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ــه، ويفــرغ فــي قلــوبهم خــالص  ــاده الصــادقين بمودت الحمــد هللا الــذي يرعــى عب
هــم مــن كـل غــىِّ وضــالل بـالتوفيق للعمــل بشــريعته، ويثبـتهم للســير علــى ظويحفمحبتـه، 

  المنهاج القويم باتباع خير أحبته.
ام، وللـــدين تمـــام، وللنـــاس والصـــالة والســـالم علـــى مـــن جعلـــه اهللا لألنبيـــاء ختـــ

الم، وكـل مـن تـبعهم جميعاً يوم الدين إمـام، سـيدنا محمـد وآلـه الكـرام، وصـحابته األعـ
  وفاز برفقتهم في دار السالم، وعلينا معهم أجمعين ..... آمين. على هذا الهدى
  وبعد

ل أصـحاب رسـول فـي حيـرة شـديدة إذا نظـر إلـى أحـوا قد يجد اإلنسان نفسه
جلــت فــيهم العبقريــة فــي كــل مجــال ســلكوه، وفــي كــل بــاب ولجــوه، ، وكيــف تrاهللا 

كـامهم وأحكـامهم فـي حتى أنك ال تجد في الوجـود كلـه قـديماً وحـديثاً مـن يضـاهي حُ 
ثـل قـادتهم امـة والرقـة والشـفقة لجميـع خلـق اهللا، وال مـن يمالعدل والمسـاواة مـع الرح

ثناءهــا، بـل يقـف العــالم  فـي التـدبير والتخطـيط لخــوض المعـارك، والنجـدة والشـجاعة أ
أن يكــون  كلـه دهشـاً حـائراً وهــو ينظـر إلـى القمــم العاليـة مـنهم فـي القضــاء، والتـي عـزَّ 

  لها نظير في السابقين أو المعاصرين أو الالحقين.
 الهم، فإذا نظرنا بعـين فاحصـة متلمسـينمر فيهم جميعاً في كل أحو وهكذا األ

  احد هو التربية القرآنية النبوية.أسباب ذلك، نجد أنها تنحصر في سبب جامع و 
ألصـــحابه الفضـــل األكبـــر فـــي تفجيـــر طاقـــاتهم،  rي كـــان لتربيـــة النبـــفلقـــد  

ــاتهم، وتفــرد نبــوغهم ؛ مــع إكســابهم ع يم الخــالل وجميــل الصــفات، ظــوإظهــار عبقري
  رزوا بهذا الجمال الذي ليس له مثال.بف
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ذلـك كلـه التربيـة  ئة فـي تاريخنـا، لوجـدنا وراءولو رجعنا إلى الصفحات المضـي
اإلســـالمية التـــي قـــام بهـــا رجـــال تربـــوا علـــى مائـــدة القـــرآن، واقتـــدوا فـــي ســـلوكهم وكـــل 

  أحوالهم بالنبي العدنان، وصحابته عليهم سحائب الرضوان.
رجـــع إلـــى بينمـــا نجـــد المواقـــف التـــي يتخلـــى فيهـــا النصـــر والعـــزة للمســـلمين ت

رآنيـة، وانشـغالهم بالكليـة بالـدنيا اآلن عـن التربيـة القتخلي المسلمين في هذا الوقت و 
  .الدنية

لة أن المسـلمين المعاصـرين رغـم مام وثقة كاولذا نستطيع أن نقول باطمئنان ت
والصـــحف  ،الصـــحوة اإلســـالمية الظـــاهرة فـــي الشـــكل والمظهـــر، والفضـــائيات الدينيـــة

 والمجالت اإلسـالمية، وكثـرة المعـروض مـن الكتـب الدينيـة، والتنظيمـات الكثيـرة التـي
ـــإن المســـلمين اآلن لـــن يعـــودوا إلـــى مجـــد الســـلف الصـــالح  تنتســـب إلـــى اإلســـالم، ف
ــة،  ــة النبوي ــاهج التربي وعــزتهم، وتظهــر مــواهبهم، وتنفتــق قــدراتهم إال إذا رجعــوا إلــى من

؛ ون شـذوذ وتجـاوز عـن الحـد أو تقصـيروطبقوها بما يتناسب مع حياتهم المعاصرة بد
  وا جيل النصر المنشود.بذلك وبهذه التربية يستطيعون أن يكون

  :والحق الذي ال مرية فيه، وباستقراء تاريخنا المجيد نصل إلى حقيقة ناصعة
وهـي أن رجـاالت الصــوفية الصـادقين هـم وحــدهم أصـحاب المـدارس التربويــة 

  .القرآنية التي خرَّجت األبطال في كل مجال على مدى األجيال
لهــم ذلــك؟ ومــا طــرق  كيــف كــان ذلــك؟ ومــا المنــاهج التــي اســتخدموها ليــتم

  .التدريس التي اتبعوها ليصلوا إلى ذلك؟
ذلك ما تجد إجابته شافية ووافيـة فـي هـذا الكتـاب، والـذي سـميناه 

  يـه،  وإن كنـا ألمحنـا فـي ثنايـا بعـض كتبنـا األخـرى إلـى شـيء ممـا يحو
بنـا وكتا ،وكتابنا  ،ككتابنا 
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،  وكتابنـا  وكتابنـا
وكتابنـا،  وكتابنـا  وكتابنـا

  وكتابنــا 
 ) وكتابنـا(،  وكتابنـا
،  وكتابنا  وكتابنـا 

ــب التــي تناولنــا فيهــا هــذا المــنهج النبــوي التربــوي، والــذي ال مخــرج  وغيرهــا مــن الكت
  للمسلمين من كبوتهم المعاصرة، ونهوضهم وتقدمهم بين األمم المعاصرة إال به.

جامعـــاً ألبـــواب هـــذا وحســـن توفيقـــه... اب بفضـــل اهللا تعـــالى وكـــان هـــذا الكتـــ
  وي العظيم.بالمنهج الن

أن يجعلــه زيــادة للعــالمين، وتنبيهــاً للســاهين، وموقظــاً للغــافلين،  Uأســأل اهللا 
  ونجاحاً وفالحاً لليقظين من أمة اإلسالم أجمعين.
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أحوال المسلمين اآلن على إختالف دولهم وتنوع شـعوبهم يجـد ُغّمـة في  من ينظر
فـــي  توصـــيفها وذهـــب المفكـــرون كـــل مـــذهبفـــي  حتـــار المحللـــونا، شـــديدة ُتحـــيط بهـــم

سـتعادة األمـة اإلسـالمية او  ،وأخذ الحكماء يتلمسون الُسبل للخروج منهـا ،تفسير أسبابها
  .Uعها فيها رب البرية والتى وض ،تليق بهاالتي  انتهالمك

لهم وكيـف حـوَّ  ،ومـن حولـه rحوال سيدنا رسـول اهللا رنا إلى أويزيد العجب إذا نظ
r مـن كـل البريـة إلـى  حوال تجملوا بها مازالت موضع عجبٍ من األحوال الجاهلية إلى أ

ب فيهـا نجـد لهـا وقفـة تهـبهـا شـديد الظلمـات وأيضـاً نجـد األمـة كلمـا حاقـت يوم الدين، 
حـدث  ،ُهب فتستعيد أمجادهاة من شبابها، وتـوتنفض غبار الكسل والالمباال ،باتهاسُ من 

  .بمطالعة تاريخنا العظيم ذلكنتم تعلمون أو  ،ذلك كثيراً 

سرهنوض األمةهنوض األمة  سر  
ومـا ســّر نهــوض األمــة  ؟وصــحابته األخيــار rالنبـي  عصــرفــي  ســّر نهــوض األمـة مـا

ظهـور الدولـة فـي  ومـرة ،نيمواجهـة الصـليبيفـي  مواجهـة المغـول، وتـارةي ف من كبوتها تارة
 وروبــا كلهــا ناشــرة لــدين اهللا وهــو اإلســالم، وغيرهــا مــن المــراتأجتاحــت االتــي  العثمانيــة

  ظهرت فيها قوة اإلرادة؟التي 
، rخــرين ر فاســتجليت صــورة ســيد األولــين واآلهــذا األمــفــي  ويقــين بفكــرٍ  نظــرتُ 

 ،لــــة شــــبابهاو ر فتــــوة وبطهــــاوإظ ،رهــــاانو وبــــزوغ أ ،امع لشــــتات األمــــةاألمــــر الجــــفوجـــدت 
رجـال  يال يحـدث إال علـى أيـد ،ئها، وتحطيمها لكل من يريد كيـدهااعدنتصارها على أاو 

  .rوا على منهج الحبيب تربَّ 
                                                           

  م٥/٤/٢٠١٢هـ ١٤٣٣من جمادى األولى  ١٣الخميس  –المعادى  ١
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ووضـع أحكامهـا ومبادئهـا  ،خ بـذورهارسَّـالتـي  التربيـة اليقينيـةفي  هومر الفصل فاأل
 rبـدأها التـي  .. هـذه التربيـةذلـك فـي  ، ومن بعده ساروا على هديـهrسيدنا رسول اهللا 

أثنــى التــي  مــع صــحبه األجلــة وتــدور أوالً علــى القــيم، القــيم اإليمانيــة والمكــارم األخالقيــة
ســلوكه وفعالــه وكــل أحوالــه فــي  عليهــا والتــى كــان Uكتابــه فــي   متــدحها، والتــى اعليهـا اهللا

وال تعتمــد  ،وال تعتمــد علــى قــوة التكنولوجيــا ،المــالالتعتمــد علــى ، rســيدنا رســول اهللا 
، وال ألجســـاموال تعتمـــد علـــى صـــالبة ا ،خيـــرات األرض، والتعتمـــد علـــى قـــوة العـــددعلــى 

 ،التخلـــق بـــأخالق اهللافـــي  صـــالبة الـــنفسولكـــن تعتمـــد علـــى  علـــى قـــوة األعـــداد،تعتمـــد 
سـيدنا رسـول اهللا بحـوال ألكـل افـي   والتشـبه ،كتـاب اهللافـي   جـاءتالتـي  والتمسك بالقيم

r  خالقه وقيمهأفي.  
والعمـل  ،الـدنيافـي  يصـحبه الزهـدالـذي  الوصـول إلـى درجـة اليقـين برزهـاوأهمها وأ

زمــان مــن األزمنــة إال فــي  خــذوا وال ُغلبــوا، فــإن المســلمين مــا أُ Uإلرضــاء رب العــالمين 
 اهللا، والقــيمجــاء بهــا التــي  ةالكريمــوالتحلــل والتفســخ مــن األخــالق  ،الــدنيافــي  بالتنــافس

  .rبها سيدنا رسول اهللا  أتاناالتي 
طالبـــا  قتـــاللميـــدان افـــي  وهـــو tعمـــر بـــن الخطـــاب ســـيدنا كـــان القائـــد يُرســـل ل

فــي  موقعــة القادســيةفــي  وقــاصٍ أبــي  رســل لــه ســيدنا ســعد بــنأ علــى ســبيل المثــالف المــدد،
 :فقــةرســالة مر فــي  واحــد وقــال لــه بــالد العــراق يطلــب المــدد، فأرســل إليــه رجــلٌ 

 وصـدقت فراسـته ،
بعــض أفــراد الجــيش بالتخــاذل والرجــوع للخلــف، فصــاح  فــإن العــدو تنــاوش الجــيش وهــمَّ 

ـــحالمقـــداد وهجـــم بمفـــرده علـــى الجـــيش المتقـــدم مـــن الفـــرس وت نفـــٌر مـــن س لخروجـــه مَّ
t :ذلك اإلمام محـى الـدين بـن عربـى في  يقول ،سبب النصر المسلمين وكان ذاك

tt  ليست العبرة بالجسم وقوة
ذلـك اإلمـام الشـافعى فـي  تسـكن هـذا الجسـم، يقـولالتـي  الروحفي  الجسم ولكن العبرة

t:  
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  عل���ّى ثی���اٌب ل���و یُب���اع جمیعھ���ا بفل���سٍ عل���ّى ثی���اٌب ل���و یُب���اع جمیعھ���ا بفل���سٍ 
  

  راراـــ�������ــــ�������ـن أكثن أكثـــ�������ــــ�������ـس منھس منھـــ�������ـ�������ك�������ان الفلك�������ان الفل
  وبینھم����ا نف����ٌس ل����و یُق����اس ببعض����ھاوبینھم����ا نف����ٌس ل����و یُق����اس ببعض����ھا  

  
  نف�����وس ال�����ورى كان�����ت أع�����ّز وأكب�����رانف�����وس ال�����ورى كان�����ت أع�����ّز وأكب�����را

  الس����یف إخ����القُ الس����یف إخ����القُ   نص����لَ نص����لَ   ّ◌◌َ ّ◌◌َ وماض����روماض����ر  
  غم������������������������������������������������������������������������������دهغم������������������������������������������������������������������������������ده

  إذا ك����ان عض����باً حی����ث وجھت����ھ ف����رىإذا ك����ان عض����باً حی����ث وجھت����ھ ف����رى
  

  !!المظهرفي  وال المهم ،ليس المهم الّزى
وفيــه  ،وفيــه التمكــين ،فيــه اليقــينالــذي  هــذا المظهــرفــي  مــن يســكن لكــن المهــمو 

و مـــن ينـــوب عنـــه أ ،النبـــي تلقاهـــا مـــن حضـــرةالتـــي  لعقيـــدةوفيـــه صـــالبة ا ،صـــدق اإليمـــان
  .ه عليهيماتسلتصلوات اهللا و 

روم ن الـوعلـم أ ،مصـر، وطـال الحصـارفـي  ابليونحصن ببن العاص وحاصر عمرو 
 جملـــة مـــا معـــه مـــن جنـــودمقاتـــل، وكـــان  وعشـــرين ألـــفمائـــة  جـــاءهم مـــدد وبلـــغ عـــددهم

فأرسـل إليـه عمـر يطلب المدد،  t لى عمر بن الخطاب، فأرسل إالمسلمين أربعة آالف
t رســــل مــــع الجــــيش رســــالة قــــال فيهــــاوأ ،ومعهــــم أربعــــة رجــــال ،أربعــــة آالف جنــــدى: 





  :تعالىهذا المعنى ُمقتبٌس من قول اهللا  ،بألف الرجلف(أخرجه أحمد عن ابن عباس) 

))  ))ÎÎββ̈ ̈ ))ÎÎ//öö��tt≡≡δδÏÏŠŠΟΟzz  ..xx%%χχšš  &&ééΒΒ̈π̈πZZ  ((  ))النحلالنحل٠٠١٢١٢((  
جـوهره فـي  ولكـن ،مظهـره وال قوتـه البدنيـةفي  ، ليسواحد ولكن يساوى أمة رجلٌ 

مـن  Uيت بمـا عنـد اهللا غُـذِّ التـي  وصالبته القلبية، ونفسه القدسـيةوخبره وقوته الروحانية 
  .اليقين

التـي  فـيهم هـذه الطاقـات الربانيـةر فجَّـف، علـى هـذا جـالءصـحابه األأ rالنبـي  ىَ ربَّ 
يعلمهــا إال الكــريم الخــالق، لكــن ، وكــل إنســان فيــه طاقــات الســتودعها فــيهم رب البريــةا
لـم يسـتغل ُعشـر معشـار مـا فيـه و تى يأتيـه المـوت ح غلب الخلق يتكاسل ويتخاذل ويظلأ
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  .Uهللا هي  ويسلمها كمافيه وهى موجودة ، Uودعها فيه الخالق أت طاقامن 

  تفجري الطاقات البشريةتفجري الطاقات البشرية
عـادى فجـر هـذه الطاقـات حتـى صـار الرجـل اليُ الذي  صاحب البصيرة هو يفالداع

 :من أصحابه بعشر

))  ))ÎÎββ  ƒƒtt33ää  ΒΒii ÏÏΖΖ33ääΝΝöö  ããÏÏ³³ôô��ççρρββtt  ¹¹||≈≈99ÉÉ��ççρρββtt  ƒƒttóóøø==ÎÎ77ççθθ##((  ΒΒÏÏ$$((��ssGGtt÷÷ÈÈ  ((  ))األنفالاألنفال٦٥٦٥((  
ولــذلك ، rخــرين ولــين واآلوهــذا كــان حــال جنــد المســلمين الــذين ربــاهم ســيد األ

U :))  22ŸŸΝΝ  ΒΒiiفـيهم قـول اهللا  محققاً جد معاركهم تفي  عندما تنظر ÏÏ  ùùÏÏ⁄⁄ttππ77  %%ss==ÎÎŠŠ##ss''AA  îîxx==nn77ttMMôô  ùùÏÏ⁄⁄ttππZZ  
22ŸŸWWÏÏ����uuοοOO  //ÎÎ**ÎÎŒŒøøββÈÈ  ##$$!!««  33  ρρuu##$$!!ªª  ΒΒttììyy  ##$$99ÁÁ¢¢≈≈99ÉÉ��ÎÎtt  ((  ))وعندك  ،بهذه الشاكلة كل المعاركفي   ))البقرةالبقرة٢٤٩٢٤٩

ولم يجاهـدوا لـدنيا، ولـم يطلبـوا بجهـادهم  ،، لم يقاتلوا لمغنمسترشدابحث فيه و االتاريخ 
وال  ،الرياسـةفـي  وال منافسـة ،و شهوات فانية، ولم يجاهدوا طلباً للزعامـةأمصالح عاجلة 
كـل أحـوالهم في   قصدهمفي  م على اإلخالصبهوإنما أدَّ  ... والمباهة والرياء نظراً للفخر

  .كل مكانفي   اآلن جماعة المسلمينإليه وهذا ما نفتقر  ،فى جهادهمو 
 معةو للريـــاء والســـأ ،للفخـــرأو  ،فعـــةنأو لم ،و لمصـــلحةأ ،منصـــبل الكـــل ينـــافس

لمـاذا  نإذ !؟الفرقـاءخـتالف بـين ا، لكن لو كان الكل يتنافس هللا، هـل سـيحدث والشهرة
، لكــن لــو كــان مقصــد الكــل رب الكــل إلخــتالف المــآربتنــوع المقاصــد و ؟ لاإلخــتالف
U ،؟لماذا نختلف!  

م������ا اخ������تالف النف������وس والقص������د م������ا اخ������تالف النف������وس والقص������د 
  واح���������������������������������������������������������������������������دواح���������������������������������������������������������������������������د

  ددــ�������ـــ�������ـوي للمتواجوي للمتواجـ�������ــ�������ـراط السراط السـ�������ــ�������ـوالصوالص
  

 ،يلـى جنـدل إيتـرك منصـبه ويتحـوَّ القائـد العـام خليفة األمة يرى أن ولذا كنت ترى 
علــى هــذا  ك الجهــاد ويــذهب إلــى منزلــه معترضــاً وال يتغيــر وال يفتــر وال يتــر القائــد وال يتــأثر 

ألن  ـرتبـة ـ أعلـى مـن المشـير اآلن فـي  عنـدما كـان tالتصـرف، بـل إن خالـد بـن الوليـد 
فـي  اليوجـد، خاضـهاالتـي  بعدد المعارك العسكريةتكون ينبغى أن الرتب العسكرية العليا 
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ع ذلك جاءه خطاب العـزل وم، نتصر فيها كلهاامائة معركة و أكثر من التاريخ قائداً خاض 
ــ ،معمعــة القتــالفــي  وهــو ــيس يُ أ؟ ي العــزلومــاذا يعن ــدياً ول ، عفــى مــن الخدمــةن يكــون جن
 !؟نـراهالـذي  هـذافـي  ترضـى بهـذا وأنـت: يا خالد أجٌل من المنافقين قالوجاءه ر  ،ورضى
ئس مــاأمرتني : بــعــك، وال تنفــذ هــذا األمــر وخالفــه، قــالم لــف ســيف يقفــوامائــة أ يإن معــ
أن أكـــون قائـــداً أو  ومـــا دمـــت أجاهـــد هللا ال يهمنـــينـــا أجاهـــد هللا ، أتـــه منـــي يـــا أخـــيوطلب

  .!!جندياً 
يحتـــاج إليهـــا التـــي  يوهـــ ،الحاجـــة إلـــى نفـــوس تربـــت هـــذه التربيـــة أمـــسِّ فـــي  نحـــن
 وال يـــتم ذلـــك إال، مـــرة أخـــرىوليعيـــد مجـــد األمـــة  ،مـــن كبوتـــه المســـلم ليـــنهضالمجتمـــع 

؟ ال يـــتم ذلـــك إال واعظمـــهـــل يـــتم ذلـــك بالخطـــب وال ؟بالتربيـــة، هـــل يـــتم ذلـــك بـــالقراءة
    :قال فيها اهللالتي  بالتربية النبوية

))  ..xxϑϑyy$$!!  &&rr‘‘öö™™yy==ùùΖΖuu$$  ùùÏÏ‹‹66ààΝΝöö  ‘‘uu™™ßßθθωωZZ  ΒΒii ÏÏΖΖ66ààΝΝöö  ƒƒttGG÷÷==èèθθ##((  æætt==nn‹‹øø33ääΝΝöö  uu##ƒƒtt≈≈GGÏÏΨΨoo$$  
ρρuuƒƒãã““tt..jj ÏÏŠŠ66ààΝΝöö  ρρuuƒƒããèèyy==kk ÏÏϑϑßß66ààΝΝãã  ##$$99øø33ÅÅGGtt≈≈==||  ρρuu##$$::øøttÏÏ66òòϑϑyyππss  ρρuuƒƒããèèyy==kk ÏÏϑϑßß33ääΝΝ  ΒΒ̈$̈$  99ssΝΝöö  

??ss33ääθθΡΡççθθ##((  ??ssèè÷÷==nnϑϑßßθθββtt  ((  ))البقرةالبقرة١٥١١٥١((..  
هــؤالء الرجـــال هــم الــذين قـــادوا لوجــدنا تاريخنــا المبـــارك فــي  نــا بعــد ذلـــكلــو بحث

لـى عقبـة بـن نـافع عنـدما وصـل إلـى المحـيط إبتغاء وجـه اهللا، انظـر إ، الفتوحات اإلسالمية
رضـــاً خلـــف هـــذا ن هنـــاك أعلـــم أأ لـــو أنـــيواهللا ( :ي، وخـــاض البحـــر بفرســـه وقـــالطلســـاأل

ونيراً وال ليجمـع يـال ليكون مل )Uسبيل اهللا في  جاهدإليها ألضت هذا البحر لخُ البحر، 
ــــــروات،  ــــــادة لوال ث ــــــولى قي ــــــكــــــل مــــــا ير  منصــــــباً وإنمــــــا أيتبــــــو لو أيت   :ده كمــــــا قــــــال اهللاي

))  ƒƒtt‰‰ôôããããθθχχšš  ‘‘uu//−−ηηææΝΝ  //ÎÎ$$$$99øøóótt‰‰yyρρ44οοÍÍ  ρρuu##$$99øøèèyýǺÅcc ÄÄ  ƒƒãã��ÌÌƒƒ‰‰ßßρρββtt  ρρuu__ôôγγyyµµçç……  ((  ))يريد إال وجه اهللا ال ...  ))الكهفالكهف٢٨٢٨
  .ُعالهفي  جلّ 

وقـد بلـغ مـن العمـر أرذلـه كمـا يقولـون، ولكـنهم   t يأيـوب األنصـار  يلى أبـنظر إا
ز جهَّـ ن معاويةأوسمع المساء، في  ارهاكو إلى الجهاد كما تحن الطيور إلى أ كانوا يحنون

وســـط الميـــدان فـــي  وهنـــاك ،ب ليجاهـــد مـــع هـــذا الجـــيشينية فـــذهجيشـــاً لغـــزو القســـطنط
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ى شـيئاً يـا صـاحب ضـيافة رسـول : أتشـتهيزيد بـن معاويـة وقـال قائد الجيش فجاءه ،مرض
ختـــرق او  ، إذا أنـــا مـــُت فـــاحملنينعـــم: أضـــاف رســـول اهللا عنـــد الهجـــرة، قـــال نـــهأل؟ اهللا

 انظــر إلــى الوصــية للرجــلهنــاك،  األرض فــادفني صــفوف األعــداء وآخــر مــا تصــل إليــه مــن
ــUبهــا عنــد لقــاء اهللا  ييوصــالتــي  فحملــه الجنــد واخترقــوا  ه،، ونفــذ لــه الوصــية بعــد موت

صـــفوف األعـــداء وآخـــر مكـــان وصـــلوا فيـــه إلـــى األرض حفـــروا فيـــه ودفنـــوه هنـــاك، وهـــذا 
 إلـى اآلن يمسـجده الزاهـضـريحه المبـارك و فـي  ومازال ،ينيةطجوار سور القسطنالمكان ب

  .يزدهى به أهل هذه البقاع جميعها
عنـــدما  ،ن أصـــل إليـــهأ يغـــهـــذا المجـــال ال تُعـــد وال ُتحـــد، لكـــن مـــا أبفـــي  واألمثلـــة

الحظــوظ فــى الــدنيا و فــي  ونمضــُعف اليقــين وتنــافس المســلو كلمــا أ، فت روح اليقــينضــعُ 
ن فمكَّـ ،اإليمانيـة وخبـت عنـدهم القـيم ،روح الجهـادفت عنـدهم ضـعُ  هواءوالشهوات واأل

 هــذه األحــوال إال بــالرجوع إلــى التربيــة األولــىفــي  م مــنهم، وال مخــرج لهــمهُ وّ دعــ Uاهللا 
  .مع صحبه الكرام rكان عليها رسول اهللا  التي

  نور الدين زنكينور الدين زنكي
كان صـالح الذي   حطين وقبله نور الدين زنكىفي  نتصر صالح الدين األيوبىا مَ لِ 

مـن  هـذه الفتـرة ظهـر كثيـرٌ فـي  ألن ؟بيينمعاركـه مـع الصـليفـي  مـن قـادة جنـده الدين قائداً 
، والشـيخ عـدّى بـن يخ أحمد الرفاعي، الشيخ عبد القادر الجيالني، والشربينالشيوخ المُ 
أُس جنــد نــور وكــان العــراق،  األكــراد وبــالد نــواحيفــي  وغيــرهم مــن المشــايخ ،المســافر

وكــانوا هــم أيضــا  ،الــدين مــن هــؤالء الرجــال الــذين تربــوا هــذه التربيــة الــدين زنكــى وصــالح
لـم ـ ام حـاكم بـالد الموصـل وبـالد الشـكـان نـه  مـع أـ ونـور الـدين زنكـى  ،على نفس النسق

نفقاتــه فــي  يزيــد وكــان ال ،يحكــم منهــاالتــي  القلعــةفــي  كــان يســكنو ، قصــراً يمتلــك يكــن 
حمـص فـي  شـتراهم مـن غنيمتـهامن ثالثة دكـاكين ، ويأخذ نفقاته دولتهفي  على أفقر رجل
يصــنع بعــض الحــرف البســيطة ويعطيهــا لرجــل عجــوز  ،ويصــنع لــه صــنعة ،هــمعيأكــل مــن ري
  .فقتهكمل نستلي ار يبيعها له سِ 
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، قـال : هـذا نفقاتهـافـي  ليزيـدن يذهب إليه أ أخيها طلبت منو ت زوجته ولما ضجَّ 
لمســـلمين وأتـــرك الفقـــراء أأعطيهـــا مـــن مـــال ا ،ن، وإنمـــا مـــال المســـلمييالمـــال لـــيس ملكـــ

حمـص وهبتهـا فـي  الغنيمـةفـي  يشـتريتها مـن سـهماثالثـة دكـاكين  يولكن لـ !؟والمساكين
  ي.ندر ذلك علها وليس لها شيئاً غي

ن رجــالً أعصــره فــي  ، ولــذلك حــدثوكــان علــى صــلة بــاهللا وبحبيــب اهللا ومصــطفاه
النبـي  دوه بكل ما يحتاج إليه من المال ليستخرج لهـم جسـدوزوَّ وروبياً أرسله األوروبيون أ
r خــذ يُــوزع وأ ،المدينــةفــي  وســكن ،ظــاهر باإلســالمويــذهب بــه إلــيهم، وذهــب الرجــل وت

ُمحســنين والُمتصــدقين والُمنفقــين، لب، حتــى حســبوه مــن االً بغيــر حســاامــو أعلــى النــاس 
ــة مــن المســجد النبــو وا فــي  وكــان يحفــر بالليــل ،ومــن الحجــرة الشــريفة يشــترى داراً قريب

نـــه يـــزور البقيـــع ويُلقـــي فيـــه هـــذا كـــيس ويـــذهب بـــه زاعمـــاً أفـــي   التـــراب األرض ثـــم يحمـــل
 يذهب إلـى نـور الـدين زنكـيـ rقترب من الحجرة الشـريفة إذا برسـول اهللا االتراب، ولما 

لـم يـذهب إلـى وهيئتـه، راه صـورة الرجـل أو  ،مـن هـذا الرجـل : يا نور الدين أغثنيويقول له
ومعـه أمـواالً فـوراً و حاكم اليمن، وكان هذا لصالحه، فـذهب إلـى المدينـة أحاكم الحجاز 

جـاءه  ، وكـل مـنفدعى كل أهل المدينة ليوزع عليهم العطـاءن يعرف الرجل أراد أو  ،كثيرة
إال رجـالً مـن  قالوا: لم يبـق؟ اً : ألم يبقى أحد، والرجل لم يأتي، فقالفيه نقود أعطاه كيساً 
 يذهبـوا بـا: ، قـالي: إنـه لـم يـأتقـالوان أراه، أ: أريـد نفقين المتصدقين، قالمُ المحسنين ال

 لرجل يضع على ظـاهرالمنام، وكان افي  رآهالذي  إلى بيته، فلما رآه عرف أنه هو الرجل
 ،رفع هذا الحصـيرا: فقال له ،ليغطيها، فأدرك ببصيرته أن هذا هو المكانالحفرة حصيراً 
نه بالرصــاص وحفــر حولــه وحصَّــ rالنبــي  فقتلــه وذهــب إلــى ضــريح حجــرة ،فوجــد الحفــرة

  .منهن يقترب وال أ حتى ال يستطيع أحٌد أن يصل إليه

  صالح الدين األيوبيصالح الدين األيوبي
وسـط هـذه فـي  لـذين قـادوا العبـاد والـبالدُسـقته ألعـرفكم بصـالح هـؤالء اكل هـذا 

قادتــه صــالح الــدين علــى أيــديهم النصــر، هــذا الرجــل كــان أحــد  Uالمهالــك، فحقــق اهللا 
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مالـه لكثـرة فـي  زكـاة يومـاً لـم تجـب عليـه النـه أالتـاريخ عنـه  ييحك، وصالح الدين يوبياأل
  .هذا المنصبفي  إنفاقه وهو

فكانـت ، ف فرس على نفقته الخاصةففى معركة عّكا جّهز الجيش بإحدى عشر أل
 نــور الــدين والمحيطــين بصــالح الــدين كــانوانتيجــة أن النــاس علــى ديــن ملــوكهم، أتبــاع لا

بــأمور دولتــه نشــغاله وكــان صــالح الــدين مــع ا هــذا الخيــر وفــى هــذا العمــل،فــي  يتنافســون
وكـان  ،قواتـهجيشـه و بـه وجعل قيام الليل طـابوراً ألـزم ، مور المسلمين ال يترك قيام الليلوأ

  ))##ÎÎββ  ??ssΖΖÇÇÝÝ��ççρρ((  ((: وقت السحر ليرى مـا يصـنعون، ليتحقـق النصـرفي  يُرسل من يفتش عليهم
##$$!!©©  ƒƒttΖΖÇÇÝÝ��÷÷..ääΝΝöö  ρρuuƒƒãã[[ss66mm ÎÎMMôô  &&rr%%øø‰‰yy##ΒΒtt33ää//öö  ((  ))ــةيحقــق النصــر؟ الــذي  مــا إذن ))محمــدمحمــد٧٧  ،اإلســالمية التربي

  .هواء والشهواتالدنيا واألفي  لزهدواليقين وا

  الفتوحات العثمانيةالفتوحات العثمانية
كتســـحت دول ا نيـــة كـــل الفتوحـــات حتـــى كيـــف حققـــت الدولـــة العثماآخـــر:   مثـــالٌ 

دينيــــة مــــدارس فــــي  دخلــــوهمأجــــاءوا بصــــبيان و  ؟رفــــة عــــينطفــــي  أوروبــــا والــــدول الغربيــــة
وا منصــارى وليســوا مســلمين، فأســلكثيــر مــن الوكــان أيضــاً مــن هــؤالء الصــبيان   عســكرية،

فــي  والرغبــة فيمــا عنــد اهللا والزهــد وربــوهم علــى الفدائيـةوتعلمــوا العســكرية  وتعلمـوا الــدين
! ؟حقـق هـذا النصـر كلـهالـذي  ؟ اإلنكشارية .. ألـيس هـؤالء هـم الجـيشسمهم، ما االدنيا

وهــذه  ،تربــى عليهــاالتــي  ؟ بالتربيــةأيضــاً م بتربيتــه أفقــط بخبرتــه العســكرية هــل حقــق ذلــك 
كـل واكتسـحوا   ،نالنمسا اآلفي  نا، حتى وصلوا إلى فييهذا الفتح حققتالتي هي  يةبالتر 

واكتســحوا   رى وصــلوا إلــى شــاطئ المحــيط األطلســي،خــوروبيــة، ومــن الجهــة األالــدول األ
  .ا عليها التربية اإليمانيةتربو التي  ؟ بهذه الروح... بماذا كل الدول العربية

ام أول مــا دخــل الشــلــذلك أيضــاً مــن أهــل هــذه التربيــة، ف ن العثمــانيوكــان الســلطا
الشـين ظهـر فـي  دخل السـين إذاقالوا قبل ذلك: (قد كانوا و  ين؟الد ىيُمحأين قبر : سأل

 فلمــا ،بــالد الشــام هــي والشــين ،الســلطان ســليمهــي  فظهــر أن الســين الــدين) قبــر محــي
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أسســه الــذي  ، وهــوالصــالحينفــي  أحيــا قبــر محيــى الــدين لعقيدتــهســليم الســلطان  دخــل
  .وبناه وجعله على هيئته التي عليها اآلن

ن ســّمى نفســه بخــادم ول مــأوهــو  ،ن يحظــى بمفتــاح الحــرمينأ وكــان حريصــاً علــى
خدمــــة الحــــرمين فــــي  ن يكــــونأمنــــاه وهــــو شــــرفه العــــالى وهــــو كــــان ألن هــــذا  ، الحــــرمين
  .الشريفين

  :r: قال آخرمثاٌل 
}}

{{٢  
ن جــاء الســلطان أإلــى ، نيفتحــوا القســطنطينية فــال يســتطيعو  ون أنمحــاول المســل

علــــى يــــد رجــــٍل مــــن تربيــــة روحيــــة ى ان محمــــد الفــــاتح يتربَّــــ، وكــــان الســــلطمحمــــد الفــــاتح
 هــــل الكشــــف، حاصــــرأوكــــان رجــــالً مــــن  )آق ُســــنُجرباللغــــة التركيــــة (إســــمه الصــــالحين 

: فقــال لشــيخهاســتأذن شــيخه، عــل شــيئاً إال إذا وكــان ال يف ،القســطنطينية السـلطان محمــد
دأ اليـوم فقـد ابـ: يـوم وقـال لـهفـي  جاءحتى  ،نتظرا: فتح القسطنطينية؟ فيقول لهفي  بدأأأ

أمر فـتـى النصـر، قـد أ فأبشـر، فيـه الـرومالـذي  إلـى الجانـبأتى وعبـر  rرأيت رسول اهللا 
وال يعلمـــون مـــن فتحـــه، الحصـــن تُـــرك صـــدفة فـــي  فنظـــروا فوجـــدوا بابـــاً  الجنـــد بـــالهجوم،

 الربانيـة؟ هـذه التربيـة مـا السـبب ،النصـرفـي  وكان سـبباً  ،وفتحوا باب الحصنمنه فدخلوا 
  .كانوا عليهاالتي  

 دحتى آخر سالطين العثمانيين وهو السلطان عبد الحميد، وكـان لـه شـيخاً مـن بـال
وال خالفـة سـبب ز فيهـا  يـذكروهـى موجـودة إلـى اآلن  -وأرسل إلـى شـيخه رسـالة الشام، 

كــذا وكــذا علــى أن أســمح لهــم بإقامــة اليهــود وعرضــوا علــي   جــاءني: قــال لــه - العثمــانيين
ــة لهــم فــي ــائي وأجــدادي دول ال  !؟بهــذا المــال فلســطين، فقلــت لهــم: هــل أبيــع مجــد آب

                                                           
  tالحاكم في المستدرك، ومسند اإلمام أحمد عن بشر الغنوي  ٢
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ــه ،يكــون ذلــك أبــداً  هــو مصــطفى  قضــى عليــه الــذي  ولــذلك ،فــدبروا مــؤامرة للقضــاء علي
  .نمةو يهود الدُ  حيث كان من  تاتورك كمال أ

  بالد املغرببالد املغرب
 ،وفى بـالد المشـرق ،، انظر إلى بالد المغربتجد هذا كلهفإذا نظرت إلى التاريخ 

رّد أعـــداء اإلســـالم وخدمـــة المســـلمين، فـــي  كـــان لهـــا صـــولة وجولـــةالتـــي   تجـــد أن الـــدول
كــــان رجــــالً مــــن أصــــلها   المــــرابطين، دولــــة دينعظمهــــا دولــــة المــــرابطين ودولــــة الموّحــــأو 

جتمــع عليـــه كثيـــر مـــن او  ،جزيـــرةفـــي  وكـــان يســكن ،ين وكـــان إســـمه عبــد اهللا يـــسالصــالح
زاد عـددهم كلفهـم بالجهـاد، ريدين ورباهم على الروح اإلسالمية والقيم القرآنيـة، فلمـا مُ ال

كتسـحوا جـزءاً كبيـراً مـن بـالد المسـلمين ا بالد األنـدلس في  هذا الوقت الفرنجةفي  وكان
ن آخـر حتـى أ، ين إلـى اللهـو والغنـاء والطـرف وتـرك الجهـادنظراً لميـل المسـلمين الحـاكم

كمـا   يتبكـ، فقالـت لـه أمـه : أبكـىغرناطـة  ، وهـو يوسـف األحمـر، لمـا دخلـواخليفة منهم
 وكـانوا مـن أقـوى الجيـوشفذهب المـرابطين !! النساء على مجٍد أضعته بين الغوانى يتبك
وا يجتــازوا الحــدود ويــدخلون وكــاد افرنســووصــلوا إلــى حــدود بــوا الفرنجــة أدَّ و  العــالم،فــي 

والنيجـــر  يموريتانيـــا والســـنغال ومـــالفـــي  الجنـــوب ونشـــروا اإلســـالمفـــي  تجهـــوافرنســـا، وا
  .هؤالء بسبب، كله مسلمون  ويولذلك هذا الحزام الصحرا ،ونيجيريا

مـرابطين هـؤالء ، فوجاءت بعدهم أيضا دولـة الموحـدين وكانـت علـى نفـس الشـاكلة
  .عالهفي  موحدين ألنهم رسالتهم نشر توحيد اهللا جلّ  وهؤالء ون،ألنهم مرابط

  أثر الرتبية اإلميانيةأثر الرتبية اإلميانية
فـي   ال تقوم قائمة لهذه األمة ويعلـو شـأنهانجد أنه كله التاريخ  في  ننظر عندما إذن

 يتربـونول عالمـة كـانوا أالحبيـب وأصـحابه، و  اكان عليهـالتي   كل زمان ومكان إال بالتربية
كـذب كـل أقوالـه وال يفـي   ن يصدق اإلنسـانوأ ،طلب ماعند اهللاو  ،الدنيافي  الزهد عليها
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 } }١٨١٨  {{  

 ،نمـور وفـى كـل شـأن مـن الشـئو مر من األأكل في   األمانةوكذلك أبداً ال العباً وال الهياً، 
، عليـــه وتســـليماتهربـــى صـــلوات ومصـــطفاه  والمتابعـــة لحبيـــب اهللا ،العمــل وفـــق شـــرع اهللاو 

رجــال  يوهــذه األمــور ال تــتم إال علــى أيــد، يــةوغيرهــا مــن المبــادئ القرآنيــة والقــيم اإليمان
  يوسف)يوسف)١٠٨١٠٨(( :ورثوا قول اهللا

))  %%èè≅≅öö  δδyy≈≈‹‹ÉÉννÍÍ  ™™yy66ÎÎŠŠ??ÍÍ’’þþ  &&rrŠŠ÷÷ããããθθþþ##((  ))ÎÎ<<nn’’  ##$$!!««  44  ããtt??nn’’44  //ttÁÁÅÅ����uuοο>>  &&rrΡΡtt$$OO  ρρuuΒΒttÇÇ  ##$$??̈6̈6ttèèyy__ÍÍ  ((((  
نجـت األمـة حـولهم طـالب الحقيقـة العليـة  لتفّ اين إذا ُوجدوا و هؤالء الرجال المربّ 

األجسـام في  األمة الطاقات الموجودة من الكريم الخالق المتوارية في وظهرت من الفتن
  . Uدين اهللا  وانتشر

 ،دعوتـهبدايـة فـي مؤسـس جماعـة اإلخـوان  مر كان عليـه الشـيخ حسـن البنـاهذا األ
تربيتنـــا (إســـمه  اً هم كتـــب كتابـــئاكـــان مـــن علمـــو  ى، ولـــذلك الشـــيخ ســـعيد حـــوّ ومـــن حولـــه
وهـذا هـو الفيصـل، لـو ؟ التربيـة اآلنهي  ..لكن أينربية : البد من الت) فكان يقولالروحية

 وإنمــا الكـل يســارع ي،شــيء دانـفـي  وال رغبــة يالفـانفــي  تنافسـاً ُوجـدت التربيــة فلـن تجــد 
المصــلحة  ســبيلفــي  نيــة واألثــرة ومصــلحته الشخصــيةنامصــلحة الكــل، يفنــى عــن األفــي 
  .ش عليهنعيالذي  فى هذا الوطنو هذه األمة في  يرجوهاالتي  العامة

بهـذه  رجـاالً إال مخرج لنـا ممـا نحـن فيـه اآلن  ن أننا الأنا أرى كما رأيتم اآلولذلك 
المظــاهر فــي  هــواء الشخصــية والنــزوات الفرديــة والرغبــةالكيفيــة تجــردوا مــن المطــامع واأل

  .ال وجه اهللادون إالكاذبة وأصبحوا ال يري
السـودان فـي  مور تنحدرى األرأالذي  : الرجلزماننا هذافي  حتى أمثلةنتم رأيتم أو 

ت ثـم سـلم أجـرى اإلنتخابـا، و ى مجاريهـاعيد األمور الفقام بإنقالب ليُ سوار الذهب، وهو 
هـل لـو  .نـه تربـى تربيـة صـوفيةأل؟ لمـاذا ،الميـدان نسحب مـناتخب و نالسلطة للرئيس الم

ن أيريــد  ؟ ال إنــهيكــون بهــذه الكيفيــةاألوروبيــة  مــدنالمــدارس المدنيــة أوالفــي  تربّــى رجــلٌ 
لكــن التربيــة كــل مــن حولــه يعظمــه ويبجلــه ويكبــره، و  ،مــدى الحيــاة ييجلــس علــى الكرســ

  .كل هذه األمورفي   هى المخرج لألمةو و التربية اإلسالمية أ ،التربية النبويةهي  الصوفية
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rr
أحبــاب اهللا ورســوله، والمحبــين إن شــئت قلــت قســمين،  نحــن والحمــد هللا جميعــاً 

وإن شئت قلت فـريقين، وإن شـئت قلـت فئتـين، وإن شـئت قلـت طـائفتين، طائفـة وقفـت 
على المحبة ولم تبذل ما يعبـر عـن هـذه المحبـة لترتقـى وتكـون مـع األحبـة، والـذين وقفـوا 

 اي ا سـأله الصـحابهـم لمـبـيَّن ذلـك لنـا ول rمع المحبة هنيئاً لهم وبشرى لهم، والحبيب 
  وقال:

}}
rr{{٤٤

  :tَأَنٌس  قَالَ ، القيامة يكون اإلنسان مع من يحب يوم إذن

}}rr
rr

{{٥٥

  هل احملبةهل احملبةفضل ا على أفضل ا على أ
والمحــب لــه فضــل عظــيم ألن اهللا يعاملــه بكرمــه ويتفضــل عليــه بجــوده، فــال يعاملــه 
ــالميزان وال بالقســطاس المســتقيم، وال كمــا نســمع بــالنقير والقطميــر والصــغير والكبيــر،  ب

                                                           
  م٢٢/١٢/٢٠١١هـ  ١٤٣٣من محرم  ٢٦الخميس  -مسجد الغفران  –بورسعيد  ٣
  tالصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أنس  ٤
  tلصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أنس ا ٥
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  ))األحقافاألحقاف١٦١٦((  في قرآنه الكريم: Uإنما أهل المحبة ميزان معاملتهم عند ربهم قول اهللا 

))  &&ééρρ''99ss≈≈̄×̄×ÍÍ77yy  ##$$!!©©%%ÏÏtt  ΡΡttGGtt))ss66¬¬≅≅ãã  ããtt]]÷÷κκååΝΝöö  &&rrmmôô¡¡||zz  ΒΒtt$$  ããttΚΚÉÉ==èèθθ##((  ρρuuΡΡttGGttffyy$$ρρuu——ãã  ããtt  
™™yyŠŠhh ÍÍ↔↔tt$$EEÌÌκκÍÍΝΝöö  ûûÎÎ’’þþ  &&rr¾¾õõttpp≈≈==ÉÉ  ##$$::øøggppΨΨ̈π̈πÏÏ  ((  ρρuuããôô‰‰yy  ##$$99ÁÁ__ ÅÅ‰‰ôô−−ÉÉ  ##$$!!©©%%ÏÏ““  ..xx%%ΡΡççθθ##((  ƒƒããθθããtt‰‰ßßρρββtt  ((  

ـــارة أخـــرى يتغاضـــى الكـــريم عـــن ســـيئاتهم، و  يعنـــي يســـتر عســـراتهم وهفـــواتهم، بعب
  حاتهم، هذه المعاملة الكريمة تكون للمحبين.زيد من حسناتهم وصالويضاعف وي

 Uفــاز المحبــون بشــرف الــدنيا وســعادة اآلخــرة، ألن المحبــة أعلــى قــدراً عنــد اهللا 
كــرامهم فُيَشــفع بعضــهم فــي إفــي  Uلمــن أراد أن يكــون مــع األحبــة، والمحبــون يزيــد اهللا 

  :rيأخذ بيد أخيه) قال  ي(الناج بعض، كما نسمع دائماً 

}}
UU  

    
{{٦٦

فـأجرى  إذا كان الكلب الذي مشـى وراء أهـل الكهـف حبـاً فـي مسـيرتهم وهـديهم،
فــي الكهــف،  -النـوم  يوهــ -عليـه مــا أجـراه علــيهم، أمــاتهم اهللا الموتـة الصــغرى  Uاهللا 

ـــــى بـــــاب الكهـــــف: ـــــف عل ـــــب وق  ))الكهـــــفالكهـــــف١٨١٨((  ))  ρρuu..xx==ùù66ççγγßßΟΟ  //tt≈≈¡¡ÅÅÝÝÔÔ  ŒŒÏÏ‘‘uu##ããttŠŠøøµµÏÏ  //ÎÎ$$$$99øøθθuu¹¹ÏÏŠŠ‰‰ÏÏ  (( والكل
الجنـة فُيكـرم الكلـب  Uالفناء، فألقى اهللا عليـه النـوم مـثلهم، ويُـدخلهم اهللا  يصيد أو وال
 واولـم يصـم ولـم يفعـل الصـالحات التـي كـان يمـع أنـه لـم يصـل ،ذي معهـم ويـدخل الجنـةال

  يقدمونها هللا، لكنه مشى خلفهم:
  آل كھ�����فآل كھ�����ف  بِّ بِّ ـ�����ــ�����ـبحبح  لبٌ لبٌ ــ�����ـــ�����ـلق�����د ف�����از كلق�����د ف�����از ك

  
  ييآل النب�������آل النب�������  فكی�������ف ال أف�������وز بح�������بِّ فكی�������ف ال أف�������وز بح�������بِّ 

  
إذا كان الكلـب الـذي مشـى خلـف أهـل الكهـف حشـره اهللا معهـم، فمـا بالـك بمـن 

                                                           
 .١٩٨، ص ٥اإلحياء" بكتاب عوارف المعارف جورد في كتاب (قوت القلوب) وفي "تعريف األحياء بفضائل  ٦
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 } }٢٤٢٤  {{

ولـيس ..   U وهـذا كـالم اهللا،ين يكـون؟ معهـم إن شـاء اهللايحب آل البيت والصالحين أ
  .نحن! كالمناهذا  

أن الذي يجلس معهم ولو كان لـيس مـنهم، ولـو كـان جالسـاً مشـغوالً عـنهم،  ييكف
ـــزة  ـــس معهـــم، مـــاذا يقـــول رب الع ـــو كـــان جالســـاً لمصـــلحة يرجوهـــا مـــنهم، مـــا دام جل ول

ـــين الـــذين يحضـــرون هـــذه المجـــالس ويصـــ وروها، ويطلـــع عليهـــا المـــأل للصـــحفيين اإللهي
الحـديث الطويـل: مـاذا يطلبـون ومـم يخـافون؟ وفـى نهايـة فـي  األعلى، فيقول اهللا كما ورد

  :للمالئكة الحديث يقول اهللا

}}
{{٧

٧


ـــيس لـــه فـــي الشـــقاء،  ـــس معهـــم ل  ولكنـــه ُيصـــبح مـــن أهـــل الســـعادة، إذنمـــن يجل
  $$ρρuu&&rrΒΒ̈$̈$  ##$$!!©©%%ÏÏtt  ™™ßßèèÏÏ‰‰ßßρρ##((  ùùss∀∀ÅÅ’’  ##$$::øøggppΨΨ̈π̈πÏÏ  zzyy≈≈##ÎÎ$$ÏÏtt  ùùÏÏ��κκpp  ((؟ مجالسهم َمن الذي يجلس فيها؟ وما جزاءه

ΒΒtt$$  ŠŠyy##ΒΒttMMÏÏ  ##$$99¡¡¡¡ϑϑyy≈≈θθuu≡≡NNßß  ρρuu##$${{FF‘‘ööÚÚÞÞ  (( ))لـــم يقـــل اهللا (فســـيدخلون الجنـــة) وإنمـــا قـــال: ))هـــودهـــود١٠٨١٠٨  
))  ùùss∀∀ÅÅ’’  ##$$::øøggppΨΨ̈π̈πÏÏ  (( رب العـزة وإنمـا كـالم  الجنـة، وهـذا لـيس كالمـيهـي  أى أن هذه المجالس
U ، َّى رسول اهللا وصr :الخلق جميعًا فقال  

}}
{{٨٨

هذه المجالس في الدنيا، والذي يجلس معهم فقد جلس فـي الجنـة، ويأخـذ وسـام 
  .}}{{السعادة األزلية من رب البرية: 

  عطاء احملبوبنيعطاء احملبوبني
                                                           

 tالصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة  ٧
  tسنن الترمذي ومسند اإلمام أحمد عن أنس  ٨
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 } }٢٥٢٥  {{

واب العطــاء، وُســبل الخيــر، والمواهــب هــذه األمــور ال أســتطيع أن أفصــلها مــن أبــ
ن، ونحن إن شاء اهللا جميعاً مـن المحبـين، لكـن نحـن للمحبي Uاإللهية التي ادخرها اهللا 

، ونريد أن نكـون مـن الطائفـة األرقـى والفئـة األعلـى، مـن ال نريد أن نقف عند هذه المرتبة
البهيــة،  rالنبـي  ةدنـى فــي القـرب مــن رب البريـة، وأعلــى فـي المعيــة فـي حضــر األ الطائفـة

 Uوهــؤالء كــان يُكشــف عــنهم الغطــاء ويفــوزوا بكــريم الفضــل والجــزاء والعطــاء مــن اهللا 
وهــم فــي الــدنيا قبــل اآلخــرة، ألن مــا فــي اآلخــرة ال يســتطيع أحــد وصــفه وال عــدَّه، لكــن 

  جزاءهم في الدنيا قبل اآلخرة.
مكافآتــه وهــى فــارق كبيــر بــين الــذي يعمــل عنــد رجــل أعمــال ويأخــذ أجــره وجــزاءه و 

ال، جزيلــة، وبــين الــذي يــرث ويصــبح لــه نصــيب فــي تركــة رجــل األعمــال، هــل يســتويان؟! 
    نبهنا وقال في حديثه العظيم: rالنبي  وكذلك األمر، فحضرة

}}
{{٩٩

دام العلم ميراث من رسول اهللا، فهل سيكون هو العلم المكتوب فـي الكتـب؟! وما
ــ له، حتــى المستشــرقين وهــم كــافرون يحصــلونه أكثــر هــذا العلــم الكــل يقــرأه والكــل ُيحصِّ

  منا.

  علم اإلهلامعلم اإلهلام
أى مـــن غيـــر واســـطة،  ))الكهـــفالكهـــف٦٥٦٥((  ))  $$ρρuuæætt==̄Κ̄Κ÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ΒΒÏÏ  !!©©$$ààΡΡ̄$̄$  ããÏÏ==ùùϑϑVV  ((ولكــن هـــذا العلـــم: 

نال بالوسائط، وعلم يُنال بالهبات الذاتية بغير وسائط، وهذا لمـن كشـفوا ألن هناك علم يُ 
وألبسـوه حلـة األحبـاب، وجعلـوه يتمتـع بوجـه الحبيـب  ،ورفعوا عنه الحجـاب ،عنه النقاب

r الــدنيا،  يويكــرع مــن شــرابه بــال حجــاب، وهــذا الكــالم موجــود ومشــهود إلــى أن تنتهــ
هــذا الكــالم أثبتــه الــرب  ه بــالجحود، ألند فقــد حكــم علــى نفســومــن قــال أنــه غيــر موجــو 

                                                           
  .tرداء الد أبي عن داود أبي سنن ٩
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 } }٢٦٢٦  {{

ــ له، المعبــود فــي القــرآن، كيــف ينفيــه إنســان بعقلــه الكاســد؟! هــل ألنــك لــم تذقــه أو تحصِّ
ــه موجــود، ولكنــك لــم تصــل إلــى درجــة  هــل هــذا معنــاه أنــه غيــر موجــود أو مفقــود؟ ال إن

  :لة عظيمة، ألنها منز هألهل توصيل Uتحصيله، ولم تصل إلى المنزلة التي جعلها اهللا 
))  uu##??ss��÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ‘‘uummôôϑϑyyππZZ  ΒΒii ÏÏôô  ããÏÏΖΖ‰‰ÏÏΡΡtt$$  ((  :أوالً ثم))  ρρuuæætt==̄Κ̄Κ÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ΒΒÏÏ  !!©©$$ààΡΡ̄$̄$  ããÏÏ==ùùϑϑVV$$  ((  )الكهف٦٥(..  

عـى أنـه يتلقـى وهذا مقياس أعطاه اهللا لكل مسلم، فمن ادَّعى علم اإللهام، ومـن ادَّ 
ليظ القلـب فمالـه العلم من الملك العالم نزنه بالرحمة التي في قلبه لألنام، إن كان فظاً غ

ومــال هــذا العلــم، ألن شــرط العلــم الرحمــة ثــم العلــم، ألنــه ســيرث مــن الرحمــة المهــداة، 
  ويكون له نصيب من عطاء اهللا لحبيبه ومصطفاه أوًال في قول اهللا:

))  ρρuuΒΒtt$$!!  &&rr‘‘öö™™yy==ùùΨΨoo≈≈��šš  ))ÎÎωω��  ‘‘yyqqôôΗΗttππZZ  99jj ÏÏ==ùùèèyy≈≈==nnϑϑÏÏšš  (( ))األنبياءاألنبياء١٠٧١٠٧((.  
عليه بالحفظ كمـا تفضـل علـى  Uتفضل اهللا بعد أن يأخذ نصيبه من هذه الرحمة ي

األنبياء بالعصـمة، فاألنبيـاء لهـم العصـمة واألوليـاء لهـم الحفـظ، ثـم يُفـيض اهللا عليـه العلـم 
المكنون، وقد حفظه فال ُيخرجه لمن عنده ظنون، أو لمن عنـده بهتـان، أو لمـن هـو بعيـد 

  .Uوأمره به الرحمن فه به عن حضرة الرحمن، وإنما يضع العلم في موضعه الذي كلَّ 

}}{{١٠١٠
الميــراث علــم ونــور، فهنــاك ورثــة يرثــون العلــم، والعلــم أنــواع، مــنهم مــن يــرث علــم 

  الحكمة: 

))  ƒƒããσσ÷÷AAÎÎ’’  ##$$99øøssÅÅ66òòϑϑyyππss  ΒΒtt  „„oo±±tt$$!!ââ  44  ρρuuΒΒtt  ƒƒããσσ÷÷NN||  ##$$99øøssÅÅ66òòϑϑyyππss  ùùss))ss‰‰ôô  &&ééρρAAÎÎ’’uu  zzyy��öö��ZZ##  
22ŸŸWWÏÏ����ZZ##  ((  ))البقرةالبقرة٢٦٩٢٦٩((    

التـي يقـرب بهــا  ومـنهم مـن يـرث علـم بـاطن القـرآن، ومـنهم مـن يـرث علـوم المعرفـة
  :rالمطلوبين لحضرة الرحمن، والتي يقول فيها نبينا وحبيبنا 

                                                           
 .tالدرداء  أبي عن داود أبي سنن ١٠
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}}
  {{١١١١

ومنهم من يرث علم أسرار الكائنات، ألن اهللا كاشفه بعد جـالء نفسـه وطهـارة قلبـه 
  yy∴∴ãã��ÎÎƒƒγγÎÎΟΟóó  uu##ƒƒtt≈≈FFÏÏΖΖuu$$  ûûÎÎ’’  ##$$ψψFFùùss$$−−ÉÉ  ρρuuûûÎÎ’’þþ  &&rrΡΡÿÿàà¦¦ÅÅκκÍÍΝΝöö  mmyyLL®®44  ƒƒttKKoo77tẗ̈tt  99ssγγßßΝΝöö™™  ((بما قـال فيـه فـي محكـم البيـان: 

&&rrΡΡ̄µ̄µçç  ##$$::øøttpp,,‘‘  (( ))روا بعين البصيرة التي أصبحت منيرةيِّ أى أنهم سُ  ))فصلتفصلت٥٣٥٣.  
ـــــن يُعلِّ  ـــــة: ومـــــنهم م ـــــم األســـــماء اإللهي   ))  ss$$ΑΑtt  ƒƒtt≈≈̄↔̄↔tt$$ŠŠyyΠΠãã  &&rrΡΡ//;;ÎÎ∞∞÷÷γγßßΝΝ  //ÎÎ''rrœœôôÿÿoo$$!!←←ÍÍηηÎÎΝΝöö%%  ((مـــــه اهللا عل

يأخـــذ علـــم األســـماء، أســـماء توقيفيـــة وأســـماء توفيقيـــة وأســـماء جالليـــة وأســـماء  ))البقـــرةالبقـــرة٣٣٣٣((
ية وأسماء كمالية وأسماء ذاتية وأسماء وهبيـة ...... وبحـور يغـرق فيهـا اإلنسـان فـي جمال

  .بهذه الخصوصية إن لم يؤيد بالحضرة النبوية Uأكرمه اهللا  أسماء ذات اهللا العلية إذا
على علم الكتاب، وما أدراك ما علم الكتاب؟! فقـد قـال  Uومنهم من يُطلعه اهللا 
ــه وع ــه نبــى اهللا عيســى علي لــى نبينــا أفضــل الصــالة وأتــم الســالم عنــدما نطــق وهــو فــي في

حينهـــــا لـــــم يكـــــن قـــــد أخـــــذ  ))مـــــريممـــــريم٣٠٣٠((  ))  $$uu##??ss99__ÍÍzz  ##$$99øø33ÅÅGGtt≈≈==||  ρρuu__yyèèyy==nn__ÍÍ  ΡΡtt;;ÎÎŠŠww  ((المهـــــد صـــــبيا: 
اإلنجيل، ولكن هذا الكتاب هو علم الكتاب، وعلم الكتاب هو الكتـاب المكنـون الـذي 

¨ÎÎββ̈((  (( يقـــــــول فيـــــــه رب العـــــــزة: HH  ..ÏÏGGtt≈≈==||  ##$${{FF//öö��tt##‘‘ÍÍ  99ss∀∀ÅÅ’’  ææÏÏ==kk ÏÏŠŠhh ÍÍšš  ∪∪∇∇⊇⊇∩∩  ρρuuΒΒtt$$!!  &&rrŠŠ÷÷‘‘uu1177yy  ΒΒtt$$  ããÏÏ==kk ÏÏ‹‹••θθββtt  ∪∪⊇⊇∩∩  
..ÏÏGGtt≈≈==ÒÒ  ∆∆££��óó%%èèθθΠΠ××  ∪∪⊃⊃⊄⊄∩∩  ((  ))ه الحــى القيــوم، مــن يقــرأ هــذه الكتــاب؟ ال أحــد يقــرأه، َمــرقَ  ))المطففــينالمطففــين

فهذا الكتاب ال يُقرأ ولكن ُيشهد، وأقـل درجـة مـن  ))المطففينالمطففين((  ))  ƒƒtt¶¶ôôκκpp‰‰ßßννçç  ##$$QQùùRRçç))ss��§§//ççθθββtt  ((  ولكن:
فهــــؤالء أقــــل درجــــة مــــن المقــــربين الــــذين  ))المطففــــينالمطففــــين٢٢٢٢((  ))  ÎÎββ̈ ̈ ##$${{FF//öö��tt##‘‘uu  99ss∀∀ÅÅ’’  ΡΡttèèÏÏ‹‹ΟΟAA((  ((هــــؤالء: 

يشهدوا العلم المضنون والكتـاب المكنـون الـذي جعـل اهللا فيـه سـر مـا كـان ومـا هـو كـائن 
ومــا يكــون، وهــذا ســر الَقــَدر، مــن أطلعــه اهللا عليــه فهــو فــي خطــر إال إذا حفظــه الحفــيظ، 

  وصيانته. U، وكان في حفظ اهللا بضمانته Uوضمنه اهللا 
هــــي  علــــوم كثيــــرة فــــي تركــــة النبــــوة، ألن كثيــــر مــــن النــــاس يعتقــــد أن علــــوم النبــــوة

نها رسول اهللا، والتفسيرات القليلة التي األحاديث التي قالها رسول اهللا، واألحكام التي بيَّ 
                                                           

  tأخرجه البحيري في الثاني من الفوائد عن أبي هريرة  ١١
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م الرسـالة غ، لكـن علـو علوم الرسالة، هذه علوم الـبال يفسر بها بعض آيات كتاب اهللا وه
فـي كتابـه  Uآخـر، فهـذه علـوم وهـذه علـوم وضـحها اهللا  شـيء آخـر، وعلـوم النبـوة شـيء

  بعيون صفت من الشهوات والشبهات:  Uلمن ينظر في كتاب اهللا 

))  ƒƒttGG÷÷==èèθθ##((  æætt==nn‹‹øø33ääΝΝöö  uu##ƒƒtt≈≈GGÏÏΨΨoo$$  ρρuuƒƒãã““tt..jj ÏÏŠŠ66ààΝΝöö  ρρuuƒƒããèèyy==kk ÏÏϑϑßß66ààΝΝãã  ##$$99øø33ÅÅGGtt≈≈==||  ρρuu##$$::øøttÏÏ66òòϑϑyyππss  ρρuuƒƒããèèyy==kk ÏÏϑϑßß33ääΝΝ  
ΒΒ̈$̈$  99ssΝΝöö  ??ss33ääθθΡΡççθθ##((  ??ssèè÷÷==nnϑϑßßθθββtt  ((  ))البقرةالبقرة١٥١١٥١((  

ـــيس لهـــا حـــدود ـــوم؟ ل   ρρuuããtt==©©ϑϑyy��šš  ΒΒtt$$  99ssΝΝöö  ??ss33ää  ??ssèè÷÷==nnΝΝãã  44  ρρuu..xx%%χχšš  ((: مـــا حـــدود هـــذه العل
ùùssÒÒôô≅≅ãã  ##$$!!««  ããtt==nn‹‹øø77yy  ããttààÏÏŠŠϑϑVV$$  ((  ))ولــذلك عنــدما يعتــرض بعــض الجهــال فــي عصــرنا  ))النســاءالنســاء١١٣١١٣

  :وأرضاه عندما يقول في قصيدته البردة tعلى اإلمام البوصيرى 
  ھاھاـ���ــ���ـا وضرتا وضرتـ���ــ���ـف���إن م���ن ج���ودك الدنیف���إن م���ن ج���ودك الدنی

  
  وم����ن علوم����ك عل����م الل����وح والقل����موم����ن علوم����ك عل����م الل����وح والقل����م

  
   Uفيقولـــون: كيـــف يأخـــذ علـــم اللـــوح والقلـــم؟ نقـــول لهـــم: مـــا دام علَّمـــه العلـــيم 

  فال حرج على فضل اهللا.

  موسى والعبدموسى والعبد
عندما التقى موسى الكليم مع العبـد الـذي فـي  rوإذا كان اهللا بيَّن مكانة الحبيب 

وانـــه، فعنـــدما ســـأله بنـــو اســـرائيل مـــن أعلـــم النـــاس يـــا موســـى؟ قـــال: أنـــا، زمانـــه وعصـــره وأ
هـل هـذا العبـد   -، فأحاله إلـى العبـد Uفغضب عليه ربه ألنه لم ينسب العلم إلى العليم 

كــان معروفــاً فــي الفضــائيات، أو ظــاهراً فــي الصــحف والمجــالت؟! لــم يكــن يعرفــه أحــد، 
مــن عليهـــا، ألن النـــاس تنخـــدع بالظـــاهرين، إلـــى أن يـــرث اهللا األرض و  Uوهــذه ُســـنة اهللا 

  .أين يجد موسى العبد؟ إذن -وهؤالء أهل علم القشور 
فـــإذا أحـــسَّ بالتعـــب يعـــرف أن هـــذا  ،أمـــره اهللا أن يأخـــذ ســـمكة مشـــوية، وأن يســـير

المكــان فيــه العبــد، فأخــذ الســمكة وســار ومعــه تلميــذه يوشــع بــن نــون، إلــى أن وصــال إلــى 
فقال له موسى نستريح هنا، فنام سيدنا موسى، ونظـر سـيدنا  مكان مرتفع وأحسا بالتعب،
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يوشع إلى السمكة وقد جاء عليها بعض رزاز الماء فتحركـت واحتيـت وسـبحت وغاصـت 
فــي البحــر، ونســى أن يبلــغ ســيدنا موســى بــذلك، واســتيقظ ســيدنا موســى مــن النــوم وســارا 

ــــــــب، فقــــــــال:  ــــــــى أن أحســــــــا بالتع   ))  $$uu##??ÏÏΨΨoo$$  îîxx‰‰yy##!!uuΡΡtt$$  99ss))ss‰‰ôô  99ss))ÉÉŠŠΖΖuu$$  ΒΒÏÏ  ™™yyÿÿxx��ÌÌΡΡtt$$  δδyy≈≈‹‹xx##  ΡΡttÁÁ||77YY  ((إل
  (( ر موســى، فرجعــا علــى آثــار أقــدامهما:فتــذكر يوشــع ماحــدث للســمكة وأخبــ ))الكهــفالكهــف٦٢٦٢((
ùùss$$$$‘‘öö??ss‰‰££##  ããtt??nn’’##  uu##OOrr$$‘‘ÍÍδδÏÏϑϑyy$$  %%ssÁÁ||ÁÁTT$$  ((  ))فوجدا الخضـر نـائم ومسـجَّى ومغطـى، فعـرف  ))الكهفالكهف٦٤٦٤

لسـالم يـا موسـى، قـال: كيـف أنه هو العبد، فأيقظه وقال: السالم عليكم، فقال: وعليـك ا
  .بك الذي أرسلك إلىَّ  ني؟ قال: عرَّفنيعرفت

كيف احتيت السمكة؟ كان الخضر يتوضأ فطارت قطرات مـن مـاء وضـوءه فنزلـت 
حــدث فـــي  وهــذا حـــال الصــالحين، ومــا مــن شــيء Uعلــى الســمكة فاحتيــت بــإذن اهللا 

ث مثلــه أضــعافاً مضــاعفة األنبيــاء والمرســلين ومــا تــبعهم مــن األوليــاء والصــالحين إال وحــد
، فهذه الخاصية ليست فـي الخضـر فقـط فهـى موجـودة rفي أمة سيد األولين واآلخرين 

  .rالنبي  في أمة حضرة
كـــان مـــن جيرانهـــا   tبنـــت الســـيد حســـن األنـــور  رضـــي اهللا عنهـــا فالســـيدة نفيســـة

اذا جماعة يهود، وكان عندهم طفلة مقعدة ال تستطيع الحركة، وجـاءهم سـفر، فاحتـاروا مـ
نفعــل بهــذه الطفلـــة، فقــالوا: نتركهـــا عنــد جارتنــا الســـيدة نفيســة حتـــي نرجــع، واســـتأذنوها 
فأذنــت، وبعــد رجــوعهم مــن الســفر دقــوا البــاب علــى الســيدة نفيســة، فــإذا بالبنــت واقفــة 

التــي تفــتح لهــم البــاب، فتعجبــوا وقــالوا: كيــف تــم لــك هــذا؟ قالــت: رأيــت الســيدة  يوهــ
ت مـن الوضـوء أخـذت أزحـف حتـي وصـلت إلـى المـاء الـذي نفيسـة تتوضـأ، وبعـد أن انتهـ

، فكلمــا مســحت جــزءاً أحــس أنــه تحركــت فيــه  توضــأت بــه وأخــذت منــه ومســحت رجلــىَّ
الحيــاة، فلمــا مســحت رجلــىَّ تحركــت بــأمر اهللا جــل وعــال، فأســلموا بســبب هــذه الكرامــة 

ك وتعـــالى عـــنهم بهـــا عبـــاده الصـــالحين وأوليـــاءه المتقـــين رضـــى اهللا تبـــار  Uالتـــي أيَّـــد اهللا 
  أجمعين.

أن  –والشــاهد الــذي أتيــت ألجلــه بهــذه الحكايــة  –ســيدنا موســى ذهــب للخضــر 
  سيدنا الخضر قال:
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 } }٣٠٣٠  {{

 ––––
––––

––––
.  

أدار اهللا هذه القصة لنعلم أن الوحيد الذي جمع اهللا له الظاهر والباطن، والحقـائق 
المختـار النبـي  الظاهرة والخفية، واألسرار واألنوار، وكل مواهـب حضـرة العزيـز الغفـار هـو

rلهيـة التــي اختصـنا بهــا اهللا علـى يـد خيــر البريـة ، لنعـرف قـدر الثــروة اإلr فــإن كـل مــا ،
ــا مــن علــم ومــن نــور ومــن أحــوال ومــن خصوصــيات ومــن إكرامــات ومــن  ــاه اهللا فهــو لن آت
تشريفات .... كلها لنا نحن ألننا أمته، ولكن لمن؟ لمن مشوا على هديـه، وتعلقـوا بحبـه، 

شــغولين بالــدنيا أو األهــواء أو غيرهــا وتأســوا بــه فــي كــل أحيانــه، ولــم يلتفتــوا عــن حضــرته م
  هؤالء هم ورثة العلم. ، إذنrعن ذاته 

  ورثة النورورثة النور
  وهناك ورثة النور، منهم من يرث الرؤيا الصادقة، ومنهم من يرث الفراسة:

}}{{١٢١٢
ظر بنور اهللا الـذي آتـاه اهللا لـه ميراثـاً مـن رسـول ال ينظر بهاتين العينين فقط وإنما ين

ـــور، مـــنهم مـــن rاهللا  ـــد لهـــا مـــن ن ـــرث علـــوم المكاشـــفة، والمكاشـــفة ال ب ، ومـــنهم مـــن ي
ُيكاشــف بمــا فــي صــدور غيــره، ومــنهم مــن يُكاشــف ُيكاشــف بمــا فــي مملكتــه، ومــنهم مــن 

ــة التــي اســتودعها اهللا  يبالمعــان لخصوصــية ويقــول القــرآن وال يبيحهــا إال ألهــل ا Uالعلي
  فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:

))  &&rrùùssϑϑyy  ..xx%%ββtt  ããtt??nn’’44  //tt��ii ÉÉΨΨooππ77  ΒΒii ÏÏ  ‘‘§§//nn ÎÎµµÏÏ  ρρuuƒƒttGG÷÷==èèθθννçç  ©©xx$$δδÏÏ‰‰ÓÓ  ΒΒii ÏÏΨΨ÷÷µµçç  ((  ))أى الــــذي علــــى بينــــة ويتلــــو  ))هــــودهــــود١٧١٧
القــرآن وهــو مشــاهد ألســرار القــرآن، هــل يســتوى مــع الــذي يتلــو وال يشــاهد إال حــروف 

                                                           
  tسنن الترمذي والطبراني عن أبي سعيد الخدري  ١٢
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 } }٣١٣١  {{

  U، أعطــــاه اهللا يحضــــرة النبــــالــــذي اخــــتص بــــه  يالقــــرآن؟! فهــــذا ميــــراث النــــور اإللهــــ
بعـالم الملكـوت، ومــنهم  U، ومـنهم مـن يُكاشـفه اهللا rالنبـي  للورثـة الـذين ورثـوا حضـرة

مـــن يُكاشـــفه اهللا باألســـماء والصـــفات الربانيـــة، ومـــنهم مـــن يُكاشـــفه اهللا بحضـــرات ذاتـــه 
بــــألواح األقــــدار، ومــــنهم مــــن يكاشــــفه اهللا بخــــزائن  Uالعليــــة، ومــــنهم مــــن يُكاشــــفه اهللا 

  األسرار، ...... مكاشفات ال عدَّ لها وال حدَّ لها تحتاج إلى النور.

سرالوراثةالوراثة  سر  
ُغ��������ضَّ ع��������ین الح��������س واش��������ھد ُغ��������ضَّ ع��������ین الح��������س واش��������ھد 
  بالض����������������������������������������������������������������������میربالض����������������������������������������������������������������������میر

  وار الق���دیروار الق���دیرـــ���ــــ���ـأنأن  بُّ بُّ ــ���ـــ���ـتش���ھدن ی���ا صتش���ھدن ی���ا ص
  

إذا لم تنشغل بالمناظر الكونيـة، فـإن عـين البصـيرة تُمتعـك بالمنـاظر الملكوتيـة، أو 
ويــــة، أو المنــــاظر اإللهيــــة، ألنــــك ستصــــبح مــــن أهــــل المنــــاظر الجبروتيــــة، أو المنــــاظر النب

  الخصوصية.
كيــف يصــل اإلنســان إلــى ذلــك؟ مــن يــرث اإلنســان مــن ميــراث الــدنيا؟ ابنــه ألنــه 

  :واشتهر وقيل حديث وليس بحديث فقد ورد فى األثر شبيهه، 

}}{{
لـه علـى وكذلك مـن يتشـبه بالحبيـب فـي أخالقـه، وفـى سـمته، وفـي هديـه، وفـي إقبا

ربه، وفي ذكره لربه، وفي مشيه بشرع اهللا، وفي شغله بـأمور الخلـق ألنـه يريـد أن يأخـذهم 
إلـى مــراد اهللا، وإلـى درجــات الجنـة التــي أعـدها اهللا، لــو عـاش اإلنســان فـي هــذا الحــال ال 

ال يكــون  ذ اإلنســان ميــراث مــن غيــر مشــابهة؟!بــد أن يكــون لــه ميــراث، لكــن كيــف يأخــ
  .rث رسول اهللا لمن أحسن التشبه ظاهراً وباطنا برسول اهللا ذلك أبداً، فميرا

واألســــاس التشــــبه بالبــــاطن، لكــــن لــــو تشــــبهت بــــه فــــي الظــــاهر فأطلقــــت اللحيــــة 
واستخدمت السواك ولبست العمة وقصـرت الثـوب وأنـا فـظ غلـيظ فـي معاملـة المـؤمنين، 

 يال يسـتنون بهـد وقد أتهم المؤمنين الذين ،ال ؟!يهل كان على هذه الشاكلة حضرة النب
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 } }٣٢٣٢  {{

أن  U! هـل أبـاح لـى اهللا ي بـالكفر والتشـريك!! ومـن أيـن لـي هـذا؟وال يمشون على نهج
 ))يوســـفيوســـف٦٧٦٧((  ))  ¬¬!!  ��ÎÎββÈÈ  ##$$::øøttçç33õõΝΝãã  ))ÎÎωω((  ((أن هــذا مشــرك وهــذا كــافر:  يأحكــم بــين األنــام وأدَّعــ

ســــه بــــأن يتوفــــاه اهللا علــــى وهـــل يســــتطيع مــــؤمن كامــــل اإليمــــان فــــي الـــدنيا أن يحكــــم لنف
  $$ssθθuuùù©©__ÍÍ  ΒΒãã¡¡óó==ÎÎϑϑVV??  ((! إذا كــــان أنبيــــاء اهللا أهــــل العصــــمة كــــان يقــــول الواحــــد مــــنهم: اإليمــــان؟

ρρuu&&rr99øøssÅÅ))øø__ÍÍ  //ÎÎ$$$$99ÁÁ¢¢≈≈==ÎÎssÅÅtt  ((  ))يتمنى أن يمـوت مسـلماً ويلحـق بالصـالحين  يهذا نب ))يوسفيوسف١٠١١٠١
، فلـــذا إذا كنــت ال أضـــمن لنفســى حســـن الخاتمـــة Uألن الخاتمــة ال يعلمهـــا إال العلــيم 

ى وأدَّعــى أن هــذا مشــرك وأن هــذا كــافر وأن هــذا ضــال وأن هــذا فكيــف أحكــم علــى غيــر 
  .مبتدع وأنا ال أعلم من أمر نفسى قليًال وال كثيرًا؟!!

يـوم القيامـة وأجـده غيـر مقبـول  يبل إن ما أتباهى به بين الخلق من األعمال قـد آتـ
ــا نعمــل األعمــال لكــن مــن ي ــا القبــول علــى أى عمــل مــن الواحــد المتعــال، فكلن ضــمن من

  !نها؟م
))  ρρuu##$$!!©©%%ÏÏtt  ƒƒããσσ÷÷??èèθθββtt  ΒΒtt$$!!  uu##??ssθθ##((  ρρ̈%̈%èè==èèθθ55ææκκååΝΝöö  ρρuu__ÅÅ##ss''îî  ((  ))سألت السيدة عائشة  ......  ))المؤمنونالمؤمنون٦٠٦٠

  :عن هذه اآلية فقالت rالنبي 

}}
{{١٣١٣

xx%%ΡΡççθθ##((  %%ss==ÎÎ‹‹ξξWW  ΒΒii..  ((؟ مــاذا كــان يفعــل أصــحاب رســول اهللا فــي الليــل ÏÏzz  ##$$99©©‹‹øø≅≅ÈÈ  ΒΒtt$$  ‰‰uuκκööffyyèèããθθββtt  
∪∪∠∠⊇⊇∩∩  ρρuu//ÎÎ$$$${{FF��ôôttpp$$‘‘ÍÍ  εεèèΛΛöö  „„oo¡¡óóGGttóóøøÿÿÏÏ��ããρρββtt  ∪∪∇∇⊇⊇∩∩  ((  ))ـــــذاريات ـــــذارياتال ـــــامون إال قلـــــيالً مـــــن   ))ال ـــــم كـــــانوا الين الليـــــل ث

يستغفرون اهللا ويقولون ال تؤاخذنا بالحضور، مـن يسـتطيع منـا أن يحضـر فـي صـالة كاملـة 
فلـن يتقبـل عمـالً مـن  من بدءها إلى ختامهـا؟!! إذا كـان اهللا ال يقبـل هـذه األعمـال بعيوبهـا

  أحد.
يقول:  tولذلك كان اإلمام أبو العزائم 

                                                           
  سنن الترمذي وابن ماجة ومسند اإلمام أحمد ١٣
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  ألنـه لـو حاسـبنا بالعـدل فـأين الحضـور؟ وأيـن الخشـوع؟
وأيـــن عـــدم الغفلـــة؟ وأيـــن اإلخـــالص؟ .... أمـــور كثيـــرة ال نقـــدر عليهـــا، ولكننـــا نطمـــع أن 

  U : ))  &&ééρρ''99ss≈≈̄×̄×ÍÍ77yy  ##$$!!©©%%ÏÏtt  ΡΡttGGtt))ss66¬¬≅≅ãã  ããtt]]÷÷κκååΝΝöö  &&rrmmôô¡¡||zz  ΒΒtt$$  ããttΚΚÉÉ==èèθθ##((  ρρuuΡΡttGGttffyy$$ρρuu——ãã  ããtt نــــــــدخل فــــــــي قــــــــول اهللا
™™yyŠŠhh ÍÍ↔↔tt$$EEÌÌκκÍÍΝΝöö  ((  ))األحقافاألحقاف١٦١٦((  

عـذار ويلـتمس فـي سـيئاتهم األ ... يأمر اهللا بأن تقبل أعمالهم بما فيهـا مـن عيـوب 
  وال تعتبر أنها أوزار.

أيــــن أنــــا وإلــــى أيــــن أذهــــب فكيــــف أحكــــم علــــى  يإذا كنــــت ال أضــــمن نفســــ إذن
غيرى؟!! وأتهم غيرى وأشتط وأشـتد وأتعامـل مـع غيـرى بفظاظـة وغلظـة ربمـا تجعلـه ييـأس 

إخوانه فـي رحمـة اهللا، وال يوئسـهم أو يُقـنطهم مـن  ي، المؤمن دائماً يـَُرجِّ Uرحمة اهللا  من
  ر من األمور، وهذه عالمة الورثة.في أى أم Uعفو اهللا 

ــرث رســول اهللا هــو الــذي يمشــى علــى هــذا المنهــاج، الــذي يفــتح أبــواب  فالــذي ي
جعلهــم ال ييأســون مــن األمــل للخلــق، والــذي يفــتح لهــم أبــواب الفضــل والرجــاء، والــذي ي

رحمــة اهللا وال يقنطــون مــن اإلقبــال علــى اهللا مــع ارتكــاب الــذنوب، لمــاذا؟ ألننــا نريــد أن 
  .Uنشدهم من يد الشيطان ونحولهم إلى حضرة الرحمن 

د هد األئمة الوارثنياألئمة الوارثني  ييه  
من أراد أن يكون له نصيب من ميراث رسول اهللا ال بد أن يمشـى علـى هـداه،  إذن

بــالغ شــرع اهللا لمــن حولــه مــن عبــاد اهللا ليكــون نائبــاً عــن حضــرة إويكــون لــه نصــيب فــي 
  .rرسول اهللا 

لكن لو تأسى برسول اهللا وأغلق على نفسه الباب وتفرغ للعبادة، هل هذا مطلـوب 
ــــن ســــيـُفَ  ــــة؟! َم مــــن ســــيبين  !مــــن سيُبصــــر للمســــلمين؟ !تح العقــــول؟فــــي األمــــة المحمدي

  !!.للموحدين؟
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 } }٣٤٣٤  {{

  !!ال بد أن يكون لك دور
ل قائــل كيــف يكــون لــى دور وأنــا لــم أتعلــم وأحصــل علــى درجــات علميــة، قــد يقــو 

فنقـــول لـــه: أصـــحاب رســـول اهللا حصـــلوا علـــى مـــاذا؟!! هـــل كـــان عنـــدهم مكتبـــات فيهـــا 
ويُفــيض اهللا علــى قلــوبهم علــى قــدر حاجــة مــن  ،مراجــع؟!! لــم يكــن عنــدهم إال كتــاب اهللا

  حولهم من عباد اهللا:

))  ρρuu##$$??̈)̈)ààθθ##((  ##$$!!©©  ((  ρρuuƒƒããèèyy==kk ÏÏϑϑßß66ààΝΝãã  ##$$!!ªª  ((  ))البقرةالبقرة٢٨٢٢٨٢((  
مادام اإلنسـان يُعلمـه اهللا يستبشـر، وإن لـم يكـن اهللا سـيعلمه مباشـرة يُرسـل لـه عبـد 

  .rمن عباد اهللا يُعلمه مادام راغباً في ميراث رسول اهللا 
وهو عنده سبع سـنين كـان يحفـظ القـرآن فـي  tالحكيم محمد بن على الترمذى 
واتفقــوا أن يخرجـوا لطلــب العلـم مـن بلــدة قريبـة مــن  الُكتَّـاب، ومعـه مجموعــة مـن زمـالءه،

بلـــدتهم ترمـــذ تســـمى نيســـابور كانـــت مشـــهورة بـــالعلم والعلمـــاء، وكـــان وحيـــد أمـــه، وأبـــوه 
، فـــذهب ليســـتأذن أمـــه، فقالـــت: لمـــن تتركنـــا يـــا محمـــد؟! فحـــزن ألن عنـــده رغبـــة يمتـــوف

  .يُبلغ رسالة رسول اهللا اً شديدة في تحصيل العلم، ليكون عالم
ــس مــع الخلــق وذهــب إلــى المقــابر حزينــاً علــى حالــه ومــن  شــدة حزنــه كــره أن يجل

وخاصة بعد سفر إخوانه، وفي المقابر إذا برجل يأتى إليه ويقول: يا محمد تعال أعلمـك، 
فجلــس إليــه، فقــال: تعــال كــل يــوم فــي هــذا الميعــاد وأنــا أعلمــك، واســتمر معــه علــى هــذا 

تعليمه: تعلم من أنا ولمـاذا أتيـت إليـك؟ قـال: الحال سبع سنوات، ثم قال له بعد أن أتم 
  ك بأمك!!رِّ ال، قال: أنا الخضر وقد أتيت لك لبِ 

ــه مــن يُعلمــه حتــي صــار مــن  ــأ اهللا ل ــه الشــديدة فــي العلــم هي ــره بأمــه ورغبت بســبب ب
وا الدنيا بـالعلوم اإللهيـة، حتـي قـالوا أن أول مـن تكلـم فـي علـوم ألفذاذ الذين ملئالعلماء ا

  وأرضاه. tاألمة المحمدية هو الحكيم الترمذى الوالية في 
إذن ال بد أن يكون عند اإلنسان عزيمة لتبليغ رسالة رسول اهللا، فإذا وجـد العزيمـة 
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  .واإلرادة فإن اهللا يؤيده
تبليــغ الرســالة يحتــاج إلــى علــم فُيعلمــه اهللا، وقــد يحتــاج فــي تبليــغ الرســالة إلــى أمــر 

 بالكرامـة، لـيس مـن أجـل الكرامـة ولكـن ليقتنـع هـذا خارق للعادة لُيقنع إنسـان فيؤيـده اهللا
، حتي يصـل إلـى مقـام يقـول فيـه اهللا: Uاإلنسان الذي يريد أن يُقربه إلى حضرة الرحمن 

))  ;;mmλλççΜΜ  ΒΒ̈$̈$  „„oo±±tt$$!!ââρρββtt  ããÏÏΨΨ‰‰yy  ‘‘uu//nn ÎÎγγÎÎΝΝöö  ((  ))الشورىالشورى٢٢٢٢((.  



  ١٤١٤  الوصول إىل فضل االوصول إىل فضل ا  الوصل الثانى:الوصل الثانى:
: مــا عــنوبعــض المعاصــرين  ســالكينهنــاك استفســارات تــدور فــي خلجــات بعــض ال
يصــل إليــه النــاس فيــه؟  –حاشــا هللا  –الطريــق إلــى اهللا؟ وهــل حضــرة اهللا لــه مكــان محــدد 

وهل هناك طريق يوصِّل إلى ذلك؟ ال، ولكن الطريـق إلـى اهللا يعنـي الطريـق إلـى نيـل فضـل 
وهو الطريق  ))الجمعةالجمعة٤٤((  ))  ŒŒss≡≡99ÏÏ77yy  ùùssÒÒôô≅≅ãã  ##$$!!««  ƒƒããσσ÷÷??ÏÏ‹‹µµÏÏ  ΒΒtt  „„oo±±tt$$!!ââ  (( :اهللا، وإلى الدخول في قول اهللا

  .إلى أخذ العطاءات والهبات التي جعلها اهللا لألتقياء من عباد اهللا
  ρρuu&&rr™™óó77tt÷÷xx  æætt==nn‹‹øø33ääΝΝöö  (( الـــنعم قســــمين، ظـــاهرة وباطنـــة، وقـــال فيهــــا: Uفقـــد جعـــل اهللا 

ΡΡÏÏèèyyϑϑyyµµçç……  ßßss≈≈γγÎÎ��ttοοZZ  ρρuu//tt$$ÛÛÏÏΖΖuuππZZ  ((  ))نعم الظـــاهرة هـــي الطعـــام والمـــاء والشـــمس والنجـــوم الـــ ))لقمـــانلقمـــان٢٠٢٠
والهــواء وكــل مــا نــراه فــي هــذه الحيــاة، والــنعم الباطنــة أخصــها اإليمــان والهدايــة والعنايــة 

، الـــنعم الظـــاهرة موجـــودة، والـــنعم Uوالخشـــوع والحضـــور والخشـــية والخـــوف مـــن اهللا 
ال بـد وأن يكـون مـن أهـل ودة، ومن أراد أن يتعرض للعطاءات اإللهية الذاتية شهم الباطنة

  الخصوصية، فكيف يصل اإلنسان إلى هذه المرتبة؟
لكــى يصــل يجــب أن يكــون لــه دليــل يقــوده للوصــول إلــى هــذه األحــوال المرضــية، 
فالذي يريد أن يكون في الدنيا ُمبرَّز في باب الثروة ويكون رجـل ثـري ووجيـه ويملـك كـذا 

                                                           
  م٩/١٢/٢٠١١هـ ١٤٣٣من محرم  ١٤ –الجمعة  -شرقية  –ديرب نجم  –عزبة إسحاق  ١٤
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ب علــى يديــه كــى يصــل إلــى هــذه وكــذا وجــب عليــه أن يبحــث عــن رجــل يقتــدي بــه ويتــدر 
األمــور، وكــذلك مــن يريــد الوصــول إلــى فضــل اهللا ورضــوان اهللا وعطــاءات اهللا الذاتيــة التــي 

وعيَّنـــه األســـتاذ  Uجعلهـــا اهللا للصـــالحين وللمتقـــين ال بـــد وأن يكـــون لـــه دليـــل أقامـــه اهللا 
  .Uين ويأخذ بأيدى السائرين ليوصلهم إلى فضل رب العالم ينليدل الحائر  rالنبيل 

فــالطريق إلــى اهللا هــو الطريــق إلــى الحصــول علــى فضــل اهللا، والحصــول علــى  نإذ
رحمــة اهللا، والحصــول علــى عطــاءات اهللا، والحصــول علــى الهبــات الذاتيــة والنورانيــة التــي 

  δδyy≈≈‹‹xx##  ããttÜÜss$$!!ττääΡΡtt$$  ùùss$$$$ΒΒøøΨΨããôô  &&rrρρ÷÷  &&rrΒΒøø¡¡ÅÅ77ôô  //ÎÎóótt��öö��ÎÎ  ((: للصــــالحين، والتــــي قــــال اهللا فيهــــا Uجهزهــــا اهللا 
mmÏÏ¡¡||$$>>55  ((  ))وفي اآلية األخرى: ))صص٣٩٣٩  

))  ƒƒtt‚‚÷÷GGttÈÈ��  //ÎÎ��ttmmôôϑϑyyGGÏÏµµÏÏ  ΒΒtt  „„oo±±tt$$!!ââ  33  ρρuu##$$!!ªª  ŒŒèèρρ  ##$$99øøÿÿxxÒÒôô≅≅ÈÈ  ##$$99øøèèyyààÏÏŠŠΟΟÉÉ  ((  ))كـــــل   ))آل عمــــرانآل عمــــران٧٤٧٤
  .ذلك بالفضل وليس باألجر

فــي األعمــال التــي تَوصــل  ات تُنــال بــاألجر الجتهــدنا جميعــاً ولــو كانــت هــذه العطــاء
لـك، أمـا العبـادات التـي نقـوم بهـا جميعـاً فهـي إليها، ولكن ليس هناك أعمال توصل إلى ذ

ســبيل إلـــى نيـــل األجــر العظـــيم مـــن الحســنات والـــدرجات فـــي الجنــات، ولـــيس لهـــا شـــأن 
بالفتوحـــات، ألن الفتوحـــات لهـــا عبـــادات أخـــرى باإلضـــافة إلـــى العبـــادات العاديـــة تـــؤدي 

العظــيم  إليهــا، إذ يلــزم لتلــك الفتوحــات تعــديل داخلــي فــي األعمــال والعبــادات، والفضــل
 الذي قال اهللا لنا فيه:

))  %%èè≅≅öö  //ÎÎÿÿxxÒÒôô≅≅ÈÈ  ##$$!!««  ρρuu//ÎÎ��ttqq÷÷ΗΗuuFFÏÏµµÏÏ  ùùss77ÎÎ‹‹xx≡≡99ÏÏ77yy  ùùss==ùù‹‹uuÿÿøø��ttmmããθθ##((  δδèèθθuu  zzyy��öö��××  ΒΒii ÏÏϑϑ££$$  
††ssggøøϑϑyyèèããθθββtt  ((  ))يونسيونس٥٨٥٨((  

  .هو الذي يتعرض له اإلنسان في الدنيا
مــــن أهلهــــا توســــم فيــــه نيــــل هــــذه  وكيفيـــة التعــــرض أن يبحــــث اإلنســــان علــــى أحــــدٍ 

عليه هذه الفتوحات وهـذه الهبـات، فيتقـرب إليـه، ويُعلـن بـين يديـه أنـه العطاءات، أو رأى 
  .يريد أن ينال هذه الفتوحات وهذه العطاءات وهذه الهبات
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 } }٣٧٣٧  {{

وعندما يذهب إلى هذا الرجل الـذي هـو مـن أهـل الفـتح فإنـه يعطيـه برنـامج يوصـله 
لرسـالة، إذ ال إلى الفتح الذي يليق به، وهنا ُيصبح هذا األستاذ كاألسـتاذ المشـرف علـى ا

بد للطالب الـذي سـجل هـذه الرسـالة أن يراجـع المشـرف ويعـرض كـل مـا جمعـه أو عملـه 
عليه، ودائمـاً عليـه أن يأخـذ بتوجيهاتـه، ويحـذف مـا يـأمره بـه، ويضـيف مـا يشـير بـه عليـه، 
ويظل على ذلك إلى أن يُزكيه المشرف فتُناقش الرسـالة، وتُعـرض عليـه، والمشـرف عنـدما 

، أمــا الــذي ال يريــد أن ُيســجل رســالة فهــو محــب، Uالفــتح مــن خالقــه وباريــه يزكيــه يأتيــه 
  والمحب سيكون مع األحباب يوم العرض والحساب.

حباملـحبواحملبوبواحملبوب  املـ  
شــي علــى حســب حظــه وهــواه، فــنحن أمــام نــوعين مــن المحبــين، نــوع مــنهم يم نإذ

ل هـذا لـيس لـه فـي هؤالء القوم، ومن الجائز يوم القيامة أن يكون مـنهم، ومثـ ولكنه يحب
الـدنيا نصــيب فـي العطــاءات الذاتيــة والفتوحـات الوهبيــة ألنـه لــم ُيســجل الرسـالة التــي بهــا 
يحصل على الماجستير أو الدكتوراه، ويظل في الدنيا محب لهؤالء وفقط، وهـؤالء القـوم 

وأن يطلبهـا بنفسـه، يتركونه يمشي على حسب حظـه وهـواه، ألن مثـل هـذه األشـياء ال بـد 
  .لح فيهابل ويُ 

فهل يجوز ألحد مـن األسـاتذة فـي الجامعـة أن ُيجبـر طالبـاً أن يسـجل رسـالة؟ كـال، 
ألن الــذي يريــد ذلــك هــو الــذي يبحــث عــن األســتاذ الــذي ُيســجل عنــده، بــل إن األســتاذ 

هـو الـذي يبحـث، وإن  ن، إذمـن المسـجلينكل أستاذ عدد معـين يكون بالحجز، إذ أن ل
يبحــــث عـــن األســــتاذ الـــذي ُيســــجل عنـــده فــــي  –ثالً مـــ –لـــم يجـــد فــــي جامعـــة القــــاهرة 

ρρuu))ÎÎŒŒss##  ™™yy''rr99ss77yy  ããÏÏ66tt$$ŠŠÏÏ““  ããtt__hh  (( الجامعات األخرى، ولذلك قال اهللا لحضرة النبي: ÍÍ  ùùss**ÎÎΤΤoo ÎÎ’’  %%ss��ÌÌƒƒ==ëë  
ــــرة١٨٦١٨٦((  )) ــــرةالبق  أن الكــــل لــــن يســــأل، إذ يســــأل الكــــل فــــي األمــــور العاديــــة: يتعنــــ )وإذا( ))البق
))  „„oo¡¡óó↔↔tt==èèθθΡΡtt77yy  ããtt∅∅ÇÇ  ##$$99øø‚‚yyϑϑôô��ÌÌ  ρρuu##$$99øøϑϑyy��÷÷££ÅÅ��ÎÎ  ((  %%èè≅≅öö  ((  ))ـــــرة٢١٩٢١٩ ـــــرةالبق  وذلـــــك ألنـــــه ســـــؤال شـــــرعي عـــــام ))البق
 ))  ρρuu„„oo¡¡óó↔↔tt==èèθθΡΡtt��šš  ΒΒtt$$ŒŒss##  ƒƒããΖΖÿÿÏÏ))ààθθββtt  %%èè≅≅ÈÈ  33##$$99øøèèyyÿÿøøθθuu  ((  ))البقرةالبقرة٢١٩٢١٩(( ))  ρρuu„„oo¡¡óó↔↔tt==èèθθΡΡtt��šš  ããttÇÇ  ##$$99øøϑϑyyssÅÅŠŠÙÙÇÇ  ((  %%èè≅≅öö  δδèèθθuu  
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 } }٣٨٣٨  {{

&&rrŒŒ]]““  ((  ))ـــــي بهـــــا ))البقـــــرةالبقـــــرة٢٢٢٢٢٢ ـــــر، لكـــــن األشـــــياء الت ـــــك الكثي ـــــا وفـــــي ذل ـــــذي يســـــأل هن  وال
ùùss**ÎÎΤΤoo  ((فيهــا إذا ســألك أحــد مــن المــؤهلين لهــذا األمــر:  العطــاء والهبــات يقــول ÎÎ’’  %%ss��ÌÌƒƒ==ëë  ((  

لــن يســأل عــن ذلـك إال القلــة، وهــم النــوع الثـاني، ولــذلك قــال لنــا اإلمــام  نإذ ))البقـرةالبقـرة١٨٦١٨٦((
  في هذا المعنى: tأبو العزائم 

  وباً لھ�������ذاوباً لھ�������ذاــ�������ـــ�������ـل مطلل مطلــ�������ـــ�������ـول�������یس الكول�������یس الك
  

  ولك����ن ُخ����صَّ ل����بعض أف����راد قلیل����ةولك����ن ُخ����صَّ ل����بعض أف����راد قلیل����ة
  

ΒΒii  ((: ابــه حــين قــالوقــد ذكــر ذلــك ربنــا فــي كت ÏÏzz  ##$$99øøϑϑßßσσ÷÷ΒΒÏÏΖΖÏÏtt  ((  ،والمؤمنــون هنــا كثيــر
  ))  yy%%èèθθ##((  ΒΒtt$$  ããtt≈≈γγyy‰‰ßßρρ##((  ##$$!!©©  ããtt==nn‹‹øøµµÏÏ‰‰||¹¹  (( مـــــــاذا فعـــــــل هـــــــؤالء الرجـــــــال؟ ))  ÍÍ̀ỳy%%ΑΑ‘‘  ((لكــــــن مـــــــنهم 

ــيس الكــل قــد صــدق العهــد مــع حضــرة  ذنإ ))األحــزاباألحــزاب٢٣٢٣(( ــيس الكــل فــي هــذا البــاب، ول ل
ــإن جميــع المــؤمنين مكــرمين، الوهــاب، ولكــنهم رجــال مــن جملــة المــؤمنين، وبــال  شــك ف

  .Uوذلك ألن هؤالء لهم فضل زائد عند المتفضل  لكن هؤالء لهم إكرام زائد،

سررتقاءرتقاءاإلاإل  سر  
ومـن يــرد أن يكــون مــن أصــحاب هــذا الفضــل عليــه أن يحــرص أن يكــون لــه مــنهج، 

إذا ويُطبق هذا المنهج، وهذا المنهج ال يضعه من نفسه، ولكنه يُقـدم مشـروعه للرسـالة، و 
أقر األستاذ المشروع فإنه يذكر له خطوات تنفيذ المـنهج، ويـأمره بعـرض كـل شـىء عليـه، 
ــا مــن الجــائز أن يعرضــها بالحضــور بــين يــدى األســتاذ، ومــن الجــائز بعــد أن يرتقــي أن  هن
يكون حاله كلـه حضـور، وذلـك إن ارتقـى وأصـبحت روحـه قريبـة مـن األسـتاذ، والـروح فـي 

ذلـك فمــن الممكــن أن يعـرض منامــاً علـى األســتاذ، أو يعــرض عـالم النــور، وإن وصـل إلــى 
يقظة عليه إذا تنبه أكثر في أى زمـان ومكـان، وذلـك كمـا كـان يفعـل الصـالحون والمتقـون 

  في كل زمان ومكان.
والذي ليس لـه مـنهج يمشـي عليـه، ويمشـي علـى حسـب حظـه وهـواه فهـو ُمحـب، 

  صيات:والمحب درجة عظيمة، لكن هذه العطاءات يلزمها خصو 
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 } }٣٩٣٩  {{

  ك���م جاھ���ل ن���ال علم���اً م���ن مجالس���ھمك���م جاھ���ل ن���ال علم���اً م���ن مجالس���ھم
  

  ى حلیم�����اً علیم�����اً باإلش�����اراتى حلیم�����اً علیم�����اً باإلش�����اراتــأضح�����أضح�����
  

uu##??ss��÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ‘‘uummôôϑϑyyππZZ  ΒΒii  (( أيـــن ذلـــك فـــي القـــرآن؟ ÏÏôô  ããÏÏΖΖ‰‰ÏÏΡΡtt$$    ((  مـــن أيـــن؟ هـــل علمنـــاه مـــن
  $̄$ρρuuæætt==̄Κ̄Κ÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ΒΒÏÏ  !!©©$$ààΡΡ̄  (( الــذي تجلــى علــى صــدره بمــا يريــد: Uولكــن مــن العلــيم  ،الكتــب؟ ال

ããÏÏ==ùùϑϑVV$$  ((  ))الكهفالكهف٦٥٦٥((.  
وهل األستاذ صاحب هذا الفتح يجب أن يكون معروفاً ومشهوراً يشار لـه بالبنـان؟ 

ــه اهللا ســيدنا موســى إلــلــيس ذلــك بشــرط، ولــذ هــل كــان يعلــم  uى الخضــر لك لمــا وجَّ
ال يعــرف، فقــد قــال اهللا لســيدنا موســى عليــك أن تمشــي إلــى أن تجــد مــس كــان مكانــه؟  

ن، ممــا يعنــي أن الرجــل لــم يكــن يعرفــه الجــوع، عنــدها تجــد هــذا الرجــل، وفــي هــذا المكــا
ــه كلهــم، أمــا الــذي يعرفــه الكــل فهــو صــاحب الشــريعة، فالعــالم الشــرعي يعرفــه  أهــل زمان
الكل، فيظهر في التليفزيون وعلى صفحات المجالت والصحف، وذلك ألن النـاس تريـد 

إليــــه إال الشــــريعة، أمــــا الرجــــل العــــالم بالحقيقــــة ال تريــــده إال القلــــة القليلــــة، وال يــــوجههم 
  :tالمولى، وهذا ما قال فيه اإلمام أبو العزائم 

  ةةــ�����ـــ�����ـن العناین العنایــ�����ـــ�����ـُم عیُم عیــ�����ـــ�����ـوم�����ن طلبتھوم�����ن طلبتھ
  

  رةرةــری�����ری�����وار السوار الســ�����ـــ�����ـین أنین أنـــ�����ــــ�����ـی�����روك بعی�����روك بع
ظاهرة، إذ يوصلهم اهللا للرجل بأنوار باطنة، ألن ذلك طُلبـة  ةهنا ليست رؤي ةوالرؤي  

نمــا كمـا قلنــا طُلبـة صــنف معـين، وهــم األفـراد واألبـدال، ولــيس طُلبـة العبَّــاد وال الُزهَّـاد، وإ
أو إشـراقات  ))الكهـفالكهـف(( ))  ∩∩∌∌∋∋∪∪  $$ρρuuæætt==̄Κ̄Κ÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ΒΒÏÏ  !!©©$$ààΡΡ̄$̄$  ããÏÏ==ùùϑϑVV  ((أهل الفتح، وأول الفـتح كمـا ذكرنـا: 

ρρuu##$$??̈)̈)ààθθ##((  ##$$!!©©  ((  ρρuuƒƒããèèyy==kk  (( إلهية من باب قول رب البرية: ÏÏϑϑßß66ààΝΝãã  ##$$!!ªª  ((  ))م ِمـن الـذي يُعلِّـ ))البقـرةالبقـرة٢٨٢٢٨٢
مـن أراد أن ف؛ ؟ ال نسـتطيع بيـان هـذا األمـر، ولكـن ُذق تعـرفهنا؟ اهللا يُعلمه بذاته، كيـف

يعرف عليه أن يدخل من الباب إلى أن ُيصبح مـن األحبـاب ويُفـتح لـه الرحـاب، ويخصـوه 
بما خصوا به أولي األلباب، فينال هذه الهبـات وال يسـتطيع تفصـيلها أو اإلشـارة إليهـا إال 

تى ولو كـانوا أعقـل العقـالء، ألن هـذا األمـر لألحباب، ألن هذا الكالم ال يعقله العقالء ح
غيبــي مــن اهللا، فَمــن الــذي يســتطيع أن يســتوعب كيــف يتلقــى اإلنســان مــن اهللا؟! يســتطيع 
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 } }٤٠٤٠  {{

وذلـك ألن غيـر أهلهـا  لغيـر أهلهـاوصـفها اإلنسان المؤهل أن يتذوقها، ولكـن ال يسـتطيع 
  يريد العلوم من النقل من الُكتب ومن المكتبات وبالسند.

