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  مقدمة الطبعة الثانيةمقدمة الطبعة الثانية
 

إنو من فضل اهلل علينا وتوفيقو؛ أنو لما صػرر  البعةػا الولػن مػن ناا نػا 
ىػػ ا "الفػػوفيا فػػن القػػنةف والاػػنا"؛ تاافػػء عليػػو القػػنات  وأل ػػء الم اعػػا  
ودور الاوزيػػػى فػػػن نلعػػػو مػػػن داهػػػل مفػػػن وهارااػػػا و  اصػػػا مػػػن دوؿ الةػػػال  

 اإلسالمن  مما اةل نعةاو الولن تنفر  انعا.
وت ػػػء إل ػػػاد الاػػػادو القػػػنات والم اعػػػا  ودور الاوزيػػػى؛ رأينػػػا أف نةيػػػر 

و القليػػل ممػػا ي مػػل مو ػػوعاتو واي ػػل   ساسػػو  نمػػا نعاعاػػو  علػػن أف نفيػػر فيػػ
.  أرت ينا أف نةير تنايق صف اتو حان ا ي وف حجمو أنعن من الالـز

وقر وفقنا اهلل ل لك  فاا ىو ال اػا  فػن بو ػو الق ػين  ػين يػريك أياػا 
القارىت الةفيػف  وىػو ناػا  فنيػر فػن  ا ػو  اريػر فػن تناولػو لمو ػوعاتو  قػوٌى 

ياػػانر إلياػػا مػػن ال اػػا  والاػػنا  وذلػػك ليػػنف  عػػن الفػػوفيا فػػن أدلاػػو الاػػن 
صل لقواعرى  فن الان يا ؤ ال قَّا من يةار ا   روف دليل أو   دلا واىيا  نما ي

 والالوؾ  ومناىجا  فن الاقن  إلن اهلل الَّ فن عاله.
وا نناػػػن أف ن ػػػين إلػػػن أف  ةػػػض الهػػػوو الفا ػػػل الما ففػػػين قػػػر 

 إن ات اهلل.واارى نعةو  لن اللغا اإلنجليفياتناموه حاعا لواو اهلل إ
فػػاذا أ ػػفء أهػػن القػػارىت ال ػػني  إلػػن ىػػ ا ال اػػا  ناعنػػا الهػػنى الاػػن 

 تا رث عن الفوفيا فن م الف اوانعا  ونماذاا  ومناىجا  وىن :
 "نيف ي عك اهلل": صرر فن أ نيل. .ٔ

 .ٕٙٓٓ"مناقن الفال ين": صرر فن يناين  .ٕ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  44   مقدمــة ومتَيدمقدمــة ومتَيد  

 .ٕ٘ٓٓناو ن "رسالا الفال ين":صرر فن أ .ٖ

 .ٕ٘ٓٓ"عالما  الاوفيق لىل الا قيق": أغابس  .ٗ

  ٕٙٓٓ"المػػناا الفػػوفن وال يػػاو الةفػػنيا"   نعاعػػا نػػوفمعن  .٘
الوؿ: "مالمػ  المػناا الجػفت : فػن نفػس ال اػا  ً  وىو يا وف مػن اػفنين مةػا

 الثانن: "ال يخ المن ّْن".الجفت الفوفن"  و 

 .ٕ٘ٓٓ "المجاىرو للففات والم اىرو": نعى فعناين .ٙ

 .ٕٔٓٓ"ننيق الم عو ين وأذواقا ": نعاعا يناين  .ٚ

مااالياػاف   بػ  صػرر  لػو نعةاػاف ٕٓٓٓ"أذنار ال نار": مػايو  .ٛ
 فغين.ال ج   ال

 ّْ الةػػػػالمين": نعاعػػػػا مػػػػارس "ننيػػػػق الفػػػػريقين إلػػػػن ر ػػػػواف ر  .ٜ
   ون ن فن ننيقنا إلعادو نعاعاو منو بانيا إن ات اهلل.ٜٜ٘ٔ

ى  ػين يػريك " الفػوفيا فػن القػنةف والاػنا"؛ عنرىا ومى ناا نػا ىػ ا الػ 
مناةػا نػامال تةالن وحان مةوناو وتوفيقػو؛ تفع  ى ه ال ان الة نو  اذف اهلل 

ما امال وافياً عن الفوفيا ال قا  ينافػى  اػا مػن قنأىػا  ومػن قنأىػا وعمػل  اػا  
 ومن اساةاف  اا فن مةنفا القـو وأحوالا .

أل قنػػا  اػػا  ؛عػػن الفػػوفيا ال قػػاوحاػػن ت امػػل ىػػ ه الموسػػوعا الةلميػػا 
أمثلا لل يوخ الفادقين وال  مػات الن ػانيين مػن الاػلف الفػال  والمةاصػنين  

علػػن اتعػػاع ال ػػنع  وماا ةػػا ر ػػن اهلل عػػنا  أامةػػين مػػى الاننيػػف علػػن حنصػػا  
  وااادى  فن تن يػا الناػاؿ   ةػر تنقيػا ىػ ه الاػين ممػا  ػا اا رسوؿ اهلل 

 اقاص واناقاد المغن ين.من مغااو الم عين أو ان
 وقر صرر لنا فن ى ا المقاـ ناا  "اإلماـ أ و الةفان  المجرد الفػوفن"

  ٖٜٜٔعػاـ   وناا  "ال ػيخ م مػر علػن سػالما سػينو وسػنينو" ٕٜٜٔ عاـ
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  وأهيػناً ٕٚٓٓب  ناا  " المن ن الن انن الاير أحمر العػروى " نعةػا فعنايػن 
  الرسوقن" وقػر صػرر فػن مػايو  ناىيوليس  آهن ناا  " يخ اإلسالـ الاير إ

   وىو ناا  ناد  نعةاو تنفر فور ظاورىا فن السواؽ.ٕٛٓٓ
ولنا ت ء البعى إن ات اهلل فن مجاؿ الافوؼ بالبا نان وىن: "حقانق 
الافػػوؼ النقػػن"  و "مػػوازين الفػػادقين"  و"سػػياحا الةػػارفين"    اإل ػػافا إلػػن  

 سمو "الفا  الةنفانن".فرور"  إ  الفغين من سلالانا " فات الناا   ال ج
نا ؿ اهلل تةالن أف ينفى  اا نل من قنأىا أو ساى  فن ن نىا  أو ساعر 
علػػن قناتتاػػا  واهلل الماػػاةاف و مػػا تػػوفيقن إا  ػػاهلل عليػػو تونلػػء وإليػػو أنيػػن  

 وصلن اهلل علن سيرنا م مر وعلن ةلو وص عو وسل .
 ىػ ٜٕٗٔ  ةعاف ٕٗليلا اابنين 

 ـٕٛٓٓ أغابس ٕ٘ الموافق
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  ىلىللطبعة األو لطبعة األو مقدمة امقدمة ا
 

والفالو  ال مر هلل مولن الفضل والجود وال ـن  واىن ال ين والعن والنة  
والاالـ علن من  و أانى اهلل ال اا ا في لوحو الم فوظ  القل   سيرنا م مر غنَّو 
اعين الرىن  ونونن النور للةن  وللةج   صلن اهلل عليو وعلن ةلو ال ين أحيوا 

 ...و ةر  تعاعو ال ين ساروا علن ى ا القرـالقلو   و من الةرـ  وأص ا و وا
لػيس لاػا أسػاس مػن الػرين وا مػن الةلػ  وا   ىناؾ حمال   ػاريا قػريماً وحػريثاً 

 من الةقل الالي  علن الفوفيا...
واإلنااف الةاقل ي  ّْ  عقلو في القضايا  فالقضايا يمنبقاػا  مقػرما  تػؤدي إلػن 

أو مػػػن قعػػػل   اػػػي فػػػي أمػػػن مػػػن قعػػػل نفاػػػوناػػػانا  واإلناػػػاف صػػػاحن الػػػرين ياػػػورع أف يف
وا  ، ىػػواه.... ل نػػو يةن ػػو علػػن  ػػنع اهلل  وعلػػن ناػػا  اهلل  وعلػػن سػػنا رسػػوؿ اهلل

 .وما يوافق سنا حعين اهلل ومفبفاه  يقوؿ إا ما يوافق ناا  اهلل
يبعّْػػػق المنػػػاىا الةلميػػػا علػػػن أي قضػػػيا ؛ واإلناػػػاف الػػػرارس فػػػي أي مةاػػػر علمػػػي

ونيفيػػػػا   والم ػػػػاىرو  والاجن ػػػػا  المالحظػػػػا: مثػػػػل؛ المنػػػػاىا الةلميػػػػا ولػػػػو نعَّقنػػػػا.علميػػػػا
نجػػػر أف الور يػػػين الػػػ ين تفوقػػػوا علػػػن الةػػػال  نلػػػو فػػػي الع ػػػل ؛ الع ػػػل الةلمػػػي الاػػػرير

والاػي ي اػاإ إلياػا النػاس   الةلمي يضةوف قضيا الافوؼ في مقرما القضايا الثا اا علمياً 
وزيػػػادو مناعػػػػا  وإلصػػػالد النفػػػػوس فاػػػيوللاػػػػوازف الن لل ػػػنوإ مػػػػن الم ػػػ ال  أامةػػػوف
وإلعػػػػالت  ػػػ ف المثػػػل والقػػػي  الاػػػي ياوقػػػف علياػػػا سػػػةادو   ولافػػػفيا القلػػػو   الااػػػاـ

 المجامةا .
ل ػػػن   أ ػػيات نثيػػنو أبعاوىػػا وسػػجَّلوىا ومواػػودو عنػػر نعنيػػا  الجامةػػا  الةالميػػا

وا أي منبػق  ػروف حجػا وا دليػل وا  نىػاف  -ال واؽ الضالا الاي تنةػق علػن الفػوفيا 
فيجن علينا وينعغي علينػا أف نػند علػن مثػل  !ا تنى ذلك  - مقعوؿ عقاًل أو مثعو  نقالً 
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 ى ه المور.
والاػػػي تةقػػػر  مقػػػن الجمةيػػػا   فػػػي الاػػػاتنا ال ػػػانيا -  مػػػر اهلل  -وقػػػر حاولنػػػا 

 ػةاا الفػ ي  أف نضى الفوفيا في مو ؛ الةاما للرعوو إلن اهلل   رانق المةادي  القاىنو
ومػػن   ومػػن الحاديػػل النعويػػا  مػػن اايػػا  القنةنيػػا....  :ر لاػػا قواعػػرىا الصػػلياف نقةّْػػ ػػ 

 .نيا الاي ناف علياا م مٌر رسوؿ اهلل وال ين مةوف الحواؿ ال
ىػػ ا وأهنانػػا   و واػػوده سػػع انو وتةػػالن فػػي ىػػ ا المػػن  منّْػػوال مػػر هلل وفقنػػا اهلل 

 وسمَّْيناه :  اا نا ى االمو وع في ن
م".صقَّيميفماظؼّٕآنمواظلَّي"اظص٦ّ

موػ٢ّماظص٦ّصقيمع٦ّج٦ّدٌةميفماظؼّٕآنمواظلَّيم؟ وقر يا ؿ سانل:

ٓممموضّٓمأثؾؿـاومذظا١ّميفمػأّاماظؽؿاوبمممم،مغع٣ّ:مغؼ٦ّل ،مابؿغاو معّٕااوةما

موالمغّٕؼّٓمبّٔظ١ّمشريمراوه.،موإزفورامظؾقؼقؼيمظ٦ّج٥ّمآمج٢َّّميفمساله

 يقوؿ اإلماـ الغفالي :  فةن ننيق الافوؼ
٦ّماااااأومرب،متؼااآّؼ٣ّمادوػااآّة:م٦ّاااااااإىلمذظااا١ّمإهاااومػمإنماظطّٕؼااا٠ّم"

واإلضؾااولمبؽـاا٥ّماعؿاايمسؾاا٧ّمآمم،موضطااّٝماظعال اا٠ّمطؾاافو،ماظصااػوتمامّٔع٦ّعاااي

٢ّمظا٥ّممامؿؽػ ام،م٨ّمظؼؾاىمسؾآّهممطونمآمػا٦ّمامؿا٦ّظ مم:موعفؿومحص٢ّمذظ١ّ،متعوىل

وأذإّ مم،م٧ّمآمأعّٕماظؼؾىمصواًمسؾقا٥ّماظّٕةايمموإذامت٦ّظَّ.بؿـ٦ّؼّٕهمبلغ٦ّارماظعؾ٣ّ

واغؽشاّٟمظا٥ّمدإّمامؾؽا٦ّت،مواغؼشاّٝمسا٤ّممممممم،مواغشإّحماظصآّرمم،م٦ّرميفماظؼؾاىماظـ

وجاا٥ّماظؼؾااىمحفااوبماظغاإّةمبؾطااّٟماظّٕةااي،موتاااِّتمصقاا٥ّمحؼااو ٠ّماِّعاا٦ّرمممممم

،موإحضاورماعؿَّايمم،مبوظؿصػقيمادإّدةم،مصؾقّٗمسؾ٧ّماظعؾّٓمإالماالدؿعّٓاد.اإلعقي

ػؿقا٥ّممماومؼم،مّٓمبآّوا ماالغؿظاورممواظرتص ام،مواظؿعطّ٘ماظؿاو م،معّٝماإلرادةماظصودضي

م."متعوىلمع٤ّماظّٕةيدؾقوغ٥ّموآم

سؾا٧ّمعـا٢ّممممموضآّمطاونماظصاقوبيمممم" وعن ى ا البنيػق يقػوؿ ا ػن هلػروف :
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ظؽاـف٣ّمٕمم،موطونمحظف٣ّمع٤ّمػّٔهماظؽّٕاعوتمأوصإّماظظا٦ّزمم،مػّٔهمادوػّٓة

،مطاـريمعـفاوممممؼؼّٝمع٣ّمبفومسـوؼي.مويفمصضو ٢ّمأب٨ّمبؽّٕموسؿّٕموسـؿونموسؾ٨ّ

،ماذؿؿؾًمردوظيماظؼشرييمسؾ٧ّمذطّٕػ٣ّممم٤ّ،موتؾعف٣ّميفمذظ١ّمأػ٢ّماظطّٕؼؼي

 ".موع٤ّمتؾّٝمرّٕؼؼؿف٣ّمع٤ّمبعّٓػ٣ّ
فػػاف ؛ وال ػػةور  والحػػواؿ  أمػػا فيمػػا ياةلػػق  المو ػػوع  ىػػ ا فيمػػا ياةلػػق  ػػالبنيق

يقػوؿ  ػنيةا  نعَّاوا في صػوٍر حاسػمٍا إلػن واػو  الاػفاـ ال -علن واو الةمـو  -الفوفيا 
 : اإلماـ أ و ال ان ال اذلي 

ٓمممم،مٓمتعااوىلعاا٤ّمدسااومإىلمامم" ٦ّمااااصفممبغااريمعااومدسااومباا٥ّمرداا٦ّلما

إذامٕمؼ٦ّازىماظػؼريمسؾ٧ّمحض٦ّرماظصؾ٦ّاتماخلؿاّٗميفممم": ويقوؿ .".٧ٌِّّْٓسِب

م.صالمتعؾلمب٥ّم"،ماجلؿوسي

،ميماإلمياونماااامطّٕاعايمأسظا٣ّمعا٤ّمطّٕاعمممم٣َّّعاومث اممم" ومن أامػل نلماتػو فػي ىػ ا:

َّااااوعؿوب معػاارٍتمصفاا٦ّمسؾاآٌّ:موجعاا٢ّمؼشااؿو مإىلمشريػؿااو;مصؿاا٤ّمأسطقفؿااو.يعيماظلاا

بشاف٦ّدمامؾا١ّمممم  ِّْٕطامطؿا٤ّمأُم.أومذومخطلميفماظعؾا٣ّمواظعؿا٢ّمبوظصا٦ّابممم،مابطَّّٔ

م."مّٝماظّٕاواَؾوُخ،مصفع٢ّمؼشؿو مإىلمدقوديماظّٓواب;مسؾ٧ّمغعًماظّٕاو

الػػ ي   أ ػػو يفيػػر العاػػبامي: ونػػل الفػػوفيا يناجػػوف ىػػ ا الػػناا  ومػػن ىػػؤات مػػثالً 
متمإىلمرجاا٢ّمأسطاا٧ّمعاا٤ّممم"مظاا٦ّمغظاإّم وفػػي نبػػق صػػادؽ :  يقػػوؿ فػػي قػػوو حاسػػما

حؿاا٧ّمتـظاإّوامطقااّٟمم;مصااالمتغاارتوامباا٥ّم،م!محؿاا٧ّمؼّٕتؼاا٨ّميفماعاا٦ّا م،ماظؽّٕاعااوت

 ".موأدا ماظشّٕؼعي،موحػّٜماظّٓود،مجتّٓوغ٥ّمسـّٓماِّعّٕمواظـف٨ّ
فيمػػػػػا ياةلػػػػػق  الافػػػػػوؼ  -أنثػػػػػن مػػػػػن مػػػػػنو  -  ولقػػػػػر ت ػػػػػرث اإلمػػػػػاـ الجنيػػػػػر

 ومما قالو في ذلك :  وال نيةا
ممإالمعا٤ّماضؿػا٧ّمأثإّماظّٕدا٦ّلمممم;م٠ّسؾ٧ّماخلؾامماظطّٕ مطؾفومعلّٓودٌةم"

وٕمؼؽؿاىمم،م"عا٤ّمٕمفػاّٜماظؼإّآنممم وقػاؿ أيضػًا :،م"موظّٖ مرّٕؼؼؿا٥ّم،مواتؾّٝمدـؿ٥ّ
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بلصا٦ّلماظؽؿاوبممممٌِّّٓنمسؾؿـومػّٔامعؼق ام،مّٓىمب٥ّميفمػّٔاماِّعّٕالمُؼْؼؿ ،ماظّٓؼٌ

م.يم"واظلَّ

 :نلاػا يلاػـف ال ػنيةا  ويقػوؿوفػي حياتػو   قولػوو  ولقر ناف اإلماـ الغفالي في سػلونو
،م!وميش٨ّمسؾا٧ّماماو مم،م!ظ٦ّمرأؼًمإغلوغًومؼطريميفماع٦ّا م"مإنماحملؼؼنيمضوظ٦ّا

م"صوسؾ٣ّمأغ٥ّمذقطون،موػ٦ّمؼؿعور٧ّمأعًّٕامخيوظّٟماظشّٕع

وىػ   ، إنمػا ىػو رسػوؿ اهلل  أف المثل العلن للفوفيا علن   نو أ ػيا  والواقى
  السػمن فػي نػل فاو إمػاما.وأف ياينوا علن منوالو  ي اولوف  اسامنار أف يناجوا ناجو

 :[الحفا   ]تةالن  ووى  ياا ةونو ماارين في ذلك  قول  وما يَرعوف  ما ي توف

                                                 
                               

م:ٛٗ ص ي ناا و قضيا الافوؼ" ود فم م  ععر ال ليد. وقر قاؿ 

وػاأّاماظطّٕؼاا٠ّمؼعؿؿاآّم.ؼلااريونمصقاا٥ّمروحاا٨ٌّمإنماظصاا٦ّصقيمعاا٣ّمرّٕؼاا٠ٌّ"

وػاأّام.،واظلااَّيماظـؾ٦ّؼاايماظشاإّؼػيمماظؼاإّآنماظؽاإّؼ٣ّمأدودااًوموعـففااًوموشوؼااًيمسؾاا٧ّم

وجا٦ّػّٕمم.،صـؾؿًمٔورهمسا٤ّمرّٕؼا٠ّماظؿفّٕبايمأؼضاومممم;م٥ّماظص٦ّصقيب اظطّٕؼ٠ّمضّٓمجَّّٕ

ػا٨ّممموامؼوعاوتمم،واِّح٦ّالمامؼوعوتميّٕؼ٠ّماظص٦ّيفمػ٦ّمعوممسَّوهماظص٦ّصقاظط

مصقؼّٟمصقفاومصارتةمعا٤ّماظاّٖع٤ّممممم;امـوزلماظّٕوحقيماظيتمميّٕمبفوماظلوظ١ّمإىلمآ

دااؾ٦ّاماظطّٕؼاا٠ّمإىلمامـااّٖلمممممظاا٥ّحؿاا٧ّمؼفقااهمآمممذبوػاآًّاميفمإرورػااوم

ظؽ٨ّمؼؿّٓرجميفماظلؿ٦ّماظّٕوحا٨ّمعا٤ّمذإّؼّٟمإىلمأذإّم،موعا٤ّمداو مممممممم;اظـوغ٨ّ

ملؿوتماظّٕوحقايماظايتمتفاىمسؾا٧ّماظلاوظ١ّمممممصنغفوماظـم;أعوماِّح٦ّالم،إىلمأمس٧ّ

تؿشا٦ّ ماظإّوحمظؾعا٦ّدةمممممسطًّٕامتورطًيمث٣ّممتّٕ ،مصؿـؿعّ٘مبفومغػل٥ّمظظوتمخورػي

 .٣ّمأرجي٥ّ"ل ـ إىلمت 
الهػػواف   بػ  تفنيغاػا وناا ااػا؛ وقػر قػاـ  ااػجيل ىػػ ه الم ا ػنا  علػن  ػنان  ناسػػيء
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 .وأ     القػػػػاىنوالموظػػػػف  الايلػػػػا الةامػػػػا لالتفػػػػاا  ال ػػػػيم اػػػػن ععػػػػر أ. : الفػػػػادقاف
وقاـ  ةر ذلػك لمرينا الجامةيا لجامةا الفقازيق  الم نؼ الةاـ  ا  مفبفن ععر المواود

أحمػػػر سػػػةير ععػػػر الةػػػاؿ ت المػػػررس  الان يػػػا .   اا ااػػػا علػػػن ال معيػػػوتن  ةػػػر منااةااػػػا أ
وقػاـ   مررسا اللغا الفننايا  المةار الريني  الفقػازيق   يمات. وأهاو أ  والاةلي   ال نقيا

 .ععين فوزي أ و زير نايقاا ومنااةااا ا نانا د. انتيعاا وت
 نلعػاً لمن ػاتو سػع انو أف يجةل ى ا الةمػل هالفػاً لوااػو ال ػني  ، أس ؿ اهلل

 ونافةاً لمن قنأه.  وتةالن الَّ فن عاله

                                        
 وصلن اهلل علن سيرنا م مر وعلن ةلو وص عو وسل .  [الا ني  ٛ]
 

 ي،لُلح االحٌُ
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  ا  اهلل النحمن النحي 
  ارؾ اهلل عف وال في   أامةين... اهوانن وأهواتن القنات ال ناـ

إهواننا الفادقين في حعا  هلل  الما سين فن أحوالا   ايرنا وموانا   ةض
ؼ" أو "صوفن" يجروف فن النفس غضا ا عنرما يامةوف نلما "تفوَّ  رسوؿ اهلل 

 ويقولوف ما للافوؼ ولإلسالـ ؟ 
 ويظػنوف أف الافػوؼ  ئ غػين اإلسػالـ.

ى ا الاماير ومن هالؿ  أف نع ن مةًا فن ى ا ال اا   فانناون ن وقعل 
من إس  ااف   فال علينا ساولا ويانفن نضى النقاط فوؽ ال نوؼ ؛ المقاضن
الفوفيا  والمغنمين   حواؿ  لنع ل عن حقيقاو  -نةود إليو احقًا فا – "الافوؼ"

ص ي  معا ن و الفوفيا  والمنااعين إلن الاادو الفوفيا  ماذا ينيروف ؟ وىل لا  سنر 
 ؟ لعس وا منات ال  فن دين اهلل ووا   

 فنقوؿ و اهلل الاوفيق..:
أمين الوحن اعنيل أف سع انو  ففلو اهلل الَّ فن عاله  وأمن إف دين اهلل 
و ةر   وناف اعنيل يا ؿ وال عين يجين  وىو وس  أص ا و ينفؿ علن ال عين 

أتةلموف من ى ا ؟  قالوا: اهلل ورسولو    قاؿ وانفنؼأف اناان اعنيل عليو الاالـ 
 أعل   قاؿ ى ا اعنيل ااتن  يةلم   أمور دين  .

ومةظمنا ي فظ ى ا ال ريل  فاو حريل ص ي  فن الع ارى ومال  ونل  
مى أننا ن فظ روايا   و   نان الف اد  والناوى لو سيرنا عمن  ن ال با 

  من أال الوقفا  الان ننيرىا فن حريل رسوؿ اهلل.ىنا آتن  اا   ل ني سال ريل
 :  ماذا يقوؿ   سيرنا عمن  ن ال با ن إسامةوا إل

                                                 
 ـ   منفؿ ال اإ أحمر ععر العاس .ٕٛٓٓ/ٔ/ٖٕىػ  ٜٕٗٔم ـن  ٘ٔص ارى أسواف  يـو الر ػةات  ٔ
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ؼ٦ّ ،مإذمرؾّٝمسؾقـاومرجا٢ّمذآّؼّٓممممؼ٦ّ ،مإذمرؾّٝمسؾقـاومرجا٢ّمذآّؼّٓمممم  ذاتذاتممبقـؿومسب٤ّمسـّٓمرد٦ّلمآمبقـؿومسب٤ّمسـّٓمرد٦ّلمآممم}}

اظلااػّٕ.والمؼعّٕصاا٥ّمعـااومماظلااػّٕ.والمؼعّٕصاا٥ّمعـااومم  بقااوضماظـقوب.ذاآّؼّٓمداا٦ّادماظشااعّٕ.المؼاإّىمسؾقاا٥ّمأثاإّمممبقااوضماظـقوب.ذاآّؼّٓمداا٦ّادماظشااعّٕ.المؼاإّىمسؾقاا٥ّمأثاإّممم

إىلمرطؾؿق٥ّمووااّٝمطػقا٥ّمسؾا٧ّممممإىلمرطؾؿق٥ّمووااّٝمطػقا٥ّمسؾا٧ّمممم  .صودـّٓمرطؾؿق٥ّ.صودـّٓمرطؾؿقّ٥أحّٓ.حؿ٧ّمجؾّٗمإىلماظـيبمأحّٓ.حؿ٧ّمجؾّٗمإىلماظـيبم

 ػػيا إلػػن أف يػػفاح  الةػػال  ةلػػ  عليػػو أف يظػػل ماأف نالػػن ال  وىنػػا يةلمنػػا –{{صكّٔؼاا٥ّصكّٔؼاا٥ّ
 بػػن أحػػرى  ياف هػػ    رأى بالبػػا داهلػػين علػػن مجلاػػو وذلك لف ال عيػػن  ننعايػػو 

وأمػػػا الثػػػانن فنظػػػن فػػػن    جػػػوار رسػػػوؿ اهلل فجلػػػس النقػػػا  حاػػػن وصػػػل إلػػػن م ػػػاف هػػػاؿٍ 
وأمػػا الثالػػل   الػػس فػػن مػػؤهنو المجلػػسو واػػره غاصػػاً  الجالاػػين فاسػػا ن فالمجلػػس 

 : فقاؿ   ر نظن إلن ال ا نين وتفنس واوىا  ب  م نفق

أالمأخربط٣ّمس٤ّماظـػّٕماظـالثيم؟مأعاومأحآّػ٣ّمصالوىمإىلمآمصاكواهمآ،موأعاوممممممأالمأخربط٣ّمس٤ّماظـػّٕماظـالثيم؟مأعاومأحآّػ٣ّمصالوىمإىلمآمصاكواهمآ،موأعاومممممممم}}

22{{صلسّٕضمآمسـ٥ّمصلسّٕضمآمسـ٥ّم  اآلخّٕمصودؿققومصودؿققومآمعـ٥ّ،موأعوماآلخّٕمصلسّٕضاآلخّٕمصودؿققومصودؿققومآمعـ٥ّ،موأعوماآلخّٕمصلسّٕض

مم

نػا نفقػر نػانوا يقولػوف   و إذف علينا أف نةمل فن مجالس الةل  نمػا نػاف أصػ ا 
ف هػػ   !  مػػن أيػػن تةلمػػوا ذلػػك ؟ مػػن اعنيػػل  الننػػن نػػفاح  الةلمػػات فػػن مجػػالس الةلػػ 

الغيػػػن  بػػػ  و ػػػى يػػػره علػػػن ف  يػػػو  و ةػػػض الهػػػوو  ن  ننعايػػػويػػػفاح  حاػػػن زاحػػػ  ال عيػػػ
ل ػػن   ا! و أف اعنيػػل و ػػى يػػره علػػن رنعاػػن النعػػن -وىػػ ا لاػػوت الفاػػ - مناعاػػين ظنػػوا

وزيػػادو فػػن الد    رنعايػػو فػػن رنعػػا النعػػن اعنيػػل الػػس نمػػا نجلػػس فػػن الا ػػار ونانػػء
ينعغػػن أف يجلػػس الجػػالس مػػى ولػػ ا ف   و ػػى يػػره علػػن رنعاػػن نفاػػو وىػػن الاػػا الد

.. وقاؿ :الةلمات  الد  ال ى ناف عليو المين اعنيل مى الاير النعيل 

:م"ماإلدال مأنمتشفّٓم:م"ماإلدال مأنمتشفّٓمرد٦ّلمآمرد٦ّلمآم  ؼومربؿّٓم!مأخربغ٨ّمس٤ّماإلدال .صؼولؼومربؿّٓم!مأخربغ٨ّمس٤ّماإلدال .صؼولمم}}}}

.وتؼق٣ّماظصالة.وتمت٨ّم.وتؼق٣ّماظصالة.وتمت٨ّمرد٦ّلمآمرد٦ّلمآم  مآموأنمربؿّٓامآموأنمربؿّٓاأنمالمإظ٥ّمإالأنمالمإظ٥ّمإال

اظؾقً،مإنمادؿطعًمإظق٥ّمدؾقالم"مضول:ماظؾقً،مإنمادؿطعًمإظق٥ّمدؾقالم"مضول:م  اظّٖطوة.وتص٦ّ مرعضون.وحتٍاظّٖطوة.وتص٦ّ مرعضون.وحتٍ

مم..{{{{ممصّٓضً.ضولمصعفؾـومظ٥ّ.ؼللظ٥ّموؼصّٓض٥ّصّٓضً.ضولمصعفؾـومظ٥ّ.ؼللظ٥ّموؼصّٓض٥ّ

                                                 
 أ و واقر الليثن  اإلماـ الع ارى فن الجامى الف ي . ٕ
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 .وىو أوؿ مقاـ فن الرين... وى ا ىو مقاـ اإلسالـ 
 أـ ىناؾ ما ىو أعلن من اإلسالـ ؟ ؟وىل الرين إسالـ فق 

 ْعػػَنا ُ ال ءولػػ لك عنػػرما قالػػ  وىو أعلػػن مػػن اإلسػػالـاـ اإليمػػاف ىنػػاؾ مقػػ نةػػ !
 ...قػل لاػ  ا : قاؿ حضنو اهلل  ةَمنَّا

                                                           

،م،م{{ممس٤ّماإلميون؟س٤ّماإلميون؟ممصلخربغ٨ّصلخربغ٨ّممضولضولمم}}،،اإليماف أعلن ول  يفلوا إليو  ةروذلك لف 

ول لك فاف أعماؿ   واإليماف أعماؿ القلن  فاإلسالـ أعماؿ الظواىن لا ه الجوارد
موردؾ٥ّمم}}القلن أعلن  موطؿؾ٥ّ موعال ؽؿ٥ّ مبوٓ متمع٤ّ مأن موردؾ٥ّضول: موطؿؾ٥ّ موعال ؽؿ٥ّ مبوٓ متمع٤ّ مأن اآلخّٕ،ماآلخّٕ،م  واظق٦ّ واظق٦ّ ممضول:

مم..{{وتمع٤ّمبوظؼّٓرمخريهموذّٕهم"مضول:مصّٓضً.وتمع٤ّمبوظؼّٓرمخريهموذّٕهم"مضول:مصّٓضً.

 أـ ىناؾ مقاـ أعلن ؟ !!وفق  ب  إيمافٌ   ىل الرين إسالـٌ 
إذاً  ،،مم{{ضول:مصلخربغ٨ّمس٤ّماإلحلون؟ضول:مصلخربغ٨ّمس٤ّماإلحلون؟مم}}..... .....   ؟؟ناؾ ما ىو أعلن؟ ما ىو ى !نة 

أنمأنم  ضول:ضول:مم؟؟عوماإلحلونعوماإلحلونممضولضولمم}}  وفن روايا المقاـ العلن فن الرين ىو مقاـ اإلحااف 

 .مم{{ؼّٕاا.ؼّٕاا.  تعؾّٓمآمطلغ١ّمتّٕاه.صننمٕمتؽ٤ّمتّٕاه،مصنغ٥ّتعؾّٓمآمطلغ١ّمتّٕاه.صننمٕمتؽ٤ّمتّٕاه،مصنغ٥ّ
 فالمنااػػػعوف للفػػػال ين...مقػػػاـ اإلحاػػػاف وىػػػو المقػػػاـ العلػػػن  ...  وىػػػ ا

يفةلػػػوف لمػػػاذا  ٓوالػػػ ين يم ػػػوف مػػػى الفػػػال ين... ويالزمػػػوف مجػػػالس الفػػػال ين 
 .ينيروف أف يفلوا إلن المقاـ العلن فن الرين وىو مقاـ اإلحاافلنا  ..  ؟ذلك

 علن الامػاـ نقوؿفن ن الفوفيا  الفال ين أو نقوؿ نقوؿ فن ن عنرما إذف 
 نال  مقاـ اإلحااف....

الػػػ ين  ف  أو الةا ػػػقوف لمقػػػاـ اإلحاػػػاف  أواػػػاأو الناغعػػػوف فػػػن مقػػػاـ اإلح
إذف ىل دراا اإلحااف ى ه مػن ي ونوا عنر اهلل فن دراا اإلحااف ... ينيروف أف 

 . ل فن الرين ....  الرين أـ ا ؟
 ! لف ال ريل قاؿ فن الناايا :نو فنضإ أـ نفل ؟ ىل ى ا المقاـ فنضٌ و 
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مم{{ممػّٔامجربؼ٢ّمآتوط٣ّمؼعؾؿؽ٣ّمأع٦ّرمدؼـؽ٣ّػّٔامجربؼ٢ّمآتوط٣ّمؼعؾؿؽ٣ّمأع٦ّرمدؼـؽ٣ّمم}}

مػػن فػػنوض الػػرين نالعنػػا  ػػو  اإلحاػػاف فػػنضٌ و   الػػرين ن ػػل ىػػ ه المػػور مػػإذف ف
فاإلسػػالـ ىػػو عمػػل الجاػػ  والمظػػاىن   يجمػػى اإلسػػالـ واإليمػػافوىػػو مقػػاـ  ، الػػنحمن
 .أما اإلحااف فاو عمل الظاىن والعانن نما قلنا   واإليماف عمل القلن  والظواىن

لاػػجود والوقػػوؼ والجلػػوس ولػػو أف راػػال منػػا تةلػػ  ال يفيػػا الفػػ ي ا للننػػوع وا
ل نػػو أدى ىػػ ه   وأتقػػن الػػاالوو  د القػػنةف علػػن يػػر عػػال  قػػار واػػوَّ   للا ػػار فػػن الفػػالو

 !أو فن الاوؽ !أو فن عملو !ال ننا  ونبق  ا ه ال لما  وقلعو فن  ياو
الوقػػػوؼ مػػػى أنػػػو أتقػػػن  !ا ؟الفػػػالو لاػػػا القعػػػوؿ عنػػػر حضػػػنو اهللىػػػل ت ػػػوف ىػػػ ه 

 !اهلل ! أو م ػػػغوؿ عػػػنعػػػن اهلل ل ػػػن القلػػػن غافػػػلٌ  !د الػػػاالووالننػػػوع والاػػػجود و واػػػوَّ و 
 ؟فن أوؿ سورو المؤمنوف فماذا يقوؿول لك عنرما يثنن ر نا علن المؤمنين 

                   ال ين نج وا وىػ                    

           أـ مػػن أعمػػاؿ القلػػن ؟ ؟وىػػل ال  ػػوع عمػػل مػػن أعمػػاؿ الجاػػ 
أنمآمالمؼـظاإّمإىلمصاا٦ّرط٣ّموالممأنمآمالمؼـظاإّمإىلمصاا٦ّرط٣ّموالمممم}} :الةعػػنو  ةمػػل القلػػن إذاً  القلػػن! مػػن أعمػػاؿ

فاػل   وإذا ناف القلن ها ػى،م،ممم{{إهومؼـظّٕمإىلمضؾ٦ّبؽ٣ّموأسؿوظؽ٣ّمإهومؼـظّٕمإىلمضؾ٦ّبؽ٣ّموأسؿوظؽ٣ّمإىلمأع٦ّاظؽ٣ّموإىلمأع٦ّاظؽ٣ّمو
 !؟ ا  !يف  ال  وع والعرف غين ها ى هلل

  ننػػا  الفػػالو نمػػا نػػاف وتمثلاػػا   فامػػاـ الةمػػل هضػػوع العػػرف والجػػوارد هلل !إذاً 
وىػػػ ا مػػػا  ، مػػى ه ػػػوع القلػػػن وحضػػػوره  ػػين يػػػرى اهلل  يؤدياػػا حعيػػػن اهلل ومفػػػبفاه

رو ونػػ لك أحاػػن مةاػػ  الباػػا!  أى أحاػػن الننػػوع والاػػجود والػػاالوو  يو اإلحاػػافناػػمّْ 
أو إف  ػػػلء قلػػػء   وىػػػ ا مػػػا يبلعػػػو أىػػػل مقػػػاـ اإلحاػػػاف ، وال  ػػػوع وال ضػػػور هلل
 : وى  من قاؿ لا  حضنو النعن   الفال وف أو الفوفيا

33{{ممسؾ٧ّمط٢ّمذ٨ّ سؾ٧ّمط٢ّمذ٨ّ   طؿىماإلحلونطؿىماإلحلون  إنمآإنمآمم}}

مم

                                                 
 سنن أ ن داوود ومال .   راد  ن أوساه رو  ٖ
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هواننػا الغيػن مناعاػين ظنػوا .. إ نيػف ؟   ف ى  ئ يةملو اإلناػاف يجػن أف ي اػنو
   !أف اإلحااف فن ال يات الظاىنو وحان

ن حننػا  القلػو  ا  ػر مةاػا مػ اً إذ!  فن ال ننػا  الظػاىنو : اإلحاافنما قلء
   لمبلو ل ن تناؿ ا                         (ٕٚ )المانرو. 

فػاف دراػا  الةمػل وقعػوؿ .. أى عمػل أعملػو  و والاقوى عمل مػن أعمػاؿ القلػو 
 .تاوقف علن نيان فن الةمل الةمل ومنفلان فن الةمل عنر اهلل 

ىػػ ه   أيػػن {{وتموتمبوظـقَّاابوظـقَّاامم}}ول ػػن ! .. ىػػل ىػػن حننػػا ؟ ا 44{{إهااوماِّسؿااولممإهااوماِّسؿااولمممم}}
 {{ممعاومغا٦ّىممعاومغا٦ّىمممم}}ول ػن  !؟ اىػل مػا عمػل..  {{وإهومظؽ٢ّماعإّئمموإهومظؽ٢ّماعإّئمممم}}  ؟ فن القلػو النيا 

  ىػل ن ػوف نلنػا فػن الاػن سػوات ؟ نػال  ل ن فن ناايػا الفػالو.. ف لنا نفلن مى  ةض 
 .االقلن والنيَّ ... ااهاالؼ فن الان الساس فيو إذاً 

أف المػنت ليفػلن مةنػاه مايفػلياف فقػاؿ مػن النػاس بناف إ وقر رأى حضنو النعن 
ودعػػا   ر و ينامػػا نمػػا  ػين الاػػمات والرض فػالو أهيػػو ورنوعامػا واحػػر وسػػجودىما واحػ

 للافرؽ فجػات راػل  ػررىمين وةهػن أتػن  ػ لف درىػ  وبالػل أتػن  ػررى  واحػر فقػاؿ 
 :ودرااتاا عنر اهلل العماؿ قعوؿ النوايا فن  نت بي معينا
:م:مرد٦ّلمآمصولرد٦ّلمآمصول  وطقّٟمذاامؼووطقّٟمذاامؼوممصؼولمرج٢ّصؼولمرج٢ّ  أظّٟمدرػ٣ّأظّٟمدرػ٣ّ  دؾ٠ّمدرػ٣ّمعو يدؾ٠ّمدرػ٣ّمعو يمم}}

ورج٢ّمظقّٗمورج٢ّمظقّٗممم،،تصّٓ مبفوتصّٓ مبفو  درػ٣ّدرػ٣ّ  أظّٟأظّٟ  رج٢ّمظ٥ّمعولمطـريمأخّٔمع٤ّمسّٕا٥ّمعو يرج٢ّمظ٥ّمعولمطـريمأخّٔمع٤ّمسّٕا٥ّمعو ي

55{{ظ٥ّمإالمدرػؿونمصلخّٔمأحّٓػؿومصؿصّٓ مب٥ّظ٥ّمإالمدرػؿونمصلخّٔمأحّٓػؿومصؿصّٓ مب٥ّ

مم

النثػػػن فػػػن الاػػػن ىػػػو صػػػاحن اللػػػف يعػػػرو أف فػػػن الظػػػاىن ... ؟ ذلػػػكنيػػػف 
 .ل ن صاحن الررى  فاز  النيا !...درى 

ونػ لك ا   واإلهالص فػن القلػن  من اإلهالصفالةمل ل ن يقعلو اهلل ا  ر فيو 
ن الةمػل ه ػيا  وا  ػر أف ي ػوف فػ  والفػرؽ فػن القلػن   ر أف ي وف فن الةمل صػرؽ

                                                 
   الع ارى ومال  ونثين غينىا. رواه عمن  ن ال با   ٗ
 رواه أ و ىنينو   الانغين والانىين. ٘
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 وال  يا فن القلن.
 ؟من ى  الةلمات ال ين اااعاى  ر نا وأبنن عليا 

                         فانػػاؾ مػػن يعلػػ  علػػن  ! وال ػػل يعلػػ
زودىػ   ؟ أبنػن علػيا  اهللاللػ ين ل ن مػن   وىناؾ من يعل  فن الالففيوف واإلذاعا  المنعن

   ػػ        مم::قػاؿ تةػالنقػاؿ تةػالنمم                               
                      (ٖٜ ) الحفا 

ا  ن أعبػاه اهلل ال  ػيا وىػو أمػنٌ ولنفػنض أف ىنػاؾ مػ  إذف المو وع ليس  الةل 
وةهػػن حفػػظ نػػل الةلػػـو ولاػػانو فػػن الففػػاحا   نعيػػن  فاػػو عنػػر اهلل عػػال ٌ  ؛يقػػنأ وا ي اػػن

   مثػل ىػ ا قػاؿ فيػو اهلل ومػى ذلػك لػيس عنػره ه ػيا هلل  !!!!ينبق   ل اللغا  والفاػـو
 فن سورو الفف :

                                                 
                             

ومػػن أاػػل أف يفػػل اإلناػػاف إلػػن  وال  ػػيا فػػن القلػػن ... امييػػف  ال  ػػيا إذف ال
ا  ػر   ول ػن ي اػن الةمػل وي ػوز  ػو القعػوؿ  ا  ر وأف ي اػن الةمػل؟ مقاـ اإلحااف 

وا  لػػيس فيػػو غػػلّّ   ويجةلػػو أواً نػػاىناً مػػن ناحيػػا هلػػق اهلل  وأف ينظػػف القلػػن ويباػػنه هلل
 .وا حقر وا حار لحر من ال لق أامةين غشّّ 

 :( ال جن ٚٗفقاؿ ) المؤمنين اهلل وصف نيف ذلك .. أوا من ال اا  فقر 

                                                      
فػن وبانيا   فن الانا المبانو ال ثين   ون اػن مناػا ... ىػ ه القفػا المةنوفػا .. ف

 :الاا مى حضنو النعن قاؿ لص ا و

مضؾقاًلممم}} ماظّٕج٢ّ مجؾّٗ مأن موبعّٓ ماجلـي مأػ٢ّ مع٤ّ مرج٢ّ ماآلن مسؾقؽ٣ّ مضؾقاًلمؼّٓخ٢ّ ماظّٕج٢ّ مجؾّٗ مأن موبعّٓ ماجلـي مأػ٢ّ مع٤ّ مرج٢ّ ماآلن مسؾقؽ٣ّ ؼّٓخ٢ّ
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مموومم،،ضو مسـؽ٣ّماآلنمرج٢ّمع٤ّمأػ٢ّماجلـيضو مسـؽ٣ّماآلنمرج٢ّمع٤ّمأػ٢ّماجلـيصؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّمصؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّمممصؼولصؼولممخّٕج،خّٕج،

مم66{{ممممآماب٤ّمدال آماب٤ّمدال ّّٓٓػ٦ّمدقّٓغومسؾػ٦ّمدقّٓغومسؾطونمػّٔاماظّٕج٢ّمطونمػّٔاماظّٕج٢ّم

  وفػن نػل مػنو علػن نفػس المنػواؿوفن روايا أف ى ا المن ت ػنر بالبػا أيػاـ ماااليػا 
 يبلى نفس النال وعلن نفس ال الا ..... وااف أعينونن سمة   وفام   !!

ىنػاؾ فػن ...  ول ػن نػاف  ياودياً واسػل ى ا النال سيرنا ععراهلل  ن سالـ   ناف 
سيرنا ععراهلل  ػن عمػنو  ػن الةػاص  ونانػء من؟ يوار ا يوار الف ا   ضور منالوس  

ـ الليػل نلػو يقػنا القػنةف فػن صػالتو ويفػـو نػاف يقػو لنػو  ... لو قفػا م ػاورو فػن الةعػادو 
 :ويقوؿ ما  وال ريل ينوى عنو ر ن اهلل عناالرىن نلو

ًمرجالمذبؿفّٓا،مصّٖوجينمأب٨ّ،مثا٣ّمزارغا٨ّ،مصؼاولمظؾؿإّأة:مطقاّٟممممممًمرجالمذبؿفّٓا،مصّٖوجينمأب٨ّ،مثا٣ّمزارغا٨ّ،مصؼاولمظؾؿإّأة:مطقاّٟممممممطـطـمم}}

) تةنػن أنػػو مموظاًم:مغعاا٣ّماظّٕجاا٢ّمعاا٤ّمرجاا٢ّمالمؼـااو موالمؼػطاإّموظاًم:مغعاا٣ّماظّٕجاا٢ّمعاا٤ّمرجاا٢ّمالمؼـااو موالمؼػطاإّمصؼصؼ  جتآّؼ٤ّمبعؾاا١ّ؟مجتآّؼ٤ّمبعؾاا١ّ؟م
:م:مثاا٣ّمضااولثاا٣ّمضااولمم،()أى ناننػػن وعنفنػػن،مضااول:مص٦ّضااّٝمباا٨ّمأباا٨ّمم،مضااول:مص٦ّضااّٝمباا٨ّمأباا٨ّمممن ػػغل  الةعػػادو فػػال ي تياػػا(

،مصؾا٣ّمأباولمعاومضاولمظا٨ّمممممم،مصؾا٣ّمأباولمعاومضاولمظا٨ّمممممممم،)أى ظلمااػا(ماعّٕأةمع٤ّماملاؾؿنيمصعضاؾؿفو!مماعّٕأةمع٤ّماملاؾؿنيمصعضاؾؿفو!مم  زوجؿ١ّزوجؿ١ّ

) فاسػارعانن ممبؾاّٞمذظا١ّمردا٦ّلمآممممبؾاّٞمذظا١ّمردا٦ّلمآمممم  ممومأجّٓمع٤ّماظؼا٦ّةمواالجؿفاودمإىلمأنممممومأجّٓمع٤ّماظؼا٦ّةمواالجؿفاودمإىلمأنمم
 )مصؼااولم،مصؼااولموسػ لنن عػػن ععػػادتن وفةلػػن  ف هعنتػػو،ّوأصاا٦ّ موأصاا٦ّ ممم،،:مظؽااينمأغااو موأصااؾ٧ّ:مظؽااينمأغااو موأصااؾ٧

ؼومردا٦ّلمآممؼومردا٦ّلمآمممم::صؼؾًصؼؾًممصطّٕم،موص٣ّمع٤ّمط٢ّمذفّٕمثالثيمأؼو ،صطّٕم،موص٣ّمع٤ّمط٢ّمذفّٕمثالثيمأؼو ،وص٢ّموأوص٢ّموأ  وأصطّٕ،مصـ٣ّوأصطّٕ،مصـ٣ّ

ضاولمأغا٧ّمممضاولمأغا٧ّمممممص٣ّمؼ٦ّعاوموأصطإّمؼ٦ّعاو،مممص٣ّمؼ٦ّعاوموأصطإّمؼ٦ّعاو،ممم  ،،صص٣ّمص٦ّ مداودصص٣ّمص٦ّ مداود  ::ضولضولأغومأض٦ّىمع٤ّمذظ١ّ،مأغومأض٦ّىمع٤ّمذظ١ّ،م

ًماظؼّٕآنميفمطا٢ّمذافّٕمضمماظؼّٕآنميفمطا٢ّمذافّٕمضمم  واضّٕأواضّٕأممضولمالمأصض٢ّمع٤ّمػّٔا،ضولمالمأصض٢ّمع٤ّمػّٔا،ممذظ١ّ،ذظ١ّ،أض٦ّىمع٤ّمأض٦ّىمع٤ّم ًمؾا :مؼاومم:مؼاوممؾا

ًم:ماضّٕأهميفممخّٗمسشّٕة:ماضّٕأهميفممخّٗمسشّٕةومأض٦ّىمع٤ّمذظ١ّ،مضولومأض٦ّىمع٤ّمذظ١ّ،مضولرد٦ّلمآمأغرد٦ّلمآمأغ ًم،مضؾا :مؼوردا٦ّلمم:مؼوردا٦ّلمم،مضؾا

مم77{{مموًًوأومثالثأومثالثممحؿ٧ّمبؾّٞمدؾعًوحؿ٧ّمبؾّٞمدؾعًوضولمضولممم،،آمأغومأض٦ّىمع٤ّمذظ١ّآمأغومأض٦ّىمع٤ّمذظ١ّ

ىػ ا الناػل عنػرما !! لنسوؿ اهلل من  رو ععادتػو  الف ا ن ال ى   اه أ وهفا ا 
                                                 

عن ننف الةماؿ فن سنن القواؿ والفةاؿ للماقن الانرى   وتوار روايا  عريرو لل ريل ل   المةنن النوايا ىنا م هوذو  ٙ
 .فن الةرير من نان الانا عن أنس  ن مالك  تا  النال وقر ورد 

   وفيو روايا  أهنى . ص ي  ا ن هفيما  نناللعا: الم رث   عمنو  ن الةاص راهلل  نرواه عع ٚ
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الجنػا قػاـ وم ػن  سمى حضنو النعن يقوؿ عن سيرنا ععر اهلل ا ن سالـ أنو راػل مػن أىػل
إنػن قػاؿ   فػا  الناػل العػا فلمػا   وعنرما دهل العيء ننؽ عليو العا   حان  ياو هلفو

ف أوأريػػر  ػػيافاك إلػػن   وتننػػء المنػػفؿ (ىنػػاؾ هػػالؼ  ينػػن و ػػين أ ػػنتالحيػػء مػػى أ ػػن )
 نء مرو الضيافا عنرى  بالبا أياـ.ونا  يناان المن

  يفةػل ىػ ا الناػل لااػاوان لػو الجنػا وناف ععر اهلل ا ن عمنو ينير أف يػنى مػاذا
فقػاؿ ععػر اهلل فػػن   فيجػر أف الناػل ينػػاـ  ويةػػوداف   انػا يفػلياف مػػى رسػوؿ اهلل الة ػاتف

وفػن   وقعيل الفجػن قػاؿ الناػل ىيػا نفػلن مػى رسػوؿ اهلل  نفاو قر ي وف ماةعاً ى ا اليـو
و ماةعاً ىػ ا اليػـو ولػن فقاؿ ععر اهلل  ن عمنو فن نفاو لةل  الفعاد أتن لو  واعا اإلفبار

ا يفيػػر عػػن ت ػػنر نفػػس المػػن ف ػػاف الناػػل  وفػػن اليػػـو الثػػانن والثالػػل  ياػػابيى الفػػياـ
 :فقاؿ ا ن عمنو !!! .. الفنانض 

مم––ؼومأخ٧ّممسعًمرد٦ّلمآمؼؼ٦ّلمص٧ّمذلغ١ّمسـّٓمدخا٦ّلماملافّٓمممؼومأخ٧ّممسعًمرد٦ّلمآمؼؼ٦ّلمص٧ّمذلغ١ّمسـّٓمدخا٦ّلماملافّٓممممم}}

ؼّٓخ٢ّمسؾقؽ٣ّماآلنمرج٢ّمعا٤ّمأػا٢ّماجلـايموؼؼا٦ّلمصا٧ّمذالغ١ّموأغاًمخاورجمممممممممؼّٓخ٢ّمسؾقؽ٣ّماآلنمرج٢ّمعا٤ّمأػا٢ّماجلـايموؼؼا٦ّلمصا٧ّمذالغ١ّموأغاًمخاورجممممممممم

وعاومرأؼؿا١ّمتّٖؼآّمذاقؽًومسا٤ّمممممموعاومرأؼؿا١ّمتّٖؼآّمذاقؽًومسا٤ّمممممم،م،ماآلنمرجا٢ّمعا٤ّمأػا٢ّماجلـايممممماآلنمرجا٢ّمعا٤ّمأػا٢ّماجلـايمممممممطّٔظ١ّمضاو مساـؽ٣ّممطّٔظ١ّمضاو مساـؽ٣ّمم

ًمممممم!،!،اظػّٕا ّٚاظػّٕا ّٚ ًممممضولمؼومأخ٧ّموآمعومأزؼآّمذاقؽًومسؿاومرأؼا وسـآّعوموجآّمحريتا٥ّمممموسـآّعوموجآّمحريتا٥ّمممممم،،ضولمؼومأخ٧ّموآمعومأزؼآّمذاقؽًومسؿاومرأؼا

غظاإّمإىلماِّرضموضااولمشااريمأغاا٧ّمأبقااًموظااقّٗمصاا٧ّمضؾؾاا٧ّمذااهمِّحاآّمعاا٤ّممممممغظاإّمإىلماِّرضموضااولمشااريمأغاا٧ّمأبقااًموظااقّٗمصاا٧ّمضؾؾاا٧ّمذااهمِّحاآّمعاا٤ّمممممم

مممم{{مماملؾؿنيمضولمصؾّٔظ١ّاملؾؿنيمضولمصؾّٔظ١ّ                   (ٜٛ )ممال ةنات

صطؾعاًمأغاًمممصطؾعاًمأغاًممممم}}ممرواؼيمأغّٗمب٤ّمعوظ١ّمصا٧ّماظرتشقاىمواظرتػقاىم:مممرواؼيمأغّٗمب٤ّمعوظ١ّمصا٧ّماظرتشقاىمواظرتػقاىم:ممموص٧ّموص٧ّممم

أنمآويمإظقا١ّ،مصالغظّٕمعاومسؿؾا١ّ،مصلضؿآّيمبا١ّ،مصؾا٣ّممممممممأنمآويمإظقا١ّ،مصالغظّٕمعاومسؿؾا١ّ،مصلضؿآّيمبا١ّ،مصؾا٣ّمممممممم  ،مصالردتم،مصالردتماظـالثمعّٕاتاظـالثمعّٕات

؟مضاول:معاوممم؟مضاول:معاومممممبا١ّمعاومضاولمردا٦ّلمآمممممبا١ّمعاومضاولمردا٦ّلمآممممم  ،مصؿوماظّٔيمبؾّٞ،مصؿوماظّٔيمبؾّٞأرامسؿؾًمطؾريمسؿ٢ّأرامسؿؾًمطؾريمسؿ٢ّ

:معومػ٦ّمإالمعومرأؼاًمشاريمأغا٨ّمالمأجآّميفممممم:معومػ٦ّمإالمعومرأؼاًمشاريمأغا٨ّمالمأجآّميفمممممدسوغ٨ّدسوغ٨ّ  ،مصؾؿوموظقً،مصؾؿوموظقًػ٦ّمإالمعومرأؼًػ٦ّمإالمعومرأؼً

مم،،أحآّامسؾا٧ّمخاريمأسطاوهمآمإؼاوهمممممأحآّامسؾا٧ّمخاريمأسطاوهمآمإؼاوهممممم  ع٤ّماملؾؿنيمششوموالمأحلّٓع٤ّماملؾؿنيمششوموالمأحلّٓممغػل٨ّمِّحّٓغػل٨ّمِّحّٓ

وػا٧ّماظؿا٧ّمالممموػا٧ّماظؿا٧ّمالممممم}}ممّٕىّٕىأخامأخاموصا٧ّمرواؼايممموصا٧ّمرواؼايممممم{{صؼولمسؾّٓمآم:مػّٔهماظيتمبؾغاًمبا١ّمممصؼولمسؾّٓمآم:مػّٔهماظيتمبؾغاًمبا١ّممم
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مم{{أومالمؼطق٠ّماظـوسمأومالمؼطق٠ّماظـوسمغطق٠ّمغطق٠ّم

 .ويبان قلعو لل ق  إذف ا  ر علن اإلنااف أف يبان قلعو من ناحيا ال لق

 !!. أعلن مػن حػن اهلل ورسػولو   ا ي وف فن قلعو  ئ أعظ  وا أنعن وانيف ؟ 
ويجن أف ي وف نل ذلك فػن الرراػا  ! ...وا الةياؿ !وا الوظيفا !وا الفواا !ا الماؿ
 .والرراا العلن الان ي وف فياا حن اهلل ورسولو   القل

يقػػوؿ    ولاػػ اوا يػػا  لػػو ذلػػك إا  مفػػاحعا أىػػل ذلػػك...وإذا نفػػ  اإلناػػاف ذلػػك
 :الاو ا( ٜٔٔ)فن أو فن ذلك ال  ف  ى ا المقاـاهلل لنا فن 

                                             
ناػػػػ ؿ ال عيػػػػن فل ف ؟و مػػػػن ىػػػػ  الفػػػػادق أى ا  ثػػػػوا عػػػػن الفػػػػادقين وازمػػػػوى !!

 :قاؿ العظ  والمفبفن النـن 

عـطؼ٥ّ،مومعـطؼ٥ّ،مومممسؿؾؽ٣ّسؿؾؽ٣ّ  رؤؼؿ٥ّ،مومزادميفرؤؼؿ٥ّ،مومزادميف  خقورط٣ّمع٤ّمذطّٕط٣ّمبوٓخقورط٣ّمع٤ّمذطّٕط٣ّمبوٓمم}}

88مم{{رشؾؽ٣ّميفماآلخّٕةمسؿؾ٥ّمرشؾؽ٣ّميفماآلخّٕةمسؿؾ٥ّم

مم

 :فن حريل ةهن.. قاؿ زدنا يا رسوؿ اهلل أى ال ى ت نن اهلل عنرما تناه  

99{{ذطّٕامذطّٕام  غلقًغلقً  ،مومإذا،مومإذاِّصقوبمصوحىمإذامذطّٕتمآمأسوغ١ِّّصقوبمصوحىمإذامذطّٕتمآمأسوغ١ّخريماخريمامم}}

مم

سػػن الاػػآهن والاػػآلف  ػػين الفػػال ين القػػنات والقارنػػا  ال ػػناـ ىػػ ا  نإهػػوانوىػػ ا 
مقػػاـ اإلحاػػػاف  وىػػػ ا المػػػن الوؿ الػػ ى أريػػػر أف أ ينػػػو ل ػػػ  المنيػػػرين وىػػػو  لػػػوغ و ػػين 

 أامةين فن ى ا الاماير المواف.
 لػ  اإلناػاف والمن الثانن ىو فن   نيا  مقػاـ اإلحاػاف   ف يػف ذلػك؟ .. إذا 

 :يجر عالما  و  نيا  ح اىا اهلل فن ناا  اهلل فانو  ! مقاـ اإلحااف

                                                 
  اللعاني الم رث   عمنو  ن الةاص و أ و سةير ال رري و أ و  ععراهلل  ن الناوي ٛ
  اللعاني  الم رث ال ان العفنيرواه  ٜ
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                                           ((ٙٗٙٗ  )يونس)يونس  
 :  ففلء (ففلء (  )فن قولو تةالن  ا  ه الع نيمػن ى

                                   يار ؟ قاؿ : ما لا 
                        ىػػػػػل تنػػػػػفؿ علػػػػػيا  المالن ػػػػػا أـ تانػػػػػفؿ ؟ تانػػػػػفؿ
 .. سامنار وعنرما تانفؿ المالن ا ا ينونا  وحان وانما ىناؾ حوار  ينا   ا
                                                 

ن ػػن أوليػػان   فػػن أى م ػػاف أواً ىنػػا أـ ىنػػاؾ ؟ ىنػػا فػػن  ون ػػن ت ػػء إمػػنت  :
والمثلػا فػن ىػ ا العػا   ... ناف علن ذلك أص ا  رسػوؿ اهللالرنيا أواً ب  فن ااهنو و 

 :ةلن سعيل المثاؿف .. يبوؿ سندىا
 النػػار مػػن ال ػػن وقػػالوا لػػو ا  ػػر   مػػنض  العواسػػين  سػػيرنا عمػػناف  ػػن ال فػػين

 :قاؿ لنا ف ين يرى رسوؿ اهلل    قاؿ ي هن أنن ننء حا ناه علن ذلكو وأصن أه

ػومبغريمحلوب،ضوظ٦ّا:موع٤ّمػ٣ّمؼومرد٦ّلمػومبغريمحلوب،ضوظ٦ّا:موع٤ّمػ٣ّمؼومرد٦ّلمع٤ّمأعيتمدؾع٦ّنمأظع٤ّمأعيتمدؾع٦ّنمأظممؼّٓخ٢ّماجلـيؼّٓخ٢ّماجلـيمم}}

1010{{ممؼؿ٦ّطؾ٦ّنؼؿ٦ّطؾ٦ّن  المؼؽؿ٦ّونموالمؼلرتض٦ّنموسؾ٧ّمربف٣ّالمؼؽؿ٦ّونموالمؼلرتض٦ّنموسؾ٧ّمربف٣ّمم؟مضول:مػ٣ّماظّٔؼ٤ّ؟مضول:مػ٣ّماظّٔؼ٤ّآآ

مم

فقػاؿ أهػوه أف النعػات يقولػوف ا   أرير أف أنػوف مػن ىػؤات وا أناػوى  النػارأنا و 
 :وال ريل ااهن يقوؿ ذلك  سعيل إا 

1111{{ممطقيمبـورطقيمبـورممذّٕريمربف٣ّ،مأومذّٕبيمسل٢ّ،مأوذّٕريمربف٣ّ،مأومذّٕبيمسل٢ّ،مأو  اظشػو ميفمثالثيميفاظشػو ميفمثالثيميفمم}}

مم

قػاؿ أتػػرري مػا الػػ ى  ! فقػاؿ أهػوه لقػػر حينتنػن  فلمػا اناػوى زاد مػػا  ػو مػن مػػنض
فلمػػػا اناويػػػء اػػػل  علػػػن زاد مػػػن من ػػػن ؟ قػػػاؿ ا قػػػاؿ نانػػػء المالن ػػػا تػػػ تن لفيػػػارتن وت

 ٕٔ.ادنن من از امانةء المالن ا عن زيارتن ف الك ال ى 
                                                 

  ن حفين   ص ي  مال  . عن عمناف ٓٔ
 رواه ععر اهلل  ن ععاس   الع ارى الجامى الف ي . ٔٔ
 اناويء  فما أفل ء وا أنج ء  قاؿ عمناف: وناف ينان عن ال ي  قاؿ: فما زاؿ العالت  ي حان } سمةء النعي  ٕٔ
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نانػء المالن ػا ت ػجةا  ون لك تةلموف أف الف ا ا فن  ػرر قػر رأوا المالن ػا و 
 :سورو الاو ا ٗٔ  قاؿ تةالن فن ةيا علن القااؿ

                                                
نػاف مةػو  ػػاادو اللياػانس أو الع ػػالوريوس أو   نػ  واحػر مػػن أصػ ا  رسػػوؿ اهلل

مػووا الرض  نيػفإذاً  اديػا أو اا ارانيػا ؟ ا أحػػر..عرالرناوراه أو حاػن الثانويػا أو اإل
 ومػن أيػن أتػوا   ل ىػ ه الةلـو ؟  ؟علماً 

                                              )ال اف()ال اف(  
ومػػن ... المجاعػػين عنػػر ر  الةػػالمين  الم فوصػػين ... ىنػػاؾ ففػػل للمافػػوقين 

 :ورسـو من يرهل ى ا الففل  ىو حضنو الةلي    اتو ؟ .. لما يةال ى 

                               ((ٕٕٕٕٛٛ  )العقنو)العقنو  
فةنرما أار راػل ةتػاه اهلل علمػاً لػ  أقػنأه فػن ناػا  ولػ   !من ال ى يةل  ىنا ؟ اهلل

وأاػر أف ىػػ ا  أسػمةو مػن عػال  يبػا ق  ػنع اهلل وا ي ػػنإ عػن سػنا حعيػن اهلل ومفػبفاه
 :النال قر أننمو اهلل   ئ من الفناسا النورانيا وأصع  داهاًل فن قوؿ هين العنيا

مم::ممزيادو وفن روايامم1313مم{{ممآآممرِِر٦ّ٦ُُّـُـُبِِبممُُّّٕٕظُُظـْـْؼ ؼ مم٥ّ٥ُُّنغَّنغَّصِِصمم٤ّ٤ِِّعِِعمْْمؿُُؿاْظاْظمميََياد اد ّٕ ّٕ امِصامِص٦ّ٦ُُّؼُُؼتْْتإِِإمم}}

مم{{آمآممميِِيؿ ؿ ؽْْؽقِِقبِِبمم٠ّ٠ُُّطِِطـْـْؼ ؼ و و مم}}

ـ اإلحاػػاف فمػػاذا أفةػػػل؟ فػػ عل  أف ىػػ ا الناػػػل أصػػع  لػػو قػػػررا عنػػر اهلل فػػن مقػػػا
وصػ عا الفػال ين مػن أاػل ىػ ا المػن   أص عو ل ن أتةل  نيف أصل إلن مػا وصػل إليػو

 :عنرما ت ل  عن الةمل وأنو ا يضيةو قاؿ عف   نو  لف اهلل 

                                )ال اف()ال اف(  

                                                                                                                              
 .ااسا نارفن  عرالعنع ا ن  عمناف  ن حفين ةر ذلك الاالـ { عن  اناويء  فقر  ذلك ب  رااةو يال  علي  فلما

 .رواه البعنانن عن أ ن أماما  ٖٔ
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 :ا ي وف إا -الظاىن  نعن مى القياـ  و علن الواو ال –واحااف الةمل 
 . احااف النيا -
 .و واود اإلهالص فيو -

 .فيو  واود الفرؽ هلل و  -

 .فن أولو وأبنانو و ةره ومناقعا اهلل  -

 .الةمل  غيا ر ات اهلل ال فن عالهوأف يجةل ى ا  -

تػػػاةل  مػػػنا  إحاػػػاف ...مػػػن أاػػػل أف  وىػػػ ا مػػػا اةػػػل النػػػاس تفػػػ ن الفػػػال ين
 :فن الم انين قاؿ الهفن ع الَّ  لف اهلل  الةمل

                                        )الن ل()الن ل(  
ةاػػ   ااا ػػا الػػرعات م  مةاػػ   ا ييػػره  مةاػػ   اننامػػو مةاػػ   لبفػػو   ةاػػ   نفػػ وم

مةاػ  فػن نػل  ػ ف وفػن   ؿ مةاػ   ا قيػق المػ مو   مةاػ   ػالفنإ القنيػنوت قيق الناػات  
  ومةاػػ  فػػن الجنػػا  ومةاػػ  فػػن ااهػػنو  مةاػػ  فػػن العػػنزخ  مةاػػ  فػػن الػػرنيا  نػػل حػػاؿ

..  لناػػ  فػػن مةيػػا اهلل الاػػن ا تغيػػن وا تنقبػػى عػػن قنيػػن أو حعيػػن ننفػػا عػػين أو أقػػل
سػػػن صػػػ عا نمػػػا قلنػػػا لم اػػػنين الػػػ ين ننيػػػر أف ن ػػػوف مػػػنا   وىػػػ ا  وىػػػ ه ىػػػن مةيػػػا ا

 إلى نل وقء وحين ...أو الماقين  الفال ين
فاػػ ه الااػػميا  .. أو أىػػل اإلحاػػافلء قلػػء ىػػ ا سػػن صػػ عا الفػػوفيا وإف  ػػ

لف ..   فال ػػػ س النػػػاس  ةػػر ذلػػك صػػوفيا أو تفػػوؼأسػػماىا فػػاذا   لياػػء ىػػن المػػن  
ظاػػن  علػػيا  الػػ ى ةل  مػػنا  إحاػػاف الةمػػل لنػػافػػ عا    ون ػػن نأساسػػا  فػػن ديػػن اهلل

فػػػن منػػػازؿ ا  دراػػػ ف لنػػػا  المػػػل لا ػػػو الةمػػػل الػػػ ى يعلّْػػػنيفيػػػا اةل  مػػػنا     ونػػػو  ػػػنيات
 .فن منازؿ الن واف مى النعن الةرناف  وفنو   اإلحااف

وصػلن اهلل والمػؤمن ي فيػو قليػل ال  مػا    القليلون افن  ا ا الاماير 
. وسػػػػػػػػػػػػػل  علػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػيرنا م مػػػػػػػػػػػػػر وعلػػػػػػػػػػػػػن ةلػػػػػػػػػػػػػو وصػػػػػػػػػػػػػ عو وسػػػػػػػػػػػػػل 
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الُصوفيَُّة يف اإلْسالم 
 حقيقا الفوفيا 

 أوؿ صوفي ما قق 

 تت ىيل الصفيات للةبا 

 الففَّػػػا اامةػا أىل 

 الفىػػر 

 أصوؿ الافوَّؼ 

 من أحواؿ الفادقين 

 ااػػاد الةارفين للاػوى 

 ورابا النعػػوَّو 

  إ ناقا  عل  اايا 

 الا نولوايا الن انيػػا 

 حقيقا الا نولوايا الماديػا 

 راػاؿ اهلل 

 ت نولوايػػا اإللااـ 

 .ظاور المرارس الفوفيَّػػا 
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املشـــرفة املشـــرفة فَّة خلف احلجرة اليبوية فَّة خلف احلجرة اليبوية أٍل الصُّــأٍل الصُّــيش يش أشاط موقع عرأشاط موقع عر
  على صاحبَا أفضل الصالة وأمت التصليناتعلى صاحبَا أفضل الصالة وأمت التصلينات
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 ٔبطه اهلل السمحً السحٔه
ال مػػػر هلل علػػػن واسػػػى نةمػػػاه  والفػػػالو والاػػػالـ علػػػن حعيػػػن القلػػػو  
وعلن ةلو ال ين اساناروا  اراه  وأص ا و ال ين ت سوا  و فػي نػل أنفاسػا  فػي 

ل مػن ع ػق نمااتػو  ومػاؿ   لػو إلػن  ػمانلو وصػفاتو  وعلينػا ى ه ال ياو  ون
مةا  أامةين  وااةلنا يا ر نا من الةا قين لجماؿ النود والجا  والقلػن... 

 لاير الولين وااهنين.
فػي   أامةػين  نثػن فػي ىػ ا   إهواني وأحعا ي القنات ال ػناـ  ػارؾ اهلل

فػق نثيػن مػن المةان ػين الوقء ال ريل عن الافوؼ والفوفيا  وظاػن فػي ال
ال ين ان ػغلوا  ػالظواىن والمظػاىن؛ ولػ   -وال ين ينظنوف إلن ُمرَّعن الافوؼ 

وظنػػػػػػوا أف ىػػػػػػؤات ىػػػػػػ  الفػػػػػػوفيا  -الوا ػػػػػػ  والعػػػػػػاىن  ين ػػػػػػغلوا  نػػػػػػور اهلل
!!.واعاػػنض نثيػػنوف أيضػػا علػػن الفػػوفيا؛   جػػا أنػػو ا يواػػر لاػػ  أصػػل فػػي 

 ال نيةا اإلسالميا والملا ال نيفيا.
يػػػر أف نجلّْػػػن ىػػػ ا المػػػن   و ػػػود  و عيػػػاف مػػػن القػػػنةف و اػػػنا النعػػػي ونن 

الةرناف  ومن ال ياو الةمليا الاي ر َّن علياا النعي المفػبفن أصػ ا و فػي م ػا 
 والمرينا... في  رت دعوتو وفن أوؿ رسالاو.

 حكٔك٘ الصُّْفَّ٘
والفوفيا يا إهواني تةنن  اهافار  رير؛ الةمػل  مػا علمػو اإلناػاف مػن 

.. أي الانامػػا الاػػلونيا وال يػػاو الةمليػػا لريػػا  القنةنيػػا   : ديػػن الػػنحمن
 والاواياا  النعويا.

                                                 
من الم ـن  ٜٕنانء ى ه المايا الن انيا  مقن الجمةيا الةاما للرعوو إلن اهلل   رانق المةادى  القاىنو ماات ال ميس  ٔ

 ـ. ٕ٘ٓٓمن مارس  ٓٔىػ الموافق ٕٙٗٔ
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فآيا  القنةف ترعو أىل القنةف إلػن مقامػا  عليػا  وإلػن أحػواؿ من ػيا 
رّغعػػػػء فياػػػػا اايػػػػا  القنةنيػػػػا  والفػػػػوفيا عا ػػػػوا ىػػػػ ه ال يػػػػاو   ااػػػػادى   

 و الوصػػػاؿ  ويعلغػػػوا مقامػػػا  ونفوسػػػا   وقلػػػو ا   وأرواحاػػػ ؛ حاػػػن يجػػػروا لػػػ
فػي قنةنػو للناػاؿ  فلياػء الفػوفيا: سفاػبا    ال مػاؿ  الاػي و ػ اا اهلل

 وا فلافا  وا نظنيا   وا أقواؿ  وإنما ىي: 
 .سلوؾ  وأفةاؿ  وأحواؿ 
  ةره ينظن اهلل    إلن الةعػر؛ فيمن ػو مػن عنػره مػن مةػين فضػلو  أو

لوانػا مػن اإلت افػا  اإللايػا  والةبػاتا  من نور وصلو  أو من ينػا يى ح مػو: أ
الن انيػػػا؛ ا ياػػػابيى أحػػػر مػػػن الولػػػين وااهػػػنين حفػػػنىا  ونلاػػػا مػػػن فضػػػل 

 :.سورو الن ل[]اهلل. قاؿ تعارؾ وتةالن فن م    ال نن 
   م   م   م مم    مم م م   م  م   

 أّل صْيف متخكل

  اتػػػو  عنػػػرما نػػػاف   سػػػاس الفػػػوفيا ىػػػو مػػػا فةلػػػو سػػػيرنا رسػػػوؿ اهللوأ
ي نإ نػل عػاـ فػي  ػان رمضػاف لي الػي  غػار حػنات  وتجاػف لػو زوااػو الفػفيا 

 الاقيا النقيا الايرو هريجا ر ن اهلل عناا: زاداً ي فيو ال ان.
وناف ي الي في ى ا الغار مى اهلل  تارو ياف ن  وتارو ياػر ن   وتػارو يػ نن 

حاػن قػاؿ  -ملػا إ ػناىي  عليػو الاػالـ  -  وتارو ياةعَّػر علػن الملػا ال نيفيػا اهلل
لقػػر ع ػق م مػػٌر ر ػػو  وذلػػك  -قعػل نػػفوؿ النسػػالا - أىػل م ػػا فػػي   فػػو

   ةػر ذلػك  الفػفات والنقػات  فقػاؿ  من  رو  غلو  ػاهلل ولػ لك أننمػو اهلل
 عن ى ه الفانو:



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  الباب األول: الصوفية فى اإلشالو الباب األول: الصوفية فى اإلشالو  2727  

يني  اسػػمي وتقػػوؿ يام مػػر أنػػو نانػػء الحجػػار وال ػػجار والجعػػاؿ تنػػاد
 :يام مر  وورد فن ذلك ال ثين من الحاديل والنوايا  مناا قولو 

22مم{{ِّسّٕص٥ّماآلنمِّسّٕص٥ّماآلنم  سؾ٨ّمظقوظ٨ّمبعـًمإغ٨ّسؾ٨ّمظقوظ٨ّمبعـًمإغ٨ّ  طونمؼلؾ٣ّطونمؼلؾ٣ّ  إنممبؽيمحفّٕاإنممبؽيمحفّٕامم}}

مم

 وى ا ناف قعل نفوؿ الوحي.
ف ػػل مػػن صػػفء روحانياػػو  واسػػانار    ػػنياو؛ نػػاف مػػا فيػػو مػػن ال قػػانق 

 :اإلسراء[ 44] قانق   قاؿ تةالن فن الناقيا ت انن وتامى هبا  ال
                                                        

فمػػن صػػفا ياػػمى  ويفقػػو ىػػ ا الااػػعي   وياػػمى ىػػ ا ال ػػالـ  وإف نػػاف 
إذا أراد فاػو فةػاؿ لمػا    غين لااف وا صو  وا لاػاو وا  ػفاين  ل ػن اهلل

 نير وى ا ىو أساس الافوؼ.ي
اسػػامن علػػن حالاػػو ف ػػػػاف يقػػـو الليػػل ‘ و ةػػر نػػفوؿ الػػوحي علػػن حضػػنتو 

حان تاوـر قرماه؛   نا هلل علن عباياه.وناف يفـو حان يقولوا ا يفبػن  وىػو 
صػػياـ الوصػػاؿ.وناف نمػػا قالػػء الاػػيرو عان ػػا ر ػػن اهلل عناػػا: يػػ نن اهلل علػػن  

 : نل حاؿ حان وصل إلن حاؿ قاؿ فيو
33مم{{ممتـو مسقينموضؾيبمالمؼـو تـو مسقينموضؾيبمالمؼـو مم}}

مم

ف اف ا يغفل عن ذنن مواه  حان وىو في حالا المناـ  لماذا؟ .. لنػو 
ولػ  يضػيّْى نفاػا فػي غيػن ذنػن مػواه ...  ونػاف وقاػو نلػو  ، اسال  ناعا اهلل

 وحالو نلو مى مواه:
                                [ٕٔٙ الن.]ةاـ 

                                                 
 حرث  و ا ن عرى  عن اا ن  ن سمنو ٕ
 الف ي  للع ارى  وعن أ ن ىنينو فن الف ي  المانر للوادعن  وفن مانر أحمر. فن ال امى عن عان ا  ٖ
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ف ػػػاف قولػػػو ععػػػادو  وفةلػػػو ععػػػادو  وأنلػػػو ععػػػادو  و ػػػن و ععػػػادو  ونومػػػو 
 ععادو  حان إتيانو ل اوتو ناف ععادو  ونل أفةالو حان مفاحو ناف ععادو:

  ..44{{إغ٨ّمِّعّٖحموالمأض٦ّلمإالمحؼومإغ٨ّمِّعّٖحموالمأض٦ّلمإالمحؼوممم}}
 لو  قل :  ولما قاؿ اهلل ، فانا  حياتو نلاا إلن ععادو هلل

           ]النةاـ[ 
 اساعق أحعا و وأص ا و في ات اذ ى ا الناا في حياتا .

أوؿ مررسػػػا فػػػي الافػػػوؼ الاػػػلوني والةملػػػي فػػػي دار   ف سػػػس النعػػػي
الرقػػ   ػػن أ ػػن الرقػػ   ونانػػء قنيعػػا مػػن الفػػفا ااف  ونػػاف يجامػػى فياػػا مػػى 

 أحعا و الثلا المعارنا ... ونانوا ا ياجاوزوف الر ةين:
                  ]الواقةا[ 

 في ى ه المررسا ال ياو الفوفيا النفيةا ..... .  و رأ مةا 
... ا ننيػػر أف نػػرهل فػػي ىػػ ا ومةنػػن الفػػوفيا أي ن ػػن الفػػفات

ااس  من أين اات ؟ وا أقواؿ الفالسفا وال  مات ؟ ل ن نػرهل معا ػنو علػن 
نػػػل ىماػػػ  الفػػػفات  و ةػػػر الفػػػفات   الفػػػفات: لنػػػو أسػػػاس الفػػػوفيا  فالفػػػوفيا

   الص المن  والةبات.  يواااا  اهلل
مان يفل  اإلنااف للةبػات ؟ إذا وصػل وأ ػنؼ  نفاػو وقلعػو علػن مقػاـ 

 ػػالمن  والةبايػػا اإللايػػا؛ الاػػي ا ناػػابيى أف   الفػػفات؛ ي تيػػو الانػػات مػػن اهلل
 . نةرىا حان عّرًا؛ لناا من اهلل

الرق   ن أ ن الرق ؛ يػؤىلا  لاػ ه المػن   فم ل مى أص ا و في دار 

                                                 
 .رواه البعناني عن ا ن عمن وال بين عن أنس ٗ
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ال اصػػػا  ةعػػػاده المػػػؤمنين    ويجاػػػفى  لاػػػ ه الةبػػػاتا ؛ لف عبػػػاتا  اهلل
تاػػع  علػػن القلػػو   وتنػػفؿ علػػن الرواد....أمػػا الةبػػاتا  والمػػن  وال يػػنا  
الاػػػػي تاماػػػػى  اػػػػا الااػػػػاـ  والنفػػػػوس  وال ػػػػعاد؛ فػػػػاف أمنىػػػػا معػػػػاد لل ػػػػافن 

ى  ال ينا  ال ايا  والمعػاىا الرنيويػا  والمظػاىن الظػاىنو والنافن فال ل ياما
ين ػػن   الر ػػيا  ور مػػا ي ػػوف لل ػػافن حظػػا أوفػػن مػػن المػػؤمن فياػػا؛ لف اهلل

 : ععره المؤمن  ويقوؿ في ذلك سير الولين وإماـ الموحرين
فؿ٧ّمسؾّٓهماممع٤ّمع٤ّماظّٓغقومطؿومفؿ٧ّمأحّٓط٣ّمعّٕؼض٥ّمع٤ّمفؿ٧ّمسؾّٓهماممع٤ّمع٤ّماظّٓغقومطؿومفؿ٧ّمأحّٓط٣ّمعّٕؼض٥ّمع٤ّمممممإنمآإنمآمم}}

  ..55{{مماظشّٕابمواظطعو اظشّٕابمواظطعو 
فػػالمنيض إذا نػػاف ىنػػاؾ نةػػاـ أو  ػػنا  يفيػػر الػػرات عنػػره  فاننػػا اميػػػػةا 

علػػ   ةلمػػو الم نػػوف أف   نالبػػف مةػػو حاػػن ا ياناولػػو أمػػال فػػي ال ػػفات.واهلل
الػػػرنيا ىػػػي الػػػرات الػػػ ي يفػػػين النفػػػوس  في جعاػػػا عػػػن مقامػػػا  الفػػػال ين 

وأف يةبػػيا  وأف والوليػػات؛ في مػػن المػػؤمنين مػػن الػػرنيا لنػػو ينيػػر أف ي ػػنما  
 يمن ا .

 تأٍٔل األصفٔاٛ للعطاٛ
مةاػػػ  دورو تجايفيػػػػا للةبػػػاتا  اإللايػػػا  ونانػػػء ىػػػػ ه   ف هػػػ  النعػػػي

 الرورو ت امل علن :... تنقيا النفوس  ... وناارو القلو .
تنقيػػػا النفػػػوس مػػػن النذانػػػل  والفػػػفا  الاػػػي ت ػػػـن اإلناػػػاف مػػػن النػػػوار 

نال قػػر  وال اػػر  والػػعغض  وال ػػنه    وتمنةػػو مػػن فضػػل المػػنة  الةفيػػف الغفػػار:
والبمػػى  والبػػنو  والنانيػػا  وال ػػ   وغينىػػا مػػن الفػػفا  الاػػي  ينااػػا اايػػا  

                                                 
 .مانر احمر  ن حنعل عن م مود  ن لعير ٘
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القنةنيػػػا  وو ػػػ ااا ال ضػػػنو النعويػػػا  ورنػػػف علياػػػا فػػػي دورتػػػو الا ىيليػػػا...هين 
 :ال جن[ ].....وعنواف ى ه الرورو من قولو تةالن فن . العنيا
                                                   

 ب   ةر ذلك القا  الثاني في الرورو:
.ت ىيػػػػػػل دورو الا ىيػػػػػػل الاػػػػػػي قػػػػػػاـ  اػػػػػػا العػػػػػػرر الم ػػػػػػنؽ المنيػػػػػػن  

القلو .وذلك  انقيااػا مػن أمػناض القلػو   وأعظماػا وأهبنىػا مػنض ال عػن!؛ 
 : ؿ من حضنو النحمنلنو يمنى اإلنااف من أي فضل ينف 

مم::عؽؿ٦ّبمسؾ٧ّمبوبماجلـيعؽؿ٦ّبمسؾ٧ّمبوبماجلـيمم}}}}

مم66{{{{ممالمؼّٓخ٢ّماجلـيمع٤ّمطونميفمضؾؾ٥ّمعـؼولمذرةمع٤ّمطربالمؼّٓخ٢ّماجلـيمع٤ّمطونميفمضؾؾ٥ّمعـؼولمذرةمع٤ّمطرب

 وغينىا من المناض الاي أ ار  إلياا اايا الاي ورد  في   ناا :
               [ٙٓ ] الحفا 

 وىن الموسوما  فػفا  النفػاؽ  فػال  ػر لإلناػاف أف ياباَّػن مػن أوصػاؼ
] النفاؽ  وأحواؿ المنافقين؛ لي وف من ععاد اهلل الفال ين...  ]الاو ا. 

                                             
يقين.وى ه الرورو اسماا: دورو تفنيا النفوس  أي: نانو  أي لا ونوا صرّْ

 النفوس  وتففيا القلو .
 نىا؟ :من ال ي حض

أ ػػو   ػػن الفػػريق  وعثمػػاف  ػػن عفػػاف  وعلػػن  ػػن أ ػػن نالػػن  وعمػػن  ػػن 
 ػػن عػػوؼ  والف يػػن  ػػن الةػػواـ  ونل ػػا  ػػن ععيػػر اهلل   نال بػػا   وععػػر الػػنحم

                                                 
 رواه ععراهلل  ن ماةود  إ ن هفيما فن الاوحير ومال  فن مانر الف ي . ٙ
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  وغيػنى  مػن الواػوه النيػنو  الاػي نومفةن  ن عمين  وحمػفو  ػن ععػر المبلػ
يناػػوف مػػن رغعػػا فػػي ر ػػاه  ا ؛  حملػػء علػػن أناافاػػا لػػوات تعليػػ  دعػػوو اهلل

ورات اػػرى  وااػػادى  مناصػػعاً  وا م اسػػعاً فانيػػا  وإنمػػا يناػػوف مناصػػعاً راقيػػا 
 :( سورو ال اف[ٕٛ]اايا )  وم اسعاً  اقيا عنر حضنو العاقي

                                   

  وصلوا إلن دراا ل  يةر ا ينيروف إا واو اهلل الَّ في عاله  حان أنا
لغين اهلل فػي قلػو ا  نفػين ولػو نػانوا اا ػات  والماػا   والهػوا ؛ لناػ  ا 

 يةنفوف إا اهلل  وا ي يروف عن مناا اهلل ننفا عين وا أقل.
 انظن إلن اإلماـ عمن  ن ال با   ةر موقةا  رر:

أ ا   ػن  وأع ِ  -قنيعا لو -: يا رسوؿ اهلل  أعبني فالنا قاؿ لل عين 
من عّليا المااانين وأقن انا       وذنن أص ا  رسوؿ اهلل-قنيعا لو -فالنا 

أف قلو نا ليس فياا ىوادو   وقاؿ: أعبا  لنا  لنقالا    يرينا  حان يةل  اهلل
 لاواه.

ولن تقـو قانما يا إهواني لإلسالـ والماػلمين فػي نػل زمػاف وم ػاف؛ إا 
حاػن ولػو نػاف  -ناز؛ ا ي ػا ن الناػل مػنا  أحػرا إذا ُوِاَر رااٌؿ مػن ىػ ا البػ

لنػػو يناػػوا ر ػػا الواحػػر الحػػر. ا يجامػػل النػػاس   ػػالـ  وا  -ا نػػو أو ا ناػػو 
 يناني ال لق  وإنما إذا قاؿ فةل.

 ىؤات ى  النااؿ ال ين قيل فيا  القانل :
م"إنمٓمرجوالمإذامضوظ٦ّامصعؾ٦ّا"

ناف النال منا  ا ينبق علن ذلك  وأّىلا  ل لك.حان   وقر در ا  
  لما واحرو إا إذا قّررىا  ود ّنىا  ودّورىا في ةفاؽ ف نه  وعن اا علن نور 
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قلعو  ب  عن اا علػن  ػنع ر ػو :.فػاذا وافقػء نػل ذلػك أهنااػا!  وإا ناماػا 
 ول  ي نااا !.

 ومن  من الاا  ى ا العنناما المعارؾ:
ذنػن اهلل  ومجػالس  الاا  غنيعا وعجيعا فػي نظػن نثيػن منػا؛ فمجػالس

الةلػػػ   ومجػػػالس قػػػناتو القػػػنةف مجػػػالس ماةػػػارؼ علياػػػا...ول ن مػػػا ياػػػارعن 
وىػػن الاػػي قػػاؿ فياػػا سػػيرنا أ ػػو ……:الةجػػن :......... مجػػالس الفػػمء 

 :  ن ر ن اهلل عنو وأر اه  
م.{طـومغؿعؾ٣ّماظصؿًمطؿومتؿعؾؿ٦ّنماظؽال مم}

أحرى  إا  ما  أي ناف ىناؾ حلقا ياةلموف فياا الفمء؛ حان ا ينبق
 ياابيى فةلو وى ا ىو حاؿ المؤمن.

فالن ر فنض ومن ال ي فن و علن اإلنااف ؟ اإلنااف نفاو..وإذا ن ر  
ول  يػِف :... حاسػعو علػن ذلػك اهلل ...لمػاذا ؟ لياةػود علػن أنػو إذا قػاؿ فةػل  
وإذا وعػػػر فػػػال  ػػػر أف يػػػِف  ىػػػل ىنػػػاؾ أحػػػر يػػػنغ  اإلناػػػاف علػػػن النػػػ ر؟ نػػػال 

 ا ين ر ا  ر أف يِف  ن ره.!..ل ن عنرم
ون لك الفواإ نلما!  والبالؽ نلما!.فال لما لاا وزناا عنر رااؿ اهلل  

  ولػػ لك نانػػء  ػػاادو الا ػػنإ الاػػن ودرّ اػػ  علػػن ذلػػك سػػيرنا رسػػوؿ اهلل 
م:حفلوا علياا 

  77{{سؾؿو محؽؿو مصؼفو مطودوامع٤ّمصؼفف٣ّمأنمؼؽ٦ّغ٦ّامأغؾقو مسؾؿو محؽؿو مصؼفو مطودوامع٤ّمصؼفف٣ّمأنمؼؽ٦ّغ٦ّامأغؾقو ممم}}
  قػػاؿ  احن ال اػػنن والفيػػادومػػن الػػ ي أعبػػاى  ىػػ ه ال ػػاادو؟ صػػ

 سورو ال ا : ٕٗتةالن فن اايا 

                                                 
 فىر وال بين في الااريخ من حريل سوير  ن ال ارثا ونةي  في ال ليا والعياقي في ال 7 
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وتففيل ذنن أحواؿ ىؤات النااؿ يبوؿ  نا ل ن حاعنا أف نعين أف أوؿ 
ن أ ػن الرقػ  فػي م ػا مررسا في الففات والنقات والافوؼ نانء دار الرقػ   ػ

 الم نما وناف عنواناا:
                                         ]العلن[ 

  وعلػػػن  لقػػر وصػػػلوا إلػػن حالػػػا مػػػن المةنفػػا. حاػػػن أف الناػػل مػػػنا  
 سعيل المثاؿ:

 .: سيرنا أ و   ن الفريق -
نةف  ف ػاف الةعيػر والناػات ات   لو حجنو في  ياو يقنأ فياػا القػ

والفػػػعياف والناػػػاؿ ي يبػػػوف  منفلػػػو لياػػػامةوف إلػػػن تالوتػػػو للقػػػنةف  وا 
 ػاالوو أ ػن  فياابيى أحر من ذويا  أف ي هػ ى   ػالقوو  لناػ  مػ هوذو 

  ػػن فػػي القنةف....حاػػن حػػربء بػػورو فػػي م ػػا !!  وذىػػن أنا نىػػا إليػػو 
 ا ينفى  و صوتافيبالعونو  ال نوإ مناا!  أو يقنأ القنةف سنا  و 

 : ون لك مفةن  ن عمين  -
عنػػػػػػػرما دهػػػػػػػل المرينػػػػػػػا!  ػػػػػػػ  فػػػػػػػا  قلػػػػػػػو  أىلاػػػػػػػا؟  ػػػػػػػاالوو 
القنةف.....لقػػػر نػػػاف عنػػػرما يقػػػنأ القػػػنةف يةافػػػن قلعػػػو؛ في ػػػر النفػػػوس  
ويجػػػ   القلػػػو  إلػػػن ىػػػ ا ال الـ....حاػػػن نػػػاف ُيَاػػػمَّن فػػػي المرينػػػا: 

 المقن   لنو يقنأ القنةف .. وأى قناتو..!!.
وسيلا دعوتو ىو وإهوانػو ىػي قػناتو القػنةف  ل ناػا مػن ف انء 

قلو  انفةلػء  ػالقنةف !  وعّظمػء القػنةف !  فػ بن  فػيمن ياػامى إلػن 
 .تالوتاا  لنا  تن وا علن ىرى النعي الةرناف 
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 جامع٘ أٍل الصف٘
 إلن المرينا المنورو  زاد ى ا ال ين.  و ةر اناقاؿ النعي

 فا ساء اامةا الففا:
ليس  و سقف   ل ناف اػرار ي ػي   ػو ،  ر حضنو النعيوناف ماج

مػػن ال ػػارإ  ونػػانوا يفػػلوف علػػن الرض..لنػػو لػػ  ي ػػن  ػػو فػػنش  وأااػػادى  
مةن ا للامات  والسقف عاريا  فا  ال ين وظفا  اهلل في اقاعاس الارى مػن 

 ليقوموا  ةر ذلك  ن نه في ر وع الرض  ين ععاد اهلل.،  حعيعو ومفبفاه
تافنغ قلو ا  من الػرنيا  وال ػواغل ال ونيػا  وذىعػوا إلػن   هللاةلا  ا

 ا ى َّ لا  إا اإلقعاؿ علن حضنتو.  ال عين
ل  ي ن لغلعا  زواا   وا أواد  وا ماانن في ى ا الوقء  ف انوا 
 يجالاونو ةنات الليػل !وأنػناؼ الناػار! ...فػاذا أرادوا أف ينػاموا أمػنى  ال عيػن

  الماػػجر: ففػػنى لاػػ  النفػػار " صػػفا " يةنػػن عني ػػا  علػػن أف ينػػاموا فػػي
اػػفت مػػن الماػػجر ينػػاموف ت اػػو  ليقػػيا  ىػػ ا الةػػنيش مػػن حػػنارو ال ػػمس فػػي 
الفيف  ومن المبن ال فيف في ال اات  أما المبن الغفيػن ف ػاف ا يقػيا  منػو 

  ل ناف ينفؿ عليا .
ىنينو  ىػػػؤات القػػػـو نػػػاف مػػػنا   ػػػالؿ  ػػػن ر ػػػاد  وسػػػلماف الفارسػػػن  وأ ػػػو 

وصػػػاين النومػػػن  وأنػػػس  ػػػن مالػػػك  وغيػػػنى  نثيػػػنوف  ف ػػػانوا حػػػوالن تاػػػةين 
 راال  تفنغوا تفنغا نامال هلل ورسولو.

