
    فوزى حممد أبوزيد                                      كيف تكون داعياً علي بصرية فوزى حممد أبوزيد                                      كيف تكون داعياً علي بصرية 
11

    ------------------------------------  

 

 ىٌُُكتَ َفْيَك
 ةرَيِصهً َبًا َعَياِعَد

 
 
 
 

 دار اإلميان واحلياة



  
2

                             فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد                              كيف تكون داعياً علي بصرية                     كيف تكون داعياً علي بصرية  ------------------------------------  

 

    
 كيف تلون داعيًا على بضرية  اللتاب

 األستاذ فوزى حممد أبوزيد  املؤلف
 م>533ر فرباي ;5هـ، 4763 ربيع األول 6  الطبعة األوىل

 صفحة ;45  عدد الضفحات
 سم :4سم *  45  املكاس
 جم  3;  الورق

 ون ل 5  عة الداخليةالطبا
 جرام 583كوشيه مليع   الغالف

 لون،  سلوفان مليع 7  طباعة الغالف

 املعادى  -438ش  447 –دار اإليمان والحياة  إشراف

 3353-5-58585473الكاهرة،  ج م ع، ت=  
 دار نوبار للطباعة  طباعة

 >8694/533  رقم إيداع حملى
 ISBN=8-6779-17-977  ترقيم دوىل



    فوزى حممد أبوزيد                                      كيف تكون داعياً علي بصرية فوزى حممد أبوزيد                                      كيف تكون داعياً علي بصرية 
33

    ------------------------------------  

 

  

          

               

              

                 
  يوسف( 801)



  
4

                             فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد                              كيف تكون داعياً علي بصرية                     كيف تكون داعياً علي بصرية  ------------------------------------  

 

  
 

ًحٿٜدد س ًحٿٔدد ځ ٫ڀددَ لزْددو حٿددَإًٱ  حؼبڄددي ا حٿ٬ڀددْڂ حؼبټددْڂ   
 ًر٬يْڂ ْٓيلخ فبڄي ًآٿو ًٛلزو أطب٬ني     حٿَك

ٸددٌٍ حا ٣ًخ٫ظددو ًحٿ٬ڄددپ  ٛددلخرظو حٿټددَحځ ٫ڀددَ ط   َ حٿنزددَ ٍر دد
خً ٌه كز ٌح حب٠َطو ًط٬ڀٸٌح رو ًأكزُّطب٬ْخً ٳظؤٓ  ر٬َّ٘ظو، ًٷي أٻَڃيڂ حا 

 ٳَ ٫ ه: ٷخٽ ٳْو حا ؿپَّ
                          ((ٔٙ٘ٔٙ٘  )البقرة)البقرة  

ًحهظٜدديڂ ر٤٬ختحطددو  ،٫ڀدْيڂ رٴظٌكخطددو حٿٌىزْدش   كظدَ ٳددظق حا  
 ،ًٓخكض ٳَ حؾبڀټٌص حأل٫ڀدَ أًٍحكيدڂ   ،رٜخثَىڂ ٳخٓظنخٍص ؛حٿٸيْٓش

 ،ًل٤ٸددض ر٬ڀددٌځ حؼبټڄددش ًحلؿبددخځ أٿٔددنظيڂ ،ًؿخٗددض رخؼبٸددخثٶ ٛدديًٍىڂ
 :وبڂٳَ ٗؤ ٻڄخ ٷخٽ حا  ٳټخلٌح حبٶٍّ
                                       

                 ((ٔٓٛٔٓٛ  )يوسف)يوسف  

ًىٌح ىٌ ، ٳَ حٿنٴٌّ ٳَ حٿٸڀٌد ًألكٌحؿبڂ طؤػريٌ يڂ ًٷ٪ٌٳټخڅ ٿټ ڃ
ىدٌح   – ٿڀي٫خس حؼبټڄخت ٳدَ ٻدپ ُڃدخڅ ًڃټدخڅ     حؾبنيؾ حٿٌٍ حٍط٠خه حا 
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رخٿ٤ز٪ ڃن ر٬ي زبْٜپ حٿ٬ڀٌځ حألٓخْٓش حٿ ُڃدش ٿڀيح٫ْدش ڃدن ٫ڀدٌځ حٿ٘د٬َّش      
ش نزدٌٍ ًحٿٔدريس حٿنزٌّدش ًٿٰد    ، ٫ًڀٌځ حؼبيّغ حٿ٫ًڀٌځ حٿٸَآڅ حٿټَّڂ  ،حؾب٤يَس
 ، ًحؾبنيؾ حٿٌٍ ٌّٛپ ٿٌٿٺ ٷي ٳٜڀنخه ٳَ ىٌح حٿټظخد ًڃٌؿِه:-حٿ٬َد

 ٍ حؾب٬٤ڂ حؼب ٽ زبَِّ  -1
 ٪ دددددددددددد٣ڀذ حٿ٬ڀڂ حٿنخٳ  -2

 حٿٸْخځ رٴَحثٞ حا ڃ٪ ك٠ٌٍ حٿٸڀذ ًحؽب٩ٌ٘ ػب ٽ حا   -3

 كٴ٦ حػبٌحٍف ڃن حؾب٬خَٛ ًحٿٴنت ڃخ ٧يَ ڃنيخ ًڃخ ر٤ن   -4

ٳَ ًط٬خىل ًڃَحٷزظو ٓزلخلو  ، الٰ٘خٽ حٿٸڀذ رخٿټڀْش رخا   -5
 ًحٿ٬ڀن  حٿَِّٔ

 ٶ رؤه ٵ حٿنزَ حؾبوظخٍ ًٛلخرظو حألرَحٍ حٿظوڀُّ  -6

 حؾبيحًڃش ٫ڀَ ًٻَ حا ًحأل٫ڄخٽ حٿٜخؼبش حؾبٌٛڀش ٿَٟخه   -7

٫َڄِپَ دبخ ٫َڀِڂ  لٸٍَّ ٳَ ٛلزش ٍؿپ طٸٍَّ، ٳبًح ًح٧ذ حؾبَت ٫ڀَ ًٿٺ
ٳْٴددظق ٿددو   ! رددخٿٴظق حؾبددزني أٻَڃددو حا ؛ ػددو حا ٫ِڀددڂ ڃددخ ي ّټددن ٬ّڀددڂ ٳٌٍ 

، ًّٴددظق ٫ڀْددو رخؽبٌٜٛددْخص حٿظددَ لخؿبددخ     أرددٌحد ٷَرددو ًٍٟددخهٓددزلخلو 
 ًّٴظق رو ٷڀٌد حؾبوڀٜني ًحٿٜخىٷني ڃن ٫زخى حا    حٿٜخؼبٌڅ ڃن ٫زخى حا

اىل لٌٍ  !ًٟ ٿش حٿز٬ي ىبٌذبڂ ڃن ٧ڀڄخص حػبيخٿش  ًّټٌڅ لٌٍحً ؾبن كٌٿو    
ًڃخ أطبپ ًٛدٲ حٿَؿدپ    !!! ٳَ ٫ ه ذ ؿپَّڃن حٿٸَّ   حٿٸَد ًحأللْ 
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 :حٿٜخحل ؿبٌح حٿٜنٲ حٿ٬ِِّ ڃن حٿي٫خس كْغ ّٸٌٽ
 خ٩ حألٍٝ أڃ٤خٍددددددددٻؤوبڂ ٿزٸ     دددددددخ  زبْخ ذبڂ ٻپ أٍٝ ّنِٿٌڅ ذب

 ٻؤوبڂ ٳَ ٫ٌْڅ حٿنخّ أٷڄخٍ     ًطن٨َ حٿ٬ني ڃنيڂ ڃن٨َحً كٔنخً  
 : 1ٲٳَ حؼبيّغ حٿَّ٘ رٸٌٿو ًٷي رَ٘ىڂ حٿنزَ 

ُهْم  }} ُهْم  ُطوَبى لِْلُمْخِلِصيَن ُأْولِئَك َمَصابِيُح اْلُهَدى تَػْنَجِلي َعنػْ ُطوَبى لِْلُمْخِلِصيَن ُأْولِئَك َمَصابِيُح اْلُهَدى تَػْنَجِلي َعنػْ
َنٍة ظَْلَماءَ  َنٍة ظَْلَماءَ ُكلُّ ِفتػْ   {{ُكلُّ ِفتػْ

 ٳٸخٽ ٳَ ٗؤوبڂ: ؛ٷيٍىڂ ًڃٸيحٍىڂ ن ًرْ 
  َفْضُل الَعاِلِم َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضلي َعَلى أْدنَاُكْم، إفَّ اهلل َفْضُل الَعاِلِم َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضلي َعَلى أْدنَاُكْم، إفَّ اهلل } } 

َواألََرِضيَن َحتَّى النَّْمَلُة في ُجْحرَِىا َوَحتى َواألََرِضيَن َحتَّى النَّْمَلُة في ُجْحرَِىا َوَحتى   َوَمالَِئَكَتُو َوَأْىَل السََّمَواتِ َوَمالَِئَكَتُو َوَأْىَل السََّمَواتِ 
  ٕٕ{{  الُحوُت في الَبْحِر لَُيَصلُّوَف على ُمَعّلِم النَّاِس الَخْيرِ الُحوُت في الَبْحِر لَُيَصلُّوَف على ُمَعّلِم النَّاِس الَخْيرِ 

ًؿبڂ    ٳٜخًٍح ٳَ حٿنخّ ٓخىس  ؛ًٷي ٓڀٺ حٿٜخؼبٌڅ ىٌح حؾبنيؾ
٫زي حؼبڀْڂ فبڄدٌى  حٿيٻظٌٍ ًٷي ٷخٽ ، ًؿبڂ ٳَ حٓهَس حؼبٔنَ ًُّخىس ،ٷخىس

 :3ٳَ ًٿٺٍظبش ًح٬ٓش  ٍظبو حا

                                                 
 رىيب ، عن ثوباف الترغيب والت ٔ
 أخرجو اإلماـ الترمذي عن أبي أمامة الباىلي  ٕ
 .ٕٖكتاب )أبو الحسن الشاذلى( للدكتور عبد الحليم محمود، صػ  ٖ
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 ًڃن حؾب٬ڀٌځ ٳَ حأل٫َحٱ حٿيّنْش أڅ حٿي٫خس ٫ڀَ ٷٔڄني: $
ٷدي أًڅ حا ؿبدڂ ٳدَ ل٤دخٵ حلًڅ حٿ٬دخځ أً       ،ى٫خس اىل حا -1

 :حٿٌحؿذ حٿ٬خځ ٳَ حألڃَ رخؾب٬ًَٱ ًحٿنيَ ٫ن حؾبنټَ

ْ   ىڂ رظٴدخًصبڂ ٳدَ ٛدٴخصبڂ ڃدن    ًىئالت ّظٴخًص طؤػري  ،ٛدٴخت حٿدنٴ
َ حٿ ،٣ً ٷش حٿڀٔخڅ ٬ڀڂ رخٿټظخد حٿټَّڂ ًحٿٔنش حٿَّ٘ٴش، ًر٠٬يڂ ال طؤػري ًٳ

 !! أً ػبيڀو حٿټظخد ًحٿٔنش    أً ألڅ رو ٿَټْنَشٌ ! وُلٴُٔ أللو ي طَْٜٲُ ! ٿو ٷ٢
 أً ٿٰري ًٿٺ ڃن حألٓزخد 

ًحٿٸٔڂ حٿؼخلَ ڃن حٿي٫خس ىڂ حٿٌّن ّي٫ٌڅ ٫ڀدَ رٜدريس    -2
الت حٿٌّن غب٬ٌح اوبڂ ىئ :ًىڂ حٿٌّن ٷي أًلٌح ربًڅ هخٙ ًأڃًَح رؤڃَ هخٙ

حٿنيحت، ًىڂ ي ّٔڄ٬ٌح حٿنيحت ڃٜخىٳش ًحطٴخٷخً، ٻد  اوبدڂ ؿخىديًح ألٴٔديڂ     
ًأٛددزق  !!ًٯددًٌح ٷڀددٌذبڂ رخٿ٤خ٫ددخص كظددَ حٓددظنخٍص  !كظددَ أ٣خ٫ددض
 #  ٳؤٟلٌح ڃن أًٿْخته    َٓىڂ ڃ٪ حا 

ًىڂ ّنظ٨ًَڅ حلًڅ ٳَ ٻپ ٗت ڃن حألڃٌٍ كظَ حؾبزخف ڃنديخ، ٳ٠د     
ڃٴَٔحً ڃ٬نَ  حٿ٘خًىل  أرٌحؼبٔن حٿْ٘ن ٌس، ّٸٌٽ٫ن حلًڅ حؽبخٙ رخٿي٫

 حلًڅ ٳَ حؾبزخف ًڃ٬نَ حلًڅ ٳَ كٶ حٿٌىل:
َ حٿٸڀذ ًبڀٸو حا ٳْو ٫ًڀْو، ٳْڄظي ًٿٺ حٿنٌٍ ٫ڀَ  ٍ ّنز٢ٔ ٫ڀ $لٌ
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ٍ   أً ٧ڀڄدشٌ  !!ڃ٪ لٌٍ حٿ٘ت حٿٌٍ َّّي ٳْيٍٻو لٌٌٍ ٳدٌٿٺ حٿندٌٍ    !!زبدض لدٌ
 !أً شبن٪ !أً ط٤٬َ !أً طيرَ !أً طٸزپ! أً طرتٹ! ّنزجٺ أڅ طؤهٌ اڅ ٗجض

ىٌح ڃن رخد حؾبزدخف حؾبدؤًًڅ   !    أً طٸْڂ !أً طٔخٳَ !أً ربڀْ !أً طٸٌځ
ش ٳبًح ٷخٍلو حٿٸٌٽ طؤٻي حٿٴ٬پ حؾبزخف دبَحى حا ط٬خىل، ٳبڅ ٷخٍلظو لْ ، ٳْو رخٿظوْري

  ٛلْلش ٿٴ٬پ رَُ ٫ن كټڂ حؾبزخف ٫ًخى ڃنيًرخً
  ؟حٿٸڀذًاڅ ٧يَص حٿ٨ڀڄش زبض حٿنٌٍ حؾبڄظي ڃن 

 !ٳ  ًبڀٌ أڅ ّڀٌف ٫ڀْيخ الثق حٿٸزٞ رخلٸزخٝ حٿٸڀدذ، ٳخكدٌٍ ًٿدٺ   
أً  ٳبلو حِبًٌٍ أً ّټخى، ًال طٸ٤٪ ًٿٺ اال رزْنش ڃدن ٻظدخد حا    !ًربنزو

ُٓنش أً اطبخ٩، ٳبڅ طڀٺ حٿ٨ڀڄش ٗزش ٯْڂ ال ّنٜي٩ ڃ٬و حٿٸڀدذ ًال ّظٴدَ٭ ردو    
زبټدڂ ر٬ٸڀدٺ ًٍأّدٺ    ًال     حٿٌىن ٳظزخ٫ي ٫نو ٳبلو ّټخى ّټٌڅ ڃټًَىدخً 

ٍ ّي٫ٌڅ اىل حا رټْخوبڂ ، !!ٳٸي ٟپ ڃن ىنخ هڀٶ ٻؼري ًأٛلخد ىٌح حٿنٌ
ًاڅ ، !اىل حا ٌسٌدددددًاڅ ٓدددريىڂ ى٫، !اىل حا اڅ ٛدددڄظيڂ ى٫دددٌسٌ     ٻڀدددو

اىل  ًاڅ كيّؼيڂ ى٫دٌسٌ ، !اىل حا ًاڅ ٫ڄڀيڂ ى٫ٌسٌ ،!اىل حا ؿڀٌٓيڂ ى٫ٌسٌ
! يحٍ ڃخ ٳَ ٷڀدٌد حٿدي٫خس ڃدن هدري    دبٸ َح٫خً، ًّٔظـْذ ؿبڂ حٿنخّ ٓ!حا

، !ؤٍ ٫نديڂ ڃدن ٿدْْ ٿدو ٳدَ حؽبدري لٜدْذ       ًّند ، !ًڃخ ٳَ أٳجيصبڂ ڃن اٌبدخڅ 
 ًيبخٍذبڂ ڃن كٸض ٫ڀْيڂ ٻڀڄش حٿ٬ٌحد# حلظيَ 
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 ،ًحٿٸڀذ حؽبخٗ٪ ،ًحٿ٬ڄپ حٿَحٳ٪ ،أڅ َُّٷنخ حٿ٬ڀڂ حٿنخٳ٪ لٔؤٽ حا 
  ًأڅ ىب٬ڀنخ ٿڀڄظٸني اڃخڃخً ،ًحٿنٌٍ حٿٔخ٣٪

   ْٓيلخ فبڄي ٫ًڀَ آٿو ًٛلزو ًٓڀڂ ًٛڀَ حا ٫ڀَ
    ڃٔخت حؽبڄْْ    ٻخڅ حٿٴَح٭ ڃنو

   ځ2119ّنخَّ ڃن ًٽ ٿألحؾبٌحٳٶ  ،ىد 1431ڃن حِبَځ  حٿَحر٪ 
   رخػبڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿڀي٫ٌس اىل حا حبيحثٶ حؾب٬خىٍ رخٿٸخىَس

 

 

 :اجلًيزة ، حمافظت انغربيت ، مجهىريت يصر انعربيت 
 :ٖٜ٘ٗٓ٘ٔ-ٗٓ-ٕٓٓٓ 
:ٖ٘ٗٗٗٙٓ-ٗٓ-ٕٓٓٓ 
 :WWW.fawzyabuzeid.com 

 :fawzy@fawzyabuzeid.com 

fawzyabuzeid@hotmail.com 

fawzyabuzeid@yahoo.com 



  
11

                             فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد                              كيف تكون داعياً علي بصرية                     كيف تكون داعياً علي بصرية  ------------------------------------  

 

  انفصم األولانفصم األول

  ينهح انذاعي احلكيىينهح انذاعي احلكيى

َ كټڄش ڃن أڃَه ًرٜريس ڃن ٍرواڅ حٿيح٫ِ اىل حا  ىٌ حٿٌُ  ،َ ٫ڀ
حٿدن  حٿ٬ديلخڅ ٫ًڀدٌځ أىدپ      رڀٔخڅ حٿزْخڅ، ًأه ٵ حٿٸَآڅ، ًٍظبش ىبڄِّڀو حا

 : حٿ٬ِحثڂ أرٌ  حٿي٫خس حؼبټڄخت ّٸٌٽ حألًًحٵ ًحٿ٬َٳخڅ، ًيف ىئالت
  افر، فما بالك بالمؤمن المطيع !افر، فما بالك بالمؤمن المطيع !لهم حاؿ مع اهلل يجذب الكافر والنلهم حاؿ مع اهلل يجذب الكافر والن} } 

}}  

 يف كټڄو:  ًّٸٌٽ حلڃخځ أظبي حرن ٤٫خت حا حٿٔټنيٍُ
لسماع لسماع القلوب، وتؤّىلها لالقلوب، وتؤّىلها لتسبق أنوارىم أقوالهم، فتجذب تسبق أنوارىم أقوالهم، فتجذب } } 

من كالـ من كالـ   خيرٌ خيرٌ   ؛؛في ألف رجلٍ في ألف رجلٍ   رجلٍ رجلٍ   حاؿُ حاؿُ } }   ::ويقوؿ أيضاً ، ، {{..المطلوبالمطلوب
ڃزْنخً ٓزذ اٷزخٽ حؽبڀٶ   أ٠ّخً ٠ًّْٲ، ، واحد {واحد {  في رجلٍ في رجلٍ   لٍ لٍ ألف رجألف رج
  من نور القلب الذي خرج منو {من نور القلب الذي خرج منو {  كسوةٌ كسوةٌ كالـ يَػْبرز وعليو  كالـ يَػْبرز وعليو      لُّ لُّ كُ كُ } }  ٫ڀْيڂ:

 :ًيف ىٌح أ٠ّخً ّٸٌٽ حلڃخځ أرٌ حٿ٬ِحثڂ 
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  السرور {السرور {  لسامعيولسامعيو  ن النور حدثَ ن النور حدثَ عع  إذا كاف الكالـإذا كاف الكالـ} } 

ى٫ٌطدو    حٿديح٫َ   حؼبټدْڂ  ًحؾبنيؾ حٿٌُ ّزنَ ٫ڀْدو ىدٌح حٿديح٫ِ    
ڃن ر٬ي زبْٜپ حٿ٬ڀدٌځ حألٓخٓدْش    ڃن ر٬ي -أڃَه ڃن ٫ڀَ رٜريس حٿٌٍ ّي٫ٌ 
، ٫ًڀٌځ حٿٸدَآڅ حٿټدَّڂ ، ٫ًڀدٌځ حؼبديّغ حٿنزدٌٍ      و ڃن ٫ڀٌځ حٿ٬َّ٘شحٿ ُڃش ٿ

 :ّزنْيخ ٫ڀَ أڃٌٍ -ش حٿټظخدڃَلخ دبٸيًحٿٔريس حٿنزٌّش ًٿٰش حٿ٬َد ٻڄخ أٗ
أً كَٻش     يف ٻپ ٷٌٽ     أڅ ىب٬پ حله ٙ ا ٍحثيهأڅ ىب٬پ حله ٙ ا ٍحثيه          أًالً:أًالً:

 ٍٯزش ٳْڄخ ٫ني حا ؛ٳ٤ْڀذ حٿ٬ڀڂ أًالً ٿ٬ْڄپ رو يف لٴٔو ؛  أً ٓټنش   
َ ، ًَّـ٬پ لَٜذ ٫ْنْو ٷٌٿو : 

اللَُّو َلُو بَابًا إَلى اْلَجنَِّة، اللَُّو َلُو بَابًا إَلى اْلَجنَِّة،   ، فَػَتحَ ، فَػَتحَ اْلِعْلَم يَػتَػَعلَُّمُو لِلَّوِ اْلِعْلَم يَػتَػَعلَُّمُو لِلَّوِ َمْن َغَدا يُرِيُد َمْن َغَدا يُرِيُد } } 
َوفَػَرَشْت لَُو اْلَمالَِئَكُة َأْكَنافَػَها، َوَصلَّْت َعَلْيِو َمالَِئَكُة السَّمَواِت، َوِحيَتاُف َوفَػَرَشْت لَُو اْلَمالَِئَكُة َأْكَنافَػَها، َوَصلَّْت َعَلْيِو َمالَِئَكُة السَّمَواِت، َوِحيَتاُف 
َلَة اْلَبْدِر َعَلى َأْصَغِر   َلَة اْلَبْدِر َعَلى َأْصَغِر  اْلَبْحِر، َولِْلَعاِلِم ِمَن اْلَفْضِل َعَلى اْلَعاِبِد َكاْلَقَمِر لَيػْ اْلَبْحِر، َولِْلَعاِلِم ِمَن اْلَفْضِل َعَلى اْلَعاِبِد َكاْلَقَمِر لَيػْ

سََّماِء، َواْلُعَلَماُء َورَثَُة األَنِْبَياِء، إفَّ األَنِْبَياَء َلْم يُػَورِّثُوا ِديَناراً سََّماِء، َواْلُعَلَماُء َورَثَُة األَنِْبَياِء، إفَّ األَنِْبَياَء َلْم يُػَورِّثُوا ِديَناراً َكوَْكٍب ِفي الَكوَْكٍب ِفي ال
َوَمْوُت اْلَعاِلِم َوَمْوُت اْلَعاِلِم   ،،َمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِبَحظِّوِ َمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِبَحظِّوِ فَ فَ   ،،لِكنػَُّهْم َورَّثُوا اْلِعْلمَ لِكنػَُّهْم َورَّثُوا اْلِعْلمَ َواَل ِدْرَىماً، وَ َواَل ِدْرَىماً، وَ 
ٌم ُطِمَس، َمْوُت قَِبيَلٍة أَْيَسُر ِمْن ٌم ُطِمَس، َمْوُت قَِبيَلٍة أَْيَسُر ِمْن َوُىَو َنجْ َوُىَو َنجْ   ُتْجبَػُر َوثُػْلَمٌة اَل ُتَسدُّ ُتْجبَػُر َوثُػْلَمٌة اَل ُتَسدُّ ُمِصيَبٌة اَل ُمِصيَبٌة اَل 
  ..4  {{  َمْوِت َعاِلمٍ َمْوِت َعاِلمٍ 

                                                 
 رواه أبو داود وابن حباف والبيهقي وىذا لفظوعن أبى الدرداء  ٗ
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 : يف ٷٌٿو  ًٿْلٌٍ كبخ كٌٍ ڃنو ٌٍٓٽ حا 
ال تَػتَػَعلَُّموا الِعْلَم لُِتَباُىوا بِِو الُعَلَماَء َولِتُػَهاُدوا بِِو السَُّفَهاَء ال تَػتَػَعلَُّموا الِعْلَم لُِتَباُىوا بِِو الُعَلَماَء َولِتُػَهاُدوا بِِو السَُّفَهاَء } } 

  ٘٘{{  ذِلَك فَػُهَو ِفي النَّارِ ذِلَك فَػُهَو ِفي النَّارِ   َولَِتْصرُِفوا بِِو ُوُجوَه النَّاِس ِإلَْيُكْم، َفَمْن فَػَعلَ َولَِتْصرُِفوا بِِو ُوُجوَه النَّاِس ِإلَْيُكْم، َفَمْن فَػَعلَ 

      رنٴٔو أًالً رنٴٔو أًالً حٿزٜري     ّزيأ حٿزٜري     ّزيأ حٿيح٫َ حؼبټْڂ حٿيح٫َ حؼبټْڂ أڅ ّزيأ أڅ ّزيأ         ػخلْخً:ػخلْخً:
 :٫ڄ   رٸٌٿو  ،    ٳخألٷَدٳخألٷَد  ػڂ حألٷَدػڂ حألٷَد  ػخلْخً،   ػخلْخً،   66ػڂ رؤىڀوػڂ رؤىڀو

  7{{  وؿُ وؿُ عُ عُ تػَ تػَ   نْ نْ مَ مَ بِ بِ   مَّ مَّ ثُ ثُ   ؛؛كَ كَ سِ سِ فْ فْ نػَ نػَ بِ بِ   أْ أْ دَ دَ بْ بْ } إ} إ
ٻَ ځ حا  ٫ڀَّٷٌٽ حلڃخځ ىحثڄخً ًأريحً ، ىّيلو حؼبټْڂ  ًأڅ ىب٬پ حٿيح٫ْش

ًٷْپ لُٔذ ىٌح حٿٸٌٽ اىل أردَ حألٓدٌى حٿديإىل ًٻدخڅ طڀڄْدٌحً ٿ ڃدخځ        -ًؿيو
٫ًد٦ ٌّڃدخً ٳؤ٫ـزدو     ٳٸي ًٍى ألدو   ٫8ڀَّ، ًٷْپ أ٠ّخً لٔذ لرن حٿٔڄخٹ

َ     ٳٔدڄ٪ ٷدخث      ،ػڂ ٍؿ٪ اىل ڃنِٿو ًلخځ ،٨٫ًو ، ّٸدٌٽ ىدٌه حألرْدخص ڃدن حٿ٘د٬
 ىَ :ً -ًآىل ٫ڀَ لٴٔو أڅ ال ٦٬ّ ٗيَحً !ٳخلظزو

  َّؤَُّّيَدددددخ حٿََّؿُدددددپُ حؾب٬َُڀِّدددددڂُ ٯَْْدددددََهُ َّؤَُّّيَدددددخ حٿََّؿُدددددپُ حؾب٬َُڀِّدددددڂُ ٯَْْدددددََهُ 
  

  ىَدد َّ ٿِنَٴِْٔددٺَ ٻَددخڅَ ًَح حٿظ٬َّْڀِددْڂُ  ىَدد َّ ٿِنَٴِْٔددٺَ ٻَددخڅَ ًَح حٿظ٬َّْڀِددْڂُ  
  

                                                 
 حيحرواه ابن ماجة من حديث جابر بإسناد ص ٘
 ولنا فى ذلك فصل كامل فى ىذا الكتاب، الفصل الثانى: دعوة الرجل ألىلو وذويو. ٙ
 .رواه الطبراني عن حكيم بن حزاـ، ورواه الشيخاف عن أبي ىريرة  ٚ
المسػتطرؼ فػي  فػى أخبػار مػن ذىػب،  شػرح شػذور الػذىب، مرآة الجناف وعبػرة اليقظػاف ٛ

  كل فن مستظرؼ
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  ََنَن٠َّ٠ََُّ حٿُْ حٿًًًًََِِْ  خځِخځِٸَٸَُِِّّٔٔ حٿُْ حٿٌٌِِْٿِٿِ  حتَحتًًَََحٿي حٿي   ٲُٲُِِٜٜطَطَ

  
  ْڂُْڂُٸِٸَِٓددَٓدد  ضَضَألْددألْددًًََ  وِوِرِددرِدد  قُّقُِّٜددِٜددخ َّخ َّڄَددڄَددْْْْٻَٻَ
  خخنَددنَددٌٿٌَٿَٸُٸ٫ُ٫ُُ  خىِخىَِٗددَٗددَ َ خٿْخٿْرِرِ  قُقُڀِڀِْٜددْٜددطُطُ  حٹَحٹَََََلَددلَددًًََ  

  
  ّڂُّڂُيِي٫َِد ٫َد   خىِخىَِٗد َٗد َ َ حٿْحٿْ  نَنَڃِد ڃِد   ضَضَلْلْأَأَحً ًَحً ًَيَيَرَرَأَأَ
  حرْدديَأْ رِنَٴِْٔددٺَ ٳَخلْيَيَددخ ٫َددنْ ٯَِّْيَددخ حرْدديَأْ رِنَٴِْٔددٺَ ٳَخلْيَيَددخ ٫َددنْ ٯَِّْيَددخ   

  
  ٳَبًَِح حلْظَيَضْ ٫َنْوُ ٳَؤَلْضَ كَټِدْڂُ ٳَبًَِح حلْظَيَضْ ٫َنْوُ ٳَؤَلْضَ كَټِدْڂُ 

  ٳَيُنَددخٹَ ُّْٔددڄَ٪ُ ڃَددخ طَٸُددٌٽُ ًَُّْ٘ددظَٴََٳَيُنَددخٹَ ُّْٔددڄَ٪ُ ڃَددخ طَٸُددٌٽُ ًَُّْ٘ددظَٴََ  
  

  رِدددخٿْٸٌَْٽِ ڃِنْدددٺَ ًََّنْٴَددد٪ُ حٿظ٬َّْڀِدددْڂُ  رِدددخٿْٸٌَْٽِ ڃِنْدددٺَ ًََّنْٴَددد٪ُ حٿظ٬َّْڀِدددْڂُ  
  الَ طَنْدددوُ ٫َدددنْ هُڀُدددٶٍ ًَطَدددؤْطِِ ڃِؼْڀَدددوُالَ طَنْدددوُ ٫َدددنْ هُڀُدددٶٍ ًَطَدددؤْطِِ ڃِؼْڀَدددوُ  

  
  ح ٳ٬ََڀْدضَ ٨َ٫ِدْڂُ  ح ٳ٬ََڀْدضَ ٨َ٫ِدْڂُ  ٫َخٌٍ ٫َڀَْْدٺَ اًَ ٫َخٌٍ ٫َڀَْْدٺَ اًَ 

 :ط٬خىلطزخٍٹ أڅ ّٸٜي رظ٬ڀْڄو حؽبڀٶ ًؿو حا      ػخٿؼخً:  
 : ٿْٔيلخ أرَ ًٍٍ  ٫ڄ   رٸٌٽ ٌٍٓٽ حا 

ٌر َلَك ِمْن َأْف ُتَصلَِّي } }  ٌر َلَك ِمْن َأْف ُتَصلَِّي يَا أَبَا َذرٍّ أَلْف تَػْغُدَو فَػتَػَعلََّم آيًَة ِمْن ِكَتاِب اللَِّو َخيػْ يَا أَبَا َذرٍّ أَلْف تَػْغُدَو فَػتَػَعلََّم آيًَة ِمْن ِكَتاِب اللَِّو َخيػْ
ٌر ِمائََة رَْكَعٍة، َوأَلْف تَػْغدُ ِمائََة رَْكَعٍة، َوأَلْف تَػْغدُ  ٌر َو فَػتَػَعلََّم بَاباً ِمَن اْلِعْلِم ُعِمَل بِِو َأْو َلْم يُػْعَمْل بِِو َخيػْ َو فَػتَػَعلََّم بَاباً ِمَن اْلِعْلِم ُعِمَل بِِو َأْو َلْم يُػْعَمْل بِِو َخيػْ

  ::ًٷٌٿو ًٷٌٿو     ٜٜ  {{َلَك ِمْن َأْف ُتَصلَِّي أَْلَف رَْكَعةٍ َلَك ِمْن َأْف ُتَصلَِّي أَْلَف رَْكَعةٍ 
ِلُم ِعْلمًا، ثُمَّ يُػَعلَِّمُو َأَخاُه ِلُم ِعْلمًا، ثُمَّ يُػَعلَِّمُو َأَخاُه ػػػػػػَأْفَضُل الصََّدَقِة َأْف يَػتَػَعلََّم اْلَمْرُء اْلُمسْ َأْفَضُل الصََّدَقِة َأْف يَػتَػَعلََّم اْلَمْرُء اْلُمسْ }}

  11{{ِلمَ ِلمَ ػػػػػػاْلُمسْ اْلُمسْ 

خ كٌٍحً كبد     ًًٿٺ ٫ڄ   ً  !أالَّ ٤ّڀذ حٿيلْخ ر٬ڀڄو     :ٍحر٬خً

                                                 
 و بإسناد حسنرواه ابن ماج عن أبى ذر  ٜ

 رواه ابن ماجة عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو ٓٔ
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 :ٳَ حؼبيّغ حٿَّ٘ٲ ڃنزيخ ًفبٌٍحًألو ٷخٽ  كيّؼو  ونًٍى ٫
ليصيب بو عرضاً من ليصيب بو عرضاً من   ىىمن طلب علماً مما يُبتغى بو وجو اهلل تعالمن طلب علماً مما يُبتغى بو وجو اهلل تعال} } 

  ٔٔٔٔ{{الدنيا لم يجد عرؼ الجنة يـو القيامة الدنيا لم يجد عرؼ الجنة يـو القيامة 

 ألو ٷخٽ:أ٠ّخً  ًكبخ ًٍٍ ٫ن حٿن  
إلػػى بعػػن األنبيػػاء: قػػل للػػذين يتفقهػػوف لغيػػر إلػػى بعػػن األنبيػػاء: قػػل للػػذين يتفقهػػوف لغيػػر   ََ ََ   اهللاهلل  أوحػػىأوحػػى} } 

الػػدين، ويتعلمػػوف لغيػػر العمػػل، ويطلبػػوف الػػدنيا بعمػػل ا خػػرة، يلبسػػوف الػػدين، ويتعلمػػوف لغيػػر العمػػل، ويطلبػػوف الػػدنيا بعمػػل ا خػػرة، يلبسػػوف 
للنػػػاس مسػػػوؾ الكبػػػاش وقلػػػوبهم كقلػػػوب الػػػذئاب، ألسػػػنتهم أحلػػػى مػػػن للنػػػاس مسػػػوؾ الكبػػػاش وقلػػػوبهم كقلػػػوب الػػػذئاب، ألسػػػنتهم أحلػػػى مػػػن 
العسػػػل، وقلػػػوبهم أمػػػر مػػػن الصػػػبر، إيػػػاي يخػػػادعوف، وبػػػي يسػػػتهزءوف: العسػػػل، وقلػػػوبهم أمػػػر مػػػن الصػػػبر، إيػػػاي يخػػػادعوف، وبػػػي يسػػػتهزءوف: 

  ..ٕٕٔٔ{{  ناناألفتحن لهم فتنة تذر الحليم حيراألفتحن لهم فتنة تذر الحليم حيرا

 قػػل درجػػات العػػالم أف يػػدرؾ حقػػارة الػػدنيا !وخسػػتها!فػػإف أ
، وعظػم ا خػرة ودوامهػا وصػفاء نعيمهػا وجاللػة !وزوالهػا !!وكدورتها
عقوبة العلماء موت القلب، عقوبة العلماء موت القلب، } }   ::ولذلك قاؿ الحسن رحمو اهلل ،ملكها

 طلب الدنيا بعمل ا خرة {طلب الدنيا بعمل ا خرة {  موت القلبموت القلبو و 
  ::أ٠ّخً ًٷخٽ يبِ رن ڃ٬خً 

                                                 
 عن أبى ىريرة رضي اهلل رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد جيد ٔٔ
 رواه ابن عبد البر، عن أبى الدرداء رضي اهلل عنو ٕٔ
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  علم والحكمة إذا طلب بهما الدنيا {علم والحكمة إذا طلب بهما الدنيا {اء الاء الإنما يذىب بهإنما يذىب به  }}

إذا رأيتم العالم محباً للدنيا فاتهموه إذا رأيتم العالم محباً للدنيا فاتهموه   }} :رن حؽب٤خد ًٷخٽ ٫ڄَ 
  ٖٖٔٔدينكم، فإف كل محب يخوض فيما أحب {دينكم، فإف كل محب يخوض فيما أحب {على على 

قرأت فػي بعػن الكتػب السػالفة قرأت فػي بعػن الكتػب السػالفة } }  ًٷخٽ ڃخٿٺ رن ىّنخٍ ٍظبو حا:
أف أخػرج أف أخػرج   أف اهلل تعالى يقوؿ: إف أىوف ما أصنع بالعالم إذا أحػب الػدنياأف اهلل تعالى يقوؿ: إف أىوف ما أصنع بالعالم إذا أحػب الػدنيا

  ٗٔٗٔ..{{  حالوة مناجاتي من قلبوحالوة مناجاتي من قلبو

 ًيف أهزخٍ ىحًى ٫ڀْو حٿٔ ځ كټخّش ٫ن حا ط٬خىل:
إف أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوتو على محبتي أف أحرمو إف أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوتو على محبتي أف أحرمو   }}

لذيػػذ مناجػػاتي. يػػا داود ال تسػػاؿ عنػػي عالمػػاً قػػد أسػػكرتو الػػدنيا فيصػػدؾ لذيػػذ مناجػػاتي. يػػا داود ال تسػػاؿ عنػػي عالمػػاً قػػد أسػػكرتو الػػدنيا فيصػػدؾ 
د إذا رأيػت د إذا رأيػت عن طريػق محبتػي، أولئػك قطػاع الطريػق علػى عبػادي. يػا داو عن طريػق محبتػي، أولئػك قطػاع الطريػق علػى عبػادي. يػا داو 

لػي طالبػػاً فكػػن لػػو خادمػػًا. يػػا داود مػن رد إلػػي ىاربػػاً كتبتػػو عنػػدي جهبػػذاً لػي طالبػػاً فكػػن لػػو خادمػػًا. يػػا داود مػن رد إلػػي ىاربػػاً كتبتػػو عنػػدي جهبػػذاً 
  ٘ٔ٘ٔ{{  ومن كتبتو جهبذاً لم أعذبو أبداً ومن كتبتو جهبذاً لم أعذبو أبداً 

 :ٌٿو ًًٍٍ حٿ٠لخٹ ٫ن حرن ٫زخّ ٍِٟ حا ٫نيڄخ ٷ

                                                 
 إحياء علـو الدين لإلماـ أبى حامد الغزالى ٖٔ
 إحياء علـو الدين لإلماـ أبى حامد الغزالى ٗٔ
 علـو الدين لإلماـ أبى حامد الغزالى ، و الجهبذ ىو العالم الكبير إحياء ٘ٔ
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ْم يَْاُخْذ ْم يَْاُخْذ ُعَلَماُء ىِذِه األُمَِّة رَُجاَلِف: رَُجٌل آتَاُه اللَُّو ِعْلمًا فَػَبَذَلُو لِلنَّاِس، َولَ ُعَلَماُء ىِذِه األُمَِّة رَُجاَلِف: رَُجٌل آتَاُه اللَُّو ِعْلمًا فَػَبَذَلُو لِلنَّاِس، َولَ } } 
َعَلْيِو َطَمعاً، َوَلْم َيْشَتِر بِِو ثََمنًا َفذِلَك َتْستَػْغِفُر َلُو ِحيَتاُف اْلَبْحِر، َوَدَوابُّ َعَلْيِو َطَمعاً، َوَلْم َيْشَتِر بِِو ثََمنًا َفذِلَك َتْستَػْغِفُر َلُو ِحيَتاُف اْلَبْحِر، َوَدَوابُّ 
ُر ِفي َجوِّ السََّماِء، َورَُجٌل آتَاُه اللَُّو ِعْلمًا فَػَبِخَل بِِو َعْن ِعَباِد  ، َوالطَّيػْ ُر ِفي َجوِّ السََّماِء، َورَُجٌل آتَاُه اللَُّو ِعْلمًا فَػَبِخَل بِِو َعْن ِعَباِد اْلبَػرِّ ، َوالطَّيػْ اْلبَػرِّ

َشَرى بِِو ثََمنًا َفذِلَك يُػْلَجُم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة بِِلَجاـٍ َشَرى بِِو ثََمنًا َفذِلَك يُػْلَجُم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة بِِلَجاـٍ اللَِّو، َوَأَخَذ َعَلْيِو َطَمعاً، وَ اللَِّو، َوَأَخَذ َعَلْيِو َطَمعاً، وَ 
ِمْن نَاٍر، َويُػَناِدي ُمَناٍد: ىَذا الَِّذي آتَاُه اللَُّو ِعْلمًا فَػَبِخَل بِِو َعْن ِعَباِد اللَِّو، ِمْن نَاٍر، َويُػَناِدي ُمَناٍد: ىَذا الَِّذي آتَاُه اللَُّو ِعْلمًا فَػَبِخَل بِِو َعْن ِعَباِد اللَِّو، 

  ٙٔ{{  ابُ ابُ َوَأَخَذ َعَلْيِو َطَمعاً، َواْشتَػَرى بِِو ثََمنًا، وََكذِلَك َحتَّى يَػْفُرَغ اْلِحسَ َوَأَخَذ َعَلْيِو َطَمعاً، َواْشتَػَرى بِِو ثََمنًا، وََكذِلَك َحتَّى يَػْفُرَغ اْلِحسَ 

  ::ػَ ٳَ حألًأٗي ڃن ىٌح ڃخ ًٍُ 
، فجعل يقػوؿ: حػدَّثني موسػى ، فجعل يقػوؿ: حػدَّثني موسػى ف رجاًل كاف يخدـ موسى ف رجاًل كاف يخدـ موسى } أ} أ

صفي اهلل، حدَّثني موسى نجيِّ اهلل، حدَّثني موسػى كلػيم اهلل، حتػى أثػرى صفي اهلل، حدَّثني موسى نجيِّ اهلل، حدَّثني موسػى كلػيم اهلل، حتػى أثػرى 
وكثػػر مالػػو، ففقػػده موسػػى عليػػو السػػالـ، فجعػػل يسػػاؿ عنػػو وال يحػػّس لػػو وكثػػر مالػػو، ففقػػده موسػػى عليػػو السػػالـ، فجعػػل يسػػاؿ عنػػو وال يحػػّس لػػو 

زيػر وفػي عنقػو حبػل أسػود زيػر وفػي عنقػو حبػل أسػود خبرًا، حتى جػاءه رجػل ذات يػـو وفػي يػده خنخبرًا، حتى جػاءه رجػل ذات يػـو وفػي يػده خن
فقاؿ لو موسى عليو السالـ: أتعرؼ فالنًا؟ قاؿ: نعم، ىػو ىػذا الخنزيػر، فقاؿ لو موسى عليو السالـ: أتعرؼ فالنًا؟ قاؿ: نعم، ىػو ىػذا الخنزيػر، 
فقػػاؿ موسػػى: يػػا رب أسػػالك أف تػػردَّه إلػػى حالػػو حتػػى أسػػالو بمػػا أصػػابو فقػػاؿ موسػػى: يػػا رب أسػػالك أف تػػردَّه إلػػى حالػػو حتػػى أسػػالو بمػػا أصػػابو 

إليو: لو دعوتني بالذي دعاني بو آدـ فمن دونو إليو: لو دعوتني بالذي دعاني بو آدـ فمن دونو  َ  فاوحى اهللفاوحى اهلل.. ..   ىذا؟ىذا؟
ألنػو كػاف يطلػب ألنػو كػاف يطلػب   ؟ ؟ ا بػوا بػو، ولكن أخبرؾ لػم صػنعت ىػذ، ولكن أخبرؾ لػم صػنعت ىػذ... ...   ما أجبتك فيوما أجبتك فيو

                                                 
 الترغيب والترىيب   أخرجو الطبراني في األوسط بإسناد ضعيف،  ٙٔ
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  ٚٔٚٔ  {{!!  الدنيا بالدينالدنيا بالدين

أڅ طټددٌڅ ٫نخّظددو رظلٜددْپ حٿ٬ڀددڂ حٿنددخٳ٪ يف حٓهددَس،      هخڃٔددخً:
ّټؼدَ ٳْدو      أً حٿظدَ  ، ـبظنزخً ٿڀ٬ڀٌځ حٿيت ّٸپّ لٴ٬يدخ    حؾبَٯِّذ يف حٿ٤خ٫خص

      !! ًحٿٸْپ ًحٿٸخٽ !حػبيحٽ
ِ ًهري ڃؼخٽ ٿدٌٿٺ ڃدخ ًٍٍ ٫دن كدخص حألٛدڂ  طڀڄْدٌ ٗدٸْٶ حٿزڀود        

 ٷخٽ ٿو:ٗٸْٶ حٿزڀوَ أڅ ، ٍِٟ حا ٫نيڄخ
ٷخٽ كخص: ڃنٌ ػ ع ًػ ػني ٓدنش ، ٷدخٽ:       ڃنٌ ٻڂ ٛلزظين؟

ٳڄخ ط٬ڀڄض ڃنِّ يف ىٌه حؾبيّس؟، ٷخٽ: ضبخلِ ڃٔخثپ ، ٷخٽ ٗدٸْٶ ٿدو: الّدخ ا    
 ًالخ اٿْو ٍحؿ٬ٌڅ، ًىذ ٫ڄَُ ڃ٬ٺ ًي طظ٬ڀڂ اال ضبخلِ ڃٔخثپ!

