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 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

 الباليكة ـ درس السهرةطفنيس ـ ديوان المكان: 

 هـ 1437جمادى األول  2موافق  11/2/2116األربعاء التاريخ: 

 (أسئلة حائرة وإجابات شافية) 

 بسم اهلل الرزتن الرحيم:
لقلوب إلراحة اجئنا أيضًا  نافسَّرىا على حسب ماحيتاجو العصر واظتكان والزمان، لكن

ذا كان ىناك أسئلة تشغل اإلنسان أو موضوع حيَتر اإلنسان، فأنا أريد أن أجعل ىذه والنفوس إ
ومن يردىا يذىب ألىلها،  السهرة عتذه األمور ولكن بشرط أن نبعد عن النواحي السياسية،

  األحزاب وأمثاعتم.
قصد بو اإلنتفاع، ل يأو يف سؤانتكلم يف موضوع ديٍت أو يف موضوع شرعي حُيَتر اإلنسان ف

وىو يريد أن عز وجل، دبعٍت أنو يسأل سؤال عاريض، فهذا ال جيوز يف شرع اهلل وال يقصد بو اظت
 .بُت اظتؤمنُتيكيد بو أحد اظتوجودين، ىذا ال ينفع 

ربنا أعطاه العلم ويريد أن خيتربين، فأنا على قدري فبل ظتاذا؟ لئلنتفاع، وواحد نريد السؤال 
 لئلختبار، فإذا كان أحٌد معو سؤال يف ىذا اجملال فأنا على استعداد.ينفع السؤال 

 وأعرف أن الشياب عندىم تساؤالت كثَتة.
 

مريد لو ثالثين سنة مع شيخو يريد أن يعرف ىل ىو ماشي أو متوقف السؤال األول: 
 في طريق اهلل ـ كيف يعرف ذلك؟

 ؟يف األصل ظتاذا نذىب للمشايخحنن 
أن  ـ وما ىو ىذا الفتح؟ باطننا رغبة يف فتح اهلل ـ أن ربنا يفتح عليَّ  نا يفحنن يكون عند

 يعطيٍت نوراً يف باطٍت عندما أنظر يف وجو واحد أعرف ما بداخلو كما قال اضتبيب:
 )اتقوا فراسة اظتؤمن فإنو ينظر بنور اهلل(.

 يف الكتب ومل أشتعها من العلماء:مية ليست موجودة اعتعطيٍت علوماً إيُ و 
 البقرة(.282) "َواتَـُّقوا اهلل َويـَُعلُِّمُكُم اهلل َواهلل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ "
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أرى ذلك  وظتا أدتكَّن ـ أرى منامًا أوالً يعطيٍت بصَتة طويلة اظتدى أكون هبا وأنا جالس ىنا  
  ، وكل ذلك موجود يفيف عامل اليقظة عامل اظتلكوت األعلى فأرى اظتبلئكة وأرى اصتنة وأرى النار

 ومن يرد النور ربنا قال فيو:؟ ـ : من أين أتيت هبذا الكبلميقول قائل كتاب اهلل،
َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا َيْمِشي ِبِو ِفي النَّاسِ "  األنعام(.222) "َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَـيـْ

 ديشي هبذا النور ديشي بنور اهلل.
ة يف القرآن ربنا قال ضتضرة النيب: عرفهم وقل أيضًا موجود ؟ ـعنده ىذه البصَتةالذي ومن 

 عتم أن ىذه ىي سكيت ـ ىا ىي سكتك يا رسول اهلل:
 يوسف(.208) "َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتَـّبَـَعِني ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اهللِ "

 ينال ىذه البصَتة.كل من ديشي خلفي 
 ربنا قال ىذا:؟ ةكوت الذي فيو اظتبلئكىذا اظتلسًتى وىل 

َراِىيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواالْرضِ "  األنعام(.57) "وََكَذِلَك نُِري ِإبـْ
 ىو وحده؟ قال: ال:ىل 

 األنعام(.57) "َوِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنينَ "
 يعٍت اظتوقنُت كلهم يرون ىذا اظتلكوت.

