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 لفضيلة الشيخ األستاذ / فوزى محمد أبو زيد 
 ذمع الطويل ـ الكرنك ـ األقصر ـ مسجد اغبوالت

 ىـ  0326 من ذي القعدة 62موافق  65/7/6105اعبمعة  التاريـــــخ:
 "ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزال]"

 [الكهف(016)
 بسم اهلل الرضبن الرحيم:

ؽبية اليت بثَّها يف معاين وفتح أفهامنا للعلوم اإلاغبمد هلل الذي أثلج صدورنا بسماع كالمو، 
  كالمو.

سيدنا حممد وآلو الرضبة الُعظمى لكل موجود، و والصالة على سرُّ الوجود وكوكب السعود 
 عُت آمُت آمُت يا رب العاؼبُت.وصحبو وكل من مشى عل ىديو إىل يوم الدين، وعلينا معهم أصب

  :طبتم وطاب دمشاكم وتبوأمت من اعبنة منزال :أيها األحبة
ٍل خمصوصة يف ىذا اليوم الكرمي، ومن أشمها افقد حثَّنا اغببيب على أعماليوم يوم اعبمعة 

اً حاثَّ  صلى اهلل عليو وسلَّموقال لنا وأعظمها قراءة سورة الكهف يف ىذا اليوم من كل أسبوع، 
 لنا على ذلك:

)من قرأ سورة الكهف يف يوم اعبمعة صعد لو نوٌر من ربت قدمية حىت يبلغ عنان السماء، 
 وغفر اهلل لو من اعبمعة إىل اعبمعة وزيادة ثالثة أيام(.

صلى اهلل عليو يسمع لقولو فومن مل يستطع أن يقرأ يعٍت يغفر لو كم يوماً؟ عشرة أيام 
 :وسلَّم

 األجر شريكان(. )القارئ والسامع يف
بأئمة الدين منذ عصور السلف الصاحل إىل قراءة سورة الكهف يف يوم  وىذا الذي حدا

ظمشون على  ، فكانوااعبمعة يف اؼبسجد اعبامع قبل الصالة، فكان من يقرأ يقرأ الكهف أوالً 
دامى كانوا ، لكن القُ كإىل أن اختلطت األمور وأخذوا ينوِّعوا اليوم ىنا واليوم التايل ىناالسنة 

رئ لكتاب اهلل قليل، فكان ن معظم الناس غَت قارئ وكان القاكا  ألنوحمافظُت على السنة 
صلى ظبَّاعون، ويدخلون يف قول الصادق الوعد األمُت القارئ يقرأ سورة الكهف واغباضرون 



2 

 :اهلل عليو وسلَّم 
 )القارئ والسامع يف األجر شريكان(.

يوم  عليًا يفسلمُت واألحباب يف كل مكان لو نفَّذنا ىذا فِ أنا أُطالب اؼبـ و ولذلك يا ليت 
  :خو الشيطمنا اػبمس العظام، اُمرتَّل بسورة الكهف ألحد مشتسجيل بنأيت فاعبمعة 

عبد الباسط أو اغُبصري أو حممد صديق اؼبنشاوي أو مصطفى إظباعيل أو حممود علي 
 مصر.مس العظام الذين ههروا على بسيطة ػبا ءالىؤ و البنا، 

لو يف اؼبسجد ولو حىت يف شغِّ يكون حوايل من ثُلث ساعة إىل نصف ساعة، يُ سجيل توال
حىت ال يضطر إىل  قبل اآلذانفتنتهي قراءة السورة حبيث يكون ضابط الوقت السماعة الداخلية 

 قطعها.
اسطوانة   وىي سي ديـ ُت اعبمعة كل أسبوع يف مكان، فيكون معي باستمرار يفإذا صل

وأسأل من راء العظام، وشريط فيو سورة الكهف أيضًا ؽبؤالء القُ ـ فيها سورة الكهف،  كمبيوتر
أركب معو ماذا معك من األجهزة؟ يقول يل سي دي، أقولو لو خذ ىذا الـ سي دي وأظبعنا 

ىذا الشريط خذ أقول لو:  يل: معي جهاز تسجيل يصلح للشريط، أو يقولسورة الكهف، 
صلى اهلل لنعمل بسنة رسول اهلل  ون معي يف اغبقيبة باستمرار ؼباذا؟ويكوأظبعنا سورة الكهف، 

 ؟عليو وسلَّم
 النور(.43) "َوِإْن ُتِطيُعوُه تَ ْهَتُدوا"

ىذا الرجل لو أطعناه الىتيدنا وُحلت كل مشاكلنا يف ىذه اغبياة، وسعدنا يوم لقاء اهلل 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمأصبعُت يف حضرة حبيب اهلل ومصطفاه 

آخرىا آيتُت اعبماعة الصاغبُت واؼبتقُت واؼبؤمنُت قبل اكتشاف اؼبنبهات وقبل سورة الكهف 
يالت واؼببايل فيو منبِّو، كان الواحد منهم يستيقظ يف جوف الليل الثالث، سيدنا ااكتشاف اؼبوب

 : ما، يقولرضي اهلل عنهعبد اهلل بن عباس 
ا يف ليلة وحدَّد يف نفسو الوقت الذي يريد من قرأشماآلياتان اللتان يف آخر سورة الكهف ]

