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فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا
يـــقـــدم
من سلسلة "األربعون الربانية"
الحديث الحادي عشر ()1
(باللهجة المصرية)
لفضيلة الشيخ :محمد حسين يعقوب
رابـط الــمادة:
إن الحمد هلل ،أحمدد ععدالو سأعدنعيوأ سأعدن ،ر  ،سأعدو بداهلل ععدالو مدن سدرس أن سدوا ،سمدن عدي ان أعمالودا ،مدن يهدد
http://way2allah.com/khotab-item-94122.htm

اهلل فددم لم د لددأ سمددن ي ددل فددم ددادي لددأ سأسددهد أن ش إلددأ إش اهلل سحددد ش س دري لددأ ،سأسددهد أن محمدددا عهددد
س عولأ ،اللهم ص ِّ علو محمد سعلو آل محمد كما صليت علو إبرا يم سعلو آل إبدرا يم إند حميدد مجيدد ،اللهدم
با ك علو محمد سعلو آل محمد كما با كت علو إبرا يم سعلو آل إبرا يم إن حمي ٌد مجيد.
َّ ِ
ين آ ََمولوا اعَّد لقوا اللَّأَ َح َّق علد َقاعِِأ َسَش عَ لموعل َّن إَِّش َسأَنْدنل ْم لم ْسلِ لمو َن" آل عمران101:
"يَا أَيدُّ َها الذ َ
اح َدةٍ س َخلَق ِم ْودها زسجها سب َّ ِ
سسِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
سدا َساعَّد لقدوا اللَّدأَ
َ َ َ َْ َ َ َ َ
َّاس اعَّد لقوا َبَّ لك لم الذي َخلَ َق لك ْم م ْن نَد ْ ٍ َ
"يَا أَيُّد َها الو ل
ث م ْود له َما ِ َجاش َكثيرا َسن َ
ِ
َّ ِ
ام إِ َّن اللَّأَ َكا َن َعلَْي لك ْم َقِيها" الوسا 1:
سا َلو َن بِأ َس ْاْلَ ْ َح َ
الذي عَ َ
ِ
"يا أَيدُّها الَّ ِذين آَمولوا اعَّد لقوا اللَّأ سقلولدوا قَددوش ع ِدديدا * ي ِ
صدل ْْ لَ لك ْدم أَ ْع َمدالَ لك ْم َسيَدْ ِ ْ،در لَ لك ْدم لنلدوبَ لك ْم َسَم ْدن يللد َِ اللَّدأَ َسَ لعدولَأل
لْ
َ َ
ْ َ
َ َ
ََ
فَد َق ْد فَ َاز فَد ْوزا َع ِظيما" اْلحزاب01 :00
أما بعد :فدنن أصددا الحدديث كدمم اهلل ععدالو سخيدر الهددي ددي محمدد –صدلو اهلل عليدأ سآلدأ سصدحهأ سعدلم -سإن
ٍ
محدثة بدعةٌ سك َّ ٍ
ٍ
ضملة في الوَّا ِ .
بدعة ضملةٌ َسك َّ
سر اْلموِ محدثاعلها َسك َّ
َ
ثم أما بعد:

فنخوعي في اهلل سالذي فلدق الحهدة سبدرأ الوسدمة إندي أحدهكم فدي اهلل سأعد ل اهلل جد جملدأ أن يجمعودا بهدذا الحد فدي
ظد عرسددأ يددوم ش ظد إش ظلددأ ،اللهددم اجعد عملوددا كلددأ صددالحا ساجعلددأ لوجهد خالصددا ،سش عجعد فيددأ ْلحد ٍدد يددرك
سي ا.
أحهني في اهلل ،كيف حالكم مَ اهلل؟ سكيف حال قلوبكم مَ اهلل؟
اهددر قلوبوددا ،اللهددم ا سد قلوبوددا ،اللهددم نددق قلوبوددا ،اللهددم اهددر قلوبوددا،
اللهدم أصددلْ قلوبوددا ،اللهددم ا ددد قلوبوددا ،اللهددم ِّ

درس فدي قلوبودا ز ح محهند  ،اللهدم اعدق قلوبودا الشدوا إلدو لقا د ،
اللهم نوْ قلوبوا ،اللهم أ ْا قلوبوا برد ع وك ،سا ْ
أنعم علو قلوبوا بلذة اإليمدان بد سمنعدة القدرب مود  ،سحدمسة النقدرب إليد  ،اللهدم إندا نسد ل أن عرزقودا قلوبدا
اللهم ْ
عليمة ،اللهم ا زقوا يقيوا صدادقا ،اللهدم اندزِح مدن قلوبودا جدا مدن عدواك ساقدذن فدي قلوبودا جدا ك ،اللهدم اقدذن فدي

قلوبوا حه  ،ساهر قلوبوا من النعلق ب،يرك ،آمين ،آمين.
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ق ددولوا الحمددد هلل
الحمددد هلل ،قولددوا الحمددد هلل ،الحمددد هلل علددو جزي د العلددا  ،لمسدددي الوعمددا  ،كاسددف ال درا  ،لمعلددي الس درا  ،قولددوا
المنك د بداْلقوان ،المددعو عودد
الحمد هلل .الحمد هلل عالم السر سالجهر ،الحمد هلل عالي القهدر سالقدد  ،الحمدد هلل ل

الملمان ،المللوب عود كشدف الكربدان ،المرجدو فدي اْلزمدان ،الحمدد هلل ،الحمدد هلل دا لدم اإلحسدان ،جزيد ال يدر
ل

دس سالجددان سموددأ يللعددم اإلنسددا لن سالحيددوان
ساشمنوددان ،حكدديم ال لددق ساإلعقددان ،إليددأ يصددعد الددثقمن سعليددأ ينوك د اإلند ل
فالحمد هلل.

الحمد هلل علو كد نعمدة أنعدم بهدا سعلدو كد بلي ٍدة صدرفها ،سعلدو كد أمد ٍر يسدر سعلدو كد ق دا قدد  ،سعلدو كد سدر
صرفأ ،سعلو ك مكرس ك ا  ،سعلو ك حادث للف فيأ ،فالحمد هلل.
الحمد هلل كم أعلدو مدن الوعديما ،الحمدد هلل كدم مدوْ مدن ال يدر العمديما ،الحمدد هلل كدم ع د مدن الودوالي الجسديما،
الحمد هلل عمت نعمأ سانصرفت نقمأ ،سع اعف كرمأ فالحمد هلل.

الحمد هلل علو عمام الموة ،الحمد هلل بالكناب سالسوة ،الحمد هلل علو نعمدة اإلعدمم سك دو بهدا نعمدة ،الحمدد هلل علدو
سحسوت أفعالأ سعمت أقوالأ ،الحمد هلل.
عواعر اإلنعام ،الحمد هلل علو ما عوالت أف الأَّ ،
سعم نوا لأ ل
المهدا ِك فدي القليد  ،الحمدد
الحمد هلل سحمد أحسن قول س و لمولي الجمي  ،سسا العلا ٌ الجزيد  ،سدافي العليد  ،ل

هلل أجود من أعلو ،أجود َمن أعلو سأصدا َمن أسفي فالحمد هلل.

دزل العلي ددان مهي ددي الليه ددان ،مرعد د ل الو ح ددان ،الحم ددد هلل ،الحم ددد هلل علد دو لحس ددن
دانْ الهه ددان ،مج د ل
الحم ددد هلل م د ل

الك اية ،الحمد هلل علو جمي الرعاية ،الحمد هلل علو عزة الوشية ،الحمد هلل النام علو الهدى الحاجز عن الدردى مدا
حمو سما بد ٌ بدى سما ا ٌ دى ،الحمد هلل.
الحمددد هلل أبدددا عددرمدا الحمددد هلل ،سش نشددرك معددأ أحددد عهددا ك فددردا صددمدا لددم ين ددذ صدداحهة سش سلدددا سش س دريكا سش
ع لدا الحمد هلل ،الحمد هلل علو مر الساعان سفي ك اْلسقان سايلة اللحظدان ،الحمدد هلل علدو إنعامدأ ،الحمدد هلل

علو إكرامأ ،الحمد هلل علو لحسن صويعأ لعهد الحمد هلل.