   أو الفقن !!!توإياؾ أف تظن أنا  تفنغوا لقلا ال ي
 -ول ناا إرادو اهلل: فقر فنَّغا  اهلل  ون نو أه ى  في  ةثا رسػميا إلايػا 

العنيا  وىن المواودو ااف في أن ات الةال  نلو  لنقل علـو هين  - اقاما ناملا 
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حضػػػػا  علػػػػن ذلػػػػك  وحػػػػثا  علػػػػن ذلػػػػك  وقػػػػاؿ لاػػػػ  فػػػػي   ... والنسػػػػوؿ
 قاؿ:   ذلك..فيما روى عن ا ن ععاس

سؾ٧ّمأصقوبماظُصػيمصّٕأىمصؼّٕػ٣ّموجفّٓػ٣ّ،مورقىمسؾ٧ّمأصقوبماظُصػيمصّٕأىمصؼّٕػ٣ّموجفّٓػ٣ّ،مورقىممممموضّٟمرد٦ّلمآوضّٟمرد٦ّلمآمم}}

ًمًمضؾ٦ّبف٣ّ،مصؼول:مابشّٕوامؼومأصقوبماظصػي،مصؿ٤ّمبؼ٧ّمع٤ّمأعيتمسؾ٧ّماظـعضؾ٦ّبف٣ّ،مصؼول:مابشّٕوامؼومأصقوبماظصػي،مصؿ٤ّمبؼ٧ّمع٤ّمأعيتمسؾ٧ّماظـع

  88{{اظّٔيمأغؿ٣ّمسؾق٥ّ،مرااقوممبومصق٥ّمصنغ٥ّمع٤ّمرصوض٨ّميفماجلـيماظّٔيمأغؿ٣ّمسؾق٥ّ،مرااقوممبومصق٥ّمصنغ٥ّمع٤ّمرصوض٨ّميفماجلـيم
وى ا ال ي اةػل الاػا ةين  وتػا ةن الاػا ةين والفػال ين  يا سػوف   عمػاؿ 

 .ىؤات القـو !!..لنا  ينيروف منافقا سيرنا رسوؿ اهلل 

 الصٍــــد
 وناف أوؿ ما  رأ   و الجامةا الم مريا:

وظ  والملػػ ا   والمػػواؿ  والػػرنيا  الفىػر فػػي الماى وال ػػاوا   وال ظػ
  رغعػػا فػػي ر ػػات اهلل اػػّل فػػي عػػاله  فالػػ ي و ػػى المػػناا؛ عميػػر الجامةػػا 

 اات إلن أىل الففا فقاؿ : فقر ورد أف رسوؿ اهلل 
ؼ٦ّ مؼ٦ّ م  صؼولمرد٦ّلمآ:مأغؿ٣ّماظق٦ّ مخبريمأ صؼولمرد٦ّلمآ:مأغؿ٣ّماظق٦ّ مخبريمأ طقّٟمأصؾقؿ٣ّ؟...،مضوظ٦ّام:مخبريم،مطقّٟمأصؾقؿ٣ّ؟...،مضوظ٦ّام:مخبريم،ممم}}

يفمحؾيموؼّٕوحميفمأخّٕىميفمحؾيموؼّٕوحميفمأخّٕىمممؼغّٓىمسؾ٧ّمأحّٓط٣ّمجبػـيموؼّٕاحمبلخّٕىموؼغّٓوؼغّٓىمسؾ٧ّمأحّٓط٣ّمجبػـيموؼّٕاحمبلخّٕىموؼغّٓو

طؿومتلرتماظؽعؾي..!!،مصؼوظ٦ّامؼومرد٦ّلمآ..غصقىمذظ١ّمطؿومتلرتماظؽعؾي..!!،مصؼوظ٦ّامؼومرد٦ّلمآ..غصقىمذظ١ّم  بق٦ّتؽ٣ّبق٦ّتؽ٣ّ  وتلرتونوتلرتون

وسب٤ّمسؾ٧ّمدؼــو؟مضولم:مغع٣ّ..مضوظ٦ّا:مصـق٤ّمؼ٦ّعؽّٔمخرٌي،مغؿصّٓ موغعؿ٠ّ،موسب٤ّمسؾ٧ّمدؼــو؟مضولم:مغع٣ّ..مضوظ٦ّا:مصـق٤ّمؼ٦ّعؽّٔمخرٌي،مغؿصّٓ موغعؿ٠ّ،م

99مم{{ال،مب٢ّمأغؿ٣ّماظق٦ّ مخرٌيمال،مب٢ّمأغؿ٣ّماظق٦ّ مخرٌيممم::ممصؼولمرد٦ّلمآصؼولمرد٦ّلمآ

إغؽ٣ّمإذامإغؽ٣ّمإذاممم}}وص٧ّمرواؼيمأخّٕى:موص٧ّمرواؼيمأخّٕى:م

مم{{وشضؿ٣ّموشضؿ٣ّمأصؾؿؿ٦ّػو;محتودّٓمت،موتؼورعؿ٣ّ،موتؾأصؾؿؿ٦ّػو;محتودّٓمت،موتؼورعؿ٣ّ،موتؾ

                                                 
 ال افي ال اؼ عن ا ن ععاس ر ي اهلل عنو8 
 أهناو الفيلةن عن ال ان فن ت نيا ال  اؼ ٜ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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لف العغضػػػات وال اػػػر  سػػػععو ال ػػػاوا   وال ظػػػوظ    فقػػػر صػػػرؽ 
 والرنيا الرنيَّا الاي  غل  اا الناس  ال ليا.

فعػػػرتوا حيػػػاتا  اإليمانيػػػا؛ ونػػػاف أسػػػاس ااامػػػاعا  ودهػػػولا  إلػػػن ىػػػ ه 
الجامةا النعويا: الفىر  والفىر ليس مةناه أا ي وف في يػر اإلناػاف  ػٌئ  ل ػن 

 .تيا ن قلُن اإلنااف ل يحقيقا الفىر أا 
فقر ي وف اإلنااف ليس في يره  ٌئ من الرنيا  ل ن قلعو يابلػى إلياػا ! 
 وى ا ليس  فاىر !.لناا لػو واػر  لػو لاغيػن حالُػو.ل ن الفاىػر ال قيقػي؛ ىػو 
ال ي أعبػاه اهلل الػرنيا فػي يػره  ولػ  يجةػل لاػا تػ بينا علػن قلعػو  فيفػنفاا فػي 

 : أص ا  رسوؿ اهلل نما وارنا من. من او ر و

1010مم{{عوذامأبؼقًمِّػؾ١ّمؼومأبومبؽّٕ؟م..مصؼول:مأبؼقًمع٣ّمآمورد٦ّظ٥ّمعوذامأبؼقًمِّػؾ١ّمؼومأبومبؽّٕ؟م..مصؼول:مأبؼقًمع٣ّمآمورد٦ّظ٥ّممم}}

مم

فلػػػ  ين ػػػن عليػػػو  ولػػػ  يةاػػػنض عليػػػو  ول ػػػن أقػػػنَّه علػػػن ذلػػػك.لف حالػػػو 
 يااوان ذلك  ل ن غينه قاؿ:

ضول:مال،مضؾً:مضول:مال،مضؾً:م  أغومذومعولم،موالمؼّٕثينمإالمابـي،مأصوتصّٓ مبـؾـ٨ّمعوظ٨ّ؟أغومذومعولم،موالمؼّٕثينمإالمابـي،مأصوتصّٓ مبـؾـ٨ّمعوظ٨ّ؟مم}}

أنمتّٔرمأنمتّٔرم  م.مث٣ّمضول:ماظـؾٌمواظـؾٌمطؾري،مأومطـري،مإغ١ّم.مث٣ّمضول:ماظـؾٌمواظـؾٌمطؾري،مأومطـري،مإغ١ّبوظشطّٕ؟مصؼول:مالبوظشطّٕ؟مصؼول:مال

1111مم{{اظـوسماظـوسم  سوظيمؼؿؽػػ٦ّنسوظيمؼؿؽػػ٦ّن  ورثؿ١ّمأشـقو م،مخريمع٤ّمأنمتّٔرػ٣ّورثؿ١ّمأشـقو م،مخريمع٤ّمأنمتّٔرػ٣ّ

مم

وياعػػػػين لنػػػػا مػػػػن ذلػػػػك تفػػػػاو  القػػػػررا   واهػػػػاالؼ الوااػػػػا   وتعػػػػاين 
 المقاما  والرراا ......

                             ] سورو الفافا[. 
 ذا ناف اروؿ أىل الففا ؟ما

                                                 
 عن عمن  ن ال با  ر ن اهلل عنو  أهناو ا ن حـف فن الم لن. ٓٔ
 عن سةر ا ن أ ن وقاص ر ن اهلل عنو  أهناو الع ارى فن الجامى الف ي  ٔٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ناف حلقا  لاالوو القنةف ال ني . -
 ،. وحلقا  ل نن اهلل -

 وحلقا  لمرارسا الةل  والفقو. -

 وترريعا  علن أعماؿ الجااد. -

وتلقػػن الةلػػـو  ونػػاف مػػن أاػػل أعمػػالا  الافػػنغ لماا ةػػا رسػػوؿ اهلل  -
عنػػو  وتعادلاػػا مةػػا وتوصػػيلاا لعػػاقن الماػػلمين نمػػا سػػي تن الاففػػيل 

 قا  ونانء ى ه الماما أحر أعظ  أعمالا  ت بينا فن المجامى.اح

،  لنا  نانوا علن ال قيقا انودًا هلل الَّ وعػال وَهَرَمػًا ل ضػنو النعػي
 و يوفو ال ناـ.

يافقػػػرى   فقػػػر ورد عػػػن أ ػػػن سػػػةير  فاػػػ ه أ ػػػنز أعمػػػالا   ونػػػاف النعػػػي
 فن ال ريل : ال ررى 

ماعػمم}} مصقفو م م( م)ممجوسي ميفمسصوبي ماعػطـً مصقفو م م( م)ممجوسي ميفمسصوبي مظقلؿرتمطـً مبعضف٣ّ موإن مظقلؿرتمو مامفوجّٕؼ٤ّ، مبعضف٣ّ موإن و مامفوجّٕؼ٤ّ،

،مصفو ماظـيبم،مصفو ماظـيبمسؾقـوموسب٤ّمغلؿؿّٝمطؿوبمآمسؾقـوموسب٤ّمغلؿؿّٝمطؿوبمآم  بؾعّٚمع٤ّماظعّٕيموضورئمؼؼّٕأبؾعّٚمع٤ّماظعّٕيموضورئمؼؼّٕأ

مضو مم مضو حؿ٧ّ مطـؿ٣ّم  حؿ٧ّ معو مضول: مث٣ّ مصلؾ٣ّ مضول مدؽً، ماظؼورئ مرآه مصؾؿو مطـؿ٣ّمسؾقـو معو مضول: مث٣ّ مصلؾ٣ّ مضول مدؽً، ماظؼورئ مرآه مصؾؿو سؾقـو

مطون مآ مرد٦ّل مؼو مضؾـو مطونتصـع٦ّن؟ مآ مرد٦ّل مؼو مضؾـو مضّٕا ت٥ّم  تصـع٦ّن؟ مإىل مغلؿؿّٝ موطـو مسؾقـو مؼؼّٕأ مضّٕا ت٥ّمضورئ مإىل مغلؿؿّٝ موطـو مسؾقـو مؼؼّٕأ ضورئ

  أنمأصربمغػل٨ّأنمأصربمغػل٨ّ  ع٢ّميفمأعيتمع٤ّمأعّٕتع٢ّميفمأعيتمع٤ّمأعّٕتاظّٔيمجاظّٔيمج  اظؿّٓمٓاظؿّٓمٓممصؼولماظـيبمصؼولماظـيبم

ث٣ّمجؾّٗمودطـومظقعّٓلمغػل٥ّمصقـو،مث٣ّمضولمبقّٓهمػؽّٔامصقؾ٠ّماظؼ٦ّ م)مث٣ّمجؾّٗمودطـومظقعّٓلمغػل٥ّمصقـو،مث٣ّمضولمبقّٓهمػؽّٔامصقؾ٠ّماظؼ٦ّ م)م  ععف٣ّععف٣ّ

م مآ مرد٦ّل مرأؼً مصؿو مضول موج٦ّػف٣ّ، موبّٕزت محؾؼي( مصـع٦ّا مآ مرد٦ّل مرأؼً مصؿو مضول موج٦ّػف٣ّ، موبّٕزت محؾؼي( عـف٣ّمعـف٣ّم  سّٕمسّٕمممصـع٦ّا

1212{{أحّٓامشرييمأحّٓامشرييم

مم

                                                 
 مفى فن تا ين ال ماؿ   وا ن حجن الةاقالنن فن ىرايا النوايا.ال ٕٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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    ::افػفػن سػورو ال ػ قولػو  إلػن  ػين   ي{أف أصعن نفان مةاػ }
                                                  

                                                      

م مضول: مث٣ّ مضول: ممم}}ث٣ّ مصعوظق١ّ مععشّٕ مؼو مأبشّٕوا مصعوظق١ّ مععشّٕ مؼو ماظؼقوعيممم)فقنات()فقنات(أبشّٕوا مؼ٦ّ  ماظؿو  مبوظـ٦ّر ماظؼقوعيمامفوجّٕؼ٤ّ مؼ٦ّ  ماظؿو  مبوظـ٦ّر امفوجّٕؼ٤ّ

مم{{اظـوسمبـصّٟمؼ٦ّ موذااممخلؿو يمدـيماظـوسمبـصّٟمؼ٦ّ موذااممخلؿو يمدـيم  تّٓخؾ٦ّنماجلـيمضؾ٢ّمأشـقو تّٓخؾ٦ّنماجلـيمضؾ٢ّمأشـقو 

   فيقوؿ: ومنو أهنى ي  ن با ء العنانن عن سلماف الفارسن
صؽػ٦ُّّا،مصؽػ٦ُّّا،مممممصؿّٕماظـيبصؿّٕماظـيبمم،،ممؼّٔطّٕونمآؼّٔطّٕونمآمم)مجاعة()مجاعة(طونمدؾؿونميفمسصوبيمطونمدؾؿونميفمسصوبيممم}}

صؼول:معوطـؿ٣ّمتؼ٦ّظ٦ّن؟مضؾـومغّٔطّٕمآمؼومرد٦ّلمآ،مضولمض٦ّظ٦ّا،مصنغ٧ّمرأؼًمصؼول:معوطـؿ٣ّمتؼ٦ّظ٦ّن؟مضؾـومغّٔطّٕمآمؼومرد٦ّلمآ،مضولمض٦ّظ٦ّا،مصنغ٧ّمرأؼًم

:ماظؿّٓمٓم:ماظؿّٓمٓمممورطؽ٣ّمصقفو،مث٣ّمضولورطؽ٣ّمصقفو،مث٣ّمضولاظّٕةيمتـّٖلمسؾقؽ٣ّ،مصلحؾؾًمأنمأذاظّٕةيمتـّٖلمسؾقؽ٣ّ،مصلحؾؾًمأنمأذ

مم{{ممُتمأنمأصؾ ّٕمععف٣ُّتمأنمأصؾ ّٕمععف٣ّاظّٔيمجع٢ّميفمأعيتمع٤ّمأعّْٕاظّٔيمجع٢ّميفمأعيتمع٤ّمأعّْٕ

إحػػراىما تػػ نن اهلل تةػػالن  والثانيػػا  ؛وأحيانػػا نػػانوا ينقاػػموف إلػػن نػػانفاين
ااػػػف مػػػنا  علمػػػات   فػػػاف سػػػيرنا رسػػوؿ اهلل ؛   وعلمػػػا ى  مػػنا لَّ وتػػػاةَ   ُ لّْػػةَ تػُ 

يقػػوؿ لاػػ : تةػػالوا  نػػا نػػؤمن  ػػاهلل  ػػن رواحػػا  ف ػػاف سػػيرنا ععػػر اهلل: يةلمػػونا 
اػػػيرنا مػػػنو  ذا   رسػػػوؿ اهلل  فػػػي اإليمػػػاف  ومػػػنَّ  سػػػاعا  ويةبػػػيا  دروسػػػاً 

 :وىو ي نن أص ا و فقاؿ لا   راهلل  ن رواحا عع
1313{{ععؽ٣ّ،مث٣ّمتالماآلؼيمععؽ٣ّ،مث٣ّمتالماآلؼيم  أنمأصربمغػل٨ّأنمأصربمغػل٨ّ  أعومإغؽ٣ّماماماظّٔؼ٤ّمأعّٕغ٨ّمآأعومإغؽ٣ّماماماظّٔؼ٤ّمأعّٕغ٨ّمآمم}}

مم

 فا الا ففا ؛ فقاؿ:وعّين حضنو النعي أسات و لا ه المررسا في نا
موأذّٓػ٣ّمحقو ًامّّٕٕأرح٣ّمأعيتمبلعيتمأب٦ّمبؽأرح٣ّمأعيتمبلعيتمأب٦ّمبؽ}} موأض٦ّاػ٣ّميفمدؼ٤ّمآمسؿّٕ، موأذّٓػ٣ّمحقو ًام، موأض٦ّاػ٣ّميفمدؼ٤ّمآمسؿّٕ، ،

سـؿون،موأصؿوػ٣ّمسؾ٧ّّ،موأسؾؿف٣ّمبوظاللمواظّٕا مععوذمب٤ّمجؾ٢ّ،موعومأضؾًمسـؿون،موأصؿوػ٣ّمسؾ٧ّّ،موأسؾؿف٣ّمبوظاللمواظّٕا مععوذمب٤ّمجؾ٢ّ،موعومأضؾًم

                                                 
   المن رى فن الانغين والانىين. عن ععراهلل  ن ععاس  ٖٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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مب٤ّم مأب٨ّ موأضّٕأػ٣ّ مذر، مأب٧ّ مع٤ّ معفي مأصّٓ  ماخلضّٕا  مأزؾً موال مب٤ّماظغربا  مأب٨ّ موأضّٕأػ٣ّ مذر، مأب٧ّ مع٤ّ معفي مأصّٓ  ماخلضّٕا  مأزؾً موال اظغربا 

1414{{ب٤ّمثوبًب٤ّمثوبًممزؼّٓزؼّٓمم--أي أعلما    ح اـ الميناثأي أعلما    ح اـ الميناثمم--طعى،موأصّٕاف٣ّمطعى،موأصّٕاف٣ّم

مممم

 فةين ل ل مػادو أسػااذا  وصػرر قػنار الاةيػين مػن سػير الولػين وااهػنين
 ليقوموا  الارريس  جامةا المفبفن  ، ونل راػل مػنا  نػاف يلاػف حولػو

 يافقَّر الجامةا .. ف نإ ذا  منو إليا  :  نال و ... وناف
ممم}} مؼّٓس٦ّنمآ مصّٕأىمذبؾلنيمأحّٓػؿو مؼّٓس٦ّنمآ مؼعؾممصّٕأىمذبؾلنيمأحّٓػؿو مواظـوغ٨ّ مؼعؾوؼّٕشؾ٦ّنمإظق٥ّ، مواظـوغ٨ّ ؿ٦ّنمؿ٦ّنموؼّٕشؾ٦ّنمإظق٥ّ،

مصنن متعوىل مآ مصقللظ٦ّن مػمال  مأعو مصؼول: مصنناظـوس، متعوىل مآ مصقللظ٦ّن مػمال  مأعو مصؼول: مذو م  اظـوس، موإن مأسطوػ٣ّ مذو مذو  موإن مأسطوػ٣ّ ذو 

مبعـً موإهو ماظـوس، مصقعؾؿ٦ّن مػمال  موأعو مبعـًعـعف٣ّ، موإهو ماظـوس، مصقعؾؿ٦ّن مػمال  موأعو مإظقف٣ّ،م  ععؾؿوععؾؿو  عـعف٣ّ، مسّٓل مإظقف٣ّ،مث٣ّ مسّٓل ث٣ّ

1515مم{{وجؾّٗمععف٣ّموجؾّٗمععف٣ّم

مم

 أصْل التصْف
 ىو ال ي و ى ى ه السس.  ف اف

ومن ىنا امار ى ا الناق  وى ا الناا  إلن يومنا ى ا...علن يػر الةلمػات 
 الةاملين  وال  مات الن انيين في نل وقء وحين.

 ول لك ناف  رايا الافوؼ:
 أف النال الفال  ناف يعنن زاويا. -
 ومن ب  يجمى فياا هالصا أص ا و.  -

 ويفنى مةا  ما ناف ال عين يفنى مى أىل الففا. -

                                                 
 رواه الع ارى ومال  والانم ى عن أنس  ن مالك. ٗٔ
 عن ععراهلل  ن عمنو  ن الةاص   الةناقن فن ت نيا اإلحيات. ٘ٔ
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ويا ػػػنر نفػػػس الم ػػػار  فمػػػنا  مػػػن يػػػ نن اهلل  ومػػػنا  مػػػن ياف ػػػن   -
نا  من يةّل   ومنا  من ياةل   ومنا  مػن ومنا  من يقنأ القنةف  وم

 يفـو الناار  ومنا  من يقـو الليل.

وياةار النال الفال  ىػ ا أ نانػو وأتعاعػو فيةبػن ل ػل راػل مػنا  مػا  -
يالن  قػواه  ومػا تميػل إليػو نفاػو مػن الةمػل الفػال  الػ ي يقنّْ ػو إلػن 
 اهلل  وذلك لف النفوس م الفا   ونل نفس تميل إلػن عمػل يقن اػا
إلػػن اهلل  فيةبيػػو ل ػػل مػػنا  مػػا تميػػل إليػػو نفاػػو ومػػا يفػػل   ػػو حالػػو 

علػيا  المػن  والةبػاتا  الاػي   ؛فيفيض اهلل لياقن   و إلن ر و
أفا ػػاا مػػن قعػػل علػػن أحعػػا  ال عيػػن المفػػبفن مػػن أىػػل الُفػػفَّا 

 عليا  أامةين.  ر واف اهلل
ليػػػػات  وىػػػػ ا ىػػػػو السػػػػاس الػػػػ ي سػػػػار عليػػػػو الفػػػػوفيا الفػػػػادقوف  والو 

والماقػػوف  وال  مػػات الن ػػانيوف  ماَّعةػػين أحػػواؿ أىػػل الُفػػفَّا فػػي أحعػػا ا  وفػػن 
منيػػريا  ولػػ لك نمػػا قلنػػا و ينػػا تجػػر لػػريا  حلقػػا  الػػ نن  وحلقػػا  الةلػػ   

 وحلقا  الف ن  وحلقا  قناتو القنةف.
ون لك تجر  ينا : الا ا ن  والاػوادد  والاػآلف لناػ  ي ػاننوف فػيمن 

ي ارنا  أمػنى   أاّ ي ػوف فػي قلعػو:  ػغينا أو حقػر أو حاػر  يرهل  ينا   و 
وأاّ ي وف في نفاو أدنػن ميػل إلػن الػرنيا؛ لناػ  يجامةػوف علػن اهلل  وينيػروف 

 ػػػالمن  والةبػػػاتا    واػػػو اهلل اػػػلَّ فػػػي عاله.ومػػػن أاػػػل ذلػػػك ي ػػػنما  اهلل
 :فانن[ ٕٖ]اإللايا الم نورو في قوؿ اهلل 

                                        
 وىل الافوؼ ى ا  ي اااو اإلنااف في ى ا الةفن ؟ نة  !

ي اااو اإلنااف في ى ا الةفن  وفن نػل عفػن: لاػالما قلعػو  ولفػ ا 
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 وصلن اهلل علن سيرنا م مر وعلن ةلو وص عو وسل . رنو  ولففات وقاو  

 مً أحْال الصادقني
نيػرين إلػػن ال ػيخ أ ػو الاػةود  وقػػاؿ لػو: أريػر أف أتالمػػ  ذىػن أحػر الم

علن يريك  فقاؿ لو:  ي ك ال يخ عثمػاف المغن ػي  وىػو فػي  ػالد المغػن   
ولمػػا يػػ    ةػػر.فام ل ىنػػا مةنػػا إلػػن أف يػػ تي  ػػي ك !  أي االػػس ماػػامةا 

 فق   لنا  اهوو.....:
  م   م م [ٔٓ] ال جنا 

هماا ع ن عاما  وذا  يـو  س ؿ ال يخ عػن ىػ ا المنيػر  وقػاؿ و ةر 
لو:  ػي ك سيفػل عفػن اليػـو إلػن منيػل النو ػا قادمػا مػن  ػالد المغػن  عػن 
ننيػػق اإلسػػ نرريا  فاذىػػن للقانػػو  فاواػػو المنيػػر إلػػن المينػػات  المنيػػل  فواػػر 
الاػػفينا ااتيػػا مػػن اإلسػػ نرريا قػػر وصػػلء.فاناظن حاػػن نػػفؿ الننػػا   فاةػػنؼ 

لػػن  ػػي و  وذىػػن لياػػل  عليػػو  ففػػػوائ  ػػو يقػػوؿ لػػو: اػػفى اهلل ةهػػي أ ػػػو ع
 الاةود عنن هينا  إذ حفظك لي نواؿ تلك المرو.

 ىؤات ى  ال باؿ حقا !!
أمَّا ما ي رث مػن  ةػض المةاصػنين عنػرما ياننػو أحػر المنيػرين  فاجػره 
 يقوؿ لمن حولو: سي رث لو ن ا من الاوت  وسيفا     ا ون ا  فا ا لػيس

في  ػئ.فليس   ػيخ مػن ي نػق علػن منيػر إذا ت ػوؿ عنػو إلػن   من دين اهلل
غينه من ال ياخ  أو تنؾ مجلاو وذىن إلن مجلس غينه من الفال ين  لف 
صاحن قرـ الفػرؽ مػن الناػاؿ يةلػ  علػ  اليقػين أف اإلهػواف الفػادقين رزؽ 

ن ياػػػوقو إليػػػو: "ومػػػا نػػػاف لػػػك فاػػػوؼ ي تيػػػك"  ومػػػا لػػػيس لػػػك فلػػػ  مػػػن اهلل
 تاابيى العو حان لو أنفقء نل ما تملك:
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                      [[ٖٖٙٙ  ]النفاؿ]النفاؿ  

فالػػ ا  الةليػػا ىػػي الاػػي تاػػولن ر ػػ  قلػػو  المنيػػرين  قلػػو  الم ػػايخ 
يػػػػا  وا ي ػػػػوف إا  ػػػػارادو الةلػػػػي القػػػػرين   والةػػػػارفين  وأي تعػػػػريل أو تغييػػػػن ا

وسػػجال  المنيػػرين ومػػن ينامػػوف إلػػيا  مػػن السػػات و  والةػػارفين با اػػا مػػن قعػػل 
نػاف يقػوؿ:  إنػي لعلػ  أوادي     القعل  ول لك فاف سػيرنا سػال الااػانى 

 وأر يا  وى  في أصال  ة اتى  من  يـو ألاء  ن   .
 ه مػػػن ىنػػػاؾ..! فالػػػ ي لػػػ  أي أف ال  ػػػف الماػػػجل فيػػػو أحعا ػػػو  أهػػػ

ي اػػن  ال  ػػف ياػػنؾ الم ػػاف  ولػػو الػػس مػػنو لنػػو  ػػيف وقاػػي والفػػال وف 
 ؛ وليس ىناؾ م  لا في ذلك. يةلموف ذلك ويةّلمونو هلل

وى ه أحواؿ الفال ين في نل زماف وم ػاف  لف  يػنا  نقػات وصػفات ووفػات  
أعضات ىيلػا الاػرريس: ف لا  أسات و في الجامةا الم مريا  واـز نل ليلا يجامى 

 في قولو: وأين ى ا ااااماع؟ نما أ ار سيري إ ناىي  الرسوقن 
 علن الررو العيضات ناف اااماعنا ...  وفن قا  قوسين اااماع الحعا

فال ي ي ار اااماع قا  قوسين ىل يعقن عنره  قيا من الرنيا الرنيا؟ نال  
س ىنػاؾ  ػئ ي ػاؾ فػي صػرورى  وى  ا نل من وصلوا إلػن ىػ ا المقػاـ الةػالي  لػي

ن ػػو إهػػوانا ؛ لف نػػل مػػن حػػاؾ  ػػئ فػػي صػػرره  اػػوت ن ػػو إهوانػػو  ا يػػؤذف لػػو 
  اإل ناؼ علن ى ه المةيا  أو ال ضور  قلعو في ىاتيك المقاما  الانيا.

  وىؤات  ان اسانارو  فػاننى  يةنفػوف منيػرى    ػل ةونػا يبلةاػ  اهلل
أ ػػػياها .ومثل ىػػػؤات ا يجػػػروف  علػػػن المنيػػػرين  ومػػػن ينااػػػعوف إلػػػيا  مػػػن

 غضا ا في قلو ا   إذا ت وؿ أي منير من مجالاا  إلن غينى .
وىػػ ا ىػػو الافػػوؼ الاػػلي   والمػػناا الماػػاقي  الػػ ي اػػات  ػػو الاػػلف 
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وأي  ئ غين ذلك قر ي وف فيو  اوو نفػس ،  الفال  من الن وؼ النحي 
 دوات. أو حظ أو مآر  دنيويا أو ىوى.ومن عنره ىوى !.فليس لو

 جَاد العازفني للَْٚ
ول لك فمن  ػراياا   نفعػوا الاػوى مػن النفػوس  واةلػوا ىػواى  الوحػر 

 في المليك القروس :
 قر ناف لي قعل أىوات مفنقػا  ...  فاساجمةء م  رأتك الةين أىواني

إذا ناف الغافل لو ىوى في الناات  أو في المػاؿ  أو فػي النػل  أو فػي 
الػػػ ي عػػػنؼ اهلل:....عينػػػو ا تلافػػػء ل ظػػػًا ىنػػػا أو أي  ػػػاوو أو غػػػنض  فػػػاف 

ىناؾ.فاػػػيرنا رسػػػوؿ اهلل: أ ػػػاره اهلل نػػػل الجمػػػاا  مػػػن الجنَّػػػا  والةػػػنش  
 وال نسي !!..ل نو نما أبنن عليو ر و: 

                        ] سورو النج[ 

اهلل !  ينظػػن فلػ  يلافػء ىنػا أو ىنػاؾ!!  وىػػل  ةػر امػاؿ اهلل ! .ونمػاؿ 
إلن  ئ؟ وىل ىناؾ ما يبنؼ الةين  ةر ىػ ه الجمػاا  وال مػاا   ونػ لك 

 ىل ينير أف ينى  يلا  ةره؟   ال ي ينى ال عين العظ 
 قر ناف لي قعل أىوات مفنقػا ...  فاساجمةء م  رأتك الةين أىواني
 تننء للناس دنياى  ودينا  ...   غال   اتك يا ديػنن ودنيانػػن

حقػػا  وصػػرقا: ا يلافػػء لغيػػنه ننفػػا عػػين  وا   ي ا ػػاغل  ػػاهللفالػػ 
 أقل..!! وىؤات ى  النااؿ الفادقوف  ال ين قاؿ اهلل فيا  :

                            ]الاو ا[ 
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 لماذا؟ لا ونوا مةا  علن القل!
ػػا  فمػػن أحػػن قومػػا ح ػػن مةاػػ  أو ت ونػػوا مػػنا   وىػػ ا الػػ ي عنػػره ىمَّ

 وعفيما! فاما أف ن وف مةا   أو منا .

 ّزاث٘ اليبْٗ
 فال ي منا  ينث  وماذا ينث ؟ 

يػػنث علمػػا  ونػػورًا  وحػػاًا  وفا ػػاً  ون ػػفاً  والاامػػاً  وفضػػالً مػػن ميػػناث 
}إًوا ًىرث علوا وًىرا{ : ال عين المفبفن

61  
ننػو رسػوؿ أي ي ه  حظو من الةل   أو حظو من النور  وما الةل  ال ي ت

اهلل؟ علػػػ  القػػػنةف  وعلػػػـو ال قػػػانق  وعلػػػـو الػػػرقانق  وعلػػػـو النقػػػانق  وعلػػػـو 
 الفا   وعلـو ال  ف  وعلـو الفضل .....

 وأر اه:  علوما  يقوؿ فياا اإلماـ أ و الةفان  
 لحػنقء الم ارؽ والمغار         فلو أنن أ ػود  عةض ما  ي
 ن حالىا نل نالنت ػػلن م        وولةء القلو    ن ذا 

 :  ويقوؿ أيضا 
 لو ذاؽ أىل العةر  ةض مرامان... تننوا الجراؿ وأحنقوا عل  النسـو

 : علوماً  يقوؿ فياا اإلماـ علن 
م"مظ٦ّمصلُّٕتمصوحتيماظؽؿوبممبومأسؾ٣ّ،مظ٦ّضّٕمتمدؾعنيمبعريا"

                                                 
 لفظ ) إف النعيات ا يوربوا دينارا وا درىما وإنما وربوا الةل  فمن أه ه  تر داأ ي الر نسنن أ ي داود وسنن ا ن مااا ع ٙٔ

 أه    ظ وافن (.
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؟ ى ه ورابا مػن ...  علوما ليس لاا حفن..!! من أين اات  ى ه الةلـو
ولياء دراسا  اعماؿ الف ن والةقل والم ػاىرو أو الاجن ػا  ،  رسوؿ اهلل

  ...  ل ىي ورابا نعويا مفبفويا فةلـو الورابا غين علـو الرراسا
   فةلػػـو الرراسػػا: ر مػػا يفنػػن المػػنت حياتػػو نلاػػا  وا ياػػابيى أف يعلػػ

 الغايا في الاةمق في ميراف واحر من ى ه الميادين  نما ننى.
 ي فل اإلنااف فياا ما ي ات مػن الةلػـو فػي أقػل  ا:ل ن علـو الوراب

من لم  العفن  إذا فا وا لو العا  وأدهلػوه النحػا   وناػوه حلػا الحعػا   
وامَّلػوه  جمػاؿ ىػ ا الجنػا   فػاف ننػػوز فضػل الةلػي الوىػا  تنػفؿ عليػو  غيػػن 

 حاا  :
                              ]سورو النور[ 
 وىػػ ه الةلػػـو ىػػي الاػػي عػػاش فياػػا و اػػا أصػػ ا  رسػػوؿ اهلل  ،

يم ػػػن أحػػػرث نظنيػػػا تن ويػػػا فػػػي وزارو الان يػػػا والاةلػػػي   أو الاةلػػػي  الجػػػامةي  
يقولػػوف فياػػا: ن ػػن نواػػو البالػػن لي فػػل المةلومػػا  نفاػػو  ىػػ ه ىػػي النظنيػػا 

وف مػػن القنةنيػػا اإلسػػالميا فنسػػوؿ اهلل نػػاف يػػوااا  وىػػ  ي فّْػػلوف  أي ي فّْػػل
 المو العلن!  و ةضا  ناف ي فل من اايا  الاي في ال اننا  !.

 إغساقات عله اآلٓات
لف نثيػػنا مناػػا  ػػاع عنػػرما  -ولػػو تفػػف نا ناػػن الفػػال ين المواػػودو 

دهػػل المغػػوؿ  غػػراد  فقػػر ألقػػوا ىػػ ه ال اػػن فػػي ناػػن دالػػا حاػػن صػػنةوا مناػػا 
ل ين عنػرما يا ػربوف لواػرنا الفػا -اانا من ال ان  و ػاعء ىػ ه الةلػـو 

؛ فانا  ي  فوف  عن هواص ال يات ن واص النعاتا  أو ال يوانا  أو النجـو
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ر ما ي وف الةلػ  ال ػريل لػ  يفػل إلػي نػل حقانقاػا  ةػر  مثػاؿ  -عن حقانق 
 ذلك:

مػػا الػػ ي يلػػوف النعػػا  والثمػػار؟ ويضػػى فيػػو البةػػ ؟ ويضػػى فيػػو الػػنوان ؟ 
 ويفنى   لو وحجمو؟ 

 :علميا
نا  الورابا فن الع ور ت مل أصل ذلك  والغ ات يقويو وينميو يقولوف اي

  ال  ك.  ةر ذلك  وى ا عل  قر بعء
ول ننا نقوؿ لا  أنو ى ه لياء ال قيقا نلاا! إذا ناف الاوات ليس لو 
نة  وا لوف وا   ل!  والرض ن لك ليس  اا نة  وا لوف وا ران ا!  

ران ا!  وى ه ىي الم ونا  الاي والمات أيضا ليس لو نة  وا لوف وا 
البةـو واللواف إذًا  ت  ل الةناصن الاي تغ ى النعا !  فمن أين اات 

والنوان .للثمار الاي نناىا وناناولاا؟ ونيف ت  َّلء أحجاماا؟ فال الجينا  
وحرىا وفق  قادرو علن القياـ   ل ذلك ؟ أـ إف ىناؾ أسنار أهنى ل  يفل 

 إلياا الةل   ةر ؟؟؟
لةارفوف ال ين ي ا فوف هواص ال يات  مثل اإلماـ أ ن الةفان   وغيػنه ا

و أر ػػاى   عنػػرما ينظػػن أحػػرى  إلػػن النعاتػػا ؛  مػػن راػػاؿ الاػػلف الفػػال  
فاناػػا تا ػػرث مةػػو  وت عػػنه عػػن الفوانػػر الاػػي  اا.في اػػن ىػػ ه الفوانػػر   ةػػر 

و عػػن سػػماعاا مػػن النعػػا  نفاػػو  فاػػو الػػ ي يةبيػػو هػػواص ذاتػػو  في ػػوف حريثػػ
 ى ا ال  ف  ليس ت ليفا وا ت مينا.

 ول لك  فاإلماـ أ و الةفان  قاؿ في ى ا المجاؿ:
 ا ه الففا   فاناؾ   ىناؾ نجـو م ففا ل لك  وقر أهافاا اهلل

نجػػـو هاصػػا  المػػ اقا  للنعاتػػا  والفوانػػو  وىنػػاؾ نجػػـو هاصػػيااا تةبػػي لاػػا 
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ن اميةػػا قػػر احظنػػا الػػنوان   ونجػػـو هاصػػا تةبػػي لاػػا ال ػػ ل وال ج .ون ػػ
ى ا المو ػوع عنػرما ت عػن ال ضػناوا   ويػفداد حجماػا فػي الليػالي المقمػنو  
وأص ا  الرا ي والمفارعوف يةنفػوف ذلػك  ػالفبنو  أف الليػالي القمنيػا ت عػن 
فياا ال ضناوا  والفوانو  لف مجموعا النجـو الثمنيا تظان في ى ا الوقػء  

 ن َمْن ِمن الةلمػات ياػابيى أف ي ا ػف ىػ ه وىي الاي تاولن نمو الثمار ... ل
ال قيقا  الاافو ؟ والمةرا  الماديا ؟ ا يم ػن  ػ ي حػاؿ مػن الحػواؿ...!! 
وإف نػػػانوا ي ػػػاولوف ااػػػرى   وقػػػر أبعاػػػوا أف ااذ يػػػا القمػػػن وال ػػػمس تاػػػاى  
ماػػاىما فاعلػػا فػػن اػػ   العػػناع  والنعاتػػا  لا ػػنإ مػػن الرض وتاجػػو لعلػػن 

انػػء اينػػا  الورابػػا فياػػا هبػػا النمػػو فػػاف القمػػن وال ػػمس عنػػر نموىػػا  فػػاف ن
ياػاىماف فػػن تنفيػػ ىا  مػا ينفػػى ال يػػاو  وأبعػػء الةلػ  أف ىنػػاؾ أاؼ مػػن انػػواع 
اا ةا القادما من الامات مػن النجػـو وغينىػا مناػا مػا يةنفػوف نعيةاػو  وأغلعاػا 

واإلهاعػار  مجاوؿ لا  ول  ياابيةوا أف يةنفوا ت بينه  ةر  فما وصػلوا  الاجن ػا
 فن النجـو : إلن ما ألا  اهلل  و الهيار  قاؿ 

                          ]سورو الن ل [ 
أي يااروا  اا في ظلما الليل ليس إلن اإلتجاىا  ف اػن  ول ػن إلػن 

 ػػ لك    المػػ اقا  واللػػواف وإلػػن الػػنوان  وغينىػػا فقػػر هفػػاا ال ػػي القيػػـو
 لرراسا ا تاابيى أف ت فل ى ه الةلـو  ل ن ال ي ي ا فاا علـو الورابا.فا

واعلموا عل  اليقين يا أهػواني أف ىػ ه المػا لػن تػناض مػن نعوتاػا ولػن تعلػ  
غايااػػا إا إذا اتجاػػء إلػػن علػػـو الورابػػا  فمػػثال الورو يػػوف والمني يػػوف قػػنروا منػػى 

 ػوا حظػنا علػيا   ةػر أحػراث سػعامعن المالمين من تةل  الا نولوايا النوويػا  وفن 
 ف يف ناةلماا؟

ناةلماا من الةلي   لف الا نولوايػا النوويػا عنػرنا مػن قعػل ىػؤات  وإا فمػن 
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 ال ي عنؼ أف ال رو تنقا  إلن مثقاؿ ذرو ؟
إنو القنةف ال ني  والةلمات  و  فةنرما يفل اإلنااف إلن مقاـ: "ننء سػمةو 

عنػو مػن علػـو النػواف ؟ ..ونػ لك عنػرما يا قػق ال ي يامى  و"  ما الػ ي يغيػن 
 مقاـ: "ننء  فنه ال ي يعفن  و"  فما ال ي ل  ينه مػن حقػانق النػواف ؟... إنػو 

 ا  ك ينى  ويامى نل  يت في مل و  اهلل ومل و  من أين؟
                           [ٕٕٛ ]العقنو 

يت علػػـو الااػػاـ  وعلػػـو الةقػػوؿ  وعلػػػـو مػػاذا يةلمنػػا ؟....يةلمنػػا نػػل  ػػ
النفػػػوس  وعلػػػػـو القلػػػػو   وعلػػػػـو الرواد  وعلػػػـو الفػػػػناعا  وعلػػػػـو الفراعػػػػا.ونل 
أصػػػػناؼ الةلػػػػـو الاػػػػي ت بػػػػن علػػػػن العػػػػاؿ  أو الاػػػػي ا ت بػػػػن حاػػػػن علػػػػن ال يػػػػاؿ 

 . !!.فال ي يةلماا لنا.... ىو الواحر الماةاؿ

 التهيْلْجٔا السباىٔ٘
 لغوا  الا نولوايا الن انيا...و ىناؾ  ةض الناس  

 أنا  نانوا يبينوف في الاوات من غين  رلا فضات !!!
 و ةضا  ناف يم ي علن المات.

وناف نثين مػن الفػال ين يفةلػوف ذلػك  وإذا عػردنا ىػ ه الوقػانى ن اػاإ 
 إلن دواوين  ل ي ن ان ى ه الوقانى الاي حربء للفال ين.

 ؿ :و سيرنا رسوؿ اهلل أ ار إلن ذلك فقا
ظ٦ّمسّٕصؿ٣ّمآمح٠ّمععّٕصؿ٥ّمظطّٕمتميفماع٦ّا ،موعشقؿ٣ّمسؾ٧ّماظؾق٦ّر،موظّٖاظًمظ٦ّمسّٕصؿ٣ّمآمح٠ّمععّٕصؿ٥ّمظطّٕمتميفماع٦ّا ،موعشقؿ٣ّمسؾ٧ّماظؾق٦ّر،موظّٖاظًممم}}
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1717{{بّٓسو ؽ٣ّماجلؾولمبّٓسو ؽ٣ّماجلؾولم

مم

 فالا نولوايا المواودو مى النعيات  ىي أيضا مواودو مى الوليات :
 ماذا ناف نعي اهلل داود يُلين ال رير ؟ أ فنف أـ  يره ؟  
 نيػف تػ  لػو ذلػك؟  وال ي صنى الافينا بالبا أدوار من غين مامار  

سػػيرنا نػػود: صػػنى الاػػفينا مػػن بالبػػا أدوار  ونػػاف نولاػػا مانػػا وسػػعةوف ذراعػػا  
ونانػػء تا ػػوف مػػن بالبػػا نعقػػا : نعقػػا للوحػػوش  ونعقػػا لل يوانػػا  الليفػػا  
والبعقػػا الثالثػػا لونػػس مػػن غيػػن ماػػمار واحػػر  أيػػن الا نولوايػػا الاػػي تاػػابيى 

ناعا الاػػفن فػي الةػػال  تمالػػك ىػػ ه صػنى ذلػػك ااف ؟.. ىػػل ىنػاؾ أي دار لفػػ
 الا نولوايا ااف؟

بػػ  دىناػػا  القػػار  حاػػن ا ي ػػوف  اػػا بقػػن واحػػر يػػرهل منػػو المػػات  ومػػن 
الةجن انو صػنةاا  مفػنده!. فقػر زرع ال ػجن أوا  بػ  م ػل مػاناي سػنا حاػن 
صػػػل  لفػػػنى الاػػػفينا  بػػػ  قبةػػػو  واففػػػو  ودفػػػن ال ػػػجن فػػػي الرض حاػػػن ا 

  ب   ق ال ػجن ونجػنه وصػنى منػو الاػفينا الةظيمػا الاػي يا قق نما ألامو اهلل
ليس لاا مثيل في عالمنػا ااف  !! مػن أيػن اػات  اػ ه الا نولوايػا؟! ..ىػ ا ىػو 

 عل  اهلل  ال ي يةلمو لونعيات  ويةلمو أيضا للفال ين.
ىػػػل ىنػػػاؾ ااف ت نولوايػػػا تعػػػنأ النمػػػا  وال ػػػنص  وت ػػػي المػػػوتن ؟ ..  

لمادو ى ه الا نولوايا .ل ن ى ه المادو مواودو وتػررس نال  ليس في علـو ا
 في الا نولجيا اإللايا ال اصا   ين العنيا 

نمػػا ورباػػا أصػػ ا  رسػػوؿ اهلل مػػن ،  وينباػػا الفػػال وف عػػن حضػػنتو
قعػػل  وىنػػاؾ مػػن الفػػال ين ااف نثيػػن مةاػػ  ىػػ ه الا نولوايػػا واسػػا رموىا  

 ومما يو   ذلك....:
                                                 

 انين  ن حاـز عن وىين الم ي. ٚٔ
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 ما في الفرور؟ وأين ى ه ؟ىل ىناؾ نامينا تلاق  
 نة  ! ىي مواودو مى.....: 

                           [ٕٜ ] سورو الفا 

  : الاي قاؿ فياا ىيفال امينا  الاي تنى ما في الفرور 
1818{{اتؼ٦ّامصّٕاديماممع٤ّمصنغ٥ّمؼـظّٕمبـ٦ّرمآاتؼ٦ّامصّٕاديماممع٤ّمصنغ٥ّمؼـظّٕمبـ٦ّرمآ}}

مم

يػا فػي ىػ ه ال يػاو  ف نػء فالناس غافلا عن أرقن أنػواع الا نولوايػا الةال
 ل ي تاافن ت ااإ إلن ناننو أو سيارو...:

ل ن أصػ ا  رسػوؿ اهلل والفػال وف مػن  ةػرى  اسػا رموا الا نولوايػا 
 الن انيا.

فايري أحمر العروي عنرما اات مػن م ػا إلػن ننبػا قبػى الماػافا فػي 
إحػػرى ع ػػنو هبوو.ونػػ لك عنػػرما اعاػػنض ا ػػن دقيػػق عليػػو  فقػػاؿ لػػو: إف لػػ  

مء س نيَّن دقيقك  ودفةو  يره  فوار نفاػو فػي  لػر  ةيػرو  فاػ ؿ النػاس تف
 عن الم اف ال ي ىع  فيو ؟ فوار نفاو في  لرو من  الد الانر !.
 أين الا نولوايا الماديا الاي تفةل ذلك؟ ..ا يوار...... 

ل ن ال ي ي قق ذلك: ننء يره الاي يعبش  اا؛ ولما س لا  عن نيفيا 
: اذىػػن إلػػن الماػػجر فػػ ىن  واناظػػن الفػػالو  وعنػػرما حضػػن الناػػوع؛ قػػالوا

اإلمػػاـ واػػره سػػػيري أحمػػر العػػروي  الػػػ ي نػػاف مةان ػػا عليػػػو  وياامػػو  اػػػنؾ 
الفالو.و ةر انااات الفالو  ذىن إليو واعا ر عما  رر منو ن وه  فرفةػو  يػره 
مػػنو أهػػنى ! وقػػاؿ لػػو: اراػػى لعياػػك  فػػاف زوااػػك م ػػغولا عليػػك !  وىػػن فػػي 

 ؾ هلف  ا  المنفؿ..ف اف المن نما أ ار!.اناظار 
                                                 

 سنن الانم ى عن أ ن سةير ال ررى ٛٔ
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من أين ى ه الا نولوايا الن انيا؟ .. ىي مواودو في القنةف  وت نولوايا 
فال اسػػػن االػػػي أنػػػء توااػػػو  يػػػريك  ل ػػػن الػػػ ي مةػػػو ،  النعػػػي الةػػػرناف

ا ي ااإ لحر ي ان لو أي  ئ؛  ل ي فيو حاا  اهلل   حضنو ال اين
 عن اميى ال لق.
ننفي للم اسعا  لايرنا عمن ناف فػي الفػالو :.. فقػر نػاف الجااز الم

ي تيػػو الػػواو فػػي موسػػ  ال ػػا  ول ػػي ي اسػػعا  نػػاف يقػػوؿ لاػػ : اناظػػنوا !  بػػ  
ياو    ويفلن رنةاين..و ةر انااات الفالو  يقوؿ يا فالف: أنء حاا ك نػ ا  
 ويا ى ا...أنء حاا ك ن ا  فيقاؿ لػو: مػن أيػن لػك ىػ ا؟ فيقػوؿ: أهعننػي اهلل

 .و  وأنا في الفالو  
أيػػن الجاػػاز المننػػفي عنػػر سػػيرنا عمػػن؟ ... نػػاف فػػي صػػرره فػػال ي اػػاإ 

 لم ققين وا أقالـ  ول ن: 
                            ( سورو النفاؿ[ٜٕ]ةيا ) 

 ى ا ىو الفنقاف ال ي في صرر ععاد النحمن.

 حكٔك٘ التهيْلْجٔا املادٓ٘
 الغنين: والمن

أف الا نولوايػػػا ال اػػػيا لياػػػء صػػػةعا المػػػناـ  لناػػػ  عنػػػرما تةلموىػػػا  
 ةػػػض أانػػػاس ال  ػػػنا     تةلموىػػػا مػػػن عػػػال  اإللاػػػاـ الػػػ ي ألاػػػ   ػػػو اهلل

 والففانل الم الفا في ى ه النواف.
فةنرما تنى أي مرنيا أور يا ماما  لغػء فػي رقياػا  ىػل تفػل فػي دقااػا 

 ما  لغاو ممل ا الن ل؟ أو ممل ا النمل؟  واناظاماا  وعلو   ناا  إلن



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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نال !  وى ا ماا يل  لنا  لو وصلوا لمااوى ممل ا الن ػل؟ ل ػانوا 
قػػر وصػػلوا إلػػن الغايػػا..ل ن ر نػػا أعبانػػا ال الفػػا  وقػػاؿ ا ػػن ةدـ: أنػػء سػػير 
النػػواف!  ول ػػن   ػػنط واحػػر: أف ت ػػوف ععػػراً للػػنحمن  ااةػػل نفاػػك ععػػرا 

 ا لونواف.للنحمن  يجةلك اهلل سير
والفػػػػال وف ذللػػػػوا أنفاػػػػا  هلل  وزينػػػػوا أعضػػػػانا   باعػػػػا اهلل  واةلػػػػوا 
واااا  نلاا: في نل عمل  أو تنؾ  ل ضنو اهلل.وأصع وا ععادا هلل  ف لل اهلل 
لا  نل  ئ في ى ه ال ياو..... ةفانا ااف:....أننا  ةرنا عن المناا واعاقرنا 

يجػػن أف ناػػعةا  ونم ػػن وراتىػػ   أف أىػػل الغػػن  ىػػ  الػػ ين وصػػلوا للغايػػا  و 
 وتنننا الةنايا.

مػػى أننػػا ن ػػن اميةػػا أىػػل الةنايػػا  فل ػػي نفػػل إلػػن أي غايػػا ا  ػػر أف 
ناػػل  لىػػل الةنايػػا  ونجمػػل أنفاػػنا  النعايػػا: رعايػػا أوامػػن اهلل  ورعايػػا م ػػاـر 

 اهلل  ورعايا سنا حعين اهلل ومفبفاه :
   لنػػػك ععػػػر هلل"نػػػن ععػػػرا هلل  ي ػػػن نػػػل  ػػػئ فػػػي ال ػػػوف ت ػػػء أمػػػنؾ

 الرض والاػػمات والجعػػاؿ والوحػػوش نلاػػا ت ػػوف ت ػػء نػػوع أمػػنؾ  إذا "
أرد  المات: فالامات ت وف ت ػء نػوع أمػنؾ  وىػ ه الا نولوايػا مواػودو فػي 
صػػػالو ااسااػػػقات...: ل ػػػن  ػػػالد الغػػػن   عنػػػرما ينػػػادوف علػػػن الاػػػمات  فمػػػن 

  ل نػو عػالي الا لفػا اػرا ااسا الا أف تنػفؿ نقبػا واحػرو.نوَّنوا مبػنًا صػناعياً 
!  و ليل ال ميا !  ل ػن مةنػا ن ػن: المبػن البعيةػي  نػل مػا فػي المػن: أنػك 

 ترعَو وتقوؿ يا ر  :.. يااجين اهلل لك في ال اؿ.
نػػ لك الرض:  مجػػند مػػا دعػػا ال ليػػل :نػػل ال يػػنا  انا ػػن  فياػػا  

ورو يوف ونفايػػا علػػيا  العاػػنوؿ  والػػ ىن المواػػود الم ػػفوف فػػي الجعػػاؿ  فػػال
ياةعػػوف فػػي الانقيػػن عػػن العاػػنوؿ واسػػا نااو  وإهواننػػا الػػ ين أصػػا اا  دعػػوو 

 إ ناىي  ي تيا  نفيعا  وى  في أ ر الناحا.



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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والةال  نلو م ااإ لنػا فػي ىػ ه ال يػنا   ن مني ػا واليا ػاف وأورو ػا ونػل 
ى ا من دعوو ة اننا وأاػرادنا والفػال ين  ونػل مػا ينعغػي علينػا ىػو أف ن ػافظ 

 يو  انفي  أمن اهلل وتبعيق  نيةا اهلل.عل
نػػاف ةيػػا مػػن   (ٕٗٓٓ) تاػػونامن عػػاـ وحاػػن الفلػػفاؿ الػػ ي حػػرث فػػي ةسػػيا 

ف ل الماػاار المواػودو لػ  تاػ بن  قػوو الفلػفاؿ ! لمػاذا؟ يةنفنػا  ، ةيا  اهلل
قرر إيماننا سيرنا عمن عنػرما حػرث زلػفاؿ فػي المرينػا  أماػك  الػررو   اهلل

لاػػا: يػػا أرض قػػنى واسػػ نن فػػاني أعػػرؿ علػػن ظاػػنؾ   و ػػن  الرض  وقػػاؿ
 فا نء في ال اؿ.

ف اف عرـ ت بن المااار فقػ   ػالفلفاؿ قػوو لىػل اإليمػاف وأىػل الاقػن  
   نا  في عنايا ر ا  وفي حفظو وصياناو.

ااػػف الماػػل    ػػل  ػػيت ي اػػاإ إليػػو فػػي ىػػ ه ال يػػاو  ول ػػن   فػػاهلل
نننػا فػػي ىػ ا المػػن وسػػع اف اهلل !    ػنط واحػػر أف ي ػوف ىػػو نلػو هلل.ول نػػا ف

: ول نػو تػنؾ نػل ىػ ا  نصننا نالنال الغني ال ي لو بنوو تغني الولين وااهني
وذىػػن ليااػػوؿ علػػن أ ػػوا  النػػاس الماػػانين  فػػن ن نااػػوؿ مػػن أىػػل الغػػن  

 الفناعا  والا نولوايا؛ مى أننا مواود عنرنا نل  يت :
                                              

                                    [ٖ ٕ ]البالؽ 

وأر اه  ذىن إلن  ػماؿ أفنيقيػا وأراد أف يعنػي   سيرنا عقعو  ن عامن
اهاػػػػػاروا مرينػػػػػا  واسػػػػػبا المانرسػػػػػين  ، و مرينػػػػػا لصػػػػػ ا  رسػػػػػوؿ اهلل

وىػ ا نػاف نظػاـ الجػيش  - ين الف نات وأنناؼ المػرف فاهااروا م انا يجمى 
فاهااروا موقى القيػنواف ااف  ونػاف الم ػاف مليلػا  الغا ػا    -اإلسالمي دانما 

فمػػاذا يفةلػػوف فػػي ىػػ ه الغا ػػا ؟  ةضػػا  قػػاؿ نقبػػى ال ػػجار  و ةضػػا  قػػاؿ 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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ن نقاػػا  فننػػن عقعػػا  ػػن نػػافى فنسػػو  واػػات عنػػر الغا ػػا  وقػػاـ  النػػرات علػػن مػػن 
لغا ػػا  فقػػاؿ : يػػا سػػ اف ىػػ ه الغا ػػا !  أهناػػوا فانػػا سػػنعني فػػي ىػػ ا الم ػػاف  ا

 س مال   بالبا أياـ.، و مرينا لجنر رسوؿ اهلل
مػن الػػ ي تػنا  ىػػ ا ال ػالـ لل يوانػػا  وال يػا  والسػػود ول ػل واحػػر 
منا  لغا ؟ سمةوا اميةا ى ا النػرات  الانامػا اإللايػا الاػي وصػلء إلػن ااذاف 

ناػػاه حلػػا: " ننػػء لاػػانو الػػ ي ينبػػق  ػػو "   ةػػر   لف اهلل فػػي نػػل م ػػاف 
ذلػػك واػػروا ال يوانػػا  وال يػػا  ت ػػنإ وىػػي ت مػػل صػػغارىا علػػن ظاورىػػا 
وتغادر ى ه الغا ا.وفي هالؿ بالبا أياـ  ل  ي ن  يٌت من ال يوانػا  فػي ىػ ه 

 الغا ا !!.
يػػا ا مػػا ىػػ ه الا نولوايػػا الاػػي تننناىػػا؟  ػػل ونجػػني ورات ت نولوايػػا غن 
 تةنؼ النحما  ل ن ى ه الا نولوايا نلاا رحما وىرايا وإلااـ من اهلل.

 و ن لك في الفناعا :
مػا الػػ ي ي فػػظ  رلػػو صػوؼ مانػػا سػػنا مػػن الةاػا  ل ػػن ملعوسػػا  رسػػوؿ 

مواػودو فػي اسػانعوؿ نمػا ىػي  ومناػا العػندو الاػي   -حان وقانا ى ا  -   اهلل
ولعاػػوىا  فاػيرنا مةاويػػا ا ػػاناىا مػػن نػاف يلعاػػاا وتوارباػػا ملػا  مػػن ال لفػػات 

وربا نةػن  ػن زىيػن  وتوارباػا ال لفػات مػن  ةػره  ولعاػوىا وال لفػات الةعاسػيوف 
أيضا تواربوىا ولعاوىا  واات الةثمانيوف ف هػ وىا وو ػةوىا عنػرى   أنظػن نػ  

 من الانين اسا رمء؟!
 مػػا ىػػ ه الا نولوايػػا الاػػي اةلػػء ىػػ ه العػػندو لػػ  تفػػن  الةاػػا  و أيضػػا

 القميص والايف والنم   ونل أدوا  رسوؿ اهلل مواودو.
 و أيضا الفال وف:

ةبػػارى  نلاػػا مواػػودو فػػي نػػل م ػػاف وزمػػاف  وقػػر حفظػػء ىػػ ه ال ػػيات 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ا نولوايػػا ال يػػاو  لف مةاػػ  إناػػين ال يػػاو الػػ ي إذا و ػػةوه علػػن أي  ػػيت 
ر اهلل  و يظل حيا   من اهلل  إلن أف ي ات اهلل ال في عاله  وىػ ا سػن مػن أسػنا

أنا  تةلموف أسنار الا نولوايا الاي  نع فياػا قػرمات المفػنيين  والاػي أهػ وىا 
ونػنى ةبارىػا م ػاودو فػي  -فاػو الػ ي علماػا لاػ   -من علـو سيرنا إدريػس 

 فن الا ني  وغينه 
و ى ػػ ا فلػػيس لنػػا م ناػػا لنل ػػق  ننػػن الابػػور فػػي ىػػ ا الةفػػن إا إذا 

ين  ن ه  من اهلل فا ا من اهلل   ةرما ناجػو إلػن راةنا إلن ت نولوايا ر  الةالم
 اهلل الَّ في عاله رغعا في ر اه.

 و صلن اهلل علن سيرنا م مر وعلن ةلو وص عو وسل .

 زجال اهلل
 سؤاؿ: نيف ن وض المةننا المقعلا مى الياود؟ 

المةننػػػا ااتيػػػا مػػػى الياػػػود إف  ػػػات اهلل  ا ناػػػابيى هو ػػػاا  السػػػل ا 
لنا  أقوى منا فياػا  ولػ لك يلػـف لنػا لننافػن مػن واػود راػاؿ الاقليريا فق   

 يافنفوف في ال وف   من الواحر الماةاؿ.
فالمةننػػػػػػػػا الولػػػػػػػػن نانػػػػػػػػء  اػػػػػػػػيبا وانافػػػػػػػػننا فياػػػػػػػػا  فضػػػػػػػػل ىػػػػػػػػؤات 
النااؿ.والمةننػػا ااتيػػا أيضػػا ت اػػاإ نفػػس الناػػاؿ.فن ن اميةػػا نجاػػف أنفاػػنا 

لناػػاؿ  و الناػػل مػػنا  يػػرفى اسػػاةرادا لاػػ ه المةننػػا  حاػػن ن ػػوف مػػن ىػػؤات ا
 عن أما  وي  ف اهلل  و نل غما.

أىػػػل فػػػارس ىجػػػ  علػػػيا  الجػػػناد مػػػن نػػػل فػػػا  فػػػ ىعوا إلػػػن راػػػل مػػػن 
 الفال ين لياانجروا  و  فقاؿ لا :



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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أين ى ا الجناد؟ ب  نفخ فيو  فبػار الجػناد نلػو  ولػ  ي نػل عػودا واحػرا 
 اػ  الػرين  والػ ين ي يػن من أرض ى ا العلر.ىؤات ى  النااؿ ال ين أقػاـ اهلل 

  ا  اهلل الرض  وال ين: 
 ت يا  ا  نل أرض ينفلوف  اػػا... ن نا  لعقاع الرض أمبػار

 و تنظن الةين منا  منظنا حانا ...  ن نا  في عيوف الناس أقمار
 فالنال منا    ما ناملا   :

                   [ٕٔٓ ]الن ل 
عن أما ... وي  ف  و نل ملما عن أما ..  وي ػي  ػو لف اهلل يرفى  و 

و عنناو أما ...  ىؤات ى  النااؿ ال ين ن ااإ إليا  فػي ىػ ه ااونػا  ون اػاإ 
لاػػؤات الناػػاؿ قعػػل الةاػػاد والاػػالد  لناػػ  الناػػاؿ الػػ ين ياػػةوف فػػي الرض 

  :  نور اهلل
                                 [ٕٕٔ]النةاـ   

و نل الا نولوايا منا  :ىل تػ ننوف مػن أوؿ مػن أسػس علػ  ال يميػات؟ 
إنػػو اػػػا ن  ػػػن حيػػػاف: وقػػػر نػػاف تلميػػػ ا لاػػػيري اةفػػػن الفادؽ.وسػػػيرنا اةفػػػن 
الفادؽ أملن عليو بالبمانا ناا  في عل  ال يميات  وى ا ت فص واحر  أين 

 الا ففا  الهنى؟ 
 ون لك اإلماـ أ و حنيفا:

يرنا اةفػػن الفػادؽ سػػناين  و ةػر الاػناين قػػاؿ: لػوا الاػػنااف صػ ن سػ
 لالك النةماف.

لنػػو فاَّػػػق لػػو القضػػػايا الفقايػػا  وأعبػػػن لػػو فياػػػا و ػػود الن يػػػا العفػػػنيا  
 ليم ي علن نور من ر و  ونلا  يا أهواني علن ى ا المنواؿ.



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  الباب األول: الصوفية فى اإلشالو الباب األول: الصوفية فى اإلشالو  5757  

 تهيْلْجٔا اإلهلاو
 من ال ي ألا  الن ل؟

                     [ٙٛ ]الن ل 
مػػن الػػ ي علػػ  النمػػل الا نولوايػػا الاػػي تجةػػل النمػػل يفػػنى فػػي الػػعالد 
الممبػػنو لقػػناه أسػػقفاً ا تػػؤبن فياػػا القػػوى الارمينيػػو وا ت انقاػػا المبػػار مامػػا  
نانػػء نمياتاػػا الاانلػػا حاػػن ت ػػوف الممل ػػا م فوظػػا فػػي فاػػنو المبػػن؟  وأيػػن 

و زل  وا أسمنء وا حرير وا  ئ من ى ه الا نولوايا؟ مى أنو سقف ليس  
ىػػ ه الم ونػػا  الةفػػنيا  نيػػف نفػػل إلػػن ىػػ ه الا نولوايػػا؟! مػػن الػػ ي ألاػػ  
النمػػل عنػػرما ي ػػفف النعػػا   ػػ ف ي ػػقو نفػػفين ل ػػي ا ينعػػء؟ وفػػن أي مررسػػا 

 تةل  النمل ى ه اا يات؟ 
نيػػف صػػنةء أـ موسػػن الاػػا و  الػػ ي و ػػى فيػػو سػػيرنا موسػػن حاػػن ا 

 ت! ؟ وأين درسء ى ه الفناعا؟ ل ن اهلل ألاماا في ذلك ال  ف.يرهلو الما
فاإللاػػاـ مفػػرر نػػل هيػػن ونػػل  ننػػا ونػػل فضػػل للماػػلمين علػػن الػػرواـ  
ومن ل ظا ما تنننا عػين اإللاػاـ وأعبينػا لػو ظاننػا أصػع نا نالياػاـ علػن م د ػا 

تنننػػا الللػػاـ ...فالػػ ي ي ػػرث لنػػا فػػي ىػػ ا الفمػػاف مػػن أمني ػػا وغينىػػا سػػععو أننػػا 
 لنا.  المرد ال ي أعباه اهلل

 ظَْز املدازع الصْفٔ٘
 ػػػرأ ظاػػػور المػػػرارس الفػػػوفيا  مررسػػػاين صػػػوفياين  اعافػػػماا  ال اػػػا  
والاػػنا  وات ػػ تا مػػن سػػير المنسػػلين إمامػػاً وقػػروو  واةلاػػا مػػن أ ػػواؽ ال ػػن 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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اإللاي  ومن إلاامػا  الػنود القنةنػي  ومػن مثاليػا  ال لػق الم مػري  مناجػاً 
 مةنفا  وننيقا في الالوؾ ومةناااً للوصوؿ.في ال

فقػػرماا للةػػالمين  أروع وأقػػوى روحانيػػا إيمانيػػا مةافػػما مااريػػا  قػػرماا 
الافػوؼ اإلسػػالمي :م ػنقاً معينػػاً فيػو ىػػرى  وفيػو نػػور ينسػ  البنيػػق الماػػاقي  
المضػػيت  ننيػػق الم عاػػين الماعالػػين  الػػ ين أحػػالوا ال ػػوف  م اريػػن للمنااػػاو 

اةلوا مػن م ػاىره صػف ا  نانقػا  ملامػا   البنيػق المضػيت والباعا   و 
الفاعر إلن ر واف اهلل وقن و  وأناػو وحعػو  وىػراه وعلمػو وفيضػو  مررسػااف  
ىمػػػػا قلػػػػن الافػػػػوؼ ولاػػػػانو و يانػػػػو وإليامػػػػا الفاػػػػوى والفيفػػػػل فػػػػي مناىجػػػػو 

 وقواعره  وسلونو ومةاراو.
مػن ال اػا  والاػػنا  مررسػااف تميفتػا  المةنفػػا ال املػا الفػادقا  النا ةػػا 

لػػ  تافػػنؽ  امػػا الاػػعل  ولػػ  تجػػن   امػػا الذواؽ  وال ػػواؽ  قلمػػا يةانفػػا أ ػػرا 
 الاع ا  الفلافيا  وال ب ا  المانن ا  وال لما  الغامضا  الاي تان ء 
إلػػػػػن الفػػػػػق الفػػػػػوفي  وحاولػػػػػء أف تنااػػػػػن إليػػػػػو !  وأف تااػػػػػان    ػػػػػواقو!  

 وأذواقو!!.
 أما المررسا الولن :

رسا اإلماـ أ و القاس  الجنيػر  عغػراد  وىػي مررسػا ات ػ   مػن فاي مر
الماػػاار منػػا ن لػػرعوتاا  واةلػػء مػػن حلقاتاػػا مةاىػػر لا ػػنيا النااؿ.الناػػاؿ 
الػػػ ين تمػػػوإ  اػػػ  ناػػػن الصػػػوؿ الفػػػوفيا  نػػػ عالـ تضػػػيت نلمػػػاتا  البنيػػػق 

 وتنسمو وت رده.
 والمررسا الثانيا :

 نياػػػا ور  وىػػػي مررسػػػا  ىػػػي مررسػػػا اإلمػػػاـ أ ػػػو نفػػػن الاػػػناإ البوسػػػن
ات    من ال ان منا ن لعياف دعوتاا  و ند رسالااا  ون ن علوماا وأذواقاا 
ومةارفاا ومةارااا. واةلء من صف ا  ى ه ال اػن مةاىػر لا ػنيا الف ػوؿ 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 من النااؿ  وهفانن هالرو ت فظ لواياؿ ى ا الاناث المضيت الةظي .
ىػػو   ػػق أنعػػن المػػؤلفين وصػػاحن اللمػػى  أ ػػو النفػػن الاػػناإ البوسػػي  

الفوفيين وأسااذى  اميةا  ال اساثنات  اقافن أبنه الاجويني في ناا و )ن ػف 
الم جو ( وتالم  عليػو  أ ػو ععػر الػنحمن الاػلمي صػاحن البعقػا   وعلػي 
الالمي: تالمػ  ععػر ال ػني   ػن ىػوازف أ ػو القاسػ  الق ػيني  صػاحن النسػالا 

 الق ينيا.
ء مررساو القالـ ال عينو الاي حفظء لنػا  فمؤلف اللمى إذف  قر أنجع

 ورسمء أمامنا  مناىا البنيق وصاناو وحماو من الرهيل والغنين.
نما احاضنء ى ه المررسػا وحفظػء لنػا أيضػاً  تػناث الجنيػر وتالميػ ه 

 وراالو. ف صع ء مررسا الاناإ وحرىا ععن الااريخ :
الػػ ين اسػػاارفوا  الم جػػا الاػػي يلػػوذ  اػػا  ويااػػري  نورىػػا  ععػػاد الػػنحمن

وااػػػو سػػػع انو  وصػػػةروا  قلػػػو ا  و ةفمػػػاتا  إلػػػن الفػػػق العلػػػن  مػػػى المػػػو 
العلػػن  ا ياػػان فوف عػػن ععػػادو ر اػػ   وا يفاػػنوف عػػن ذنػػنه وحمػػره. قػػوتا  
ناعػػػا  وحيػػػاتا  ععػػػادو  ومنااػػػاتا  حػػػن  وواػػػودى  قػػػن   وذوقاػػػ  علػػػ   

أر ػػو  وهفنػػا أسػػناره  فػػي  و اػػانا  انػػس  وهلقاػػ  القػػنةف. إناػػ  أمنػػات اهلل
 وعلمو  وصفوتو من هلقو  نما يقوؿ الاناإ البوسن في اللمى.

إناػػػػػا مررسػػػػػا المةنفػػػػػا الفػػػػػوفيا النقيػػػػػا  حمػػػػػل اللػػػػػوات فياػػػػػا الاػػػػػناإ  
والق ػػػيني  والاجػػػويني  والاػػػلمي  وال ال ػػػاذي. المررسػػػا الاػػػي حار ػػػء فػػػي 
 عنػػف وفػػي قاػػوو  نػػل ان ػػناؼ فلاػػفي  أو  ػػب  ذوقػػي  تاػػن  إلػػن اػػوىن

 الافوؼ اإلسالمي.
 يقوؿ الاناإ في مقرماو ل اا  اللمى:

)وأسؾااا٣ّمأنميفمزعوغـاااومػااأّامضااآّمطـااإّماخلو ضااا٦ّنميفمسؾااا٦ّ مػااأّهمممممم



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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اظطو ػي.وضااآّمطـااإّمأؼضاااًومامؿشاااؾف٦ّنمبلػااا٢ّماظؿصااا٦ّمموامشاااريونمإظقفاااو،مممممم

وادقؾ٦ّنمسـفوموس٤ّمعلاو ؾفو.وط٢ّمواحآّمعاـف٣ّمؼضاقّٟمإىلمغػلا٥ّمطؿوباومضآّمممممممم

لؿقلاا٤ّمعااـف٣ّمذظاا١ّ;مِّنماِّوا اا٢ّموامشااوؼّْمزخّٕصاا٥ّ،موطالعااومأظػاا٥ّ.وظقّٗممب

،موغطؼا٦ّامبفأّهمممتاظّٔؼ٤ّمتؽؾؿ٦ّاميفمػّٔهماملو ٢ّموأذوروامإىلمػّٔهماإلذورا

اظؽاا٣ّ:مإهااومتؽؾؿاا٦ّامبعاآّمضطااّٝماظعال اا٠ّ،موإعوتاايماظـػاا٦ّسمبودوػاآّاتمممممممم

واظّٕؼواوتموامـوزالتمواظ٦ّجّٓمواالحرتا ،موامؾاودرةمواالذاؿقو مإىلمضطاّٝمممم

رّٕصيمسني،موضوع٦ّامبشّٕطماظعؾ٣ّ،مث٣ّمسؿؾ٦ّامبا٥ّ،ممممط٢ّمسالضيمضطعؿف٣ّمس٤ّمآ

مث٣ّمحتؼؼ٦ّاميفماظعؿ٢ّمصفؿع٦ّامبنيماظعؾ٣ّمواظؼقؼيمواظعؿ٢ّم(.

 ونما يقوؿ "ماسنيوف":
)إنمرجولمامعّٕصيماظص٦ّصقيميفماإلداال ،مطاوغ٦ّامدا ؿاوماظـؿاوذجماظايتمممممم

متؼّٓ مظـوماظص٦ّرةماظقيمظؾؿػؽّٕؼ٤ّماظؽؾورميفماإلدال (

 إقعاؿ":ويقوؿ  اعن اإلسالـ "م مر 
)مإنماإلدااال مسـاآّماظصاا٦ّصقي،مؼلخاأّمروبعااًومعاا٤ّماجلؿااولمواظؽؿااول،مممممممم

واإلغلاااوغقيماظعوظقاااي،مواِّخااا٦ّةماظعومقاااي،مالمجتااآّهميفمإداااال ماظػؼفاااو مأوممممممم

امؿؽؾؿني.رد٣ّمامؾودئماظص٦ّصقيماظـؼقي،متؾ١ّمامؾودئماظيتمتعربمسا٤ّمروحمم

ّٔتمظػعاا٢ّماظؼاإّآن،موجاا٦ّػّٕماظلااـي.:مامؾااودئماخلؾؼقاايمواإلميوغقاايماظاايتمتؿؾؿاا

اظّٕد٦ّلمصؾ٦ّاتمآمودالع٥ّمسؾق٥ّموػّٓؼ٥ّ.مامؾودئماظيتمحتاقّٛمبؽا٢ّمذا٨ّ مممم

يفماظقااوة،مصؿطؾاا٠ّمصقاا٥ّماظـاا٦ّر،مواظاإّوح،موتطؾاا٠ّمصقاا٥ّماظااى،موتعؿاا٠ّمصقاا٥ّمممممم

اإلحلاااوسمامؼااآّس،ماإلحلاااوسمباااوظؼّٕبمعااا٤ّمآ;مضااإّبمذو مووجااآّان،م

وعشااوػّٓةمذو مووجاآّان...صننمٕمتؽاا٤ّمتاإّاهمصنغاا٥ّمؼاإّاا،مامؾااودئماظاايتمممممم

عقيمبلغفااومخااريمأعاايمممصقفااومطؾؿااوتمآ،ماظاايتمصاا٦ّرتماِّعاايماإلدااالمممممتؿقؼاا٠ّم

ممممممممأخّٕجًمظؾـوس.
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 ُالُصوفيَّة 

  والَتَمسُُّك بالِكَتاِب والُسنَّة 
 

 

 عػػاَل  المثػَػاؿ 

 ةاالفوفيَّا والاماُّك  ال ني 

 ي ي ررأي ال يػػخ ععر الواح 

 الاػ سي  نسػػوؿ اهلل في الجاػاد 

  لل من ال نيةا اإلسالميػاالفوفيَّا والا 
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مع٤ّماخلورج
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 )*(الصْفٔ٘ ّالتنطو بالهتاب ّالطي٘

ال مػر هلل الػػ ي أنةػ  علػػن هاصػا ععػػاده الماقػين  ػػ حواؿ ععػاده النعيػػات 
النعويػػا قانمػػا فػػي الػػرنيا والمنسػػلين والفػػريقين والفػػال ين واةػػل ىػػ ه الورابػػا 

 ونـن اهلل وااو :   إلن يـو الرين سن قوؿ إمامنا علنُّ 
اظؾف٣ّمالمدب٢ِّماِّرضمع٤ّمضو ٣ّمظ١ّمحبفيمإّعومزوػًّٕامعشف٦ّرًاموإعومبورـًوماظؾف٣ّمالمدب٢ِّماِّرضمع٤ّمضو ٣ّمظ١ّمحبفيمإّعومزوػًّٕامعشف٦ّرًاموإعومبورـًوممم}}

مم{{علؿ٦ّرًامظؽالمدبؾ٦ّماِّرضمع٤ّمضو ٣ّمٓمتعوىلمحبفيمعلؿ٦ّرًامظؽالمدبؾ٦ّماِّرضمع٤ّمضو ٣ّمٓمتعوىلمحبفيم

 في   أامةين:  إهواني وأحعا ي القنات ال ناـ  ارؾ اهلل
 ا الفمن لف الناس حّ موا عقولا  وتننوا نقولا  في نل  لونا   في ى

فاةالػػء الفػػي ا  لالعاػػناض علػػن الاػػادو الفػػوفيا وأناػػ  علػػن غيػػن الاػػنن 
المن يا  وليس لاػ  أصػل فػي مآهػ ى  مػن ال ػنيةا اإللايػا ون ػاد نجػر دوى 

 ى ا الف ن وى ا ال الـ في نل م اف.
الفػػوفيا ىػػ  أنمػػل النػػاس إتعاعػػا ل ػػن ال قيقػػا لمػػن أرادىػػا أف الاػػادو 

 ل عين اهلل ومفبفاه في سننو الظاىنو وأحوالو العاننا.
فػي سػننو فػانا  مػا زادوا عػن   فاف ناف غيػنى  يػفع  أنػو ياػا ى النسػوؿ

ماا ةاو في ىيلاو ل ن ما  موا ران ا من أحوالو وا تنّاموا  ارقا من أنػواره وا 
 . انن أحوالومّن علن قلو ا  وأرواحا   يلاً من  

أما الاادو الفوفيا :..فا  ال ين ت عاوا  ػو ظػاىناً وأفػاض علػيا   عننػا 
الا ػعو  ػػو أحوالػو  اننػػاً ف ػانوا صػػورو علػػن قػررى  لظػػاىنه و اننػو صػػلوا  ر ػػن 
وسالمو عليو  ولو   ثنػا فػي أصػولا  ونػل أحػوالا  وأفةػالا  نجػرى  أساػوىا 

                                                 
 ـ.ٕ٘ٓٓمن مارس  ٖٔىػ ٕٙٗٔمن صفن  ٕٔلقات  مقن الجمةيا الةاما للرعوو إلن اهلل  المةادى  القاىنو ال ميس  ٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف            ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  6464    الباب الثاىى: الصوفية والتنصك بالكتاب والصية الباب الثاىى: الصوفية والتنصك بالكتاب والصية  

 . عا علن أصل رنيف من ىرى نعيا   ومن سنا حعي
وسػػلوا إف  ػػلا  عػػن أي أمػػن أو  ػػ ف يفةلػػو الاػػادو الفػػوفيا الماعةػػوف  

  وليس المافوفا المعارعوف  تجروف لو رننا رنيناً في  نع سيرنا رسوؿ اهلل
 وا  اً ومعين 

 : فقر قاؿ إماـ البانفا الجنير 
معشقّٓمبوظؼّٕآنمواظلـي.سؾ٣ّماظص٦ّصقيمطؾ٥ّمس٤ّماظؼّٕآنمواظلـي.وطونم معشقّٓمبوظؼّٕآنمواظلـي.سؾ٣ّماظص٦ّصقيمطؾ٥ّمس٤ّماظؼّٕآنمواظلـي.وطونمسؾؿـومػّٔا سؾؿـومػّٔا

ممؼؼ٦ّلمِّحؾوب٥ّ:محوصّٜمسؾ٧ّماظلـيموظ٦ّمبشّٕتمبوجلـي!ؼؼ٦ّلمِّحؾوب٥ّ:محوصّٜمسؾ٧ّماظلـيموظ٦ّمبشّٕتمبوجلـي!مم    وعـومأب٦ّماظعّٖا ٣ّموعـومأب٦ّماظعّٖا ٣ّمإعإع

 :  ويقوؿ أيضا 
 اً...وحاذر ف فن ال نع  ا  الاالماػػلاناو فاهضى ونػن ما د ػ

 .ي ن لك  ندا  ل سالما  نحمػػا.ا..ةعلن الجمن قف إف أوقفاك توا 
لف الػػ ي يةنػػن لػػو الاػػنا أمنتػػك  ػػ ف تقػػف علػػن الجمػػن قػػف وا تةاػػنض  

يةانض ينبند  فاف اهلل يقوؿ للنػار نػوني  ػندا وسػالماً علػن هليلنػا  ونػ لك مػن ىػو 
في مقاـ هليلنا إ ناىي  عليو الاالـ إف نانء نار  الت أو نار دات أو نار تةن وعنات 
فالنيػػار نثيػػنو فػػي ىػػ ه الػػرار  ولياػػء النػػار الظػػاىنو ال اػػيا فقػػ ! وى ػػ ا  ػػ ف 

 وأر اى .  اف الفوفيا في نل زماف وم
حاػػن ورد عػػنا  أنػػو فػػي أ ػػر الاػػاعا  الاػػي ي ػػوف فياػػا ال لػػي  حينانػػاً  
وىػػن سػػاعا هػػنوإ الػػنود مػػن العػػرف نػػانوا ياماػػ وف  الاػػنا وا ياننوناػػا ننفػػا 

 عين وا أقل.
مػػى أنػػو نػػاف مػػن أىػػل الجػػ   وأىػػل الحػػواؿ     فاإلمػػاـ ال ػػعلن 

  وحولػوه إلػن المارسػااف الػ ي ووصل  و  رو ال اؿ إلن أنا  وصفوه  الجنوف
يةالا فيو المجانين  لنو ل  ياابى أف ي ا  م نوف حعو هلل ! فظان حعػو علػن 
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 ظاىنه وناف يقاري في ذلك  قوؿ حعين اهلل ومفبفاه:
"اذطّٕوامآمحؿ٧ّمؼؼولمذبـ٦ّن"."اذطّٕوامآمحؿ٧ّمؼؼولمذبـ٦ّن".

ٕٕ
مم

وصل إلن ى ه ال الا! والجنوف فنوف! فجنػوف الةػارفين نمػا قػاؿ سػيري 
 وأر اه فيو:   أحمر العروي 

ممذبوغنيمظؽ٤ّمدّٕمجـ٦ّغف٣ّم...مشّٕؼىمسؾ٧ّمأسؿوب٥ّمؼلفّٓماظعؼ٢ّذبوغنيمظؽ٤ّمدّٕمجـ٦ّغف٣ّم...مشّٕؼىمسؾ٧ّمأسؿوب٥ّمؼلفّٓماظعؼ٢ّ

ىػػػ ا انػػػوف ةهػػػن  غيػػػن فقػػػراف الػػػ اننو أو اللوبػػػا الاػػػي تفػػػين الةقػػػل 
الظاىن! ى ا انوف في اهلل وزيػادو حػن فػي حعيػن اهلل ومفػبفاه صػلوا  ر ػن 

 وسالمو عليو. 
 :  ى ا النال اإلماـ ال علن 

را علػػػن ظاػػػنه و ػػػرت المػػػو  يم ػػػن فػػػي عنػػػرما حانػػػء منياػػػو ونػػػاف راقػػػ
أعضػػػانو و ػػػرأ  الػػػنود ت ػػػنإ منػػػو عضػػػوا ورات عضػػػو: ف  ػػػار إلػػػن هادمػػػو أف 
يو  ه  فو  ه  وأبنات الو وت نان سنا مػن سػنن الو ػوت وىػن ت ليػل الل يػا 

لنو ا  ر أف يا لل المات الل يا حان يفل إلن الع نو )لمن ين ػن ل ياػو(   -
واو  المات ل ن ال ي لو ل يو ا  ر أف يفل المات ال ي ليس لو ل يا يغال ال

ف ماك  يره وىو ا ياػابيى النبػق  وو ػةاا علػن ل ياػو  -إلن منعء ال ةن 
فقػػاؿ ال ا ػػنوف: سػػع اف اهلل حاػػن فػػي سػػاعا المػػو  ا ياػػنؾ سػػنا مػػن سػػنن 

 الو وت! وى  ا حاؿ الفال ين.
 :   ون لك اإلماـ هين النااإ 
يو في  ياو مى ةذاف المغن  فا ادبا  وعنؼ رأى ملك المو  داهال عل

أنو اات قا ضاً وليس زانناً فقاؿ لو: قف عافاؾ اهلل فاف ما أمػن   ػو ا يفوتػك  
                                                 

 عن أ ن سةير ال ررى  ال ىعن فن ميفاف اإلعاراؿ. ٕ
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وما أمػن   ػو يفػوتني! لقػر أّذف المغػن  ولػو قعضػء روحػي ااف هناػء مػريناً 
  فالو المغن   فقف حان أصلن المغن  ب  اقعض حيل  لء.  هلل

 ؿ في   نا  الواحر الماةاؿ: وىؤات النااؿ يقو 
                        [ٖٗ ] الفمن 

علػػن الايلػػا الاػػي ينيػػروناا وعلػػن ال يفيػػا الاػػي ي عوناػػا   فياوفػػاى  اهلل
وا يقػػعض أرواحاػػ  إا  ن ػػاى ! لػػيس  غاػػا وا فجػػ و ول ػػنا  ُياا ػػاروف فػػي 

  علياػػا عنايػػا مػػن اهلل  اهلل ىػػ ا المػػن وي يػػنوف فػػي ال يفيػػا الاػػي يقعضػػا 
علػن إر ػانا  فػاهلل حػنيص علػن أف ين ػيا !  فػاناظن    ا  وحنصا مػن اهلل

ملك المو  حان تو ػ  وصػلن المغػن  بػ  تمػرد علػن مفػاله وقعضػء روحػو 
  اذف اهلل الَّ في عاله.

ى ا   ف الفوفيا الفادقوف الفال وف في نل زماف وم اف ومن هالف 
ذلػػك  وإنمػػا ىػػو ىالػػك لنػػو ياػػيت إلػػن القػػـو الفػػال ين ذلػػك فلػػيس مػػن أىػػل 

ويرعن أنو منا  وىو في ال قيقا لػيس مػنا  لناػ  أوؿ الما ػنعين علػن ناػا 
 .سير الولين وااهنين 

 من فارؽ ال نع ال نيف فليس من ... ةؿ الةفانػ  فافامن  نىاني.
ننفػػا فالػػ ي يفػػارؽ ال ػػنع . ىػ ا  نىػػاف موانػػا اإلمػػاـ أ ػػن الةػػفان  

عين وىو يقظ وحا ػن الػ ىن قػوي العػاؿ والةقػل فلػيس مػنا   إا إذا أهػ  مػا 
وىن: فانو إذا أه  ما وىن أسق  ما وان  ل نو إذا رّد إليو عقلو يارارؾ مػا 

 فاتو  لف ى ا   ف الفال ين في نل زماف وم اف! 
اػاته راػل مػن  لػخ وقػر قبػػى    الجيالنػن  رفاػ ا اإلمػاـ ععػر القػاد

  ان حان وصل إليو في  غراد.بالبا أ
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)مررسػػا ال ػػيخ ععػػر  – يػػء ال ػػيخ ياػػمونو مررسػػا  –ونػػاف لػػو مررسػػا 
مررسػا ناملػا مليلػػا  بػال  الةلػ   مػنا  مػػن يافقػو  ومػنا  مػن يقػػنأ  –( رالقػاد

القػػنةف  ومػػنا  مػػن يػػررس ال ػػريل  ومػػنا  مػػن ىػػو فػػي ال لػػوو ومةػػو الوراد  
ن يػػا ل  فػػي أسػػنار القنةف.مررسػػا  ومػػنا  مػػن يػػا ل  فػػي المقامػػا   ومػػنا  مػػ

 ناملا: ونل مجموعا من البال  لا  م ن ا  ومناجا .
فػػي نػػل وقػػء وحين.ونػػ لك نانػػء  ى ػػ ا حػػاؿ الفػػال ين أامةػػين 

مررسا موانا اإلماـ أ و الةفان  في قفػن الفنيػق: نانػء مررسػا ناملػا فياػا نػل 
 نال  الةل  واميى أنواع الةل .

لةفػػػػن  ونػػػػانوا  ةػػػػر الفػػػػالو يفػػػػاف وف فوصػػػػل إليػػػػو وىػػػػو فػػػػي صػػػػالو ا
ومػػن عػػادو ال ػػيوخ  وىػػ ه أيضػػا نانػػء عػػادو  - ػػي ا . صػػفا وياػػلموف عليػػو 

نلما صاف و إنااف  س لو من أنء ؟ حان ولو راى في     موانا أ و الةفان  
الفف منو أهنى  ناف يا لو من أنء ؟ لماذا ؟ .. لنو في غيعا مى اهلل  فلمػا 

 :  ععرالقادر صاف و قاؿ لو ال يخ 
 منحعا  ك يا م مر يا  ل ي  إف لك عنرنا ل ين نثين..!!

 وذلك  روف سا ق مةنفا.

 عامل املجال

 وى  ا   ف الفال ين.
وال ناما  في ى ا الميراف ا حر لاا وا عر لاا  إف  لَء ناعَء مناػا 

 :  يوسف( ٛٓٔ) دواوين  لنا  المةنيوف  قوؿ ر  الةالمين 
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 يػػرعوف إلػػن اهلل علػػن  فػػينو  فػػاننى  منيػػنو و ػػمس ال عيػػن المفػػبفن
  سانةا في قلو ا  علن الرواـ فينظنوف  اهلل إلن هلق اهلل: الػ ي ينظػن  نػور

  3{بـ٦ّرمآماتؼ٦ّامصّٕاديماممع٤ّمصنغ٥ّمؼـظّٕ}اهلل المنيروف: 
ل ن ال يوخ في مقاـ اإليقػاف  والمػوقن يجملػو اهلل  مقػاـ: "ننػء  فػنه 
ال ي يعفن  و"  فيعفن  اهلل وليس  نور اهلل وىناؾ فارؽ نعين  ين من ينظن  نور 

 اهلل و ين من يعفن  اهلل الَّ في عاله في المقاما . 
لةػػادى  ل ػػن لػػ  يقػػل اتقػػوا فناسػػا الم اػػن أو الموقن...وإنمػػا المػػؤمن ا

لىػل   الم ان والمػوقن فلاػ  مقػاـ أعظػ  وتجلػن أنػـن وفػا  أعػ  مػن اهلل
ىػػ ه المقامػػا   ينامػػا نمػػا  ػػين مػػن ينظػػن  نػػور اهلل ومػػن ينظػػن  مػػواه ... ىػػل 

 يااوياف مثال؟...! أ را.
والػػػس ال ػػػيخ م مػػػر العل ػػػي فػػػي  يػػػء اسػػػا انه ليالقػػػن ويػػػالقن مػػػن 

فػػي عػػػال  المثػػاؿ   فػػػاف نورانيػػػاف.  ػػي و  وفػػػن يػػـو وىػػػو فػػي هلوتػػػو  رأى 
 وعال  المثاؿ يلود لةين القلن  ةر م و الظالؿ:

فةين الػنأس تػنى الظػالؿ  وعػين الف ػن تػنى ال يػاؿ  وعػين القلػن تػنى 
عػػػػال  المثػػػػاؿ  ةػػػػر م ػػػػو ال يػػػػاؿ وم ػػػػو الظػػػػالؿ  عػػػػال  المثػػػػاؿ وىػػػػو عػػػػال  

موا   يناىػػا ال ػػفافيا  والنورانيػػا  والرواد المثعاػػو فػػي أراػػات الرض والاػػ
 :   ةين العفينو؛ يقوؿ فياا موانا أ و الةفان  

  ةين النود ا عين الةقوؿ ...   ار  الغين في حاؿ الوصوؿ.
 ل ن عين النأس ماذا تنى في الغين؟! 

