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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ………أيها المستمعون اآلعزاء 

 ……السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة  وبعد 

فااي  أحمااد الاايكم هللا الااه  ي هلاأ لياارس وأعاال  وأساالم علاا  سايديا وموييااا محمااد الااه   اءيااا 

 ستقيموأخر يا بأهن هللا من الظلمات هل  اليور وهدايا ال  العراط المبالهد  ودين الحق 

ورضا  هللا عان ساادتيا  ،وكان ليا ف  سلوكأ األسوة الحسية لمن أراد أن يتخه هل  ربأ ساييال 

وعمان وايهام باحساان هلا   ياوم  ، العحابة الكرام الاهين تأساوا باأ فا  أهوالاأ وأفعالاأ وأحوالاأ

وهياأوا  ، ورض  هللا عن شيوخيا األئمة األ الء الاهين ييياوا لياا ايساالم علماا وعماال ، القيامة

مثلاا   ماان خرك اا  كليااة الت ااارة ألن يحاضااركم ويحاضاار ليااركم فاا  المواضااي  الديييااة التاا  

وأسالأ  ،فضل هللا عل  فيأ وهو شرف أعتز بأ وأهكر  ،يعهد ليا يدراستها ف  كليات ال امعة 

 .تعال  أن يعلميا ف  ديييا ما ييفعيا وأن ييفعيا بما علميا 

شكر لعميدكم الفاضل اللؤاء عيد هللا الشربيي  عيايتاة بالثقافاة الدييياة كديا علما ثم هي  اوأن يز 

 والت  ه  ألزام ألمثالكم ،الالزمة لكل مؤمن 
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من خرك   ال امعة الهين تعدهم ايكاديمية ألعمال الشرطة الت  تخدمون يها الم تم  بالحق 

هاها ولام  هم مان الماواطيين .والعدل وفاء بعهدهللا لكل من ول  شيئا من أمر المسلمين أو ليار 

فاكتفيت باعاداد اليقااط التاأ سأشارحها لكام مشاافهة فاأ موضاو  لكتابة المحاضرة يتس  وهت  

وأر اااو أن يكاااون كالمااا  يافعاااا لااا  ولكااام ، والاااهكر  تيفااا   "الساااع  لةخااارة "وهاااو  المحاضااارة

 المؤميين .

 حكمة و وديا ف  ههس الدييا :

) وماا خلقات ال اان  ياا ، فقاال سابحايأ فا  ساورة الاهاركاتياين هللا لياا سابحايأ حكمتاأ فا  خلق

أركاد مايهم مان رزم وماا أركاد أن يطعماون * هن هللا هاو الارزام هو واييس هي ليعيدون * ما 

وتدل ههس اآليات اليييات علأ أياأ سابحايأ خلقياا وهاو ليا  عياا ويحان الفقاراء  القوة المتين (

 اليأ 

بشر م  عييدهم الهين يعاويويهم وكخدمويهم فيماا يحتا اأ حالأ معيا كحال السادة من ال سفلي

 السادة من خدماتهم .

وهااد ساائل ساايديا عيااد هللا ياان عباااس رضاا  هللا عيهمااا فاا  معياا  هولااأ تعااال  ) هي ليعياادون ( 

 فقال : هي ليعرفون ، فعدل عن ظاهر العبادة هل  ثمرتها ، فكأيأ تعال  يقول : هي ليعيدوي 
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لهاام فاا  شاار  ايسااالم ليكساايوا ثماارة العبااادة العااحيحة وهاا  معرفااة هللا . ويفاارم كمااا رساامت 

سادتيا العوفية يين العلم والمعرفة فيقولون : هن العلم رواية أما المعرفة فه  داركاة ، ولايفهم 

معي  الداركة أهكرلكم حديثا ييويا شركفا  اء فيأ أن موييا رسول هللا عل  هللا عليأ وسلم هال 

ين مالك اييعار  رضأ هللا عيأ : كيف أعبحت  أعحابأ من األيعار وهو سيديا حارثةألحد 

هاال هن لكال هاول حقيقاة، فماا حقيقاة هيماياك  ؟ هال : أعبحت مؤميا حقا يا رساول هللا ياحارثة

ت يفسا  عان الادييا فأساهرت ليلا  ، وأظماأت يهاار  ، وكاأي  أيظار هلاأ عزف ؟هال يارسول هللا

وكأي  أيظر هل  أهل ال ية يتزاورون ، وكأي  أسم  عواء أهل الياار ، فقاال  عرش ربأ بارزا ،

 لأ علوات هللا وسالمأ عليأ : عرفت فالزم . ولم يقل لأ : علمت .

هن فا  هلاك ، ولهلك يقاول سابحايأ فا  ساورة )م( " والمعرفة تكون بالقلب الحاضر لير الغافل

" أي لمن كان لأ هلب عاح لير لافل عن  لهكر  لمن كان لأ هلب أو ألق  السم  وهو شهيد

 ايعتبار وايتعاظ .

عاان العيااون وحاضاار باااليقين ، فقااد شااعر فالمعرفااة ههن مااهام وشااعور بالو اادان بااأمر لائااب 

 ، وعهاب ألهل اليار حت  كأيأ ال ية سيديا حارثة ييقييأ باآلخرة وما فيها من يعيم ألهل
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ياد  هللا عاز و ال ياوم يقاوم اليااس لارب العاالمين ا وهلاك  ير  الثاواب والعقااب رأ  العاين ياين

ن  ماان بااا  واليااوم يشاأن األعااف اء األتقياااء ماان العاارفين ا ولاايس كاال مااؤمن يهاها الوعااف واي

 اآلخر.

وهد هرأت ف  تفسير ايمام اين كثير رض  هللا عياأ: ورد فا  بعال الكتاب ايلهياة : يقاول هللا 

ن رزهاك فاال تتعاب ، فاأطليي  ت ادي  فاافاال تلعاب ، وتكفلات يتعال   " اين  دم خلقتك لعباادت  

 كل شئ ، وأيا أحب اليك من كل شئ " .وان فتك فاتك  و دتي  و دت كل شئ ،

هاام العاالة ،  وهد ييا  ايساالم علا  خماس : شاهادة أي هلاأ هي هللا وأن محماداهللا رساول هللا ، واي

تياء الزكاة ،وعوم رمضان ، وحج الييت لمن اساتطا  هن .. فايساالم كال  ي  واي هلياأ ساييال ، واي

يت زأ ، فال يكف  أن يقول المؤمن هي  مؤمن با  ورسولأ والحمد   ، ثم يكتفأ يهلك وي يقيم 

 العالة ، وي يؤت  الزكاة وي يعوم رمضان ، وي يحج الييت الحرام م  استطاعتأ الحج .

كن يسألون ياوم القياماة عان فارو  الادين . فقاال لقد علميا هللا تعالأ فأ كتابأ الكركم أن الكافر 

 * هي أعحاب اليمين ف   يات أتعالأ مثال ف  سورة المدثر " كل يفس بما كسيت رهيي
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يتسألون * عن الم رمين * ما سلككم فأ سقر * هالوا لم ياك مان المعالين * ولام ياك يطعام 

 * فما تيفعهم شفاعة الشافعين" .المسكين * وكيا يكهب ييوم الدين * حت  أتايا اليقين 

طعااام المسااكين الااأ  ايااب مؤاخهتااأ  بااالكفر ، فكيااف ي واها كااان الكااافر مؤاخااه يتاارك العااالة واي

هولأ تعالأ فا  اآلياات الساابقة )حتا  و همالأ للعالة والزكاة والعيام والحج . ايؤاخه المؤمن ب

 أتايا اليقين ( معياس حت   اءيا الموت ف  يهاية   اليا .

سااورة  أوكيااف ي يقاايم المؤميااون فاارو  الشااركعة وهااد فرضااها علاايهم هللا تعااال  ، وهااال لهاام فاا

الييية )وما أمروا هي ليعيدوا هللا مخلعين لأ الادين حيفااء ويقيماوا العاالة وكؤتاوا الزكااة وهلاك 

دياان القيمااة( وفاارل علاايهم عااوم رمضااان وهااال فاا  سااورة البقاارة ) يااا أيهااا الااهين  ميااوا كتااب 

ة هاتهاا ر العيام كما كتب عل  الهين مان هايلكم لعلكام تتقاون ( كماا هاال تعاالأ فاأ الساو  عليكم

والفرهاان فمان شاهد مايكم )شهر رمضان اله  أيزل فيأ القر ن هد  للياس وبييات مان الهاد  

الييات  الشهر فليعمأ ( وألزمهم بالحج فقال تعالأ فأ ساورة  ل عماران )و  علاأ اليااس حاج

سااييال ( وهااد علميااا موييااا رسااول هللا عاالأ هللا عليااأ وساالم أن اسااتطاعة ماان اسااتطا  اليااأ 

 السييل ه  الزاد و الراحلة ، فمن ملك زادا وراحلة
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و ااب عليااأ الحااج ، وهاارر الفقهاااء أن ماان يسااتطي  المشااأ علااأ هدميااأ دون أن يلقااأ مشااقة 

 عفة من المال .فادحة و ب عليأ الحج ، فكيف بمن ملك الزاد والراحلة وأضعافا مضا

 ايسالم هو دين الهد  والحق :

يين لياا سابحايأ أن ايساالم هاو ديان الهاد  والحاق فقاال تعاالأ فاأ ساورة التوباة ) هاو الاه  

أرساال رسااولأ بالهااد  ودياان الحااق ليظهاارس علاا  الاادين كلااأ ولااو كاارس المشااركون ( كمااا يااين ليااا 

فاأ ساورة  ل عماران ) هن الادين عياد تعالأ أيأ ييرض  من عبادس لير ايسالم ، فقاال تعاالأ 

هللا ايسالم (كما هال تعالأ فأ السورة هاتها ) ومن ييتغ لير ايسالم دييا فلان يقيال مياأ وهاو 

 فأ اآلخرة من الخاسركن ( .

