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بسم هللا الرحمن الرحيم
 المشورة -25الحمد هلل رب العالمين ،يا رب صلللو م لللرم مبارح رر حتلللرة ا م أنبيائك،
يدنا محبيبنا مموالنا محمد ،مآله مصحبه أجمعين.
ذكرت أننا نركز -إن شللاهللا هللا عال  -في هذه المحاضللرات اأ يرة رر المعالم
العظيمة الكبيرة التي ظهرت في المرحرة الثالثة اصلة ،مكنت أ حدث مأ شلامر
مع حتللللرا كم حو معرم التفارو مالتحقيق بالتوحيد ،مالتفارو مع النصللللو
الشلللريفة ،مالبالهللا ماأذى الذي يبتر به من آمن باهلل  -بارح م عال  -مأراد أن
يسللير إل هللا َّ -
رز مجو -فإن السللائر إل هللا  -بارح م عال  -للتوضللع أمامه
رقبلات ،فهلو اجتلااهلا أم ال؟هنلا يثبلت صللللد له ،ثبلت محبتله ،يثبلت إيملانله ،لا
الر و اأرظم -صر هللا عال رريه مآله مصحبه م رم-
ان)
( ِإذا رأيتم َّ
الرجو يعتاد المس ِ
اجد ،فاشهدما له ِب ِ
اْليم ِ

اْلمام ابن ماجه رحمه هللا عال .

االرتياد رر المسلللاجد صلللورة من صلللور التاكيد رر التحقيق في التفارو مع
معو ات لكنَّه ارتاد أن يحتللر المسللاجد ،لم يمنعه مانع غالبا،
النص،فمع مجود ِ
إال الموانع الشللللرريلة ،لم يمنعله ملانع إال اأرلذار الشللللرريلة التي بيح لله رلدم
الحتللللور،أ َّما في غالب اأامان مغالب اأم ات فهو من الحاضللللرين ،مربَّما
حت

بو النداهللا لو ت الصالة ،ممرة معت أحد الصالحين -مال أاكي أحدا رر

هللاَّ -
ي ،ا " :بئس العبد الذي ال
رز مج َّو -لكن أحسللبه كذلك -ا ربارة أثَّرت ف َّ
يا ي إال إذا د ِري"،فقا  :أنا أحام أن أحتر إل المسجد بو النداهللا إل الصالة،
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أنَّي أرى نفسللللي ربلدا هلل  -بلارح م علال  -مالعبلد الحقيقي هو اللذي يكون في
لدملة مواله دمن أن يصللللدر المول لله اأمامر ،أم يبعل إليله بلاللربلات ،فكلان
يكرر هلذه الكرملة أم هلذه الجمرلة" :بئس العبلد اللذي ال يلا ي إال إذا د ِري"؛ بمعني
أنت ال ا ي حتلر ك إل بيت هللا َّ -
ي رر الصلالة،
رز مج َّو -إال أن يقا لك :ح َّ
ي رر الفالح! فهم درجلات رنلد هللا  -بلارح م علال  -هؤالهللا هم أهلو اللذم
ح َّ
الرفيع ،نسا هللا  -بحانه م عال  -أن يعرمنا صفا هم ،ميجعرنا ممن نقتدي بهم.
المهم :السلللائر إل هللا  -بارح م عال  -يجد معو ات ،يجد شلللدائد ،ميرى أمامه
رقبات ،فإن هو صللمد مثبت ،م حمو شللدة اأذى ،جاهللا ه المعونات الربَّانية من
هللا  -لبحانه م عال  -إما بقدر كوني ،مإما بتسليير من هللا  -بارح م عال  -أ َّن
هلل  -بارح م عال  -ميرو ات آ اهم هللا  -للبحانه م عال  -بعض التيصللصللات،
ممنحهم  -للبحانه م عال  -القوة رر بعض التصللرفات ،مهذه التصللرفات ا ي
موافقة لتسلديد م قويم م ثبيت هذا السلائر إل هللا  -لبحانه م عال  -م د ا
ر و هللا  -صر هللا عال

ليدنا

رريه مآله مصحبه م رم-:

( ...م ِإ َّن َّ
اج ِر)
َّللا ليؤ ِيد هذا الدِين ِب َّ
الرج ِو الف ِ

اْلمام البياري رحمه الباري عال .

للللبحان هللا! مرأينا حقيقة هذه الصللللور في هذه المرحرة -كما بينت -ابنا ربيعة
يكرمان النبي  -صلر هللا عال رريه مآله مصلحبه م لرم -في بسلتانهم ،مل ِعم بن
ردِي يجير النبي -رريه الصلالة مالسلالم -بعد رود ه من اللائف ،حقق يقينا أنه
ال يسلتليع أن يد و مكة إال حت حماية محرا لة مشلددة ،مإال ليقتو؛ أ َّن القوم
رزموا رر

ترله ،انته الموضللللو ،فمن كلان أملامهم ميحسللللبون لله حسللللابلا

ذهب،ممن كان يحمي النبي  -صلللر هللا عال رريه مآله مصلللحبه م لللرم -في
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موااينهم البشلرية رحو ،فمنهم من رحو إل الدار اآل رة ،ممنهم من بقي ملكن
أصلابه التلعف بسلبب إصلرار النبي  -صلر هللا عال رريه مآله مصلحبه م لرم-
رر مو فه ،مردم مداهنته أهو الشرح مالكفر،فتعفت موا فهم،بمعن  :يقولون
له :نحن م فنلا معلك مرة ،مر ين مثالثلة،اآلن ال نقلدر أن نعلار
نعار

القوم كرهم،أم

العشيرة من ألفها إل يائها ،فاذهب أنت م رق جزاهللا ما قوم به.

فالر لو اأرظم -رريه الصلالة مالتسلريم مآله مصلحبه أهو الليب -ما ا لتلا
أن يد و مكة إال حت حماية محرا لللة من مل ِعم بن ردِي مأمالده الذين حمروا
السللالح ،ممشللوا مع ر للو هللا  -صللر هللا عال رريه مآله مصللحبه م للرم-
مأررنوا أنَّه أجار النبي -رريه الصلالة مالتسلريم مآله مصلحبه أجمعين -بو نسلتليع
أن نقو :إ َّن القدر اْللهي مالكون كره هلل  -بحانه م عال  -يس َّير لك أيها المصر
يسللير لك  -للبحانه م عال  -ك َّو
الصللاد  ،يا من حمرت اأذى ماالضلللهاد،
ِ
شليهللا ،هذا مثال جدمنه في اأرضلة التي أكرت صلحيفة المقاطعة ،رندما َّررت
ريش مقاطعة النبي  -صلر هللا عال رريه مآله مصلحبه م لرم -محصلاره هو
مأ باره ،محصللار حت بعض من انتللوى حت لواهللا النبي  -صللر هللا عال
رريه مآله مصلحبه م لرم -غيرة العشليرة ،أم غيرة لصلرة القرب  ،لم يكونوا حت
من المؤمنين ،د روا حت الحصللار مع ر للو هللا -صللر هللا عال رريه مآله
مصللحبه م للرم-فكتبت الصللحيفة ،مر ِرقت في جوف الكعبة الشللريفة ،م للميت
بصحيفة المقاطعة.
ثم انظرما:إن هللا َّ -
رز مج َّو -كان يمكن أن يبع اأرضة من أ َّم يوم لتاكو هذه
ملكن هللا َّ -
َّ
رز مج َّو -لم يفعو ذلك ،مهو ادر رر كو شيهللا ،كان هللا-
الصحيفة،
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َّ
رز مجلو -لادرا رر أن ينز جلائحلة بقريش منعهم من مقلاطعلة النبي -صللللر
هللا عال رريه مآله مصللللحبه م للللرم -لكن هللا َّ -
يحقق ميبين
رز مجو -يريد أن ِ
لرعلالمين أجمع بلا َّن هلذه المرحرلة من حيلا هم  -منلذ التكريف إل أن يلا لذ هللا َّ -
رز
مج َّو -أمانته -هذه المرحرة هي مرحرة ابتالهللا ما تبار ،منتوج مإنتاج،فاللعام
يحتاج إل نار حت ينتلللل ،ال يمكن لإلنسللللان أن يا ي في حالة طبيعية مياكو
الرحم نيئا كما اكو لللبا اللير مالوحو