ًالِ ال أكذ أڅ أٻٌد، ٳٸخٽ: ىدخص   ٷخٽ: ّخ أٓظخً ي أط٬ڀڂ ٯريىخ،
 ىٌه حٿؼڄخلِ ڃٔخثپ كظَ أغب٬يخ 

ٷخٽ كخص: ل٨َص اىل ىٌح حؽبڀٶ ٳَأّض ٻپ ًحكي يبذ فبزٌرخً ٳيٌ ڃ٪ 
فبزٌرو اىل حٿٸّّ ٳدبًح ًٛدپ حٿٸدّّ ٳخٍٷدو، ٳـ٬ڀدض حؼبٔدنخص فبزدٌرِ، ٳدبًح         

 ىهڀض حٿٸّّ ىهپ فبزٌرِ ڃ٬ِ، ٳٸخٽ: أكٔنض ّخ كخص، ٳڄخ حٿؼخلْش؟

                                                 
إحياء علـو الدين، وفى تاريخ دمشق عن عثماف بن عبداهلل ، وفيػو "وفػى يػده خػززاً فػى  ٚٔ

 عنقو حبل " والخزز األرنب الذكر.
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َ    ل٨َص يف ٷٌٽ حا ٳٸخٽ:                     
                                         

   $41 #ٳ٬ڀڄض أڅ ٷٌٿو ٓزلخلو ىٌ حؼبٶ، ٳؤؿييص لٴِٔ حٿنخ٫ُخص
 يف ىٳ٪ حؿبٌٍ  كظَ حٓظٸَص ٫ڀَ ٣خ٫ش حا ط٬خىل 

٨َص اىل ىٌح حؽبڀدٶ ٳَأّدض ٻدپ ڃدن ڃ٬دو ٗدت ٿدو ٷْڄدش         حٿؼخٿؼش: ألِ ل
ٍ ٍٳ٬و ًكٴ٨و ػڂ ل٨ َ     َص اىل ٷٌٽ حاًڃٸيح              

               ((ٜٜٙٙ   )النحػػل )ٳټڀڄددخ ًٷدد٪ ڃ٬ددِ ٗددت ٿددو ٷْڄددش   النحػػل
 ًڃٸيحٍ ًؿيظو اىل حا ٿْزٸَ ٫نيه فبٴ٧ٌخً 

ٻدپ ًحكدي ڃنديڂ َّؿد٪ اىل     حٿَحر٬ش: ألِ ل٨َص اىل ىٌح حؽبڀٶ ٳَأّدض  
حؾبخٽ ًاىل حؼبٔذ ًحٿَ٘ٱ ًحٿنٔدذ، ٳن٨دَص ٳْيدخ ٳدبًح ىدِ ال ٗدت، ػدڂ        

   :ل٨َص اىل ٷدٌٽ حا ط٬دخىل                         
 ٳ٬ڄڀض يف حٿظٸٌٍ كظَ أٻٌڅ ٫ني حا ٻٌَبخً حؼبـَحص#  $13

 ر٬ٞ ًّڀ٬ن حؽبخڃٔش: ألِ ل٨َص اىل ىٌح حؽبڀٶ ًىڂ ٬٤ّن ر٠٬يڂ يف
 :  ر٠٬يڂ ر٠٬خً ًأٛپ ىٌح ٻڀو حؼبٔي، ػدڂ ل٨دَص اىل ٷدٌٽ حا        

                                    $32  #حٿِهَٱ
ٳرتٻض حؼبٔي ًحؿظنزض حؽبڀٶ، ٫ًڀڄض أڅ حٿٸٔڄش ڃن ٫ني حا ٓزلخلو، 
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 ٳرتٻض ٫يحًس حؽبڀٶ ٫ين 
ىٌح حؽبڀدٶ ّزٰدِ ر٠٬ديڂ ٫ڀدَ ر٬دٞ، ًّٸخطدپ        ىلحٿٔخىٓش: ل٨َص ا

 :  ر٠٬يڂ ر٠٬خً، ٳَؿ٬ض اىل ٷٌٽ حا                  
               $6 #َٳ٬خىّظو ًكيه ًحؿظييص يف أهٌ كٌٍُ ٳخ٣

 ڃنو، ألڅ حا ط٬خىل ٗيي ٫ڀْو ألو ٫يً يل، ٳرتٻض ٫يحًس حؽبڀٶ ٯريه 
ىٌح حؽبڀٶ ٳَأّض ٻپ ًحكي ڃنيڂ ٤ّڀذ ىٌه  حٿٔخر٬ش: ل٨َص اىل
 ًّيهپ ٳْڄخ ال يبپّ ٿو، ػڂ ل٨َص اىل ٷٌٿو ط٬خىل ،حٿټَٔس ٳٌْٽّ ٳْيخ لٴٔو

 :                                      
ٳ٬ڀڄض ألِ ًحكي ڃن ىٌه حٿيًحد حٿيت ٫ڀَ حا ٍُٷيخ، حٿ٬نټزٌص# $61

 ىل ٫ڀِ، ًطَٻض ڃخ يل ٫نيه ٳخٗظٰڀض دبخ ا ط٬خ
حٿؼخڃنش: ل٨َص اىل ىٌح حؽبڀٶ ٳَأّظيڂ ٻڀيڂ ڃظٌٻڀني ٫ڀَ قبڀٌٵ: ىٌح 
٫ڀَ ٬ْٟظو، ًىٌح ٫ڀَ ربخٍطو، ًىٌح ٫ڀَ ٛنخ٫ظو، ًىٌح ٫ڀدَ ٛدلش   

  ريلو، ًٻپ قبڀٌٵ ڃظٌٻپ ٫ڀَ قبڀٌٵ ڃؼڀو، ٳَؿ٬ض اىل ٷٌٿو ط٬خىل:     
                          $3 #ٳظٌٻڀددض ٫ڀددَ حا  حٿ٤دد ٵ
   ٔٳيٌ ك 

: ّدخ كدخص ًٳٸدٺ حا ط٬دخىل، ٳدبلِ ل٨دَص يف         ٷخٽ ٗٸْٶ٫نيىخ 
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ٳٌؿديص طبْد٪ ألدٌح٩ حؽبدري      ،٫ڀٌځ حٿظٌٍحس ًحللبْپ ًحٿِردٌٍ ًحٿٴَٷدخڅ حٿ٨٬دْڂ   
٬ڄڀيخ ٳٸدي حٓدظ٬ڄپ   ًحٿيّخلش ًىِ طيًٍ ٫ڀَ ىٌه حٿؼڄخڅ ڃٔخثپ، ٳڄدن حٓدظ  

 حٿټظذ حألٍر٬ش $ الظيَ#  
أڅ يبيِّع رخألكخىّغ حٿٜلْلش، ًّدًَُ حٿٸٜدٚ        ٓخىٓخً:

حٿٸَآلْش ًحٿنزٌّش حٿؼخرظش ًيبٌٍ ڃن ًٻَ حٿًَحّخص حلَٓحثْڀْش يف ٷٜٚ حأللزْخت 
ًهخٛش ٻظخد "ٷٜدٚ حأللزْدخت حؾبٔدڄَ     ،ټؼري ڃن حٿټظذحٿًحٿيت حڃظأل ذبخ 

  رخٿ٬َحثْ ٿڀؼ٬خٿ "
ڀدو حٿ٬ٸدپ ًٌّحٳدٶ    ّنظٸِ ڃدن ٷٜدٚ حٿٔدڀٲ حٿٜدخحل ڃدخ ّٸز     ٫ًڀْو أڅ 

: و حٿنٸپ، ًَّٻِ يف َٓىه ٿڀٸٜٚ ٫ڀَ ًٻَ حٿ٨٬ش ًحٿ٬ّّس ڃنيخ ٫ڄ   رٸٌٿ
                                     ((ٔٔٔٔٔٔيوسفيوسف))..  

ُ حٿيت يبظخؿيخ  ،أڅ ّظزلَ يف ٫ڀڂ حٿ٬َّ٘ش      ٓخر٬خً: ًّڀڂ رخٿٴظخً
َ أڅ ّؤهٌىخ ڃن حٿ٬ڀڄخت  ،حٿ٬َٜ أىپ حؽبْ٘ش حٿٌّن رڀٌٰح ٍطزش حالؿظيخى يف ٫ڀ
  ًٗيي ؿبڂ ٫ڀڄخت حٿ٬َٜ رٌٿٺ ،حٿظَّ٘٪

ًڃن أرَُ حٿټظذ حٿيت َّؿ٪ اٿْيخ يف ٫َٜلخ يف حؾبٔخثپ حٿٴٸْش حٿ٬َّٜش 
ًٷدي ٣زد٪ ـبڄد٪ حٿزلدٌع      "ٳظخًُ ٳٸيْدش ٫ٜدَّش" ٿڀ٘دْن ؿدخى حؼبدٶ     "ٳظخًُ ٳٸيْدش ٫ٜدَّش" ٿڀ٘دْن ؿدخى حؼبدٶ     ٻظخد 

ٻظٌٍ ٌّٓدٲ  ٻظٌٍ ٌّٓدٲ  "حٿٴظخًُ حٿ٬َّٜش" ٿڀي"حٿٴظخًُ حٿ٬َّٜش" ٿڀيحلٓ ڃْش ڃنو عبٔش ـبڀيحص، ًٻظخد 
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ُ ٿڀْ٘ن حٿ٬َ٘حًُ"،  ُ ً"حٿٴظخً ُ ٿڀْ٘ن حٿ٬َ٘حًُ"، حٿٸَٟخً ُ ً"حٿٴظخً ً"حٿٴظخًٍ" ٿٴ٠ْڀش ڃٴظَ حػبيّخٍ ً"حٿٴظخًٍ" ٿٴ٠ْڀش ڃٴظَ حػبيّخٍ حٿٸَٟخً
َ طب٬ش، َ طب٬ش،حؾبَّٜش حٿيٻظٌٍ ٫ڀ ًكبخ ٬ّني ٫ڀَ حلكخ٣ش رٌٿٺ أ٠ّخً حال٣ ٩ ٫ڀَ  حؾبَّٜش حٿيٻظٌٍ ٫ڀ

حألٓجڀش حٿٴٸيْش ًحٿ٫َْ٘ش ًحٿدَىًى ٫ڀْيدخ ًڃدن أردَُ حٿټظدذ يف ىدٌح ح دخٽ        
  ڀْ٘ن ٤٫ْش ٛٸَڀْ٘ن ٤٫ْش ٛٸَ"أكٔن حٿټ ځ يف حٿٴظخًُ ًحألكټخځ" ٿ"أكٔن حٿټ ځ يف حٿٴظخًُ ًحألكټخځ" ٿ  ٻظخد

ِ يف ًٿٺ أال ّټٌڅ ڃٔخ٫ٍخً اىل حٿٴظْخ اًح ُٓجپ، رپ ّټٌڅ  َ أڅ َّح٫ ٫ڀ
ڃظٌٷٴخً ًڃظلَُحً ڃخ ًؿي اىل حؽب ٙ ٓزْ  ، ٳبڅ ٓجپ ٫ن ڃخ ٬ّڀڄدو زبٸْٸدخً   
رنٚ ٻظخد حا أً رنٚ كيّغ أً اطبخ٩ أً ٷْخّ ؿڀِ أٳظَ، ًاڅ ٓجپ ٫ن 

و رخؿظيخى ًسبڄني حكظخ١ ًىٳ٪ ڃخ ّ٘ٺ ٳْو ٷخٽ: ال أىٍُ، ًاڅ ٓجپ ٫ڄخ ٨ّن
ٌ ح ؼبِځ ألڅ طٸڀي ه٤َ ٫ن لٴٔو ًأكخٽ اىل ٯريه اڅ ٻخڅ يف ٯريه ٯنْْش  ىٌح ى

 ًيف حؽبّّ:حالؿظيخى ٨٫ْڂ، 
  ٛٔٛٔ{ {   العلم ثالثة: كتاب ناطق، وسنَّة قائمة، وال أدريالعلم ثالثة: كتاب ناطق، وسنَّة قائمة، وال أدري} } 

  ... } ال أدري نصف العلم {... } ال أدري نصف العلم {::ٷخٽ حٿ٬٘ 

ٌ             ػخڃنخً:ػخڃنخً: ٌ   أڅ َّح٫دِ يف طٴٔدري حّٓدخص حٿټ لْدش ٍر٤يدخ رخٿن٨َّدخص    لْدش ٍر٤يدخ رخٿن٨َّدخص    أڅ َّح٫دِ يف طٴٔدري حّٓدخص حٿټ
٫ڀدَ أال ّڀدٌٍ حّٓدخص     حٿ٬ڀڄْش حؼبيّؼش حٿيت ػزظض ڃٜيحٷْظيخ ٫ڀڄْدخً ًربَّزْدخً  حٿ٬ڀڄْش حؼبيّؼش حٿيت ػزظض ڃٜيحٷْظيخ ٫ڀڄْدخً ًربَّزْدخً  

 حٿٸَآلْش أً ّظ٬ٔ ٲ يف ڃ٬خلْيخ ٿظلٸْٶ ًٿٺ 
                                                 

 ن ماجة من حديث عبد اهلل بن عمر مرفوعًا.أخرجو أبو داود واب ٛٔ
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٤ًّخٿ٪ يف ٓزْپ ًٿٺ ٻظذ حل٫ـخُ حٿ٬ڀڄِ يف حٿٸَآڅ ًحٿٔنش ٻټظذ ٤ًّخٿ٪ يف ٓزْپ ًٿٺ ٻظذ حل٫ـخُ حٿ٬ڀڄِ يف حٿٸَآڅ ًحٿٔنش ٻټظذ 
ٍ ٻخٍځ ٯنْ ٍ كٔذ حٿن  ًحٿيٻظٌ ٍ ٻخٍځ ٯنْطبخٽ حٿيّن حٿٴنيُ ًحٿيٻظٌٍ ڃنٌٜ ٍ كٔذ حٿن  ًحٿيٻظٌ ڂ ًٯريه ڂ ًٯريه طبخٽ حٿيّن حٿٴنيُ ًحٿيٻظٌٍ ڃنٌٜ

َ ٻظخد طٴٔري حّٓخص حٿټٌلْش ٿڀيٻظٌٍ ٫زي حا ٗلخطو  ٍ ٫ڀ َ ٻظخد طٴٔري حّٓخص حٿټٌلْش ٿڀيٻظٌٍ ٫زي حا ٗلخطو ًٌبټن حالٷظٜخ ٍ ٫ڀ   ًٌبټن حالٷظٜخ
ري حٿرتحػْش أڅ ّظٌٷٲ ٫ني طٴٔري ًّ ك٦ ٫ني ڃ٤خٿ٬ظو ٿټظذ حٿظٴٔ

َ ًحٿَّخف ًٯريىخ ٳڄخ ًحٳٶ  حٿٔخرٸني َ حٿټٌلْش ًأٓزخذبخ ٻخٿِالُٽ ًحؾب٤ ٿڀ٨ٌحى
ٻخڅ ٯري ڃ ثڂ ٿڀ٬َٜ أ٫َٝ  حٿن٨َّخص حٿ٬َّٜش حٿؼخرظش ٷزڀو ًزبي ع رو، ًڃخ

  ٫نيخ ًي َّ٘ اٿْيخ
حؿظييًح يف طٴٔري طڀٺ حٿ٨ٌحىَ حبٔذ ڃخ ًٛپ  ألڅ حٿٔخرٸنيًٿٺ ً

ټڄپ ڃٔريصبڂ ٳنڀِٰ أً ل٬يِّٽ اٿْو حٿ٬ڀڂ يف ٫َٜىڂ ٳيٌه ٣خٷظيڂ، ٫ًڀْنخ أڅ ل
  ىڂ حبٔذ ڃخ ًٛپ اٿْو حٿ٬ڀڂ حٿْٸْين يف ٫َٜلخآٍحت

رخٿٴًَٝ ًحؾب ك٨خص ٷزدپ ٻڄدخٽ   لظلَُ ڃن حألهٌ ٫ڀْنخ أ٠ّخً أڅ ً
، ًأال أً ل٨َّخص خًزبٸْٸيخ ألوبخ ط٬يّ أػنخت ًٿٺ ـبَى حٳرتحٟخص ًٿْٔض ٷٌحلْن

ُ حٿٸَآڅ أً حٿٔنش حٿ٬ڀڄَ خطټٌڅ ٍٯزش حٿيح٫َ حؼبټْڂ ٳَ حؼبيّغ ٫ن ا٫ـ
ٝ ٳْىحٳ٬خ ٿڀ ، ًأڅ ّظ٬ٌى حٿنٸپ ٳَ ًٿٺ ٫ن ڄخ ي ّؼزض ّٸْنخ رخٿ٬ڀڂ ًحٿّّىخڅوٌ

 ٷش ًأڅ ّٴيڂ ٬ًَّ ؿْيحً ڃخ ّظنخًٿو رخؼبيّغ ًاال ٳ  حؾبٜخىٍ حؾبٌػٌ
٫ڀْدو أڅ ٠ُّْدٴِ ٫ڀدَ حٿ٬زدخىحص ًحألكټدخځ حٿ٘د٫َْش       ٫ڀْدو أڅ ٠ُّْدٴِ ٫ڀدَ حٿ٬زدخىحص ًحألكټدخځ حٿ٘د٫َْش                 طخ٬ٓخً:طخ٬ٓخً:
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ّ يف حٿٸْخځ ذبخ حؼبټڂ حٿ٤زْش ًحٿ٬ڀڄْش حٿيت طٜخكذ أىحتىخ ّ يف حٿٸْخځ ذبخ حؼبټڂ حٿ٤زْش ًحٿ٬ڀڄْش حٿيت طٜخكذ أىحتىخ٫ني طَٯْذ حٿنخ ، ٫ني طَٯْذ حٿنخ
ٳْدٌٻَ ڃدؼ   ڃد٪    ، حٿنخّ ٗيّحً ٗيّيحً ٿڀٸْدخځ ذبدخ   ألڅ ًٿٺ ّ٘ي ؾبخًح؟     

 ،س حألڃدَحٝ حٿنٴٔدْش ًحػبٔدديّش حٿديت ٬ّخػبيدخ حاللظ٨دخځ يف أىحت حٿٜدد س     حٿٜد  
ٿنٴٔددْش ًحالؿظڄخ٫ْددش ٿڀٜددْخځ ًٻددٌٿٺ ڃدد٪ حٿٜددْخځ ٌّٟددق حؼبټددڂ حٿ٤زْددش ًح 

 "ڃخثيس حؾبٔڀڂ رني حٿيّن ًحٿ٬ڀڂ" "ڃخثيس حؾبٔڀڂ رني حٿيّن ًحٿ٬ڀڂ" ًٷي أِبنخ اىل ىٌح حؾبنيؾ يف ٻظخرنخ ًىټٌح، 
ِ يف كيّؼو ٫ن حٿن          ٫خَٗحً:٫خَٗحً: ِ يف كيّؼو ٫ن حٿن  أڅ َّٻ أه ٷو أه ٷو ًً  ٫ڀَ ٍبخثڀو ٫ڀَ ٍبخثڀو   أڅ َّٻ

 "حٿ٘دڄخثپ حِبڄيّدش ٿڀرتڃدٌُ"   "حٿ٘دڄخثپ حِبڄيّدش ٿڀرتڃدٌُ"   ًّٔدظ٤ْ٪ زبٜدْپ ًٿدٺ ڃدن ٻظدخد       ،ًٛٴخطوًٛٴخطو
ًأطب٪ ٻظخد يف  ،،ً"أه ٵ حٿن  ٿألٛٴيخلِ" ً"حؾبٌحىذ حٿڀيلْش ٿڀٸ٤ٔ لِ"ً"أه ٵ حٿن  ٿألٛٴيخلِ" ً"حؾبٌحىذ حٿڀيلْش ٿڀٸ٤ٔ لِ"

ٿڀلدخٳ٦ حٿ٘دخڃِ    "ٓزْپ حؿبيٍ ًحٿَٗخى يف ىيٍ هدري حٿ٬زدخى"  "ٓزْپ حؿبيٍ ًحٿَٗخى يف ىيٍ هدري حٿ٬زدخى"  ىٌح حٿزخد 
ٻظددخد خً أ٠ّددًٿنددخ يف ًٿددٺ  ،ًٷددي ٣ز٬ددو ح ڀددْ حأل٫ڀددَ ٿڀ٘ددجٌڅ حلٓدد ڃْش 

ٻظخد $حٿَظبش حؾبييحس# ، ًٻظخد ٻظخد $حٿَظبش حؾبييحس# ، ًٻظخد $كيّغ حؼبٸخثٶ ٫ن ٷيٍ ْٓي حؽب ثٶ#، ً$كيّغ حؼبٸخثٶ ٫ن ٷيٍ ْٓي حؽب ثٶ#، ً
َحت# ؿددِتحڅ، ًٻظددخد  َحت# ؿددِتحڅ، ًٻظددخد  حٿټڄددخالص حِبڄيّددش# ، ًٻظددخد $ اٗددَحٷخص حلٓدد   حٿټڄددخالص حِبڄيّددش# ، ًٻظددخد $ اٗددَحٷخص حلٓدد   $$
  # # ًحؿذ حؾبٔڀڄني حؾب٬خَّٛن مبٌ ٌٍٓٽ حا ًحؿذ حؾبٔڀڄني حؾب٬خَّٛن مبٌ ٌٍٓٽ حا $$

طٸدٌځ ذبدخ   طٸدٌځ ذبدخ     ٳَ أًٓخ١ حٿنٔدخت ٳَ أًٓخ١ حٿنٔدخت حٿي٫ٌس حٿي٫ٌس   اًح ٻخلضاًح ٻخلضًً        كخىٍ ٫َ٘ :كخىٍ ٫َ٘ :
ٿټدپ ڃخطٸديځ ڃدن     شٟدخٳ ڀِڃيدخ ا ٳْ ، يدش ًڃڀظِڃدش  يدش ًڃڀظِڃدش  ڃظٴٸڃظٴٸكټْڄش  كټْڄش  اڃَأس ىح٫ْش اڃَأس ىح٫ْش 

الىىددخ ًال رْظدديخ ًال أًال طٸٜددَ يف كدٶ ًُؿيددخ  أ    ڃنديؾ حٿددي٫خس حؼبټڄددخت 
 ،٫ڀَ ىٍحّش ٻخڃڀش رٴٸو حٿنٔدخت خ ڃٌٰ٘ٿش رظزڀْٮ حٿي٫ٌس، ًأڅ طټٌڅ حبـش أوب
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حؼبټددڂ حٿ٘دد٫َِ حؾبنخٓددذ    ش٬َٳددڃدد٪ ڃ ڃددن حٿټظددخد ًحٿٔددنش   ًڃددخ ًبٜددين  
٫ڀَ اىل حا يف ٣َّٸظيخ يف حٿي٫ٌس ، ًأڅ طَطټِ حٿ٬َٜؾبٸظ٠ْخص ڃخ يبيع يف 

 ال حٿظنٴري، ٻڄخ أڃَ حٿز٘ري حٿنٌَّ   حٿظز٘ري

  أوصاف انذاعي احلكيىأوصاف انذاعي احلكيى

أٗددخٍ اىل  ،٬ُّددَٱ ذبددخ ٿڀدديح٫ِ حؼبټددْڂ أًٛددخٱ ٫ً ڃددخص ٻددؼريس  
 ٳٸخٽ: ٫ڀٌځ حٿيّن يف اكْخت ر٠٬يخ حلڃخځ حٿِٰحيل 

ڄخت حٓهَس ڃٴيٌڃش ڃن ًٷْپ عبْ ڃن حأله ٵ ىِ ڃن ٫ ڃخص ٫ڀ $
"حؽب٘دْش ًحؽب٘د٩ٌ ًحٿظٌحٟد٪ ًكٔدن حؽبڀدٶ       َ عبْ آّخص ڃن ٻظدخد حا 

ٌ حٿِىي" ٍ حٓهَس ٫ڀَ حٿيلْخ ًى   ::ٳؤڃخ حؽبْ٘ش ٳڄن ٷٌٿو ط٬خىل ،ًاّؼخ     
                             $28 ًَأڃدخ حؽب٘د٩ٌ ٳڄدن     ،#ٳخ٣

  ٷٌٿددددددو ط٬ددددددخىل:                              
       $199 ًأڃددخ حٿظٌحٟدد٪ ٳڄددن ٷٌٿددو   ،#آٽ ٫ڄددَحڅ :        

              $88 ًَأڃخ كٔن حؽبڀٶ ٳڄن ٷٌٿو ط٬خىل:  #،حؼبـ
                              $159 ًأڃخ حٿِىي  #،آٽ ٫ڄَحڅ
 :  ن ٷٌٿو ٳڄ                             
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                           $81ٜٚحٿٸ# # 
 ًٌبټن اطبخٽ أًٛخٱ حٿيح٫ِ حؼبټْڂ ٳْڄخ ّڀِ:

  حٿظٌحٟ٪ ا ط٬خىل يف ٻپ كخٽ:حٿظٌحٟ٪ ا ط٬خىل يف ٻپ كخٽ:        أًالً: أًالً: 
  حٿيٍحٓشًهٌٜٛخً ٫ني ًٍحّش حٿ٬ڀڂ أً رْخلو رخٿټظخرش أً 

ٳخٿظٌحٟ٪ أٻڄپ ٫ ڃش ٿڀ٬ڀڄخت، ألوبخ طيٽ ٫ڀَ كٸْٸش حؽبْ٘ش ڃن حا 
ط٬خىل، ًٷي كَٜ حا ط٬خىل هْ٘ظو يف حٿ٬ڀڄخت، ألڅ ٗؤڅ حٿ٬خي حٿ٬خٍٱ ٿنٴٔو 
رنٴٔو حؾبڄظڀت ڃن ڃ٬َٳش ٍرو، حؾبظلڀِ رٌحٍىحص ٷيٓو أال ّدٍَ ٿنٴٔدو كدخالً    

 ىٌ حٿن٨َ حٿظخځ، ٻڄخ ٷْپ: ًال ڃٸخالً، رپ ٍَّ لٴٔو أٷپ ڃن ٻپ ٗت، ًىٌح
  ًاًح ُحى ؿيپ حؾبَت ُحى طَٳ٬خًًاًح ُحى ؿيپ حؾبَت ُحى طَٳ٬خً            حؾبَت ُحى طٌح٬ٟخً    حؾبَت ُحى طٌح٬ٟخً      اًح ُحى ٫ڀڂاًح ُحى ٫ڀڂ

  ٳبڅ ٬َّْ ٫ن ظبپ حٿؼڄخٍ شبن٬ّخًٳبڅ ٬َّْ ٫ن ظبپ حٿؼڄخٍ شبن٬ّخً                  ٰٜن ڃن ظبپ حٿؼڄخٍ ڃؼخٿوٰٜن ڃن ظبپ حٿؼڄخٍ ڃؼخٿوًيف حٿًيف حٿ
  حؼبڀڂ ًحأللخس:حؼبڀڂ ًحأللخس:        ػخلْخً: ػخلْخً: 

 ألوبڄخ هٜڀظخڅ يبزيڄخ حا ط٬خىل، ًاًح ربَى ڃنيڄخ حٿ٬خي ىڀدٺ، أللدو  
ّظٜٲ رخؼبڄخٷش ًحٿ٬ـڀش، ٳخٿ٬ـڀش طٌٷ٬و يف حؽب٤ؤ، ًحؼبڄخٷش طنٴَ ڃنو حؽبڀٶ 
ًحؼبٶ، ٳْټٌڅ ٟخٍحً ًٷي ُّزْظڀَ اًح ي ّظٜٲ رخؼبڀڂ ًحأللخس رخل٫ـخد رَأّو، 

 ًحٿظ٬ٜذ ٿو، ٳْـخىٽ ڃن هخٿٴو، ًّئّّي ٍأّو رخؼبـؾ ًٿٌ ٻخڅ رخ٣   
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َّٶ ڃن حٿندخّ ڃدخ الردي    َّٶ ڃن حٿندخّ ڃدخ الردي    ػخٿؼخً: ڃن أٻڄپ ٛٴخص حٿ٬ڀڄخت أڅ ٬ُّڀِّڄٌح ٻپ ٳػخٿؼخً: ڃن أٻڄپ ٛٴخص حٿ٬ڀڄخت أڅ ٬ُّڀِّڄٌح ٻپ ٳ
 ٻڄخ ٷْپ:، ؿبڂ ڃنو، ًًبٴٌح حؼبټڄش اال ٫ن أىڀيخؿبڂ ڃنو، ًًبٴٌح حؼبټڄش اال ٫ن أىڀيخ

وال تعلموىا غير أىلها فتظلموىا وال تعلموىا غير أىلها فتظلموىا   ال تمنعوا الحكمة أىلها فتظلموىم،ال تمنعوا الحكمة أىلها فتظلموىم،}}
}}  

ٳظق ٫ڀَ لٴٔو رخرخً ڃن حٿَ٘،  ڀّڂ حؼبټڄش ٯري أىڀيخ ڃن حٿ٬ڀڄختًڃن ٫
نخّ ٫ڀدَ ٷديٍ ٫ٸدٌؿبڂ    ٫ًڀَ حؾبٔڀڄني رخرخً ڃن حٿٴظنش  ٳخٿ٬خي حٿَرخلِ ٬ُّڀِّڂ حٿ

 :ًّيحٍّيڂ ٻڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حا 
، أتريدوف أف ، أتريدوف أف !!كلَّموا الناس بما يعرفوف ودعوا ما ينكروفكلَّموا الناس بما يعرفوف ودعوا ما ينكروف} } 

  ..ٜٜٔٔ{{  ب اهلل ورسولو؟ب اهلل ورسولو؟يكذَّ يكذَّ 

  حٿٔټْنش ًحٿَظبش:حٿٔټْنش ًحٿَظبش:        ٍحر٬خً: ٍحر٬خً: 
ٳددبڅ حٿٔددټْنش ىٿْددپ ٫ڀددَ حٿددظڄټني، ًرَىددخڅ ٫ڀددَ حٿَٓددٌم يف حٿ٬ڀددڂ 

، ًأطبدپ  ٫ن ٍٓدٌٽ حا  ًحٿَظبش ڃن أهٚ ٛٴخص حٿ٬ڀڄخت حبټڂ حٿٌٍحػش 
  ٛٴخطو ٛڀٌحص حا ًٓ ڃو ٫ڀْو ڃخ أػزظيخ حا ط٬خىل ٿو رٸٌٿدو:      

                          $128 حٿظٌرش#  

                                                 
رواه البخاري موقوفاً على علي ورفعو أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريػق  ٜٔ

 أبي النعيم.
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ًٷي ځ حا ٫ِ ٗدؤلو حٿَظبدش يف حلّظدخت ٫ڀدَ حٿ٬ڀدڂ ٿڀ٬دخي حٿَردخلِ ٳٸدخٽ         
    طزخٍٹ ًط٬خىل:                                     
      $65 حٿټيٲ#  

  ڃن أؿپّ ٫ ڃش حٿ٬ڀڄخت حٿَرخلْني:ڃن أؿپّ ٫ ڃش حٿ٬ڀڄخت حٿَرخلْني:        هخڃٔخً: هخڃٔخً: 
هْ٘ش ڃن حا ط٬خىل، ًحألهٌ رخٿ٬ِحثڂ، ؛ حٿ٬ڄپ رخٿ٬ڀڂ يف حٿَٔ ًحػبيَ

ًٿٌ ٻخڅ يف ًٿٺ ڃخ طټَىو لٴٌٓيڂ، أً طظؤي ڃنو أريحوبڂ اٍٟدخت ا ط٬دخىل ًال   
 رخٿَهٚ ڃن ٯري أٓزخذبخ، ًًٿدٺ ٿټڄدخٽ حٷظديحثيڂ رَٓدٌٽ حا      ّؤهًٌڅ

ٍ ٫نو ٛڀٌحص حا ًٓ ڃو ٫ڀْو ّؤهٌ لٴٔو رخألٗي ًّؤڃَ  ٳٸي ٻخڅ ٳْڄخ ًَّ
ٯريه رخألَّٔ ًٿٌٿٺ ٻخڅ ٻُڄ پ أٛلخرو ٌٍٟحڅ حا ٫ڀْيڂ ّٸظيًڅ رٴ٬خٿو ٷزپ 

 أٷٌحٿو، ألڅ حلٷظيحت رؤٳ٬خٿو ٫ٌِبش 
 څ ٍَّ ٍأّخً ٳْلټڂ رو ڃن ٯري أڅ ّظؼزضڅ ٍَّ ٍأّخً ٳْلټڂ رو ڃن ٯري أڅ ّظؼزضحٿظلٴ٦ ڃن أحٿظلٴ٦ ڃن أ        ٓخىٓخً: ٓخىٓخً: 

، أً ألدو ڃدؤهًٌ رخالٓدظنزخ١ ڃدن      ٌٓٿو ًٍكټڂ ڃن ألو كټڂ حا ط٬خىل، 
حٿټظخد ًحٿٔنش، أً ڃن ٫ڄپ أثڄدش حٿٔدڀٲ، أً ٿدو ل٨دري أً ٗدزْو ڃدن أ٫ڄدخٽ        

 حٿٔڀٲ ٌٍٟحڅ حا ٫ڀْيڂ 
ًاٍحكدش أٳټدخٍ   ، ؿظيخى يف ٓيّ رخد حٿٌٍحث٪ ًحٿٴدنت ؿظيخى يف ٓيّ رخد حٿٌٍحث٪ ًحٿٴدنت حالحال          ٓخر٬خً:ٓخر٬خً:

ڀڄني ڃن حالٗظٰخٽ دبخ ٠َّ ًال ّنٴ٪، حألڃَ حٿدٌُ ٓدز ذ ٳَٷدش حؾبٔدڀڄني،     حؾبٔ
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ًًٷدد٩ٌ حٿ٬دديحًس ًحٿ٘ددلنخت رْندديڂ، ًؿ٬ددپ ٯددري حؾبٔددڀڄني ٨ّنّددٌڅ أڅ حٿدديّن    
   حلٓ ڃِ ڃئْٓ ٫ڀَ ط٬ٜذ ألْٗخت ال كٸخثٶ ؿبخ

أً يف حٍٓحت  ،ًڃؼخٽ ًٿٺ ٳظق ردخد حٿظٴخٟدپ ردني حٿٜدلخرش ًحٿ٬ڀڄدخت     
ًٻٌٿٺ ٳظق ردخد حٿٴدنت ردخٿظټڀڂ ٳْڄدخ ٓدټض حا       ،صًحؾبٌحىذ ًحال٫ظٸخىح

ٍظبش رخؾبٔڀڄني، ٳڀڂ يبَّڃيخ، ٳْٸٌځ ىئالت  ٫نو، ًٓټض ٫نو ٌٍٓٽ حا 
ٍ ڃن أكټخځ حٿ٬َّ٘ش حؾب٤يَس، ًّنٜزٌّح رټڀْظيڂ ٫ڀَ  حٿٌّن زبٜ ڀٌح ٫ڀَ ٷٌ٘

لخىْددٺ ٫ددن !!    و، ًٗددٰپ حؾبٔددڀڄني دبددخ ٠ّددَ ًال ّنٴدد٪زَٳددظق أرددٌحد حٿُّ٘دد
، ًحٿٔوٲ يف حٿٸٌٽ ٫ني حألڃدَ  !، ًحٿٰڀ٨ش يف حٿ٤زخ٩!يف حأله ٵحٿٴ٨خ٧ش 

، ڃظ٫ٌٍني حبـش أڅ ىدٌح ڃدن حٿديّن،      !! رخؾب٬ًَٱ أً حٿنيِ ٫ن حؾبنټَ
ًىبيڀدٌڅ     ًأڅ ىٌه لْٜلش، ًأڅ ىٌه حٿ٤َّٸش حٿ٫َْ٘ش حٿديت أڃدَ حا ذبدخ   

يف  قبخٿٴدش ٍٓدٌٽ حا         ًٷ٬دٌح يف ٻزدخثَ ال زبٜدَ ڃنديخ:    رٌٿٺ أوبڂ 
، ًًٷ٫ٌيڂ يف     ، ًطنٴري ٫زخى حا     أه ٷو، ًقبخٿٴش ٓنظو يف حٿي٫ٌس

ًٍدبدخ ٻدخڅ حٿدٌُ     !!، ٧ًندٌح أوبدڂ أكٔدنٌح        رٰٞ حٿيّن ًرٰٞ أىڀو
، أً ٻدخڅ حٿدٌُ ّنديٌڅ       ّي٫ٌڅ اٿْو ڃن حألڃٌٍ حؾبَٯّذ ٳْيخ هد ٱ حألًىل 

، أً ٷدَحتس  ًًٿٺ يف ڃؼپ حالؿظڄخ٩ ٫ڀَ ًٻَ حا    ٫نو أ٠ّخً ه ٱ حألًىل
 ًڃخ ٗخرو ًٿٺ  ،ٌٍٓس حٿټيٲ يف حؾبٔخؿي ٌّځ حػبڄ٬ش

٫ًڄدخ ّٴٔديىخ   ، أٻؼَ حبؼو ٫ن ٫ڀدڂ حأل٫ڄدخٽ  أٻؼَ حبؼو ٫ن ٫ڀدڂ حأل٫ڄدخٽ    أڅ ّټٌڅأڅ ّټٌڅ        ػخڃنخً: ػخڃنخً: 
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ًٌّٕ٘ حٿٸڀذ، ًّيْؾ حٿٌٌٓحّ، ًّؼري حٿ٘دَ، ٳدبڅ أٛدپ حٿديّن حٿظدٌٷِ ڃدن       
 حٿَ٘ ًٿٌٿٺ ٷْپ:

  ووددددددددٿټن ٿظٌٷْٿټن ٿظٌٷْ َ َِِّّال                    ٿڀ٘ ال                    ٿڀ٘  َ  َ ٫َٳض حٿ٘ ٫َٳض حٿ٘ 
  ڃن حٿنخّ طٸ٪ ٳْوڃن حٿنخّ طٸ٪ ٳْو                              َ َ ًڃن ال ٬َّٱ حٿ٘ ًڃن ال ٬َّٱ حٿ٘ 

ًألڅ حأل٫ڄخٽ حٿٴ٬ڀْش ٷَّزش، ًأ٫ ىدخ حؾبٌح٧زدش ٫ڀدَ ًٻدَ حا ط٬دخىل      
رخٿٸڀذ ًحٿڀٔخڅ، ًاهبخ حٿ٘ؤڅ يف ڃ٬َٳش ڃخ ّٴٔيىخ ًٌّ٘ٗيخ، ًىٌح كبخ طټؼَ 

 ڂ رو حٿزڀ٬ٌٍٗزو ٤ًٌّٽ طٴ٬َّو، ًٻپ ًٿٺ كبخ ّٰڀذ ڃْْٔ حؼبخؿش اٿْو، ًط٬
 يف ٓڀٌٹ ٣َّٶ حٓهَس، 

ًٿٸي ٻخڅ حؼبٔن حٿزَُٜ ٍظبو حا أٗزو حٿنخّ ٻ ڃخً رټ ځ حأللزْخت 
٫ڀْيڂ حٿٜ س ًحٿٔ ځ ًأٷَذبڂ ىيّخً ڃن حٿٜلخرش ٍِٟ حا ٫نيڂ، ًٻخڅ أٻؼَ 
ّ حٿنٴْ، ًحٿٜٴخص حؽبٴْش  ٻ ڃو يف هٌح٣َ حٿٸڀذ، ًٳٔخى حأل٫ڄخٽ ًًٓخً

  حٿٰخڃ٠ش ڃن ٗيٌحص حٿنٴْ
: يا أبا سعيد إنك تتكلم بكالـ ال يسمع من : يا أبا سعيد إنك تتكلم بكالـ ال يسمع من لولو  للوقد قيوقد قي} } 

  {.{.  قاؿ: من حذيفة بن اليمافقاؿ: من حذيفة بن اليماف.. ..   غيرؾ فمن أين أخذتو؟غيرؾ فمن أين أخذتو؟

وقيل لحذيفة: نراؾ تتكلم بكالـ ال يسمع من غيرؾ من وقيل لحذيفة: نراؾ تتكلم بكالـ ال يسمع من غيرؾ من 
كاف الناس كاف الناس   ::قاؿ: خصَّني بو رسوؿ اهلل قاؿ: خصَّني بو رسوؿ اهلل   الصحابة فمن أين أخذتو؟الصحابة فمن أين أخذتو؟
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و، وعلمت أف و، وعلمت أف يسالونو عن الخير وكنت أسالو عن الشر مخافة أف أقع فييسالونو عن الخير وكنت أسالو عن الشر مخافة أف أقع في
  ..{{الخير ال يسبقني علموالخير ال يسبقني علمو

وفي وفي   ،،  فعلمت أف من ال يعرؼ الشَّر ال يعرؼ الخيرفعلمت أف من ال يعرؼ الشَّر ال يعرؼ الخير  وقاؿ مرة:وقاؿ مرة:
كاف يقولوف يا رسوؿ اهلل ما لمن عمل كذا وكذا؟ يسالونو كاف يقولوف يا رسوؿ اهلل ما لمن عمل كذا وكذا؟ يسالونو } } لفظ آخر: لفظ آخر: 

عن فضائل األعماؿ، وكنت أقوؿ يا رسوؿ اهلل ما يُفسد كذا وكذا؟ فلما عن فضائل األعماؿ، وكنت أقوؿ يا رسوؿ اهلل ما يُفسد كذا وكذا؟ فلما 
  ..ٕٕٓٓ{{  هذا العلمهذا العلمرآني أسالو عن آفات األعماؿ خصَّني برآني أسالو عن آفات األعماؿ خصَّني ب

ش ٫ڀدڂ  ٬َٳد أ٠ّخً ٷي هُٚ ر٬ڀدڂ حؾبندخٳٸني، ًأٳدَى دب     ًٻخڅ كٌّٴش
 حٿنٴخٵ ًأٓزخرو، ًىٷدخثٶ حٿٴدنت، ٳټدخڅ ٫ڄدَ ٫ًؼڄدخڅ ًأٻدخرَ حٿٜدلخرش        

َ اىل ؿنخُس ٿْٜڀِ   ّٔؤٿٌلو ٫ن حٿٴنت حٿ٬خڃش ًحؽبخٛش  ًٻخڅ ٫ڄَ اًح ى٫
 حٿَٔ  ٫ڀْيخ ل٨َ ٳبڅ ك٠َ كٌّٴش ٛڀَ ًاال طَٹ  ًٻخڅ ّٔڄَ ٛخكذ

ٳخٿ٬نخّش دبٸخڃخص حٿٸڀذ ًأكٌحٿو ىأد ٫ڀڄخت حٓهَس، ألڅ حٿٸڀذ ىدٌ  
حٿٔدخ٫ِ اىل ٷدَد حا ط٬ددخىل، ٳْيظڄدٌڅ دب٬َٳدش ٛددٴخص حٿٸڀدذ ًط٤يدريه ٫ددن       

 حأله ٵ حؾبٌڃٌڃش 
ر٬ي زبْٜپ ڃخ ّڀِځ ٻڄخ أَٗلخ ر٬ي زبْٜپ ڃخ ّڀِځ ٻڄخ أَٗلخ أڅ ّټٌڅ ح٫ظڄخىه يف ٫ڀٌڃو أڅ ّټٌڅ ح٫ظڄخىه يف ٫ڀٌڃو         طخ٬ٓخً:طخ٬ٓخً:

 ال ٫ڀَ حٿٜلٲ ًحٿټظذ،ال ٫ڀَ حٿٜلٲ ًحٿټظذ،، ، وورٜريطو ًاىٍحٻو رٜٴخت ٷڀزرٜريطو ًاىٍحٻو رٜٴخت ٷڀزظو ًظو ًڄڄكټكټ٫ڀَ ٫ڀَ آلٴخً آلٴخً 
                                                 

 أخرجو البخاري ومسلم ٕٓ
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  ًٻخڅ ْٓيُ أردٌ حؼبٔدن حٿ٘دخًيل     ًال ٫ڀَ طٸڀْي ڃخ ّٔڄ٬و ڃن ٯريه
 :ٍَٟ حا ٫نيڂ أطب٬نيڃخىكخً أىپ ٫ڀٌځ حلؿبخځ  ّٸٌٽ ألطزخ٫و
  عليكم، ال بما نقلتموه عن غيركم {عليكم، ال بما نقلتموه عن غيركم {  حدثونا بما فتح اهللحدثونا بما فتح اهلل  }}