ألديان السماوية الحقة متفقة كلها ف  عقيدة التوحياد ، كماا هاال تعاالأ فاأ ساورة  ل عماران او 

لياأ ير عاون * هال الأ أسالم مان فاأ الساموات و ) أفغير دين هللا يبغون و  ألرل طوعاا وكرهاا واي

علييا وما أوت  موس  وعيس  واليييون من ربهام ي يفارم ياين أحاد مايهم  أيزل  ميا با  وما

هن فال ح ة لمن لم يرل بايسالم دييا .  ويحن لأ مسلمون ( واي
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 هسالميا  اءيا سهال :

سلمين سهال بعد أن استقر ف  األرل ي هاد سلفيا العاالحين وهد  اء ايسالم للخلف من الم

من سادتيا العحابة الكرام وتضحياتهم الكييرة فقد أوهوا وها روا وهاتلوا وهتلاوا فا  ساييل حتا  

تم لهم اليعر عل  أعدائهم فا  لازوات عديادة بقياادة مويياا رساول هللا عال  هللا علياأ وسالم 

 هللا أفوا ا. ودخل الياس بعد هلك اليعر فأ دين

وهااد شاااء هللا تعااال  أن يتاادرم بالمساالمين األوائاال تاادر ا حكيماااهللا ، فااأمرهم أوي بالعقياادة القائمااة 

عل  شهادة أي هلأ اي هللا محمد رسول هللا ، يقولويها بألسيتهم ويعتقادويها بقلاوبهم ثام فارل 

 له رة هلأ المديية بسية عليهم العالة ف  ليلة ايسراء والمعرام ا وكايت ليلة ايسراء هيل ا

فأكمال هللا تعاال  ايساالم باالحج وأيازل سابحايأ ثم فارل علايهم الزكااة ثام العايام ثام الحاج ، 

وسلم فاأ ياوم عرفاة فاأ ح اة الاودا  التاأ ح هاا عالأ  أعل  موييا رسول هللا عل  هللا علي

) الياوم أكملات لكام  هللا عليأ وسلم فأ السية العاشرة من اله رة هولأ تعاالأ فاأ ساورة المائادة

 دييكم وأتممت عليكم يعمتأ ورضيت لكم ايسالم دييا ( .

وهد كلفيا هللا تعالأ فأ ههس العبادات يسيرا ووعديا عليها فضال كييارا ، فا ن أعمارياا فا  الادييا 

 محدودة ي تت اوز 
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اليعايم معاداهاهللا لالباهللا عشرات السيين ، وهد وعد سبحايأ العاملين يديياأ حيااة خالادة فاأ  ياات 

لقولأ الكركم ف  سورة اليساء ) ومان يطا  هللا والرساول فأولئاك ما  الاهين أيعام هللا علايهم مان 

الييياين والعااديقين والشااهداء والعااالحين وحساان أولئااك رفيقااا هلااك الفضاال ماان هللا وكفاا  بااا  

 عليما( .

رح باألعمال ، ويحن يين عبادة وهد تعيد هللا تعال  هلوبيا بالعقيدة والييات العالحة وتعيد ال وا

هليية وعبادة يديية وعبادة مالية ، فالعالة والعيام عبادة يديياة ، والزكااة عباادة مالياة والحاج 

عبادة يديية ومالية ، وف  أتيان ههس العباادات ي اب أن تكاون ييتياا خالعاة لو اأ هللا تعاال  ، 

بة الكرام ) واعاير يفساك ما  الاهين فقد هال هللا تعالأ فأ وعف سادتيا أهل العفة من العحا

الزمر ) تيزكل الكتاب مان  يدعون ربهم بالغداة والعش  يركدون و هأ ( وهال سبحايأ فأ سورة

هللا العزكز الحكايم * هياا أيزلياا هلياك الكتااب باالحق فاعياد هللا مخلعاا لاأ الادين * أي   الادين 

 الخالص ( .

فة أن ايسالم ي يقف عيد عقيدة التوحياد وحادها يال وهد علميا سبحايأ بفرل العبادات المختل

ن تحمل المؤمن ف  أدائها بعل المشقات وليتادير فيماا  ييد من العمل بسائر الفرائل كهلك واي

 يعلميا هللا بأ أييا ممتحيون بمشقات التكاليف
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واأليفاس الشرعية وم اهدة اليفس فأ شهواتها ، كما أييا معرضاون للبالياا مان يقاص األماوال 

والثماارات ، وللعااايركن عيااد هللا أ اارهم ، وفااأ در ااات احتمااال المشااقات والعااير علااأ الباليااا 

تمييز يين المؤميين ف  علتهم با  عز و ل ، وثمرة الم اهدات فأ سييل هللا هيما تعود علاأ 

س هوكال ها المؤميين أيفسهم أليأ تعالأ ي تيفعأ طاعة المطيعاين وي تضارس مععاية العاعاين ،

القيمااة يأخااهها ماان هولااأ تعااالأ فااأ مطلاا  سااورة العيكيااوت )ألاام * أحسااب الياااس أن الاادروس 

يتركاوا أن يقولااو  أمياا وهاام ي يفتيااون * ولقاد فتيااا الاهين ماان هاايلهم فلايعلمن هللا الااهين عاادهوا 

كاان  ون السيئات أن يسبقويا ساء ماا يحكماون * مانلمن الكاهيين * أم حسب الهين يعملوليع

ي اهاد ليفساأ هن هللا  فايماا ي  العلايم * ومان  اهادقاء هللا ف ن أ ل هللا آلت وهاو السامير و ل

لغيأ عن العالمين * والهين  ميوا وعملوا العالحات ليكفرن عايهم سايئاتهم ولي ازكيهم أحسان 

 اله  كايوا يعلمون ( .

 زخرف الدييا الفايية :

لادييا الفايياة ، وحاهريا مان ايفتتاان يهاا وهد ييهيا سبحايأ أييا ممتحياون يزخارف هاهس الحيااة ا

 فأ سورة الكهف ) هيا  عليا ما علأ  وو هيا هل  السع  لةخرة ، فقال تعالأ
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يا ل ا هو  علون ما عليها ععيدا  رزا ( وال رزاألرل زكية لها لييلوهم أيهم أحسن عمال * واي

يبات فيأ . كماا يقاول تعاال   لس ير ترابا أمط  يباتها والمعيأ أن زكيتها ستعياألرل الت  ه

فأ سورة  ايسراء ) من كان يركد العا لة ع ليا لأ فيها ما يشاء لمن يركد ثم  عليا لاأ  هايم 

يعالها مهموما مدحورا * ومن أراد اآلخرة وساعأ لهاا ساعيها وهاو ماؤمن فأولئاك كاان ساعيهم 

باك محظاورا * أيظار كياف مان عطااء رباك  وماا كاان عطااء ر مشكورا * كال يمد هؤيء وهاؤيء 

فضليا بعضهم علأ بعل ولةخرة أكير در ات وأكيار تفضايال (. وبهاهس اآلياات األخيارة يحاهريا 

هللا أن يفتن بأهل الكفر الهين وهفوا يهمهم عياد الادييا وزكيتهاا ويأمرياا بالساعأ لةخارة ساعيها 

يأتمر باأ مان أوامار هللا أو والالم فأ هولأ تعالأ " لها " تشديا هلأ عدم اليية وايخالص فيما 

ييتهاااأ عياااأ مااان يواهياااأ ، ويقاااول همامياااا الشاااافعأ رضاااأ هللا عياااأ : حااادي  " هيماااا األعماااال 

رم هللا و هاأ فاأ بالييات ........" يدخل فأ يعف العلم . ويقول هماميا علأ ين أياأ طالاب كا

ليلياات ، حاللهاا ا تغر وتضر وتمار ، كماا يقاول : أف للادييا وماا فيهاا مان اوعف الدييا : هيه

 حساب وحرامها عقاب .

وهد رو  أن بعل المؤميين كايوا يرون الكافركن فأ رخاء وساعة عايش فيقولاون : هن أعاداء 

 هللا فيما ير  من الخير وهد 
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) ي يغرياك تقلاب الاهين  هلكيا من ال او  وال هاد ، فاأيزل هللا هولاأ تعاالأ فاأ ساورة  ل عماران

هليل ثم مأواهم  ايهم وبائس المهااد * لكان الاهين أتقاوا ربهام لهام  ياات كفروا فأ البالد متا  

ت ر  من تحتها األيهار خالدين فيها يزي من عيد هللا وما عيد هللا خير لأليارار ( أ  خيار مماا 

 يتقلب فية الكافرون لقلتأ باليسبة ليعيم اآلخرة وكهلك لسرعة زوالأ بموتهم .