 -نعوذ باهلل بارح م عال  -ال ،مإنَّما

ال بدَّ أن يشلوى هذا الرحم رر النار ،ميوضلع رر النار ،حينما يشلوى ميوضلع
رر النار ينتل ميسلتسلا  ،بو يكون لذيذا،مربَّما لرذَّ ه يصلد في بعض الناس
و القائو:
" وم إذا معوا بمكة أكرة *** حجوا لها بو الحجي بعام"
فاللعام له لذة ،مله جذب،مإل آ ره.
فاهلل َّ -
رز مج َّو -يريد أن يبين أ َّن المسلللرم يحتاج إل أن ينتللل ؛ أنه للليتحمو
كاليف مسللؤمليات إدارة دملة ،مالدملة فيها رغبات مفيها شللهوات ،فيها أموا
مفيها اينة مفيها مناصلب ،مكرها صلحيحة مليسلت لا ،هذه نِعم هللا َّ -
رز مج َّو-
رر الناس.
مرة أحد اللالب في محاضللرة ،ل ِمعت أصللوات لليارات النجدة مالشللرطة في
دمللة كنلت مقيملا فيهلا ،فهلذا الشللللاب مثلو بقيلة النلاس ،غلاللب النلاس  -كملا ذكرت
للابقا -دائما مع اأ للف ،يتسللررون في ا هام الحكومات ،يتسللررون في الكالم
رر الرؤ لاهللا مالمروح مكذا ،هؤالهللا متكبرمن ،هؤالهللا متعجرفون ،هؤالهللا طغاة،
مكذا إل آ ره،من دمن أن يقتربوا منهم ،من دمن أن يسلمعوا منهم ،من دمن أن
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يراروا ما عهم،أنللت ال للدري يللا من جرس في بيتللك  ،مللاذا ي ِحيط برئيس
دملتك،أناال أدافع رن الناس،أنا أذكر بشلللكو رام ،رئيس الدملة -هللا أررم -ما هو
مضللللعه ،لكن الذي يجسلللد هذا المعن حت نفهمه أحبتي :يقا :إن امرأة ركبت
فر للللا ،فهلاجلت بهلا الفرس ،مكلادت أن سللللقط فتلد رنقهلا ،في هلذه اأثنلاهللا من
اضللللراب الفرس مهيجان هذا المركوب شلللدة الريح كشلللفت رن فيذ المرأة،
ثيلابهلا رفعلت ريال بفعو الريح ،مهي متشللللبثة بعنق الفرس يشلللل أن قع؛أحد
الرجا الجالسين المستانسين صرخ بها فقا :
-

يا امرأة ،غلي رور ك!

فهي بكو ذكاهللا مبكو ررة بديهة مرر الفلرة ،الت:
-

مغط رور ك!
كن في محري
ِ

انظرما إل هلذه؛أن فيهلا حكملة ،أنلت ال نت ِقلد النلاس بمجرد أرملالهم ،انظر في
أي ما ع هم ،مأنت جالس مسلتانس ممر اح م صلدر ا هامات لرناس ،هذا طاغية،
مهذا ذيو ،مهذا كذا،مهذا كذا ،ال،منحن ال ندافع رن اليونة حاشللاكم ،مال ندافع
رن الذين يؤ سون لرييانة ،ال ،مإنما نحام أن نعذر الميرصين من أهو مطننا،
من أهو اريينا اْل المي.
فمثال:يا ي أحدهم ميتكرم رر

لللليدنا رمر بن ربد العزيز إل درجة أنهم ذهبوا

بو أيام مارتدما رر ضلريحه الشلريف  -رضلي هللا عال رنه مرنكم -أم يا ي
أحد ما ميقو  :لليدنا رثمان -رضللي هللا عال رنهَّ -رب أ اربه!هو أنت كنت
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في مكلان لللليلدنلا رثملان  -رضللللي هللا رنله -منظرت ملا يلدمر حولله حت لا ي
م حكم رر

صرفا ه؟

يبين من ال هلذه المعو لات
المهم حت ال نبعلد،فلاهلل  -بلارح م علال  -يريلد أن ِ
الصلاد ين ،هؤالهللا الذين ِسلم
أمره  -لبحانه م عال  -مفعره م در ه ،ميبين منزلة َّ
من المالئكة الوا لرب العالمين -بحانه م عال -:
{م ِإذ ا ربك ِلرمالئِك ِة ِإنِي جا ِر ٌو فِي اأر ِ
ِفيها ميس ِفك الدِماهللا منحن نس ِبح ِبحمدِح منقدِس

ِريفة الوا أ جعو فِيها من يف ِسلللد
لك [}...ورة البقرة]30 :

هللا  -بلارح م علال  -يريلد أن يري هؤالهللا المالئكلة كيف أن ِمن هؤالهللا اللذين
انتقلد موهم أم ارتقلد م أنهم يسللللفكون اللدملاهللا كرهم منحن نسللللبح ،انظرما ،فيهم
مسلبحون ،مفيهم أنبياهللا،مفيهم أملياهللا،مفيهم دراة صلاد ون ميرصلون ،مع كو ما
يمر بهم من شلدَّة،ممايمر بهم من شلدَّة مرذاب ،مع ذلك هم يحبونني ميعبدمنني،
ي ،مال يبتعدمن رن ديني ،مهكذا.
ميا ون إل َّ
فهنارندما ينتل المسلرم حت يتحمو هذه التكاليف الشلررية في يام دار اْل لالم،
مإيصا الدروة إل الناس ،ممراراة الناس ،مالقيام رر شؤمنهم ،فهؤالهللا يحتاج
لهم ،ففي الدملة يوجد نظيم م ر يب،ممناا :
االهم) أبو دامد رحمه هللا الودمد عال .
(أن ِزلوا النَّاس من ِ
فهذا الشلللاب لما لل ِلمع للليارات النجدة ،ا :هذا فالن رج(يعني رئيس الدملة
(دملتهم)ربملا يلذهلب إل المللار ،مأربكوا اللدنيلا!فتركتله يتكرم حت انته من
كالمه،بعدما َّمت المحاضرة ،رت له-:
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يا بني! اشكر هللا َّ -
رز مج َّو -رر نعمتين :نعمة اأمن ،منعمة اللعام ،هللا -
َّ
رز مج َّو -عبد من فو

لبع لمامات -رباده بها ين النعمتين ،فقا

لبحانه

م عال بعد أروذ باهلل السميع العريم من الشيلان الرجيم:
تَّ اللذِي أطعمهم ِمن جو مآمنهم ِمن
ب هلذا البيل ِ
{فريعبلدما ر َّ

