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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ىلددي  ددا  ددل بدد  قلوبنددا  دد   دديا    وجدد ي  ىددني وشدداراهلل ع  ،حددداهلل ع ىلددي  نيددد ن  ا دد 

ألدد   د   يددسدديدان ُ    ،د رسددل  ومتدداب أنهيا دد والصدد ة والسدد ى ىلددي سددي ِ .ونددورو ولالدد  و ا دد 
  .وغاية ك  غاية يف قلوب ال ارفني ،ال ناية وسر ِ  ،وايء النهاية ،الهداية

وأصدااب  أق دار  ،الشري ة الغدراء ي هللا ىلي  وىلي آل  النجوى الناهرة يف رو ةصلي 
ّي يكيدد    وجدد ي  اإلهتددداء يف  ددد الداللددة ددد  يريددد ا دد  ىددني  وىلينددا   هدد   ،شدداءي شدداء وأ

بيدد   هددا آ ُ حُ  ي و ُ  ،ا ا هيددة ادصددطجيُنددوكدد   دد  ركددة سددجينة النجدداة الدد  ُرّي  ،أل ددني
و ددد  أهددد  جدددودي الن دددر إ   ،يف الددددنيا دددوالان يف هدددفو السدددجينة  واج لندددا اي ،رسدددو  هللا

 .آ ني..  آ ني، وجهك الارمي يوى لقياك
وال  ، ددد  هللا وهدددو الدددفق الينطددد  إال       ،فددداهلل لندددا بفارددد  الشدددريجةُ   ر ِ  - ملسو هيلع هللا ىلصيقدددو  

 .1﴾الرحة ِبي أان ن  ﴿ :ُُيِضي قوالهلل إال إ ا أوحي ب  إلي   والو
حد  قدا  سديدي  ،صدلوا  ر  ورسدلي ار  ىليد  فو الرحة اإلهلية التا دة السدابغة  مُتصي 

فدن   ،  ىيدو  الرحدة اإلهليدةو   السدابقو إ ا كدا  األنهيداء وادرسدل) :هنع هللا يضرأبو ال هاس ادرسدي 
  (.  ن  هفو ال يو  هو النهع الفي رصدر ملسو هيلع هللا ىلصرسو  هللا 
      و ،ف ند  صددر  -يف الددنيا أو يدوى القيا دة  -رحة ظهدر  أو سدت هر  فا   

صدلي هللا ىلد  وكد  الككدا   ،وأصد  اريدتا ، ألن  جم ع الرحا  ،   هللا ىلي يدو ظهر 
 .(وسل 

 حد  يف أىدن ِ  ،يجادر دو داهلل إال يف أحدوا  أ تد   دفو األ دة أند  كدا  ال ملسو هيلع هللا ىلصو   رحتد  
وسدار إ   ،الفق فارق فيد  السد اوا  واألرو وال درا والجدرا ، ا هية وحهيه لقاء  بني
اريدددت  رهددي أقددد ى القددددرة الدد  رقدددد ِ  :وهددفو األقددد ى !!مسدددع فيدد  صدددري  األقددد ى  سددتوقهلل 

صددلي هللا دمحم  اي :وقيدد  ،وكددا  قدداب قوسددني أو أدّ، وجدد ي  ىددني ى جل يددع كا نددا  ادلددك ال دد ي 
 اي  ُ دْ ا - وجدداءو النددداء بغددت صددو  وال حركددا  وال حددرو  - كب ِدد دد  ر   ُ دْ ا ىليدد  وسددل 

                                                 

 .هنع هللا يضر   أىب  وسي األش رقرواو اإل اى  سل  ى 1
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 ﴿ ةالكيي  ر  يدْ مت   اي  ُ دْ ا ،أحد                .                   
    ﴾ (9 ،11 النج). 

وال رياصددة  ،سدد وال لنج ،مل يسدد   هللا أ ددراهلل ىدد  نجسدد  ؟ ددا ا كددا  متطابدد   ضددرة هللا
 ،وب ضدده  ّدسددخ ،ب ضدده  ّريسدد  ،األ دد  قهلددي    بْ ىددفي  ك  إنيدد ايرب ِ ) :وإمنددا قددا  ،نجسدد 