الحمددد هلل عل دو اآليددان الوافيددة سالحمددد هلل عل دو المددون الصددافية ،الحمددد هلل علدو العافيددة سالوشيددة الكافيددة ،الحمددد هلل

علو إف الأ سالحمد هلل علو عوالي نوالأ سالحمد هلل علو نعمأ سإجزالأ الحمد هلل الحمد هلل.
الحمد هلل ما مَ عحاب سلمَ عراب ساجنمَ أحهاب سقلرئ كناب الحمد هلل ،الحمد هلل ما أاهدق ظدمم سانحد نظدام

سعمَ كمم ساعنيق نيام قولوا الحمد هلل.
ل

الحمد هلل ما اعنه سليد سعاد سعيد سأَبو بعيد س جَ اريدد حمددا حمددا حمددا علدو اإلكدرام سدكرا سدكرا سدكرا علدو
اإلنعام ،الحمد هلل الذي لم ين ذ سلدا سلم يكن لأ سري في المل سلم يكن لأ سلي من ال لذل سكهر عكهيرا قولدوا اهلل

أكهر كهيرا ،الحمد هلل.
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إخوعي أنا أحهكم في اهلل كيف حدالكم مدَ اهلل سأ يدد الليلدة أن يكدون حدال القلدوب حدال الحامددين ..سالحامددسن لهدم
ف ة خاصة يوم القيامة.
كي يددة الوصدول إلو الجودة
ثم إن ذا سرح الحديث "الحادي عشر من اْل بعين الربانية" س و في الصحيحين
"من قال ش إلأ إش اهلل م لصا دخ الجوة" صححأ اْللهاني
يقول عول اهلل -صلو اهلل عليأ سآلأ سصحهأ سعلمَ :-

اللهدم ا زقودا الجودة ،اللهدم اكند لودا الجودة ،اللهدم يسدر لودا الجودة ،اللهدم يسدر لودا اريقدا إلدو الجودة ،اللهدم اجعلودا مدن
دول سعمد سنجودا مدن الودا سمدا يقدرب إليهدا مدن ق ٍ
أ الجوة ،اللهم ا زقوا الجودة سمدا يقدرب إليهدا مدن ق ٍ
دول سعمد  ،دذا

الحديث فيأ أص ل ما لخلقت لأ الهدن ال الجوة ،اننهأ لهذ إنوا بحاجدة دذ الليلدة أن نوحدد الهددن مدا الهددن؟

مددا ا عريددد؟ الهدددن الوصددول إلدو الجوددة ،ثددم مددا ا ش سددي يددر لد  ،قددول لددي دا أنددت بقالد أ بددَ عددوين عددت عددوين
الوهددا د عمددال عقددول لوددا ضددا اهلل إيددأ اللددي ير ددا الوهددا د  ،مددا ددي ضددا اهلل دي المقددام العدالي سقلددت لد عدداعنها أن
ضا اهلل أف

من الجوة صْ سا ّش ْل؟

إنت نسيت ،ما كونش حاضر ،ما كونش لسأ عايش ما كودنش لسدأ فهمدت الموضدوح ،ضدا اهلل أف د مدن الجودة ،قدال
عددول اهلل -صددلو اهلل عليددأ سعلدو آلددأ سصددحهأ سعددلم :-إ ا دخد أ د الجودةل الجود ِدة سدخد أ د الوددا الوددا يللددَ اهلل

علو أ

الجوة فيقول "

ضينم؟" صحيْ اله ا ي

سأنا لما اعكلمت سوية عن الحمد هلل في المدخ د للد س سحكيوا كمان سدوية فدي الثودا علدو اهلل الموضدوح د كودا
بللوا من زمان من أيام د سس زمان كودا بوقدول كدد بدس بللودا سقلودا خليودا فدي الكدمم اللدي دو الوداس ععمد بيدأ لكدن
سجدددن أن مدددح اهلل سالثوددا عليددأ الودداس كلهددا فقدعددأ محددد بيهددان باللي د يرفددَ إيديددأ كددد  ،سي د يثو دي عل دو اهلل
عاعة ،عمرك عملنها؟ ،ساهلل يح أن يلمدح ،سيح أن يلثوو عليأ ،سيح أن يلشكر ،اهلل يح

س ذا مدخ مهم قه الدعا فآثرن أن ن ع
حددديث اهلل ج سعم ْل

ل .

ل .

الجودة

 -1معاعهة اهلل ج جملأ لعهد
الشددا د إِيددأ وددا الودداس دخلددت الجوددة سزي مددا بوددا قددال لهددم فددي عددوا الجوددة لمددا يقددول لدأ :أي فلددمن أعددذكر كددذا سكددذا
ِّ
يذكر بهعض د اعأ في الدنيا فيقول :أي ب ألم ع ،ر لي فيقول اهلل بلو بم ،رعي ل بل،ت د جن دذ  ،فدي عدوا
الجوة الواس بنهقو قاعدة كد س بوا يكلم ك ساحد لوحد  ،يا سليد سيا محمدد سيدا أحمدد سيدا عمدر ،يكلدم الوداس ساحدد
ساحددد كددد يقددول لددأ فدداكر يددا نددو لمددا سيددذ ّكر بددهعض د اعددأ فددي الدددنيا ،ند عملددأ يقددول يددا ب مددش انددت ددرن لددي
ماعحرجويش بقو ،فربوا يقول لأ بم ،رعي ل  ،و لوش درن لد كودت سدوفت جودة ،الشدا د ودا إِيدأ أقصدد بم ،رعدي
لدخلت الجوة ثم اهلل الكريم حهأ يقي.
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 -1حد سكددرم بوا ْل

الجوة
بوددا ،نحهددأ إمنددو؟ا سعددايز اعد ل بنحد

أنددا دددفي الليلدة دي إند عحد
لألعف الشديد إحوا َّ
بودعي محهة اهلل ،دعدوة ادعدا بوددعي أندا ب حد
ن س إنت بنح

بوا قد إيأ؟ بنحد

بوددا قددد إيددأ؟ زي مددين؟ زي محهند إليددأ؟

بودا لكدن عمدرك حاعدهت ن سد  ،سحققدت مدَ

بودا زي إيدأ؟ قدد مدين؟ قدد موضدوح إيدأ؟ حقدق كدد  ،حاعد ن سد سحقدق مدَ

ن س محهة بوا في قله فين؟ سكلها إيأ؟ المعوو د خمني أح

بوا أكثر ..اللي و إيأ؟

با سقدد أعلينَودا مدا لدم ععد ِ أحددا
نرضو؟ يا ِّ
إ ا دخ أ الجوة الجوة قال لهم اهلل " َضينلم؟ فيقولو َن :سما لوا ش َ
مدن ِ
دول :أحد ُّ علددي لكم
سأي سددي ٍ أف د ل مددن لد َ ؟ فيق ل
خلقد  .فيق ل
دول :أش ألعلدديكم أف د َ ِمدن لد َ ؟ فيقولددو َن :يدا ِّ
با ُّ
ِضواني فم أع َ ل علي لكم بع َد ل أبدا" صحيْ اله ا ي
د بوا كريم قدوي ،بودا بيقدول لهدم اضديين كدد ؟ د ضدينم؟ ،عدهحان اهلل العظديم سأ د الجودة مد دبين ،نداس محندرمين
بيعرفددوا يددردسا صددْ ْلن دسل أ د الجوددة ،أ د الجوددة ،فلددذل يقولددون يددا ب سمددا لوددا ش نرضددو سقددد أعلينوددا أف د مددا

أعليددت أحدددا مددن خلق د  ،فيقددول اهلل أش أعلدديكم أف د مددن ل د ؟ أف د مددن إيددأ؟ا أف د مددن الجوددة ألح د علدديكم
ضواني فم أع

بعد أبدا.

