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 بصر النيب صلى هللا عليه وسلم 
 

نقتـن   ،فـى    لىيـو ومـى أيها اإلخوة املؤمنون.. مازلنا يف رحـا  فـتاا املفـطت  
وقـد ولـدأ أن  ،فى    لىيو ومى شهر مولد املفطت   ،منها التوائد يف هذا الشهر املبارك

واحلــدي   ،مــة ال ــمعوحتــدانا لــح حا ،لىيــو الفــاة وال ــاملــح حــواص املفــطت   نتحــد 
  .فى    لىيو ومى وليين املفطت   ،لح حامة البفر تبارك وتعاىلاليوم إن شاء   

كاااأد ج عااا  )أنـــو  ،ابدئ ذي بـــدء فـــى    لىيـــو ومـــى وقـــد  ـــاء يف فـــتة املفـــطت  
والعـن   لىــو مــح  ،اد احلدقــة مـع شــدة بيـاا البيــااشــدة مـو  :ج يف العينـنل  والــد   (العينان

فقــال  ــا النــيف  ،ولىنــيف يف ذلــا مدالبــة لطيتــة  مــرأة  ــاءا تشــت   زو هــا ،بيــاا ومــواد
مـا يف لينيـو بيـاا    ،قالـ::   و  ؟(أذلـا الـذي يف لينيـو بيـاا): لىيو الفـاة وال ـام

 ،فجـــاء زو هـــا يف امل ـــاء ،عـــ: إىل البيـــ:فر  .إن يف لينيـــو بيا ـــا   ،بىـــ  :قـــال !.رمـــول  
خر ـ: إىل رمـول    :قالـ: ،مـا شـكنا؟ فكخهتـو ا ـه :فقـال  ـا ،فجعى: حتدق يف لينيـو

وهــــو لىــــو العــــن مــــح بيــــاا  !ويىــــا :قــــال  ــــا !.فــــكخه  أن يف لينيــــا بيا ــــا   ،أشــــت يا
إلفــاف فيمــا بــن مــببا  يف افــى    لىيــو ومــى  ف انــ: تىــا املدالبــة مــح النــيف  ؟!ومــواد
واجلمال يف العن شدة مواد العن مع شدة بياا  ،فالعن   لىو مح بياا ومواد .الزو ن
  .العن

فــا و   ،أبنــو نــان أح ــح النــاص لىــ  اإل ــاق لىيــو الفــاة وال ــامفــا النــيف وقــد و  
لااه و  مااأ يج اا    ) :ر ــ    تعــاىل لنــونمــا قــال مــيدأ لىــ    ،لىيــو الفــاة وال ــامالنــيف 

و  شـا أن لـال العيـون مـح ألفـ  فـتاا  ،فهـو ألـو خىـق   لىـ  اإل ـاق (بعده مثله
مث بعـد  ،والعر  تعىن بوفا العيـون  ألن أول مـا يىقـاك مـح الر ـو لينـا  ،أو مفاهر اجلمال

ولذلا يقول الناص يف  ،ولال الو و جيتمع يف العينن ،فاجلمال جيتمع يف الو و ،ذلا و هو
أول مــا تنفــر إليــو تنفــر إىل  ،ل العاميــة: )العــن م رفــة ال ــام( فــإذا تو هــ: إىل ر ــواألمثــا
لىيـــو الفـــاة لنبيـــو  تبـــارك وتعـــاىلفجمـــع    ،وت ـــزل العـــر  يف العيـــون قـــد ا  وحـــديثا   ،لينيـــو

 ج.ل  وهذا أول وفا: الد   ،لال العينن وقوة اإلبفار وال ام



ا) ل ـاملىيـو الفـاة واأنـو  :والوفا الثا  ـ  و يف العـن ف  والش ـ (العان ل  ك  كاأد ج   ر    
هـــذا هـــو التت ـــ   .يف أ ـــرال العينـــن لـــالي هـــذا البيـــاا مـــح  رفيـــو قىيىـــة   محـــرة   :بتت ـــ يح

ــــ .وهــــو يزيـــــد العــــن لـــــا    ،األول ـــــ :املفــــدريف العـــــن  و    والتت ــــ  الثـــــا  أن الش   ،و   الش 
ــ :والفــتة العــن ل أن ت ــون بــد   ،وهــو مــح فــتاا اجلمــال ،إمنــا هــو  ــول شــق العــن [و   أش 

وه ــذا نانــ:  ،ي ــون شــق العــن مــح  هــة اليمــن ومــح  هــة الي ــار  ــويا   ،مــدورة ودودبــة
  .فى    لىيو ومى لينا املفطت  

 لىيـو الفـاة وال ـامفا النيف و   ( ةكأد جسو  احلد  )أنو  لىيو الفاة وال امفا و  
  (مار ب العن ب  ر  ش  كأد م  )أبنـو 