 د  فدر   !!ّأل دة  ِ ه  ِ     كُ   .(؟أبُ   ف ا أن  فاى    ،وب ضه  ّ جارة ،وب ضه  ّلقف 
 دا  – قدو الدفي ي وهدو!! صدلوا  رىب ورسدلي ار  إليد  تد  أبشدجقت   رةوكثد ،شددة حنانتد  ،رحت 
 !! سدل  أي   .( لدك ىنددي مل  وأجدد أ   إالي     دل دأو أ   ،     أو غ         ِ    ؤ   يصاب   ْ ا  ِ    ) :  ناو
 .صلوا  رىب ورسلي ار  إلي  لك ىندو     دل  جيد أ  

أان ): روا واستهشدرواوامس وا وأبشروا وبش ِ  - فقا  هللا ر ا  ؟أن  فاى   أبُ   ف ا)
ويف  ،ويف الدددنيا أسددى ىلددي ال صدداة ،وأان هلدد  يف النشددور ،  يف القهددوروأان هلدد ،هلدد   اىاشددوا
 أان هللا رب   ،و   أقر د   دنه  جنيتد  ،و   روك   نه  ىلي كجيت  .ه يف ك   ُ ج ِ اآلمترة ُأش  

 (ال أمتل  ادي اد ،ال ادني
  ِ ددددج  بِ     دددددددطِ ان    ُ نْ ى   بُ رِ  ْ يدُ فد    د  ح    ُ ل   د  يْ ل   هللاِ  و ِ سُ ر      ضْ ف   فن ي 

بد   هد  ب دد رصدريحل ا د  ِ !! أبدداهلل األ دة ىلدي  ى  فض  رسو  هللا أحد يستطيع أ  ي كِ   ال
 !! وج  ك ى ىن

وهدفا ب دد  .أ  .. أ   راكع  ساجد ليد ىلي لسان  إال  ،لا  ا هية مل يسا 
 :سددان ىلددي ل ،وىنددد ا هدداجر إ  اددينددة أيضدداهلل  ،وهددفا كددا  قهدد  اهلجددرة ،رجوىدد  يف الدددنيا

سديدان   ك دا كدا - والدوألحد   -يددىو لي داهلل اليوجدد أحدد فيندا  (.أُ   .. أُ   ايرب ِ )
مث  ،وحددد  الدددفق يددددىو ألوالدو يهددددأ بنجسددد  أوالهلل  هدددا،كل ِ رسدددو  هللا  شدددغو  أبوالد األ دددة  

  .(أُ   .. أُ  !! )يدىو لنجس  لا  رسو  هللا ال. أوالدو
 - فقددا  هلدد لل ددل األىلددي رحددة هددفا الددر و  الددرحي   أ  يهددني وجدد ي  ىددني  فدد راد هللا

فندن   .7 (يف أُ تدك أبدداهلل  كنسدي   الاني إِ  :لد   ْ قُ و   وُ رْ ش ِ وب   جكي  نن  ايا) :مس وا هلفا الرج ا
                                                 

 
 .ننهة اجملالد – رواو  سل  ى  ب  ىهاس ر ي هللا ىنه ا 



 (ةْح  الري  ِبي أان ن  )ي دمحم أبوزيد                                                       فضيلة الشيخ فوز 

 7112-1-72األقصر االثنني  –إسنا  –درس السهرة بنجع الطوايع                    3

إان لددد  نسدددي ك يف ) :يقدددو  لدددك وجددد ي  ىدددني هللا  أبشدددر فدددن ي  ،دمحم اي :سددديدان جكيددد  وقدددا  لددد 
 !!وّ؟إمت آمتر اييء ه  هناك ش .(اُ تك

 ىدني دد ؟ ع  ،والتدفل  والتهتد  واإلبتهدا  ،لا  مل يسا  أمتف يف الضراىة والدىاء
 ﴿ :إ  أ  قدددا  هللا لددد  !! تِدددإمندددا ألُ ي ، ال هددد  لنجسددد ؟ ؟ددددا ا .وجددد ي          

        ﴾(5الضاي) .هنع هللا يضرفقدا  سديدان ج جدر  .الفي رريدو لي اهلل ي طي  لك هللا: 
 .(وواحد     أُ ت  يف النار يوى القيا ة ملسو هيلع هللا ىلصول  ير ي )

سددديد  إال، يدددفهة إ  اجلندددةف دددر   ننلتددد  يف اجلندددة ي ندددب    كددد     ، و األنهيددداء السدددابق
يددفهة  ةهلل ىنددد اديددنا ، و ددري   ْ إ  اديددنا  فيط دد   ىلددي   دد ةهلل يددفهة  ددري  !!األولددني واآلمتددري 

