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 هجرية ٖٔٗٔذو القعدة  ٜٕـ   ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٚٔالثالثاء  - األقصر محافظة - إسنا - طفنيس - دوح أبو مسجد
َِ النــِآ   ـَــ نَ   ﴿ ِِ َواْلِ  َــا ــوا بِــاِ َوَرُســوِل ََ َوَمنُــوا َوِمُن ــا أَيـََاــا الـنـِآي َْ يَْ ُفــْر بِــاِ َي ــُف َوَمــ َْ قـَْة ــَ َ  ِمــ َِ الـنـِآ  أَ ـْ ــا ِِ َواْلِ َ  َعلَــر َرُســوِل

ِِ َواْليَـْوِم االِخِر فـََقْد َضفن َضالال بَِعيًدا ِِ َورُُسِل ِِ وَُك ُِة  (ٖٙٔ) النساء :  ﴾ َوَمالئَِ ِ 
  تشــريفِ   وعــّ ر وكرام ـِـ   وفعلنــا فــر الــد يا بســا اِ الــرالَ الــرايا : الحلــد ِ الــآح خّصــنا بلحــل رال ـِـ   وأ  لنــا منــاز 

 واآلخرة أهالً  للفوز بجّن ِ   وأهاًل للسعادة بحظوة  ور اضرتِ .
الًّ لنـ و  كـالم اِ    اهيـ  ِحـوالصالة والسالم علـر سـيد ا محلـد ال قـّر النقـّر   الـآح مـافار مـوالر وإمـعفار   وفعـف قلةِـ مَ 

يـِـ وعلــر ولـِـ األعــالم   ومــحاب ِ ال ــرام   وكــف مـَـ دعــر بدعوتـِـ   وإ ــ ا  ســنّ ِ   واظــر بلعيّ ـِـ وأشــرب باــآا اللقــام .. مــلر اِ عل
 فر دار السالم .. وعلينا معاا أفلعيَ ..وميَ ياَر العالليَ .... إخوا ر وأاةابر بارك اِ عّ  وفّف في ا أفلعيَ :

ٌَ لجليع الخلق    يقو  فيِ اِ : تارًة : يا أياا الناس .. وتارًة يقو  لاا : يا بنر ودم  فر القرون خعا
 وفر القرون خعابات خاّمة باللؤمنيَ يةدأها اِ عّ  وفّف بقولِ :  وهر بالغات عامة لجليع خلق اِ 

َ والخعابــات وهـا اللـؤمنيلـر عةــادر اللحةـوبيَ   ومثــف هـآر ت ـون رسـالة موّفاــة مَـ ملـ  الللـوك إ ﴾يـا أيّاـا الـآيَ ومنـوا  ﴿
 للالـا وإثـارةً  اً فيِـ واررشـاد وتحفيـ  َ رسـالة إلايـة موّفاـة لللـؤمنيَ لل و نيَ   واآليات ال ر أ  لاا لاا اـوالر ثالثـة وثلـا يالخاّمة باللؤم

 الر .فر عُ  اِ عند اضرة اِ ففّ  حةوبيَ بيَ خلقلللع ائا   وبيان لفضف اِ عّ  فّف الآح خّصاا بِ دون غيرها   أل اا ال
وعنـدما ينـادح اِ بيـا أيّاـا الـآيَ ومنـوا  ﴾يـا أيّاـا الـآيَ ومنـوا  ﴿أن ين ةِـ عنـدما يسـلع  ـداء اِ : و ولآل  فـنن اللـؤمَ ال بـد  

ا فر عصراضرة النةّر فقـ    .. كـالّ   هـف ينـادح علـر مَـ هـا فـر عصـر الخلفـاء الراشـديَ وكفـر   ..   هف ينادح بآل  علر مَ هُ 
 أبدًا .. 

ٍَ إلـر يـوم الــديَ  صـيا مَـ هـآر ال َّ العــالليَ .. بـف لـو تـّدبرت األمـر مليّـاً لعللــ  ر فـنّن النـداء ل ـف مـؤم سـائف ال ـر أرسـلاا ر
ٍَ منــآ بعثــة اللصــعفر عليـِـ أفضــف الصــالة وأتــا الســالم إلــر يــوم  معنــرً ام   يععــر أّن هــآا ال ــالم مــع ثةاتـِـ فــر الــآاكرة واألفاــ ل ــف مــؤم

 ال اام .
ٍَ  واللعنــر الــآح يرســلِ اِ لاــآا اللــؤمَ يخ لــ  وخــر .. ول ــف وااــد مــناا معنــر ألن كــف  عـَـ اللعنــر الــآح يرســلِ إلــر مــؤم

ٌِ لجليع اللؤمنيَ منآ   و  هآا الخعاَ إلـر يـوم العـرا والحسـاَ .. ولـآل  فـنّن سـيد ا عةـد اِ بَـ مسـعود رضـر  خعاَ فيِ توفي
 عّةر عَ االة أمحاَ رسو  اِ ملر اِ عليِ وسلّا فيقو  : اِ عنِ وهويُ 

