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                                                                                                            2002-11-11الثالثاء  -األفصر  ـ إسنا   نيس ـطف

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
َ) ُاا َن   ﴿ َْ ااْم َو َُ َِْم َوال  َل َيهَااْي َ  اهلل ال َوااْ  َُاا َن  ( الَّاإَٙأال ِإنَّ َأْولِيَاَا ُاَّ ِة الااا   ْايََ ِٖٙذوَن َآَمنُاا ا وََااَا ُ ا وَا يَاَا ََ ااُم اْلُةْرااَري ِااَا اْل َُ ( َل

ََُ  اْلَفْ ُز اْلَعِظيُم      و  س ( ﴾ (َٗٙوِاَ االِوَرِة ال تَاْةِ وَل ِلَكِهَمَِت اهلل َذِلَك 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

وجعهنَا ااا الا  يَ مان أَال  ،وجعهنَا مان لةال الَةال مان أَال ينَوُاه  ،وُه الَم  هلل الذي مّن يهينَ ووهع يهينَ أجمعين وهعة وال
 لربه وم دته .

وجّمهناَا  ،ة أماارار العنَوااوجعاال اااا ماارا ر َ  ،والصاا ة والساا م يهااا مااي  َ مَماا  الااذي أرماَا اهلل بااه اااا له بناَا أ اا ار الَ اوااة 
الت اهلل الُااا وَةَاَا ماان الة اوااة إلااا النََوااة ..  ااهّا اهلل ي َبه الااذون رااَاا ة ماان بجماَا هيااه ويهااا آلااه الااذون وااَاا ة اااا الاَوااة .. وأ اَا

را ة ااا َاذة العنَواة .. وإحعال لنَا  َظ الة اوة  إلا النََواة ، وأتةَياه الاذون كَا آماين معَام ااا َاذة الريَواة أجمعاين ...  وَا ربنَا لسا َظ يظيما
 وَ رب العَلمين ..                                    

 حةَبا بَرك اهلل ايكم أجمعين ..إو ا ا وأ  
معنَ إليَاَا اآلن ماان اهلل برااري لناَا أجمعااين  ت الُااا إماُا َظ باانّة اآلوااة أولياَا  هلل يااّ) وجااّل ،  ن اهلل  ،اآلواَا لاا  حاا د ااانَن جميعاا

َُ نَ  ا ﴿:ل له وة اا ال ال ُاَّ  اا الَرآن :و َن والَم  هلل مؤمنين و َُا اهلل ، امَ لَل  ﴾ الَِّذوَن َآَمُن ا وََاَ ُ ا وَا
َُ ا اهلل َماَا اْمااَُ َْعُُمْ  ﴿ تاَّ بن :  ﴾ اَاَا ل ال إلااه إالّ اهلل مَماا ل رماا ل اهلل  (ٙٔ  الُااَا ، اكاالل يهااا حسااا إماُا َيُه .. وااال ماان لاَا

 من ذاٍر أو أُ ثا اَ  ولال هلل يّ) وجّل ، ولكن ال الوة درجَت : 
ااا الُااا  َاا ك ال الوااة العَمااة َو َظ ايَاَااَناَا ك و  .. ن جميعاا ناَا َ   ﴿الوااة الصَّ ااة الُااا  ةُايَاَا جميعااَظ و ةَاا  ينَاَا : َو َأال ِإنَّ َأْولِيَاَا

َ) ُ نَ  َْ َُْم َو َِْم َوال  َل َيهَْي َ يهاا  فساه   ﴾ اهلل ال َوْ  دةظ وصَا ن يَا َظ لا  أواذ َ َاذة الُةراري  اَع سَا ووَا)ن يهاا ريارة ،  ،و َان جميعا
َ يهااا أ فساانَ ، ولاان  َاا)ن يهااا   ااهّا اهلل يهيااه زوجَتناَا وأوالد اَا وأحةَبناَا ، وذلااك  ن مااي  َ رماا ل اهلل و َاان بَااذة ال الوااة لاان  صاَا

ل : واَا رماا ل اهلل لاا   ظاار أحاا َم تَاا  ل ميِااه لرآ اَا ، اهاام وَاال لااه  ومااهم ر ومعااه الصااّ وى ا اةاار َرِ ااَا اهللُ َينااهُ ولاَا ن اااا الااَا يناا مَ ااَا
َ يهااا  فسااه ، وإ ّماَا وصاا  ااهّا اهلل يهيااه ومااهم اا)ن َاا  ال تصاا، ،   ااه ال وصاَا َُ ااْ)ْن ( وال َُ ااذا ماَا  سااّميه :   ال ََ يهااا رماا ل اهلل ، َو