 ٳبًح ٷڀَّدي ٛدخكذ حٿ٘د٩َ ٛدڀٌحص حا ًٓد ڃو ٫ڀْدو ٳْڄدخ أڃدَ ردو         
ڃخ ٳ٬ڀو  ٳبڅ ٌٍٓٽ حا  ،ًٷخٿو، ٳْنزِٰ أڅ ّټٌڅ كَّٜخً ٫ڀَ ٳيڂ أَٓحٍه

ًال ّټٌڅ ٫خؾبخً اال اًح ٻخڅ ٗيّي حٿزلدغ ٫دن أٓدَحٍ حأل٫ڄدخٽ      ،اال ٿَّٔ ٳْو
 ًحألٷٌحٽ، ٳبڅ حٻظٴَ حبٴ٦ ڃخ ُّٸخٽ ٻخڅ ٫ًختحً ٿڀ٬ڀڂ، ًال ّټٌڅ ٫خؾبخً 

ٌ              ٫خَٗحً: ٫خَٗحً:  ٌ      أڅ ّټدٌڅ ٗديّي حٿظدٌٷِ ڃدن فبديػخص حألڃد ًاڅ  !،!،ٍٍأڅ ّټدٌڅ ٗديّي حٿظدٌٷِ ڃدن فبديػخص حألڃد
حطٴٶ ٫ڀْيخ حػبڄيٌٍ، ٳ  َّٰلَّو ا٣زخٵ حؽبڀٶ ٫ڀَ ڃخ أكيع ر٬دٞ حٿٜدلخرش   

 ،ًٿْټن كَّٜخً ٫ڀَ حٿظٴظْٖ ٫ن أكٌحٽ حٿٜلخرش ًٓريصبڂ ًأ٫ڄخؿبڂ ،
ًڃخ ٻخڅ ٳْو أٻؼَ مهيڂ، ٳٸي ٻخڅ ًٿٺ يف حؽبٌٱ ًحؼبِڅ ًحٿظٴټَ ًح خىيس، 

ٙ ٫ڀَ اىٍحٹ ًڃَحٷزش حٿ٨خىَ ًحٿزخ٣ن، ًحؿظنخد ىٷْٶ حلػڂ ًؿڀْ ڀو، ًحؼبَ
 هٴخّخ ٗيٌحص حٿنٴْ ًڃټخّي حٿ٤ْ٘خڅ اىل ٯري ًٿٺ ڃن ٫ڀٌځ حٿزخ٣ن 

ًح٫ڀدددڂ زبٸْٸدددخً أڅ أ٫ڀدددڂ أىدددپ حٿِڃدددخڅ ًأٷدددَذبڂ اىل حؼبدددٶ أٗدددزييڂ  
هدٌ حٿديّن، ًٿدٌٿٺ ٷدخٽ حلڃدخځ      أُرخٿٜلخرش ًأ٫َٳيڂ ر٤َّٶ حٿٔڀٲ، ٳڄنديڂ  

 ..{{  عنا لهذا الدينعنا لهذا الدينخيرنا أتبخيرنا أتب} } : : !، ٷخٽٿَڄ خ ٷْپ ٿو: هخٿٴض ٳ لخً  ٫ڀِ
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ُ  ًڃخ أطبپ كيّغ ٫ن حٿ٬ڀڄخت حٿ٬خڃڀني ًحألًٿْخت حِبٸٸني  حٿظٔرت
قاؿ اهلل  دـ: يا آدـ إنػي أنػا اهلل ال إلػو إال أنػا، قاؿ اهلل  دـ: يا آدـ إنػي أنػا اهلل ال إلػو إال أنػا، } } :  ًڃټخلظيڂ كْغ ّٸٌٽ

فمن رجا غير فضلي، وخاؼ غير عدلي لم يعرفني، يا آدـ إف لي صفوة فمن رجا غير فضلي، وخاؼ غير عدلي لم يعرفني، يا آدـ إف لي صفوة 
مػػػن بػػػين خلقػػػي، مػػػن بػػػين خلقػػػي،   وضػػػنائن وخيػػػرة مػػػن عبػػػادي أسػػػكنتهم صػػػلبك، بعينػػػيوضػػػنائن وخيػػػرة مػػػن عبػػػادي أسػػػكنتهم صػػػلبك، بعينػػػي

أعزىم بعزي، وأقربهم من وصلي، وأمنحهم كرامتػي، وأبػيح لهػم فضػلي، أعزىم بعزي، وأقربهم من وصلي، وأمنحهم كرامتػي، وأبػيح لهػم فضػلي، 
وأجعػػػل قلػػػوبهم خػػػزائن كتبػػػي، وأسػػػترىم برحمتػػػي، وأجعلهػػػم أمانػػػاً بػػػين وأجعػػػل قلػػػوبهم خػػػزائن كتبػػػي، وأسػػػترىم برحمتػػػي، وأجعلهػػػم أمانػػػاً بػػػين 
ظهراني عبػادي، فػبهم أمطػر السػماء، وبهػم أنبػت األرض، وبهػم أصػرؼ ظهراني عبػادي، فػبهم أمطػر السػماء، وبهػم أنبػت األرض، وبهػم أصػرؼ 

ممهػم ممهػم البالء. ىم أوليائي وأحبائي، درجاتهم عالية، ومقامػاتهم رفيعػة، وىالبالء. ىم أوليائي وأحبائي، درجاتهم عالية، ومقامػاتهم رفيعػة، وى
بػػػي متعلقػػػػة، صػػػػّحت عػػػػزائمهم، ودامػػػت فػػػػي ملكػػػػوت غيبػػػػي فكػػػػرتهم، بػػػي متعلقػػػػة، صػػػػّحت عػػػػزائمهم، ودامػػػت فػػػػي ملكػػػػوت غيبػػػػي فكػػػػرتهم، 
فارتهنت قلوبهم بػذكري، فسػقيتهم بكػاس األنػس صػرؼ محبتػي، فطػاؿ فارتهنت قلوبهم بػذكري، فسػقيتهم بكػاس األنػس صػرؼ محبتػي، فطػاؿ 
شوقهم إلى لقائي، وإني إلػيهم أشػد شػوقًا، يػا آدـ مػن طلبنػي مػن خلقػي شوقهم إلى لقائي، وإني إلػيهم أشػد شػوقًا، يػا آدـ مػن طلبنػي مػن خلقػي 
وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني، فطػوبى يػا آدـ لهػم ثػم طػوبى، ثػم وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني، فطػوبى يػا آدـ لهػم ثػم طػوبى، ثػم 

يػػا آدـ ىػػم الػػذين إذا نظػػرت إلػػيهم ىػػاف علػػيَّ يػػا آدـ ىػػم الػػذين إذا نظػػرت إلػػيهم ىػػاف علػػيَّ طػػوبى لهػػم وحسػػن مػػ ب. طػػوبى لهػػم وحسػػن مػػ ب. 
) حليػة األوليػاء، عػن سػهل بػن ) حليػة األوليػاء، عػن سػهل بػن { {   غفراف ذنوب المذنبين لكػرامتهم علػيَّ غفراف ذنوب المذنبين لكػرامتهم علػيَّ 

  عبداهلل(عبداهلل(

 إف اهلل تعالى أوحى إلى داود عليو السالـ:وقاؿ أيضًا: 

يا داود إذا رأيت لي طالبًا فكن لو خادمًا، فكاف داود يقوؿ يا داود إذا رأيت لي طالبًا فكن لو خادمًا، فكاف داود يقوؿ   }}
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  !!، يا ليت خّدي موطا نعلهم، يا ليت خّدي موطا نعلهم!!!!ني عاينتهمني عاينتهميا ليتيا ليت  !!في مزاميره: َواَىا لهمفي مزاميره: َواَىا لهم
}}..  

    ٿٌلو ًؿ٬پ ّٸٌٽ: ػڂ حٛٴَ  ، ًٿٺرن ٫زي حا ٷخٽ ٓيپ 
وما وما   --جعل اهلل نبيو وخليفتو خادمًا لمن طلبو لو عقلت جعل اهلل نبيو وخليفتو خادمًا لمن طلبو لو عقلت } } 
قدر أولياء اهلل وطالبو، ولو عرفت قدرىم الستغنمت قدر أولياء اهلل وطالبو، ولو عرفت قدرىم الستغنمت   --أظنَّك تعقل أظنَّك تعقل 

  ٕٕٔٔ{ {   قربهم ومجالستهم، وبرَّىم وخدمتهم وتعاىدىمقربهم ومجالستهم، وبرَّىم وخدمتهم وتعاىدىم

  2222  ًْٛشًْٛش

ِ ّخ ڃن ًىزو حا ط٬خىل: حٿ٬ڀڂ ًحؼبټڄش، ًطبخٽ حأله ٵ  ِ ّخ ڃن ًىزو حا ط٬خىل: حٿ٬ڀڂ ًحؼبټڄش، ًطبخٽ حأله ٵ أهِ حٿيح٫ أهِ حٿيح٫
  ًأ٫خلو ٫ڀَ َٛٱ حألًٷخص يف ٫ڄپ حٿٸَرخص ًحٿ٤خ٫خص ًأ٫خلو ٫ڀَ َٛٱ حألًٷخص يف ٫ڄپ حٿٸَرخص ًحٿ٤خ٫خص 

 -كٴ٨ين حا ًاّخٹ ڃن كذ حٿيلْخ ًحٿَٯزش ٳْڄخ ٳْيخ  -أهِ: أ٫ڀڂ 
أڅ طڀٺ حلٷخڃش حٿيت ألض ڃٸْڂ ٳْيخ: ىدِ ٧ًْٴدش حٿ٬ڀڄدخت حٿَردخلْني، ًحألڃندخت      

ًأردديحٽ حٿٜدديّٸني  -٫ڀددْيڂ حٿٜدد س ًحٿٔدد ځ  -ًَكددخلْني ًٍػددش ٍٓددپ حا حٿ

                                                 
 .ٜٗٔ، ٖٜٔص  ٓٔحلية األولياء ألبي نعيم األصفهاني ج  ٕٔ
والمسترشػػدين لإلمػػاـ أبػػي ىػػذه الوصػػية نقلناىػػا بتصػػرؼ مػػن كتػػاب مػػذكرة المرشػػدين  ٕٕ

 لشمولها وأىميتها. العزائم 
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 ًحٿ٘ييحت 
 ٳڄن أٷخڃو حا ط٬خىل ڃٸخځ ٍٓڀو:

ؿ٬پ ٿو ٫ ڃخص، ىِ حؼبـؾ حؾبئّيس ٿٜيٵ اٷخڃظو، ًحٿدّّحىني حٿديت   
يف ٷٌس طٜديّٶ حا ألدو ٓدزلخلو ٷدي ڃدن  ٫ڀْدو دبدريحع حٿَٓدپ ٫ڀدْيڂ حٿٜد س           

 ىِ:ًحٿٔ ځ ًطڀٺ حٿ٬ ڃخص 
  ٳْڄخ ٠ُّٰذ حا رٔززيڂ ٙ ٫ڀَ ٫زخى حا ڃن أڅ ّٸ٪ أكيىڂحؼبَ

ًحٿَأٳش ًحٿَظبش رخؾبئڃنني، ًٿني حػبخلذ، ًحؽبڀٶ حٿ٨٬ْڂ، ًحٿّّٜ ٫ڀَ 
  ًى٫ٌس حؽبڀٶ ٻپُّ ٫ڀَ ٷيٍ ٫ٸڀو، ؿٴٌس ڃَنْ َّي٫ٌْوبڂ

ًحلكٔددخڅ اىل حؾبٔددت، ًٛددڀش ، ًحٿ٠ٰددذ يف حا، ًڃدديحٍحس حٿنددخّ
  ٳَحٿٸخ٣٪ ًطؤٿْٲ حٿنخ

ًطَٹ حػبيٽ ڃَس ًحكيس اال ڃخ ٻخڅ ٿزْخڅ كټڂ ڃن حألكټخځ حٿ٫َْ٘ش 
  قبظڀٲ ٳْو ًّټٌڅ رخٿيت ىِ أكٔن

 ،أً ٷٜي حٿَ٘ ،أً ٫ن لْش حٿٌٔت ،ًحٿظزخ٫ي رخٿټڀْش ٫ن طنٴري حؽبڀٶ
أً حٿ٬ِځ ٫ڀْو، أً حٿدظټڀڂ دبدخ ال ّڀْدٶ ڃدن ٷزدْق حٿټد ځ ٷدِ ٯْزدش حٿندخّ أً يف          

٩ حٿَ٘ يف كٶ حٿنخّ، ًحٿِىي ٳْڄخ يف أّديّيڂ،  ڃٌحؿيظيڂ، ًحٿظزخ٫ي ٫ن غبخ
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ًحؾبٔددخ٫ٍش اىل ٳ٬ددپ حٿٌحؿزددخص ًحٿٴ٠ددخثپ ، ًرددٌٽ ڃددخ يف حٿْددي ؿبددڂ طؤٿّٴددخً ؿبددڂ 
  ًحؾبټَڃخص، ًڃنخٳٔظيڂ يف ًٿٺ كظَ ّٸڀِّيًح حٿيح٫ِ

ْٲ آالڃيڂ، ًحٿ٘ٴٸش ٫ڀْيڂ، ًحالؿظيخى يف ىٳ٪ حؾبٜخثذ ٫نيڂ، ًسبٴ
ْ   ڃ٘خٍٻش ٫ڄڀْدش  ًڃ٘خٍٻظيڂ يف ڃيڄخصبڂ؛ ًًٻدَ فبخٓدنيڂ،   ، رخؾبدخٽ ًحٿدنٴ
  ًٓرت ٫ٌْذبڂ يف ٯْزظيڂ

ًحالؿظيخى يف طنزدْييڂ ٿدرتٹ حؾب٬خٛدِ حٿديت ّٸد٪ ٳْيدخ ر٠٬ديڂ، ٫ًڄدپ         
أڅ ّظدٌىڂ أكديىڂ ألدو ڃٸٜدٌى     حٿٴ٠خثپ حٿيت طَٻيخ ر٠٬يڂ ر٤َّٶ فبٴ٥ٌ ڃدن  

هْ٘ش ڃن حٿظنٴري، رپ ّټٌڅ رظنزْو ٫خځ ّزني ٳْو ٷدزق حؾب٬ٜدْش ًٓدٌت     رخٿٌحص
 ًّزني كٔن حٿٴ٠ْڀش ًطبْپ ڃآؿبخ ٫خٷزظيخ، 

ٳيددٌه حألهدد ٵ ىددِ حٿدديت ىبددذ أڅ ّټددٌڅ ٫ڀْيددخ حؾبظٜددٲ رٜددٴخص    
،   حٿدديح٫ِ اىل حا، أً حٿنخثددذ ٫نددو ألوبددخ ڃددن أهددٚ ٛددٴخص ٍٓددٌٽ حا 
  ًحؽبخىځ اًح لخد ٫ن ْٓيه ّڀِڃو أڅ ال ًبخٿٴو، ٳبڅ هخٿٴو ىڀٺ أً أىڀٺ

ًلخثزددخً ٫ددن حٿ٬ڀڄددخت ٳڄددن أٷخڃددو حا ردديالً ٫ددن حٿٜدديّٸني ًحٿ٘ددييحت، 
و، أً ٻَىو رٸڀزو، أً ٧ن حٿَرخلْني، ػڂ ٯڀزظو لٴٔو ٳ٠ٰذ أً ٗظڂ آهَ أً ٓز 

، أً ٿ٬ڀش ڃن ٫ڀدپ  !، أً ٷ٤٪ أهخً ٿو ٿَٰٝ ڃن أٯَحٝ حٿيلْخ!يف أهْو ٌٓتحً
، ًلخٳْ !، أً طَٹ حؾبنخٳٔش يف ٫ڄپ حؽبريحص!، أً صبخًڅ رٌحؿذ!حؼب٥ٌ٨
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    يف ٫ڄپ حٿًٍَ٘
 :    ڃن ٻخڅ ىټٌح

ٳټؤلو َّّي أڅ ال ّٸزپ ٳ٠پ حا ًل٬ڄظو، ألڅ ىٌح حٿٴ٠پ حٿ٨٬ْڂ ٌبنق 
رخٿٴ٠پ ڃن حا ط٬خىل، ًّيًځ ًٿٺ حٿٴ٠پ دبَح٫خس طڀٺ حؾب٬خلِ، ًل٬ًٌ رخا ڃن 
 كخٽ ٫زي ّظٴ٠پ حا ٫ڀْو ٳْؤرَ ٳ٠پ حا، ًّن٬ڂ حا ٫ڀْو ٳريى ل٬ڄش حا 

  مب َٛص ٫خؾبخً؟مب َٛص ٫خؾبخً؟          أّيخ حٿ٬خي حٿَرخلِ:أّيخ حٿ٬خي حٿَرخلِ:
    ٽ ڃ٬ِ: ٷخ                   $41 ل٬ڂ # حٿنڄپ! 

ٳ٬ڀْٺ أڅ ط٘ټَ ٍرٺ ؿپ ؿ ٿو: دبـخىيس لٴٔدٺ، كظدَ طظٜدٲ    
رٜددٴخص أىددپ حٿٴ٠ددپ، أكددٌٍ أڅ شبددنق حٿٴ٠ددپ رخٿٴ٠ددپ، ًطنٔددَ حؾبظٴ٠ِّددپ    

أّيددخ  -حٿٴ٠دپ رخٿ٬دديٽ، ًحٓدظ٬ٌ رددخا    -ًحٿ٬ْدخً رددخا   -ًٳ٠دڀو، ٳْٔددڀذ  
 ٤خت ڃن حٿٔڀذ ر٬ي حٿ٬ -حٿيح٫ِ 

طٌىىّ اىل حألرخ٫ي، ًأكٔن اىل حألٷخٍد، ًٯدٞ رٜدَٹ ٫دن ٫ْدٌد     
اهٌحلٺ حؾبئڃنني، ًحٓرت ُٿَڀَيڂ، ًح٫ٲ ٫ن ڃْٔجيڂ، ًحٛٴق ٫دن ٧دخؾبيڂ،   

  ٫ڀڄخً ًهُڀٸخً ًكخال٫ًًڄ   ٗټَ حا حٿٌُ ؿ٬ڀٺ ڃن أىپ حٿٴ٠پًح
ًزبٸٶ أڅ أطبدپ ل٬ڄدش ّدن٬ڂ حا ذبدخ ٫ڀدَ ٫زديه، ًّديًځ ذبدخ حٿٴ٠دپ          
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 :زٸَ يف ًٍّظو ر٬يهحٿ٨٬ْڂ، ًّ
ىِ أڅ ّن٬ڂ حا ٫ڀْٺ جبڄْپ حأله ٵ، ًأڅ ٌبڀټٺ لٴٔٺ ٳ  سبَؽ 

   رٺ ٫ن ٣خ٫ش حا، ًال طٌٷ٬ٺ يف ڃ٬خِٛ حا
ًٍٓددپ حا،     ، ًزبزددٺ ڃ ثټددش حا      ًرددٌٿٺ يبزددٺ حا 

ًىٌ ٫ڀدَ  !! اال ڃن ٻَىٺ أللٺ ٫ڀَ حؼبٶ  -   ًيبزٺ حٿنخّ أطب٬ٌڅ 
   ًحٿ٬ڄپ    ًحٿَأُ   خى يف حال٫ظٸ   حٿزخ٣پ 

ٳ  ّټَىٺ أكي ڃن حؽبڀدٶ ؼبڄخٷدش أللدٺ كڀدْڂ، ًال ّټَىدٺ ٿ٬ڄدپ       
ًال ّټَىٺ ػبٴخت ًٷٌس أللٺ ٍتًٱ، ًال ّټَىدٺ ٿزودپ    ،ٌٓت أللٺ ٍكْڂ

أللٺ ٻَّڂ، ًال ّټَىٺ ٿنٴٌٍ ڃنٺ أللٺ ٛٴٌف ٫ٴٌ، ًال ّټَىٺ ٿ٤ڄ٪ ڃنٺ 
ٯنددخٹ يف ٷڀزددٺ، ًال ؾبددخ يف أّدديّيڂ ألڅ حا أٯنددخٹ ٫ددن ٗددَحٍ هڀٸددو، ًؿ٬ددپ  

ّټَىٺ ٿدرتٹ ًحؿدذ ؾبٔدخ٫ٍظٺ ٿ٬ڄدپ حٿٌحؿدذ ًحؾبنديًد، ًال ّټَىدٺ        
 ٿٌٔت أىد ؽبْ٘ظٺ ڃن حا 

هٌٜٛدخً حألٷدخٍد، ًردخألهٚ حٿٌحٿديّن      -ًزبٸٶ أڅ رٰٞ حٿندخّ  
    !!ىٿْپ ٫ڀَ ألٺ ڃن أىپ حٿټزخثَ حٿٸڀزْش أً حٿزيلْش -ًحألًالى 

ٍ ر٫َٔش ًطذ اىل حا، ًؿخىي لٴٔٺ ڃظ وڀٸخً رؤه ٵ حٿ٬ڀڄخت ٳزخى
حٿَرددخلْني، ًحٿ٬ددخٍٳني حٿًَكددخلْني، ٿْدديًځ ٿددٺ حٿٴ٠ددپ حٿ٨٬ددْڂ يف حٿدديلْخ، ًيف   
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   ًيف حٓهدددَس، ًطددديرَ ٷٌٿدددو ط٬دددخىل : حٿدددُّّم،                 
                              $11 حٿ٫َي#  

ٿددن٬ڂ ًحلكٔددخڅ، ًحٿٴ٠ددپ  أٓددؤٽ حا ط٬ددخىل حؼبٴدد٦ ًحٿٔدد ڃش، ًح  
 حٿ٨٬ْڂ، ًحؾب٬ٌلش ٫ڀَ حٿ٘ټَ الو ـبْذ حٿي٫خت 

  وصلى اهلل على سيدنا حممدوصلى اهلل على سيدنا حممد
  وعلى آله وصحبه وسلموعلى آله وصحبه وسلم
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  انفصم انثاًَانفصم انثاًَ

  2323  دعىة انرخم ألههه ورويهدعىة انرخم ألههه ورويه

ًُؿظو حٿْٔيس هيىبش، ًڃن حٿٜزْخڅ حلڃدخځ   أًٽ ڃن آڃن رخٿنزَ 
ٻدخڅ ٬ّدْٖ ٳدَ ٻنٴدو     ٫ڀَّ حٿٌٍ ٻخڅ ٬ّْٖ ٳَ ٻنٴو، ًڃن حؽبيځ ُّي حٿدٌٍ  

ًرڀٮ رو حلٷظنخ٩ رخٿي٫ٌس أڅ ؿخت أىڀو أرٌه ًأهٌطو ٿْلًٍَه ڃن حٿ٬زٌىّش أ٠ّخً، 
ًٿټنو ٍٳٞ أڅ ٌّىذ ڃ٬يڂ ڃظؤػَحً ر٬ْ٘ش حؼبزْذ ًأهد ٵ حؼبزْدذ ًٻدخڅ    

    ًٿٺ ٷزپ حٿي٫ٌس حِبڄيّش، ٳؤًٽ ڃن ّدئڃن رخٿَؿدپ أىڀدو ًًًّدو، ؾبدخًح؟     
 ٓخٿش حا ٿ٬ْْنٌه ٫ڀَ ٣خ٫ش حا ٫ًڀَ أىحت ٍ

ّؤهًٌڅ أٓڀٌد حٿ٘يس، ًحٿ٘ديس   ،ٻؼري ڃن حٿي٫خس ٳَ ريحّش حٿي٫ٌس
، ًىٌ ٍَّ !!طټٌڅ أٗي ٫ڀَ ڃن كٌٿو ٻًِؿظو ًأًالىه ٳْنٴًَح ڃن حٿي٫ٌس

 !!أڅ ىٌح ڃنٴ٬ش ًىٌ ٿْْ ٻٌٿٺ
َ ٿٌ ىخىلٌه ًؿخڃڀٌه ًىٌه  ،ٳبوبڂ ٳَ حؼبٸْٸش ٯري ڃٸظن٬ني ،ألوبڂ كظ

  ٌڅ حٿي٫ٌس اىل حا ڃْٜزش لَحىخ ٳَ ٻؼري كبن ّي ٫
                                                 

 ـ ٕٛٓٓديسمبر  ٕٔىػ،  ٜٕٗٔذى الحجة  ٗٔالمعادى، بعد صالة الجمعة  ٖٕ
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    ٓنش أرْو ارَحىْڂ٫ڀَ  ٿټن ٌٍٓٽ حا 
أْٓ كْخس ٫خثڀظو ٫ڀَ طٸدٌٍ حا ٫ًڀدَ ٣خ٫دش حا،     ارَحىْڂ 

ؾبدخ ًؿديص أوبدخ ال     ؛كظَ أڅ ًُؿظو حٿظَ ٻخلض حرنش ٫ڄو ًٻخلض فبززش ٿيّو
  ىَ حٿظَ كززض اٿْو حٿًِحؽ ڃن ؿخٍّظيخ ،ًألو ّ٘ظخٵ اىل حٿٌٿي ،طنـذ

ّؤهٌ حٿًَحّش حٿْيٌىّش أوبخ ٯخٍص ڃنيخ ًأڃَطو أڅ ّدٌىذ ذبدخ   حٿز٬ٞ 
 اىل ڃټش، ڃن حٿظَ طؤڃَ ارَحىْڂ؟

ًٳْو ًٍحّخص ٻؼريس  ارَحىْڂ ال ّؤشبَ اال رؤڃَ حا، ًحؼبيّغ ًحٟق
ٳ٬نيڃخ  ،ًمبن ال لًَّيخ ىنخ رخٿنٚ ًٿټن لًٍَ حٿٸٜش ـبڄ٬ش ٿڀزْخڅٛلْلش 

و: ّخ ارَحىْڂ ؾبن طرتٻنخ ًىذ رًِؿظو ًحرنيخ ٬ًًٟيڄخ ىنخٹ، ٷخٿض ٿ
ال ٬ْ٠ّنخ اًحً ، ٷخٿض: أحا أڃَٹ ذبٌح؟ ٷخٽ: ل٬ڂ، ٷخٿض: !ىخىنخ؟ ٳڀڂ ىبزيخ

ًحل٨َ اىل حٿرترْش حلٌبخلْش، ٳيَ ٷي ٫َٳض ألو أڃَ ڃن حا ألڅ ٻ ڃيڂ ٿْْ  –
ًؾبخ لٴي  –ٳْو طيٿْْ ًال هيح٩ ًال لٴخٵ ًٿټن ٻ ڃيڂ ٛيٵ ٫ن ٛيٵ 

ًلز٬ض ٫ني ُڃِځ ٷخٽ: ّخ أَڃش حا ال سبَ٘ حٿ٬ْ٠ش  ،ڀَٺحؾبخت ًحٿِحى ًؿخت حؾبَ
ٳبڅ ا رْظخً ٳَ ىٌح حؾبٌٟ٪ ْٓزنْو ىٌح حٿٰ ځ ًأرٌه، ٳ٬َٳض ىنخ حؼبټڄش ڃن 

  ٻڄخ ّي ٫َ حٿْيٌى، أڃخ حلرن ٳ٬نيڃخ ٷخٽ ٿو أرٌه:  ـبْجيخ ًٿْْ ٯِريس      
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       $112رپ ىٌ حٿٌٍ أٗخٍ ٫ڀْو رټْٴْش طنٴٌْ حٿٌرق،  #حٿٜخٳخص

 كظَ أڅ أرخه حڃظيكو ًٷخٽ ٿو: ل٬ِڂ حٿ٬ٌڅ ألض ألرْٺ ٿظنٴٌْ أڃَ حا ّخ رنَ 

  انذعىة بانرفق وانهنيانذعىة بانرفق وانهني

 !!ٌه ىَ حٿظَ لَّيىخى
لَّي أڅ ّټٌڅ حلرن ل٬ِڂ حٿ٬ٌڅ ألرْو ٫ڀَ طزڀْٮ ى٫دٌس حا، ًحلرندش ل٬ِدڂ    
حٿ٬ٌڅ ألرْيخ ٫ڀَ طزڀْٮ ى٫ٌس حا، ًحٿًِؿش طټٌڅ ل٬ِڂ حٿًِؿش حؾب٬ْنش ٿًِؿيدخ  

  ::ى٫ٌس حا أٓخٓيخ حٿَٳٶ، ٷخٽ ، ٫ڀَ طزڀْٮ ى٫ٌس حا، ٻْٲ؟

، ، ٕٗ  نػزع مػن شػيىء ال شػانو {نػزع مػن شػيىء ال شػانو {ما دخل الرفق فى شئ إال زانو ومػا ما دخل الرفق فى شئ إال زانو ومػا } } 
  ....  وفى رواية : } وما دخل الخرؽ فى شئ إال شانو {وفى رواية : } وما دخل الخرؽ فى شئ إال شانو {

                                      
 :ٳزڂ ٻخلض ى٫ٌطو؟ رخٿَظبش ، #آٽ ٫ڄَحڅ $159

                           $159 آٽ ٫ڄَحڅ#  
                                                 

 عن عائشة رضى اهلل عنها ، معجم الصبرانى األوسط. ٕٗ
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   يبظخؽ ٷزپ حٿ٬ڀڂ اىل حٿَظبش دبن كٌٿو أًالًحٿيح٫َ  اًحً 
الري أڅ َّظبيڂ كظَ يبزدٌه ًّٸزڀدٌح ٫ڀْدو ٬ْ٤ًّدٌه ٫دن حٷظندخ٩ ٫ًدن        
رَىخڅ، ٿټن اًح ٻخڅ حٿيح٫َ ٳَ حؽبخٍؽ ٳْٜق حٿڀٔخڅ ًّن٤ٶ رټ ځ ٬ّـذ 

 ٍ ًٿټدن ط٘دظټَ ًُؿظدو ڃددن ڃ٬خڃڀظدو، ىدپ ٓدْؼٸٌڅ ٳدَ ٻ ڃيددخ أځ         ،حؼب٠دٌ
 خ ط٬ْٖ ڃ٬و ٻ ڃو؟ رخٿ٤ز٪ ٻ ڃيخ ىَ ألوب

ًڃن أرَ حأللزْخت ، الري أڅ لخهٌ حألٌٓس حؼبٔنش ڃن ٌٍٓٽ حا  حًاً
رؤڅ لزيأ حٿي٫ٌس رخٿَٳٶ ًحٿڀني ًحٿَظبش ٿڀًِؿش ًٿألرندخت ٿ٬ْخًلٌلدخ ٫ڀدَ طزڀْدٮ     

  ٫ًڀَ حٿ٬ڄپ حؾبٌٛپ اىل ڃَحى حا  ،ٍٓخٿش حا
 :كظَ ٻڄخ ٻخڅ ّٸٌٽ ٿنخ ْٗونخ حٿْ٘ن فبڄي ٫ڀَ ٓ ڃش ًًٿٺ 

ٳْټددٌڅ ؿبددخ لٜددْذ ٳددَ حألؿددَ     ٌ ؿددخت ٟددْٲ سبيڃددو دبلزددش ٿدد
كَڃظيخ ألض ڃن  ! ًٳٸ٢أً لٍٟخثٺ !ٿټن ٿٌ هيڃظو هٌٳخً ڃنٺ ،ًحٿؼٌحد
 حٿ٬ڄپ ا! ػٌحدؿِّپ 

ألددخ أٍّدديىخ ٫ندديڃخ ط٬ڄددپ حٿ٬ڄددپ طټددٌڅ ڃٸظن٬ددش كظددَ طؤهددٌ حألؿددَ   
    ، ًڃنيؾ حٿَٳٶ ًحٿڀني   ًحٿڀني   ًحٿَٳٶ    ًحٿؼٌحد، ٻْٲ؟ رخِبزش 

 ىب٬پ حٿيح٫َ اىل حا ڃؼپ كزْذ حا ًڃ٤ٜٴخه 
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  يىطٍ انعزميت انصحيحيىطٍ انعزميت انصحيح

ر٬ٞ حلهٌحڅ كظَ ىبخىي لٴٔو ّؤهٌ لٴٔو رخٿ٘ديس ٳدَ ؿيخىىدخ    
؟ ألض ٗيِّى ٳَ ًٿٺ رخٿِىي ًحٿظٸ٘ٲ ٳْ٘يى ٫ڀَ أىپ رْظو، ًڃخ ىهڀيڂ

 ًحٳٸيٌح حؼبيّغ ٫ًٌه: ًٿټن ال ط٘يى ٫ڀَ ىئالت، ٷخٽ  !٫ڀَ لٴٔٺ
  ٕٕ٘٘{ {   ووعيالو و المنافق بشهوة نفسعيالو و المنافق بشهوة نفسبشهوة بشهوة المؤمن ياكل المؤمن ياكل } } 

، ٳبًح أڃٔټض ٫ن ًٿيٹ ٳبلو ٓدْټَىٺ  !!ٳْؤٻپ ڃخ َّّيه أًالىه
    َه ٫ڀَ ڃٔريطٺًٿن ّٸزپ ڃنٺ ٷڀْ   ًال ٻؼريحً، ٳ  طِّْٔ

ردؤڅ     اًح أٍىص أڅ طٜڀَ حٿٸْخځ ٫ڀْدٺ أڅ زبززدو ٳدَ ٛد س حٿٸْدخځ     
ٛ س حٿٸْدخځ اًح ٷدخڃٌح ؿبدخ    ڃنيڂ  طٌٻَ ٿو ٳٌحثيىخ ًڃنخٳ٬يخ، ىپ ّٸزپ حا 

    ًىڂ ڃټَىني ٿريٌٟٹ؟!                       
        $99 ًْٿټن ألخ أٛڀَ حٿٸْخځ ًٻپ ًحكي ٻڄخ َّّي #ٌّل  

ٻدخڅ ّٜدڀَ حٿٸْدخځ ًًُؿخطدو ٻدخڅ ّدرتٹ ؿبدن ڃ٤ڀدٶ          ك٠َس حٿنزَ 
   رپ ألو ًٍى  ال ألوبخ لٴپ حؼبَّش، ىپ ٻخڅ ىبّّ اكيحىن ٫ڀَ ٛ س حٿٸْخځ؟

                                                 
اسػػػم الكتػػػاب: المقاصػػػد الحسػػػنة ، الػػػديلمي فػػػي مسػػػنده عػػػن أبػػػي أمامػػػة بػػػو مرفوعػػػا ٕ٘

المطالػػػب فػػػى أحاديػػػث مختلفػػػة المراتػػػب لمحمػػػد بػػػن أدريػػػس  ، وورد فػػػى أسػػػنىللسػػػخاوي
 الحوت.
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ًأڃَىخ أڅ طٜڀَ ٣خٷظيخال أڅ ٫خث٘ش ؾبخ ٛڀض حٿٸْخځ ًٍحته ٿْڀش هٴٲ حٿٜ س 
!! ال     اًح أٍىص أڅ طٌٜځ ىپ ربّّىڂ ٫ڀدَ ٛدْخځ حٿنٌحٳدپ؟   . ٕٙ.أٻؼَ 

ًٿټن كززيڂ، ًحٿٌٍ ٌّٜځ ٿو أؿَه ًػٌحرو ًحٿٌٍ ّٴ٤َ ال زبخٍرو ًال ط٬درتٝ  
ىپ ىٌه ٳ٠َّش؟ ال اوبخ لخٳڀش ًٻدپ حٿدٌٍ ٫ڀدَ  أڅ    ٫ڀْو ًال ط٬نٴو ًال طئًّو، 

ًٿټن أٌٓٵ  !! ال    ، ٿټن ىپ أٌٓٵ حٿنخّ ٫ڀْيخ؟ ُ أكزذ ٳْيخ ٳٸ٢
حٿنخّ ٫ڀَ حٿٴَحثٞ، ٳؤًٷ٨دو ٿْٜدڀَ حٿٴـدَ ًأًخبدو اًح طدَٹ ٛد س حٿٴـدَ        

  كظَ ڃ٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ألوبخ ٳ٠َّش
ػڂ أٛدڀَ حؾبٰدَد    ،ألخ ٷٌٍ ًكټڄض ٫ڀَ لٴَٔ أڅ أٳ٤َ ٫ڀَ ڃخت

ًٍدبخ أطٸخرپ ڃ٪ ىٌح أً ًحٹ ًأزبيع ڃ٬دو ًأٷدٌٽ ؿبدڂ ال طدؤٻڀٌح      ،َ حؾبٔـيٳ
أڅ لدَكڂ  ٿټدن حٿٌحؿدذ ٳدَ ًٿدٺ حٿ٬ڄدپ         الكظَ أك٠َ، أىبٌُ ًٿٺ؟!

 :ٸٌٿو ًأڅ ل٬ڀڂ أڅ ٳَ ًٿٺ حؽبري حٿټؼري ڃن حا ٿ٬ٟٴيڂ ٣ًخٷظيڂ 
  ٕٕٚٚ  {{  ِبُضَعَفاِئُكْم ِبُضَعَفاِئُكْم   ابْػُغوِني في ُضَعَفاِئُكْم ، فَِإنََّما تُػْرزَُقوَف َوتُػْنَصُروفَ ابْػُغوِني في ُضَعَفاِئُكْم ، فَِإنََّما تُػْرزَُقوَف َوتُػْنَصُروفَ } } 

٫ڀدَ  أڅ  ، ٳبًح ٻخلٌح ىڂ ٬ٟٴخت ال ّٔظ٬ْ٤ٌڅ أڅ ّٜڀٌح حؾبٰدَد أًالً  
                                                 

لَػػٍة فَػُقْمػػُت َخْلَفػػُو، َفَصػػلَّْيُت  رأَيػػُت رسػػوَؿ اهلل  }وعػػن عائشػػَة قالػػت: ٕٙ ُيَصػػلِّي َذاَت لَيػْ
ـَ  ػػا َجلَػػَس َخفَّػػَف فػػي ِقَياِمػػِو، وصػػلَّى ركعتػػيِن َخِفيَفتَػػػْيِن، ثػػمَّ َسػػلََّم، ثػػمَّ قَػػا َفَصػػلَّى ِبَصػػالَتِِو، فَلمَّ

« ِإْكَلِفػي ِمػَن الَعَمػِل مػا ُتِطيِقػينَ »رَكعتيِن، ثمَّ سلََّم، فَػُيْسِمُعِني السَّػالـَ، ثػمَّ التَػَفػَت ِإلػيَّ فقػاَؿ: 
 مجمع الزوائد {،يَػُقوُلها َثالثاً 

 أَِبي ُىَريَرَة َرِضَي الّلُو َعنُو رواه أبو داود والترمذي والنسائيعن  ٕٚ
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ٍ  ،ًأٗـ٬يڂ ،أٳ٤َ ڃ٬يڂ ػدڂ أٛدڀَ   ،ًآىحد حٿ٬٤دخځ   ،ًأ٫ُڀڄيڂ آىحد حٿٴ٤دٌ
  ًحٹً َ ُٓنش حؾب٤ٜٴَ أللو ٳ٬پ ىٌححؾبَٰد، ًىل  ٳٔلش ًىل  ڃنيًكش ٳ

َ رب٬پ حألىپ ّنٴًَڅ   ٳآٳش حٿي٫خس  ألو َّّي أڅ ّ٘يى    ڃنيڂ  ًحٿظ
 ؤهٌىيّو ألو رٻخڅ ٿټن ، ً ي ّټن ىټٌح ٫ًڀْيڂ ڃ٪ ط٘يّيه ٫ڀَ لٴٔو، 

  ًىټٌح طب٪ حٿٸڀٌد !!   ًٿټن ّؤڃَ ٯريه رخٿَُهٚ، رخٿ٬ِحثڂ لٴٔو
٫نديڃخ ّدٍَ   ْخ كزدٌح ٿدٌ كدَٙ حللٔدخڅ ٫ڀدَ ٍظبدش أىڀدو ًًًّدو         ٳ
ح٫ظخى ٫ڀَ ْٛخځ ڃؼ   اًح ٻخڅ حرنٺ     ٳبوبڂ ٬ْٔٓيًح رٺ   ڃ٘ٸظيڂ 

ٳبلو ٓدْٴَف     ٳؤڃَطو أڅ ّٴ٤َ  ،ًك٠َ حلڃظلخڅ ،ٌّڃَ حلػنني ًحؽبڄْْ
الصَّاِئُم الصَّاِئُم } }  :رٺ أللٺ طَْٔ ٿو، اوبخ لخٳڀش ًحٿنخٳڀش ٿو ٳْيخ حؽبْخٍ، ّٸٌٽ ٳْيخ 

ـَ ، َوِإْف َشاَء َأْفَطرَ  ـَ ، َوِإْف َشاَء َأْفَطرَ المتطوُِّع َأِميُر نَػْفِسِو ِإْف َشاَء َصا اوبخ ٿْٔض ..  ٕٕٛٛ{ {   المتطوُِّع َأِميُر نَػْفِسِو ِإْف َشاَء َصا
! ًىٌح حٿٔٴَ ٣ٌّپ    ٳـؤس  اًح ٛڄض ػڂ ؿخت ٓٴٌَ ٫خٌٍٝ  ،  ٳ٠َّش

 ٿْْ ٫ڀَ  ٗت اًح أٳ٤َص 

  وصطيت انذعىةوصطيت انذعىة

                                                 
ب السػػنن غيػػر ابػػن ماجػػو والحػػاكم عػػن أـ ىػػانىء رضػػي اهلل أخرجػػو اإلمػػاـ أحمػػد وأصػػحا ٕٛ

 عنها
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٫ڀدَ  ًكظدَ  ٳبًح أٍحى أڅ ّ٘يى ٳڀْټن ٫ڀَ لٴٔو ! ال ٫ڀَ أىڀدو،  
ٍ  حؼبزْدذ  ٳڀْٔڄ٪ ٷٌٽ ٳٸ٢،  لٴٔو ىحثڄدخً ڃٜدْذ ًڃدخ ّن٤دٶ ٫دن       ًحٿدٌ

 {{تْ تْ يَػيَػمِ مِ عّ عّ   تْ تْ لَّ لَّ ا كَ ا كَ إذَ إذَ   وبَ وبَ لُ لُ القُ القُ   فَّ فَّ إِ إِ فَ فَ   ةٍ ةٍ اعَ اعَ سَ سَ   دَ دَ عْ عْ بػَ بػَ   ةً ةً اعَ اعَ سَ سَ   وبَ وبَ لُ لُ قُ قُ وا الوا الحُ حُ روِّ روِّ } } حؿبٌٍ: 
 ٳڀٌ ٗيىص ٫ڀَ لٴٔٺ رخٓظڄَحٍ ٳبڅ لٴٔٺ ٓظز٬يٹ ٫ن ٣َّٶ حا ٜٕ

ٌ ٣َّٶ حٿظ٘يى، ٣ًَّٶ حٿظ٘يى ٿْْ رخؾبنيؾ حٿٌٍ حٍط٠خه حا  أللٺ ٓظؤه
 :  ًٌٍٓٿو، حٍط٠َ ٿنخ حا ًٌٍٓٿو حؾبنيؾ حٿدٌٍ ٷدخٽ ٳْدو          

                  $143 حٿزٸَس#  
خٿٌٓدد٤ْش ٳددَ ٻددپ أڃددَ فبڄددٌىس، ًحٿظ٘دديى ٳددَ ٻددپ أڃددَ ڃددٌڃٌځ،        ٳ

  ًحٿظٔخىپ ٳَ ٻپ أڃَ ڃٌڃٌځ، ٳنلن مبظخؽ اىل حٿ٤ٌْٓش ٳَ ٻپ أكٌحٿنخ
ًٍص حٿٔدْيس  ال يبذ حٿڀيٌ ٿټنو ٻخڅ ّٔڄق ٿًِؿخطو رخٿڀيٌ،  ٻخڅ 
اِف تُػَغنػِّيَػػػاِف ِبِغنَػػػاِء اِف تُػَغنػِّيَػػػاِف ِبِغنَػػػاِء َدَخػػػَل َرُسػػػوِؿ اللّػػػِو َوِعْنػػػِدي َجارِيتَػػػَدَخػػػَل َرُسػػػوِؿ اللّػػػِو َوِعْنػػػِدي َجارِيتَػػػ  }}::ٷَخٿَدددضْ ٫خث٘دددش 
فَػَدَخل أَبُػو َبْكػٍر فَػانْػتَػَهَرِني. فَػَدَخل أَبُػو َبْكػٍر فَػانْػتَػَهَرِني.   ،،فَاْضَطَجَع َعَلى اْلِفراِش َوَحوََّؿ َوْجَهػوُ فَاْضَطَجَع َعَلى اْلِفراِش َوَحوََّؿ َوْجَهػوُ   ،،بُػَعاثٍ بُػَعاثٍ 