: يــا أيّاــا الــآيَ ومنــوا   أ صــ نا وأمــبينا وقلنــا لةيــ  اللاــا لةيــ  .. ولةيــ  تعنــر إفابــًة لــ   } كنّــا إذا ســلعنا قــو  اِ عــّ  وفــفّ 
 {  يأمر ا بِ   أو  اٌر يناا ا عنِ  .. وذل  أل ِ إّما أن ي ون أمراً  بعد إفابة

وأمــةحوا مــؤمنيَ للللــ    لــيس لاــا  صــيٌا فــر هــآر اآليــات .. إالّ الــآيَ أســللوا واســ قاموا علــر ارســالم  وغيــر اللــؤمنيَ 
العـــالّم عـــّ  وفـــّف .. ويقـــو  أن أمـــحاَ رســـو  اِ كـــا وا ي لـــآذون باـــآا النـــداء   ويقولـــون مــَـ   ـــون .. ومـــاذا  ســـاوح فـــر ملـــ  اِ 

 ر ينــادح اِطاع ـِـ أبــد اآلبــديَ .. مـَـ   ــون ا ــاِ فــر  العظلــر   وخامــًة مالئ ــة اِ الــآيَ  أقــامااومل ــوت اِ بــيَ كائنــات اِ 
.. وهـآا الخعـاَ فـر اللبـة العربيـة ﴾يـا أيّاـا الـآيَ ومنـوا  ﴿.. ولا يقـف اِ يـا مـؤمنيَ   ول نِـ يُعظّلنـا ويُ ّرمنـا وي ثّر ـا ويقـو  :علينا   

 يسلر خعاَ تعظيا .
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وعنــدما  رفــع إلــر ال ــوراة    جــد أّن اِ كــان يخاطــا الياــود دائلــاً : ) بيــا أياــا اللســاكيَ ( أّمــا  حـَـ فةيــا أياــا الــآيَ ومنــوا .. 
.. مالـا كـان ال  ليـ  الـآح الـآح يليِـ : إن كـان شـاقاً علـر الـنفس أو ثقيـف فـر تنفيـآر علـر هآا الخعاَ عندما كان يسلعِ اللؤمنون 

   اا كا وا يقولون :جسا .. إالّ أ ّ ال
َّ } لّآة مافر النداء   ت يف ال عا والعناء {  ّ  شـأ ِ وتةـارك اسـلِ وال إلِـ غيـرر .. ولـآل  فـنّن العـّ ة عـ ألن الـآح ينـادياا هـو ر

ٍَ مــَـ اللـــؤمنيَ  و  قّصـــر اقائقــِـ  .. فنقـــرأر برويـــة ا للـــاذا فـــاء هـــآا الخعـــاَ   وْ رُ ليـــ  ـــداءات اِ لللـــؤمنيَ يل ماـــا تفّ ـــٍر وتـــّدبرٍوتّلُع
ـِـ مــا  ســ عيع تنفيــآر لُنرِضــَر الخــ ــارع عــّ  وفــّف .. وال  أخــآاو  وقــ  عنــد مــا فيـِـ   ل ــر  ســ خلط من ــّر علــر لق الة ر مجــرد كــالم يُل

 سا   وقد قا  اِ للَ سةقو ا : األسلاع وا
ٌَ مـَـ مــديق  وأ ــ  فــر العريــق تلشــر .. فــ جلس ألفلـِـ وتقــرأر وت ــدبرر ار  ن وَ نــ  أْهــفــاً ارفــاً أف ُ ) عةــدح يأتيــ  خعــا

 عليِ ماذا يفعف    أمدقائ  ( .. فلَ يأتيِ رسالة مَ عند ع ي  علي  مَ بعل
ديقِ   ومـاذا يريـد .. وإذا كـان يريـد منِـ أح طلةـات ل ـر يـرح أاـوا  مـإذا كان ماشياً ي وق  ويجلس ثـّا يقرأهـا أكثـر مَـ مـّرٍة 

 .. يجّا ها ويرسلاا لِ فر الحا    ل ر يرضيِ ..
ر إليـِـ ب ــف ســلع   وهــا أ ــآا بَ قِةــُف عليـِـ ب ــف وفاــ  وتَصــكــآل  يقــو  اِ : ) عةــدح يجلــس مــديق  معــ  ليحــدث    ف ُ 

   م حّدٌث إلي  فر كالمر   أف ن  عندك أهون علي  مَ بعل ُفلَساِئَ  (
 رأ القرون (.. لان .. فليق لّا الرالَ ببير ترفُ ن يُ    والحةيا يقو  : ) ومَ أراد أوالآح يخاطةنا هو اِ

 وفر رواية أخرح : ) مَ أراد أن ينافر اِ فليقرأ كالمِ ( .. 
ن يجــا أ  ﴾يــا أيّاــا الــآيَ ومنــوا ﴿ع : رة اِ مةاشــرة   ولــآل  عنــدما  ســلمــع اضــفأ ــ  عنــدما تقــرأ القــرون   فن ــ  تــ  لّا 

