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 الشيخ / فوزى محمد أبو زيداألستاذ فضيلة  
 ىػ  0341ذي احلجة  21موافق  22/9/2102اخلميس التاريػػػػػخ: 

 جسج  يي ي الاارؼ اا هل عاا ى الييخ / زلم  زروقؽ اجسوىاج درس مب
 (صفاء القلب)

 اجسم ا هل الرمحن الرحيم:
 ه، قجالنا من الثُلة اجملتباهصطفا اه، قأكرمنا انور حبيبو قمنام علينا بُ لذي أااحلم   هل 

يـو لقاء  الذين كتب ذلم احلياة الطيبة يف ال نيا، قنرجوه أف يُتم ذلك علينا قيكتب لنا الجساادة
  حضرعو.

 هاللهم صلِّ قيلِّم قاارؾ على يي نا زلمٍ  نور ا هل التاـ، الذي ى ى ا هل عز قجل او قانور 
 لتَّف حولو األناـ يـو الزحاـ.خيار األناـ، قجالو ىو النور األعظم الذي ي

اقت قا بُ اه، قأصحااو الذين أعانوه على  نقاارؾ على يي نا زلم  قآلو الذي صلِّ اللهم
 إاالغ رياالت ا هل، قاجالنا ماهم قمنهم يف ال نيا أمجاُت قيف اآلخرة يا أ هل.

 أيها األحبة:
يف ال نيا، قعرفانا يـو الزحاـ، شيئ ا عنفان ال أري  أف ُأكثِّر عليكم الكالـ ػفػ جاماة قصيِّة 

ال نيا يف أرغ  عيٍش قأيا  حاؿ قأىنأ ااؿ، قيكوف  يفيكوف قاح  إذا حافظ عليو الفرد ادلؤمن 
يقُت اليه اء قالصاحلُت قحجُسن يف اآلخرة يف جوار الذين أنام ا هل عليهم من النبيُت قالص ِّ 

  أقلئك رفيقا.
 ،قاألقراد الابادات قالجسنن قالنوافلمكاا ات يف إ ى ال ال حتتاج إ ى عاٍب ق قىذه الوصية 

  عز قجل.الالي الكبَت  ا لوقإمنا أمرىا يجسَت دلن يجسَّرى
قلن يوج  شيٌئ ل نيا كلها ياوقنا؟ اما ىذه الوصية اليت لو عملنا با فلن يوج  شيٌئ يف ف

 ؟صلى ا هل عليو قيلَّميف اآلخرة دينانا من مايِّة حبيبنا 
 فيها يف كلمتُت إثنتُت:رانا قاؿ 

 الياراء(.99) "ِإال َمْن َأَتى اهلل ِبَقْلٍب َسِليمٍ "
ما حيرص عليو ادلؤمن أف يكوف القلب يليمًا من احلظِّ قمن اذلوى  أحرصقلب يليم، 
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يٍئ خللق ا هل قمن الُيحو قمن البخل قمن الُكره قمن الُبغض قمن األثرة قمن األنانية، قمن كل ش 
 مبيناً فضلها: صلى ا هل عليو قيلَّمليها نبينا الكرمي فقاؿ شار إأمجاُت، قق  أ

 )ال يؤمن أح كم حىت حُيب ألخيو ما حيُب لنفجسو(.
ُت  عملوا بذا احل ي  فق،، فهل يتكوف ُىناؾ ميكلة اُت إثنأف ادلؤمنُتلو اا هل عليكم 
فتنتهي ادلياكل   ال ػ أق يف أي مكاف يف الاامل؟ ينأق اُت قطر أق اُت ال ين  أق اُت عائلتُت

 كلها.
 فما ىو ادلرىم الذي ي اقي كل ادليكالت؟ 

فنحن رفانا احلب من القلوب احلب يف ا هل قاحلب لريوؿ ا هل قاحلب للمؤمنُت قادلؤمنات، 
 قاحلجس  قالغلو، فهل ىذه يا رب صفات ادلؤمنُت؟ ققضانا ا اًل منو الُبغض قالُكره قاحلق  