َوقَاَؿ: ِمْزَماُر الشَّْيطَاِف ِعْنَد َرُسوُؿ الّلِو ؟ فََاقْػَبَل َعَلْيِو َرُسوُؿ الّلِو . فَػَقػاَؿ: َوقَاَؿ: ِمْزَماُر الشَّْيطَاِف ِعْنَد َرُسوُؿ الّلِو ؟ فََاقْػَبَل َعَلْيِو َرُسوُؿ الّلِو . فَػَقػاَؿ: 
ًٳدَ ڃدَس    ،،ٖٓ  {{ْزتُػُهَمػا َفَخَرَجتَػا. وََكػاَف يَػػْوـَ ِعيػٍد ْزتُػُهَمػا َفَخَرَجتَػا. وََكػاَف يَػػْوـَ ِعيػٍد فَػَلمَّػا َغَفػَل َغمَ فَػَلمَّػا َغَفػَل َغمَ « « َدْعُهَماَدْعُهَما»»

ّڀ٬زدٌڅ ردخؼبَحد ً حٿ٬ٜدَ ٳدَ     حؼبز٘دش  اڅ ٻخلض زبذ ط٘خىي ٫خث٘ش  ٓؤٽ
                                                 

 العقد الفريد إلبن عبد ربو األندلسي ٜٕ
 صحيح مسلم عن عائشة رضى اهلل عنها ٖٓ
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ڃددن ًٍحثددو ڃٔددظنيس ٫ڀددَ ٻظٴددو    حؾبٔددـي، ٳؤكزددض ًٿددٺ ًًٷٴددض طظٴددَؽ    
 ًٷخٽ :ّڀ٬زٌڅ  ًهيىخ٫ڀَ هيه ًىڂ

  ٖٖٔٔ  {{  ْلُت ِبَحِنيَفيٍة َسْمَحةٍ ْلُت ِبَحِنيَفيٍة َسْمَحةٍ لِتَػْعَلَم يهوُد أف في ِديِننا ُفْسَحًة، إنّي أُْرسِ لِتَػْعَلَم يهوُد أف في ِديِننا ُفْسَحًة، إنّي أُْرسِ }}

وال يتحرؾ حتى تقوؿ لو: كفاؾ يا رسػوؿ اهلل، يقػوؿ: وال يتحرؾ حتى تقوؿ لو: كفاؾ يا رسػوؿ اهلل، يقػوؿ:     ويبقى ويبقى 
 ، ًىټٌح ٻخلض حؼب٠َس حِبڄيّشزيدى يا عائشة، تقوؿ: كفى يا رسوؿ اهللزيدى يا عائشة، تقوؿ: كفى يا رسوؿ اهلل

ٞ رؤڅ يبزْ ًُؿظو ٳَ حٿزْض، ؾبخًح؟ ألڅ حا ٷخٽ:     ْ ٻڄخ ّٴ٬پ حٿز٬ ٿْ
                                             $33 

 ؟؟   أىٌح ّٜق !! ٳ  ُّوَؽ ًُؿظو ڃن حٿزْض #حألكِحد
ىبذ ٫ڀْو أڅ ًََُّف ٫نيخ رظزخىٽ حٿِّخٍحص، أً ُّخٍس حٿٜخؼبني حألكْخت 
أً حؾبنظٸڀني أً ُّخٍس ر٬ٞ حألڃخٻن حٿظَ طًََُف ٫نيخ ڃؼپ ٗدخ٣ت حبدَ أً ڃنظدِه    

ثالثػة ثالثػة } } : ٫ْش ٫خثڀْش ط٘خىي ًؿو حا ٳَ حٿ٩ٍِ، ٷخٽ ًربڀٔخ ؿڀٔش َٗ
 ٕٖ {{  الماء والخضرة والوجو الحسنالماء والخضرة والوجو الحسن  يجلين البصريجلين البصر

 ًًٷْدش ٯدري حؾب٬دخلَ حٿ٨دخىَس ًڃنديخ،      رخٿ٤ز٪ ٿو ڃ٬دخڅٍ ًىٌح حؼبيّغ 
    خؾبخت ىٌ ڃدخت حٿظٌكْدي  ٳ                             ((ٖٖٓٓ  

                                                 
   ، عن عائشة مسند اإلماـ أحمد ٖٔ
 عن أبى سعيد الخدرى، إختالؼ الحديث للشافعى. ٕٖ
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ْي حا أً َٓ حا حٿٔخٍٍ ٳدَ حٿټخثندخص ّدٌىذ    ٫نيڃخ ّ٘يي طٌك ،،((األنبيػاءاألنبيػاء
ٍ     ٫نو حؼبدِڅ  ، ًحؽب٠دَس ه٠دَس حػبندش، ًحٿٌؿدو     ٻڄدخ ًٍى ٳدَ ًٍحّدخص أهدَ

     حؼبٔن ًؿو ٌٍٓٽ حا 
ٻڀندخ ٫نديڃخ لدٌىذ    ، ىٌه كٸْٸش ڃ٬نخه ًٿټن ڃِٰحه حٿ٨خىَ ًحٟق

 اىل ڃټخڅ ٳْو ه٠َس ٩ًٍُ ٌّىذ ٫نخ حؿبڂ ًّٴَؽ ٫نخ حؿبڂ 
ٌبَ٘ ٫ڀَ حؼبْخس حٿ٤ٌْٓش حٿظَ ٻدخڅ ٫ڀْيدخ حٿنزدَ    ٳ ري ٿ لٔخڅ أڅ 

، ًٻخڅ ًال ُحٽ ٫ڀْيدخ حٿٜدخؼبٌڅ ٳدَ ٻدپ ًٷدض ًآڅ، ألدض ٍؿدپ        حٿ٬يلخڅ 
ُحىي ٳظق حا ٫ڀْٺ رخرخً ڃن أرٌحد حٿِىي ًال طَّي أڅ طؤٻدپ ٗدْجخً أرديحً، ىدپ     
حٿٌّن ڃ٬ٺ ّظلڄڀٌڅ ًٿٺ؟! اًح ٻخڅ ٳظلٺ ٳَ ىٌح حٿزخد ىبذ أڅ طرتٻيڂ 

ال تحملوا أوالدكم على أخالقكم فإف لهػم ال تحملوا أوالدكم على أخالقكم فإف لهػم } } : حلڃخځ ٫ڀَّ ّؤٻڀٌح، ٷخٽ 
     {{  غير زمانكمغير زمانكم  زمافٌ زمافٌ 

ٍ أڅ ٍٻٌد حٿْٔخٍس ڃن ! ألض ُحىي ًطَّي أڅ طَٻذ حؾبٌحٛ ص  ًطَ
، ىبذ ٫ڀْٺ أڅ طؤطَ ؿبڂ   ڃ٬ٺ حؾبخٽٿټن ً ! ًال ىح٫َ ؿبخ ،!حٿټڄخٿْخص

ٖ ٳْيخ حٿنخّ ٳَ رْٔخٍس زبٴ٨يڂ ٳْيخ ڃن ڃ٘خٻپ حؾبٌحٛ ص حٿ٬خڃش حٿظَ ٬ّْ
رپ ىدَ   ،ٻپ ًٷض ًكني، ٳڀڂ طٜزق حٿْٔخٍس ٻڄخٿْش ؾبن ٌبڀٺ حٷظنختىخ رَْٔ

 !! ًٍَّٟش، ٳ  زبټڂ ٫ڀْيڂ أڅ ٬ٌّْ٘ح ڃؼڀٺ
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 !ألض طٍَ أڅ ڃن ٻڄخٽ حٿِىي أڅ ّټٌڅ ٫نيٹ ريٿدش ًحكديس ٿڀ٘دظخت   
!! ًَّّدي  ، الو ٗزخد !ٌح حٿِىيؿبرنٺ ًلٿټن ڃخ !ًريٿش ًحكيس ٿڀْٜٲ

ىدٌح ٳدَ حؼبٸْٸدش ٿدْْ ُىدي       ٬ّڀڂ ألٺ ٌبټندٺ أڅ ط٘درتٍ !!  أڅ ّن٩ٌ    ً
         ألڅ حٿ٬دخٍٳني ُىديىڂ ّٸٌٿدٌڅ ٳْدو:    !! ًٿټنو ُىدي حٿِحىديّن      حٿ٬خٍٳني 

لو ملكك اهلل الػدنيا مػن أولهػا إلػى آخرىػا وزىػدت فيهػا، فػى أى شػئ لو ملكك اهلل الػدنيا مػن أولهػا إلػى آخرىػا وزىػدت فيهػا، فػى أى شػئ   }}
، ٻپ ڃظخ٩ حٿيلْخ ڃدن أًٿدو اىل آهدَه    {{  زىدت؟ فيما ال يساوى جناح بعوضةزىدت؟ فيما ال يساوى جناح بعوضة

  ٷددخٽ ٳْددو حػبڀْددپ:  ڃددخًح                    ((ٚٚٚٚ  النسػػاءالنسػػاء)) ، ،  ًاًح
أڅ ِّىدي ٷڀزدٺ        ، ًٿټن ڃخ كٸْٸدش حٿِىدي؟  !! ألض ُىيص ٳَ ٷڀْپ

ٍ حا، ٳ  طُل٠ََ ٳْو اال ألٌحٍ ڃٌالٹ ًال ًب٤َ ٳْو اال هخ٣َس طؤطْٺ  ٳْڄخ ٌٓ
ٿټن حٿِىي ٳَ  ڃن حا أً ڃن كزْذ حا ًڃ٤ٜٴخه، ىٌه ىَ كٸْٸش حٿِىي،

ِ ، ڃخًح ٬ّنَ حٿِىي ٳَ حٿظ ! حٿٴخلَ ، ٫نديڃخ  ٴخف ڃؼ  ؟ حٿظٴخف ڃؼڀو ڃؼپ حؽبزد
ّيهپ حٿز٤ن ىپ ىنخٹ ٳَٵ رْنو ًرني ٯريه؟ ٿټن ٻپ حؾب٩ٌٌٟ ىٌ حٿن٨َس حٿظَ 
 ًٍحتىخ ط٬ڀٶ حٿٸڀذ اًح ٻخڅ ڃظ٬ڀٸخً ذبٌح أً ڃظ٬ڀٸخً رٌحٹ، ٫ڀِّٶ رٸڀزٺ ڃٌالٹ:

  ٷي ربڀَ ٳَ حٿ٬خؾبني ٫ هٷي ربڀَ ٳَ حٿ٬خؾبني ٫ ه                  ًال ط٬ڀِّٶ رخٿٸڀذ ٯري اٿوًال ط٬ڀِّٶ رخٿٸڀذ ٯري اٿو
ڃدخ ىحځ ڃدن    !ٕ ڃدخ ٗدجض  رتًحٳد  !ًحٿزْ ڃخ ٗجض !ټُپْ ڃخ ٗجضٳ
     ٳْوو ، ًطئىٍ كٸ٫ڀْو  ط٘ټَ حا ،ك ٽ
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ًىدئالت     !! حٿٌّن ُّلََِّڃٌڅ ٫ڀدَ ألٴٔديڂ حٿ٤ْزدخص ىدڂ حٿِىدخى      
، ٿټددن !! ٳبلددو ِّىددي ٳددَ حٿدديلْخ ڃددن أؿددپ حٓهددَس    ٿْٔددٌح ڃددن حٿ٬ددخٍٳني 

ألوبڂ َّّيًڅ هخٿٶ حٿيلْخ ًحٓهَس، !! ٳني ِّىيًڅ ٳَ حٿيلْخ ًحٓهَس حٿ٬خٍ
ٳيپ أُىي ٳَ ٻٌڅ ڃن  !ًحٓهَس ٻٌڅ !، ٳخٿيلْخ ٻٌڅ!!  ال َّّيًڅ اال ًؿيو

أؿپ ٻٌڅ؟! ڃخ حٿٴخثيس؟! ٿټنَ أُىي ٳَ حٿټٌلني ٍٯزش ٳَ ڃټٌڅ حألٻٌحڅ 
  ٳيٌه ىَ كٸْٸش حٿِىي 

، ًٿٌٿٺ ظ٬ٌَٟڅ ٿي٫ٌس حا ىٌه حألْٗخت طنظخد ٻؼري ڃن حٿٌّن ّ
لبي ٻؼري ڃن حؾب٘خٻپ رْنيڂ ًرني ًًّيڂ ًأىڀْيڂ، ًربديىڂ ال يبزدٌڅ ًؿدٌىه    

، خًال َّّي أڅ ٌبظ٬يڂ ذب حا ل٬ڂ خڅ ٫ڀْيڂ، ًڃ٬ورْنيڂ أللو ٻخص أللٴخٓيڂ ًٓـ 
َ رخٿيًڅ ٳَ حٿيلْخ َ رخٿيًڅ ٳَ حٿيلْخ ً !ًَّٟ ٤ّڀذ حأل٫ِ   ًحؾبئڃن ال َّٟ

َ حػبنش ٫ًني حا ٳَ حٓهَس،  ٳخؾبئڃن ال ََّٟ اال رؤ٫ِ حألْٗخت ٳَ حٿټٌڅ ًٳ
  ٿٸٌٽ حؼبزْذ : { { ًِإفَّ الّلَو طَيٌِّب اَل يَػْقَبُل ِإالَّ طَيِّباً ِإفَّ الّلَو طَيٌِّب اَل يَػْقَبُل ِإالَّ طَيِّبا } }ٖٖ  

ْ    اًح حٷظن٪ رَ٘حثيخ  أڃَ حٿْٔخٍس ڃؼ  ٳٴَ  ٍ ًڃ٬و ڃخٽ ًٳدري ٿ  ٘درت
 خًَحٳ٬ًَّظَدّّ ىدٌح آد   !!ربيه ّزلغ ٫ن ٓدْخٍس ڃٔدظيڀټش    ،ْٓخٍس ؿيّيس

ؾبخًح زبَځ لٴٔٺ حؾبظ٪ حؼب ٽ حٿظَ أرخكيخ ٿٺ  !، ڃخ ىحځ أ٤٫خٹ حا!ًاط ٱ

                                                 
 ، عن أبى ىريرةصحيح مسلم  ٖٖ
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ردؤڅ طٌؿِدي لْدش     لٜدْزخً ا  حؾب٩ٌٌٟ أڅ رب٬پ ٳَ ٻپ ٫ڄدپ ط٬ڄڀدو   ٻپُّ    !حا
 !ٿټن ألض حؼبخٻڂ   ٻڄخ طَّي ًحٗرتِ الٓظويحڃيخ ا ٣ْزش ٷزپ َٗحثيخ 

ٔدو، ٿټدن حٿ٬دخٍٱ ڃ٘دٌٰٽ     ٫ڀْٺ ألٺ ط٘رتٍ ٿنٴٔٺ ألڅ حٿِحىي ڃيدظڂ رنٴ 
    ًٻددپ حٿددٌٍ ٬ّڄڀددو ًىبيددِه اهبددخ ٿَرددو:    رَرددو                 

                                    ((ٖٕٖٕ  األعراؼاألعراؼ))..  

ًاًح ؿيِ ٬٣خڃخً ٳڀ٠ٌْٱ حا، ْٓيلخ  ،ٳبًح ؿيِ رْظو ٳڀ٠ٌْٱ حا
ىپ ٫خطزو حا  !ًرق ؿبڄخ ٫ـپ غبني، ىپ أَٓٱ؟ ارَحىْڂ ؾبخ ؿخته ْٟٴخڅ

  ٖٗ{{  رِ رِ يْ يْ خَ خَ فى الْ فى الْ   ؼَ ؼَ رَ رَ ال سَ ال سَ } }   ًٍى ٳَ حألػَ، ٫ڀَ ًٿٺ؟ أريحً

  ينهح انذعىة احلكيًتينهح انذعىة احلكيًت

ًرٜددريس أًٽ حٓددظويحڃو ؼبټڄددش  ٫ڀددَ رٜددريس   ٳخٿدديح٫َ اىل حا
، ًٿٌٿٺ مبن مبټڂ ٫ڀَ حٿيح٫َ ڃن ط٬خڃڀو !! حٿي٫ٌس ىبذ أڅ طټٌڅ ڃ٪ أىڀو

٬دي  نو ٫ًن ٣َّٸدو رُ اًح ٻخڅ أًالىه لخٳَّن ًًُؿظو ر٬ْيس ٫  !!   ڃ٪ أىڀو
 ًال ٫نيه رٜريس! ! ل٬َٱ ألو ٿْْ ڃ٬و كټڄش حٿي٫ٌس   !!حؾبَ٘ٷني 

اًح ي ّٔظ٤٪ أڅ ّئٿٲ ڃدن كٌٿدو ٻْدٲ ّئٿدٲ ٯدريه؟! ًىدٌح ٗدؤڅ        
                                                 

 فسير حقى إلسماعيل البروسوى عن بعضهم.تفسير تنوير األذىاف وت ٖٗ
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ڃ٘يٌى، ٿټن ْٓئٿٲ ڃن كٌٿو ًىب٬ڀيڂ يبزٌڅ حا ًٍٓدٌٿو أٻؼدَ ڃدن كزديڂ     
رنَ حٿي٫ٌس ْٓزنْيخ ٫ڀَ أٓخّ ڃظني ألڅ حٿنخّ ىحثڄخً ىٌح ٿٌ ٳڄؼپ أللٴٔيڂ، 

ط٬ُڀٶ ل٨َىخ ٫ڀَ حٿيح٫َ ًڃن كٌٿو، ٳڀٌ ٻدخڅ ٳٜدْلخً ًرڀْٰدخً ّٸدٌٽ حٿدز٬ٞ      
اًح ٻددخلٌح !! ًلن٨ددَ اىل أرنددخته    !!ًلن٨ددَ اىل ًُؿددو   لن٨دَ اىل ٳ٬ڀددو  
ٌ ٛخىٵ  لخىـني وبـو  ىٌ ّٸٌٽ ٻ ځ ڃن اًحً ؟؟ ًاڅ ٻخلٌح ٯري ًٿٺ  !، ٳي

 ، ًحٿټ ځ ڃن حٿڀٔخڅ ال ّظـخًُ حًٓحڅ !! څحٿڀٔخ
ًڃن كزْزنخ ْٓيلخ ٌٍٓٽ حا  ،اًڅ أًٽ أٌٓس لؤهٌىخ ڃن هڀْپ حا

  إْبَدْأ بِنَػْفِسَك؛ ثُمَّ ِبَمْن تَػُعوُؿ ..: } إْبَدْأ بِنَػْفِسَك؛ ثُمَّ ِبَمْن تَػُعوُؿ   ٿڀٌٍ ٣ڀذ ڃنو اًلخً رخٿي٫ٌسٷٌٿو { :..
    {{غيرؾغيرؾ  فادعُ فادعُ   !!نفسك فإف استجابتنفسك فإف استجابت  دعُ دعُ } أ} أ    حؾب٘يٌٍ: ًٳَ حألػَ، ،   35{{

َ ٻْ ٴْش حٿي٫ٌس حٿٔيّيس ًحٿ٤َّٸش حٿَْٗيس رخؼبـش ًحٿّّىخڅ، ىٌه ى
، ىدٌه  أً رخِبزش ًىَ حأل٨٫ڂ ٳَ حٿنٴ٪ ًٳَ حٿظٸَد اىل ك٠دَس حٿدَظبن   

ًْٛش أًَٛ ذبخ لٴَٔ ًاهٌحلَ ألڅ ى٫ٌس حا ًٍٓدٌٿو زبظدخؽ اىل حؼبټڄدش    
ًحؾب٨٫ٌش حؼبٔنش، ًٷخٽ حا ٳَ حٿيح٫َ حؼبټْڂ حٿٌٍ أٍٓپ اٿْو ڃٌَٓ لزْو 

    ْڂ ٿڀظ٬ڀددددددْڂ:حٿټڀدددددد                       :أواًل ثػػػػػػم: أواًل ثػػػػػػم  
                        ((الكهفالكهف))  ًحٿَظبش أًالً أځ حٿ٬ڀڂ؟اًح 

                                                 
 .رواه الطبراني عن حكيم بن حزاـ، ورواه الشيخاف عن أبي ىريرة  ٖ٘
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 ألڅ حٿَظبش ّٸٌٽ ٳْيخ اڃخځ حٿَظبش:  ،ػڂ حٿ٬ڀڂ ر٬ي ًٿٺ!حٿَظبش أًالً 
  ٖٖٙٙ  {{  ُجِبَلْت القلوُب على ُحبِّ َمْن أحسَن إليهاُجِبَلْت القلوُب على ُحبِّ َمْن أحسَن إليها} } 

ًألددض ٻددؤد ٳددَ ڃٸددخځ حلكٔددخڅ ال رددي أڅ ّ٘دد٬ًَح حبنخلددٺ ًٍٷظددٺ  
ًٍأٳظٺ ًٍظبظٺ ًٗٴٸظٺ ٤٫ًٴٺ، ٿټدن اًح ٻندض طدَّيڂ حٿٌؿدو حؾبدظـيڂ      

ڃن حؾبڄټن أڅ ّزٸٌح !    ٺ؟!لًحٿ٬ٜخ حٿٰڀ٨ْش ًحٿټ ځ حٿ٘يّي ٻْٲ يبزٌ
َ زبني ؿبڂ حٿٴَٛش ٿْظوڀٌٜح ػڂ ال ٬َّٳٌلٺ ر٬يىخ، ًٿٌٿٺ لٍَ  !!  ڃ٬ٺ كظ

ڃن اهٌحلنخ أًالىىڂ ٿٌْٔح ڃ٬نخ، أّن أًالىىڂ؟ ٳَ ٣َّٶ آهدَ أللدو ال    ٻؼريحً
َ ٳْو أرٌه  ٍ ڃ٘ ٫ڀَ حؾبنيؾ  !! أللو ي ّظخر٪ ٌٍٓٽ حا ًي ٌبَِّّٖي حٿ٤َّٶ حٿٌ

ٍ حٍط٠خه حا ٿڀلټڄخت ًحٿ٬َٳخت ًحٿٜخؼبني ڃن ٫زخى حا ؿپ ٳَ ٫ ه    حٿٌ
ًٌٵ حٿَٳْ٪ ًحٿټ ځ ٷي ّټٌڅ حٿز٬ٞ ٬ّخڃپ حؽبڀٶ رخألىد حػبڂ ًحٿرپ 

َ      !! حٿزيّ٪ ، ٳخٿڀٔدخڅ ًبدَؽ   !! ٳبًح ًىدذ اىل حؾبندِٽ ٳټؤلدو ًكدٖ ٻخٓد
!! ٳْٔٸ٢ ڃن ٫ني أٿٴخ٧خً ال طڀْٶ ًّٜيٍ ڃنو أٳ٬خٽ ال ّنزَٰ أڅ طٜيٍ ڃنو 

ٯري ڃٸزٌٽ حٿٸدٌٽ      ٿټن ٻيح٩ٍ ٳيٌ، ٳيٌ أد ٫ڀَ ٫ڀظو أًالىه ًًُؿو ٻيح٩ٍ
 ًٯري ٛخحل ٿ ٷظيحت 

                                                 
 ابن مسعود )تهذيب الكماؿ( ٖٙ
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  و أسرتهو أسرتهمسئونية انداعى حنمسئونية انداعى حن
ىبذ ٫ڀَ حللٔخڅ أڅ ّټٌڅ ٫ڀَ حؾبنيؾ حٿ٤ٌَٓ حٿٌٍ ٻخڅ ٫ڀْو اًحً 

، حٿز٬ٞ ٌب٘دَ ٫ټدْ ًٿدٺ شبخڃدًخ ٳدْرتٹ ؿبدڂ حؼبزدپ ٫ڀدَ         حٿنزَ حٿ٬يلخڅ 
ًال !! ريًڅ ٟخر٢ !! ًّرتٻيڂ ٫ڀَ ىٌحىڂ ّٴ٬ڀٌڅ ڃخ َّّيًڅ !! حٿٰخٍد 
ځ ٫ڀَ ٩َٗ ، ىٌح ال ّٜڀق، ألخ أطَٻيڂ ٬ّڄڀٌح ڃخ ىح!! ًال فبخٓزش!! ٍحر٢ 

 حا ٫ًڀَ ڃنيؾ كزْذ حا:
ـُ راٍع، وىو مسؤوٌؿ عن رعّيتو، } }  ـُ راٍع، وىو مسؤوٌؿ عن رعّيتو، ُكّلكم راٍع وَمسؤوٌؿ عن َرعيّتِو : فاإلما ُكّلكم راٍع وَمسؤوٌؿ عن َرعيّتِو : فاإلما

والرُجُل في أىلِو راٍع، وىو مسؤوٌؿ عن رعيِّتِو، والمرأُة في بيِت زوِجها والرُجُل في أىلِو راٍع، وىو مسؤوٌؿ عن رعيِّتِو، والمرأُة في بيِت زوِجها 
ـُ في ماِؿ سّيِده راٍع، وىو  ـُ في ماِؿ سّيِده راٍع، وىو راعيٌة، وىَي مسؤوَلٌة عن رعّيِتها، والخاِد راعيٌة، وىَي مسؤوَلٌة عن رعّيِتها، والخاِد

، وأحِسُب ، وأحِسُب ٌؿ عن رعيِّتِو. قاؿ: فسمعُت ىؤالِء من رسوؿ اهلل ٌؿ عن رعيِّتِو. قاؿ: فسمعُت ىؤالِء من رسوؿ اهلل مسؤو مسؤو 
قاؿ: والّرُجُل في ماِؿ أبيِو راٍع وىو مسؤوٌؿ عن رعّيِتِو، فُكّلكم قاؿ: والّرُجُل في ماِؿ أبيِو راٍع وىو مسؤوٌؿ عن رعّيِتِو، فُكّلكم النبّي النبّي 

  ٖٖٚٚ{ {   راٍع، وكّلُكم مسؤوٌؿ عن َرعّيِتوِ راٍع، وكّلُكم مسؤوٌؿ عن َرعّيِتوِ 

 ؟ٳبًح كخىًح ٫ن حٿ٩َ٘ 
 !! ٻؤڅ طَٻض حٿًِؿش حٿٜ س، ىپ أطَٻيخ ٫ڀَ ىٌحىخ؟ ال

                                                 
 أبو اليماف ، صحيح البخارى،و عن ابن عمَر رضي اهلل عنهما فى رواية أخرى ٖٚ
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ىندخٹ ڃٌٷدٲ ٗد٫ََ ڃ٬يدخ رخٿنٜدْلش أًالً رخٿ٤َّٸدش        الري أڅ ّټدٌڅ 
   حٿٜلْلش ػڂ حؿبـَ، ًأك٠َ ؿبخ ر٬ٞ حٿ٬ڀڄخت ٿ٨٬ٌْىخ

 ٍ ال طٌؿدي ٫ٍخّدش ڃندَ ٿدو ألڅ     اًحً  !، حرنَ حمبَٱ ٫ن حٿ٤َّٶ حٿٔدٌ
٫ْنَ ىحثڄخً ٫ڀَ حرنَ، ًاًح ٻنض ڃن حؼبټڄخت ٳظټٌڅ ٫ْنَ ٫ڀَ أٛديٷخت  

رؤٛيٷخثو، ال ّٴ٬پ اال ڃدخ طدؤڃَه ردو    ألڅ حلرن ٳَ ىٌح حٿِڃخڅ ڃَىٌڅ    حرنَ
    حٿ٘ڀش، ألض طٸٌٽ ٿو ڃخ طٸٌٽ ًىٌ ّنٴٌ ٻ ځ حٿ٘ڀش

َ حهظْخٍ حٿٜيّٶ حٿٜخحلاًحً  حٿٌٳَ  ألخ أٻٌڅ ڃ٬و ڃن حٿزيحّش أل٫ْنو ٫ڀ
  ،،العبػو سػبعاً العبػو سػبعاً   }}ٳدَ حألػدَ:    ًال أطَٹ ٿو حؼبزپ ٫ڀَ حٿٰخٍد اال ر٬ي حٿًِحؽ ٻڄدخ 

{، {، وألػػق لػػو الحبػػل علػػى الغػػاربوألػػق لػػو الحبػػل علػػى الغػػارب  ،،جػػوجػػوثػػم زوِّ ثػػم زوِّ   ،،وصػػاحبو سػػبعاً وصػػاحبو سػػبعاً   ،ً ،ً وأدبػػو سػػبعاوأدبػػو سػػبعا
َزوََّجػػُو أبُػػوُه ثُػػمَّ َأَخػػَذ بِيَػػِدِه َوقَػػاَؿ: قَػػْد َأدَّبْػتُػػَك َوَعلَّْمتُػػَك َزوََّجػػُو أبُػػوُه ثُػػمَّ َأَخػػَذ بِيَػػِدِه َوقَػػاَؿ: قَػػْد َأدَّبْػتُػػَك َوَعلَّْمتُػػَك  وفػػى الحػػديث : }وفػػى الحػػديث : }

نْػَيا َوَعَذاِبَك في ا ِخَرة َنِتَك في الدُّ نْػَيا َوَعَذاِبَك في ا ِخَرةَوأَْنَكْحُتَك َأُعوُذ بِاهلل ِمْن ِفتػْ َنِتَك في الدُّ   ٖٛ{ {   َوأَْنَكْحُتَك َأُعوُذ بِاهلل ِمْن ِفتػْ

ٰري؟ ال، ًىٌ ٗخد ٿټن ىپ أٿٸَ ٿو حؼبزپ ٫ڀَ حٿٰخٍد ًىٌ ٣ٴپ ٛ
َِّ؟ ال، ٻؼري ڃن حٓردخت ٳدَ ىدٌح حٿِڃدخڅ ٨ّندٌڅ أڅ ٻدپ ڃدخ ٫ڀدْيڂ ًڃدخ ىدڂ            ٳظ

ٍ حٿ٤ڀزخص حٿظَ ٤ّڀزيخ حٿٰ ځ ٌڃټڀٴ ْ ٿو ىهپ رٔڀٌٻو!څ رو ىٌ اك٠خ ، !ًٿْ
َأدبُػػوا َأْواَلدَُكػػْم َعلَػػى ثَػػاَلِث ِخَصػػاٍؿ: ُحػػب َأدبُػػوا َأْواَلدَُكػػْم َعلَػػى ثَػػاَلِث ِخَصػػاٍؿ: ُحػػب } } : ڃددخًح أ٫ڄددپ اًڅ؟ ٷددخٽ   

                                                 
 ، وغيرهتنقيح القوؿ الحثيث بشرح لباب الحديث،عن أنس  ٖٛ
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  ٜٖ  {{ِو، َوِقَراَءِة اْلُقْرآفِ ِو، َوِقَراَءِة اْلُقْرآفِ نَِبيُكْم، َوُحب َأْىِل بَػْيتِ نَِبيُكْم، َوُحب َأْىِل بَػْيتِ 

ٌ حٿٌحؿذ ٫ڀَ  ًأ٫َٳو ، ٻؤڅ آهٌه ًأًٍُ ڃ٬و آٽ حٿزْض     ىٌح ى
أً ڃنظٸڀني، ٿټن اًح طَٻظو ٳبلو ٌْٓىذ ٳَ ٣َّٶ ًألخ ٳَ  حًأكْخت حًذبڂ ٌٓحت

اىل كددذ    ىبددذ ٫ڀددَ  أڅ أٗدديه ڃددخ ىحځ ىل ًالّددش ٫ڀْددو   اًحً ٣َّددٶ آهددَ، 
  ْٓي حألًٿني ًحٓهَّن ًڃنظٸڀني ًكذ  حًحٿٜخؼبني أكْخت

ّ ّٴَف ٫نيڃخ ّظٴٌٵ ارنو ٳَ حٿيلْخ ٳَ ىٍحٓظو ڃؼ   ًّرتٻو  ٞ حٿنخ ر٬
ًٗؤلو، ال ىبذ ًٿٺ، ٳبًح ٻخڅ ڃظٴٌٷخً ٳَ ىٍحٓظو ألخ أٍّيه أڅ ّټٌڅ ڃظٴٌٷخً 

ٿْټددٌڅ ٿددو ٳَحٓددش ّددظوري ذبددخ حألڃددٌٍ ًال ًب٠دد٪ ٳْيددخ        ،أ٠ّددخً ٳددَ ٳَحٓددظو  
ًحؼبَحځ ًّٴَٵ ذبخ رني حٿٌلٌد ًحؾب٬خٛدَ   ًّٴَٵ ذبخ رني حؼب ٽ ،ٿڀڄظ٘خذبخص

 ًحٓػخځ ًّٴَٵ ذبخ رني حؽب څ ًحلهٌحڅ، ٻْٲ؟
 رؤڅ ّټٌڅ ڃ٬َ ٳَ كذ حٿٜخؼبني ًكذ آٽ رْض ٌٍٓٽ حا أطب٬ني 

: ِحثڂ ددددخؾبٔجٌٿْش زبظخؽ اىل حٿ٤ٌْٓش  حٿظَ ّٸٌٽ ٳْيخ حلڃخځ أرٌحٿ٬ٳ
څ ٗدلْلخً ٫ڀدَ أىڀدو    ّټٌڅ حللٔخ ٳ { ،{ ،  وسطًا فكن يا طالب اإلقباؿوسطًا فكن يا طالب اإلقباؿ} } 

َ أىڀو:     ًال ڃَٔٳخً ٳَ حللٴخٵ ٫ڀ                        
                               ((ٙٚٙٚ  الفرقافالفرقاف)) 

                                                 
 جامع المسانيد والمراسيل، وابُن النَّجَّاِر عن َعِليٍّ ، د الكريم الشيرازي في فَػَواِئِدهعب ٜٖ
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ٿټدن   ! ًال ڃظٔخى   ؿيحً ڃ٪ أىڀو !ال ّټٌڅ حللٔخڅ ٷخْٓخً ؿيحً ٫ڀَ أىڀو
ڄيّش ٳَ ٻپ أكٌحٿو، ًيبَٙ ٷزدپ ًٿدٺ ًر٬دي ًٿدٺ     ّټٌڅ ٫ڀَ حٿ٤ٌْٓش حِب

 ًأػنخت ًٿٺ أڅ طټٌڅ ٫ْنو ط٫ََ أًالىه حٿ٫َخّش حلٓ ڃْش ٫ڀَ حٿيًحځ 
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  انفصم انثبنثانفصم انثبنث

  4040  إىل اهللإىل اهلل  دعوة أصحبة رسول اهلل دعوة أصحبة رسول اهلل 
 

ًؿ٬دپ ؿبدڂ ٳدَ حٿديلْخ ڃندخُٽ       ٍٳ٪ حا ٗؤڅ أٛلخد ٌٍٓٽ حا 
ٍٟددخىڂ ٫َٳددٌح ڃٸٜددي ًأ ألوبددڂ  ،ٻٌَبددش ًٳددَ حٓهددَس ىٍؿددخص ٨٫ْڄددش

اىل هڀٸدو، ال   ٳټخڅ ٻپ مهدو ًڃزڀدٮ ٫ڀڄدو أڅ ّزڀدٮ ى٫دٌس حا      ، حؼبزْذ 
 :.(سبأ 47)ّزَٰ ڃن ًٍحت ًٿٺ ًِٻَحً ًال ْٛظخً ًال ٗټَحً ًال أؿَحً

                                                       

٫ًَٟدٌح ٫ڀْدو    ،أ٫يحته حؾبخٽ ٳؤرخهٳَ ٗيطو ٫َٝ ٫ڀْو  ًٍأًه 
٫ًٌَٟح ٫ڀْو حٿيلْخ ر٤ْزخصبخ ًٗيٌحصبخ ٳِىي ٳَ  ،حؾبڀٺ ًحٿٔڀ٤خڅ ٳڀٴ٨و

إف  إف  : ٻڄخ ًٍى ٳَ حٿټؼري ڃن ٻظذ حٿٔريس ًٷخٽ ٿٸخثڀيڂ ٫نيڃخ ٷخٽ ٿو ،ٻپ ًٿٺ
كنت تريد بما آتيتنا بو مااًل جمعنا لك أمػوااًل حتػى تصػير أغنانػا وأكثرنػا كنت تريد بما آتيتنا بو مااًل جمعنا لك أمػوااًل حتػى تصػير أغنانػا وأكثرنػا 

                                                 
 ٕٛٓٓنػوفمبر  ٜٔالعدوة، المنيا، منزؿ الحاج أحمد زكى، بعد صػالة الظهػر، األربعػاء  ٓٗ
 ـ
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يد بما جئت بو ملكاً ملكناؾ علينا حتى ال نصػنع أمػراً يد بما جئت بو ملكاً ملكناؾ علينا حتى ال نصػنع أمػراً مااًل، وإف كنت تر مااًل، وإف كنت تر 
إال عػػن رأيػػك، وإف كػػاف الػػذى ياتيػػك رئيػػاً مػػن الجػػن طلبنػػا لػػك الكهنػػة إال عػػن رأيػػك، وإف كػػاف الػػذى ياتيػػك رئيػػاً مػػن الجػػن طلبنػػا لػػك الكهنػػة 
والسػػحرة ومهػػرة األطبػػاء حتػػى تشػػفى وتعػػافى، قػػاؿ: ىػػل انتهيػػت يػػا ىػػذا والسػػحرة ومهػػرة األطبػػاء حتػػى تشػػفى وتعػػافى، قػػاؿ: ىػػل انتهيػػت يػػا ىػػذا 
من قولك ؟قاؿ: نعم، قاؿ: اسمع منى، وتال عليو آيات مػن سػورة حػم، من قولك ؟قاؿ: نعم، قاؿ: اسمع منى، وتال عليو آيات مػن سػورة حػم، 

٫ًڀڂ أڅ ىٌح حٿَؿدپ ٛدڀٌحص ٍردَ ًطٔدڀْڄخطو      ا رآه،ا رآه،فقاـ الرجل منبهرًا بمفقاـ الرجل منبهرًا بم
٫ڀْو ال َّّي ري٫ٌطو اال ًؿو حا ًطزڀْٮ ٍٓخٿش حا اىل هڀٶ حا، ال َّّي ڃنيڂ 
أڅ ٨٬ّڄٌه أللو رڀَّٰيڂ، أً ّټَڃٌه أللو أًٽ ڃن أهٌ رؤّيّيڂ اىل ٣َّٶ حا، ًاهبخ 

ڄپ رخٿ٩َ٘ حٿَّ٘ٲ َّّي أڅ ّټَڃٌح ألٴٔيڂ ًأڅ ٨٬ّڄٌح ڃټخلظيڂ ٫ني حا رخٿ٬
  حٿٌٍ ؿخت رو ڃن ٫ني ڃٌاله 

 ٫َٱ أٛلخد حؼبزْذ ىٌه حؼبٸْٸش ٳٸخڃٌح رؤػَه ٫ڀَ ىٌه حٿ٤َّٸش:
                                               

         ((ٔٓٛٔٓٛ  )يوسف)يوسف  

ٿْيؿبڂ ٫ڀدَ   ٳټخڅ ٻپ ٍؿپ ڃنيڂ مهو حأل٨٫ڂ أڅ ّؤهٌ رؤّيٍ حؽبڀٶ
َ حٿٜيّٶ  ٍ أرٌرټ ٍ ًحألهْخٍ حألرَح َ ٳَ ربخٍطو ًاڃخځ حٿظـخ ٻخڅ  حا، حٿظخؿ

ٳدَ ربخٍطدو ًًػدٶ ٳْدو حٿٔدخڃ٬ٌڅ ٿٜديٷو ٳدَ ر٬ْدو          ّي٫ٌ حؽبڀٶ اىل حا ًىٌ
ًَٗحثو ًأڃخلظو، ي ّټن ه٤ْزخً ًب٤ذ ٳْيڂ ًال ڃئٿٲ ٻظذ ّٸَأًح ٳْيخ، ًاهبخ 
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خ ٍأًه ٳْو ڃن حٿٜديٵ ًحألڃخلدش ًكٔدن    ٫ڀڄٌه ٫ًَٳٌه ًهًّّه ًًػٸٌح ٳْو دب
ٍ ّي٫ٌه اىل حلٓ ځ ال ىبي ٫ني لٴٔو ٻزٌس رپ  حٿظ٬خڃپ ٳَ حٿظـخٍس، ٳټخڅ حٿٌ

   !! ّيهپ ٳٌٍحً
حٿدٌٍ ىهدپ حلٓد ځ ٫ڀدَ ّدي حٿٜديّٶ ڃدن         حٿظدخٍّن أڅ  ٻًٌَّٿٌٿٺ 

ًٓدْيلخ   ،ًٓدْيلخ ٫ؼڄدخڅ ردن ٫ٴدخڅ     ،حألٻخرَ ،ْٓيلخ ٫زيحٿَظبن رن ٫ٌٱ
  ًْٓيلخ حٿِرري رن حٿ٬ٌحځ ،ًْٓيلخ ٣ڀلش رن ٫زْي حا ،٬ٓي رن أرَ ًٷخٙ

َ ًحكي ڃن ىئالت رؤلو ىٌ حٿٔزذ ٳَ  َ ًي ٌبن ٫ڀ لخىْٺ ذبئالت حألٻخر
أللو حٿزخد حٿٌٍ  !ىهٌٿو حلٓ ځ ًي ٤ّخٿزو ٌّڃخً رؤڅ ٨٬ّڄو أً ّزـڀو أً ّټَڃو

   ًي ًب٤َ ٫ڀَ رخٿو ًٿٺ     !ىهپ ڃنو حلٓ ځ، ي ٤ّڀذ ڃنيڂ ًٿٺ
َ ٤٫ختحً ًال طټٌَبخً اال ڃن ك٠َس حا ؿپ ٳَ أل لو ّي٫ٌىڂ ا ًال ّنظ٨

 ٫ ه، ٬ًّڀڂ ٫ڀڂ حٿْٸني أڅ هري ربخٍس ىَ حٿظَ ّٸٌٽ ٳْيخ حا:
                                         

      ڄني، ال ّدٍَ  ى٫خ اىل حا رڀٔخلو ٫ًڄڀو حٿٜخحل ّئّدي رْخلدو ًكخٿدو ردني حؾبٔدڀ
  ٿنٴٔو ٗؤًحً ًال ٗؤلخً ًال ٍٳ٬ش:                         

ي ّٸپ كظَ ڃدن حؾبدئڃنني أً حِبٔدنني أً حؾبټخٗدٴني أً حٿٜدخؼبني أً      ،،((فصلتفصلت))
حؾبٌٷنني، ًاهبخ ؿ٬پ لٴٔو ٳَ أٷپ حٿيٍؿخص أللو ٫ڀڂ أڅ ٻپ ًٿٺ ٳ٠پ ڃن حا 
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  ًل٬ڄش ًحا ٫ِِّ كټْڂ 
ًڃنيڂ ڃن طَٹ حٿ٬ِ ًحٿؼَحت ًحٿٰندَ حٿديلٌٍْ ٣ًڀدذ ڃدن حؼبزْدذ أڅ      
َ حؼبٔن ٫ني ٍرو ًحٿٰنخت حألهًٍَ ٻڄ٬ٜذ رن  ٧ٌّٴو ٳَ حٿي٫ٌس ٿْنخٽ حٿٌٻ

   : ٫ڄري 
ِ لٴٔو ٳلٴ٦ ٻظدخد حا ًأطٸدن ڃدخ ط٬ڀڄدو ڃدن حٿ٬ڀدٌځ ڃدن ٓدْيلخ         ؿي 

حؼبٔنش ٌٍٓٽ حا، ًأهٌ أٓڀٌد حٿي٫ٌس حٿٌٍ ط٬ڀڄو ڃن حؼبټڄش ًحؾب٨٫ٌش 
٫ًَٝ لٴٔو ٫ڀْو ًٷدخٽ، ألدخ ٣د٩ٌ أڃدَٹ، أٍٓدڀنَ دبدخ        ڃن ْٓي حٿي٫خس 

  ٗجض اىل ڃن ٗجض، ٳؤٍٓڀو اىل حؾبيّنش حؾبنٌٍس
، ًي ٳييٍ حا حٿنخّ ٫ڀَ ّيّو رّّٻش ٛيٷو ٳدَ ى٫ٌطدو اىل حا   

٤ّڀذ ر٬ي ًٿٺ ڃن حؼبزْذ ڃٸخرپ ًٿٺ رؤڅ ٬ّْنو ٳَ ڃنٜذ ىلٌٍْ أللو أىٍ 
 ر٬ٔش ڃخىّش أللو رڀٮ حٿَٓخٿش ًاهبخ ٬ّڀڂ ٫ڀڂ حٿْٸني أڅ حا ٍٓخٿش، أً ّټَڃو 

 أ٫ي ؿبئالت حألٷٌحځ ڃخال ٫ني ٍأص ًال أًڅ غب٬ض ًال ه٤َ ٫ڀَ ٷڀذ رَ٘ 
ًڃنيڂ دبـَى أڅ رُڀٮ رخٿدي٫ٌس ًؿدخت اىل ك٠دَس حٿنزدَ ًأ٫ڀدن أڃخڃدو       

  ىهٌٿو ٳَ ىّن حا ٻڀٴو ٳٌٍحً ري٫ٌس ٷٌڃو ٻْٔيلخ أرَ ًٍ حٿٰٴخٍٍ 
َ ٳ٬ني  أٍٓپ أهخه ٿْظٸَٜ كٸْٸش ىٌح ،  ڃخ غب٪ ٫ن ك٠َس حٿنز

حٿَؿپ، ٳيهپ ڃټش ًٓؤٽ ٫نو ًلٸپ اٿْو أهزخٍه، ٳ٬ڀدڂ ألدو ٛدخىٵ، ٳـدخت     
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ٷي أهّّه حڅ أىپ ڃټش ّظ٬ٌَٟڅ رٌٔت ٿټپ ڃن  ًحغبو ألْ رنٴٔو ًٻخڅ أهٌه
٤ّڀذ ڃٸخرڀظو أً حلٌبخڅ رو ًرَٓخٿظو ًري٫ٌطو، ٳظَوَٴَ كٌٽ حٿټ٬زش، ٳټدخڅ  