ل لاه : ااَ)ْن ِإنَّ اهلل َمَعنََا ﴿ الصاَ  يهاا الاياار ، ولاذلك لاَا َْ اا معيّااة لام وةهاَاَا أحا ل ماان لةال حُااا مان أ ةياَا  اهلل ٓٗالُ بااة :   ﴾ ال َت ( َو
ََ رَب ا ﴿ورمل اهلل .. اإّن معّية مي  َ م ما لَل ايََ : ِ وِن ﴾ِإنَّ َمِعا َْ يّاة اَاا ٕٙ  الراعرا  : َ َمايَا اا معيّاة الرب بيّاة ، أّمَا معياة ا لَ  ( َو

 ...    هّا اهلل يهيه ومهموَّ ةل بَلمص فا وير الةروّة 
َلِميَن ﴾ ﴿والرب بيّااة لهجميااع :  ْمااُ  لِهَّااِه َرب  اْلَعاَا ََ يّااة وومعيااة ( ٕ  الفَتَااة : اْل  معناَا .. إّن اهللص  ااّية لهَةاارة المَم وّااة ا لَ 

َُ وّاة :  اَ  َمَعُكاْم أَوْاَن َمَا ُاْناُُْم َواهلل ِبَمَا تَاْعَمهُا َن َبِصايرل﴾ ﴿أّمَ  َان اهنَا معيّاة ال َُ َُ وّاة : (ٗ  الَ وا  :  َو اَ   ﴿اُعَمهنَا اهاه ماع حةارة ال َُ
َُ وّة ..( ٖٗ ا ح)اب : ﴾ الَِّذي وَُصهَ  َيهَْيُكمْ   بَل

يّاة ا  ِإنَّ اهلل  ﴿: النةاّا  أّمَا حةارة   َ  ﴾ا معيّاة ا لَ  َظ وَا إوا ا ا لنَا ( ٙ٘  ا حا)اب : َوَم  َِكَُاهُ وَُصاه  َن َيهَاا النَّةِا و َان جميعا
   ه مَدام ل  لَل :   صيا اا َذة الصص  ّية ، ولن وصََ واح ل منَّ
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ة   نل ماامع  وال و اار يهااا لهااا براار واا م ت وال أذ،  ن لااه ماَا اليااينل رأال إلااه إالّ اهلل مَماا ل رماا ل اهلل ، اياَا برااراة وواَا َناَا
 وهَا اهلل َجّل اا ُي ُة ، وإليكم الةيَن : 

  رم ل اهلل ، وَ ل له حةرة اهلل  اإذا اَن آور واح  اا الكر، من الذون مأوذون يف اظ ووصرج ن من النَر بسةا كفَية
َا مان أولََا    تمّنا .. ايَ ل أتمّنا أن أورج من النَر وأدول الجنّاة .. ايَا ل اهلل يا)ّ   َّ وجاّل : إّن لاك ااا الجنّاة مثال الا  يَ اه

لا لااه : إّن لااك مثال الاا  يَ يراار ماراٍت و  لمين .. ايَاا ل اهلل تعَا اَا يرار ماارات .. ايَاا ل : أتَا)أ بااا وأ اا  رب العَا ثهااه معااه .. مإلاا آوَر
 واا رواوة ومثهيه معه ( 

ر ووكاا ن آواار واحااٍ  وصاارج اااا اراا، العفاا  ..   ااذا لماان واا ول الناَا لكم بأَاال الجنّااة ااام وكاا ن لَاام اااا الجنّااة واَا َو اماَا باَا
 أحةَب  ؟ !! 

 لعةَدة المؤمنين ،ال وسُ يع أح ل حسَب ذلك وال يّ  ذلك   ه حسَب الَسيا ا يظم يّ) وجّل 
 .. وإ ُةَ ا إلا الَ و  الصَيح :   هّا اهلل يهيه ومهمن واح ل منَّ لَ ل رم ل اهلل لن وَ) واذلك 

كثروا ماان اع ر ، وتكاا ن الراافَية لكاال   إماُا ااذة الراافَية ااايمن إماُا جة ا الناَا واا ان ، اااإّن لكاال مااؤمنل  كاافَية واا م الَيَمااة ( َو
ك  نَا ك مان ورافع ااا يرارٍة َو واحٍ  حسا رتةُه ودرجُاه وتَا اة ، ومَا وَاّ دة لاه اهلل ومَا وع ياه لاه ووساهّمه لاه ماي  َ رما ل اهلل .. اَنَا

نَك من ورفع اا مة نَك من ورفع اا أّمٍة  .من ورفع اا مةعين َو نَك من ورفع اا ومسة م وين َو  عمَ ة َو
َ) ُاا نَ  ﴿الاا ارد اااا أول اآلوااة : َجااّل اااا يُاا ةُ ولااذلك برااّر َ رماا ل اهلل بةرااروَت اهلل  َْ ااْم َو َُ َِْم َوال  َل َيهَااْي ولاا م اهلل  ﴾ ال َوااْ 