وف}[ للللورة

ريش]4-3 :

لوال اأمن الللذي نحن نتمتع بلله اآلن لمللا كنللت ا للللتليع أن أرليللك هللذه
المحاضلرات ،لوال الشلبع الذي أنت فيه مأنا فيه لما كنا نسلتليع أن نعيش منجرس
هذه الجرسلللة ،نحن اآلن مثال أحبابنا في العرا يد رون إل المسلللاجد يصلللرون
الجمعلة مأيلاديهم رر
موضلللو

روبهم ،لملاذا؟ أنهم ال يعرفون في أي ِ م لت ربملا لغم

حت المنبر لللوف ينفجر ،م د حدثت ،أم يد و ضلللا  -نعوذ باهلل-

ٌ
ائن إل المسللجد ،ميفتح الرشللاش لة ( للالحه) رر الناس اأبرياهللا،ال
لتاجر
مسل ٌ
يميز بين صللللغير مال كبير مال مريض مال معاف  ،فانتم ال صلل لبحوا مثو بقية
الناس لعنون دائما ،ولوا :نحن  -مالحمد هلل -جزاه هللا يرا رئيسللللنا أم دملتنا
لححوا
حفظوا لنا اأمن ماأمان ،مرندنا مظائف،ميوجد أ لاهللا ،حاملوا أن صللل ِ
اأ لاهللا ،ليس من الحكمة أن ه ِدم البيت الذي بحاجة إل صلليانة م قو  :للاريد
الصلليانة مال هدمه؛ أنك إن هدمته ال دري ما
بناهللاه مرة أ رى ،ال ،م بارما
ِ
هي الظرمف التي تحو بك ،هو ستليع أن عيد بناهللاه مرة أ رى؟
ملو أن الناس بكو صللد مإ ال

وجهوا بالحكمة بمنه هللا  -بارح م عال -

إل أكثر هؤالهللا اللذين يحكمون اآلن بهلذا المنهلاج المبلارح أحلدثوا غييرا كبيرا
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لفك دماهللا مال ظرم ،مال كذا ،مال كذا .رت:هذا
م دمة جريرة لرمسللرمين،من دمن ل ِ
أمال.
ثانيا:أنت ريد مثال رئيس الدملة أم المرك أم اأمير يمشللي مثرك في الشللار في
هذا الو ت مفي كو م ت؟ ا  :ها؟ رت له :الر لللو اأرظم  -صلللر هللا عال
رريه مآله مصحبه م رم -ا -:
( ...م ِإ َّن ِلك ِو م ِرك ِحم  )...اْلمام :البياري رحمه الباري عال .
فا َّر الر لو -رريه الصلالة مالسلالم -أن يكون لرمرك حم  ،مر لو هللا  -صلر
هللا عال رريه مآله مصلللحبه م لللرم -كان يحرس إل أن نز

و هللا  -بارح

م عال -:
الر للو ب ِرم ما أن ِز ِإليك ِمن ر ِبك م ِإن لم فعو فما برَّغت ِر للالته م َّ
َّللا
{يا أيها َّ
اس [}...ورة المائدة.]67 :
صمك ِمن النَّ ِ
يع ِ
فرما كفو هللا َّ -
رز مج َّو -بحرا لته محمايته -صلر هللا رريه مآله مصلحبه م لرم-
أ رج رأ لللله الشللللريف من القبلة التي أرلدت لله لحرا للللتله محملايتله م لاطلب
الحراس ،م ا :
( ...يا أيها النَّاس انصرفوا فقد رصم ِن َّ
َّللا)

اْلمام البيهقي رحمه هللا عال .

فقرت له-:
 فيجب أن نا ذ باأ لباب،فنصلف الناس الذين يعيشلون في هذا البرد ضلد الدملة،ضللللد الحكوملة ،مضللللد النظلام ،مكلذا كلذا ،ييرج المرلك ،ييرج اأمير ،ييرج
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ميمشلي بالشلار هكذا من دمن حرا لة! ماذا ليفعرون به؟ لوف حدث فوضل
ميقتو المرك ،مكذا إل آ ره.
عيين ،يجب أن نفهم اأمور بتؤدة ،بيسر،ال
المهم أحبَّتي :فنحن يجب أن نكون ما ِ
نسللتعجو،ال نسللتعجو حت لو كان التوجيه في موضللو بسلليط ،ال سللتعجو في
إدارة الموضلو َّ ،
ان م ثبَّت أنَّك إن ا لتعجرت ن ِدمت؛ ففي العجرة الندامة ،مفي
التاني السالمة ،مالتثبت ماجب.
نتل هؤالهللا ،ثالث للنوات أحب رق هللا إليه -
فاهلل  -بارح م عال  -يريد أن ي ِ
صلر هللا عال رريه مآله مصلحبه م لرم -محاصلر ،يتللر هو ممن معه إل أن
ياكروا مر اأشلجار-إن مجد مر اأشلجار: -هللا لبحانه م عال أال يسلتليع أن
ينصلره!؟  -صلر هللا عال رريه مآله مصلحبه م لرم -نعم ،يسلتليع،ملكن هللا -
َّ
المحبين ثلابتون ،صلللللاد ون في محبتهم ،مهملا
رز مجل َّو -يريلد أن يبين بلان
ِ
أصيبوا ،ممهما أمذما ،ممهما حصو لهم ،فركبهم ائر ال يتو ف.
فرذلك أ َّجو اأرضة ،ركها ثالث نوات ال اكو كتاب المقاطعة في جوف الكعبة
الشلللريفة ،بعد ذلك م ِليث ِبتها معجزة لسللليدنا ر لللو  -صلللر هللا عال رريه مآله
مصلحبه م لرم -فقام الر لو اأرظم -رريه الصلالة مالسلالم مرر آله مصلحبه
الكرام -في يوم م ا لمن معه من أهره مرشير ه مذمي النفوذ في رشير ه ا -:
(ِ ...إ َّن َّ
َّللا عال بِرحمتِ ِه أر لو رر صل ِحيف ِة ريش اأرضلة فرم د فِيها ا لما
ليعة مالبهتان)...اْلمام البيهقي رحمه هللا عال .
ِ َّّلِلِ ِإالَّ أكرته مب ِق فِيها الظرم مالق ِ
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فامصروا اليبر إل مكة،مانظرما  -بحان هللا -بدأ التاييد الرباني ،بدأت العشائر
مالزرماهللا الذين للللاهموا في كتابة المقاطعة ،مأمرما بكتابة المقاطعة بعتللللهم
انقرب رر المقاطعة ،مرأى أن هذا ظرم ،مإل آ ر القصلللة(ا رأما القصلللة في
فاصيرها،في كتب السيرة النبوية)
مبعد ذلك انظرما:ليميز هللا  -لللبحانه م عال  -اليبي من الليب،فكرما يمرمن
بلآيلة منهم من يؤمن ميلذرن هلل  -بلارح م علال  -ممنهم من يزداد جهال م كبرا
مرنادا -نعوذ باهلل بارح م عال  -فبعتللللهم رندما ذهب ليرى أن اأرضللللة د
أكرت الصلللحيفة؟ فآمن مصلللد بسللليدنا ر لللو هللا-صلللر هللا عال رريه مآله
مصللحبه م للرم -مأثَّر فيه هذا المو ف مهذه الصللورة ،ممنهم من ااداد جحودا
مكفرا ،م ا  :هذا من لحر محمد!-الرهم صلو م لرم مبارح رر