 
ـوامل ـ  لنـد العـر  هـو الـذي  ـالي بيا  ـر  ش  ولـذلا  ،رة  و مح 

 نــان بيا ــو بيا ــا  فيــو محــرة    :أي ،أبنــو نــان مشــراب   لىيــو الفــاة وال ــامفــا   ــد النــيف و  
ــ ــ  أو ت  ت   لطيتــة   ــزيــو ش  مل ): لىيــو الفــاة وال ــامولــذلا وفــا النــيف  .ق يف البيــاادة البـ ه 

وهذا هو املراد يف فتة العن هبـذ   ،باا  دا  الذي تنبو لنو العنالشديد الي ( كن ابألمهق
فـا ي ـون بيا ـا  مـؤذ    ـر   ، ـ  يعتـدل ذلـا البيـاا، اليت نانـ: يف العـن لاحلمرة الي  ة

دخو يـ ـ، ف ــحألن يف نــو لــون مــح األلــوان حــدا  معتــادا  يبىــ  فيــو در ــة احل   ،لــح احلــد املعتــاد
دخو لىـ  الـنتا ا ـ  وال ـ  لنـد دا  آخـر يف أقفـا  ي ـوء العـن ويـ وحـ ،لى  الناظريح ال رور  
  .النفر

 ،األهــــدا  :فممــــا هبــــيي ابلعــــن ،إ  مبــــا هبــــيي هبــــا -أيهــــا اإلخــــوة-والعــــن   ت مــــو 
وقايـة  ،وقايـة لىعـن مـح ال بـار تبـارك وتعـاىلأهدا  العـن قـد  عىهـا    ،ي موهنا: )الرموش(

ز دة يف  تبـــارك وتعـــاىلنمـــا  عىهـــا     ،أن تقـــع لىـــ  العـــنلىعـــن مـــح احلشـــراا الـــيت   ـــح 
ولــــذلا يشــــت و الن ــــاء بتــــزين العــــن  ،ولــــال العــــن نمــــا تعرفــــون بطــــول األهــــدا  .اجلمــــال

وهـــذا يـــا ينب ـــ  البحـــ  فيـــو لـــح األح ـــام  ،وينتقـــون يف ذلـــا األمـــوال ،ابألشـــياء الفـــنالية
 ،جيـوز ترنيـه هـذ  احلوا ـه ا فـطناليةو   ،ألن وفو الشعر بشعر آخر   جيوز ،الشرلية

وقــد لعــح    ،فينب ــ  البحــ  يف هــذ  األح ــام ،و  جيــوز ترنيــه هــذ  األشــتار ا فــطنالية
 والنام   ،الوافىة وامل توفىة تبارك وتعاىل

 
لىيو الفاة نما  اء يف حدي  النيف   ،شةم   ن  تـ  شة وامل

لىيـو الفـاة فـا النـيف و   مح ال بـائر. فتعو ذلا ،املتتق لىيو لند البخاري وم ى  وال ام
وا د  يف األشتار  . د  أه   :والفتة ،املفدر : د  وا    (ب األ فأيكأد جهد  )أبنو  وال ام



 تبارك وتعـاىلخىقو    ىقة   ويىة خ   -رموش لينيو :أي-ف ان: أشتار لينيو  ، ول األشتار
  .هبا

وتعرفـون نـ   ،ينـن حتـ: اجلبـن احلـا بنزينة الع تبارك وتعاىل عو    ،مث مح بعد ذلا
  ،ونيـــا ت ـــ ا األحـــوال مـــح لفـــر وزمـــان إىل لفـــر وزمـــان ،يشـــت و الن ـــاء بزينـــة احلوا ـــه

وفـــارا  ،فت ـــ ا األحـــوال ،ظ احلوا ــهى ـــ  احلوا ـــه و   ف ـــح قــد ا  بع  ح  تـــد  نانــ: الن ـــاء    
وهـذا  ،م اهنا خطا  ابلرموم واأللوان ح  ط  ط   احلوا ه و     ح  ل  ز  أو ي   ،احلوا ه ح  ق  الن اء اآلن يرق   

و  جيـوز رمـ  ذلـا ا ـي  ،ذلا الشعر ش  يا   جيوز شرلا ،   جيوز شرلا  إزالة احلوا ه ومن   
 ابأللوان، فينب   التنبو  ذا احل   الشرل .