 أرسل اهلل لو مالئكة يوقظونو يف تلك الساعة[.أن يستيقظ فيو 
وإىل وقتنا ىذا، أسراٌر إؽبية يف ىذه اآليات القرآنية، فهذه اآليات اليت يف  اً وقد جربناىا كثَت 
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 سورة الكهف واليت تبدأ: 
" اِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزالِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ "

 الكهف(016)
ن اإلظمان بالعمل ألن كل اآليات اليت تتحدث عن اإلظمان يف كتاب اهلل البد الذي آمن وقر 

 وأن يكون معها: وعملوا الصاغبات.
 ر من اإلظمان مع الكسل وترك العمل فقال:حذَّ  صلى اهلل عليو وسلَّموالنيب 

ما وقر يف القلب وصدَّقو العمل، وإن قومًا خدعتهم األماين  اإلظمان بالتمٍت، ولكن ليس)
 وغرَّىم باهلل الغرور وقالوا: رُمسن الظن باهلل تعاىل وكذبوا، لو أحسنوا الظن ألحسنوا العمل(.

يها ربتاج إىل دليل وربتاج إىل برىان على صدق قضية ننتسب فاإلظمان دعوة أنٍت مؤمٌن 
الرضبن عز  ىذا العمل؟ من الذي ضُمدِّد دبقتضى ىذا اإلظمانو ـ ن، وما ىو الدليل؟ العمل اإلظما

يف سنتو، وىو العمل الذي  صلى اهلل عليو وسلَّموجل يف كتابو ويزيده أيضاحًا وبيانًا النيب 
 .صلى اهلل عليو وسلَّميطالبنا بو اهلل ومعو سيدنا رسول اهلل 
ؼباذا؟ ألن األعمال الصاغبة الثابتة ـ الصاغبة وتركها مفتوحة  أن يؤمن باهلل ويعمل األعمال

 اليت فرضها علينا اهلل.يف كتاب اهلل ىي الفرائض 
لفرائض اليت فرضها عليَّ اهلل عز وجل؟ ا الرجل الذي ذىب إليو وقال لو: يا رسول اهلل، ما

 قال: 
، قال: وصيام شهر من كل اليوم والليلة إال أن تطوَّع ـ قال: لن أتطوَّع)طبس صلوات يف 
 صَّدق ـتلن أتطوع ـ قال: وإخراج زكاة مالك إال تصَّدق ـ قال: لن أ عاٍم إال أن تطوَّع، قال:

للحاضرين وللمسلمُت إىل يوم الدين:  صلى اهلل عليو وسلَّمقال: وحجُّ بيت اهلل اغبرام ـ فقال 
 أفلح إن صدق(.

 ا ُعسراً، بل جعل شرط التكليف يف كتاب اهلل:، ومل يُرىقنا من أمرنمل يكلفنا اهلل شططاً 
 البقرة(.675) "ال ُيَكلُِّف اهلل نَ ْفًسا ِإال ُوْسَعَها َلَها"

 على حسب طاقة اإلنسان، ولذلك الرءوف الرحيم عز وجل ماذا قال لنا؟
 التغابن(.05) "فَات َُّقوا اهلل َما اْسَتطَْعُتمْ "
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اقتك بشرط أن ربافظ على الفرائض اليت إستطاعتك فال رُبمِّل نفسك فوق ط رعلى قد 
أو تتكاسل يف أدائها ألن حىت من يتكاسل يف ن تتهاون يف شأهنا وإياك أ ،اهللعليك فرضها 

 ا أبداً.بوصٍف ذميم، وال رمبو ألنفسنأدائها ربنا وصفو يف القرآن 
 اعبماعة ربنا يقول فيهم يف القرآن:

 النساء(.036" )ُكَساَلى  َوِإَذا قَاُموا ِإَلى الصَّالِة قَاُموا"
من ىؤالء يا إخوانا؟ اؼبنافقُت، ولذلك أنا أعجب عندما يسمع إخواننا اؼبسلمُت: قد 

واإلمام ينوي وىو ال يزال صُمرُّ والصف يبدأ وبعدىا واحد يقوم منهم وصُمرُّ رجليو قامت الصالة 
 يدي اهلل وجاىزاً  ، كيف ذلك؟ فعندما يقول: قد قامت الصالة تكون أنت واقفًا بُترجليو

 للدخول يف اؼبناجاة مع من يقول للشيئ: كن فيكون.
، صلى اهلل عليو وسلَّمالذين علمهم سيد الرسل واألنبياء  فهذا حال األتقياء األنقياء

ـ عليَّ  كثُرتـ إن شارئع اهلل قد   يا رسول اهلل ـ لكي ال ضُمدد أحداً فعندما جاء رجٌل وقال لو: 
 ذمو؟ قال:أعمل بو وأ مٍر واحدٍ على أ ماذا أفعل ـ فُدلٍت

                   )ُقل: ريب اهلل مث استقم(.
وىي الفرائض اليت فرضها علينا رب الربية وعلى أي شيٍئ أستقم؟ إستقم على حق الربوبية 

 عز وجل، ألن الفرائض عندما ننظر إليها:
مل يكلفو اهلل أن  اغبج،أداء اعة غَت مكلف بوالذي ال ظملك اإلستط اغبج: ؼبن استطاع،