من أويل العزم  اً فربنا أرسل واحد ـالعلم اإلعتامي ىل لؤلنبياء واظترسلُت فقط؟ قال: ال ىذا و 
 ل:من األنبياء إىل واحد من األولياء، لكي يتعلم منو علوم اإلعتام، وقال يف ىذا الرج

َناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما"  الكهف(.57) "َآتـَيـْ
واألشياء اليت  ،على العبد هبا ديُن  اهلل عز وجل  فهناك أشياء النفس تتمناىا، وىناك أشياءً 

حيب األشياء ، وإن كان اإلنسان كرب يف القدر ويف اظتقام عند اهللاهلل على العبد هبا أدين 
 ، يقول فيها الصاضتون:ألن فيها ظهوروأمثاعتا األخرى اليت ذكرناىا 

 [. ]العبد يريد الكرامة واهلل يريد منو اإلستقامة، واإلستقامة خٌَت من ألف كرامة
، وبُغٌض اإلستقامة وجيد يف نفسو بُغٌض للمعاصي وبُغٌض للفنتربنا ن الواحد يرزقو كون أ

 جل يف عبله.كرامة أكرمو هبا مواله أكرب  كل ما خيالف شرع اهلل فهذه للغفلة وبغٌض ل
وأنا رأيت ن تقول للناس: أنا رأيت الليلة كذا، النفس ال تريد ذلك، النفس تريد أ ولكن
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 ويش يتعبوا شوية ألنو يريد الشيئعل الدراوىذه ما جيألهنا ترغب يف الُشهرة والُسمعة، منام كذا  
 ىذه الُشهرة. الذي فيو

 ال اهلل عز وجل وىذا ىو اظتطلوب.لكن اإلستقامة ال يراىا إ
وعناية توفيق اهلل ورعاية اهلل الذي ديشي فيو جيد فيو  كرم اهلل العبد بالتوفيق فالشيئإذا أ

كلمة التوفيق، فلم ُتذكر يف القرآن ذا دليل على ػتبة اهلل عز وجل، أعز  كلمة يف القرآن  اهلل، وى
 :إال مرًة واحدة وعلى لسان نيب

 ىود(.88) "َوَما تـَْوِفيِقي ِإال بِاهللِ "
يتم الُصلح، وإذا مشى يف كالصلح بُت إثنُت   ديشي فيو و ربنا التوفيق فالشيئ الذيفمن يُعط

 .ل لو وتُقضى اظتصلحة ألنو يعملها لوجو اهللهبنا يعينو ويسر مصلحة إلنسان فر 
 جل يف عبله، وىذا أيضًا دليلٌ إذا كان يريد أي عمٍل للدنيا أو لآلخرة يرى فيو توفيق اهلل 

 اهلل عز وجل. على اإلكرام وعلى الكرامة من
نعد، اليوجد  كتب والوىذه األشياء هبذا التوفيق كلنا ػتاطُت هبا، ولكننا ال حنسب وال ن

 لو كرامات، كيف؟ ال يوجد مسلم قد وقع يف شدة إال ووجد توفيق اهلل عز وجل،مسلم إال و 
 ومل يسجلها.أليست ىذه كرامة؟ ولكنو مل يكتبها 

كان مسافرًا ومل جيد موصبلت وقال: يا رب إال وأرسل لو اهلل مواصلة ال يوجد مسلم مثبًل  
؟ أليست  ، وذىب للمكان الذي يريده، فما ىذافمن حيث ال حيتسنب كيف جاءتو؟ ال يعر 

 كرامة.
فأخَّره اهلل، وبعد أن يتأخر جيد أن ربنا أجناه، فيقول: اضتمد ال يوجد مسلم أراد تقدمي أمٍر 

 ن ربنا أجناين.هلل أنٍت مل أمشي يف ىذا األمر أل
كننا ال ننتبو عتذه بالكرامات ول اً مليئكل مسلم يا إخوانا لو كتب كراماتو جيد ديوانًا كبَتًا 

 األشياء وىذا من فضل اهلل علينا عز وجل.
ع الصاضتُت ـ ظتاذا نتبع الرجل الصاحل؟ ومن الرجل الصاحل الذي أذىب فاظتؤمن عندما يتبر 

 عبلمات الفتح: عليو الذي فتح ربنا عليو وقد رأيت إليو؟ 
تو الشفاء وجعل اهلل عز علم إعتامي وحكمة ربانية ونور رباين يف القلب وجعل اهلل يف راح
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 ل يف ُخطواتو الربكة. وج 
ولذلك أسألو ما ىي السكة اليت كما فتح اهلل عليو،  فهذا أمشي معو ليفتح اهلل عليَّ 