 اليت ح دَُُّتا، فما ىي صفات ادلؤمنُت يا رب؟ قاؿ: ال ليجست ىذه الصفات
 احلجر(.31) "َونَ َزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقاِبِلينَ "

 الذميمة. منها احلق  قاحلجس  قالُكره قكل ىذه الصفاتيتفرَّع : قالغلو شجرة
 اليجرة؟ ىذهيف يكوف مؤمناً قفيو رة ليجست موجودة أصاًل يف أي مؤمن، قكفهذه اليج

 احلجر(.31) "َونَ َزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقاِبِلينَ "
 كيف؟  ادلؤمنوف يقاالوف ااضهم على الجسرقر ػف

عبجسمك يف قجو أخيك ص قة قالكلمة الطيبة ص قة، أليجست ىذه مقالبتنا مع ااضنا؟ 
قأدخل يف الطائفة اأُلخرى، فادلؤمن قأعبس قأحـر نفجسي من ىذه الص قة؟ فلماذا أكيَّر 

يتكلم فيبتجسم قىو اأُليوة احلجسنة ال يُرى إال متبجسِّماً،  صلى ا هل عليو قيلَّمللمؤمن كما قاؿ 
 البجسمة على قجهو على ال قاـ. قينظر قىو يبتجسم،

رفيع  ة، ألنو كاف ذق ذقٍؽ اليت نجسميها القهقيضحك الضحكة الاالية ق مل يكن نو صحيح أ
 قأدٍب رااينٍّ ا يع، لكن البجسمة كانت دائمة على قجهو على ال قاـ.

عكوف اص قة، قكلما نظر إيلَّ عكوف فماذا عكلفٍت ىذه البجسمة؟ قكلما نظرُت إ ى مؤمن 
ص قة، ىل ىناؾ عبادة أىوف قأيهل قأعلى يف األجر قالثواب من ااص قة، قكل كلمة أقوذلا لو 

ييئ، لىو أيهل منها؟ فال حتتاج إ ى قضوء قال إ ى مجسج  قال  ذاا أحباب؟ أا اً، فماىذه ي
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 أنٍت كلما رأيُت مجسلماً أعبجسَّم.قكل ما حتتاجو ىو  
 قاجلماعة األطباء الاصريُت ػ يبحاف ا هل ػ يقولوف:
، فتحافظ على نضرة الوجو قبجة الوجو عن ما يتبجسَّم اإلنجساف عتحرَّؾ أعضاء الوجو كلها
دائمًا على قجهو عالمة الُفتوة قاليباب، قلذلك ادلؤمن يظلو إ ى أف يلقى ا هل قىو شباٌب، 

 دلاذا؟ ألنو دائم التبجُسم.
قالُكره قالُبغض، فما قلكنك إذا محلت اذلم، فاذلم يأيت ماو الغم، قالغم يأيت ماو احلُزف 

نهي أي ماضلة؟ لة؟ أق يُ ىل ييُحل كل ميكيفال ماك ىذا احلاؿ االنجسبة دلياكل ال نيا؟ 
 .أا اً 

 كما ُرقي يف شأنو:   صلى ا هل عليو قيلَّمفكاف 
قالجسرقر قادلودة، ماىذا؟ الذي قاؿ قالبياشة، ياشة دائمًا يقاال الكل ااذلػ [ ىاشًَّا ااشَّاً ]

 لنا رانا فيو:
ِخَر َوذََكَر اهلل  َواْليَ ْوَم اآل اهللَ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو "

 األحزاب(.20) "َكِثيًرا
 ُأيوة حجسنة يف الصالة، ال مانع فق  قاؿ:

