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حلمد  علـى نعمـاه، والـ        م علـى سـيدنا        ا ر  علـى واسـع عطايـاه، والـصالة والـسال ك ش
النا  اله،حبيب ا ومصطفاه eحممد ومو   . وآله وصحبه ومن وا

  ،وبعد
    إنU ًال رهتا    رجا زه م الدنيا ب زينتها عـن       ، مل تشغله رة ب آلخ م ا  ومل حتجبه

م      ألعظ م ا م ومقصده راده م وم رضوان ا    .. مطلوهب م يقـول    Uوهو  ، وفيه
 اYكهف ٢٨[  فى   : ]ال
))  ššχχθθ ãããã ôô‰‰ ttƒƒ  ΝΝ ææηη −−// uu‘‘  ÍÍοο 44ρρ yy‰‰ ttóó øø99 $$$$ ÎÎ//  ÄÄ cc ÅÅ´́ yyèè øø99 $$## uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ƒƒ ÌÌ�� ããƒƒ  …… ççµµ yyγγ ôô__ uuρρ    ((    

م  زائ م أبو الع إلما م يقول ا    :tوعنه
رت بطلعتها                       موجنة اخللد لو ظه زهد مهته رقت حسنها بال    لفا

م ا كان مقصده رجال ملا  الء ال كل توجه ،هؤ رددون فى  كانوا ي رته و  جلَّ حلض
رضاك مطلوبى .... قصودى إهلي أنت م...  فى عاله    ووجهك حمبوبى.... و

   فإن ا U     إلهليـة م من العطاءات ا ربانيـة  ، والفتوحـات الوهبيـة  ، أعد هل ال  ، واملـنح ال  مـا 
خلصوصية ال أهل ا كه إ ر   .يستطيع أن يد

م    الء القو م؟ !!! فهؤ جلهاد الـذى يوصـل   كيف يصلون إىل مطلوهب رضـاء  وما ا م إىل  ه
م؟ م هبا ا  حمبوهب م وأنواع العطاءات التى خيصه ري ك   ؟ Uوما ألوان الت

إلختصاص، وأحبنا فيه ما  خلاص بأهل ا كتاب ا حلديث عنه فى هذا ال هذا بعض ما قمنا با
كه العقول    ر خلاصـة  ؛ ...  مؤيداً بالنقول  ؛ ...تستطيع أن تد م ا م القو ألن علو  يقـول فيهـا    ... 
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ز م أبو الع إلما م ا   :tائ
ــة   كانــــ ــول م ــوق العقــــ ــا فــــ   علمنــــ

  
راح       ال وهو الضيا الغيب الـص   كيف 

ربنـــــــا        خـــــــصنا بالفـــــــضل فيـــــــه 
  

ر ــ ــاح ذاك ســـ ــف يبـــ كيـــ ــامض     غـــ
حلـــــــب لـــــــه     والفتـــــــى اـــــــذوب با

  
ــب صــــــاح    حلــــ ر ا ــة إن ذاق مخــــــ   آيــــ

ــبح     ــة إن يـــــ ــول العنايـــــ ــو حممـــــ   وهـــــ
  

ــان حلقـــــائق مـــــا علـــــى الفـــ    جنـــــاحىبا
كتاباً  فقد جعلناه   ويوضح الغايات التى يتفضل ا ... ل املطلوب يبني الوسيلة لني....  

Uالعبد احملبوب هبا علي .  
   أسأل اU     ر من العيوب كل عبد تطه ره وعالنيتـه فـى      ... أن ينفع به  وأخلص فى سـ
م الغيوب رفيقه وسالحه ... طلب عال    ... لنيل املطلوب، وجعل الصدق 

رضا وآله    ... كل فضل موهوب  وأس ..  والفضل وصلي ا على سيدنا حممد باب ال
م م الدين إ والتابعني بوصحبه وسل رب العاملني آمنيآمني..حسان إىل يو   . يا

رفة       م ع راغ منه يو ر  كان الف ألغ حلجة   للتاسع من     املوافق...  ا  الـسابع  ،هـ١٤٢٩ ذى ا
  م٢٠٠٨ ديسمرب من 
  

  

زة ، : : ** زة ، اجلمي ربية ،اجلمي ربية ،حمافظة الغ ربية  حمافظة الغ ر الع رية مص ربيةمجهو ر الع رية مص   مجهو
℡℡::  ٠٠٠٢٠٠٢٠--٤٤٠٠--٥٣٤٠٥١٩٥٣٤٠٥١٩ ، ،66  ::٠٠٢٠٠٠٢٠--٤٠٤٠--٥٣٤٤٤٦٠٥٣٤٤٤٦٠  
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   العرفانى العرفانىاملنهج الصوفى للفتحاملنهج الصوفى للفتح

راك من أهل الفتح !! فتح أهل ال   !!وما أد
م       رفته إلنسان إىل مع كيف يتوصل ا إلنـسان   بأى سـلطان   و.... و  يـصبح ا

م؟ أو يدخل    من م  بينه رقيقـة        .. ؟ه م ذوى املـذاقات ال الء القـو ر   ... هؤ واملـشاع
روحية الدقيقة   .ال

كون ذلك  م أي راءامالحظة وبسلطان العل   ؟اًستق
م بسلطان العقل    ؟؟ ثاً واستنتاجاً حبأ

روح  م بسلطان ال راقاً وإهلاماًأ   ؟إش
م      ىإخوان را كـ راء ال م  أعلـى ا  ...  وأخواتى القـ ك ر رق .. قـد  وأشـ

ره  م أفياء على علمه بأنوا ك   ...قلوب
حلقيق  م أنه من ا م به اليو م النفسأن نقول أن ، بل ومن املسلَّ آلن عل  قد أخفق إىل ا

إلجتماع   معه  وأخفق  ، بل    م ا كنـه التـصوف          .. عل كامال فى الوصـول اىل  إخفاقا 
  .وحقيقته

حلديثة       إلجتماعية ا راسات النفسية وا وتقيـدت  ،  حددت نفسها باملـادة     ،  إن الد
ر املادية احملس رئيةامللموسة، أو .. ة بالظواه ،  مذاقاً حسياًة، أو املذوقة أو املسموع،امل

ال لبس فيه   ..أو املشمومة  رحيا   أن جماهلا إمنا هو اال املادى ،وهى تعرتف إعرتافا ص
رج عـن اـال املـادى             كل ما خ رصـدها وخمربهـا         ... ، وأن  ال يـدخل حتـت م فإنـه 

ر حبثهاإذاً ا ،ومسربه   .ال يدخل فى إطا
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روح موالتصوف  راق وإهلا   .فى جماهلاإذاً ، فال يدخل  ... وإش
راسـات       كتفاء هذه الد كان إ كل  مـن التـصوف   ومن هنا  ر والـش  ،بـاملظه

 كامال كان إخفاقها  ر... ومن أجل ذلك    .وفشلها يفجأ النظ
ر     م السائد فى أو حلديث إمنا هو العل م ا كـا فـى    با إن ما نسميه العل ري وفـى أم

ر،  حلاض ر ا رة املادةالعص رج عن دائ ال خي زاماً تاماً  م نفسه إل ز    !!قد أل
ــد ــاً     وح ربط ــذلك  ــسه ب ــط نف رب ــادة، و ــا بأهنــا امل ــداً دقيق ــه حتدي رت راً دائ ــا د خمت

ال يسمونه علماً            رج عن املادة  كل ما خي رجة أن  كماً إىل د ، ومن أجـل ذلـك فـإن        ١حم
م عـن التـص            ال ميـس   كل ما قيـل بلـسان العلـ ر       وف  ال املظهـ كل  ..!!  منـه إ والـش

روبذا ف..!!  جلوه روح وا   .ال فائدة فيه بتاتاً من حيث ال
ــى  أنلجــأ إذاً ــى القياس ــل ببحثــه املنطق ــن  !!  اىل العق ئة ع ــتنتاجاته الناشــ وإىل اس

ألقيسة  رب   املقدمات وا كـثري مـن                 ؟!! والتجا زال يعـانى ال  حتـى مـع علمنـا بأنـه مـا
كث ر  ر فى سرب غو   !وغريهاري من حقائق املادة مثل العقل ذاته القصو

كن العقـل وجمالـه املـادة اسـتنتاجاً واسـتنباطاً             ال شـأن لـه بالغيـب        ..، إذاً   ول
ــى( إلهل ــب ا ــسات .!!.)الغي ــه بامل ال شــأن ل ــى ( ري، و العل ــأل ا ــساتري امل ــا  أى م حمجوباهت

كشف احملجوب      ! .)واملغيب منها عنا   ال شأن له ب روحىاحملجوب ا(، و ال ،! .)ل  و
رج القدس  رواح ،..!..شأن له مبعا أل زل ا ال مبنا   .! ..و

روح         لقد أخفق العقل فى إجياد مقياس عقلى يقي        خلطأ فـى عـامل الـ ، س به الصحة وا
حلق والباطل فى جمال الغيب..  ز عن إخرتاع فيصل يفصل به بني ا    ..وعج

                                                 
الطبيعـة لتفـسير الظـواهر الغيـر مدركـة بـالعلوم الطبيعيـة  مـا فـوق كل ما بدأ يظهر بالغرب مما يعرف جوازاً بعلوم ما وراء المادة أو  ١

د ألن تتصف بأيـة صـفة مـن صـفات العلـوم المعروفـة والموثقـة، ومـن أسـاس مـا كالجن وغيرها، ماهى إال محاوالت بدائية لم ترق بع
أشــكل علــى العلمــاء فــى هــذا البــاب أنهــم يحــاولون أن يقيــسوا هــذه الظــواهر بــاألجهزة المعمليــة المعروفــة كالتجــارب الــشهيرة التــى 

 مالحظـة شـيئا ممـا يجـرى عنـد ع أو سـما وثقوها وأجروها عشرات المرات لتسجيل ما يحدث عند وفاة اإلنسان لمحاولة تصوير أو
العلــم مــن أجهــزة التــسجيل لحظــات خــروج الــروح ولكنهــا كلهــا بــاءت بالفــشل الــذريع مــع اســتخدام أحــدث مــا توصــل إليــه العقــل و 

  .والتصوير
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ره       راسـة التـصوف فــى حقيقتـه وجــوه ز املنـهج العلمــى املـادى عــن د  ،وإذا عجـ
كذلك ز املنهج العقلى  رج إذاً ؟؟ فأين امل ...وعج   خ

راق ،إن الصوفيه مجيعاً إلش   .. وفالسفة ا
رونه مجيعا       ، ذلـك هـو املنـهج        ..ويثقـون فيـه ثقـة تامـة       .. يعلنون منهجا حمدداً يق

روحى،القلبى   . أو منهج البصرية، أو املنهج ال
روف ألديــان مجيعهــا،وهــو منــهج معــ رتــه ا كمــة  واصــطفته مــذاهب ، وأق حل ا