ليدنا ر لو

هللا مآله مصحبه ممن مااله-
انظر إذن:هذه الحشلرة البسليلة لاهمت في إظهار الحق ،مدرما لرمؤمن الصلابر
الذي صلللبر صلللبرا جميال ،المؤمن الذي هجر هجرا جميال ،المؤمن الذي م ف
رر

دميه حت

ورمت أ دامه الشلللريفة -صلللر هللا عال رريه مآله مصلللحبه

م للللرم -ممع أنهلا ورملت في محراب العبوديلة هلل َّ -
رز مجل َّو -أد ِميلت في مجلا
الدروة إل هللا َّ -
ضجر هنا من طو القيام ،مال هناح
رز مج َّو -في اللائف ،مال ِ
من كثرة يالن الدماهللا -صر هللا عال رريه مآله مصحبه م رم!-
بشلر بفتلو هللا -
فالمؤمن ال يتزرز  ،المؤمن ال يف ِقد واانه ،فإذا ثبت منتل ي ِ
بارح م عال  -فالعسر ال بدَّ أن يكون معه اليسر:
( ...لن يغ ِرب رس ٌر يسرين)اْلمام مالك رحمه هللا عال .
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(فإِ َّن مع العس ِر يسرا إِ َّن مع العس ِر يسرا)

[ ورة الشرح]6-5 :

إذن :المؤمن طالما هو مع هللا  -بارح م عال  -فهو في يسلللر ،نعم يا ي العسلللر
أجو إنتلللاجه أكثر مأكثر ،مر لللو هللا-صلللر هللا عال رريه مآله مصلللحبه
م لرم -ال يحتاج إل إنتلاج -رريه الصلالة مالتسلريم -مإنما أنه مث ٌو ،أنه دمة؛
أنه أ لوة -بابي مأمي منفسلي -صلر هللا عال رريه مآله مصلحبه م لرم -فتجد
مثال في السليرة النبوية اأرضلة اكو صلحيفة المقاطعة،مالحمامة بيض رر ِفم
الغار،مالعنكبوت يبني بيته مينس رر ِفم الغار.
"ظنوا الحمام مظنوا العنكبوت رر *** ير البرية لم نس ملم حم
موالي صو م رم دائما أبدا *** رر حبيبك ير اليرق كرهم"
صر هللا عال رريه مآله مصحبه م رم.
مهكلذا فلإن هللا َّ -
رز مجل َّو -يؤيلد المؤمن الصللللابر التقي ،اللذي ال يتزرز بملا ال
ييلر بباله أبدا ،فاهلل َّ -
كو شيهللا دير:
رز مج َّو -رر
ِ
{...مما يعرم جنود ر ِبك ِإ َّال

هو [}...ورة المدثر]31 :

لللبحانه م عال -مكذلك الفحو الذي ظهر لمن أراد أن يتعدى رر

ير البشلللر-

صلر هللا عال رريه مآله مصلحبه م لرم -فنكص رر رقبيه مرجع ،هذا الفحو
من اْلبو،فاهلل َّ -
رز مج َّو -يؤيد ميحقق ميبين آيا ه  -بحانه م عال .-
إذن :المدد الغيبي للواهللا بقدر كوني محض كان أم بتسلليير رق من رق هللا -
بارح م عال  -للواهللا أهذا الميرو كان اريما كسلليدنا النجاشللي -رضللي هللا
عال رنه -أم رئيسا لقبيرة مرشيرة أم كان شيصا فردا مثو :ابني ربيعة،م يدنا
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رداس -رضللي هللا عال رنه-ممل ِعم بن ردِي - ،الذي أ

بافراد من رشللير ه

أم بعض أبنائه لحمايته صللر هللا عال رريه مآله مصللحبه م للرم -بو أكثر من
هلذا كملا ذكرت بلو ريلو:ربَّملا كون المعونلات من بلو ميرو لات أ لو شللللانلا من
اْلنسلان كالدماب -أجركم هللا لبحانه م عال  -مهذه كرها -أحبتي -ظهرت في هذه
المرحرة.
كذلك من رالم الغيب مثال :إيمان الجن بسلليدنا ر للو هللا-صللر هللا عال رريه
مآله مصللحبه م للرم -كان هللا َّ -
رز مج َّو -يليب اطره -رريه الصللالة مالتسللريم
مرر آله مصلحبه الكرام -ميقو له:إن كذَّب بك هؤالهللا (أهو اللائف) مهم بشلر
من البشلر فإني لار لو لك من يصلد ك ميؤمن بك ميقف داريا إل هللا  -بارح
م عال  -معك مهم من رالم الغيب:
{م ِإذ صرفنا ِإليك نفرا ِمن ال ِج ِن يست ِمعون

القرآن}[ ورة اأحقاف]29 :

فهذه كانت –رر أرجح اأ وا  -بعد مشكرة اللائف ،بعد ا تبار اللائف:
ص لتوا
{ م ِإذ ص لرفنا ِإليك نفرا ِمن ال ِج ِن يس لت ِمعون القرآن فر َّما حت لرمه الوا أن ِ
فر َّما

تي}[ ورة اأحقاف]29 :
ِ

لم ينلاموا ملم يجرسللللوا أيهلا اللداري!ملم يقولوا مهللا نحن كبرنلا بلالسللللن أم نحن
مرضلنا،لنقعد ،مال الوا ليس شلاننا ،نحن ال د و لنا ،هذا ا
لنا ،ال ،ف ِهموا جيدا ممباشرة:
{ ملَّوا ِإل

و ِم ِهم

منذ ِِرين}[ ورة اأحقاف]29 :

ال بدَّ لرمؤمن أن يكون داريا:

بالبشلر ،مليس
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(ب ِرغوا رنِي ملو

آية)اْلمام البياري رحمه الباري َّ
رز مج َّو

أملا أن جرس أيهلا اللداري ،م ريلد النلاس يلا ون يقبرون يلدح ،ميقفون للك بلاحترام،
ميدرونك إل مالئم مرزائم ،ميقدمون السللفرة الكبيرة العظيمة التي ال حمو إال
رر أيلدي رجلا أشللللداهللا أ ويلاهللا! فوهلل هلذه جلارة،مارلاملة -نعوذ بلاهلل  -بلارح
م علال  -ال ،ال بلدَّ أن بلذ أكثر من غيرح ،ال بلدَّ أن قلدم أيهلا اللداري أكثر من
غيرح ،ال بدَّ أن تحي بصحتك مرافيتك ممالك هلل  -بارح م عال  -حت يظهر
معلدنلك النقي الصلللللافي ،اللذي يمكن لرنلاس أن يسللللتفيلدما منله ،مإال فلالمعلدن
المغشلو

مهما فا م م عاظم فإنه لرران ما يزم  ،الشليلان ينف نفسله مينف

حت يصلبح مثو البالون،مبمجرد أن يقو الواحد:أروذ باهلل العظيم من الشليلان
الرجيم -البالون ينفجر ميذهب ميينس نعوذ باهلل  -بارح م عال -
{فا َّما َّ
الزبد فيذهب جفاهللا مأ َّما ما ينفع النَّاس فيمك فِي اأر ِ

}[ ورة الررد]17 :