: ٴددَ رددني أٓددظخٍ حٿټ٬زددش ًؿدديحٍىخ وبددخٍحً ًال ٨ّيددَ اال ٿددْ  ، ٳْٸددٌٽ  ّظَوَ
ْ ىل ڃ٬٤ڂ ًال ڃَ٘د اال ڃخت ُڃِځ  ٗيَ ٻخڃپ ٿْْ ٿو ُحى  –ڃټؼض ٗيَحً ٿْ

   اال ڃخت ُڃِځ، ڃنو ٬٣خڃو ًَٗحرو ًٻپ ًٿٺ ٳَ ٓزْپ أڅ ّڀظٸَ رخؼبزْذ 
  ًٻدَځ حا ًؿيدو   ٿٜيٷو ٳڄَ رو حلڃخځ ٫ڀدَ   كظَ أٻَڃو حا 

ٳٸخٽ: حٿَؿپ ْٟٲ؟ ٷخٽ: ل٬ڂ، ٷخٽ: حطز٬نَ، ًي ّٔؤٿو ألوبڂ ٻخلٌح ّټَڃٌڅ 
 حٿ٠ددْٲ ا، ي ّٔددؤٿو ؾبددخًح ؿجددض؟ أً ڃددن أّددن؟ أً ڃددخ اغبددٺ ٫ًخثڀظددٺ؟ 
ٳ٠ْٴو ًأ٬٣ڄو ًرخص ٫نيه، ًٳَ حٿٜزخف طٌؿو اىل حٿټ٬زش، ًٳَ حؾبٔخت اًح 

ٍ ًٷخٽ: أڃخ آڅ ٿڀَؿپ أڅ ٬َّٱ ڃ نِٿو، ًڃټغ ػ ػش رخلڃخځ ٫ڀَّ ّڀٸخه ڃَس أهَ
أّخځ ال ّٔؤٿو ٫ن ِٗت، كظَ ٷخٽ أرًٌٍ ؾبخ حٓظؤلْ رو :ّدخ أهدَ الدَ ؿجدض     
ألطٸَٜ ٫ن ىٌح حٿَؿدپ حٿٸَٗدَ حٿدٌٍ ىدٌ ڃدن رندَ ىخٗدڂ ًحٿدٌٍ ّدي ٫َ          

 !! حٿنزٌس، ٳٸخٽ حلڃخځ ٫ڀَ: ٿٸي ٓٸ٤ض ٫ڀَ حؽبزري
ٳليػو ٫نو كظَ ح٣ڄجن ٷڀزو ًٷخٽ: الدَ أٍّدي أڅ أًىدذ اٿْدو، ٷدخٽ      

َ طٔظ ټن  حٿَِؿْپ، ًٻخلض حٿي٫ٌس َٓحً، ٳؤهٌه ٳَ ؿنق حٿ٨ ځ اىل ٌٍٓٽ كظ
ًًٍى ٳَ ٛلْق ڃٔڀڂ ًحٿزوخٍٍ أڅ ٌٍٓٽ حا ٿٸخه ًڃ٬و أرٌ رټَ ًىٌ حا، 

 حٿٌٍ ْٟٴو ًأ٬٣ڄو   
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ًكظَ ل٬ڀڂ أڅ ٍؿخٽ حا ؿبڂ اؿبخځ ّڀيڄيڂ حا رو ٳَ ٷڀٌذبڂ كظَ ٷزدپ  
رؤلزْخت حا ًٍٓپ حا ىهپ أرٌ ًٍ  أڅ ّظٜپ رخٿٌٛڀش حٿ٨خىَّش رؤًٿْخت حا أً

خڅ أًٽ ڃدن  ٫ڀَ ك٠َس حٿنزَ ًٷخٽ: حٿٔ ځ ٫ڀدْټڂ ًٍظبدش حا ًرَٻخطدو ٳټد    
ًؿڀدْ   - ي ٬ّڀڄدو ًٿدٺ أكدي ٿټدن ٫ڀڄدو حٿ٬ڀدْڂ       ٓڀَّڂ رظلْش حلٓد ځ ،  

 ، ػڂ ٷخٽ : ّخٌٍٓٽ حا ڃَلَ رؤڃَٹ :ًأ٫ڀن آ ڃو
ى للمدينة كما ورد ى للمدينة كما ورد أه ىجرتأه ىجرت––رجع إلى قومك حتى ياتيك خبري رجع إلى قومك حتى ياتيك خبري فقاؿ افقاؿ ا  }}

فقاؿ واهلل ال رجعت حتى أصرح باإلسالـ فغدا إلى فقاؿ واهلل ال رجعت حتى أصرح باإلسالـ فغدا إلى   --فى رواية أخرىفى رواية أخرى
المسجد فقاـ يصرخ باعلى صوتو أشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمد المسجد فقاـ يصرخ باعلى صوتو أشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمد 
عبده ورسولو فقاؿ المشركوف صبا الرجل ثم قاموا إليو فضربوه حتى عبده ورسولو فقاؿ المشركوف صبا الرجل ثم قاموا إليو فضربوه حتى 

رجل يا رجل يا سقط فمر بو العباس بن عبد المطلب فاكب عليو وقاؿ قتلتم السقط فمر بو العباس بن عبد المطلب فاكب عليو وقاؿ قتلتم ال
معشر قريش أنتم تجار وطريقكم على غفار أفتريدوف أف يقطع الطريق معشر قريش أنتم تجار وطريقكم على غفار أفتريدوف أف يقطع الطريق 
فكفوا عنو فلما كاف الغد عاد لقالتو فوثبوا عليو فضربوه حتى سقط فمر فكفوا عنو فلما كاف الغد عاد لقالتو فوثبوا عليو فضربوه حتى سقط فمر 
بو العباس فاكب عليو وقاؿ لهم مثل ما قاؿ باألمس فكفوا عنو فهذا  بو العباس فاكب عليو وقاؿ لهم مثل ما قاؿ باألمس فكفوا عنو فهذا  

  ..}}  4141كاف بدؤ إسالـ أبي ذر كاف بدؤ إسالـ أبي ذر 

: ٳآڃنٌح طب٬ْخً، ًٿٌٿٺ ٷخٽ ٳٌىذ اىل ٷٌڃو ًى٫خىڂ اىل حلٓ ځ 

                                                 
 عن ابن عباس رضى اهلل عنهما ، معجم الطبرانى األوسط.  ٔٗ



  
64

                             فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد                              كيف تكون داعياً علي بصرية                     كيف تكون داعياً علي بصرية  ------------------------------------  

 

ؾبخ حٓظـخرٌح ؿبٌح حٿَؿدپ ؾبدخ ٍأًح ٳْدو ڃدن حألكدٌحٽ       {{  ِغَفاُر َغَفَر الّلُو َلَهػاِغَفاُر َغَفَر الّلُو َلَهػا} } 
 حٿظٸْش ًحأله ٵ حؾبَُْٟش ًحٿٔڀٌٻْخص حٿٌّٔش 

ٳبڅ حٿنخّ ٳَ أٍ ُڃخڅ ًڃټخڅ ال ّن٨ًَڅ اىل ڃخ ًبَؽ ڃن حٿڀٔخڅ اال 
څ، ٳبًح ڃخ ٻخڅ ًبدَؽ ڃدن ٿٔدخلو    ًِّلٌلو رخألكٌحٽ حٿظَ ط٨يَ ٫ڀَ ىٌح حللٔخ

ٻ ځ ٤ّخرٶ ٳ٬ڀو ٛي ٷٌح رو ًحطز٬ٌه، ًاًح ڃخ ٻخڅ ًبَؽ ڃن ٿٔخلو ال ٤ّخرٶ ٳ٬ڀو 
 حٓظوٴٌح رو ًحُىًٍه ًحٓظيِتًح رو أللو ىهپ ٳَ ٷٌٽ ٍرو:

                                   
                           ( (الصفالصف))  

٫ڀددَ ىدديٍ ٍٓددٌٽ حا، ال ٤ّڀزددٌڅ  ٳٸددخڃٌح طب٬ْددخً ى٫ددخس اىل حا 
ٗيَس ًال غب٬ش ًال ٧يٌٍحً، ًال ٤ّڀزٌڅ ڃٸخر   ڃن حٿٌّن حٓظـخرٌح ؿبڂ اڅ ٻخڅ 
َ ٻڀڄش ٗټَ، رپ َّىىًڅ  ڃخالً أً ط٨٬ْڄخً أً طزـْ   أً طٴوْڄخً أً اٻَحڃخً أً كظ

 ڃخ حٓظلزو حا ڃن حٿي٫خس:
                                        

         ((ٜ ٜ اإلنسافاإلنساف ) ) ألڅ حألؿَ ٫ڀَ حا:            
             ((ٗٚٗٚ  سباسبا))  

ًىددٌح كددخٽ حٿٜددخؼبني ًحؾبددظٸني ًحؼبټڄددخت حٿَرددخلْني ٳددَ ٻددپ ُڃددخڅ     
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پ ٫ً ، ًٿٌٿٺ ربي ٿٸٌؿبڂ طؤػريحً ًڃټخڅ، ّي٫ٌڅ اىل حا ٣ڀزخً ؾبَٟخس حا ؿ
ٳَ حٿٸڀٌد ًؼبخؿبڂ لٌٍحً ِّٻَ حٿنٴٌّ ًألٳ٬خؿبڂ لّّحٓخً ّظؤَٓ رو حؽبڀٶ ٍٯزش 

ر٬ي ًٿٺ ألوبڂ ّي٫ٌڅ اٿْو ٤َّٰ ٻپ  ، ًحا ٳَ ٍٟخ حؾبڀٺ حٿٸيًّ 
كخؿخصبڂ ٳَ ٫خي حٿيلْخ ٬ًّڀْيڂ ٨ًّيَىڂ ردني هڀٸدو طؤّْديحً ؿبدڂ كظدَ ٬ّڀدڂ       

 ڃ٪ حا ال ري أڅ ّئّيه ڃٌاله ؿپ ٳَ ٫ ه  حؽبڀٶ أڅ ڃن أهڀٚ
ًىٌه ٓدريس حٿٜدخؼبني ٳدَ ٻدپ ُڃدخڅ ًڃټدخڅ طؤٓدْخ رٔدْي حأللزْدخت          

   ًحؾبَٓڀني ْٓيلخ ٌٍٓٽ حا 
ًؿ٬پ    ًلٌٍ لٴٔو ا     ٳْخ ىنخت ڃن ألِٽ لٴٔو ٳَ ىٌح حؾبٸخځ

   !!ًٷظو ًڃخٿو ًڃخ ڃڀټض ّيحه ٳَ هيڃش حا ًٌٍٓٿو
ٯريلددخ ًال ح ظڄدد٪ رؤٻڄڀددو أڅ ّټخٳجددو ٫ڀددَ ٻڀڄددش  ال لٔددظ٤ْ٪ مبددن ًال 

ًحكيس ىيٍ ذبخ حٿٸڀٌد اىل حا، ًاهبخ حٿٌُ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّټخٳجو ىٌ ڃٌاله ؿپ 
 ٳَ ٫ ه، ىٌح ڃخ ّن٬ٸي ٫ڀْو ٷڀذ حٿيح٫َ ڃن حٿزيت اىل حؽبظخځ 

ٳُْټڀدو حا اىل لٴٔدو   !! ٿٌ طٰريص ىٌه حٿنْش ٳٸي ٳٔن ٫ييه ڃ٪ حا 
 !! َّّي أڅ ّنخٽ ڃنيخ، ًال ّنخٽ ڃنيخ اال ڃخ ٻُظذ ٿوطني٘و حٿيلْخ أللو 
ٳدَ ٻ ڃدو ًٿدٌ ٻدخڅ أرڀدٮ حٿزڀٰدخت ًأٳٜدق        ٓدزلخلو  ال ىب٬پ  ٫ًنيىخ

    ؾبخًح ؟!!حٿٴٜلخت ٷزٌالً ٳَ ٷڀٌد حؽبڀٶ
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ًال ٍٟخ حا ؿپ ٫ً ، ًاهبخ !ال َّّي رټ ڃو ًؿو حا أٛزق ًأللو 
ًٿٺ أللو   حؽبڀٶ ٳ  ّزڀٰو حا َّّي اٷزخٽ حؽبڀٶ أً َّّي حٿ٨يٌٍ ًحٿ٘يَس رني

 ؼبزْزو ًٻخڅ ٫ڀْو ٻپ ڃن طز٬و ٳَ ًٿٺ: كخى ٫ن حؾبنيؾ حٿٌٍ ٍغبو حا 
                                               

         ((ٔٓٛٔٓٛ  .)يوسف.)يوسف  

    ىٌه ّخ أكزخد أىڂ ڃيڄخص حٿيح٫َ اىل حا 
  ىبذ أڅ ّن٬ٸي ٫ڀْيخ ٷڀزو ًال طٴخٍٷو لٴٔخً ًال أٷپحٿظَ 

 ٳَ ًٿٺ: ًٿٌٿٺ ّٸٌٽ حلڃخځ حرٌحٿ٬ِحثڂ 
الداعى إلى اهلل إذا أخذتو صولة الحق وأنطق اهلل لسانو الداعى إلى اهلل إذا أخذتو صولة الحق وأنطق اهلل لسانو   }}

بالحقائق العالية والعلـو الراقية يعلم علم اليقين أف ذلك من اهلل، فإذا بالحقائق العالية والعلـو الراقية يعلم علم اليقين أف ذلك من اهلل، فإذا 
عند أصلو وحقيقتو عند أصلو وحقيقتو   انتهى من الكالـ رجع إلى مقاـ العبودية ووقفانتهى من الكالـ رجع إلى مقاـ العبودية ووقف
، فيرى ، فيرى سبحانو وتعالىسبحانو وتعالىالطينية لينسب ىذا الفضل كلو إلى رب البرية الطينية لينسب ىذا الفضل كلو إلى رب البرية 

  {{  البياف والكماؿ والجماؿ من اهلل البياف والكماؿ والجماؿ من اهلل 

 ًطټٴْنخ ىٌه حؼبټڄش ٿٌ ٫ڄڀنخ ذبخ اڅ ٗخت حا 
 ًٛڀَ حا ٫ڀَ ْٓيلخ فبڄي ٫ًڀَ آٿو ًٛلزو ًٓڀڂ
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  انفصم انراثعانفصم انراثع
  4242ة ة أسبنيت دعوة انعبرفني احلكيمأسبنيت دعوة انعبرفني احلكيمڃن ڃن   هبًٌؽ هبًٌؽ 

    4343  حٿ٬خٍٱ رخا حٿْ٘ن فبڄي ٫ڀَ ٓ ڃشحٿ٬خٍٱ رخا حٿْ٘ن فبڄي ٫ڀَ ٓ ڃش
 

                                               

ڃخ أهٌلخه ڃن ٛلزش حٿٜدخؼبني   حٿٸخٍثني ًحٿٸخٍثخص ، اڅ  أىڂاهٌحلِ 
 ىَ حؼبټڄش حٿ٬خٿْش ٳَ حٿي٫ٌس اىل حا َ ،ىٌه  أر٬خى ٿٺ ًٍدبخ ال طظ٠ق

، ًٓؤٟدَد ٿټدڂ أڃؼڀدش ڃدن ى٫دٌس ٗدْوَ ًأٓدظخًٍ        حؼبټڄش اال ر٬دي كدني  

                                                 
ديػػػػواف بطوميػػػػة  -درس العصػػػػرـ، ٕٛٓٓ/ٔ/ٕٛىػػػػػ ٜٕٗٔ/ٔ/ٕٓطفنػػػػيس، االثنػػػػين  ٕٗ

 الكيماف
، وتخػػرج مػػن كليػػة ٕٜٛٔ/ٔٔ/ٕٓولػػد العػػارؼ بػػاهلل الشػػيخ محمػػد علػػى سػػالمة فػػى  ٖٗ

أصػوؿ الػػدين بػػاألزىر الشػػريف، عمػل بالعديػػد مػػن الوظػػائف بمجػاؿ الػػدعوة بػػوزارة األوقػػاؼ 
سػػػنة حتػػػى كػػػاف مػػػديرا عامػػػاً ألوقػػػاؼ محافظػػػة بورسػػػعيد، وأسػػػس جمعيػػػة الػػػدعوة إلػػػى اهلل 

بالقاىرة، ولفضيلتو حوالى الثالثين مؤلفا إسالمياً والمئات من التسػجيالت الصػوتية، ٜ٘ٛٔ
سػػتجابة لطلػػب د.عبػػد المػػنعم النمػػر وزيػػر األوقػػاؼ ‘وسػػجَّل القػػرآف الكػػريم بصػػوتو الػػرخيم 

ـ ، ٜٜٔٔاألسػػبق، وقػػد انتقػػل إلػػى رحمػػة اهلل بمكػػة المكرمػػة أثنػػاء تاديػػة شػػعائر حػػ  عػػاـ 
بمقبرة المعال بمكة المكرمة، عػن عمػر ثالثػة وسػتوف عامػاً قضػاىا كلهػا فػى ىػ ودفن ٔٔٗٔ

طاعة اهلل ونشر دينو فى ربوع العالم اإلسالمى وتربية الصادقين فى طريق رب العالمين، ومن 
 يريد المزيد عن فضيلتو فليرجع لكتابنا " الشيخ محمد على سالمة سيرة وسريرة"،
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  ًأٍٟخه حٿْ٘ن فبڄي ٫ڀَ ٓ ڃو  ط٬خىل ٳ٠ْڀش حٿ٬خٍٱ رخا
 ٳدَ ڃنِٿدو ٳدَ ىيْدخ     ٳ٠دْڀظو  ٫ني ٌّڃخ ٻنض  ،٫ڀَ ٓزْپ حؾبؼخٽ
َ ّٸني أڅ  ،ًاًح رَؿپ ّؤطَ دبٔؤٿش ٳَ حٿ٤ ٵ ،دبلخٳ٨ش حٿَ٘ٷْش دبَٜ ًألخ ٫ڀ

أللددو  -خڅ ٫ڀددَ ىٍحّددش ٻخڃڀددش رخٿٴٸددو ٫ڀددِ حؾبددٌحىذ حألٍر٬ددش   ٻدد حٿ٘ددْن 
رخٿٜد٬ْي ڃٌٳديح ڃدن    اىل ٣ٴنْْ ىنخ ٫نيڃخ ؿخت ًحٿَْ٘ت رخٿَْ٘ت ٌّٻَ 
ًًؿي أىپ ىٌه حٿز ى ڃخٿټْش ًىٍحٓدظو حٿديت أهدٌىخ    ٷزپ ًُحٍس حألًٷخٱ، 

َ حؾبٌىذ حٿ٘خٳ٬ِ َ ٻظذ حؾبخٿټْش ً ،ٻخلض ٫ڀ ٿټِ ّٴظَ أىپ ىٍٓيخ أك٠
٤ًّڀذ ڃن حرنظو أڅ  !ٿټن ٳٌؿجض رو ّټظذ حؾبٔؤٿش -حٿزڀيس ًّئڃيڂ دبٌىزيڂ

ًي  !!ًطؤطَ رخلؿخرش !أٍ ٳَ حؾبَٻِ طٌىذ اىل ْٗن حػبخڃ٪ حٿټزري ٳَ ىيْخ
 ىٌح اال ٷَّزخً ٻْٲ ؟ َٓ  أىٍٹ 

ًڃنٌ ًڃنٌ   ،،ٳَ حؾبن٤ٸش حٿيت أٷ٤نيخ ّؤطْين حٿنخّ ٻٌٿٺ ٳَ ٳظخًٍ حٿ٤ ٵٳَ حؾبن٤ٸش حٿيت أٷ٤نيخ ّؤطْين حٿنخّ ٻٌٿٺ ٳَ ٳظخًٍ حٿ٤ ٵ
  !، ؾبخًح؟!، ؾبخًح؟ًڃن ّؤطْين أٷٌٽ ٿو ٫ڀْٺ رڀـنش حلٳظختًڃن ّؤطْين أٷٌٽ ٿو ٫ڀْٺ رڀـنش حلٳظخت  ،،زخً طٌٷٴضزخً طٌٷٴض٫خڃني طٸ٫َّخڃني طٸَّ

 ْ ٸدش ًڃزديأىڂ ٻڄدخ    ًٿٺ أللِ ًؿيص حٿنخّ ّټٌرٌڅ ًال ّٸٌٿدٌڅ حؼبٸ
ًرخٿ٤ز٪ ٳبڅ حٿ٬خي ّٴيت   ،،##ح ٳَ ٍٷزش ٫خي ًحهَؽ ڃنيخ ٓخي #ح ٳَ ٍٷزش ٫خي ًحهَؽ ڃنيخ ٓخي #$$ ٬ٟيخ$$ ٬ٟيخ ّٸٌٽ حؾبؼپ

 ٳٸي ًؿيص ألو ڃن حألٓڀڂ طٌؿْدو  !!،ًدبخ أڅ حٿنخّ ّټٌرٌڅ ،٫ڀَ حٿ٬َٝ
 ًحؾبٔخؿي حٿټٍّّ  ،حٿنخّ اىل ػبخڅ حٿٴظٌٍ رخألًٷخٱ
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ٳظٌٍ ڃ٬ٸٌىس رخٓظڄَحٍ  شن، رو ػبٳڄؼ   ڃٔـي ْٓيُ أظبي حٿزيًُ
ٌح ًٻَص ىًٷي ، ظيڂ ًّٴظٌڅ ٳْيخًط٬َٝ حؾبٔؤٿش ٫ڀَ ػ ػ ،٫ڀڄخت ڃن ػ ػش

رخٍٹ حا ٳدْيڂ ٳدَ ڃٔدؤٿش    ٫خس يحٿحؾب٩ٌٌٟ هْٜٜخً كظَ ال ّٔخ٩ٍ اهٌحلنخ 
 !  ًحؾبريحع !ٛش ٳَ حٿ٤ ٵهخ !!حلٳظخت

ًٻپ ًحكي ڃنديڂ   ،رؤڃخلشحٿٸ٠ْش نخّ ٳَ ىٌح حٿِڃخڅ ال ٬ٌَّٟڅ ٳخٿ
ًر٬ي ًٿدٺ ّٸدٌٽ أڅ    !! ٬َّٝ ڃٔؤٿظو ڃن حٿِحًّش حٿيت ٠ّڄدن ذبخ أڅ زبټڂ ٿو

َ ٬َّٱ حٿٸ٠ْش رؤر٬خىىخ  –حٿْ٘ن ٳ څ كټڂ ىل  ٳْٸٌٽ أڅ    ًحٿ٤َٱ حٓه
څ حٿ٤ددَٱ حألًٽ ٫دَٝ حؼبٸْٸددش  ًال ٬ّدَٱ أ أً ؿخىدپ !  !ىدٌح حٿ٘دْن ٧ددخي  

ڃدن    ردي  !ٳد أٍىص أڅ طٴظَ ٳدَ ٷ٠دْش ٣د ٵ    ٻنض ٫خؾبخً ًًاًح  !!ڃزظٌٍس 
ٍ حٿ٤َٳني  ٷي ّٸٌٿٌڅ ن ًٿٺ أڅ طٌؿيڂ اىل ػبنش حٿٴظٌٍ    ًحألٓڀڂ ڃ!، ك٠ٌ
 حٿٔخي !!حٿٰخًل ! طټٌڅ ألض ٳڀْټن!، ٯري ٫دخي ٫نيىخ ألٺ

ٿش ٳدد  ىبْدذ اال   ؤٔدد ّٔدؤٽ حؾبخثدش ڃ  ًٷي ٻخڅ ْٓيلخ حلڃخځ ڃخٿٺ 
 مػن قػاؿ ال أدرى فقػد أجاب {مػن قػاؿ ال أدرى فقػد أجاب {} } ظْدن ًّٸدٌٽ ٳَ حٿزدخٷَ ال أىٍٍ ٫دن ڃٔؤٿ

  ًىدٌه كټڄدش ٫خٿْدش ٷي ط٬ڀڄنخىخ ڃدن ىئالت حٿي٫دخس 
 ،څًـبظيدي أٻؼدَىڂ   ،ـبڄ٫ٌش ٻزريس ڃدن حٿدي٫خس  ٳَ ر ىلخ ًحؼبڄي ا 

ًال ٗؤڅ ىل  !،ڀيّنًدبخ ط٬ڀڄظو ڃن أْٓخىلخ حٿٜخؼبني حهرتص أڅ أٻٌڅ ڃن حؾبٸ
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ڃدخ ٻدخڅ   ً ،ٳؤلخ أكْدپ ىدٌه حٿٴظدخًٍ اىل ؼبدخڅ حٿٴظدٌٍ حؾبظوٜٜدش       رخالؿظيخى
َ ٫ڀْو حٿْ٘ن  ًًٿٺ أللَ  !ًال أريٽ !ال أٯري ٳؤلخ ٫ڀَ ىٍرو أڃَ٘ ٌب٘

 ؟أؿت ر٬ي ًٿٺ ٳزڄخًح ،ًحألٻڄپ ل٨َص اىل ڃخ ٻخڅ ٫ڀْو حٿْ٘ن ٳٌؿيطو حألصَّ
ٳٸدي ٻدخڅ ڃدؼ   ًبدظڂ      ،،ندو  ندو  ًهًٌح ڃؼدخالً ػخلْدخً ٳدَ ٳٸدو حٿدي٫ٌس ٫     ًهًٌح ڃؼدخالً ػخلْدخً ٳدَ ٳٸدو حٿدي٫ٌس ٫     

رٸَحتس حٿٴخزبش  – ڃٔظٸ   خًًٻخڅ ٻپ ىٍّ ٳَ حؾبٔـي ٬ّظّّ ـبڀٔ –ح ڀْ 
ًر٬ي ًٿٺ  ،حٿٴخزبش ألىپ حٿزڀيسّٸَأ ًر٬ي ًٿٺ    ًڃ٬يخ ى٫خت، ٿڀلخَّٟن 

 ،ًڃ٘دددخًبنخ،ّٸدددٌٽ حٿٴخزبدددش ٿَؿدددخٽ حا حٿٜدددخؼبني ًٓدددټخڅ ىدددٌه حٿزڀددديس    
ردٌٿٺ ّټٌلدٌح    ،ن حٿٜدٌٳْش ٗدْوو  ًًٿٺ ألڅ ٿټپ حؼبخَّٟن ڃد  ،ًڃ٘خًبټڂ

ًر٬ي ًٿٺ ٫نيڃخ ًبٚ ْٗوو ًىدٌ ڃٌاللدخ    ،ٻڀيڂ ڃ٘رتٻني ٳَ ىٌه حٿٴخزبش
  أللنخ ًٻَلخ ٻپ حؾب٘خّن أرٌ حٿ٬ِحثڂ ال طظٰري لٴٌّ حؼبخَّٟنڃخځ لح

حٿيّنخ ًًحٿيّټڂ ًأڃٌحطنخ ًأڃٌحطټڂ ًأڃٌحص ٿٌػڂ ر٬ي ًٿٺ ّٸَأ حٿٴخزبش 
َ  أطب٬ني! حؾبٔڀڄني  ػدڂ ر٬ديىخ    ،أ حٿٴخزبدش ٿټدپ ڃدن ٿدو كخؿدش     ػڂ ر٬ي ًٿدٺ ّٸد

   ر٬ي ىٌح حؽبظخځ حٿٴخزبش حؽبخشبش ٿْٔي حألًٿني ًحٓهَّن 
  ؟؟رخٿي٫خترخٿي٫ختو حٿْ٘ن و حٿْ٘ن ىپ ىنخٹ ڃن ٗت ي ّ٘ڄڀىپ ىنخٹ ڃن ٗت ي ّ٘ڄڀ

 ،ـبخٿٔدنخ ًر ىلدخ  ًال هبَ٘ ٫ڀَ ىٌح حٿنيؾ ٳَ ٻدپ أكٌحٿنخ اًحً ؾبخًح 
أڃخ  ،حؽبْخٍ ڂٳڀيح ظييًڅ څ ًح يى أڃخ اهٌحلَ !حؾبنيؾطز٪ ىٌح ًألخ ٻڄٸڀي أ
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ٳيٌ حؾبنيؾ حألٻڄپ أللو ڃدن ًحٍع ٍٓدٌٽ حا    ،حؾبنيؾ حٿٌٍ اٍط٠ْنخه ًحهرتلخه
   ًٻخڅ ڃن أٻڄپ حٿنخّ ًأ٫ڀڂ حٿنخّ حبخؿخص حٿنخّ ٳَ ىٌه حؼبْخس 

ًىټدٌح ًٳددَ حؼبٸْٸددش ٻددپ ڃددخ ٻدخڅ ٫ڀْددو حٿ٘ددْن ٫ندديڃخ ّظٴټددَ ٳْددو   
ڃدن حا !!  ًاهبدخ ٻدخڅ ٫دن اؿبدخځ     ! حٿٌحكي ًّظديرَ ىبدي ألدو ٿدْْ ٫دن ىدٌٍ       

    َ ٿو حٿٌكِ ًمبن ٿنخ حلؿبخځ ڃن حا ٳٌَٓٽ حا 
َ رٜريس ٳخٿيح٫َ ٳخٿيح٫َ  َ رٜريس ٫ڀ حٿٌٍ َّّي أڅ ّٸظيُ رؤىپ حلؿبخځ ٫ڀْو أڅ ٤َّى حٿٌٍ َّّي أڅ ّٸظيُ رؤىپ حلؿبخځ ٫ڀْو أڅ ٤َّى ٫ڀ
    ًّٸظيُ ذبڂ ٻڄخ ّنزِٰ ٿريُٵ رخلؿبخځ ٻڄخ ٍُٷيڂ حاًّٸظيُ ذبڂ ٻڄخ ّنزِٰ ٿريُٵ رخلؿبخځ ٻڄخ ٍُٷيڂ حا  !!ك٦ لٴٔو ًىٌحهك٦ لٴٔو ًىٌحه

 ًٿٌٿٺ ٳبڅ اهٌحلنخ حٿٌّن ىبظييًڅ ًَّّي حٿٌحكي ڃنيڂ أڅ ّؤطَ رِ٘ت
ػبيخى ؿيّي ڃن لٴٔو ربي أڅ حٿٴظق ّٸٲ أڃخڃو ٳ  ّؤطْو أريحً ألڅ حٿٴظق ٿْْ رخ

  ن حا ًال رخالؿظددددددديخى ًاهبددددددددخ رخالٛددددددد٤ٴختڃ             
                      $75  #ڃدددددددن حٿددددددٌٍ   حؼبؾ
٫ندي   څ ڃدن ٫زدخى حا ؿبدڂ ؿخلددذ    ًٌحٿٜخؼبد،  َ حا     ٤ّٜٴَ ىدنخ ؟

  ٍرددديڂ                           ((ٕٕٕٕ  )الشػػورى)ًٿددٌٿٺ ڃددن  الشػػورى
 ىٌ ڃن ّٜيٍ ٿو ٷَحٍ حال٤ٛٴخت     ٻٌه ًِّ َّٗلٌلو  

َ حؼبٸْٸش ٳبڅ ٻپ حؽبري حٿٌٍ ألخ ٳْو ڃن رَٻش ْٗوَ  حٿْ٘ن فبڄي  ًٳ
َ  أً ٫ڀَ ٓد ڃش   ٫ڀْدو ًال أٓدظ٤ْ٪    َ ًٻدپ ڃدخ أظبدي حا    ،ٍٟدخه ٫ند
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  ..) فبحبو فازوا بكل مراد () فبحبو فازوا بكل مراد (  ْو ألو ٻخڅ يبزين ٬ًّڀڂ حػبڄْ٪ ًٿٺٗټَه ٫ڀ

ىددَ حٿدديت ىبددذ أڅ لؤهددٌىخ ڃددن  ِيددٌه حٿ٤َّٸددش حؼبټْڄددش ّددخ اهددٌحلٳ
أڃدخ ىدئالت ٳدبوبڂ    ًطرتٻدٺ !!  حٿٜخؼبني ًٿْْ ڃن حٿټظذ ألڅ حٿټظدذ طٸدٌٽ   

 !ًألدض ڃٌٛدٌٽ رؤلددٌحٍ حٿَٓدٌٽ     !ٳَ ح خٿْ ربٌٽطٌٜٽ! ٬ًّڀڄٌٹ ٻْٲ 
  َ ؿبخڃخص ڃن حااٳټڀيخ ! ًال خبٌح٣دَ حٿنٴْ !ًٿْْ رخٿٴدټَ 

ٍدبخ ّظ٬ـذ  ،ًٿٌٿٺ ٫نيڃخ ٌبَ٘ حٿٌحكي ٫ڀَ حٿنيؾ ٫ًڀَ حؽب٤َ
ٿټدن حٿدي٫خت   !! ٻڄدخ ىدَ   حٿظَ طٸدَأ  ٳخٿٴٌحطق ، ٳيِ لٴْ حٿٸخ٫يس ! حٿز٬ٞ

ٳيدپ ؿيدِص ىدٌح     !! خب ٱ حٿي٫خت حٿدٌٍ ىبدت ىندخٹ      حٿٌٍ ىبت ىنخ 
رپ اڅ حٿي٫خت حٿدٌٍ ّڀديڂ ردو حٿٌحكدي ىندخ        !! حٿي٫خت أً ك٠َطو ؟ أريحً 

 ،ًحٿي٫خت حٿدٌٍ ّڀديڂ ردو حٿٌحكدي ىندخٹ ڃنخٓدزًخ ؾبدن ىندخٹ         ،ڃنخٓزخً ؾبن ىنخ
ًرّّٻدش ٍٟدخ حٿَؿدپ     ،ًىټٌح أللو اؿبخځ ڃن حا رّّٻش كزْذ حا ًڃٜد٤ٴخه 

 ٟخه ًٍأ  حٿٌحٍع حٿٌٍ ٛلزنخه
٬ش ًَّّي ٫ًنيڃخ ّؤطَ ًٿي ڃن أًالىلخ ٣خٿذ رخٿٴَٷش حألًىل ٳَ حػبخڃ

أال طنظ٨دَ كظدَ طؤهدٌ     !! أڅ ِّحكڂ حٿيٻخطَس ًحألٓدخطٌس ٳيدپ ّنٴد٪ ًٿدٺ ؟    
َ حألٷدپ ٳخلدٺ ڃخُٿض ٳَ حٿٴَٷش حألًىل ؟ ًكظَ اًح الظيِ ڃن  !حٿيٻظٌٍحه ٫ڀ

ىددپ ّٜدق أڅ ِّحكددڂ حألٓددخطٌس ؟ ال اًحً الردي ًأڅ       حًًڃخُحٽ ڃ٬ْي!حػبخڃ٬دش 
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!! ٳَ ٛلزش حٿْ٘ن ٛيٵ ځ ط٬َٱ أڅ حؾبٸخځ فبٴ٥ٌ ًٻپ ڃن ٓزٸٺ ًٿٌ رٌْ
 ًالري أڅ طَح٫َ ًٿٺ، ًىٌح ٳ٠پ حا       پ حٿٔزٶ ٫ڀْٺ ٳڀو ٳ٠

} من زاحم } من زاحم  :ًٷي ٷخٿٌح ٌحٹ طَّي أڅ شبَ٘ ًّټٌڅ ٿٺ ٻْنٌلشٿټنٺ ذب
ومن زاحم ليحل فى القلػب فػذلك فػى المحػل األعلػى ومن زاحم ليحل فى القلػب فػذلك فػى المحػل األعلػى   ،،ليكوف ال يكوفليكوف ال يكوف

}}.. 
 ٳدَ ىٍّ ٫دخٽ ًٯدخٽ اڅ حٿديح٫َ ٫ڀدَ ٯدري       ًٷي ٫ڀڄنخ حٿ٘دْن  

ّ    رٜريس ّدٌىذ اىل ٻظدذ حٿَٷدخثٶ     !٫نيڃخ يبذ أڅ ّدؤطَ رخٿَّٰدذ اىل حٿندخ
 حٿدي٫خس  اهٌحلندخ حٿټدؼري ڃدن   ًٿْزيَ حٿنخّ ٻڄخ ٨ّن!! ًّؤطِ ڃنيخ ! حٿٜٴَحت

 !!حٿټظذ ذبخ أكخىّغ ٯري ٛلْلش ټؼري ڃنًرخٿ٤ز٪ ٳ –!!ّٴ٬ڀٌڅ ًٿٺ 
إذا حػدثتم العلمػاء إذا حػدثتم العلمػاء :} :}  ٷدي ٷدخٽ ٿندخ حٿ٘دْن ٳدَ ًٿدٺ      آَحثْڀْخص !! ًً

ٻندددض ًاًح ٻخلدددض لْظددددٺ ٣ْزددددش ً {{  فحػػػدثوا باألحاديػػػث الصػػػحيحةفحػػػدثوا باألحاديػػػث الصػػػحيحة
َ ٳ ڃٌٛدٌالً َ ٿٺ حلؿبخځ ٳَ حؾب٬دخل َ ًٿدٌ ٳَ كيّدغ ٗدخث٪    ٔدْؤط    كظ
 ٳٔريُٷٺ ٳْو دب٬خلَ ؿيّيس     ًڃظٴدٶ ٫ڀْدو   ًڃ٬دًَٱ 

  ً طددؤطَ رخألكخىّددغ حٿ٠دد٬ْٴش  ٳڄددخ حٿددٌٍ ىب٬ڀددٺ طظـ٘ددڂ حٿٜدد٬خد 
ٳز٬ي زبْٜپ حٿ٬ڀڂ حٿد ُځ   !! ًطًَّيخ ؟ الحؾب٘ټٌٹ ٳَ ٛلظيخ  ًحٿًَحّخص
ٳڀظ٬ڀدٌ  ًٿټن ٳلٔدذ!! ٳبڅ ٫ڀْنخ أال لٴدظٖ ٳدَ ٻظدذ حٿٔدخرٸني     ٿڀيح٫َ، 
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 !ًحٿزلَ حؾبيّي !ًىٌح ىدٌ حػبيّيڀٸَ ڃن ٷڀٌد حٿٜخؼبني، مهظنخ ٿڀظ
 !ڃ٬ڀٌڃخص ٷي طټٌڅ ٫ٴخ ٫ڀْيخ حٿِڃنڃن خ رټظذ حٿٔخرٸني ٻؼريحً كبألڅ 

ٿټن ڃخ ّنِٽ ٫ڀَ ٷڀٌد !! ڀڂ ط٬ي ڃ٤خرٸش ٿڀ٬َٜ ّڀِځ طْٰريىخ ٳحٿټؼري ڃنيخ ً
 !!حٿٜخؼبني ٳيٌ أكيع طټنٌٿٌؿْخ ٫ڀڄْش ٷَآلْش ڃنخٓزش ؿبٌح حٿِڃخڅ 

ٿټددن ر٬ددٞ    ًطنٸڀدديخڃددن ٍؿخؿبددخ خؾبٴًَٝ ٫ڀْددٺ أڅ طؤهددٌىخ ٳدد
ًّٸددٌٽ ىددپ أ٫ْددي ىدٌح حٿټد ځ ڃدَس أهدٍَ ؟         !طٰڀزو لٴٔدوحٿي٫خس اهٌحلنخ 
 !ي أڅ ّټٌڅ ىٻظٌٍحً ًّؤطَ رخػبيّيًَّّ !ًّٔظ٨٬ڂ أڅ ٬ّْي !ًّٔظټّّ

ٳڀدن ّؤطْدٺ ڃديى ؿيّدي ڃدن حؼبڄْدي       !! ٳخرٸَ ٻڄخ ألض كيّدي  اًحً 
ٍ ، ح ْي أرديحً  ٳ  ري ، !ڃ٬ْيأًالً    اال اًح ٻخڅ !! أللو ال ّټٌڅ ىنخٹ ىٻظٌ
ٿټددَ ّٔددـپ  !! حٿَٗددْيًَّٟددَ ٫نددو حٿدديٻظٌٍ حؾب٘ددَٱ   !! ًأڅ ٬ّْددي 
 ّي ڃن حؼبڄْي ح ْي  ًّٜزق ٿو ر٬ي ًٿٺ ڃنيؾ ؿي    ٍٓخٿظو

  فً خطبت اجلًعتفً خطبت اجلًعت  يٍ هذي انشيخ صاليت يٍ هذي انشيخ صاليت 

، ٳٸي ٻخڅ يف ه٤زش حػبڄ٬ش ىيٍ ْٗونخ ًال ألَٔ أڅ أٗري اىل 
    ال ًبددَؽ ٫نددو   ،ًحص ڃٌٟدد٩ٌ ًحكددي ّظلددٍَ أڅ طټددٌڅ ه٤زددش حػبڄ٬ددش
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المهػم يػا بنػي المهػم يػا بنػي } } : ًّٸٌٽ ٳَ ًٿدٺ     ،حؽب٤ْذ كظَ ال ّ٘ظّض حٿٔخڃ٬ني
وقػػد عرفػػوا موضػػوعاً محػػدداً مػػن وقػػد عرفػػوا موضػػوعاً محػػدداً مػػن   مػػن المسػػجدمػػن المسػػجديخػػرج النػػاس يخػػرج النػػاس   أفأف

  {{  أمور دينهم واستوعبوه ليعملوا بوأمور دينهم واستوعبوه ليعملوا بو
ًٻددخڅ ّظلددَ ٍ ىحثڄددخً أڅ طټددٌڅ ڃٌٟدد٫ٌخطو ٫ڀددَ حؾبنددّّ أً يف ىًٍّ   
حؾبٔخؿي ڃن حؾب٫ٌٌٟخص حٿ٬خڃش حٿيت يبظخؿيخ ٻدپ ڃٔدڀڂ، ًّزظ٬دي ٫دن ًٻدَ      

  خّحألڃٌٍ حؽب ٳْش أً حلٗخٍس اٿْيخ، ًٻٌح ڃخ ّؼري حٿٴنت ًحؾب٘خٻپ رني حٿن
طنخٓذ ڃٔدظٌٍ حؼبخٟدَّن   رڀٰش ٓيڀش ًًحٟلش  ّڀٸَ حؽب٤زشًٻخڅ 

٣ٌّڀدش كبڀدش أً    أال طټدٌڅ ڃد٪ حؼبدَٙ   ٷڀٌذبڂ ٷزدپ أغبدخ٫يڂ،   ٿظٜپ ڃزخَٗس اىل 
ًألدخ كبٔددٺ   ًٷدي ٻدخڅ ڃدن ٯَحثدذ ىدٌح أّلدِ ٻندض أطخر٬دو          ،ٷٜدريس قبڀّدش  

 ،ًرٔخ٫يت ٳټخڅ ال ِّّي ٫ڀَ ٓز٪ ٫َ٘س ىٷْٸش يف ٻدپ ه٤زدش اال لدخىٍحً ؿديح    
ٌٽ ٿنخ ىحثڄخً ًٻخڅ ّٸ، ًڃ٪ ًٿٺ نبَؽ ًٷي حٓظ٫ٌزنخ حؾب٩ٌٌٟ ڃن طبْ٪ لٌحكْو

  {.{.  راغبين خير من أف يتركونا زاىدينراغبين خير من أف يتركونا زاىدين  ألف نترؾ الناسألف نترؾ الناس  }}::يف ًٿٺ

َ حٿظز٘ري يف ٻپ ه٤زو ًىًٍٓو ٻخڅ ٻڄخ  ًال ٌبْپ اىل  ،يبَٙ ٫ڀ
ًٿٺ  حٿظَ٘يّي ًحٿظ٬ٔري، ًّٴظق ٿڀنخّ أرٌحد ٍظبش حا ط٬خىل حٿٌح٬ٓش، ًٌبِؽ

  رظوٌّٲ ال ّٸن٤يڂ ڃن ٍظبش حا ط٬خىل
ٳد  ىبدَِّف    ،ٗيّي حألىد يف حؼبيّغ ٫ن حٿ٬ڀڄخت طب٬ْخً ٻخڅ ٻڄخ 
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ًڃ٪  پ ّڀظڄْ ٿو حٿ٬ٌٍ ًٍّّّ ٿو ڃٌٷٴوكظَ ًٿٌ أه٤ؤ ر !أكيحً ڃن حؾب٬خَّٛن
  ًٿٺ ّٸٍَ حٿٌٜحد ر٤َّٸش كټْڄش، أڃخ حٿٔخرٸني ٳْرتَٟ ٫نيڂ أطب٬ني

ٿندخ:  ًّٸٌٽ  !أً ّٔظ٨َىخ ػڂ ّڀٸْيخ !حؽب٤ذ يبٴ٦ال ّئّي ڃن ٻخڅ ً
نحػػػن ال نحػػػػب ألحػػػػد مػػػن إخواننػػػػا أف يحفػػػػظ نحػػػن ال نحػػػػب ألحػػػػد مػػػن إخواننػػػػا أف يحفػػػػظ } } ڃٴيڄددددخ ًٗددددخٍكخً: 

الخطػػػب ثػػػم يكررىػػػا بػػػالن ، ولكػػػن يفهػػػم المحتػػػوى ثػػػم يعبِّػػػر عنػػػو الخطػػػب ثػػػم يكررىػػػا بػػػالن ، ولكػػػن يفهػػػم المحتػػػوى ثػػػم يعبِّػػػر عنػػػو 
    {{  باسلوبوباسلوبو