ا تنى إا البين أو ما ىو من البين أو الظػالؿ والا ػوين  وعػين الةقػل 
 ىي الاي تنى عال  المثاؿ.  ا تنى إا ال ياؿ والظالؿ ل ن عين القلن

                                                 
 سنن الانم ى عن أ ن سةير ال رري  ٖ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخمُُمى ى زِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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وعػػػال  المثػػػاؿ  لنقػػػن  حقيقاػػػو: فػػػن ن مةنػػػا منػػػرو وف منػػػو  ااف عػػػال  
المالن ا ال ين ي ضػنوف مةنػا  وعػال  المالن ػا الػ ين ياػجلوف الحػواؿ الاػي 
فينا والاػي  يننػا  وعػال  الِجنػا وعػال  المل ػو   ومل ػو  نػل إناػاف  ومػا فػي 

تفضػال  تفضػل  اػا عليػو الواحػر الماةػاؿ:    اننو من هوانن ومن أحواؿ  ومن
وا يفقػو ، نل ى ه من عال  المثاؿ  ال ي ناف يظان في أحاديل المفػبفن

  : مةناه إا ُنّمل النااؿ  وعلن سعيل المثاؿ في اإلسنات والمةناإ يقوؿ
مم44{{صفو وامبطلًمممؾ٦ّ مإميوغوموحؽؿيصفو وامبطلًمممؾ٦ّ مإميوغوموحؽؿي}}

 ػن ىػ ه ر يػا وىل اإليماف وال  ما يو ةاف في ناػء؟!  .. نػال !  ل
عال  المثاؿ وا ياابيى أف يقن  ال قيقا إا  اػ ا المقػاؿ. ل ػن ال قيقػا فػي 
ذاتاػػا ت اػػاإ إلػػن ُذْؽ تةػػنؼ  وانظػػن  ةػػين قلعػػك تػػررؾ  وا تةقػػل ىػػ ا ال ػػالـ 

  ف نؾ  فاف الف ن عقاؿ عن أحواؿ اميى النااؿ.
   ان  فالةقل يا أهي ا يفقان حااتي نما قاؿ موانا اإلماـ أ و الةف 

فػػنأى الناػػل فػػي عػػال  المثػػاؿ   فػػاف: فػػي يػػر أحػػرىما حلػػا وفػػن يػػر 
أحػػػرى   ػػػن ا وقػػػاؿ لػػػو أحػػػرىما: أنػػػا علػػػي  ػػػن أ ػػػن نالػػػن  وىػػػ ا ملػػػك مػػػن 
المالن ػػا ومةنػػا حلػػا مػػن النػػور و ػػن ا مػػن عػػين الم عػػا  وقػػر أمننػػا أف ن اػػوؾ 

 -ا ىػ ه ال لػ - ا ه ال لا وناقيك ى ه ال ن ا  ف لعاوه مةنػن ولػيس معنػن 
   نما قاؿ أ و الةفان  عن ذلك:-ى ه ال ن ا -وسقوه مةنن 

 سقوني الناد في ليل الاراني ...     س النور من   ن المةاني
 . اهلل أين ن س النور؟ وأين   ن المةاني ؟!  ن المةاني سيرنا رسوؿ 
 و اىر  الم اىر وىن تجلن ...   ننا  المثالل والمثاني

                                                 
 ص ي  الع اري عن أنس  ن مالك  ٗ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف            ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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مةنن  وقالوا: المثالػل والمثػاني  يةنػن الا :  ةض الناس ل  يفقاوا ال
الةػػػػود والجياػػػػار  ل ػػػػن المثالػػػػل والمثػػػػاني يةنػػػػن: ي ػػػػار فػػػػي الةعر..ال قيقػػػػا 

وي ػار   الم مريا وال ضنو اإللايا  ى ا مثالل أو ينتقن في ار رسػوؿ اهلل
فيػو ال ضػػنو الم مريػا وال ضػػنو اإللايػا وىػػ ا مثػانن أو ينتقػػن في ػار حضػػنو 

 ن  و عما سواه.اهلل ويغي
ى  ا المنير ي ار في الةعر الاير العظ  ياجلن لو في الةعر في حاؿ 

لو ل  يلبّْفػو نػور الةعػر    العرايا   لنو ا ياابيى أف يررنو   اتو  فاف نوره
علػن قػرره علػن  -ي نؽ نل من وااو حضنو ذاتو  بػ  ياجلػن ال عيػن الماةػاؿ 

  : قر قاؿويواااو علن قرره ف -اعل ى ا الةعر 
إنمٓمدؾعنيمأظّٟمحفوبمع٤ّماظـ٦ّرمظ٦ّمُطشّٟمواحّٓمعـفومِّحّٕضًمإنمٓمدؾعنيمأظّٟمحفوبمع٤ّماظـ٦ّرمظ٦ّمُطشّٟمواحّٓمعـفومِّحّٕضًم}}

5{{دؾقوتموجف٥ّمعومأدرط٥ّمبصّٕهدؾقوتموجف٥ّمعومأدرط٥ّمبصّٕه

م

 صةقء وقر دؾ ت اي الجعل ...  أفقء ف نء لصلن المثل
 تمنيء ر يا غين مفػوف ...  وقرري تن  فةَف المػل

أرى ف ين أرى؟  .. أرى في الةعر ..فػي العرايػا ... لننػي ا أسػابيى أف 
ذاتي وأصل    اتو ذاتي  ورأيء  ما فػّي مػن صػفاتو     اتي  إا إذا ناَّن اهلل
    حضنا  ذاتو وقرسو

 ل ن نيف أرى  نفاي؟ وماذا مةي؟
اليا المن: أنو يُِنى ما فيك من أوصافو .. غيَن ذاتو  ل ن ما فيك من 

رانيػػػػا البػػػػين ومػػػػن المػػػػات الماػػػػين ا يػػػػنى إا الم ػػػػاىر ال ونيػػػػا والمظػػػػاىن ال
الرنيويػػا  أمػػا المظػػاىن الغيعيػػا  وال قػػانق الةلويػػا: فػػال تناىػػا إا  مػػا فيػػك مػػن 

عليك وهلى عليك   الوصاؼ القرسيا  ومن الففا  الن انيا إذا تجلن اهلل
                                                 

 ص ي  ا ن مااا عن أ ن موسن  لفظ )حجا و النور(. ٘
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ى ه ال فوصيا  فةنرما ألعاوه وسقوه غا  عنػو وعيػو ورأى فػي عػال  المثػاؿ 
 في المو العلن. عوال  الوليات والفال ين الاا قين مجامةين

قػػاؿ: وعنفػػء مػػنا  أ ػػا   ػػن الفػػريق  وعمػػن الفػػاروؽ وعثمػػاف  ػػن عفػػاف 
وعلن  ن أ ن نالن وذنن  ةض الم ايخ ال ين عنفا  ورةى    قاؿ: وسمةء 

زيػػػادو نػػػور أوليػػػاته  وصػػػفات قلػػػو  أحعا ػػػو يانػػػفؿ   قػػػانال يقػػػوؿ :إذا أراد اهلل
فينظػػنوف  -ا مػػن النػػورورأى ننسػػي -علػػن ننسػػي نػػوره   ال عيػػن المفػػبفن

إليو  فيفيروف نورا علن نورى   وصفاتا علن صػفاتى   بػ  غػا  عػن وعيػو  ةػر 
 ذلك  وظل علن ى ا ال اؿ بالث سنوا .

و ةر مضن ى ه المرو..... إذا  ال يخ ععػرالقادر يضػى راػال عنػره فػي 
 م انو  وراال في  ياو  ويقوؿ لو :

لػك  لقػر رأيػء نػ ا ونػ ا ونػ ا  يا  نن إف اهلل قر أمنني أف أردؾ إلن حا
وقاؿ: وسند لي نل ما رأياو في ى ه الفانو ن نو نػاف مةػي  بػ  قػاؿ: يػا  نػن قػ  

 فاقضن ما فاتك من فنانض.
أي أنو حان في فانو اله   وفانو الج    أمنه   ف يقضن ما عليػو مػن 
الفػػنانض.لف الفػػال ين والفػػوفيا الفػػادقين ىػػ  أوؿ الماعةػػين لاػػير الولػػين 

 في نل وقء وحين.  وااهنين

 الصْفٔ٘ ّالتنطو بالػسٓع٘
 م مود :  يقوؿ اإلماـ الرناور ععر ال لي

أغ٥ّمالمؼ٦ّجّٓمص٦ّيفمالمؼمع٤ّمبوٓمواظقا٦ّ ماآلخإّ،مذظا١ّمِّنماظؿصا٦ّمممممم"

المخيؾاا٦ّمعاا٤ّماظغوؼااي،موشوؼؿاا٥ّمدا ؿااًومروحقااي،مراااو ماماااماِّسؾاا٧ّ،محااىمآ،مم
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با٥ّمداؾقوغ٥ّ،متؾا١ّمػا٨ّماِّشإّاضماظايتممممممماالتصولمب٥ّ،ماظػـو مصق٥ّمظقصاؾّّمسورصاًوممم

ؼلع٧ّمإظقفو،مأومإىلمبعضفوماظص٦ّيفمظّٔظ١ّمالمؼؿالت٧ّمظشاكّٙمظاقّٗممبامع٤ّمأنممممم

ؼلاع٧ّمإظقفااو،مذظاا١ّمأنماإلمياونمبااوٓمؼلااؿؾّٖ ماإلمياونمبؽؿوظاا٥ّ،مواظلااع٨ّمورا مممم

مػّٔاماظؽؿول."

ذبوػاآّةمااآّماظااـػّٗمواِّػاا٦ّا مواظشااف٦ّات،محؿاا٧ّمؼصاا٢ّم إذًام"وػاا٨ّ

قـوػومدااوبؼًو،موػاأّهماظغوؼااوتمتؼاا٦ّدهمسباا٦ّمممماإلغلااونمإىلماظغوؼااوتماظاايتموااامم

اظؽؿول،مأومسب٦ّمامـ٢ّماظعؾقاو،موظؽا٤ّماظؿكؾا٠ّمبالخال مآ،مالمؼؿالت٧ّمإالمسا٤ّممممممم

ع٤ّماتؾوعمتعوظق٣ّماظّٕدا٦ّلماتؾوساًومداؾقؿًو.ممممإذًاممرّٕؼ٠ّماظ٦ّح٨ّمامعص٦ّ ،مصالمبّٓ

وبوظؿوظ٨ّمصنغ٥ّمالمؼؿلت٧ّمأنمؼ٦ّجّٓمتصا٦ّممضاّٛمعاوٕمؼؽا٤ّماتؾاوعمطوعا٢ّمظشإّؼعيمممممممم

ٕمؼ٦ّجآّمإالمبوضؿآّا ماظصا٦ّصقيماضؿآّا متوعاًوممممممماإلداالع٨ّمظؿصا٦ّمممصودضي،موإنما

م.مظؼّٓمأحؾا٦ّهمواتؾعا٦ّهموحؼؼا٦ّامبأّظ١ّمضا٦ّلمآمتعاوىل:ممممممبّٕد٦ّلمآم  مم

 مم  مم مم  مم مم   مم   مم   مم مم   مم مم     مم   مم

   مم مم   ممممم.حّٖاب[]اِّم

إنماظص٦ّصقيمالمتؿلت٧ّمإالمبوإلضؿّٓا ،مواظؼّٓوةمامعإّومماآلنمداريتفوميفممم

إغا٥ّماِّدا٦ّةماظ٦ّحقآّةماآلنمظؽا٢ّمعا٤ّمفاىمممممممم،مصّٓ موؼؼنيمػ٦ّمرد٦ّلمآ

م."اظؼّٕبمع٤ّمآميفمصّٓ 

 ويقوؿ سال الاااني مةعناً عن أصوؿ الافوؼ :
،م،ماظاللاظاللمموأط٢ّوأط٢ّ،م،ماظؿؿل١ّمبوظؽؿوب،مواإلضؿّٓا مبوظلـياظؿؿل١ّمبوظؽؿوب،مواإلضؿّٓا مبوظلـي:م:م"أص٦ّلمرّٕؼؼـومدؾعي"أص٦ّلمرّٕؼؼـومدؾعي

مم،موظّٖو ماظؿ٦ّبي،موأدا ماظؼ٦ّ ".،موظّٖو ماظؿ٦ّبي،موأدا ماظؼ٦ّ ".وطّٟماِّذى،موجتـىمامعوص٨ّوطّٟماِّذى،موجتـىمامعوص٨ّ

 وذنن رال المةنفا أماـ الجنير وقاؿ:
"أىل المةنفا  اهلل يفلوف إلن تنؾ ال ننا  من  ا  العن  والاقن  إلػن 

 "  فقاؿ الجنير:اهلل 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخمُُمى ى زِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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"إنمػّٔامض٦ّلمض٦ّ متؽؾؿ٦ّامبندؼوطماِّسؿول،موػ٦ّمسـّٓيمسظقؿي،مواظّٔيم"إنمػّٔامض٦ّلمض٦ّ متؽؾؿ٦ّامبندؼوطماِّسؿول،موػ٦ّمسـّٓيمسظقؿي،مواظّٔيم

ممغ٨ّمأحل٤ّمحواًلمع٤ّماظّٔيمؼؼ٦ّلمػّٔام".غ٨ّمأحل٤ّمحواًلمع٤ّماظّٔيمؼؼ٦ّلمػّٔام".ؼلّٕ موؼّٖؼلّٕ موؼّٖ

فػػػاذا مػػػا وصػػػلنا إلػػػن اإلمػػػاـ الغفالػػػي  فاننػػػا نجػػػره يقػػػوؿ فػػػي  ػػػئ مػػػن 
 الاففيل  فيو دقا  وفيو اساراؿ غايا في القوو :

"واسؾ٣ّمأنمدوظ١ّمدؾق٢ّمآمتعاوىلمضؾقا٢ّ،موامآّس٧ّمصقا٥ّمطاـري،موسبا٤ّممممممم"واسؾ٣ّمأنمدوظ١ّمدؾق٢ّمآمتعاوىلمضؾقا٢ّ،موامآّس٧ّمصقا٥ّمطاـري،موسبا٤ّممممممم

غايممبقاّٖانمممغايممبقاّٖانمممغعّٕص١ّمسالعيمظ٥ّ:موذظ١ّمأنمتؽ٦ّنممجقاّٝمأصعوظا٥ّماالخؿقورؼايمع٦ّزومممغعّٕص١ّمسالعيمظ٥ّ:موذظ١ّمأنمتؽ٦ّنممجقاّٝمأصعوظا٥ّماالخؿقورؼايمع٦ّزوممم

مماظشّٕع،مع٦ّض٦ّصيمسؾ٧ّمت٦ّضقػوت٥ّ:مإؼّٕادًاموإصّٓارًاموإضّٓاعًوموإحفوعًو.اظشّٕع،مع٦ّض٦ّصيمسؾ٧ّمت٦ّضقػوت٥ّ:مإؼّٕادًاموإصّٓارًاموإضّٓاعًوموإحفوعًو.

إذمالمميؽ٤ّمدؾ٦ّامػّٔاماظلاؾق٢ّمإالمبعآّماظؿؾاؾّٗممبؽاور ماظشإّؼعيمطؾافو،مممممممإذمالمميؽ٤ّمدؾ٦ّامػّٔاماظلاؾق٢ّمإالمبعآّماظؿؾاؾّٗممبؽاور ماظشإّؼعيمطؾافو،ممممممم

والمؼص٢ّمصق٥ّمإالمع٤ّموازىمسؾ٧ّممجؾيمعا٤ّماظـ٦ّاصا٢ّ،مصؽقاّٟمؼصا٢ّمإظقا٥ّمعا٤ّممممممموالمؼص٢ّمصق٥ّمإالمع٤ّموازىمسؾ٧ّممجؾيمعا٤ّماظـ٦ّاصا٢ّ،مصؽقاّٟمؼصا٢ّمإظقا٥ّمعا٤ّممممممم

ممأػؿ٢ّماظػّٕا ّٚم؟.أػؿ٢ّماظػّٕا ّٚم؟.

ظأّيمؼاـقّٛمسـا٥ّمصقا٥ّمممممظأّيمؼاـقّٛمسـا٥ّمصقا٥ّمممممصننمضؾً:مصف٢ّمتـؿفا٨ّمرتؾايماظلاوظ١ّمإىلماظآّماممممصننمضؾً:مصف٢ّمتـؿفا٨ّمرتؾايماظلاوظ١ّمإىلماظآّمامممم

بعّٚموزو ّٟماظعؾودات،موالمؼضّٕهماحملظ٦ّرات،مطؿومغؼ٢ّمس٤ّمبعّٚمامشوؼّْمبعّٚموزو ّٟماظعؾودات،موالمؼضّٕهماحملظ٦ّرات،مطؿومغؼ٢ّمس٤ّمبعّٚمامشوؼّْم

ع٤ّماظؿلوػ٢ّميفمػّٔهماِّع٦ّر؟موأض٦ّلمظا١ّ:ماسؾا٣ّمأنمػأّامسانيماظغإّور،موأنممممممع٤ّماظؿلوػ٢ّميفمػّٔهماِّع٦ّر؟موأض٦ّلمظا١ّ:ماسؾا٣ّمأنمػأّامسانيماظغإّور،موأنمممممم

احملؼؼنيمضوظ٦ّامظ٦ّمرأؼًمإغلوغًومؼطاريميفماعا٦ّا ،موميشا٨ّمسؾا٧ّماماو ،موػا٦ّممممممماحملؼؼنيمضوظ٦ّامظ٦ّمرأؼًمإغلوغًومؼطاريميفماعا٦ّا ،موميشا٨ّمسؾا٧ّماماو ،موػا٦ّممممممم

مم٦ّماظ٠ّ."٦ّماظ٠ّ."ؼؿعور٧ّمأعًّٕامخيوظّٟماظشّٕع،مصوسؾ٣ّمأغ٥ّمذقطونموػؼؿعور٧ّمأعًّٕامخيوظّٟماظشّٕع،مصوسؾ٣ّمأغ٥ّمذقطونموػ

 فاننا نجره يقوؿ: ،فاذا ما انااينا أهيناً إلن أ ي ال ان ال اذلي 
"إذامتعورضمطشػ١ّمعّٝماظؽؿوبمواظلـي،مصؿؿل١ّمبوظؽؿوبمواظلاـي،مودعمم"إذامتعورضمطشػ١ّمعّٝماظؽؿوبمواظلـي،مصؿؿل١ّمبوظؽؿوبمواظلاـي،مودعمم

اظؽشّٟ،موض٢ّمظـػل١ّ:مإنمآمتعاوىلمااؿ٤ّمظا٨ّماظعصاؿيميفماظؽؿاوبمواظلاـيممممممماظؽشّٟ،موض٢ّمظـػل١ّ:مإنمآمتعاوىلمااؿ٤ّمظا٨ّماظعصاؿيميفماظؽؿاوبمواظلاـيممممممم

ّٓمسّٕاافوممّٓمسّٕاافومموٕمؼضؿـفوميفمجوغاىماظؽشاّٟ،موالماإلعاو ،موالمامشاوػّٓة،مإالمبعاممممموٕمؼضؿـفوميفمجوغاىماظؽشاّٟ،موالماإلعاو ،موالمامشاوػّٓة،مإالمبعاممممم

ممسؾ٧ّماظؽؿوبمواظلـي".سؾ٧ّماظؽؿوبمواظلـي".



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف            ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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والفوفيا ياعةوف في نػل ىػ ا النفػوص القنةنيػا والاػنا القوليػا والةمليػا 
  ا  الااري يا من أف النسوؿ يالعريا -ا  ك  -.وى  يةلموف ، للنسوؿ

 ناف المثل العلن في أدات ال ةانن  إلن ةهن ل ظا من حياتو الباىنو.

 زأٖ الػٔخ عبد الْاحد حئٙ
 ال يخ ععر الواحر ي ين الماا نؽ الفنناي المال : ويقوؿ

مجيف٢ّم ماظشّٕؼعي مممـؾ٨ّ مأحّٓ مغّٕى مأن ماحملؿؿ٢ّ مع٤ّ مؼؽ٦ّن مجيف٢ّم]وضّٓ ماظشّٕؼعي مممـؾ٨ّ مأحّٓ مغّٕى مأن ماحملؿؿ٢ّ مع٤ّ مؼؽ٦ّن ]وضّٓ

اظؿص٦ّم،موإنمطونمجفؾ٥ّمالمؼربرمإغؽوره،موظؽ٤ّمظقّٗمع٤ّماحملؿؿ٢ّموظقّٗمع٤ّماظؿص٦ّم،موإنمطونمجفؾ٥ّمالمؼربرمإغؽوره،موظؽ٤ّمظقّٗمع٤ّماحملؿؿ٢ّموظقّٗمع٤ّم

ماظعؾؿ٨ّ.م ماظعؾؿ٨ّ.ماظطؾقع٨ّمأنمجيف٢ّمرج٢ّماظؿص٦ّممعقّٓانماظشّٕؼعي،موظ٦ّمع٤ّمجوغؾفو اظطؾقع٨ّمأنمجيف٢ّمرج٢ّماظؿص٦ّممعقّٓانماظشّٕؼعي،موظ٦ّمع٤ّمجوغؾفو

ممؼؿضؿ٤ّمبوظضّٕورةماِّض٢ّ،موػ٦ّم"اظشّٕؼعي".ؼؿضؿ٤ّمبوظضّٕورةماِّض٢ّ،موػ٦ّم"اظشّٕؼعي".ذظ١ّمأنماِّطـّٕ،موػ٦ّ:ماظؿص٦ّم،مذظ١ّمأنماِّطـّٕ،موػ٦ّ:ماظؿص٦ّم،م

سؾ٧ّمأنمغظّٕةمع٤ّمؼّٕؼّٓمأنمؼلؾ١ّماظلؾ٦ّاماظص٦ّيف،مإىلماظشّٕؼعي،مع٤ّمسؾ٧ّمأنمغظّٕةمع٤ّمؼّٕؼّٓمأنمؼلؾ١ّماظلؾ٦ّاماظص٦ّيف،مإىلماظشّٕؼعي،مع٤ّم

مبوظـلؾيم معـفو ماظعؿؾ٨ّ ماجلوغى مأػؿقي ماخلص٦ّص، مسؾ٧ّ مأػؿقؿفو مسّٓ  مبوظـلؾيمحقٌ معـفو ماظعؿؾ٨ّ ماجلوغى مأػؿقي ماخلص٦ّص، مسؾ٧ّ مأػؿقؿفو مسّٓ  حقٌ

ميفم ماظعؿؾ٨ّ ماجلوغى مأػؿقي متؼؾق٢ّ مغظّٕؼًو، موظ٦ّ متؿضؿ٤ّ ماظـظّٕة مػّٔه ميفمظ٥ّ... ماظعؿؾ٨ّ ماجلوغى مأػؿقي متؼؾق٢ّ مغظّٕؼًو، موظ٦ّ متؿضؿ٤ّ ماظـظّٕة مػّٔه ظ٥ّ...

مصنغ٥ّمع٤ّمامشؽ٦ّامصق٥ّماظؿص٦ّممغػل٥ّ...ويفمػّٔهماخلط٦ّرةمط٢ّماخلاظؿص٦ّممغػل٥ّ...ويفمػّٔهماخلط٦ّرةمط٢ّماخل مصنغ٥ّمع٤ّمامشؽ٦ّامصق٥ّمط٦ّرة، ط٦ّرة،

ماظص٦ّيف،م ماالدؿعّٓاد ماظػؽّٕة، مػّٔه مسـّٓه ماظّٔي مظؾشكّٙ مؼؿ٦ّصّٕ مأن ماظص٦ّيف،مطـريًا، ماالدؿعّٓاد ماظػؽّٕة، مػّٔه مسـّٓه ماظّٔي مظؾشكّٙ مؼؿ٦ّصّٕ مأن طـريًا،

مٕم مصنذا ماظلؾ٦ّا، مضؾ٢ّمأنمؼؾّٓأ مطؾقًو ماظؿّٖاعًو مأنمؼؾؿّٖ ماظشّٕؼعي مٕموع٤ّماخلريمظ٥ّ مصنذا ماظلؾ٦ّا، مضؾ٢ّمأنمؼؾّٓأ مطؾقًو ماظؿّٖاعًو مأنمؼؾؿّٖ ماظشّٕؼعي وع٤ّماخلريمظ٥ّ

ممميؽـ٥ّماظؿّٖاعفومصالمخريمصق٥ّ،مبوظـلؾيمظؾفوغىماظص٦ّيف.ميؽـ٥ّماظؿّٖاعفومصالمخريمصق٥ّ،مبوظـلؾيمظؾفوغىماظص٦ّيف.

اظّٕوحماظيتمالمتؾوظ٨ّماظّٕوحماظيتمالمتؾوظ٨ّمممإنمتؼؾق٢ّمذلنماظشّٕؼعيمإهومػ٦ّمعظفّٕمع٤ّمعظوػّٕإنمتؼؾق٢ّمذلنماظشّٕؼعيمإهومػ٦ّمعظفّٕمع٤ّمعظوػّٕ

مبومأغّٖلمآموسودةمتؽ٦ّنماظّٕوحماخلواعيممومأغّٖلمآمػ٦ّمأولمخط٦ّةميفممبومأغّٖلمآموسودةمتؽ٦ّنماظّٕوحماخلواعيممومأغّٖلمآمػ٦ّمأولمخط٦ّةميفم

ممرّٕؼ٠ّماظلوظؽني.[رّٕؼ٠ّماظلوظؽني.[



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخمُُمى ى زِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ب  يففل ذلك   سلو  أو   فيقوؿ :
]إنماإلغلونمالمؼشقِّّٓماظؼصّٕميفماع٦ّا ،مإغ٥ّمؼشقِّّٓهمسؾ٧ّمأدوس،موط٢ّم]إنماإلغلونمالمؼشقِّّٓماظؼصّٕميفماع٦ّا ،مإغ٥ّمؼشقِّّٓهمسؾ٧ّمأدوس،موط٢ّم

مػ٨ّمبـو م مإهو مسؾ٧ّمأدوسمع٤ّماظلـيماظصقققي: مػ٨ّمبـو مصؽّٕةمالمتّٕتؽّٖ مإهو مسؾ٧ّمأدوسمع٤ّماظلـيماظصقققي: يفماع٦ّا ،ميفماع٦ّا ،مصؽّٕةمالمتّٕتؽّٖ

إغفومبـو مسؾ٧ّمشريمأدوس.مواظؾـو ماظّٔيمميؽ٤ّمأنمؼؾؼ٧ّمسؾ٧ّماظّٓػّٕمالمبّٓمظ٥ّمإغفومبـو مسؾ٧ّمشريمأدوس.مواظؾـو ماظّٔيمميؽ٤ّمأنمؼؾؼ٧ّمسؾ٧ّماظّٓػّٕمالمبّٓمظ٥ّم

ع٤ّمأدوسمعّٓس٣ّ،موسؾ٧ّماِّدوسمؼّٕتؽّٖماظؾـو مطؾ٥ّ،محؿ٧ّماِّجّٖا ماظعؾقومعـ٥ّ،مع٤ّمأدوسمعّٓس٣ّ،موسؾ٧ّماِّدوسمؼّٕتؽّٖماظؾـو مطؾ٥ّ،محؿ٧ّماِّجّٖا ماظعؾقومعـ٥ّ،م

ماظـؿّٛم مػّٔا موسؾ٧ّ ماظؾـو ، ماغؿفو  مبعّٓ محؿ٧ّ مؼلؿؿّٕ ماِّدوس مسؾ٧ّ ماظـؿّٛمواالرتؽوز مػّٔا موسؾ٧ّ ماظؾـو ، ماغؿفو  مبعّٓ محؿ٧ّ مؼلؿؿّٕ ماِّدوس مسؾ٧ّ واالرتؽوز

ظصقققيمػ٨ّماِّدوسماظّٔيمظصقققيمػ٨ّماِّدوسماظّٔيمتؽ٦ّنماظـلؾيمبنيماظشّٕؼعيمواظؿص٦ّم،مصوظشّٕؼعيماتؽ٦ّنماظـلؾيمبنيماظشّٕؼعيمواظؿص٦ّم،مصوظشّٕؼعيما

مالمميؽ٤ّمرّٕحماظشّٕؼعيمبعّٓمدؾ٦ّام موطوِّدوسممتوعًو، مالمميؽ٤ّمرّٕحماظشّٕؼعيمبعّٓمدؾ٦ّامالمبّٓمعـ٥ّمظؽ٢ّمدوظ١ّ، موطوِّدوسممتوعًو، المبّٓمعـ٥ّمظؽ٢ّمدوظ١ّ،

مماظطّٕؼ٠ّ.اظطّٕؼ٠ّ.

  ل نقوؿ أنثن من ذلك:
مإّورةم مظ٥ّ مبّٓت مصق٥ّ، موادؿغّٕ  مرّٕؼؼ٥ّ ميف ماظؿص٦ّم مدور مطؾؿو مإّورةمإغ٥ّ مظ٥ّ مبّٓت مصق٥ّ، موادؿغّٕ  مرّٕؼؼ٥ّ ميف ماظؿص٦ّم مدور مطؾؿو إغ٥ّ

مدراؼيم موأطـّٕ مسؿؼًو مأطـّٕ معو مصفؿ٥ّ موأصؾّّ مبفو، مععّٕصؿ٥ّ موادؿـورت مدراؼيماظشّٕؼعي، موأطـّٕ مسؿؼًو مأطـّٕ معو مصفؿ٥ّ موأصؾّّ مبفو، مععّٕصؿ٥ّ موادؿـورت اظشّٕؼعي،

مػمال مع٤ّ مػمالحبؼقؼؿفو مع٤ّ ميفمحبؼقؼؿفو مبف٣ّ مؼضّٕب٦ّا مأن مدون مبفو، موآعـ٦ّا مدرد٦ّػو ماظّٔؼ٤ّ ميفم  مبف٣ّ مؼضّٕب٦ّا مأن مدون مبفو، موآعـ٦ّا مدرد٦ّػو ماظّٔؼ٤ّ  

مػّٔام مأعؽ٤ّ مإذا موفقوػو، ماظّٕوح٨ّ، مج٦ّػو ميف مؼعقّ٘ ماظص٦ّيف مػّٔامامقّٓان مأعؽ٤ّ مإذا موفقوػو، ماظّٕوح٨ّ، مج٦ّػو ميف مؼعقّ٘ ماظص٦ّيف امقّٓان

مدونمأنمجيع٢ّم مدؼ٤ّمأنمؼعؾ٤ّمتّٓؼـ٥ّ، مرج٢ّ مطونمالمُؼؼؾ٢ّمع٤ّ موإذا مدونمأنمجيع٢ّماظؿعؾري، مدؼ٤ّمأنمؼعؾ٤ّمتّٓؼـ٥ّ، مرج٢ّ مطونمالمُؼؼؾ٢ّمع٤ّ موإذا اظؿعؾري،

ظؾشّٕؼعيماظلقطّٕةمسؾ٧ّمضقوده،مصنغ٥ّمالمُؼؼؾ٢ّمع٤ّمبوبمأوىلمع٤ّمرج٢ّماظؿص٦ّممظؾشّٕؼعيماظلقطّٕةمسؾ٧ّمضقوده،مصنغ٥ّمالمُؼؼؾ٢ّمع٤ّمبوبمأوىلمع٤ّمرج٢ّماظؿص٦ّمم

ماظص٦ّصقي،مدونمأنمتلقطّٕمذعو ّٕماظّٓؼ٤ّمواظؿّٖاعوت٥ّمسؾ٧ّمماظص٦ّصقي،مدونمأنمتلقطّٕمذعو ّٕماظّٓؼ٤ّمواظؿّٖاعوت٥ّمسؾ٧ّمأنمؼّٖس٣ّماغؿلوب٥ّمإىلأنمؼّٖس٣ّماغؿلوب٥ّمإىل

ممحقوت٥ّم[.محقوت٥ّم[.م

 التأضٕ بسضْل اهلل يف اجلَاد



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف            ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 يقوؿ صاحن عوارؼ المةارؼ :
]اظص٦ّيف:مػ٦ّماظّٔيمؼؽ٦ّنمدا ٣ّماظؿصػقيم...!!المؼّٖالمؼصػ ٨ّماِّوضوتم]اظص٦ّيف:مػ٦ّماظّٔيمؼؽ٦ّنمدا ٣ّماظؿصػقيم...!!المؼّٖالمؼصػ ٨ّماِّوضوتم

ماِّطّٓا مذ٦ّب ماِّطّٓاس٤ّ مذ٦ّب مػّٔهمررس٤ّ مسؾ٧ّ موؼعقـ٥ّ ماظـػّٗ، مذ٦ّا ى مس٤ّ ماظؼؾى مبؿصػقي مػّٔهم، مسؾ٧ّ موؼعقـ٥ّ ماظـػّٗ، مذ٦ّا ى مس٤ّ ماظؼؾى مبؿصػقي ،

ماصؿؼو مدوا  ماصؿؼواظؿصػقي مدوا  موطؾؿوماظؿصػقي ماظؽّٓر، مع٤ّ مؼـؼ٧ّ ماالصؿؼور مع٦ّاله.صؾّٓوا  مإىل موطؾؿومره ماظؽّٓر، مع٤ّ مؼـؼ٧ّ ماالصؿؼور مع٦ّاله.صؾّٓوا  مإىل ره

حتّٕطًماظـػّٗ،موزفّٕتمبصػيمع٤ّمصػوتفو،مأدرطفومبؾصريت٥ّماظـوصّٔةموصّّٕمعـفومحتّٕطًماظـػّٗ،موزفّٕتمبصػيمع٤ّمصػوتفو،مأدرطفومبؾصريت٥ّماظـوصّٔةموصّّٕمعـفوم

إىلمرب٥ّ.صؾّٓوا متصػقؿ٥ّممجعقؿ٥ّ،موحبّٕطيمغػل٥ّمتػّٕضؿ٥ّموطّٓرهمصف٦ّمضو ٣ّمبّٕب٥ّمإىلمرب٥ّ.صؾّٓوا متصػقؿ٥ّممجعقؿ٥ّ،موحبّٕطيمغػل٥ّمتػّٕضؿ٥ّموطّٓرهمصف٦ّمضو ٣ّمبّٕب٥ّم

ممسؾ٧ّمضؾؾ٥ّ،موضو ٣ّمبؼؾؾ٥ّمسؾ٧ّمغػل٥ّ...مضولمتعوىلم:سؾ٧ّمضؾؾ٥ّ،موضو ٣ّمبؼؾؾ٥ّمسؾ٧ّمغػل٥ّ...مضولمتعوىلم:

                            [[88  ]الوائدج]الوائدج  

مموػّٔهماظؼ٦ّاعقيمٓمسؾ٧ّماظـػّٗ،مػ٨ّماظؿقؼق٠ّمبوظؿص٦ّم.،موػّٔهماظؼ٦ّاعقيمٓمسؾ٧ّماظـػّٗ،مػ٨ّماظؿقؼق٠ّمبوظؿص٦ّم.،م

ممواظص٦ّيفم:واظص٦ّيفم:وؼؼ٦ّلميفمع٦ّاّٝمآخّٕ:موؼؼ٦ّلميفمع٦ّاّٝمآخّٕ:م

ممؼضّٝماِّذقو مع٦ّااعفو.ؼضّٝماِّذقو مع٦ّااعفو.  --

  وؼّٓبّٕماِّوضوتمواِّح٦ّالمطؾفومبوظعؾ٣ّ.وؼّٓبّٕماِّوضوتمواِّح٦ّالمطؾفومبوظعؾ٣ّ.  --

  ؼؼق٣ّماخلؾ٠ّمعؼوعف٣ّ.ؼؼق٣ّماخلؾ٠ّمعؼوعف٣ّ.  --

  وؼؼق٣ّمأعّٕماظ٠ّمعؼوع٥ّ.وؼؼق٣ّمأعّٕماظ٠ّمعؼوع٥ّ.  --

  وؼلرتمعومؼـؾغ٨ّمأنمؼلرت.وؼلرتمعومؼـؾغ٨ّمأنمؼلرت.  --

  أنمؼظفّٕ.أنمؼظفّٕ.وؼظفّٕمعومؼـؾغ٨ّموؼظفّٕمعومؼـؾغ٨ّم  --

وؼلت٨ّمبوِّع٦ّرميفمع٦ّااع٥ّما،محبض٦ّرمسؼ٢ّ،موصقيمت٦ّحقّٓ،موطؿولموؼلت٨ّمبوِّع٦ّرميفمع٦ّااع٥ّما،محبض٦ّرمسؼ٢ّ،موصقيمت٦ّحقّٓ،موطؿولم  --

ممععّٕصي،مورسوؼيمصّٓ موإخالص.م[ععّٕصي،مورسوؼيمصّٓ موإخالص.م[

فيما دؽ من المور   لقر أه  الفوفيا علن أنفاا  الا سي  النسوؿ 
 وما و   مناا  وفي الياين من أعمالا   والةظي  مناا.



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخمُُمى ى زِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ومن أمثلا ذلك:
ال ػام ا  ياػارع إلػن هػوض  ناف  قيق العل ي وىو مػن قمػ  الفػوفيا

المةارؾ ا يعالن علن أي انػن نػاف فػي اهلل مفػنعو  ولقػر وصػلء بقاػو  ػاهلل  
 -وىػو ا يػنى إا سػيوفا مفػلاا ورقا ػاً تقبػى  ورتوسػاً تااػاق   -إلن حر أنو 

 نيف تنى نفاك؟:يقوؿ لمن  جواره في ى ا الجو 
فياػا امنأتػك  أتنى نفاك في سةادو ت عو سةادتك في الليلا الاػي زفػء

 إليك؟....ف اا و ال ي  جواره:
ا واهلل  فقػػاؿ  ػػقيق: ل نػػن واهلل أرى نفاػػي فػػي ىػػ ا اليػػـو  مثلاػػا فػػي 

 الليلا الاي زفء فياا امنأتي إلي.
 إنو حات  الص : -ىو من قم  الفوفيا أيضاً  -و  ص ةهن 

ناف يرهل المةارؾ  وي و ػاا فػي غيػن فػفع وا هػوؼ  لقػر نػاف نيانػو 
ي بقػػا مبلقػػا  ػػاهلل  وىػػ ه الثقػػا تامثػػل أامػػل مػػا ي ػػوف الامثػػل  حينمػػا نلػػو فػػ

أه وه أسينًا وننحوه أر اً  واث  الةرو علن صرره لي   و  إنو يفف  ػةوره 
 وىو في ى ه ال الا فيقوؿ :

ل  ي اغل  و قلعي   ل ننء أنظن مػاذا ي  ػ  اهلل تةػالن فػّي  فعينمػا ىػو 
 سا  فقالو  وقمء سليماً مةافن. يبلن الا ين الاي ي     اا  أصا و

وإذا قففنا فػي سػاحا الػفمن  قفػفو واسػةا  فوصػلنا إلػن مةننػا المنفػورو  
 مى الفننجا فاننا نجر نعار المؤمنين  وصفوو الفوفيا في قلن المةننا :

 أ و ال ان ال اذلي وىو من صفوو الففوو الفوفيا:
ؾ  ياػو وذىػن وىو قر تجاوز الااين وناف قر نػف  فػنه  ومػى ذلػك تػن 

إلن المنفورو  مااىماً في المةننا  قرر اساباعاو  وفي ليلػا مػن الليػالي  رأى 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف            ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 يع ن  النفن.  في ر يا نويلا وأصع  رسوؿ اهلل 
 الجفانني: رون لك ععر القاد

ومن نعار القادو في ال ن  فن ت نين الجفانػن   -ناف من نعار الفوفيا
فةػػل  ايمانػػو القػػوي  وصػػوفياو الةميقػػا ولقػػر حػػار  ااسػػاةمار فػػي الجفانػػن  و 

 العااين في ال جاعا واإلقراـ.

 الصْفٔ٘ ّالتخلل مً الػسٓع٘ اإلضالمٔ٘
 

من المرىش أف نجر  ةض من يفعمػوف اانااػا  إلػن الافػوؼ يقللػوف 
من  نورو الاماك  ال نيةا  أو ياملوف الةمل  اػا  وىػؤات هػالفوا ناػا  اهلل 

 تننوا الةل  واادا   واانعوا الفوا . لنا  تةالن  وسنا نعيو 
 وفيا  يقوؿ القانل :

"را٦ّامع٤ّماظؿ٦ّااّٝمبرتضقّٝمامؾؾ٦ّس،موع٤ّماظؿص٦ّممبؿّٖؼنيماظّٕؤوس،م"را٦ّامع٤ّماظؿ٦ّااّٝمبرتضقّٝمامؾؾ٦ّس،موع٤ّماظؿص٦ّممبؿّٖؼنيماظّٕؤوس،م

واضؿصّٕواميفماظعؾودةمسؾ٧ّمعش٧ّماظـؼؾو مأعوعف٣ّموة٢ّماظلفودة،مويفماظّٖػّٓمواضؿصّٕواميفماظعؾودةمسؾ٧ّمعش٧ّماظـؼؾو مأعوعف٣ّموة٢ّماظلفودة،مويفماظّٖػّٓم

ممواجلالدةمسؾ٧ّمدبشنيماظػّٕاشمواظ٦ّدودة".واجلالدةمسؾ٧ّمدبشنيماظػّٕاشمواظ٦ّدودة".

 ولقر أااد من وصفا   قولو:
 ـ فاناا ن ياما  ...  وأرى ناات ال ي غين ناانااأما ال يا

عػن مةنػن : ارتفػاع   فال ين نلػو فػي اإلتعػاع  وقػر سػلل اإلمػاـ الغفالػي
 الا ليف عن الولي  ؟

 ف اا  نما ذنن الاع ي في نعقا  ال افةيا  قولو :



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخمُُمى ى زِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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"ععـ٧ّمارتػوعماظؿؽؾقّٟمس٤ّماظ٦ّىل:مأنماظعؾودةمتصريمضّٕةمسقـ٥ّ،موشّٔا م"ععـ٧ّمارتػوعماظؿؽؾقّٟمس٤ّماظ٦ّىل:مأنماظعؾودةمتصريمضّٕةمسقـ٥ّ،موشّٔا م

ممؼصربمسـفوموالمؼؽ٦ّنمسؾق٥ّمطؾػيمصقفو.ؼصربمسـفوموالمؼؽ٦ّنمسؾق٥ّمطؾػيمصقفو.روح٥ّ،محبقٌمالمروح٥ّ،محبقٌمالم

مصنذام موفؿ٢ّمسؾ٧ّمذظ١ّمضفًّٕا، مصنذاموػ٦ّمطوظصيبمؼؽؾّٟمحض٦ّرمامؽؿى، موفؿ٢ّمسؾ٧ّمذظ١ّمضفًّٕا، وػ٦ّمطوظصيبمؼؽؾّٟمحض٦ّرمامؽؿى،

مصق٥ّم مؼؽ٤ّ مصؾ٣ّ مسـ٥ّ، مؼصرب موٕ مسـّٓه، ماِّذقو  مأظّٔ مذظ١ّ مصور مبوظعؾ٣ّ، مصق٥ّماطؿؿ٢ّ مؼؽ٤ّ مصؾ٣ّ مسـ٥ّ، مؼصرب موٕ مسـّٓه، ماِّذقو  مأظّٔ مذظ١ّ مصور مبوظعؾ٣ّ، اطؿؿ٢ّ

طؾػي،موتؽؾقّٟماجلو ّٝمظقؿـوولماظطعو ماظؾّٔؼّٔمربولمِّغ٥ّمؼلطؾ٥ّمبشف٦ّةموؼؾؿّٔمطؾػي،موتؽؾقّٟماجلو ّٝمظقؿـوولماظطعو ماظؾّٔؼّٔمربولمِّغ٥ّمؼلطؾ٥ّمبشف٦ّةموؼؾؿّٔم

ممب٥ّ،مصليمععـ٧ّمظؿؽؾقػ٥ّ؟مب٥ّ،مصليمععـ٧ّمظؿؽؾقػ٥ّ؟م

ؾقّٟماظ٦ّظ٨ّمربول،مواظؿؽؾقّٟمعّٕتػّٝمس٤ّماظ٦ّظ٨ّمبفّٔامامعـ٧ّمؾقّٟماظ٦ّظ٨ّمربول،مواظؿؽؾقّٟمعّٕتػّٝمس٤ّماظ٦ّظ٨ّمبفّٔامامعـ٧ّمصنذنمتؽصنذنمتؽ

متؽؾقّٟم مؼلؿقق٢ّ موطؿو موؼّٖغ٨ّ، موؼشّٕب مؼصؾ٧ّ، موال مؼص٦ّ ، مال ماغ٥ّ ممبعـ٧ّ متؽؾقّٟمال مؼلؿقق٢ّ موطؿو موؼّٖغ٨ّ، موؼشّٕب مؼصؾ٧ّ، موال مؼص٦ّ ، مال ماغ٥ّ ممبعـ٧ّ ال

مِّنمذظ١ّمعـؿف٧ّم مواظؿ٦ّااّٝمظ٥ّ، موتؼؾق٢ّمضّٓعق٥ّ، مععش٦ّض٥ّ، مإىل ماظـظّٕ مِّنمذظ١ّمعـؿف٧ّماظعوذ٠ّ مواظؿ٦ّااّٝمظ٥ّ، موتؼؾق٢ّمضّٓعق٥ّ، مععش٦ّض٥ّ، مإىل ماظـظّٕ اظعوذ٠ّ

ذف٦ّت٥ّموظّٔت٥ّم...مصؽّٔظ١ّمشّٔا مروحماظ٦ّظ٨ّ،ميفمعالزعيمذطّٕه،مواعؿـولمأعّٕه،مذف٦ّت٥ّموظّٔت٥ّم...مصؽّٔظ١ّمشّٔا مروحماظ٦ّظ٨ّ،ميفمعالزعيمذطّٕه،مواعؿـولمأعّٕه،م

مإالمواظؿ٦ّااواظؿ٦ّاا ماخلض٦ّع ميف ماظؼؾى معّٝ ماظؼوظى مإذّٕاا مميؽـ٥ّ مال مبؼؾؾ٥ّ، مظ٥ّ مإالمّٝ ماخلض٦ّع ميف ماظؼؾى معّٝ ماظؼوظى مإذّٕاا مميؽـ٥ّ مال مبؼؾؾ٥ّ، مظ٥ّ ّٝ

مؼشرتام محؿ٧ّ مواظؿعظق٣ّ، ماخلض٦ّع مظؾّٔة مطؿواًل مذظ١ّ مصقؽ٦ّن ماظلف٦ّد مؼشرتامبص٦ّرة محؿ٧ّ مواظؿعظق٣ّ، ماخلض٦ّع مظؾّٔة مطؿواًل مذظ١ّ مصقؽ٦ّن ماظلف٦ّد بص٦ّرة

مميفماالظؿّٔاذمضؾؾ٥ّموضوظؾ٥ّمطؿومضق٢ّم:يفماالظؿّٔاذمضؾؾ٥ّموضوظؾ٥ّمطؿومضق٢ّم:

ممأالمصودؼينممخًّٕام...موض٢ّمظ٨ّمػ٨ّماخلؿّٕأالمصودؼينممخًّٕام...موض٢ّمظ٨ّمػ٨ّماخلؿّٕ

أيمظقّٓراممسع٨ّمظّٔةمامس٥ّ،مطؿومأدرامذوض٨ّمرعؿ٥ّ،مب٢ّمتـؿف٨ّمظّٔةمأيمظقّٓراممسع٨ّمظّٔةمامس٥ّ،مطؿومأدرامذوض٨ّمرعؿ٥ّ،مب٢ّمتـؿف٨ّمظّٔةم

اظؼقو مظّٕب٥ّمضوغؿًومعـوجقًو،مإىلمأنمؼّٓراماظ٦ّر مع٤ّماظؼّٓ ....مصقؼولماظؼقو مظّٕب٥ّمضوغؿًومعـوجقًو،مإىلمأنمؼّٓراماظ٦ّر مع٤ّماظؼّٓ ....مصقؼولماظ٦ّظ٨ّمع٤ّماظ٦ّظ٨ّمع٤ّم

ممظ٥ّ:مإٔمؼغػّٕمظ١ّمآمعومتؼّٓ مع٤ّمذغؾ١ّموعومتلخّٕ؟ظ٥ّ:مإٔمؼغػّٕمظ١ّمآمعومتؼّٓ مع٤ّمذغؾ١ّموعومتلخّٕ؟

ممصقؼ٦ّل:مأصالمأط٦ّنمسؾًّٓامذؽ٦ّرًا."صقؼ٦ّل:مأصالمأط٦ّنمسؾًّٓامذؽ٦ّرًا."

ون ػػا  نالمنػػا فػػي ىػػ ا المو ػػوع  اػػ ا ال ػػالـ الم قػػق للػػرناور حاػػن 
 ال نقاوي في تةليقو علن ناا  ال ونن ال اىق لل ةناني:



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف            ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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إف اتاػػػاـ الفػػػوفيا  ػػػ نا  ينفةػػػوف الا ػػػاليف والفػػػنانض ال ػػػنعيا  قػػػوؿ "
مندود  ودعوى ناذ ا  فالفوفيا يؤمنوف إيمانا راس اً   نو ا  نيةا  ال حقيقػا  
وا حقيقػػا  ػػال  ػػنيةا  فمػػن ت ػػنع ولػػ  يا قػػق فقػػر تفّاػػق  ومػػن ت قػػق ولػػ  

 يا نع فقر تفنرؽ.
رد  فػال تعػػاين  يناػػا  وا ف عمػاؿ القلػػو  يجػػن أف تػنتع    عمػػاؿ الجػػوا

 تناقض وا انففاؿ.
ول ػػػل عضػػػو مػػػن أعضػػػات الجاػػػ  وظيفاػػػو الاػػػي يجػػػن أف يؤدياػػػا فػػػي 
مةامالتػػػو  وععاداتػػػو  وت اليفػػػو ال ػػػنعيا  نمػػػا أف عقػػػل اإلناػػػاف ونفاػػػو وقلعػػػو 
اميةاً يجن أف تا امل مػى اوارحػو  ػالاقن  إلػن اهلل تةػالن  فػاذا مػا انففػلء 

 ؿ القلو   فار  النفس والعرف اميةاً.أعماؿ الجوارد عن أعما
ف يف يم ن أف يقاؿ  ةر ذلك أف الفوفيا قـو هموؿ وتعبُّػل وت اسػل 
!  وأنا  يرعوف إلن رفى الا اليف ال نعيا !  وى  ال ين يرعوف ر ا   الغراو 

 والة ي ينيروف وااو ال ني .
ق الػ ين ويعرو للما مل الالي  القلن أف ىناؾ اهاالفاً  ينا  ين أىل ال ػ

و ػػين المعارعػػا الػػ  ن ي ػػالفوف قػػوؿ اهلل وسػػنا ياعةػػوف  ػػنيةا اهلل وسػػنا رسػػولو 
فيعارعوف أعماًا وأفةاًا من عنػر أنفاػا   ويؤولػوف نػالـ اهلل؛ في نمػوف رسولو 

 أ ياتًا  ويعي وف أ ياتًا    ان أىوانا .
وىػػؤات لياػػوا مػػن الفػػوفيا  إنمػػا ىػػ  دهػػالت علػػن أىػػل اهلل  وىػػ  مػػن 

ن القلو ... يفعموف أنا  من الفوفيا !!!   وى  إلن ال فػن أقػن  مػنا  من 
 إلن اإليماف."



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 أَِنمَُّا الُفوفيَِّا الوَّلين  
 

 
  اإلماـ أ و   ن الفريق  

  عمن  ن ال با   

 عثماف   

  علن  ن أ ي نالن  

 نماذإ من أحواؿ الف ا ا ال ناـ الفادقا 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 أٜن٘ الصْفٔ٘ األّلني
 ذاً يا إهواني: العرايا  نعيا  والناايا صوفيا.إ

والعرايػػا حانمػػا  مػػا داـ فػػي دار الػػرنيا الرنيػػا لنػػو قػػروو يقاػػري  ػػو فػػي 
ى ه الرار  فال  ػر أف ي ػوف أنمػل النػاس اتعاعػا لل عيػن المفػبفن لنػو إمػاـ 
لمن هلفو مػن أىػل الفػفا والوفػا  حاػن قػاؿ إمامنػا أ ػو الةػفان  فػي ىػ ا المقػاـ 

 اا و )م ننو المن ر والماان ر( :في ن
"علن الراعي أف يانػفؿ للمنيرين ويقـو مةاػ   العمػاؿ العرنيػا وإف نػاف 

 وصل لمقاما  ال ماؿ حان ياةلموا منو ويقاروا  اريو"
 مةنػػػن انػػػو ينعغػػػي أا يقػػػوؿ : أنػػػا داعػػػي !!  ولػػػيس مامػػػا أف أصػػػلي فػػػي 

!!.لنػػو إمػػاـ يقاػػري  ػػو  الجػػامى مػػى النػػاس لننػػي حا ػػن مػػى اهلل علػػن الػػرواـ 
ويااري  اريو  فال ر أف ي وف أوؿ النػاس قيامػا  ػال قوؽ ال ػنعيا  مامػا نػاف 

وىػػ ا حػػاؿ النمػػا ،  فػػي المقامػػا  ال قيػػا ودراػػا  القػػن  عنػػر ر  العنيػػا
 والرعاو وحاؿ الفوفيا الفادقين في نل زماف وم اف.

 اإلماو أبْ بهس الصدٓل
اػرى  ػو المافػوفا  ةػر سػيرنا رسػوؿ اهلل ول لك: ... من ىو أوؿ إماـ اق

؟ ا هالؼ أنو سيرنا أ و   ن الفػريق  و ةػره الفػاروؽ  و ةػره سػيرنا عثمػاف  
 و ةره اإلماـ علي  لنا  نانوا أنما   نعاً وت قيقاً.

فلػػ  ي ػػػن فػػػي عفػػػنى  انففػػػاـ  ػػين ال ػػػنيةا وال قيقػػػا نمػػػا نػػػنى ااف  
 قء أنما ال قيقا.ل نا  نانوا رااؿ ال نيةا وى  في نفس الو 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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  ف اف سيرنا أ و   ن الفريق   قروو الفوفيا في الا لػي للا لػي
والاجلي  فاو أوؿ من ت لن عن نل ما يملك من الرنيا رغعا في ااهنو  وقػر 

 لو :  و   ذلك في قوؿ ال عين
1{عوذامخؾػًمِّػؾ١ّ؟مضولمآمورد٦ّظ٥ّمم}

مم

لنػػو رةه أىػػال لػػ لك لػػ  يناقضػػو ولػػ  يػػ منه   ػػالؼ ذلػػك   و ال عيػػن
فاػػػو إمػػػاـ فػػػي ىػػػ ا المقػػػاـ فػػػي مقػػػاـ الا لػػػي. أو فيمػػػا ياػػػمن فػػػي مقامػػػا  
الفال ين مقاـ الاجنير  ف اؿ الاجنير الػ ي انفػند  ػو القبػا  فػي نػل زمػاف 
وم اف   ف اندوا أنفاا  من الرنيا وال اوا  وال ظػوظ والىػوات والملػ ا  

والمفايػػػػػػا وال فوصػػػػػػيا   هلػػػػػػى ال مػػػػػػاا  اإللايػػػػػػا  ف لػػػػػػى علػػػػػػيا  اهلل
 الم مريا.

 ْن إماما  فياا؟ ى ه الحواؿ لونما  مَ 
 وأر اه.  اإلماـ أ و   ن الفريق

ونػػ لك سػػن الوصػػوؿ إلػػن الجنػػا  الةػػالي مػػا ىػػو؟ ومػػن اإلمػػاـ فػػي ىػػ ا 
 المقاـ ال ي اقارى  و الفػوفيا علن مرى الرىور والياـ والعواـ؟

اننا نل مػا قالػو الفػال وف الاػا قوف سيرنا أ و   ن الفريق. لننا لو ف
  : م انعا لل عين  والالحقوف  فانو ا ي نإ عن قوؿ الفريق

 أحعك حعا لو يفاض ياػينه...علن الناس ما  الناس من  رو ال ن 
 وما أنا موؼ  ال ي أنء أىلو...لنك في أعلن المناتن مػػن قلعػي

  هػنين ىػو سػيرنا أ ػو ف وؿ إماـ في مقاما  الام ين من الولػين واا
  ن الفريق  لف حعو لايرنا رسوؿ اهلل ال ي ا يضاىن وا يمابػل لػ  يجةلػو 

                                                 
نلػو فقػاؿ لػو رسػوؿ اهلل  لػو ما رسوؿ اهلل صلن اهلل عليو وسل   الفرقا ف تن أ و   ن أمننا عن عمن  ن ال با  في الم لن } ٔ

 {.أ قيء لا  اهلل ورسولو :فقاؿ ؟لىلك صلن اهلل عليو وسل  ما أ قيء



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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يفقر وعيو  نما حػرث لصػ ا  ال عيػن عنػر اناقالػو إلػن النفيػق العلػن   ػل 
 م َّنو اهلل وناف ىو ال ي بعَّاا  وم َّنا .

اً فايرنا عمن مى  رتو وقوتو  أماك الايف وقػاؿ: مػن قػاؿ إف م مػر
قػػر مػػا  قبةػػء عنقػػو  اػػ ا الاػػيف  وسػػيرنا عثمػػاف ُأِهػػ  فقةػػر ولػػ  ياػػابى 

 القياـ والناوض من  رو ما حرث لو عنرما عل   ا ا ال عن  وغينه وغينه.
ل ن صاحن الام ين ىو ال ي ظان فػي ىػ ا الم ػاف وىػو الػ ي وقػف 

هلل  ودهل عليو ون ف وااو وقّعلو من اعينو وقاؿ: نعء حياً وميااً يا رسػوؿ ا
ب  هنإ فقاؿ : من ناف يةعر م مرًا  فاف م مراً قر ما   ومن ناف يةعر اهلل 

 فاف اهلل حي ا يمو ...:
                                                

                                                         

                           ]ةؿ عمناف[ 
سػػيرنا عمػػن  لػػ   ػػو المػػن أف قػػاؿ :و اهلل نػػ ني مػػا سػػمةء ىػػ ه اايػػا إا 

 ااف  لنو سمةاا من رال من أىل الام ين.
 .فاماـ أىل الام ين ىو سيرنا أ و   ن الفريق 

  ومى ذلك ةتاه اهلل  :الفناسا النورانيا في أنثن من مو ى 
فةنػػرما ااامػػى أصػػ ا  رسػػوؿ اهلل وقػػنروا أف يعقػػن  ةػػل أسػػامو وقػػالوا: 
مازاؿ الناس حريل عاػر  الجاىليػا  وقػر ارتػر نػ ا ونػ ا مػن الةن ....نانػء 

 فناساو حيل قاؿ :
 "."و اهلل لو ت بفاني البين  المرينا ما أ قيء  ةثا  ةثو رسوؿ اهلل 

رسل  ةػل أسػامو  ف انػء فناسػاو ىػي سػعن القضػات علػن الػندو لف و أ
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( عنػػرما رأوا أسػػاما ياجػػو إلػػن ال ػػاـ  عنفػػوا أف اإلسػػالـ  القػػـو )الةػػن  والػػنـو
 مازاؿ فاياً وقوياً  وقالوا:

لو لػ  ي ػن عنػر الماػلمين قػوو مػا أنفػ وا  ةػل أسػاما.فناى نثيػن مػنا  
علػػن أف يفػػال  الةػػن  وياػػننا  عػػن تف يػػنه فػػي الػػندو  بػػ   ةػػر ذلػػك ااامةػػوا 

؛ وناف في ذلك نجاو الرين.  وياادنا  إلن حين  وأصنَّ
  ف ػػ ف أ ػػو  ن ىػػو الػػ ي أقػػاـ الػػرين  ةػػر حعيػػن ر  الةػػالمين   ؛

حاػػن أنػػو بػػار علػػن عمػػن وقػػاؿ: مالػػك يػػا عمػػن أاعَّػػاٌر فػػي الجاىليػػا  وهػػوَّاٌر فػػي 
  نػػانوا يةبونػػو لنسػػوؿ اهلل -يةنػػي مػػاعفا  -اإلسػػالـ ! واهلل لػػو منةػػوني عناقػػاً 

 لقاتلاا  عليو.
والػنود الاػي نفػخ   وىي ىي الفناسا الاػي نانػء مػى أ ػو   ػن الفػريق

 اا فيمن حولو فجةلا  علن ىػ ه الفػال ا وعلػن ىػ ه القػوو  ىػ ه الػنود الاػي 
: لػػػو ظاػػػن  رود أ ػػػو   ػػػن يقػػػوؿ فياػػػا سػػػيري م ػػػي الػػػرين  ػػػن الةن ػػػي 

 الفريق لافمء اي ا   نملو.
ازاؿ سيرنا أ و   ن الفريق: يواصل الةبػات  يواػو النمػا والف ػوؿ  وم

منامػػػا ويقظػػػا  ويوصػػػيا   ويةلماػػػ   ويػػػوااا   وياػػػ  ا   ويقػػػويا    نوحػػػػو 
 وأر اه.  الةاليا وحالاو الناقيا

   ون لك لو نناما ؛ نما للفال ين أامةين  ونما للفريقين في نل
ناا: أني ننء ن لاك ن ػال إنمػا ىػو وقء وحين : فقر قاؿ لةان ا ر ي اهلل ع

أهػػواؾ وأهاػػاؾ  ومػػا عنفػػء عان ػػا إا أهػػوين وأهاػػا  ونانػػء ل ػػي   ػػن ااريػػا 
حعلػػن   فقػػاؿ: لقػػر ألقػػي فػػي روعػػي أناػػا أنثػػن؛ فاػػ ا أتػػ  مػػا نػػاف فػػي الفناسػػا 

 :  واإللااـ؛ الاي قاؿ فياا النعي
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  الباب الثالث: أئنة الصــوفية األولني الباب الثالث: أئنة الصــوفية األولني  8787  

2{اتؼ٦ّامصّٕاديماممع٤ّمصنغ٥ّمؼـظّٕمبـ٦ّرمآمتعوىلمم}

مم

   ل ػػػي   ػػػنو    مةػػػاف أهػػػنى ممػػػا تةلػػػق  اػػػا أىػػػل ال قػػػانق وأر ػػػا
 القلو  وإف ذنننا اميى ذلك ناؿ ال اا   :

  فقر ح ي عن   ن  ن ععر اهلل المفني أنو قاؿ: ما فاؽ أ ػو   ػن  
  ثػػنو الفػػـو والفػػالو  ول ػػن   ػػيت نػػاف فػػي   اميػػى أصػػ ا  رسػػوؿ اهلل

 النفي ا لو.و  هللقلعو  قاؿ  ةضا : ال ي ناف في قلعو ال ن 
  ويقاؿ إف أ ا   ن   :ناف إذا دهل وقء الفالو يقوؿ 

 يا  ني ةدـ قوموا إلن نارن  الاي أوقرتموىا ف نفلوىا.
 : وروي عنو أنو أنل نةاما من  عاا  فلما عل   و تقي   وقاؿ 
 يقوؿ   واهلل لو ل  ت نإ إا مى روحي لهناااا  سمةء رسوؿ اهلل 
 .3{حبّٕا مصوظـورمأوىلمب٥ّممبّٓنمُشّّٔيم}
  : وناف يقوؿ 
ودد  أف أنػػوف هضػػنات تػػ نلني الػػروا   ولػػ  ُأْهلػػق م افػػا الةػػ ا   

 وىوؿ يـو ال اا .
  : وروي عن أ ي   ن الفريق أنو قاؿ 
 :إحراىا ا اغلء  اا عما سواىا   بالث ةيا  من ناا  اهلل 

 قولو :
                                          

                                                 
 سنن الانم ى  عن أ ن سةير ال رري ٕ
 :}من نعء ل مو من الا ء فالنار أولن  و{. عن النعيالمااررؾ علن الف ي ين لل ان  عن أ ن   ن الفريق ٖ 
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                         ( يونس[ٚٓٔ]اايا ) 
فةلمء أنو إف أرادني   ين ل  يقرر أحر أف ينفى عني غينه  وإف أرادني 

   ن ل  يقرر أحر أف يفنؼ غينه.
 قولو : و الثانيا
                 ( العقٕ٘ٔ]اايا )]نو 

 فا اغلء   نن اهلل تةالن عن نل م نور سوى اهلل.
 قولو : والثالثا
                                        ([ٙ]ىود ) 

 فواهلل ما ىممء  نزقي من  قنأ  ى ه اايا.
   ويقاؿ: إف ى ه ال يا  ل ي   ن الفريق  : 

 ا ...  ليس الاػنفى رفى البين  البينيا مػن تنّفى  الرنيا وزينااػػ
 إذا أرد   نيف الناس نلاػ  ...  فانظن إلن ملك في زي ما ين
 ذاؾ ال ي عظمء في الناس رأفاو ...  وذاؾ يفل  للرنيا وللريػػن

   وح ػػي عػػن الجنيػػر أنػػو قػػاؿ : أ ػػنؼ نلمػػا فػػي الاوحيػػر؛ قػػوؿ أ ػػن
 إا  الةجف عن مةنفاو.   ن: سع اف من ل  يجةل لل لق ننيقا إلن مةنفاو؛

 ضٔدىا عنس بً اخلطاب 
م:أنو قاؿ  ؛ فانو قر روي عن النعي   وأما عمن  ن ال با 
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  ..44{{ظؼّٓمطونميفماِّع٣ّمُعقّّٓث٦ّنموُعؽّؾؿ٦ّنمصننمؼ١ّميفمػّٔهماِّعيمصعؿّٕمظؼّٓمطونميفماِّع٣ّمُعقّّٓث٦ّنموُعؽّؾؿ٦ّنمصننمؼ١ّميفمػّٔهماِّعيمصعؿّٕممم}}

 ُسلل  ةض أىل الفا  عن الُم رَّث  فقاؿ :
 و...:أعلن دراا من دراا  الفريقين. ودانل ذلك ظان  علي

   وىو ما ذُنن عنو أنو ناف ي بن ففاد  فقػاؿ فػي وسػ  هبعاػو: يػا
 ساريا الجعل !!  وسػاريا فػي عاػ ن علػن  ػا  نااونػر  فاػمى صػو  عمػن  

  .وأه  ن و الجعل وظفن  الةرو 
 وقيل لااريا: نيف علمء ذلك؟ 

 ...يقوؿ: يا ساريا الجعل..! الجعل..!  فقاؿ: سمةء صو  عمن 
   أ ػػي عثمػػاف الناػػري  أنػػو قػػاؿ: رأيػػء علػػن عمػػن  وروي عػػن   

 قميفاً فيو ابنا ع ن رقةا وىو ي بن.
   وروي عن عمن   .أنو قاؿ: رح  اهلل امنتا أىرى إلي عيو ي 
  وقر روي عن النعي  : أنو قاؿ 
  .5{ اظشقطونمؼػّٕ مع٤ّمز٢ّمسؿّٕم}
   وقاؿ عمن  قػن اهلل : من هاؼ اهلل تةالن ل  ي ف غيظو  ومػن ات

 ل  يفةل نلما ينير  ولوا القياما ل اف غين ما تنوف.
   ويقػػاؿ أنػػو أهػػ  تعنػػا مػػن الرض فقػػاؿ: يػػا ليانػػي لػػ  تلػػرني أمػػي  يػػا

 يلاني ننء ى ه الاعنا  يا لياني ل  أؾ  يلاً.
  وقػر روي عػن عمػن   أنػو قػاؿ: مػا ا اليػء  عليػا إا نػاف هلل علػي

ينػػي  وإذ لػػ  ت ػػن أعظػػ  مناػػا  وإذ لػػ  أحػػـن فياػػا أر ػػى نةػػ : إذ لػػ  ت ػػن فػػي د
                                                 

 و وعان ا.رواه الع اري ومال  عن أ ي ىنين  ٗ
 رواه اللعاني في الالالا الف ي ا عن  نيرو  ن ال فين السلمي. ٘
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 الن ا فياا  وأف أراو الثوا  علياا.
    وقػػاؿ عمػػن  ػػن ال بػػا:   لػػو نػػاف الفػػعن وال ػػ ن  ةيػػنين  لػػ

 أ اِؿ أياما رنعء.
   واات رال إلن عمن ،  ف ػ ا إليػو الفقػن..  فقػاؿ : عنػرؾ ع ػات

 ليلاك ؟  قاؿ: نة ..  قاؿ: لاء  فقين.
   علي وروي عن    أنو قاؿ:ما علن واو الرض أحر أحّن إلػن أف

 . ألقن اهلل تةالن  مثل ص يفاو إا ى ا الماجن عمن 
   قاؿ: ورأى علي ،  يوما عمن ،   وىو يةػرو فػي وقػء الاػاانو

فا لو عن عْروه؟ فقاؿ: قر ُأغيػن علػن إ ػل الفػرقا  فنحػء أعػرو فػي نلعاػا  
 :قاؿ: فقاؿ علي 

  لفات  ةرؾ يا أمين المؤمنين"" قر أتةعء ال
    ولىل ال قانق أسوو وتةلق  ةمن ، مةاني ُهػص  ػ لك عمػن  
 : من اهاياره 

 لعس المنقةا  وال  ونو. -
 وتنؾ ال اوا . -

 وااانا  ال عاا  وإظاار ال ناما . -

 وقلا المعااو من انما ال لق عنر انافا  ال ق  وم ق العانل. -

 في ال قوؽ. ومااواو القار  وال اعر -

 والاماك  ال ر من الباعا . -

 وغين ذلك مما روي عنو و يانو يبوؿ.  -
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  وأما ما روي عن عمن   : 
أنػػو رأى اماعػػا الوسػػاً فػػي الماػػجر فػػ منى   بلػػن ال اػػن  والػػ ي  
نان  و إلن سلماف : فلةلو عنؼ منا  عجفا في الوسا  ونمةا  في الناس 

   وأ ا   ن وعمن  لف النعي أو غين ذلك  فل لك أمنى   بلن ال ان
قػػر رأوا أصػػ ا  الُفػػفَّا وىػػ  نيّػػف وبالبمانػػا  ولػػ  ي نىػػوا ذلػػك  ولػػ  يػػؤمنوا 

  ال نوإ من الماجر ونلن المةاش.
   وروي عػن عمػن   أنػػو قػاؿ لهيػػو زيػر  ػن ال بػػا  يػـو أحػػر: إف

 ػلء نفعػػء درعػػي ىػػ ه حاػػن تلعاػػاا  فقػاؿ لػػو زيػػر: أنػػا أيضػػا أحػػن ال ػػاادو  
 ت عاا أنء  وى ه إ ارو عظيما مناما ترؿ علن حقيقا الاونل.نما

  وقر روي عن عمن ، :أنو قاؿ 
 وار  الةعادو في أر ةا أ يات:

 أولاا: أدات فنانض اهلل تةالن. -
 والثاني: ااانا  م اـر اهلل تةالن. -

 والثالل: المن  المةنوؼ ا اغات بوا  اهلل تةالن. -

 ت غضن اهلل تةالن.والنا ى: الناي عن المن ن اتقا -

   .وأ عاه ذلك نثينو  وفي القليل نفايا 

   بً عفاٌ عجناٌ
فقػػر هػػص  ػػالام ين؛    أمػػا ذو النػػورين  سػػيرنا عثمػػاف  ػػن عفػػاف 

 والام ين من أعلن مناتن الما ققين.



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  9292    الباب الثالث: أئنة الصــوفية األولني الباب الثالث: أئنة الصــوفية األولني  

 :  ومما ياةلق  و أىل ال قانق من أىل الافوؼ  ةثماف  ن عفاف 
  ُسلل عن الرهوؿ في الاةا  : ما روي عن  ةض الماقرمين أنو 

فقاؿ: ا يف  إا لونعيات والفريقين  والرهوؿ في الاةا الاي ىي من 
أحػػػواؿ الفػػػريقين أف ي ػػػوف داهػػػال فػػػي ال ػػػيات هاراػػػا مناػػػا  وأف ي ػػػوف مػػػى 

 ال يات  انناً عناا.
 نما سلل ي ين  ن مةاذ  : عن صفا الةارؼ فقاؿ 

 رال نانن مةو   انن عنا .

  الجالت رحمو اهلل  عن الفقين الفادؽ فقاؿ : وسلل ا ن 

 ي وف دهولو في ال يات لغينه ا لنفاو.

  وى ا وصف حاؿ عثماف ، : لنو قر روي عنو أنو قاؿ 

لػػوا أنػػػي ه ػػيء أف ي ػػػوف فػػػي اإلسػػالـ بُػْلمػػػا أسػػػّرىا  اػػ ا المػػػاؿ مػػػا 
 امةاو.

   وعالمػا مػن ي ػوف ىػ ا حالػو: أف ي ػوف اإلنفػاؽ أحػن إليػو مػن
فػػػي تجايػػػفه اػػػيش   اػػػاؾ  وال ػػػنإ عنػػػره ةبػػػن مػػػن الػػػرهل؛ نةثمػػػافاإلم

  : الةانو  و ناته  لن روما حان قاؿ رسوؿ اهلل 

 .6{{عومإّّمسـؿونمعومسؿ٢ّمبعّٓمػّٔاماظق٦ّ معومإّّمسـؿونمعومسؿ٢ّمبعّٓمػّٔاماظق٦ّ ممم}}
 وروي عنػػو أنػػو  ةػػل إلػػن أ ػػي ذر ،    ػػيس فياػػا ألػػف درىػػ  

 ودفةاا إلن ععر لو وقاؿ: إف قعلاا ف نء حن لواو اهلل تةالن  فػرؿ 

ذلك علن أف أموالػو نانػء ماػاةرو لمثػل ىػ ه الجاػا  وا يفػ  ىػػ ا 

                                                 
  ن سمنو نالمااررؾ علن الف ي ين لل ان  عن ععر النحمٙ 
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 ال اؿ إا لةعر نامل المةنفا.
 : قاؿ سال  ن ععراهلل  رحمو اهلل 

 ا يف  الرهوؿ في الاةا إا لةعر يةنؼ اإلذف :
إذا َأِذف اهلل لػػو أف ينفػػق أنفػػق علػػن مقػػرار مػػا يػػ ذف اهلل تةػػالن لػػو  وإف 

  تةالن لو.أماك علن حان ما ي ذف اهلل
وي وف قيامو في ما يجمى اهلل عليو من المواؿ لل قوؽ ا لل ظػوظ  
في ػػوف مثلػػو نمثػػل الونيػػل يافػػنؼ فػػي مػػاؿ صػػاحعو تفػػنؼ المػػال ين  ػػاذف 
ر  الماؿ  وىو م اف صةن وقػر غلػ  فػي ذلػك هلػق نثيػن  ػرعواى  ىػ ا 

 ال اؿ وى  ععير الرنيا  وعنرى  أنا  من ىؤات.

  ن ععر اهلل رحمو اهلل  أنو قاؿ:وقر ُح ي عن سال  

 ر ما يملك الةعر الرنيا  وي وف أزىر ال لق في زمانو.  فقيل لو :
 مثل من؟ فقاؿ:  مثل عمن  ن ععر الةفيف.

) أعني عمن  ن ععر الةفيف ( في هالفاو يميف  ين الفيء   وناف
ال ي يانإ لنفاو والفيء ال ي يانإ للةاما  وناف يضػى سػنااو علػن 

 قفعا   وفي يره هفانن الرض.بالث 
  فمن ىاىنا غل  من غل  فػي ت ػنيف الغنػن علػن الفقن وذىػن

عليػػو أف ىػػؤات لػػ  ي ونػػوا أغنيػػات  ػػ عناض الػػرنيا  وا فقػػنات  مػػا يةػػرموف مػػن 
 الرنيا  لف غناى   اهلل وفقنى  إليو.

  ومما ياةلق  و أىل ال قانق  ةثماف ،  ما روي عنو أنػو حمػل حفمػا
  ةض  ااتينو  وناف لو عرو مماليك ..فقيل لو :حبن من 

 لو دفةااا إلن  ةض ععيرؾ..!
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فقػػاؿ: إنػػي قػػر اسػػابةء أف أفةػػل ذلػػك  ول ػػن أرد  أف ااػػن  نفاػػي 
ىل تةجف عن ذلك ؟ أو ىل ت نه ذلك ؟ فرؿ ذلك أيضا علن أنو ناف ا يرع 

المػواؿ  افاقاد نفاو  وناف يفاقر ريا ا نفاو للال يا ن إلن ما امى إليو مػن
 لنو ليس في ذلك نغينه.

   وروي عنو أنو ناف يقنأ  الاعى البواؿ في رنةا واحػرو هلػف المقػاـ
 وىو مقّنى رأسو  الليل.

   وروي عنو أنو قاؿ: ما تمّنيء وا تةّنيػء وا مااػء ذنػني  يمينػي
 من   ايةء رسوؿ اهلل عليو الفالو والاالـ.

   الثعا  وااساقاما ما روي عنو: ومما يرؿ علن ت فيفو  الام ين و
أنو يـو قُال ل  يعند من مو ةو  ول  ي ذف لحر  القاػاؿ  وا و ػى المفػ ف 

وسػػاؿ الػػرـ علػػن المفػػ ف وتلبػػخ  الػػرـ  ووقػػى  ، مػػن حجػػنه إلػػن أف قُاػػل
 الرـ علن مو ى ى ه اايا:

                              [ٖٔٚالعقنو  ] 

   والام ػػين حػػاؿ رفيػػى  نػػاف عمػػنو  ػػن علػػواف يقػػوؿ: سػػمةء الجنيػػر
رحمو اهلل ليلا من الليالي وىو يقوؿ في مناااتو: إلاي أتنيػر أف ت ػرعني عنػك 
 قن ك  أـ تنير أف تقبةني عنك  وصلك  ىياا  ىياا    قلء ل ػي عمػنو: 

 ما مةنن قولو ىياا  ىياا ؟  قاؿ: الام ين.
  وروي عن عثماف  :أنو قاؿ 

 وار  ال ين مجموعا في أر ةا:
 أولاا: الا عن إلن اهلل تةالن  النوافل  -
 والثاني: الفعن علن أح اـ اهلل تةالن. -
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 . والثالل: الن ا  اقرين اهلل -

 . والنا ى: ال يات من نظن اهلل -

 نسَّو اهلل ّجَُعلٕ بً أبٕ طالب 
 :قاؿ أ و علي النوز اري  سمةء الجنير رحمو اهلل يقوؿ

لػػػوا أنػػػو ا ػػػاغل  ػػػال نو   ، ر ػػػواف اهلل علػػػن أميػػػن المػػػؤمنين علػػػي
لفادنػػا مػػػن علمنػػا ىػػػ ا مةػػاني نثيػػػنو  ذاؾ امػػن  ُأعبػػػي الةلػػ  اللػػػرني  والةلػػػ  

 اللرني ىو الةل  ال ي ُهّص  و ال ضن عليو الاالـ  قاؿ اهلل تةالن:   
                        .]سورو ال اف[ 

 هفوصػػيا مػػن  ػػين اميػػى أصػػ ا  رسػػوؿ اهلل  لميػػن المػػؤمنين علػػيو 
  مةػػػاني اليلػػػا  وإ ػػػارا  لبيفػػػا  وألفػػػاظ مفػػػندو  وععػػػارو و يػػػاف للاوحيػػػر 

 والمةنفا واإليماف والةل   وغين ذلك.
وهفػػاؿ  ػػنيفا تةلػػق وت لػػق  اػػا أىػػل ال قػػانق مػػن الفػػوفيا وإف ذنننػػا 

ك ننفاً ن افي  و عن الابويل إف ذلك نلو ناؿ  و ال اا   ول ن ن نن من ذل
  ات اهلل  :
  فمناا لما ُسلل أمين المؤمنين ، :وقيل لو:    عنفء ر ك؟ فقاؿ 

"  مػػػا عنفنػػػي نفاػػػو  ا ت ػػػعاو صػػػورو  وا يػػػررؾ  ػػػال واس  وا يقػػػاس 
 النػػاس  قنيػػن فػػي  ةػػره  ةيػػر فػػي قن ػػو  فػػوؽ نػػل  ػػيت وا يقػػاؿ  ػػيت ت اػػو  

فوقػػو  أمػػاـ نػػل  ػػيت وا يقػػاؿ  ػػيت أمامػػو  وت ػػء نػػل  ػػيت وا يقػػاؿ  ػػيت 
داهل في ال يات  ا ن يت وا مػن  ػيت  وا فػي  ػيت  وا   ػيت  سػع اف 

 من ىو ى  ا وا ى  ا غينه."
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   وناف أمين المؤمنين  :يقوؿ في هبعاو 
هلق ال يات ا من  يت ناف مةو  وا عن  ػيت احاػ اه  وا عػن  ػيت 

 صنى  ونػل عال  فمن  ةر اال عل   اماثلو  ف ل صانى فمن  يت 
 و اهلل تةالن عال  ا من  ةر اال.

  : وقوؿ في اإليماف نما ذنن عنو عمنو  ن ىنر قاؿ 
يقػػوؿ: اإليمػػاف يعػػروا لمظػػا  يضػػات فػػي القلػػن  ف لمػػا  ، سػػمةء عليػػاً 

ازداد اإليمػػاف ازداد القلػػن  يا ػػا  فػػاذا اسػػا مل اإليمػػاف ا ػػيض القلػػن  وإف 
لمظا سودات في القلػن  ف لمػا ازداد النفػاؽ ازداد القلػن سػوادا   النفاؽ يعرو

 فاذا اسا مل اسود القلن.
  وقػػاـ راػػل إلػػن علػػي  ػػن أ ػػي نالػػن ،  :فاػػ لو عػػن اإليمػػاف  فقػػاؿ

اإليماف علن أر ى دعػان   علػن الفػعن  واليقػين  والةػرؿ  والجاػاد  بػ  وصػف 
جاػاد  فوصػف نػل واحػر الفعن علن ع ن مقاما   ون لك اليقين والةرؿ وال

 مناا علن ع ن مقاما .
 و  لك فاو أوؿ من ت ل  في الحواؿ والمقاما .

  وقيل لمين المؤمنين ، :من أسل  الناس من سانن الةيو ؟ قاؿ 
من اةل عقلو أمينه  وح ره وزينه  والموعظا زمامو  والفعن قانره  

ذنن المو  والعلن وااعافاـ  الاقوى ظاينه  وهوؼ اهلل تةالن الياو  و 
 أنياو.
  وقاؿ علي ، : في حريل ُنميل  ن زياد 

ىػػػا إف ىػػػا ىنػػػا ِعلػػػ  لػػػو واػػػر  لػػػو حملػػػًا !! وأ ػػػار إلػػػن قلعػػػو  ف ػػػاف 
ت فيفو من  ػين الفػ ا ا  العيػاف والةعػارو عػن الاوحيػر والمةنفػا  والعيػاف مػن 
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 : ةؿ عمناف[ ٚٛٔ]أت  المةاني وأعلن الحواؿ  قاؿ اهلل تةالن 
                                              

 وقاؿ تةالن::
              ( ةؿ عمناف[.ٖٛٔ]اايا ) 

وا يعل  الةعر نماؿ ال نؼ إا  العياف لنو ليس نل من عقػل يةلػ   وا  
عػر الةقػل والةلػ  والعيػاف فقػر  لػ  نل من عل  ي اػن أف يعػين  فػاذا أعبػن الة

 إلن ال ماؿ.
  والم ػػاور عػػن أصػػ ا  رسػػوؿ اهلل    أناػػ  نػػانوا إذا أ ػػ ل علػػيا

 ف اف يعين لا  ال ي ي  ل عليا . ،  يت من أمور الرين س لوا علياً 
   وروي عن علي  : أنو ناف يقوؿ 

يضػك أحعن حعيعك ىوناً ما فةان أف ي وف  غيضك يوما ما  وأ غض  غ
 ىوناً ما فةان أف ي وف حعيعك يوما ما.

   هفانػػا المػػواؿ  -وذنػػن عنػػو أيضػػا: أنػػو وقػػف علػػن  ػػا  ال فانػػا- 
 وقاؿ: يا صفنات ويا  يضات ُغّني غيني.

   وذنن عنو أيضا: أنو لعس قميفا  ناه  ثالبا دراى   فقبةو من رأس
ن  وحمػل ذلػك إلػن أصا ةو وذنن عنو أنو عمل   انو  ف هػ  أانتػو ُمػّراً مػن تمػ

 فاقّو   و.  رسوؿ اهلل
   وروي عنػو أنػػو قػاؿ لةمػػن  ػػن ال بػا : إذا أرد  أف تلقػػن صػػاحعك

 فنقى قميفك  واهفف نةلك  وقفن أملك  وُنْل دوف ال عى.
  وروي عن عمن ،  أنو قاؿ: لوا علي–  – .لالك عمن 
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  ويقاؿ أنو لما قُال ، صةر ال ان  :يػا أىػل  منعػن ال وفػا وقػاؿ
واهلل إنو ما هلّػف مػن الػرنيا  ، ال وفا لقر قُال  ين ظاناني   أمين المؤمنين 

  يلا إا أر ةمانا درى   وناف قر عفلاا لي اني  اا هادما ي رمو.
   ًويقاؿ: إف عليػا ،   نػاف إذا اػات وقػء الفػالو يافلػفؿ وياغيػن لونػو

 فيقاؿ لو: مالك يا أمين المؤمنين؟..فيقوؿ :
وقء أمانا عن اا اهلل تةالن علن الاموا  والرض والجعاؿ فػ  ين اات 

أف ي ملناا وأ فقن مناا وحملاا اإلنااف  فػال أدري ُأحاػن أدات مػا احاملػء 
 أـ ا.
   وقاؿ علي ر ي اهلل عنو: ما أنػا ونفاػي إا نناعػي غػن  نلمػا  ػماا

 من اانن انا ن  من اانن.
    ولةلػػي ،  الحػػواؿ والهػػالؽ والفةػػاؿ أ ػػعاه ذلػػك نثيػػن مػػن

 الاي ياةلق  اا أر ا  القلو  وأىل اإل ارا  وأىل الموااير من الفوفيا.
فمػػن تػػنؾ الػػرنيا نلاػػا وهػػنإ مػػن اميػػى مػػا يملػػك والػػس علػػن 

.ومن  ااط الفقن والاجنير  ال عالقا فامامو فيو أ و   ن الفريق 
قػػوؽ فامامػػو أهػنإ  ةضػػاا وتػػنؾ الػػعةض لةيالػو ولفػػلا الػػنح  وأدار ال 

.ومػػن امػػى هلل ومنػػى هلل وأعبػػن هلل وأنفػػق فياػػا عمػػن  ػػن ال بػػا  
.ومػػن ا ي ػػـو حػػوؿ الػػرنيا وإف هلل فامامػػو فياػػا عثمػػاف  ػػن عفػػاف 

ُامةء عليو من غين نلعو رفضاا وىن  مناا فامامو في ذلك علي  ن 
 .أ ي نالن 
 وروي عن علي ، :أنو قاؿ 

 ال ين نلو مجموع في أر ةا:
والنبق والنظن وال ننػا  ف ػل نبػق ا ي ػوف فػي ذنػن اهلل الفمء 
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تةػػالن فاػػو لغػػو  ونػػل حننػػا ا ت ػػوف فػػي تةعػػر هلل فاػػي فاػػنو  فػػنح  اهلل ععػػراً 
اةػػل نبقػػو ذنػػنا وصػػماو ف ػػنا ونظػػنه ععػػنو  وحنناػػو تةعػػرا  وياػػل  النػػاس مػػن 

 لاانو ويره.

 مناذج مً أحْال الصخاب٘ الهساو الصادق٘
     ععير اهللوأما نل ا  ن  : 

فػوؽ  ، فقر روي عن زياد  ن ُحَرين أنو قاؿ: رأيء نل ا  ن ععير اهلل
 مانا ألف في مجلس وإنو لي ي  ننؼ إزاره  يره.

    وأما مةاذ  ن اعل  : 
 ، فقػر روى ال ػػارث  ػن عميػػنو قػػاؿ: إنػي لجػػالس عنػػر مةػاذ  ػػن اعػػل

 .وىو يجود  نفاو ويقوؿ: اهنق هنقك فوعفتك أني احعك
    وأما عمناف  ن حفين  : 

 قاؿ: ودد  أني ننء تنا ا ت رني النياد ول  اهلق م افا الة ا .
   يةنػي عمػناف  ػن حفػين  –وقاؿ با ء العناني رحمو اهلل: أنػو– ، 

ا ػا ن  بنػو بالبػا وبالبػين سػنا  فػػرهل عليػو أصػ ا و يةودونػو  فقػالوا: يمنةنػػا 
 :من الرهوؿ عليك نوؿ   اياك   فقاؿ

 ا تفةلوا ذلك؛ فاف أحعو إلن ر ي أحعو إلي.
    وأما سلماف الفارسي   : 

 فقر قيل: إنو لما نفلء ى ه اايا:
                           ]سورو ال جن[ 
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 صاد صي ا وو ى يره علن رأسو  ب  هنإ ىار ا بالبا أياـ.
  وفي ال عن أف سلماف ،  ا الررداتزار أ ،  من الةناؽ إلن ال ػاـ

 رااالً وعليو ناات غليظ مضمـو النأس  احعا :
فقيل لو:  ان  نفاك  فقاؿ: ال ين هين ااهنو  وإنما أنػا ععػر ألػعس  

 نما يلعس الةعير  فاذا أعاقء لعاء اعا ا  الت لم اسناا.
    وأما أ و الرردات  : 

يػا  فلمػا أسػلمء أرد  أف أامػى فانو قاؿ: ننء امن ا تاانا في الجاىل
  ين الاجارو والةعادو فل  تجامةا لي  فآبن  الةعادو علن الاجارو.

 ، وُسػػللء أـ الػػرردات ر ػػي اهلل عناػػا  عػػن أفضػػل ععػػادو أ ػػي الػػرردات
 فقالء: الاف ن وااعاعار.

    وأما أ و ذر  : 

لػي صػريقاً  فانو روي عنو أنػو قػاؿ: إف قيػامي  ػال ق هلل تةػالن لػ  ياػنؾ  
وإف هػػوفي مػػن يػػـو ال اػػا  مػػا تػػنؾ علػػن  ػػرني ل مػػاً  وإف يقينػػي  ثػػوا  اهلل 

 تةالن ما تنؾ في  ياي  يلاً.
  وينوى عنو قاؿ: قالني ىّ  يـو ل  أدرنو  فقيل لو: وما ذاؾ؟ 

 قاؿ: إف أملي ااوز أالي  ودد  أف اهلل تةالن هلقني  جنو تةضر.
  ودعن أ و ذر ، مى صػوتا فانفػنؼ وىػو يقػوؿ: مػن إلن وليما فا

 أنثن سواد قـو فاو منا   ومن ر ي عمل قـو فاو  ني ا .
  وحمل حعين  ن مالما إلن أ ي ذر ، :  ألف درى 

فػػند عليػػو وقػػاؿ: عنػػرنا عنػػف ن لعاػػا  ومننػػو  ياػػارع علػػن ظانىػػا  فػػال 
 حااا لنا في غين ذلك.
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    وأما أ و ععيرو  ن الجناد  : 

أنػو هناػػء فػي نفػػو نةنػػا فػي أيػػاـ البػاعوف  فةظػػ  ذلػػك  فانػو روي عنػػو
ما ي ن أف   وفنقوا مناا  ف قا  لا  أ و ععيرو  علن أص ا  رسوؿ اهلل
 لو م اناا حمن النة .

  واات رال إلن أ ي ععيرو ،  فا لو فػنده  بػ  اػاته فاػ لو ف عبػاه
 . فقاؿ: ال ي أعباؾ وال ي ردؾ اهلل

   أف أنػػػوف نع ػػػاً لىػػػرى فياةػػػنؽ ل مػػػي  وقػػػاؿ أ ػػػو ععيػػػرو: ودد
 وياجنن فنقي ول  ُأهلق.

    وأما ععر اهلل  ن ماةود : 
فانػػو روي عنػػو أنػػو نػػاف يقػػوؿ: يػػا حعػػ ا الم نوىػػاف المػػو  والفقػػن فمػػا  

 أ الي   ياما ا ارأ .
   وروي أف فػػي  ياػػو نانػػء ع ػػاش ال بػػانيف: ونػػاف لػػو  نػػوف  فقيػػل

قاؿ : واهلل للن نقضػء يػري مػن تػنا  قعػورى  لو: لو نقضء ى ه الة انش  ف
أحػػن إلػػن مػػن أف أنثػػن مػػن ع ػػاش ىػػ ه ال بػػانيف  يضػػا  –يةنػػي أواده  –

 واحرو.
    وأما العنات  ن مالك  : 

 أنو قاؿ: –فقر روي عن أنس  ن مالك  ر ي اهلل عناما 
وقػػر مػػاؿ  ناليػػو علػػن ال ػػان  وىػػو  ، دهلػػء علػػن العػػنات  ػػن مالػػك

ػػ ةن فقلػػء: يػػا أهػػي أ ةػػر اإلسػػالـ والقػػنةف؟  فقػػاؿ: يػػا أهػػي ديػػواف ياػػنن   ال ّْ
الةن   ب  قاؿ: أتناني أمو  وعلن فنا ي وقر قالء تاةا وتاةين معارزا  ين 

 سوى ما ُأْ نِْنُء فيو.  يري رسوؿ اهلل
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:   ػػانؾ َمِلػػِك ُتْاػػُان" قػػاؿ أ ػػو موسػػن ال ػػةني "فلمػػا نػػاف يػػـو 
 يقوؿ:  سمةء رسوؿ اهلل

ع٤ّمذيمرؿّٕؼ٤ّمالمؼمب٥ّمظ٥ّمظ٦ّمأضل٣ّمسؾ٧ّمآمِّبإّّه،معاـف٣ّماظاربا ممممط٣ّمم}

7{ب٤ّمعوظ١ّمرا٨ّمآمسـ٥ّ

م.

فقػػػاؿ العػػػنات: اللاػػػ  فػػػاني اقاػػػ  عليػػػك لمػػػا رزقانػػػي ال ػػػاادو  ورزقػػػء 
 أص ا ي الفا   قاؿ: فاسا ار العنات  وفا  اهلل عليو.

