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وعلى آله  د  نا حمم  على نبي   الم  والس   الة  والص   ،العاملني رب    لل   احلمد   ،حيمالر   محن  الر   للا   القارئ: بسم  

 .وصحبه أمجعني
 إخوانه: إىل أحد   ه  تعاىل يف رسالت   للا   م رمحه  القي    قال ابن  

 الت َّْقص ري. هد  مش :السَّاد س   : املشهد  فصل  
 قصري؟الت   الشيخ:
 إي نعم. القارئ:
 نعم. الشيخ:

لَ  قيام  يف  ال تهدَ َلو اج دَ الَعب القارئ: َوَأن   ج َغايَةَ  مر  ِب   سعه  و  وبذلَ  ت َهاد  اِل 
َبغ ي َله  َأن ي قابلَ ، َوالَّذ ي س ْبَحانَه  َعَلْيه  أعظم   للا   َوحق   ،ر  فَ ه َو مقص     دمة  وال   ة  بودي  والع   ب ه  من الطَّاَعة   يَ ن ْ

 .َذل ك بكثري   َفوقَ 
 ؟له ينبغي والذي الشيخ:

َبغ ي َله  َأن ي ق اب  القارئ: َوالَّذ    ب ه ، أن ي قاَبل به. لَ ي يَ ن ْ
 اقرأ أن يُقاِبل به. الشيخ:

 .َذل ك ب َكث ري   َفوقَ  دمة  وال   ة  بودي  والع   ب ه  من الطَّاَعة   إليكم، َأن ي  َقاب لَ  للا   القارئ: أحسنَ 
 يش؟ والذي ينبغي له؟ا الشيخ:

َبغ ي َله  َأن ي  َقاب ل، كأن    ا لو ي قاَبل به.القارئ: َوالَّذ ي يَ ن ْ
 يش؟، ال بهال ال، أن يقابِ  الشيخ:

 ة.بودي  والع   القارئ: َأن ي  َقاب ل ب ه  من الطَّاَعة  
 اعة.نعم من الط   ...اصرب الشيخ:

س ْبَحانَه   ه  لَ اَل وجَ  ه  تَ مَ َعظَ  ، َوَأنَّ ب َكث ري   َذل كَ  َفوقَ  دمة  ة وال  القارئ: أحسن للا إليكم، من الطَّاَعة والعبودي  
 هبَا. يَ ْقَتض ي من اْلع ب ود يَّة َما يَل يق  

 َياء  َواحل وقري  والت   واِلحرتام   عظيم  ََل م والت   م ِبإلجالل  ه  دمت  خ   م يف  عاملونَ م ي  ه  وعبيد   ل و   امل   م  دَ َوإ ذا َكاَن خَ 
َْيث  يفصح  والن   شية  والَ  هابة  واملَ   ت  السََّمَوا َورب   اْلم ل و    هم ََل م، فمالك  حَ ر م وجواق  ل وهبَ  غونَ ر   ، ِب 

 َذل ك. بذلك بل أبضعاف   لَ أوىل َأن ي  َعامَ  َواْلَْرض  
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ريَ  مَ لَ ه، عَ ه، َوَِل َقر يبًا من َحق   ه َحقَّ ه يف  عبوديت  ربَّ  وف  ه مل ي  أَن   ه  من نَفس   الَعْبد   َوإ ذا شهدَ  َومل َيسعه   ه  تَ ْقص 
َبغ ي َله  من َحق    قيام  ال َوعدم   همن تَ ْقص ريه وتفريط   واِلعتذار   َمَع َذل ك غري اِلْست ْغَفار   َا يَ ن ْ  َأن ه إ ىَل ه، َوأَنَّ ِب 

 َله  اْلع ب ود يَّةيْغفر 
 يش؟ا الشيخ:

 لَه  اْلع ب ود يَّة. ه إ ىَل َأن يْغفرَ القارئ: َوأَنَّ 
 نعم بعده. الشيخ:

ْنه  إ ىَل َأن يط َله  اْلع ب ود يَّة َويَ ْعف و َعنه  ف يَها أْحوج   ه إ ىَل َأن يْغفرَ القارئ: َوأَنَّ  َها َثواًِب، لبَ م  ْنه  َعَلي ْ  وَوه َو ل م 
َبغ ي لَكاَنْت م ْسَتحقَّةً اها وفَّ   ه  ه لَسي  د  وخدمت   د  الَعب عملَ  َعَلْيه  ِب  ْقَتضى اْلع ب ود يَّة، فَإ ن   َحق َها َكَما يَ ن ْ