ِ ٍِٟ حا ٫نو ٻخڅ ٿنخ، ٳـِحه حا ٫ن خ هري حػبِحت دبٰٴَس  ٳن٬ڂ حؾبَر
 هَس ًٌٍٟحڅ ًهري يف حٿيلْخ ًحٓ

  األَاة وانرغبت فً عذو انظهىراألَاة وانرغبت فً عذو انظهىر

حٿ٬دخٍٱ  ىٿدٺ حٿ٘دْن   ًٷزپ أڅ أهظڂ ىٌه حٿنٔدڄخص حؾبزخٍٻدخص ٫دن    
ڂ حٿديت  حؼبټد ڃدن أىدڂ    و، أًٻدَ رؤلد  ًؽ ٳَ ٣َّٶ حٿدي٫ٌس حؾبزخٍٻدش   ٌٻؤهبحٿٌحٍع 

ًڃدخ أٻؼدَ حؼبټدڂ حٿديت     ،  فبڄي ٫ڀدَ ٓد ڃش    ط٬ڀڄنخىخ ڃن ْٗونخ حٿْ٘ن
ة والرغبة فى عػدـ الظهػور مػع القيػاـ ة والرغبة فى عػدـ الظهػور مػع القيػاـ األنااألنا    ط٬ڀڄنخىخ ڃنو ٳَ ىٌه حؼبْخس

أنػػت كالجنػػدى أنػػت كالجنػػدى   }}: ًٷددي ٻددخڅ ّٸددٌٽ ىل    باعبػػاء دعػػوة اهلل جػػل فػػى عػػالهباعبػػاء دعػػوة اهلل جػػل فػػى عػػاله
ًًٿدٺ ىدٌ حػبدِت         {{  أعمل وال أريد أف يعرفني أحدأعمل وال أريد أف يعرفني أحد  ، قل، قلالمجهوؿالمجهوؿ



    فوزى حممد أبوزيد                                      كيف تكون داعياً علي بصرية فوزى حممد أبوزيد                                      كيف تكون داعياً علي بصرية 
7777

    ------------------------------------  

 

ٳلظددَ ٿددٌ ٻخلددض ٿددو  !ٳددبًح ٻددخڅ حٿددي٫ِ يبددذ حٿ٨يددٌٍ ،حألٓخٓددِ ٿڀدديح٫ِ
ِ أڅ ّ !! ٳؤلٌحٍه ٳَ أٳٌٽ   ألٌحٍ َ حٿيح٫  ،هخٿٜخً ٿٌؿو حا٫ڄڀو ټٌڅ ٫ًڀ

ه ٳ  يبيع ًال َّّي أڅ ٬َّٱ ٫نو ْٗجخً ٷڀْ   أً ٻؼريحً اال ڃن ڃٌاله ؿپ ٳَ ٫ 
 ًٻخڅ ٻؼريح ڃخ ّٸٌٽ : ٫ن لٴٔو ًال ّظليع ، ًٿٌح ٻخڅ 

} يابنى اعمل وال يهمك معرفة شيخك أنك تعمل، ألنك تعمل } يابنى اعمل وال يهمك معرفة شيخك أنك تعمل، ألنك تعمل 
    هلل! ال لشيخك!{هلل! ال لشيخك!{

ًٷددخٽ   ٫ٌسخت حٿيح٫َ أً حؾبنٌٔد ٿڀياًح ؿد!، ًٿٌٿٺ ٿيّدنخ ٫ ڃدش
 !!مػػن قػػاؿ أنػا فقػػد نػػاىمػػن قػػاؿ أنػا فقػػد نػػاى !٫ڀْددنخ أڅ لٸدٌٽ ٿدو الدٺ ال طنٴد٪     !! ألخ ٻدٌح ًٻدٌح 
 ؟اًحً ٫ڄدن طظټڀدڂ 

ً ٫ن ٌٍٓٿ  طظټڀڂ ٫ن حا  أڃدخ أڅ  حٿٜخؼبني ڃن ٫زخى حا،أً  و أ
 خًأطټڀڂ ٫دن لٴَٔ ٳڄخ حٿٌٍ ڃ٬َ كظَ أٳد٬پ ًٿٺ ؟ ٳبوبڂ ٿٌ ٫ْنٌلَ هدخىڃ

 :ٳَ ًٿٺ  ٫ڀَ أ٫ظدخذبڂ ٳْخىدنخٍ ًٷدي ٷدخٽ حألڃخځ أرٌ حٿ٬ِحثڂ 
  قبلت نعل محمد يا فرحتى .. أنا خادـ األعتاب فافهم مكانتىقبلت نعل محمد يا فرحتى .. أنا خادـ األعتاب فافهم مكانتى

ٳ٬ڀْدو أڅ ّدظټڀڂ ٫دن ٗدْوو     ! ًكظَ ٿٌ طټڀدڂ حٿديح٫ِ ٫دن ٗدْوو     
اڅ ٳ٬پ ًٿٺ ٳبلو ٳيٌ  –ْٗوو ٻ ڃو ٫ن ، ال ٫ن لٴٔو ڃن ه ٽ !ًكٔذ

 ٍ ًَّّي أڅ َّؿ٪ ڃَس أهٍَ ٿڀٔري !حؼبخٿش ٳبلو ڃٔټني ًٳَ ىٌه !َّّي حٿ٨يٌ
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 ٳڄخًح ىبذ ٫ڀَ حٿيح٫ِ ؟،  َ ًحٿٔڀٌٹ اىل ڃڀٺ حؾبڀٌٹ
َ ٻڄخٽ حا ًطبخٽ حا ٿڀڄئڃنني رخا  ًأىد ٌٍٓٽ ، ىبذ ٫ڀْو أڅ ٨ّي

ٿْيهڀٌح ٳَ  !ًطبخٽ ىّن حا ٿٰري حؾبئڃنني رخا ،ٿڀڄٌكيّن رخاو حا ًأه ٷ
 ىَ ٧ًْٴش حٿيح٫َ ًىٌه  –حا ىّن 

ٳيٌ ّټڀڂ حؾبئڃنني ٫ن طبخٽ حا ٿ٬ْ٘ٸٌح حا، أً ٫ن كزْذ حا ٿټِ 
ّظوڀٸٌح رؤه ٷو، أً ٌّٟق ؿبڂ ڃخ ٯخد ٫نيڂ ڃن ٗد٩َ حا، ًڃ٪ ٯري حؾبئڃنني 

 :ّټڀڄيڂ ٫ن طبخٽ ىٌح حٿيّن ٿټِ ّيهڀٌح ٳْو،  ًٿٌٿٺ ٷخٽ أرٌ حٿ٬ِحثڂ 
ر مزيتو!! فاعلم أف ر مزيتو!! فاعلم أف } إذا رأيت الرجل يشطح لسانو فى أسرا} إذا رأيت الرجل يشطح لسانو فى أسرا

  ذلك من نقٌ  فى مقاـ عبوديتو {ذلك من نقٌ  فى مقاـ عبوديتو {
أى ليس  ليم اميفى ميي امفايفج السويافا  ايفشاا ميي الـس سيا  مييا  

مي  يـياوش أت ـمياوا  ) منو وإليػو وبػو ولػو () منو وإليػو وبػو ولػو (يصح الوصاوا إال إذ قلات 

ـشيفز   ) أنانيػة () أنانيػة (اني  ال لي  ال عندى  ال  ي!!  ألنيم  يرلت ـنيوت ليت 

قد حرزنف الصفلحوت امن قفلوا ذلت ميي الميس،ت، ،   َ    هف زب البسي 

ْلُك ْلُك ػػَس لِػي ُمػػَس لِػي ُمػػػْ ػْ أَلَيػأَلَيػ!،  اينه  اين قايافا  َلىَلىػػْعػػْعػػألَ ألَ ُم اُم اػػا رَبُُّكػا رَبُُّكػػَ ػَ أَنػأَنػ  ؿ:ممينه  اين قيف
،  قيييد حيييارز  !!!!ِديِديػػْلٍم ِعنػػػْلٍم ِعنػػػػػَلى ِعػػػَلى ِعػػػػَ ػَ ُو عػػػُو عػػػػػُأوتِيتُػػػُأوتِيتُػػػ  قػػػاؿ:قػػػاؿ:!!،  اييينه  اييين  ِمْصػػػرَ ِمْصػػػرَ 

ممييفذا  ،ال أنػػا! وال لػػى! وال عنػػدي!ال أنػػا! وال لػػى! وال عنػػدي!  الصييفلحوت ايين قييوا ليير  األل ييف    
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َذا ِمن َذا ِمن ػَ ػَ ىى أ ، ، َماَواِت َواأَلْرِض َماَواِت َواأَلْرِض ػَّ ػَّ ْلُك السْلُك السػػَوِلّلِو مُ َوِلّلِو مُ ؟ علست أت ـموا   إذاً ـماوا 
ـْ َأْكُفُر  ػْ ػْ َفضَفض ُلَوِني أََأْشُكُر َأ ـْ َأْكُفُر  ِل رَبِّي لَِيبػْ ُلَوِني أََأْشُكُر َأ ، أو ىذا باهلل وهلل ومن اهلل وإلػى اهلل ، أو ىذا باهلل وهلل ومن اهلل وإلػى اهلل ِل رَبِّي لَِيبػْ

      ََ الخيػػػر علػػػى يػػػدي لخلػػػق اهلل !! ََ الخيػػػر علػػػى يػػػدي لخلػػػق اهلل !! وأنػػا عبػػػد ضػػػعيف أجػػػرى اهلل وأنػػا عبػػػد ضػػػعيف أجػػػرى اهلل 
ال كٌٽ ًال ٷٌس ألُ ٫زي اال دبٌاله ؿپّ! ٳَ ٫ ه ، ًٛدڀَ حا   ٳڄخًح ڃ٬ِ ؟

 ًٓڀڂ ٫ڀَ ْٓيلخ فبڄي
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  ايشايشانفصم اخلانفصم اخل

    4444  انذعىة إىل اهلل بإرٌ يٍ رصىل اهللانذعىة إىل اهلل بإرٌ يٍ رصىل اهلل

 ٳْټڂ أطب٬ني: اهٌحلَ ًأكزخرَ رخٍٹ حا 
، ، ٴٜپٴٜپ٘ٴو ٳَ ىٌح حٿ٘ٴو ٳَ ىٌح حٿأڅ لٌٟلو ًڃ٩ٌٌٟ لَّي أڅ لٔظټأڅ لٌٟلو ًڃ٩ٌٌٟ لَّي أڅ لٔظټ  ٓئحٽ لَّيٓئحٽ لَّي

  !!لٔڄ٪ ًمبن ٳَ ٍكخد حٿٜخؼبني ٫ن ر٬ٞ حٿٜخؼبني ّدئًْڅ ؿبدڂ ٳدَ حٿټد ځ    لٔڄ٪ ًمبن ٳَ ٍكخد حٿٜخؼبني ٫ن ر٬ٞ حٿٜخؼبني ّدئًْڅ ؿبدڂ ٳدَ حٿټد ځ    
، ، ٿزْخڅ ر٬ٞ ڃخ ٳظق رو ٫ڀْيڂ حؾبڀٺ حٿ٬ ځ ٿزْخڅ ر٬ٞ ڃخ ٳظق رو ٫ڀْيڂ حؾبڀٺ حٿ٬ ځ   !!ًّئًڅ ؿبڂ ٳَ طؤٿْٲ حٿټظذًّئًڅ ؿبڂ ٳَ طؤٿْٲ حٿټظذ

  ڃخ حؾبئَٗحص حٿظَ ٬ًٟيخ حٿٜخؼبٌڅ ٿٌٿٺ؟ڃخ حؾبئَٗحص حٿظَ ٬ًٟيخ حٿٜخؼبٌڅ ٿٌٿٺ؟
ٙ ٫ڀْو حٿٜخؼبٌڅ ٳَ لٜق أٍ ڃَّي ٳَ ٣َّٶ حا  أڅ  أًٽ ڃخ يبَ

ٻڀو ٳَ أٍ أڃَ ٬ّرتّو أً ّٸٌځ رو أڅ يبخٳ٦ ٫ڀَ طٌؿيو ٿَرو كظدَ ال  ىب٬پ مهو 
ٿٌٍ ٌّؿيو اىل ىٌ ح ّڀظٴض ٫نو اىل َٗت ٯريه اال اًح ًٛپ اٿْو ًٻخڅ حا 

ًٿٌٿٺ ڃخ ڃن ٍؿپ ڃنيڂ ڃن حألثڄش حأل٫ ځ ل٤ٶ رټڀڄدش  ، حألٳ٠پ ٫نيه ًٿيّو
  ٔ ځًحكيس اال ر٬ي حلًڅ ڃن حؾب٤ٜٴَ ٫ڀْو أٳ٠پ حٿٜ س ًأص حٿ

                                                 
 ـ ٕٛٓٓنوفمبر  ٕٛىػ،   ٜٕٗٔالقعدة  ىذ ٖٓبنها، بعد صالة الجمعة،  ٗٗ
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ًاًح أهٌ اًلخً ڃن أكي لٌحد ك٠َطو ٳڀ٬ْڀڂ أڅ ًٿٺ اهبدخ ىدٌ ٿدي٫ٌس    
، ٳؤٍ ْٗن ّي٫ٌح اىل !! ٯريه اىل ىٌح حٿْ٘ن، ألڅ حٿْ٘ن ال ّي٫ٌح اىل لٴٔو

 !! ًٌٍٓٽ حا ّي٫ٌح اىل حا! ٌٍٓٽ حا 
ال  !اهبخ ٿْظټڄپ ٳْڄن ّي٫ٌىڂ ڃن اهٌحلو !ٳخؾبَّي اًح أًڅ ٿو ْٗوو

، ًّددي٫ٌح اىل ٗددْوو ال اىل !لددو ٳددَ كخؿددش اىل حٿظټڄْددپ أل   ٿْټڄددپ ٯددريه
، ًٿٌٿٺ اًح ًؿيص ڃَّيحً أر٤ؤ ٫ڀْو حٿٴظق أً ي ىبي ٷزٌالً ٿي٫ٌطو رني !لٴٔو
َ ر٬ني ٷڀزو ّي٫!!حؽبڀٶ   ٌٳخ٫ڀڂ أڅ ًٿٺ ڃن كـخد ٳَ لٴٔو، ٳيٌ ًاڅ ي ّن٨

ّ اىل لٴٔو ًٿْْ اىل ْٗوو ٳْلـذ ذبٌح ٫ن ٣َّٶ حٿټَحځ  ، ٿټن ، حٿنخ
 !!لٴٔيڂ ال ّي٫ٌڅ اىل ألٴٔيڂ ًاهبخ ّي٫ٌڅ اىل ٌٍٓٽ حاأ٘خّن حؾب

ًاًح ًؿيص حػنني ڃن حؾبَّيّن ًبظڀٴخڅ ٳبهبخ ٿٰڀزش ألٴٔديڄخ ٫ڀْيڄدخ،   
، !ًحٿْ٘ن ّي٫ٌح اىل ٌٍٓٽ حا ال نبظڀدٲ  !ٳڀٌ ٻخڅ حٿټپ ّي٫ٌح اىل ْٗوو

 !ٳْلـذ ىٌح رنٴٔدو  !!ًّي٫ٌح ىٌح ٿنٴٔو !!ًاهبخ ّي٫ٌح ىٌح ٿنٴٔو
  ًيبـزخڅ ٫ن حٿٌٌٛٽ اىل حا  !ذ ىٌح رنٴٔوًيبـ

ًٻددخڅ حؾب٘ددخّن ّٸٌٿددٌڅ ؾبَّدديّيڂ حألًىحت حألؿدد ت ٻڄددخ ّٸددٌٽ ٓددْيٍ  
ما صحبتك إال لتكوف ما صحبتك إال لتكوف   }}::  أرٌحؼبٔن حٿ٘خًىل ٿظڀڄٌْه أرٌحٿ٬زخّ حؾبََٓ 

  ًال طٌؿي ٯريّش ،ًحكيٌ څ َٗتٌخ، أٍ مبن حلػن{{  أنت أنا وأنا أنتأنت أنا وأنا أنت
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حٿ٘خًىل ٫نيڃخ ّدؤڃَ أكدي ڃَّيّدو أڅ    ًٿٌٿٺ ٻخڅ ْٗونخ أرٌحؼبٔن 
حػدثونا بمػا فػتح اهلل حػدثونا بمػا فػتح اهلل   }}::ّظليع ًًٍَّ ٫ن ڃدخ ٷدَأه ٫دن حٿٔدڀٲ ّٸدٌٽ ٿدو      

  ، او ال تحدثونا عن األموات {.، او ال تحدثونا عن األموات {.  عليكم وال تحدثونا عن غيركمعليكم وال تحدثونا عن غيركم
ٳ٬نيڃخ طُليِّع ٫ن ٯريٹ ٳڀْْ ىٌح حبيّغ أىپ حٿٴظق، ٳؤىپ حٿٴظق 

كظدَ   !٫ڀدَ لٴٔدو   ًّټٌڅ ڃد٪ ٗدْوو   ،ىبخىي حٿَؿپ ڃنيڂ لٴٔو ڃ٪ ْٗوو
َ ذبخ ڃن ٍرو  ٝ ڃخ ٳظق رو ٫ڀْو ڃن ّٴظق حا ٿو ٫ني اؿبخځ ٳَ ٷڀزو ّظڀٸ َ٬ًّ ،

، ًال ُّٴدظق ٫ڀْددو ًٳدَ ٛديٍه ٗددَت ڃدن ٫ڀددٌځ     ! ٫ڀدٌځ  حلؿبدخځ ٫ڀددَ ٗدْوو   
ٳ  ري أڅ ٌبلٌ ٻپ  ؿبخ أڃخځ ٫ْنْو#$ أٍ ڃن ح٫ظڄخىه ٫ڀْيخ ًٍإّظو !حٿيٍحٓش

ٌح ىدٌ ٗدؤڅ   ، ٳيد    ٽ ٫ڀدٌځ حٿٌٍحػدش  ٿْندخ    ڃخ كٜ دڀو ڃدن ٫ڀدٌځ حٿيٍحٓدش     
 حٿٜخؼبني أطب٬ني ٳَ ٻپ ًٷض ًكني 

  ويتً يكىٌ؟ويتً يكىٌ؟  منارج يٍ األرٌ بانذعىةمنارج يٍ األرٌ بانذعىة

٫نيڃخ ًىذ اىل ْٗوو حرن  ::  سيدى أبوالحسن الشاذلى سيدى أبوالحسن الشاذلى 
، !، ٳندِٽ ًحٯظٔدپ ػدڂ ٛد٬ي    !حلِٽ ًحٯظٔدپ أڃَه ْٗوو أڅ ً ڃْٖ٘ 

ض ألو َّّدي أڅ  ، ٷخٽ: ٳ٬ڀڄ!!، ًٻٍَ ڃ٬و ًٿٺػخلْش! ٳٸخٽ ٿو: حلِٽ ًحٯظٔپ
  ٰ ٔدڀض لٴٔدَ ڃدن    أٯظٔپ ڃن حٿ٬ڀٌځ حٿظَ كٜڀظيخ ًٿْْ حٿٰٔدپ حٿ٨دخىَ، ٳ
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} } ٷدخٽ:  ر٬ديىخ  ٿْڄنلنَ حٿ٬ڀڂ حٿٌىزَ، ٳؤًٽ ڃخ ٬ٛيص اٿْو حٿټٔزَ ڂ حٿ٬ڀ
يػػا علػػى جئتنػػا فقيػػراً مػػن علمػػك وحالػػك فجئنػػا لػػك بغنػػى الػػدنيا يػػا علػػى جئتنػػا فقيػػراً مػػن علمػػك وحالػػك فجئنػػا لػػك بغنػػى الػػدنيا 

 {.{.وا خرة وا خرة 
ّڀظٴض ٫ن حا  ٳڄزيأ حٿ٬خٍٳني حٿٌٍ ّئٌٓٔڅ ٫ڀْو كْخس حؾبَّيّن أال

حؾبئحلٔخص ً حؾبټخٗٴخصًال حٿٴظٌكخص، أً  اىل أٍ َٗت ٳَ حٿيلْخ أً حٓهَس 
ال ّڀظٴض ٫دن حا ٣َٳدش ٫دني كظدَ ّٜدپ اىل ڃندخه، ًڃندخه ىدٌ          !ًحؾبٌحؿيخص

ًىٌح حٿٸَد ىبذ أڅ ّټٌڅ رخؼبخٿش حٿظَ ٻخڅ ٫ڀْيخ حٿٜخؼبٌڅ ، حٿٸَد ڃن ڃٌاله
 اٿْو ٓزلخلو ّؤًڅ ٿو ري٫ٌس حٿنخّ ًر٬ي ىٌح ٌّؿيو ڃٌاله ، ڃن ٫زخى حا

النػاس النػاس   يػا علػى انػزؿ إىػديػا علػى انػزؿ إىػد: ًٳَ ٷٜدش أردَ حؼبٔدن، أًڅ ٿدو ٗدْوو      
إلينا، قػاؿ: يػا سػيدى تتركنػى إلػى النػاس ىػذا يطعمنػى وىػذا ال يطعمنػى، إلينا، قػاؿ: يػا سػيدى تتركنػى إلػى النػاس ىػذا يطعمنػى وىػذا ال يطعمنػى، 
قاؿ: يا على أنفق وأنا الملى إف شئت من الجيب وإف شئت من الغيب، قاؿ: يا على أنفق وأنا الملى إف شئت من الجيب وإف شئت من الغيب، 

يا على إذىب إلى مصر يا على إذىب إلى مصر   ::ْذ ًٷخٽٳنِٽ رؤڃَ حا ٿظزڀْٮ ى٫ٌس حا، ؿخته حؼبز
  !!يػا سػيدى الطريػق طويػليػا سػيدى الطريػق طويػل  ::قاؿقاؿ، ، ىمىمااسمَّ سمَّ فإنك ستربى بها أربعين صديقًا و فإنك ستربى بها أربعين صديقًا و 

ٷدددخٽ: ٳڄ٘دددْض ڃدددن طدددٌلْ اىل  ، قػػػاؿ: إذا أقمنػػػاؾ أعنػػػاؾ، ، قػػػاؿ: إذا أقمنػػػاؾ أعنػػػاؾ، !!والجػػػو حػػػاروالجػػػو حػػػار
حلٓټنيٍّش ًحٿٔلخد ٨ّڀڀنَ، ًٻڀڄخ لٴي حؾبخت ألِٽ حٿٔلخد ٯْؼو ٳدنڄأل  

، ًىٌح أللو ڃؤًًڅ رخٿي٫ٌس يٍّشأٓٸْظنخ ًلَطٌٍ رخؾبخت كظَ ًٛڀنخ حلٓټن
   ًڃ٬خڅ ٫ڀَ أ٫زخثيخڃن ْٗوو    
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  ::  الجنيد الجنيد اإلماـ اإلماـ وكذلك وكذلك 
يا جنيد حدث إخوانك بما فتح يا جنيد حدث إخوانك بما فتح } }  ٷخٽ ٿو ْٗوو حٿٍَٔ حٿٔٸ٤َ:

ٷخٽ: ٳٸڀض ٳَ لٴَٔ كظَ ّؤطَ حلًڅ ڃن ٌٍٓٽ  ،،{{  اهلل عليك لينتفعوا بكاهلل عليك لينتفعوا بك
َ لٴْ حٿڀْڀش اًح رٌَٓٽ حا ّؤطْو ڃنخڃخً حا  يا جنيد حدث يا جنيد حدث   }}::ًّٸٌٽ ٿو، ًٳ

ٳٸڄددض ڃددن لددٌڃَ ٷزددپ حٿٴـددَ رٔددخ٫ش    :، ٷددخٽ{{النػػاس بمػػا فػػتح اهلل عليػػكالنػػاس بمػػا فػػتح اهلل عليػػك
أل٫ََُٳدو، ٳدبًح ردو     –ٳدَ ٫ُڄدَ    –ٳٌىزض اىل ْٗوَ ًىٷٸض ٫ڀْو حٿزخد 

ًبخ٣زنَ ڃن ًٍحت حٿزخد: ّخ ؿنْي أڃخ طَّي أڅ طظليع كظدَ ّؤطْدٺ ٍٓدٌٽ    
 !!! حا، مبن حٿٌّن أٍٓڀنخه اٿْٺ
َ حٿ٨يَ، ٳٌؿيٳٌىذ اىل حؾبٔـ ٯخٛخً رؤىڀو ًر٬ي حٿٜ س ه ي ٿْٜڀ

 –اىل  حٿټََٓ ًّٸٌٿٌڅ: ّخ ؿنْي كيػنخ دبخ ٳدظق حا ٫ڀْدٺ    واًح ذبڂ ّٸيڃٌل
ؾبٔدددـي ًؿ٬ڀددديڂ يب٠دددًَڅ ٿدددو ٳدددخل٨َ اىل حل٫خلدددش ىندددخ، ڃدددخ حٿدددٌٍ ڃدددأل ح

: ًاًح رَؿپ ٳَ ٍُ أ٫َحرَ ّٸٌٽ ىل: ّخ ؿنْي ڃخ ڃ٬نَ ٷٌٿو  حٿټََٓ؟!
ٳن٨َ اىل حألٍٝ ًأ٣خٽ ػڂ ٍٳد٪      ؟ ٳبلو ّن٨َ رنٌٍ حائڃن حطٸٌح ٳَحٓش حؾب

ًي ّټدن حٿنٜدخٍٍ    –رَٜه ًٷخٽ: ڃ٬نخه ألو ٷي آڅ أًحڅ آ ڃٺ ّدخ لٜدَحلَ   
َ ّټٌلٌح ڃ٬ًَٳني  ٷخٽ: ٛيٷض ّخ طخؽ حٿ٬خٍٳني، ٿٸي  –ّڀزٌٔڅ ٍُ حٿ٬َد كظ

  يحڃظلنض ٷزڀٺ ٓز٬ني ٍؿ   ڃن حٿ٬خٍٳني ذبٌه حٿ٤َّٸش ٳڄخ لبق ڃنيڂ أك
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 ألڅ ىٌح ي ّن٤ٶ اال ٳَ ڃٸخځ:..  ؾبخًح؟
                        ((ٗٙٗٙ  األحزاباألحزاب)) ٳټخڅ ٻڄخ ٷخٽ حا  :  
                                 ((ٕٕٕٕٔٔ  األنعاـاألنعاـ)).. 

  ::وأيضاً سيدى عبدالقادر الجيالنى وأيضاً سيدى عبدالقادر الجيالنى 
ً  ؿخته حٿٌَٓٽ  يحٿٸخىٍ كَديِّع حٿندخّ   ّدخ ٫زد  ُب : أًڅ ٿدو  ڃنخڃدخً 

ٳٸڀض ّخ ٓدْيٍ ألدخ ٍؿدپ أ٫ـڄدَ ًال أؿْدي      ُب، ٷخٽ: َب ٿْنظٴ٬ٌح ر٬ڀڄٺ
 َب حٳظق ٳخٹ ٳظٴپ ٳْو ٓز٬خًُب ، ٷخٽ: َبحٿ٬َرْش

َ ٛزخف حٿٌْځ حٿظخىل ًىذ اىل ٛ س حٿ٨يَ ٳٌؿي حؾبٔـي ٯخٛخً  ًٳ
حدثنا بما فتح حدثنا بما فتح } } رؤىڀو، ًاًح ذبڂ ّؤطٌڅ ٿو رخٿټََٓ ر٬ي حٿٜ س ًّٸٌٿٌڅ ٿو: 

هلل عليك، قاؿ: فارت  علىَّ لما رأيت الجمع، وإذا بى أرى اإلمػاـ علػّى هلل عليك، قاؿ: فارت  علىَّ لما رأيت الجمع، وإذا بى أرى اإلمػاـ علػّى اا
  ––  يقظػػػةيقظػػػة--أمػػامى ويقػػػوؿ لػػػى: يػػا بنػػػى حػػػدِّث النػػػاس بمػػا فػػػتح اهلل عليػػػكأمػػامى ويقػػػوؿ لػػػى: يػػا بنػػػى حػػػدِّث النػػػاس بمػػا فػػػتح اهلل عليػػػك

رجل أعجمى وال أتقن العربية، قاؿ: افػتح فػاؾ فتفػل رجل أعجمى وال أتقن العربية، قاؿ: افػتح فػاؾ فتفػل   : يا سيدى أنا: يا سيدى أناقلتقلت
  سػبعًا؟ قػاؿ: تادبػاً مػع رسػوؿ اهللسػبعًا؟ قػاؿ: تادبػاً مػع رسػوؿ اهلل  فيو ستًا، قلت: يا سػيدى لِػَم لػم تكمػلفيو ستًا، قلت: يا سػيدى لِػَم لػم تكمػل

  }} 
ٳٴظق حا ٫ڀْو، ًاًح رټ ڃو ّٜپ اىل ٻپ حٿٸدٍَ حِب٤ْدش رزٰديحى ڃدن     
  كددٌحىل ٓددز٬ش ٻْڀددٌڃرتحص، ٳټددخلٌح ّٔددڄ٬ٌڅ ٻ ڃددو ًىددڂ ٳددَ رْددٌصبڂ:         
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                                 ((ٗٙٗٙ  األحزاباألحزاب))  
    السيد أحمد البدوىالسيد أحمد البدوى

، ٳٸدي ٻدخڅ   حٿزديًٍ  ٫ًڀَ ىٌح حؾبنٌحٽ ٻخڅ أ٠ّدخً ٓدْيٍ أظبدي    
يا أحمد إذىب إلى يا أحمد إذىب إلى } } ًاًح رخؼبزْذ ّؤطْو ًّٸٌٽ ٿو:  ،ّظ٬زي ٳَ ٯخٍ كَحت

طنطدا فى مصر فإف لك بهػا حػاالً وسػتربى بهػا رجػاالً عبػدالعاؿ طنطدا فى مصر فإف لك بهػا حػاالً وسػتربى بهػا رجػاالً عبػدالعاؿ 
 {{  سماىم لوسماىم لووعبدالرحمن وعبدالمجيد و وعبدالرحمن وعبدالمجيد و 

ڃ٪ اٷخڃظو ٳَ ٯخٍ كَحت ال ّدرتٹ ٳ٠َّدش ٳدَ رْدض حا ٳدَ       ًٻخڅ 
و ا، ٳٌىذ اىل رْض حا حؼبَحځ ًاًح رَؿپ ّؤطَ ٿد طبخ٫ش، ًىٌه ىَ ا٫خلش ح

ًّٸٌٽ: ّخ ْٓيٍ ىپ ٿٺ أڅ طؤطَ ٿِّخٍطنخ ًحلٷخڃش ٫نيلخ ًمب٨َ رٺ؟ ٷخٽ: 
ڃن ألض؟ ٷخٽ: ألخ ٳ څ ْٗن حٿزڀي ٳَ رڀيس طٔڄَ ٣ن٤ديح ٳدَ ڃٜدَ، ًألدخ     

  أى٫ٌٹ ٿِّخٍطَ ًحلٷخڃش ٫نيٍ ٳَ رْظَ، ٳ٬ڀڂ أڅ ىٌح ڃن رخد حل٫خلش
ڃدؼ   أ٫ڀدَ ٳدَ حألىد، ىهدپ ردو        ٣ن٤يح، ًٻدخڅ  ٳـخت ڃ٬و اىل

ىدپ ٿدٺ اىل أڅ رب٬دپ ىل ٓدڀڄًخ هدخٍؽ حٿزْدض ًألدخ         ، ٳٸدخٽ ٿدو:  حٿْ٘ن ٳَ رْظو
ًال ًبَؿٌڅ ڃن رْظٺ ٓؤٓټن ٫ڀَ حٿ٤ٔق ٳبًح أطَ اىل  ًٍحىٍ ال ّيهڀٌڅ 

 !ًٿٌٿٺ غبٌه حٿ٤ٌٔكَٳٔټن حٿٔل٤ق!،  أىپ رْظٺ،  ّئًًڅ ٳ
ًاًح ىٷٸددض ٳددَ ٻددپ أكددٌحٽ حٿ٬ددخٍٳني   أىد ٯددخىل ٫ًددخىل ٿڀ٬ددخٍٳني،  
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 ربيىڂ ٫ڀَ ىٌه حٿ٘خٻڀش ٍَٟ حا ٫نيڂ أطب٬ني 

  يقاو انكتابت عنذ انعارفنييقاو انكتابت عنذ انعارفني

ّټؼَ ال ّټظزٌڅ اال ألڃٌٍ، اڃخ ٳْٞ اؿبخځ ٳيڂ أڃخ حٿټظخرش ٳبڅ حٿ٬خٍٳني 
  ٍ: ًٜيحٿرو ٳظ٠ْٶ                          ((ٖٖٔٔ  
  ، أً ٿٸٜي ىيحّشٳْټظزٌلو ألٴٔيڂ ذبٌح حلؿبخځ ٳريًكٌڅ ٫ن ((الشعراءالشعراء

  ::اإلماـ محى الدين بن العربىاإلماـ محى الدين بن العربى
٫نديڃخ ٻدخڅ    ٻڄخ ًٍف ٫دن لٴٔدو حٿ٘دْن فبدَ حٿديّن ّدن حٿ٬َردَ        

ـبخًٍحً ٿزْض حا حؼبَحځ، ًٻخڅ ّٔدـپ ىدٌح حلؿبدخځ ٻظخردشً ًغبدخه حٿٴظٌكدخص       
          ْ أً  حؾبټْش، ًكظدَ ٬ّڀدڂ ألدو اؿبدخځ ٛدلْق ڃدن حا ًٿدْْ ٳْدو كديّغ لٴد

ًٌٓٓش ٤ْٗخڅ ر٬ي أڅ حلظيَ ڃن ٻظخرو ًٟ٪ حألًٍحٵ ًىدَ ڃټظٌردش ردخؼبّّ    
٫ڀَ ٤ٓق حٿټ٬زش ؾبيس أٍر٬ش أ٫ٌحځ، ًر٬ي حألٍر٬ش أ٫دٌحځ ًؿديىخ ٻيْجظديخ ي    
ٌبلٌ حؾب٤َ كّّىخ ًي ٤ّري حؿبٌحت ًٍٷيخ رپ ًؿي حألًٍحٵ ٻلخؿبخ، ٳ٬ڀدڂ ألدو   

 اؿبخځ ٳـڄ٬و ًأًِڅ رو ٿڀڄَّيّن 
  الحكيم الترمذىالحكيم الترمذى
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، ًٻخڅ ّظْڄدخً ٳدَ   ٌٿٺ حٿْ٘ن فبڄي رن ٫ڀَ حٿرتڃٌٍ حؼبټْڂ ًٻ
ْ ٿو ٫خثپ، ٳؤٍحى أڅ ًبَؽ ٿظڀٸَ حٿ٬ڀڂ ڃن رڀيطو طَڃٌ، ٳٸخٿض ٿو  كـَ أڃو ًٿْ

 !!ٳآػَ ٍٟخىخ لمن تخرج وتتركنا ىهنا وأنا ليس لى غيرؾ؟لمن تخرج وتتركنا ىهنا وأنا ليس لى غيرؾ؟أڃو: 
ًؾبخ هَؽ ٍٳخٷو حٿٌّن ًح٫يىڂ ٫ڀَ حؽبًَؽ ڃ٬يڂ اىل رٰديحى ٿ٤ڀدذ   

 ڃن ٗيس كِلو ًىذ اىل حؾبٸخرَ ٿ٬ڀو ّدًَف ٫دن لٴٔدو، ًاًح ردو    حٿ٬ڀڂ كِڅ، ً
ًألخ أ٫ڀڄٺ حٿ٬ڀڂ، ٳ٬ڀڄو حٿ٬ڀڂ ًٷخٽ ٿو: حثظنَ  ىبي ْٗوخً ٷخٽ ٿو: ّخ فبڄي ط٬خٽَ

ٳَ ٻپ ٌّځ ٳَ ىٌح حؾبټخڅ ًٳَ ىٌح حؾب٫ٌي ًألخ أ٫ڀڄٺ، ٳڄټغ ڃ٬و ػد ع  
: أنػا : أنػا ، قاؿ لػو، قاؿ لػو!!أتدرى من أنا؟ قاؿ: الأتدرى من أنا؟ قاؿ: الٓنٌحص، ًر٬ي أڅ حلظيَ ٷخٽ ٿو: 

 الخضر وقد جئت لتعليمك لبرؾ بامك.الخضر وقد جئت لتعليمك لبرؾ بامك.
أؿبڄو حا، ًٻخڅ أًٽ ڃن زبيع ٳَ ٫ڀدٌځ حٿٌالّدش ًٻظدذ ڃدخ أؿبڄدو ردو       
ڃٌاله ًحٓظٌى٫و ٳَ ٻظدذ، ًكديػض ٳظندش ٳدَ ُڃخلدو ًحصبڄدو كدخٻڂ حٿزڀديس         

څ ردخؽبًَؽ ٫دن حٿدنٚ ًأٍحىًح أڅ ّٸز٠دٌح ٫ڀدَ ٻظزدو       ًڅ ًحؼبخٓيًًحؼبخٷي
 َ ر٬ي أڅ أًى٩ ٻظزو ٳَ ٛنيًٵ ًٍڃخىخ ٿْلَٷٌىخ، ٳٌىذ اىل ٗخ٣ت حٿزل

ٳددَ حٿزلددَ، ٫ًندديڃخ ٍڃخىددخ اًح رٔددڄټش ٨٫ْڄددش سبددَؽ ڃددن حٿزلددَ ًطڀظدديڂ    
حٿٜنيًٵ، ًڃټغ ٳَ ر٤نيخ ػ ضبخثدش ٫دخځ، ػدڂ ٷدٌٱ حٿٜدنيًٵ ر٬دي ڃٌطدو        

  رؼ ضبخثش ٫خځ ًٳْو حٿ٬ڀٌځ حٿظَ ٓـڀيخ اؿبخڃخً ڃن حؾبڀٺ حٿ٬ ځ 
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    اإلماـ أبوالعزائماإلماـ أبوالعزائم
َ ُڃخلنخ ىٌح ٻخڅ ٫نيڃخ ىهپ حؼبَځ حؾبٸيّ  حلڃخځ أرٌحٿ٬ِحثڂ  ًٳ

كَځ حؾب٤ٜٴَ ٫ڀْو أٳ٠پ حٿٜ س ًأص حٿٔ ځ، ًٻخڅ ّٰڀٶ ر٬ي حٿ٬٘خت، ٳڀڂ 
ًىٌ ريحهپ حؼبَځ حٿنزٌٍ حٿَّ٘ٲ ٳټخلض هڀٌس  ،ًأٯڀٸٌح حألرٌحد ،َّه حؽبيځ

 ٨٫ْڄش ٷخٽ ٳْيخ:
 ٍ ٍ كزْزددَ ٷددي ٗددَف ٛدديٍ   كزْزددَ ٷددي ٗددَف ٛدديٍ

  
  ًآلٔددددددددددنَ اىل حٿٴـددددددددددًَآلٔددددددددددنَ اىل حٿٴـددددددددددَ

    ِ ِ  ًٍٷدددددددددددخلَ اىل أ٫ڀددددددددددد   ًٍٷدددددددددددخلَ اىل أ٫ڀددددددددددد
  

  حٿٸددددددَد ًحٿٔددددددري حٿٸددددددَد ًحٿٔددددددري   ڃٸددددددخځڃٸددددددخځ
  ًلدددددددخىحلَ حلڃدددددددخځ ىْدددددددخ ًلدددددددخىحلَ حلڃدددددددخځ ىْدددددددخ   

  
 َ َ أطددددددخٹ حٿٌٛددددددپ رخٿز٘دددددد   أطددددددخٹ حٿٌٛددددددپ رخٿز٘دددددد

    َ َ  ٳٸدددددڂ ٿڀددددديَّ ّدددددخ ڃخٟددددد   ٳٸدددددڂ ٿڀددددديَّ ّدددددخ ڃخٟددددد
  

 ٍ ٍ ٳددددبلَ ٷددددي ٛدددديٍ أڃددددَ   ٳددددبلَ ٷددددي ٛدددديٍ أڃددددَ
    َ َ  شبدددددددپَّ ردددددددَ ًٗدددددددخىيل   شبدددددددپَّ ردددددددَ ًٗدددددددخىيل

  
  ًڃددددپ ٫ندددديٍ ٫ددددن حٿٰددددري ًڃددددپ ٫ندددديٍ ٫ددددن حٿٰددددري 

  ًألزددددددؤ ڃددددددن ّددددددَى ٷَرددددددًَألزددددددؤ ڃددددددن ّددددددَى ٷَرددددددَ  
  

  ٍ ٍ  حبٔدددنَ كْدددغ ال ّددديٍ   حبٔدددنَ كْدددغ ال ّددديٍ
ٳټخڅ يبديع حؽبڀدٶ اًح أؿبڄدو حؼبدٶ، ًٻدخڅ أكْخلدًخ ّؤطْدو حلؿبدخځ ًال           

: ال أستطيع : ال أستطيع ّٸٌٽ ألٍ ٍؿپ كبن كٌٿو حٻظذ، ٳْٸٌٽٌّؿي كٌٿو ٻخطزٌڅ ٳټخڅ 
ٳخلٷخڃدش اًح ٻخلدض ڃدن     –الكتابة، فيقوؿ: اكتب، فيمسك القلم فيكتب الكتابة، فيقوؿ: اكتب، فيمسك القلم فيكتب 

  حا ًٌٍٓٿو ٻخلض ٳْيخ ا٫خلش
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كظَ اًح ؿخته حلؿبخځ ٿدْ     ،ًٻخڅ ر٬ٞ حٿټخطزني ّنخڃٌڅ زبض ََّٓه
حلؿبخځ ٷخڃٌح  ٻظزٌح، ًٻْٲ ّټظزٌڅ؟ ٻخلٌح ّټظزٌڅ ٫ڀَ ٌٟته، ٳټخڅ اًح أطخه

 ڃَس ؿبڂ: ًٓـڀٌح ڃخ غب٬ٌه ًىڂ زبض ََّٓه، ٳٸخٽ 
  أحجار ىذا البيت عن كلماتىأحجار ىذا البيت عن كلماتى    أنا لو أغنى فى الخفا لتكلمت  أنا لو أغنى فى الخفا لتكلمت  

  أٍ ال ري أڅ طزڀٮ ألڅ ىٌح اؿبخځ ڃن حا 
ىئالت حٿټَحځ ٻخلٌح ٌبن٬ٌڅ حؾبَّيّن ڃن حٿټظخرش أً حٿټ ځ كظَ ّٜدڀٌح  

 ڃن ىٌح حلل٬خځ  اىل ىٌح حؾبٸخځ ًكظَ ال يبَڃٌح
    أبوسعيد الميهنىأبوسعيد الميهنى

 َ ، ٳيٌ أٗيَ ڃن أؿٍَ حا ٫ڀَ ّيّو ٳيٌح حٿْ٘ن أر٬ٌْٓي حؾبْين
فى بداية تصوفى عندما فتح اهلل علىَّ  فى بداية تصوفى عندما فتح اهلل علىَّ    }}:ٻَحڃخص ٳَ ر ى ٳخٍّ، ٷخٽ 

كانت لدىَّ كتب كثيػرة قرأتهػا جميعػًا، ولكننػى لػم أحصػل علػى مػا كنػت كانت لدىَّ كتب كثيػرة قرأتهػا جميعػًا، ولكننػى لػم أحصػل علػى مػا كنػت 
إلهػى إف األمػر لػم ينكشػف لػى بقػراءة إلهػى إف األمػر لػم ينكشػف لػى بقػراءة أصبو إليو، فدعوت اهلل قػائاًل: يػا أصبو إليو، فدعوت اهلل قػائاًل: يػا 

الكتػػب، ومػػا أزاؿ عػػاجزاً عػػن الوصػػوؿ إليػػك، فػػاجعلنى اللهػػم مسػػتغنياً الكتػػب، ومػػا أزاؿ عػػاجزاً عػػن الوصػػوؿ إليػػك، فػػاجعلنى اللهػػم مسػػتغنياً 
ٳظٴ٠َّپ حا ٫ڀَ  ًٷدَأص طٴٔدري حؼبٸدخثٶ ًىدٌ ڃدن أٷديځ       ، ، {{بشئ أجدؾ فيػوبشئ أجدؾ فيػو

حٿظٴخٓري حلٗخٍّش ٿڀٸَآڅ حٿټَّڂ ًّٔڄَ $كٸخثٶ حٿظٴٔري# ألرَ ٫زيحٿَظبن 
  كظَ ًٛڀض اىل ٷٌٿو ط٬خىل: حٿٔڀڄَ، ًأهٌص أٷَأ حٿٸَآڅ            
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                      ((ٜٜٔٔ  األنعاـاألنعاـ))   
 –ًىنخ ٬ًٟض حٿټظخد، ًٻڀڄخ كخًٿض حٿظٸيځ ٳَ حٿٸَحتس ي أٓظ٤٪ 