لة ، العمل ، ومعنا ذلك أن العمال تَصايل حَا  ال مثال الاذي وع الةرري َنَ يها  َدة الا اُ راة ،  اّم وَا ل لاك حّةار الرمَا  ياك كَا
سِ  ﴿، ول  أوذ َ ال اُ راة وَا إوا ا ا مان ا ول وذلاك ااا : اَ  حصه  يها ال اُ راة  اَر أُمَّاٍة ُأْورَِجاْ  لِهنََّا   آل يماران : ﴾ ُاْناُُْم َوياْ

َم وجعهَاام ااآٔٔ َم وأد اَا م اهلل ورلّاَا َر ل لهَةيااا  ( اأ اا  واَا أوااا ماان الاا اَترة الااذون إوُاَا س ، ولاَا ت يناا ة بااين الناَا ا أيهااا المََماَا
َُاْرَ ااا ﴿ااال مَترواا ة ماان أجاال َااؤال  م ااااى يهيااه : ََ وُاْعِ يااَك رَب ااَك اَا ا :   ﴾ َوَلَسااْ  ( أي ماايع يك ماَا ترواا  اهااه   ااه ر ااا ٘  الةاَا

 ين َؤال  الَ م .
 إذن اكل مؤمنل ولال هلل يّ) وجّل ، ولكنََ وال وة يَمة .

حةََ وص  ااية وم)وّااة وي َواَا وَّ ااة إلَيااة وأ اا ار اااا لهةااه ذاتيّااة ، وإماا ادات ذاتيّااة ماان و  َّ ااةأماَا ال الوااة الص الُااا وكاا ن لصاَا
ت الَرآ يّااة : َظ اااا اآلواَا تَِّةُع  َِ ﴿الَةاارة المَم وّااة وه)مَاَا ماانَب اااا الُةعيّااة و اافه اهلل يااّ) وجااّل أوةاا ة اا َن اهلل اَاَا َِ   آل ﴾ لُااْل ِإْن ُاْنااُُْم ُت

 . (ٖٔيمران : 
اذا َا  الميا)ان الاذي  م يهياه أاةال الصا ة وأتام السا م ، َو اإن ان  ترو  ال الوة الصَّ ة اعهياك أن تةا أ بَلمَُبعاة لساي  ا  َا

 ت)ن به ال من وّ يا وال وة اهلل الصَّ ة .. مي)ان كرع اهلل ومَُبعة حةيا اهلل ومص فَة .. 
ل  م الرجال و يار ااا الَا ا  أو ومراا يهاا المَا  اا  تاُاّروا باه ولذلك الريخ أب  الي)وا  الةسا َما ر اا اهلل يناه لَا : } لا  رأوُا

رة .. ا هةاا ا منااه  حُااا تااروة يناا  ا ماار والنَااا أل أي يناا  ا وماار اعلَيّااة ، والناا اَا الربَ يّااة  اَااذا َاا  الااذي وُظَاار مع  ااه ووُظَاار جااَ 
 زوَدة اعوةَح اََل :
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ااااا السااامَ  تفعااال ذلاااك .. وليسااا  الكراماااة أن تمراااا يهاااا المااَا  ،  ن ليسااا  الكراماااة أن ت يااار ااااا الَااا ا  ،  ن ال يااار 
اا  رأس الكفاار وفعاال  ر تفعاال ذلااك ، وليساا  الكرامااة أن تَ ااع ماَا بااين المراارإ والمااارب اااا لَظااٍة  ن إبهاايس َو ا ماامَك اااا الةَاَا

 ذلك ولكن } اعمََُمة ويرل من أل، ارامة أل.
ذا َ  المي)ان الاذي أوجا ة اهلل لكاا تا)ن باه  ل ماع اهلل ، أو وص  اّية ماع ماي  َ رما ل َو ل الاذون وكا ن  لَام حَا َاؤال  الرجَا

 اهلل ... اَلمي)ان َ  اعمََُمة ، والكرامَت وَ أحةَب   يَن : 
نَك ارامَت معن وّة ..   اَنَك ارامَت حسّية ، َو

ح ن ، ولاا  تكاا ن إماُا راج لصاَا اَا ت الَسااّية أ َاَا لاا  تكاا ن تأوياا  وبَر ل العهماَا  اااا الكراماَا ةََ ماان حةاارة الاارحمن ، لكاان لاَا
اا   ََمة والُ ايااى والَ) ت المعن وّااة اَعماُا  رع ايماَا حااّرم اهلل والَكمااة اااا تصاارو، ا ماا ر ، والصراا ع بااين واا ي اهلل لاااااا الاا  يَ واالكراماَا