  نظر إلر ما بعدها .. وعندما  سلع اآلية ال ر قرأها القارع اليوم  جدها تقو  : 
ََ َوَمُنوا  ﴿                       ..ل نِ سةحا ِ عاد ثا يًة وقا   .. ها اآلن قد ومنوا بالفعف   ﴾يَا أَيـََاا النِآي
( ومعنـــر ذلـــ  أ نـــا  ح ـــاج إلـــر تجديـــد اريلـــان علـــر الـــدوام   وال    فـــر باريلـــان ٖٙٔ) النســـاء :  ﴾ َوِمنُـــوا بِـــاِ َوَرُســـوِلِِ ﴿

 األو    وقد قا  الحةيا : ) فّددوا إيلا  ا ( .. للاذا أفدد اريلان   ألّن اللؤمنيَ كلا قا  َر العالليَ :
ـــَد اِ ﴿ ريـــد رضـــر فـــر الـــد يا بالـــدرفات الـــد يا وتفـــاللؤمنيَ درفـــات .. للـــاذا ال ت (ٖٙٔ) و  علـــران : ﴾ ُهـــْا َدرََفـــاٌت ِعْن

 ال رقيات والعالوات با س لرار   
ت سـخّية فـر الـد يا قةـف اآلخـرة وعنـدر عـالوات تشـجيعّية   وم ـا فـ  ّن عندر ترقيات فر مجـا  اريلـان  كآل  اضرة اِ فن

ــــوا أن  ٌَ خــــاطأل   ألن ثلارهــــا إالّ فــــر اآلخــــرة .. وهــــآا  ــــ طاعــــة َر العــــالليَ ال تــــؤتر.. ومــــا فعــــف اللؤمنــــون ي واكلــــون   أ اــــا  ّن
 الل اف ت  ازلٌة با س لرار مَ ملـ  الللـوك إلـر عةـادر اللـؤمنيَ .. فلـوال عنايـة اِ بنـا فلاعـة اللـؤمنيَ   مـا إسـ ععنا أن  حيـا فـر هـآر

 عِ اِ عّ  وفّف درفًة .. هآر الدرفة عةارة عَ عّدة م اف ت :الحياة الد يا طرفة عيَ وال أقّف ... لآل  مَ يجدد اريلان يرف
َْ رَْاَلِ ــِِ  ﴿   َِ ِمــ ــْي ِِ  َويَْجَعــْف َلُ ــْا  ُــورًا َتْلُشــون .... هــآر وااــدٌة  يـُــْؤتُِ ْا ِكْفَل وهــآر الثالثــة .. َويـَْبِفــْر َلُ ــْا .. وهــآر الثا يــة .. بِــ

ِّ للَـ أراد أن يجـدد اريلـان   وذلـ  ب يـادة اريلـان   وزيـادة الخشـوع عنـدما ي ّوفِـ إلـر ( وهآا  ٕٛ) الحديد :  ﴾ َواِ َغُفوٌر رَِاياٌ  كلـ
 أدية وافا .ال يؤدياا كلا  رح معظا اللسلليَ   ك اضرة الرالَ   وزيادة األعلا  ال ر أمر باا النةّر العد ان   ف
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الـآح ينـافر  نـافر فياـا اضـرة اِ   ومعنـر ذلـ  أن  فالصالة علر سـةيف اللثـا  .. للـاذا فرضـاا علينـا اضـرة اِ   .. ل ـر
وإتصـــف بالوااـــد األاـــد الفـــرد   يـــ  يســـلع إالّ إذا إســـ يق  القلـــا   وقـــوح  ـــورر وزا  مـــدأر  ّد ال ـــالم .. فاِ ســـي  لّا ويســـلع ر 
 الصلد عّ  وفّف .

ــر  فســر فــر الصــالة إلــر أن اُ إذن يجــا أُ  َّ العــالليَ رّّق أســلعِ ســةحا ِ وهــو ن أمــف إلــر درفــة : عنــدما أقــو  الحلــد ِ ر
يـوم الـديَ   يقـو  مجـّد ر عةـدح    يقو  لللالئ ة : الد ر عةـدح .. وعنـدما أقـو  الـرالَ الـرايا   يقـو  أثنـر علـّر عةـدح   مالـ 

لنافـاة بـيَ العةـد وبـيَ مـوالر   والـآح لـا يصـف إلـر إيّاك  عةد وإيّـاك  سـ عيَ   يقـو  هـآا لعةـدح ولعةـدح مـا سـأ  .. وبـآل  تحـدث ال
ن يجّاــ   فسـِـ هنـا ثــا يــأتر عنــد اِ يــوم لقــاء اِ   إذ ال بـّد أن ي ـون مـَـ الــآيَ سـي للاا اللنافــاة فــر الصـالة   ف يــ  يعلــع أهـآر 

 ..   ِ زوف ِ .. فلاا الويف والثةور وعظائا األمورّحسنُ   وإذا تُ  قنِ ويحّسنِ الععام والشراَ فيُ 
ــا  صــلرّ  ـِـ هّي يقــو  إ  ظــر ا ــر يُقــام  كــف ذلــ  مـَـ أفــف اللعــدة واألفســام وعنــد لقــاء اِ تجــدر م ةــاطأل ملــو    وإذا قيــف ل

 مَ لقاء اِ  هرباً .. فاف تجرح للصالة   وعندما ين ار مَ الصالة يخرج مَ اللسجد مسرعاّ 
فن ـِـ لـَـ يشــةع مـَـ طاعــة الــرالَ عــّ  وفــّف ولــو أّمــّد اِ فــر إذن فعلــر ار ســان أّن يجاهــد إلــر أن ي ــآوم اــالوة اريلــان .. 