يددفهة ىنددد  ةهلل و ددري  لاددي يشددجع هلدد ، ؟أيمتددف بي ندد  أى  ددا ا  ْ ق   ددىنددد رطدداير الصددا  فددت 
 :ولدفلك سديدان أندد بد   الدك هنع هللا يضر يقدو  لد  .لاي يط    أن  إجتدازوا الصدرا  الصرا 

 ؟فدد ي  أجدددك :قددا  .إين فاىدد  :فقددا  لدد  .يددوى القيا ددةك ىنددد رب ِدد شددجع يا ،رسددو  هللا اي
 ،جتدددين ىنددد اديددنا  :قددا  ؟ن  مل أجدددك هندداكفدد :قددا  ،جتدددين ىنددد رطدداير الصددا  :قددا 
هددددفو الث رددددة  ئُ ِطددددفددددنين ال ُأمتْ  ،جتدددددين ىنددددد الصددددرا  :قددددا  ؟فددددن  مل أجدددددك هندددداك :قددددا 

وجددداز الصدددرا   ،وب وز  حسدددنار  ،إ  أ  أط ددد   أ  كددد  واحدددد أمتدددف كتابددد  . ( وا دددع
 . يةنو هة إ  الناحية الثا

وننلدوا  ،األحاداى ونجدفوا األحاداىمث ب د  لدك يريدد أ  يط د   ىلدي الدفي  أمتدفوا 
والدفق ىليد   ،الدفق ىليد  حاد  ق سدقر ،   ْادأل  ك  واحدد ىليد  حُ  ،إ  السجو  اإلهلية

والدفي ىليد   ،والدفق ىليد  حاد  يف ل دي ،والفق ىليد  حاد  ق جهدن  ،حا  ق ا ط ة
فيشددجع  - وكدد  سددج  لدد  ألددوا  ىفابدد  ،فهددي سددجو  كثددتة هلددا روادهددا ،حادد  يف القارىددة

في دد  يشددجع حدد   ددرجه   .2(شددجاى  ألهدد  الاهددا ر  د  أُ دد ) :قددا !!   ؟فددي، ىندد هللا
 .   جهن 

                                                 

 .ى  أند هنع هللا يضر ى فيالرواو   
 ا اك  يف ادستدرك ى  أند هنع هللا يضر 2
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ىلدددي فدددر      دُ ي ددد ملسو هيلع هللا ىلص  وىجيهددد اهلل غريهددد اهلل طلدددة طلهددد - وهدددو ق الددددنيا -وقهددد   لدددك 
 ال ،دمحم اي): فقددا  هللا ر ددا  ،(ايرب إج دد  حسدداب أُ دد  ىلددي يدددق  ) : فقددا  لدد  ،رحتدد 
أريد    أحدد  ال .(غتق  ساو ه  أحد  ح  ال يطلع ىلي  ،حسا   لك وال لغتك أج  

 - حناسدة سدراهلل بينندا وبدني هللا !!ي  ر ِ سِ  ولفلك حسابنا كي  ياو ؟،  أ  يرق ىيو   أبداهلل 
﴿ :والدددفق سدددو  ُ اسدددة يف هدددفو األُ دددة ِقلدددة قليلدددة ،وهدددفا الدددفق ُ اسدددة        

                 ﴾ (11الن در)، والفي ف    !!   القهور إ  القصور
 ،سددد واري ،ّلدددنالز  ،(ج ددد  ىدددفاب أُ ددد  يف الددددنياا رب ِ  اي) :قدددا  حضدددرة الندددب ِ  ،شدددي اهلل 

 ء  ليد ىلي  شي أيمتف ىقاب  هنا و رج  .وادرو ،واجلوع
 اهلل فوجددددو متا جددد - ا  اددددو ي ددداك سدددار  - ددد  أصدددااب   اهلل واحدددد ملسو هيلع هللا ىلصولدددفلك يدددنور 

 :قددا  ،بلددي :؟ قددا ط  ي ق دد يددا ُ  كُ ْشددر    ْ دل دد و  أ   :قددا  ، دد  النددار :؟ قددا ختددا   ي ِ دد: فقددا  لدد 
دددا ُ ) دددج   رِ ان    ْ ِ ددد  ِ  ِ ؤْ ادُددد يةُ ِصدددي ن   ي (   ني ه 

الدددفي ىليددد   ندددوب يددددمت   دددا الندددار  يصددداب  .5
 ﴿  ا هفا؟، ّ  ي لاي أيمتف النار هنا وينجو    النار هناك            

      ﴾ (71ا ديدددد) .هددد  أحدددد  اسدددة هللا ىلدددي فضدددل ؟ !! هدددفا فضددد  هللا﴿  
                   ﴾ (7 األنهياء) . 

