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احلؿد هلل خؾؼ اخلؾؼ، وأحصوهؿ وظدهؿ ظدا، وـؾفؿ آتقف يقم افؼقومي ؾردا،  

صؽره ظذ جزيؾ كعامئف ، وشوبغ ظطوئف، وأصفد أن ال إفف إال اهلل و أأمحده شبحوكف 

وحده ال رشيؽ فف يف ُأفقهقتف ويف ربقبقتف ويف أشامئف وصػوتف، وأصفد أن حمؿدا 

ظبده ورشقفف افرساج ادـر وافبشر افـذير، صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وصحبف افغر 

  . وشؾؿ تسؾقام ـثرا إػ يقم افديـ ،ادقومغ
ُد
د
ْع
ع
َأ
ا ب
َأ
 َؾُلوِصِقُؽؿ َأُُيو افـوُس َوَكْػِِسِ  َأ 

ُؼقا )بَِتْؼَقى اهللِ َظز وَجؾ َؾِفل وؿً افعؿر، وافـجوة مـ افؼز  ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َو افَّ يو َأُيه

َـّ إاِلَّ َوَأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقنَ  . () (اهللََّ َحؼَّ ُتؼوتِِف َوال َ ُقُت

 إِنَّ اهلل شبحوكف وتعوػ جعؾ اآلجول حمدودة ، واألكػوس معدوة، :إخوة الدين

 يزول وحيقل، ؾوفعؿَر يـتفل، 
ٍ
واألظامر تـؼيض، وـَؾ مقشٍؿ َيـتفل، وـَؾ يشء

ٍَ رسيٌع اكؼضوؤه، إال اهلل ؾفق حُل دائُؿ ال يؿقت ، ورمضوَن يرحؾ ويتحقل، واحل

، وجعؾ () (ومو خؾؼً اجلـ واإلس إال فقعبدون )وفؼد خؾؼ اخلؾؼ؛ فعبودتف

فؾعبودة إال ادقت واكؼضوء األجؾ ؿول  أظامرهؿ زموكو فتقحقده وضوظتف، ؾال حد

ؿول ظـ ظـ شومل بـ ظبد اهلل  و ،() (واظبد ربؽ حتك يلتقؽ افقؼغ):ظز وجؾ 

ظـ جموهد  و. ()ادقت : ؿول،() (واظبد ربؽ حتك يلتقؽ افقؼغ )ؿقفف تعوػ

 .وؿتودة ومعؿر، مثؾف

                                                           

 .102:شقرة آل ظؿران، آيي ()

 .56:شقرة افذاريوت، آيي ()

 .99:شقرة احلجر، آيي ()

 .99:شقرة احلجر، آيي ()
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وافدفقؾ ظذ أن افقؼغ ادقت حديٌ أم افعالء األكصوريي، : ؿول افؼرضبل رمحف اهلل 

-  أمو ظثامن":ؾؼول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: وـوكً مـ ادبويعوت، وؾقف