 علرر إلر يوم الديَ ما شةع مَ طاعة َر العالليَ عّ  وفّف .
والجاـــاد ي ـــون فـــر مـــقف القلـــَو وتجليـــة القلـــا وتنـــوير القلـــا .. بعـــدها عنـــدما يـــؤدح ار ســـان الصـــالة   ويـــؤدح الصـــيام 

لةِ الخشـوع والخضـوع والحضـور .. وقةـف ذلـ  ارخـالّ ِ عـّ  وفـّف فـر كـف علـٍف   فر قو ويؤدح الح  وكف العةادات يؤدياا ومعِ 
 :  وإذا فّا  ار سان  فسِ بال جاي  الآح أشارعلينا بِ فر الصالة بالوضوء الآح قا  فيِ فر الحديث القدسّر 

طــوبر للـَـ تعّاــر فــر بي ـِـ ثــّا زار ــر فــر بي ــر   وعلــر الَلــُ ور أن ي ــرم زائــرر ( فــنحَ   وضــأ فــر بيوتنــا ثــا  ــآها للصــالة فــر ) 
اللســجد   فــأيَ هــآا اركــرام   .. هــف اركــرام فــر اللســجد وهــو أن يقــّدم لنــا تحيّــة  شــرباا أو  أكلاــا   .. كــالّ   وإ ّلــا ينّــ   علينــا 

ََ ُهَو الن  ﴿الس ينة :  َِ اْلُلْؤِمِني  ( .ٗ) الف ح : ﴾ لِيَـْ َداُدوا إِيَلا ًا َمَع إِيَلا ِِااْ وماذا تفعف الس ينة   .. ..  ِآ  أَ ـَْ َ  السنِ يَنَة ِفي قـُُلو
الســـ ينة غيـــر موفـــودة فـــر  رإذن مـــا ي يـــد اريلـــان ويربّيــِـ هـــر الســـ ينة ال ـــر تنـــ   مــَـ عنـــد اِ علـــر قلـــَو اللـــؤمنيَ   وهـــآ

إالّ الـــرالَ عـــّ  وفـــّف فينّ لاـــا فـــر قلـــا ار ســـان إذا أاســَـ   وال يســـ عيع أاـــٌد إععائاـــا ل  ســـان   وال فـــر اللحـــاّلت الصـــيدليات 
 الوضوء .. ف ي  يحسَ ار سان الوضوء   

كلـا ي وضـأ ويبسـف أعضـاءر الظـاهرة عليِـ مـع ذلـ  أن يبسـف قلةِـ مَـ الصـفات ال ـر ال يحةاـا اِ عـّ  وفـّف مَـ العةيـد   فـنذا  
 ن  داخاًل علر اِ   فلا مفة هآا القلا الآح يريدر اِ   ك

َْ أََتر اِ بَِقْلٍا َسِلياٍ  ﴿  ( ت أكد فيـداً أ ـ  داخـف علـر اِ بقلـٍا سـليا   لـيس فيِـ غـٌ  وال غـٌف وال ٜٛ) الفرقان : ﴾ ِإال َم
ٌَ بـالنفس   ولـيس اقـٌد وال اسـٌد وال ببـٌل ألاـد مَـ اللـؤمنيَ   وكـآل  لـيس فيِـ أثـرة وال أ ا يّـة    ولـيس فيِـ ُاـّا ذات   وال إعجـا

 للرضاتِ َفّف فر ُعالُر . وإ ّلا كف ما يحويِ القلا الرغةة فر رضاء اِ ن وطلةاً   فر ال فاخر وال  اثر فيِ رغةة
) طـوبر للَـ تعاـر  اللعنـر ارشـارح فـر الحـديث :  إذن فال بد مَـ غسـف القلـا   وعنـدما يبسـف ار سـان قلةِـ .. وهـآا هـو

إلــر القلــا   وهــو ال عاــر مـَـ كــف مــا ذكر ــار   وغيــرر مـَـ الصــفات الآميلــة   فــنذا طّاــر بي ـِـ وغســف .. والةيــ  هنــا إشــارة ( فــر بي ـِـ 
   هف ينّظ  ال راَ األعضاء    وإذا لا يجد اللاء ي يلا بال راَ .. وهنا قد يسأ  سائف  األعضاء باللاء 

ــرُ  :قــا  العــارفون  ـِـ ي ــّر أو خالفـِـ .. عليــ  ان تخلــع هــآر  تــرح فــر  فســ  أ ّــ  قــوحّ ال ّدك إلــر اللــاء ل ــر أ  او ف ــّر أو غن
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   .. فلــاذا تريــد منـِـتشــعر أ ــ  غنـّر   الصـفات   أل ــ  داخــف علــر رفيـع الــدرفات عــّ  وفــّف   فاـف يّصــح ان تــدخف علــر البنـّر وا ــ
    تشعر أ   عالا  إذن   .. هف تدخف علر العليا وأ