 -3ضا اهلل ..الد جة اْلعلو من الجوة
فيهقو ضدا اهلل أف د مدن الجودة سلمدا كودت ب علمد بقدالي عدوين ددف إيدأ؟ ضدا بودا ،شقيهدا مسدنمرة معداكم كدمم
ضا بوا سا ّش انت بنعم للد جة العالية دي؟ فونوزل زي ما عيدنا الوهدي -صدلو اهلل عليدأ سعدلم -قدال إِيدأ" :اعهدد اهلل

ك ن عرا فنن لم عكن عرا فننأ يراك" صحيْ اله ا ي
فننأ يراك الد جة اْلدنو ،الجوة اجع

دف الجوة ،الهدن الجوة.

الص دوة؟

َمددن م أ
حديث بيعأ بن كع بن مال اْلعلمي لما قدال" :كودت أخددم عدول اهلل ف عهعدأ بوضدو سإداسعدأ" ،بيعدأ بدن كعد
الص د وة دسل لجددم فددي مسددجد زي كدددا فيددأ حنددة زي كدددا حجددرسا حصدديرا لجددم
الص د وة ،أ د ل
اْلعددلمي كددان مددن أ د ل
بحصيرة من الحيلة دي للحلية دي سق لو ا سعملو ا رفة ،حجرة سقعدسا فيها في الجدامَ لديس لهدم أ د سش مدال،

ليس لهم أ د  ،مدش مندزسجين سش مدال يعودي سش سد ، ،ش عودد م زسجدة سش سد ، ،قاعددين فدي الجدامَ ،دسل اعدمهم
صد وة علددو فكددرة ،فلدديس لهددم أ د سش مددال سكددان عددول اهلل -صددلو اهلل عليددأ
الصد وة ،عددايزين يهقددو عودددنا أ د ل
أد ل

سعلم -يو ق عليهم من الصدقة الني ع عيأ -صلو اهلل عليأ سعلو آلأ سصحهأ سعلم-
جمددال القرب من خلي اهلل محمد -صلو اهلل عليأ سعلم-

فربيعأ كان موهم ،سون بقو ساحد ش منزسج سش عود س ،لما الرعول يقول لأ علوي يقول لأ إِيدأ؟ زسجوديا ..اللهدم

اعنرنا يا ب ،يقول لأ زسجوي ،لكن عيدنا بيعأ مقالش كددا ،ماكدانش مدأ كدد  ،قدال "أعد ل مرافقند فدي الجودة"
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سأندا فدداكر أسل مدرة قولددت الحدديث د اعولددت سقولدت انددت مددين يدا بيعددأ عشدان عهقددو مدَ الوهددي فدي الجوددة ،مرافقند ا
اي دا نهي اهلل ،خلي اهلل ،عيد سلد آدم ،ل ر لأ ما عقدم من نهأ سعايز عهقدو معدا " ،عد ْ " يقدول "أعد ل مرافقند

في الجوة" ،أص يا ابوي القرب حلدو ،القدرب ألندس ،فهدو لمدا قدرب مدن عديدنا الوهدي -صدلو اهلل عليدأ سعدلم -سخدمدأ
في الدنيا يصع عليأ قوي إنأ يسيهأ في اآلخرة.
سد اللي عيدنا أنس قالأ لسيدنا الوهي -صلو اهلل عليأ سعدلم ،-قدال لدأ" :اندت فدي الجودة نهقدو فدي الد جدة العدم"،
سبعدين إحوا اععودنا نشوف  ..وعم إيأ؟ فالمعوو د ماعحسو ير القلوب الرقيقة ،يعمد إِيدأ؟ قدال لدأ" :أعد ل
مرافقن في الجوة" ،حنو الرعول-صلو اهلل عليأ سعلم -اعن،رب موأ الكلمة دي فقالَ :من علم

دذا؟ مدين اللدي

قال ل عقول لي كد ؟ قال :لم يعلموي أحد فقال لأ "أس َير ل ؟" مش عدايز حاجدة عانيدة ،قدال " دو اك" ش سدي
ير ذا.

حماية اهلل لعهاد الصادقين
في ساية عجيهة جدا للحديث دا عيدنا كع بن مالد بيقدول إيدأ؟ سظد عدول اهلل -صدلو اهلل عليدأ سعدلم -يسد لوي
دت
سهرا ،ك ليلة "ع ْ " ف قول "أع ل مرافقن في الجوة" فيقول أس َير ل ؟" ف قول ش سي ير دذا حندو مم ل
دت فددي ن سددي ساهلل إلن ع د لوي الليلددة أس س دي يددر ددذا ْلقددولن لددأ زسجوددي فلددم يس د لوي بعددد ا ،أيددو دي ب عددميها
فقلد ل
الحماية اإللهية ،لما بوا يرى مود الصددا سالثهدان عليدأ لدو جيدت عنلدون يحميد  ،قولودا موزلدة المدراد أن يعصدم اهلل

درن للج ددا اضددلرا ا ،لمددا العهددد يسنشددرن للج ددا يرفددَ أعددأ يهدددأ يج ددو ،بوددا يعصددمأ يموعددأ مددن
العهددد س ددو لمسنشد ٌ
الج ا .

قلد ش إلأ إش اهلل

دهْ سأعد ر ..ش إلدأ إش اهلل ،كلمدا زمجدرن
ش إلأ إش اهلل كلما عرعرح س د سأز ر سكلما لمدَ بدا ا سأملدر سكلمدا عدو س ص ٌ
الوعود سخ ت الهوود ..ش إلأ إش اهلل ،كلما جرى الما في العود ..ش إلدأ إش اهلل ،كلمدا ندف الحمدام س لد ال،مدام

الر دام ..ش إلدأ إش اهلل ،ش إلدأ إش اهلل كلمدا عدألْل ال ديا سسدَ الثودا سعددفق المدا
سا ع عت اْلعدمم سعددن الجمداجم ل

سعرى الهوا  ..ش إلأ إش اهلل ،ش إلأ إش اهلل عدد من صلو سصام ساان بالهيت الحرام سعدد ال ليقة يدوم الزحدام ..ش
إلأ إش اهلل ،ش إلأ إش اهلل الواح لد القها  ،المل الجها  ،مكو اللي علو الوها  ..ش إلأ إش اهلل.
في عم ش نعهد إش إيا سش ندعوا عوا ع

بالجمي سأعلو الجزي  ،سسد و العليد سأزاح الهدم الثقيد  ..ش إلدأ إش

درم الق دا سيودزل الددا سالددسا  ..ش
اهلل ،ش إلأ إش اهلل ح اْلسليا سنصر اْلنهيا  ،سكهت اْلعدا ي ع ما يشدا  ،سيه ل
إلأ إش اهلل ،ش إلأ إش اهلل محيي اْلموان ،المنك باْلقوان ،موزل اآليدان ،عدالم السدر سال يدان ،فيدَ الدد جان..
ش إلدأ إش اهلل ،ش إلددأ إش اهلل مكددرم اْلبدرا  ،مهددين ال جددا  ،دازم الك ددا  ،عددالم الجهدر ساْلعدرا  ..ش إلددأ إش اهلل ،ش إلددأ
إش اهلل ن من بها من ال نَّان ،سنعو بها من الويران سنرجو بها الجوان في جوة الرحمن ..ش إلأ إش اهلل.
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"من قال ش إلأ إش اهلل م لصا دخ الجوة" صححأ اْللهاني
مهدايعة الرعددول ْلصحابأ علو الجددوة
حدد الهدن ،الرعول -صلو اهلل عليأ سعدلم -مدا بدايَ أحددا إش علدو الجودة ،يدوم الحديهيدة لعد أحدد الصدحابة د
بايعكم عول اهلل علو المون؟ قال" :ش بايعوا علو الجوة" علو الجوة.
فدي بيعددة العقهددة الثانيددة قددام فقددال" :يددا عددول اهلل اسددنرل لربد سلو سد مددا سد ت" ،قددال" :أسددنرل لربددي أن ععهدددس سش
عشركوا بدأ سدي ا سأسدنرل لو سدي أن عموعدوني ممدا عموعدون مودأ أن سدكم سأمدوالكم سنسدا كم سألعدركم" قدالوا :فمدا لودا إن
فعلوا ل قال" :الجوة" ،قال :الجوة.
قال لألنصا " :اصهرسا إنكم عنلقون بعدى أثرة فصهرسا حنو علقوني سموعدكم الحوض" صحيْ اله ا ي
ح دددد دددف  ..إسعو علل أجرك في الدنيا
أ يد ابندا قه أن ننكلم عن ش إلأ إش اهلل أن نحقق ذ المس لة جيدا سبوضدوح إن ددف فدي الجودة ،بوصدلي ليدأ؟
عشددان أ سح الجوددة ،جيددت المسددجد الليلددة دي ليددأ؟ عشددان أال د الجوددة ،بننصدددا ليددأ؟ للجوددة ،بنع دي لحين د ليددأ؟
للجوة .س ذا و اإلخمص ،اللهم ا زقوا اإلخمص ساجعلوا من أ لأ ،اإلخمص الحقيقي أش يكدون لعملد الد أجدر
في الدنيا ،ال اْلجر في اآلخرة ،منللهش أجرك في الدنيا
سعشان كد ابن الجوزي -عليأ حمة اهلل -فدي كنداب صديد ال داار فدي فقدرة ايدة فدي الرسعدة سم ي دة ..النمعدة اللدي
اعوعلوا بعملهم الصالْ في ال،ا اللي اعوع باإلخمص في بر الوالدين ،سالنداني اعوعد بداإلخمص بالع دان سالنالدت
لما اعوعدلوا س بودا ف ّدرج عدوهم الصد رة ،ابدن الجدوزي بيقدول
اعوع باإلخمص في د المظالم سإعلا الحقوا ْل لهاّ ،