  قيقةقيقةعلوم احلعلوم احل
 |=≈xξH )Îβ ̈.ÏGt. (: : وعلــوم الحقيقــة لهــا ســند ولهــا ُكتــب، ولكنهــا كتــب قــال اهللا فيهــا

#${F/ö�t#‘Í 9s∀Å’ æÏ=kÏŠhÍš ∪∇⊇∩ ρuΒt$! &rŠ÷‘u17y Βt$ ãÏ=kÏ‹•θβt ∪⊇∩ .ÏGt≈=Ò ∆£�ó%èθΠ× ∪⊃⊄∩ ( )المطففـــــــين( 
  ))  ƒƒtt¶¶ôôκκpp‰‰ßßννçç  ##$$QQùùRRçç))ss��§§//ççθθββtt  ((َمــــــن الــــــذي يقــــــرأه؟ ال يقــــــرأه بــــــل يشــــــهده، وهــــــو مقــــــام الشــــــهود: 

ألنـه ُأم الكتـاب، أو  rوكتاب األبرار هنا في الحقيقة هـو سـيدنا رسـول اهللا  ))المطففـينالمطففـين٢١٢١((
مجمع الكتاب الذي يحتوي على كل العلوم التي أنزلها الكريم الوهـاب لجميـع األحبـاب 

لـه ومـا من بدء البدء إلى الختام، وكل واحـد يأخـذ منـه نصـيبه، يقـرأ مـا ُخـصَّ بـه ومـا أُنـزل 
ــاح العلــيم فــي ســدرة هــذا النبــي الكــريم الــرءوف الــرحيم ســيدنا مــن ُوهــب لــه  حضــرة الفت

ــة أن اهللا rمحمــد  ــؤاد ويجعلــه  U، وتكــون الهبــة اإللهي ــب وعــين الف يفــتح لــه عــين القل
  :rللسيد الخبير األعظم  Uبصيراً سر قول اهللا 
))  ρρuu&&rr00÷÷ÇÇÅÅ��÷÷εεèèΛΛ÷÷  ùùss¡¡||θθöö∃∃tt  ƒƒãã77ööÇÇÅÅ��ççρρββtt  ((  ))الصافاتالصافات١٧٥١٧٥((.  

، ولذلك كان ينـادي دائمـاً هـل مـنكم rال يأتي ذلك إال عن طريقه وبواسطته  نذإ
من يريد أن يُذهب اهللا عنه العمـى ويجعلـه بصـيرًا؟ والمقصـود هنـا هـو عمـى القلـوب، ألن 

  ’’ùùss**ÎÎΞΞ̈κ̈κpp$$  ωωŸŸ  ??ssèè÷÷ϑϑyy‘‘  ##$${{FF//ööÁÁ||≈≈��ãã  ρρuu99ss≈≈33ÅÅ  ??ssèè÷÷ϑϑyy‘‘  ##$$99øø))àà==èèθθ>>ÜÜ  ##$$99©©LLÉÉ  ûûÎÎ  ((اهللا قــــــــــــال فــــــــــــي القــــــــــــرآن: 
##$$99ÁÁ��‰‰ßßρρ‘‘ÍÍ  ((  ))ِمــن الــذي يريــد أن يُــذهب اهللا عنــه العمــى ويجعلــه بصــيرًا؟ يحــدث  ))الحــجالحــج٤٦٤٦

  :يوسف)يوسف)١٠٨١٠٨(( ذلك إذا تعرض بعضهم لرسول اهللا، فيعالجهم كما قال سبحانه
 ))  %%èè≅≅öö  δδyy≈≈‹‹ÉÉννÍÍ  ™™yy66ÎÎŠŠ??ÍÍ’’þþ  &&rrŠŠ÷÷ããããθθþþ##((  ))ÎÎ<<nn’’  ##$$!!««  44  ããtt??nn’’44  //ttÁÁÅÅ����uuοο>>  &&rrΡΡtt$$OO  ρρuuΒΒttÇÇ  ##$$??̈6̈6ttèèyy__ÍÍ  ((    

القــوم قــال وهــؤالء ... ن هــم علــى هــذا الطريــق خلفــي، أى لســت وحــدي، ولكــن معــي مــ
  :للناس r النبيفيهم 
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 } }٤١٤١  {{

}}{{١٥١٥
لــيس بنــور الشــمس أو بنــور الكهربــاء، ولكــن بنــور اهللا، وذلــك ألنــه بهــذا النــور يقــرأ 

مــا فــي الســطور، ويقــرأ مــا فــي العــادي الواحــد مــنهم مــا فــي الصــدور، كمــا يقــرأ اإلنســان 
ــز الغفــور، وقــد يقــرأ مــا فــي األكــوان مــن خصــائص  الصــدور بــالنور الــذي أعطــاه لــه العزي

، وقــد يقــرأ مــا فــي القــرآن مــن معــاني عليــة أنزلهــا مــع كلماتــه Uاســتودعها فيهــا الــرحمن 
  :Uوحروفه الرحمن، وهذا ما أشار إليه في قوله 

 ))  %%èè≅≅  99©©θθöö  ..xx%%ββtt  ##$$99øø77ttssóó��ãã  ΒΒÏÏ‰‰yy##ŠŠYY##  99jj ÏÏ33ss==ÎÎϑϑyy≈≈MMÏÏ  ‘‘uu11nn ÎÎ’’  99ssΖΖuuÿÿÏÏ‰‰yy  ##$$99øø66ttssóó��ãã  %%ss77öö≅≅ŸŸ  &&rrββ  ??ssΖΖÿÿxx‰‰yy  ..xx==ÎÎϑϑyy≈≈MMàà  ‘‘uu11nn ÎÎ’’  ((  
لمعاني كلمـات ربـي لنفـد البحـر قبـل أن  والمعنى أنه قل لو كان البحر مداداً  ))الكهفالكهف  ١٠٩١٠٩((

t :تنفــد معــاني كلمــات ربــي، وهــذا مــا كــان يقــول فيــه ســيدنا اإلمــام علــي 
  ًأى مــن يكتبـون وراءه يكتبــون كتبــا

ــ ل ســبعين جمــالً مــن معــاني فاتحــة الكتــاب كمــا يعلــم هــو وحــده وكمــا عرَّفــه اهللا، أمــا ُتَحمِّ
  .Uه ، وهكذا في سائر آيات كتابتعالى معاني الفاتحة فال يعلم مداها إال حضرة اهللا 

فـــي  Uاألجـــالء الـــذين أقـــامهم اهللا  لمـــاءعليـــه فيجعلـــه مـــن الع Uوقـــد يمـــن اهللا 
  ÎÎΡΡ̄ϑ̄ϑyy$$  ††ssƒƒøǿýy((  ((األرض وأمــدهم بخشــيته وجعلهــم نــوراً ألهــل األرض وســرجاً ألهــل الســماء: 

##$$!!©©  ΒΒÏÏôô  ããÏÏ66tt$$ŠŠÏÏννÍÍ  ##$$99øøèèãã==nnϑϑyy≈≈̄σ̄σàà##(( ـــــه اهللا  ))فـــــاطرفـــــاطر٢٨٢٨((  ))  33   ƒƒããσσ÷÷AAÎÎ’’  ##$$99øøssÅÅ66òòϑϑyyππss  ΒΒtt  ((: الحكمـــــة Uوقـــــد يؤتي
„„oo±±tt$$!!ââ  44  ρρuuΒΒtt  ƒƒããσσ÷÷NN||  ##$$99øøssÅÅ66òòϑϑyyππss  ùùss))ss‰‰ôô  &&ééρρAAÎÎ’’uu  zzyy��öö��ZZ##  22ŸŸWWÏÏ����ZZ##  ((  ))وقــد يمــن اهللا  ))البقــرةالبقــرة٢٦٩٢٦٩U  عليــه

  ssGGtt∴∴tt””̈Α̈Αãã  æætt==nnŠŠøøγγÎÎΟΟÞÞ  ##$$99øøϑϑyy==nn≈≈̄×̄×ÍÍ66xxππèè  &&rrωω��  BBrrƒƒss$$ùùèèθθ##((  ρρuuωωŸŸ  BBrrttøø““ttΡΡççθθ##((  ρρuu&&rr00÷÷±±ÏÏ��ããρρ##((  //ÎÎ$$$$::øøggppΨΨ̈π̈πÏÏ  ##$$99©©LLÉÉ??  ((فيجعلــه مــن الــذين: 
..ääΖΖFFççΟΟóó  ??èèθθããtt‰‰ßßρρχχšš  ((  ))فصلتفصلت٣٠٣٠((.  

وشـــرطها لمـــن يريـــد نوالهـــا أن يكـــون لـــه  ،نهـــا عطـــاءات وهبـــات كلهـــا فـــي القـــرآنإ
برنـــامج نـــوراني ذاتـــي وهبـــي يأخـــذه مـــن عبـــد تقـــي نقـــي خفـــي، يعـــرض عليـــه حالـــه الظـــاهر 

ـــان٥٩٥٩((  ))  ##mmôôϑϑyy≈≈ßß  ùùss¡¡óó↔↔tt≅≅öö  //ÎÎµµÏÏ  zzyy66ÎÎ����ZZ§§��99$$##  ((: والجلـــي والخفـــي ليـــدخل فـــي قـــول الـــرحمن ـــانالفرق ، ))الفرق

                                                           
  tن الترمذي والطبراني عن أبي سعيد الخدري سن ١٥
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 } }٤٢٤٢  {{

ةكله، ثـم أراد بعـد ذلـك نه لنا حضرة اهللا عندما أخـذ سـيدنا موسـى علـم الشـريعوهذا ما بيَّ 
العطاءات فقال له اهللا اذهب للرجل الذي معـه هـذه العطـاءات كـى يعطيـك منهـا، فـذهب 

δδyy≅≅öö  &&rr??̈7̈7ÎÎèèãã77yy  ããtt??nn’’##  &&rrββ  ??èèèèyy==kk  ((إليه وقال:  ÏÏϑϑyyÇÇ  ΒΒÏÏϑϑ££$$  ãããã==kk ÏÏϑϑôôMM||      (( ! هل قال علمًا؟ ال!  
  $$££ΒΒÏÏϑϑ  ((وذلــك كــى تعرفــوا أن هــذه العطــاءات شــىء آخــر غيــر العلــم، ولــذلك قــال: 

ãããã==kk ÏÏϑϑôôMM||  ‘‘ââ©©ôô‰‰YY##  ((  ))والرشد هو العلم النوراني القرآني الرباني الذي يجعل اإلنسان  ))الكهفالكهف٦٦٦٦
بالغاً للرشد في عـالم المعـاني، وهـذا يعنـي أننـا لسـنا جميعـاً مـن البـالغين ألن ربنـا قـال فـي 

والمعنى أنه  ))القصصالقصص١٤١٤((  ))  $$ρρuu99ssϑϑ££$$  //tt==nn÷÷xx  &&rr©©ää‰‰££ννçç……  ρρuu##$$™™óóGGttθθuu““##  uu##??ss��÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  mmãã33õõϑϑVV$$  ρρuuããÏÏ==ùùϑϑVV  ((: الرجل البالغ
  وى وتجهـز لهـذه العطـاءات الربانيـةبلغ رشده في عالم المعاني وفي عـالم النـور، واسـت قد
))  mmãã33õõϑϑVV$$  ρρuuããÏÏ==ùùϑϑVV$$  (( أردنــــا توضــــيحه لكــــم بلغــــة بســــيطة عــــن الطريــــق والطريقــــة  وهــــذا مــــا

  والعطاءات والهبات.

  وجوه يومئذ ناضرةوجوه يومئذ ناضرة
ρρãã__ããθθνν××  ƒƒttθθööΒΒtt××ÍÍ‹‹77  ΡΡ̄$̄$ÑÑÅÅ��uuοοîî  ∪∪⊄⊄⊄⊄∩∩  ))ÎÎ<<nn’’44  ‘‘uu55hh  ((سؤال: سؤال:  ÍÍκκpp$$  ΡΡtt$$ßßÏÏ��ttοο××  ∪∪⊂⊂⊄⊄∩∩  ((  ))القيامةالقيامة((  

  نرجو البيان؟نرجو البيان؟
هــو الصــالح لجميــع  Uقــل فيهــا مــا شــئت، فمعــاني القــرآن واســعة، ألن كــالم اهللا 

ــات، فــال  ــات إال أهــل العناي ــب هــذه اآلي ــات، لكــن المهــم أال يُقل الوجهــات ولجميــع الغاي
كـانوا فحـول فـي هـذا البـاب، وال يقلبهـا ينفع أن يقلبها أهل العقول وال أهل النقـول مهمـا  

إال أهــل العنايــات ألنهــا فتوحــات، ولــذلك كــان الصــالحون فــي كــل آيــة يُعطــون بهــا توجيــه 
يـة توجيـه لـه، وذلـك بحسـب الفـتح اآلتـي اآلألهل البداية، بمعنى أن كـل واحـد يأخـذ مـن 

دبلومــة  ، ومــن يريــد أن يســجل رســالته فــإن أول شــروط التســجيل أن يأخــذUلــه مــن اهللا 
يقبلــه،  Uفــي تزكيــة الــنفس والــورع، فــإذا زكــى اإلنســان نفســه ثــم تحلــى بــالورع فــإن اهللا 

ه ويقيمـه علـى المحجـة البيضـاء ويعطيـه الشـفاء الـذي ينـال وجهي rوالقائم مقام الحبيب 
  من عظيم الفضل والخير والجزاء. Uبه ما عند اهللا 
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 } }٤٣٤٣  {{

ـــة ا نإذ ـــنفس أوًال، وتزكي ـــة ال ـــنفسال بـــد مـــن تزكي تعنـــي طهرتهـــا، أى أطهرهـــا مـــن  ل
الرعونـــة، ومـــن صـــفات الجاهليـــة مـــن الحقـــد ومـــن الحســـد ومـــن النفـــاق ومـــن الريـــاء ومـــن 
الســمعة ومــن حــب الظهــور وذلــك حتــى يصــير اإلنســان مــن المخِلصــين، فتكــون الدرجــة 
التي بعدها أن ينتقل من المخِلصـين إلـى المــُخَلصين، فـال يعمـل عمـالً ظـاهراً أو باطنـاً إال 

، وال يرجو من وراءه إال رضاه، وال يبالي بـالخلق أقبلـوا أم أدبـروا ألنـه يعمـل العمـل هللا، هللا
مــع قيامــه بأكمــل الحقــوق التــي كلَّفــه بهـــا الحبيــب نحــو خلــق اهللا، أى يقــوم لهــم بكافـــة 
الحقوق وال ينتظر منهم عطـاء، وال يطلـب مـنهم جـزاء ألى عمـل عملـه لهـم، وإنمـا يعمـل 

تعامله دائماً مع مـواله، وال ينتظـر خيـراً وال بـراً وال عطـاءاً وال فضـالً إال العمل هللا، ويكون 
  من حضرة اهللا جل في عاله.

وبعد دبلومة تزكية الـنفس، وعالمـة التزكيـة أن يصـل اإلنسـان إلـى مقـام الـورع، وهـو 
أن يتــرك اإلنســان كــل الشــبهات، ويقــف علــى األمــور المحكمــات  –كمــا أشــرنا ســابقاً   –

، وعلى عطاء اهللا، وأول الورع هو الـورع عـن الكـالم الـذي Uعلى فضل اهللا  لكى يدخل
رضي الملك العالم، ولذلك فإن أول أمر يجب أن ينجح فيه المريـد هـو العمـل بقـول ال يُ 

  الحبيب:

}}{{١٦١٦
rr}}{{١٧١٧

فــال ينشــغل بأخبــار وال بــأحوال النــاس وال بمشــاكلهم وال بمشــاغلهم، وإنمــا يكــون 
شغله كله مع نفسه وذلك حتى يزول لبسه، ويُقـدم علـى الفـتح مـع أهـل الفـتح، نسـأل اهللا 

U .أن نكون منهم أجمعين  

  بني الشريعة واحلقيقةبني الشريعة واحلقيقة
                                                           

 الصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي ١٦
 tسنن الترمذي وابن ماجة وصحيح ابن حبان عن أبي هريرة  ١٧
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هل الطريق يعتقدون أن سيدنا الخضر أعلم وأرقى من هل الطريق يعتقدون أن سيدنا الخضر أعلم وأرقى من سؤال: بعض إخواننا أسؤال: بعض إخواننا أ
  سيدنا موسى؟سيدنا موسى؟

  فسيدنا الخضر بذاته قال لموسى: !ال





  عند اهللا هو صاحب الرسالة والنبوة: واألعلى شأناً  

))  44  ρρuu..xx==̄Ν̄Νzz  ##$$!!ªª  ΒΒããθθ››yy44  ??ss66òò==ÎÎŠŠϑϑVV$$  ((  ))النساءالنساء١٦٤١٦٤((.  
لكــن ال بــد لصــاحب الرســالة والنبــوة مــن هــذه الهبــات وهــذه العطــاءات، ولــذلك 
فنحن نقدم دائمـاً عـالم الشـريعة، أمـا إذا أراد عـالم الشـريعة أن يكـون مـن أهـل الفـتح فـال 

ــل علمــاء الشــريعة هــم الــذين تكملــوا فــي علــم بــد لــه مــن أهــل الحقيقــة ــإن كمَّ ، ولــذلك ف
الحقيقـــة مثـــل الـــدكتور عبـــد الحلـــيم محمـــود ومثـــل الشـــيخ الـــدردير وغيـــرهم مـــن مشـــايخ 

ـــل فـــي  األزهـــر الـــذين تكملـــوا ظـــاهراً وباطنـــاً، ومـــثلهم اآلن الشـــيخ علـــي جمعـــة، فقـــد تكمَّ
ــل فــي علــم الظــ ــل فــي اإلفتــاء ألنــه أخــذه ظــاهراً وباطنــاً، تكمَّ اهر فــي علــم األصــول، وتكمَّ

  علم الباطن على يد الفحول، فأصبح يفتي على المذهبين.
فاألســاس فــي الشــريعة، وهــي تكليــف مــن اهللا، والمكلــف بهــا هــو المقــام مــن  نإذ
ـــه عـــن صـــاحب الحقيقـــة، وأراد اهللا Uعنـــد اهللا  ـــين فـــي هـــذه  U، لكـــن ال غنـــى ل أن يب

، وذلـك rالشـريعة والحقيقـة إال فـي الحبيـب  ، فـإن اهللا مـا جمـعrالقصة مقام الحبيب 
لكى يعلم الجميع، فإن سيدنا موسى مع أن اهللا كلمه تكليماً وكان فـي مقـام الكلـيم وكـان 

فالوحيــد الــذي  ن مــن رجــل مــن عامــة أمتــه، إذمــن أولــي العــزم إال أنــه لــم يأخــذ الحقيقــة إال
له ودرجتـه عنـد اهللا ، وذلـك لكـى نعـرف مقامـه وفضـrجمع فأوعى هـو سـيدنا رسـول اهللا 

U فهــــــو وحــــــده ،r  :ــــــاطن ــــــذي جمــــــع الظــــــاهر والب   δδèèθθuu  ##$${{FFρρ̈Α̈Αãã  ρρuu##$$ψψFFzzÅÅ��ãã  ρρuu##$$99àà©©≈≈γγÎÎ��ãã  ((ال
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ρρuu##$$99øø77tt$$ÛÛÏÏßß  ((  ρρuuδδèèθθuu  //ÎÎ33ää≅≅ee ÈÈ  ««xxóó>>  æætt==ÎÎΛΛîî  ∪∪⊂⊂∩∩  ((  ))الحديدالحديد((.  
فقـــالوا عـــن رضـــى اهللا عـــنهم أجمعـــين وقـــد أشـــار فـــي هـــذه اآليـــة بعـــض الصـــالحين 

ول فإنـه ال بدايـة ألوليتـه، وإذا قلنـا هـو اآلخـر فإنـه ال نهايـة األول: إذا قلنا عن اهللا هو األ
خريتــه، وإذا قلنــا هــو الظــاهر فمــن شــدة ظهــوره بطــن، وإذا قلنــا هــو البــاطن فمــن شــدة آل

بهـذه األوصـاف، واهللا  Uبطونه ظهر، لكن هذه األوصاف ال تليق إال لحبيب وصفه اهللا 
U  :غنـــي عـــن هـــذه األوصـــاف، ولـــذلك فإنـــه قـــال))  δδèèθθuu  ((  وهـــو اســـم إشـــارة، هـــو األول

وهو بكل شىء بأمر ربه وبإذن ربـه علـيم، وهـذا الكـالم ال ينفـع  ،واآلخر والظاهر والباطن
العــوام وال يقــال فــي مســاجد وال فــي خطــب منبريــة وإنمــا هــي حقــائق يضــعها اإلنســان فــي 
لــم صــدره ليغتــرف منهــا الحقــائق القرآنيــة بذاتــه لذاتــه، بمعنــى أنــه يجــب أن يكــون لــك ع

ن ويعلـي شـأن ي اإلنسـاخاص بك وعلم تذيعه وتشيعه، والعلم الخـاص بـك هـو الـذي يـَُرقـِّ
  تعالى . اإلنسان إن شاء اهللا

  الصوفية واإلنتخاباتالصوفية واإلنتخابات
سؤال: بالنسبة للصوفية فبالرغم من كثرة العدد إال أنهم لم يعلنوا عن أنفسهم مثل سؤال: بالنسبة للصوفية فبالرغم من كثرة العدد إال أنهم لم يعلنوا عن أنفسهم مثل 

  السلفيين واإلخوان، فما السبب؟السلفيين واإلخوان، فما السبب؟
لحقيقيــين هــم حملــة الرســالة، ويعتبــرون تفــرغهم للرســالة وأهــل التصــوف ا الصــوفية

وتبليغها هو األساس، وأساس رسالتهم هي إصالح األحوال فـي المجتمعـات، والقيـام بمـا 
ن بهـذا األمـر، لكـن التنـافس بهـذه و حو المسـلمين والمسـلمات، وهـم قـائمينبغي عليهم ن

در، فهـل يوجـد صـفاء ومـودة الشاكلة التي نراها اآلن ال بد وأن يـؤدي إلـى شـىء فـي الصـ
  .ومحبة بين كل المرشحين اآلن في اإلنتخابات؟! ال

ــــي بدايتــــه انتقــــاء  اَ ولــــيس ترشــــيح اً والصــــوفية ال يريــــدون ذلــــك، وكــــان اإلســــالم ف
وانتخابــات، ولــذلك تجــد أن الرجــل الكامــل مــن بــين النــاس، أو القريــب مــن الكامــل وهــو 
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 } }٤٦٤٦  {{

ســه فـــي اإلنتخابـــات حتـــى ال يســـتجدي الرجــل الفاضـــل ال يرضـــى وال يوافـــق أن يرشـــح نف
الناس، والذي يجب أن يُنظر في مثل هذا األمر أن يكون األمـر بـالتعيين كمـا يحـدث فـي 
نســبة مــن أعضــاء مجلــس الشــعب، ولــذلك يجــب أن تزيــد هــذه النســبة، وهــذا التعيــين ال 

لمثـل يكون إال للناس الموقرين المحترمين الذين تحتاجهم الدولـة، مـع أنهـم ال يحتـاجون 
  .عنهم Uهذا األمر، كما كان يفعل السلف الصالح رضي اهللا 

عـــيَّن ســـيدنا عمـــر؟ الـــذي عيَّنـــه واختـــاره هـــو ســـيدنا أبـــو بكـــر، ووافـــق  فمـــن الـــذي
الجميـــع عليـــه بـــال انتخابـــات، فاإلنتخابـــات تفـــرز مـــن ينفـــع ومـــن ال ينفـــع، وتتـــدخل فيهـــا 

هــم يريـدون خدمــة النـاس والــوطن األمـوال والمصـالح، وهــذه األمـور ال يرغبهــا الصـوفية ألن
كم عـادل أن يسـتعين بمثـل هـؤالء، ا ن بذلك، والمفترض لو كان الحو لوجه اهللا، وهم قائم

  .وبمجموعة منهم في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى
ـــدون وجـــه اهللا لديـــه اســـتعداد أن  ـــبالد  يجـــوبلكـــن َمـــن مـــن الصـــوفية الـــذين يري ال

وهـــذا غـــادر وهـــذا آثـــم، وال يســـتطيع  شـــرير ويســـتجدي هـــذا وذاك؟! وهـــذا منـــافق وهـــذا
ي صــوته، وهــذا ال يصــح فــي ديــن الواحــد مــنهم أن يبــين لهــم ذلــك، ألنــه يريــد أن يســتجد

  .هوهذا نظام غربي طبقنا ،اهللا
فـي عهـد عمـر بـن الخطـاب كيـف  -اآلن مثـل البرلمـان  -لكن أهل الحـل والعقـد 

يعقـــد شـــيئاً أو يحلـــه إال بـــإذن لهم؟ اختـــارهم وســـماهم أهـــل الحـــل والعقـــد، وكـــان ال شـــكَّ 
هؤالء، وقد اختارهم بنفس طريقة المجلس اإلستشاري الـذي اختـاره المجلـس العسـكري 
اآلن، ولــو كــان هنــاك ثقــة ونظــرت علــى المجتمــع العــام فإنــك تجــد فــي كــل مكــان أنــاس 

ن، حيث تجد أنه في كل مكـان اآلن مـن و ن ومعروفو معروفين بأنهم أهل الثقة، وهم ظاهر 
ون بـين النـاس، وكـذلك يوجـد فئـة فـي كـل مكـان يلجـأ إلـيهم النـاس وينفعـون النـاس ُيصلح

ـــأتي أمـــا الصـــوفية اآل .ويعينـــوهم ن فلـــيس لـــديهم اســـتعداد اآلن لموضـــوع اإلنتخابـــات، في
ينجح فيه الرجل العادي، وقـد يـنجح فيـه  بسيارات وميكروفونات وإعالنات، أمر كبير قد

  لمنافقين وهم كثير.الرجل المنافق، ألنه يجمع حوله ا
المفروض أن يكون هناك جزء باإلنتخاب وجزء آخر باإلختيـار، أمـا فـي عصـر  نإذ
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 } }٤٧٤٧  {{

سيدنا عمر فقد كانوا جميعـاً باإلختيـار، ألنـه كـان عصـر فاضـل، وكـان سـيدنا عمـر يمتلـك 
  الفراسة التي تؤهله إلى ذلك.

  الوصل الثالث:الوصل الثالث:
  ١٨١٨منهج أهل التحقيقمنهج أهل التحقيق

ــ  يظهــر رجــاالً زمــان ُ  فــي كــل Uأن اهللا  ،ه إلخــوانيمــا أريــد أن أبثــه لنفســي وأبــوح ب
ويفـتح لهـم أبـواب المناجـاة وسـبيل  ،ويجلسهم على أرائك القرب ،يؤيدهم بالفتح اإللهي

تـارة بالحكمـة المقدسـة  ،ويتحفهم بما يتحف به أهل القرب وأهل العنايات ،المشاهدات
ـــة ـــة، القرآني ـــارة باإللهامـــات اللدنيـــة القرآني ـــة بالفر  ،وت ـــةوآون ـــة النوراني  وأحيانـــاً  ،اســـة القلبي

  .بمشاهدة ملكوت ذي الجالل واإلكرام وأحياناً  ،بالمكاشفة لما في الصدور
ــا وهبــات يصــطفي اهللا  ســر قولــه  ،rلهــا أفــرادا مــن أمــة ســيد الســادات  Uعطاي

  الحـــــــــــــــــــــــــــــــج)الحـــــــــــــــــــــــــــــــج)٧٥٧٥((  ))  ªª  ƒƒttÁÁóóÜÜss∀∀ÅÅ’’  ΒΒÏÏ∅∅šš  ##$$99øøϑϑyy==nn≈≈̄×̄×ÍÍ66xxππÏÏ  ‘‘ââ™™ßßξξWW  ρρuuΒΒÏÏ∅∅šš  ##$$99ΖΖ̈$̈$¨̈ÄÄ!!$$##  (( :ســـــــــــــــــــــــــــــــبحانه
األرض ومـن  U إلـى أن يـرث اهللا  يتوقـفال االصطفاء ما زال مستمراً عني أن يصطفي تو  
، يريــد أن ينــال بعــض مــا نــالوا ،هــؤالء الرجــال كثيــر مــن المحبــين يحــيط بهــم.....  هــايعل
ويحظـى بشـئ مـن  لوا ، ويفـوز بـبعض العطـاء الـذي تـوالهم بـه اهللا،ل بعـض مـا حصَّـحصِّ ويُ 

لــه نصــيب مــن كنــز العنايــة اإللهيــة بــالقرب مــن رب القــرب لحبيــب اهللا ومصــطفاه، ويكــون 
  .البرية، والنظرات المحمدية

  آفات النفسآفات النفس
، فيقول لنفسـه هـذه عطايـا وهـذه هبـات ،لكن بعض السالكين يتوقف وتوقفه نفسه

ويسـد الطريـق  ،فيسـد الطريـق علـى نفسـه ،صـل لحقيقتهـانفلـن ومهما فعلت أنـا أو غيـري 
  ))  $$ρρuu##$$!!©©%%ÏÏƒƒzz  __yy≈≈γγyy‰‰ßßρρ##((  ùùÏÏŠŠΖΖuu$$  99ss]]ssκκöö‰‰ÏÏƒƒtt]]̈κ̈κååΝΝöö  ™™ßß77çç==nnΖΖuu  ((:تعــالىانه و ســبح أيــن هــذا مــن قولــه !!علــى غيــره

                                                           
 م١٠/١١/٢٠١٢ األقصر - الكرنك ١٨
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  .أن تشاهد أنت إن تجاهد فحتماً ؟!! العنكبوت)العنكبوت)٦٩٦٩((
أن هؤالء الرجال وصـلوا بحركـة الشـفاه وكثـرة  - ملِّ سَ ألنه لم يُ  -والبعض يخيل له 

يعمــل هــذه األعمــال فيــا  نَمــ ،األوراد والعبــادات واإلكثــار منهــا آنــاء الليــل وأطــراف النهــار
فمــن يصــوم لــه أجــر، ومــن يكثــر مــن ، هنــاه بــاألجر الــذي جهــزه لــه اهللا فــي الــدار اآلخــرة

 ةمضــاعف Uالتســبيح لــه أجــر، كــل هــذه األعمــال قربــات وحســنات يجــد أجرهــا عنــد اهللا 
وهــل ...  ، وعطــاءاتتكثيــرة، لكــن مــا مــع هــؤالء الرجــال مــنح، وهبــات، وفتوحــا  أضــعافاً 

فالجنـة نفسـها ليسـت بعمـل فكيـف  ،مله المرء ينـال بـه هبـة مـن الهبـات؟ الهناك عمل يع
  ))  ŒŒss≡≡99ÏÏ77yy  ùùssÒÒôô≅≅ãã  ##$$!!««  ƒƒããσσ÷÷??ÏÏ‹‹µµÏÏ  ΒΒtt  „„oo±±tt$$!!ââ  ((؟ إذن الهبـــات والعطــــاءات كيـــف تــــأتي !بالهبـــات؟

 .من يشاء هواختصاص يختص ب ،فهو فضل من اهللا الجمعة)الجمعة)٤٤((
، ض نفسـي لفضـل اهللابـد أن أعـر  ال ؟كون من أهل االختصاصأل وماذا يجب عليَّ 

ــة والمنــازل  ،اهللا جــل فــي عــاله اتأتعــرض لنفحــو  ،أتعــرض لعطــاءات اهللاو  ــرد الجن فمــن ي
قبـل علـى يمتنـع عـن المعاصـي والسـيئات ويُ ، و العالية في الجنة يعمل حسنة فيأخـذ حسـنة

لكــن هــذا اســمه عابــد لــه أجــر يأخــذه فــي  ،فهــذا ســيدخل الجنــة إن شــاء اهللا... الطاعــات
لكــن ، الــذي طلبــه وهــو قــال بلســانه: (أنــا عبــد هللا كــى يــدخلني الجنــة) األجــرلــه  ،اآلخــرة

: ال ألجـل الجنـة ،سـبحانه هناك رجال أخبر اهللا عنهم في القـرآن أنهـم يعبدونـه ألجلـه هـو
))  ƒƒtt‰‰ôôããããθθχχšš  ‘‘uu//−−ηηææΝΝ  //ÎÎ$$$$99øøóótt‰‰yyρρ44οοÍÍ  ρρuu##$$99øøèèyýǺÅcc ÄÄ  ƒƒãã��ÌÌƒƒ‰‰ßßρρββtt  ρρuu__ôôγγyyµµçç……  ((  ))يريـدون  فهؤالء ال الكهف)الكهف)٢٨٢٨

ــــــة ــــــيهم لألن فيهــــــا وجــــــه اهللا، إال  الجن ــــــال اهللا ف   :r حبيبــــــهوهــــــؤالء الرجــــــال الــــــذين ق
))  ρρuu##$$¹¹ôô99ÉÉ��÷÷  ΡΡttÿÿøø¡¡||77yy  ΒΒttììyy  ##$$!!©©%%ÏÏtt  ƒƒtt‰‰ôôããããθθχχšš  ‘‘uu//−−ηηææΝΝ  //ÎÎ$$$$99øøóótt‰‰yyρρ44οοÍÍ  ρρuu##$$99øøèèyýǺÅcc ÄÄ  ƒƒãã��ÌÌƒƒ‰‰ßßρρββtt  ρρuu__ôôγγyyµµçç……  ((.  

 ،يقرأه على أنه رسائل اهللا إليـه مباشـرة ،القرآنهم الواحد من عندما يقرأ نو الصالحو 
واصـبر نفسـك مـع هـؤالء الرجـال الـذين يـدعون ربهـم بالغــداة : يقـول لنـافلمنـا ربنـا إذن يك

  فت عـنهم بالـدنيا أو بالمظـاهر أو بالشـهوات أوغيرهـاتوإياك أن تل ،والعشي يريدون وجهه
))  ρρuuωωŸŸ  ??ssèè÷÷‰‰ßß  ããttŠŠøøΖΖuu$$88xx  ããtt]]÷÷κκååΝΝöö  ??èè��ÌÌƒƒ‰‰ßß  ——ÎÎƒƒΨΨooππss  ##$$99øøssyyŠŠuuθθ44οοÍÍ  ##$$99‰‰‘‘ΡΡ÷÷‹‹uu$$    (( كمــــا   ،مــــن يلــــوم ، أوومــــن يضــــل
  ρρuuωωŸŸ  ??èèÜÜÏÏììôô  ΒΒttôô  &&rrîîøøÿÿxx==ùùΖΖuu$$  %%ss==ùù77ttµµçç……  ããtt  (( :لمـاذا تمشـي مـع هـؤالء؟ فقـال تعـالى :قـول الجهـالي
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ŒŒÏÏ..øø��ÌÌΡΡtt$$  ρρuu##$$??̈7̈7ttììyy  δδyyθθuu11µµçç  ρρuu..xx%%χχšš  &&rrΒΒøø��ããννçç……  ùùèè��ããÛÛWW$$  ((  ))أنــت مــع أهــل الحــق فلــيس لــك  الكهــف)الكهــف)٢٨٢٨
ùùssξξŸŸ  ??ss))øøèèãã‰‰ôô  //ttèè÷÷‰‰yy  ##$$99‹‹jj  (( :شأن بأهل الباطل ÉÉ22òò��tt““33  ΒΒttììyy  ##$$99øø))ssθθööΘΘÏÏ  ##$$99àà©©≈≈>>ÍÍΗΗÏÏtt  ((  ))األنعام)األنعام)٦٨٦٨.  

واحد منهم في مناجاتـه هللا قـال لـه جل في عاله، يريدون وجه اهللا  القومهؤالء إذن 
فقــــال: ســــبحانك تنزهــــت مــــن الــــذي يــــراك دون  ،لمــــن رآنــــي دون مكونــــاتي عجبــــاً  :ربــــه

مــن اتخــذني وســيلة إلــى  قــال: - ودون هنــا تعنــي أقــل مــن هــذه المكونــات -مكوناتــك؟ 
ليؤكلـه  كمـن يخـدم شخصـاً   من يعبد اهللا ليدخلـه الجنـة...  ون مكوناتيجناتي فقد رآني د

  .هكذا األمرو  ،ؤانسهيجالسه و يحظى به و يل الويشربه 

التعرض لفضل االتعرض لفضل ا  
هـذا علـم نفـيس نحتـاج أن نعلـو بأرواحنـا  هؤالء الرجال كيف يتعرضون لفضـل اهللا؟

الفــتح ، و إكرامــات اهللاو ، جهــاد العــارفين؟ يتعرضــون لفضــل اهللايكــون كيــف ،  ســتقيهنحتــى 
ــزل مــن اهللا علــى قلبــك ... الكشــف، و العلــم اللــدني، و اإللهــي فهــو محــل  ،فكــل هــذه تن

ومحــل القــرب مــن اهللا  ومحــل المالطفــات، ،ومحــل المشــاهدات والمؤانســات ،التجليــات
U  ومــن ســيدنا رســول اهللاr ألن القلــب نــور وهــو الــذي يتلقــى مــن حضــرة الغفــور ،U 
  .النور

فالقلب الموجـود  ،الموجود في الجسم الصنوبري المقصود به الجزءوالقلب ليس 
فهـذا هـو  ،في الجسم هو مضخة ماصـة جـاهزة تسـتقبل الـدم وتضـخه للجسـم مـرة أخـرى

حقيقـة  ىأ ،حقيقتـه ييعنـ يءوقلـب الشـ يء،الجهاز الدوري، ولكـن القلـب هـو قلـب الشـ
 ،Uعلــم كنههــا إال رب البريــة وهــذه حقيقــة نورانيــة ال ي ،اإلنســان التــي بهــا أصــبح إنســاناً 

الــذي فيـه خشــية اهللا، وخـوف اهللا، وحــب اهللا، واإلخـالص هللا، والصــدق القلــب هـو وهـذا 
  :كل هذا في القلب  ...لحضرته، والحضور مع اهللا 

}}
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 } }٥٠٥٠  {{

{{١٩١٩
ـــإن هـــذا الموضـــع مخصـــص هللا ـــه أحـــد ســـواه مـــن الكـــونين ال ،ف هـــذا هـــو و  ،يدخل

مــاذا تعنــي   ،فجهــاد هــؤالء الرجــال فــي تطهيــر القلــب والفــؤاد مــن األغيــار، جهــادهم الحــق
 ير.كلمة األغيار؟ كل شئ غير اهللا فهو غ

  ااــ����ـــ����ـا ترانا ترانـــ����ــــ����ـف����رغ القل����ب م����ن سوانف����رغ القل����ب م����ن سوان
  

  ااـ�����ــ�����ـــنا وبھاننا وبھانـــ�����ــــ�����ـجمالجمال  داً داً ــــــ�����ـــــــ�����ـی�����ا مریی�����ا مری
  

فعنـدما !! أال تعلم أن الجهاد الصعب هاهنا ؟كيف أترك الدنيا والدنيا صعب تركها
ويسخر له األعضاء ويجعلهـا طـوع  ،يعزم اإلنسان بصدق يعينه ربه تعالى ويسخر له الدنيا

لكــن إذا   ،وقتــه كلــه فــي رضــا اهللا جــل فــي عــاله Uويجعــل اهللا  ،أمــره يفعــل بهــا مــا يشــاء
  .فهذا األمر يتطلب إنسانا يخرج من التردد ،مكانيفسأظل  اً كنت متردد

ن خرجــــوا مــــن هــــذا التــــردد علــــى الــــدوام، فــــأخرجوا الــــدنيا مــــن القلــــب و والصــــالح
وال هـــوى إال مـــا  ،إال هللا ورســـوله ولـــم يجعلـــوا فيـــه حبـــاً ، والحظــوظ و األهـــواء والشـــهوات

  :يهواه اهللا ورسوله

}}{{٢٠٢٠
وإنمـا عصـبيته كلهـا لرسـول اهللا ، ألخيـه بنتـه أو لزوجتـه أوبنه أوإلفليس له عصبية إل

r وألنصاره والمهاجرين.  

  موانع العطاءموانع العطاء
فـإذا كـان ، ما األشياء والموانع التي تمنع العطاء؟ األمراض التي نراهـا فـي مجتمعنـا

ي قلـبهم حقـد وال حسـد فهـل يجـوز لخاصـة الخاصـة المؤمنين العاديين يجب أال يكون فـ
كيـف ينتظـر هـذا   ؟!!من المقربين أن يكون في قلبه بعض ذرة من الكبـر والحقـد والحسـد

                                                           
  tصحيح مسلم وسنن ابن ماجة ومسند اإلمام أحمد عن أبي هريرة  ١٩
 yسنن البيهقي عن عبد اهللا بن عمرو  ٢٠
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 !!مدد اهللا وعطاء اهللا ينزل في قلبه؟
  أال م����ن یك����ن ف����ي قلب����ھ بع����ض ذرةأال م����ن یك����ن ف����ي قلب����ھ بع����ض ذرة

  
  اد م����ا ھ����و ذائ����قاد م����ا ھ����و ذائ����قق����ق����م����ن الكب����ر واألحم����ن الكب����ر واألح

  
  أو شـــراب يتناولـــه بفمـــه؟ لـــو أن اإلنســـان منـــا مـــريض فهـــل يحـــس بطعـــم أي طعـــام

 :اً بل سيجد طعمه مر  ،!! ال
ق���د تنك���ر الع���ین ض���وء الش���مس م���ن ق���د تنك���ر الع���ین ض���وء الش���مس م���ن 
  رم�����������������������������������������������������������������������������������درم�����������������������������������������������������������������������������������د

  ممـ���ــ���ـن سقن سقــوینك���ر الف���م طع���م الم���اء م���وینك���ر الف���م طع���م الم���اء م���
  

  ©©!!$$##  ’’ÎÎωω��  ΒΒttôô  &&rrAAtt((  ((  ::فـــال بـــد أن يكـــون القلـــب كلـــه ســـليماً  وحتـــى يكـــون ذوقـــه ســـليماً 
//ÎÎ))ss==ùù==55  ™™yy==ÎÎŠŠΟΟ55  ((  ))( (  ::فقـال وتكلم اهللا تعالى عن سـيدنا إبـراهيم الشعراء)الشعراء)٨٩٨٩ÎŒø ỳ%!u ‘u/−µç… /Î)s=ù=5 

™y=ÎŠΟA ( )وهـــذا جهـــاد  -إذا ســـلم القلــب مـــن الحظـــوظ واألهــواء والشـــهوات  الصــافات)٨٤
 :فقد فاز -الصالحين والعارفين 

  إذا خ����ال القل����ب م����ن وھ����م وش����بھاتإذا خ����ال القل����ب م����ن وھ����م وش����بھات
  

  بآی������اتبآی������ات  سروداً سروداً ــیش������اھد الغی������ب م������یش������اھد الغی������ب م������
  

حالــه أفضـــل مـــن فاللحظـــة ممــن هـــذا  ،ألن القلـــب صــفا ووفـــا يشــاهد الغيـــب فــوراً 
  :آالف السنين من العابدين

  ااــورض���ورض���  ةٌ ةٌ ــم رفع���م رفع���ــب سلی���ب سلی���ــلحظ���ة بقل���لحظ���ة بقل���
  

  اتاتــب كلحظ�����ب كلحظ�����ــام ب�����ال قل�����ام ب�����ال قل�����ــع�����ع�����  فُ فُ ــوأل�����وأل�����
  

ـــب  ،هـــذا هـــو جهـــاد الصـــالحين الـــذين يطلبـــون المناصـــب العاليـــة عنـــد اهللا والمرات
والعطــاءات الخاصــة التــي يخــص بهــا اهللا الصــالحين مــن عبــاد  ،rالراقيــة عنــد رســول اهللا 

  .لمريدين؟لك كيف كانت تربية العارفين ولذل ،اهللا
فتجــد الرجــل الــذي يــدخل مــع ، للمريــد روشــتة ليــزول مــرض الكبــر يأول شــئ يعطــ

وأنـت  ،أنت عليك أن تسـقي بالمـاء :الصالحين قد يكون من العظماء والوجهاء فيقول له
ــدين ــ ،تخــدم هــؤالء المري ــاروأنــت ترفــع هــذه الُف  .... رش وتنظفهــا ممــا علــق بهــا مــن الغب

  .وإذا أبت نفسه فما الذي يطلبه من اهللا؟! ،فيا هناه لَ بِ فإذا قَ  ،لماذا؟ حتى تنكسر نفسه
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وضرب لهم مثـل بينمـا هـم  ،وأرضاه كان بين أحبابه tالشيخ أبو العباس المرسي 
على رؤوس الجبال أم في األوديـة؟ هل  ؟أين يقف المطر :نزل المطر فقال ،جلوس عنده

كذلك مطر العناية اإللهية ال ينـزل إال فـي القلـوب التـي تواضـعت  :قال، قالوا في األودية
  .Uلرب البرية 

  ؟r فمتى استجاب اهللا ألحباب رسول اهللا الذين كانوا مع رسول اهللا
))  ρρuu99ss))ss‰‰ôô  ΡΡttÇÇ||��uu..ääΝΝãã  ##$$!!ªª  //ÎÎ77tt‰‰ôô‘‘99  ρρuu&&rrΡΡFFççΝΝöö  &&rrŒŒÏÏ!!©©''××  ((  ))آل عمران)آل عمران)١٢٣١٢٣..  

  ρρuuƒƒttθθööΠΠtt  mmããΖΖuu÷÷AA      ))ÎÎŒŒøø  &&rrããôôffyy66ttGG÷÷66ààΝΝöö  ..xxYYøø��uu??èè66ààΝΝöö  (( :لكن عندما أعجبتهم أنفسهم وسروا بها
ùùss==nnΝΝöö  ??èèóóøøÇÇ  ããttΖΖ66ààΝΝöö  ©©xx‹‹øø↔↔\\$$  ((  ))إذن مرض العجب يمنع العطاء، مرض األثـرة واألنانيـة  التوبة)التوبة)٢٥٢٥

يمنع الهبات، مرض الكبـر يحجـب عـن كـل رفيـع الـدرجات، مـرض الحقـد والحسـد يسـد 
ال صــالة وال صــيام وال زكــاة  ،اليقبــل منــه عمــالً  U ألن اهللا ،البـاب بــين العبــد وبــين مــواله

ـــه شـــيئا لعبـــاد اهللا جـــل فـــي عـــاله   ))  ss‰‰ôô  &&rrùùøø==nnxxyy  ΒΒtt  ??ss““tt11ªª’’44%%  (( :وال حـــج مـــا دام يضـــمر فـــي قلب
ρρuuŒŒss..xx��tt  ##$$™™óóΟΟzz  ‘‘uu//nn  (( ؟ثم ماذا  األعلى)األعلى)١٤١٤(( ÎÎµµÏÏ  ùùssÁÁ||??©©’’44  ((  ))األعلى)األعلى)١٥١٥ ..  

  إذن فما الواجب علينا؟..  ن على هذه الوتيرةو فكان الرجال الصالح
امـتحن نفسـك فـإن وجـدت عنـدها شـيئا مـن الكبـر فعليـك أن ، يـك نفسـكأنت عل

فالـذي يــرى نفســه ال  ،إلـى أن تــتخلص مــن مـرض الكبــر بالكليــة تجاهــدهاو تنزلهــا و  تهينهـا
ومــن يــرى ربــه يــرى أن كــل عمــل يعملــه بتوفيــق الموفــق وبمعونــة المعــين وبمــدد ، يــرى ربــه

وال حتــى  ،يسـتطيع أن يقـوم بـأي عمـلوإذا تخلـى عنـه طرفـة عــين أو أقـل ال ،الحـي القيـوم
ولكــن عنايــة اهللا وتوفيــق اهللا هــي التــي تجعــل العبــد يبلــغ  ،أن يعتصــم مــن أي خطــأ أو زلــل

فمــن يــرى نفســه كيــف يــرى اهللا؟!! بــل إنــه ســيزهو بنفســه بــين خلــق اهللا، يــرى أن لــه  ،منــاه
  :وقد قيل ،يرى أنه أفضل من فالن و فالنو عند الناس،  اً شأن

}}{{
الـذي وضـعه لصـغار  هفالشيخ ابن عطاء اهللا في برنامجـ، فالمؤمن ال يرى نفسه قط

 :الشـرط األول عنـدنا :السالكين الـداخلين إلـى طريـق العـارفين قـال
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  أن تـراك أمـا إذا كنـت تحـب الظهـور وتـود
وتـــتكلم عنـــك وتكـــون نجـــم الفضـــائيات واإلذاعـــات فأنـــت ال تصـــلح فـــي طريـــق ، النـــاس

 ،الــذي يريــد أن يكــون فـي طريــق الصــالحين يجعــل عملـه اليشــعر بــه إال مــواله، الصـالحين
  .حتى من معه في البيت ال يشعرون بما يفعله لحضرة اهللا جل في عاله

  اإلخالصاإلخالص
أو   ال يعمـل عمـال صـغيراً ف ،لنيةفي إخالص ا يجاهد أوالً  ،اإلخالص جهاد العارفين

فـإذا  ،صينخلِ ُـ لـذلك فهـو مـن المـ ،لنفسه أو لغيره إال وتسبقه نية في هـذا العمـل هللا كبيراً 
 Uواستخلصـــه اهللا  ،صينخلَ ُـ صين إلـــى المـــخلِ ُـ صـــار علـــى ذلـــك وأدام رفعـــه اهللا مـــن المـــ

  .لنفسه
نفســه علــى يحاســب ف ،والصــدق مــع عبــاد اهللا ،ويجاهــد نفســه فــي الصــدق مــع اهللا

، ألنـه أو فـي اللعـب حسـابا ثقـيالً  ،أو فـي اللهـو المـزاح،أو فـي  ،الكذبة فـي األمـر المبـاح
  :الذي كان يقول r ويخالف األستاذ النبيل ،بهذا يخالف التنزيل

}}{{٢١٢١
 :t و العزائميقول في ذلك اإلمام أب، في هذا الباب ال يتسامح مع نفسه أبداً 

  تخل���ق ب���أخالق اإلل���ھ وح���افظن عل���ىتخل���ق ب���أخالق اإلل���ھ وح���افظن عل���ى
  

  ققــد تنس���د تنس���ــار ف���ي العق���ار ف���ي العق���ــج المخت���ج المخت���ــمنھ���منھ���
  

 العبودية العبودية  
ثـوب العبوديـة الـذي كـان ب هأكسـو و أن أجهز القلب  ىَّ عل كيف أتعرض لفضل اهللا؟

التبتـل و  االنكسـار هللاو لكن ما الذي في ثوب العبودية؟ فيـه الـذل ، r به خير البرية يتدثر
 Uذكـر اهللا و بكل الحـواس  Uالتوجه إلى اهللا و االفتقار هللا في كل األنفاس و بالليالي هللا 

                                                           
 yسنن الطبراني عن عبد اهللا بن عمر  ٢١
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 } }٥٤٥٤  {{

والــذي يقــول فيــه  ،فهــذا هــو ثــوب العبوديــة الــذي كــان يلبســه خيــر البريــة...  لــه نبــراس 
 :الشيخ أبو اليزيـد
  إذا دخلـت علـى اهللا جـاهال

 كيـــف أدخـــل إلـــى اهللا؟و  ،وإذا دخلـــت ضـــعيفا قـــواك ،وإذا دخلـــت فقيـــًرا أغنـــاك ،علمـــك
لكـــن إذا تـــدثرت بثيـــاب اإللهيـــة فمـــاذا أريـــد بعـــد  ،بـــأنني عبـــد ،بأضـــداد الصـــفات اإللهيـــة

  في حديث قدسي فيه وعيد شديد: Uاهللا فقد قال !! هذا؟

}}{{٢٢٢٢
المـؤمن الـذي يريـد لكـن  ؟!Uفكيف تتدثر برداء العظمـة وأنـت بـين يـدي العظـيم 

وعليــه أن يجاهــد نفســه  ،هــذه الهبــات وهــذه العطــاءات فــال بــد أن يتعــرض إلــى فضــل اهللا
ألن اهللا عنــدما  ،فيصــبح عبــداً هللا ،مــل بأوصــاف العبوديــةوالتج ،فــي الــتخلص ممــا ذكرنــاه
  اإلســراء)اإلســراء)١١((  ))  ßß66öössyy≈≈zz  ##$$!!©©%%ÏÏ““üü  &&rr  óó��uu““33  //ÎÎèèyy77öö‰‰ÏÏννÍÍ™™  ((: مدحــه بالعبوديــة مــدح الحبيــب فــي كتابــه

))  ??ss66tt$$‘‘uu88xx  ##$$!!©©%%ÏÏ““  ΡΡtt““̈Α̈Αtt  ##$$99øøÿÿàà��öö%%ss$$ββtt  ããtt??nn’’44  ããtt66öö‰‰ÏÏννÍÍ  ((  ))ــــــــــان)١١ ــــــــــان)الفرق   øøttppΚΚ÷÷‰‰ßß  !!¬¬  ##$$!!©©%%ÏÏ““üü  &&rrΡΡ““ttΑΑtt  ããtt??nn’’44::$$##  ((  الفرق
ããtt77öö‰‰ÏÏννÍÍ  ##$$99øø33ÅÅGGtt≈≈==||  ((  ))فكـــــل المـــــدح كـــــان بصـــــفة العبوديـــــة ألنـــــه  الكهـــــف)الكهـــــف)١١r  العبـــــد األول

عبــــد اهللا  اً وأشــــهد أن ســــيدنا محمــــد: (ولــــذلك أمرنــــا أن نقــــول، Uواألوحــــد لــــذات اهللا 
المنبــر ليخطــب الجمعــة بالمســلمين فحمــد  صــعد tوي أن ســيدنا عمــر وقــد رُ ه) ورســول
 :وقال ثم أثنى عليه اهللا





يجب أن يحفظ نفسه من الكبر والزهو والعجـب والخـيالء  الذ ،فهو حارس لنفسه

ذهـب  ،وسـيدنا عثمـان وكـان مـن األثريـاء والوجهـاء، Uوانـع العطـاء مـن اهللا م وغيرها مـن
ــة  يومــاً  ــاً  - أي الصــحراء -إلــى البري ــه المدينــة وجمــع حطب  ،وحملــه علــى ظهــره ودخــل ب

                                                           
  tاألسماء والصفات للبيهقي عن أبي هريرة  ٢٢
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 } }٥٥٥٥  {{

هـذا  مـا :ورآه أهـل السـوق فقـالوا ،وأرادوا أن يحملوه عنه فرفض حتى وصـل إلـى السـوق
  :يا أمير المؤمنين؟ فقال


أو  ،الخـــيش أو الحديـــد وهـــذا الـــذي جعـــل بعـــض العـــارفين يمشـــي بعضـــهم البســـاً 

 ،ليصــل لدرجــة العبوديــة ،لنفســه اً وجهــاد ،كــل هــذا لمــاذا؟ ليضــع نفســه  ... يمشــي حافيــاً 
 اً،بسـيط اً فأنت تستطيع أن تختبر نفسك اختبار  ،Uويتجمل بجمال العبودية لرب البرية 

فـاعلم أنـه ال ، استعصت عليـك نفسـك أن تقـوم وتخـدم هـذا الجمـع، و ت في جمعإذا كن
في هذا الجمـع فأنـت ال تصـلح فـي أى شخص فائدة منك، وإذا رأيت نفسك أفضل من 

ــزال تــري نفســك ،هــذا الطريــق ــيس لــك ، و فأنــت مــا ت ــس فــي مكــان ل إذا كنــت كلمــا تجل
مـن قـال أنـا ( :اد قـالو فقـ ... كـذا  (أنا) أنا كذا وأنا كذا وأنا رأيـت وأنـا عملـت حديث غير
  .هو إبليس اوأول من قال أن )فقد نأى

وأعظــم  ،إن تخلــى عنــك مــوالك إذا كنــت أنــت تــرى نفســك أقــل النــاس شــأناً لكــن 
وتـــرى كـــل توفيـــق فـــي أي قـــول أو  ،يعنـــي أنـــت بـــاهللا ال بنفســـك ،النـــاس إن مـــوالك دعـــاك

 تسـتحق ذلـك لـو حاسـبك اهللا مع أنك ال ،صوت أو عمل أو سفر فإنما هو عناية من اهللا
ولذلك تجد العـارفين دائمـا فـي أوصـافهم فـي آخـر  ،هذا هو حال العارفين، فعلى ذنوبك

  :فيقول اإلمام البوصيري في آخر البردة ،أقوالهم يعيب نفسه
  تمرت بھتمرت بھائائأمرتك الخیر لكن ما أمرتك الخیر لكن ما 

  
  وما استقمت فما قولي لك استقموما استقمت فما قولي لك استقم

  
، وأنـا لـم أسـتقم ياسـتقم :وأقـول لـك ،أفعلهأنا أمرتك بالخير وأنا لم  لنفسه: يقول

  :يقوله فيتحدث عن نفس ونرى رجال آخر من الصالحين
  ىىـ����ــ����ـاس بالتقاس بالتقـ����ــ����ـر النر النــق����ي یأم����ق����ي یأم����أغی����ر تَ أغی����ر تَ 

  
  طبی�������ب ی�������داوي والطبی�������ب س�������قیمطبی�������ب ی�������داوي والطبی�������ب س�������قیم

  
  :فكانوا يرون أنفسهم دائما في عجب أو في ندم
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 } }٥٦٥٦  {{

هم  فيمنــع عــن ،يـرون الــذنوب والعيــوب ويخــافون أن يحاســبهم عليهـا عــالم الغيــوب 
علـى ذنـب واحـد حسـاب  انعـم فحقيقـة لـو أن اهللا حاسـبن ،كل عطاء يعطيـه لعبـد محبـوب

ونحـن طـامعون فـي فضـل اهللا  ،لكـن لـو حاسـبنا بالفضـل فيـا هنانـا ،عدل سيهلك اإلنسـان
  .جل في عاله

لذا يجب عليك أن تحرس نفسك من الذنب والكبر والفخر والخـيالء واإلعجـاب 
  !!التي تمنع عنك عطاءات الرجال ألن هذه هي األوحال، بالنفس
فهـذا هـو الموضـع الـذي بـه ، له أن يدخل فيه غير مواله اً لقلبك ومنتبه كن حارساً و 

  :tيزيد البسطامي  ويقول سيدي أب، فنظر اهللا وعناية اهللا ورعاية اهللا



 .لوال ما حصَّ وأن يحصِّ  ،فهذا جهاد من أراد أن ينال ما نالوا

لمـــن أراد أن  ؛وأوصـــاف أهـــل الطريـــق ،هـــذا باختصـــار شـــديد مـــنهج أهـــل التحقيـــق
  .غريق Uوأن يكون في عطاء اهللا وفيوضات اهللا وإكرامات اهللا  ،يكون من هذا الفريق

  ٢٣٢٣لويل املرشدلويل املرشداا  لوصل الرابع:لوصل الرابع:اا
وخاصـة بعـد زيـادة كتـب  ي،هل من ضـرورة لوجـود الشـيخ المربـ اإلخوة حدألنى أس

 ألثقافـات وكـل إنسـان يسـتطيع أن يقـر ل الناس يلقواإلذاعات وت العلم وانتشار الفضائيات
التـي  Uلهـي مـن سـنن اهللا إأمـر  يالحقيقة إن وجود الشـيخ المربـ ؟له وما عليه ويعرف ما

 :الخلقأجراها قبل خلق 
  ممــــخ یعلمھخ یعلمھــشیشی  ممــلھلھ  ييالك ربالك ربــأمأم
  

  ؟؟كیف ال تطلبون الشیخ بالھممكیف ال تطلبون الشیخ بالھممفف
  

                                                           
  م١١/١١/٢٠١٢األقصر  – الرزيقات قبلي ٢٣
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  ))    ))  ƒƒtt≈≈̄↔̄↔tt$$ŠŠyyΠΠãã  &&rrΡΡ//;;ÎÎ∞∞÷÷γγßßΝΝ  //ÎÎ''rrœœôôÿÿoo$$!!←←ÍÍηηÎÎΝΝöö  ((، وقــــــال لــــــه اهللا: حتــــــى المالئكــــــة لــــــزمهم الشــــــيخ
  .فكان آدم هو شيخ المالئكة ))البقرةالبقرة٣٣٣٣((

  عالمات الشيخ املربيعالمات الشيخ املربي
ــــه عالمــــات فــــي كتــــاب اهللا ــــه  ،والشــــيخ ل ــــبيقــــوم فيهــــا مقــــام  وظــــائفول  اهللا حبي

  ))يوسفيوسف١٠٨١٠٨((:Uقول اهللا هي  من عالماتهوأول عالمة ، هومصطفا

))  %%èè≅≅öö  δδyy≈≈‹‹ÉÉννÍÍ  ™™yy66ÎÎŠŠ??ÍÍ’’þþ  &&rrŠŠ÷÷ããããθθþþ##((  ))ÎÎ<<nn’’  ##$$!!««  44  ããtt??nn’’44  //ttÁÁÅÅ����uuοο>>  &&rrΡΡtt$$OO  ρρuuΒΒttÇÇ  ##$$??̈6̈6ttèèyy__ÍÍ  ((  
مثـل الصـيدلي أصـبح  معـه علـم ولـيس معـه بصـيرةالذي ف،  بد من وجود البصيرة ال

ة هـو الـذي يكتـب الروشـت، الشفاء ةال يكتب روشت الذي في الصيدلية عنده الدواء ولكنه
  السونار. ومعهالسماعة  معهالطبيب الذي 
 يعـرف عيوبهـافعلـى القلـب والـنفس  هيسـلط الكشف من الواحد األحد معهفالذي 

حتـى لـو كـان معـه القـارئ ف ،بـه شـفائها مـا Uويستخرج لها من كتاب اهللا  ،هاءداويحدد 
الـذي  بـل يكـون كـالمريض ،؟ الخـذ العـالج المناسـب لـهءه ليأسبع دكتوراة، هل يعرف دا
فـال يأخذ هذا الـدواء ، نفسهفي  ويجرب ويأخذ أدويه عشوائيةيذهب للصيدلية من نفسه 

  !.وهل اإلنسان لديه كثير في حياته حتى يستهلكها في التجارب؟ ،ينفع فيجرب غيره
ة خـرج مـن هـذنريد أن ن نحن النفائسك،  والمطلوب عظيم وأنفاسك العمر قصير

ــب جــل فــي عــالهبعــد أن نالحيــاة إال   tاإلمــام علــى  ،صــل إلــى حضــرة القــرب مــن القري
عشـت حتـى  يألنـ : ال،قـال ؟اً نـك كنـت مـت صـغير لـو أهـل تتمنـى  :سـألوه عنـدماوأرضـاه 

  .جل وعال عرفت اهللا
شـئ .. نحـن لمـاذا جئنـا ؟ لـم يأخـذ اهللا ماذا أخذ من الـدنيا والذي مات ولم يعرف

ســيدنا عبــد اهللا بــن  الــذاريات)الــذاريات)٥٦٥٦((    ))  ρρuuΒΒtt$$  zzyy==nn))øøMMàà  ##$$::øøggÅÅ££  ρρuu##$$}}MMΡΡ§§}}  ))ÎÎωω��  99ÏÏ‹‹uuèè÷÷77çç‰‰ßßρρββÈÈ  (( ؟ياإلــى الــدن
ن العبادة أل ،اهللا ةلمعرفأى ليعرفون ...    ))  99ÏÏ‹‹uuèè÷÷77çç‰‰ßßρρββ  (رضي اهللا عنهما قال: معنى عباس 
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 } }٥٨٥٨  {{

يصـل إلـى عبـادة واحـد يسـتطيع أن  مـن البشـر احـدو وهـل يوجـد  ،فقط تقوم بها المالئكـة
  :ولقد قالوا ،معرفه اهللا المقصود بالعبادة هنا نإذ ،ال ؟Uهللا  من المالئكة

 .))الشقىالشقى  من مات ولم یعرف هللا فذاكمن مات ولم یعرف هللا فذاك((
  :r لهــــذا الطبيــــب أن يكــــون معــــه إذن مــــن الحبيــــب المحبــــوب يوالشــــرط الثــــان

))  ρρuuŠŠyy##ããÏÏŠŠ··$$  ))ÎÎ<<nn’’  ##$$!!««  //ÎÎ**ÎÎŒŒøøΡΡÏÏµµÏÏ  ((  ))مـؤمنين كثير مـن ال ألنه يوجد في الكون لماذا؟ األحزاب)األحزاب)٤٦٤٦
أو يقــدم لــه  ،ســتطيع أن يعــالج غيــرهي الو  ،ولكــن كثيــر مــنهم مشــغول بهــذا النــور، منــورين

  ρρuuΒΒtt∅∅  ƒƒããÒÒôô==ÎÎ≅≅öö  ((: المرشــد وليالــنحــن نحتــاج إلــى ، لكــن ، وهــذا ولــيالعــالج المناســب
ùùss==nn  BBrrggÅÅ‰‰yy  99ssµµçç……  ρρuu99ÏÏ‹‹||$$  ∆∆‘‘��óó©©ÏÏ‰‰YY##  ((  ))الكهف)الكهف)١٧١٧.  

لــذي لديــه إذن مــن اهللا عـــن الــولي المرشــد هــو ا ،فــرق بــين الــولي والــولي المرشــد
  ρρuu##$$!!©©%%ÏÏƒƒzz  ((: هإلـــــي حضـــــرت ســـــبل الوصـــــولاهللا  وأعلمـــــه ،rطريـــــق حبيـــــب اهللا ومصـــــطفاه 

__yy≈≈γγyy‰‰ßßρρ##((  ùùÏÏŠŠΖΖuu$$  99ss]]ssκκöö‰‰ÏÏƒƒtt]]̈κ̈κååΝΝöö  ™™ßß77çç==nnΖΖuu$$  ((  ))ــا العنكبــوت)العنكبــوت)٦٩٦٩ ــيهم الواحــد من  ولــذلك عنــدما يــذهب إل
وأنــت  ريقــك كــذا،طوأنــت  ويقــول لألخــر أنــت تفعــل كــذا، يقــول لــه أنــت منهجــك كــذا،

، ويقول في هذا المقام ابـن البنـا .... أدوية مختلفة في كذا ؤكوأنت دوا، ك في كذاؤ شفا
 :ل اهللا أن يردها إلى اإلسالم بأهلهاأنس، أسبانيافي  شبيليةأوهو من  t ياقسطر الس
  رونرونـــــ�������ــــــ�������ـوم مسافوم مسافـــــــ�������ـــــ�������ا القا القـــــ�������ـــ�������إنمإنم

  
  وظ����اعنونوظ����اعنون  ققـــ����ــــ����ـرة الحرة الحــ����ـــ����ـإل����ى حضإل����ى حض

  للـــــــ������ـــــ������ھ إل������ى دلیھ إل������ى دلیـــــ������ـــ������فیفی  واوافاحت������اجفاحت������اج  
  

  للــ��������ـــ��������ـــــر وبالمقیر وبالمقیـــــ��������ـــ��������م بالسیم بالسیــ��������ـــ��������ـعالعال
  م ع�����ادم ع�����ادــ�����ـــ�����ـق ثق ثـــ�����ــــ�����ـد س�����لك الطرید س�����لك الطریــ�����ـــ�����ـقق  

  
  ادادـــ�����ــــ�����ـا استفا استفـــ�����ـ�����وم بموم بمــ�����ـــ�����ـققالالر ر ــــ�����ــ�����لیخبلیخب

  
إلـى طـرابلس بليبيـا بـدون حتـى يصـل  الصـحراءفـي  من يستطيع منا اآلن أن يذهب

هـل  أو حتـى لـو أراد أن يـذهب إلـى السـودان،! ؟ولم يسبق له عمـل ذلـك مـن قبـل ،دليل
 والـدليل يكـون عارفـاً  ،مـن دليـل نبـد إذ فـال حد يستطيع ذلك،أال ! يستطيع بدون دليل؟

ويعــرف الحجــب التــي ، طريــق اهللا عــنبالمعوقــات التــي تعيــق الســالك  اً وعارفــ بالمحطــات،
 ،عـــالهفـــي  فـــتح اهللا جـــلالموانـــع التـــي ســـوف تمنعـــه مـــن  ويعلـــم تحجبـــه عـــن حضـــرة اهللا،
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 } }٥٩٥٩  {{

وصـل إليــه  مـا علـى هـذا المنهـاج وصـل إلـى فـإذا سـار لـه النصـح، يويسـد فينبهه،ويوجهـه
  .ذلك المرشد بإذن اهللا
  §§OOèèΝΝ  ((: همعـــه وراثـــ أن يكـــون ،rخـــذ اإلذن مـــن الحبيــب أ لـــث بعــدأمــا الشـــرط الثا

&&rrρρ÷÷‘‘uuOOøøΖΖuu$$  ##$$99øø33ÅÅGGtt≈≈==||  ##$$!!©©%%ÏÏtt  ##$$¹¹ôôÜÜssÿÿxxŠŠøøΖΖuu$$  ΒΒÏÏôô  ããÏÏ77tt$$ŠŠÏÏΡΡtt$$((  ((  ))وال نســــــاب،أثــــــه اليســــــت ور  فــــــاطر)فــــــاطر)٣٢٣٢ 
سـيدنا عيسـى علـى نبينـا وعليـه  وأيـن يوجـد الكتـاب؟، راثـة الكتـابإنمـا و و  ثه أحساب،اور 

  ((: سـألوهان ذهبـت والدتـه بـه إلـى قومـه أبعـد  رةوالدتـه مباشـ أفضل الصالة والسالم بعـد
ùùss''rr©©xx$$‘‘uuNNôô  ))ÎÎ99ss‹‹øøµµÏÏ  ((  %%ss$$99ääθθ##((  ..xx‹‹øø##yy  ΡΡçç33ss==kk ÏÏΝΝãã  ΒΒtt  ..xx%%χχšš  ûûÎÎ’’  ##$$99øøϑϑyyγγôô‰‰ÏÏ  ¹¹||66ÎÎŠŠww$$  ∪∪⊄⊄∩∩  %%ss$$ΑΑtt  ))ÎÎΤΤoo ÎÎ’’  ããtt77öö‰‰ßß  ##$$!!««  
uu##??ss99__ÍÍzz  ##$$99øø33ÅÅGGtt≈≈==||  ((  (مريم)(مريم) ر، نـه كتـاب آخـإ؟ ال نجيلاإل هوهل ! ؟آتاه وهو وليد أى كتاب

  .ه اهللا لألنبياء والمرسلينالذي خصَّ ة لهيكتاب الحقائق اإلوهو  
بـد  ال rسيد األولين واآلخرين  ةالصادقين الذين اجتباهم واختارهم من أم والورثة
لعبد الصالح الـذي أمـر اهللا كليمـه سـيدنا موسـى اهللا لالمواهب التي وهبها  مأن يكون معه

قـال  وعنـدما ذهـب إليـه،! هـل كلـيم اهللا يحتـاج إلـى تعلـيم؟ ليذهب إليه ليـتعلم علـى يديـه،
ال  اهللا هكـــلـــم علمعتعلمـــه أنـــت، وأنـــت علـــى ال اهللانـــا علـــى علـــم علمنيـــه أيـــاكليم اهللا  :لـــه

مـا علمـي وعلمـك فـي و  :هفقـال لـ - وإذا بعصفور يهـبط علـى البحـر ليشـرب - أعلمه أنا
  .البحرهذا  خذ هذا لعصفور منأعلم اهللا إال كما 

  بها العبد الصالح؟ ليعرف أعطاها اهللا لسيدنا موسىالتي  العالمة ما

))  uu##??ss��÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ‘‘uummôôϑϑyyππZZ  ΒΒii ÏÏôô  ããÏÏΖΖ‰‰ÏÏΡΡtt$$  ρρuuæætt==̄Κ̄Κ÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ΒΒÏÏ  !!©©$$ààΡΡ̄$̄$  ããÏÏ==ùùϑϑVV$$  ((  ))الكهف)الكهف)٦٥٦٥  
  :مـــن الرحمـــة المهـــداة قبـــل العلـــمالً أو خـــذ نصـــيبه أنـــه أ يوهـــ نقطـــه مهمـــة،ل نتبـــهولن

))  ρρuuΒΒtt$$!!  &&rr‘‘öö™™yy==ùùΨΨoo≈≈��šš  ))ÎÎωω��  ‘‘yyqqôôΗΗttππZZ  99jj ÏÏ==ùùèèyy≈≈==nnϑϑÏÏšš  ∪∪∠∠⊃⊃⊇⊇∩∩    ((  (األنبياء)(األنبياء)، لرحمة وبعد النصيب األعظم ا
ـــده الرحمـــة، العلـــم، الرحمـــة ـــده العلـــم ولـــيس عن ـــى الـــذي عن يجـــوز لـــه أن يمـــارس  ال حت

هـا مـن حضـرة المليـك القـدوس وتقريب وعالج النفوس، ،لقلوبا تطبيبو  ،ةااللهي ةلحكما
U ،ي كمــا قــال ســيدي أبــو العبــاس المرســ ،بــد مــن الرحمــة أوالً  ال نإذt: 
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 } }٦٠٦٠  {{

UUrr  
اع طَّـــن هنــاك الكثيـــر مــن قُ أل ،يالـــوهب يكــون معـــه الرحمــة والعلـــم اللــدنتبــد أن  ال

بـل  ،عليهـا أو نركـب فيهـا ينمشـالتـي  لطـرقااع طـَّليس قُ  ،كل زمان  الطريق في زماننا وفى
أمثال ابن  يالعلماء الذين تكلموا بالعلم الوهب يقرأوا ويحفظوا كالم اع طريق اهللا أكثر،طَّ قُ 

ويتكلمـوا بـه  ،معنـاهفـي  الكـالم الدسـم ... يجيالنوالشيخ ال ،يير شوالشيخ الق، الفارض
  .أعطاه لنا اهللالذي  يالوهبليقولوا هذا هو العلم للناس 

 ،يشـكو منـه المريـد يصادف ما الذي هو ي، العلم الوهبهذا ليس هو العلم الوهبي
كاشـفته فالتـي يريـدها،  واطلعـت علـى الـدقائق ،وكأنـك خرقـت الرقـائق ،تتجلى في حقائق

يخـالف العلـم  يهناك علـم وهبـ ليسف يخالف شرع اهللا في قليل أو كثير، الأ هشرطو  بها،
مثــل الزبــد بالنســبة للــبن، متــى  ثمــرة العمــل بــالعلم الشــرعي، ين العلــم الــوهبأل ،يشــرعال

وذلــك ، موكــذلك عنــدما يعمــل اإلنســان بمــا علــ الزبد،عنــدما نخــض اللــبن،ى نحصــل علــ
}}r: }} قاله مجمل ما

٢٤  
ومــا  يجعلــه يعـرف الــداء والــدواء، يوالعلــم الــوهب الوهـاب،مــن  يفيأتيـه العلــم الــوهب

ــ يعــالجهم،ف منــه األحبــاء ييعــان وفــى نهايــة  ،خطــب فــي النــاسأأتكلــم و  يولــيس المهــم أن
ال يفيـــد ألننـــا  لـــيس هنـــاك وقـــت ليضـــيع فيمـــاف حـــد مـــنهم فـــي شـــيء،أالـــدرس لـــم يســـتفد 
  U :))  ƒƒttθθööΠΠtt فــي قــول اهللاإلــى اهللا، لنــدخل  ونأخــذ بأيــدينا معــا لنــذهب مســافرون إلــى اهللا،

ΥΥwwttøø³³àà��çç  ##$$99øøϑϑßßGG−−))ÉÉtt  ))ÎÎ<<nn’’  ##$$99��§§qq÷÷ΗΗuu≈≈ÇÇ  ρρuuùùøø‰‰YY##  ((  ))الرحمن ليس واحـد فقـط والذين يدخلون إلى  مريم)مريم)٨٥٨٥
  .مع بعضهمبل وفد ووفود 

  التزكية والتصفيةالتزكية والتصفية
ــ والفيوضــات  بــد منــه لمــن أراد الفتوحــات الربانيــة، الي نــآالنــوراني القر  يهــذا المرب

وهــذا العلـــم  مــن الحضــرة المحمديـــة، ةوالنظــرات الحنانيـــ ت القدســـية،والعطــاءا ،ةلهيــاإل
                                                           

  أخرجه أبونعيم من طريق أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون. ٢٤
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 } }٦١٦١  {{

الكتـب يوجـد  ماذا يوجد في الكتـب؟ يوصل إليه، مافي الكتب يوجد  شرنا إليه الأالذي 
عـدد الحسـنات  عنـد الواحـد المتعـال، الجنـاتفـي  المنـازلبها األعمال التـي توصـل إلـى 

  .البقرة)البقرة)٢٦١٢٦١((  ))  ρρuu##$$!!ªª  ƒƒããÒÒŸŸ≈≈èèÏÏ##ßß  99ÏÏϑϑyy  „„oo±±tt$$!!ââ  ((  :اوهكذ ٧٠٠و أ ٧٠من يأخذ 

ــس و  اإللهيــة، اللطــائف والحصــول علــى ،كشــف الحجــاب الوصــول إلــى درجــه األن
هــذه  الوصــول إلــى درجــه أن يكــون هنــاك صــلة وصــل بينــه وبــين خيــر البريــة،و  بــرب البريــة،
علـى حضـرة النبـي  ينـه عنـدما يصـلإهنـاك مـن يقـول  ؟إليهـااألعمال التي توصل  األمور ما
 ةولكنــه فضــل مــن اهللا ومنــ، لــيس هــذا شــرط ،ال و مــائتين مــرة مــن الممكــن أن يــراه،مائــة أ
يســاويه مـــن  ولــيس هنـــاك فــي هــذه الــدنيا مــا، ال يســاويه عمــل، r مــن رســول اهللا وكرمــاً 

 آل عمـران)آل عمـران)٧٤٧٤((  ))  ƒƒtt‚‚÷÷GGttÈÈ��  //ÎÎ��ttmmôôϑϑyyGGÏÏµµÏÏ  ΒΒtt  „„oo±±tt$$!!ââ  33  ρρuu##$$!!ªª  ŒŒèèρρ  ##$$99øøÿÿxxÒÒôô≅≅ÈÈ  ##$$99øøèèyyààÏÏŠŠΟΟÉÉ  ((: مجاهدات
  .سأل عما يفعلوال يُ ، ص بها من يشاء من عبادهتيخ ،I مّنة منه

 ويبـدع فيهـا ويصـبح فيهـا خبيـراً ة ن يـتعلم حرفـه أو صـنعأهل هناك شخص يستطيع 
حـــد أهـــل يوجـــد كـــذلك   يوجـــد، ال طبعـــاً  شـــار إليـــه بالبنـــان بـــدون معلـــم لهـــذه الصـــنعة؟ويُ 

 Uة اهللا نَّ ُسـ ههـذف ،ال وتـالوة صـحيحة بـدون معلـم للقـران؟ ةالقران قـراء قرأيستطيع أن ي
لمـا وجدتـه عنـده  الصـالحين الـذين أكـرمهم اهللا بـالفتح ألحـد مـن يطمـئن قلبـيفعندما ... 
وتتشـوق إلـى  ،مـن قبـل القبـل تعشـق هـذه الكمـاالت وأنا روحي عطاء اهللا وإكرام اهللا،من 

وتتمنـــى هـــذه العطـــاءات، وتتوســـل بكـــل وســـيله إلـــى اهللا لتحظـــى بهـــذه  هـــذه الجمـــاالت،
ألعرف منه كيـف أصـل إلـى  من أهل هذا الفضل، بحث عن شخصأ فعل؟أماذا  الهبات،
  .عطاء اهللا؟ وكيف استحق وكيف أنال إكرام اهللا؟ اهللا؟

أو اً هـل رأيـت حـداد بـد مـن التسـليم بالكليـة إليـه، ال وصل إليه وحتى أصل إلى ما
يريـد أن ولكـن الـذي  !شـدة عليـه؟يسـتطيع أن يـتعلم مـن غيـر  حرفـهى أأو صـاحب  اً نجار 
إلـــى الحـــداد  يهـــل إذا ذهـــب صـــب! ســـيتعلم؟ هـــل عنـــد صـــاحب الحرفـــة لأو يتـــدلى يتهنـــ

بـد مـن أن يلـبس مالبـس  ال ،ال هل هذا يفيـد فـي الـتعلم؟ جلس على كرسي لكي يتعلم،و 
 بـد مــن هــذا فـي تعلــم الصــنعة، الفــ ،وقــد يضـربه معلمــه ويرفــع فـي الحديــد،الالئقــة  العمـل



 
$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$

$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$
 } }٦٢٦٢  {{

  .حتى يهذب النفس؟ لماذا
حتـى تطهـر الـنفس ويـذهب  هـو الـذي يشـرف علـى جهـاد الـنفس، يمرشد المربوال

ــب القلــب، ويصــفو الفــؤاد، عنهــا كــل لــبس، ــزول  إذا صــفا القلــب أصــبح صــالحاً و  ويطي لن
لـه  وهـو سـأل لـه شـيخه وهـو قريـب مـن القريـب،ف والعطـاءات الربانيـة، ،ةلهيإلالتجليات ا
ـــه بعطـــاء ،يســـتجيب ـــه حبيـــب، هأن يمـــن علي ـــذلك ألن بســـبب  تجـــد معظـــم العطـــاءات ول

ــحــد الصــالحين لكُ أدعــوات صــالحات دعــا بهــا  جابــه إلا مبعــد أن رأى مــنه ل المريــدين،مَّ
  .rستجابة في السير على المنهاج القويم لسيد األولين واآلخرين إلاو 

  سرج الدنياسرج الدنيا
فـي  U وفـيهم يقـول اهللا بد من تواجدهم فـي كـل زمـان ومكـان، وهؤالء المربين ال

ΒΒtt$$  ΡΡttΨΨ¡¡||‡‡ôô  ΒΒÏÏôô  uu##ƒƒttππ>>  &&rrρρ÷÷  ΡΡççΨΨ¡¡ÅÅγγyy$$  ΡΡtt''ùùNNÏÏ  22¿¿ƒƒss��öö��99  ΒΒii  ((: القـــــــرآن ÏÏ]]÷÷κκpp$$!!  &&rrρρ÷÷  ΒΒÏÏWW÷÷==ÎÎγγyy$$!!  ((  ))ن ظهـــــــور أل ))البقـــــــرةالبقـــــــرة١٠٦١٠٦
علـى أيـديهم  Iالتي يجريها اهللا  كراماتالف ،ةلمحمدياهؤالء النجوم إثبات لدوام النبوة 

وليـاء اهللا مـن أ لـيعلـى يـد و  يكـل كرامـه تجـر  يتبـرءون منهـا، موه ،r رسول اهللال يثبتونها
  .rهي في األصل لرسول اهللا  ،همه حبيب اهللا ومصطفاأل

فـى كـل  ذلك أن يظهر ضىكان مقت خر هذا الزمان،إلى آ ورسوالً  نبياً  rولما كان 
ــالمعجزات، ةشــبيه كرامــاتإعصــر  ــات، ب ها ســمِّ  ها كرامــات،ســمِّ  يراهــا المــؤمنين والمؤمن
ن أمــر هــذا الــدين حــق حتــى يــرث أين حتــى يعلــم النــاس علــم اليقــ ها توفيقــات،ســمِّ  آيــات،

كـون تحتـى  ى زمـان أو مكـانأرض اهللا فـي أولذلك التخلو منهم ، اهللا األرض ومن عليها
 .لبالغهالحجه اهللا 

  القائمالقائم  يياحلاحل
 يهل يستطيع اإلنسان أن يصل إلى ذاك الذي قلنـاه علـى يـد ولـو قد يقول البعض 

رفعــت عنــه الحجــب فــي حيــاة لقليــل قــد يكــون ذاك  ؟Uصــادق انتقــل إلــى جــوار مــواله 
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 } }٦٣٦٣  {{

العالقــة فســافات، يباعــد بينــه الممــات أو تحجبــه عنــه م شــيخه، ال يوأصــبح ينــاد شــيخه،
  .استوت االتي بينهم

اليصــل حــي قيــوم و اهللا ( رب العــالمين ةرادإأمــا بالنســبة لنــا جماعــه المريــدين كانــت 
 الشـفاء، ةروشت والذي يكتب لي ،ىَّ يكشف عل لمنحتاج أنا فأ )إليه واصل إال بحي قائم

  .بد أن يكون حي قائم الف والذي يأخذ بيدي، ،يوالذي يوجهن والذي يتابعني،
ن الـدعاء مسـتجاب أل نـذهب لزيـارتهم، ،ولهم بركاتهم ،ن فلهم نورهمو أما الصالح

ودواء  ولكـن دواء كشـف السـتائر عـن البصـائر، بهـم، Uونتوسـل إلـى اهللا  في روضاتهم،
مـن  قـاممُ بـد مـن حـي قـائم  ال الجنـاب يِّ ِلـب بعطـاء اهللا فـي عَ ليتمتـع األحبـا رفع الحجاب

  .حضرة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصالة وأتم السالم
يقولــون إذا جــاء  فــي كــل زمــان ومكــان -وال يزالــون  -وكــان الصــالحون الســابقون 

مـــن لـــم يصـــل أو يتكمـــل علـــى يـــدي  :لألحبـــاب Uبـــالخروج مـــن الـــدنيا إلـــى اهللا  مأوانهـــ
: سـنه اهللا فـي األرض ، ه تتطلـب ذلـكنَّ الُسـ له عن شـيخ حـي يتكمـل علـى يديـه،فليبحث 

))  ρρuu99ss  BBrrggÅÅ‰‰yy  99ÏÏ¡¡ÝÝΖΖ̈π̈πÏÏ  ##$$!!««  ??ss77öö‰‰ÏÏƒƒξξWW  ((  ))الفتح)الفتح)٢٣٢٣.  
 يمـــأُ الخــواص وكــان علـــي كــان شــيخه ســيدي   tيدي عبــد الوهــاب الشـــعراني ســ

ــب، ــه تعلــم علــى يــدي خيــر الخلــق  اليقــرأ وال يكت ــه وجــد نفســه لــم ،rولكن  وبعــد انتقال
يتمتــع لــم و  يــرى الفتوحــات والعطــاءات االلهيــه،لــم  ييعنــ لــم يتكمــل؟ يمــاذا تعنــ يتكمــل،

 يلـى سـيدإولـذلك ذهـب  ،U رب العـالمينومواهب المقـربين مـن  حين،لبعطاءات الصا
فـــي  حتـــى اكتمـــل علـــى يديـــه ليتلقـــى علـــى يديـــه العلـــم ويتكمـــل، يالشـــيخ محمـــد الشـــناو 

  .Uالوصول الى اهللا 
يريـد الـذي  ولكـن يريـد الفـتح، يوسنه السلف الصـالح للـذ ،ذلك طريق الصالحين

عـن اإلسـالم، فقـال حـدهم أله أعنـدما سـ rفقد ورد عن رسول اهللا  طريقها سهل،ف الجنه
r:  
}}
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 } }٦٤٦٤  {{

rr
rr


rr{{٢٥٢٥
الحقوق لعبـاد  ى ما عليه منالفرائض وأدَّ  قامأو  ذا امتنع االنسان عن معاصى اهللا،إ

 ء،يشـ ةولكـن الجنـ ،ن شـاء اهللاإالجنـه فـي  عليه من واجبات لمواله يصـبح ى مادَّ أو  ،اهللا
  ة:رق بـــــين مـــــن يريـــــد الجنـــــه ومـــــن يريـــــد رب الجنـــــافهنـــــاك فـــــ خـــــر،آء يلجنـــــه شـــــورب ا
))  ƒƒtt‰‰ôôããããθθχχšš  ‘‘uu//−−ηηææΝΝ  //ÎÎ$$$$99øøóótt‰‰yyρρ44οοÍÍ  ρρuu##$$99øøèèyýǺÅcc ÄÄ  ƒƒãã��ÌÌƒƒ‰‰ßßρρββtt  ρρuu__ôôγγyyµµçç……  ((  ))الكهف)الكهف)٢٨٢٨.  

خـذ أمرشـد يسـلم لـه نفسـه وي يبد من ولـ فال يريد اهللا وفتح اهللا وعطاء اهللا، يفالذ
دخـل الرحـاب فـإذا ، : هـا أنـت وربـكم ويقـول لـهإلى مقام القرب األعظـ حتى يوصله بيده

لـى إحبـاب يوصـل األ رجـالً  ضـاً أيوقد يقيمه هو  ،يفتح عليه الوهاب حباب،صبح من األأو 
  $$ρρuu&&rrββ̈ ̈ δδyy≈≈‹‹xx##  ÀÀÅÅ��uu≡≡ÛÛÏÏ‘‘  ΒΒãã¡¡óóGGtt))ÉÉŠŠϑϑVV  ((: هــذا ســبيل اهللا لكــن ي،عطــاءات اهللا التنتهــ هــذا البــاب،

ùùss$$$$??̈7̈7ÎÎèèããθθννçç  ((  ))هو الصراط المستقيم  إذن (فاتبعوه) للكنه قالم يقل امشوا عليه و  ))األنعاماألنعام١٥٣١٥٣
  r :))  ρρuu&&rrββ̈ ̈ δδyy≈≈‹‹xx##  ÀÀÅÅ��uu≡≡ÛÛÏÏ‘‘  ΒΒãã¡¡óóGGtt))ÉÉŠŠϑϑVV$$  ùùss$$$$??̈7̈7ÎÎèèããθθννçç  ((  ρρuuωωŸŸ  ??ssFF−−77ÎÎèèããθθ##((  ##$$99¡¡��66çç≅≅ŸŸ  ùùssGGttÿÿxx��§§−−ss  //ÎÎ33ääΝΝöö  ããttرسول اهللا 

™™yy77ÎÎ‹‹##ÎÎ&&ÏÏ  44  ((  ))األنعام)األنعام)١٥٣١٥٣.  

  ٢٦٢٦روشتة املرشدروشتة املرشد  الوصل اخلامس:الوصل اخلامس:
وشـــتة مـــن طبيــب العيـــون، ومعـــي إذا كــان معـــي روشـــتة مــن طبيـــب الباطنـــة، ومعــي ر 

روشــتة مــن طبيــب القلــب، فــإني أداوم علــى تنــاول الــدواء، وكــذلك يجــب أن يكــون معــي 
روشـــتة أمشـــي عليهـــا مـــن الطبيـــب الحكـــيم الربـــاني، إذ ال بـــد لكـــل ســـالك أو مريـــد مـــن 

ما الروشتة التي يمشي عليها؟ وهـل كـل  يجب على كل سالك أن يعرفروشتة، والحقيقة 

                                                           
 tالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود عن طلحة بن عبيد اهللا  ٢٥
  م٢٣/١٢/٢٠١١هـ ١٤٣٣من محرم ٢٨ الجمعة –ن مسجد الغفرا –بورسعيد  ٢٦
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 } }٦٥٦٥  {{

أم يــذهب للصــيدلية مثــل العــوام ويقــول للصــيدلي أريــد  ،الروشــتة الخاصــة بــهيختــار واحــد 
دواء كــذا وكــذا ويؤلــف لنفســه روشــتة؟ مــع األســف فــإن كثيــر مــن إخواننــا يؤلــف ويختــرع 
الروشــتة الخاصــة بــه مــن نفســه! علــى أى أســاس يفعــل ذلــك؟! ال أعــرف، ومــن لــيس لــه 

  ùùss33ss±±ttÿÿøøΖΖuu$$  ããttΨΨ77yy  îîÏÏÜÜss$$!!uu88xx  ((: ج إال عنـدروشتة فسيظل كما هـو وال عـالج لـه، وال يـأتي العـال
ùùss77ttÁÁ||��ãã88xx  ##$$99øø‹‹uuθθööΠΠtt  nntt‰‰ÏÏƒƒ‰‰ÓÓ  ((  ))فماذا يفعل؟ ))قق٢٢٢٢.  

  شفاء القرآن للقلوبشفاء القرآن للقلوب
  يجب أن يكون له في الدنيا روشتة يمشي عليها مصداقاً لقول اهللا: نإذ

))  ρρuuΡΡçç∴∴tt””ii ÍÍΑΑ  ((  ،لم يقـل وأنزلنـا ولكـن وننـزل بصـيغة المضـارع المسـتمر إلـى يـوم الـدين
من معاني القرآن ومن بيان القرآن ومن أسرار القرآن ومن أنـوار  ))  ΒΒÏÏzz  ##$$99øø))àà��ööuu##ββÈÈ  (( ن أين؟م

ــب الروحــاني، فهنــاك مــن يعطيــه مــن البيــان،  القــرآن، وذلــك علــى حســب مــا يحــدد الطبي
وهنـــاك مـــن يعطيـــه مـــن المعـــاني، وهنـــاك مـــن يعطيـــه مـــن األســـرار، وهنـــاك مـــن يعطيـــه مـــن 

مـن اللطـائف، كـٌل علـى حسـب حالـه، ألن القـرآن واسـع ولـيس  األنوار، وهناك مـن يعطيـه
ΒΒtt$$  δδèèθθuu  ©©ÏÏÿÿxx$$!!ÖÖ  ρρuu‘‘uuqq÷÷ΗΗuuππ××  99jj  (( ء واحـــد:يشـــ ÏÏ==ùùϑϑßßσσ÷÷ΒΒÏÏΖΖÏÏtt  ((  ))ولـــم يقـــل للمســـلمين، وذلـــك  ))اإلســـراءاإلســـراء٨٢٨٢

ألن المسـلمين يكتفــون بــالفرائض الخمـس، وعنــدما قــال واحـد مــنهم لرســول اهللا: ال أزيــد 
  :rعلى الفرائض الخمس، قال 

}}{{٢٧٢٧
لكن الذي يريد المزيـد مـن الحميـد المجيـد هـم المؤمنـون، وذلـك لكـى يرتقـوا إلـى 
مقام المحسنين، وبعد ذلك يرتقوا إلى مقام الموقنين، وبعد أن يصـلوا إلـى اليقـين يريـدون 

ـــدو  ـــين يري ـــين، وبعـــد أن يصـــبحوا أفـــراداً متمكن ـــوا أفـــرادا متمكن ـــوا مـــن  نأن يكون أن يكون
 –لــم يقــل لهــم درجــات  ))آل عمــرانآل عمــران١٦٣١٦٣((  ))  »»!!$$##  δδèèΝΝöö  ŠŠyy‘‘uu__yy≈≈MMìì  ããÏÏΨΨ‰‰yy  ((: ين، إنهــا درجــاتالــوارث

  فهم أنفسهم درجات، فكل واحد منهم درجة من درجات القرب. –وانتبهوا لآلية 
                                                           

 tالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود عن طلحة بن عبيد اهللا  ٢٧
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أن يكــون معــه الروشــتة الخاصــة بــه، وال بــد أن يمشــي  ســالكعلــى كــل  يجــب نإذ
 ألن الطبيــب قــد ،أن يرجــع إلــى الطبيــبوبعــد كــل فتــرة يجــب  ويــداوم علــى هــذه الروشــتة،

  يحذف أمراً أو يضيف أمراً آخر.

  السراج املنريالسراج املنري
، rعلــى هــذا المنهــاج إلــى أن يصــل إلــى الســراج المنيــر  ســائرًا◌ً ويظــل اإلنســان 

وعنــدما يصــل إلــى الســراج المنيــر فــإن العــالج هنــاك بــالليزر ولــيس بروشــتة أو بــدواء، كمــا 
مـاذا يفعـل الليـزر ومـا  ))الصافاتالصافات١٧٥١٧٥((  ))  ρρuu&&rr00÷÷ÇÇÅÅ��÷÷εεèèΛΛ÷÷  ùùss¡¡||θθöö∃∃tt  ƒƒãã77ööÇÇÅÅ��ççρρββtt  ((قال اهللا لرسول اهللا: 

خاصــيته؟ إنــه عبــارة عــن مجموعــة أشــعة يســلطها الطبيــب علــى الجــزء المــراد عالجــه مــن 
  .العين أو غيرها، فتقطع قطعاً دقيقا بدون نزيف، ولكن قطع ولحام فوري

عليهــا، واألوزار التــي ء يســتطيع أن يفــتح البصــيرة مــن األغيــار التــي يفهــل هنــاك شــ
ــزر المحمــدى؟!! ولــذلك عنــدما تســلط  تراكمــت عليهــا، واألهــواء التــي غطتهــا ســوى اللي
أشعة الليزر المحمدية علـى عـين البصـيرة فإنهـا تزيـل كـل غشـاوة وكـل ران وكـل غـين وكـل 

أى   ))  ρρuu&&rr00÷÷ÇÇÅÅ��÷÷εεèèΛΛ÷÷  ùùss¡¡||θθöö∃∃tt  ƒƒãã77ööÇÇÅÅ��ççρρββtt  ((بــــين، وتصــــبح مضــــية، ولــــذلك قــــال لــــه حضــــرة اهللا: 
ط الروحانيــة والنورانيـــة والشــفافية علـــى نــدما ُتَشــغِّل الليـــزر الــداخلي الخــاص بـــك وُتســلِّ ع

  عيون هذه البصائر فإنها تفتح وتزال عنها الغشاوة.
وانظروا إلى الرجل الذي أمسك بالسـيف وقـال إنـي ذاهـب ألقتـل محمـداً ألخلـص 

بعــين الرضــا تجعــل  لــه نظــرة بعــين الرضــا: (نظــرة rالعــرب منــه، وعنــدما وصــل إليــه نظــر 
  الكافر وليا وتجعل الشقي تقيا) بمجرد نظرة واحدة:

  تتــــھ إلبلیس انمحھ إلبلیس انمحــــلو نظرة منلو نظرة من
  

  ا المدرارا المدرارــــاوة بالعطاوة بالعطــــــعنھ الشقعنھ الشق
  
 ولذلك تـََعرَّض له في ليلة المعراج وقال:

وإنــي أعجــب وأتعجــب مــن الغــافلين  –أى أنــه يريــد نظــرة  –يــا رســول اهللا انظرنــي  
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النظــرة، ألــم يكــن يطلبهــا الجميــع فــي ليلــة القــرب مــن رســول اهللا؟ نعــم،  مــونالــذين ُيَحرِّ 
ـــدنيا طلبتهـــا واليهـــود طلبوهـــا وإبلـــيس طلبهـــا وداعـــي النصـــارى طلبهـــا، وقـــد قـــال اهللا  فال

ولكنهــــا نظــــرة بعــــين الرضــــا،  ))البقــــرةالبقــــرة١٠٤١٠٤((  ))  $$ωωŸŸ  ??ss))ààθθ99ääθθ##((  ‘‘uu≡≡ããÏÏΖΖuu$$  ρρuu%%èèθθ99ääθθ##((  ##$$ΡΡààÝÝ��ööΡΡtt  ((للجميــــع: 
r: }}نظــرة قــال وبمجــرد أن أخــذ الرجــل ال

{{٢٨  
وهــذا يعنــي أن ســيدنا عمــر وصــل إلــى درجــة النبــوة فــي القــرب مــن اهللا بنظــرة مــن 

  :rرسول اهللا، فما الفتح الذي أتاه بعد هذه النظرة؟ قال 

}}
{{

  ومحدثين أى ملهمين، ولذلك كان الذي يقوله يؤيده القرآن.