ؾؼد جوءه افقؼغ وإين ألرجق فف اخلر واهلل مو أدري وأكو - أظـل ظثامن بـ مظعقن

وـون ظؿر بـ ! اكػرد بنخراجف افبخوري رمحف اهلل .  () "رشقل اهلل مو ُيػعُؾ بف

مو رأيً يؼقـو أصبف بوفشؽ مـ يؼغ افـوس بودقت ثؿ ال : ظبد افعزيز يؼقل

وَبقَب افبخوري يف صحقحف بوب يف ، ()يستعدون فف، يعـل ـلهنؿ ؾقف صوـقن 

ؾؿـ زحزح ظـ افـور، وأدخؾ اجلـي ؾؼد ؾوز، ومو }: األمؾ وضقفف وؿقل اهلل تعوػ

ذرهؿ يلـؾقا ويتؿتعقا، }: وؿقفف [185: آل ظؿران] {احلقوة افدكقو إال متوع افغرور

ارحتؾً »: وؿول ظع بـ أيب ضوفى [3: احلجر] {ويؾففؿ األمؾ ؾسقف يعؾؿقن

افدكقو مدبرة، وارحتؾً اآلخرة مؼبؾي، وفؽؾ واحدة مـفام بـقن، ؾؽقكقا مـ أبـوء 

اآلخرة، وال تؽقكقا مـ أبـوء افدكقو، ؾنن افققم ظؿؾ وال حسوب، وؽدا حسوب 

  ()« بؿبوظده» : [96: افبؼرة] {بؿزحزحف}« وال ظؿؾ

 إن األظامر مؼدرٌة معدودٌة، وـَؾ كػس هلو ظؿٌر حمدوٌد ال يزيد وال : يها املتقون

 تلخذ مـ اإلكسون ظؿره، وُتـفل أجَؾف ، ؾعـ ظبد اهلل ريض اهلل يـيـؼص، وافسـ

خط افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خطو مربعو، وخط خطو يف افقشط : ظـف، ؿول

                                                                                                                                                                      

: احلجر] {واظبد ربؽ حتك يلتقؽ افقؼغ}: ، أخرجف افبخوري بوب ؿقفف (160 / 17)تػسر افطزي ()

 .(82 / 6)صحقح افبخوري  [99

 صحقح 1241أخرج افبخوري بوب افدخقل ظذ ادقً بعد ادقت إذا أدرج يف أـػوكف حديٌ رؿؿ  ()

 .(71 / 2)افبخوري 

 (64 / 10)تػسر افؼرضبل ()

 .(89 / 8)أخرجف افبخوي بوب يف األمؾ وضقفف صحقح افبخوري ()
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خورجو مـف، وخط خططو صغورا إػ هذا افذي يف افقشط مـ جوكبف افذي يف  

وهذا - ؿد أحوط بف : أو-  هذا اإلكسون، وهذا أجؾف حمقط بف ": افقشط، وؿول

افذي هق خورج أمؾف، وهذه اخلطط افصغور األظراض، ؾنن أخطله هذا هنشف هذا، 

خط افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : و ظـ أكس، ؿول، () "وإن أخطله هذا هنشف هذا 

« هذا األمؾ وهذا أجؾف، ؾبقـام هق ـذفؽ إذ جوءه اخلط األؿرب»: خطقضو، ؾؼول

أـثروا ذـر هودم »: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: وظـ أيب هريرة، ؿول، ()

: ؿول وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ظـ هريرة، أيب ظـ ، و()، يعـل ادقت « افؾذات

  .() «شـي شتغ بؾغف حتك أجؾف، أخر امرئ إػ اهلل أظذر»

 افقاجُى ظؾقـو أن كعؿؾ وكجد وكجتفد ؾال تـؼيض أظامركو : يها املؤ نون

شئؾ اجلـقد ظؿـ مل يبؼ ظؾقف مـ افدكقو إال .وحلظوتـو إال بعؿؾ وضوظي تؼربـو مـ اهلل

إن اهلل مل : ؿول احلسـ.()ادؽوتُى ظبٌد مو بؼل ظؾقف ِدَرهٌؿ : مؼدار مص كقاة ؾؼول

َؽ َحتَّك َيْلتَِقَؽ اْفَقِؼغُ }: جيعؾ فعؿؾ ادممـ أجال دون ادقت ثؿ ؿرأ  {َواْظُبْد َربَّ

هذه افشفقر واألظقام وافؾقويل واأليوم ـؾفو مؼودير اآلجول  [99:احلجر]

                                                           

 .(89 / 8) صحقح افبخوري 6417أخرجف افبخوي بوب يف األمؾ وضقفف حديٌ رؿؿ ()

أخرجف افبخوي بوب يف األمؾ وضقفف حديٌ رؿؿ أخرجف افبخوي بوب يف األمؾ وضقفف حديٌ رؿؿ ()

 (89 / 8)صحقح افبخوري 

، (1422 / 2) شــ ابـ موجف 4258أخرجف ابـ موجف بوب ذـر ادقت واالشتعداد فف  حديٌ رؿؿ  ()