 )صلوا كما رأيتموين ُأصلي(.
، لكن الباب األعظم يف اخلُلق الطيب مع خلق ا هل، قكذلك يف الصياـ قيف الزكاة قيف احلج
صلي الليل كلو حىت عتورَـّ منو األق اـ، قيصـو فكاف يألف ىذا الذي أثٌت عليو او رانا قم حو، 

 ا:رضي ا هل عنهصياـ الوصاؿ قيذكر ا هل على كل أحيانو، عقوؿ الجسي ة عائية 
قال خيرج  ،قال ي خل إال على ذكر قال جيلس إال على ذكر، ]كاف ال يقـو إال على ذكر،

 إال على ذكر[.
فيو، ماذا قاؿ كلنا يف االقت اء او لكن عن ما م حو رب الازِّة قم حو عليو لكي نجسارع  

 لنا؟
 القلم(.3) "َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ "

يي نا أاو فكاف أعلى من اخلُلق الاظيم، على ياٍت قمل يُقل: أنت ذق خلق عظيم، قلكنك 
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 اكر يقوؿ لو: 
النجاشي يف قإ ى  ،قإ ى قيصر يف ُملكو ،يا ريوؿ ا هل: لق  ذىبُت إ ى ِكجسرى يف ُملكو

 :صلى ا هل عليو قيلَّمُملكو، قطُفُت قبائل الارب فلم أرى مثل أداك، فمن الذي أداك؟ فقاؿ 
 )أداٍت ريب فأحجسن عأدييب(.

 رب الازة عز قجل:من الذي أداَّو؟ 
 .[أح  القراءات الجسبع]ى خلقي عظيم   وإنك لعل

إذف ػ  عظيم، قمن ىو الاظيم؟ ا هلُخلٍق لق مضاؼ قعظيم مضاؼ إليو، أنت على خُ ف
  ا هل عز قجل.فأنت على ُخلق 

مو حُلجسٌت، قمجلو ا هل عز قجل مبكار خلقَّو ا هل على أخالقو ا صلى ا هل عليو قيلَّمفهو 
 .صلوات ريب قعجسليماعو عليوالُاليا، دلاذا؟ لكي نقت ي ب يو قمنيي على دراو 

الصياـ قمن من يتنافس يف القياـ قمن يتنافس يف منهم قلذلك عن ما قج  ادلؤمنُت: 
قمن يتنافس يف األقراد قلكن التاامالت اينهم قاُت ااضهم غَت  يتنافس يف عالقة القرآف، 

 قاؿ ذلم: احلكاية مش ك ة: كاملة،
 )جت قف أثقل شيٌئ يف موازينكم ُخلٌق حجسن(.

يكوف ماو يف ال ار اآلخرة قيكوف قريبًا منو؟ ىذا أثقل شيٌئ يف ادليزاف، من الذي يري  أف  
 :صلى ا هل عليو قيلَّمح قاُت ققاؿ قضَّ 

قلكن أكثركم ركوعًا قيجوداً؟  قمل يُقل:)أقراكم مٍت منزلًة يـو القياـ: أحاينكم أخالقًا ػ 
 ػ الذين يألفوف قيؤلفوف(.ماي أحاينكم أخالقاً ادلوطئوف أكنافاً ػ قانتبو قاؿ: 

 قولو:من أالغ صفات ادلؤمن  صلى ا هل عليو قيلَّمجال النيب 
 دلؤمن إلٌف مألوؼ(.)ا

لجستو قزلادثتو، دلاذا؟ اجيالس الناس، قالناس حيبوف رلأف يألف الناس قالناس عألفو، حيب 
 ألف ىذه ىي أياس اإليالـ أف نكوف كلنا كما قاؿ ا هل:

 " )احلجرات(.ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ "
ال نيا، قيكوف يف اة الطيبة يف فاحلاجة األيايية اليت يتمجسَّك با ادلؤمن ليحييو ا هل احلي
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 يف اآلخرة مع احلبيب ػ ماىي؟  ال رجات الُالى 
قصفاء قلبك قإخالص نيتك يف كل عمٍل  هل عز أىم شيٌئ عبح  عن يالمة ص رؾ، 