نِْعػػَم الػدليل أنػػت نِْعػػَم الػدليل أنػػت   } } ::ًٻددخڅ ّٸدٌٽ  –ًٷدخځ حٿ٘ددْن رديٳن ٻظزددو ٳددَ حٿدرتحد    
  {{  واإلشتغاؿ بالدليل بعد الوصوؿ محاؿواإلشتغاؿ بالدليل بعد الوصوؿ محاؿ

    الغزالىالغزالىأبو حامد أبو حامد اإلماـ اإلماـ 
ٻخڅ يبَيِّع، ًٻدخڅ يب٠دَ كيّؼدو أٍ ـبڀٔدو ڃدخ       ًحلڃخځ حٿِٰحىل 

ِّّي ٫ن حٿ٬َ٘س آالٱ لٴْ، ڃنيڂ ڃخ ال ّٸپ ٫ن ڃخثش ڃن حٿ٬ڀڄخت حألؿ ت، ًڃخ 
ال ّٸپ ٫دن حٿٔدز٬ني ڃدن حٿٌؿيدخت ًحألڃدَحت، كظدَ أطدخه حؼبدخٽ ًٓدڀٺ ٣َّدٶ           

أٍ ألدو   )المنقػذ مػن الضػالؿ()المنقػذ مػن الضػالؿ(ردو  ڃؼزظخً ٣َّٸظدو ٳدَ ٻظخ   حٿٌٜٳْش، ٷخٽ 
خٿٌٍ ٳظلو ٫ڀْو حٿٌحكي رؤلو ٟ ٽ، ٷْخٓخً رٷزپ حٿٴظق ًٛٲ ٻپ ڃخ ٻخڅ ٳْو 

ابتػػدأت بتحصػػيل علػػم الصػػوفية مػػن مطالعػػػة  ابتػػدأت بتحصػػيل علػػم الصػػوفية مػػن مطالعػػػة    }}::، ٷددخٽ حؾبظ٬ددخٽ  
خواصػهم مػػا ال يمكػن الوصػوؿ إليػػو خواصػهم مػػا ال يمكػن الوصػوؿ إليػػو   كتػبهم فظهػر لػػى أف أخػ َّ كتػبهم فظهػر لػػى أف أخػ َّ 

 تبدؿ الصفات!! {.تبدؿ الصفات!! {.و و   !!والحاؿوالحاؿ  !!بل بالذوؽبل بالذوؽ  ،،بالتعلمبالتعلم
    الشعرانىالشعرانى  اإلماـاإلماـ

 َ ، ًٻخڅ ْٗن حألُىَ ٳَ ُڃخلو، ًطظڀڄٌ ٫ڀَ ّي ًحلڃخځ حٿ٬َ٘حل
حٿْ٘ن حؽبٌحٙ ًٻخڅ أڃْخً ال ّٸَأ ًال ّټظذ، ٫ًنيڃخ أٍحى أڅ ّٔڀٺ حٿ٤َّدٶ  
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، ، يا عبػد الوىػاب، قػاؿ: نعػم، قػاؿ: تريػد الفػتح؟يا عبػد الوىػاب، قػاؿ: نعػم، قػاؿ: تريػد الفػتح؟  } } ::٫ڀَ ّيّو ٷخٽ
إف أردت الفػػػػتح مػػػػن اهلل فبػػػػع كتبػػػػك كلهػػػػا إف أردت الفػػػػتح مػػػػن اهلل فبػػػػع كتبػػػػك كلهػػػػا   قػػػػاؿ: نعػػػػم، قػػػػاؿ: قػػػػاؿ: نعػػػػم، قػػػػاؿ: 

، ٳزدخ٩ ٻظزدو ٻڀديخ    {{ؽ بثمنهػا علػى الفقػراء والمسػاكين واْلَزْمنػاؽ بثمنهػا علػى الفقػراء والمسػاكين واْلَزْمنػاوتصدوتصد
 !!٫ڀْو ًطٜيٵ رؼڄنيخ ًٿِځ ْٗوو كظَ ٳظق حا 

علػىَّ بشػئ مػن العلػـو فعرضػتها علػى علػىَّ بشػئ مػن العلػـو فعرضػتها علػى   ثم فػتح اهلل ثم فػتح اهلل } } ٷخٽ: 
شػػػػيخى، قػػػػاؿ: ىػػػػذا حػػػػديث نفػػػػس فاحرقهػػػػا حتػػػػى ياتيػػػػك اإللهػػػػاـ شػػػػيخى، قػػػػاؿ: ىػػػػذا حػػػػديث نفػػػػس فاحرقهػػػػا حتػػػػى ياتيػػػػك اإللهػػػػاـ 

ها علػى ها علػى فجاءنى خواطر أخػرى فعرضػتفجاءنى خواطر أخػرى فعرضػت} } ٷخٽ:  ،،{{الصادؽ من اهلل الصادؽ من اهلل 
شيخى، قاؿ: إف فيها فكر فاحرقها حتى ياتيك اإللهاـ الصادؽ من شيخى، قاؿ: إف فيها فكر فاحرقها حتى ياتيك اإللهاـ الصادؽ من 

،  ًي ّٔڄق ٿو رخٿظٔـْپ اال ر٬دي أڅ طدٌاله حٿٔدْي حألٓدظخً حٿنزْدپ       ،،{{  اهللاهلل
 ًٻخڅ ىٌ حٿٌٍ ّٔٸْو ًّنخًٿو ڃخ ّٜڀق ؾبَّيّو 

  الشيخ محمد على سالمة الشيخ محمد على سالمة 
َ ٳد  ًٻڄدخ ٳ٬دپ اڃخڃندخ حٿ٘دْن فبڄدي ٫ڀدَ ٓد ڃش ٳدَ أًٽ ڃدخ ٻظدذ          

 ، ٳټخڅ أًٽ ڃخ ٻظذ َٗف ٳٸَس ر٤ْٔش ڃن ٻ ځ حلڃخځ أرَ حٿ٬ِحثڂ حٿ٤َّٶ
)اإلمػاـ أبػوالعزائم كمػا )اإلمػاـ أبػوالعزائم كمػا ّظليع ٳْيخ ٫دن لٴٔدو، ًؿ٬دپ ٫ندٌحڅ حٿټظدخد      

  ..قدـ نفسو للمسلمين(قدـ نفسو للمسلمين(
ٍ ٿ ڃخځ أرَ حٿ٬ِحثڂ حغبيخ حٿٌٌٛٽ ًغبَ حٿټظخد  ،ػڂ َٗف ٳٸَس أهَ
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ي ًٿددٺ حٿٴددْٞ ًٻددخڅ ر٬دد وار التحقيػػق فػػى وصػػوؿ أىػػل الطريػػق(،وار التحقيػػق فػػى وصػػوؿ أىػػل الطريػػق(،)أنػػ)أنػػ
 ڃن ٳ٠پ حؼبڄْي ح ْي     حؾبيّي ًحٿزلَ حٿز٬ْي

  أصرار كتابت انعارفنيأصرار كتابت انعارفني

ًَْؿدْي ٻخٿ٘دْن فبدَ حٿديّن ردن          ٳټظخرش حٿ٬خٍٳني اًح ٻظزدٌح اڃدخ ٿٴدْٞ 
حٿ٬َرَ أً حٿْ٘ن حٿ٬َ٘حًٍ أً ٯريه، ّٴْٞ حٿٌَؿْيْ ٫نو ٳْوٴدٲ ٫دن لٴٔدو    

ٍٍ ٳددَ ٻظخرددو ًّددًَف ٫ددن لٴٔددو رخٿظٔددـْپ، ّٸددٌٽ حرددن ٤٫ددخت حا حٿٔددټني 
 $حؼبِټَڂْ# ڃ٘ريحً اىل ٻ ځ حٿٌٜٳْش:

عبارتهم إما لفيضاف وجد أو لقصد ىداية مريد، واألوؿ حاؿ عبارتهم إما لفيضاف وجد أو لقصد ىداية مريد، واألوؿ حاؿ }}
 ..{{  السالكين والثانى حاؿ أرباب التمكين والمحققينالسالكين والثانى حاؿ أرباب التمكين والمحققين

ٳٸڀٌد أىپ حا ذبخ ڃن حألَٓحٍ ڃخ ال ط٤ْٸو ٫ٸٌٽ ٫خڃش حٿنخّ، ًىڂ 
 ڃن ٍأًه أى   ؿبدخ، اال ڃدن ٻدخڅ    أڃنخت ٫ڀَ ىٌه حألَٓحٍ، ال ٤ُّڀ٬ٌڅ ٫ڀْيخ اال

ڃنيڂ ڃٰڀٌرخً ًي ّظڄټن ڃن كخٿو، ٳبًح ٯڀذ ٫ڀْو حٿٌؿي ٳخٝ ًي ٬َّ٘، ًاًح 
  ٫خى اىل لٴٔو ليځ ًحٓظٰٴَ

وتربيػة وتربيػة ! ! أما أىل التمكين فإنهم ال يتكلموف إال لهدايػة مريػد أما أىل التمكين فإنهم ال يتكلموف إال لهدايػة مريػد 
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ر السػالك دوف ر السػالك دوف فإف غيَّ فإف غيَّ ،      أڃخ ٿٰري ىئالت ٳ  ،،!!وترقية سائروترقية سائر  !!سالكسالك
ر العػارؼ مػن غيػر ر العػارؼ مػن غيػر ، وإف غيَّػ، وإف غيَّػ!!!!  كاف فى ذلك نوع من الػدعوىكاف فى ذلك نوع من الػدعوى    ة؟ة؟غلبغلب

  ًا ألسرار الربوبية ....ًا ألسرار الربوبية ....إفشاءإفشاء  كاف ذلككاف ذلك.؟  .؟  قصد ىداية قصد ىداية 
وىنػػاؾ أسػػباب أخػػرى للتػػاليف الصػػوفى مثػػل التحػػدث بنعمػػة وىنػػاؾ أسػػباب أخػػرى للتػػاليف الصػػوفى مثػػل التحػػدث بنعمػػة 

، ٳٌْٻَىخ ٳَ ٻظدخد ح٫رتحٳدخً رٴ٠دپ حا ٫ڀْدو، أً     اهلل تعالى على العػارؼاهلل تعالى على العػارؼ
 ً ٧دًَٱ حٿٔدخٿټني، أً حهظٜدخٍ    طٜنْٲ حٿټظذ الهظ ٱ أكٌحٽ حٿِڃدخڅ 

 ر٬ٞ ٻظذ حٿرتحع حٿ٠وڄش، أً طب٪ أٷٌحٽ حٿ٬خٍٳني ٳَ ڃ٩ٌٌٟ ًحكي 
مػػنهم مػػن يكتبػػوف عػػن أمػػر صػػريح فػػى توجيػػو المريػػدين إلػػى مػػنهم مػػن يكتبػػوف عػػن أمػػر صػػريح فػػى توجيػػو المريػػدين إلػػى و و 

  !!وتصفية القلبوتصفية القلب  !،!،الطريق السديد لتزكية النفسالطريق السديد لتزكية النفس
ًىٌه ٻڀيخ ٿْٔض ڃن حٿټظذ، ًاهبخ زبظخؽ اىل حأل٣زخت حٿدٌّن ٫ْنديڂ   

  خت ًحٿددٌّن ّٸددٌٽ ٳدددْيڂ حا:   ٓددْي حٿَٓددپ ًحأللزْدد                
                                         ((ٔٓٛٔٓٛ  يوسفيوسف))....  

ألڅ ڃخ ّٜڀق ؾبَّي ٷي ال ّٜڀق ؾبَّي آهَ، ًڃخ ّٜڀق ٿڀڄَّي  وذلػك..وذلػك..
ٍ ڃن أ٣ٌحٍ طَرْظو ٷي ال ّٜڀق ٿو ٳَ ٣ٌٍ آهَ ٳَ أ٣ٌحٍ طَ ، ٳ  !رْظوٳَ ٣ٌ

ري ٿو ڃن طزخّن حٿديًحت ٳدَ أكدٌحٽ ط٤دٌٍه ٳدَ حٿَٷدَ اىل حٿ٬ڀْدخت ٳدَ فبخًٿظدو          
  ٿڀٌٌٛٽ اىل ڃ٬ْش ْٓي حٿَٓپ ًحأللزْخت 
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، ًىدَ ڃدن أؿدپ أڅ    ومنهم من يكتب فى طبقػات الصػالحينومنهم من يكتب فى طبقػات الصػالحين
ّٸددَد ىددئالت حٿٸددٌځ اىل حؾبَّدديّن ًيبززدديڂ ٳددَ ٣َّددٶ ٍد حٿ٬ددخؾبني، ًّظلددٍَ   

  زڀيخ حٿ٬ٸٌٽ ًال طَىىخ حٿنٸٌٽحؼبټخّخص حٿٜلْلش حٿظَ طٸ
 :ًٷي ٷخٽ حلڃخځ حػبنْي 

حكايات الصالحين جند من جند اهلل تثبت المريدين على حكايات الصالحين جند من جند اهلل تثبت المريدين على  }
  {{  طريق اهلل وتقرب إليهم الوصوؿ إليوطريق اهلل وتقرب إليهم الوصوؿ إليو

 ٷْپ ٿو: ىپ ٿٺ ڃن ٓني ٳَ ًٿٺ؟ ٷخٽ: ل٬ڂ، ٷٌٽ حا:
                                          

       ((ٕٕٓٓ  ىودىود))..  

ومنهم من يشرحوف بامر من اهلل ورسولو بعن أقواؿ العارفين ومنهم من يشرحوف بامر من اهلل ورسولو بعن أقواؿ العارفين 
  ..التى تعجز عقوؿ المريدين عن فهمها وحل ألغازىاالتى تعجز عقوؿ المريدين عن فهمها وحل ألغازىا

، ًأٍٟخهًأٍٟخه  ٻڄن ّټظزٌڅ ٳَ َٗف كټڂ حرن ٤٫خت حا حٿٔټنيٍٍ ٻڄن ّټظزٌڅ ٳَ َٗف كټڂ حرن ٤٫خت حا حٿٔټنيٍٍ 
ومػػػنهم مػػػن يجيػػػب علػػػى أسػػػئلة العػػػارفين التػػػى ال يسػػػتطيع أحػػػد أف ومػػػنهم مػػػن يجيػػػب علػػػى أسػػػئلة العػػػارفين التػػػى ال يسػػػتطيع أحػػػد أف 

  ..أو بعقلو ألنها علـو عالية وأسرار راقيةأو بعقلو ألنها علـو عالية وأسرار راقيةيجيب عنها بفكره يجيب عنها بفكره 
ٳَ ڃ٬َٳش هظڂ  ٻخألَٓحٍ ٳَ حٿ٬ڀٌځ حٿظَ ٬ًٟيخ حلڃخځ حٿرتڃٌٍ 
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من أجاب عنهػا من أجاب عنهػا } } : : حألًٿْخت، ٳٸي ًٟ٪ ڃخثش ًٓز٬ش ًعبٔني ٓئحالً ًٷخٽ
، أؿخذبخ حٿْ٘ن فبَ حٿيّن ردن حٿ٬َردَ ڃدَطني، ڃدَس ٳدَ      {{فهو ختم العارفينفهو ختم العارفين

الحكػػيم الحكػػيم المسػػتقيم فػػى جػػواب أسػػئلة المسػػتقيم فػػى جػػواب أسػػئلة اقتفػػاء الصػػراط اقتفػػاء الصػػراط } } ٻظددخد غبددخه  
، {{  الفتوحػات المكيػةالفتوحػات المكيػة} }   ًڃَس أهٍَ أؿخد ٫نديخ ٳدَ ٻظخردو     {{  الترمػذىالترمػذى

ًأؿخذبخ اؿخرش ڃز٤ٔش ًٓيڀش ًٓڀٔش ًٗـْش اڃخڃندخ حٿ٘دْن فبڄدي ٫ڀدَ     
نديخ اال ڃدن   ٓ ڃش ڃ٪ حوبخ أٓجڀش ٻ٘ٴْش ال ّٔظ٤ْ٪ أڅ يب٢ْ ذبدخ أً ىبْدذ ٫  

علػػى أسػػئلة علػػى أسػػئلة ب الشػػافى ب الشػػافى } الجػػوا} الجػػواًٛددپ اىل ٫ڀددڂ حؾبټخٗددٴش، ٳددَ ٻظخرددو    
  45{{الحكيم البترمذى فى كتابو ختم األولياءالحكيم البترمذى فى كتابو ختم األولياء

ومػػنهم مػػن يحػػاوؿ أف يبسػػط علػػـو القػػـو فػػى ثػػوب مبسػػط ومػػنهم مػػن يحػػاوؿ أف يبسػػط علػػـو القػػـو فػػى ثػػوب مبسػػط 
ٿ٬ـدددِىڂ ٫دددن  ف فػػػى زمانػػػوف فػػػى زمانػػػوو و ليسػػػتطيع أف يتذوقػػػو ويتحقػػػق بػػػو المريػػػدليسػػػتطيع أف يتذوقػػػو ويتحقػػػق بػػػو المريػػػد

  حٿٌٌٛٽ اىل ىٌح حٿٴيڂ، ألڅ ىٌح حٿټ ځ ڃَحڃْو ٫خٿْش ًأَٓحٍه ٍحٷْش ًٯخٿْش
  ::ووالفقير أف يصنعالفقير أف يصنع  وىذا ما يحاوؿ العبيدوىذا ما يحاوؿ العبيد} } 

على قدرى أحاوؿ أف أبسط علـو الصالحين إلخواننا على قدرى أحاوؿ أف أبسط علـو الصالحين إلخواننا 
ليفقهوىا، لكن لم أصل بعد إلى الحديث عن فتح عن علـو ليفقهوىا، لكن لم أصل بعد إلى الحديث عن فتح عن علـو 

ر علـو الصالحين باسلوب ر علـو الصالحين باسلوب الصالحين، حسبى أنى أحاوؿ أف أَُيسِّ الصالحين، حسبى أنى أحاوؿ أف أَُيسِّ 

                                                 
 ٕٕٕٓٗٔ٘٘الكتاب مطبوع ويطلب من جدار اٌيماف والحياة ، القاىرة، ت:  ٘ٗ
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وعلـو وعلـو   ،،فى ىذا العصر الذى امتأل بعلـو العقالءفى ىذا العصر الذى امتأل بعلـو العقالء  !!مبسطمبسط
  ،،وعلـو الناقدينوعلـو الناقدين  ،،متبجحينمتبجحينوعلـو الوعلـو ال  ،،وعلـو النفوسوعلـو النفوس  ،،المفكرينالمفكرين

  .والمشككين !!.والمشككين !!!!!!  وعلـو المعارضينوعلـو المعارضين
وندلل عليها وندلل عليها   ،،فنحاوؿ أف نبين أسرار الصوفية بطريقة سهلةفنحاوؿ أف نبين أسرار الصوفية بطريقة سهلة

حتى حتى   !!وأقواؿ قريبة من علـو النقوؿوأقواؿ قريبة من علـو النقوؿ  ،،وأحاديث نبويةوأحاديث نبوية  ،،بادلة قرآنيةبادلة قرآنية
وف عليو إذا واجهوا ظلومًا أو جهوؿ وف عليو إذا واجهوا ظلومًا أو جهوؿ يعتمديعتمد  شيئاً شيئاً نضع أيدى إخواننا نضع أيدى إخواننا 

}}  
سػػتكنو غيػب كتػػاب اهلل، فيشػػرح فيػػو سػػتكنو غيػب كتػػاب اهلل، فيشػػرح فيػػو ومػنهم مػػن يحػػاوؿ أف يومػنهم مػػن يحػػاوؿ أف ي

  ما أفاء عليو بو موالهما أفاء عليو بو مواله
  يٌه ىَ طٴٔريحص حٿٌٜٳْش حؾب٤ڀٌرش ٳَ ٻپ ُڃخڅ ًڃټخڅٳ
حٿظٴٔريحص حٿٌٜٳْش ال ري أڅ طټٌڅ اؿبخڃْدش   خ ل٠ْٲ ًلٸٌٽ أڅ ٿټنً 

٫نيڃخ ٻخڅ يبيع ر٬ٞ حٿ٬ڀڄخت  ٻڄخ ٷخٽ ٳْيخ حٿْ٘ن أرٌِّّي حٿز٤ٔخڃَ 
يػا أبػا يزيػد تػدَّعى أف معػك يػا أبػا يزيػد تػدَّعى أف معػك } } ىذ اٿْو ًٷخٽ: حؾب٘يٌٍّن ٳَ ُڃخلو ًٷي ً

علمًا ليس عندنا، ىل لك عليو من دليػل؟ قػاؿ: نعػم، قػاؿ الحبيػب علمًا ليس عندنا، ىل لك عليو من دليػل؟ قػاؿ: نعػم، قػاؿ الحبيػب 
 : : { { الِعْلػػُم علمػػاِف فِعْلػػٌم فػػي القلػػِب فػػذِلَك العلػػُم النػػاِفُع، وِعْلػػػٌم الِعْلػػُم علمػػاِف فِعْلػػٌم فػػي القلػػِب فػػذِلَك العلػػُم النػػاِفُع، وِعْلػػػٌم
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ـَ  ػػُة اللَّػػِو علػػى ابػػِن آَد ـَ علػػى اللسػػاِف فػػذِلَك ُحجَّ ػػُة اللَّػػِو علػػى ابػػِن آَد ًاٿْددو حلٗددخٍس ،  ٙٗ، {{  علػػى اللسػػاِف فػػذِلَك ُحجَّ
ما لػو بَػثَْثتُػو فػيكم ما لػو بَػثَْثتُػو فػيكم   حِفْظت من َرُسوؿ اهلل حِفْظت من َرُسوؿ اهلل   :}:}س حبيّغ أرَ ىََّ

   ًاٿْددددو حلٗددددخٍس رٸددددٌٽ حا:   ،ٚٗ{{َلُقِطػػػػع ىػػػػذا البُػْلُعػػػػـوَلُقِطػػػػع ىػػػػذا البُػْلُعػػػػـو           
              ((ٕٕٕٕٛٛ  البقػػػػرةالبقػػػػرة))  :يػػػػا أبػػػػا يزيػػػػد ِعْلُمنػػػػا ىػػػػذا يػػػػا أبػػػػا يزيػػػػد ِعْلُمنػػػػا ىػػػػذا } } ٷددددخٽ

خػذتم علمكػػم ميتػػاً عػػن ميػػت، خػذتم علمكػػم ميتػػاً عػػن ميػػت، أأ} } ، قػػاؿ: ، قػػاؿ: {{محفػوظ فػػالف عػػن فػػالفمحفػوظ فػػالف عػػن فػػالف
ى وقػػت ى وقػػت أأفناخػػذه مػػن اهلل فػػى فناخػػذه مػػن اهلل فػػى   ،،حػػى الػػذى ال يمػػوتحػػى الػػذى ال يمػػوتعػػن العػػن الوأخػػذنا وأخػػذنا 

  {{شئنا وكيف شئنا.شئنا وكيف شئنا.
     ٳ٬ڀٌځ حٿٌٍحػش ٯري ٫ڀٌځ حٿيٍحٓش

ىَ حٿ٬ڀٌځ حٿظَ ّٸٌٽ ٳْيدخ حلڃدخځ حردن ٫زدخّ ٍٟدَ حا ٫نديڄخ ٫دن        ً
 طَطبخڅ حٿ٬ڀٌځ ًحبَ حٿٴيٌځ ًرخد ڃيّنش حٿ٬ڀڂ حلڃخځ ٫ڀَّ ٫نيڃخ ّٸٌٽ:

  رتم سػبعين بعيػػراً رتم سػبعين بعيػػراً لػو فسػرت فاتحػػة الكتػاب بمػػا أعػرؼ لػػوقلػو فسػرت فاتحػػة الكتػاب بمػػا أعػرؼ لػػوق} } 
 ..{{  ىؤالء القـو يكتبوف عند ذلكىؤالء القـو يكتبوف عند ذلك} } :  ٳْٸٌٽ ، {{

  صذور انرخالصذور انرخال

                                                 
 سنن الدرامى عن الَحَسِن  ٙٗ
 إلبن الخزرى المحدث، عن أبى ىريرة  النهاية في غريب الحديث ٚٗ
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ٿ٬يځ كخؿش حٿ٬َٜ  $ اٍ اىل حٿټظخرش # رپ ٻخڅ ر٠٬يڂ ال ّڀـؤ اىل ًٿٺ
ڃ٪ شبټنو ٳَ ٫ڀٌځ حؾب٬َٳش ًاكخ٣ظو  اىل ًٿٺ، ٳخلڃخځ أرٌحؼبٔن حٿ٘خًىل 

 :ر٬ڀٌځ حٿٸٌځ ٫نيڃخ ُٓجپ
  ..{{  اً؟ قاؿ: كتبى صدور أصحابىاً؟ قاؿ: كتبى صدور أصحابىِلَم لم تجعل لنفسك كتابِلَم لم تجعل لنفسك كتاب  }}

 !! أٛ   أْٛ   ٳَ ٻظذ حٿٜخؼبني ٪ًَْٟ
أٍ حؿ٬پ ٿٺ أًالً ٻظزخً طَرْيخ ًّټٌلٌڅ ٧خىَّن ٳَ ىٌه حؼبْدخس ذبدٌه   

!! حؿ٬پ ٿٺ ٻظخرخً ٍؿ   ٬ّڀڄو حا ٫ڀدَ ّديّٺ ٯَحثدذ حؼبټڄدش        :حٿ٬ڀٌځ
    !! ٳْټٌڅ ىٌ حٿنخ٣ٶ رخؼبټڄش ٳْټٌڅ ٻظخد كټڄظٺ

   ط٬ڀڄو ٫ڀٌځ حؾبټخٗٴش ٳْن٤ٶ رني حٿنخّ دبخ َّّيًلو ًحؿ٬پ ٿٺ ٍؿ
، ألڅ ٫ڀدٌځ حؾبټخٗدٴش ٳدَ حؾبٌحؿيدخص     ..!! ٳَ ٻپ ًٷض ڃن ٫ڀٌځ حؾبټخٗدٴش 

  !! ٳْټٌڅ ىٌح ٍؿڀٺ
ًحؿ٬پ ٿنٴٔٺ ٍؿ   ط٬ڀڄو ٻْٲ ُّٔٸَ حألرَحٍ ٿ٤ْيًَح ٷڀٌذبڂ ڃدن  

ىٌح حٿَؿپ حٿٰٴ ص ًڃن حػبيخالص ًّظڀٸٌڅ ڃن ْٓي حؾبٸَرني ًحألرَحٍ، ٳْټٌڅ 
 !!ىٌ حٿ٤يٌٍ حؾبيحٍ ٫ڀَ ٷڀٌد حألرَحٍ
 !ٳبًح ٛخٍ ٿٺ ىئالت حٿَؿخٽ
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، ٳْټدٌڅ ٻدپ   !أً سب٢ ڃنيڂ ٻظزخً ٳَ ىٌح ح دخٽ !طٔظ٤ْ٪ أڅ طٜن٪ 
ًٿو ٻظخد لخ٣ٶ ڃظلَٹ ٯري ٓدخٻن ّن٤دٶ ٫دن    !ٿو ٻظخد قب١ٌ٤    ٻظخد
 !ًّزڀٮ حٿنخّ أَٓحٍ ك٠َس حٿيّيٌٍ !ًٍحٿٜي

 !! صبڂًىټٌح كخٽ حٿٌٜٳْش ٳَ ڃئٿٴخ
ال ّيًلٌڅ اال حػبيّي حٿٌٍ أٳخٟو حا ط٬خىل ٫ڀَ ٷڀدٌذبڂ، ًاڅ ًؿدي   

  أكيىڂ ڃن ٷخځ رٌٿٺ ٯريه ٻٲ ٫ن حٿظؤٿْٲ
 ًٌبټن طٸْٔڂ ڃئٿٴخص حٿٌٜٳْش رخٿظٸَّذ ٫ڀَ حألٷٔخځ حٿظخٿْش:

 ڃئٿٴخص طَ٘ف ٿڀٔخٿٺ ٣َّٸش حٿٔڀٌٹ   -1
ڃئٿٴددخص طدديٽ حٿٔددخٿٺ ٫ڀددَ ح خىدديحص ًحؽبڀددٌحص ٫ًٸزددخص    -2
 ٍّخٟش حٿنٴْ ًڃيحهپ حٿ٤ْ٘خڅ حٿٔڀٌٹ ً

ڃئٿٴدخص سبدظٚ رخؾبټخٗددٴخص ًحؾبندخُالص ًحٿٴظٌكدخص ًًٻددَ       -3
 أكٌحٽ حألٷ٤خد، ًهظڂ حؾبٸخڃخص، ًربڀْخص حألغبخت حلؿبْش 

 ٻظذ حٿ٤زٸخص، ًزبظٌٍ ٫ڀَ طَطبخص ًٻ ځ حٿ٬خٍٳني رخا   -4

 طڀوْٚ ًحهظٜخٍ ٿز٬ٞ حٿټظذ   -5

 ٻظذ طَ٘ف ٻ ځ حٿ٬خٍٳني    -6



    فوزى حممد أبوزيد                                      كيف تكون داعياً علي بصرية فوزى حممد أبوزيد                                      كيف تكون داعياً علي بصرية 
111111

    ------------------------------------  

 

 ٗخٍٍ ٿڀٸَآڅ حٿټَّڂ ٻظذ حٿظٴٔري حل  -7

 ىًحًّن حٿ٬َ٘   -8

َ حٿٸخٍة  ّ ، ٫ًڀ ًحؾبئٿٲ ٿ٬ڀٌځ حٿظٌٜٱ أڅ ىب٬پ ، ًحِبٸٶ ، ًحٿيحٍ
 :ىٌه حٿٸخ٫يس أٓخّ رنخثو

ٳ  ّٸَأ حللٔخڅ اال ڃخ ّٸَرو ڃن حا ط٬خىل، ٫ًڀدَ حٿديحٍّ أڅ ٬ّظندَ    
 ريٍحٓش ڃخ ٬ٌّى ٫ڀْو ٫ًڀَ حٿٸخٍة رٴخثيس طََٟ حا، ًال ّيًٍ ٳَ ڃظخىخص

ًحأللٴدخّ  ! ًحٿٌٷدض ضبدني    !، ًحٿ٬ڄَ ٷٜري!!ًٯْخىذ ال ط٬ٌى رؼڄَس ٣ْزش
  !!! ًحٿټظخرش ٿٰري ًؿو حا ڃَىًىس !ًحؽب٤ٌحص فبيًىس !ڃ٬يًىس

ٳبڅ ٻخڅ ىنخٹ ٻظخد يبظٌٍ ٫ڀَ ڃخ َّّي أڅ ، أڃخ ٫ن حٿظؤٿْٲ حٿٌٜٳَ
، ٫ًڀْددو أڅ ّدديٽ حٿٸددخٍة ٫ڀددَ ىددٌح !ٳدد  ىح٫ددَ ٿڀظددؤٿْٲ !ّٜددنٴو حؾبئٿددٲ

ًٿو أؿَه ًػٌحرو اڅ ٻدخڅ َّّدي ًؿدو حا هخٿٜدًخ، ًٳدَ ىدٌح طدٌٳري         !حٿټظخد
 !!ٿڀٌٷض ًحؾبخٽ ًحٿرتٻِْ ٳْڄخ ّنٴ٪

ًٿْْ حٿظؤٿْٲ ٳَ حٿظٌٜٱ ًحؽبٌٝ ٳْو رخألڃَ حؿبدني، ًڃدن أٍحى أڅ   
ٳڀْيهپ أرٌحد حٿظؤٿْٲ ٳَ ح خالص  !٬ًَّ٘ رنٴٔو !يبٸٶ ًحطو حٿنَؿْٔش

و وبػػػين معرفػػػة التصػػػوؼ ألػػػف و وبػػػين معرفػػػة التصػػػوؼ ألػػػف بينػػػبينػػػفػػػالمقهور تحػػػت عبػػػادة نفسػػػو، فػػػالمقهور تحػػػت عبػػػادة نفسػػػو، حألهدددٍَ، 
 حجاب، فالتصوؼ يدور على إنكار الذات ال إثباتها وتضخيمها والنفخ فيها.حجاب، فالتصوؼ يدور على إنكار الذات ال إثباتها وتضخيمها والنفخ فيها.
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ًاًح ًؿي حؾبَّي ٍٯزش ٳَ ڃ٤خٿ٬ش حٿټظذ ٳڀ٬ْڄپ رنٜدخثق حٿ٬دخٍٳني   
ٳددَ ىددٌح حٿ٘ددؤڅ، ًلددٌٻَ ٿددو ٷددٌٽ حلڃددخځ حٿٔدديًٍَىٍ ٳددَ ٻظددخد $٫ددٌحٍٱ    

 :ٽحؾب٬خٍٱ# ٿ٬ْڄپ رو، كْغ ّٸٌ
مطالعة أف العبد إذا أراد أف يطالع شيئًا من مطالعة أف العبد إذا أراد أف يطالع شيئًا من من األدب فى المن األدب فى ال} } 

الحديث والعلم يعلم أنو قد تكوف المطالعة بداعية النفس وقلة الحديث والعلم يعلم أنو قد تكوف المطالعة بداعية النفس وقلة 
صبرىا على الذكر والتالوة والعمل، فتروح بالمطالعة كما تتروح صبرىا على الذكر والتالوة والعمل، فتروح بالمطالعة كما تتروح 
بمجالسة الناس، فليتفقد المريد نفسو وال يستحلى مطالعة الكتب، بمجالسة الناس، فليتفقد المريد نفسو وال يستحلى مطالعة الكتب، 

اهلل تعالى، فإنو قد يُرزؽ اهلل تعالى، فإنو قد يُرزؽ وعليو بالتثبيت واإلنابة والرجوع إلى وعليو بالتثبيت واإلنابة والرجوع إلى 
  ..{{  بالمطالعة ما يكوف من مزيد حالوبالمطالعة ما يكوف من مزيد حالو

 :ًىټٌح ّظ٠ق ٿنخ ڃن ٻپ ڃخ ٓزٶ
، ، أف الصوفية ال يتصدروف للدعوة وال للكتابة إال عن إذف صريحأف الصوفية ال يتصدروف للدعوة وال للكتابة إال عن إذف صريح

  السلوؾالسلوؾوكذا وكذا   ––وىو ما يهمهم وىو ما يهمهم   ––لوصوؿ إلى المعرفة الصوفية لوصوؿ إلى المعرفة الصوفية ااوأف وأف 
  !!!!كتب فقطكتب فقطال يمكن تحصيلو من مطالعة الال يمكن تحصيلو من مطالعة الالحقيقى وكل ما يعنيهم الحقيقى وكل ما يعنيهم 

  !!!!بل بالمجاىدات تحت تربية شيخ عارؼبل بالمجاىدات تحت تربية شيخ عارؼ
ة الشيخ فلن ة الشيخ فلن وإذا عكف السالك على مطالعة الكتب دوف صحبوإذا عكف السالك على مطالعة الكتب دوف صحب

  ... ...   يصل إلى شئ !!!!!!!!يصل إلى شئ !!!!!!!!

  وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلموصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم
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  ضادسضادسانفصم انانفصم ان

  دعىة اخلهق إىل اهلل دعىة اخلهق إىل اهلل أو أو     اإليايتاإليايت

 
 :ٳْټڂ أطب٬ني اهٌحلَ ًأكزخرَ رخٍٹ حا 

ځ ٳدَ ًٻدٍَ اڃدخځ حأللزْدخت     ٻپ ٫خځ ًألظڂ خبري كْغ ل٬دْٖ ىدٌه حألّدخ   
هڀْپ حا ارَحىْڂ ٫ڀْو ٫ًڀَ لزْنخ أٳ٠پ حٿٜ س ًأص حٿٔ ځ، ًٿْټن  ًأرٌىڂ

ك٨نخ حٿٌْځ ڃن ىٌح حألد حػبڀْپ أڅ لؤهٌ ىٍٓخً ڃن ٓريطو ًٷزٔخً ڃن ىيّدو  
،  حا ٫ڀَ رٜريسحٓظټڄخال ِبخَٟحطنخ ٫ن حٿي٫ٌس اىل ٳَ حٿي٫ٌس اىل حا 

 :(األنعاـ ٜٓ) ٳيئالت حٿٌّن ّٸٌٽ ٳْيڂ حا
                                      

ي ّٸپ حا ذبڂ حٷظيه أللو ال ّٸظيٍ رو ٳدَ ٻدپ أكٌٿدو اال حؼبزْدذ حألًٽ     
 ٳَ ٗؤلو: ٫ِ  ًؿپَّ ، ًٿٌٿٺ ٷخٽ ٿنخ 
                                   ((ٕٕٔٔ   )األحزاب )األحزاب  
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 ٳَ ٻپ ٗجٌلو ًٳَ ٻپ أكٌحٿو ٳيٌ حٿٸيًس 

  صر إختيار اهلل نألئًتصر إختيار اهلل نألئًت
ٳدَ   ًٻَه ٿنخ حٿَد حٿ٨٬دْڂ      حٿيٍّ حػبڀْپ ٳَ ىيٍ حؽبڀْپ 

 :   فبټڂ حٿظنِّپ
أڅ ّن٘ددَ ى٫ددٌس حا ؽبڀددٶ حا، ًأٍ ٍؿددپ  أڅ أٍ اڃدخځ َّّدديه حا  

ًّؤڃَه رظزڀْٮ ى٫ٌطو اىل هڀٶ حا  ،٤ٴْو ًيبزٌه ًٌبنلو ٤٬ًّْوىبظزْو حا ًّٜ
، كظَ ىب٬ڀو كٌٿو الري أڅ ٌبَ ذبٌه حأل٣ٌحٍ حٿظَ ًٻَىخ ٿنخ حٿ٬ِِّ حٿٰٴخٍ 

 ٷخٽ ٳَ ٗؤلو: ،حا اڃخڃخً
                                        ر٬ي أڅ حرظ ه حا

  أشبين: رخٿټڀڄخص ً                        ((ٕٕٔٗٔٗ  )البقرة)البقرة..  

 :ٳخلؿظزخت ًحل٤ٛٴخت ال ّټٌڅ اال ر٬ي حلهظزخٍ ًحلرظ ت، ٷخٽ 
  ٛٗٛٗ{{  إَذا َأَحبَّ اهلل َعْبدا ابْػَتاَلُه ، فَإْف َصبَػَر اْجَتَباُه، َوإْف َرِضَي اْصطََفاهُ إَذا َأَحبَّ اهلل َعْبدا ابْػَتاَلُه ، فَإْف َصبَػَر اْجَتَباُه، َوإْف َرِضَي اْصطََفاهُ } } 

                                                 
وفػػػى لبػػػاب فػػػى األثػػػر المرفػػػوع فػػػى) منػػػازؿ السػػػالكين بػػػين إيػػػاؾ نعبػػػد وإيػػػاؾ نسػػػتعين(،  ٛٗ

(، وفػػى تفسػػير حقػػى وتفسػػػير تنػػوير األذىػػاف إلسػػػماعيل بِػػَباَلٍء الَ َدَواَء لَػػػوُ الحػػديث بزيػػادة )
 البروسوى.
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َ ٷيٍ ڃٸخڃو ٳَ ٷزٌٿو لرظ ت حا ّټٌڅ ڃٸخڃو ٳَ حٿٸَد ڃن ك٠َس  ٫ڀ
 حا، ٳبًح زبڀَ حبڀپ حٿٜخرَّن ٳڀو حلؿظزخت:

              ((ٚٛٚٛ  ) الح) الح  

َ حب َ ڃن حٿّّٜ! ألڅ حٿٜخرَ ٷي ّّّٜ ًاًح زبڀ ڀپ حٿَٟخ، ًحٿَٟخ أ٫ڀ
َ ڃ٠ٞ ريَٟ ٳ   !! ًال ڃَٝ ڃ٠ٌٞال ٿټن حٿَحَٟ ٿْْ ٳَ ٷڀزو  ٫ڀ

، ٳيدٌح ٿدو       ٫ن حا ٳَ ٻدپ أكٌحٿدو   ًََّٟ    ٫ن حا ٳَ ٻپ أٳ٬خٿو 
 :الح (.الح (.  ٘ٚ٘ٚ))ڃٸخځ حل٤ٛٴخت

                                       

ىٌه حٿٔنش حلؿبْش ؿ٬ڀيخ حا ڃد٪ حؾبَٓدڀني ًحٿنزدْني ًؿ٬ڀديخ أ٠ّدخً ڃد٪       
 حٿٜخؼبني اىل ٌّځ حٿيّن ٳٸخٽ ٳَ ٗؤوبڂ:

                                          
                     )السجدة()السجدة(  

 ًّّٛح ٫ڀَ ڃخًح؟
  رو حٿٸڀٌد ٫ڀَ حٿز ت حٿٌٍ ٤ّيَ حا ًّّٛح 

ًٻڀڄش حٿز ت أًٽ ڃخ لٔڄ٬يخ ّؤطَ ٿنخ ٳَ أًىخلنخ حؾبٴيٌځ حٿ٬دخځ ٫نديخ أٍ   
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، ٿټننخ ال ىبذ أڅ لٸْْ !! نخ ڃ٬َ٘ حٿزَ٘حلڃظلخڅ أً حلهظزخٍ ًىٌح رْن
ٻ ځ حا ٿو ٳلٌحه ًڃِٰحه ًڃ٬نخه حٿٌٍ ال ٬ّٸڀو اً أڅ ، ٻ ځ حا ٫ڀَ ٻ ځ حٿزَ٘

 ًال ٬ّڀڄو اال ڃن ٫ڀَّڄو حا، ٳبًح غب٬ض ٷٌٽ حا ڃؼ  :
          يٌح ڃټَ حٿزَ٘ٳ !،                  اّخٹ أڅ

ّ حٿٰخثذ رخٿ٘خىي ٷْخّ ٳخٓي ال ّنزَٰ ڃ٪ رب٬پ ڃټَ حا ٻڄ َ حٿزَ٘، ٷْخ ټ
ك٠َس حٿَرٌرْش، ٿټن ڃټَ حا ىنخ أٍ طيرري حا أٍ حٿظيرري حلؿبَ، ٿټنو أللو 

َ ٗخٻڀظيڂ، ٿټن ٿْْ ڃ٬نَ ًٿٺ أڅ حا  !ًبخ٣ذ حٿزَ٘ ٿو  ٳوخ٣زيڂ ٫ڀ
 ڃټَ ٻڄټَ حٿزَ٘، ىىخت ًكْپ ًٻْي ٳيٌح ال ّڀْٶ حب٠َس حٿَرٌرْش  

    غب٬ض: ٳبًح                              أًٽ ڃدخ
 !! ّنَٜٱ حٿٌىن أڅ حٿز ت ىٌ حللظٸخځ أً حلهظزخٍ أً حلڃظلخڅ

ٳددخٿز ت رخٿنٔددزش ٿأللزْددخت ط٤يددري حٿٸڀددذ ًٛددٴخت حٿٔددَ       !!   ال 
 :ىحًًى ٫ڀْو حٿٔ ځًحٿََّٔس ؾبن رْيه ڃٸخٿْي حٿٔڄٌحص ًحالٍٝ، ٷخٽ 

أمرتني أف أطهر قلبي فبماذا أطهر؟ قاؿ: أمرتني أف أطهر قلبي فبماذا أطهر؟ قاؿ:   الهيالهي  }}
  ٜٜٗٗ  {{  ياداود بالهمـو والغمـوياداود بالهمـو والغمـو

َ حٿٸڀذ اال حؿبڄٌځ ألڅ حٿٌٍ ىبڄ٪ كٸخثٶ حللٔخڅ ٫ڀَ حا  !،ٳ  ٤ّي
                                                 

 ، وتفسير حقى، وتنوير األذىاف إلسماعيل البروسوى.روح البياف ٜٗ
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ٌؿدو رخٿټڀْدش اىل حؼب٠دَس       ّظ أً ٯدڂٌ  ، ٳ٬نيڃخ ّنظخد حللٔدخڅ ىدڂٌ  ىٌ حؿبڂُّ
څ ًٿٺ ىبڄ٪ ربخًّٲ ٳب!! ، ٳبًح طٌؿو رخٿټڀْش اىل حؼب٠َس حلؿبْش !! حلؿبْش
لٸددٌٽ ٳْددو ڃ٬٘ددَ ٤ّيددَه كبددخ ً   ٤ًّيددَه ڃددن حؾب٘ددخٯپ ًحٿ٘ددٌحٯپ  !حٿٸڀددذ

، ٳؤٍ ِٗت ٯري حا ٳدَ ٷڀدذ    أٍ ِٗت ٯري حاًىَ حألٯْخٍ ڃن حٿٜخؼبني 
، ًحؽبڀدٶ ؿبدڂ     ألڅ حا َّّي حٿٸڀٌد هخٿٜدش ؼب٠دَطو   !حٿ٬زي ال َّٟخه حا

 !!ًؿبڂ حٿ٨خىَ   ًؿبڂ حٿنٴٌّ    حألؿٔخى 
  ا اال ّټٌڅ   خ حٿزخ٣ن ٳأڃ

  حكًت اإلبتالء نألَبياءحكًت اإلبتالء نألَبياء

َ   ، ًٛٴخت حٿَٔحثَ حلرظ ت ٿظ٤يري حٿٸڀٌداًحً   ،كظدَ طٔدظنري حٿزٜدخث
 ّټٌڅ ٳْو ٷٌٽ ڃٌاله:   ًكظَ ّٜري حٿ٬زي ًىٌ اىل ٍرو ٓخثَ 

                                   
                    )األنعاـ()األنعاـ(..  

