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 سم هللا الرحمن الرحيمب
 

هبُاء واإلاشظلين ، هدمذٍ ووعخػُىه ووعخغفٍش ، ووػىر باهلل ألوالحمذ هلل سب الػاإلاين ، والفالة والعالم غلى ؤؼشف ا

مً ؼشوس ؤهفعىا ومً ظِئاث ؤغمالىا ، مً يهذٍ هللا فال ممل له ، ومً ًملل فال َادي له ، وؤؼهذ ؤن ال بله بال 

. هللا ، وؤؼهذ ؤن مدمًذا غبذٍ وسظىله 

ؤن ًىخب لىم - حػالى ظبداهه و-الحمذ هلل ، الحمذ هلل ، الحمذ هلل ، دائًما هىشس َزا الىالم ، وؤٌو ش يء وعإٌ هللا 

كىمىا مغفىًسا لىم ،  )بهزٍ الخىى خىًى بلى الجىان ، وعإله ؤن ًجػلىا وبًاهم ممً خشج مً َزا اإلاجلغ وكذ ُبؽش 

زا ما وعمى بلُه (كذ ُبذلذ ظِئاجىم خعىاث  ؤن هخشج مً َزٍ ألابىاب وكذ ولػذ ؤوصاسها ورهىبىا في ملاغذها !  َو

وخشحىا منها ، ووؽػش ؤن َزا مً الحىافض الػظُمت ؛ لخجػلجي ؤنهن وؤجدشن مً بُتي ، جلللجي َزٍ الزهىب 

غلم ؤن هللا - ظبداهه وحػالى-وجماًلجي ، وؤغشف ؤن ؤغظم مخىف لي ؤمام هللا 
َ
فخذ - ظبداهه وحػالى-َزٍ الزهىب ، وؤ

ى الجلىط في َزٍ اإلاجالغ  فيعإٌ هللا ؤال ًدشمىا مً فمله ، وؤن ! لي باًبا غظًُما مً ؤبىاب مغفشة الزهىب ،  َو

. ًخلبل مىا ومىىم ـالح ألاغماٌ 

 مهمت- ظبداهه وحػالى-العائش بلى هللا : دائًما هىشس 
ً
ً ، هىشسَا ألنها حذا َّب ؤَُّّيَب انْئَِغَبٌُ إََِّكَ كَبدِحٌ إِنََٰ سَثِّكَ  ، ظائٌش بإمٍش

 [6 :الاوؽلاق] كَذْدًب كًَُهَبقِْوِ 

ا ، وؤهذ ظائش وي جالقي هللا 
ً
ً - ظبداهه وحػالى-ظىالقي هللا وظىداظب غلى ول ش يء ، بر : ظائش في ؤمٍش

  بً ، وما ؤخعً بلًُ مً وػم - ظبداهه وحػالى-ؼهىد مىت هللا غلًُ ، وجشي ما ؤمذن هللا ، وما امتّن غلًُ ، وما َو

 - .ظبداهه وحػالى-ججػلً ؼاهًشا خامًذا هلل 

ادة ، واإلاىلب الػظُم مً الؽىش  زا الحمذ جىاٌ مىه زىاب زباث الىػم ، وهزلً الٍض زا الؽىش َو ؤن ًشض ى غىً : َو

زا ؤغظم مىلب، كاٌ حػالى - ظبداهه وحػالى-هللا   [7 : الضمش]  ًإٌ رَشْكُشًُا َّشْظَوُ نَكُىْ َو

ا ، ظبٌب مً ؤظباب سلا هللا 
ً
عخجلب - ظبداهه وحػالى-بر ، وظبٌب مً ألاظباب التي ًثبذ هللا ما غىذي مً وػم ، َو

. ؼىٍش بالللب والجىاسح واللعان - ظبداهه وحػالى-ؼىش هللا : وػًما ؤخشي َى 

  وؤها ظائشة ؤغترف بخلفيري ، وؤغترف بفمل هللا غلّي وما امتّن غلّي ، ومهما فػلىا فىدً ملفشون ، ملفشون

 .وما ؤغذٍ لىا- ظبداهه وحػالى-بجاهب وػم هللا 

. الؽػىس بالخلفير ًجػلجي ؤؼػش بالزهب فُخشج مجي الخىبت ، والاظخغفاس ، والخزلل ، والافخلاس بلى هللا 
 

ً ، فؽهىد مّىت هللا ججػلجي ؤخمذٍ ، وؤؼىٍش ، وؤهاٌ سلاٍ ، وؤهاٌ  ا ، وؤها ظائشة بلى هللا ، ظائشة بهزًً ألامٍش
ً
بر

ادة ، وؼهىد جلفيري ؤمام وػم هللا غلّي ، ججػلجي ؤؼػش بزهبي ، فإفخلش بلى هللا ، وؤظخغفٍش ، وؤجىب بلُه  الثباث والٍض
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ؤظإٌ هللا ؤن ! فلذ هجا - ظبداهه وحػالى-، مً اغترف واظخغفش وظإٌ هللا - بةرن هللا-، فلذ هجا مً اغترف بزهبه 

. ًجػلجي وبًاهم مً الىاحين 

 أبىاب الخياة الظعيدة : عىىان املحاضسة 

 وظأل هللا أن ًجعلىا من عباده الظعداء 

.  ولىا هبدث غً العػادة ، فهي مىلب لىا ، وولىا ًىلبها 

َل َىان ؤخذ في اليىن ال ًىلب العػادة ؟ 

اليل مىا ًىلب العػادة ، ًىلب الحُاة الهىِئت ، والعػادة باإلااٌ ، ! معخدُل ؤن ًىلب ؤخذ لىفعه الؽلاء 

 :والعػادة في ألاوالد ، والعػادة في البِذ ، والشاخت ، ولىا هىلبها ، لىً البذ ؤن وػشف 

 ماهي مكىهاث هره الظعادة ؟ 

هيف أعسف أوي طعيدة ؟            

 وهيف أعسف أوي لظت طعيدة ؟                

:  مكىهاث هره الظعادة 

. ساخت الباٌ ، واوؽشاح الفذس ، وومإهِىت الللب ، وظيىن الفااد ، فهزٍ ولها ميىهاث العػادة : ؤوال 

 ممً 
ً
ى ساخت الباٌ ؛ ختى هىبله غلُىا هدً ، َل بالىا مشجاح ؤم ال ؟ َل هدً فػال لىىظش فلي لىاخذ منها ، َو

 ًَانَّزٍَِّ آيَنٌُا ًَػًَِهٌُا انصَّبنِذَبدِ ًَآيَنٌُا ثًَِب َُضِّلَ ػَهََٰ يُذًََّذٍ ًَىٌَُ بإن ؤـلح بالهم ؟ كاٌ حػالى - ظبداهه وحػالى-حضاَم هللا 

[ 2 :مدمذ ]   كَلَّشَ ػَنْيُىْ عَِّْئَبرِيِىْ ًَؤَصْهَخَ ثَبنَيُىْۙ  انْذَقُّ يٍِ سَّثِّيِىْ 

ا ، فاهلل 
ً
. حضاَم بإن ؤـلح بالهم - ظبداهه وحػالى-َم خللىا ؼشو

 (وأصلح بالهم  )لىىظس إلى عالماث لصالح البال، أول ش يء أزيد أن أعسف ماهى البال ؟ ما معنى البال عىدما كال 

 ما هى البال ؟  (هللا ًصلح بالك  )

زا َى الباٌ  ! َى الخفىير بالللب ، َو

، َل ؤها ممً - وأللؼ غلى هفس ي َزٍ الػالماث-بن لفالح َزا الباٌ غالماث  : هىظش آلان للػالماث ، كاٌ ؤَل الػلم 

م واللادس غلى ؤن ٌػىُجي  . ؤـلح هللا بالهم ؤم ال ؟ وؤظإله ـالح الباٌ فهى الىٍش

  من عالماث صالح البال :

دعً الظً في الخلم  :العالمت ألاولى -1 .  ؤن مً ؤـلح هللا باله ًدعً الظً في هللا ٍو
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 بال برا وان ؼًِئا ظاًَشا 
ً
س يء ؤبذا ٌُ  ًدعً في الىاط الظً ، ما 

ً
مهما سؤي مً الخلم ، مهما سؤي في الظاَش فهى دائما

 
ً
. حذا

وغذٍ ، - ظبداهه وحػالى-وهزلً ًدعً الظً في هللا ، بن وان في هشبت ؤو في ؤصمت ، ظإٌ هللا والخجإ بلُه، وهللا 

 [186 :البلشة]  ۖ   ؤُجِْتُ دَػٌَْحَ انذَّاعِ إِرَا دَػَبٌِ ۖ  ًإرا عَإَنَكَ ػِجَبدُِ ػَنِِّ كَئَِِِّ قَشِّتٌ  كاٌ 

[ 3 :الىالق]   قَذْ جَؼَمَ انهَّوُ نِكُمِّ شَِْءٍ قَذْسًاۚ   إٌَِّ انهَّوَ ثَبنِؾُ ؤَيْشِهِ ۚ   ًَيٍَ َّزٌََكَّمْ ػَهََ انهَّوِ كَيٌَُ دَغْجُوُ : ووغذٍ وغىًدا فلاٌ 

َى ًدعً الظً مهما سؤي مً مدً ، مهما سؤي مً هشوب ، مهما سؤي مً خىىب ، ٌػلم ؤن الزي كّذس غلّي َزٍ 

زٍ الابخالءاث َى الشخُم اليامل في ـفاجه ، اليامل في راجه ، اليامل في ؤفػاله ، فُجػلجي ؤخعً الظً  الخىىب َو

. فُه ، وؤهه ما ؤساد لي بال خيًرا، وؤهه ظُإجُجي الفشج ، فمثل ما كذس غلّي البالء فةهه ظُإحي بالفشج 

ا ، َزٍ غالمت مً غالماث ـالح الباٌ ، ؤن ًيىن الػبذ مدعً الظً في هللا ، ومدعً الظً في الىاط 
ً
. بر

ذله غلى ؤغماٌ الخير والبر ، غىذٍ كىة بسادٍة في كلبه غلى ؤغماٌ الخير  :العالمت الثاهيت -2  ؤن كلبه دائًما ًدثه ٍو

م ، ـّل ، جفذق غلى َزا ، افػل َزا وافػل َزا ، جفىيٍر وباله دائًما في الخير ، وهدً كلىا ؤن . ـُ افػل هزا ، 

. الباٌ َى الخفىير في الللب ، فللبه وجفىيٍر ًدثه غلى ؤغماٌ البر 

ال ، َى ًفػل الؽش ، وجإجُه خىاوش وبساداث للؽش ، لىً مارا ًفػل ؟ ! ولِغ َزا مػىاٍ ؤهه ال ًفػل ؼًشا ؤبًذا 

جاَذ هفعه  عخػُز باهلل ، ٍو شحؼ هلل ! ًذفػها غىه ، َو خىب ٍو ، وال - ظبداهه وحػالى-وختى لى فػلها فةهه ٌعخغفش ٍو

-. ظبداهه-ًزَب بلى اإلاىاوً التي ججػله ًفػل ما ٌغمب هللا 

مىم ألاخشة- ؤن ول َمىمه :العالمت الثالثت  -3 إجُه غّم - َمىم الذهُا َو مخىوٌل فيها غلى هللا ؛ فإٌو ما ًإجُه َّم ٍو