مكلف بذلك، فلماذا غَت  فهو ض للسلطات حىت يؤدي فريضة اغبجتعرَّ ييذىب يف رمضان و 
 .على نفسك ومل يكلفك اهلل بذلك، ومل تُشقُّ تفعل ذلك؟ 
 الصيام: 

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخرَ "  البقرة(.073" )َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
 .أصبحت األمور ُمسَّهلة

وكرم اهلل وجهو حبيب اهلل  رضي اهلل عنوليٌّ عالزكاة: ؼبن ظملك النصاب، سيدنا اإلمام 
 وحبيب رسول اهلل ماذا قال؟

 يف يوٍم قط[.الزكاة ]مل ذبب عليَّ 
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اؼبال أو الزرع ألنو كان رجاًل يعمل  نصابكن يف يوٍم من األيام كان عنده ؼباذا؟ ألنو مل ي 
ًا بيوٍم، يوم فليس عنده أرضًا وال عنده متجراً وال عنده وهيفة، ولكن كان يعمل باألجر ر،باألج

فليس عنده نصاب،  والباقي يتصدق بو على الفقراء واؼبساكُت وما يعمل بو يأكل بعضو،
 والنصاب غَت موجود معو.

 .ومثلو كثَت يف زماننا ىذا فليس عليو زكاة
وال شيئ غَت ذلك، وكال األمرين ثنان: الصيام والصالة، فالفرائض على أغلب الناس شما إ

ن مل يستطع أن يصلي قاعداً قال: وإ يسر، إن مل يستطع أن يصلي قائماً، قال: ُيصلي قاعداً،مُ 
 يصلي راقداً، وإن مل يستطع أن يصلي وىو راقد، قال: يصلي حبركات عينيو.

 تيسَت عظيم يسَّره اهلل عز وجل للمؤمنُت.
 يا أحبة من يُقصِّر يف ىذه اغبقوق فهل يكون لو ُعذراً عند رب الربية عز وجل؟فبعد ذلك 

ففيها سعادة  يقول هلل إذا ساءلو فيما كلفو بو مواله؟ ومن حافظ على ىذه اغبقوقذا ما
وفيها الوفاق  رزاق وفيها سعة الصدر يف األخالق،الدنيا وفيها سعادة اآلخرة، وفيها الربكة يف األ

يف األرزاق ويف األقوات ويف وزوجو والرب بُت األبناء وأبيهم، وفيها الربكات تنزل بُت الرجل 
نستطيع أن نعدُّه من نعم اهلل اليت ا الاألجسام ويف الفهوم، وفيها حفظ اهلل ورعاية اهلل وفيها م

 ينزؽبا ؼبن يقوم هبذه األعمال هلل جل يف عاله.
 ل اهلل:قو يكفي فيها 

 النحل(.86) "ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة طَيَِّبةً  َمْن َعِمَل َصاِلًحا"
وحياة طيبة ليس معناىا فلوس كثَتة، وال سيارات وال عقارات وال عمارات، ألنو من اعبائز 

نكد  أن من عنده ىذه األشياء يعيش يف اؽبم والنكد، لكن اغبياة الطيبة ال فيها ىم وال غم وال
 وال تعب وال أمل، يبيت كل ليلة مسًتيح البال ألنو أرضى الواحد اؼبتعال عز وجل.

 وىي النعمة الُعظمى اليت ضمتاجها اؼبؤمنُت واؼبؤمنات.
 النحل(.86) "فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة طَيَِّبةً "

يات، فهل وعرفٍت أن من الذي ضمييو؟ اهلل عز وجل، فلو ملكَّك األدوات وزبلَّت عنك العنا
اغُبسٌت والزيادة بيده أبداً، فالسعادة بيد من؟ بيد من ُتسعدك ىذه األدوات واألموال والثروات؟ 
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 وىو رب العزة تبارك وتعاىل. 
 ويف اآلخرة؟

ُهْم َأْجَرُىْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ "  النحل(.86) "َوَلَنْجزِيَ ن َّ
نا اغبسن ويتغاضى عن السيئ، ما ىذه اؼبعاملة يا سالم على الكرمي عز وجل !! يتقبَّل م

ثَتة، والسيئات والذنوب يأخذه ويضاعفو أضعافًا كالعظيمة؟ فالشئ اغبسن الذي عملناه 
 ذا تبنا منها وندمنا عليها غفرىا وسًتىا وردبا صمعل مكان السيئة حسنة:والعيوب إ

ُل اهلل َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت وَكَ "  الفرقان(.61) "َغُفورًا َرِحيًما اَن اهللُ فَُأوَلِئَك يُ َبدِّ
ن ضماسب األمم السابقة كلها بالعدل وبالقسطاس اؼبستقيم، كل أوىذا من فضل اهلل علينا 

  :يف حياتو ضماسبو عليو وباغبساب الدقيقما عملو 
 الكهف(.38) "ال يُ َغاِدُر َصِغيَرًة َوال َكِبيَرًة ِإال َأْحَصاَىا"

اغبمد هلل، يقول: ىؤالء على أمة النيب الرؤف الرحيم واليت رمن منها فعندما يأيت اغبساب 
 اعبماعة بالفضل، وكيف يكون ىذا الفضل يا رب؟

ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونَ َتجاَوُز َعْن َسيَِّئاِتِهْم ِفي َأْصَحاِب اْلَجنَِّة " ُأوَلِئَك الَِّذيَن نَ تَ َقبَُّل َعن ْ
ْدِق الَِّذي كَ   األحقاف(.05) "انُوا يُوَعُدونَ َوْعَد الصِّ