فجلاهللا إيملان الجن -هؤالهللا من رلالم الغيلب-مجلاهللات المعجزات الكبيرة العظيملة،
عا يا حبيبي يا ر لللو هللا-صلللر هللا عال رريه مآله مصلللحبه م لللرم -أنت
ضلليقوا رريك أهو اأر

؟ فتللو إذن هذه مركوت السللمامات ،كرها رحب بك،

م سلللتعد لك ،مأنت سلللتحق ،م فتلللو عا إل بسلللاط القرب ماأنس مالحب
مالعلاهللا:
ت
{إِذ يغش ل
الس لدرة ما يغش ل ما اا البص لر مما طغ  لقد رأى ِمن آيا ِ
ِ
ر ِب ِه

الكبرى}[ ورة النجم]16 :
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اللداري ال بلدَّ أن يكون لله معراجله إل هللا َّ -
رز مجل َّو -ليس هلذا المعراج اللذي
صلار لر لو هللا-صلر هللا عال رريه مآله مصلحبه م لرم ، -ال يا ي أحد ميقو
انظرما ملاذا يتكرم هؤالهللا؟! ال،بلو المعن أن قف بين يلدي هللا  -بلارح م علال -
أن كون للك أم لات محتللللة في القرب من هللا َّ -
رز مجل َّو -ماأنس بلاهلل  -بلارح
م عال  -هذا معراجك أيها الداري إل هللا َّ -
رز مج َّو -مأ لللو ك م دم ك للليدنا
ر و هللا -صر هللا عال رريه مآله مصحبه م رم-
إذن :هذه المرحرة أحبتي الحقيقة َّ
أن فيها معالم أ لا لية كثيرة ،منها :إنه ال بدَّ من
التفللارللو م قويللة اْليمللان،م رميض المؤمن رر معللاني اْليمللان ،مال بلدَّ من
االبتالهللا ،فال سلتغرب أبدا؛ مهذه أيتلا أؤكدها رر حتلرا كم مرر نفسلي :ال
يرجك منها،ال سلتغرب أيها
سلتغرب أ َّن ماحدا يتليق رريك بالوظيفة إل أن ي ِ
بجرة رم أ رجلك من الجلامع ،م لالهلا ماحلد
اللداري أن يلا ي ماحلد ميقو للك :مهللا َّ
ال أريد أن أذكر ا لمه رحو إل دار الحق -منسلا هللا الرحمة لجميع المسلرمين-
في بلدايلة االحتال رنلدملا ررم َّ
أن رأيي ينلا ض رأيهم،مغير منسللللجم معهم ممع
ملايريلدمن ،مكملا عرمون أن جلامع حي العلد جلامع مهم ،مكرهم موجودمن في
المنلقة ،فالبدَّ أن هذا الجامع يص لبح لهم ،م للعد هللا ال يعليهم الجامع ،فار للو
بجرة رم أ رجك من الجامع ،ا
برا ،ا :إن لم نصلع إل أمامري ف َّ

لعد هللا

حسللبي هللا منعم الوكيو ،لن أ زرز إن شللاهللا هللا عال  ،بفتللو هللا َّ -
رز مج َّو-
أمال ،ثم ببركات مشلاييي ثانيا  -رضلي هللا عال رنهم -مطيب هللا أرماحهم في
الدنيا ماآل رة ،ما ا لللتلا أن يجر جرة رم،بو هو أ ِرج من المنلقة كرها ،بو
حت من الدَّملة ،اضلر إل أن يرحو.
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انظرما :ال بلدَّ من الثبلات ،ال بلدَّ من رلدم الزرزرلة ،للللبحلان هللا العظيم ،ال بلدَّ
مر بها ير البشلللر -صلللر هللا عال رريه
يمر باكثر الظرمف التي َّ
لرداري أن َّ
مآلله مصللللحبله م للللرم -لكن بنسللللب ميترفلة،يلا يلك هلديلد أيهلا اللداري ،رر
مظلائف،أموا ،م لد ذكرت لكم موضللللو الواارة،فهلذا رر

 ،مرر

مغر،

مأذكر لكم ررضا بسيلا ،ففي مرة جاهللاني أحدهم م ا -:
الوالد يسللللرم رريك -ال أذكر أ للللماهللا رت :رريكم السللللالم مرحمة هللا عال
مبركا ه ا  :يقو :إذا يسمح لنا نر و له حماية (اثنين من الشباب) ممسد ا
شليصليا نعليه له ،رت له :لرم لي رريه،لسلت محتاجا إل حماية ،ملسلت
محتاجا إل مسللدس ،فهذا رر
العر

يسلليو له لعاب كثير من الناس ،لمثو هذا

ي ،نحن ليس رندنا شللليهللا مع
مغيره ،فا لللتغرب الشلللاب ،رت أبن َّ

الناس،فرماذا نحمو لالحا؟ لماذا نتلع أنفسلنا في موضلع التهمة؟ نحن أناس
جعرنا هللا عال

حت أ دام لليد اليرق -صللر هللا عال رريه مآله مصللحبه

م لرم -الذي أر لو رحمة لرعالمين،مالذي كتبه رب العالمين يكون ،مالحمد
رب العالمين.
هلل ِ
إذن :هلذه المرحرلة -الحقيقلة -التلد يق فيهلا يكون رر هلذه اأمور،فال بلدَّ من
مرجعيلة،مال بلدَّ من نقللة ار كلاا ظلاهرا مبلاطنلا ،ظلاهرا مثال:دار ،أنلت رنلدح
بيت ،ماآلن نحن رندنا مسللاجد -الحمد هلل -نسللا هللا أن يعيدها با م مأكمو شللكو
لنلا -هلذه ظلاهريلة،ملكن أنلت رنلدح منه رمحلاني ،هلذا الجلانلب اليفي غلذيله
با لسله الشلررية الصلحيحة ،مليقا رنك:أنت ريد أن بني كهنو ية ،مكذا مكذا
إل آ ره ،ال،أنت بني بناهللا نبويا شريفا ربانيا رظيما ،تسرح في هذا البناهللا بالعرم
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الشللرري الصللحيح ،بالنصللو

مالفهوم الذم ية العظيمة التي ا للتنبلها للادة

أكابر،مررماهللا أجالهللا رمحانيون مباركون ،فانت متسرح بهذا العرم.
فال بدَّ إذن من مرجعية ظاهرة م فية ،الظاهرة بين الصلفحة الظاهرة لإلنسلان:
جسلللم اْلنسلللان،ماليفية بين رمحه ،فالرمح من رالم الغيب ،ملذلك الفار بين
المسلللرم مالكافر َّ
أن المسلللرم أم المؤمن يؤمن بوجود هذا الغيب الذي هو الرمح،
مالكافر يقو :
{أ ِإذا ِمتنا مكنَّا رابا م ِرظاما أ ِإنَّا لمبعوثون}

[ ورة الصافات]16 :

لماذا؟ أنه ال يؤمن بالصللفحة اليفية ،صللفح ِة الغيب،ملكن نحن نؤمن بصللفحة
الغيلب ،بلو نعتقلد َّ
أن صللللفحلة الغيلب هي الجوهر ،مالبقيلة كرهلا مجرد رر