- . ظبداهه وحػالى-فةن ؤٌو مً ًفضع له كلبه َى هللا 

خفل غلى فالن وفالن ، ال  ىىعش !  ال ًفضع للخلم ، ال ًزَب للهىاجف ٍو ا ًفضع هلل ، ٌعإٌ هللا ، ٍو ًُ بل بن كلبه جللائ

فخلش بين ًذًه  خزلل ٍو - . وعإٌ هللا ؤن ًشصكجي وبًان ـالح الباٌ-ٍو

ادة  زٍ مىت مً هللا غظُمت ، فمً سؤتها فلخدمذ هللا وحعإله الثباث والٍض ومً هلفذ غىذَا َزٍ الػالماث ! َو

ى اللادس ؤن ٌػىُىا  م َو . فلدعإٌ هللا مً واظؼ فمله ، فهى الىٍش

ذ ؤن هيىن ظػذاء ، وكلىا ؤن مً غالماث العػادة ومً ميىهاث العػادة التي جيّىنها غىذي  ا، هدً هٍش
ً
ساخت بالي ، : بر

اوؽشاح ـذسي ، وومإهِىت كلبي ، وظيىن فاادي بإن ًيىن ظاهًىا مهما ًإحي مً الخىىب ، ومهما جإحي مً : هزلً 

وعإٌ هللا ؤن ًشصكجي .-ومىىعش بين ًذًه - ظبداهه وحػالى-اإلادً والبالءاث ، ومهما ًفضغىن ، فةن الللب ظاهً هلل 

- . وبًان َزٍ العػادة
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 ة بعيدة عىا ؟دهل هره الظعا

حػل ؤخىاٌ الىاط اإلاخخلفت خىلىا ؛ ختى هشي مً َم العػذاء - ظبداهه وحػالى-وهللا ! ال ، هي مىحىدة بين ؤًذًىا 

! ومً َم غير العػذاء 

مهم ؤن ًشجلىا بلى ؤغلى الذسحاث الػلمُت  مهم الىظُفت ، َو البيالىسٍىط ، - فمً الىاط فئت َمهم اإلاػاػ ، َو

ذوا ! ، زم الىظُفت ، وؤن ًإخز ولذي الفالوي َزٍ الىظُفت - واإلااحعخير ، والذهخىساة فُدخابؼ اللُل والنهاس غليهم وال ًٍض

م ؼًِئا  . َزٍ فئت مً الىاط ! همي خُاجه واخذة ! خُاة ًىمُت مخىشسة !في ؤغماَس

، وغً الىاغاث -ظبداهه وحػالى-وفئت ٌػِؽىن خُاة الفعم ، وخُاة اإلاػاص ي ، وخُاة الزهىب ، وخُاة البػذ غً هللا 

فلذ ججذ َزا ! ولم جضدَم َزٍ اللزاث التي ًشونها بال باًظا وؼلاوة ، ال ججذٍ ظػًُذا ! ، واكػىن في َزٍ اإلادشماث 

ججذٍ - برا لم ًىً في ؤلاظالم-وفي النهاًت ! اإلاخلزر بجمُؼ ؤهىاع الذهُا ، ٌػِؾ غلى معىىاث ، وغلى خبىب مهذئت 

ذٍ بين ًذًه ، ولىً ما صادجه َزٍ بال باًظا ولػًفا ! مىخدًشا  ! سغم ؤهه ًملً ول لزاث الذهُا في ًذًه ، وول ماًٍش

! وفئت زالثت ، حػِؾ الحُاة اإلاػخادة ، وهي مؽشب ، ومإول ، و هىم ، وصواج ، زم مماث ، وال ش يء 

زٍ ٌؽاسهىا فيها البهائم  ؽشبىن ، ! واٌ الػمش ؤو كُفش فهم في ؤول وؼشب ، َو فالبهائم َزا خالهم ، ًإولىن ، َو

خيازشون  تزاوحىن ، ٍو ىامىن ، ٍو . فهزٍ هي خُاتهم ! ٍو

!   وجىحذ خُاة سابػت ، وخُاة خامعت ، وظادظت ، وظابػت ، وخُاة زامىت 

لكن ، جىجد حياة مخخلفت ، ماهي؟ 

، َزٍ الحُاة التي كلىا ؤنها مىلب ليل بوعان ، فيل بوعان ًخمجى - ظبداهه وحػالى-هي خُاة العػادة واللشب مً هللا 

ظبداهه -ؤن ٌػِؾ َزٍ الحُاة العػُذة ، وهي لِعذ بػُذة ، وبهما هي بين ؤًذًىا ، ولها بىاباث غظُمت ، وهللا 

. حػلها مً ؤظهل ما هفل بلُه ، ولىىىا ؤغللىا ألابىاب بُيىا وبين َزٍ البىاباث - وحػالى

زٍ البىابت الػظمى جىفُىا ؛ ألنها مفخاح للبىاباث ألاخشي  ا بلى ؤٌو بىابت ، َو  جيىن في خُاجىا ! لىىظش ظىًٍّ
ً
و ؤخُاها

وؤمامىا َزٍ البىاباث ، لىىىا ؤغللىا ما بُيىا وبين َزٍ البىاباث ، وؤخُاها ًىٌى ؤلاغالق غنها ، وجىٌى مػها ظأمت 

ىٌى مػها الؽػىس بالطجش ، والؽػىس بالمُم ، والؽػىس بالىىذ ؛ ألهه لم ًٌض فُىا غافل وحاَل ،  الحُاة ، ٍو

بىاباث هفل لها مً ؤظهل - ظبداهه وحػالى-بالشغم مً ؤن ألاؼُاء التي ًمىً ؤن حعػذها هثيرة ومىحىدة ، وحػل هللا 

. ماًيىن 

 :البىابت ألاولى  

ػت ؤهضلها هللا لىا ، وؤٌو ما خلم هللا  آدم ، وؤَبىه مً الجىت بلى ألاسك ، ؤغلً - ظبداهه وحػالى-ؤٌو بىابت ، وؤٌو ؼَش

ت ولها غلى وحه ألاسك ، وجلشس اللاهىن الشباوي للحُاة العػُذة  ! ؤلاغالن ألاٌو للحُاة البؽٍش
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ؤٌو ما خلم هللا آدم وؤهضله بلى ألاسك ، مارا كاٌ في ظىسة وه ؟  

 ]   كَئِيَّب َّإْرَِْنَّكُى يِّنِِّ ىُذًٍ كًٍََِ ارَّجَغَ ىُذَاَُ كَهَب َّعِمُّ ًَنَب َّشْقََٰۖ   ثَؼْعُكُىْ نِجَؼْطٍ ػَذًٌُّ ۖ  قَبلَ اىْجِطَب يِنْيَب جًَِْؼًب  : كاٌ حػالى 

[ 123 :وه

ش مً هللا غىذما ؤهٌض ؤدم هدً والؽُاوين ، هدً :  بمػجى  ثَؼْعُكُىْ نِجَؼْطٍ ػذًۖ  قَبلَ اىْجِطَب يِنْيَب جًَِْؼًب    جلشس جلٍش

 .هخاب :  ؤي كَئِيَّب َّإْرَِْنَّكُى يِّنِِّ ىُذًٍ والجً والؽُاوين ، فهم ؤغذاء لبجي آدم ؛ ألهىا هدً الثللين ، فلاٌ 

ت ؤال ًىحذ ؤهبُاء ؟ ول ألاهبُاء هضلىا بالىخب والشظل ، كاٌ  كَئِيَّب َّإْرَِْنَّكُى يِّنِِّ ىُذًٍ كًٍََِ ارَّجَغَ   :مىز خلم هللا البؽٍش

.  َزا كاهىن سباوي  ىُذَاَُ كَهَب َّعِمُّ ًَنَب َّشْقََٰ

 كَئِيَّب َّإْرَِْنَّكُى يِّنِِّ ىُذًٍ كًٍََ رَجِغَ ىُذَاَُ كَهَب خٌَْفٌ ۖ  قُهْنَب اىْجِطٌُا يِنْيَب جًَِْؼًب    في ظىسة البلشة، ؤغُذث هفغ َزٍ آلاًت

  [38: البلشة]  ػَهَْْيِىْ ًَنَب ىُىْ َّذْضٌٌَََُ 

. َزٍ في ظىسة البلشة ، وألاولى واهذ في ظىسة وه 

ا ، َىا ًلٌى هللا 
ً
لبجي آدم غىذما ؤَبىه مً الجىت ، في ؤي وكذ وؤي صمان ؤهذ غؽذ فُه ، - ظبداهه وحػالى-بر

ووان يهذًىم ، فشجب غلى اجباع َذاٍ ؤسبػت - ظبداهه وحػالى-وحاءهم ًا مػؽش الثللين َذًي ؤو هخاب ؤو سظٌى مً هللا 

:  ؤمىس 

ىفي غىا الماللت ، والؽلاوة ، كاٌ كَهَب خٌَْفٌ ػَهَْْيِىْ ًَنَب ىُىْ َّذْضٌٌَََُ:  ؤهه ًىفي غىا الخىف ، والحضن ، كاٌ حػالى   ، ٍو

  ًَيٍَْ ؤَػْشَضَ ػٍَ رِكْشُِ كَئٌَِّ نَوُ يَؼِْشَخً ظَنكًب. كًٍََِ ارَّجَغَ ىُذَاَُ كَهَب َّعِمُّ ًَنَب َّشْقََٰ : حػالى 

. هفى ؤسبػت ؤمىس ، وبرا هفى ؤسبػت ؤمىس فةهه ًثبذ ؤسبػت ؤمىس 

. الهذي : العػادة ، وغىغ المالٌ : الفشح ، وغىغ الؽلاوة : ألامان ، وغىغ الحضن : فػىغ الخىف 

ا ، هفى غجي ؤسبػت ، وؤغىاوي في اإلالابل ؤسبػت ، ؤغىاوي الهذي ، والعػادة ، والفشح ، وألامً 
ً
. بر

خلم ؤها وؤهذ 
ُ
!  جلشس ألامش مً كبل ؤن ه

َزٍ هي البىابت ألاولى ، لم !  بىابت طاعت هللا واجباع هداه: فالبىابت الػظمى التي هذخل بها بلى َزٍ العػادة هي 

زا  ت في ألاسك ، َزٍ اللاغذة َو شسث مىز هضوٌ آدم غلى وحه ألاسك ، مىز بذؤث الحُاة البؽٍش
ُ
جلشس آلان ، بل ك

اللاهىن الشباوي الزي مممىهه ؤهه لِغ لىم ظػادة وال فشح وال ظشوس بال في اجباع َذي هللا ، ولى ؤغشلذ وبػذث 

. فةهً ظخػِؾ خُاة المىً ، وخُاة الخػاظت 
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إجِىا الهذي ووػشك غىه ! هدً هلشئَا وهشددَا ، ومؼ رلً هبخػذ غً واغت هللا  ! وجإجِىا الخيراث ووػشك غنها ! ٍو

حيىما هرهب إلى الخسم املكي أو الخسم الىبىي ، وهجلع جالجت أًام ، هرهب وهسجع للخسم : طىرهس بعض ألامثلت 

هكىن طعداء وال هسيد أن هسجع ، ولى طألىا أخىاجىا الرًن في ! وهصلي ، هيف ًكىن شعىزها ؟ طعادجىا ال جىصف 