 ،يفـح اإلن ـان أهنمـا قـد اقـ أ ،ناأ اتمن نـامىن  فى    لىيو ومى املفطت   اا بح
وإمنا نان نو حا ه يبتدئ مح م انـو مث  ،فى  ي وأ متفىن لند األنا ،نر     قـ  ل ح يف 

ج،    هـذا هـو الـز   (احلواجا  ج  ز  ج  ) ،تبارك وتعـاىله ذا خىقو    ،ينته  يف قوص بديع ليو
لىيـــو الفـــاة ونانـــ: حوا ـــه املفـــطت  ص احلوا ـــه مـــح ا ىقـــة، يف احلوا ـــه تقـــو   ج     الـــز  

ألن ذلـا   هب ـح لنـد النفـر   أي: اتمـة، ل ـح يف  ـ  قـ ـر ن يف غا   ار د( ساواب ) وال ام
ال ـــاب : ال امـــو، والـــدروت ال ــاب اا: الـــدروت الـــيت ت طـــ  اجل ـــ  نىـــو. و يف مراتــه اجلمـــال، 

أي  ىؤ  ابلدم إذا  :نان لو لرق يدر  ال ضه  ،أي:   يتفان (ه الغض ي  د  بينهمأ عرق    )
وإذا  ،وإمنـــا نـــان ي ضـــه ه ،ومـــا نـــان ي ضـــه لنت ـــو ،ال ـــاملىيـــو الفـــاة و  ضـــه النـــيف 

امــت ا  :أي ،فــإذا  ضــه ه امحــر و هــو وانتتخــ: أودا ــو ، ضـه ه   يقــ  ل ضــبو شــ ء
وامــت  ذلــا العــرق الــذي يف منتفــا  ،لىيــو الفــاة وال ــاملــروق الــدم يف رقبتــو ويف و هــو 

 .اجلبن فوق األنا
يقول ميدأ  ابر بح  العينن، د أنحول  أنو و   ة وال املىيو الفامث  اء يف فتة النيف 

 ولاايأب حكحاال( ،العيناان جكحاال   :)وكناا   ا ا رتاارل  اليااه  لاا   : ر ــ    تعــاىل لنــورة س  ــ
حــو لــال ولــيا أبنحــو( ال    ،أنحــو العينــن :قــرأ احلــدي : )وننــ:  إذا نفــرا  إليــو قىــ:  وي  

 ،وبقي: لىن اء دون الر ال ،اليت مات: أو أميت: وهو مح ال نح النبوية ،وزينة ودواء وشتاء
لىيـــو الفـــاة يقـــول النـــيف  ،وقـــد  ـــاءا األحاديـــ  املتـــواترة يف احلـــ  لىـــ  امـــتعمال ال حـــو

لىيـــو الفـــاة ( ويقـــول النـــيف فإراااه  لاااو ال صااار و ن ااا  الشاااعر ،)اكتحلاااوا اب  اااد: وال ـــام



)ا ا اكتحل جحدكم : فاة وال املىيو ال( ويقول النيف )اد خ  جكحألكم ا  د: وال ام
لىيــو الفــاة ل ــح نــان  ،تشــريعا  لى ــنة النبويــة لىيــو الفــاة وال ــام( ونــان ي تحــو فليااو ر
 ،أنحـا   لىيـو الفـاة وال ـامألنـو ولـد  ،يفهر مو ع ال حـو يف  تنيـو ب ـ  نحـو وال ام

ويقــــول بعــــ   .أيهــــا اإلخــــوة خــــ  خىــــق   تبــــارك وتعــــاىلفــــا لجــــه و  ــــرو أن  عىــــو   
 ف(ط ااا)وكاااأد يف ج ااافأيه و  يف لبـــارة أدرة  لىيـــو الفـــاة وال ـــامالفـــحابة يف وفـــا النـــيف 

فـــى    لىيـــو وهـــذ  فـــتة أدرة  ـــاءا يف فائـــو املفـــطت   ،ا هـــو  ـــول األشـــتار  ـــوالو  
 .ومى 

؟ الــذي يــرذ أ  يت ــز ل فيــو ىقــة، ابه لىــي   الــذي يــرذ ر ــا  هبــذا اجلمــالهــذ  هــ  ا   
ــــهــــذا احل  و   ـــا  هبــــذا ال مــــالر  ــــأ  ي   ؟و هــــو، أ   يــــو إليــــو بقىبــــو و ح   أ  يتتــــ   ؟يتــــور برؤ   

ذنــرأ ل ــ  قفــة نفــر بــح احلجــا  الــذي نــان مــح  ؟أ  يتبعــو مــح م ــان إىل م ــان مبحامــنو؟
أخر ـو  !فنتا  مـيدأ لمـر مـح املدينـة املنـورة ، بوتت ونان: الن اء ي ،ألو الر ال يف لفر 

لىيـــو الفـــاة فـــإذا لرفنـــا لـــال املفـــطت   !الن ـــاء بـــو إىل م ـــان   يعرفـــو فيـــو أحـــد  فتتـــان
  ؟!.أفا جيه لىينا أن نتعىق بو وال ام