ت المعن واة الُاا وع يََا اهللعاا الص ة ، ومرالةة اهلل اا الّسر وال اذة َاا الكرامَا َ  للووليَا  لايعهمَم بَا  ية ، واا الجَار والصفَا  ، َو
َر  ااؤال  ال ورواا ون أن وجاَا م الصهااى بااأ َم أولياَا  ليهُّفااأ َاام أولياَا  َو لصهى ؟ .. اَاام ورواا ون اهلل ، وال  ُ وا أماَا ذا وفعهاا ن باَا ا حاا لَم ، اماَا

اام مُةااررون اااا الة اوااة ولكاانَورواا ون أحاا اظ ماا اة  م وااؤ رون ر اَا  اهلل ، وإذا أراد اهلل أن وجعهَاام أ مااة لهصهااى ، اااإ َم وَةهاا ن ذلااك َو
 أحم  أب  كرلَوي ر ا الهع ينه :الريخ يها ر َ  أ فسَم ، ووَ ل اا ذلك 

 ُروح به      لكن رّب الع  لهصهى أب ا ا ااال  رم   َجَظ وفّيَظ ام                         
 مئذ ةظ كَةظ و اااااصرت هلل مر َ  الذي أظَر ا ررمَ بذا يّنا                             

َُ ي والةرر وهََ ا                                          ط با لمن له
ت  اا  بااذلك أ ااةح مصااةَحَظ ونياار لهساَا رون اااا الظهماَا لةين لَااذة الَةاارات ولاام وكاان ورواا  الرجاال  ، ومئذ ااةظ َو دي يهااا ال اَا تناَا
 ذلك ، اَل لّا ورو  مَ رادته السي ة رابعة ين مَ اَ   تَ ل :

 راحُا وَ إو تا اا وه تا      وحةيةا دا مَظ اا وظ تا                           
 .ورو  ال اح  منَم أن وعيش اا وه ته ليك ن مع الَةيا ب  رليا 

ت ا ت المعن وّااة َااا الكراماَا لمنَب ا لاا م يهااا طروااى عإذاظ اَلكرامَا راين لكاا وعرااا ا أ َاام مَََُااين باَا لَيّااة الُااا وع يَاَا اهلل لهعاَا
 ن واآلورون .. امَ َ  المنَب الذي وسيرون يهيه لكا وصه ا إلا َذة ا ح ال ، وون)لَم اهلل اا منَزل َؤال  الرجَل ؟ مي  ا ولي
َُا نَ  ﴿  ُاَّ بر ا وليَا  مناذ يص ﴾ الَِّذوَن َآَمُن ا وََاَا ُ ا وَا ظم وأاَا اإ اك تجا   رماي  َ رما ل اهلل إلاا و منَا َاذا ،.. لا   ظر َا إلاا أيَا

ل ر اَا أن المانَب لاام و لح الااذي بااه وناَا عهم كاارع اهلل الااذي وََُجااه اااا العماال الصاَا ب اهلل ،  ااّم واُا ُاياار ، إذ وةاا أ بَفااي ماَا تيساار ماان اُاَا
 م الة ،  ّم وعمل .. ولةل ذلك اهه ال ب  أن وؤجب اؤادة بَلَا هلل ، والَا لسي  َ وم ال َ رم ل اهلل  ها اهلل يهيه ومهم .

اار الَهاا ب لَةاارة َااا َاا  الااذي و ّ اال إاَلاكهناَا وعماال ، لكاان أواان الَااا ..  اا  الااذي و َّ ح ا باا اب ، َو لااا المااراد ووفاُا
ل  ن ااال الرجاَا َج ، وماانَم ماي ي أباا الَةياا المَةاا ب ياّ) وجااّل ، واَا ذلّا  يهاا َااذا المنَا الااذي حفاي الَاارآن أوالظ ،  اام الَساان الرَا

وَة ، ووراايوأوااذ رحاال إلااا تاا  س اااا طهااا العهاام وبعاا  ذلااك إتصااذ لااه كاايصَظ  ر يهيااه بَلعماال الااذي وَّربااه إلااا اهلل ، وورالااا أح الااه ب  اَا
ر مااي  َ رماا ل اهلل  ااها اهلل يهيااه ومااهم ، وال باا  ماان الراايخ عهيَااليُ   ااه َاا  الااذي وعااَر وفَواَا الاانفس بناا ر اهلل الااذي  ه وورليااه اااا إطاَا

ي وإ راتا وتَا التا ولصا دي و جعهه اهلل يّ) وجّل اا لهةه واا اؤادة .. ووةين لاا أطا اري وت ا تا .. مثال الاذي وصُصار لاا َتج اوَا ََا
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ل ذلااك   نااا مااث ظ  )لاا  طفناايس وال أيااَر الةهاا ة ، وأرواا  الااذََب إلااا المسااج  الكةياار ولاا  إيُماا ت يهااا  فسااا اااا : أال روااى ، ومثاَا
ر أمراااا ااااا اااال الرااا ارع  وال أَُااا ي ،    ، لكااان ل  )لااا  وماااأل  أحااا  الاااذون وعراااا ن ال رواااى إلاااا المساااجذلاااك لظههااا  طااا ال النَااَا
  وذ ا ا راظ ، وإوُصر لا ال روى اا دلَ ى إلا المسج  الكةير .. 