څ ًڃن طبڀظيڂ ًٻؼرينٌڅ أٍ أڅ ىٌه ىَ طَرْش حا ٿټپ حؾبٌٷنني، ٳخؾبٌٷ
 ًٍى ٳَ حألػَ:، ًٿٌٿٺ  أرٌلخ ارَحىْڂ
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دـ دـ على قعلى ق  وقيل أربعوفوقيل أربعوف  --ال تخلو األرض إالَّ وفيها أربعة عشر ال تخلو األرض إالَّ وفيها أربعة عشر   }}
  يدفع اهلل بهم عن أىل األرض ويخرج بركتها إالَّ يدفع اهلل بهم عن أىل األرض ويخرج بركتها إالَّ   --الخليل إبراىيم الخليل إبراىيم 

  ٓ٘ٓ٘  {{  زماف إبراىيم عليو الصالة والسالـ، فإنو كاف وحدهزماف إبراىيم عليو الصالة والسالـ، فإنو كاف وحده
٫ڀدَ حألٷدپ ٫ڀدَ ٷديځ     أً أٍر٬ش ٫٘دَس  ال ًبڀٌ ُڃخڅ ڃن أٍر٬ني ٍؿ   

    ارَحىْڂ يف هڀظو ا ؿپ ٳَ ٫ ه
 ًبڀٶ رټڀڄش: ًحٿټڀڄخص ٷي طټٌڅ ٻڀڄخص ٷَيٍَِّش ٳبڅ حا 

                                             
    )كَٳني  )يس()يس ْ ٳڄخ رني حٿټخٱ ًحٿنٌڅ ّٸ٠َ حا    ًٻن ٳْټٌڅ ٿْ

 ٗجٌڅ ًًبٴَ ٗجٌڅ:
  بين نَػَفس ونَػَفس شئوف          تتجلى ال تراىا العيوفبين نَػَفس ونَػَفس شئوف          تتجلى ال تراىا العيوف

ال ّظټڀڂ رڀٔخڅ ًٗٴظني، ًاهبخ  أ٠ّخً طٸَّذ ٿألًىخڅ ألڅ حا ٳيٌح 
  ٍٝحٿٔڄٌحص ًحأل ٿو ڃٸخٿْي حؼبٶ 

٫ڀَ  ًٷي طټٌڅ حٿټڀڄخص أًحڃَ ًلٌحىَ ًط٬َّ٘خص ٫َٗيخ حا 
ًأڃَىڂ رخٿٸْخځ ذبخ ٿْظلٸٶ ؿبدڂ شبدخځ حلٛد٤ٴخت ٫ندي     !! حأللزْخت ًحؾبَٓڀني 

  ٍد حٿ٬خؾبني 
                                                 

 عمدة القاري، عن شهر بن حوشب ٓ٘
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  إبتالء َبً اهلل إبراهيىإبتالء َبً اهلل إبراهيى

ٿدٌڅ  ًرو لزَ حا ارَحىْڂ هخٝ ٳْو حؾبٴٔدًَڅ ًحؾبئ  ڃخ هٚ  حا 
َ ٷيٍىڂ ٍ ڃخ ًٛ ،٫ڀ ًحٓظنيًح ٳَ أٷخًّڀيڂ اىل ڃخ  ،پ اٿْو ٫ڀڄيڂ٫ًڀَ ٷي

 :ًٍى اٿْيڂ ڃن أٛلخد حٿنزَ حألڃني ٳَ طؤًّپ ٻ ځ ٍد حٿ٬خؾبني 
                                            ((ٚٚ)آؿ عمراف)آؿ عمراف  

٬ُّڀِّڄيدڂ حا ٳْٸٌٿددٌڅ ٫ددن طؤًّددپ ڃددن حا ؿددپ ٳددَ ٫دد ه، ٳخٓددظني ٻددپ  
ٴٔددَّن اىل ڃددخ ًٍى ٫ددن ٓددْيلخ ٫زدديحا رددن ٫زددخّ ٍٟددَ حا ٫ندديڄخ أڅ  حؾب

ذبخ ارَحىْڂ ىَ هٜخٽ حٿٴ٤َس حٿظَ أڃَه حا ذبخ  حٿټڀڄخص حٿظَ حرظڀَ حا 
 :ٿ٤ْيَ ًحطو ًٻخلض ٳ٠َّش ٫ڀْو ًٓنش ٫نيلخ

فهى خمس فى الرأس وخمس فى جميع البدف، أما التى فى فهى خمس فى الرأس وخمس فى جميع البدف، أما التى فى }}
أس وحف الشارب أس وحف الشارب الرأس فالمضمضة واإلستنشاؽ وفرؽ الر الرأس فالمضمضة واإلستنشاؽ وفرؽ الر 

والسواؾ، وأما التى فى بقية البدف فالختاف واإلستنجاء من البوؿ والسواؾ، وأما التى فى بقية البدف فالختاف واإلستنجاء من البوؿ 
  ٔ٘ٔ٘  {{اإلبطاإلبط  لعانة وتقليم األظافر ونتفلعانة وتقليم األظافر ونتفوالغائط وحلق اوالغائط وحلق ا

ّ ًال رؤّ رو ًىٌه ٓنن ٓنيخ  ،ىٌح ٷٌٽ ٫ن ْٓيلخ ٫زيحا رن ٫زخ
                                                 

مسػػلم فػػى   وردت خصػػاؿ الفطػػرة فػػى أحاديػػث عػػدة منهػػا حػػديث عائشػػة الػػذى أخرجػػو ٔ٘
 كتاب الطهارة ويجمع العشر خصاؿ.
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  ًأڃَلخ ذبخ ًحألڃَ ٳْيخ ٫خځ ػبڄْ٪ حأللخځ ٿنخ ٌٍٓٽ حا 
ّ لٴٔو ؿڀْ ڃ٪ ٷٌځ أ٫ڀَ ٳَ حٿٴيڂ ًأٍٷَ ًْٓيلخ ٫زيحا ر ن ٫زخ

 ٳَ حٿًٌٵ ٳٌٻَ ؿبڂ كٸْٸش أهٍَ ٳَ ىٌه حٿټڀڄخص ًٷخٽ ؿبڂ:
اإلسالـ ثالثوف سهماً وما ابتلي بهذا الدين أحد فاقامو إال اإلسالـ ثالثوف سهماً وما ابتلي بهذا الدين أحد فاقامو إال   }}

إبراىيم عليو الصالة والسالـ، قاؿ اهلل تعالى: }َوِإْبراىيَم اّلِذي إبراىيم عليو الصالة والسالـ، قاؿ اهلل تعالى: }َوِإْبراىيَم اّلِذي 
  ٕٕ٘٘{ {   ررَوّفى{، فكتب اهلل لو براءة من الناَوّفى{، فكتب اهلل لو براءة من النا

 :#112$ آّش  ٳَ ٷٌٿو ط٬خىل ٳَ ٌٍٓس حٿظٌرش ٫ًٌَ٘طٴْٜڀيخ 
                              

                                
                                             

 :#11-1$ آّش  حؾبئڃنٌڅٌٍٓس ٫ًَ٘ ٳَ أًٽ 
                                            

                                          
                                     

                                              
                                                 

 المستدرؾ على الصحيحين  فى عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ٕ٘
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 :#35$آّش  ٫ًَ٘ ٳَ ٌٍٓس حألكِحد
                               

                                       
                                         

                                         
                                     

                         

  ..ىؤالء الثالثوف ىم أسهم اإلسالـ وشرائع اإلسالـىؤالء الثالثوف ىم أسهم اإلسالـ وشرائع اإلسالـ
ًالري ٿ لٔخڅ ٿْټٌڅ اڃخڃخً ٫ني حا أڅ ّظلٸٶ ذبئالت حٿؼ ػني أٍ ّٸٌځ 

 رخٿ٬ڄپ ذبن ٻڄخ ّنزَٰ، ڃن ّٔظ٤ْ٪ ًٿٺ؟
 حا لرَحىْڂ ٳْيخ: أًكَ اڅ ىٌه حٿټڀڄخص  ًٷخٽ ر٬ٞ حٿٜخؼبني

أنك لما سلمت مالك للضيفاف. وولدؾ للقرباف. ونفسك أنك لما سلمت مالك للضيفاف. وولدؾ للقرباف. ونفسك } } 
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  ٖٖ٘٘{ { وقلبك للرحمن. اتخذناؾ خلياًل وقلبك للرحمن. اتخذناؾ خلياًل ، ، للنيرافللنيراف
 :أٍ أڅ حا حرظ ه
، ًحرظ ه ٳَ ڃخٿدو رخٿ٠دْٴخڅ   رؤڅ أٿٸَ يف لخٍ ٨٫ْڄشٳَ ؿٔيه رخٿنخٍ

 ه ٳَ ًٿيه رؤڅ أڃَه رٌحبو:ٳټخڅ ٻڀڄخ ّؤطْو ْٟٲ ّؤطَ ر٬ـپ كنٌْ، ًحرظ 
                                              

خُ رخؾبٸخځ ٳٴ ًحرظ ه ٳَ ٷڀزو أال ّټٌڅ ٳْو ڃٌٟ٪ ٿٰريه ، ، الصافات(الصافات(  ٕٕٓٔٓٔ))
  ه ذبٌح حؾبٸخځ: كظَ ٷخٽ ٳْو حا ڃينؤ                    

 أٍ ًٳَّ رٌٿٺ       )النجم()النجم(

  اإليايت واإلقتذاءاإليايت واإلقتذاء

  وقاؿ البعن وأنا أميل إلى ذلك:وقاؿ البعن وأنا أميل إلى ذلك:
                                            

                ((ٕٕٔٗٔٗ  )البقرة)البقرة  
                                                 

سالفة العصر ، وقد نقلناه من كتاب "رواه أبو الحسن المسعودي في كتاب أخبار الزماف ٖ٘
ادى "، و أيضػػاً فػػػى "خالصػػة األثػػر فػػػى أعيػػاف القػػرف الحػػػفػػي محاسػػن الشػػعراء بكػػػل مصػػر

 عشر".
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 !!حلڃخڃش لٴٔيخ ىَ حلرظ ت
 ڀٶ؟!ىپ ىنخٹ ارظ ت أً ر ت أٻؼَ ڃن اڃخڃش حؽب

  وال يعرؼ الشوؽ إال من يكابده     وال الصبابة إال من جرى فيهاوال يعرؼ الشوؽ إال من يكابده     وال الصبابة إال من جرى فيها

  ٳخلڃخڃش ىَ حٿز ت حأل٨٫ڂ
ألڅ ڃددن أٷخڃددو حا ىددٌح حؾبٸددخځ ال ّٔددظ٤ْ٪ أڅ ّظلددَٹ كَٻددش ٻددزريس أً  
ٰٛريس ٳَ لٴٔو أً ٳدَ ڃخٿدو أً ٳدَ أٍ ٗدِت ٿدو أً كٌٿدو اال ردبًڅ كبدن ّٸدٌٽ          

 :ٍ ٫ن أڃَ ٻڀٴو رو حا ٿڀَ٘ت ٻن ٳْټٌڅ، ال ّٔظ٤ْ٪ أڅ ٬ّظٌ
                        ((ٖٖٙٙ  )المرسالت)المرسالت..  

َ أللو ٷيًس ًحؽبڀٶ ّٸظيًڅ  ًال ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّظټخٓپ أً ّظزخ٣ت أً ّظٌحل
  رو ٳ ري أڅ ّټٌڅ أٻڄڀيڂ ًأ٨٫ڄيڂ ًأٷٌڃيڂ ٳَ حٿٸْخځ رؤڃَ حا ؿپ ٫ً 

    ا ًٷخٽ ٿو:ًىٌ اڃخځ حألثڄش ًٷي ٯٴَ ح ٻخڅ ٌٍٓٽ حا        
                                 ((ٕ ٕ )الفتح)الفتح 

ًڃ٪ ًٿٺ ٻخڅ ّٜدٌځ ٛدْخځ حٿٌٛدخٽ ًٻدخڅ ّٸدٌځ حٿڀْدپ ٻڀدو ٫ڀدَ ٷديځ          
ًحكيس ّظٌٿپ ًّظ٩َ٠ ؼب٠َس حا ًطٸدٌٽ ٿدو ًُؿظدو حٿ٤دخىَس حٿٌٳْدش حٿٔدْيس       

 :ځ ڃن ًلزٺ ًڃخ طؤهَ؟ ٳْٸٌٽ ٫خث٘ش: ّخ ٌٍٓٽ حا أي ّٰٴَ ٿٺ حا ڃخ طٸي
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  ٗ٘ٗ٘  {{  يا عاِئَشُة َأفال َأُكوُف َعْبدًا َشُكوراً يا عاِئَشُة َأفال َأُكوُف َعْبدًا َشُكوراً   }}
ًٻخڅ ال ّٸٌځ اال ٫ڀَ ًٻَ ًال ّيهپ اال ٫ڀَ ًٻَ ًال ىبڀدْ اال ٫ڀدَ   
ًٻَ ًاًح لخځ طنخځ ٫ْنخه ًٷڀزو ال ّنخځ ًّؤرَ اال أڅ ّ٘خٍٹ اهٌحلو ٳَ أٍ ٫ڄپ، 

     :ڄپ حٿ٤ٌد ڃ٬يڂ، ٳْٸٌٿٌڅٳبًح أڃَىڂ رزنخت حؾبٔـي ٻخڅ ّٸٌځ رنٴٔو حب
 ّخ ٌٍٓٽ حا الخ لټٴْٺ ىٌح حٿ٬ڄپ، ٳريٳٞ، ٳْٸٌٿٌڅ:

  ٘٘٘٘    لئن قعدنا والنبى يعمل      لذاؾ منا العمل المضلللئن قعدنا والنبى يعمل      لذاؾ منا العمل المضلل
ٻْٲ ّظٸخ٫يًڅ ًّظټخٓڀٌڅ ًحٿٌَٓٽ أڃخڃيڂ ٬ّڄدپ؟! ًاًح ٓدخٳَ   

 :٫ٌٌُّڅ حٿ٬ڄپ ٳْوظخٍ حألٗٶ
يا رسوؿ اهلل يا رسوؿ اهلل فػي سفر فامر بإصالح شاٍة فقاؿ رجل فػي سفر فامر بإصالح شاٍة فقاؿ رجل   وكاف وكاف } } 

علػيَّ ذبحها وقاؿ آخر علػيَّ سلػخها وقاؿ آخر علػيَّ طبخها فقاؿ علػيَّ ذبحها وقاؿ آخر علػيَّ سلػخها وقاؿ آخر علػيَّ طبخها فقاؿ 
فقالوا يا رسوؿ اهلل نػحن فقالوا يا رسوؿ اهلل نػحن « « وعلػّي جمع الػحطبوعلػّي جمع الػحطب»»رسوؿ اهلل رسوؿ اهلل 

أف أتمّيز أف أتمّيز قد علػمُت أنكم تكفوننػي ولكنػي أكره قد علػمُت أنكم تكفوننػي ولكنػي أكره »»نكفػيك فقاؿ نكفػيك فقاؿ 
وقاـ وقاـ « « علػيكم فإف اللػو يكره من عبده أف يراه متمّيزًا بػين أصحابوعلػيكم فإف اللػو يكره من عبده أف يراه متمّيزًا بػين أصحابو

فجمع الػحطب، وكاف فػي سفر فنزؿ إلػى الصالة ثّم كّر راجعاً فجمع الػحطب، وكاف فػي سفر فنزؿ إلػى الصالة ثّم كّر راجعاً 

                                                 
 صحيح مسلم ومسند اإلماـ أحمد ٗ٘
 فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ، وطبقات الشافعية الكبرى  ٘٘
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فقالوا نػحن فقالوا نػحن « « أعقل ناقتػيأعقل ناقتػي»»فقػيل يا رسوؿ اللػو أين تريد فقاؿ فقػيل يا رسوؿ اللػو أين تريد فقاؿ 
{ {   ال يستِعْن أحدكم بالناس ولو فػي ُقْضمة من سواؾٍ ال يستِعْن أحدكم بالناس ولو فػي ُقْضمة من سواؾٍ »»نعقلػها قاؿ نعقلػها قاؿ 

٘ٙ٘ٙ  
كظَ  ٳَ أٗٶ حٿڀل٨خص ٫نيڃخ ٻخڅ ٬ّدخلَ   –أٍأّظڂ ؾب٘ٸش حلڃخڃش 

َّ          ڃن ٓټَحص حؾبٌص ٍرد٢ ٍأٓدو ر٬ٜدخرش ًٷدخځ ڃٔدظنيًح ٫ڀدَ حٿ٬زدخّ ٫ًڀد
 ، ؾبخًح ؟ أللو ٫ڀڄيڂ ألو:٫نيڃخ غب٪ آًحڅ حٿٜ س 

َر ِفي ِديٍن الَ رُُكوَع ِفيوِ } }  َر ِفي ِديٍن الَ رُُكوَع ِفيوِ اَل َخيػْ   أى صالةأى صالة  --ٚ٘ٚ٘  {{  اَل َخيػْ
ىٌه ىَ حلڃخڃش، ڃخ ڃ٬نَ حلڃخڃش؟ أڅ ّټٌڅ ىدٌ أًٽ حٿندخّ ٷْخڃدخً    

َ حا ٿْټٌڅ ٷيًس ؾبن هڀٴو ّٸظيًڅ رٴ٬خٿو ٷز ّؤڃَ  پ أٷٌحٿو، ًٿٌٿٺ ٻخڅ رؤڃ
 !!ًّؤهٌ لٴٔو رخألٗي !ّ! رخٿَْٔ ًرخألهٲ 

ٳټخڅ أٛلخرو حؼبټڄخت حٿٴٸيخت حٿ٬ڀڄدخت حٿدٌّن ٻدخىًح ڃدن ٳٸييدڂ أڅ      
ّټٌلٌح ألزْخت ّٸظيًڅ ذبيّو ٷزپ أڅ ٬ّڄڀٌڅ رٸٌٿو أللو ّؤڃَ رخٿَْٔ ًّؤهٌ لٴٔو 

 :زٶ رخؼبيّغ، ًٻڄخ ٓرخألٗي ٳټخلٌح ّٸظيًڅ رٴ٬خٿو، طڀټڂ ىَ حؾبٔجٌٿْش
  } كلكم راع وكلكم مسئوؿ عن رعيتو {} كلكم راع وكلكم مسئوؿ عن رعيتو {

                                                 
 ، لصالح الدين الصفدى.الوافي بالوفيات ٙ٘
  المسند الجامععن عثماف بن أبى العاص،  ٚ٘
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                       ((ٕٕٔٗٔٗ  )البقرة)البقرة  

حلڃخڃش اًح ٻخلدض اڃخڃدش حٿٜد س زبظدخؽ اىل أڅ ّټدٌڅ حؾبدَت حٿدٌٍ ّدئځ         
حؾبٜڀني أٳٸييڂ ٳَ ىّن حا ًأٷَإىڂ ٿټظدخد حا ًأ٫ٍدخىڂ ؼبديًى حا، ٳڄدخ     

 ٫ٌس اىل حا؟رخٿټڂ ربڃخڃش حؽبڀٶ ٳَ حٿي
ٳيٌه زبظخؽ اىل أڅ ّټٌڅ حؾبَت ٗديّي حؼبدٌٍ، ٗديّي حٿد٩ٌٍ، ٗديّي      

ٳد    ،حألهٌ ريّن حا، ٗيّي حٿظڄٔٺ حبزْذ حا ًڃ٤ٜٴخه ٳَ ٻپ ألٴخٓو
اال اًح ٷخٓديخ دبدخ ًٍى ٫دن كزْدذ حا     ! ًال ّٔدټن ٓدټنش    !ّظلَٹ كَٻش

ٿټڀڄدش، ٻڀڄظدو   أللدو ّئهدٌ ڃندو رخ    !ًڃ٤ٜٴخه، ًال ّن٤ٶ رټڀڄش اال اًح ًُوبخ
 ِّڅ ذبخ حٿنخّ أكٌحؿبڂ ًأ٫ڄخؿبڂ ًأٳ٬خؿبڂ:!!ڃِْحڅ 
                                  ((ٖٖٔ٘ٔ٘  )األنعاـ)األنعاـ  

))ولكن ولكن   !!فامشوا عليوفامشوا عليو  انظر لم يقل اهلل انظر لم يقل اهلل فف     ))  ..!..!  
  ....  رسوؿ اهلل رسوؿ اهلل   ....الصراط المستقيم فى ا ية َمن؟الصراط المستقيم فى ا ية َمن؟إذًا إذًا 

ٳدَ حٿ٬ڄدپ ردؤًحڃَ حا اىل ألدو ٛدخٍ ٻخٿٜدَح١       ٳٸي ًٛدپ ٳدَ ىٷظدو    
حؾبٔظٸْڂ ًحٿٌٍ ًٻَ ًٿٺ ىٌ ڃٌاله ؿپ ٳَ ٫ ه، ًٛپ ٳَ ىٷظو ٳَ ڃَح٫خس 

 :حؼبَ٘# 7$  كيًى حا ًط٤زْٶ أًحڃَ حا اىل أڅ ٷخٽ ٿنخ ٳْو حا
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                                        ((ٖٖ--ٗٗ  )النجم)النجم  

  أوصاف انذعاة ادلخهصنيأوصاف انذعاة ادلخهصني

ٳنْٜزنخ ًمبن طب٬ْخً لظ٤ڀد٪ اىل ىدٌح حٿ٘دَٱ حٿ٨٬دْڂ ًىدٌه حؾبنِٿدش       
أڅ ، أڅ لټٌڅ ڃن حألثڄش حٿٌّن ّؤهًٌڅ رؤّديٍ حؽبڀدٶ اىل ك٠دَس حا    ،حٿټٌَبش

كٔن حؾبظخر٬دش ًحٿٜديٵ هڀدٲ ٍٓدٌٽ حا     ل٬ڀڂ ٫ڀڂ حٿْٸني ڃ٘ٸش حلڃخڃش يف 
٫ڄدخ ّنديَ ٫ندو ٯدريه      آهٌ دبخ ّؤڃَ رو ٯريه ًأًٽ ڃنظدو   ، الري أڅ ّټٌڅ أًٽ

َ ّټٌڅ اڃخڃخً هڀٲ ٍٓپ حا ًألزْخت حا ًأٛٴْخت حا حٿٌّن ؿ٬ڀيڂ حا  كظ
 ٷيًس ٿنخ ًأٌٓس ٣ْزش ٿنخ ٳَ ىٌه حؼبْخس  

ڀْدو ا أڅ ىب٬دپ ٷڀزدو ٻڀدو     ىٌه حلڃخڃش ال ردي ٿڀڄدَت كظدَ ّدٌٳَِّ ڃدخ ٫     
ٍ   ،ؾبٌاله ًالردي أڅ   ،ألڅ حٿٌُ ّظ٬َٝ ٿڀوڀٶ ٿي٫ٌس حا ال ري أڅ ّظ٬دَٝ ٿدألً

٫ًڀْدو أال ّڀظٴدض اٿدْيڂ     ،ّظ٬َٝ ٿڀلخٷيّن ًٿڀلخٓيّن ًألىپ حٿَ٘ أطب٬دني 
ًال ّڀظٴض اىل ٯريه ٣َٳش ٫ني  ،ًاهبخ ٌّؿو ًؿيو اىل ڃٌاله ،٣َٳش ٫ني أً أٷپ

 خبخٿٚ ٤٫خّخه  ٫ڀْو ل٬ڄخه ًّظٴ٠پ ٫ڀْو  ًال أٷپ كظَ ُّظڂ حا 
ًٷٜٚ حأللزْخت ًحؾبَٓڀني ألٛلخد ىٌح حؾبْيحڅ ىَ حٿٔڀٌٍ ًىَ 

 :ٌّٓٲ# 111$حألٌٓس ًىَ حٿ٬ّّس ًىَ حٿّّىخڅ ًٿٌٿٺ ٷخٽ حا ط٬خىل
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    ::ىٌى#ىٌى#  $$121121ًٷخٽ ٿڀلزْذ ًٷخٽ ٿڀلزْذ                            
                    

ألِٽ حا ٫ڀْو ألزخت حؾبَٓڀني ًأهزخٍ حٿنزْني ٿْؼزدض ردو ٳدئحىه ٫نديڃخ     
 ّظ٬َٝ ٿي٫ٌس حا ًؽبڀٶ حا أطب٬ني 

 :ٳْخ أكزخد حا ًٌٍٓٿو
 :ًّخ ڃَن طظ٤ڀ٬ٌڅ اىل حلڃخڃش حٿ٨٬ڄَ 

٫ڀددْټڂ دبيحٍٓددش ِٓددري حأللزْددخت   خٿٶ ًىددَ ى٫ددٌس حؽبڀددٶ اىل حؽبدد 
ًحؾبَٓددڀني ًاڃددخڃيڂ ٓددْي حألًٿددني ًحٓهددَّن كظددَ طٔظ٠ددْجٌح رنددٌٍ حٿددْٸني    

 ًصبظيًح رنٌٍىڂ اىل حٿ٤َّٶ حٿٌٍ يبزو ٍد حٿ٬خؾبني 

  وصهً اهلل عهً صيذَا حمًذ وعهً آنه وصحبه وصهى وصهً اهلل عهً صيذَا حمًذ وعهً آنه وصحبه وصهى 
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  نبرة عن املؤلف فضيلة األستاذنبرة عن املؤلف فضيلة األستاذ

 
 

  :ـ ، الجميػػزة ٜٛٗٔ/ٓٔ/ٛٔ تػػاريخ ومحػػل المػػيالد:تػػاريخ ومحػػل المػػيالد
   جمهورية مصر العربية. – الغربيةمحافظة  –مركز السنطة  -

ليسػػػػانس كليػػة دار العلػػـو ، جامعػػة القػػاىرة المؤىػػػػلالمؤىػػػػل :
 ـ .ٜٓٚٔ
:مدير عاـ بمديرية طنطا التعليمية. العمػػل:العمػػل 
: يعمػػل رئيسػػا للجمعيػػة العامػػة للػػػدعوة  -ٔ النشػػػاط :النشػػػاط

ومقرىػػا  ٕٕٗرة بػػرقم والمشػػه، بجمهوريػػة مصػػر العربيػػة اهلل إلػػى
ولهػػػػا ، حػػػػدائق المعػػػادى بالقػػػاىرة ٘ٓٔ ارعشػػػ ٗٔٔى الرئيسػػػ

 الجمهورية.فروع فى جميع أنحاء 
والػػػدوؿ  ،الجمهوريػػػةمحافظػػػات يتجػػػوؿ فػػػى جميػػػع  -ٕ
ثػػػػل حيػػػػاء المُ إلو  ،لنشػػػػر الػػػػدعوة اإلسػػػػالميةسػػػػالمية اإلالعربيػػػػة و 

 . بالحكمة والموعظة الحسنة واألخالؽ اإليمانية
إلػػػى الكتابػػػات الهادفػػػة إلػػػى إعػػػادة مجػػػد باإلضػػػافة  -ٖ

 العظيم . الـسػاإل
والتسػػػػػػػػػجيالت الصػػػػػػػػػوتية و الوسػػػػػػػػػائط المتعػػػػػػػػػػددة  -ٗ
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 للمحاضرات والدروس على الشرائط و األقراص المدمجة.
 وأيضا من خالؿ موقعو على شبكة اإلنترنت: -٘

WWWWWW..FFaawwzzyyaabbuuzzeeiidd..ccoomm  
وقػػػد تمػػػت المرحلػػػة األولػػػى مػػػن تجديػػػد الموقػػػع وجػػػارى وقػػػد تمػػػت المرحلػػػة األولػػػى مػػػن تجديػػػد الموقػػػع وجػػػارى 

الثانيػػػة، وإضػػػافة اللغػػػة اإلنجليزيػػػة ونقػػػل اللقػػػاءات علػػػى الثانيػػػة، وإضػػػافة اللغػػػة اإلنجليزيػػػة ونقػػػل اللقػػػاءات علػػػى   إتمػػػاـإتمػػػاـ
  الشبكة.الشبكة.
  وتووتوػػدعدع  ::  
 يػػدعو إلػػى نبػػذ التعصػػب والخالفػػات بػػين المسػػلمين -ٔ

 اإلخػػػػػوةوإحيػػػػػاء روح  والعمػػػػػل علػػػػػى جمػػػػػع الصػػػػػف اإلسػػػػػالمى
واألثػػرة واألنانيػػة  والػػتخل  مػػن األحقػػاد واألحسػػاد، اإلسػػالمية 

 .وغيرىا من أمراض النفس
تربيػػػػػة أحبابػػػػػو علػػػػػى التربيػػػػػة الروحيػػػػػة  يحػػػػػرص علػػػػػى -ٕ

 . الصافية بعد تهذيب نفوسهم وتصفية قلوبهم
ممػػػا شػػػابو مػػػن مظػػػاىر  التصػػػوؼيعمػػػل علػػػى تنقيػػػة  -ٖ

السػػلوكى المبنػػى علػػى  صػػوؼوإحيػػاء الت ، عػػن روح الػػدين ةبعيػػد
 . وأصحابو الكراـ، ؿ اهلل القرآف وعمل رسو 

     ىدفو ىدفو::  
ونشػػػر ، اإليمانيػػػة إعػػػادة المجػػػد اإلسػػػالمى ببعػػػث الػػػروح 
 .األخالؽ اإلسالمية وترسيخ المبادئ القرآنية
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قائوت هؤلفاثقائوت هؤلفاث  
 زيدزيدوواألستاذ فوزى حمود أباألستاذ فوزى حمود أب
  أوال : من أعالـ الصوفيةأوال : من أعالـ الصوفية

الشيخ محمد على سالمة  -ٕاإلماـ أبو العزائم المجدد الصوفى  -ٔ
شيخ  -ٗانى السيد أحمد البدوى المربى الرب -ٖسيرة وسريرة، 

 اإٌلسالـ السيد إبراىيم الدسوقى
  ثانيا : الدين والحياة :ثانيا : الدين والحياة :

نفحات من نور القرآف  -ٚ،ٙ ط(ٕزاد الحاج و المعتمر ) -٘
نور الجواب  -ٜمائدة المسلم بين الدين و العلم،  -ٛ، ٕ، ج ٔج

مفاتح الفرج  -ٔٔفتاوى جامعة للشباب،  -ٓٔعلى أسئلة الشباب ، 
تربية القرآف لجيل اإليماف، )ترجم  -ٕٔط( )ترجم لألندونسية(، ٙ)

إصالح األفراد و المجتمعات فى  -ٖٔلإلنجليزية واألندونسية(، 
-٘ٔكيف يحبُّك اهلل ) تحت الترجمة لألندونيسػػػية(،   -ٗٔاإلسالـ 

 -ٙٔكونوا قرآنا يمشى بين الناس )تحت الترجمة لألندونيػػسية (، 
قضايا الشباب  -ٛٔفتاوى جامعة للنسػػػػػاء،  -ٚٔت، المؤمنات القانتا

 المعاصر
  الخطب اإللهامية : المجلد األوؿ : المناسباتالخطب اإللهامية : المجلد األوؿ : المناسبات

: شهر ٖ: اإلسراء و المعراج، جٕ: المولد النبوى،جٔ: جٕٗ -ٜٔ
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: الح  و ٘: شهر رمضاف و عيد الفطر، جٗشعباف و ليلة الغفراف، ج
 : الهجرة و يـو عاشوراء.ٙعيد األضحى، ج

  الثا : الحقيقة المحمدية :الثا : الحقيقة المحمدية :ثث
-ٕٙ (اتػػػثالثة طبع)  حديث الحقائق عن قدر سيد الخالئق -ٕ٘

إشراقات  -ٕٛط(، ٕ)ٔج-إشراقات اإلسراء -ٕٚالرحمة المهداة 
واجب المسلمين  -ٖٓالكماالت المحمدية  -ٜٕ(، ٕاإلسراء )ج

 ) ترجم لإلنجليزية وجارى نشره (. المعاصرين نحو الرسوؿ 
  لطريق إلى اهلل :لطريق إلى اهلل :رابعا : ارابعا : ا

طريق الصديقين إلى رضواف رب العالمين ) ترجم لألندونسية(،  -ٖٔ
-ٖٗالمجاىدة للصفاء و المشاىدة،  -ٖٖأذكار األبرار،  -ٕٖ

مراقى  -ٖٙرسالة الصالحين، -ٖ٘عالمات التوفيق ألىل التحقيق، 
اً يكيف تكوف داع  -ٖٛطريق المحبوبين و أذواقهم  -ٖٚالصالحين، 
 ةعلى بصير 

  خامسا : دراسات صوفية معاصرة :خامسا : دراسات صوفية معاصرة :
 -ٔٗالصػػػفاء واألصفياء  -ٓٗالصوفية و الحياة المعاصرة،  -ٜٖ

الصوفية فى القرآف والسنة  -ٕٗأبواب القرب و منازؿ التقريب، 
المنه  الصوفى والحياة العصرية  -ٖٗط( )ترجم لإلنجليزية(.ٕ)

 ح العرفانىالفت -ٙٗموازين الصادقين  -٘ٗالوالية واألولياء  -ٗٗ
  سادساً: سلسلة ما قلَّ و دؿَّ سادساً: سلسلة ما قلَّ و دؿَّ 

 ط( ، ٕأذكار األبرار ) -ٛٗ ط(، ٕمختصر مفاتح الفرج ) -ٚٗ
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 أوراد األخيار ) تخري  وشرح (. -ٜٗ
: سلسلة شػفاء الصدور ًَ : سلسلة شػفاء الصدورسابعًا ًَ   سابعًا

 بشائر المؤمن عند الموت  -ٔ٘ عالج الرزاؽ لعلل األرزاؽ  -ٓ٘
 العبد الصالح وموسى  -ٕ٘

: تحت الط ًَ : تحت الطثامنًا ًَ   بع للمؤلف :بع للمؤلف :ثامنًا
 أواًل:  من أعالم الصـوفيــــــــــــــــــــــــــــــة :

 الشيخ الكامل السيد أبو احلسن الشاذىل  -1

 ثانيًا:  الدون واحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة :

 اخلطب اإلهلامية: اجمللداألول: ادلنادبات -2

 ) الطبعة ثانية،إقتصادوة (

 اهلل ) الطبعة الثانية(.كيف حيبك  -3

 ثالثًا:  احلقيقة احملمدوــــــــــــــــــــــــــــــة :

 الصلوات اإلهلاميَّـة. -4

 رابعًا:  الطروــــــــــــــــــــــــــــــــــق إىل اهلل :

 احلكم اإلهلاميَّة. -5

 (2طروق الصدوقني إىل رضوان رب العادلني )ط -6

 ـــــــات صـوفيـــــة معاصرة:خامسًا:  درادـــــــــ

 حقائق التصوف النقّيــة -7

 دـياحة العارفني -8

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم



  
124

                             فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد                              كيف تكون داعياً علي بصرية                     كيف تكون داعياً علي بصرية  ------------------------------------  

 

kk 
  صفحةصفحة  الموضوعالموضوع
  ٗٗ  المقػػدمةالمقػػدمة
  ٓٔٓٔ  الفصل األوؿالفصل األوؿ
  ٓٔٓٔ  منه  الداعي الحكيممنه  الداعي الحكيم
  ٕٕٗٗ  أوصاؼ الداعي الحكيمأوصاؼ الداعي الحكيم
  ٖٖٖٖ  وصيَّػػػػػػػػةوصيَّػػػػػػػػة
  ٖٖٛٛ  الفصػػػػػػل الثانىالفصػػػػػػل الثانى

  ٖٖٛٛ  وة الرجل ألىلو وذويو وة الرجل ألىلو وذويو دعدع
  ٓٗٓٗ  الدعػػوة بالرفق واللينالدعػػوة بالرفق واللين
  ٕٕٗٗ  موطن العزيمة الصحيحموطن العزيمة الصحيح
  ٗٗٗٗ  وسطية الدعوةوسطية الدعوة
  ٓ٘ٓ٘  منه  الدعوة الحكيمةمنه  الدعوة الحكيمة
  ٕٕ٘٘  مسئولية الداعى نحو أسرتومسئولية الداعى نحو أسرتو
  ٙ٘ٙ٘  الفصػػػػل الثالثالفصػػػػل الثالث

  ٙ٘ٙ٘  إلى اهلل إلى اهلل   دعوة أصحاب رسوؿ اهلل دعوة أصحاب رسوؿ اهلل 
  ٘ٙ٘ٙ  الفصػػػػل الرابػػػػػػعالفصػػػػل الرابػػػػػػع

  ٘ٙ٘ٙ  فين الحكيمة فين الحكيمة ساليب دعوة العار ساليب دعوة العار نموذج ألنموذج أل
العارؼ باهلل الشيخ محمد على سالمة العارؼ باهلل الشيخ محمد على سالمة 
    

ٙ٘ٙ٘  



    فوزى حممد أبوزيد                                      كيف تكون داعياً علي بصرية فوزى حممد أبوزيد                                      كيف تكون داعياً علي بصرية 
125125

    ------------------------------------  

 

  ٘ٙ٘ٙ  الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنةالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة

من ىدى الشيخ سالمة فى خطبة من ىدى الشيخ سالمة فى خطبة 
  الجمعةالجمعة

ٕٕٚٚ  
  ٗٚٗٚ  األنػػػاة والرغبة فى عدـ الظهوراألنػػػاة والرغبة فى عدـ الظهور
  ٛٚٛٚ  الفصػػػػػل الخامسالفصػػػػػل الخامس

  ٛٚٛٚ      الدعوة إلى اهلل بإذف من رسوؿ اهللالدعوة إلى اهلل بإذف من رسوؿ اهلل
  ٓٛٓٛ  ى يكوف؟ى يكوف؟نماذج من األذف بالدعوة ومتنماذج من األذف بالدعوة ومت

  ٘ٛ٘ٛ  مقاـ الكتابة عند العارفينمقاـ الكتابة عند العارفين
  ٜٜٔٔ  أسرار كتابة العارفينأسرار كتابة العارفين

  ٜٜٙٙ  دور الرجاؿدور الرجاؿػػػػػػصص
  ٔٓٔٔٓٔ  الفصػػػػل السادسالفصػػػػل السادس
  ٔٓٔٔٓٔ  اإلمامة  أو دعوة الخلق إلى اهلل اإلمامة  أو دعوة الخلق إلى اهلل 

  ٕٕٓٔٓٔ  سػػػػرُّ إختيار اهلل لألئمةسػػػػرُّ إختيار اهلل لألئمة
  ٘ٓٔ٘ٓٔ  مة اإلبتالء لألنبياءمة اإلبتالء لألنبياءػػػػحكحك

  ٚٓٔٚٓٔ  إبتالء نبى اهلل إبراىيمإبتالء نبى اهلل إبراىيم
  ٓٔٔٓٔٔ  داءداءة واإلقتة واإلقتػػػػػػاإلماماإلمام

  ٘ٔٔ٘ٔٔ  اؼ الدعاة المخلصيناؼ الدعاة المخلصينػػػػػػأوصأوص
  ٚٔٔٚٔٔ  نبذة عن المؤلف األستاذ فوزى أبوزيدنبذة عن المؤلف األستاذ فوزى أبوزيد

  ٜٜٔٔٔٔ زيدزيدو و األستاذ فوزى أباألستاذ فوزى أب  قائمة مؤلفاتقائمة مؤلفات
  ٕٕٕٕٔٔ  تتػػػػػػػػالفهرسالفهرس

  ٕٕٗٔٗٔ  للحصوؿ على مؤلفات األستاذ فوزى أبوزيدللحصوؿ على مؤلفات األستاذ فوزى أبوزيد
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  للحصول على مؤلفات األدتاذ فوزى أبوزودللحصول على مؤلفات األدتاذ فوزى أبوزود

  جليزةجليزةواوا  القاهرةالقاهرةأواًل: أواًل:   رقم اهلاتفرقم اهلاتف  إدم ادلكتبةإدم ادلكتبة

 ش جوىر القائد، األزىر ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘  المجلد العربيالمجلد العربي
 سوؽ أـ الغالـ، ميداف الحسين، ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘  مكتبة الجنديمكتبة الجندي
 ش الشيخ ريحاف، عابدين ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ  دار المقطمدار المقطم
األحمدي األحمدي 
  للنشرللنشر

 أماـ سينما متروطلعت حرب  ٓٗ ٖٕٓ٘ٓٗٚ٘
 ةالشيخ صالح الجعفرى الدراس ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘  جوامع الكلمجوامع الكلم
 ميداف السيدة نفيسة بجوار المسجد ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘  نفيسة العلمنفيسة العلم
المصري المصري 
  الحديثالحديث

 ش شريف  ٕعمارة اللواء  ٕٖٜٖٕٚٔٗ
 ش التحرير، ميداف الدقي ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘  دار اإلنسافدار اإلنساف
 ميداف طلعت حرب  ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘  مكتبة مدبولىمكتبة مدبولى
 ، ش النصر ٕٓٓٓطيبة  ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ  مدبولى مدينة نصرمدبولى مدينة نصر
النهضة النهضة 
  ةةالمصريالمصري

 ش عدلى جوار السنتراؿ ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ
 ش دحجازي، خلف نادي الترسانة ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ  ىال للنشر والتوزيعىال للنشر والتوزيع
المكتبة المكتبة 
  الفاطميةالفاطمية

 ميداف األزىر، أماـ الباب العباسي ٕٙٗٛٓٓ٘ٛٔٓ
 األزىر -ش جوىر القائد ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘  أـ القرىأـ القرى

 ش الصنادقية باألزىر ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘  األدبية الحديثةاألدبية الحديثة
 ش د.أحمد أمين، مصر الجديدةٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ  الشريفةالشريفةالروضة الروضة 

  كندروةكندروةــــــثانيًا : اإلدثانيًا : اإلد   

 محطة الرمل، أماـ مطعم جاد ٕٜٕٛٓٓٙٗٔٓ  كشك سوناكشك سونا
معرض الكتاب معرض الكتاب 

  السكندرىالسكندرى
 محطة الرمل، صفية زغلوؿ ٜٕٖٕٛٙٔٓٔٓ

كشك محمد كشك محمد 
  سعيد موسىسعيد موسى

شارع النبى دانياؿ، محطػة  ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٓ
 مصر
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 ش النبى دانياؿ، محطة مصر ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ  مكتبة الصيادمكتبة الصياد
 المشيرأحمد إسماعيل، سيدى جابر ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘  مكتبة سيبويومكتبة سيبويو

  ات األخرىات األخرىــثالثًا : احملافظثالثًا : احملافظ   

كشك عبدالحافظ كشك عبدالحافظ 

  محمد عبدالحافظمحمد عبدالحافظ

 الزقازيق، بجوار مدرسة عبد العزيز على -----------
 شارع نور الدين –الزقازيق  ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ  مكتبة عبادةمكتبة عبادة

 طنطا أماـ السيد البدوى ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ  بة تاجبة تاجمكتمكت

ش سعيد مع شارع  ٜطنطا،  ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ  مكتبة قربةمكتبة قربة
 الحاج أحمد غزالى بربرى -فايد --------  مكتبة اإليمافمكتبة اإليماف أماـ كلية التجارة -المعتصم 

 شارع الشهداء -السويس الحاج حسن خيرى   كشك الصحافةكشك الصحافة
أوالد عبدالفتاح أوالد عبدالفتاح 

  السمافالسماف
-ٜٖٓ-

ٕٖٕٜٜٚ٘ 

ش احمد عرابي، أماـ  -سوىاج
 القناوى أماـ مسجد سيدي -قنا  ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٔٓ  الحسنالحسنكشك أبو كشك أبو  التكوين المهنى

دار األحمدي دار األحمدي 
  للنشرللنشر

-ٓٙٛ-

ٕٖٕٗٚٛٓ 

المنيا، أبراج الجامعة، أماـ الشباف 
و دار و دار   ،،أيضاً بدور األىراـ والجمهورية واألخبار للتوزيعأيضاً بدور األىراـ والجمهورية واألخبار للتوزيع المسلمين

ومن المكتبات ومن المكتبات   ،،والنشروالنشر  والدور القومية للتوزيعوالدور القومية للتوزيع  ،،الشعبالشعب
  الكبرى األخرى بالقاىرة والجيزة واألسكندرية والمحافظات.الكبرى األخرى بالقاىرة والجيزة واألسكندرية والمحافظات.
ويمكن اإلطالع إليكترونيا على نبذة مختصرة عن المؤلفات ويمكن اإلطالع إليكترونيا على نبذة مختصرة عن المؤلفات 
مع المقدمة والفهرست على أكبر موقع علمى للكتاب العربى مع المقدمة والفهرست على أكبر موقع علمى للكتاب العربى 

  wwwwww..aasskkzzaadd..ccoommعلى اإلنترنت على اإلنترنت 
  كما يمكن تنزيل الكتب إليكترونيا بشروط الموقع.كما يمكن تنزيل الكتب إليكترونيا بشروط الموقع.
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  وتوفيقهوتوفيقهتعاىل تعاىل متَّ حبود اهلل متَّ حبود اهلل   
الدعاة الدعاة   إهامإهامسيدناحمودسيدناحمود  صلي اهلل عليصلي اهلل عليوو

  وعلي آله وصحبه وسلنوعلي آله وصحبه وسلن
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