  الشورى اإلسالميةالشورى اإلسالمية
ومع أنه كان على هذه الشاكلة وينزل القرآن على رأيـه إال أنـه لكـى يُعلِّـم مـن حولـه 

ــار مــنهم مجموعــة، وكــان ال ي عمــل أى عمــل إال بعــد أن يتشــاور مــع هــذه المجموعــة اخت
وهم أهـل الحـل والعقـد، فهـل كـان يحتـاج عمـر إلـى المشـورة؟! ال، وكـذلك سـيدنا رسـول 

  في ذلك: rاهللا كان ال يحتاج إلى المشورة، وقد قال 

}}{{٣٠٣٠
ر فمن أيـن يـتعلم م من حوله، فإذا كنا نحن ال نتشاو علِّ واألمر كله أنه كان يريد أن يُ 

ال بـــد وأن يتشـــاور اإلنســـان فـــي بيتـــه مـــع أوالده وبناتـــه وزوجتـــه لكـــى  النـــاس المشـــورة؟!
يعلمهم النظام اإلسالمي، وكذلك يتشاور في العمل مع من حوله ومع من تحته حتـى وإن  

                                                           
  أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن عقبة بن عامر. ٢٨
 صحيح البخاري عن عبدالرحمن بن صخر. ٢٩
  yشهب اإليمان للبيهقي عن عبد اهللا بن عباس  ٣٠
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ندهم خبـرة أكثـر منـي فـي أمـر كنت رئيساً لمجلس اإلدارة، فإن المرؤسين أحياناً يكون ع
حبـاب ال بـد وأن أشـاورهم مـن األمـور، فـال يوجـد ديكتاتوريـة فـي اإلسـالم، وكـذلك مـع األ

في كل صغيرة وكبيرة كى نعلمهـم المبـدأ اإلسـالمي وهـو الشـورى حتـى وإن كنـت أثـق فـي 
  .رأيي، ألنه لن يصل واحد منا لمرتبة سيدنا عمر

أهــل البصــرة فــي يــوم وقــال لهــم فيمــا  مــع tوقــد تكلــم ســيدنا الحســن البصــري 
مـر لجمـع لـه أصـحاب بـدر معناه: (أراكم تفعلون الشىء تستهينون به ولو كان في عهد ع

األول هـو أهـل الحـل والعقـد وهـو  ،مجلسين tعمر  فقد كان عند نإذ...  يستشيرهم)
مجلس صغير مثل مجلس الشورى، والثاني هو الجمعيـة العموميـة أومجلـس النـواب وهـم 

والهامـة، والمجلـس الصـغير الـذين هـم  هل بدر الذين كان يستشيرهم في األمور الخاصةأ
مــور العاجلــة التــي تحتــاج إلــى حكــم ســريع، أمــا أهــل الحــل والعقــد كــان يستشــيرهم فــي األ

  .األمور التي تحتاج إلى تدقيق وتمحيص وقرار ال رجعة فيه فإنه كان يجمع له أهل بدر
ــه روشــتة فــي األمــراض ال بــد وأن يكــون لكــل وا نإذ ــا روشــتة ربانيــة، كمــا ل حــد من

الجسمانية، والذي يمشي على حسـب حظـه وهـواه فـي األمـراض الجسـمانية وال شـأن لـه 
باألطبــاء، ويــأتي بــالعالج الــذي يعجبــه أو الــذي يســمع عنــه مــن أهــل الخبــرة ال يحــدث لــه 

قـد خـرج مـن نطـاق يزيـد وهـو ال يـدري، وفجـأة يجـد أن األمـر ربمـا الشفاء، بل إن الـداء 
  .وتتدهور صحته، وعندما يذهب إلى الطبيب يقول له لقد تأخرت ،ةالسيطر 

وكــذا األمــر بالنســبة لطــب القلــوب، فالكســالى والمتــواكلين والمنتســبين إلــى أهــل 
الطريــق الــذين يقولــون: خليهــا بالبركــة، أو خليهــا علــى اهللا، مــا َقــدَّره اهللا ســيكون ويتركــون 

مـن  rباألسباب؟ هل الثلة المباركـة التـي اختارهـا النبـي  ذيلزم األخالعمل نقول لهم: أال 
 أمرنا مسبب األسباب أن نتأسى بهم كى نصل إلـى مثـل حـالهم نالذي حوله من األحباب،
علـــى مـــن نضـــحك يـــا أحبـــاب؟! هـــل علـــى أنفســـنا أم علـــى غيرنـــا؟! مـــع  تركـــوا األســـباب؟

ثـر المنتسـبين إلـى أهـل اهللا ومـا األسف نضحك علـى أنفسـنا، ولـذلك قـال القائـل: (مـا أك
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  .)Uأقل السالكين لطريق اهللا 
وانظروا إلى الموالد والجم الكبير فيها، والذي قد يصل إلـى ماليـين، ولكـن عنـدما 
تحصر السالكين فـي وسـط هـؤالء تجـد واحـد أو أربعـة وذلـك علـى حسـب المولـد وعلـى 

وحــديثاً، فقــد كــان اإلمــام الموجــود فيــه، وقــد كــان هــذا حــال األئمــة قــديماً  حســب الجمــع
من هؤالء حوله أتباع كثيرين محبين لكن من منهم الذي يمشي علـى المنهـاج؟! نفـر قليـل 

فـــي ذلـــك: (ربيـــت فـــي زمنـــي رجلـــين  tوأنـــاس معـــدودة، وقـــد قـــال اإلمـــام أبـــو العـــزائم 
ونصــف) أمــا البــاقين فتجــد مــنهم ربــع رجــل أو ثمــن رجــل وذلــك كلــه بســبب الهــوى الــذي 

  .وسهو آفة النف
ومــن اتبــع الهــوى فقــد هــوى، ولــيس لــه عنــد الصــالحين الصــادقين دوا، وذلــك ألنــه 
يمشـــي علـــى حســـب حظـــه وهـــواه، وكلمـــا أعطيتـــه روشـــتة يأخـــذها ثـــم يلقـــي بهـــا فـــي ســـلة 
المهمالت، فماذا تفعل لمثل هذا؟! عندما يذهب المـريض ثـالث أو أربـع مـرات للطبيـب 

ــب ــأتيني بعــد اآلن  وفــي كــل مــرة ال يســتعمل الروشــتة فــإن الطبي ــة يقــول لــه ال ت فــي النهاي
  وذلك ألنه ال فائدة فيه.

  :يجب أن يكون المؤمن نإذ
 !!صاحب عزيمة مضية -
وصــاحب إرادة صــلبة قويــة فــي المتابعــة للحضــرة المحمديــة إذا أراد أن يكــون  -

 !!من أهل الخصوصية
م وجميعنـا أما إذا أراد أن يكون من العموم فنحن جميعاً والحمد هللا مـن أهـل العمـو 

ن فـي و من المحبين، وأعلى منهم في دائرة العموم شأناً هم العجـائز وكبـار السـن الموجـود
ـــه ال تجـــد أحـــداً  ـــزل، ألن ن اآلن حتـــي الوعـــاظ مـــنهم يملـــك و مـــن الشـــباب الموجـــود المن

ن فـي البيـوت، فهـم أعلـى النـاس قـدراً و المحبة التي يملكها العجائز وكبار السن الموجـود
  .محبة صادقة أخذوها من نبعهافهي  في باب المحبة،
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ــب األعظــم  نإذ ، أو rال بــد لإلنســان مــن روشــتة ربانيــة نورانيــة يأخــذها مــن الطبي
  .ممن كلفه بالنيابة عن حضرته بالعالج في عيادته
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  ٣١٣١جهاد النفسجهاد النفس  الوصل السادس:الوصل السادس:
أن جبريــل عليــه وعلــى نبينــا أفضــل الصــالة وأتــم الســالم كــان ينــزل فــى األثــر يــروى 

األرض فـــي  أى ليلـــة عنـــدكم :فســـأله مـــرة ،اهللا يتحـــدث معـــه باســـتمرار يجلـــس مـــع رســـول
بليلـة الهجـرة  يالسموات المالئكـة تحتفـفي  لكن عندنا :فقال ،ليلة القدر :؟ فقالأفضل

بفضــل اهللا  نبهـا ويستشــعرو  نبهـا ويفرحــو  نم يبتهجــو وأيــا لهــم ليـالٍ  فالمالئكـة، وليلـة بــدر
U  المــــأل األعلــــى مــــن المســــبحين  ن وأهــــلو المالئكــــة المقربــــ... إحيائهــــا جماعــــة فــــي

  .Uوالمقدسين والمهللين هللا 
فــتح فيهــا علـى حبيبــه ومصــطفاه   Uألن اهللا  يالفــتح اإللهـ يفليلـة الهجــرة مـن ليــال

ونريــد أن نحيــي هــذة الليلــة  ،ونحــن جميعــا نريــد كنــوز نصــر اهللا، U كــل كنــوز نصــر اهللا
ثــــم علــــى  نفســــنا أوالً لكــــن علــــى أ ،ونســــتمد النصــــر مــــن اهللا ،نســــتمطر الفضــــل مــــن اهللاف

  .الكافرين ثانياً 

  نتصار على النفسنتصار على النفساإلاإل
مـــع أصـــحابه الكـــرام قبـــل أن يجهـــز األســـلحة والمعـــدات  rكمـــا فعـــل رســـول اهللا 

ــات جهــز الخطــطوالخ ــاً ل طــط العســكرية والعملي ــاً  لجنــد داخلي  ألن الســالح مــن ،وخارجي
ــيسفــي  معــه أحــدث ســالح يالجنــدكــان لــو   ي،؟ الجنــدسيســتخدمه ــه فــي  العــالم ول قلب

ب ســيترك الســالح ر مــن الحــ رشــر  لعنــدما يــرى أو  ،عقيــدة وال إيمــان وال ثبــات علــى مبــدأ
                                                           

  ١٤/١١/٢٠١٢ربعاء األ - األقصر -أوالد الشيخ  ٣١
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 } }٧٤٧٤  {{

  :قال لنا اهللاألن  ،وباطنياً  لذلك سيدنا رسول اهللا بدأ بتجهيز جند اهللا خارجياً  ،ويفر هارباً 
))  ))ÎÎββ  ??ssΖΖÇÇÝÝ��ççρρ##((  ##$$!!©©  ƒƒttΖΖÇÇÝÝ��÷÷..ääΝΝöö    ((  ))محمد)محمد)٧٧..  
وهـــــل يحتـــــاج  !؟Uننصـــــره وهـــــل اهللا يخـــــوض معركـــــه حتـــــى  ؟Uكيـــــف ننصـــــره 

 ألنـه أعطانـا الـنفس وأمرنـا أمـراً  ،أنفسـنافـي  ؟ ننصـرهإذن أيـن ننصـره ،حاشا وكـال !؟لنصرنا
 ،اه نفســـهيـــدنفـــي  المســـلم يجاهـــده شـــيءأول  ،كتـــاب اهللا بمجاهـــدة الـــنفسفـــي   صـــريحاً 

لكــن المــؤمنين جعلــوه شــماعة يعلقــون  ،والشــيطان أمــره بســيط وســهل ،ويجاهــد الشــيطان
  $$ρρuu##$$!!©©%%ÏÏƒƒzz  __yy≈≈γγyy‰‰ßßρρ##((  ùùÏÏŠŠΖΖuu  ((: شــــركين والكــــافرينمبعــــد ذلــــك اليجاهــــد ثــــم ، خطــــاءعليــــه األ

99ss]]ssκκöö‰‰ÏÏƒƒtt]]̈κ̈κååΝΝöö  ™™ßß77çç==nnΖΖuu$$  ((  ))العنكبوت)العنكبوت)٦٩٦٩.  
 بـد ؟ الوكيـف نجاهـدها؟ ومـا الـنفس ،الـنفسفـي  ؟ يجاهدوااهللافي  ف يجاهدواكي

ـــه اهللا:يعـــرف أن لمـــؤمن ل  ))  ∩∩ss‰‰ôô  &&rrùùøø==nnxxyy  ΒΒtt  ——yy..©©88γγyy$$  ∪∪%%  (( أن الـــذي يفـــوز هـــو مـــن يقـــول في
 الشـــمس)الشـــمس)١٠١٠(( ))  $$ρρuu%%ss‰‰ôô  {{ss%%>>zz  ΒΒtt  ŠŠyy™™¢¢99γγyy  ((: قـــال فلـــح؟ال يالـــذي  نومـــ ،زكـــى نفســـه ذيالـــ
ضـــحكت عليـــه نفســـه وخدعتـــه وســـيطرت عليـــه حتـــى تضـــله وتبعـــده عـــن طاعـــة اهللا  يالـــذ

 :قــالوا لــهو  rالنبــي  حضــرة rصــحاب رســول اهللا أولــذلك ســأل ، rومتابعــة رســول اهللا 
لنا نحن هذا السـؤال بعضـنا سـيقول اليهـود والـبعض ئ؟ لو سُ عدائنايارسول اهللا من أعدى أ

  :قالالنبي  اآلخر سيقول األمريكان لكن
}}{{٣٢٣٢

 يوهـ ،س لـكو توسـالتـي  يوهـ ،تسـول لـكالتـي هي  ألنها تي في داخلكالنفسك 
ــزين لــك الشــر والضــر والحــرام واالتــي   ،مخالفــة الملــك العــالمو رتكــاب الــذنوب واآلثــام ت

لــك بحجــج واهيــة  يوتــأت ،مخالفــة الحبيــب المصــطفى عليــه أفضــل الصــالة وأتــم الســالمو 
وعنـدما يخـرج اإلنسـان مـن دنيـاه ويـرى  ،األوهام وهذة الحيل العظام هحتى تخدعك بهذ

جلة مـن الكـرام المسـو الجـرائم المقدمـة  فيبحـث عـن هـذه ،يئاً شـ رصيده عند اهللا يجـده ال
                                                           

  yالزهد الكبير للبيهقي عن ابن عباس  ٣٢



 
$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$

$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$
 } }٧٥٧٥  {{

وتـاب عفـو الطلـب ل فـي الـدنيالهـذة الجـرائم  نتبـهاألنـه لـو  يهـا،ينتبـه إل فيجد أنـه لـم البررة
  .هللا

ن الـــبعض إبـــل  ،ال ينتبـــه لهـــا الـــبعض علـــى  أنهـــا ذنـــوب الـــذنوب هلكـــن معظـــم هـــذ
  ه الـذنوب:فيـرى هـذ الـدنياإلـى أن يخـرج مـن  ،يتباهى بها أمام النـاس ويفـاخر بهـا أمـامهم

))  ùùss33ss±±ttÿÿøøΖΖuu$$  ããttΨΨ77yy  îîÏÏÜÜss$$!!uu88xx  ùùss77ttÁÁ||��ãã88xx  ##$$99øø‹‹uuθθööΠΠtt  nntt‰‰ÏÏƒƒ‰‰ÓÓ  ((  ))ق)ق)٢٢٢٢.  

ــه للــنفس ولهفواتهــا وخواطرهــا وتلميحاتهــا الــذي  س الفطــنلكــن المــؤمن الكــيِّ  ينتب
  ))  ρρuu))ÎÎββ̈ ̈ ##$$!!©©  99ssϑϑyyììyy  ##$$99øøϑϑßßssóó¡¡ÅÅΖΖÏÏtt  ((: قــــول اهللافــــي  تها حتــــى ينــــال مــــا عنــــد اهللا ويــــدخلاوإشــــار 

ــــدخل....  العنكبــــوت)العنكبــــوت)٦٩٦٩(( ــــذين أحســــنوا العمــــل مــــع اهللا معيــــةفــــي  ي   ... ،أهــــل اإلحســــان ال
  .ألنه جاهد نفسه

ــأنهم سيرســلون إليــه جــيش مكــون مــن أربعمائــة  دههــدَّ  rســيدنا رســول اهللا  الــروم ب
 خــاتم النبــوةأن كمــا تعلمــون   rلكنــه  ،خــذوهأإلــى المدينــة ليقبضــوا عليــه وي يلــف جنــدأ

ــث  :بالشــعرفيــه الجهــة اليســرى مقابــل القلــب مكتــوب فــي  هعلــى ظهــر الــذي  ( توجــه حي
    ÎÎΡΡ̄$̄$  99ssΨΨooΖΖÇÇÝÝ��çç  ‘‘ââ™™ßß==nnΨΨoo$$  ρρuu##$$!!©©%%ÏÏšš  uu##ΒΒttΖΖããθθ##((  ûûÎÎ’’  ##$$::øøttppŠŠuuθθ44οοÍÍ((  (( :) توجه ومعك نصر اهللاشئت فإنك منصور

##$$99‰‰‘‘ΡΡ÷÷‹‹uu$$  ρρuuƒƒttθθööΠΠtt  ƒƒtt))ààθθΠΠãã  ##$${{FF©©ôôγγyy≈≈‰‰ßß  ((  ))غافر)غافر)٥١٥١.  
لـم  وكان موسـم التمـر ،وأنتم تعلمون حرارة الجزيرة العربية ،الصيففي  وكان وقتها

 ،فلـيس معهـم تمـر يحملونـه معهـم ،المدينـة المنـورةفـي  قتصـادوالتمـر عمـاد اإل ،أت بعـدي
 اهللاألن علـى حـربهم  أصـرَّ و  نفسـه جهـز rرسـول اهللا لكن  ،وليس معهم مال ليتجهزوا به

  آل عمران).آل عمران).١٥٩١٥٩((  ))  »»!!$$##  ’’ùùss**ÎÎŒŒss##  ããtt••zzΒΒøøMM||  ùùssGGttθθuu..©©≅≅öö  ããtt??nn  ((: قال له
ينصـر بهـا التـي  وكان من األسلحة اإللهية، متروكانت المسافة حوالى سبعمائة كيلو 

؟ رب يســتخدم هــذا الســالحالــذي  نَمــ، خيــر البريــة ســالح اســمه ســالح الرعــب Uاهللا 
 ،مـن مسـافة شـهر بينـه وبيـنهم rقلـوب المحـاربين لرسـول اهللا في  لرعبانزل يُ  Uالعزة 
قــادم إلــيهم  الــذين بيــنهم وبــين رســول اهللا مســافة شــهر عنــدما يعلمــوا أن رســول اهللا أى أن

وســالح ، ليحــاربهم يــأتيهم خــوف شــديد ورعــب وهلــع وال ينــامون الليــل وال يهنــأون بطعــام
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 } }٧٦٧٦  {{

  .المية حتى لو كانت أمريكا وغيرهاالرعب يدمر أى قوة ع
مـن المدينـة  rفبمجرد أن تحـرك رسـول اهللا  ،عليهم سالح الرعب Uاهللا ط سلَّ ف

تبـوك شـمال الجزيـرة العربيـة في  فيههم الذي  فذهب إلى المكان، خافوا وانفضوا ورجعوا
أنـا الـذي  وهـذا بيـت القصـيد ،ومـن معـه rفرجع رسول اهللا  ،وشمال األردن فلم يجدهم

  :فقال ألصحابه ،أريده

}}{{٣٣٣٣
وبـين  ،الـنفسجهـاد  :قـال؟ اهللارسـول  وهل هناك جهـاد أكبـر مـن جهـاد السـيف يـا

ولكـن قـال الجهـاد  لـم يقـل الجهـاد الكبيـر ،األصغر واألكبـر هنـاك الصـغير وهنـاك الكبيـر
ألن الــنفس بــداخلك وأنــت ال تراهــا وربمــا ال تــدرى بحركاتهــا وال وسوســتها وال  ،األكبــر

وتجعــل اإلنســان يخــرج مــن الــدنيا وقــد خســر  ،هواجســها تضــل اإلنســان وتخدعــه وتخيبــه
  .الشمس)الشمس)١٠١٠((  ))  $$ρρuu%%ss‰‰ôô  {{ss%%>>zz  ΒΒtt  ŠŠyy™™¢¢99γγyy  ((: يخيبفالعدنان النبي  بعةطاعة الرحمن ومتا

  هواجس النفسهواجس النفس
ال  ،؟ الـنفس تعلـم أن للجسـم طلبـات ال غنـى لـه عنهـالنفس لإلنسانكيف تدخل ا

 ال ،؟ الم يسـتطيع أن يأكـل ويشـرب علـى هـواهلكن هل هناك مسـل ،يأكل ويشرب بد أن
 ،مهــا اهللاحرَّ التــي  ويبعــد عــن الئحــة األكــل ،اهللا ح بهــاصــرَّ التــي  بــد أن يــرى الئحــة األكــل

فـي  غـشال فتحثهم على ،زماننا هذافي  وكما ترون النفس ضحكت على معظم المسلمين
فلمـاذا ! ال، ؟غش أباحه الشرع أو صرح بـه الحبيـبوهل هذا ال ،الوزنفي  غشالالكيل و 
  ؟.؟ النفس ضحكت عليهتفعله

( أنـت  :اهللا بالقسطاس المسـتقيم يقولـوا لـه يبما يرض رجًال يمشيالناس وجد ولو 
مــن معاونتــه  ويقفــوا مــع نفســه عليــه بــدالً  ،) يعينــوه علــى المعصــيهســتفقر أوالدك وتضــيعهم

                                                           
َهِقيِّ  ِإَلى اْلِعَراِقيُّ  َوَنَسَبهُ  اِإلْحَياِء، ِفي اْلَحِديثَ  ذكرَ  ٣٣   tَجاِبر  َحِديثِ  ِمنْ  اْلبَـيـْ
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 } }٧٧٧٧  {{

حلــت التــي  المصــيبة الكبــرىهــي  وهــذة ،Uمــه اهللا فيبــيح لنفســه مــا حرَّ  ،علــى طاعــة اهللا
 ى هـواه وبالطريقـةألن كـل واحـد يريـد أن يأكـل علـ ،هذا الزمـانفي  بمجتمعات المسلمين

  .rتناسبه وال يرجع إلى شرع اهللا وال إلى سنة رسول اهللا التي 
U :))  ƒƒtt≈≈̄'̄'rrƒƒ••γγyy$$  ##$$!!©©%%ÏÏšš  uu##ΒΒttΖΖããθθ##((  22àà==èèθθ##((  ΒΒÏÏ  ÛÛssŠŠhhاهللا  قــــــــــــــال لنــــــــــــــا ÍÍ66tt≈≈MMÏÏ  ΒΒtt$$  ‘‘uu——yy%%øøΨΨoo≈≈33ääΝΝöö  ((  

فيهــا مــرض  ،منعهــا اهللا ألنهــا خبائــث فقــد األشــياء األخــرى ، أمــاكلــوا الطيبــات البقــرة)البقــرة)١٧٢١٧٢((
 ،عـن األخيـار اها البتعد عنها األشرار فضالً علمنلو  يالت وفيها ما فيها من األضرار ،وداء

الـذي  مثـل الطبيـبوإنمـا  ،لم يمنعها ألنه يريد أن يحرمنـا ،Uولذلك منعها العزيز الغفار 
لــن ســوف يضــره ولــو أكلــه هــذا الطعــام  ألنــه يعلــم أن يمنــع مريضــه مــن صــنف مــن الطعــام

  .يأتيه الشفاء
فــي  لنــا منــع منــا كــل مــا فيــه ضــرر ،وأرحــم بنــا منــا ،وهــو أولــى بنــا منــا Uق فالخــال

أحــرص علينــا مــن أنفســنا علــى  U ألنــه ،علينــا اآلخــرة حرصــاً فــي  وفيــه عــذاب لنــا ،الــدنيا
  .أنفسنا

وهـذا ، والمرأة ال بد لها مـن رجـل، مرأةا منبد له  ال رجلكذلك النفس تعلم أن ال
نـــزل بـــه  اً جعـــل نظامـــفكنـــه لـــم يتـــرك األمــر علـــى المشـــاع ل ،تقــدير اهللا لـــدوام هـــذة الحيـــاة

خطبـــة  ،وهـــو الحبيـــب المصـــطفى عليـــه أفضـــل الصـــالة وأتـــم الســـالم ،المهنـــدس العظـــيم
 ال يمتلـــكالـــذي و  ،عـــالهفـــي  ثـــم زواج يـــتم علـــى شـــرع اهللا جـــل ،ثـــم عقـــد زواج ،شـــرعية

  :فقال روشتة rالنبي أعطاه  إمكانات الزواج

}}
{{٣٤٣٤

فـي  لـن تكـون عنـده شـهوة أىحيوانـات لا يكمـا نخصـ،  خصـاء يعنت )وجاءوكلمة (
معــوا تجي ريــدوا أني والفتيــات فــي عجلــة مــن هــذا األمــر،، لكــن الشــباب هــذة الفتــرة مؤقتــاً 

                                                           
 tالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود عن عبد اهللا بن مسعود  ٣٤
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 } }٧٨٧٨  {{

ويلتمســــوا لبعضــــهم  ،Uوال يوافــــق عليهــــا شــــرع اهللا  ،اهللا يعلــــى بعــــض بطريقــــة ال ترضــــ
مبـاح  ي فـي الجامعـةأنـا وزميلتـ ، مـثالً وساوسها وهواجسهافي  تذكرها النفسالتي  األعذار

مــن و مــن أبــوك  فتســألها لكــن تــتكلم معهــا ،المــادة العلميــةفــي  الكــالم معهــا إذا كــان يلــ
ها الشــرع طريــق ســدَّ  ههــذ ،؟ الUالكــالم أباحــه شــرع اهللا  هــل هــذا ؟أختــك مــنو عمــك 
  .Uاإلنسان المؤمن يظل عفيف هللا  ألن

 يأســـس العالقـــات بـــين النســـاء والرجـــال حتـــى نمشـــ rووضـــع الحبيـــب المختـــار 
نظـر للهـالكين الـذين جعـل نلمـاذا  ،اآلخرينن لنـا بـألكـن ال شـ ،الطريق الحاللفي  جميعاً 

فــي  بهــم يلمــاذا نقتــد ؟!الــدنيا جنــتهم وجعــل اآلخــرة جحــيمهم وعــذابهمالحيــاة  Uاهللا 
  .ن لنا بهمأال ش !؟األشياء ههذ

لكـــن لـــو مشـــى اإلنســـان ، تـــدخل منهـــا الـــنفس لإلنســـانالتـــي  بعـــض األشـــياءه هـــذ
وتـزوج  ،أكـل الحـالل مـن طريـق حـاللف ،مثل هذة األشياءفي  وجاهد النفساهللا، كرمه وأ

بـــبعض البشـــريات  U اهللاســـيكرمه  rنهـــج المصـــطفى ومشـــى علـــى  ،مـــن طريـــق حـــالل
اهللا يفــيض  أو ،rيــرى الحبيــب المختــار  ربمــاو  ،يــرى رؤيــات مناميــة صــادقة ربمــا ،اإللهيــة
U عليه من علومه الوهبية:  ))  ρρuuæætt==̄Κ̄Κ÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ΒΒÏÏ  !!©©$$ààΡΡ̄$̄$  ããÏÏ==ùùϑϑVV$$  ((  ))اهللا  يجعـل ربمـاأو .الكهـف)الكهـف)٦٥٦٥U 

يضــعه  ،Uنمــا القبــول مــن اهللا إبــالكالم و والقبــول لــيس بــالعلم وال  ،لــه قبــول عنــد الخلــق
  :rقال  ،قلوب األنامفي  Uاهللا 

}}


{{٣٥٣٥
المسـجد فـي  درسفي  وعندما يتكلم ،علوم األولين واآلخرينب اً ألنه قد يكون عالم

 هنـاك أسـباب للقبـول،لكـن ، Uالقبول مـن اهللا فـ ،لـيس عنـده قبـول ألنه ،نو يتركه المصل
وال  اً،وال كثيــر  ال يريــد مــن النــاس قلــيالً  ،Uللقبــول هــو اإلخــالص هللا  يوالســبب األساســ

                                                           
 tي عن أبي هريرة الصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذ ٣٥
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 } }٧٩٧٩  {{

ال يرجـو بعلمــه إال ، فـيرجـو بعلمـه ريــاء وال سـمعة وال شـهرة وال ثنــاء وال تعظـيم مـن الخلــق
القــرآن وقــال فــي  نهجــه Uفنــا اهللا عرَّ الــذي  t يّ علــاإلمــام مثــل ســيدنا  ،Uوجــه اهللا 

  ..اإلنسان)اإلنسان)٩٩((  ))  ##··‘‘ÎÎςς©©ÿÿoo$$  ΡΡççÜÜôôèèÏÏΚΚãã33ää//öö  99ÏÏθθuu__ôôµµÏÏ  ##$$!!««  ωωŸŸ  ΡΡçç��ÌÌƒƒ‰‰ßß  ΒΒÏÏΖΖ33ääΟΟóó  __yy““tt##!![[  ρρuuωωŸŸ  ©©ää33ääθθ((  ((: عنه

يــأتى مــن ملــك الملــوك إلــى العبــد حتــى ولــو كــان صــعلوك (ملــك الملــوك  ألن العلــم
 ،رســــالتوقــــف اإل !؟إذا وهــــب ال تســــألن عــــن الســــبب ) لــــو اإلرســــال وقــــف مــــاذا نقــــول

  .اإلرسال يأتى من الواحد المتعالو 

  مواطن تسويل النفسمواطن تسويل النفس
الـنفس  ،مـن منطقـة أخـرىنفسـه تـدخل لـه  األمـور هدما يستقيم اإلنسان على هذعن

 ... النسـاءو س بالملـو المشـرب و المأكـل  ،من بـاب الشـهوات يللمؤمن العادأوًال تدخل 
ه لـ تـدخل ، بـلالـنفس المرحلـة ال تتركـه همـن هـذ اإلنسـان نجـا إذا ،الشـهوات وغيرهم من

 ،يكـون لـك شـأن عنـد النـاس يجـب أنأنـت  فتقـول لـه:، حـب الظهـورآخـر مثـل من باب 
، ويتضـايق حـزنالنـاس بهـذا نحـوه يلـم تقـم إذا و  ،تكبـركو تعظمـك أن النـاس  ويجب علـى
وبـــالفخر وتعجــــب بنفســـك ألنـــك قلـــت خطبـــة عظيمــــة ودرس  تشـــعر بـــالزهو ويجـــب أن

، فتشــعره نفســه وإذا كــان صــاحب صــوت يقــرأ قــرآن أو ينشــد ،هــذا إذا كــان عــالم ،عظــيم
 ،Uلعجب وأن تالوته هذه لـم يتلوهـا أحـد مـن قبـل، مـع أن هـذا مـن توفيـق اهللا بالزهو وا

ــ ــا مــن يســتطيع يمســك بأحبالــه الصــوتيهالــذي  نَم األحبــال أو  هأن يمســك بهــذ؟ هــل فين
 وهـو ،أو يخفضـه عالياً  الصوت يجعلالذي  هوف ،Uالرحمن  اإال إذا شغلهال، ؟ يشغلها
  .يحليهالذي 

 ييـــتكلم بتعـــال أحـــدتكلـــم مـــع إذا فـــ ،ر بالعجـــبيشـــعو يزهـــو  تجعلـــه الـــنفس لكـــن
ألنـه يبتعـد عـن فضـل  ،قبـرهفـي  نفسـه أدخـل نفسـه ذي يـرىوال، نفسه رأىألنه  ،بكبرياءو 

ــا هنــاك مواقــف ،Uاهللا  إيــاك أن  ،القــرآن يجــب أن ننتبــه لهــافــي  لــذلك العلمــاء قــالوا لن
قـال لـه اهللا وهـو إبلـيس ا ألن مـن قـال أنـ ،أنا من عائلة فالن ،بن فالناأنا ، .أنا كذا:تقول
U :))  ##$$zz÷÷��ããllóó  ΒΒÏÏ]]÷÷κκpp$$  ΒΒtt‹‹õõââρρΒΒYY$$  ΒΒ̈‰̈‰ôômmããθθ‘‘YY##  ((  ))أو معصــــية  أىلــــم يفعــــل الــــذي  وهــــو األعــــراف)األعــــراف)١٨١٨
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 } }٨٠٨٠  {{

اليوجـد موضـع أربـع  وقد ورد فى األثـر أنـه، ثنين وسبعين ألف سنةابد اهللا عَ  بل إنهذنب، 
  . السموات إال وإلبليس فيها سجدة هللافي  أصابع

rrΡΡtt$$OO  zzyy��öö��××  ΒΒii&&  (( :قـال  بالسـجود آلدمأمـره اهللالكن عنـدما  ÏÏΖΖ÷÷µµçç  ((  ))فأخرجـه اهللا   األعـراف)األعـراف)١٢١٢
العبـادات طـرد مـن  هإذا كـان إبلـيس بعـد كـل هـذ: (تقول لنفسـكمن الجنة، لذا يجب أن 
  ؟!).عشرات الذنوب يالجنة وأنا كل يوم لفي  الجنة بذنب فكيف أطمع

إذا أردت أن  ،Uم الغيـوب لحضـرة عـال إذن ماذا أفعل؟ أداوم على التوبـة واألوبـة
  :عــــالهفــــي  تســــارع إلــــى التوبــــة إلــــى اهللا جــــل بــــد أن ال ،ههللا وتنــــال رضــــا تكــــون محبوبــــاً 

))  ρρuu??èèθθ//ççθθþþ##((  ))ÎÎ<<nn’’  ##$$!!««  ddssΗΗÏÏŠŠèè··$$  &&rrƒƒ••µµtt  ##$$99øøϑϑßßσσ÷÷ΒΒÏÏΖΖããθθχχšš  99ssèèyy==ªª33ää//÷÷  ??èèÿÿøø==ÎÎssßßθθχχšš  ((  ))النور)النور)٣١٣١..  

، ميــذلــيس معــه مريــدين أو تاللكنــه  ،داخلــه أنــه شــيخ كبيــرفــي  يشــعر شــخص ربمــا
 ،إلـى الكبـر ييؤدالذي  يهذا هو المرض اإلبليسوتالميذ،  مريدينويرى من حوله لديهم 

  :rقال ، Uعلى الخلق يحرم من كل عطاءات الحق إلنسان اتكبر لو و 

}}{{٣٦٣٦
  وقال أيضاً:

}}{{٣٧٣٧
سـتحاول ، المرحلة ال يـتكلم عـن نفسـه أبـداً  هيريد أن ينجو من هذالذي  اإلنسانو 

 ،تشـجع المريـدين كـىلهم عن نفسـك   يتحك : يجب أننفسه أن تضحك عليه وتقول له
 إذا تكلـم ،ال مـن الصـالحين يتحـدث عـن نفسـه؟ هل رأيتم أحداً  ،من دسائس النفس اهذ
ــه وعــن نبيــه  ،يشــينها فقــط هــاعن  أن تســيرالنــاس مــن  تريــد كنــأل ،rلكــن يــتكلم عــن رب

 يإذا كنـــت منتبــــه لنفســــفــــ ،هللا أن تســـيرالنــــاس مـــن  يريــــدورســـول اهللا  ،خلـــف رســــول اهللا
ليـه، قـف ع بـاب اهللا وهـذا هـو ،وهـذا هـو طريقـه ،رسـول اهللامـن أقول هـذا  وحريص عليها

                                                           
 tصحيح مسلم وسنن الترمذي ومسند اإلمام أحمد عن عبد اهللا بن مسعود  ٣٦
  tصحيح مسلم وسنن الترمذي ومسند اإلمام أحمد عن أبي هريرة  ٣٧
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 } }٨١٨١  {{

 كن العطاءات والفيوضات والتنزالت والهبات هذه كلهـال ،إال اإلرشاد والتوجيه ليس معنا
  ##rr : :))  δδyy≈≈‹‹xxأو يعطيهــا لمــن يســلمها للخلــق نيابــة عــن حضــرته وهــو رســول اهللا  ،ملــك اهللا

ããttÜÜss$$!!ττääΡΡtt$$  ùùss$$$$ΒΒøøΨΨããôô  &&rrρρ÷÷  &&rrΒΒøø¡¡ÅÅ77ôô  //ÎÎóótt��öö��ÎÎ  mmÏÏ¡¡||$$>>55  ((  ))ص)ص)٣٩٣٩.  

  النجاة من بدوات النفسالنجاة من بدوات النفس
كلمـة وأنسـى   rمـنهج رسـول اهللا ا أدل الخلق أدلهـم علـى اهللا وعلـى مأنا عند إذن

يــوم مــن األيــام عــن فــي  ســيقف عنــد األنــا ويقولهــا باســتمرار ســيبعدالــذي ألن  ) تمامــاً (أنــا
وإن كنـــتم تريـــدون النمـــاذج  ،ســـير األولـــينفـــي  وهـــذا واضـــح ،Uحضـــرة القـــرب مـــن اهللا 

 النمــاذج الــذين أخــرجتهم نفوســهم هبهــذ ئــةوســير المتقــين ممتل فعنــدكم دووايــن الصــالحين
  ééρρ??ÏÏ��FFççµµçç……  ããtt??nn’’44  ææÏÏ==ùùΟΟAA&&  ((: ألنهـــم وقفـــوا عنـــد األنانيـــة ،عـــن الطريـــق القـــويم والمـــنهج المســـتقيم

ããÏÏΖΖ‰‰ÏÏ““üü  ((  ))علــم وال علــم  ي، أنــا عنـدصــوت وال صــوت الشـيخ فــالن يأنــا عنـد القصـص)القصـص)٧٨٧٨
.. مــاذا عنــدك . ال توجــد عنــد إنــس وال جــان الخطابــةفــي  طريقــة يأنــا عنــد ،العــالم فــالن

èè≅≅öö  ..ää≅≅@@  ΒΒii%%  ((!! ؟أنت ÏÏôô  ããÏÏΖΖ‰‰ÏÏ  ##$$!!««  ((  ))النساء)النساء)٧٨٧٨.  
  ’’rr99ssŠŠøø§§}}  <<ÍÍ&&  ((: ألنهـا كلمـة فرعـون كذلك يجـب علـى اإلنسـان أال ينطـق بكلمـة (لـي)

ΒΒãã==ùù77àà  ΒΒÏÏÇÇóó��uu  ρρuuδδyy≈≈‹‹ÉÉννÍÍ  ##$${{FFΡΡ÷÷γγyy≈≈��ãã  BBrrggøø��ÌÌ““  ΒΒÏÏ  ??ssssóóLLÉÉûû  ((  ))يريـــــد أن ينجـــــو مـــــن الـــــذي ألن  الزخـــــرف)الزخـــــرف)٥١٥١
أو  يال يقـــل لـــفـــ ،ربيـــةاللغـــة العفـــي  يخلـــص مـــن يـــاء النســـب الموجـــودة يجـــب أنالـــنفس 
مــن عطــاء  ،مــن فضــل اهللا هــذا :مــن أيــن لــك هـذا؟ يقــول :ئلإذا ُســ ي،أو منــ يأو بــ يعنـد
  .rخير اهللا وعطاء اهللا وبركات رسول اهللا ، م اهللامن إكر  ،اهللا

  r: ))  ΒΒ̈$̈$!!  &&rr¹¹||$$//tt77yy  ΒΒÏÏôôكمــا قــال اهللا لحبيبــه يوجهــه هللا،   بــرٍ و  خيــرٍ  وكــلُّ  فضــلٍ  كــلُّ   إذاً 
mmyy¡¡||ΖΖuuππ77  ùùssϑϑÏÏzz  ##$$!!««  ((  ))المــال أو العمـل الصــالح أو الولـد تنســبه فـي  أى خيـر يأتيــك النسـاء)النسـاء)٧٩٧٩

هـذا  :قـولتالحـال فـي  ،يـرثشـاء اهللا ك مـا هـذا العـام كصـولحمإذا قيل لك: ، Uفورا هللا 
ي ألنـــي حرثـــت األرض وشـــطارت يهـــذة مهـــارت :قـــولتوال  ،فضـــل اهللا وعطـــاء اهللا وكـــرم اهللا
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 } }٨٢٨٢  {{

ا، وغيـر ذلـك، هـل هـذا هـو الـذي أخـرج إليـك الخيـر بطريقة كذا، واستخدمت سـماد كـذ
  .فالنعلى يا يتختصر الموضوع وتقول فضل ربإذاً  ؟Uأم رب الخير 

كنت أتابعـه وأعطيـه دروس ووفـرت لـه    ألني :من األوائل فتقول له وكانابنك تفوق 
  èè≅≅öö  //ÎÎÿÿxxÒÒôô≅≅ÈÈ  ##$$!!««  ρρuu//ÎÎ��ttqq÷÷ΗΗuuFFÏÏµµÏÏ%%  ((: ؟ انســـب الفضـــل هللالمـــاذا ال تنســـب الفضـــل هللا ،كـــل شـــئ

ùùss77ÎÎ‹‹xx≡≡99ÏÏ77yy  ùùss==ùù‹‹uuÿÿøø��ttmmããθθ##((  δδèèθθuu  zzyy��öö��××  ΒΒii ÏÏϑϑ££$$  ††ssggøøϑϑyyèèããθθββtt  ((  ))يونس)يونس)٥٨٥٨.  
زمــرة العــارفين فــي  يريــد أن يمــر مــن مقامــات الســالكين ويــدخلالــذي  الســالك إذن

مـاذا سـيفعل لــك  ،وال يعنيـه أن تعرفـه النـاس ،البـد أن ينسـب كـل فضـل إلـى رب العــالمين
يطلـع عليـك الـذي  كـل أعمالـك أنفـي   واعتقـد ،هللا عمـل! ا؟وماذا معهم ليعطوك !؟الناس

األمــر: فــي هــذا قــال  t ييــد البســطامز أبــو الي يســيد ،Uويجازيــك ويكافئــك هــو اهللا 
ـــرت علـــيهم أربـــع تكبيـــرات( ى صـــلَّ  )Uولـــم أر إال اهللا  ،رأيـــت الخلـــق جميعـــا مـــوتى فكب

؟ لـو أنهـم ومـاذا مـع الخلـق ،Uعليهم صالة الجنازة حتى ال ينشغل بـالخلق عـن الخـالق 
 ؟!براويـز ليـوم القيامـةفـي  عليـك فهـل سـتحتفظ بشـهاداتهم كلهم بسـطوا ألسـنتهم بالثنـاء

  .r أو الحبيب المختار المزين باألنوار ،Uثناء ملك الملوك  تريدأنت 
ترك الزهو وترك المباهاه وترك الفخـر في  هذا الطور يجاهد نفسهفي  اإلنسان إذن

ويـرى كـل  ،يجاهد نفسه حتى ال يرى إال حقيقة نفسـهو  ،وترك العجب واإلعجاب بالنفس
  (( :ولــذلك مشــهد هــؤالء القــوم كمــا قــال اهللا ،Uاد عــن هــذة الحقيقــة فهــو لربــه ز فضــل 

ρρuu99ss))ss‰‰ôô  zzyy==nn))øøΨΨoo$$  ##$$}}MMΣΣ¡¡||≈≈zz  ΒΒÏÏ  ™™ßß==nn≈≈##ss''77  ΒΒii ÏÏ  ÛÛÏÏ&&  ((  ))وهــــــل الطــــــين يســــــمع أويــــــرى أو  المؤمنــــــون)المؤمنــــــون)١٢١٢
U:  ))  &&rr99ssΟΟóó  ΥΥwwƒƒøø==èè))33œœ//  ΒΒii! وقـــــــــــــــــــــــــــــــــال ؟يـــــــــــــــــــــــــــــــــتكلم ÏÏ  ΒΒ̈$̈$!!&&  ΒΒ̈γ̈γÎÎ&&  ((  ))المرســـــــــــــــــــــــــــــــــالت)المرســـــــــــــــــــــــــــــــــالت)٢٠٢٠  ......  

وهــل المــاء ، حــد أن يشــربهال يمكــن أل ، ومهــين أىأصــل اإلنســان إمــا طــين أو مــاء مهــين 
  ! ال:؟ع أو يبصر أو يتكلممالمهين يس
ً ـ����ــ����ـععییأكن����ت سمأكن����ت سم ً ا ً ـ����ــ����ـوعالموعالم  راً راً ییأو بص����أو بص����  ا ً ا   ا

  
  دراردرارــــ������ـــــ������ـت بالمت بالمــ������ـــ������ـأحسنأحسن  ييننــــ������ــ������ولكنولكن

  
أهــل المعرفــه و  ،عــالهفــي  هللا جــلكــل هــذا مــن فضــل اهللا وإكــرام اهللا وعطــاء ا  إذن

كــل فضــل لهــم أو   واونســب ،ألنهــم عرفــوا حقيقــة أنفســهم ،الحقيقــة هعنــد هــذ يقفــون دائمــاً 
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 } }٨٣٨٣  {{

  :t مام أبو العزائمكما قال اإل  ،rولرسوله  Uحولهم هللا 
  ك����ل ال����ذي أن����ا فی����ھ فض����ل محم�����دك����ل ال����ذي أن����ا فی����ھ فض����ل محم�����د

  
  ااـ����ــ����ـھ ك����ان وصولیھ ك����ان وصولیــ����ـــ����ـھ ب����دا وإلیھ ب����دا وإلیــ����ـــ����ـمنمن
  
ــي ،r كــل مــا نحــن فيــه هــو فضــل رســول اهللا الــذي  نحــن كالعامــل ،شــئ يس معــل

لــه بالبضــاعة ويقــول لــه وزع البضــاعة علــى فــالن  يصــاحب التوكيــل يــأتو  ،توكيــلفــي  يعمــل
نحن معنـا بضـاعة رســول اهللا ال، وكـذلك األمــر، فـ؟ البضـاعةفـي  يءهـل للعامـل شــ ،وفـالن
r،  ونحــن نقولهــا إذا وفــق الموفــقU، لــو  ،ورزقنــا بعنايتــه ،وتوالنــا بواليتــه ،وفــتح البــاب
 ب وحـــرروجـــه القلـــنلكـــن لـــو لـــم  ،ب وقلنـــا أى كـــالم ســـينال الرضـــا والقبـــولالقلـــ نـــاوجه

ألن اهللا منـه شـيء، لـن تسـمع  ،وجمع من هنا ومـن هنـا النـاس ،اإلنسان الخطب العصماء
  .يوجه القلوبالذي  هو

  حقيقة جهاد النفسحقيقة جهاد النفس
 Uوهــو أن ينســب اإلنســان كــل فضــل هللا  ،جهــاد عظــيم هــذا المقــامفــي  فالجهــاد

 ،وأحــــوال الــــبالد ،جاهــــدنا أنفســــنا هــــذا الجهــــاد سيصــــلح اهللا أحوالنــــا إذا ،rولرســــوله 
 الخطبـاء إذا كـان لكن كثر ،إلى جهاد النفس ألن الناس تحتاج حاالً  ،وأحوال العباد كلها

ين الــذين يربــوا ربمُ ـلكــن أيــن الــ ،الصــحف أو علــى المنــابرفــي  القنــوات الفضــائية أوفــي 
الخطبـاء  ،؟ هـذا مـا نحتـاج إليـه اآلنrاألمـين النبـي  جاء بهالذي  الخلق على هذا النهج
 ؟!عمـا نهـى عنـه اهللا ييمتنـع مـن الشـباب أو ينتهـالـذي  لكـن أيـن ،يقولون خطب عصماء

 بـدايتها يوالتـ، rول اهللا كان عليها سـيدنا رسـالتي   ألنهم ال يوجهون إلى التربية اإليمانية
  .جهاد النفس

اآلخـرة فـي  وكـل شـئ ،الدنيا سيصبح طوع أمرنـافي  شئ كل  فإنلو جاهدنا أنفسنا 
ÎÎββ  ??ssΖΖÇÇÝÝ��ççρρ##((  ##$$!!©©  ƒƒttΖΖÇÇÝÝ��÷÷..ääΝΝöö  ρρuuƒƒãã[[ss66mm((  ((  :قـــــال Uألن اهللا  ،رهـــــن إشـــــارتنا ÎÎMMôô  &&rr%%øø‰‰yy##ΒΒtt33ää//öö  ((  ))محمـــــد)محمـــــد)٧٧ 

 ،هءسينصــره علــى كــل أعــدا ، فــإن اهللانفســهفــي  U نصــر اهللا إذا بمفــرده إلنســانل كــونت
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 } }٨٤٨٤  {{

ـــذين نصـــ كـــونوت ـــه ال ـــاموا بهـــذة للمجتمـــع إذا كثـــر في روا اهللا وانتصـــروا علـــى أنفســـهم وق
  .rكما كان أصحاب رسول اهللا   ،الحقيقة

  ،غـزوة بـدرفـي  ن مثل واحد مع أصـحاب رسـول اهللاآالقر في  ولذلك ضرب اهللا لنا
ومعهــم  ،ألـف يوالكفـار حــوال رجــل، أو ثالثمائــة وثـالث عشـر ،ثالثمائـة وإثنــا عشـر كـانوا

وال تصــــلح  ،واألســـلحة قليلـــة ،إال أربعـــة جيـــاد والمســـلمين لـــيس معهـــم ،جيـــاد وأســـلحة
  ρρuu99ss))ss‰‰ôô  ΡΡttÇÇ||��uu..ääΝΝãã  ((  :ه فقـالكتابـفـي   لنـا ذلـك Uن اهللا ؟ بـيَّ مـاذال ،نصرهم اهللالكن ، للحرب

##$$!!ªª  //ÎÎ77tt‰‰ôô‘‘99  ρρuu&&rrΡΡFFççΝΝöö  &&rrŒŒÏÏ!!©©''××  ((  ))وأنهم لـن ينتصـروا إال  ،ألنهم شعروا بضعف نفوسهم آل عمران)آل عمران)١٢٣١٢٣
ــــــــــة اهللا ــــــــــى اهللا ولجــــــــــأوا ،بتوفيــــــــــق اهللا ومعون ــــــــــد اهللا  ،إل   :Uفجــــــــــاء النصــــــــــر مــــــــــن عن

))  ))ÎÎŒŒøø  @@nn¡¡óóGGttóóÉÉ‹‹WWèèθθββtt  ‘‘uu//−−33ääΝΝöö  ùùss$$$$™™óóFFttffyy$$>>zz  99ss66ààΝΝöö  ((  ))ل)ل)األنفااألنفا٩٩.  
 ،إثنــا عشــر ألفــاً  المســلمون كــان  ،غــزوة حنــينوهــي لمــا جــاءت المعركــة اآلخــرى و 

r :}}أصحاب رسـول اهللا قال ف ،وكانت معهم الخيول واألسلحة
{{فبمجـرد  ،الفـرح بـالنفسو مـرض العجـب  ذاهـ، و ن عـددنا كثيـرلن نهزم اليـوم أل ٣٨

 ولم يبـق ،ففروا جميعاً  ،الجبال فنزلوا عليهم بالسهامفي  أن تحركوا كان األعداء مختبئين
  : : وقال Uاهللا  عاتبهمقليل، ف إال رسول اهللا ونفر

))  ρρuuƒƒttθθööΠΠtt  mmããΖΖuu÷÷AA      ))ÎÎŒŒøø  &&rrããôôffyy66ttGG÷÷66ààΝΝöö  ..xxYYøø��uu??èè66ààΝΝöö  ùùss==nnΝΝöö  ??èèóóøøÇÇ  ããttΖΖ66ààΝΝöö  ©©xx‹‹øø↔↔\\$$  ρρuuÊÊ||$$%%ssMMôô  
æætt==nn‹‹øø66ààΝΝãã  ##$${{FF‘‘öö⇓⇓ÙÙ  //ÎÎϑϑyy$$  ‘‘uummãã66ttMMôô  OOèèΝΝ§§  ρρuu99©©ŠŠøøGGççΝΝ  ΒΒ••‰‰ôô//ÎÎ��ÌÌšš  ((  ))التوبة)التوبة)٢٥٢٥.  

ــأت  ي،وعــرف أنــه ضــعيف إال إذا قــواه القــو  ،؟ إذا عــرف المــرء نفســهالنصــر يمتــى ي
أنــه  ي، وعــرفه الغنــفقيــر إال إذا أغنــاعــرف أنــه و  ،مــه العلــيموعــرف أنــه جاهــل إال إذا علَّ 
يقــف علــى  ال يســاوي شــيء،اهللا  فضــل يعــرف أنــه مــن غيــر ،عجــول إال إذا حــاله الحلــيم

ويتـواله اهللا  ،ويتـواله اهللا بنصـرته ،ويتـواله اهللا بفضـله ،الـذل فيتـواله اهللا بعـزهو  بسـاط الفقـر
 هـو الثـوبوهـذا  ،ثـوب عبوديتـه البسـاً  دام كـل أحوالـه مـافـي   ويتـواله اهللا بهدايتـه ،بعنايته

                                                           
 .tالحاكم في المستدرك عن أنس  ٣٨
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 } }٨٥٨٥  {{

  .Uيريده منا اهللا الذي 
 ،زمــان ومكــان عبــد هللاأى فــي  اإلنســان أنــهيحــس ن أالغايــة مــن جهــاد الــنفس  إذن

مشـى إذا  ،مـه اهللاجاهـل إال إذا علَّ  ،ضعيف إال إذا قواه مـواله ،عبد فقير إال إذا أغناه اهللا
صــر رســول اهللا كمــا ن  ،ألن اهللا ســيتواله وينصــره علــى مــن عــاداه ،يــا هنــاه الــنهج علــى هــذا

 هــم كــانوا عبيــداً وكل ،ألنهــم كــانوا علــى هــذا الــدرب ســائرين ،وأحبابــه وأنصــاره والمهــاجرين
  .لرب العالمين حقاً 

  ٣٩٣٩قلب املؤمنقلب املؤمن: : السابعالسابعالوصل الوصل 
نحــن فــي هــذا العصــر وقــد بلغــت التكنولوجيــا العلميــة واألجهــزة المتطــورة البحثيــة 

ة وانقسامات وأحـزاب وشـحناء وبغضـاء، رقالغاية، ومع ذلك نجد البشرية في همٍّ وغم وفُ 
  99ss))ss‰‰ôô  {{yy==nn))øøΖΖuu$$  ##$$}}MMΣΣ¡¡||≈≈zz  ûûÎÎ’’þþ  (( وأحــوال ال يرتضــيها حتــى أهــل الغابــة يفعلهــا مــن قــال فيــه اهللا:

&&rrmmôô¡¡||ÇÇ  ??ss))øøθθÈÈƒƒΟΟ55  ((  ))مـع مـا  ،الذى خلقه مواله في أحسن تقويم!! فيما نراه مـن حولنـا التـين)التـين)٤٤
، وإنمــا كــالم يلــيس هــذا كالمــو  !!لبهــيما لــم يــرق حتــى إلــى يبلــغ مــن التعلــيم، ومــن الرقــ

  .))عرافعرافاألاأل١٧٩١٧٩((  ))  ‘‘≅≅||U: ))  &&ééρρ''99ss≈≈̄×̄×ÍÍ77yy  ..xx%%$${{FFΡΡ÷÷èèyy≈≈ΟΟÉÉ  //tt≅≅öö  δδèèΝΝöö  &&rrÊÊالمولى 

 مجــد المســلمين اآلن فــي العــالم كلهــتف ،نســحبت هــذه األحــوال علــى المســلمينوا
التــي ال عــدَّ  ، ومــن المــرض، ومــن المشــاكلخــوفيعــانون مــن الفقــر، ومــن الجهــل، ومــن ال

وهـــل كـــان علـــى هـــذا الـــنهج ســـلفنا الصـــالح مـــن  ،ال حـــدَّ لهـــاالتـــي  المشـــاغل مـــنلهـــا، و 
وجـــدب أراضـــيهم، وقلـــة  الكـــريم، مـــع فقـــرهمالنبـــي  ن الـــذين كـــانوا مـــعو المســـلمين األولـــ

فــي  فقــد كــانوا ،ولــم يكونــوا علــى هـذا الــنهج بــداً لــم يكونــوا علــى هـذه الشــاكلةأ.هم؟واتثـر 
  يعنـدنا لـيس كالـذ يوالخيـر الـذ حـالهم؟كلنا ليس  مثلهم؟ وحا إذاً لسنا  لماذا ،خير حال

  .كان عندهم؟
تحــت  ا الزمــان، ولــم تنطــوِ ذهــفــي  تســكن هــذه األجســاد تغيــرتألن النفــوس التــي 

                                                           
 م٢٠١٢أبريل ٢٥هـ ١٤٣٣من جماد اآلخر  ٤المنيا  -المسجد الغربي قرية بلهاسة مغاغة  ٣٩
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 } }٨٦٨٦  {{

ــب اهللا ومصــطفاه ىاهللا، ولــم تتأســ كتــاب  رايــة علــى  يجمحــت النفــوس، وكــلٌّ يمشــ ،بحبي
، وانتهــت طاعاتــه عنــد هــذا ى مــا عليــه هللاى ركعــات الصــالة يظــن أنــه قــد أدَّ هــواه، وإذا أدَّ 

هـــديهم رضــى اهللا تبـــارك وتعـــالى عـــنهم فـــي  المبـــاركين يبأصـــحاب النبــ يوال يقتـــد الحــد،
  أجمعين.

ومعهـا لوحـة مفـاتيح  ،مهم حضرة النبي شاشـة نورانيـةسلَّ   rأصحاب حضرة النبي 
رانيــة وهــذه أســرار لــم تصــل إليهــا التكنولوجيــا العلميــة، ألنهــا تكنولوجيــا ربانيــة نو  ،ربانيــة

لـه الفـتح  يأتيـف ،كلما احتاج إلى أمر يحرِّك هـذه المفـاتيح  –قل فيها ما شئت  -روحانية 
  ))  %%]̀]ρρuuΒΒtt  ƒƒttGG−−,,ÈÈ  ##$$!!©©  ††ssggøøèèyy≅≅  !!©©&&ãã……  ΧΧxxƒƒøø��tt̀  ((  أول مفتـــــاح منهـــــا:!! و Uمـــــن لـــــدن الفتـــــاح العلـــــيم 

مـــن أى و ، مـــن أى غـــمٍّ و مـــن أى هـــمٍّ، و مـــن أى شـــدة، و مخـــرج مـــن أى ضـــيق،   الطـــالق)الطـــالق)٢٢((
المخـــرج فـــي أى أمـــر لتكـــون كـــل األمـــور  Uن أى معضـــلة، لـــم يحـــدد اهللا مـــو مشـــكلة، 

  مفتوحة للعبد المؤمن.
لهـم  Uهـؤالء القـوم خـرق اهللا  والكـون كلـه مسـير باألسـباب؟!! كيف يكون ذلك

  :U مــــــن كنــــــوز حضــــــرة الكــــــريم الوهــــــاب ،األســــــباب، وجعــــــل أرزاقهــــــم بــــــال حســــــاب
))  ρρuu##$$!!ªª  ƒƒtt��öö——ãã−−ää  ΒΒtt  „„oo±±tt$$!!ââ  //ÎÎóótt��öö��ÎÎ  mmÏÏ¡¡||$$>>55  ((  ))الـذيكـل   ،أسـباب وال غيـره وال ال حساب ))نورنورللاا٣٨٣٨ 
م هـذه التكنولوجيــا اسـتخديــة اأدخلهــم دورة ربانيـة، حتـى يعرفـوا كيف rلـه حضـرة النبـي فع

  .Uالروحانية التي جهَّزها في القلوب حضرة عالم الغيوب 

  حياة القلبحياة القلب
لهيــة مــا يعجــز مــن األجهــزة الربانيــة، ومــن المفــاتيح اإل ا معــه فــي قلبــهفينــكــل واحــد 

وات اه، حتـى قـال بعـض الصـالحين: (السـمالعبد عن عدَّه، ويعجز القول والسرد عـن حـدَّ 
زاويــة مــن  ىســاو تومــا فــيهن، والعــرش ومـا يحويــه، ال السـبع السـبع ومــا فــيهن، واألراضــين 

  .ستين زاوية في قلب العبد المؤمن)ثالثمائة و 
، والسـماوات Uوسـع اهللا  قلـب العبـد المـؤمن أوسـع مـن السـماوات واألرض ألنـه
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ال تسع اهللا جـلَّ فـي عـاله، واألرض ال تحـوي ذرة مـن كمـاالت حضـرة اهللا، والعـرش لـيس 
كمـاالت اهللا، و لعبد المؤمن يحمـل مـن جمـاالت بقدرة اهللا، لكن قلب ا حامًال بل محموالً 

ر تســجد ألبينــا آدم عليــه الســالم لمــا ظهــ Uومــن أنــوار حضــرة اهللا، مــا جعــل مالئكــة اهللا 
دائمــاً  جعــلأن نحــدَّد لنــا  rحضــرة النبــي ، و عــالهفــي  فــي قلبــه مــن كمــاالت مــواله جــلَّ 

  :قالف في محل نظر اهللا ناتركيز و  ناموضع نظر 

}}
{{٤٠٤٠

δδèèθθuu  ##$$!!©©%%ÏÏ““  ƒƒããÁÁ||θθhh  (( :فهو الذي صوَّرنا إلى صوركمإن اهللا ال ينظر  ÈÈ‘‘ââ22ààΟΟóó  ûûÎÎ’’  ##$${{FF‘‘öönntt%%ΘΘÏÏ  
..xx‹‹øø##yy  „„oo±±tt$$!!ââ  ((  ))ـــى أمـــوالكم آل عمـــران)آل عمـــران)٦٦ ـــذي وزعهـــا، وال ينظـــر إل ـــه ينظـــر فهـــو ال إلـــى ، ولكن

  القلوب.
القلـــب  ،؟ القلـــبيمــا الموضـــع الـــذي أضـــعه نصــب عينـــي، وأركـــز فيـــه كــل اهتمـــام

إذا أدخلـــت فيـــه الـــدنيا وحبَّهـــا فقـــد قطعـــت كـــل  ،نيكـــون لمـــن يقـــول للشـــيء كـــن فيكـــو 
  قال: rالنبي  ، ألنU المخلوقات وبين خالق يبين يالصالت وكل الروابط الت

}}
{{٤١٤١

حرمـــت نفســـك مـــن نظـــرات اهللا،  ، فقـــدفـــي موضـــع نظـــر اهللا ت الـــدنيادخلـــفـــإذا أ
فاصـالً و نـك وضـعت حـاجزاً ك، لهبينـك وبينـ ونظراته سبحانه معها القرب والحّب والمودة

  .الدنياوهو  بينك وبين اهللا
ومــــا  ،Uإذا وضــــعت فــــي القلــــب حتــــى حــــبَّ الشــــهوات فقــــد انشــــغلت عــــن اهللا 

فـي عـاله؟!!   بهـا عـن اهللا جـلَّ  اإلنسـان التـي تسـتحق أن ينشـغلالشهوات التـي فـي الـدنيا 
حـذرنا اهللا مـن أن لولـد والمـال والزوجـة حتـى شـهوة افشهوات الدنيا ماذا تسـاوي؟!!  كلُّ 

                                                           
  tيح مسلم وسنن ابن ماجة ومسند اإلمام أحمد عن أبي هريرة صح ٤٠
 شعب اإليمان للبيهقي ٤١
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بعقلـك وفكـرك، وتقـوم وتسـيره ، يـدكتنفق عليه من  ك،عين ل ةإنها قرَّ نُدخلها في قلوبنا، 
فـي  كالخارطـة القرآنيـة ربُّ البريـة، وشـرحها لـ في رسمها لكالشرعية التي  مسئوليةبالله 

 هللا، ال يحــلُّ  فــي قلبــك، فالقلــب ، لكــن إيــاك أن تدخلــهrخيــر البريــة المــذكرة التفســيرية 
خشــية و خــوف اهللا، و جمــال اهللا، و إال أنــوار اهللا،  اً أو كثيــر  ، وال يدخلــه قلــيالً هفيــه إال مــوال

القلـب، فـي  تـدخلها التيهي  هذه األشياء .... حالوة طاعة اهللاو اهللا،  جنابو  رهبةو اهللا، 
  .عالهفي  يحبها اهللا جلَّ التي و 

))  ))ÎÎΡΡ̄ϑ̄ϑyy$$!!  &&rrΒΒøøθθuu≡≡99ää33ääΝΝöö  ρρuu&&rrρρ÷÷99ss≈≈‰‰ßß..ää//öö  ùùÏÏGG÷÷ΖΖuuππ××  44  ((  ))القلـب هللا، ألن  ،إياك أن تفتتن بهؤالء ))التغـابنالتغـابن١٥١٥
، وال وال نـوازع شـرّ  ،وءـخواطر سـ اال تدخل فيهف ،نت الحارس األمين على بوابة القلبوأ
 ،Uالعزيـز الغفـار  هحبـا يهـذا اإلطـار إال مـهذه الدائرة وفـي ال تدخل في و  ،يءير ردتفك

الجهــاد لــيس  العنكبـوت)العنكبـوت)٦٩٦٩((  ))  $$ρρuu##$$!!©©%%ÏÏƒƒzz  __yy≈≈γγyy‰‰ßßρρ##((  ùùÏÏŠŠΖΖuu$$  99ss]]ssκκöö‰‰ÏÏƒƒtt]]̈κ̈κååΝΝöö  ™™ßß77çç==nnΖΖuu  ((: هـذا يتطلــب جهـادو 
أى فـي  ))  $$ùùÏÏŠŠΖΖuu  ((ولكن  وال في التعليم فقط، وال في الصناعة، وال في التجارة، في الزراعة

  إلى المنهاج القويم. Uهديهم اهللا أى ي ))  $$99ss]]ssκκöö‰‰ÏÏƒƒtt]]̈κ̈κååΝΝöö  ™™ßß77çç==nnΖΖuu  ((، اهللا

  مفاتيح اخلرياتمفاتيح اخلريات
 -ربط مفاتيح األرزاق، ومفاتيح النعم، ومفاتيح الخيـر، ومفـاتيح البـر  U اهللاكأن 

  :ذلكنوضح  !لبقبال –في الدنيا قبل اآلخرة 
القلـب  ييصـفو ر ، مـاذا يفعـل؟ يطهِّـوفيربمحصول  يأتتو  ،هتعازر  صحَّ تمن يريد أن 

فــي  بهــم هوكلَّــذين الـ علــى فقــراء اهللا،هللا  نصــيبٌ محصــول يكــون فيـه ال اأن هــذ يهللا، وينـو 
ρρuu##$$99øø77tt##ss$$àà  ##$$99ÜÜ©©‹‹hh  ((قـــال تعـــالى:  ؟محصـــول زراعتـــهمـــاذا ســـيكون  ،ةاهـــذه الحيـــ ÍÍ==ÜÜ  ††ssƒƒøø��ããllßß  ΡΡtt66tt$$??èèµµçç……  

//ÎÎ**ÎÎŒŒøøββÈÈ  ‘‘uu//nn ÎÎµµÏÏ  ((  ρρuu##$$!!©©%%ÏÏ““  zzyy77çç]]yy  ωωŸŸ  ††ssƒƒøø��ããllßß  ))ÎÎωω��  ΡΡtt33ÅÅ‰‰YY##  ((  ))األعرافاألعراف٥٨٥٨((  ....  

الـذي الشيطان فهذا من  وعدم إخراج حق اهللا للفقراء، إذا نوى في قلبه الطمعأما 
هـذا  ،أولـى وأوالدك أنـت !!)ما يحتاجه البيت يحرم على الجامعيقول له: (بذلك، ألهمه 

قـال  وقد، نناويردده شياطين اإلنس الذين يعاونون الشيطان من بي الكالم يقوله الشيطان،
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U: ))  ©©xx‹‹uu≈≈ÜÜÏÏtt  ##$$}}MMΡΡ§§ÄÄ  ρρuu##$$99øøffÉÉddاهللا فيهم  ÇÇ  ƒƒããθθrrÇÇ  //ttèè÷÷ÒÒààγγßßΝΝöö  ))ÎÎ<<nn’’44  //ttèè÷÷ÙÙ<<  ——ããzz÷÷��ãã∃∃tt  ##$$99øø))ssθθööΑΑÉÉ  îîää��ááρρ‘‘YY##  ((  
  .))األنعاماألنعام١١٢١١٢((

إنمـا و  لنتسـلى بهـاال ؟ فـي القـرآن علينـا القصـصاهللا لماذا يقـص  :يضاحاإلزيادة ول
]]}}  ××99ss))ss‰‰ôô  ..xx%%χχšš  ûûÎÎ’’  %%ssÁÁ||ÁÁÅÅηηÎÎΝΝöö  ããÏÏ99öö��uuοο  (( :عــــــة المــــــؤمنيناعظــــــة وعبــــــرة لنــــــا جم TTρρ''<<ÍÍ’’  ##$${{FF99øø66tt≈≈==ÉÉ  ((  

ما يجنــي البســتان ينــادي علــى الفقــراء عنــدو  ،الرجــل الــذي كــان عنــده بســتان ،يوســف)يوســف)١١١١١١((
ووصــى  ،تأخــذوا نصــيبكملتعــالوا احضــروا معنــا جمــع المحصــول  :والمســاكين ويقــول لهــم

علــــى أتــــى البســــتان إلــــى الرفيــــق األ بعــــد انتقالــــهبــــأن يســــيروا علــــى هــــذا الــــنهج، و  أبنــــاءه
هم!! أخـوهم تغيرت نوايـابالمحصول الذي اعتاد أن يأتي به في حياة صاحبه، لكن أبناءه 

لـن نعطـي أحـداً  الناس؟! لماذا نعطي هؤالءاألكبر لم يرتض ما كان يفعله أبوه وقال لهم: 
وا اً أو فقيــراً، واتفقــوا أن يخرجــيــاكم أن يبلــغ أحــد مــنكم مســكينإو  ،أخــذ هــذا كلــهنو شــيئاً 

مبكـــرين قبـــل أن تطلـــع الشـــمس حتـــى ال يـــراهم أحـــد، وينتهـــوا مـــن جنـــى المحصـــول قبـــل 
ولمـا وصـلوا البسـتان وجـدوا .. ،سـورة القلـمطلوع الشمس، وأنتم تعلمون هذه القصة في 

جنداً مـن جنـده،  فوراً  Uفأرسل اهللا  ،، ألنهم نووا حرمان الفقراء!!ةرت األمنيَّ ة غيَّ النيَّ أن 
مـا أتـى عليـه هـو حشـرة المـنِّ،  قـد يكـون !!محترقـة وانتهـى النبـاتكلهـا شجار  فوجدوا األ

  ..))األنفالاألنفال٢٩٢٩((  ))  $$ÎÎββ  ??ssGG−−))ààθθ##((  ##$$!!©©  ††ssggøøèèyy≅≅  99©©33ääΝΝöö  ùùèè��öö%%ss$$ΡΡZZ((  (( أو غيره، إذن األمر يتطلب النية:
، ومـــن ومـــن األفعـــال ،ه مـــواله مـــن األقـــوالمـــن يتـــق اهللا فـــإن اهللا يلهمـــه بمـــا يحبُّـــ

ويسـخر اهللا  ،مـدد مـن عنـد اهللابو  ، وبتوجيـه مـن اهللا،بنـور اهللافيمشـي فـي الـدنيا  ،األحوال
U   مــن  كـل جنـد اهللا الـذين فــي ملكـوت اهللا والـذين فـي الـدنيا ألنــه يمشـى علـى هـدىلـه

تبــارك  اهللا يورضــ ،rكــان علــى هــذه الشــاكلة أصــحاب رســول اهللا عــاله، و فــي  اهللا جــلَّ 
  عنهم أجمعين. وتعالى

  األرزاق بالنوايااألرزاق بالنوايا
، اإلنسـان الـذي يقـول ثانيـاً  في المذكرة التفسيرية مثـاالً  rرسول اهللا ا سيدنأعطانا 
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ÎÎββ  ƒƒttèè÷÷==nnΝΝÄÄ  ##$$!!ªª  ûûÎÎ’’  %%èè==èèθθ//ÎÎ33ääΝΝöö  zzyy��öö��ZZ##  ƒƒããσσ÷÷??ÏÏ33ääΝΝöö  zzyy��öö��ZZ##  ΒΒii((  ((فيــه اهللا:  ÏÏϑϑ££$$!!  &&éé{{ÏÏ‹‹xx  ΒΒÏÏΖΖ66ààΝΝöö  ((  ))كمــا  األنفـال)األنفـال)٧٠٧٠
حضـرة  بنية اإلنسان تـأتي أرزاق وهذه هي الحقيقة، : (بنياتكم ترزقون)،الحكمةقول في ن

، ويريــــد زوجــــة صــــالحة، فــــإذا كانــــت نيتــــه طيبــــة لــــو أراد أحــــد الشــــباب الــــزواج ،الــــرحمن
، مــن غيــر أن يكلــف هــذا وال ذاكو مــن غيــر عنــاء زوجــة الصــالحة اله هللا لــه هــذوق افسيســ

  .ويجدها أقرب إليه من أى شيء، لماذا؟ إنها عناية اهللا
ــإذا  يجد مــدد اهللا واصــل ســه عــن ســؤال النــاس، نــوى بصــدق أن يعمــل عمــالً يكفُّ

سـيدنا داوود عليـه السـالم كـان  ة،غلقمُ  باه أن األبو ن رأى غير إو  األبوابيفتح اهللا إليه، و 
خلـق اهللا، ويومـاً بـين ، ويومـاً للحكـم للعبـادة نبي�ا ملكاً، وكان يجعل يومـاً هللا جـلَّ فـي عـاله

العبـادة ينسـى الزوجـة فـي  ، لـو دخـلاهللابـيوم عبادته ينشـغل بالكليـة في  كانو  وأهله، بيتهل
انشــغاله خالصــه و إمــن شــدة ويكــون عبــداً بــين يــدى حضــرة مــواله، و واألوالد والمملكــة، 

تنطــق الجبــال و الحيوانــات و الطيــور والحشــرات و ، كــان إذا قــرأ الزبــور تنفعــل معــه بالعبــادة
ƒƒtt≈≈ffÉÉ77tt$$ΑΑãã  &&rrρρii  ((   فـــي عـــاله مـــواله جـــلَّ بـــه  يمـــا ينـــاج د معـــهتــرد ÍÍ11ÎÎ’’  ΒΒttèèyyµµçç……  ρρuu##$$99ÜÜ©©��öö��uu  أى ســـبأ)ســـبأ)١٠١٠((  ))  ))
  .عي معهرجِّ  ، أودي معهردِّ 

ت عـرى الصـداقة بينـه وبـين نفـر مـن المالئكـة ثقـتو و  ،كانت المالئكة تتنزل لزيارتـهو 
ــأتون لزيارتــه بانتظــام ،الكــرام والصــالحون فــي كــل زمــان ومكــان وأولهــم األنبيــاء  ،فكــانوا ي
لينـالوا رضـاء  ،حوهان دائما يتحسسون عن مواضع العيوب التي فيهم حتى يصـلو والمرسل

إنــه ف ،أمــا مــن يتحســس علــى مزايــاه ويريــد أن ينظــر الخلــق إلــى مزايــاه ،U رب العــالمين
ــب مــن الشــياطينو  وعــن حضــرات المقــربين، الصــالحيندرجــات  بعيــد عــن مســكين!!  قري

U:  ))  &&rrΡΡtt$$OO  zzyy��öö��××  ΒΒiiوالعياذ باهللا  ÏÏΖΖ÷÷µµçç  ((  ))ص)ص)٧٦٧٦.  
أنـك تأكـل مـن بيـت ، عيـب واحـدلـيس فيـك إال قـالوا: عيـب؟  هـل فـيَّ فقال لهـم: 
يريدونــه أن  ه، مــع أنــه يحكــم المســلمين!!مــن عمــل يــد، يريدونــه أن يأكــل مــال المســلمين

شـرع اهللا الـذي كلَّفـه بـه اهللا هللا و ، كالـدعوة إلـى اهللاوالفصـل بـين المسـلمين   الحكميجعل 
  .جل في عاله

ؤال النـاس، سـبـه نفسـه وأهلـه عـن  أن يبحث عن عمل يكفّ بقلبه  نوىفعلى الفور 
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 وكـان أول مختـرعٍ  ،صـناعة الـدروع U فألهمه اهللا ،بيت مال المسلمينحتى ال يلجأ إلى 
فكان إذا أمسك بالحديـد يلـين  سبأ)سبأ)١٠١٠((  ))  ρρuu&&rr99ssΨΨ̈$̈$  99ssµµçç  ##$$::øøttpp‰‰ÏÏƒƒ‰‰yy  ((  :من عنده وزاده اهللا عوناً لها 

 ومــا ،قلمــاذا؟ ألنــه نــوى وصــد وال غيــره!! وال وقــود ،وال فــرن حــراري ،فــي يــده بــدون نــار
__ρρuu##$$!!©©%%ÏÏ““  `̀yy%%!!uu  //ÎÎ$$$$99ÁÁ  (( ن قـال اهللا فـيهم:كالـذين  و فيكـ دقنوى وصـاإلنسان دام  ÅÅ‰‰ôô−−ÉÉ  ρρuu¹¹||‰‰££−−ss  

//ÎÎµµÏÏÿÿ      &&ééρρ''99ss≈≈̄×̄×ÍÍ77yy  δδèèΝΝãã  ##$$99øøϑϑßßGG−−))ààθθχχšš  ((  ))تردد، نوى بقلبه فيها ، وليست نية ة بعزم أكيدنيَّ  الزمر)الزمر)٣٣٣٣
يأكـل مـن عمـل يـده عليـه وعلـى  نيَّة أكيدة، فأالن اهللا له الحديد ويسَّـر اهللا لـه األمـر حتـى

  نبيِّنا أفضل الصالة وأتم السالم.
ـــا  يســـيرون علـــى جبـــل فـــرأوا  كـــان نفـــر  :المثـــال اآلخـــر rرســـول اهللا ســـيدنا أعطان

فـالن)، وبعـد قليـل نـزل المطـر،  حديقـة اسـقِ ( :يقـول ةمـن السـحاب اً صـوتسحابة، وسمعوا 
ــزل علــى حديقــة رجــل، والرجــل واقفــ فتتبعــوا المطــر فوجــدوه ــا يحــوِّ اً ن ل المــاء ويســقي هن

له: هل أنت فالن؟ قـال: نعـم، كيـف عـرفتم إسـمي؟! قـالوا: نريـد أن نعـرف  ، فقالواكوهنا
نظـر إلـى مـا يخـرج مـن قالوا: فـي محصـولك هـذا؟ قـال: أ ماذا تفعل؟ قال: في أى شيء؟

فـي  دُّهأر  وثلـثٌ  ،ألهلـي وأوالدي وثلـثٌ  ،للفقـراء والمسـاكين ، ثلـثٌ اً مه ثالثأقسٍّ الحديقة ف
وقـالوا  ةقالوا: من أجـل ذلـك سـمعنا المالئكـة وقـد أتـت لـك بسـحابة مخصوصـ ،الحديقة
!! لمـــاذا؟ ألن نيتــــه أن ينفـــع نفســــه، وأن ينفـــع عبــــاد اهللا : (اســــق حديقـــة فــــالن)لبعضـــهم

  .له األمنية U يحقق اهللا فال بد أن النية تدام صدق ماالفقراء الذين حوله، و 

  نعمة التواضعنعمة التواضع
كـــل التوجهـــات لفـــاتح الوهـــو  ،وهـــو مفتـــاح الخيـــراتالبركـــات،  هـــو بـــابلقلـــب ا

ــب حتــى تفــتح لــي أ يالمفــاتيح التــ، U لبــارىء األرض والســماوات  روانــأضــعها فــي القل
 rذه المفـاتيح؟ سـيدنا رسـول اهللا هـمـا  ،يموت وخيرات وكنوز الحي الذي ال ،الملكوت

  ÏÏšš  ƒƒttϑϑôô±±ààθθββtt%%©©!!$$##  ((المفـاتيح:  هذهوأول  أشار إليها ونبه،والقرآن الكريم  بينها ووضحها،
ããtt??nn’’  ##$${{FF‘‘ööÚÚÇÇ  δδyyθθööΡΡZZ$$  ((  ))وعدم التكبـر علـى أحـد  ،لخلق اهللا هللا، والتواضع التواضع الفرقان)الفرقان)٦٣٦٣

جدادنا كانوا أناساً طيبـين ومنكسـرين، وكـانوا ال آباءنا وأ ، وأنتم تتذكرون معيمن عباد اهللا
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فـالخير مـع أنـه كـان ، بعـض فـي أيـدييتكبرون على أحد، وال يتعالون على أحد، وأيـديهم 
 :Uقـول اهللا هم المعنيـون بنأوكـوا يعيشون في راحة سر وفي بـر، وكـانوا كان  ، لكنهمقليالً 
))  ΒΒttôô  ããttϑϑÏÏ≅≅ŸŸ  ¹¹||≈≈==ÎÎss[[$$  ΒΒii ÏÏ  ŒŒss22ŸŸ��@@  &&rrρρ÷÷  &&ééΡΡ\\ss44  ρρuuδδèèθθuu  ΒΒããσσ÷÷ΒΒÏÏÖÖ  ùùss==nnΖΖããssóó‹‹ÍÍ��ttΖΖ̈µ̈µçç……  mmyy‹‹uuθθ44οοZZ  ÛÛssŠŠhh ÍÍ66ttππZZ  ((  ))النحل)النحل)٩٧٩٧.  

 وكــلُّ  ، بـرانتشــر ميكـروب الكِ  - والدنـا الصـغارأ بـين حتــى –اآلن  فـي هـذا العصـر
 ي، فيمشــمــن أحــد ال يحتــاج شــيئاً و  ،وخيــره فــي بيتــه ،دام فلوســه فــي جيبــه واحــد يظــن مــا

، فمـن طـرف اللسـان ألقـاهوإن ، علـى أحـد لقـي السـالميال  هحتـى أنـ ويدوس على النـاس،
ربــه النبــي العــدنان حا هــذا المــرضه وهــو مغــرور يــرى نفســه خيــراً مــن بنــى اإلنســان!! ويلقيــ
r، قال قد و  ،في هذا الزمان انتشر وزاد هلكنr:  

}}{{٤٢٤٢
 غــزوة بــدردخلــوا مــع أصــحاب رســول اهللا،  األمثلــة فــي كتــاب اهللا Uاهللا أعطانــا و 

مـا و وهـألفـاً، شـغَّلوا مفتـاح الـذل هللا  يا حـواللكفـار كـانو واثالثمائة وثالثة عشر، وعددهم 
علـى اهللا مـن يـدخل ذليًال بـين يـدى مـواله، وهـو الـذي يفـتح كنـوز فضـل اهللا،  العبدجعل ي

ويجعله فـي نظـر النـاس  ومن يدخل على اهللا فقير يغنيه اهللا،، جعله بين الناس عزيزاً ي ذليالً 
لــيس عنــدهم شــيء  البقــرة)البقــرة)٢٧٣٢٧٣((  ))  ssttøø¡¡||77ççγγßßΟΟÞÞ  ##$$99øøffyy$$δδÏÏ≅≅ãã  &&rrîîøøΖΖÏÏ‹‹uu$$!!uu  ΒΒÏÏ∅∅šš  ##$$99GG−−èèyyÿÿ’’##ÉÉ††  (( :غنــي وأميــر

  (( :ي، ومن يدخل على اهللا معترفاً ومقراً بجهله يطبق عليـه القـرار اإللهـUولكن ستر اهللا 
ρρuu##$$??̈)̈)ààθθ##((  ##$$!!©©  ((  ρρuuƒƒããèèyy==kk ÏÏϑϑßß66ààΝΝãã  ##$$!!ªª  ((  ))لـــم يخصـــه بـــه،  علمـــاً يُعلِّمـــه اهللا جـــل فـــي عـــاله  البقـــرة)البقـــرة)٢٨٢٢٨٢
ي كتـب السـابقين أو المعاصـرين أو الالحقـين، فلمـا داسـوا ، ولم يقـرأه أحـد فـأحد سمعهي

آل آل ١٢٣١٢٣((  ))  ××''©©!!ρρuu99ss))ss‰‰ôô  ΡΡttÇÇ||��uu..ääΝΝãã  ##$$!!ªª  //ÎÎ77tt‰‰ôô‘‘99  ρρuu&&rrΡΡFFççΝΝöö  &&rrŒŒÏÏ  (( على مفتـاح الـذل جـاء النصـر علـى الفـور:
  ..عمران)عمران)

هـم عمو  فـي غـزوة حنـين وكـان عـددهم اثنـى عشـر ألفـاً  rولما ذهبوا مع رسول اهللا 
}}{{ ، وقـالوا:كثيرالسالح من ال

! !جـبالعُ جـاء لهـم مـرض  ٤٣

                                                           
 tصحيح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود عن عبد اهللا بن مسعود ٤٢
 .tالحاكم في المستدرك عن أنس  ٤٣
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 } }٩٣٩٣  {{

مـــن  خيـــراً ى نفســـه يعجـــب اإلنســـان بنفســـه، ويغتــر بنفســـه، ويـــر  ومــرض العجـــب معنـــاه أن
لـم ينتبهـوا إال واألعـداء قـد ف ،rرسـول اهللا  ، وحاربـهUوهذا مرض نهانـا عنـه اهللا  ،غيره

ولـــم يبـــق معـــه إال عـــدد قليـــل مـــن  r هلـــففـــروا مـــن حو  ،هنـــا ومـــن هنـــاخرجـــوا علـــيهم مـــن 
  التوبة)التوبة)٢٥٢٥((  !!:هربوا مع أن معهم السالح ،أصحابه

))  ρρuuƒƒttθθööΠΠtt  mmããΖΖuu÷÷AA      ))ÎÎŒŒøø  &&rrããôôffyy66ttGG÷÷66ààΝΝöö  ..xxYYøø��uu??èè66ààΝΝöö  ùùss==nnΝΝöö  ??èèóóøøÇÇ  ããttΖΖ66ààΝΝöö  ©©xx‹‹øø↔↔\\$$  
ρρuuÊÊ||$$%%ssMMôô  æætt==nn‹‹øø66ààΝΝãã  ##$${{FF‘‘öö⇓⇓ÙÙ  //ÎÎϑϑyy$$  ‘‘uummãã66ttMMôô  OOèèΝΝ§§  ρρuu99©©ŠŠøøGGççΝΝ  ΒΒ••‰‰ôô//ÎÎ��ÌÌšš  ((  

ألنهـم أصـيبوا لمـاذا؟  ،، وقد عيَّـرهم اهللا بـذلكrحضرة النبي  وتركواأخذوا يفرون 
ـــالغرور والكبـــر!!! وهـــذ ، اإلعجـــاببمـــرض العجـــب ـــالنفس، وب مـــرض انتشـــر فـــي هـــذا  اب

  !.؟نحن عباد اهللا المؤمنينو  لماذا !!انتشر الكبر وانتشر الغرورالزمان، 
تغتـر  لمـاذا، يءفهـو لـك لـيس لنـا منـه شـ، ال نسـألك شـيئاً، أنت عنـدك مـال قـارون

وتشــكر اهللا  ،هللا للفقــراء والمســاكين؟!! ليتــك تخــرج منــه حــق اوتــرى نفســك أفضــل منــا
 !!إلـى ال شـيء تحـولممكـن فـي لمـح البصـر يمـن الو لمـاذا تتكبـر وتغتـر؟!  !!على عطاياه

بـين طرفـة عـين وأنـت فـي الـدنيا  !! لماذا يعجب بنفسه؟!ويصبح فقيراً  غنياً اإلنسان بيت ي
 !!أحـد هلكـن ال يعرفـ، وقته يفعل ما يريـدالنداء و من يعرف  موالك،نداء لظر منت تهاهبانتاو 

أو مـا مقـدار مـا  ؟أو كـم عـدد خـدمك ؟يأتي النداء لـن يقـول لـك: كـم عـدد أوالدكعندما 
ال صــــديق و  ،ولــــدلــــيس معــــك   ))  ρρuu99ss))ss‰‰ôô  __ÅÅ∞∞÷÷GGççϑϑßßθθΡΡtt$$  ùùèè��tt≡≡ŠŠyy““33  (( معــــك مــــن المــــال؟؟ ولكــــن:

  ))  ;;ρρuu99ss))ss‰‰ôô  __ÅÅ∞∞÷÷GGççϑϑßßθθΡΡtt$$  ùùèè��tt≡≡ŠŠyy““33  ..xxϑϑyy$$  zzyy==nn))øøΨΨoo≈≈33ääΝΝöö  &&rrρρ̈Α̈Αtt  ΒΒtt��§§οο  (( !!مالخادم معك، وال وال  ،معك
  .األنعام)األنعام)٩٤٩٤((

 مفتاح اإلنكسار مفتاح اإلنكسار  
بـين يـدي  منكسـراً  صاحبه وأصبح ،وانكسر القلب هللا ،إذا القلب امتأل بخشية اهللا

ألن ، فــي عــاله اهللا جــلَّ  بــأمرلــه  مســخراً يكــون مــذلالً و كــل شــيء فــي الــدنيا واآلخــرة ف اهللا
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 } }٩٤٩٤  {{

  يقول:عليه السالم  سيدنا موسي

}}{{
  :rالنبي  والذين قال فيهم

}}{{٤٤٤٤
ـــا إذا أراد شـــيئاً  التـــي وصـــل بهـــا  يهـــذه هـــ!! ا يريـــديحقـــق اهللا لـــه مـــف ،رب يقـــول ي
معـه  توجـه وحيثمـا حـلَّ،حيثمـا رجـل مـنهم فكـان ال ،إلى ما يريدون rأصحاب رسول اهللا 

مــا  يحقــق لـهو يهيـئ  Uاهللا  فيجــد يربـانزر الالــيضــغط علـى علـى الـدوام القلــب النـوراني، 
  ... !! !!يريد

ــأخالق العبيــد، وكــان علــى ألنــه تجمــل  لمــاذا؟  ، فســارت r الحبيــبالنبــي  خلــقب
أمــر  ىزمــان أو مكــان يعترضــه أ ىيــأتي فــي أهــذه القلــوب الســليمة علــى هــذا المنــوال، ف

  .يقول يارب
ــأن أى مســلم  أن المســلمين أعطــاهم اهللا تــوكيالً  لمــونأال تع ــيُـ صــغير أو كبيــر ب  لزِّ نَـ

 ،مـوالهل صافياً قلبه كان من   ؟!!يستخدمهالذي  لكن من في أى وقت!! الماء من السماء
  .I موالهوالذي إذا دعا اهللا يستجيب له  من مواله،الخوف خشية اهللا و ء بومملو 

لسـنا فـي حاجـة  ،فنـا الكيفيـةعرَّ  r، وحضـرة النبـي Uتوكيل مـن الوكيـل كلنا معنا 
وال غيرهـا، نحتـاج فقـط  ثيوبيـاأولسـنا فـي حاجـة إلـى مناوشـات مـع  ،إلى تقطير ماء البحـر

الـذي ينـزل المـاء إلينـا حيـث شـئنا  U، وهـو Uإلى الرجوع إلى الخـالق البـارئ المصـور 
فــي أي موضــع أردنــا، لــو وقفنــا فــي صــحراء جــرداء وطلبنــا المــاء ينزلــه لنــا اهللا!! لــو وقفنــا 
علــى قمــم الجبــال لكــن بصــدق نيــة وبقلــوب تقيــة نقيــة وســألنا اهللا المــاء يأتينــا بــه اهللا علــى 

  رءوس الجبال!!.
جزيـرة وسـط  وهـي، البحـرينذهبوا إلى  أصحاب رسول اهللا عرفوا هذه الكيفية، لما

                                                           
 tصحيح البخاري وسنن الترمذي وأبي داود عن أنس  ٤٤



 
$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$

$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$
 } }٩٥٩٥  {{

سفينة يصـلون بهـا  المسلمون حتى ال يجدعندهم السفن كلها الجزيرة  ضمَّ أهل، الخليج
يــا  يـا علـيّ  :قولـوابــن الحضـرمي، قـال لهـم: اسـمه العـالء ئـد الـذي كـان معهـم و القا ،إلـيهم

ـــ ،عظـــيم يـــا حلـــيم يـــا كـــريم وانزلـــوا المـــاء بجمـــالكم وخيـــولكم !! هللا المـــاءد اففعلـــوا، فَجمَّ
بالمــاء  اف اإلبــلأخفــلــم تبتــل  :حتــى قــالوا تــراً،ميلــو ك  خمســينوالي فمشــوا علــى المــاء حــ

  .وصلوا الجزيرةإلى أن 
 Uفــدعا اهللا  مــاء الجزيــرة مالحــاً،كــان ، و لــم يجــدوا مــاءاً صــلوا إلــى الجزيــرة لمــا و 

ـــاً  مـــاءمـــن  Uفـــأنبع اهللا  إعجـــازاً هللا  – موجـــودة إلـــى عصـــرنا هـــذا - عذبـــة الخلـــيج عيون
وكـان هـذا سـبب تسـميتها وإجابة ألصحاب رسول اهللا!! والناس يعرفونها ويستخدمونها!! 

ŠŠ÷÷ããããθθΤΤÎÎ’’þþ  &&rr™™óóGGttffÉÉ==óó  99ss33ää//öö$$##  (( ! إجابـــة!!ذا؟مـــا هـــ !!لحـــةاميـــاه عذبـــة فوقهـــا ميـــاه م(البحـــرين)  44  ((  
 إلهيـه، شـئون شـئون !!اإللهيـة الحكومـة تدخل فيتهل  ،كيف أتت؟ ليس شأنك غافر)غافر)٦٠٦٠((
 وال يبتديها، شئون ملك الملوك الذى:بديها ي

))  ωωŸŸ  „„çç¡¡óó↔↔tt≅≅ãã  ååxxΗΗ¬¬$$  ƒƒttÿÿøøèèyy≅≅ãã  ρρuuδδèèΝΝöö  „„çç¡¡óó↔↔tt==èèθθχχšš  ((  ))األنبياء)األنبياء)٢٣٢٣  
  هم تعاملوا مع اهللا من هذا المنطلق، فَيسَّر اهللا لهم كل أمر!!

مـن كنـوز  ،أرزاق مـا وراء األسـباب U، فحجب اهللا نحن اآلن وقفنا عند األسباب
، وسـاروا علـى هـذا المنهـاج، منهـاج rلألحباب الذين تـابعوا النبـي التي يعطيها  ،الوهاب

  الصدق والصواب!!.
ــفأنــت يــا أخــى  ــ ،رت قلبــك هللاإذا طهَّ  بالخشــية والخشــوع ين يــدى اهللاوتحصــنت ب

 طلبـاً منـه وال تطلـب  ،اكإال لبَّـ اعلم علـم اليقـين أنـك ال تسـأل اهللا شـيئاً  ،والخوف من اهللا
  !!!لدنيا أو في اآلخرةسواء كان في ا ،إال أعطاك

ال ينتظـر حتـى  ،وتدليلـه لـك مـن كمالـه وجمالـه U العـزة ربما ربُّ ف ،تريده كل أمر
ــ ،معاملــة أهــل الجنــة كيعاملــبــل تســأل وتطلــب!!  مــا يخطــر علــى البــال قبــل  كفيحقــق ل

أن يســأل اهللا يجيبــه إلــى مــا األعلــى، قبــل  بــاد اهللا الصــالحينا صــنف مــن عوهــذ، الســؤال
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  ه ويحقق له مناه.موال يتمناه
فــي  ال يســأل اهللا إال مــا يحبــه ويرضــاه جــلَّ الــذي يصــل إلــى هــذه األحــوال  وبــالطبع

مناصـب  يسـأله سـلطة وال الاألرض بغيـر الحـق، فـي  ال علواً و  ،عةسادنيا و يسأل  ال ،عاله
أو يسأله منازل عاليـة فـي الجنـات،  ،الباقيات الصالحات فانية، ولكن يسأله وال مكاسب

 رسـول اهللا وفـي حـديث في كتـاب اهللاراقية إلهية  اً علومنازالت ومواجهات، يسأله يسأله م
r، يســأل اهللا U اهللا التــي جهزهــا ، ومــن كنــوز األبــرار ،األخيــار ءمــن عطــاU  لهــم فــي

  هذه الدار.

  rr٤٥٤٥رسول ا رسول ا   حبحبالوصل الثامن: الوصل الثامن: 
يـوم لقـاء وأصـل السـعادة فـي الـدنيا والنجـاة والفـوز  ،أصل الوصـول إلـى حضـرة اهللا

عندما ُأحـب رسـول اهللا لِـَم أحبـه؟ للجمـال الـذي  ي، لماذا؟ ألنrاهللا هو حب رسول اهللا 
جمَّلــه بــه مــواله، والصــفات اإللهيــة الربانيــة التــي كمَّلــه بهــا اهللا، فأنــا ال أحبــه لذاتــه ولكــن 

، rاسـم وهو الق يأنا أحب اهللا، فاهللا المعط نإذ لعطاءه وهباته التي تفضَّل بها عليه اهللا،
إذا ذُكر في مجالس الصالحين يُقصـد بـه أن اإلنسـان ُيحـب أوصـافه  rفحب رسول اهللا 

ـ ،وأخالقه وكماالته ويحاول أن يتخلى عن أخالق نفسـه ل نفسـه وعـن أوصـاف ذاتـه وُيجمِّ
  .Uبجمال الحبيب ألنه الجمال المهيب الذي جمَّله به اهللا 

عتـز بنفسـه، ويـرى أن أوصـافه وأخالقـه ة، وييـَمن يدَّعى محبة رسول اهللا الحقيق نإذ
وطباعــه وعاداتــه ال مثيــل لهــا، أى أنــه معجــب بنفســه، مــال هــذا ومــال حــب رســول اهللا!! 
وتكــون هــذه دعــوة لــيس لهــا برهــان، لكــن مــن ُيحــب رســول اهللا ال بــد أن يفنــى فــي رســول 

خـر ولـم اهللا، فينسى نفسه، هل يستطيع اإلنسـان أن يُلـون هـذا البنيـان بلـون آخـر ورداء آ
 ي، فالـذي يـدَّعيال بد أن يزيل األول لُيجمل بالثـانال، ُيخلى هذا البنيان مما عليه اآلن؟! 

