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ـــاَل َلُىـــْم  ﴿   َُوَهـــا َوَُِتَحـــْم  َبـَْوابـَُىـــا َوَق ـــًرا َحتيــَـ ََِّ ا َ ا ِِ اَُم ــَـ اْلَحتيـــ ـــْوا رَبـيُىـــْم ََِّل ـــُتْم َوِســـيَا اليـــِايَن اْـيَر ـــْيُتْم ِ ْب َخَزنـَتـَُىـــا َســـلٌم َكَم
َُ ََــِتْاَم َ ْ ـُر اْلَاــاِمِميَن  ( َوقَـالُوا اْلَحْمــُن هلل الـيِاي َقــَنقَـ 1ََٖاْدُخُموَهـا َخالِــِنيَن   ـا َِ ُُ َن ِِ َحْيــ ُُ َوَ ْورَ ـَتَــا اضْرَض نـَتَبَــوي ُ ِمــَن اْلَحتيـ ( 1َٗتا َوْكـَن

تَـُىْم بِاْلَحاِّ َوِقيَل  ِّيَن ِمْن َحْوِل اْلَاْرِش يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِن رَبِِّىْم َوُقِضَي بـَيـْ َِ َحا    الزمر ( ﴾( 1٘اْلَااَلِميَن   اْلَحْمُن هلل َربِّ َوْـََرى اْلَملِئَت
اهلل  م كمـَـ نــور اهلل الــنال كمـَـلوالســ ةل، والصــ، وبــننٍ  مســتريم ســميمبــك  ــل قمــ  ٍ  ألالحمــن هلل كمـَـ نــوُر الرــنيم الــاى مــ

قــــ ةائيِ ،وســــاقَ كبــــاد اهلل المترــــين ضوشــــمس الحــــا المِــــرقِ بتــــور هــــناُ ، وحي ـــِـ الرــــرب ، وبحــــر الحــــ  ، ومحــــي  الامــــوم ا
نــا وكميمتــا ضِ ، ســيننا ومو مـِـ التريـِـ الترّيــضواخــر هــاُ ا َ الامــوم الررينيـِـ ،  تــز الا يـِـ ،بنيـِـ وماــانضِ  اســات الوقــال اارالبىّيــنو ضبا

 محمن بن كبن اهلل ويلك و قحابك ، و ل من دخل ََ دائرة ْوحينُ َّلَ يوم النين ... يمين ...  ما بان :
اـالَ التَـ  نزلـم اليـوم لتِـرب متىـا رحيـا يا  حبابَ بارك اهلل كّز و يا َّخوانَ و  ّل َيتم   ماـين ..  انـم مائـنة اهلل ْبـارك ْو

 هــل هــاُ  روا لىــا بــ  ان قمــوبتم ونحــن  مياــاً والحمــن هلل مــنصــبيتــات  ر ــوا ان ْ الرــرين ونرتــره متىــا َــيل حضــرة الــرحمن ييــات
 بِروا بةضل اهلل كّز و ّل ..هلل  تبم لتا هاُ التةحات والىبات ، َأاضل يات ، ونحن  ميااً بةضا

ـليةرّ يـات ضيرول اهلل لتا ََ هاُ ا ِّ َُوَهـا َوَُِتَحـْم  َبـَْوابـَُىـا  ﴿ :رنا حتـا ويب ِِ اَُمـًرا َحتيَـ ََِّ ا َ ا َوِسـيَا الـيِايَن اْـيَرـْوا رَبـيُىـْم َِّلََـ اْلَحتيـ
 . الزمر( 1ٖ  ﴾  َخاِلِنينَ ٌم َكمَْيُتْم ِ ْبُتْم ََاْدُخُموَها لَوقَاَل َلُىْم َخَزنـَتـَُىا سَ 

ن ماـانَ  ضيِـ الررينيِـ ، ضبين كمَ قنرى بما يِرح اهلل بك قنرى وكمَ قنر المرـام الـاى نحـن َيـك  رّة مـن ماـانَ هـاُ ا سا
 نىا ماانَ  سماَ حضرة المتتمم كّز و ّل .ضنىايِ لىا  ضلىا و  حنّ ضم اهلل ل 