لم الََُيااى .. إذاظ ااا  باا  ماان  اااذلك ا ماار بَلنسااةة  لهراايخ ، الو ااه وعااَر ال روااى ، اإ ااه وصُصاار لااا ال روااى وو ّ ااهنا إلااا ياَا
 الريخ اا طروى اهلل يّ) وجّل امَ لَل الصَلَ ن : 

 أم ك ربا لَم كيخل وعهّمَم        اكي، ال ت هة ن الريخ بَلَمم                       
اا  آدم :  ن لَاام كاايخل ، َو م ااَا َِمْ  ﴿اَلم  كااة أ فساَا َُْم بَِأْمااَمَِ  َل وَاَا َآَدُم أَ ْةِاائاْ ( الااذي  ّصااةه اهلل كاايصَظلَم ٖٖ  الةَاارة :  ﴾ لَاَا

َبه الكارام إلاا و منَا َاذا .. بال إلاا وا م الاذون إن اا الَََ ى والريخ اا طرواى اهلل ال با  منا ه   اه مانَب رما ل اهلل الاذي رمامه   َا
 كَ  اهلل رب العَلمين ..

ذمثاال  بَين ماااي ي أبااا  الَسااان الرااَا لَين السااَا در الجي  ااا ، وماااي ي أحمااا  بااان إدرواااس .. اااال الصااَا لا ، وماااي ي يةااا  الَااَا
َج : كاروعة أوالظ  لارآن وُماّنة ا  اّم حَيَاة ا وال تاأتا الََيَاة إالّ مان حاٍا ، وكايخل وأواذ بيا ة  اّم   ا وال حَين ، وجمايعَم يهاا َاذا المنَا

 اا َذا الَ ي الَرآ ّا ، ووةّصرة بعَةَت ال روى  ن ال روى ممه   بَلعَةَت امَ لَل الرجل الصَلح : 
 رة اهلل وظَين ن ااااااااااااااااااااااااااااَارون      لَةااااااااإ ّمَ الَ م مساا                                
 ير وبَل روى ااااااااااااااااااااااااوا ايه إلا رايااااى     يَلمل بَلسر اَ اَُ                               

 ُفَد ااااااااَ إمالينةَ  الَ م بمَد    اااال  مهك ال روى  م ي                              
كذا وك ن ا مر ، و  ل الََيَاة ماع الرايخ وعمال بعهماه  ،بع  أن وَُن الراروعة َو ََاى اياه لا ل الَةياا : ايُووا ول يهاا روَا

وبا أ باه أوليَا  اهلل ، وبا أت باه ور اة رما ل اهلل .. اَا    ،  من يمل بمَ يهم ، ورّ ه اهلل يهم مَلم وكن وعهم ( اية أ بمَ ب أ باه رما ل اهلل 
ر حاار  ن مااي  َ رماا ل اهلل وصُهااا اااا راَا ن لكاال ولااّا وهاا ة ، وماان الجاَا ) أن تكاا ن َااذة َوهااْ ة ، ااَا ااذة َااا الُسااّنة .. واااذلك ااَا ا  ، َو

ا تك ن اةلل من اهلل  ،َو  اا َجهْ ة  ،  ياّ) وجالّ .. لكنه ال بّ  مان لاه مان وها ة ، والصها ة تعناا ُوهُا  الَهاا مان ريار اهلل  يّ) وجلّ َو
 َها مَ زال مرا الظ ، وبذلك وجهس اا َذة الصه ة وتأتيه كرا ط ا ا ان .وليس  الصه ة اا مكَن ،   ه ل  وصه ا اا مكَن وال

لصه ة إالّ إذا تايَّن أّن الَهاا لا  وا  مان اال ممَا ما ي اهلل  ياّ) اأمَس الصه ة ُوُه  الَها ، ولذلك ال واأذن الرايخ لهمروا  بَا
 اهلل له وذلك لكا تأتا الثمَر بسرية من الَةرات اعلَّية الربَ ّية امَ لَل  وجلّ 

ِة الا   ْايََ َوِاَا االِواَرةِ  ﴿ يََا ََ َُُم اْلُةْرَري ِاَ اْل لُ ايى( ٗٙ  وا  س :  ﴾ َل اا الةراروَت الُاا ذار َََا اَا ََمة واعوا   عوا َو مُا
ت  ااا الكراماَا ل الُمرواا  والوالصاا إ والصراا ع .. َو وراَاَا وال  مااع أ َاَا الوااة اهلل إذا ألَمااه داييااَظ هلل جااّل اااا يُاا ة ا ولااا الُااا بَاَا وناَا