ال بــّد وأن يــدخف ار ســان علــر اِ وقــد تجــّرد مـَـ كــف األومــاب   ويــرح أن كــف مــا فيـِـ فضــف مـَـ اِ َفــّف فــر ُعــالر .. إذن فــ
 ولآل  فنن لا يجد األمف األو  فعليِ أن يرفع إلر األمف الثا ر : 

 ﴿  ٍَ َْ تـُــَرا هــآا ال ــراَ يســلع او يةصــر أو  عنــدما يلســح بــال راَ أن أمــلِ تــراَ.. هــف ( في ــآكرّ ٕٓ) الــروم :  ﴾ َخَلَقُ ــْا ِمــ
 ي  لّا   .. ال إذن مَ يأتر بالسلع والةصر وال الم   .. إ ِ إ عام مَ اضرة اللنعا علر هآا ال راَ :

 أكن  سليعًا أو بصيرًا وعاللًا     ول ننر أ عل  باللـــدرار                         
ــا  اِ في  تيقظَ     فلَ ينسِ يلقر سعير النار                          ــ  تدبّر فلـ

عّ وفـّف .. فأ ـ  مجـّرد طينـة   وهـآر العينـة مـارت  فيعرب ار سان بآل  أن كـف مـا زاد عَـ العـيَ فاـو فلـا  َر العـالليَ
ود كلـــا كا ـــ    ال تســـلع وال عنـــدما يأخـــآ هـــآر ال ينـــة فـــنّن العينـــة تعـــوفـــّف   أل ــِـ  زينـــة .. فلــَـ الـــآح زيّناـــا باـــآر ال ينـــة   .. اِ عـــ ّ 

وذلــ  ا ــر  عــرب  عــرب أن افــ  ايــاة  ّر   ألمــةح  فيفــة ي حاشــاها ال ــف  فــاة فــر الَحــو ال تــ  لا   ا ــر لــو تركنــار بعــد التةصــرو 
اسـان الوضـوء الـآح الـآح لِـ قصـة مـع السـيدة  سـان هـآر ال جايـ ات   وين ةِـ ررار سان باسا اِ عّ وفّف الحّر .. وعندما ي ّجاـ  ا

  أومـر بـأن تصـلر عليِـ السـيدة  فيسـة   وذلـ  أل اـا كا ـ  مَـ َرِضـر اُِ َعنِـ ا   فعنـد إا ضـار ارمـام الشـافعّر َرِضـر اُِ َعناـ فيسة 
 وعندما علل  بآل  قال  : الصالحات القا  ات   

ر عللِـ كـف هــآا ار  شـار .. ويحسَـ الوضــوء واسـا   .. أل ِـ لــو } لقـد مـات مـَـ كـان يحسَـ الوضــوء { فاـف بعـد أن إ  شــ
َمـلّر ولـآل  فـنن اضـرة النةـّر  الوضـوء فسيحسَـ الصـالة   َُ ِسـحِ يُ فلـا دام سَ  ٌَ إن شـاء اِ  َسـأاسَ األساس   فنن كف ما وراءر اَ 

 قد قا  لنا فليعًا : اِ عليِ وسلّا 
الوضـوء  نَ ذ وبِـ كيـوم ولدتِـ أّمِـ ( ولـآل  فـنيُحـّدث فيالـا  فسِـ بشـيٍء   خـرج مـ) مَ أاسَ الضوء   ثّا ملر ركع يَ لـا 

َمـلّر اِ عليـِـ كلـا قـا  قـ  أمـام اِ فـر الصـالة ينظرإلـر الوفـِـ   كـالّ   أل ِـ هـو الـآح مـّورر   وإ ّلـا ينظر مَـ الوضـاءة   فاـف عنـدما  
ومــا الــآح يخعــر علــر الةــا  ومــا   : ) إّن اِ ال ينظــر إلــر مــوركا   وإ ّلــا ينظــر إلــر قلــوب ا وأعلــالا ( فيــرح القلــا ومــا فيـِـ وســلّا 

 الآح ينشبف بِ ار سان وهو ينافر الوااد الل عا  عّ وفّف .
 ســان إذا طّاــر الةــاطَ والقلــا إذن ف يــادة اريلــان تــأتر مـَـ طاــارة الّســر والةــاطَ والقلــا لحضــرة الــرالَ عّ وفــّف   ألن ار

فقليــف العلــف ي فيـِـ   وال شــيًء فــر الــد يا ومــا فياــا يســ عيع أن يلايـِـ أو يصــّدر أو يلنعـِـ عـَـ ذكرخالقـِـ وباريـِـ   ألن اِ عّ وفــّف وتــار 
 اليقيَ فر فؤادر .