وهللا ذهبت إلحدي ضىاحي بازيع ، ألجمل مىطلت في : الخسم ، طىجد شعىزهم مثلىا ، إحدي ألاخىاث جلىل 

 !فسوظا ، ولكن ، وهللا إن جلىس ي عىد الخسم أزبعت أًام أو خمظت حظاوي الدهيا وما عليها 

 فما الظس في اوشساح الصدز ، والظعادة ، والفسح ، والظسوز ؟

العش َى كشبً مً هللا ، فإهذ مىٌُؼ في َزٍ الفترة ، جفلي ، وجلشؤ اللشآن ، وجىىف ، وجخلشب بلى هللا بيل الىاغاث ، 

. وغلى ألاكل هىذ مخإدًبا مؼ سبً ، وخابغ لعاهً ، فال ًىحذ ران اللغى 

ُام : وهزلً مثاٌ ؤخش  في سممان ، ًفىم نهاس الُىم ، ومً وفلُه هللا ًلىم وىاٌ اللُل ، فخجذٍ ما بين ـالة ـو

ذ ، وفي الػؽش ألاواخش كُام لُل ، ومؼ رلً ٌؽػش بعػادة لم ٌؽػش بها ؤبًذا مً كبل  ! وجشاٍو

ً وال هلبغ ، وال هزَب وال هإحي ، ومؼ َزا هدً ظػذاء ، ظػادة  هُف َى ؼػىسها في سممان ؟ بالشغم مً ؤهىا ال هتًز

ولى اهلط ى سممان فةهىا هدضن مؼ ؤنها لُلت غُذ ، ومً اإلافشوك ؤن هفشح ، ولىً ًيىن غىذها ! لِغ بػذَا ش يء 

خضن غلى فشاق سممان ، فما الزي حػلىا وؽػش في سممان ؼػىس ألاوغ ، والعػادة ، والىمإهِىت ، وساخت الباٌ ، و 

ومإهِىت الللب ، والعيىن ، والشاخت الىفعُت ؟ العبب َى كشبىا مً هللا ، جلشبىا بلُه بالىاغاث ، فاألمش الزي كشسٍ 

. هللا فػلىاٍ ؛ لزلً ؼػشها بالعػادة 

ا   آخسا
ا

زػم املشلت ، والخعب ، والصحام ، والىكىف عىد الخافالث ، وكد ! جأملي وضع املظافس للدج : هضسب مثاال

ا عىد اللطاز ، وما أدزان ما اللطاز
ا
هىان مشلت ! والجلىض عىده أو املش ي باألكدام ! ًجلع بها طاعاث ، وأحياه

ا عن حّجه ًلىل  فما الظس ؟ هى طاعت هللا ، فحين ! وهللا إنها أطعد أًام حياحي : هبيرة ، وعىدما وظأل أحدا

فخحت هره البىابت ودخلت ، شعسث بهره الظعادة ، شعسث باألوع ، شعسث بالفسح ، شعسث بالظسوز 

ولم جضعي طعادجك في مالبظك ، أو خسوجك ، أو في شوجك ، ! ، اطخخدمت هره البىابت التي عىدن فلم حؼلليها 

. أو في أوالدن ، أو في املكان الري أهت فيه ، أو فيما جملكين ، ال

ا ، َزٍ هي البىابت ألاولى ، بىابت اجباع َذي هللا ، وواغت هللا ، واجباع ؤوامٍش ، وهي بين ؤًذًىا ، فلِغ بُيىا وبين 
ً
بر

 وهلىا الػضة - ظبداهه وحػالى-هللا ال خعب وال وعب ، فما بُيىا وبين هللا بال واغخه ، ولما ؤوػىا هللا كشبىا مً هللا 

 [ 10 :فاوش ]   إِنَْْوِ َّصْؼَذُ انْكَهِىُ انطَِّّْتُ ًَانْؼًََمُ انصَّبنِخُ َّشْكَؼُوۚ  يٍَ كَبٌَ ُّشِّذُ انْؼِضَّحَ كَهِهَّوِ انْؼِضَّحُ جًَِْؼًب 

لىىظش بلى خاٌ ! لً ًشفػً بلى هللا بال واغخً هلل ، ولً ًيؽشح ـذسن بال بىاغخً هلل ، لً ٌؽشح ـذسن مالبغ 

بػن اليعاء الالحي في كاغاث ألافشاح ، ججذًً ؤن بػمهم مً الظهش غىذ اليىافيرة ، وجإحي في اللُل وهي جشجذي ؤغلى 

؟ ، جشحؼ البِذ !هُف ًيىن ولػها بػذ اإلاىاظبت َزٍ ! فعخان ، وكذ ًيىن في اللاغت مىىش ، وجإحي وي حؽػش باألوغ 

ً واللبغ الغالي ، فِلَم َزا المىً  ا ، ال جىحذ ظػادة بال في !وهي في خالت ضجش ، سغم ؤنها ؤممذ ًىمها بالتزًّ ؟ خلًّ
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اللشب مً هللا ، اللشب مً هللا هي العػادة الحلُلت ، وهي ساخت الباٌ التي جدذزىا غنها ، واوؽشاح الفذس ، وومإهِىت 

الللب ، وظيىن الفااد ، َزٍ هي ميىهاث العػادة ، فلً جيىن بال بذخٌى َزٍ البىابت الػظُمت التي هي بىابت اجباع 

. َذي هللا وواغت هللا ، باجباع ؤوامٍش وجشن هىاَُه 

فمً الىمارج العابلت حػلمين ؤن ألاوكاث التي هيىن فيها مً ؤظػذ الىاط ، هي ألاوكاث التي هيىن فيها مىُػين 

ً هلل ، هيىن بين اللشآن والػبادة والفالة ، وعإٌ هللا ؤن ًشصكىا مً -لألوامش  مفلين ، ـائمين ، وائػين هللا ، راهٍش

. واظؼ فمله 

ظبداهه -، وعدؽهذ بأًت مً هخاب هللا جاهذ لىا َزا ، كاٌ هللا - ظبداهه وحػالى-ساخت الباٌ ال جيىن بال في واغت هللا 

 ًَنَنَجْضَِّنَّيُىْ ؤَجْشَىُى ثِإَدْغٍَِ يَب كَبٌَُا ۖ  ػًَِمَ صَبنِذًب يٍِّ رَكَشٍ ؤًَْ ؤَُثََٰ ًَىٌَُ يُؤْيٌٍِ كَهَنُذَِْْْنَّوُ دََْبحً طَِّْجَخً  يٍَْ: وحػالى

[ 97 :الىدل ] َّؼًَْهٌٌَُ

ا، العػادة بىق اللشآن في الهذاًت ، والؽلاوة هي زمشة المالٌ والبػذ غً هللا ، كاٌ حػالى 
ً
ًَيٍَْ ؤَػْشَضَ ػٍَ رِكْشُِ : بر

[ 124 :الىدل ] كَئٌَِّ نَوُ يَؼِْشَخً ظَنكًب ًَََذْشُشُهُ ٌَّْوَ انْقَِْبيَخِ ؤَػًََْٰ 

ا في مخاع الذهُا وله ، فةهه مً ؤؼلى الىاط برا وان بػًُذا غً هللا 
ً
ظبداهه -وهللا لى وان ـاخب َزٍ الحُاة غاسك

 وغمًلا - وحػالى
ً
 وسًلا وظػت

ً
. ، فىمإهِىت الللب باإلًمان في الحُاة جماغف العػادة في الحُاة لً ، العػادة وىال

حػل - ظبداهه وحػالى-جلشس لذهُا ؤن سلا هللا بىق اللشآن َى معلً العػادة ، وألامً ، والفشح ، والعشوس ، هللا 

  كًٍََِ ارَّجَغَ ىُذَاَُلهزٍ الهذاًت 

ا في هره الهداًت ، فما هى هرا الهدي ؟ في جالث أمىز  : جالجت طسق جكىن طببا

ا وفهًما و جذبًشا ، ولما هلذ الهذاًت ، والذلُل : ألامس ألاول  -1
ً
 وخفظ

ً
إٌَِّ   في اللشآن ، فيلما هىذ ؤكشب لىخاب هللا جالوة

 [9 :ؤلاظشاء]  ىَٰزَا انْقُشْآٌَ َّيْذُِ نِهَّزِِ ىَِِ ؤَقٌَْوُ

م ًخيلمىن مػً ، وهللا لً ًىفػً - ظبداهه وحػالى-فما ظيهذًً بال هالم هللا  ، لى حلغ البؽش مً الُىم بلى الغذ َو

ػلم ظبب َذاِن ، وؤهه في اللشآن - ظبداهه وحػالى-بال هالم هللا  . ، فاهلل خلم كلبً َو

اَذها الفشاه اإلاعخلُم ، ًاسب اَذها ألهىا بداحت : مً فمل هللا غلُىا وسخمخه ؤهىا في ول ًىم هلٌى ظبؼ غؽشة مشة 

زٍ الهذاًت التي وعإله مىحىدة في - ظبداهه وحػالى-للهذاًت ، ؤغظم مىلب لىا في َزٍ الحُاة َى ؤن يهذًىا هللا  ، َو

 [9 :ؤلاظشاء]  إٌَِّ ىَٰزَا انْقُشْآٌَ َّيْذُِ نِهَّزِِ ىَِِ ؤَقٌَْوُهخاب هللا ، والذلُل
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ٌم ؤخش ، في بِخه اإلادشم ، والذلُل كىله حػالى  : ألامس الثاوي -2 إٌَِّ ؤًََّلَ ثَْْذٍ ًُظِغَ نِهنَّبطِ نَهَّزُِ ثِجَكَّخَ يُجَبسَكًب  الهذاًت لها وٍش

 [96 :ؤٌ غمشان]  ًَىُذًٍ نِّهْؼَبنًَِنيَ

ذلهم غلُه ، وهللا ؤساها وؤؼهذها بإغُيىا  هم مً غاسق في الزهىب ؤسبػين !  ًإحي الىاط مً ول ميان ، وهللا يهذيهم ٍو

! ظىت ، خمعين ظىت ، ظخين ظىت ، زم ؤحى َىا للػمشة ، وفي بمػت ؤًام ورَب لِغ في كلبه بال هللا ، ورَب مهخٍذ 

 خذًث (اعزًزؼٌا يٍ ىزا انجْذ ؛ كئَو ىُذو يشرني ًُّشكغ يف انثبنثخ  ): بِذ هللا َذاًت للػاإلاين ولهم ، ًلٌى الشظٌى 

. صحُذ غلى ؼشه الؽُخين 

. لَم كاٌ اظخمخػىا ؟ مً البرواث والخيراث والهذاًاث التي فُه 

؟ وهللا لى ؤهً في مىظم الحج ، ؤو في ؤي صمان ، وؤهذ جحجين ؤوجإجين جىىفين وحعػين في !الحجاج ًضاخمىها : هلٌى 

ًبا مىا  ِعش لً ، لىً وعإٌ هللا ؤال ًااخزها غىذما ًيىن الخير بين ؤًذًىا وكٍش ؤي وكذ جإجُه ، ٌػلم هللا ما في كلبً ٍو

ا وغشًبا ، وهزَب لجمُؼ ألاماهً ، لىً للحشم كّل مً ًزَب سغم وحىدٍ في مىت 
ً
! . ومؼ رلً ملفشون ، وهزَب ؼشك