دددددا ا هددددفو  ؟دددددا ا األ ددددة فيهددددا الجقددددراء وادر ددددي : ولددددفلك ب ددددي الندددداس يقولددددو 
، والدفي لديد ىليد  الفنوب واألوزار د  ىليه   نوب وأوزار صُ ل ِ هفو لاي خُت   ا ؟ءاله 

وال يسدددتطيع أ  ي  ددد   ،لاددد  كسدددو  - ندددوب وأوزار ويط دددع يف درجدددة  ىاليدددة يف اجلندددة 
إ  هللا لتفدع ال هدد ) :ملسو هيلع هللا ىلصقدا   !!فالدفي يرف د  أيضداهلل الده ء -للجندة ل  األى ا  الد  رُوصِ د
كد  هدفا رحدة  د  رسددو  هللا   .  (ناهلدا بشدئ  دد  ى لد جدة يف اجلندة ال ياددؤ   ّلده ء الدر 

  .ملسو هيلع هللا ىلص بنا

                                                 

 (.كا  ح      النار  ي كت    جهن  ف ا أصاب ادؤ    نها  ا:  )روق اإل اى أحد ى  أ  أ ا ة هنع هللا يضر بلجظ  5
ف ا يهلغها ب    ف ا ينا   ة  الرج  لياو  ل  ىند هللا  ننلإ : )ر ي هللا بلجظ ىب هريروأمترج اب  حها  ق صايا  ى  أ  

 (.يهتلي  مبا يارو ح  يهلغ  إايها
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  آمتدر  ِ  أُ يد ج لد       دلِد ،رب ِ  اي: )قدا  لد  -ك ا ورد يف األثر  – أبُ ت  ملسو هيلع هللا ىلصو   رحت  
 ىرفنددا  ددا حندد  لي دداهلل .(غددتق يطلددع ىلددي  سدداو ه  أحددد   حدد  ال :فقددا  هللا ر ددا  ؟األ دد 

لادد   دد  أيا وراءان ، و ددا ى لدد  قددوى إبددراهي  ،ى لدد  قددوى ىيسددي و ددا ،ى لدد  قددوى  وسددي
وحدد  ال يطددو   ،يطلددع ىلددي  سدداو ه  أحددد غددتق حدد  ال!! )أحددد ال ي ددر   اى لندداو؟
 . مث  رجو  إ  اجلنة إ  شاء هللا أل ني ،ساىا   دودة يف القك .( اثه  يف القهور

وال رقدو  سدا راهلل إ   - إ  قاب قوسني أو أدّاو  األىلي سا راهلل كا  يف ادل ودا
سددواو  دد  األنهيدداء  وإمنددا هددفا  قدداى مل يصدد  إليدد  أحددد ،و إهلددك ىدد  الن ددا  واداددا نددن ِ  ، رب ِدد

كددا  قريهدداهلل  دد    وجدد ي  ىددني هللا !! لادد  لدديد   ددأ هددفا أ  هددفا ادقدداى كددا  فيدد  هللا .وادرسددلني
و ىد  ورندني  أل  هللا جد ي  ، ند  وهدو فدوق ال درا  ِ بِدرْ قُ ك    ،الدىابحهيه  و صدطجاو وهدو ىلدي 

ددفقددا  لل ددني جكيدد  ىنددد ا ز   - سددهاان  ور ددا ا يطددة واداددا  والن ددا   : سدُ الُقدد ورِ يف نُدد  ُ جي
-قددر أمنلدة الحىقد     ُ أان لدو رقددي  :؟ قا  لد أمتي ايجكي  هنا يىك اريلي  متليل  ايأه

 ورُ وب دد  لدك نُد ،وىدامل السددرة نايدة ندور ادلادو  ،ندور ادلادو  أل  جكي    !! دا ا؟
  .ملسو هيلع هللا ىلصسيدان رسو  هللا  ورُ ُيو  الفي  ن  نُ  الفي ال ا ي ِ 

ألدك  :فقدا  – ند   د  ندور هللاأ كألن ،المتىق       نْ أ       لو رقدي  :ولفلك قا  ل 
 قداى وأان أرجتد  متوفداهلل  د   وجد ي  ىدني   ندف متلقد  هللا ،رسدو  هللا حهيدب اي اي :فقدا  حاجة؟
 ﴿ :فجدي ا دا  .فس  هللا أ  يؤ ن  ،ى  ت             ﴾ (19 الشد راء). 