  .أن يزيل الذي فيه أوالً أنه ُيحب رسول اهللا ال بد 
                                                           

  م٢/١٢/٢٠١١هـ ١٤٣٣من محرم  ٧الجمعة  -المعادى  ٤٥
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  $̄$ÎÎΡΡ̄((  ((أن يجاهـد ليتخلـى عنهـا: Uفيـه أوصـاف أمـره اهللا  Uوكل إنسان خلقـه اهللا 
ããtt��ttÊÊôôΨΨoo$$  ##$${{FFΒΒtt$$ΡΡttππss  ããtt??nn’’  ##$$99¡¡¡¡ΚΚuu≈≈θθuu≡≡NNÏÏ  ρρuu##$${{FF‘‘ööÚÚÇÇ  ρρuu##$$99øøffÉÉ66tt$$ΑΑÉÉ  ùùss''rr//tt÷÷šš  &&rrββ  ††ssttøøϑϑÏÏ==ùù]]ssκκpp$$  ρρuu&&rr©©ôôÿÿxx))øøzz  ΒΒÏÏ]]÷÷κκpp$$  
ρρuuqqxxΗΗuu==nnγγyy$$  ##$$}}MMΡΡ¡¡||≈≈ßß ((  ))ÎÎΡΡ̄µ̄µçç……  ..xx%%ββtt  ßßss==èèθθΒΒYY$$  __yyγγßßθθωωZZ  ((  ))ــــي  ))األحــــزاباألحــــزاب٧٢٧٢ ــــة الت فصــــفات اإلنســــان الجبلي

الظلـــم والجهــل، فاإلنســان يميــل دائمـــاً للظلــم، وال يوجــد أحــد فـــي هــي  جبلــه اهللا عليهــا
يحيط بكل العلم، فالعلم كله في العالم كله، حتـي المتخصصـين فـي أي فـرع مـن  الوجود

  فروع المعرفة ال يحيطون بهذا الفرع كله، كما قال الرجل الحكيم:
  ةةـ���ــ���ـى علم���اً ومعرفى علم���اً ومعرفـ���ــ���ـععدَّ دَّ ییأال ق���ل لم���ن أال ق���ل لم���ن 

  
  حفظ���ت ش���یئاً وغاب���ت عن���ك أش���یاءحفظ���ت ش���یئاً وغاب���ت عن���ك أش���یاء

  

م العامل م العاملصفات العال صفات العال  
ـــر ، أال يتعـــالى بعلمـــه لـــذا يجـــب علـــى اإلنســـان حـــين يعـــرف هـــذه الحقيقـــة وال يغت

وال يختــال بــين القـــوم بعلمــه، وإنمــا يقـــف دائمــاً رغــم ســعة علمـــه عنــد مــن علَّمـــه  ،بعلمــه
ρρuu%%èè≅≅  ‘‘§§>>bb  ((العليم وقال له في الكتاب الكريم:  ÉÉ  ——ÎÎŠŠ÷÷ΤΤÎÎ’’  ããÏÏ==ùùϑϑVV$$  ((  ))يولذلك حتي نب ))طـهطـه١١٤١١٤ 

  ρρuu..xx==̄Ν̄Νzz  ##$$!!ªª  ΒΒããθθ››yy44  ((اهللا موســـــى الـــــذي اجتبـــــاه مـــــواله وخصـــــه بـــــالكالم وســـــماه الكلـــــيم: 
??ss66òò==ÎÎŠŠϑϑVV$$  ((  ))عنـدما سـأله بنـو اسـرائيل: َمـن أعلـم النـاس يـا موسـى؟ قـال: أنـا،  ))النساءالنساء١٦٤١٦٤

ــــه  ــــرد العلــــم هللا: Uفعاتبــــه رب ρρuuùùssθθöö−−ss  22àà≅≅ee  ((، ألنــــه كــــان يجــــب أن ي ÈÈ  ŒŒÏÏ““  ææÏÏ==ùùΟΟAA  æætt==ÎÎŠŠΟΟÒÒ  ((  
 عبـدأن يـذهب إلـى  U، فـأمره اهللا Uلم يقل عالم بل عليم، والعليم هو اهللا  ))يوسفيوسف٧٦٧٦((
  .هللا

موسى صاحب رسالة وينزل عليه الوحى ويُكلم اهللا ولـه دعـوة، أمـا العبـد فـال يعرفـه 
وأمــره أن يمشــى  !!والرســول إلــى عبــد ال يعرفــه أحــد ييُرســل الكلــيم والنبــ Uأحــد، واهللا 

إلــى أن يبلــغ مجمــع البحــرين، وأمــره أن يأخــذ معــه ســمكة مشــوية حتــي إذا أحــس بــالجوع 
ــه فيعــرف أن العبــد فــي هــذ ا المكــان، فــذهب وأخــذ معــه تلميــذه يوشــع بــن نــون، وقــال ل

حتي ولو ثمانين عاماً ألصل إلـى هـذا العبـد الـذي معـه العلـم الـذي أمرنـى اهللا أن  يسنمش
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ارا مســافة جلــس موســى ليســتريح بعــض الشــيء، وظــل الغــالم ســوبعــد أن ...  .أتعلمــه منــه
ى الســـمكة فاحتيـــت ونزلـــت يتوضـــأ فنثـــر منـــه بعــض المـــاء فســـقط علـــ يقظــاً، فوجـــد رجـــالً 

  .البحر، ونسى الغالم أن يبلغ موسى بذلك، واستكمال سيرهما
فلما أحس موسى بالتعب والجوع قال للغالم آتنـا بالسـمكة، فتـذكر الغـالم وأخبـره 
 بما حدث، فقال لـه موسـى: هـذا مـا نبحـث عنـه، وارتـدا علـى آثـار أقـدامهما، ولمـا وصـال

ُمَسـجى عليـه، فقـال العبـد: أنـت موسـى بـن كـذا بـن كـذا، العبد نائماً على تل صغير  اوجد
ونطق له باسمه إلى الخليل إبراهيم علـيهم وعلـى نبينـا أفضـل الصـالة وأتـم السـالم، وقـال 
له: (يا موسى أنت على علم علمكه اهللا ال أعلمه أنا، وأنـا علـى علـم علمنيـه اهللا ال تعلمـه 

  ).أنت
ومــــا علمــــى فقــــال العبــــد: ( –بحــــر وأثنــــاء الكــــالم نزلــــت عصــــفورة فشــــربت مــــن ال

وعلمك في علم اهللا إال كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر) حتـى نعـرف مقـدار العلـوم 
التــي معنــا والتــى نتعــالى بهــا علــى النــاس!! ونريــد مــن النــاس أن تعظمنــا، وهــذا مــن خبــال 

  .rوبعدها عن حب رسول اهللا  النفس

 حقيقة احلب لرسول ا حقيقة احلب لرسول اrr  
  نسان من كل هذه المطبات؟اإل يما الذي ينج

حـب رســول اهللا، ألن الــذي يحــب رســول اهللا ال يُقنعــه شــيء فــي الوجــود يتجلــى لــه 
فــي النبــي  وأذن لــه حضــرة ،حتــي مــن حضــرة المعبــود، حتــي ولــو وصــل إلــى مقــام الشــهود

، وال يقنـع بشـيء غيـر ذلـك rإال إذا واجه ظاهراً وباطنـاً صـاحب الكـرم والجـود ، الورود
  .ال يريح باله وال نفسه يرضيه و وال

لكــن الــذي لــيس معــه هــذا المنهــاج بمجــرد أن يأخــذ بعــض العلــوم البســيطة ولســانه 
النفس تنفلـــت، فتريـــد الظهـــور، وتريـــد ثنـــاء الخلـــق وتكـــريمهم، وتنســـى فـــي هـــذا فـــينطلـــق 

، والــذي يبعــد اإلنســان عــن ذلــك هــو الحــب الصــادق rالوقــت مــا لهــا عنــد ســيد الخلــق 
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  .rلرسول اهللا 
 الصادق هو أن يدوب اإلنسان في هواه، فال يكون له كيان مع حبيـب اهللا والحب

 ،ومصــطفاه، وال يرضــى حتــي تشــرق عليــه األنــوار وتتجلــى عليــه الحقيقــة اإللهيــة باألســرار
، وطالمـا اإلنسـان يقـف rالمختار النبي  وتنبع له عين يشرب منها ويكرع منها من رحيق
ليــه مــن المطبــات والمشــكالت التــي تعتــرض عنــد قصاصــات علــم الظــاهر فإنــه ُيخشــى ع

السالكين والسالكات، لكن إذا فُتحت عين القلب فيـرد عليـه منهـا مـن رسـول اهللا العلـوم 
التي تُعرفـه بنفسـه، حتـي لـو أثنـى عليـه الخلـق وغـروه فـإن هـذا ال يُغيـر شـعرة منـه، فاإلمـام 

خيـراً  ياللهـم اجعلنـمـنهم  يه: (اللهـم إنـى أعلـم بنفسـنـكـان يقـول عنـدما يمدحو  tعلّى 
  :يقول tواإلمام أبو العزائم  مما يظنون)

  يءيءكن����ت ال ش����كن����ت ال ش����  ييأن����أن����  ييسســعلم����ت نف����علم����ت نف����
  

  ييوف���وف���  ييسســصرت ال ش���يء ف���ي نف���صرت ال ش���يء ف���ي نف���ــف���ف���
  رت اآلن موج���وداً رت اآلن موج���وداً ـــ���ــــ���ـزه صزه صــــ���ـــــ���ـب���ھ تنب���ھ تن  ييكل���������������������������������������������������������������������������������كل���������������������������������������������������������������������������������

  
  ييب����ھ ح����ولب����ھ ح����ول  ييوام����دادوام����داد  ييب����ھ وج����ودب����ھ وج����ود

  ييدٌم هللا جملن������دٌم هللا جملن������ــ������ـــ������ـا؟ عا؟ عـ������ــ������ـن أنن أنـ������ــ������ـوموم  
  

  للــ���ـــ���ـا ب���ال نیا ب���ال نیـــ���ـ���فص���رت ص���ورتھ العلیفص���رت ص���ورتھ العلی
  

المحـــض يجـــد أن الحـــب الـــذي عنـــده هـــم الـــذين  يي العلـــم الـــوهبفَمـــن يـــدخل فـــ
  !!!فرغوه فيه، فمنهم وبهم وإليهمأأعطوه له، والعشق الذي في قلبه هم الذين 

، يوال تعبـ يوال بكـد يالحجاب فهم الذين محوه وليس أنـا، ال بجهـاد يفإذا ُمح
، فأنـا ال يحقاقاً مننون النور فهو فضل منهم، وليس استضفإذا كشفوا المستور وأالحوا م

ما أستحق به هذه الكمـاالت وهـذه الفيوضـات وهـذه الجمـاالت، وإنمـا فضـل  ييوجد مع
  .هذا حال الصالحين في كل وقت وحينمنهم، و  يمنهم وكرم منهم وعطاء ذات

وأرضـاه بعـد أن وصـل إلـى هـذه الكمـاالت، وكانـت كمـاالت  tاإلمام أبو العـزائم 
  فيها: لة كان يقو يَّ لِ عَ 

  ااـ����ــ����ـور أراك أنور أراك أنــا مخم����ا مخم����ـ����ــ����ـرة أنرة أنفت����افت����ا
  

  تتــھ محق���ھ محق���ــد ذات���د ذات���ـ���ــ���ـوت���ارة أن���ا عبوت���ارة أن���ا عب
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  ثم بعد ذلك يقول:
  ك���ل ال���ذي أن���ا فی���ھ فض���ل محم���دك���ل ال���ذي أن���ا فی���ھ فض���ل محم���د

  
  من����ھ ب����دا وإلی����ھ ك����ان وص����ولیامن����ھ ب����دا وإلی����ھ ك����ان وص����ولیا

وأن����ا الظل����وم أن����ا الجھ����ول أن����ا وأن����ا الظل����وم أن����ا الجھ����ول أن����ا   
  ال��������������������������������������������������������������������ذيال��������������������������������������������������������������������ذي

  ت بحالی����ات بحالی����اــ����ـــ����ـھ ھلكھ ھلكـ����ــ����ـــل����وال عنایتل����وال عنایت
  

لـى البـين لو تخلت العناية عن أكمـل رجـل مـن الصـالحين طرفـة عـين فـوراً سـينزلق إ
  .والبعد والغين والرين

ولـــذلك كـــان دعـــاء أكمـــل الصـــالحين: (يـــا عـــالم الســـر منـــا ال تكشـــف الســـتر عنـــا 
وعافنا واعف عنا واغفـر لنـا حيـث كنـا) ألنـه لـو كشـف السـتر وأراه للخلـق لرجمـوه، لكـن 

  .Uمن فضله وجوده وكرمه سترنا الستور 

  سر احملبةسر احملبة
ذا نزلت في قلوب األحبـة ة المحبة إبَ ؟ حَ ما الذي ُيخرج اإلنسان من األوحال نإذ
لغيـــر المحبـــوب حبـــة، ويمـــن عليـــه المنـــان فُيفجـــر فـــي قلبـــه عينـــاً تأتيـــه بـــالرحيق  فلـــم تُبـــق

العلــم الطــازج الــذي لــم يــره  ي، والرحيــق المختــوم يعنــrالعــدنان النبــي  المختــوم مــن كــوثر
عنـدما كـان  tلسـالم ولم يسمع به ولم يعلمه أحد من القوم، الشيخ عز الدين بـن عبـد ا

مــع أنــه كــان شـــيخ  -يســمع ســيدى أبــو الحســن الشــاذلى يــتكلم كـــان ال يتمالــك نفســه 
وكــان يأخــذه الحــال ويقــف أمــام الخيمــة ويقــول: هلمــوا واســمعوا هــذا العلــم  - اإلســالم

  :t!! وقال في ذلك اإلمام أبو العزائم Uالحديث عهد باهللا 
  ھ وس����افلھھ وس����افلھـــ����ــــ����ـان بعالیان بعالیــــ����ـــــ����ـیُخف����ى الكییُخف����ى الكی

  
ل�����م م�����ن ال�����رحمن باإللھ�����ام ف�����ي ل�����م م�����ن ال�����رحمن باإللھ�����ام ف�����ي عع

  األص���������������������������������������������������������������������������لاألص���������������������������������������������������������������������������ل
يأخـــذ دورات كثيـــرة فـــي  يعلـــى نفســـه، فهـــو كالـــذ يفالـــذي لـــيس معـــه ذلـــك يبكـــ

الســـباحة ولكنـــه مـــا زال علـــى الشـــاطئ لـــم يمـــارس بعـــد الســـباحة، فهـــذا هـــل يســـتطيع أن 
؟ ال، ولكنه يصف عندما ينزل إلى البحر، وكذلك بحر الحقـائق الـذي يقـول يصفها عملياً 
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  :tأبو العزائم  فيه اإلمام
  ققــور مطل���ور مطل���ـ���ــ���ـر نر نـ���ــ���ـأن���ا غ���ارق ف���ي بحأن���ا غ���ارق ف���ي بح

  
  الحالحــ�������ـــ�������ـوال موال م  ييـ�������ــ�������ـرنرنصصر یحر یحـــ�������ــــ�������ـال بال ب

  تج���رد ع���ن س���وىتج���رد ع���ن س���وى  ييَم���ن رام یعرفن���َم���ن رام یعرفن���  
  

  الحالحــ������ـــ������ـة إن أراد فة إن أراد فـ������ــ������ـص الشریعص الشریعـ������ــ������ـنن
  وىوىــل الھ���ل الھ���ــور عل���ى أھ���ور عل���ى أھ���ـ���ــ���ـالن���ور محظالن���ور محظ  

  
  داحداحـ�����ــ�����ـك األقك األقـ�����ــ�����ـادر نُعطادر نُعطـ�����ــ�����ـظ بظ بــوالح�����والح�����

  
  !!!بادر بترك الحظ والهوى

فـــأمره أن يخلـــع نعليـــه أوًال، والنعلـــين إشـــارة إلـــى  هللا،ســـيدنا موســـى أراد أن يكلـــم ا
أن يكـون أحـدهم الدنيا واآلخرة للعامة، وإشـارة للهـوى والحـظ للخاصـة، فالعامـة إذا أراد 

في حضرة اهللا ال بد أن يخلع الدنيا واآلخـرة مـن قلبـه، والخاصـة الـذين يريـدون أن يتملـوا 
زع الحـظ والهــوى مــن فــؤاده وســويداء قلبــه وبنــور حبيــب اهللا ال بــد أن ينــ اهللا بجمـال وجــه

ويجعلـك مـن أهـل  ،حتي ال يبقى في الفؤاد إال الحبيب، وهذا هو الذي يفتح لك الطريق
  إذا قمت له في مقام الصديق. rالنبي  التحقيق، ويجعل لك رذاذاً على قدرك من

ــــ نإذ  يوأهــــوائ يوحظــــوظ يأنســــى شــــهوات يالحــــب لرســــول اهللا هــــو الــــذي يجعلن
ــات ــه رســول اهللا، وهــذا الــذي أشــار إليــه  يورغب فــي ســبيل إظهــار جمــال اهللا الــذي جمَّــل ب

  رسول اهللا وقال:

}}{{٤٦٤٦
 فالذي يريد الكماالت والجماالت ال بد أن يصدق مع نفسه أوًال، فال يكون هـواه

لـس الشـعب أو غيـر ذلـك، بـل يجـب أال يكـون لـه هـوى إال فـي فيال أو مقعـد فـي مجفي 
وال األوصـاف التـي يضـحك  ،، وهذه الحاالت ال ينفع فيها الرءاء وال الرياءrرسول اهللا 

  بهـــــا اإلنســـــان علـــــى الخلـــــق األبريـــــاء، ألنـــــك فـــــي دائـــــرة أهـــــل البصـــــيرة مـــــن الحكمـــــاء:
))  %%èè≅≅öö  δδyy≈≈‹‹ÉÉννÍÍ  ™™yy66ÎÎŠŠ??ÍÍ’’þþ  &&rrŠŠ÷÷ããããθθþþ##((  ))ÎÎ<<nn’’  ##$$!!««  44  ããtt??nn’’44  //ttÁÁÅÅ����uuοο>>  ((  ))فمحــل نظــرهم للبصــيرة  ))يوســفيوســف١٠٨١٠٨

 Uلــين بجمــال رب العــالمين، فكمــا أن اهللا والســريرة ولــيس للظــواهر، ألن العــارفين ُمجمَّ 
                                                           

  .yسنن البيهقي عن عبد اهللا بن عمرو  ٤٦
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 } }١٠٢١٠٢  {{

مـوا علـى بـواطنهم غيــر ال ينظـر إلـى صـوركم وال إلـى أمـوالكم، فكـذلك العـارفين الـذين حرَّ 
  اهللا ينظرون بنظر اهللا:

 } }  {{٤٧٤٧  
وإنمـا ينظـر إلـى قلبـك ومـا فيـه نحـو  ،فال ينظر إلى صورتك أو إلى مـا تملـك يـداك

تقــى فــي كــل زمــان ال، فهــذا هــو المقيــاس والميــزان الــذي مــع أهــل الصــالح و Uمــوالك 
  .ومكان

وإعـــالء شـــأن الحـــب حتـــي يكـــون  ،وتنميـــة الحـــب ،وزيـــادة الحـــب ،فعلينـــا بالحـــب
ي كل أحوالنا، إذا نمنـا رأينـاه فـي منامنـا، وإذا فكرنـا كـان هو المهيمن علينا ف rالحبيب 

هـو الـذي يخطـر علــى بالنـا، إذا مشـينا كــان هـو القـدوة لنـا فــي مشـينا، وإذا جلسـنا كانــت 
إال نحـو حبيـب اهللا  وال شـيءٌ  وال أمـرٌ  بغيتنا عند جلوسنا، وال يكون لنا همٌ هي  rوجهته 

لـــم يقـــل  ))البقـــرةالبقـــرة١١٥١١٥((  ))  »»!!$$##  ùùss''rrƒƒ÷÷ΖΖuuϑϑyy$$  ??èèθθuu99——θθ##((  ùùssVVssΝΝ§§  ρρuu__ôôµµçç  ((ومصـــطفاه، وإليـــه اإلشـــارة بقـــول اهللا: 
  ((لكـن  ))الحديدالحديد٤٤((  ))  ρρuuδδèèθθuu  ΒΒttèèyy33ääΟΟóó  &&rrøøtt  ΒΒtt$$  ..ääΨΨGGççΝΝöö  (((فثم اهللا) ألن اهللا ال يحيزه زمان وال مكان: 

ρρuu__ôôµµçç  ##$$!!««  ((  يعنى الوجه الذي تظهـر فيـه جمـاالت اهللا علـى قـدرنا ولـيس علـى قـدرة حضـرة
كــل إنســان يــرى فــي حضــرة رســول اهللا إذا تجلــى عليــه مــا يســتطيع اهللا جــل فــي عــاله، ف

فيشــكر اهللا علــى عطايــاه، ويحمــده علــى مــا أبــداه لــه فــي  ،Uتحملــه مــن جمــاالت مــواله 
وأمـا جمـاالت اهللا الخاصـة فـال تلمـع وال تظهـر إال فـي  ،، أما ذات اهللاrذات رسول اهللا 

  الدار اآلخرة لمن أهَّله لذلك مواله جل في عاله.

  ٤٨٤٨الورعالورع: : التاسعالتاسعالوصل الوصل 
: طريــق عـام، وهـذا مشـايخه يوظفـون علــى Uطريقـان يسـلكهما الـذاهبون إلـى اهللا 

المريدين أذكاراً وأنواعـاً مـن العبـادات، وأصـنافاً مـن التسـبيحات والصـلوات، مـن أجـل أن 
                                                           

  tمسند اإلمام أحمد والطبراني عن عائشة  ٤٧
  م٢٤/٤/٢٠١٢هـ ١٤٣٣من جماد اآلخر  ٣الثالثاء  -مزار المنيا  يمطاى بن ٤٨
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 } }١٠٣١٠٣  {{

  وهذا طريق سديد، لكنه يحتاج مراعـاة قـول الحميـد المجيـد: ،Uيكون من العابدين هللا 
))  ùùss$$$$ŠŠ÷÷ããããθθ##((  ##$$!!©©  ΒΒãã‚‚÷÷==ÎÎÁÁÅÅšš  99ssµµçç  ##$$!!$$ee ÏÏtt  ((  ))ســـالك هـــذا الطريـــق يتحـــرى اإلخـــالص، ف غـــافر)غـــافر)١٤١٤

  ((ألنــه لــو عمــل عمــل الخــواص ســبعين عامــاً بــدون إخــالص، فعملــه يــدخل فيــه قــول اهللا: 

ρρuu%%ss‰‰ÏÏΒΒøøΖΖuu$$!!  ))ÎÎ<<nn’’44  ΒΒtt$$  ããttϑϑÏÏ==èèθθ##((  ΒΒÏÏôô  ããttϑϑyy≅≅99  ùùssffyyèèyy==ùùΨΨoo≈≈µµçç  δδyy66tt$$!![[  ΒΒ̈Ψ̈ΨWWèèθθ‘‘··##  ((  ))ام الُزهَّاد في ولذلك إم ))الفرقانالفرقان٢٣٢٣
  :  eقال فيه  ي، والذrعصر حضرة النبي 

}}
{{٤٩٤٩

ومــع ذلــك  .... Uكــان شــبيهاً بســيدنا عيســى فــي زهــده وورعــه وإقبالــه علــى اهللا 
  :له r الحبيب قال

}}{{٥٠٥٠
الموضوع ليس بكثرة العمل، وإنما باإلخالص!! واإلخـالص أن يكـون العمـل هللا ال 
لشــيء ســواه، ال لــدنيا .. وال لخلــق .. وال لمصــلحة عاجلــة .. وال لمنفعــة زائلــة .. حتــى 

 الــذي يعبــد اهللا للجنــة فإنــه يكــون قــد اتخــذ اهللافصــة المتقــين: وال لجنــة آجلــة!! قــال خا
  ى الجنة، وال يجوز ذلك.وسيلة إل

وقد قال بعض الصالحين: 


 !!أنت تدخل الجنة من أجل وجه اهللا، وماذا في الجنة يساوي وجه اهللا؟  

))  ƒƒtt‰‰ôôããããθθχχšš  ‘‘uu//−−ηηææΝΝ  //ÎÎ$$$$99øøóótt‰‰yyρρ44οοÍÍ  ρρuu##$$99øøèèyýǺÅcc ÄÄ  ƒƒãã��ÌÌƒƒ‰‰ßßρρββtt  ρρuu__ôôγγyyµµçç……  ((  ))الكهف)الكهف)٢٨٢٨  

  طريق الورعطريق الورع
                                                           

  yتاريخ جرجان للسهمي وأخبار أصبهان ألبي نعيم عن أبي هريرة  ٤٩
  y الحاكم في المستدرك وسنن البيهقي عن معاذ بن جبل ٥٠
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 } }١٠٤١٠٤  {{

  : rالطريق الثاني: طريق الورع، والعبادة فيه اسمها الكف، قال 

}}{{٥١٥١
والكـف يعنــي المنـع، منــع الجـوارح مــن الـذنوب واآلثــام ... منـع اللســان مـن الِغيبــة 

ن وقـول الـزور والكـذب والسـحر ... وكـل آفـات اللسـان، والنميمة والسـب والشـتم واللعـ
، أما العبادات النفلية والتطوعية فسـهلة، ال يوجـد Uوهذه عبادة األقطاب في طريق اهللا 

ــَد اهللا  ســبعين ألــف أكثــر مــن أحــد يســتطيع أن يصــل فيهــا إلــى مــا وصــل إليــه إبلــيس!! َعَب
سـبب حجابــه وبُعــده عــن اهللا سـنة!! لكنهــا جــاءت لـه بمــرض الغــرور ومـرض الكبــر، فكانــا 

U ،النبي فعبادة الكف قال فيها حضرة r:  

}}{{٥٢٥٢
اتقــاء المحــارم، اإلنســان الــورع فــي مفهــوم العــوام يتــورَّع عــن  يمــا معنــى الــورع؟ يعنــ

ه األكل الذي فيه شبهات، أما في مفهوم الخواص فهـو الـذي يتـورع عـن الكـالم الـذي فيـ
وعــن أى  ،شــبهات، وعــن المجــالس التــي فيهــا شــبهات، وعــن النظــر الــذي فيــه شــبهات

  وهذه حقيقة الورع. ،شيء تمسُّه أو تلمسه أو تشير إليه األعضاء إذا كان فيه شبهات
عبادة الكف عبادة الحكماء األكياس العقالء، سهل أن تنظر في كتـاب اهللا، وتقـرأ 

ات، ن تنتهــي تحــدق النظــر فــي الغاديــات والرايحــأو عشــرة أجــزاء، وبعــد أ ،خمســة أجــزاء
èè≅≅  99jj%%  (( لكن الصعب أن تعمل بقول اهللا ÏÏ==ùùϑϑßßσσ÷÷ΒΒÏÏΖΖÏÏšš  ƒƒttóóääÒÒ‘‘θθ##((  ΒΒÏÏôô  &&rr//ööÁÁ||≈≈��ÌÌδδÏÏΜΜôô  ((  ))النور)النور)٣٠٣٠ ... ، 

  .Uعبادة األقوياء، أصحاب العزيمة القوية في دين اهللا  هذهف
 أبـــو يســـيد الـــذين إمـــامهم -ومـــا زالـــوا  -وقـــد كـــان هـــذا مـــنهج الســـادة الشـــاذلية 

سـألوا سـيدنا أبـو العبـاس ، t يأبـو العبـاس المرسـ ي، وخليفته سـيدtالشاذلى  الحسن
ــب عليــه صــاحب الشــمال شــيئاً يالمرســ : متــى تثبــت للســالك الواليــة؟ قــال: (إذا لــم يكت

لمدة اثنـى عشـر عامـاً) ليسـت المشـكلة فيمـا يكتبـه صـاحب اليمـين، إنمـا المشـكلة فيمـا 
                                                           

  tسنن ابن ماجة والبيهقي عن أبي ذر  ٥١
  tسنن ابن ماجة ومسند اإلمام أحمد عن أبي هريرة  ٥٢
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 } }١٠٥١٠٥  {{

  .المالئكة الكرام السبيل التي بيَّنا أنها سبيل ي، وهيكتبه صاحب الشمال
ال بـد  نإذأنت تريد أن تكون من عباد الـرحمن، والمالئكـة اسـمهم عبـاد الـرحمن، 

  أن تتشبه بهم في الحال الذي مدحهم وأثنـى علـيهم بـه الـرحمن ووصـفهم بـه فـي القـرآن:
))  ωω��  ƒƒttèè÷÷ÁÁÝÝθθββtt  ##$$!!©©  ΒΒtt$$!!  &&rrΒΒtt��ttδδèèΝΝöö  ρρuuƒƒttÿÿøøèèyy==èèθθββtt  ΒΒtt$$  ƒƒããσσ÷÷∆∆ss��ââρρββtt  ((  ))اإلمتناع بالكليَّة عن المعاصى  التحريم)التحريم)٦٦

 يالكبــائر والصــغائر التــي نعرفهــا، والباطنيــة التــي هــهــي  الظاهريــة والباطنيــة، الظاهريــة التــي
غيــر حضــرة  يءفــي نفــس أو أقــل، أو اإلنشــغال بشــ Uأعظمهــا وأخطرهــا الغفلــة عــن اهللا 

  قال لنا:  rالنبي  ، فال بد لإلنسان أن يحرس أوًال جوارحه، وحضرةIاهللا 

}}{{٥٣٥٣
ـــة أنـــت مســـئول عنهـــا؟ عينـــك ـــدك ،مـــا أول رعي  ،ورجلـــك، وفرجـــك ،ولســـانك، وي

بطنك، أليست هذه رعيتك؟!! ولو تـركتهم سـيأتون يـوم القيامـة ويكونـون شـهوداً عليـك، و 
ــون ممــا فعلتــه:   ))  ƒƒttθθööΠΠtt  ??ss¶¶ôôκκpp‰‰ßß  ããtt==nn��ööκκÍÍΝΝöö  &&rr99øø¡¡ÅÅ⊥⊥ttFFççγγßßΝΝöö  ρρuu&&rrƒƒ÷÷‰‰ÏÏ‰‰κκÍÍΝΝöö  ρρuu&&rr‘‘öö__ãã==èèγγßßΝΝ  //ÎÎϑϑyy$$  ..xx%%ΡΡççθθ##((  ƒƒttèè÷÷ϑϑyy==èèθθββtt  ((  ويتبرئ

  ))  &&ρρuu%%ss$$99ääθθ##((  99ÏÏ∨∨ßß==èèθθŠŠÏÏδδÏÏΝΝöö  99ÏÏΝΝzz  ©©xxγγÎÎ‰‰??››ΝΝöö  ããtt==nn‹‹øøΨΨoo$$  ((  %%ss$$99ääθθþþ##((  &&rrΡΡÜÜss))ssΖΖuu$$  ##$$!!ªª  ##$$!!©©%%ÏÏ““üü  &&rrΡΡÜÜss,,tt  ..ää≅≅̈ ̈ ««xxóó  ((  النـــــــور)النـــــــور)٢٤٢٤((
يكـون حارسـاً أمينـاً علـى  إنه الحس، الحـس يشـهد عليـك، فـال بـد لإلنسـان أن فصلت)فصلت)٢١٢١((

  هذا الجسم: يرعيته التي يتولى رعايتها في هذا الكيان وف

}}{{٥٤٥٤
وعن ابنك، وهـذه مسـئولية ثانيـة،  ،بنتكاوعن  ،بعد ذلك أنت مسئول عن زوجتك

ر منك، وتنفذ بها ما تريـد، ال بـد لكن ما أول رعية؟ أعضاؤك وجوارحك التي تتلقى األوام
، فكــان الســالكون rالرشــيد  يأن يكــون مهــيمن عليهــا شــرع الحميــد المجيــد، وســنة النبــ

  الطالبون للمنازل العالية على هذا النهج.
ــب   –وكــان إمامــاً يقتــدى بــه  – tعبــد اهللا بــن مســعود ســيدنا  كــان لــه تلميــذ نجي

الربيــع  – rrوكــان يقـول لــه:  -اسـمه الربيــع بــن الخيــثم 
                                                           

  yالصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن عبد اهللا بن عمر  ٥٣
  yالصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن عبد اهللا بن عمر  ٥٤
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 } }١٠٦١٠٦  {{

بـن مسـعود، وكلمـا يـدق البـاب وتخـرج الجاريـة، اهذا مكث أربعين سنة يـذهب إلـى بيـت 
هـذا األمـر؟!! لانتبهـتم  ترجع إلى ابن مسعود وتقول لـه: 

ص يتلصـ ليس أعمى وإنما يغـض البصـر!! لكـن كيـف يكـون مريـداً ولحظـة مـا يُفـتح البـاب
على ما بداخل البيت؟!! ليس بمريد وإنما لص في صورة مريد، عينـه علـى هـذا وذاك، مـا 

  فكيف يكون مريدًا؟!. !وما ذاك؟ هذا
حتى المشايخ كانوا على هذه الشاكلة!! ذهبوا إلى أحـد الصـالحين يتكلمـون معـه، 
ذا وأثنـــاء الحـــديث تكلمـــوا عـــن أحـــد تالمذتـــه المالزمـــين لـــه، فقـــال أحـــدهم: (تلميـــذك هـــ

فقـال الشـيخ: هـل هـو أجـرد؟!! قــالوا:  –واألجـرد يعنـى: الـذي لـيس لـه لحيـة  -األجـرد) 
  .اآلن!! منعم، قال: واهللا ما عرفت ذلك إال منك

هل أنا أمكث أتطلع في وجوه الناس حتى أعرف ماذا يلبس؟ وما حال شـعره؟ هـل 
يقولـون: (متلفـت ال لدى وقٌت لهذا الكالم؟!! من يرد اهللا هل ينشغل عنه بسـواه؟ وكـانوا 

، وكلمــا رأى شــيئاً عــن يمينــه أو عــن شــماله أو أمامــه أو إلــى مكــان مــا يــذهبفمــن  يصــل)
  ρρuuωωŸŸ  ??ssèè÷÷‰‰ßß  ããttŠŠøøΖΖuu$$88xx  (( :خلفــه يظــل واقفــاً عنــده، متــى يصــل؟ لكــن مــن يريــد أن يصــل بســرعة

ããtt]]÷÷κκååΝΝöö  ??èè��ÌÌƒƒ‰‰ßß  ——ÎÎƒƒΨΨooππss  ##$$99øøssyyŠŠuuθθ44οοÍÍ  ##$$99‰‰‘‘ΡΡ÷÷‹‹uu$$  ((  ))الكهف)الكهف)٢٨٢٨.  
  ρρuuωωŸŸ  ??ssϑϑßß‰‰££ββ̈ ̈ ããtt‹‹øø⊥⊥tt‹‹øø77yy  ))ÎÎ<<nn’’44  ΒΒtt$$  ΒΒttGG−−èè÷÷ΖΖuu$$  //ÎÎµµÏÏÿÿ  ((فقـال:  U صاه ربهو  نفسه rحضرة النبي 

&&rr——øøρρuu≡≡̀[̀[%%  ΒΒii ÏÏ]]÷÷κκååΝΝöö  ——yyδδ÷÷��ttοοnn  ##$$::øøttppŠŠuuθθ44οοÍÍ  ##$$99‰‰‘‘ΡΡ÷÷‹‹uu$$  99ÏÏΖΖuuÿÿøøGGÏÏ]]ssκκååΜΜôô  ùùÏÏŠŠµµÏÏ  ((  ))ولمـــا أســـرى بـــه اهللا، أثنـــى عليـــه  طـــه)طـــه)١٣١١٣١
فقـال مواله عندما عرض عليـه الملكـوت والمالئكـة وكـل العـوالم ولـم يلتفـت إلـى شـيء!! 

  ال يريد إال وجه اهللا. النجم)النجم)١٧١٧((  ))  ΒΒtt$$  ——yy##øøss  ##$$99øø77ttÇÇ||��çç  ρρuuΒΒtt$$  ÛÛssööxx44  ((  في شأنه:
عـن أى أحـد، ال أسـتطيع أن  يكان هـذا حـال المريـد، مشـغول بـاهللا، وأنـا لـو سـألتن

أجيــب مــاذا كــان يلــبس أو غيــره، وهــل لــدى وقــت لــذلك؟!! هــل أتــراءى صــوراً نورانيــة أم 
جمــع بــين اإلثنــين، إمــا هــذه وإمــا تلــك، الصــور النورانيــة لــيس صــوراً خلقيــة؟!! ال يجــوز ال

فيهــا لحيــة وال هيئــة وال غيــره، فمــن يــرد أن يقــف عنــد الصــور البشــرية مــا لــه ومــا للصــور 
  :ة!! قف كما أنت، ولن تر غيرهاالنوراني
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))  ρρuu??ss��tt11γγßßΝΝöö  ƒƒttΖΖààÝÝ��ããρρββtt  ))ÎÎ99ss‹‹øø77yy  ρρuuδδèèΝΝöö  ωωŸŸ  ƒƒãã77ööÇÇÅÅ��ççρρββtt  ((  ))األعراف)األعراف)١٩٨١٩٨  
ــة، واألســرار واقفــون عنــد الصــ ورة البشــرية، وال يــرون مــا فيهــا مــن العجائــب اإللهي

  ة!! ال يرون إال الصورة البشرية.الرباني
: كيـــف tال بـــد لإلنســـان أن يكـــون كـــذلك، ســـألوا الشـــيخ أبـــو اليزيـــد البســـطامي 

ال يسـمح بفلتـة  - كنت حداداً على نفسـي اثنتـى عشـرة سـنة(: tوصلت إلى اهللا؟ قال 
ثـم تنعمـت بعـد ذلـك، ونعمنـي ربـي  –أ، وإذا حدث يسـارع إلـى التوبـة وال بهفوة وال بخط

U؟ عليك ) فهذا هو منهج الُكمَّل من الصالحين .. ما أول ما يجب  

}}{{٥٥٥٥

  احملاسبةاحملاسبة
لــك  جــب أن يكــون، ي، ال بــد مــن محاســبة الــنفسالمحاســبة ى ذلــكويســاعدنا علــ

ال بـد أن تراجـع نفسـك كـل ي، ، ولـك حسـاب سـنو ي، ولك حساب أسـبوعيحساب يوم
ليلــة، مــا الــذي تكلمــت بــه؟ ومــا الــذي نظــرت إليــه؟ ومــا الــذي ســمعته؟  إذا كانــت هــذه 

درى عـن ذلـك شـيئاً ألن تـاألمور معدودة ومحدودة فيا هناك ويا بشراك!! أما إذا كنت ال 
  .ولطريق الصالحين؟!الثرثرة كثيرة، فما لك 

، كـان tي الحسـن الشـاذل وأبـ يمن تالمـذة سـيد tالشيخ مكين الدين األسمر 
ــه ســيدى أبــو الحســن الشــاذل ــاً ييقــول في  –: (مكــين الــدين رجــل مــن األبــدال) كــان ترزي

مـاذا كـان يفعـل؟ ومـا منهجـه؟  -يلتف حوله الناس ويتكلمون صاحب الحرفةومعروف أن 
فأجـدها بضـع كلمـات ال  الشمس أعـّد مـا تلفـظ بـه لسـاني(أجلس قبل غروب : tيقول 

تتجــاوز الــثالث عشــرة كلمــة، فــأنظر فيهــا فمــا وجــدت منهــا خيــراً حمــدت اهللا عليــه، ومــا 
منـه) ألنـه يحاسـب نفسـه، ومـن يحاسـب نفسـه هنـا ال  Uوجدته غير ذلك استغفرت اهللا 

                                                           
  tعن عبد اهللا بن مسعود  سنن الترنذي ومسند اإلمام أحمد والحاكم في المستدرك ٥٥
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ـــاك، هكـــذا تقـــول ال ـــا سيحاســـب هن ـــاك، ومـــن ال يحاســـب نفســـه هن  حكمـــة:يحاســـب هن


٥٦  
ــدأ الصــالحين، الليــل كلــه هللا!! وســيدنا رســول اهللا كــان و  كــان إذا صــلى   rهــذا مب

ال سـهر، وال لهـو، وال أفـالم  ،هللا الليـل وكذلك الصالحون، ألن العشاء يدخل وال يخرج،
الغـروب، فقـد جـاء وقـت مالزمـة ومسلسالت، وال نت، وال غيره، الصـالحون عنـدما يـأتي 

  .Uحضرة عالم الغيوب 
كـان مشـغوالً   –وأنـتم تعرفـون ذلـك  – tسلطان المسلمين سيدنا عمر حتى كان 

بالكلية من أجل الدولة ومن أجل العدالة، وكان ال ينام ليالً وال نهاراً إال غفوة بعـد شـروق 
 الشــمس!! فقــالوا لــه: اشــفق بنفســك يــا أميــر المــؤمنين. قــال:

 
  الليل هللا على الدوام:... 
))  ..xx%%ΡΡççθθ##((  %%ss==ÎÎ‹‹ξξWW  ΒΒii ÏÏzz  ##$$99©©‹‹øø≅≅ÈÈ  ΒΒtt$$  ‰‰uuκκööffyyèèããθθββtt  ∪∪∠∠⊇⊇∩∩  ρρuu//ÎÎ$$$${{FF��ôôttpp$$‘‘ÍÍ  εεèèΛΛöö  „„oo¡¡óóGGttóóøøÿÿÏÏ��ããρρββtt  ∪∪∇∇⊇⊇∩∩    ((  (الذاريات)(الذاريات)  

ســـيدنا أبـــو بكـــر  حـــقَّ عبادتـــك!! اكمـــا عبـــدنســـبحانك  !؟مــن أى شـــيء يســـتغفرون
يضــع حصــاة  t، كــان rأول مــن ســلك هــذا المنهــاج علــى يــد حضــرة النبــي  tنفســه 

؟ فأشــار إلــى لســانه وقــال: (هــذا الــذي أوردنــي رتحــت لســانه، فســألوه: مــا هــذا يــا أبــا بكــ
م يــتكلو ، مــع الخلــق إال عنــد الضــرورة، المــوارد) أجعــل لــه فرامــل حتــى أمســكه فــال يــتكلم

  كن فيكون:  يءمع من يقول للش
))  ρρuu##$$ŒŒøø..ää��  ‘‘§§//−−��šš  ))ÎÎŒŒss##  ΣΣnn¡¡ÅÅŠŠMM||  ((  ))إذا نسيت غيره فاذكره، فهـذا هـو الـذكر  الكهف)الكهف)٢٤٢٤

  : rالصحيح، لكن تذكره وأنت مشغول بغيره، فهل هذا ذكر؟!! قال 

}}{{٥٧٥٧
                                                           

  tسنن الترمذي عن عمر بن الخطاب  ٥٦
  tسنن الترمذي والطبراني والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة  ٥٧
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  واهواهــــــت ست ســــــــــاذكر هللا إن نسیاذكر هللا إن نسی
  

  ��أأر یا ر یا ــــــــفي الذكفي الذك  ككببــــــــقل بقلقل بقل
  

ـــذي  ـــب هللا، ويطهـــر اللســـان ال ـــد أوالً أن يطهـــر القل مـــن أراد حـــالوة المناجـــاة ال ب
الغيبــة والنميمــة، عــن  لســاني ال يكــفبــه اهللا مــن أى معصــية تغضــب اهللا، لكــن أنــا  يينــاج

ــمثــم والســب والشــتم واللعــن،  مــن عــدم  يشــتكأ أدخــل علــى الصــالة وأقــرأ كتــاب اهللا، ث
هـل طهرتـه أوالً قبـل أن تنـاجى اهللا؟!! ال بـد  وجود حالوة المناجـاة!!! أى حـالوة تريـد؟!!

  أن تطهره أوًال.
العـــين التـــي تريـــد أن تنظـــر بهـــا األنـــوار أال تمنعهـــا أوالً مـــن النظـــر الـــذي يســـتوجب 

، لكــن تتجســس بهــا علــى الخلــق، وتتحســس بهــا علــى النــاس، Uغضــب الواحــد القهــار
ـــور ملكـــوت وتن ـــد مـــن اهللا أن يكشـــف لـــك عـــن ن ـــم تري ـــات والرائحـــات، ث ظـــر بهـــا للغادي

  السموات!!! هل هذا يجوز؟!! أيليق هذا؟!!
واش��������ھد واش��������ھد   غ��������ض ع��������ین الح��������سِّ غ��������ض ع��������ین الح��������سِّ 

  بالض����������������������������������������������������������������������میربالض����������������������������������������������������������������������میر
  أن���وار الق���دیرأن���وار الق���دیر  بُّ بُّ ـــ���ــــ���ـدن ی���ا صدن ی���ا صــ���ـــ���ـتشھتشھ

  
علـوم  تطلبـ، إذا البد مـن ذلـك، غـضَّ هـذه، وافـتح مـا بـداخلك تـرى ملكـوت اهللا

تطهـــر القلـــب بالتمـــام، حتـــى يكـــون جـــاهزاً للتلقـــي مـــن مالئكـــة اهللا بمـــا  اإللهـــام ال بـــد أن
  يلهمهم به لك اهللا جلَّ في عاله.

المسيرة التي عليها السالكون الذين يريدون أن يكونـوا واصـلين، ويكونـوا هي  هذه
ــاداً وأبــداالً  فــي طريــق الصــالحين، ويكونــوا أئمــة  متحققــين، ويكونــوا عــارفين، ويكونــوا أوت

  الفرقان)الفرقان)٧٤٧٤((  ))  $$··ρρuu##$$__ôôèèyy==ùùΨΨoo$$  99ÏÏ==ùùϑϑßßFF−−))ÉÉšš  ))ÎÎΒΒtt$$ΒΒ  ((  :نللمتقي

؟ ال بد أن يكون مهيمناً على جوارحه، وبعـد ذلـك ينـال المنـى، وانظـر يءما أول ش
ــا رب  فــي أحــوال المرســلين واألنبيــاء والصــالحين تجــد العجــب العجــاب الــذي يحكيــه لن

أويل األحـالم، وغيرهـا مـن وأعطاه اهللا علم ت ، لماذا بلغ المرادuيوسف ، Uالعالمين 
uu>>bb‘‘  ((: العلوم اإللهية والمقامات العلية؟ ألنه لما عرضت عليه الفتنة أباهـا، وقـال ÉÉ  ##$$99¡¡bb ÅÅffôôßß  

&&rrmmyy==��  ))ÎÎ<<nn’’¥¥  ΒΒÏÏϑϑ££$$  ƒƒtt‰‰ôôããããθθΡΡtt__ÍÍûû  ))ÎÎ99ss‹‹øøµµÏÏ  ((  ))يوسف)يوسف)٣٣٣٣.  
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 قوي�ا، ورفـع غطـاء البئـر بمفـرده الـذي يحملـه ثالثـون رجـًال، كان  uموسى سيدنا 
الــريح وهفهفــت  أرســلها أبوهــا لتــدعوه، ومشــت أمامــه، فجــاءت التــي بنــتوذهبــت إليــه ال

علـــى الطريـــق بحصـــاة هنـــا أوهنـــا، ألـــيس هـــذا يـــا  يودلينـــ يورائـــ يامشـــ ثيابهـــا، فقـــال لهـــا:
  !!؟مع أولياء اهللا، و منهج اهللا مع أنبياء اهللا، ومع رسل اهللا يإخوان

))  &&ééρρ''99ss≈≈̄×̄×ÍÍ77yy  ##$$!!©©%%ÏÏtt  δδyy‰‰yy““  ##$$!!ªª  ((  ùùss66ÎÎγγßß‰‰yy11γγßßΝΝãã  ##$$%%øøFFtt‰‰ÏÏνν÷÷  ((  ))األنعام)األنعام)٩٠٩٠..  
القلـب لكـن ركعات بالليل، وتقرأ بعضاً من سور القرآن أو أجزاء منه، و  يأنت تصل

مشــغول، والبــال ســارح، وفــي نفــس الوقــت ال تســتطيع أن تكــف لســانك عــن اآلثــام، وال 
عينــك عــن النظــر الحــرام، وال يــدك عمــا يغضــب الملــك العــالم، وتقــول لمــاذا لــم يُمــن اهللا 

اهللا مقامـــــات األوليـــــاء؟!! لمـــــاذا لـــــم يبشـــــرنى اهللا ببشـــــريات  ي! لمـــــاذا لـــــم يبلغنـــــعلـــــىَّ؟!
ــه الصــالحون والتــي يقــول اهللا فيهــا: ــنهج الــنهج الــذي ســار علي   الصــالحين؟!! ألنــك لــم ت

))  ρρuu&&rrββ̈ ̈ δδyy≈≈‹‹xx##  ÀÀÅÅ��uu≡≡ÛÛÏÏ‘‘  ΒΒãã¡¡óóGGtt))ÉÉŠŠϑϑVV$$  ùùss$$$$??̈7̈7ÎÎèèããθθννçç  ((  ))َمــــــن  لــــــم يقــــــل امشــــــوا عليــــــه، األنعــــــام)األنعــــــام)١٥٣١٥٣
هــــداه يعنــــى امشــــوا علــــى   ))  r :))  ùùss$$$$??̈7̈7ÎÎèèããθθννçç؟ ســــيدنا رســــول اهللا الصــــراط المســــتقيم هنــــا

  صلوات ربى وتسليماته عليه.
ــل العــارفين، إذا أردت  نإذ ابــدأ أوالً وهــيمن علــى فطريــق الصــديقين والمقــربين وكمَّ

بهــا جوارحــك عـــن  دَّ العصــا التــي تــرُ  وجوارحــك، وراعهــا بشــرع اهللا، واجعــل شــرع اهللا هــ
رهـا وازجرهـا بآيـة مـن كتـاب اهللا، كِّ اة، وكلما تهـم جارحـة بمعصـية ذَ في هذه الحي يالمعاص

  .rأو حديث من أحاديث سيدنا رسول اهللا 
  ةةــال سائمال سائمــفي األعمفي األعم  ييا وھا وھــوراعھوراعھ

  
تحسنت المرعى فال تحسنت المرعى فال سساا  ييوإن ھوإن ھ

  تسمتسم
ى راعها وحافظ وحاول أن تكون دائماً متـابع ومحاسـب لجوارحـك فـي كـل يـوم علـ

م: كل يوم ال بد أن تجعـل لنفسـك جلسـة محاسـبة آخـر النهـار المبتدئون نقول له، األقل
  .حتى تسير على المنهاج القويم

وسـلك نقـول لـه: اجعـل لـك جلسـة محاسـبة قبـل كـل وقـت مـن أما من مشى قلـيالً 
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تناجي موالك حاسب نفسك وتب مما فعلته جوارحـك، وتبـرأ مـن  أنأوقات الصالة، قبل 
رب البريــة، تــدخل إلــى هــر القلــب بالكليــة لــطو حظــك وهــواك، وتوضــأ وضــوء الصــالحين، 

  .كن فيكون  يءبمناجاة من يقول للش ىالصالة تحظ
ــأول، كــل همســة، وكــل حركــة، وكــل و  الصــادقين نقــول لهــم: حاســب نفســك أوالَ ب

ــــأذن تتــــرك، ألنــــك  ســــكنة، ال بــــد فــــوراً وأن تزنهــــا بشــــرع اهللا، إذا أذن تفعــــل، وإذا لــــم ي
  .ا عملته جوارحك وعلى نواياكمحاسب على كل ما قدمت يداك، وكل م

مــن ال يحاســب نفســه مــا لــه وفتوحــات ، الرحــاب االبــاب لفــتح هــذهــي فالمحاســبة 
ال يحاسـبه يريـد أإذا ذكَّـره أخـوه يغضـب منـه!! النـه  ي!! والذورحاب الصالحين ،العارفين

 t، فمتــى يبلــغ هــذا مقامــات الصــالحين؟!!. وقــد كــان ســيدنا عمــر أحــد أحــد أو يتابعــه
  . :يقول

ويبــبن أن الــذي قــدَّم لــه عيوبــه كأنمــا قــدم لــه هديــة!! مــا  يــدعو لمــن يبــين لــه عيوبــه،
أعظـــم هديـــة قـــدمها لـــه؟ أن يبـــين لـــه عيبـــاً مـــن العيـــوب حتـــى يتحاشـــاه ويتالفـــاه ويعالجـــه، 

  كن فيكون.  يءفيكون من أهل الصالح واإلصالح بين يدى من يقول للش

  ٥٨٥٨املؤمن قدوةاملؤمن قدوة: : العاشرالعاشرصل صل الوالو
طيبـة فـي  بصفة خاصة قدوة ونماذج مضـيئة، وُمـُثالً  ونيُعَتبر  للصالحين ونمن ينتسب

 وللقيـام باألعمـال، ألننـا نـزعم السـلوكيات وللمعـامالتو  فيه، لألخالق ونوجديأى مكان 
  هو:علينا أن نأتي بالبرهان، و ف اذه، وما دمنا ندَّعي أننا نتشبه بالحبيب وصحبه

  وا مثلھموا مثلھمــــــــم تكونم تكونــــــتشبھوا إن لتشبھوا إن لفف
  

  الحالحــــــــــال فال فــــــھ بالرجھ بالرجــــــــإن التشبإن التشب
  

ـــيس للصـــالحينولـــذلك َمـــن ينتســـبون    بصـــدق ويقـــين لهـــم عالمـــات مـــع الخلـــق، ل
  ا بينه وبين خالقه، هذا أمر يقول فيه رب العزة:ـلي شأن بم 

                                                           
  م٧/٩/٢٠١٢هـ ١٤٣٣ شوالمن  ٢٠ الجمعة–المعادى  ٥٨
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 ))  ΒΒttôô  ããttϑϑÏÏ≅≅ŸŸ  ¹¹||≈≈==ÎÎss[[$$  ùùss==ÎÎΖΖuuÿÿøø¡¡ÅÅµµÏÏ  ((  ρρuuΒΒttôô  &&rr™™yy$$!!uu  ùùssèèyy==nn��ööκκpp$$  ((  ))الجاثيةالجاثية١٥١٥((   
طريقتتـك لكن الذي يهمني هو أخالقك معـي، وسـلوكك معـي، وقيامـك بالعمـل مـا 

  ، وتبحث عنه... هذا هو الذي تحيط به العين، وتنظر إليه فيه؟ وأسلوبك 

  تقان العملتقان العملإإ
أن يكــون أحســن النــاس قيامــاً بالعمــل  ى الصــالحينفينبغــي علــى كــل مــن ينتســب إلــ

يعمـــل فيـــه، وأن ُيحبـــه رؤســـاءه وزمـــالءه وجلســـاءه لصـــفاته  فـــي مجالـــه وفـــي مكانـــه الـــذي
ب بــه المثــل فُيقــال فــي هــذا الطيبــة، وأخالقــه الكريمــة التــي يتعامــل بهــا معهــم، وأن ُيضــرَ 

العمل فالن، لماذا؟ ألنه رجل يعمل ويُتقن العمل لُيرضـي اهللا ولـو لـم يراقبـه أحـد، ولـو لـم 
فـأة تشـجيعية، ألنـه يعمـل لُيرضـي اهللا جـل فـي و مكاأهذا اإلتقان حافز إثابة يكن له نظير 

  عاله.

  عفة اللسانعفة اللسان
ســاءة إلــى مســلم ال بــالقول، وال بالفعــل، وال بــالهمز، وال بــالغمز، إوأالَّ يصــدر منــه 

  ¥¥δδyyϑϑ££$$——::  ΒΒ̈±̈±¤¤$$!!  ((وال بــاللمز، فــإن المــؤمن لــيس بهمــاز وال لمــاز، ألن هــذا وصــف الكــافرين: 
//ÎÎΨΨooϑϑÏÏ‹‹ΟΟ55  ((  ))مـن المسـلمين اآلن فـي هـذا الوصـف، ويظـن  اً غفيـر  اً ولألسف تجد جم ))القلمالقلم١١١١

 أنه من كبار المسلمين، ومن أئمـة الصـالحين! كيـف يكـون ذلـك؟!! المسـلم عـفُّ أحدهم 
وكــرَّم اهللا وجهــه:  tاللســان، يقــول فيــه اإلمــام علــي 


ــــاح مــــن ــــه ال يوجــــد منــــه  النــــاس ترت ســــاءة وال مخططــــات وال مــــؤامرات إجهتــــه ألن

يخشونها من جانبه ألنه يراقب اهللا جل في عاله، وهذا حال الصـالحين، والمنتسـبين إلـى 
  الصالحين في أى وقت وحين.

ــْن هــذا وصــفه فــاعلم أنــه صــادق فــي اتبــاع الصــالحين، وإذا ر  يــت مــن أإذا رأيــت َم
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له، وليس هذا حاله ووصفه فـاعلم أنـه دعـي، أو منـافق يجالس الصالحين ويُناقض قوله فع
، فتأخــذ Uيرجــو منــافع دنيويــة بمجالســة الســادة الــذين يتجهــون بالكليــة إلــى رب البريــة 

حذرك منه، فليس معنى أن من يجالسهم فهو منهم، لكن الذي منهم هـو مـن تشـبه بهـم، 
  وأصبح يمشي على منهاجهم، ويسير على هديهم في كل أحواله.

  دق يف التعاملدق يف التعاملالصالص
ولـــذلك أســـمع أحيانـــاً عـــن كثيـــر ممـــن يجلســـون معنـــا، يكـــون معنـــا وتـــراه وتحادثـــه 
وتجالسه يُهيئ لك أنه نزل من السماء الرابعة أو الخامسة أو السادسة!! َملَـك فـي صـورة 

مــن الــذوق الرفيــع واألدب البــديع وانتقــاء األلفــاظ والغايــة فــي اللطــف، ولــو تبعتــه  انإنســ
لى وحش كاسـر، فتجـد إبك، وسرت خلفه حتى يدخل منزله تجده َتَحوَّل بدون أن يشعر 

هـــذا وجـــه، ســب وشـــتم وعلـــو صـــوت وألفــاظ ال تليـــق!! مـــا هـــذا ومــا ذاك؟!! هـــذا وجـــه و 
  حذَّر وقال:والنبي 

}}{{٥٩٥٩
  ت لك قدم صدق، ويُقال لك:تُثبَّ  ال

))  99ssγγßßΟΟóó  %%ss‰‰yyΠΠtt  ¹¹ÏÏ‰‰ôô−−AA  ããÏÏΨΨ‰‰yy  ‘‘uu55hh ÍÍκκÍÍΝΝöö  ((  ))يونسيونس٢٢((  
إال إذا صـار لــك وجــه واحـد مــع الشــيخ، ومــع الزوجـة، ومــع األوالد، ومــع العــاملين 
الـــذين يعملـــون لـــديك، ومـــع الجـــار .... مـــع أى أحـــد وجـــه واحـــد، رحمـــة ورق ولـــين مـــع 

، وهـــو يبنـــي rبوجـــه، هـــذا مـــا حاربـــه رســـول اهللا  الجميـــع، لكـــن مقابلـــة هـــذا بوجـــه وهـــذا
األفـــراد الـــذين قـــام علـــى أكتـــافهم دعـــوة اهللا، ونهضـــوا بالدولـــة اإلســـالمية، وبلغوهـــا شـــتَّى 

  اآلفاق بمعونة اهللا وتوفيق اهللا جل في عاله.
))  ρρuuΒΒtt  „„çç¡¡óó==ÎÎΝΝöö  ρρuu__ôôγγyyµµçç……ÿÿ  ))ÎÎ<<nn’’  ##$$!!««  ((  حتـى وهــو مــع الخلــق فإنــه يتعامــل مــع الحــق، يعامــل

                                                           
  tالصحيحين البخاري ومسلم ومسند اإلمام أحمد عن أبي هريرة  ٥٩
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  ùùss))ss‰‰ÏÏ  ##$$™™óóGGttϑϑôô¡¡||77yy  ((فـي مقـام اإلحسـان، ُيحسـن كـل أمـر:  ))  ρρuuδδèèθθuu  ΧΧèèttøø¡¡ÅÅÖÖ  ((في الخلق، الحق 
//ÎÎ$$$$99øøèèãã��ööρρuuοοÍÍ  ##$$99øøθθââOOøø++ss’’44  ((  ))والعــــروة الــــوثقى هــــي رســــول اهللا  ))لقمــــانلقمــــان٢٢٢٢r وَمــــن الــــذي استمســــك ،

بالعروة الوثقى؟ الذي وصل إلـى أنـواره، والـذي شـاهد أسـراره، والـذي طُـوى مـا بينـه وبينـه 
  لبَـْين حتى أصبح قريباً منه تقع العين منه على العين.من ا

وليس الوصول له بالسفر بالطائرة أو الباخرة، ولكن الذي سـافر مـن نفسـه، وركـب 
شمســاً كليــة ُتضــيء قلــوب المقــربين،  rبــراق شــوقه، وســاح بروحــه، فــرأى حضــرة النبــي 

  بي وتسليماته عليه.وسراجاً نورانياً ُيسرج أرواح المتقين في كل وقت وحين صلوات ر 
فهـو مـريض  فليس عنـدنا ثنائيـة، ألننـا واحـد، وألن الـذي عنـده ثنائيـة فـي شخصـيته

  إذا التفت التفت جميعاً، فال ينظر بطرف العين، ألن اهللا قال: rفصام، ولذلك كان بال

))  ƒƒttèè÷÷==nnΝΝãã  {{ss%%!!←←ÍÍΖΖuuππss  ##$${{FFããôôããÈÈ  ((  ))غافرغافر١٩١٩((..  

  أمنوذج املؤمن التقيأمنوذج املؤمن التقي
ى في هـذا الكـون، وبـين الخلـق نمـوذج المـؤمن التقـي، الـذي نريد أن نعيد مرة أخر 

يحتاجه جميع الخلق للنهوض والتقدم والمدنية وإظهـار الحضـارة اإلسـالمية بـأبهى صـورة 
في هـذا العصـر، وهـذا األمـر يحتـاج إلـى جهـاد، وهـو أن تكـون واحـد، فإيـاك ثـم إيـاك ثـم 

النفـاق، فتعامـل األكـابر أن يكون لك صورتين، أي ينسحب عليك صفة من صفات  كإيا
ولـى بالحنـان والعطـف واللطـف!! فـال بـد األبينمـا هـم بوجه، وتعامل األصاغر بوجه آخر، 

أن تكـــون صـــورة واحـــدة مـــع الغنـــي والفقيـــر، ومـــع العظـــيم والحقيـــر، ألنـــك ُتظهـــر جمـــال 
اإلســالم، والــذي يُظهــر جمــال األســالم أخــالق القــرآن، وأخــالق الــرحمن، وأخــالق النبــي 

هــذه األخــالق البــد أن ُنحييهــا فــي هــذا العصــر لنــدخل ن إذا ظهــرت فــي اإلنســان، العــدنا
  :rفي قول رسول اهللا 

}}
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{{٦٠٦٠
الظهــر؟!! هــل ماتــت صــالة الــوتر؟!! هــل ماتــت ُســنَّة صــيام اإلثنــين  هــل ماتــت ُســنة

مانــــة خــــالق كــــالمروءة واألوالخمـــيس؟!! هــــذه الســــنن قــــد زادت، ولكــــن الـــذي مــــات األ
ــة هــي التــي ماتــت فــي العصــور لوفــاء بالعهــد والصــدق والصــراحة .وا .. األخــالق اإليماني

هــا فــي نفســه فتظهــر عليــه، لــيس ُيحيي أن الماضــية، وتحتــاج لمــن ُيحييهــا فــي هــذا العصــر،
  بالكالم ولكن بالتعامل مع الغير.

  اإلسالم ولطف املعاملةاإلسالم ولطف املعاملة
لمن أراد أن يكون علـى سـمتهم، وأن يهتـدي بهـديهم، هـل   rأصحاب رسول اهللا 

كـــان لهـــم صـــوت مرفـــوع أو مســـموع؟ كـــانوا يتكلمـــون معـــاً همســـاً، ومـــع الحبيـــب كـــان ال 
فعوا أصواتهم ليتبين وضـوح كالمهـم!! حتـى أن يستوضح كالمهم إال إذا طلب منهم أن ير 

  .Uالخلق كانوا ال يشعرون بهم، لماذا؟ إلقبالهم بالكلية على ربهم 
ـــأمـــر مـــن اثنـــين، إمـــا أن فالســـالك بـــين  عمـــل، الـــذي يـــتكلم ال يعمـــل، يتكلم، أو ي
لن يتكلم، إذا ذهبـت إلـى بـالد أوربـا هـل تسـمع أصـوات عاليـة  العمل والذي يعمل ويتقن

ة حـــافالت أو محطـــة قطـــارات؟ ال، فمـــن يـــتكلم يـــتكلم بهمـــس، أو مـــن يشـــغل فـــي محطـــ
ل مـذياع فإنـه يضـع سـماعات علـى نفسه بقـراءة كتـاب، أو مطالعـة صـحيفة، وحتـى لـو شـغَّ 

أذنه حتى ال يُعكر صفو من حوله، ذوق رفيـع وأدب بـديع تعلمـوه مـن اإلسـالم، ولألسـف 
  !!.تخلى عنه أهل اإلسالم

لذي ال حدَّ له في كل زمان ومكـان، ومـن العجـب أنهـم صـنعوا فانظر إلى اإلزعاج ا
ــــنهم، فتجــــد الشــــوارع وســــائل اإلزعــــاج وصــــدَّ  روها للمســــلمين وال يســــتخدمونها فيمــــا بي

والمســارح كلهــا أصــوات عاليــة، هــذه األصــوات ُتصــيب اآلذان بالصــمم، ألن اآلذان لهــا 
مـــر فـــي النـــرويج األ طاقـــة احتمـــال معينـــة، فتســـمع فـــي حـــدود ذبـــذبات معينـــة، بلـــغ بهـــم

                                                           
  tعن عمرو بن عوف المزني الزهد الكبير للبيهقي ومسند الشهاب  ٦٠
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والســويد إلــى أنهــم منعــوا اســتخدام الســيفون فــي المنــزل بعــد العاشــرة مســاءاً، ولــو حــدث 
فعــل ذلــك ويحاســبونه!! ولكننــا لألســف إلــى مطلــع الفجــر ونحــن فــي  نْ ذلــك يشــكون َمــ

و المنازل، فال نراعي حرمة لمـريض، وال نراعـي طالبـاً يُـذاكر، أضوضاء سواء في الشوارع 
ــاح ليســتأنف العمــل فــي اليــوم التــالي .... كــل ذلــك وال نُراعــ ي رجــالً مجهــداً يريــد أن يرت

ــه عــرض الحــائط، وُنســب هــذا  ــا، مــع  –ولألســف  –ضــربنا ب ــا هــو ديــن أإلــى دينن ن دينن
  اللطف والذوق الرفيع.

لم يـتعلم العـالم كلـه الـذوق إال مـن ديـن اإلسـالم، والمسـلمون اآلن تخلـوا عـن كـل 
عتقــدنا أن اإلســالم هــو الشــكليات فــي المســجد، والشــكليات فــي ذلــك، لمــاذا؟ ألننــا ا

ت، واكتفينـــــا بـــــذلك، وحتـــــى فـــــي المســـــجد ترتفـــــع األصـــــوات، ويـــــتحجج بعـــــض االعبــــاد
المسلمين بأنه يريد أن يوقظ الناس لصالة الفجـر، ويفـتح مكبـرات الصـوت فـي المسـجد 

يـن ورد أمن  ،هل يبتهلقبل الصالة بساعة على اإلذاعة، نظام اإلذاعة هو قارئ يقرأ، ومبت
مـــن الســـلف الصـــالح؟ هـــل ورد عـــن رســـول اهللا، أو الصـــحابة األجـــالء؟ ال، حتـــى هـــذا؟ أ

التواشــيح  يــردد بعــضيصـعد علــى المأذنــة أحــدهم السـلف الصــالح الــذين عاصــرناهم كــان 
  ل، ألنه لم تكن هناك مكبرات صوت.الدينية لُيذكر الناس بالفجر فُتقبِ 

ى الــدين، وعلــى شــعائر الــدين نصــنع مــا يســيء إلــى نحــن بــدعوى أننــا حريصــين علــ
اإلسالم وإلى المسلمين، وال نشعر أننا اقترفنا إثماً كبيراً يشوه تعـاليم هـذا الـدين، والـدين 

بــل الفجــر مطالــب بــأن يخلــو بربــه، فُيصــلي قبــراء مــن كــل ذلــك، فالمســلم الــذي يســتيقظ 
أو يسـتغفر اهللا .... يعمـل عمـالً صـالحاً هللا، أو يقرأ كتـاب اهللا لينـاجي اهللا، أو ُيسـبح اهللا، 

د أن يــيُقدمــه لمــواله، فــإذا وضــعنا القــرآن علــى ُمكبــر الصــوت مــاذا يصــنع هــذا الــذي ير 
الفرصـة للعابـدين الـذين يرفـع اهللا الـبالء  يـئيُناجي مواله؟!! لـن يعـرف، ولـذلك نحـن ال نه

: tأبــو العــزائم  مــامإلعــن األمــة بهــم، ونصــنع أشــياء ونظــن أنهــا مــن الــدين، كمــا قــال ا
.  

  الذوق اإلسالمي الرفيعالذوق اإلسالمي الرفيع
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سـة المحمديـة، ر نحن نريد من إخواننا أن يكونوا صـورة مثاليـة، ونمـاذج تربويـة للمد
  فيتحلون بالصمت:

}}{{٦١٦١
ال يــؤلم مــن ســمع كالمـــه، وإنمــا كالمــه كمـــا ال يــتكلم إال عــن ضــرورة، وإذا تكلـــم 

  يقول الحبيب:

}}{{٦٢٦٢
أســـمع مـــن بعـــض اإلخـــوان الكـــالم وكأنـــه راجمـــة صـــواريخ، صـــواريخ تـــدخل علـــى 

عــاً مــن الطلقــات الناريــة ألهــل النفــوس والقلــوب فتثيرهــا وتؤذيهــا، وســهام الكــالم أشــد وق
اإلســالم واإليمــان الــذين لــديهم حساســية ربانيــة، ألن الطلقــة تــؤدى إلــى جــرح ســطحي أو 
ــام  عميــق ســيأخذ لــه عــالج وينتهــي، لكــن الكلمــة ربمــا تؤلمــه لشــهور، وربمــا ال تجعلــه ين
دهـــور!! هـــذه الكلمـــات ال تخـــرج مـــن أهـــل اإليمـــان، ألن أهـــل اإليمـــان ال تخـــرج مـــنهم 

مة إال بعد عرضها على دائرة الفكر، ووزنها بميزان العقل، ثم بعد ذلك عرضـها علـى الكل
الشـــرع، إذا وافقـــت فـــي كـــل هـــذه األدوار ُأخرجهـــا بمقـــدار، ألننـــي أعلـــم علـــم اليقـــين أن 

  .Uالذي يسمعني أوًال، وأن الذي يحاسبني آخراً هو السميع 
اً ولـم يتـدبر فيهـا، فلـذلك ومعظم خالفات النـاس سـببها الكـالم، كلمـة قالهـا منـدفع

 ال بد من التروي والحلم، ِبَم مدح اهللا أبو األنبياء إبراهيم؟

))  ))ÎÎββ̈ ̈ ))ÎÎ//öö��tt≡≡δδÏÏŠŠΟΟzz  {{VVρρ̈≡̈≡ννîî  mmyy==ÎÎŠŠΟΟÒÒ  ((  ))التوبةالتوبة١١٤١١٤((  
ــــي كــــل تصــــرفاته  ــــق اهللا حلــــيم ف ــــى الــــدوام، ومــــع خل مــــع اهللا أواه، ينــــاجي اهللا عل

ال تســيء ألنــه ضــبط تصــرفاته وســلوكياته، ال ينفعــل بســرعة، وال تصــدر عنــه أقــوال أو أفعــ
  .rبشرع اهللا، وبتوجيه حبيب اهللا ومصطفاه 

                                                           
  tشعب اإليمان للبيهقي ومسند الشهاب عن أنس  ٦١
  tسنن النسائي والطبراني والتاريخ الكبير للبخاري عن لقيط بن عامر العقيلي  ٦٢
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 إخالص العمل إخالص العمل  
نريــــد أن نكــــون جميعــــاً علــــى هــــذه الكيفيــــة، نضــــبط اللســــان، ونضــــبط األخــــالق، 

البريــة، لــو عملــت للخلــق، مــاذا معهــم  ة، ونجعــل األعمــال كلهــا خالصــة لــربِّ ونضــبط النيَّــ
ـــدنيا أو فـــي اآلخـــرةمـــن األجـــر والثـــواب ليعطـــوك إن كـــان  إذا كـــانوا ال يملكـــون  !؟فـــي ال

ـــــرهم؟!! ـــــه لغي ـــــف يملكون ـــــاة وال نشـــــوراً، فكي ـــــاً وال حي   ألنفســـــهم ضـــــراً وال نفعـــــاً وال موت
  لكن اعمل هللا.

كمـــا قيــل عـــنهم: ال يخــرج الرجـــل مــنهم مـــن بيتــه حتـــى   yكــان الســـلف الصــالح 
ـــة فـــي خروجـــه كلهـــا هللا    ))فـــاطرفـــاطر٢٩٢٩((  ))  U :))  ƒƒtt��öö__ããθθχχšš  BBÏÏggpp≈≈��ttοοZZ  99©©  ??ss77ççθθ‘‘uuيستحضـــر ســـبعين ني

  !!$$ωω��  ƒƒttèè÷÷ÁÁÝÝθθββtt  ##$$!!©©  ΒΒtt  ((فال بد للمؤمن أن يضـبط تصـرفاته، فيكـون كمالئكـة اهللا فـي أحوالـه: 
&&rrΒΒtt��ttδδèèΝΝöö  ρρuuƒƒttÿÿøøèèyy==èèθθββtt  ΒΒtt$$  ƒƒããσσ÷÷∆∆ss��ââρρββtt  ((  ))التحريمالتحريم٦٦((.  

ــب بإتقــان الصــالة، مثلمــا أنــت  هــذا مــا نريــده مــن إخواننــا فــي كــل أمــر، أنــت مطال
الـذي تحصـل منـه علـى رزق لنفسـك وألوالدك، مثلمـا أنـت مطالـب  مطالب بإتقان العمـل

بإتقــان الكــالم مــع جميــع األنــام، مثلمــا أنــت مطالــب بإتقــان الســلوكيات فــي كــل األمــاكن 
واإلتجاهـــات، أنـــت قـــدوة، والنـــاس ينظـــرون إليـــك، ال ينظـــرون إلـــى أقوالـــك إال إذا وزنـــوا 

  عليها سلوكياتك وأفعالك.
  األحزاب)األحزاب)٢٣٢٣(( نا جميعاً حتى ندخل في قول اهللا:هذه وصية أوصي بها إخوان

))  ΒΒii ÏÏzz  ##$$99øøϑϑßßσσ÷÷ΒΒÏÏΖΖÏÏtt  ‘‘ÍÍ̀ỳy%%ΑΑ××  ¹¹||‰‰yy%%èèθθ##((  ΒΒtt$$  ããtt≈≈γγyy‰‰ßßρρ##((  ##$$!!©©  ããtt==nn‹‹øøµµÏÏ  ((  ùùssϑϑÏÏΨΨ÷÷γγßßΝΝ  ΒΒ̈̈  
%%ssÓÓ||44  ΥΥwwttøø66ttµµçç……  ρρuuΒΒÏÏ]]÷÷κκååΝΝ  ΒΒ̈̈  ƒƒtt⊥⊥FFttààÏÏ��ãã  ((  ρρuuΒΒtt$$  //tt‰‰££99ääθθ##((  ??ss77öö‰‰ÏÏƒƒξξWW  ((    

  ::احلادى عشراحلادى عشرالوصل الوصل 
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 } }١١٩١١٩  {{

  ٦٣٦٣لق العظيملق العظيماخلاخل  
  يةيةالتخلق باألخالق اإلهلالتخلق باألخالق اإلهل

العبـادات طريـق إلـى الجنـات والـدرجات  ؟ما المنهج فـي التخلـق بـاألخالق اإللهيـة
فـي التخلـق بـأخالق  ،والوصول لعطاء اهللا وفضل اهللا ،لكن الطريق لقرب اهللا ،والحسنات

مـن المنسـوبين إلـى الصـالحين يتهـاون  ألن كثيـراً ، ليس معنى ذلك أن نتـرك العبـادات ،اهللا
 :قال لنا tلشيخ أبو العزائم فشيخنا ا ،في الفرائض

من خالف الشرع الشریف فلیس من خالف الشرع الشریف فلیس 
  منمن

  ن برھانين برھانيــــــــم فافھمم فافھمــــــــــزائزائععل الل الآآ
  

فمن يتهاون في أداء الصـالة  ،فمن يخالف الشرع في أي صغيرة أوكبيرة فليس منا
ومـن يتهـاون فـي األحكـام الشـرعية التـي أمـر بهـا رب البريـة وأكـد عليهـا  ،فال عالقة لنا به
مـن يصـاحبك ليسـتلب أموالـك أيضـا فهـذه و  ،فال عالقة لنا به rضرة البهية صاحب الح

ك فـي بيتـك ولـم تكـن بالـدار ويريـد أن يـدخل البيـت فمـا ومن يأت لزيارتـ ،تناطريقليست 
 ،Uفـــنحن أمنـــاء علـــى شـــرع اهللا  !عالقـــة مثـــل هـــذا الرجـــل بشـــرع اهللا وبهـــذه األعمـــال؟

  .البداية شرعية والنهاية صوفية
فهـم ، ال ،أن النهايـة صـوفية أنهـم فـي النهايـة تركـوا أعمـال أهـل البدايـةوليس معنى 

فمـن ، ألنهـم أئمـة يقتـدى بهـم ويهتـدى بهـم فـي سـيرهم ،أكمل الناس في أعمـال الشـريعة
لكــن مــع ، بــد مــن المحافظــة علــى فــرائض اهللا جــل فــي عــاله فــال، فــرط فقــد فــرط فيــه اهللا

  وفى األثر: هللا؟الفرائض ما الطريق التي توصل بسرعة لفتح ا

}}{{
ــأخالق اهللا فيمــا بيــنهم ومــع بعضــهم ايتخلقــو أن الخلــق مــن فهــو يريــد  هــذا مــا و  ،ب

                                                           
 ١٢/١١/٢٠١٢األقصر  –الرزيقات بحري  ٦٣
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 } }١٢٠١٢٠  {{

 :نحن في أمس الحاجة إليه اآلن حتى ينصلح حالنا
  تخل���ق ب���أخالق اإلل���ھ وح���افظن عل���ىتخل���ق ب���أخالق اإلل���ھ وح���افظن عل���ى

  
  م����نھج المخت����ار ف����ي العق����د تنس����قم����نھج المخت����ار ف����ي العق����د تنس����ق

  
معــه فــي  الفــتح)الفــتح)٢٩٢٩((  ))  ΧΧ’’ttppϑϑ££‰‰ÓÓ  ‘‘§§™™ßßθθΑΑãã  ##$$!!««  44  ρρuu##$$!!©©%%ÏÏtt  ΒΒttèèyyµµçç……ÿÿ  ((مــا هــذا العقــد؟ إنــه عقــد 

بهـا بـين خلـق  والتي كـان سـائراً  ،واألخالق الكريمة التي أتحفه بها اهللا ،األوصاف الكاملة
وشـــاركه فـــي هـــذا أصـــحابه مـــن المهـــاجرين واألنصـــار رضـــي اهللا تبـــارك تعـــالى عـــنهم  ،اهللا

  .أجمعين
إذا وجــده يتخلــق مــع  ،مــات فــي المنتســبين للطريــقولــذلك كــان ألهــل التحقيــق عال

 ،الخلق بأخالق الجاهلين يعلم علم اليقين أنـه محـروم مـن مـدد التوفيـق مـن الـرب الكـريم
ألن  ،مهمــا يبــرر ومهمــا يقــولال،  !!رجــل ســباب وشــتام ولعــان؟ هيمــد بمــدد Uفهــل اهللا 

مــن ! دي أســبابفيقــول أنــا عنــ، عنــدهم حســن ظــن بالمنتســبين للصــالحين النــاس دائمــاً 
  قال: r والنبي !يرضى بهذه األسباب؟

}}{{٦٤٦٤
ــأخالق المالئكــة ولكــن عنــدما يــذهب إلــى بيتــه ، وربمــا تجــده أمــام الخلــق يتخلــق ب

مـع  ؟!هـذا ومـال فضـل اهللا وإكـرام اهللافمال  ،يختلق المشكالت مع زوجته وبناته وأوالده
  :rقول حبيب اهللا ومصطفاه 

}}{{٦٥٦٥
فـي إيجـاز بليـغ الصـفات  rلرسـوله  Uفقـد وصـف اهللا ، ونحن على هذا المنـوال

ـــال بهـــا المقـــام الكـــريم عنـــد الـــرب العظـــيم    ))  U :))  ùùss$$$$¹¹ôôÿÿxxxxËË  ##$$99ÁÁ¢¢ÿÿøøxxyy  ##$$::øøggppϑϑÏÏŠŠ≅≅ŸŸالتـــي ين
ونحن نقول هيـا بنـا  ،وما الصفح الجميل؟ أي يصطلح بال معاتبة وبال محاسبة الحجر)الحجر)٨٥٨٥((

ــا شــئ مــن الخصــام نحاســب بعضــنا بعضــاً  لكــن الصــفح الجميــل هــو ! حتــى ال يكــون بينن
                                                           

  tسنن الترمذي ومسند اإلمام أحمد والحاكم في المستدرك عن عبد اهللا بن مسعود  ٦٤
 نن الترمذي والدارمي وصحيح ابن حبان عن عائشة رضي اهللا عنها.س ٦٥
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 } }١٢١١٢١  {{

وأنتم تعلمون مـاذا فعـل النبـي  ،الذي يصفح عن صاحبه وال يعاتبه وال يحاسبه وال يؤاخذه
r ل مكة فقالمع أه:  

}}
{{٦٦٦٦

ومـن أرادوا  ،ربينوهـي أخـالق المقـ ،وأخـالق النبيـين والمرسـلين ،هذه أخـالق نبينـا
  .Uالمنازل العليا عند رب العالمين 

وال أي ضـغينة  ،حـدأال يكـون فـي القلـب أي أثـر مـن أوالصفح الجميل يعنـي أيضـا 
لما جرى ألن الذي يريـد القـرب مـن حضـرة القريـب ال بـد أن يهيـئ نفسـه ألن يخلـي قلبـه 

 ،وبـــين فـــالن فـــال يصـــح أن يكـــون فـــي قلبـــه بقيـــة مـــن خـــالف بينـــه ،Uبالكليـــة للحبيـــب 
وال يصح أيضا أن يكون في قلبـه صـدود مـن  ،لحظة أن يراه يتغير قلبه ويرجع مثلما كانو 

 -أو  ،ال يريــد أن يسـمع لـه كلمــةو سـاعة أن يــراه يقطـب جبينـه ويعــبس فـي وجهـه و  ،فـالن
  .!؟فمال هذا ومال طريق اهللا ،حركاتهو كلماته  يغمز ويلمز على -والعياذ باهللا 

األتقيـــاء األنقيـــاء الـــذين خلـــت قلـــوبهم مـــن المشـــاغل والمشـــاكل  فطريـــق اهللا يريـــد
ــيس عــن ضــعف أو عجــز وإنمــا تركــوا  ،Uوجعلوهــا صــافية للواحــد المتعــال  وكــل هــذا ل

  ألنه سبحانه يريد ذلك فهو الذي قال: ،Uذلك كله من أجله 

))  ùùss$$$$¹¹ôôÿÿxxxxËË  ##$$99ÁÁ¢¢ÿÿøøxxyy  ##$$::øøggppϑϑÏÏŠŠ≅≅ŸŸ  ((  ))الحجر)الحجر)٨٥٨٥..  
هــا هــو ســيدنا اإلمــام علــي زيــن ف ،كــان وزمــانوهــذا هــو حــال الصــالحين فــي كــل م

ه جماعـــة مـــن المنـــافقين ليختبـــروا معـــدن آل طَ أخـــذ يمشـــي وراءه رجـــل ســـلَّ  tالعابـــدين 
 ،تتبـــع هـــذا الرجـــل واشـــتمه :فقـــالوا لـــه ،فالنـــاس معـــادن كمعـــادن الـــذهب والفضـــة ،البيـــت

ــأقبح األلفــاظ ســيدنا  وفــي النهايــة عنــدما اقتــرب مــن البيــت وقــف ،ومشــى وراءه وشــتمه ب
هذا إن كان بقي معـك شـئ فهاتـه قبـل أن يـراك أحـد  يا :اإلمام علي زين العابدين وقال له

                                                           
 tتاريخ الطبري عن قتادة بن ملحان  ٦٦
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 } }١١٢٢٢٢  {{

ـــــــك ـــــــال ،أوالدي فيؤذي ـــــــت المطهـــــــرين  حقـــــــاً  :فتعجـــــــب الرجـــــــل وق   ... إنكـــــــم آل البي
      :الذين قال فيهم اهللا

))  ))ÎÎΡΡ̄ϑ̄ϑyy$$  ƒƒãã��ÌÌƒƒ‰‰ßß  ##$$!!ªª  99ÏÏ‹‹ãã‹‹õõδδÏÏ==||  ããttΖΖ66ààΝΝãã  ##$$99��hh ÍÍ__ôô§§}}  &&rrδδ÷÷≅≅ŸŸ  ##$$99øø77tt��øøMMÏÏ  ρρuuƒƒããÜÜssγγdd ÎÎ��tt..ää//öö  
??ssÜÜôôγγÎÎ����ZZ##  (())األحزاب)األحزاب)٣٣٣٣  

هـذا   :مام زين العابدين يده في جيبه وأخرج كل النقـود التـي فيـه وقـال لـهوضع اإلف
  فصلت).فصلت).٣٤٣٤((فما هذا؟ ،كل الذي معي ولو كان معي غيره لزدتك

))  ρρuuωωŸŸ  @@nn¡¡óóGGttθθÈÈ““  ##$$::øøttpp¡¡||ΨΨooππèè  ρρuuωωŸŸ  ##$$99¡¡¡¡ŠŠhh ÍÍ∞∞yyππèè  44  ##$$ŠŠ÷÷ùùssììôô  //ÎÎ$$$$99©©LLÉÉ  δδÏÏ‘‘}}  &&rrmmôô¡¡||ßß  ((  
فلمـاذا النعمـل بـه وال ننفـذه؟! فمـن يعمـل بـه  ،طـاب لنـا أيضـا؟! بلـىأليس هذا الخ

$$!!(( هــو الــذي ســيدخل فــي مقــامو  ،هــو الــذي ســيفوز بالمقامــات العاليــة yyγγ99 ¤¤)) nn== ããƒƒ ( ( مــا هــذه التــي
  ρρuuΒΒtt$$  ƒƒãã==nn))¤¤99γγyy$$!!  ))ÎÎωω��  ##$$!!©©%%ÏÏtt  ((؟ هـــذه الدرجـــة مـــن الـــذي سيحصـــل عليهـــا ،يلقاهـــا؟! إنهـــا درجـــة

¹¹||99yy��ççρρ##((  ρρuuΒΒtt$$  ƒƒãã==nn))¤¤88γγyy$$!!  ))ÎÎωω��  ŒŒèèρρ  mmyyááee >>  ããttààÏÏŠŠΟΟ55  ((  ))وكانــــت مجموعــــة المنــــافقين يمشــــون  فصــــلت)فصــــلت)٣٥٣٥
  فقال لهم اإلمام زين العابدين: ،وراءه فتعجبوا

  ححــ����ـــ����ـل قبل قبـــ����ــــ����ـھ بكھ بكـــ����ــــ����ـیخ����اطبني السفییخ����اطبني السفی
  

  ـاـاـــ������ـــ������ون ل������ھ مجیبون ل������ھ مجیبـــ������ــــ������ـأكره أن أكأكره أن أكف������ف������
ُ ــــ�����ــ�����ة وأزیة وأزیـ�����ــ�����ـــد سفاھد سفاھــــ�����ــ�����یزییزی   ُ د حلم�����ـا   د حلم�����ـا

  
  ااـــــ�������ــــــ�������ـراق طیبراق طیبـ�������ــ�������ـزاده اإلحزاده اإلح    كع�������ودٍ كع�������ودٍ 

  
هـذا حـال الصـالحين ، و د البخـور كلمـا أحرقتـه النـار يخـرج رائحـة أكثـرهو مثل عـو 

ولو بحثت في أحـوال الصـالحين ومـا  ،Uالذين يطلبون المنازل العالية من رب العالمين 
لـيس لـديهم وقـت ليحزنـوا مـن  ،تعرضوا لـه فـي حيـاتهم تجـدهم كلهـم حـول هـذا المطـاف

وإذا تغيـر قلـبهم علـى أخ فيكـون هـذا  ،وال يتغير قلـبهم علـى أحـد ،وال يكرهوا أحد ،أحد
لكــن لــيس ، فيرجــع إلــى المــنهج القــويم والصــراط المســتقيم ،أمــر وقتــي ليعــرف أنــه أخطــأ

  .Uم إال الحضور مع الملك العالم أمر تالديهم 
 ،لـق العفــو والصــفح عـن عثــرات اإلخــوانأن يتخلــق بخُ  لـذا يجــب علـى المريــد أوالً 
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 } }١٢٣١٢٣  {{

ولــو فــتح اإلنســان بــاب األعــذار لغيــره فــاز  ،عــذارويــتلمس لهــم األ ،وعــن زالت مــن حولــه
لكــن إذا فــتح بــاب األعــذار لنفســه وقــف ووحــل ولــم يســتطع أن يتحــرك فــي طريــق  ،وجــاز
  .U اهللا

لعلـــــه  ،لعلـــــه ســـــها :لـــــذا يجـــــب أن يفـــــتح اإلنســـــان بـــــاب األعـــــذار للنـــــاس فيقـــــول
الـتمس  .... همـن ضـيق فـي بيتـ لعلـه كـان خارجـاً  ،بأمر عنـده لعله كان مهموماً  ،اليقصدني

ويحظـى بمعيـة األنـوار مــع  ،rألخيـك األعـذار ليكـون اإلنسـان مـع حبيـب اهللا ومصـطفاه 
  .المصطفى وأصحابه األخيار رضي اهللا تبارك وتعالى عنهم

ق نفسـه ويجاهـد نفسـه علــى الصـفح وعلـى عثــرات وزالت خلِّــيُ أن فمـن لـم يسـتطع 
فهـذا يحتـاج أن يرجـع لروضـة  ،نقلبه وصفاءه لحضرة الـرحم ءويحافظ على نقا ،اإلخوان

 :Uليعرفوه أوصاف المطلوبين لرب العالمين  ،التعريف في حب العفيف الشريف
  ة كلھ�����مة كلھ�����مــ�����ـــ�����ـورات األحبورات األحبــ�����ـــ�����ـوس�����ترا لعوس�����ترا لع

  
  ع����ن ال����زالت ف����العفو أرف����قع����ن ال����زالت ف����العفو أرف����ق  وعف����واً وعف����واً 

  
 هـل ،نـا نحـنع سـم اهللا العفـو ليفـوز؟ عمـن سـيعفو؟إفهل أحـد يسـتطيع أن يتخلـق ب

فيعفــو عنــا مــا نرتكبــه مــن ذنــوب  ،إذن العفــو لنــا نحــن ،خطــئت نهــا الإ ،لمالئكــة؟ العــن ا
مـــع مـــن يتجنـــى  ،مـــن يســـئ إليـــكتعفـــو عســـم اهللا العفـــو؟ إتخلـــق بتكيـــف   ،وخطايـــا وأوزار

وتعلـم علــم اليقـين أنـك محصـن بقــول  ،مـع مـن يحـاول أن ينــتقص قـدرك ومقامـك ،عليـك
 :أو في القراءة األخرى الحج)الحج)٣٨٣٨((  ))  ))##U:))  ))ÎÎχχ��  ##$$!!©©  ƒƒãã‰‰yy≡≡ùùÏÏììßß  ããttÇÇ  ##$$!!©©%%ÏÏtt  uu##ΒΒttΖΖããθθþþرب العالمين 

يـدفع و  ،ويـدفع عـنهم كـل ظلـم ،يـدفع عـنهم كـل سـوء )فُع َعِن الـَِّذيَن آَمنُـوا دْ ِإنَّ اللََّه يَ  (
لـيس  ،طالمـا تخلـق الرجـل بـأخالق اهللا رغبـة فـي رضـا مـواله جـل فـي عـاله ،عنهم كل غـم

بالعمـل بمـا أمـر و  ،رب إلـى اهللامن عباد اهللا وال ضعف وال عجـز وإنمـا رغبـة فـي التقـ خوفاً 
نتخلـق  أنفهـل نسـتطيع ، بسيدنا رسول اهللا صلوات ربي وتسـليماته عليـه اً واقتداء ،به اهللا

  ’’ùùssξξŸŸ  ##$$%%øøFFttssyyΝΝzz  ##$$99øøèèyy))ss77ttππss  ∪∪⊇⊇⊇⊇∩∩  ρρuuΒΒtt$$!!  &&rrŠŠ÷÷‘‘uu1177yy  ΒΒtt$$  ##$$99øøèèyy))ss77ttππèè  ∪∪⊄⊄⊇⊇∩∩  ùùss77  (( :بهذا الخلق؟ هذه العقبـة األولـى
‘‘uu%%ss66ttππ>>  ∪∪⊂⊂⊇⊇∩∩  ((  البلد)البلد)((.. 



 
$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$

$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$
 } }١٢٤١٢٤  {{

  باب الفتحباب الفتح
والغـل مـن  ،الغيظ مـن فـالن بسـب كـذا ؟ر قلبك من الغل والغيظطهِّ هل تقوى أن تُ 

فكيـف ، فطالما هؤالء في قلبك فأنت مكتوف بقيود الغل وحبال الغيظ ،فالن بسب كذا
يقذفوك في ملكوت رب العالمين لتـنعم بـاألنوار اإللهيـة وتسـبح فـي الـدار الجنانيـة وتعـود 

بـــد أن تفـــك هـــذه القيـــود التـــي  فـــال !؟ولـــك مـــن البـــادئينبـــأزاهير الحكمـــة تعلمهـــا لمـــن ح
 والحـزن مـن فـالن ،والغـل مـن فـالن، والكـره لفـالن ،وأول القيـود الغـيظ مـن فـالن ،تقيدك

ρρuuΡΡtt““ttããôôΨΨoo$$  ΒΒtt$$  ûûÎÎ’’  ¹¹ßß‰‰ßßρρ‘‘ÍÍδδÏÏΝΝ  ΒΒii  ((  :فتكــون قــد دخلــت فــي قــول الــرحمن ... ÏÏôô  îîÏÏ≅≅ee @@  ))ÎÎzz÷÷θθuu≡≡ΡΡºº$$  ããtt??nn’’44  
™™ßß��ãã‘‘99  ΒΒ••GGtt))ss≈≈77ÎÎ##ÎÎ,,tt  ((  ))الحجر)الحجر)٤٧٤٧.  

نـه وبيَّ  ،فـي الكتـاب Uذكره اهللا ، U فهذا أول باب نفتح به كنوز حضرة الوهاب
  أي باب هذا؟، لألحباب من بعده وجعله باباً  ،للنبي األواب

))  ))ÎÎωω��  ΒΒttôô  &&rrAAtt’’  ##$$!!©©  //ÎÎ))ss==ùù==55  ™™yy==ÎÎŠŠΟΟ55  ((  ))الشعراء)الشعراء)٨٩٨٩  
  .بعد ذلك رقاه في الحال ،فليس في القلب شئ ألحد من خلق اهللا

ــــه وبــــيَّ  ــــه فــــي مقامــــات القــــرب مــــن حضــــرة اهللا معــــار  Uن ل ــــه، Uج قرب   :فقــــال ل
))  ρρuu99ss))ss‰‰ôô  uu##??ss��÷÷ΨΨoo≈≈77yy  ™™yy77ööèèYY$$  ΒΒii ÏÏzz  ##$$99øøϑϑyyVVss$$ΤΤÎÎ’’  ρρuu##$$99øø))àà��ööuu##ββtt  ##$$99øøèèyyààÏÏΛΛtt  ((  ))فســاعة ، !هــا هــو الفــتح   الحجــر)الحجــر)٨٧٨٧

أليسـت المثـاني فـي  ،مـن المثـاني والقـرآن العظـيم اً سـبع ،الفتح أن تتخلق بهذا يأتيك فوراً 
ومـرة يقـول:  ))  َلُقـْرآٌن َكـرِيمٌ َلُقـْرآٌن َكـرِيمٌ   ((: ومرة يقول  ))  ρρuu##$$99øø))àà��ööuu##ββtt  ##$$99øøèèyyààÏÏΛΛtt  (( :مرة يقول ... تأمل القرآن؟

))  ûûÎÎ’’  ..ÏÏGGtt≈≈==55  ΒΒ̈3̈3õõΖΖããθθββ55  (( وال يكـرر  واهللا ال يكـرر كالمـاً  ،ما هذا؟ هـذا كـالم اهللا جـل فـي عـاله
 فقـال: فالسبع المثاني أشار إليها بعـض العـارفين، ألن لكل مقام مقال ،لخير األنام وصفاً 

  :له اهللا بقولهجمَّ 

}}
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{{٦٧٦٧
}}{{٦٨٦٨

 ،يســـمع بـــه الخالئـــق فلمـــاذا ســـماها مثـــاني؟ ألن اهللا أعطـــاه ســـمعاً  ،فهـــؤالء ســـبعة
بـه  بصـر يبصـر ، وأعطـاهمثـاني فأصـبح معـه ،يسمع به الحقـائق وأعطاه اهللا من عنده سمعاً 

  ))  ªª  ΡΡççθθ‘‘ââ  ##$$99¡¡¡¡ϑϑyy≈≈θθuu≡≡VVÅÅ  ρρuu##$${{FF‘‘ööÚÚÇÇ!!$$##  (( :وبصــر يبصــربه أنــوار الحــق المنبثــة فــي الخلــق ،الخلــق
  .هؤالء مثانيو  النور)النور)٣٥٣٥((

ولسـان يـتكلم بـه مـع الحقـائق التـي ال يراهـا  ،لسان يتكلم به مـع النـاس وأعطاه اهللا
فكان يكلم الحيوانات ويكلم األشجار ويكلم األطيـار ويكلـم كـل  ،وال يطلع عليها الناس

  .Uشئ بهذ اللسان الذي أعطاه له الرحمن 
ن فيـه يحـدث ن يسـمعه ِمـمن المثاني والقرآن العظيم الـذي َمـ سبعاً  Uأعطاه اهللا ف

ـــاري  م فـــوراً عظِّ لـــه هـــزة فـــي نفســـه ورعشـــة فـــي قلبـــه فـــيُ    ##U :))  99ssθθöö  &&rrΡΡ““tt99øøΖΖuu$$  δδyy≈≈‹‹xxالخـــالق الب
##$$99øø))àà��ööuu##ββtt  ããtt??nn’’44  __yy66tt≅≅99  99©©��tt&&rrƒƒ÷÷FFttµµçç……  zzyy≈≈±±ÏÏèèYY$$  ΒΒ••FFttÁÁ||‰‰dd ÏÏææYY%%  ΒΒii ÏÏôô  zzyy±±ôôŠŠuuππÏÏ  ##$$!!««  ((  ))ــــــــال هــــــــ الحشــــــــر)الحشــــــــر)٢١٢١ ل الجب

زه بهــا اهللا كــان إذا قــرأ القــرآن مــن فضــيلته التــي ميَّــ rنا رســول اهللا دلكــن ســي ،تخشــع؟ ال
ــه وتســكن و علــى رجــل كالجبــل فــي القــوة  الصــالبة والشــدة تجــده فــي الحــال يخشــع قلب

ــب العاليــة للعســقالنى عظــم اهللا ويرجــع إلــى ديــن اهللا جــل فــي عــالهنفســه ويُ  ، وفــى المطال
  وعند غيرة:

 َأيْـنَ : السَّـْيَف، فـََقـالَ  ُمتَـَقلِّـدٌ  َوُهوَ  ُيْسِلَم، َأنْ  قـَْبلَ  t ُعَمرَ  زُْهَرةَ  بَِني ِمنْ  َي رَُجلَلقِ { 
ــًدا، َأقْـُتــلَ  َأنْ  ُأرِيــدُ : فـََقــالَ  ُعَمــُر؟ يَــا تـَْعَمــدُ  َــْأَمنُ  وََكْيــفَ : َقــالَ  ُمَحمَّ  بَِنــي َأوْ  َهاِشــٍم، بَِنــي ِفــي ت
 َعَلْيـِه، َأنْـتَ  الـَِّذي ِدينَـكَ  َوتـَرَْكـتَ  َصـبَـْوَت، قَـدْ  ِإال َأرَاكَ  َما: قَالَ  ًدا؟ُمَحمَّ  قـَتَـْلتَ  َوَقدْ  زُْهَرَة،
 الـَِّذي ِدينَـُهَمـا َوتـَرََكـا َصـبَـْوا، قَـدْ  َوُأْختَـكَ  َختَـنَـكَ  ِإنَّ  ُعَمـُر؟ يَـا اْلَعَجبِ  َعَلى َأُدلُّكَ  َأَفال: قَالَ 
 اْلَبــاِب، ِمــنَ  َدنَــا َحتَّــى ُمتَـَغضِّــًبا، يـَْعِنــي: ِإْســَحاقُ  قَــالَ  اِمــًراذَ  ِإلَْيِهَمــا َفَمَشــى: قَــالَ  َعَلْيــِه، ُهَمــا

                                                           
 tصحيح البخاري وابن حبان وسنن البيهقي عن أبي هريرة  ٦٧
 tالطبراني والبيهقي عن أبي إمامة  ٦٨
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ــا: قَــالَ  طــه، ُســورَةَ  يـُْقرِئُِهَمــا َخبَّــاٌب،: لَــهُ  يـَُقــالُ  رَُجــلٌ  َوِعْنــَدُهَما  ِحــسَّ  t َخبَّــاٌب، َســِمعَ  فـََلمَّ
ــا: فـََقــالَ  َلُهَمــا، َســرِيرٍ  َتْحــتَ  َدَخــلَ  ُعَمــَر، ــ َهــِذهِ  َم َنَم ــدَُكْم؟ َســِمْعتـَُها الَِّتــي ةُ اْلَهيـْ ــاَال  ِعْن ــا: َق  َم
َنا َحــِديثٌ  ِعْنــَدنَا ثـْ نَـنَــا، َتَحــدَّ ُتَمــا الَّــِذي ِديَنُكَمــا َوتـَرَْكُتَمــا َصــبَـْوتَُما، َلَعلَُّكَمــا: فـََقــالَ  بـَيـْ  َعَلْيــِه؟ َأنـْ
َوِطئَـهُ  َخَتنِـِه، َعلَـى فََأقْـَبلَ : قَالَ  ؟ِديِنكَ  َغْيرِ  ِفي اْلَحقُّ  َكانَ  ِإنْ  َأرََأْيتَ  ُعَمُر، يَا: َختَـُنهُ  فـََقالَ   فـَ
: فـََقالَـــتْ  َوْجُهَهـــا، فَـــَدِميَ  َوْجَهَهـــا َفَضـــَربَ  َزْوِجَهـــا، َعـــنْ  ُأْختُـــهُ  َفَدفـََعْتـــهُ : قَـــالَ  َشـــِديًدا، َوْطًئـــا

ــًدا َأنَّ  ْشــَهدُ َوأَ  اللَّــُه، ِإالَّ  ِإلَــهَ  َال  َأنْ  َأْشــَهدُ  ِديِنــَك، َغْيــرِ  ِفــي اْلَحــقُّ  َكــانَ  ِإنْ  َأرََأيْــتَ   َعْبــُدهُ  ُمَحمَّ
ــُتمْ  الَّــِذي اْلِكَتــابَ  َهــَذا َأُرونِــي: t ُعَمــُر، فـََقــالَ  َوَرُســولُُه،  ،t ُعَمــرُ  وََكــانَ  - تـَْقــَرُءوَن، ُكْن

نَـا، هُ لَتَـُردَّنـَّ تـََعـاَلى اللَّـهِ  ِمـنَ  َمْوثًِقـا َأْعِطنَـا رِْجـٌس، َأنْـتَ  ،ال: ُأْختُـهُ : فـََقاَلتْ  -اْلُكُتَب  يـَْقَرأُ   َعَليـْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــْأ، فَاْغَتِســــــــــــــــــــــــــــــــلْ  َوُق ــــــــــــــــــــــــــــــــالَ  َوتـََوضَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــَل،: َق ــــــــــــــــــــــــــــــــَرَأ: فـََفَع   فـََق

َزْلَنا  َماَما  طهطه  (( َزْلَناأَنـْ ْولِـِه: ِإلَـى ))  لَِتْشَقىلَِتْشَقى  اْلُقْرَءانَ اْلُقْرَءانَ   َعَلْيكَ َعَلْيكَ   أَنـْ  ))  ُأْخِفيَهـاُأْخِفيَهـا  َأَكـادُ َأَكـادُ   آتِيَـةٌ آتِيَـةٌ   السَّـاَعةَ السَّـاَعةَ   ِإنَّ ِإنَّ   لِـذِْكِريلِـذِْكِري  الصَّـالةَ الصَّـالةَ   َوَأِقـمِ َوَأِقـمِ   (( قـَ
 ِإلَْيـِه، َخـَرجَ  ،t ُعَمـرَ  َكـَالمَ  ،t َخبَّـاُب، َسِمعَ  فـََلمَّا َحمٍَّد،مُ  َعَلى ُدلُّوِني: t ُعَمرُ  فـََقالَ 
َــا َأْبِشــرْ : فـََقــالَ  ــُر، ي ــِإنِّي ُعَم ــَوةُ  َتُكــونَ  َأنْ  َأْرُجــو َف ــيسِ  َعِشــيَّةَ  َلــكَ  r اللَّــهِ  َرُســولِ  َدْع  :اْلَخِم
ارِ  ِفـي ُهـوَ : فـََقـاُلوا ،ِهَشـامٍ  بْـنِ  وبَِعْمـرِ  َأوْ  اْلَخطـَّاِب، بْـنَ  بُِعَمـرَ  الدِّينَ  َأَعزِّ  اللَُّهمَّ   ِفـي الَّتِـي الـدَّ
 َعْبــدِ  بْـنُ  َحْمـَزةُ  اْلبَــابِ  َوَعلَـى ،t ُعَمـُر، فَــاْنطََلقَ  ِإلَْيـِه، يُـوَحى r النَِّبــيَّ  يـَْعنِـي الصَّـَفا، َأْصـلِ 

ــا r النَِّبــيِّ  َأْصــَحابِ  ِمــنْ  َوأُنَــاسٌ  t اْلُمطَِّلــِب،  ُعَمــَر، ِمــنْ  اْلَقــْومِ  لَ َوَجــ t َحْمــَزةُ  رََأى فـََلمَّ
ـًرا، بِــهِ  اللَّـهُ  يُـرِدُ  فَـِإنْ  ُعَمــُر، َهـَذا نـََعـْم،: قَـالَ  ـرَ  َيُكـنْ  َوِإنْ  r النَِّبــيَّ  َويـَتَّبِـعُ  ُيْسـِلمُ  َخيـْ  َذلِــكَ  َغيـْ
لُــهُ  َيُكــنْ  نَــا قـَتـْ ــا، َعَليـْ ًن ــهِ  َفَخــَرجَ : قَــالَ  َهيـِّ  َوَحَمائِــلِ  ْوبِــِه،ثَـ  ِبَمَجــاِمعِ  َوَأَخــذَ  r اللَّــهِ  َرُســولُ  ِإلَْي

  :فـََقالَ  السَّْيِف،

}}


{{٦٩٦٩

                                                           
 tاألحاديث المختارة والمطالب العالية البن حجر عن أنس  ٦٩
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  مثار تالوة القرآنمثار تالوة القرآن
بكالمــه   اً تخشـعثـم تلوتـه م ،وعملـت بمـا أمـرك بـه فيـه الـرحمن ،لت القـرآنإذا حصَّـ

 ،النبي العدنان تجد كـل مـن سـمع القـرآن منـك انصـدع قلبـه مـن خشـيته للـرحمن كما أمر
  :كيف نقرأه يا رسول اهللا؟ قال  ،نزلنقرأ القرآن كما أُ ولذلك نحن محتاجون كلنا أن 

}}{{٧٠٧٠
 Uواهللا  ،واجعــل اآلخــرة أمــام عينيــك ،فــإذا قــرأت القــرآن اتــرك الــدنيا وراء ظهــرك

وأن  لكـن كيـف نقـرأه؟ ال بـد ،مين الذي يسمعه منك هو الرءوف الـرحأواعلم  ،في قلبك
  :rتتغني به فقد قال 

}}{{٧١٧١
 ،فليسـت هـذه قـراءة ،فال تقرأ القرآن وهمـك كلـه أن تخـتم ختمـة فـي يـومين وكفـى

وفـي مكـان لـيس فيـه  ،بد وأن تكون بتغني وتلطـف وصـفاء القلـب وخلـو البـال فالقراءة ال
وكمـا   ،ونهءا كان الصحابة يقر كم  تماماً  ،Uألنك تقرأ كالم حضرة الرحمن  ،إثارة وال قلق

فالرجــل الـــذي مــن أصــحاب ســيدنا رســول اهللا كــان يقـــرأ  ه،كــان الســلف الصــالح يقرءونــ
 ،ومــن شــدة انفعالــه بــالقرآن ســمع الفــرس تتحــرك حركــة ســريعة وابنــه نــائم بجــواره ،القــرآن

وجــد فــي ســقف الغرفــة ســحابة صــغيرة ، و علــى ابنــه مــن أن يدوســه الفــرس توقــف خوفــاً ف
ــرةتتــدلى م ــات مني ــاء أو مصــابيح وإنمــا بنــور الحضــور فــي   ،نهــا ثري ــديهم كهرب ولــم يكــن ل

  :rوذهب ليحكي لحضرة النبي فقال له  ،Uكتاب اهللا 

}}

                                                           
 tعن جرير بن عبد اهللا  الطبراني والبيهقي ٧٠
 tصحيح البخاري وسنن أبي داود والدارمي عن أبي هريرة  ٧١
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{{٧٢٧٢
ρρuu‘‘uu??oo  ((: لنهار فهذهأي يراها الناس في ا ÏÏ≅≅ÈÈ  ##$$99øø))àà��ööuu##ββtt  ??ss��öö??ÏÏ‹‹ξξ̧ ̧ ((  ))المزمل)المزمل)٤٤.  

فكــان  ،صــغيرا فــي بيتــه ليقــرأ القــرآن صــنع لــه مجلســاً  tكــذلك ســيدنا أبــو بكــر 
حــالوة نســاء الكــافرين وصــبيانهم وعبيــدهم يجلســون حــول البيــت ليســتمعوا القــرآن مــن 

 ،رعان مــا يعـودون ثانيــةيمـنعهم أهلهــم ولكـن سـ ، وكــانtبكـر الصـديق  وتـالوة سـيدنا أبــ
ــورة الكــافرين لدرجــة أنهــم أرادوا قتلــه ،لمــاذا؟ لحــالوة القــرآن الــذي يســمعونه  ،وثــارت ث

وه بخشـوع وبتـرنم ألنـه كـان يتلـ ،إنه فتن نساءنا وأوالدنا وعبيـدنا :يسألوهم لماذا؟ يقولون
  .Uالرحمن  وبترتيل كما أمر

  ρρuu99ss))ss‰‰ôô  uu##??ss��÷÷ΨΨoo≈≈77yy  (( :ذه الــوتيرةفــنحن محتــاجون لكــي نتقــرب إلــى اهللا أن نقــرأ علــى هــ
™™yy77ööèèYY$$  ΒΒii ÏÏzz  ##$$99øøϑϑyyVVss$$ΤΤÎÎ’’  ρρuu##$$99øø))àà��ööuu##ββtt  ##$$99øøèèyyààÏÏΛΛtt  ((  ))فمن سيقرأ القرآن بهذه الشـاكلة سيشـعر  الحجـر)الحجـر)٨٧٨٧

وفالن مـاذا  ؟النظر إلى هذا ماذا عندهنعاني من  ،الذي نعاني منه هذه األيام من باالرتياح
فـال تنظـر إال لكـالم  ،فـالحواس يجـب أن تغـض.....  وأنظر إلى النـاس ؟يعمل في وظيفته

 :ويتخلق المرء بقول اهللا لحبيبه ومصطفاه ،رب الناس

))  ρρuuωωŸŸ  ??ssϑϑßß‰‰££ββ̈ ̈ ããtt‹‹øø⊥⊥tt‹‹øø77yy  ))ÎÎ<<nn’’44  ΒΒtt$$  ΒΒttGG−−èè÷÷ΖΖuu$$  //ÎÎµµÏÏÿÿ  &&rr——øøρρuu≡≡̀[̀[%%  ΒΒii ÏÏ]]÷÷κκååΝΝöö  ——yyδδ÷÷��ttοοnn  ##$$::øøttppŠŠuuθθ44οοÍÍ  ##$$99‰‰‘‘ΡΡ÷÷‹‹uu$$  
99ÏÏΖΖuuÿÿøøGGÏÏ]]ssκκååΜΜôô  ùùÏÏŠŠµµÏÏ  ((  ))طه)طه)١٣١١٣١..  