 اآلخرة خير وابقأ : 

يل تؤثرون أ عل  الياس هيثارهم للدييا علأ اآلخرة فيقول تعالأ فأ سورة األعلأ )يعيب سبحاي

ويقااول تعااالأ فااأ سااورة  ل عمااران ) زكاان للياااس حااب  الحياااة الاادييا * واآلخاارة خياار وابقااأ(

الشهوات من اليساء والييين والقياطير المقيطارة مان الاههب والفضاة والخيال المساومة واأليعاام 

  الحياة الدييا وهللا عيدس حسن المآب (والحر  هلك متا  

ان بالادييا والوهاوف يهمتياا عيادها وكو هياا عاز و ال الا  تقاو  هللا تويحهريا سبحايأ من ايفت

حل  بمياهب عبادس العالحين فيقول بعد اآلية الساابقة ) هال أؤييائكم يخيار مان هلكام للاهين والت

ن فيهاا وأزوام مطهارة ورضاوان مان هللا  أتقوا عياد ربهام  ياات ت ار  مان تحتهاا األيهاار خالادي

 وهللا رؤف بالعباد * الهين
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يقولااون ربيااا هييااا  ميااا فغفاار ليااا هيوبيااا وهيااا عااهاب اليااار * العااايركن والعااادهين والقااايتين 

 والميفقين والمستغفركن باألسحار (

عااود أي لحياتيااا ياال المق ولاايس المقعااود يهااهس اآليااات أن ييعاارف عاان كسااب العاايش الااالزم

يضح  بأخرتيا ويهمال الساعأ  لهاا ويقاف  هاديا كلاأ علاأ أمار ديياياا ، يال يعمال لادييايا فاأ 

بعل الوهت وألخرايا فأ وهت  خر ، وهد يهأ ايسالم عن أن يكون المؤمن عالة علأ ليارس ، 

فأ  وأمريا أن يأكل من كسب أيدييا ، وهد من هللا علييا يتهيئة أسباب الرزم ، فقال تعالأ مثال

ليااأ  سااورة الملااك ) هااو الااه   عاال لكاام األرل هلااوي فامشااو فااأ مياكيهااا وكلااوا ماان رزهااة واي

الاادييا والسااعأ لةخاارة فقااال ساابحايأ فااأ اليشااور ( . وأمريااا تعااال  يتقساايم أوهاتيااا يااين أعمااال 

 سورة ال معة ) يا أيها الهين  ميوا اها يود  للعالة من يوم ال معة فأسعوا هلأ هكر هللا وهروا

ها هضايت العاالة فايتشاروا فاأ ايرل وايتغاوا مان هلكام خيار لكام هن كياتم تعلماون * فاااليي  

عاان تقااديم أماار الاادييا علااأ أماار  . ويهااأ ساابحايأ فضاال هللا واهكااروا هللا كثياارا لعلكاام تفلحااون (

وا اآلخرة ، فقال تعالأ فاأ الساورة هاتهاا بعاد اآليتاين الساابقتين ) واها رأوا ت اارة أو لهاوا ايفضا

اليها وتركوك هائما هل ماعيد هللا خير من اللهو ومن الت ارة وهللا خير الرازهين ( وهد رو  أياأ 

 عليأ العالة والسالم
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ر تحمل الطعام فخرم الياس هليها هي اثيأ عشر ر ال فيزلت عليأ عيكان يخطب لل معة فمرت 

 اآلية الكركمة بسيب هلك .

عة . ومماا تقادم يار  أن ول اعالياا عان م ائ القوافال بالبضااوكان مان عاادتهم أن يادهوا الطيا

أن ياوازن ياين معالحتأ الدييوياة ومعالحتأ األخروياة حتاأ ييطياق علياأ ب عليأ المؤمن  ي 

 هول القائل :

 وي عرل الدييا عن الدين شالل     ..   فال هو فأ الدييا مضي  يعيبة 

 اييمان باآلخرة يو ب السعأ لها : 

ممن يؤمن باآلخرة وي يساتعد لهاا وكييعهاا بالادييا ، وكار   أم الغزالأ رضأ هللا عيويع ب ايما

هلااك ماان الحماهااة ويقااول : أن الماارء يييياا  ايثيااين يواحااد ، فكيااف ييياا  ماااي يهايااة لااأ بأيااام 

كرم هللا و هأ : ع يت لمان شاك  معدودة . وكبعريا هماميا ال ليل علأ ين أيأ طالب فيقول ،

ير  خلق هللا ، وع يت لمن شك فأ الموت وهو ير  الماوتأ ، وع يات لمان شاك  فأ هللا وهو

 فأ اليشأة اآلخرة وهو ير  اليشأة ايولأ ، وع يت لعامر دار الفياء وتارك دار البقاء.

 عفات محمودة للعالحين :

 وكشف ليا سبحايأ عن عفات كثيرة محمودة لعبادس العالحين
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هلك سييال ، هرضاء   عز و ل ، فقال تعالأ فىسورة التوبة ) هن  ليتشبأ يهم ما أستطعيا الأ

هللا اشااتر  ماان المااومييين أيفسااهم وأمااوالهم بااأن لهاام ال يااة يقاااتلون فااأ سااييل هللا فيقتلااون 

ويقتلااون وعاادا عليااأ حقااا فااأ التااوراة وايي ياال والقاار ن وماان أوفااأ بعهاادس ماان هللا فأستبشااروا 

الفااوز العظاايم * التااائيون العاياادون الحاماادون الساااائحون  يياايعكم الااه  بااايعتم بااأ هلااك هاااو

الراكعااون السااا دون اآلماارون بااالمعروف والياااهون عاان الميكاار والحااافظون لحاادود هللا وبشاار 

ويعلميااا هللا تعااالأ يهااهس األوعاااف أيهاام يااهلوا الاايفس واليفاايس وهاياات علاايهم كاال  المااؤميين (

 بكليااتهم و زئيااتهم بالقتاال فاأ ساييلأ وبايفاام تضحية فأ مرضااة هللا تعاالأ ، وهاد أحياوا هللا

المال فأ طاعتأ وتاايوا الياأ مماا فارط مايهم وأهيلاوا علاأ عبادتاأ يهماة يتعارف الملال وحمادوس 

ساابحايأ فااأ السااراء والضااراء وعاااموا تقربااا لااأ ، السااائحون أ  العااائمون ا وأكثااروا الركااو  

ماروا باالمعروف ويهاوا عان الميكار ، وحاافظوا والس ود يين يديأ فرضاا ويفاال ويهاارا ولايال ، وأ

 علأ حدود هللا الشرعية فأهاموا الطاعات وت ييوا المخالفات ، وهاوموا الشهوات .

وكدليا علأ هلك هولاأ تعاالأ فاأ تفعايل أحاوالهم فاأ ساورة المؤمياون ) هاد أفلا  المؤمياون * 

هين هاااام* والااااالااااهين هاااام فااااأ عااااالتهم خاشااااعون * والااااهين هاااام عاااان اللغااااو معرضااااون 
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للزكاة فأعلون * والهين هم لفرو هم حافظون * هي علأ أزوا هم أو ماا ملكات أيماايهم فاايهم 

لياار ملااومين * فماان ايتغاا  وراء هلااك فأولئااك هاام العااادون * والااهين هاام ألماياااتهم وعهاادهم 

راعون * والهين هم علأ عالواتهم يحاافظون * أولئاك هام الوارثاون * الاهين يرثاون الفاردوس 

هااا خالاادون ( وياار  ماان هلااك أن هللا تعااالأ بشاارهم ساالفا بااالفالح وهااو الفااوز بااالمطلوب هاام في

والي اااة ماان المكااروس ، فساايدخلهم ساابحايأ ال يااة ويمااتعهم ييعيمهااا الاادائم ، وكي اايهم ماان يااار 

ال حيم وعهايها األليم . وهد  ااء فاأ تفساير ايماام أياأ الساعود رضاأ هللا عياأ : وعياأ علياأ 

م أيأ هال : لقد أيزلت علأ عشر  يات من أهامهن دخل ال ية ، ثم هرأ ) هد أفل  العالة والسال

 المؤميون .......( حتأ ختم العشر .

وكهلك وعف سابحايأ عباادس األتقيااء فقاال سابحايأ فاأ ساورة الفرهاان ) وعبااد الارحمن الاهين 

ون لاربهم سا دا يمشون علاأ األرل هوياا واها خااطيهم ال ااهلون هاالوا ساالما * والاهين يييتا

كااان لرامااا * هيهااا ساااءت وهيامااا * والااهين يقولااون ربيااا اعاارف عيااا عااهاب  اايهم هن عااهايها 

مسااتقرا ومقامااا * والااهين اها أيفقااوا لاام يساارفوا ولاام يقتااروا وكااان يااين هلااك هوامااا * والااهين ي 

 عون م   هللا هلها  خر وي يقتلون اليفس التأ حرم هللا دي
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ياوم القياماة وكخلاد فياأ  ومان يفعال هلاك يلاق أثاماا * يضااعف لاأ العاهاب هي بالحق وي يزيون 

ي ماان تاااب و ماان وعماال عمااال عااالحا فأولئااك يياادل هللا ساايئاتهم حساايات وكااان هللا مهايااا * ه

لفورا رحيما * ومن تاب وعمال عاالحا فاياأ يتاوب الاأ هللا متااب * والاهين ييشاهدون الازور 

ها مروا بااللغو ماروا كراماا *  والاهين هها هكاروا بآياات ربهام لام يخاروا عليهاا عاما وعمياياا * واي

والااهين يقولااون ربيااا هااب ليااا ماان أزوا يااا وهركاتيااا هاارة أعااين وا عليااا للمتقااين همامااا * أولئااك 

 ي زون الغرفة بما عيروا وكلقون فيها تحية وسالما * خالدين فيها حسيت مستقرا ومقاما ( .