عج لهم أجر م حنو ش عهقو لهم موأ" قالوا لأ "يا ب دا أنا أاعمت أبويدا مدن أجلد إن
إيأ "لما أسا ذ اْلعمال ّ
كوددت فعلددت ددذا ابن،ددا سجهد الكدريم ،قددال لددأ ايد أ ددأ فددنْ لدأ بدداب ال،ددا عشددان مداعقليش إنددي لد ّدي عودددك" قددال
ِ
ٍ
ِ
ويمدةََّ ،إش َعع َّجلدوا ثدللثَ ْدي أجد ِر م م َدن
عول اهلل -صلو اهلل عليدأ سعدلم" :-مدا مدن ا ِزيَدة عَ،دزس فدي عدهي ِ اهلل فيلصديهو َن الَ َ،
ِ
اآلخ َرةِ" صحيْ مسلم
إ ا خرجددوا فددي ددزسة لددم يلقند سأصدداب وددا م يهقدو أخددد علنددين أجددر بندداح يددوم القيامددة فكد اللددي بناخددد الوهددا د مددن
نصدديه يددوم القيامددة إش مددا ادخددرن أجددر يددوم القيامددة ،عشددان كددد بد قول لد كددز سألخددرج بال ايدددة دي الليلددة كددز إن
يهقو عمل كلأ للل الجوة ،إنت بنعم كد ليأ؟ عايز الجوة خمص مش عايز ير كد أ يد الجوة لما عنرقدو سدوية
نهقو نقول ل إنت اال

ضو بوا ،اللهم اجعلوا من ش .
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من عددواضددَ الوهي -صلو اهلل عليأ سعلم-
ععالوا بقو نقرأ في الكناب افنْ الكناب اللدي معداك كدد صد حة " 11يقدول اإلمدام ابدن جد الحوهلدي -عليدأ حمدة
اهلل -خد َّدرج اله ددا ي سمسددلم فددي الصددحيحين عددن أنددس  -ضددي اهلل عوددأ -أن الوهددي -صددلو اهلل عليددأ سعددلم -سمعددا
دي أ علو الرح  ،دي أ يعوي إِيدأ؟ اكد س ا  ،الرحد يدا جماعدة لمدا عهقدو علدو الدابدة فدي القاعددة اللدي بيقعدد عليهدا
الراكد  ،القاعدددة دي عسدداح ساحددد فلمددا الرعددول يقعددد ساحددد س ا د مددن عواضددعأ يهقىدي مددن أدلددة عواضددعأ -صددلو اهلل
عليأ سعلم -عقول كد أنأ أَ دن سأل دن ،أَ دن يعوي ّك ساحد س ا  ،سأل دن ِكِ س ا ساحد- ،ص ِّ عليأ.-
ذا من عواضعأ -صلو اهلل عليأ سعلم.-

سمعا دي أ علو الرح "قال يا معا ابن جه قال لهي يا عول اهلل سععدي " عايزين برضأ ننعلم اْلدب فدي الدرد،
لهي د سعددعدي  ،لهي د يعو دي أنددا مقه د علي د سعددعدي سأعددعدك بوددا يسددعدك لهي د سعددعدي يعو دي أ ددم بدداللي بوددا
يسعدك ذا معوا لهي سععدي .
"قال يا معا  ،قال لهي سععدي يا عول اهلل ثمثا" قالها عمن مران يعوي "قال ما من أحد يشهد أن ش إلدأ إش اهلل
" قولددوا ش إلددأ إش اهلل " مددا مددن أحددد يشددهد أن ش إلددأ إش اهلل سأن محمددد عددول اهلل صدددقا مددن قلهددأ إش حرمددأ اهلل علدو
الوددا  ،قددال يددا عددول اهلل أفددم أخهددر بددأ الودداس فيسنهشددرسا قددال إ ا ينكلددوا "سأخهددر بهددا معددا عوددد موعددأ ع ثمددا" ص دحيْ
اله ا ي
اقدرأ فددي الهددامش كددد اللددي كنهدأ العهددد ال قيددر المددذن المسددكين محمددد بددن يعقددوب يقددول "سفددي ددذا الحددديث جددواز
كنمددان العلددم للمصددلحة الراجحددة سفيددأ ف د كلمددة النوحيددد سأن النوحيددد أعظددم الحسددوان سفيددأ حرمددان كنمددان العلددم
مللقددا سفيددأ اعددنحهاب عهشددير المد موين بددال ير سفيددأ حسددن أدب اللالد مددَ سددي أ سأن مددن أعددالي النعدداليم المهمددة
النعلدديم بالس د ال؛ ْلن فيددأ جددذب اشننهددا سعحري د الددذ ن سفيددأ جددواز ع جي د بعددض جوان د العلددم خشددية عددو فهددم
الهعض أس الند ج في ال العلم".
ا جددَ لألص د  ،اقل د الص د حة ص د حة  11ح د صددهاع عل دو الكلمددة ،كددز معايددا سفددي الصددحيحين عددن عنمددان ابددن
مالد  -ضددي اهلل عوددأ -عددن الوهددي -صددلو اهلل عليددأ سعددلم قددال" :فدنن اهلل قددد حددرم علدو الوددا مددن قددال ش إلددأ إش اهلل
يهن،ي بذل سجأ اهلل" صحيْ اله ا ي قولوا ش إلأ إش اهلل.
ع ددر عمددر -ضي اهلل عوأ-
سفي صحيْ مسلم عن أبي ريرة ضي اهلل عوأ أس عن أبي ععيد ضي اهلل عوأ بالش الدراسي قدال :أبدو ريدرة أس أبدو
ععيد قال :لما كان زسة عهوك أصاب الواس مجاعةٌ "قالوا يا عدول اهلل لدو أ ندت لودا فوحرندا نواضدحوا ف كلودا َّ
ساد ودا"

صحيْ مسلم

يا جماعة الجيش س و ايْ يحا ب بيهقو معا حاجنين ،الحوام اللي ي الجمال اللي بيركهو ا اعمها الظهدو اللدي
بيركهو ا عمشي بيهم يرسحوا بيها ،ثم ال وا س اللي بيقاعلوا بيهدا فدي إبد سأفدراس خيد يعودي للقندال ،سإبد عانيدة لحمد
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الواس سالمناح ،اإلب بناح حم الوداس سالمنداح ،أحياندا بنلسدنعم عشدان يلسدنجل عليهدا المدا يركهو دا يرسحدوا يجيهدوا
بيها ميأ فنعمها الظهو  ،الظهو دي أحيانا بي زنوا فيها ميدأ ،يعودي يسدقو ا ميدأ كنيدر جددا ل،ايدة لمدا عنملدي سبعدد كدد
لمددا يجوعددوا سيعلشددوا يددذبحو ا سي نحددوا بلوهددا سياخدددسا الميددأ اللددي فددي بلوهددا يشدربو ا فددالمهم إنهددم جدداعوا فقددالوا لددأ
َّ

عايزين ندبْ الظهو دي عشدان ناكد سندد ن سنشدرب ،فقدال :افعلدوا .فجدا عمدر سقدال" :يدا عدول اهلل إن فعلدت قد َّ
درسح مشدي ،سلكددن ادعدو م ب د أزساد دم ثددم ادعددوا اهلل
درسح علددو إيدأ ،ود َّ
الظهدر" ،قددال لدأ دلوقددت لدو بحددت دي و َّ
لهم عليها بالهركة.

