػتأذ و   قػػػوؿ: ا تظػػػروات حتػػػى   ػػػبف لمقب لػػػة الو ػػػودت و 

 ُ حس ل أل بت ت   نظر  ى المر ة وُ حسل أل بت ت  تقوؿ الس  ة عباشة:
 حتى أ ت  ب رسوؿ ال؟!   قوؿ: 

َٔ إل  }} ِٕ ََٜتصَٜٖ َٔ ايَعِبٔد َأ ٕٖ اهلل َتَعاَي٢ ُٜٔشٗب َٔ ِِ إ َٔ إلََْع ِٕ ََٜتصَٜٖ َٔ ايَعِبٔد َأ ٕٖ اهلل َتَعاَي٢ ُٜٔشٗب َٔ ِِ إ َٛأْ٘ٔ إذا َخَسَز ََْع َٛأْ٘ٔ إذا َخَسَز ِخ ِخ
ِِ ٔٗ ِٝ ِِإَي ٔٗ ِٝ {{  إَي

ٗٚٗٚ  
نب الك   ة الصح حةت      ػى ألػها الوقػت لػ   كػل  ػى قلصػ  غ ػر  َءل م

                                                 
 إح با علـو ال  ل عل عباشة رضي ال عنمب. ٚٗ
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الواحػ  ا حػ ت لكػل ، ػ  أف  ُم ػئ  ػبألر   مػب  نبسػب موقءػ  الػه  أقبمػ  ال 
  ت على أف  كوف ذلػك مػل حػالؿت وعلػى أف  شػكر ال      علػى ألػه

 النء ت وعلى أ،  ءلق القلب  غ ر ال جل  ى عال .
لػػق القلػػب  غ ػػر ال جػػل  ػػى عػػال ت ثػػ  المػػنمج النألػػ  ألػػو عػػ ـ  ءإذاً 

 .الوسط  ى الح بة  ى  ل ا مور
والمنمج الوسػط  ختلػف مػل وبا ػة إلػى وبا ػةت  ػبلمنمج الوسػط لمػل  
 ػػبف عػػبمالً غ ػػر المػػنمج الوسػػط لمػػل  ػػبف مػػ  راًت  منػػبؾ مػػل  كػػوف الوسػػ، ة 
ةت عنػػ   أف  شػػتر  دراجػػةت وألنػػبؾ مػػل  كػػوف الوسػػ، ة عنػػ   أف  شػػتر  سػػ بر 

 ف مستو  ألها غ ػر مسػتو  ذاؾت  ػال  ل ػق  مػل  ءمػل  ػى و   ػة مممػة أف 
 ػػهألب را صػػبً دراجػػةت و قػػوؿ: إ مػػ   ػػى أور ػػب   ءلػػوف ذلػػك!! أ ػػت  تءبمػػل مػػع 
وسػػػ،ك الػػػه  أ ػػػت   ػػػ ت  بلوسػػػ، ة  سػػػت، ع أف  لخصػػػمب  ػػػى  لمػػػبت رب 

 الصر ة:

                                            

             [[<=<=]انفرقان]انفرقان  
  لمة واح ة:   يأو  ست، ع أف  قولمب 

أف  أخه المػبؿ مػل حلػ  و،  بػء  إ،  ػى موضػع حػالؿ منبسػب لػ ت  
،  ن ػػػػػ  و،  ػػػػػنقات   ػػػػػك إذا زدت دخلػػػػػت  ػػػػػى اإلسػػػػػراؼت وإذا  قصػػػػػت 

تى ألػو   مػب و مشػى علػى ألػ  مب ،   أف  راعى ال،صقة ال إذاً ُوِ  ت  بلصخلت 
و،  كوف أقلمب شػأ بًت وألػها ألػو المػنمج المصػبرؾ الػه  اختػبر  سػل نب الصػبلح 

 .عنم  أجمء ل رضى ال 
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ومصػػػػ، ب ت   إلػػػػى ا،عتمػػػػبد علػػػػى الت وحسػػػػل متب ءػػػػة حص صػػػػنحتػػػػبج  
والمشػػػى علػػػى المػػػنمج الػػػه   ػػػبف عل ػػػ  الصػػػبلحوف مػػػل عصػػػبد الت و َُك   ػػػ  

سػػػب الءصػػػر الػػػه  ألػػػو   ػػػ ت  بلػػػ  ل لػػػ س  ب، تػػػ اع وإ مػػػب علػػػى حالواحػػػ  
  ب، صبع.

  الصٍد ّاصَح اجملتنعالصٍد ّاصَح اجملتنع
 ! ....ألل المجتمع  ى حبجة للنأل ؟  ء 

ألػػػو ا،قتصػػػبد  ػػػى ....  مػػػب النألػػػ  الػػػه   حتبجػػػ  جم ػػػع النػػػبس؟ إذاً 
اإل  ػػػبؽت وأ،  ن ػػػ  اإل سػػػبف  ػػػى إ  بقػػػ  عػػػل دخلػػػ  الحػػػالؿت  ف  ػػػل   ػػػبت 

مػػػبذا  صػػػنع؟  غػػػ  أو  !دة اإل  ػػػبؽ عػػػل الػػػ خل الحػػػالؿالمجتمػػػع سػػػصصمب ز ػػػب
 ! خ ع أو  حتبؿ لن بدة ال خلت   كوف ألها  ل  مل حراـ

شػ خنب الشػ خ محمػ  علػى ....  أو  لجأ لإلست ا ةت ومب حك  الَ  ل؟
 ػػبف  ؤ ػػ  عل نػػب مػػراراً و كػػراراً أ ػػ  ،  نصغػػى    مر ػػ  أف  سػػت  ل   سػػالمة 

ألنػػػبؾ  ػػػبب  ءلػػػ  منػػػ  سػػػ  ت  كػػػبف ،  صػػػ ح  أ ػػ اً إ، لبػػػرورة قصػػػو  و كػػػوف
ا،ست ا ة لشػراا الكمبل ػبت ولػو  بلتقسػ طت  ف القسػط د ػلت وأ ػب أر   ص ػر 
مػػل اإلخػػواف  وسػػع  ػػى ألػػها ا مػػرت واسػػتمرأ الػػَ  لت و ،لصػػوف مػػل اإلخػػوافت 

 ومل الجبان أ   غ ر محتبج ولكن   ،لب ل تبجر!!
 ػى ضػرورة قصػو ت  ػأ،  أ ب مكلف شػرعبً أ، أع،ػى أخػى إ، إذا  ػبف

 كػػوف  ػػى   تػػ  رغ ػػف خصػػن واحػػ  ولػػ س مءػػ ت  أع، ػػ  علػػى قػػ ر ا  ػػلت أو 
 كوف ألو أو أح  عن   عبر بً ول س عن    سبا  خرج   ت  أع، ػ  مػب  شػتر  
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 ػػ   سػػبا واحػػ ت لكنػػى غ ػػر مكلػػف  ػػأف أع، ػػ  مػػب  ػػوؽ حبجتػػ ت  ػػأف  ر ػػ  أف 
ث ت أو  شتر   مبل   بت!!. توسع  ى الص تت أو  ح  

لكػل المػؤمل والسػبلك ،  أخػه إ، البػروراتت ولػو مشػى  ػل إ سػػبف 
  ى د  ب  على قوؿ حص ب ال ومص، ب : 

َُٔعَٝػ١ٔاإلِقٔتَصاُد ٔفٞ اإلِقٔتَصاُد ٔفٞ   }} َُٔعَٝػ١ٔايَٖٓفَك١ٔ ِْٔصٔف اِي {{  ايَٖٓفَك١ٔ ِْٔصٔف اِي
ٗٛٗٛ  

 مب عبؿ أح ت ودخل الكل  ى قوؿ الحص ب:  

ِٔ اِقَتَصَد  }} ََ ٍَ ِٔ اِقَتَصَدََا َعا ََ ٍَ {{  ََا َعا
ٜٜٗٗ  

َ  أحتػػػبج إلػػػى  نػػػبا  ػػػ ال  رألقنػػػى إذا  ػػػبف لػػػ س لػػػى إ، ولػػػ  و نػػػت  ِلػػػ 
 ل،ؼ الجن مبت؟!!  ل مب أحتبج  شػقة علػى قػ رأل !   ػى  ػهلك أ ػوف قػ  
دخلت  ى داارة اإلسراؼت وإذا  ػبف لػ س مءػى ألػها المصلػ   قػ  دخلػت  ػى 

 داارة التصه ر   ى سأست  ل تومل الجبان أف أعجن عل الس اد.
ب أف  ص نػو  لإلخػواف وألها أمر  جػ – ؤ   لنب دومبً   كبف الش خ 

 : ى  ب ة الصقبع 

  ((١ بايٓٗاز١ بايٓٗازـٖـٖبايًٌٝ َٚريبايًٌٝ َٚري  ايَدٜٔ ٌّٖايَدٜٔ ٌّٖ) ) 
 بإل سػػبف  صػػصر علػػى   سػػ  و،  ُكلػػف   سػػ  شػػ،،بًت ثػػ   ،لػػب مػػل 

 ف السػػػبلك م ػػػناف  مشػػػى عل ػػػ  االخػػػر لت  بلنػػػبس ..  غ ػػػر  أف  صػػػصر عل ػػػ !
 ت   ػ   تءجب من   ف دخل   س طت و،  م       ح ت و،  ست  ل مل أحػ

                                                 
 ال،صرا ي  ي مكبـر ا خالؽ. ٛٗ
 روا  أحم  وال،صرا ي  ي الكص ر وا وسط عل عص ال  ل مسءود. ٜٗ
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 مشى علػى الم ػناف القر  ػىت والم ػناف النصػو  المحمػ   الػه   تءلمو ػ  مػل 
 عنم  أجمء ل. الءبر  ل رضى ال 

 مشػب ل؟!الأ،  قػل  ! بل علػ ك  لػو مشػت ا مػة علػى ألػه  المػواز ل
علػػى قػػػ ر ت ولػػػل  لجػػػأ أحػػػ  الكػػػل  ء   سػػػ !أ،  وشػػك أف  نءػػػ ـ الحػػػوادث

 است،بعت ! ء   على   غ ر ت   للسرقة أو للقتل أو للر ب و 
 نحل  حتػبج إلػى دعػوة  قػـو  مػب جم ءػبً إلخوا نػب  ػى  ػل الػصالدت  ػأف 

تل  ن ػوف غػبلى الػنواج! مػب الػ اعى ل مػل  ر ػ  ...   ء    ل واح  علػى قػ ر 
لن نػػة!! ل! و ملؤألػػب  بلمجلػػ ات لمكتصػػة مػػع أ ػػ  غ ػػر قػػبرئ؟! مػػب الػػ اعى جػػ اً 

 ح   ،  جب!ال  ل!!     دخل وغ ر ذلكت ث   ج    شتكى مل 
   ل ال ل س ل  شأف  مه  المظبألرت اله  مء  ُ حبر مب ألو  حتػبج 

 عوة لغلػػق   ا مػػورت  نر ػػ  الػػإل ػػ ت وإذا لػػ   كػػل مءػػ   ػػال شػػأف لػػ   مصػػل ألػػه
 ػػبب الػػَ  ل إ، للبػػرورات الُملحػػة التػػى ،  جػػ  اإل سػػبف منمػػب مخػػرجت وألػػها 

ت المجتمػػػعت و حػػػل قػػػ وة المجتمػػػعت ألػػػو النألػػػ  الم،لػػػوب مػػػل جم ػػػع وصقػػػب
  جػػب أف  صػػ أ  أ  سػػنب أوً،ت  ػػإذا جػػبا أخ لػػى  ،لػػب لغ ػػر ضػػرورة شػػرع ة ، 

  خ ول س أخ:ألو ألها مصل أع،  ت وإف أخه منى موقف  

َٚٔإَذا   }} ُِٝس اأَلِصَشأب َصأسْب ٔإَذا َذَنِسَت ايًَٖ٘ َأَعاََْو،  َٚٔإَذا َخ ُِٝس اأَلِصَشأب َصأسْب ٔإَذا َذَنِسَت ايًَٖ٘ َأَعاََْو،  َخ
{{  َْٔطَٝت َذٖنَسَىَْٔطَٝت َذٖنَسَى

٘ٓ٘ٓ  
لق، ءػةت  ػؤد  لمء   ى المءبمالت ال   و ة التػى  أف  وحلك     ر   

 حػل أغن ػبا عػل ذلػكت وألػه  ألػى الػ عوة التػى  ر ػ  أف  قػـو  مػبت و   مها  ػخ
                                                 

 ا ل أ ي ال   ب  ي  تبب اإلخواف عل الحسل. ٓ٘
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 ػػػى و،امنػػػبت  أخػػػه مػػػب  حتبجػػػ   ءلػػػ  النػػػبس ا،قتصػػػبد  ػػػى المأ ػػػل مػػػب  ومء
 الص،ل: 

{{  ُ٘ ًَِب َٔ ُص ُِ َُإت ُٜٔك ٔٔ آَدَّ َئكٝ ُ٘ٔبَشِطٔب اِب ًَِب َٔ ُص ُِ َُإت ُٜٔك ٔٔ آَدَّ َئكٝ {{  ٔبَشِطٔب اِب
٘ٔ٘ٔ  

الجسػػ ت  ػػنحل   ػػ  الجمػػبز المبػػمى ولػػل   ػػل   با  ػػل النااػػ   ُتءػػ
  النػػػػػبس ألػػػػها المنمػػػػػبج  سػػػػلو نب و ءملنػػػػػبت و  ػػػػس الكػػػػػالـ  ػػػػى وسػػػػػبال  ُءل ػػػػ

 كػػػػوف منبسػػػػصةت  ػػػػال و قتصػػػػ   شػػػرط أف  الموا ػػػالتت  نر ػػػػب الموا ػػػػالت
مػبداـ  ! لمػبذا؟ر ب إ، ال رجة الصبلصة وأ ب مءىأقوؿ:على سص ل ا،قتصبد ، أ

ولكػػػػل ا،قتصػػػػبد أف أ حػػػػ  عػػػػل أرخػػػػا الوسػػػػبال ت مػػػػب  نبسػػػػنىمءػػػػى أر ػػػػب 
 بلنسػػػصة للمال ػػػس ألػػػصس مػػػب أحتبجػػػ ت والػػػه  ، أحتبجػػػ   ػػػها المنبسػػػصة لػػػىت و 

 أ ص ؽ    لمل  حتبج :

َِٝو  }} ِْٔفِل َعًَ ِْٔفِل ُأ َٔ آَدَّ َأ َِٝوَٜا اِب ِْٔفِل َعًَ ِْٔفِل ُأ َٔ آَدَّ َأ {{  َٜا اِب
ٕٕ٘٘  

   ػػػهلك لػػػو  ػػػبف مػػػع اإل سػػػبف عػػػ د مػػػل السػػػبعبتت مػػػب الػػػ اعى لمػػػب؟
خص ػػر ألمػػب ى إلػػى الخلػػ ج ت ذألػػب !ؽ  ػػ  ك ػػى سػػبعة واحػػ ة والصػػبقى  تصػػ 

 الرخ صػةت  قػبؿ:  شػتروف إ، وأل   ى أور ب ،! أغلى السبعبتعن أل   وج  
 !نبس إأل اراً للوقتوج ت مءم  أغلى السبعبت  ى الءبل  وأل  أ صر ال

  حل  حتبج إلى ل تة لإل تصب  أف اإل سبف ،  حتبج إ، البرورات: 
 إ، البػػػػػػػرورة  بإل بحػػػػػػػة إف دعػػػػػػػت

 
  بولصنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل

 
  ى س   ب محم  وعلى  ل  و حص  وسلو لى ال عل

                                                 
 رب.سنل النسباي الكصر  والصغر  وا ل مبجة عل المق اـ  ل مء  ك ٔ٘
  ح ح الصخبري عل أ ي ألر رة. ٕ٘
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  احلنينةاحلنينة: : ةةلجلجالجاالجا  العطٔةالعطٔة

  تعسٓــف احلنينــةتعسٓــف احلنينــة    احلاجـة اىل احلنينــة احلاجـة اىل احلنينــة 

  الطسٓــإ اىل احلنينــةالطسٓــإ اىل احلنينــة    أزكــاٌ احلنينــةأزكــاٌ احلنينــة

عءــادة بــً عءــادة بــً : : أمجلــة حلنينــاء الصــخابةأمجلــة حلنينــاء الصــخابة

جعفــس بــً أبــى جعفــس بــً أبــى     الصــام  ّاملقــْقظالصــام  ّاملقــْقظ

مصعب بـً عنـ    مصعب بـً عنـ        طالب ّاليجاشىطالب ّاليجاشى

    نــاء فــى الطــقٔفة نــاء فــى الطــقٔفة حنيحني    فــى املدٓيــةفــى املدٓيــة

خالـد بـً الْلٔـد    خالـد بـً الْلٔـد        حنينة اإلماو علّىحنينة اإلماو علّى

  ضس حنينة الصخابة األجَءضس حنينة الصخابة األجَء    ّحنينتُّحنينتُ

  حقٔقة املتابعة لليءىحقٔقة املتابعة لليءى    اليءى احلنئهاليءى احلنئه

    ة السباىٔةة السباىٔةــــــاحلنينة العقلٔة ّاحلنيناحلنينة العقلٔة ّاحلنين

  ة زضْل اهلل ة زضْل اهلل ــــــحنينحنين
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  ٖٖ٘٘احلنينةاحلنينة: :   ةةلجلجالجاالجا  العطٔةالعطٔة

  احلنينةاحلنينة

 ػػػب وا حػػػوؿ   إف المػػرا ل ءجػػػب عنػػػ مب  نظػػػر إلػػػى الصُلػػػة المصبر ػػػة الػػػه ل
ت مع أ م   ى الص ا ػة  ػب وا  ػ واً ج ػبة غال ػبً قسػبة لكػل س   ب رسوؿ ال 

 !!!َغ  رأل  مل  ُغ ر و،  تغ رت وّحو لم  مل ُ حوؿ و،  تحوؿ
   ف ح ث ألها الص با   نم ؟

 و  ف  ب ت أله  المودة وا ُل ة ال اامة   مب   نم ؟
ة مػع أ مػ  لػ   تءلمػوا  ػى و  ف  ب وا  واجموف المواقػف  حكمػة  بلغػ

مءبألػػ  علم ػػة و، حصػػلوا علػػى درجػػبت جبمء ػػة و ػػل مػػؤألال م  أ مػػ  جلسػػوا 
؟ ومػػب أدؽ الو ػػف الحكػػ   الػػه  و ػػف وجبلسػػوا المصػػ، ى خ ػػر الصر ػػة 

 ألؤ،ا القـو الكراـ ح   قبؿ:     ص نب 

{{  ٍٕ ِٔ ٔخَصا ِْبَٔٝا٤َ، َٔ ِٕ َُٜهُْٛٛا َأ َٗا٤ُ ُأَدَبا٤ُ َناُدٚا َأ ٍُٕفَك ِٔ ٔخَصا ِْبَٔٝا٤َ، َٔ ِٕ َُٜهُْٛٛا َأ َٗا٤ُ ُأَدَبا٤ُ َناُدٚا َأ َٗا   ُفَك َٗا ََا َأِغَسَف {{ََا َأِغَسَف
٘ٗ٘ٗ ، ،

    {{عًُا٤ سهُا٤عًُا٤ سهُا٤  }}ٚف٢ زٚا١ٜ ٚف٢ زٚا١ٜ 
  عل  و ق  وحكمة.