النــاص مــح  ، النــاص لىــ  مراتــه، مــحوأأ أقــول هــذا ملــح هبــه التعىــق ابملفــاهر ا ار يــة
اب ـــدذ واليقـــن مـــح النـــاص مـــح يتعىـــق  .يتعىـــق ابحل مـــة واملنطـــق والتفـــاحة والشـــريعة وا ىـــق

و  جيــد  ،فــى    لىيــو ومــى ومــح  ىــه ذلــا و ــد  لنــد رمــول    .واإل ــان واإلخــا 
 ،ر ا ار يـةاملفـاهيقـا لنـد  ،ل ـح مـح النـاص مـح يتعىـق امـال الفـورة .خ ا  منو لنـد مـوا 

 نبيــا  إ  وبعثــو يف أهبــ  تبــارك وتعــاىلفمــح أ ــو ذلــا مــا بعــ     ،وهــذا شــكن لامــة النــاص
فجعىـو أح ـح النـاص وألـو  لىيو الفاة وال امنبينا  تبارك وتعاىلوبع     ،آ ا اجلمال

ألن  ،لىيـــو الفـــاة وال ـــام  يضـــرأ أننـــا   نـــر   ،ألن رمـــالتو ابقيـــة إىل يـــوم القيامـــة ،النـــاص
  ،الوفا نقو ابلتواتر أيها اإلخوة

 ألأص رأو  ابألبفاروإذا   تر ا ال ف ى =
لامـــة  ،اآلن لـــح يثـــو أو يثىـــة أو ر ـــو قيـــو لـــا إن لالـــو يف هـــذا العفـــر بـــديع ها  خـــإذا أ  

وإن نــان النفــر  ،النــاص مــح أهــو الــدنيا ي ــعون إىل النفــر إىل ذلــا الر ــو أو إىل تىــا املــرأة
لامة الناص إذا سع أو هوي لا   خارقا  بديعا  هبه  ،حراما  إىل الن اء األ نبياا    احملارم



أفـا يـدلوك  ؟!،وح ـنوفـى    لىيـو ومـى  ف يـا إذا سعـ: امـال املفـطت   ،ليـوالنفر إ
والبحــ  لــح فــتاتو وفائىــو لاقتــداء بــو وا ت ــاء  ،فــى    لىيــو ومــى ذلــا إىل التعىــق بــو 

وتـــرون مـــا هبـــد  يف بـــاد الشـــرق وال ـــر  مـــح افتتـــان الشـــبا  ابملشـــاه  مـــح املمثىـــن  !بـــو؟
ومــا  ،ولـبا الثيـا  لىـ   ريقـة تىـا الثيـا  ،   ريقـة تىـا القفــةوقـ  الشـعر لىـ ،وامل نـن

أو  ،أريــد أن أذنــر األســاء فهــذا املقــام أ ــو وأســ  وألفــ  مــح أذنــر فيــو أســاء نتــار مالــن
 ،وهــذا حــال شــبا  امل ــىمن ،ل ــح هــذا حــال النــاص يف الشــرق وال ــر اتفهــن، أســاء أأص 

  يـ ك لنـا ر  العـزة ،النـاص فيهـا ابلثقافـاا ال ربيـةالـيت يتتـ   ،وخبافة يف بع  هذ  األحياء
و  ي ــادر  ،لىيــو الفــاة وال ــامو هــا  مــح و ــو  ال مــال إ  ولعــو يف النــيف  مــبحانو وتعــاىل

لتـا فينب    ،لىيو الفاة وال امف  ة و  نب ة مح أوفال احل ح واجلمال إ  وآاتها نبينا 
هـو حبيبنـا ونبينـا  لىيـو الفـاة وال ـامنب ـ  أن ن ـعد أبنـو وي ،أن نتتخر أبنـو رمـول   إلينـا

لىيو الفـاة ولنتت  مبحامنو  ،لىيو الفاة وال امفىنت زل امالو  ،وشتيعنا وقدوتنا وأموتنا
    رو و     و  لجه يف ذلا.  ،وال ام

ي يـه  ،احلامـة الـيت و ـع: يف تىـا العـن :أما بعد ذلا ،هذ  خىقة العن أيها اإلخوة
مـح معجـزاا  تبارك وتعـاىلوما آات     ،لىيو الفاة وال املح بع  الناص قوة بفر النيف 

 وأأ أ   هذا نىو يف بي: بديع: ،ميزتو لح مائر البشر ،يف بفر 
 وليا نالبشر=بو هو  قوتة والناص ناحلجر (ل ح اتبع..) بشر   ومد  

لرأينـــا التـــرق بيننـــا وبينـــو   ،لىيـــو الفـــاة وال ـــامببشـــرية املفـــطت   أن تقـــارن بشـــريتنا لـــو أردأ
 ،نــالترق فيمــا بــن احلجــر والــذهه والــدر واليــاقوا واجلــوهر  ،نــالترق فيمــا بــن الثــرذ والثــر 