لمىن سممان في مىت في الحشم ما : وهللا سؤًذ ؤخىاث مً دٌو الخلُج ًلىلىن  ؤن ؤمهاتهم ًإجىن بهم مً ؼػبان ، ٍو

وإلاا ماجىا ؤمهاجىا ـشها هإحي مً سحب ، ٌػجي سحب وؼػبان وسممان ، والػُذ ولها هلميها غىذ ! بين ـالة وغبادة 

ً ؤوألاظبىع و ألاظبىغين  !الحشم  بىن مً مىت لىىىا ملفشون ! ًإجىن الؽهش والؽهٍش يٍَْ ػًَِمَ صَبنِذًب  وهدً َىا كٍش

 [40-39 :الىجم]  ًَؤٌََّ عَؼَْْوُ عٌَْفَ ُّشٍَٰ. ًَؤٌَ نَّْْظَ نِهْئَِغَبٌِ إِنَّب يَب عَؼََٰ   [15 :الجازُت ] كَهِنَلْغِوِ

  ًَُّذَزِّسُكُىُ انهَّوُ ََلْغَوُ ۗ  ٌّْوَ رَجِذُ كُمُّ ََلْظٍ يَّب ػًَِهَذْ يٍِْ خَْْشٍ يُّذْعَشًا ًَيَب ػًَِهَذْ يٍِ عٌُءٍ رٌََدُّ نٌَْ ؤٌََّ ثَْْنَيَب ًَثَْْنَوُ ؤَيَذًا ثَؼِْذًا   ۗ 

[ 30 :ؤٌ غمشان]  ًَانهَّوُ سَءًُفٌ ثِبنْؼِجَبدِ

ّب ػجبدُ ، إمنب ىِ ؤػًبنكى ؤُدصْيب نكى ، ثى ؤًكْكى إّبىب ، كًٍ ًجذ  ): في الحذًث اللذس ي - ظبداهه وحػالى-ًلٌى هللا 

.  سواٍ معلم (، ًيٍ ًجذ ؿري رنك كال ّهٌيٍ إال َلغو خريًا كهْذًذ اهلل 

. واجباع ظيخه   اجباع هبِىا مدمذ : ألامس الثالث  -3

ًَإََِّكَ نَزَيْذُِ إِنََٰ : للهذاًت ، والذلُل كىله حػالى - بةرن هللا-واجبػتها ، ولما هىذ ؤكشب  ولما اكخفُِذ ؤزش ظىت الىبي 

 [53-52الؽىسي ]   ؤَنَب إِنََ انهَّوِ رَصِريُ انْإُيٌُسُۗ  صِشَاغِ انهَّوِ انَّزُِ نَوُ يَب كِِ انغًََّبًَادِ ًَيَب كِِ انْإَسْضِ * صِشَاغٍ يُّغْزَقِْىٍ 

ىان آًاث هثيرة جذٌ غلى رلً ، منها كىله حػالى    [54 :الىىس ]   ًَيَب ػَهََ انشَّعٌُلِ إِنَّب انْجَهَبؽُ انًُْجِنيُۚ  ًإٌِ رُطِْؼٌُهُ رَيْزَذًُا : َو



 
 

10 

وبم َزٍ 
ُ
ولما هىذ ؤكشب لىاغت الشظٌى ، ووّبلِذ ظيخه ، ولما هىذ ؤكشب لهذاًت كلبً ، ال ؤكٌى َزٍ ُظىت ، بل ؤ

- . بةرن هللا-الُعىت ، ألن َزٍ الُعىت َذاًت كلبً 

ا ، كلىا ؤن العػادة بىق اللشآن هي في اجباع َذي هللا 
ً
فىا بلى - ظبداهه وحػالى-بر

ُ
، واجباع ؤوامٍش وجشن هىاَُه ، وخل

 ختى ؤوُؼ ؟ ال ، ختى اإلاٍشن ٌعخىُؼ 
ً

فىدً وهلل الحمذ في ؤمان ، ! ؤن ؤغظم بىابت هي واغت هللا ، فهل ؤخخاج ماال

، فلِغ غىذها مىاوؼ غً واغت هللا ، غيرها هشاَم خين - هلل الحمذ والؽىش-وصحت ، وغافُت ، وول ألامىس مِعشة لىا 

لخلىن ، ًمىجىن ، ٌػزبىن ، ال ٌعخىُػىن ؤن ًلشئوا اللشآن ، وال ًفلىن  ًُ ػاكبىن ،  ٌُ ىان معلماث ! ًىُػىن هللا  َو

ا فةهىا هجخمؼ ظذ بىاث ؤو ظبؼ ، ! هدً هفلي في الحّمام : مً دٌو ؤخشي ًلىلىن  وبرا ـلُىا في الجامػاث ؤو غيَر

ىن 
ّ
اث ًفل . بالخىاوب ًفلىن ! ججلغ زالر في الخاسج ًشاكبىن اإلايان ختى ال ًشاَم ؤخذ ، و ألاخٍش

ا لىا ، ال جىحذ ـػىبت في واغت هللا  ظبداهه -ؤما هدً ، فالحمذ هلل الزي ٌعش لىا ول ش يء ، ختى واغخه ٌعَش

وعإٌ هللا الػظُم سب الػشػ الػظُم ؤن ًجػلىا ممً التزم ـشاوه اإلاعخلُم -، وال في اجباع ؼشغه ودًىه - وحػالى

- . وغشف ؤن َزٍ هي العػادة

مً اجلى هللا وؤواغه ؼػش بالعػادة ، والزي غاػ خُاة الباط ، وخُاة الفعم ، ؤو خُاة البػذ غً هللا ، زم بػذ 

. رلً َذاٍ هللا وسحؼ ، ظِؽػش خخًما بالعػادة 

خُىما هىا في المالٌ ، هىا غىذما : الحمذ هلل ؤن َذاوي سبي ، بفمل مىه ظبداهه ، ًلٌى :  وان ؤخذ اإلاؽاًخ ًلٌى 

غين هلٌى  زم ؤدسهىا ؤهىا هدً اإلاعاهين الباظاء ، فهم في ظػادة ال ! َاالء معاهين : هشي الىاط اإلالتزمين واإلاىىَّ

. ٌػلمها بال هللا 

ى ؤمير ، لىىه جشن خُاة اإلالً ، وجشن الحُاة الذهُا ، وحلغ غىذ نهش الفشاث ًفّذ  ا ، َو
ً
ؤخذ العلف وان ؤبٍى ملي

وؤبىاء اإلالىن لجالذووي غليها - وكذ غاػ خُاة اإلالىن-وهللا ألها في ظػادة لى سؤوي اإلالىن : الخبز في اإلااء فُإوله ، ًلٌى 

! بالعُىف 

إول ، لىىه وائؼ هلل  ى غىذ النهش فلي ًفذ الخبز ٍو . مً ؼذة ما ٌؽػش بالعػادة ، َو

. فيعإٌ هللا ؤن ًشصكىا مً واظؼ فمله 

البىابت الثاهيت   

ذ ألاَذاف وجدذًذ معاساتها في َزٍ الحُاة    ، - وعإٌ هللا ؤن هذخل مً ول البىاباث-ـس

البىابت ألاظاظُت هي بىابت َذاًت هللا واجباع َذي هللا ، وواغت هللا بإجباع ؤوامٍش واحخىاب هىاَُه ، هي مفخاح 

 وبن جلشب بلّي بؽبٍر جلشبُذ بلُه رساًغا ، وبن جلّشب بلّي رساًغا ) ًلٌى في الحذًث اللذس ي للبىاباث ألاخشي ،  هللا 

. سواٍ البخاسي ومعلم  . (جلّشبُذ مىه باًغا ، وبن ؤجاوي ًمص ي ؤجِخه َشولت 

م   [17 :مدمذ] ًَانَّزٍَِّ اىْزَذًَْا صَادَىُىْ ىُذًٍ ًَآربىى رَقٌَْاىُىْ ، - ظبداهه وحػالى-َى هٍش
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خلشب بلُه ، ًفخذ هللا له ظبل غظُمت ال جخىش غلى باٌ ؛ ألن هللا  لبل غلى هللا ، ٍو ًُ  ؤوي الػبُذ فإوي هللا بلُه ، الزي 

م ، فةرا ؤغىى ؤدَؾ  . هٍش

ا ، جدذًذ الهذف ؤمش لشوسي 
ً
جدذًذ ؤَذافي في خُاحي التي ؤغِؽها ، واإلاعاساث التي ؤظير فيها ، فال ؤظير َىزا ! بر

لت غؽىائُت ، جمّش العىت والعيخان وؤخشج منها بال ش يء  ال بهجاصاث ، وال خفظ ، وال فهم إلاا ًجب غلّي ، وال صاد ! بىٍش

ا مدذدة ، وال معاساث جمبي !  بًماوي ، وال جلشبذ بلى هللا 
ً
ولٌؼ واخذ ، بل كذ ًضداد ظىًءا ؛ ألوي لم ؤلؼ ؤَذاف

!   لِغ لذّي ؤَذاف ! لم ؤساحؼ هفس ي ولم ؤحلغ مػها ؤظإلها ! جدشواحي 

ى غبادجه  للىا مً ؤحله ، َو
ُ
ى سؤط ألاَذاف ولها ، َى الهذف الزي خ ، - ظبداهه-ؤغظم َذف ؤحػله في خُاحي ، َو

اث]  ًَيَب خَهَقْذُ انْجٍَِّ ًَانْئَِظَ إِنَّب نَِْؼْجُذًٌُِ :كاٌ حػالى   [56 :الزاٍس

شة لففى الحُاة ، هإن ٌغمب 
ّ
 ما خللىا وي هإول ووؽشب ، ؤو ؤن هىكف خُاجىا مجّشد ؤن جىاحهىا بػن ألامىس اإلاػى

ًِ لم ! الضوج صوحخه ، ؤو ؤن ًفػل الابً ؤمًشا ألّمه ، فخجذَا جخىكف غً ؤلاهجاص وحؽػش ؤن الحُاة جذّمشث  هال ، سّب

فاحػلي ! ًخللً مً ؤحلهم ، بل خللً لهذف غظُم ، خللً مً ؤحل ؤن حػبذًه ، خللً مً ؤحل حىت ؤغذَا لً 

-  ظبداهه-خذمتهم غبادة جخلشبين بها بلُه 

فلي لُػبذ هللا لُل نهاس (نَِْؼْجُذًٌُِ)ولمت  ؤن ؤوىن مخفلت باهلل : ال ، مػجى ٌػبذون ؤي !  ال جلضم اإلاشء بإن ًمؼ سجادة ٍو

 
ً

 ونهاًسا ، فمثال
ً

برا ؤـابجي هشب ؤظإٌ هللا الفشج ، وبن حاءوي فشح ؤخمذ هللا وؤؼىٍش ، وبرا ؼػشث ؤهجي ال : لُال

ىزا  ال ؤهلىؼ غً هللا ، بل ؤحػل كلبي .. ؤظخىُؼ اللُام بص يء فةوي ؤولب مً هللا الخىفُم والػىن والعذاد ، َو

 باهلل ، ٌػبذٍ بالللب ، باالظخػاهت ، بالؽىش ، بالشلا ، بالدعلُم ، بالفبر ، ؤغبذٍ بػباداث كلبُت ، ال ًلضم ؤن 
ً

مخفال

! جيىن غباداث حىاسح ختى جخدلم الػبادة 

ما خللجي بال لػبادجه ، ما خللجي لذهُا ؤغِؽها ، فالذهُا - ظبداهه- فالهذف ألاظاس ي الزي البذ ؤن ؤلػه ؤمامي ؤهه 