عمراً فلن نويفِّ حق وىذه يا إخوانا نعمة لو مكثنا نشكر اهلل عليها إىل قيام القيامة وأعطانا 
، يقول للمالئكة: بالعدل ورمن رماسب بالفضل النعمة فقط، كل السابقُت ضماسبون ىذه

ال يفضح نفسو، ومن يفضح الصاحل خذوه، واآلخر تغاضوا عنو، واسًتوه ما دام سًت نفسو و 
 نفسو فيكون السبب يف فضح ذنبو، ولذلك النيب قال لنا:

 (.)كل أميت معاىف إال اجملاىرون
 ىو الذي يفضح نفسو فماذا نصنع لو؟ اجملاىر ف

إذا كان ربنا قد سًتك فهل تفضح أنت نفسك؟ ال ولكن تسأل اهلل عز وجل دوام سًته 
 وغطائو سبحانو وتعاىل عليك.

نُت الذين يعملون األعمال الصاغبة أين يكونوا يوم القيامة؟ وأين يسكنون؟ وفنادقهم واؼبؤم
 درجة تكون من درجات اعبنة؟  يسكنون فيها فأيُّ اليت 
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 .الكهف(016) "َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزال" 
لُنزل، ولكننا أوجدنا هبذه و اللوكاندة إظبو يف اللغة العربية انُزاًل يعٍت حمل اإلقامة، الفندق أ

ظبها الُنزل، يعٍت مكان اإلقامة؟ وأين إقامة ىؤالء ىي إمن اللهجة الشعبية، لكن  األظباء
 اعبماعة؟ يف الفردوس األعلى، وما ىي منزلة الفردوس؟ 

صبعُت وأن نكون بُتَّ درجات اعبنة ـ نسأل اهلل أن نكون يف الدرجات الُعلى منها أ النيب
 خرين إن شاء ـ قال:ولُت واآلوار سيد األسويَّاً يف ج

 )إن يف اعبنة مائة درجة، ما بُت الدرجتُت كما بُت السماء واألرض(.
وال شرق وال غرب وال مشس وىذا لتقريب اغبقيقة ىنا، لكن يف اآلخرة ال يوجد مسافات 

نان واألهنار اعبوال قمر وال ليل وال هنار، فليس فيها إال ضوء اغببيب اؼبختار فهو الذي ينَت 
 وضوء نور العمل الصاحل الذي ينَت لنا يف يوم القرار إن شاء اهلل.

 النور(.31) "َلُو نُورًا َفَما َلُو ِمْن نُورٍ  َوَمْن َلْم َيْجَعِل اهللُ "
نُعلي شمتنا شوية كما  كان حريصًا علينا، فيطالبنا دائمًا أن  صلى اهلل عليو وسلَّمفاغببيب 

الزواج  ميريد أن يتزوج وال يريد أن يُتمد منا يف الدنيا ـ وخاصة شبابنا اآلن ـ فكل واح يف الدنيا،
فتكون أصبل شقة يف الوجود كلو، أال ضمدث ىذا اآلن، ويبحث عن قبل أن صمهِّز شقتو 

 ألحدث شيئ. اً الكتالوجات ىنا وىناك ويريد أن يعمل نظام
كويسة يف اعبنة عند اهلل عز أفال تعمل أيضًا لنفسك يف اعبنة؟ فتحجز لنفسك درجة  

 فالرسول قال لنا: وجل؟
، فهو أعلى اعبنة )إذا سألتم اهلل ـ عن اعبنة فال تُقل اعبنة وفقط ـ فاسألوه الفردوس األعلى

 (.وأوسط اعبنة وفوقو عرش الرضبن ومنو تتفجَّر أهنار اعبنة
 أعلى منازل اعبنة الفردوس.

هلَّ يدعو اهلل إىل أن خصَّصو ربنا لنا  عليو وسلَّمصلى اهلل ىذا الفردوس سيدنا رسول اهلل 
 يف أول سورة اؼبؤمنُت؟ مت قرار التخصيصـ أقرأ أمة حبيب اهلل ومصطفاه

َوالَِّذيَن ُىْم َعِن اللَّْغِو ( 6) الَِّذيَن ُىْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعونَ ( 0) َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنونَ "
ِإال َعَلى ( 4) َوالَِّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ ( 3) ْم ِللزََّكاِة فَاِعُلونَ َوالَِّذيَن ىُ ( 2) ُمْعِرُضونَ 
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ُر َمُلوِمينَ   َفَمِن ابْ تَ َغى َورَاَء َذِلَك فَُأوَلِئَك ُىُم ( 5) َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيَمانُ ُهْم فَِإن َُّهْم َغي ْ
َوالَِّذيَن ُىْم َعَلى َصَلَواِتِهْم ( 7) ِتِهْم َوَعْهِدِىْم رَاُعونَ َوالَِّذيَن ُىْم الَمانَا( 6) اْلَعاُدونَ 

 )اؼبؤمنون(.( 8) "ُيَحاِفُظونَ 
 ماذا ؽبم ىؤالء؟

 )اؼبؤمنون(. (00) "الَِّذيَن َيرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ ( 01) ُأوَلِئَك ُىُم اْلَوارِثُونَ "
: إن كنتم فقال وصانا، فأصلى اهلل عليو وسلَّماغببيب ألمة فهذا الفردوس خصوصية ؼبن؟ 

 ن تكونوا يف الدرجات الُعليا:تكونوا جبواري، وإن كتنت تريدون أتريدون أن 
 )إذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس األعلى(.