حلديث، ويقول سبحانه م منها وا   :القدي
  }}  ¨¨ββ ÎÎ))  yyìì ôôϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  uu�� ||ÇÇ tt77 øø99 $$## uuρρ  yyŠŠ## xxσσ ààÿÿ øø99 $$## uuρρ  ‘‘≅≅ ää..  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  ttββ%% xx..  ççµµ ÷÷ΨΨ ttãã  ZZωωθθ ää↔↔ óó¡¡ ttΒΒ  

  ..))اإلسراءاإلسراء((  }}  ∪∪∌∌⊃⊃∩∩
زاىل    م الغ إلما رأى الـصوفية        tوا راق       ،معـرباً عـن  إلشـ رأى فالسـفة ا  ، وعـن 

رفة ليس م رى أن الدليل القاطع على أن هناك مع ال إىل العقل،رجعها إىل احلسي  إمنا هو ، و
ران انأم واضحان وجلي :  

ز ذلك فى :  أحدمها كشف هبا الغيب، وإذا جا رؤيا الصادقة، فإنه ين عجائب ال
م فال يستحيل أيضا فى اليقظة   .النو

رسول ا : الثانى ر  ر فى املستقبلrأخبا   . عن الغيب وأمو
ز ذلك للنبـى       ز لغـريه، إذ ال      rوإذا جا كوشـف        جـا ره عـن شـخص  نبـى عبـا

كــون فــى الوجــود شــخص   خللــق، فــال يــستحيل أن ي ر وشــغل بإصــالح ا ألمــو حبقــائق ا
ال يسمى نبياً بل يسمى ولياً خللق، وهذا  ال يشتغل بإصالح ا حلقائق و كاشف با   .م

رؤيا الصحيحة      ألنبياء وصدق ال ال حمالـة     ،فمن آمن با زمـه  ر    ل  بالبـصرية، أو     أن يقـ
ر بباب      ر يق كـوت    بتعبري آخ م والنفـث فـى     وهـو بـاب  ،للقلب ينفتح على عامل املل إلهلـا  ا
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روع والوحى،  رى ، فهى ال   :.) األنفال٣٩ (.قوله تعاىلآيات منها أما الشواهد فيما ي
}}  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## þþθθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ββ ÎÎ))  ((##θθ àà)) −−GG ss??  ©©!! $$##  ≅≅ yyèè øøgg ss††  ööΝΝ ää33 ©©99  $$ ZZΡΡ$$ ss%% öö�� èèùù  {{    

ƒƒ  {{  وو ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ((##ρρ ßß‰‰ yyγγ≈≈ yy__  $$ uuΖΖŠŠ ÏÏùù  ööΝΝ ååκκ ¨¨]] ttƒƒ ÏÏ‰‰ ööκκ ss]] ss99  $$ uuΖΖ nn== çç77 ßß™™  {{  ))العنكبوت العنكبوت٦٩٦٩ ((..  
رفة     :rقوله ومن السنة املش

}}{{
زاىل م الغ إلما   :وعن هذا املنهج يقول ا

كــــن إحــــصاؤها   ( ال مي ر  ــو خللــــوات أمــ ــذه ا ــاء هــ كــــشف ىل فــــى أثنــ وان
ر  ره لينتفـع بـه          واستقصاؤها، والقد كـ م         ،   الـذى أذ أنـى علمـت يقينـاً أن الـصوفية هـ

رق  م أصوب الط ريقته م أحسن السري وط ريق ا خاصة، وأن سريهت كون لط السال
ألخالق كى ا ز م أ   .وأخالقه

كمـاء  ،بل لو مجع عقل العقـالء      حل كمـة ا ر     ، وح را م الـواقفني علـى أسـ  وعلـ
رع من العلماء   م       ،الش م وأخالقهـ  مل ، ويبـدلوه مبـا هـو خـري منـه     ، ليغريوا شيئا مـن سـريهت

م      ره م فى ظاه كناهت م وس كاهت ر م،جيدوا إليه سبيال، فان مجيع ح  ، وباطنه
ر يستضاء  رض نو أل ر النبوة على وجه ا راء نو كاة النبوة، وليس و ر مش مقتبسة من نو

  .به
رهتا         ريقة طها روطها    -وباجلملة فماذا يقول القائلون فى ط تطهـري  : -وهى أول شـ

كلية رى القلب بال رى منها جم جلا كبرية(  عما سوى ا، ومفتاحها ا م من )  ت ري التح
ر ا، : الصالة ك كلية بذ راق القلب بال رهااستغ كلية فى ا: وآخ   .الفناء بال

كاشفات واملشاهدات   ريقه تبتدئ امل م    ،ومن أول الط م فـى يقظتـه  حتى أهنـ
                                                 

  .َبْحُر اْلَفَواِئِد اْلُمَسمَّى ِبَمَعاِني اَألْخَياِر لِْلَكالبَاِذيِّ ورد فى  ٢
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ألنبيــاء رواح ا كــة وأ م أصــواتا،يــشاهدون املالئ م  ويقت، ويــسمعون منــه بــسون منــه
ألمثـال         ر وا حلال من مشاهدة الصو رتقى ا م ي رجـات يـضيق عنـها نطـاق         ،فوائد، ث  اىل د

زاىل) [املنطق   ]كتاب املنقذ من الضالل للغ
زاىل            إذاً  واملنهج للفتح    م الغـ إلمـا كيه النفس أو جالء البـصرية، يقـول ا ز إمنا هو ت

ربة نفسها رأى الصحيح املبنى على التج   :معربا عن ال
م مثل ابتدأت  ( كتبه م من مطالعة  ألبى طالب ) قوت القلوب(بتحصيل علمه

جلنيـد،                 رة عـن ا رقـات املـأثو رث احملاسـبى، واملتف حلـا كتب ا رمحه ا، و كى  امل
م  م مشاخيه كال م، وغري ذلك من  رواحه زيد البسطامى قدس ا أ والشبلى، وأبى ي
كــن أن حيــصل مــن    م العليــة، وحــصلت مــا مي كنــه مقاصــده حتــى اطلعــت علــى 
كن الوصـول اليـه                ال مي م ما ر ىل أن أخص خواصه م والسماع، فظه م بالتعلي ريقه ط

حلال وتبدل الصفات م بل بالذوق وا   .بالتعلي
رق بني أن     م من الف ك روطهماتو م حد الصحة وحد الشبع وأسباهبما وش  عل

ر       ،   ..!!اًكون صحيحا وشبعان  ت، وبني أن    ... ك رف حـد الـس .. وبـني أن يعـ
رة عن حالة حت ر، وأنه عبا ك رة تتصاعد من املعدة على معادن الف صل من استيالء أخب

ران    ك كون س ر وعلمه وهـو       ،   !!اًوبني أن ي ك رف حد الس ال يع ران  ك بل الس
ران ك   .س

ريف حقيقة       رق بني تع زهدحالة  كذلك ف روطها  ،ال  وبـني أن    ، وأسـباهبا  ، وشـ
زوف النفس عن الدنيا زهد، وع كون حالك ال   .ي

أل رباب ا م أ كن حتصيله فعلمت يقيناً أهن ألقوال، وأن ما مي ال أصحاب ا حوال 
م فقد حصلته رق العل ال سبيل إليه بال ... بط ال ما  م بل بالذوق ، ومل يبق إ سماع والتعلي

زاىل) [والسلوك   ]املنقذ من الضالل للغ
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ألخالق الطيبة؟   هل التصوف هو ا
حلديثني     كتاب ا كثري من ال كثري من الـصوفية       ، إن ال  قـد   ، متابعني فى ذلك ال

كية النفس وحسب ..دوا التصوف نفسهحد ز ال ت خللق الطيب    . بأنه ا
جلانب            روا بالسمو فى ا ألشخاص الذين اشته كثري من ا رنا إىل  والواقع أننا لو نظ
ألخالقيـة، واختـذوا الفـضيله مـذهبا          روع الصفات ا م، واتصفوا بأ ري ك ألخالقى ال ا

ألخال      م أشخاصا مثاليني فى احمليط ا راً، فإننا جنده كـن     وشعا قـى وفـى اتمـع، ول
ألخـالق                     كـون ا ال حمالة من الصوفية، على أنـه مـن الطبيعـى أن ت م  ليس معنى ذلك أهن
رة مـن                       ألخـالق فـى أمسـى صـو كـون ا رمية أساساً مـن أسـس التـصوف، وأن ت ك ال

كن ليس معنى ذلك أهنا هى التصوف رة للتصوف، ول رها مث   .صو
ريق  زهد؟إىل الفتح هل الط   هو ال

كثرياً من ا م إن  كثري منه زهد، و رقون بني التصوف وال كادون يف ال ي لناس 
ريق املؤدى إىل التصوف زهد هو الط رون أن ال ريق املؤدى اىل جالء البصرية، ،ي  أو هو الط

ز إلمتناع عن طيبات هذا العاملاوغاية ال رة طيبات ؛هد من ا آلخ ر ا  أن مينحه ا فى الدا
  .ألذ وأمتع

كشف عن        ريق ال زهد ويتـضمنه،  وما من شك فى أن ط البصرية ينطوى على ال
كون لغري ا شأن يشغل نفسه به          مٍ عن أن ي زهد وهو تسا كنه  كل ما سـواه  ،ول  ف

ال يساوى جناح بعوضة   .سبحانه 
ــق إىل الفــتح ري رفــانىإن الط م الع ري كــ خللــق ال زهــد ، ينطــوى علــى ا  وعلــى ال

خلاص ر،ا زمها إىل شئ آخ كنه يتجاو    ... ول
ر هو  آلخ   العبادة؟ هل هذا الشئ ا

ره أحد فى تصفية النفسإن للعبادة أث ك ال ين روحراً  كية ال ز كنها ،، وت  ول
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ر والثـواب، بقيـت عبـادة                     ألجـ جلنـة ونيـل ا راء ذلك إىل دخول ا كانت هتدف من و إذا 
رةمش م هبـا علـى            كو ز القـائ ال يتجـاو راً صاحبها، مثاباً عند ا سـبحانه، و مأجو

رة وصف العابد    .إىل وصف الصوفىهذا الوضع وهبذه الصو
حلني  كتب التصوف وسري الصا راءة  ريق إىل الفتح بق رها هل الط ، أو باستظها

ر  م          أو بد راهت كمـا يقـال           .. اسة ما استغلق مـن بعـض عبـا زهـا  رم ، وحماولـة فـك 
رة على التحدث بأقواهل م أ..  م واستجالب القد رات ساداهت  . وحفظ بعضا من عبا

م  رأ عنها ومتثل أحواهل   !!. ..التى يق
ال  زاهد    .. والصوفى عابد ،  .بالطبع  م    ..  وهو  ري كـ ، ..وهو على خلق 