عبااد الارحمن حسايوا وهام أحيااء فاأ دييااهم لياوم القياماأ   والمتدير فاأ تلاك األوعااف يار  أن

الطاعاات وت يياوا المخالفاات ، وما  حسابأ ، وخافوا عهاب هللا ، فاأهيلوا فاأ هماة عالياة علاأ 

ا تهادهم فأ هرضاء هللا ، ييزلاون عياد ساؤالأ ميزلاة الععااة هاائلين ) ربياا اعارف عياا عاهاب 

 ستقرا ومقاما ( ومعيأ ) هن عهايها كان لراما ( يهم هن عهايها كان لراما هيها ساءت م

أ  كان شرها مالزما للمهييين وهللا  ل شأيأ ي ي م  علأ عيدس أميين ويخاوفين ، فمان أمان 

وليقارأ فاأ هلاك  ومان خااف هللا فاأ دييااس أمياأ هللا فاأ أخاراس هللا فأ أخراس ، خوفأهللا فأ ديياس 

 هولأ تعالأ فأ سورة اليازعات
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اها  اءت الطامة الكير  * يوم يتهكر اييسان ما سعأ * وبرزت ال حايم لمان يار  * فأماا ) ف

 من خاف مقام ربأ ويهأ اليفس عن الهو  * ف ن ال ية هأ المأو  ( .

ويقااول ساابحايأ فااأ سااورة الاارحمن ) ولماان خاااف مقااام ربااأ  يتااان ( و اااء فااأ تفسااير ايمااام 

يقف فيأ العباد للحساب أو هياماأ علاأ أحوالاأ مان  الييضاو  رضأ هللا عيأ : أ  موهفة اله 

هااام عليااأ هها راهبااة أو مقااام الخااائف عيااد ربااأ للحساااب فأضاايف هلااأ الاارب تفخيمااا وتهااويال 

يسأ واألخار  للخاائف ال ياأ فاان الخطااب للفاركقين ، والمعياأ لكال ي ه)  يتان (  ية للخائف 

لاأ أو  ياة لفعال الطاعاات ، وأخار  لتارك خائفين ميكما أو لكل واحد  ية لعقيدتأ ، وأخار  لعم

المعاعأ ، أو  ية يثاب يها ، وأخر  يتفضل يها عليأ ،أو روحايياة و سامايية . أهاول وأهكار 

لكاام فااأ هااهس المياساابة مايقولااأ السااادة العااوفية فااأ هشاااراتهم عيااد تلااك اآليااة الكركمااة ، وهااد  

،  ياة مع لاة فاأ الادييا ، وهاأ  أع يي  هوههم فقد هالوا : هما  يتان للخائف من حساب ربأ

  ية المعرفة ، و ية مؤ لة فأ اآلخرة وهأ  ية الزخرفة . وهم يو هوييا بقولهم هها هلأ 
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أن يعاارف ربيااا فااأ الاادييا ليعاايش ميعمااين بحااالوة الطاعااة فااأ  يااة المعرفااة وليكسااب ال يااة 

 المؤ لة فأ اآلخرة ، وهأ  ية الثواب .

لعلمية : هن هولأ تعاالأ بعاد اآلياة الكركماة الساابقة ) فباأ   يء ربكماا لكيأ أهول من الياحية ا

   يء ربكماا تكاهبان * فيهماا عيياان ت ركاان * فباأ   يء ربكماا ان * هواتاا أفياان * فباأتكهب

تكهبان ( يادل علاأ أن ال يتاين الموعاودتين هماا فاأ اآلخارة ، لمان خااف مقاام رباأ واتقااس فاأ 

 ربأ سلم وليم .....ديياس ، ألن من خاف من 

وكل مؤمن عاهل ي ب أن يتعظ بما وعظيا بأ موييا رسول هللا علأ هللا عليأ وسالم فيماا رواس 

ايمام الترمه  بسيدس : عن أيأ هر رضأ هللا عيأ أن رسول هللا علأ هللا عليأ وسلم هال : ي 

وعن علمأ فيما عمل  تزول هدما عيد يوم القيامة حتأ يسأل عن أرب  . عن عمرس فيما افياس ،

أ فيما أبالس ، ومما وعف بأ سبحايأ مبأ ، وعن مالأ من أين اكتسب وفيما أيفقأ ، وعن  س

المتقين هولأ تعالأ فأ سورة البقرة ) ليس الير أن تولوا و اوهكم هيال المشارم والمغارب ولكان 

لاأ حباأ هو  القرباأ الير من  من با  واليوم اآلخر والمالئكاة والكتااب والييياين و تاأ الماال ع

 واليتامأ والمساكين واين
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 تاااأ الزكااااة والموفاااون بعهااادهم هها عاهااادوا و الساااييل والساااائلين وفاااأ الرهااااب وأهاااام العاااالة 

 والعايركن فأ البأساء والضراء وحين البأس أولئك الهين عدهوا وأولئك هم المتقون (

ياين عاحة ايعتقااد وحسان المعاشارة  وهأ  ية كما ترويها  امعة للكمايت بأسرها فقاد  معات

وتهاااهيب الااايفس ، وهاااأ تو هياااا هلاااأ العياياااة بالعباااادات اليديياااة والمالياااة والتحلاااأ بمكاااارم 

 األخالم  . وهد هال علأ هللا عليأ وسلم : من عمل يههس اآلية فقد استكمل اييمان .

 عليهم فأ هولأ الكركم وليتأمل مليا فيما وعف هللا تعالأ بأ سادتيا العحابة الكرام رضوان هللا

فااأ سااورة الفاات  ) محمااد رسااول هللا والااهين معااأ اشااداء علااأ الكفااار رحماااء يياايهم تااراهم ركعااا 

وهاو وعاف  س دا ييتغون فضال من هللا ورضوايا سيماهم فأ فاأ و اوههم مان أثار السا ود (

عياياة بالعاالة يعلميا أيهم  معوا يين الشادة علاأ أعاداء المسالمين ، والرحماة باالمؤميين ، وال

أهاام فركضااة بعااد العقياادة ، ماا  هخااالص الييااة   تعااالأ ، ولهااها اسااتيارت و ااوههم ماان  أليهااا

 عفاء ييتهم وعالح أعمالهم .

واله  وعفهم بايخالص هاو هللا سابحايأ العلايم يياواطيهم وظاواهرهم . وتلاك شاهادة علياا مان 

 . العلأ األعلأ   ل  اللأ
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م كااايوا يكساايون عيشااهم ويحرعااون علااأ طاعااة هللا و أداء فركضااتهم وهااد علميااا ساابحايأ أيهاا

فقااال تعااالأ فااأ سااورة اليااور ) فااأ ييااوت أهن هللا أن ترفاا  وكااهكر فيهااا اساامأ يسااب  لااأ فيهااا 

تياااء الزكاااة  هااام العااالة واي بالغاادو واآلعااال * ر ااال ي تلهاايهم ت ااارة وي يياا  عاان هكاار هللا واي

لي ازكهم هللا أحسان ماا علماوا وكزكادهم مان فضالأ  بعار *يخافون يوما تتقلب فيأ القلوب واأل

و  يرزم من يشاء بغير حساب ( فكايت لهم ت ارة وبي  وشراء لكسب عيشهم ولكيهم حرعوا 

كاهلك علاأ أداء العاالة فاأ أوهاتهااا و هيتااء الزكااة خوفاا مان عقاااب هللا وطمعاا فاأ ثواباأ يااوم 

 . يوم ييبأ اييسان بما هدم وأخر  القيامة ،

فقاال  وكشاف لياا سابحايأ كاهلك عان هاوة عازمهم وشادة هرادتهام وعادم ههباالهم علاأ الطاعاات

افأ  يااوبهم عاان المضااا   ياادعون ربهاام خوفااا وطمعااا وممااا تعااالأ فااأ سااورة الساا دة ) تت اا

لهم مان هارة أعاين  ازاء بماا كاايوا يعملاون * أفمان  رزهياهم ييفقون * فال تعلم يفس ما أخفأ

 فاسقا ييستوون (كان مؤميا كمن كان 

هم للته اد واليااس يياام ، وكاايوا ييفقاون موهد دل هها الوعف علأ أيهم كايوا يقومون من ياو 

األموال فأ سخاء وي ييخلون بأداء الزكاة كما يفعل ليرهم ، ييهم  ثروا مايبقأ علأ ماا يفياأ 

 كم ييفد وما عيد هللاداتعاظا بقولأ تعالأ فأ سورة اليمل ) ما عي
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بااام ( وفااأ سااورة المزماال ) ومااا تقاادموا أليفسااكم ماان خياار ت اادوس عيااد هللا هااو خياارا وأعظاام 

 أ را ( .