بد للجوارح أن تستريح من النظـر إلـى بنـي  به بنور القرآن فالوإذا اإلنسان امتأل قل
وال ينظـــر إلــــى الـــنعم الممــــدودة وال  ،فــــال يحقـــد وال يحســــد وال يتطلـــع ألحــــد ،اإلنســـان

يريـد القـرب مـن  ،فهـو يريـد المقامـات العاليـة ،وإنمـا يتطلـع إلـى أعلـى ،الموائد المشهودة
د الفتوحـات التـي ينزلهـا اهللا ويعطيهـا ويهبهـا يريـ ،يريد أن يتمتع بحبيب اهللا ومصطفاه ،اهللا

ــاهللا ــاً  ... للعــارفين ب ــدنيا ،وبهــذا يصــبح نظــره عالي ــدناءة مــن ال ومــن  ،فلــن ينظــر للــدنو وال
  :وأرضاه tإلهامات سيدي أبي الحسن الشاذلي 

                                                           
 tصحيح مسلم ومسند اإلمام أحمد عن أبي سعيد الخدري  ٧٢
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  ررــ����ـــ����ـان وانظان وانظــ����ـــ����ـن اإلیمن اإلیمــ����ـــ����ـفح����دق أعیفح����دق أعی
  

  ددااـــ������ــــ������ـذن بالنفذن بالنفؤْ ؤْ األك������وان تُ������األك������وان تُ������  ىىت������رت������ر
  ركركییمص����مص����دم دم ـــ����ــــ����ـدم إل����ى عدم إل����ى عــ����ـــ����ـفم����ن عفم����ن ع  

  
  ادادـــ�����ــــ�����ـش�����ك غش�����ك غ  وأن�����ت إل�����ى الفن�����ا الوأن�����ت إل�����ى الفن�����ا ال

  
 يكـــون لـــه نصـــيب مـــن كنـــوز أو rفالـــذي يرغـــب أن يكـــون مـــع ســـيدنا رســـول اهللا 

ويجمـل  ،واألخـالق القرآنيـة واألخـالق المحمديـة ،الوراثة المحمدية عليـه بهـذه األخـالق
ال وهـذا هـو الجهـاد األعظـم الـذي بـه الشـهود وبـه الفـتح وبـه اإلقبـ ،نفسه بهـذه األخـالق

  .ها اهللا لعباده الصالحينونيل ما عند اهللا من شهادات أعدَّ  ،على اهللا

  ٧٣٧٣سلوكيات الصادقنيسلوكيات الصادقني: : الثانى عشرالثانى عشرالوصل الوصل 
: ما أكثر الخطباء الذين يتحدثون عـن اإلسـالم، ومـا أكثـر العلمـاء يتساءل كثيٌر منا

مية تـم السـالم، حتـى صـار للـدعوة اإلسـالأالذين يتكلمون عـن نبينـا عليـه أفضـل الصـالة و 
النبـــي  منهـــا مـــن يُـــذيع القـــرآن، ومنهـــا مـــن يـُــذيع حـــديث ،قنـــوات إذاعيـــة وقنـــوات فضـــائية

ـــين ويُعلِّـــم، ومنهـــا مـــن يُ rالعـــدنان  ـــ ب ـــ ،القـــرآن يمعـــانفـــي  هويُفقِّ ـــ يمعـــان يوف ـــي  ةنَّ ُس النب
 قـلأ؟ اإلسـالمفـي  العدنان، ولكن هؤالء جميعاً كم يدخل على أيديهم من غير المسـلمين

 دخلــت مــن غيــر العــربالتــي  ستعرضــنا األعــداد الــوفيرة والــبالد الكبيــرةالــو  بينمــا ،القليــل
اإلسالم تجد كلهـا دخلـت علـى يـد رجـٍل واحـد، يعنـى بلـدان أفريقيـا المسـلمة نيجيريـا في 

ا ي لـــدول المغــــرب، وموريتانيــــالحـــزام الجنــــوبو  ،مليــــون مســــلم ٢٠٠والتـــى فيهــــا حـــوالى 
% علــى األقــّل مــن ســكانها ٩٠كــل هـذه الــدول  .... النيجــرو  يمــالو نيجيريــا و السـنغال و 

فـي  هذه البالد أيضاً عندما نستعرض تاريخ دخولهـا ،ندونيسيا والهند والصينأو  ،مسلمين
أدخل اإلسالم فيها رجٌل واحد ليس معه مال وال معـه ضـالعة غيـر الذي  اإلسالم نجد أن

وزعهــا، فكيــف ي ، وال شــرائطوال معــه كتــب يوزّعهــا ،القــال، وال معــه جــيشفــي  محــدودة
  .؟على هذا المنوال يحتى نمش اإلسالمفي  دخل الناس

                                                           
 م٩/٣/٢٠١٢هـ ١٤٣٣من ربيع اآلخر  ١٦الجمعة  -جرجا ـ مسجد علي بك  ٧٣
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  بني الروحانية واملاديةبني الروحانية واملادية
أقوالـه، هـي  ن يرى رجالً يفعل ما يقول، أفعالـهأن يرى قدوة، يريد أالعالم كله يريد 

ال يريــد  ،مــن الــدنيا وشــهواتها وأهوائهــا وحظوظهــا والــه تــّدل علــى أفعالــه، وقلبــه صــافقأو 
أن يريــده هــو الــذي  ولكــن كـل ،ن يكــون قائــداً أجــه اهللا، اليريــد مــاالً وال يريـد بدعوتـه إال و 

  ُعاله.في  دعوة اهللا لينال رضاء اهللا جلّ  يُبلِّغ
ولكـن بالنسـبة لغيـر  ،لـيس بالنسـبة لنـا فقـط ،ث وال حـرجهـذا الرجـل حـدِّ  إذا ُوجـد

فـي  ٍد وال حـٍد،ندهم الخيرات من غير ع، عيجفاف روحانفي  المسلمين، ألن العالم كله
؟ لكـى ال !! لمـاذاالمحـيطفـي  القمح والذرة يُلُقـوا بهـامثل  من كثرة األقوات  أمريكا مثالً 

بهـا فمـن كثرتهـا تمتلـئ الطبيعـى والتـى غيـر موجـودة عنـدنا، تكلفهم مخازن، وكذلك الُزبد 
  .المحيطفي  يلقوا بهاف المخازن

ان مــن األكــوان موجــود، فمــن خيــرات وفيــرة وإيــرادات كثيــرة، وكــل مــا يطلبــه اإلنســ
فــي   يريـد أرضـاً فـاألرض هنـاك بـال حـدود، ومـن يريـد سـكن فالسـكن هنـاك موجـود ومتـوفر

  .مريكا وأهل أوروبا وسكان اليابانكل مشاكلنا موجودة عند أهل ا  ،كل وقت وحين
ضــرابات، هــذه األشـــياء واإلثــورات نحــن مشــغولين بـــه اآلن وهــو الالــذي  فالشــيء

ــب رغــم تــوافر الخيــر  موجــودة بــدون ســبب، ات وكثرتهــا تجــد المشــاكل لكــن الشــيء الغري
ســنة الماضــية األولــى ال لكنهــا كانــتواليابــان تُعتبــر مــن أغنــى دول العــالم اآلن، العصــبية، 

 بأنـه يعمـل ولـيس ءعنـدما يشـعر المـر ؟ فلماذا ينتحرونحوادث اإلنتحار!! في على العالم 
مــل فيصــاب باإلحبــاط .. فمــاذا فعــه إلــى العو شــيء يدأقلبــه أمــٌل وال يوجــد لــه وجهــة فــي 
  ي األمر.؟ يتخلّص من الدنيا ويموت وينتهيفعل

اإلنسان عند الهّم وعند الغّم وعند الكوارث وعند نزول المصـائب ي لذى يحما ما
  ؟شداتوعند المضايق وعند ال

مـن  rالنبـي  ةإذا سـمع لحـديث حضـر ، أو كتـاب اهللافـي   إذا تصـّفحاإليمان باهللا، 



 
$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$

$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$
 } }١٣١١٣١  {{

ــة ويشــعر بكيانــه ووجــودهأحــد  إذا عمــل عمــالً مــن و  ،العلمــاء ووعــاه فترفــع روحــه المعنوي
  عمال البّر والخير فيشعر بالفرحة.أ

جــع ويجــد حــٌد مــنهم ير أالســائحين يلعبــون ويمرحــون ويعملــون مايريــدون، لكــن هــل 
هـذا لحـج اإذا أخبروه أنـه ذاهـب إلـى  المسلمالرجل ! ال، لكن ؟أن روحه المعنوية مرتفعة

عنـدما ، و ر عنهـا الكلمـاتن تُعبِّـأالعام تجـد عنـده نشـوة روحانيـة وبهجـة قلبيـة ال تسـتطيع 
ســعيد ألنــه عطيناهــا لــه .. لمــاذا ؟ أالــذهاب والروحــة فالــدنيا كلهــا التكفيــه لــو فــي  يتحــرك

هـذا فـي  سيقدمه لحضرة الـرحمن، فـرٌح ألن ربنـا إجتبـاه وإختـاره وجعلـهالذي  بهذا العمل
  باركها اهللا.التي  بيت اهللا .. فرٌح ألنه رأى األماكن المباركةالعام من حجيج 
كبر نعمة أنعم اهللا بهـا علينـا، لكـن أ ي ال نشعر به هونحن فيه والذالذي  فاإليمان

فــي  ل منهــا، فــنحن ال نشــعر بقيمــة شمِســنا ونمــال يعلــم قــدر هــذه النعمــة إال مــن يفقــدها
التـي  .. لمـاذا ؟ مـن البـرودة الشـديدة لكنهم يتمنون ربع ساعة من هذه الشمس الصيف،

األمـاكن فـي  حيـاتهم بـرودةاهللا هم فيها .. وسبحان اهللا ألنهم عندهم برودة قلبية، فجعـل 
ونحـــن والحمـــد هللا حـــرارة حســـية فتكـــون بـــرودة ظـــاهرة وبـــرودة باطنـــة،  البـــاردة الحســـية،

  حرارة اإليمان:هي  ظاهرية، وحرارة قلبية والتى

))  mmyy77¬¬==||  ))ÎÎ99ss‹‹øø33ääΝΝãã  ##$$}}MMƒƒϑϑyy≈≈zz  ρρuu——yyƒƒ−−ΖΖuuµµçç……  ûûÎÎ’’  %%èè==èèθθ//ÎÎ33ää//öö  ρρuu..xx��§§ννoo  ))ÎÎ99ss‹‹øø33ääΝΝãã  ##$$99øø33ääÿÿøø��tt  
ρρuu##$$99øøÿÿàà¡¡ÝÝθθ−−ss  ρρuu##$$99øøèèÏÏÁÁóóŠŠuu$$ββtt  ((  ))الحجرات)الحجرات)٧٧.  

  املؤمن قدوة طيبةاملؤمن قدوة طيبة
أضـم  ي؟ أنـ، ماذا تحتاج مناعلى نعمة اإليمان Uعلينا جماعة المؤمنين شكر اهللا 

 اليحتـاج إلـى بيـان بلسـان، وذلـكمـان، دائـرة اإليفي  ُجُدد يدخلون اً فرادألعائلة الرحمن، 
هـل أمـن  Uيحتاج إلـى بيـان بـالجوارح واألركـان، يريـد أن أكـون صـورة لمـا يطلبـه اهللا  بل

، ومـن rه عليها اهللا، وكان عليها حبيب اهللا ومصـطفاه ومن أعمال نبَّ  ،اإليمان من أحوال
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ن نكــون مــنهم إلــى اهللا انســأل ن، ومــن تــبعهم مــن الصــالحين، حولــه مــن الصــحابة المبــاركي
  .يوم الدين

بعــض المــؤمنين أقــوالهم فــي  عنــدما وجــد Uفالنــاس يريــدون القــدوة، ولــذلك ربنــا 
  ƒƒtt≈≈̄'̄'rr‰‰ššκκpp$$  ##$$!!©©%%ÏÏtt  uu##ΒΒttΖΖããθθ##((  99ÏÏΝΝzz  ??ss))ààθθ99ääθθχχšš  ΒΒtt$$  ωωŸŸ  ((  :مالهم عاتبهم عتاباً شـديداً فقـالتخالف أع

??ssÿÿøøèèyy==èèθθββtt  ((  ))22  (( إذا تكلمنا وكالمنا خالف أعمالنا فيكون:و  ))صفصفالال٢٢ŸŸ99ãã��uu  ΒΒtt))øøFFºº$$  ããÏÏΨΨ‰‰yy  ##$$!!««  
&&rrββ  ??ss))ààθθ99ääθθ##((  ΒΒtt$$  ωωŸŸ  ??ssÿÿøøèèyy==èèθθχχšš  ((  ))ي مـــن اهللا للـــذ الشـــديد غضالـــبُ  يوالمقـــت يعنـــ ))الصـــفالصـــف٣٣

لنـا كـل الُسـبل وكـل المسـالك لنشـر ديـن  Uر اهللا سِّ التزمنا بذلك يـُيَ إذا يقول ما اليفعل، 
  . عليهيماته سلتو  يربصلوات قتداءاً بهدى حبيبه ومصطفاه ا Iاهللا 

مـــن  Uده اهللا ولـــذلك يحتـــاج اإلســـالم منـــا أن نكـــون علـــى صـــورة طيبـــة لمـــا حـــدَّ 
ــح أهــل اإليمــان  يبــه أهــل اإلســالم، ومــاذا يعنــ Uوصــورة صــادقة لمــا وصــف اهللا  ،مالم

أمرنا بها اهللا وكان عليها حبيـب اهللا ومصـطفاه التي  نرّكز قليالً على السلوكيات ا؟ يعنيهذ
r.  

ــفــي  ؟ســون اإلســالم منــكج المســجد كيــف يلمخــار  النــاس ك وأفعالــك وفــى أقوال
ـــدما يكـــون خشـــوعك ،هللا أحوالـــك، فأنـــت ُتصـــلي فـــي  الصـــالة فتكـــون درجتـــكفـــي  وعن

  .درجة أكبرفي  الخشية وتقوى اهللا، فتكون أيضاً في  الصالةفي  الخشوع عند اهللا
الصــالة درجــة أعظــم، لكــن كــل هــذا بينــك فــي  عنــدك حضــور مــع حضــرة اهللا تأخــذ

  ؟الصالةفي  يراه الناس منكالذي   يراه غيرك، فماوبين اهللا ال

))  ))ÎÎχχ��  ##$$99ÁÁ¢¢==nnθθ44οοnn  ??ssΖΖ÷÷SSss‘‘44  ããtt∅∅ÇÇ  ##$$99øøÿÿxxssóó±±tt$$!!ÏÏ  ρρuu##$$99øøϑϑßßΖΖ33ss��ÌÌ  ((  ))العنكبوتالعنكبوت((  
بسـوء ألحـد، وال تفعـل  ، وال يدك تمتـدأحداً  يرون خارج المسجد لسانك ال يؤذي
حقــق النتــائج  ن هــذاأفيعلمــون علــم اليقــين  ،عمــالً وال ترتكــب ُجرمــاً ُيســيء إلــى اآلخــرين

نفعلهــا لنــا عنــد التــي  ن تــرى فينــا نتــائج هــذه األعمــالأالنــاس تريــد المرجــوة مــن الصــالة، 
  .اهللا
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فـي  النظـرفـي  وقـد يكـون رغبـة ،صياماً قد يكون إبتغاء وجـه اهللا Uأنا سأصوم هللا 
 دين،كوثر شربًة هنيئة مريئـة يـوم الـمن حوض ال Uاهللا  ياآلخرة إلى وجه اهللا، وقد ُيسقين

نتيجــة  ن تــرى منــيألكــن النــاس مــاذا تريــد ، Uفكــل هــذه درجــات للصــيام لــى عنــد اهللا 
  ؟الصيام
}}

{{٧٤٧٤
ــزن النــاس الصــيام ــأخالق الصــائم مــع النــاس ؟بمــاذا ي وكــذا الحــج وكــذا الصــدقة  ،ب
أن يكـون لهـا مـردود عنـد بـد و  يفعلها المرء لمواله، فالالتي  والزكاة .. وكذا كل الطاعات

 ع دائرتـه ونجـد الخلـق يلمسـونه، فيـدخلوننريـده، نريـد أن نوسـالـذي  وهذا هـوخلق اهللا، 
  .أفواجاً  Uدين اهللا في 

  مثار األعمال الصاحلةمثار األعمال الصاحلة
  ؟كل هذه األعمال الصالحةتيجة  ن ما

))  ΒΒttôô  ããttϑϑÏÏ≅≅ŸŸ  ¹¹||≈≈==ÎÎss[[$$  ΒΒii ÏÏ  ŒŒss22ŸŸ��@@  &&rrρρ÷÷  &&ééΡΡ\\ss44  ρρuuδδèèθθuu  ΒΒããσσ÷÷ΒΒÏÏÖÖ  ùùss==nnΖΖããssóó‹‹ÍÍ��ttΖΖ̈µ̈µçç……  
mmyy‹‹uuθθ44οοZZ  ÛÛssŠŠhh ÍÍ66ttππZZ  ((  ))النحلالنحل٩٧٩٧((  

حيـاة طيبـة، فيفـتح فـي  الـدنيافـي  فإنـه يعـيش ،الـدنيا غيـر اآلخـرةفـي  وهذه النتيجـة
عليــه المــال،  عأنـه وسَّــ -ا نحــن متصــورين كمــ  - ، ولــيس الفــتح بالضـرورةUلفتــاح عليـه ا

؟ لقـد أعطـاه اهللا لسـيدنا سـليمان عليـه وعلـى نبينـا أفضـل الصـالة وهل المـال فـتٌح مـن اهللا
ss$$ΑΑtt  δδyy≈≈‹‹xx##  ΒΒÏÏ  ùùssÒÒôô≅≅ÈÈ  ‘‘uu11nn%%  ((ســيدنا ســليمان ليعرفنــا: وأتــم الســالم، فقــال  ÎÎ’’  99ÏÏ‹‹uu66öö==èèθθuuΤΤÎÎ’’þþ  uu&&rr©©ôô33ää��ãã  &&rrΠΠ÷÷  

&&rr..øøÿÿàà��ãã    ((  ))بعـد  ،إذا انفـق المـال فيمـا ُيحبـه اهللافيـه اإلنسـان بتالء ينجح اإلهذا .. . ))النملالنمل٤٠٤٠

                                                           
  tالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود عن أبي هريرة  ٧٤
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إذا ُجمــع المــال  عوقــد تكــون النتيجــة الفشــل الــذرياهللا،  يجمعـه مــن طريــق حــالل أحلــهن أ
  .الذنوب واآلثامفي  من الحرام وُصرف

  ؟تهعلى اإلنسان ما سم Uاهللا أما فتح 
)  ))ÎÎΡΡ̄$̄$  ùùssFFttssóóΨΨoo$$  99ss77yy  ùùssGG÷÷ss[[$$  ΒΒ••77ÎÎ��ΖΖYY$$  ((  ))99  (( ؟هــــذا الفــــتح .. لمــــاذا ))ححالفــــتالفــــت١١jj ÏÏ‹‹uuóóøøÿÿÏÏ��tt  99ss77yy  ##$$!!ªª  ΒΒtt$$  

??ss))ss‰‰££ΠΠtt  ΒΒÏÏ  ŒŒssΡΡ//77ÎÎ��šš  ρρuuΒΒtt$$  ??ss''rrzz̈�̈�tt    ((  ))ويســتر ي، ذنــوب يأنــه يغفــر لــ اهللافيكــون الفــتح مــن  ))الفــتحالفــتح٢٢
األقـــوال، فـــي  الصـــدق ييرزقنـــو األعمـــال، فـــي  التوفيـــق واإلخـــالص يويرزقنـــ ي،عيـــوب يلـــ
في  r يالتشُبه بالنب ييرزقنو  ،كتابه الواحد في   أحوال الرجال الذين أثنى عليهم ييرزقنو 

  .الفتح هذا هو..  األخالق ومكارم الخصال
ــع اهللالكــن  عليهــا،  يوســأبن أرضــاً جديــدة،كــل ســنة   يوسأشــتر  ،الــدنيا علــىَّ  لــو وسَّ

ــ ))التغــابنالتغــابن١٥١٥((  ))  ÎÎΡΡ̄ϑ̄ϑyy$$!!  &&rrΒΒøøθθuu≡≡99ää33ääΝΝöö  ρρuu&&rrρρ÷÷99ss≈≈‰‰ßß..ää//öö  ùùÏÏGG÷÷ΖΖuuππ××  44((  (( :فكــل هــذا فتنــة م يســبقه فتنــة لإلنســان إن ل
  .Uويصاحبه توفيق الرحمن، ربما يّزل بسببه اإلنسان والعياذ باهللا  ويلحقه

بــه  ينمشــ  وحــديث رســول اهللا إلــى ســلوك عملــيفــنحن نحتــاج أن نتــرجم كتــاب اهللا
ن يحفظ اهللا قلوبنا بهذه األعمال حتـى ال تكـون لشـهرة أعلى  ،هذه الحياةفي  بين الناس

ة وال لمنفعـــة زائلـــة أو فانيـــة، وإنمـــا تكـــون كمـــا قـــال اهللا وال لريـــاء وال لُســـمعة وال لمصـــلح
U:   اإلنساناإلنسان٩٩((فى فى(( :  

))  ))ÎÎςς©©ÿÿoo$$  ΡΡççÜÜôôèèÏÏΚΚãã33ää//öö  99ÏÏθθuu__ôôµµÏÏ  ##$$!!««  ωωŸŸ  ΡΡçç��ÌÌƒƒ‰‰ßß  ΒΒÏÏΖΖ33ääΟΟóó  __yy““tt##!![[  ρρuuωωŸŸ  ©©ää33ääθθ‘‘··##  ((    
ــ ،، وهــذه تحتــاج إلــى حفــظ شــديد للقلــوبUهــذا لوجــه اهللا  ى مرابطــة وتحتــاج إل

 ،ئمــاً لهــا تطلعــات وخاصــة عنــد فعــل الصــالحاتقويــة علــى دائــرة النفــوس، ألن الــنفس دا
تريـد حـديث المـأل و  ،وتريد الُسـمعة ،وتريد الُشهرة ،وتريد ثناء الخلق ،ن تظهرأتريد  يفه

  .تعملها لرب الناسالتي  ن تشعر بأن لها مكانة عند الناس بسبب األعمالأتريد و  ،عنها
وب حتــى يكــون القلــفــي  وحــرص ،النفــوسفــي  تحتــاج إلــى تطهيــراألمــور كــل هــذه 

 ي طبيـب، وتحتاج مـع ذلـك أن يكـون معـUالعمل خالصاً وصادقاً لحضرة عالم الغيوب 
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 } }١٣٥١٣٥  {{

  .ذلك وجعل له فيه نصيبفي  وأذن له ،التطبيب ، وأعطاه سره الحبيبعلَّم

ة احلبيب احملبوب نة احلبيب احملبوبشفاء القلوب بس نشفاء القلوب بس  
 زيــارة لمصــّحة الحبيــب المحبــوب لنــرى مــا فيهــا، كيــف كــان يُطبــبفــي  يتعــالوا معــ
روشــتاتهم  ، مـااد؟ نحـن معظمنــا حاليـاً أطبـاء الشــرع وأقطـاب الُعبَّــالقلــوبالنفـوس ويعـالج 

اقـرأه ألـف مـرة، أو خـذ هـذه الصـيغة مـن : خذ هذا الـذكر و ؟ يقول لهللسالكين والمريدين
الشـيخ أبـو تات الموجودة .. معظم الروشهي  . فهذه.ستغفار وكررها سبعين ألف مرة .اال

: قـال tالحسن الشاذلى 


.  
 قُـوَمنَّ َوألَ  النـََّهـاَر، َألَُصوَمنَّ  َواللَّهِ الذى حضر ليعرض نفسه على رسول اهللا، يقول له 

  : r اللَّهِ  َرُسولُ  َلهُ  فـََقالَ  ِعْشُت، َما اللَّْيلَ 

}}






{{٧٥٧٥

أن  هالعبـادات وال يريـدفـي  يُلطـف لـه r والحبيب ،ن يُكثر من العباداتأيريد  هو
 ،ديننا ديـن دنيـا وديـنف ،ادى النهايات، حتى يصير عابداً من الُعبَّ هذا الطريق إلفي  ييمش

                                                           
 yالبخاري ومسلم وسنن أبي داود عن عبد اهللا بن عمرو الصحيحين  ٧٥
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  ؟هذه الحالةفي  العبادات ووقته كله عبادات، فأين الدنيافي  مشىفلو 
  والنبي قد قال:أأترك الدنيا 

}}{{٧٦٧٦
مــؤمن يعمــل العبــادة، وإنمــا عنــدنا فــي  وال أنــاٌس متخصصــون ،عنــدنا رهبانيــةلــيس 

، فيــوازن وقــٍت واحــدٍ فــي  ُعــاله .. كلــهفــي  لــدنياه ويعمــل ألخــراه، ويعمــل ليرضــى اهللا جــلّ 
  مور:هذه األ

}}rrrr
rr




rr
}}


{{٧٧٧٧

  جهاد الصادقنيجهاد الصادقني
  ؟rكان يكتبها رسول اهللا التي   ما الروشتات

عندما تراها تجدها عجيبة .. يكتب صنفاً واحداً فقط وال يوجد غيره، وليس ثالثـة 
قلـــوب ، لكـــن طـــب النفـــوس وطـــب الف مثلمـــا يفعـــل اآلن أطبـــاء األجســـامأو أربعـــة أصـــنا

                                                           
َهِقـيِّ : " ِإنَّ اللَّــَه  مسـند اإلمـام أحمـد و ٧٦ اٍص اْلبَـيـْ قَــاَل ابْـُن َحَجـٍر : لَــْم َأرَُه ِبَهـَذا ، َلِكـْن ِفـي َحــِديِث َسـْعِد بْـِن َأبِــي َوقـَّ

  . "َأْبَدلََنا بِالرَّْهَبانِيَِّة اْلَحِنيِفيََّة السَّْمَحةَ 
  tالصحيحين البخاري ومسلم ومسند اإلمام أحمد عن أنس  ٧٧
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  ، ثم ينتقل إلى صنف آخر.فيراعيه حتى يفلح فيه ،تحتاج صنفاً واحداً فقط
  { ال تكذب }ي، قالوصنيا رسول اهللا أ :وقال له رجلذهب إليه 
رســول اهللا  ههــم لــهالــذي وجَّ أن جهــاد أصــحاب رســول اهللا  ي؟ يعنــهــذا يومــاذا يعنــ

ن تمحـو الكـذب وتكـون أى جاهد نفسـك إلـنهاهم عنها اهللا، التي  لمحو الصفات السيئة
هيــت فأنــت قــد ُشــفيت مــن هــذا الــداء، فيعطيــك انتفعالــك، إذا أقوالــك و أكــل فــي   صــادقاً 
خرى حتى ُتشفى مـن كـل هـذه األدواء، فأنـت صـورة مثاليـة لسـيد الرسـل واألنبيـاء أروشتة 
r ،أريد روشتة فماذا قال له؟ قال لهآخر ذهب إليه وقال له أنا  رجل:  

}}{{٧٨٧٨
التـي  إلى إحباط األعمـال الصـالحة يوهذا كان رجًال سريع الغضب، والغضب يؤد

يعمل عمًال صالحاً كبيراً ثم يخرج عن شعوره ويُهين رجالً غيره، وربمـا يكـون هـذا ، يفعلها
ألجلـــه، مـــاذا يفعـــل  Uالرجـــل مســـكيناً ولكـــن لـــه قـــدر عنـــد رب العـــالمين، فيغضـــب اهللا 

  .ة المساكين؟!مضايقفي  وتسبب بعد ذلك بعمله
ال إلـى ال يصـل إلـى السـب و  ، أىالمسلم ال يقول ما يؤذى غيره أو ما يستفز غيره

  :الحديث الصحيحفي  قال rالشتم وال إلى اللعن، ألن النبي 

}}{{٧٩٧٩
  ؟و سليم أم مريضفهل ه ن سبَّ إ المسلم

ـــداء وهـــذا ال ـــاج إلـــى عـــالج مـــن هـــذا ال ـــه مـــريض ويحت ـــى ولـــو يلعـــن  مـــرض،إن حت
فهــذا مــريض ويحتــاج عــالج لهــذا الــداء مــن صــيدلية القــرآن  !!الجمــادات أو الحيوانــات

  .ان عليه أفضل الصالة وأتم السالموعيادة الحبيب المصطفى العدن
ــاءد علــى األلفــاظ الخادشــة لســانه تعــوَّ  مســلم ولكــن ويقولهــا وال يهمــه أمــام  ،للحي

                                                           
 tصحيح البخاري وسنن الترمذي ومسند اإلمام أحمد عن أبي هريرة  ٧٨
  tسنن الترمذي ومسند اإلمام أحمد والحاكم في المستدرك عن عبد اهللا بن مسعود  ٧٩



 
$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$

$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$%%%%%%++++++$$$$$$
 } }١٣٨١٣٨  {{

  ؟ مريض ويحتاج روشتة للعالج.أطفال، فهل هذا سليم أم مريض أونساء 
حـــق فـــي  مجلــس يـــتكلمفـــي  مســلم وال يســـتطيع الســـيطرة علــى لســـانه، إذا جلـــس

مـــريض ؟ ونميمـــة .. فهـــل هـــذا ســـليم أم مـــريض فـــالن وفـــالن وفـــالن، وقيـــل وقـــال وغيبـــة
  .يحتاج إلى عالجو 

بمـذاق الحـرام  نظـره، وُيحـسفـي  نهوُتحسِّ  ،سه دائماً تدعوه للحراممسلم ولكن نف
  .إلى عالجيحتاج سقيم و  أو سقيم؟أفضل من طعم الحالل، فهل هذا ذوقه سليم 

ــادة حضــرةهــي فهــذه  ــاً، و أن أريــد أ ،rالنبــي  عي كــون أن أريــد أكــون مســلماً مثالي
فــي   وهــو ،ى مــنهج القــرآنعلــأكــون مســلماً كامــل األوصــاف و ريــد أن أو  ،مســلماً نموذجيــاً 

  .rالعدنان النبي  كل أحواله صورة من حضرة
العبـادات فـي  الفـرد داء يمنعـه مـن الكمـال فيكـون جهـاده لـيس فقـطفي كان  فإذا
التـي  الـتخلص مـن هـذه األدواءفـي  ، لكـن جهـادهالسـنن القبليـة أو البعديـةفي  النفلية وال

  .rالحبيب المصطفى شبه بالتفي  تُقلل من شأنه عند اهللا وتجعله بعيداً 
النوافـــل القبليـــة  جماعـــة، ويصـــليفـــي  وقتهـــافـــي  الفـــرائض ين اإلنســـان يصـــلألـــو 
ـــ ،مـــن الليـــل كلـــه يالنصـــف الثـــان ، ويصـــلي صـــالة الضـــحى، ويصـــليوالبعديـــة  ،د هللاويتهجَّ

 لكنــه غيــر قــادر علــى معالجــة نفســه مــن داء الكــذب .. ،كــل ليلــة مــرةفــي   ويخــتم القــرآن
ـــه ؟ ال .. ه هـــذه العبـــاداتفهـــل تنفعـــه وترفعـــ ـــد الألن ـــتخلصفـــي  ب مـــن هـــذه  البدايـــة أن ي

هذا الزمان وظنـوا أنهـا أمـراض في  يتهاون بها الناسالتي  األسقام، ومن هذه العلل العظام
  .خفيفة

 مـع أن هـذه األمـراض ،الـرأسفـي  أو صـداع بسـيط ،نها مثـل البـرد البسـيطأيظنون 
ــين األمــم، وهــ ضــيعتالتــي  يت باألمــة، وهــرَّ أضــالتــي هــي  أوجــدت التــي  يهيبــة األمــة ب

ــيس لهــا حــٌل التــي  جعلــت المشــكالت المتعــددةالتــي  يالمشــاكل بــين أفــراد األمــة وهــ ل
  بيننا.
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}}rr


rr{{٨٠٨٠  
يقـــوم الليـــل ويصـــوم النهـــار الـــذي  يق معناهـــاولـــيس الصـــدِّ  يق ال يلعـــن أحـــداً،الصـــدِّ 

  يلعن أحداً.عليه المعول أنه ال  .. األساس األول والذى الطاعات فقطويعمل 
، وجــاء رجــل وأخــذ يســب r جالســاً مــع حضــرة النبــيأبــو بكــر ومــرة أخــرى كــان 

يريــد أن النبــي  ســيدنا أبــو بكــر، وســيدنا أبــو بكــر ســاكت إحترامــاً لحضــرة النبــي، وحضــرة
هـذا األمـر، ويريـد في  Uهذا الدليل، زاده ربنا في  زاده Uيعلّمه الصفح الجميل، واهللا 

صّديق األمة بماذا ؟ بهذه األخـالق، لمـاذا زاد الرجـل عـن الحـّد أن يكون مع رسول اهللا و 
؟ سيدنا أبو بكر هّم لُيرّد فقام سيدنا رسـول اهللا مـن المجلـس ومشـى وجـرى خلفـه سـيدنا 

  :rقال له فنت ترى ما يفعله الرجل، أأبو بكر وقال : 

}}
{{٨١٨١
  قال:النبي  ولذلك حضرة

}}{{٨٢٨٢
يحمــد  مــا ال ، ويحــدثالســب إلــى ضــرب، والضــرب يتحــّول إلــى قتــلقــد يتحــّول 

  .))فصلتفصلت٣٤٣٤((  ))  ŠŠ÷÷ùùssììôô  //ÎÎ$$$$99©©LLÉÉ  δδÏÏ‘‘}}  &&rrmmôô¡¡||ßß$$##  (( ُعقباه، فماذا يفعل المسلم؟ ال يسب أحداً:
أبـي  حـدث لسـيدنا وهذا مـا السب واللعن،أشد من  ،فرض أنه آذاه إيذاءاً شديداً ن
ويكسـوه  ،، وكـان يُطعمـه ويسـقيه هـو وأوالدهواسـمه ِمسـَطح ، فكان له إبن خالتـهt بكر

                                                           
 شعب اإليمان للبيهقي عن عائشة رضي اهللا عنها. ٨٠
 tهريرة  أبي ديثح من داود أبو أخرجه ٨١
 t مسند اإلمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عياض بن حمار ٨٢
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وشـنع  ،عنهـارضـي اهللا  لسـيدة عائشـةاإلفـك لله كل طلباته، فعندما حدثت واقعة  يويقض
غضــب ف، التشــنيع عليهـافـي  شـتركوااعليهـا، فكــان إبـن خالتـه مــن هـؤالء الــذين  المنـافقون

  سيدنا أبو بكر وقال :

}}
]]   َْعِة أَْن یُْؤتُوا أُولِي اْلقُْربَى َوال یَأْتَِل أُولُو اْلفَضْ َوال یَأْتَِل أُولُو اْلفَض َعِة أَْن یُْؤتُوا أُولِي اْلقُْربَى ِل ِمْنُكْم َوالسَّ ِل ِمْنُكْم َوالسَّ

ِ َوْلیَْعفُوا َوْلیَْصفَُحوا أَال تُِحبُّوَن أَْن  ِ َوْلیَْعفُوا َوْلیَْصفَُحوا أَال تُِحبُّوَن أَْن َواْلَمَساِكیَن َواْلُمَھاِجِریَن فِي َسبِیِل هللاَّ َواْلَمَساِكیَن َواْلُمَھاِجِریَن فِي َسبِیِل هللاَّ

ُ َغفُوٌر َرِحیمٌ  ُ لَُكْم َوهللاَّ ُ َغفُوٌر َرِحیمٌ یَْغفَِر هللاَّ ُ لَُكْم َوهللاَّ ]]  یَْغفَِر هللاَّ


{{٨٣٨٣
أمرنـــا بـــالتخلق بهـــا التـــي  إصـــالح خلـــل األخـــالقفـــي  د الصـــديقينهـــل عرفنـــا جهـــا

ن ليســت الكرامــة أ(: قــال t يزيــد البســطامأبــو ي يولــذلك ســيد ؟Uالكــريم الخــالق 
علـــى المـــاء ألن  ين تمشـــالطيـــور تفعـــل ذلـــك، وليســـت الكرامـــة أالهـــواء ألن فـــي  تطيـــر

ُخطــوة ألن فــي  ن تقطــع بــين المشــرق والمغــربأاألســماك تفعــل ذلــك، وليســت الكرامــة 
  .)أن تُغيِّر خلقاً سيئاً فيك بخلٍق حسن الشيطان يفعل ذلك، ولكن الكرامة

ُمجملــة  ،مامــك علــى الســبورة اإللهيــة للحضــرة النبويــةأ ،و جهــاد الصــادقينهــذا هــ
لكـى يغيـر  ،حوال الحضـرة المحمديـةأوهو ينظـر ويـزن أحوالـه بـ ،ومزينة باألخالق القرآنية

مـا يغيـر خلـق كلمـا يفـتح لـه لـى هيئـة أخـالق حبيـب اهللا ومصـطفاه، فكلأخالقه ويجعلها ع
  :لمشهوروفى األثر اباباً من أبواب القرب، 

}}{{
  .على الفور من يتخلق بأخالق اهللا تُفتح له الجنان العالية

                                                           
 الصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها. ٨٣
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 } }١٤١١٤١  {{

ــة، ويكونــونفعنــدما يكــون المؤمنــون علــ علــى صــورة خيــر  ى هــذه الشــاكلة اإليماني
  ؟Uدين اهللا في  الوجود يتخلف عن الدخولفي  البرية فهل يوجد واحد

  !!اً واهللاأبد
  يحدث؟الذي  لكن ما
  !!غير أحوالناو أقوالنا غير أفعالنا  كما نرى

تحــدث عنــه األئمــة العلمــاء هللا .. كــل هــذا  يوالــذ ،نــه رســول اهللاوبيَّ  ،ومــا قالــه اهللا
  !!!يخالف كل ما ذكرناه يالمجال العملفي  لون اآلنم، والذى عليه المسيفكٌر نظر 

  ؟الكتبفي  هؤالء أمفي  ؟ هلإلسالمأين ا :فيحتار الواحد منهم ويقول
  !!الكتب مطابقاً ألفعال الناس المنتسبين لهذا الدين يف ويريد أن يكون ما

ي الكتــب عــن أوصــاف هــذا الــدين وأهــل هــذا فيكونــون هــم هــذه الصــورة كمــا تحكــ
  .اإليمان

ونحــاول أن نصــلح أخالقنــا علــى  ،ن نضــعه منــا علــى بــالأيجــب الــذي  هــذا األمــر
  .كل أحواله وفى كل تصرفاتهفي   ينا حتى نكون أقرب الناس شبهاً بهنسق أخالق نب

بلَّغنـا اهللا كـل مـراد، وحقَّـق لنـا كـل  أن نكـون كـذلكفإذا كنا كذلك ونسـأله سـبحانه 
  ية، وجعلنا من خاصة أهل العناية.غا
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  ٨٤٨٤ني أهل اليمني واملقربنيني أهل اليمني واملقربنيالوصل الثالث عشر: بالوصل الثالث عشر: ب
فـــــي كتابـــــه المبـــــين عبـــــاده المـــــؤمنين إلـــــى طـــــائفتين، أهـــــل اليمـــــين،  Uقسَّـــــم اهللا 

  قربين:والم

))  ùùss''rrΒΒ̈$̈$!!  ))ÎÎββ  ..xx%%ββtt  ΒΒÏÏzz  ##$$99øøϑϑßß))ss��§§//ÎÎtt  ∪∪∇∇∇∇∩∩  ùùss��ttρρ÷÷yyÓÓ  ρρuu‘‘uu††øøttpp$$ββ××  ρρuu__yyΖΖ̈M̈Màà  ΡΡttèèÏÏŠŠΟΟ55  ∪∪∇∇∩∩  ρρuu&&rrΒΒ̈$̈$!!  ))ÎÎββ  
..xx%%ββtt  ΒΒÏÏôô  &&rr¾¾õõttpp≈≈==ÉÉ  ##$$99øøŠŠuuϑϑÏÏÈÈ  ∪∪⊃⊃∩∩  ùùss¡¡||==nn≈≈ΟΟÒÒ  99©©77yy  ΒΒÏÏôô  &&rr¾¾õõttpp≈≈==ÉÉ  ##$$99øøŠŠuuϑϑÏÏÈÈ  ∪∪⊇⊇∩∩  ((  (الواقعة)(الواقعة)  

وفـزعهم مـن الهـول العظـيم أما أصحاب اليمين فغـايتهم الجنـة، وخـوفهم مـن النـار، 
يــوم لقــاء الواحــد القهــار يــوم القــرار، وهــؤالء يحتــاجون إلــى العلمــاء ليبينــوا لهــم الســبيل، 

ــب  وآلــه ليكونــوا يــوم القيامــة مــن  rويُرشــدونهم إلــى الــدليل، ويمشــون بهــم خلــف الحبي
  :يــــوم القيامــــة، وفــــيهم يقــــول اهللا Uالنــــاجين، أو الفــــائزين، أو الــــداخلين فــــي رحمــــة اهللا 

))  ƒƒtt‰‰ôôããããθθββtt  ‘‘uu55®®κκååΝΝöö  zzyyθθööùù]]$$  ρρuuÛÛssϑϑyyèèYY$$  ((  ))خوفاً من النار، وطمعاً في الجنة.  ))السجدةالسجدة١٦١٦  
والمقربــون يســعون لرضــاء اهللا، ورغبــتهم فــي المثــول بــين يــدى اهللا، وأن يكونــوا مــن 
المتمتعــين يــوم القيامــة بــالنظر إلــى وجــه اهللا، إذا عملــوا أعمــال أهــل الجنــة فلــيس بغيــتهم 

، وإنمــا بغيــتهم الجنــة ألنهــا الــدار التــي تتحقــق فيهــا لهــم اآلمــال، وال أمــل الجنــة لســكناها
  ƒƒtt‰‰ôôããããθθχχšš  ((، وفــيهم يقــول اهللا: Uلهــم إال فــي الوصــال، وفــي مشــاهدة الكبيــر المتعــال 

‘‘uu//−−ηηææΝΝ  //ÎÎ$$$$99øøóótt‰‰yyρρ44οοÍÍ  ρρuu##$$99øøèèyýǺÅcc ÄÄ  ƒƒãã��ÌÌƒƒ‰‰ßßρρββtt  ρρuu__ôôγγyyµµçç……  ((  ))الكهف)الكهف)٢٨٢٨.  
لصـالحين، واجتهـدوا فـي العبـادة وزادوا على نهج أهل اليمين صار قوم من ُسـبَّاق ا

                                                           
  م١/١١/٢٠١٢هـ ١٤٣٣من ذي الحجة ١٦الخميس –المعادي ٨٤
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فــي الطاعــات، ونفــروا مــن مســتلذات الــدنيا وطيباتهــا، وأظهــروا زهــداً فــي كــل الطيبــات، 
نهارهم صيام، ولـيلهم قيـام، ولسـانهم ال يكـل وال يمـل مـن ذكـر اهللا، أو تـالوة كتـاب اهللا، 

، وهــؤالء Uهللا يبغــون مــن وراء ذلــك جنــات عاليــة، ودرجــات راقيــة فــي الجنــة يــوم لقــاء ا
  ُنسميهم إذا غلب عليهم الزهد: الُزهَّاد، وإذا غلبت عليهم العبادة: الُعبَّاد.

وغاية الُزهَّاد من الزهد في طيبات الدنيا أن يتمتعوا بطيبات الدار اآلخرة، من نعـيم 
مقــيم، ومــن حــور، ومــن قصــور، ومــن ولــدان مخلــدون، ومــن طيبــات األكــل والشــرب فــي 

 rفــي قرآنــه الكــريم، وبــيَّن أوصــافها ســيدنا رســول اهللا  Uوصــفها اهللا جنــة النعــيم التــي 
  الرءوف الرحيم.

وغاية الُعبَّاد من زيـادة أعمـالهم الطيبـة، واسـتكثارهم مـن الصـالحات أن يكـون لهـم 
  درجات عالية في الجنات، وأن يكون لهم عند اهللا عظيم األجر وكثير الحسنات.

ال ُيخيِّـــــب رجـــــاء مـــــن  Uوال أولئـــــك، ألن اهللا ال ُيَخيِّـــــب رجـــــاء هـــــؤالء  Uواهللا 
ارتجاه، فيعطيهم الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف لهم إلى سـبعمائة ضـعف، بـل يزيـد بعـد 

  ذلك لمن يشاء.
أمــا المقربــون فغــايتهم وبغيــتهم وجــه اهللا، وبشــرياتهم التــي تــدل علــى جمــال نيــاتهم 

ت نبويـة يخصـهم بهـا اهللا وحسن قصدهم فـي تـوجههم إلـى ربهـم عطايـا إلهيـة، وخصوصـيا
جــل فــي عــاله، هــذه الخصوصــيات وهــذه العطــاءات وهــذه الهبــات ليســت نظيــر أعمــال 
عملوها فحصَّلوا أجرها، وإنما هي فضـل مـن اهللا وعطـاء مـن اهللا ومزيـد مـن الخيـر مـن اهللا 
جــل فــي عــاله، انتقلــوا مــن دائــرة األجــر والثــواب إلــى دائــرة الفضــل والهبــات مــن الكــريم 

  الوهاب.
ــه التــي يعمــل فيهــا، والمـــُقيد فيهــا عنــد اهللا جــل فــي  كــل عامــل علــى حســب دائرت

ــرة األجــور ُتطبــق عليــه الئحــة األجــور اإللهيــة، ويُعطيــه اهللا  كــل   Uعــاله، المـــُقيد فــي دائ
والتسـجيل بالنيـة أى  –، ومـن سـجَّل نفسـه Uالمزايا التي وعد بها من يعمل لـرب البريـة 

لثـــواب ُتحـــول إلـــى دائـــرة اإلختصـــاص وهـــي دائـــرة األجـــر لألجـــر وا –نيتـــك عنـــد العمـــل 
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، مـع أنـك ينبغـي أن Uوالثواب، وُتطبق عليك الالئحة وزيادة فضـل مـن الكـريم الوهـاب 
  تعلم علم اليقين أن األجر وحده بدون فضل اهللا ال يُدخلك جنة النعيم:

}}
{{}}

{{٨٥٨٥

  نية الفضل اإلهلينية الفضل اإلهلي
  فأنت ُتحدد لنفسك دائرة اإلختصاص في نيتك في كل عمل تتوجه به هللا:

}}{{٨٦٨٦
إذا كانـت نيتـك األجـر والثـواب فـإن العمــل ُيحـول إلـى دائـرة األجـر والثــواب، وإذا 
كانت نيتك في العمل رضاء اهللا، والطمع فـي وجـه اهللا جـل فـي عـاله، فـإن العمـل يـدخل 

  ((  الجمعـــــــــة)الجمعـــــــــة)٤٤((  ))  ŒŒss≡≡99ÏÏ77yy  ùùssÒÒôô≅≅ãã  ##$$!!««  ƒƒããσσ÷÷??ÏÏ‹‹µµÏÏ  ΒΒtt  „„oo±±tt$$!!ââ  44  ρρuu##$$!!ªª  ŒŒèèρρ  ##$$99øøÿÿxxÒÒôô≅≅ÈÈ  ##$$99øøèèyyààÏÏŠŠΟΟÉÉ  ((فـــــــــي دائـــــــــرة: 

††ssƒƒøøGGtt⇒⇒��  //ÎÎ��ttmmôôϑϑyyGGÏÏµµÏÏ  ΒΒtt  „„oo±±tt$$!!ââ  44  ρρuu##$$!!ªª  ŒŒèèρρ  ##$$99øøÿÿxxÒÒôô≅≅ÈÈ  ##$$99øøèèyyààÏÏŠŠΟΟÉÉ  ((  ))اختصــــاص مــــن اهللا  البقــــرة)البقــــرة)١٠٥١٠٥
وفضــل مــن اهللا، وصــاحب هــذه النيــة ال يــرى لنفســه عمــالً وال حــاالً وال قــاالً وال مــاالً وال 

  جاهاً ، وإنما يرى ذاك كله من اهللا جل في عاله.
لــذي أعانــك علــى العمــل حتــى عملــت؟ وَمــن الــذي وفقــك علــي القيــام بهــذا َمــن ا

العمل حتى ُسددت وأُيدت؟ يرى أنه يعمل بتوفيق اهللا وبمعونة اهللا وبحول اهللا وبطَـْول اهللا 
بميـــزان عدلـــه مـــا صـــلح العمـــل، ولكـــن اهللا إذا شـــاء  Uجـــل فـــي عـــاله، ولـــو حاســـبه اهللا 

  ééρρ''99ss≈≈̄×̄×ÍÍ77yy  ##$$!!©©%%ÏÏtt  ΡΡttGGtt))ss66¬¬≅≅ãã&&  ((: :  مع ما فيه من خطل وزللوعامله بفضله فإن هذا العمل يقبله اهللا
ããtt]]÷÷κκååΝΝöö  &&rrmmôô¡¡||zz  ΒΒtt$$  ããttΚΚÉÉ==èèθθ##((  ρρuuΡΡttGGttffyy$$ρρuu——ãã  ããtt  ™™yyŠŠhh ÍÍ↔↔tt$$EEÌÌκκÍÍΝΝöö  ûûÎÎ’’þþ  &&rr¾¾õõttpp≈≈==ÉÉ  ##$$::øøggppΨΨ̈π̈πÏÏ  ((  ρρuuããôô‰‰yy  ##$$99ÁÁ__ ÅÅ‰‰ôô−−ÉÉ  ##$$!!©©%%ÏÏ““  ..xx%%ΡΡççθθ##((  

                                                           
  tالصحيحين البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة عن أبي هريرة ٨٥
  tداود وابن ماجة عن عمر بن الخطاب صحيح البخاري وسنن أبي  ٨٦
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 } }١٤٦١٤٦  {{  

ƒƒããθθããtt‰‰ßßρρββtt  ((  ))األحقاف)األحقاف)١٦١٦.  

  :tائم ولذلك يقول إمامنا ومرشدنا اإلمام أبو العز 
  دندنـ���ــ���ـة ال یشھة ال یشھــ���ـــ���ـك���م عام���ل ف���ي ظلمك���م عام���ل ف���ي ظلم

  
  الالــ�������ـــ�������ـــھ بخیھ بخیــ�������ـــ�������ـاوس نفساوس نفســـ�������ـ�������إال وسإال وس

  
الذي يرى أنـه يعمـل، ويريـد أن يحاسـب اهللا علـى مـا عمـل مـن صـالة وصـيام وقيـام 

  U :))  ρρuuΒΒtt$$  ƒƒããσσ÷÷ΒΒÏÏßß  &&rr22òòYYss��ççδδèèΝΝوغير ذلك، هـذا وقـع فـي خطـأ توحيـدي ربـاني يقـول فيـه اهللا 
//ÎÎ$$$$!!««  ))ÎÎωω��  ρρuuδδèèΝΝ  ΒΒ••³³ôô��ÎÎ..ääθθββtt  ((  ))نظر إلى ما منه إلى اهللا، ولم ينظر إلى عناية اهللا التي  يوسف)يوسف)١٠٦١٠٦

أحاطــت بــه مــن كــل ِوَجِههــه حتــى أقبــل علــى حضــرة اهللا، فينبغــي علــى العبــد أن ينظــر إلــى 
نِعــم اهللا التــي غمرتــه، وتوفيــق اهللا فــي األعمــال التــي وفَّقــه للقيــام بهــا قبــل أن ينســب إلــى 

  ρρuu##$$!!ªª  ((يقــول:  Uأو يلحــظ لنفســه أى همــة ألن اهللا  نفســه عمــًال، أو يــرى لنفســه كســباً،
{{ss==nn))ss33ää//öö  ρρuuΒΒtt$$  ??ssèè÷÷ϑϑyy==èèθθββtt  ((  ))الصافات)الصافات)٩٦٩٦.  

بعدلـه علـى أرجـى عمـل عملنـاه  Uولذلك يقول بعض الصالحين: (لو حاسـبنا اهللا 
لهلكنا جميعاً، ولو حاسبنا بفضله مع عيوبنا وذنوبنـا لنجونـا جميعـاً) ولـذا كـان دومـاً يقـول 

ـــل الصـــالحون:  ـــن الـــذي يســـتطيع أن يُعاَم ـــا بعـــدلك) َم ـــا بفضـــلك وال تعاملن (اللهـــم عاملن
بالعـدل؟ ال أحــد، ال أحـد فــي الـدنيا يســتطيع أن يعبـد اهللا القــدر الـذي عبــده إبلـيس، فقــد 
ــام فيهــا وال يأكــل وال يشــرب وال ينشــغل عــن اهللا  عبــد اهللا اثنــان وســبعون ألــف ســنة ال ين

  انت النتيجة قول اهللا له: طرفة عين، وأخطأ خطئاً واحداً فك

))  %%ss$$ΑΑtt  ##$$zz÷÷��ããllóó  ΒΒÏÏ]]÷÷κκpp$$  ΒΒtt‹‹õõââρρΒΒYY$$  ΒΒ̈‰̈‰ôômmããθθ‘‘YY##  ((  99©©ϑϑyy  ??ss77ÎÎèèyy77yy  ΒΒÏÏ]]÷÷κκååΝΝöö  {{VVΒΒøø||VVββ̈ ̈ 
__yyγγyy©©ΛΛtt  ΒΒÏÏΖΖ33ääΝΝöö  &&rrddøøΗΗuuèèÏÏtt  ((  ))األعراف)األعراف)١٨١٨  

ال يـتم إال  -كمـا قلـت   -خطأ واحد ضيَّع عمل ثنتان وسبعين ألف سنة!! والعمـل 
أعنــــا علــــى هــــذا  الفاتحــــة)الفاتحــــة)٥٥((  ))  ÎÎƒƒ−−$$‚‚xx  ΡΡttèè÷÷77çç‰‰ßß  ρρuu))ÎÎƒƒ−−$$‚‚yy  ΣΣnn¡¡óóGGttèèÏÏÚÚ((  ((بمعونــــة اهللا وتوفيــــق اهللا: 

  العمل، والذي يشهد عون مواله ال يشهد لنفسه حوًال وال طوالً إال باهللا جل في عاله.
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 } }١٤٧١٤٧  {{  

قوم يطلبون جنة اهللا، وقوم يطلبون وجه اهللا، قـوم يرجـون مـا عنـد اهللا، وقـوم يرجـون 
 Uكــل قــوم مــنهجهم، اســمع إلــى اهللا ذات اهللا جــل فــي عــاله، ولكــل قــوم مشــربهم، ول

99ÏÏ33ää≅≅ee  (( يقول: 99  __yyèèyy==ùùΨΨoo$$  ΒΒÏÏΖΖ33ääΝΝöö  °°ÅÅ��÷÷ããttππZZ  ρρuuΒΒÏÏΨΨ÷÷γγyy$$`̀[[%%  ((  ))لكل قوم منهجهم. المائدة)المائدة)٤٨٤٨  

  بني العابدين واملقربنيبني العابدين واملقربني
ــــبس فيــــه، وهــــو مــــا كــــان عليــــه ظــــاهر أميــــر األنبيــــاء  ــــدين واضــــح ال ل منهــــاج العاب

rr{{ مِّل)مِّل)المزّ المزّ ٢٢((  ))  èèΟΟÉÉ  ##$$99©©‹‹øø≅≅ŸŸ  ))ÎÎωω��  %%ss==ÎÎ‹‹ξξWW%%  ((والمرسلين: 
{{

وكـان يصـوم صـيام الوصـال، وكـان ال يقـوم إال علـى ذكـر هللا وال يجلـس إال  ٨٧
  .Uتنام عينه وقلبه ال ينام شغًال بذكر اهللا  rعلى ذكر هللا، وكان 

ـــب المقـــربين وجـــه اهللا، ولســـان حـــالهم يقـــول كمـــا قـــال اإلمـــام ـــد  ومطل الجنيـــد عن
  سكرات موته عندما قالوا له: اذكر اهللا، قال: وهل نسيته حتى أذكره؟! ثم قال:

  ھھــــ����������ـــــ����������ـاً أن����������ت ساكناً أن����������ت ساكنــــــ����������ـــــــ����������ـإن بیتإن بیت
  

  رجرجــــــ�����ـــــــ�����ـاج إل�����ى السُ اج إل�����ى السُ ـــ�����ــــ�����ـغی�����ر محتغی�����ر محت
  ااــــ������ـــــ������ـول حجتنول حجتنــــــ������ــــ������ك المأمك المأمـــ������ــــ������ـوجھوجھ  

  
  ججـــــ�����ــــــ�����ـاس بالحجاس بالحجــــ�����ـــــ�����ـی�����وم ی�����أتي النی�����وم ی�����أتي الن

  
يـأتي بـتالوة وغيـر ذلـك، لكنـي ال أريـد إال من يأتي بصالة، ومـن يـأتي بصـيام، ومـن 

  :tوجهك، وكما قال الحالج 
  فنظ����رة من����ك ی����ا س����ؤلي وی����ا أمل����يفنظ����رة من����ك ی����ا س����ؤلي وی����ا أمل����ي

  
  أش����ھى عل����ىَّ م����ن ال����دنیا وم����ا فیھ����اأش����ھى عل����ىَّ م����ن ال����دنیا وم����ا فیھ����ا

  
لهـم فيهـا  Uوالصالحون في لحظـة المـوت يـرون مقعـدهم مـن الجنـة ومـا أعـد اهللا 

ه مـن النعـيم فــي درجتـه فـي الجنـة ومـا أعـد اهللا لـ tمـن كمـال النعـيم، فـرأى ابـن الفـارض 
    الجنة، فخاطب ربه فقال:

                                                           
 الصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها. ٨٧
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 } }١٤٨١٤٨  {{  

  ف���إن ت���ك منزلت���ي ف���ي الح���ب عن���دكمف���إن ت���ك منزلت���ي ف���ي الح���ب عن���دكم
  

  م���ا ق���د رأی����ت فق���د ض���یعت أنفاس����يم���ا ق���د رأی����ت فق���د ض���یعت أنفاس����ي
  

هــل تعبــد اهللا ليــدخلك الجنــة؟ هــل الجنــة أعلــى أم اهللا؟!! لــو عبــدت اهللا ليــدخلني 
ولكنــي أريــد الجنــة حتــى تكمــل  - Uحاشــا هللا  –الجنــة فــإن الجنــة تكــون أعلــى مــن اهللا 

المنــة وأتمتــع بخيــر نعــيم فـــي الجنــة وهــو النظــر إلــى وجــه اهللا، ال أريــد الجنـــة علــىَّ فيهــا 
، هــذا الصــنف مــن الرجــال Uللحــور والقصــور وال لألنهــار وال لغيرهــا، ولكــن لوجــه اهللا 

  :tيقول فيهم اإلمام أبو العزائم 
  وجن����ة الخل����د ل����و ظھ����رت بطلعتھ����اوجن����ة الخل����د ل����و ظھ����رت بطلعتھ����ا

  
  د ھم�����تھمد ھم�����تھمـ�����ــ�����ـلفارق�����ت حس�����نھا بالزھلفارق�����ت حس�����نھا بالزھ

  ممـ�������ــ�������ـیمنعھیمنعھم فم فــال ك�������فء � یحجبھ�������ال ك�������فء � یحجبھ�������  
  

  ممـ�����ــ�����ـبھ سریرتھبھ سریرتھـ�����ــ�����ـد تع�����الى تطلد تع�����الى تطلـ�����ــ�����ـأحأح
  

، كانوا يقولون لبعضهم: كـل هللا واشـرب هللا rهؤالء القوم مثل أصحاب رسول اهللا 
واعط هللا وامنع هللا واعمل كل األعمال هللا ال تبغي مـن وراءهـا إال وجـه اهللا جـل فـي عـاله، 

ظاهرهـا شـهوانية أو والصدق يظهر في المحافظـة علـى هـذه النيـة حتـى فـي األعمـال التـي 
  .Uدنيوية، فإنه يحولها بالنية إلى أعمال لوجه رب البرية 

  مقام العبوديةمقام العبودية
والطــامعون فــي فضــل اهللا تطمــح نفوســهم فــي وراثــة حبيــب اهللا ومصــطفاه، وحبيــب 

مــا لــم يعــط األولــين وال اآلخــرين وال المالئكــة المقــربين،  Uأعطــاه اهللا  rاهللا ومصــطفاه 
بوديته ظاهراً وباطناً لرب العالمين، لـيس لكثـرة عبـادات، وال لكثـرة لماذا؟ ألنه اكتملت ع

  اجتهـــــــاده فـــــــي الطاعـــــــات واألعمـــــــال، وإنمـــــــا لتجملـــــــه بالعبوديـــــــة للواحـــــــد المتعـــــــال:
))  ™™ßß66öössyy≈≈zz  ##$$!!©©%%ÏÏ““üü  &&rr  óó��uu““33  //ÎÎèèyy77öö‰‰ÏÏννÍÍ    ((  ))((  اإلســــــــــــــــــــــــراء)اإلســــــــــــــــــــــــراء)١١  ??ss66tt$$‘‘uu88xx  ##$$!!©©%%ÏÏ““  ΡΡtt““̈Α̈Αtt  ##$$99øøÿÿàà��öö%%ss$$ββtt  ããtt??nn’’44  
ããtt66öö‰‰ÏÏννÍÍ  ((  ))((  ن)ن)الفرقـــــــــــــــــــــاالفرقـــــــــــــــــــــا١١  ##$$::øøttppΚΚ÷÷‰‰ßß  !!¬¬  ##$$!!©©%%ÏÏ““üü  &&rrΡΡ““ttΑΑtt  ããtt??nn’’44  ããtt77öö‰‰ÏÏννÍÍ  ##$$99øø33ÅÅGGtt≈≈==||    ((  ))الكهـــــــــــــــــــــف)الكهـــــــــــــــــــــف)١١  
))  ùùss''rrρρ÷÷rryy##  ))ÎÎ<<nn’’44  ããtt66öö‰‰ÏÏννÍÍ  ΒΒtt$$!!  &&rrρρ÷÷rryy44  ((  ))فمــن أراد وراثــة حضــرته ال بــد أن يكــون لــه  الــنجم)الــنجم)١٠١٠

  نصيب من التشبه به في عبوديته هللا:
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 } }١٤٩١٤٩  {{  

  ىىـ����ــ����ـد یرضد یرضـ����ــ����ـا والعبا والعبـ����ــ����ـفك����ن عب����داً لنفك����ن عب����داً لن
  

  رادرادـ���ــ���ـن من مــي م���ي م���ـ���ــ���ـي الموالي الموالـ���ــ���ـبم���ا تقضبم���ا تقض
  

  والعبودية أوصاف قلبية يتجمل بها العبد في حال توجهه إلى رب البرية:

}}
{{٨٨٨٨

هــل القلــوب، ألن إلــى القلــوب، وعطــاءات اهللا الخاصــة يهبهــا اهللا أل Uفنظــر اهللا 
  القلوب هي التي تحمل عطاءات عالم الغيوب، ألنها عطاءات معنوية.

َمن الذي يحمل العلوم اإللهية اللدنية؟ العقل أم القلب؟ العقـل يحمـل العلـوم التـي 
ρρuuƒƒããèèyy==kk  ((فــــــي عــــــالم النقــــــل، لكــــــن العلــــــوم الوهبيــــــة وأســــــتاذها رب البريــــــة:  ÏÏϑϑßß66ààΝΝãã  ##$$!!ªª  ((  

  :rي قلوب أهل اإلخالص هللا، قال الحبيب أين تنزل؟ ف البقرة)البقرة)٢٨٢٢٨٢((

}}
{{٨٩٨٩

ــــزل اهللا  الحكمــــة؟ للنفــــوس أم للعقــــول أم للقلــــوب الســــليمة؟ للقلــــوب  Uأيــــن يُن
 الشـح ومـن األثـرة ومـن األنانيـة وغيرهـا:السليمة التي سلمت من الحظ ومـن الهـوى ومـن 

 .. ))  ))ÎÎŒŒøø  ̀ỳy%%!!uu  ‘‘uu//−−µµçç……  //ÎÎ))ss==ùù==55  ™™yy==ÎÎŠŠΟΟAA  ((  ))الصافات)الصافات)٨٤٨٤.  

}}{{٩٠٩٠
وهل عين الرأس ترى نور اهللا؟ تـرى نـور ...  هل ينظر بعين الرأس أم بعين القلب؟!

القمــر، تــرى نــور الكهربــاء، لكــن نــور اهللا ال يــراه إال قلــب أحيــاه اهللا،  الشــمس، تــرى نــور 
  rrρρuuΒΒtt  ..xx%%ββtt  ΒΒttŠŠøøGG\\$$  ùùss''rrmmôôŠŠuu��÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ρρuu__yyèèyy==ùùΨΨoo$$  99ssµµçç……  ΡΡççθθ‘‘YY##  ƒƒttϑϑôốǺÅ  //ÎÎµµÏÏ&&  ((  كـــــان داخـــــالً فـــــي قـــــول اهللا:

                                                           
  tصحيح مسلم وسنن ابن ماجة ومسند اإلمام أحمد عن أبي هريرة  ٨٨
  ، ومصنف بن أبي شيبةyمسند الشهاب عن عبد اهللا بن عباس  ٨٩
  tسنن الترمذي والطبراني عن أبي سعيد الخدري  ٩٠
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 } }١٥٠١٥٠  {{  

ûûÎÎ††  ##$$99ΨΨ̈$̈$¨̈ÄÄ  ((  ))فعطاءات اهللا  األنعام)األنعام)١٢٢١٢٢U  وهباته لسيد األولين واآلخـرين لقلبـه الـذي
  :فيما ورد من األثر tفيه سيدنا عبد اهللا بن مسعود قال 

}}UU
rr{{

  جهاد املقربنيجهاد املقربني
َمن يريد أن يكون له نصيب من هذا الميراث، ويكون من أهل هـذا اإلختصـاص ال 

ي أى الميادين يجاهـد؟ يجاهـد فـي آفـاق قلبـه، ألن الجهـاد الـذي يؤهلـه بد أن يجاهد، ف
  لهذه األنوار وهذه اإلشراقات هو جهاد القلب.

، وبينهـــا Uفينــزع أوالً مـــن هـــذا القلـــب كـــل موانـــع الحرمـــان التـــي ذكرهـــا الـــرحمن 
التـــي تمنـــع تنـــزل عطـــاءات الـــرحمن فـــي قلـــب اإلنســـان، والجهـــاد هنـــا  rالنبـــي العـــدنان 

ــــرحمن: شــــديد، و  ــــه ال ــــذلك قــــال في ρρuuΡΡtt““ttããôôΨΨoo$$  ΒΒtt$$  ûûÎÎ’’  ¹¹ßß‰‰ßßρρ‘‘ÍÍδδÏÏΝΝ  ΒΒii  ((ل ÏÏôô  îîÏÏ≅≅ee @@  ))ÎÎzz÷÷θθuu≡≡ΡΡºº$$  ããtt??nn’’44  ™™ßß��ãã‘‘99  
ΒΒ••GGtt))ss≈≈77ÎÎ##ÎÎ,,tt  ((  ))ـــزع يكـــون بشـــدة وعزيمـــة، والغـــل شـــجرة يتبعهـــا الغـــيظ ويتبعهـــا  الحجـــر)الحجـــر)٤٧٤٧ الن

أنـزع  الكره، ويتبعها الحقد، ويتبعها الحسد، ويتبعهـا األثـرة، ويتبعهـا األنانيـة ... ال بـد أن
كــل هــذه األوصـــاف مــن القلـــب، َمــن الـــذي ينزعهــا؟ أنـــا، وهــذا دوري فـــي الجهــاد حتـــى 

  أتأهل.
كثير منا يتحدث هنا وهناك ويقول إلخوانه: لي في طريق اهللا كـذا مـن السـنين ولِـَم 
ــَم ال أرى مــا أســمعه عــن الصــالحين وأحــوال المتقــين؟ هــل جهــزت  لــم يفــتح اهللا علــىَّ؟ وِل

؟ ال تطالب بعطاء إال إذا جهزت الموضـع الـذي يتنـزل فيـه هـذا قلبك؟ هل هذبت نفسك
العطـــاء، وإذا جهـــزت الموضـــع فـــإن هـــؤالء يـــرون أنفســـهم فـــي هـــذا الوقـــت ليســـوا أهـــالً 
للعطــاء، وإذا تفضــل المعطــي شــكروه وعلمــوا أن ذلــك منَّــة مــن عنــده وفضــالً مــن لدنــه ال 

لهــؤالء األخيــار، فهــذا  U بعمــل عملــوه وال بشــيء قــدموه، وإنمــا محــض اختيــار مــن اهللا
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  دورك، جاهد تشاهد، في أى شيء أجاهد؟
فكثير من السالكين ظن أن الجهـاد فـي إمسـاك المسـبحة ....  هنا حدث الخطأ، 

تعـــد مـــا تقولـــه باللســـان .... ، هـــل تعـــد علـــى مـــن ال يعـــد عليـــك نِعمـــه؟!! !!! ....  ويعـــد
  تـــــه مـــــن عنـــــدك بـــــدونهـــــل الـــــذي فعل....  !! Uوالـــــذي أنطقـــــه وحرَّكـــــه هـــــو الـــــرحمن 

  إني قدمت لك؟!!. Uمعونته لتقول له 
لــيس معنــى ذلــك أن نتــرك هــذه األبــواب، لكــن نعلــم علــم اليقــين أنهــا ليســت هــي 

، لكــن نقــوم بهـا ألننــا نتأســى بالحبيــب ظــاهراً وباطنــاً، Uالموصـلة لعطــاء حضــرة الوهــاب 
  .Uفنتأسى به ظاهراً بشرعه، وباطناً في تحقيقه وعبوديته هللا 

ال بد أن أبدأ أوالً بتجهيز الموضع الذي يتجلى فيه اهللا جل في عـاله، فالـذي  إذن
يريد أن يأتيه ضيف من العظماء ماذا يفعل قبـل دعوتـه؟ يهـيء مكانـاً فـي بيتـه أوالً لزيارتـه، 

، وتريــد فضــله، وتريــد إكرامــه، وتريــد إنعامــه، ومحــل ذلــك  Uوأنــت تريــد عظــيم العظمــاء 
وأبداً يتحسس موضع قلبه، ليس بيده ولكن بفكره وحاله، هـل  كله قلبك، السالك دائماً 

قلبك في الدنيا واألهـواء والشـهوات وفـي الحظـوظ، أم مـع اهللا، ال بـد أن أتحسـس قلبـي 
  .Uإذا أردت أن أحظى بعطاء ربي 

  موانع العطاءموانع العطاء
  :rوآخذ مانعاً واحداً للعطاءات وهو مرض الِكبر، قال 

}}{{٩١٩١
مــرض الكبــر يمنــع العطــاءات ويمنــع الهبــات ويمنــع التنــزالت، ربمــا ال تشــعر بهــذا 
المـرض، لكـن الطبيـب يعلــم، وإذا سـلمت لـه تســلم، لكنـك تعتقـد أنــك علـى خيـر، وهــذا 

ر مــن الكبـــر فــي أكثــر مـــن موضــع مـــن كتابــه الكــريم ُيحـــذ Uمــرض إبليســي لعـــين، واهللا 

                                                           
  tصحيح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود عن عبد اهللا بن مسعود ٩١
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ومــا دام ال يحــبهم هــل يخصــهم  ))للالنحــالنحــ٢٣٢٣((  ))  ÎÎΡΡ̄µ̄µçç……  ωωŸŸ  ††äättÏÏ==��  ##$$99øøϑϑßß¡¡óóGGtt33õõ99ÉÉ��ÎÎšš((  (( والمتكبــرين:
  :tبعطاء؟!! ولذلك يقول إمامنا أبو العزائم 
  أال م����ن یك����ن ف����ي قلب����ھ بع����ض ذرةأال م����ن یك����ن ف����ي قلب����ھ بع����ض ذرة

  
  م����ن الكب����ر واألحق����اد م����ا ھ����و ذائ����قم����ن الكب����ر واألحق����اد م����ا ھ����و ذائ����ق

  
يجاهـدها المقـربين، الكبر والحقد على أحد من المسلمين من الموانع، وهـي التـي 

ويجتهد الرجل منهم فـي زوال المـانع الواحـد مـن هـذه الموانـع سـنين، سـيدي أبـو العبـاس 
ضرب مـثًال ألحبابـه، وكـان معهـم يومـاً ونـزل المطـر، وكـانوا قـريبين مـن جبـل،  tالمرسي 

فقال: يا قوم أين يستقر الماء، هل علـى الجبـل أم فـي األوديـة؟ قـالوا: فـي األوديـة، قـال:  
  .Uال يستقر إال في القلوب التي تواضعت لحضرة عالم الغيوب  Uذاك عطاء اهللا ك

}}rr
rr


rr


{{٩٢٩٢
قيــة مــن إذا ظــن اإلنســان أنــه خيــر مــن أى إنســان فــي أى زمــان ومكــان فهــو عنــده ب

ــة Uالكبــر، وهــذا ال يطمــع فــي فضــل حضــرة الــرحمن  ، وهــذا الكــالم لمــن يريــدون وراث
الحبيــب، ويريــدون أن يكونــوا علــى نهجــه فــي التواضــع هللا، وفــي اإلقبــال علــى حضــرة اهللا 

  فقال: rجل في عاله، نزل ملك يخير رسول اهللا 

}}

                                                           
  مسند أبو يعلي الموصلي والمطالب العالية ٩٢
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{{٩٣٩٣
وأرضـاه:  tاختار العبودية ألنها سر هذه المزية، يقول سيدي أبو يزيد البسـطامي 

ر عطـاء اهللا جـل فـي عـاله، قـالوا:  (من رأى نفسه يوماً خيراً من أحد من خلق اهللا فال ينتظ
كيف نتأهل للعطاء، قال: ال يرى المرء لنفسه حوالً وال طوالً وال علماً وال ماالً ويـرى كـل 

فـــي هـــذا العطـــاء  r) وهـــذا حـــال المقـــربين الـــذي ورثـــه حضـــرة النبـــي Uذلـــك بـــاهللا وهللا 
  اإللهي السخي:

  ىىــ����ـــ����ـرى ُحس����ني وترقرى ُحس����ني وترقــ����ـــ����ـد أن تد أن تــ����ـــ����ـتریتری
  

  ونونــ�������ـــ�������ـیكیك  د الد الــ�������ـــ�������ـب�������ال ح�������رب شدیب�������ال ح�������رب شدی
  

والحــــرب الشــــديد لــــيس فــــي العبــــادات، ألن العبــــادات أمــــر ســــهل، والــــذي يقــــوم 
ــب ويريــد أجــره فــي الــدنيا قبــل اآلخــرة، وإذا لــم  بالعبــادات يــرى أنــه عمــل شــيئاً ولــه مطال

مع أنه لـم يعمـل عمـالً إال بمعونـة اهللا وحـول اهللا  Uيتحقق طلٌب من طلباته يحاسب اهللا 
ه، ولذلك قال بعـض الصـالحين: (مـن تـرك العمـل فقـد أخطـأ ومـن وتوفيق اهللا جل في عال

عمــل ورأى العمــل فقــد أشــرك، قــالوا: ومــا المـــَُخلِّص مــن ذلــك؟ قــال: أن يعمــل وال يــرى 
  لنفسه عمل بل ينظر إلى توفيق اهللا له في العمل)

  ااــ���������ـــ���������ـاللھ���������م ل���������وال هللا م���������ا اھتدیناللھ���������م ل���������وال هللا م���������ا اھتدین
  

  ااــــــ�����������ـــــــ�����������ـا وال صلینا وال صلینـــــ�����������ــــــ�����������ـوال تصدقنوال تصدقن
  ااـــــــ�������ــــــــ�������ـة علینة علینــــ�������ـــــ�������ـسكینسكینن ن ــــ�������ـــــ�������ـفأنزلفأنزل  

  
  ااـــــ���������ــــــ���������ـدام إن القیندام إن القینـــ���������ــــ���������ـوثب���������ت األقوثب���������ت األق

  
هــــل نســــتطيع أن نحــــافظ علــــى هــــذا الحــــال عنــــد دخولنــــا فــــي أى عمــــل للواحــــد 
المتعــال؟ هــذه أحــوال الرجــال، ومــن ثَــمَّ ال يُفــاخر بعمــل، وال يبــاهي غيــره بعمــل، وال يــرى 

فـي الحقيقـة علـل، واهللا  Uهللا في نفسه أنه خيراً من غيـره بعمـل، ألن كـل األعمـال عنـد ا
U .منزٌه عن العلل، وإنما يُعطي عطاءاً ذاتياً يليق بحضرته جل وعال  

فإذا كان اإلنسان عنده قليل أوكثير مـن العلـم ورأى نفسـه خيـراً مـن غيـره فقـد وقـع 
فــي مــرض الكبــر، وإذا كــان اإلنســان ذا مــال ورأى نفســه خيــراً مــن غيــره بمالــه فقــد مــرض 

                                                           
  مسند أبو يعلي المصلي عن عائشة رضي اهللا عنها وسنن البيهقي، مسند عبد الرزاق. ٩٣
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ألن المـال يسـتطيع اهللا أن يزيلـه فـي لحظـة فـي أى وقـت أو حـال، ومـن رأى بـداء الكبـر، 
نفسه خيراً من غيـره فـي جمالـه وعنفوانـه وقوتـه فهـو مـريض بـداء الكبـر، ألن الـذي صـوره 
وأحســن صــورته هــو اهللا رب العــالمين، ومــن رأى نفســه خيــراً مــن غيــره بعبادتــه فهــذا علــى 

rrΡΡtt$$OO  zzyy��öö��××  ΒΒii&&  ((منهج إبليس اللعـين:  ÏÏΖΖ÷÷µµçç  zzyy==nn))øøFFtt__ÍÍ  ΒΒÏÏ  ΡΡ̄$̄$‘‘99  ρρuuzzyy==nn))øøGGttµµçç……  ΒΒÏÏ  ÛÛÏÏ&&  ((  ))األعـراف)األعـراف)١٢١٢ 
 ̈ ÎÎββ̈((  44  ((ومن رأى نفسه خير من غيره بحسبه أو نسبه فهو مريض بداء الكبـر ألن اهللا قـال: 

&&rr22òò��ttΒΒtt33ää//öö  ããÏÏΨΨ‰‰yy  ##$$!!««  &&rr??øø))ss9933ääΝΝöö  ((  ))يقل عائلة فـالن وال حسـب فـالن وإنمـا  لم الحجرات)الحجرات)١٣١٣
  :r، قال القريب من اهللا التقي

}}
{{٩٤٩٤

ولــذلك قــالوا: (بحســب المــرء مــن الشــر أن يــرى نفســه خيــراً مــن غيــره).ولكن يــرى 
وتــواله فهــو خيــر مــن غيــره، وإن تولــت عنــه  نفســه عبــداً هللا، إن أكرمــه مــواله ووااله بعنايتــه

عناية اهللا لم ينفعه نسب وال حسـب وال مـال وال عمـل فـي هـذه الحيـاة، ألن ذلـك كلـه ال 
  ينفع إذا فقد عناية اهللا وتوفيق اهللا ووالية اهللا جل في عاله.

دع������وا الكب������ر والحس������د القبیح������ین دع������وا الكب������ر والحس������د القبیح������ین 
  س��������������������������������������������������������������������������ادتيس��������������������������������������������������������������������������ادتي

  دع����وا طمع����اً فیم����ا ی����زول وس����ابقوادع����وا طمع����اً فیم����ا ی����زول وس����ابقوا
  

ية اآلن من رؤية اإلنسان لنفسه وتفضيله لنفسه على بنـي جنسـه، معظم مشاكل البر 
  اسمع إلى الحبيب وهو يقول:

}}{{٩٥٩٥
الـــذي يـــئس مـــن قومـــه وألقـــى نفســـه فـــي الـــيم، فقـــيَّض اهللا لـــه الحـــوت، ونـــزل إلـــى 

{{يب: الظلمات، مع هذا يقول الحب
{{  آداب يعلِّمهـا لنـا خيـر البريـةr  وهـي أال يـرى اإلنسـان نفسـه إال ومـع توفيـق اهللا

  ورعاية اهللا وعناية اهللا جل في عاله.
                                                           

  tصحيح مسلم ومسند اإلمام أحمد وسنن البيهقي عن أبي هريرة  ٩٤
  yومسند اإلمام أحمدعن عبد اهللا بن عباس  الصحيحين البخاري ومسلم ٩٥
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  مداواة الكربمداواة الكرب
د، ومثلــه اإلعجــاب الِكبــر مــرض مــن ضــمن األمــراض، ومثلــه الحقــد، ومثلــه الحســ

بالنفس ..... هذه األمراض هي التي تمنع العطاءات اإللهيـة، وهـي تحتـاج إلـى مجاهـدة، 
، وهـذا سـر rوال يستطيع أن يجاهد هـذه األمـراض إال يـد الطبيـب الـذي أقامـه الحبيـب 

  إلتجاء السابقين إلى الصالحين للقضاء على مثل هذه األمراض.
ة علمــه فــي بغــداد مــا ال يقــل عــن عشــرة آالف كــان يحضــر حلقــ  tاإلمــام الغزالــي 

نفس، منهم كذا وكذا مـن األمـراء، وكـذا وكـذا مـن األغنيـاء، وكـذا وكـذا مـن العلمـاء، ولمـا 
أراد أن يـــرث ميـــراث الحبيـــب البـــاطني، اإللهـــام والكشـــف والفراســـة والحكمـــة والتوفيـــق 

وهـذا  –لج شـيخه معـه وغيرها من العطاءات القلبية الربانية، لجـأ إلـى شـيخه، وأول مـا عـا
داء الكبـر، دلـه علـى عمـل رأى أنـه هـو الـذي سـيطهره مـن مـرض  –عالج كل الصـالحين 

الكبر، وألن اهللا كتب له العنايـة وفقـه اهللا لهـذا العمـل واسـتجاب وأنـاب، حتـى وصـل إلـى 
ــاً أن هــؤالء  ــة الهدايــة) وهــو يتحــدث عــن الصــوفية: (علمــت يقين أنــه قــال فــي كتابــه (بداي

الذين قعدوا علـى الحقـائق اإللهيـة، فـإنهم يصـلون إلـى حـال يـرون فيـه المالئكـة  القوم هم
عياناً ويكلمونهم ويشاهدون أنوار الملكوت ويفد إلى قلوبهم حقائق غيبيـة وعلـوم وهبيـة، 

  وعلمت يقينًا أن هذا األمر ال يُتوصل إليه بالكتب وقراءتها ... ) إلى أن قال:
  فك����ان م����ا ك����ان مم����ا لس����ت أذك����رهفك����ان م����ا ك����ان مم����ا لس����ت أذك����ره

  
  ظُ����نَّ خی����راً وال تس����أل ع����ن الخب����رظُ����نَّ خی����راً وال تس����أل ع����ن الخب����رفف
  

وانظــر إلــى مــن لــم يوفقــه اهللا، ذهــب بعــض العلمــاء إلــى ســيدي أبــو يزيــد البســطامي 
t   :وقــال أحــدهم: إننــا نســمع منــك علومــاً لــم ُنحصــلها، ولــيس لهــا ســند عنــدنا، فقــال

كيـــف حصَّـــلتم العلـــوم؟ ومـــن أيـــن حصَّـــلتم؟ قـــالوا: عـــن فـــالن عـــن فـــالن، قـــال: حصَّـــلتم 
ميتـــاً عـــن ميـــت، وأنـــا حصَّـــلت علمـــي مـــن الحـــى الـــذي ال يمـــوت، قـــال: وكيـــف علمكـــم 

السبيل إلى ذلك؟ قال: ال تستطيع، قال: باهللا عليك دلني، قـال: تريـد ذلـك؟ قـال: نعـم، 
قال: امأل جيوبك جوزاً ولوزاً وقـف علـى قارعـة الطريـق ونـاد علـى الصـبيان وقـل لهـم: مـن 

ال أستطيع أن أفعل ذلك، قـال: إننـي قلـت لـك ضربني على وجهي أعطيته جوزتين، قال: 
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  .Uبر يمنع اإلنسان من عطاء حضرة اهللا أنك غير مؤهل لذلك، ألنه متكبر، والك
والكبر مستكين في النفوس ال يعلمه إال خبير عيَّنه الملـك القـدوس، لكـن مداواتـه 

  ، وعطاءاته الوهبية.Uتحتاج إلى طرح النفوس بالكلية، رغبة فيما عند اهللا 
ذهــب إليــه ســيدي عبــد الوهــاب الجــوهري وطلــب  tأيضــاً ســيدي أحمــد البــدوي 

منــه طريــق القــوم، وكــان صــاحب محــل لبيــع الــذهب والمجــوهرات، قــال: تريــد أن تمشــي 
معي؟ قال: نعم، قال: عملك أن تدير هذه الساقية لتخرج الماء، وال تأكل إال عنـدنا فـي 

ثتـه نفسـ ه: أنـت الرجـل المرفـه الثـري الغنـي تعمـل المساء، ففعل ذلك، وفـي ذات يـوم حدَّ
في هذا العمـل الوضـيع، وإذا بالشـيخ يقـف أمامـه ويقـول: يـا عبـد الوهـاب اتركنـا فإنـك ال 

، وظـل حتـى صـار Uتصلح لصحبتنا، فتاب وأناب وقال: تبت يا سـيدي وأنبـت إلـى اهللا 
ء مـن فضـل رب من ُكمَّل العارفين ألنه طرح عـن نفسـه داء الكبـر اللعـين الـذي يمنـع المـر 

  .Uالعالمين 
  هــذه ميــادين جهــاد المقــربين، يجاهــد هــذه األمــراض إلــى أن يصــبح كمــا قــال اهللا:

))  ))ÎÎωω��  ΒΒttôô  &&rrAAtt’’  ##$$!!©©  //ÎÎ))ss==ùù==55  ™™yy==ÎÎŠŠΟΟ55  ((  ))أبو العزائم  إذا سلم القلب يقول الشعراء)الشعراء)٨٩٨٩t:  
  نَفَ�����ٌس بقل�����ب س�����لیم رفع�����ة ورض�����انَفَ�����ٌس بقل�����ب س�����لیم رفع�����ة ورض�����ا

  
  وأل������ف ع������ام ب������ال قل������ب كلحظ������اتوأل������ف ع������ام ب������ال قل������ب كلحظ������ات

  ل����ى رت����بل����ى رت����بالجس����م بالقل����ب یترق����ى إالجس����م بالقل����ب یترق����ى إ  
  

والجس�������م م�������ن غی�������ر قل�������ب ف�������ي والجس�������م م�������ن غی�������ر قل�������ب ف�������ي 
  الض��������������������������������������������������������������������الالتالض��������������������������������������������������������������������الالت

كيـــف أصـــل إلـــى هـــذا القلـــب الســـليم؟ بالطبيـــب الربـــاني الـــذي أنابـــه عـــن حضـــرته 
  ، لو مكثت بمفردي ألف عام سأظل مع العوام:rالسيد الرءوف الرحيم 

  ييــاب التھام����اب التھام����ـ����ــ����ـر بر بـ����ــ����ـأل����ف ع����ام بغیأل����ف ع����ام بغی
  

  شرى ألھ����ل الس����ماحشرى ألھ����ل الس����ماحــھ����ي نفَ����ٌس ب����ھ����ي نفَ����ٌس ب����
  

لرحــاب، ودلــوه علــى هــذا المنهــاج، وجــاءه فضــل أمــا مــن ســمحوا لــه، وفتحــوا لــه ا
الكــريم الوهــاب فجاهــد نفســه فجــاز، فهــذا هــو الــذي يــرث الحبيــب ألنــه تخلــق بــأخالق 
العبودية، وأخالق العبودية هي أضداد الصفات اإللهية، سيدي أبـو اليزيـد قـال: يـارب بـم 

، قـــال: ومـــا الـــذي لـــيس فيـــك؟ قـــ ال: الـــذل يتقـــرب إليـــك المقربـــون؟ قـــال: بمـــا لـــيس فـــيَّ
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  والعجز والجهل واإلنكسار واإلضطرار والحاجة.
أدخل على حضرة اهللا عاجزاً فيجبرنـي اهللا، أدخـل علـى حضـرة اهللا جـاهالً فُيعلمنـي 
اهللا، أدخـــل علـــى حضـــرة اهللا ذلـــيالً فُيعزنـــي اهللا، أدخـــل علـــى حضـــرة اهللا منكســـراً فيجبـــر  

دما قــال: يــارب أيــن أجــدك؟ كســري اهللا جــل فــي عــاله، ولــذا قــال اهللا تعــالى لموســى عنــ
، Uقال: { عنـد المنكسـرة قلـوبهم } وهـؤالء هـم ورثـة الحبيـب الـذين ورثـوا العبوديـة هللا 

الباطنيــــة، وتجملــــوا بــــاألحوال الظاهريــــة فأفــــاض اهللا علــــيهم  rورثــــوا أوصــــاف الحبيــــب 
  عطاءاته الباطنية.

  ٩٦٩٦حجاب العقلحجاب العقلالوصل الرابع عشر: الوصل الرابع عشر: 
كــل   Uفــي ســبيل الوصــول إلــى الحــق يقــول: طرقــت  tســيدي أحمــد بــن زروق 

السبل، وخضت كل الطرق، فما وصـلت إلـى شـيء، فنظـرت فوجـدت نفسـي ونظـرى إلـى 
  نفسي هو الذي يحجبني. 

ورؤية النفس معناها أن اإلنسان يرى نفسه، فلو كلمه إنسان بكلمة خارجة يغضـب 
م يفعـل، وقد يعتدي عليه، أو يغضب من شخص كان يظن أن يفعل له شيء لمكانة له ولـ

  وهكذا.
ــإذا رؤيتــي لنفســي تحجبنــي عــن كــل شــيء،  يقــول: فجاهــدت نفســي، ثــم نظــرت ف
فتخلصــت وجاهــدت حتــى تحققــت بــال حــول وال قــوة إال بــاهللا، وعلمــت أن اهللا ال يفــتح 
علــى العبــد إال إذا بــرئ مــن كــل شــيء، وتخلــص مــن كــل شــيء، ولــم يعتمــد علــى شــيء، 

  ووقف على باب اهللا مجردًا من كل شيء.
، أنــت اآلن مكتمــل U بــد مــن التجريــد حتــى تنــال التحليــة مــن الحميــد المجيــد ال

الزي وزرتني، هل سـأعطيك شـيء تلبسـه؟! ال، ألنـك مكتمـل الـزي، لكـن لـو كنـت عريانـاً 
ال بد أن أغطيك، ولو كان جيبك فارغاً ال بد أن أعطيك، لكن إذا كان جيبك ملـيء فِلـَم 

                                                           
  م١/٣/٢٠١٢هـ ١٤٣٣من ربيع اآلخر  ٨الخميس  –المعادي  ٩٦
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هللا وانتبه له الصالحين مـن عبـاد اهللا حتـى يصـلوا أعطيك؟! وهذا هو المحك الذي جعله ا
  إلى فتح اهللا جل في عاله.

قد يكون اإلنسان مع الرجل الصالح والعـارف وال يزيـد مـع األيـام إال بعـداً، لمـاذا؟ 
ألنــه وقـــع فـــي أكبـــر حجــاب يحجـــب عـــن فضـــل الكــريم الوهـــاب، وهـــو حجـــاب العقـــل، 

ل تحكــم بــه علــى شــرع اهللا؟! لــو فالعقــل أكبــر حجــاب يحجــب عــن اهللا، كيــف؟ هــل العقــ
  حكمت العقل على شرع اهللا فقد فسدت وأفسدت.

فكثير من أتباع الصالحين ُيَحكم عقلـه فـي كـل التوجيهـات والتلويحـات التـي تلـوح 
مـــن العـــارفين، فـــإذا وافقـــت العقـــل ينفـــذها ويجيزهـــا، وإذا لـــم توافـــق العقـــل ال ينفـــذها وال 

لصـــالحين ولـــو بقـــي علـــى هـــذا المنـــوال آالف يجيزهـــا، ومثـــل هـــذا ال يســـلك فـــي طريـــق ا
  السنين.

  ttبصرية أبو حنيفة بصرية أبو حنيفة 
والــذي تعودنــاه مــن الصــالحين أن آراء الصــالحين تكــون بنــور النبــوة حتــى ولــو كــان  

وأرضــاه كــان لــه تلميــذ يتــيم اســمه أبــو  tكالمــاً غيــر مفهــوم، الشــيخ أبــو حنيفــة النعمــان 
النجـارة ويـذهب عنـد اإلمـام أبـي حنيفـة يوسف ذهبت به أمـه لتعلمـه النجـارة، فكـان يتـرك 

فــي المســجد ليــتعلم العلــم، وكلمــا اشــتكى النجــار ألمــه مــن عــدم مجيئــه تــذهب إلــى أبــي 
حنيفة وتكلمه بشدة وبعنف وتأخذ ابنها وتذهب به إلى النجار، وتقول له إنـه فقيـر ولـيس 

  لنا عائل فلماذا تمنعه من تعلم المهنة أو الصنعة؟!.
: أبو يوسف سيأكل علـى tه من الكالم حتى قال أبو حنيفة وفي يوم أكثرت علي
بـــدهن السمســـم، ثـــم قـــال: اتركيـــه وال شـــأن لـــك  –المهلبيـــة  –مائـــدة الخلفـــاء الفـــالوذج 

بالنفقة، وتكفل باإلنفاق عليه، وجاء أوان رحيل أبـو حنيفـة إلـى ربـه، فقـال أبـو يوسـف: يـا 
كَمِنــي الرجــال! لــو حكَّمنــا ذلــك ســيدي أوصــني، فقــال: يــا أبــا يوســف إن للوطــواط َمِنــي  
  بالعقل هل نعتبر هذه وصية؟!! وِمن إمام في الشريعة!!.
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وبعد موت أبو حنيفة تولى الحكـم هـارون الرشـيد، وبعـد توليتـه الحكـم بفتـرة دخـل 
وكــان متزوجــاً مــن ابنــة عمــه الســيدة زبيــدة، وكانــت مــن الصــالحات، وكــان  -غرفــة نومــه 

يـــاً، فقامـــت قيامـــة الخليفـــة، وأخـــذ يســـأل العلمـــاء ليجـــد فوجـــد علـــى ســـريره َمنِ  -يحبهـــا 
ألنه يعلم أن ابنة عمه نقية وتقية، وأخذت هي تسأل، ونـزل عليهـا الهـم والغـم،  –مخرجاً 

  ولم يجد العلماء مخرجاً لذلك.
فقال: أنـا عنـدي حـل، قـالوا: ومـا  -وكان رجالً مغموراً  -وسمع أبو يوسف بذلك 
وكــان فــي هــذا العصـر وإلــى عصــر قريــب فتحــات  –فـدخل هـو؟ قــال: أدخلــوني المكــان، 

فنظـــر فـــي النـــاروزة فوجـــد  -فــي البيـــوت أو الحجـــرات فـــي أعلـــى الســـقف ُتســـمى نـــاروزة 
عشـــاً، فقـــال: أريـــد ُســـلماً ومصـــباحاً، فصـــعد فجـــاء بوطـــواط مـــع وطواطـــة وقـــال لهـــم: إن 

ليفــة، وأصــبح  للوطــواط َمِنــي كَمنــي الرجــال، فانهالــت عليــه عطــاءات الخليفــة وزوجــة الخ
  كبير العلماء في ديوان الخليفة.

وذات يــوم أقــام الســلطان مأدبــة طعــام، ودعــا لهــا أكــابر دولتــه، ومــن جملــتهم أبــو 
أول مـــن تـــولى منصـــب قاضـــي  –يوســـف، وكـــان منصـــبه فـــي هـــذا الوقـــت قاضـــي القضـــاة 

هــارون  وبعــد انتهـاءه وانتهــائهم مـن الطعــام قـدَّموا شــيئاً حلـواً، فقــال –القضـاة أبــو يوسـف 
ألبي يوسف: يا أبا يوسف ُكل من هذا الطعام كثيراً فإنا ال نصـنعه إال قلـيًال، قـال: مـا هـذا 
الطعام؟ قال: الفالوذج بدهن السمسم، فبكى أبـو يوسـف وتـذكر بصـيرة أبـي حنيفـة رضـي 
  اهللا تبــــــارك وتعـــــــالى عنـــــــه، فإنـــــــه لــــــم يقـــــــل ذلـــــــك القـــــــول جزافــــــاً وإنمـــــــا علـــــــى مـــــــنهج:

]]  %%èè≅≅öö  δδyy≈≈‹‹ÉÉννÍÍ  ™™yy66ÎÎŠŠ??ÍÍ’’þþ  &&rrŠŠ÷÷ããããθθþþ##((  ))ÎÎ<<nn’’  ##$$!!««  44  ããtt??nn’’44  //ttÁÁÅÅ����uuοο>>  &&rrΡΡtt$$OO  ρρuuΒΒttÇÇ  ##$$??̈6̈6ttèèyy__ÍÍ  [[  ))فأقوال  ))يوسفيوسف١٠٨١٠٨
  :tالعارفين يقول فيها إمامنا أبو العزائم 

  خ��ذ م��ا ص��فا ل��ك م��ن إش��ارة ع��ارفخ��ذ م��ا ص��فا ل��ك م��ن إش��ارة ع��ارف
  

  فالع����ارفون كالمھ����م یش����في الس����قامفالع����ارفون كالمھ����م یش����في الس����قام
  والعل�������م ب�������ا� العل�������ي غ�������وامضوالعل�������م ب�������ا� العل�������ي غ�������وامض  

  
  ال تُفقھ�����ن إال لص�����ٍب ف�����ي اص�����طالمال تُفقھ�����ن إال لص�����ٍب ف�����ي اص�����طالم

  ھھـ����ــ����ـا أس����تطیع أبثا أس����تطیع أبثــ����ـــ����ـذوا مذوا مـ����ــ����ـعن����ي خعن����ي خ  
  

  المالمـــ������ــــ������ـال ال بكال ال بكـــ������ــــ������ـوا بالحوا بالحـــ������ــــ������ـوتجملوتجمل
  

فــإذا وضــع المريــد عقلــه ليــزن بــه كــالم شــيخه توقــف عــن المســير، ولــم يمــش قلــيالً 
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 } }١٦٠١٦٠  {{  

ــراً فــي طريــق اهللا  ــراه اآلن فــي هــذا الزمــان Uوال كثي ــواقفين فيمــا ن ، ومعظــم الســالكين ال
ــزن كــل شــيء بعقلــه، والع ــه ي ــزائم بســبب ذاك األمــر، ألن ــا أبــو الع : tقــل كمــا قــال إمامن

(العقــل ال يعقــل أخــي حــاالتي) فالعقــل يعقــل األشــياء المحسوســة والملموســة، لكــن هــل 
  يعقل الغيوب؟! هل يعقل األنوار؟! هل يعقل اإللهام؟! مال العقل ومال هذه الشئون.
ن، ولــذلك ال يفـــوز فــي ميـــدان العـــارفين إال مــن ُيســـلم تســـليماً كليــاً للســـادة المـــربي

وليس له إال شرط واحد وهو إذا رآه خرج عن الشريعة ضرب بقوله عرض الحائط، لكـن 
مـــا دام متمســـكاً بشـــرع اهللا فيجـــب أال ُيحكـــم فـــي قولـــه عقلـــه وال هـــواه، ألن الهـــوى هـــو 
الحجــاب األشــد بعــد العقــل، إذا وافــق القــول هــواه أمضــاه، وإذا خــالف هــواه وكــان فيــه 

ر الحجـج ليـدافع عـن تمسـكه برأيـه وفسـاد نفسـه وهـواه مخالفة لهواه انصـرف عنـه وَحضَّـ
  الذي أذله وأضله.