                                                 
ألػػػػػػ الموا ػػػػػق  ٕٖٗٔمػػػػػل جمػػػػػبد الصػػػػػب ى  ٕبلمءػػػػػبد   تػػػػػبر خ  محبضػػػػػرة  مقػػػػػر الجمء ػػػػػة الءبمػػػػػة للػػػػػ عوة إلػػػػػى ال م ٖ٘
 ـٕٔٔٓ/٘/٘

 جبمع المسب    والمراس ل  عل علقمة  ل الحبرثت  ٗ٘
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  احلاجة اىل احلنينةاحلاجة اىل احلنينة
ومب أحوج المسلم ل أجمء ل  ى ألها النمبف إلى الحكمة النصو ػة التػى  
 ػػبف عل مػػب ألػػؤ،ا القػػـو إلذألػػبب الخال ػػبت وإزألػػبؽ الصغبػػبا والشػػحنبا مػػل 

ف ال قػػػبؿ لنػػػب عػػػل القلػػػوب وحسػػػل التءبمػػػل مػػػع المػػػؤمن ل وغ ػػػر المػػػؤمن ل  
:  ألؤ،ا القـو

                                      [[?0?0]األنعام]األنعام  

أف  قتػػػػػ    مػػػػػ األ ت وإف القلػػػػػب ل حػػػػػنف وإف الصػػػػػ ر  أمر ػػػػب ال 
ل بػػػػ ق وإف الجصػػػػ ل لتءلػػػػو   ل ػػػػة عنػػػػ مب  نظػػػػر إلػػػػى المسػػػػلم ل والمػػػػؤمن ل 

أ ػوؿ الػ  ل  صػلةت و تنب سػوف  ػى أمػور ،  تصبرعوف  ى أمور ،  مػت إلػى 
 َو لم  إلى مب  صغوف  ى ال   ب و، إلى مػب  ،لصػوف  ػى الػ ار االخػرةت  بأل ػك 
عمػػب  حػػ ث   ػػنم  مػػل خصػػومبت و ناعػػبت وشػػقبؽ وخال ػػبت  جءػػل الءػػبل  
الخػػػبرجى ُ حجػػػ  عػػػل الػػػ خوؿ  ػػػى د ػػػل ال الءظػػػ   وألػػػو اإلسػػػالـ مػػػع أ مػػػ  

لػػػ  ل الحػػػق وأف  ػػػل مػػػب   ػػػ  ألػػػو الصػػػ ؽت لكػػػل  ءلمػػػوف مػػػل أوؿ وأللػػػة أ ػػػ  ا
  ص مم  مب  روف مل أحواؿ المسلم ل ومل  ءبمالت المؤمن ل مع  ءبم .

 ُر ػػن  ػػى  ر  ػػة أ ػػحب   علػػى الحكمػػة  ػػى  ػػل أمػػرت الحكمػػة   ػػبف 
 ػػػػى القػػػػوؿ  والحكمػػػػة   ػػػػى ال ءػػػػل والحكمػػػػة  ػػػػى الحر ػػػػبت والحكمػػػػة  ػػػػى 

ت حتػػػى أف المػػػرا عنػػػ مب السػػػكنبت والحكمػػػة حتػػػى  ػػػى الروحػػػبت والغػػػ وات
 نظر إلى أ  حر ة لرجل مػنم   جػ ألب  ُءصػر عػل الحكمػة الصبلغػة التػى  ن،ػو  
عل مب أله  الص ورت والتى  متلئ  مب أله  القلوب التى امػتألت  بإل مػبف  ػبل 

 و ءلمت الحكمة مل حص ص  ومص، ب   لوات ر ى و سل مب   عل  .
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  تعسٓف احلنينةتعسٓف احلنينة
ءػػ  و، ُ حػػ ت  كت ػػى منمػػب  تءر ػػف جػػبمع والحكمػػة لمػػب  ءر  ػػبت ،  ُ 

مػػب ع ُو  ػػق إل ػػ  مػػل التػػب ء ل اإلمػػبـ مجبألػػ  ومػػل  ػػب ءى التػػب ء ل اإلمػػبـ مبلػػك 
ت وا  قب مءبً على أف: 

  ..اذته١ُ إصاب١ اذتل ف٢ ايكٍٛ ٚف٢ ايعٌُاذته١ُ إصاب١ اذتل ف٢ ايكٍٛ ٚف٢ ايعٌُ
أ  أف اإل سػػبف  صػػ ب مػػب  ر ػػ  الحػػق ومػػب  ،لصػػ  شػػرع الملػػك الحػػق 

لوحى  ػػى  ػػل قولػػة  تقولمػػب  لسػػب   و ػػى  ػػل ومػػب  مػػ   إل ػػ  النصػػى المؤ ػػ   ػػب
 .حر ة  صنءمب  ءبو مل أعببا 

 ػػال  كػػوف لػػ   لتػػبت  ػػى ا قػػواؿ  تحسػػر عل مػػب و،  ػػى ا  ءػػبؿ  نػػ ـ 
عل مػػبت وإ مػػب أ ءبلػػ  وأقوالػػ   لمػػب  ُمتػػ    مػػب   ػػ  ،  صػػ ر  ػػى أ  قػػوؿ أو 

 . ءل إ، عل رو ة
 ؿ:وزاد  ءبم  ألها الص بف إ ببحبً و  س راً  قب

اذته١ُ ٢ٖ إٔ ٜفعٌ اإلْطإ َا ٜٓبػ٢ ف٢ ايٛقت اير٣ ٜٓبػ٢ باذتاٍ اذته١ُ ٢ٖ إٔ ٜفعٌ اإلْطإ َا ٜٓبػ٢ ف٢ ايٛقت اير٣ ٜٓبػ٢ باذتاٍ   
  اير٣ ٜٓبػ٢ إٔ ٜهٕٛ األَس عًٝ٘.اير٣ ٜٓبػ٢ إٔ ٜهٕٛ األَس عًٝ٘.

  أزكاٌ احلنينةأزكاٌ احلنينة
 بًتوالحكمة لمػب أر ػبف  قػـو عل مػب ل تحقػق اإل سػبف  مػب و كػوف حك مػ

 ألى:،   ل  منمب ...و و 
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 .  ػػالءل -
 . ػػػث  الحل -

 .ةػ ػػػث  الرو   -

  أف  تصػ ل رأ  الءلػ  اإللمػى   ػ ت ،  ءمػل مػل ال  ءمػل عمػاًل إ،  ءػ 
ألوا  و، مل م ػل   سػىت وإ مػب  تحقػق أوً، مػل أف ألػها الءمػل أو ألػها القػوؿ 

 .،   مل الءل  إذاً ..  وا ق عل   شرع ال
ت والرو ة أ   ترو  وإف شبت قلػت ا  ػبةت  بلرو ػة وا  ػبة اإلثنػبف مءػبً 

 ػػى قػػوؿت  ػػل  تػػرو  و تػػأ ىت و كػػوف  ػػال  تءجػػل  ػػى ا ػػ ار أمػػرت و، ُ سػػرع 
 ػال  بػ ق  ػ ر  مػل أقػواؿ السػ مبا و،  ن ءػل مػل  ُمػ  ا عػ اا .... حل مػبً 
 ... و قػػػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػػػب ،  نصغػػػػػػػػػػػى أف  قولػػػػػػػػػػػ  !!  خػػػػػػػػػػػرج عػػػػػػػػػػػل ال،ػػػػػػػػػػػوؽ.... 

 .ور مب  ن ـ عل   أو  حنف عل  
لُ ءلنػػوا  ػػ ل    ػػ  إسػػالمم ت وعنػػ مب  قػػ س إلػػى رسػػوؿ ال  جػػبا  نػػو
لم  نة المنورة  نلػوا عػل م،ػ م  ودخلػوا مسػرع ل ل لتقػوا  حص ػب و لوا إلى ا

ال ومص، ب    م   ػب وا  ػى أشػ  الشػوؽ إلػى رؤ ػب  والنظػر إلػى ولءتػ  و ػور 
 .جمبل  و مب  وسمبع ح  ص  الءهب اله   وحى    إل   مل ال

َجم ػن   سػ  لمػه  اللحظػة  أعػ   ت٘٘لكل رجاًل منم   بف اسم  ا شػج
وق   ل  مل لمغػتم  للقػبا رسػوؿ  لت وعن مب رأ  القـو مسبرع ل ثو  ل ج   

لػػ   سػػرع ال أف  ءػػع اإل ػػل لػػ   ػػر ط و ءػػع المتػػبع لػػ   وثػػف أو  ر ػػبت  
اغتسػػل و ، ػػب ا ا متءػػةت ثػػ  ذألػػب و ضػػصط أمػػر اإل ػػل ج ػػ ا و ػػهمءمػػ   ػػل 

                                                 
 . ى رأس   ى زمل مب أ  جرح      بف ُشج   ٘٘
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 .ولصس ثو    ودخل على رسوؿ ال  ء  ذلك
 لل وجم  وقبؿ:  م ى أله  الم بة الحسنة   لمب ر   

ٍَ ٜا أغر ٜا أغر   }} ٍَ: َٜا َزُضٛ َٚاألَْا٠َ، قا  َِ ًِ َُا اهلل: اِئش ُٗ ٔٔ ُٜٔشٗب ِٝ ٕٖ ٔفَٝو خًََٖت ٍَ إ ٍَ: َٜا َزُضٛ َٚاألَْا٠َ، قا  َِ ًِ َُا اهلل: اِئش ُٗ ٔٔ ُٜٔشٗب ِٝ ٕٖ ٔفَٝو خًََٖت إ
َُا،  ٔٗ ِٝ ٌٔ اهلل َدَبًََو َعًَ َُٗٔا؟ قاٍ: َب ِٝ ًَٓٔٞ َعًَ َُا َأّٔ اهلل َدَب ٔٗ َُا، اهلل أََْا َأَتدًف ٔب ٔٗ ِٝ ٌٔ اهلل َدَبًََو َعًَ َُٗٔا؟ قاٍ: َب ِٝ ًَٓٔٞ َعًَ َُا َأّٔ اهلل َدَب ٔٗ اهلل أََْا َأَتدًف ٔب

ٔٔ ِٝ ًَٓٔٞ َع٢ًَ خًََٖت ُُِد هلل اٖئرٟ َدَب ٔٔقاٍ: اِيَش ِٝ ًَٓٔٞ َع٢ًَ خًََٖت ُُِد هلل اٖئرٟ َدَب ُ٘  قاٍ: اِيَش ََٚزُضُٛي َُا اهلل  ُٗ ُُٜ٘ٔشٗب ََٚزُضُٛي َُا اهلل  ُٗ {{  ُٜٔشٗب
٘ٙ٘ٙ  

  أ صأ الكل أف مب  حص  رسوؿ ال ألو الحل  وا  بة.
 بلءجلة مل الش ،بفت ولهلك   ة الحكمة الءجلة والتسرع والجمػلت 
 ػػإذا  ءػػل اإل سػػبف  ت جػػة الجمػػل ُ خ،ػػئ و ظػػل أ ػػ  علػػى  ػػوابت وإذا  ءجػػل 

 ؿ   مب ال: بلءجلة    ع اإل سبف غبلصبً إلى الخ،أت ولهلك قب

                    [[7777]اإلسراء]اإلسراء  
 ل   قل المؤملت وقبؿ لنب:

                             ]األنبياء[]األنبياء[  
 بلءجلػػة  ػػ  ع اإل سػػبف إلػػى التسػػرع  ػػى إ ػػ ار ا حكػػبـ و ػػى إ ػػراز 

اللسبف ومء  النػ ـ  ػوراً ا قواؿ و ى   ور ا عمبؿت ور مب  خرج القوؿ مل 
مػػل القلػػب والجنػػبف   ػػ   حػػس  ػػوراً أ ػػ  أخ،ػػأ  ػػى قولػػ ت ولػػو  َػػػر و    ػػ  لػػ  
ُ خرج  ومب   ـ ومب أ  ب   س    ػ  مشػى علػى الحلػ  والحكمػة والرو ػة التػى 

 .عل ممب لنب ال و   نمب   ءل  وقول  س   ب رسوؿ ال 
                                                 

 .سنل أ ى داوود عل ا ل عصبس ٙ٘
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  الطسٓإ اىل احلنينةالطسٓإ اىل احلنينة

 : نصنى أو،ً  الحكمة  نصنى على أمورت وال،ر ق المو ل إلى
 .على الصمتت سواا  بف  مت اللسبف أو  مت القلب

 كػرر  ػى و ػب ب    ػحب   علػى ألػه  الو ػ ةت  ولها  ج  الحص ب 
 : رات النمبف  قبؿ صسأل  جمع منم  مرة عمب  ُنجى اإل سبف مل ع

ََُت ََْذا  }} ِٔ َص ََُت ََْذاََ ِٔ َص ََ  }}
٘ٚ٘ٚ  

 : ل  س   ب عقصة  ل عبمر   بلصمت ألو ور ق النجبةت ومرة  قوؿ

َٚيََِٝطِعَو   }} َِٝو ٔيَطاََْو،  َِٔطِو َعًَ ٍَ: َأ ٍَ ايًَٓ٘ٔ! ََا ايََٓٓذا٠ُ؟ َقا َٚيََِٝطِعَو َٜا َزُضٛ َِٝو ٔيَطاََْو،  َِٔطِو َعًَ ٍَ: َأ ٍَ ايًَٓ٘ٔ! ََا ايََٓٓذا٠ُ؟ َقا َٜا َزُضٛ
َٚاِبٔو َع٢ًَ َخٔط٦َٝٔتَو ُِٝتَو ،  َٚاِبٔو َع٢ًَ َخٔط٦َٝٔتَوَب ُِٝتَو ،  {{َب

٘ٛ٘ٛ  
 نصػح   بلرو ػة  كػبف     شئ مل الءجلة   و بف س   ب أ و ذر  

 الءجلة!وة رؾ الءجلة وإمسبؾ اللسبف حتى ،   لتى مع 
وا حبد    ص رة  ى ألها الصبب ولمػب أسػب   ألب الواضػحةت و لمػب  ػ ؿ 

 .على م   الصمت  ى  لوغ اإل سبف الحكمة
 : وأوضحمب  ى   بف ألها المنمبج قول  

                                                 
 روا  أحم  عل ا ل عمرو. ٚ٘
روا  الترمهي وا ل أ ي ال   ب والص مقيت  لم  مػل ور ػق عص ػ  ال  ػل زحػر عػل علػّي  ػل  ن ػَ ت وقػبؿ  عل عقصة  ل عبمر. ٛ٘

 الترغ ب والترأل ب  ت الترمهي: ح    حسل
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{{   ُ٘ ِٓ ِٓٔطٕل َفاِقَتٔسُبٛا َٔ َٚق١ًَٖٔ ََ َِْٝا  ِٖدّا ٔفٞ ايٗد َٞ ُش ٌَ َقِد ُأِعٔط ُِ ايٖسُد ُِٜت ُ٘ ٔإَذا َزَأ ِٓ ِٓٔطٕل َفاِقَتٔسُبٛا َٔ َٚق١ًَٖٔ ََ َِْٝا  ِٖدّا ٔفٞ ايٗد َٞ ُش ٌَ َقِد ُأِعٔط ُِ ايٖسُد ُِٜت ٔإَذا َزَأ
١َََُفإَْٖفإْٖ ُٔ اِئشِه ١ََُُ٘ ًَُٜٖك ُٔ اِئشِه {{  ُ٘ ًَُٜٖك

ٜٜ٘٘..  
ولػػهلك قػػبؿ سػػبد نب ا جػػالا الءلمػػبا أف ال،ر ػػق إلػػى الحكمػػة  ن،ػػو  
على ثالثة أمور: النأل  والصػمت والت كػرت ، ػ  أوً، مػل النألػ   ف الحػ    
  أ  بلنأل ت والنأل   جءل اإل سبف ،  ُكصر مل الكالـت و جءل اإل سػبف  ُقصػل 

والصػػمت  مػػب  قػػوؿ   ػػ   ءػػع الصػػبلح ل   ػػى  ػػل وقػػت و فت علػػى ال 
 :وألو الش خ مص، ى الصكر  

)ٜٓبػ٢ ع٢ً املسٜد ف٢ بداٜت٘ إٔ ٜصُت يطاْ٘ عٔ ايهالّ ٚقًب٘ عٔ )ٜٓبػ٢ ع٢ً املسٜد ف٢ بداٜت٘ إٔ ٜصُت يطاْ٘ عٔ ايهالّ ٚقًب٘ عٔ 
  ((ارتٛاطس ست٢ ٜطرتضٌ ف٢ اذتدٜح َ  اهلل ارتٛاطس ست٢ ٜطرتضٌ ف٢ اذتدٜح َ  اهلل 

 : رسموف ال،ر ق للسبلك مل أوؿ دخول   عتبب ال،ر ق
 .اللسبف  صمت عل الكالـ -
التػػػى  سػػػتوجب الػػػه وب واالثػػػبـ والقلػػػب  صػػػمت عػػػل الخػػػواور  -