إحوددا عددا فين إن عدديدنا عمددر  -ضددي اهلل عددن عمددر -اللهددم ا ض عددن أبدي بكد ٍر سعمددر سالعددن َمدن لعوهمددا سانددنقم ممددن

آ ا مددا ،عدديدنا أبددو بكددر سعمددر  -ضددي اهلل عوهمددا -عدديدنا عمددر  -ضددي اهلل عوددأ-كددان لملهددم أن فددي اْلمددم قددهلكم
محدثون ملهمون لو في ِ
أمة أح ٌد موهم فهدو عمدر ،عديدنا عمدر لملهدم يعودي عودد مهمدة للداعيدة إن يهقدو حواليدأ يمقدي
لَ
لَ
حد لملهم يدلأ علو ال ير ف م عن بقي اإلمام أس اْلمير أس الكهير إنما حواليأ لملهم.
اإللهام دا يا جماعهة مابيجيش إش في حالة ساحدة فق الصدا مَ اهلل سدي اللي كان بينسم بهدا عمدر اللدي فدي قلهدأ

علو لسانأ ،مابي هيش حاجة ،مابيودافقش ،مدابينردد  ،مابي دافش ،دو دا عديدنا عمدر اللدي ندال بيهدا الد جدة العجيهدة
دي عشان كدا أنا قولت قه كدا في خلهة جمعة عر عمر ،في خلهة اعدمها عدر عمدر بدس أندا مدش فداكر قولدت عدر
عمر إيأ عاعنها.
ما ي علأ المشدركين بآلهنهم
إن سددا اهلل بددن ن اهلل ععددالو ند عيكم فددي ال لد اللددي جايدة إن المشددركين بيعهدددسا اْلصددوام كددان الواحددد مددوهم يجيد
حنددة عجددوة كددد يعملهددا صددوم سيقعددد يقددول للصددوم إيددأ يددا عدديد عدديد يقعددد يقددول للصددوم يددا عدديدي ا زقوددي ،يددا عدديدي
اس يوي ،يا إلهي اديوي فلوس ،يقول إليأ للعجوة سوية سوية جاح يرسح ساك بأ د إلهأ الذي كان يصدلهأ سيعهدد مدن
سويأ،كانوا بيشربوا ال مرة زي الميأ ،كانوا بيزنوا ش عي سش حرام.
سف د دعدوة الرعول إليهم
جأ الرعول دعا م أعلموا عل اجئ إن الواحد موهم يقول نرى الجوة سالوا ك ن أي عين ،عمقي عيدنا ععد ابدن معدا

لقددد حكمددت فديهم بحكددم اهلل مددن فددوا عددهَ عددماسان ،يمددون يلشدديعأ عددهعين ألددف َملَد سيهنددز لددأ عددر الددرحمن بعددد
إعمم  8عوين ،قولي بقال كام عوة ملنزم كددا؟ عديدنا عدعد فدي  8عدوين ا ندز لموعدأ عدر الدرحمن أللهدم بحكدم اهلل
مددن فددوا عددهَ عددماسان ،الودداس دسل إزاي الوهددي صددوعهم؟ إزاي؟ ،إزاي صددوعهم س بددا م؟ ،إزاي قددد فددي خددمل عددوين
قليلة ي لي موهم ش الرجال اللي اوفوا العالم يرسا سجأ اْل ض في خمل  13عوة ،سجأ العالم؟ إزاى؟
دي محناجة د اعة ،يكون إن سا اهلل.
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كددن عهدا هلل ش عهدا للواس
الشا د وا إيأ؟إن عيدنا عمر لملهم ،كان عر عمر الصدا ،اعنوا السر سالعمنية اللي جوا علدو ادول ،مابي دافش

إش مددن بوددا سدي اللددي أنددا قع ددن أصددون بيهددا العصددر مددن كددذا أعددهوح سالوهددا د  ،شعلهددالي بالودداس اللددي عامد حسدداب

الودداس بيقولددوا عليددأ إيددأ ،الودداس بنحهددأ سش بنكر ددأ ،الودداس اضددية عوددأ سش ش عرضددو ،الودداس بنمدحددأ سش بنذمددأ ،الودداس
عاجههددا اللددي بيقولددأ سش مددش عدداجههم ،الودداس بيحهددوا ،الودداس الودداس اللددي مشدد،ول بالو داس بيعهددد الودداس مددن دسن اهلل،
عيدنا عمر كان ش يهالي بالواس ،قال للرعول -صد ِّ عليدأ -فدي أعدرى بدد قدال لدأ :خدذ العهداس اندت سادي أبدو بكدر

ابوددأ يقنلددأ ساديوددي أخويددا أقنلددأ سخلد

علدديهم ،ددي دي أش يكددون للودداس عودددك أي سزن سش قيمددة فقد اهلل عللهددم حددين

يرى اهلل من قله  ،الشا د إيأ؟ فقدال عمدر د الملهدم بقدو ب د أزساد دم كد ساحدد ايدْ ال،دزسة بياخدد معدا زساد ،
بياخد معا إيأ الزسادة.
الزسادة اللي ي جراب اعام ،الجراب فيأ سوية إيأ عيش ناسدف بيسدمو أقد  ،عهدا ة عدن لدهن سعدمن ،سدوية لدهن مدن

لدهن اإلبد سي لد بسدمن الد لد ن بنداح اللدهن ن سدأ أس السدمن سيوضدَ فدي الشدمس يوشدف ،إلدو عهدد قريد مدن ييجدي
 10عوة بس كدان بعدض أ د المديودة يصدوعوا لدي دذا اْلقد مدازال موجدود كودت آكلدأ عودد بع دهم فدي الريداض فدي
نجددد ،النمددر مددَ لد ددن اإلبد  ،الددد ن ن سددأ بيللددَ مدااعرفش بيسدديحو إزاي فددي الشددمس سبعددد كدددا ي للددو مددَ النمددر
ياك مودأ ادول اللريدق
سيجعلو في ف أزساد م ،يهقو عمر سأق سخهز سيشيلأ معا م يسافرسا بيأ ،ك ساحد ي
ي

سوية فنافيت سالكسر موجود فين؟ في العلهة دي اللي و ساخد ا معا .

ف

الدعددا بالهركدة

قددال ل دأ" :ك د ساحددد يجي د ال نافيددت اللددي عوددد ف د أزساد ددم ثددم ادعددوا اهلل عليهددا بالهركددة لع د اهلل أن يجع د فيددأ
ل " يعوي خيرا ،فقال عول اهلل -ص ِّ عليأ- -صلو اهلل عليأ سعلم :-نعم سافق علو ال كرة فدعا بولَ ،نلَ

بسال من الجلد يعودي إيدأ؟ يعودي فرسدة جلدد ،فددعا بولد ٍَ فهسدلأ ثدم دعدا ب د أزساجهدم فجعد الرجد يجدي بكدف
ة ،سيجي اآلخر بكف عمر ،سيجي اآلخدر بكسدرة ،حندو اجنمدَ علدو الولدَ مدن لد سدي يسدير ،سدوية صد،يرين

فدعا عول اهلل -صلو اهلل عليأ سعلم -عليأ بالهركة ح إيدد عليدأ سقدال "بسدم اهلل ،اللهدم بدا ك" ثدم قدال خدذسا فدي
أسعيددنكم ،قددال ف خددذسا فددي أسعيددنهم حن دو مددا عركددوا فددي العسددكر سعددا إش مل د سس  ،اهلل أكهددر ،ف د كلوا حنددي سددهعوا
سف لت ف لأ.
ف د كلمدة النددوحي ددد ش إلأ إش اهلل:
َ -1مدن قال ش إلأ إش اهلل بيقين دخ الجوة.

