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 بسمميحرلا نمحرلا هللا    
مكا ـــض تضـــر    يفجعـــل أنبيـــاءه ورســـل  أســـا  ة  الـــ ي ،احلمـــد ل الح ـــاي العلـــي 

ــ  يــره  م   ريــق ر    وجعلهــ  هــاديد مهــدي  مبل    ،لل علــي   غــ  ومــامل  دــا يــدموري ملي
 لبـدءا ءمـد بـد ،ى وسل  وابرك ملـى سـيددمحم دمحم أسـ امل املعلمـ  أ عـ الله  صل    .العامل 

 .م   يع العامل   مد هللا واملب     ، النبي    ونبي املرسل   رسول  ، م  يوم الديد
وكــل مــد  ،وأ بامــ  احلكمــاء ،وأصــباب  العلمــاء ،وملــى هلــ  الح هــاءصــلى هللا مليــ  

 ،جعلنـا مـنه  أ عـ او ، م  يـوم الـديد وشـريع  وهنـل مـد سـر   وسـن    ،مشى ملى هديـ 
 .العامل  اي ر َّ  ،هم  .. هم 

 فيك  أ ع  ابرك هللا  :وأتبايب مخواين
 ينبغــ الــيت املهمــة الكــ    هــ وجعلهــا  ،ه ورســل ءكلــف هللا هبــا أنبيــا  الــيتالعبــادة 

 ،وال األملكـار ،وال الطامات ،ليست العبادات ،ه ه احلياة يفمليه  أري ي وموا هبا للخلق 
ه  ابلطبع واحلمد ل قاموا ابلعبادات ألهنـ   .ل وممنا الع ،وال ال سبيبات ،وال ال هليالت

فــاملا رأوهــ   !!؟ومال فمــد أيــد وكيــف يــ عل  النــا  أداء هــ ه العبــادات ،قــدوة ي  ــدي هبــ 
َصـليوا    :صـلوات ر  و سـليما   مليـ نـا ولـ ل  قـال تبيب   ،يصلوري يصلوري كما كـانوا يصـلوري

ــــوين  أ َصــــل     َكَمــــا رََأيـُ  م 
ــــ ومملا شــــاهدوه ، (1)  يفتركــــا    يفوري البــــد أري ي ــــابعوه  حيجي

خ ـ  وا َمـين    : ول ا قال  ،ورمى اجلمرات ويرها مد أممال احلجيج والسع الطواف 
َكك  ُ   .(8) َمَناس 

لكـد كـانوا  ،فاري أنبياء هللا ورسل  كانت هل  أتوال خاصـة ،وتىت يف األمور العادية
 الــيتمــوه  اادا  ليعل    ،والشــر  معهــ  وجمالســ ه  ومــهكل ه  ،يضــطروري ملخالطــة ا لــق

 اصـطحاهبعـد أري  أري رسـول هللا  أنـ    علمـوري  يعـا   .ه ه األبـوا  يفي بعوها ينبغ  أري 
ولـ ا كـاري يصـوم األايم امل  اليـة بـدوري سـبور  !!كاري ال حي اج م   عام  ،ورقاه وتباهمواله 

                                                 

  .مد مال  بد احلويرث هنع هللا يضرالبخاري  1
 .مد جابر بد مبد هللا رض  هللا منهما رواه أمحد ومسل  والنسائ  8
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يـــ اءه الرـــاهر والبـــا د   ـــو  ب ا ـــ  مناول ـــ  ألري هللا  -صـــيام الوصـــال  - وال فطـــور
  هـل   ويسـ ي  ربـ ومـد سـيطعم  ربـي .(4) م ين   َأب يـت  ي ُطع م ـين  َريب   َوَيُسـ      :فكـاري ي ـول 

 تاجة م  الطعام والشرا  ا ارج مد األرض؟ ال، فلماملا كاري أيكل ويشر ؟  يفهو 
ارث  ألتــوال وهــو مــد األئمـة األمــالم الــو  -  الشــاملياإلمــام أبــو احلسـد  لَ ئ  س ـ

شـر   الو  !!وهللا ما أكـل مال لنـا: )ف ال  ملي  أفضل الصالة وأمت السالماحلبيض املصطحى 
ـرُ ابلطري ـة املَ  ؟وكيـف نشـر  ؟ليعلمنـا كيـف لكـل !!مال لنـا ة الـيت  رضـى منهـا احلضــرة يَّ ض 
  .كل أتوال   يف لكد هللا أيناه مد الطعام والشرا  ألن   واله  ،اإلهلية

الـدرجات  يف امل ام وأمرمه  منـد هللا  يفء هللا ورسل هللا وأوهل  وأكرمه  وأنبيا
ملكــر هللا  رفــة مــ  مملا  مل يكــد يغيــض مــد  ، وســيددمحم رســول هللا  ســيددمحم رســول هللا 