 لذي مشيت عليو.امشيت فيها؟ فيقول يل: ىا ىي السكة وىاىو اظتنهج 
 د الصاضتُت؟ ظتاذا تعدَّ و 

ل الصاضتُت وارد عن سيد األنبياء يستطيع أن ديشي عليو كيوجد منهج واحد ألنو ال
لكن ىل يوجد أحٌد من األولُت واآلخرين  فكل واحد على قدره يأخذ منو منهج،  واظترسلُت،

 لسيد األولُت واآلخرين؟ صورة كاملة ان ك
فمنهم من يأخذ سكة الذكر إىل أن يفتح ربنا عليو، ومنهم من  لو سكة،كل واحد يأخذ 

يف باب الصبلة على حضرة النيب يكون يفتح ربنا عليو، ومنهم من  ديشي يف تبلوة القرآن إىل أن
 عليو.يفتح ربنا أن وُيكثر منها إىل 

، لكن أنا اظتفًتضة اليت ال غًٌت عنها للكل، واإللتزام بالشريعةمع القيام بالفرائض طبعاً وىذا 
 اليت ىي:عن النوافل و أتكلم 

 )وال يزال عبدي يتقرب إيلَّ بالنوافل(.
ولذلك كل ، ىذا الشيخ فأعجبٍت منهجومنها نظر دبا قام بو ؟ أنوافل اليت أمشي فيهاما ال

أُعجب هبذا اظتنهج، وىذا أُعجب هبذا اظتنهج، اظتريد حولو مريدين، ظتاذا؟ ألن ىذا لو من شيخ 
 وكل واحد ديشي يف اظتنهج الذي يعجبو ودييل إليو قلبو وفؤاده.

وىناك شيخ وصل دبجالس ساكُت هلل عز وجل، وصل خبدمة الفقراء واظت وىناك شيخٌ 
ىل فتح اهلل ومواىب هبا إاظتتخاصمُت، فهذه سكتو اليت وصل لح واإلصبلح بُت اظتسلمُت الصُ 
 جل يف عبله.اهلل 

يأتٍت مشي معو آخذ منو اظتنهج فإذا إلتزمت فبلبد أن فكل واحد وصل من سكة، فعندما أ
 .فتح اهلل بو عليوالفتح الذي 
وىل حصل يل نوع من أنواع الفتح أم ىو ذا، سي الذي أعرف بو أين أكون أنا؟ ايفما مق

لكي فقد وقفت ألن الفتح فتوقف الفتح،  باقي شوية، فُتح عليَّ قليبًل وبعدىا إنشغلت بالدنيا
   هلل عز وجل.صد القيستمر فبلبد أن تستمر النية و 
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 أين أناقولون: حيدث عتم كذا وكذا ف يضتُت، فالصابأحوال الصاضتُتأحوالو ويقارن اإلنسان  
 قدم.تال شيء ـ فأكون مازلُت مل أمن ىؤالء القوم؟ 

ون معهم يوم القيامة ظيمة ـ حىت ولو مل أكن مثلهم فساكوىناك مزيرة وىي مزيرة أيضًا ع
 ألن النيب قال:

 )حُيشر اظترء مع من أحب(.
ر اظترء مع من حُيشأيضًا معهم،  وصلوا إليو فسأكون يوم القيامةولو مل أصل إىل ما حىت 

 :صلى اهلل عليو وسلَّم، قال وأدخل يف شفاعتهم أحبَّ يوم القيامة
 )إستكثروا من اإلخوان فإن لكل أٍخ شفاعًة يوم القيامة(.

من سيدنا رسول اهلل ، فكل واحد من الشفعاء يأخذ كشفًا ر من شفعائيكثِ فأنا ػتتاج أُ 
يف سبعُت ومنهم من من يشفع يف عشرة، ومنهم من يشفع  عند اهلل، فمنهم وُ جاىَ قدر على 

 يشفع فيما ال عدَّ لو وال حصر لو، فالنيب قال:
 )قارئ القرآن يشفع يف عشرة من أىلو(.

 وقال:
 )الشهيد يشفع يف سبعُت من أىلو(. 

 وقال:
  )العامل يشفع يف سبعُت من أىلو(. 