 قجل.
 :صلى ا هل عليو قيلَّمىذا أىم شيئ يف اإليالـ قاؿ فيو 

 المة الص قر(.يو إال الجسخاء ق ال ُيصلح)إف ىذا ديٌن ػ أي اإليالـ ػ إرعضاه ا هل لنفجسو 
صافية، قدلا يكوف الص ر غَت الادلياكل اينهم؟ الص قر غَت  تاب الناس قيكثرمالذي يُ 

صايف، فكيف أقف اُت ي ي ا هل قأُناجي ا هل قالقلب متاكِّر من ناحية خلق ا هل جل يف ُعاله، 
عن ما أقف اُت ي ي أينِّ جيب قأيتيار لذَّة ادلناجاة،  قلكي أشار اطام اإلدياف قحالقة الطاعة

 ألحٍ  من خلق ا هل أا اً.  ص ري شيئاً ال يكوف يفأف  ا هل
 قاؿ لجسي نا أنس ان مالك:فق  قاذلا ريوؿ ا هل ألصحااو قركَّز عليها، قىذه ىي اليت 

قال غٌش ألحٍ  من الجسلمُت فافال، فإف غلٌّ عبيت قليس يف قلبك  )يا اٍت إف ايتطاَت أف
 من فال ينيت كاف ماي يف اجلنة(.ينىت ق من ذلك 

 فيكوف مع من؟ مع ريوؿ ا هل.
أحٌ  كما حتمَّل  مع أنو مل يتحمَّل على أيب األنبياء يي نا إاراىيم، دلا أثٌت ا هل عز قجل

: جال ا نو للنَتاف، قجال مالو للضيفاف، قجال قل ه للقرااف، من اإلاتالء اراىيميي نا إ
 أثٌت عليو رانا يف القرآف ماذا قاؿ يف شأنو؟قجال قلبو للرمحن، لكن عن ما 

 الصافات(.93) "ِإْذ َجاَء رَبَُّو ِبَقْلٍب َسِليمٍ "
  س فيو إال حضرة ا هل جل يف ُعاله.دخل على ا هل اقلٍب يليم لي

فاألرض اليت يزرعها، جسهَّل، عُ ق يجسَّر، فإذا حافظ ادلؤمن على ذلك فكل أموره يف ال نيا يتُ 
وايا قالطوايا ليس اجل  قاإلجتهاد فق،، قلكن على أياس الن ى أي أياس؟لينُبت عفيها الزرع 

 يف قلوب الزارعُت:
 األعراؼ(.89) "َواْلبَ َلُد الطَّيُِّب َيْخُرُج نَ َباتُُو بِِإْذِن رَبِِّو َوالَِّذي َخُبَث ال َيْخُرُج ِإال َنِكًدا"

يجسلِّم الضرع قما الذي ينزؿ الربكات لذي ا لذي ُيطيِّب الزرع، قماا أليس ىذا كالـ رانا؟ ما
؟ عقوى ا هل قيالمة الص ر قصفاء القلب يف التاامل على اخلَتات لكي عكفي آالؼ قمئات
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 مع ا هل جل يف ُعاله. 
إذا حافظ اإلنجساف ادلؤمن على ىذه احلالة فجسيكوف ىذا ىو اجلهاد األعظم، ألف النفس ما 

  ىو كل فتنها قديائجسها؟
فلن يجستجيب، عن الصالة  انا كلنا قاحلم   هل نصلي، فلن عنهى أح ًا منعارؼ أنالنفس 

قلكنها عري ه أف يصلي قيف قلبو ُكرٌه لفالف ليكوف ميزانو غَت مرضيٍّ عنو عن  حضرة الرمحن، 
ليس مجستتبًا مع حضرة رىا لفالف، فيصلي أيضًا قأمره يصلي قىو يُفكِّر يف مكي ة أق مصيبة ي اِّ 