  أنوار التسليمأنوار التسليم
ولو تدبرنا في صفحات الصالحين نجد في هذا األمر الكثير والكثيـر ممـا ورد عـن 
ــز المــرء بالتســليم،  الصــالحين، لكــن األســاس األول التســليم، وال ينفــع التعلــيم مــا لــم يف

حيحة، والعقيـدة الصـحيحة هـي الرابطـة بـين المرشـد وبـين والتسليم يحتـاج إلـى عقيـدة صـ
المريد، لو ُحرم المريد من العقيدة الصـحيحة فـي شـيخه انقطـع الوصـل بينـه وبـين شـيخه، 

ــزل علــى ســيدنا رســول اهللا   r، وهــو rواقتضــت الحكمــة اإللهيــة أن العطايــا الربانيــة تن
وُسـنته، وال  U، حكمـة اهللا يوزعها على الصـالحين، والصـالحون يوزعونهـا علـى المريـدين

  تبديال. Uتجد لسنة اهللا 
  إلى ذلك في قصة العبد الصالح مع سيدنا موسى:  Uوقد أشار اهللا 

))  %%ss$$ΑΑtt  ùùss**ÎÎββÈÈ  ##$$??̈7̈7ttèè÷÷FFtt__ÍÍ  ùùssξξŸŸ  ??ss¡¡óó↔↔tt==ùù__ÍÍ  ããtt  ««xxóó>>  mmyyLL̈̈##  &&éénn÷÷‰‰ÏÏ̂ŷy  99ss77yy  ΒΒÏÏΖΖ÷÷µµçç  ŒŒÏÏ..øø��[[##  ((  
  ##δδyy≈≈‹‹xx  ((عقــل، فكانــت النتيجــة: أى ال تــزن بميــزان العقــل، وهــو وزن بميــزان ال ))الكهــفالكهــف٧٠٧٠((
ùùÏÏ��tt##−−ää  //ttŠŠøø__ÍÍ  ρρuu//tt��÷÷ΖΖÏÏ77yy    ((  ))الكهفالكهف٧٨٧٨((  ......  
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ــزان العقــل كيــف يخــرق الســفينة؟! ســتغرق، والعقــل ال يوافــق علــى ذلــك،  ألنــه بمي
فـي القصـة  Uوكيف يقتل الغالم؟! وكيف يقيم الجدار لقوم لم يضيفوهما؟! فأعلمنـا اهللا 

ن ولـيس لإلشـراف علـى غيـوب حضـرة الـرحمن، الواضحة أن العقل لإلشراف على األكـوا
مـــال العقـــل ومـــال اإلشـــراف علـــى الغيـــوب، فاإلشـــراف علـــى الغيـــوب يحتـــاج إلـــى النـــور 

  في القلوب. Uالموهوب الذي وضعه اهللا 
فإنــه ُيســلِّم  –وهــذا لألســف يحــدث  –وإذا كــان العبــد فــي حضــرة رجــل مجــذوب 

أن المجـذوب لـيس بشـيخ وال يجـب بالكلية لما يراه من كرامات على يد المجذوب، مع 
عليــه أن يتخــذه مرشــداً، واإلمتحــان األشــد إذا رزقــه اهللا بصــحبة عبــد، فــإن العبــد ال يظهــر 
عليـــه مـــن خفايـــاه شـــيء، ظـــاهره ذل العبوديـــة والمســـكنة والتواضـــع وغيرهـــا مـــن أوصـــاف 

الســتار  ، والعبوديــة هــيrأن يتحلــى بهــا اقتــداءاً بخيــر البريــة  Uالعبوديــة التــي أمــره اهللا 
ولـم ينظـر إلـى  Uالكثيف الـذي يمنـع المـرء عـن دخـول حضـرة اللطيـف إال إذا نبهـه اهللا 

  بشريته وإنما كاشفه اهللا بأسرار خصوصيته.
فـإذا توقـف بعقلــه عنـد األمـور ُحجــب ولـو اســتمر معـه سـنوات طــوال، ألن كـل أمــر 

فهــذا العلــم نزنــه بميــزان العقــل كمــا قــال بعــض الصــالحين: (غريــب علمنــا عــن كــل عقــل) 
كمـــا شـــاهدنا فـــي الكتـــاب، ال   الكهـــف)الكهـــف)٦٥٦٥((  ))  $$ρρuuæætt==̄Κ̄Κ÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ΒΒÏÏ  !!©©$$ààΡΡ̄$̄$  ããÏÏ==ùùϑϑVV  ((الـــوهبي اإللهـــي: 

ـــزن الملموســـات والمحسوســـات الموجـــودة فـــي  ـــه، وإنمـــا ي يســـتطيع العقـــل فقهـــه وال وزن
بها على أهل البداية، هـل العقـل  Uاألكوان، حتى أبسط األمور اإللهية التي يتفضل اهللا 

  ع أن يعقل الرؤيا المنامية؟! ال يعقلها العقل مع أنها البداية ألهل البداية.يستطي
إذن ال بد لإلنسان إذا أراد أن يُكرمه الكريم أن ُيَسلم تسـليماً كليـاً للعـالم الربـاني، 
فال يزن األمور بموازين عقله، وإنما يستفت قلبه، فـإذا وجـد لهـذا الكـالم راحـة فـي قلبـه، 

ويهجــة عنــد ســماعه يعلــم أن هــذا الكــالم مــن الحــق، ألن هــذه األمــور  وطمأنينــة فــي ســره،
، لكـن إيـاك ثـم إيـاك ثـم إيـاك أن تـزن كـالم وأحـوال العـارفين Uهي التـي دعـاك إليهـا اهللا 

  بميزان العقل.
زن األمــور السياســية واألمــور المعاشــية واألمــور الدنيويــة بميــزان العقــل، وإن كانــت 
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تســاع دائــرة االطــالع والخبــرة والفكــر، لكــن األمــور اإللهيــة تحتــاج إلــى ميــزان العقــل مــع ا
والعطاءات الربانية ال بد من استقبالها بالقلوب التي خلت من العيوب، والتي تنبهـت إلـى 
جمال الحبيب المحبـوب، فسـلَّمت للمطلـوب، هـذا هـو المـراد فـي هـذا الزمـان وفـي كـل 

  .rبي العدنان على يد الن Uزمان لمن أراد أن يفوز بعطاء الرحمن 
البعض يزن كثير من النـاس بقـدر علمهـم وعبـاراتهم وألفـاظهم وكلمـاتهم، لكـن هـذا 

بمـدى إقبـالهم علـى  Uالعلم يستطيع أن ُيحصله، لكننـا نقـيس النـاس المقبلـين علـى اهللا 
اهللا، والعالمة الدالة على ذلـك الزهـد فـي ُمتَـع الـدنيا، والـورع فـي أمـور المعـاش التـي كلَّفـه 

، وانحياشه بالكلية بقلبه إلى ربه، ورغبته فـي اإلشـتغال بـه بالكليـة، وال يشـتغل Uهللا بها ا
، ولــذلك قــالوا: Uبالــدنيا ومــا شــابهها إال علــى قــدر المســئولية التــي كلَّفــه بهــا رب البريــة 

(ال تنظــر للرجــل فــي علمــه وال فــي فهمــه وال فــي كالمــه ولكــن انظــر إلــى الرجــل فــي ورعــه 
هذا مـا يـدل علـى صـدق اليقـين ونـور الطريـق الـذي يسـير فيـه ويمشـي  ) Uومراقبته لربه 

  .Uفيه إلى ملك الملوك 

ب البعد عن االوصل اخلامس عشر: الوصل اخلامس عشر:  جحب البعد عن ا ج٩٧٩٧ح  
مــن حكمتــه وفــرط رحمتــه وغيــب إرادتــه فــي كــل عبــد اصــطفاه قلــب  Uجعــل اهللا 

قلـب ألهـل  يتألأل بحقيقة األنوار المنبعثة فـي باطنـه مـن كنـز اإليمـان بـاهللا، وجعـل فـي كـل
ــل اهللا  ــاً ربانيــة يكشــف بهــا حقائقــه النورانيــة التــي جمَّ بهــا ذاتــه  Uصــفوته مــن عبــاده عين

بهـــا األنـــوار العليـــة الســـارية فـــي الكائنـــات العلويـــة والســـفلية،  Uالترابيـــة، ويكشـــف اهللا 
ــوار الذاتيــة القدســية والحقــائق الغيبيــة التــي تعجــز  ــة واألن ــات الوهبي ويُكاشــف بهــا بالتجلي

لســن وتضــيق الصــدور عــن النطــق بهــا أو كتابتهــا فــي كــالم مســطور، وفيهــا يقــول اإلمــام األ
  :tالغزالي 

  فك����ان م����ا ك����ان مم����ا لس����ت أذك����رهفك����ان م����ا ك����ان مم����ا لس����ت أذك����ره
  

  فُظُ����نَّ خی����راً وال تس����أل ع����ن الخب����رفُظُ����نَّ خی����راً وال تس����أل ع����ن الخب����ر
  

                                                           
  م١/٣/٢٠١٢هـ ١٤٣٣من ربيع اآلخر  ٨الخميس  –المعادي  ٩٧
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  :tهذه العين يقول فيها اإلمام أبو العزائم 
  ييـــ������ــــ������ـن ترانن ترانــــ������ـــــ������ـد عید عیــــ������ـــــ������ـف������ي العبف������ي العب

  
  ييــ�����ـــ�����ـرب التدانرب التدانــــ�����ـــــ�����ـال قال قــــــ�����ـــــــ�����ـف�����ي حف�����ي ح

  
ــب، هــي  هــذه العــين عــين البصــيرة، أو عــين الســريرة، أو عــين الفــؤاد، أو عــين القل

ألهــل الخصوصــية، إذا فُتحــت تــرى مــا ال يــراه النــاظرون، ومــا  Uعــين ربانيــة ركَّبهــا اهللا 
ـــه  Uالـــذي يمنعهـــا مـــن الفـــتح؟ يمنعهـــا مـــن مشـــاهدة حضـــرات اهللا  r: }}قول


{{٩٨  

ـــور، ويقابلهـــا ســـبعو ســـبع   ن ألـــف حجـــاب مـــن الظلمـــات:و ن ألـــف حجـــاب مـــن الن
 ))  ##$$!!ªª  ρρuu<<ÍÍ’’��  ##$$!!©©%%ÏÏšš  uu##ΒΒΖΖããθθ##((  ƒƒãã‚‚÷÷��ÌÌ__ããγγßßΟΟ  ΒΒii ÏÏzz  ##$$99àà——==èèϑϑyy≈≈MMÏÏ  ))ÎÎ<<nn’’  ##$$99ΨΨ––θθ‘‘ÍÍ  ((  ))البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة)البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة)٢٥٧٢٥٧  
ظهرت حقيقة اإليمان في قلب أى إنسـان يتـابع الحبيـب العـدنان لظهـر الغيـب كلـه لـه  لو

 عين عيان، إذن ما الذي يحجب اإلنسان؟
xxξξ��  ((  //tt≅≅öö..  (( فـــي القـــرآن أشـــار إلـــى ذلـــك: Uقـــول اهللا  22  ‘‘uu##ββtt  ããtt??nn’’44  %%èè==èèθθ55ÍÍκκÍÍΝΝ  ΒΒ̈$̈$  ..xx%%ΡΡççθθ##((  

ƒƒtt33õõ¡¡ÅÅ66ççθθββtt  ∪∪⊆⊆⊇⊇∩∩    ..xxξξHH  ))ÎÎΞΞ̈κ̈κååΝΝöö  ããtt  ‘‘§§55hh ÍÍκκÍÍΝΝöö  ƒƒttθθööΒΒtt××ÍÍ‹‹77  QQ°°RRppssóóffààθθ//ççθθββtt  ∪∪∈∈⊇⊇∩∩  (( (المطففين)(المطففين) .  
واآليــــة إشــــارة إلــــى الحجــــب الظلمانيــــة، والحجــــب البشــــرية، والحجــــب الترابيــــة، 
والحجب الطبعية، وهذه كالذنوب والعيوب والمساوئ وظلمات الطبـع وفسـاد األخـالق، 

لكن الذي يقع في الـذنوب، والـذي ال يتطهـر مـن وهذه تكون للعوام من أهل اإلسالم  ..
وب، والذي ال يجاهد فساد طبعه، والذي ال يُكمل جمال أخالقه ... فهو من العـوام العي

حتى ولو كان في نظر الخلق في أرفع مقام، إال أنه في نظر الحق وأهل الحق من العـوام، 
فال يتبين الصـواب مـن الخطـأ، وال الحسـن مـن السـيء، وال القبـيح مـن الحسـن، بـل ربمـا 

ه ينفعــه، ويتــرك مــا ينفعــه ظنــاً أنــه يضــره، ألنــه لــم يتبــين بــالنور يُقبـل علــى مــا يضــره ويظــن أنــ
  :Uالذي وضعه في قلبه اهللا 

                                                           
  إحياء علوم الدين ٩٨
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))  ))ÎÎββ  ??ssGG−−))ààθθ##((  ##$$!!©©  ††ssggøøèèyy≅≅  99©©33ääΝΝöö  ùùèè��öö%%ss$$ΡΡZZ$$  ((  ))والفرقـــان هـــو النورالفـــارق لمقـــام  األنفـــال)األنفـــال)٢٩٢٩
  الميزان الذي يزن مايراه اإلنسان بالعينان، أو ما يلمسه بحواس األبدان.

وأمثالهــا وأشـــباهها التــي يطـــول شــرحها ُتســـمى الحجــب الظلمانيـــة، هــذه الحجـــب 
وأكثر الخلـق يعلمهـا، الـذنوب بأنواعهـا مـن الكبـائر والصـغائر واللمـم والهفـوات .... كـل 
هذه تدخل فـي الحجـب التـي تحجـب المـرء عـن النظـر بنـور اهللا الـذي اسـتودعه فـي قلبـه 

  .U وجعله دليله في حياته، وجعله موصًال له عند ربه
لكــن األكثــف منهــا، واألشــد حجابــاً منهــا، والــذي يقــع فيــه األغلبيــة مــن أهــل الملــة 
فيها الحجب النورانية، وهـي الحجـب التـي يظـن العبـد أنـه يتقـرب بهـا إلـى اهللا، وال يفطـن 
أنــه يزيــد حجابــاً فــي عملهــا، ويزيــد حجابــه فــي فعلهــا، ويزيــد حجابــه فــي القيــام بهــا، كيــف 

ذلــك وهــو الحجــب التــي يقــع فيهــا العلمــاء، والحجــب التــي يقــع  ذلــك؟ نأخــذ مثــاالً علــى
فيها الُزهاد والُعباد، فإنه كما قال بعض الصالحين المحققـين: أشـد النـاس حجابـاً عـن اهللا 
العلماء والُعباد والزهاد، ألن ما يظنون أنـه يقـربهم إلـى اهللا هـو عـين حجـابهم وبعـدهم عـن 

  حضرة اهللا جل في عاله.

  حجاب العلماءحجاب العلماء
حجــــاب العلمــــاء كاإلشــــتغال بالمســــائل الفقهيــــة وتفريعاتهــــا وأنواعهــــا ومواضــــيعها، 
وينشــغل بــذلك بالكليــة، ويظــن أنــه يقــوم بعمــل هــام يقربــه مــن رب البريــة، فــي حــين أنــه لــم 

  ه عن القرب من حضرة اهللا جل وعال.يفطن أنه شغل باله وشغل قلبه بما يزيد حجاب
مســـائل مـــا يحتـــاج إليـــه للعمـــل، ثـــم يأخـــذ مـــن ألن العـــاِلم يُطالـــب بـــأن يأخـــذ مـــن ال

بمــا ُيخرجــه مــن  Uالمســائل مــا يحتــاج إليــه فــي النــوازل، وعنــدما تنــزل النازلــة يُلهمــه اهللا 
هـذه الواقعـة أو هــذه النازلـة، لكـن ال يشــغل البـال علــى الـدوام بهـذه المســائل فُيقطـع عــن 

حجابــه الــذي يُبعــده طريــق المقــربين وعــن هــدى الصــالحين، ويكــون هــذا الــذي يعملــه هــو 
  .Uعن طريق اهللا 
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أو يشتغل بجمع األحاديث وتدوينها وتحقيق أسانيدها والتأكـد مـن العنعنـة الـواردة 
فيهـا، فيشـغل نفســه بجمعهـا، وأحــوال الرجـال الــذين تـواردت عــنهم، والروايـات، فينشــغل 

الخــالي بــذلك عــن العمــل بهــا، وقــد كفانــا اهللا مؤنــة ذلــك برجــال أهَّلهــم لــذلك فــي الــزمن 
  فقاموا بذلك، ومهما قمنا ومهما عملنا فلن نستطيع أن نصل إلى ما وصلوا إليه هنالك.

إذن مــا الــذي يجعلنــي أشــتغل بهــذا البــاب وأنســى مــا أنــا مقبــل عليــه ومــا أريــده إن  
؟!! لكـن آخـذ مـا Uكنت أريد السعادة يوم الحساب أو أريد الفتح مـن حضـرة الوهـاب 

  ينفعني كما قال القائل:
  ھھـــ�����ــــ�����ـل ُسلَّمل ُسلَّمــ�����ـــ�����ـعل�����م ص�����عب وطویعل�����م ص�����عب وطویالال
  

  ھھــ����ـــ����ـف����انتق م����ن ك����ل ش����يء أحسنف����انتق م����ن ك����ل ش����يء أحسن
  

ِمــن الــذي يســتطيع أن يحــيط بعلــوم العلمــاء؟!! أو ببــاب واحــد حتــى يتخصــص فيــه 
من علوم السادة العلماء!! ال يسـتطيع أحـد ال مـن السـابقين وال مـن الالحقـين، وإن تعلـل 

في ذلك عـن اإلقبـال علـى اهللا طرفـة بما كان عليه السابقين فإنهم لم يشغلهم ما ُكلفوا به 
عــين، فكــان همهــم األول اإلقبــال علــى اهللا، والتــودد والتزلــف والتقــرب إلــى حضــرة اهللا، 
وجعلوا هذا العلم وسيلة إلى ذلك، ولم يجعلوه غاية، لكننا نجد في هذا العصر مـن يريـد 

وضــوع أو  أن يقــال عنــه أنــه الُمحــدث فــالن الفالنــي، وكــل حــديث ال يعرفــه فهــو حــديث م
  كذا، فيشغل نفسه بالظهور، وحب الظهور يقسم الظهور.

وكمـــــن ينشـــــغل بمطالعــــــة الفتـــــاوي القديمــــــة والحديثـــــة لكــــــل المفتـــــين الســــــابقين 
والمعاصــرين والالحقــين ويتـــرك العمــل بمـــا علــم، يريــد أن يحـــوذ الســبق فـــي ذلــك، حتـــى 

ي قيلـت فيهـا، وهـل هـذا يقول: ال تفوتني مسألة في اإلفتاء إال وعندي فيها كـل اآلراء التـ
ومــن معــه مــن صــحابة رســول اهللا إذا  tيُقربــك إلــى اهللا؟!! لقــد كــان عبــد اهللا بــن مســعود 

ُسئلوا: لو حدث كذا ماذا أفعل؟ يقول: ال تقل وال تسأل عن شيء قبـل وقوعـه، هـل وقـع 
س هذا؟ فإن قال ال، يقول: إن وقع فإن اهللا يُقـيض فـي عصـره وزمانـه وأوانـه مـن يُفتـي النـا

في شـأنه، لكـن لِـَم تشـغل نفسـك بـأمور لـم تـرد بعـد ولـم تظهـر بعـد فـي  Uبما يريده اهللا 
  هذا العالم؟!!.
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كل هذه المسائل قد تجـر إلـى مشـاكل، فـإن اشـتغال العلمـاء بهـذه الشـئون يـؤجج 
نـار الغيــرة لبعضــهم فــي صـدورهم، وقــد يــَورث الحقــد بيـنهم لبعضــهم، وإذا أصــيب القلــب 

الحسـد أو حـب الـدنيا أو الكبـر أو مـا شـابه ذلـك فقـد انقطـع حبـل  بمرض الحقد أو داء
ال يكشف حجب جماله وكماله وأنواره إال لمن قـال فـي شـأنه  Uوصله بمواله، ألن اهللا 

ال بد أن يكون القلـب سـليم مـن  الشـعراء)الشـعراء)٨٩٨٩((  ))  ÎÎωω��  ΒΒttôô  &&rrAAtt’’  ##$$!!©©  //ÎÎ))ss==ùù==55  ™™yy==ÎÎŠŠΟΟ55((  ((في كتابه: 
  ي أشرنا إليها وذكرنا نموذجاً منها.كل هذه العلل وهذه األمراض الت

  حجب العبادحجب العباد
، فينشغل بهيئـات الصـالة، وحركاتهـا، Uأما الُعبَّاد فقد تشغله عبادته عن المعبود 

، وتلـك طامـة كبـرى Uوالطهارة قبلها، وإتمامها عَمن هو موجٌه هذا العمـل إليـه وهـو اهللا 
ــــول  ــــه فــــي حجــــاب عــــن اهللا وداخــــالً فــــي ق   ssttøø¡¡||77ççθθββtt  &&rrΞΞ̈κ̈κååΝΝöö††  ((اهللا: ومصــــيبة عظمــــى تجعل

††äättøø¡¡ÅÅΖΖããθθββtt  ¹¹ßßΨΨ÷÷èè··$$  ((  ))يظن أنه يحسن الصنع وهو يزيد بعداً عن اهللا  الكهف)الكهف)١٠٤١٠٤U.  
حالوة الطاعـة، فيتلـذذ بهـذه الحـالوة، ويجـد فيهـا بغيتـه، ويجـد  Uوقد يُذيقه اهللا 

معـــه  فيهــا طمأنينتـــه، وال يريـــد أن ينتقـــل منهـــا إلـــى مقـــام آخـــر فوقهـــا، بـــل يريـــد أن يســـتمر
التلذذ بحالوة الطاعـة، وهـذه وقفـة، والوقفـة حجـاب مـن الحجـب التـي تمنعـه عـن صـريح 

  .Uاإلياب، وعن نور الكريم الوهاب 
ال يرضى لعبده أن يقصد بعبادته كون ولو  Uوقد يكون قصده بعبادته كون، واهللا 

ــه، فلــو كــان يعبــد اهللا لينــال اآلخــرة فإنمــا  تــرك كونــاً كــان اآلخــرة، أو دار ولــو كانــت جنت
 ليرغب في كون آخر، واهللا من وراء األكوان:

))  ρρuu##$$!!ªª  ΒΒÏÏ  ρρuu‘‘uu##!!″″ÉÉκκÍÍΝΝ  ΧΧ’’ttÏÏŠŠÝÝ88  ((  ))البروجالبروج٢٠٢٠((  
وال يطلب الدرجة العظيمـة  !!!  وإذا طلب بعمله الجنة فكأنه يطلب بعمله األجر،

ألن العــارفين مــا طلبــوا الجنــة إال ألنهــا موضــع تجلــي الحــق لهــم، لمــاذا؟ ...  .... والمنـة،
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 } }١٦٧١٦٧  {{  

  !وز األنوار اإللهية في قلوبهم، وظهور محبوبهم لهم بال حجاب وال سحابوبر 
  :تعالى فالمقصد من قبل ومن بعد هو كما قال اهللا

  ))  ƒƒtt‰‰ôôããããθθχχšš  ‘‘uu//−−ηηææΝΝ  //ÎÎ$$$$99øøóótt‰‰yyρρ44οοÍÍ  ρρuu##$$99øøèèyýǺÅcc ÄÄ  ƒƒãã��ÌÌƒƒ‰‰ßßρρββtt  ρρuu__ôôγγyyµµçç……    ((  ))الكهف)الكهف)٢٨٢٨  

  فهذه بعض حجب الُعبَّاد. 

هاد ادحجب الزه حجب الز  
ــاد، إذا زهــد فــي الــدنيا ليتــنعم فــي اآلخــرة بمــا اشــتاقت إليــه نفســه مــن  وكــذلك الُزهَّ

لـه بـاب نعـيم النظـر إلـى وجهـه! أو بـاب قربـه ووده؟!! ال  Uحور وقصـور، هـل يفـتح اهللا 
  .Uبد أن يترك كل النعيم طلباً لمرضاة الحي القيوم 

 وأرضاه: (الدنيا حجاب ألهـل اآلخـرة، واآلخـرة tإذن كما قال إمامنا أبو العزائم 
) إذا أراد Uحجـــاب ألهـــل الجنـــة، والجنـــة حجـــاب لطـــالب الوجـــه، والكـــل بليـــة إال اهللا 

ـــاً وراء  Uاإلنســـان أن يفـــتح اهللا  ـــد أن يرفـــع كـــل هـــذه الحجـــب حجاب عـــين بصـــيرته ال ب
 Uحجـــاب، ويجاهـــد حتـــى يزيـــل كـــل األغيـــار، فـــإذا فـــرغ القلـــب مـــن األغيـــار مـــأله اهللا 

ر له ما يتحمله على قـدره مـن األنـوار مـن العزيـز بالمعارف واألسرار، ثم تعطف عليه فأظه
  :Uالغفار 

  ااـ����ــ����ـا ترانا ترانـ����ــ����ـن سوانن سوانـ����ــ����ـب مب مـ����ــ����ـف����رغ القلف����رغ القل
  

  ااـــ�����ــــ�����ـا وبھانا وبھانــــ�����ـــــ�����ـداً جمالنداً جمالنـــ�����ــــ�����ـی�����ا مریی�����ا مری
  

وهـــــذه الحجـــــب موضـــــوعها طويـــــل، وال ســـــبيل إلـــــى الخـــــالص منهـــــا كمـــــا أجمـــــع 
ويكشــف إال بتســليم األمــر لمرشــد ربــاني وخبيــر روحــاني، يأخــذ بيــد العبــد  yالصــالحون 

عنـه هــذه الحجـب حتــى يقــول لـه: هــا أنــت وربـك، ألن الحقيقــة كمــا يقـول أهــل الحقيقــة، 
: (إنمــا أنــت المحجــوب عــن ربــك tيقــول فيهــا ســيدي أحمــد بــن عطــاء اهللا الســكندري 

  وليس ربك بمحجوب عنك فارفع الغطاء تشاهد العطاء).
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 } }١٦٨١٦٨  {{  

فالشـــمس مـــا غـــاب عـــن شـــيء وال يغيـــب عنـــه شـــيء، وهللا المثـــل االعلـــى،  Uاهللا 
مشــرقة الضــياء علــى الــدوام، ِمــن ال يراهــا إمــا مــن ســحاب حجبهــا، وإمــا مــن رمــد أصــاب 
عينه فال يراها، والسحاب الذي يمنع القلوب عن مشاهدة جمال الحبيـب المحبـوب هـو 
حجــب الحــظ والهــوى، فهــي التــي تحجــب العبــد عــن جميــع المشــاهد الملكوتيــة، وعــن 

  المواجهات القدسية. جميع التجليات النورانية، وعن جميع

  أنواع احلظوظأنواع احلظوظ
  للروح. للقلب، وحظوظ للجسم، وحظوظٌ  حظوظٌ : والحظوظ ثالثة

حظــوظ الجســم هــي شــهوات الجســم مــن مطعــم ومشــرب ومــنكح وملــبس وكــل مــا 
  يحسه الجسم ويلمسه ويطلبه: 
شرب أو شرب أو ــوال����نفس ش����ھوة مطع����م أو م����وال����نفس ش����ھوة مطع����م أو م����

  مل������������������������������������������������������������������������������������بسمل������������������������������������������������������������������������������������بس
  ننــداء الدفی���داء الدفی���ــذر بھ���ا ال���ذر بھ���ا ال���ــح فاح���ح فاح���ــأو منك���أو منك���

  
التي تحجب الجسم عـن القيـام بواجباتـه فـي خدمـة اهللا، وفـي العمـل هذه الحجب 

، فإذا حكَّم المنهج المحمدي في شـهوات نفسـه rبشرع اهللا، وفي اإلقتداء برسول اهللا 
حاصر نفسه ونال أُنسه واكتمل بنيانه وبدأ ُيشـرق علـى جسـمه أنـوار قلبـه، فيأخـذ جسـمه 

علــى شــهوات الجســم إال بإخضــاعه لــنهج ، فــال ســبيل إلــى القضــاء Uمتجهــاً بــه إلــى ربــه 
ـــب وســـلطان الشـــريعة المطهـــرة، حتـــى يمشـــي كمـــا ينبغـــي، وتكـــون القيـــادة والزمـــام  الحبي
لمملكــة القلــب التــي تقــود الســفينة إلــى جــودي المواجهــات واإلشــراقات فــي جــوار ســيد 

  .rالرسل والكائنات 
، ومــا وحظــوظ القلــب حــب الظهــور وحــب الثنــاء، وحــب المــدح، وحــب الَتَمشــيخ

شــابه ذلــك مــن األشــياء التــي ينشــغل بهــا القلــب ويريــد أن ينــال بهــا منــاه فــي أن يكــون لــه 
  شأن بين عباد اهللا.

وحجب القلب وحظـوظ القلـب أشـد ظلمـة مـن حجـب الجسـم وشـهوات الجسـم، 
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 } }١٦٩١٦٩  {{  

الســــالم وقـــع فـــي شــــهوة ليـــه وعلـــى نبينــــا أفضـــل الصـــالة و ودليلنـــا علـــى ذلــــك أن آدم ع
  .عليه Uفتاب، فتاب اهللا  طه)طه)١٢١١٢١((  ))  $$ùùss''rr22ŸŸξξŸŸ  ΒΒÏÏ]]÷÷κκpp$$  ùùss77tt‰‰yyNNôô  ;;mmλλççϑϑyy$$  ™™yyθθööuu≡≡??èèγγßßϑϑyy  ((  جسمانية:

أما إبليس فقد وقع في شـهوة وحـظ قلبـي، وقـع فـي الكبـر والحسـد آلدم، فكانـت 
ـــه:  Uالنتيجـــة أن طـــرده اهللا  ـــه وقـــال ل   ))  ##ss$$ΑΑtt  ##$$zz÷÷��ããllóó  ΒΒÏÏ]]÷÷κκpp$$  ΒΒtt‹‹õõââρρΒΒYY$$  ΒΒ̈‰̈‰ôômmããθθ‘‘YY%%  ((مـــن رحمت

99©©ϑϑyy  ??ss77ÎÎèèyy77yy  ΒΒÏÏ]]÷÷κκååΝΝöö  {{VVΒΒøø||VVββ̈ ̈ __yyγγyy©©ΛΛtt  ΒΒÏÏΖΖ33ääΝΝöö  &&rrddøøΗΗuuèèÏÏtt  ((  ))وقـــد قـــال صـــلوات ربـــي األعـــراف)األعـــراف)١٨١٨ 
}}{{ وتسليماته عليه:

٩٩  
  موضحاً هذا الحديث: tوقال إمامنا أبو العزائم 

  أال م����ن یك����ن ف����ي قلب����ھ بع����ض ذرةأال م����ن یك����ن ف����ي قلب����ھ بع����ض ذرة
  

  م����ا ھ����و ذائ����قم����ا ھ����و ذائ����قم����ن الكب����ر واألحق����اد م����ن الكب����ر واألحق����اد 
  ااـ������ــ������ـس إنھس إنھــ������ـــ������ـالق إبلیالق إبلیـ������ــ������ـوإی������اكم أخوإی������اكم أخ  

  
  لق����د أبعدت����ھ وھ����و ط����اووس رام����قلق����د أبعدت����ھ وھ����و ط����اووس رام����ق

  
الذي أبعد إبليس الكبـر والحقـد والحسـد، وهـذه األشـياء هـي أسـاس الكبـائر التـي 
محلهـــا القلـــب، وهـــي التـــي تغطـــي علـــى عـــين القلـــب، وتجعـــل اإلنســـان غيـــر بصـــير وغيـــر 

عليه وهـو القـرآن  Uلكتاب الذي أنزله اهللا مستنير وغير مهتدي ال بالسراج المنير وال با
  الكريم.

أما شهوات الروح فهي المقامـات، والكرامـات، والرؤيـات الصـالحات مـن أجـل أن 
يبيح بـذلك ويتحـدث بـذلك لمـن حولـه، والفتوحـات مـن أجـل أن يجلـب الـدنيا، ويجتمـع 

شـــياء النـــاس حولـــه، وينتفـــع بجمعهـــم حولـــه، أو ُيســـر بـــذلك فـــي نفســـه .... كـــل هـــذه األ
  ُتسمى شهوات روحانية، أو حظوظ روحانية

وال بد للمرء أن يتطهر بالكلية من كل الحجب الظلمانيـة والحجـب النورانيـة، فـإذا 
بــأنواره اإللهيــة، ورزقــه بصــراً نورانيــاً ُيكاشــف  Uتطهــر مــن الحجــب الظلمانيــة أشــرق اهللا 

فـي كلمـات اهللا فـي   Uاهللا به في البداية في عالم الرؤيا الصـالحة، ثـم ُيكاشـف بـه بمـراد 
فـي أحاديثـه الصـحيحة الـواردة عـن حضـرته صـلوات ربـي  rكتاب اهللا، ومـراد رسـول اهللا 

                                                           
  tصحيح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود عن عبد اهللا بن مسعود  ٩٩
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 } }١٧٠١٧٠  {{  

بغيب ما في نفسه لُيصلح عيوبـه ويـَُقـوِّم شـأنه ويكـون  Uوتسليماته عليه، ثم يُكاشفه اهللا 
ه عليــ U، ثــم يتفضــل اهللا Uعبــداً صــالحاً أصــلح أحوالــه، وأصــبح صــالحاً لمواجهــة ربــه 

ويُهيئه للمقامـات العاليـة والمنـازل الراقيـة فُيجملـه بجمـاالت المقـربين، ويُكملـه بكمـاالت 
  المحبوبين.

على آلھ وصحبھ وسلمدنا محمد وصلى هللا على سی
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   

وة  الوصل السادس عشر:الوصل السادس عشر: وةمنازل أهل الفُتُ   منازل أهل الفُتُ
  ~~اكرام الضيف اكرام الضيف     ~~اإليثار اإليثار     ~~توة توة مقام الفمقام الف    ~~

    ~~كف األذى كف األذى     ~~قضاء حوائج املسلمني قضاء حوائج املسلمني       ~~
    ~~اهلدية اهلدية       ~~خريكم خريكم ألهله خريكم خريكم ألهله     ~~

~~  رساالت ارساالت ا  ~~  
~~

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  منزلة احلكمةمنزلة احلكمة  الوصل السابع عشر:الوصل السابع عشر:
~~   بضاعة ا الطريق األمثل لتقويم العصاة الطريق األمثل لتقويم العصاة     ~~بضاعة ا~~    
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 } }١٧٢١٧٢  {{  

~~     مرض البعد عن ا الرفق واللنيالرفق واللني    ~~مرض البعد عن ا~~    
  ~~  هج املخلصنيهج املخلصنيمنمن  ~~

~~
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  الوصل الثامن عشر:الوصل الثامن عشر:
  مقام قيام الليلمقام قيام الليل

    ~~فضل قيام الليل فضل قيام الليل       ~~املقام احملمود املقام احملمود   ~~  
  ~~  فضائل قيام الليلفضائل قيام الليل    ~~تيسري القيام تيسري القيام     ~~

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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  الوصل السادس عشر: الوصل السادس عشر: 
وة وةمنازل أهل الفُتُ   ١٠٠١٠٠منازل أهل الفُتُ

  :سؤال
ين، فقـد سـألنى فيـه وعنـه كثيـر مـن إخواننـا سـالكال قد يخطر على البال لكثيـر مـن 

الذين يمشون على الَهْدى ويظنون أنهم سالكين، يقول أحدهم بلسانه أو بلسان حالـه أو 
، أحـــافظ علـــى الفـــرائض فـــي وقتهـــا، يبالعبـــادات كمـــا ينبغـــ Uبلســـان قالـــه: أنـــا قـــائم هللا 

تـب، وأقـرأ القـرآن، وأذكـر شـهر رمضـان واأليـام الفاضـلة، وأداوم علـى السـنن الروا وأصوم
، ولكـن rدوماً في كل وقت وآن، وأزيد باإلكثار من الصالة على النبـي العـدنان  Uاهللا 

ال أجــد الفــتح الــذي يتحــدث عنــه العــارفون، وال الكشــف الــذي ينبــئ بــه المكاشــفون، وال 
لــذي الهبــات وال العطايــا التــي يخبرنــا بهــا المقربــون، فمــا الســبيل إلــى ذلــك؟ ومــا الطريــق ا

  يوصل المرء ليكون أهًال لذلك؟ والجواب:
يــا مــن مشــيت علــى هــذا المنهــاج أنــك مشــيت علــى منهــاج خيــر وبــر  ياعلــم يــا أخــ

ــَلــورشــاد، لكنــه ســبيل وطريــق زلَّ  ده لنفــر ســماهم الُعبَّــاد، وجــزاؤهم وافــر فــي يــوم ـه اهللا ومهَّ
ه،ويقول اهللا لهــم الميعــاد، جنــات عــدن يــدخلونها وقصــور وحــور ونعــيم ال ينفــد يتمتعــون بــ

ـــــك:  وتقـــــول لهـــــم المالئكـــــة  النحـــــل)النحـــــل)٣٢٣٢((  ))  ŠŠ÷÷zzää==èèθθ##((  ##$$99øøffyyΨΨ̈π̈πss  //ÎÎϑϑyy$$  ..ääΨΨFFççΟΟóó  ??ssèè÷÷ϑϑyy==èèθθββtt$$##  ((فـــــي ذل
هــذا ســبيل العبَّــاد الــذين يتعبــدون  الزمــر)الزمــر)٧٤٧٤((  ))  ùùssΨΨÏÏèè÷÷ΝΝzz  &&rr__ôô��ãã  ##$$99øøèèyy≈≈ϑϑÏÏ##ÎÎ,,tt  ((بعــددخولهم الجنــة: 

  ا عليه في الميعاد.بما ورد عن سيد العباد، راجين فضل المنعم الجواد إذا وفدو 
                                                           

  م٥/١/٢٠١٢ هـ١٤٣٣ صفرمن  ١١الخميس  - يالمعاد ١٠٠
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وة وةمقام الفُتُ   مقام الفُتُ
لكـن طريـق أهـل الفــتح لـيس طريـق أهــل الكـدح، فطريـق أهــل الفـتح تأهيـل القلــوب 

 Uواألســرار ألنهــا المحــل الــذي يتنــزل فيــه فــتح اهللا، والــذي يتحمــل ظهــور أنــوار فضــله 
هـــو أبـــو المرســـلين والنبيـــين ســـيدنا  rوتنـــزالت هـــداه وعـــاله، وهـــؤالء إمـــامهم بعـــد نبينـــا 

لطـــالب هـــذا  Uراهيم الخليـــل، والـــذي أهَّلـــه للمقـــام، وهيـــأه لبلـــوغ المـــرام أظهـــره اهللا إبـــ
  .المقام في القرآن الكريم

  $$ss$$99ääθθ##((  ™™yyϑϑÏÏèè÷÷ΨΨoo%%  ((لفضـل اهللا وفـتح اهللا اسـمه مقـام الفتـوة:  هأما المقـام الـذي تأهـل بـ
ùùssLL\\  ƒƒtt‹‹õõ..ää��ããδδèèΝΝöö  ƒƒãã))ss$$ΑΑãã  !!ss&&ãã……ÿÿ  ))ÎÎ//öö��tt≡≡δδÏÏΛΛãã  ((  ))قول سيدى أبو العباس المرسى وفي ذلك ي األنبياء)األنبياء)٦٠٦٠
t صــنم حظــه  -: (إنمــا ُســمى إبــراهيم فتــى ألنــه كســر األصــنام، وكــل مــن يُكســر أصــنامه

  ))##ÎÎΞΞ̈κ̈κååΝΝöö  ùùÏÏFF÷÷‹‹uuππîî  uu##ΒΒttΖΖããθθ((  ((يُقــال لــه فتــى كمــا قيــل ألهــل الكهــف:  -وصــنم هــواه وصــنم شــهوته 
//ÎÎ��tt//nn ÎÎγγÎÎΟΟóó  ρρuu——ÎÎŠŠ÷÷ΡΡtt≈≈γγßßΟΟóó  δδèè‰‰WW““  ((  ))فبدايتــه أن يــدخل فــي ومــن تأهــل لهــذا المقــام ..  الكهــف)الكهــف)١٣١٣

  ||ρρuu..xx‹‹xx≡≡99ÏÏ��šš  ΡΡçç��ÌÌ““üü  ))ÎÎ//öö��tt≡≡δδÏÏŠŠΟΟzz  ΒΒtt==nn33ääθθNN  ((مقام الفتح الربانى الذي قال فيه اهللا في كتاب اهللا: 
##$$99¡¡¡¡ϑϑyy≈≈θθuu≡≡NNÏÏ  ρρuu##$${{FF‘‘ööÚÚÇÇ  ρρuu99ÏÏ‹‹uu33ääθθββtt  ΒΒÏÏzz  ##$$99øøϑϑßßθθ%%ÏÏΨΨÏÏtt  ((  ))كاشفه اهللا بالملكوت  األنعام)األنعام)٧٥٧٥.  

ــب الســموات  ــاطن أو غي اد اهللا المــوقنين، األرض ليكــون مــن عبــو والملكــوت أى ب
ِبَم بلـغ إبـراهيم مقـام الُفتـوة؟ ألنـه آثـر مـا يرجـوه مـواله علـى مـا تطلبـه نفسـه وهـواه، طلـب 
مـــن القـــوم أن يؤمنـــوا بـــاهللا فاشـــمئزوا ورفضـــوا، وأوقـــدوا لـــه النيـــران، فـــدخل النيـــران مـــؤثراً 

  .Uإليمان على أن يتبع هواه ويوافق العباد الذين لم يؤمنوا بحضرة الرحمن ا
حتــي كــان ال  ،عظــم فــي هــذا المــالالضــيف هــو األ زقــه اهللا المــال فجعــل نصــيبر 

يأكــل إال إذا جــاءه ضــيف، يــؤثر الضــيف علــى نفســه، بــل يــؤثره بــالطبع علــى أهلــه وزوجــه 
الولـد بعــد طـول الَكبَــد، بعــد أن بلـغ مــن العمــر  U، رزقــه اهللا Uوولـده تنفيــذاً لمـراد ربــه 

ب هــذا الغــالم لبيــت اهللا الحــرام، يســكن فيــه بغيـــر أن يهــ Uثمــانين عامــاً، وأمــره اآلمــر 
أنيس، ويجلس فيـه بغيـر جلـيس، ويعـيش فيـه بـال مـأوى، حتـي إذا شـبَّ وترعـرع يقـوم مـع 
أبيه بمعونته على بناء هذا البيـت، ثـم يتـولى بعـد ذلـك سـدانة هـذا البيـت واإلشـراف علـى 
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  هذا البيت، قال اهللا:

}}
{{

وعلى هذا المشهد العظيم صار طالب هـذا الفضـل مـن الجـواد الكـريم، ال بـد مـن 
لمــن أراد هــذه الفتوحــات، وأن يكـون مــن أهــل هــذه المــنح والعطــاءات،  بلـوغ مقــام الفتــوة

هـم الُفتُـوة أن دبـروا مـؤامرة إلقصـاء أخـيهم ليخلـو لهـم وجـه حتي أن إخوة يوسـف بلغـت ب
  أبيهم:

))  ##$$%%øøGGçç==èèθθ##((  ƒƒããθθ™™ßß##yy  &&rrρρÍÍ  ##$$ÛÛôô��ttmmããθθννçç  &&rr‘‘ööÊÊZZ$$  ††ssƒƒøø≅≅ãã  99ss33ääΝΝöö  ρρuu__ôôµµçç  &&rr//ÎÎ‹‹33ääΝΝöö  ρρuu??ss33ääθθΡΡççθθ##((  
ΒΒÏÏ..  //ttèè÷÷‰‰ÏÏννÍÍ  %%ssθθööΒΒYY$$  ¹¹||≈≈==ÎÎssÅÅtt  ((  ))يوسف)يوسف)٩٩..  

ذي ورثــه عـن جــده مـا مقصـدهم؟ كــانوا يريـدون أن ينـالوا ميــراث النبـوة مــن أبـيهم الـ
أن أباهم يخص بهذا الميراث يوسف دونهم دبَّروا مؤامرة لقتلـه  اإبراهيم الخليل، ولما رأو 

  .أو إبعاده حتي يحظو بهذا الفضل ويكون لهم هذا الميراث
وإن كان هذا السبيل ليس هو الـنهج الـذي ارتضـاه هـذا القبيـل، إال أن عـذرهم فـي 

إليـه ليرشـدهم إلـى أفضـل األحـوال وخيـر األعمـال ذلك أنهم لم يكن لهـم مرشـد يرجعـون 
ـــال، وكـــل قصـــص األنبيـــاء والمرســـلين  ـــالون بهـــا هـــذا المن ـــي يُقبلـــون بهـــا علـــى اهللا وين الت

  والصالحين إنما هي ترجمة عملية لمقام الُفُتوة.
  :مقام الُفُتوة باختصار

 علــى مــا ر مــا طلبــه بــه مــواله، ومــا أمــره بــه اهللا، ومــا يطلبــه منــه شــرع اهللاثِ أن يــؤْ   -
  .يدور في فكره، أو على ما يلوح في ذهنه، أو على ما يميل إليه هواه

ــؤثر مــا حكــم بــه اهللا علــى أى أمــر يــدور فــي دائــرة إنســانيته وبشــريته  - يريــد أن ي
  .وهواه، َمن فعل ذلك بدأ خطوة يتأهل نحو ذلك
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  اإليثاراإليثار
ى عليـه ومن توابع هذا المقـام لمـن مشـى علـى هـذا المـنهج الكـريم خلـف المصـطف

  ρρuuƒƒããσσ÷÷OOÏÏ��ããρρχχšš  ããtt??nn’’##  &&rrΡΡÿÿàà¦¦ÅÅκκÍÍΝΝöö  ρρuu99ssθθöö  ((أفضل الصالة وأتم السالم أن يؤثر إخوانه علـى نفسـه: 
..xx%%ββtt  55ÍÍκκÍÍΝΝöö  zzyyÁÁ||$$¹¹||ππ××  ((  (الحشر)(الحشر)  هريرة  يأبقال سبب نزول هذه اآلية كماt :قال  

}}rr  
rr    

rr
  



rr
))
(({{١٠١١٠١


ـــزول هـــذه اآليـــة tويـــروى ابـــن مردويـــه  أن رجـــالً مـــن  :فـــي تفســـيره ســـبباً آخـــر لن

إلــى هــذه الــرأس  األنصــار جاءتــه صــدقة وهــى رأس كــبش، فقــال أخــى فــالن وعيالــه أحــوج
بيـوت ثـم  سـبعةعلـى له، وقال الثـانى مثـل قولـه، ودارت الـرأس  منى، فذهب إليه وأعطاها

ــــــــزل قــــــــول اهللا تعــــــــالى:  ــــــــألول، فن   ρρuuƒƒããσσ÷÷OOÏÏ��ããρρχχšš  ããtt??nn’’##  &&rrΡΡÿÿàà¦¦ÅÅκκÍÍΝΝöö  ρρuu99ssθθöö  ..xx%%ββtt  55ÍÍκκÍÍΝΝöö  ((رجعــــــــت ل
zzyyÁÁ||$$¹¹||ππ××  ((   ... ... ولذلك يقـول الحـافظ ابـن حجـرt ،واآليـة تحتمـل كـل هـذه األسـباب :

  ρρuuƒƒããσσ÷÷OOÏÏ��ããρρχχšš  ((فربمــا تكــون نزلــت لكــل هــذه األســباب، لهــذا وذاك، المهــم أنهــم كــانوا: 
ããtt??nn’’##  &&rrΡΡÿÿàà¦¦ÅÅκκÍÍΝΝöö  ρρuu99ssθθöö  ..xx%%ββtt  55ÍÍκκÍÍΝΝöö  zzyyÁÁ||$$¹¹||ππ××  ((..  

                                                           
 صحيح البخاري وسنن الترمذي والبيهقي ١٠١
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يتخلــق بــه الصــالحون وأتبــاعهم، حتــي فــي  ولــم يــزل هــذا الُخلُــق أول أســرار الُفتــوة،
أشــد المــآزق التــي يتعرضــون لهــا، ودعونــا نبتعــد عــن العصــر األول ألن كثيــرين يقولــون إن 

مـــام حيـــث اإل يث الهجـــر لـــالعصـــر األول لـــيس لـــه مثـــال، فنرجـــع إلـــى العصـــر والقـــرن الثا
، فقد خرج مع تالميذه في سفر، ومـروا بصـحراء ونفـد مـا معهـم مـن مـاء حتـي tالجنيد 

والبيعــة هــو الموضــع  –كــادوا يهلكــوا جميعــاً ، وبينمــا هــم ســائرون إذا بهــم يلمحــوا بيعــة 
فذهب واحد مـنهم إلـى الراهـب الموجـود فـي البيعـة وطلـب منـه  –الذي يتعبد فيه اليهود 
وقــال لــه: اشــرب، فقــال: ال أشــرب حتــي يشــرب إخــوانى جميعــاً  المــاء، فأحضــر لــه المــاء

أوًال، فــألح عليــه، فــرفض، فقــال: أحضــرهم جميعــاً، وكلمــا عــرض المــاء علــى واحــد مــنهم 
يأبى أن يشرب حتي يشرب إخوانه جميعاً ، فلما وجد إصرارهم جميعاً علـى ذلـك أحضـر 

المـاء بأيـديهم مـن الحـوض  حوضاً ومأله بالماء ودعاهم للشرب جميعاً، فأخـذوا يأخـذون
  ويشربون سوياً ألنهم أهل اإليثار.

بل األغرب من ذلـك فـي هـذا البـاب لإلمـام الجنيـد وتالميـذه أهـل اإليثـار أن رجـالً 
الوشـاية ب في عصره كان يكره الصوفيه وكان ُيسـمى غـالم أحمـد، فوشـى بهـم إلـى الخليفـة

ركاً أن هــؤالء يريـدون أن يســتولوا التـي نجــدها فـي تــاريخ الصـوفية تكــاد تكـون قاســماً مشـت
ـــق وشـــايته حتـــي حكـــم الخليفـــة المقتـــدر بإحضـــارهم وقـــتلهم جميعـــاً،  علـــى الحكـــم، ونمَّ
فأحضروهم، وصفوهم، ووضعوا آلة القتل، وحضر السياف الذي ينفـذ القتـل، وكـان رجـل 

وكـان إذا ذَكـر اهللا ظهـر نـور مـن  - tيقف في آخر الصـف ُيسـمى أبـو الحسـين النـورى 
يخـرج مسـرعاً ويقـف أمـام السـياف، فقـال لـه: مـاذا تريـد؟  -ه ولذلك ُسـمى بـالنورى وجه

ن سـاعة يـذكرو  –بحياة ساعة  يقال: ابدأ بى أوًال، قال: ولماذا؟ قال: أريد أن أوثر إخوان
، فسـألوه أسـئلة فـي وأرسـل إلـى الخليفـة، فجـاء فُدهش السياف من ذلـك - Uفيها اهللا 

، وأخـذ فـي الحـديث عـن . إذا أقامهم قاموا بـين يديـه عباداً الفقه فأجاب، ثم قال: إن هللا
، وقــال القاضــى: إن كــان هــؤالء زنادقــة فمــا يالصــالحين حتــي بكــى الخليفــة وبكــى القاضــ

  علــــــــــــى وجــــــــــــه األرض مــــــــــــؤمن، وبــــــــــــرأهم اهللا جميعــــــــــــاً وأنقــــــــــــذهم بخلــــــــــــق اإليثــــــــــــار:
))  ρρuuƒƒããσσ÷÷OOÏÏ��ããρρχχšš  ããtt??nn’’##  &&rrΡΡÿÿàà¦¦ÅÅκκÍÍΝΝöö  ρρuu99ssθθöö  ..xx%%ββtt  55ÍÍκκÍÍΝΝöö  zzyyÁÁ||$$¹¹||ππ××  (( ُخُلق َمن هذا؟  
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 } }١٧٨١٧٨  {{  

ُخلُــق األنصــار الــذين فــتح اهللا قلــوبهم فنــزل فيهــا عطــاء ربهــم، ففــتح اهللا بهــم ولهــم 
  ألمصار، وأزال بهم الكفر والكفار.لبالد واا

  اكرام الضيفاكرام الضيف
ــق الثــان ــوة علــى مــنهج إبــراهيم  Uالــذي يُكــرم اهللا  يالُخُل ــه أهــل الُفُت ُخلُــق  uب

  :rإكرام الضيف لقوله 

 } }  {{١٠٢١٠٢  
الذي قسَّم به الـدار لكـل رجـل مـن أهـل اإليمـان حجـرة  يالربان يوالتقسيم الهندس

  :rللنوم وحجرة للولد وحجرة للضيف، فقال 

 } }  {{١٠٣١٠٣  
يد أن يفتح عليك الفتـاح ودارك مغلقـة بالضـبة والمفتـاح، وقـد قيـل: (أقـبح كيف تر 
  :ففى األثر على ُخُلق اهللا يشحيح) ألن الصوف يالقبيح صوف

}}{{
ال بد من هذا المنزل، ولذلك نجـد بيـوت الصـالحين ومنـازل ُكمَّـل المريـدين عـامرة 

بصفة خاصـة لإلخـوان الـذين أقبلـوا بالكليـة علـى حضـرة الـرحمن، فقـد بالضيفان، مفتوحة 
تصــدق ن أخيــر مــن أ ي(ألن أُنفــق درهمــاً علــى إخــوانوكــرَّم اهللا وجــه:  tقــال اإلمــام علــّى 

خيـر مـن أن أعتـق  يمائة درهم على الفقراء والمساكين، وألن أُنفق مائة درهم على إخوانب
حـديث معنـى الله بشيء من عندك، لكن انظر إلى  يوأنت ال ترزق الضيف، وال تأت رقبة)

  :النبوى الشريف إد يقول صلى اهللا عليه وسلم ما معناه

}}{{
                                                           

 tالصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة  ١٠٢
 tالجامع ألخالق الراوي وتاريخ جرجان للسهمي عن أنس  ١٠٣
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 } }١٧٩١٧٩  {{  

َمـــن الـــذي نـــال المكســـب األعظـــم والغنيمـــة األكبـــر الضـــيف أم المضـــيف؟! رجـــل 
، فــال بــد أن يكــون علــى قــدم إبــراهيم الخليــل، دخــل ورزقــه معــه وحمــل ذنوبــك كلهــا معــه

  .rحبيبنا وإبراهيم أبو األنبياء وأبو الضيفان، وكان في ذاك المقام األعلى من الكل 
ــــالموجود وال نتكلــــف  وآداب الضــــيافة مــــا قــــال الصــــالحون: (نحــــن قــــوم نجــــود ب

 يال ينبغـفنجود بما عندنا، أو نجود على األصح بخير ما عندنا، فـ يالمفقود) الضيف يأت
أن نــدخر شــيئاً عنــدنا وال نقدمــه للضــيف إمــا لتواضــع رتبتــه أو لقلــة منزلتــه فــي نظرنــا ألننــا 

 rفي شخص الضيف الذي ورد علينا، وال نتكلف، فلم يأمرنـا الشـارع  Uنُكرم الكريم 
نفســنا فــوق طاقتهــا لنكــرم الضــيف، بــل نجــود أوال أن نكلــف  ،أن نســتدين لنكــرم الضــيف

لَّ فجأة، لكن إذا دعوناه ال بد أن نصنع كمـا كـان يصـنع أصـحاب رسـول بما عندنا إذا ح
وأقــدم لــه غايــة مــا أســتطيع طمعــاً فــي أن أكــون مــن الــذين قــال  ي،، فأوليــه اهتمــامrاهللا 

  :rفيهم رسول اهللا 

 } }


  {{١٠٤١٠٤  

  قضاء حوائج املسلمنيقضاء حوائج املسلمني
أن : .. مينالخلة الثالثة التي ينبغى أن يتحلى بهـا أهـل الُفتـوة قضـاء حـوائج المسـل

ليل منـافعهم، وأن يسـعى فـي تيسـير مطـالبهم، ذتـليسعى في قضاء مصالحهم، وأن يسعى 
، فقــد كــان قيــام الليــل لهمـــا tوأنــتم تعلمــون أنــه كــان علـــى قمــة ذلــك أبــو بكــر وعمـــر 

البحث عن المحتاجين والعجزة والمساكين ورعـايتهم وقضـاء مصـالحهم، حتـي أن جيـران 
، مــع أنهــم ُيجلونــه وُيحبونــه، وعنــدما rلخالفــة رســول اهللا  الصــديق حزنــوا عنــدما اختيــر

                                                           
  yمسند اإلمام أحمد والحاكم في المستدرك عن عبد اهللا بن عمرو  ١٠٤
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 } }١٨٠١٨٠  {{  

ألنـه كـان  –رأى في وجوههم الحزن سألهم، فقالوا ألنك بعد اليوم لن تحلـب لنـا شـياهنا 
فطمـأنهم رضـى اهللا وتبـارك عنـه بأنـه سـيظل علـى حالـه معهـم،  - tيحلب لهـم شـياههم 

  .ألن خير الناس أنفعهم للناس
ئج المســــلمين طلبـــاً لمرضـــاة اهللا، وبغيـــة فـــي التأســــى فكـــانوا يســـعون لقضـــاء حـــوا

بحبيــب اهللا ومصــطفاه، ال طلبــاً لمنفعــة، وال رغبــة فــي مصــلحة، وال حتــي طمعــاً فــي كلمــة 
فـي ذلـك وهـو إمـامهم كمـا أخبـر  يّ شكر يسمعونها من أفواههم، وإنما كما قال اإلمام عل

قــال  اإلنســان)اإلنســان)٩٩((  ))  ##··‘‘ÎÎςς©©ÿÿoo$$  ΡΡççÜÜôôèèÏÏΚΚãã33ää//öö  99ÏÏθθuu__ôôµµÏÏ  ##$$!!««  ωωŸŸ  ΡΡçç��ÌÌƒƒ‰‰ßß  ΒΒÏÏΖΖ33ääΟΟóó  __yy““tt##!![[  ρρuuωωŸŸ  ©©ää33ääθθ((  ((القــرآن: 
r:  

}}  
  {{١٠٥١٠٥  

  .السعى في حوائج المسلمين ومنافعهم هو ُخُلق أهل الُفُتوة في كل وقت وحين

  كف األذىكف األذى
 tوالُخلُــق الرابــع كــف األذى عــن جميــع خلــق اهللا، ولــذلك لخَّــص اإلمــام الجنيــد 

وبـذل النـدى أى اإلكـرام،  الُفُتوة في عبـارتين فقـال: 
  .وكف األذى عمن قال ال إله إال اهللا
إن كـان بلسـانه  على المسـلم أن يكـف األذى عنـه يكل من قال ال إله إال اهللا ينبغ

 t يّ أو بيده وبنانه أو بفكره أو بقلبه وجنانه أو بأى ركن مـن أركانـه، فقـد قـال اإلمـام علـ
في وصف الصالحين في كل وقت وحين: (أنفسهم عفيفة وحاجاتهم خفيفة، الناس مـنهم 

  ((في راحة وأنفسهم منهم في عناء) وما لنا نبعد وقـد قـال اهللا فـي شـأنهم نحـو إخـوانهم: 
‘‘ââqqxxΗΗuu$$!!ââ  //tt��÷÷ΖΖuuηηææΝΝöö    ((  ))ـــــــدهم كمـــــــا قـــــــال اهللا: الفـــــــتح)الفـــــــتح)٢٩٢٩   أمـــــــا الشـــــــدة والغلظـــــــة والقســـــــوة عن

                                                           
 tهللا حلية األولياء ألبي نعيم عن جابر بن عبد ا ١٠٥
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 } }١٨١١٨١  {{  

))  &&rr©©ÏÏ‰‰££##!!ââ  ããtt??nn’’  ##$$99øø33ääÿÿ¤¤$$‘‘ÍÍ  ((  ))وال القســــوة وال الفظاظــــة إال علــــى  ةال تجــــد الغلظــــ الفــــتح)الفــــتح)٢٩٢٩
الكــافرين، أمــا علــى المــؤمنين فالشــفقة والرحمــة والمــودة والعطــف واللــين علــى ُخلُــق ســيد 

  .rخرين األولين واآل
ــــق مــــواله، ألن اهللا  rورســــول اهللا  ــــك علــــى ُخُل ــــر والفــــاجر،  Uفــــي ذل ــــرزق الب ي

والمؤمن والكافر، وال يمنـع بـره عـن أحـد مـع أنـه قـد يكـون كـافر بالواحـد األحـد، ولـذلك 
عندما طلب سيدنا إبـراهيم الخليـل عليـه السـالم مـن رجـل أن يـذهب معـه لُيضـيفه، فسـأله 

ن، فاشــترط عليــه لُيضــيفه أن ينطــق بكلمــة اإليمــان، فعاتبــه عــن ديانتــه فعــرف أنــه غيــر مــؤم
، وقال: يا إبراهيم أنت مـن أجـل لقمـة واحـدة تطلـب منـه أن يتخلـى عـن دينـه Uالرحمن 

  !! ولذا قال له مواله:مع أنه ال يؤمن بيويؤمن بدينك وأنا أرزقه طوال عمره 

}}


{{١٠٦١٠٦
 المائــــدة)المائــــدة)١٣١٣((  ))  ùùss$$$$ããôô##ßß  ããtt]]÷÷κκååΝΝöö  ρρuu##$$¹¹ôôÿÿxxxxôô  ((علــــى ُخلُــــق اهللا يعفــــو ويصــــفح:  rفكــــان 

  ((،      ،        آل عمـران)آل عمـران)١٥٩١٥٩((  ))  ùùss$$$$ããôô##ßß  ããtt]]÷÷κκååΝΝöö  ρρuu##$$™™óóGGttóóøøÿÿÏÏ��öö  ;;mmλλççΝΝöö  ρρuu©©xx$$ρρÍÍ‘‘ööδδèèΝΝöö  ûûÎÎ’’  ##$${{FF∆∆öö��ÍÍ  (( ويزيد على ذلك:

{{èè‹‹ÉÉ  ##$$99øøèèyyÿÿøøθθuu  ρρuu&&ùù∆∆ßß��óó  //ÎÎ$$$$99øøèèãã��óó∃∃ÅÅ  ρρuu&&rrããôô��ÌÌÚÚóó  ããttÇÇ  ##$$::øøggpp≈≈γγÎÎ==ÎÎšš  ((  ))((،   ،     األعـــــــــراف)األعـــــــــراف)١٩٩١٩٩  ùùss$$$$¹¹ôôÿÿxxxxËË  ##$$99ÁÁ¢¢ÿÿøøxxyy  
##$$::øøggppϑϑÏÏŠŠ≅≅ŸŸ  ((  ))هـذا الُخلُـق النبيـل سـيدنا رسـول اهللا  كان علـى...  الحجر)الحجر)٨٥٨٥r ويكـون عليـه ،

  الصالحون في كل زمان ومكان.
لماذا نجتمع على الصالحين؟ لننظر أحسن ما عندهم، ألنهم بشر قـد يكـون فـيهم 
عيــوب، وقــد يكـــون لــديهم أخطــاء، لكننـــا ننتقــى أفضــل مـــا عنــدهم وهــو مـــا تشــبهوا فيـــه 

قنـــا وفـــي تعامالتنـــا وفـــي حياتنـــا، إن كـــان مـــع بحبيـــبهم، فنتشـــبه بـــه فـــي ســـلوكنا وفـــي أخال
زوجاتنا أو أبناءنا أو مع جيراننا أو مع أهلينا أو مع كل خلـق اهللا .... فـنحن نحـاول علـى 
قدرنا أن نكون صورة ممن نحن معهـم مـن الصـالحين، والصـالحون يحـاولون علـى قـدرهم 

                                                           
  tالطبراني عن أبي هريرة  ١٠٦
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 } }١٨٢١٨٢  {{  

  .rخرين ولو مصغرة جداً من سيد األولين واآلقدرهم أن يكونوا صورة على 

  خريكم خريكم ألهلهخريكم خريكم ألهله
عتـاب علـى كثيـر مـن األحبـاب فـي هـذا البـاب، كثيـر مـن إخواننـا ليسـوا  يولذلك لـ

علــى الــنهج القــويم الــذي نحــن عليــه إذا ذهبــوا إلــى بيــوتهم، فتجــدهم مــع زوجــاتهم ومــع 
ع كاســـرة، أو وحـــوش خرجـــت مـــن مســـاكنها وقـــد أضـــر بهـــا الجـــوع، ا أوالدهـــم كـــأنهم ســـب
ا هــذا الغــالم الــذي هــو فلــذة كبــدهم، وأن يُكســروا أضــالع هــذا الفتــى يريــدون أن يلتهمــو 
هم اهللا    عليه وأمرهم باإلحسان إليه، وقال لهم الحبيب في شأنه: Uالذي والَّ

}}  {{١٠٧١٠٧  
ومـن األوالد  ال يكف تليفون اإلغاثة عندنا عن اإلستغاثة من إخواننا، من الزوجـات

أعجــب مــن كلمــات الســباب التــي تقــال!! هــل يســمعونها منــا هنــا؟!!  يومــن البنــات، وإنــ
وأعجـــب مـــن اإلنفعـــال الشـــديد الـــذي يحـــدث!! هـــل يحـــدث هـــذا بيننـــا أو فـــي بيوتنـــا؟!! 
وأعجب من الغلظة والقساوة والفظاظة في تعاملهم مع أوالدهم!! مع أن لنـا عالمـة فـيمن 

ن يحبه زوجه وأوالده، فإذا كان زوجه وولده غير محبين له كـان دلـيالً تواله اهللا، أن أول م
  .في طريق خاطئ، ليس على نهج الحبيب وال على هدى الصالحين يعلى أنه يمش

الـذي كـان يتربـى  tّي أول من آمن بـه زوجـه، ومـن الصـبيان علـ rفإن رسول اهللا 
حتـــي بلـــغ األمـــر أن أهلـــه فـــي حجـــره، ومـــن العبيـــد زيـــد بـــن حارثـــة الـــذي كـــان رقـــاً عنـــده، 

فقال: أنتم بالخيار معه فـإن اختـاركم  rحضروا ألخذه فرفض، وعرضوا األمر على النبي 
مــنكم شــيئاً وهــو لكــم، فخيَّــروه فقــال: ال أختــار علــى محمــد أحــد أبــداً!! مــن  فــال أطلــب

  .هجمال أخالقه ومن دماثة طبع
س الخليـل لُنكسـر بهـا ما هذا الذي أسمعه من إخوانى؟!! نحن نحتـاج إلـى فـأ نإذ

                                                           
  yالصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن عبد اهللا بن عمر  ١٠٧
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إلى الصالحين، وتجعل الناس يتسخطون على أتباع الصـالحين،  يءهذه األخالق التي ُتس
ومن أوامر المتقـين، مـع  وأحباب المتقين ظانين أن هذا الذي يرونه من وصايا الصالحين،

أننـا ال ناقــة لنــا وال جمــل فــي هــذا الــذي نــراه أو نســمعه مــن إخواننــا فــي كــل وقــت وحــين، 
دينا هـــو هـــدى الحبيـــب، وهـــدى أصـــحاب الحبيـــب الـــذين صـــاروا علـــى هـــدى أتبـــاع هـــ

الحبيــب، فقــد كــانوا يقولــون علــى قــدرهم: (عاشــروا النــاس معاشــرة إن عشــتم حنــوا إلــيكم 
  .وأن متم بكوا عليكم)

وال يكـــون ذلـــك إال بـــالمودة والرحمـــة والشـــفقة والعطـــف والحنـــان، وإنـــى أتســـائل: 
 يوالمــــودة والعطـــف ألصـــدقاءه وزمــــالءه وجيرانـــه، ويُعطــــ الحنــــان والشـــفقة يالـــذي يُعطـــ

فــي  rالفظاظــة والغلظــة والقســوة لزوجــه وأوالده، هــل هــذا يُتــابع رســول اهللا؟!! فقــد قــال 
  حديثه الصحيح الصريح:

}}{{١٠٨١٠٨
ة تكــــون للزوجــــة واألوالد واألم الخيريــــ ن، إذrلنعـــرف أن هــــذا مــــنهج رســـول اهللا 

واألب واألخوات والجيـران ومـن حـولهم، ابـدأ بمـن تعـول ثـم أهلـك ثـم األقـرب فـاألقرب 
جميعـاً أن يتوبـوا إلـى اهللا مـن هـذه األفعـال الشـنيعة،  ي، وإنى أرجو مـن إخـوانrكما قال 

بهــداه حتــي نفــوز  rأن نكــون جميعــاً متبعــين لســيد األولــين واآلخــرين  Uويعاهــدوا اهللا 
  .rونحظى بالفتح اإللهى الذي أكرم اهللا به حبيبه ومصطفاه 

  اهلديةاهلدية
للحضـرة  Uأيضاً مـن أخـالق أهـل الُفتُـوة الهديـة، والهديـة فـي أساسـها جعلهـا اهللا 

ÎÎŒŒss##  ΡΡtt≈≈ffyy‹‹øøääΛΛãã  ##$$99��§§™™ßßθθΑΑtt  ùùss))ss‰‰dd((  ((النبوية وقال فيها عـز شـأنه:  ÏÏΒΒããθθ##((  //tt÷÷tt  ƒƒtt‰‰yy““ôô  ΥΥwwggøøθθuu1133ääΟΟóó  ¹¹||‰‰yy%%ssππZZ  
  وكرَّم اهللا وجهه يقول في هذه اآلية:  tاإلمام علّى  جادلة)جادلة)المالم١٢١٢((  ))

                                                           
 سنن الترمذي والدارمي وصحيح ابن حبان عن عائشة رضي اهللا عنها ١٠٨
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))÷÷ΛΛ ää øø)) xxÿÿ ôô©© rr&& uuββ rr&&((##θθ ããΒΒ ÏÏ dd‰‰ ss)) èè??tt ÷÷ tt//ôô““ yy‰‰ ttƒƒóóΟΟ ää3311 uuθθ øøgg wwΥΥ

;;MM≈≈ ss%% yy‰‰ ||¹¹44(({{١١٠١١٠  
غيـــرة مـــن اهللا علـــى  tونزلـــت هـــذه اآليـــة كمـــا يحكـــى ســـيدنا عبـــد اهللا بـــن عبـــاس 

أن يحـــد مـــنهم  Uحبيبـــه ومصـــطفاه، ألنـــه لمـــا كثـــر عليـــه الســـائلون، وشـــغلوه، فـــأراد اهللا 
U :))  uu&&rr©©ôôÿÿxx))øøääΛΛ÷÷  &&rrββ  ??èè))ss‰‰ddأنـزل اهللا المتـرددون، ثـم بعـد ذلـك  فقـلَّ  ،فنزلت هذه اآلية ÏÏΒΒããθθ##((  

//tt÷÷tt  ƒƒtt‰‰yy““ôô  ΥΥwwggøøθθuu1133ääΟΟóó  ¹¹||‰‰yy%%ss≈≈MM;;  ((  ))فنســـــخ اهللا  المجادلـــــة)المجادلـــــة)١٣١٣U  هـــــذا الحكـــــم كمـــــا نســـــخ
صـيام يـوم عاشـوراء، ألن صـيام يـوم عاشـوراء كـان قبـل صـيام رمضـان فريضـة، فلمـا فرضية 

  .ُفرض رمضان ُنسخت الفريضة وبقيت سنيته
ه الهديـة ُسـنة لمـن يريـد أن يتهـذب ويتـأدب بـآداب الواصـلين وكذلك أصبحت هـذ

، كـان Uوالصالحين، وأن يحظى بالحظوة الكبرى والفتح األعظم من لدن رب العـالمين 
                                                           

 الحاكم في المستدرك ١٠٩
 سنن الترمذي وصحيح ابن حبان ١١٠
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r  َّة، وأهــل الُصــفة قــوم جــاءوا مــن شــتى بقــاع الجزيــرة فــي هــذا الوقــت عنــده أهــل الُصــف
نـــه هديـــه كلـــه، ويتفرغـــوا لـــذلك، ليعيشـــوا مـــع الحبيـــب وينقلـــوا ع Uالعربيــة، جنَّـــدهم اهللا 

لهــم  r، ولــم يكــن لــه ســقف أو عــريش، فصــنع النبــي rفعاشــوا فــي مســجد رســول اهللا 
عريشــاً يجلســون تحتــه وينــامون تحتــه، والعــريش كــان ُيســمى الُصــفَّة، ولــذلك ُســموا بأهــل 

ــــه rالُصــــفَّة، وكــــانوا حــــوالى تســــعين رجــــالً متفــــرغين بالكليــــة لرســــول اهللا  ، يســــمعون من
ونـــه، وإذا كـــان فـــي أمـــر انشـــغلوا بطاعـــة اهللا وذكـــر اهللا وتـــالوة كتـــاب اهللا، تفرغـــوا ويخدم

 ن بقول اهللا:و بالكلية هللا وهم المعني
))  ρρuu##$$¹¹ôô99ÉÉ��÷÷  ΡΡttÿÿøø¡¡||77yy  ΒΒttììyy  ##$$!!©©%%ÏÏtt  ƒƒtt‰‰ôôããããθθχχšš  ‘‘uu//−−ηηææΝΝ  //ÎÎ$$$$99øøóótt‰‰yyρρ44οοÍÍ  ρρuu##$$99øøèèyýǺÅcc ÄÄ  ƒƒãã��ÌÌƒƒ‰‰ßßρρββtt  

ρρuu__ôôγγyyµµçç……  ((  ρρuuωωŸŸ  ??ssèè÷÷‰‰ßß  ããttŠŠøøΖΖuu$$88xx  ããtt]]÷÷κκååΝΝöö  ??èè��ÌÌƒƒ‰‰ßß  ——ÎÎƒƒΨΨooππss  ##$$99øøssyyŠŠuuθθ44οοÍÍ  ##$$99‰‰‘‘ΡΡ÷÷‹‹uu$$  ((  ))أى انظــر لهــم  الكهــف)الكهــف)٢٨٢٨
ـــرة  ـــو هري ، وهـــؤالء كـــان يتكفـــل بهـــم فـــي طعـــامهم tدائمـــاً، وكـــان قائـــدهم وعـــريفهم أب

، فكـان األنصــار وأغنيـاء المهـاجرين يتســابقون rوشـرابهم وكسـائهم وغطــائهم رسـول اهللا 
 Uهــؤالء، ولهــم عنــد اهللا  علــى هــذا األمــر ليســتطيع أن يكفــل rفــي إعانــة رســول اهللا 

  عظيم األجر وموفور الجزاء.

رساالت ارساالت ا  
ة التي أخذ منها السلف الصالح الهديـة للصـالحين، ألن الصـالحين  وهذه هي الُسنَّ 

ÏÏšš  ƒƒãã77tt==kk%%©©!!$$##  ((برســــاالت:  Uكلَّفهــــم اهللا  ÏÏóóääθθββtt  ‘‘ÍÍ™™yy≈≈==nn≈≈MMÏÏ  ##$$!!««  ((  ))رســــول اهللا  األحــــزاب)األحــــزاب)٣٩٣٩
بهـــا علمـــاء يُكلفهـــم اهللا وليســـوا نبيـــين وال مرســـلين،  لكـــن الرســـاالت يقـــوم ،خـــاتم النبيـــين

 Uالــدين، يُكلفهــم اهللا بــذلك، ويجعــل اهللا  وإنمــا فــي مقــام العلمــاء ورثــة األنبيــاء إلــى يــوم
اإللهيـة والفتوحـات الربانيــة واأللطـاف الخفيــة ألنهـم قــاموا  لمـن يُعيـنهم علــى ذلـك العطايــا

  بي في هذا الوقت والحين.مقام األنصار والمهاجرين في إعانة حضرة الن
فهــذه هــي الُســنة فــي هــذا الوقــت، لكــن ذلــك كــان عنــدما كــان الصــالحون يبنــون 

، أما اآلن فقـد اختفـى Uزوايا، وكان يتفرغ لهذه الزوايا نفر من الُعّباد والزهاد لطاعة اهللا 
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هذا األمر وأصـبحنا فـي عصـر األسـباب، وال بـد لكـل امـرئ أن يكـون لـه سـبب يأخـذ منـه 
، فأصبح هذا األمر على قدر الطاقـة فيمـا تحتـاج إليـه دعـوة اهللا Uق حضرة الوهاب أرزا
U كل عصر له جوانب للدعوة غير العصـر السـابق والعصـر الالحـق، فهـذا األمـر فتحـه ،

   يأمر أصحابه أن يقبلوا الهدية ويقول: r، وكان rرسول اهللا 

 } }{{١١١١١١  
  ... الهدية لكن ال تكون الهدية مقابل

فمـــن ُيحضـــر ألخيـــة هديـــة ُيحضـــرها هللا، ويتـــيقن أن أجـــره علـــى مـــواله، وال يطلـــب 
عليهـا أجـراً وال جـزاءاً إال مـن حضـرة اهللا، هـذه واحـدة، والثانيـة: إذا أراد أن يهـدي ألخيــه 
يهدي له ما يشعر أنه يحتاج إليه، فال يُهدي له شيئاً يعلم أنه في ِغنـى عنـه، أو شـيئاً يعلـم 

  ال يحتاجه في شئونه، بل يبحث عما يحتاج لُيقدمه له. أنه
عندما كـان يـذهب لزيـارة الفقـراء  tولذلك كان شيخنا الشيخ محمد علي سالمة 

والمساكين كان يُعلمنا أن نأخذ لهم ما يحتاجون إليـه مـن األقـوات، فيقـول: ال تأخـذ لهـم 
إليــه مــن المــواد، أو مــن فاكهــة يأكلهــا األوالد فــي لحظــة وتنفــد، ولكــن خــذ مــا يحتــاجون 

ـــة، أو اعطهـــم  ـــي يحتـــاجون إليهـــا مـــن األطعمـــة المســـتمرة فـــي حيـــاتهم اليومي األشـــياء الت
  نقوداً يشترون بها ما يريدون وما يشاءون.

وإنى أرى كثير من المسلمين عندما يحين المولد النبوي يشترون كميـات كبيـرة مـن 
ر مـن الفقـراء عنـدهم كـم مـن الحلـوى الحلوى ليوزعها على الفقراء والمسـاكين، وأرى كثيـ

يحتــارون فــي تصــريفه والعمــل فيــه!! مــا الــذي ينبغــى أن يفعلــه المــؤمن العاقــل فــي ذلــك؟ 
ــه قيمــة هــذه الحلــوى فــي مظــروف، ودعــه يشــتري مــا شــاء، ويــأتي بمــا يريــد لنفســه  أعطي
وأوالده، وخاصة أن هذا الزمان ليس كل النـاس يـأكلون الحلـوى، ولكـن اعـط لـه ليشـترى 
ــه مــا  مــا يريــد وســمها مــا شــئت علــى المظــروف، حلــوى المولــد أو غيــره، المهــم أن تعطي

  للسيدة عائشة رضي اهللا عنها وأرضاها في هذا الباب: rينفعه، وقد قال 
                                                           

  tسنن الترمذي والبيهقي ومسند اإلمام أحمد عن أبي هريرة  ١١١



 
$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$

$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$
 } }١٨٧١٨٧  {{  

 } }
  {{١١٢١١٢  

فمــن جــاءه رزق فليقبلــه حتــي ولــو لــم يكــن يحتاجــه فليأخــذه ويعطيــه لمــن يحتــاج 
حتي نشجع النـاس علـى العطـاء، ونشـجع النـاس علـى اإلنفـاق، ونشـجع النـاس علـى فعـل 

  وصحبه الكرام. rالخير وعمل البر ..... هكذا كان 
وتحلـى بهـا فـي إذا مشى اإلنسان علـى هـذه األوصـاف التـي أشـرنا وذكرنـا بعضـها، 

بمـا أكـرم بـه سـلفنا الصـالح مـن  Uنفسه بعد تصفية نفسـه، وبعـد صـفاء قلبـه، أكرمـه اهللا 
  الفتوحات اإللهية ومن العطاءات الربانية.

  الوصل السابع عشر:الوصل السابع عشر:
  ١١٣١١٣منزلة احلكمةمنزلة احلكمة

نحن نحتاج إن شاء اهللا ألناس ينشـروا المـودَّة والرحمـة والعطـف والشـفقة والحنـان 
وألَّـــف بهـــا القلـــوب وجمعهـــا علـــى حضـــرة عـــالم  rبهـــا رســـول اهللا واألشـــياء التـــي جـــاء 

  ]]ρρuu##$$ŒŒøø..ää��ããρρ##((  ΡΡÏÏèè÷÷ϑϑyyMM||  ##$$!!««  æætt==nn‹‹øø33ääΝΝöö  ))ÎÎŒŒøø  ..ääΖΖääΛΛ÷÷  &&rrããôô‰‰yy##!!  ((الغيـــوب، والتـــي ذكَّرنـــا بهـــا اهللا وقـــال لنـــا: 
ùùss''rr99©©##yy  //tt÷÷tt  %%èè==èèθθ//ÎÎ33ääΝΝöö  ((  ))بماذا ألـَّف بـين القلـوب؟ بالمحبـة والمـودَّة والحنـان  آل عمران)آل عمران)١٠٣١٠٣
العطـــف والشـــفقة والرحمـــة .. هـــذه هـــي البضـــاعة التـــي ألـــف بهـــا ســـيدنا رســـول اهللا بـــين و 

القلـــوب، والتـــي يقولـــون فيهـــا أن العـــرب كـــانوا كـــالوحوش الكاســـرة، فكيـــف يُـــروِّض هـــذه 
الوحــوش ويجعلهــا بهــذه الشــاكلة؟! بهــذه البضــاعة .. فــنحن الــذين يحملــون هــذه األمانــة 

  لنا أجمعين. U، وتكليف اهللا ألننا نحن الذين نحمل هذه البضاعة
))  ùùss66ÎÎϑϑyy$$  ‘‘uummôôϑϑyyππ77  ΒΒii ÏÏzz  ##$$!!««  99ÏÏΖΖMM||  99ssγγßßΝΝöö  ((  ρρuu99ssθθöö  ..ääΨΨMM||  ùùssàà̂$̂$  îîxx==ÎÎ‹‹ááxx  ##$$99øø))ss==ùù==ÉÉ  ωω]]ΡΡÿÿxxÒÒ‘‘θθ##((  ΒΒÏÏôô  

                                                           
  tالطبراني عن عمر بن الخطاب  ١١٢
  هـ ١٤٣٣من ربيع الثاني  ١٦موافق  ٩/٣/٢٠١٢الجمعة  -جرجا  ١١٣
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 } }١٨٨١٨٨  {{  

mmyyθθöö99ÏÏ77yy  ((  ))ولذلك ما الذي يُعلمني أن هذا الرجـل معـه بضـاعة رسـول اهللا؟  آل عمران)آل عمران)١٥٩١٥٩
والقســوة فهــذا لــيس معــه بضــاعة هــذه األوصــاف التــي معــه .. لكــن معــه الفظاظــة والغلظــة 

  رسول اهللا.
ولــذلك أنــا أعجــب أحيانــاً أنــي أجــد أخــاً يعامــل أخيــه بشــدة أو جفــاء أو تعُنــت أو 
ـــر يجلـــخ هـــذه  ـــا الزلـــت محتاجـــاً لحجـــر جلـــخ كبي ة؟! ال، وأن بقســـوة .. فهـــل هـــذه ُأُخـــوَّ

، ويضع مكانهـا األوصـاف النورانيـة النبويـة والتـي كانـت عليهـ ا الحضـرة األوصاف التي فيَّ
  المحمدية، والتي كان عليها الصالحون في كل مكان وزمان.

بضاعة ابضاعة ا  
لو أن المسـلمين فـي هـذا الزمـان وفـى هـذا الوقـت تجملـوا بهـذه البضـاعة أوًال، ثـم 
قــاموا ناشــرين لهــا، هــل ســيبقى علــى األرض كلهــا رجــالً ال يــدخل فــي اإلســالم؟ ال واهللا .. 

  الغالظ في عرض بضاعة رسول اهللا. إذن فما الذي صّد الناس؟ الجفاة
أنــت تعــرض ديــن اهللا فــال بــد وأن يكــون معــك اللــين، ومعــك الســماحة، أنــتم تــرون 
التجار العاديين .. فهل تشتري من التـاجر الهشـوش البشـوش والـذي يتحـّدث معـك بلـين 
وعنده سماحة في البيع والشراء، أم تشتري من الُمتجهم غليظ القلب الذي ال تعـرف أن 

  خذ معه وتُعطي؟!تأ
كــــذلك بضــــاعة الصــــالحين، وهــــي بضــــاعة أشــــّد، فهــــي بضــــاعة مخاطبــــة القلــــوب 

مــن القلــوب، والقضــاء علــى العيــوب  Uوتليينهــا، وإذابــة الشــحناء، وكــل مــا ال يحبــه اهللا 
ــب  التــي تمنــع القلــوب مــن مشــاهدة الغيــوب، وهــذا الكــالم كلــه ال يــتم إال بواســطة الحبي

  يُعطينا حديثاً عظيمًا يقول فيه: rرسول اهللا .. ولذلك سيدنا  rالمحبوب 
}}

{{١١٤١١٤
                                                           

 tمسند اإلمام أحمد والطبراني عن عبد اهللا بن مسعود  ١١٤
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ب وُجفـــاة الطبـــع وغـــالظ النفـــوس، وهـــم هـــذه القلـــوب تجـــذب حتـــى قســـاة القلـــو 
  يحتاجون إلى اللين والموّدة لكى نجذبهم.

  الطريق األمثل لتقويم العصاةالطريق األمثل لتقويم العصاة
البلطجيــة الــذين انتشــروا فــي المجتمــع أال يحتــاجون إلــى أحــٍد يــدعوهم إلــى التوبــة 
واألوبة والرجـوع إلـى اهللا، فهـل نسـّد علـيهم البـاب؟! ال، بـل يحتـاجون إلـى مـن يفـتح لهـم 

التوبــة، وهــل مــن يفــتح لهــم البــاب يكــون ممســكاً بالســيف أو العصــا أو الســالح؟!  بــاب
فماذا يحتاجون؟ يريدون اللين والمـوّدة لكـى يفـتح لهـم رحمـة اهللا، وبـاب توبـة اهللا، وبـاب 
عفــــو اهللا، وبــــاب كــــرم اهللا ... فيــــدخلوا مــــن هــــذا البــــاب تــــائبين منيبــــين إلــــى حضــــرة رب 

  .Uالعالمين 
لـيهم، هـم سيشـتدون أيضـاً، وحضـرة النبـي أعطـى لنـا المثـل فـي لكن الذي يشـتّد ع

  بني إسرائيل: 

}}
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{{١١٥١١٥

عنـــده تهـــاون وال لـــين وســـّد عليـــه البـــاب، لكـــن الرجـــل الرجـــل العابـــد شـــديد لـــيس 
العــارف بــاهللا، والــذي علــى قلــب نبــٍى تقــي نقــي فــتح لــه بــاب التوبــة، البــاب مفتــوح دائمــاً، 
ــه علــى الفــور، ونقــول لهــم: أنــتم علــى غيــر  ــتح ل حتــى أنهــم يقولــون: مــن يطــرق البــاب يُف

ب اهللا لـن يُقفـل ومفتـوٌح ؟! باهصواب ألن الباب متى أغلق حتى يحتاج إلى من يطرق علي
{{ آناء الليل وأطراف النهـار:

{{
١١٦  

فنحن محتاجون كلنا أن نكون على هذه الوتيرة، نكون صورة مـن الـداعي الـذي ال 
، نكــون صــورة مــن الــداعي الــذي يســلك بالنــاس إلــى أبــواب حضــرة الكــريم يُســّد األبــواب

، فال يقول أنه يفتح األبواب ألنها مفتوحة، ولكنـه فقـط يعـرفهم الطريـق، قـال Uالوهاب 
  اهللا تعالى:
))  ρρuu??èèθθ//ççθθþþ##((  ))ÎÎ<<nn’’  ##$$!!««  ddssΗΗÏÏŠŠèè··$$  &&rrƒƒ••µµtt  ##$$99øøϑϑßßσσ÷÷ΒΒÏÏΖΖããθθχχšš  99ssèèyy==ªª33ää//÷÷  ??èèÿÿøø==ÎÎssßßθθχχšš  ((  ))النورالنور٣١٣١((  

؟ هـل فـي الظهــر أم فـي العصــر أم فـي المغـرب أم فــي العشـاء؟ هــل متـى يكـون هــذا
في رمضان أم في الحج؟ هل في الجمعة أم فـي الخمـيس أم فـي غيـره؟ ال .. مفتوحـة فـي  
كل وقت مادام يقول: أنا تبت، يقـول لـه اهللا: وأنـا قبلـت، يقـول: أنـا رجعـت، فيقـول اهللا: 

رام اهللا وعطـــاء اهللا، ألن عطـــاء اهللا وأنـــا بفضـــلي الكبيـــر عليـــك ُجـــدت ... فضـــل اهللا وإكـــ
  وإكرام اهللا ينزل آناء الليل وأطراف النهار لكل من يتعرَّض له.

لمــاذا تــنجح دعــوة الصــالحين مــع العصــاة والبلطجيــة والمــذنبين؟ ألن هــؤالء أطبــاء 
رحماء يعتبرون أن هؤالء مرضى .. وأنت كيف تتعامل مع المريض؟ تأخـذه بـالرفق وتُعطيـه 

  ى أن ُيشفى بإذن اهللا.العالج إل
                                                           

 tالصحيحين البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري  ١١٥
 tبن قيس صحيح مسلم ومسند اإلمام أحمد وسنن البيهقي عن عبد اهللا  ١١٦
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مرض البعد عن امرض البعد عن ا  
هــل هنــاك مــرٌض أكبــر مــن مــرض البعــد عــن حضــرة اهللا؟ هــل هنــاك مــرٌض أشــد مــن 
ــب المحبــوب؟ إنهــا  ــّر مــن نســيان الحبي الوقــوع فــي الــذنوب؟ هــل هنــاك مــرٌض أقســى وأَم

  أمراٌض شديدة.. وكذلك مرض الغفلة، هل هناك مرٌض أشّد منه؟.
ــــده كــــل أمــــراض  ــــيس بمــــريض .. أحــــد مــــن كــــان عن ــــب اهللا فهــــذا ل الجســــم ويراق

الصــالحين كــان ماشــياً فــي الطريــق ورأى رجــالً نائمــاً ومريضــاً وجروحــه تنــزف صــديد ويقــف 
عليـــه الـــذباب والزنـــابير، وأول مـــا وصـــل عنـــده ســـمعه يقـــول: الحمـــد هللا، فقـــال لـــه: أنـــت 

علـى الـبالء صـابراً وقلبـاً تحمد اهللا على ماذا؟! فقال له: ألم يجعـل لـي لسـاناً ذاكـراً وبـدناً 
  شاكرًا؟! ماذا أريد من الدنيا أكثر من ذلك؟!.

فعندما تجد لك جاراً أو أخاً أو رفيقاً في العمـل أو ذوي رحـٍم لـك ومـريض بمـرض 
الغفلة، كيف تعالجه من هذا المرض؟ أتقـول: لـه تعـالى يـا فـالن، أنـت إن شـاء اهللا سـتنزل 

  ¢¢èè‹‹ääρρννçç  ùùssóóää==��θθννçç  ∪∪⊃⊃⊂⊂∩∩  OOèèΟΟ¢¢  ##$$::øøggppssÅÅΛΛtt  ¹¹||==��θθννçç  ∪∪⊇⊇⊂⊂∩∩  OOèèΟΟ}}  ((  ناك:في طبقات جهنم الدانية ويقولون لك ه
ûûÎÎ’’  ™™ÅÅ==ùù¡¡ÅÅ##ss''77  ŒŒss‘‘ööããããγγyy$$  ™™yy77ööèèããθθββtt  ŒŒÏÏ‘‘uu##ææYY%%  ùùss$$$$™™óó==èè33ääθθννçç  ∪∪⊄⊄⊂⊂∩∩  ﴾﴾  ( الحاقـــة)( الحاقـــة)   هــــل هـــذا األســــلوب يجعلــــه ..

ال بـد لـذلك معك ويتعالج؟ سـيقول لـك: مالـك ومـالي يـا أخـي، وقـد يعاديـك!! .. ف يسير
يعامله كطفـٍل صـغير، ألنـه لـو علـم الحقيقـة مـا بعُـد عـن اهللا طرفـة عـين  أن يعامله كمريض،

.. أما الذي أبعده عن حضرة اهللا هـو أن أقـول لـه: يـا غافـل يـا جاهـل مثـل الطفـل الصـغير 
  ال يعرف ما ينفعه وما يضره.

مـــاذا يحتـــاج الجاهـــل ؟ مـــن يعلمـــه، ومـــاذا يحتـــاج الغافـــل؟ مـــن ينبهـــُه ولكـــن برفـــق 
، تـدق البـاب أوالً ثـم تفتحـه rنـائم كيـف توقظـه؟ كمـا علَّمنـا رسـول اهللا وبلطف وبلـين، ال

قليًال وتقول: ال إله إال اهللا وُتكررها ثالث مرات ألنه من الجائز وأنت توقظه تكون الـروح 
سائحة وال تستطيع الرجوع بسرعة فتخـرج روحـه علـى ال إلـه إال اهللا، بعـد ذلـك تقـول لـه: 

{{ قم يـا فـالن:
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{{
١١٧  

  الرفق واللنيالرفق واللني
فـي غيـه مسـكين، يحتـاج إلـى مـن ينبهـه برفـق  درٌ كل من يجهل هذا الـدين فهـو سـا

ـــرب العـــالمين  ـــين، يقـــيم الحجـــة ل ، فأنـــت أديـــت مـــا عليـــك، فمـــا بالـــك بإخوانـــك Uول
ــــالرفق المســــلمين المنصــــرفين عــــن  ــــالهوادة وب ــــف تأخــــذهم؟ ب طاعــــة رب العــــالمين .. كي

  وباللين، فما بالك بإخوانك المقربين .. ماذا تفعل معهم؟
))  ρρuu##$$zz÷÷ÿÿÏÏÙÙôô  __yyΖΖuu$$nnyy77yy  99ÏÏ==ùùϑϑßßσσ÷÷ΒΒÏÏΖΖÏÏtt  ((  ))عامـــــل النـــــاس كمـــــا يعـــــاملهم رب  ))الحجــــرالحجــــر٨٨٨٨

ن النــاس، هــل ربنــا يحاســب علــى العمــل أوالً أم علــى النيــة؟ علــى النيــة، إذن إذا وجــدت مــ
بـذل مجهـوداً عظيمـاً مـن أجلـك ويـرى فـي ذهنـه أنـه يقـدم لـك عمـالً طيبـاً، وأنـت تــرى أن 
ــدة، فلمــاذا تجرحــه وُتســفهه وُتحطمــه وتقــول لــه: مــا هــذا الــذي  هــذا العمــل لــيس لــه فائ
فعلتــه؟! وتجعلــه ينــدم علــى مــا فعلــه .. هــل هــذا يليــق بمــؤمن شــفيق؟! ال .. فمــاذا أفعــل؟ 

ول لــه: أحســنت ونيتــك صــادقة وكنــت تريــد عمــالً عظيمــاً لكــن  نيتــه مادامــت نيــة طيبــة، تقــ
كان يمكن أن يكون كذا، فعندما أثني عليـه فـي البدايـة يسـمع ويعـي وال ينصـرف عنـي .. 
لكـن عنــدما أبـدأ علــى الفـور وأحطمــة، فأنـا أحطــم أخـي، وأجــرح كبريـاءه، وأضــع شـقاً فــي 

  . rصدره ال يلتئم أبداً، ولم يكن هكذا أصحاب رسول اهللا 
: إن أخــاك فــالن وقــع فــي المعصــية، فمــاذا تفعــل لــه؟ tقــالوا لســيدنا أبــو الــدرداء 

t :قـال 
  
رحـاً وشـديد يزيـد فـي العنـاد وليس من يجعله يزيـد فـي الغوايـة، فلـو كلمتـه كالمـاً جا

والغواية، والنفس عنادية وتكون أنت السـبب فـي بُعـده عـن اهللا، والزيـادة فـي هـذه الغوايـة 
وهـــذه العمايـــة، فـــنحن نحاســـب النـــاس علـــى النوايـــا والطوايـــا، والنوايـــا ال يعلمهـــا إال اهللا، 

                                                           
  صحيح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود عن عائشة رضي اهللا عنها. ١١٧
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  يتولى السرائر. Uفنحن لنا الظاهر واهللا 
، وذهبـت وهـي فرحـة وأحضـرت الكـوب ومـن شـدة لو قلت إلبنتي: أريد أن أشرب

فرحها وهي تجرى وقع منها الكوب وانكسر .. هل أضربها؟ أم أقـول لهـا هـوني عليكـي، 
  هل كانت نيتها أن تكسرها؟ ال .. لكن إذا كسرته عمدًا وتهوراً أحاسبها على ذلك.
تـتلمَّس إذن مادام أخوك أو صديقك لم يتعمَّد، وأنت لم تـر فيـه نيـة العمـد، وأنـت 

ألخيــك البــراءة مــن العيــب، فــال تمســك بالعيــب إال إذا كانــت هنــاك أدلــة شــرعية ظــاهرة، 
لكنـــك تـــرى أخـــاك ُمعـــرٌض عنـــك قلـــيالً فتقـــول: لمـــاذا ال يكلمنـــي؟ لمـــاذا ال يلقـــى علـــىَّ 

تُهمـة .. لمـاذا ؟! أال يكـون مشـغوالً بهـمٍّ أو  ٥٠السالم؟ وتبدأ تضع على هـذا الموضـوع 
راك وال يــرى أحوالــك وال يــدرى بــك، ألن اإلنســان عنــد الغــّم أو الهــّم ال غــمٍّ يجعلــه ال يــ

يشعر بمن حوله .. فالتمس له الُعذر: (التمس ألخيك سبعين ُعذراً فإن لـم تجـد لـه عُـذراً 
  من السبعين فقل العيب فيَّ وليس العيب في أخى).

صــل والعالقــات فأنــا أرى أن ِســكِّين إخواننــا حــادة وزائــدة عــن اللــزوم، فتقطــع األوا
!!، اجعـل  على نفسـك هذه السكين تكون على النفس، اقسُ والمودة بالشدة التي فيها، 

  علــى الكــافرين أو اجعلهــا علــى المشــركين أو علــى اليهــود .. لكــن المــؤمنين فــال: القســوة
))  &&rr©©ÏÏ‰‰££##!!ââ  ããtt??nn’’  ##$$99øø33ääÿÿ¤¤$$‘‘ÍÍ  ‘‘ââqqxxΗΗuu$$!!ââ  ((//tt��÷÷ΖΖuuηηææΝΝöö  ((  ))الفتح)الفتح)٢٩٢٩.  

ون النصــيحة بالطريقــة الصــحيحة .. المجالســة والمؤانســة ومــا العــالج؟ العلــم، وتكــ
، وبالتـــدريج لكـــى ُتســـمع أذنـــه كلهـــا، فلـــو كـــان يســـمع Uمـــع النـــاس لنقـــربهم إلـــى اهللا 

للشــيطان، أنــا أجعلــه يســمع لحظــة للشــيطان ولحظــة يســمع لنــداء الــرحمن، وأظــّل أجتهــد 
.. فقـط يحتـاج إلـى معه إلى أن أطرد الشـيطان ويكـون سـمعه بأذنـه كلهـا لحضـرة الـرحمن 

  الرحمة والشفقة واللين.
 Uلكن ال بد مـن اإلقتـراب مـن أهـل الغفلـة وأهـل المعاصـي لكـى نقـربهم إلـى اهللا 

.. فهـم ال يحضــرون إلـى الجوامــع وال لــدروس وعـظ .. مــن المســئول عـنهم ؟ نحــن كلنــا، 
دى الـذي  من أين يسـمعوا؟ ال بـد وأن نـذهب إلـيهم ولكـن بالطريقـة اللطيفـة وبـاللين وبالُهـ
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  وقال له r، سأل رجٌل رسول اهللا rكان عليه سيدنا رسول اهللا 

}}
rr

{{١١٨١١٨
يعنــي كــن كمــا أنــت وال تتغيــر وال تتبــّدل، فربمــا يــأتي علــيهم يــوٌم مــن األيــام يشــعروا 

  ويحّسوا بعملك وبقيمته ويرجعوا نادمين.

  منهج املخلصنيمنهج املخلصني


يعني أنا علـىَّ واجبـات للنـاس، ولـي عنـدهم حقـوق، فمـن يريـد الراحـة مـاذا يفعـل؟  
يقوم بما عليه من الواجبات وال يطالبهم بما له من حقوق، فمن يطالب بما له مـن حقـوق 

علـىَّ يُتعب نفسه ويُتعب الناس ويظـّل فـي عمـاء وغـّم وكمـٍد علـى الـدوام .. لكـن أفعـل مـا 
  وال أريد ما لي أستريح.

أخ مريض أزوره هللا وال أنتظر منه أن يرد لي الزيارة، ولـذلك زارنـي أو لـم يزرنـي فـال 
يشــغلني، وآخــر قريــٌب لــي وعنــده ُعــرس أشــاركه وال أنتظــر أنــه يــرد إلــى فــي ُعــرٍس عنــدي، 

، أذهـب حضر أم لم يحضر فال أريد منه شيئاً، ذهبت إلى بعض الجيران في مناسبة العيد
  هللا وال انتظر منهم أن يأتوا إلّى.

فالــذي أتعــب النــاس فــي كــل زمــان ومكــان هــو أنــي أريــد أن يفعلــوا معــي مــا أفعلــه 
معهم، وهذه هي مصيبتنا أنها ُتسقط األجر، ألنك ذهبت إليه وتريد منه أن يأتي إليـك .. 

ارك هللا، وهـــذه مقابـــل هـــذه، يعنـــي ال يوجـــد أجـــر مـــن اهللا، لكـــن عنـــدما أذهـــب هللا، وأشـــ
  وأذهب الُعرس هللا ... فاألجر من اهللا.

                                                           
 tصحيح مسلم وابن حبان ومسند اإلمام أحمد عن أبي هريرة  ١١٨
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إذن لماذا أتعب نفسي وأتعب الناس معي؟! أنا ذهبت لفالن وهـو مـريض وصـنعت  
  كذا وكذا وعندما مرضت أرسلت له ولم يزرني! .. إذن زيارتي ليست هللا.