ل ـر ي ــون   لةّيضـات النةويّــة سـاايق القرو يّــة واللبـآل  يـا إخــوا ر قـد عللــ ا كيـ   ُ يــد اريلـان .. كيــ     بسـف القلــا بال
و أنّــ   عليـِـ الســ ينة     فــال يجــد أاــداً إالّ الوااــد األاــد   فيأتيـِـ اركــرام   بــأن يٌـ  عّ وفــّف فللــا يعّلــع عليـِـمــالحاً ل جلــّر َر الةريّــة 

 عليِ العلأ ينة :  ّن  يُـ 
  ﴿  َُ ــو ََ اْلُقُل ــِ  ــآِْكِر اِ َتْعَل ـِـ ويُ  (ٕٛ) الرعــد :  ﴾ َأال ِب ـِـ رالــًة فــر  صــيةِ مـَـ الرّ ععي الــة وقــف فــر ذلــ  مــا شــ   : يععي

الد يا ت والّر فـر كـف أمـورر فـر الحيـاة الـد يا   ورالـة فـر اآلخـرة   ورالـًة فـر  ـاهرر يـراا اِ باـا كـف أعضـائِ الظـاهرة   ويحفظاـا مَـ 
  فــال يَُ ّســف   وال ييجلــد وال يخلــد   ر عــالر ععيـِـ القــّوة ليســ خدماا فــر طاعــة اِ   وعةــادة اِ فــّف فــويُ   األمــراا ومـَـ األغــراا 
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َْ لَـُد نا ِعْلًلـا ﴾ ﴿وكآل  يععيِـ رالـًة ُأخـرح فـر القلـا يـدخف باـا فـر قـو  اِ :  َْ ِعْنـِد َا َوَعلنْلنَـاُر ِمـ نَـاُر رَْاَلـًة ِمـ ( ٘ٙ) ال اـ  : َوتـَيـْ
ارلاــامّر مـَـ اِ   فيجــد أ ـِّـ وهــو فــر الصــالة ت فّجــر فــر باطنـِـ معــا ر ال ومـَـ يععيـِـ اِ الرالــة فــر القلــا ينّــ   لـِـ فــوراً العلــا اللــد ّر 

 بــار ء األرا والســلاوات عّ وفــّف   وهةاــا لـِـ يســلعاا مـَـ ارمــام أثنــاء الصــالة   يعللاــا أاــٌد مـَـ الخلــق مـَـ اآليــات ال ــر يقرأهــا أو
ويلــا اِ  ( ٕٕٛالةقــرة : ) ﴾ َواتـنُقــوا اِ َويـَُعُلُلُ ــُا اِ ﴿:َقــر ول ـَـ يل مـِـ ال ُـ   ال يل مـِـ القــراءة وال ال  ابــة  وكللــا قــرأ فــر ويــات اِ
ــدائا مــع مــوالر  وبعــدم  يحةـِـ ويرضــار مـَـ ارخــالّ والخشــوع  عّ وفــّف هــآا القلــا بلــا  ومـَـ ار  ســار لحضــرة اِ   وبالحضــور ال

وهــآا معنـــر : )  ر   وغيرهــا مــَـ اركرامــات  الــد يا وشـــاواتاا واظو اــا وأهوائاــا وملــّآاتاا ومس حســـناتاا لشــبلِ بلــوال رارل فــات إلــ
وعلــر اللــ ور أن ي ــرم زائــرر ( أح ي رمـِـ بــاركرام الخــاّ الــآح يليــق بــآح الجــال  واركــرام مـَـ اركــرام اللعنــوح .. أّمــا اركــرام العــام 

فــر هــآر الخيــرات   ل نـِـ إكــراٌم اِ  و الللــةس   فن ـِّـ يععيـِـ ل ــف األ ــام بــف ربلــا ي ــون ال ــافر أكثــر منّــاإن كــان فــر الععــام والشــراَ أ
.. أح القلـا .. هـو زيـادة اللعـا ر اريلا يّـة وزيـادة العلـوم الةيا يّـة   وزيـادة اللحةّـة للحضـرة الخاّ للَـ زارر فـر بي ِـ بعـد أن طّاـر بي ِـ 

ي فّضــف باــا  وهــآر هــر اركرامــات ال ــر رقةــا  علــر اِ فــر كــف وقــ  واــيَ    وزيــادة االد ّيــة  يا ر الــدُ اللحلديــة وزيــادة ال هــد فــر دا
ــِِ  ﴿ولــآل  قــا  اِ بعــدها :  علــر عةــادر اللــؤمنيَ   ( .. أيـَـ هــآا النــور  موفــوٌد فــر ٕٛ) اللافدلــة : ﴾ َويَْجَعــْف َلُ ــْا  ُــورًا َتْلُشــوَن ِب

  وذلـ  أل ِـ  : ) إتقـوا فراسـة اللـؤمَ   فن ِـ ينظـر بنـوراِ ( َمـلّر اِ عليِـ وسـلاّ يد األوليَ واآلخـريَ قلَو اللؤمنيَ   وقد قا  فيِ س
أّمــا النــور الخــاّ ألهــف اريلــان فاــو  ــور فــر  وكــآل   ــور ال اربــاء لجليــع الخلــق ـلجليــع األ ــام النــور العــام ـ  ــور الشــلس والقلــر 