 .وصححف األفبوين

 صحقح 6419أخرجف افبخوري بوب مـ بؾغ شتغ شـي، ؾؼد أظذر اهلل إفقف يف افعؿر حديٌ رؿؿ  ()

  (89 / 8)افبخوري 

  .(372 / 2)افرشوفي افؼشريي ()
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ومقاؿقً األظامل ثؿ تـؼيض رسيعو و يض مجقعو وافذي أوجدهو وابتدظفو  

 ودائؿ ال حيقل هق يف مجقع األوؿوت إفف ،وخصفو بوفػضوئؾ وأودظفو بوق ال يزول

 ؾؼد ،ـؾ وؿً خيقؾف افعبد مـ ضوظي مقالهو ، وألظامل ظبوده رؿقى مشوهد،واحد

 ؾقا أشػوه ، وـؾ شوظي يغػؾ ؾقفو ظـ ذـر اهلل تؽقن ظؾقف يقم افؼقومي ترة،خرسه

.  () وواحرستوه ظذ ؿؾى بوت يف ؽر خدمتف ،ظذ زمون ضوع يف ؽر ضوظتف

 ؾعالمي ؿبقهلو أن يصؾفو ، مـ ظؿؾ ضوظي مـ افطوظوت وؾرغ مـفو:إخواني

 وظالمي ردهو أن يعؼى تؾؽ افطوظي بؿعصقي مو أحسـ احلسـي بعد ،بطوظي أخرى

 ومو أؿبح افسقئي بعد احلسـي ! وأحسـ مـفو بعد احلسـي تتؾقهو!افسقئي  حقهو

 افـؽسي ،ذكى واحد بعد افتقبي أؿبح مـ شبعغ ذكبو ؿبؾفو! حؼفو وتعػقهو 

 ، شؾقا اهلل افثبوت ظذ افطوظوت إػ ادامت.أصعى مـ افضعػي وربام أهؾؽً

 ومو أوحش ذل ادعصقي بعد ، ومـ احلقر بعد افؽقر،وتعقذوا بف مـ تؼؾى فؼؾقب

 ارمحقا ظزيز ؿقم بودعويص ! وأوحش مـف ؾؼر افطؿع بعد ؽـك افؼـوظي!ظز افطوظي

 .()ذل وؽـل ؿقم بوفذكقب اؾتؼر 

 يو مـ مه ظؾقف بعد . يو مـ ضؾع ؾجر صقبف بعد بؾقغ األربعغ: يها اإلخوة

 يو مـ هق يف معسك ادـويو مو بغ افستغ .ذفؽ فقويل ظؼ شـغ حتك بؾغ اخلؿسغ

 يو مـ ذكقبف بعدد افشػع .وافسبعغ مو تـتظر بعد هذا اخلز إال أن يلتقؽ افقؼغ

                                                           

  .(223: ص)فطوئػ ادعورف البـ رجى ()

 (224: ص)فطوئػ ادعورف البـ رجى ()
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وافقتر أمو تستحل مـ افؽرام افؽوتبغ؟ أم أكً ممـ ُيؽذب بققم افديـ؟ يو مـ  