َظ لَااذة الةاارورات  ت تص يّاا ن ربماَا وفعاال ووصاانع المعجاا)ات والكراماَا ت تكاا ن لهةاارورات الُااا تَُةااا أن اإ ساَا ورواا ََ .. َااذة الكراماَا
ن اااا أ ن اعهَاَا ،، اماان الجاَا ) أن وكاا ن لاا  اهّفااه اهلل الاا ي ة ، ولااه تهميااذ اااا مكاَا صااا ا رل اي اا ي اهلل لااه لالُااا ال وساُا يع اع ساَا

 ا رل .
ن كاايصه وأتيااه اااا وه تااه يهااا اساا ذُلا .. ااَا ن كاايخ مااي ي أباا  الَساان الراَا ي ي يةاا  الساا م باان مراايش ر ااا اهلل ينااه وااَا

ل : واَا بُنااّا  َةاا  إلااا م ونااة إذا ذالجةاال ووهَّنااه وال وعااَر إماامه ، واااا ذات مااّرة مااأله : وَمااي ي ماان أ اا  ، وماان أّي م  ااٍع أ اا  ، لاَا
تين رم ل اهلل ، اَ مأل ين ية  الرحمن ال)  رة ال)وَّا إذاظ اَا  وساكن الم وناة الُمناّ رة ، وماع ذلاك وهَّان الرايخ يةا  السا م  ..وَّت اا حَا
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َظ لَاذا الاارل ، ولايس مان أجال  ياّ) وجالّ بن مريش ااا ألصاا بَاَع ا رل ااا با د الماارب .. وماع َاذا و ا ي اهلل  لاه ا رل تََيَا
َظ لهماراد .. اَا  و ا ي اهلل  الُرَرة أو الروَ  والُسامعة ،   َام تصهصا ا مان اال َاذة ن اَلاذي  ياّ) وجالّ الَظا   .. وإ ّمَا تََيَا لاه ال)مَا

 وصنعه ال اح  منَّ اا لرن من ال)مَن .. وصنعه َ  اا مَية ..
ب الراعرا ّا ر اا اهلل يناه ألَماه اهلل ااا زمَ اه  َا باراز حََا ى الصا اية ، وذلاك   اه لا  إ ُرارت الصا)ية ت عاَلريخ ية  الَ 

َظ  ام تََاى  والصرااَت ن يَلما س عبين النَس ااا كاأن الصا اّية ، ولا  اَا ر الصا اّية الاذون وَاع النَا باراز كاأن الصا اّية ، والا اَع يان اةَا
لَين  ن وؤلا، اَُباَظ يان يََ ا  الصَا ايَم بس   اعيََُد واع ََُد واعيُرال ،   َم وجَه ن حََ ََم ايَكاا الرجال يان  فساه أ اه اَا

ب  ومّمَة الكةرو  ا حمر ا  ماي ي مَاا الا ون بان العرباا ، ايَا ل : إحُجا  ااا وا ٍم إلاا م َلعاة   اَُا اا يََ   الريخ ا اةر ، َو
ت المكيّااة  ن ، اَرأتااه اهااه ماان أّولااه إلااا آواارة أربااع ( الفُ حاَا لسااي ي مَااا الاا ون باان العربااا أربااع مااّرات ، اأياَا نا اهلل وطاا ي لااا ال)ماَا

 َت أربع مجّه ات من الَجم الكةير .. مّرات اا و ٍم واح  ، مع أن اَُب الفُ ح
ن ماأل  كاايصا لاارأت لا  وساأل ماَا ل وايا، لارأة .. ال تَاال ايا، ،   اه بنفسااه وَكاا يان  فسااه ووَا ل : لمَا  يان طاّا ال)ماَا

 مي ي يها الصّ ا  : وَ مي ي اي، وَ ث طّا ال)مَن ؟ 
ل لاااا ل : وااااا ذات وااا ٍم لااَا ب .. لااَا ااَا ج ة إن كااَا  اهلل وااَا يةااا  الَ  ل : مااُا م  لااَا : إذَاااا و اااهّا الماااارب ااااا مساااج  اعمااَا

اعّية تص م ماا رة الفَتَااة والراَا ل : اااذَة  اَاارأ اعماَا اعّا ر ااا اهلل ينااه ، لاَا  ن لَاام مااكُةل بعاا  الفَتَُااة ،  ُهاا، ياان المَلكيّااة ،الراَا
 :  اا َذة السكُة اَرأت اسك  اعمَم 