   (13  .)َوَأق    الصَّاَلَة ل   ُكر ي  : كاري هللا قال لسيددمحم موسى كلي  هللا
ــ   كــاري كليــ  فــاري رســول هللا  ، كر العــا  الشــ ريأقــ  الصــالة تــىت  ــ كرل فيهــا ال

 ر  ك   ُ ويَـ ،هللا ببا نـ  ر  ك   ُ هللا برـاهره ويَـ ر  ك   ُ يَـ ،ر  ُكـوأتوالـ  كلهـا مل   ،وأوقا ـ  كلهـا ملكـر ،ملكر
ــر رَّبَّــَ  يف   : م  م امــ  مشــرا   تــىت قــال هللا  ،هللا ب لبــ  وروتــ  و يــع ت ائ ــ  َواملُك 

يحَ  َ  َ َضريما  َوخ  ُلغ د و   َوااَصال  نـَُحس    .(األمراف811)  ة  َود ورَي اجُلَُهر  م َد اُلَ ُول  اب 
ال لــض  !!مل يعرفــ  أتــد ومل يــره أتــدف نــت لــ  ملكــر هخــر  !!وهــ ا ملكــر خــا  بــ 

كـاري يصـلى   ،لكنـ  ألنـ  ممـام !!هـ ا امل ـام يفيشـهد لـ   واجلميـل  ،والروي   كر ،ي كر
 تف ـــد كـــاري هدمحم ،أداء الصـــالة ل يفنـــا  ي حـــاو وري وألري ال ،لـــيعل  النـــا  كيحيـــة الصـــالة

تــىت يســ ر أمــر مــد أمــور  - وهــو يناجيــ  -ه وقلبــ  مليــ    وســر   ب  ــوتــ  ول  أيخــ ه مــواله بر  
  !!تتىت يشرمها ملد بعده وملد تول  مد املؤمن  واملؤمنا ،الصالة

                                                 

ِ ، : َعِن اْلِوَصاِل ، َقالُوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نََهى : )بلفظَ اْبِن ُعَمَر َعِن ومسل  ويرمها صبيح البخاري  - 4 يَا َرُسوَل اَّلله

  .  (إِن ِي لَْسُت َكأََحِدُكْم ، إِن ِي أَبِيُت يُْطِعُمنِي َرب ِي َويَْسِقينِ : " إِنهَك تَُواِصُل ، َقاَل 
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ـى أل  سَّ نَ أ   دُ ك  لَ ى وَ سَ نُ أَ  ت  سُ لَ : ول ل  قال تـىت  ،ألجـل ال شـريع ملـاملا؟، (3) دَّ س 
لـــة العلـــوم ملهبـــوا م  رجـــل مـــد العـــارف  هيعـــرف النـــا  هـــ ه األتكـــام، ولـــ ل  بعـــ  ج

 :قال هل  ،كاري يسهو ىف الصالة  أبري رسول هللا :وقالوا ل 
 والسهو مد كل قلض يافل اله  اي سائل  مد رسول هللا كيف سه 
   لــــــــــــــفال نزي و  هللاــــــــــــــــمما س قد يا  مد كل ش ء سره فسه 

 يف - ريو ي ولـ  العـارف الـ ي -وه ا املشـهد العرـي   ،دواله أنساه ما سواه    ل  غ  ش    
ــر رَّبَّــَ  م مَلا  : ي ــول ال ــار مــد املســلم  منــدما يســمع  كثــر   ،هخــر ســورة الكهــف َواملُك 

يتَ  لكـد  .صبيح وصـد وه ا  ،(ال مل  مال هللا دمحم رسول هللا) :ي ول، (الكهف83) َنس 
 - احل ي ــ  ر  كُ   الــ    أنــت  ــ كر ربَّــ: ف ــالوا  !!اايــة يفهخــر  د  هَ ُشــاجلمامــة العــارف  هلــ  مَ 

لكـد أنــت  .فهـ ا هـو الـ كر الصـبيح ،مملا نسـيت حلرـة ملكـره مـا ســواه -   هللاحيبيـ الـ ي
ال مـع أنـ  قـ ،الـنح  يفوفي  شـوايل  ،ال لض يفومع ه ا ال كر يوجد مشايل  ،  كر هللا

( :  اله   ض  لُ قَـ  دُ م   ال يـَُ َبل  هللا  د َماء)؟وماملا يري هللا ير تضور ال لض. 1!! 
  هللاايَ  ر  كُ  ال    يف   ض  لُ  َ ب   لُ ق    اهوَ س   يتَ س  نَ  ريُ م   هللاَ  رُ املك  