يــرذ الشـــ ء يف زاويـــة  ،اإلن ــان الواحـــد منــا يـــرذ بعينــن أمامـــو لنــد تو ـــو البفــر إىل الشـــ ء
القــدرة لىــ  اإلبفــار يف ليــع  تبــارك وتعــاىلآات     لىيــو الفــاة وال ــامل ــح النــيف  ،وــددة

فتـ  البخـاري وم ـى  لـح أي هريـرة  ،وهذا ال ـام لـيا ب ريـه لـح نتـه الفـحاف ،اجلهاا
فاوهللا  ؟هل  رود   ليت ههنأ): فى    لىيو ومى قال رمول    :قال ر     تعاىل لنو

لىيـو الفـاة ونـكن النـيف  ن وياء ظهار((اين ألياكم م ،مأ خيفى علي يكوعكم و  سجو كم
 عـو قـوة اإلبفـار  تبـارك وتعـاىل   و،ف ذ مح أمـام ويـرذ مـح خىتـ ،فار نىو ألينا   وال ام
قدرة    ،أن جيعو قوة اإلبفار يف اليد لقدر لى  ذلا تبارك وتعاىلأراد    ، ل ح لوابلعن



ل ــح املبفــر يف العــن إمنــا هــو  ،هــو العــننعــ  مــبه الرؤيــة إمنــا  ،وهــذا مــح املم نــاا ،وامــعة
والــدليو لىــ  ذلــا أن اإلن ــان إذا مــاا بقيــ:  ،واملــدرك يف اإلن ــان إمنــا هــو الــروف ،الــروف

 ، وبق    د  نمـا هـو،و  ي مع شيئا   ،وبقي: أذأ  نما مها ،و  يرذ شيئا   ،لينا  نما مها
  .و  هبا بش ء

خىق قـوة اإلبفـار يف لضـو  تبارك وتعاىلا أراد   فإذ ،فاملدرك يف اإلن ان إمنا هو الروف
ونمـا  ،يد  بيضاء فكأرا لـو تبارك وتعاىلنما حد  ل يدأ موم  ملا  عو     ،آخر خىقو

لىيـــو ملـــا خر ـــا مـــح لنـــد   ،فـــى    لىيـــو ومـــى حـــد  ذلـــا لـــبع  أفـــحا  رمـــول   
مث اف قا ففـارا يـد نـو  ،ويد  مفباف يض ء ل ا يفف ان ل و واحد منهم ،الفاة وال ام

 .منهما مفباحا  يض ء لو
قـد  لىيو الفاة وال املذلا    رابة أن جند األحادي  الفحيحة تدل لى  أن النيف 

فمـــح ذلـــا الرؤيـــة مـــح اجلهـــاا  ،آات    مـــح خفـــائ  البفـــر مـــا   يؤتـــو أحـــدا  مـــح العـــاملن
والعىمــاء يف تت ــ  هــذا احلــدي   ،مــح خىتــو لىيــو الفــاة وال ــامأي أنــو نــان يــرذ  ،ليعــا  

 (إ  ألرانـــ  مـــح وراء ظهـــري) :قـــال لىيـــو الفـــاة وال ـــامألنـــو   يقولـــون: هـــ  رؤيـــة حقيقيـــة
أن املائ ــة لــه  مبــا ولــو أراد  ،  يىقــ  ال ــام لىــ  لواهنــوفــى    لىيــو ومــى  ورمــول   

ـيتعو أفحابو مح خىتو لند امل ـابقة ابلرنـوت وال ـجود أو  إ  ألخـه ) لقـال: بـذلا هأنـو   
إ  ألران ( وهـذا الىتـظ   هبتمـو التكويـو، ويف بعـ  ألتـاا البخـاري ) :قالبو  (.مبا تتعىون

ف ـاوذ  (اين أليى من خلفي كمأ جيى من جماأمي)قال:  لىيو الفاة وال امأيضا  أن النيف 
ورمـول  ،رذ مـح األمـامحنح ن ،إ  ألرذ مح خىت  نما مح أرذ مح أمام  ،فيما بن الرؤيتن

فقـوة اإلبفـار لنـد  مـح ا ىـا   ،يرذ مح ا ىا نما يرذ مح األمامفى    لىيو ومى    
 نقوة اإلبفار لند  مح األمام. 