فقددال عددول اهلل -صددلو اهلل عليددأ سعددلم -أسددهد أن ش إل ددأ اهلل سأنددي عددول اهلل ،ش يلقددي اهلل بهمددا عه د ٌد يددر س د ٍ
داك
فيحج عدن الجودة ،قولدوا ش إلدأ إش اهلل ،بيقدين يدر سداكينا ش إلدأ إش اهلل ،سفدي الصدحيحين عدن أبدي  -ضدي اهلل
عوأ -قال "ما من عهد قال ش إلأ إش اهلل ثم مان علو ل إش دخد الجودة ،قلدت سإن زندو سإن عدرا ،قدال سإن زندو
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سإن عرا ،قلت سإن زنو سإن عرا ،قال سإن زنو سإن عرا علدو دم أن ِ
دف أبدي " صدحيْ اله دا ي ف درج أبدو
س و يقول سإن ِ م أنف أبي
َ -1مدن سهد أن ش إلأ إش اهلل حد َّدرم اهلل عليأ الوا .

سفي صدحيْ مسدلم عدن عهدادة بدن الصدامت  -ضدي اهلل عودأ -أندأ عودد موعدأ قدال عدمعت عدول اهلل "مدن سدهد أن ش

إلأ إش اهلل سأن محمدا عول اهلل حرم اهلل عليأ الوا " صحيْ مسلم
سفي صحيْ اله ا ي عدن علهدادة بدن الصدامت  -ضدي اهلل عودأ -أندأ قدال عودد موعدأ ،قدال عدول اهلل- ،صدلو اهلل عليدأ
سعددلم" -مددن سددهد أن ش إِلددأ إش سحددد ش س دري لددأ ،سأن محمددد عهددد س عددولأ سأن عيسددي عهددد اهلل س عددولأ سكلمنددأ
ألقا ا إلو مريم س سح موأ سالجوة حق سالوا حق ،أدخلأ اهلل الجوة علي ما كان من العم ".
 -3ش ي لدد في الودا أحدد من أ د النوحيد

في ذا المعوي أحاديث كثيرة يلدول كر دا- ،مدا عقولدوا ش إلدأ إش اهلل ،-سأحاديدث دذا الهداب نوعدان ،الشديل يقدول:

أحاديث ذا الهاب نوعان ،أحد ما ما فيأ أن من أعي بالشهادعين دخ الجوة سلم يلحج عوها س ذا ظا ر فنن الودا
دديث
ش ي لَّد فيها أح ٌد من أ النوحيد ال دال  ،سقدد يددخ الجودة سش يلحجد عوهدا إ ا اَ لهدر مدن نوبدأ بالودا  ،سح ل
أبي ٍ  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم
معودا أن الزنددا سالسددرقة ش يموعددان دخدول الجوددة مددَ النوحيددد س ددذا حد ٌق ش مريددة فيددأ لدديس فيدأ أنددأ ش يلعد َّدذب عليهمددا مددَ
النوحيد ،يعوي إيأ الكمم د ؟ في مسود الهزا عن أبدي ريدرة  -ضدي اهلل عودأ -مرفوعدا قدال عدول اهلل صدلّو اهلل عليدأ

سعلم:

"من قال ش إلأ إش اهلل ن عنأ يوما من د ر يصيهأ قه

ل ما أصابأ" صححأ اْللهاني

َمن قال ش إلأ إش اهلل دخ د الجوة

إحوا في العقيدة اللحاسية سأندا آثدرن أن أسدرح دذا الحدديث قهد أن نشدرح الهودد الدذي سق ودا عليدأ اللحاسيدة إللدو
و إيأ؟ "سش نك ر أحدا من أ القهلة بدذن ٍ مدا لدم يسدنحلأ سش نقدول ش ي در مدَ اإليمدان ند ٍ لمدن عملدأ" قهد مدا

"م دن قددال ش إلددأ إش اهلل م لصددا دخ د الجوددة" صددححأ
نشددرح ال قددرة دي مددن اللحاسيددة أ دن أن ن خددذ الحددديث د َ

اْللهاني

عشان أقول إن اْلح إليوا إن الواس ي مووا سا ّش يك رسا ،ي مووا ..يهقو إحوا مش س،لنوا ي مش سد،لنوا نحكدم علدو

الواس لكن أنا بد قول إيدأ مدش مودا سمدش ق دينوا إنودا نك در الوداس سنحكدم علدو الوداس سإن إحودا نسدعو إلثهدان فدمن

الحجدة فهدو كدافر مدش سد،لنوا نحدن دعدا ش
كافرا ك س،لوا س موا إقامة الحجدة علدو فدمن سإثهدان أندأ أقيمدت عليدأ ل

قل ددا  ،مددش مددي إن فددمن يدددخ جهددوم ،بددالعكس دا أنددا مددي إن فددمن يدددخ الجوددة ،الله دم ع د علددو ك د عاصددي
مسلم اللهم ا ِد علصاة المسلمين سع علو الظالمين ،إحودا ن سدوا يهقدو كد المسدلمين يددخلوا الجودة ن سدوا فدي كددا
س ذا موا.
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حددكم َمن مدان لمدوحددد سلكن علو كهيددرة

الشدا د وددا إيددأ؟ ساحددد زنددو سعددرا سظلددم سآ ى س دو موحددد بيقددول أسددهد أن ش إلددأ إش اهلل سأسددهد أن محمدددا عددول

اهلل ،الس ال اللي عمري ما نسا كدان فدي مدرة فدي المديودة ادالهين مد عدين فقدالوا لدي اخنهدر م فجدالي حدوالي أ بعدين
خمسين ،عنين ،عهعين ،عسدعين ،ما دأ سعشدرين أ عدايزين يلرسحدوا فسد لنهم السد ال د لما دة سعشدرين ..مسدلم مدان

مصددرا علددو كهيددرة إيددأ حكمددأ؟ الما ددة سعشددرسن جدداسبوا لد السد ال عدداني مسددلم مددان علددو كهيددر  ،مددان مدددمن خمددر،
مان زاني ،مان عا ا ..إيأ حكمأ؟
عحت المشي ة إن سا اهلل ر اهلل سادخلدأ الجودة ابنددا سإن سدا عذبدأ بمعصدينأ ثدم أدخلدأ الجودة إ ا كدان موحدد دو
دا الجددواب اح ظددو سخليددأ ليد بددس شزم عهقددو عددا ن كددد مددادام مددان علددو النوحيددد ،علددو كلمددة ش إلددأ إش اهلل يهقددو
يدخ الجوة يوما من الد ر ي دى ما عليأ و كان زاني سكان عا ا سكدان كدذاب سكدان مابيصدليش سكدان سكدان سكدان
ينعذب علو كدام يدوم فلدر م فدي م دان  300ألدف عدوة سينعدذب علدو سدوية الزندا كمدان  300ألدف سينعدذب علدو
سددوية السددرقة كمددان  300ألددف ينعذبلددأ مليددون عددوة سبعدددين يدددخ الجوددة يكددون اع حددم آ بددس بوددا يوزلددأ فددي نهددر
الحياة فيوهت من جديد سيحيا من جديد.
حمددة اهلل ج جملأ مَ الذين لم ي علوا ال يدر ق
حديث "أخرجوا من الوا من كان في قلهأ ة أس سعيرة من إيمان" صححأ اْللهاني
"في درج موهدا قومدا لددم يعملدوا خيدرا قد " صددحيْ مسدلم قد سدا أقددوى حدديث فدي أحاديدث الرجددا " .قد " لدم يعملددوا
خيدرا قد سد أكهدر دليد علدو أن عدا ك الصدمة مددش كدافر ك در م ددرج مدن الملدة سإنمدا ك ددر دسن ك در ،إحودا بوقددول أن
عا ك الصمة كافر ْلن الوهي قدال كدافر فالرعدول مايقولشدي كدافر سأندا آجدي أقدول ْل مدش كدافرْ ،ل كدافر بدس َك َ َدر دسن