مىت  عرف أن  أصببت  .ف نت ب ل  وصلت حل ي ة ال كر !!فه ا هو ال كر
وال مد الدنيا  أبدا   تالة ملكرك ل ال    كر شيئا   يف؟ مملا كنت مد ال اكريد ل كثرا  
 .ماله يف مع تضرة هللا جلَّ  تضور   يفو عيش  ،مشايلها وال مشاكلها

                                                 

َس د  : )بلحظ    مال  رواية حيىي الليثىورو  مو  - 3 جاء يف شري الزرقاين ملى مو   ويف (.  م ين   أَلَُنَسى َأُو أ َنسَّى أل 
مين ال أنسى ولكد أنسى ألسد أي بال النافية موض : ه ا اللحظ ش  مد الراوي ، وقد روي : الشحاء لعياض قيل 

 اهـ ، ( لست أنسى ولكد أنسى ألسد)قد روي  الم ال  كيد يف الرواية األو  ، وقال قبل ملل  بل
 ادموا هللا وأن   موقنوري ابإلجابة، واملموا أري هللا: )هنع هللا يضر، مد النب   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قالأيب هريرة رو  احلاك  يف املس درك مد  1

 (.ال ي بل دماء  مد قلض يافل اله

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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ممنا أرسلت : )ول ل  قال  ،قَ لُ موري ا َ ورسل هللا كانوا يعل   ف نبياء هللا 
(ما  ل   عَ م  

ومبادة  ،حل ومد بعده  مبادة الصا -لكد مبادة األنبياء ومبادة املرسل   ، 
 ،اي أتبا ؟ لي  قيام الليل ه امل ام ما  يفالنحلية األملى  - العارف ومبادة  ،امل رب 

وال ال  ساويها  اليتالعبادة  ه ه ه  !! لض العل  ل  :وممنا ،وال صيام النهار
ول ل  ال يس طيع ملى ه ه العبادة مال الحرد  !!األجر والثوا  يفتىت مبادة  دانيها 

  .ألهنا شديدة ملى النح  ،د الحردبع
ه ا يريد أري  يفبل هلا ابمث  ،أو  صوم أايم ،مليها أري   وم ليلة ل  هُ سَ     حُ النـَّ 

 :وه ا ي ول ل  !!ي وم الليل ل  ج  أن  رَ  ،ويزهو بينه  ،ي وم الليل تىت ي باهى أمام ا لق
جوف الليل  يف صلى   نافال  نسادمحم مد الدماء  :وه ا ي ول ل  ،اي شيخ فالريي   دع  ا

و ريد النح  أري  س زيد مد ه ا العمل  ،النح   حري هب ا املدي وه ا الثناء .ااخر
 من  ،أن  رجل مابد :ي ولوا من  تىت يصوم أمام النا  .تىت  س زيد مد املدي والثناء

ل  و يدم    لُ سَ أو أن  يصوم يوم ويحطر يوم  !!وا مي  ملى الدوام االثن يصوم يوم 
 !!لكد ما الصعض ملي ؟ ،  سهل  وه ا كلي  .ري دماء الصائ  ال يردأل

وال  ،وال ليجادل ل،ال لي و  !!لوج  هللا ،اة هللاضو لض العل  ملر  ،مدارسة العل 
تديث  يف عها  ب    النَّ  وه ه تضرة   !!ه ه ليست  ري نا .ليك سض ب  شهرة أو منزلة

ار َي ب    اُلع َلَماَء، َأُو ل ي َمار َي ب    السيَحَهاَء، َأُو َيُصر َف َمُد  ََلَض اُلع ُلَ  ل ي جَ   : قال في  
ب    و ج وَه النَّا   م لَُي   َأُدَخَل   اَّللَّ  النَّاَر 

تىت أممل  !!أ لض العل ؟ للعململاملا  مملري. ( )
ما كلَّ العل    يفما يزيد اإلنساري كلَّ   !!مند تضرة هللا واألملىاألممال األرقى واأل  ى 

 .ماله يف في  ر  ب  م  تضرة هللا جلَّ  ،مند موالهل  معرفة األفضل  يفيزيد 

                                                 

َعُثين  م َعن    ا وال م  َـَعن    ا: )جابر ال ي رواه مسل  مد جابر بد مبد هللا رض  هللا منهما بلحظ   َوَلك ُد بـََعَثين   ،م ريَّ اَّللََّ مل يـَبـُ
ر ا  (.م َعل  م ا م َيس  

 . ل  هنع هللا يضررواه الرتم ي واحلاك  يف املس درك والط اين مد كعض بد ما  
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مامل مد قريش ميأل ): ش ن  يفقال  ب    النَّ  تضرة   ال يالرجل : واتدا   لخ  مثاال  
وأرضاه، أ ع العلماء   الشافع  اإلمام يفمهنا  :قيل و؟مد ه، 2( با  األرض ملما  