 بواب الحتِّ ؟ الحتِّ و ترين َّلَ الحتِّ ، و ين َما الاى سيسوق الم
 كيمــان الــاى قاَــضالمرربــون ، وَّنمــا ا ضحممـِـ الاــرش و  ضئتـِـ و لالــاى سيســوق المترــين َّلـَـ الحتـِّـ ويــنَاىم َّليىــا لــيس الم

مك كميــك يحــند ببيــان لَـَـ قمــوبىم رب الاــالمين كــّز و ــّل هــاا هــو الــاى ســينَة الواحــن َّلـَـ الحّتـِـ لــال  الحبيــ  قــموات اهلل وســ
اهلل ، محمـن رسـول اهلل ،  ضَّلـك َّ ضياتَـ مـا ا ..  مـن .. قـال :    نـا مةتـاح الحتِّـ (مـا ا .. مـا ا يـا رسـول ؟ ..  ..اح الحتِّقحيح مةت

مك كميــك لــم يرــل لمــن يت ــا بىــا ْةــتح لــك َـَـ الحــال  بــواب الحتــان ، لــيس هتــاك بــل هتــا كمـَـ  ــول ، لــاا الحبيــ  قــموات اهلل وســ
َولَــــِ ْن َســــأَْلتَـُىْم َمــــْن َخَمــــَا  ﴿اهلل ، ولتــــن الابــــرة بمحمــــن رســــول اهلل :  ضَّلــــك َّ ضن التــــل يرــــول ضاهلل ( ،  ضَّلــــك َّ ضمةتــــاح الحتّـــِـ   
 لرمان( ٕ٘  ﴾ْرَض لَيَـُروُلني الميكُ ضالسيَماَواِت َوا
 ا ؟ .. َـَـ محمــن لتــن المِــتمِ َـَـ مــا، كــن التــاَرين  ن اهلل يــتتممضاهلل ، التــل ياتــره يتتــر و ــود  يو ــن  حــنٌ  ض     

يمــان بــاهلل ، بــل َّمتتــة كــن ضشــنين اَّنــك بــل  ض، رســول اهلل قــمَ اهلل كميــك وســمم ، ولمــا ا نــاه  بايــناً ، هــل َّبمــيس  نتــر و ــود اهلل 
امل بأنك دم بأمر اهلل ضالسحود   سحن لواحن غيرك .و يف   اهلل ـ ضيسحن َّ ضْو

ُىُم اْلُمْلَمِصـينَ  ضَِّ ،  ْغـوِيـَتـيُىْم َ ْ َمِاـينَ ض ِْـ َ ََِبِازي  ﴿ِ يدم قـال : حتَ  نك لمـا ْوكـن  ريّـ ص( ، ونحـن 9ٕ،9ٔ   ﴾ ِكبَـاَدَك ِمـتـْ
اْــك ، و مــ  متــك وقــ مْ ُهــ ََ ال  نمرنـَـ َّلـَـ يــوم يبالــون ، لمــا  والحمــن هلل ، يرســم باــّزة اهلل ، و مــ  مــن اهلل  ن يــوخر َو مــن  دِ رَ َّ ن ُط

ل :    نـا مةتـاح ك اهلل ، ومـن   ـل هـاا حضـرة التبَـ قـمَ اهلل كميـك وسـمم قـامرـميةِـ الـاى خولـم ياتـره بالل نك لم يرـرّ ضرحمِ اهلل .. 
 :   ن التل مسممّ ضِ ، سينخل الحتّ  مّ الحتِّ ( َمن يسم
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 هلل  سـممّ هلل ، التـل م يل كمـران( ، هـل هتـاك  حـٌن لـم يسـممّ  9ٖ   ﴾ ْرِض  َْوًكـا وََ ْرًهـاضَولَُك َ ْسَمَم َمـْن َِـي السيـَماَواِت َوا ﴿
نـك لـم يسـّمم لمابـن  الـاى  قامـك اهلل .. ض.. َّنمـا  باـنُ ون هلل .رض َّن شـاَ  و  بَـ ، َـمنىم يسـممّ ضَتل من ََـ السـماوات ومـن ََـ ا

 يمان بحبي  اهلل ومص ةاُ .ضَىاُ هَ حريرِ ا
لتـم الحــنيُ حتـَـ نأخــا قــحابك َـَـ يـومٍ  ويرــول لىــم  ـ وســأقول ضمك كميــك يحتَـ لولـال  حضــرة التبـَـ قـموات اهلل وســ