وفأ مياسابة الياهل والعطااء أهكار لكام أن سايد  ايماام شاقيق اليلخاأ ا وهاو مان كباار الساادة 

ت فأ القر ن عشركن ساية حتاأ ميازت ياين الادييا  عيأ : عملالعوفية العارفين ا هال رض  هللا

 الحيااة الادييا خرة فأعيتأ فأ هولأ تعالأ فأ ساورة القعاص ) وماا أوتياتم مان شائ فمتاا واآل

 .وزكيتها وما عيد هللا خير وأبقأ أفال تعقلون (

أهول : وهأ  ية ييفأ يها هللا تعالأ العقل عمن ي يؤثر أخراس علأ ديياس بعد أن أيقن أن الدييا 

الهمااة الكيياارة التااأ كااان ييااهلها أسااالفيا   هااهس فاييااة ميقطعااة وأن اآلخاارة باهيااة متعاالة . وماا

العالحون فأ سعيهم لةخرة ف يهم كايوا يرويها هليلة فأ  يب هللا تعاالأ ويساتغفرون هللا مان 

ألسحار ، وكدليا علأ هلك هولأ تعالأ فأ سورة الهاركات )هن المتقين فأ  يات وعياون اب هلتها

*  خهين ماا  تااهم ربهام هيهام كاايوا هيال هلاك محسايين * كاايوا هلايال مان الليال ماايه عون * 

 وباألسحار هم يستغفرون * وفأ أموالهم حق للسائل والمحروم ( 
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  عليةس وسلم :التأسأ بموييا رسول هللا علأ هللا

يمااا تحلااأ أسااالفيا العااالحون بالعاافات المحمااودة التااأ أثيتهااا لهاام كتاااب هللا الكااركم أليهاام  واي

فاأ أهوالاأ  حرعوا كل الحرص علاأ التأساأ وايهتاداء بمويياا رساول هللا عالأ هللا علياأ وسالم

رساول هللا أساوة  وأفعالأ وأحوالأ امتثااي لقاول هللا تعاالأ فاأ ساورة األحازاب ) لقاد كاان لكام فاأ

 حسية لمن كان ير وا هللا واليوم اآلخر وهكر هللا كثيرا ( .

ول تكااون تقااو  المااؤمن . ويقااوعلااأ هاادر التأسااأ بموييااا رسااول هللا عاالأ هللا عليااأ وساالم 

أكارمكم عياد هللا أتقااكم هن هللا علايم خييار ( ودلياا هاها القاول  سبحايأ فأ سورة الح ارات ) هن

ت التقاو  تتفاضال ياين المتقاين بحيا  تكاون در اة الكراماة لألتقاأ فالاه  الكركم علأ أن در ا

 عال المتقاين عال التفضايل " أكارم و أتقاأ " ولام تة أفيغيليأ فاله  يليأ ، ألن اآلية  ااءت بعا

 يدر ة واحدة فأ الكرامة .

وثمرة التقو  تيدو فأ خلق المؤمن ، وخلق المؤمن لأ طرفان ، طرف يربطاة باا  عاز و ال ، 

وطرف يربطأ بالم تم  ، وهاد تحلاأ مويياا رساول هللا عالأ هللا علياأ وسالم باأعلأ در اة فاأ 

يك لعلأ خلق عظيم ( .  الطرفين فشهد لأ ربأ بالخلق العظيم ، فقال تعالأ بعيغة مؤكدة ) واي
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وهااد ساائلت أم المااؤميين ساايدتيا عائشااة رضاا  هللا عيهااا عاان خلااق رسااول هللا عاالأ هللا عليااأ 

فقالت فأ روعاة بالغاة : كاان خلقاأ القار ن . ومعياأ هاهس الكلماة الرائعاة وال امعاة أياأ  وسلم ،

علأ هللا عليأ وسلم امتثل أوامر القر ن ويواهيأ ، فكال ماا أمار هللا باأ فاأ كتاباأ الكاركم ائتمار 

بأ علأ هللا عليأ وسلم فأ يفسأ ثم أمر بأ أمتأ ، وكل مايهأ عيأ ايتهأ عيأ فاأ يفساأ ثام 

تااأ . وبحرعااأ عاالأ هللا عليااأ وساالم علااأ تطييااق أواماار القاار ن الكااركم ويواهيااأ عااار يهااأ أم

أحسن الياس خلقا ، وتحلأ بالعدم واألماية ، والعير والرضا ، والشكر ، والتوكل ، والساخاء 

، والساكيية ، والتواضا  ، والرفاق ، وايخاالص ، والزهاد ،  ، والحلم ، والعفو ، والرأفة، والرحمة

، والخشااو  ، والخشااية ، والهيبااة ، والخااوف والر اااء ، والته ااد ، والااهكر والعبااادة ،  والقياعااة

وال هاد فأ سييل هللا ، والعطف علأ اليتم ، وحب المؤميين ، وتميأ الخير لهم ، والغيرة علأ 

التأ تحلأ يها ودعا هليها  فكان فيها ألمتأ المثل محارم هللا ، وما هلأ هلك من مكارم األخالم 

يعلأ الاه  يحتاه  ، وماا أهيأياا بأيتمائياا هلياأ واهتادائيا باأ عالوات هللا وساالمأ علياأ . وماا ا

أشرفيا بقول هللا تعالأ فأ سورة  ل عمران ) كيتم خير أمة أخر ات لليااس تاأمرون باالمعروف 

 وتيهون عن الميكر وتؤميون با  ( وههس الخيركة

 

 

 

 

 

 

 



 25 

أليأ أعظم الرسل شأيا وأعمهم دعوة وأدومهم رسالة ، وحظ يلياها ييركتأ علأ هللا عليأ وسلم 

 الورك  من حظ المور  والحمد   اله  ييعمتأ تتم العالحات .

 متابعة موييا رسول هللا علأ هللا عليأ وسلم دليل علأ محبة هللا :

يااأ ولكمااال موييااا رسااول هللا عاالأ هللا عليااأ وساالم فااأ أخالهااأ  عاال هللا متابعتااأ عاالأ هللا عل

وسلم دليال علأ محبة هللا تعالأ ، فقال سبحايأ فأ سورة  ل عمران ) هال هن كياتم تحياون هللا 

 فأتبعويأ يحيبكم هللا ويغفرلكم هيوبكم  وهللا لفور رحيم (

فطاليهم هللا أن ي علوا لقولهم دليال مان العمال الاه  يرضايأ سابحايأ ، وهلاك العمال هاو طاعاة 

متابعتااأ والتأسااأ بااأ فااأ أهوالااأ وأحوالااأ ، وهااد يلااغ فيهااا كلهااا الرسااول عاالأ هللا عليااأ وساالم و 

 علأ هللا عليأ وسلم همة الكمال .

وعيد تلك اآلية الكركمة يقول سيد  ايماام القشاير  فاأ لطاائف هشااراتأ رضا  هللا عياأ : هاال 

حبااة أوي) يحياابكم هللا ( ثاام هااال ) ويغفاار لكاام هيااوبكم ( والااواو تقتضااأ الترتيااب ، لاايعلم أن الم

يغفر لهام ويساتغفرويأ . فالمحباة تو اب سابقة علأ الغفران ، فأوي ا يحيهم ويحيويأ . وبعدس 

 الغفران .
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وما أرو  ما يقول سايد  ايماام القشاير  بعاد هلاك ، هه هاال رضاأ هللا عياأ : والحاب حرفاان ، 

حااب ي ياادخر عاان حاااء وباااء ، وايشااارة ماان الحاااء هلااأ الااروح ، وماان الباااء هلااأ الياادن . فالم

 محيوبأ يهلبأ وي يديأ .

 التعاون علأ الير والتقو  :

وهد أمريا سابحايأ أن يتعااون علاأ اليار والتقاو  ، ويهاياا عان التعااون علاأ األثام والعادوان ، 

فقااال تعااالأ  فااأ سااورة المائاادة ) وتعاااويوا علااأ الياار والتقااو  وي تعاااويوا علااأ اآلثاام والعاادوان 

واليار هاو فعال الطاعاات والتقاو  هاأ تارك المخالفاات ، وفاأ   شديد العقاب (واتقوا  هللا هن هللا

الحدي   العحي  ا كما  اء فأ تفسير ايمام اين كثير ا من دعا هلأ هد  كاان لاأ مان األ ار 

مثل أ ور من أتبعأ هلأ ياوم القياماة ييايقص هلاك مان أ اورهم شايئا ، ومان دعاا هلاأ ضااللة 

 ام من اتبعأ هلأ يوم القيامة ي ييقص هلك من  ثامهم شيئا .كان عليأ من اإلثم مثل  ث

ومن فضل هللا علأ المؤميين أيأ يقيل لهم فأ كل  يل من أ ياالهم دعااة مرشادين يادعويهم 

) ومماان خلقيااا أمااة يهاادون بااالحق وبااأ هلااأ الهااد  معااداها لقولااأ تعااالأ فااأ سااورة األعااراف 

فاأ لطاائف هشاارتأ رضاأ هللا  إلماام القشاير  يعدولون ( وفأ دعااة الحاق هاؤيء يقاول سايد  ا

 عيأ: فهدايتهم بالحق أيهم 
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يدعون هلاأ الحاق ، وكادلون علاأ الحاق ، وكتحركاون باالحق ، ويساكتون للحاق باالحق ، وهام 

الحااق بااالحق أولئااك هاام ليااا  الخلااق ، يهاام يسااقون هها هحطااوا ،  هااائمون بااالحق ، يعاارفهم

دعوا ، ومن وعفأ هها ير  أيهام أوليااء هللا الاداعون هلاأ  ويمطرون هها أ ديوا ، وك ايون هها

 هللا ، وهد  معوا يين العلم والعمل والعدم واإلخالص واليركة .