 . ()طؾؿي ؿؾبف ـوفؾقؾ إذا يرسي أمو آن فؼؾبؽ أن يستـر أو يؾغ 

أبـوء اخلؿسغ زرع دكو : إن هلل مـوديو يـودي ـؾ يقم: يف بعض افؽتى افسوفػي

 . أبـوء افسبعغ موذا ؿدمتؿ وموذا أخرتؿ.حصوده أبـوء افستغ هؾؿقا إػ احلسوب

 فقً اخلؾؼ مل خيؾؼقا وفقتفؿ إذ خؾؼقا ظؾؿقا دوذا خؾؼقا .أبـوء افثامكغ ال ظذر فؽؿ

. وجتوفسقا بقفؿ ؾتذاـروا مو ظؿؾقا أال أتتؽؿ افسوظي ؾخذوا حذرـؿ

أبـوء األربعغ زرع : إن هلل مـوديو يـودي يف افسامء افرابعي ـؾ صبوح: وؿول وهى

.  أبـوء افستغ ال ظذر فؽؿ. أبـوء اخلؿسغ موذا ؿدمتؿ ومو أخرتؿ.دكو حصوده

ـون يؼول فصوحى :  وؿول افـخعل،إذا أتتؽ األربعقن ؾخذ حذرك: ؿول مرسوق

 ، وـون ـثر مـ افسؾػ إذا بؾغ األربعغ تػرغ فؾعبودة،األربعغ احتػظ بـػسؽ

 . ً حجي اهلل ظذ ابـ األربعغ: وؿول ظؿر بـ ظبد افعزيز

 يو أبـوء افثالثغ أصبتؿ . ـؿ موت مـ أؿراكؽؿ وختؾػتؿيا  بناء العشرين

 يو أبـوء األربعغ ذهى افصبو وأكتؿ ظذ .بوفشبوب ظذ ؿرب مـ افعفد ؾام تلشػتؿ

 يو أبـوء افستغ أكتؿ . يو أبـوء اخلؿسغ تـصػتؿ ادوئي ومو أكصػتؿ.افؾفق ؿد ظؽػتؿ

. ؟ أتؾفقن وتؾعبقن فؼد أرسؾتؿ.ظذ معسك ادـويو ؿد أرشؾتؿ

أكً مـذ شتغ شـي : شتقن شـي ؿول فف: ـؿ أتك ظؾقؽ؟ ؿول: ؿول افػضقؾ فرجؾ

. تسر إػ ربؽ يقصؽ أن تصؾ

 ؿول أبق افدرداء . يػرح بؽثرة مرور افسـغ ظؾقف إكام تػرح بـؼص ظؿركيا  ن

. إكام أكً أيوم ـؾام مه مـؽ يقم مه بعضؽ: واحلسـ ريض اهلل ظـفام

                                                           

  (274: ص)فطوئػ ادعورف البـ رجى ()
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وـؾ يقم مه يدين مـ األجؾ ... إكو فـػرح بوأليوم كؼطعفو  

ؾنكام افربح واخلرسان يف افعؿؾ ... ؾوظؿؾ فـػسؽ ؿبؾ ادقت جمتفدا 

 ، وصفره ُيدم شـتف،ـقػ يػرح بوفدكقو مـ يقمف ُيدم صفره: ؿول بعض احلؽامء

. وشـتف هتدم ظؿره؟ ـقػ يػرح مـ يؼقده ظؿره إػ أجؾف وحقوتف إػ مقتف؟

 يو مـ ـؾام ابقض صعره بؿرور األيوم اشقد بوآلثوم .يو مـ ـؾام ضول ظؿره زاد ذكبف

. ؿؾبف

 يو مـ يليت . ظؾقف شـي بعد شـي وهق مستثؼؾ يف كقم افغػؾي وافسـييا  ن متر

 يو مـ يشوهد اآليوت وافعز ـؾام .ظؾقف ظوم بعد ظوم وؿد ؽرق يف بحر اخلطويو ؾعوم

 وال يـتػع بام يسؿع وال بام ، ويسؿع اآليوت وافسقر،تقافً ظؾقف األظقام واهلقر

: ؟يرى مـ ظظوئؿ األمقر مو احلقؾي ؾقؿـ شبؼ ظؾقف افشؼوء يف افؽتوب ادسطقر

ُدورِ } تِل يِف افصه ـْ َتْعَؿك اْفُؼُؾقُب افَّ
َو ال َتْعَؿك اأْلَْبَصوُر َوَفؽِ ـ [46: احلٍ] {َؾنهِنَّ

ـْ ُكقرٍ } َعِؾ اهللَُّ َفُف ُكقرًا َؾاَم َفُف ِم ـْ مَلْ جَيْ  . () [40: افـقر] {َوَم

شعد بـ ظبداهلل افسز . د/ وـتبف

 .26/12/1436اجلؿعي 

                                                           

  (304-303: ص)فطوئػ ادعورف البـ رجى ()

 