م ، وقـال : الـبال ئتِـ ْتـزل مـن السـماَ ، َرـال : باضـىم َّنـك نـائلمـن الم ٍِ تْبـ نـا بـين التـوم واليرمِـ ، َّ ا بتبْ  بالتا متك ـ قال :   بيتما
ٍِ  خـرى ك ؟ ونَ ِـبّـىُ ول : بمـا ُْ ضيتـام قمبـك ، َرـال الـبال ا ضك و خـر ْتـام كيتـضا َـ روايـ ـ  َرـالوا : ملمـك ََـ  متـك  مـا ملمـك ََـ  متـك ؟  ـ َو

 ر ٍل بتَ بيتا ً وقتة كرساً  وكمل وليمِ ، و رسل يـنكوا التـاإ َّليىـا َمـن   ـاب الـناكَ دخـل المتـزل و  ـل مـن الوليمِـ ، ومـن لـم 
ار هـو يح  الناكَ لـم يـنخل المتـزل ولـم يأ ـل مـن الوليمِـ ، َرـالوا َّسـروها لـك يةرىىـا ..  قـالوا : َالـنار هَـ الحتِّـ ، وقـاح  الـن
الحّتـِـ (  اهلل كــّز و ــّل ، والــناكَ محمــن قــمَ اهلل كميــك وســمم .. َمــن   ــاب محمــناً دخــل الحتـِّـ ومــن لــم يحــ  محمــناً لــم يــنخل

م الةـرق بـأو  لتـاإضَمحمن  ره بـين ا ا َدَكـاُ ْم َيَمتُـوا اْسـَتِحيُبوا لِميـِك َولِمريُسـوِل َِّ َ  يَـا  َيـهَىـا الـيِايَن  ﴿ن رسـول اهلل قـمَ اهلل كميـك وسـّلَّ
نــك  يــف يســتحي  هلل ـ نســمة ممــن ؟ .. مــن رســول اهلل  ـ  ضلــم يرــل َّسـتحيبوا هلل و ةـَـ .. لمــا ا ؟  ـ نةــال(ضا ٕٗ  ﴾ ِلَمـا يُْحيِــيُتمْ 

ن الــناكَ واحـن ولــيس ض،  ال َّ ا دكــا م ولـم يرــل َّ ا َدَكـَواُ مْ َرـال َّسـتحيبوا هلل وهــاا واحـن ، ولمرســول وهـاا َّ تــين ـ وباـن  لــ  قـ
ســـتحابِ ضباـــن ا ضْتـــون َّ ضيمانيــِـ ضيمانيــِـ ، والحيـــاة اضَّنىـــا الحيـــاة ا ضن ؟ .. ضاً ااا دكـــا م لمـــا يحيـــيتم  لســـتا  حيـــاَين ، هـــَّ تـــ

 لمحضرة المحّمنيِ .
ك والامـل كمَـ نِـر سـتتك يمـان بـك والتسـميم لـك وحبّـك و اكتـك ، ومتاباتـضَمةتاح الحتِّ هو رسول اهلل قـمَ اهلل كميـك وسـّمم ، ا

 َىاا هو مةتاح  تِّ اهلل لتـل كبـٍن مـن كبـاد اهلل كـّز و ـّل ، ولـيس مةتاحـاً   جـُاك ََـ  يبَـ و َـتح بـك .. و يـن الحتِّـ .. و بـواب الحتِّـ
 ؟ 

التـــاإ  مىـــم يمتـــون  ن الحتّــِـ ســـتنخمىا باـــن  ن نمـــوت ، ويـــأَْ الاـــرض والحســـاب وباـــنها نتـــون مـــن  هـــل اليمـــين  و مـــن 
ـُـ الواض درى  يــف يســمة التــاإ ا ضّربين ، بــالرغم مــن  ن التبــي قــمَ اهلل كميــك وســّمم  وجــح لتــا  ــل شــيٍَ ، و المرــ  ضجــحِ و حادي