انذَْب يهؼٌَخ  ):كاٌ غنها  بل بن الىبي ! لها غىذٍ كُمت وال وصًها وال مياهت - ظبداهه وحػالى-ما حػل هللا ! َزٍ ال ش يء 

 سواٍ الترمزي (، يهؼٌٌ يب كْيب إال ركش اهلل ًيب ًااله ، ًػبمل ؤً يزؼهى 

ؽغل غىه 
ُ
فال ًدبها هللا ، وال حعاوي غىذ هللا ؼًِئا ، كُمتها فلي بزهش هللا وؤن ! ٌػجي مىشودة ُمبػذة غً هللا ؛ ألنها ح

ش باهلل ، بالفالة ، بالفذكت ؤو بالزهش ، بالدعبُذ ، َزٍ كُمتها غىذ هللا ، ؤما غير رلً 
ّ
ا او مخػلًما ، ؤو جزه

ً
جيىن غاإلا

ًاهلل يب انذَْب يف آخشح إال يثم يب جيؼم ؤدذكى  ) : فةنها ال حعاوي غىذ هللا حىاح بػىلت ، معاختها هلىشة ، كاٌ 

.  سواٍ معلم (ؤصجؼو يف انْىّ ، كهْنظش مبب ّشجغ 
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ًَانْأخِشَحُ : فاللىشة هي الذهُا التي وػِؽها ، والبدش الػظُم َى الحُاة ألاخشوٍت التي جيخظشن ، لزلً كاٌ هللا حػالى 

 [17 :ألاغلى] خَْْشٌ ًَؤَثْقََٰ 

 ۚ   ًَيَب ػِنذَ انهَّوِ خَْْشٌ ًَؤَثْقََٰ ۚ  ًَيَب ؤًُرِْزُى يٍِّ شَِْءٍ كًََزَبعُ انْذََْبحِ انذََُّْْب ًَصِّنَزُيَب : وجىشس رلً في آًاث هثيرة، فلاٌ ظبداهه 

[ 60 :اللفق] ؤَكَهَب رَؼْقِهٌٌَُ 

. َزا ؤبلى وؤخعً وؤفمل : فالزي خللً ًلٌى لً 

ا، بدسان َزا الهذف 
ً
والععي له ، ًجػلجي ؤظخلش في خُاحي ، وؤغشف ؤوي لى ؤغشلذ ؤو - ؤن هللا خللجي لػبادجه-بر

ا 
ً
ًَيٍَْ ؤَػْشَضَ ػٍَ رِكْشُِ كَئٌَِّ نَوُ يَؼِْشَخً ظَنكًب ًَََذْشُشُهُ ٌَّْوَ انْقَِْبيَخِ ؤَػًََْٰ  !بػذث غً َزا الهذف فةن الحُاة ظخيىن لىي

 [124 :وه] 

زا الهذف ألاظاس ي جخشج مىه ألاَذاف ، جإحي بػذٍ ألاَذاف جباًغا ، وختى ؤخلم َزا الهذف البذ ؤن ؤلتزم بإغماٌ   َو

، وألاخشي مً اإلامىً ؤن وػِؽها ووػخادَا ، - وعإٌ هللا ؤن ًبلغجي وبًاهم-جىحذ في مشجبخين ، بخذاَما غالُت حًذا 

. وولىا ٌؽترن بها 

  ُام ، مطلم إلاًمانؤما اإلاشجبت التي مً اإلامىً ؤن وؽترن ولىا فيها هي  ، التي هي ؤداء الػباداث مً ـالة ، ـو

ومجاَذة الىفغ في ظبُل ظلىن الىاغت ، والاظخلامت غلى ألاوامش ، وغذم الخمّشد غلى ؼشع هللا ؛ فةرا حاءها ؤمش مً 

ذ ! ظمػىا وؤوػىا ، و َزا واحب غلُىا ولِغ مىت مىا : ؤوامش هللا هلٌى  ال ، فإجبؼ ؤوامش هللا بفالحي ، وواغتي ، ولها ؤٍس

زا َى مىلم ؤلاًمان - ظبداهه وحػالى-بها وحه هللا  ، ولىا هفلي هلل ، ووػبذ هللا ، هفىم النهاس هلل ، هلىم اللُل هلل ، َو

 .باهلل ، الػباداث الظاَشة 

  والتي هي ؤؼشف وؤغض وؤهبل ، وهي - وعإٌ هللا ؤن ًشصكجي وبًان َزٍ اإلاشجبت  -املسجبت العاليتوهي : وؤما اإلاشجبت الثاهُت

ا ، ودكُلها ، وحلُلها ، ولها غبىدًت هلل ، فهى ٌػبذ هللا في  ا ، وهبيَر ؤن ٌعدؽػش الػبذ ؤن ول ؼاون خُاجه ـغيَر

زٍ مشخلت غالُت-ول وكخه  ، مخجاوًصا مشخلت جىبُم وامخثاٌ - ظبداهه وحػالى-بإن ٌعدؽػش مػجى الػبىدًت هلل - َو

هدً ولىا هفلي هلل ، وهفىم هلل ، ووػبذ - فهزٍ ولىا مؽترهين بها-خذود الؽشائؼ الظاَشة الباسصة مً ـالة وصواة ، 

هللا ، لىً خُىما ؤسجلي منزلت ؤغلى بإن جفبذ ول ؼاون خُاحي مً ؼشاب ، ووػام ، وصواج، ؤجضوج مً ؤحل بهجاب 

ت حػبذ هللا  مىً في ألاسك ، هزلً وػامي فةوي ؤجىاوله ختى ًخلىي البذن غلى واغت هللا ، - ظبداهه وحػالى-رٍس
ُ
وختى ه

، ًماسط الػبذ - ظبداهه وحػالى-ؤهام وي ختى ًشجاح َزا الجعذ ختى ًلىم ٌػبذ هللا ، ففاسث خُاحي ولها واغت هلل 

ول رلً في داخل بواس الػبىدًت ، والبذ ؤن ؤجىكف في خذود اإلاباح ، وما ؤرن هللا به ، دون الاغخذاء غلى خذودٍ ، فما 

!  ؤحػذي خذودٍ وؤكٌى ؤوي ؤحػّبذ هللا 
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ل الىالم ، زم ؤبشس رلً بلىلي  ّم بُنهم ، وؤـو
ُ
فإحػذي بزلً غلى ! كفذُث بزلً ؤن جىدبه مىه : ؤهافم بين ازىين ، وؤه

ؤن : ال ، َزٍ لها خذود وجىكف مً وحهين ، الىحه ألاٌو ! خذ مً خذود هللا ، وفي هظشي ؤوي ؤحػبذ هلل بهزٍ الػبادة 

. ؤجىكف بػذم الاغخذاء غلى خذودٍ : ؤجىكف غىذ اإلاباح ، والىحه الثاوي 

ا ـغاًسا ، ولِغ : مثاٌ  ذون ألاخز بالثإس لها ، ووان ؤبىاَئ ٍش هىذ ؤكشؤ في هخاب ؤهه واهذ َىان امشؤة كذ كخل صوحها ، ٍو

وغىذما سؤي ؤوالدَا ؤًخاًما ، ! غىذَا مً ًإخز بالثإس ، فزَبذ واظخإحشث ؤخذَم ختى ًإخز بالثإس مً كاجل صوحها 

ذ مً ؤحشة ؛ ألهً والذة ؤًخام ! ؤها ؤرَب وؤكخله و لىً لىحه هللا : ولِغ غىذَا ماٌ حػىُه ؤحشة  له ، كاٌ لها  ما ؤٍس

- . ظبداهه وحػالى-َزا حػذي غلى خذود هللا  !ومدخاحت 

ا ، ؤغِؾ خُاحي ولها في بواس الػبىدًت، ولىً البذ ؤن ؤوىن مىمبىت ومخىكفت ، فيل ش يء في خذود اإلاباح ، وما 
ً
بر

، وؤجخز ول الىظائل اإلاػُىت غلى جدلُم َزٍ الػبىدًت ، - ظبداهه وحػالى-ؤرن هللا به ، وال ؤغخذي غلى خذود هللا 

ذٍ مجي  زا اإلافهىم العامي الزي ًٍش - . ظبداهه وحػالى-فُخدٌى ول ش يء في خُاحي بلى غبادة ، َو

سبما ججذ غىذ ؤغظم الىاط بغشاق في خُاتهم ، مً غلاس ، وبُؼ ، وؼشاء ، وؤمالن ، لىً َى في خذود اإلاباح ، وال 

ػمل بما ؤرن هللا به ، فُذخل في ؤحش الخمىين في ألاسك ؛ ألهه ممً مىنهم - ظبداهه وحػالى-ٌػخذي غلى خذود هللا  َو

ػِؽىن فيها بالخمىين ، لىً مىمبىين بهزٍ المىابي  . هللا في ألاسك َو

ا هللا  زٍ الػبىدًت  رهَش  قُمْ إٌَِّ صَهَبرِِ :فلاٌ  لشظىله - ظبداهه وحػالى-َزا حضء مً الػبىدًت الؽاملت هلل ، َو

 [163-162 :ألاوػام ]  ًَثِزَٰنِكَ ؤُيِشْدُ ًَؤَََب ؤًََّلُ انًُْغْهًِِنيَ ۖ  نَب شَشِّكَ نَوُ . ًََُغُكِِ ًَيَذَْْبَُ ًَيًََبرِِ نِهَّوِ سَةِّ انْؼَبنًَِنيَ 

زٍ ؤغماٌ باسصة ظاَشة ، -ـالحي ووعيي : حػل الحُاة ولها ، لم ًخفها بالػباداث الظاَشة والؽػائش ، رهش بذاًت  َو

ومدُاي ومماحي ، فػىف غليها الحُاة في َزا ؤلاواس الػظُم : ، لىً غىف غليها الحُاة ولها ، كاٌ - وولىا وؽترن فيها

ً له  ، وحػل ول َزا ؤلاواس الػظُم هلل سب الػاإلاين ، ال -فإـبدذ خُاحي ولها ؤغِؽها في بواس الػبىدًت هلل ! ؼٍش

. ، ـالحي ووعيي ومدُاي وختى اإلاماث الزي لِغ فُه ِخشان فهى هلل سب الػاإلاين - ظبداهه وحػالى

مً غاػ كلُل الحظ ، لِغ غىذٍ خظ مً مخاع َزٍ الحُاة الذهُا ولزاتها الػابشة ، َل هظً ؤهه ال ٌػِؾ الحُاة 

العػُذة ؟ 

-وهللا بهه لِعخىُؼ ؤن ٌػِؾ َزٍ الحُاة العػُذة برا دخل مً َزٍ البىاباث الػظُمت ، وحػل خُاجه ولها هلل 

، ختى ولى وان ًيابذ ؤـىاف اإلاؽاق واإلاخاع ، ألن العػادة لِعذ فُما جملً ، العػادة في سض ى - ظبداهه وحػالى

. هفعً ، فُما اظخلّش في الفااد ، العػادة هي العالمت مً الللم 

هحن من ًلسز على أهفظىا ، وهللا ماًأجيىا أمس ووشعس بهره الصلصلت وهرا الفؤاد الفازغ والخعب الري 

هجده والجهد إال من ضعف إًماهىا ، ضعف إلاًمان فصاز حتى حظن الظن باهلل والثلت في هللا 