أ بق ومأل  ال يمد قريش وهو العامل  الشافع ألن  دمحم بد مدري   ،للشافع  املى أهن
وهو  ،أصول الح    َ لُ م    َ أسَّ  ال يوهو  ، عا  ملي  بارك و رضواري هللا  األرض ملما  

 ،ومد مكاري م  مكاري ،أري ي غر مد زماري م  زماري ينبغ  أري ف   اإلسالم ب َّ  ال ي
وملا جاء  ا ،ع م هبوضلعرا  و املهض م  بالد  !!مرونةوممنا في   ا ،اثب  ا  جامد ا  ولي  فكر 

ع فوض ،وبيئة مصر ير بيئة العرا  ،أهل مصر ير أهل العرا  ،ال :م  مصر قال
امل هض اجلديد يالئ  ويوافق أهل مصر وبيئة  !!و رك امل هض ال دمي ا  هخر جديد ا  م هب

 .ن هللا  بارك و عا  م رض مصره وزمان   يفمصر وأتوال مصر 
فعندما  ،كاري منده الحراسة النورانية،أولياء هللا  ل  مَّ ك    دُ ه ا الرجل كاري م  

والك ض مليئة بحراس    !!فيكوري ما  ومس  هو الصبيح ملى الحور ،ي وس  في  ا  ير  أتد
أري  ،أدرك ب وفيق هللا ولي  دهار   وشطار   .ال ختيض رضواري هللا  بارك و عا  ملي  اليت

اه وقوَّ  العل  ضَ لَ  َ  .ينال ب  والية هللا هو  لض العل  ملرضاه هللا ال ي البا  األمر 
 يفوتحر   مالَّ  ال ي رأ شيئا   !! لب  جعل ل  ملاكرة خارقة يف  َ دَ ملا صَ  .ماله يف مواله جلَّ 

  !!مد مرة واتدة حيحظ !!وال حي اج ممادة !!ال حي اج م   كرار !!احلال
فكاري ي هض م   ،أري يشرت  الك ض وال أري ي  نيها ال يس طيع ف را   وكاري رجال  

ومل يكد هناك ، يك ض الك ض ا  كشك  احت  ،(ا ىبالك ) :وكاري يسمى -ابئع الك ض 
 ،م  جواره  وجيل !!ك ا  ي طلع في   يف ،بع  الك ض يفويس  ملن   - ويبيعها ، بامة
قد تحر   مد احلمد ل  ،خ  ك اب  :ل  وبعد ملل  ي ول ،الك ا  حلرات يففينرر 
 ال ي   هب ا البا  وكثرة  علي  ،وملل  لشدة شوق  !!مد مرة واتدةة دة م  اجللداجلل

 .العرمى وي وج في  بوالية هللا  ،ومكرام هللاوينال ب  فضل هللا  ، رضى ب  ربَّ يريد أري ي  
 ع س مائة ألف  !!ملا وكاري مد العلماء األف - تىت قال في  سيددمحم أمحد بد تنبل 
                                                 

  (.َمامل   قـ َرُيش  مَيُأل  اأَلُرَض م ُلم ا: )بلحظ مرفوما   هنع هللا يضرالطيالس  يف مسنده مد ابد مسعود   2
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وممنا األتاديث أبسانيدها فالري  ،مد رسول هللا ك ا؟ ال ا  ولي  تديث !!لرسول هللا ا  يثتد
هو  !!وميشى الشافع ة ومع ملل  كاري أيخ  بدابَّ  ،مد فالري مد فالري م  رسول هللا

ملاملا  حعل ملل ؟  :النا  وقالوا ل     المَ فَ  !!راكض ملى الدابة والشافع ميس  ابلدابة 
 يس طيعوكالعافية للنا  ال أتد  ،رائعة الضبى يفالنا  كالشم   يف الشافع ) :قال

مملا فا ىن  :قال هل  !!األتاديث ع  مَ ث وتَُ أنت حمد    :قالوا ل (. أري يس غىن من  أبدا  
ه ا الغالم فمد أيد ه ى     لُ م   فا ىنلكد مملا  ،السند ال و  أرجع م  السند الضعيف

  .فهو مع  مل  أهلم  ب  هللا  !!؟ب 
البا  هو تىت يكوري   فييصد  و ألتبا  لبا  هو اله ا  !!؟مخواينما ه ا اي 

  (.الب رة828) َوا َـّ  وُا اَّلل َ َويـ َعل  م ك    اَّلل    !!ل  هو الكرمي الوها  األمر  األس امل 
مــا زادت يعــىن كلَّ  (:وا  ــوا هللا ويعلمكــ  هللا)وكلمــة  ،مــاله يف ؟ هللا جــلَّ مــد األســ امل هنــا