ر  كله إىل شئ آخ ز ذلك  كنه يتجاو    ...ول
روحية رياضة ال رادة وال إل   .وهو هذه ا

  الطريق إىل الفتح العرفانىالطريق إىل الفتح العرفانى
روحية التى تتخذ ا هدفها رياضة ال والتى تتمثل فى وضوح فى معانى   ... وال

رة إىل ا، والذهاب إ     رياضـة               اهلج رادة  وال إل ر إليـه جـل وعـال، ا را ليه سـبحانه، والفـ
رآنيةلتح جلليل لآليه الق   :قيق املعنى ا

}}  ββ rr&& uuρρ  44’’ nn<< ÎÎ))  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘  44‘‘ ppκκ ttJJΨΨ ßßϑϑ øø99   ))النجمالنجم((  }}  ∪∪⊅⊅⊇⊇∩∩  ##$$
رياضة بتوفيق ا إىل هـذا امل         رادة وال إل ال بـد مـن الوصـول       وتتعاون ا نتـهى الـذى 

ر على لسانإليه،  ر إليهr نبيه إن ا سبحانه وتعاىل يأم را   : بالف
  }}  ## ÿÿρρ ””�� ÏÏÿÿ ssùù  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##  ((  ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  // ää33 ss99  ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏ iiΒΒ  ÖÖ��ƒƒ ÉÉ‹‹ ttΡΡ  ×× ÎÎ77 ••ΒΒ  ∩∩∈∈⊃⊃∪∪  {{  ))الذارياتالذاريات((  

 ر إىل ا إلنسان يف   ...وا
إلميان   ر إىل ا كف ربات.. من ال كون   ..، ومن الطاعات إىل الق ر من ال ، ويف
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كون  م     ..إىل امل خلا     ..، ومن النعمة إىل املنع خللق إىل ا ، ومن نفـسه إىل      ..لق، ومن ا
   ...ربه

كل حملة ونفس،  ر له سبحانه فى  ك م أى تذ ر دائ ك روحية ذ رياضة ال وال
ال تنقطع اليه سبحانه رة  ألعمال إىل ا ، وهى هج كل ا   .وهى اجتاه ب

ألخـري إىل فـضل ا وإحـسانه،                 رده ا رى الصوفية م كما ي ر  ألم ومع ذلك فإن ا
زاىل  م الغ إلما   :فيقولوهذه املعانى يلخصها ا

م ااهـدة             ( ريق إىل ذلـك إمنـا هـو تقـدي  وقطـع  ، وحمـو الـصفات املذمومـة      ،إن الط
كلها كان ا هو ،العالئق  كنه اهلمة على ا تعاىل، ومهما حصل ذلك  إلقبال ب  وا

م،املتوىل لقلب عبده ر العل ره بأنوا كفل له بتنوي ر القلب ، واملت فاضت  وإذا توىل ا أم
رمحــة،  ــة ال رق علي ــب وأشــ ــى القل ر ف ــو ر ،الن ــصد رح ال ــش ر  ، وان ــ ــه س ــشف ل ك  وان

كوت ألت فيـه حقـائق     وانقشع عن و   ،املل رمحة، وتأل رة بلطف ال جه القلب حجاب الغ
إلهلية ر ا ألمو   .)ا

ر     ألم م ا كشف هل ألولياء ان ألنبياء وا ر    فا م النو ره ال  ،وفاض على صدو  
راسة  م والد كتب ب و ؛بالتعل زهد فـى  !! وتصنيف املؤلفات كتابة لل   الـدنيا بل بال

ريغ القلب مـن شـواغلها   .. والتربى من عالئقها  ،.. كنـه اهلمـة     ..، وتف إلقبـال ب ، وا
   ....على ا تعاىل

 كان كان ا له ..فمن   .!  
رادته  ، تلمع لوامع احلق فى قلبه، وحسنت مواظبته، وصفت مهته،وإذا صدقت إ

حلجاب بلطف خفى من ا تعاىل       رتفع ا كـشف لـه الغيـب      ،وي وحيـصل لـه الـيقني،       ، فين
ر يتبعهـا             ( :ويلخصها وجيملها ابن خلدون فيقول     ك خللـوة والـذ م إن هـذه ااهـدة وا ثـ

   حلس كشف حجاب ا حلـس           ،غالباً  ر ا، ليس لـصاحب ا إلطالع على عوامل من أم   وا
كـشف       ال يعتـربون هـذا ال م  روح من تلك العوامل، فالعظماء منـه راك شئ منها، وال إد
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ال    رف، و ال هذا التص م فيه    و كل روا بالت  بل يعدون مـا  ، خيربون عن حقيقة شئ مل يؤم
م من ذلك حمنة موقع هل البن خلدون) [، ويتعوذون منه إذا وقع هل   ]املقدمة 

م يؤدى هذا املنهج؟ ال   إ
ر أهداف إذاً غاية املنهج الصوفى ف ر أهدافه هو جوه إلسالمية، وجوه هى الغاية ا

م، إهنا الشهادة ،إهنا شهادة أن  إلسال كية النفس، ا ز ريق إمنا هو ت ال ا، إن الط ال إله إ
ال ا(والغاية الشهادة  ال إله إ ريقاً ) أشهد أن  ، الشهادة على حقيقتها وهذا هو التصوف ط

إن املنهج الصوفى إمنا هو حتقيـق واقعـى لقولـه      ،وغاية، ولذلك فالتصوف صفاء ومشاهدة    
  :تعاىل

  }}  ‰‰ ss%%  yyxx nn== øøùù rr&&   ttΒΒ  $$ yyγγ88 ©©.. yy——  ∩∩∪∪  {{  ))مسمسلشلشاا((  
كية النفس هى صفاؤها    ز تصفيتها، إهنا الوصول هبا إىل الصفاء، أمـا الغايـة    و فت

يف بيان حقوقها وحتققوا هبا   :فإهنا الوصول إىل املشاهدة التى يقول ا تعاىل 
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ÅÅÝÝ óó¡¡ ÉÉ)) øø99 $$$$ ÎÎ//  44  {{  ]]ران١٨١٨ رانآل عم   ))آل عم
  :ول إىلإن الغاية هى الوص
  .ن ال إله إال اأشهد أ

  
  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا
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  أوصاف األولياءأوصاف األولياء

الطريق إىل والية االطريق إىل والية ا  
  املطعم احلاللاملطعم احلالل
  rrورع الرسول ورع الرسول 

  ttورع الصديق ورع الصديق 
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  أثر املطعم احلاللأثر املطعم احلالل
  الورع فى الكالمالورع فى الكالم

احلكمة فى الدعوة إىل ااحلكمة فى الدعوة إىل ا  
  ورع اجلوارحورع اجلوارح
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ijk ٣  
ــتق  ــاملني، وىل امل رب الع   حلمــد ر،   ا ــو ــات إىل الن ــن الظلم ــضله م م بف رجه ني خيــ

رعايته م بعني  كأله م بعنايته وي اله   .ويتو
م، وإذا طلبوا منه  ره روه نص م، وإذا استنص م، وإذا دعوه أجاهب إذا سألوه لباه

ألنه  م،  ر ذا شأن أعطاه مUأى أم م بأهن   : وعده
))  ΜΜ ççλλ mm;;  $$ ¨¨ΒΒ  ššχχρρ ââ !!$$ tt±± oo„„  yy‰‰ΖΖ ÏÏãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ hh55 uu‘‘      ((  ]]الزمرالزمر٣٤٣٤[[  

  أوصاف األولياءأوصاف األولياء
رات وألفاظ            م ، عبا ألحاديث بني عامة املسلمني وخاصته ر فى ا آونة .. يدو

راد هبا!خيتلفون بشأهنا    .، وأحياناً يتفقون على املعنى امل
كلمة      كلمات  الية ا   .. ومن هذه ال رجـل وىلU...        ، و نقول هـذا ال

الية ا؟      كونه               فما معنى و ريـق الـذى يـسل اليتـه؟ ومـا الط م ا بو ومن الذين خيـصه
اليته وعنايته؟ كونوا من أهل و   لي

م دينـاً ،            إلسـال ربـاً ، وبا  كـل مـن آمـن بـا الية ا يا مجاعة املؤمنني، عامة ل  و
رائض             rومبحمد   كعبة قبلةً، وحـافظ علـى فـ كتاباً، وبال رآن  الً، وبالق رسو  نبياً و

كل من فعل ذلك فهو وىل  ا، وانتهى عما عنه اله هناه،    .U مو
كل مؤمن       الية ا عامة ل كل من آمـن بـا، ومـشى علـى منـهج ا،          ... فو

  ومصطفاه، فهو وىل وتابع حبيب اU.  
                                                 

  م٢٠٠٨ من نوفمبر ٧ هـ، ١٤٢٩ من ذى القعدة ٩ مركز طنطا، – كفر المنشى -لكبير خطبة الجمعة، المسجد ا ٣
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 كتاب ا رجع إىل  م - ولذلك عندما ن ألعظ ألغلى وا ألعلى وا رجع ا  وهو امل
 الية-لنا فى دين ا    ا؟ ونسأله عن معنى و

 جند اU جييب بذاته على هذا السؤال فيقول U :  
IIωω rr&&))  ��χχ ÎÎ))  uu !!$$ uuŠŠ ÏÏ99 ÷÷ρρ rr&&  ««!! $$##  ŸŸωω  êê’’ ööθθ yyzz  óóΟΟ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ  ŸŸωω uuρρ  ööΝΝ èèδδ  ššχχθθ ççΡΡ tt““ øøtt ss††  

∩∩∉∉⊄⊄∪∪    (( šš  ]]يونسيونس[[  
ألولياء؟  الء ا م هؤ   من ه

))   ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ ççΡΡ%% ŸŸ22 uuρρ  ššχχθθ àà)) −−GG ttƒƒ    ((  ]]يونسيونس٦٣٦٣[[  
اله، واتقـاه،          ره هبـا ا،            كل من آمن با، وخـاف مـو رائض التـى أمـ  وعمـل الفـ

رمات والنواهى التى هنى عنها ا فهو وىل ، فهذا  حلبيبه ومصطفاه، وانتهى عن احمل متابعاً 
رجل ما له عند ا؟   ال

اه- ر لب   . إذا سأل ا فى أى أم
  . وإذا طلب منه قضاء أى مصلحة أعطاه-
ألجله شفاه مو- ريض    .اله وإذا طلب منه شفاء أى م
زاق        - ر أل ريـد بـسعة ا م ي اله، ما دا زاق أجابه مو ر أل  وإذا طلب من ا سعة ا

ريـد هبـا           ال ي حليـاة،  م فى هـذه ا م عن سؤال من عداه وعن اللئا أن يغنيه ا هو ومن يعوهل
رض بالفساد فإنه يعطيه ا ما يتمناه أل ال علواً فى ا راً و ال فخ   .زهواً و