ـِـ    ويعــرب ث يــفيعــرب بنــور اِ الــآح معـِـ العيــا مـَـ الخة الشــدائد واللــدلالات والظللــات  اــا ل عــّ  وفــفّ القلــَو ي شــ  اِ ب
آل  بـالنور الـآح أععـار اِ فـر قلةِـ بـَ   ويعرب القةيح مَ الجليـف   ويعـرب الحـال  مَـ الحـرام .. ي شـ  اِ لِـ السيء مَ الَحسَ 

َْ َكــاَن َمْيً ــا فَأَ  ﴿:  عــّ  وفــفّ والــآح قــا  فيـِـ اِ  ِِ ِفــي الننــاسِ َأَوَمــ ُ  ُــورًا يَْلِشــي بِــ ـِـ َنــاُر َوَفَعْلَنــا َل ( إذن فاــآا النــور ٕٕٔ) األ عــام :  ﴾ ْايَـيـْ
ول نِ يلشر بِ هنا فـر النـاس   هـآا النـور أععـار اِ ألمـحاَ رسـو  اِ وللصـالحيَ مَـ بعـدها إلـر يـوم الـديَ ..  اآلخرة  ليس فر 

قةـف أن يلـوت   يقـو  للسـيدة عائشـة : } يـا بنيّ ـر كنـ  قـد أععيـ  كـآا وأريـد أن  ُِ َعنِـَرِضـر اهآا النور الآح فعف سيد ا أبـر ب ـر 
ــا أب ــر أرّدهــا  ــا هلــا أخــواك وأخ ــاك .. فقالــ  : ي ول ـَـ لــيس لــر إالّ أخــويَ وأخــٌ  وااــدٌة   قــا  : أ ظــرح بعـَـ أّم   تُرّديـِـ علــّر إ ّل

ف إذا مـات وكا ـ  زوف ِـ اامـف   فـنّن ال ركـة ال تـُـَوزع إالّ بعـد الوضـع   أل اـا خارفة ـ وكا   زوف ِ ـ أ َ أن مـافر بعناـا أ ثـر { والرفـ
ال يعرفون إن كان الآح فر بعناا ذكٌر أو أ ثر .. ووضـع  زوفـة أبـر ب ـر بعـد سـ ة أشـار   وإذا الـآح وضـع ِ أ ثـر كلـا أخةـر أبـو ب ـٍر 

بــالنور الــآح أععــار اِ لـِـ .. مــا مــدح هــآا النــور   . مــدار ال ــون   .. ف يــ  رأح أن مــا فــر بعـَـ زوف ـِـ أ ثــر   َرِضــر اُِ َعنـِـالصــّديق 
 اا وسلعور :كلِ بف واللل وت وذل  ألن سيد ا علر كان علر اللنةر ورأح باآا النور فيشِ فر بال د قارس وكللّ 

ــ  أل ـِـ رأح العــدو يحــي  بجيشـِـ مـَـ خلــ  الجةــف  } وقــا  : يــا ســارية الجةــف {  لــر قــا  عُ  اَ ف ســاء  أمــحاَ رســو  اِ ِل
} لقـد رأيـ  سـارية والجةـف خلفِـ   والعـدو يحـاو  أن    هيّـا  سـألِ وعنـدما سـألور قـا  : هو أعرب بلخرفِـ : ذل    فقا  سيد ا علرّ 

ـِـ مـَـ خلــ  الجةــف فنادي ـِـ و ةا ـِـ .. وبعــد ذلــ  بشــار وعلــر عــادة القــوم فقــد كــا وا يجلســون علــر العريــق ين ظــرون الةشــير  يحــي  ب
قـالوا هـف سـلع ا شـي اً   .. قـا  : سـلعنا ..  ر   قـا  يـوم الجلعـة عنـد الصـالةعلا ادث   فقا  :  صر ا اِ .. قالوا م وعندما سألور 

ِ   فــأ ظروا إلــر مــدح النــور الــآح يضــع لــر يحــّآر ويقــو  : يــا ســارية الجةــف ف يقنــوا بــآل  مـَـ كــالم أميراللــؤمنيَيــر اللــؤمنيَ عُ ممــوت أ
وإذا  يجلـس يومـاً فـر مجلـس الخالفـة   َرِضـر اُِ َعنِـر يعرب أيضاً ما رأتِـ العيـون   فقـد كـان سـيد ا عثلـان اِ فر القلَو .. هآا النو 

فقا  سيد ا عثلـان ك } أمـا يسـ حر أاـدكا أن يـدخف علـّر وفـر عينيِـ أثرال  ـا   فقـا  الرفـف :  اِ يدخف عليِ   بأاد أمحاَ رسو 
رأح إمـرأًة كشـ  ال ول ناـا فراسـة اللـؤمَ { وكـان الرفـف وهـو فـر طريقِـ ألميـر اللـؤمنيَ : قا   أواٌر بعد رسو  اِ يا أير اللؤمنيَ ..