 !!ولي  مل  واتد الكل سي علم  ، عليم  مد العلوم الوهبية اإلهلية يفما زاد  و  كلَّ ال 
، وأمحـد بـد تنبـل ملى ه ه الشاكلة، ومال  ملـى هـ ه الشـاكلة الشافع فكاري 

يـة الكـ   هـ  بلغـوا م امـات الوالكلي !!ملـى هـ ه الشـاكلة، وأبو تنيحة ملى ه ه الشاكلة
ملهـض لـزايرة اإلمـام أمحـد بــد  !!مـ  هلــ  رسـول هللا ملَّ  الـ ي  اب  العلـ ،يف هـ ا البـا 

  أبنـاءه واإلمـام أمحـد كـاري يهـ     ،وقام بضياف   -بغداد  يفمندما كاري  -بغداد  يفتنبل 
  !!العلــ  وك ابــة احلــديث والح ــ  يفكــاري وريثــ    وابنــ  !!وف يهــ بن ــ  كانــت ماملــة  ،مهــ ويعل   

  !!هيورث ه ه املهنة ألوالد ،ه كاري ه ا مهي 
ت فيـــ  ثـــالث خـــالل رأيـــ :قالـــت ؟الشـــافع  يفمـــا رأيـــ   :الصـــبح قـــال هلـــا فحـــ 

 ،ملــى رهــره واضــطجعرأي ــ  صــلى العشــاء : قالــت ؟هــ مــا  :قــال !!الصــاحل  يفليســت 
ألهنـــا مع  ـــدة أري  - ورأي ـــ  مل ي ـــ  ليصـــلى قيـــام الليـــل ،وقـــام يصـــلى الحجـــر بغـــر وضـــوء

وهى مل أتخ  ابهلا أري ال يام ل ابلعل  خـر  ،ودالصاحل  الزم ي وموا الليل ابلركوع والسج
    دُ هــ  كــانوا ميشــوري ملــى َهــ !!كثــرا  أكــل  منا لــ  األكــل وملــا قــدَّ  -مــد الركــوع والســجود 

لوه تــــىت  البــــد أري يســــ ومملا مسعــــوا مــــد منســــاري أمــــرا   ،د   ال أيخــــ وري ابلرَّــــ رســــول هللا 
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فـال يصـح أبـدا أري أتكـ  ملـى النـا  ملـى  .ه ا األمر يف يصنعوري من  ويضعوري ل  خمرجا  
والبـوا د ال يعلمهـا مال مـد ي ـول  ،والرواهر ال  نكشف ملـى البـوا د ،تسض رواهره 
 .للش ء كد فيكوري
 ت  يُ لَّ أدمحم منـــ  َصـــ:  فســـ ل  ف ـــال  ، وأرضـــاههنع هللا يضر الشـــافع نســـ ل  :ف ـــال هلـــا
فلمــاملا مل  صــلى  :قــالوا لــ  .لصــالة الحجــر ومل أمن تــىت قمــت   ،وضــوئ العشــاء وأدمحم ملــى 

  ي هـــا  َ ـــكل    ،هـــ ه الليلـــة فبللـــت مائـــة مســـ لة ف هيـــة يفهللا  أكـــرمين:  قـــال  ؟ال هجـــد
 يو أللمسـلم   الـ يوالعمـل  ،ياملسلم ، لكـد قيـام الليـل هـ ا سـيكوري ملـد؟ سـيكوري 

ف ـال  ؟ملاملا أكلت كثرا   : ف ال ل !!للمسلم  ال يأو ؟ العمل  لنحس  ال يأم العمل 
منـا مـد الكـرام أري و علَّ  ،ف مطيها ل يمـات نحس وأدمحم أجاهد  ،مل  أري زادك تاللأدمحم أ :ل 

مـد مـأل بطنـ  : )وقـد قيـل .شـرها تالل ولو مـرة ن كحـى نعطيها شهو ا مملا وجدت مطعما  
 (.وتكمة مد زاد الصاحل  مأل هللا قلب  مميادمحم  

العلـــ   .. العلـــ هـــا كلي مبـــاد     !!رضـــاه  وأمهنع هللايضرري و كـــاري الصـــاحل  مخـــواين ا اي كـــه
وألجــل  ،ال ــر  مــد تضــرة الــرمحد  يفيوصــل اإلنســاري ألملــى املرا ــض  الــ يللعمــل 

َ َوَماَلئ َك َـ     :وصـح  بـ  الـرمحد الـ ي  ب    النَّـال رهري وصـف  يفملل  مندما نر   م ريَّ اَّللَّ
؟ املنزلـةأتـد يسـ طيع أري يصـل م  هـ ه فهـل هنـاك  .(األتـزا   1)  ي َصـليورَي َملَـى النَّـب    