    وأما ععر اهلل  ن الةعاس ر ي اهلل عناما: 
و نػػاف يقػػوؿ: أفضػػل المجػػالس  مجلػػس فػػي قةػػن  ياػػك فانػػو روي عنػػو أنػػ
 حان ا َتنى وا ُتنى.

   وروي عنو أنو ناف يقوؿ: أف اهلل تةالن ليعالي الةعر  ػالفقن  ػوقا إلػن
دعانو  ويقاؿ إف ى ا المو ى يةني هّره ناف مثل  ػناؾ النةػل مػن نثػنو الػرمى 

 .يةني ا ن ععاس 
   ا ف لعاو فينفةني عنر ال ػالق أحػن وروي عنو أنو قاؿ: لف ُأرّقى بو

 إلّي من أف ألعس بيا ا تضةني عنر ال الق  وتنفةني عنر الم لوقين.
    وأما نةن الحعار   : 

فقر روي أنو قاؿ: لن ينالوا  نؼ ااهنو حان ي نىػوف المرحػا والثنػات  
 وأف ينالوا المالما في اهلل تةالن.

  ل الةعػػر أاػػن ال ػػا والجاػػاد وقػػاؿ نةػػن ر ػػي اهلل عنػػو: لػػن ياػػا م
 حان يفعن علن الذى.

    وأما حاربا  ، فقر روي عن النعي :أنو قاؿ 
                                                 

 الجامى الف ي  عن أنس  ن مالك -سنن الانم ى ٚ
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ممع٤ّمأرادمأنمؼـظّٕمإىلمسؾّٓمغ٦ّّرمآمتعوىلماإلميونميفمضؾؾ٥ّع٤ّمأرادمأنمؼـظّٕمإىلمسؾّٓمغ٦ّّرمآمتعوىلماإلميونميفمضؾؾ٥ّمم}}

  ..88{{مم    صؾقـظّٕمإىلمحورثيصؾقـظّٕمإىلمحورثيمم
 
    وأما أ و ىنينو  : 

فمػػػا وىػػػو ي مػػػل ح  فػػػاف بةلعػػػا  ػػػن أ ػػػي مالػػػك قػػػاؿ: رأيػػػء أ ػػػا ىنيػػػنو
حبن وىو يومل  هليفا منواف  ن ال     فقػاؿ: أوسػى البنيػق لوميػن يػا ا ػن 
أ ي مالك  فقلء: أصل ك اهلل ُت فن ى ا  فقاؿ: أوسى البنيػق لوميػن يػا ا ػن 

 أ ي مالك.
   وروي عنو أنو   ن لما حضنتو الوفاو فقيل لو: ما يع يك؟ قاؿ:  ُػْةر

قعػا نػؤود  والماػع  مناػا إلػن الجنػا أو المفازو  وقّلا الفاد  و ةف اليقػين  وع
 النار.
   وقػػاؿ أ ػػو ىنيػػنو اػػّفأ  الليلػػا بالبػػا أاػػفات  بلثػػا أصػػلي  وبلثػػا :

 أناـ  وبلثا أسا نن فيو حريل رسوؿ اهلل عليو الفالو والاالـ.
 
    وأما أنس  ن مالك  : 

فػػػنوي عنػػػػو أنػػػػو قػػػػاؿ: إف أوؿ مػػػػن يػػػند ال ػػػػوض يػػػػـو القيامػػػػا الػػػػّ ا لوف 
 ناحلوف ال ين إذا اّنا  الليل اساقعلوه   فف.ال

 
    وأما ععر اهلل  ن عمن   : 

                                                 
  ةن اإليماف للعياقن عن أنس  ن مالك. ٛ
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  فنوي عنو أنو ناف يقوؿ: ما ننا ننػاـ ون ػن ُعػّفا  فػي أيػاـ رسػوؿ اهلل
 إا في الماجر  ول  ي ن لنا ما ن وا م وى.

  .وروي عنو أنو قاؿ: ا ت عن أ را إا من تثق  رينو 
   تبةموا نةام   إا نل تقي ونقي وا ت نلوا إا مػن وناف يقوؿ: وا

 نةاـ تقي نقي.
  وعن ا ن عمن   أنو قاؿ : إنما سّل  علن ا ن ةدـ من ي افػو  ولػو

 ل  ي ف إا اهلل ل  يال  اهلل تةالن عليو  يلا.
 
    وأما ح يفا  ن اليماف  : 

إلػػػن أىلػػػي فػػػنوي عنػػػو أنػػػو قػػػاؿ: إف أقػػػنَّ يػػػوـٍ لةينػػػي  ليػػػـو إذا راةػػػء 
 في  وف إلّي ال ااا.

   وقاؿ.ن  من  اوو ساعا أوربء صاحعاا حفناً نويال : 
   :ودعن ح يفا إلن مانرو فنأى علياا زّى الةج  فانفنؼ وىو يقوؿ

 من ت عو  قـو فاو منا .
 
    ن ا ش وأما ععر اهلل    : 

    ػن ا ػش  فنوى سةير  ن الماين رحمو اهلل  قػاؿ :قػاؿ ععػر اهلل
يـو أحر:اللا  إني أقا  عليك أف ألقن الةرو  وإذا لقيػء الةػرو أف يقالػوني  
بػػ  يعقػػنوا  بنػػي بػػ  يمثلػػوا  ػػي  فػػاذا لقياػػك قلػػء: فػػي  قالػػء؟ فػػ قوؿ: فيػػك. 

 قاؿ: فلقن الةرو  فقال  وفُةل  و ذلك.
 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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    وأما صفواف  ن م نز المازنن  : 
رغيفػػاً أنلاػػػو فجػػػفى اهلل فانػػو نػػػاف يقػػوؿ: إذا أويػػػء إلػػػن أىلػػي وأصػػػعء 

 الرنيا عن أىلاا  نًا  وما زاد علن ذلك إلن أف هنإ من الرنيا.
     ووأما أ و مفو  : 

سػػار  -نػػاف مػػولن لعنػػن سػػلي    -  فانػػو راػػل مػػن أصػػ ا  رسػػوؿ اهلل
مػػيالً لػػ  يػػ نن اهلل تةػػالن فيػػو  فناػػى حاػػن سػػار فيػػو ذانػػناً اهلل تةػػالن  فلمػػا  لػػ  

 ؛ فاف أ ا مفوو ا ينااؾ.وا تنس أ ا مفو  مناااه قاؿ: اللا 
 
     وأما أ و   نو   : 

فانو أغمن عليػو عنػر قعػن  ففػنهوا عليػو  فلمػا أفػاؽ قػاؿ: مػا مػن نفػس 
 ت نإ وا نفس دا ا إا وىن أحن إلي من نفاي  قيل لو: ول ؟...قاؿ:

إنػػػي أهػػػػاؼ أف أ قػػػػن إلػػػػن زمػػػػاف ا ةمػػػن فيػػػػو  ػػػػالمةنوؼ وا أناػػػػن عػػػػن 
 ن.المن 

 
    ن رواحا  وأما ععر اهلل   : 

ف نن عنو أنو   ن فع ء امنأتػو   فقػاؿ لاػا: مػا يع يػك؟ قالػء :  إنػك 
   يء فع يء  قاؿ: إني أنعلء أنن وارد النار  ول  أنع  أنن صادر.

 
     وأما تمي  الراري: 

 ف نن عنو أنو قاـ ليلا إلن  الفعاد يع ن ويقنأ ى ه اايا: 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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         .]الجابيا [ 
 

      وأما عرى  ن حات  : 
 عليا . فنوى عنو أنو ناف يفّء ال عف للنمل تنحماً 

 
     وأما أ و رافى ، مولن رسوؿ اهلل  : 

 أنو قاؿ: قاؿ رال: فقر روى عن ا ن عمن 
ط٢ّمزبؿ٦ّ مضؾىمصّٓو مط٢ّمزبؿ٦ّ مضؾىمصّٓو ممم}}  ::مامةناه مامةناه   يا رسوؿ اهلل أي الناس أفضل ؟  قاؿيا رسوؿ اهلل أي الناس أفضل ؟  قاؿ

اظؾلونم،مضق٢ّ:مؼومرد٦ّلمآ،موعومزبؿ٦ّ ماظؼؾى؟مضول:ماظؿؼ٨ّماظـؼ٨ّماظّٔيمالماظؾلونم،مضق٢ّ:مؼومرد٦ّلمآ،موعومزبؿ٦ّ ماظؼؾى؟مضول:ماظؿؼ٨ّماظـؼ٨ّماظّٔيمالم

ماظّٔي محلّٓ، موال مبغ٨ّ( مصق٥ّ)وال ماظّٔيطّٓر محلّٓ، موال مبغ٨ّ( مصق٥ّ)وال مصؿومممطّٓر مضوظ٦ّا: ماآلخّٕة، موفى ماظّٓغقو مصؿومؼشـل مضوظ٦ّا: ماآلخّٕة، موفى ماظّٓغقو ؼشـل

مم{{..غعّٕممصقـومعـ٢ّمذظ١ّمشريمأب٨ّمراصّٝمع٦ّىلمرد٦ّلمآمغعّٕممصقـومعـ٢ّمذظ١ّمشريمأب٨ّمراصّٝمع٦ّىلمرد٦ّلمآم

 
     وأما م مر  ن نةن   : 

فانػػو ذنػػن عنػػو أنػػو قػػاؿ: "إذا أراد اهلل  ةعػػر هيػػناً اةػػل فيػػو بػػالث هػػالؿ 
 فقاو في الرين  وزىره في الرنيا  و فنه عيو  نفاو".

 
     فن وأما زرارو  ن أو  : 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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ـّ   في ماجر  نن ق ين فقنأ قولو تةالن :الناس فانو روى عنو أنو أ
                                         
 ف ن ميااً.( المربن[   ٜ-ٛ])
    وأما حنظلا ال اتن   : 

 فانو روى عنو أنو قاؿ:
ـيمواظـورمحؿ٧ّمطلغفومرأىماظعني،مصعّٓتمـيمواظـورمحؿ٧ّمطلغفومرأىماظعني،مصعّٓتمصّٔطّٕغوماجلصّٔطّٕغوماجلممممطـومسـّٓمرد٦ّلمآطـومسـّٓمرد٦ّلمآمم}}

  إىلمأػؾ٨ّمصضقؽً،موظؼقًماظـوس،مصؼؾً:مغوص٠ّمحـظؾيم!!،مصؼولمأب٦ّمبؽّٕمإىلمأػؾ٨ّمصضقؽً،موظؼقًماظـوس،مصؼؾً:مغوص٠ّمحـظؾيم!!،مصؼولمأب٦ّمبؽّٕم

ممعوظ١ّ؟مصلخربت٥ّ،مصؼول:مإغومظـػعؾ٥ّمأؼضًو،مصّٔػىمحـظؾيمإىلماظـيبعوظ١ّ؟مصلخربت٥ّ،مصؼول:مإغومظـػعؾ٥ّمأؼضًو،مصّٔػىمحـظؾيمإىلماظـيب:م:ممم

ؼومحـظؾيمظ٦ّمطـؿ٣ّميفمبق٦ّتؽ٣ّمطؿومتؽ٦ّغ٦ّنمسـّٓيمؼومحـظؾيمظ٦ّمطـؿ٣ّميفمبق٦ّتؽ٣ّمطؿومتؽ٦ّغ٦ّنمسـّٓيممممم}}صّٔطّٕمظ٥ّمذظ١ّ،مصؼول:مصّٔطّٕمظ٥ّمذظ١ّ،مصؼول:م

99{{ؽ٣ّؽ٣ّظصوصقؿؽ٣ّمامال ؽيمسؾ٧ّمصّٕذظصوصقؿؽ٣ّمامال ؽيمسؾ٧ّمصّٕذ

مم..{{ؼومحـظؾيمدوسيمودوسيؼومحـظؾيمدوسيمودوسي}}أومطؿومضول:أومطؿومضول:مم

  
    وننياو أ و نثين صاحن رسوؿ اهلل وأما اللجاإ  : 

وأنػػا ا ػػن هماػػين سػػنا    فانػػو روى عنػػو انػػو قػػاؿ: أسػػلمء مػػى النعػػي
 وما  اللجاإ وىو ا ن ع نين ومانا سنا وقاؿ:

آط٢ّمحليبمآط٢ّمحليبمممممعومعاتمبطينمع٤ّمرعو معـّٔمأدؾؿًمعّٝمرد٦ّلمآعومعاتمبطينمع٤ّمرعو معـّٔمأدؾؿًمعّٝمرد٦ّلمآمم}}

مم{{حليبحليبمموأذّٕبوأذّٕب

مم

    وأما أ و ا يفا   : 

                                                 
 حنظلا  ن ح ي  السري الاميميص ي  مال  عن  ٜ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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فانو روى عنو أف امنأتو اسا ع   بالبين درىماً فنايااا حان مضء لاػا 
سػػنا  بػػ  إناػػا ذننتاػػا  فقػػاؿ لاػػا: يػػا أهػػء ىػػ يل اعاػػرى   ػػلس ح ػػوو العيػػء 

مػا   وعاػره  ػين   أنء  لو مّء لُةرد  عنػر اهلل مػن ال نػازين  إف نعػي اهلل
 ديناراً وا درىماً وا فلااً وا  ناً وا  ةينًا. أعيننا اريرًا  ل  يانؾ

 
     وأما ح ي   ن حفاـ  : 

فانػػػو روى أنػػػو قػػػاؿ: مػػػا أصػػػع ء ذا صػػػعاد قػػػ   لػػػ  أر عنػػػري نالػػػن 
حااػػا  وا ماػػاةيناً علػػن أمػػن: إا عردتػػو مػػن المفػػانن الاػػي أسػػ ؿ اهلل تةػػالن 

 الان علياا.
 
    وأما أساما   : 
لمػػػا  لغػػػو   أنػػػو ا ػػػانى فنسػػػاً إلػػػن  ػػػانين فقػػػاؿ النعػػػيفانػػػو روى عنػػػو  

 ذلك:"إف أساما لبويل المل".
 
     وأما  الؿ وصاين  : 

فانو روى عناما أناما أتيا قعيلا من الةن  ف بعا إليا .فقيػل لامػا: مػن 
أنامػػا..؟ فقػػػاا:  ػػػالؿ وصػػػاين  ننػػػا  ػػالين فاػػػرانا اهلل تةػػػالن  وننػػػا مملػػػونين 

الن  وننػا عػانلين ف غنانػا اهلل تةػالن  فػاف تفواونػا فن مػر اهلل وإف ف عاقنا اهلل تة
تندونػػا فاػػع اف اهلل  فقػػالوا: ُتفّواػػوف وال مػػر هلل  فقػػاؿ صػػاين لػػعالؿ: ىػػال 

؟ فقاؿ  الؿ: اسػ ء فقػر صػرقء ذنن  م اىرنا وسوا قنا مى رسوؿ اهلل 
 ف ن  ك الفرؽ.



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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    ن ر يةا ومفةن  ن عمين  وأما ععر اهلل    : 
: ننػء أنظػن إلػن مفػةن فارمػػى عينػي رقػا ف انا ماآهيين  قاؿ ععػر اهلل

عليػػو  وننػػء رأياػػو  م ػػا فػػي النفاىيػػا ونػػاف علػػن رأسػػو بلّػػا مػػن ال ػػةن  قػػاؿ: 
ف نء أمن إلن  ةض حيباف المرينػا ف عمػل فػي الاػوانن إلػن الولػن علػن مػر 

  وؿ اهللمػػن الامػػن ف حملػػو إلػػن مفػػةن  ػػن عميػػن  ومػػن مفػػةن يومػػاً إلػػن رسػػ
إا قبةػػػا حػػػيس  ف نػػػل  ةضػػػاا وحمػػػل النفػػػف   فلػػػ  يجػػػر عنػػػر رسػػػوؿ اهلل

  ن ر يةا. ااهن إلن ععر اهلل
    وروى أف رسػػوؿ اهلل  ػػن عػػوؼ و ػػين  نةهػػن  ػػين ععػػر الػػنحم 

 سةر  ن الن يى وناف لاةر امنأتاف فقاؿ سةر:
لػك أقاسمك مالي وأنفؿ عن إحػرى امنأتػي حاػن تػّفوإ  اػا  فلػ  يفةػل ذ

  وقػػاؿ: ُدلّػػونن علػػن الاػػوؽ  فػػرهل الاػػوؽ وناػػن حاػػن امػػى نععػػر الػػنحم
  يلاً من الامن والامن والق  وتفوإ أيضاً من عمل يره.

  وروى أنو نفؿ  نسوؿ اهلل   يف فل  يجر أىلػو  ػيلاً فػرهل عليػو 
راػػل مػػن النفػػار ف هػػ  مػػو الضػػيف  وذىػػن إلػػن أىلػػو وأـ زوااػػو أف تاظػػاىن 

لػػوواد حاػػن ينػػاموا ففةلػػء  بػػ  و ػػةا  ػػين يريػػو البةػػاـ القليػػل   اعػػراد البةػػاـ
المواػػود عنػػػرى  وقػػػاؿ امنأتػػػو: أنفلػػػي الاػػناإ  واةػػػال يمػػػرا يػػػرياما ن نامػػػا 

  : ي نالف حان أنل الضيف البةاـ  فلما أصع  قاؿ لو رسوؿ اهلل
 .10{ظؼّٓمسفىمآمتعوىلمع٤ّمصـعؿؽ٣ّمإىلماقػؽ٣ّم}

 :ال  ن[.:( ٜ]اايا )ونفلء ى ه اايا 
                                      

                                                 
 ص ي  الع اري عن أ ي ىنينو (ٓٔ)



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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     وروى عن ا ن عمن  : 
رأس  ػػاو  فقػػاؿ إف   أنػػو قػػاؿ: أىػػرى لناػػل مػػن أصػػ ا  رسػػوؿ اهلل

أهي ناف أحوإ إليو منػن  فعةػل إليػو  فلػ  يػفؿ يعةػل الواحػر إلػن ااهػن حاػن 
 إلن الوؿ.تناولو سعةا أ يا  فناةء 

 قاؿ:ونفلء فيا  ى ه اايا: 
                                    . 
    .ومثل ى ا نثين في الهعار عن الف ا ا 

 وما منا  أحر  إا ولو ت فيص في مةاٍف من ى ا النوع ال ي ذنننا.
     الفةػػاؿ..  والمؤمنػػوف منػػرو وف إلػػن الاةلػػق  مثػػل ىػػ ه

والا لق   هالقا  فيما أتوا  و من أنواع الباعا .. ونبقوا  ػو 
 من أنواع ال   ... 

 .وقر ذنننا القليل من ال ثين 

 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 الَمْةنَِفُا ِعْنَر الُفوِفيَّػا  
 

 المةنفُا الفوفيَّا 

 ننيػػُق اليقين 

 ـُ الا قيق  مقػػػا

 حقيقػػػػُا المةنفا 

 عجانن الن يا الفادقػػا 

  أي الرناور ععر ال لي  م مود ر 

 في الففػػات والم ػػػاىرو 
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 )*(املعسف٘ الصْفٔ٘
 القضيا الصليا الاي سنع ثاا فن ى ا المع ل :

 ما مرى حااا اإلنااف إلن المةنفا الفوفيا؟ 
   .وىػػػل للفػػػال ين ننيػػػق للمةنفػػػا  ي الػػػف عػػػن البػػػنؽ المةنوفػػػا

 والماراولا  ين الناس؟!!
  ذلك  فما ىو ؟ ونيف الوصوؿ إليو ؟ وإذا ناف 

إف البػػػنؽ الثا اػػػا والاػػػي ي ّفػػػل اإلناػػػاف  اػػػا الةلػػػـو والمةػػػارؼ ىػػػي: 
 الاماع أو القناتو واإلنالع أو النظن  ةين الف ن :

 ....فاما أف يامى اإلنااف من الةلمات الاالت 
  وإمػػا أف يافػػف  ال اػػن والمنااػػى الاػػي ناعاػػا الةلمػػات ودونػػوا فياػػا

 ا  وأف ارى  ومةاقراتا .....علوم
  وإمػػا أف ياف ػػن اإلناػػاف  وياػػ نن  ويػػ ّنن  فيفػػل إلػػن حقػػانق....عن

ننيق الةقل  والةقل أيضاً  ا  من أ وا  الوصوؿ إلن المةػارؼ فػي أي ميػراف 
 من الميادين.
  :ول ن الفال ين لا  ننيق ةهن لل فوؿ علن المةارؼ 

 وىو القلن والفؤاد.
 ى ه البنؽ لا فيل المةارؼ في اايػا  القنةنيا   وقر أبعء اهلل

 :اإلسنات[ ]فقاؿ عفَّ   نو  
                                                 

(*)
ىػػػ ٕٙٗٔمػػن ر يػػى ااهػػن  ٗنانػػء ىػػ ه الم ا ػػنو  مقػػن الجمةيػػا الةامػػا للػػرعوو إلػػن اهلل   ػػرانق المةػػادي يػػـو ال مػػيس    

 ـ.ٕ٘ٓٓمن مايو  ٕٔالموافق 
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 نما تنوف إعجاز اهلل :

 .هلق الامى والعفن 
 .ب  الفؤاد والقلن 
 ةؿ عمناف[ ٜٔٔ] ه اايا: الف نوذنػن في ةيا  أهنى غين ى : 

                                  
                                 .]الجابيا[.]الجابيا[  

 أو يةقلوف علن اهاالؼ اايا  :
 .فالفؤاد أدؽ ننيقا للوصوؿ إلن ال قانق الغيعيا 

علػػن ال قػػانق الم اوسػػا والملموسػػا الاػػي  فالعفػػن واللمػػس لل فػػوؿ
أراىا  ةيني وألمااا  جػوارحي : فػ ت قق مػثاًل مػن ال ػنارو  أو مػن العػنودو  أو 
مػػن الملوحػػا  فمػػن ال ػػالوو عػػن ننيػػق الػػ وؽ  وال ػػنارو والعػػنودو عػػن ننيػػق 
الجلػػػر  وى ػػػ ا ونػػػالً عػػػن ننيػػػق ال واس.ونػػػ لك عػػػن ننيػػػق الةػػػين: ياةػػػنؼ 

 الملموسا الم اوسا.اإلنااف علن ال يات 
  ل ػػن ال ػػيات والقضػػايا الغيعيػػا الاػػي  ياوقػػف علياػػا اناػػجاـ ال يػػاو

هلق اإلنااف مػن    لف اهلل -اادميا والاوافق النفاي لي   فيا   نيا 
ظاىن ياةامل مى عال  الظاىن  ولو  انن ياةامل  و وياواصل  و مى عال  العػانن 

 ل مى ال قانق الظاىنو.: ىو ى ا الجا  وياةام   فالظاىن 
:إف نػػاف عقػػالً أو قلعػػاً أو روحػػاً أو سػػناً أو غينىػػا مػػن ال قػػانق  والعانن 

وا  -اللبيفا الةاليا: ياةامل مى عال  اللباؼ ال فيػا الاػي أهعننػا  اػا الػوحي 
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 سعيل إلن مةنفااا إا عن ننيق الوحي.
  ناػػابيى أف فػػالوحي ىػػو الػػ ي أهعننػػا عػػن : الػػرار ااهػػنو :  لننػػا ا

ن اػػػاا أو نلماػػػاا وا ناػػػابيى أف نقنناػػػا فػػػي مةمػػػل أو م اعػػػن وا تاػػػابيى 
 ػننا سػياحيا أف تجاػف رحلػػا لمػن ينيػر الػ ىا   نفاػػو للػرار ااهػنو !! نيػػف 
تجافىا ؟!!وأين وسيلا المواصال ؟!! ولي ااػا ياجاػوف؟ !!وفػي أي مو ػى 

 ينفلوف؟ !!وماذا ينوف؟ !!وماذا ي اىروف؟ 
 اابيةاا ف ن وا ياابيةاا حس لناا أمور غيعيا.أمور ا ي

 ون لك الةوال  الغيعيا :
عػػوال  الجنػػا  وعػػوال  النػػار  وعػػوال  الةػػنش  وعػػوال  ال نسػػي  وعػػوال  
اللػػود  وعػػوال  القلػػ   وعػػوال  المالن ػػا  الػػ ين مػػنا  ال فظػػا الػػ ين ي فظوننػػا 

ياػػجلوف أعمالنػػا   مػػن  ػػين أيػػرينا ومػػن هلفنػػا  ومػػنا  ال ػػناـ ال ػػاتعين الػػ ين
ومػػنا  الػػ ين ياػػوقوف لنػػا الرزاؽ  ومػػنا  الػػ ين ياػػوقوف لنػػا الاػػوات  ومػػنا  
الػػػػػػ ين يػػػػػػ توف لنػػػػػػا  الضػػػػػػيات  ومػػػػػػنا  ومػػػػػػنا  إلػػػػػػن مػػػػػػاا ناايػػػػػػا مػػػػػػن أنػػػػػػواع 
المالن ا....وى  لبػانف نورانيػا ا تناىػا عػين ال ػس وا ياػابيى اإلناػاف أف 

واعاقرىا وأيقناا عن ننيق الوحي  ياةنؼ علياا   واسو  وإنما سمةاا اإلنااف
 . ال ي نفؿ  و النعيات والمنسلين وإماما  سيرنا رسوؿ اهلل

ال اتيػػا  وتفػػنفاتو     اإللايػػا  وأفةػػاؿ اهلل    ونػػ لك صػػفا  اهلل
 سع انو وتةالن القرسيا  وتجلياتو تعارؾ وتةالن اسمو الوىعيا.

 ……ل ن .. و  نل ى ه المور الغيعيا ااتنا  اا الوحي :
حاوؿ الةلمات أف يقنةوا  اا عػواـ المػؤمنين عػن ننيػق الػرليل والعنىػاف!  

 وا دليل وا  نىاف في ى ه ال قانق إا من الانا والقنةف.



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 طسٓل الٔكني
 نيف يايقن اإلنااف  ا ه ال قانق؟

ا سػػػعيل لػػػو وا وسػػػيلا لػػػو: إا إذا فػػػا  عػػػين  فػػػينتو فيػػػنى  اػػػا ىػػػ ه 
ين عال  اللباؼ ال فيا  وينى ى ه ال قانق الغيعيػا لناػا ال قانق الغيعيا  فيةا

 ا تنى   يفيا عينيا  ول ناػا تػنى   قػانق ذاتيػا  يقػوؿ فياػا اإلمػاـ أ ػو الةػفان  
  : وأر اه 

 ول ن ...    نوار تةالء مةنويا  يف  أوا     
ليس لاا ن  أو نيف !!   ل   نوار إلايا....!!  فال سعيل لا ه ال قػانق 

ا مػػن ىػػ ا البنيػػق.ومن ىنػػا نانػػء أحػػواؿ الفػػال ين والفػػوفيا الفػػادقين فػػي  إ
 نل زماف وم اف تنقا  إلن  قين  :

 .اااد لاباين النفس وتففيا القلن وفا  عين العفينو 
  ب   ةر ذلك م اىرو  ةين العفينو لما يغين عػن الةػين وا يػناه إا

 :   هللالهيار والناار والمفبفين ال ين قاؿ فيا  ا
                                          

             ]سورو النةاـ[ 
إذف ليس  مفنده  ول ن نل من وصل إلن مقاـ اإليقاف ي اىر فػي مقػاـ 

ل ػراف تػنى الةياف مػاا تاػابيى أف تػناه الةػين المننعػا فػي ال ػراف؛ لف عػين ا
عن ننيق الضوت وننيق ذلك في عل  الفيفيات عن ننيػق نظنيػا ان اػار الضػوت 
ونيف يا ..إلخ..  والغػنؼ الاػي هلقاػا اهلل فياػا ونيفيػا تجايفىػا  وذلػك ل ػي 

 تنى الم اوسا   ل ناا ا تنى المةنويا  :
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  حاػػن المةنويػػا  الف نيػػا الاػػي يف ػػن فياػػا اإلناػػاف ا تناىػػا  ونػػ لك
 نق المةنويا القلعيا ا ياابيى اإلنااف أف يناىا !ال قا

  من ال ي ياابيى أف ينى اإليماف؟ 
  ومػػػن الػػػ ي ياػػػابيى أف يػػػنى ال ػػػن  أو ال ػػػوؽ  أو الواػػػر الػػػ ي

 يوار في قلن أي إنااف حان ولو إلنااف  نيف يناه؟ 
لناا حقػانق مةنويػا ا تناىػا الةػين ال اػيا وىػ ه حقػانق ف نيػا ولياػء 

 غيعيا إلايا.حقانق 
ف ػػاف مقاضػػن المػػن أف الفػػوفيا عنػػرى  فػػي  ػػواننا  وفػػي قلػػو ا  ظمػػ  
إلػػػن المةنفػػػا اليقينيػػػا  ا ي افػػػوف  ا فػػػيل المةػػػارؼ الظػػػاىنو وا يقفػػػوف عنػػػر 
الرليل والعنىاف ول ن ينيروف أف ي ار القلن والجناف نل ما ت رث  ػو عػال  

انو وتةػػالن أف ذلػػك فػػي وأنعػػ  اهلل سػػع  ، القػػنةف عػػن غيػػن حضػػػػنو الػػنحمن
 : ةؿ عمناف( ٛٔاإلم اف )
                                                    

ىػػػ ا المقػػػاـ ىػػػ ه ال ػػػاادو   أىػػػل ىػػػؤات أيضػػػاً ي ػػػاروف  وأواعػػػوا علػػػن
 وقالوا: إف اإلنااف ل ي يةعر اهلل حق ععادتو ا  ر أف يةنفو.

 تةعر من ل  تةنفو ؟ لمن تفلي ؟ ولمن تفـو وت ا وتفني ؟نيف 
ا  ػػر أف تةػػنؼ مػػن تاواػػو لػػو  الةعػػادو مةنفػػا يقينيػػا  حاػػن ت ػػوف ىػػ ه 

 :الاو ا[ ٓٓٔ]الةعادو هالفا وترهل في قوؿ اهلل  
                           

 وأوؿ  ا  لرهوؿ اإلنااف في الةعادو :
 يرهل اإلنااف في اإلسالـ  ماذا يقوؿ؟ىي ال اادو ل ي 
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يقػػػوؿ: أ ػػػار  وا يقػػػوؿ: أعلػػػ  أف ا إلػػػو إا اهلل  وال ػػػاىر: ا  ػػػر أف 
 ي وف رأى وعاين  ىل يجوز لإلنااف أف ي ار علن  ئ ل  ينه؟

نػػػال لناػػػػا ت ػػػوف  ػػػػاادو زور  فمقاضػػػػن ال ػػػاادو أف ي ػػػػار اإلناػػػػاف 
 حقيقا:  أنو ا إلو إا اهلل.

 ونـن اهلل وااو: ىل رأيء ر ك؟  ماـ عليول لك ُسلل اإل
 قاؿ: نيف أععر ر اً ل  أره؟  قالوا: ونيف رأياو؟  قاؿ :

 ا تناه الةيوف  ال رقا والافاف  وإنما تناه القلو    قانق اإليقاف
                                    ]القياما[. 

 مكاو التخكٔل
 ـ لإلنااف أف يفل لا ا المقاـ  ل ي ينتقي لمقاـ الا قيق.فيلف 

وىػػ ا مػػا ياػػميو الفػػوفيا: الا قيػػق  فػػالا قيق يةنػػي: أف يػػنى ال قػػانق 
الغيعيا الاي ت رث عناا القنةف وأهعن عناا النعػي الةػرناف   ةػين القلػن و ةػين 

 اإليقاف  نيف يناىا؟ وىل ياابيى وصفاا ؟
وإنمػا غايػا مػا يقػوؿ فيػو القػانلوف   مػا قػاؿ ى ا أمن ياا يل فيو العيػاف  

 :  فيو اإلماـ الغفالي
 ف اف ما ناف مما لاء أذننه ...  فظن هيناً وا تا ؿ عن ال عن

يقوؿ في  رت سلونو ننيق الافػوؼ فػي ناا ػو   ول لك فاإلماـ الغفالي
 "المنق  من الضالؿ" :

مسؾ٧ّ مبفؿيت مأضؾؾً ماظعؾ٦ّ ، مػّٔه مع٤ّ مصّٕشً ممو مإغ٨ّ مث٣ّ مسؾ٧ّ)) مبفؿيت مأضؾؾً ماظعؾ٦ّ ، مػّٔه مع٤ّ مصّٕشً ممو مإغ٨ّ مث٣ّ رّٕؼ٠ّمرّٕؼ٠ّممم))
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اظص٦ّصقي،موسؾؿًمأنمرّٕؼؼؿف٣ّمتؿ٣ّمبعؾ٣ّموسؿ٢ّ،موطونمحوص٢ّمسؿؾف٣ّمضطّٝماظص٦ّصقي،موسؾؿًمأنمرّٕؼؼؿف٣ّمتؿ٣ّمبعؾ٣ّموسؿ٢ّ،موطونمحوص٢ّمسؿؾف٣ّمضطّٝم

محؿ٧ّم ماخلؾقـي، موصػوتفو مامّٔع٦ّعي، مأخالضفو مس٤ّ مواظؿـّٖه ماظـػّٗ، محؿ٧ّمسؼؾوت ماخلؾقـي، موصػوتفو مامّٔع٦ّعي، مأخالضفو مس٤ّ مواظؿـّٖه ماظـػّٗ، سؼؾوت

ممؼؿ٦ّص٢ّمبفومإىلمدبؾقيماظؼؾىمس٤ّمشريمآمتعوىل،موحتؾقؿ٥ّمبّٔطّٕمآ.ؼؿ٦ّص٢ّمبفومإىلمدبؾقيماظؼؾىمس٤ّمشريمآمتعوىل،موحتؾقؿ٥ّمبّٔطّٕمآ.

مع٤ّم مسؾؿف٣ّ، مبؿقصق٢ّ مصوبؿّٓأت ماظعؿ٢ّ، مع٤ّ مسؾ٨ّ مأؼلّٕ ماظعؾ٣ّ مع٤ّموطون مسؾؿف٣ّ، مبؿقصق٢ّ مصوبؿّٓأت ماظعؿ٢ّ، مع٤ّ مسؾ٨ّ مأؼلّٕ ماظعؾ٣ّ وطون

طؿؾف٣ّ،معـ٢ّم"ض٦ّتماظؼؾ٦ّب"مِّب٨ّمروظىمامؽ٨ّمرة٥ّمآ،موطؿىمطؿؾف٣ّ،معـ٢ّم"ض٦ّتماظؼؾ٦ّب"مِّب٨ّمروظىمامؽ٨ّمرة٥ّمآ،موطؿىمعطوظعيمعطوظعيم

اظورثماحملوديب،موامؿػّٕضوتماملث٦ّرةمس٤ّماجلـقّٓمواظشؾؾ٨ّ،موأب٨ّمؼّٖؼّٓماظورثماحملوديب،موامؿػّٕضوتماملث٦ّرةمس٤ّماجلـقّٓمواظشؾؾ٨ّ،موأب٨ّمؼّٖؼّٓم

اظؾلطوع٨ّ،مضّٓسمآمأرواحف٣ّموشريمذظ١ّمع٤ّمطال معشوخيف٣ّ،محؿ٧ّمارؾعًماظؾلطوع٨ّ،مضّٓسمآمأرواحف٣ّموشريمذظ١ّمع٤ّمطال معشوخيف٣ّ،محؿ٧ّمارؾعًم

مرّٕؼؼف٣ّم مع٤ّ مفص٢ّ مأن مميؽ٤ّ معو موحّصؾً ماظعؾؿقي، معؼوصّٓػ٣ّ مطـ٥ّ مرّٕؼؼف٣ّمسؾ٧ّ مع٤ّ مفص٢ّ مأن مميؽ٤ّ معو موحّصؾً ماظعؾؿقي، معؼوصّٓػ٣ّ مطـ٥ّ سؾ٧ّ

مواظلؿ مواظلؿبوظؿعؾ٣ّ مإظق٥ّمبوظؿعؾ٣ّ ماظ٦ّص٦ّل مميؽ٤ّ مال معو مخ٦ّاصف٣ّ مأخّٙ مأن مظ٨ّ مصظفّٕ مإظق٥ّموع، ماظ٦ّص٦ّل مميؽ٤ّ مال معو مخ٦ّاصف٣ّ مأخّٙ مأن مظ٨ّ مصظفّٕ وع،

ممبوظؿعؾ٣ّ،مب٢ّمبوظّٔو مواظول،موتؾّٓلماظصػوت.بوظؿعؾ٣ّ،مب٢ّمبوظّٔو مواظول،موتؾّٓلماظصػوت.

موأدؾوبفؿوم ماظشؾّٝ، موحّٓ ماظصقي، محّٓ مؼعؾ٣ّ مأن مبني ماظػّٕ  مع٤ّ موأدؾوبفؿوموط٣ّ ماظشؾّٝ، موحّٓ ماظصقي، محّٓ مؼعؾ٣ّ مأن مبني ماظػّٕ  مع٤ّ وط٣ّ

وذّٕورفؿو،موبنيمأنمؼؽ٦ّنمصقققًوموذؾعوغو،موبنيمأنمؼعّٕممحّٓماظلؽّٕ،موأغ٥ّموذّٕورفؿو،موبنيمأنمؼؽ٦ّنمصقققًوموذؾعوغو،موبنيمأنمؼعّٕممحّٓماظلؽّٕ،موأغ٥ّم

ع٤ّمامعّٓةمسؾ٧ّمععودنمع٤ّمامعّٓةمسؾ٧ّمععودنمسؾورةمس٤ّمحوظيمحتص٢ّمع٤ّمادؿقال مأخبّٕةمتؿصوسّٓمسؾورةمس٤ّمحوظيمحتص٢ّمع٤ّمادؿقال مأخبّٕةمتؿصوسّٓم

اظػؽّٕ،موبنيمأنمؼؽ٦ّنمدؽّٕاغو،مب٢ّماظلؽّٕانمالمؼعّٕممحّٓماظلؽّٕموسؾؿ٥ّموػ٦ّماظػؽّٕ،موبنيمأنمؼؽ٦ّنمدؽّٕاغو،مب٢ّماظلؽّٕانمالمؼعّٕممحّٓماظلؽّٕموسؾؿ٥ّموػ٦ّم

موعوم مواظصوح٨ّمؼعّٕممحّٓماظلؽّٕموأرطوغ٥ّ، معع٥ّمع٤ّمسؾؿ٥ّمذ٨ّ ، موعو موعومدؽّٕان، مواظصوح٨ّمؼعّٕممحّٓماظلؽّٕموأرطوغ٥ّ، معع٥ّمع٤ّمسؾؿ٥ّمذ٨ّ ، موعو دؽّٕان،

ماظصقي،م محّٓ مؼعّٕم مامّٕض، محوظي ميف مواظطؾقى مذه، ماظلؽّٕ مع٤ّ ماظصقي،معع٥ّ محّٓ مؼعّٕم مامّٕض، محوظي ميف مواظطؾقى مذه، ماظلؽّٕ مع٤ّ عع٥ّ

مموأدؾوبفو،موأدوؼؿفو،موػ٦ّمصوضّٓماظصقي.وأدؾوبفو،موأدوؼؿفو،موػ٦ّمصوضّٓماظصقي.

تعّٕممحؼقؼيماظّٖػّٓموذّٕورفو،وأدؾوبفو،موبنيمأنمتعّٕممحؼقؼيماظّٖػّٓموذّٕورفو،وأدؾوبفو،موبنيمأنمطّٔظ١ّمصّٕ مبنيمأنمطّٔظ١ّمصّٕ مبنيمأنم

ممؼؽ٦ّنمحوظ١ّماظّٖػّٓ،موسّٖومماظـػّٗمس٤ّماظّٓغقو.ؼؽ٦ّنمحوظ١ّماظّٖػّٓ،موسّٖومماظـػّٗمس٤ّماظّٓغقو.

معوم موأن ماِّض٦ّال، مأصقوب مال ماِّح٦ّال، مأربوب مأغف٣ّ مؼؼقـًو: معومصعؾؿً موأن ماِّض٦ّال، مأصقوب مال ماِّح٦ّال، مأربوب مأغف٣ّ مؼؼقـًو: صعؾؿً
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مإظق٥ّم مدؾق٢ّ مال معو مإال مؼؾ٠ّ موٕ محصؾؿ٥ّ، مصؼّٓ ماظعؾ٣ّ، مبطّٕؼ٠ّ محتصقؾ٥ّ مإظق٥ّمميؽ٤ّ مدؾق٢ّ مال معو مإال مؼؾ٠ّ موٕ محصؾؿ٥ّ، مصؼّٓ ماظعؾ٣ّ، مبطّٕؼ٠ّ محتصقؾ٥ّ ميؽ٤ّ

ممبوظلؿوعمواظؿعؾ٣ّ،مب٢ّمبوظّٔو مواظلؾ٦ّام((.بوظلؿوعمواظؿعؾ٣ّ،مب٢ّمبوظّٔو مواظلؾ٦ّام((.

ابيى اإلناػػػاف أف يػػػررؾ حقػػػانق الفػػػوفيا إا إذا عا ػػػاا فلػػػ لك ا ياػػػ
وىػ ا مػا اةػل ىػ ا الناػل سػلك ننيػق ، وتلقاىا من رال حػي عػارؼ  ػاهلل

 الفوفيا  لماذا؟
لف ىؤات ينيروف أف يفلوا إلن مةنفا ال قانق القنةنيا  الذواؽ القلعيػا 

اير.لمن والم ا فا  النوحانيا  وى ا لمن عنره قلن أو ألقن الامى وىػو  ػ
عنػػػره ىػػػ ا ااسػػػاةراد.   ولػػػو ىػػػ ا اإلمػػػراد.  والػػػ ي عنػػػره ىػػػ ا ااسػػػاةراد:  

 ناإلماـ أ و الةفان  مثالً ناف يقوؿ :
 أرى فؤادي يبالعني  ن ياو ...  يل  علّي فؤادي دوماً 

أرير ى ه الن يا  وىل الن يا ماا يلا ؟...نال...!! إناا مااباعا  ولػو 
 اهلل موسن  ويقوؿ: ل  يبلعاا نعي أناا ماا يلا 
                      [ٖٔٗ ]العناؼ 

 ف ونو نلعاا فا ا يقاضي اواز ى ه الن يا  وأناا في اإلم اف.
وسػػيرنا إ ػػناىي  عنػػرما نلػػن مػػن اهلل أف ينيػػو نيفيػػا إحيػػات المػػوتن؛ قػػاؿ 

ؿ  لػن ر ي أرني  ول  يقل ر ي أعلمني نيف ت ي الموتن  قػاؿ: أو لػ  تػؤمن قػا
 ول ن ليبملن قلعي.

وىػػ ه أحػػواؿ الفػػوفيا ينيػػروف أف يػػنوا ال يفيػػا والنػػوار الةليػػا  وينيػػروف 
أف ينوا الاجليا  الن انيا المنعثا في النواف  لناا مااحا لمن صفا ووفا وفا  

لو ى ا الميػراف  نمػا فا ػو لونعيػات والمنسػلين والفػريقين وال ػارات   اهلل
 وحين. والفال ين في نل وقء
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ر أف سلك اإلماـ الغفالي ننيق القـو اسانسل قاناًل فػي ناا ػو المنقػ  ةو 
 من الضالؿ :

مإحصو فوم مميؽ٤ّ مال مأع٦ّر ماخلؾ٦ّات مػّٔه مأثـو  ميف مظ٨ّ مإحصو فوم"واغؽشّٟ مميؽ٤ّ مال مأع٦ّر ماخلؾ٦ّات مػّٔه مأثـو  ميف مظ٨ّ "واغؽشّٟ

وادؿؼصو فومواظؼّٓرماظّٔيمأذطّٕهمظقـؿػّٝمب٥ّم:أغ٨ّمسؾؿًمؼؼقـًومأنماظص٦ّصقيمػ٣ّموادؿؼصو فومواظؼّٓرماظّٔيمأذطّٕهمظقـؿػّٝمب٥ّم:أغ٨ّمسؾؿًمؼؼقـًومأنماظص٦ّصقيمػ٣ّم

مأحل مدريتف٣ّ موأن مخوصي، متعوىل مآ مظطّٕؼ٠ّ مأحلاظلوظؽ٦ّن مدريتف٣ّ موأن مخوصي، متعوىل مآ مظطّٕؼ٠ّ مورّٕؼؼف٣ّماظلوظؽ٦ّن ماظلري، مورّٕؼؼف٣ّم٤ّ ماظلري، ّ٤

ماظعؼال ،م مسؼ٢ّ ممجّٝ مظ٦ّ مب٢ّ ماِّخال ، مأزط٧ّ موأخالضف٣ّ ماظطّٕ ، ماظعؼال ،مأص٦ّب مسؼ٢ّ ممجّٝ مظ٦ّ مب٢ّ ماِّخال ، مأزط٧ّ موأخالضف٣ّ ماظطّٕ ، أص٦ّب

وحؽؿيماظؽؿو موسؾ٣ّماظ٦ّاضػنيمسؾ٧ّمأدّٕارماظشّٕعمع٤ّماظعؾؿو ،مظقغريوامع٤ّموحؽؿيماظؽؿو موسؾ٣ّماظ٦ّاضػنيمسؾ٧ّمأدّٕارماظشّٕعمع٤ّماظعؾؿو ،مظقغريوامع٤ّم

مصننم مدؾقاًل، مإظق٥ّ مجيّٓوا مٕ معـ٥ّ، مخري مػ٦ّ ممبو موؼؾّٓظ٦ّه موأخالضف٣ّ، مصننمدريػ٣ّ، مدؾقاًل، مإظق٥ّ مجيّٓوا مٕ معـ٥ّ، مخري مػ٦ّ ممبو موؼؾّٓظ٦ّه موأخالضف٣ّ، دريػ٣ّ،

معؼؿؾلي موبورـف٣ّ، مزوػّٕػ٣ّ ميف مودؽـوتف٣ّ محّٕطوتف٣ّ معؼؿؾليمجقّٝ موبورـف٣ّ، مزوػّٕػ٣ّ ميف مودؽـوتف٣ّ محّٕطوتف٣ّ معشؽوةممممجقّٝ مغ٦ّر معشؽوةمع٤ّ مغ٦ّر ع٤ّ

مماظـؾ٦ّة،موظقّٗمورا مغ٦ّرماظـؾ٦ّةمسؾ٧ّموج٥ّماِّرضمغ٦ّرمؼلؿضو مب٥ّ.اظـؾ٦ّة،موظقّٗمورا مغ٦ّرماظـؾ٦ّةمسؾ٧ّموج٥ّماِّرضمغ٦ّرمؼلؿضو مب٥ّ.

مموبوجلؿؾي:مصؿوذامؼؼ٦ّلماظؼو ؾ٦ّنميفمرّٕؼؼيم:وبوجلؿؾي:مصؿوذامؼؼ٦ّلماظؼو ؾ٦ّنميفمرّٕؼؼيم:

مم::مم––وػ٨ّمأولمذّٕورفوموػ٨ّمأولمذّٕورفوممم––رفورتفومرفورتفوممممم

ممتطفريماظؼؾىمبوظؽؾقيمسؿومد٦ّىمآمتعوىل.تطفريماظؼؾىمبوظؽؾقيمسؿومد٦ّىمآمتعوىل.

مم::مم––اجلوريمعـفومذبّٕىماظؿقّٕؼ٣ّمع٤ّماظصالةماجلوريمعـفومذبّٕىماظؿقّٕؼ٣ّمع٤ّماظصالةممم––وعػؿوحفوموعػؿوحفوممم

ممقيمبّٔطّٕمآموآخّٕػوماظػـو مبوظؽؾقيميفمآ.قيمبّٔطّٕمآموآخّٕػوماظػـو مبوظؽؾقيميفمآ.ادؿغّٕا ماظؼؾىمبوظؽؾادؿغّٕا ماظؼؾىمبوظؽؾ

ماالخؿقورممم محتً مؼّٓخ٢ّ مؼؽود معو مإىل مبوإلاوصي مآخّٕػو، ماالخؿقورموػّٔا محتً مؼّٓخ٢ّ مؼؽود معو مإىل مبوإلاوصي مآخّٕػو، وػّٔا

مذظ١ّ:م موعؼوب٢ّ ماظطّٕؼؼي، مأول ماظؿقؼق٠ّ: مسؾ٧ّ موػ٨ّ، مأوا ؾفو، مع٤ّ مذظ١ّ:مواظؽلى: موعؼوب٢ّ ماظطّٕؼؼي، مأول ماظؿقؼق٠ّ: مسؾ٧ّ موػ٨ّ، مأوا ؾفو، مع٤ّ واظؽلى:

طوظّٓػؾقّٖمظؾلوظ١ّمإظق٥ّ،موع٤ّمأولماظطّٕؼؼيمتؾؿّٓئمامؽوذوصوتموامشوػّٓات،مطوظّٓػؾقّٖمظؾلوظ١ّمإظق٥ّ،موع٤ّمأولماظطّٕؼؼيمتؾؿّٓئمامؽوذوصوتموامشوػّٓات،م

ال ؽي،موأرواحماِّغؾقو ،موؼلؿع٦ّنمعـف٣ّمال ؽي،موأرواحماِّغؾقو ،موؼلؿع٦ّنمعـف٣ّمحؿ٧ّمإغف٣ّميفمؼؼظؿف٣ّمؼشوػّٓونمامحؿ٧ّمإغف٣ّميفمؼؼظؿف٣ّمؼشوػّٓونمام
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ممأص٦ّاتًوموؼؼؿؾل٦ّنمعـف٣ّمص٦ّا ّٓ.أص٦ّاتًوموؼؼؿؾل٦ّنمعـف٣ّمص٦ّا ّٓ.

مؼضق٠ّم مدرجوت مإىل مواِّعـول، ماظص٦ّر معشوػّٓة مع٤ّ ماظول مؼرتض٧ّ مؼضق٠ّمث٣ّ مدرجوت مإىل مواِّعـول، ماظص٦ّر معشوػّٓة مع٤ّ ماظول مؼرتض٧ّ ث٣ّ

سـفومغطو ماظـط٠ّ،مصالمفوولمععربمأنمؼعربمسـفومإالماذؿؿ٢ّمظػظ٥ّمسؾ٧ّمخطلمسـفومغطو ماظـط٠ّ،مصالمفوولمععربمأنمؼعربمسـفومإالماذؿؿ٢ّمظػظ٥ّمسؾ٧ّمخطلم

ممصّٕؼّّمالمميؽـ٥ّماالحرتازمسـ٥ّ.صّٕؼّّمالمميؽـ٥ّماالحرتازمسـ٥ّ.

ممسؾ٧ّمأنمؼؼ٦ّلم:سؾ٧ّمأنمؼؼ٦ّلم:ممب٢ّماظّٔيمالبلؿ٥ّماظولمالمؼـؾغ٨ّمأنمؼّٖؼّٓب٢ّماظّٔيمالبلؿ٥ّماظولمالمؼـؾغ٨ّمأنمؼّٖؼّٓ

مموطونمعومطونمممومظلًماذطّٕهم...ممصظ٤ّمخريًاموالمتلللمس٤ّماخلربوطونمعومطونمممومظلًماذطّٕهم...ممصظ٤ّمخريًاموالمتلللمس٤ّماخلرب

                                    [[ٜٜٙٙ  ] الةن عو] الةن عو  
م ماظلؾ٢ّ; معّٔه مصقفّٓؼف٣ّ ماظلؾ٢ّ; معّٔه مودؾ٢ّمصقفّٓؼف٣ّ مامشوػّٓة، مودؾ٢ّ ماظؽشّٟ، مودؾ٢ّمدؾ٢ّ مامشوػّٓة، مودؾ٢ّ ماظؽشّٟ، دؾ٢ّ

ماظّٕة ماظؼّٕآغقي موامشوػّٓات ماظ٦ّػؾقي، ماظعؾ٦ّ  مودؾ٢ّ ماظّٕةاظؾصرية ماظؼّٕآغقي موامشوػّٓات ماظ٦ّػؾقي، ماظعؾ٦ّ  مودؾ٢ّ وغقي:موغقي:ماظؾصرية

مبفّٔهم موؼـطؼ٦ّن مصودضي، محؼو ؼو مصريون ماظعورص٦ّن مؼّٓخؾفو مبفّٔهمواظيت موؼـطؼ٦ّن مصودضي، محؼو ؼو مصريون ماظعورص٦ّن مؼّٓخؾفو واظيت

اظعؾ٦ّ مبلعّٕمع٤ّمآ...ظؾصّٓورماظيتمتؿقؿؾفو،موؼّٕونمأغفومالمتـؽّٕػو،ماظعؾ٦ّ مبلعّٕمع٤ّمآ...ظؾصّٓورماظيتمتؿقؿؾفو،موؼّٕونمأغفومالمتـؽّٕػو،م

مأودس٥ّمآم ممبو مأنمؼعوؼـ٦ّػو مأودس٥ّمآمبعّٓ ممبو مأنمؼعوؼـ٦ّػو موػّٔهممم  بعّٓ موػّٔهميفمضؾ٦ّبف٣ّمع٤ّماظـ٦ّر، يفمضؾ٦ّبف٣ّمع٤ّماظـ٦ّر،

ممػ٨ّمامعّٕصيماظص٦ّصقيماظيتمؼـشّٓػوماظص٦ّصقي.ػ٨ّمامعّٕصيماظص٦ّصقيماظيتمؼـشّٓػوماظص٦ّصقي.

 حكٔك٘ املعسف٘
 مةنفا؟ماذا ينيروف من ال

 ينيروف مةنفا أ ار أف ا إلو إا اهلل.
 وينيروف مةنفا أ ار أف م مر رسوؿ اهلل.

 ي اروناا..... ول لك قالوا :
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  الباب الرابع: املعرفة عيد الصــوفية الباب الرابع: املعرفة عيد الصــوفية  123123  

الةواـ المؤمنين لنا  ولروا من أ ات   في اإليماف دراا : فياأف الناس 
وأماػػػػػا  مػػػػػؤمنين وماػػػػػلّْمين  وىنػػػػػاؾ الةلمػػػػػات الػػػػػ ين ا يؤمنػػػػػوف إا  الدلػػػػػا 

وىػػؤات علػػن قػػررى  !  وىنػػاؾ الفػػ اذ والنػػا ن الػػ ين يؤمنػػوف عػػن  والعػػناىين 
 ػػػػاود !  ا عػػػػن دليػػػػل أو  نىػػػػاف !  وإنمػػػػا عػػػػن  ػػػػاود  ةػػػػين أواػػػػرىا فػػػػيا  

 وى ه الةين مواودو في القلن...:، النحمن
                                                 

     ]ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا[                                          

              [ٔٓٛ ]يوسف 
 فالافوؼ يرور حوؿ ى ه ال قيقا :

أف الفوفيا ينيروف المةنفػا ال وقيػا  أو إف  ػلء قلػء المةنفػا الةينيػا  
عيػػػا القنةنيػػا الاػػػي اػػات  اػػػا أو إف  ػػلء قلػػػء المةنفػػا ال ػػػاوديا لل قػػانق الغي

 .القنةف ونفؿ  اا الوحي علن النعي الةرناف 

 عجاٜب السؤٓا الصادق٘
 ىل يفرؽ الةقل  ام انيا ذلك؟

نةػػػ   ولػػػ  ا  وعجانػػػن الن يػػػا الفػػػادقا تُنعػػػئ عػػػن ذلػػػك  فػػػاف الن يػػػا 
الفػػادقا الاػػي يناىػػا النػػاس فػػي المنػػاـ وتا قػػق فػػي اليقظػػا: إنمػػا ىػػي قػػعس مػػن 

   يناه اإلنااف عنر نومو وتا قق لو في عال  اليقظا.عال  الغين
وال ين يَػْةعُػَنوف ى ه الن ى ا ياانعبوف  ف نى   وإنما يةعنوف   رواحا  

إلػػن م ػػربيا  وأحعػػا ا   وينعلػػونا  نمػػا  ػػاروىا إلػػن ىػػ ه ال قػػانق الاػػي أتػػء 
ورأوىػػا  ػػ رواحا . ولػػ لك قػػر يفيػػروف علػػن الن يػػا  وقػػر ينقفػػوف مناػػا  فةلػػن 
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 عيل المثاؿ :س
 ر يا الملك في سورو سيرنا يوسف عليو الاالـ  عنرما قاؿ الملك :

                                        

                            [ٖٗ ]يوسف 

بػ  سػعى سػنين سػي وف سػعى سػنين رهػات  :    أوَّلاػا سػيرنا يوسػف؟ قػاؿ
عجػػاؼ  وعػػاـ فيػػو يغػػاث النػػاس وفيػػو يةفػػنوف!!   ىػػل ىػػ ا الةػػاـ مػػ نور فػػي 
الن يػػا ؟ ا  لف الن يػػػا فياػػػا سػػعةا وسػػػعةا فقػػػ   وىػػػ ا الةػػاـ غيػػػن مواػػػود فػػػي 

 الن يا... من أين أتن  و؟
ػػػػُنوْف "..ول ػػػػن " تَػْةعُػػػػػُنوف "..:.. تةعػػػػنوف  ومػػػػا ننػػػػا  للن يػػػػا..ليس " تُػَةعػّْ

 مفرر ال ي تعل منو الن يا  ول لك قاؿ :  رواح   إلن ال
                         [ٖٚ ]يوسف 

 . وى ا عل  علمو من اهلل
 ول لك لماذا  نع ا ن سينين في الن يا؟ 

لنو رأى سيرنا يوسف في المناـ  وقاؿ لو: افا  فاؾ  ففػا  فػاه فو ػى 
ـ  فقػاـ مػن نومػو وقػر أحاػن فيو لاانو  فمص لااف سيرنا يوسف عليو الاػال

 ت ويل الن يا... ورابا.
 وعنرما ناف ياافايو الناس في الن ى ناف يفايا  ويفان لا   اإللااـ:

  ااته راالف في مجلس واحر  فقاؿ أحرىما: 
 رأيء في المناـ أني أ ذف  فقاؿ: إنك ساانؽ وتقبى يرؾ.
   فقاؿ :وااته في نفس الوقء النال ااهن وقاؿ: رأيء أني أ ذف
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سا ا إلن  يػء اهلل ال ػناـ. فاةجػن ال ا ػنوف  فقػاؿ: عنػرما حػربني 
 :الوؿ نانء اايا الاي من  علن هانني 

                                       ]يوسف[ 

 ولما حربني ااهن: نانء اايا الاي من  علن هانني
                               سورو ال ا[ ٕٚ]ةيا 

  ذىػػن إليػػو اإلمػػاـ أ ػػو حنيفػػا فػػي مقاعػػل عمػػنه وقػػاؿ لػػو: رأيػػء ر يػػا
أىالاني وأففعاني  وناف فػي غايػا ال ػفف  اػعن ىػ ه الن يػا قػاؿ: ومػاذا رأيػء؟ 

عظامػا  ، ونفلػء فيػو فوارتػو ، قاؿ: رأيػء أنػن ذىعػء إلػن قعػن رسػوؿ اهلل
ى ه الةظاـ  فقاؿ لو: إنك ساجمى سناو. وذلك لنو عل  إلاامي من فجمةء 

 .   اهلل
وا ينفػػى ت ويػػل الن يػػا مػػن أي ناػػا  ن اػػن علػػ  الػػنفس أو غيػػنه حاػػن  

 ناا  ا ن سينين.
لػو    إذف ماذا يفةل المؤوؿ؟ .. يقف علػن  ػا  قلعػو  حاػن يفػا  اهلل

نه وا  ةلمػو  فالػ ي يػؤوؿ  نأيػو  ا  ت ويل الن يا  فيؤلاا  ن و ا  نفاو وا  ف 
أو  ف نه أو  ةلمو: قر ي بئ في اإلاا ا  ل ن ال ي يؤوؿ  ن و ا ي بئ أ راً 

   لنو من  ا :
                        ]سورو ال اف[ 

ولػ  يقػػل  قيػا الةلػػـو  ول ػن علمػػا واحػرا ياػػابيى ت ملػو أو يليػػق  ػػو أو 
 اهلل ا حر لاا وا انااات لاا.ي ااإ إليو  وعلـو 

فا ه الةلـو الاي هص اهلل  اا ىؤات القـو نايجا الوقوؼ علن  فػاننى  
فابلى علن عال  الغيو   فانظن فيػو إلػن مواىػن اهلل ، حان يفا اا الفاَّاد
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 وإلن ما هص  و اهلل أحعا و وأصفيانو :
مػا نا ػفا  فينبقوف مةعنين لمن اصػبفاى  اهلل عمػا ياػابيةوف ت ملػو م

 و اهلل ال في عاله  ويعقن ىناؾ علـو وأسنار ا ياػابيةوف إذاعااػا أو ن ػنىا 
 :  أو  ثاا  يقوؿ فياا اإلماـ علي زين الةا رين

 يا ُر  اوىن علػ  لو أ ود  و ...  لقيل لي أنء ممن يةعر الوبنا
 واسا ل رااؿ ماػلموف دمي ...  ينوف أقع  ما ي تونو حاناً 

 

 فار مو وع المةنفا عنر الفوفيا :وى ا  اها
فالفػػفات ي اػػاإ إلػػن المجاىػػرو  بػػ   ةػػر الفػػفات تػػ تن الم ػػاىرو  وفػػي 

 الم اىرو تلود لا  وعليا  أنوار الةنايا.
 منا  من يجمل  الفناسا. -
 ومنا  من يجمل  الم ا فا. -

 ومنا  من يجمل  الم ادبا. -

 ومنا  من يجمل  اإللااـ. -

 ا  ومنا  من ينبق  غوامض ال  م -
 . نل واحر علن قرر ما يةبيو اهلل ويفا  لو من ننوز عبػات اهلل
 ول لك لو   ثنا عن مةنن الفوفيا وتةنيفاا  نلاا نجرىا :

 .إما تا رث عن الوسيلا وىن الجااد 
 .أو الغايا وىن الم اىرو 

 والوسيلا الغايا مناا الففات  و ةر الففات..: الم اىرو.
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 ذلنْد زأٖ الدنتْز عبد احللٔه

 يف الصفاٛ ّاملػاٍدٗ
م مػػػػود فػػػػي ناا ػػػػو "قضػػػػيا   فػػػػي ذلػػػػك يقػػػػوؿ اإلمػػػػاـ د. ععػػػػر ال لػػػػيو 

 الافوؼ" وىو ي لل تةنيف أ و   ن ال ااني للافوؼ   نو صفات وم اىرو:
 )) وإذا نظننا إلن تةنيف ال ااني  فاننا نجر أف ععاراتو الم افنو :

فػي وحػرو  - ونػاف ي -فيمػا نػنى  -قر امةء  ين اانعين ىما الل اف 
 تةنيف الافوؼ...: -ما املا 

 : وسيلا...  والثاني   : غايا....  أحرىما    
 : فاي الففات. أما الوسيلا 
 : فاي الم اىرو. وأما الغايا

 والافوؼ من ى ا الاةنيف: ننيق  وغايا.
 وننيقو ياضمن نواحي نثينو ت ين إلياا تامياو نفااا.

انػء الاػعن فػي ىػ ه الااػميا  وات اذىػا ولةل ذلك من السػنار الاػي ن
 عنواناً علن ى ه البانفا.

 ..لقر قاؿ اماعا: إنما سميء "صوفيا"  لففات أسنارىا 
 ونقات ةبارىا.

 .وقاؿ "  ن  ن ال ارث": الفوفي: من صفا قلعو هلل 
 : وقاؿ  ةضا : الفوفي 
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 نناماو.  من صفء هلل مةاملاو  وصفء لو من اهلل
 إلن أف نلما:وىؤات يارفوف 

"الفػػوفيا" إنمػػا ت ػػين إلػػن الفػػفات  وىػػ ه اإل ػػارو ا ت ضػػى لمقػػاييس 
اللغا  وما دامء "إ ارو" فانو من الاةاف أف يجادؿ إنااف في أمن اناػجاماا 

 مى اللغا وعرـ اناجاماا.
 أناػ  سػموا "صػوفيا" لناػ  فػي الفػف الوؿ  ػين يػػري  :ويقػوؿ قػـو

قعػالا   قلػو ا  عليػو  ووقػوفا   اػناننى   ػين  ارتفاع ىمما  إليو  وإ، اهلل
 يريو.

  وىؤات إنما يةعػنوف عػن إ ػارو الفػوفيا إلػن الفػف: أي إلػن الفػف
 الوؿ في الةمل علن الوصوؿ إلن اهلل والجااد في سعيلو.

 أما إ ارو ال لما إلن "أىل الففا" ال ين نػانوا علػن عاػر رسػوؿ اهلل 
، ةعػػادو  والااجػػر  وعػػرـ البمػػى فػػي الػػرنيا  إنمػػا ت ػػين إلػػن أوصػػافا  مػػن ال

 واساةرادى  الران  للجااد في سعيل اهلل.
  وت ين ال لما للففا: أي الففا ال نيما  الاي ا ياةلق فياا القلػن

  المادو وإنما ياةلق  اهلل تةالن.
 ونل ذلك إنما ىو حريل عن الوسانل.

 انل أهن.علن أف ى ه الوسانل الاي ت ين إلياا ال لما لاا وس
   ىػػػ ه الوسػػػانل الهػػػن مناػػػا مػػػا يةعػػػنوف عنػػػو  قػػػولا : "ا َيملػػػك وا

 يُملك"..!!  ويةنوف   لك أنو:   " ا يااَنقَّو البمى "..:
 وى ه ال لما لاا مرلوؿ واسى :
 :ىو أف يا نر اإلنااف من الرنيا 
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حاػػن ولػػو مل اػػا عنيضػػا نويلػػا  يا ػػنر مػػن الجػػاه  مػػن اانغمػػاس فػػي 
مػػن الجػػني ورات المػػاؿ  مػػن حػػن الاػػلباف  مػػن حػػن الاػػنؼ  مػػن الملػػ ا   

 الففا  الاي تانافن مى الفضيلا.
 :وهاتما المباؼ في ى ه الوسانل 

أناا تؤدي إلن الففات  فاذا ما حل الففات  نػاف عنػر اإلناػاف اسػاةراد  
 نامل للم اىرو  فيجود اهلل عليو  اا  إف  ات.
فػػا  : وىػػي الغايػػا الناانيػػا الاػػي ىػػ ه الم ػػاىرو ىػػي أسػػمن دراػػا  المةن 

ياػػةن وراتىػػا ذوو ال ػػةور المنىػػف والفبػػن المالن يػػا  وال  فػػيا  الن انيػػا  
إنػو م ػاىرو وىػو  –أسػمن دراػا  المةنفػا  ةػر النعػوو  –فالافوؼ إذًا مةنفا 

 ننيقا إلن الم اىرو. 
نػا وإذا أردنا أف نلج  إلن اإلماـ "الغفالي" في تل يص البنيق والغايا  فان

 نجره يقوؿ في ناا و ال الر: "إحيات علـو الرين" :
"البنيػػػق تقػػػري  المجاىػػػرو  وم ػػػو الفػػػفا  الم مومػػػا  وقبػػػى الةالنػػػق  
نلاا  واإلقعاؿ   نو الاما علن اهلل تةالن  وماما حفل ذلك ناف اهلل الماولي 

 لقلن ععره  والما فل لو  انوينه   نوار الةل .
ء عليو النحما  وأ نؽ النػور فػي القلػن  وإذا تولن اهلل أمن القلن فا 

وان ند الفرر  وان  ف لو سن المل و   وانق ى عػن واػو القلػن حجػا  
الغنو  لبف النحما  وتػول  فيػو حقػانق المػور اإللايػا  فػاذا مػا حفػل ذلػك  

 نانء الم اىرو.
   ومػػػن القفػػػص اللبيفػػػا الاػػػي تفػػػور الوسػػػيلا إلػػػن الم ػػػاىرو فػػػي

:قػػػػػاؿ ذو النػػػػػوف رأيػػػػػء امػػػػػنأو  ػػػػػعةض سػػػػػواحل  الاالياساولا ويان  القفا 
ال ػػاـ.فقلء لاػػا:من أيػػن أقعلػػء رحمػػك اهلل ؟  قالػػء: مػػن عنػػر أقػػواـ تاجػػافن 
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انو ا  عن المضااى  يرعوف ر ا  هوفاً ونمةا  قلػء: وأيػن تنيػرين؟ قالػء: 
إلن رااؿ ا تلايا  تجارو وا  يى عن ذنن اهلل  قلء: : صفيا  لػي  ف ن ػ   

 تقوؿ:
 ـ ىموما   اهلل قػػر علقء ...  فما لا  ىم  تاموا إلن أحػػرقو 

 فمبلن القـو مواى  وسيرى  ...  يا حان مبلعا  للواحر الفمر
 ما إف تنازعا  دنيا وا  نؼ ...  من المباع  والل ا  والولػػر

 وا للعس بيا  فانػق أنػق ...  وا لنود سنور حل في  لػػر
 ا ...  قر قار  ال ظػو فياا  اعر ال رإا ماارعا في إبن منفلػػ

 فا  رىانن غرراف وأوديػا ...  وفي ال وامخ تلقاى  مى الةػرد
  :والم ػػاىرو الاػػي ىػػي بػػ  ياػػابند فػػي حريثػػو عػػن الم ػػاىرو قاناًل"

الغايا )للفوفيا( ىي أيضػاً ت قيػق واقةػي للاةعيػن  الػ ي ننبػق  ػو فػي نػل ةونػا 
 إا اهلل ".." أ ار أف ا إلو حينما نقوؿ :

فال اادو ىي غايا الفوفي  وىو إنما ياةن ااىراً إلياا   ان الوسػانل 
 لي قق  الفةل مضموف ما يلفظ  و قوًا  أو ما يقولو حنوفاً .

ومػػا مػػن  ػػك فػػي أف تةػػاريف الافػػوؼ ال ثيػػنو الاػػي نجػػرىا منثػػورو ىنػػا 
زاويػػا مػػن وىنػػاؾ  والاػػي ت ػػاد تعلػػ  اللػػف  إنمػػا تةعػػن فػػي أغلػػن الحػػايين عػػن 

زوايا الافػوؼ تافػل  الوسػيلا  أو تافػل  الغايػا  فػال يم ػن أف يقػاؿ عناػا إذا 
لػن أناػا تةعػن ما نانء ن لك  إناا هب  تاـ  ول ن ال ب  إنما ىو في أهػ ىا ع

قيقا ػػػػمػػا يةعػػن عػػن ال عػن ال قيقػػا ال املػػا ... ول نػػا يم ننػػا القػػوؿ  ػػ ف أقػػن  
 اني:ػنما ىو تةنيف ال اإمن ى ه الاةنيفا  ال ثينو ال املا 

 [.ٜٛٛٔدار المةارؼ  ٚٗ-ٖٗص: .]ناا  قضيا الافوؼ: الافوؼ صفات وم اىرو
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  الُفوِفيَّػاِ َمْ ُنوِعيَُّا َأْحَواِؿ 
 َةػػاِلِا  وأفػْ

 

 م نوعيَّا الوراد 

  اسُ  اهلل العظػػ 

 أسمات اهلل ال ْاػػػنن 

  َسَنر الفال ين في مجالاا 

 ي اإلن ػادَسَنر الفال ين ف 

  َسَنر الفال ين في موانعاػػ 

 الايػػػػادو لىػػل العيء 

  َسَنر الفال ين في الوراد والحػفا 

  َسَنر الفال ين في تقري  ما يانُّ إلهواناػ 

  َسَنر الفال ين في أحوالاػػػػ 

  الْقبَا 

 الْوتَػاد 

 ال ْػػَراؿ 
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 مػسّعٔ٘ األّزاد
 ؟ : لماذا يا   الفوفيا الوراد س
: الوراد أصال ىن مناا  ا يوار واحر منا اميةا ياابيى أف  إ

اميةاػػػػػػا  فاػػػػػػ ا   يةمػػػػػػل  مػػػػػػا فػػػػػػي ناػػػػػػا  اهلل نلػػػػػػو  و اػػػػػػنا رسػػػػػػوؿ اهلل
 ماا يل.ول ن نل واحر ي ه   ناحيا ويةمل فياا ويررس فياا.

فمناا أه ه النال الفال  وسار عليو  فوصل إلن مقاـ الففات وانضػ  
ا ر  فلما أذىن إليو يةبيني ى ا المناا من أين المناا؟إلن عراد الصفيات  

 .أف ي وف من ناا  اهلل ومن سنا رسوؿ اهلل
وىنػاؾ  ةػػض الفػػال ين فػي أحػػواؿ هاصػػا ي ونػوف فػػي سػػاعا ا ياػػةا  

 فياا إا اهلل وينبقوف  ةعارا  تااغلق علن الذىاف.
 ى  أنفاا  ا يبالعوف من هلفا   قناتو ى ه ال لما .

وأر ػػػػاه  وقػػػػر ورد عنػػػػو  ةػػػػض مػػػػن ىػػػػ ه   إ ػػػػناىي  الرسػػػػوقيسػػػػيري 
ال لمػػا  فػػػي ال ػػف  ال عيػػػن وال ػػػف  الفػػغين مثػػػل )إيػػػو( ) ػػناه( مثػػػل ىػػػ ه 
ال لما   وورد عنو أيضا قفانر عاليا المةاني   فةنرما س لوه عن مةانياا  ةر 

إذا  :فوقاػػػػو: لنػػػػو نانػػػػء ت هػػػػ ه حالػػػػا ىيػػػػاـ ويغيػػػػن عػػػػن  ػػػػةوره  قػػػػاؿ لاػػػػ 
 أقوؿ ذلك فا ن وني  الايف.سمةاموني 

مما يػرؿ علػن أنػو نػاف فػي حالػا الغيعػا  وحينلػٍ  ا يبالػن أتعاعػو  انفيػ  
 ى ا ال الـ أو ى ا الةمل.

ل ػػن المػػناا الصػػلي وال ػػل مبالػػن  ػػو ىػػو القػػنةف والاػػنا الػػواردو عػػن 
 وفياما سةا للجميى. ، رسوؿ اهلل
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 إضه اهلل األععه
 : ما اس  اهلل العظ ؟ س
قػػػر امةنػػػا فػػػي ناا نػػػا )مفػػػات  الفػػػنإ( واحػػػراً وع ػػػنين رأيػػػاً : ل إ

للةلمػػػات فػػػي اسػػػ  اهلل العظػػػ   ل ػػػن الػػػنأي الػػػ ي ننتػػػاد لػػػو ىػػػو أف اسػػػ  اهلل 
 :العظ : ىو ااس  ال ي يرعو  و اإلنااف في حالو يقوؿ فياا اهلل

                           [[ٕٕٙٙ  ]النمل]النمل  
وأنػػػا فػػػي ه ػػػوع وتعاػػػل    ػػػبنار  ودعػػو  اهللإذا ننػػء فػػػي حالػػػا اا

وا بنار  فػاف اهلل يجيعنػي  ػ ي اسػ  دعوتػو  ػو  ل ػن لػو واحػر عػنؼ اسػ  اهلل 
 :العظ   ودعا  و وىو في حالا غفلا  ىل يجيعو اهلل؟  قاؿ 

11{{دسو مع٤ّمضؾىمالهمدسو مع٤ّمضؾىمالهمممممالمؼلؿفقىمآالمؼلؿفقىمآمم}}

..  
 إذاً هالصا المو وع:

بنار ودعػو  اهلل: ي ػوف ىػ ا ىػو إذا صفا القلن  وننء في حالػا اا ػ
فال أ غل نفاي   ف فالف . ااس  العظ  ال اص  ي ال ي سيجيعني  و اهلل

الفالنػػي نػػاف لػػو اسػػ   وفػػالف الفالنػػي نػػاف عػػارؼ ااسػػ   ومػػا مػػن أحػػر منػػا إا 
دعانػػو فػػي أي زمػػاف   ويقػػى فػػي  ػػانقا  ويفػػرؽ مػػى اهلل إا وياػػاجين اهلل

 لقولو:  وفي أي م اف  فضال من اهلل
                     [[ٙٓٙٓ  ]غافن]غافن  

لػػػ  ي ػػػرد ولػػػ  يقػػػل ادعػػػوني  ااسػػػ  العظػػػ   وا حاػػػن ادعػػػوني عنػػػر 
ال ةعا  وا حان في وقء الا ن :.... ص ي  أف الػرعات عنػر ال ةعػا أفضػل 

                                                 
 سنن الانم ي عن أ ي ىنينو. ٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 والرعات في وقء الا ن أفضل.... 

 ل ن الرعات في وقء اا بنار :
فالرعات فػي  ، هلل  وأقوى في ااساجا ا عنػر اهللأامى للمنت علن ا

 عظ .ال  وقء اا بنار يااوي الرعات  اس  اهلل

 أمساٛ اهلل احلطيٙ
 : ىل ياابيى أحر امى أسمات اهلل ال انن؟ س
 :: سيرنا رسوؿ اهلل امةاا في ال ريل قاؿ  إ

أغًمأغًممماظؾف٣ّمإغ٨ّمأدلظ١ّمبلمسو ١ّماظلـ٧ّمعومسؾؿًمعـفوموعومٕمأسؾ٣ّموعواظؾف٣ّمإغ٨ّمأدلظ١ّمبلمسو ١ّماظلـ٧ّمعومسؾؿًمعـفوموعومٕمأسؾ٣ّموعومم}}

  ..22{{ب٥ّمأسؾ٣ّموعومادؿلثّٕتمب٥ّميفمسؾ٣ّماظغقىمسـّٓامب٥ّمأسؾ٣ّموعومادؿلثّٕتمب٥ّميفمسؾ٣ّماظغقىمسـّٓام
اظؾف٣ّمإغ٨ّمأدلظ١ّمبؽ٢ّمأد٣ّمػ٦ّمظ١ّممسقًماظؾف٣ّمإغ٨ّمأدلظ١ّمبؽ٢ّمأد٣ّمػ٦ّمظ١ّممسقًممم}}:م:ممموص٧ّماظّٓؼٌماآلخّٕسـ٥ّموص٧ّماظّٓؼٌماآلخّٕسـ٥ّم

ب٥ّمغػل١ّ،مأومأغّٖظؿ٥ّميفمطؿوب١ّ،مأومسؾؿؿ٥ّمأحًّٓامع٤ّمخؾؼ١ّ،مأومادؿلثّٕتمب٥ّمب٥ّمغػل١ّ،مأومأغّٖظؿ٥ّميفمطؿوب١ّ،مأومسؾؿؿ٥ّمأحًّٓامع٤ّمخؾؼ١ّ،مأومادؿلثّٕتمب٥ّم

مم..33{{يفمسؾ٣ّماظغقىمسـّٓاميفمسؾ٣ّماظغقىمسـّٓام

 ا ي يفىا م اف وا زماف  :  صفا  اهلل
لاي تاػيّْن النػواف  وىػي الاػي تظاػن فػي اإلناػاف  ىي ا  فففا  اهلل

 ان الاميى أسمى  و اػن العفػين أ فػن  و اػن المػا ل  أت لػ   و اػن ال ػّي 
 أحيا  و ان الةلي  أعل   و ان المنير أرير  و ان القادر أقرر.

                                                 
 رواه البعنانن عن أنس  ن مالك. ٕ
 والمااررؾ عن ععراهلل.مانر أحمر  ن حنعل وص ي  ا ن حعاف  ٖ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ول لك عنرما يمو  اإلنااف...ماذا يناقص من أعضانو الظاىنو؟!!
 ال انن ت لء عنػو  ذىػن اسػمو ال ػي  ا  يت !! .. ل ن أسمات اهلل

 :  واات تجلن اسمو المميء  ف سمات اهلل ال انن وصفاتو الةليا
 تظان في اإلنااف وتظان في النواف...:

 ...النافى. اسمو     ما ال ي رفى الامات  ال عمر؟ 
  ...العاس   اسمو   وما ال ي  ا  الرض؟. 
   اسمو  حي؟...وما ال ي اةل في المات نل  يت 

 .ال ي 
  .....الماين  اسمو   وما ال ي ماَّػَن الجعاؿ؟. 

ف سػػمات اهلل ال اػػنن تػػنى  ةػػين القلػػن  وا ياػػابيى اإلناػػاف أف يةنفاػػا 
 :( ففلء[ٖ٘]اايا ) ةقلو  ول ن نما قاؿ اهلل 

                                                          

ف ل إنااف ي اىر مػن صػفا  اهلل  ةقلػو  أو  نػور قلعػو  أو  اػن روحػو  
 فن مةنن ال ريل: ما ياابيى ت ملو..!!ويعقن  ةر ذلك قولو 

مم{{ممخبالممذظ١ّخبالممذظ١ّممممط٢ّمعومخطّٕمبؾوظ١ّمصوٓط٢ّمعومخطّٕمبؾوظ١ّمصوٓمم}}

 ضيد الصاحلني يف دلالطَه
حػواؿ الاػي نانػء وى ه الحواؿ يا إهواني الاػي ن ػن فياػا ااف  ىػي ال

 :ف ما ذنننا من قعل ، مى أص ا  رسوؿ اهلل



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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هػارإ المرينػا المنػورو  ر ن اهلل عنا  ى  أوؿ مػن ىػاانأف أىل الففا 
تو سػػع انو  وإعػػالتاً ل ػػ ف دينػػو فػػن لمن ػػا اً وا اغػػات   نلعػػا لوااػػو ال ػػني  هلل

 ا.ون لك ن ن عنرما نااان فاننا نا سن  اجنو أىل الففاميى  قاع الرض  
   لماذا نااان؟ 

ا لةمػػل وا لنػػل وا ل ػػن   وإنمػػا ناػػاان هلل نلعػػا لواػػو اهلل وا اغػػات 
 لمن او اهلل ال في عاله.

نثيػنا وسػةا.   اوإذا ناف مػن ياػاان فػي سػعيل اهلل يجػر فػي الرض مناغمػ
 ى ه ةيا  ل ن العظ  مناا في المقاـ ىو قوؿ اهلل تةالن :

                                                

                               [ٔٓٓ]الناات   

والمو  ال اص  نا ىنا في الرنيا ىو الفنات  ومةنن فقر وقػى أاػنه علػن 
 . اهلل: أف افا ه ىو اهلل

   ماذا ناف يفةل أىل الففا؟ 
 مجالس.  ا ل نما ذنننا نانء

مجػػالس قػػنةف  ومجػػالس علػػ   ومجػػالس ذنػػن  ومجػػالس ف ػػن. نانػػء 
ىػػػ ه ىػػػي المجػػػالس ال اصػػػا  اػػػ   ونػػػ لك مجالاػػػنا لف مجلاػػػنا ععػػػارو عػػػن 
 مجلس قنةف  ومجلس صالو علن حضنو النعي  ومجلس ذنن  ومجلس عل   

 ول لك ننير من إهواننا الناوع لا ه الصوؿ.
  الصوؿ.فانما حنموا الوصوؿ  اضييى 
  " موانا أ ػو الةػفان  لػ  ياػمّْاا " حضػنو "  ػل نػاف دانمػا يقػوؿ عنػػػاا



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 مجالس اإلهواف ". 
لف النص في ال ريل: مجلس  وأ و الةفان  ناف دانما يناى لوصػوؿ  
مجلس ذنن  أو مجلػس علػ   أو مجلػس قػنةف أو إذا نػاف اإلهػواف مػى  ةػض 

 ناميو مجلس اإلهواف.
 خ فالف أو  ي نا فالف أو عمنا فالف..والناس تقوؿ ال ي 

أسااذنا أ ا الةفان   لنػو لػو السػااذيا فػي  تجازي قاؿ: قولوا السااذ  أف
 مجػػاؿ الاػػين إلػػن اهلل والاػػةي إلػػن اهلل والفػػا  العظػػ  فػػي رحػػا  حضػػنو اهلل

.وى  ا .... انء راي  فين؟ أنا راي  المجلس....مجلس إيو ؟   
.. إف  لء قلء مجلس عل  لف فيػو علػ  مجلس الةل   مجلس ال نن

وإف  ػػلء قلػػء مجلػػس ذنػػن واف  ػػلء قلػػء مجلػػس قػػنةف واف  ػػلء قلػػء 
 مجلس صالو علن النعي  وى ه نلاا مواودو في الحاديل الف ي ا.

 دهػػػػل   الماػػػػجر  فواػػػػر مجلاػػػػين: مجلػػػػس علػػػػ   ومجلػػػػس
 ذنن.فقاؿ: نالىما علن هين  ول ني أرسلء مةلما.

  ذاىن ؟ون لك  أين أنء 
أنا راي  أزور السااذ  لنو أسااذي فةال ف ل من ينير أف ياػجل رسػالا 
ماااػػاين فػػي مةنفػػا الػػنفس أو دناػػوراه فػػي مةنفػػا اهلل ا ػػر أف ي ػػوف لػػو أسػػااذ 

 م نؼ علن النسالا.
    وى ػػ ا..ف ل العمػػاؿ الاػػي نةملاػػا  والاػػي عملاػػا الاػػلف الفػػال

 ناا  اهلل وفي سنا رسوؿ اهلل.والاادو الفوفيا ... نلاا مواودو في  

 ضيد الصاحلني يف اإلىػاد



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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ومػػن ذلػػك أيضػػا ن ػػن نػػنود النفػػوس  مواايػػر ح ميػػا  لناػػا عػػن واػػر  
 ول لك عنرما نامةاا نجرىا تثين نوامن الوار ويا نؾ العانن  الغناـ.

 راد قرس قفانر عن قفود ...  قر أدين  من ير المةعود
 فا ا نالـ  غين عادي :

 ـ الةادي ي نؾ النفوس  وى ا ال الـ ي نؾ القلو .لف ال ال
   وى ه الحواؿ نانء مواودو علػن عاػر سػيرنا رسػوؿ اهلل العظػ  

: 
 فايرنا رسوؿ اهلل لما دهل المرينا المنورو  نيف دهل ؟ 

  القفانر ..لنا  نانوا فنحين  و.
نر ون لك ن ػن عنػرما نفػند  ػاهلل ورسػولو  نةعػن عػن ذلػك  ان ػاد القفػا

 والموااير الرينيا  وال  ميا.

 ضيد الصاحلني يف مْانبَه
 حان موانن الاادو الفال ين لاا سنر من الاري النعوي :

  فاػػيرنا عمػػن لمػػا دهػػل اإلسػػالـ ىػػو وسػػيرنا ال مػػفو  وذىػػن سػػيرنا
 : عمن وأسل   وقاؿ 

 يا رسوؿ اهلل ألانا علن ال ق إف مانا وإف حيينا ؟ قاؿ:  لن.
  ن  الرنيا في ديننا ؟ ىيا  نا ن ىن إلن ال ةعا.: فل  نن  قاؿ 

عمػػن والثػػاني فػػي أولػػو ال مػػفو  ووصػػفَّ الماػػلمين صػػفين  صػػف فػػي أولػػ
 الففاف إلن أف وصلوا إلن ال ةعا. نوسيرنا رسوؿ اهلل في الوس .وم 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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   ونػػػ لك موانػػػن الفػػػوفيا: صػػػف عػػػن اليمػػػين  وصػػػف عػػػن الياػػػار
 وال يخ في الوس   ى ا ىو المونن.

  قػػر ُعِمػػل لاػػيرنا رسػػوؿ اهلل مػػنو أهػػنى  عنػػرما دهػػل المرينػػا لف و
 المونن من دار الرق   ن أ ي الرق  ناف  روف رايا .
 ل نو عنرما دهل المرينا  ناف مونعو  النايا .

لنػو لمػا دهػل المرينػا وقا لػو سػيرنا ععػر الػنحمن  ػن عػوؼ ونػاف قادمػػا 
لاجػارو نػاف مةػو مال ػس  يضػات  من  الد ال اـ  وناف مةػو تجػارو  ومػن  ػمن ا

 ناف قر ا اناىا من ُحلل الملوؾ  ضاعا راقيا  قاؿ:
 يا رسوؿ اهلل أترهل المرينا  ا ه الايلا؟ ا ي وف..!

 وأعباه ُحّلاين  يض من ُحلل الملوؾ  لعااما سيرنا رسوؿ اهلل.
وتفػػػادؼ مػػػنور قعيلػػػا مػػػن القعانػػػل الةن يػػػا ىػػػي قعيلػػػا أسػػػل   أراد  أف  

نن سيرنا رسوؿ اهلل لاناؿ الجانفو الاي وعر  اػا ال فػار مػن يػ تي  ػو تةانض مو 
 حيا أو مياا  ف نإ زعيما  وناف مةو سعةوف راال من قومو :

 وناف اسمو  نيرو  ن ال فين السلمي  ف ىن لنسوؿ اهلل.
 : من أنء؟   فقاؿ لو 

 :  نيرو.    قاؿ
 :  ند أمنؾ يا أ ا   ن. فقاؿ رسوؿ اهلل

 : وممن النال؟ سوؿ اهللفقاؿ لو ر  
 : ِمن أسل .   قاؿ 
 :سلمء يا أ ا   ن.   فقاؿ  



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 : من أنء؟   فقاؿ لو  نيرو 
 : م مر رسوؿ اهلل ف سل   نيرو ومن مةو.    فقاؿ

: يػػػا رسػػػوؿ اهلل أتػػػرهل المرينػػػا ى ػػػ ا؟ !! : ا   فقاؿ  نيرو
 واهلل ا ي وف !  وفك عماماو  وأحضن رم و  وصنى مناما رايا.

 وأحضن النااؿ الاعةين  وصفا  صفين عن اليمين وال ماؿ.
وم ػػػوا أو سػػػاروا  اػػػ ه ال يفيػػػا  وهلفاػػػ  رسػػػوؿ اهلل علػػػن ىػػػ ه الايلػػػا  

 ن نا  حنس اماوري  أليس ى ا ىو المونن؟ 
صفاف  وأماماما النايا  وأسػاقعلا  المن ػروف مػن أىػل المرينػا  الن ػير 

 أحواؿ ومونن رسوؿ اهلل؟ الم اور ) نلى العرر علينا (  ألياء ى ه 
  ونػػػ لك الةمامػػػا أو الملػػػعس الػػػ ي ات ػػػ ه الفػػػال وف ت سػػػيا  اػػػيرنا
 في ى ا المن :  رسوؿ اهلل

 اماعا منا  لعاوا عماما حمنات...
 .... ٗواماعا لعاوا عماما هضنات

 واماعا لعاوا عماما سودات .... لماذا؟ 
  فاهاارىػػا ٘مػا حمػنات من رسوؿ اهلل..: لنو ناف أحيانا يلػعس عما اأه 

 الاير أحمر العروي  ةارا لو.
وعمَّ  سيرنا علي  ةماما سودات ناف يلعاػاا  ف ػاف سػاعا أف يػناه يقػوؿ 

 .ٙ: "ى ا علي قر أقعل في الا ا "
                                                 

   ف لك المقاـ الم مود { هضنات... )وفن ةهنه( فن ال ريل عن نةن  ن مالك فن تفاين البعنى } في اوني ر ي حلاٗ
ر  مجمى الفوانفن  الايثميمنهياا  ين نافيو{    حمنات عماما   فن حريل } رأيء اعنيل عليو الاالـ عليوعن عان ا  ٘

 أيضا وقر حرث  و ا ن عا ن فن تاريخ دم ق أنو رأتو وعليو عماما  يضات. وفن حريل ةهن عن عان ا
 عن م مر العاقن  ن علن  ن ال اين  الم رث ا ن القيانانن فن ذهينو ال فاظ. ٙ
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 وننَّن سيرنا رسوؿ اهلل ى ه الةماما الا ا .
دهل م ا يـو الفا  وعليو عمامػا  نما بعء  الحاديل الماواتنو أنو 

 دات  ف ه ىا سيري أحمر النفاعي  ةارا لو.سو 
واهاػػار اإلمػػاـ أ ػػو الةػػفان  أحػػن الثيػػا  إلػػن اهلل العيػػاض واهاػػار لواده 

 .الجلعا  ال يض  وى ه أيضا من الانو عن رسوؿ اهلل 
 ل ن الناس الجاالت:

لنا  ا يةنفوف الصوؿ حار وا أىل اهلل الماما ين  الصػوؿ الموصػلا 
 .وؿإلن حضنو النس

 الطٔادٗ ألٍل البٔت
 يقوؿ  ةض المةان ين:

لماذا تقولوف الاير فالف؟   واإلاا ا لف رسػوؿ اهلل ىػو الػ ي قػاؿ عػن 
 ال ان  ن علن ر ن اهلل عنو :

م{مإنمابينمػّٔامدقّٓمودقصؾّّمآمب٥ّمبنيمصؽؿنيمسظقؿؿنيم}

 ى ا حريل  وفي ال ريل الثاني قاؿ :
7{مـيدقّٓامذؾوبمأػ٢ّماجلاظل٤ّمواظلنيمم}

م

 أليس ى ا نالـ النسوؿ يا إهواني؟
 :  فلو فا ء في أحواؿ الالف الفال 

أو أمػن  ، تجر أنو ل  ي ن أحر منا  يقص أظافنه  إا نما عمل النعي
                                                 

 .سنن الانم ى عن أ ن سةير ال رري ٚ
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   لك عليو أفضل الفالو والاالـ .
ولػػ  ي ػػن أحػػر مػػنا  يبػػنؼ عينيػػو إا  ال يفيػػا الاػػي نػػاف يفةلاػػا حضػػنو 

 ؿ اهلل.النعي في ذلك  نلو عن رسو 
 فعرا من أف أىاا ..!
 أس ؿ أوا عن الانر..؟

 من سنن ال عين المفبفن ؟ 
 .ف ينل  لن أعانض  ما داـ من رسوؿ اهلل

 ضيد الصاحلني يف األّزاد ّاألحصاب

 األّزاد
رسوؿ اهلل  ىو ال ي أعباىا لص ا و  وأعبن نل واحر وردا هاصا  و  

 : فقر قاؿ 
ع٤ّمطـ٦ّزماجلـي؟مضولمبؾ٧ّمؼومرد٦ّلمآ،مضول:مع٤ّمطـ٦ّزماجلـي؟مضولمبؾ٧ّمؼومرد٦ّلمآ،مضول:مممؼومسؾ٨ّمأالمأدظ١ّمسؾ٧ّمطـّٖؼومسؾ٨ّمأالمأدظ١ّمسؾ٧ّمطـّٖمم}}

88{{ض٢ّمالمح٦ّلموالمض٦ّةمإالمبوٓماظعؾ٨ّماظعظق٣ّمض٢ّمالمح٦ّلموالمض٦ّةمإالمبوٓماظعؾ٨ّماظعظق٣ّم

مم

وى ا ورد علػي  ونػ ا غيػنه  ف ػل ىػ ه الوراد المواػودو أعباىػا رسػوؿ 
أامةين  ناف يةبي ل ل واحر منا  وردا هاصػا  ػو  اهلل لفناد من أص ا و 

 إم اناتو. علن حان قرراتو وعلن حان ناقاتو وعلن حان
   من ال ي يةبي ى ه الوراد ويجرد ى ه الحواؿ؟ ال ين يقوؿ فػيا

                                                 
 ص ي  الع ارى عن أ ي موسن ال ةنى ٛ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 :( سورو يوسف[ٛٓٔ]اايا )اهلل
                            

 لف الوراد مواودو  ل ن القررا  م رودو.!!
مػػػن الػػػ ي يةػػػنؼ القػػػررا  ويةبػػػي ل ػػػل واحػػػر مػػػا يالنػػػ  ناقاتػػػو وقػػػواه 

 انيا الظاىنو والعاننا؟النوح
الػػ ي ىػػو علػػن  فػػينو  ومػػن أيػػن يػػ تي  ػػالوراد ؟ ..مػػن سػػنا رسػػوؿ اهلل   

 .نلاا من ناا  اهلل أو من سنا رسوؿ اهلل 

 األحصاب
  إذاً لماذا ى ا "ال ف " ) أو ى ه الااميا (؟ 

فػػفع إلػػن  ٜىػػ ا وارد فػػن الاػػنا لف سػػيرنا رسػػوؿ اهلل نػػاف إذا حف ػػو أمػػن
 الو يةني الرعات. الفالو والف
  ونػػػ لك الفػػػال وف  قػػػر ان ػػػوا عنػػػرما ي ػػػف  أحػػػرى  أمػػػن  فيػػػرعو

  مػػاذا يفةلػػوف عنػػر ال ػػرانر؟ فيةبػػيا    فياػػ لو أوادهعنػػو  ػػرعات فيفػػنإ اهلل
 ال ي ان و  وي منى   انديره إلن أف ي تيا  الفنإ. -أى ال ف  -الرعات 
 : سيري أ و ال ان ال اذلي علن سعيل المثاؿ 
يننن سفينا في الع ن  والافينا علػن و ػك الغػنؽ  فػالاف النػاس  ناف

حولػػو ياػػاغيثوف  ػػو  ففػػا  اهلل عليػػو   ػػف  فػػي ال ػػاؿ سػػمَّاه " حػػف  الع ػػػن 
".وعنػػرما فػػنغ مػػن دعػػات ال ػػف  ) لف ال ػػف  أدعيػػا فيػػو ةيػػا  قنةنيػػا  وفيػػو 

                                                 
 عمرو الافاينرواه ح يفا  ن اليماف   الم رث أحمر  انن فن  ٜ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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فػنغ مػن   اػا فػي ال ػاؿ( وعنػرما  أدعيا نعويا  وفيو أدعيا إلااميا ألامػو اهلل
 ال ف  س اء الني  واساقن  الافينا فةنفوا 

 أف ى ا ال ف  لو سن  فلما يقى الواحر منا في  يق ماذا يفةل؟ 
 ي ه  حف  الع ن ويرعوا  و.