كان اظبو حارثة و وواحد من أصحابو يف غزوة ُأحد  صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك كان 
إستشهد فأُمو عرفت ىذا اػبرب فجاءت مسرعة إىل رسول اهلل وقال لو: يا رسول اهلل أخربين إن  

 ريتك ما أصنع.ان حارثة يف اعبنة فال أبكي عليو، وإن كان يف غَت اعبنة أك
على من ال يدخل اعبنة، لكن من يدخل اعبنة فلماذا  يعٍت رمن رمزن على من يا أحباب؟

هلل، ؼباذا نفعل ما الضُممد وما هنى عنو دين اهلل؟ من  يو؟ وؼباذا نبكي عليو؟ ألنو ذاىبٌ رمزن عل
يذىب لبيت اهلل يف ىذه األيام ماذا نفعل لو؟ نصنع لو فرحًا ونذىب لُنهنئُو، ؼباذا؟ ألنو ذىاب 

 وأرقى. لبيت اهلل، فما بالنا دبن يذىب هلل؟ فهذا أحلى 
ول اهلل وما طمالف كتاب اهلل وىو ذاىب للجنة؟ وماذا فهل نعمل ما هنى عنو سيدنا رس
 فاؼبؤمنُت ضمتاجون لفهم ىذا الكالم.نصنع لو كان ذىاباً للسكة اأُلخرى؟ 
نَّ نساء وكُ كانوا فقهاء؟   حارثة يف اعبنة ـ وانظر كيف أهننَّ  فقالت لو: يا رسول اهلل إن كان

 إن كان يف اعبنة فال أبكي عليو، قال:  ولكن فقهاء تعلمن يف مدرسة سيد الُرسل واألنبياء ـ
 يف اعبنة، وإن حارثة أصاب الفردوس األعلى(. )يا أم حارثة إهنا جنانٌ 
ونوا مع رسول اهلل ومع الذين أصلحوا أحواؽبم ليكللمؤمنُت الصاغبُت يف جنتنا اؼبخصوصة 

 اؼبؤمنُت من عصره إىل يوم الدين ـ نسأل اهلل عز وجل أن نكون منهم أصبعُت.
تتقطَّع قلوبنا شوقًا إىل اعبنة ولن نتمتع أن وصاف اعبنة يا إخوانا ظمكن لو عرفنا اعبنة وأ

 ولذلك النيب قال لنا:بشيٍئ يف الدنيا ألننا طامعُت يف دخول اعبنة، 
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تم إىل الصعودات ـ والصعودات ج)لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل ولبكيتم كثَتًا وػبر  
 تنادون وتقولون: اهلل اهلل يعٍت تذكرون اهلل جل يف عاله ــ وذبأرون يعٍت الصحراء ـ ذبأرون  يعٍت

صنع أو تزرع اغبدائق والبساتُت فيها، بأي شيٍئ تبنيها؟ ألن اعبنة أنت من يبنيها وأنت الذي ت
من التسبيحات والتهليالت والتكبَتات  وأشجارىا من أين تأيت؟بالطاعات، وحدائقها 

 .هلل عز وجلوالتحميدات 
كان يف رحلة اؼبعراج وُعرج بو إىل السماوات عندما   صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسول اهلل 

الُعلى وجد سيدنا إبراىيم بعد السماء السابعة ساندًا ههره على البيت اؼبعمور ـ والبيت اؼبعمور 
هم لو حجٌة ضمجُّ إليو اؼبالئكة، واؼبالئكة كل واحد منمن النور فوق السماء السابعة  ىذا بيتٌ 

ال أحٌد منهم مع أهنم من أول اػبلق إىل يوم القيامة  يوم القيامة،ليس ؽبم غَتىا إىل واحدٌة فقط 
  ظموت.

باب سيدنا رسول اهلل رضبة اهلل الُعظمى لألنام جعل لنا من ضمج اللكننا بفضل اهلل فتح لنا 
ونستطيع أن اك فيسَّر لنا األمور ع أن ضمجَّ ىنفباب اغبج مفتوح، ومن مل يسطمرًة وإثنتُت وثالثة 

، حىت ال ضُمرم أحٌد من األمة كلها ىل بيت اهلل اغبراممااًل ىنا ونأخذ هبا أجر اغبجِّ إنعمل أع
  فريضة اغبج وثواهبا وفضلها وإكرامها عند اهلل عز وجل.