 الرمحن عز قجل.
قصفاء القلب  هل عز قجل، فجهادي األعظم يف أنٍت كيف ُأحافظ على يالمة الص ر 

 يف احل ي  اجلامع يف ىذه الناحية: صلى ا هل عليو قيلَّمقاؿ 
ت فجس  اجلجس  كلو، أال )إف يف القلب دلضغة إذا صُلحت صُلح اجلجس  كلو، قإذا فجس 

 قىي القلب أال قىي القلب اال قىي القلب(.
  قر ىذه ق صفاء القلوب ىذا كيف حنافظ عليهما؟ قيالمة الص

 أقؿ شيٌئ لنحافظ عليهما:
 التواة(.009)"وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقينَ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اهللَ "

شتم قال لان قال ال ق إخًت الناس الصادقُت قجالجسهم فال عجسمع غيبة قال منيمة قال مجسبَّة 
فلن  ألهنم أىل رضا عن حضرة ا هل جل يف ُعاله،ماهم يبحانو قعاا ى خللق ا هل شكاية يف ا هل 

أق قصيِّة طيبة أق ى اية صاحلة ألف ىؤالء عجسمع إال كلمة خَت قكلمة ارٍّ قكلمة مارقٍؼ، 
 ال ين النصيحة. :ياملوف اقوؿ حضرة النيب
 حنن ؟أنت ذاىبإ ى أين  ىنا أق ىناؾ يقولوف يل: عااَؿ يا فالف قلو رأقين ذىبتُ 

  حريصوف عليك كنفجسك متاماً اتماـ.
 األمر األقؿ:
الُصحبة الطيبة قاجلليس الطيب قاجلليس ىو لنحافظ على الصفاء قالنقاء نفالو فأقؿ شيٌئ 

 قمنيي خلفهم ألف رانا قاؿ لنا كلنا:الصاحل، 
 لقماف(.08) "اتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَليَّ "     



7 

الذين رجاوا إيلَّ قظهرت عليهم الفتوحات قاإلشراقات قاأليرار  إحب  عن اجلماعة 
ليو من مواىب ا هل قمن كوز قاميي يف يكتهم لتصل إ ى ما قصلوا إقاليفافية قالنورانيات، 

 . صلى ا هل عليو قيلَّمفضل ا هل، قمن عطايا حبيب ا هل قمصطفاه 
 األمر الثاين:
ادلباركُت قمن على ى يهم من الالماء الااملُت  حواؿ حضرة النيب قالصحااةأننا نت اَّر أ

 قاألقلياء قالصاحلُت.
 األنااـ(.91" )ُأوَلِئَك الَِّذيَن َىَدى اهلل َفِبُهَداُىُم اقْ َتِدهِ "

فيزي  إيتمجساؾ مبنهجو  اً،يقين دادفا ما يقرأ الواح  منا عن ىؤالء قىؤالء قيجسمع عنهم يز 
ي كاف عليو يي نا ريوؿ ا هل الرؤؼ الرحيم قالصحااة قدييي على ادلنهج القومي ادلجستقيم الذ

قاحلكماء الرقحانيُت قادلرش ين الراانيُت إ ى يومنا ىذا،  ،ااُت قعااع التاااُتااذلادين ادله يُت قالت
 .فالا  أف منيي على أثرىم

ذه قأيضًا قاحلم   هل من ميى مثلهم يف يف القرآف الذي قع ه ذلم قنُنفِّ  قننظر قع  ا هل
 ماننا يينفذه، مثاؿ قاح  لذلك:ز 

 النحل(.91) "َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى"
 ق دياً أق ح يثاً، ماذا لو يا رب؟أي قاح  فقاآلية ىنا مطلقة: 