،

مجرد ثياب ،م د لمعت مرأيت هذه الحقيقة ،ا لي ليدي حتلرة الشلي ربد
هللا -طيلب هللا رمحله مثراه-يلا مللدي! لللليلا ي رريلك يوم نز هلذا الجسللللد رن
رمحك كما نز ثوبك رن جسللدح ،فهذه مرحرة الموت؛ َّ
أن هذا الثوب من هذه
اللدنيلا ،من رابهلا ،من راب هلذه اللدنيلا ،من هلذه المرحرلة ،فال بلدَّ أن نز  ،ريلد
أن لذهلب لرمرحرلة اأ رى؟يجلب أن نز ،م للللتجلد حينملا نز هلذا الثوب فعال
أنَّله كلانله ثوب بلا مرق رر اأر

 -للللبحلان هللا -فلاين حقيقتلك؟ في رمحلك،

الرمح رندما تبد رال تها بالجسلللد ،الجسلللد ينز  ،فعال يكون كير ة أم ثوب
با ممرق رر اأر

 ،هذا الذي معته منه ِ -دس ره.-

بعد ذلك -مأنا لسللت متلللرا حقيقة أن أذكر لكم كو أم أغرب ما جرى لي؛ لكن
أني أراني مسلللؤمال رنكم ،مال بدَّ أن أجعركم رمسلللون الحقائق بايديكم ال أنقرها
لكم من رمق التلاري اْل للللالمي؛ حت ال يقلا  :هؤالهللا كلانوا كلذا،مكلان املانهم
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غير اماننا ،هللا أكرمهم كرامات،مأراهم -للللبحانه م عال  ،-فانا متلللللر أن
شلر نفسلي ،فسلبحان هللا العظيم در هللا -
أ و هذا الكالم ،مأروذ باهلل عال من ِ
َّ
رز مج َّو -أن يرج لي (د َّمرة) في صلللدري صلللغيرة ،لكن  -لللبحان هللا -كانت
مريبة ،يعني كان ارا ها مميزا جدا ،مبمجرد أن رمسلللها المالبس غيب رمحي
 للبحان هللا-أشللعر باذى شللديد جدا ،ففي صللالة العشللاهللا جاهللا أحد اللالب الذيندر لللتهم في المسلللجد،منذ أن كان في بداية السلللادس ثانوي ،مرأيت رنده نباهة
مذكلاهللا ،مهو من الموصللللو-هللا يلذكره بلاليير -ميسللللكن في حي العلد  ،ماللده -
رحملة هللا رريله-أيتلللللا رجلو فلاضلللللو ،كلان دائملا يحتللللر الصللللالة في
مسلجدي،ميحتلر اليتم الشلريف،ال أذكر بالتلبط في أي ِ لنة،ملكن أظن أنه في
بداية التسلللعينات ،لللنة 1992م هكذا،ملكن لسلللت متاكدا حقيقة(،المهم التواري
ليسللت مهمة) فصللار طبيبا بتشللجيع مني ،رت له:أريدح أن صللبح طبيبا،فذهب
مدرس اللب ،وليته من لنة 78رندما بدأت في المسلجد ،من أمائو من شلرفت
بيدمتهم،مكان في السللنة اليامسللة اللبية قريبا،ميعمو أحيانا مع بعض اأطباهللا
في ريادات اصلللة مع بعض أ لللا ذ ه ،ا :شلللييي ،عا رندي لرعيادة ،مهذه
بسللليلة أنا أرالجها لك ،رت له :يرا إن شلللاهللا هللا ،ذهبت إليه في اليوم الثاني،
بعلد صللللالة العشللللاهللا ،بعلدملا أكمرلت الصللللالة ذهبلت لله لرعيلادة،مكلان أ للللتلاذه
موجودا،فقا له:هذه بسلليلة ،افتحوها،ملكن أظن أنها وية ريال ،فحت ال ؤذي
الشلللي أرله ميدرا موضلللعيا ،يرا أن شلللاهللا هللا،يجب أن صلللبر ،جرب إبرة
(حقنلة) ،محقنني ريبلا من اللدمرلة ،كلانلت الفلانيرلة (المالبس اللدا ريلة) كلاد يرج
رمحي فكيف باْلبرة؟! فارلاني إبرة ،مإبرة ثانية،مثالثة مرابعة! رت:يا لللا ر،
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أ ش ل أن ص لبح امسللة؛مأنا أحب ر م مسللة!مفعال صللارت مسللة؛فتيدَّر
الموضللع ريال،فعندما يمسللكها (الدمرة) ال أشللعر بها،ملكن مس إبر كو ماحدة
يرج الرمح.
ِ
حلام أن يفتحهلا  -للللبحلان هللا-ال نفتح،ليس بهلا إي ِجراحلة ( راج /يح) فكرملا
يفتح يظهر ريف ،رت :د يرك! يكفي ،ضللمدني كيفما كان حت أذهب ،فتالطف
معي م ا :أنت رندما قف صلري بنا رشلرين ركعة في صلالة التراميح! م ا ي
بلالملدمد كلامرلة (الحلآ لة)أال قو  :نحن المسللللاكين مرائلك ملا ذنبنلا؟ (يمزح معي)
رت له :يرا إن شاهللا هللا ،عني:أنها ماحدة ٌ بواحدة!
المهم:لم يقدر رر إاالتها ،مال نظيفها؛ أنها ليس فيها شللليهللا حت ينظفه ،فبعد
يومين ورمت  -لبحان هللا -مصلارت مثو البيتلة في صلدري! بالتلبط بحجم
البيتللة؛فجد أمالدي -رحمة هللا رريه-أبو ربد الوهاب -مكان رجال أميا  -رحمه
هللا عال  -لم يدرس في مدر لللة ،لكن كان من أشلللهر المقاملين في بغداد ،مهو
من نفَّذ بة (جامع) لليدنا الشللي ربد القادر الكيالنيِ -دس للره -م بن الكثير
من المسللللاجلد ،مكلان يشللللار إليله بلالبنلان ،كلو رجلا اأرملا

قريبلا ،اأطبلاهللا

المشللللهورمن ،أهلو الثراهللا -ال يعلون مشلللللاريعهم إال أبي ربلد الوهلاب -هللا
يرحمه(-حجي ربد الراا العسلاف) فمن ضلمن الذين ر ِمو لهم أبو ربد الوهاب
دكتور ا للمه رزيز شللكري ،جراح ررا ي مشللهور جدا،أظنه وفي-هللا يرحمه-
فعزيز شلكري صلديق أبي ربد الوهاب ،فقا  :غدا -إن شلاهللا هللا-آ ذح إل رزيز
شللللكري ،هلذه ال يسللللكلت رنهلا ،هلذه مييفلة ،هلذه بحجم البيتلللللة دمرلة في
صلدرح!مهذا جراح مصلديقي  -طبعا نحن نعرف اأطباهللا ممواريدهم ،فقرت له:
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رمو :هذا يحتاج شلهرين ،بعد شلهرين ماذا ليحدث لي؟! يجب أن انتظر شلهرين
حت يصو المورد؟
ا  :ال،أنت ال رريك ،أنا آ ذح رريه ،هذا صللديقي ،مأنا بنيت له بيته ،رت:
يرا إن شلللاهللا هللا أظن أنه ا :في المنصلللور ،في منلقة اأميرات أفتلللو
المنلاطق في بغلداد،المهم :ذهبنلا ما للللتقبلو اللبيلب رمي  -رحمله هللا،-
م لا :هلذه بسلللليللة ،لا يني غلدا إل ملدينلة الللب ،هنلاح أجري للك رمريَّلة
جراحيلة،ملكن من اآلن أ و للك ،يجلب أن أرليلك ميلدرا رلاملا  ،رلت لله :ال
وجد مشكرة يا دكتور -مأنا مستغرب،كيف غدا يعمو لي العمرية؟! المورد
رنده يحتاج شلهرين!المهم :رجعت،ما صلرت رر