مث  ـاء يف حـدي  آخـر أيضــا  لـح ابـح لبـاص ر ــ    تعـاىل لنهمـا أخر ـو البيهقــ  يف 
 ااارى يف صااالى هللا علياااه وسااالم  أد يساااول هللا)كااا: الـــد ئو وح ـــنو اإلمـــام ال ـــيو   قـــال

فــى    و ــو آخــر مــح  ــو  قــوة البفــر لنــد النــيف  (الضااوءالنهااأي يف يف  التلمااة كمااأ  اارى
هــذا هــو  ،هــذ  هــ  املعجــزة ،نــان يــرذ يف الفىمــة نمــا يــرذ يف النهــار يف الضــوء  ،لىيــو ومــى 

ا روذ اإلمــام ولــذل ،لىيــو الفــاة وال ــامالــذي نمــو بــو نبيــو  تبــارك وتعــاىلال مــال مــح   



 لىيـــو الفـــاة وال ـــامالقا ـــ  ليـــاا يف نتابـــو )الشـــتا بتعريـــا حقـــوق املفـــطت ( أن النـــيف 
أن النــيف  (ان ــالــروا األ  )وروذ اإلمــام ال ــهيى  يف  (كااأد  اارى يف الثاارع جحااد عشاار  مااأ  )

يف وقــ: تعجــز فيــو  (كااأد  اارى حن عينيااه يف الثاارع اماا  عشاار  مااأ  ) لىيــو الفــاة وال ــام
بــو هــذا يــا   ي تشــتو إ  لىمــاء التىــا بعــد اخــ ات املنــاظ   ذلــا، ون البشــر لــح إدراكليــ

لىيـــو الفـــاة ل ـــح النـــيف  ،بـــةذاا العدمـــاا الطويىـــة املقر    ،)التيىي ـــ وابا( الوامـــعة الدقيقـــة
 نان يرذ ذلا.  وال ام

وة وقـــ لىيـــو الفـــاة وال ـــامهـــذا بعـــ  مـــا   ـــح أن جنمعـــو يف بيـــان وفـــا ليـــين النـــيف 
  ،اآلن نريـد التخىـق ،وفـتو يزيـدأ تعىقـا  بـو ،لىيـو الفـاة وال ـامهذا وفـتو  ،اإلبفار لند 

جنــد يف ذلــا فــتة  ؟يف اإلبفــار والرؤيــةفــى    لىيــو ومــى  نيــا نتخىــق أبد  املفــطت  
نيــا نــان ينفــر النــيف   ..اآلن النفــر ..اإلبفــار ..العينــان ..لىيــو الفــاة وال ــامنفــر النــيف 

  ..بعينيو؟ فاة وال املىيو ال
ومــح قوالــد لىــ   ،زمــان ب ثــرة حرنــة العــن وتعرفــون النــاص يعــابون يف نــو لفــر ويف نــ

وأن ابـــاا حرنـــة العـــن يـــدل لىـــ   ،رامـــة أن نثـــرة حرنـــة العـــن تـــدل لىـــ  امل ـــر وا ديعـــةالت  
ي هالـة يف حدي  هند ابح أ لىيو الفاة وال اماحل مة والتؤدة والروية،  اء يف فتة النيف 

خااأف   عليااه الصااا  وال ااانكااأد )وهــو حــدي  شــه  أخر ــو اإلمــام ال مــذي يف فائىــو 
ي ـ  بفــر    لـح احملرمــاا فح ـه وإمنـا لــح املباحـاا نــذلا، يقـول أحــد أي:   (الطار 
 األدابء:

 املناظر   ا يوما  أتعبتا  ـي  رائدا =لعين     ر ف اإذا أرمى:   ونن:  
 أن: فابر   و  و  لح بعض   =لىيو  در  و أن: قاالذي   نى   رأي:  

جمرد التر ـة يف الطريـق والنفـر  ينـا  وي ـارا ، األد  أن لتـ   رفـا إذا  : إرمال الطرل
ويروذ لح  ،هذا نان حال الفاحلن قد ا   ،انفر لند مو ع قدميا ،نن: متش  يف الطريق

النفــر نمـــا نـــانوا  نـــان ال ــىا ي رهـــون فضـــول)مــيدأ لبـــد   بــح املبـــارك أنـــو نــان يقـــول: 
ت ىـ   ،ال ـام الـذي   فائـدة منـو ،ال ـام الـذي    ائـو حتتـو :أي (ي رهون فضـول ال ـام

وانفر أيضا  إىل ما يعنيا،   ،ت ى  مبا يعنيا يف أمور دينا ودنياك ،ت ى  ابلفوا  ،ابحل مة
 يهــا،إل ، فجعــو ينفــرالر ــو دارا  ح ــنةذلــا  ، فــرأذنــان لبــد   بــح املبــارك  شــ  مــع ر ــو



( هـذا مـح فضـول اإمنا لو ذلا الر و دار  لتنفـر إليهـ)وقال: رأمو فكدار لبد   بح املبارك 
  .النفر