 وقال:
 ة وُمضر(.)رجال من أميت يشفع أحدىم يف أكثر من ربيع

 العربية يف العدد.ضر كانوا أكرب عائلتُت يف اصتزيرة وربيعة ومُ 
ز وجل، فأنا أريد أن ُأكثر عوجاه اإلنسان عند اهلل فالشفاعة على حسب منزلة اإلنسان 

فوجدت أن الكشف ، فالرجل الذي أعرفو ليس معو غَت عشرة فقط، وذىبت إليو عاءفالشُ من 
فيكون معي  كشفو إنتهى أحبث عن غَته، فوجدُت  لثاين ُت لوذىب، غَتهعن  إنتهى، فأحبث

 الصاضتُت وحُيشر اظترء مع من أحب يوم القيامة.كشوف كثَتة فيكفيٍت شفاعة 
مثلهم فيجب أن أمشي على اظتنهاج واشتع  ويفتح عليَّ لكن لو أريد أكون من الصاضتُت 
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 : وكل فًتة أعرض نفسي عليهم وأطع عتم، 
اظتريض الذي يريد الشفاء ـ كالطبيب زيدوين؟  يل؟ وىل أنا دتام؟ أم أين وصلت؟ وماذا أفع

أم كل شهر أو كل شهرين  ؟تة كلها مرًة واحدةوداؤه سيطول عبلجو، فهل ديشي على الروش
  يعاود الكشف؟
حىت يقول  ، ويكشف عليو لَتى إىل أين وصل؟يئاً شلو أو يُنقص  شيئاً لو  ُيضيففالطبيب 
دتشي على ىذا النظام إحتياطياً  كولكن ،الشفاء وال حتتاج لشيئ آخر دتاميف لو: أنت اآلن 

 وانتهى األمر.
، وديشي لرجل الصاحل الذي يتبعو لَتى إىل مدى قد وصلافبلبد أن يعرض نفسو على 

 الصاضتُت.من أن يكون  إذا كان يُريدعلى اظتنهاج 
أن مد هلل، أما من أراد فنحن رتيعًا مع الصاضتُت واضت أن يكون مع الصاضتُتأراد من ف

 إىل اهلل عز وجل.ووصلوا بو مشوا عليو فيكون على اظتنهاج الذي  يكون منهم
 

 :صلى اهلل عليو وسلَّميقول رسول اهلل السؤال الثاني: 
.)،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،( 

نت نا اآلن يف الدنيا، فمرحلة الدنيا بالنسبة ضتياة اإلنسان ال تساوي شيئاً، فأنا وأأ
خلق الكائنات والروح من قبل ـ ست بربكم لمن قبل أـ موجودين منذ مىت؟ من قبل القبل 

موجودة، وبعد أن أعيش يف الدنيا األيام اظتعدودة أخرج منها وأعيش يف عامل اشتو عامل الربزخ، 
 أبدا.خالدين فيها ـ و النار ، وبعد يوم القيامة أدخل اصتنة أثانية إىل يوم القيامة وأرجع مرةً 

 أنظر معي:و تعاىل ـ  حنسب ىذه اظتسافات فعندما
 يوم واحد وربنا قال فيو:يوم القيامة وحده 

 اظتعارج(.4) "ِفي يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن َأْلَف َسَنةٍ "
واحد يف اظتائة ومن فلو عشُت يف الدنيا ىنا ستسمائة سنة فكم يساوي من يوم القيامة؟ 

 حضرة النيب قال لنا: ؟يف الدنيااإلنسان ش ييع ما مقدار مايعش ستسمائة سنة؟ و 
 )أعمار أميت بُت الستُت والسبعُت(.
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 الغالبية ىكذا، وكثٍَت من العباد ما يلقى اهلل قبل الستُت، ونادرًا من يبقى لبعد السبعُت، 
ج من فلنفرض أهنا سنة، والسنة كم تساوي بالنسبة ليوم القيامة؟ واحد على ستسمائة وىو خار 

 الروح عند خروجها ويسألون ظتوجودة يف عامل الربزخ منتظراه، منتظرةاصتمارك اإلعتية اىنا 
 :اإلنسان

والرسالة، فلبث فيهم وثبلذتائة سنة، تسعمائة سنة كانت يف الدعوة  فسيدنا نوح عاش أل
وة، لكن قبل الدعوة كان موجودًا وعايش، وبعد الطوفان ألف سنة إال ستسُت، وىذه مدة الدع
 لف وثبلذتائة سنة.فمدتو أأيضاً عاش وبعد الطوفان كلهم ماتوا، 

 : كيف وجدت الدنيا؟ قال: من الدنيا فاظتبلئكة سألتون خرج بعد أ
 ]وجدهتا كداٍر عتا بابان، دخلت من باب وخرجُت من اآلخر[. 