ليدي حتلرة الشلي ربد

هللا -طيب هللا رمحه مذكره مثراه...-
رلت لله :لللليلدي،مضللللعي هكلذا ،مغلدا للللاجري رمريلة جراحيلة! لا  :من
اللبيلب؟ رلت لله :رزيز شللللكري ،لا  :منعم اللبيلب ،هلذا طبيلب جيلد،
ممشهور ممعرمف.
حت

ِيلو بعلد ذللك م للللمعلت من أحلد المرضلللل -رلافلاكم هللا-أنله ذهلب إل دمللة

أمرمبية،إما إل بريلانيا أم ألمانيا ،مكان رنده مشلكرة صلحية ،فرما رر

نفسه

رر اللدكتور هنلاح بلالملانيلا أم بريللانيلا ...لا :أنلت من بغلداد؟ لا  :نعم .لا :أنلت
رندح دكتور رزيز شكري أ تاذنا ،ركته مجئت لنا هنا؟!
للبحان هللا! هكذا كانوا رجا العرا  ،نسللا هللا َّ -
رز مج َّو -أن يبرا لنا رجاال
آ رين-إن شلللاهللا هللا -ماليير في هذا البرد ير مبركة ،منامو-إن شلللاهللا هللا -من
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أحبابنا الدكا رة مبنا نا الدكتورات-إن شلاهللا هللا -يتلربون أرر المثو في التر ي
مالتميز ماالمتياا.
فقا

للليدي حتلللرة الشلللي :أبني!رندما يا ذمنك إل غرفة العمريات ،كن

متوضللللئلا،مابلدأ بلذكر هللا  -بلارح م علال  -في ظال ملا عرملت ،يعني:في
ظال رمحانية المرشلد ،الرابلة مع المرشلد ِ -دس لره -محام أن نسل
ك َّو شيهللا إال هللا  -بحانه م عال -
ال أذكر ك َّو التفاصللليو ،بعض التفاصللليو فقط :فد رنا رر ما أمر ِ -دس لللره-
مأد روني إل غرفلة العمريلات،فجلاهللات اللدكتورة الميلدرة،رمرهلا التيلدير ،فكلانلت
مسلللكينة متبرجة بشلللكو كبير جدا ،مبدأت سلللالني ،الت :أنا لللارليك إبرة
(حقنة) ،هذه اْلبرة ميدرة؛ حت ال شعر بالم ،مبدأت شرح لي...
رت لها :بارح هللا فيك،ملكن أ سمحين لي؟ الت :فتو.
ظنت أني ا لالها رن شليهللا طبي! رت لها:أنا أررف أن اللب يقرب اْلنسلان من
هللا َّ -
ي -مإل اآلن أذكر
رز مجل َّو -فيلا أ تي! لملاذا أنل ِ
ت هكلذا؟ فهي غتللللبلت رر َّ
ا لمها :بثينة الشلمري ،أنها رندما جاهللات م دمت نفسلها الت :أنا الدكتورة بثينة
الشلمري -فالدكتورة بثينة غتلبت رري غتلبا شلديدا ،م الت أرلني يدح أرليك
إبرة ،مانظر أين صو أنت ممورظتك!
للللبحلان هللا!انظرما هلذه كرهلا معو لات أملام من يريلد أن يلذكر هللا َّ -
رز مجل َّو-
بمعن :فلانلت ريلد أن لذكر هللا َّ -
رز مجل َّو -فتيرج للك هلذه المتبرجلة مهلذه
المعلرة مالمزينلة ،فملا مو فلك أنلت؟هلو نسلللل درو لك إل هللا  -للللبحلانله
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م عال ؟طيب د و السللجن،هو نسل درو ك إل هللا َّ -
رز مج َّو-؟ سللجن ظرما
م هرا ،لكن ال تزرز  ،يجب أن ال نس:
اب متف ِر ون ي ٌر أ ِم َّ
احد
احبي ِ ال ِسلج ِن أأرب ٌ
َّللا الو ِ
{يا صل ِ

الق َّهار}[ لورة ليدنا يو لف

رريه السالم]39 :

ال بلدَّ من رلدم فقلد اال زان ،مهللا أرلتني الحقنلة ،محقيقلة ملا رارتني بهلا-هللا
يسللللامحهلا -آذ ني بهلا ،مالحملد هلل ،مفعال أ لذني البن  ،مجلاهللا اللدكتور ،مالللا م
اللبي ْلجراهللا العمريلة ،فيرج مني شلللليهللا ،أنلا رأيتله كلانله كترلة ضللللبلابيلة ،كرة
ضللبابية ،هذه الكرة التللبابية هي حقيقة للعد هللا ،فوجدت جسللدي فعال كثوب
مرق رر طاملة العمرية،انظرما ا  :لللترى جسلللدح كثوب با رر اأر

،

فهذه حقيقة للمعتها مرأيتها ،ثم هذه الكترة بدأت تفا م أكثر ،م صللعد ،صللعد،
صلللعد ،صلللعد ،إل أن بدأت أرى فو رأ لللي مثو الثريات ،باحجام متعددة
مكثيرة ،ثم ار قلت هلذه الكترلة ،فرأيلت  -طبعلا أنلا أرى غرفلة العمريلات،مأرى
دكتور رزيز شلكري-هللا يرحمه-أرى اللا م اللبي،أرى بثينة الشلمري الدكتورة
جالسلللة رر جنب،أنَّها مسلللؤملة رن التيدير،م را ب نسلللبة التيدير ،م را ب
حالة المريض -ث َّم بدأت أرى مسلللتشلللف مدينة اللب كرها ،بعد ذلك ريال ريال
بدأت أرى منلقة الباب المعظم مالكرخ ،مإذا بي مسليلر رر بغداد ،بغداد كرها
أراها  -بحان هللا العظيمِ -من هذه الكترة،هذه الكترة هي عد هللا ،إل أن ار قيت
إل مكلان ليس فيله ثريلات،مإنملا كرله نور ،غشلللليلت هلذا النور ،د رلت في هلذا
فسمعت ائال يقو لي :ا لب يا شي  -بحان هللا -فبدأت أ لب لبة
النورِ ،
رنانة وية ،المقدمة م الترضللي رن الصللحابة  -رضللي هللا عال رنهم -مهذه
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الديباجة التي نتشلرف بذكرها ،منذكر لاد نا أهو البيت -رضلي هللا عال رنهم
مرنكم -مد رت في موضلو اليلبة ،موضلو اليلبة ربارة رن ثناهللا م وجيه،
ثناهللا لمن؟أذكر الذين -لبحان هللا-أ لدما إلي معرمفا ،مأذكرهم بييرِ ،من ضلمنهم
امجتي أم بهلاهللا اللدين-هللا يحفظهلا ميعلافيهلا -مكيف أنَّهلا يلدم طربلة العرم في
المدر لة الدينية ،مكيف صلنع لهم اللعام محدها ،ماآلن اللالب أصلبحوا قريبا
سللعين طالبا في السللنة الثالثة ،فكانت كو للنة يقبو ثالثون طالبا ،مما الت في
يوم آخ! مجزاهلا هللا يرا ،مكلذا،مكلذا...؛أنلا أ للب في هلذه اليلبلة ،أثني رر
ِ
بعض الموجودين ،رر الدكتور رزيز شكري.
مالنصللللح مالتوجيه :بدأت أنصللللح،أم من نصللللحت:نصللللحت الدكتورة بثينة
الشلللمري ،بعد ذلك بعض النسلللاهللا الروا ي رأيتهن في المسلللتشلللف أيتلللا ،هذا
با تصللار،مإذا بي في الوا ع أيتللا أنا أ لب لهم مهم يسللمعونني ،مبصللراخ
اليليب ،بحي أن المرض ل في الغرف المجامرة رندما أ رجوني مأنا ماالت
الفرا
أ لب ،يدفع المتلمدمن َّ