والتى    ع المرا إلى مب  ُغبب الملك الءػالـ أو  جءػل اإل سػبف 
 . ر كب المشبؽ و  ءل الحراـ

 ل ذلك  حتػبج إلػى  ػمت القلػب مػع  ػمت اللسػبفت وإذا  ػمت 
 .اللسبف و مت القلب   أ اإل سبف  ت كر و ت  ر  ى خلق ال و  بت ال

ت  ػى ألػها شػأ بً سػ   ب أ ػو الػ رداا  و بف أعلى أ حبب رسػوؿ ال
                                                 

 )حل ألب( عل أ ي ألر رة  ى جبمع المسب    والمراس ل. ٜ٘
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ذألػػػب   ػػػر مػػػل الُمجػػػ  ل والمجتمػػػ  ل  ػػػى الءصػػػبدة مػػػل شػػػصبب اإلسػػػالـ إلػػػى 
زوجػػة أ ػػى الػػ رداا وسػػألوألب عػػل عصبد ػػ ت  قبلػػت: لػػ   كػػل أ ػػو الػػ رداا  تءصػػ   
 ءصػػبد ك ت  ػػبف أ صػػر عصبد ػػ   جلػػس  ت كػػرت والػػه  دعػػبأل  إلػػى ذلػػك أ مػػ  

  الحص ػػب ورقػػب    ػػ  إلػػى مقػػبـ  ػػر   وقػػبؿ و ػػل إلػػ م  الخصػػر الػػه  أع،ػػب  لػػ
 :    

ُِ ُأَٖٔتـٞ  }} ُْٔس سٔهٝـ ِٜـ َٛ ُِ ُأَٖٔتـُٞع ُْٔس سٔهٝـ ِٜـ َٛ {{  ُع
ٙٓٙٓ  

 ِ   و ل إلى الحكمة؟ 
 . بلنأل  والصمت والت كر  ى مخلوقبت ال 

والشػػػئ الءج ػػػب والغر ػػػب أ ػػػك ،  نظػػػر إلػػػى أ  رجػػػل مػػػل أ ػػػحبب 
 ػػأ م  رسػػوؿ ال ا جػػالا إ،  جػػ   علػػى ألػػها الحػػبؿ ومتصػػ بً  مػػه  الخػػالؿ و 

جم ءبً رجل واح  على أل بػة واحػ ةت ولػهلك  ػب ل ػت قػومى  ػهألصوف إلػى ألػه  
الصػ حبت النب ػءة المشػرقة و نظػروف إلػى ألػؤ،ا الحكمػبا و    ػة مءػبلجتم  

 نصمنب إلى مب  صمم  إل   و جءلنب  س ر على المػنمج الػه   لألمور لءل ال 
  مب  صرأل .    مب أعنأل  و نصر ب ال  سبروا عل    ُ ءن ب ال 

  أمجلة حلنيناء الصخابةأمجلة حلنيناء الصخابة
ت وسػػأذ ر  ءػػع ا مصلػػة التػػى ، ا ظػػر إلػػ م   ػػى الػػ عوة إلػػى ال 

 غ ػػب علػػى الصػػبؿ ولكػػل  أ  ػػ اً لمػػب  رجػػو   ػػى ألػػها المجػػبؿ أف  كػػوف عل ػػ  
 ُرسػػػػل رسػػػػالً إلػػػػى الملػػػػوؾ  إخوا نػػػػب وأحصب نػػػػب والمسػػػػلم ل أجمءػػػػ لت  ػػػػبف 

                                                 
 مسن  الحبرث عل أ ى المصنى. ٓٙ
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 ى حبؿ ألؤ،ا الرسل  ج  عجصبً.  عو م  إلى اإلسالـت لو  ظرت إل

  عءادة بً الصام  ّاملقْقظعءادة بً الصام  ّاملقْقظ

 نظر إلى الرجل اله  جبا منم  إلى  ل  ب مصر وألو س   ب عصػبدة  ػل 
ت ذألػػػب إلػػػى المقػػػوقس عظػػػ   مصػػػر و ػػػبف مقػػػر   بإلسػػػكن ر ةت الصػػػبمت 

 وعرض عل   ال عوة وقبؿ ل :
 سػػى أرسػل لنػػب  ص نػػب  بلػػ  ل الحػػق الػػه  جػػبا  ػػ  موسػػى وع إف ال 

 – لمل     ءع قوم  وألجر   ءع قوم  وعبدا  ال مػود أمػب النصػبر   ػأحصو  
 ث   ال عل   قوؿ ال: –المقوقس  بف  صرا  بً 

                                              

       [[>8>8]ادلائدة]ادلائدة  
 مب دعب ع سى ال مود مل قصل إلػى النصبر  إلى مب جبا      وإ     عو

 .مب جبا   
 قػػػػبؿ:  نظػػػػر  ػػػػى أمػػػػرؾ و ج صػػػػكت  جمػػػػع علمػػػػبا  ووزراا  وأمػػػػراا  
وشػػبورأل   قػػبلوا:  ر ػػ  أف  ػػر  ألػػها الرسػػوؿ الػػه  جػػبا مػػل عنػػ  ألػػها النصػػىت 

 قبؿ عصبدة:  جمءو ى عل م ت  قبؿ:
ب  ب ألها إ ك  قوؿ أف ألها رسوؿ مل عن  ال وأ   مجػبب الػ عوة ولم ػ

 عل م    نصر  ال عل م  و نتمى أمرأل ؟ ال  ل    عُ  ه    قوم  ِلَ  
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علػػى قومػػ   أف ع سػػى  صػػى الت  ِلػػَ  لػػ   ػػ عُ قػػبؿ: وأ ػػت  ءلػػ  و ػػؤمل 
 عن مب أخهو  إلػى الصػل ب ل صػلصو  عل ػ   ػال  تمكنػوا مػل  ػلص ؟!  قػبؿ لػ :

 .أ ت حك   جبت مل عن  حك  
   لم  على أله  الشب لة وعلى ألػها وإذا  تصءت اله ل أرسلم   ج أل

 ا مر.

  جعفس بً أبى طالب ّاليجاشىجعفس بً أبى طالب ّاليجاشى
ا ظػػر إلػػػى جء ػػػر  ػػػل أ ػػػى وبلػػػب عنػػػ مب أمػػػر النصػػػى  ءػػػع أ ػػػحب   أف 
 مبجروا إلى الحصشةت وأرسل أألل مكة عمرو  ػل الءػبص وجمبعػة مءػ  ومءمػ  
أل ا ب  وزعو مب على النجبشى ومل حول  ل أمر   أخػه ألػؤ،ا القػـو وردألػ  إلػى 

 . ل أل  وعباال م   ى مكةت
أف  سػػتوثق مػػل القبػػ ة  أرسػػل إلػػى المسػػلم ل وولػػب  وأراد النجبشػػى

 .منم  أف  رسلوا إل   رجاًل منم  ل ح ث  عنم ت  تخ روا جء ر  ل أ ى وبلب
  قبؿ ل  النجبشى: لمبذا جبت  إلى  و ر ت  قومك ؟ قبؿ:
  نػػبا و أ ػػل أ مػػب الملػػك إ ػػب  نػػب أألػػل جبألل ػػة  ءصػػ  ا  ػػنبـ و قتػػل ا

 ص ػػػػبً منػػػػب  ءػػػػرؼ  سػػػػص  و ءػػػػرؼ أ ػػػػل  أمر ػػػػب  صػػػػ ؽ  الج  ػػػػة  أرسػػػػل ال 
وحػػػ   وأ،  شػػػرؾ  ػػػ   الحػػػ    وأمر ػػػب  صػػػلة ا رحػػػبـ وأمر ػػػب  ءصػػػبدة ال 

 ش ببًت  قبؿ: ألل مءك ممب جبا    شئ؟
ا ظر إلى حكمة ال اعى   ػ   ءػرؼ  – قرأ عل     راً مل سورة مر   
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نجبشػػػى: إف ألػػػها والػػػه  جػػػبا  ػػػ  ع سػػػى ل خػػػرج مػػػل  قػػػبؿ ال -أ ػػػ  مسػػػ حى
،  –وس ـو  بللغػة الحصشػ ة أ   منػ ل  –مشكبة واح ةت اخرجوا  أ ت  س ـو 

 . ص صك  أذ   ى  ل  
مػػب السػػصب  ػػى ذلػػك؟ حكمػػة الػػ اعىت ا ظػػر إلػػى ألػػها وا ظػػر إلػػى ذاؾ 

  ج  الكل  أ م  أجسبد متء دة لكل   مب روح واح ة.

  ةةمصعب بً عن  فى املدٓيمصعب بً عن  فى املدٓي
و مػػل   ػػػر مػػػل الم  نػػػة وولصػػػوا داع ػػػبً  ػػػ عوأل  إلػػػى اإلسػػػالـت  أرسػػػل 
النصى مءم  مصءب  ل عم رت و نؿ مصػءب ضػ  بً علػى أسػء   ػل زرارة رضػى 

 .ال عنممبت وأسء   جلب ل  النبس    عوأل  إلى اإلسالـ و ُءلمم  القر ف
ب  جنع   ػر مػل ال مػود  ػأَل صوا أ صػر زع مػ ل  ػ ل ا وس والخػنرج وألمػ
ُأس    ل حب ر وسء   ل مءبذ وقػبلوا لممػب: جػبا عنػ    رجػل  ر ػ  أف   ػرؽ 
جمءكػػ  و شػػتت شػػملك ت  قػػبؿ سػػء   ػػل مءػػبذ ُ سػػ    ػػل حبػػ ر: لػػو، أف 

 .أسء   ل زرارة ا ل خبلتى لهألصت ووردت ألها الرجل  بذألب أ ت
 ػػهألب ُأسػػ    ػػل حبػػ ر ثػػباراً وعنػػ مب  ُػػتح الصػػبب ورأ  مصػػءب قػػبؿ 

جػػبا  ػػك إلػػى ألنػػب؟  قػػبؿ لػػ  مصػػءب  تػػؤدة و ر ػػق: أو  جلػػس لػػ : مػػب الػػه  
 – تسمع  إف  بف شئ  سرؾ سمءت وإف  بف شئ  غبصك  ر نػب ألػها ا مػر 

 !! قبؿ: أ ص ت وجلست  قػرأ عل ػ    ػبت مػل   –ا ظر إلى حكمة ألؤ،ا القـو
 تػػبب الت  مػػنت  ػػؤاد  ورجػػت   سػػ  وقػػبؿ: مػػبذا  صػػنءوف إذا دخلػػت   ػػى 

 . غتسل ث   ن،ق  بلشمبد  ل ث  ُ صلى ل ألها ال  ل؟ قبؿ: 
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 بغتسػػػل ثػػػ   ،ػػػق  بلشػػػمبد  ل ثػػػ  جػػػبا إل ػػػ  وعل مػػػ  الصػػػالة و ػػػل ى 
ومػػػل أوؿ  ػػػـو  ػػػ خل   ػػػ  ألػػػها الرجػػػل الج  ػػػ  ُأسػػػ    ػػػل  - ر ءتػػػ ل ل 

 ة حل ت  ى قلص  مل الملك الءالـ.حب ر اإلسالـ  أف الحكم
ف عنػك رجػل واحػ   ػى  قبؿ: سأرسل إل ك رجاًل لو ا صءك لػل  تخلػ

 .الم  نة وألو سء   ل مءبذ
 ػهألب إلػػى سػػء  وقػػبؿ لػ : أمػػب سػػمءت مػػب حػ ث؟ قػػبؿ: ومػػب حػػ ث؟ 
قبؿ: إف  نى  ها و نى  ها  ر  وف أف  هألصوا إلػى ا ػل خبلتػك أسػء   ػل زرارة 

لػػ   قػػل لػػ  اذألػػب لسػػمبع   -و بػػر و  و  ءلػػوا   ػػ   ػػها و ػػها لقرا تػػ  منػػك 
 . أخه سالح  ومشى مسرعبً  –النخوة داعى اإلسالـ  ل أثبر     

وعن مب دؽ  الصػبب وجػ أل  ألػبدا ل  ءلػ  أف ا مػر غ ػر مػب ذ ػر  ُأسػ   
 . ل حب ر ل ت  أخه   الحم ة وثبر  صورة ُأس    ل أ صر

وأ بػػػبً عبملػػػ  مصػػػءب  تػػػؤدة وقػػػبؿ: أو  جلػػػس  تسػػػمعت  لمػػػب سػػػمع 
  وقػػبؿ:  ػػب إ، أ ػػ  ذألػػب إلػػى قومػػ؛  ػػنع  مػػب  ػػنع ُأسػػ   ودخػػل  ػػى اإلسػػالـ

قػبلوا: أ ػت سػ   ب و ص ر ػب و المػك م،ػبع   نى عص  ا شمل مبذا  ءر وف عنى؟
عنػػػػ  بت قػػػػبؿ:  ػػػػإف  ػػػػالـ  سػػػػبا   ورجػػػػبلك  علػػػػى  حػػػػراـ حتػػػػى  ػػػػ خلوا  ػػػػى 

 اإلسالـ!!
  بلحكمة والموعظة الحسنة:...    ف دخلوا إلى أله  القلوب؟
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  118118صفخة:صفخة:                                                                                                  العطٔة الجالجة: احلنينةالعطٔة الجالجة: احلنينة

                                                 

                                               

                                [[7;?7;?]آل عمران]آل عمران..  

  حنيناء فى الطقٔفةحنيناء فى الطقٔفة
 جػػ   ولػػ س ألػػها ا مػػر  ػػى الػػ عوة إلػػى ال  قػػط  ػػل  ػػى  ػػل أحػػوالم 

إلػػػى الر  ػػػق ا علػػػى و ػػػبف قػػػ  أمػػػر أف  الحكمػػػة الصبلغػػػةت ا تقػػػل رسػػػوؿ ال 
ُ جمػػػن  أألػػػل   تػػػ  الءصػػػبس وعلػػػى وأو،د الءصػػػبس ال بػػػل وأألػػػل   تػػػ  ا قػػػر  لت 
 ب شػػغلوا  جمػػبز ت وجلػػس ا  صػػبر  ػػى سػػق  ة  نػػى سػػبع   ل ت ارسػػوا ا مػػرت 

لػػى أ ػػى  كػػر وأ ػػو وسػػمع عمػػر أف ا  صػػبر جلسػػوا ل ت ارسػػوا ا مػػرت  أسػػرع إ
 .عص  ة وأخهألمب وذألصوا إلى ا  صبر

 قػػػبؿ أ ػػػو  كػػػر:  ػػػب مءشػػػر ا  صػػػبر أ ػػػت  الػػػوزراا و حػػػل ا مػػػراا وقػػػ  
 – ف  ػػ م  النصػػوة  –علمػػت  أف الءػػرب ،  سػػمع إ، لمػػها الحػػى مػػل قػػر   

 ة أم ل أله  ا ُمة  صب ء  جم ءبً.وألها أ و عص  
إلمبمػة الصػالة؟!  مك النصػى  قبؿ أ و عص  ة: أأ ق ـ عل ك وقػ  قػ   

وأ ت ر  ق   ى الغبر وأ ت  بحص   ى المجرة وأ ت وز ػر   ػى النصػرة ... ، 
 كوف ذلك أ  اًت ألنب قبؿ ُأس    ل حب ر:  ب مءشر ا  صبر أ ػت   ءلمػوف أف 

 النصى مل قر    م  ا مراا و حل الوزراات ومب ت ال تنة  ى مم ألب.

  حنينة اإلماو علّىحنينة اإلماو علّى
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ف  بف ح    عم   بإلسالـت و ءػ  أف ألػ أت ا مػور ذألػب وأ و س  ب
ل ص ر ال تنةت أ ػل علػّى؟ أ ػل الءصػبس؟ أ ػل ا ذ،ف؟  ػب  نػى عصػ  منػبؼ لِػَ   ػبف 

 ػػب علػػّى   - كػػر   قصػػ  قص لػػة أ ػػى –ألػػها ا مػػر  ػػى أقػػل قص لػػة مػػل قػػر  ؟! 
 !!!ام د   ؾ أ ب ءك ولو شبت  مألف الم  نة رجب،ً وسالحبً 

وف ذلك أ  اًت  ػأراد أف  ن ػ  ثبار ػ  وغ ظػ  وحمبسػ   قػبؿ  قبؿ: ،  ك
 متمصاًل  ص ت ل مل الشءر لرجل مل الءرب اسم  الُمتَػَلمس:

 ولػػػػػل  رضػػػػػى علػػػػػى ذؿ  قػػػػػ    ػػػػػ 
 

 إ، ا ذ،ف ِع ػػػػػػػر الحػػػػػػػى والو ػػػػػػػ 
 ألها على الخسف مءكػوس  رمتػ  

 
 وألػػػها ُ َشػػػج  ػػػال  ػػػ  ع عنػػػ  أحػػػ 

 
إ، ال تنةت ا صرؼ  لل  كػوف   قبؿ علّى: وال مب أردت  كالمك ألها

 .غ ر مب  بف
 وقتل اإلمبـ علّى ال تنة  ى مم ألب:

                             [[8989بباألحسااألحسا]]  
بدوا مل  قمم  أف     مب اسل نب سب قب   و  ؽ   م  قوؿ الحص ب

با اله ل ،   ءل أله  التصر بت إ، ا  ص با أو ا  ق   كو وا أ ص با ... 
  بروا على  مج ا  ص با.

  خالد بً الْلٔد ّحنينتُخالد بً الْلٔد ّحنينتُ
عص  ة  ػل الجػراح أف  إلى أ ى و ها عن مب أرسل عمر  ل الخ،بب 

 ػػبف خبلػ  قػػ  قػبد مباػػة الػه     تػولى الق ػػبدة و أخػهألب مػػل  ػ  خبلػػ   ػل الول ػػ 
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مءر ة حر  ة وا تصر   مب جم ءمب ول   ُمػـن  ػى مءر ػة واحػ ةت وألػها سػصق لػ  
روؼ الصػءصة ت مػع قلػة الءتػبد وقلػة الرجػبؿ والظػ لػ   قر صػبً    ى التػبر خ  ح ث

 التى  بف  تءرض لمب.
 قبؿ ل  رجل:  ب خبل  أ ى قمة ألها المج   ءنلك ا ػل الخ،ػبب وال 

 .،  كوفت إف شبت  مألف عل   الم  نة رجب،ً وسالحبً 
   ػػى قػػبؿ:  ػػب ألػػها إف اإلسػػالـ الػػه  أزاؿ دولػػة ال ػػرس والػػرـو لػػ   ءػػ

حبجػػػة إلػػػى سػػػ ف خبلػػػ  ولكنػػػ   ػػػى حبجػػػة إلػػػى عقػػػل عمػػػر ولػػػل  كػػػوف ذلػػػك 
 أ  اً!!.