ــَمَوات  َواأَلُرض َتــىتَّ    :ف ــال  !!نعــ  :قــال النــب   تضــرة  َ َوَماَلئ َكَ ــ   َوَأُهــَل السَّ م ريَّ اَّللَّ
رَ  النَُّمَلَة يف  ج ُبر َها، َوَتىتَّ احُل وَت لَي َصليورَي َمَلى م َعل     النَّا   اُ َيـُ

(2) . 
هللا واملالئكـة وكــل الكائنــات  !!املــة لســيد األولـ  وااخــريدهـ ه هــو الوراثـة الك

 !!النـا  ا ـر    ل  ـعَ  صلى ملـى م   ،دا فيها احلي اري ،تىت احلشرات دا فيها النمل واألمساك
وا ــامت  ،األمرــ  ب    النَّــمــد  غ أبمــر هللا يبل  ــ الــ يوأصــبح هــو  ،ةألنــ  ورث أنــوار النبــوَّ 

ال  ،أجـر النوافـل والسـند يفبعـد مللـ   أنـتفعنـدما  نرـر  !! سيددمحم رسـول هللا ،األكرم
حنـد فيـ   الـ يأري  سـاو  ثـوا  جملـ  ملـ  مثـل  -مهما كاري قـدرها  -دمحمفلة   وجد أبدا  

                                                 

 .الرتم ي َمُد َأيب  أ َماَمَة اُلَباه ل     هنع هللا يضر رواه - 2
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ال ليحزيـوري  يف أييت الـ يلـو كـاري تـىت مثـل تـديث الـروي  ،ومري قـل -جمل  ملـ   !!ااري
خري  ليري    - مبـادة سـبع  سـنةمـد  خـر   لَّ جمل  ملـ  ومري قَـ) –وهو مد   مخ  دقائق 

 (.خر مد مبادة سبع  سنة ليلها قيام وهنارها صيام -لإمنا  ،مثل
ـــا   ـــدخل هـــ ا الب ـــد أري ي ـــو الواتـــد يري ـــ  -ل ـــااب   - وال يوجـــد معل  ،وســـيح ح ك 

فكانـت ال  ،تديث رسول هللا يعىن حلرة يفوكلمة سامة  -سامة : )ي ول ل  النب   تضرة 
سـامة مـد مـامل يطـالع  حلرـة  :فالسامة يعىن ،زمد رسول هللا يف وجد سامة مثل سام نا 

  . 11ك اب  وهو م ك  ملى أريك   خر مد مبادة س   سنة  يف
؟ الشــيطاري كيــف يــدخل ل نســاري؟ ملــاملا ،هــ ه مبــادة شــبا  اإلســالم اي أتبــا 

  منـ فـرَّ  فكلمـا مرفـت اباب   ،شرع تضرة الـرمحد يفجيهل   ال ييدخل ل نساري مد البا  
 يفجيعـــل اإلنســـاري  فالـــ يمملري  !!منـــ  الشـــيطاري هخـــر فـــرَّ  وكلمـــا مرفـــت اباب   !!الشـــيطاري
  .العل هو  ،ولي  للشيطاري ملي  سلطاري ،تصوري هللا

مبــد ال ــادر  يأنــ    عرفــوري ســيد !!!؟الشــيطاري كيــف ســيدخل لــ   ا ،مملا كــاري ماملــ
ـــ ، وأرضـــاههنع هللا يضراجلـــيالل  مـــد  ا  ا لـــوة ورأ  نـــور  يفا جـــاء ملـــو  ،أساســـ  ملـــى العلـــ  أوال   يَن بـَ

 قـد أتـت   مين :قـال ،سيديلبي   :قال ،مبد ال ادر مبدي :وقال ل  ،السماء م  األرض
 مـرف ينكيـف   :قـال !!فـاملا ابلنـور ي بـول م  دخـاري ،اي ملعـوري خسـ م :قال .املعاص ل  

 .     وَ ل      يب  ب  مث ي   ب    نَ ملى لساري  م شيئا  مري هللا مل حير    :قال ؟اي مبد ال ادر
 ،مــىن اي مبــد ال ــادر بح هــ  وملمــ  تَ وُ َنَــ :قــال ؟مسعــوا مــاملا قــال الشــيطاريا
  !!رف  هب ه الطري ةامد الع خرجت قبل  سبع  رجال  أول د 

 :في ــول ،أدمحم أتــت لــ  اترمــات :وي ــول لــ  ،مشــغول ابلعبــادة وال يــام والصــيام
ألري مـد  ،فيطـرد مـد رمحـة هللا  -فهـو ال يعلـ   -ا   دمحم أخـ ت كـارت و صـرحيفخال  