لك ر ،الشا د إيأ؟ إن و بدلي لن ي لدد فدي الودا ْلن عمد الصدمة خيدر سالرعدول قدال لدم يعملدوا خيدرا قد لدو كدان
بيصلي يهقو عم خير سقدام ي رج من الودا يهقدو مدش كدافر ،مدش كدافر ي درج مدن الملدة ،الشدا د ودا إيدأ؟ إن أي

حددد مددان علددو النوحيددد -اللهددم ا زقوددا حسددن ال اعمددة ،-سإحوددا لمددا ن،دده فددمن اللددي قلددنلكم قددال ش إلددأ إش اهلل سا ّش
الناني سا ّش النالدت اسعدوا ع كدرسا إن معودو كدد إن مظدالم الوداس احدت ْل د ينحاعد بدس فدي اآلخدر يددخ الجودة
إلنأ قال ش إلدأ إش اهلل سمدان عليهدا لكدن دو عحدت المشدي ة إن سدا اهلل عذبدأ سإن سدا

"من قال ش إلأ إش اهلل قول ش إلأ إش اهلل ن عنأ يوم من د ر يصيهأ قه
َ

در لدأ سادخلدأ الجودة ابنددا

ل ما أصابأ" صححأ اْللهاني

كلمة النوحيددد ش عقنصر علو القول فق
المعوي الثاني ما فيأ أنأ يلحرم علو الوا اهلل ا نعم إيأ في اْلحاديث اللي قالت حرمأ اهلل علو الوا سأنا نسديت

برضأ أقول كمم ابن القيم مهم قوي في كناب اعمأ حكدم عدا ك الصدمة ،ابدن القديم بيقدول إيدأ؟ بيقدول :ش يمكدن أبددا
لموحد صادا في عوحيد أن يندرك الصدمة ،لدو صددا فدي النوحيدد شزم يصدلي ،قدال "س د يلعقد أن يوجدد فدي الوداس
َمن يوضَ السيف علو أعأ خمس مران في اليوم سالليلة ص ِّ سإش قنلواك يقول :اقنلوني سش أصلي ،ثم يقال بعد
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ذا موحدا قال ذا ما ش ينصو عقم".

علشدان كددد نيجدي معانددا المدرة الجايدة سدرسل إن سددا اهلل سدرسل ش إلددأ إش اهلل مدش كلمددأ ش إلدأ إش اهلل سخددمص ،ش
إلأ إش اهلل لها سرسل سلها مقن ديان سلهدا ندواقض سلهدا مدوهح حيداة دي اللدي نيجدي معاندا فدي اْلعدابيَ القادمدة بدن ن
اهلل ععدالو عدايزين نهددأ بدم إلددأ إش اهلل مدن جديدد أن كلمدة ش إلددأ إش اهلل ععمد عملهدا سعد عي أثر ددا ،ايد نعمد إيدأ فددي
اْلحاديث اللي من قال ش إلأ إش اهلل حرمأ اهلل علو الوا ؟
الشيل بيقول إِيدأ بقدي يقدول" :أندأ فيدأ مدا يحدرم علدو الودا س دذا قدد حملدأ بع دهم علدو ال لدود فيهدا حرمدأ علدو الودا
يعوي حرمأ علو ال لود فيها أس علو نا ي لد فيها أ لها س ي ما عددا الدد ك اْلعلدو فدنن الدد ك اْلعلدو يدخلدأ خلد ٌق
كثير من علصاة الموحدين بذنوبهم ثم ي رجون بش اعة الشافعين سبرحمة أ حم اْل حمين".

فددي الصددحيحين أن اهلل ععددالو يقددول "سعزعددي سجملددي سكهريددا ي سعظمنددي ْللخددرجن موهدا َمدن قددال ش إلددأ إش اهلل" صددحيْ
اله ا ي

قالددت اا ددة مددن العلمددا " :المدراد مددن ددذا الحددديث أن ش إلددأ إش اهلل عدده لدددخول الجوددة سالوجدداة مددن الوددا سمقد ٍ
دنض
لذل سلكن المقن ي ش يعم عملأ إش بنعنجماح سدرساأ سإنن دا موانعدأ سقدد ين لدف عودأ مقن دا ل دوان سدرل مدن
سرساأ أس لوجود مانَ" س ذا قول الحسن سس

بن موهأ س دو اْلظهدر ،قدال الحسدن لل درزدا س دو يددفن امرأعدأ "مدا

أعددن لهذا اليوم؟" ال درزدا الشداعر قدال" :مدا ا أعدددن لهدذا اليدوم؟" قدال "سدهادة ش إلدأ إش اهلل مودذ عدهعين عدوة"
المحصوة".
قال الحسن" :نعم العلدة لكن ل د د ش إلأ إش اهلل سرساا فنياك سقذن ل
الشددرسل السهعدة لكلمة النوحيدد:
فددي الهددامش الثدداني ددذ عقيدددة أ د السددوة أن كلمددة النوحيددد مقيدددة بالشددرسل الثقددال النددي شبددد مددن عحققهددا لنو ددَ

صدداحهها فددي اآلخددرة ددذ الشددرسل ش يشددنرل ح ظهددا ،سعد َّدد ا إنمددا يشددنرل سجددود سعحققهددا سقددد كددر العلمددا عددهَ
ٍ
سرسل من خمل أدلة القرآن سالسوة سإن كانت الشرسل ش عوحصر في ذ السهعة فدنن كد عمد ٍ مدن أعمدال القلدوب
ل فيها سمن الجدير بوا في ذا المقام أن نذكر الشرسل السهعة..
سر ٌ
الشرل اْلسل :العلم الموافي للجه
سالمراد بالعلم العلم بمعوا ا المراد موها ن يا سإثهاعا ش إلأ ن و إش اهلل إثهان ش إلأ ن و اآللهدأ ساْلندداد ساللوا يدت إش
ْح ِّق َس ل ْم يَد ْعلَ لمدو َن" الزخدرن 88:قدال ععدالو "فَدا ْعلَ ْم أَنَّدأل ش
اهلل إثهان اْللو ية هلل سحد قال عز سج "إَِّش َم ْن َس ِه َد بِال َ
إِلَأَ إِش اللَّأل" محمد11:أي إش َمدن سدهد أن ش إلدأ إش اهلل س دم يعلمدون بقلدوبهم معودو مدانلقوا بدأ ب لسدونهم قدال ععدالو
" َس ِه َد اللَّأل أَنَّأل َش إِ َٰلَأَ إَِّش و سالْم َم ِ َكةل سألسلو ال ِْعل ِْم قَا ِما بِال ِْقس ِ َش إِ َٰلَأَ إَِّش و الْع ِزيز ال ِ
يم" آل عمران18:
لَ َ ل َ
ْ
َ
لَ َ َ
ْحك ل

الحديث الحادي عشر ( )1من سلسلة "األربعون الربانية"

( صفحة  12من ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

الشرل الثاني :اليقين الموافي للش
أن يكون قا لها مسنيقوا بمدلول ذ الكلمة يقيوا جازما ش يدخ فيأ الش .
ِ َّ ِ
ِ
آمولوا بِاللَّ ِأ َسَ لعولِ ِأ ثل َّم لَ ْم يَد ْرعَابلوا َس َجا َ لدسا بِ َْم َوالِ ِه ْم َسأَن ل ِس ِه ْم فِي َعهِي ِ اللَّ ِأ
ين َ
قال ععالو "إنَّ َما ال لْم ْ مولو َن الذ َ
الصا ِدقلو َن"الحجران11 :
أ ْلسلَِ َ ل لم َّ
فاسنرل عهحانأ في صدا إيمانهم كونهم لم يرعابوا ،أي لم يشكوا سفي الصحيْ عن أبي ريرة  -ضي اهلل عوأ-

قال  :قال عول اهلل -صلو اهلل عليأ سعلم" -أسهد أش إلأ إش اهلل سأني عول اهلل ش يلقو اهلل بهما عهد ير ٍ
ساك
فيهما إش دخ الجوة" صحيْ مسلم