يف فـى    لىيـو ومـى  دل النـيف ملـا نـان ر   ،وحدي  التضو بح العبـاص يف ذلـا شـه 
و هـو  ملىيو الفاة وال افكدار النيف  ، عو ينفر  ينا   ،واحلدي  يف الفحيحن ،فتح م ة
اان  ج ب ص ااأي ه م   : تبــارك وتعــاىلوهــذا أفــىو يف نــام    ،إىل الي ــار م ن ن   ا غ ض ااوا م    اال لل ل م اان 

اااان  ج ب ص ااااأي ه ن  و َي  ف ت اااان   [30النــــور،  ..و َي  ف ت ااااوا فا اااار وج ه م   اااان  م  ن ااااأل   ا غ ض ض  م  و   اااال لل ل م ن 
 أيا مقيـــدا  ب ـــ  البفـــر لـــح الن ـــاء يف حـــق  ـــ  البفـــر هنـــا   [31 النـــور، ..فا ااار وج ه ن  
: قـــو تبـــارك وتعـــاىلمـــا قـــال    ،وإمنـــا  ـــاء لامـــا   ،و  لـــح الر ـــال يف حـــق الن ـــاء ،الر ـــال

وقـــو لىمؤمنـــاا ي ضضـــح  :مـــبحانو وتعـــاىلومـــا قـــال  .لىمـــؤمنن ي ضـــوا أبفـــاره  لـــح الن ـــاء
ومح ذلا لى  مـبيو  ،تووإمنا املراد    البفر لح نو ما    ائو حت .أبفارهح لح الر ال

هـذا الفـندوق الـذي أيتيـا اآلن ابلفـور  ،املثال: النفـر يف هـذا الفـندوق العجيـه )التىتـاز(
النفــر فيــو فضــول    ائــو حتتــو، النفــر يف  ،وأيتيــا ب ــو أمــبا  الت ــاد ،التامــدة وا الــة
إىل إ ــالة  جمــرد التر ــة والنفــر يــدلوك ،إذا   ت ــح تعــرل مــا تريــد شــراء  ،وا هــاا احملــاا

يــرود لــا املنــاظر يــا   تقــدر  ،هــذا معــىن أن ترمــو  رفــا رائــدا   ،ويــدلوك إىل ا فتتــان ،املــال
  .و  تفه لنو مح أمبا  املعفية ،لىيو

إذا مشـ  الواحـد منـا ينب ـ  أن  شـ   ،خـاف  الطـرل لىيو الفـاة وال ـامف ان النيف 
وأأ أحـــه أن أمـــرد ل ـــ  قفـــ   ،ننـــا ن ـــمع لـــح بعـــ  الفـــاحلن قـــد ا    ،خـــاف  الطـــرل

حىت يعرل اإلن ان حالو ملا يقارن بينـو وبـن ر ـو لـاش قبـو ن ـن مـنة أو قبـو  ،الفاحلن
 ،أأ نن: أمشـ  مـع والـدي رمحـو   تعـاىل فمـا رأيتـو يومـا  يىتتـ:  ينـا  و  ي ـارا   ،أربعن منة

 ،أحــد نبــار أوليــاء الشــامونـان  ،وينفــر لنــد مو ــع قدميــو ،وإمنــا  تــ  رأمـو ،و  يرفـع رأمــو
ونــان إمــام املال يــة يف  ــامع بــين  -وهــو لــ  والــدي رمحــو  -وهــو الشــيي شــريا اليعقــوي 

فىـبا  ،فدخو إىل احمل مة لي قي حقـو ،مرة مح املراا قتو لو ولد ،وأحد نبار العىماء ،أمية
أرذ قاتـــو فعىـــ: ذلـــا؟ قـــال:   أريـــد أن  ، فقيـــو لـــو:  هـــذ  القىن ـــوة وأرخاهـــا لىـــ  و هـــو

و  أحــزن و  أ ــد لىيــو، لتــا لنــو  ،حــىت إذا رأيتــو يف الطريــق   أميــز  مــح بــن النــاص ،ولــدي
وحـداوأ أيضـا  أن الشـيي بـدر الـديح احل ـين !. و  يرد أن يـر  ،و  يعرل و هو ،وأمقي حقو



نـان   مـا ،أىب أن  ر  يف الطريـق ،بدأا الن اء لر  ب   حجا  :ملا قيو لو ،احملد  األنه
 (،النقاشــاا)أول حــ   (النــوفرة)إىل بيتــو يف حــ   (العفــرونية) شــ  إ  مــح دار احلــدي  يف 
هتيبـا  مـح الوقـوت  ، ـر ح مـافراا ، ملـا قيـو لـو أن الن ـاء بـدأنوما نان  ر  خار  هذا احلـ 