ُب ال رَوْاأم  لّاا ابساام اهلل الاارحمن الاارحيم :  ﴿   اا ظي لِْهُمََِّاايَن  ( َذلِااَك اْلِكَُاَا َُ   الةَاارة ( ، وإمُرمااه  اااا الَاارا ة ﴾( َٕا ِايااِه 
 :وأ َ ألرأ وإ ُةَ  ، 

ٍ  َلِ ورل  ﴿بسم اهلل الرحمن الرحيم  َْ ََُ  َيَها ُال  َك َرَك الَِّذي بَِيِ ِة اْلُمْهُك َو  ( .ٔ  الُمهك : ﴾ تَاةََ
 ا السكُة  الُا بع  الفَتَة !! ةَرك ال م رة تاَ ظر اي، لرأ الَرآن من أّوله ، إلا أو 

ن امَا لها  لََُياى الاارل ااا  ياّ) وجالّ   لرا ة لسَ ّية أو يينّية ، اَ  و ا ي اهلل سلكنََ لرا ة روحَ ّية   را ّية .. ولي لاه ال)مَا
 .أن ونَُا من الكَُب الذي وؤلفه 

ر ا  مااة ال اا  ماان اةاَا ن الراايخ جاا ل الاا ون السااي طّا ر ااا اهلل ينااه ، َو ن وااري رماا ل اهلل  ااها اهلل اااذلك ااَا مَََااين ، وااَا
 َدو  ، ول  مّمَة النةّا   كيخ الَ و  ( ا حيهيه ومهم ، ووُّصَح يهيه 

ب إماامه  ل لااه : إلاارا واَا كاايخ يهااّا الَاا و  .. اهاام وجمااع أحاا ل أحَدواا  مثهااه اااا ا ولااين واآلواارون ، اهااه اُاَا جمااع  يناا مَ لاَا
ب اااا أحَدواا  رماا ل اهلل( الَ امااع  اا  أاةاار اُاَا ت الُااا تراَاَا ، ويااّ ُوا  اافََتََ ، َو   ااها اهلل يهيااه ومااهم ، ولاا   ظااروا إلااا المؤلفاَا
ن ومسااةظ وومساااين يَمااَظ وإ َُااال إلااا جااا ار ربااه بعااا ََ رَ مْ وحسااة ايُ  ن .. أي أ َاام يمهااا ا إحصاَا ّية ومََر اااة بااين الكَُباااة الُااا  ة ، واااَا اااَا

م نجا) َاذة الموبين يمرة .. ا ج وا أ ه لكا وُ  وكُةََ ال و ٍم  َج إلاا اَُباة    اين  افَة مان الَجام الكةيار اال وا م مان أوَّا ت وَُا ؤلفَا
 اعهم ا أن ذلك اُحل من اهلل يّ) وجّل . ... .. امُا طَلع ومُا لرأ ومُا  َلش ومُا تهَّا العهم . ُه إلا  ََوُهيمرة اهه من ب او

ك مذوعااةل اااا الُهيف)واا ن إماامََ  اَاا ةاا  الَهاايم مَماا د رحمااة اهلل يهيااه ..ولاا  حاا ث ذلااك اااا يصاار َ مااع الراايخ ي ن َناَا   ااَا
لَين  ن والاا ََ رجاالل ماان الصاَا َظ ماان  ،ارومااة حماا)ة ، وااَا ومساامَ ة   اافَة ، لَلاا  ارومااة حماا)ة : طهةاا  ماان حاا لا ولاا  و ااع اَُباا
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ب .. و  ب ، اأي يُاه الكُاَا ب ، ومعااه الالرايخ يةاا  الَهاايم مَماا د أن وةااع مَ مااة لَااذا الكُاَا َح وع ينااا الكُاَا  مَ مااة ،إذا بااه اااا الصااة
ٍَ اا الكَُب   .. اكي، لرأ الكَُب اهه اا ليهة واح ٍة ؟ ولمَ لرأت المَ مة يهم  منََ أ ه ل  طَلع ال حر

َظ  ن ولاام وجاا  ايااه طعَماا ن ماان الََجااة ، اااإذا ظَاار اااا مكاَا ن .. اَاا  وَهااا اهلل يااّ) وجااّل لهاا لّا ا يياَا َااذا ماَا وُسااّما ب ااّا ال)ماَا
ن  لمن معه من بنا اع سَن .. اإن اهلل إذاظ اهيسا  الكرماة مان  ...يّ) وجّل وَها له ا ييَن مان أجال أن و عام مان معاه مان بناا اع سَا

 أجل الرَرة أو السمعة ..
َم   ول  وكرم اهلل ال لّا أوةَظ وو هعه يهاا وفَوَا الَها ب لكاا و هاع المروا ون يهاا العيا ب ، أو و هاع الُمةعا ون يهاا أّن وفَوَا