ويقول فيهم سيد   الل الدين الروماأ فيماا تر ماأ عياأ هلاأ العربياة عاديق  العالماة الشاي  

ئن للغاية من فطرتأ ، العاو  شعالن مد هللا فأ عمرس : سبحان من هدر فهد  ، ووفق كل كا

لهااام حشاارة القااز يسااج الحركاار، هن هلهااام اليحاال هااو الشااهد ، لهااام اليلياال ألااايأ السااحر ، و  واي اي

لهام  ر ال هللا ياور يشاهدون باأ ملكاوت الساموات واألرل ، عادهوهم هام معاايي  الاد أ ، واي

 أكرموهم هم مفاتي  الر ا ، ) اتبعوا من ييسألكم أ ر وهم مهتدون ( .

وههس اآلية الكركمة التأ ختم يها سيد  اإلماام  االل الادين الروماأ كالماأ   ااءت فاأ أهول : 

سورة يس ، و اء فأ تفسير ايمام اين كثير أن هائلها هو حييب الي ار ) من أعاحاب سايديا 

وهد هال اين عباس ا رضأ هللا عيهما ا عااحب ياس حيياب الي اار وهاد  المسي  عليأ السالم (

 فأ هلك التفسير كهلك فأ السورة هاتها عيد هولأ تعالأ ) هيل  هتلأ هومأ ، و اء
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ياليت هومأ يعلمون* بما لفرلاأ رباأ و علياأ مان المكارمين ( هاال لاأ هللا :  هال أدخل  ال ية

عايها ، ) هاال هب هللا عيأ سقم الدييا وحزيهاا وي) ادخل ال ية ( فدخلها فهو يرزم فيها هد أه

بما لفر لأ ربأ و عليأ من المكرمين ( تميأ أن يعلم هومأ بما عاين ياليت هومأ يعلمون * 

وهاال ايان عبااس ا رضاأ هللا عيهماا ا يعا  هوماأ فاأ حياتاأ بقولاأ ) ياا هاوم  مان كراماة هللا ،

اتبعوا المرسلين ( وبعد مماتأ فأ هولأ ) ياليت هومأ يعلمون * بما لفر لأ ربأ و عليأ مان 

 المكرمين ( .

 م : العالم والمتعل

ثالثاة: عاالم رباايأ ، وماتعلم  ويقول هماميا ال ليل علأ ين أياأ طالاب كارم هللا و هاأ : اليااس

علأ سييل الي اة ، وهمج رعا  أتبا  لكل ياعق يميلون م  كل رك  لام يستضايئوا يياور العلام 

 ولم يركيوا هلأ ركن وثيق .

را مشاهورا ، ة ، هما ظاهبح    ويقول فأ وعف ايئمة المرشدين : ي تخلوا األرل من هائم

أو خائفا مغمورا ، لئال تبطل ح ج هللا وبيياتأ ، وكم هم وأين أولئك ، وهللا هيهام األهلاون عاددا 

 واألعظمون عيد هللا هدرا .

" ه م يهم العلم علأ حقيقة البعيرة ، فباشروا روح اليقين ، واساتاليوا ماا أساتوعرس المترفاون 

 وأيسوا بما استوحش ميأ  ،
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الغااافلون ،عاشااوا بأياادان أرواحهااا معلقااة بااالمأل األعلااأ ، أولئااك خلفاااء هللا فااأ أرضااأ والاادعاة 

 .لديية 

" وهال فيهم أيضا كرم هللا و هأ : عقلوا الادين عقال وعاياة ورعاياة ، ي عقال ساما  ورواياة ، 

 فان رواة العلم كثير ورعاتأ هليل .

عيأ : الياس ثالثة : ر ل كالغهاء ي يستغيأ عيأ  السبط رضأ هللا وهال سيد  ايمام الحسين

 أيدا  ، ور ل كالدواء يحتام هليأ حييا بعد حين ، ور ال كالداء ي يحتام هليأ أيدا . 

وهااد أخااه سااادتيا العااحابة الكاارام تااربيتهم العاليااة علمااا وعمااال عاان موييااا رسااول هللا عاالأ هللا 

ه التااابعون ماان ال ياال الثااايأ عاان سااادتيا عليااأ وساالم فسااعدوا بأشاارف عااحبة وأيفعهااا ، وأخاا

العحابة ، وأخه تابعوا التابعين من ال يل الثال  عن التابعين وهؤيء األ ياال الثالثاة هام خيار 

القرون ، هه يقول علوات هللا وسالمأ عليأ : خير القرون هريأ ، ثم الهين يلويهم ، ثام الاهين 

لثالثااة هااأ شااغل المااؤميين الشااالل ، ثاام  ااي  يلااويهم " وكاياات التربيااة  الديييااة فااأ القاارون ا

الدين ، فقيل ألهل العياياة بالادين الزهااد والعبااد ثام  الياس بعدهم هلأ التلهأ بالدييا عن شئون 

 عرفوا فأ القرن الثايأ اله ر  يلقب " العوفية " وعرفوا بأ كهلك فأ القرون التالية .

 ويكلميا عن العوفية فأ شئ من تفعيل أحوالهم سيد 
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ه ركة فيقول رضاأ هللا عياأ فاأ كتاباأ " التعارف  380األمام أيو بكر الكالباه  المتوفأ سية 

 لمههب أهل التعوف " :

، عادهت ييفوساهم عان الادييا  يأ ، وألازمهم كلماة التقاو  ، وعازفت لهام مان هللا الحسابق" س

ت الوراثااة ، وعااف م اهااداتهم فيااالوا علااوم الدراسااة ، وخلعاات عليهااا معااامالتهم فميحااوا علااوم

سرائرهم فأكرموا  بعدم الفراسة ، ثيتت أهادامهم ، وزكات أفهاامهم ، وأياارت أعالمهام ، فهماوا 

الح ااب أيااوارهم ، و الاات حااول  عاان هللا ، وساااروا هلااأ هللا ، وأعرضااوا عمااا سااو  هللا ، خرهاات

فهام  العرش أسرارهم ، و لت عيد ه  العارش أخطاارهم ، وعميات عماا دون العارش أبعاارهم ،

أ سام روحاييون ، وفأ األرل سماوكون ، وم  الخلق رباييون ، سكوت يظار ، ليب حضار 

تهم م واعية ، وأسارارهم عاافية ، ويعاو ، ملوك تحت أطمار ، أيزا  هبائل ، وأيوار ديئل ،  هايه

أ هللا فاأ حياتاأ ا عال خافية ، وعفوتأ فأ يركتأ ، ووعاياس لييية ، وخباياس عيد عافيأ ، هام

األول الثاايأ ، والساايق التاالأ  وبعد وفاتأ خيار أمتأ ، لم يزل يدعوتأ ،ليأ وسلم ا أهل عفع

يلسان فعلأ ألياس هلك عن هولأ وفأ هولأ رضأ هللا عيأ : ووعايا ه ليييأ ، يشير هلاأ هولاأ 

 تعالأ فأ سورة الكهف ما دحا أهل العفة وهم من فقراء المها ركن
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م المعااروف بالمساا د الييااو  " واعااير يفسااك ماا  الااهين ياادعون ربهاام الااهين  ووا الااأ مكااايه

بالغداة والعش  يركدون و هأ وي تعد عيياك عيهم تركد زكية الحيااة الادييا وي تطا  مان ألفلياا 

هلبأ عن هكريا واتب  هاواس وكاان أمارس فرطاا ( وهاد سار مويياا رساول هللا عالأ هللا علياأ وسالم 

   اله  لم يمتيأ حتأ أمريأ أن أعير يفسأ م  ياس من أمتأ "يههس الوعية وهال : الحمد 

خاالص اليياة . وهاد  ارت  أهول : وما أرو  ما وعفهم هللا بأ فاأ طاعاة هللا مان علاو الهماة واي

سية الحياة من يدء الخليقة أن يأخاه الخلاف عان السالف ، فهاا أياتم هاؤيء ماثال تخار تم  فاأ 

ن أسااتهتكم الاهين أخاهوا علاومهم عان سالفهم ، وأخاهتم كليات ال امعة بعد أن أخهتم  الطب عا

، فاها دعوتكم  ايكاديمية لتأخهوا علم الشرطة وعملها عن اهلهاالهيدسة عن أهلها و ئتم هلأ 

هلأ أخه أحكام الدين والتربية الدييية من أهلهاا ف يماا أعادهكم اليعايحة ، وأساتدل علاأ عادم 

فأ كلية الت ارة لكساب عيشا  الادييو  ، وتادر ت يعيحتأ بموهفأ ميكم اآلن ، فايأ تخر ت 

فاااأ الوظاااائف حتاااأ عااارت وكااايال لاااوزارة المالياااة ، ولسااات أحاضاااركم فاااأ المساااائل المالياااة أو 

 ايهتعادية ، ولكيأ أحاضركم فأ الادين ، وهاو شارف أعتزباأ كال ايعتازاز ، ولاوي أياأ تعلمات

 ،علأ أيد  شيوخأ األ الء رضأ هللا عيهم دييأ وتربيت فيأ 

 

 

 

 

 

 