  .فى    لىيو ومى واقتداء ابلنيف  ،يف املعفية
ـــة يف فـــتتو  نفـــر  إىل  ،خـــاف  الطـــرل): فـــاة وال ـــاملىيـــو اليقـــول هنـــد بـــح أي هال

ألن النفــــر إىل ال ــــماء فيــــو   نفــــر  إىل األرا توا ــــعا   (األرا أ ــــول مــــح نفــــر  إىل ال ــــماء
 ،بـو ياحـظ ماحفـة ،  هبـدق يف الشـ ء :أي (نفـر  املاحفـة و     ) ،وفيو رفع رأص ،ت ه

هــذا مــا ينب ــ  أن  .نوهــو  ــرل العــن أو شــق العــ ،واملاحفــة إمنــا هــ  النفــر بىحــظ العــن
 ،يف فـــتتو وحوامـــو لىيـــو الفـــاة وال ـــامإذا أردأ ا قتـــداء ابلنـــيف  -أيهـــا اإلخـــوة-ن ـــتتيد  

لىيـــو الفـــاة ولنـــدما نـــذنر قـــوة بفـــر   ،ولـــال هتـــن العينـــن ،لنـــدما نـــذنر لينيـــو الشـــريتتن
وأدبـو يف  ،رلوأدبـو يف ختـ  الطـ ،وأدبو يف املاحفـة ،ولندما نذنر أدبو يف النفر ،وال ام

ــ ..-أيهــا اإلخــوة-هــذا مــا ينب ــ  أن نىتتــ: إليــو  ،ا لتبــار والتت ــر تبــارك يف آ ا    ر  تت  
  .انفر فيما يهما مح أمور دينا ودنياك ،انفر يف املفحا ،وتعاىل

نا ي ا   ا    م اأ م  فقـال:  لىيو الفاة وال ـامنبيو  تبارك وتعاىلهن     تا ع ن اأ و    َت  اد د  ع يا 
ه م   نا  فما ابلنا  ،قد هن  لح ذلافى    لىيو ومى  إذا نان النيف  [131، و  ..ب ه  ج ز و اجأ  مل 

أ  ينب ـــ  لنـــا أن نتنبـــو إىل أن   تـــ  الطـــرل ون ضـــو لـــح النفـــر يف  ؟!-أيهـــا اإلخـــوة-حنـــح 
دور وايــــا  النــــاص مــــح زينــــة ومــــال و ــــارة وبنــــاء و  تبــــارك وتعــــاىلأحــــوال النــــاص ومــــا آتــــ    

ولذلا  .وأن تتطىع إليو ،الناص تبارك وتعاىل  ينب   لا أن تنفر إىل ما آت     ؟!ومرانه
أن ينفـر  لىيـو الفـاة وال ـامملـا هنـ   ،بـن ذلـا يف حـدي  آخـر لىيو الفاة وال ـامفإنو 

ألن  ،وأمـــر أن ننفـــر إىل مـــح هـــو دوننـــا يف أمـــور الـــدنيا ،الر ـــو يف أمـــور الـــدنيا إىل مـــح فوقـــو
ينفـر إىل أفـحا  القفـور  ،ويريد أن يف  مثىه  ،اإلن ان يتعه إذا أدام النفر إىل األ نياء
ينفر إىل أفحا  ال ياراا التارهة ف يـد أن يشـ ي  ،ف يد أن يبين قفرا  نكفحا  القفور

وهذ  ه  أمبا  الديون  ،وهذ  ه  أمبا  اإلفاماا ،ميارة نكفحا  ال ياراا التارهة
الــذيح يريـــدون أن ي ــى وا يف التجـــارة  ،يــو اجلديــد مـــح التجــار الشـــبا  يف هــذا العفـــريف اجل



ألنـو  ؟..ملاذا !قفر ودار وميارة فارهة واحد يريد أن ي ون لو بيوم، م ىا أفحا  املاين
  .ينفر إىل    

بــــو لــــح املبــــاف   ، ــــ   رفــــا   لــــح احلــــرام فح ــــه ، ــــ   رفــــا أيهــــا األ  املــــؤمح
و ــ  الطــرل لــح املبــاف يقيــا مــح الوقــوت  ،لــح احلــرام وا ــه شــرلا   ــ  الطــرل  ،نــذلا
لىيـــو أن يرزقنـــا ا قتـــداء ابلنـــيف  تبـــارك وتعـــاىلن ـــكل    ،أمـــور الـــديح والـــدنيا يتعبـــا يف فيمـــا

إنــو سيــع قريــه  ،وأن يرزقنــا التعىــق امالـو ونمالــو وآدابــو ،يف أحوالــو وأخاقــة الفـاة وال ــام
    فيا فوز امل ت تريح... ،فامت ترو  ،ت تر   يل ول  أقول قويل هذا وأم ،جميه

 

  