لكـن مـا الـذي يـريح اإلنسـان؟ يقـوم اإلنسـان بمـا عليـه لخلـق اهللا، وال ينتظـر ـ حتـى 
من الخلق أن يـردوا مـا علـيهم لـه، أسـقط حقـه ألنـه يعمـل هللا ولـيس لخلـق اهللا،  -اخله بد

  فالتعامل مع اهللا يكون في كل حركاته وكل سكناته:

))  %%èè≅≅öö  ))ÎÎββ̈ ̈ ¹¹||ξξŸŸAAÎÎ’’  ρρuuΣΣèè¡¡ÝÝ55ÅÅ’’  ρρuuΧΧxxttøø‹‹uu$$““yy  ρρuuΒΒttϑϑyy$$AAÎÎ††  !!¬¬  ‘‘uu>>bb ÉÉ  ##$$99øøèèyy≈≈>>ssΗΗÏÏtt  ∪∪⊄⊄∉∉⊇⊇∩∩  ωωŸŸ  
°°ŸŸ��ÎÎƒƒ77yy  99ssµµçç……  ((  ρρuu//ÎÎ‹‹xx≡≡99ÏÏ77yy  &&ééΒΒÏÏ��ööNNßß  ρρuu&&rrΡΡtt$$OO  &&rrρρ̈Α̈Αãã  ##$$QQùùRRçç¡¡óó>>ÍÍΗΗÏÏtt  ∪∪⊂⊂∉∉⊇⊇∩∩  ((  (األنعام)(األنعام)  

وهــذه هــي معــامالت العــارفين، ال ينتظــر رّداً وال مقــابالً مــن خلــق اهللا، ألن الخلـــق 
  .Uأعجز من أن يدفعوا أجر تسبيحة واحدة يسبحها المرء هللا 

فلــو اجتمــع أهــل المشــرق والمغــرب هــل يســتطيعوا أن يُعطــوا ألحــد أجــر تســبيحة 
يُعطــوا أجــر كلمــة علــم، أو أجــر نصــيحة، أو أجــر ُخطــوة مشــاها إليــه ؟! أو Uواحــدة هللا 

  لكى يجبر خاطره؟!
ال أحد يقدر أن يُعطي شيئاً ألحد، ونحن مساكين أضعنا الموضوع وانتظرنا أجـوراً  

ــاً وال حيــاة وال نشــورا، لكــن مــا األجــر؟ مثــل  ممــن ال يملــك لنفســه نفعــاً وال ضــراً وال موت
  أنبياء اهللا:

))  ƒƒtt≈≈))ssθθööΘΘÉÉ  ωωII  &&rr™™óó↔↔tt==èè33ää//öö  ããtt==nn‹‹øøµµÏÏ  &&rr__ôô��··##  ((  ))ÎÎββ÷÷  &&rr__ôô��ÌÌ””šš  ))ÎÎωω��  ããtt??nn’’  
##$$!!©©%%ÏÏ““  ùùssÜÜss��ttΤΤÎÎ’’þþ  44  &&rrùùssξξŸŸ  ??ssèè÷÷))ÉÉ==èèθθββtt  ((  ))هودهود٥١٥١((  

  ١١٩١١٩مقام قيام الليلمقام قيام الليلالوصل الثامن عشر: الوصل الثامن عشر: 
                                                           

  م١٣/١١/٢٠١٢نجع حسان الضبعية  ١١٩
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}}  rr



rr

{{وقال١٢٠١٢٠ r
}}  {{١٢١١٢١  

لنــا ولمــن موجهــا الحــديث  rفقــد قــال رســول اهللا  ،و مــا نــود أن ننتبــه إليــها هــوهــذ
ويكـون لنـا نصـيب  ،rأن نتأسى بـه  فيجب علينا ،قبلنا ومن بعدنا من أمته إلى يوم الدين

ــام الليــل ــام الليــل يجعــل اإلنســان مــع النبــي  ،مــن قي ــوم القيامــة rألن قي فــي روضــات  ،ي
  .الجنان

  املقام احملموداملقام احملمود
))  ρρuuΒΒÏÏzz  ##$$99©©‹‹øø≅≅ÈÈ  ùùssFFttγγyyff¤¤‰‰ôô  //ÎÎµµÏÏ  ΡΡtt$$ùùÏÏ##ss''\\  99©©77yy  ããtt¤¤||##  &&rrββ  ƒƒtt77ööèèyyWWss77yy  ‘‘uu//••77yy  ΒΒtt))ss$$ΒΒYY$$  ΧΧ¤¤ttøøϑϑßßθθŠŠYY##  ((  

إلـى المقـام  r يوصل رسـول اهللاو  ،إذن التهجد يوصل اإلنسان للمقام العظيم اإلسراء)اإلسراء)٧٩٧٩((
  :وهذا المقام الذي قال عنه سيدنا رسول اهللا عنه ،المحمود

}}
{{

ولكـن لمـاذا سـماه اهللا  ،هو مقام الشفاعةو  ،rفهذا مقام خاص بسيدنا رسول اهللا 
ألنــه هــو الــذي سيخلصــهم  ،بالمقــام المحمــود؟ ألن النــاس ســتحمده وتشــكره وتثنــي عليــه

                                                           
 yصحيح مسلم وابن حبان وسنن النسائي عن عبد اهللا بن عباس  ١٢٠
 tمسعود األنصاري الصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي  ١٢١
  َرَواُه اِإلَماُم َأْحَمُد ، َعِن اْلُمْقِرئِ  ١٢٢
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 } }١٩٧١٩٧  {{  

  .Uمن ورطات وأهوال الموقف العظيم بشفاعته عند حضرة العظيم 
ألعضــاء ا Uويركــب اهللا  ،بعــد الــنفخ فــي الصــور جميعــاً  Uهللا فلحظــة أن يحيينــا ا

  :ويأمر بالنفخة األخرى فتدخل األرواح في األجسام ،واألجسام
))  OOèèΝΝ§§  ΡΡççÿÿÏÏ‡‡yy  ùùÏÏŠŠµµÏÏ  &&éézz÷÷��tt““33  ùùss**ÎÎŒŒss##  δδèèΝΝöö  %%ÏÏŠŠuu$$ΠΠ××  ƒƒttΖΖààÝÝ��ããρρββtt  ((  ))الزمر)الزمر)٦٨٦٨  

  وينشـر فيهـا ،وينشر فيهـا أعمالنـا ،ونتحرك ألرض النشور التي سينشر فيها صحفنا
 ،للعـــرض وللحســـاب كـــل حركاتنـــا وســـكناتنا التـــي قمنـــا بهـــا فـــي الحيـــاة الـــدنيا اســـتعداداً 

  !!بعد أن يتجمع جميع الناس كلهم من آدم إلى آخر الدنيا Uللعرض على الكريم 
والنــــاس ستضــــطرب ممــــا تــــراه مــــن عالمــــات الســــاعة .... ســــيحدث هــــرج ومــــرج 

 ،ومــنهم مــن يخــاف جهــنم ،بفمــنهم مــن يخــاف الحســا ،والجميــع خــائف .... وأهوالهــا
مـن تنـاول كتابـه فـال يـدري  ، أوومـنهم مـن يخـاف الميـزان ،ومنهم من يخـاف مـن الصـراط

  .شمالهبيمينه أو بإن كان 
ــــون بــــد ــــذهبوا لألنبيــــاء  ،الحســــاب ءفالكــــل خــــائف ويطلب ، ســــيدنا آدم وأولهــــمفي

ويــذهبوا  ،وســىويــذهبوا لســيدنا م ،نا إبــراهيمديــذهبوا لســيف فيحــيلهم إلــى ســيدنا إبــراهيم،
، rيذهبوا إلى سيدنا رسـول اهللا ثم  ،لى من بعدهإوكل واحد منهم يحيله  ،لسيدنا عيسى

ألن اهللا أعلــــى شــــأنه ورفــــع مقامــــه وجعــــل هــــذه المهمــــة مــــن ، أنــــا لهــــا، أنــــا لهــــا: فيقــــول
  :جميع األنبياء والمرسلين ىخصوصياته عل
))  ρρuuΒΒtt$$!!  &&rr‘‘öö™™yy==ùùΨΨoo≈≈��šš  ))ÎÎωω��  ‘‘yyqqôôΗΗttππZZ  99jj ÏÏ==ùùèèyy≈≈==nnϑϑÏÏšš  ((  ))وهو رحمة للمؤمنين  ، ،   األنبياء)األنبياء)١٠٧١٠٧

  .التوبة)التوبة)١٢٨١٢٨((  ))  ÎÎ$$$$99øøϑϑßßσσ÷÷ΒΒÏÏΖΖÏÏšš  ‘‘uuââρρ∃∃ÔÔ  ‘‘§§mmÏÏŠŠΟΟÒÒ//  (( :لمسلميناو 

مــن فســيرحمهم كلهــم  فــي الموقــف العظــيم، ؟عــالمينلفمتــى وأيــن ســيكون رحمــة ل
  :العرش وكما قال ىويسجد بين يد ،ومن شدة الموقف ومن كرباته ،أهوال العذاب

 } }
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 } }١٩٨١٩٨  {{  

{{١٢٣١٢٣  
أيـن  :نون مـع رسـول اهللاو سيك مهذا كله ألنهفي هذا اليوم ال يشغلهم  أناسوهناك 

  ƒƒttθθööΠΠtt  ωωŸŸ  ††ääƒƒøø““ÌÌ““  ##$$!!ªª  ##$$99ΖΖ̈<̈<ÉÉ¢¢  ρρuu##$$!!©©%%ÏÏƒƒzz  uu##ΒΒttΖΖããθθ##((  ΒΒttèèyyµµçç……  ((  ΡΡççθθ‘‘ââδδèèΝΝöö  „„oo¡¡óóëëtt44  //tt÷÷šš  ((: هـــذا فـــي كتـــاب اهللا
&&rrƒƒ÷÷‰‰ÉÉ‰‰κκÍÍΝΝöö  ρρuu//ÎÎ''rrƒƒ÷÷ϑϑyy≈≈]]ÈÈκκÍÍΝΝöö  ƒƒtt))ààθθ99ääθθββtt  ‘‘uu//−−ΖΖuu$$!!  &&rr??øøϑϑÏÏΝΝöö  99ssΖΖuu$$  ΡΡççθθ‘‘uuΡΡtt$$  ρρuu##$$îîøøÿÿÏÏ��öö  99ssΖΖuu$$!!  ((  ))ÎÎΡΡ̈7̈7yy  ããtt??nn’’44  22àà≅≅ee ÈÈ  ««xxóó&&  %%ss‰‰ÏÏƒƒ��ÖÖ  ((  
  .الء في هذا اليوم محصنونؤ فه...   التحريم)التحريم)٨٨((

  فضل قيام الليلفضل قيام الليل
ى ســيدنا رســول اهللا علــ Uفــرض اهللا  ؟rن معــه و لكــن كيــف أصــبح هــؤالء المؤمنــ

r نا رسـول اهللا صـالة دلكـن فـرض اهللا علـى سـي، وعلينا خمس صلوات فـي اليـوم والليلـة
ƒƒtt≈≈̄'̄'rr‰‰ššκκpp$$  ##$$99øøϑϑßß““̈Β̈Βii  ((: ونزل التشريع فقال له ،خاصة ÏÏ≅≅ãã  ∪∪⊇⊇∩∩  %%èèΟΟÉÉ  ##$$99©©‹‹øø≅≅ŸŸ  ))ÎÎωω��  %%ss==ÎÎ‹‹ξξWW  ∪∪⊄⊄∩∩  ΡΡoo ÏÏÁÁóóÿÿxxµµçç……ÿÿ  &&rrρρÍÍ  

##$$ΡΡ))ààÈÈóó  ΒΒÏÏΖΖ÷÷µµçç  %%ss==ÎÎ‹‹ξξ̧ ̧ ∪∪⊂⊂∩∩  &&rrρρ÷÷  ——ÎÎŠŠ÷÷  ããtt==nn‹‹øøµµÏÏ  ρρuu‘‘uu??oo ÏÏ≅≅ÈÈ  ##$$99øø))àà��ööuu##ββtt  ??ss��öö??ÏÏ‹‹ξξ̧ ̧ ∪∪⊆⊆∩∩  (())(أو  ،صالة الليل  المزمل)المزمل
نا رسـول دأوصالة القيام كل هذا مسـمى للصـالة التـي فرضـها اهللا علـى سـي ،صالة التهجد

  .ن له أيضا كيفيتهاوبيَّ ، اهللا
ــ  ،؟ أنــك تزيــد فيهــا مــن تــالوة القــرآنىتزيــد هــذه الصــالة عــن الصــلوات األخــر  مَ ِب

 فهـذا سـيدنا عبـد اهللا بـن عبـاس ،فـي صـالة القيـام يطيـل مـن قـراءة القـرآن rذلك كان لو 
ة  ميمونـة من أزواج رسول اهللا وهي السـيد كانت خالتهو  ،كان طفل صغيررضي اهللا عنهما  
ن الفرصـة التـي يبيـت فيهـا سـيدنا رسـول اهللا عنـد خالتـه واسـتأذنها أن وتحيَّ  ،بنت الحارث

والبيت كان حجرة واحدة أي أنه سيبيت مـع سـيدنا رسـول اهللا فـي  ،يبيت عندها في بيتها
ســيدنا رســول اهللا صــالة  يلمــاذا وهــو طفــل صــغير؟ ليــرى كيــف كــان يصــل ،نفــس المكــان

  .الليل فيصلى مثله
ـــم قـــام إلـــى الصـــالة rفقـــام  :قـــال فقمـــت علـــى أثـــره  ،فتوضـــأ مـــن وعـــاء قـــديم ث

نـــت فـــي يـــده وأوقفنـــي علـــى ولِ  rفأمســـكني  ،فتوضـــأت كوضـــوئه ثـــم وقفـــت علـــى يســـاره
                                                           

 tالصحيحين البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة عن أنس بن مالك  ١٢٣
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 } }١٩٩١٩٩  {{  

إنــه سيصــدق ثــم  :فقلــت ،فابتــدأ فــي الركعــة األولــى فقــرأ بالفاتحــة ثــم البقــرة :قــال ،يمينــه
نســـاء حتـــى كـــدت أن أقـــع مـــن طـــول ثـــم قـــرأ ال ،ثـــم قـــرأ آل عمـــران ،واصـــللكنـــه يركـــع 
  .الوقوف

تكـــون بتطويـــل  فمـــا ســـمات صـــالة الليـــل؟ ،ينفـــذ كـــالم اهللا rفالشـــاهد هنـــا أنـــه 
 ،Uوكيــف تكــون هــذه القــراءة؟ تكــون بترتيــل وتــنغم وتمعــن وتــدبر فــي كــالم اهللا  ،القــراءة

  .ومن تابعه على هذا األمر rللحبيب  U ألن هذا هو المنهج الذي وضعه اهللا
  ρρuuΒΒÏÏzz  ##$$99©©‹‹øø≅≅ÈÈ  ùùssFFttγγyyff¤¤‰‰ôô  //ÎÎµµÏÏ  ΡΡtt$$ùùÏÏ##ss''\\  99©©77yy  ((: قــد رغــب رســول اهللا  فــي القيــام U إذن فــاهللا

ããtt¤¤||##  &&rrββ  ƒƒtt77ööèèyyWWss77yy  ‘‘uu//••77yy  ΒΒtt))ss$$ΒΒYY$$  ΧΧ¤¤ttøøϑϑßßθθŠŠYY##  ((  ))ثـم فـرض  ،لينال به المقام المحمود .. اإلسـراء)اإلسـراء)٧٩٧٩
فـي  جعـل اهللا لهـم مـدخالً .. وماذا علـى مـن يرغـب أن يكـون مـع رسـول اهللا؟ ، عليه القيام

  ××ÎÎββ̈ ̈ ‘‘uu//−−77yy  ƒƒttèè÷÷==nnΟΟÞÞ  &&rrΡΡ̄7̄7yy  ??ss))ààθθΠΠãã  &&rrŠŠ÷÷ΤΤoo’’44  ΒΒÏÏ  OOèè==èè\\ssÄÄ  ##$$99©©‹‹øø≅≅ÈÈ  ρρuuΡΡÏÏÁÁóóÿÿxxµµçç……  ρρuuOOèè==èèWWssµµçç……  ρρuuÛÛss$$!!←←ÍÍÿÿxxππ((  (( :آخر سورة المزمل
ΒΒii ÏÏzz  ##$$!!©©%%ÏÏtt  ΒΒttèèyy77yy  44  ((  ))المزمل)المزمل)٢٠٢٠.  

ـــام  rإذن مـــن يرغبـــون أن يكونـــوا معـــه  مـــاذا يفعلـــون؟ وعـــالم يحـــافظون؟ علـــى قي
الليــل   حتــى ال يظـل شــبابنا قائمــاً  ،ؤثر قيــام الليــل علــى عمـل النهــارمــع مراعــاة أال يـ ،الليـل

فلــيس هــذا هــو  ،كلــه ثــم يــذهب إلــى العمــل فينــام علــى مكتبــه أو يقضــي النهــار كلــه نائمــاً 
: فقــد كــان مــن جملــة أوصــاف أصــحاب ســيدنا رســول اهللا وذلــك فــي اإلنجيــل، اإلســالم

 ،يل كالرهبـان فـي طاعـة اهللا وعبـادة اهللا(أصحابه رهبان بالليل وليوث بالنهار ) فهم في الل
 ،وفـي عمـل الخيـر ،وفـي نشـر ديـن اهللا ،وفي النهار مثل األسود فـي السـعي علـى المعـاش

  .وفي عمل المصالح لعباد اهللا ،وفي عمل البر
فـإن هـذا  ،ويقصر في العمـل المكلـف بـه بالنهـار ،لكن اإلنسان الذي سيقوم الليل

 ،لــذا يجــب أن ننتبــه لهــذا ،لوات ربــي وتســليماته عليــهقــد أخطــأ مــنهج النبــي المختــار صــ
  ((  :ألن اهللا لم يكلف حبيبه ومصـطفاه أن يقـوم الليـل كلـه ،فماذا أصنع؟ خذ ما تيسر لك

%%èèΟΟÉÉ  ##$$99©©‹‹øø≅≅ŸŸ  ))ÎÎωω��  %%ss==ÎÎ‹‹ξξWW  ((  ))فأنــت عنــدما تحيــي الليــل عليــك أن تحيــي مــا تيســر لــك  المزمــل)المزمــل)٢٢
  .من الليل
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 } }٢٠٠٢٠٠  {{  

لــيس كمــا يظــن الــبعض بأنــه الجــزء األخيــر  علينــا أن قيــام الليــل Uومــن فضــل اهللا 
متـى نقـوم  ،صحيح أن الجزء األخيـر مـن الليـل أفضـل لمـن يسـتطيع ذلـك ،من الليل فقط

وبعـــض  ،ألن قيـــام الليـــل يبـــدأ مـــع الليـــل ،الليـــل فـــي رمضـــان؟ بعـــد صـــالة العشـــاء مباشـــرة
مباشـرة فيصـلي بعـد المغـرب  ،السلف الصالح كان يبدأ قيام الليل من بعد صـالة المغـرب

  .ألنه من الليل ،به قيام الليل ما تيسر له ناوياً 

  تيسري القيامتيسري القيام
وقيــام الليــل بالصــالة إذا كــان غيــر مكلــف بمصــلحة أومنفعــة أو مهمــة للمســلمين 

ثنـــين مـــن جيرانــــه اكــــأن يكـــون   ،بمهمـــة تهـــم المســـلمين فـــإذا كـــان مكلفــــاً  ،والمســـلمات
ليصـــلحهما أم  هـــل يجتمـــع بهمـــاف ،متخاصـــمين وال يســـتطيع أن يجلـــس معهمـــا إال بالليـــل

ومـن فضـل اهللا عليـه  ،؟ مصلحة المسلمين مقدمة علـى قيـام الليـلييذهب ويتركهما ليصل
  .ما دام هو متعود على قيام الليل Uتكتب له هذه الساعات وهذه األوقات قيام هللا 

فهــل  ،إلــى المستشــفى معــهوطلــب منــه أن يــذهب  جــاءه أحــد أقاربــه مريضــاً  إذاأو 
وعنـــدما أفـــرغ مـــن صـــالتي أذهـــب معـــك إلـــى  ينـــي ســـأقوم الليـــل دعنـــي أصـــليقـــول لـــه إ
المقدم هنـا األعمـال الخاصـة بالمسـلمين وتكتـب لـه قيـام  !فهل هذا يصح؟ !!المستشفى

لكــن غيــر المتعــود علــى قيــام الليــل ال يكتــب لــه  ،مــا دام هــو متعــود علــى قيــام الليــل ،ليــل
صــالة العشـاء والفجــر فـي جماعــة  ، والـذي يحــافظ علـىقيـام بــل سـيكتب لــه أجـر وثــواب

r: }}وفي ذلك يقول فقد قام الليل، 
{{

١٢٤
  

وقهــري فعلــي حــين أصــلي أن أقــرأ آخــر آيتــين  امفــإذا تــأخرت عــن الجماعــة بــأمر هــ
{{ :قـال rلماذا؟ ألن حضرة النبي ، من سور البقرة

                                                           
 tمسند اإلمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عثمان بن عفان  ١٢٤
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{{
١٢٥

  
ألنــه  ،ضإال الفــرائ مــع أنــه لـم يصــلِّ  ،ويكتـب فــي ديــوان قـوام الليــل فــي هــذه الليلـة

  .وقرأ اآليتين اللتين في آخر سورة البقرة rأخذ برخصة رسول اهللا 

  فضائل قيام الليلفضائل قيام الليل
وتكـون  ،لنكـون مـع رسـول اهللا فـي الـدار اآلخـرة يـوم القيامـة جون جميعـاً نحن محتا

  :فيما رواه عبداهللا بن سالم وأخرجه ابن ماجه فى سننه rلنا درجة رفيعة لقوله 
}}{{

بور العـــرض األول هـــم المبـــرزين فـــي إذن المشـــهورين الـــذين ســـيجعلهم اهللا فـــي طـــا
عمــا بشــرنا بــه رســول اهللا  ،ألنــه يحــافظ علــى قيــام الليــل ناهيــك ،Uطاعــة رب العــالمين 

r.  
أن الــذي يقــوم الليــل يرزقــه اهللا صــحة وعافيــة فــي  ،والعلــم الحــديث أثبــت لنــا ذلــك

  :rبدنه قال 

}}


{{١٢٦١٢٦
  (الذاريات)(الذاريات)  :كما قال اهللا في القرآن  وعادتهم جميعاً  الصالحين فقد كان دأب

))  ..xx%%ΡΡççθθ##((  %%ss==ÎÎ‹‹ξξWW  ΒΒii ÏÏzz  ##$$99©©‹‹øø≅≅ÈÈ  ΒΒtt$$  ‰‰uuκκööffyyèèããθθββtt  ∪∪∠∠⊇⊇∩∩  ρρuu//ÎÎ$$$${{FF��ôôttpp$$‘‘ÍÍ  εεèèΛΛöö  „„oo¡¡óóGGttóóøøÿÿÏÏ��ããρρββtt  ((  
  ... فلم يكونوا ينامون إال ساعات قليلة في الليل

                                                           
 tالصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي مسعود األنصاري  ١٢٥
  tقي عن بالل بن رباح سنن الترمذي والبيه ١٢٦
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 ،روام يـــرون أنفســـهم قـــد قصَّـــألنهـــ ،وعنـــدما يـــأتي الســـحر يســـتغفرون مـــن التقصـــير
وهـو اهللا  ما ينبغي عليهم من طاعة وعبادة لخالق األكـوان ومـدبر األمـوربوأنهم لم يقوموا 

U، فيستغفرون من هذا التقصير ومن هذا القصور ...  
  .rن هديهم النبي العدنان وكما بيَّ  ،القرآن بيَّن هذا وصفهم كماو 

ــــة بهــــذا العمــــل ،آخــــروصــــفاً لمــــؤمنين اوصــــف اهللا  ــــين أنهــــم مشــــغولين بالكلي  ،يب
  :ويحزنون لو فاتهم
))  ??ssFFttffyy$$ûûnn’’44  __ããΖΖããθθ//ççγγßßΝΝöö  ããttÇÇ  ##$$99øøϑϑyyÒÒŸŸ$$__ÅÅììÆÆ  ((  ))لسجدة)لسجدة)اا١٦١٦  

فال يتلذذ بطـول النـوم بـل ينـام  ،فعندما ينام الواحد منهم ال يستغرق في النوم أبداً  
يريــد أن يقــوم ليتبتــل بــين يــدي اهللا  ،لمــاذا؟ ألنــه يريــد أن يقــوم ينــادي الحــي القيــوم ،قلقــاً 

  رضي اهللا عنها: عندما قالت له السيدة عائشة rكما قال   ،ليشكر اهللا على عطاياه

}}
rr{{١٢٧١٢٧  

 والليلة التي ال يقوم فيها الليل يظـل حزينـاً  ..  ،على عطاياه Uيريد أن يشكر اهللا 
مـا  !وام الليل لهم جمال ال يصل لـه أحـد مـن أهـل الـدنيا بحـالولذلك ق ... طوال النهار
  جمالهم؟

  الصالحون من خالل تجاربهم الحكيمة قالوا لنا:


 نههن لـدى األزواج أو عنـد الخـاطبين فعلـيهو فالسيدات الالتي يردن أن تحلو وجـ
  ... بالماكياج وأدوات التجميل تستطيع فعله إنه يفعل ما الف ،بقيام الليل

  .عليه نه لنا صلوات ربي وتسليماتههذا هو طريق سيدنا رسول اهللا الذي بيَّ 
                                                           

  الصحيحين البخاري ومسلم ومسند اإلمام أحمد ١٢٧
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  الوصل التاسع عشر:الوصل التاسع عشر:
 اكرامات ا اكرامات اUU  املعنوية للمؤمننياملعنوية للمؤمنني  

ÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿ

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  الوصل العشرون:الوصل العشرون:
  بني الكشف احلسي والكشف املعنويبني الكشف احلسي والكشف املعنوي

ÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿ
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  الوصل احلادى والعشرون:الوصل احلادى والعشرون:
  علم حكمة األحكامعلم حكمة األحكام

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  الوصل الثانى والعشرون:الوصل الثانى والعشرون:
  رموز العارفنيرموز العارفني

ÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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  الوصل التاسع عشر:الوصل التاسع عشر:
 إكرامات ا إكرامات اUU  ١٢٨١٢٨املعنوية للمؤمننياملعنوية للمؤمنني  

  أوهام املريدينأوهام املريدين
هنـاك أمـور تجـول بخـواطر كثيـر مـن إخواننـا السـالكين، تجعـل بعضـهم يظـن بنفسـه 
ظــن الســوء، أنــه علــى غيــر ُهــدى، أو يمشــي علــى غيــر صــواب، وبعضــهم يظــن بنفســه أن 

أمامــه، وبعضــهم يوجــه الســبب إلــى شــيخه مســدود  Uالطريــق إلــى القــرب مــن حضــرة اهللا 
بأنــه ال يريــد أن يأخــذ بيــده إلــى فضــل اهللا وفــتح اهللا وإكــرام اهللا جــل فــي عــاله، وبعضــهم 
يظــن أنــه ُمقصــر فــي العبــادات، وغيــر مجتهــد فــي الطاعــات، وعليــه إن أراد أن يفتحــوا لــه 

فــي النوافــل معــاليم اإلشــارات، وأن يســروه بالمكاشــفات أن يجتهــد فــي الطاعــات، ويزيــد 
  والقربات ..... إلى غيرها، وكلها ظنون.
ــه إكرامــات اهللا،  اً بينمــا هــذا األخ قــد يكــون مغمــور  بفضــل اهللا، تطغــى وتتــوالى علي

  لكن لُتخبطه في الفهم، وسوء ظنه المملوء بالوهم يظن مثل هذه الظنون.
                                                           

  م٣/١/٢٠١٣هـ ١٤٣٤من صفر ٢١الخميس  –المعادي  ١٢٨
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  الكرامات احلسيةالكرامات احلسية
ســات، وال يعترفــون وال فــإن النــاس فــي األزمنــة الماضــية كــان ُجــل تعلقهــم بالمحسو 

يُقـــرون باإلكرامـــات اإللهيـــة إال إذا كانـــت محسوســـة وملموســـة، كـــانوا يعـــدون الكرامـــة أن 
يمشي اإلنسان على الماء، أو أن يطير اإلنسـان فـي الهـواء، أو أن يعـرف مـا ُيخبئـه المـرء 

  .في بيته .... مع أن هذا الذي ذكرناه وأمثاله ُيسمى في عرف العارفين كرامات حسية
، Uوالكرامــات الحســية قــد تكــون لإلكــرام، وقــد تكــون لإلســتدراج والعيــاذ بــاهللا 

والكرامـــات الحســـية قـــد تحـــدث للمـــؤمن وقـــد تحـــدث لغيـــر المـــؤمن، فقـــد تحـــدث لمـــن 
يخاوي جنياً، فيحمله على سطح المـاء، وُيخيـل للخلـق أنـه يمشـي علـى المـاء، أو يحملـه 

فــي الهــواء، أو يُنبئــه بمــا ُيخبــأ فــي البيــوت،  ويطيــر فــي الهــواء، وُيخيــل لمــن رآه أنــه يطيــر
  ÎÎΡΡ̄µ̄µçç……  ƒƒtt��tt1133ääΝΝöö  δδèèθθuu  ρρuu%%ss66ÎÎ‹‹==èèµµçç……  ΒΒÏÏôô  mmyy‹‹øø]]ßß  ωωŸŸ  ??ss��ttρρ÷÷ΞΞttκκååΝΝöö((  ((وهذا أمر ليس بغريب على عمل الجن: 

  .األعراف)األعراف)٢٧٢٧((  ))
وقد تحدث هذه اإلكرامات الحسية لمن هم على غيـر الملـة الحنيفيـة إذا جاهـدوا 

تهم الكونيـة، كمـا يحـدث لـبعض الرهبـان فـي األديـرة، أنفسهم بمجاهدات فادحة فـي حيـا
في ممارستهم لليوجـا، فيصـلون إلـى المرحلـة  Uبل لبعض البوذيين الذين ال يؤمنون باهللا 

التـي يسـمونها عنـدهم (النرفانـا) أى الفنـاء، ويحــدث معهـم أمـور عجيبـة، يظـن النـاس أنهــا 
  .rورسوله  U لمن لم يؤمن باهللا Uإكرامات ولكنها استدراج من اهللا 

، لكــن إكــرام اهللا للحبيــب rصــحيح أن هــذه اإلكرامــات الحســية وقعــت للحبيــب 
فـــي هـــذه اإلكرامـــات كـــان تحـــدياً لهـــذه المعجـــزة للكـــافرين أو المشـــركين أو المعارضـــين، 
والمعجــزة تكــون تحــديا لمــن يعــارض النبــي، والكرامــة ليســت فيهــا تحــد ألحــد وإنمــا فيهــا 

هللا أن هــذا العبــد مؤيــد مــن مــواله جــل فــي عــاله، فالفــارق بــين تأييــد مــن اهللا، ودليــل مــن ا
الكرامــة والمعجــزة أن المعجــزة مقرونــة بالتحــدي، أمــا الكرامــة فلــيس فيهــا تحــد ألحــد مــن 

  خلق اهللا.
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ناهيــك عــن أن الكرامــة ال يطلبهــا ولــي إذا كانــت حســية، لكــن تحــدث لألوليــاء إذا 
ت بهـم الحيطـات، فيلجـأون إلـى اهللا ضاقت بهـم األمـور، وادلهمـت بهـم الشـئون، وأحاطـ

ــأتي تفريجــاً مــن اهللا  فــي وقــت الشــدة الشــديدة، وال يلتفــت  I، أو تأييــداً مــن اهللا Uفت
إليهــا الــولي مــن قبــل وال مــن بعــد وال يطلبهــا، فــالولي ال يطلــب الكرامــة أبــداً وإنمــا يطلــب 

  اإلستقامة.

  الكرامات املعنويةالكرامات املعنوية
ألهــل اإلســـتقامة مــن أتبــاع ســـيد  Uاهللا  للصـــالحين، وتأييــد Uأمــا إكرامــات اهللا 

بهــا مكــرمين،  –والحمــد هللا  –األولــين واآلخــرين، فأنــا أظــن علــى قــدر علمــي أننــا جميعــاً 
  لكننا ال ننظر.

والكرامة المعنويـة هـي الكرامـة التـي يعتنـي بهـا الصـالحون، ويهـتم بشـأنها المقربـون 
  §§ÎÎββ̈ ̈ ##$$!!©©%%ÏÏšš  %%ss$$99ääθθ##((  ‘‘uu//ššΨΨoo$$  ##$$!!ªª  OOèèΝΝ((  ((، أولهـــــا اإلســـــتقامة: Uألنهـــــا دليـــــل العنايـــــة مـــــن اهللا 

##$$™™óóFFtt))ss≈≈ϑϑßßθθ##((  ((  ))وقــد قيــل فيهــا: (اإلســتقامة خيــر مــن ألــف كرامــة) إذا رزقــك اهللا  فصــلت)فصــلت)٣٠٣٠
مـن الـزالت التـي يعقبهـا الحسـرة والندامـة فـاعلم علـم اليقـين  Uاإلستقامة، وحفظـك اهللا 

تتخلى عنك، ألن أكبـر عنايـة مـن  ال Uأنك بعين اهللا، وأن عين اهللا تراك، وأن عناية اهللا 
  اهللا بعباده أن يوفقهم لسلوك طريقه القويم ومنهجه المستقيم.

فــي شــأن نفــر مــن ورثــة األنبيــاء  rالعصــمة لألنبيــاء، والحفــظ لألوليــاء، وقــد قــال 
  ونحن جميعًا منهم إن شاء اهللا:

}}{{١٢٩١٢٩
معصـية، أو الهـم بالمعصـية الـدواعي التـي تسـاعدك علـى أال تجد عند الفكـر فـي ال

لـك، فـال قـوة لنــا  Uهـذه المعصـية فتمتنـع عـن عملهــا، وهـذا لعنايـة اهللا بـك، ورعايــة اهللا 
                                                           

  المقاصد الحسنة فيما اشتهر على األلسنة للسخاوي ١٢٩
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  على طاعته إال بفضله ومعونته، وال حول لنا عن معصيته إال بحفظه ورعايته.
عزهــا لــم يــذكرها  العبــد بكرامــة التوفيــق، وهــي كرامــة عزيــزة، ومــن Uإذا أكــرم اهللا 

 هـــود)هـــود)٨٨٨٨((  ))  »»!!$$$$ρρuuΒΒtt$$  ??ssθθööùùÏÏŠŠ++ÅÅ’’þþ  ))ÎÎωω��  //ÎÎ  ((فـــي كتابـــه إال مـــرة واحـــدة وعلـــى لســـان نبـــي:  Uاهللا 
يوفقك لفعل الخيرات، وعمل الطاعات، واإلنفاق في األوجه المباركات، والمسـارعة إلـى 

  باألعمال الصالحات .... ماذا تبغي وراء ذلك؟. Uالقرب من اهللا 
الشــهرة، فتريــده أن يطيــر فـي الهــواء، أو يمشــي علــى المــاء حتــى لكـن الــنفس تريــد 

منهــا،  Uيقـول النــاس فــالن ولـي يصــنع كــذا وكـذا، هــذه شــهرة وريـاء وســمعة حفظــك اهللا 
}}r}}وجعلك فيمن يقول فيهم 

١٣٠  
ونــزع منــه الغــل والحقــد والحســد لجميــع وجعــل قلبــك ســليم،  Uإذا أكرمــك اهللا 

  خلــق اهللا فــاعلم علــم اليقــين أنــه لــم يقمــك فــي هــذا المقــام إال ألنــك مــن ُكمَّــل أوليــاء اهللا:
))  ρρuuΡΡtt““ttããôôΨΨoo$$  ΒΒtt$$  ûûÎÎ’’  ¹¹ßß‰‰ßßρρ‘‘ÍÍδδÏÏΝΝ  ΒΒii ÏÏôô  îîÏÏ≅≅ee @@  ))ÎÎzz÷÷θθuu≡≡ΡΡºº$$  ããtt??nn’’44  ™™ßß��ãã‘‘99  ΒΒ••GGtt))ss≈≈77ÎÎ##ÎÎ,,tt  ((  ))((  الحجر)الحجر)٤٧٤٧  ))ÎÎωω��  ΒΒttôô  
&&rrAAtt’’  ##$$!!©©  //ÎÎ))ss==ùù==55  ™™yy==ÎÎŠŠΟΟ55  ((  ))ومــن الـذي مدحــه مــواله وأثنـى عليــه بالقلــب الســليم؟  الشـعراء)الشـعراء)٨٩٨٩

ــــل ألن  الصــــافات)الصــــافات)٨٤٨٤((  ))  ÎÎŒŒøø  ̀ỳy%%!!uu  ‘‘uu//−−µµçç……  //ÎÎ))ss==ùù==55  ™™yy==ÎÎŠŠΟΟAA((  ((خليــــل اهللا:  فأنــــت علــــى قــــدم الخلي
قلبــك ســليم، لــيس فيــه غــل وال حقــد وال حســد ألحــد مــن المــؤمنين، لكــن الــنفس تتعجــل 

  .Uالديهور  الظهور، والظهور يحط من قدرها عند حضرة
ورزقـــك خشـــيته، وأصـــبحت تخشـــى اهللا فـــي الســـر والعلـــن، ال  Uإذا أكرمـــك اهللا 

تراقب إال اهللا، وال تخشى إال من اهللا، وال تخاف إال من عظمة اهللا وقـدرة اهللا، فأنـت مـن  
))##ÎÎΡΡ̄ϑ̄ϑyy$$  ††ssƒƒøǿýy  ##$$!!©©  ΒΒÏÏôô  ããÏÏ66tt$$ŠŠÏÏννÍÍ  ##$$99øøèèãã==nnϑϑyy≈≈̄σ̄σàà((  ((ُكمَّل العلماء الذين مـدحهم وأثنـى علـيهم اهللا:  33  ((  

لــيس العلمــاء الــذين لهــم ألســنة فصــيحة، وكلمــات هيئتهــا كــذا، وُخطَــب موقعهــا   فــاطر)فــاطر)٢٨٢٨((
  كذا، ومؤلفات صفتها كذا .... لكن العلماء هم الذين في قلوبهم خشية اهللا وتقواه.

ووجـدت مـيالً فـي قلبـك بالكليـة للحضـرة المحمديـة، أو زهــداً  Uإذا أكرمـك اهللا 
                                                           

 tصحيح مسلم ومسند اإلمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص  ١٣٠
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أو همــة عاليــة فــي اإلقتــداء بالصــحابة الهــادين المهــديين، أو رغبــة فــي دار الــدنيا الدنيــة، 
شديدة في مصـاحبة الـوارثين العـارفين ..... كـل هـذه وأمثالهـا وأشـباهها إكرامـات مـن اهللا 

U ـــل الـــذين يجعلهـــم اهللا فيمـــا بينـــه وبيـــنهم، ويقـــول  U، لكنهـــا إكرامـــات لألفـــراد الُكمَّ
  فيهم كما ورد في األثر:

}}{{
ألن هذا حفظ لهم من فتنة الخلق، ومـن فـتن الـدنيا، ومـن حـب الظهـور، وكـم كـان 

  :tيود ذلك ُكمَّل الصالحين، ألن الخلق فتنة، يقول موالنا اإلمام أبو العزائم 
  ةةــ��������ـــ��������ـق مقبلق مقبلـ��������ــ��������ـت الخلت الخلـــ��������ــــ��������ـوإذا رأیوإذا رأی

  
  ف����ال ت����ركن رك����ون مق����رب م����ن ن����ارف����ال ت����ركن رك����ون مق����رب م����ن ن����ار

  ههف�����الخلق فتن�����ة م�����ن أردت ص�����دودف�����الخلق فتن�����ة م�����ن أردت ص�����دود  
  

  وش������ھود أھ������ل البع������د ف������ي األدواروش������ھود أھ������ل البع������د ف������ي األدوار
  

  ثم يتحدث عن العلماء العاملين وُكمَّل الصالحين:
  وإذا دع���������اھم أن ی���������دلوا غی���������رھموإذا دع���������اھم أن ی���������دلوا غی���������رھم

  
  ارارـ������ــ������ـھ ال بفخھ ال بفخــ������ـــ������ـق������اموا بح������ول منق������اموا بح������ول من

  ی�����دعون والرھب�����وت م�����لء قل�����وبھمی�����دعون والرھب�����وت م�����لء قل�����وبھم  
  

  بالَھ����ْدى َھ����ْدى المص����طفى المخت����اربالَھ����ْدى َھ����ْدى المص����طفى المخت����ار
  

ن السـيف، يدعون الخلـق ويـرون أنهـم يمشـون علـى طريـق أدق مـن الشـعر وأحـدُّ مـ
ألن الخلـــق فتنـــة، تميـــل إلـــيهم الـــنفس وتـــركن إلـــيهم، فيحـــب أن يســـمع ثنـــائهم، ويتلـــذذ 
بمـدحهم، وُتســر الــنفس بعطـائهم وزيــاراتهم، ويحــدث لإلنســان زهـوا إذا اهتمــوا بــه وقــاموا 
عندما يرونه، أو عظموه أو وقروه ... وكـل هـذا فتنـة للـنفس، والـنفس كمـا قـال إمامنـا أبـو 

 ينتهي جهاد النفس حتى مع ُكمَّل العارفين إال مع خـروج الـنَـَفس األخيـر) : (الtالعزائم 
طالمــا اإلنســان يتــنفس فــي دنيــاه فــال بــد أن يستحضــر دائمــاً وأبــداً عظمــة اهللا، وجبــروت 

  حضرة اهللا حتى تظل النفس واقعة تحت طائل خشية اهللا جل في عاله.
بمــا يــزين بــه أهــل حضــرته،  وجعــل قلبــك موضــعاً لزينتــه، فزينــك Uإذا أكرمــك اهللا 

ــب بــالخوف والخشــية مــن  ــب بالحضــور، أو زيــن القل ــب بالخشــوع، أو زيــن القل زيــن القل
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يقول فـي  Uحضرته، أو زين القلب باإلخالص له في النوايا، ماذا تبغي وراء ذلك؟ واهللا 
  واحدة منها على سبيل المثال:

}}{{١٣١١٣١
فكونه يُزين قلبك باإلخالص فأنت من الخواص، وأنت محبـوب لحضـرة اهللا، مـاذا 

  ))    ùùss¡¡||θθöö∃∃tt  ƒƒtt''ùùAAÎÎ’’  ##$$!!ªª  //ÎÎ))ssθθööΘΘ55  ††äättÏÏ::™™κκååΝΝöö  ρρuu††äättÏÏ66™™θθΡΡttµµçç……ÿÿ  ((  تبغـــي بعــــد ذلــــك؟! دخلـــت فــــي قــــول اهللا:
ــدة)٥٤٥٤(( ــدة)المائ هــا مــع المــؤمن الســاحر هــل تريــد شــيئاً وراء ذلــك مــن األمــور التــي يشــترك في المائ

  والكاهن والبوذي والنصراني والمجوسي وغيره؟!!.
لكـن تراكمـات العصـور المظلمـة جعلـت هـذه األفكـار تعشـش فـي أفكـار المريــدين 
،حتى أنهم مهما تخبرهم، ومهما تحـدثهم تظـل عقيـدتهم أنهـم ال يكونـوا صـالحين إال إذا 

اسـتدراج، وهـذا لـيس مـن الفطنـة ظهرت الكرامات الحسية على أيديهم، ولو حتـى كانـت 
  وصحابته الكرام. rوال من الحكمة وال من المنهج الكريم الذي كان عليه نبينا 

  املكاشفاتاملكاشفات
وســــــأتحدث عــــــن كرامــــــة يعــــــدها النـــــــاس أم الكرامــــــات، ويســــــتعدون لهــــــا بكـــــــل 
اإلســـتعدادات، ويســـتعدون ببـــذل كـــل نـََفـــس ونفـــيس فـــي ســـبيل الوصـــول إليهـــا، مـــا هـــذه 

حــدهم: أريــد أن أنــال المكاشــفة، وأنــال مقــام الكشــف، وأصــير مــن أهــل الكرامــة؟ يقــول أ
المكاشـــفات، ونحـــن نقـــرر كمـــا قـــرر أئمـــة الصـــالحين كســـيدي محـــى الـــدين بـــن العربـــي، 
وسيدي أبو الحسن الشاذلي، وسيدي أبو العزائم، وغيـرهم مـن ُكمَّـل األوليـاء والصـالحين 

  ونقاءه، فيكشف لإلنسان.أن الكشف نور من اهللا يتجلى في القلب بعد صفاءه 
مــاذا يكشــف لــه؟ إذا كــان مــن الُمســتدرجين سيكشــف لــه العــورات، وهــل يرضــى 
ــؤمن أن يطلــع علــى عــورات الخلــق؟!! أو يطلــع علــى عــورات حتــى إخوانــه!!  مســلم أو م

                                                           
  tان أحاديث مسلسالت وأحاديث مقتبسة عن حذيفة بن اليم ١٣١
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لـيس عنــده وقــت لهـذا الكــالم، لكــن المـؤمن التقــي النقــي المتـابع للحبيــب الصــفي الــوفي 
في ختامه إال مواله، وال يرجو مـن اهللا إال مـا يزيـد قربـه مـن اهللا، ليس له هدف في أوله أو 

وينال بـه رضـا مـواله جـل فـي عـاله، وهـذا هدفـه وغايتـه، وهـذا حالـه الـدائم فـي كـل أمـوره 
  .Uمع اهللا 

الــذي يريــد القــرب مــن مــواله، ولــيس لــه هــم إال رضــاه، مــا الكشــف النــافع لــه؟ أن 
لـه عـن أحـوال  Uبإصالحها، أو يكشـف اهللا  له عن عيوب نفسه، ليقوم Uيكشف اهللا 

لـــه عـــن مـــراده فـــي   Uأهـــل اإلســـتقامة ليقـــوم بهـــا، ويعمـــل بعمـــل أهلهـــا، أو يكشـــف اهللا 
كالمه، كلنا نقـرأ القـرآن، وقـد نقـرأ تفاسـير للقـرآن ولكنهـا آراء ووجهـات نظـر للخلـق فـي 

طـاه أعطـى القرآن، لذلك أعجب لمن يتعصب لرأى ُمفسر مع أنه وجهة نظـر!! والـذي أع
أمرنا وخـص لنـا مفسـراً معينـًا؟ كنـا لـن نختلـف، بـل إنـه عنـدما أراد  rغيره، وهل الحبيب 

ـــه:  ـــه رب ـــان علـــى  القيامـــة)القيامـــة)١٩١٩((  ))  ……OOèèΝΝ§§  ))ÎÎββ̈ ̈ ããtt==nnŠŠøøΖΖuu$$  //ttŠŠuu$$ΡΡttµµçç  ((أن يُفســـر قـــال ل لمـــاذا؟ ألن كـــل بي
، Uحســـب العصـــر، وعلـــى حســـب اإلنســـان، ومـــراده ونيتـــه وقلبـــه مـــع حضـــرة الـــرحمن 

يســـع األولـــين واآلخـــرين، بـــل كلهـــم جميعـــاً ال يســـاووا خردلـــة أو ذرة فـــي  U وعطـــاء اهللا
  .Iبعض علوم رب العالمين 

فلـــيس الشــــأن أن تفقـــه كــــالم المئــــولين والمفســـرين فــــي القـــرآن ولكــــن الشــــأن أن 
مــراده منــك فــي القــرآن، مــاذا يريــده منــك فــي هــذه اآليــة لتكــون مــن أهــل  Uيُلهمــك اهللا 

في هذه السورة لتكون مـن األوليـاء الصـالحين الـذين خصـهم اهللا  العناية؟ ماذا يريده منك
U  أن يُلهــم اهللا  –وهــو أعــاله  –بجمــاالت وكمــاالت هــذه الســورة؟ فالكشــف هنــاU 

العبـــد بمـــراد اهللا فـــي آيـــات اهللا، أو بمـــراد حبيـــب اهللا ومصـــطفاه فـــي أحاديـــث الحبيـــب 
  المصطفى التي أجراها اهللا على لسانه في هذه الحياة.

ــــر مــــراد اهللا  Uراد اهللا ومــــ ــــذي   Uلــــك غي ــــاك أن تتعصــــب وتظــــن أن ال ــــي، فإي ل
كاشفك به اهللا هـو الصـحيح ومـا عـاداه الخطـأ، أو أنـك وحـدك المكاشـف بمعـاني كتـاب 

بمـا يخصـه  Uاهللا، أنت ُمكاشف بما يخصك، وكل من وصل إلى هذا المقام كاشفه ربه 
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اهللا وعطاء اهللا جل في عـاله، وهـذا أعلـى وما يليق به وما ينبغي له لينال فضل اهللا وإكرام 
  الكشف.

ولذلك أتذكر في هذا المقام أني كنت كذلك، بسماعي قصص الصالحين، وقـراءة 
ما ُكتب عن العارفين، فكنـت متعلقـاً بالكشـف الحسـي، لكـن شـيخي الشـيخ محمـد علـي 

يكاشـف سالمة رحمة اهللا ورضوانه عليه قال: (يا بُني أعلى الكشف الكشف العلمـي) أن 
  $̄$ρρuuæætt==̄Κ̄Κ÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ΒΒÏÏ  !!©©$$ààΡΡ̄  ((العبد بمراده في كالمـه، فينطـق عـن اهللا، وهـذا فـي قـول اهللا:  Uاهللا 

ããÏÏ==ùùϑϑVV$$  ((  ))هذا المقام الكريم والذى أرسل اهللا  الكهف)الكهف)٦٥٦٥U .لصاحبه الكليم  
العبـــد بذنوبـــه  Uفـــأعلى مقامـــات الكشـــف فـــي هـــذا المقـــام بعـــد أن يُكاشـــف اهللا 

منهـــا، يكاشـــفه بالمنهـــاج القـــويم،  Uها، وبذنوبـــه فيتـــوب إلـــى اهللا وعيوبـــه، بعيوبـــه فيـــداوي
والصـــراط المســـتقيم الـــذي يســـلك عليـــه ليصـــل إلـــى مـــراد اهللا، وهللا طرائـــق بعـــدد أنفـــاس 
الخالئــق، وإيــاك أن تظــن أن مــا وضــح لــك مــن طريــق هــو طريــق أهــل التحقيــق، ومــا ســواه 

ــق لــيس بعــدد ال خالئــق ولكــن بعــدد أنفــاس فهــو غريــق!! هــذا علــى قــدرك، لكــن هللا طرائ
  الخالئق.

ليس على بابه ُحجَّاب، وجعل لكل رجل من العـارفين  Uفتح لك الباب لكن اهللا 
والصــالحين مــا ال يُعــد وال ُيحــد مــن األبــواب التــي يــدخل منهــا إلــى عطــاء حضــرة الوهــاب 

U مـا ، أبواب ال عدَّ لها وال حد لها، ولو ذكرناها عداً لجلسنا فـي مجلسـنا هـذا شـهور و
  استطعنا سردها كلها، تحتاج إلى معاملة روحانية صرفة.

هذا الكشف لكى يناله اإلنسان ال بد أن يرتفع عن قلبه الَرْين أو الغَْين أو الغمـام، 
ــا  ــن، ألن الــرين للكــافرين:  -والحمــد هللا  -ونحــن كلن   ((ال يوجــد فينــا أحــد علــى قلبــه رَْي

..xxξξ��  ((  //tt≅≅öö 22  ‘‘uu##ββtt  ããtt??nn’’44  %%èè==èèθθ55ÍÍκκÍÍΝΝ  ΒΒ̈$̈$  ..xx%%ΡΡççθθ##((  ƒƒtt33õõ¡¡ÅÅ66ççθθββtt  ∪∪⊆⊆⊇⊇∩∩  ..xxξξHH  ))ÎÎΞΞ̈κ̈κååΝΝöö  ããtt  ‘‘§§55hh ÍÍκκÍÍΝΝöö  ƒƒttθθööΒΒtt××ÍÍ‹‹77  
QQ°°RRppssóóffààθθ//ççθθββtt  ((  (المطففين)(المطففين) :والرين هو الغطاء الشديد الذي طُبع  

))  ρρuuÛÛèè77ÎÎììyy  ããtt??nn’’44  %%èè==èèθθ55ÍÍκκÍÍΝΝöö  ùùssγγßßΟΟóó  ωωŸŸ  ƒƒttÿÿøø))ssγγßßθθχχšš  ((  ))التوبة)التوبة)٨٧٨٧  
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  :rوالغَين يكون لألنبياء والمرسلين، ولذلك قال فيه حبيبي   

}}{{١٣٢١٣٢
وبين الغَين والَعين نقطة، إذا رُفعت النقطـة مـن الغـين صـارت عـين فتقـع العـين علـى 

لسـيدي أبـو  rالعين، وحتى ال يجول بخواطركم أن الغين هنا يشابه ما عندنا قال حبيبي 
عندما توقف عند هذا الحديث وجاء له فـي منامـه: (غَـْين األنـوار ال  tاذلي الحسن الش

  َغْين األغيار يا مبارك).
الغــين عنــدنا هــو الــدنيا والشــهوات والحظــوظ واألهــواء والمــال واألوالد والوظيفــة، 

، لكن الغين عنده هو األنوار، فكلما ارتقى في مقامـات rلكن هذا ليس عند رسول اهللا 
ــاً ألنــه صــار أقــرب إلــى مــواله جــل وعــال، القــرب مــن ا هللا رأى أن الــذي كــان فيــه كــان َغين
  مما كان فيه. Uفيستغفر اهللا 

أما الغمام فيكون لنا، هل الغمام يحجـب ضـوء الشـمس علـى الـدوام؟ ال، يحجـب 
ــب بــالنور  ــإذا مــر الغمــام انقشــع الظــالم، وأشــرق القل ضــوء الشــمس إلــى وقــت معلــوم، ف

  بيب المصطفى عليه أفضل الصالة وأتم السالم.التام، وكان فيه الح
، لكـن فينـا مـن يكـون عنـده rقلوبنا جميعاً أهل اإليمـان ُيشـرق فيهـا نـور الحبيـب 

شيء من الغمام، فإذا انجلى الغمام فأنـت فـي المواجهـات العليـة مـع الحبيـب المصـطفى 
  على الدوام:

  ييــــ�������ـــــ�������ـب التھامب التھامـــ�������ــــ�������ـس الحبیس الحبیــــ������ـــــ������ـشمشم
  

  المالمـــ���������ــــ���������ـالظالظع ع ـــ���������ــــ���������ـو جمیو جمیــــ���������ـــــ���������ـتمحتمح
  

  .Uتمحو كل شيء في قلب اإلنسان وتؤهله إلى حضرة الرحمن 

  طريق الكشفطريق الكشف
مــا الســبيل إلــى الوصــول إلــى مقــام الكشــف العــالي الــذي نريــد أن نكــون فيــه؟ هــذا 

                                                           
  tصحيح مسلم وسنن أبي داود ومسند اإلمام أحمد عن األغر المزني  ١٣٢
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  .األعراف)األعراف)٤٦٤٦((  ))  ρρuuããtt??nn’’  ##$${{FFää÷÷��zz##∃∃ÅÅ  ‘‘ÍÍ̀ỳy%%ΑΑ××  ƒƒttêê÷÷��ÍÍùùèèθθββtt  ..ääξξDD  00ÎÎ¡¡ÅÅ‹‹ϑϑyy88‰‰ààΝΝöö  ((  المقام هو:
ـــة عـــن  –وجـــاء والحمـــد هللا  –أول شـــيء فـــي هـــذا األمـــر  ـــزة مدرســـتنا المحمدي مي

غيرها، وهو العلم: ال بد قبل العمـل مـن العلـم، ألن اإلنسـان إذا بـدأ العمـل ولـم يـتعلم ال 
يـُـْؤَمن عليــه الخطــأ والزلــل، قــد يغلـب عليــه عــالم الــوهم فُيصــور لـه أنــه مــن أهــل الكرامــات 

يـه الشـياطين منامـاً وُتصـور لـه وأنه من أهل الدرجات وهو في ُسفل السافلين، تضـحك عل
أنه من أهل عليين، ويرينه فـي المنـام أنـه فـي الجنـة العاليـة بينمـا هـو فـي سـجين مسـجون، 

  والذي ُيخرج اإلنسان من كل هذه األشياء العلم.
قد يرى اإلنسان أشياء بعينيه ظاهرة ويظن أنهـا كشـوف بـاهرة مـع أنهـا فـي الحقيقـة 

دخــل  t، ســيدي عبــد القــادر الجيالنــي Uريــق الــرحمن تقــوم بهــا الجــان ليُبعــدوه عــن ط
خلوتـــه ذات مـــرة فـــرأى نـــوراً مـــن الســـماء إلـــى األرض، وســـمع النـــور يقـــول: عبـــدي عبـــد 
القــادر، قــال: لبيــك ســيدي، قــال: أبحــت لــك المحرمــات، قــال: اخســأ يــا ملعــون، فوجــد 

 لــم ُيحــرم النــور وقــد تحــول إلــى دخــان، وقــال: كيــف عرفتنــي يــا عبــد القــادر؟ قــال: إن اهللا
شــيئاً علــى لســان نبــي ثــم يُبيحــه لــولي!! قــال: نجــوت منــي يــا عبــد القــادر بعلمــك وفقهــك 

  ولقد خرَّجت قبلك سبعين رجًال من العارفين بهذه الطريقة!!.
إذن نحن نحتاج أوًال للعلم، ولكن ليس من أهل البيـان بـل مـن أهـل العيـان، ألنهـم 

ريـــق، وإذا أردت وصـــفاً دقيقـــاً فـــال بـــد أن مشـــوا فـــي الطريـــق، تريـــد رجـــالً يصـــف لـــك الط
، tتــذهب لرجــل قــد قــام بقطــع هــذا الطريــق ومشــى فيــه وعــرف دروبــه، كاإلمــام الجنيــد 

ذهب إليه أحد مريديه وقال: يا سـيدي رأيـت أنـي وأنـت فـي الجنـة، فـرأى أن هـذا المريـد 
يـا هـذا سيسكن إلى هذا وقد يتوقف عن العمل المرضي الموصل إلى رضوان اهللا، فقال: 

  أما رأى الشيطان أحد يسخر به غيري وغيرك، أى ال تتوقف عند هذه الرؤيا واستمر.
وانقطع عنه مريد فسألهم عنه، فذهبوا إليه وسألوه ِلَم انقطعت عـن الشـيخ؟ فقـال: 
ال حاجة لي بالشيخ، أنا يأتيني كل يـوم قـوم فيأخـذوني ويـذهبوا بـي إلـى الجنـة لنـذكر اهللا، 

لـوا لـه إذا جـاءك هـؤالء القـوم وذهبـوا بـك إلـى حيـث يـذكرون وبـدأوا : قو tفقال الشـيخ 
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فــي الــذكر فقــل: (ال حــول وال قــوة إال بــاهللا العظــيم) فأخــذوه وذهبــوا إلــى الموضــع الــذي 
يــذكرون فيــه معــه، ووســط الــذكر قــال: (ال حــول وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظــيم) ففــوجيء 

ليه من شدة الضرب، ونـام ولـم يسـتيقظ إال بالضرب ينهال عليه من كل واد حتى ُأغمي ع
بعد أن لسعته الشمس بعـد سـطوعها فـي الصـباح بسـاعة، فوجـد نفسـه علـى مزبلـة بغـداد، 
فعــرف أن هــؤالء قــوم مــن الشــياطين يقطعونــه عــن شــيخه حتــى يقطعونــه عــن رب العــالمين 

U.  
فــإن اإلنســان طالمــا كــان فــي حضــن شــيخه ويستحضــر دومــاً فــي كــل أحوالــه صــورة 

خه فهــو فــي أمــان، ولــذلك قيــل فــي الحكمــة: (النــاس هلكــى إال العــالمون، والعــالمون شــي
هلكــى إال العــاملون، والعــاملون هلكــى إال المخلصــون، والمخلصــون علــى خطــر عظــيم) 

: هـــذا يـــا بُنـــي لمـــن لـــيس فـــي حضـــن tقـــال شـــيخي موالنـــا الشـــيخ محمـــد علـــي ســـالمة 
  ρρuuΒΒtt  ƒƒttèè÷÷FFttÁÁÅÅΝΝ  //ÎÎ$$$$!!««  ùùss))ss‰‰ôô  ((لخطـر: الشيخ، أما من كان في حضن الشيخ فليس فـي هـذا ا

δδèè‰‰ÏÏ““yy  ))ÎÎ<<nn’’44  ÀÀÅÅ��uu≡≡ÞÞ::  ΒΒ••¡¡óóFFtt))ÉÉΛΛ88  ((  ))ــه ســُيخرجه فــي الوقــت المناســب، ولــن  آل عمــران)آل عمــران)١٠١١٠١ ألن
يتركه أبداً لسطوة الشيطان، أو لسيطرة إنس أو جان، ألنه توكل به وتعهد به حتـى يوصـله 

  .rإلى حضرة الرحمن، وإلى نور النبي العدنان 
  ىىـــ������ــــ������ـتھنتھن  يياضاضـ������ــ������ـأی������ا مأی������ا م  ييـ������ــ������ـونادانونادان

  
  انانــ�����ـــ�����ـك ف�����ي أمك ف�����ي أمــ�����ـــ�����ـفأن�����ت وم�����ن یُحبفأن�����ت وم�����ن یُحب

  ھھـ����ــ����ـن طن طـ����ــ����ـا ف����ي حصا ف����ي حصـ����ــ����ـل طریقنل طریقنــفأھ����فأھ����  
  

  ييــ������ـــ������ـا أن دعانا أن دعانـــ������ــــ������ـشرت لمشرت لمــلق������د بُ������لق������د بُ������
  

إذن ال بـــد مـــن العلـــم أوًال، ولـــذلك نركـــز عليـــه، كيـــف يـــدخل الشـــيطان لإلنســـان؟ 
ا يــدخل الشــيطان لإلنســان مــن البــاب الــذي يجهلــه اإلنســان، ولــيس لــه فيــه علــم، فكلمــ

اتســـعت مـــدارك علمـــك كلمـــا ال يجـــد الشـــيطان إليـــك ســـبيًال، ألنـــك ستســـد أمامـــه كـــل 
  األبواب، ولكن أى علم؟

  ھ����و العل����م ال یُجل����ى بغی����ر الحق����ائقھ����و العل����م ال یُجل����ى بغی����ر الحق����ائق
  

  وعل����م بكش�����ف فی�����ھ ق�����رب لخ�����القيوعل����م بكش�����ف فی�����ھ ق�����رب لخ�����القي
  وم������ا العل������م إال م������ا یُعلم������ھ العل������يوم������ا العل������م إال م������ا یُعلم������ھ العل������ي  

  
  وآى "یعلمك��������م" دلی��������ل لص��������ادقوآى "یعلمك��������م" دلی��������ل لص��������ادق
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وم�����ا العل�����م واألعم�����ال م�����ن غی�����ر وم�����ا العل�����م واألعم�����ال م�����ن غی�����ر 
  خش����������������������������������������������������������������������������یةخش����������������������������������������������������������������������������یة

  ققــُس���ؤل المناف���ُس���ؤل المناف���  اءاءـ���ــ���ـوى آل���ة صموى آل���ة صمــس���س���
  ددـ����ــ����ـور لمھتور لمھتـــ����ـ����ن نن نـ����ــ����ـوف����ي أول الرحموف����ي أول الرحم  

  
  ققـ����ــ����ـذب الموفذب الموفـ����ــ����ـب����ھ علَّ����م الق����رآن جب����ھ علَّ����م الق����رآن ج

  
  وأرضاه: tهذا هو العلم الذي يقول فيه اإلمام أبو العزائم 

عن�����ي اعقل�����وا م�����ا تس�����معون م�����ن عن�����ي اعقل�����وا م�����ا تس�����معون م�����ن 
  الك�����������������������������������������������������������������������������المالك�����������������������������������������������������������������������������الم

  ف���العلم ب���الرحمن م���ن ص���افي الم���دامف���العلم ب���الرحمن م���ن ص���افي الم���دام
  خ��ذ م��ا ص��فا ل��ك م��ن إش��ارة ع��ارفخ��ذ م��ا ص��فا ل��ك م��ن إش��ارة ع��ارف  

  
  امامفالع����ارفون كالمھ����م یش����في الس����قفالع����ارفون كالمھ����م یش����في الس����ق

  
، مــن مــال، وولــد، Uثــم بعــد العلــم ال بــد أن أخلــي القلــب مــن كــل مــا ســوى اهللا 

وشــهوات، وحظــوظ، وأهــواء، ورياســات، ورغبــة فــي الكرامــات، ورغبــة فــي المكاشــفات، 
ورغبة حتى في العلو في رفيع الدرجات .... كـل ذلـك ينفضـه اإلنسـان مـن داخـل القلـب 

  :Uويجعل القلب هللا 
  ھ����م وش����بھاتھ����م وش����بھاتإذا خ����ال القل����ب م����ن وإذا خ����ال القل����ب م����ن و

  
  اتاتــروداً بآی�����روداً بآی�����ـ�����ــ�����ـب مسب مســد الغی�����د الغی�����ــیشاھ�����یشاھ�����

  
بعــد أن يخلــو القلــب مــن كــل هــذه األشــياء أحــرص وأحــافظ علــى أال يكــون القلــب 
إال هللا، فكثير منا ال يستطيع أن يحافظ على ذلك فُيرد القهقرى مـن أجـل ذلـك، لكـن ال 

ا فــي أيــدينا، بــد أن نحــافظ أال يكــون القلــب إال هللا، والــدنيا مــن مــال وأهــل وولــد نجعلهــ
ونكون فيها كمـا أمـر نبينـا، لكـن ال تتعلـق القلـوب إال بجمـال الحبيـب المحبـوب وحضـرة 

، وهل فـي الـدنيا جمـال، وهـل فـي الـدنيا كمـال يسـتطيع المـرء أن يوجـه Uعالم الغيوب 
إليه القلب وينظر إليه؟! أين هـو ذلـك؟! كلهـا مظـاهر فانيـة، وشـهوات دانيـة، ولـيس هنـاك 

  أو عطف أو شفقة للقلب الذي هو من نور اهللا جل في عاله. فيها أى حنان
إذن أحافظ على القلب حتى ال يحل فيه غير اهللا جل وعـال، فيكـون الهـم كلـه هللا، 
والنوايـــا كلهـــا هللا، والعمـــل كلـــه هللا، واألحـــوال كلهـــا هللا، والحركـــات والســـكنات كلهـــا هللا، 

إنا بكـل أعضـائي،  ))  ¬¬!!  $̄$ÎÎΡΡ̄((  ((  ا قال هللا:والقيام والقعود والنوم والصحو كله هللا، وأقول كم
  !!$̄$ρρuu))ÎÎΡΡ̄  ((وبكــل جــوارحي، وبكــل حقــائقي، وبكــل مــالي، وبكــل أوالدي، وبكــل أحــوالي هللا: 
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))ÎÎ99ss‹‹øøµµÏÏ  ‘‘uu≡≡__ÅÅèèããθθββtt  ((  ))نرجع إلى اهللا   البقرة)البقرة)١٥٦١٥٦U.  
إذا حافظــت علــى هــذا المنــوال، وأصــبح القلــب خالصــاً هللا جــل فــي عــاله أســتعين 

الـــذكر ألهـــل القـــرب إال إذا كـــان بالقلـــب، ذكـــر اللســـان حســــنات بـــذكر اهللا، وال يصـــح 
تحصل على أجرها فـي الجنـان، أمـا ذكـر القلـب فبعـد إمسـاك اللسـان يستحضـر اإلنسـان 

(اهللا)، فــــإذا ذكــــر القلــــب ســــكنت  Iفــــي قلبــــه حضــــرة اهللا جــــل وعــــال، ويــــذكره بقولــــه 
  الجوارح.

ب ســـيدي عبـــد كـــان يقـــول عنـــه تلميـــذه النجيـــ  tولـــذلك ســـيدي أحمـــد البـــدوي 
العــال: (صــحبت ســيدي أحمــد البــدوي أربعــين عامــاً فمــا رأيتــه غفــل عــن ذكــر اهللا تعــالى 
طرفــة عــين) وكــان يقــول: (ذكــر اللســان شقشــقة) مــا فائــدة الــذكر إذا قلــت باللســان (اهللا) 

  :rوالقلب في الدنيا أو في األهواء أو في المشاكل أو في المشاغل؟!! قال 

}}{{١٣٣١٣٣
  لكن ال بد أن ينطق القلب باهللا في مواجهة اهللا جل في عاله:

 ً ً لس�������اني یق�������ول هللا ق�������والً ص�������ادقا   لس�������اني یق�������ول هللا ق�������والً ص�������ادقا
  

  والقل������ب یش������ھد والجمی������ل أم������اميوالقل������ب یش������ھد والجمی������ل أم������امي
  

ذكر شهود، وهـو ذكـر القلـب، وهـو بدايـة التعـرف علـى اهللا، والمكاشـفات اإللهيـة 
فإذا واظب المرء على هذا الـذكر يـتم الصـفاء، ويـتم النقـاء، ويُفـاض علـى من حضرة اهللا، 

  .Uالقلب عظيم النور، وجمال الضياء، وجميل البهاء من حضرة اهللا 
لكــن علــى العبــد أن يفعــل مــا ذكرنــاه وال يطلــب، وال يســأل مــن حضــرة اهللا، ألنــه ال 

ه، ويــذكر بالقلــب بعــد تفريــغ يعلــم مــا ُيصــلحه، وال مــا هــو النــافع لــه، وإنمــا يفعــل مــا ذكرنــا
مـا يناسـبه، ويتفضـل  Uالقلب لحضرة اهللا، ويكون بـذلك متعرضـاً لفضـل اهللا، يُعطيـه اهللا 

عليه من العطايا اإللهية بما يالئمـة، ألن هـذه عطايـا إلهيـة لـيس لهـا أثمـان نسـتطيع دفعهـا 

                                                           
  tسنن الترمذي والمستدرك عن أبي هريرة  ١٣٣
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ـــــــة:   المائـــــــدة)المائـــــــدة)٥٤٥٤((  ))  ŒŒss≡≡99ÏÏ77yy  ùùssÒÒôô≅≅ãã  ##$$!!««  ƒƒããσσ÷÷??ÏÏŠŠµµÏÏ  ΒΒtt  „„oo±±tt$$!!ââ  ((أو تقـــــــديمها فـــــــي حياتنـــــــا الدنيوي
ــة:    ƒƒtt‚‚÷÷GGttÈÈ��  //ÎÎ��ttmmôôϑϑyyGGÏÏµµÏÏ  ΒΒtt  „„oo±±tt$$!!ââ  33  ρρuu##$$!!ªª  ŒŒèèρρ  ##$$99øøÿÿxxÒÒôô≅≅ÈÈ  ##$$99øøèèyyààÏÏŠŠΟΟÉÉ  ((اختصــاص بالرحمــة اإللهي

  فكل ما على العبد أن يتعرض بما ذكرناه من خطوات مباركات:..آل عمران)آل عمران)٧٤٧٤((  ))
  ديديـــــــ���������������ـــــ���������������ــرض عبرض عبــــــــ���������������ــــــ���������������إذا تعإذا تع

  
  ىىـــــ���������ــــــ���������ـللــــي تحي تحـــــ���������ـــ���������للــل فضل فضـــ���������ــــ���������ـــلنیلنی
  ييــــــــ�������ــــــ�������ننــى مى مـــــ�������ـــ�������ننــة الحسة الحســـــ�������ـــ�������حلحلبب  

  
  ىىــــــ������������ـــــــ������������ـــــــــللــــود تمود تمـــــــ������������ــــــــ������������ـوبالشھوبالشھ

  ببــــــ����������ـــــــ����������ـــل قلل قلــــــ����������ــــ����������راه كراه كــــــــ����������ــــــ����������ــیی  
  

  ىىــــــ���������ـــــــ���������ـللــــي صي صــــ���������ـــــ���������ـر لر لـ���������ــ���������ـــــــمطھمطھ
  ل وداديل وداديــــ������������ــ������������ــــــــــــــــــراه أھراه أھــــــ������������ـــــــ������������ـیی  

  
  دلىدلىـ����������ــ����������ـــــــــدى یتدى یتـــ���������ــــ���������ـور الھُ ور الھُ ـ���������ــ���������ـــــــــنن
  ييــ���������ـــ���������ـــــــــــل خلقل خلقــــ���������ــ���������ــھ كھ كـــ���������ـ���������ــــــــــیُحبیُحب  

  
  الالـ����������ــ����������ـــــــــــي قبي قبـ����������ــ����������ـــــــــننــب مب مـــ����������ـ����������ــوالحوالح

  
كريم ال يـرد عبـده صـفراً مـن عطـاءه، بـل يتفضـل عليـه   Uإذا تعرض العبد فإن اهللا 

بنوره وجماله وبهاءه، وُيجمله بجمال أوليـاءه علـى أن يكـون كاتمـاً للسـر، حافظـاً للـوداد، 
، Uال يبيح بشيء من ذلك إال ألهل القرب والوداد، بحسب ما يليح له حضـرة الجـواد 

اتت نفسه فال يريد فخراً، وال يبغـي ريـاءاً، وال يطلـب شـهرة، وال يسـعى إلـى سـمعة، ألنه م
  وإنما َهمَّه في كل أحواله أن يكون بين يدى اهللا يتمتع بالمناجاة، ويسعد بوجه اهللا.

  الوصل العشرون:الوصل العشرون:
بني الكشف احلس١٣٤١٣٤ي والكشف املعنويي والكشف املعنويبني الكشف احلس  

  ورثة األنبياءورثة األنبياء
األنبياء والمرسـلين السـابقين، فكـل  على قدم rأصحاب رسول اهللا  Uجعل اهللا 

                                                           
  م٣/١/٢٠١٣هـ ١٤٣٤من صفر ٢١الخميس  –المعادي  ١٣٤
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صحابي على قـدم نبـي أو رسـول، أى يتبعـه فـي مشـربه، ويسـير علـى منهجـه، وينـال بعضـاً 
التــي تفضَّــل بهـا علــى هــذا النبـي علــى قــدر زمانــه  Uمـن إكرامــه، ويحفــه بعـض عطايــا اهللا 

وم الـدين، وبعـد ذلـك اسـتمر هـذا األمـر إلـى يومنـا هـذا وإلـى يـوقدر حاله وعصـره وأوانـه، 
 rفكــل نبــي لــه علــى قدمــه ولــي، كلمــا انتقــل إلــى جــوار اهللا ولــي رشــح الحبيــب المختــار 

على هـذا القـدم وهـذه الرتبـة ولـي، فُرتـب األنبيـاء والمرسـلين موجـودة فـي الكـون إلـى يـوم 
  الدين.

قد يزيد عدد الورثة في مقام نبي من األنبياء، فنجـد سـيدي محـي الـدين بـن العربـي 
) كالمجاذيـب uا الباب: (ال تخلو األرض من مائة ألف على قـدم عيسـى يقول في هذ

الذين كنا نراهم إلى وقت قريب، منهم من يمشي حافيـاً، أو عاريـاً، ومـنهم مـن تـرك الـدنيا 
ويعيش في كهف في صحراء، وغير ذلك، وال شأن لهم باألكـل وال الشـرب، هـائمين فـي 

اهـــدات فادحـــات، مـــنهم مـــن يصـــوم ، وهـــؤالء يكـــون لهـــم مجUملكـــوت رب العـــالمين 
األيـــام طويلـــة العـــدد، ومـــنهم مـــن ال ينـــام الليـــل، ومـــنهم مـــن ال يأكـــل إال مـــا يســـد الرمـــق 
فتصفوا أفئدتهم وتنطلق أعين بصائرهم، فيظهر لهم المكاشفات الحسية التي ورثوها عـن 

ρρuu&&ééΡΡtt;;mm  ((الحضرة العيسوية:  ÎÎ⁄⁄ãã33ääΝΝ  //ÎÎϑϑyy$$  ??ss''ùù..ää==èèθθββtt  ρρuuΒΒtt$$  ??ss‰‰££zzÅÅ��ããρρββtt  ûûÎÎ’’  //çç‹‹ããθθ??ÏÏ66ààΝΝöö  ((  ))آل عمران)آل عمران)٤٩٤٩ 
ــداً يلفتــون نظــر الخلــق، والنــاس تحــب أن تــرى هــذه المظــاهر، وتتمنــى  وهــؤالء دائمــاً وأب

  النفس قبل صفاءها وتزكيتها أن يكون لها هذا المرام.

  الورثة احملمديونالورثة احملمديون
، فقد أوتي كـل مـا أوتيـه النبيـون والمرسـلون rأما الحضرة المحمدية، حضرة نبينا 

ــة، ولــذلك كانــت الســابقون مــ ن الكرامــات الحســية، وزاد علــى ذلــك باإلكرامــات المعنوي
ـــــرآن:  ـــــه الخاصـــــة البيـــــان والق 99ÏÏFFçç77ttii  ((معجزت ÎÎtt  99ÏÏ==ΖΖ̈$̈$¨̈ÄÄ  ΒΒtt$$  ΡΡçç““hh ÌÌΑΑtt  ))ÎÎ99ss��ööκκÍÍΝΝöö  ((  ))فورثـــــة  النحـــــل)النحـــــل)٤٤٤٤

ومـن اهللا أنـوار هـذا البيـان، وهـذه  rهم أهل العيـان الـذين تلقـوا مـن حضـرته  rالحبيب 
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 } }٢٢١٢٢١  {{  

  .rاألعظم ألنهم على قدم الحبيب المصطفى  عالمتهم، وهي الكرامة
قد تظهر منهم الكرامات المحسوسة لكنهم ال يلتفتون إليهـا، وال يهشـون بهـا، وال 
يفرحون بسماعها، وال يحاولون أن يثيروا انتباه أحد بها، ألنهم مشـغولون بالكليـة بحضـرة 

ســـواه طرفـــة عـــين وال اهللا ولـــيس بملكـــوت اهللا، والمشـــغول بـــاهللا ال ينبغـــي أن يلتفـــت إلـــى 
  أقل.

فـــرُّوا إلـــى اهللا مـــن األكـــوان الظـــاهرة والباطنـــة والـــدنيا واآلخـــرة واألحـــوال واألمـــوال 
فـــي كـــل األحـــوال، فهـــؤالء ورثـــة  Uوالعلـــوم واألســـرار واألنـــوار وال يريـــدون إال وجـــه اهللا 

، وهــؤالء نســميهم ورثــة رســول اهللا، أو علــى قـــدم rالحبيــب المختــار ســيدنا رســول اهللا 
99ssγγßßΟΟóó  %%ss‰‰yyΠΠtt  ¹¹ÏÏ‰‰ôô−−AA  ããÏÏΨΨ‰‰yy  ‘‘uu55hh  ((سول اهللا: ر  ÍÍκκÍÍΝΝöö  ((  ))أو نـواب حضـرة رسـول اهللا، قـل مـا  يونس)يونس)٢٢

الـذي عمَّهـم بـه ببركـة إتبـاعهم  Uشئت، فهـذه كلهـا تُعبـر عـن حقيقـتهم، وعـن فضـل اهللا 
  وسيرهم على آثاره. rللحبيب 

هم درجات عند اهم درجات عند ا  
الجـــــيش العســـــاكر أكثـــــر أم كلمــــا ارتفعـــــت الُرتـــــب قــــلَّ العـــــدد وزاد المـــــدد، فــــي 

اللــواءات؟ العســاكر، ألنــه كلمــا ارتقينــا فــي الُرتــب يكــون العــدد أقــل، وكــذلك الحــال هنــا، 
  : rمائة ألف على قدم عيسى، والذين على قدم إبراهيم الخليل قال فيهم رسول اهللا 

}}
{{١٣٥١٣٥


  فالواحد بعد الواحد، وهؤالء يسمونهم األفراد. rأما الذين على قدم الحبيب 

(كــن)  بكلمــة Uالــذين فــي الرتبــة العيســوية مــا ســرهم؟ يتفضــل علــيهم حضــرة اهللا 

                                                           
 tرواه الطبراني عن أنس  ١٣٥
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 } }٢٢٢٢٢٢  {{  

mmλλççΜΜ  ΒΒ̈$̈$  „„oo±±tt$$!!ââρρχχšš  ããÏÏΖΖ‰‰yy  ‘‘uu55hh;;  ((أى كــن فيكــون:  ÍÍκκÍÍΝΝöö  ((  ))ــالوه،   الزمــر)الزمــر)٣٤٣٤ كــل الــذي يطلبــوه ين
وهــم مؤيــدون ومحفوظــون فــال يطلبــون إال مــا يُرضــي اهللا، وال يرغبــون إال فيمــا يُقــرب إلــى 
 حضــرة اهللا جــل فــي عــاله، حتــى تعــرف الفــرق بيــنهم وبــين غيــرهم ،إذا رأيــت مــن يســتخدم

ف فــي فضــح الخالئــق، وفــي إثــارة البالبــل، وفــي إضــرار البشــر .... فــاعلم أن هــذا الكشــ
هذا من أهل سقر وليس من أتباع األنبياء والمرسـلين السـابقين، فقـد يكـون معـه ِجنـي، أو 
نفسه خبيثة ووصل بجهاد نفسه إلى هذه المرحلة كالبوذيين وغيـرهم، لكـن ال يوجـد رجـل 

إال علــى هدايــة الخلــق إلــى رب العــالمين، وال يســعى  مــن عبــاد اهللا المقــربين تتلهــف روحــه
  أحد منهم إلى إضرار أحد من الخلق:

  َم�����ن ك�����ان م�����نھم ی�����رأھم وی�����ودھمَم�����ن ك�����ان م�����نھم ی�����رأھم وی�����ودھم
  

  ييـ�����ــ�����ـا ویوالا ویوالـــ�����ــــ�����ـویف�����وز م�����نھم بالصفویف�����وز م�����نھم بالصف
  

  ΒΒtt$$  ——yy##øøss  ((، عرض عليه جميع المقامات فرفضها: rن كالحبيب و والورثة المحمدي
##$$99øø77ttÇÇ||��çç  ρρuuΒΒtt$$  ÛÛssööxx44  ((  ))هـذه الشـاكلة، ومـن جملـة مـا أعطـاهم اهللا (كـن) وهم على  النجم)النجم)١٧١٧

 فتركوها وراء ظهورهم ألنهم ال يريدون إال وجـه محبـوبهم، حتـى الجنـة ال يريـدونها لنعمهـا
  ونعيمها إال إذا كان سيتجلى لهم فيها وجه اهللا جل في عاله:

  وجن����ة الخل����د ل����و ظھ����رت بطلعتھ����اوجن����ة الخل����د ل����و ظھ����رت بطلعتھ����ا
  

  لفارق������ت حس������نھا بالزھ������د ھم������تھملفارق������ت حس������نھا بالزھ������د ھم������تھم
  آه بص�������یرتھمآه بص�������یرتھمررـــــ�������ــــــ�������ـال ك�������فء � تال ك�������فء � ت  

  
  ھ س������ریرتھمھ س������ریرتھمـ������ــ������ـالى تعلمالى تعلمـ������ــ������ـد تعد تعــأح������أح������

  ممـ�����ــ�����ـترك�����وا المرات�����ب خلفھ�����م لفناءھترك�����وا المرات�����ب خلفھ�����م لفناءھ  
  

  ن أنس����ابن أنس����ابــل وع����ل وع����ــبالوج����ھ ع����ن عم����بالوج����ھ ع����ن عم����
  

  :tولذلك يقول إمام من أئمتهم وهو إمامنا أبو العزائم 
  (ك����ن) ُجزتھ����ا ك����ان الم����راد لرتبت����ي(ك����ن) ُجزتھ����ا ك����ان الم����راد لرتبت����ي

  
  والع������ین مقص������ودي وی������اء إم������اميوالع������ین مقص������ودي وی������اء إم������امي

  
  أيضاً:وقال ألحد تالميذه: (كن جاوزنها يا فتى) وقال 

  ال تق�������ف عن��������د العل��������وم وس��������رھاال تق�������ف عن��������د العل��������وم وس��������رھا
  

  واطل�����ب المعل�����وم من������ھ ب�����ھ أَُخ������ىواطل�����ب المعل�����وم من������ھ ب�����ھ أَُخ������ى
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  ة إنھ�������اة إنھ�������اـ�������ــ�������ـد المحبد المحبـ�������ــ�������ـف عنف عنـ�������ــ�������ـال تقال تق
  

  حجب�����ة العش�����اق ع�����ن غی�����ب بھ�����يحجب�����ة العش�����اق ع�����ن غی�����ب بھ�����ي
  

، ألنــك إذا وقفــت Uإيــاك أن تقــف عنــد أى شــيء إال عنــد وجــه ُمكــون األكــوان 
 ُحجبت، ونحن ال نريـد حجابـاً، ولكـن نريـد أن نكـون مـن أولـي األلبـاب الـذين كشـف اهللا

U  عــنهم كــل حجــاب، وهــؤالء ال بــد أن ال تتغيــر نيــتهم وال تتحــول ألنهــم يقصــدون اهللا
وال يبغــون ســواه طرفــة عــين وال أقــل، وجعلــوا األمــور كلهــا هللا، وقــالوا كمــا قــال اهللا علــى 

èè≅≅öö  ))ÎÎββ̈ ̈ ¹¹||ξξŸŸAAÎÎ’’  ρρuuΣΣèè¡¡ÝÝ55ÅÅ’’  ρρuuΧΧxxttøø‹‹uu$$““yy  ρρuuΒΒttϑϑyy$$AAÎÎ††  !!¬¬  ‘‘uu>>bb%%  ((لســان حبيبــه ومصــطفاه:  ÉÉ  ##$$99øøèèyy≈≈>>ssΗΗÏÏtt  
∪∪⊄⊄∉∉⊇⊇∩∩  ωωŸŸ  °°ŸŸ��ÎÎƒƒ77yy  99ssµµçç……  ((  ρρuu//ÎÎ‹‹xx≡≡99ÏÏ77yy  &&ééΒΒÏÏ��ööNNßß  ρρuu&&rrΡΡtt$$OO  &&rrρρ̈Α̈Αãã  ##$$QQùùRRçç¡¡óó>>ÍÍΗΗÏÏtt  ((  ))األنعام).األنعام).١٦٣١٦٣  

ففارق بين من يعمل بـ (كن)، ومـن جعـل (كـن) وراء ظهـره، فهـذه رتبـة وهـذه رتبـة، 
حتـــى نعـــرف الفـــارق بـــين الـــرتبتين، بـــين الكشـــف الحســـي والكشـــف المعنـــوي، الكشـــف 

فعلـــت بـــاألمس كـــذا، ومـــاذا أفعـــل بـــذلك؟! هـــل ســـيزيدني الحســـي ســـيقول لـــي صـــاحبه: 
يقـك كـذا، وسـبيلك كـذا، وعقبتـك شيء؟!! لكـن الكشـف المعنـوي يقـول لـي صـاحبه: طر 

كــذا، والــذي يقطــع بــك كــل المحطــات   اهللا د كــذا، والــذي أوقفــك عــن الســير إلــىالكــؤو 
      ويوقفك بين يدى اهللا في كل األوقات هو كذا:

))  ρρuuωωŸŸ  ƒƒããΖΖuu;;mm ÎÎ∞∞ãã77yy  ΒΒÏÏWW÷÷≅≅ãã  zzyy77ÎÎ����99  ((  ))وهـــذا هـــو الخبيـــر القرآنـــي الـــذي أحتاجـــه، ، فـــاطر)فـــاطر)١٤١٤
خبيــر بمـــداواة النفـــوس، وخبيــر بـــأمراض القلـــوب، وخبيـــر بمحطــات الغيـــوب، وخبيـــر بمـــا 

الموهـوب، وخبيـر بـالقرب مـن حضـرة عـالم الغيـوب، وهـذا هـو  Uيوصل إلى جمـال اهللا 
  ��ρρuuΒΒtt$$!!  &&rr‘‘öö™™yy==ùùΖΖuu$$  ΒΒÏÏ∅∅  %%ss66öö==ÎÎ77yy  ))ÎÎωω  ((  الرجــل القرآنــي الــذي أمرنــا اهللا أن نبحــث عنــه وقــال لنــا:

‘‘ÍÍ̀ỳy%%ωωZZ  ΡΡœœθθrrÇÇûû  ))ÎÎ99ss��ööκκÍÍΝΝöö  44  ùùss¡¡óó↔↔tt==èèθθþþ##((  &&rrδδ÷÷≅≅ŸŸ  ##$$!!%%ee ÏÏ..øø��ÌÌ  ))ÎÎββ  ..ääΨΨGGççΟΟóó  ωωŸŸ  ??ssèè÷÷>>ssΗΗççθθββtt  ((  ))النحل).النحل).٤٣٤٣  

  ١٣٦١٣٦علم حكمة األحكامعلم حكمة األحكام  الوصل احلادى والعشرون:الوصل احلادى والعشرون:
  العمل باألحكام إلرضاء احلاكمالعمل باألحكام إلرضاء احلاكم

                                                           
  م٦/١٠/٢٠١١هـ ١٤٣٢من ذو القعدة  ٨الخميس  –المعادي  ١٣٦
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ــأوامر فــي شــرعه المطهــر، وطلــب منــا أن ن Uأمرنــا اهللا  حــافظ عليهــا وأن نؤديهــا  ب
، والمـؤمن إذا Uآدائهـا، وكيفيـة المحافظـة عليهـا فـي كتـاب اهللا  Uكما وصـف المـولى 

وخاصــة الفــرائض العباديــة مــن صــالة وصــيام  -واظــب علــى العمــل بهــذه األوامــر الشــرعية 
 Uعنـده قـدره، ويصـبح عنـد اهللا  Uيرفع اهللا شأنه، ويزيد اهللا  –وزكاة وحج إن استطاع 

  ُيشار إليه بالبنان حتى من حملة العرش ومالئكة السموات العلى. بمكان
متــي يعلــم العبــد بــأن اهللا رفــع قــدره وأعلــى شــأنه وثبتــه علــى أول الطريــق ليكــون مــن 
عبـــاد اهللا المقـــربين ومـــن أوليـــاء اهللا الصـــالحين ومـــن أهـــل الفـــتح األعظـــم فـــي طريـــق رب 

ياً ونوراً قلبيـاً يعلـم بـه العبـد وغيـره أنـه محكاً ربان I؟ وضع لهذا األمر اآلمر Uالعالمين 
ارتقى من عـالم الشـريعة إلـى أنـوار وأضـواء عـالم الحقيقـة، أنـت فـي األعمـال الشـرعية مـع 

ــاً للحــاكم  ، أنــت تعمــل بأحكــام الشــرع Uاألحكــام، ولكــن العاقــل يعمــل باألحكــام طلب
  الذي أنزل هذا الشرع. Uوتطلب بها وبالعمل بها رضاء الحاكم 

بيل المثـــال، هـــل نحـــن نصـــلي للصـــالة أم لنيـــل رضـــاء اهللا بهـــذه الصـــالة؟! علـــى ســـ
نصلي لنيل رضاء اهللا، إذن الصالة هللا، وهل نصوم من أجل الصيام رغم ما فيـه مـن منـافع 
ال تعــد للقلــب وللجســم ولغيــره أم نصــوم مــن أجــل إرضــاء مــن فــرض هــذا الصــيام؟! نصــوم 

، نـذهب للحـج هـل لزيـارة بيـت Uاكم من أجل إرضـاء مـن فـرض علينـا الصـيام وهـو الحـ
 -اهللا أم إلرضــاء اهللا بزيــارة بيــت اهللا؟! نــذهب إلرضــاء اهللا ..... إذن األحكــام التشــريعية 

الغاية منها تنفيذ األمر إرضاءاً لآلمر، والعمل بالحكم رغبـة فـي إرضـاء  –وخاصة العبادية 
  بير.الَحَكم العدل اللطيف الخ U، ومن أسماءه Uالحاكم وهو اهللا 

حكيم لـم يكلفنـا بـأمر شـرعي إال لِحَكـم ال تعـد ومنـافع ال تحـد، علمناهـا  Uواهللا 
أو لــم نعلمهــا، أهــل الشــريعة الغــراء األمنــاء عليهــا يســدون هــذا البــاب ويقولــون: األحكــام 
الشــرعية توقيفيــة، أى ال تجهــد نفســك فــي البحــث عــن عللهــا وأســبابها وحكمتهــا، وإنمــا 

هـذا يكفيـك، وهــذا يكفـى أهــل البدايـة جميعـاً، لكــن أهـل العنايــة ألنـه أمــر و  Uتطيـع اهللا 
إذا اجتهــدوا فــي طاعــة اهللا وتنفيــذ أحكــام اهللا، وقــد طهــروا القلــوب مــن الــذنوب والعيــوب 
ــاح فيفــتح  وكــل الشــواغل التــي تشــغل المــرء عــن حضــرة عــالم الغيــوب يتجلــى عليهــا الفت
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علــى حضــرته فهــذا أمــر مــا زال  لــيس التعــرف -لصــاحب القلــب الســليم بابــاً مــن التعــرف 
لكنه يبدأ فُيعرفه بعض أحكام شـرعه وحكمتهـا الجليـة التـي  –أمامه بون بعيد وأمل طويل 

  على البرية. Uمن أجلها فرضها اهللا 
فــي قلــب العبــد إذا أخلــص القصــد إلــى  Uوهــذا يكــون إلهــام مــن اهللا، يضــعه اهللا 

، تلــوح لــه rاً بحبيــب اهللا ومصــطفاه اهللا، وأحســن العمــل بالشــرع الشــريف متأســياً ومقتفيــ
في قلبه أقباس نورانية من حكمة التشـريعات اإللهيـة، وهـذا علـم مـن علـوم اإللهـام ُيسـمى 

  علم حكمة االحكام.
هنـــاك بعـــض المفكـــرين والفالســـفة يحـــاول أن يصـــل إلـــى حكمـــة األحكـــام بفكـــره، 

م إلهام مـن الحـاكم وهذا أخطأ، ولو وصل إلى المنهج السليم القويم، ألن حكمة األحكا
U   وليس نتيجة فكر، وال نتيجة كـد عقلـي، وال نتيجـة دراسـة أكاديميـة، وال نتيجـة قـراءة

كتب، فمهما جد واجتهد اإلنسان في قراءة الكتب سيطلع على خبـرات السـابقين ومـنح 
  العارفين السابقين أو المعاصرين، لكن أين منحه التي يختصه بها رب العالمين؟!

ρρuu##$$??̈)̈)ààθθ##((  ##$$!!©©  ((  ρρuuƒƒããèèyy==kk  ((إال من باب اإللهام:  هذا ال يكون ÏÏϑϑßß66ààΝΝãã  ##$$!!ªª  ((  ))((  البقرة)البقرة)٢٨٢٢٨٢  
ρρuuæætt==̄Κ̄Κ÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ΒΒÏÏ  !!©©$$ààΡΡ̄$̄$  ããÏÏ==ùùϑϑVV$$  ((  ))الكهف)الكهف)٦٥٦٥..  

أول علم يُفاض على المرء ليعلم علم اليقـين أنـه أخلـص القصـد فـي عملـه وأحسـن 
العمـــل التشـــريعى  بعـــض ِحَكـــم –خاصـــة بـــه  -المتابعـــة للحبيـــب فـــي فعلـــه أن يُلهمـــه اهللا 

، ومن هنا فال توجد حكمة أحكام واحـدة توجـد شـريعة واحـدة ألنهـا Uالذي يقوم به هللا 
، لكـن U، ال يُغيرها وال يبدلها أحد ألنها تنزيل من الواحـد األحـد Uنزلت من عند اهللا 

حكمة األحكام ال تظهر إال لقلب سما وارتقى وتطهر مـن كـل الشـواغل الكونيـة، وأصـبح 
  :Uللتلقى مباشرة بدون واسطة من رب البرية  جاهزاً 

  ))  ρρuuæætt==̄Κ̄Κ÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ΒΒÏÏ  !!©©$$ààΡΡ̄$̄$  ããÏÏ==ùùϑϑVV$$  ((  ))ثــم فعلــم حكمــة األحكــام هــو أول علــم،  الكهــف)الكهــف)٦٥٦٥
  ƒƒããσσ÷÷AAÎÎ’’  ##$$99øøssÅÅ66òòϑϑyyππss  ΒΒtt  „„oo±±tt$$!!ââ  44  ρρuuΒΒtt  ƒƒããσσ÷÷NN||  ##$$99øøssÅÅ66òòϑϑyyππss  ùùss))ss‰‰ôô  &&ééρρAAÎÎ’’uu  ((بعـــــده علـــــم الحكمـــــة: 

zzyy��öö��ZZ##  22ŸŸWWÏÏ����ZZ##  ((  ))((م الوهب: ثم عل البقرة)البقرة)٢٦٩٢٦٩  ρρuuããtt==©©ϑϑyy��šš  ΒΒtt$$  99ssΝΝöö  ??ss33ää  ??ssèè÷÷==nnΝΝãã  ((  ))النساء)النساء)١١٣١١٣ 
ثم علم الفضل اإللهى الـذي عـمَّ بـه األكـوان ...... علـوم ال عـدَّ لهـا وال حـدَّ لهـا، بـدءها 
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  علم حكمة األحكام.
يواجهــه فــي ســيره وأعمالــه التــي يتوجــه بهــا إلــى اهللا بحكمتهــا  Uفالــذي بــدأ اهللا 
ه توهـب لـه مـن اهللا، هـذا هـو الـذي بـدأ يقينـًاَ◌ السـير فـي الوصـول الباطنية التي علـى قـدر 

إلـــى مرضـــاة اهللا جـــل فـــي عـــاله، ألنـــه فـــي مقـــام التعريـــف، أمـــا قبـــل ذلـــك فهـــو فـــي مقـــام 
التكليف، يؤدي العبادات ألنها تكليف كلفه به اهللا، قد يـؤدي التكليـف خوفـاً مـن عقـاب 

غبــة فــي ثــواب، وقــد يــؤدي التكليــف اهللا فــي جهــنم أو فــي الــدنيا، وقــد يــؤدي التكليــف ر 
، لكن الذي تلوح له هذه العلوم هـو الـذي يـؤدي التكليـف هللا، ال rمتابعة للنبى األواب 

  في نفر من هؤالء: Uيرجو من وراء هذا العمل إال رضاه، يقول اهللا 
))  ρρuu##$$¹¹ôô99ÉÉ��÷÷  ΡΡttÿÿøø¡¡||77yy  ΒΒttììyy  ##$$!!©©%%ÏÏtt  ƒƒtt‰‰ôôããããθθχχšš  ‘‘uu//−−ηηææΝΝ  //ÎÎ$$$$99øøóótt‰‰yyρρ44οοÍÍ  ρρuu##$$99øøèèyýǺÅcc ÄÄ  ƒƒãã��ÌÌƒƒ‰‰ßßρρββtt  

ρρuu__ôôγγyyµµçç……  ((  ))ال يريدون إال وجه اهللا ورضاء اهللا جل في عاله. الكهف)الكهف)٢٨٢٨  
ومثــل هــؤالء كلمــا كــرر العبــادة توالــت عليــه العلــوم اإللهيــة باإلفــادة، ليســت حكمــة 
ــه مــن العلــوم  ــادة توالــت علي ــه ويُغلــق بــاب الفــتح، لكــن كلمــا أدى العب واحــدة تفــاض علي

لعبـادة، قـد يـؤذن لـه بإفشـاء بعضـها للمحبـين والُمخلصـين، اإللهية أسرار من ِحكـم هـذه ا
وقـــد ال يبـــاح لـــه أن يـــذيع مـــا حصَّـــله فـــي ذلـــك مـــن ِحكـــم عليـــة ومـــن علـــوم وهبيـــة ألنهـــا 

  :t، قال في ذلك سيدنا أبو هريرة Uخصوصية خصه بها رب البرية 

}}
{{١٣٧١٣٧

ال يســــتطيع أن يبثــــه ولــــو قطــــع هــــذا الحلقــــوم ألنهــــا علــــوم خاصــــة ال يســــتطيع أن 
  .Uيتحملها العامة ألنها علوم الواهب 

جعــل ســفر الحــج   tلغزالــى نأخــذ مثــال علــى ذلــك مــن أحــوال الســابقين: اإلمــام ا
كالســفر للــدار اآلخــرة، ينبغــى لمــن نــوى هــذه الفريضــة أن يتــذكر عنــد كــل عمــل حــال مــن 
أحــوال اآلخــرة، فــإذا خلــع مالبســه يتــذكر خلــع مالبســه لحظــة المــوت، وإذا لــبس مالبــس 

                                                           
  .tصحيح البخارى عن أبي هريرة  ١٣٧
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اإلحرام يتذكر الكفن الذي يُلبسونه له بعد الموت، وإذا خـرج مـن بيتـه مودعـاً أهلـه تـذكر 
لدفنـه، فـإذا ركـب الطـائرة أو السـيارة  Uهم األخير له عند خروجه مـن بيتـه إلـى اهللا وداع

  يتذكر النعش الذي سيركبه إلى أن يصل إلى مثواه األخير.
يتـــذكر فـــي كـــل حـــال مـــن األحـــوال مشـــهد مـــن مشـــاهد اآلخـــرة، ويســـتطرد اإلمـــام 

يـــوم النشـــور  : فـــإذا لبـــى يتـــذكر نفخـــة الصـــور وخروجـــه مـــن قبـــره ليلبـــي داعـــيtالغزالـــى 
فيقـــول: لبيـــك اللهـــم لبيـــك، بـــاهللا علـــيكم مـــن عـــاش فـــي هـــذه األحـــوال وهـــو يـــؤدي هـــذه 
األعمــال كيــف يكــون قلبــه؟! وكيــف يكــون حضــوره؟! وكيــف يكــون أداؤه للعمــل؟! وكيــف 
يكـــون انشـــغاله بـــالخلق؟! مـــادام استحضـــر هـــذه المعـــاني هـــل يســـمع مـــن بجـــواره؟! هـــل 

هللا ألنـه عـاش فـي هـذه المعـاني العظيمـة التـي أفاضـها ينشغل بمن حولـه؟! ال ينشـغل إال بـا
  عليه مواله جل وعال.

ـــوم الجمـــع، الخلـــق مـــن جميـــع الجهـــات بجميـــع  فـــإذا وقـــف بعرفـــات استحضـــر ي
األجنــاس بجميــع األلــوان بجميــع اللغــات يقفــون فــي موقــف واحــد، ال يــدرك واحــد مــنهم 

  ÎÎββ̈ ̈ &&rr22òò��ttΒΒtt33ää//öö((  ((بيـنهم إال التقـى: تفاوت بينه وبين غيره في رتبة أو منزلة دنيوية، ال يبقـى 
ããÏÏΨΨ‰‰yy  ##$$!!««  &&rr??øø))ss9933ääΝΝöö  ((  ))والتقــوى ال يعلمهــا إال مــن يقــول للشــيء كــن فيكــون،  الحجــرات)الحجــرات)١٣١٣

  فيستحضر أنه في يوم القيامة.
ومـــن يستحضـــر أنـــه فـــي يـــوم القيامـــة علـــى عرفـــات كيـــف يكـــون حالـــه مـــع اهللا فـــي 

واآلنـــات؟! أيســـأله شـــيئاً مـــن الـــدنيا فـــي هـــذه األوقـــات  Uالـــدعوات؟! ومـــاذا يســـأل اهللا 
الدنية أو متعها الفانية الحقيرة؟! إنه ال يسأله إال فضله العظيم وعفوه العميم وكرمـه الـذي 

  ƒƒttθθööΠΠtt  ωωŸŸ  ƒƒttΖΖÿÿxxììßß  ((  ال ُيحد، ويسأله ما ينفعه وما ينفع بنيـه وأوالده فـي هـذا الموقـف العظـيم:
ΒΒtt$$ΑΑ××  ρρuuωωŸŸ  //ttΖΖããθθββtt  ∪∪∇∇∇∇∩∩  ))ÎÎωω��  ΒΒttôô  &&rrAAtt’’  ##$$!!©©  //ÎÎ))ss==ùù==55  ™™yy==ÎÎŠŠΟΟ55  ((  ))(الشعراء)الشعراء..  

قال: فإذا وقف على عرفات وغابت الشمس فكأنما ُأذن له باإلزدالف أى القـرب 
، فيذهب مسرعاً وكأنه متوجهـاً U، فالمزدلفة هي الزلفى وهي القرب من اهللا Uإلى اهللا 

، فتبرز في نفسه شهواته وحظوظه وأهواءه ومشـاغله التـي تشـغله عـن القـرب Uللقاء ربه 
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ن مــواله، وعــن التقــرب إلــى حضــرة اهللا جــل فــي عــاله، فيجمعهــا بجمــع الجمــار ويرميهــا مــ
عنــد رمــى األحجــار، وكأنــه يرمــي وساوســه الخفيــة، ونــوازع نفســه اإلبليســية، ليكــون طــاهراً 

  .Uبالكلية، صالحاً للقاء رب البرية 
ه، ويحلـق ثم يذهب إليه لزيارته في بيته بعد أن ينحر نفسه األمارة بالسوء عند نحر 

أخالقه الذميمـة عنـد حلـق شـعره، ألن اهللا ُيحـب مـن َخلقـه مـن كـان علـى ُخُلقـه، وال يـأذن 
، فيطوف ببيت اهللا وقـد أغنـاه Uه تبالدخول على حضرته إال لمن كان على أخالق عظم

بذاته مواله، فيُبدل سـيئاته بحسـنات، ويُبـدل كـل حقائقـه بحقـائق إلهيـة، فيـدخل فـي قـول 
  اهللا:

}}


{{١٣٨١٣٨
  فيكـون فـي مقـام الخليـل: فيطوف بقلبه بعد فناء حسه وجسمه في شـوقه إلـى ربـه،

 ))  ρρuu..xx‹‹xx≡≡99ÏÏ��šš  ΡΡçç��ÌÌ““üü  ))ÎÎ//öö��tt≡≡δδÏÏŠŠΟΟzz  ΒΒtt==nn33ääθθNN||  ##$$99¡¡¡¡ϑϑyy≈≈θθuu≡≡NNÏÏ  ρρuu##$${{FF‘‘ööÚÚÇÇ  ρρuu99ÏÏ‹‹uu33ääθθββtt  ΒΒÏÏzz  ##$$99øøϑϑßßθθ%%ÏÏΨΨÏÏtt  ((  
ـــوار عـــالم الملكـــوت، ويكـــون داخـــالً فـــي مقـــام خليـــل اهللا حســـاً  األنعـــام)األنعـــام)٧٥٧٥(( فتلـــوح لـــه أن

ــا ــه، فيشــكر اهللا علــى عطاي ــاً بقلب ــاً ومعنوي ه، فُيصــلي ركعتــين خلــف مقــام بجســمه، وملكوت
علــى مــا آتــاه وعلــى مــا أعطــاه، ثــم يــذهب بعــد ذلــك للصــفاء فــي  Uخليــل اهللا شــاكراً هللا 

الصفا، ويتردد بينها وبين المـروة ليخلـع كـل مـا فيـه مـن الجفـا، وكـل مـا فيـه مـن الخـالف، 
  وكل ما فيه مما حذر منه مواله جل في عاله، فيكون قد عمل بقول اهللا:

))  ρρuu&&rr??ÏÏϑϑ‘‘θθ##((  ##$$::øøttppkk¢¢  ρρuu##$$99øøèèããΚΚ÷÷��ttοοnn  !!¬¬  ((  ))البقرة)البقرة)١٩٦١٩٦..  
فهذا مشهد رجل من العـارفين، ولـيس مشـهداً ثابتـاً كـان يـراه فـي كـل حـج يحـج بـه 
إلـى بيــت رب العــالمين، لكنـه لــه فــي كــل حـج مشــاهد عاليــة وأسـرار راقيــة، مــا دام القلــب 

                                                           
  tصحيح البخاري وابن حبان وسنن البيهقي عن أبي هريرة  ١٣٨
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 } }٢٢٩٢٢٩  {{  

، ويتأسـى فـي كـل أعمالـه قد صفا والفتاح قد أزال منه الجفا، وفتح به باباً للتعرف والصفا
بالحبيب المصطفى، فإن هنـاك علومـاً ال تُعـد وال ُتحـد يوافيـه بهـا مـواله ليعمـل العمـل فـي 
رحاب المقربين، أو في رحاب المتقين، أو في رحاب األولياء والصـالحين، أو فـي رحـاب 

  األنبياء والمرسلين، على نهجهم وعلى سمتهم رضي اهللا عنهم أجمعين.
قـدره وأرضاه: وكٌل يستحضر علـى  tالحج وهو اإلمام أبو العزائم مثال آخر في 

به صدره، اإلمام الغزالـي رأى فـي الحـج طريـق إلـى اآلخـرة، واإلمـام أبـو  Uبما شرح اهللا 
العــزائم رأى فــي الحــج طريــق إلــى اهللا، فــرأى الحــج هــو الســير إلــى حضــرة اهللا جــل فــي 

نذكر لكل منهم ما ذكره فـي كالمـه، أمـا  عاله، ونحن ال نفرق بين أحد من أولياءه، ولكن
المضــنون الــذي اســتقر فــي صــدورهم ال يعلمــه إال اهللا، أو مــا أبــاحوه ألحبــابهم، فقــد قــال 

tt≅≅öö  δδèèθθuu  uu##ƒƒtt≈≈MM77  //tt��ii//  ((فـــي معـــانى القـــرآن التـــي يفيضـــها علـــى أهـــل العرفـــان:  Uاهللا  ÉÉΨΨoo≈≈MM××  (( 
  العنكبوت)العنكبوت)ûÎ’ ¹ß‰ßρ‘Í #$!©%Ïš &éρ?èθ#( #$9øèÏ=ùΟz ( ))٤٩٤٩ ( مبينة وواضحة أين؟

ليست في الكتب، كل ما خطَّه العلماء والعرفاء والحكماء فهـذا ال يسـاوي خردلـة 
أو ذرة رمل في صحراء واسعة بالنسبة لما أوتيه العـارفون فـي قلـوبهم وخصـهم بـه اهللا ولـم 
يــؤذن لهــم فــي اإلباحــة بــه، ألن هــذه إكرامــات اهللا لهــم وعطــاءات اهللا لهــم حفــزاً لهممهــم 
وتنشيطاً لقلوبهم وأرواحهم وتبشيراً لهم بأن عناية اهللا معهم ومحيطة بهم، فيتذوقون هـذه 

ـــاني، ويشـــكرون اهللا  ـــة المب ـــوم  Uالمعـــاني فـــي غيب ـــاني، فيجـــدون كـــل العل ـــالقرآن والمث ب
اإللهية وطرائف الحكمة الربانية كشجرة فروعهـا تحمـل هـذه الثمـار، وكـل فـرع مـنهم دان 

mmλλççΜΜ  ΒΒ̈$̈$  „„oo±±tt$$!!ââρρχχšš  ããÏÏΖΖ‰‰yy  ‘‘uu55hh;;  ((ون: يقتطفون منه ما يشاء ÍÍκκÍÍΝΝöö  ((  ))الزمر)الزمر)٣٤٣٤.  
، وليس إلى بيـت Uوأرضاه قال: الحج هو السفر إلى اهللا  tفاإلمام أبو العزائم 

اهللا، الجسم يذهب إلى بيت اهللا والروح والقلب إلى حضرة اهللا جل في عاله، فـإذا أحـرم 
  وهـــــذا يكـــــون كمـــــا قـــــال اهللا:إحرامـــــه الظـــــاهر ُيحـــــرم باطنـــــاً عـــــن كـــــل حظوظـــــه وهـــــواه، 

))  &&rrρρuuΒΒtt  ..xx%%ββtt  ΒΒttŠŠøøGG\\$$  ùùss''rrmmôôŠŠuu��÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  ρρuu__yyèèyy==ùùΨΨoo$$  99ssµµçç……  ΡΡççθθ‘‘YY##  ƒƒttϑϑôốǺÅ  //ÎÎµµÏÏ  ûûÎÎ††  ##$$99ΨΨ̈$̈$¨̈ÄÄ  ((  ))األنعــــــــام)األنعــــــــام)١٢٢١٢٢ 
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 } }٢٣٠٢٣٠  {{  

ρρuu&&rrŒŒii  ((فيسمع النداء بُأذن قلبه، أو بُأذن روحـه، والـذى قـال فيـه اهللا:  ÏÏββ  ûûÎÎ’’  ##$$99ΨΨ̈$̈$¨̈ÄÄ  //ÎÎ$$$$::øøttppkkdd ÆÆ  
ƒƒtt''ùù??èèθθ‚‚šš  ‘‘ÍÍ̀ỳy%%ωωZZ  ((  ))منهم من يسمع النداء من الجليل، ومنهم من يسـمع النـداء  الحج)الحج)٢٧٢٧

  على قدره من الخليل.
فــإذا لبــى النــداء يلبيـــه ســماعاً، النــاس تقـــول: (لبيــك اللهــم لبيـــك) لكــن مــا الـــذي 
سمعوه؟ النداء القديم الذي ذُكر، لكن هـؤالء وهـم أهـل مقـام اإلحسـان ليسـوا علـى هـذه 

  :tزائم الهيئة، ويقول في ذلك اإلمام أبو الع
ِّـ ِّ ألب����ألب����   ووــ����ـــ����ـن یدعن یدعـــ����ــــ����ـیھ س����ماعاً حییھ س����ماعاً حیـ

  
ي ي ـ�������������ـ�������������ّ◌◌ِ ّ◌◌ِ ـ�������������ــ�������������ـھ ألبھ ألبــــ�������������ــ�������������فأسمعفأسمع
  ونونـــ����������������������������������������������������������ــــ����������������������������������������������������������ـبالشجبالشج

ُأذن الروح تسمع التلبية، كيف يتم هذا السماع؟ هذا أمر ليس له كلمـات تصـوغه، 
وال عبارات تصفه، وإنما هو حال لمن تجمل بهذا الجمال، فيسمع ويلبـي: (لبيـك اللهـم 

جابــة، يجيــب َمــن؟ الــذي ســمع نــداه، فيســمع ويلبــي لبيــك) ولبيــك يعنــي إجابــة لــك بعــد إ
  النداء سماعاً.