ق   كم   م ْسَتح   َكونه  َعَلْيه  ِب 
 ُمسَتَحٌق. الشيخ:

كم   ق  م ْسَتحَ إليكم،  للا   القارئ: أحسنَ  ْنه  اْل ْجَرةَ  بَ لَ فَ َلو طَ ه، ه ومملوك  ه َعبد  َكون    َعَلْيه  ِب   ه  على عمل   م 
 .ق  رَ وأخْ  َأمَحق   ه النَّاس  عدَّ ه، لَ وخدمت  

لل  َوجه   ه على احْلَق يَقة من كل   ومملوك   للا   ه على احْلَق يَقة، َوه َو عبد  ه َوَِل مَمْل وك  َهَذا َولَْيَس ه َو َعبد  
 س ْبَحانَه .

كم   ق  ه م ْسَتحَ ه وخدمت  فعمل    ه َعَلْيه.ه َعبد ه  فَإ ذا أاثبَ َكون    َعَلْيه  ِب 
 حبكم كونه عبَدُه. الشيخ:

كم َكونه َعبَده  فَإ ذا أاثبَ  للا   القارئ: أحسنَ  إ لَْيه  َِل  وإحسان   ة  نَّ وم   ه َعَلْيه  َكاَن َذل ك ُم َر د فضل  إليكم، ِب 
 َعَلْيه . يْسَتحق ه  الَعْبد  

ب َعَمل ه "، قَال وا: َوَِل  م ْنك م اْْلنَّةَ  أحد   خلَ د"لن يَ : ى للا َعَلْيه  َوسلمصل   النَّب     معىن َقول   م  فهَ َومن َهه َنا ي  
 ".ه  َوفضل  من برمحة   دين للا  يتغمَّ  للا؟ قَاَل: "َوَِل َأان إ ِلَّ َأنْ  أَْنت ََي َرس ولَ 

 وديوان   ،هف يه  َحَسَنات   دواوين، ديَوان   َثاَلثَة   ق َياَمة  ال مَ لْلَعبد َيو  ج  رَ َرض ي للا َعنه : ي   َمالك   بن   َوقَاَل أنس  
 من َحَسَنات   ك  خذي َحقَّ "ه: م  عَ تَ َعاىَل لن   ب  الر   َعَلْيه  هبَا، فَ يَ ق ول   للا   الَِّت  أنعمَ  عم  الن    وديوان   ،هف يه  سيئات  

َأن  َأرَاَد للا   ، فَإ ذاي بعد  َحق   ك َما استوفيت  : َوعزَّت  مثَّ َتقول  ه، َحَسَنات   ها فتستنفذ  أصغر   ، فَيقوم  "َعبد ي
 َله  َحَسَناته. ه وضاعفَ َله  سيئات   رَ فَ َعَلْيه  َوغَ  ه  مَ عَ ن   ه  بَ هَ ه وَ َعبدَ  يرحمَ 

 م أعلم  َعَلْيه م، َكَما َأنَّ ه ْم وحقوق  بَرهب    الصََّحابَة   لم  ع   على َكَمال   ء  َشي َوه َو أدل   ،َعن أنس   َوَهَذا اَثبت  
 ه فَإ ن  َودين   ه  ت  ب َنب ي  ه ْم وسنَّ  ة  اْلم  
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 أثر أنس؟ الشيخ:
 ه؟ه أعيدُ لِ أحسن هللا إليك، من أو   القارئ:
 شوف األثر. الشيخ:

ف يه   وديوان   ،هف يه  َحَسَنات   دواوين، ديَوان   َثاَلثَة   ق َياَمة  ال مَ َيو  َعبد  لل ج  رَ : ي  َمالك   بن   القارئ: َوقَاَل أنس  
 من َحَسَنات   ك  خذي َحقَّ "تَ َعاىَل لنعمه:  ب  الرَّ  َعَلْيه  هبَا، فَ يَ ق ول   للا   الَِّت  أنعمَ  عم  الن    وديوان   ،هسيئات  