 ردَّ السالم وبعث لكم برسالة صغَتة قصَتة وقال لو:براىيم على سيدنا إفسلَّم 
وأهنا قيعان ـ  أمتك مٍت السالم ـ علي السالم ـ وأخربىم أن اعبنة طيبة الًُتبة عذبُة اؼباء]أبلغ 

 [.ن غراسها ـ زرعها ـ سبحان اهلل واغبمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكربأرض خصبة ـ وإ
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفهذه يا إخوانا ىي أشجار اعبنة، ولذلك قال 

 مده ُغرست لو زملة يف اعبنة(.)من قال: سبحان اهلل وحب
 ، ولكن زملة اعبنة:طبس سنواتىذه النخلة بعد كم سنة تُثمر؟ النخل عندنا يُثمر بعد 

 الرعد(.64" )تُ ْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن بِِإْذِن رَب َِّها"
فكلما حصدتو اؼبالئكة يُثمر مرًة ُأخرى يف اغبال، والنيب رأى ىذه الثمر طمرج يف اغبال، 

نا ـ ألهنم شغالُت عندنا وربنا لُت من اؼبالئكة يف مزارعاغحوال يف اعبنة فوجد اعبماعة الشاأل
دوا يرجع مرًة ثانية  لما حصدوا يرجع كما كان، كلما حصسخَّرىم لنا ـ عمالُت ضمصدوا زرعنا وك
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 اؼبنفقون يف سبيل اهلل(.كما كان، فقال: ماىذا يا أخي يا جربيل؟ قال: ىؤالء  
يت ، فيأهم ـ على الفور ـ ظمكن الواحد يتصدق بربع جنيو وال يشًتي شيئًا ذا قيمةىذه مزارع

: يُقال لو: خذ ثوابك ىذا مثل جبل ُأحد، فيقول العبد: من قال حضرة النيبيوم القيامة كما 
ناىا وربيناىا ذأين يل ىذا ومل أعملو، فيقول لو: ىذه صدقتك اليت تصدقت هبا يف يوم كذا أخ

 ما ترى(.فصارت ك لك
لِّك نفسك ك القصور وأنت الذي سبُ صنع لنفسالكالم كلو يف اعبنة، فأنت الذي تىذا 

وبينو لك سيد البساتُت، ألن ىذا كلو تركو لك اهلل عز وجل  اغبور، وأنت الذي تعمل لنفسك
 .صلى اهلل عليو وسلَّماألولُت واآلخرين رسول اهلل 

 وكيف أشًتي اغبور؟ قال:
 هور اغبور العُت يوم القيامة(.)قمامة اؼبساجد م
جز لو ىناك يوم القيامة، ومن يسعى يف ذبميل حورية ربُ فتكون أجرتو  اً من ينظف مسجد

اهلل وكرَّم  رضي اهلل عنويوم القيامة كما قال اإلمام عليٌّ  مسجد أيضًا يكون لو نفس اغبكاية
 :وجهو

 لموت بانيهاال دار للمرء بعد الموت يسكنها      إال التي كان قبل ا
                              ا         كنو       وإن بناىا بشٍر خاب بانيه              فإن بناىا بخيٍر طاب مس

ا ىذه اعبنان العالية واليت ىي الفردوس األعلى الذي ىو مقام فسننفنحن من يبٍت أل
 عُت.ن نكون منهم أصبعز وجل أاؼبؤمنُت الصادقُت والذي نسأل اهلل 

ونقضي ىناك مدة وزمرج  أو سنة أو حىت طبس سنُت اً ولو عرفنا أننا سنمكث ىناك شهر 
هبا عندما ، ندخل اعبنة ونرى ىذه اؼبتع العظيمة والبهيجة، لكننا لن نتهٌتَّ ن نتمتع باألجرفل

 ماذا فيها؟ليس فيها عقد إصمار مؤقت، ف ، فاعبنةتركها يف يوٍم من األيامأعرف أنٍت سأ
 الكهف(.017) "ِديَن ِفيَهاَخالِ "

من يدخل سيظل إىل ماشاء اهلل ولن طمرج منها أبداً، وليس ىناك زمان، وسيدخل كما 
ميت يصَت يف سن أربعة وثالثُت؟ ال يوجد فيظل و ، تعلمون يف سن الشباب سن الثالثة والثالثُت

ال يتمخطون وال ضمزنون، طون و ، ال يتبولون وال يتغو طاؼبا ىو يف اعبنة يف سن الثالثة والثالثُت
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وال يأيت ـ  شيخونال يوال يعجزِّون ـ وال يهرمون،  صلى اهلل عليو وسلَّموىذا كالم حضرة النيب  
ؼباذا؟ ألنو سيظل على الدوام يف  ههره، وال عيناه تضعفان، وال أسنانو تنخلع، يوٌم ينحٍت 

 يف شأهنم. صلى اهلل عليو وسلَّمال يبلى شباهبم كما قال اغببيب ـ شباٍب 
فهل فيهم أحد يريد أن يًتك الكرظمة وطبعًا عندما يروا ىذه النعم العظيمة وىذه اإلكرامات 

 ويذىب ؼبكان آخر؟ ىذا اؼبكان 
َها ِحَوال" ُغوَن َعن ْ  الكهف(.017) "ال يَ ب ْ

أن ينتقل إىل مكان آخر إال إذا نتقال، اإلوحوِّل يعٍت ـ يرغب أن ينتقل من ال يوجد منهم 
 كل ىذا يف دائرة اعبنة.لألرقى ولألعلى، ولكن   انتقل

 :عندما ندخل كلنا لنا فيها ونراىا ىناك ونسمع كلناقال ربنا وىذه اعبنة كما 
 الزخرف(.66) "َوتِْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي ُأورِثْ ُتُموَىا ِبَما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ "

يف العطاء واسٌع  وجل كرميٌ ىذا جزاءكم وىذا عملكم وىذا سعيكم وىذا أجركم واهلل عز 
 ماء يُعطي بغَت حساب ألنو واسع الفضل والكرم واعبود تبارك وتعاىل.عنيف الفضل وال