  ونػػػل الفػػػال ين علػػػن ىػػػ ه ال ػػػانلو وعلػػػن ىػػػ ه الايلػػػا وعلػػػن ىػػػ ا
 ال اؿ يقى أحرى  في  ره  فيلامو اهلل من  ا  :

                         (سورو العقنو[ٖٚ]اايا ) 
 اا عليو في الوقء  فُي ىن اهلل عنو ى ه   يلقنو اهلل نلما  يفا  اهلل

 الىواؿ وى ه الحواؿ.
فلمػػا يػػ تي أواده وىػػ ه حااػػا مجن ػػا  أى دوات مجػػن  واعامرتػػو وزارو 

  الف ا النعويا  وُسّجل في ال ضنو اإللايا ىل أتننو وأان ؟!
إنو دوات قر بعء واعامر  فآه  ى ا الروات: ول ن من النعات ال  مات 
والنحمػػات  فاػػ  الػػ ين ي اعػػوف تػػ ننو ىػػ ا الػػروات الػػ ي يالنػػ  قػػواي وقػػرراتي 

 النوحانيا والجامانيا  ل ي ا ي رث عنري زعفعو وا فلاا .
  ولػ لك تجػر أف النػاس الاػاننين علػن الػناا الفػال  مثػل موانػا أ ػو

فان  وأ نانو ال ناـ ا ي رث لا  أف واحػرا يفػا   الةاػو أو  لوبػو أو واحػر الة
 ي نإ عن البوؽ وعن البعيةا مثلما ننى في الناس ااهنين.

لف ااهػػػن ي هػػػ  أورادا مػػػن نفاػػػو  وأحيانػػػا ت ػػػوف فػػػوؽ ناقاػػػو فيفقػػػر 
الاػوازف  ػػين الجاػ  و ػػين الػنود  في ػػرث لػو الحػػواؿ الاػي نناىػػا والاػي تجةػػل 

 اس تةانض علن الفال ين.الن
  نعةا ى ا ليس لو   ف  الفال ين لنو م ن علػن حاػن ىػواه  لف
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أوراد الفػػال ين مفاوحػػا ل ػػن لػػيس مػػن حقػػي أف ةهػػ  مناػػا نمػػا أنػػو لػػيس مػػن 
حقي أف ةه  دوات من الافهانػا  ػروف تػ ننو مػن البعيػن؛ لنػي ا أعػنؼ مػا 

 :يالنمني وا أقرر علن ت رير المنض ال ي عنري 
ا ر من واحر مةو اإلم انا  النوحانيا  والباقا النورانيا الاي ت رد لػي 

فػي   الرات ال ي يمنى من ر يا سير النعيات  ومن الوصوؿ إلن منا ي ال ق
اميى الراات  ويةبيني المواصفا  الاي أت   اا عالإ ى ا الػرات مػن صػيرليا 

ن عنػػره ول نػػو يمالػػك لػػيس مػػ ، القػػنةف ومػػن ت ضػػينا  مننػػف النعػػي الةػػرناف
 العفينو المنينو.

 : وى  ا يا إهواني 
 .نل أحواؿ الفال ين علن ى ه ال انلو  نلاا من رسوؿ اهلل

 ضيد الصاحلني يف تكدٓه ما ُٓطسُّ إلخْاىَه
 ن لك ال ين يقةروف في المجلس  اـز " النف ا " :

 أص ا  رسوؿ اهلل ى  ال ين قالوا ذلك:
مم{{مؼؿػّٕض٦ّنمإالمس٤ّمذوا ممؼؿػّٕض٦ّنمإالمس٤ّمذوا مطوغ٦ّامإذاماجؿؿع٦ّامالطوغ٦ّامإذاماجؿؿع٦ّامالمم}}

ى ػ ا تقنيػن ونالػػا الع ػاري وماػل  والػػ ي ذنػنه سػيرنا أنػػس  ػن مالػػك .
وسيرنا أ و ىنينو ونانوا من الف فيين الوانل في نقا ػا الفػ فيين الم مريػا  

ٓمممماذا قالوا : إذاماجؿؿعا٦ّامالمؼؿػّٕضا٦ّنمإالمسا٤ّمممممم"طاونمأصاقوبمردا٦ّلما

مذوا "

ف ي نلوا تمػنا أو عجػوو  أو ي ػن وف لعنػا يةني  يت يا وقوه وي نلوه  ن 
 أو عاال أو أي  يت يا وقونو وىي الاي سميناىا ااف "نف ا".



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 وليس فياا ت لف  إنما الجود  المواود. ل ناا من سنو رسوؿ اهلل
 : وى  ا أي أمن من أمور الفال ين 

 عنا  أامةين. سنره مواود في نان الفال ين ر ي اهلل
 لين  الظاىن:ول ن الناس الم غو 

مثلما درسوا سينو رسوؿ اهلل الظػاىنو ول ػنا  لػ  يلافاػوا لحوالػو العاننػا  
وىن الاي رنف علياا الةارفوف  ن لك درسوا سينو أص ا  رسوؿ اهلل الظاىنو  

 :رنا أ و   ن الفريق وتننوا أحوالا  العاننا  مثلما ت لمنا عن سي
 !ىل نان الاينو ت وي ى ا ال الـ ؟...ا..!

 ال ي يا ل  عن ى ه الحواؿ :
 أفناد مثل اإلماـ أ و الةفان  في ناا و " الفنقا الناايا ".

ذنن عينا  وتػنؾ لنػا أف نػنى العػاقي  فػ نن عينػا  مػن أصػ ا  رسػوؿ 
اهلل  وسػػند  ةػػض أحػػوالا  العاننػػا الاػػي أسػػس  اػػا مقامػػا  وأحػػواؿ الفػػال ين 

 ر ن اهلل عنا  أامةين.
ا ننػػء مػػن أىػػل الفػػا  فةنػػرما تع ػػل عػػنا  وأنػػء تقػػيس علػػن ذلػػك إذ

 ا  ل عن ى ه المجاا .

 ضيد الصاحلني يف أحْاهله

 يقولوف: أين ورد  أحواؿ الفال ين؟
 فل  ت ن عنر أص ا  رسوؿ اهلل :



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ونقوؿ من أوؿ الم ربين وأىل الفناسا ؟ 
 :ال ي قاؿ فيو النعي  أل  ي ن سيرنا عمن ؟

م."منمسؿّٕممـف٣ّظؼّٓمطونمصقؿ٤ّمضؾؾؽ٣ّمربّٓثنيموإم"

 .لقر نل  الرض وقاؿ لاا: قني واس ني فاني اعرؿ علن ظانؾ 
 .ون لك  ةل رسالا للنيل واساجا  لاا النيل 
  وأوؿ واحر في ال فافيا العفينيا  ناف سػيرنا عمػن: لقػر رأى الناػل

  ينو و ينو ماافا  نويلا  وح ره قانال لو: يا ساريا الجعل !!.
 ينفؿ علن رأيو. ون لك ناف القنةف 
  ونػػ لك سػػيرنا عثمػػاف  ػػن عفػػاف إمػػاـ أىػػل الفنػػات .... لنػػو نػػاف فانيػػا

 في اهلل  الُ ليا.
  وسػػػػيرنا علػػػػي أوؿ مػػػػن ت لػػػػ  فػػػػػي علػػػػـو اإللاػػػػاـ  حيػػػػل يا ػػػػػرؽ

 المةان ين ويقولوف: من أين اات  الفوفيا  ا ا ال الـ.
فنا إف سػػػيرنا علػػػي ىػػػو أوؿ مػػػن ت لػػػ  فػػػي ىػػػ ا ال ػػػالـ. رحػػػ  اهلل سػػػل

 : الفال  وقر قاؿ سيرنا الجنير
 رح  اهلل أ و ال ان لوا ال نو  لانؾ لنا علوما نثينو.

أليس ناف يقوؿ: لو فان  فات و ال اا   ما أعل  لوقنت  سعةين  ةينا  
ونػػاف ةونػػا يقػػوؿ: سػػلوني قعػػل أف تفقػػروني  سػػلوني عػػن نػػل  ػػيت فػػي الاػػمات 

 وفي الرض  من أين ؟ 
 من علـو اإللااـ.

 فيقولوف لو: ىل هف   رسوؿ اهلل   يت؟  



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 فيقوؿ: ا.. إا فاما يجره الةعر في ناا  اهلل  وىو اإللااـ.
 ف وؿ من ت ل  في علـو اإللااـ ىو سيرنا علي:

                           [ٕٕٛ  ]العقنو 
                     [ٙ٘ ]ال اف 
  واؿ أصػػػػ ا  رسػػػػوؿ اهلل  والاػػػػي ين ػػػػنوف مثلاػػػػا علػػػػن ىػػػػ ه أحػػػػ

 الفال ين  وغينىا نثين. 
ناػػػ ؿ اهلل سػػػع انو وتةػػػالن :أف يجػػػرد لنػػػا و نػػػا أحػػػواؿ أصػػػ ا  النعػػػي 
المفػػبفن... وأف يجةلنػػا مػػن أىػػل الفػػفا والوفػػا... وأف ينزقنػػا الةفػػاؼ والاقػػن 

فا ػػا معينػػا  والاػػرى والغنػػن.. وأف يغنينػػا  فضػػلو عمػػن سػػواه .. وأف يفػػا  لنػػا 
ويفا   نا قلو  الغافلين  ويفػا  لنػا قلػو  ععػاده الم افػين  وأف يجةلنػا مػن 
ععاده الواصػلين ... وينزقنػا فػي الػرنيا روحػا وري انػا... ور يػا دانمػا فػي المنػاـ 
واليقظا للنعي الةرناف ... ويجةلنا من أىل مقاعر الفرؽ ورو ا  القن  في 

  مر وعلن ةلو وص عو وسل .الجناف.  وصلن اهلل علن سيرنا م

 األقطاب ّاألبدال ّاألّتاد
 : ما الفنؽ  ين القبا   وال راؿ  والوتاد ؟ س

 األقطاب
 القبا  ى  :

 .ر سات الروانن اإللايا 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 .وأنما اإلر اد في المناحل الالونيا 
 . وأنما اإلمراد في مناحل الوصاؿ لىل دواننى 

روحانيا   مةنن أف ىػ ه الػروانن لىلاػا فاف القنةف قر اةل ىناؾ دوانن 
هفػػاؿ ومواصػػفا  وأعمػػاؿ ومجاىػػرا  إذا قػػاموا  اػػا  لغػػوا ال مػػاا  الاػػي 

 عليا  السنار   اافىا اهلل لىل ى ه الراننو  وأفاض اهلل
 الاي اهاص  اا أىل ى ه الراننو.ومن أمثلا ى ه الروانن...:

  :..داننو 
                               ([ٖٓ]ففلء ) 

ى ه داننو من المم ن ت عيااا في عفننا  فنقا في الجػيش  اإللاػي... 
 سالد مةين لنا  م اننين في أوصاؼ مةينا: 

                       ... 
قبػن ى ه داننو  وأعلن الناس   ناً في ااساقاما في ى ا الةفن ي ػوف 

ى ه الراننو لنو المةل  لا  والماػ   لنفوسػا  والممػر لاػ  مػن ورات حجػا  
 أو مواااا علن حان أحوالا  وت ىلا  في ى ا المقاـ.

 وأىل ى ه الراننو :
                                              

                                                    

                                                     

    ]سورو ففلء[ 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 إذف أىل ىػ ه الػراننو  وىػ  أىػل ااسػاقاما  ي ػرـ اهلل لاػ  وياػ ن اهلل
  او ال ناـ في حوانجا  وفي نلعاتا  وفػي نػل أنػوارى  وفػي نػل لا  مالن

 أحوالا ... ى ه داننو.
  : ىناؾ داننو بانيا 
                                            

 ما أوصافا  أىل ى ه الراننو وماأعمالا  ؟
                        ([ٖٙ]يونس ) 

 يونس[ ٗٙ]؟ ما ال ي أعره اهلل لا 

                                         
ونػػ لك أعلػػن النػػاس  ػػ ناً فػػي ىػػ ه الػػراننو وفػػي ىػػ ا الةمػػل وفػػي ىػػ ا 

 ال اؿ ىو قبن ى ه الراننو ال ي يروروف حولو.
  الفنقاف[ ٖٙ]وىناؾ داننو قولو تةالن : 

                                       
  فانن[ ٕٖ]وىناؾ داننو قولو أيضا: 
                                        
 والػػػروانن القنةنيػػػا نثيػػػنو وماةػػػردو ونػػػل دانػػػنو لاػػػا قبعاػػػا وىػػػو أعلػػػن 

 الناس   ناً في القياـ   وصافاا وأعمالاا.
 ومن ال ي سي اار ى ا القبن ؟ 

 .النعي الم اار 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ونيف يةنفونو؟ 
  ما يلود لا  من النوار والسنار.

وال ي ي ااره النعػي الم اػار يلػي  لاػ  فيػو أنػوارا وأسػنارا   فيةلمػوف أف 
 ى ا القبن الم اار ال ي عليو المرار.

  القبا  ال ي ينأس نل ى ه الروانن : وىناؾ قبن 
 وىو الوارث ال لي ل عين اهلل ومفبفاه  ال ي يقػـو مقػاـ حضػنو النعػي

 في أماو وينو  عنو  .في تعلي  رسالاو وفي ااااااد في  نيةاو 
  وىػػؤات القبػػا  نثيػػنوف  مػػن الػػػ ي لريػػو القػػررو علػػن عػػػرى  ؟ ا

 القنةف من أوؿ ةياتو...  يوار ومن ينير أف يةرى  ا  ر أف ي ه 
               ]سورو العقنو[ 

                                           

        
                                          

                   ]سورو العقنو[ 
 نل ى ه دوانن...

 ونل داننو لاا أىلاا ولاا راالاا  وى  القبا .
 :ونعةاً ى ه المفبل ا  يجن مةنفااا 

لف ىػػػ ه الماػػػميا  دهلػػػء فػػػي ناػػػن الافػػػوؼ الفلاػػػفي  لف ىنػػػاؾ 
نثيػن  ةض المافوفا هلبػوا الافػوؼ  الفلاػفا  وقػالوا فػي ىػ ا المجػاؿ نػالـ  



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ي ااإ إلن تنقيا  ول ننا نقوؿ ال قانق من ناا  اهلل..
 : إذاً القبا  لياوا   ر ةا فق ؟ س
 : ى ا من  من ال نافا  الاي انا ن    ف القبا  أر ةا : اػ
 سيري أحمر النفاعي. -
 وسيري إ ناىي  الرسوقي. -

 وسيري ععر القادر الجيالني. -

 وسيري أحمر العروي. -

 ػػال وف  وىػػ ه مػػن املػػا ال نافػػا  الاػػي ننيػػر أف  وأف ىػػؤات المػػّررنين
 ن ار اا  و  ف نل واحر فيا  لو مانا سنا  و ةرىا ي تي من  ةره ...

 مةنن ذلك أنو قعل واود ىؤات القبا  الر ةا....
 أل  ي ن يوار أقبا  في ال وف؟ !!

 وىؤات الر ةا ال ي ما  منا ..!  ألن ي تي غينه؟
 :العقنو[ ٙٓٔ]مى أف ر نا يقوؿ 

                                                   
مةنػػن ذلػػك أننػػا نوقػػف عبػػات اهلل عنػػر ىػػؤات  وعبػػات اهلل واسػػى  وياػػى 

 :ال ا[ ٘ٚ]الجميى  وماامن إلن يـو الرين 
                                        

 يفبفي  فيغا المضارع الماامن:
 من المالن ا ومن الناس...  اسامنار ...



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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وال ي سي ـن مػن   ويفػع  مػن أىػل الفػفات  سػينى نػل يػـو فػي عػال  
وتػػػ يةاا النعػػػات فػػػي عػػػال    العقػػػات صػػػ ف التقيػػػات الػػػ ين يفػػػبفيا  ال ػػػق

 الامات.... نل يـو ....
 فيات..مثاًل... فالف ولر اليـو من الص

 لعس فالف رتعا ن ا من الصفيات والتقيات..
 ما  فالف اليـو من الوليات..وأه  مقامو فالف من الوليات ...

 فوراً وىي نفس ما ي رث في نل   ف من  لوف 
 ...ما  الملك... ي يا الملك.. اهلل

ففي نفػس الل ظػا الاػي يقػاؿ: فياػا مػا  الملػك فػالف  قعػل دفنػو نقػوؿ 
 فالف  ون لك المن في نل أهعار الامات. ي يا الملك

 األّتاد
 أما الوتاد :

 فاػػ  الػػ ين ةتػػاى  اهلل   الحػػواؿ النورانيػػا اإللايػػا وال جػػا القنةنيػػا
 والعالغا النعويا:

فيثعاػػػوا القلػػػو  عنػػػر الػػػفازؿ وعنػػػر الفػػػان وعنػػػر ال ػػػك وعنػػػر النيػػػن 
 والفوغاف حان تظل علن صني  اإليماف.

  ااؿ ر نا أعباى  ال اؿ  ال ي  و يثعاوف الناس :وىؤات أيضاً ر 
لف اإلناػػاف سػػاعا الفػػان والم ػػن مػػن المم ػػن  أف يناقػػل إلػػن الناحيػػا 

 الهنى  أي إلن الفي  والضالؿ  فلاا لااف أو   ننا يةملاا من ال راف..



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 نمن نناه من الناس في ال ارع يان الرين:
 إذا أدرناػو عنايػا اهلل فاػا  فمثل ى ا قر اناقل إلػن الناحيػا الهػنى  إا

 وأنا   ون لك من يةانض علن اهلل وعلن أقرار اهلل...!!!
 من ال ي يثعء ىؤات الناس؟...ى  ما ناميا   الوتاد :

 مةا  أحواؿ ...
 ون لك مةا  حجا قنةنيا و الغا نعويا يثعػاوف  اا الناس.

  تػػاد  لنػػو  ونػػاف ال ػػيخ  ػػن عن ػػي يقػػوؿ: نػػاف اإلمػػاـ ال ػػافةي مػػن الو
 ناف من ال ين يثعاوف الناس عنر الفوغاف.

  وقر رأينا في زماننا ى ا ال يخ ال ةناوى وناف من الوتاد  لنػو نػاف
 يثعء الناس علن الةقيرو ال قا.

فةنػػػرما ياػػػمى النػػػاس منػػػو دروس الةقيػػػرو  ين ػػػوا اإليمػػػاف ويفيػػػر اليقػػػين  
 ؤات اسما  الوتاد.وى  ويفير الناس ىرًى وانملناناً إلن انا  اهلل

 األبدال
 أما ال راؿ :

 : فا  رااؿ اساباعوا  الجااد 
 .أف يعرلوا أوصافا    وصاؼ حعيعا   -
يجاىػػػػر الناػػػػل مػػػػنا  نفاػػػػو الجاػػػػاد ال ػػػػرير حاػػػػن يعػػػػرؿ صػػػػفاتو  -

   وصاؼ رسوؿ اهلل.

فاذا نػاف عجػوًا يجاىػر نفاػو إلػن أف يفػع   ػعيو سػيرنا رسػوؿ اهلل  -



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ي الناو.صلن اهلل عليو وسل  ف

وإذا ناف سنيى الغضن يظل يجاىر نفاو إلن أف يفع   عيو سػيرنا  -
 رسوؿ اهلل في حلمو.

وى ػػػ ا يجاىػػػر نفاػػػو إلػػػن أف يغيػػػن نػػػل أوصػػػافو ويفػػػع  علػػػن ناػػػا  -
 وعلن أهالؽ سيرنا رسوؿ اهلل.

 فاؤات ما ناميا   ال راؿ.
اػػ  ذواتاػػ  إف  ػػاتوا ...  ويعػػرؿ ل  لناػػ   ػػرلوا أوصػػافا  فيعػػرؿ اهلل

أحػوالا  إف نلعػػوا ...  ويعػػرؿ لاػ  َمػػْن حػػولا  إف رغعػوا ...   لف لاػػ  م انػػا 
 . عاليا عنر اهلل
  وا اان ىؤات   نا  نايجػا تعػريل أوصػافا   فػاف اهلل أعبػاى  القػررو

 علن أف ي وف النال منا  في أنثن من مو ى في وقء واحر.
 :مثل ال يخ قضين العاف الموصلي 

ي ونالعو   نو ا يؤدى الفالو  وإذا  و ينى إحرى ع ن فقر نلعو القا 
 راالً نلا  قضين العاف وت ل  واحر منا  وقاؿ:

 من ال ي ا يفلن من ىؤات؟ ف سقبء ال جا في ير القا ي.
 ون لك مثل سيري أ و الةعاس المنسي  : 

دعاه أنثن من رال من أحعا ػو لانػاوؿ الغػ ات يػـو الجمةػا  و ةػر الفػالو 
وتناوؿ الغػ ات مػى أحعا ػو فػي  ياػو  و ةػر الةفػن اػات مضػيفوه لي ػ نوه  هنإ 

 ونل واحر منا  يقوؿ لو:
اػػفاؾ اهلل هيػػناً علػػن ت ػػنيفك لنػػا اليػػـو وتناولػػك الغػػ ات عنػػرنا  ونػػانوا 
أنثػػن مػػن ع ػػنو  وقػػر ذىػػن للجميػػى وتغػػ ى عنػػرى .وىو فػػي الصػػل تنػػاوؿ 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 غ اته في  ياو.
.ى  وى ه نناما ي اص  اا اهلل  ؤات القـو

 :  ىل ي اص اإلنااف  مقاـ واحر من ى ه ؟  س
 أـ من المم ن أف تجمى لواحر نلاا أو  ةضاا؟

: قػػر تجمػػػى نلاػػػا لواحػػػر  وقػػػر يمػػػن  اػػػا  ول نػػػو ا يقػػػف عنػػػر  إ
واحر مناا  وأعظ  مػن ىؤات:الػ ين لػ  يقفػوا عنػر مقػاـ وا رتعػا وإنمػا أفػندى  

  : اهلل ل اتو ويقوؿ فيا 
مم{{دؾ٠ّماُمْػِِّٕدوندؾ٠ّماُمْػِِّٕدوندريوامدريواممم}}

مم{{دؾ٠ّماُظؿػّٕ دونمأومدؾ٠ّماُمَػِّّٕدونمدؾ٠ّماُظؿػّٕ دونمأومدؾ٠ّماُمَػِّّٕدونممم}}وميفمرواؼوتمأخاااإّى:وميفمرواؼوتمأخاااإّى:

ضوظ٦ّا:موعومامػّٕدونمؼومرد٦ّلمآ؟مضول:ماظّٔاطاااااااااااإّؼ٤ّمآمطـريًامضوظ٦ّا:موعومامػّٕدونمؼومرد٦ّلمآ؟مضول:ماظّٔاطاااااااااااإّؼ٤ّمآمطـريًاممم}}

مم1010{{خػوصًومخػوصًومممممواظّٔاطّٕات،مواّٝماظّٔطّٕمسـف٣ّمإصّٕػ٣ّمحؿ٧ّمؼؾؼ٦ّنمآواظّٔاطّٕات،مواّٝماظّٔطّٕمسـف٣ّمإصّٕػ٣ّمحؿ٧ّمؼؾؼ٦ّنمآ

 وىؤات:
 نلعا  اهلل ل اتو. -

 .ول  ي غلا    انناتو -

 وهفا   م ض ىعاتو. -

 فا  ععير ل اتو. -

وا يقفػػوف عنػػر ىػػ ه الايلػػا   وا ىػػ ه المقامػػا   وإنمػػا تجاوزوىػػا  -
 . إلن رفيى الرراا 

 وىؤات من يقوؿ عنا  اهلل :
                                                 

 ص ي  مال  عن أ ي ىنينو ٓٔ 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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                  [ٖٔٙ ]ةؿ عمناف 

 ليس عنرنا ىنا  ول ن عنره ىو.
  ىػػػػػ ه المػػػػػور   وىػػػػػ ا  ةػػػػػض مػػػػػا ناػػػػػابيى أف نا ػػػػػرث  ػػػػػو عػػػػػن

 والمقاما  نثينو  والنتن نثينو.
 والما  أف اإلنااف :

 يجاىر ل ي ي اىر  و ةرما ي اىر :
سينى  رًا من الواحػر ألػف واحػر  و ػرؿ المقػاـ مانػا ألػف مقػاـ  و ػرؿ 

 . الرراا مانا مليوف دراا  ا عر وا حر عنر اهلل
 ل ن في ى ه ال الا سي وف رأى  ةينو وليس سماعاً.

ل ن الناس في عفننا ان ػغلوا  مػا ناعػو ال ػيخ م ػي الػرين  ػن الةن ػي و 
 وغينه وغينه  وي اننوف في ى ه الحواؿ  ل ي يا لموا فياا... وماذا 

  ةر ال الـ؟
 ليس الما  أف أت ل  عنا    ول ن الما  أف أنوف منا ...!!!

فػػال ي ػػغل اإلناػػاف  الػػو  ال اػػن الاػػي  اػػا ال ػػب ا  والاػػي دهػػل فياػػا 
أوممغّٕؼااآّماظؿصااا٦ّممم.. ومػػػا ذا: إا لننػػػا  الفلاػػػفا  وهاصػػػا فلاػػػفا الافػػػوؼ

م.اظص٦ّصقيمع٤ّماظؼّٕآنموع٤ّماظلـي

 وصلى اهلل على سيدنا حممد

 وعلى آله وصحبه وسلم.
 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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  َحِقيَقػُا م عَّػِاا 

 
 ال ن في اهلل 

 ن فضل اهللػس  

  الاعيل إلن حن اهلل 

 ادو نالاف نػػػا عع 

 عاػػػػػػالمناقعا والم اس 

 م عا ال عين 

 اػػػػالم عا والماا ة 

 موقف ال نيةا من عل  اإللااـ 

  نوعيا ال ننػػػػػػػػم 

 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 قاؿ اإلماـ أ و الةفان  
 و  لو ل عين القػػفن م عا

 
  كم ليلة فيك ال صباح هلـاكم ليلة فيك ال صباح هلـا

  كبديكبديفيها قانصاً على فيها قانصاً على   قد بت  قد بت  
  قد غصت العني بالدمىع وقدقد غصت العني بالدمىع وقد

 وضـعت خَدّي على بنان يديوضـعت خَدّي على بنان يدي

 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 )*(بطه اهلل السمحً السحٔه 

وننػػف الحعػا وإمػػاـ أىػل ال ػػن ‘ و الفػالو والاػػالـ علػن ينعػػوع الم عػا 
فػػي حضػػنو اهلل   ػػرتاً وهامػػاً سػػيرنا م مػػر وةلػػو الاػػراو وأصػػ ا و الػػ ين أحعػػوه 

الارى وعلن ى ا المناا إلػن يػـو  غايا ال ن في اهلل  ونل من تا ةو علن ى ا
 الرين  ةمين ةمين يا ر  الةالمين.

 في   أامةين :  إهواني وأحعا ي  ارؾ اهلل
لنػػا   ػػافياً   يانػػا نافيػػاً   نػػاف فيمػػا اسػػامةنا إليػػو اليػػـو مػػن ةيػػا  ناػػا  ر نػػا  

 :وللناس أامةين أف المؤمن نما قاؿ فيو ال عين المفبفن 
مم11{{ؿيمؿيماممع٤ّمؼؽػق٥ّمضؾق٢ّماظؽاممع٤ّمؼؽػق٥ّمضؾق٢ّماظؽمم}}

وال مر اهلل الةلـو أصػع ء نثيػنو  وناػمى ال ثيػن ول ػن مػا ن اػاإ إليػو 
منادنػا ول ػي يفػل    أامةين لانفل  أحوالنا ولاففوا قلو نا ولننػاؿ مػن اهلل

 دنيانا وياةر أهنانا :  اهلل
أو   ػػػريل ولػػػو مػػػن   ، ن اػػػاإ إلػػػن الةمػػػل  ولػػػو  آيػػػا مػػػن ناػػػا  ر نػػػا

ف الةمػػل ىػػو الػػػ ي يعلػػ  اإلناػػاف المػػػل  فػػا ، نلماػػين مػػن أحاديػػل النعػػػي
 :  ول لك يقوؿ موانا أ و الةفان 

 الةل  يااف  الةمل... فاعمل تنل نل المل
 وماذا نةمل ؟؟؟

                                                 
مػػن  ٕٛىػػػ الموافػػق  ٕٙٗٔمػػن الم ػػـن  ٜٔم افظػػا  نػػي سػػويف يػػـو اابنػػين  –نػػاف ىػػ ا الػػررس  ماػػجر الاػػيرو ال وريػػا (*)

 ـ.ٕ٘ٓٓفعناين 
 سنن الانم ي والجامى الف ي   لفظ ال  ما  الا المؤمن عن أ ي ىنينو ٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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والعمػػػاؿ نثيػػػنو  و ػػػةن اإليمػػػاف وال مػػػر هلل سػػػع انو وتةػػػالن مانوعػػػا 
 وغفينو؟  نةمل عمال واحرا ...

مػن الفضػل والن ػواف   اهلليعلغنا مػا نامنػاه فػي الػرنيا  ومػا نناػوه مػن 
  . ونناؿ  و في ااهنو مةيا ال عين الةرناف

 احلب يف اهلل

 الةمل ال ي ن اااو نلنا :
 الُ ن ...

فيمػا  يػنا   وينفػى  ػ ف ئ سيفل  أحواؿ الناس يفال يوار يا إهواني  
فػػن ن  ، مناعػػاو الم عػػا الاػػي ن هػػ ىا مػػن سػػير الحعػػا الةعػػاد مػػى ر اػػ   إاَّ 

 جنعا  حن   ومن أين ن ه ىا؟ ن ااإ ل
ا يوار عنرنا في الفيرليا : انعا  أو نعاػوا  وا فياامينػا  فػي 
ال ن  ون لك ا يوار في الم اعا  وحان ال ان الم او  فياا ال ن: ا 

 . تةبينا ال ن. ل ن ال ن اـز ن ه ه من رسوؿ اهلل
عنػرما أبنػن ى ا ال ن ال ي وصل  و أص ا و إلن ما يعغػوف   فالنفػار 

 في ناا  اهلل      أبنن عليا ؟   عليا  اهلل
أ الفػػالو أـ  الفػػياـ أـ  الفنػػاو والفػػرقا  والةعػػادا  والذنػػار وال ػػا 

 وغينىا؟ 
 ا  ا ا وا ذاؾ ل ن اسمى وأعقل قوؿ مواؾ :

                    ( ال  ن[ٜ]اايا ) 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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اهلل ومفػػبفاه فاػػو الػػ ي ىػػاان إلػػيا . أبنػػن علػػيا  اهلل   ػػعا  ل عيػػن 
ىػػ ا ال ػػن اةلاػػ  ينبعةػػوف علػػن الةمػػل هلل رغعػػا فيمػػا عنػػر اهلل وياػػاقلوف مػػا 
 يةملونو في اانن فضل اهلل ور واف اهلل ول لك قاؿ عقعو اهلل ال في عاله: 

                                          

                         ([ٜ]ال  ن ) 
 فال ن ىو ال ي يرفى الم ن إلن الةمل  رغعا في نيل المل.

وى ا ا ي وف إاَّ إذا ناف علن ناق النفار   ل ن من يػفع  أنػو ي ػن 
 اهلل  وي ّعل يره عن اإلنفاؽ فيما ي عو اهلل وين اه   نقوؿ لو: أين ى ا ال ن؟

يػػرعي أنػػو ي ػػن مػػواه  ونفاػػو تمنةػػو مػػن القيػػاـ فػػي صػػالو  ونػػ لك مػػن
 الفجن سةياً لن ات اهلل  وياال  المناـ لين ي نفاو ويغفل اانن ر ات اهلل.

ال ػػن ا ػػر أف ي ػػوف تنامػػو سػػلونيا عمليػػا فةليػػا للةقيػػرو القلعيػػا الاػػي 
 . زرعاا في قلعي اهلل وغنساا ونمَّاىا سيرنا رسوؿ اهلل

 :وى ا حن النفار 
ال ي ناف يجةل النال مػنا  يػ ىن وياػارع ويانػافس فػي سػعيل الةمػل 
ال ي ين ي حعين اهلل  حان ورد أنا  نانوا ياقاتلوف علن النال المااان  نٌل 
ياػػةن لهػػ ه إلػػن  ياػػو  ور مػػا ا يواػػر فػػي  ياػػو  ػػيت  حاػػن وصػػل المػػن أف 

  ىػو الػ ي ال عين ناف يُػْقنع  ينا  ) أي يجػني قنعػا ( فمػن يقػى عليػو الاػا
يفػػوز  نفػػيعو مػػن الضػػيف  ويفػػند  ػػو ويػػ ىن إلػػن  ياػػو فنحػػاً  فضػػل اهلل؛ لنػػو 

 سيناؿ ر ا اهلل ور ات حعين اهلل ومفبفاه 
 ن ن نلنا ن ن :

 اةل لنا ميفاناً إلاياً قنةنياً لل ن.  ول ن اهلل
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ن ن الفواا  ون ػن المػاؿ  ون ػن الواد  ون ػن اا ػات والماػا   
الجػػػاه  ون ػػػن البةػػػاـ وال ػػػنا   ون ػػػن ال اػػػات الجيػػػر ون ػػػن الوظيفػػػا و 

 ون ن نل مظاىن ال ياو الرنيا.
 ل ػػن ىػػ ا نلػػو ا يعلػػ  فػػي قلػػن المػػؤمن  ةػػض ذرو مػػن حعػػو لن ػػو ولنعيػػو

 وقر قاؿ  : 
22{{أنمؼؽا٦ّنمآمورد٦ّظ٥ّمأحىمإظق٥ّمممومد٦ّاػؿومأنمؼؽا٦ّنمآمورد٦ّظ٥ّمأحىمإظق٥ّمممومد٦ّاػؿوممم}}

مم

 نيػر حان أنو من  رو  يانو أنر ى ا المن  مى انو ليس في حااو إلن ت
 وأقا  عليو وليس   ااا إلن القا  فقاؿ :

وآمالمؼمع٤ّمأحّٓط٣ّمحؿ٧ّمأط٦ّنمأحىمإظق٥ّمع٤ّمأػؾ٥ّموعوظ٥ّمووظّٓهموغػل٥ّموآمالمؼمع٤ّمأحّٓط٣ّمحؿ٧ّمأط٦ّنمأحىمإظق٥ّمع٤ّمأػؾ٥ّموعوظ٥ّمووظّٓهموغػل٥ّممم}}

33{{ممواظـوسمأمجعنيواظـوسمأمجعني

مم

ى ا ىو الانمومان ال ي تقػيس  ػو عنػرؾ حػن رسػوؿ اهلل فػي قلعػػك؛ إذا 
واػػر  ىػػ ا ال ػػن  فػػي ال ػػاؿ تفػػا  أمامػػك هػػفانن فضػػل اهلل واميػػى أ ػػوا   

 هلل..:نـن ا
 من ل ظا في ال ن ت ار وااو...  وتفوز منو  انه وال ػػاؿ
 تةبن الةلـو وت ارف.فاانامن...   لااف أىل القن  وال راؿ

 ولو ننء أمياً ا تقنأ وا ت ان تُػْةَبن الجماؿ:
لػػػيس الجمػػػاؿ ال اػػػي  ول ػػػن الجمػػػاؿ العػػػانني  والجمػػػاؿ المةنػػػوي  

الجمػػػاؿ النعػػػوي  والجمػػػاؿ العػػػاىي  والجمػػػاؿ القنةنػػػي  والجمػػػاؿ اإليمػػػاني  و 
والجماؿ اإللاي ال ي ا يػناه إا أىػل القلػو  الػ ين رزقػوا الفناسػا الاػي يقػوؿ 

                                                 
 ص ي  الع اري عن أنس  ن مالك.2
 مااررؾ علن الف ي ين لل ان  عن فانما  ن عاعا.ال 3



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 فياا ال عين الم عو :
 .4{اتؼ٦ّامصّٕاديماممع٤ّمصنغ٥ّمؼـظّٕمبـ٦ّرمآمم}

 تةبن الجماؿ فال يناؾ مفػرؽ... إا وي ار نوره المااللػػي
 .. أعبياو من ل ظا في ال ػػاؿمن أين ى ا الةل  والنػور ال ي.
 نلء المنن  ل نلء نل ةمػالي  من حن قلعي لل عين م مػػر 

 ضس فضل اهلل

 وى  ا فالةارفوف والفال وف والمقن وف أامةوف :
    وصلوا إلن فضل اهلل؟ 

 و   أوربا  اهلل نماؿ حعيعو ومفبفاه ؟
 سجف الغين؟    ون ف عنا  ال جن ؟ وأراى

 عال  اإلنالؽ؟  وعاينوا الجماؿ في
 .فمنا  من ناف ينى الجنا وىو  ين الناس 
 ومػػنا  مػػن نػػاف يػػنى ال عيػػن المفػػبفن  وا يغيػػن عػػن ناظنيػػو

 ننفا عين وا أقل.
  ومنا  من ناف إذا أراد أف يا رث نظن إلن اللود الم فوظ من عين

 الم او .  موىو ا من عالـ الغيو  فيانا  مةاني نالـ اهلل

                                                 
 ( سنن الانم ي عن أ ي سةير ال رري.ٗ)
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 نا  إلن ماا ناايا.ومنا  وم 
    وصلوا؟ و   اتفلوا؟ و   نالوا فضل اهلل؟ 

 مػػا حفَّػػلوا   ػػعا  ل عيػػن اهلل ومفػػبفاه  ول ضػػنو اهلل اػػل فػػي عػػاله: 
  ال ن يا إهواني...!! ليس حن نالـ..!! ول ن حن فةلي وعملي.

 : ناف  ةضا  ا يناـ 
لناػ  علمػوا أف ليس  غال  الػرنيا الرنيػا وا نلعػاً لل ػاوا  الر ػيا : 

مػػا نػػاف لما ػػغيك أف يمضػػغاه فػػال  ػػر أف يمضػػغاه فقػػر قضػػن ذلػػك المػػن قعػػل 
هلػق الػرنيا  ػ لفي عػاـ نمػا أهعػػن حعيػن اهلل ومفػبفاه  فقػر قػاؿ صػلوا  ر ػػي 

 وسالمو عليو :
{{إنمآمخؾ٠ّماظّٓغقوموضّٓرمصقفومأض٦ّاتفومضؾ٢ّمخؾ٠ّمآد مبلظػ٨ّمسو إنمآمخؾ٠ّماظّٓغقوموضّٓرمصقفومأض٦ّاتفومضؾ٢ّمخؾ٠ّمآد مبلظػ٨ّمسو مم}}

55  

 ومةرودو : فالقوا  مواودو وم اودو وم رودو 
 ولن يناؿ إنااف رزؽ ةهن. -
ولػػن ي هػػ  إناػػاف إا مػػا قػػرره لػػو ر ػػو  فػػاف ر ػػي عػػن اهلل ونػػاف لػػو  -

الن ن  أهػ  مػا قُػّرر لػو مػن ال ػالؿ  وإف تةجلاػو نفاػو وسػولء لػو 
أف يااةجل رزقو أه  ما قُػّرر لػو ول نػو حفػلو  ال ػغل ال ػناـ ومػن 

أفضل الفػالو وأتػ  وا المفبفي عليو   البنؽ الاي ا تن ي اهلل
 الاالـ.

 : ل لك قاؿ ر ي لحعا و وععاده المقن ين حان لمن أراد الرزاؽ الفانيا
                             ] سورو ال اريا[ 

                                                 
 ( المااررؾ علن الف ي ين لل ان  عن ععراهلل  ن ععاس ر ن اهلل عناما.٘)
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  في الامات.  أين رزق  ؟..... 
 يةني انلعوه  الةفو...

هلػػػػق اهلل... وا تننػػػػن لنػػػػو مػػػػن حضػػػػنو اهلل وا م لػػػػا فيػػػػو لحػػػػر مػػػػن 
 الفةن في سعيل ت فيلو.

ا إذا وافق علن ى ا المالك  نع اهلل  وننء علن  ينَّو أف فةلػك ىػ ا 
ين ن عنو ناا  اهلل وتوافق عليو سنا حعين اهلل ومفبفاه  وأنػك لػن تنػاؿ إاّ 

 ما ُقّرر لك لف النزؽ في الامات وليس في الرض.
  ات........في الام أين المبعخ؟ 
  في الرض. وأين م ل النل؟....... 

 الافنو في الرض. ونيف ت ضن لافنو النل ؟ ومن أين ؟
مػػػػن المبػػػػعخ !..  ل ػػػػن المبػػػػعخ الػػػػ ي يوصػػػػل المػػػػ نوا   وياػػػػوياا 

 وينضجاا وينمياا   أين يا إهواني ؟
من ال ي ياوي الثمار؟ ومػن الػ ي يةبياػا المػ اؽ؟ ومػن الػ ي ي ورىػا 

ال ػػ اؿ واللػػواف؟ ومػػن الػػ ي يجةػػل فياػػا القػػو  الػػػ ي  وينضػػجاا ويةبياػػا
ينزقػػك  ػػو اهلل القػػوو حاػػن تاػػابيى أف تاػػاةين  اػػ ا القػػو  علػػن ناعػػا ال ػػي 

 . ال ي ا يمو ؟ ... اهلل
 وىل الرض لو فا نا فياا  والاي فياا المفروعا  فياا نةـو ؟ 
 لواف؟أو فياا حالوو؟ أو فياا منارو؟ أو فياا حمو ا؟ أو فياا أ 

 وىل المياه الاي ننوي  اا فياا  يت مما ذننناه؟
 وىل الاوات ال ي يغّ ياا فيو  يت مما ح يناه؟  



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 نال ول ن المن نما قاؿ اهلل:
                                           

                   ( النعر[ٗ]اايا ) 
  من ال ي عمل البةـو  واللواف  والنوان   والم اـ ؟ 

 اهلل الَّ في عاله.

 الطبٔل إىل حب اهلل

 : فال ن ال ي ناف عليو أص ا  رسوؿ اهلل
 نيف وصلوا إليو؟ 

 وو   لا  الم جا :سيرنا رسوؿ اهلل  ّين لا  البنيق 
 ل ننا ل  نفبن ل لك.

 نن ع ػػنو سػػنا قعػػل فقػػر الػػس مػػى أصػػ ا و قعػػل فػػنض الةعػػادا   ػػاب
 فنض الفالو والفياـ والفناو وال ا  ماذا ناف يفةل؟ 

 .ناف يغنس نعا  ال ن ويغ يو وينميو 
والةعادو الاػي  اػا يفػل اإلناػاف إلػن مقػاـ ال ػن ععػادو نثيػن مػن النػاس 

م:مأىملاا وتنناا في زماننا ى ا وقاؿ فياا ال عين

ظ٨ّمظ٨ّممموأحؾ٦ّغ٨ّمظىمآمموأحؾ٦ّغ٨ّمظىمآممممأحؾ٦ّامآممومؼغّٔوط٣ّمب٥ّمع٤ّماظـع٣ّمواآلال أحؾ٦ّامآممومؼغّٔوط٣ّمب٥ّمع٤ّماظـع٣ّمواآلال مم}}

    66{{وأحؾ٦ّامآلمبقيتمظيبوأحؾ٦ّامآلمبقيتمظيب
                                                 

 ( المااررؾ علن الف ي ين لل ان  عن ا ن ععاس ر ن اهلل عنو.ٙ)
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  نيف ن ن اهلل يا إهواني؟ 
 إذا  غلنا ععادو الف ن  ونيفيا الف ن؟

 لف ف ننا نلنا  غاؿ في ت فيل حاصل.
 ػغاؿ فػػي النػػل مػػاذا أتغػػ ى ؟ مػػاذا أتة ػػن ؟ مػػاذا أ ػػن ي؟ نيػػف ُأزوإ 

 ى ا الولر ؟ أو نيف ُأعلمو ؟ وُأر يو؟
وقػػر قػػاؿ اهلل مػػن العرايػػا لػػيس لػػك  ، ا  اهافاصػػا  ر نػػا ػػغلنا أنفاػػن

   ف  ا ا المو وع  :
                                  ( نو[ٕٖٔ]ةيا ) 

 ى ه وظيفاك.
 والنل وال نا  قاؿ ليس لك دهل لنو اهافاصنا 

                                              

 ( نو[ٕٖٔ] ةيا )

ن ن   ل أسػماننا وصػفاتنا وهفانننػا الظػاىنو والعاننػا  وأمالننػا وقػرراتنا 
وعوالمنػػا الاػػي تناىػػا والاػػي ا تناىػػا  نلاػػا فػػي هػػرماك وماػػ نو ل ػػرماك إذا  

 ننء في ناعا النحمن.
  ُسػللء وى ا ال ي اةل الايرو را ةا الةرويا ر ي اهلل عناا  عنػرما

 عن  رو الغالت ال اصل؟ 
 فقالء لا : الغالت في أي  يت؟ 

 قالوا لاا: ال يلا من ال عو     ا  والرد     ا  والمال س    ا 
 وال ىن    ا  ون ن م غولوف. 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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فقالء: وعفو ر ي وااللو  لو صػار  ال عػا  ػرينار مػا اىاممػء.   علػنِّ 
 رني!! أف أععره نما أمنني  وعليو أف ينزقني نما وع

 أي ليس لي دهل  ا ا المن.
ل ننا ن ن أدهلنا أنفانا: فونلنا إلن أنفانا  فلما ونلنا إلن أنفانا  ىل 

 نقرر علن عمل أي  يت؟ 
 ا لن نقرر أف نةمل إا  اهلل......... ومان ى ا؟

 إذا اتقيناه وم ينا علن البنيق ال ي  ينَّو وو  و في ناا  اهلل:
                             

                           ( البالؽ[ٖ-ٕ]اايا ) 
أي مػػػن حيػػػل ا ياوقػػػى اإلناػػػاف أو يا يػػػل ... والػػػ ي ياونػػػل علػػػن اهلل 

 ياىناه وياسةر مناه فن دنياه وأهناه :
                                (البٖ]اايا )]الؽ 
 وأوادنا ماذا نفنى    نا ؟ 

 :  سيرنا عمن  ن ععر الةفيف
وناف هليفا علن أنعػن دولػا فػي العاػيبا فػي عفػنه ) فلػ  تفػل الرولػا 
اإلسالميا لاػ ا ااتاػاع فػي أي زمػاف وا م ػاف ( وعنػرما حانػء منياػو نػاف لػو 

 بمانيا ع نو ولر وا يملك  يت.
أمػا ننػء قػر أوصػيء لاػ    ػيت مػن تننء أوادؾ فقػنات !!  : فقالوا لو

 يػػء المػػاؿ ؟ أو ادهػػن  لاػػ   ػػيت مػػن أرزاقػػك ال ػػالؿ ؟ لنػػو نػػاف يػػوزع مػػا 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 عنره في العاقيا  الفال ا .
: أوادي راػػالف: أمػػا الفػػال  مػػنا  فػػاهلل ياػػواه وىػػو ياػػولن  فقػػاؿ 

الفال ين   وأما البال  منا  فما ننػء لتػنؾ لػو مػا ُأعينػو  ػو علػن مةفػيا اهلل 
 فينفقو علن المةفيا وُأحاسن عليو مةو لنني ال ي أعبياو لو.

 فقر تنؾ للثمانيا ع ن: ولرا بمانيا ع ن دينارا. 
وت  ي ناػن الاػينو والاػاريخ أناػ  ا ػاغلوا  الاجػارو  و ةػر سػنو واحػرو 

 و عننا الاقوى  ناف نل واحر منا  مةو مانا ألف 
                 ( ال اف[ٕٛ]اايا ) 
  ونيف ر اى  ؟ 

 وى ا ىو العا  المفاود:
                             ]سورو البالؽ[ 

أنا أرير أعل  ا ني لغا   وُأدهلو مرارس أانعيا  أو مرارس هاصا ليس أنا أرير أعل  ا ني لغا   وُأدهلو مرارس أانعيا  أو مرارس هاصا ليس 
ىناؾ مانى: ول ن قعل ى ا وذاؾ اـز أُلقنو ناا  اهلل  وأمو قلعو  اقوى اهلل  ىناؾ مانى: ول ن قعل ى ا وذاؾ اـز أُلقنو ناا  اهلل  وأمو قلعو  اقوى اهلل  

  أي م اف ي ىن فيو مةو اهلل  قاؿ اهلل فن ]الن ل[أي م اف ي ىن فيو مةو اهلل  قاؿ اهلل فن ]الن ل[  يفع يفع 
                                       
  نيف ي وف مةا  ؟ 
 مةا   مةوناو ونولو وحولو. -
 ومةا   فا و و ا ييره. -

 ومةا    فاياو وصياناو. -



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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وقػػل نمػػا  ػػلء فػػي ومةاػػ   واياػػو ومةاػػ   اراياػػو  ومةاػػ   ةناياػػو   -
 مةيا اهلل.

فػػاذا اةلػػء ا نػػك مةػػو اهلل: يفػػع  مةػػو مفػػاتي  الػػرنيا ومفػػاتي  الاػػةادو 
 للرار ااهنو  إف  ات اهلل مةو اابناف. 

 وى ا ىو الان ال ي أعباه اهلل لنا.
    ى ا  ينما هلف سيرنا عمن  ن ععر الةفيف  ا ن عمو ال ليفا ى اـ

  ن ععر الملك :
ل ػػل واحػػر مانػػا ألػػف دينػػار  ونػػانوا أر ةػػا ع ػػن ولػػرا  ولػػ  وتػػنؾ لةيالػػو: 
 يانؾ لا  تقوى اهلل.

فقر ان غل عناا نمػا ن ػن م ػغولوف ااف  وتػنؾ ل ػل واحػر مػن أواده 
 مانا ألف !! فل  يمن عاـ !

 إا وقر منوا علن ال وا  يبلعوف ال نا  والبةاـ..!!
 ...تقوى اهلل.    ما ال ي يالّْ  الولر ؟ 
 تقوى اهلل.    ا ال ي يالّْ  العنء ؟...وم 
 .وما ال ي يجةلا  من أىل الاةادو في الرار ااهنو؟.. تقوى اهلل 
  ًينعغػػي أف ي ػػوف نػػل اىامػػامي أف ُأر ػػيا  علػػن تقػػوى اهلل  وعلػػن إذا

 مناقعا اهلل وعلن ه يا اهلل.
فلو أنني و ةء في قلن أوادي ه ػيا اهلل  فػال يامنػي أي  ػيت  ةػر 

 ونما قاؿ القانل: .،  لف الرزاؽ  ير النزاؽ ذلك
 من االان العاان إذاً  ولو أف أرزاؽ الةعاد علن ال جا... لماتء



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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الرزاؽ علػن يػر حضػنو ...إذاً  )يةني علن الةقل( لنا  ليس لا  عقوؿ
 . النزاؽ

 ال عبادٗ نالتفهس

 فل ي يضى اإلنااف حن اهلل في قلعو وفي قلو  أواده :
 مل؟ماذا ية

 . ي غل داننو الف ن  ل ن  ةر صفات القلن هلل
 لف الف ن قعل صفات القلن ف ن دنيوي في الم اغل ال ونيا.

ويجةػػل الف ػػػن فػػي نةػػػ  اهلل ...  وةات اهلل الاػػي تاػػػنى عليػػو فػػػي نفاػػػو  
والاي يناىا فػيمن حولػو...   ىػ ا ىػو السػاس الوؿ الػ ي سػينمي الم عػا فػي 

 قلن اإلنااف.
 يرنا رسوؿ اهلل يجلس مػى أصػ ا و ويػ ننى   ػآات اهلل و ػنة  ف اف س

 قاؿ:  اهلل.حان أف سيرنا ععر اهلل  ن ماةود
ومػػا مػػن نػػانن يبيػػن  جناحيػػو فػػي عنػػاف الاػػمات إا  تنننػػا رسػػوؿ اهلل
 وذنن لنا عنو علما.

وفػػػي  ، لمػػػاذا ؟.. ل ػػػي يفيػػػروا فػػػي حػػػن اهلل  وفػػػي اإلقعػػػاؿ علػػػن اهلل
 تةالن علن عباياه.  ن اهلل سع انو و 

 : ى ه الةعادو يا إهواني 
 ىي أساس زيادو الم عا  وأساس أىل القن ا.

 لف اإلنااف لو تف ن في هلق اهلل وليس في ذا  اهلل:



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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اللقبػػا الواحػػرو أحاػػن مػػن ععػػادو سػػنو مػػن النوافػػل الاػػي ناقػػن  ونابػػوع 
م:   اا إلن حضنو اهلل: قاؿ

  77{{سؾودةمدـيمسؾودةمدـيمممؼعّٓلؼعّٓلمم)ساعة يعين حلظة()ساعة يعين حلظة(تػؽّٕمدوسيمتػؽّٕمدوسيممم}}
 لماذا يا إهواني؟ ، تااوي ععادو سنا من النوافل والقن ا  هلل

 لناا ععادو ت ر اإلنااف إلن اهلل.
 ولػػػ لك  ةػػػر عفػػػن الفػػػريق ،   ظاػػػن  نانفػػػا اىامػػػء   الةعػػػادا

 العرنيا الظاىنو: قياـ الليل  تالوو القنةف  وى ا ناف نل ىما .
 ا فػػي ىػ ا العػػا   وواػروىا قليلػػا ىػؤات القػـو نظػػنوا إلػن ععػػادو الفػ ا

 :فقالوا لو   ف ىن  ةضا  إلن سيرنا أ و الرردات
لماذا ا تفػوموف نمػا نفػـو اابنػين وال مػيس  وا تقومػوف الليػل  وا  

 تقنأوف القنةف نل بالبا أياـ مثلن  ؟ 
 فاعاقروا أف الةعادا  الاي يةملوناا ىي سن الفضليا.

 دات قانال :سيرنا أ و الرر    فند عليا
عجعء لل مقن نيػف يةيعػوف علػن النيػاس نػوما  وفبػنى   ولػ رو مػن 

 تقوى من أعماؿ القلو  أفضل من أمثاؿ الجعاؿ ععادو من المغانين.
 .الما  الةمل القلعي 

لف الةمل ال ي من القلن ىو الةمل ال ي يقعل عليو اهلل  وال ي ينفػى 
النيػػا فيػػو أساسػػاا و ػػرأىا هلل  وعمػػل القلػػن ت ػػوف ،  ػػ ف صػػاحعو عنػػر مػػواه

 ال في عاله.

                                                 
 }تف ن ساعا هين من ععادو ساين سنا{.رواه الةناقي في ت نيا اإلحيات عن أ ي ىنينو  نص ٚ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 :والنيا ا ت وف هلل 
إا إذا أهلص اإلنااف في حعو لمواه  وناف نامةاً في ر اه  ويا نى 
في نل عمل أف يةملو ا اغات واو اهلل  ونلعاً لن ات اهلل الَّ في عاله  وى ا  

 :ال اف[ ٕٛ]نما قاؿ فيا  اهلل   ناف حاؿ أص ا  رسوؿ اهلل
                                          

ينيػػػروف  الةمػػػل واػػػو  اهلل. .ا ينيػػػروف ال لػػػق وا ينيػػػروف ال ػػػانو وا 
 النيات وا الامةا  ا ينيروف إا واو اهلل.

 . ى ه النيا تجةل الةمل القليل نعين ونثين وعظي  عنر اهلل
 وؿ الػ ي أساػوا عليػو أعمػالا  وأحػوالا  ر ػي اهللى ا ىػو السػاس ال

 .عنا  في نل وقء وحين 
فلمػػا ياف ػػن اإلناػػاف فػػي ااات وفػػي نفاػػو: ىػػ ا الف ػػن يػػا إهػػواني  إذا 
ارتقن  و اإلناػاف؛ نػاف هيػن الػ نن...لف ر نػا لمػا ذنػن فػي القػنةف الػ نن  فػي 

  :سورو ةؿ عمناف
                                      

 وال نن الناقي ىنا  ماذا ي وف؟
                              [ٜٔٔ ]ةؿ عمناف 
  أص ا  رسوؿ اهلل نانوا ياف نوف  ول ن في  ياف نوف؟ 

إمػػا فػػي ةات اهلل الاػػي فػػي اافػػاؽ أو الػػنفس  وإمػػا ياف ػػنوف فػػي الل ظػػا 
 ي يقا لوف فياا حضنو اهلل  وماذا سيقوؿ هلل؟ وماذا سيقوؿ لو اهلل؟ الا

 وسيرنا عثماف حان في الجنازو  :يقوؿ 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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ما  يةء مياػاً قػ  إا وننػء م ػغوا  مػا يقػوؿ الميػء  ومػا يقػاؿ لػو ؟  
أي م ػػغوؿ  ػػالمناى والمػػآؿ  ىػػل سػػي وف مػػن الػػ ين واػػوىا  معيضػػا ؟ ىػػل 

   يمانا  ؟ ىل سي وف ت ء ظل الةنش ؟ سي وف من ال ين ي ه وف ال اا 
 ى ا ىو الف ن ال ي ينفى لل نن.

   ول لك ا ينعغي أف أنوف م غوا  المةرو..! وماذا أ ػى فياػا ؟ و ػ
 ُأغ ياا ؟ ونيف ُأرّود عن الجا  ؟ ونيف ُأنيف لو الجو ؟ 

 : لف الجا  نلو يقوؿ فيو اهلل
                         ( نو[٘٘]اايا ) 

 ول ن يجن أف أ غل نفاي :
  ما أنا مقعل عليو وإلن أين أذىن؟ و   ي ا  لي؟

 وماذا قرمء من الةمل الفال ؟   ويا تنى ن  لي من رصير؟ 
 فال ر للمنت أف ينااى رصيره نل ليلا لنو م غوؿ  ػ 

                               [ٜٙا  ]لن ل 

 :وىل سي وف من الم انعين  قوؿ اهلل
                            [سورو ]الواقةا 

 أـ ي انن  قولو سع انو:
                             ]سورو الواقةا[ 

 وى ا  غل المؤمن في دنياه.
مػا ىػو مقعػل عليػو  وىػ ا ىػو حقيقػا وا يا قق ذلك إا نايجػا الف ػن في



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ال نن لنو ىو ال ي يرفى للةمل.
ل ن لنفانض مثال..أنني الاء في حلقا ذنن في ى ا الماػجر أو فػي 
غيػنه   وذنػن  اهلل إلػن مػا  ػات اهلل ولػ  أمػو قلعػي  ػالف ن فيمػا أنػا مقعػل عليػو 

حلقػػا  عنػػر لقػػات اهلل..  ر مػػا أرت ػػن المةاصػػي مػػى الةاصػػين مػػى أننػػي ننػػء فػػي
 ذنن..!!. ما ال ي سيمنةني ؟

 ال ي سيمنى اإلنااف من المةاصي..:   ىو الف ن.  
ينانػي وم ػغوؿ   ماذا أفةل؟ .. إذا ناف ال لػق ا ينونػي...!! فػاف اهلل

 دانما  قوؿ اهلل :
                        [ٗ ]ال رير. 

 املساقب٘ ّاحملاضب٘

 وينمي الم اسعا. فالف ن يقوي المناقعا
 وى ا أساس نيل فضل اهلل ونـن اهلل ال وعال.

 إذف ال ي ينير أف يناؿ فضل اهلل ونـن اهلل ا ر وأف يناقن اهلل 
ونلما تفير المناقعا ل ضنو اهلل نلما يفير الفضل ال ي يانى علن القلن 
 وياػػوالن علػػن الفػػؤاد مػػن ننػػوز فضػػل اهلل اػػلَّ فػػي عػػاله ونلمػػا زاد  الم اسػػعا

 قلء المةاصي:
 فال ي سي اسن نفاو..قلما ينت ن ذنعا. 

نػػاف أحػػر تالميػػ ه وىػػو سػػيري م ػػين   ، ال ػػيخ أ ػػو ال اػػن ال ػػاذلي
الرين السمن يةمل تنزيا  وناف يقوؿ فيو: م ين الػرين راػل مػن ال ػراؿ.يةني 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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من أىل المقاما  الةاليا فال ين سمةوا ى ا ال الـ عنػو ذىعػوا إليػو؛ لف دنػاف 
 زي م ل لوحاديل فواروه م غوا  ةملو الان 

 وا يا ل   وفي ةهن اليـو س لوه ما ناعاك ؟ قاؿ :
أف أحاسػن نفاػي قعػل   نما تنوف في صنةاي  إا أنني عاىػر  ر ػي

 غنو  ال مس علن ال لما  الاي ت لمااا في يومي :
ف اػػرىا أحيانػػاً إحػػرى ع ػػنو نلمػػا وأحيانػػاً أر ةػػا ع ػػنو نلمػػا ف عن ػػاا 

ناػا  اهلل وعلػن سػنا سػيرنا رسػوؿ اهلل فمػا وافػق عليػو ناػا  اهلل حمػر  علن  
 منو.  اهلل عليو وما ناف غين ذلك اساغفن  اهلل

   لماذ ا؟ 
 لنو ي اسن نفاو.

  فػػاذا نػػاف المػػؤمن ا ي اسػػن نفاػػو وأ اػػ  أمػػن يقػػى فيػػو المؤمنػػوف
نين علن أامةوف في زماننا ى ا ىو ال     من ال ي ي اسن نفاو من المؤم

 ال    وعلن أنو ذنن سي اسعو عليو اهلل؟ 
لو واحر فينا حاسن نفاو ةهن الناار علن عرد منا  ن  و سػيجر نػ   

 ن  و في الملف لو صوروا ص يفا الحواؿ الناارده؟
 ول ػن اإلمػاـ الع ػاري    عنػرما حانػء منياػو و  ػن عليػو مػن حولػو
 قاؿ لا :

  ت اػن فػي صػ يفاي ن  ػا واحػرو ولػ  ل  تع وف؟ و ىاأن ا ألقػن اهلل
 وا غيعا واحرو. 

 ىؤات ى  النااؿ:
                             [ٕٖ ] الحفا 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 حاسن نفاو أوا   وؿ. أما ال ي ا ي اسن نفاو  فاي اسعو ر و.
  ما ال ي يجةل اإلنااف ي اسن نفاو؟ 
ما ينيره من فضل اهلل: ينير أف ي وف  إذا تف ن أنو سيلقن اهلل  أو ت نن 

 لو مقاـ نني  عنر اهلل نيف سينالو؟ 
 :الناات[ ٜٙ]أعظ  مقاـ سينالو اإلنااف  ةر مقاـ النعوو ىو مقاـ الفريقيا 

                                                     
قػػاـ؟ نػػ  رنةػػا سيفػػلياا نػػل ليلػػا؟ ونػػ  مػػنو يقػػنأ نيػػف سيفػػل لاػػ ا الم

 القنةف نل  ان؟ ون  يـو يفوما  في ال ان ليناؿ ى ه المنتعا؟ 
م: ا  ا ا وا   اؾ  وإنما  قوؿ ال عين

8{المؼّٖالماظّٕج٢ّمؼصّٓ ،موؼؿقّٕىماظصّٓ محؿ٧ّمؼؽؿىمسـّٓمآمصِّّٓؼؼًومم}

م

 ى ا ىو البنيق ال ي سار فيو الفال وف.
أف ال  ايا  الفالو والفياـ والذنػار والةعػادا   وي ػوف واعاقر الناس 

الواحر ماسك الاع ا وياػع : يػا لبيػف يػا لبيػف ويقػوؿ ال ػيخ أعبػاني ورد 
 اللبيف مانا ألف منو  فيا لو أحرى :  ما رأيك في فالف؟ 

يقػػوؿ فػػي  ػػ ف فػػالف نلمػػا  الاػػموا  والرا ػػين يقولػػوف لػػو: يػػا لبيػػف 
 ر لإلنااف أف ي اسن نفاو. علن نلماك في أهيك  فال  

 : الفال وف يا إهواني الواحر  ا ي اسن نفاو فق  في العرايا 
 ل ي اسن نفاػو فػي نػل يػـو وليلػا مػنو  و ةػر ذلػك نػل يػـو مػنو  ونػل 

 ليلا منو  ب   ةر ذلك يقوؿ :
                                                 

 مانر أحمر  ن حنعل عن ععراهلل. ٛ 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 في نل نفس أتنفاو اـز أحاسن نفاي عليو. 
 لماذا تنفاء ى ا النفس؟ : يقوؿ

 :لي يـو لقات اهلل أو لنفاي ف قوؿ ىل هلل فيعقن
                              [٘ٙ ]الفمن 

  حان ال لما:

                   ]ؽ[ 

 إذف: الف ن ىو أعلن ال نن  لنو ذنن المقن ين.
 لايرنا أ و الرردات يا لوف  ل لك ذىن اماعا من  عا  المالمين

 عن ععادتو  فواروا زوااو فا لوىا عن ععادتو ؟ 
 فقالء: يجلس ياف ن   في  ياف ن؟

ليس في الرنيا أو الم اغل أو الم انل  وإنمػا ياف ػن فػي هلػق اهلل فػي 
اافػاؽ أو فػي ةات اهلل  فػي نفاػو أو فػي نااياػو عنػر اهلل أو فػي المقػاـ الةظػػي  

 هلل.ال ي يبلعو من ا
فلػػػو أف لػػػي مقفػػػراً عظيمػػػا وأتمنػػػن أف أنػػػوف مػػػى ععػػػاد اهلل الفػػػال ين 
وأحظػػن   ػػيت مػػن الفاوحػػا  الاػػي فػػا  اهلل  اػػا علػػيا   ىػػ ا المػػل سػػيرفةني 

؟   للةمل وأ  ل نيف وصل ىؤات القـو
 وصلوا  الم اسعا والمناقعا.

ننفػا عػين   ويظل يناقن اهلل إلن أف يفل لمقػاـ ا يغفػل فيػو عػن اهلل
 وا أقل  حان ي وف النال منا  ...



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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مى اهلل في نومو  يناـ وىو ي نن اهلل ويقـو من نومػو يجػر قلعػو يػ نن اهلل  
وىػػ ا ىػػو البنيػػق الػػ ي ينمػػي الم عػػا ويجةػػل   لف قلعػػو انمػػ ف  ػػ نن مػػواه

م:اإلنااف يرهل في عراد الحعا 

 9{أحؾ٦ّامآممومؼغّٔوط٣ّمب٥ّمع٤ّماظـع٣ّمواآلال مم}
  ن في النة  العاننا:وحع ا لو ف

إذا نػاف الػ ي سػياف ن فػي الػػنة  الظػاىنو سػي ظن  اػ ا المقػاـ  ف يػػف 
الػنة  العاننػا: ناإليمػاف والقػنةف والنعػي الةػرناف والارايػا.  فػي  ال ي سياف ن 

 لما ياف ن نيف وصلء لو ىرايا اهلل :
                                   

                    [ٚ ] ال جنا 
  ىل اات اإليماف من  وادتنا؟ 

 :أ راً ى ا من قعل القعل ويقوؿ في ذلك ال عين
إنمآمخؾ٠ّماخلؾ٠ّميفمزؾؿيمث٣ّمرشمسؾقف٣ّمع٤ّمغ٦ّرهمصؿ٤ّمأصوب٥ّمذظ١ّمإنمآمخؾ٠ّماخلؾ٠ّميفمزؾؿيمث٣ّمرشمسؾقف٣ّمع٤ّمغ٦ّرهمصؿ٤ّمأصوب٥ّمذظ١ّممم}}

  1010{{اظـ٦ّرموص٠ّمواػؿّٓىموع٤ّمٕمؼصؾ٥ّمذظ١ّماظـ٦ّرما٢ّموش٦ّىاظـ٦ّرموص٠ّمواػؿّٓىموع٤ّمٕمؼصؾ٥ّمذظ١ّماظـ٦ّرما٢ّموش٦ّى
 فاف ل  يا نن اإلنااف وياف ن مان أعبن اهلل لو النور؟

 ومان اهافو اهلل  ةناياو؟
)قػػعض قعضػػػا  يمينػػػو وقػػػاؿ ىػػػؤات إلػػػن الجنػػػا  وا أ ػػػالي  وقػػػعض قعضػػػا 

   مالو وقاؿ ىؤات إلن النار وا أ الي(:

                                                 
 المااررؾ علن الف ي ين لل ان  عن ا ن ععاس.ٜ 

 سنن الانم ي عن ععراهلل  ن عمنو  ن الةاص.ٓٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 فن ن اميةا وال مر هلل في القعضا الاي علن اليمين : 
     ا انينا ى ا الفضل؟

 رنةا صليناىا؟    
 و    عمل عملناه؟

                     [ٗ ]الجمةا 

 ةػػػر ذلػػػك اهاػػػار اهلل المػػػ   وهيّػػػن  ػػػين المػػػ   واةلنػػػا مػػػن هيػػػن أمػػػا 
 أهناء للناس.

فةنرما ياف ن اإلنااف في ى ه الةنايا وى ه الارايا وى ه الاا قا سا قا 
  عليو: ا يةر وا ي ر وي نر....ال انن  يةل  أف فضل اهلل

 :قوؿ الواحر الحر 
                           [ٖٗ ] إ ناىي 

فيقوؿ: ال مر هلل علن نةمػا اإليمػاف ونةمػا الارايػا ونةمػا الةنايػا ونةمػا 
 . الفضل من اهلل
  َّالرزاؽ  فػػي ىػػ ه ال الػػا لػػو قاػػػن اهلل علػػيَّ فػػي الػػنزؽ  أو قلػػل علػػػي

 الظاىنو  ا يا ..!!..الما  :..اإليماف.
-لناا م فوظا  -ا يقوؿ  ةر النل: أدماا نةما وأحفظاا من الفواؿ 

ول ػػن يقػػوؿ علػػن نةمػػا اإليمػػاف؛ لناػػا النةمػػا العاقيػػا الاػػي  اػػا الجنػػا الناقيػػا   
 . والاي  اا المقاما  الةاليا عنر اهلل

 و ا ا يرهل علن ذلك المقاـ.



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 احلبٔب ذلب٘

 ب   ةر ذلك :
 11{ظ٨ّممموأحؾ٦ّغ٨ّمظىمآم}

فةنر ذلك ا يني سينو رسوؿ اهلل وأين ولر وزوااػو وحياتػو فقػ   ول ػن 
 سينى فضل اهلل عليو في ناا  اهلل.

 لي" ىل ر نا ناف ي عو؟  "أحعوني ل ن اهلل
نة ..... ن  مقرار ال ن؟ ... يقنأ ناا  اهلل ويار ن اايا  الاي يا ل  

اا اهلل ويثني فياا علن حعين اهلل ومفبفاه ليةنؼ فضل اهلل علينا  ا ا النعي في
 في ن النعي ن ن أص ا  النعي ل ضنو النعي. ال ني 

  ال ن ال ي اةل الواحر منا  مثل سيرنا أ و   ن  :وأر اه 
تارو يم ي أمامو وتارو يم ي هلفو وأهنى عن يمينو وتارو يم ي عن  

علن رسوؿ اهلل  قر ي وف عرو أمامو أو هلفو أو عن يمينو   مالو  لنو هانف
 أو عن  مالو حان هانف عليو من ال يا  والةقار  وال  نا ..

 :فقاؿ لنسوؿ اهلل
اناظن حان أدهل الغار قعلك وأه  يقفل بقو  الغار  ةر أف قبى 

 العا و ليار  و بقو  الغار لنو هانف علن رسوؿ اهلل فوؽ الوصف.
 نا رسوؿ اهلل قاؿ:حان أف سير

"اظؾف٣ّمإغ٨ّمضّٓمراقًمس٤ّمأب٧ّمبؽّٕمصورضمسـ٥ّميفماظّٓغقومواآلخّٕةمواجعؾ٥ّم"اظؾف٣ّمإغ٨ّمضّٓمراقًمس٤ّمأب٧ّمبؽّٕمصورضمسـ٥ّميفماظّٓغقومواآلخّٕةمواجعؾ٥ّم

                                                 
 المااررؾ علن الف ي ين لل ان  عن ا ن ععاس. ٔٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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  ملاذا؟ملاذا؟  عع٨ّميفماجلـي"عع٨ّميفماجلـي"
 وفي روايا أنو س لو : ، لل ن ال ي رةه من أ ن   ن

 إلن أي مرى ت عني يا أ ن   ن ؟
 قاناًل:  فامثل

 ػ نأحعك حعا لو يفاض ياينه علن الناس  ...  ما  الناس من  رو ال
 وما أنا مػػوٍؼ  ال ي أنء أىلػػو ...  لنك في أعلن المناتن من قلعي

 فلو وصلنا لا ا ال ن...الواحر فينا سيناـ ويجر ال عين في حضنو. 
   سػػيرنا اإلمػػاـ مالػػك نػػاف ي ػػن رسػػوؿ اهلل نفػػس ىػػ ا ال ػػن ف ػػاف

 عنرما يم ي في المرينا ي لى ح انو ويم ي حافياً  لماذا؟ 
 ف أن   نةلي مو ى قرـ رسوؿ اهلل وعنر قضات حاااو أه ن أ :يقوؿ

 ي نإ هارإ المرينا ليقضي حاااو.
داهل درس الةل  في ماجر رسوؿ اهلل اـز يرهل أوا ال ماـ ويغاال 

 ويابين ويلعس أ ان ما عنره 
 لنني هارإ ل ػريل رسػوؿ اهلل ا ػر أف أعظػ  حػريل رسػوؿ اهلل :يقوؿ
 ا إا ورأيء رسوؿ اهللول لك ناف يقوؿ: ما  ء ليل  في المناـ 

 لنو م غوؿ  و ي ن رسوؿ اهلل حعا اةلو م غوا  و  ال ليا.
   فةالما حن رسوؿ اهلل أنو عنر النـو علن القػل يػنى رسػوؿ اهلل فػي

 المناـ يناه يجالاو ويؤاناو وي ربو ويوااو ى ه ىي عالما ال ن. 
 وإذا ل  تفل لا ه ال الا :

 لػػػ  يفػػػل للغايػػػا لنػػػك فػػػي ىػػػ ه ال الػػػا ت ػػػوف ي ػػػوف حػػػن رسػػػوؿ اهلل



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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م ػػغوا  الػػرنيا أو  ػػالواد أو  الفواػػا أو  المنفػػن والػػرنيا  وا ين ػػن رسػػوؿ 
 . اهلل إا إذا ناف في أعلن النتن من القلن

    ًاإلناػػاف حينمػػػا يقػػػنأ فػػي القػػػنةف اايػػػا  الاػػي تا ػػػرث عػػػن إذا
  إلياا. النعي الةرناف يةنؼ الم انا الاي أوصلو اهلل

 أحػػػر أصػػػ ا  رسػػػوؿ اهلل   وىػػػو سػػػيرنا ععػػػر اهلل  ػػػن زيػػػر
 صاحن ااذاف:

نػػاف واقفػػاً فػػي حريقاػػو ل ظػػا اناقػػاؿ سػػيرنا رسػػوؿ اهلل للنفيػػق العلػػن  
 فجاته ا نو قانال لو أف رسوؿ اهلل ل ق  النفيق العلن فقاؿ علن الفور:

مم{{ًّٓامًّٓاماظؾف٣ّماس٣ِّمبصّٕيمحؿ٧ّمالمأرىمبعّٓمحؾقؾ١ّمربؿّٓمبعقينمأحاظؾف٣ّماس٣ِّمبصّٕيمحؿ٧ّمالمأرىمبعّٓمحؾقؾ١ّمربؿّٓمبعقينمأحمم}}

ف هػػ  اهلل  فػػنه فػػي ال ػػاؿ  وصػػل الناػػل   عػػو لنسػػوؿ اهلل لرراػػا أنػػو ا 
 ينير أف ينى أحراً  ةر رسوؿ اهلل  ةينيو.

 حعا اةل ىؤات القـو يفرُّونو  آ انا  وأمااتا  ونل  يت ىو لا !
وا ت لػػػف عػػػن ذلػػػك أحػػػر حاػػػن الناػػػات ..!! أسػػػمةوا لقففػػػان الاػػػن 

  .... ت لن اللعا  فن حعا  لو 
   امػػنأو مػػن النفػػار  عنػػرما سػػمةء أف ىنػػاؾ قالػػن نثيػػنين فػػي غػػفوو

 أحر ذىعء لابملن علن زوااا وأ ياا وا ناا فقا لوىا في البنيق...
 : اسا ار زواك وقالوا لاا

 : وماذا فةل رسوؿ اهلل ؟  قالء
 :   ين.  قالوا

 : ا نك اسا ار و ةر قليل قالوا
 : ماذا فةل رسوؿ اهلل؟!  قالء
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 :   ين!   واقال
  ةر قليل قالوا لاا : اسا ار أ وؾ!

 : وماذا فةل رسوؿ اهلل؟   قالء
 :   ين  قالوا
 : أرونيو  قالء

ف وقفوىا علن ص نو في م اف عاؿ في الم اف الػ ي سػيمن فيػو سػيرنا 
رسوؿ اهلل إلػن أف مػن رسػوؿ اهلل ورأتػو  فقالػء: نػل مفػيعا  ةػرؾ الػل ) يةنػي 

 اإليماف؟ وما ى ا ال ن؟ ىيّْنا (..!!..ما ى ا 
   ى ا ىو ال ن ال ي  لغوا  و المناد  وال ي نالوا  و نني  الةبات من

المػػنة  الجػػواد  والػػ ي نػػالوا  ػػو المنػػازؿ الةاليػػا  و ػػو صػػاروا مػػن الفػػناد لناػػ  
علن الرواـ  في اليقظا والمناـ    ىاموا ع قاً وىياماً صادقاً في حعين اهلل

مػا   و  ػيت مػن الػرنيا  وا مػن ال بػاـ وأعبػاى  اهللول  ي غلا  عن حضنت
 . سمةنا  ةضو ل عا  لنسوؿ اهلل

 وعلن ى ا المناا ناف الفال ين.
   اإلمػػاـ أ ػػو الةػػفان ،   نػػاف االاػػا فػػي ليلػػا وا ػػةاً يػػره علػػن وااػػو

وىو يا نن وياف ن  في أحػواؿ رسػوؿ اهلل ومقاماتػو عنػر اهلل  فلمػا رأوه سػمةوه 
 يقوؿ :

 ٗمٛ فٗك ال صبــــــــاح هلــاكي ل
 قد بت فّٗا قاٌصـــــًا عمٜ كبدٙ

 قد غصـــــت العني بالدوٕع ٔقد
ـعت َخّدٙ عمٜ بٍاُ ٖدٙـٔضــــــ  
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 احملب٘ ّاملتابع٘

 :  وى ا ىو ال غل  نسوؿ اهلل
 غل نامل  ةال  العانن حاػن ي ػل فيػو  جمالػو ونمالػو وأنػواره وعباتاتػو 

فػػي نػػل   ال ػػن يػػرفى الم ػػن إلػػن أف يا ػػعو  ػػو  وىعاتػػو وتفضػػالتو  وىػػ ا
أحوالو: في م يو وفي أنلو وفي  ن و وفي نومو وفي حريثو وفي نالمو وي وف 

 دانما أماـ ناظنيو قوؿ ر  الةفو  :
                                             

                                ] الحفا[ 

 ل ن ال ن ال ي ا يرفى إلن الا عو  ال عين :
 ي وف حن مةين  وصاحعو مةين  والمةين ا يناؿ اماؿ ال عين.

 ل ن الم ن يا عو  ال عين في أهالقو وفي مةامالتو  ليناؿ فضل اهلل :
 لنو سيةامل الناس  ما ناف يةامل  و حعين الناس.

   يا سن  و ا يافوه   لما نا يو وا تفرر منو أهالؽ اافيا فال ي 
 وإنما ي وف علن ال لق الةظي  فيمن حولو أامةين.

لنػو يقاػري  امػػاـ النعيػات والمنسػلين  وراػػل ىػ ا حالػو وىػػ ا  ػ نو ينػػاؿ 
حػػن ال لػػق وحػػن ال ػػالق وحػػن حضػػنو النعػػي ويو ػػى لػػو ال ػػن فػػي الاػػمات 

 ويو ى لو ال ن في الرض.
  ؿ اهللناػػ    أف يضػػى حعػػو ال ػػالص لوااػػو ال ػػني  فػػي قلو نػػا.وأف

يجةػػل حػػن حعيػػن اهلل ومفػػبفاه فػػي ماجػػا أفلػػرتنا  وأف ينزقنػػا أامةػػين حعػػاً 
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 هالفاً لوااو ال ني .
وأف يوفقنػػػا لفةػػػل الم عػػػين  وينزقنػػػا أرزاؽ الم عػػػو ين  ويجةلنػػػا نقاػػػري 

ناماػػك  اػػناو   ضػػنو النعػػي و ػػمانلو وىػػراه فػػي نػػل وقػػء وحػػين  ويجةلنػػا 
 أامةين حان ن وف مةو في الرنيا  ومةو يـو الرين.

 وصلن اهلل علن سيرنا م مر وعلن ةلو وص عو وسل .

 مْقف الػسٓع٘ مً عله اإلهلاو

 أضظ عله اإلهلاو فٙ الهتاب ّالطي٘

 أهوانن القنات ال ناـ ...
 دعونا نا ؿ سؤااً ياعادر لذىاف ال ثينين ... 

 من ال اا  والانا؟ما أسس عل  اإللااـ 
 نجين  فضل اهلل تةالن ونقوؿ :

سػػيرنا موسػػن عليػػو الاػػالـ لمػػا سػػ لو  نػػي إسػػنانيل مػػن أعلػػ  النػػاس يػػا 
 أف ي ىن إلن الةعر الفال .  موسن؟ ..قاؿ: أنا  ف منه اهلل
 ما اسمو؟ ما   فو؟

لػػيس لنػػا  ػػ ف  ػػ لك  لف اهلل لػػ  ي عننػػا   ػػ نو وىنػػاؾ  ةػػض النوايػػا  
 مو  ليا  ن  ل اف أو ال ضن  الما  أا ن غل  النا  ا ا المو وع.تقوؿ إنو اس

 لمػػا ذىػػن سػػيرنا موسػػن إليػػو والاقػػن  ػػو علػػن سػػاحل الع ػػن  نمػػا ح ػػن
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 :واات عففور ف ن  من الع ن قاؿ 
)ؼومع٦ّد٧ّمأغًمسؾ٧ّمسؾ٣ّمسؾؿؽ٥ّمآ،مالمأسؾؿ٥ّمأغوموأغومسؾ٧ّمسؾ٣ّمسؾؿـق٥ّمآم)ؼومع٦ّد٧ّمأغًمسؾ٧ّمسؾ٣ّمسؾؿؽ٥ّمآ،مالمأسؾؿ٥ّمأغوموأغومسؾ٧ّمسؾ٣ّمسؾؿـق٥ّمآم

ؾ٣ّمآمإالمطؿومأخّٔمػّٔاماظعصػ٦ّرمع٤ّمؾ٣ّمآمإالمطؿومأخّٔمػّٔاماظعصػ٦ّرمع٤ّمالمتعؾؿ٥ّمأغً،موعومسؾؿ٨ّموسؾؿ١ّميفمسالمتعؾؿ٥ّمأغً،موعومسؾؿ٨ّموسؾؿ١ّميفمس

ممػّٔاماظؾقّٕ(.ػّٔاماظؾقّٕ(.

ىػػ ا الةلػػ  وىػػو الةلػػ  اإللاػػامي مواػػود فػػي ناػػن الفػػال ين أامةػػين. 
 )اسابند أحر ال ا نين( نالعا الرليل...:

  .أوؿ دليل: أا ينافي ال نيةا اإلسالميا 
  .الرليل الثاني: وىو الى  أف ي وف سلونو مبا قاً لقولػو 

ما ا يفرقو فةلػو ي ػوف حافظػاً لف نثيػنا مػن النػاس ي فػظ   لنو لو قاؿ
نالـ ال يخ م ي الرين  ن الةن ػي ل ػي ي ػوف أمػاـ النػاس  ػيخ نعيػن لػيس لػو 

 مثيل ما الرليل ىنا؟ فةلو.لقر قالوا في ذلك:
االدؿؼوعيمخريمع٤ّمأظّٟمطّٕاعي،موإذامرأؼًماظّٕج٢ّمؼطريميفماع٦ّا مأومميش٨ّماالدؿؼوعيمخريمع٤ّمأظّٟمطّٕاعي،موإذامرأؼًماظّٕج٢ّمؼطريميفماع٦ّا مأومميش٨ّم

ممؿ٧ّمدبؿربهمسـّٓماِّعّٕمواظـف٨ّ.ؿ٧ّمدبؿربهمسـّٓماِّعّٕمواظـف٨ّ.سؾ٧ّمامو مصالمتعؿؼّٓمصق٥ّمحسؾ٧ّمامو مصالمتعؿؼّٓمصق٥ّمح

 :سيري أ ي اليفير العابامي  
سمى عن راػل مػن الفػال ين  فقػاؿ لمنيػر لػو: ىيػا  نػا نػ ىن إلػن ىػ ا 
الناػل الػ ي ا ػػاان  الفػالد لنفوره فػ ىن إلػػن القنيػا وسػ ؿ عنػػو فػرؿ  علػػن 

 الماجر ال ي يفلي فيو وأهعنوىما أنو إماـ الماجر.
ا نانػا يع ثػاف عػن الناػػل ذىعػا ناحيػا قعلػػا وعنػرما دهػال الماػجر    ينمػػ

 -وىػػي ال ػػيت الػػ ي يناػػى مػػن النػػف إلػػن ال لػػق -الماػػجر فواػػرا ن امػػا 
 :ىيػػػا  نػػػا نناػػػى ا حلجػػػا  نػػػا للقانػػػو!   قػػػاؿ :فقػػػاؿ سػػػيرى أ ػػػو اليفيػػػر لمنيػػػره

 :ياسيرى ولماذا؟ قاؿ
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إذامطونمػّٔامشريمعلع٦ّنمسؾ٧ّمأدبمع٤ّمآدابماظشّٕؼعيموضّٓمتػ٢ّميفماظؼؾؾي،مإذامطونمػّٔامشريمعلع٦ّنمسؾ٧ّمأدبمع٤ّمآدابماظشّٕؼعيموضّٓمتػ٢ّميفماظؼؾؾي،م

ممسؾ٧ّمأدّٕاره.سؾ٧ّمأدّٕاره.ممممقّٟمؼلمتـ٥ّمآقّٟمؼلمتـ٥ّمآصؽصؽ

 ى ا ىو ااهاعار :

 غسّط عله اإلهلاو

 فةل  اإللااـ لو  نوط :
   ننو الوؿ: أف ي وف مبا قاً ل اا  اهلل  
   وال نط الثاني أف ي وف من يقولو فةلو يبا ق قولو 
  :  ال نط الثالل وى ا ما 

-ل مػػر هلل وا -أف يجػػر اإلناػػاف صػػرى لػػو فػػي قلعػػو  ونػػل واحػػر منػػا 
عنػػره ىػػ ا الميػػفاف  ال اػػن العفػػني نػػاف ياػػامى إلػػن راػػل؛ فػػالميفاف أعبػػاه 

 :الةالما ال منات  غقاؿ
ممػّٔامإنمب١ّمسقؾًومأومب٨ّ.ػّٔامإنمب١ّمسقؾًومأومب٨ّ.يا يا 

لمػػاذا؟ .. لنػػو إذا نػػاف ال ػػالـ عػػن النػػور حفػػل لاػػامةو الاػػنور  وقػػاؿ 
 وأر اه في ال   :  ال يخ ا ن عبات اهلل

مماظؼؾىماظّٔيمخّٕجمعـ٥ّ.اظؼؾىماظّٔيمخّٕجمعـ٥ّ.ممط٢ّمطال مخيّٕجموسؾق٥ّمطل٦ّةمع٤ّمغ٦ّرط٢ّمطال مخيّٕجموسؾق٥ّمطل٦ّةمع٤ّمغ٦ّر

 :ومثلما قالوا
إذامطونماظؽال مع٤ّماظؼؾىموضّٝميفماظؼؾىموإذامطونماظؽال مع٤ّماظؾلونمالمإذامطونماظؽال مع٤ّماظؼؾىموضّٝميفماظؼؾىموإذامطونماظؽال مع٤ّماظؾلونمالم

ممؼؿفووزماآلذان.ؼؿفووزماآلذان.
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فػػاذا نػػاف ال ػػالـ أ ػػةن لػػو  وقػػى فػػي قلعػػي ورنػػين فػػي نفاػػي وصػػرى فػػي 
 روحي ي وف إلااـ.

   : ال نط النا ى وىو ما  أيضا 
في نفاػي  غيػن أف أهعػنه  لنػو عنػرما أف نجر الةال  الملا  ي عنني  ما 

أت ل  مةو ويعرأ ىو في ال الـ يضى يره علن الجند ال ي عنري ويعرأ يا ل  
 . فيو  من أين عنؼ؟ ألامو اهلل

وىػػ ا المو ػػوع ىػػو الػػ ي يجةػػل المنيػػرين ماماػػ ين  الفػػال ين: لنػػو 
دو ي ىن للناػل الفػال  وعنػره ىمػـو وم ػانل ا يجػر لاػا حػالً والػرنيا ماػر

فن وااو   وعنرما يجلػس مةػو.. ياػند لػو ال ػيخ ىػ ه الم ػانل وحلولاػا مػن 
 غين أف يفا  فاه  من أين عنؼ؟ 

مم"غؾلغ٨ّماظعؾق٣ّماخلؾري""غؾلغ٨ّماظعؾق٣ّماخلؾري"

 . فا ه الورابا من الةلي ال عين
 :  سيرنا عثماف  ن عفاف

ناف االااً يوماً في مجلس ال     فرهل عليو أحر الص ا  ال ناـ 
  وقاؿ: فنظن إليو عثماف  -ن إلن امنأو في البنيقوناف الراهل قر نظ –

 أما ياا ي أحرن  أف يرهل عليَّ وفي عينيو أبن الفنا.
 ،. يا أمين المؤمنين أوحي  ةر رسوؿ اهلل: فقاؿ النال معاوتاً 

 ا ول ناا فناسا المؤمن: :قاؿ 
  1212{{اتؼ٦ّامصّٕاديماممع٤ّمصنغ٥ّمؼـظّٕمبـ٦ّرمآاتؼ٦ّامصّٕاديماممع٤ّمصنغ٥ّمؼـظّٕمبـ٦ّرمآ}}

                                                 
 سنن الانم ي عن أ ي سةير ال رري. ٕٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 مػسّعٔ٘ الرنس

 نن  الفػػورو ال اليػػا الاػػن نناىػػا ااف نػػاف فػػي عفػػن : ىػػل الػػٕ س
 ؟رسوؿ اهلل 
ل ػػن نمػػا  ، : لػػيس نػػل  ػػيت نفةلػػو نػػاف فػػي زمػػن رسػػوؿ اهلل إ

قلء الصل في المور اإل احا: إا إذا وار مػانى نمثػاؿ صػالو الاػناوي   ماػن 
ل ننػا ارتضػينا  اػا وأقمناىػا لنػو   أقيمء في اماعػا؟ فػي عفػن سػيرنا عمػن

 :فال نن ال ي ورد.. نقوؿ اهلل ، ناؾ ما يمنةاا في  نع اهللليس ى
                       ] الحفا[ 

فػػػي أنثػػػن مػػػن ةيػػػا  وورد أف ىنػػػاؾ حلقػػػاً مػػػن الػػػ نن نانػػػء مقامػػػا فػػػي 
ل  تففاا النوايا : فقر دهل الماجر وواػر حلقػا ذنػن وحلقػا   ، ماجره

 يف ناف أمن حلقا ال نن؟ ن   عل   ل  تو   النوايا
 ؟  قاؿ:  ل نا  نانوا ي ننونو في حلقا  ماذا قاؿ عناما

  1313..{{طالػؿومسؾ٧ّمخريموإهومبعـًمععؾؿًوطالػؿومسؾ٧ّمخريموإهومبعـًمععؾؿًو}}
والس في مجلس الةل   ول نو ل  ين ػن علػن مجلػس الػ نن  ولػ  يػ من 

 : اهناإ أىلو من الماجر  ف قنه رسوؿ اهلل. ل زاد فقاؿ 
ّٓوامض٦ّعًومؼّٔطّٕونمآمتـودوامػؾؿ٦ّامإىلمّٓوامض٦ّعًومؼّٔطّٕونمآمتـودوامػؾؿ٦ّامإىلمإنمٓمعال ؽيمدقوحنيمإذاموجإنمٓمعال ؽيمدقوحنيمإذاموج)م)م

إىلمآخّٕماظّٓؼٌمإىلمآخّٕماظّٓؼٌمبغقؿؽ٣ّمصققػ٦ّغف٣ّمبلجـقؿف٣ّمع٤ّماِّرضمإىلماظلؿو مبغقؿؽ٣ّمصققػ٦ّغف٣ّمبلجـقؿف٣ّمع٤ّماِّرضمإىلماظلؿو م

مم((ػ٣ّماظؼ٦ّ مالمؼشؼ٧ّمجؾقلف٣ّ.ػ٣ّماظؼ٦ّ مالمؼشؼ٧ّمجؾقلف٣ّ.مماظّٔيمؼؼ٦ّلمصق٥ّاظّٔيمؼؼ٦ّلمصق٥ّ

                                                 
    ن عمنو  ن الةاص.رواه اللعاني عن ععراهلل ٖٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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فاابار الواردو في ال نن ا تةر وا ت فن !! من ناا  اهلل تةالن  ومػن 
 . سنا رسوؿ اهلل
  ةؿ عمناف[ٜٔٔ] أما الايلا  فقر قاؿ فياا اهلل  : 
                           

إذا ذنػػنت  مػػن قةػػود موافػػق لريػػا  مػػن قيػػاـ أو نيػػاـ موافػػق لريػػا  لػػيس 
 ىناؾ ما ينفي أي ذنن   ي نيفيا علن وفق ى ه اايا.