رب واستغ - ك ر   وإذا وقع فى شدة أو  اث با أغاثه ا، وإذا طلب منه النـص
اله اله ووا ره مو   .على أعداءه نص

كتاب ا؟ فى قول ا جلَّ فى عاله   :أين جند ذلك فى 
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))   ttΒΒ uuρρ  ÈÈ,, −−GG ttƒƒ  ©©!! $$##  ≅≅ yyèè øøgg ss††  …… ãã&& ©©!!  %% [[`̀tt�� øøƒƒ xxΧΧ  ∩∩⊄⊄∪∪  ççµµ øø%% ãã—— öö�� ttƒƒ uuρρ  ôô ÏÏΒΒ  ßß]] øø‹‹ yymm  ŸŸωω  
ÜÜ== ÅÅ¡¡ ttFF øøtt ss††  44   ttΒΒ uuρρ  öö≅≅ ©©.. uuθθ ttGG ttƒƒ  ’’ nn?? ttãã  ««!! $$##  uuθθ ßßγγ ssùù  ÿÿ…… ççµµ çç77 óó¡¡ yymm    ((  ]]لطالقلطالقاا٣٣––٢٢[[  

 كفيه ا كافيه، أى ي   . عن مجيع خلق اUوحسبه أى 
كانوا مجيعاً فى  كلة، ف ألمني أمجعون على هذه الشا كان أصحاب النبى ا و

              كـان ا م، و الستجاب هل م، ولو دعوه  ر    Uأى شأن لو سألوا ا أعطاه ال يـؤخ  
م فى الوقت وا م إجابة؛ بل جييبه ال يبطئ عنه الً، و م سؤا   .حلالهل

م اســتقاموا علــى منــهج ا، وأحــسنوا متابعــة حبيــب ا   .... ملــاذا؟  ألهنــ
كتاب اr ومصطفاه  م قول ا فى     :]اجلن١٦[، وانطبق عليه
))  θθ ©©99 rr&& uuρρ  ((##θθ ßßϑϑ≈≈ ss)) ttFF óó™™ $$##  ’’ nn?? ttãã  ÏÏππ ss))ƒƒ ÌÌ�� ©©ÜÜ99 $$##  ΝΝ ßßγγ≈≈ ooΨΨ øø‹‹ ss)) óó™™ VV{{  ¹¹ !!$$ ¨¨ΒΒ  $$ ]]%% yy‰‰ xxîî  ((    

رطة ،أو فى أى شدة ، ي م يقع فى أى و رجل منه كان أى  ربف فيجد !  قول يا
  اU              ر قبل خلاط ر وما ليس على ا خلاط رمبا ما فى ا حلال يغيثه وجييبه، ويقضى له   فى ا

  :وخذوا أمثلة على ذلك ... النطق به فى سؤال أو دعاء
  رضى ا عنهارضى ا عنهاالسيدة أم أمين السيدة أم أمين 

ريـق مل               كة إىل املدينة وحدها، وعنـدما مـشت فـى الط رة من م رجت مهاج خ
ال مجاعة  رفقة إ م، فوافقوها جتد  رافقه م أن ت ريق، فطلبت منه رين بالط من اليهود سائ
م    .واصطحبوها معه

زاد واملاء  ر من معه أن مينعوا عنها ال م أهنا مسلمة، أم كبريه م  كن ملا عل ول
ــش     – جلــوع والعط ــن ا ــوت م ــا ومت ــضى عليه ــد أن يق ري ــا،   – ي م فمنعوه ــا م الطع ــسألته  ف

م املاء فما أعطوها   .وسألته
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ــى ا ع  رض ــت  ــهاقال جلــوع      : ن ــن شــدة ا ر م ــص ال أب ال أمســع و ــدت  ك ــى  حت
  والعطش، ملن تتوجه ومن تسأل؟

}}{{٤٤  
    فتوجهت إىل اU       زل مـن حلـال وإذا بـدلو معلـق حببـل ينـ ، وبينما هى على هذه ا

رب، إذا بـه   السماء ويتدىل حتى يصل إىل مستوى     رها، فلما مهت أن متسك به لتـش صد
ربت منـه                رة ثانيـة فـش رجـع مـ م  ، ثـ رتـوِ ربة واحـدة، ومل ت رتفع بعد أن أخذت منـه شـ ي
رتوى  رب وت كها تش ر رة الثالثة ت رجع إىل العلو فى السماء، وفى امل م  ربة واحدة ث ش

رأسها وعلى جسدها  قى وضعته على وجهها وعلى  وما تب..  
رآها اليهودى فذ   م    ف م امنعـوا عـن هـذه           : هب إىل قومه، وقال هل كـ أما قلـت ل

رى علـى            م أ ـ مـا أعطيناهـا شـيئاً، قـال فل م، قـالوا وا راب والطعـا رأة املسلمة الـش امل
روه، فوجده على  روه املاء الذى ادخ ؟ قالوا له تعالَ معنا، فأ رأسها وثياهبا ماءاً وجهها و

ة ا من اين جاءك هذا املاء؟ قالـت يا أ: هيئته، فقالوا سلها، فذهب إليها وسأهلا   هـو  : م
 من عند اU:  
))  44’’ ¯¯ΤΤ rr&&  ÅÅ77 ss99  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  ((  ôôMM ss99$$ ss%%  uuθθ èèδδ  ôô ÏÏΒΒ  ÏÏ‰‰ΖΖ ÏÏãã  ««!! $$##  ((  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  ää−− ãã—— öö�� ttƒƒ   ttΒΒ  

ââ !!$$ tt±± oo„„  ÎÎ�� öö�� ttóó ÎÎ//  AA>>$$ ||¡¡ ÏÏmm  ∩∩⊂⊂∠∠∪∪  ((  ]] آل عمران آل عمران[[  
رضى ا عنها ربة قالت    :بعد هذه الش

}}
{{

                                                 
  .yسنن الترمذى، الجامع الصحيح ، عن ابن عباس  ٤
  .١٥٣٥: ، حلية األولياء، حديث٤٧١٠: ، حديث ْبِن اْلَقاِسمِ ُعْثَمانَ ، َعْن َعْسَقالِنيِّ ْلَمطَاِلُب اْلَعالَِيُة لِْلَحاِفِظ اْبِن َحَجٍر الْ ا ٥
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كعبة وقت الظهرية وتطـوف حوهلـا فـال جتـد ظمـأً إىل                   كانت تذهب إىل ال بل 
حلبيب الذي يقول فيه   :املاء، ما هذا؟ سقاها ا تعاىل من حوض ا

}}


{{
رضى ا عنها كل أصحاب... وليست هذه هى وحدها  كان   النبى بل 

e     كلة م         ... على هذه الشا ريخ عن أحواهل رأ فى صحف التا م واق ، فتِّش عنه
م               ..  ر أعطـاه هلـ كانوا مجيعاً إذا سألوا ا فى أى أمـ م،  رهب م شأناً مع  جتد أن هل
 فى ... ملاذا ؟ ... ا م ا م قال فيه ألهن زاب٢٣[،  ألح   : ]ا
))   ÏÏ iiΒΒ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××ΑΑ%% yy`̀ÍÍ‘‘  ((##θθ èè%% yy‰‰ ||¹¹  $$ ttΒΒ  ((##ρρ ßß‰‰ yyγγ≈≈ ttãã  ©©!! $$##  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  ((    

  yyسيدنا عبد ا بن عمر سيدنا عبد ا بن عمر 
كتب السنة، فـى  حادثـة عـن                روهتا  رات النماذج  التى  ر من عش ومنوذجاً آخ

ر  زهاyعبد ا بن عم رها فأعج ريق سف   : إذ قطع أسد على القافلة ط
}}

                      
         ee

  ee                            
                                                 

 . باختالفا ألفاظ ابن عمروعنصحيح ابن حبان ، وروى مثله فى yالمعجم الكبير للطبرانى عن ابن عباس  ٦
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{{

زمــان وم ف م فــى أى  رجــل منــه م ا .. كــان كــان ال ر كــ كتــه ي برب
رجل هو وىل ... كل من حوله  ألن هذا ال   .ملاذا ؟ 

الطريق إىل والية االطريق إىل والية ا  
الية؟؟؟  م .. ..  وهل لنا أن نصل إىل ذلك؟..  مب نالوا هذه الو ، ومن ! .. نع

  مينعك من ذلك؟
م أمجعـني        ك رك ا فـي رئـة بـا رىء وأختـى القا ... تستطيع أنت أخى القا

رج   كل  الية ا    ويستطيع  م فى و رأة منا أن يصل إىل هذا املقا ويـستطيع أن  .. ل أو إم
م   كون من الذين إذا سألوا ا أعطاه م  .. ي روه .. وإذا دعوه أجاهب وإذا استنص

م   ره كلمـات          .. نص م  كـت فـى قلـوهب ر م      .. وإذا حت فـإن ا يـسمعها ويـبلغه
م  م قبل أن تنطق هبا شفاهه راده   ...م

روشتة ا   لتى توصل إىل ذلك؟مباذا؟ وما ال
رائض؟             زيادة عـن الفـ كعات نصليها بالليل  ر هـل حنتـاج إىل     .. هل حنتاج إىل 

رة؟ ر أو أقل م كث كل ثالث أو أ رة، أو فى  م م كل يو رآن فى    تالوة الق
ال ذاك فقط الية ا ... ليس هذا و ؟.. هو الذى يبلغ و   ماذا إذاً

رجل        ألسوة فى هذا ال يـا  : ب ا ومصطفاه وقال   الذى ذهب إىل حبي   .. إمنا لنا ا
حلبيب له؟ قال روشتة ا   :رسول ا ادع ا أن جيعلنى مستجاب الدعوة، ما 

                                                 
 ن عمر رضي اهللا عنهما  كما جاء في حديث اب ١٧٨ : حديث ، الفوائد المسمى بمعاني األخيار للكالباذي٧
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}}{{٨٨
ألول  ألساس ا م ... فا حلالل.. إطابة املطع م ا ى املطع ر   .حت

  املطعم احلاللاملطعم احلالل
حلـ     م ا ى العبد املطع ر رائض، وهنـى نفـسه عـن       .. الل فإذا حت ر علـى الفـ واقتـص

  ال أعطاه ..املعاصى، فهو وىل ال يطلب منه إ اه ، و ال لب اله إ   ..ال يسأل مو
         كليـف ا ر إىل ت ر بذلك املؤمنني أمجعني، أنظ رسلني وأم ر بذلك امل ألن ا أم

رسلني فى    م، و عِِ بعقلـك          )  املؤمنون ٥١(للم قَّـه بقلبـك هـذا     وتف…، مـاذا قـال تعـاىل هلـ
ربانى ر ال ألم   :ا
))  ##θθ èè== ää..  zz ÏÏΒΒ  ÏÏMM≈≈ tt66 ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##  ((##θθ èè== uuΗΗ ùùåå $$## uuρρ  $$ ··ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹    ((  

حلة   ألعمــال الــصا ــني   .. إذاّ قبــل ا كــل الطيبــات، ملــاذا؟  ب رى أ ال بــد أن يتحــ
حلبيب  م rا رسول ا !والذى نفس حممد بيده .  ذلك وأقس   :، ماذا يا

}}
{{  ٩٩  

ال حج، فإذا قال م و ال صيا م لبيك قال له ا: ال تقبل منه صالة و   :لبيك الله

                                                 
ــا ِفــي اَألْرِض  يَـا أَيـَُّهــ(: eتُِلَيــْت َهـِذِه اآليَــُة ِعْنـَد َرُســوِل اللَّــِه : قَــاَل ابْــِن َعبَّـاٍس   َعــِن اْلُمْعَجـُم اَألْوَســُط لِلطَّبَـَرانِـيِّ  ٨ ا النَّــاُس ُكلُـوا ِممَّ

ْعَوِة ، فَـَقـاَل لَــُه النَِّبــيُّ :  فَـَقـاَم َســْعُد بْــُن أَبِـي َوقَّــاٍص ، فَـَقـاَل )َحـالال طَيًِّبــا  { :eيَــا َرُســوَل اللَّـِه ، ادُْع اللَّــَه َأْن َيْجَعَلنِـي ُمــْسَتَجاَب الــدَّ
 بَِيِدِه ، ِإنَّ اْلَعْبَد لَيَـْقِذُف اللُّْقَمَة اْلَحَراَم ِفي َجْوِفِه َمـا يـُتَـَقبَّـُل ِمْنـُه َعَمـَل َأْربَِعـيَن يـَْوًمـا ، َوأَيَُّمـا َوالَِّذي نـَْفُس ُمَحمَّدٍ { : ، وتمامه}الحديث

  }َعْبٍد نـََبَت َلْحُمُه ِمَن السُّْحِت َوالرِّبَا فَالنَّاُر َأْوَلى بِِه 
  اْبِن َعبَّاٍس   َعِن اْلُمْعَجُم اَألْوَسُط لِلطَّبَـَراِنيِّ  ٩
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}}{{ ويقول ويقولrr::  
}}

{{
الية ا ؟  ريد أن يتحقق بو م .. ال بد للمؤمن الذى ي رى املطع البد له من أن يتح  

ره  كل أمو كل أحواله وفى  حلالل فى    ...ا
ال يغـش                 كل حق أخوته فى املـرياث، و ال يأ ر، و ال يستأث ال خيدع، و فال يغش و

رمونات  ريق اهل ره عن ط كب رعاً  ز م  كأن يعطيه رعه  ز أو حفظه !  املؤمنني فيما ي
ريق املبيدات ريد إستجابة الدعوات !  عن ط م بعد ذلك ي   !!ث

كيل  م مبن يطفف فى ال ك زان ! فما بال م !  ، أو املي ، ! أو من يبيع الناس الوه
 م مع قول ا   :]املائدة ١٠٠ [Uأو خيدع املؤمنني ليستوىل على أمواهل

))  ωω  ““ ÈÈθθ ttGG óó¡¡ oo„„  ßß]]ŠŠ ÎÎ77 ssƒƒ øø:: $$##  ÜÜ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$## uuρρ  ööθθ ss99 uuρρ  yy77 tt77 yyff ôôãã rr&&  ääοο uu�� øøYY xx..  ÏÏ]]ŠŠ ÎÎ77 ssƒƒ øø:: $$##  ((  
خلبيث فيه صفتان أنه آلية أن ا كثري وأنه يعجب النفس فبني فى ا  ..  

رة   كث كنه يعجب النفس اللقسة، وفيه  كنه ..  ال يعجب التقى النقى، ل ول
ألعمال وجيعلها داخلة فى قول ا جلَّ فى عاله  رقان٢٣[ينقض ا   :]الف
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ألول   رى املؤمنون ا حلون أمجعـون      حت رون، والـصا حلـالل،    ..ون واملعاصـ م ا املطعـ

حلالل        م ا كل شيء على املطع سوا  حلالل  ..وأس كل شىء فـى  ..، وامللبس ا ، و
م من حالل  الية ا..حياهت م و م ا سبحانه وتعاىل ، وحقق هل ..  ، فاستجاب هل

                                                 
ْيَك، قَاَل اللَُّه َلهُ : eقَاَلِ◌ : ، قَالَ tُعَمرَ  َعْن  َأَماِلي اْبِن َمْرَدَوْيهِ  ١٠ ْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّ  .}الحديث { : َمْن َحجَّ ِبَماٍل َحَراٍم فَـَقاَل لَبـَّ
َهِقيِّ ُشَعُب اإلِ  ١١   اْبَن ُعَمَر مد بن حنبل ومسند عبد حميد عن ، ومسند أح يَماِن لِْلبَـيـْ
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م    م وتقلبــاهت م وأقــواهت م وأوقــاهت كــل أحــواهل رعايــة ا فــى  كــانوا فــى   ..و
  ..:وخذوا أمثلة عامة 

كثري -  كفى مثل ال م فأصبح القليل ي كة فى أقواهت رب   .حقق ا ال
راض     -  ــ ألمـ م مـــن ا ــاه م، فعافـ ــى أجـــساده ــة فـ كـ رب م ال ــ ــق هلـ وحقـ

رف من قبل رنا ومل تع رت فى عص ألوجاع التى ظه م وا ألسقا  .وا
رة أتقيـاء                -  ر الداً بـ كـانوا أو م، ف الدهـ كـة فـى أو رب م ا ال زقه ر و

م فضل ا رون فيه يف عالهي م ا وعطاء ا جل  را ك  . وإ
كما قال أهل rقال  ألول للفالح والسالمة، أو إن شئت فقل  ألساس ا رامساً ا  

حلديثــة   م ا إلختـصاص فــى توثيــق منـشأ العلــو حلــديث الــذى يــسمى  : ا م ا أن أســاس العلـ
جلودة الشاملة  " م ا م الذى يتوصل به إىل إصابة اهلدف من العمـل، مـع دقـة             " عل وهو العل

أل ر عن نوع العمل أو جماله           ا  فـى  e، هـو قولـه   ..داء، وتوخى السالمة التامة، بغض النظ
ريف  حلديث الش   :ا

}}{{١٢١٢  
رة أو        زى من بيـت أو ولـد أو عمـل أو جتـا فأميا بناء بين فى أي مبنى حقيقى أو جما

ر م.. صناعة  م من مصد را راب .. ن ح   ...وضياع .. فمآله إىل خ

  rrمن ورع الرسول من ورع الرسول 
م  ألعظ حلبيب ا كان ا كل ذلك rو  ألعلى لنا فى  ، ولذلك ...  هو املثال ا

 قال اUزاب[  لنا فى شأنه ألح   :]ا
                                                 

 اْبِن ُعَمَر ، َعِن  ُمْسَنُد الشَِّهاِب اْلُقَضاِعيِّ  ١٢
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كان   ألمثلـة عـل               rف حلـالل الطيـب، وأ ربه وملبـسه ا رى فى مطعمه ومش  يتح
ال حتصى  التعد و رة قوله... ذلك  ك ر منها على سبيل التذ ك   :نذ

}}
{{

رد أنه     زوجته صاحبة   rفقد و الً فسألته  رق فى ليلة وأخذ يتقلب مييناً ومشا  أ
كذلك؟ فقال رأته  زعت ملا  رسول ا إذ ف   :الليلة ما بك يا 

}}{{  
رضى ا عنها   رسـول ا؟ قـال    : قالت  كـذا،    : من أى موضـع يـا  مـن موضـع 

رت عينه واسرتاح باله : قالت رية، فق ألنصا ر أهدته لنا فالنة ا ر فإن هذا مت ألنه ..  أبش
كل شيىء حلالل فى  ى ا ر   .كان يتح

ألطفال رعو حتى ا م على الو ربيه م وي كان يعوده ر،    . أو الصبية الصغا
حلسن بن على  ر من yسألوا ا ك راء ، ماذا تذ زه  ابن ابنته التقية النقية فاطمة ال

ر أشــياء منــها أنــه    ك ر بــه  eرسـول ا وأنــت طفــل صــغري ، فـذ رة ومــ  محلـه ذات مــ
ر صـدقة فأخـذ          كان به متـ رة ووضـعها فـى فمـه وهـو طفـل صـغري مل يتجـ        tمب ز  متـ او

رجها النبى  ربع سنوات بعد، فأخ أل   : من فمه قائالr ا
}}{{١٥١٥}}

                                                 
  tريرة صحيح مسلم عن أبى ه ١٣
ِه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن  ُمْسَنُد َأْحَمَد ْبِن َحْنَبلٍ  ١٤   َجدِّ
  .tصحيح البخارى عن أبى هريرة  ١٥
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{{١٦١٦  
ال الطيب كل إ ال يأ ره على أ ربيه من صغ ربيه على ... حتى الطفل الصغري ي ي

حلالل  م ا   .....املطع
}}{{  ١٧١٧  

حلني تتفاوت حبـسب          رجات الصا حلالل، ود م ا كل املؤمنني باملطع الية ا ل فو
م ا       ر أعلى مـن املطعـ رع       ..حلـالل   أم رع         .. حبـسب الـو رع ؟  الـو اتقـاء  ..  ومـا الـو

ر التى فيها اختالف  ألمو م؟، فيبعد عنها !  الشبهات، والبعد عن ا را م ح هل هى حالل أ
           رسـول ا كلية، ولذلك من أعبد الناس؟ نـسأل  حلني      .. rبال رفنـا عبـادة الـصا ليع

  :  يقولeفنسمعه ... 
}}{{

رتك الشبهات  ولـي            رع الذى ي رجل الو كـن       أعبد الناس هو  ال م فقـط، ل را حلـ س ا
كه  رت كوك فيه أو خمتلف عليه ي ر مش رع.. كل أم كذا الو   .ه

  ttورع الصديق ورع الصديق 
حلديث  كمل ا ريف السابق أعالهون كل،الش م بأ ره   : الطيبات  أم

}}{{  
                                                 

 .مسند أحمد بن حنبل عن أبى الحوراء ١٦
َرَة َعْن  َصِحيُح ُمْسِلمٍ  ١٧ يَـا أَيـَُّهـا الرُُّسـُل ُكلُـوا ِمـَن الطَّيِّبَـاِت َواْعَملُـوا َصـاِلًحا ِإنـِّي  (: فَـَقـالَ { :وتمامه} الحديث{:e، قَاَل أَِبي ُهَريـْ