 "ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزال"
 الكهف(016)

جنات الفردوس، مع أهنا ال زالت ستكون ؽبم  ، فلم يُقل ربنا:وىنا جزئية تُفرحنا بفضل اهلل
ومن غبظة ، بالفعل اؼبضارع وأتى هبا بالفعل اؼباضي، فهي لكم من غبظة ما ُخلقت يف اؼبستقبل

وإكرام اهلل لورثة اغببيب حىت نعرف عناية اهلل بنا ورضبة اهلل لنا، ما أُنشئت وىي خمصَّصة لكم، 
 لنا. صلى اهلل عليو وسلَّم

       .الكهف(016) "ْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزالَكاَنْت َلهُ 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمكانت من قبل اػبلق ألن اغببيب وضَّح ىذه اغبكاية، قال  

مثلنا حاشا هلل عز  ـ وظمينو ليس معناىا أن لو ظمُتٌ  )خلق اهلل اػبلق مث قبض قبضًة بيمينو
وسات وكل ما خطر ببالك فهو ىالك واهلل تعاىل عن اغبركات واغبواس واؼبلموجل ـ نزِّه اهلل 
 خبالف ذلك.

فتقريب للحقيقة قال: قبض قبضًة بيمينو ورمن كنا فيها وقال: ىؤالء إىل عبنة وال أُبايل ـ 
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 ولذلك ماذا قال يف القرآن؟ 
 الصافات(.85) "َواهلل َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلونَ "

رعاية اهلل جل بأو معونة اهلل أو ال بتوفيق اهلل، أحٌد منا يستطيع أن يفعل شيئًا إيوجد  وىل
رعايتو ويوفقو بيف ُعاله، ال أحٌد منا يا أحباب يستطيع أن يفعل شيئًا أبداً إال إذا كان اهلل يرعاه 

وجوده ورضبتو، أبواب فضلو وكرمو ويأخذ بيده عند عثرتو، ويفتح لو ىل هنايتو بتوفيقو من بدايتو إ
 يف كل ركعة أطلب اؼبعونة:ولذلك قال لنا دائماً 

 الفاربة(.4) "ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعينُ "
 يعٍت أعنا، ألننا بدون اؼبعونة ال نقدر أن نفعل شيئاً أبداً.

لصحبو  صلى اهلل عليو وسلَّمبفضل اهلل، ولذلك قال فأراد اهلل أن يبُت لنا أن دخول اعبنة 
 الكرام:

ـ قالوا: حىت أنت يا رسول اهلل، قال: حىت أنا إال أن  لو)لن يدخل أحدكم اعبنة بعم
 يتغمدين اهلل برضبتو(.

 ويف رواية: 
 )إال أن يتغمدين اهلل برصبة منو وفضل(.

ػبالصة اؼبوافقة لشرع اهلل، فدخول اعبنة بفضل اهلل، لكن الدرجات فيها حبسب األعمال ا
الذي اهلل وعطاء اهلل جل يف ُعاله يدخلها من البداية فهذا من فضل اهلل وإكرام لكن من 

والصادقُت وعامة اؼبؤمنُت فضاًل من اهلل ونعمة واهلل عز وجل عزيٌز يتفضل بو على عباده اؼبقربُت 
 حكيم.

 اأن نعرف ىذا الكالم حىت ال يقع أحدنا فيما يقع فيو بعض اعباىلُت، وىذا مفالبد 
أو يف  ،أو يف صيام النهار ،يف قيام الليل كانضمدث يف الكون كثَتاً، فيجتهد يف طاعة اهلل إن  
تعارك مع ربو بالء من اهلل عز وجل ذبده كأنو ي تالوة القرآن أو يف قربات األذكار، وبعدىا ضمفُّو

 ويشكو اهلل عز وجل إىل خلقو:
ما  نا أعمل كذا وكذا وكذا، ويبدأ يف عدِّ اللي عملت معايا ىذا؟ فأنا يا رب أإمشعٌت 

ما  قابل ىذه بتلك لتعرف فضل اهلل عز وجل عليك، لتعدُّ ُعدُّ ما عملو لك؟ وتلو، ومل ال تيعم
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ويوم  يعملونكثَتون وىناك أُناس  بو القبول أم ُردَّ يف وجهك،  قدمتو هلل وال تعرف ىل نلتَ  
 :صلى اهلل عليو وسلَّمالقيامة كما قال 

فيقول اهلل در اعببال كلها ـ )إذا كان يوم القيامة يُنشر للعبد أعماٌل أمثال اعببال ـ عمل ق
تعاىل ؼبالئكتو: إضربوا هبذا العمل وجو صاحبو، فيقولون: مل يا رب؟ فيقول اهلل تعاىل: إنو مل يُرد 

 (. بذلك وجهي
 :وألنال القبول يكون عندي شرطُت

أن يكون العمل خالصًا هلل فال يكون فيو مطامع دنيوية، وال أىواء نفسانية، الشرط األول: 
 يا دنية. وال دن

فالبد أن الذي أنزلو على حبيبو ومصطفاه،  موافق لشرع اهللالشرط الثاين: أن يكون العمل 
 أعرف ما ىو ىذا العمل؟ وبعد ذلك القبول على اهلل:

 اؼبائدة(.66) "ِإنََّما يَ تَ َقبَُّل اهلل ِمَن اْلُمتَِّقينَ "
وتعاىل، فأنا إذا إمتحنٍت  ىو حٌر، فيكون القبول بيد من يقول للشيئ: كن فيكون سبحانو

ربنا عز وجل يف أمٍر وإمتحان ربنا يقول لنا صباعة اؼبؤمنُت يكون مسًَّا خفيفاً، وليس بالًءا 
 شديداً.