 :فقدا  لد  .ط  نند ُ اقدا  لد   ؟جكيد  ط  نند  ايا :فقدا  لد  ،وجد ي  ىدني أمتف األ ا   د  هللا 
جنداحي ىلدي الصدرا    ُ    جْ  أ  ِ  ى  د  ي   أ   ي وج ىني فدىو  هللا ، ايرسو  هللا أريد أ  أكاف ك

 .ل   لك وج ي  ىني فاستجاب هللا  ،كت  ح  أح  ىلي  أُ ي 
 ،وحن ددي  كددراى هللا ،فرسددو  هللا يريددد لنددا يف الدددنيا ويف اآلمتددرة أ  نجددوز بجضدد  هللا

 ؟ا ا كد  هدفادد . ّدقا دا  ال ُد  يف جدوار أنهيداء هللا ورسد  هللاان  نْ لددنيا وقدد فُددوخنرج    ا
وى لندا  ،ورد ه نا بنوألنندا سدلي   ُ ت دأننا أُ ي إال  ،شئ ال ؟رسو  هللا يف هفا األ ر او ا ا يريد  ن

 .ملسو هيلع هللا ىلصه ني  ضرر  تي وكنا يف الدنيا  ُ  ،بشري ت 
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 ودددا حنهدد  فيددا ،إمتددواين جيددة ىلينددا دا  دداهلل أ  نتددفكرو لاددي حنهدد  فجضدد  رسددو  هللا اي
 .2( امتتلط حب بقلة ىهد   ؤ   إال وحدرى هللا جسددو ىلدي الندار) :يقو  لنابشراان ألن  

ولاددي  ،ردددمت  النددار إال إ ا كندد  ردددمت  سددياحة ال ،بشددراك إ ا دمتدد  حهدد  ق القلددة فيددا
 ددؤ   سددري اهلل فقددد  ُجددن اي) :فيهددا رقددو  الندداروىنددد ا ردددمت   ،ىلددي  ددا  ددد  فيهددارتجددرج 

  لا  أن  أي   قا ك؟ .(أطج  نورك هلب
والددفي  ددع الددفي  أن دد  هللا ىلدديه   دد  ، الددفي يف  ق ددد صدددق ىنددد  ليددك  قتدددر

﴿  اىددددة األى دددد والددددفي هددددو  ددددع اجل، النهددددني والصددددديقني والشددددهداء والصددددا ني     
             ﴾ (79الجددتحل) .ليسدد  هددفو كهددفو ة،وهددفو   يدد ةهددفو   يدد ، 
دمحم رسدددو  هللا )ف  يدددة متاصدددة ارياصدددة  .اصدددةمتاصدددة اري ة  يدددهدددفو و  ،متاصدددة    يددد هدددفو

 ( ني والشدددهداء والصدددا نيالدددفي  أن دد  هللا ىلددديه   ددد  النهيددني والصدددديق)و  ،(والددفي    ددد 
 ﴿: وهنداك  د  يادو  يف.  ية متاصدة           ﴾)71  وهنداك ، (األىدرا
﴿ :   ياو  يف              ﴾  (27 بةالتو) . 

ىليد  أفضد  إمتدواين؟ ا هيدة ادصدطجي   ْ الفي يددمتلنا  لدك   د !!ك  واحد يف  قاى
وهددو  نددور أهدد   ،وهددو  ن ددي  اجلنددة ،درجددا  اجلنددة وهددو   ،هددو   جتددان اجلنددة .الصدد ة وأب السدد ى

 .وهو  هناء أه  اجلنة ،اجلنة
 يف صدددوران ال ملسو هيلع هللا ىلصوجي لدد   ،ىلينددا أل ددني هددفو ادنددة أ  يا دد  وجدد ي  ىددني نسدد   هللا 

ويف اآلمتدددرة نادددو   ددد  أهددد  قدددرب  ،أوفدددر نصدددية  ددد  ا دددة ِ ويف قلوبندددا  ضدددرر   ،يغيدددة
 .ويف اجلنة ناو  يف الن ي  األى   مبشاهدة وج  ا هية ،القرابة    حضرة ا هية

 وصلي هللا ىلي سيدان دمحم وىلي آل  وصاه  وسل 
 

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