 ما المانى والرليل ال ي يمنى من ذنن اهلل علن أي و ى ذننناه؟
 ناؾ مانى؟ ىل ى

 وس ؿ أحر ال ا نين...أليس مةنن قياما )ياف نوف(؟
والجوا : القنةف ا ي رد يا أهي  وا تقفن اللفظ علػن المةنػن الػ ي 
في ف نؾ  القنةف واسى ياػى نػل المةػاني أنػء أه تػو علػن مةنػن  وأنػا ةهػ ه 

 فقاؿ   علن مةنن  لف إ ليس نفاو لما قا ل إ ناىي  ا ن أدى 
 فين في رحما اهللألك ن : لو
 نة  : قاؿ 
 أين؟ : قاؿ 
 :ر نا يقوؿ:   قاؿ  
                        

 وأنا  يت   فقاؿ إ ناىي   ن أدى : ول ن اهلل قاؿ  ةرىا :
                     ( العناؼ[ٙ٘ٔ]اايا ) 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 :فقاؿ لو إ ليس 
وت فػص أنػء    ال يا إ ػناىي   عمػ  اهللما ننء أظن أنك  ا ا الج

 فالقنةف ياى ال ل  فال ت فص مةنن من المةاني علن حان فامك أنء.
 فان  قانما علن أنو واقف فق ...
 ةهن فانىا علن أنو واقف ياف ن ...

 ووصف القياـ علن أنو ياف ن ...
 وباث فانىا علن أنو قان  في الفالو في ان  الليل  وى ا صادؽ.

 فانىا علن أنو واقف في ميراف القااؿ مما اً  الايف! ورا ى
 وهامس فانىا علن أنو واقف ين ء علن رأس الياي  !!

 ا ن فص ن ن لفظ القنةف علن مةنن واحر في أذىاننا.
 

 ل ن لفظ القنةف واسى ياى ال ل.
 

 
 
 
 

 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 َاُ  اْلُقْنِ  َوِمْفَااُد اْلِوَصاؿ    

  ا  القن  
 نػال  حقيقا 
 حن الف ا ا للنعي 

 رواتػػرات والػػال 
 ادؽػعالما  ال ن الف 

 اعػػػػن اإلتعػػحا 
 لي  ل نع اهللػػػالاا  
  اإلنثار من الفالو عليو 

 يمو وتوقينه ػػتةظ 
  الفند  نسوؿ اهلل 

  بمنا  م عاو 
  الغايا من ر يا سيرنا رسوؿ اهلل 

 ا النعي العنزهياػػػػػتن ي 
 وػػػر يا   اػػيقظ 
 اد لن ياو ػااااا 

 اؿػػػىم  النا 
 نيا الفالو علن النعي وت ني  أىلاا 
 اهلل عليو وسػػػل  صلنو ػػػالا ىل لن يا 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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  (()*)*بسم اهلل الرمحن الرحيمبسم اهلل الرمحن الرحيم  
 ال مر هلل ر  الةالمين ...

 ال ي أننمنا  اير الولين وااهنين ...
 لرين....واةلو إماماً لنا في الرنيا و فيةاً لنا يـو ا

واةلو لنا نعياً ورسوًا واهااره لنا  فضلو ومّنو وننمو مع نًا لنا واةلنا من 
 هيار الاا ةين ل ضنتو أامةين.

اللا  صلّْ وسل  و ػارؾ علػن قبػن دانػنو الجمػاؿ واػاذ  القلػو  إلػن 
مقامػػػا  القػػػن  وال مػػػاؿ وفػػػات  هػػػفف الةبايػػػا والمواىػػػن لجميػػػى الفػػػال ين 

 .والةارفين والنااؿ ..
سيرنا م مر وةلو وص عو ونػل مػن اىاػرى  اريػو إلػن يػـو الػرين وعلينػا 

 مةا  أامةين ةمين ةمين يا ر  الةالمين.
 في   أامةين.  إهواني وأحعا ي القناتال ناـ  ارؾ اهلل

  سػمةنا ووعينػا ال ثيػن عػن مػيالد رسػوؿ اهلل ن ن اميةاً وال مر هلل
 حوالو الةظيما.وعن سينتو الةبنو وعن أهالقو ال نيما وأ

وااف أرير أف أتنػاوؿ فػن ىػ ه الفػف ا  القلػيال    أو فلنقػل أريػر أف 
 :  أقف مة   أحعا ي علن  ا  عظي  لنا اميةاً مى ى ا النعي ال ني 

 ػا  القػن  ل ػل الناػاؿ ومفاػاد الوصػل لجميػى أىػل   فقر اةلو اهلل
يفػل واصػل إلػن إا عػن ننيػق حضػنتو وا   ال ماؿ فال يرهل ععر إلػن اهلل

لةعػػػر   فضػػػل اهلل وعبػػػات اهلل ونمػػػاؿ اهلل إا  واسػػػبا سػػػررتو وا ياػػػم  اهلل
                                                 

(*)
مػن ر يػػى أوؿ  ٕٔـ الموافػػق ٕ٘ٓٓمػػن أ نيػل ٕٔاحافػاؿ المولػػر النعػوي ال ػػنيف  ماػجر النػػوار القرسػيا يػػـو ال مػيس   

 ىػ.ٕٙٗٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 .  وصالو ونوالو إا إذا ناف ذلك عن ننيق هيار  نياو
ىػػ ه ال قيقػػا عنفاػػا الفػػال وف وت قػػق مناػػا المقن ػػوف فػػ قعلوا  ال ليػػا  

ياا  ال ليػا  قلو ا  وأسنارى  وأرواحا  علن ى ه ال ا  الم مريا وع فوا عل
وفػػن ىػػ ا المجػػاؿ يقػػوؿ   لناػػ  علمػػوا أنػػو ىػػو الاػػعيل الوحيػػر إلر ػػات اهلل

 :  سيري مفبفن الع ني
 ٔأٌت بـــــــــاب اهلل أٙ اوسئ

 أتــــــــآ وَ غريك ال ٖدخن

 باب الكسب

و ػػا  أي فضػػل وأي عبػػات وأي نػػواؿ   ىػػو  ػػا  القػػن  ل ضػػنو اهلل
ىػل الجمػاؿ وأىػل ال مػاؿ البػالعين القػن  لمن ينير ذلك مػن أىػل الوصػاؿ وأ

 . من الواحر الماةاؿ
 نيف ي وف ذلك؟

 :قاؿ النما الةارفوف والاادو الم ققوف في ذلك
 . ورسولو  إف في القلن ناقا ا يارىا إا حن اهلل

فيو ناقا نورانيا  فياا  ػفافيا روحانيػا  وفياػا حيػاو   القلن اةل اهلل 
 ايا ....قرسيا  وفياا لوامى إل

ى ه الباقا ا تا نؾ وا تا فف وا تاين  المنت إلػن حضػنو اهلل  إا إذا 
 . مو ى ه الاجاويف   ن حعين اهلل ومفبفاه



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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أمػػػن المػػػنت أف يقعػػػػل علػػػن اهلل  اػػػػ  واحػػػر  فػػػػال ياػػػنؾ قلعػػػػو   لف اهلل
تا ةن  و الىوات وتافػنع  ػو ال ػاوا  والغػناض  ل ػن القلػن الػ ي ياػم  

 لو:اهلل  وصا
 . ىو ال ي توحر  فيو الوااا ول  يةر لو إا اهلل ورسولو

وا توار أي حااػا تاػابيى أف توحػر ىمػا القلػن وتجمػى أفيػات القلػن 
 . علن وااا واحرو إا حن اهلل وحن رسوؿ اهلل

: فانػػػو   ل ػػػن لػػػو أف اإلناػػػاف لػػػ  يمػػػو القلػػػن   ػػػن حضػػػنو النعػػػي
يلػػا نال ػػاوا  والىػػوات وال ظػػوظ يااػػن  إليػػو  ػػات أـ أ ػػن حػػن ال ػػيات الرن

 .والمل ا  الفانيا والاي ا تغني اإلنااف وا تامن من اوع في قن و من اهلل
فال يبان القلن من ى ه الػرناتا   وا يبػند ىػ ه ال ػاوا  وا يفنغػو 
من الغيار  ل ي يفل  لانػفؿ النػوار وتجلػن الواحػر القاػار إا إذا أ ػنؽ فػي 

 . لقلن وملك  غافو حن النعي الم اارى ا الفؤاد وفي ى ا ا
وى ا ىػو ال ػن الػ ي  لػ   نسػوؿ اهلل مػن اعاػراده   ػ نو ومػن اىامامػو 

 :    مننا أف أقا  لنا وقاؿ
وآمالمؼمع٤ّمأحّٓط٣ّمحؿ٧ّمأط٦ّنمأحىمإظق٥ّمع٤ّمعوظ٥ّمووظّٓهموغػل٥ّمواظـوسموآمالمؼمع٤ّمأحّٓط٣ّمحؿ٧ّمأط٦ّنمأحىمإظق٥ّمع٤ّمعوظ٥ّمووظّٓهموغػل٥ّمواظـوسم}}

11{{أمجعنيأمجعني

مم

  مػوسيرنا رسوؿ اهلل يقا  وىو في غين حااػا إلػن القاػ   لف نال
وحػػي يػػوحن  ل نػػو ليؤنػػر لنػػا ىػػ ه ال قيقػػا الاػػي ا  ػػر مناػػا لمػػن أراد سػػلوؾ 
البنيقا  والوصوؿ إلن ىػ ه المناصػن النفيةػا والمقامػا  الاػاميا والفيو ػا  

 الةاليا في ر ات اهلل وفي القن  من حضنو اهلل ال في عاله.

                                                 
 المااررؾ علن الف ي ين لل ان  عن فانما  نء عاعأ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  211211    الباب الصابع: باب القرب ومفتاح الوصال الباب الصابع: باب القرب ومفتاح الوصال   

 حكٔك٘ احلب

نلػػػو   قلػػػنالاويف فمػػػن أراد أف ي ػػػوف مقن ػػػاً مػػػن اهلل ا  ػػػر أف يمػػػو تجػػػ
 :  و غاؼ الفؤاد نلو   ن ال عين

ال ػػن الػػ ي يملػػك عليػػو اميػػى زمػػاـ أمػػنه حاػػن أف ىػػ ا ال ػػن ياػػيبن 
 عليو عنر م يو وعنر نومو وعنر أنلو وعنر  ن و وعنر عملو :

 في نل أمن من ى ه المور:  فيجةلو ياا ضن ال عين
ياا ةػو فػي فاذا م ن غلن عليػو حػن رسػوؿ اهلل في ػاوؿ أف يقلػره و  -

م ػػيو  نمػػا نػػاف يم ػػي  ونمػػا وصػػلء إلينػػا النوايػػا  الفػػ ي ا عػػن 
 م يو في ى ه ال ياو.

 ون لك إذا أنل وإذا  ن  وإذا فةل أي عمل. -

حاػػن إذا  ػػ ك ي ػػاوؿ أف ياعاػػ  نايلاػػو  ونمػػا وصػػلء إليػػو حالاػػو  -
فقػػػر نػػػاف ُاػػػّل  ػػػ  و الاعاػػػ   ونػػػاف نمػػػا قػػػالوا   فػػػي الاعاػػػ 

صػػو   ويظاػػن مػػن فمػػو أسػػنانو ال ػػنيفا يضػػ ك أو ياعاػػ  مػػن غيػػن 
أو نالػػػررر مػػػن  ئوالاػػن وصػػػفوىا   ناػػػا  يضػػػات وناصػػةا و  ناػػػا نػػػالرل

رنعػػػو علػػػن أنمػػػل ىيلػػػا    ػػػرو امالاػػػا وحاػػػن تننيعاػػػا  لف اهلل
 واملو علن أفضل صورو.

 المثل العظ ...  فاو
أسػػوو لمػػن أراد أف يفػػل إلػػن اهلل   والنمػػوذإ القػػـو الػػ ي اةلػػو اهلل

  انو وتةالن الَّ في عاله.سع
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 حب الصخاب٘ للييب 

 وى ا ىو العا  ال ي دهل منو أص ا  رسوؿ اهلل أامةين .
 في   ف النفار:   فقر قاؿ اهلل

                    [ٜ ]ال  ن 
 . وال ي ىاان إليا  ىو رسوؿ اهلل

  ن إليو ويقوؿ :ونانوا ي عونو حعاً  ل   ا  أف  ةضا  ناف ي ى 
مإغ٨ّمالممم}} مرد٦ّلمآمإغ٨ّمإذامٕمأرامادؿ٦ّحشًموحشيمسظقؿي، مإغ٨ّمالم"ؼو مرد٦ّلمآمإغ٨ّمإذامٕمأرامادؿ٦ّحشًموحشيمسظقؿي، "ؼو

أرق٠ّمصّٕاض١ّ،موالمأدؿطقّٝمأنمأبعّٓمسـ١ّمرّٕصيمسنيموالمأض٢ّ،مصلتّٔطّٕماآلخّٕةمأرق٠ّمصّٕاض١ّ،موالمأدؿطقّٝمأنمأبعّٓمسـ١ّمرّٕصيمسنيموالمأض٢ّ،مصلتّٔطّٕماآلخّٕةم

ميفم ماظّٓاغقي مامـوزل ميف موأغو مسؾقني ميف ماجلـي ميف متؽ٦ّن موأغ١ّ ميفمواجلـي ماظّٓاغقي مامـوزل ميف موأغو مسؾقني ميف ماجلـي ميف متؽ٦ّن موأغ١ّ واجلـي

مأعو محضّٕةماظ محورًا ماظّٕج٢ّمؼؾؽ٨ّمبؽو ًا مث٣ّمأخّٔمػّٔا مأعو محضّٕةماظاجلـي، محورًا ماظّٕج٢ّمؼؾؽ٨ّمبؽو ًا مث٣ّمأخّٔمػّٔا صؿومصؿومممـيبمـيبماجلـي،

أبشّٕمأغًمعّٝمأبشّٕمأغًمعّٝمممإالمأنمرّبًمسؾق٥ّ،موواّٝمؼّٓهمسؾ٧ّمطؿػق٥ّموضولمإالمأنمرّبًمسؾق٥ّ،موواّٝمؼّٓهمسؾ٧ّمطؿػق٥ّموضولمممطونمعـ٥ّمطونمعـ٥ّم

ممع٤ّمأحؾؾًمؼ٦ّ ماظؼقوعي.(ع٤ّمأحؾؾًمؼ٦ّ ماظؼقوعي.(

  ن زير ى ا ال ن ال ي اةل ععر اهلل    ًال ي اػات  ػااذاف وحيػا
يػػا  :مناميػاً مػن عنػػر حضػنو الػنحمن ونػػاف فػي  اػااف لػػو يةمػل واػاته ا نػػو وقػاؿ

اللاػػ  هػػ   :إلػػن النفيػػق العلػػن فقػػاؿ  أ ػػء لقػػر اناقػػل سػػيرنا رسػػوؿ اهلل
أحػػػرا ف هػػػ  اهلل  فػػػنه واسػػػاجا  لػػػو    فػػػني حاػػػن ا أرى  ةػػػر حعيعػػػك

 دعاته.
   ىػػ ا ال ػػن لماػػو حاػػن ال ػػافنوف  فةنػػرما حػػرث صػػل  ال ريعيػػا

ليافػاوض فػي أمػن الفػل    وأرسلء قنيش عنوو  ن ماةود إلػن رسػوؿ اهلل
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 مى أىل م ا رأى عجعاً :
عنػرما ياو ػ  يعاػرروف و ػوته فػال ياننػوف   سػوؿ اهللرأى أص ا  ر 

  قبػػػنو منػػػو تنػػػفؿ علػػػن الرض   ػػػل يماػػػ وف  ػػػو واػػػوىا  وأ ػػػرانا  ورةه
فمػػػنا  مػػػن اغاػػػن   ، عنػػرما دعػػػا ال ػػػالؽ لي لػػق  ػػػةنه تنافاػػػوا علػػػن  ػػةنه

ولػ    هفلا  ومػنا  مػن فػاز   ػةنو  وال ػل يااافػء علػن  ػةن رسػوؿ اهلل
 الرض.ياننوا  ةنو تنفؿ علن 

يالقػػوف ريقػػو ال ػػنيف وا   حاػػن أنػػو واػػرى  عنػػرما يافػػل رسػػوؿ اهلل
 ياننونو يقى علن الرض.ف ىن إلن قنيش وقاؿ:

يػػا أىػػل م ػػا لقػػر ذىعػػء إلػػن ناػػنى فػػي مل ػػو  وإلػػن قيفػػن فػػي مل ػػو  
وإلن النجا ي فػي مل ػو  ومػا رأيػء أحػراً ي ػن أحػرا ن ػن أصػ ا  م مػر 

 . لم مر
   دنا فػي ىػ ا المػػن فاننػا ن اػاإ إلػػن وقػء نويػػل وال قيقػا لػو اسػػابن

ىػ ا ال ػن   لنةعن علن قررنا عن حن أص ا  ال عين لل عين العظػ 
ىو ال ي نالوا  و أوفن نفين من الةبايػا اإللايػا ومػن اإلننامػا  الن انيػا ونػاف 
الانػافس  يػػنا  والػػرراا  فيمػا  يػػنا  علػػن قػػرر منػازلا  فػػي حػػعا  لنسػػوؿ اهلل 

 
                          ( العقنو[٘ٙٔ]اايا ) 

   وصل ى ا ال ن حان للناات فالمنأو النفػاريا الاػي اسػاقعلء فػي
 ؟ غفوو أحر  وفاو زوااا قالء: وماذا فةل رسوؿ اهلل 

قػػػػالوا:   يػػػػن  بػػػػ  قيػػػػل لاػػػػا: مػػػػا  أ ػػػػوؾ   قالػػػػء: ومػػػػاذا فةػػػػل رسػػػػوؿ 
   مو  أهياا  فقالء: وماذا فةػل رسػوؿ اهلل ؟  قالوا:   ين  ب  ُأهعن اهلل
  ؟ قالوا:   ين  قالء: أرونيو  تااقعل  ا ه المفانن وا تن غل  اا ونػاف
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ىػػ ا ىػػو ال ػػن  . نػػل ىماػػا و ػػغلاا اانملنػػاف علػػن حعيػػن اهلل العظػػ 
يػا أمػا اهلل اناظػني ىنػا فػاف  :ال ي فازوا  و واازوا ف وقفوىا علن صػ نو وقػالوا

سيمن من أمامك  وعنرما من من أماماا أ اروا إلياا وقالوا:ى ا   رسوؿ اهلل
 ىو رسوؿ اهلل فنفلء وأما ء  ثو و وقالء:

مم"ط٢ّمعصقؾيمبعّٓامجؾ٢ّم""ط٢ّمعصقؾيمبعّٓامجؾ٢ّم"

  يةني صغينو" أي ا تا  المنت وا ين غل  اػا المػنت لف رسػوؿ اهلل
 ىو اإلناين ال ي  و يافضل الةلي ال عين علن المؤمنين في ى ه ال ياو.

يفنإ عنا  نل نػن  وي  ػف عػنا  نػل   ن غلوا   عو فاف اهللفاذا ا
غ   وي ىن عنا  نل ى   وفي ااهنو ي ػوف لاػ  مػا تةلمػوف ومػا تةنفػوف مػن 

 . القرر الةظي   ومن الان ال ني  ل عا  للع ين الن ين
 اسمةوا إلن اهلل وىو يقوؿ:

                               [ٖٖ]النفاؿ  

  : القلن المواود فيو حن رسوؿ اهلل 
ا ية     من في ى ه ال ياو  ا ية    ا  وا غػ  وا نػن  وا  ػرو 

إذاً . وا  الت وا عنات  لف اهلل ياواه ويفنؼ عنو نػل ىػ   عننػا رسػوؿ اهلل
و ال ي ي عو وقلعو غين مةلق  و  ال ليا لػو اسػاجار  ػو واسػاغاث إلػن اهلل   اػعع

 فاف اهلل ي  ف عنو نل ىمو :
مػػا سػػامني الػػرىن  ػػيماً واسػػاجن   ػػو .إا واػػر  اػػواراً منػػو لػػ  ُيضػػ   

 ومػن ت ن  نسوؿ اهلل نفنتػػو .إف تلقو اُلسُر في ةااماا تجػ 
وىػػ ا ىػػو الػػ ي ياػػاغيل  ػػاهلل وياوسػػل إليػػو   عيػػن اهلل ومفػػبفاه فمػػا 

قلعػو علػن أعضػاته ىيامػاً  الػك  الػ ي انةقػر قلعػو وامػاو حاػن نػف ال ػن مػن 
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وع قاً في ذا  حعين اهلل ومفبفاه يقوؿ في ذلك ال عيػن العظػ  صػلوا  
 : اهلل وسالمو عليو

عوماخؿؾّٛمحيبمبؼؾىمسؾّٓمعمع٤ّمصلحؾينمإالمحّٕ مآمجلّٓهمعوماخؿؾّٛمحيبمبؼؾىمسؾّٓمعمع٤ّمصلحؾينمإالمحّٕ مآمجلّٓهم}}

مم22{{سؾ٧ّماظـورسؾ٧ّماظـور

 ااره علن النار.  ما داـ اماو القلن   ن رسوؿ اهلل ي ـن اهلل

 الداٛ ّالدّاٛ

 ا إهواني ال ي نا ل  عنو:ى ا ال ن ي
أرقػػػن وأعلػػػن وأسػػػمن مػػػن أي حػػػن لي  ػػػئ ياةلػػػق  ػػػو المػػػنت فػػػي ىػػػ ه 

 ال ياو  حان ولو ناف الماؿ أو الفواا أو الولر.
وىػػو ينظػػن  عفػػينتو النورانيػػا   ولػػ لك عنػػرما تنظػػن لل عيػػن العظػػ 

لحوالنػػا المةاصػػنو فػػي ىػػ ا الػػفمن  وي ػػ ص الػػرات الػػ ي  اػػععو تآلػػن علينػػا 
 رات وأصع وا يلةعوف  نا نما ننى ااف  ماذا قاؿ؟الع
مم33{{ؼ٦ّذ١ّمأنمتؿّٓاس٧ّمسؾقؽ٣ّماِّع٣ّمطؿومتؿّٓاس٧ّماِّطؾيمسؾ٧ّمضصعؿفومؼ٦ّذ١ّمأنمتؿّٓاس٧ّمسؾقؽ٣ّماِّع٣ّمطؿومتؿّٓاس٧ّماِّطؾيمسؾ٧ّمضصعؿفوممم}}

 نالجماعا يجامةوف علن قفةا ل ي ي نلوا مناا :  
ضوظ٦ّامأع٤ّمضؾيمسب٤ّمؼ٦ّعؽٍّٔمؼومرد٦ّلمآ؟مضول:مال،مأغؿ٣ّمؼ٦ّعؽّٔمطـريموظؽـؽ٣ّمضوظ٦ّامأع٤ّمضؾيمسب٤ّمؼ٦ّعؽٍّٔمؼومرد٦ّلمآ؟مضول:مال،مأغؿ٣ّمؼ٦ّعؽّٔمطـريموظؽـؽ٣ّممم}}

ظيتمأسؾ٧ّمعو ماظؾقّٕ"مضوظ٦ّا:موٕمؼومرد٦ّلمظيتمأسؾ٧ّمعو ماظؾقّٕ"مضوظ٦ّا:موٕمؼومرد٦ّلمشـو مطغـو ماظلق٢ّ"عـ٢ّماظّٕشوويماشـو مطغـو ماظلق٢ّ"عـ٢ّماظّٕشوويما

                                                 
 حلا الوليات عن إسماعيل الاري وإسماعيل  ن راات.ٕ
 مر  ن حنعل عن بو اف.سنن أ ي داود ومانر أح ٖ
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مم..{{آ؟مضول:مضّٔمميفمضؾ٦ّبؽ٣ّماظ٦ّػ٤ّ،مضوظ٦ّا:موعوماظ٦ّػ٤ّ؟مضول:محىماظّٓغقومآ؟مضول:مضّٔمميفمضؾ٦ّبؽ٣ّماظ٦ّػ٤ّ،مضوظ٦ّا:موعوماظ٦ّػ٤ّ؟مضول:محىماظّٓغقوم

   ةػػر حػػن رسػػوؿ اهلل  وحػػن اهلل  وحػػن ااهػػنو  أصػػع  الماػػلموف 
 ي عوف الرنيا  والررى   والرينار  والناات  وال اوا   والىوات  

  الػ ي ينويػو اإلمػاـ الع ػاري فػي ال ػريل الفػ ي  وقاؿ فػي ذلػك
م:ومال  وغينىما نثينوف 

تعّٗمسؾّٓماظّٓرػ٣ّ،متعّٗمسؾّٓماظّٖوجي،متعّٗمسؾّٓماخلؿقصي،متعّٗمتعّٗمسؾّٓماظّٓرػ٣ّ،متعّٗمسؾّٓماظّٖوجي،متعّٗمسؾّٓماخلؿقصي،متعّٗم}

مم44{{وإذامذق١ّمصالماغؿؼّ٘وإذامذق١ّمصالماغؿؼّ٘مم--ؼعـ٧ّمالمؼربأمأبًّٓاؼعـ٧ّمالمؼربأمأبًّٓامم--واغؿؽّٗمواغؿؽّٗم

يةنن لو دهل  ونا فػي رالػو  دعػن عليػو أا يجػر ملقبػاً يلقػ   ػو ىػ ه 
اهلل ونػػػػاف حعػػػػو ل عيػػػػن اهلل ال ػػػػونا.... لمػػػػاذا ؟ ..لنػػػػو أحػػػػن غيػػػػن حعيػػػػن 

ومفبفاه في دراا دنيا عن حعو لرنياه ... وىػ ا أمػن ا ين ػاه اهلل  ويغػار مػن 
 أالو اهلل :

 فا ا ىو ال ي   ََّفو حعين اهلل ومفبفاه لما ن ن فيو ااف:
 تعرلء الحواؿ  وأصع ء القلو  مليلا  الةيو . -
 لة قاا ال اوا  وال ظوظ والىوات والمل ا . -

 :الاي ح ر اهلل مناا في م    اايا  وى ه -
                                                     

                                                    
                                           [[ٕٕٗٗ  ]الاو ا]الاو ا  

ال ػػػػػن إذاً  وىػػػػػ ا ىػػػػػو ال ػػػػػادث ااف... وسػػػػػععو ىػػػػػو ىػػػػػ ا المػػػػػن ...

                                                 
 ص ي  الع اري عن أ ي ىنينو. ٗ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 المبلو ؛ أف ي وف حن اهلل ورسولو أعلن مما سواىما  في قلن الةعر.

 عالمات احلب الصادم

 مػػا عالمػػػا  ىػػ ا ال ػػػن الػػػ ي سيوصػػلني إلػػػن مقامػػا  القػػػن  مػػػن اهلل
.؟ عالما  ى ا ال ن نثينو ن افي  ما ورد في   ناا في ناا  اهلل 

 العالم٘ األّىل: حطً اإلتباع

 : ( ةؿ عمناف[ٖٔ])من قولو ال فن عاله فن 
                            

اإلتعاع لنسوؿ اهلل في  نعو ال ي اات  و من عنر اهلل  اتعاعو فػي ىريػو  
و فػػي سػػماو  اتعاعػػو فػػي أهالقػػو ومةامالتػػو  ا ناعةػػو فػػي الةعػػادا  وفقػػ  اتعاعػػ

ونانؾ إتعاعو في الهالؽ وفي المةامال   يننا و ػين عامػا النػاس ل ػن ناعةػو .. 
 في ال ل..... فاتعةوني.... في  ؟ 

فػػي نػػل  ػػ نو وفػػي نػػل أمػػنه وفػػي نػػل أحوالػػو وفػػي نػػل مػػا نػػاف عليػػو فػػي 
 . ادؽ لنسوؿ اهللحياتو. وى ا ىو اإلتعاع الف

فلو تا ةو المنت في ناحيا: مثلمػا حػرث فػي عفػننا ىػ ا  تواػو نثيػن مػن 
المةاصػػػنين إلػػػن اتعػػػاع ظػػػاىن النعػػػي المفػػػبفن وتننػػػوا اتعاعػػػو فػػػي المةػػػامال  



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 والهالؽ والففات والنقات وال ن لجميى الناس.
 وى ا اإلتعاع مندود وا يوصل إلن المقفود.

ا اإلتعػاع ا تظاػن عليػو بمػنا  الم عػا وا ول لك تجر من ياعى مثػل ىػ 
ينػػػاؿ  ػػػيلاً ممػػػا ينالػػػو الحعػػػو لف اإلتعػػػاع الفػػػادؽ لػػػو بمػػػنا  ينالاػػػا اإلناػػػاف 

 . سنا رث عناا إف  ات اهلل في ى ا الررس  فضل النحمن
 فمن اّدعن أنو ي ن رسوؿ اهلل وا ياعةو:

 ينبعق عليو قوؿ النال الفال :
 ي حبْتعصٜ اإللــــــْ ٔأٌت تصع

 ِرا لعىسٙ يف القٗاس شـــــــٍٗع
 لٕ كاُ حبك صــــــــادقا ألطعتْ

 إُ احملب ملـَ حيــــــــــب وطٗـع
  ىناؾ امنأو رةىا سيرنا عمن تلعس هاتماً من ذىن فقاؿ لاا: 

اهلةي ى ا ال ات  فنفعاو  و ةر حين من الرىن ما  عمػن فػ ىن إلياػا 
 ال ي أمنؾ  نفع ال ات   فالعايو قالء: ةض ايناناا وقالوا لاا: لقر ما  

 ا واهلل ما ننء لنيةو حيا وأعفاه ميااً.
تمننػػػوا علػػػن ىػػػ ا المػػػن علػػػن حاػػػن اإلتعػػػاع فػػػي نافػػػا الو ػػػاع لاػػػيرنا 

 لف اإلتعاع يورث م عا اهلل :  رسوؿ اهلل
                     و ةػػر حػػن اهلل ... تػػ تن الةبيػػا الثانيػػا

 : نا إتعاع النعن  عن 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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                  [ٖٔ ]ةؿ عمناف 
 والمغفنو منو سع انو. إذف اإلتعاع بمنتو م عا اهلل 

العالمــــــ٘ الجــــاىٔ٘ التطلٔه 
 لػسع اهلل

 سورو الناات[:  قاؿ تةالن فن م    الانفيل فن]
                                                 

                                               
أف يجر اإلنااف في صرره وفي قلعو وفي فؤاده الن ا الااـ عن نػل أمػٍن 

 أمَن  و النعي المفبفن عليو أفضل الفالو وأت  الاالـ.
 ي فؤاده علن  ئ من  نع اهلل.فال يجر اعانا اً ف -
 وا يجر تنازعاً في عقلو علن ح   قضاه وقضن  و رسوؿ اهلل. -

  ل يال    ل ما اات في  نع اهلل . -

وا ياػػم  لةقلػػو أف ي  ػػ  علػػن أمػػن قضػػن  ػػو اهلل أو نػػفؿ  ػػو رسػػوؿ  -
 لف أمور ال نيةا فوؽ الةقوؿ.  اهلل

 المػن اػات مػن اهللوإنما يقوؿ دانما ويةاقػر   ػل يقػين إف نػاف ىػ ا   -
ليس لنا دهل  ا ا المن فال نام  للةقػل أف يف ػن فػي أي أمػن إذًا 

 نعي لف المور ال نعيا أمور إلايػا وإذا نػاف الةقػل ا يػرري  ػيلاً 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ؟ عن الةقل ف يف يررؾ النقل ال ي نفؿ من عنر هالق الةقل
 أين الةقل ل ي نةنفو أو ل ي نررنو؟ 

قل فيال  تاليماً ل ل أح اـ اهلل ول ل  نع فال مجاؿ ىنا لا  ي  الة
 :ويةمل نواؿ حياتو  قوؿ اهلل  اهلل ول ل ما اات  و رسوؿ اهلل

                                          [ٚ ]ال  ن 
 ا يا ايل  وعلن سعيل المثاؿ:

مم{{إغوثف٣ّمإغوثف٣ّممماظّٔػىمحّٕا مسؾ٧ّمذط٦ّرمأعيتمحاللمسؾ٧ّاظّٔػىمحّٕا مسؾ٧ّمذط٦ّرمأعيتمحاللمسؾ٧ّمم}}

أنػػو حػػناـ يعقػػن   حػػالؿ ....نالمػػا قػػاؿ ٛٔا يجااػػر ويقػػوؿ عيػػار 
 حناـ وا نفا  ى ا العا .

فعا  ال ن الفادؽ وال ى يناا الاالي  ال امل ىػو ىػ ا العػا  الػ ي 
دهل منو الص ا  والػ ي دهلػو الفػال وف إلػن يػـو الػرين  ىػو  ػا  ال ػن 

يػػن ىػػ ا العػػا  ويقػػوؿ فػػي ىػػ ا وا يواػػر  ػػا  غ،  لاػػير الولػػين وااهػػنين
 :اإلماـ أ و الةفان  

 وَ حلظٛ يف احلب تصــــّد ٔجّْ
 ٔتفٕش وٍْ بطـــــــــسٓ ٔاحلــاه

 تعطٜ العمًٕ ٔتصــــّدُ فترتمجَ
 بمطــــــــاُ أِن القسب ٔاألبداه

 تعطٜ اجلىــــاه فال ٖساك وصدق
 إال ٖٔصـــــــــّد ٌٕزٓ املتاللــ٘



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ـــمي ٔالٍٕز الرٙوَ أَٖ ِرا العــ
 أعطٗتْ وَ حلظٛ يف احلـــــــاه؟

 وَ حب قميب لمحبٗب حمىــــــــد
 ٌمت املٍٜ بن ٌمت كن آوــــــــــال٘

 و المثاؿ ياض  المقاؿ:
   أص ا  النعي .:منا  النال ال ي قاؿ لو النعي   

طقّٟمأصؾقً؟مضول:مأصؾقًمعمعـومحؼو،مصؼول:ممظؽ٢ّمض٦ّلمحؼقؼيمصؿومطقّٟمأصؾقً؟مضول:مأصؾقًمعمعـومحؼو،مصؼول:ممظؽ٢ّمض٦ّلمحؼقؼيمصؿوممم}}

ميوغ١ّ؟مضول:مأداااافّٕتمظقؾ٨ّموأزؿلتمغفوريمبعّٓمأنمسّٖصًمغػل٨ّمميوغ١ّ؟مضول:مأداااافّٕتمظقؾ٨ّموأزؿلتمغفوريمبعّٓمأنمسّٖصًمغػل٨ّمحؼقؼيمإحؼقؼيمإ

س٤ّماظّٓغقومصلصؾقً،موطلغ٨ّمأرىمأػ٢ّماجلـيموػ٣ّمؼؿّٖاورونمصقفوموطلغ٨ّمس٤ّماظّٓغقومصلصؾقً،موطلغ٨ّمأرىمأػ٢ّماجلـيموػ٣ّمؼؿّٖاورونمصقفوموطلغ٨ّم

أرىمأػ٢ّماظـورموػ٣ّمؼؿعووونموؼصطّٕخ٦ّنمصقفوموطلغ٨ّمأرىمسّٕشمرب٨ّمأرىمأػ٢ّماظـورموػ٣ّمؼؿعووونموؼصطّٕخ٦ّنمصقفوموطلغ٨ّمأرىمسّٕشمرب٨ّم

مم{{بااااورزامصؼولمظ٥ّ:مسّٕصًمصوظّٖ ،موضولمم٤ّمح٦ّظ٥ّ:مسؾّٓمغ٦ّرمآمبوإلميونمضؾؾ٥ّ.بااااورزامصؼولمظ٥ّ:مسّٕصًمصوظّٖ ،موضولمم٤ّمح٦ّظ٥ّ:مسؾّٓمغ٦ّرمآمبوإلميونمضؾؾ٥ّ.

 وصل لا ا المقاـ؟نيف 
   ن المفبفن عليو افضل الفالو وأت  الاالـ. 

   ال ي وصل لةل  اإللااـ سيرنا اإلماـ علي   ونـن اهلل وااو وقػر
 :قاؿ فيو اإلماـ الجنير 

رحػػ  اهلل أ ػػا ال اػػن لػػوا ال ػػنو  اسػػافرنا منػػو علومػػا نثيػػنو  لقػػر نػػاف 
سعةين  ةيػنا " ت ملػوا سػعةين  لو فان  فات ا ال اا   ما أعل  لوقنت  :يقوؿ

 امال" من تفاين الفات ا..!!!!
 من أين ى ا الةل ؟ من أي م اعا ؟ ومن أي مفرر ؟

 . من حن ال عين العظ  



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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   نلما تنى حعا في الرنيا: من  ػرناا إلػن هااماػا  مػن أحػر لحػر أو
من أحر لةنض  حان الػ ي ي ػن المػاؿ والجػاه أو الػ ي ي ػن أي  ػيت فػي 

 ل ياو فاعل  عل  اليقين قوؿ اهلل:ى ه ا
                          [ٔٙ٘ ]العقنو 

أي ا يااويا  أحر في ىػ ا ال ػن  و اػن ىػ ا ال ػن فػازوا ونػالوا نػل 
 ما يبلعوف ويعاغوف.

    لماذا ن ن رسوؿ اهلل؟ 
 لنػػو الاػػعن الػػ ي سيوصػػلنا إلػػن حضػػنو اهلل وىػػو الاػػعن فػػي اإلسػػالـ

 واإليماف والارايا واميى ال ينا  الاي ن ن فياا.. 
 ٔوَ قبن كٍا ظالوًا ٔجّاًل ....فصسٌا بطْ زجاال فحٕال

أصع  لنا قيما وم انػا عنػر اهلل و ػين اميػى المػ  الاػي هلقاػا اهلل  عننػا 
 وليس  اععنا ن ن.  و اعن رسوؿ اهلل

  ي فيجػػن أف ي ػػوف ىػػ ا ال ػػن أعلػػن وأرقػػي مػػن أي حػػن ةهػػن ل
    ص أو أي عنض ةهن  لنو م عو  اهلل ويجن أف ن عػو ل ػي ي عنػا اهلل 

 وعالما  ال ن الفادؽ ل ي أعنفاا وأقيس نفاي  اا ول ػي أنمػلن أننػي
 س حفػػل الثمػػنا  وال يػػنا  والعننػػا  والنف ػػا  والةبػػاتا  الاػػي اةلاػػا اهلل

  للفادقين والفادقا  في حعا  ل يػن العنيػا  ا  الةالمػا  مػن ناػو
 اهلل :

                            

 وما ىو الةبات؟ 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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             [ٖٔ ]ةؿ عمناف 
   في  ناعةو ؟ 

في نل صغينو ونعينو  في نػل ننفػا عػين  فػي نػل نلمػا تاػمةاا الذف  
في   في نل حنؼ ينبقو اللااف  في نل  يت تمار إليو الصا ى والير والعناف 

نػػل حننػػا تا ػػنؾ  اػػا الناػػل فػػي ىػػ ه ال يػػاو ا ػػر أف ت ػػوف ما ػػيا علػػن قػػرـ 
م:النعي الةرناف

5{المؼمع٤ّمأحّٓط٣ّمحؿ٧ّمؼؽ٦ّنمػ٦ّاهمتؾعوممومجؽًمب٥ّم}

م

ا ينفى أف ي وف ىوى لك بػ  ىػوى إلػن اهلل ورسػولو  وسػيرنا رسػوؿ اهلل 
]نفاو ليس لو  يت لنو نلو هلل  ]سورو النةاـ: 

                                              
 نلو هلل وتواه مواه ون ن لنا مقاـ في ى ا المن:

                    ]العناؼ[ 
فالػػ ي ياػػين علػػن ىػػ ا الػػناا ياػػواه اهلل  وايػػا تامػػا ناملػػا سػػا قو  نمػػا 

 .:. اهتولن حعين اهلل ومفبف
   نط أف ي وف نلو هلل وا ي وف علن ىواه.

فاو ا يةانض ظاىنا أو  اننا علن أمن  نعو اهلل  أو أي قضات أو ح   
 قضاه رسوؿ اهلل.

وإيان  أف يقوؿ أحرن  أنا  أعل    مور دنيان  لف اإلسالـ ا يوار فيو 
 دنيا ودين  ول ن اإلسالـ الرنيا نلاا دين.

                                                 
  ن عمنو. رواه العياقي  عن ععر اهلل ٘



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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ففل الرنيا عن الرين   ىوفي الدياف الهػنى ل ػن فا ا ال الـ ال ى ي
 عنرنا ليس عنرنا ففاـ  ين الرين والرنيا  دنيا المؤمن نلاا دين.

لف المؤمن إذا اةل قعل نل عمل نيا  ناف الةمل م افئ عليو مػن ر  
حاػػن ولػػو نػػاف  ػػاوو دنيػػو لنػػو لػػو نػػوى قعلاػػا نيػػا هلل يفػػع  عمػػل  ، العنيػػا

 نل وي ن  وينوي  اػ ا الةمػل الاقػوى علػن ناعػا اهلل أو صال  هلل  لو أنو سي
 أي نيا صال ا يفع  ى ا الةمل ععادو هلل.

فػالمؤمن ياػػابيى أف يجةػػل حياتػػو نلاػػا ععػادو هلل فػػال يقػػوؿ:  أنػػا  أعلػػ  
 ػػ مور دنيػػان   وا يقػػوؿ أف ىػػ ا المو ػػوع لػػيس لػػو دهػػل  الػػرين وا الةلمػػات 

 ياو اإلنااف.يفاوا    ناا لف اإلسالـ نلو نل ح
  :فالايرو زينن  نء ا ش ر ي اهلل عنناا 

تفواػي زيػػرا  وىػ ا أمػػن دنيػوي نمػػا  :لمػا ذىػن لاػػا رسػوؿ اهلل وقػػاؿ لاػا
 يافور العةض فقالء:

 يا رسوؿ اهلل: أنا ا أحعو.
 :الحفا [ ٖٙ] فقاؿ لاا بانيا: تفواي زيرا   فنفؿ قوؿ اهلل 

                                                     

                      
 وال ي ا يالّْ  لا ا ال الـ  ي وف عاصياً 

                                      
 والةفياف ىنا م الفا المن :
 يوي:مى أننا ماوقةين انو  يت دن



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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ل ن رسوؿ اهلل ينظن  ةين اهلل ونظنتو يجن أف نةل  عل  اليقػين أف فياػا 
النفى في الرنيا وفياا الاةادو يـو لقات اهلل  ولو    نا فػي ىػ ا المػن واعاقػر 
اإلنااف فينا أف نظنتو أتػ  وأ ػمل مػن  ػنع اهلل ومػن نظػنو رسػوؿ اهلل.    مػاذا 

 نقوؿ في ذلك؟
 القلن والجناف. نقص في اإليماف ونفاؽ في 
فياػػػا   ل ػػػن اـز أعاقػػػر وأعلػػػ  علػػػ  اليقػػػين  أف نظػػػنو رسػػػوؿ اهلل 

 الفالد للرنيا وفياا الاةادو لإلنااف يـو الرين لناا: 
                            [ٔٓٛ ]يوسف 

 ينظن علن  فينو ...
 لناا أنوار إلايا في ذاتاا منينو ...

ال ي أ نؽ علن ذا   ، نينو   وتنى نل  يت  نور اهللتنى غين الا
 . ال عين  وعلن  فينتو

   فيلػػػـف لإلناػػػاف أف ياػػػل  تاػػػليما تامػػػا لنسػػػوؿ اهلل وىػػػ ه ىػػػن  
 . الةالما الثانميا من عالما  ال ن الفادؽ ل نا و الةظي  

 وااف مى الةالما الثالثا:
الةالمػػا  الػػواردو فػػن   ونمػػا قلنػػا ن افػػن فػػن ىػػ ا المقػػاـ  ػػ نن  ةػػض مػػن

ناا  اهلل ال ني   نفةنا اهلل   المو الةظي  ومو  غاؼ قلو نػا واػوان  أرواحنػا 
   ن رسولو الاير النتوؼ النحي .



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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العـــــــالم٘ الجــــالج٘ اإلنجاز 
 مً الصالٗ علُٔ 

 من قولو تةالن فن سورو الحفا  :
                                            

  الةالما الثالثا يقوؿ فياا ال عين: 
66{{ع٤ّمأحىمذقؽومأطـّٕمع٤ّمذطّٕهع٤ّمأحىمذقؽومأطـّٕمع٤ّمذطّٕه}}

مم

فالػػ ي ي ػػن رسػػوؿ اهلل.. يػػ ننه علػػن الػػرواـ... ونيػػف يػػ ننه؟ يفػػلي 
 عليو صلن اهلل عليو وسل  ...

وإذا نػػاف مةػػك نمعيػػوتن نػػوراني فاصػػرر لػػو المػػن أف يع ػػل فػػي ملفػػا  
 ل ين وينى ما سن قن ا ؟ الفا

ومػا مقػرار  ، تجر انا  نلا  نػانوا م ػغولين  الفػالو علػن حعيػن اهلل
 ى ه الفالو؟ 

علػػن الػػرواـ  وي فػػي قػػوؿ سػػيرنا أُ ػػّي  ػػن نةػػن لنسػػوؿ اهلل عليػػو أفضػػل 
 الفالو وأت  الااليما  عنرما قاؿ لو:

معومذؽًمضول:ممم}} معومذؽًمضول:مؼومرد٦ّلمآمط٣ّمأجع٢ّمظ١ّمع٤ّمصالت٨ّ؟مضول: ؼومرد٦ّلمآمط٣ّمأجع٢ّمظ١ّمع٤ّمصالت٨ّ؟مضول:

ماظـؾـنيمضول:موإنمزدتمصف٦ّممماظـؾٌاظـؾٌ ماظـؾـنيمضول:موإنمزدتمصف٦ّمضول:موإنمزدتمصف٦ّمخريمظ١ّمضول: ضول:موإنمزدتمصف٦ّمخريمظ١ّمضول:

                                                 
  ةن اإليماف للعياقي عن قوؿ أ و ععر النحمن ومالك  ن دينار وال ليمي رحمو اهلل. ٙ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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مؼؽػ١ّمآمػؿ١ّم مإذًا مضول: مأجع٢ّمظ١ّمصالت٨ّمطؾفو مإذًا مؼؽػ١ّمآمػؿ١ّمخريمظ١ّمضول: مإذًا مضول: مأجع٢ّمظ١ّمصالت٨ّمطؾفو مإذًا خريمظ١ّمضول:

مم..77{{وؼغػّٕمظ١ّمذغؾ١ّوؼغػّٕمظ١ّمذغؾ١ّ

 أين ن ن من ى ا ال ريل؟! 
ودانما ن ا ي من الامػـو والغمػـو والم ػن ون ػا ي مػن اإلحػن  ألػيس 

 ى ا ال فات والروات؟!
الفػػالو علػػن رسػػوؿ اهلل وينالػو  ػػي  ويفػػيعو فانػػا  أيواػر أحػػر ي ثػػن مػن 

 ماا يل ل ننا لوسف م غولين ويةاتعنا اهلل في ناا و ال ني :
                                     [ٔٔ ] الفا 

حاػػن أناػػ  لػػيس لػػريا  وقػػء لالسػػاغفار  وىػػ ا ىػػو ال اصػػل ااف ور نػػا 
 قاؿ في القنةف: 

                                                

               .]النفاؿ[ 
ون ن نعةاً ا ننير ى ا الػروات    ػل ننيػر مػن ي ػن   النيا ػا عنػا الػروات 

 ويا قق لنا ال فات.
  فن؟ أيجوز أف أ ن  دوات لمنيض عنري في العيء ل ي ي

ونػػ لك ن ػػن ننيػػر مػػن غيننػػا أف ياػػاغفن لنػػا !! وأف يفػػلي علػػن حضػػنو 
 النعي لنا  راً عنا !!!

 وذلك ل ي ت ىن عنا الامـو والغمـو والم انل .. ىل يف  ذلك ؟
 والنال ال ي ذىن لنسوؿ اهلل وقاؿ يا رسوؿ اهلل:

                                                 
 عن أ ي  ن نةن  رواه اللعاني في ص ي  الانغين وم  او المفا ي .7



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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:مأسينمسؾ٨ّمغػل١ّم:مأسينمسؾ٨ّمغػل١ّمادس٦ّامآمأنمؼّٕزضينمعّٕاصؼؿ١ّميفماجلـي،مصؼولمادس٦ّامآمأنمؼّٕزضينمعّٕاصؼؿ١ّميفماجلـي،مصؼولم} } 

88{{بؽـّٕةماظلف٦ّدمبؽـّٕةماظلف٦ّدم

مم

أي ا ر حاماً أف تةمل أنػء ...  ل ػن أنػء تنيػر الجنػا  ػروف عمػل! ا 
 يجوز .. فن ن عالإ م انلنا وىمومنا: 

                                         

                       
 . الفالو علن حعين اهلل ومفبفاهفال  ر لإلنااف أف ي ثن من 

  : وى ا ىو قو  الفال ين 
منا  من ناف يفلي علن حضنو النعػي فػي الفػعاد ألػف منو.و الليػل  -

 ألف منو.

ومنا  من نػاف يفػلي علػن حضػنو النعػي نػل يػـو وليلػا ع ػنو ةاؼ  -
 منو.

ومػػنا  مػػن نػػاف يفػػلي علػػن حضػػنو النعػػي نػػل يػػـو وليلػػا أر ةػػين ألػػف  -
 منو.

 ثلا نثينو ... ومن ار وار!.وى  ا أم -
   وماذا وار ؟ 

واػػػػر النػػػػوار ... وواػػػػو النعػػػػي الم اػػػػار ... والمةاملػػػػا  المالنفػػػػا .... 
والسػػنار ...  ونلاػػا  الفػػالو علػػن حضػػنو النعػػي  الليػػل و الناػػار  لناػػا الػػرليل 

 . العظ  علن م عا النعي النـن
                                                 

 ال انن   ص ي  أ ن داوود عن ر يةا  ن نةن السلمن   ٛ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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  حاػػػػن أف ال ػػػػيخ أ ػػػػو نالػػػػن الم ػػػػي  و "قػػػػو  قػػػػاؿ فػػػػي ناا ػػػػ
 :القلو "

اصطؾّّماظعورص٦ّنمأغ٥ّمؼـؾغ٨ّمم٤ّمأرادمرّٕؼ٠ّماظؼ٦ّ مأالمؼؼ٢ّميفمط٢ّمظقؾيماصطؾّّماظعورص٦ّنمأغ٥ّمؼـؾغ٨ّمم٤ّمأرادمرّٕؼ٠ّماظؼ٦ّ مأالمؼؼ٢ّميفمط٢ّمظقؾيم

ممواتػؼ٦ّامسؾ٧ّمذظ١ّ:واتػؼ٦ّامسؾ٧ّمذظ١ّ:مم،،ممعّٕةميفماظصالةمسؾ٧ّمرد٦ّلمآعّٕةميفماظصالةمسؾ٧ّمرد٦ّلمآممييس٤ّمثالٔو س٤ّمثالٔو 

 لف ال ي ينير الفضل ال عين ا  ر أف يع ؿ ال ين ال ثين.
 ومن نلن ال انات ل  يغلو المان.

نُ العـــــــالم٘ السابعـــ٘ تععٔ
 ّتْقريِ 

 وناا  اهلل نجر فيو ماىو الرليل علن واود ال ن؟ الرليل ىو .. 
                  [ٜ ] الفا 

    تةظػػي  رسػػوؿ اهلل  فةنػػر سػػماع اسػػمو ي ػػالا صػػرره  ويااػػف قلعػػو
 يا نؾ اامو لماذا؟ 

 مجػػند أف ياػػمى سػػينو رسػػوؿ اهلل يؤهػػ   ، لنػػو سػػمى اسػػ  رسػػوؿ اهلل
تجػر أف   ال ليا  وعنرما ي وف في أي أمن وي ضن مػن يػ ننه  نسػوؿ اهلل 

ىػػو قػػنو عػػين الم عػػين  وىػػو   حالػػو تغيػػن  وف ػػنه اسػػارار  لف رسػػوؿ اهلل
في نل فا  وفػي نػل ن ػف وفػي    إنااف الةين للم عو ين فال ينوف إا  و

 نل تم ين.
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  وى ا ناف حاؿ أص ا  رسوؿ اهلل  : 
نػػػػاف   نا  عنػػػرما نػػػػاف يػػػ نن أمامػػػو رسػػػوؿ اهللحاػػػن إف الواحػػػر مػػػ

 ةضػػا  يم ػػل سػػاعا  ا ينافػػى  ػػو مػػن  ػػرو الواػػر الػػ ي حػػرث لػػو لاػػ ننه 
 . لنسوؿ اهلل العظ 

  سيرنا  ػالؿ  : ةػر اناقػاؿ ال عيػن إلػن النفيػق العلػن لػ  يبػق 
أف يظل فػي المرينػا المنػورو  ػروف  ػياناا و ااناػا و ماػاا وامالاػا ونمالاػا  

فػي   لي ىن إلن ال اـ و ةر حين إذا  و ينى النعي نا ذف سيرنا أ ا   فاس
 :المناـ ويقوؿ لو 

مم{{ؼومباللمعومػّٔهماجلػ٦ّة؟ممأعومآنمظ١ّمأنمتّٖورغوم؟مؼومباللمعومػّٔهماجلػ٦ّة؟ممأعومآنمظ١ّمأنمتّٖورغوم؟ممم}}

 ف ىن فوراً لمرينا رسوؿ اهلل.
ونػػاف مةػػو مقانياتػػو  ونػػاف ا يملػػك مػػن الػػرنيا إا الةفػػا ومػػاعفا ي لعاػػا 

 ويغال مال او فياا. وقفةا ي نل فياا وياو   فياا
ممم}} مآ مظّٕد٦ّل مووص٢ّ مآ مظّٕد٦ّل ماظّٕوايمممووص٢ّ مسؾ٧ّ مصورمت٧ّ مبؼؾق٢ّ ماظظفّٕ ماظّٕوايمضؾ٢ّ مسؾ٧ّ مصورمت٧ّ مبؼؾق٢ّ ماظظفّٕ ضؾ٢ّ

موفؿضـوغ٥ّم مطؿػ٥ّ مسؾ٧ّ مؼّّٕبؿون مواظلني مبوظل٤ّ موإذا مؼؾؽ٨ّ موأخّٔ موفؿضـوغ٥ّماظشّٕؼػي مطؿػ٥ّ مسؾ٧ّ مؼّّٕبؿون مواظلني مبوظل٤ّ موإذا مؼؾؽ٨ّ موأخّٔ اظشّٕؼػي

مموؼؼؾؾ٦ّغ٥ّموؼؿ٦ّدالنمظ٥ّمظقمّذن.وؼؼؾؾ٦ّغ٥ّموؼؿ٦ّدالنمظ٥ّمظقمّذن.

م مآ مظّٕد٦ّل متمذن مطـً مطؿو مظـو مأذن مظ٥ّ موضوظ٦ّا مآ مظّٕد٦ّل متمذن مطـً مطؿو مظـو مأذن مظ٥ّ مضول:موضوظ٦ّا موسـّٓعو مضول:م، موسـّٓعو ،

ّٕجمطلغفوميفمؼ٦ّ ماظـش٦ّرموسـّٓعومضول:مأذفّٓمّٕجمطلغفوميفمؼ٦ّ ماظـش٦ّرموسـّٓعومضول:مأذفّٓمآمأطرب;مإذامبومّٓؼـيمطؾفومدبآمأطرب;مإذامبومّٓؼـيمطؾفومدب

مع٤ّم مدبّٕج مواظـلو  مس٦ّاتؼفو، مع٤ّ مدبّٕج مبوظؾؽورى مإذا مآ مإال مإظ٥ّ مال مع٤ّمأن مدبّٕج مواظـلو  مس٦ّاتؼفو، مع٤ّ مدبّٕج مبوظؾؽورى مإذا مآ مإال مإظ٥ّ مال أن

خّٓورػو،مورّٕ مامّٓؼـيممتؿؾهمع٤ّمدع٦ّعمأػؾفومِّغف٣ّمتّٔطّٕوامحؾقىمآمخّٓورػو،مورّٕ مامّٓؼـيممتؿؾهمع٤ّمدع٦ّعمأػؾفومِّغف٣ّمتّٔطّٕوامحؾقىمآم

مم{{وضولماظوإّون:مصؾ٣ّمؼّٕمبوطقًومأطـّٕمع٤ّمػّٔاماظق٦ّ .وضولماظوإّون:مصؾ٣ّمؼّٕمبوطقًومأطـّٕمع٤ّمػّٔاماظق٦ّ .مم،،مموعصطػوهوعصطػوه
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 لماذا؟ 
 . هلللنا  ت ننوا رسوؿ ا

 اـز اإلنااف يوقن ويةظ  رسوؿ اهلل عنر ذننه ...
 ساعا أف يامى اسمو صلن اهلل عليو وسل  

  : ف يف  الناس ااف 
 عنر أي  ئ يقولوف والنعي تةمل ن ا والنعي ىا  ن ا! ..
 ى ا نالـ يااوان الا دين لمن يفةل ذلك من الناـ ...

علػن  ػئ تافػو فػي ىػ ه  ال عين ال ي أقا   و مػواه  ف يػف نقاػ   ػو
 ال ياو !!  قاؿ لو مواه:

                               ]سورو ال جن[ 
فعةػػػر قاػػػ  اهلل  ػػػو ...أأقاػػػ   ػػػو ل ػػػي يةبينػػػي أحػػػر مػػػاًا! أو زادًا! أو 

 ملعااً! أو هالفو!..
ا أاػر لػػو ا يجػوز أف أقاػ    عيػن اهلل إا إلػن ذا  اهلل فػي أمػن ماػ  

 م نااً إا من حضنو اهلل.
 وى ا ىو ال ي اصبل  عليو الفال وف والةارفوف :

مثاًل وقةء في  يق وفي  رو ا أار لاا م ناػاً إا عنػر اهلل  ف توسػل 
  و إلن حضنو اهلل  ....

ل ػػػػن أاةػػػػل رسػػػػوؿ اهلل عن ػػػػا ل ػػػػل  ػػػػئ...!! فاػػػػ ا نػػػػالـ ياػػػػاوان 
 لما ا يليق.  يالا دين والاا ين لنو عنض حضنو النع
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لفسح العـــــــــالم٘ اخلامطــــ٘ ا
  بسضْل اهلل

   ًمن الةالما  الاي ترؿ علن حن رسوؿ اهلل أيضا  : 
                                               

         ]سورو يونس[ 
  يفند  ميالده  يفند  فيارتو  يفند  اماع إف اإلنااف يفند  نسوؿ اهلل

سػػينتو  يفػػند  ماا ةاػػو  يفػػند أعظػػ  الفػػند إذا أننمػػو اهلل  ن يػػاه أو إذا تةبػػف 
عليو ولمةء سوانى أنوار وااو في ىػ ه ال يػاو لنػو يةلػ  علػ  اليقػين أنػو مػن 

 :المةنيين  قوؿ اهلل فن سورو الحفا  
                                         ًً  

أنثػن مػن فنحػو  ػ ي أمػن فػي ىػ ه ال يػاو   ا ر أف يفند  نسػوؿ اهلل
  ال اراؿ وا نفاع ... ا ر ...

     عالمػا  نثيػنو ذننناىػا مػن ناػا  اهلل تةػالن تػرلل علػن م عػا
 ن افي  ا ا القرر مناا... اإلنااف لنسوؿ اهلل 

 اا  اهلل ال وعال...وىي معثوبا في ن 
 ومواودو في أحواؿ الف ا ا ال ناـ...

 وظاىنو علن أحواؿ الالف الفال  من  ةرى  إلن يومنا ى ا.
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 مثسات ذلبتُ مً 

 أّاًل: حيػس معُ ْٓو الكٔام٘

ىػػ ه الةالمػػا  تاػػاوان لإلناػػاف عبػػاتا  وإننامػػا  ونف ػػا  ا عػػر 
عػػو   ػػن النعػػي الةػػرناف  ػػمن لاػػا وا حػػر لاػػا ي فػػي أف اإلناػػاف إذا امػػاو قل

مالماف يـو القياما فةنرما س لو سيرنا أنس

معوممم}} مأسّٓدت معو مضول: معو؟ مأسّٓدت موعو مضول: ماظلوسي؟ معؿ٧ّ مآ، مرد٦ّل معومؼو مأسّٓدت معو مضول: معو؟ مأسّٓدت موعو مضول: ماظلوسي؟ معؿ٧ّ مآ، مرد٦ّل ؼو

طـريمصالةموالمطـريمصقو ،موظؽينمأحىمآمورد٦ّظ٥ّ،مضول:مأبشّٕمأغًمعّٝمع٤ّمطـريمصالةموالمطـريمصقو ،موظؽينمأحىمآمورد٦ّظ٥ّ،مضول:مأبشّٕمأغًمعّٝمع٤ّم

ماظؼقوعي مؼ٦ّ  ماظؼقوعيأحؾؾً مؼ٦ّ  م{{أحؾؾً م، مأحى}}مموفي روايا أهنىوفي روايا أهنى، مع٤ّ معّٝ مامّٕ  مأحىفشّٕ مع٤ّ معّٝ مامّٕ  ؼ٦ّ مؼ٦ّ مممفشّٕ

مبؼ٦ّلماظـيبم..)){{اظؼقوعياظؼقوعي مبش٨ّ مصّٕحـو مصّٕحـو مصؿو مبؼ٦ّلماظـيبمضولمأغّٗ: مبش٨ّ مصّٕحـو مصّٕحـو مصؿو عّٝمع٤ّمعّٝمع٤ّممم  أغًأغًممضولمأغّٗ:

م  أحؾؾً،أحؾؾً، ماظـيب مأحى مصلغو مأغّٗ: مضول ماظـيب مأحى مصلغو مأغّٗ: مأط٦ّنمممضول مأن موأرج٦ّ موسؿّٕ، مبؽّٕ مأط٦ّنموأبو مأن موأرج٦ّ موسؿّٕ، مبؽّٕ وأبو

مم99{{  أسؿوع٣ّأسؿوع٣ّ  ععف٣ّمحبيبمإؼوػ٣ّ،موإنمٕمأسؿ٢ّممبـ٢ّععف٣ّمحبيبمإؼوػ٣ّ،موإنمٕمأسؿ٢ّممبـ٢ّ

                                                   

                  [ٜٙ ]الناات 
 ى ه دراا  ل ن الرراا العلن مناا:

                                                 
 رواه الع اري ومال  ٜ
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                           [ٕٜ ] الفا 
نلاػػػػ  فػػػػي دراػػػػا مػػػػى .. ف و ف وال ػػػػارات والفػػػػال و ف والفػػػػريقو النعيػػػػ

 ه دراا هاصا.ا ... ف ةضا   ل ن م مر رسوؿ اهلل وال ين مةو 
 :وأر اه ي  ي ويقوؿ  ول لك فاف سيري أ و ال ان ال اذلي

فواػػر  النعيػػات والمنسػػلين   ذىعػػء ليلػػا إلػػن الماػػجر القفػػن ونمػػء
بػ    فةوا في ال ػالإػفقيل لي ااتوا لي   فا لء ؛والفال ين نلا  يارافةوف

ليػػػو وال ػػػل ينظػػػن إ  مػػػن النػػػور منفػػػنداً علػػػن ننسػػػي عػػػاؿٍ   رأيػػػء رسػػػوؿ اهلل
 فاةجعء من ى ا الم ار  وإذا   ادـ الماجر يوقظني ويقوؿ لي:

  ه عليو الفالو والاالـمن نور  فال لُّ !! ا تةجن 
 قاؿ: واناعاء وإذا  آذاف الفجن ففليء الفجن.

 ب    ثء عن ال ادـ فل  أاره:
                                ]اإلسنات [ 

 ومن؟ ..  صا لايرنا رسوؿ اهلل وى ه ها
 وال ين مةو:

                                       [ٛ ] الا ني 

 أيضاً مةو ىناؾ :
 !!!!... ويا مناه !!!!. يا ىناه...  فال ي ي وف مى رسوؿ اهلل ىناؾ 

ي  ػي أف ـ ... عليو أفضل الفالو وأتػ  الاػالول لك سيرنا رسوؿ اهلل 
.. ةدـ عليػػو الاػػالـ نعػػن اهلل سػػيرنا فنػػادى   واحػػراً مػػن أماػػو أُمػػن  ػػو إلػػن النػػار

 وقاؿ:  نادى علن من ؟ .. نادى علن رسوؿ اهلل 
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 المالن ػا ف ُْمِاػُك  :يا م مر يػا م مػر أدرؾ ىػ ا الناػل مػن أماك.قػاؿ
ةلػػػوف مػػػا فيقولػػػوف: ن ػػػن الغػػػالظ ال ػػػراد الػػػ ين ا يةفػػػوف اهلل مػػػا أمػػػنى  ويف

يؤمنوف  ف قوؿ: يػا ر  ألػ  تةػرني أنػك لػن ت فنػي فػي أماػي  فيػ تي النػرات مػن 
 . للمالن ا اسمةوا ما ي منن   و حعيعي م مر  اهلل

 لٕ تـسد أطفأت ٌازٙ       أٔ تسد ميحٜ الٕعٗد
 ٗدــــفأٌا الرب السش       ٖا حبٗيب قـس عـًٍٗا 

ِْ  قـي إىل الٍاز ٔطأِا      عٗـدـا ضـٔأوس ٖ ٔاٌ
 فمظٜ بالعده تٕل٘      ٔالٍعٗي ملَ تسٖـــــد

 يف اجلي٘  سافكتُثاىًٔا: م

ومةػو  ػل   يـو الرين رسوؿ اهلل سي وف مةو  في في أف ال ي سي نُّ 
قػاؿ: مػن أحعنػي نػاف مةػي  لنػو ... أعلن  ا  النةي   وى ا مقاـ بافِ في ان

 لايرنا أنس: عليو الفالو والاالـوذلك عنرما قاؿ  ؛في الجنا
ِّحّٓمع٤ّمِّحّٓمع٤ّممموالمشٌّّ٘والمشٌّّ٘ممنمادؿطعًمأنمتؾقًموظقّٗميفمضؾؾ١ّمش٢ٌّّنمادؿطعًمأنمتؾقًموظقّٗميفمضؾؾ١ّمش٢ٌّّؼومبينمإؼومبينمإمم}}

وع٤ّموع٤ّممم،،وع٤ّمصع٢ّمدـيتمصؼّٓمأحؾينوع٤ّمصع٢ّمدـيتمصؼّٓمأحؾينمم،،ـيتـيتااااصننمذظ١ّمع٤ّمدصننمذظ١ّمع٤ّمدمم،،املؾؿنيمصوصع٢ّاملؾؿنيمصوصع٢ّ

1010{{أحؾينمطونمعع٨ّميفماجلـيأحؾينمطونمعع٨ّميفماجلـي

مم

  فيو ال ػيخ الػر اغ النـن والةبػػات العظ  ال ي ُسػِللَ ات ػػوالةب  :
 ا؟ ػػةي  الجنَّ أنعن من ن ىل ىناؾ نةي ٌ 

                                                 
 الفغين للبعنانن عن أنس  ن مالك ر ن اهلل عنو. المةج  ٓٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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ونػػاف ال ػػيخ الػػر اغ راػػل أميػػاً  ول نػػو نػػاف يػػنى رسػػوؿ اهلل علػػن الػػرواـ 
 ليس مناماً ول ن يقظا  فقاؿ رداً علن الاؤاؿ:

 أعظ  من نةي  الجنا  قالوا: ول ؟ قاؿ:  نة  ر يا رسوؿ اهلل
لف اإلناػػاف إذا دهػػل الجنػػا ياماػػى   ػػل نةػػي  فياػػا علػػن انفػػناد وعلػػن 

 فاف اهلل ياقيو من نل أنواع نةي  الجنا.  رأى رسوؿ اهلل حرو ل نو إذا
 نيف؟ ... ى ا ال الـ  ال نيف  !!!

 ول ن فيو ذؽ تةػػػنؼ!!!
 وى ا أ ان  ػػػئ عنر الةارفين !!!

 ول لك نانوا يقولوف:
 فٍظسٚ وٍك ٖا ضــــــــؤل٘ ٖٔا أوم٘

 أشــــــــّٜ عم٘ وَ الدٌٗا ٔوا فّٗا

 ًاميام ثالجًا: زؤٓتُ 

 نظنو واحرو من رسوؿ اهلل أ ان من نل أنواع النةي .
 :في النوايا  الماةردو  وي فينا قولو

{{ممع٤ّمرآغ٨ّميفمامـو مصؼّٓمرآغ٨ّمحؼًومصننماظشقطونمالمؼؿؿـ٢ّمب٨ّع٤ّمرآغ٨ّميفمامـو مصؼّٓمرآغ٨ّمحؼًومصننماظشقطونمالمؼؿؿـ٢ّمب٨ّمم}}
1111  

 ول  يقل رةني هلقاً.
                                                 

 رواه الع ارى ومال  وأ و داود عن أ ي ىنينو ورواه البعناني عن أ ي   ن ورواه الرارمن عن أ ي قااده. ٔٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 لف ال لق اناان  ةر الا اقو  النفيق العلن.
فػػػػورو النورانيػػػػا ....  ل ػػػػن رةنػػػػي حقػػػػاً أي رأى الفػػػػورو ال قيػػػػا ...  ال

 الفورو اإللايا ...  الفورو القرسيا ....  و  ن ىؤات وقاؿ:
1212{{ع٤ّمرآغ٨ّميفمامـو مصلرياغ٨ّميفماظقؼظيمع٤ّمرآغ٨ّميفمامـو مصلرياغ٨ّميفماظقؼظيممم}}

مم

 علن حان درااو ومنفلاو :
 إما أف يناه في اليقظا وىو في ى ه ال ياو. -
ىػو   وى ا إذا تم ن حن رسوؿ اهلل من نل ذرا  نيانو وأصع  -

 ه و اننو.المايمن علن ظاىن 

 وإما أف يناه عنر هنواو من الرنيا يع نه   الو عنر اهلل. -

ل ػػػن الجماعػػػا الػػػ ين يقولػػػوف: سػػػيناه فػػػي ااهػػػنو ف لنػػػا سػػػنناه فػػػي  -
 ااهنو فا ا ليس فيو فضل  لف ال ل سيناه في ااهنو.

 ل ن أين الفضل؟
 : إذا رةه في ى ه ال ياو  وال ريل ال ي يقوؿ فيو

  ..1313{{صؼّٓمرأىماظ٠ّمصؼّٓمرأىماظ٠ّمع٤ّمرآغ٨ّميفمامـو مع٤ّمرآغ٨ّميفمامـو ممم}}
 أي  ففاتو الةليا ..
 وأنواره القرسػػيا...

 وعباتاتو وتجلياتو الوىعػػيا ...
 وىن عباتا  وتجليا  ا ياابيى أحر إحفاناا وا عرىا.

                                                 
 رواه الع اري ومال  عن أ ي ىنينو. ٕٔ
  ي  ا ن حعاف عن أ ي ىنينو.مانر أحمر  ن حنعل وص ٖٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 فال ي ينى رسوؿ اهلل .. أي سي ظن  ةبات  لف ر نا قاؿ لو:
                 نلو مةك أنءنلو مةك أنء  

                             .]سورو ص[.]سورو ص[  
 وال ظ  ةين قلعك إلن ناا  ر ك :
 وال الـ لنا ن ن : ،  ى ا اس  إ ارو ومن الم ار إليو؟

ىػػ ا عبا نػػػا  بػػػ  الافػػء إلػػػن حضػػػنتو وقػػػاؿ لػػو: فػػػامنن أو أماػػػك  غيػػػن 
 حاا   ليس عليك حاا   اعمل ما تنير.

ا : إذا ُوواػػػو المػػػنت فػػػ عظ  الةبػػػاتا  وأنعػػػن النف ػػػا  وأنػػػـن الاجليػػػ
  النعي الم اار  ل ن ى ا ا ي وف إا  ففات القلن من اميى النرار.

من ناف في قلعو مثقاؿ هندلا من حن الرنيا أو ال اوا  أو مثقاؿ ذرو 
من نعن أو حقر علن أحر من المؤمنين أو نػنه أو  غػض أو نفػاؽ فلػيس لػو فػي 

 :ى ا الاجلي نفين لنو مةين
                          ( ال ةنات[.ٜٛ]اايا ) 

  :  من ينير أف ي ظن  ا ا المقاـ الةظي 
ا  ػػر أف ي ػػوف نػػل ىمػػو أف يفػػفي قلعػػو ويباػػن سػػنه وينػػور لعػػو ويجةلػػو 
صػػػػال اً نال ا ػػػػا الجػػػػاىفو اسػػػػاقعاؿ البيػػػػن النػػػػوراني واإلرسػػػػاؿ الم مػػػػري 

 ظػػن  اػػ ا الةبػػػات ويقػػوؿ فػػي ذلػػػك والاجلػػي القرسػػي  وىػػ ا لمػػػن ينيػػر أف ي
 :  موانا أ و الةفان 

 وَ زاً ٖعسفين جتسد عَ ضــٕٝ
 ٌص الصــــسٖعٛ إُ أزاد فالح



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 الٍٕز حمظٕز عمٜ أِـــن اهلٕٝ
 ٔاحلظ بادز ٌعطـك األقــداح

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر وت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيات...
 و ةػػػػػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػػػػػك نػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػػئ مواػػػػػػػػػػػػود علػػػػػػػػػػػػن المانػػػػػػػػػػػػرو الم مريػػػػػػػػػػػػا !!

 ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف ال عػػػػػػػػػػػػػػػػػػور والماػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا  !!!اػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىفو ومةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػورو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 ومملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناؼ ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا  والعننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  !!!
 وعلياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاايو الرواد ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس النفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس !!!
 ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااؽ إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنار !!!
 ل ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر قلو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً !!!

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفء ووفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػء وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمء ورقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػء!!! 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنأ   ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنود ا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين الةقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوار وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا  وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه الفيو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 . ي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  ىػػػؤات الف ػػػوؿ الػػػ ين نػػػانوا ا يغيػػػن عػػػنا  رسػػػوؿ اهلل   ننفػػػا
 أف يجملنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الم عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين ...  عين..ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ اهلل

 واف ي نمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانناـ الم عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ين 
 وأف يمػػػػػػو قلو نػػػػػػا  ال ػػػػػػن الفػػػػػػادؽ ال ػػػػػػالص لاػػػػػػير الولػػػػػػين وااهػػػػػػنين 
 وأف يوفقنػػػػػػػػػػػػػا ل اػػػػػػػػػػػػػن اتعػػػػػػػػػػػػػاع حضػػػػػػػػػػػػػنتو فػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػل وقػػػػػػػػػػػػػء وحػػػػػػػػػػػػػين 

 ف يجةلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الماعةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين وأ
 وأف يجةلنػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػ ين ياػػػػػػػػػػػػػامةوف القػػػػػػػػػػػػػوؿ فياعةػػػػػػػػػػػػػوف أحاػػػػػػػػػػػػػنو.

 
 وصلن اهلل علن سيرنا م مر وعلن ةلو وص عو وسل 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 الغآ٘ مً زؤٓ٘ ضٔدىا زضْل اهلل

قػػػر يااػػػاتؿ الػػػعةض ويقػػػوؿ مػػػا غايػػػا ر يػػػا سػػػيرنا رسػػػوؿ اهلل للفػػػال ين 
 والةارفين؟ 
   ؿ أناػا   ػنى لإلناػاف   نػو نمػل إيمانػو ن ن ت لمنا في المقػاـ الو

 وسيرهل الجنا إف  ات اهلل.
   ل ػػن نمػػل الفػػال ين وأنػػا ن الةػػارفين وأىػػل الام ػػين سػػيرنا رسػػوؿ

فػػي   ر ياػو لاػػ : تعػػرأ منامػػاً  بػػ  يقظػػا لاػػواياا  وتلقيػػنا   ويقػػـو  اهلل
وا  ى ه الحواؿ  امػرادى  وإاا ػا نلعػاتا   ويقومػوف  اسا ػارتو فػي نػل أمػن 

 يفةلوف  يلاً إا عن إذنو  ةر اسا ارتو صلوا  ر ي وسالمو عليو.
وى ه ىي ال الا الاي ت فل مى ىؤات القـو واإلنااف إذا نػاف ا يفةػل 
أمػػناً وا يقػػػـو   ػػ ف إا  ةػػػر إذف مػػن رسػػػوؿ اهلل: مةنػػن ذلػػػك أف ي ػػوف ذلػػػك 

هلل ولػػ لك ىػػو أمػػن ا  المػػن معػػارؾ وموفػػق إف  ػػات اهلل لف أمػػن رسػػوؿ اهلل
 يقوؿ لنا فيو اهلل:

                [ٛٓ .]الناات 
   وال ي ينير أف ين ي ر نا  ماذا يةمل؟ 

 نا ؿ اهلل ...: 

                 [ٕٙ ]الاو ا 
يقػوؿ أحػق أف فاهلل واحػر  ورسػولو ابنػاف..: نػاف سػياؽ اللغػا يقاضػي أف 

ين وىما  ل ن قاؿ أحق أف ين وه  والضمين يةود علن أقػن  مػ نور  ين ػوا 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 . من ىنا؟..... رسوؿ اهلل
فاهلل ورسولو أحق أف ين وه أي أف ال ي ين ػي رسػوؿ اهلل ي ػوف أر ػن 

 اهلل  ول لك فال ين أر وا رسوؿ اهلل وأه  عليا  العيةا ماذا قاؿ اهلل لا ؟

                                      
                                           ًوفوراً وفورا
..                     .] سورو الفا [.]سورو الفا[  

نعةػاً لػػ  ي ػػن فا ػػاً لم ػا  ول ػػن أعبػػاى  فػػا  قنيػن مػػن القنيػػن فا ػػاً 
 ياً وفا اً إلاياً وفا اً قرسياً في قلو ا   ل ؟ نوران

لناػػ   ػػايةوا رسػػوؿ اهلل وأر ػػوا رسػػوؿ اهلل فلمػػا أر ػػوا رسػػوؿ اهلل ر ػػي 
 :  عنا  اهلل ال في عاله

                   ....................    .. نةػػػػػ  يار ..نةػػػػػ  يار.......................... ........ ........
                   

 نعةا...اهلل...ب  النسوؿ.   وقاؿ بانيا: 

                         [[ٕٕٗٗ  ]النفاؿ]النفاؿ  

 من ال ي سيرعي ىنا؟ 
ااسػػػاجا ا لنسػػػوؿ اهلل ىػػػي ااسػػػاجا ا ل ضػػػنو اهلل اػػػل فػػػي إذاً  واحػػػر 

 عاله  وإيان  أف تفنقوا  ين ى ا وذاؾ.



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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علػن سػمانو ومػن االلػو حان أف ر نا سع انو وتةػالن تنػفؿ مػن ذاتػو ومػن 
 ونعنيانو  وقاؿ لل ين يعايةوف رسوؿ اهلل  وو ةوا أيريا  في ير رسوؿ اهلل :

                              . 
ولػػ  يقػػل ن نمػػا   ػػاؼ الا ػػعيو  ول ػػن قػػاؿ إنمػػا  بػػ  ل ػػي يؤنػػر ال ػػالـ 

 اهلل..:نعةاً أيريا  مو وعا  وفوؽ أيريا  ير رسوؿ 
                    ( الفا [.ٓٔ]اايا ) 

لو قاؿ: فوؽ أيري   تفع  ير اهلل فوؽ ال ل   ما فػيا  يػر رسػوؿ اهلل  
 ل ن ير اهلل فوؽ أيريا .

 والير الاي فوؽ أيريا ...ير من؟ ير رسوؿ اهلل. 
اؿ اهلل في فير رسوؿ اهلل في ى ا المقاـ ن ناا ير اهلل ال في عاله نما ق

 قنةنو  وى ا ىو قنةنو ال ي يالن ةنات الليل وأنناؼ الناار.
  إذف المرار علن رسوؿ اهلل  : 

أدى النسػػػالا وانااػػػء ماماػػػو   فالػػػ ي اعاقػػػر أف سػػػيرنا رسػػػوؿ اهلل
 . ما ين وليس لو   ف في مقاـ الاقوى عنر ر  الةالمين

 لف سيرنا رسوؿ اهلل قان  :
ـ النعػػوو  وماػػاـ الفاػػوو   نوحانياػػو و  ػػفافياو و نػػور  ماػػاـ النسػػالا  وماػػا

 لو في النواف.   فينتو  و افنيف اهلل
وإف نػػػاف ا يػػػناه اإلناػػػاف لنػػػو ا يػػػنى إا الع ػػػنيا وا تػػػناه إا العػػػين 

 المضيا الاي إما انال ء من الع نيا ...
فاػػنى ال ضػػنو الم مريػػا أو تنفلػػء لاػػا ال ضػػنو الم مريػػا فنأتاػػا علػػن 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 قيقااا النورانيا !!!ح
 تناىا  ا ه الايلا عنرما ياجلن اهلل علن الةعر وي ـن  قوؿ اهلل :

)والمؼّٖالمسؾّٓيممؼؿؼّٕبمإظ٨ّمبوظـ٦ّاص٢ّمحؿ٧ّمأحؾ٥ّ،مصنذامأحؾؾؿ٥ّمطـًممسع٥ّم)والمؼّٖالمسؾّٓيممؼؿؼّٕبمإظ٨ّمبوظـ٦ّاص٢ّمحؿ٧ّمأحؾ٥ّ،مصنذامأحؾؾؿ٥ّمطـًممسع٥ّم

اظّٔيمؼلؿّٝمب٥ّ،موبصّٕهماظّٔيمؼؾصّٕمب٥ّ،موظلوغ٥ّماظّٔيمؼـط٠ّمب٥ّ،مورجؾ٥ّماظيتماظّٔيمؼلؿّٝمب٥ّ،موبصّٕهماظّٔيمؼؾصّٕمب٥ّ،موظلوغ٥ّماظّٔيمؼـط٠ّمب٥ّ،مورجؾ٥ّماظيتم

ممميش٨ّمبفو،ميش٨ّمبفو،

 إلن ةهن ال ريل ال ني .

 لييب الربشخٔ٘تسبٔ٘ ا

 

ولػػو أعبينػػا أمػػنا لل معيػػوتن الن ػػاني ليجػػوؿ فػػي أحػػواؿ الفػػال ين  نيػػف  
 ناف ين يا  سير الولين وااهنين :

 سنجر أ يات ا عر لاا وا حفن لاا :
   مثالً اإلماـ الجنير  : وأر اه 

نلن منو إهوانو أف ي ربا   ما فا  اهلل عليو ف  ي الفانا  لف القوؿ 
إف لػػ  ي ػػن عػن إذف فاػػو فانػػا ل ػػن صػاحن اإلذف مؤيػػر  ػػال فظ مػػن وال ػالـ 

 :ف ىعوا إلن  ي و الانى الاقبن ونلعوا منو أف ي ذف لو فقاؿ لو  ، اهلل
فقلػء فػي نفاػي  :قػاؿ  حرث إهوانك  ما فا  اهلل عليػك لينافةػوا  ػك
   ا أت رث إا إذا ااتني اإلذف الفني  من رسوؿ اهلل



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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في المناـ وقاؿ: يا انير   ا  فنأيء رسوؿ اهللفعء ليلا الجمة :قاؿ
 و عليك لينافةوا  ةلمك  فاسايقظ قعل الفجن   حرث الناس  ما فا  اهلل

 ااعا  ف سنع إلن  ي و وإلن داره ليفؼ لو الع نى فرؽ عليو العا   وإذا 
أذف لك. ف ىن إلن     ي و الانى يقوؿ لو: الء تع نني   ف النعي

 الماػػجر غاص   ىلو  وأالاػػوه علن ال نسػػي وقالوا حربنا.الماػػجر وإذا  
وعنػػرما  ػػرأ ال ػػالـ  وإذا  ناػػل نفػػناني ونانػػء الةػػن  تلػػعس الةمػػان  
وغيػػن الةػػن  ا يلعاػػوف الةمػػان   ونػػاف ىػػ ا الناػػل يلػػعس عمامػػا فقػػاؿ الناػػل 

 :  النفناني: يا انير ! ما مةنن قوؿ رسوؿ اهلل
 ؟14{ؼـظّٕمبـ٦ّرمآاتؼ٦ّامصّٕاديماممع٤ّمصنغ٥ّم}

 فنظن إليو وقاؿ: مةناه أنو قر ةف أواف إسالمك يا نفناني!
قاؿ: لقر اما نػء  اػ ا ال ػريل قعلػك امةػاً نعيػنًا مػن الةػارفين!  ولػ  

 يفلوا إلن ما وصلء إليو !! فانيلاً لك المقاـ يا تاإ الةارفين.
 اهلل. وأسل  النال في الوقء وال اؿ لنو دعا إلن اهلل  اذف من رسوؿ

                      
  وما الاالد ال ي مةو؟ 

               ] الحفا[ 
الػػ ي يةبيػػو اإلذف  العيػػاف اـز يةبيػػو لمعػػا الةيػػاف ل ػػي ي  ػػف مػػا فػػي 

 . صرور الناس واإلهواف وي ربا   ما ينيره النحمن
   الجيالني رسيري ععر القاد  قاؿ: 

                                                 
 رواه البعناني عن أ ي سةير ال رري.ٗٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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حرث  رنء االااً فنأيء رسوؿ اهلل يقظا وقاؿ: يا ولري يا ععر القادن
الناس لينافةوا  ما فا  اهلل عليك  قاؿ: فقلء يا سيري يػا رسػوؿ اهلل أنػا راػل 

 أعجمي ف يف أت رث مى فف ات  غراد.
قػاؿ: افػا  فػاؾ ففػا  فػاه فافػل فيػو سػعى مػنا   و ةػر صػالو الظاػػن إذا 

ونو علػػن ال نسػػي ويقولػػوف لػػو: حػػربنا والجػػامى  النػػاس يجامةػػوف حولػػو ويجلاػػ
ونـن اهلل وااو   يمالئ عن ةهنه   قاؿ: فارتا علنَّ وإذا  ي أرى اإلماـ علي

 فقاؿ: ل  ا تا رث؟ 
فقلػػء: يػػا سػػيري ارتػػا علػػنَّ  وأنػػا راػػل أعجمػػي  ونيػػف أت ػػرث مػػى 

 فف ات  غراد؟! قاؿ: افا  فاؾ قاؿ: فافل فيو سء منا .
 . تافل الاا ةا؟ قاؿ: ت د ا مى رسوؿ اهللفقلء: ولَ  لْ  

 
  وى ا العا  واسى و اسػى ا حفػن لػو وا عػر لػو  رسػوؿ اهلل  

 ي اضن الفال ين وين ي الةارفين يجين علن أسللاا  إذا س لوه.
  ال ةناني  وقر ناف سيري ععر الوىا  : يقوؿ 

وؿ اهلل   ػػػو علػػػنَّ أنػػػو لػػػ  يجةػػػل ماػػػافا  ينػػػي و ػػػين رسػػػ  ممػػػا مػػػن اهلل
 ف حياناً أ ى يري وأنا في م اني علن  عانو في المرينا المنورو !!

 وأس لو عما أرير فيجيعني.
  !! وى ه الحواؿ نثينو 

وإياؾ أف ت    فػاف مػن نػ    اػ ه الحػواؿ ا يفػل إلياػا أ ػر الػرىن 
 وال ي يةانض ينبند ول ناا أحواؿ النااؿ.

هلل وعنايػػػا رسػػػوؿ اهلل لىػػػل اهلل فاػػػ ا توايػػػو رسػػػوؿ اهلل ونػػػالتو رسػػػوؿ ا
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 والفال ين من ععاد اهلل ى  ا ال اؿ مةا  في نل وقء و  ف.
  الػػػػرريني فسػػػػيري ععػػػػر الةفيػػػػ ،  عقػػػػروا لػػػػو الم ػػػػي ا فػػػػي دريػػػػن

 فاعانض  ةض الاادو ال ناؼ وقالوا ن ن أولن  ك من الم ي ا :
الو ولما ناؿ الجرؿ ترهل أىل الفالد  وقالوا يجامى الجميػى  ةػر صػ
 الجمةا وينادوف علن رسوؿ اهلل  فمن يجيعو رسوؿ اهلل ي وف أىالً لل الفا.

الػػػرريني   فقػػػالوا  ففػػػااامى ال ػػػناؼ وااامػػػى مةاػػػ  ال ػػػيخ ععػػػر الةفيػػػ
تقػرـ  فقػاؿ لاػ : تقػرموا أنػا  أوا فػ نا  ال ػناؼ.فاقرموا واحػراً ورات واحػر  

فلما انااوا قاؿ سيري ععر يا سيري يا رسوؿ اهلل  فال يامةوا اوا ا   :يقولوف
 الرريني: يا سيري يا رسوؿ اهلل قاؿ: فالةفي

 لعيك يا ععر الةفيف.
 وسمةو الجميى.

  اااناً  ل  يامى إا الففوؼ الولن. :فقاؿ من في ال لف
ف عػػاد النػػرات بػػالث مػػنا  وفػػي نػػل مػػنو يقػػوؿ: يػػا سػػيري يػػا رسػػوؿ اهلل 

 فيامةوف النرات:
 .فلعيك يا ععر الةفي

 اؿ الةارفين والفال ين في ى ا المن فوؽ الوصف.وأحو 
   إن ػػػػ  تةلمػػػػوف اميةػػػػاً أف الفػػػػال ين ا يا ػػػػنؾ واحػػػػر مػػػػنا  إلػػػػن

 الرعوو إلن اهلل وامى ال لق علن اهلل إا  اذف صني  من رسوؿ اهلل.
 ػػل إناػػ  ا يناقلػػوف مػػن م ػػاف إلػػن م ػػاف إا إذا اػػات المػػن اناقػػل إلػػن 

 نػػػػػػك سػػػػػػان ي ىنػػػػػػاؾ فػػػػػػالف وفػػػػػػالف وفػػػػػػالف لػػػػػػرو نػػػػػػ ا  ويةبيػػػػػػو ال  ػػػػػػف فا
أمػػور أامػػى علياػػا الفػػال وف ومػػن أراد أف ي ػػوف مػػنا  أو ي ػػوف مةاػػ  فةليػػو 
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   عين اهلل ومفبفاه.
علن ى ه النةما الاي أرسلاا لنا اهلل وهفنا  اهلل ننير يا إهواني أف ن  ن

  اا دوف هلق اهلل واةلنا  عنناو و اععو هين أما أهناء للناس.

 ٓكع٘ ٓتُ زابعاً: زؤ

  اعل  أف أفناد الوليات وأنا ن الصفيات ال ين نانوا يجامةوف  النعي
 يقظا  ى  قليلوف اراً في نل زماف.