خـرج مـد ل  نصـوتا   ومل ي دم بعدها  وبـة   دا  م عم مامدا  أو أقل خالف الشريعة  رفة م  
  !!!  ديي   وخاصة مملا كاري مماما   ،ماله يف رمحة هللا جلَّ 
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ملـى  ال بلـة مك ـواب   يففوجـد يصـلى لالشيخ أبو مسـكر دخـل وأن   كما  علموري 
أهـ ا شـ ء  ـراه  ،مخس  اي ملعـوري :قال ل  ،هللا ل  مال هللا أبو مسكر و ي ال م :ال بلة ابلنور

لكد مـا دام شـ ء  ،ير  ملل  البصرة ال يوممنا  ،ألري ه ه الع  ال  ر  ملل  !!!؟الع 
 العل   !!مرف  ملل ؟ ال يما  !!رهر للع  فه ا  لبي  مد مبلي 

ولــ ل  منــدما نببــث  ، ولــ ل  الزم اإلنســاري قبــل مــا حيكــ  العبــادة حيكــ  العلــ
 - و تـديثا  أ الصاحل  مري كاري قـدميا   سر الصاحل  أ ع  ند أري األسا  األول لكل    يف

 ،العبـــا  املرســـى أيب ســـيدي ،الشـــاملياحلســـد  أيب ســـيدي ،مبـــد ال ـــادر اجلـــيالل ســـيدي
مبــراهي   ســيدي ،البــدويأمحــد  ســيدي ،أ  العــزائ  ســيدي ،مــريبالــديد بــد   حمــ ســيدي
  مث  عليــ ،وتحــظ ك ــا  هللا ويــدبــداي ه  األو  الزم األول ت ،كــل الصــاحل  - ق الدســو 

هـــ  وملـــا  ـــدر  ســـر   كلهـــ  كلي  يل أتكـــام شـــريعة هللا،صـــمث حت ،مـــاله يف شـــرع هللا جـــلَّ 
 .تده  ملى ه ه الشاكلة

 ى معكـ  الزم فـورا  َشـك  ومَ واتـد تـبَّ  أي :ننبـ  ملـى األتبـا  د دائمـا  حنول ل  
ك ــض   يفأممــل لــ  دورة  لكــد ال ،شــرع هللا يفودورة  ،ك ــا  هللا  يفلــ  دورة ماجلــة  عمــل 

 الــ ي ،ال يــىن لــ  منهــا الــيتوممنــا أملمــ  الشــريعة  ،محــىت      َنــلــد أمي    ألين ة،الشــريعة املطولــ
مــا ال يــىن لــ  منــ   ،يــؤد  الصــالة لكــ منــ  مــا البــد لــ   .حي اجــ  تــىت يصــبح العمــل ل

ــا منــ  أ عــ  الــ ي بعــا  .أملمــ  هــ ه األمــور ،صــيام  ل تــىت يصــحَّ  أملمــ   :ال يــىن لن
 ركوا املعـامالت اإلسـالمية وكـل  !!ييبة منها ااري يفالنا   واليت -الت اإلسالمية ماملعا

 !!واتد ماشى ملى تسض هواه
يريـــد أري أيخـــ   ،بعـــد مللـــ  يريـــد أري يـــ ل د الـــ كر ،شـــرع هللا البـــد أري يعلـــ  أوال  

يريــد أري  ،قيــام الليــل يفيريــد أري ي ملــى  ،ويصــلى هبــا النــب   ى تضــرة صــيغة يصــلى هبــا ملــ
العلــ  فســي وم بـ  ملـى ممــل مـد النوافـل  أييريـد أري يـ هض م   ،صـيام النهــار يفيـدخل 
 . ماله يف   شرع هللا جلَّ  علَّ  ألن  أوال   وا صالوملى 



 ادة اليت كلَّف هللا هبا الرسل واألنبياءفضيلة الشيخ فوزي دمحم أبوزيد                 العب

 م82/1/8113 هـ املوافق  1341ربيع أول  82، األربعاء العشاء املسجد احلسيين بعد صالة    11

ة لكـد مـع اتبَّـ ،ة موجـودة واحلمـد لاتبَّـ ،مبـدأ الصـاحل  أ عـ  مخـواينهـ ا اي 
 :ي ول رسـول هللا ألصـباب  ،م  رسول هللا أييتكاري مد  ،مثل أصبا  رسول هللا -البد 
يـــ عل   ريويريـــد أ ،بداي ـــ  يفوهـــ ا  - لدراســـات العليـــال فهـــو يـــر م حـــر ،ألنـــ   - مـــوهمل   