َناُكْم (: َوقَالَ )ِبَما تـَْعَمُلوَن َعِليٌم  َيَديْـِه  ثُـمَّ ذََكـَر الرَُّجـَل ُيِطيـُل الـسََّفَر َأْشـَعَث َأْغبَــَر َيُمـدُّ ) يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقـْ
، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم َوَمْشَربُُه َحَراٌم َوَمْلَبُسُه َحَراٌم َوُغِذَي بِاْلَحَراِم، فَأَنَّى ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَك ؟  }ِإَلى السََّماِء، يَا َربِّ يَا َربِّ

  .tمسند الشاميين للطبرانى ،والورع للبيهقى، واآلداب إلبن أبى الدنيا عن أبى هريرة  ١٨
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كون أمجعني  ر كان صحابته املبا كون أمجعني فعلى هذا النهج  ر كان صحابته املبا رى معاً... ... فعلى هذا النهج  رى معاًولن ولن
ر الصديق     ك ال إذا سأل أهله عنه، وفـى             tكان أبوب ال يضع شيئاً فى فمه إ  

م                  tليلة دخل    خلـاد رب وقـد نـسى أن يـسأل ا كان صـائما، فوجـد لبنـاً فـش  جائعاً إذ 
ردت ...  كما و   :ودعونا نسمع القصة 

}}                      
                          

                                
                        


                      

{{
م  خلاد رأى .هذا ماحدث من ا كذب عليه ملا  حلقيقة وأنه  مع أنه أخربه سيده با

ال أنه         ال   tما يفعل فى نفسه ، إ م قد صدقه أو كون الغال رمحـه  ...  خاف أن ي وأنه 
رأى مايفعله لي م ملا  رج الطعا رع... خ   .إنه الو

ر  ك روى  أن أبا ب كان tو ألنه  رج  رجه، مل خي  ملا وضع إصبعه فى فمه ليخ
م قال           رج، ث ربه وحياول أن يقىء حتى خ : صائما ومعدته خالية، أنه دعا مباء وأخذ يش

ألمعاء ودخل الضلوع  ال تؤاخذنى مبا خالط ا رب  رواية قال. ملاذا . يا وا لو :  ؟ بل فى 
رج روج نفسى مل خي ال خب رجته !  إ   ملاذا ؟!! ...ألخ

كهانـة        كان مـن ال زق  ر الً أن هذا ال م أخربه أو خلاد رافـة أى   (ألن ا وهـى الع
                                                 

َيا الصحابة ألحمد بن حنبل و فضائل ١٩ نـْ   اْلَقاِسِم ، َعِن  اْلَورَُع الْبِن أَِبي الدُّ
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ر       رسة السح كله وجعلـها          )التنبأ بالغيب أو مما كسب من ذلك  ، والنبى هنى عن الت
م،     را زاقاً حـ ر م، أو              tفإنـه   .. أ را كهانـه فهـو حـ كـان مـن ال رمبـا   ملـا شـك أنـه 

الً  كذب عليه،          كان حال ره بأنه  م فى إخبا ومل .. أتقى الشبهة   ..  إذا صدق الغال
ألسهل أو أن هذا خطأ أونسيان          ألحوط           يأخذ نفسه با مـن املعفـو عنـه  بـل أخـذ نفـسه بـأ

رع   ألو م النبى      ... وا خلاد ر  rولذلك ملا أنبأ ا ك زاح ثقيل t مبا فعله فى أبى ب  من م
ر السببeضحك ..  ر،و فس ك رع أبى ب رحا بو   : ف

}}{{٢٠٢٠  
حلني واملتقنيtولذلك فإنه  ريات التى قال فيها للصا   : أعطاه ا البش
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كان قد أعطى عائشة  رض، فقال هلا عطيةyفإنه عندالوفاة ، و أل   : من ا

}}
                        

                      
        UU                  

  
––    كانت حامال زوجته و {{– أى أنثى –––  أى 

ألن         ر أنثـى،  زوجته بعد موته بعدة  أشه ر ا جلَّ وعال، وولدت  وانتقل إىل جوا
                                                 

َيافضائل الصحابة ألحمد بن حنبل و  ٢٠ نـْ   اْلَقاِسِم ، َعِن  اْلَورَُع الْبِن أَِبي الدُّ
يقَ ِإنَّ : ، أَنـََّها قَاَلْت َعاِئَشَة َعْن  َكَراَماُت اَألْولَِياِء لِْلالَلَكاِئيِّ  ٢١ ـا َحـَضَرْتُه اْلَوفَـاُة أَبَا َبْكٍر الصِّدِّ  أعطاها عطاءاً ِمـْن َمالِـِه بِاْلَغابَـِة ، فَـَلمَّ
ْيُخ اْلَحاِفُظ اْلُمَصنَُّف } الحديث{: قَالَ  َبُة بِْنُت َخارَِجَة وََكاَنْت َحاِمال ِحـيَن تـُـُوفَِّي أَبُـو َهِذِه َكاَنْت َزْوَجَة أَِبي َبْكٍر ، َوِهَي َحِبي: قَاَل الشَّ

يِق y ، فَـَولَـَدْت بـَْعـَدُه ُأمَّ ُكْلثُـوٍم فَـتَـَزوََّجَهـا طَْلَحـُة بْـُن ُعبَـْيـِد اللَّـِه tَبْكٍر   ِبَمـا قَالَـُه َوَجَعـَل َذلِـَك  t فَـَصدََّق اللَّـُه ظَـنَّ أَبِـي َبْكـٍر الـصِّدِّ
َثى َولَْيَسْت ِبذََكرٍ َكَراَمًة َلُه ِفي   .َما َأْخبَـَر بِِه قَـْبَل ِوالَدتَِها َوأَنـََّها أُنـْ
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م را ك إل جلالل وا حلالل وطاعة ذى ا م ا كة املطع راسة برب   .ا جعل له ف

  ttورع الفاروق عمر ورع الفاروق عمر 
خل ر بن ا ، قال سيدنا عبد ا بن مسعودtطاب وسيدنا عم ملا توفى :  

}}


{{
إلحياء أنه  رد فى ا   :t أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة؟ فقال: قيل لـه وو

}}{{
رعه  رع tامسعوا لو م با تعاىل أهل  الو   :y  إذ يقول فى حال أهل العل
}}{{

الً ر ...وخذوا مثا كان خليفة للمسلمني وجاءه مسك وعنرب tسيدنا عم  
زعه على املسلمني، فقال راد أن يو رين ، فأ   :من البح

}}                  
                      

                        

                                                 
  :َعْبُد اللَِّه قَاَل : اْلُمْعَجُم اْلَكِبيُر لِلطَّبَـَراِنيِّ ٢٢
  قال عمر: رزاق الصنعاني   عن الشعبي قال مصنف عبد ال٢٣
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{{
م الـدين أنـ       روايـة إحيـاء علـو م أعـاد القـول فأعـادت       ه وفـى  كت عنـها ، ثـ سـ

جلواب، فقال  ر فتمـسحني هبـا           : ا ر الغبـا م تقـولني فيهـا أثـ كفة ثـ ال أحببت أن تضعيه ب
رع       عنقك فأصيب بذلك فـضال علـى املـسلمني         رع   ..  ، إنـه الـو م الـو ألهلـه  ..وتعلـي

زيـادة التطبيـق       .. وللمسلمني من حوله       كـن فيـه  ريبا من هذا ول ر ق ال آخ وخذوا مثا
رى والقوىل ا وهل جتدون أسلوباً تعليمياً أفضل من ذلك .. لعملى والفعلى بعد النصح النظ

حلديث      ..  ر ا م فى العص كمـا   ... إهنا أساليب التعلي وهو نفس النهج النبوى املـبني 
حلسن  رسلني لسيدنا ا م سيد امل   ..رأينا فى تعلي

ر  زمن عم رة فى  رة تعمل بالعطا رأة تاج   : فقالتtروت إم
}}  tt        

              
                        tt

                





{{
ر مبـا يعيـد        قال العلماء ومافقد من املس     زان معفو عنه، ولـيس فعـل عمـ لمني فى املي

ال هـو ببتنطـع فـى الـدين ، وإمنـا مقـصوده                م ، و م أهلـه   tللمسلمني ما فقـد منـه  أن يعلـ
                                                 

ــه فــى  ٢٤ ــا من ــة إلبــن شــبة عــن ســعد بــن ألبــى وقــاص، وروى قريب ــاريخ المدين   عــن١٢٨٦، حــديث جــامع المــسانيد والمراســيلت
  .y، والزهد ألحمد بن حنبل ن محمَّد بن سعد بن أَبي َوقَّاصِإسماعيل ب

  .وم الدين إحياء عل، سليمان التيمي عن نعيمة العطارةاه رو  ٢٥
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حلقوق ز فى ا ر رع  والتح رسا عمليا فى الو م د رائه ر واملسلمني من و   .والتجا
ــه    .. وصــدقوا  ــذى لقن رس ال ــد ــة ال رة عــن نتيج ــه العطــا روت  tألن هــذا مــا 

ز م ل رائه رائها، ولنا من و رة نفسها فى بيعها وش   ..وجته وللعطا
م    أليــا رب ا رع يتــدوال وينتقــل مــن املعلمــني إىل املــتعلمني عــ رس الــو ر د بــل و اســتم

ر              كما فعل عم ريته، وعاه فنفذه وعلمه  رد من ذ روا ... والسنني، حتى طبقه ف انظ
ز        زي ر بن عبد الع كا من بيت امل     tإىل سيدنا عم رجوا مس ال، أغلق أنفه بيده    ،ملا أخ

را كث رجل من جلسائة متعجباً ومست كلَّمه  ال يشمه، ف   :حتى 
}}{{

}}
{{

رع !! .. اما هذ   .إنه الو
خلطـاب           ر بـن ا رع هو الذى جعل سيدنا عم  وهـو  علـى املنـرب باملدينـة     tهذا الو

رة   جلـيش ويناديـه       .. املنو رية أمري ا رى سا كيلـو مـرتات، بـل     ... ي الف ال وبينـهما آ
حلـال             رية نداءه وفقهـه فـى التـو وا ر املـسلمون؟ ،         .. ومسع سا وعمـل بنـصيحته وانتـص

ردت  كما و م  ك   : فامسعوا وأنقلها ل
}}


 ) )ر فيها ر فيهاأى استم ).).أى استم

ee


                                                 
َهِقيِّ ٢٦   رَبَاُح ْبُن ُعبَـْيَدَة ثنا  الزُّْهُد اْلَكِبيُر لِْلبَـيـْ
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 ) )  ر ر  من عند سا ))يةيةمن عند سا




{{2 7  
كرب  كرب .. ا أ رع ...  ا أ ر ذلك؟ بالو رأى عم رع ...  كيف  بالو
كون الصديقون صـديقني  ... إخوانى وأخواتى    رع هو الذى به ي ألوليـاء  ... فالو وا

كاشفني    حلون م رجات العليا   ... والصا رب    ويبلغوا به الد م قول   من اليقني وحيق هل
رة يونس   :العاملني فى سو

))  ÞÞΟΟ ßßγγ ss99  33““ tt�� ôô±± çç66 øø99 $$##  ’’ ÎÎûû  ÍÍοο 44θθ uu‹‹ yyss øø99 $$##  $$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99 $$##  †† ÎÎûû uuρρ  ÍÍοο tt�� ÅÅzz FFψψ $$##  44  ŸŸωω  ŸŸ≅≅ƒƒ ÏÏ‰‰ öö77 ss??  
ÏÏMM≈≈ uuΗΗ ÍÍ>> xx66 ÏÏ99  ««!! $$##  44  šš�� ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  uuθθ èèδδ  ãã—— ööθθ xxÿÿ øø99 $$##  ÞÞΟΟŠŠ ÏÏàà yyèè øø99 $$##  ∩∩∉∉⊆⊆∪∪  ((  

ر  رأ ما فى الصدو رجلٍ ما يق م وهبى غري ، أو أنه يأتينا بع..  فعندما تسمع عن  ل
ر  دق ...  منشو فص!  