خـرة ؟ ضاض ََـ احاديُـ التَـ نحةمىـا  يـناً   َّ ا مـرْرم بريـاض الحتِّـ َـاْراوا ( .. هـل هـاُ الريّـضا من :ًَ  لمل.. يتتبىون .. بماتَ 
اـــوا  ض.. قـــال :  ـــارةً  يرـــول  مـــاُ ْـــارةً  يرـــول حِ  .. ؟يارســـول اهلل  ِِ ْتاحمـــوا .. قـــالوا ومـــا ريـــاض الحتّـــ ضَ َّ مســـوا و ياتـــ.. َّْر الـــا ر، ْو

ارةً  يرول محالس الررين .  الحتِّ :  ن ؟ .. ََضِ .. َّ ن  ين نحن اَّ ن  ل هاُ روجات الحتّ  .محالس الامم ، ْو
﴿   ٍِ ًِ  ضا َْْسَمُة َِيىَ  ض( َِٓٔي َ تيٍِ َكالَِي وهـاُ  تِّـ مـن  تـان اهلل  (الراشـيِ  ٕٔ،ٔٔ، ٓٔ   ﴾ ( َِيَىـا َكـْيٌن َ ارِيَـٌِ ِٔٔغيَـ
 ما الننيا ؟و لك َّ ن نسأل اهلل : واحن من َّخوانّا يرول نحن ََ الننيا ، نرول كّز و ّل .
َمُمـوا  َنيَمـا اْلَحيَـاُة الـنهنـَْيا لَِاـٌ  َوَلْىـٌو اكْ  ﴿يرـول :  الننيا خمسِ  شـياَ .. َّْاّمموهـا .. وربتـا هـو الـاى هـو الـاى لتا : قال اهلل  

َتُتْم َوََْتا ـٌُر َِي ا ٌِ َوْـََةاُخٌر بـَيـْ  الحنين( َالننيا خمسِ  شياَ :  ٕٓ   ﴾ دِ ضوْ ضْمَواِل َواضَواِيَت
 ـ  ورة ّ ضْنج و  َش َرَ  ّ ضولِ و   ا ّ ض دوميتو و  ّ ض نا  تم  لا   ْوِيتِ و  اَّ  ََ محمس لىوٍ  ـ  تمُ ياتَ َّ ا  

لريـاش وهـاُ هَـ  ـل حيـاَْ  ـاث واضوا شْ رْ َةـالِـار والَ  َِّ ن انا ََـ الـننيا ... َّ ا  تـم مِـرول شـرل  امـل بـالمبس ْوسـريح
مَ الِـاغل هـاُ الزيتِـ ... َّ ن رِ و يـن َّصـمم هـاا الحمبـاب ، و ـل ُشـ دٍ   سألك : هـاا الرمـيك  ـم سـاُر ،مسم مة  ى َر ، و مما  

 . نا ََ الننيا 
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ن  ــاا ، لدى َــضَّ ا  تــم  نــا   مــس َـَـ محمــس و قــول  نــا   ســ   ــاا و ــاا ، و نةــا  ــاا و ــاا ، و كمــل  ــاا و ــاا ، و و 
 دى .. َّ ن  نا  ين ؟ .. ََ الننيا .ضواللانَ  اا والبتم  اا .. َهمَِّ  مك  نتَ  َتلر بمالَ و و 

َّ هلل ، هل الصـ خـرة .. ََـ الحتِّـ ..  نـا    ـر اهلل .. ضنـا ََـ ا.. َّ ن  ض؟ .. ة مـن هـاُ اللمسِـ للتن  نا ََ بيم اهلل  قم
.  ْمو  تاب اهلل .. ..َّ ن  نا  ين ؟ ََ روجِ من رياض الحتِّ   َأ نا ََ روجِ من رياض الحتِّ

وق ، ، وَّن  تــم هتــا ،  و ََـ ال ريــا ،  و َـَـ الســ مــن  كمـال البِّــر واللْيــر .. َأنــا ََـ روجـِـ مــن ريـاض الحتـِّـ  ً ل كمـل كمــ
. ى موجة ..  و ََ    المتان الاى  نا َيك باب مةتوح بيتَ وبين الحتِّ مباشرة ً