، عو اصتماعة اظتعمرين من الكافرين واصتاحدين واظتشركُتسيد ربنا قال لنا أنويوم القيامة 
  ويقول عتم: كم عشتم يف الدنيا؟:

 اظتؤمنون(.222) "َكْم َلِبْثُتْم ِفي االْرِض َعَدَد ِسِنينَ "
 بعضهم يقول: عشنا يوماً أو قليل من اليوم:

  اظتؤمنون(.221) "قَاُلوا لَِبثْـَنا يـَْوًما َأْو بـَْعضَ "
 لون:وبعضهم يقو 

  النازعات(.45) "َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَىا"
 ضحوية صغَتة.يعٍت 

 :واآلخرين يقسمون
َر َساَعةٍ "  الروم(.77) "َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة يـُْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما َلِبُثوا َغيـْ

يا رب حنن عشنا ساعة واحدة فقط، فيوم الدنيا كلو على بعضو كم يساوي بالنسبة لك 
  شيئ هنائياً.أنت؟ ال

 بالنسبة ليوم الربزخ ويوم القيامة، فما بالنا بيوم اطتلود؟ وىذا 
 األحزاب(.57" )َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا"

ختصر الطريق إ صلى اهلل عليو وسلَّمفبل موت وال مرض وال نصب وال عناء، والنيب 
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نية إىل اهلل، وستبقى ىنا لفًتة فقال لو: أنت قادم من عند اهلل وراجع مرًة ثا ظتبجلُت ـألصحابو ا 
 نفاٌس معدودة.معدودة، أياٌم ػتدودة وأ ػتدودة

ن لتعيش فيها وتريد أأنك لن خترج من ىنا، فًتيد أن تصنع قصورًا  ن تنسى وتظنأإياك 
سواء  نت اآلن كاظتسافر سفريةأ، قال: ال ـ تعمل بنايات وعقارات ليس عتا هناية لتتباىى هبا

 إن كانت أيامًا أو سنُت وستعود،و بعقد خارج بعثة أ، حدى الدول العربيةإلصَتة طويلة أو ق
 دباذا؟ ـ كون مشغول البال فت

بيت أو أبٍت طُت أبنيهما، ارض أو قَت شراء قطعة أ؟ أريد بلدينفسي يف مالذي سأفعلو ل
 أيضاً.ـ مشغول ىنا  جهمأو أريد أن أُزور و أُريب العيال، أ

، اً لسكن جديدًا ليشًتي جهاز حٌد ىناك بيتاً؟ ىل يوجد أ يشًتيىل يوجد أحٌد ىناك 
فكلهم خيرجون للحرَّاج ويقول: ىم يومُت أعيشهم ىنا وأمشي، فُخسارى أن أشًتي جديداً 

 ألهنم يومُت وأمشي؟
؟ اصتنة اليت سكنها أبونا آدم، فهي جئت؟ وما وطنكأين أنت من فهي نفس اضتكاية 

 وطننا كلنا:
 ملكوت ربي        بل وبدأي بدءاً جمال حبيبيوطني الفردوس  بدءُ 

فبل أنسى وأظن أنٍت الذي ينفعٍت يف اظتيعاد، فبلبد أن أنتبو إليها، غريبًا آلخذ الزاد  جئتُ 
 ، ال باقي غَت الباقي عز وجل.ىنا باقٍ 

 أي لقمة يأكلهاو  ،شويةأي ينام فيها إجعل حياتك يف الدنيا كواحد غريب،  ولذلك قال:
 ر.ألنو مساف

فهل سيمر  على ونزل بلدنا ىذه وسيبقى فيها ساعة وديشي، أو عابر سبيل: واحد ماشي 
أحد ويقول لو: إحبث يل عن واحدة أتزوجها؟ واحبث يل عن بيت أشًتيو؟ ال ـ ألهنا ساعة 