ر منا    كث م ليل أ كان له قيا رجل  ألن هذا ال كن ليس  ر   !! ل م هنـا أو صـيا
رع ينول هذه !! فاق فيه عنا  ألن الو ر منا،  كث رعه أ كان فى و ألساس أنه  كن ا ل

حلديث الذى سبق  ر، ففى ا ألمو   :ا
                                                 

ِة ِألَِبي نـَُعْيٍم اْألَْصبَـَهاِنيِّ دَ  ٢٧   َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث َعْن  الِئُل النُّبُـوَّ
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}}{{

  ttورع ابن سريين ورع ابن سريين 
روف بت            رته أنه معـ ر شه كث م أن أ م يعل ك كل م ابن سريين و إلما فـسري  ا

م، ملاذا؟    ألحال ر؟    .. وأين تعلمه؟   .. ا رة،       .. وما هـو الـس كـان يـشتغل بالتجـا
ربعني حبٍّ         رة أ حلالل، اشرتى م رى ا كان يتح رة(و م وأخـربه  ) ج خلاد مسناً، فجاءه ا

م، قال رة من واحدة منه رجت فأ   :أنه  أخ
}}{{٢٩٢٩

ر ذلك بأنه   ال حيل بيعها     وفس   ..        و .. "فلو فعل وفيها واحدة فاسدة؛ فهذا غش
رة،  "مــن غــشنا فلــيس منــا كانــت فيهــا الفــأ رف التــى  ال يعــ ألنــه  كلها، ال حيــل أ ، و

كلها  رماها  رع ومشجعا... ف م على الو كان يقول للناس حاثاً هل   .:و
}}{{

رؤيا ، قالولذلك رأينا؛ من ا عليه بتأويل ال كما  رعه    :، ولو
}}


{{

م من نومه     م أو       tفقا ألحـال م تأويل ا رؤيـا   وقد علَّمه ا عل فهـو  ..!!  تعـبري ال
                                                 

  .tمسند الشاميين للطبرانى ،والورع للبيهقى، واآلداب إلبن أبى الدنيا عن أبى هريرة  ٢٨
  .يرية للقشيرىروح البيان، وثفسير البيان وتفسير حقى نقال عن الرسالة القش ٢٩
  . فى أخبار من ذهب البن العماد الحنبلىشذرات الذهب ٣٠
  .أنظر الحاشية السابقة ٣١
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راسات عليا جامعيـة             ال فى د كلية ،و ال تعلَّمه فى  كتب، و رأه فى  م يق وإمنـا  ! فل
رع     رع  يـاإخوانى     .. وصل إليه بالو  وبعـث إليـه يوسـف الـصديق         Uتفـضل ا    .. بالو

م يوسف؟ قال تعاىل  م، ومن الذى علَّ ألحال   :]١٠١: یوسف [ليعلمه تأويل ا
))  ÉÉ bb>> uu‘‘  ôô‰‰ ss%%   ÍÍ__ ttFF ÷÷�� ss??## uu  zz ÏÏΒΒ  ÅÅ77 ùù== ßßϑϑ øø99 $$##   ÍÍ__ ttFF ôôϑϑ ¯¯== ttãã uuρρ   ÏÏΒΒ  ÈÈ≅≅ƒƒ ÍÍρρ ùù'' ss??  ÏÏ]]ƒƒ ÏÏŠŠ%% ttnn FF{{ $$##    ((    

 الذى علمه هو اU  ...  ًكانوا مجيعا ر الصاحلني السابقني - و يواحبث فى س
كلة-والالحقني كانوا على هذه الشا  .  

    ttورع عبدا بن املبارك ورع عبدا بن املبارك 
رك  م عبدا بن املبا إلما رع  الذى طبقت tا رجل الو آلفاق  ، وهذا ال رته ا شه

رع  ..  م فى الو   كيف ذلك ؟!! كان نفس وجوده مثال عظي
رسـاً علـى بـساتينه،                    رجـل حا كـان يعمـل عنـد  رك، و كان امسه املبـا أبوه 

  ــة حلــوة، فجــاءه بواحــدة، فوجــدها   : فجــاءه صــاحب البــساتني يومــاً قــائال رمان ريــد  أ
كـذا    : حامضة، فقال له   رى فوجدها حامـضة، و ريدها حلوة، فجاءه بأخ ، ! الثالثـة أ

حلامض : فقال له حللو من ا رف ا ال تع رمان و رس ال   !!٣٢أنت حا
م أتذوقـه،             : فقال له  كل منه، فلـ أل رمان، ومل تأذن ىل با راسة ال رتنى حب إنك أم

رف حلوه من حامضه  ال أع راد أن تتثبت من حسن عقله وفهمه !و رعه، فأ ، فأعجبه و
كان ي         رة جبماهلا وعقلها، ف كانت له بنت وحيدة مشهو ألغنيـاء      و راء وا ألمـ أتيهـا ا

زوج هذه البنتوالوجهاء، فقال له  رى ن رك من ت زوجون ؟يا مبا كانوا ي جلاهلية   فقال ا
رى للجمال  ، واليهود للمال  ،للحسب ألمة للدين  ،   ٣٣ والنصا بعدما  فأعجبه عقله    ،وهذه ا

                                                 
  .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ألحمدبن خلكان، وومرآة الجنان وعبرة اليقظان ألبى محمد عبداهللا بن أسعد وغيرها ٣٢
  .شذرات الذهب فى أخبار من ذهب إلبن العماد الحنبلى ٣٣
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رعه وتقواه   .أعجبه و
زوج غريه    ف ألمها ماهلا  كـذا     : مل؟ قـال هلـا    : قالت لـه  ،  قال  كـذا،   مـن أجـل   و

ر من الداخل، فقالـت      حلوا كانت البنت تسمع ا راه ا،      : و يـا أمـاه قـوىل أن ميـضى ملـا أ
كانت تبحث عن التقى كانت بنت تقية نقية، ف   :و

))  ((##θθ ßßss ÅÅ33ΡΡ rr&& uuρρ  44‘‘ yyϑϑ≈≈ ttƒƒ FF{{ $$##  óóΟΟ ää33ΖΖ ÏÏΒΒ  tt ÅÅss ÎÎ==≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$## uuρρ  ôô ÏÏΒΒ  öö// ää.. ÏÏŠŠ$$ tt66 ÏÏãã  ööΝΝ àà66 ÍÍ←← !!$$ ttΒΒ ÎÎ)) uuρρ  44  
ββ ÎÎ))  ((##θθ ççΡΡθθ ää33 ttƒƒ  uu !!## tt�� ss)) èèùù  ããΝΝ ÎÎγγ ÏÏΨΨ øøóó ããƒƒ  ªª!! $$##   ÏÏΒΒ   ÏÏ&& ÎÎ## ôôÒÒ ssùù  ((  ]]ررالنو النو ٣٢٣٢[[  

رك رك من البنت وأجنبا عبدا بن املبا زوج املبا   .فت
رك   ــا ــن املب ــدا ب ــه،    : عب ــات أبي ك ر ــن ب ــه م ــت علي ــا وحل ك ر ــان مبا ك

ر مـن حفـاظ                         م حتـى صـا حلـال، فـربع فـى العلـ ال حفظه فـى ا ال يسمع شيئاً إ كان  ف
 رسول ا ر من مائة ألف حديث عن  كث حلديث فحفظ أ   .eا

م ليسمع من            كان يسا  راق، ويسمع من اليمن، وذهب إىل الشا ر فيسمع من الع ف
ر                م جيـده فاسـتعا كتب فبحث عن قلمه فل كان ي حلفاظ، و رجل فى دمشق من ا

رة عن بوصة   م عبا كان القل ر، و رجل آخ حلـرب    ) غابة(قلماً من  ربيها ويغمـسها فـى ا ي
رة النبى  كانوا يعملون بقول حض كتب هبا، و   :rوي

}}{{٣٤٣٤
رو فى  ر، وبعد أن وصل مدينة م م على أذنه وساف حلديث ووضع القل كتب ا ف
كان قد  كه ،ونسى أن يعيده لصاحبه، و م ليس مل ر أن هذا القل ك ران تذ ر إي آخ

زل ومل يـسرتح          م ينـ خل     ! وصل بيته، فل ر الدابـة أن تتحـول إىل ا رة    ، وإمنـا أمـ لـف وعـاد مـ
ره من أخيه  م الذى استعا ريد القل م ل رى إىل الشا رع !!! أخ   !الو

                                                 
 .ن أنس بن مالك، الفتح الكبير، جامع المسانيد والمراسيل ، سنن اللترمذى على إختالف فى الفاظ الرواياتع ٣٤
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آلن من ذلك؟   !أين حنن ا
ال يستجيب؟   ونتعجب ونقول ملاذا ندعوا ا و

كشف؟ ال ي  وملاذا نطلب وا  
ال يغيث؟  ملاذا نستغيث وا  

آلن؟   هل حنن مشينا على هذا النهج ا
  !!!!كسبت أيدينا ، فلماذا إذا نتوقع غري ما !أبداً 

رين علــى الدابــة   ر شــه م و يــساف رجــع أحــده رجــال، ي م ال الء هــ كــن هــؤ ل
كل هذه املشقة  كبد  ره لصاحبه.. ويت م الذى استعا   .حتى يعيد القل

رضه  ال جيد من يق آلن لو احتاج أحدنا إىل مال ؟     !!حنن ا
كل يقول السلف تلف ر!!  ألن ال ، قفلنا الط يق مع فإنه سيماطلنى ولن يعيده إىل