على الحكمػة الصبلغػةت  ألؤ،ا أل  الرجبؿ اله ل ر بأل  س   ب محم  
و حػػل  ػػنع  أ نػػب علػػى  ثػػبرأل ت وأ نػػب  مشػػى علػػى منػػوالم ت وأ نػػب  سػػ ر علػػى 

 منمبجم ت وأ نب  قت ى أل  م ت أ ل ذلك؟
على شب لتم   ى  ءع أمور ػب و ءػع أحوالنػب لكل  ر   أف  كوف ولو 

  ُ،صق عل نب قول  عن شأ  : لءل ال 

                                     [[]انىاقعت]انىاقعت  
 ر ػػػػ  أف  كػػػػوف مػػػػل ألػػػػؤ،ا القل ػػػػل  نجءػػػػل الحكمػػػػة رااػػػػ  ب  ػػػػى  ػػػػل 

مػل  ػور اإل مػبف والءقػل  أحوالنبت و جءل ا مر للقلب والءقلت القلب  مب   ػ 
 مب     مل م ناف جءل      حبرة الرحملت  نف أقوالنب و نف أ ءبلنب  ػال  قػوؿ 

حتػػػى ُ صػػػلح ال شػػػأ نب وُ صػػػلح  نػػػب جمبعػػػة  و،   ءػػػل إ، مػػػب  ُرضػػػى ر نػػػب 
 المسلم ل.
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  ضس حنينة الصخابة األجَءضس حنينة الصخابة األجَء
 ِلَ   بف أ حبب رسوؿ ال  لم  حكمبا؟

 وف  ػػى  ػػل أحػػوالم   حكػػ   الحكمػػبا وسػػ     مػػ  جم ءػػبً  ػػب وا  قتػػ
ت وووا   وسم  و ر وا خلف  مػورأل  أألػواام  وجءلػوا ال الرسل وا، ص با 

   وحػػ   م،لػػو م  ورضػػب  مقصػػودأل  والحص ػػب  أسػػو م  وقػػ و م ت
 . كب وا  قت وف     ى  ل أحوال ت و ل أحوال  مل مشكبة النصوة

 :األحزاب[43] ف  تكوف ألى الُسنةولهلك  لمة الحكمة إذا ُقر ت  بلقر 

                                                

                                           

                                 [[7;77;7اا]نبقرة]نبقرة  
 . بلحكمة ألنب ألى ُسنة حبرة النصى 

 ألى الحكمة الصبلغة   مب  لمب:  ُسنة رسوؿ ال 

                                          ]اننجم[]اننجم[..  

  اليءى احلنئهاليءى احلنئه
و،  ست، ع اإل سبف أف  صرز و ظمر  ى مجػبؿ الحكمػة الءبل ػة إ، إذا 
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داامػػبً وأ ػػ اً ألػػو الػػه   تب ءػػ   ػػى الحبػػور و ػػى  حص ػػب وجءلػػ  اقتػػ    بل
ألػػو الحكمػػة الصبلغػػة  ػػى  ػػل  صػػر ب   و ػػى  ػػل أحوالػػ   المغ ػػبت   ػػ   ػػبف 

 لنب ولمل قصلنب ولمل  ء  ب: و ى  ل سكنب  ت حتى قبؿ ال 

                   [[;:;:]اننىر]اننىر  
 ػػى ور قتػ ت ولصسػػ  و ومػػ    أ لػ  حكمػػة  ػى ور قتػػ ت وشػر   لػػ  حكمػة

ومش   و الم  .... وأ ءبل   لمب  ن  عل الحكمة الصبلغة  ػى أ  موضػعت  مػل 
 بً  بلراوؼ الرح  .أراد أف  كوف حك    ءل   أف  قت   دوم

ولو  ءلػ   ػل  ػنوؼ  بً  بلراوؼ الرح    لل  كوف حك م وإذا ل   قت ِ 
و  لسػػ  ةت لكػػل الحكمػػة الءلػػ  وألػػواف التءلػػ  ت   مػػب سػػتكوف حكمػػة  ظر ػػة أ

 .اإللم ة ،  ؤخه إ، مل خ ر الصر ة 
 :ا ظر إلى أل    مصالً 

لمػػب  ػػبف جبلسػػبً  ػػ ل أ ػػحب  ت وُدّعػػوا إلػػى وءػػبـت و ػػبف ال،ءػػبـ جمػػل 
ُذ ػػح لمػػ ت وحػػبف وقػػت الصػػالةت وأحػػ أل  خػػرج منػػ  ر ػػح و سػػتحى أف  قػػـو 

  قوؿ:  ح بااً مل إخوا  ت وإذا  بلحص ب 

ٌَ َي  }} ِٔ َأَن ٌَ َيََ ِٔ َأَن َِ َدُصٕٚزََ َِ َدُصٕٚزِش َٖٛضِأ  --أ٣ مجٌ أ٣ مجٌ   ––ِش ًََِٝت َٖٛضِأَف ًََِٝت {{  َف
ٙٔٙٔ  

 قػػبموا جم ءػػبً للوضػػوا حتػػى ،  حػػرج الرجػػل!! مػػل  خ،ػػر علػػى  بلػػ  
مصػػػل ألػػػه  الحكمػػػة إ، الػػػه  عل مػػػ  ال و تلقػػػى الػػػوحى مػػػل مػػػو،  جػػػل  ػػػى 

 عال ؟!!
                                                 

 حبش ة الص جرمي على الخ، ب. ٔٙ
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 ػػػبف  تلقػػػى   وألكػػػها  جػػػ   ػػػى  ػػػل أحوالػػػ  الءجػػػب الءجػػػبب   ػػػ  
 .الحكمة مل الءلى الوألبب 

 ػػهلك إذا أرد ػػب الحكمػػة الءبل ػػة وأف  كػػوف حكمػػبا  ال ػػ  أو،ً   و حػػل
أف  ترؾ أألواانب خلف  مور ب أو  حت أق امنبت و مشى  ػى  ػل أمػر و ػى  ػل 

ت و ػػى ألػػػه  الحبلػػة  كػػػوف  ءػػل م،ػػػب ق ل ومتأسػػ ل ومقتػػػ  ل  ػػأحواؿ  ص نػػػب 
 .حك    ءلمت مل الحك   

وقػت وحػ لت قػ  وأله  ألى أحواؿ الءلمبا وأحواؿ الصػبلح ل  ػى  ػل 
،  ظمػػػر ألػػػه  ا حػػػواؿ علػػػى الكػػػلت  ف الكػػػل ُمحػػػب لكػػػل المحصػػػة إذا لػػػ  
 ػػػتمكل مػػػل القلػػػب ،  ػػػ  ع اإل سػػػبف د ءػػػبً حص صػػػبً إلػػػى التأسػػػىت متػػػى  ػػػتمكل 

 المحصة؟
إذا  ُرجمػػت إلػػى أ ءػػبؿ وأحػػواؿ  ،ػػػب ق المحصػػوب الػػه   حصػػ  المػػػرا 

كػػوف   مػػب مغػػب،ة ت لكػػل إذا  ب ػػت المحصػػة عظ مػػة وقػػ   للواحػػ  المتءػػبؿ 
أو ز ػػبدة واضػػحة ولكنمػػب لػػ   ُػتَػػرج  إلػػى  ءػػبؿ  أ ػػت مبزلػػت واق ػػبً عنػػ  مقػػبـ 
المحصةت لكل مل  ر   أف  كوف مل ا حصة ،   أف  كوف المحصة ،  ترؾ  ػى 
القلب لغ ر المحصوب حصةت   كوف  ل  من ءل  كلػ  ومقتػٍ   ػ   ػى  ػل أحوالػ  

ببً  ػػغ راً أو  ص ػػراً إ، إذا  أ ػػ  علمػػبً ومتػػأٍس  ػػ   ػػى  ػػل أ ءبلػػ ت ،   ءػػل شػػ 
 .وعماًل أ     ءل   نص   وحص ص  
 ػبف مػل ألػؤ،ا ا حصػبب المتػب ء ل لسػ   ب   اإلمبـ أحم   ػل حنصػل 

ت رسػػػوؿ ال  ػػػى ألػػػ ا ت و ػػػبف  ػػػبحب حػػػ     جمػػػع حػػػ    رسػػػوؿ ال 
مػػػب  ن ػػػ  عػػػل المل ػػػوف حػػػ   ت ومػػػل جملػػػة ألػػػه   وجمػػػع مػػػل رسػػػوؿ ال 
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 بف  حب الءنب والص،ػ خت لكنػ  لػ    التى جمءمب أف رسوؿ ال  ا حبد  
  أ ل الص، خ؟  صل إل    سن   رضب    ف  بف 

 بمتنع عل أ ل الص، خ!!  ُسبل :لِػَ   متنػع عػل أ ػل الص،ػ خ مػع أ ػك 
 ػػبف  حػػب الص،ػػ خ؟ قػػبؿ: لػػ   صػػل إلػػى     ءلػػ  علػػ  ال قػػ ل أف رسػػوؿ ال 
 أ ػػل  مػػب الص،ػػ خت حتػػى و ػػل إل ػػ   بف  بلسػػن  الصػػح ح الك   ػػة التػػى  ػػ

 بف  شق الص، خة  ص  ل ث   شق  ػل  صػف    سن   ح ح أف رسوؿ ال 
ق،ع على أل بة  صف ألالؿ   أ ل مل ال م ل إلى ال سبرت  أ ل الص،ػ خ   ػ  

 !! ءل  اقت اًا  رسوؿ ال 
 :مصل ألؤ،ا الرجبؿ  قوؿ   م  اإلمبـ أ و الءناا  

 أوق تػػك  واضػػءبً علػػى الجمػػر قػػف إف 
 

  كػػػل لػػػك  ػػػرداً  ػػػل سػػػالمبً  رحمتػػػى
 و قوؿ  ى حكمت : 

  )سافظ ع٢ً ايُط١ٓ ٚيٛ ُبػست بادت١ٓ()سافظ ع٢ً ايُط١ٓ ٚيٛ ُبػست بادت١ٓ(  
واإلمبـ أ ػو الءػناا   ػبف  ػى  خػر عمػر  ُأ ػ ب  شػلل  صػ ىت  حملػ  
 ءػػع أحصب ػػ  ل ُػػ خلو  إلػػى المرحػػبض لقبػػبا حبجتػػ ت ومػػل عجلػػتم  أو مػػل 

ل النبح ة ال منػى  ػب ت ع و ػبد  قػع مػل سرعتم  أو سمواً أو  س ب بً أدخلو  م
ت خبل ػػت رسػػوؿ ال  ػػ ل أ ػػ  م  وألػػو  قػػوؿ و صػػ ح: خبل ػػت رسػػوؿ ال 

  ت  ف رسػػوؿ ال  ػػبف  ػػ خل  بل سػػبر!! مػػل  ُراعػػى ألػػها ا مػػر االف؟! وإذا
 نب  راع    مل  راع ػ  مػل ذو نػب مػل النسػبا وا و ػبؿ والرجػبؿ؟!! ألػها عمػل 

 بف رسوؿ ال  تب ءمب.مل ضمل ا عمبؿ التى  
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  حقٔقة املتابعة لليءىحقٔقة املتابعة لليءى
ألنػػػبؾ والحمػػػ  ل أ ػػػبس  ػػػ ر وا و مرسػػػوا  ػػػى ألػػػها المجػػػبؿ و ،صقػػػوف 
الُسػػنة الظػػبألرةت لكػػل الكمػػبؿ  ػػى متب ءػػة رسػػوؿ ال  ػػبألراً و بونػػبًت  تب ءػػ   ػػى 
أداا الءمػػل  ظػػبألرؾت و تب ءػػ   ػػى حبػػور القلػػب  صبونػػكت و تب ءػػ   ػػى النوا ػػب 

و تب ءػػ   ػػى ُعلػػو الػػروح  ػػى  ءلقػػك  مػػو،ؾ عنػػ  أ  عمػػل   سػػرؾ و وجمب ػػكت
 .م،لع عل ك و راؾ  ءمل    ل خلق ال   ك  ءل   ق نًب أف ال 

وألػػػها ألػػػو ال ػػػرؽ  ػػػ ل متب ءػػػة الصػػػبلح ل ومتب ءػػػة المتمسػػػل  ل الػػػه ل 
 تب ءو ػػ  متب ءػػة شػػكل ة و بألر ػػة لكػػل لػػ س   مػػب الػػروح المحم  ػػة و، الح ػػبة 

  ة ال ق ن ة التى قبؿ   مب لنب ال:القلص ة اإل مب 

                                               

        [[8:8:]األنفال]األنفال  
 ألل  حل غ ر أح با االف؟ إ مب مء شة  قوؿ   مب ال:

                                      [[78:78:]طه]طه  

 مػػب  حػػل   ػػ  االف مء شػػةت لكػػل الح ػػبة ،  كػػوف إ،  بلقلػػبت  منػػبؾ 
ح ػػػبة إ مب  ػػػة وألنػػػبؾ ح ػػػبة إحسػػػب  ة وألنػػػبؾ ح ػػػبة  ق ن ػػػة .... علػػػى حسػػػب 
المقػػبـت  ػػػإذا  ػػػبف الءصػػػ   ػػػى مقػػبـ اإلحسػػػبف   كػػػوف  ػػػى الح ػػػبة اإلحسػػػب  ةت 

 بلح ػػػبة ح ػػػبة والح ػػػبة اإلحسػػػب  ة مشػػػبأل اتت وإذا  ػػػبف  ػػػى مقػػػبـ اإل قػػػبف 
روحب  ػػػػةت والح ػػػػبة الروحب  ػػػػة  لمػػػػب  جل ػػػػبت  نتػػػػبب قلصػػػػ  مػػػػل خػػػػبلق ا رض 
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  136136صفخة:صفخة:                                                                                                  العطٔة الجالجة: احلنينةالعطٔة الجالجة: احلنينة

ت  مػها ألػو أسػػبس  ت جػة التوجمػػبت التػى ُ خلػا   مػػب ل  والسػموات 
المتب ءػػة الظػػبألرة والصبونػػةت وألػػه  ألػػى متب ءػػة الءػػبر  ل الُكم ػػل الػػه ل  ػػب وا و، 

 : نالوا على ق ـ رسوؿ ال 

 بلخشػػػػوع لر ػػػػ  جسػػػػمى ُ صػػػػلى  
 

 وروحػػػى ُ صػػػلى  بلشػػػمود  ػػػال لػػػصس
 بلجس  ُ صلى  بلخشوع الظبألر لكل الروح  صلى  بلشػمودت  ف ال  

  أخرجمػػب مػػل سػػجل الوجػػود إلػػى عػػبل  الشػػمود لحسػػل المتب ءػػة للحص ػػب
 ت وحسل المتب ءة ،  ت  إ،  ء   قػ  الوجػود   نػبؿ اإل سػبف ح ػبة الشػمود

 تب ءت  للحص ب  لوات ر ى و سل مب   عل  . صر ة م  باًل مل ال 
ألها ألو ال برؽ   ل ا عمبؿ الظبألر ة الشكل ة والمتب ءػة التػى ، ػ  أف 
 كػوف   مػػب مػػع الظػػبألر حبػػور القلػػبت وقػ   كػػوف مءػػ   ػػور  ػػرا  ال ػػؤادت وقػػ  
 كوف مءػ   جلػى مػل ال  تحػق  ػ  الػروح وألػها مػب ُ سػمى  ػبل توحت    ػتح ال 

 ػ  علػى الءػبر  لت   ر ػ  مػل  ػتح ال ومػل عجباػب غرااػب  عل    مػب  ػتح 
ق رة ال وا  اع  نع ال جػل  ػى عػال  مػب ،  ػرا  إ، مػل  ػو،  مػو،  ودخػل 

  ى قوؿ ال:

                       ]األعراف[]األعراف[..  