    قاؿ ا ن أ ي امنو في ناا و  اجػا النفػوس  ػند م افػنه لفػ ي
عاا٤ّمرآغاا٨ّميفمامـااو مصلاارياغ٨ّميفماظقؼظاايموالممممم}:  الع ػػاري عنػػر قولػػو

 .15{ؼؿؿـ٢ّماظشقطونمب٨ّ
سـّٓماظلؾّٟمواخلؾّٟموػؾ٣ّمجّٕامس٤ّممجوسيممم٤ّمسـّٓماظلؾّٟمواخلؾّٟموػؾ٣ّمجّٕامس٤ّممجوسيممم٤ّمممُذطّٕتمرؤؼؿ٥ّمُذطّٕتمرؤؼؿ٥ّممم))وضّٓ))وضّٓ

يفماظـ٦ّ موطوغ٦ّامفؿؾ٦ّنمػّٔاماظّٓؼٌمسؾ٧ّمزوػّٕهمصّٕأوهميفماظـ٦ّ موطوغ٦ّامفؿؾ٦ّنمػّٔاماظّٓؼٌمسؾ٧ّمزوػّٕهمصّٕأوهمممطوغ٦ّامرأوهمطوغ٦ّامرأوهم

مصلخربػ٣ّم معؿك٦ّصني، معـفو مطوغ٦ّا مأذقو  مس٤ّ مودلظ٦ّه ماظقؼظي، ميف مذظ١ّ مصلخربػ٣ّمبعّٓ معؿك٦ّصني، معـفو مطوغ٦ّا مأذقو  مس٤ّ مودلظ٦ّه ماظقؼظي، ميف مذظ١ّ بعّٓ

بؿػّٕجيفو،موغّٙمع٣ّمسؾ٧ّماظ٦ّج٦ّهماظيتمعـفومؼؽ٦ّنمصّٕجفومصفو ماِّعّٕمطّٔظ١ّمبؿػّٕجيفو،موغّٙمع٣ّمسؾ٧ّماظ٦ّج٦ّهماظيتمعـفومؼؽ٦ّنمصّٕجفومصفو ماِّعّٕمطّٔظ١ّم

مموالمغؼّٙ((.والمغؼّٙ((.بالمزؼودةمبالمزؼودةم

   وقػػاؿ أحمػػر  ػػن المعػػارؾ فػػي ناػػا  اإل نيػػف الػػ ي تلقػػاه عػػن  ػػي و
 قاؿ في العا  الااسى  ةر نالـ نويل:،   الر اغ فسيري ععر الةفيغوث زمانو 

موؼؿؽؾ٣ّممم)))) متعوىل مبوٓ ماظعورصني ماِّوظقو  مصقشوػّٓ ماظػؿّّ، مصوحى موؼؿؽؾ٣ّموأعو متعوىل مبوٓ ماظعورصني ماِّوظقو  مصقشوػّٓ ماظػؿّّ، مصوحى وأعو

                                                 
 الع ارى ومال  وأ و داود عن أ ي ىنينو ورواه البعناني عن أ ي   ن ورواه الرارمن عن أ ي قااده. رواه62 
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مجلؾقل٥ّ ماجلؾقّٗ معـوجوة ماملوصي مبعّٓ مسؾ٧ّ موؼـوجقف٣ّ مجلؾقل٥ّععف٣ّ ماجلؾقّٗ معـوجوة ماملوصي مبعّٓ مسؾ٧ّ موؼـوجقف٣ّ مؼشوػّٓمععف٣ّ موطّٔا مؼشوػّٓم، موطّٔا ،

موأرواحم مواظربزخ موامال ؽي ماظؽوتؾني مواظؽّٕا  ماظؼؾ٦ّر مص٦ّ  ماممعـني موأرواحمأرواح مواظربزخ موامال ؽي ماظؽوتؾني مواظؽّٕا  ماظؼؾ٦ّر مص٦ّ  ماممعـني أرواح

وسؿ٦ّدماظـ٦ّرمامؿؿّٓمعـ٥ّمإىلمضؾيماظربزخموسؿ٦ّدماظـ٦ّرمامؿؿّٓمعـ٥ّمإىلمضؾيماظربزخمممام٦ّت٧ّمصق٥ّ،موؼشوػّٓمضربماظـيبمام٦ّت٧ّمصق٥ّ،موؼشوػّٓمضربماظـيبم

يفماظقؼظي:محص٢ّمظ٥ّماِّعونمع٤ّميفماظقؼظي:محص٢ّمظ٥ّماِّعونمع٤ّمممصنذامحصؾًمظ٥ّمعشوػّٓةمذاتماظـيبمصنذامحصؾًمظ٥ّمعشوػّٓةمذاتماظـيبم

دقّٓغوموغؾقـوموع٦ّالغومدقّٓغوموغؾقـوموع٦ّالغومممتالسىماظشقطونمالجؿؿوس٥ّمعّٝمرةيمآمتعوىل،موػ٨ّتالسىماظشقطونمالجؿؿوس٥ّمعّٝمرةيمآمتعوىل،موػ٨ّ

مم((.((.ربؿّٓمربؿّٓم

  ن ناىن العغرادي: نوقاؿ السااذ أ و منفور ععر القاى  
ح٨ّمح٨ّمممأمجّٝمامؿؽؾؿ٦ّنماحملؼؼ٦ّنمع٤ّمأصقوبـومسؾ٧ّمأنمغؾقـومأمجّٝمامؿؽؾؿ٦ّنماحملؼؼ٦ّنمع٤ّمأصقوبـومسؾ٧ّمأنمغؾقـوممم))))

متؾؾغ٥ّم موأغ٥ّ معـف٣ّ ماظعصوة ممبعوص٨ّ موفّٖن مأعؿ٥ّ، مبطوسي مُؼلّٕ موأغ٥ّ موصوت٥ّ، متؾؾغ٥ّمبعّٓ موأغ٥ّ معـف٣ّ ماظعصوة ممبعوص٨ّ موفّٖن مأعؿ٥ّ، مبطوسي مُؼلّٕ موأغ٥ّ موصوت٥ّ، بعّٓ

ؼؾؾ٦ّنموالمتلط٢ّماِّرضمعـف٣ّمؼؾؾ٦ّنموالمتلط٢ّماِّرضمعـف٣ّمصالةمع٤ّمؼصؾ٨ّمسؾق٥ّمع٤ّمأعؿ٥ّ،موضولماِّغؾقو مالمصالةمع٤ّمؼصؾ٨ّمسؾق٥ّمع٤ّمأعؿ٥ّ،موضولماِّغؾقو مالم

ذقؽًو،موؼّٓلمسؾ٧ّمذظ١ّمأنماظشفّٓا مبعّٓمضؿؾف٣ّموع٦ّتف٣ّمأحقو مؼّٕزض٦ّنمصّٕحنيمذقؽًو،موؼّٓلمسؾ٧ّمذظ١ّمأنماظشفّٓا مبعّٓمضؿؾف٣ّموع٦ّتف٣ّمأحقو مؼّٕزض٦ّنمصّٕحنيم

ماظشفّٓا م ميف مػّٔا مطون موإذا ماظّٓغقو، ميف ماِّحقو  مصػي موػّٔه ماظشفّٓا معلؿؾشّٕؼ٤ّ، ميف مػّٔا مطون موإذا ماظّٓغقو، ميف ماِّحقو  مصػي موػّٔه علؿؾشّٕؼ٤ّ،

صوِّغؾقو مأح٠ّمبّٔظ١ّموأوىل.وضّٓمصّّمأنماِّرضمالمتلط٢ّمأجلودماِّغؾقو ،مصوِّغؾقو مأح٠ّمبّٔظ١ّموأوىل.وضّٓمصّّمأنماِّرضمالمتلط٢ّمأجلودماِّغؾقو ،م

مموضولمسؾق٥ّماظصالةمواظلال م:وضولمسؾق٥ّماظصالةمواظلال م:

٧ّمع٦ّد٧ّمظقؾيمأدّٕيمب٨ّمسـّٓماظؽـقىماِّةّٕموػ٦ّمعّٕرتمسؾم}

 .16{ضو ٣ّمؼصؾ٨ّميفمضربهم
مم..وػّٔامصققّّميفمإثؾوتماظقوةمم٦ّد٧ّوػّٔامصققّّميفمإثؾوتماظقوةمم٦ّد٧ّ

مضو ؿَو مطون موأغ٥ّ مبوظصالة موصػ٥ّ مضو ؿَوصنغ٥ّ مطون موأغ٥ّ مبوظصالة موصػ٥ّ ماظّٕوحمم،،صنغ٥ّ مب٥ّ مت٦ّصّٟ مال مػّٔا ماظّٕوحوعـ٢ّ مب٥ّ مت٦ّصّٟ مال مػّٔا مم،،وعـ٢ّ

                                                 
  ر ن اهلل عنو . اإلماـ أحمر ومال  والنااني عن انس رواه61 
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مم((.((.مموإهومؼ٦ّصّٟمب٥ّماجللّٓوإهومؼ٦ّصّٟمب٥ّماجللّٓ

   :"وقر قاؿ الايوني في ناا و"تنوين ال لك في ر يػا النعػي والملػك
حا٨ّمجبلآّهمممحا٨ّمجبلآّهمممممذبؿ٦ّعمػّٔهماظـؼ٦ّلمواِّحودؼاٌمأنماظاـيبمممذبؿ٦ّعمػّٔهماظـؼ٦ّلمواِّحودؼاٌمأنماظاـيبمممممصقص٢ّمع٤ّصقص٢ّمع٤ّمم))))

وروح٥ّ،موأغ٥ّمؼؿصّٕمموؼلريمحقٌمذو ميفمأضطورماِّرضميفمامؾؽا٦ّت،موػا٦ّممموروح٥ّ،موأغ٥ّمؼؿصّٕمموؼلريمحقٌمذو ميفمأضطورماِّرضميفمامؾؽا٦ّت،موػا٦ّممم

بفقؽؿاا٥ّماظاايتمطااونمسؾقفااومضؾاا٢ّموصوتاا٥ّ،مٕمؼؿؾاآّلمعـاا٥ّمذاا٨ّ ،موأغاا٥ّمُعغّقااىمساا٤ّمبفقؽؿاا٥ّماظاايتمطااونمسؾقفااومضؾاا٢ّموصوتاا٥ّ،مٕمؼؿؾاآّلمعـاا٥ّمذاا٨ّ ،موأغاا٥ّمُعغّقااىمساا٤ّم

مم{{{{اِّبصور،مطؿومشقؾًمامال ؽيمعّٝمط٦ّغف٣ّمأحقو مبلجلودػ٣ّاِّبصور،مطؿومشقؾًمامال ؽيمعّٝمط٦ّغف٣ّمأحقو مبلجلودػ٣ّ

فااوبمسؿاا٤ّمأرادمإطّٕاعاا٥ّمبّٕؤؼؿاا٥ّ،مرآهمسؾاا٧ّممفااوبمسؿاا٤ّمأرادمإطّٕاعاا٥ّمبّٕؤؼؿاا٥ّ،مرآهمسؾاا٧ّممصاانذامأرادمآمرصااّٝماظصاانذامأرادمآمرصااّٝماظمم))م))م

ػقؽؿاا٥ّماظاايتمػاا٦ّمسؾقفااومالمعااوغّٝمعاا٤ّمذظاا١ّموالمداساا٨ّمإىلماظؿشااكقّٙمبّٕؤؼاايممممػقؽؿاا٥ّماظاايتمػاا٦ّمسؾقفااومالمعااوغّٝمعاا٤ّمذظاا١ّموالمداساا٨ّمإىلماظؿشااكقّٙمبّٕؤؼاايمممم

مم((.((.ممامـولامـول

  : "وقاؿ اإلماـ ال ةناني في مقرما ناا و "المنن ال عنى 
مم))طونمدقّٓيمسؾ٧ّماخل٦ّاصمرة٥ّمآمؼؼ٦ّل:))طونمدقّٓيمسؾ٧ّماخل٦ّاصمرة٥ّمآمؼؼ٦ّل:

مآمم مرد٦ّل مس٤ّ مامؿؾ٦ّظ٨ّ مإبّٕاػق٣ّ مدقّٓي مس٤ّ مػّٔه مرّٕؼؼ٨ّ مآأخّٔت مرد٦ّل مس٤ّ مامؿؾ٦ّظ٨ّ مإبّٕاػق٣ّ مدقّٓي مس٤ّ مػّٔه مرّٕؼؼ٨ّ ممأخّٔت

،،وص٦ّرةمأخّٔماِّوظقو مس٤ّمرد٦ّلمآموص٦ّرةمأخّٔماِّوظقو مس٤ّمرد٦ّلمآمممأنمأرواحف٣ّمجتؿؿّٝمبّٕد٦ّلمأنمأرواحف٣ّمجتؿؿّٝمبّٕد٦ّلممم

مصؾقّٗمممآمآم مصؾقّٗمؼؼظيموعشوصفيمع٤ّمحقٌمأرواحف٣ّمالمع٤ّمحقٌمأجلوعف٣ّ، ؼؼظيموعشوصفيمع٤ّمحقٌمأرواحف٣ّمالمع٤ّمحقٌمأجلوعف٣ّ،

ممطوجؿؿوعماظصقوبيمصوصف٣ّ.طوجؿؿوعماظصقوبيمصوصف٣ّ.مماجؿؿوسف٣ّمب٥ّماجؿؿوسف٣ّمب٥ّم

  :وناف سيري أ و الةعاس المنسي يقوؿ 
م مآ مبّٕد٦ّل مجيؿؿّٝ مصور مأن مإال مصؼري، معؼو  مؼؽؿ٢ّ مال م)) مآ مبّٕد٦ّل مجيؿؿّٝ مصور مأن مإال مصؼري، معؼو  مؼؽؿ٢ّ مال ((ؼؼظي،مؼؼظي،ممم

ممجع٥ّميفمأع٦ّرهمطؿومؼّٕاجّٝماظؿؾؿقّٔمذقك٥ّم((جع٥ّميفمأع٦ّرهمطؿومؼّٕاجّٝماظؿؾؿقّٔمذقك٥ّم((وؼّٕاوؼّٕا

)).وضّٓمبؾغـومأنمدقّٓيمربؿّٓماظغؿّٕيممومسؿّٕمجوعع٥ّممبصّٕمادؿلذنم)).وضّٓمبؾغـومأنمدقّٓيمربؿّٓماظغؿّٕيممومسؿّٕمجوعع٥ّممبصّٕمادؿلذنم

م مآ مرد٦ّل مآ مأطونمممرد٦ّل مأدري مصال مآ، مسؾ٧ّ موت٦ّط٢ّ مسّؿّٕ مظ٥ّ: مصؼول مأطونمب٦ّادطي مأدري مصال مآ، مسؾ٧ّ موت٦ّط٢ّ مسّؿّٕ مظ٥ّ: مصؼول ب٦ّادطي
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وػّٔامػ٦ّموػّٔامػ٦ّممم،،ممذظ١ّمضؾ٢ّماظؽؿولمأومادؿلذنمبوظ٦ّادطيمحقو مع٤ّمرد٦ّلمآذظ١ّمضؾ٢ّماظؽؿولمأومادؿلذنمبوظ٦ّادطيمحقو مع٤ّمرد٦ّلمآ

ممظؽؿول.((ظؽؿول.((اظال ٠ّممبؼوع٥ّمصنغ٥ّمطونمعشف٦ّرامبواظال ٠ّممبؼوع٥ّمصنغ٥ّمطونمعشف٦ّرامبو

  وناف سيري ياقو  الةن ي يقوؿ: 
اِّدبمواظعؾ٣ّمصودلظ٦ّهمس٤ّماِّدبمواظعؾ٣ّمصودلظ٦ّهمس٤ّممم))مع٤ّمادس٧ّمأغ٥ّمؼلخّٔمس٤ّمرد٦ّلمآم))مع٤ّمادس٧ّمأغ٥ّمؼلخّٔمس٤ّمرد٦ّلمآم

مضو الم معامامشّٕ موامغّٕبمومسعً مغ٦ّرا مرأؼً مصننمضول موضّٝمظ٥ّ، معو مضو المطقػقي معامامشّٕ موامغّٕبمومسعً مغ٦ّرا مرأؼً مصننمضول موضّٝمظ٥ّ، معو طقػقي

ؼؼ٦ّلمظ٨ّ:مع٤ّمذظ١ّماظـ٦ّرميفمزوػّٕيموبورين،مالمخيؿّٙمجبفيمع٤ّماجلفوتمؼؼ٦ّلمظ٨ّ:مع٤ّمذظ١ّماظـ٦ّرميفمزوػّٕيموبورين،مالمخيؿّٙمجبفيمع٤ّماجلفوتم

ممااااااااا٦ّظ٨ّمصصّٓض٦ّه،موإالمصف٦ّمعػرتمطااااأّابم((.ااااااااا٦ّظ٨ّمصصّٓض٦ّه،موإالمصف٦ّمعػرتمطااااأّابم((.امسّٝممومؼلعّٕامب٥ّمغؾق٨ّموردااامسّٝممومؼلعّٕامب٥ّمغؾق٨ّمورداا

   وقػػاؿ ال ػػةناني أيضػػا فػػي ناا ػػو الةاػػود الم مريػػا فػػي عاػػر نلػػن
 : اإلنثار من الفالو والاالي  علن رسوؿ اهلل

اظربزخقيمحتؿوجمإىلمصػو مسظق٣ّمحؿ٧ّمؼصؾّّماظربزخقيمحتؿوجمإىلمصػو مسظق٣ّمحؿ٧ّمؼصؾّّممم))أنمصقؾيماظـيبم))أنمصقؾيماظـيبممم

ميفممموأنمع٤ّمطونمظ٥ّمدّٕؼّٕةمدقؽ٥ّمؼلؿق٨ّوأنمع٤ّمطونمظ٥ّمدّٕؼّٕةمدقؽ٥ّمؼلؿق٨ّمم،،مماظعؾّٓمدوظلؿ٥ّاظعؾّٓمدوظلؿ٥ّ ع٤ّمزف٦ّرػوميفمع٤ّمزف٦ّرػو

وظ٦ّمطونمسؾ٧ّمسؾودةموظ٦ّمطونمسؾ٧ّمسؾودةممماظّٓغقومواآلخّٕة،مالمؼصؾّّمظ٥ّمصقؾيمعّٝمرد٦ّلمآماظّٓغقومواآلخّٕة،مالمؼصؾّّمظ٥ّمصقؾيمعّٝمرد٦ّلمآم

مماظـؼؾنيم((.اظـؼؾنيم((.

  :وقاؿ م مر  ن عالف في رسالاو 
ممؼؼظيميفمط٢ّمزعونموعؽون:ؼؼظيميفمط٢ّمزعونموعؽون:مم))أعوماالجؿؿوعمحبضّٕةماظـيبم))أعوماالجؿؿوعمحبضّٕةماظـيبم

المؼؽ٦ّنمإالمم٤ّمصوزمع٤ّمآمتعوظ٨ّمخبص٦ّصقوتمام٦ّاػى،موحوزميفمالمؼؽ٦ّنمإالمم٤ّمصوزمع٤ّمآمتعوظ٨ّمخبص٦ّصقوتمام٦ّاػى،موحوزميفم

سؾ٧ّمامّٕاتى،موسؿ٢ّمسؿاًلمؼصّّمأنمؼؽ٦ّنمودقؾيمسؾ٧ّمامّٕاتى،موسؿ٢ّمسؿاًلمؼصّّمأنمؼؽ٦ّنمودقؾيماظّٓؼ٤ّمأثـ٧ّمامـوصىموأاظّٓؼ٤ّمأثـ٧ّمامـوصىموأ

ممإىلمذظ١ّ((.إىلمذظ١ّ((.

  وممػػػن روي عنػػػو أنػػػو ااامػػػى  ػػػو   يقظػػػا ومنامػػػاً ال ػػػيخ  م مػػػر
 : أ والمواىن ال اذلي
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 قاؿ ال ةناني في نعقاتو :
رأؼًمرد٦ّلمآمرأؼًمرد٦ّلمآمممؼؼ٦ّل:ؼؼ٦ّل:مممموطونوطونمم))وطونمطـريماظّٕؤؼومظّٕد٦ّلمآم))وطونمطـريماظّٕؤؼومظّٕد٦ّلمآم

ممم موسشّٕؼ٤ّ ممخلي مسو  ماِّزػّٕ ماجلوعّٝ مدطّّ مسؾ٧ّ موسشّٕؼ٤ّ ممخلي مسو  ماِّزػّٕ ماجلوعّٝ مدطّّ مؼّٓهمسؾ٧ّ مص٦ّاّٝ مؼّٓهمؤوهو ي، مص٦ّاّٝ ؤوهو ي،

ممسؾ٧ّمضؾيبموضول:مؼوموظّٓيماظغقؾيمحّٕا .سؾ٧ّمضؾيبموضول:مؼوموظّٓيماظغقؾيمحّٕا .

ممإٔمتلؿّٝمض٦ّلمآمتعوظ٨ّ:إٔمتلؿّٝمض٦ّلمآمتعوظ٨ّ:

                       مماظفّٕات[اظفّٕات[مم1212]]مم

:م:موطونمضّٓمجؾّٗمسـّٓيممجوسيمصوشؿوب٦ّامبعّٚماظـوس،مث٣ّمضولمظ٨ّموطونمضّٓمجؾّٗمسـّٓيممجوسيمصوشؿوب٦ّامبعّٚماظـوس،مث٣ّمضولمظ٨ّم

صننمطونموالمبّٓمع٤ّممسوس١ّمشقؾيماظـوسمصوضّٕأمد٦ّرةماإلخالصموامع٦ّذتنيمصننمطونموالمبّٓمع٤ّممسوس١ّمشقؾيماظـوسمصوضّٕأمد٦ّرةماإلخالصموامع٦ّذتنيم

ث٦ّابف٣ّمظؾؿغؿوب،مصننماظغقؾيمواظـ٦ّابمؼؿ٦ّارثونموؼؿ٦ّاصؼونمإنمذو مآمث٦ّابف٣ّمظؾؿغؿوب،مصننماظغقؾيمواظـ٦ّابمؼؿ٦ّارثونموؼؿ٦ّاصؼونمإنمذو مآمممواػِّٓواػِّٓ

ممتعوظ٨ّم((تعوظ٨ّم((

 وناف يقوؿ:
م مآ مرد٦ّل مظ٨ّ مضول م)) مآ مرد٦ّل مظ٨ّ مضول ((مذبوظّٗممم مجيؾّٗ ممب٤ّ مأجؿؿّٝ مال مذبوظّٗم:أغو مجيؾّٗ ممب٤ّ مأجؿؿّٝ مال :أغو

مماظغقؾيمعّٝماظـوسموالمؼؼ٦ّ معـفوم((اظغقؾيمعّٝماظـوسموالمؼؼ٦ّ معـفوم((

 وناف يقوؿ:
مرأؼًمرد٦ّلمآم مرأؼًمرد٦ّلمآم)) ((مؼومربؿّٓمعومػّٔهماظغػؾيم؟موعوممم مؼومربؿّٓمعومػّٔهماظغػؾيم؟موعومصؼولمظ٨ّ: صؼولمظ٨ّ:

موعو مة؟ ماظّٕضّٓ موعوػّٔه مة؟ ماظّٕضّٓ مػّٔهمممػّٔه موعو ماظؼّٕآن متالوة متّٕطً معوظ١ّ م؟ ماإلسّٕاض مػّٔهمػّٔا موعو ماظؼّٕآن متالوة متّٕطً معوظ١ّ م؟ ماإلسّٕاض ػّٔا

اظ٦ّرؼّٓاتميفمجوغىمتالوةماظؼّٕآن؟مالمتػع٢ّمذظ١ّمأصال،مب٢ّمات٢ُّمط٢ّمؼ٦ّ موظ٦ّماظ٦ّرؼّٓاتميفمجوغىمتالوةماظؼّٕآن؟مالمتػع٢ّمذظ١ّمأصال،مب٢ّمات٢ُّمط٢ّمؼ٦ّ موظ٦ّم

ممحّٖبنيمالمأض٢ّمع٤ّمذظ١ّمط٢ّمؼ٦ّ .((حّٖبنيمالمأض٢ّمع٤ّمذظ١ّمط٢ّمؼ٦ّ .((

  : ومنا  ععر اهلل الرىلوي قرس اهلل سنه قاؿ 
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))مهًمظقؾيمضؾ٢ّمصالةماظعشو ،مصنذامب٥ّمسؾق٥ّماظصالةمواظلال مضّٓمحضّٕم))مهًمظقؾيمضؾ٢ّمصالةماظعشو ،مصنذامب٥ّمسؾق٥ّماظصالةمواظلال مضّٓمحضّٕم

موغفوغف موزارغ٨ّ موت٦ّسّٓغ٨ّ، مذظ١ّ مس٤ّ موغ٨ّ موزارغ٨ّ موت٦ّسّٓغ٨ّ، مذظ١ّ مس٤ّ مظػّٕاض٥ّممموغ٨ّ مصقّٖغً مذػى، مث٣ّ مظػّٕاض٥ّمعّٕة مصقّٖغً مذػى، مث٣ّ عّٕة

وجعؾًمأحـ٦ّماظرتابمسؾ٧ّموجف٨ّ،مص٦ّجّٓتمزؾؿيمع٤ّمػّٔاماظػع٢ّمامـؽّٕ.موجعؾًمأحـ٦ّماظرتابمسؾ٧ّموجف٨ّ،مص٦ّجّٓتمزؾؿيمع٤ّمػّٔاماظػع٢ّمامـؽّٕ.م

مرآغ٨ّمصؼّٓمرأىم مضؾًمع٤ّ مرد٦ّلمآمأغً مؼو معّٕةميفمامـو مصؼؾً: مرآغ٨ّمصؼّٓمرأىمورأؼؿ٥ّ مضؾًمع٤ّ مرد٦ّلمآمأغً مؼو معّٕةميفمامـو مصؼؾً: ورأؼؿ٥ّ

ممؼوع٥ّم مث٦ّابفو موأػّٓي ماِّذطور مضّٕا ة مسؾ٧ّ معـوبّٕا مغع٣ّ.وطـً مضول: م ممؼوع٥ّماظ٠ّ، مث٦ّابفو موأػّٓي ماِّذطور مضّٕا ة مسؾ٧ّ معـوبّٕا مغع٣ّ.وطـً مضول: م اظ٠ّ،

معّٕةمصّٕأؼؿ٥ّمامؼّٓسمصرتطؿامؼّٓسمصرتطؿ معّٕةمصّٕأؼؿ٥ّمفو بوعقؽيماظيتموردتميفممشو ٢ّماظرتعّٔيمبوعقؽيماظيتموردتميفممشو ٢ّماظرتعّٔيمممفو

ممم،،ممصعوتؾينصعوتؾين مصّٕأؼؿ٥ّ ماظـور مع٤ّ مذّٓؼّٓ مخ٦ّم معّٕة مواسرتاغ٨ّ مصّٕأؼؿ٥ّ ماظـور مع٤ّ مذّٓؼّٓ مخ٦ّم معّٕة مذّٕممممواسرتاغ٨ّ مذّٕممضّٓ ضّٓ

ممعـّٖظ٨ّ،موضولمظ٨ّ:مع٤ّمفؾـومالمؼّٓخ٢ّماظـور.((عـّٖظ٨ّ،موضولمظ٨ّ:مع٤ّمفؾـومالمؼّٓخ٢ّماظـور.((

  ومنا  عثماف  ن عفاف  : 
 نقل الايوني في ناا و تنوين ال لك عن ععر اهلل  ن سالـ  قاؿ :

٣ّمسؾق٥ّموػ٦ّمربص٦ّر،مصؼول:معّٕحؾومبلخ٨ّ،مرأؼًم٣ّمسؾق٥ّموػ٦ّمربص٦ّر،مصؼول:معّٕحؾومبلخ٨ّ،مرأؼًم))مأتقًمسـؿونمِّدؾ))مأتقًمسـؿونمِّدؾ

م مآ مرد٦ّل مآ مصؼولممرد٦ّل ماخل٦ّخي، مػّٔه مصؼوليف ماخل٦ّخي، مػّٔه مضؾً:م  مميف م مسـؿون..حصّٕوا؟ مضؾً:م: م مسـؿون..حصّٕوا؟ :

م مغووظين مسـؿون: مضول مغع٣ّ، مضؾً: مسطش٦ّا؟... مغع٣ّ.ضول: مغووظين مسـؿون: مضول مغع٣ّ، مضؾً: مسطش٦ّا؟... معو ،ممممغع٣ّ.ضول: مصق٥ّ معو ،ممدظ٦ّا مصق٥ّ دظ٦ّا

صشّٕبًمحؿ٧ّمروؼًموإغ٨ّمِّجّٓمبّٕدهمبنيمثّٓؼ٨ّموبنيمطؿػ٨ّ،مث٣ّمضول:مإنمصشّٕبًمحؿ٧ّمروؼًموإغ٨ّمِّجّٓمبّٕدهمبنيمثّٓؼ٨ّموبنيمطؿػ٨ّ،مث٣ّمضول:مإنم

مسـّٓغ مأصطّٕت مذؽً موإن مسؾقف٣ّ، مغصّٕت مسـّٓغذؽً مأصطّٕت مذؽً موإن مسؾقف٣ّ، مغصّٕت مسـّٓهمذؽً مأصطّٕ مأن مصوخرتت مسـّٓهمو، مأصطّٕ مأن مصوخرتت و،

))مم.صؼؿ٢ّمذظ١ّماظق٦ّ م((.صؼؿ٢ّمذظ١ّماظق٦ّ م

 قاؿ االؿ الرين الايوني:
ميفم مسّٓػو مؼصّّ مٕ موإال مؼؼظي، مرؤؼي مأغفو مامصـّٟ مصف٣ّ موضّٓ ميفم)) مسّٓػو مؼصّّ مٕ موإال مؼؼظي، مرؤؼي مأغفو مامصـّٟ مصف٣ّ موضّٓ ((

مماظؽّٕاعوت،مِّنمرؤؼومامـو مؼلؿ٦ّيمصقفومط٢ّمأحّٓ.((ماظؽّٕاعوت،مِّنمرؤؼومامـو مؼلؿ٦ّيمصقفومط٢ّمأحّٓ.((م

  ومنا  القبن ال اين سيري أحمر النفاعي  : 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 الم ا " : نقل ال يخ االؿ الرين الايوني في ناا  "ال نؼ
مذقكـوم معّٝ مطـً مضول: ماظ٦ّادط٨ّ ماظػّٕج مأب٨ّ مسؿّٕ ماظّٓؼ٤ّ مسّٖ مس٤ّ مذقكـوم)) معّٝ مطـً مضول: ماظ٦ّادط٨ّ ماظػّٕج مأب٨ّ مسؿّٕ ماظّٓؼ٤ّ مسّٖ مس٤ّ ((

سو مسو مممممودقّٓغومأب٨ّماظعؾوسماظؼطىماظغ٦ّثماظلقّٓمأةّٓماظّٕصوس٨ّماظلقينودقّٓغومأب٨ّماظعؾوسماظؼطىماظغ٦ّثماظلقّٓمأةّٓماظّٕصوس٨ّماظلقين

موص٢ّم مصؾؿو موص٢ّممخّٗمومخلنيمومخلؿو يماظعو ماظّٔيمضّٓرمآمظ٥ّمصق٥ّماظٍ، مصؾؿو مخّٗمومخلنيمومخلؿو يماظعو ماظّٔيمضّٓرمآمظ٥ّمصق٥ّماظٍ،

م ماظّٕد٦ّل معّٓؼـي ماظّٕد٦ّل مممعّٓؼـي ماظـيب محفّٕة مجتوه موضّٟ ماظـيب محفّٕة مجتوه مرؤوسممموضّٟ مسؾ٧ّ مرؤوسموضول مسؾ٧ّ وضول

ماظلال ماظلالاِّذفود: موسؾق١ّماِّذفود: مواظلال : ماظصالة مسؾق٥ّ مظ٥ّ مصؼول مجّٓي، مؼو مسؾق١ّ موسؾق١ّم  مواظلال : ماظصالة مسؾق٥ّ مظ٥ّ مصؼول مجّٓي، مؼو مسؾق١ّ  

اظلال مؼوموظّٓي،ممسّٝمذظ١ّمط٢ّمع٤ّمطونمبوملفّٓماظـؾ٦ّي،مصؿ٦ّاجّٓمدقّٓيماظلال مؼوموظّٓي،ممسّٝمذظ١ّمط٢ّمع٤ّمطونمبوملفّٓماظـؾ٦ّي،مصؿ٦ّاجّٓمدقّٓيم

أةّٓموأرسّٓ،موأصػّٕمظ٦ّغ٥ّ،موجـومسؾ٧ّمرطؾؿق٥ّ،مث٣ّمضو موبؽ٧ّموأنَّمر٦ّؼاًلموضولمأةّٓموأرسّٓ،موأصػّٕمظ٦ّغ٥ّ،موجـومسؾ٧ّمرطؾؿق٥ّ،مث٣ّمضو موبؽ٧ّموأنَّمر٦ّؼاًلموضولم

ممؼومجّٓاهم:ؼومجّٓاهم:

مميفمحوظيماظؾعّٓمروح٨ّمطـًمأرداااااؾفويفمحوظيماظؾعّٓمروح٨ّمطـًمأرداااااؾفو

مماا٨ّمغو ؾيتاا٨ّمغو ؾيتتؼؾ٢ّماِّرضمسينموػااااااااااتؼؾ٢ّماِّرضمسينموػاااااااااامم

مموػّٔهمدوظيماِّذااااااااااؾوحمضّٓمحضإّتوػّٔهمدوظيماِّذااااااااااؾوحمضّٓمحضإّت

ممصوعّٓدمميقـا١ّمط٨ّمحتظ٧ّمبفومذػيتصوعّٓدمميقـا١ّمط٨ّمحتظ٧ّمبفومذػيت

ؼّٓهماظشّٕؼػيماظعطّٕة،مع٤ّماظؼربماِّزػّٕمامؽّٕ مؼّٓهماظشّٕؼػيماظعطّٕة،مع٤ّماظؼربماِّزػّٕمامؽّٕ مممصؿّٓمظ٥ّمرد٦ّلمآمصؿّٓمظ٥ّمرد٦ّلمآم

ماظقّٓم مؼـظّٕون مواظـوس مرج٢ّ، مأظّٟ متلعني مع٤ّ مؼؼّٕب معا ميف ماظقّٓمصؼؾؾفو مؼـظّٕون مواظـوس مرج٢ّ، مأظّٟ متلعني مع٤ّ مؼؼّٕب معا ميف صؼؾؾفو

ماظّٕاغ٨ّم مضقّٗ مب٤ّ محقوة ماظشقّْ ماظفوج: معّٝ ماملفّٓ ميف ماظّٕاغ٨ّماظشّٕؼػي.وطون مضقّٗ مب٤ّ محقوة ماظشقّْ ماظفوج: معّٝ ماملفّٓ ميف اظشّٕؼػي.وطون

واظشقّْمسؾّٓماظؼودرماجلقؾ٨ّمواظشقّْممخقّٗمواظشقّْمسّٓيمب٤ّمعلوصّٕموشريػ٣ّمواظشقّْمسؾّٓماظؼودرماجلقؾ٨ّمواظشقّْممخقّٗمواظشقّْمسّٓيمب٤ّمعلوصّٕموشريػ٣ّم

ممغػعـومآمبعؾ٦ّعف٣ّموتشّٕصـومععف٣ّمبّٕؤؼيماظقّٓماحملؿّٓؼي.((غػعـومآمبعؾ٦ّعف٣ّموتشّٕصـومععف٣ّمبّٕؤؼيماظقّٓماحملؿّٓؼي.((

ولمػػا حػػا بانيػػا فػػي الةػػاـ الػػ ي تػػوفي فيػػو  وزار القعػػن البػػاىن قػػاؿ وىػػو 
 تجاه القعن  ان اار وما نا: 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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ممغؼ٦ّلغؼ٦ّلإنمضق٢ّمزرمتممبومرجعؿ٣ّم...ممؼومأطّٕ ماظّٕد٢ّمصؿومإنمضق٢ّمزرمتممبومرجعؿ٣ّم...ممؼومأطّٕ ماظّٕد٢ّمصؿوم

ممصظفّٕمص٦ّتمع٤ّماظؼربممسع٥ّمط٢ّمع٤ّميفماملفّٓ:صظفّٕمص٦ّتمع٤ّماظؼربممسع٥ّمط٢ّمع٤ّميفماملفّٓ:

ممض٦ّظ٦ّامرجعـومبؽ٢ّمخريم...ممواجؿؿّٝماظػّٕعمواِّص٦ّلض٦ّظ٦ّامرجعـومبؽ٢ّمخريم...ممواجؿؿّٝماظػّٕعمواِّص٦ّل

  ومنا  هليفا  ن موسن النان مل ي  : 
 ح ن الايوني في ناا و "تنوين ال لك":

 قاؿ ا ن الملقن في نعقا  الوليات في تناما ال يخ الم نور :
مظّٕد٦ّلمآ مأغ٥ّمطونمطـريماظّٕؤؼي مظّٕد٦ّلمآ)) مأغ٥ّمطونمطـريماظّٕؤؼي مؼؼ٦ّلمممم)) مصؽون موعـوعو، مؼؼ٦ّلؼؼظي مصؽون موعـوعو، أنمأنمممؼؼظي

إعومؼؼظيموإعومعـوعو،مرآهميفمظقؾيمواحّٓةمدؾّٝمإعومؼؼظيموإعومعـوعو،مرآهميفمظقؾيمواحّٓةمدؾّٝمممأطـّٕمأصعوظ٥ّمعؿؾؼوةمبلعّٕمعـ٥ّمأطـّٕمأصعوظ٥ّمعؿؾؼوةمبلعّٕمعـ٥ّم

سشّٕةمعّٕة،مضولمظ٥ّميفمإحّٓاػ٤ّ:مؼومخؾقػيمالمتضفّٕ،مطـريمع٤ّماِّوظقو معوتمسشّٕةمعّٕة،مضولمظ٥ّميفمإحّٓاػ٤ّ:مؼومخؾقػيمالمتضفّٕ،مطـريمع٤ّماِّوظقو معوتم

ممحبلّٕةمرؤؼيت،.ؼومخؾقػيمأالمأسؾؿ١ّمادؿغػورًامتّٓس٦ّمب٥ّمصعؾؿ٥ّ:حبلّٕةمرؤؼيت،.ؼومخؾقػيمأالمأسؾؿ١ّمادؿغػورًامتّٓس٦ّمب٥ّمصعؾؿ٥ّ:

مموت٨ّمع٤ّمضضو ١ّ،وت٨ّمع٤ّمضضو ١ّ،اظؾف٣ّمإنمحلـوت٨ّمع٤ّمسطو ١ّ،مودقؽاظؾف٣ّمإنمحلـوت٨ّمع٤ّمسطو ١ّ،مودقؽ

صفّٓممبومأغعؿًمسؾ٨ّمعومضضقًموأعّّمذظ١ّمبّٔظ١ّ،مجّؾقًمإنمتطوعمصفّٓممبومأغعؿًمسؾ٨ّمعومضضقًموأعّّمذظ١ّمبّٔظ١ّ،مجّؾقًمإنمتطوعم

مسصقؿ١ّمحنيمسصقؿ١ّمادؿكػوصوم ماظؾف٣ّمعو مبعؾؿ١ّ، متعص٧ّمإال مسصقؿ١ّمحنيمسصقؿ١ّمادؿكػوصومإالمبنذغ١ّمأو ماظؾف٣ّمعو مبعؾؿ١ّ، متعص٧ّمإال إالمبنذغ١ّمأو

مإظق١ّم مصوظؿ٦ّبي مسؾؿ١ّ، مبفو مدؾ٠ّ مظلوبؼي مظؽ٤ّ مبعّٔاب١ّ، مادؿفوغي موال مإظق١ّمحبؼ١ّ مصوظؿ٦ّبي مسؾؿ١ّ، مبفو مدؾ٠ّ مظلوبؼي مظؽ٤ّ مبعّٔاب١ّ، مادؿفوغي موال حبؼ١ّ

مم{{{{وامغػّٕةمظّٓؼ١ّ.وامغػّٕةمظّٓؼ١ّ.

   الجواىن"وقاؿ م مر  ن ي ي الااذفي في ناا و "قالنر: 
 لما حضن  هليفا  ن موسن الوفاو: 

 ىػ ت ار وتالل وااو  الانور والع ن وقاؿ:ٗٓٙوىو توفي سنا 
ؼؾشّٕوغ٨ّمؼؾشّٕوغ٨ّممموأصقوب٥ّموأصقوب٥ّممم))مػّٔامربؿّٓمرد٦ّلمآم))مػّٔامربؿّٓمرد٦ّلمآم



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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مم((((بّٕا٦ّانمع٤ّمآمتعوظ٨ّموصالت٥ّبّٕا٦ّانمع٤ّمآمتعوظ٨ّموصالت٥ّ

  ب  قاؿ:ب  قاؿ:  
ػّٔهمامال ؽيمسؾقف٣ّماظلال مؼلؿعفؾ٦ّنمبوظؼّٓو مسؾ٧ّمػّٔهمامال ؽيمسؾقف٣ّماظلال مؼلؿعفؾ٦ّنمبوظؼّٓو مسؾ٧ّممم))))

ممربمطّٕؼ٣ّمث٣ّماق١ّموت٦ّص٧ّم((ربمطّٕؼ٣ّمث٣ّماق١ّموت٦ّص٧ّم((

 
  ؿ اهلل أف يفػػػػػػػػػػا  لنػػػػػػػػػػا أ ػػػػػػػػػػوا   ػػػػػػػػػػاود ال ضػػػػػػػػػػنو الم مريػػػػػػػػػػا ناػػػػػػػػػػ

 وينظمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اميةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه المةيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 وياػػػػػػػقينا مػػػػػػػن يػػػػػػػره ال ػػػػػػػنيفا  ػػػػػػػن ا منيلػػػػػػػا ىنيػػػػػػػا ا نظمػػػػػػػ   ةػػػػػػػرىا أ ػػػػػػػرًا 
 وياوانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإ الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةود 

 مػػػػػػػػػػػػػػػن أىػػػػػػػػػػػػػػػل الوفػػػػػػػػػػػػػػػود علػػػػػػػػػػػػػػػن حضػػػػػػػػػػػػػػػنو اهلل  ويجةلنػػػػػػػػػػػػػػػا  عنناػػػػػػػػػػػػػػػو
 رىا ننفػػػػا عػػػػين وا أقػػػػلويجمةنػػػػا عليػػػػو امةيػػػػا نعنيانيػػػػا  ا نغيػػػػن عنػػػػو  ةػػػػ

 وي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػننا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػء لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوات  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاعاو 
 ويجةلنػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي الجنػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػػػواره ومػػػػػػػػػػػػن أىػػػػػػػػػػػػل قن ػػػػػػػػػػػػو ومةياػػػػػػػػػػػػو.

 
 

 وصلن اهلل علن سيرنا م مر وعلن ةلو وص عو وسل 
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 (ٚٔ) االجتَاد لسؤٓ٘ زضْل اهلل

: نيفيا ااااااد لن يا سػيرنا رسػوؿ اهلل فػي ال يػاو قعػل   سؤاؿ
 ار ول  يناه؟المما  وإذا ااا

 إذا اااار ا  ر أف يناه. :  اػوا 
 ولو حان ل ظا هنوإ النود وذلك ل ي يثعّْاو..:

                                                 
              [[ٕٕٚٚ  ] إ ناىي] إ ناىي  

 ىل يناه    فو؟ :  سؤاؿ
  اتو.نة  يناه   :  اوا 

ل ػػػن الػػػ ي يجااػػػر وىػػػ ا اااااػػػاد ي ػػػوف لػػػو  ػػػوا  :  مةنػػػن أننػػػن ا 
 ل ي أرى حضنو النعي  وإذا ل  أره أتوقف.  أصلن علن حضنو النعي

 لف ى ه الفالو ت وف مةلولا  ويقى فياا نثين من الناس :
 أنو يفلي ل ي ينى النسوؿ !!! ا 

ًا هلل علن  ةثػا سػيرنا إلناعاوا إهوانن ... المفنوض أصاًل أف أصلي   ن 
وإف لػػ  أَر و ػػين ت قيػق الن يػػا !!!   رسػوؿ اهلل  وا أر ػػ   ػػين الفػالو عليػػو 

   ا أصلي..!!الن يا .. 
                                                 

17
ـ ٕ٘ٓٓمن أ نيل  ٕٕوي  ماجر النوار القرسيا  المانرسين قعل صالو الجمةا ناف ى ا الررس في احافاا  المولر النع 

 ىػٕٙٗٔمن ر يى أوؿ  ٖٔالموافق 
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 وى ا ما يجةل عفان  ال ثين من الناس يةانياا الفاور   لماذا؟
 مثالً سيفلي علن حضنو النعي لمرو سنا أو سناين ...

 ... ويم ن أنو ي وف علن و ك أف يناه
 ب  يناا و ال ال !!!!

وياوقف منو واحرو  ةر أف ناف علن و ك أف يعل  المػل !!! وتضػ ك 
 عليو نفاو  !!! وي ـن من  لوغ المل.

 ٍنه السجال

 ل ن ال ي يةمل هلل:
مم"عومطونمٓمدا مواتص٢ّ"."عومطونمٓمدا مواتص٢ّ".

 إذا صليء علن حضنو النعي:
 فيجن أف أدي  الفالو علن حضنو النعي.

 ات الم فص لي مرهن لي عنر اهلل.لنني ما نر أف الةب
 وإذا صنفوا لي افت منو نع نى في ى ه ال ياو فعاا ونةمء.

 وإذا ل  ي ن ف نا ما نر ومايقن أف ااهنو هين وأ قن.
 وما عنر اهلل هين لو نار.

ل ن ىناؾ  ةض المنيرين ي وف مناظناً نايجا اااااده وصػالحو وأعمالػو 
 الرنيا...!!! وتواااتو  أف ي وف لو مع نا  في



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 نناما  !!! أو ةيا  !!! أو  ةض ال ااا  الظاىنا .
وإف لػػ  يظاػػن عليػػو أو لػػو مثػػل ىػػ ه ال ػػيات ياةػػن اػػرًا  وتناا ػػو قالقػػل 

 نفايا !!! وأمناض عفعيا !!!..
 قاؿ الفال وف في مثل ى ا:

مم))ماظشقّْماظّٔيمؼـؿظّٕماظؽّٕاعيمطومّٕأةماظيتمتـؿظّٕماحملقّٚم(())ماظشقّْماظّٔيمؼـؿظّٕماظؽّٕاعيمطومّٕأةماظيتمتـؿظّٕماحملقّٚم((

 من اهلل  إا اهلل ..ول ن النال ا يناو 
 وا يبلن من اهلل إا ر اه ...

وا يعاغي   ي وسيلا ياقن   اػا إلػن حضػنو اهلل ... إا أف ياةبػف عليػو 
مواه .... ويجةلو من ععاده ال ين ي عا  ... وين ن عنا  ...في الرنيا ويػـو 

 لقات اهلل.
 وإذا ظان  لا  مثل ى ه ال يات! فال تبنؼ أعينا .

ننامػػػا ! أو ةيػػػا !   -وىػػػ  الناػػػاؿ-ن لػػػو أظاػػػن اهلل لاػػػ  ولػػػ لك حاػػػ
 وعباتا ! وىعا !!!

 وحان لو فا  لا  الجنا  !!
 وأعباى  القوو علن الم اىرا  !!

 فاف نل ى ه ال يات ا تلفء نظنى  ننفا عين عن حضنو ال ا  ! 
 ٔجٍٛ اخلمد لٕ ظّـــــست بطمعتّا

 لفازقت حطــــــٍّا بالصِد ِىتّي
 ن  لا  الجنا:حان لو ظا

 . يفىروف فياا  لنا  ينيروف صاحن الجنا وصاحن المنا
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وىػػ ه ىػػي ىمػػ  الناػػاؿ الػػ ين يعلغػػوف ىػػ ا المػػناـ  وىػػ ا الةبػػات وىػػ ا 
 النواؿ  ىماا  هلل وتوااا  هلل ونل أعمالا  ل ضنو اهلل.

 ػػ ي إنػػناـ ظػػاىن أو  ػػانن ولػػو    ػػف أو فػػا  أو   وإذا أنػػنما  اهلل
 ننفا عين وا أقل.  ل ذلك ا يلفاا  عن اهللنور أو غينه  ن

 وى ه ىي الةعادو الاي يقوؿ فياا ر نا :

               [٘ ]العينا. 
 ل نني ما نر ومايقن :

أنػو حاػػن المػػنو الواحػرو الاػػي أصػػلي فياػا علػػن حضػػنو النعػي  ولػػو عن ػػاً 
 عي ا !!! والااليلا !!!  وأي عمل !!!ولو حان ساواً !!!  ون ا الاا

 فاف اهلل قاؿ في نل ذلك :

                      ]ال اف[ 

 وى ه الودانى مواودو عنر اهلل.
 وىن لياء نما ىي ...ا 

 ا يوار  نك من  نوؾ الرنيا يةبي فوانر وأر اد مثػل  نػوؾ ر  الةػالمين
،.عنرنا فن العنوؾ اإللايا ؟ ن  ؟  ..أقل فانرو 

 %ٓٓٓٔألف في المانا 
 وى ه أقل فانرو: ال انا  ة نو أمثالاا ...

 % ( ويفير اهلل لمن ي ات.ٓٓٓٓٚإلن سعةمانا  ةف ) يةنن 
مػن يةبػي  اػ ه ال يفيػا فػي الر ػاد اإللايػا الاػي يةبياػا لنػا ر   أين إذاً 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 الةالمين يا اماعا المؤمنين؟
ي الولػػين وا ااهػػنين  يةبػػي الفانػػرو الاػػي يةبياػػا لنػػا ا يواػػر أحػػر فػػ

فن مةنن ال ريل ال نيف والمنوى  نوايا  م الفا عػن  ر نا. ول لك قاؿ 
 عان ا ر ن اهلل عناا ون ا عن أ ن ىنينو :

أي يةبياا وغين ملافء لاا أي يةبياا وغين ملافء لاا مم--إنمامّٕ مؼؿصّٓ مبوظصّٓضيمالمؼؾؼ٨ّمعومبواًلمإنمامّٕ مؼؿصّٓ مبوظصّٓضيمالمؼؾؼ٨ّمعومبواًلممم}}
مؼ٦ّ مم––أو حاسس  قيمااا أو حاسس  قيمااا  مؼ٦ّ صقفّٓػو مخّٔمممصقفّٓػو مآ مظ٥ّ موؼؼ٦ّل مأحّٓ، مطفؾ٢ّ مخّٔماظؼقوعي مآ مظ٥ّ موؼؼ٦ّل مأحّٓ، مطفؾ٢ّ اظؼقوعي

صّٓضؿ١ّمػّٔه،مؼؼ٦ّلمع٤ّمأؼ٤ّمؼومرب؟مؼؼ٦ّلمػّٔهمصّٓضؿ١ّماظيتمتصّٓضًمبفومصّٓضؿ١ّمػّٔه،مؼؼ٦ّلمع٤ّمأؼ٤ّمؼومرب؟مؼؼ٦ّلمػّٔهمصّٓضؿ١ّماظيتمتصّٓضًمبفوم

مم..{{يفمؼ٦ّ مطّٔام...مأخّٔغوػوموربقـوػومظ١ّ،مصصورتمطؿومتّٕىميفمؼ٦ّ مطّٔام...مأخّٔغوػوموربقـوػومظ١ّ،مصصورتمطؿومتّٕىم

فػػػ لك ىػػػو الػػػ ي يجةػػػل المػػػؤمن ... يةمػػػل ... ويةمػػػل ... ويجػػػر ... 
 وي ر ويةاقر تماـ ااعاقاد أف:

                      [ٜٙ ]الن ل 

 ويالياو  اقياً علن حالو.. ول نو ينفر ..
 . أما ال ى عنر اهلل فانو ين و ويفير إلن ماا ناايا عنر اهلل

ّتهسٓه  ىٔ٘ الصالٗ علٙ الييب 
 أٍلَا

   ما نياي؟ول لك ُأصلي علن حضنو النعي 
 لفالو.أنو عليو الفالو والاالـ أىالً لا ه ا -



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 .علن  ةثاو لنا   أو   ناً هلل -

 أو   ناً هلل علن أف اةلو نعينا . -

 أو   ناً هلل أنو اةلنا من أماو. -

 أو تةعيناً علن قرري عن بناني علن قرري علن حضنتو. -
 ول ن ا يوار أحر من الولين أو ااهنين...

 ياابيى أف يفلي علن حضنو النعي الفالو الاي ياا قاا !!!
  النةو  الاي ىو أىال لاا !!! أو يففو

 في القنةف عن  ةضاا!!!  أو يثني عليو  الثناتا  الاي ععَّن المولن
 من ال ي يقرر علن ذلك ؟

 اأحر ....
 ول نني أصلي  ا ه النوايا.

ولمػػا أصػػلي  اػػ ه النوايػػا  أو غينىػػا مػػن النوايػػا وال عايػػا  فياةبػػف سػػيرنا 
 :الناات[. ٙٛ]رسوؿ اهلل نما أمنه ر نا في ناا و 

                                    
 فيجئ لي ييني.. -
 يلقي علنَّ الاالـ ... -

 أو يماةني  ل ي  ال با  ... -

 أو واميل ال الـ.. -

 من الفضل والجود والةبات واإلنةاـ. تأو ياةبف علنَّ   ي -
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 وي في لىل ى ا المقاـ:
ي لػى عليػو ىػ ا   في مقػاـ  فانػو مػن ننمػو واػوده  من رأى النعيأف 

ي لى عليو صلن اهلل عليو وسل  مقاما أعظ  منو   المقاـ ال ي رةه فيو  واهلل
 . من لرف اهلل

 ول نني عنرما أصلي علن حضنو النعي :
 :الحفا [ ٙ٘] أصلي علن ى ه ال الا  أو علن القل تنفي اً لمن اهلل 

                                   
 ن  منو نفلي؟

 تنؾ العا  مفاوحاً  ففالتي نلاا تنفي اً لمن اهلل ....
ل ػػن ا أ ػػى فػػي فػػؤادي  وا فػػي سػػويراني  وا فػػي قلعػػي: أننػػي أصػػلي 

 ل ي أراه.

 التأٍل لسؤٓتُ 

 ل ن ما ال ي يااجلن ر ياو؟
 إلنااف عنرما يفلي عليو .. فمن الد  :أف ا
 .  أف أتو 
.وأف أتجو إلن القعلا 
 .وأسا ضن أنني  ين يريو 
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  وأنني االس في حضنتو ال نيفا. 
  وأف أسا ضػػػػػن أوصػػػػػافو ... ونمااتػػػػػو ... وامااتػػػػػو الاػػػػػي  لغانػػػػػي

 وقنأ  عناا .....
 وأسا ضن أني قاعر ورسوؿ اهلل أمامي  ن نو رأى الةين. 
  وإذا لػػػ  أقػػػرر علػػػن اسا ضػػػار ىػػػ ا الم ػػػار: أسا ضػػػن أننػػػي فػػػي

النو ػػا ال ػػنيفا   وأننػػي اػػالس فياػػا أمػػاـ سػػيرنا رسػػوؿ اهلل  وأتػػ د   ػػالد  
 ال ي أمنني  و اهلل حين الوسي  ين يري رسوؿ اهلل في رو او المعارنا.

وىػػػ ا أيضػػػاً يةجػػػل  الن يػػػا  ويلػػػـف ىنػػػا  ػػػالبعى الفػػػفات  ولػػػيس الجفػػػات 
اػػػاإ إلػػػن النقػػػات  وامػػػى ال ػػػمل  وااامػػػاع الاػػػ   وع ػػػوؼ القلػػػن علػػػن وت 

 .حضنتو 
إذا صليء عليو  ا ه ال يفيا فػاف اسا ضػار الفػورو الم مريػا  ي ػنؽ 

 في قلعي الفرود والعةر  ويجةل قلعي  فافاً  لورياً نورانياً.
  في ى ه ال الا عنػرما ينػاـ اإلناػاف تنبعػى صػورو ال عيػن المفػبفن

 ى ا القلن  وى ا ىو الو ى ال ي يةجل  الن يا. علن  ا ا
 :ل ننا نقوؿ إلهواننا صِل علن حضنو النعي مانا منو 

فبعةػػا يماػػك  الاػػع ا وىػػو رانػػن التػػو يس !!! أو ما ػػي فػػي ال ػػارع 
ينظػػن لاػػ ا الػػرناف !!! أو ذاؾ !!!   أو ينظػػن لفالنػػا !!! وفػػالف !!!   وياػػ ي 

 !!!!!!!!!اللااف  الفالو علن حضنو النعي 
 لماذا أقوؿ يا ي؟

 لنو يقوؿ ! وا يامى ! وا يفا  ما يقوؿ ! 
 ى ه الفالو  ا ه ال يفيا سي ه  علياا أانا وبوا اً .. نة  .
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 ل ن ىل ساوصل إلن المناد؟ 
 ا..

 ما ال ي يوصل إلن المناد يا أحعا ؟
 لػا أف أقةر في الليل قعل النـو  أو  ين المغن  والة ات  وأتجو للقع

 علن و وت  وأسا ضن أف ال عين أمامي.
 : وقر قاؿ ذلك

1818{{ممسؾق٥ّماظلال سؾق٥ّماظلال ممآمروح٨ّمحؿ٧ّمأردَّآمروح٨ّمحؿ٧ّمأردَّمم٣ّمسؾ٧َّّمإالمرد٣َّّمسؾ٧َّّمإالمردَّؼلؾ ؼلؾ مم٣ّ٣ٍٍّعومع٤ّمعلؾعومع٤ّمعلؾمم}}

مم

  يةني مواود وم اود  وقاؿ :يةني مواود وم اود  وقاؿ :

مم1919{{٦ّامسؾ٧َّّمصننمصالتؽ٣ّمتؾؾغينم٦ّامسؾ٧َّّمصننمصالتؽ٣ّمتؾؾغينمصؾُّصؾُّمم}}

 وفي روايا أهنى :
مم{{عيمعيمصنغ٨ّمأدؿؿّٝمإىلمصالةماحملؾنيمسؾ٧َّّمؼ٦ّع٨ّماخلؿقّٗمواجلؿصنغ٨ّمأدؿؿّٝمإىلمصالةماحملؾنيمسؾ٧َّّمؼ٦ّع٨ّماخلؿقّٗمواجلؿمم}}

فياػػمى  نفاػػو صػػالو الم عػػين   مةنػػن انػػو مواػػود وم ػػاود وحا ػػن مػػى 
 أحعا و  ا يغين عنا .

   فةنرما أسا ضن ىػ ه الفػورو فػي أفػق قلعػي  وفػي فػؤادي  وسػني
وأصػػلي علػػن حضػػنو النعػػي  وأداـو علػػن ىػػ ا ال ػػاؿ عػػرو ليػػالي فقػػ   سػػ ناـ 

 م غوؿ العاؿ  ايرنا رسوؿ اهلل :
 .فن منامو فانو يناهاإلنااف ..   وناـ تيوإذا ان غل العاؿ   

  ًالةعػػنو ىنػػا لياػػء  ايلػػا الفػػالو  وا   يفيػػا الفػػالو  وا  ةػػرد  إذا
                                                 

 . مانر أحمر  ن حنعل والانن ال عنى للعياقي وحلا الوليات عن أ ي ىنينو 18
 . سنن أ ي داود ومانر أحمر  ن حنعل عن أ ي ىنينو 19
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الفػػػالو  ل ػػػن الةعػػػنو:  الايلػػػا الاػػػي ياا ضػػػنىا أو ي ػػػوف علياػػػا عنػػػر قيامػػػو 
 . الفالو علن حضنو سيرنا رسوؿ اهلل 

 هلل  فلػػو داـو وىػػ ا مػػا نػػاف يػػراـو عليػػو الةػػارفوف ل ػػي يػػنوا رسػػوؿ ا
 علن ى ا ال اؿ سيناه في المناـ.

 فاذا داـ علن ى ا ال اؿ في اليقظا ..؟
 يجر روحو قر انبلقء من الةقاؿ إلن عال  المثاؿ !!

 في أفق الففات ا  ال ياؿ ....  فينى النعي
 ول ن في عال  المثاؿ  وىو في اليقظا.

 ونل ى ا نايجا عظي  الففات ...
 . غين نقا    ى النعيورفى نل حجا   فين 

 وصلن اهلل علن سيرنا م مر وعلن ةلو وص عو وسل .
 

E 
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  َِاَماُؿ َأْىِل اإلْسالـ  
 اْلِ ى َيْجِ ُ  اميَى النَاـ  

 سن إصالد أحواؿ المالمين 

 الـ دين حياوػاإلس 

 ندػانيا الفػبُن 

 المال  يةامل اهلل 

 إهالص الةمل هلل 

 رؽػػػػػرااؿ الف 

  لمينػػػػػالماسن سةادو 

 يناريو النورػػػػػػس 

 اؿ النودػػػام 

 الؽ القنةنياػاله 

 مناا الفال ين في الرعوو 

 قوىػقوَّو الا 
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 )*(ضس ُّإصالح أحْال املطلنني

ال مر هلل ال ي توانا  واياو  وسقانا من ن س عناياو  واةلنػا فػي الػرنيا 
 .من هيار أحعاو

 ... والفالو والاالـ علن سيرنا وموانا م مر  ن ععر اهلل
 ػػػػمس ال ػػػػق الم ػػػػنقا  نػػػػور ىػػػػراه ... سػػػػعيل المقػػػػن ين ..... و ػػػػا  
الةارفين للفا  وال اود والام ين  والمعةوث رحما لل لػق أامةػين فػي الػرنيا 

.... 
وال ػػفيى العظػػ  لجميػػى ال النػػق يػػـو الػػرين ... صػػلن اهلل عليػػو وعلػػن 

 اادين الماريين وص ا او المن يين ....ةلو ال
ونل من تعةو   ين وإحااف إلن يـو الرين. وعلينا مةاػ  أامةػين  ةمػين 

 ةمين يا ر  الةالمين.
 في   أامةين :  إهواني وأحعا ي  ارؾ اهلل

ال قيقػػا الاػػي ا منيػػا فياػػا  وال ػػق الػػ ي ا  ػػك فيػػو والقضػػيا الاػػي ا 
 ت امل أمنين :

لماػػػػػػلمين أفػػػػػػناداً .. وأسػػػػػػناً ... واماعػػػػػػا  ... أف صػػػػػػالد أحػػػػػػواؿ ا
ومجاػػػػػػػمةا  ... و ػػػػػػػػةو ا ... ودوا ... ؛ ا ي ػػػػػػوف!.. ولػػػػػػن ي ػػػػػػوف ... إا 

 .  الناوع إلن أهالؽ الاير المين الم موف
                                                 

(*)
الثػانن ا ػيـو الجمةػ المانرسين  القاىنو وذلك  ماجر النوار القرسيا ال نيف مولر النعوي ناف ى ا اللقات في احافاا  ال   

 ىػ.ٕٙٗٔر يى أوؿ  ان من الثالل ع ن الموافق   ٕ٘ٓٓ نيل من أ والة نين
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 -وقر حرث ذلك ى ا الةاـ  -وأذنن في ى ا المجاؿ أف رااًل فنناياً 
 سالـ ف سل .ى ا النال درس اإلسالـ في ال ان  واقانى  اإل

و ةر أف عاش فانو علػن تةػالي  اإلسػالـ  ف ػن فػي زيػارو  ػالد الماػلمين 
 ليفير في نظنه اقاناعو وسينه علن معاد  ى ا الرين.

فنفؿ في  ةض العلراف اإلسالميا ...  لر من  الد المغن  الةن ي  و ةػر 
ده !!! أف م ل في ى ا العلػر أسػعوعاً واحػراً حجػف علػن أوؿ نػاننو عانػراً لػعال

 فا لوه ل  راةء؟
 قاؿ: ال مر هلل أنني أسلمء قعل أف أرى المالمين.

لنو لو رأى المالمين وأحوالا  نػاف سػياندد فػي ىػ ا القػنار  فاإلسػالـ 
 حااا...!! وأحواؿ المالمين وأفةالا  حااا بانيا...!!!.

 اإلضالو دًٓ حٔاٗ

 ما ال ي حرث يا إهواني؟
لمو وع نايجا الففػاـ المواػود فػي من المم ن أف ي وف حروث ى ا ا

 الم  الور يا :
 نانء ال نياا ىناؾ  اغبا علن ال ةو  !!

 وم نما حنيا النأي وحنيا الف ن ف ناوا علن ال نياا ......
 وقالوا الرين يعقن في ال نياا...

 ل ن ال ياو الةاما ليس لاا صلا  ال نياا .... وظان  الةلمانيا:
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رين داهػػل ال نياػػا فقػػ   ل ػػن الفراعػػا والفػػناعا والةلمانيػػا تةنػػي أف الػػ
 والاجارو والعيء والمفنى والمررسا نل ى ا ليس لو صلا  الرين.

 ونعةاً حاولوا أف يلقنونا ى ه الف ار  ول ن ديننا ليس ى  ا:
لف ديننا مةنا في نل أحوالنا ونل أنوارنا  ديننا دين حياو  في نل  يت 

 اإلسالـ مواود:
ا تعنػػن  ػػين الماػػل  وغيػػنه إا واإلسػػالـ ىػػو الػػ ي نظماػػا ا يواػػر عالقػػ

 وأسااا وقنناا:
 عالقاو مى زوااو. -
 عالقاو مى والره .. مى أمو .. -
 مى أواده ...  عالقاو مى اينانو. -
 عالقاو مى أاراده...  عالقاو مى أحفاده...  عالقاو مى أصااره. -
 عالقاو مى الاجار والفناع ... -
 الةلمات والمةلمين ...عالقاو مى  -
 عالقاو مى أولي المن وال  اـ .... -
لػػيس ىنػػاؾ أي عالقػػا للماػػل  إا وذننىػػا اهلل و يناػػا  اففػػيل دقيػػق  -

 سيرنا رسوؿ اهلل :
                             [ٖٛ .]النةاـ 

ىػػ ا وا ػػ   ػػال اػػراؿ .... ف يػػف صػػننا إلػػن مػػا ن ػػن فيػػو ؟؟؟ ونيػػف 
 أصع نا    فياين ... نيف أصعنا  ا ا ال اؿ الغنين  ... 
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 ثيأٜ٘ الفسد

 ما الم  لا إذف؟
إف الماػػل  فػػي الةفػػن ال ا ػػن  ػػراً مػػن أف نػػاف واحػػرًا  أصػػع  

 ابنين..!! عمل لنفاو بنانيا.
 المال  داهل الماجر ... فا ا تجره مثل المالن ا  !!!

 في صورو مغاينو تماماً :وىو نفاو عنرما ي نإ من الماجر !!! تجره 
 إما في صورو سعى ينير أف ي نل نل من في ننيقو. -
أو في صورو وحش مفاػنس ينيػر افاػناس نػل مػن حولػو وياػلعا  نػل  -

 مالا  ونل ما يمل وف.

 أو في صورو  يباف ا ينير لحر من الناس أف ي ن ااهن!! -

 !ينير أف يفنؽ  ين ىؤات ويوقى ال قاؽ والفانا  ين ىؤات...! -

 ىل ى ه صورو المال ؟
 ن  واو للمال  يا رسوؿ اهلل؟

قاؿ: للمال  واو واحر..! إذاً ال ي لو واػو فػي الماػجر ! وةهػن هػارإ 
 الماجر ؟!! قاؿ: ى ا  ن الناس.

 قاؿ صلن اهلل عليو وسل  ... واسمةوا واعوا ....
{مذّٕماظـوسمذاماظ٦ّجفني،مماظّٔيمؼؾؼ٧ّمػمال مب٦ّج٥ّ،موػمال مب٦ّج٥ّذّٕماظـوسمذاماظ٦ّجفني،مماظّٔيمؼؾؼ٧ّمػمال مب٦ّج٥ّ،موػمال مب٦ّج٥ّمم}}

1. 

                                                 
 ص ي  الع اري عن أ ي ىنينو ر ن اهلل عنو .ٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ه ٓعامل اهللاملطل

 المال  ا ياةامل مى ال لق ...
 ول نو ياةامل مى اهلل حان وىو ياةامل مى هلق اهلل ...

 وىو ا ينير أاناً وا بوا اً وا م اف و إا من اهلل ... لماذا ؟
 لنو ُموّقى الةقر مى اهلل.

 إذف يةامل ال لق  ما ي عو اهلل و ما ين ن اهلل.
اه ! فقر ن ل الةار ال ي وقةو مى مواه! ل ن لو عامل ال لق علن ىو 

 وفنط في حق نفاو!...
 نيف ؟ لنو أه  الةار علن نفاو أف يةمل  ما ي عو اهلل :

 الحفا [. ٖٕ]أين ى ا الةار؟ فن قولو تةالن 

                                         
 لقر عاىرنا ر نا علن :

 رؽ حان في المفاد.الف -
 وعلن المانا حان مى العرات. -

 وعلن المنوتو حان مى ال فمات. -

وعلن نل الففا  ال نيما الاػي اػات  اػا أميػن النعيػات وسػير النسػل  -
  . والمنات

 وى ا عار عاىرنا اهلل عليو  مجند قولنا ا إلو إا اهلل. -



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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وفي ناػا  اهلل و اا ن وف الافمنا   ل ما ت ويو ى ه ال لما عنر اهلل  -
 . وفي ىري رسوؿ اهلل

 وقاؿ لنا ر نا  فني  الةعارو علن لااف الفادؽ الوعر المين: 
ع٤ّمضولمالمإظ٥ّمإالمآمزبؾصًومع٤ّمضؾؾ٥ّمدخ٢ّماجلـي،مصؼوظ٦ّامؼومرد٦ّلمآمع٤ّمضولمالمإظ٥ّمإالمآمزبؾصًومع٤ّمضؾؾ٥ّمدخ٢ّماجلـي،مصؼوظ٦ّامؼومرد٦ّلمآممم}}

22{{مممموعومإخالص٥ّما؟مضول:مإخالصفومأنمحتفّٖهمس٤ّمربور مآوعومإخالص٥ّما؟مضول:مإخالصفومأنمحتفّٖهمس٤ّمربور مآ

مم

  النميمػا  ال ػ    قػوؿ الػفور  أي تمنةو عن نل  يت حنمو اهلل  الغيعا
  اادو الفور  الان  واللةن وال ا  والفجور.

 إذف نيف يم ي المال ؟
 ن عين اهلل ومفبفاه:

                                                

                          [ٕٔ ] الحفا. 

 من ال ي ينير أف ي وف مةو يا إهواني؟
 ...نلنا...

 ماذا يفةل لي وف مثلو ؟
نمػػا أنػػو لػػيس  فػػظ وا غلػػيظ وا صػػ ا  فػػي السػػواؽ نػػ لك المػػؤمن  

 :  نما قاؿ
33{{ظقّٗماممع٤ّمبلؾوبموالمظعونموالمصوحّ٘موالمبّٔي مظقّٗماممع٤ّمبلؾوبموالمظعونموالمصوحّ٘موالمبّٔي ممم}}

مم

 ىي نفس الفورو.
                                                 

 المةج  الوس  للبعناني عن زير  ن أرق . ٕ
 الف ي  عن ععراهلل  نص }ليس المؤمن  البةاف وا اللةاف وا الفاحش وا الع يت{. الجامى –سنن الانم ي ٖ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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...  ف ػ لك ا يجفي  الاػيلا الاػيلا ول ػن يةفػو ويفػف  .  ونما أنو
 المؤمن :
                                [ٗٓ .]ال ورى 

ن لك المؤمن يجن أف ي وف أىػاًل للةفػو وأىػالً للفػف   نلعػاً لمن ػاو 
 اهلل ور ات اهلل الَّ في عاله  ا ينير  يلاً من هلق اهلل.

   ي أفػق قلعػو وى ه نقبا اوىنيا لو و ػةاا المػؤمن فػ -لف المؤمن
 أف أتةامل في ال وف نلو مى اهلل.... -سيااني  

 وأين ال لق ؟
 ىؤات ال لق: تجارو أر   عليا  الثوا  والان من اهلل.

لػو أنػػي و ػةء ال لػػق أنػراداً وأريػػر أف أعػاملا  نمػػا يةػاملوني  إذاً فقػػر 
 ... اةلاا   ننات هلل

 ا .. ا..نما  امني أ امو !!!  نما  ن ني اـز أ ن و !!! 
 ل نني أتةامل مى اهلل.

 فاذا عفو  عن فالف ي وف هلل .. وليس لال فالف.
 إذا أننمء فالنا فوال اهلل ...

إذا عاملء فالنػا مةاملػا نيعػا فمػن أاػل نػالـ اهلل ...  ومػن أاػل ىػري 
 حعين اهلل ومفبفاه ....

ل عمػل وى ا ىو ى ُّ المؤمنين ونوايا الفال ين وهوانن المقن ين  عنر ن
 يةملونو في ى ه ال ياو  لنو ا يوار عمل يةملونو إا هلل.

  :ال ي  يى الناس في نل زماف وم اف 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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أف اإلنااف منا ينان ى ا المو وع ... ينان أنو عامل عقر مػى حضػنو 
 اهلل  إف  غلو نلو...هلل...

 أين  غلو ؟
و القػنةف ىو يةاقر أف  ػغلو الػ ي مػى اهلل فػي الجػامى .. الػننةاين وتػالو 

 والفياـ ..!!! اعاقر أف ى ا فق  ىو ال ي هلل ..!!
ول ػػػن مػػػى ال لػػػق ينػػػان  فػػػيا  وينػػػان وه  ويضػػػن ا  ويضػػػن وه  ويقػػػوؿ 
أصل ال ريل  يقوؿ: )من ل  ياػ أ  أنلاػو الػ نا  ( وىػ ا حػريل إ لػيس !! 

 النةاـ[ : ٕٔٔ].  قاؿ تةالن فن  وليس حريل النعي
                                               

           
و مثلاػػػا مػػػا يقولػػػوف: )اللػػػي ي اااػػػو العيػػػء ي ػػػـن علػػػن الجػػػامى(  وىػػػي  

 ن لك من أحاديل إ ليس !!!
وانا ن  في ى ا الفماف أحاديل نثيػنو إل لػيس: )اتػق  ػن مػن أحاػنء 

لثػاني نالػ ي قػاؿ: وا تقن ػوا الفػالو  إليو(..!!!  قانل ى ا ال الـ  اػن الجػفت ا
 لف الفال ين قالوا:

 "اتِق  ن من أحانء إليو   رواـ اإلحااف إليو "
 فال تمنى اإلحااف  لنك مى من تاةامل ؟....مى اهلل !!!!!

وىنػاؾ فػارؽ نعيػن  ػػين مػن ياةامػل فػي نػػل أحوالػو مػى اهلل..  و ػين الػػ ي 
!  وعمػػػل نفاػػػو مػػػثلا  !!! فالنػػػاس أنػػفؿ نفاػػػو ل ػػػي ياةامػػػل مػػػى هلػػق اهلل !!!
 الفال وف مى من ياةاملوف ؟ مى من ؟؟؟؟؟

 ياةاملوف ............... مى اهلل .............



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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  !! ألقي درسا مثل ى ا...ليس إلعجا  ال ا نين 
وا ل ي ين ن في الجنانر  وا ل ي تاجل الماجال  واإلذاعػا   ا 

 ه ..ول ن ل ي يناؿ ر ا اهلل الَّ في عال
 لنو يعل  رسالا اهلل .

 وى ه نياو.
 ول لك سجلوا أو ل  ياجلوا  ا يلفمو...! لنو يعل  رسالا اهلل :

                      [ٖٜ ] الحفا 

 في أي م اف...وفي أي زماف....ىي هلل... ماذا قالوا؟..!!
ن الثنات  وعلن حاػن ليس لو   ف  ا ا المو وع  ولماذا يةود أذنيو عل

الثنات  ىو ا ينيػر أف ياػمى الثنػات إا مػن اهلل !.وىػ ا ىػو الثنػات الػ ي لػو أاػن 
 عظي   ل ن بنات ال لق ماذا يةمل  و؟ 

ومػػن المم ػػن أف ي ػػوف وراته غػػنور و ػػنور لف الػػ ي يثنػػي عليػػو الػػػناس 
 يضنونو  لنو يغان  إذاً ماذا تنير ؟

ؿ اهلل فػي ناا ػو بنػاتاً علػن الػ ين ي اػنوف أرير أف أسمى من اهلل وقر أنف 
 الةمل نلعاً لمن او اهلل الَّ في عاله.

  .لماذا أر ن ا ني ؟......هلل 
 لف اهلل نلفني  ا ه المانا وحملني ى ه النسالا.

ول لك ف نا غين مناظن منو  ػ ناً وا م افػ و  وا حاػن ىريػا ياػرياا لػي 
 و أاني مضموف عنره...!! ةر ت ناو وزوااو  لف ال ي أعمل ل

 فلماذا أناظن من غينه ؟..لف ى ا من  اوا  النفس..



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 يقوؿ مثاًل:
أنػػػا ر ياػػػك وعلماػػػك ولػػػ  يبمػػػن فيػػػك ؟ ولػػػ  تػػػند لػػػي  ػػػيت ممػػػا عملاػػػو 
لػػك..؟ فػػي ىػػ ه ال الػػا لػػو أرد  الػػند فقػػر فاػػ ء الةقػػر الػػ ي  ينػػك و ػػين 

 اهلل..!!
 ل ن المؤمن ياةامل مى اهلل !!!!

 ىنيا حاسما في القضيا اإليمانيا.وى ه نقبا او 

                                      
                         [[ٜٜٚٚ  ]الن ل]الن ل  

 ال ياو البيعا ىنا:
 أنو ا يناظن  يلا من أحر  لنو ياةامل مى الواحر الحر.......

  ما ال ي ياةعنا نلنا ؟ 
 ا عملء لفالف ول  يند الجميل...أن

 أنا سةيء مى فالف وااِهن حان ل  يقل لي نلما ما  نين..
 فاذا ننء عملء من أال أف تامى نلما ما  نين ...

قػػاؿ مجمػػال نػػل ىػػ ه المةػػانن ومعينػػا أسػػاس  فاػػ ه أانتػػك  والنعػػي 
عمػاؿ علػن العماؿ نلاا والنوايا ولماذا يقعػل اهلل الةمػل ؟ أو لمػاذا يػند اهلل ال

 : علن أص ا اا أو فاعلياا ؟ غامةوا لو 
ع٤ّمسؿ٢ّمظ٨ّمسؿالمأذّٕامصق٥ّمشرييمتّٕطؿ٥ّمظ٥ّ،أغومأشـ٧ّمع٤ّمسؿ٢ّمظ٨ّمسؿالمأذّٕامصق٥ّمشرييمتّٕطؿ٥ّمظ٥ّ،أغومأشـ٧ّمضولمآمتعوىل:مضولمآمتعوىل:ممم}}



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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مم..44{{اِّشـقو مس٤ّماظشّٕااِّشـقو مس٤ّماظشّٕا

 إخالص العنل هلل

فالػػ ي يةمػػل ويناظػػن الجػػفات مػػن ال لػػق فقػػر فاػػخ عقػػره مػػى ال ػػق فػػال 
 . يناظن الان من ال ق

 إذاً ماذا ينير ال ق ؟
                                      [٘ ]العينا 

 في نل عمل.
   حان لو ا انيء لفوااي أنلو حلػوو  ا أقػوؿ أنػا ا ػانيء لػك نػ ا

 لنني ا انيااا هلل  وليس ل انن زوااي لنني أرير أانىا من أين ؟
{٧ّميفمزوجؿ٥ّمإنمامّٕ مظقمجّٕمحؿ٧ّميفماظؾؼؿيمؼضعفومصم}

5

مم

لػػو أحضػػن لاػػا ىػػ ه اللقمػػا وقػػاؿ لاػػا "أنػػا اعػػء لػػك الػػ ي تنيرينػػو ل ػػي 
 تا اي" ت وف ى ه أانتو .. وهالص !!

ول ناػػػػا هلل ولػػػػ لك ا أ ػػػػاني لاػػػػا إا مػػػػا ين ػػػػي اهلل  ولػػػػيس لػػػػي  ػػػػ ف 
  ن اىا  ر ات اهلل أوا ...  ب  ر اىا لنني أتةامل مى اهلل.

 و   فاماـ ال ريل الاا ق:وحان فن قضانو ل اوتو مى أىل
مم{{وإنمص٧ّمبضّٝمأحّٓط٣ّمظصّٓض٥ّوإنمص٧ّمبضّٝمأحّٓط٣ّمظصّٓض٥ّمم}}

                                                 
 ص ي  مال  وا ن مااا عن أ ي ىنينو. ٗ
 ص ي  الع اري ومال  عن عامن  ن سةر عن أ يو.٘



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 وى ه أحواؿ المؤمنين ف ل أعمالا  ععادو ....
   وناف ىناؾ رال مػن الفػال ين ياةامػل  اػ ه الحػواؿ  ف ػاف يقػوؿ

 ر ن اهلل عنو :
"إني ا أهنإ من  ياػي إا إذا اسا ضػن  سػعةين نيػا فػي هنواػي نلاػا 

 زاد الان والثوا . "  ونلما زاد  النواياهلل 
  در اػ  علػن  وعلن ى ا ال ػاؿ يػا إهػواني نػاف أصػ ا  رسػوؿ اهلل

 ى ا ال اؿ الةظي .
    حان أنا  نانوا يفا وف مرينا في فارس اسماا نااونر ونانء ةهن

مةاقػل الملػوؾ فػي فػارس ونػاف حولاػا حفػن نعيػن وظلػوا  ػانين ا ياػابيةوف 
 فا  المرينا  اعن ى ا ال فن:

يـو من الياـ واحر من ص ا ا رسوؿ اهلل م ػغوؿ العػاؿ ا ينيػر أف وفي 
ي هػ  نػوط ال ػػجاعا  وا قػالدو النيػػل ول ػن ينيػػر أف ي هػ  نػػوط ال ػجاعا مػػن 

 ر ّْ الةالمين والوساـ من سير الولين وااهنين.
فقاـ ولعس مال او  وذىػن لجماعػا مػن الجنػود ا يةنفونػو  وقػاؿ لاػ : 

ن فوؽ الاور وس  العرات  جوار العا  ...  سػ لوه مػن سانفةونني وتنموني م
 أنء ؟

 قاؿ لا : ليس ل     ف !!
ف ملػػػػوه ورمػػػػوه مػػػػن فػػػػوؽ الاػػػػور فػػػػي وسػػػػ  العػػػػرات واناالػػػػء عليػػػػو 

 الايوؼ  ف ه  يضن   الايف من حولو !! حان قالا   اعانا من اهلل !!
عا   ب  فا  فا ا في العا  !! ونادى علن المالمين !! فرهلوا من ال

 وفا  اهلل ى ا ال فن وى ا العلر  عننا ى ا النال.
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فػػ علن القانػػر الةػػاـ عػػن م افػػ و عظيمػػا لاػػ ا الناػػل  ونػػاف ا يةنفػػو.فل  
 يظان النال ول  يعل  عنو أحر !!!

 وظل القانر علن ى ا ال اؿ بالبا أياـ.
وفػػػي الناايػػػا ذىػػػن لػػػو الناػػػل قػػػانالً لػػػو أنػػػا أعػػػنؼ الناػػػل الػػػ ي فػػػا  

 ينير أف يقا لك  ول ن لو بالبا  نوط : ال فن  وىو
 قاؿ: وما  نونو؟ قاؿ:

 ال نط الوؿ أف ا تةنؼ أمين المؤمنين عمن  ن ال با     فو.
 . وال نط الثاني: أف ا تةبيو أاناً لنو ينير أانه من اهلل

 ال نط الثالل: أف ا ت انه  ين الجيش.
 ا النال؟فقاؿ القانر: موافق علن نل ى ه ال نوط  من ى 

 فقاؿ: أنا !.
 وتننو وهنإ.

 زجال الصدم

 من ىؤات النااؿ ؟
 ى :
                                               

                                 .] الحفا [ 
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لناػ  عنفػوا مػن العرايػا   اؿرااؿ ناف ىما  نلو إر ات الواحر الماةػ
 أف الةقر مى اهلل  الةقر ال ي ي فنا نلنا ما ىو؟

             [ٔٔٔ ]الاو ا 
 من ال ي ا انى؟....اهلل  ..... ممن ؟

             
 ال ين نانوا في عفن النعي فق  أـ نلا ..؟
  انى منا ؟المؤمنوف نلا  إلن يـو القياما .....وماذا ا

                
 و   يةني اهلل "   نفاا  " ؟

يةنػػي حننػػاتا  .... وسػػ ناتا  ... وأعمػػالا  .... نلاػػا هلل  ومػػالا  ... 
يافػػنفوف فيػػو علػػن وفػػق ناػػا  اهلل ونمػػا يػػ من  ػػنع اهلل  نلعػػاً لمن ػػاو اهلل.وا 

؟ لمػاذا ي اسػعك عليػو يافنؼ فيو قاناًل: مػالي وأنػا حػن فيػو  لػو نػاف ي فػك 
 اهلل إذاً ؟ ول نو يقوؿ لك:

 تبلعو نما أمن اهلل. -
 وتنفقو نما و    نع اهلل. -

 ونياك من قعل ومن  ةر نلعاً لمن او اهلل. -

 ويجن أف تجلن ى ا الماؿ من ننيق أحلو اهلل. -

 وتنفقو في  ا  وافق عليو  نع اهلل. -

 وت  ن اهلل عليو  وتؤدى حقو تةالن فيو. -
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 رًا أنك إنما ماا لف فيو  وأف مال و علػن ال قيقػا ىػو وا تنان أ -
 اهلل الَّ فن عاله.

  : تنير أف تن ي زوااك وأوادؾ  فالك مفيعا المفانن 
                                                

 ال ةنات[. ٜٛ-ٛٛ]
ارتين  وو ػػةء ل ػػ  فػػي ىػػل سػػ قوؿ يػػا أوادي لقػػر ا ػػانيء ل ػػ  عمػػ

 العنك النصير الفالني  ىل سينفةوني ىناؾ؟
 ىل ىناؾ منا  من يةبيني وياعنع   انا لو احاجااا؟

 أ راً لن ي رث :
                                              

                                        .]سورو ععس[ 
:  وىو   اتو سيقوؿ في ى ا اليـو

 يا ر  ه  لي   قي من ى ا النال.!!
 حقك في ماذا يا  ني ؟..يقوؿ :

لقر امى لنا ىػ ا المػاؿ مػن حػناـ  ووزعػو علػن غيػن ىػرى هيػن النػاـ.  
 في حريل ما مةناه : : قاؿ

عي،مؼؼ٦ّظ٦ّن:مؼومربـومخّٔمظـومحبؼـومع٤ّمعي،مؼؼ٦ّظ٦ّن:مؼومربـومخّٔمظـومحبؼـومع٤ّمؼشؿؽ٨ّمأػ٢ّماظّٕج٢ّماظّٕج٢ّمؼ٦ّ ماظؼقوؼشؿؽ٨ّمأػ٢ّماظّٕج٢ّماظّٕج٢ّمؼ٦ّ ماظؼقومم}}

مم{{ػّٔا،مطونمؼطعؿـومع٤ّماظّٕا موٕمؼعؾؿـومأحؽو مدؼــوػّٔا،مطونمؼطعؿـومع٤ّماظّٕا موٕمؼعؾؿـومأحؽو مدؼــو

 إذف اإلنااف ال يس الفبن ال ي ياةامل مى النحمن  وى ا ىو الةقر:
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            وما الثمن؟               
 ونيف ياردوف الماؿ والنفس ؟

                                  
 وىل ى ا الةقر ماجل؟

    نة       م   م  م 
 وأين م اتن الاوبيق؟

                                           
                                              

                     .]سورو الاو ا[.]سورو الاو ا[  

                                             
                                  .] سورو الفا [.]سورو الفا[  

  :ى ا الةار وى ا الةقر نلنا أعلناه عنرما قلنا 
 ال إلْ إال اهلل حمىد زضٕه اهلل

 وى ا مةناه:
أننػػي .. ونفاػػي .. ومػػالي .. ووقاػػي .. وأنفاسػػي .. وعمػػني .. وحيػػاتي  
نلاػػػا هلل   مةنػػػن أف أم ػػػي فياػػػا نلاػػػا علػػػن  ػػػنع اهلل ونياػػػي فياػػػا نلاػػػا نلعػػػاً 

 اهلل الَّ في عاله...وى ا ىو عقر الفال ين.لمن او 
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والػػ ي يناػػن ىػػ ه ال  ايػػا ؟؟؟ يضػػيى !! وياػػوه فػػي ىػػ ه ال يػػاو الػػرنيا  
 ويةنض نفاو لل اا  !!!؛ يقوؿ لو اهلل تةالن:

 لقر عاىرتنا علن ن ا ون ا ول  تنف .
  ال ةناني  ول لك فاف اإلماـ ععر الوىا  :وأر اه 

مػػل ناا ػػا عظيمػػا تففػػيال لاػػ ا الةاػػر سػػمَّاه ونػػاف مػػن أنمػػا الفػػال ين ع
"الةاػػػود الم مريػػػا "  فالةاػػػر مجمػػػل  ف اػػػن مػػػ ننو تففػػػيليا لنػػػو م ػػػامي 

 قانوني في م ان ال ضنو الم مريا.
 ون لك نل الفال ين:

نػل واحػػر مػػنا  ي هػػ  نلعػػا  النػػاس فػػي زمانػػو وعفػػنه  ول ػػنا  اميةػػاً 
و تففػػػيليا لاػػػ ا الةاػػػر  يةملػػوف فػػػي ال ضػػػنو الم مريػػػا  فالناػػػل ناػػػن مػػػ نن 

 وعنرما تقنأه تجره يقوؿ :
أهػػػ  علينػػػا الةاػػػر مػػػن اهلل ومػػػن رسػػػوؿ اهلل  ػػػ ف نفػػػرؽ فػػػي أقوالنػػػا وأا 
ن    حاػن فػي لاونػا ومفاحنػا  ويػ تي  النفػوص الاػي تؤيػر ىػ ا ال ػالـ  أهػ  

أف ن وف أمنات في  يةنا و ناننا وأقوالنػا وأحوالنػا    علينا الةار من رسوؿ اهلل
 ن مى غين المنات من هلق اهلل حولنا لقوؿ نعينا:حا

مم..66{{أِدماِّعوغيمم٤ّما ؿؿـ١ّ،موالمدب٤ّمع٤ّمخوغ١ّمأِدماِّعوغيمم٤ّما ؿؿـ١ّ،موالمدب٤ّمع٤ّمخوغ١ّممم}}

وياند نل العنود الاي يجن أف تنف ىا  فيجن أف تةنؼ مػا العنػود الاػي 
 ورات ى ا الةار ؟

وىػػػي ال ػػػنيةا الم مريػػػا  الهػػػالؽ القنةنيػػػا  والمةػػػامال  اإلسػػػالميا  
الاي ن ػن مػ موروف  ػ ف ننفػ ىا فػي حياتنػا الرنيويػا نلعػاً والحواؿ الم مريا  و 

                                                 
 رواه اإلماـ ال افةي في الانن ال عنى للعياقي عن أ ي ىنينو.ٙ
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 لمن او اهلل الَّ في عاله.
وىػ ا ىػػو الفػػارؽ  ػػين ععػػاد اهلل الػ ين يةملػػوف هلل و ػػين الػػ ين وحػػػلوا فػػي 
ىػػ ه الػػرنيا  وناػػوا مػػا عاىػػروا اهلل عليػػو  ف صػػع وا يةملػػوف لنفاػػا  أو ل لػػق 

 يغرروف !!! اهلل  أو يناتوف أو ينافقوف أو ي ادعوف أو
 ول  نل ى ا ؟!!!!

 لنو ناي أنو ياةامل مى اهلل.
 ول لك ر نا ذنَّنى   قاؿ لا :

إنػػك إف ظننػػء أنػػك ت ػػرع فالنػػاً ىػػ ا فػػي العيػػى  أو فػػي ال ػػنات  أو فػػي 
 : أناال الـ  فانك ا ت رعو ....... لنك ماةاقر مةي 

                      [ٜ ]العقنو. 

 رأ  اهلل أوًا: ... إذًا من ي رع مؤمناً فانو ي رع اهلل  ون لك مػن ي ػوف 
 أو ي    أو ينافق.

 فدن اخلمق خمفك ثي عاون ...  بصدق ذات وٕالك العمٗٛ
افػػنض إناػػ  هػػاننين  لػػيس لػػي  ػػ ف  اػػ ... لننػػي أوفػػي  الةاػػر الػػ ي 

 .لنني أتةامل مى اهلل وليس هلق اهلل ، أه تو علن نفاي هلل
 ف ل   ف للمؤمن مى غين اهلل يةاتن فياا من اهلل:

لنػػو أهػػ  الةاػػر مػػن اهلل أف ي ػػوف صػػورو م عو ػػا  ػػين هلػػق اهلل  ممثلػػا 
 ل عين اهلل ومفبفاه  يم ي   نع اهلل مفيناً في نل أحوالو وسلونو  فينا:

                           [ٕٜ .] الفا 

ن أحػواؿ حضػنو النعػي:  اريػو وأهالقػو وسػماو ومةامالتػو ال ي يػناه ياػ ن
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 في ر ال لق إلن اهلل.
 ل ننا حالياً نقوؿ أننا مى اهلل فق  في الجامى :

وعنر هنوانا من الجامى نضى علن واوىنػا: صػورو إ لػيس..!  أو يضػى 
 صورو أسر..! أو صورو نعش..! أو قند..! أو غينه...! :

                                 

                        [ .]يس 
وىػ ه ىػػي الفػػورو الاػػي تظاػػن فػػي ىػ ا ال ػػوف  ويقػػى فػػي ىػػ ه الم ػػ لا 
ععاد اهلل وسياةن وا  اععاا لل اا  الةاػين يػـو لقػات اهلل اػلَّ فػي عػاله  لف 

ن مػػن ظػػاىنه  ل ػػن ظػػاىنه أفضػػل مػػن المػؤمن ي ػػوف ظػػاىنه نعاننػػو أو  اننػػو هيػػ
  اننو ى ا ىو المنافق.

  : المؤمن حااا من ابنين 
 إما ظاىنه نعاننو. -
 وإما  اننو هين من ظاىنه. -

 ظاىنه نعاننو نما ناف سيرنا أ و   ن  -

 أو  اننو هين من ظاىنه نما ناف سيرنا عمن. -
 عنرما قاؿ سيرنا أ و   ن:

 رير  فند عليا    ف عمن  راهلو  لقر اهان  ل   عمن  فقالوا: ا إنو
رحما تاما ول ن   ا تنوف إا الظاىن  وقر حرث فقر ناف رحما تامػا  جميػى 

 عليو لف  اننو ناف هيناً من ظاىنه.  الما ر واف اهلل
  وى ه ىي أحواؿ المؤمنين  نا ؿ اهلل  : 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 أف يباننػػػػػػػػػػػػػػػػا ظػػػػػػػػػػػػػػػػػاىناً و اننػػػػػػػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػػػػػػػن هفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ المنػػػػػػػػػػػػػػػػػافقين 
 ؽ المػػػػػػػػػػؤمنين وأحػػػػػػػػػػواؿ سػػػػػػػػػػير الولػػػػػػػػػػين وااهػػػػػػػػػػنين وأف يجملنػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػ هال

 وأف ي نمنػػػػػػا فػػػػػػي الػػػػػػرنيا  ػػػػػػالةلو والام ػػػػػػين والةمػػػػػػل   ػػػػػػنع ر  الةػػػػػػالمين  
 وأف يجةلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو القيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ععػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده اامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين

 ا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا  وا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ي فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف  نالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي
 وأف ي فظنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػن الغػػػػػػػػػػنور وحػػػػػػػػػػن الظاػػػػػػػػػػور الػػػػػػػػػػ ي يقفػػػػػػػػػػ  الظاػػػػػػػػػػور.