لفراسـة ال ـر قـا  فياـا رسـو  لِـ األولـر   وعليِـ الثا يـة .. ف شـ  أميـر اللـؤمنيَ با مـع أنّ  ق ودقـق  فنظر إلياا واقـ الريح عَ ساقياا  
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) أتقــوا فراســة اللــؤمَ   فن ـِـ ينظــر بنــور اِ ( والفراســة كلــا تعللــون فياــا ا ايــات وروايــات عنــد الصــالحيَ ال تُعــد وال تُحصــر    اِ :
وي شـ  لاـا بِـ  خلصـيَ ي شـ  اِ لاـا بِـ مـا فـر الصـدور  ور يقآفِ اِ فر قلَو عةـادر اللوهر وال يخلوا مناا م ان وال زمان   

عــّ  ول ــر ينــالوا فضــف ورضــوان َر العــالليَ  اة مـَـ  للــات ل ــر يعيشــوا م نةاــيَ    لاــا بـِـ كــف مــا فــر الحيــمــا وراء اللســ ور وي شــ
 .   وففّ 

نا لنةّلـ  هـآر الدرفـة   وإيّـاكا أن يقـو  وااـد فـي ا طلـا منّـا اضـرة الـرالَ أن  جّاـ  أ فسـو لـان هآر كلا قلنـا درفـة مَـ اري
ل ـَـ و  نــا فليعــاً  للــ  هــآا الجاــاز ف ــف وااــد مّنــا معـِـ قلــا مــالح .. ال إالل ا ــة   الجاــاز الــآح بـِـ أمــف إلــر هــآر أ نــر ال أم لــ

ا  وال ــر تةلــ  إلــر هنـاك منّــا مـَـ ياللـِـ   وهنــاك مـَـ ياــ ا باألعلـا  الظــاهرة فــر الــديَ وي ــرك اللعــا ر الةاطنــة ال ـر تصــحا هــآر األعلــ
لـؤمنيَ سـنرح عنـد خـروج لنـا اِ والـدليف أ نـا فليعـاً ك فّاـورإذن فـنحَ فليعـاً  للـ  هـآر اللعـدة وهـر القلـا الـآح  مناز  الوما   

ين شـ    ( فالـآح ي شـ  عنـد خـروج الـروح للعامـة مَـ اللـؤمنيَ ٕٕ) م : ﴾ َفَ َشْفَنا َعْنَ  ِغعَاَءَك فـََةَصـُرَك اْليَــْوَم َاِديـدٌ  ﴿الروح : 
..  عــّ  وفــفّ بشــرح عافلــة مـَـ اِ العــالليَ .. للــاذا   وار ســان اــّر ي حــرك بيننــا إذا كــان مـَـ اللقةلــيَ اللخلصــيَ الصــالحيَ لــَر 

ذلــ  ألن اِ يريــد ل ــف مــؤمَ أن يــ داد فــر درفــات اريلــان وأن يعلــا الُعلــو عـَـ اضــرة الــرالَ ولــيس الُعلــو فــر األكــوان   وأن 
( أو مـَـ الوفاـــاء فــر الـــد يا واآلخــرة   وهـــؤالء ٜٙ) األاـــ اَ : ﴾ وََكــاَن ِعْنـــَد اِ َوِفيًاــا ﴿يعلــا أن ي ــون مــَـ الوفاــاء عنـــد اِ : 

األوليــاء   ألن الــولّر أععــار اِ فــر الــد يا الوفاهــة فــر قلــَو أاةابـِـ وعةــادر اللقــربيَ   وفعــف لـِـ فــر اآلخــرة وفاهــة فــر اضــرة َر 
 أفلعيَ . عّ  وففّ العالليَ بيَ فليع الحاضريَ مَ ار س والجَ وخلق اِ 

وأن  يَ يســـ لعون القـــو  في ةعـــون أاســـنة  ان يرفـــع درفاتنـــا   وأن ي يـــد فـــر قربنــا   وأن يجعلنـــا مــَـ الـــآ عـــّ  وفـــفّ  فنســأ  اِ
وأالّ يشــبلنا  ا وأقوالنــا خالصــًة لوفاـِـ ال ــريا  يصــفر قلوبنــا ن وي كــّر  فوســنا وياــا أرواانــا   ويةلبنــا مراد ــا   وأن يجعــف أعلالنــا وأاوالنــ

وأن يشــبلنا بآاتـِـ وأن يجعلنــا مـَـ   ضــرتِ الةاّيــة طرفــة عــيَ وال أقــّف وأن يجعلاــا فــر أيــدينا وليســ  فــر قلوبنــا بــدار الــد يا الد ّيــة عـَـ ا
اللقةليَ علر اضرتِ فر كف أ فاسـنا ا ـر  لقـار و حَـ فـر أشـّد الشـوم إلـر لقـاء اضـرتِ   وأن ي رمنـا بلـا أكـرم بِـ سـلفنا الصـالح مَـ 

 وأن يجعلنا مَ اللقةليَ عليِ .  ومَ اآليات والةراهيَ القرو ّية  مَ األاوا  العلّية  النةييَ والصّديقيَ والشاداء والصالحيَ
 وسلاّ  سيد ا محلٍد وعلر ولِ ومحةِ َملّر اِ علي                                

                                                                            

 