 ما همت يييكم هها المقام المشرف . 
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وي اخفأ عليكم أيأ فكرت بعد تخر أ فأ كلية الت ارة وهلت ليفسأ ها أيت ها هاد تخر ات فاأ 

علوم الدييا من ال امعة فماها عملات فاأ تحعايل علاوم الادين ، ومااها تكاون ح تاك لاو ساألك 

م اله  خاطييا هللا فيأ واساعديا باأ ، ولام هللا عيها يوم القيامة ، فأت هت هلأ حفظ القر ن الكرك

تييت تفسير ال اللين ، وهاو تفساير علماأ ماو ز ، فظ شيئا ميأ ي أفهم معياس ، فاهأشأ أن أح

ثم اهتييت تفاسير أخر  أوس  ، ثام أساعديأ هللا بمعرفاة شايخأ ال ليلاين العاارفين باا  سايد  

ياب هللا ثراهماا ا وهماا مان أيارك خلفااء الشي  عيد السالم الحلوايأ وسيد  الشي  علأ عقال ط

الحام محمد أيأ خليل عاحب الطركقة الخليلياة    دد هريأ وشيخيا األكير سيدمهطب زمايأ و 

المباركااة وساااكن ضااركحأ األيااور الملحااق بمساا دس المعااروف بالزهااازكق رضااأ هللا عيااأ ا وهااد 

علاأ ماههب ايماام مالاك لمرياأ فضالهما حتاأ ألفات كتاايين كيياركن فاأ العباادات والمعاامالت 

وحاضرت كثيرا فأ الم تمعات الدييية والعوفية وشرفيأ األزهر فدعايأ ألحاضر عدة مرات فأ 

 هاعة الشي  محمد عيدس يين طالب ايزهر وعلمائأ شرف اعتز بأ كل ايعتزاز .

 

 

 

 

 

 

 

 أثر الشي  فأ تلميهس :
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أ دييااأ ، فيختاارس عالمااا عااامال وك اب علااأ التلمياه أن ياادهق فاأ اختيااار شاايخأ الاه  يأخااه عيا

بالكتاب والسية ، عادها مخلعا متحليا بعفات العاوفية العاارفين التاأ اساتمعتم هليهاا ، ومان 

 عحت و تهأ   ، سهل هللا لأ طركق ايستدال عليأ .

ساايد  ايمااام اياان عطاااء هللا السااكيدر  فااأ أثاار الشااي  فااأ مركاادس ) تلميااهس ( : لاايس ويقااول 

يأ ، هيما شيخك من أخهت عيأ ، وليس شيخك من وا هتك عبارتأ ، هيما شيخك من سمعت م

شيخك من سرت فيك هشارتأ ، وشايخك هاو الاه  ي لاو مار ة هلباك حتاأ ت لات فياأ أياوار رباك 

باك فاأ ياور  اهيا لاك حتاأ ألقااك ياين يدياأ ، فازمحتأ وعلت اليأ ا مهاها لمعرفتأ ا وي زال مح

 الحضرة وهال لك ها أيت وربك .

قول فاأ هاها المقاام سايد  محا  الادين يان عرباأ رضاأ هللا عياأ : شايخك هاو الاه  أماات وي

يفسك ا أ  عن الشهوات ا هيل أن تموت ، و ال بك فأ عالم الملكوت ، وشيخك هو اله  أخه 

ميك وكشف عيك ، وشيخك هو اله  حمل عيك المشقات وأيزلك ميازل القربات ، وشايخك هاو 

 ن أخه من مالك . اله  دلك علأ حالك ، ي م

 

 

 

 

 

 

 

 أما شيخأ وسيد  الشي  علأ عقل فيقول رضأ هللا عيأ فأ هلهامأ الفور  المرت ل : 
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 اها لم يكن لليفس شي  لأ هاااد  

 يؤديها بالروح زالت عن السااااير                                    

 وي يعير البحر الخضاام ويااوأس

 سو  ماهر يدر  المالحة فأ البحر                                    

 ولوي اتعال الكهرباء بأعلاااها

 ر  اااعلأ مو ة التيار مايورها يس                                   

 الرواية والدراية فأ الدين :

ولالسالم ياحيتان ، ياحية الرواية ، وياحية الدراية ومان علام الرواياة يتفقاأ الماؤمن فاأ أحكاام 

الاادين ، ويقااف علااأ الحااالل والحاارام ، وهااد يعلاام المااؤمن باطالعااأ علااأ كتااب الاادين كثياارا ماان 

المسائل الدييية فأ الفقأ والتفسير والحدي  ، ولكيأ ي يستطي  أن يكسب ييفسأ ياحية الدراية 

يربأ يها هلبأ فأ عالتأ باا  تعاالأ ، ألن ياحياة الدراياة عاعبة المياال يال هاأ مساتحيلة  التأ

ير المربأ الياضج الاه  سالك مساالكها وورد مواردهاا وهام مشااربها ، وياال فاأ تربياة هلباأ بغ

يف  ليرس ،ولهها هال العارفون :  " العلم رواية "والمعرفة داركة " س لأمن فضل هللا وفيضأ ما هي

 وهها ما يفسر لكم هول موييا رسول هللا علأ هللا عليأ 
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حساساأ باأمر وسلم لسيديا حارثة ين مالك  اييعار  : " عرفت فاالزم " بعاد أن شارح شاعورس واي

 اآلخرة حين سألأ علأ هللا عليأ وسلم عن حقيقة هيمايأ ، كما سمعتم فأ يداية المحاضرة .

وكر  سيد  ايمام عياد الوهااب الشاعراي  رضاأ هللا عياأ : أن طلاب التعاوف وا اب علاأ كال 

ل علاأ هاها الو اوب باأن سايديا موساأ علياأ مؤمن ، ألن التعاوف هاو علام القلاوب ، ويساتد

التقاأ باأ  أالسالم وهو رسول كركم من كبار المرسالين ساعأ لسايديا الخضار علياأ الساالم حتا

هال لأ فأ تواض    ا كما حكأ هللا فأ سورة الكهف ) هال أتبعاك علاأ أن تعلمان مماا علمات 

 رشدا (

 اليفس أمارة بالسؤ : 

ها لاام يسااتعن المااؤمن بشاايخأ فااأ كااب   ماحهااا لليتااأ فااأ بالسااؤ فااا والاايفس البشااركة أمااارة

درت بأ فأ مهااو  المعاعاأ التاأ يهااس هللا عيهاا فكاان مان الغااوكن ، وهاد يقلياا حشهواتها واي

من هلهام سيد  وشيخأ الشي  علأ عقل يور هللا مرهدس أيياتا من شاعرس يعاف فيهاا  استماعا

مان هلهاماأ الفاور  المرت ال مان عطااء هللا  اليفس ، وكان ساائل هاد ساألأ أن ياأتأ لاأ بأيياات

 ألوليائأ علأ وزن الييت التالأ وهافيتأ : 

 ع با لها تهو  اله  تهو  ياااأ

 هاتهاااا فأ دون اله  تعلااو بأ                                 

 

 

 

 

 فكان مما هال توا :



 36 

 )  ع با لها تهو  اله  تهو  ياأ (

 كم عالم هد زل من يزعاتهاااااا                                  

 تيأ  عن ايعالح طول حياتهااا 

 وتواعل ايهبال فأ شهواتهاااااا                               

 هد   رحيت    بالسيئات    مركضة

 وتضج هن دعيت هلأ حسياتهاااااا                                

 وهفت علأ الدييار وحسن بالئهااا 

 فأمالها عن هديها وهداتهااااااا                                 

 واليفس أعد  عاحب تيلأ يااأ

 هد أدخلتيا اليار من رلباتهااااا                                   

 ضحكت علأ  هالها فتوهماااوا

 أن العال والفوز فأ يزواتهاااااا                                 

 يفسك فأ األمور لعلهاااافايع  ل

 هد ترزم األيوار فأ سبحاتهاااااا                                

 ترضأ تسفلها لكل يقيعاااااة

 ) دون اله  تعلو بأ فأ هاتها (                                  

 والشااي  الياعاا  يعاااون تلميااهس بمقالااأ وحالااأ فااأ تهااهيب يفسااأ ، أليااأ عاااحب ت ربااة سااابقة

 ومهيأ بعطاء هللا للدعوة
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وايرشاااد العلمااأ والعملااأ والروحااأ . وأهكاار فااأ هااهس المياساابة أيااأ زرت يومااا ساايد  وشاايخأ 

الشي  عيد السالم الحلوايأ رضأ هللا عيأ ، فسلمت عليأ و لست ياين يدياأ ، وبعاد هليال مان 

ئا حتااأ د شاايئا فشااي لوساأ أحسساات خااوف يااداخليأ وهاو عااامت ي يااتكلم ، وأخااه خاوفأ ياازدا

ييت أن مرضا يداخل  سد  وكدت أن أه  علأ األرل ، ومضأ يحاو ربا  اهتزت أععايأ وظ

ساعة ، ثم أخه سيد  الشي  يتكلم معأ ، فقاال : أتادر  فيماا كيات أفكار؟ هلات ي ياا سايد  ، 

فقال هياأ كيات أتفكار فاأ ياار اآلخارة ، وكاأيأ أراهاا ترماأ بشاررها ، فاأمتألت خوفاا ميهاا ومان 

أخر ساهطا علأ أموت رعبا ، فقلت وأيا مأخوه: أيا يا سيد  اله  كدت أن كدت أن حرها حتأ 

 ييت أن مرضا يداخلي  .ألرل ، فقد تعد  خوفك هلأ روحأ وظا

وهها الدرس القيم اله  لقييياأ بحالاأ كاان أيلاغ مان درس أسامعأ بالمقاال ، وهاهس الواهعاة التاأ 

يااؤ العااارفين ، فالعااارف ي الساايا ييديااأ ، أيقلهااا لكاام ماان ت ربااة وهعاات لااأ تكشااف ليااا عاان مخ

ويفارهيا بأحاسيسأ الروحية ، ولهها هاالوا فاأ تعركفاأ :  سامأ ياين الخلاق يساعأ ، وهلباأ فاأ 

 الملكوت يرعأ .