- . طبحاهه وحعالى-اهتزث عىدها ، ألهىا ما دخلىا من البىاباث العظيمت هلل 
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. فهزا ؤظمى ش يء ، وهي مشجبت ؤن ٌعدؽػش الػبذ ؤن ول خُاجه غبىدًت هلل 

قُمْ هُف ؤخفل غلى العػادة وؤكف غليها مً بىابت جدذًذ الهذف ؟ بإن ؤحػل َذفي وله وخُاحي في بواس الػبىدًت 

زا لِغ مً الخُاٌ نَب شَشِّكَ نَوُ. إٌَِّ صَهَبرِِ ًََُغُكِِ ًَيَذَْْبَُ ًَيًََبرِِ نِهَّوِ سَةِّ انْؼَبنًَِنيَ  .  َو

ال ، بل ! ال جظً الىاخذة مىا ؤهىا حػِؾ في الحُاة َزٍ دون هذس ، ؤو ؤهه لِغ فيها هفب ، وال َّم وال خىف وال خضن 

ا ، ًىفز هلل بالشلا ،  ا كىًٍ
ً
جػلها مىفز حبلذ الحُاة الذهُا غلى الىذس ، وال ٌعلم مً َزٍ ألاهذاس بال مً ٌعخغلها ٍو

والدعلُم ، والفبر ، والاخدعاب ، والالخجاء ، وؤلاهىعاس ، زم ًمؼ في باله ؤن ول مىاكف ألالم التي ٌػِؽها ، والحضن 

ا وخضنها ظُمّش والبرق ، والبذ ؤن ًجػل  ، والهم ، ما هي بال سحابت غابشة جمّش ، والزي ًجذٍ مً َزٍ السحابت مً خَش

ا مً مىافز العشوس والحبىس 
ً
. رلً مىفز

 ، ومؼ رلً واهىا ؤظػذ  الشظٌى 
ً
 ؼذًذا

ً
وان ؤؼذ الىاط بالًء ، ومؼ رلً وان ؤظػذ الىاط ، الصحابت صلضلىا صلضال

! الىاط ، واهىا ًخلزرون بالبالء 

َزا ٌػجي ؤن الػبذ - : مً حهلها-ظمػُذ في ؤخذ الذسوط ؤهه ولما صاد ؤلاًمان صاد البالء ، فلالذ : بخذاَم جلٌى 

ذ بالءٍ  -هال خبِبتي ، بل ولما صاد ؤلاًمان غىذن ، حػل هللا : فلالذ لها اإلاداِلشة ! ًخاف برا صاد بًماهه ؛ ألهه ظيًز

ا لهزا البالء ، بإن جمّش اإلادً هسحابت ، وحعخخذمي َزٍ الابخالءاث في الخػبذ هلل بالشلا ، بالفبر ، - ظبداهه
ً
لً مىفز

بالدعلُم ، والبذ ؤن هامً ؤن الزي كّذس غلّي َزا اللذس َى الشب الشخُم ، اليامل في ـفاجه ، اليامل في راجه ، اليامل 

خماغف ألاحش بالفبر والشلا  م بلى الجىت ، ٍو .  في ؤفػاله ، فخجػلجي َزٍ الابخالءاث ؤهفز منها لىٍش

 [12 :ؤلاوعان]  ًَجَضَاىُى ثًَِب صَجَشًُا جَنَّخً ًَدَشِّشًا  كاٌ حػالى

 [24-23 :الشغذ]  كَنِؼْىَ ػُقْجََ انذَّاسِ ۚ   ًَانًَْهَبئِكَخُ َّذْخُهٌٌَُ ػَهَْْيِى يٍِّ كُمِّ ثَبةٍ عَهَبوٌ ػَهَْْكُى ثًَِب صَجَشْرُىْ وكاٌ حػالى 

 [10 :الضمش]  إًَََِّب ٌَُّكََّ انصَّبثِشًٌَُ ؤَجْشَىُى ثِـَْْشِ دِغَبةٍ كاٌ حػالى 

 [11 :الخغابً]  يَب ؤَصَبةَ يٍِ يُّصِْجَخٍ إِنَّب ثِئِرٌِْ انهَّوِ كاٌ حػالى 

ًِ َزٍ اإلافِبت  فالحمذ هلل ، هللا  . ًثبخه باللٌى الثابذ :  ٌػجي   ًَيٍَ ُّؤْيٍِ ثِبنهَّوِ َّيْذِ قَهْجَوُ، ؤساد ل

َزٍ البالءاث ـاسث مىافز ، ؤهفز بها بلى هللا ؛ ختى ؤجلشب بلُه ، ما هي الػباداث التي ؤخخاحها في َزٍ ألاالم 

ا للفبر ، للدعلُم  ، فيل ما ؤـابجي َى مً هللا 
ً
واإلافائب وألاخضان والهمىم التي حػفف بي ؟ َى ؤن ؤحػلها مىفز

 لػُفت ، ًذبشوي هللا 
ٌ
لٌى - الحىُم-الشخُم ، وؤها ؤَمت ؤهذ ال حعخىُػين : الزي َى ؤغلم بدالي ، فال ًإحي الؽُىان ٍو

 [286 :البلشة]  نَب ُّكَهِّقُ انهَّوُ ََلْغًب إِنَّب ًُعْؼَيَب : الخدّمل والفبر ، هلٌى 
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ى ؤسخم بىا مً ؤهفعىا التي بين حىبِىا ، فهى  - ظبداهه-ما ًإمشها هللا بإمش ، وال ًنهاها غً ههي ، وال ًلّذس غلُىا كذس بال َو

لح لي  . ٌػلم ألـا

ا بًماهه ، ووان غىذٍ َذف في َزٍ   الزي ٌػِؾ َزٍ الحُاة خُاة ألالم ، وخُاة الحضن ، هُف ٌؽػش برا وان كىًٍ

ا له بلى الشلا والدعلُم والفبر واخدعاب ألاحش ؟ 
ً
جػلها مىفز  الحُاة بإن ٌػِؾ خُاجه ولها غبىدًت لشب الػاإلاين ، ٍو

! ال ؼً ؤهه ظُػِؾ ظػًُذا 

ألن الحُاة َىا ُحبلذ ! وال هخىكؼ ؤن سوائض الػبىدًت وسوائض العػادة التي ؤكىلها لً ، لِغ فيها هفب وال خضن وال َم 

. وعإٌ هللا ؤن ًجػلجي وبًاهم مً ؤَل الجىت -غلى هذس ، فالحُاة التي لِغ فيها هفب وال خضن هي الجىت 

م للجىت ، فمً خلله هللا للجىت لم جٌض جإجُه  ى وٍش زا الحضن َى مىفز للجىت ، َو زا ألالم ، َو ولػل َزا الىذس ، َو

يب ّصْت املغهى يٍ َصت ، ًال ًصت ،  ):  سواٍ البخاسي ، وكاٌ هزلً (يٍ ّشد اهلل ثو خرياً ّصت ينو): اإلاياٍس ، كاٌ 

.  سواٍ البخاسي (ًال ىىّ ، ًال دضٌ ، ًال ؤرٍ ، ًال ؿىّ ، دزَ انشٌكخ ّشبكيب ، إال كلش اهلل هبب خطبّبه 

غىذما ال هدعً الظً باهلل ، وال ًيىن غىذها مػشفت بإن الزي ابخالها وامل في ـفاجه ، وامل في راجه ، وامل في ؤفػاله 

! ، فةهه الؼً ؤهىا ظنهتز وهمىشب وكذ البالءاث 

: بخذي ألاخىاث ماث لها ؤسبػت ؤوالد ، وخمشُث غىذَا للػضاء ، وهللا للذ وحذث في كلبها اوؽشاًخا عجًُبا ، وهي جلٌى 

الحمذ هلل ، سبي مخػجي بهم مذة مً الضمان ، وؤخز الحمذ هلل ودٌػخه ، الىبير مخػجي به ، وهزا الثاوي والثالث والشابؼ ، 

بجى لي ؤسبػت بُىث 
ُ
بجى لي ؤسبػت بُىث في الجىت ، لم الحضن ؟ ؤها ج

ُ
! وآلان ج

. ًىفز مباؼشة ، ؤمش هللا برا ؤحى كابلٍى بالشلا والفبر والدعلُم واخدعاب ألاحش! فاهظشي لإلًمان والدعلُم غىذَا ؟

- . ؤظإٌ هللا ؤن ًشصكجي وبًاهم-

: البىابت الثالثت  

ا ؤن ؤخفظ اللشآن ، 
ً
 ؤحػل لي َذف

ً
زٍ الاَخماماث ، ؤهجي في واغت ،  مثال غىذها ؤَذاف واَخماماث ، َزٍ ألاَذاف َو

.  ، ؤو ؤدخل غلم ؼشعي ، َزٍ ؤَذاف خاـت بي ؤها ملشؤةؤو ؤـىم الازىين والخمِغ ، ؤو ؤن ؤدخل 

ومً ؤحل ؤن ؤفخذ بىابت زالثت للعػادة ؤخشؿ ؤن ؤوظؼ دائشة اَخماماحي مً هفس ي لغيري ، فإخاٌو ؤن ؤهفؼ غيري ، 

يىن لي هفؼ فػاٌ في اإلاجخمؼ ، وغلى ألامت ، وؤقي هفس ي شّحها ، فال ًيىن َمىا ؤوالدها وبُدىا فلي ، ولِغ لىا مً  ٍو

اد ! غيرها فال وعاغذ ؤخًذا ، وال هيلم ؤخًذا، وال هىفؼ ؤخًذا  . ال  ! وختى الزًً َذاَم سبي وؤـلحهم هلف لهم باإلاـش

كذ ججذًً البػن منهم ال جذع مىاظبت فشح ، وال ظىق بال وجزَب بلُه ، وال ًاهبها ؤخذ ، زم برا حاءث للخدفُظ ، ؤو 

!  ؤمٌش عجُب ! جشهِذ بِخً وؤَملِذ ؤوالدن ، وفػلذ وجشهذ : للػلم الؽشعي ًلىلىن لها 

زا وهللا مً ؤغظم ؤظباب العػادة في الحُاة  ت ، َو ا ، ال بذ ؤن ؤحػل اَخماماحي بىفؼ الغير مً ألاَذاف المشوٍس
ً
. بر
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ت هي وصوحها وؤبىاءَا ، وهللا ال ًذغىن ؤسملت وال ًدًُما ، وال بوػام للمعاهين بال  وكذ سؤًذ بخذي ألاخىاث في كٍش

بادسوا ، ولِغ َىان ران الالتزام والاظخلامت الظاَشة حًذا غلى صوحها وؤبىائها ، فعإلتها غً ظّش رلً الحشؿ غلى  ٍو

ؤدت اننبط ) : ماَى رلً الحذًث ؟  كاٌ ! العّش فُه َى خذًث واخذ ظمػخه فغّير مجشي خُاحي : هفؼ الغير ، جلٌى 

وهللا ظمػذ َزا الحذًث فدشن مؽاغش غىذي ال ٌػلم بها بال هللا ، فإـبدذ بإي خاٌ :  جلٌى (إىل اهلل ؤَلؼيى نهنبط

!. ؤظإٌ غً اإلادخاج 

ؤًً ؤحذ َزا وؤها في بُتي ؟ فلي اـذقي واهىي ، ومً هىي الخير دله هللا غلُه ، وفخذ له ألابىاب : سبما جلىلين 