ومـــن ال يســـتطع أن يصـــل إلـــى هـــذا المقـــام يُلبـــي الخليـــل عليـــه وعلـــى نبينـــا أفضـــل 
الصـالة وأتـم السـالم، ولكـل منهمـا إحـرام، فمـن أحـرم عـن حظـه وهـواه، وخـرج مـن حولـه 

اهللا جـل فـي عـاله، ومـن أحـرم وطوله، وأصبح ال حول وال قوة له إال باهللا، فإنه يسمع من 
  ((عن حظه وهواه ولكنه لم يستطع أن يتبرأ من حولـه وطولـه وقـواه يسـمع مـن خليـل اهللا: 

ρρuu&&rrŒŒii ÏÏββ  ûûÎÎ’’  ##$$99ΨΨ̈$̈$¨̈ÄÄ  //ÎÎ$$$$::øøttppkkdd ÆÆ  ƒƒtt''ùù??èèθθ‚‚šš  ((  :لـــم يقـــل (يـــأتين إلـــى البيـــت الحـــرام) ولكنـــه قـــال))  
ƒƒtt''ùù??èèθθ‚‚šš  ‘‘ÍÍ̀ỳy%%ωωZZ  (( .  

ه كلمـــا قطـــع مســـافة فـــارق جـــزءاً مـــن فُيلبـــي ســـماعاً، ويمشـــي إلـــى اهللا، وعنـــد ســـفر 
األرض ومن عالم األمـاكن، وكـذلك يسـافر بقلبـه إلـى مـواله، كلمـا قطـع نـََفسـاً فـارق مقامـاً 

  :tمن المقامات، ورُفع إلى مقام أعلى في القربات والدرجات، وفيها يقول 
ِمن�������ي أُس�������افر ال م�������ن ك�������وني ِمن�������ي أُس�������افر ال م�������ن ك�������وني 
  ال������������������������������������������������������������������دانيال������������������������������������������������������������������داني

  أف�����ردت رب�����ي ال ح�����ور وول�����دانأف�����ردت رب�����ي ال ح�����ور وول�����دان
  عظ���یم ول���يعظ���یم ول���يوجھ���ت وجھ���يَّ � الوجھ���ت وجھ���يَّ � ال  

  
فض�������ل فض�������ل عظ�������یم إل�������ى عظ�������یم إل�������ى ش�������وق ش�������وق 

  ورض���������������������������������������������������������وانورض���������������������������������������������������������وان
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 } }٢٣١٢٣١  {{  

، فيسافر بجسمه إلى البيت ويسافر بقلبه وروحه إلـى رب البيـت جـل Uوجهه هللا 
وعــال، ســفر حســي يصــحبه ســفر معنــوي، الجســم مــع الخلــق والقلــب يتقلــب فــي أنــوار 

، فــإذا ذهــب إلــى عرفــات عــرف نفســه، وُســميت عرفـــات ألن Uوأســماء حضــرة الحــق 
ف نفســه، يعــرف ذلــه، ويعــرف مبــدأه، ويعــرف حقيقتــه، ويعــرف مقامــه، اإلنســان فيهــا يعــر 

  وإذا عرف ذلك أقبل بالكلية على اهللا للقول المأثور: (من عرف نفسه فقد عرف ربه).
فيعرف أن الفضل كله من اهللا، ويعرف أن الخير كلـه بيـد اهللا، والفـتح كلـه بيـد اهللا، 

أو اآلخرة إال بأمر اهللا جـل فـي عـاله،  وما من شيء في الملك أو في الملكوت في الدنيا
ويعرف أنه ال يملك لنفسه وال لغيره موتاً وال حيـاة وال رزقـاً وال نشـوراً، وأن األمـر كلـه مـع 
مـــن يقـــول للشـــيء كـــن فيكـــون، وهـــذه هـــي المعرفـــة الواجـــب أن يكـــون عليهـــا أهـــل اهللا 

  عاله. الصادقين من عباد اهللا، الذين ال يريدون من اهللا إال اهللا جل في
إلى زيارته ألنه عرف ربه، فيستحضر في مقـام الزلفـى كـل الحجـب  Uفيدعوه اهللا 

، إن كانـــت حجــب حســـية أو معنويـــة أو باطنيـــة، فأمـــا الحجـــب Uالتــي حجبتـــه عـــن ربـــه 
ããƒƒii——  ((  الحسية: ÎÎzz  99ÏÏ==ΖΖ̈$̈$¨̈ÄÄ  mmãã==��  ##$$99±±¤¤γγyyθθuu≡≡NNÏÏ  ΒΒÏÏ∅∅šš  ##$$99ΨΨii ÏÏ¡¡||$$!!ÏÏ  ρρuu##$$99øø66ttΖΖÏÏtt  ρρuu##$$99øø))ssΨΨoo≈≈ÜÜÏÏ����ÎÎ  ##$$99øøϑϑßß))ssΖΖÜÜss��ttοοÍÍ  ΒΒÏÏ∅∅šš  

##$$!!%%©©δδyy==ÉÉ  ρρuu##$$99øøÿÿÏÏÒÒ��ππÏÏ  ρρuu##$$99øø‚‚yy‹‹øø≅≅ÈÈ  ##$$99øøϑϑßß¡¡||θθ§§ΒΒttππÏÏ  ((  ومعها السيارات الفـاخرة والطـائرات ومـا يشـبهها))  

ρρuu##$${{FFΡΡ÷÷èèyy≈≈ΟΟÉÉ  ((  ومــــــــــــا يشــــــــــــبهها))  ρρuu##$$99øøssyy��öö̂Ï̂Ï  33  ŒŒss≡≡99ÏÏ��šš  ΒΒttFFtt≈≈ììßß  ##$$99øøssyy‹‹uuθθ44οοÍÍ  ##$$99‰‰‘‘ΡΡ÷÷‹‹uu$$  ((  ))آل عمــــــــــــران)آل عمــــــــــــران)١٤١٤ 
القلــب والجنــان لحضــرة فيستحضــر جمــار هــذه الحجــب ويرمــى بهــا الشــيطان حتــى يُفــرغ 

  .Uالرحمن 
t :وقد قال سيدنا سليمان الداراني 
:: ))  ƒƒtt≈≈̄'̄'rr‰‰ššκκpp$$  ##$$!!©©%%ÏÏtt  uu##ΒΒttΖΖããθθ##((  ωωŸŸ  ??èè==ùùγγÎÎ33ää//öö  &&rrΒΒøøθθuu≡≡99ää33ääΝΝöö  ρρuuωωII  

&&rrρρ÷÷99ss≈≈‰‰ßß22ààΝΝöö  ããtt  ŒŒÏÏ22òò��ÌÌ  ##$$!!««  44  ρρuuΒΒtt  ƒƒttÿÿøøèèyy≅≅öö  ŒŒss≡≡99ÏÏ77yy  ùùss''ééρρ''99ss≈≈̄×̄×ÍÍ77yy  δδèèΝΝãã  ##$$99øø‚‚yy≈≈££ÅÅ��ççρρββtt  ((  ))المنافقون)المنافقون)٩٩..  
، ويـــذبح الـــنفس Uفيرمـــى جمـــار اإلحتجـــاب التـــي تحجبـــه عـــن الكـــريم الوهـــاب 

والتعــرض  Uالشــهوانية التــي تــأمره بالمعاصــي وتزينهــا لــه وتســولها لــه، ويــذهب للقــاء اهللا 
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 } }٢٣٢٢٣٢  {{  

  وصفاته: Uلفتحه في بيته، فيطوف بقلبه حول أسماء اهللا 
  ييـ�����ــ�����ـففاله طوااله طواـ�����ــ�����ـول مجول مجــأط�����وف وح�����أط�����وف وح�����

  
  ننـ������ــ������ـى بالیقیى بالیقیــورس������م البی������ت یُمح������ورس������م البی������ت یُمح������

   ً ً وكی����ف ت����رى عی����ون ال����روح كون����ا   وكی����ف ت����رى عی����ون ال����روح كون����ا
  

  ات وع������ینات وع������ینــن جن������ن جن������ــد حس������د حس������ــوتشھ������وتشھ������
  ييــون األك������وان حول������ون األك������وان حول������ــھ مك������ھ مك������ــووج������ووج������  

  
  ننــى مكی�����ى مكی�����ــل فت�����ل فت�����ــراً لك�����راً لك�����ــیُ�����رى جھ�����یُ�����رى جھ�����

  
  ùùss''rrƒƒ÷÷ΖΖuuϑϑyy$$  ??èèθθuu99——θθ##((  ùùssVVssΝΝ§§  ρρuu__ôôµµçç  ##$$!!««  44  ))ÎÎχχ��  ##$$!!©©  ρρuu≡≡™™ÅÅìììì  ((  ألــم يقـــل لنـــا اهللا جــل فـــي عـــاله:

æætt==ÎÎŠŠΟΟÒÒ  ((  ))ِلَم ال نراه؟ ة)ة)البقر البقر ١١٥١١٥  
مـــن الحجـــب التـــي علـــى القلـــب وتحجبنـــا عـــن هـــذه الجمـــاالت العليـــة، مـــع أنهـــا  

أوضــح مــن وضــوح الشــمس لــذى عينــين، لكــن ال تراهــا العيــون وإنمــا تراهــا القلــوب التــي 
  .Uخلت من العيوب، وتشهدها األرواح التي أذن لها الكريم الفتاح 
واألســـماء اإللهيـــة بقلبـــه،  فيطـــوف حـــول البيـــت بجســـمه، ويطـــوف حـــول الصـــفات

ويطوف حول المجلـى الـذاتي بروحـه، ويطـوف حـول الـذات العليـة بنفخـة قدسـه، فيشـهد 
ـــه،  Uفـــي مقـــام الخليـــل جمـــال اهللا  Uفـــي هـــذا المقـــام، وُيشـــهده اهللا  الـــذي جهـــزه في

فيشهد فيه قلباً، والقلب بيت الجليل، والكعبـة بيـت الخليـل، الكعبـة بناهـا الخليـل وفيهـا 
، فيــه المعــاني العليــة، Uالخليــل، لكــن القلــب بنــاه الجليــل وفيــه أوصــاف الجميــل آثــار 

وفيـــه األنـــوار الربانيـــة التـــي يســـتمد منهـــا نـــور اإليمـــان، وفيـــه الهدايـــة، وفيـــه العنايـــة، وفيـــه 
  الرعاية، وفيه الوالية، وفيه الخشوع، وفيه الحضور، وفيه ما فيه من أنوار خالقه وباريه.

جمَّله اهللا بما ال يسـتطيع أن يـراه أحـد مـن خلـق اهللا إال إذا كـان  فيرى أن قلبه بيتٌ 
مــن العبــاد الــذين كاشــفهم اهللا فــرأوا مظــاهر ابــداع قــدرة اهللا فــي هــذا القلــب التقــي النقــي، 

وأرضـــاه: (العـــرش ومـــا يحويـــه، والســـموات  tوفيـــه يقـــول ســـيدنا أبـــو اليزيـــد البســـطامى 
ة رمـل واسـعة فـي زاويـة واحـدة مـن زوايـا قلـب السبع واألراضـين ومـا فـيهن ومـا بيـنهن كـذر 

  ):Uالمؤمن الذي صنعه اهللا 
}}{{١٣٩١٣٩


                                                           

  رواه اإلمام أحمد في الزهد. ١٣٩
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 } }٢٣٣٢٣٣  {{  

إذا كانــت الســماوات واألرض لــم تســع صــفات الــرحمن، لكــن القلــب يســع جمــال 
وات واألرض والعــرش والكرســي كلهــا يقــول ، الســماUالــرحمن، وابــداع الحنــان المنــان 

صـــفة واحـــدة مـــن صـــفات اهللا  األعـــراف)األعـــراف)١٥٦١٥٦((  ))  &&ρρuu‘‘uummôôϑϑyyLLÉÉ  ρρuu™™ÅÅèèyyMMôô  ..ää≅≅̈ ̈ ««xxóó  ((فيهـــا اهللا: 
  وسعت كل كائنات اهللا الظاهرة والباطنة جل في عاله.
ــة واحــدة مــن tكــل هــذه العــوالم قــال فيهــا ســيدي أبــو اليزيــد  : (ال تســاوي زاوي

تي هي ثالثمائـة وسـتين زاويـة) كلهـا ال تسـاوي زاويـة واحـدة مـن زوايـا زوايا قلب المؤمن ال
  .Uقلب اإلنسان الذي صنعه وأبدعه وصوره الرحمن 

على عطاياه، ويذهب بعد ذلك عارضاً الصفاء على مـواله، فيخلـع   Uفيشكر اهللا 
كـــل مـــا يحجبـــه مـــن الحجـــب المعنويـــة الباطنيـــة، إن كـــان راغبـــاً فـــي الرؤيـــا، أو راغبـــاً فـــي 
الشهود، أو راغباً في الترك، أو راغباً حتي في ترك الترك، يجمع كل هذه الحجب ويرمـي 
بهـا جنبـاً ويســعى مـن الصـفاء للوفــاء (للمـروة) ليـوفي بمــا عاهـد عليـه مــواله، وهنـا يحصــل 

  القرب من القريب، واإلتصال بمن ليس له حد وال عد ولكن كما يقول الرجل القريب:
  ننــــ�������ـــــ�������ـولكولك  فٍ فٍ ــ�������ـــ�������ـٍم وال كیٍم وال كیـــ�������ــــ�������ـب�������ال كب�������ال ك

  
  ةةــــ��������ـــــ��������ـت معنویت معنویـــــــ��������ـــــ��������وار تعالوار تعالــــ��������ــ��������بأنبأن
  

إذن البــد لإلنســان لكــى يكــون مــن أهــل اإلحســان واإليقــان أن يجتهــد فــي تصــفية 
بــأن ُيجلــي لــه فــي قلبــه بعــض ِحكــم  Uقلبــه، وإتقــان عملــه بالتأســي بحبيبــه، لُيكرمــه اهللا 

ه يعـيش فـي أنـوار عباداته، فُتفنيه عن حسـه، وعـن نفسـه، وعـن لبسـه، وعـن وهمـه، وتجعلـ
  في الصالة: t، يقول اإلمام أبو العزائم Uوهو يؤدي هذه العبادات للعزيز الغفار 

أق�������یم ص�������التي إن تج�������ردت ع�������ن أق�������یم ص�������التي إن تج�������ردت ع�������ن 
  سيسيــنف���������������������������������������������������������������������������نف���������������������������������������������������������������������������

  ف����أفنى بھ����ا عن����ي بمش����ھده القدس����يف����أفنى بھ����ا عن����ي بمش����ھده القدس����ي
  ل������دیھا ی������واجھني بوج������ھ مق������دسل������دیھا ی������واجھني بوج������ھ مق������دس  

  
  أك���ون أن���ا ع���رش التن���زل والكرس���يأك���ون أن���ا ع���رش التن���زل والكرس���ي

  عل�����ىَّ یُص�����لي ف�����ي ص�����التي ألنن�����يعل�����ىَّ یُص�����لي ف�����ي ص�����التي ألنن�����ي  
  

  وال���نفسوال���نفس  تش���بھت بالمخت���ار بالجس���متش���بھت بالمخت���ار بالجس���م
  

))  δδèèθθuu  ##$$!!©©%%ÏÏ““  ƒƒããÁÁ||??jj ÌÌ’’  æætt==nn‹‹øø33ääΝΝöö  ρρuuΒΒtt==nn≈≈̄×̄×ÍÍ33ssGGççµµçç……  99ÏÏ‹‹ãã‚‚÷÷��ÌÌ__yy33ää//  ΒΒii ÏÏzz  ##$$99àà——==èèϑϑyy≈≈MMÏÏ  ))ÎÎ<<nn’’  ##$$99ΨΨ––θθ‘‘ÍÍ 44  ((  
هذه الترقي فيقول عن هذه العبادات: (العبـادات إمـا تكليـف وإمـا  tويبين  األحزاب)األحزاب)٤٣٤٣((
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 } }٢٣٤٢٣٤  {{  

هـا كالعامـة فإنـه تعريف وإما تشريف وإمـا تصـريف وإمـا عبـودة للواحـد األحـد) فالـذي يؤدي
  يؤديها كتكليف ُكلَّف به من اهللا، ويؤدي ما كلَّفه به مواله.

ــه لتلقــى  ــه بابــاً في ــاح قــد فــتح ل والــذي جاهــد نفســه حتــي أصــلح قلبــه وأصــبح الفت
معانيه العلية وغيوبه الربانية، أصبح في مقام التعريـف، ال يعمـل شـيئاً إال ويظهـر لـه حكمـة 

ل اهللا الصلوات خمس؟ لماذا كان هذا الصبح؟ ولمـاذا كـان اهللا في هذا العمل، لماذا جع
هذا اسمه الظهر؟ ولماذا هذه اسمها المغـرب وهـذه العشـاء؟ ولمـاذا هـذه ثـالث ركعـات؟ 
ولمـــاذا هـــذه أربـــع ركعـــات؟ ولمـــاذا ركـــوع وســـجود؟ ..... كـــل هـــذه األســـرار تظهـــر ألهـــل 

لــيهم مــن بحــار العزيــز الغفــار األنــوار بــدون تعمــل أو تفكــر أو ادكــار، وإنمــا فضــالً ُيســاق إ
U وهكذا في الصيام، وهكذا في الزكاة وهكذا في الحج، وهكـذا فـي كـل التشـريعات ،

اإللهية، حتي في المعامالت، حتي في الميـراث، حتـي فـي كـل أبـواب التشـريعات اإللهيـة 
  تلوح الِحكم الربانية ألهل القرب والعطية.

ــإذا لــم ينشــغلوا بالحكمــة عــن الحــاكم أشــرف اهللا بقلــوبهم علــى حضــرة أســماءه  ف
وصــــفاته فيشــــاهدون اهللا نــــور الســــماوات واألرض، ويشــــاهدون أســــماء اهللا فــــي كــــون اهللا 

ــاطن، العــالي والســافل بفضــل اهللا وإكــرام اهللا    yy∴∴ãã��ÎÎƒƒγγÎÎΟΟóó™™  ((، ســر قــول اهللا: Uالظــاهر والب
uu##ƒƒtt≈≈FFÏÏΖΖuu$$  ûûÎÎ’’  ##$$ψψFFùùss$$−−ÉÉ  ρρuuûûÎÎ’’þþ  &&rrΡΡÿÿàà¦¦ÅÅκκÍÍΝΝöö  mmyyLL®®44  ƒƒttKKoo77tẗ̈tt  99ssγγßßΝΝöö  &&rrΡΡ̄µ̄µçç  ##$$::øøttpp,,‘‘  ((  ))فإذا رأى أسـرار  فصلت)فصلت)٥٣٥٣

ـــذات، كمـــ ـــى أســـرار حضـــرة ال االت بعـــد كمـــاالت فـــي مقـــام األســـماء والصـــفات رقـــوه إل
  $̈$mmλλççΜΜ  ΒΒ̈;;  ((ســر قولــه:  Uفــإذا رقــى وارتقــى وســما وعــال وجــاوز الكــل أعطــاه اهللا التعريــف، 

„„oo±±tt$$!!ââρρχχšš  ããÏÏΖΖ‰‰yy  ‘‘uu55hh ÍÍκκÍÍΝΝöö  ((  ))صـرف فـي هـذا المقـام إال وهو مقـام التصـريف، وال يت الزمر)الزمر)٣٤٣٤
  في هذا المقام. Uأدباً مع اهللا  Uبما يريده اهللا 

فــإذا تـــأدب بهـــذا األدب فـــي هـــذا المقــام جمَّلـــه اهللا بجمـــال العبـــودة لذاتـــه، وهـــذا 
ــه كــان النبــي األواب  ــه خاصــة rأكمــل اآلداب فــي حضــرة الكــريم الوهــاب، وعلي ، وعلي

  الصالحين في أى زمان ومكان.
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 } }٢٣٥٢٣٥  {{  

ي نفســه ويقــول: كيــف نجــد هــذه األحــوال؟ وكيــف تتــوارد علينــا الــبعض يتســاءل فــ
المعاني ونحن نؤدي هذه األعمال؟ نقول: أال تعلم يا أخـي أن كـل عمـل شـرعي تعملـه هللا 
فيـه نصــيب يقــوم بــه الجســم، والنصــيب األعظــم واألكــرم هــو الــذي يقــوم بــه القلــب، أنــت 

وســــجود وتــــالوة وتســــبيح تـــؤدي الصــــالة، حركاتهــــا الظــــاهرة بالجســــم، مــــن قيــــام وركــــوع 
وتشــهد، لكـــن لـــو أديـــت هـــذه األعمـــال ووصــلت فيهـــا إلـــى رتبـــة الكمـــال، والقلـــب لـــيس 

  يكون إليك ناظر؟!! Uحاضر، هل اهللا 

}}
{{١٤٠١٤٠

 ي تتقبلهــــا يــــا اهللا وتجعــــل أهلهــــا مــــن الُمفلحــــين بــــنص كتــــاب اهللا؟مــــا الصــــالة التــــ
  (المؤمنون)(المؤمنون)

))    %%ss‰‰ôô  &&rrùùøø==nnxxyy  ##$$99øøϑϑßßσσ÷÷ΒΒÏÏΖΖããθθββtt  ∪∪⊇⊇∩∩  ##$$!!©©%%ÏÏtt  δδèèΝΝöö  ûûÎÎ’’  ¹¹||ξξŸŸEEÍÍκκÍÍΝΝöö  zzyy≈≈±±ÏÏèèããθθββtt  ∪∪⊄⊄∩∩  ((    
وأين يكون الخشوع؟ في القلب، فالخشـوع والحضـور والخشـية والخـوف والوجـل 

يض .... كـل هـذه  المقامـات الكريمـة واألوصـاف والحب والرغبة والرهبـة والتوكـل والتفـو 
العظيمـــة مـــا محلهـــا الجســـم أم القلـــب؟ القلـــب، إذن ال بـــد لكـــى ُيصـــلى اإلنســـان صـــالة 
ــب، إذا كانــت الصــالة  ــة عنــد اهللا ينــال بهــا رضــا اهللا ال بــد أن تكــون بالجســم والقل مقبول

لثــواب فــي بــاب وهــو أعلــى النوافــل فــي األجــر وا –بالجســم فقــط ولــو كانــت قيامــاً لليــل 
}}r: }}يقول فيها  –الصالة 

١٤١  
إذن ال بـد لتصـحيح الصـالة مـن حضـور القلـب ومعانيـه التـي أشـرنا إلـى بعضـها فـي 

، وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه بعـــض العـــارفين فـــي قـــول رب Uمواجهـــة ذي الجـــالل واإلكـــرام 
ƒƒtt≈≈66tt__ÍÍûû  uu##ŠŠyyΠΠtt  {{èè‹‹ääρρ##((  ——ÎÎƒƒ⊥⊥ttGGtt33ää//öö  ããÏÏΖΖ‰‰yy  ..ää≅≅ee  ((العالمين:  ÈÈ  ΒΒtt¡¡óóffÉÉ‰‰77  ((  ))األعراف)األعراف)  ٣١٣١:  

أهـل الظـاهر خصـوا الزينـة بمـا يـراه الخلـق مـن الطهـارة والنظافـة والجلبـاب والثـوب 
                                                           

  tصحيح مسلم وسنن ابن ماجة ومسند اإلمام أحمد عن أبي هريرة  ١٤٠
  tسنن ابن ماجة والدارمي ومسند اإلمام أحمد عن أبي هريرة  ١٤١
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 } }٢٣٦٢٣٦  {{  

والمكـان والزمـان، لـو جهزنـا المكـان وجهزنـا الجسـم ولـم نـزين القلـب بالزينـة التـي يحبهـا 
ن ال بــد مــن الزينــة التــي ُيحبهــا اهللا، وهــي زينــتكم التــي اهللا، هــل يُقبــل علينــا اهللا؟!! ال، إذ

يحبها ربكم منكم، والتي منها الخشوع والحضـور والخـوف والخشـية والوجـل .... ال بـد 
  من حضور هذه الزينة، ألنها زينة القلب.

ــب  هــي  –ولألســف انتشــرت فــي هــذا الزمــان  –الزينــة التــي ال يحبهــا اهللا فــي القل
مــرض الِكبـــر، ولــذلك يقـــول مــا لـــي ومـــا فـــي هــذا الزمـــان مرضـــى بالِكبــر، فأغلـــب النــاس 

لخلق مادام في جيبي ما يكفيني، وفي بيتي ما أحتاج إليه، فال حاجة لى حتى بـالجيران، ل
وال يريد حتى أن يُلقي السالم، مـع أن السـالم هللا، بحجـة أنـه ظـن أنـه اسـتغنى عـن الخلـق 

ستشرى في هذا العصـر مـع قـول الحبيـب بخشاش وُمتع هذه الحياة الفانية، وهذا مرض ا
r: }}{{

١٤٢  
  أال م����ن یك����ن ف����ي قلب����ھ بع����ض ذرةأال م����ن یك����ن ف����ي قلب����ھ بع����ض ذرة

  
  م����ن الكب����ر واألحق����اد م����ا ھ����و ذائ����قم����ن الكب����ر واألحق����اد م����ا ھ����و ذائ����ق

  
إذا ُوجــــد فــــي القلــــب كالحقــــد والحســــد والغــــل والحــــرص  Uوالــــذي يبغضــــه اهللا 

ألثرة واألنانية ...... كيـف ُيصـلي المـرء بـين يـدى اهللا وهـو بقلبـه يحقـد والطمع والشح وا
على هذا وهذا من خلق اهللا على عطايا اهللا التـي أعطاهـا لهـم وخصَّـهم بهـا دون غيـرهم؟! 

  هذا يعترض على اهللا.
  أال ق������ل لم�������ن ك�������ان ل�������ي حاس�������داً أال ق������ل لم�������ن ك�������ان ل�������ي حاس�������داً 

  
  أت������دري عل������ى م������ن أس������أت األدبأت������دري عل������ى م������ن أس������أت األدب

  ھھــل���������ل���������ــأس���������أت عل���������ى هللا ف���������ي فعأس���������أت عل���������ى هللا ف���������ي فع  
  

  ل������ي م������ا كت������بل������ي م������ا كت������ب  ألن������ك ل������م ت������رضَ ألن������ك ل������م ت������رضَ 
  

فالنــاس فــي غفلــة ألنهــم وقفــوا عنــد المظــاهر والظــواهر، وتركــوا الحقــائق التــي بهــا 
أيـن  الحجرات)الحجرات)١٣١٣((  ))  U :))  ))ÎÎββ̈ ̈ &&rr22òò��ttΒΒtt33ää//öö  ããÏÏΨΨ‰‰yy  ##$$!!««  &&rr??øø))ss9933ääΝΝööاإلرتقاء عند خالق الخالئق 

  َمرَّاٍت: ثَ نبي وقال وهو ُيشير إلى قلبه َثالالتقوى؟ أشار إليها ال

                                                           
  t صحيح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود عن عبد اهللا بن مسعود ١٤٢
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 } }٢٣٧٢٣٧  {{  

}}{{١٤٣١٤٣
ــيس بالجســم، لــو كــان الُرقــي بالجســم لكــان الُرقــي للطــوال  ــب ول إذن الُرقــي بالقل
واألجســـام الكبيـــرة، لكـــن الُرقـــي بـــالقلوب الكبيـــرة، التـــي فيهـــا الرحمـــة والشـــفقة والعطـــف 

  .rوالحنان والحب والود كحال النبي العدنان 
المناجـاة لحضــرة إذن حتـي يجـد اإلنسـان لــذة الصـالة، أو يـذوق فـي الصــالة طعـم 
ـ  ر القلـب، فينـزع كـلَّ اهللا، أو يتذوق حالوة اإليمان في قلبه بين يدى مواله، ال بد أن يُطهِّ

مــن الشــفقة والعطــف والحنــان  rالــذي ذكرنــاه ويخلعــه ويمــأله بمــا كــان عليــه رســول اهللا 
  :Uوالحب والود ...... فيرتقي في العلو درجات عند رفيع الدرجات 

))  ))ÎÎωω��  ΒΒttôô  &&rrAAtt’’  ##$$!!©©  //ÎÎ))ss==ùù==55  ™™yy==ÎÎŠŠΟΟ55  ((  ))الشعراء)الشعراء)٨٩٨٩.  
الذي يريد أن يـذهب هللا ال بـد أن يكـون الجسـم نظيـف علـى شـرع اهللا، وال بـد أن 
ـــة  ـــا يشـــعر بالمعـــاني اإليماني ـــب اهللا ومصـــطفاه، وهن ـــب حبي ـــب ســـليم كقل يكـــون معـــه القل

أى أنـوار العالية، ويترقى في هذه المشاهد الراقيـة، سـيدنا إبـراهيم لمـاذا رأى الملكـوت ور 
 الحى الذي ال يموت؟
))  ))ÎÎŒŒøø  ̀ỳy%%!!uu  ‘‘uu//−−µµçç……  //ÎÎ))ss==ùù==55  ™™yy==ÎÎŠŠΟΟAA  ((  ))الصافات)الصافات)٨٤٨٤  

  لم يذكر الجسم ألن المهم هو القلب.
  الجس����م بالقل�����ب یترق����ى إل�����ى رت�����بالجس����م بالقل�����ب یترق����ى إل�����ى رت�����ب

  
  والجس����م م����ن غی����ر قل����ب كلحظ����اتوالجس����م م����ن غی����ر قل����ب كلحظ����ات

  نَفَ�����ٌس بقل�����ب س�����لیم رفع�����ة ورض�����انَفَ�����ٌس بقل�����ب س�����لیم رفع�����ة ورض�����ا  
  

  وأل������ف ع������ام ب������ال قل������ب كلحظ������اتوأل������ف ع������ام ب������ال قل������ب كلحظ������ات
  

وبـذكر اهللا  .. اهـونقَّـ... اه ـالقلب إذا صفَّ  وصاحب ،لذلك اهتم الصالحون بالقلب
U ــه مــن حضــرة اهللا : ... اهـرقَّــ ــتح ل ــاة، تُف ــه عــين ُتســمى عــين الحي هــو اآلن .. تظهــر في

مفتوح علـى الخلـق ألن العـين تـُـوَّرد لـه منـاظر، واألذن تـُـوَّرد لـه كلمـات وعبـارات، واألنـف 
                                                           

  t صحيح مسلم ومسند اإلمام أحمد وسنن البيهقي عن أبي هريرة ١٤٣
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 } }٢٣٨٢٣٨  {{  

 يمســـه أو يلمســـهواللمـــس يـُـــوَّرد لـــه مـــا  يـُـــوَّرد لـــه مشـــام، والعقـــلُ وَّرد لـــه أفكـــار وخـــواطر،
  ! فينشغل بما يرد عليه من هذه الحواس

  $$ããttŠŠøøΖΖYY$$  „„oo³³ôô��uu>>ÜÜ  55ÍÍκκpp  ((فــإذا فُتحــت فــي القلــب عــين تتلقــى مــن اهللا فيــا َهنَــا اإلنســان: 
ããÏÏ77tt$$ŠŠßß  ##$$!!««  ((  ))(( لم يقل (يشرب منها) ولكن قال: اإلنسان)اإلنسان)٦٦  „„oo³³ôô��uu>>ÜÜ  55ÍÍκκpp$$  ((  من المفترض أن

ا، لكن هذه العين يشربون بها من حضرة اهللا، من المعـاني العليـة الـواردة العين نشرب منه
من سماء فضل اهللا، كيف تأتي هذه العين؟ هل هناك عين تسـتطيع أن تصـنعها فـي صـخر 

ƒƒããÿÿxxffdd  ((  أو جبــل بــدون ديناميــت؟ ال، كــذلك فــإن عــين القلــب تحتــاج إلــى ديناميــت: ÉÉ��ããρρΞΞttκκpp$$  
??ssÿÿøøffÉÉ����ZZ##  ((  ))ت الذي يُفجرها ُيسمى ديناميت المحبة لسـيد األحبـة والدينامي اإلنسان)اإلنسان)٦٦r ،

  وهو الوحيد الذي يستطيع أن يفتح عين القلب..... 
وعين القلب إذا صفت ووفت فإن اإلنسان يصبح منظـور بعـين اهللا، ومرعـي برعايـة 
حبيبــه ومصــطفاه، فتتــوارد عليــه اإللهامــات الربانيــة، والخــواطر القدســية، والِحكــم العليــة، 

ذا عنــدما يصــلي، كيــف تكــون صــالته؟ عنــدما يقــرأ تأتيــه معــانى للكلمــات التــي يقــرأ مثــل هــ
فيهــا لكتـــاب اهللا، يقــرأ الفاتحـــة فـــي كــل ركعـــة، وفـــي كــل قـــراءة للفاتحـــة تــأتي إليـــه معـــاني 

، لــو ُجمعــت هــذه المعــاني لمــا وســعتها األرض، يقــول فيهــا Uمفاتحــة مــن الفتــاح العلــيم 
   وجهه:وكرَّم اهللا tسيدنا اإلمام علّى 

  
فـــي تفســـير فاتحـــة  Uُيَحملـــون ســـبعين جمـــالً مـــن المعـــاني التـــي ألهمـــه بهـــا اهللا  
  الكتاب.

ألنني لو قرأت الفاتحة في الركعة األولى وكما هي في الركعة الثانيـة، وكمـا هـي فـي 
وكمـا هـي اليـوم، فكانـت تكفـي واحـدة،  الظهر، وكما هي فـي العصـر، وكمـا هـي بـاألمس،

لــو كــان لــك ســتون ألــف صــورة كلهــم مثــل بعــض، ســنأخذ مــنهم صــورة واحــدة، كــذلك لــو 
  صليت ألف صالة كلهم مثل بعض فتكفي واحدة.
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 } }٢٣٩٢٣٩  {{  

إذن ال بد في كل صالة أن أزيد قربـاً إلـى حضـرة اهللا، وال بـد أن يكـون لـي فـي كـل 
رة اهللا جــل فــي عــاله، ويكــون لــي نــور ركعــة مــن ركعــات الصــالة فــتح جديــد مــن عنــد حضــ

جديد من حضرة اهللا جل في عاله، وإال سأظل كما أنا، كمن يفعل خطـوات منتظمـة وهـو 
واقــف فــي مكانــه، وكمــا قــال بعــض الصــالحين لُيقــرب هــذا األمــر للمريــدين: (لــو وضــعنا 

نرفــع  غطــاءاً علــى عــين الحيــوان الــذي يــدير الســاقية، وتركنــاه لمــدة يــوم، وســألناه قبــل أن
الغطاء كم قطعت من األرض، سيقول: خمسون كيلو أو مائة كيلو، فإذا رُفع الغطـاء يجـد 

  نفسه مكانه) وكذلك نفس الحال:
  ))  ùùss33ss±±ttÿÿøøΖΖuu$$  ããttΨΨ77yy  îîÏÏÜÜss$$!!uu88xx  ùùss77ttÁÁ||��ãã88xx  ##$$99øø‹‹uuθθööΠΠtt  nntt‰‰ÏÏƒƒ‰‰ÓÓ  ((  ))ق)ق)٢٢٢٢  

  عندما يخرج من الدنيا ويُكشف عنه الغطاء يجد نفسه لم يمشى أى خطوة. 
بــد فــي كــل صــالة أن يكــون لــي مزيــد قــرب مــن حضــرة اهللا، ولــي زيــادة فــتح إذن ال 

ــز القلــب، ويكــون مــع الصــالة، ونفــس  مــن الفتــاح جــل فــي عــاله، كيــف؟ ال بــد مــن تجهي
  األمر يكون مع الصيام، ومع الزكاة، ومع الحج.

هللا، تصـــديقاً افهنـــاك إنســـان ُيخـــرج الصـــدقة ويستحضـــر بقلبـــه أنـــه يضـــعها فـــي يـــد 
  اهللا: لحديث رسول

}}{{١٤٤١٤٤
وتكــون علــى  –وقــد تكــون أكبــر منهــا فــي القــدر المــادي  –وآخــر ُيخــرج الصــدقة 

  سبيل الفخر والمباهاة، هل يتساوى هذا مع ذاك؟!
تحضـر فـي القلـب عنـد أداء هـذه الزكـاة أو هـذه ألن العبرة هنـا بالمعـاني التـي  !!ال

  .الصدقة التي أرجو بها وجه اهللا جل في عاله
ــاه، وهنــاك مــن ُيخــرج  ــار خطاي ــئ اهللا بهــا ن ــؤدي الصــدقة يريــد أن يُطف فهنــاك مــن ي

ùùss))ss‰‰dd  ((  الصدقة يريد أن يعمل بقول اهللا: ÏÏΒΒããθθ##((  //tt÷÷tt  ƒƒtt‰‰yy““ôô  ΥΥwwggøøθθuu1133ääΟΟóó  ¹¹||‰‰yy%%ssππZZ  ((  ))المجادلة)المجادلة)١٢١٢!!  

                                                           
 tالصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة  ١٤٤
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  !مشهد وهذا مشهدهذا  
ي ولكــن قـد تــأت.. فـأين هــذه المشـاهد؟!! ال يوجـد اً وخامـد اً وإذا كـان القلـب جامــد
  .U.. وهذه ال شأن لها بالمواهب والعطية من رب البرية معاني فكرية، أو معاني عقلية 

  :لذلك حتى يترقى اإلنسان في عالم المعاني ال بد أوالً 
Ø يُرضي اهللا فيه ويُزيل كل ما ال، أن يُطهِّر القلب. 
Ø Ø  ــه حبيــب اهللا ومصــطفاه مــن ــه اهللا، وكــان علي ــه بالجمــال الــذي ُيحب ويُزين

  الخشية والتواضع وغير ذلك مما أشرنا إليه.

  ١٤٥١٤٥رموز العارفنيرموز العارفنيالوصل الثانى والعشرون: الوصل الثانى والعشرون: 
الخمــر والكــأس والعشــق وكشــف الحجــاب ... هــذه كلهــا رمــوز ال تُفــك إال لمـــن 

ــ ــه البــاب وأذاقــوه جمي  rل الخطــاب وشــاهد هــذا الجنــاب، وفــى مــواله وحبيبــه فتحــوا ل
  بالكلية ذاب.

الُجهَّـال يعترضــون علــى الصــالحين فــي هــذه األحــوال، يظنــون أنهــا خمــرة حســية أو  
كاسات محسوسة دنيوية، ولكن المعتاد في أى زمان ومكان أن أى طائفة دائماً لهـم لغـة 

هـــذا موجـــود فـــي كـــل مكـــان؟ مـــع غيـــرهم، ولهـــم إشـــارات مـــع إخـــوانهم وأحبـــابهم، ألـــيس 
الُصنَّاع في أى مجال من المجـاالت لهـم إشـارات بيـنهم وغيـرهم ال يعرفهـا، وهـى ألفـاظ، 
إمــا أن ُتســميها شــفرات، أو تســميها رمــوز، أو تســميها تغطيــة علــى الحقــائق حتــى ال يراهــا 

  وال يسمعها وال يطلع عليها إال أهلها.
داخليــة، وموجــود فــي الصــناعات، وهــذا األمــر موجــود فــي الجــيش، وموجــود فــي ال

وموجود في المصانع، وموجود حتى في الكمبيوتر، أليس له لغة خاصة به؟! وحتى بـرامج 
  الكمبيوتر لها لغة خاصة بها.

                                                           
  هـ ١٤٣٣من جماد األول  ٦م موافق ٢٩/٣/٢٠١٢نجع قباح ـ العديسات ـ الخميس  ١٤٥
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ن ألجل المعاني التـي فّكوهـا، والعلـوم التـي عرفوهـا ال تهضـمها العقـول، و فالصالح
  .. وال يستطيعوا أن يُثبتونها في النقول

  ؟نو فماذا يفعل
  ألغزوا ورمزوا إلى هذه المعاني.

من يريد أن يفتح له هذا الكنز فال بد أن يفّك هذا الرمز، فكـل رمـز وراءه كنـز مـن 
الحقائق، وكنز من العلوم، وكنز من األنوار، وكنـز مـن األسـرار، وكنـز مـن الفتوحـات، وكنـز 

  من الفيوضات، وال يعلمه إال أهله.

  رمز اخلمر عند أهل الوصلرمز اخلمر عند أهل الوصل
ُســمي خمــراً فــي اللغــة ألنــه يخــامر العقــل، أى يُغطــي علــى العقــل، وهــم قــد  فـالخمر

رمزوا إلى الحقـائق التـي تـذهب مباشـرة إلـى القلـب والفـؤاد وال يسـتطيع تقبلهـا عقـل، ألن 
العقل يحتاج إلى أشياء محسوسة مثل هذه الملموسة، أما الحقائق الغيبية فكيف يعقلهـا، 

ـ دائرتنــا نحــن وعقلنــا نحــن ـ كيــف تُثبــت لــه باألدلــة حتــى لــو نبقــى فــي الــدائرة األولــى 
والبراهين أنه يوجد مالئكة؟ يريد أن يراهم وُيسلم علـيهم ويجالسـهم، فـال يقتنـع، يريـد أن 
تُثبـــت لـــه بـــالبراهين أن هنـــاك حيـــاة آخـــرة، وأن هنـــاك جنـــة وهنـــاك نـــار، فهـــل يوجـــد أحـــد 

  لمؤمنين:يستطيع أن يُثبت ذلك للعقل؟ ال، ولذلك قال اهللا في ا

))  ##$$!!©©%%ÏÏtt  ƒƒããσσ÷÷ΒΒÏÏΖΖããθθββtt  //ÎÎ$$$$99øøóótt‹‹øø==ÍÍ  ((  ))البقرة)البقرة)٣٣  

  فهي كلها حقائق غيبية، والعقل ال يعقل الحقائق الغيبية. 

  كشف احلجابكشف احلجاب
الصـــــالحون يريـــــدون أن يُؤهلـــــوا الطـــــالبين والســـــالكين لمقامـــــات الفـــــتح عنـــــد رب 
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كثيــٌر   العــالمين، فمتــى يحــدث الفــتح؟ إذا ُكشــف الحجــاب، ومــا الحجــاب ؟ نحــن نســمع
مــن النــاس يقولــون: فــالن مكشــوف عنــه الحجــاب، والنــاس يضــعونها فــي غيــر موضــعها، 
وكلمة مكشوف عنه الحجاب عند الناس يعني أننـي أعـرف مـاذا ُيخبـيء فـي البيـت، يعلـم 
ما بداخلي أو ماحدث مني باألمس، فهذا لـيس بكشـف الحجـاب، لكـن كمـا قـال اإلمـام 

فــي الـنفس، وال عمــا فــي  ال البــاقي) ولـيس عمــاأبـو العــزائم: (كشـف الحجــاب عــن الجمـ
  .Uفما للصالحين وما لهذا؟! فهم غير مشغولين بذلك، ولكنهم مشغولون باهللا  البيت،

ســــيدنا ســــليمان الحكــــيم عليــــه وعلــــى نبينــــا أفضــــل الصــــالة وأتــــم الســــالم أعطانــــا 
بيــت النمـوذج القــوي للصـالحين، طلــب مـن أعوانــه أن يـأتوه بعــرش بلقـيس مــن الـيمن إلــى 

ا يحتـاج إلـى إنسـان ُمتـيقظ قلـيالً !! وهـذ.. المقدس، أما هو فشغله باهللا أنساه مـا سـواه، 
..  

النمـل) النمـل) ٣٨٣٨((  ))  $$rrƒƒ••33ääΝΝöö  ƒƒtt''ùù??ÏÏ‹‹__ÍÍ  //ÎÎèèyy��öö−−ÅÅκκpp&&  ((: (سـليمان) فقال... في الدنيا قليًال،  اً واليزال متنبه
، وأمـا الكبـار ، فهي تحتاج إلى الصـغار!وماذا تفعل أنت؟ أنا غير مشغول بهذه الصغائر. 

فمــا الحجــاب الــذي حجــب عــن  .Uفــال شــغل لهــم إال بــالنظر إلــى جمــال العزيــز الغفــار 
  في الشهود رأيت وسمعت وعاينت:أنت  !. ..حضرة اهللا؟ أنت

  م��ا ق��د ش��ھدنام��ا ق��د ش��ھدنا  م��ن ألس��ت ل��م ن��نسَ م��ن ألس��ت ل��م ن��نسَ 
  

  م�������ن جم�������ال الجمی�������ل إذ خاطبن�������ام�������ن جم�������ال الجمی�������ل إذ خاطبن�������ا
ــا؟    ــر ..كيــف ننســى مــا شــهدنا ومــا الــذي حجبن وح الجســم .. مــن لحظــة دخــول ال

وإشــراقها علــى الجســم، وظهــر الجســم فــي عــالم الــدنيا حصــل اللــبس وحصــل اإللتبــاس 
tt≅≅öö  φφãã//öö  ûûÎÎ’’  99ss66öö§§<<  ΒΒii//  ((وحصــــل الحجــــاب لألحبــــاب:  ÏÏôô  zzyy==ùù,,99  `̀yy‰‰ÏÏƒƒ‰‰77  ((  ))إســــمه الخلــــق  ))قق١٥١٥

فهــذا الــذي  ))قق١٥١٥((  ))  rrùùssèèyy‹‹ÍÍ��ΖΖuu$$  //ÎÎ$$$$99øø⇐⇐yy==ùù,,ÈÈ  ##$${{FFρρ̈Α̈ΑÉÉ&&  (( الجديــد، أمــا الــروح فإســمها الخلــق األول:
ـــى با ـــزائم !!لحجـــابأت   أن���ت الحج���اب،أن���ت الحج���اب،  ((يقـــول فـــي ذلـــك:  t، ولـــذلك شـــيخنا أبـــو الع

  .))  ابابــة الكریم الوھة الكریم الوھــإلى معیَّ إلى معیَّ   لك النقاب، وترقَ لك النقاب، وترقَ   یُرفعْ یُرفعْ   ....  أنتأنت  فامحَ فامحَ   
  ...!! !ما الذي حجبك؟ أنت
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، وتريـــد أن !اً ، وعملـــت لنفســـك إعتبـــار !، وأوجـــدت لنفســـك مكانـــة!رأيـــت نفســـك
اهتمام، وتريد أن يكون لك زمام، وتريـد أن ، وتريد أن يكون لك !تصنع لنفسك شخصية

يكون لك بين الناس تواجد وتعظيم واحترام، أو تريد أن تكـون شـيخاً بـين األنـام، أو تريـد 
  . هذا كله من النفس التي معك:!!أن يكون لك كيان بين األقوام

  ـ�����ـاـ�����ـاــــت أنت أنـــــ�����ـــ�����ا واثبا واثبـــ�����ـ�����ف أنف أنـــ�����ــــ�����ـانان
  

  ااــــ�����������ــ�����������ّرة والھنّرة والھنــالمس�����������المس�����������  تل�����������قَ تل�����������قَ 
  راً راً ــظاھ��������ظاھ��������  االً االً ـــــ��������ـــ��������د جمد جمـ��������ــ��������ـــتشھتشھ  

  
نــــــ����ــــ����ا مَ ا مَ ـــ����ـ����ن ین یــــ����ــ����بالُحسبالُحس نن أمَّ   ااــــــ����ــــ����ن أمَّ

(أمَّنا) يعني قصـدنا فـي الصـالة، اخـرج مـن أنانيتـك ومـت فـي غـرام الحبيـب، حتـى   
ينــادي عليــك المنــادي فــال تســمعه، وتســمع الحبيــب فيــك وهــو ُيجيــب، ألنــك قــد ِمــّت، 

يد أن ترجع لتـرى ارجـع والذي مايزال متنبهاً ماذا يرى؟ ال يرى إال الدنيا ومحسوساتها، تر 
إلى الخلق األول والذى كان عليه الُمعّول، وهذا يحتاج إلى أن نشـرب ونتنـاول األقـداح، 

مـــع علـــم  Uونـــذكر علـــى حســـب مـــا تتحملـــه أوعيـــة الحاضـــرين مـــن إلهـــام رب العـــالمين 
  اليقين أنه: ( أحب الصالحين ولست منهم).

  الشراب األول: مخر العلم والبيانالشراب األول: مخر العلم والبيان
ية من خمر العلم وخمر البيان، ويكون هـذا مـن رجـل آتـاه اهللا رحمـة ال بد في البدا

من عنده وعلمـه مـن لدنـه علمـاً، ألنـه اليوجـد بيانـا ُيسـكر اإلنسـان، أى يجعلـه يغيـب عـن 
الشعور واألحاسيس والوجدان، وينشغل بالكلية عن طلبات هذا الكيان، إال العلـم النـازل 

وقــف عنــد البحــر المتوســط ـ وكــان  tزائم ، اإلمــام أبــو العــUمــن عنــد حضــرة الــرحمن 
  إسمه بحر الروم، وهؤالء القوم وصلوا إلى مقام يكلم فيه كل الحقائق ـ وقال:

  قلیل������ك ق������د یُطّھ������ر ك������ل جس������ميقلیل������ك ق������د یُطّھ������ر ك������ل جس������مي
  

  یُطّھ�������ر بح��������ر روٍم ك��������ل رس��������ميیُطّھ�������ر بح��������ر روٍم ك��������ل رس��������مي
  ـارٌ ـارٌ ـ�������ـ�������ــره بحــره بحـــ�������ــ�������ـــــي ال تُطھي ال تُطھـــ�������ــــ�������ـوقلبوقلب  

  
  یُطّھ�������ره العل�������ى بنی�������ل علمــــ�������ـيیُطّھ�������ره العل�������ى بنی�������ل علمــــ�������ـي

العلـم ؟ العلـم القرآنـي الربـاني النـازل مـن فضـل اهللا،  بماذا يُطّهره؟ بالعلم، وما هـذا  
أرضــنا هــذه هــل ينفــع أن نســقيها مــن ِبركــة ماؤهــا راكــد وال يأتيهــا مــاء جــاري؟! لــن ينمــو 
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: (كما أن كل ماٍء ال ينزل مـن السـماء ال ينفـع، tالزرع، وهذا ما قاله اإلمام أبو العزائم 
ال يرفــع) فمــا الــذي يجعــل اإلنســان  فكــذلك كــل علــٍم ال ينــزل مــن ســماء الفضــل اإللهــي

  يغيب عن هذا الكيان لكى يتمتع بالحضور والقرب والتدان؟
  یمح�������و الكی�������ان بعالی�������ھ وس�������افلھیمح�������و الكی�������ان بعالی�������ھ وس�������افلھ

  
  عل����ٌم م����ن هللا باإللھ����ام ف����ي األص����لعل����ٌم م����ن هللا باإللھ����ام ف����ي األص����ل

  
uu>>bb‘‘  ((وهــذا هــو العلــم اإللهــي، ولــذلك ســيدنا موســى لمــا أراد أن يــرى قــال:  ÉÉ  &&rr‘‘ÍÍΤΤÎÎ’’þþ  

&&rrΡΡààÝÝ��öö  ))ÎÎ99ss‹‹øø��šš  44  %%ss$$ΑΑtt  99ss  ??ss��tt11__ÍÍ  ((  ))فقــــال لــــه: اذهــــب أوالً إلــــى هــــذا الرجــــل،  األعــــراف)األعــــراف)١٤٣١٤٣
واســمع منــه العلــم، وخــذ خمــرة البيــان، وهــي العلــوم الخاصــة التــي تُتلّقــى مــن العــارفين مــن 

  أفواههم إلى جهة القلب والفؤاد، والتي يسمونها علوم الخلوة.
كثـر، كان يحُضـر مجلسـه سـبعة أو ثمانيـة أو أحـد عشـر علـى األ  tاإلمام الجنيد 

فُيغلق الباب بالمفتاح ويضع المفتاح تحت ركبته حتى ال يـدخل علـيهم أحـٌد ويسـمع هـذا 
  البيان، ويبدأ يُبّث الحقائق بثاً:

  عن������ي خ������ذوا م������ا أس������تطیع أبثّ������ھعن������ي خ������ذوا م������ا أس������تطیع أبثّ������ھ
  

  ييـــ������ــــ������ـال ال بكالمال ال بكالمـــ������ــــ������ـوتجمل������وا بالحوتجمل������وا بالح
  

))  ))ÎÎΡΡ̄ϑ̄ϑyy$$!!  &&rr©©ôô33ääθθ##((  //tt\\oo ÉÉ  ρρuummãã““÷÷ΤΤÎÎ’’þþ  ))ÎÎ<<nn’’  ##$$!!««  ((  ))لـــــوب إلـــــى والبـــــّث هـــــو مـــــن الق يوســـــف)يوســـــف)٨٦٨٦
القلــوب، ولــيس مــن اللســان إلــى اآلذان، وهــذا بيــاٌن للكــل بمــا فــيهم أهــل الحرمــان، لكــن 

  هؤالء:
  أم����ن القل����وب إل����ى القل����وب ش����رابيأم����ن القل����وب إل����ى القل����وب ش����رابي

  
  وم�����ن الف�����ؤاد إل�����ى الف�����ؤاد خط�����ابيوم�����ن الف�����ؤاد إل�����ى الف�����ؤاد خط�����ابي

  وم�������ن اللطیف�������ة للطیف�������ة نظرت�������يوم�������ن اللطیف�������ة للطیف�������ة نظرت�������ي  
  

  تُعط������ى لمطل������وٍب م������ن الوھــ������ـابتُعط������ى لمطل������وٍب م������ن الوھــ������ـاب
  

ن المشـكلة الكبيـرة وأين الشريعة ؟ فـي المسـجد وفـى السـوق وفـى كـل مكـان، لكـ
هـي أن المحطـة األولـي والتــى فيهـا التصـفية، وهــي محطـة التزكيـة، يقــول: لـي وقـت طويــل 
ــد، ويكــون أشــّد مــن  ــزم يزي ــا ال بــد وأن تتــيقظ، والع فــي الطريــق ولــم يتغيــر فــي شــيئاً!! هن

  الحديد، وال تتحّول وال تبيد:



 
$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$

$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$
 } }٢٤٥٢٤٥  {{  

  إذا الجبـ�����ـال تحول�����ت ع�����ن أرض�����ھاإذا الجبـ�����ـال تحول�����ت ع�����ن أرض�����ھا
  

  للع�������ن حبنـ�������ـا ف�������ي هللا ال نتح�������وع�������ن حبنـ�������ـا ف�������ي هللا ال نتح�������و
  وح������ى الس������ـماء ُمن������ّزٌل ببیوتنــ������ـاوح������ى الس������ـماء ُمن������ّزٌل ببیوتنــ������ـا  

  
  وحق��������ائق اآلیــ��������ـات عن��������ا تُنق��������لوحق��������ائق اآلیــ��������ـات عن��������ا تُنق��������ل

  ال حبیبنــ������ـاال حبیبنــ������ـاـ������ــ������ـى بالجمى بالجمـــ������ــــ������ـوإذا تجلوإذا تجل  
  

  ف������ي األولی������اء فلن������ا الط������راز األولف������ي األولی������اء فلن������ا الط������راز األول
  

أنت تحتاج أن تعيش بوجدانك إلـى أن تنسـى كيانـك، حتـى تكـون كمـن كـانوا عنـد 
  رسول اهللا، رجل منهم قال:

}}


rr
{{١٤٦١٤٦

،وهـذا مـا يحصـل لمـن rما سر ذلك؟ خمرة البيان التي سمعها من النبـي العـدنان 
  يعبر، وماذا يأتى بعد ذلك؟ العقبة:

))  ùùssξξŸŸ  ##$$%%øøFFttssyyΝΝzz  ##$$99øøèèyy))ss77ttππss    ρρuuΒΒtt$$!!  &&rrŠŠ÷÷‘‘uu1177yy  ΒΒtt$$  ##$$99øøèèyy))ss77ttππèè    ùùss77’’  ‘‘uu%%ss66ttππ>>    ((  ))البلد )البلد )١٣١٣--١١١١  

واآلمال الكاذبة الفانيـة والـدنيا  رقبة من الشهوات والحظوظ واألهواءإذا فككت ال
فقـد أصـبحت عبـداً هللا ُحـراً ممـا ... هرتهـا ولـم ُتسـلِّم رقبتـك إال هللا؛ وملذاتها وزخارفها وز 

  سواه.

  الشراب الثاني: العلم الربانيالشراب الثاني: العلم الرباني
دأ بعد ذلك الشـراب الثـاني وهـو العلـم الربـاني، ومـن الـذي يـديره؟ العبـد الربـاني يب

الذي أقامه الحبيب، وفتح له كنوز فضله، وجعـل لـه أكبـر النصـيب، وأمـره أال يـوزِّع ذلـك 
اإللهـي، وال يتضـررون  إال على المحبين الذين عندهم قابل نوراني يتحملون بـه هـذا العلـم

                                                           
 tصحيح مسلم وسنن الترمذي وابن ماجة عن حنظلة بن الربيع  ١٤٦
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 } }٢٤٦٢٤٦  {{  

تنــاول هــذا الكــأس .. لــيس بالعقــل ولكــن بالقلــب، فمــن يســمع  بعــد ذلــك يوال يشــُكون، 
ولـن  ذا يستمر طـوال حياتـه فـي المـوازين!كالم العارفين بالعقل يريد أن يزن كل كلمة، وه

  .يسير مع اهللا
  ))  ##ÎÎΡΡ̈7̈7yy  99ss  @@nn¡¡óóGGttÜÜÏÏ‹‹ììyy  ΒΒttëëÉÉzz  ¹¹||99öö��ZZ((  ((ســــيدنا موســـــى عنــــدما أراد أن يـــــزن، قــــال لـــــه: 

ــب ممــا فيــه مــن حــٍظ وهــوًى وكيــف تســمع إذن؟ بالق ))الكهــفالكهــف٦٧٦٧(( ــب مباشــرة، فتطّهــر القل ل
يكـون هـذا هـو الكـأس الـذي تتلقـى وحقد وحسد وحرص وأمل، ومن كل شيٍء غيـر اهللا، ف

  وهذا هو الكأس الذي وصفه اهللا لنا في آية الدهر في سورة الدهر: به، 
))  ããttŠŠøøΖΖYY$$  „„oo³³ôô��uu>>ÜÜ  55ÍÍκκpp$$  ããÏÏ77tt$$ŠŠßß  ##$$!!««  ((  ))كـن يشـرب بهـا ولم يقل يشـرب منهـا، ول ))اإلنساناإلنسان٦٦

  من الصالحين، ومن أمير األنبياء والمرسلين، ومن رب العالمين، وكما قال اهللا:
))  ƒƒããÿÿxxffdd ÉÉ��ããρρΞΞttκκpp$$  ??ssÿÿøøffÉÉ����ZZ##  ((  ))أى يطهروهـــا بالكليـــة .. وكيـــف يطهرونهـــا؟ إن مـــا  ))اإلنســـاناإلنســـان٦٦

ــة  فيهــا شــديد كالجبــال .. شــديدة الصــالبة، فــال يوجــد شــيٌء يطهرهــا إال ديناميــت المحب
، تحتاج إلى محبة شديدة تشعل نـار الغـرام فتمحـوا مـن القلـب كـل شـيء rبة لسيد األح

  :Uسوى الملك العالم 
  ر الوص����ول إلی����ھ دعن����ير الوص����ول إلی����ھ دعن����يـ����ــ����ـوف����ي بحوف����ي بح

  
  ييــ�����ـــ�����ـي بالتداني بالتدانــــ�����ـــــ�����ـور قلبور قلبــ�����ـــ�����ـوول�����ع نوول�����ع ن

ولــذلك فعنــدما نــرى أحــوال الصــادقين المحبــين، نجــد أن النــاس يعترضــون علــيهم،   
بـد مـن ذلـك: (مـن لـم تكـن بدايتـه محرقـة، لـم  وهم عنهم غائبين، غير موجودين هنا، فال

تكـــن نهايتـــه مشـــرقة) إذا رأيـــت مكـــان مملـــوء بالحشـــائش والحلفـــا وفيـــه حيـــات وعقـــارب 
وثعــابين وتريــد تطهيرهــا، فتوقــد نــاراً فــي كــل األركــان لتخــرج بســرعة مــن األرض، واألرض 

ج منهـا كـل هي القلب وهي أرض اهللا، فتخرج منها حّيات الهـّم، وعقـارب الحسـد، وُيخـر 
، فيطهره في الحال بنار المحبـة: (نـار المحبـة ال تبـق فـي قلـب المحـب Uمايغضب اهللا 

  لغير محبوبه حبة):
  ن�����ار المحب�����ة ك�����م أذاب�����ت مھجت�����ين�����ار المحب�����ة ك�����م أذاب�����ت مھجت�����ي

  
  وأخ�����و المحب�����ة ال یمی�����ل لغیرھــ�����ـاوأخ�����و المحب�����ة ال یمی�����ل لغیرھــ�����ـا

  ی������ا الئم������ین محم������داً رفقــــ������ـاً ب������ھی������ا الئم������ین محم������داً رفقــــ������ـاً ب������ھ  
  

  فھ�����و ال�����ذي ذاق الجح�����یم وحرھ�����ـافھ�����و ال�����ذي ذاق الجح�����یم وحرھ�����ـا
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 } }٢٤٧٢٤٧  {{  

ر اآلخــرة؟ ولــو أطفئــت فكيــف يوقــدها اهللا يســألون أحــد الصــالحين: هــل ُتطفــئ نــا
U ؟ فقــال: (ُيســلط عليهــا شــرارة نــار مــن نــار محبــة قلــوب أوليــاءه) إذا كانــت النــار التــي

ستحرق الحطـب والخشـب ال بـد وأن تكـون أشـد، فـال بـد وأن تكـون النـار التـي سـتحرق 
ر، ومـن األغيار شـديدة، ألنهـا أغيـار تصـنع حجـاب علـى القلـب تمنعـه مـن مشـاهدة األنـوا

بصــفاته  Uالقــرب مــن النبــي المختــار، ومــن ســلوك طريــق األخيــار، ومــن مشــاهدة الحــق 
  وبتجلياته كوضح النهار في كل األقطار، وهى نار المحبة.

مـــا الـــذي يـــؤجج نـــار المحبـــة؟ القـــرب مـــن الصـــالحين، ومالزمـــة الصـــادقين، وعـــدم 
بتهم، ألن مـن يتـأخر السماح للنفس باالعتذار عن رفقتهم، والتهاون في مجالسـهم وصـح

  يؤخر نفسه، .. فأنت تؤخِّر نفسك، وهم ال يريدون شيئاً منك.
أمـا اإلنســان الـذي يشــرب رحيـق المعــارف اإللهيـة، وخمــر العلـوم القرآنيــة، فيســكر 
عــن الــدنيا الدنيــة، ويكــون مثــل مــن عــرف حقيقتهــا فيقــول: ( إنهــا مثــل الحيــة مّســها نــاعم 

  ))  $$ss$$ΑΑtt  δδÏÏ‘‘}}  ããttÁÁ||$$““yy  &&rr??ssθθuu22��σσàà##((  æætt==nn��ööκκpp%%  ((ا موســــى؟ وُســــّمها قاتــــل) مــــا الــــذي فــــي يــــدك يــــ
ألقهـا حتـى  طـه)طـه)١٩١٩((  ))  rr99øø))ÉÉγγyy$$  ƒƒtt≈≈ϑϑßßθθ››yy44&&  ((أى يعتمد عليها وهي األسباب، قال لـه:  طه)طه)١٨١٨((

يرتفـع ال  فلكـى طـه)طـه)٢٠٢٠((  ))  ùùss''rr99øø))ss88γγyy$$  ùùss**ÎÎŒŒss##  δδÏÏ‘‘}}  mmyyŠŠ̈π̈π××  @@nn¡¡óóëëtt44  ((تعتمد على مسبب األسباب: 
  :tأبو العزائم فيه قال وقد األسباب، فاعل وهو  يرى إال ُمسبب األسباب

  م�����ن یش�����ھد الغی�����ر فع�����ال فُمنقط�����عٌ م�����ن یش�����ھد الغی�����ر فع�����ال فُمنقط�����عٌ 
  

  ال للُس�����فلال للُس�����فلــد م�����د م�����ــ�����ـــ�����ـشرٌك قشرٌك قــألن�����ھ م�����ألن�����ھ م�����
  

  وقال أيضاً:
عن�����ي إس�����معوا م�����ا تعقل�����ون م�����ن عن�����ي إس�����معوا م�����ا تعقل�����ون م�����ن 
  الك�����������������������������������������������������������������������������المالك�����������������������������������������������������������������������������الم

  ف���العلم ب���الرحمن م���ن ص���افي الم���دامف���العلم ب���الرحمن م���ن ص���افي الم���دام
  ضٌ ضٌ ـ����ــ����ـلي غواملي غوامـ����ــ����ـم ب����ا� العم ب����ا� العـــ����ــــ����ـوالعلوالعل  

  
  ال یُفقھ�����ن إال لص�����ٍب ف�����ي إص�����طالمال یُفقھ�����ن إال لص�����ٍب ف�����ي إص�����طالم

  م���ن إش���ارة ع���ـارفٍ م���ن إش���ارة ع���ـارفٍ خ���ذ ماص���فا ل���ك خ���ذ ماص���فا ل���ك   
  

  فالع����ارفون كالمھ����م یش����فى السـق����ـامفالع����ارفون كالمھ����م یش����فى السـق����ـام
  

ـــد البســـطامى  ـــو اليزي ـــوم القـــوم وال  tوالشـــيخ أب ـــل عل وأرضـــاه يقـــول: (الـــذي يقب
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 } }٢٤٨٢٤٨  {{  

) ألنه قابل للحقـائق ولـم يعتـرض عليهـا، وألنـه سـمعها علـى Uيعترض عليها فهو ولٌى هللا 
، فكيـف تسـمع Uن الفور بالقلب وليس بالعقل، فالعقل لألكـوان، والقلـب لغيـب الـرحم

  الغيب بالعقل؟! فهو ليس ميزانه، هل يوجد أحٌد يزن الذهب بميزان القطن؟!!.
.. مــع مالحظــة  Uالعقــل ميــزان لألكــوان، أمــا القلــب فيتلقــى عــن حضــرة الــرحمن 

طرفـة عـين وال أقـّل  Uأن العارفين والمربين والعلماء الروحانيين اليخرجون عن شرع اهللا 
ننــا نقــول: اتركــوا العقــل واســمعوا بالقلــب، يعنــي إن حــدث أى شــيء .. لربمــا يقــول قائــل أ

علـى  سـائرمخالف للشرع نتركه؟! ال، ألن من يظهر منه شيئاً يخالف الشرع فيكـون غيـر 
فمنهج سيدنا رسول اهللا ال يخـالف شـرع  ،rالمنهج القويم الذي أتى به الرءوف الرحيم 

  اهللا طرفة عين وال أقل.
م الوهبيـــة، وانشـــغل بـــاهللا بالكليـــة، وتطهـــرت أرجـــاء القلـــب إذا تأهـــل القلـــب للعلـــو 

الظــــاهرة والخفيــــة، فتبــــدأ تحــــّل فيــــه األنــــوار الباطنيــــة، وتبــــدأ بعــــدها تظهــــر فيــــه الحقيقــــة 
المحمديــة، فالحقيقــة المحمديــة شــيء ورؤيــة النبــي فــي المنــام شــيٌء آخــر، فمــن رآه فــي 

علـــى قـــدره، لكـــن الترقيـــات  الصـــورة البشـــرية فهـــي علـــى قـــدره، ومـــع أنهـــا ُبشـــرى ولكنهـــا
اإللهيـــة تحتـــاج إلـــى الحقيقـــة المحمديـــة، ألنهـــا ال ُتوصـــف بـــالكالم وال يســـتطيع أحـــٌد أن 

بفضــله وكرمــه مــؤهالً  rيصــفها لألنــام، ولكــن بابهــا هــو أن يُكــرم المــرء فيجعلــه الحبيــب 
  لهذا المقام.

  الشراب الثالث: كاسات األنوارالشراب الثالث: كاسات األنوار
  ييــل التدان���ل التدان���ـ���ــ���ـراح ف���ي لیراح ف���ي لیـ���ــ���ـس���قوني الس���قوني ال

  
  ييــر المعان���ر المعان���ـ���ــ���ـور م���ن بحور م���ن بحـ���ــ���ـك���أس النك���أس النبب
  

وليل التـداني هـو الجسـم وقـد أصـبح مـؤهالً للقـرب والتـداني، ألن مـن وصـل لهـذا 
المقـــام فلـــيس عنـــده ليـــٌل أو نهـــار، وال شـــمٌس وال قمـــٌر، وال صـــبٌح يلـــوح وال مســـاٌء عنـــد 
العطيـــة، لكـــن هـــذا الليـــل والـــذي كـــان يحجبـــه أصـــبح نهـــاراً، وأصـــبح لـــيالً للقـــرب يناولـــه 
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كاسات األنوار، وهـي كاسـات مـن الحبيـب المختـار يتجلـى لـه علـى  rالحبيب المختار 
قدره لمشاهده النبوية، فكلما يرى مشهداً يغيب عن الوجود العـالي والـداني بمـا يـرى مـن 

  .عليه يماتهسلتو  ربيصلوات الجمال العلي، وبما يشهد من جمال الحبيب 
  ييــشواق����شواق����أأت ت ـ����ــ����ـة ھیجة ھیجــ����ـــ����ـأھ����ى المدامأھ����ى المدام

  
  ن ُحس�����ن وج�����ھ الس�����اقين ُحس�����ن وج�����ھ الس�����اقيك�����ال ولك�����ك�����ال ولك�����

  
، إذا كـن مـن رأيـن بعـض جمـال رسـول rفهذه هي الخمرة التي يناولهـا رسـول اهللا 

اهللا مشـــرقاً فـــي كيـــان يوســـف نبـــى اهللا لـــم يســـتطعن أن يســـيطرن علـــى أعضـــائهن وقطعـــن 
ـــــــــــــديهن بالســـــــــــــكاكين:    ! ... ))يوســـــــــــــفيوســـــــــــــف٣١٣١((  ))  ££ùùss>>ssΗΗ¬¬$$  ‘‘uu&&rrƒƒ÷÷ΖΖuuµµçç……ÿÿ  &&rr..øø99yy��÷÷ΡΡttµµçç……  ρρuu%%ssÜÜ©©èè÷÷zz  &&rrƒƒ÷÷‰‰ÏÏ‰‰uuκκåå    ((أي

فكيف بمن رأى جمال رسول اهللا؟! هل تبقـى فيـه ذرة للـدنيا الفانيـة؟! هـل يبقـى فيـه       
  ذرة لهوى أو لشهوة أو لحظ؟! فهذا أصبح على الفور يقول:

 ً ً س����قاني رس����ول هللا كأس����اً مزمزم����ا   س����قاني رس����ول هللا كأس����اً مزمزم����ا
  

ً ــ������ـــ������ـاً مقدماً مقدمـــ������ــــ������ـوص������یرني ط������ھ إماموص������یرني ط������ھ إمام ً ا   ا
  ھھــ������ـــ������ـفقبَّل������ت لم������ا أن وص������لت یمینفقبَّل������ت لم������ا أن وص������لت یمین  

  
  ااـ�����ــ�����ـلملمود بكود بكـ�����ــ�����ـد الشھد الشھـ�����ــ�����ـرني بعرني بعــوبش�����وبش�����

  ااـ����ــ����ـھ تُحی����ى قلوبنھ تُحی����ى قلوبنـ����ــ����ـور منور منـ����ــ����ـفنقط����ة نفنقط����ة ن  
  

 ً ً فكی����ف إذا م����ا كن����ت بح����راً وأنجم����ا   فكی����ف إذا م����ا كن����ت بح����راً وأنجم����ا
  ...مــــــــــــــــــــــــن النبــــــــــــــــــــــــي المختــــــــــــــــــــــــار .... وهــــــــــــــــــــــــذا شــــــــــــــــــــــــراب األبــــــــــــــــــــــــرار   

  لذين ُخصُّوا بهذه األسرار.... لألخيار األطهار   

  التجليات اإلهليةالتجليات اإلهلية
وبعــد ذلــك تجليــات وهبيــة إلهيــة، وفيوضــات ذاتيــة ربانيــة، وحقــائق قدســية علويــة، 

لـــذي يناولهـــا رب البريـــة لمـــن تجمـــل ظـــاهراً وباطنـــاً بالحقيقـــة المحمديـــة، معـــارج يعـــرج وا
  في كل وقت وحين. Uحتى ينالوا ما ُقّدر لهم من فضل اهللا  ونعليها المقرب

هــا للمحــرومين والمطــرودين والســفليين نهــذه الحقــائق وهــذه األســرار كيــف يُظهرو 
  والملهيين بالدنيا عن رب العالمين؟!!



 
$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$

$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$
 } }٢٢٥٠٥٠  {{  

يتقبلوا هذه الحقـائق؟! ال، إذا كـان هنـاك مـريض فهـل أقـدر أن أعطيـه قطعـة هل س 
لحم سمينة؟ ال، ألن ذلـك يزيـد مرضـه .. كـذلك لـو أن أحـداً أيضـاً مـريض القلـب، سـقيم 
الفـــؤاد، وملـــيء بالنفـــاق، كيـــف أعطيـــه جـــوهرة مـــن حكمـــة العـــارفين، أو لؤلـــؤة مـــن كـــالم 

وال يفــك أصــدافها وال يفــتح جوهرهــا، بــل  الصــديقين؟! فهــو مســكين لــن يعــرف أن يُبينهــا
: ؛ســيظنها كمــا قــال ســيدنا عيســى 

.  
مــاذا تقــول فــيمن يــذهب إلــى معلــف مواشــيه ويضــع لهــم فــي مكــان العلــف جــواهر 

هـا؟! هـل سـيأكلونها؟! ولكنهـا تحتـاج أن تُعلـق فـي الرقـاب، ثمينة وذهب؟! مـاذا يفعلـون ب
  وال تؤكل في الفم، أو تُعلق في األذن فحافظ عليها.

فكــالم الحكمــاء، وكــالم العرفــاء، والعلــم الــذي يــأتون بــه مــن ســيد الرســل واألنبيــاء 
... هـــذا علـــٌم خـــاص لمخصوصـــين، وهـــؤالء المطلـــوبين هللا، ولهـــم درجـــات وهبيـــة ولهـــم 

درة مـن الحضـرة اإللهيـة، ولكـنهم منتظـرين حتـى تتـوفر لهـم أركـان الخصوصـية قرارات صا
  فيمنحوه العطية.

إذا كان طوال حياته يلهو في الدنيا الدنية ولكنه من أهل الخصوصية، فيحفظوا لـه 
العطية حتى يخرج مـن الـدار الدنيـة ثـم يعطوهـا لـه.. مـن تأهـل فـي دنيـاه يأخـذ مـا قـدر لـه 

  هللا من يد حبيب اهللا ومصطفاه.من عطاء اهللا وفضل ا
ومــن كانــت الــدنيا تشــغله فعطــاؤه محفــوظ ولــن يأخــذه أحــد، ألنــه غيــر قــادر علــى 

  جهاد نفسه، فيحفظوا له العطايا حتى يخرج من هذه الدار، ويُكشف عنه الغطاء:

))  ρρuu99ssϑϑ££$$  //tt==nn÷÷xx  &&rr©©ää‰‰££ννçç……  ρρuu##$$™™óóGGttθθuu““##  uu##??ss��÷÷ΨΨoo≈≈µµçç  mmãã33õõϑϑVV$$  ρρuuããÏÏ==ùùϑϑVV$$  ((  ))القصصالقصص١٤١٤((  
  :tك قال لنا اإلمام أبو العزائم ولذل

  اخف����وا عل����ومكُم ص����وناً لھ����ا عم����ناخف����وا عل����ومكُم ص����وناً لھ����ا عم����ن
  

  م���الوا إل���ى الح���ظ م���ن زوٍر وبھت���انم���الوا إل���ى الح���ظ م���ن زوٍر وبھت���ان
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أى إذا سمعتم هذه الحقائق فال تنقلوها لغيـر مؤهـل لقبولهـا، ألنـك قـد ال تسـتطيع 
  .أن تصوغها بالطريقة التي سمعتها بها، فتقع في المحظور

ويقولـون : رجـل مـن الطريـق يقـول كـذا وقد تجـد مـن يشـنعوا علـى الطريـق بسـببك، 
  وكذا، ألنك لم تستقم فيك هذه األشياء.

وعلـوٌم خاصـة بـك أنـت،  ، علـوم تُـذيعها للنـاس وينتفـع بهـا النـاس ....  هناكفإذن 
  .وترفع بها نفسك، وتتجاوز بها لبسك وتنال بها أنسك

  وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  عالى وحسن توفیقھ .....تبحمد هللا  الكتاب......إنتھى 

  



 
$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$

$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$
 } }٢٥٢٢٥٢  {{ 

 �  � 
ــــد فضــــيلته فــــي  % ــــذة: ول ــــوبر ١٨نب ــــن ذى  ١٥م، الموافــــق ١٩٤٨أكت م

هـ بالجميزة، مركز السنطة، غربية، ج م ع، وحصل على ليسانس كلية ١٣٦٧الحجة 
والتعلــيم حتــى وصــل إلــى  م، ثــم عمــل بالتربيــة١٩٧٠دار العلــوم مــن جامعــة القــاهرة 

  م.٢٠٠٩منصب مدير عام بمديرية طنطا التعليمية، وتقاعد سنة 
والمشـهرة ، مصـرب اهللا يعمل رئيسا للجمعية العامـة للـدعوة إلـىالنشاط: % 

 فـــي ولهـــا فـــروع، المعـــادى بالقـــاهرة ١٠٥ ارعشـــ ١١٤ى ومقرهـــا الرئيســـ ٢٢٤بـــرقم 
الـدعوة لنشـر ل العربيـة واإلسـالمية بمصر والدو يتجول الجمهورية.، كما جميع أنحاء 
. هـــذا بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة؛ ثـــل واألخـــالق اإليمانيـــةوإحيـــاء المُ اإلســـالمية، 

، مــــن التســــجيالت الصــــوتية الكثيــــرة  والوســــائط المتعــــددة المســــعــــادة مجــــد اإلإلباإلضــــافة إلــــى الكتابــــات الهادفــــة 
مدمجـة، وأيضـا مـن خـالل موقعـه علـى شـبكة المعلومـات للمحاضرات والدروس واللقاءات على الشرائط واألقـراص ال

ـــه  WWW.Fawzyabuzeid.comالدوليـــة اإلنترنـــت  ـــر المواقـــع اإلســـالمية فـــى باب وهـــو أصـــبح أحـــد أكب
  وجارى إضافة تراث الشيخ العلمى الكامل على مدى خمسة وثالثين عام مضت، وإضافة اللغة اإلنجليزية .

 اإلخـــوةوإحيـــاء روح ، والعمـــل علـــى جمـــع الصـــف اإلســـالمى، خالفـــاتيـــدعو إلـــى نبـــذ التعصـــب وال -١: وتهـدعـــ%
يحـرص علـى تربيـة أحبابـه  -٢، واألثرة واألنانية وغيرها من أمراض النفس والتخلص من األحقاد واألحساد، اإلسالمية

مظــاهر ممـا شـابه مـن  التصـوفيعمـل علـى تنقيـة  -٣.، هم وتصـفية قلـوبهمسـالتربيـة الروحيـة الصـافية بعـد تهـذيب نفو ب
  .الكــــــراموالســــــنة وعمــــــل الصــــــحابة الســــــلوكى المبنــــــى علــــــى القــــــرآن  صــــــوفوإحيــــــاء الت، عــــــن روح الــــــدين ةبعيــــــد
  .ترسيخ المبادئ القرآنية، وبونشر األخالق اإلسالمية، إعادة المجد اإلسالمى ببعث الروح اإليمانية: هدفه  %

% 
  كتب: ٥سلسلة من أعالم الصوفية : عدد  أوال :

ــزائم المجــدد الصــوفى( -١ ــانى  -٣الشــيخ محمــد علــى ســالمه ســيرة وســريرة.،  -٢ط) ٢اإلمــام أبــو الع المربــى الرب
  الشيخ الكامل السيد أبو الحسن الشاذلى -٥شيخ اإلسالم السيد إبراهيم الدسوقى  -٤السيد أحمد البدوى 

  كتاب: ٢١:عدد  ثانيا : سلسلة الدين والحياة 

  نور الجواب علـى أسـئلة الشـباب -٩مائدة المسلم بين الدين و العلم.  -٨. ٢و١نفحات من نور القرآن ج -٧و٦
ط) ٢تربيـة القــرآن لجيـل اإليمــان (-١٢ط) (تــرجم لألندونسـية)٨مفـاتح الفـرج ( -١١فتـاوى جامعـة للشــباب. -١٠

ـــــة)  كيـــــف يحبُّـــــك اهللا (يتـــــرجم   -١٤ط).٢ى اإلســـــالم (إصـــــالح األفـــــراد و المجتمعـــــات فـــــ -١٣(تـــــرجم لإلنجليزي
فتـاوى جامعـة -١٧المؤمنـات القانتـات  -١٦كونوا قرآنا يمشى بين الناس (يترجم لألندونيسية ) -١٥لألندونيسية).

http://www.Fawzyabuzeid.com
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 } }٢٥٣٢٥٣  {{ 

) ٧١) بنــو إســرائيل ووعــد اآلخــرة.، (٦٧ط)،(٢زاد الحــاج والمعتمــر (-١٩قضــايا الشــباب المعاصــر. -١٨للنســاء 
) الحـــب والجـــنس فـــى ٧٤) جـــامع األذكـــار واألوراد.، (٧٣) إكـــرام اهللا لألمـــوات.، (٧٢ة.، (الصـــيام شـــريعة وحقيقـــ

  .١) فتاوى فورية ج٧٦) أمراض األمة وبصيرة النبوة، (٧٥اإلسالم.، (

  كتب: ٧ثالثاً: سلسلة الخطب اإللهامية: عدد 
  ط طبعة مجزأة و طبعة مجلدواحد:٢: المناسبات الدينية :١مج

: ٤ج-٢٣: شــهر شــعبان و ليلــة الغفــران،  ٣ج -٢٢: اإلســراء و المعــراج. ٢ج -٢١نبــوى. : المولــد ال١ج -٢٠
 -٢٦: الهجرة و يوم عاشـوراء.  ٦ج -٢٥: الحج و عيد األضحى المبارك.  ٥ج -٢٤شهر رمضان و عيد الفطر. 

  ط) مجلد. ٣:المناسبات الدينية (١الخطب اإللهامية :مج

  كتب: ٨ثالثا :سلسلة الحقيقة المحمدية: عدد 
  ط)،٢(١إشــراقات اإلســراء:ج -٢٩. الرحمــة المهــداة -٢٨ط). ٣حــديث الحقــائق عــن قــدر ســيد الخالئــق ( -٢٧
واجــب المســلمين المعاصــرين نحــو رســول  -٣٢، ط)٢( الكمــاالت المحمديــة -٣١ ،٢جإشــراقات اإلســراء  -٣٠
  ) ثانى اثنين.٧٠السراج المنير، (-٣٣ط) (ترجم لإلنجليزية). ٢( eاهللا 

  كتاب: ١٢: سلسلة الطريق إلى اهللا: عدد رابعا
رســـالة  -٣٧عالمـــات التوفيـــق ألهـــل التحقيـــق.  -٣٦المجاهـــدة للصـــفاء و المشـــاهدة  -٣٥أذكـــار األبـــرار.  -٣٤

 -٤١كيــف تكـون داعيــاً علـى بصــيرة.   -٤٠طريـق المحبــوبين و أذواقهـم. -٣٩مراقـى الصــالحين.  -٣٨الصـالحين.
ـــى. ـــالورد القرآن ـــوم عاشـــوراء للقـــاوقجى ت -٤٢نيـــل التهـــانى ب ـــب فـــى ي ـــين ومنحـــة المسترشـــدين فيمـــا يطل حفـــة المحب

  (تحقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق).،
  )أحسن القول.٦٤نوافل المقربين.( -٤٤طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين( ترجم لألندونسية).  -٤٣

  كتاب: ١٥خامسا: سلسلة دراسات صوفية معاصرة: عدد 
الصـوفية  -٤٨أبـواب القـرب و منـازل التقريـب.، -٤٧واألصـفياء.الصـفاء  -٤٦الصوفية و الحياة المعاصرة.  -٤٥

 -٥١الواليـة واألوليـاء.  -٥٠المـنهج الصـوفى والحيـاة العصـرية. -٤٩ط) (ترجم لإلنجليزية). ٢فى القرآن والسنة (
ـــــنفس وصـــــفها وتزكيتهـــــا. -٥٣الفـــــتح العرفـــــانى. -٥٢مـــــوازين الصـــــادقين.  منهـــــاج -٥٥ســـــياحة العـــــارفين. -٥٤ال

  وبــة الربانيــة فــي األســئلة الصــوفية،) األج٦٩( ) العطايــا الصــمدانية لألصــفياء.٦٨) نســمات القــرب. (٦٥الواصــلين.(
  ) شراب أهل الوصل.٧٧(

  كتب: ٩سادساً: سلسلة شـفاء الصدور: عدد 
  ط)،٢أوراد األخيـــــار (تخـــــريج وشـــــرح).( -٥٧ط).٣أذكـــــار األبـــــرار ( -٥٦ط). ٤مختصـــــر مفـــــاتح الفـــــرج ( -٥٥
أســــرار العبــــد الصــــالح  - ٦٠ط) ٣بشــــائر المــــؤمن عنــــد المــــوت ( -٥٩ط).٢لعلــــل األرزاق (عــــالج الــــرزاق  -٥٨

  اآلخـــــــــــــرة. ) بشـــــــــــــريات المـــــــــــــؤمن فـــــــــــــي٦٣مختصـــــــــــــر زاد الحـــــــــــــاج والمعتمـــــــــــــر. ( -٦١ط)، ٢(uوموســـــــــــــى
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  ) بشائر الفضل اإللهي.٦٦( 

 أين تجد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد
 القاهـــــرة  رقم الهاتف إسم المكتبة

 شارع جوهر القائد األزهر ١١٦ ٢٥٩١٢٥٢٤  بة المجلد العربيمكت
 سوق أم الغالم ميدان الحسين ٢٥٩٠١٥١٨ مكتبة الجندي
 شارع الشيخ ريحان،عابدين ٥٢ ٢٧٩٥٨٢١٥ دار المقطم

 الشيخ صالح الجعفرى الدراسة ١٧ ٢٥٨٩٨٠٢٩ مكتبة جوامع الكلم
 سينعمارة األوقاف بالح ١ ٢٥٩٠٤١٧٥ مكتبة التوفيقية

 زقاق السويلم خلف مسجد الحسين ٢ ٠١٢٢٧٤٧٥٩٣١ بازار أنوار الحسين
 ميدان حسن العدوى بالحسين ١١ ٢٥٩١٥٢٢٤ مكتبة العزيزية
 شارع جوهر القائد بالدراسة ١٣٠ ٢٥٩٠٠٧٨٦ الفنون الجميلة
 شارع المشهد الحسينى بالحسين ٢٢ ٢٥٩٠٢٥٤١ مكتبة الحسينية
 شارع محمد عبه خلف األزهر ١ ٢٥١٠٨١٠٩ مكتبة القلعة

 ميدان السيدة نفيسة . ٩ ٢٥١٠٤٤٤١ مكتبة نفيسة العلم
 شارع شريف ٢عمارة اللواء  ٢٣٩٣٤١٢٧ المكتب المصري الحديث
 شارع البستان بباب اللوق ٢٨ ٢٣٩٦١٤٥٩ األديب كامل كيالنى
 شارع التحرير، ميدان الدقي ١٠٩ ٣٣٣٥٠٠٣٣ مكتبة دار اإلنسان

 ميدان طلعت حرب ٦ ٢٥٧٥٦٤٢١ ولىمكتبة مدب
 ، شارع النصر مدينة نصر٢٠٠٠طيبة  ٢٤٠١٥٦٠٢ مدبولى مدينة نصر
 شارع عدلى جوار السنترال ٩ ٢٣٩١٠٩٩٤ النهضة المصرية
 شارع د. حجازي، خلف نادي الترسانة ٦ ٣٣٤٤٩١٣٩ هال للنشر والتوزيع

 لجامع األزهردرب األتراك، خلف ا ٢٥١٢٠٨٤٧ المكتبة األزهرية للتراث
 شارع جوهر القائد األزهر ١٢٨ ٢٥٨٩٨٢٥٣ مكتبة أم القرى

 شارع الصنادقية باألزهر ٩ ٢٥٩٣٤٨٨٢  المكتبة األدبية الحديثة
 شارع د.أحمد أمين، مصر الجديدة٢١ ٢٦٤٤٤٦٩٩ مكتبة الروضة الشريفة

 اإلســــكندرية  
 محطة الرمل، أمام مطعم جاد ٠١٢٢٤٦٠٩٠٨٢ كشك سونا

عرض الكتاب اإلسالمى م
  محطة الرمل، صفية زغلول ٠١٠٠١٢٣٢٦٩٨ الثقافى
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 شارع النبى دانيال، محطـة مصر ٦٦ ٠١١١٤١١٤٣٠٠ كشك محمد سعيد موسى

 ش النبى دانيال، محطة مصر ٤ ٠٣-٣٩٢٨٥٤٩ مكتبة الصياد
 المشيرأحمد إسماعيل، سيدى جابر ٢٣ ٠٣-٥٤٦٢٥٣٩ مكتبة سيبويه
  أ/ أحمد األبيض -محطة الرمل  ٠١٢٨٨٣٤٣٥٥٥  الكشك األبيض

 األقـــــــاليم  
 بجوار مدرسة عبد العزيز على - الزقازيق ------- محمد  كشك عبد الحافظ 

 شارع نور الدين –الزقازيق  ٠٥٥-٢٣٢٦٠٢٠ مكتبة عبادة
 أمام مسجد السيد البدوى -طنطا ٠٤٠-٣٣٣٤٦٥١ مكتبة تاج
 ارع سعيد والمعتصم أمام كلية التجارةش٩ -طنطا ٠٤٠-٣٣٢٣٤٩٥ مكتبة قربة

  شارع السودان أمام السنترال، - كفر الشيخ  ٠١٠٠٨٩٣٥١٨٢  كشك التحرير
 أ/سامى أحمد عبد السالم

 جيهان بجوار مستشفى ارعش - المنصورة   ٠١٠٠٢٢٨٥٢٥٣  ةصحافة الجامعمكتبة 
  أ/عماد سليمان الطوارىء

  أ/عاطف وفدى، ش الهادى، عزبة عقل، ةالمنصور   ٠١٠٠١٤٢١٤٦٩  الرحمة المهداةمكتبة 
بجوار مدرسة ابن  ةالثانوي ارعش -المنصورة  ٠١٠٠٥٧٣١٥٥٠  ةمكتبة صحافة الثانوي

  كمال الدين أحمد حاج، اللقمان
للحاج  أخبار اليوم صحافة

بجوار مدرسة صالح سالم  -المنصورة – طلخا  ٠١٢٢٤٩١٧٧٤٤  محمد األتربى
  أمام كوبرى طلخا ة،التجاري

 أ حماده غزالى بربرى - فايد ٠١٢٢٦٤٦٨٠٩٠  تبة اإليمانمك
 ش الشهداء، حاج حسن محمد خيرى - السويس ٠١٢٢٧٩٦٠٤٠٩ كشك الصحافة

 شارع احمد عرابي أمام التكوين المهنى -سوهاج ٠٩٣-٢٣٢٧٥٩٩ أوالد عبدالفتاح السمان
 أمام مسجد سيدي عبد الرحيم القناوى - قنا ٠١٠٦٩٥١٨٦١٦  كشك أبو الحسن

الحاج محمد  -ش السيدة زينب -إسنا  - القرايا ٠١٠٠٨٦٩٨٦٦٤ إسنا  -كشك بالقرايا
 الريس واألستاذ محمد رمضان محمد النوبى

الكشك  أ.حسنى محمد عبد العاطى المنسى ٠١١١١٤٩١٨٢٣ كشك حسنى بإسنا
 األقصر -أمام مستشفى الرمد بإسنا 

يع و دار الشعب والقومية للتوزيع والنشر ومن أيضاً بدور األهرام والجمهورية واألخبار للتوز 
ويمكن أيضاً اإلطالع . المكتبات الكبرى األخرى بالقاهرة والجيزة واألسكندرية والمحافظات

على النت إليكترونيا على نبذة مختصرة عن المؤلفات على أكبر موقع علمى للكتاب العربى 
www.askzad.com  الكتب بشروط الموقع حميليمكن ت، و.  

  القاهرة، -  المعاديحدائق  ١٠٥ش  ١١٤دار اإليمان والحياة، 

http://www.askzad.com
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٠٠٢٠٢-٢٥٢٦١٦١٨: اكس، ف ٠٠٢٠٢-٢٥٢٥٢١٤٠: ليفونت
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٣  m  
  التربية الصوفية وأثرها في أمة اإلسالمتمهيد:   ٦

  سر نهوض األمة  ٨
  تفجير الطاقات البشرية  ١١
  نور الدين زنكي  ١٣
  صالح الدين األيوبي  ١٤
  فتوحات العثمانيةال  ١٥
  بالد المغرب  ١٧
  أثر التربية اإليمانية  ١٧
  األول: ميراث النور اإللهي بابال  ١٩

  ميراث رسول اهللالوصل األول:   ٢١
  فضل اهللا على أهل المحبة  ٢١
  عطاء المحبوبين  ٢٣
  علم اإللهام  ٢٤
  موسى والعبد  ٢٧
  ورثة النور  ٢٩
  سر الوراثة  ٣٠
  رثينهدي األئمة الوا  ٣٢
  الوصول إلى فضل اهللالوصل الثانى:   ٣٤
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  المحب والمحبوب  ٣٦
  سر اإلرتقاء  ٣٧
  علوم الحقيقة  ٣٩
  وجوه يومئذ ناضرة  ٤١
  بين الشريعة والحقيقة  ٤٢
  الصوفية واإلنتخابات  ٤٤
  منهج أهل التحقيقالوصل الثالث:   ٤٦
  آفات النفس  ٤٦
  التعرض لفضل اهللا  ٤٨
  موانع العطاء  ٤٩
  اإلخالص  ٥٢
  العبودية هللا  ٥٢
  لولي المرشدلوصل الرابع: اا  ٥٥
  عالمات الشيخ المربي  ٥٦
  التزكية والتصفية  ٥٩
  سرج الدنيا  ٦١
  الحي القائم  ٦١
  روشتة المرشدالوصل الخامس:   ٦٣
  شفاء القرآن للقلوب  ٦٤
  السراج المنير  ٦٥
  الشورى اإلسالمية  ٦٦
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  الجود الربانيلثاني: مفاتح خزائن باب اال  ٦٩

  جهاد النفسالوصل السادس:   ٧١
  االنتصار على النفس  ٧١
  هواجس النفس  ٧٤
  مواطن تسويل النفس  ٧٧
  النجاة من بدوات النفس  ٧٩
  حقيقة جهاد النفس  ٨١
  قلب المؤمنالوصل السابع:   ٨٣
  حياة القلب  ٨٤
  مفاتيح الخيرات  ٨٦
  األرزاق بالنوايا  ٨٧
  نعمة التواضع  ٨٩
  مفتاح االنكسار هللا  ٩١
  rحب رسول اهللا الوصل الثامن:   ٩٤
  صفات العالم العامل  ٩٥
  حقيقة الحب لرسول اهللا  ٩٦
  سر المحبة  ٩٨
 الورعالوصل التاسع:   ١٠٠

  طريق الورع  ١٠١
  المحاسبة  ١٠٥
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 المؤمن قدوةالوصل العاشر:   ١٠٩

 اتقان العمل  ١٠٩
  عفة اللسان  ١١٠
 الصدق في التعامل  ١١٠
 أنموذج المؤمن التقي  ١١٢
  اإلسالم ولطف المعاملة  ١١٢
  الذوق اإلسالمي الرفيع ١١٤
 اخالص العمل هللا  ١١٥
  الخلق العظيمالوصل الحادى عشر:   ١١٦
  التخلق باألخالق اإللهية  ١١٦
  باب الفتح  ١٢١
  ثمار تالوة القرآن  ١٢٤
  سلوكيات الصادقينالوصل الثانى عشر:   ١٢٦

  حانية والماديةبين الرو   ١٢٧
  المؤمن قدوة طيبة  ١٢٩
  ثمار األعمال الصالحة  ١٣٠
  شفاء القلوب بسنة الحبيب المحبوب  ١٣٢
  جهاد الصادقين  ١٣٤
  الثالث: موانع العطاء اإللهي بابال  ١٣٩

  بين أهل اليمين والمقربينالوصل الثالث عشر:   ١٤٠
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  نية الفضل اإللهي  ١٤٢
  بين العابدين والمقربين  ١٤٤
  مقام العبودية  ١٤٥
  جهاد المقربين  ١٤٧
  موانع العطاء  ١٤٨
  ة الكبرامداو   ١٥١
  حجاب العقلالوصل الرابع عشر:   ١٥٤
  ttبصيرة أبوحنيفة   ١٥٥
  أنوار التسليم  ١٥٧
  حجب البعد عن اهللالوصل الخامس عشر:   ١٥٩
  حجاب العلماء  ١٦١
  حجب العباد  ١٦٣
  حجب الزهاد  ١٦٤
  ظأنواع الحظو   ١٦٥
  الرابع: منازل األخيار بابال  ١٦٧

  منازل أهل الفتوةالوصل السادس عشر:   ١٦٩
  مقام الفتوة  ١٧٠
  اإليثار  ١٧٢
  اكرام الضيف  ١٧٤
  قضاء حوائج المسلمين  ١٧٥
  كف األذى  ١٧٦
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  خيركم خيركم ألهله  ١٧٨
  الهدية  ١٧٩
  رساالت اهللا  ١٨١
  منزلة الحكمةالوصل السابع عشر:   ١٨٣
  اعة اهللابض  ١٨٤
  الطريق األمثل لتقويم العصاة  ١٨٥
  مرض البعد عن اهللا  ١٨٧
  الرفق واللين  ١٨٨
  منهج المخلصين  ١٩٠
  مقام قيام الليلالوصل الثامن عشر:   ١٩٢
  المقام المحمود  ١٩٢
  فضل قيام الليل  ١٩٤
  تيسير القيام  ١٩٦
  فضائل قيام الليل  ١٩٧
  الخامس: منح الواصلين بابال  ١٩٩

  اكرامات اهللا  المعنوية للمؤمنين الوصل التاسع عشر:  ٢٠١
  أوهام المريدين  ٢٠١
  الكرامات الحسية  ٢٠٢
 الكرامات المعنوية  ٢٠٣
  المكاشفات  ٢٠٦
  طريق الكشف  ٢٠٩
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  بين الكشف الحسي والكشف المعنويالوصل العشرون:   ٢١٤
  ورثة األنبياء  ٢١٤
  الورثة المحمديون  ٢١٥
  اهللا هم درجات عند  ٢١٦
  علم حكمة األحكامالوصل الحادى والعشرون:   ٢١٨

  العمل باألحكام إلرضاء الحاكم  ٢٢٨
  رموز العارفين :الوصل الثانى والعشرون  ٢٣٥
  رمز الخمر عند أهل الوصل  ٢٣٦
  كشف الحجاب  ٢٣٦
  الشراب األول: خمر العلم والبيان  ٢٣٨
  الشراب الثاني: العلم الرباني  ٢٤٠
  لثالث: كاسات األنوارالشراب ا  ٢٤٣
  التجليات اإللهية  ٢٤٤
  ترجمة المؤلف فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيدترجمة المؤلف فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد  ٢٤٦
  قائمة مؤلفات الشيخقائمة مؤلفات الشيخ  ٢٤٦
  أين تجد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيدأين تجد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد  ٢٤٨
  الكشَّافالكشَّاف  ٢٥٠

دعواتى دعواتى مع خالص مع خالص ، ، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
    جيعله خالصا لوجهه الكريم!جيعله خالصا لوجهه الكريم!  إىل اهللا أنإىل اهللا أن



 
$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$

$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$%%%+++$$$
 } }٢٦٤٢٦٤  {{ 

  