  احلنينة العقلٔة ّاحلنينة السباىٔةاحلنينة العقلٔة ّاحلنينة السباىٔة
بلػ   مػو حكػ  ت ولػهلك  ػبف أ  إ سبف  ج   التصرؼ  ػى أقوالػ  وأ ء

النبس   مب مبى  ُ،لقوف على ال،ص ب المبألر )حك  (      ج   التشػخ ا 
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 .و ج    تب ة ال واا  ُ ش ى ال اا
 حػػبوؿ   كػػر   بً   ػػ   ػػبف   لسػػو  بً و ػػب وا  ُ،لقػػوف علػػى أرسػػ،و حك مػػ

و   عقل  أف  مت   إلى حقباق ا ش بات لكل أله   سػمو مب الحكمػة الءقل ػة 
 .مب مص رألب ومستن ألب الءقل  

لكل الحكمة الر ب  ة  كوف مص رألب الءقػل  بإلضػب ة إلػى مػب   ػتح ال 
 الءقلت   كوف مء   بل ال مل  بب:    مل  نوز حكمت  على  بحب

                                               

            [[8<?8<?انبقانبق]رة]رة..  
الحكػػػ   الءقلػػػى ،  حكػػػ  علػػػى أمػػػر إ،  ءػػػ  دراسػػػت ت لكػػػل الحكػػػ   
الر ب ى ق   حك  على أمر  وراً  مقتبػى  راسػت ت مػع أ ػ  لػ   سػصق لػ  دراسػة 
لػػ  و، مءر ػػة  ػػ ت لكػػل ال  ُلممػػ  إلمبمػػبً  ور ػػبً  ػػى الحػػبؿ عػػل ور ػػق ال راسػػة 

ا  ص ػػػػبا وعػػػػل ور ػػػػق َملػػػػك اإللمػػػػبـ  ػػػػبلحق  ػػػػى ألػػػػها ا مػػػػرت وألػػػػه  حكمػػػػة 
 .والمرسل ل

 ف ا  ص با ل    رسوا ال راسبت ال   و ة ا  بد م ة  ػى  ػل ا شػ با 
ال،ب لكل  ل مػب  إ، أ م   ى  ل مجبؿ حكمبات  ل    رس  ص نب الءر ى 

 أ ػػى  ػػ   ػػى مجػػبؿ ال،ػػب إعجػػبز وحكمػػة   ػػ  وحػػى مػػل الت لػػ   ػػ رس 
 خصػػػباا ا شػػػ بات   أ ػػػ  علػػػى درا ػػػة  بمػػػة  خصػػػباا ا شػػػ با لكنػػػ   ػػػبف 

ولػػهلك  ػػل  َػَوُجػػػ  لػػ  و وج ػػ  لػػػ   ػػى ألػػػها الصػػبب مػػل  ػػػبب الحكمػػة الصبلغػػػةت 
والءل   ستصق إلى دراسة اإلعجبز النصػو    مػب أ ػى  ػ  النصػى  ػى  ػل  ػبب مػل 
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 :ا  وابت  ف ذلك  تح مل الوألبب 

                               ]ص[]ص[  
 مبف لػ   سػصق لػ  دراسػة أ  مصػ أ مػل مصػبدئ القػب وفت لكػل س   ب سػل

 ال عل م   صبر  ن،ق  بلحكمة.
الحكمػػة الءقل ػػة النب جػػة عػػل ال كػػر وال راسػػة النظر ػػة أو الءمل ػػة  إذاً 

 كػػػػوف مشػػػػترؾ  شػػػػترؾ   ػػػػ  جم ػػػػع الخلػػػػق إ سػػػػم  وجػػػػنم  مسػػػػلمم  وغ ػػػػر 
حكمػػبا  ػػى  مسػػلمم ت ولػػهلك  جػػ  أألػػل الغػػرب وأألػػل ال ب ػػبف وأألػػل أمر كػػب

الصػػػنبعبتت و حػػػل ،  سػػػت، ع أف  جػػػبر م   ػػػى ألػػػها الصػػػبب إ، إذا قلػػػ  بأل  
 .و ب ءنبأل 

 ف ذلك  ب ج عل دراسة علم ة وعمل ػة ِحَكم ػةت لكػل  صقػى الحكمػة 
ت وألػػػػػه  ال ور ػػػػػة اإللم ػػػػػة  ػػػػػأ ى  ت جػػػػػة ال راسػػػػػة و ت جػػػػػة اإللمػػػػػبـ مػػػػػل ال 

ءقػ  التػى  واجمػ   ػى  حػل لػ   ػل ال خصو  بت للمؤمل و بػلمب أف ال 
وقتمػػبت  ػػإذا أ ػػب  أ  سػػؤاؿ  ػػى الءلػػ  ولػػو لػػ   سػػصق لػػ  دراسػػت  وقراا ػػ   أ  ػػ  
اإلجب ػػة ال ور ػػة المنبسػػصة لصػػبحب السػػؤاؿت و سػػمع اإلجب ػػة و أ ػػ  أ ػػبب مػػب 

 عن  .

  حنينة زضْل اهلل حنينة زضْل اهلل 
لػػو  جمػػل المػػؤمل  بلحكمػػة مػػب حػػ ث   نػػ  و ػػ ل غ ػػر  أ  مشػػكلة إ، 

 اًت لػػو  جم ػػل الػػ عبة علػػى المنػػب ر و ػػى دروس الءلػػ  إذا  ػػبف حقػػ اً أو حسػػ
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 حكمة رسوؿ ال ألل ستُصبر  تنة  ى أ  موضع؟!!   ف  ب ت حكمة رسػوؿ 
 ال  ى ال عوة؟ 

ِٛٔعظ١ٔ يف األٜأّ، َنسا١َٖ   }} ِٛٔعظ١ٔ يف األٜأّ، َنسا١َٖ نإ ايٓيٗب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِٓ ََٜتَدُٖٛيٓا بامل نإ ايٓيٗب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِٓ ََٜتَدُٖٛيٓا بامل
{{  ايٖطآ١َٔ عًٝٓاايٖطآ١َٔ عًٝٓا

ٕٕٙٙ  
ص ػػراًت وإذا أراد أف  نمػػى عػػل شػػئ ،   جػػب علػػى الػػ اعى أ،  ػػتكل   

ُ ح د اس  شخا و، عبالة و،  ل ت ولكل  قوؿ مصاًل: مػب  ػبؿ أقػواـ   ءلػوف  
 هات أو مب  بؿ أقواـ ،  نتموف عل  هات وألكػهات لػو مشػى الػ عبة علػى ألػها 

 المنمبج ألل س ح ث أ  خالؼ  ى أ  زمبف ومكبف؟!!
   صػػ ب  ػػى و، ػػة ال لػػو  ػػبر اإل سػػبف علػػى ألػػ ا  وأراد أف  كػػوف لػػ

لكنػػ  مشػػى علػػى مػػنمج سػػ   ب رسػػوؿ ال مػػع زوجب ػػ ت  ػػإف أوؿ مػػل  ءبػػ   
و سب    زوجت ت س   ب رسوؿ ال  بف إذا أراد أف  قـو الل ل  ػى ل لػة السػ  ة 
عباشػػة علػػى سػػص ل المصػػبؿ  ػػبف  ػػهألب إلػػى  راشػػمب  ف ألػػها حقمػػب  ػػى ل لتمػػب 

    قوؿ:و نبـ  جوارألب و لتح بف  لحبؼ واح  ث
 ب عباشة أ ػأذ  ل لػى أف أعصػ  ر ػى  لػك الل لػة!!  تقػوؿ:  ػب رسػوؿ ال 
إ ػى أوثػػر قر ػػك ولكػػل أوثػر ألػػواؾ علػػى ألػػوا !! مػل   ءػػل ألػػها ا دب الءػػبلى 

 مع زوجت  حتى  كوف أوؿ مل  ءب   و سب   ؟!!.
 : بإل سبف  صل للحكمة إذا اقت ى أثر الحص ب  ى  ل أحوال 

ور قػػة سػػالم  علػػى االخػر لت و ػػى جلوسػػ  مػػع  ػى ور قػػة  المػػ ت و ػى 
                                                 

  ح ح الصخبر  عل ا ل مسءود. ٕٙ
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إذا جلس  ى مجتمػع  ػوزع ح  صػ  و ظرا ػ  إلػى الجم ػع  الخلق ح    بف 
حتى  حسب  ل رجل مل الحبضػر ل أ ػ  أعػن إ سػبف عنػ  ت  بلمػ رس  جػب 

 : أف  وزع  ظرا   على  الم ه ت والرجل ُ َسو    ل أو،د   مب قبؿ 

ِِ يف ا  }} ِِ يف اَضٛٗٚا بنَي أٚالٔدُن {{  يَعط١ٖٔٝٔيَعط١َٖٔٝٔضٛٗٚا بنَي أٚالٔدُن
ٖٖٙٙ  

حتػػػى ،  حػػػ ث   ػػػنم  أ  شػػػجبر أو   ػػػبر أو غ ػػػرة أو منب سػػػة   مػػػ  
  حسوف أف المءنة واح ة.

  جػػػب علػػػى اإل سػػػبف أف  ءػػػرؼ ألػػػ   رسػػػوؿ ال و تءلمػػػ   ػػػى  ػػػل 
أحوال ت وإذا مشى على الم   الكر    س صصح حك     ػ  مشػى علػى  مػج 

لنػػػبس  ر ػػػت مػػػنمج ت  ف  ػػػل الخال ػػػبت والمشػػػب ل سػػػصصمب أف االحكػػػ   
رسوؿ ال و ل إ سػبف  مشػى علػى ألػوا ت لكػل مػل  ر ػ  أف  كػوف حكػ   ولػ  
 صػػ ب  ػػى  نػػوز حكمػػة الحكػػ   ، ػػ  أف  مشػػى علػػى ألػػ   الػػراوؼ الػػرح   

  : ى  ل أمور  حتى  ى مناح  

ٍُ ٔإاٖل َسٓكّا  }} َٚاَل َأُقٛ ََِصُح  ٍُ ٔإاٖل َسٓكّأإْٞ أَل َٚاَل َأُقٛ ََِصُح  {{  ٔإْٞ أَل
ٙٗٙٗ  
وألػو  جػب أف ال     ،  وجػ  شػئ إ، وورد عػل حبػر  ت ومػل ع

ُمَقػػػػ ر ا قػػػػ ار جءػػػػل  ػػػػل خ،ػػػػوط ح ب ػػػػ  الكص ػػػػرة والصػػػػغ رة ُ َسػػػػَ،ر و نقلمػػػػب 
ا قػػ ارت حتػػى الخلػػوات التػػى  ػػبف  خلوألػػبت حتػػى اللقػػباات مػػع  سػػبا ت  ػػل 
شئ ُ ِصل   ص اًل  ف اله  س مشى علػى ألػها المػ   ألػو  ػبحب الحكمػة 

 :الحشر[5] لنب أجمء لالءبل ة والمقبمبت الراق ة السبم ةت ولهلك قبؿ ال
                                                 

 سنل الص مقي الكصر  عل ا ل عصبس. ٖٙ
 روا  ال،صرا ي عل ا ل عمرو. ٗٙ
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  قت    مل  برب؟ قبؿ:

                                                 

                             ]األحساب[]األحساب[  
 و لى ال على س   ب محم  وعلى  ل  و حص  وسل 
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  : الِفَساَضة: الِفَساَضةالعطٔة السابعةالعطٔة السابعة
  

  الفساضةالفساضة

  ىْز الفساضةىْز الفساضة

  ههــعله التْضعله التْض

  ة الصدٓإة الصدٓإــــــفساضفساض

  ة عنسة عنســــــــــــــــــــفساضفساض

  ة عجناٌة عجناٌــــــــــــــــفساضفساض

  ًًــــــــــــاح املؤماح املؤمــــــــمصءمصء

  ة ة ــــــــــــــاحلنينة مً الفساضاحلنينة مً الفساض

   الدضْقى الدضْقىالءدّىالءدّى  اجلئداجلئد::فساضةفساضة

  ةةــــــــــــــــلطسٓإ للفساضلطسٓإ للفساضاا
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  : الِفَساَضة: الِفَساَضةالعطٔة السابعةالعطٔة السابعة

  ٘ٙ٘ٙالفساضةالفساضة
َسػػػل ح المػػػؤمن ل  بل قػػػ  والءلػػػ  والحكمػػػة  قلنػػػب    ػػػبً أف رسػػػوؿ ال 

 والنأل  والورعت وقبؿ   م : 

َٗا   }} ٍٕ ََا َأِغَسَف ِٔ ٔخَصا ِْبَٔٝا٤َ، َٔ ِٕ َُٜهُْٛٛا َأ َٗا٤ُ ُأَدَبا٤ُ َناُدٚا َأ َٗا ُفَك ٍٕ ََا َأِغَسَف ِٔ ٔخَصا ِْبَٔٝا٤َ، َٔ ِٕ َُٜهُْٛٛا َأ َٗا٤ُ ُأَدَبا٤ُ َناُدٚا َأ {{ُفَك
ٙٙٙٙ ، ،

    {{ا٤ سهُا٤ا٤ سهُا٤عًُعًُ  }}ٚف٢ زٚا١ٜ ٚف٢ زٚا١ٜ 
على المػؤمل   ػ خل  و ح ثنب عل الحكمة و  ف  ت بل  مب ال  

  ى قوؿ ال:

                                               

            [[8<?8<?]انبقرة]انبقرة  
وال ػػـو  تحػػ ث عػػل منحػػة أخػػر  مػػل المػػنح اإللم ػػة التػػى  ت بػػل ال 

 على المسلم ل والمؤمن ل وألى المشبر إل مب  ى قوؿ رسوؿ ال   مب : 

ُِٓظُس ٔبُٓٛٔز اهلل  }} َٜ ُ٘ ٔٔ، فإْٖٔ ُِٓظُس ٔبُٓٛٔز اهللاٖتُكٛا ٔفَساَض١َ امُلِؤَٔ َٜ ُ٘ ٔٔ، فإْٖٔ {{  اٖتُكٛا ٔفَساَض١َ امُلِؤَٔ
ٙٚٙٚ..  

                                                 
ألػػ  ٕٖٗٔمػل جمػبد الصػب ى  ٖٓ ب ت أله  المحبضرة  مقر الجمء ة الءبمػة للػ عوة إلػى ال  حػ ااق المءػبد   تػبر خ  ٘ٙ

 ـٕٔٔٓ/ٙ/ٕالموا ق 
 جبمع المسب    والمراس ل  الحبرثت  عل علقمة  ل ٙٙ
 سنل الترمهي عل أ ي سء   الخ ري. ٚٙ
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  ىْز الفساضةىْز الفساضة

و  مػػػب ... و  مػػػب شػػػصمبت ... أف الح ػػػبة   مػػػب  لمػػػبت  َعِلػػػ  ال 
 ...و  مب م بس .... شموات 

  ا مػور و جءلػ   متػ   إلػى الحسػل َمل اله  ُ خرج اإل سبف مل أله
 وا سوأ؟  ئوإلى ا حسل و صتء  عل الس

 :للمؤمل  وراً  ى قلص   قوؿ     ال  جءل ال 

                              [[8?8?]األنفال]األنفال  
 اً مءنو بً.ولكل  ور  اً حس بً وال رقبف  ور  ى  بول القلبت ل س  ور 

ت ُ شػػػرؽ ألػػػها النػػػور   جءػػػل ذا زََ ػػػى  ،بعػػػة الػػػرحمل  ػػػور اإل مػػػبف إ
المرا  نظر  نور الت ول س  نور الشمس أو  ور القمػر أو  ػور الكمر ػبا وإ مػب 

  نظر  نور ال جل  ى عال ت   ءرؼ مب قبؿ ال    و    لحص ص  ومص، ب :

                                        

                                    

                 [[8=98=9]انبقرة]انبقرة  
سػػ م ب  ءنػػى عالمػػبتت  ءػػر م   ءالمػػبتت ألػػه  الءالمػػبت مػػل جملتمػػب  
 لحص ص  ومص، ب : قوؿ ال 
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        [[9090]حممد]حممد..  

  ههـ ـ عله التْضعله التْض

إمب أف  ت  المءر ة عل ور ق النظػر  ػى الءػ ل ومالمػح الوجػ ت وإمػب أف 
 ػػت  المءر ػػة  ػػى الكلمػػبت التػػى  نظقمػػب اللسػػبفت وألػػه  المءر ػػة  ختلػػف عػػل 

و صػػػ ب  الظػػػلت  ف اإل سػػػبف قػػػ   ظػػػل أمػػػوراً  ػػػى   سػػػ  لكػػػل الظػػػل ُ خ،ػػػئ
وخ،أ  أ صر مل إ ب ت ت لكػل الػه   نظػر  نػور ال ، ُ خ،ػئ أ ػ اً  ػل ُ صػ ب 

 .     نظر  نور ال 
 وألؤ،ا القـو  قوؿ   م  ال عن شأ  :

                              ]احلجر[]احلجر[  
 اله ل  توسموف  ى الخلق و ءر وف س مبأل ت و  م   قوؿ ال أ بًب:

                                  [[:<:<]األعراف]األعراف  
 : ت  ق  قبؿ  ل مسءودوألها ا مر موجود  ى  تبب ال 

أعرؼ النبس  بلتوس   بحب مصر عن مب  وس   ى  وسف وقبؿ 
  ،مرأ  :                                         [[8787]يىسف]يىسف،،  

  ::  ث  ا نة شء ب عن مب قبلت    مب عل موسى                    
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                              ]انقظض[]انقظض[. 
 مػػه  عالمػػبت للتوسػػ  مػػه ورة  ػػى  تػػبب ال وقءػػت مػػل السػػب ق لت 

تمػػب امػػرأة  رعػػوف عنػػ مب مػػل جملت و والقػػر ف  حػػو  مػػل جملتمػػب الجػػ  الغ  ػػر
     قبلت عل موسى:                                    [[??]انقظض]انقظض. 

 وأله  أقواؿ   قت ولهلك  سم مب عل  الس م ب أو عل  التوس .