َُ  التايا ين حةرة ي ّم الاي ب لَين ، اينَهة ا تَ  ةين ووصاه  ياّ) وجاّل .. اَاذة اهََا براروَت وع يََا اهلل ا أحا الَم لكاا وك  ا ا  َا
 لصَلََت .لهصَلَين وا

َظ .. اااإذا لاا َي  دات  ااها اهلل يهيااه ومااهم منَماا ت ، أن وكرمااه اهلل يااّ) وجااّل برؤوااة مااي  الساَا لكاان أيظاام الةرااروَت وأرلااا العنَواَا
م رآة وَظااةظ   ن وَاا ل :ال جاا  والَياَا ن ااال أمااة ٍع مااع رماا ل اهلل  ااها اهلل  }اسااي ي يةاا  الاارحيم الَناَا ا ر ااا اهلل ينااه الااذي ااَا لااا ليهُاَا

 .  أليهيه ومهم وأتينا ليهة اع نين ، وليهة الجمعة .. اأيرل يهيه مَ إمُركل يهّا من المسَ ل ، ايجيةنا ينََ جميعَظ 
 :ينه  ول  وراة ال ليهة .. اَ  لَل اعمَم مَلك ر ا اهلل

 } مَ بّ  ليهة إالّ وأري رم ل اهلل  ها اهلل يهيه ومهم اا المنَم أل 
بَاا لاا أربعاين يَماَظ  }ن اال رجاٍل مانَم وَا ل : ول  ال وايا ينه امَ لَل أب  الَسن الرَذلا وأب  العةَس المرما ، اَا  اَا 

ب ينااا رماا ل اهلل  ِة الاا   ْايََ َوِااَا  ﴿ ألمااؤمنين يااين ، ماَا ياا دت  فسااا ماان ال ااها اهلل يهيااه ومااهم طراااة لاا  راَا يَاَا ََ ااُم اْلُةْرااَري ِااَا اْل َُ َل
ََُ  اْلَفْ ُز اْلَعِظيُم      و  س (  . ﴾ (ٗٙاالِوَرِة ال تَاْةِ وَل ِلَكِهَمَِت اهلل َذِلَك 

بينَم وبااين ر  م والةراااة ، والراافَ  ماان ا ماارال ، اَااذا كااأن يَّمااة المااؤمنين الااذون أ ااهَ ا ماَا لمين ، أّماَا ياان تكثياار ال عاَا ّب العاَا
 للووليَ  والصَلَين . الصَّ ةوليس من الصص  ّيَت 

 وأّوة الصص  يَت أن وكرمه اهلل بَلعهم اعلََمّا الهُ  ّا : 
ُة ِمْن لَاُ  ََّ ِيْهمظَا ﴿ ن ٘ٙ  الكَا، :  ﴾ َوَيهَّْمنََ م ، وإّمَا يهامل يان طرواى المكَكافة وعجا) الهسَا ا  إّمَا يهامل يان طرواى اعلََا ( َو
َ ياان بيَ َاا بَين ، وإّماَا ماان وإّماَا أباال وياان و اا، ينَوونَاَا .. ، َ ، وياان يااّ ََ وياان حصااَر ن وكرمااه بُهَااا َااذا العهاام ماان ا ولياَا  الساَا

 ن وكرمه بُهَا العهم من مي  ا ولين واآلورون  ها اهلل يهيه ومهم ..وإّمَ أالم  كة المَّربين .. 
 :   وأت ة وونفث ا ايه َذا العهم الذي وسّما بعهم الّة 

 (  ... إارامَت وينَوَت ليس لََ يّ  ل وال حّ  ل . 6ٙ  و م، :  ﴾ إِ ََّمَ َأْكُك  بَاثَ  َوُحْ) َِ إَِلا اهلل ﴿
م .. وأن وجعهنَا أَا ظ لَاذا إاارام .. وأن وكرمنَا   سأل اهلل يّ) وجاّل أن وجعهنَا مان أَال الع َوَا .. وأن وُفّةال يهينَا بَاذا اع عَا

َُظ ة الكُ   ةري بَلمص فا يهيه أاةل الص ة ، وأتّم الس م .. أجمعين بَل
َارون لَةارته ، والمُمساكين ااا اال أ فَمانَ براروعُه ،  َارون الفا وأن وجعهنَ دا مَظ وأب اّ من الما اَين ل َيُاه ، والاذاارون الرا

اظين ااااا اااال أ فَمااانَ يهاااا مرالةاااة حةااارته ، حُاااا ال واياااا ينّااَا طرااااة ياااين وال ألاااّل .. و اااراة و        د:            سَُةااارة بأرواحنااَا و اااردوالمَااَا
 و ها اهلل يها مينَ مَمٍ  ويها آاله و َةه ومهّم                                  اهلل .. اهلل .. اهلل



               درجات الوالية وإكرام هللا لألولياء                          فوزى محمد أبو زيد                                         
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