 حـاَمين ، و نتبىـوا لمحـنيُ ، قـال: ولال  حضرة التبي قمَ اهلل كميك وسـّمم لمـا سـألُو كـن  بـواب الحتِّـ اللمانيِـ ، و متـم 
 وســّمم ِ التـَـ   رهــا رســول اهلل قــمَ اهلل كميــك بــواب الحّتــ ( هــاُ ... لز ــاة وبــاب الحــج اة ، وبــاب بــاب الصــيام وبــاب ل  بــاب الصــ

؟ ة ..لالمســحن ومتتــوب كميــك بــاب الصــة بــاب ملــل بــاب لم هتــاك .. التــاإ ْليّمــم  ن بــاب الصــبــواب هتــا  ضهـاُ ا   يــف يــا  خـَـ
َّ هلل َّ ن  ال نـ  ضتـون قـن َـتح لـ  بـاب الريّـان كتـنما ْصـوم هلل ي. بـواب الحتِّـ .لـ  بابـاً مـن   حَ نـم قـن َـتُ باب هتـا  ى كتـنما ْصـم

 قائم . 
ِِ اَُمـًرا  ﴿ يمـان ، ضسيسـوقىم َّلَـ الحتِّـ ؟ .. قمتـا االـاي مـا ن ، لرـن قمتـا َّ الزمـر( 1ٖ  ﴾ َوِسيَا اليِايَن اْـيَرْوا رَبـيُىْم َِّلََـ اْلَحتيـ

يــومن  حــن م  ضيــومن واهلل  ضيــومن واهلل  ض مك كميــك ، ولــال  قــل :   واهلللالتبــي الاــننان قــموات اهلل وســ والــاي ســيةتح لىــم حــ ّ 
بــن  ن يتــون ضُ والتــاإ   ماــين ( .. هــل هتــاك باــن هــاا الرســم شــيٌَ يخــر يــا َّخــوانَ .. َّليــك مــن نةســك ومــن ولــن حتـَـ   ــون  حــ 

 مي  من نةس  التَ بين  تبي  . ح  ك
َ بـين  تبَـ .. قـال : لـم يتمـل َّيمانـ  يـا كمـر  نةسَـ التـ ّ ضسيننا كمر قال لك يارسول اهلل َّنَ  حب    لـر مـن  ـل شـيٍَ َّ

َّ مـن  ـل شـيٍَ حتَـ نةسَـ التَـ بـين  تبَـ ض.. َرال واهلل يا رسـول اهلل  ن ضا ..ن يـا كمـرضا ..ن يـا كمـرض، قـال لـك : انـم  حـ  َّلـ
 يا كمر .

دك واو تـ  ونةسـ  ضالمةتاح الـاى سـيةتح لـ  الحتِّـ هـو  ن ْحـ  رسـول اهلل   لـر مـن  ـل ما  رنـا :   لـر مـن مالـ  و و 
 مك كميك .ل.. َيتون هو  غمَ شي ًا كتنك قموات اهلل وس

بـواب المةتوحِـ ََـ الـننيا والتَـ مـن دخـل متىـا دخـل ضهاا هو الاى سيسوق  َّلَ الحتِّ وينَا  َّلَ  كمـال  هـل الحتِّـ وا
  يف سينخمون الحتِّ يارب ؟               يِ ..ضكمال الصالحِ ، ولال  سأبّين بيانًا شاَيًا ََ اضالحتِّ وهَ  بواب ا

ُُ تل واحن الحساب لنحن نامم  ن   .. ضال : ق.. وحَن
 الزمر( .. بماتَ  ماكات ،  ل  ماكِ مة بال ..  يف ؟  1ٖ  ﴾َوِسيَا اليِايَن اْـيَرْوا رَبـيُىْم َِّلََ اْلَحتيِِ اَُمًرا  ﴿

 اهلل متَ الساكِ ؟ .سيننا رسول اهلل وّجحىا لما سألك الر ل : يا رسول 
  ح  اهلل ورسولك ..  لرة قيام .. ولتتَّ  ضة و لندت لىا  لرة قكقال : وما  كندت لىا ؟ .. َرال : ما  

 يوم الريامِ . مة من  ح ّ  َُ رْ المَ  حِرُ َرال قمَ اهلل كميك وسمم : يُ 
  مٍِ  ستنخل هَ ونبيىا مة بال َّلَ  تِ اهلل كّز و ّل .    َتلّ  

 وقمَ اهلل كمَ سيننا محمن وكمَ يلك وقحبك وسّمم                                 
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