  فساضة الصدٓإفساضة الصدٓإ
ت  كػػب وا أعلػػ  النػػبس  ػػهلك  ػػبف الحػػبؿ  ػػى أ ػػحبب رسػػوؿ ال 

 :َعبِاَشةَ روت ت    ى ذلك س   ب أ و  كر الص  ق  بلتوس ت و بف أعلمم

ِٔ ََأيـ٘ٔ     }} َِٚضكّا َٔـ  َٔ َٗا َدادَٓ ٔعِػٔسٜ َٕ ََْشًَ َٕٓ أَبا َبِهٕس ايصٔٓدَٜٔٓل َنا ِٔ ََأيـ٘ٔ   إ َِٚضكّا َٔـ  َٔ َٗا َدادَٓ ٔعِػٔسٜ َٕ ََْشًَ َٕٓ أَبا َبِهٕس ايصٔٓدَٜٔٓل َنا إ
َٔ ايَٓٓأع أَسْد أَسـبُٓ   ١ََُٓٝٓ ََا َٔ ٍَ: ٚاهلل، َٜا ُب ََٛفا٠ُ َقا ُ٘ اي َُٓا َسَضَسِت َٔ ايَٓٓأع أَسْد أَسـبُٓ  ٔبايَػاَب١ٔ. َفًَ ١ََُٓٝٓ ََا َٔ ٍَ: ٚاهلل، َٜا ُب ََٛفا٠ُ َقا ُ٘ اي َُٓا َسَضَسِت ٔبايَػاَب١ٔ. َفًَ

َٞٓ غ٢ّٓٔ َبِعٔدٟ  َٞٓ غ٢ّٓٔ َبِعٔدٟ إَي ِٓـُت        إَي َٚإَْٓـٞ ُن ِٓـَو.  َٞٓ َفِكـسّا َبِعـٔدٟ َٔ َٚاَل أَعـصُٓ َعًَـ ِٓٔو.  ِٓـُت        َٔ َٚإَْٓـٞ ُن ِٓـَو.  َٞٓ َفِكـسّا َبِعـٔدٟ َٔ َٚاَل أَعـصُٓ َعًَـ ِٓٔو.  َٔ
ِٓـٔت َدَدِدٔتٝـ٘ٔ ٚاِسَتصتٝـ٘ َنـإ َيـٔو.       ِٛ ُن َٔ ِٚضكّا. َفًَ ًُِتو دادَٓ ٔعِػٔسٜ ِٓـٔت َدَدِدٔتٝـ٘ٔ ٚاِسَتصتٝـ٘ َنـإ َيـٔو.      ََْش ِٛ ُن َٔ ِٚضكّا. َفًَ ًُِتو دادَٓ ٔعِػٔسٜ ََْش
       ُٙ ُُٛ َٛأى ُٚأِخَتـأى. فاِقَتٔطـ َُـا َأَخـ ُٖ َُـا  َٚأزخ. ٚإَْٓ َّ ََـاٍ  ِٛ َٛ ايَٝ ُٖ َُا  ُٙ       ٚإَْٓ ُُٛ َٛأى ُٚأِخَتـأى. فاِقَتٔطـ َُـا َأَخـ ُٖ َُـا  َٚأزخ. ٚإَْٓ َّ ََـاٍ  ِٛ َٛ ايَٝ ُٖ َُا  ٚإَْٓ

ََٚنـَرا    َع٢ًَ ٔنَتأب اهلل.َع٢ًَ ٔنَتأب اهلل. َٕ َنَرا  ِٛ َنا ًُِت َٜا َأَبٔت، ٚاهلل َي ََٚنـَرا  َقاَيِت َعا٥َٔػ١ُ: َفُك َٕ َنَرا  ِٛ َنا ًُِت َٜا َأَبٔت، ٚاهلل َي َقاَيِت َعا٥َٔػ١ُ: َفُك
ِٓـٔت     ٍَ أُبٛ َبِهـٕس: ُذٚ َبِطـٔ ٔب ٔٔ اأُلِخس٣؟ َفَكا َُ َُا٤ُ َف ٖٔٞ َأِض َُا  ُ٘. إَْٓ ِٓـٔت    َيَتَسِنُت ٍَ أُبٛ َبِهـٕس: ُذٚ َبِطـٔ ٔب ٔٔ اأُلِخس٣؟ َفَكا َُ َُا٤ُ َف ٖٔٞ َأِض َُا  ُ٘. إَْٓ َيَتَسِنُت

َٖا َداز١َّٜٔ. َٖا َداز١َّٜٔ.َخأزَد١َ، ُأَزا {{َخأزَد١َ، ُأَزا
6868  

                                                 
 .مووأ اإلمبـ مبلك عل عباشة  ٛٙ
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   التى  قوؿ   مب الحص ب:مه  ألى ال راسة وول ت  نتبً  مب  وس ت  

ُِٓظُس ٔبُٓٛٔز اهلل  }} َٜ ُ٘ ٔٔ، فإْٖٔ ُِٓظُس ٔبُٓٛٔز اهللاٖتُكٛا ٔفَساَض١َ امُلِؤَٔ َٜ ُ٘ ٔٔ، فإْٖٔ   {{  اٖتُكٛا ٔفَساَض١َ امُلِؤَٔ
 :  )ا ل جر ر(و ى روا ة 

ِٛٔفٝٔل ايًٖ٘ٔ  }} ِٓٔطُل ٔبَت ََٜٚ ُِٓظُس ٔبُٓٛٔز ايًٖ٘ٔ  َٜ ُ٘ ٔٔ َفإْٖ ُُِؤَٔ ِٛٔفٝٔل ايًٖ٘ٔٔإِسَرُزٚا ٔفَساَض١َ اِي ِٓٔطُل ٔبَت ََٜٚ ُِٓظُس ٔبُٓٛٔز ايًٖ٘ٔ  َٜ ُ٘ ٔٔ َفإْٖ ُُِؤَٔ   ..{{  ٔإِسَرُزٚا ٔفَساَض١َ اِي

  فساضة عنسفساضة عنس
 ت  ق  ق ل  ى شأ  :و بف أ رس النبس  ء   عمر 

ٍَ   ََاََا  }} َُا َقا َٕ َن ُ٘ َنَرا ٔإال َنا ٤ِٕٞ َقطُٓ إْٔٔٓٞ أَلظُُٓٓ ٍُ ٔيَػ ََُس َُٜكٛ ُِٔعُت ُع ٍَ َض َُا َقا َٕ َن ُ٘ َنَرا ٔإال َنا ٤ِٕٞ َقطُٓ إْٔٔٓٞ أَلظُُٓٓ ٍُ ٔيَػ ََُس َُٜكٛ ُِٔعُت ُع {{َض
6969  

:  ءن مب قػبؿ للنصػى ت    ق   ى أ صر مل موضع و ك    أف ال 
 ب رسوؿ ال ُمْر  سباؾ أف  حتجصل ،  ،لع عل مل الصر وال بجرت ل   نتػ  مػل  

 .لنوجبت النصى   بلحجبب  الم  حتى  نؿ أمر ال 
أ ػػػحب    ػػػى ا سػػػر   ػػػى غػػػنوة  ػػػ ر  ػػػنؿ  وعنػػػ مب استشػػػبر النصػػػى 

 : القر ف مؤ  اً لرأ  عمرت ولهلك قبؿ 

ِِ َأَسْد   }} ُٗ ِٓ ِٔ ٔفٞ ُأَٖٔتٞ َٔ ِٕ َُٜه َٕ. َفٔإ ََُشٖدُثٛ  ِِ ِٔ َقِبًَُه َٕ ٔفٞ اأُلََ ِِ َأَسْد َقِد َنا ُٗ ِٓ ِٔ ٔفٞ ُأَٖٔتٞ َٔ ِٕ َُٜه َٕ. َفٔإ ََُشٖدُثٛ  ِِ ِٔ َقِبًَُه َٕ ٔفٞ اأُلََ َقِد َنا
ِِ ُٗ ِٓ َٔ اِيَدٖطأب َٔ ََُس ِب ٕٖ ُع َُُس َفٔإ َِِفُع ُٗ ِٓ َٔ اِيَدٖطأب َٔ ََُس ِب ٕٖ ُع َُُس َفٔإ َٕ:   --    َفُع ََُشٖدُثٛ ِٖٕب: َتِفٔطرُي  َٚ  ُٔ ٍَ اِب َٕ: َقا ََُشٖدُثٛ ِٖٕب: َتِفٔطرُي  َٚ  ُٔ ٍَ اِب َقا

َٕ ُُٛ َٗ ًِ ََُٕ ُُٛ َٗ ًِ َُ  }}
ٚٓٚٓ  

                                                 
 َعْل اْ ِل ُعَمَر رضي ال عنممب: التبج الجبمع لأل وؿ ٜٙ
  ح ح مسل  عل عباشة. ٓٚ
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ال راسػة الصػبدقة حتػى  ػى  ألمممػ  ال ل  ءمر مل الُمَح ث ل اله 
 :رو  إ ن  عص ال ا مور الءبد ةت  ق  

ٍَ: َيَكِد َأِخَطـَأ    }} ٌْ َفَكا ُٝٔ ٌْ َد َُُس َدأيطّا ٔإِذ ََسَٓ ب٘ َزُد َُا ُع َِٓٝ ٍَ: َيَكِد َأِخَطـَأ  َب ٌْ َفَكا ُٝٔ ٌْ َد َُُس َدأيطّا ٔإِذ ََسَٓ ب٘ َزُد َُا ُع َِٓٝ َب
 ِٚ ِٚ ظَٔٓٓٞ َأ َٞٓ   ظَٔٓٓٞ َأ ِِ، َعًَـ ُٗ َٖٓٔ َٕ َنـا ِٚ َيَكِد َنا ١ًَٔٓٝٔ َأ ٖٔ ٜٓٔ٘ٔ ٔفٞ اِيَذا َٕٓ َٖرا َع٢ًَ ٔد َٞٓ   ٔإ ِِ، َعًَـ ُٗ َٖٓٔ َٕ َنـا ِٚ َيَكِد َنا ١ًَٔٓٝٔ َأ ٖٔ ٜٓٔ٘ٔ ٔفٞ اِيَذا َٕٓ َٖرا َع٢ًَ ٔد ٔإ

        ِّٔٛ ِٜـُت َنـايَِٝ ٍَ: ََـا َزَأ ُ٘ ََـا َتَكـدََّٓ َفَكـا ٍَ َيـ ُ٘ َفَذا٤َ َفَكا َٞ َي ٌَ َفُدٔع ِّٛٔ        ايسَُٓد ِٜـُت َنـايَِٝ ٍَ: ََـا َزَأ ُ٘ ََـا َتَكـدََّٓ َفَكـا ٍَ َيـ ُ٘ َفَذا٤َ َفَكا َٞ َي ٌَ َفُدٔع ايسَُٓد
ِٝــَو ٔإال  ُّ َعًَ َُــُس: َفــإْٔٔٓٞ َأِعــٔص ٍَ ُع ِْ، َقــا َُِطــًٔ  ٌْ ٌَ ٔبــ٘ٔ َزُدــ ِٝــَو ٔإال اِضــُتِكٔب ُّ َعًَ َُــُس: َفــإْٔٔٓٞ َأِعــٔص ٍَ ُع ِْ، َقــا َُِطــًٔ  ٌْ ٌَ ٔبــ٘ٔ َزُدــ ََــا ََــا   اِضــُتِكٔب

ُِٓت َن ٍَ: ُن ُِٓت َنَأِخَبِستَٓٔٞ، َقا ٍَ: ُن ١ًََٔٓٝٔأِخَبِستَٓٔٞ، َقا ٖٔ ِِ ٔفٞ اِيَذا ُٗ َٖٓٔ ١ًَٔٓٝٔا ٖٔ ِِ ٔفٞ اِيَذا ُٗ َٖٓٔ {{  ا
7171  

حج   م  ا شتر  صء  النظر     و وب قومًب مل مهقومًب مل مه  أ  عمر أ  عمر ور 
 . بفث  قبؿ قب ل  ال إ ي  ر  للمسلم ل من   ومبً عص صبً  كبف من  مب  

  فساضة عجناٌفساضة عجناٌ
 .و هلك عصمبف  ل ع بف 

 و قوؿ:   رو  س   ب أ س
و نت رأ ت امرأة  ي ال،ر ق  أملت  خلت على عصمبف  ل ع بف د
 ت:   خل علي أح    وأثر الن ب  بألر  ي ع ن   قبؿ عصمبف  تمحبسنمب

ولكل  صصرة و رألبف و راسة  ،  قبؿ : !  قلت: أوحي  ء  رسوؿ اللػ 
 : ص  قبً لقوؿ رسوؿ ال ت ٕٚ بدقة

                                                 
 ت ورو   ى مصبدر أف الرجل  بف   عى سواد  ل قبربالتبج الجبمع لأل وؿ ٔٚ
 و ص ر غ رألب. السبلك ل   ل منبزؿ إ بؾ  ءص  وإ بؾ  ستء ل: م ارج  ٕٚ
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ٔٔ، فإْٖٔ  }}   ٔٔ، فإْٖٔاٖتُكٛا ٔفَساَض١َ امُلِؤَٔ ُِٓظُس ٔبُٓٛٔز اهللاٖتُكٛا ٔفَساَض١َ امُلِؤَٔ ُِٓظُس ٔبُٓٛٔز اهللُ٘ َٜ َٜ ُ٘  }}7373..  

  مصءاح املؤمًمصءاح املؤمً
مصػػػػصبحبً  بشػػػػ بً لكػػػػل مػػػػؤملت أف  جبألػػػػ   ألػػػػها ا مػػػػر جءلػػػػ  ال 

لػ  الحقػباق و ُصصػر   المؤمل   س  حتػى  صػل إلػى ألػه  الغب ػة  ُ َجل ػى ال 
  ب مور و كوف داخالً  ى قوؿ ال:

                                                    

      [[788788]األنعام]األنعام  
و جءل ال لػ   ت جػة عمػل اإل مػبف ت أح  نب   بإل مبف و أعمبؿ اإل مبف

لػػ   ػػى  ػػل أحوالػػ ت ،  خ عػػ  أحػػ  و،  بً ثمػػرة وألػػى  ػػور  ػػى قلصػػ   كػػوف  رألب ػػ
 . ست، ع أف  مكر    أح 

 ػى  وفحتبجػ  المؤمنػوألها  بف حبؿ ا ول ل الصبدق لت وألها سالح  
ألػها النمػبف  صػ ة خب ػةت وخب ػة مػع ال مػود الغػبدر ل ومػع الك ػبر المػػب ر ل 

 .ومع وسبال التكنولوج ب الح  صة التى  حبوؿ أف  ُءمى على المسلم ل
لكل السػالح اإللمػى الػه  سػل ح   نػب ال وألػو سػالح ال راسػة  حتػبج 

لػة المصبر ػة حػوؿ رسػوؿ ال إل   االفت ور مب  قوؿ الػصءع أف ألػها  ػبف  ػى الص
  ولػػػل  كػػػل  ءػػػػ أل ت لكػػػل  تػػػب التػػػػراث مل بػػػة  مػػػب ،  ُءػػػػ  و، ُ حػػػ  مػػػػل

  راسبت المؤمن ل  ى  ل زمبف ومكبف.
                                                 

 سنل الترمهي عل أ ي سء   الخ ري. ٖٚ
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  احلنينة مً الفساضةاحلنينة مً الفساضة
 ق   قوؿ الصءع إف ألها  ور خبص  بلنصوةت لكنب  قوؿ:

إف ال  ء،ى المؤمن ل ام اداً مل  ور النصوة  أ   اً لصػ ؽ ألػها الػ  ل 
 .حتى  ءل  ألها الءبل  أجمع أف ألها ال  ل ألو ال  ل الحق

 لػػو ا تمػػػت المءجػػنات والكرامػػػبت لمػػب  ػػػ  ؽ أحػػ   ػػػأف ألػػها الػػػ  ل 
ممػػ  مػػل خػػبلق ا رض والسػػمواتت لكػػل الكرامػػبت  ػػ ؿ علػػى أف عنب ػػة ال 

 .ٗٚلمل  نتمى إلى ألها ال  ل ،  تخلى عنم  ور ة ع ل و، أقل 
 ل السب ق ل والالحقػ لت وسنسػوؽ  ءػع وألكها ا مر  ى  ل المسلم

 مل الالحق ل: أمصلة حسب المقبـ

  فساضة اجلئدفساضة اجلئد
أف  ولػػػػب منػػػػ  شػػػػ خ  السػػػػر  السػػػػق،ى  ألػػػػها اإلمػػػػبـ الجن ػػػػ  

ُ حػػػ ث إخوا ػػػ   مػػػب  ػػػتح ال عل ػػػ  مػػػل الءلػػػـو والمءػػػبرؼت قػػػبؿ:  قلػػػت  ػػػى 
 و ػبف  ػر  رسػوؿ ال منبمػبً  -   سى ، أ ح ث حتػى  ػأذف لػى رسػوؿ ال 

منبمػػبً وقػػبؿ:  ػػب جن ػػ  َحػػ  ث النػػبس  مػػب  ػػتح ال عل ػػك   جػػبا  النصػػى  –
ل نت ءوا  كت  قبؿ: ذألصت إلى مننؿ ش خى  خصػر ت  قػبؿ لػى قصػل أف أ كلػ  

 .مء : مب   قتنب حتى ح ثك رسوؿ ال 
 هألب إلى المسج  و سبمع النبس أف الجن   س تح ث  ى 

                                                 
مػػل أراد اإلسػػتنادة مػػل ألػػها المقػػبـ  ل راجػػع  تب نػػب: منمػػبج الوا ػػل لت  صػػل : مػػل عالمػػبت  أ  ػػ  ال و و  قػػ  سػػصحب  ت  ٗٚ
 ر .ت والمكتصبت الكصٕٕٕٕٕٓٗٔ٘٘ٓٓٓت  دار اإل مبف والح بة ٘ٗ-ٖٓص
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و بف - صرا ى  ى ث بب إسالم ة جبا رجل المسج ت وجلس على  رس  ت و 
ُٕ   }}:المسل   ى ألها النمبف شءبر  الءمبمة لقوؿ النصى  ُِ ٔتَٝذا َُا٥ٔ ُٕ اِيَع ُِ ٔتَٝذا َُا٥ٔ اِيَع

{{  اِيَعَسٔباِيَعَسٔب
  لصس عمبمة وقبؿ النصرا ى   خل -مسل  ،  لصسمبوغ ر الت ٘ٚ٘ٚ

ؤمل  إ   : ا قوا  راسة المأ مب الش خ مب مءنى قوؿ رسوؿ اللػ   :للجن  
 تسل   ق  حبف إسالمكأ   وقبؿ:ث  ر ع رأسلحظة  ورؽ نظر  نور اللػ ؟  أ

 ،ق  بلشمبد  ل  ى و !!  صمت الرجل  !أو  ف أواف إسالمك  ب صرا ىت
  ى قلص .  ءرؼ أ    صرا ى  بلنور اإللمى اله  قه   ال ت ٙٚٙٚ !الحبؿ

  فساضة الءدّى ّالدضْقىفساضة الءدّى ّالدضْقى
أف  والالحق ل الق امى والمءب ر لت أ صر ملوا مصلة  ى الصبدق ل 

عن مب  مر واشتمر  ى ون،ب  ى   مها س    أحم  الص و   ح  أو  ء  
) زمب  ت وحس    ءع أألل الءل ت  أوعنوا إلى السل،بف  ى ذلك الوقت 

أف ألها الرجل ش ءى و  عوا إلى المهألب ال بومى وجبا  (الظبألر   صرس
 .ل تجسس على دولتك ول حبوؿ أف  ق   دولة لل بوم  ل

عقالات  ،لب السل،بف   صرس مل ش خ ا زألر  ى و بف السالو ل 
ذلك الوقت و بف ا ل دق ق الء   أف  ءق  مع الءلمبا امتحب ًب لمها الرجل 

 .ل نظروا  ى  حة عق    
 ػػػبجتمع ا ػػػل دق ػػػق الء ػػػ  مػػػع الءلمػػػبا وجمػػػنوا مجموعػػػة مػػػل ا سػػػبلة 

ا سػبلة  وأرسلوا رجاًل منم  وألو الش خ عص  الءن ن ال  ر نى ل متحن   ى ألػه 
                                                 

 مسن  الشمبب عل علي رضى ال عن . ٘ٚ
 الوا ى  بلو  بت. ٙٚ
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و نظر  ى  حة عق    ت  هألب إل   و بف واق ػبً علػى السػ،ح وحولػ  ثلػة مػل 
 .مر    

 ػػب عصػػ   وعنػ مب  ػػء  السػػل  الت ػػت إل ػػ  سػ    أحمػػ  الصػػ و  وقػػبؿ:
الكتػبب الػه  جمػنوا منػ   -الءن ن جبت  متحنػى و ػى  مػك  تػبب الشػجرة 

ب تػػ   ػػها وأمػػب أمػػب سػػؤالك ا وؿ  إج –ا سػػبلة وألػػو  تػػبب  ػػى علػػ  التوح ػػ  
الصب ى  إجب ت   ها ... وأجبب ا سبلة قصل أف  سمءمب أو  ،لػع عل مػب  راسػة 

 !!.مل حبرة الرحمل  بً وإلمبم بً و رألب 
حػػ ثت مءػػ    ػػس الحبدثػػة ولكػػل  و ػػها سػػ    إ ػػراأل   ال سػػوقى 

ذألػػػب إل ػػػػ  عشػػػرة مػػػػل الءلمػػػػبا ل متحنو ػػػ ت وجمػػػػن  ػػػػل رجػػػل مػػػػنم  سػػػػؤاً،ت 
ؿ: جبػػت  سػػألنى عػػل  ػػها وإجب تػػك  ػػهات وقػػبؿ للصػػب ى:  ب تػػ أأل  وقػػبؿ لػػألو 

 جبت  سألنى عل  ها وإجب تك  ها ....!!.