َأن  فَإ ذا َأرَاَد للا  ، ي بعد  َحق    َما استوفيت   كَ َوعزَّت   :ه، مثَّ َتقول  َحَسَنات   ذَ نف  ها فتستَ أصغر   ، فَيقوم  "َعبد ي
 َله  َحَسَناته. ه وضاعفَ ئات  َله  سي    َعَلْيه  َوغفرَ  ه  مَ عَ ن   ه  بَ هَ ه وَ َعبدَ  يرحمَ 

ه َعَلْيه م،  وحقوق   مبَرهب    الصََّحابَة   علم   على َكَمال   ء  َشي عنه َوه َو أدل   رضي للا   َعن أنس   َوَهَذا اَثبت   
َما َِل ي ْدر كه  إ ِلَّ أولو  واملعرفة   علم  من ال ثر  يف  َهَذا الَ  ، فَإ نَّ ه  ه َودين  ت  ب َنب ي  ه ْم وسنَّ  ة  مَّ ال م أعلم  َكَما َأنَّ 

ّللَّ   َفات  وأمسائ   البصائر، العارفون ِب   ه.ه َوحق   ه َوص 
من  د  َأمح َمام  َواإل   َرَواه  أَب و َداو دَ م يف  احلَد يث الَّذ ي ى للا َعَلْيه  َوسلَّ صلَّ  النَّب     َقول   م  فهَ َومن ه َنا ي   

 ظَامل   م َوه َو غري  هَ ب َ ه لعذَّ أرض   ه َوأهلَ مسوات   أهلَ  بَ و عذَّ ل للاَ  إ نَّ : )َوَغريمَها َوح َذيْ َفةَ  بن اَثبت   َحد يث زيد  
هم لَكاَنْت َرمحت    .(ماَل   مَ ه خرياً ََل م من َأعََل م، َوَلو َرمح 

 :فصل  
 يش؟ا فصلٌ  الشيخ:

 أ م ور. َأْربَ َعة   َهَذا الشَّْأن   شيء يف الرسالة، ومال    القارئ: هذه آخر  
 بس يكفي. الشيخ:
 إليكم. هللاُ  أحسنَ  القارئ:
 يُديي ينبغي أال   احلةِ الص   من األعمالِ  لَ مِ مدما عَ  اإلنسانَ  قصري معناه أن  الت    هللا، مهددُ ال إله إال   الشيخ:

 هللاِ  حق   ،عظيمٌ  هللاِ  حق   ،هللا، ال ى حق  أد   ،هللاِ  ى حق  ه يعين قد أد  ويرى أن   ،هى عملَ رَ ي َ ، وال هِ على هللا بعملِ 
َما  ٱّلل َ  ٱت  ُقوا  ﴿فَ ، ما يستطيعُ  فعلَ يَ  لكن على اإلنسان أن   عظيمٌ  هللا أن أييت به، حق   العبدُ  قديُ ال يَ  ،عظيمٌ 

 ﴾.ٱۡسَتطَۡعُتمۡ 
 الالئقةَ  اعةَ الط   هُ وأطاعَ  هللاِ   حق  ه قد وّف  أن   هُ قلبَ  جَ الِ يُ  وأن   هِ بعملِ  اإلنسانُ  غت  أن يَ  ،أن يعملَ  فمن اجلدلِ 

 يومَ  م يقولونَ فتون وال يسأمون، أّن  ال يَ  دايَ والن   ليلَ ال   حونَ سب ِ ذين يُ وهم ال   املالئكةَ  أن   أل، جاءَ  ،ابهلل
 ."كعبادتِ  نا ما عبدانك حق  يب  "القيامة: 
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 يهعرَ  ، بل عليه أن  هِ بعملِ  اإلنسانُ  بَ أن يُعجَ  فمن اجلدلِ  ،أن يَوفِ َيه أحدٌ  ال يستطيعُ  هِ على عبادِ  هُ فحق  
 ب  إليه كما كان الن   ويتوبُ  هللاَ  وبة، يستغفرُ من الت   واإلكثايِ  على االستغفايِ  هُ قصري حيملُ ابلت   هُ وشعويُ  ،قصريابلت  

اللدم  ،أستغفر هللا وأتوب إليه)ة يقول: مر   من سبعيَ  أكثرَ  الواحدِ  له يف اجمللسِ  ونَ يعد   المُ والس   الةُ عليه الص  
 م.ى هللا عليه وسل  صل   ب  عن الن   أو كما جاءَ  (،اللدم اغفر يل وتب علي   ،اغفر يل وتب علي  

 