 النحل(.91) "فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة طَيَِّبةً "
ة الطيبة أف يكوف لو مااًل كثَتاً ف احلياقالناس عفهم أف يايش حياًة طيبة، الا  لو يف ال نيا أ
أمريكا عقارات قعن ه عمارات، قىل ىذه ىي احلياة الطيبة؟ فيكوف أىل قعن ه ييارات قعن ه 

 يف احلياة الطيبة ألف ىؤالء أغٌت يف مثل ىذه األمور. ياييوف  اقرقاقأىل أ
عز قجل ما يري ، يُاطيو ا هل  اليت يكوف فيها اإلنجساف مجسًتيح الباؿىي لكن احلياة الطيبة 

، قال يُاطيو ما يطغي قيتكربَّ او على الابي ،  ألنو لو أعطاه ازيادة فمن اجلائز أف يتكربَّ أق يتجربَّ
 ، قحضرة النيب عن ما دعا ألىلو قاؿ:فُيايطو على ق ره

 )اللهم اجال قوت آؿ زلمٍ  كفافاً(.
يبيت اإلنجساف قليس  فان ما ،، دلاذا؟ حىت ال عيغلهم ال نيا عن ا هل عز قجلياٍت يـو ايـو
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ىل ال نيا، قال يف قلبو حق  قال ُكره قال حجس  قال شيئ من ىذا القبيل من أعليو مظلمٌة ألح   
اجلماؿ اإلذلي الذي اختاره ا هل ألحباب ا هل قأقلياء ا هل قأصفياء ا هل يف  فهذه قالية ا هل، قىذا ىو

 كل زماٍف قمكاف:
ُهْم َأْجَرُىْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة طَ "  النحل(.91) "يَِّبًة َوَلَنْجزِيَ ن َّ

 آخر يف اآلخرة. فهذا شيئٌ 
ليلة ادلاراج قبل اذلجرة اجسنة،  صلى ا هل عليو قيلَّملى ريوؿ ا هل عفالصالة يا أحبة فُرضت 

فرض إلثٍت عيرة ينة قبل ثالثة عيرة ينة، فما ااؿ اريوؿ ا هل مك  ي عو يف مكة فجسي نا 
 ماذا كاف يفال ريوؿ ا هل مع صحبو الكراـ؟فريضة الصالة؟ 

نفس عاٍت اٍت عزكية النفس؟ عزكية الإمسها دقرة عزكية النفس، قماذا ع كاف ق  أدخلهم دقرة
فال  أشرنا إليها، حىت إذا فُرضت الصالة قي خل على الصالةايب اليت ق ر عطهَتىا قعزكيتها من ال

 القلب غَت اخليوع قاحلضور قاإلخبات مع ا هل جل يف ُعاله. يكوف يف
قلذلك رانا قاؿ لنا يف القرآف: من منا الذي صالعو حيبها ا هل، قصالعو قصل با إ ى درجة 

 الفوز قالفالح من ا هل؟ نجسأؿ القرآف الذي أنزلو الرمحن:
ى"  )األعلى(. (08) "ىَوذََكَر اْسَم رَبِِّو َفَصلَّ ( 03) َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّ

ىي الُغجسل أق الوضوء قالتيمم، ففيو طهارة ظاىرة ق فالا  قبل الصالة من عزكية النفس، 
منا ينظر إ ى ألف ا هل ال ينظر إ ى صوركم قإلكن مع الطهارة الظاىرة الا  من الطهارة الباطنة، 

 قلواكم.
 أي أرض من أرض ا هل:فُأطهِّر الظاىر الذي يأقف فيو يف  فإذا صليُت اُت ي ي ا هل،

  )قُجالت يل األرض مجسج اً قعراتها طهورا(.
فالا  أف ُأجهِّز موضع ادلناجاة ؟ قمن أُناجي؟ رب الاادلُت عز قجل، ىنا قمن أحادث

 قموضع ادلجساررة قاحملادثة قاخلضوع قاخليوع اُت ي ي ا هل، قىذا ما قاؿ لنا فيو رانا يف القرآف:
 )ادلؤمنوف(. (2) "الَِّذيَن ُىْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعونَ ( 0) ونَ َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمنُ "

 فالاربة ىنا ااخليوع قليس االركوع، فلو كاف ركوعاً قليس فيو خيوعاً فماذا يكوف؟
 خيوع فقاؿ: قليس فيورأى ريوؿ ا هل رجاًل يركع قيجسج  
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 )لو خيع قلب ىذا خليات جوارحو(. 
قعزكية يع القلب؟ اا  ُطهرة النفس قيالمة النفس، ادلهم ىنا ىو خيوع القلب، قمىت خي

النفس قيكوف ليس يف قلب اإلنجساف إال اإلقباؿ على الواح  األح  عز قجل يف كل أققات 
 الصالة، فان ما يجسمع: ا هل أكرب يرفع ي يو اإلثنُت، دلاذا؟ ألف رانا قاؿ يف القرآف:

 ادللك(.0) "تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلكُ "
 :اأُلخرىقيف اآلية 

 يس(.94) "َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيءٍ "
جالُت ال نيا قاآلخرة خلف  قادللكوت ياٍت اآلخرة، فان ما أرفع الي ين فماناىا أنٍت

إ ى ريب عز قجل حىت أشار الذة الصالة قحالقة طاعة ا هل اليت كاف ييار ظهري قأعوجَّو اكلي 
 ب قيقوؿ لو:با احلبي

 )أرحنا با يا االؿ(.
؟ ألنو جي  فيها دلاذا قال يقوؿ لو: أرحنا منها، قلكن يقوؿ لو: أرحنا با ألف فيها الراحة،

جيب، قالتواصل اال كيٍف قكمٍّ معقاحلب من احلبيب القرب من القريب،
ُ
 ، قاإلجااة من ادل

 قمواله عز قجل.فالصالة صلة اُت الاب  حضرة ا هل عز قجل يف ىذه الصالة، 
 إذف ادلؤمن حيتاج قبل أداء الابادات يأخذ دقرة أقاًل كما فال يي نا ريوؿ ا هل:

األمور اُت  أياءتيف الاالقات ق قيرفع كل ادلصائب اليت أفجس ت اجملتمع  فُيزكِّي نفجسو،
ف ادلجسلمُت قادلجسلمات كما نراىا حالياً، قلكن اخلالفات ا اًل من أف كانت خارج ادلجساج  اآل

 أمل حي ث اآلف؟ دخلت ادلجساج ، 
ذف أفضل ا أُؤ ، قأنف خلت ادلجساج  اآلف فيقوؿ الباض ألخيو: أنت ال عصلح لآلذاف

 ، فمن أين أعانا ىذا الذي أصاانا؟منك، قدخلت اخلالفات داخل ادلجساج 
 حلضرة النيب:ا هل ألننا مل ن خل يف ال قرة اليت قاذلا 

ُلو َعَلْيُكْم َآيَاتَِنا وَ " يُكمْ يَ ت ْ  البقرة(.080) "يُ زَكِّ
 أف يزكينا أقاًل، قاا  التزكية: فالا 

 البقرة(.080) "َويُ َعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َويُ َعلُِّمُكْم َما َلْم َتُكونُوا تَ ْعَلُمونَ "
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قىي التيرياات اليت جاءت يف الكتاب قعأيت كلها اا  عزكية النفس قاا  طهارة قصفاء  
 القلب.

هيِّم يف حضرعو أرقاحنا، قأف يُ  قطهارة قلوانا ،ؿ ا هل عز قجل أف يرزقنا صفاء نفوينانجسأ
قأف جيالنا من عباده اخلاشاُت احلاضرين اُت ي ي  ،قأف يرزقنا خييتو يف كل ققٍت قحُت

                           حضرعو يف كل ققٍت قحُت.
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلمّ 

 قأيتغفر ا هل من كل قوٍؿ قعمل.
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