 واخًذا ، ال ، فإخشج مً ؤَذافي الخاـت بي التي 
ً

ا ؤن ًيىن ظبُال
ً
 ال حػذ وجدص ى ، لِغ ؼشو

ً
والعبل ، فخذ له ظبال

ًَيَب خَهَقَ انزَّكَشَ . ً اننَّيَبسِ إِرَا رَجَهََّٰ  . ًانهَّْْمِ إِرَا َّـْشََٰ ال ؤهفً غنها ، وؤظير في الذهُا ألهفؼ غيري ، كاٌ حػالى

[ 4-1:اللُل] إٌَِّ عَؼَْْكُىْ نَشَزََّٰ . ًَانْإَُثََٰ 

ذق بالحعجى ، ـذق بالجىت وغمل لها، وؤخذَم لم ًفػل  لزا البذ ؤن ! ولىا ظػُىا ؼتى ، ؤخذَم ؤغىى واجلى ، ـو

هبدث في كائمت ؤَذافىا ووػُذ الىظش مشة زاهُت ، لىخشج مً َزٍ الذائشة المُلت التي هي دائشة ألاهاهُت والصح ، وولما 

. واهذ غىذي َمت غالُت ، ولما اسجلذ ألاَذاف وجىظػذ ختى جفل بلى ألامت ولها 

هم سؤًىا بإغُيىا ، وظمػىا بأراهىا غً ؤهاط بعىاء ، لِغ غىذَم ؼًِئا ، لِغ غىذَم هثير اإلااٌ ، وال هثير غلم ، وال 

ذكىا مؼ هللا ، وخشحىا مً َزٍ الذائشة  حاٍ ،  لىً هللا هفؼ بهم الػالم بإهمله ، ولىً متى ؟ برا ـلحذ الىُاث ، ـو

 
ً

برا احخمػذ الػائلت ول خمِغ وحمػت : المُلت ، دائشة ألاهاهُت ، فىىفؼ الزًً خىلىا مً ؤَل وؤكاسب وحيران ، مثال

، فلىجػل لىا مؽشوًغا بين البىاث الزًً ؤجىا واحخمػىا ، َزا مفخاح مً مفاجُذ العػادة ، ال خشج ؤن ًيىن لىا 

ذ لىفس ي خُاة ظػُذة ممخلئت بالعشوس  ىزا ، ولىً بن هىذ ؤٍس ا خاـت ، هدفظ اللشآن ، ؤو هخػلم ألاخيام ، َو
ً
ؤَذاف

ا ، مً لمنها هفؼ الغير ، ًبذؤ باألَل والجيران 
ً
 ، وؤلؼ فُه ؤَذاف

ً
. والعػادة فال بذ ؤن ًيىن َىان حذوال

 ؤخش ، وخُاة 
ً
ا ، الػىاء بالفىش ، والجهذ ، والجاٍ ، واإلااٌ ، والىكذ ، َزا وله خلم ؼٍشف ، ًمىذ ـاخبه ُبػذا

ً
بر

بجي له مجًذا ، لِغ َىا في الذهُا  ى واكف بين - ظبداهه وحػالى-بل مجذ في ألاخشة ، غىذما ًللى هللا ! ؤخشي ، ٍو َو

زٍ ألاغماٌ التي حػملها ، هي التي ججادٌ غىً ولعذ ؤهذ - ظبداهه وحػالى-ًذي هللا  ، ججادٌ غىً َزٍ الحعىاث َو

. ، ؤهذ لػُف معىين فلير ، ال حعخىُؼ الىالم بص يء خُنها ، ما فػلذ وما هفػذ به غيرن َى الزي ًجادٌ غىً 

ت ؤغىى لألمت مثل للذ غاػ الىبي  ى كذوجىا وؤظىجىا ، ؤغظم ـىس الػىاء البؽشي ، ال ًىحذ ؤخذ في البؽٍش ، َو

، لى سحػىا لعيرجه وؼمائله وؤفػاله لىحذها ؤهه ههج الىهج الػظُم مؼ ول مً حػامل مػه مً ؤَله الشظٌى 

. وما لىا بال اكخفاء ؤزٍش ! وؤصحابه والغشباء وؤغذائه 
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 في هىاق ألاظشة ، فػىذ 
ً

ولما غلذ الهمت ، وخشج اإلاشء مً َزٍ ألاهاهُت ، ـاس ظػًُذا ، ومً الجُذ لى غملىا غمال

 ، وواخذة جخبرع وجزَب 
ً

اال ا ، هإن هجمؼ لىفالت ًدُم ، ختى لى ول وخذة جذفؼ خمعين ٍس
ً
 هجػل لىا َذف

ً
الاحخماع مثال

ىزا هفالت مػلم  . ؤي غمل مً ألاغماٌ التي ججّش هفًػا للغير .. لبِذ مً بُىث ألاًخام ول ؼهش وجىفلهم ، َو

وؤهخم حػلمىن ؤن الاحخماع غلى الػمل الفالح مً ؤظباب مماغفت ألاحىس ، فدُىما ؤكىم بػمل ًيىن لي ؤحًشا ، ولىً 

ت إلاً خىلي وبالزاث  ذ ألاحىس ، فيلما صاد الػذد صادث ألاحىس فُه ، وهزلً ؤغىي فـش غىذما ؤحخمؼ مؼ مجمىغت جٍض

. ؤبىائي ، فإوىن لهم كذوة ، خين ًشووي وؤها ؤغىي وؤجفذق وؤفػل ، وؤغُنهم غلى َزا الخير والبزٌ والػىاء 

ؽمخ بال بىُب الفيُؼ وخعً   في آلاخشة ، ولِغ في َزٍ الذهُا ، فةهً لً جبجي َزا اإلاجذ َو
ً
ا ، ختى جبجي لً مجذا

ً
بر

زا لً ًيىن مىً بال برا حشدث هفعً مً ألاهاهُت وخب الزاث ، فلم حػؾ لىفعً ، - وعإٌ هللا ؤن ًشصكىا-ألازش  ، َو

ْ ػًَِمَ صَبنِذًب كَهِنَلْغِوِبل ألمخً   [46 :ففلذ]  يٍَّ

  [39 :ظبإ]  ًَىٌَُ خَْْشُ انشَّاصِقِنيَ ۖ  ًَيَب ؤََلَقْزُى يٍِّ شَِْءٍ كَيٌَُ ُّخْهِلُوُ  :كاٌ حػالى 

زَب لُفلح بين اإلاخخاـمين   ىفل ألاًخام ، ٍو ععى غلى ألاسملت ، وغلى اإلاعىين ، ٍو . فلُىىلم رو الهمت الػالُت َو

ش 
ّ
: ؤن هفلح بُنهم ، هلٌى - ولى جفىيًرا-ؤخُاًها هجذ ؤظًشا مخخاـمين ومخلاوػين غؽش ظىين ؤو خمغ ظىين ، فال هفى

َل ظإلذ هللا الػىن ؟ َل كلذ ًاسب ؟  ! َاالء غلىلهم مخحجشة ال جلبل الىلاػ 

م بُنهم ، لى ظإلذ هللا ، وكمذ اللُل ، واظخػىذ باهلل ، ورَبذ وهِخً ؤن جفلح 
ّ
م ، بل هللا ًىف

ّ
فلعذ ؤهذ مً جىف

ال، لً ًيىن لً كُمت ، وال ظػادة ؤو اوؽشاح بال برا ! ال حػؾ في خُاجً لىفعً فلي ! بُنهم ، ظُىفلً هللا لزلً 

ا ، ؤـبدذ بإلف شخق 
ً
. وظػذ دائشجً وهفػذ غيرن ، وهفػذ حيراهً ، وؤـبدذ مباسو

حعجبذ مً َزٍ الهمت ! كبل ؤًام رَبىا للشي ، كشي هائُت ، وحذث غىذ اليعاء َّمت غالُت عجُبت في الذغىة بلى هللا 

ًَ مخػلماث ، لىنهم ًشدن ما غىذ هللا  ، امخألث الللىب بًماًها ، فػلذ الهمت في الذغىة - ظبداهه وحػالى-التي سؤًتها ، لع

لت  - ظبداهه وحػالى-بلى هللا  . ، خٍشفاث غلى ؤن ًىفػً بإي وٍش

م ًخللب في الجىت - وهي ببيّ -التي ظلذ ولًبا  ! . غفش هللا له رهبها ، والزي هّحى غفً شجشة غً الىٍش

، وؤخببها في غباد هللا ، فيعإٌ هللا - ظبداهه وحػالى-وؤغظم مػشوف ؤبزله للىاط ، َى ؤن ؤكشب جلً الللىب بلى هللا 

. ؤن ًشصكىا رلً 

ذًً اوؽشاح الفذس فيها ، فةن لها كىاغذ - بىابت ؤن جيىوي هافػت لغيرن-اهدبهي وؤهِذ جلجين َزٍ البىابت  ، وجٍش

. ؤظاظُت مً ؤحل ؤن ًىفلً هللا فيها ، برا لم حعيري غلى َزٍ اللىاغذ ـاس غملً َباًء مىثىًسا 

ذ وحه هللا : اللاعدة ألاولى -1 ذ بإي ؤمش ؤكىم به ال مذًخا ، وال زىاًء ، وال ؤي ش يء ، فلي ؤٍس نَب  ؤلاخالؿ ، فما ؤٍس

[ 9 :ؤلاوعان] َُشِّذُ يِنكُىْ جَضَاءً ًَنَب شُكٌُسًا 
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ذًً سلا هللا ، فال جىظشي لشدة فػله ، َزا َى ؤلاخالؿ ، َزٍ  كذ جدعجي لصخق فِس يء لً ، ولىً بن هىذ جٍش

 ًَانهَّوُ سَءًُفٌ ۗ  ًَيٍَِ اننَّبطِ يٍَ َّشْشُِ ََلْغَوُ اثْزِـَبءَ يَشْظَبدِ انهَّوِ  :اللاغذة ألاظاظُت لالهىالق في َزٍ البىابت ، كاٌ حػالى 

 [207 :البلشة] ثِبنْؼِجَبدِ 

باغها هلل ، فلِغ َمه الىاط ، ؤغىٍى ، ؤو مذخٍى ، ؤو ؤزىىا غلُه ، َى ًىظش فلي بلى زىاء هللا ، فاهلل ال ًمُؼ غمل 

ً بالحعىت بلى غؽش ؤمثالها ، بلى ظبػمائت لػف ،  م ًجاٍص  ال ًمُؼ لً غمل ، فهى الىٍش
ً
غامٍل مً رهٍش ؤو ؤهثى ، ؤبذا

ماغف إلاً ٌؽاء ، ولُدزس اإلاشء مً وظاوط الؽُىان وجثبُىه ، ووظىظخه بلىله  اجشن فػل الخير وي ال ًذخل : ٍو

اء  .   ولِعخػز باهلل مىه ، ولِعإٌ هللا مً فمله وجىفُله ! غلًُ الٍش

 

 الذغاء ، ادعي هللا واهىعشي بلُه ، ؤن ًشصكً كلًبا سخًُما ، ؤن ًجػلً هافػت مباسهت ، دغائها َزا :اللاعدة الثاهيت  -2

، ختى ألبىائىا هذغى لهم بإن ًجػلهم هللا مباسهين ، َى دغاء غِس ى   [ًا سب احػلىا مباسهين خُثما هىا  ]