  الطسٓإ للفساضةالطسٓإ للفساضة
 .متبحبً لكل مؤمل أله  ال راسة  ب إخوا ى سالح جءل  ال 

قػبؿ   مػب و سػلحنب  مػب ألػها السػالح؟ مب الوس لة التػى  ُلممنػب ال  
  ب ت ،  خ،ئ  راستم : ى ذلك رجل مل الءلمبا الورع ل اله ل  

ُٖس باطٓ٘    ُٖس باطٓ٘ )َٔ نٖف بصسٙ عٔ احملازّ ٚأَطو ْفط٘ عٔ ايػٗٛات ٚع )َٔ نٖف بصسٙ عٔ احملازّ ٚأَطو ْفط٘ عٔ ايػٗٛات ٚع
  مبساقب١ اهلل ٚظاٖسٙ مبتابع١ زضٍٛ اهلل ٚتعٖٛد أنٌ اذتالٍ مل ختط٧ فساضت٘(مبساقب١ اهلل ٚظاٖسٙ مبتابع١ زضٍٛ اهلل ٚتعٖٛد أنٌ اذتالٍ مل ختط٧ فساضت٘(

السص ل الػه   كػوف  ػ  لإل سػبف  راسػة  ورا  ػة إلمػبـ  لممػ  ال  ػ   إذاً 
و نظر إلػى أقػوالم   ػ ءل   وا ػبأل  ؛ ر   مب ى قلص   ر     ع وف الخلق ومب   و 
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 :ألىمه  الك   ة ة ،  ءلممب إ، رب الصر ةت    مب مع أف الن   
  : : أف  ح ػػ  اإل سػػبف ع نػػ   مػػب قػػبؿ ال  --                 

            [[9090]اننوووىر]غػػػع  صػػػر  عػػػل  ػػػل مػػػب حػػػـر ال  ، اننوووىر  
 ػ غع  ت  ػبز أو  ػى أ  زمػبف ومكػبفسواا  ػى الشػبرع أو  ػى التل

  . صر  عل الحراـ
    و،  نظػػػػػر  ػػػػػ  إ، مػػػػػب قػػػػػبؿ الملػػػػػك الءػػػػػالـ:  -               

               [[707707]يىنس]نظر إلى   بت ال  ى ا  واف  ، ، يىنس 
و مت    صػنع ال إلػى إ ػ اع قػ رة  ل ت كر  ى    ع  نع ال 

 .ال جل  ى عال 
و مسػػك   سػػ  عػػل الشػػموات التػػى حرممػػب الت و،  صػػ ح لمػػب إ،  -

لػػ  ُ حػػـر عل نػػب الشػػموات   ػػإف ال ت  بل،ر قػػة التػػى أ بحمػػب ال
عل نػػب   لػػ   حػػـر ال : ال ت   ػػف؟ حر مػػبً  مبا ػػبً ولكنػػ  قننمػػب

ت ضرر محقػق لأل ػ اف  ممب     شموة ال،ءبـ ولكن  منءنب مل  ءب
 نػػػب المشػػػرو بت إ، التػػػى   مػػػب ضػػػرر محقػػػق لػػػ   حػػػـر علوأ بػػػبً 

ت وثبلصػػبً لػػ   حػػـر ال عل نػػب وأثصتمػػب ا وصػػبا والءلػػ   ػػى ألػػها النمػػبف
ت ولكػػػل أ بحمػػػب  ،ر ػػػق حػػػالؿ عػػػل ور ػػػق النكػػػبح شػػػموة الجػػػنس

منمػػبج و نػػب ى  شػػرعالال،ػػرؽ الملتو ػػة التػػى  خػػبلف و ـ الن ػػب حػػر  و 
مػراض الص   ػة و نشر ا وعرضبً رسوؿ الت و ؤذ  المجتمع  سصب 

مسك اإل سبف   س  عػل الشػموات خالق ةت  وجب إذاً أف  مُ وا 
 .التى حر ممب ال والتى  مى عنمب رسوؿ ال 
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و ُءمػػػر  بونػػػ   مراقصػػػة ال ل مشػػػى و تحػػػرؾ و سػػػكل و نػػػبـ وقلصػػػ    --
  :: كػػػرر قػػػوؿ ال                                   

                                                   
                                              [[==]اجملادنت]اجملادنت  

الحص ػػػب  ػػػال  ءمػػػل عمػػػالً إ، إذا  حقػػػق أ ػػػ    إ صػػػبعو ءمػػر  ػػػبألر   -
 :   رسػػوؿ ال لقػػوؿ ال   ءملػػ  مشػػب مبً ومتأسػػ بً            

                        [[8787]األحساب]األحساب..  
الم،ءػ  الحػالؿت   حػب   علػػى  وأسػبس ألػها الػ  ل  مػب قػػبؿ   -

اللقمة الحالؿت  إف اللقمة الحالؿ  جءل  ى القلب  ػوراً و جءػل 
  اإل سػػبف  ػػى ال،بعػػبت حبػػوراً و جءػػل  ػػى ا عمػػبؿ سػػروراً  جػػ 

 . وراً وحبً، عن مب  نبجى مو،  

ألػػػى الك   ػػػة التػػػى  تحصػػػل  مػػػب اإل سػػػبف علػػػى ال راسػػػة النورا  ػػػة  ألػػػه 
الن ػبؽ زمب نػب خب ػة مػع  صػرة الخػ اع و اإللم ة التى ، غنى لنػب عنمػب االف  ػى 

 .والمنب ق ل والصل،جة اله ل  تر  وف للنبس  ى  ل وقت وح ل
 ا أف  جبألػػ  و جتمػػ  حتػػى  رزقػػ  ال أ ػػصح لنامػػبً علػػى المػػر وقػػ  

 ل مب  را  حول    مشى  نػور   ألها النور الكبشف اله   كشف ل     ال 
 ال عبماًل  قوؿ ال:

                                ]احلجر[]احلجر[..  
 و لى ال على س   ب محم  وعلى  ل  و حص  وسل 

 ص ص       بل ال  ءبلى و ر ة ح
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مفب حل مْزلكببلخترٓجلكحلسٓثلكن لّ زل
لب جل معلكتضػريل)لىقً لعًللكيسلكتعن ل(:

ل،)ز(لألبممٕلزكّزل،) (لهلنمم ل،)و(لملصمملهل،)ر(لتلبدمم  ٖ
ل،ُ)ِ(لالبمممممًلم جممممملل،)ٌ(لتليصممممم ٜٕل،)ت(لتلرتمممممم ٖ

٘ل4) ُلل3)ل،(لهلممممؤالٛلكأل بعمممم ل،(لهلممممهلإاللكبممممًلم جمممم
ِلل ِل)عمممه(لالل،)حمممه(لأليفمممسلهلمصممميس ل،بيمممُلهلزّكٜمممس

)خممس(لتلبدمم  ٖلهللفنممب ،)ك(لتلخمم كهلهلمصممبس كُلّإالل
)حممب(لالبممًلحبمم ٌلهلل،هلكتبمم  ٓذللبدمم  ٚ)تممذ(لتل،كألز 

ٙل)طمض(لتلل،)طب(لتلطربكىٕلهلكتامبريلل،صخٔخُ هلللطربكىم
)ظ(لتصمعٔسلكبمًلللل،هلكتضػريللطربكىٙ)طط(لتل،كألّشط

تمرزك لل)عب(تعبسلكل،)ش(لالبًلأبٕلظٔب٘ل،ميضْ لهلشييُ
ِللل،هلكجلمممممممم مع ل،)ع(لألبممممممممٕلٓعلممممممممٙلهلمصمممممممميس

)فر(تلممسٓلنٕلهللفنممب ،)قممط(لتلممسك قطالهلكتصمميًلّإالل
ل٘،)حممممب(لألبممممٕلىعممممٔهلهلكحللٔممممللل،مصمممميسلكتفممممرزّطل

ٌللل ًلللل،)ٍب(لتلبَٔقمٕلهلظمعبلكإلميم  ل،)ٍم((لتمُلهلكتصمي
ٛللل،)عس(لالبًلعمسٖلهلكتا ممبلل ل،)عم((تلعقٔلٕلهلكتضمعف 
لنب .)إىبَٙ(.ّإاللف)خط(تلدطٔبلهلكتب  ٓذل
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 حمبْٓ تلكتاب  
  يٕضٕعيٕضٕع  صفححصفحح

  يمديحيمديح  ٖٖ

  التـَّجهيز لَِنْيــِل عطايا هللاالتـَّجهيز لَِنْيــِل عطايا هللا  77

  أٔالً: زخال هللاأٔالً: زخال هللا  99

  األٔذاداألٔذاد  ٔٔٔٔ

  األتدالاألتدال  ٕٕٔٔ

  انُمثاءانُمثاء  ٗٔٗٔ

ـالَيريَّح  ٘ٔ٘ٔ ًُ ـالَيريَّحاْن ًُ   اْن

  سادسادــــــــــــــاألفاألف  ٕٕٔٔ

  انمطةانمطة  ٕٕٕٕ

  انًماياخ ٔاأللدييحانًماياخ ٔاأللدييح  ٕٕٗٗ

  يعسفح اإلَساٌ يمايّيعسفح اإلَساٌ يمايّ  ٕٕ٘٘

  اَياً :يٍ ًَاذج انسخال:اَياً :يٍ ًَاذج انسخال:ثث  ٕٕٙٙ

  انصديك إياو أْم انردسيدانصديك إياو أْم انردسيد  ٕٕٙٙ

  انفازٔق إياو أْم انفُاءانفازٔق إياو أْم انفُاء  2ٕ2ٕ

  ذٔ انُٕزيٍ إياو أْم انرًكيٍذٔ انُٕزيٍ إياو أْم انرًكيٍ  9ٕ9ٕ

  عهٌي إياو أْم انًعازفعهٌي إياو أْم انًعازف  ٖٖٓٓ

فـَّح  ٖٖٔٔ فـَّحأْم انصـُـّ   أْم انصـُـّ

  أْم انثيدأْم انثيد  ٕٖٕٖ

ٖٖٖٖ  ٌ ٌاألٔيِسيُّٕ   األٔيِسيُّٕ

  صطُاعصطُاعْم اإلْم اإلأأ  ٖٖٙٙ

  انشيخ يحًد عهي ساليحانشيخ يحًد عهي ساليح  2ٖ2ٖ

  انٕصٕلانٕصٕلثانثاً:زاتطح انشيخ ٔثانثاً:زاتطح انشيخ ٔ  ٕٕٗٗ

  انًسيدانًسيد  ٕٕٗٗ

  انسانكانسانك  ٖٖٗٗ

  إٔ انًستٗإٔ انًستٗ  انشيخ انًعهىانشيخ انًعهى  ٗٗٗٗ

دُّ انشيخ انًسيد؟  ٙٗٙٗ ًِ دُّ انشيخ انًسيد؟كيف ُيـ ًِ   كيف ُيـ

  ظٕٓز انشيخ فٗ انًُاو نهًسيدظٕٓز انشيخ فٗ انًُاو نهًسيد  2ٗ2ٗ

  فال ألسى تًٕالع انُدٕوفال ألسى تًٕالع انُدٕو  يعُٗ لٕنّ يعُٗ لٕنّ   9ٗ9ٗ
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  انركس ٔانٕضٕء.انركس ٔانٕضٕء.  ٕٕ٘٘

  زاتعاً: انرأْم نفضم هللا زاتعاً: انرأْم نفضم هللا   ٖٖ٘٘

  كيفيح انرعسض نفضم هللاكيفيح انرعسض نفضم هللا  ٙ٘ٙ٘

  طٓازج انمهٕبطٓازج انمهٕب  2٘2٘

  العطية األولى: إجابة الدعاءالعطية األولى: إجابة الدعاء  ٖٖٙٙ

  ٔاليح هللا ٔاليح هللا   ٗٙٗٙ

  سالذ اإلخاتح نهدعاءسالذ اإلخاتح نهدعاء  ٘ٙ٘ٙ

  دعٕج أَس نستّدعٕج أَس نستّ  ٘ٙ٘ٙ

  ذٕخّ انعالء انحضسيٗ نًٕالِذٕخّ انعالء انحضسيٗ نًٕالِ  ٙٙٙٙ

  اكساو انًديةاكساو انًدية  7ٙ7ٙ

  يكاَح انرصٕف فٗ اإلسالويكاَح انرصٕف فٗ اإلسالو  7ٓ7ٓ

  العطية الثانية: الزهدالعطية الثانية: الزهد  7ٔ7ٔ

  انصْد ٔانرصٕفانصْد ٔانرصٕف  7ٕ7ٕ

  شْدِ شْدِ   7ٗ7ٗ

  شْد انصحاتح انًثازكيٍشْد انصحاتح انًثازكيٍ  7ٙ7ٙ

  از انصْداز انصْدظٕٓز ذيظٕٓز ذي  7979

  يا انصْد؟يا انصْد؟  2ٔ2ٔ

  شْد انصانحيٍشْد انصانحيٍ  2ٗ2ٗ

  حميمح انصْدحميمح انصْد  2929

  ييصاٌ خٓاد انُفسييصاٌ خٓاد انُفس  9ٗ9ٗ

  انصْد ٔانطيثاخانصْد ٔانطيثاخ  9٘9٘

  ضسٔزج انصْد ٔكيفيرّضسٔزج انصْد ٔكيفيرّ  9797

  انصْد انًريٕوانصْد انًريٕو  ٔٓٔٔٓٔ

  إَٔاع انصْدإَٔاع انصْد  ٕٕٓٔٓٔ

  انًُٓح األكًم فٗ انصْدانًُٓح األكًم فٗ انصْد  ٘ٓٔ٘ٓٔ

  انصْد ٔإصالذ انًدرًعانصْد ٔإصالذ انًدرًع  7ٔٓ7ٓٔ

  العطية الثالثة: الحكمةالعطية الثالثة: الحكمة  111111

  انحكًحانحكًح  ٕٕٔٔٔٔ

  نحاخح إنٗ انحكًحنحاخح إنٗ انحكًحاا  ٖٖٔٔٔٔ

  ذعسيف انحكًحذعسيف انحكًح  ٗٔٔٗٔٔ

  أزكاٌ انحكًحأزكاٌ انحكًح  ٗٔٔٗٔٔ
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  انطسيك إنٗ انحكًحانطسيك إنٗ انحكًح  7ٔٔ7ٔٔ

  أيثهح نحكًاء انصحاتحأيثهح نحكًاء انصحاتح  9ٔٔ9ٔٔ

  عثادج تٍ انصايد ٔانًمٕلسعثادج تٍ انصايد ٔانًمٕلس  ٕٕٓٔٓٔ

  خعفس تٍ أتٗ طانة ٔانُداشٗخعفس تٍ أتٗ طانة ٔانُداشٗ  ٕٕٔٔٔٔ

  يصعة تٍ عًيس فٗ انًديُحيصعة تٍ عًيس فٗ انًديُح  ٕٕٕٕٔٔ

  حكًاء فٗ انسميفححكًاء فٗ انسميفح  ٕٕٗٔٗٔ

ٕٕٔٗٔٗ   ّٗ ّٗ حكًح اإلياو عه   حكًح اإلياو عه

  ٔحكًرّٔحكًرّخاند تٍ انٕنيد خاند تٍ انٕنيد   ٕٕ٘ٔ٘ٔ

  سس حكًح انصحاتح األخالءسس حكًح انصحاتح األخالء  ٕٕٙٔٙٔ

  انُثٗ انحكيىانُثٗ انحكيى  7ٕٔ7ٕٔ

  حميمح انًراتعح نهُثٗحميمح انًراتعح نهُثٗ  ٖٖٓٔٓٔ

  انحكًح انعمهيح ٔانحكًح انستاَيحانحكًح انعمهيح ٔانحكًح انستاَيح  ٕٖٕٖٔٔ

  حكًح زسٕل هللا حكًح زسٕل هللا   ٖٖٗٔٗٔ

  العطية الرابعة: الِفَراَسةالعطية الرابعة: الِفَراَسة  131131

  انفساسحانفساسح  2ٖٔ2ٖٔ

  َٕز انفساسحَٕز انفساسح  9ٖٔ9ٖٔ

  عهى انرٕسىعهى انرٕسى  ٓٗٔٓٗٔ

  فساسح انصديكفساسح انصديك  ٔٗٔٔٗٔ

  فساسح عًسفساسح عًس  ٕٕٗٔٗٔ

  ساسح عثًاٌساسح عثًاٌفف  ٖٖٗٔٗٔ

  يصثاذ انًؤيٍيصثاذ انًؤيٍ  ٗٗٔٗٗٔ

  انحكًح يٍ انفساسحانحكًح يٍ انفساسح  ٘ٗٔ٘ٗٔ

  فساسح اندُيدفساسح اندُيد  ٘ٗٔ٘ٗٔ

  فساسح انثدٖٔ ٔاندسٕلٗفساسح انثدٖٔ ٔاندسٕلٗ  ٙٗٔٙٗٔ

  انطسيك نهفساسحانطسيك نهفساسح  7ٔٗ7ٗٔ

  يحرٕياخ انكرابيحرٕياخ انكراب  ٔ٘ٔٔ٘ٔ

  انًؤنفانًؤنفَثرج عٍ انشيخ َثرج عٍ انشيخ   ٗ٘ٔٗ٘ٔ

  فٕشٖ يحًد أتٕشيدفٕشٖ يحًد أتٕشيدلائًح يؤنفاخ انشيخ لائًح يؤنفاخ انشيخ   ٘٘ٔ٘٘ٔ

  أيٍ ذدد يؤنفاخ فضيهح انشيخأيٍ ذدد يؤنفاخ فضيهح انشيخ  2ٔ٘2٘ٔ
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  نبرة عو املؤلفنبرة عو املؤلف

  الشيخ فوشى ذلمد أبوشيدالشيخ فوشى ذلمد أبوشيد  لةلةفضيفضي

  :ج ـ ت غر  ػػػةت ـت الجم ػػػنةت مر ػػػن السػػػن،ةٜٛٗٔ/ٓٔ/ٛٔالمػػػ الد
 ع. 