 
 ن ةلو وص عو وسل وصلن اهلل علن سيرنا م مر وعل

 لننيـعادٗ املطــَض سُّــِض

والفػػػالو والاػػػالـ علػػػن نعينػػػا الم ػػػـن   ال مػػػر هلل علػػػن مػػػا أنةػػػ  وأنػػػـن
 ما مةناه: وحعيعنا المةظ  سيرنا م مر وةلو وص عو وسل  قاؿ 

مم{{إهومؼلعّٓمآخّٕمػّٔهماِّعيممبومدعّٓمبفومأوعومإهومؼلعّٓمآخّٕمػّٔهماِّعيممبومدعّٓمبفومأوعوممم}}

إلسػػالـ وعلػػو رايػػا وسػػيلا الاػػةادو الاػػي تػػ   اػػا الفػػا  ون ػػن ايةنػػن أف 
 الوسيلا في الناايا.سا وف نفس ىي ن لك  ؛ ....ال ق  ين الناـ في العرايا

ولو تر ننا ماند الرنيا وما ي رث عليو من أحراث ىو نفس الاػيناريو 
 : ال ي حرث في العرايا مى رسوؿ الةنايا

ناف الةال  في العرايا تايبن عليو القوو الغا ما والجعنو  والفولجاف 
وىمػػػا دولاػػػا الفػػػنس والػػػنـو  وىػػػو الوقػػػء الػػػ ي ظاػػػن  فيػػػو ماػػػنحيا "م مػػػر 

 ى ا تُةاد نفس الحراث أيضاً :وقانا رسوؿ اهلل وال ين مةو".ون لك في 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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  وياعػارى فيػو !! حيل يايبن علن الةػال  ااف الظلػ  والقػوو والجعػنو 
نػػو اإلناػػاف  غلظػػا و قاػػوو أنثػػن مػػن ال يػػواف  وىػػ ه حقيقػػا حيػػل ا ياػػورع  

اإلنااف ااف عن اسا راـ أسػل ا دمػار تػرمن نيػاف اإلناػاف وصػ ا اإلناػاف  
 حان ولو ل  ي ن ذلك في ميراف القااؿ.

وىػػػ ا ال اصػػػل ااف ... مثػػػاؿ السػػػل ا الفاانػػػا الاػػػي تفاػػػك  الااػػػاد 
أـ  ؟فػي ميػراف القاػاؿي رث   ىل ذلك ناض والو لا وال ن  العيولواياوالم

 ؟مةنا ااف يا إهواني 
مواودو وعلن أ رىا  حان الناس ال ين  يننا و ينا  ىرنا فالارنا مةا  
في السل ا القااليا ل نا  يفرروف لنا يوميا أسل ا  يولوايػا إذا لػ  ي ػن فػي 

 الرااإ ففي الن ل أو المعيرا  الفراعيا حان في الدويا  
 وي رث ذلك من الروؿ الاي تارعي أناا أعلن الم  في القي .

ل ان الما ي أعلنوا ) وناا  النعات فن ألمانيا ( أف ألمانيا وىي وفي ا
مػػػن الػػػروؿ الاػػػي يقػػػاؿ عناػػػا أناػػػا ذا  الاػػػفاـ  ػػػالقي   أعلنػػػوا أف الدويػػػا الاػػػي 
تفررىا للروؿ الفنيقيا وااسيويا  غين ملافما فياا  المواصفا  القياسػيا   ػل 

نغ  من وبوؽ الناس فيا  علن فياا مواد ترمينيا ويعيةوناا  ا ه ال يفيا علن ال
 أنا   ةن يناعي القي .

 ون لك نفس الو ى إلن وقء قنين:
 دولااف يا  ماف في الةال :

 وىما دولا نفنيا مثل الرولا المااوسيا. -
- .  ودولا ناا يا مثل النـو

وتلك الرولااف ناناا مواودتػاف فػي عفػن ال ضػنو الم مريػا  ألػيس  -



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 نفس الايناريو؟
 العاقن علن الما الم مريا.رور ال وااا  فالحراث تةير نف

 ضٔيازْٓ اليْز

نيف نظان علن ى ا الماند؟ ونيف ننفػ  سػيناريو " م مػر رسػوؿ اهلل 
 وال ين مةو " ؟

 الاو ا[: ٖٖ]ون ن الموعودوف  انفي  قوؿ ر  الةالمين 

                                              
                   

 ىل ظان علن الرين نلو؟ .. إلن وقانا ى ا ل  يظان  ةر.
 ل ن سيظان في عفننا علن الرين نلو  لناا ةيا وا ر أف تا قق.

ىل ت ققء في عفن رسوؿ اهلل ؟ .. ا  وناف مواود المجوس والياود 
 :    ل ن اـز يظان علن الرين نلو قاؿفوالماي يو 

إذامطونمآخّٕماظّٖعونمأصـ٧ّمآممجقّٝمامؾ٢ّمواظـق٢ّ،موٕمؼؾ٠ّ مإذامطونمآخّٕماظّٖعونمأصـ٧ّمآممجقّٝمامؾ٢ّمواظـق٢ّ،موٕمؼؾ٠ّ ممم}}

  ..77{{إالماإلدال مإالماإلدال م
وى ا وعر موعود من اهلل !! وا ر أف يظان اهلل اإلسالـ علن الرين نلو  

                                                 
ي  ) فيقاتل الناس علي اإلسالـ فيرؽ الفلين ويقال ال نفين ويضى الجفيا ويالػك سنن أ ي داود عن أ ي ىنينو في نفوؿ الماٚ

 اهلل في زمانو الملل نلاا إا اإلسالـ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 و   يظان ؟ 
 نما ظان في العرايا :

وىػػل ظاػػنوا فػػي العرايػػا:  قػػوو الاػػالد و قػػوو الةاػػاد و قػػوو المػػاؿ وقػػوو 
 اااـ؟......أ رًا...!!الفناعا  وقوو ال

إذف مػػػا الاػػػالد الفةػػػاؿ القػػػوى مػػػن نػػػل ىػػػ ه السػػػل ا والػػػ ي فػػػا  
القلػػػػو ؟.......الهالؽ !!! ىػػػػي الاػػػػالد الػػػػ ي تاػػػػل   ػػػػو الماػػػػلموف !!! 

 وفا وا  و اميى الفاؽ !!!!
وىػػ ه الا نولوايػػا غيػػن مواػػودو إا عنػػرى   فالعػػرات مةاػػ  ذرو ومةاػػ  

اػ  نػل الا نولوايػا الماديػا  ل ػن لػيس مةاػ  سفن فضات ومةا  صػواريخ  ومة
 الهالؽ اإللايا !!!!!

وى ه ياوقف علياا فا  القلو  وت ىيلاػا لوحػواؿ اإليمانيػا   مػاذا فػا  
 سيرنا رسوؿ اهلل وال ين مةو ؟ ... ى ا ىو الاالد يا إهواني...!!

ول لك فاف نل مال  مبالن فػي ىػ ه اليػاـ  ػ ف ي هػ  دوره فػي منانػف 
يل الم مريا  علن الهالؽ اإلسػالميا واإليمانيػا  لمػاذا  يػاإهوانن؟ ل ػي الا ى

 يظان اماؿ الرين اإللاي.
و ةػػػض إهواننػػػا الغػػػافلين ف ػػػنوا أف إظاػػػار امػػػاؿ الػػػرين  ػػػ ف ياماػػػ وا 
 ظػػػػاىن رسػػػػوؿ اهلل فيبلػػػػق الل يػػػػا ويبػػػػوؿ الةر ػػػػا  ويماػػػػك الاػػػػواؾ ويلػػػػعس 

مػػػاؿ الػػػرين...!!. ول ػػػنا  المال ػػػس العاناػػػاانيا  ويظػػػن  ػػػ لك أنػػػو سػػػيظان ا
 وفق  ... إنما يظانوف الماود.

 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 مجال السّح

    وال ي سيظان اماؿ الرين ىػي الػنود الاػاننا ت ػء ىػ ا اللعػاس
 وليس اللعس  ر نا لما وصفو والناس أقعلء عليو   ماذا أقعلء عليو؟

                            .... اللين ... 
                                      [ٜٔ٘ ]ةؿ عمناف. 

 نلاا م اـر ... وأهالؽ ....
 ليس لاا   ف  الفي ... وا  المظان ... وا  المنظن ....

  :  الما 
 اماؿ الم عن... -
 الما  حان الجوىن... -

 الما  سػػػالما الفرور... -

 وصفػػػػػػػات القلو ... -

 هػػػالؽ الةظيما مى ال لق......وال -
وىػػ ه ا ت ػػػوف إا إذا عامػػل اإلناػػػاف اهلل فػػػي هلقػػو  وا يةامػػػل النػػػاس 

 لنا  أىل لا ه الهالؽ أو أىل لا ه المةامال .
وإنمػػا أنػػا أعامػػل النػػاس حاػػن ولػػو نػػانوا غيػػن أىػػل لاػػ ه الهػػالؽ  لننػػي 

أمػػػن  ػػػو اهلل نلعػػػػاً أعامػػػل حضػػػنو اهلل ... ف عػػػاملا   ال مػػػاؿ والجمػػػػاؿ الػػػ ي 
 : لمن او اهلل ال في عاله قاؿ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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اصـّٝمامعّٕومميفمأػؾ٥ّموشريمأػؾ٥ّ،مضوظ٦ّا:مؼومرد٦ّلمآمغصـّٝمامعّٕومماصـّٝمامعّٕومميفمأػؾ٥ّموشريمأػؾ٥ّ،مضوظ٦ّا:مؼومرد٦ّلمآمغصـّٝمامعّٕومممم}}

يفمأػؾ٥ّمصؽقّٟمغصـع٥ّميفمشريمأػؾ٥ّ؟مضول:مإذامٕمؼؽ٤ّمأػاًلمظؾؿعّٕوممصؽ٤ّميفمأػؾ٥ّمصؽقّٟمغصـع٥ّميفمشريمأػؾ٥ّ؟مضول:مإذامٕمؼؽ٤ّمأػاًلمظؾؿعّٕوممصؽ٤ّم

مم88{{أغًمأػالمظ٥ّمأغًمأػالمظ٥ّم

 لف دينك ونعيك وقنةنك وأهالؽ إلاك علن ى ه ال انلا.
ن ىػػ ا المػػن .... فمػػن يجاػػل عليػػك فػػاعنض عنػػو  لف ر ػػي فػػادعوا إلػػ

أمنني وليس لنني عػااف عػن الػند عليػو ....  ف نػا أقػرر أف أرد الفػاع صػاعين 
 نما يقولوف !!   ول نو قاؿ لي: 

                      ]العناؼ[]العناؼ[  
 قاؿ: ا !!إذا أسات إلنَّ ف نا أقرر أف أدفى الايلا  ايلاين  ل نو 

                         [[ٖٖٗٗ  .]ففلء.]ففلء  
ف نا أنيى المن نلعاً لمن او اهلل  وليس هوفاً من اعنو  أحر مػن ععػاد 

 اهلل  لف المؤمن ا ي اؼ إا اهلل...
وى  ا الهالؽ اإللايا الاي أمنني  اػا اهلل  ألاػـف  اػا مػى هلػق اهلل نلعػاً 

 لجماؿ دين اهلل.لمن او اهلل وإظااراً 
 فا ا النال ي ونني... قاؿ... ا   ف لك  و :

مم99{{أِدماِّعوغيمم٤ّما ؿؿـ١ّموالمدب٤ّمع٤ّمخوغ١ّمأِدماِّعوغيمم٤ّما ؿؿـ١ّموالمدب٤ّمع٤ّمخوغ١ّممم}}

  !!نما تنوف يا إهواني: أين ن ن من أهالؽ المؤمنين الولين ؟ 
ن ن ن ػعاا  فقػ  فػي صػف الفػفوؼ  وتبويػل الفػالو وتػالوو القػنةف 

                                                 
 ت نيا اإلحيات عن علي  ن أ ي نالن.ٛ
 رواه اإلماـ ال افةي فن الانن ال عنى للعياقي عن أ ي ىنينو.ٜ
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فػػػػي أفةػػػػاؿ وسػػػػلونيا  وأهػػػػالؽ  مػػػػن ال نػػػػاان واللاػػػػاف  ل ػػػػن  يػػػػاف القػػػػنةف
 اإلنااف.....ى ا ىو الى ...!!.

 حفظنا النص وغين قادرين علن تمثيلو علن الماند والماند ىو الرنيا 
  وماذا يةنض ى ا الماند؟ 

                           [ٕٜ ] الفا 
 فيو من يقـو  رور الفرّْيق ...

 النورين ... وفيو من يمثل دور ذي
 وفيو من يؤدي دور علي  ن أ ن نالن ....

 ونل واحر لو دور من ىؤات النااؿ ..      ي وف أدات الرور ؟
  الا عو   حوالو وأهالقو وسلونياتو وأفةالو :

   لو ظان  ى ه ال ايعا إهػوانن وأهػواتن علػن ماػند الػرنيا ... مػن
 في الواود نلو سيا لف عن دين اهلل ؟

 ف أحر !!!!لن يا ل
 لف الةال   نقاً وغن اً يفاقن إلن القي  اإليمانيا والهالؽ اإلسالميا.

 :مثالً المننف اإلسالمي في فنناا 
ذىعػػػػء سػػػػيرو فنناػػػػيا  ولػػػػرىا  لػػػػيةلن إسػػػػالمو فػػػػي احافاليػػػػا للمننػػػػف 
اإلسػػالمي  فاػػ لوىا ىػػل أنػػء ماػػلما ؟ .. قالػػء: ا..  إذاً ...لمػػاذا تػػرفةين 

 قالء:ا نك لإلسالـ ؟ 
حاػػن يةػػاملني إذا نعػػن   نمػػا يةامػػل أ نػػات المغار ػػا أماػػاتا  وا يةػػاملني  
نمةاملا أ نات الفنناػيين لماػاتا   ف  نػات المغار ػا ا يضػةوف ة ػانا  وأماػاتا  
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فػػي دور الماػػػنيين لناػػ  فػػػوؽ الجميػػى وال ػػػل ياػػةن ل ػػػرماا  وياان ػػػيا  
 ويبلن دعانا .

الفنناػػػػػيين فػػػػػوراً علػػػػػن دار  فانيػػػػػر ا ناػػػػػا علػػػػػن ىػػػػػ ه ال ػػػػػانلا  ل ػػػػػن
 المانيين!!!  ال تف ين ...

مثاًل يقاؿ لو: أ ػوؾ مػا   فيافػل  ونالػا دفػن المػوتن  قػانالً لاػ : ىنػاؾ 
فػػػالف الفالنػػػي مػػػا  فػػػي الم ػػػاف الفالنػػػي  ااػػػفوه وادفنػػػوه وهػػػ وا الا ػػػاليف 

 واناان المو وع !!!
روف وا فال ي ضن انازو من ما  لػو  وىػ ا مػا ي ػرث ىنػاؾ  فػال ياػفاو 

 مودو وا رحما ىناؾ !!!
 المودو..والنحما...عنرنا ىنا 

  : الالففيوف اللماني 
عمػػل  ػػناما يػػرعو فياػػا اللمػػاف للاةامػػل أسػػنياً نمػػا ياةامػػل الماػػلموف  
وذلػػك منػػ  هماػػا سػػنوا  تقنيعاً.و  جػػا أف ىػػ ا الاةامػػل يفيػػر مػػن المناعػػا  

ويةفػن اإلناػاف مػن المػناض ويةمل علن الاوافق النفاػي والاػوازف ال  فػي  
 النفايا والةفعيا  لنو يجر الناس تا ؿ عنو وي ففوف عنو ..

يجػػر الم ػػارنا الوارانيػػا فػػي حػػل اميػػى م ػػانلو  فػػي  ػػااما الماػػل  
ل ػػػن ىنػػػاؾ ىػػػل سػػػيجر مػػػن ياػػػمى لػػػو..؟! ..ا وقػػػء لاػػػ ا... عنػػػرؾ مػػػثالً 

لاػاعا ولػ  م  لا... اذىن لبعين نفااني  والبعين الااعا   ػ ا  انااػء ا
 يا  اسا ماؿ ح ايا الم  لا ...

 إذاً تنير ساعا أهنى ؟..ادفى أوا..!.
ل ن ىنا  يجر نعين نفاػاني فػي الماػجر أو غيػنه مجانػاً  وماػاةر أف 
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يجلػػػس مةػػػػو يػػػػـو  ليلػػػػا ل ػػػي ياػػػػمى الم ػػػػ لا  وياػػػػةن مةػػػو فػػػػي حػػػػل ىػػػػ ه 
وف مةػػو الم ػػ لا ... أو إهوانػػو ياػػمةوف منػػو وينيػػروف أف ياػػاعروه ... ويػػ ىع

 ...من أين يا إهواني ؟
   ىػػ ه قػػي  اإلسػػالـ وأهػػالؽ اإلسػػالـ الاػػي ن ػػنىا ديػػن اإلسػػالـ ونعػػي

 اإلسالـ عليو أفضل الفالو وأت  الاالـ.
وىػػ ا ىػػو الاػػالد الفةػػاؿ ...  ول ػػن ويالوسػػف !!فػػن ن ن ػػاوؿ ىرمػػو 

 والقضات عليو  روف أف نرري!
 ون ن نعةاً ليس لنا نياف إا  ا ا ...

القػػوو الا نولوايػػا ن ػػن  ػػةاؼ فياػػا  والقػػوو ال ن يػػا أ ػػةف  وا لف 
 يةبوف لنا مناا إا ما ينيروف ...

فمػػػثالً الاػػػالد الػػػ ي اسػػػا رموه فػػػي ال ػػػن  الةالميػػػا  وأصػػػع وا غيػػػن 
م اااين لػو ىػو الػ ي يةبونػو لنػا....ل ن الاػالد ال يػوي الفةػاؿ ىػل يةبػوه 

 سي ه ه ويفك  فنتو. لنا؟...ا...!!.. و  جا أف المةا ن ااهن

 األخالم الكسآىٔ٘

 إذف ما ال ي ن وف  و لنا نياف في الةال ؟
 ىو سالد الهالؽ القنةنيا والهالؽ النعويا.

ناةامل  اا فيما  يننا  وإذا نظن الةال  إلن   ننا سيةجن   حوالنػا فيػنوف 
 أفوااا.  أف ى ا ىو الرين ال ق  ويرهلوف في دين اهلل
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  لمثاؿ سيرنا اإلماـ عليوعلن سعيل ا  :ونـن اهلل وااو 
ناف صورو مفغنو مػن سػيرنا رسػوؿ اهلل فػي هلقػو وفػي ىريػو  لناػ  لػو  
نانوا صورو منو في الةعادا  لصع وا صػورو واحػرو  ول ػنا  نػانوا غيػن ذلػك 

 ف ل واحر منا  لو ميراف في المجاىرا  :
مػػنا  مػػن اهاػػار مػػنا  مػػن اهاػػار قيػػاـ الليػػل ومػػنا  مػػن اهاػػار الفػػياـ و 

الةل  ومنا  من اهاار تالوو القنةف  نػل واحػر اهػ   ا ػا مػن أ ػوا  الةعػادا   
ل نا  اميةا نانوا صورو مجملا  الهالؽ الم مريا ولػيس فػي ذلػك هػالؼ  
مػػثال: ن الػػف فػػي الوقػػوؼ فػػي الفػػالو ىػػل أ ػػى يػػري علػػن القلػػن ؟أـ علػػن 

 في :الوس  ؟أـ أسرلاا وأتنناا تماما؟ ل ن لن ن الف 
 الفرؽ وال    ؟ ىل في ى ا هالؼ ؟

 لف الفرؽ ىو الفرؽ  وال    ىو ال   .
 لن ن الف في المانا وال يانا.

 لن ن الف في ال ـن والع ل.ىناؾ أ يات ا ففاؿ فياا.
وىػػي الاػػي نػػاف علياػػا المةػػوؿ والاػػي  اػػا رفةػػا الػػرراا  والاػػي  اػػا نيػػل 

 .  ال ناما  والاي  اا دهوؿ مةيا سير الاادا
  فايرنا اإلماـ علي  : 

نػػػاف لػػػػو حػػػػق عنػػػػر ياػػػػودي  أو غيػػػػن ماػػػػل  علػػػػن اهػػػػاالؼ النوايػػػػا   
 وا ا اه إلن القا ي   فاسارعن القا ي اابناف.

ونػػادى القا ػػي وقػػاؿ يػػا أ ػػا ال اػػن: االػػس ىنػػا  جػػواري  فاغيػػن واػػو 
اإلماـ علي  وظان عليو الغضن ورفض ااماثػاؿ لاػ ا المػن  رفػض قعػوؿ ىػ ه 

لم نمػػػا مػػػن القا ػػػي  و ةػػػر انااػػػات الجلاػػػا وح ػػػ  القا ػػػي  عاتعػػػو القا ػػػي ا
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 قانال: يا أ ا ال ان ل  رأيء علن وااك الغضن؟ 
قػػاؿ: لنػػك ننيانػػي ونادياػػو  اسػػمو ولػػ  ياعػػين ال ػػق لػػي  ةػػر !!  ونلعػػء 
مني أف أالس وتنناو واقفا ول  يظاػن ال ػق لػي  ةػر..! .. سػيرنا علػي ا ينيػر 

 اهلل. الم ا او في دين
 :  وى ه ىي القي  الاي وصاى   اا سيرنا رسوؿ اهلل

                                    [٘ٗ .]المانرو 
  !!! ...ومثل ى ه المواقف نثينو 

لػػو درسػػنا ىػػ ه الاػػين المنيػػنو نجػػر أف إقعػػاؿ النػػاس علػػن أىػػل اإلسػػالـ 
 نر اإلسالـ ودهولا  في دين اإلسالـ :وعلن قادو اإلسالـ وعلن ا

إنمػػا نػػػاف لمػػػا رأوه فػػي الفػػػات ين مػػػن الهػػالؽ اإلسػػػالميا الةظيمػػػا   -
 ليس لقوتا  أو لقوو عاادى  وسالحا .

وإنما لهالقا  الاي ىػي صػورو لمػا نػالعا   ػو ناػا  اهلل  و مػا نػاف  -
وعلن ى ه ال انلا ناف الفػال وف والةػارفوف فػي    عليو رسوؿ اهلل

 زماف وم اف.نل 

 ميَج الصاحلني يف الدعْٗ

 نيف نج  الفال وف في دعوو ال لق إلن اهلل؟
فػػي أهالقػػو ال نيمػػا فػػي مةػػاملاا  ال لػػق    ا سػػيا   اػػيرنا رسػػوؿ اهلل
 نلعا لمن او اهلل ال في عاله.
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 ل ن الةعادا  فاي لنفاو ... ما لاؤات ال لق  ا ه الةعادو...
ر اهلل أر ةػػين أو هماػػين سػػنو  ىػػل واحػػر قاعػػر فػػي هلػػوو فػػي اعػػل يةعػػ

 سينافى  و ال لق؟  ... ا ل ن ال ي سي ر ال لق إلن اهلل من؟ 
اـز ي ػوف عػػايش  يػػنا  ... وا ياػ بن   ػػ ا  .... وا   لاػػ  .... وا 
أنػػانياا  ... وا عػػروانياا  .... وا فبػػنى  الماملػػا ...  ػػل ياماػػك  فبنتػػو 

. وسػػ  ىػػ ه ال يػػاو الماديػػا  وىػػ ا ىػػو الماػػ  النقيػػا ... وأهالقػػو القنةنيػػا ...
 وىو اإلعجاز في ى ا الةفن.

واإلعجػػاز ىػػو أف تجػػر النػػاس تانػػافس علػػن المػػادو نػػ نا  ماػػةورين !!  
وتجػػر إناػػػانا عفػػوؼ الػػػنفس تةػػنض عليػػػو المػػػادو ول ػػن مػػػن ننيػػق فيػػػو  ػػػعاا 

 فينفضاا وي  اىا !!!!
حياتػػو قػػر ت اػػاإ إلػػن لنػػو ا ينيػػر إا مػػا أ احػػو  ػػنع اهلل  فػػي حػػين أف 

 ةض ى ه المادو: لنو يةػاني مػن  ػوانق فػي ىػ ه ال يػاو  ل نػو يفػن علػن أا 
ي هػ  إا مػػا يعي ػػو  ػنع اهلل  ومػػا أ احػػو لػػو سػيرنا وموانػػا رسػػوؿ اهلل..!  وىػػ ا 

 ىو اإلعجاز
                                 

                                 
                                     

              [[ٕٖٕٖٚٚ]العقنو]العقنو  

وىػػػػو فػػػػي اسػػػػاباعاو أف يفيػػػػف أو يجػػػػور أو يظلػػػػ  أو ينت ػػػػي أو يغػػػػش 
اهلل .....  ويفػػػع  مليػػػاردينا ولػػػيس مليػػػونينا ... ل ػػػن ه ػػػيا اهلل .... وتقػػػوى

م:متمنةو من الا عو  ا ه ال ال  الاي قاؿ فياا رسوؿ اهلل



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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1010{{اظّٓغقومجقػيمورالبفومطالبماظّٓغقومجقػيمورالبفومطالبممم}}

مم

 الرنيا في ى ا ال ريل:
ىػػػي الػػػرنيا الم مومػػػا الاػػػي ُتبلػػػن علػػػن غيػػػن من ػػػاو اهلل والاػػػي ُتبلػػػن 
 ا   اهلل وعلن غين  نع اهلل ومناا اهلل  ول لك فبال اػا نال .ل ػن الػرنيا 

 لعاا المؤمن لين ي اهلل .....الاي يب
م:فقر قاؿ فياا حعين اهلل ومفبفاه 

مم1111{{غع٣ّمامولماظصوحلمظؾّٕج٢ّماظصوحلمغع٣ّمامولماظصوحلمظؾّٕج٢ّماظصوحلممم}}

لنو يااةين  و علن ناعا اهلل ... وعلن تقوى اهلل ... وعلن إعالت نلما 
 اهلل ال في عاله  وى ا ىو اإلعجاز.

  يلفء  الناس الاي علن ى ه ال انلا.. فند واحر منا  .. من ىؤات
 أنظار ةاؼ مؤلفا ويجةلا  يرينوف الف ن ما ال ي اةلو ن لك ؟

 لماذا ا ينير ر وو ؟
 لماذا ا ي    ؟ لماذا ا ي وف ؟؟؟

 لماذا ا يفةل ن ا ون ا ِمن ال ي يفةلو اماعا  غايل المواؿ ؟ 
 فيفاالوا   ف ال ي يمنةو دينو  أي دين ى ا ؟ 

 هوؿ في دين اهلل أفوااا. يررسوا الرين ويرعوى  ى ا إلن الر
   ىل عنفا  يا إهواني ااف نيف سينا ن الػرين  اػ ه البنيقػا و اػ ه

 ال يفيا ... ىل اتض  ى ا ااف ...؟؟
                                                 

 ػػن أسػػعاط عػػن علػػي وذنػػنه الاػػيوني فػػي الػػررر وأ ػػو ال ػػيخ فػػي  ( أهناػو أ ػػي نةػػي  فػػي ال ليػػا وا ػػن أ ػػي  ػػيعا عػػن يوسػػفٓٔ)
 تفاينه عن علي  لفظ الرنيا ايفا فمن أرادىا فليفعن علي م البا ال ال 

  ن عمنو  ن الةاص. ( رواه اللعاني عن ععر اهللٔٔ)



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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ل ػػػػن إذا نػػػػاف الماػػػػلموف ياػػػػارعوف مػػػػى غيػػػػن الماػػػػلمين فػػػػي الغػػػػش 
 والارليس لل فوؿ علن ى ا الماؿ ال ايس  فال يلافاوف إلن ى ا الرين؟ 

 نال !!!!!!!
إناػػ  ر مػػا ياػػاافنوا ويقولػػوف: مػػا الػػ ي يفةلػػو  فػػالتو ؟ ومػػا الػػ ي   ػػل

 يفةلو  فيامو ؟ وما ال ي يفةلو   جو ؟ 
 سيقولوف ى ا ال الـ  ل ن ما ال ي يااوقفا ؟ 

حفظػػو واةلػػو ا يقعػػل إا مػػا أ احػػو   أنػػو مػػى  ػػرو ال ااػػا إا أف اهلل
ي ػػوف مػػى حعيػػن اهلل  حقػػا  وصػػنفا  ػػنع اهلل لنػػو ينيػػر أف ينػػاؿ ر ػػن اهلل وأف

 . ومفبفاه
  :ى ه الهالؽ ىي الاي يجن أف ن ه  فياا دورا  ت ىيليا 

لف دورا  ال معيػػوتن مامػػا ن هػػ ىا فلػػن نغػػفو  اػػا قلػػو  الةػػال  ونن ػػن 
 فياا اإلسالـ  لننا أيضا سن وف لا  تالم و ماما تقرمنا.

ىػا وغينىػا مػن والسل ا ال ن يا مػا زلنػا فياػا فػي النو ػا  أو أقػل  وغين 
 المور الفناعيا والفراعيا  وغينىا  ل ن ال ي سيةجفى  ىي :

 ى ه الهالؽ ...
يجروا اإلنااف المال  رغ  فاقاو ورغ  فقنه ...  إا أف تماػ و   ػنع 

 ر و و اري حعيعو ...
 يجةلو ياا يل عليو أف ينت ن  يلا يغضن اهلل ...

 اهلل ومفبفاه.أو نان عنو ناا  اهلل  أو ي الف فيو حعين 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 قْٗ التكْٚ

 وإذا   ثء في الولين وااهنين :
  سػػاجر أف ىػػ ا ىػػو الاػػعن العظػػ  فػػي دهػػوؿ النػػاس فػػي ديػػن اهلل

أفوااػػا  والمجػػاؿ يةجػػف عػػن امػػى ولػػو حاػػن  ةػػض النوايػػا  فػػي ىػػ ا الاػػعيل  
وأرير من  ةض إهواني ال ين يررسوف أف يجمةوا ى ه النماذإ في نان نيعػا  

 يقنأىا إهوانا  المالموف.ل ي يناىا و 
ى ه النماذإ الةبنو المواودو في تاري نا المةبن  ةبن النعػوو الػ ي فيػو 
ى ه المثاؿ الةظيما وى ه النماذإ القويما الاي نانء تجةل الملوؾ ي ضةوف 
علػػن أعاػػا  الماػػلمين  وياػػلموف  ػػ ف فػػي ىػػ ا الػػرين قػػوو ا تلػػين ىػػي الاػػي 

اهلل وتقوى اهلل والهالؽ الاي أىلا  لاا اهلل  تج  ا  إلن ى ا الرين قوو ه يا
 . وحففى  علياا سيرنا وموانا رسوؿ اهلل

 من  من ى ه الغنانن قفا واحرو أها   اا حريثي:
  :رال أسنه النـو من المالمين 

وناف راال قوي ال  يما ..  رير المناس ..  فةػنض عليػو ملػك الػنـو 
ويفوّْاػػػو إ ناػػػو ...  ػػػل وي ػػػارنو فػػػي مل ػػػو  أف ياػػػنؾ اإلسػػػالـ ... ويانفَّػػػن ... 

 ف  ن..! وىو عنره أسين!!. فاةجن الملك أيما عجن ...
فجػػات  ػػعةض السػػنى واػػات  فيػػء وأغػػاله  وو ػػةا  فػػي الفيػػء المغلػػي 

 أمامو  وقاؿ لو : إف ل  تفةل ما أمنتك  و فاي وف مفينؾ ناؤات !!!
 ول ن ى ا أيضا ل  يؤبن فيو ....

قػػوو اإليمػػاف الاػػي يااػػل   اػػا ىػػؤات النػػاس ... ونلمػػا فةجػػن القػػـو مػػن 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 رأى  يلاً من ى ه الفظانى زادتو قوَّو وإيماناً..!!

                                     
                                      

                                           
      [[ٖٖٔٚٔٚ--ٔٚٗٔٚٗ  ]ةؿ عمناف]ةؿ عمناف  

 ى ه اايا .... ىن الانُّ ...
فلما رأى الملك إصناره  فالقلو   ير ملػك الملػوؾ يقلعاػا نيػف ي ػات  

 أودع اهلل في قلعو أنو ا يجن عليو أف يقال مثل ى ا النال.
  فقاؿ لو:وقر ألامو اهلل

 إني ا أرير قالك علن أف تاجر لي  قاؿ:
عنػرنا ا ينعغػػي الاػػجود إا هلل  فلمػا أ ػػن الاػػجود  قػاؿ: علػػن أف تقعّْػػل 
يري  قاؿ: أقعّْل يرؾ علن  نط أف تبلق اميى أسنى المالمين لػريك  قػاؿ 
الملػػك: لػػك ذلػػك  فقعَّػػل يػػره علػػن أف يبلػػق أسػػنى الماػػلمين !!. فػػ نلقا  

 ةاً   وأنلقو مةا  إعجا اً  ثعاتو وُسُموّْ أهالقو !!الملك امي
قػػر سػػمى  فلمػػا وصػػل إلػػن المرينػػا المنػػورو  ونػػاف عمػػن  ػػن ال بػػا  

 ف ماك يره وقػعَّلاا أماـ ال ا نين  وقاؿ :...   ا ه القفا
 أقػعّْل الير الاي أنلقء أسنى المالمين.

   ويجةػل الف ػن  وى ا ىو الاالد الفةاؿ ال ي يؤبن في ىؤات القـو
 يرور ..!!.. والقلن يا ين..!!



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 أىؤات رااؿ ؟
 أـ مالنػػػ ا ؟

 أـ أُناس غين عاديين  اما ا   ا ه الهالؽ وى ه الوصاؼ ؟
 فما أحوإ  عا  اإلسالـ لا ه القفص ... !! ...

لف  عا نا انغمػس فػي ال يػاو الماديػا لقفػن دراػا  وفػي سػعيل ال يػاو 
اإلسػػػالميا والهػػػالؽ القنةنيػػػا !!وىػػػ ه ىػػػي البامػػػا  الماديػػػا يا لػػػل مػػػن القػػػي 

 ال عنى .... !! ... فن اميى  الد اإلسالـ ... واحوؿ واقوو إا اهلل .....
 وى ا ىو سعن نل م انلنا في نل وادي وفي نل مجامى.

 وا م نإ لنا :
 إا إذا راةنا إلن معرأنا الوؿ:

 إلن أهالؽ اإلسالـ.
 أهالؽ اإلسػػالـ ...

 ؽ اإلسػػػالـ ... ا م نإ إا   لك ....أهال
 وال ي سياماك  ا ه الهالؽ :

يع نه اهلل   ف اهلل سيةلي  ػ نو علػن مػن سػواه  وسػيعلغو منػاه  وسػيجةلو 
 عفيفاً في الرنيا  وسةيراً يـو لقات اهلل

                            [ٛ .]المنافقوف 

 ن ....أس ؿ اهلل تةال

 أف يةيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفّْه مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا ... 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 وأف يةلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس وال لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ننا ....  
 وأف يعفّْػػن  ػػعا نا و ناتنػػا وأ ناننػػا فػػن اميػػى  ػػالد اإلسػػالـ   قػػانق ديننػػا ....  
نا ون ػػػػػاننا ولػػػػػو اميػػػػػى قفػػػػػودنا ...    وأف يجةػػػػػل عليػػػػػو إقعالنػػػػػا وفيػػػػػو اػػػػػرّْ

 ةلػػػػػػػػػػػو وصػػػػػػػػػػػ عو وسػػػػػػػػػػػل . وصػػػػػػػػػػػلن اهلل علػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػيرنا م مػػػػػػػػػػػر وعلػػػػػػػػػػػن
 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ِعَعاَداُ  اْلُمَقنَّ ِػين   
 

 ػػػْغُل المؤمن ُ 

 الم ي علن الفناط 

 ُحػقػوؽ الةعػػػاد 

  نناما  الفال ين وأهالقا 

  نوافػػػل أىػل القػن 

 الةعػػػػػػػادا  النافةا 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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  ا  اهلل النحمن النحي )*(
 والفالو والاالـ علن النحما الةظمن لجميى النواف ..

سػػيرنا م مػػر وةلػػو أىػػل القػػن  والاػػراف   وأصػػ ا و الػػ ين ااامةػػوا مةػػو 
 فاف ...في مةيا النور والةن 

صلن اهلل عليو  وعلن نل من تعى ىريو  وم ن علػن در ػو إلػن أف ينااػي 
 الفماف ويفنن الم اف ...

وناػػػػ ؿ اهلل عػػػػفَّ  ػػػػ نو أف يجةلنػػػػا اميةػػػػاً مػػػػن رفقانػػػػو واينانػػػػو فػػػػي دار 
 الن واف  وأف يجةلنا في ااهنو من ال ين يقوؿ فيا  النحمن:

                              .]النةاـ[ 

 غغل املؤمً

ال قيقا يا إهواني  أف المن ال ي ينعغي أف ي غل  اؿ نػل مػؤمن ىػو مػا 
ػػف لنفاػػػػو؟ و ػػ ى واػػو  ىػػو مقعػػل عليػػو  ةػػر هنواػػو مػػن ىػػ ه ال يػػاو ؟ ومػػاذا ااَّ

 سيلقن واو مواه !!! وماذا أعر لو للقات حضنو اهلل ؟
فيو نثين مػن النػاـ فػي زماننػا ىػ ا  ونما  ينء فاف ال ب  الةاـ ال ي يقى

... وأعود ف ننر ...: أنو الواحر منا يظن أنو أدى ما عليو هلل ... إذا قاـ   دات 
 الةعادا  الاي فن اا اهلل عليو 

                                                 
(*)

مػن  ٕٔـ الموافػق ٕ٘ٓٓيو من مػا ٖٓناف ى ا الررس  مقن امةيا الرعوو إلن اهلل  المجفف مننف دين  نج   نقيا يـو    
 ىػ.ٕٙٗٔر يى ااهن 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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مػػى أف الةعػػػادا  مامػػا  لػػػ  اإلناػػاف مػػػن رفةػػا قػػػرر !! وعلػػو مقػػػاـ فػػػي 
 يقوؿ في   ناا :  أداناا !!! فاف اهلل

                                                 
                .]الجابيا[.]الجابيا[  

  القننعي في ت ننتو : وينوي اإلماـ أ و ععر اهلل 
أنمسقل٧ّمروحمآم،مسؾق٥ّموسؾ٧ّمغؾقـومأصض٢ّماظصالةموأمتماظلال ،معَّّٕمأنمسقل٧ّمروحمآم،مسؾق٥ّموسؾ٧ّمغؾقـومأصض٢ّماظصالةموأمتماظلال ،معَّّٕم

مصطؾىمعـ٥ّماظ٦ّارؼ٦ّنمأنمؼـو مصطؾىمعـ٥ّماظ٦ّارؼ٦ّنمأنمؼـوسؾ٧ّمعؼربة، ديمسؾ٧ّمصوحىمػّٔهمامؼربة;مديمسؾ٧ّمصوحىمػّٔهمامؼربة;مسؾ٧ّمعؼربة،

مصؼولم ماظعّٔاب ميف موؼؿفؾف٢ّ مذعّٕه، مذوب موضّٓ مبوظّٕج٢ّ مصنذا مسؾق٥ّ; مصؼولمصـودى ماظعّٔاب ميف موؼؿفؾف٢ّ مذعّٕه، مذوب موضّٓ مبوظّٕج٢ّ مصنذا مسؾق٥ّ; صـودى

اظّٕج٢ّ:مؼوروحمآمأضوعًماظؼقوعي؟،مضول:مال!معومػّٔاماظعّٔابماظّٔيمأغًمصق٥ّماظّٕج٢ّ:مؼوروحمآمأضوعًماظؼقوعي؟،مضول:مال!معومػّٔاماظعّٔابماظّٔيمأغًمصق٥ّم

مآ مسصقً معو مإغ٨ّ مآ مروح مؼو مضول: مدؾؾ٥ّ؟ مآوعو مسصقً معو مإغ٨ّ مآ مروح مؼو مضول: مدؾؾ٥ّ؟ ممبوممممموعو مأض٦ّ  موطـً ممبومضّٛ، مأض٦ّ  موطـً ضّٛ،

)يةنن ي مل حبعاً )يةنن ي مل حبعاً طـًمأسؿ٢ّمحمروبًو،مطـًمأسؿ٢ّمحمروبًو،مممأوجؾ٥ّمسؾ٧َّّمآ،موأدؼ٣ّمسؾق٥ّمإالمأغ٨ّأوجؾ٥ّمسؾ٧َّّمآ،موأدؼ٣ّمسؾق٥ّمإالمأغ٨ّ
مأدـوغ٨ّمممللناس علن امل(للناس علن امل( مب٥ّ مدؾَّؽً ماظطى مع٤ّ مس٦ّدًا مأخّٔت مؼ٦ّ  موص٧ّ مأدـوغ٨ّم، مب٥ّ مدؾَّؽً ماظطى مع٤ّ مس٦ّدًا مأخّٔت مؼ٦ّ  موص٧ّ ،

مدؾعيم معـّٔ ماظعّٔاب ميف مب٥ّ مأجتؾف٢ّ مصلغو م، م!! مصوحؾ٥ّ مع٤ّ مأدؿلذن مأن مدؾعيمبّٓون معـّٔ ماظعّٔاب ميف مب٥ّ مأجتؾف٢ّ مصلغو م، م!! مصوحؾ٥ّ مع٤ّ مأدؿلذن مأن بّٓون

ممآالممدـي.آالممدـي.

ف ين ن ىن ن ن إذف؟ .. ومى ى ا المثاؿ ال ى ذنننػا .. فػاف اهلل فػوؽ 
 وحلي  ونني  وإف ناف ىو الجعار الةظي  .. ى ا نلو .. رتووؼ رحي 

   ور مػػا ن ػػن ا نلقػػن  ػػااً لمثػػل ىػػ ه القفػػا الاػػن ذنننػػا فػػالن  
ر ؼ ورحي  ونػني ..  ل ػن مػن الجعػار يػا إهواني؟..أنػا  وأنػء..!!   وقػر قػاؿ 

 ععارو ا يررياا إا أىل اإل ارو قاؿ:ال يخ أ و اليفير العابامي 
"   فقػالوا: نيػف؟ قػاؿ: فػاف  بػش   "  ب ػي أ ػر مػن  بػش اهلل 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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اهلل مةو رحما اهلل  ل ن  بش اإلنااف ا رحما فيػو  فانػو اعػار  وعنػرما يمػس 
اهلل اإلناػاف  ػػ ل  أو مػػنض ينسػل مةػػو اللبػػف و ةػره النحمػػا والماػػنو والانػػات  

 ل ن ىل ىناؾ أ ر  ب اً من اإلنااف.. أو اعنو  أقوى من اإلنااف..!!؟ 
 ل ي يجةلك تااجري وتااةبف أي إنااف؟ا يوار  فما ا

  : ى ه ىي الم  لا 
لف اإلناػػاف ال  ػػي  ىػػو الػػ ي ي ػػنإ مػػن الػػرنيا  ولػػيس عليػػو مظلمػػا 
لحر من ععاد اهلل  لف اهلل الَّ فػي عػاله  ةػر أف يقػف أىػل الموقػف نمػا ورد 

 في ال ريل الف ي    أف اهلل ينادى يـو القياما علن من  ات من هلقو:
ؾوديمظؼّٓمادؿؿعًمإظقؽ٣ّمر٦ّؼاًلمصودؿؿع٦ّامإىلَّماظق٦ّ ،مأعومعومطونمبقينمؾوديمظؼّٓمادؿؿعًمإظقؽ٣ّمر٦ّؼاًلمصودؿؿع٦ّامإىلَّماظق٦ّ ،مأعومعومطونمبقينمؼومسؼومسمم}}

وبقـؽ٣ّمصؼّٓموػؾؿ٥ّمظؽ٣ّ،موأعومعومطونمبقـؽ٣ّموبنيمبعضؽ٣ّمصؿ٦ّاػؾ٦ّهمصقؿوموبقـؽ٣ّمصؼّٓموػؾؿ٥ّمظؽ٣ّ،موأعومعومطونمبقـؽ٣ّموبنيمبعضؽ٣ّمصؿ٦ّاػؾ٦ّهمصقؿوم

مم..{{بقـؽ٣ّ،مث٣ّمادخؾ٦ّاماجلـيمبّٕةيتمبقـؽ٣ّ،مث٣ّمادخؾ٦ّاماجلـيمبّٕةيتم

 فمن ال ي سيةبلنا يا حضنا  ؟ 
 الةعاد ... الةعاد ... الةعاد ...
 وؽ الةعاد ...فاح روا ياععاد اهلل من أنل حق

لف ال ى عليو حق من حقػوؽ الةعػاد فال ػر مػن أف  يم ػي علػن ااػور 
 اان  فوؽ الفناط ... ماذا أنء فاعل عنرىا ؟؟؟ أفيقوا ياععاد اهلل !!!

 أما من ليس عليو حق للةعاد ... فياىناه .. في نإ من ىنا فوراً إلن..
                                            

                        .]المبففين[.]المبففين[  

 والثاني ا ر أف يمنَّ علن الفناط فوؽ ظان اان  ... ياأهلل !!



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 املػٕ علٙ الصساط

 والفناط نما ورد في النوايا  الف ي ا  وسننوياا  المةنن:
فومأظّٟمسو مصع٦ّدًا،موأظّٟمسو مفومأظّٟمسو مصع٦ّدًا،موأظّٟمسو مدؾعيمجل٦ّرمسؾ٧ّمجفـ٣ّم..مط٢ّ مجلّٕمعـدؾعيمجل٦ّرمسؾ٧ّمجفـ٣ّم..مط٢ّ مجلّٕمعـمم}}

مم{{إدؿ٦ّا ًا،موأظّٟمسو مػؾ٦ّرًومإدؿ٦ّا ًا،موأظّٟمسو مػؾ٦ّرًوم

أى واحر وع نوف ألف سػنا لةعػور الاػعةا ااػور .. ولف اليػـو مقػراره 
 هماوف ألف سنا من أيامنا ... فاحاعوىا أنا  !!!!!!:

                                .]المةارإ[ 

 نلنا أف نرهل في   نى النعي الاي يقوؿ لنا فياا:لف ما نبمى فيو  
{ميّٕمؼ٦ّ ماظؼقوعيمسؾ٧ّماممع٤ّمطصالةمرطعؿنيمخػقػؿنيمم}

1 
 فل  ى ه الجاور ؟ فال ريل ااهن ما مةناه قاؿ :

ماِّولم}} ماجللّٕ مسؾ٧ّ مميّٕ مإدؾوش٥ّ موسؾ٧ّ ماظ٦ّا٦ّ  مسؾ٧ّ محوصّٜ ماِّولمع٤ّ ماجللّٕ مسؾ٧ّ مميّٕ مإدؾوش٥ّ موسؾ٧ّ ماظ٦ّا٦ّ  مسؾ٧ّ محوصّٜ ع٤ّ

قو مميّٕمقو مميّٕمطوظرب ماخلورّٟ،مواظصالةمميّٕمسؾ٧ّماظـوغ٨ّمطوظرب ماخلورّٟ،ممواظصطوظرب ماخلورّٟ،مواظصالةمميّٕمسؾ٧ّماظـوغ٨ّمطوظرب ماخلورّٟ،ممواظص

ماخلورّٟ،م مطوظرب  ماظّٕابّٝ مسؾ٧ّ مميّٕ مواظّٖطوة ماخلورّٟ، مطوظرب  ماظـوظٌ ماخلورّٟ،مسؾ٧ّ مطوظرب  ماظّٕابّٝ مسؾ٧ّ مميّٕ مواظّٖطوة ماخلورّٟ، مطوظرب  ماظـوظٌ سؾ٧ّ

مميّٕم مواظّٓؼ٥ّ مبَّّٕ مع٤ّ مواظلودس ماخلورّٟ، مطوظرب  ماخلوعّٗ مسؾ٧ّ مميّٕ مميّٕمواظٍ مواظّٓؼ٥ّ مبَّّٕ مع٤ّ مواظلودس ماخلورّٟ، مطوظرب  ماخلوعّٗ مسؾ٧ّ مميّٕ واظٍ

مواظلوبّٝمحؼ٦ّ ماظعؾود،موسوعيمدؼ٦ّطمأػ٢ّمام٦ّضّٟم مواظلوبّٝمحؼ٦ّ ماظعؾود،موسوعيمدؼ٦ّطمأػ٢ّمام٦ّضّٟمسؾق٥ّمطوظرب ماخلورّٟ،م سؾق٥ّمطوظرب ماخلورّٟ،م

مم{{عـ٥ّمعـ٥ّم

 !من علن فوؽ ى ا الجانفاف الظالمين سيقةوا في اان  ..!
                                                 

 وا ن حعاف والعياقي عن أ ي سةر يرواه احمر وأ و يةلٔ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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لف ااػػن ااػػن  أرؽ مػػن ال ػػةنو..!!  وأحػػر مػػن الاػػيف..!!  نمػػا ورد 
 : فن ال ريل ى ا  الناعا للناس الةاديين  أما  الناعا للمؤمنين قاؿ

{{ؼؿلّٝماظصّٕاطمظؾؿمع٤ّمحؿ٧ّمؼصريمسّٕا٥ّمعلريةمثالثيمأؼو مؼؿلّٝماظصّٕاطمظؾؿمع٤ّمحؿ٧ّمؼصريمسّٕا٥ّمعلريةمثالثيمأؼو ممم}}
22  

ل ػػػن  الناػػػػعا للم اػػػػن  والمػػػػوقن ا يلػػػـف ذلػػػػك  لنػػػػو سػػػػيمن نػػػػالعنؽ 
عػػا الوااػػات والةظمػػات سػػيافناوف علػػن ىػػ ه الجاػػور مػػن ال ػػانف.ل ن الجما

  نفا  القفور !!!   وليس لا    ف  ا ا  واايا الاي تقوؿ:
                      [ٚٔ ] مني 

"مػػػن  " مػػػن ىنػػػا للاعةػػػيض..   ةضػػػ   ولػػػيس نل ػػػ ..  يةنػػػي لػػػ  يقػػػل   
 يا الاي تقوؿ:نل   واردىا  ول ن  ةض   لف ىؤات تنبعق عليا  اا

                        ]النعيات [ 
 فةاما سقوط أىل الموقف في اان  من حقوؽ الةعاد :

لػ لك فػاف اإلناػاف الػ ي ينيػػر أف ينػاؿ وايػا اهلل .. يةنػن ياػواه مػػواه  
 يلفمو أف ي لّْص نفاو من ععاد اهلل ....من ىنا .. وليس ىناؾ ..

  اإلماـ علن  وقر ُس ؿ ونـن اهلل وااو: مػن ىػ  أوليػات اهلل الػ ين
 ا هوؼ عليا  وا ى  ي فنوف؟ فقاؿ:

.. )أي لػيس لاػ  نمػى  ػ٣ّمض٦ّ مأغػلاف٣ّمسػقػاي،موحوجاوتف٣ّمخػقػايممممم
.. ) ا يػػ تي مػػن  ذاإّورػ٣ّمعلع٦ّغاايمفػػي أحػػر وا ينيػػروف  ػػيلاً مػػن أحػػر( .. 
فال تا ػنؾ  )..  زبّٖوغي..وأظلـؿف٣ّماااا   ن لحر ا  اللااف وا  الفةل( 

 (.  ألاناا  إا  ما ي ن النحمن
                                                 

ذنن اةفن  ن سليماف  قاؿ: سمةء مالك  ن دينار يا ؿ علي  ن زير وىو يع ي فقاؿ: يا أ ػا ال اػن  نػ   لغػك  عن ععر اهللٕ
او ػا أتػ  رنوعاػا وسػجودىا  قػاؿ: وىػل  لغػك أف الفػناط يااػى أف ولي اهلل ي عس علن الفناط ؟ قاؿ نقرر رال في صالو م 

 لوليات اهلل؟ قاؿ: نة . " من ناا  الوليات ا ن أ ي الرنيا"



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  الباب التاشع: عبادات املقرَّبني الباب التاشع: عبادات املقرَّبني  311311  

فػػال يفػػ  لواحػػر مػػن ععػػاد الػػنحمن أف ي ػػوف لاػػانو  ػػغاؿ فػػي الاػػ ياف 
  لمػاذا ؟ لف !فال ي يا ي نثيػنًا اعلػ  أنػو  ةيػر عػن حضػنو الةلػي ال عيػن 

 أىل المةيا اإللايا ى  أىل ال  ما...!.
   ؿ سيرنا رسوؿ اهلل :من ال ي سي ه  ميناث ال  ما؟...يقو 

مم33{{إذامرأؼؿ٣ّماظّٕج٢ّمأوت٨ّمصؿؿًوموزػًّٓامصوضرتب٦ّامعـ٥ّمصنغ٥ّمؼؾؼ٤ّماظؽؿيإذامرأؼؿ٣ّماظّٕج٢ّمأوت٨ّمصؿؿًوموزػًّٓامصوضرتب٦ّامعـ٥ّمصنغ٥ّمؼؾؼ٤ّماظؽؿي}}

لف الػػػ ي سػػػيا ل  نثيػػػناً سػػػي بئ نثيػػػنًا  والػػػورع فػػػي النػػػل وال ػػػن  
والمبةػػ  والملػػعس سػػال أو مم ػػن   ل ػػن الػػورع ال ػػر علػػن الػػنفس .. ىػػػو 

لػػ ين ينيػػروف وايػػا اهلل  الػػورع فػػي ال ػػالـ!  وىػػ ا مػػا ي ػػنص عليػػو ععػػاد اهلل ا
 :ال ا[.  ]والورع في المنبق!  أي قعل أف ينبق  ال لما.. اـز يوزناا 

                                                 
موأظلـؿف٣ّمول لك نما قاؿ اإلماـ علن عن المؤمن :ول لك نما قاؿ اإلماـ علن عن المؤمن : معلع٦ّغي، مذّٕورػ٣ّ موأظلـؿف٣ّم" معلع٦ّغي، مذّٕورػ٣ّ "

ممعـف٣ّميفمراحي،وأغػلف٣ّمعـف٣ّميفمسـو م"عـف٣ّميفمراحي،وأغػلف٣ّمعـف٣ّميفمسـو م"ممزبّٖوغي،ماظـوسزبّٖوغي،ماظـوس

 فالجااد والةنات مى النفس؛ لناا ىي الاي تنير الجااد.

 حكْم العباد

ولػػػو احظنػػػا ناػػػا  اهلل  فقػػػر تػػػنؾ الماػػػلمين يفػػػلوا نمػػػا ينيػػػروف  ةػػػر 
 تةليما   ل ن ال ااا الاي حاسعا  علياا وأعباى  فياا درسا عظيما... 

                                               
                                                 

 رواه اللعاني عن أ ي ىنينو وأ و هالد.ٖ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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              .]النور[.]النور[  

 إيان  أف يغل  أحر من   مثل ى ه الغلبا أ رًا..!.. لماذا؟
 لف اهلل في ى ه ال الا لن يةفو!!. نيف ؟

ف الػػ ي ا  ػػر أف يةفػػو ىػػو صػػاحعاا  فن نػػا لنػػو رحػػي  وحنّػػاف و ػػفوؽ ل
وعبػػوؼ قػػاؿ: مػػا  ينػػك و ينػػي س سػػام  فيػػو  ول ػػن مػػا  ينػػك و ػػين الةعػػاد .... 

 ماذا يةمل فيو حضنو اهلل ؟
 ا  ر أف يةبي لفاحن ال ق حقو  ..ممن ؟ منك أنء !!...

                        ففلء[] 
  .وى ا من   الفنس 

فاياؾ أف تضى رقعاك ت ء سلباف أو ىيمنا راػل مػن ال لػق  أو امػنأو 
 من ال لق  لماذا ؟ .. لنو أو لناا ساا    فيك  فماذا تفةل ؟

 وإذا ناف ال ا أو رمضاف .. يغفن لإلنااف فقر قاؿ النما :
مم{{{{إالمحؼ٦ّ ماظعؾودمإالمحؼ٦ّ ماظعؾودممم}}}}

  : ًيةني مثال 
نػػاس مػػن نػػل واحػػر هماػػين ألػػف انيػػو ل ػػي ةهػػ  مػػن مجموعػػا مػػن ال

أسفنى  لل ارإ  ب  ةه  معلغاً من ى ا المػاؿ وأحػا  ػو وي ػوف الػ نن هلػص 
وغفنه اهلل...ىل ينفى ذلك؟...ا..  من ال ي سيةبي ىؤات النػاس حقػوقا  ؟ 

 اـز حقوؽ الةعاد....
 وى ا ما ي نص عليو الفال وف أامةوف.



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 نسامات الصاحلني ّأخالقَه

عنػػػػػرما تاػػػػػمى عػػػػػن ال نامػػػػػا  الاػػػػػي أنػػػػػـن اهلل  اػػػػػا الوليػػػػػات ولػػػػػ لك 
 : لفال ين تجرىا نلاا في ى ا العا وا

   النةماف اإلماـ أ و حنيفا.. علن سعيل المثاؿ  :وأر اه 
فػي ىػ ا الوقػء  ف  ػار عليػو  نثن  في  ياو الفلناف ول  ي ن ىنػاؾ سػ ُّ 

 أو تبندىا ..لناف؟ أحر أصرقانو قاناًل: أحضن لك قبا ل ي ت نل ى ه الف
 ؟ ياإماـ : لماذافقاؿ..   : الفريقو فقاؿ أ و حنيفا 

 يء الجيناف  ف نوف قر إلن فنُّ القبا سا  : إف الفلناف عنرما ت ةنفقاؿ
  ماذا؟  الجنذاف .. !جيناففاو هانف من إي ات ال..  !ةذيء اينانن

 ى  ا ي وف الورع.
   أما في عفننا ى ا فيقوؿ الواحر منا: 

 غينه !!!  االما  نفاي !!! ا   ف لي  جاري و 
واإلسػػالـ غيػػن ذلػػك لنػػو يعغػػي أف يفػػل  اإلناػػاف مػػا  ينػػو و ػػين ال لػػق 
فيفبفيو ال ق وينقيو وينفةو وي عوه ويرنيو  ل ن سيقوؿ نالما  ينػي و ػين اهلل 

 عمار  فليس لي   ف  ال لق ! ليس ى ا من اإلسالـ... لف اإلسالـ :
                                 و ةػػػػػػػػػػػر..
 ذلك         :فالاقوى  ةر أف تفل وا  ين   و ين الناس 
                                   [ٔٓ .] ال جنا 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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 ىْافل أٍل الكسب

 اقل إلن  ا  النوافل :ول لك عنرما نن
 عنرنا بالبا أصناؼ من النوافل:

 النوافل النافةا  النوافل الرافةا  والنوافل النافةا.
 قر يقوؿ  ةض الةلمات: من أين الء  ا ا الاقاي  ؟

 قر ألامني  و اهلل  وا عبوه علن ناا  اهلل وعلن سنا رسوؿ اهلل.:.
  :فالنوافل النافةا 

نااف   اػنا  تنفةػو يػـو الميقػا  أو تضػيف إلػن ىي الاي ينافى  اا اإل
 رصيره في الجنا .

  : والرافةا 
 اا عنو في الرنيا ةفا  ننوافل قيػاـ الليػل  صػياـ   ىي الاي يرفى اهلل

الياـ النفليا  تالوو القنةف  الذنار  الااعي  والااليل  وال مر لػو وال وقلػا  
 والفالو علن حضنو النعي...

 فل ىل ىناؾ أفضل من ى ه النوافل؟ونل ى ه النوا
 نعةاً !!!

 ىناؾ نوافل نامياا في الرين فنانض  وىي نوافل !!
 نلن الةل  فنيضا أـ نافلا؟..فنيضا.

 فال ىناؾ نافلا مما سعق ذننه تااوي نلن الةل  ؟ نال!



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  الباب التاشع: عبادات املقرَّبني الباب التاشع: عبادات املقرَّبني  315315  

 الفالو علن الجنازو: ىل ىي فنٌض ؟ أـ سنَّا ؟..فنض نفايا.
لناػا حػق الماػل : فاػل ينفػى أف أم ػل إذف الفنض مقرـ علن الانا  

 أقنأ القنةف ؟ وا أصلي علن أهي الميء ؟..ا.
 ىل ينفى أف أصلي نوافل ؟ وأتنؾ انازو أهي الميء ؟.. ا.

لناػػا فنيضػػا  صػػ ي  أناػػ  قػػالوا: إناػػا فػػنض نفايػػا  إف أداىػػا الػػعةض 
 سقبء عن ااهنين  ل ن ىل ىي فنيضا ؟ أـ سنَّا ؟..فنيضا.

 مقرما علن الانا.والفنيضا 
 :ن لك مثلاا  الضع  اإلصالد  ين المالمين 

 وال ريل ال نيف يقوؿ فياا:
مم)النوافل()النوافل(أالمأغؾؽؽ٣ّممبومػ٦ّمخريمظؽ٣ّمع٤ّماظصالةمواظصقو مواظّٖطوةمواظٍمأالمأغؾؽؽ٣ّممبومػ٦ّمخريمظؽ٣ّمع٤ّماظصالةمواظصقو مواظّٖطوةمواظٍم}}

ضوظ٦ّا:موعومػ٦ّمؼومرد٦ّلمآم؟مضول:مإصالحمذاتماظؾني،مصننمصلودمذاتماظؾنيمضوظ٦ّا:موعومػ٦ّمؼومرد٦ّلمآم؟مضول:مإصالحمذاتماظؾني،مصننمصلودمذاتماظؾنيم

  44{{وظؽ٤ّمحتؾ٠ّماظّٓؼ٤ّوظؽ٤ّمحتؾ٠ّماظّٓؼ٤ّػ٨ّماظوظؼي،مالمأض٦ّل:محتؾ٠ّماظشعّٕ،ممػ٨ّماظوظؼي،مالمأض٦ّل:محتؾ٠ّماظشعّٕ،مم
 .إذاً ى ه النافلا اسماا نافلا رافةا.لناا تنفى اإلنااف 

والولن نامياا نافةا  أو دافةا: إذا دفةء عني م نوه ت وف دافةا  أو 
نافةػػػا ي اػػػن لػػػي أاػػػن وبػػػوا .. ل ػػػن ىػػػ ه رافةػػػا: تنفػػػى اإلناػػػاف فػػػي المقػػػاـ 

  فاػ ا عمػل النعيػات  أو والقرر  لنو يناؿ  اا ورابا النعوو إف نػاف نلػن الةلػ 
 الفل  واإلصالد: وى ا  غل النعيات أيضاً ..!

                              [ٛٛ .]ىود 

ف عماؿ النعيات فنانض رافةػا ... وأعمػاؿ الةا ػرين والفاىػرين والبػانةين 
                                                 

 . رواه اللعاني في ص ي  الجامى عن أ ي الررداتٗ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ
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الػ ي ي ػنص  ػو علينػا ف  فاي سنن دافةا أو نافةا  علن حان ما يفا  اهلل
 علن ى ه النوافل ى  الفال وف.

  :سيرنا ععر اهلل  ن ععاس ر ي اهلل عناما 
وااعا ػػاؼ ن ػػن نةػػنؼ   نػػاف مةا فػػاً فػػي ماػػجر سػػيرنا رسػػوؿ اهلل

 في   نو:  أانه قاؿ
طؿىمظ٥ّمأجّٕمطؿىمظ٥ّمأجّٕممم--ؼعينمضّٓرموضًمحؾىماظـوضيؼعينمضّٓرموضًمحؾىماظـوضيمم--ع٤ّماسؿؽّٟمضّٓرمص٦ّا مغوضيمع٤ّماسؿؽّٟمضّٓرمص٦ّا مغوضيممم}}

  55{{حفؿنيموسؿّٕتنيمتوعؿنيمعؼؾ٦ّظؿنيمحفؿنيموسؿّٕتنيمتوعؿنيمعؼؾ٦ّظؿنيم
 قر يقرر وقء حلن الناقا  ة ن دقانق تقنيعاً وي ه  فيا  نل ى ا و  

 وأر اه قاؿ:الان  ول لك فقر علمنا اإلماـ ال افةي 
وقػػػػػػء دهولػػػػػػك الماػػػػػػجر تفػػػػػػلي رنةاػػػػػػين ت يػػػػػػا الماػػػػػػجر  وتنػػػػػػوي 
ااعا اؼ  ل ي ت ه  ى ا الان   نط أا تا ل  مػى مػن علػن يمينػك أو مػى 

نن في وف: تناايػو   المػو   تمن يقوؿ لل يمن علن  مالك  ا تا ل  إا مى 
أو تاملق إليو  انةامو أو تجالاو   ننه وى  ا  ل ن ساجلس وتا ل  مى هلػق 

 اهلل في الرنيا والمةايش وتقوؿ: أنا مةا ف.. ا يجوز.
وااعا اؼ في ماجر رسوؿ اهلل أعظ  أانًا وأنعن فػي القػرر والثػوا   

 ةا ف رال وقاؿ لو : ن ععاس وىو م فجات لايرنا ععر اهلل
يػػػا  ػػػن عػػػ  النعػػػي إف لػػػي حااػػػا  ىػػػي أف ت ػػػفى لػػػي عنػػػر فػػػالف لقضػػػات 
مفػػل ا  و ةػػر أف نلمػػو  قػػاؿ: سػػمةاً وناعػػا.مى أف الناػػل عنػػرما نلمػػو نػػاف 
يقفػػر أف ينيػػن عنػػو أي أحػػر لقضػػات ىػػ ه المفػػل ا  لةلمػػو  اعا افػػو ول ػػن 

ك مةا ػػف ؟ سػػيرنا ععػػر اهلل  ػػن ععػػاس هػػنإ  نفاػػو فقػػاؿ الناػػل: أناػػيء أنػػ
                                                 

 . رواه ال اين  ن علن  ن أ ي نالن٘



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  الباب التاشع: عبادات املقرَّبني الباب التاشع: عبادات املقرَّبني  317317  

 قاؿ: أعل  !  ول ني سمةء صاحن ى ا القعن يقوؿ :
طؿؾًمطؿؾًم مٕمتؼّٚ ;م مٕمتؼّٚ ;مع٤ّمعش٧ّميفمحوجيمأخق٥ّماملؾ٣ّمضضقًمأع٤ّمعش٧ّميفمحوجيمأخق٥ّماملؾ٣ّمضضقًمأمم}}

66{{ظ٥ّمسؾودةمدؿنيمدـيمظ٥ّمسؾودةمدؿنيمدـيم

مم

 ف ين أار ى ا الان ؟ فا ه ىي الةعادو النافةا  وال ريل ااهن:
ع٤ّمعش٧ّميفمحوجيمأخق٥ّمامامع٤ّمابؿغاو موجا٥ّمآمطـاًمواضػاًومسـآّممممممم}

{ننمرجقًمطػيمحلـوت٥ّموإالمذػعًمظ٥ّعقّٖاغ٥ّمص
7

م

 فا ه الةعادا  النافةا ا يقرر أف ي ي    انىا وبوا اا أحر. 
  مثل الةل   ومثل الفل   ف ما  الناعا للةل  فقر ورد فن البن : 

مم{{ذبؾّٗمسؾ٣ّموإنمض٢َّّمخريمع٤ّمسؾودةمدؾعنيمدـيمظقؾفومضقو موغفورػومصقو ذبؾّٗمسؾ٣ّموإنمض٢َّّمخريمع٤ّمسؾودةمدؾعنيمدـيمظقؾفومضقو موغفورػومصقو }}

.مجلس قعػػل صػػالو الجمةػػا..   فػػاليـو نمػػا تػػنوف نػػ  مجلػػس قضػػيناه..
وال بعػػػا الولػػػن مجلػػػس ..  وال بعػػػا الثانيػػػا مجلػػػس ..  وقػػػر سػػػن النسػػػوؿ 
الا اا  ين ال بعاين ل ي ت وف مجلاػين ..  و ةػر الفػالو مجلػس ..   ولػو 
ذىعػء لمنفلػػك ونالةػػء ناا ػاً مػػن ناػػن الةلػػ  نػ لك ي ػػوف مجلاػػاً ...  فػػ ين 

وازي ذلػػك؟ ..ا يواػػر.ولو نالةػػء  الاػػن والثػػوا  الػػ ي سي فػػلو الةعػػاد ويػػ
 :  ناا اً في الفعاد فقر قاؿ

88{{ِّنمتغّٓومصؿؼّٕأمبوبًومع٤ّمأب٦ّابماظعؾ٣ّ،مخريمظ١ّمع٤ّمأنمتصؾ٨ّمعو يمرطعيمِّنمتغّٓومصؿؼّٕأمبوبًومع٤ّمأب٦ّابماظعؾ٣ّ،مخريمظ١ّمع٤ّمأنمتصؾ٨ّمعو يمرطعيم}}

مم

لف الةل  ىو الػ ي سيفػ   الةعػادو  لا ػوف ععػادو علػن هيػن  وععػادو 
 علن حق.

                                                 
لو   ل هبوو  اهلل تةالن نان المال  أهيو حااا إلن م ن من في المبالن الةاليا }اهلل عنو وأر اه ر ن عن أنس  ن مالك ٙ

 ين ذلك دهػل  فيما نيـو ولرتو أمو  وإف ىلك ذنو و من فارقو  فاف قضيء حاااو هنإ حيل من ي بوىا حانا إلن أف يناى
 {ا ػالجنا  غين حا

 .  ن عمن حلا الوليات عن ععر اهللٚ
 . ن أ و مااا عن أ ي ذر الغفاريسنٛ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  318318    الباب التاشع: عبادات املقرَّبني الباب التاشع: عبادات املقرَّبني 

   فمان يرهل ال يباف لإلنااف؟ 
مو وع ال ي يجاػل فيػو اإلناػاف ال  ػ  إما وقء الناياف.. وإما في ال

ال نعي .. ل ن لو أف اإلنااف يةنؼ ال  ػ  ال ػنعي ويػ نن اهلل.. ىػل 
يقرر ال يباف أف يرهل عليو؟ ا.. فاػو يػرهل مػن ىػاتين النػاحياين إذا  
ناف ناسياً  أو إذا ناف ااىاًل ا يةنؼ ال  ػ  ال ػنعي  ولػ لك فالػ ي 

 ىو الةل  :يجةل اإلنااف في أماف من ال يباف 
                              [ٙ٘ ]اإلسنات 

 من ىؤات؟..ى  من...:

             ]ال اف[ 
لف من يةلما  ىػو الػنحمن ..  ف يػف يػرهل ال ػيباف ؟ وحاػن عنػرما 

الػػػنحمن فػػػي القلػػػن  ينيػػػر ال ػػػيباف أف يػػػرهل  فاللمعػػػا ال مػػػنات الاػػػي رنعاػػػا
]والجناف تضئ...قاؿ تةالن  .]العناؼ: 

                                                 

 العبادات السافع٘

فا ه ىي الةعادا  النافةػا  الاػي تنفػى اإلناػاف لناػا تجةلػو علػن مػناا 
والمنسػػلين ىػػو الةلػػ   ال  مػػا  الفػػل   ػػين  النعيػػات والنسػػل  ومػػناا النعيػػات

 الناس  الاةي في مفال  ال لق  وىي وظيفا النعيات.



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  الباب التاشع: عبادات املقرَّبني الباب التاشع: عبادات املقرَّبني  319319  

   ل ػػن الػػ ي سػػيجلس فػػي هلػػوو أو فػػي حجػػنو فػػي اعػػل وياةعػػر هلل
 ف يف ينافى  و الناس ؟

فةعادتػػو علػػن قػػرره  واسػػمو عا ػػر  واهلل أعلػػ   مػػا فػػي نواياه.فػػاذا دهلػػو 
ن مػن نػل النػاس  فيضػيى...!.. ألػيس نػ لك؟ م نو  الغنور  سيظن أنو أحاػ

 .. وإذا أصين  فبن الةجن  وأعجن  نفاو:  اع أيضاً.
ل ن الفناد القانمين  ماػاـ النعيػات ... ولناػا ععػادا  مػى ال لػق  فػال 
ي ةن وا ي س  اا  وياي  لو أنو ل  يةمل  يلا   ويم ػن فػي ةهػن اليػـو ي ػوف 

  أقػػنأ القػػنةف  ولػػ  أسػػع  أو أذنػػػن اهلل لف مامومػػاً يقػػوؿ لنفاػػو: أنػػا اليػػـو لػػ
 أعمالو مى ال لق ولا   لياء منو علن  اؿ أناا ععادا  رافةا .

   ل ن ما ال ي يلفء النفس؟ 
 ى ه الةعادا  الظاىنا .:

أنا صليء اليـو مانا رنةا  أنا هامء القنةف في يـو وليلػا  لناػا عمليػا 
فس  تبغػػن الػػنفس وتفػػا   الايػػو وا ػػ ا للػػنفس: فةنػػرما تظاػػن فػػي مػػنةو الػػن

 والف ن والةجن  وتفا   ال عنيات وأمناض أهنى نثينو.
ول ناػا  ل ن.ال ي يةمل مى ال لق ولا  ى ه العماؿ  ا يلقن لاا  ػااً 

 الةعادو الاي تنفى اإلنااف إلن :

                                           
                            [[ٜٜٙٙ.]الناات.]الناات  

  ول لك ناف أص ا  رسوؿ اهلل علن نفس المنااإ  وقر  ين سػيرنا
 رسوؿ اهلل ى ه ال قيقا قانالً لا ..:



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  311311    الباب التاشع: عبادات املقرَّبني الباب التاشع: عبادات املقرَّبني 

وضّٕموضّٕممم  عومصضؾؽ٣ّمأب٦ّمبؽّٕمبؽـريمصالةموالمطـريمصقو موظؽ٤ّمبش٨ّعومصضؾؽ٣ّمأب٦ّمبؽّٕمبؽـريمصالةموالمطـريمصقو موظؽ٤ّمبش٨ّمم}}

99{{يفمصّٓرهميفمصّٓرهم

مم

   العفني والفناسا النورانيا ؟ وما نيف وصل سيرنا عمن إلن الجالت
الذنار الاي ناف ي ننىا ؟ ونل اس  ناف ي ننه ن  ألف منو ل ي يفل للجالت 

 العفني ؟
أنػػو وىػػو علػػن المنعػػن  يػػنى اػػيش الماػػلمين فػػي  ػػالد فػػارس ىػػل نػػاف 

 االااً في هلوو ؟ ىل ناف مةو سع ا ألفيا ؟ ماذا ناف يةمل إذاً ؟ 
  يا.... نيف ناف يقـو الليل ؟ناف مااماً  مفال  النع 

في تفقر أحواؿ النعيا  ناف يم ي وعنػرما يجػر امػنأو فػي حالػا و ػى ؛ 
ي تي  فوااو وي ضن الرقيق والاػمن وي ملػو علػن نافيػو ويةمػل لاػا الةفػيرو  

 وزوااو ىي الاي تولرىا.
    يجر اماعا أهنى قانمػا علػن حناسػا  ضػاعااا  فيابػوع قػاناًل لاػ

 لا ه وا قاباً من النـو  وى  ا ناف قيامو.س حنس العضاعا 
  : ماذا ناف قنةنو؟ 

قضات مفال  ال لق... نػ  مػنو نػاف ي ػا  القػنةف فػي اليػـو والليلػا؟ .. 
 إنو حان في رمضاف  ل  ي ن لريو وقء ليفلي الاناوي ...:

لقر نلف أ ن  ن نةن يفلي  ا   وىو في مفػال  النعيػا لنػو يػنى أف 
 لصليا الاي  اا الورابا النعويا لل ضنو الم مريا.ى ه ىي الةعادو ا

   ون لك عثماف ماذا نانء ععادتو؟ 
نانػػء الاجػػارو للماػػلمين  يػػ تي  العضػػاعا الاػػي ي اػػااوف إلياػػا ل ػػي ا 

                                                 
 رواه ا ن القي ٜ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  الباب التاشع: عبادات املقرَّبني الباب التاشع: عبادات املقرَّبني  311311  

ي ا نىػػا أحػػر وينفػػى علػػيا  السػػةار ويفايػػر علػػيا  فػػي البمػػاف ليقضػػن علػػن 
  ء فػي الاػوؽ ُي ػنإ نػل الاوؽ الاودات  فةنرما يجر أف الالى الغ انيا 

 ما عنره لفقنات المالمين مجاناً.وى ه نانء  ضاعاو.
لاػػػؤات القػػػـو ... لناػػػ   ػػػارنوه فػػػي   ولػػػ لك دعػػػا سػػػيرنا رسػػػوؿ اهلل

ععادتػػو ...   ووربػػوه فػػي  ضػػاعاو  وعػػاونوه فػػي تعليػػ   ػػنيةا اهلل فػػي نػػل أراػػات 
 ى ه العايبا ...

ن اهلل مانػػا ألػػف مػػنو فمػػاذا ل نػػك اليػػـو عنػػرما تقفػػل عليػػك العػػا  وتػػ ن
 ياافير منك الناس؟

     ولػػيس مةنػػن ذلػػك أنػػن أنػػنَّه النػػاس فػػن ىػػ ه الةعػػادا   وأقػػوؿ
 أناا حناـ أو م  ورو وممنوعا  ول ني أقوؿ أف ىناؾ أولويا  !!!

 ما الةعادو الْوَلن ؟
أف أسةن في مفال  ال لق  ن ف أسةن في الفل   ين الناس  أو أتةلػ  

ناس ....: وىػ ه ىػي الةعػادا  الاػي ورباػا لنػا سػيرنا رسػوؿ اهلل  وىػي وأعل  ال
 المجادلا[ٔٔ] الةعادا  النافةا لمن أراد أف ينفةو اهلل :

                                                
 الناات[ ٓٗ] وليس حانا  ل ن الهنى النافةا...

                                       ًً  
أاػػػػػنًا.  ولػػػػػيس دراػػػػػا... أاػػػػػناً عظيماً.وىػػػػػ ا ىػػػػػو الفػػػػػارؽ  ػػػػػين ىػػػػػ ه 

 وى ه.وصلن اهلل علن سيرنا م مر وعلن ةلو وص عو وسل .

 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  312312   اخلــــــــــــاتـنةاخلــــــــــــاتـنة  

  نبرة عن املؤلف فضيلة األستاذ فوزى حممد أبوزيدنبرة عن املؤلف فضيلة األستاذ فوزى حممد أبوزيد
 :ـ  الجميفو ٜٛٗٔ/ٓٔ/ٛٔتاريخ وم ل الميالد 

 اماوريا مفن الةن يا  –م افظا الغن يا  -مننف الانبا 
 ـ.ٜٓٚٔالمؤىل: لياانس نليا دار الةلـو  اامةا القاىنو 
.الةمل: مرين عاـ  مرينيا ننبا الاةليميا 
 :جماوريػا مفػن الةن يػا اهلل يةمل رنياػا للجمةيػا الةامػا للػرعوو إلػن - ٔالن اط   

ولاػا   حرانق المةادى  القاىنو ٘ٓٔ ارع  ٗٔٔن ومقنىا الننيا ٕٕٗوالم انو  نق  
 الجماوريا.فنوع فن اميى أن ات 

ثل والهػالؽ وإحيات المُ   لن ن الرعوو اإلسالميا الجماورياياجوؿ فن اميى  - ٕ
 . ال  ما والموعظا ال انا؛ اإليمانيا
 .الـس اإل افا إلن ال اا ا  الاادفا إلن إعادو مجر اإل - ٖ
والااػجيال  الفػػوتيا والوسػػان  الماةػػردو للم ا ػػنا  والػػرروس واللقػػاتا   - ٗ

 علن ال نان  والقناص المرمجا.
 ضا من هالؿ موقةو علن  ع ا المةلوما  الروليا ) اإلناننء ( :وأي -٘

WWW.Fawzyabuzeid.com 
 اارى ت ريل الموقى وتناماو وسان ن  و ال ان تعاعا والااجيال  واللقاتا .

 والةمػػل علػػػن  يػػرعو إلػػن نعػػػ  الاةفػػن وال الفػػا   ػػػين الماػػلمين -ٔ: وتوػدعػػ
  والػػػػػا لص مػػػػػن الحقػػػػػاد  اإلسػػػػػالميا اإلهػػػػػوووإحيػػػػػات رود   امػػػػػى الفػػػػػف اإلسػػػػػالمن

 .وغينىا من أمناض النفس  والنانيا  والبنو  والحااد
    ةػػر تاػػ ين نفوسػػا ؛ي ػػنص علػػن تن يػػا أحعا ػػو علػػن الان يػػا النوحيػػا الفػػافيا -ٕ

 .وتففيا قلو ا 
وإحيػػات   عػػن رود الػػرين وممػػا  ػػا و مػػن مظػػاىن  ةيػػر الافػػوؼيةمػػل علػػن تنقيػػا  -ٖ

 .وأص ا و ال ناـ ؿ.نسو الوعمل ال نس  الالونن المعنن علن القنةف  فوؼالا
   ون ػػػػػن الهػػػػػالؽ   إعػػػػػادو المجػػػػػر اإلسػػػػػالمن  عةػػػػػل الػػػػػنود اإليمانيػػػػػا: ىرفػػػػػو

 القنةنياانسيخ المعاد      ون لكاإلسالميا



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  اخلــــــــــــاتـنة اخلــــــــــــاتـنة  313313  

   
 ٖ مقػرما.البعةا الثانيا............................................

 ٙ مقرما البعةا الولن..............................................
 ٔٔ  تمايرتماير

 ٖٕ  الفوفيا في اإلسالـالفوفيا في اإلسالـ: : الوؿالوؿ  لعا لعا اا
 ........................................حقيقا الفوفيا ٕ٘ 
  أوؿ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفي

 ما قق.....................................
ٕٙ 

 .................................ت ىيل الصفيات للةبات ٕٜ 
 ...................................اامةا أىل الففا ٖٗ 
 .................................................الفىر ٖ٘ 
 ..............أصوؿ الافوؼ........................ ٖٜ 
 ...................................من أحواؿ الفادقين ٗٔ 
 ..................................اااد الةارفين للاوى ٖٗ 
 ..........................................ورابا النعوو ٗٗ 
 ................................. إ ناقا  عل  اايا ٗ٘ 
 ....................................الا نولوايا الن انيا ٗٛ 
 ..............................حقيقا الا نولوايا الماديا ٘ٔ 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  314314   اخلــــــــــــاتـنةاخلــــــــــــاتـنة  

 .............................................رااؿ اهلل ٘٘ 
 .....................................ت نولوايا اإللااـ ٘ٚ 
  ظاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارس

 لفوفيا................................ا
٘ٚ 

 ٔٙ  العا  الثاني: الفوفيا والاماك  ال اا  والاناالعا  الثاني: الفوفيا والاماك  ال اا  والانا
 ٖٙ  الفوفيا والاماك  ال اا  والانا....................الفوفيا والاماك  ال اا  والانا....................

   عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
 المثاؿ.............................................

ٙٚ 
 ........................الفوفيا والاماك  ال نيةا... ٚٔ 
 ي ي........................... ررأي ال يخ ععر الواح ٚٗ 
  الا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 الجااد...........................
ٚٙ 

 ................الفوفيا والا لل من ال نيةا اإلسالميا ٚٛ 
 ٔٛ  العا  الثالل: أنما الفوفيا الولينالعا  الثالل: أنما الفوفيا الولين

 ...اإلماـ أ و   ن الفريق ر ن اهلل عنو................ ٖٛ 
  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرنا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اهلل

 عنو...................
ٛٛ 

 ............................سيرنا عثماف ر ن اهلل عنو ٜٔ 
 .................سيرنا علن  ن أ ي نالن ر ن اهلل عنو ٜ٘ 
 ..............نماذإ من أحواؿ الف ا ا ال ناـ الفادقا ٜٜ 

 ٔٔٔ   ى: المةنفا عنر الفوفيا ى: المةنفا عنر الفوفياالعا  الناالعا  النا
 .......................................المةنفا الفوفيا ٖٔٔ 
 ..........................................ننيق اليقين ٔٔٙ 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  اخلــــــــــــاتـنة اخلــــــــــــاتـنة  315315  

 .........................................مقاـ الا قيق ٔٔٛ 
  حقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ......المةنفا....................................
ٕٕٔ 

 ................................عجانن الن يا الفادقا ٕٖٔ 
  رأي د. ععػػػػػػػػػػػػػػػر ال لػػػػػػػػػػػػػػػي  م مػػػػػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػػػػػفات

 والم اىرو.........
ٕٔٚ 

 ٖٔٔ  العا  ال امس: م نوعيا أحواؿ الفوفيا وأفةالا العا  ال امس: م نوعيا أحواؿ الفوفيا وأفةالا 
 .....................................م نوعيا الوراد ٖٖٔ 
 ..... اس  اهلل العظ.................................. ٖٔٗ 
  أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمات اهلل

 ال انن......................................
ٖٔ٘ 

  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنر الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ين فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 مجالاا .............................

ٖٔٙ 
  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنر الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ين فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 اإلن اد..............................
ٖٔٛ 

  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنر الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ين فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 ..............موانعا ...............

ٖٜٔ 
 ...................................الايادو لىل العيء ٕٔٗ 
  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنر الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ين فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الوراد

............................. 
ٖٔٗ 

  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنر الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ين فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 ......................الحفا ......

ٔٗٗ 
  سػػػػػػػػػػػػػػػػنر الفػػػػػػػػػػػػػػػػال ين فػػػػػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػػػػػري  مػػػػػػػػػػػػػػػػا ياػػػػػػػػػػػػػػػػن

 إلهوانا ................
ٔٗٙ 

 ر الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ين فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
 أحوالا ..............................

ٔٗٚ 
 .............................................. القبا ٜٔٗ 
 ................................................الوتاد ٔ٘ٗ 
 ...............................................ال راؿ ٔ٘٘ 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  316316   اخلــــــــــــاتـنةاخلــــــــــــاتـنة  

 ٜ٘ٔ  م عاا م عاا   العا  الاادس: حقيقاالعا  الاادس: حقيقا
  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 اهلل...........................................
ٕٔٙ 

 ..........................................سن فضل اهلل ٔٙ٘ 
 ...................................الاعيل إلن حن اهلل ٔٙٛ 
 ......................................ا ععادو نالاف ن ٖٔٚ 
  اقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المن

 والم اسعا.......................................
ٔٚٚ 

  م عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ال عين...........................................

ٖٔٛ 
  الم عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 والماا ةا..........................................
ٔٛٚ 

 .........................موقف ال نيةا من عل  اإللااـ ٔٛٛ 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ال اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اإللاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 والانا....................
ٔٛٛ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنوط علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اإللاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
.................................... 

ٜٔٓ 
 .......................................م نوعيا ال نن ٜٕٔ 

 ٜ٘ٔ  العا  الاا ى:  ا  القن  ومفااد الوصاؿالعا  الاا ى:  ا  القن  ومفااد الوصاؿ
 ........................................... ا  القن  ٜٔٛ 
 ..........................................حقيقا ال ن ٕٓٓ 
  حن الف ا ا للنعي................................ ٕٓٔ 
 .........................................الرات والروات ٕٓٗ 
  عالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 الفادؽ................................
ٕٓٙ 

  اإلتعاع..........................الةالما الولن : حان ٕٓٙ 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  اخلــــــــــــاتـنة اخلــــــــــــاتـنة  317317  

 ....................الةالما الثانيا : الاالي  ل نع اهلل ٕٓٛ 
  الثالثػػػػػػػػػػػا : اإلنثػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػن الفػػػػػػػػػػػالو علػػػػػػػػػػػي النعػػػػػػػػػػػن 

.............. 
ٕٔ٘ 

  النا ةا : تةظيمو وتوقينه........................... ٕٔٛ 
  ال اماا : الفند  نسوؿ اهلل....................... ٕٕٔ 
  بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا  م عاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

....................................... 
ٕٕٕ 

  الثمنو الولن: ال  ن مةو ...............يـو القياما ٕٕٕ 
  الثمنو الثانيا: منافقاو .................... فن الجنا ٕٕٗ 
  الثمنو الثالثا: ر ياو .........................ًمناما ٕٕ٘ 
            الغايا من ر يا سيرنا رسوؿ اهلل........... ٕٕٜ 
           ...........................تن يا النعي العنزهيا ٕٖٕ 
 الثمنو النا ةا: ر ياو  ..........................يقظا ٕٖٙ 
          رسوؿ اهلل  ااااااد لن يا.................. ٕٗ٘ 
           النااؿ................................... ىم ٕٗٙ 
          .............نيا الفالو علن النعي وت ني  أىلاا ٕٜٗ 
          الا ىل لن ياو .............................. ٕ٘ٔ 

 ٕ٘٘  العا  الثامن: اماؿ أىل اإلسالـ ال ي يج   اميى الناـالعا  الثامن: اماؿ أىل اإلسالـ ال ي يج   اميى الناـ
  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالد أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ

 .....................المالمين......
ٕ٘ٚ 

 .....................................اإلسالـ دين حياو ٕ٘ٛ 
 ...........................................بنانيا الفند ٕٙٓ 



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  318318   اخلــــــــــــاتـنةاخلــــــــــــاتـنة  

  الماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  يةامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
 اهلل......................................

ٕٙٔ 
  إهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالص الةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 .....هلل.................................
ٕٙٚ 

 .........................................رااؿ الفرؽ ٕٜٙ 
  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةادو

 المالمين...................................
ٕٚٙ 

 .........................................سيناريو النور ٕٚٛ 
  امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 النود...........................................
ٕٜٚ 

 نةنيا......................................الهالؽ الق ٕٛٗ 
  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناا الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ين فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 الرعوو..............................
ٕٛٙ 

 ...........................................قوو الاقوى ٕٜٛ 
 ٖٜٕ  العا  الااسى: ععادا  المقن ينالعا  الااسى: ععادا  المقن ين

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغل 
 المؤمن...........................................

ٕٜ٘ 
  الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 الفناط...................................
ٕٜٛ 

 ..........................................حقوؽ الةعاد ٖٓٓ 
  ننامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ين

 وأهالقا ...........................
ٖٕٓ 

 ..................................... نوافل أىل القن ٖٖٓ 
 ....الةعادا  النافةا.................................. ٖٓٚ 

المؤلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
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مؿّٓمأب٦ّزؼّٓظؾقص٦ّلمسؾ٧ّمعمظػوتماِّدؿوذمص٦ّزىمرب

ممأوالم:مبوظؼوػّٕةمواجلقّٖةأوالم:مبوظؼوػّٕةمواجلقّٖة

 العٌىاى الهاتف إسن الوكتثح

 42564242 الوجلد العرتٍ
 - جىهر المائد ـــــارعش 661

 الماهرج -أهام جاهعح األزهر

 42506268 هكتثح الجٌدٌ
هُداى  –سىق أم الغالم التجاري 

 الذسُي، الماهرج

 ش الشُخ رَذاى عاتدَي 24 41528462 دار الومطن

ار األدودٌ د

 للٌشر
42120202 

أهام سٌُوا  -ش طلعت درب 20

 هترو، الماهرج

 42858045 جىاهع الكلن
ش الشُخ صالخ الجعفرٌ  61

 تالدراسح ، الماهرج

 42602226 ًفُسح العلن
تجىار  –هُداى السُدج ًفُسح  5

 هسجد السُدج ًفسُح تالماهرج

الوكتة الوصرٌ 

 الذدَج
42522641 

 –ارع شرَف ش 4عوارج اللىاء 

 الماهرج

 22220022 دار اإلًساى
  –التذرَر ــــــــــــارعش 605

 هُداى الدلٍ، الجُسج 

 أهام هسجد اإلهام الذسُي ------------ هكتثح عالن الفكر

 الماهرج -هُداى طلعت درب  1 42121246 هكتثح هدتىلً

هكتثح هدتىلً 

 هدٌَح ًصر
42062104 

 -طرَك الٌصر -4000طُثح 

 الماهرج -ٌَح ًصر هد

هكتثح الٌهضح 

 الوصرَح
 جىار السٌترال –ش عدلً  5 42560552

هكتثح هال للٌشر 

 والتىزَع
22225625 

 –ش د/دجازٌ، الصذفُُي  1

 الماهرج ، خلف ًادٌ الترساًح
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  321321   اخلــــــــــــاتـنةاخلــــــــــــاتـنة  

 -------------- الوكتثح الفاطوُح
أهام الثاب  -هُداى جاهع األزهر

 العثاسٍ ، الماهرج

 42858422 يهكتثح أم المر
أهام  -جىهر المائد ارعش 648

 جاهعح األزهر، الماهرج

الوكتثح األدتُح 

 الذدَخح
 رــــــالصٌادلُح تاألزه ارعش 5 42522884

هكتثح الروضح 

 الشرَفح
41222155 

 -.أدود أهُي كتىردارع الش 46

 هصر الجدَدج

  تاأللالُن حاًُا

 هكتثح عثادج
-022-

4241040 
 شارع ًىر الدَي –ازَك ـــــالسل

كشك عثدالذافظ 

 هذود عثدالذافظ
-------------- 

تجىار هدرسح  –ازَك ــــــــــالسل

 عثدالعسَس علً 

 هكتثح تاد
-020-

2222126 

 هسجدتجىار -هكتثح تاد  -طٌطا 

 الثدوٌأدود السُد 

 داد أدود غسالً ترتري -فاَد  هكتثح اإلَواى

  كشك الصذافح
 -ع الشهداءشار -ىَســـــــــالس

 دـــاد دسي هذود خُري

أوالد عثدالفتاح 

 السواى

-052-

4241255 

ش ادود عراتٍ تجىار  -سىهاد

 هركس التكىَي الوهًٌ

كشك أتى الذسي 

 هذوىد
-------------- 

ُدٌ ــــــجد ســـــــــأهام هس -لٌا 

 يالمٌاو عثدالردُن

دار األدودٌ 

 للٌشر

-018- 

4221804 

أهام  -هعح أتراد الجا -الوٌُا

 الشثاى الوسلوُي

أؼضًومبّٓورماِّػّٕا مواجلؿف٦ّرؼيمواِّخؾورمظؾؿ٦ّزؼّٝمومدارماظشعىمواظّٓورماظؼ٦ّعقيمأؼضًومبّٓورماِّػّٕا مواجلؿف٦ّرؼيمواِّخؾورمظؾؿ٦ّزؼّٝمومدارماظشعىمواظّٓورماظؼ٦ّعقيم

ممظؾؿ٦ّزؼّٝمواظـشّٕموع٤ّمامؽؿؾوتماظؽربىماِّخّٕىمبوظؼوػّٕةمواِّدؽـّٓرؼيمواِّضوظق٣ّظؾؿ٦ّزؼّٝمواظـشّٕموع٤ّمامؽؿؾوتماظؽربىماِّخّٕىمبوظؼوػّٕةمواِّدؽـّٓرؼيمواِّضوظق٣ّ



  ٌِى اِلى اِلفِِف  ةُُةيَّيَّوِفوِفصُّصُّالال ٌُِقِرآ  ددــــييبوَزبوَزد َأد َأــــــــنَّنَّخََخى ُمى ُمزِِزوِِوفََف  ةةيَّيَّصُّصُّاِلاِلوََو  ُقِرآ

  اخلــــــــــــاتـنة اخلــــــــــــاتـنة  321321  

 ملالحظاتكه القينة
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