 والرجل اؼبؤدب بأدب اهلل يناجي اهلل فماذا قال لو؟
ِنَي الضُّرُّ "   األنبياء(.72) "َأنِّي َمسَّ

حتار فيو األطباء وجفاه األىل اعشرة سنة مريضًا و  نو هلَّ شبانيةومل يُقل: أصابٍت الُضر مع أ
، ومل واألقارب أصبعُت، ومع ذلك مل يُقل: ريب إين نزل يب الُضر، ولكن قال: إين مسٍتِّ الُضر

 يُقل: إشفٍت أيضاً، ولكن قال: 
 األنبياء(.72) "َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ "

األدب الذي ينبغي أن يكون عليو العبد ىو  أنت حٌر ففوَّض األمر ؼبواله ؼباذا؟ ألن ىذا
بسبب العمل يريد   وفال يوجد أحٌد منا يأيت يف يوٍم من األيام أنالصادق مع مواله عز وجل، 

 ن تُوجد يف األكوان،يعطيك بال علِّة وال عمل، فقد رزقك اإلظمان قبل أكذا وكذا من اهلل، ىو 
  شيئ فهذا فضٌل من اهلل عز وجل.فما الذي عملتو أنت حىت تستحق ىذا اإلظمان؟ ال
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بو إليها صبوع حبَّب إليك الطاعات من غَت أن تُقدِّم شيئاً غبضرتو، فهذه أموٌر ينبغي أن ينت 
، وينظرون إىل العيوب اليت ىل اػبَت والفضل الواصل ؽبم من رب العاؼبُتاؼبؤمنُت فينظرون إ

 .تكتنفهم عند أي عمٍل يعملوه إىل اهلل
 نفسنا على الصالة:تعالوا رماسب أ

ين ىذا؟ يتها إىل هنايتها عن وجو مواله؟ أمن منا ُيصلي الصالة وال طمرج فيها من بدا
ولكنو من رضبتو ضماسبنا بالفضل، إذا حضرت يف فالشواغل كلها ال ربضر إال يف الصالة، 

ن ربضر أأتركوه، اؼبهم سجدة يقول: ال مانع إقبلوه، أو إذا حضرت يف الفاربة يقول: ال مانع 
 يف تكبَتة اإلحرام وأنت تُعظِّم اؼبوىل على التمام، فهذه اؼبهمة كلها.

وبعد ذلك يتجاوز عن اؼبؤمنُت ولذلك أصحاب حضرة النيب اؼبهذبُت اؼبؤدبُت عندما ينتهوا 
 وينتهوا من التهجد يف الليل بُت يدي اهلل يسارعون إىل اإلستغفار:من الصالة 

 (07) "َوبِاالْسَحاِر ُىْم َيْستَ ْغِفُرونَ ( 06) ْيِل َما يَ ْهَجُعونَ َكانُوا َقِليال ِمَن اللَّ "
 )الذاريات(.

يف الليل؟ ال ولكن لرؤية التقصَت  من أي شيٍئ يستغفر ىؤالء اعبماعة؟ ىل ارتكبوا معصية
ومل يؤدوا العبادات  نفسهم أهنم مل يعبدون اهلل حق عبادتو، طاعة العلي الكبَت عز وجل، يروا أيف 
 أن تليق جباللو وكربيائو ومقام عزتو، فكانوا يستغفرون.  ما ينبغيك

نستغفر اهلل ـ ؼباذا؟ أين الصالة اليت ليس فيها أن وأيضاً علمنا رسول اهلل أننا بعد كل صالة 
قصوٌر وال تقصَت، فنتدارك ىذا دباذا؟ بعد الصالة نستغفر اهلل من قصورنا وتقصَتنا يف أداة ىذه 

 يف ُعاله.الصالة هلل جل 
على مواله عز وجل بعملو، وإسما  لَ وال يُدِ فاؼبؤمن دائمًا يا إخواين ال يباىي اؼبؤمنُت بعملو، 

 ، وصمعل قلبو دائماً جاىزاً صاغباً لنزول عطاء اهلل وفضل اهلل:يتعرَّض دائماً لفضل اهلل
ا َيْجَمُعونَ َوِبَرْحَمِتِو َفِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا ُىَو َخي ْ  ُقْل ِبَفْضِل اهللِ "  يونس(.47) "ٌر ِممَّ

 أكتفي هبذا القدر ونكمل اآليات يف السهرة إن شاء اهلل.
تب الراقية وأن صمعل قلوبنا من سوى انسأل اهلل عز وجل أن يرزقنا اعبنان العالية واؼبر 

ول زقنا القبر حضرتو خالية، وأن صمعلنا دائمًا وأبدًا باألعمال اػبالصة والنوايا الصادقة وأن ي



15 

من أىل مصاحبة اغببيب اؼبصطفى يف اؼبوقف العظيم يف دار السالم واإلقبال وأن صمعلنا  
                 .أصبعُت
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلمّ                 
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