ي  لـ ،  مـا  يسـر مـد ال ـرهريم ـواتد يعل     .موهمل    :في ول ألصباب  - اإلب دائية يفأشياء 
  أتكـام اإلسـالم م ـل   عَ وهخـر يـ   ،وممنا ما يس طيع أري يصـلى بـ  ، أري يعلم  ال رهري كلَّ  ا  شر 

 .والعبادات واملعامالت اإلسالمية
فكانـت شـ ء  ،صد  اإلقبال كانت الدورة أتخ  ثالثـة أايملصبيح هؤالء كانوا 

  يعـرف  هـارةيعىن ي بـول وال - يبول ملى نحس  البدويكاري الرجل : مد اإلمجاز ف الوا
وهــــ ا كــــاري ، ابل  فيمكــــث منــــده ثالثــــة أايم و ــــرج ماملــــا   م  رســــول هللا  أييت -
لكــد متنــا حم ــاج  مري الــدورة ا ــد بعــ  الشــ ء أتخــ  شــهر أو شــهريد   .نبــويمجــاز م

 !!امله  الزم الدورة األولية
ـــة  ا  لـــي  شـــر  ،أبتكامهـــا و صـــبيح  الو ـــا ،الزم يعـــرف بعـــ  ااايت ال رهني

 - دُ و   وبعــد مللــ  ن ــول لــ  َجــ - ى هبــا ل لكــد يصــبح الــ الوة تــىت يصــل    ،ال جويــد
منـدما جيلـ   -فاملا أراد أري يسـ زيد مـد شـرع هللا ليبـ   ،وي عل  ما البد من  مد شرع هللا

 !!ا طـ  يفأنـت هنـا سـ  ع  ،ال: ن ـول لـ  ،الشـريعة يف مـامل   أنـ  رجـل   - ه ا ومع ملاك عم
فَاُســــ َل وُا َأُهــــَل الــــ   ُكر  م ري ك نــــ  ُ  الَ   :؟ ري نــــا حنــــد كلنــــا مــــامملري  ،هــــ ه ليســــت  ري ــــ 

  (.النبل34)  ـَُعَلم وريَ 
تيـث يوجـد أدمحم  ختصصـوا  ،وحند حنرتم ال خصصات ،وجد ختصصات موجودةي

وهــؤالء املرجعيــة  ،األزهــر الشــريف يفودرســوا العلــوم وأنوامهــا وأشــكاهلا  ،هــ ا امليــداري يف
فـاملا  ،أمـر مـد األمـور الشـرمية أي يفوال نـادل مـع بعضـنا  ،نرجـع مليهـا اليت ،ناختصي  اليت
ملـا     ونسـل    ومملا ملهبنـا ضضـع   ،املشـكلة واملعضـلة لي األمـر نـ هض م  فـالري وحنَ ـ يفخ لحنا ا

هـل . (النبـل34)  فَاُس َل وُا َأُهَل ال   ُكر  م ري ك ن  ُ  الَ  ـَُعَلم ـوريَ  :ألننا نعمل ب ول هللا ،ي ول
 ه ا واضح اي أتبا ؟ 
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 -وملـــى كـــل شـــبابنا وبنا نـــا  ،نـــاو  ملينـــا كل   األ   - ليســـت النافلـــة - فالحريضـــة
ملــ ؟  وأيي  .اي مخـوال؟؟ العلـ  هـ مـا  - سـواء مـد أهـل الطريـق أو سـواء مـوام املسـلم 

 يفأصــبح بــ  الع يــدة  الــ ي -قبــل مللــ   -والعلــ   ،أصــبح بــ  العبــادة ل الــ يالعلــ  
وبعـد مللـ  أسـ ع  ابلعمـل  ، ـا  هللاكبـ الوة   قدريوالعل  ملى  ،ماله يف هللا جلَّ  تضرة

 .والعمل يبلغ األمل
وأري  ،انَـــمَ لَّ وأري ينحعنــا دـــا مَ  ،رافعـــا   وممـــالَ  ،دمحمفعــا   منـــا ملمـــا  أري يعل    نســ ل هللا 

ـــمَ ل   عَ يـ     اء مـــا حيبيـــألدوأري يوف نـــا ب وفي ـــ   ،وأري جيعلنـــا ملمـــاء مـــامل  ،ا مـــا مل نكـــد نعلـــ َن
 ،بســيد األولــ  وااخــريدق حــاء ق ــداء واالوأري يرزقنــا تســد اال ،ويرضــاه مــد شــرم  املبــ 

أري و  ،زمر ــ  أ عــ  يفوأري حيشــردمحم  ،لنــا يــوم الــديد الــدنيا وشــحيعا   يفلنــا  وأري جيعلــ  ممامــا  
  .جنة النعي  يفد   جيعلنا مد أهل جواره ومو 

 وصبب  وسل وصلى هللا ملى سيددمحم دمحم وملى هل  
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