  ت جبمءة القبألرة  ـ.ٜٓٚٔالمؤألل: ل سب س  ل ة دار الءلـو
 .ًالءمل: م  ر عبـ  م  ر ة ون،ب التءل م ة سب قب 
  :جممور ػة مصػر  ال  ءمل را سب للجمء ة الءبمة لل عوة إلػىالنشبط 

حػػػػػ ااق  ٘ٓٔ برعشػػػػػ ٗٔٔى ومقرألػػػػػب الرا سػػػػػ ٕٕٗوالمشػػػػػمرة  ػػػػػرق  ت الءر  ػػػػػة
 تجػوؿ  ػى جم ػع الجممور ػةت  مػب ولمب  روع  ى جم ػع أ حػبا ت المءبد   بلقبألرة

صػػػل وإح ػػػبا المُ ت لنشػػػر الػػػ عوة اإلسػػػالم ةوالػػػ وؿ الءر  ػػػة واإلسػػػالم ة  الجممور ػػػة
 . بلحكمة والموعظة الحسنة؛ وا خالؽ اإل مب  ة

ت ولػػ  الكص ػػر مػػل الـسػػ ة إلػػى الكتب ػػبت المبد ػػة إلػػى إعػػبدة مجػػ  اإل بإلضػػب
التسج الت الصػو  ة والوسػباط المتءػ دة للمحبضػرات والػ روس واللقػباات علػى 

 الشرااط وا قراص الم مجة.
وأ بػػػػػػب مػػػػػػل خػػػػػػالؿ موقءػػػػػػ  علػػػػػػى شػػػػػػصكة المءلومػػػػػػبت ال ول ػػػػػػة اإل تر ػػػػػػت 

WWW.Fawzyabuzeid.com ػػو ر وأ ػػصح والػػه   ػػ  ا تتبحػػ   ءػػ  الت،
أح  أ صر المواقع اإلسالم ة  ى  ب ػ  وجػبر  إضػب ة  ػراث الشػ خ الءلمػى الكبمػل 

 على م   أر ء ل عبـ مبتت وجبر  إضب ة الوج  اإل جل ن  للموقع حبل بً.
 والءمػل    عو إلى  صه التءصب والخال ػبت  ػ ل المسػلم ل -ٔ: و  ػدع

والػػػتخلا مػػػل ت سػػػالم ةاإل اإلخػػػوةوإح ػػػبا روح ت علػػػى جمػػػع الصػػػف اإلسػػػالمى
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 .وغ رألب مل أمراض الن س توا  ب  ة توا ثرةت وا حسبد تا حقبد
 ءػ   مػه ب والصبدقة بلتر  ة الروح ة الصب  ة   حرص على  ر  ة أحصب    -ٕ

 .م  و ص  ة قلو م س  و 
ت عػل روح الػػ  ل ةممػب شػب   مػل مظػبألر  ء ػ  التصػوؼ ءمػل علػى  نق ػة  -ٖ

  ؿ رسػػػػػو الوعمػػػػػل الكػػػػػر   ى المصنػػػػػى علػػػػػى القػػػػػر ف السػػػػػلو  صػػػػػوؼوإح ػػػػػبا الت
 .وأ حب   الكراـ

      و شػر ا خػالؽ ت إعبدة المج  اإلسالمى  صءػ  الػروح اإل مب  ػة: أل
 .ترس خ المصبدئ القر   ة  ت و هلكاإلسالم ة

  قائمة مؤلفات الشيخ 

 وضتوى كتابًا فى ضت ضالضل مثانيةعدد 

 5عدد : مو أعالم الصوفية، ضلطلة أوال : 

الشػػػػ خ محمػػػػ  علػػػػى  -ٕط( ٕاإلمػػػػبـ أ ػػػػو الءػػػػناا  المجػػػػ د الصػػػػو ى) -ٔ
شػػ خ  -ٗالمر ػػى الر ػػب ى السػػ   أحمػػ  الصػػ و .  -ٖسػػالم  سػػ رة وسػػر رة.ت 

الشػػ خ الكبمػػل السػػ   أ ػػو الحسػػل  -٘اإٌلسػػالـ السػػ   إ ػػراأل   ال سػػوقى.ت 
 الشبذلى

 15الديو واحلياة، عدد : ضلطلة ثانيا : 

مباػػػ ة المسػػػل   ػػػ ل الػػػ  ل و  -ٛ. ٕؤور القػػػر ف ج  حػػػبت مػػػل  ػػػ -ٚوٙ
 تػبو  جبمءػة للشػصبب.  -ٓٔ ور الجواب على أسػبلة الشػصبب.  -ٜالءل . 
 ر  ػة القػر ف لج ػل اإل مػبف  -ٕٔ) ػرج  لأل  و سػ ة(.ط( ٚم ب ح ال رج ) -ٔٔ
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إ ػػػالح ا  ػػػراد و المجتمءػػػبت  ػػػى  -ٖٔ) ػػػرج  لإل جل ن ػػػة وا   و سػػػ ة(. 
 و ػػػػوا قر  ػػػػب -٘ٔ حصُّػػػػك ال )  تػػػػرج  لأل  و  سػػػػ ة(.  ػػػػف   -ٗٔاإلسػػػػالـ 

 المؤمنػػػػػػبت القب تػػػػػػبت. -ٙٔ مشػػػػػػى  ػػػػػػ ل النػػػػػػبس ) تػػػػػػرج  لأل  و  سػػػػػػ ة (.
 قبػػػػػػػػػػػب ب الشػػػػػػػػػػػصبب المءب ػػػػػػػػػػػر. -ٛٔ تػػػػػػػػػػػبو  جبمءػػػػػػػػػػػة للنسػػػػػػػػػػػبا.  -ٚٔ
 (  نو إسراا ل ووع  االخرة.ٚٙت )ط(ٕزاد الحبج و المءتمر ) -ٜٔ

 : : املهاضبات الديهية1اخلطب اإلهلامية: مج
 7طبعة دلصأة، وطبعة فى دللد واحد، عدد: 

 : اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػراا و المءػػػػػػػػػػػػػػػػػراج.ٕج -ٕٔ: المولػػػػػػػػػػػػػػػػ  النصػػػػػػػػػػػػػػػػو . ٔج -ٕٓ
: شػػمر رمبػػبف و ع ػػ  ٗج-ٖٕ: شػػمر شػػءصبف و ل لػػة الغ ػػرافت  ٖج -ٕٕ

 : الحػػػػػػػػػػػج و ع ػػػػػػػػػػػ  ا ضػػػػػػػػػػػحى المصػػػػػػػػػػػبرؾ. ٘ج -ٕٗال ،ػػػػػػػػػػػر المصػػػػػػػػػػػبرؾ. 
الخ،ػػػػػػػػػػػػب اإللمبم ػػػػػػػػػػػػة  -ٕٙ: المجػػػػػػػػػػػػرة و  ػػػػػػػػػػػػـو عبشػػػػػػػػػػػػوراا.  ٙج -ٕ٘
 ت تبب واح ٕ:المنبسصبت ال  ن ة طٔ:مج

 7احلكيكة احملمدية: عدد: ضلطلة ثالجا : 

الرحمػػػػػػة  -ٕٛط(. ٖحػػػػػ    الحقػػػػػباق عػػػػػػل قػػػػػ ر سػػػػػػ   الخالاػػػػػق ) -ٕٚ
الكمػػػػب،ت  -ٖٔ. ٕط(ت جٕ)ٔإشػػػػراقبت اإلسػػػػراا:ج ٖٓ-ٜٕالممػػػػ اة. 
واجب المسلم ل المءب ػر ل  حػو الرسػوؿ  ػلى ال عل ػ   -ٕٖالمحم  ة. 

 وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 السراج المن ر.-ٖٖ تإل جل ن ة() رج  ل 

 11الطسيل إىل اللَّه : عدد :ضلطلة زابعا : 

عالمػػػبت  -ٖٙالمجبألػػ ة للصػػػ با و المشػػبأل ة  -ٖ٘أذ ػػبر ا  ػػػرار  -ٖٗ
 مراقػػػػى الصػػػػبلح ل. -ٖٛرسػػػػبلة الصػػػػبلح ل  -ٖٚالتو  ػػػػق  ألػػػػل التحق ػػػػق 
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  161161صفخة:صفخة:                                                                                                  اخلامتـــــــــــــــةاخلامتـــــــــــــــة

  ػػػف  كػػػوف داع ػػػبً علػػػى  صػػػ رة.   -ٓٗور ػػػق المحصػػػو  ل و أذواقمػػػ   -ٜٖ
 ح ػة المحصػ ل ومنحػة المسترشػ  ل  -ٕٗ  ل التمب ى  ػبلورد القر  ػى. -ٔٗ

 ) ػػػرج  أ  و سػػػي(ور ػػػق الصػػػ  ق ل  -ٖٗ) ػػػى عبشػػػوراا( للقػػػبوقجى ) حق ػػػق(ت 
 أحسل القوؿ. -(ٗٙ وا ل المقر  ل. ) -ٗٗ

 دزاضات صوفية معاصسة:ضلطلة خامطا: 

 كتاب 13عدد :

   با.الصػػػػػػػػػػػػػ با وا  ػػػػػػػػػػػػػ -ٙٗالصػػػػػػػػػػػػػو  ة و الح ػػػػػػػػػػػػػبة المءب ػػػػػػػػػػػػػرة  -٘ٗ
 الصػػػو  ة  ػػػى القػػػر ف والسػػػنة -ٛٗأ ػػػواب القػػػرب و منػػػبزؿ التقر ػػػب  -ٚٗ

 .المػػػػػػػػنمج الصػػػػػػػػو ى والح ػػػػػػػػبة الءصػػػػػػػػر ة -ٜٗ ط( ) ػػػػػػػػرج  إ جل ػػػػػػػػني(.ٕ)
 -ٖ٘ال تح الءر ػب ى  -ٕ٘مواز ل الصبدق ل  -ٔ٘الو، ة وا ول با.  -ٓ٘

 منمػػػبج الوا ػػػل ل. -٘٘ . بحة الءػػػبر  لسػػػ -ٗ٘ت.الػػػن س و ػػػ مب و ن  تمػػػب
 ( الء،ب ب الصم ا  ة لأل   با.ٛٙ) سمبت القرب.( ٘ٙ)

 9ضادضًا: ضلطلة شـفاء الصدوز: عدد : 

أوراد  -ٛ٘ط(.ٕأذ ػبر ا  ػرار ) -ٚ٘ط(. ٖمختصر م ب ح ال رج ) -ٙ٘
 ط(.ٕعػػػػػالج الػػػػػرزاؽ لءلػػػػػل ا رزاؽ ) -ٜ٘ط(ت ٕ) )  خػػػػػر ج وشػػػػػرح(ا خ ػػػػػبر 

 توموسػى أسرار الءصػ  الصػبلح  - ٔٙ شبار المؤمل عن  الموت. -ٓٙ
  شػػػػر بت المػػػػؤمل  ػػػػى االخػػػػرة. -ٖٙمختصػػػػر زاد الحػػػػبج والمءتمػػػػر. -ٕٙ
 (  شبار ال بل اإللمى.ٙٙ)

 ضابعًا: حتت الطبع

 األجوبة السبانية فى األضئلة الصوفية –1

 إذ يما فى الغاز هني ــــانى اثـــث -1
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 (1بِّ العاملني )ططسيل الصديكني إىل زضواى ز -3

 (1)ط وموضى  أضساز العبد الصاحل -4

 حكائل التصوُّف الهكّي. -5
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 رةػػػػػالقبأل رق  المب ف إس  المكتصة
 ش جوألر القبا  ا زألر ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ المجل  الءر ي

 سوؽ أـ الغالـ م  اف الحس ل ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ الجن ي
  لش الش خ ر حبفتعب   ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ دار المق، 
 الش خ  بلح الجء ر  ال راسة ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ جوامع الكل 

 عمبرة ا وقبؼ  بلحس ل ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ التو  ق ة
 زقبؽ السو ل  خلف مسج  الحس ل ٕ ٖٜٕٔ٘ٚٗٚٔٓ  بزار أ وار الحس ل

 م  اف حسل الء و   بلحس ل ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ الءن ن ة
 اسةش جوألر القبا   بل ر  ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ ال نوف الجم لة

 ش المشم  الحس نى  بلحس ل ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ الحس ن ة
 ش محم  عص  خلف ا زألر ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ القلءة

 م  اف الس  ة    سة . ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘    سة الءل 
المكتب المصري 

 الح   
 ش شر ف ٕعمبرة اللواا  ٕٖٜٖٕٚٔٗ

 ش الصستبف  صبب اللوؽ ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ ا د ب  بمل   ال ى
 ش التحر رت م  اف ال قي ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ دار اإل سبف
 م  اف ولءت حرب ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ مكتصة م  ولى

 ت ش النصر م  نة  صرٕٓٓٓو صة  ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ م  ولى م  نة  صر
 ش ع لى جوار السنتراؿ ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ النمبة المصر ة

 ش دحجبزيت خلف  بدي الترسب ة ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ ألال للنشر والتوز ع
 م  اف ا زألر أمبـ الصبب الءصبسي ٕٙٗٛٓٓ٘ٛٔٓ المكتصة ال بوم ة

 ش جوألر القبا  ا زألر ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ أـ القر 
 ش الصنبدق ة  ب زألر ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ ا د  ة الح  صة
 ش د.أحم  أم لت مصر الج   ةٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ الروضة الشر  ة

 اإلسػػػػكن ر ة  
 مح،ة الرملت أمبـ م،ء  جبد ٕٜٕٛٓٓٙٗٔٓ  شك سو ب
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 مح،ة الرملت    ة زغلوؿ ٜٕٖٕٛٙٔٓٔٓ الكتبب السكن ر 
 شك محم  سء   

 موسى
 شبرع النصى دا  بؿت مح،ػة مصر ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٓ

 ش النصى دا  بؿت مح،ة مصر ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ مكتصة الص بد
 المش رأحم  إسمبع لت س    جب ر ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ مكتصة س صو  

 ا قػػػػػػػبل    
 شك عص  

   الحب 
 النقبز قت  جوار م رسة عص  الءن ن على -------محم  

 شبرع  ور ال  ل –النقبز ق  ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ مكتصة عصبدة
 ون،ب أمبـ الس   الص و  ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ مكتصة  بج

 ش سء   والمءتص  أمبـ  ل ة التجبرةٜ ون،ب ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ مكتصة قر ة
 شك التحر ر 
سبمى أحم  
 عص السالـ

   ر الش خ ش السوداف أمبـ السنتراؿ ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٔٓ
 الحبج أحم  غنالى  ر ر  - ب   -------- مكتصة اإل مبف

شبرع الشم اات الحبج حسل  -السو س ---------  شك الصحب ة
المن بت أ راج الجبمءةت أمبـ الشصبف  ٛٙٓ-ٕٖٕٓٛٚٗ دار ا حم ي للنشر محم  خ ر 
أو،د عص ال تبح  المسلم ل

 السمبف
 أمبـ التكو لسوألبج ش احم  عرا ي  ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ

قنب أمبـ مسج  س  ي عص  الرح    ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٔٓ  شك أ و الحسل الممنى
 شك ألب ى  القنبو 

 محمود
قنب م  اف السبعةت ألب ى محمود عص   ٜٖٜٖٖٜٜٓٔٓ

أ ببً   ور ا ألراـ والجممور ػة وا خصػبر للتوز ػع و دار الشػءب والػ ور  المولى
توز ػػػع والنشػػػر ومػػػل المكتصػػػبت الكصػػػر  ا خػػػر   بلقػػػبألرة والج ػػػنة القوم ػػػة لل

 .وا سكن ر ة والمحب ظبت
اإلوالع إل كترو  ب على  صػهة مختصػرة عػل المؤل ػبت مػع أ ببً و مكل 

المق مػػة وال مرسػػت علػػى أ صػػر موقػػع علمػػى للكتػػبب الءر ػػى علػػى اإل تر ػػت 
www.askzad.com   شػػػروط شػػػروط ل الكتػػػب إل كترو  ػػػب  ل الكتػػػب إل كترو  ػػػب   مػػػب  مكػػػل  نن ػػػ مػػػب  مكػػػل  نن ػػػت

  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل النبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل النبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعت و مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعت و مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
  المءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبدي  بلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبألرةتالمءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبدي  بلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبألرةت  ٘ٓٔ٘ٓٔش ش   ٗٔٔٗٔٔدار اإل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبف والح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبةت دار اإل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبف والح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبةت 

  ٕٕٕٕٕٕٕٕٛٔٙٔٙ٘ٓٓٓٛٔٙٔٙ٘ٓٓٓت  ب س:ت  ب س:  ٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٓٗٔ٘٘ٓٓٓٓٗٔ٘٘ٓٓٓت: ت:             



 

 

 

 فضيلة الشيخ فوشى ذلمد أبوشيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

 