مخىا غالُت  ٌٍ َو ىفؼ بهم ؤلاظالم واإلاعلمين ، البذ ؤن ًيىن َذفىا غا هدً هذغى لهم بإن ًفبدىا دواجشة ، احػلي ! ٍو

م ، لُباسن هللا فيهم في اإلايان الزي َم فُه  . دغاءن بإن ًيىهىا مباسهين ظىاًء واهىا دواجشة ؤو غيَر

زم لً ًىىلم لىفؼ الىاط بال مً وان في كلبه سخمت بالىاط ، الشاخمىن ًشخمهم هللا ، ؤظإٌ هللا ؤن ًشصكجي َزٍ 

هاًظا مباسهين ، ًلىلىن لً ولمت جيخفػين بها ، 
ُ
الشخمت ، وؤن ًجػلجي مباسهت خُثما هىذ ، ؤخُاًها في اإلاجالغ هجذ ؤ

. حعمػين منهم غً مؽشوع زم جلىمين لالهخفاع مىه ، فإظإٌ هللا ؤن ًجػلىا مً َاالء 

تهزًب الىفغ بزهش آلاخشة ، وهدً مؽيلخىا ؤهىا همؼ بُيىا :  التي حعاغذن ولىج َزٍ البىابت اللاعدة الثالثت -3

ش مباؼشة بالذاس آلاخشة ، بالشغم ؤن هللا 
ّ
-وبين آلاخشة خىاحًضا ، حذسان مغللت ، ختى غىذما هلىم بإي فػل ال هخفى

 [46 :ؿ]  إَب ؤَخْهَصْنَبىُى ثِخَبنِصَخٍ رِكْشٍَ انذَّاسِ  :غىذما مذح ألاهبُاء كاٌ - ظبداهه وحػالى

ذون بال ما غىذ هللا ، ًخزهشون اللبر وؤهه لً ًىفػهم بال الػمل الفالح  ًخزهشون ؤنهم لى ! ؤي فػل ًفػلىهه ال ًٍش

-لى خعيذ خللهم فةنهم ظُجاوسون الشظٌى ! في ؤغالي الجىان - ـلى هللا غلُه وظلم-هفلىا الُدُم فةنهم مؼ الىبي 

.  سواٍ الترمزي (إٌ يٍ ؤدجكى إيلّ ، ًؤقشثكى يين جمهغبً ٌّو انقْبيخ ؤدبعنكى ؤخالقبً):للىله - ـلى هللا غلُه وظلم

ال ، بل غىذٍ هظشة مخخلفت ؛ ألهه ًشبي غمله ! ؤهذ رو ؤخالق خعىت : فُدعىىن ؤخالكهم ال ألحل ؤن ًلٌى الىاط له 

.  باآلخشة 

ى لػُف رلُل ، فخإحي خعىاجه ججادٌ  فخيىن ؤَذافه ولها لآلخشة ، ًخزهش الفشاه ، ًخزهش الىكىف بين ًذي هللا ، َو

غىه ، ًإحي َزا اللشآن ٌؽفؼ له ، جإحي ؤغماله َزٍ التي فػلها وحؽفؼ له ًىم اللُامت ، فزهش الذاس آلاخشة حػل غىذٍ 

. َّمت غالُت في ؤن ًيىن ؤهفؼ الىاط 
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ى كذوجىا ، وهزا ألاهبُاء ، فمىس ى ؤغظم ـىس الػىاء البؽشي َى الشظٌى : كلىا  غىذما دخل مذًً ما ؤٌو  ، َو

 ـالًحا 
ً

ى رلُل ، مىشود ، وخائف ؟ ظلى لهما ، ظاغذ ، غمل غمال ! فػل فػله ؟ َو

ت غىذما جىلى الخالفت  (الغىم  )ٌ وان ًدلب الؽُا  ؤبى بىش الفذًم  لً ًدلب ؤبى بىش : للحي وله ، ختى كالذ الجاٍس

ى  خلُفت  ! [بلى ، وبوي ألسحى ؤن ال ٌغيروي هللا في ؤمش دخلخه وهىذ ؤفػله  ]: فلاٌ ؤبى بىش ! ؼُاَىا بػذ الُىم  ! َزا َو

دلب لهم الؽُا . ٌووان ًمش غلى بُىث اإلادخاحين ٍو

علي لهم  وغمش بً الخىاب   في الػىاء ، ووان ًخػاَذ ألاسامل ، َو
ً

. وان مثاال

بدخاٌ العشوس غلى اإلاعلمين ، وكذ هزسث هفس ي وي ]: ؤي ألاغماٌ التي جدب ؟ فلاٌ - : سخمه هللا-ظئل ؤلامام مالً 

 . [ؤفشج هشباث اإلاعلمين

ذ مىه خاحت ، فذخل غلُه وظإله خاحخه ، فيان البذ  وابً غباط  وان مػخىًفا في اإلاسجذ ، فإحى بلُه ؤخذَم ًٍش

لئن ]: ، كاٌ ! هُف جخشج وؤهذ مػخىف في اإلاسجذ ؟! ًا ابً غباط ؤهذ مػخىف : ؤن ًخشج مػه فخشج ، فلالىا له 

-، ولِغ لُلت ، بل ؼهش ، ٌػجي ؤن ؤمص ي في خاحخه ختى ؤكميها له  ! [ؤمص ي في خاحت ؤخي خير لي مً اغخياف ؼهش 

. وعإٌ هللا ؤن ًشصكىا 

دل مدل َزٍ الجزوس  لخلػها ، ٍو ا ، خب الخير للىاط ظىف ًذخل بلى حزوس ألاهاهُت في داخلً ٍو
ً
ؤلاًثاس ، : بر

 لً في الذهُا بالزهش الحعً ، وهللا 
ً
ال ًمُؼ غمل غامل ، - ظبداهه وحػالى-والػىاء ، وبزلً جيىهين بىِِذ مجذا

 في آلاخشة 
ً
. وهزلً جيىهين كذ بىِِذ لً مجذا

ؤظإٌ هللا الػظُم سب الػشػ الػظُم بإظمائه الحعجى ، ؤن ًشصكجي وبًان َزٍ العػادة ، والحُاة العػُذة ، وؤن 

. ًجػلجي وبًان ممً ًىفز بلى َزٍ البىاباث مً ؤوظؼ ؤبىابها 

م ال ًمُؼ غمل غامل مً رهش ؤو ؤهثى  . ولما صدِث صادن هللا وؤغىان ، وهللا هٍش

. وعإٌ هللا ؤن ًشصكىا الػلم الىافؼ والػمل الفالح 

 

ٌؽهذ لها ألاخىاث بخير جفػله ، ججمؼ الجيران بين فترة وؤخشي لُيىهىا دائًما غلى - حضاَا هللا خيًرا-بخذي ألاخىاث 

زا َذف ظاٍم ! جىاـل  ً فةنها ججمػهم وجيعم بُنهم ، َو زا غمل ال وعتهين به ، فيلما ابخػذوا ؼهًشا ؤو ؼهٍش -َو

ًِ غلى مشالُه ، وغلى ما ًدبه  وعإٌ هللا ؤن ًشصكىا رلً ، فال حعتهُجي بإي غمل ، وؤكبلي غلى هللا ، واظإلُه ؤن ًذل

ا ظُفخذ غلًُ ال مدالت 
ً
شلاٍ ، وؤن ًفخذ غلًُ ، فلى سؤي في كلبً ـذك ! . ٍو

. واهظشي بلى البىابت ألاولى ، فػىذما ًفخذ لً الخير وجلجُه ، ظخإجًُ ؤبىاب الخير ولها  

ٌٍ - بفمله ظبداهه-فخذ هللا ؤبىاب الخير : بخذي ألاخىاث جلٌى  وظبب رلً ؤنها واهذ ! وهفػذ الخلم غلى معخىي غا

 
ً

ل ماال له ألم ؤًخام -جـى : جلٌى – وعإٌ هللا ؤن ًخلبل مىا ومنها ! لِغ مالها الخاؿ ، بل ٌػىىنها بًاٍ مً خىلها لخـى
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ا-التزمذ بهزا الفػل ظىين ال ؤجشهه  جخىش  وفخذ سبي غلي ؤمىًسا ال حػذ وال جدص ى ، وال: ، جلٌى -بالشغم ؤهه ماٌ غيَر

- . فإظإٌ هللا ؤن ًشصكجي وبًان-ول َزا بفمل غمل بعُي ! غلى باٌ 

الزَاب بلى اإلالشؤة ًىمين في ألاظبىع ، وؤخمش مدالشة ًىًما في ألاظبىع ، وؤن : حمُل ؤن ؤحػل مً لمً ؤَذافي 

ؤحػل لي وسًدا مً اللشآن ، وؤـىم الازىين والخمِغ ، وؤجفذق ، وؤهفل مػلمت ، وؤهفل داغُت ، وؤوصع هخب ، ول 

ى في خذود الىىاق الصخص ي ، لىً ألاحمل ؤن ؤوظؼ َزٍ الذائشة ، فخدعؼ وؤفُذ اإلاجخمؼ ، وؤـبذ  َزا حمُل ، َو

ا ،  ًُ  ، وؤبجي لي مجًذا ، لِغ مؼ فالهت وفالهت ؤو مؼ ؤَل الذهُا ، بل مجًذا غال
ً

مؽاسهت في اإلاجخمؼ وألامت ، وغمًىا فػاال

 مؼ غائؽت 
ً
. ، ومؼ الصحابُاث ؛ أللخلي بهم َىان  - سض ي هللا غنها-، ومؼ خذًجت - سض ي هللا غنها-مجذا

بجى َزا اإلاجذ بال بدعً ألازش ، ووُب الفيُؼ ، والفذق مؼ هللا  ًُ - . ظبداهه وحػالى-ولً 

. ظبداهً اللهم وبدمذن ؤؼهذ ، ؤهه ال بله بال ؤهذ ، ؤظخغفشن وؤجىب بلًُ 

 

. ؤظإٌ هللا الػظُم سب الػشػ الػظُم هما حمػىا في َزا اإلايان ؤن ًجمػىا في ؤغلى الجىان غلى ظشس مخلابلين 

ؤظإٌ هللا الػظُم سب الػشػ الػظُم ؤال ًجػل لىا في اإلاجلغ رهًبا بال غفٍش ، وال ًَما بال فشحه ، وال لًُلا بال هّفعه ، 

 بال هّفعها ، وال خاحت مً خىائج الذهُا هي هلل سًلا ولىا فيها ـالح 
ً
ًما بال ؼفاٍ ، وال ًَما بال حالٍ ، وال هشبت وال مٍش

. بال ؤغاهىا غلى كمائها ، فهى ؤسخم الشاخمين 

ؤظإٌ هللا الػظُم سب الػشػ الػظُم ؤن ًشصكجي وبًاهم الحُاة العػُذة في الذهُا وآلاخشة ، وؤن ًجػلىا ممً ؤخُاٍ 

. خُاة ظػُذة في دهُاٍ وؤخشاٍ 

. ظبداهً اللهم وبدمذن ، ؤؼهذ ؤهه ال بله بال ؤهذ ، ؤظخغفشن وؤجىب بلًُ 

ا ، وأحظن إليكم ، وهخب هللا لكم بهره الخطى خطى ألعلى الجىان   .جصاهم هللا خيرا

 

 