وما  عنو،لو  منها ما ال غٌتً  ذيأخ، ولكن الدنيةبالدنيا نسان بالكلية فبل ينشغل اإلوديشي، 
 منو، لكن شغلو كلو باهلل وبالدار اآلخرة اليت سيعود إليها ليجد فيها ما بناه:البد لو 

 بعد الموت يسكنها      إال التي كان قبل الموت بانيها ال دار للمرء
 اـــــــــــوإن بناىا بشٍر خاب بانيه كنو      ــــــــــــــفإن بناىا بخيٍر طاب مس
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ن اهلل، لكن من منا حجز سكنو؟ البد أاصتنة إن شاء  حنن كلنا إن شاء اهلل راحيُت إىل   
ك ألنو ناو رف أحٌد عنوانو؟ البد أن تعرف عنأال يعحتجز السكن فيها، من يعرف عنوانو ىناك؟ 

وتذىب إىل ىناك وأنت ال يوجد أحٌد يُدلَّ أحدًا على شيء، فبلبد أن تعمل تعاقد من ىنا 
 تعرف سكنك ىناك: 

 ػتمد(.5) "َة َعرَّفـََها َلُهمْ َويُْدِخُلُهُم اْلَجنَّ "
لد؟ أم يف حي اطتُ يعرفها لو، أين تسكن ويف أي حير؟ ىل يف حي الفردوس؟ أم يف حي 

 لو ذتن. يف حي جنة اظتأوى؟ ألن كل حي   عدن؟ أم
أنظر إىل ىذه العروض وتفرَّج عليها أين تُوجد ىذه العروض؟ موجودة يف كتاب اهلل، 

 دبر فيها شوية واحجز لنفسك قطعة ىناك.واقرأىا يف كتاب اهلل، وت
اصتنة  ال ـ ألن جر سكن يف اصتنة؟ؤ من الذي يُ البد من ذلك، ىل ىناك سكٌن باإلجيار؟ 

 إرث:
ُتُموَىا ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ "  األعراف(.41) "تِْلُكُم اْلَجنَُّة ُأورِثـْ

 ابو:حضرة النيب كان يقول ألصحىناك،  ريد أن تكون يل منزلةٌ أأنا 
 )إذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس األعلى، فإنو أوسط اصتنة وأعلى اصتنة(.

يف ملف واحد يف وىي اظتستندات ىات دوس فماذا جُيهرز؟ ربنا قال فمن يرد أن حيجز الفر 
 أول سورة اظتؤمنون:

  اظتؤمنون(.2) "َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ "
 وأول ورقة يف اظتلف: 

 الورقة األويل: 
 اظتؤمنون(.2) "الَِّذيَن ُىْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعونَ "

 ويكون معي شهادة بذلك.
 والورقة الثانية: 

  اظتؤمنون(.1)"َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ  َوالَِّذيَن ُىمْ "
 والورقة الثالثة: 



11 

 اظتؤمنون(.4) "َوالَِّذيَن ُىْم ِللزََّكاِة فَاِعُلونَ " 
 والورقة الرابعة: 

ِإال َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيَمانـُُهْم فَِإنَـُّهْم ( 7) يَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ َوالَّذِ "
ُر َمُلوِمينَ  تَـَغى َورَاَء َذِلَك فَُأوَلِئَك ُىُم اْلَعاُدونَ ( 5) َغيـْ  .)اظتؤمنون( (5) "َفَمِن ابـْ

 والورقة اطتامسة: 
 اظتؤمنون(.8) "َوَعْهِدِىْم رَاُعونَ َوالَِّذيَن ُىْم الَمانَاِتِهْم "

 الورقة السادسة: 
 اظتؤمنون(.9) "َوالَِّذيَن ُىْم َعَلى َصَلَواِتِهْم ُيَحاِفُظونَ "
 من يستويف ىذا اظتلف:و 
 )اظتؤمنون(. (22) "الَِّذيَن َيرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ ( 20) ُأوَلِئَك ُىُم اْلَوارِثُونَ "

 أن بعض الصاضتُت كان يقول:ورد ولذلك 
 نام طالبها[.]عجباً للجنة 

يف مدبنة طيبة اصتديدة  اً اآلن أن حيجز مكانوىل يستطيع أحٌد  نت نائم؟تريد اصتنة وأىل 
 وال شيئ؟ الثمندفع يىناك وال إىل ذىب يوال بدون أن يكلم أحداً  وىو جالس يف بلده

ُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنَّةَ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِني ِإنَّ اهللَ "  التوبة(.22" )َن َأنـْ
يريد الغرف فيكون اظتلف كما قال جُيهرز ملفو، أن حيجز يف الفردوس أراد أن  ظتنفبلبد 
 :حضرة النيب

صتنة غرٌف يُرى ظاىرىا من باطنها وباطنها من ظاىرىا ـ قالوا: ظتن ىي يا رسول ا)إن يف 
  ظتن أالن الكبلم وألقى السبلم وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام(.: اهلل؟ قال

 يف حالة اشتها:فوصفها لنا، فمن يأيت هبذه اظتواصفات أين يكون؟ يدخل 
َهاُر َوْعَد اهلل ال ُيْخِلُف اهلل اْلِميَعادَ "  "ُغَرٌف ِمْن فـَْوِقَها ُغَرٌف َمْبِنيٌَّة َتْجِري ِمْن َتْحِتَها االنـْ

 الزمر(.20)
 فما جزاؤه؟بأوصافهم من يترصف و  ،كرىم ربنا يف القرآنفيكون من عباد الرزتن الذين ذ 

 الفرقان(.57) "ُأوَلِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصبَـُروا"
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 وما خصوصية ىذه الغرفة: 
 الفرقان(.57) "َويـَُلقَّْوَن ِفيَها َتِحيًَّة َوَسالًما"

، كل شوية يأيت ألحدىم تليكس إعتي فقط ولكن نعيمٌ  اً عيمفهي درجة أعلى فلن يكون ن
 من ملك اظتلوك عز وجل مكتوٌب فيو:

ألنك ىناك لن دتوت أبدًا ـ يقول:  ـ )من اضتي الذي ال ديوت، إىل اضتي الذي ال ديوت
 فتعاىل لتزورين(.عبدي إشتقُت لرؤياك، 

 اصتنة تساوي النظر إىل وجو اهلل عز وجل:وىنا ال نعمة يف 
 الفرقان(.57) "َويـَُلقَّْوَن ِفيَها َتِحيًَّة َوَسالًما"

 كم يوم يظلون يف ىذه الغرفة؟
 على الدوام:  .َخاِلِديَن ِفيَها

 .الفرقان(55) "َحُسَنْت ُمْستَـَقرِّا َوُمَقاًما"
 كل ىذا من أين؟ ُمستقر يف اظتقام إىل ماشاء اهلل،  

رض يتمٌت أن حيجز قطعة أدار اصتنانية، وكما البد لئلنسان أن يرى العروض القرآنية إىل ال
 ىنا أو ىنا، فيحجز لنفسو قطعة يف اصتنة.
وأقول لو: يابٍت كما تذىب للمدينة وتشًتي مكان ودائمًا أنصح أحبابنا ىنا يف الدنيا 

حىت ال يتحَتَّ الناس عند موتك إىل أين  ىذا من السنة ألندفن فيو، مكان تُ للسكن، فاشًتي 
 ُتدفن فيو.ل قريباً منك  ـ يكون لك مكانليدفنوك، ال يذىبوا بك 

 ل.يف اصتنة عند اهلل عز وج اً كذلك إحجز لك مكان
ره فبل يُوسرع على إذا كان يريد أن ديشي على قدفمن حيجز مكان يف اصتنة يكون من ىنا، 

كبَت عز اف والتبذير سُيحوعتا إىل حسنات عند العلي النفسو ألن اظتال الذي يصرفو يف اإلسر 
 وجل.

بسيط ذىب رتاعة ليزوروه يف بيتو، فلم جيدوا عنده إال فراش  رضي اهلل عنوسيدنا أبو ذر 
وكوب يشرب بو اظتاء، فقالوا لو: أين أساس  ،ويعجن فيها صعة يتوضأ فيها ويغسل فيها ثيابووق

 اظتنزل؟ فقال عتم: 
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 [.نقلنا إليو صاحل متاعنا اً جديد منزالً ]إن لنا  
، كما نفعل ذلك، فأنا ساكن يف بيت قدمي، وبنيُت بيتاً غايل ُأحولو للسكن اصتديداظتتاع ال

أو نريد حجرة نوم ها للبيت اصتديد، ولون: نريد ثبلجة، أقول عتم: نشًتي، فاألوالد يقجديداً 
 جديدة، أقول عتم: نشًتيها للبيت اصتديد.