الشرل الثالث :القهول الموافي للرد
المراد القهول لما اقن نأ ذ الكلمة بقلهأ سلسانأ سعملأ س د ما عوى ل مما يوافي ذ الكلمة خمن لمكذبي
ال لم ْند َرفلو َ ا إِنَّا َس َج ْدنَا آبَا نَا
ع اهلل الذين أخهر اهلل عوهم بقولأ " َسَك َذلِ َ َما أَ ْ َعلْوَا ِمن قَد ْهلِ َ فِي قَد ْريٍَة ِّمن نَّ ِذي ٍر إَِّش قَ َ
َعلَو أ َّلم ٍة َسإِنَّا َعلَو آثَا ِ ِ م ُّم ْقنَ لدس َن" الزخرن13 :
شِ
اع ٍر
سقال ععالو في سصف الكافرين "إِندَّ له ْم َكانلوا إِ َا قِي َ لَ له ْم َش إِلَأَ إَِّش اللَّأل يَ ْسنَ ْكهِ لرس َن * َسيَد لقولو َن أَِوَّا لَنَا ِلكوا آلِ َهنِوَا لِ َ
َّم ْجول ٍ
ون" الصافان 38:31

سعن أبي موعو اْلسعري عن الوهي -صلو اهلل عليأ سعلم -قال" :مثد َ مدا بعثَودي اهللل بدأ ع َّدز سجد َّ مدن الهد َدى سالعل ِدم
ِ
ِ
ِ
كمث ِ ي ٍ
ب
دث أصداب أ ضدا فكان ْ
دت مودأ اا دةٌ ايِّهدةٌ  .قهِلدت المدا َ ف نهندت ال َكدألَ سالعشد َ الكثي َدر  .سكدان موهدا أجداد ل
ِ
ِ
ِ
َّاس  .فش ِربوا موها سع َق ْوا س َع ْوا فذل مث من فقدأَ فدي ديد ِن اهلل  ،سن َعدأل بمدا بعثَودي اهللل
أمسكت الما َ فو ََ اهللل بها الو َ
ِ
يرفَ بذل أعا  .سلم يقه َدى ِ
علت بأ" صحيْ مسلم
اهلل الَّذي أل ل
بأ  ،فعل َم سعلَّ َم سمث ل من لم ْ
ْ
يهقو:
 -1العلم

 -1اليقين

 -3القهول

الشرل الرابَ :اشنقياد الموافي للنرك
المراد باشنقياد :اشنقياد بما دلت عليأ من إخمص العهادة هلل سحد سعرك عهادة ما عوا
َعلِ لموا لَأل" الزمر15:
قال عهحانأ " َسأَنِيهلوا إِلَو َبِّ لك ْم َسأ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
س َ بِالْعل ْرَسةِ ال لْوثْد َقو َسإِلَو اللَّ ِأ َعاقِهَةل ْاْل للموِ " لقمان11 :
سقال ععالو " َسَمن يل ْسل ْم َس ْج َهأل إِلَو اللَّأ َس ل َو لم ْحس ٌن فَد َقد ْ
اعنَ ْم َ
أي بم إلأ إش اهلل معوو يسلم سجهأ هلل يوقاد س و محسن.
الشرل ال امس :الصدا الموافي للكذب
س و أن يقولها صادقا من قلهأ سيواائ قلهأ لسانأ.
قال ععالو "الم * أَح ِس الوَّاس أَن يد ْندرلكوا أَن يد لقولوا آموَّا س م َش يد ْ ندولو َن سلََق ْد فَدندوَّا الَّ ِذ ِ ِ
ين من قَد ْهل ِه ْم فَدلَيَد ْعلَ َم َّن اللَّأل
َ
َ
َ َل ْ ل َ َ
َ
َ َ
ل لَ
َّ ِ
ِِ
ين" العوكهون 3:1
ين َ
ص َدقلوا َسلَيَد ْعلَ َم َّن الْ َكا ب َ
الذ َ
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ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِِ
سقال عهحانأ عن الموافقين " َسِم َن الو ِ
ين
َّاس َمن يَد لق ل
ول َ
ين * يل َ ادعلو َن اللّأَ َسالذ َ
آموَّا باللّأ َسبالْيَد ْوم اآلخ ِر َسَما ل م ب لم ْ مو َ
اد م اللّأ مرضا سلَهم َع َذ ِ
ِ
يم بِ َما َكانلوا يَ ْك ِذبلو َن"
س لهم َسَما يَ ْشعل لرس َن * فِي قلد لوبِ ِهم َّم َر ٌ
ٌ
ض فَد َز َ ل ل ل َ َ َ ل
َ
اب أَل ٌ
آمولوا َسَما يَ ْ َدعلو َن إشَّ أَن ل َ
الهقرة 10:8
الشرل السادس :اإلخمص الموافي للشرك
الشرك

س و عص ية العم بم إلأ إش اهلل بالوية الصالحة عن جميَ سوا
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ
الص َمةَ َسيدل ْ علوا َّ
ين الْ َقيِّ َم ِة" الهيوة1 :
يموا َّ
ِّين لحوَد َ ا َسيلق ل
الزَكاةَ َس َل َ د ل
ين لَأل الد َ
قال ععالو " َسَما ألم لرسا إ َّش ليَد ْعهل لدسا اللأَ لم ْ لص َ
َِّ ِ
ِ
ِ َّ ِ َّ
ِّين الْ َ الِ ل " الزمر 3:1
سقال ععالو "إِنَّا أ َ
َنزلْوَا إِلَْي َ الْكنَ َ
اب بِال َ
ِّين * أ ََش للأ الد ل
ْح ِّق فَا ْعهلد الل َأ لم ْ لصا لأل الد َ
سقال الوهي-صلو اهلل عليأ سعلم" :-أععد الواس بش اعني يومالقيامة َمن قال ش الأ إش اهلل خالصا من قلهأ"
صحيْ اله ا ي

الشرل السابَ :قولوا ش إلأ إش اهلل المحهة الموافية لله،ض
سالمراد المحهة لهذ الكلمة إن عح ش إلأ إش اهلل س و د ساج اْلعهوح ..إن عح كلمة ش إلأ إش اهلل ،عح
الكلمة دي ،عحهها بقله  ،عحهها عح عقولها ،سعحهها عح عسمعها ،سعحهها عح علنذ بها ،عحهها عح ععم بها،
عحهها عح أ لها ،عحهها ععادي َمن عادا ا سعحا ب َمن يحا بها .المحهة المراد بالمحهة المحهة لهذ الكلمة سبما
اقن نأ سدلت عليأ سالمحهة ْل لها العاملين بها الملنزمين سرساها سب،ض ما ناقض ل من الشرك سأ لأ.
ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
قال ععالو " َسِم َن الو ِ
آمولواْ أَ َس ُّد لحها لِّل ِّأ" الهقرة181 :
ين َ
َّاس َمن يَدنَّ لذ من لدسن اللّأ أَن َدادا يلحهُّونَد له ْم َك لح ِّ اللّأ َسالذ َ
ِ
سقال عول اهلل -صلو اهلل عليأ سعلم" -ش ي من أح لدكم حنو أكو َن أح َّ إليأ من ِ
سسالد سالو ِ
أجمعين" صحيْ
َّاس
سلد
َ
ل
مسلم
إخوعي اح ظوا السهعة دسل العلم ساليقين سالقهول ساشنقياد سالصدا ساإلخمص سالمحهة.
ساج اْلعهوح لحد ما ألقاكم اْلعهوح الجاى ش إلأ إش اهلل سأنا عايزك لما عقول ش إلأ إش اهلل كز علو كلمة "اهلل"
ش إلأ إش اهلل ،ش إلأ إش اهلل ،ش إلأ إش اهلل ،ش إلأ إش اهلل ،أكثر من قولها أخر كلمة علو لسان قه ما عوام أسل كلمة
عود لسان كلمة ش إلأ إش اهلل سأكثر موها عو ع يوما من الد ر.
علو لسان أسل ما عقوم ِّ
عم بحمد اهلل
سا دسا الد س للوشر علو الوت في قسم ع ريغ الد سس في مونديان اللريق إلو اهلل ع لوا وا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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