السلدية (السلرير المتحرح) مأنا أ لب،مكرهم

رجوا من الغرف ينظرمن من هذا المريض الذي ييلب هكذا؟.
مأذكر أني رت لردكتور رزيز شلللكري -مهذا كان لللبب هدايته مأيتلللا لللبب
هداية الدكتور بثينة الشلللمري مبعض النسلللاهللا الال ي رأيتهن بقرب غرفتي التي
كانت محجواة لي،كرهم مكرهن هداهم هللا  -للبحانه م عال  -فمن ضللمن ما رت
لرلدكتور رزيز شللللكري :رلت لله :يلا دكتور أنلا أشللللكرح،أجريلت لي رمريلة في
صلدري فاجريت لك رمرية في ربك!بعد ذلك هو ا لف ،م ا :أنا لو كنت أدري
أحتلرت طا ما إرالميا ،فسلابقا كما عرمون ال يوجد الموبايو -فاحتلر م ليرة
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اْلرالم (الكاميرات مالال لات)أ للجو فيديو؛ أ َّن هذا شلليهللا غريب ،ما حصللو
رندنا أبدا.
الحمد هلل رب العالمين،ما للتمر الدكتور رزيز شللكري رر صللال ه التي كانت
متقلعلة من بلو ،مإن شللللاهللا هللا علال -أظن أن هللا َّ -
رز مجل َّو -تم لله بحسللللن
اليتام.
المهم يا أبنائي! أنا رأيت هذه الحالة ،رأيت نفسلي كرة ضلوئية فو  ،مأنظر إل
جسلللدي ،مهللا أنظر كيف يفتح صلللدري ،مفتحها لرد َّمرة ،م رعها من جذمرها ...
مإل آ ره ،مالحمد هلل ،هللا  -بارح م عال َّ -م الشلفاهللا ،بعد ذلك بثالثة أيام قريبا
جئت لرمسلللتشلللف ليرفعوا الييط ،مإذا بالكو يسلللتقبرونني  -لللبحان هللا-من باب
المسللتشللف  ،ميقولون:هذا هو الذي كان ييلب! مالدكتورة بثينة محجبة م ربس
الرباس الشلللرري،فقرت لها، :انظري اآلن ما شلللاهللا هللا! نور رر نور الت:أنت
ماذا فعرت بنا!؟ ،هللا رب العالمين  -بحانه م عال  -يريد أن يرحم.
إذن :الثبلات مرلدم التزرز يؤدي بلإذن هللا  -بلارح م علال  -إل اْلنبلات ،ميلا ي
بالثمرات.
ض ،ال بلدَّ أن لا يله َّ
فلاللداري إل هللا َّ -
الهزات ،فيثبلت،أم
رز مجل َّو -ال بلدَّ أن يي َّ
ال؟-نعوذ باهلل  -بارح م عال  -من السلقوط  -فانصلح نفسلي مأبنائي الحاضلرين
الكرام ،ممن يسلمعني بعد ذلك-إن شلاهللا هللا عال  -ميسلمع هذه الوصلية،مأنصلح
بها رموم المسلرمين ذكورا مإناثا ،مأ ص السلالكين مالسلالكات بوجه ا

جدا

أن يجلاهلدما أنفسللللهم؛ أجلو أن يثبتوا،أجلو أ َّال نتزرز -نعوذ بلاهلل -بلارح
م عال  -حت نصو إل الثمرات.
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هؤالهللا الذين نراهم في هذه المرحرة الثالثة مإمامهم مأمامهم لليدنا ر للو هللا -
صللر هللا عال رريه مآله مصللحبه م للرم -هو إمامهم مأمامهم ،مهو ر للولهم -
صللللر هللا عال رريه مآله مصللللحبه م للللرم -م ائدهم ما قو من كرمات كرها
صللحيحة َّ
لكن أرظمها طبعا هو ر للو هللا -صللر هللا عال رريه مآله مصللحبه
م للرم -أنت ال نز هذه الصللفة من النبي-صللر هللا عال رريه مآله مصللحبه
م لللرم -م قو  :القائد العبقري أم المفكر أم كذا ،ال ،هو ر لللو هللا-صلللر هللا
عال رريه مآله مصلحبه م لرم -مهو إمام الر لو -رريه الصلالة مالتسلريم -مهو
ليد اليرق أجمعين  -صلر هللا عال رريه مآله مصلحبه م لرم -ث َّم بقية الصلفات
كرها هي اضلعة له ،هو يوجهها ،مذكرت لكم من بو كيف ف ِهم ليدي حتلرة
الشي ربد هللا ،مفهمنا:
{م ِإنَّك لعر

رق ر ِظيم}

[ ورة القرم]4 :

صلللر هللا عال رريه مآله مصلللحبه م لللرم -الر لللو اأرظم -رريه الصلللالةمالسلالم -هو الذي يوجه اأ ال  ،مليسلت اأ ال

وجه ليد السلادات -صلر

هللا رريه مآله مصحبه م رم-
إذن:في هلذه المرحرلة اللذين راهم هؤالهللا هم اللذين لاملت دار اْل للللالم رر
أكتلافهم ،فكلانلت دار اليير مالبركلة مالنور السللللرمر،فنحن نحتلاج إل هلذا ،للذللك
نحن ال بلدَّ أن نلدرس هلذه المراحلو الثالثلة بعمق ،نتلذم هلا ،مهلذا ال يكفي ،ال كفي
الدرا للة ،م اليكفي التذم  ،مإنما ال بدَّ أن نتحقق ،ال بدَّ أن نجاهد أنفسللنا ،ال بدَّ
أن نحلام أن نر

إل هلذه المصلللللافي ،أن نلد لو في ريلا

الصلللللالحين
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مالصلالحات -رضلي هللا عال رنهم-أجمعين ،منقترب من لاحة ليد السلادات -
صر هللا عال رريه مآله مصحبه م رم-
فجلاهللات معجزة اْل للللراهللا مالمعراج،ممثرهلا كراملات اأمليلاهللا ،مجلاهللات المقلاملات
مجاهللات اأحوا  ،كرها ظهرت بهذه البركات ،بركة ماذا؟ بركة الثبات ،منسللللا
هللا َّ -
رز مج َّو -أن يثبتنا مإياكم.
بلارح هللا فيكم ،منور روبكم مثبتكم ،ممفقني ليلدملة اأملة،إن ربنلا -للللبحلانله
م عال  -ميع مجيب ،بحانك الرهم مبحمدح ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرح
منتوب إليك ،مصلر هللا م لرم مبارح رر

ليدنا مح َّمد مآله مصلحبه أجمعين،

رب العالمين ،مالسالم رريكم مرحمة هللا عال مبركا ه.
مالحمد هلل ِ