 .]إن لنا منزاًل جديداً نقلنا إليو صاحل متاعنا[م: فقال عت
ا م، فماذا أفعل ىنا؟ أمشي كفقالوا: أين ىذا اظتنزل؟ قال: يف اصتنة ـ أنا ىنا يومُت وماشي

 وال خُبل: ، فبل إسراف وال تبذيرصلى اهلل عليو وسلَّمربنا أمرنا والنيب علمنا 
َفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا َوَلْم يـَْقتُـُروا وََكاَن بـَْيَن َذِلَك قـََوامً "  الفرقان(.55) "اَوالَِّذيَن ِإَذا َأنـْ

سراف، ولو أنفقُت مايل  إواحدًا يف الشر فهذا قرشًا  نفقتُ أأضع القرش يف موضعو، فلو 
 سيدنا أبو بكر أتى بكل ما عنده، فحضرة النيب قال لو:كلو يف اطتَت فهذا ليس تبذيراً، 

 )ماذا أبقيت ألىلك؟ ـ قال: اهلل ورسولو(.
ألنو عارف أنو ماشي صّح، لكن لو أين اآلن ـ  ىل اعًتض عليو؟ أو أعاد إليو شيئاً؟ ال

كأنٍت أمسكُت بعشرة و ، اً وإتبلف اً ة سجائر بعشرة حنيهات، فهذه أصبحت إسرافبشًتيت علإ
 ؟ عاقبلً  يكون، من يفعل ىذا؟ ىل جنيهات وأحرقتها

ة السجائر ب؟ فكل يوم أصرف ذتن عليل وما فائدهتاصحيت، نو يُضر بأل ؟اً إتبلفيكون وظتاذا 
  فغالية الثمن.أما األجنيب مالبورو وأمثاعتا  مثبًل ـلعادية كيلوبًتا ا

أجعل ىذه العشرة جنيهات صدقة هلل، وأحبث عن باب من أبواب الفقراء احملتاجُت ال فلم 
 ىذا القرش هلل:وُأخرج 
ُر الرَّازِِقينَ " َفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو ُيْخِلُفُو َوُىَو َخيـْ  .سبأ(19) "َوَما َأنـْ

، أن صلى اهلل عليو وسلَّمسبلمي الذي علمو لنا سيدنا رسول اهلل إلاظتنهج اىو فهذا 
 اإلنسان ال ينسى نصيبو من الدنيا الذي سيسعد بو يف اآلخرة:

َيا" نـْ  القصص(.55) "َوال تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
ال تنسى ا، ال ـ يقولون: وال تنسى نصيبك من الدنيا يعٍت خذ حظَّك منهاصتماعة الغافلُت 

، فهل أخذىا بدون غتهودتريد أن ت النفسلكن  نصيبك الذي تنال بو السعادة يف الدار اآلخرة،
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والراحات، لكنو فالنفس تريد كل الطلبات رب الربية؟ وصية من أيضًا تريد وىل تريد وصية؟  
 اآلخرة.ادة يف الدار عما جيلب لك السن تنسى وأنت يف الدنيا أيوصيك ويقول لك: إياك 

فعش يف الدنيا كأنك غريٌب مسافر، أو عابر سبيل ماشي يف طريق اهلل عز وجل لتضمن 
 تقول:فنيا دعند خروجك من ال

 فاطر(.14) "َوقَاُلوا اْلَحْمُد هلل الَِّذي َأْذَىَب َعنَّا اْلَحَزَن ِإنَّ رَبَـَّنا َلَغُفوٌر َشُكورٌ "
 قولوا:

ليو ..تبنا إىل اهلل ورجعنا إىل إىو اضتي القيوم ونتوب لو إال إلذي ال انستغفر اهلل العظيم 
أبدًا وبرئنا من شرور  وعزمنا على أننا ال نعود ذنبٍ  ،اهلل وندمنا على ما قلنا وعلى ما فعلنا

      ٍئ خيالف دين اإلسبلم. يعمالنا وكل شأقوالنا وقبائح أنفسنا وسيات أ
 

 م  وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل
   
    
        

 