 هتل هو  اليفس:

 والعارفون ي يعلون هلأ مقام المعرفة هي بعد  هاد عييف
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زمامها ، ومن حكمهم ال ميلة هولهم :  و اد لهو  يفوسهم يتمكيون بأ من كب   ماحها وشد

ن ركيتك هتلتك ، ومما يقلياس من هلهام سيد  وشيخأ الشي   يفسك كالدابة هن ركيتها حملتك واي

 علأ عقل هولأ رضأ هللا عيأ :

 هتلت هو  يفسأ فعشت بال يفس 

 و افيت أيسىفأيتهيت هلأ اييس                             

ياة  التعااوف ويهايتاأ ، فاليدايااة مخالفاة الاايفس فاأ هواهااا واسااتدامة وهاد أ ماال فاأ اليياات يدا

هواها فال تقوم لأ هائمة ، فاها تخلت عن هواها ، تطهرت مان الرهائال  أمحالمخالفة هلأ أن يي

، وتحلاات بالفضااائل ، فأيساات بااا  واستوحشاات ممااا سااواس ، كمااا هااال ساايد  الشااي  علااأ بعااد 

 :الييت المتقدم

 حفل بالور  وعشت زمايأ لست أ

 وكيف وهليأ هام فأ مشهد القدس                              

 وهل لير هات هللا لليفس مطلب 

 حرام سو  الرحمن يدخل فأ يفسأ                              

 وما أتخهت روحأ سو  هللا لاية 

 ساافتم الهد  للروح والقلب والح                              

 و  ما ييهيا هليأ من التمسك بالكتاب والسية حين وما أر 
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 هال بعد هلك يور هللا مرهدس :

 وتو ت بالقر ن يفسأ عقيدة

 أعون بأ يفسأ عن الزكغ والدس                           

ن شرب الياس الطال وتعييوا   واي

 فسية خير الخلق فأ شربها كأسأ                           

 مما علمأ هللا تعالأ فقال : ثم علم ليرس

 وعلمت لير  ما أفدت من الهد  

 فلم ييق هوفهم لد  علأ طمس                              

 وهال متحدثا ييعمة هللا ورا يا أن يبقأ عادها فأ حبأ   تعالأ وأن يلقاس راضيا مرضيا : 

 ن اااأحبك يا ربأ محبة موه

 أااييمان أعب  أو أمس ومن هوة                        

 فؤاد  هد أبعدت عن مشهد الور  

 فطهر فأ ي واك من ظلمة الر س                        

 ة ااولم أعشق الديبا فتلك متاي

 أ ااتهيئ لألخر  وفأ فوتها عرس                        

 ال اولست من الدييا أميل الأ الع

 أاااييا ألعحابأ ييسفان عال الد                        
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 ا اااااأمت  أعضائأ يهكرك دائم

 لير هكر هللا يدخل فأ يفسأ  وهل                                

 ا ااااوكل ر ائأ أن أحبك عاده

 هه العدم فأ الو دان مرتبة القدس                                

 دس اااهها رضأ الرحمن عن هلب عي

  رت مركب األهدار معأ علأ اليبس                               

ها أرديا أن يقف فأ شئ من التفع ل عن هوة علتأ باا  عاز و ال فليتأمال فاأ هولاأ رضاأ يواي

 هللا عيأ : 

 أ اااوهفت علأ ي و  اإللأ  وايح

 ر ااااااالهلك هليأ ميزل كلأ هك                              

 رسااااوأخليت هليأ من ميا اة لي

 ر اااااافأعب  طودا ي يزلزلأ الغي                            

 أسار  مشتاها وأسكت هائما 

 يرااااااوأيطق ه الي وما عاهيأ س                         

 ففأ عحوتأ شوم وفأ لفوتأ هو  

 وفأ مشيتأ علم وفأ وهفتأ سر                           

 يأ يقول :حب ربأ هلأ هلك الحد فان يهيم فأ وي تع يوا أ 

 

 

 



 41 

 ب ااااي تظيوا هليأ ييام من الح

 اناااااااولكن تيام لأ عيي                               

 أ ااااااوفؤاد  لما تعلق بالل

 اناااااااااترهأ هلأ أعز يي                            

 أ اااااايزم هللا باليقين تره

 انااااااااوتلقأ موارد اإلحس                             

 ن ااااالو تراس والحب فيأ كمي

 انااااافيأ عييان بالهد  ت رك                               

 راد ااااااهن تكلمت فايلأ م

 ايأاااااأو تحدثت فالهد  فأ لس                             

ها ما  يأ اااااااليأ مدت يمياواي

 داناااااااف لييا مدت لربأ ي                               

 رباااااااكلما هلت يا هلهأ ش

 انااااااأ د البحر زائد الفيض                               

 اي ااااااهن للحب يه ة و م

 ب دان ااااااوكماي فأ كل هل                               

  محبة هللا تعالأ فأ هلوب المؤميين :

 ومحبة هللا تعالأ كامية فأ هلب كل مؤمن ، وهأ تزدهر
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المركااادين لشااايوخهم العاااارفين بالطاعاااات وم اهااادة الااايفس فاااأ مرضااااتأ سااابحايأ ، ومعاشااارة 

 تعاويهم فأ ازدهار المحبة ، وعدم

 من هال : ومن عاشر اليفس الزكية لم يزل  

 يزكد يها حسيا علأ القرب والبعد                                                             

ومن طركف ما هرأتأ فأ شأن المحبة والمحيين حوار دار يين امامياا المباارك سايد  علاأ زكان 

العايدين ا رضأ هللا عيأ ا وبين احد  السيدات الوالهات فأ محبة هللا تعاالأ ، فقاد دخال مغاارة 

ن أيت يا  اركة ؟ فقالت لاأ : هلياك عياأ فأ  يل فرأ  سيدة متعيدة فأ المغارة ، فقال لها : م

، ي يههب الحب ، فقال لها  : وماا الحاب ؟ هالات : أخفاأ مان أن يار  وأياين مان أن يخفاأ ، 

ن تركتأ توار  ، ثم أيشدت : ر ، حيكمن فأ الحشا كمون اليار فأ ال  هن هدحتأ أور  ، واي

 دهماااهن المحيين فأ شغل لسي

 وااااااية الكهف ي يدرون كم ليثكفت                          

 لماها يقال للعوفأ الفقير:

وهد يسأل بعضكم : لماها يقاال للعاوفأ الفقيار ؟ و اواب هاها الساؤال هاو أن الساادة العاوفية 

 فقراء هلأ هللا أليياء عن ليرس أليأ سبحايأ يقول ) يا أيها الياس أيتم الفقراء هلأ هللا 

 

 

 

 

 

 يشأ يههبكم ويأت يخلق  ديد وما هلك علأ هللا بعزكز( .وهللا هو الغيأ الحميد هن 
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ا رضاأ هللا ومن روائ  ما هاال سايد  ايماام الكييار عياد القاادر ال يالياأ فاأ هاها المقاام هولاأ 

 عيأ :

 أ اااااااااافاء الفقير فياؤس فأ هات

 أ اااااااوفرالأ من يعتأ وعفات                                

 أ اااااااااأ بحيييوالقاف هوة هلب

 أاااااااوهيامأ   فأ مرضات                                   

 أ ااااااااوالياء ير و ربأ وكخاف

 أ اااااااويقوم بالتقو  بحق تقات                                 

 فاؤساااااااااوالراء رهة هلبأ وع

 أاااااااان شهواتور وعأ   ع                                 

 التدرم فأ التربية الروحية :

وكتدرم المؤمن علأ يد شيخأ فاأ التربياة الروحياة شايئا فشايئا حتاأ يعال هلاأ حاال الخاواص 

من عباد هللا المتقين ، الهين يدعون ربهم بالغداة والعشأ يركدون و هأ ، ويعيش بمعرفة ربأ 

 فايية ، فاها بع فأ سعادة ي تعدلها أية سعادة أخر  فأ الدييا ال
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يين يد  ربأ يوم القيامة لقأ من  زاء هللا فأ ال ية ما ي عين رأت وي اهن سمعت ، وي خطر 

علااأ هلااب بشاار ، وعاااش علااأ الاادوام ميعمااا ماا  الييااين والعااديقين والشااهداء والعااالحين ، 

يهم ماان اليييااين معااداها لقولااأ تعااالأ ) وماان يطاا  هللا والرسااول فأولئااك ماا  الااهين أيعاام هللا علاا

 والعديقين والشهداء والعالحين وحسن أولئك رفيقا هلك الفضل من هللا وكفأ با  عليما ( .

 وأشكركم حسن استماعكم ، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتأ ...............

 ()) حسن كامل الملطاو   (                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