ر   رض بثمانيــة عــش رة .. أن القــ ر  .. والــصدقة بعــش ألجــ رض أعلــى فــى ا أى أن القــ
كن ..والثواب من الصدقة   رة [ل   :]٢٤٥: البق
))   ¨¨ΒΒ  ## ssŒŒ  ““ ÏÏ%% ©©!! $$##  ÞÞÚÚ ÌÌ�� øø)) ããƒƒ  ©©!! $$##  $$ ··ÊÊ öö�� ss%%  $$ YYΖΖ ||¡¡ yymm        ((  

ال يوجد         زمان؟  راقب       !!! أين هو فى هذا ال ال ت ألن الناس أصبحت  ، ملاذا؟ 
  .Uرب الناس 

كانت الن  م شديد         ف كان يو رجع، و ألنه مشى على هذا املنهج فعندما  تيجة 
ر   حل رة            .. ا رة مثمـ رجة من البيت، فوجدت عبدا نائماً حتت شج كانت أمه خا و

رف على عبدا لـرتوح عنـه               رف رحيان ت ة فى فمها أعواد من ال حلديقة، ووجدت حي فى ا
جلو، ملاذا؟  رة ا را   ... ح

م  راقبــوا اy ألهنــ ر اU ..  وخــشوا ا .. ا واتقــوا ..    Uفــسخ
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حلياة كل شىء فى هذه ا م    .هل

  أثر املطعم احلاللأثر املطعم احلالل
رع، ولـيس               راقبة النفس فـى الـو م حال شديد فى م حلون هل رجال الصا الء ال هؤ

  :rفى العبادات التى يقول فيها 
}}{{

ألول يقول فيه سيد الناس  ألساس ا كن ا ألساس، ل ر ا ألنه مل يتح  r:  
}}

{{
م ا وجهه وقالوا ر ك  م على إلما   :سألوا ا

}}{{٣٧٣٧
                    وأحلـه ا رح مبـا أباحـه ا جلـوا ، Uوالدعوة املستجابة تأتى مـن قلـب غذتـه ا

كـثري          زمان مـن أنـاس  كى فى هذا ال !! ال حتـب مسـاع الـوعظ   . .ولذلك حنن نشت
رآن      رغ     !! وتتضايق من مساع الق م الفا كال رب   !!  وحيبون مساع ال وتتضايق من عمل ال

خلري  م هنا و هناك  !! وا راه   ملاذا؟...، وحنن ن
كما وصف وحلل سيدنا عبدا بن عباس وقال كل ذلك أسايسه   :  

}}
                                                 

 t عن أبى هريرة لمسند الجامعا ٣٥
َرَة ) ٢٢٩٦(حديث  ٣٦   .، كما ورد فى سنن الدارامى والنسائى على زيادة أونقصانصحيح مسلمَعْن أَِبي ُهَريـْ
  . إلبن بطةفيض القدير واإلبانة الكبرى ٣٧
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UU
{{

م      الء القــو راقبــة مــن هــؤ ر إىل شــدة امل راقــب، وانظــ م أن ي فــال بــد للواحــد منــه
م من ا، فال بد للواحد أن حياسب نفسه    :واحملاسبة هل

}}
 ◌ٰ ◌ٰ{{

كـى ـ عـن      م  ح إلمـا رمحـه     ا م  م بـن ادهـ راهي كــة    ٣٩ابـ كـان مب ا انـه 
رجليـه ظـن اهنمـا مـن الـذى                رض بـني  ال رتني فـى ا را فـاذا هـو بتمـ رجـل متـ فاشرتى من 

رفعهما ،اشرتاه كلهما ، ف رج اىل بيت املقدس    ، وا كة إىل بيـت        - وخ ر من م  أى ساف
كن   ودخل   -املقدس رة وس رأى    و وليلة   يوماها  قبة الصخ م فـ كـة   نا ههنـا   قالـت    املالئ

رحيه م  قال ،حس آدمى و م بن أحده راهي مأهو اب راسانده زاهد خ ر ،   وقال آخ
م اىل السماء عمل متقبل         كل يو م غري ان طاعتـه موقوفـة منـذ           ،الذى يصعد منه   قال نع

رتني عليهوقتهاومل تستجب دعوته من كذا،  كان التم   . مل
ألنبياء .. وهنا وقفة  رسل وا   :rوقفة قال فيها سيد ال

}}
{{

راه فى الدين، فال بد  ك ال إ ألنه  م، و را لو أخذ أحدنا شىء بسيف احلياء فهو ح
زوجته   كة ل إلنسان الذى أتى بشب رضا النفس، ا رع ا أن يأخذ ! عن   هل ينفع فى ش

                                                 
   جامع المسانيد والمراسيل عن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه قَاَل ِفي ُخْطَبِتهِ ٣٨
  . وكالهما إلسماعيل البرسوسى ، وتفسير حقى تفسير تنوير األذهان٣٩
لى اهللا عليـه وسـّلم فََأْعطَـاِني ثُـمَّ َسـأَْلُت َرُسـوَل اللَّـِه صـ: َعـْن َحِكـيِم بْـِن ِحـَزاٍم ، قَـالَ ) ٢٦٠٢ (، حـديث سنن النسائي الصغرى ٤٠

 }الحديث { يَا َحِكيمُ «: َسأَْلُتُه فََأْعطَاِني ثُمَّ َسأَْلُتُه فََأْعطَاِني فَـَقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسّلم
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كن  ال ول كة ويقول هى ماىل؟ هل ينفع؟  ءالنسا٤[هذه الشب[:  
))  ββ ÎÎ** ssùù  tt ÷÷ ÏÏÛÛ  ööΝΝ ää33 ss99   ttãã  && óó xx««  ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏ iiΒΒ  $$ TT¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  ççννθθ èè== ää33 ssùù  $$ \\↔↔ ÿÿ‹‹ ÏÏΖΖ yyδδ  $$ \\↔↔ ÿÿƒƒ ÍÍ�� ££∆∆  ((    

 رسول ا رت فينا أحاديث  آلن قد ظه   :  التى قال فيهاeوا
}}

{{
          زن عنـد ا م و الء لـيس هلـ م ! مهمـا عمـل مـن حـج           ... وهؤ ألنـه مل   !  وقيـا

حلـالل              م ا ر بـه ا وهـو املطعـ ألول الـذى أمـ ألسـاس ا رى ا ريـد أن   ...يتح ، فالـذى ي
 م ا رجال الذين أثنى عليه كون من ال رع . ..ي زيد من الو ونعود لقصة ..  عليه أن ي

م  م إبن أده راهي رع ، tإب رى نتيجة الو   : قال لن
ر   م طلع الفج م وفتح القبة    ،ث خلاد رجع ا كة      ـ و م وتوجه اىل م راهي رج اب  وخ

رمة– ك كة امل راجعا من بيت املقدس إىل م ر    . ساف
كة–وجاء اىل باب ذلك احلانوت  م عليه-  مب ر فسل  وقال ،فاذاهو بفتى يبيع التم

كان والد،!كان ههنا شيخ رتنيه وقدتوفى،  فاخربه انه  م قصة التم راهي  ؛فقص اب
م فى نصيب  أنت  أ و ،حل من نصيبى   فقال الفتى جعلتك فى    ين أ فـ : قـال أمـى، ختى وأعل

ر: قالمها؟   . فى الدا
رعهإفجاء  ز،ىل الباب وق رجت عجو م عليها واخربها القصة، فخ  قالت ، فسل

  .بنتهاإكذا جعلتك فى حل من نصيبى و
م وتوجــه اىل بيــت املقــدس      راهي رج ابــ رأى  ودخــل القبــة ،فخــ ،وبات فيهــا فــ

م راهي كة وقالوا هو اب التستجاب دعوته منذ ،املالئ كان  سقط أانه أ غريكذا، و
                                                 

َرَة " أخرجه النسائي في الكبرى٤١  .المسند الجامع،  َعْن أَِبي ُهَريـْ
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رتني كان موقوفا من طاعته؛ما عليه من التم عاده اىل أ و، واستحاب دعوته، فقبل ا ما
رجته رحا،د م ف راهي كى اب كذا ال فب رع ، ه رته ... و   !وهذه مث

  الورع فى الكالمالورع فى الكالم
م،             كال ألشد فى ال رع ا كن الو م فقط، ول كل  والطعا أل رع ليس فى ا والو
ريـد أن         م الصمت، مـن ي ز ال بد أن يل  كون له مقاماً عند ا ريد أن ي ولذلك جتد الذى ي

كمة؟   حل   من ياإخوانى ؟.. يؤتى ا
’’ ÎÎAA ÷÷σσ ããƒƒ  ))  ssππ yyϑϑ òò66 ÅÅss øø99 $$##   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„  44   ttΒΒ uuρρ  ||NN ÷÷σσ ããƒƒ  ssππ yyϑϑ òò66 ÅÅss øø99 $$##  ôô‰‰ ss)) ssùù  uu’’ ÎÎAAρρ éé&&  

## ZZ�� öö�� yyzz  ## ZZ���� ÏÏWW ŸŸ22      ((]]البقرةالبقرة٢٦٩٢٦٩[[  
رة عينى    : rوقال حبيبى وق

}}        
{{٤٢٤٢ رواية رواية وفى    }}{{وفى 

كان يضع حصاة  فى فمه أو حتت لسانه ، وعندما سألوه عـن            ر  ك سيدنا أبوب
  .، أى املهالك٤٣ }{ :ذلك قال

$$ ¨¨ΒΒ  ))  ààáá ÏÏÿÿ ùù== ttƒƒ   ÏÏΒΒ  @@ΑΑ ööθθ ss%%  ��ωω ÎÎ))  ÏÏµµ ÷÷ƒƒ yy‰‰ ss99  ëë==‹‹ ÏÏ%% uu‘‘  ÓÓ‰‰ŠŠ ÏÏGG ttãã  ∩∩⊇⊇∇∇∪∪  ((    ] ] قق[[  
كما مسعنا من بعض العلماء أن الـذى املللـك علـ             رقيـب،       وليس  ى الـيمني امسـه 

روايات التـى                إلنسان عندما جنمع ال حلفظة التى مع ا ر امسه عتيد، إن ا والذى على اليسا
كتبة م ال رين ومن ضمنه ال يقلوا عن عش م مع أى إنسان  م جنده   :فيه

                                                 
 عن أَِبي هريرَة رضَي اللَُّه عنُهما)  هبحل(عن أَِبي خالد ) هـ حل هب (٤٢
  .إحياء علوم الدين، والقرطاس لحسين شرف الدين، و مرقاة المفاتيح لمال على القارى ٤٣
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))  …… ççµµ ss99  ××MM≈≈ tt77 ÉÉ ee)) yyèè ããΒΒ  .. ÏÏ iiΒΒ  ÈÈ ÷÷ tt//  ÏÏµµ ÷÷ƒƒ yy‰‰ ttƒƒ  ôô ÏÏΒΒ uuρρ   ÏÏµµ ÏÏÿÿ ùù== yyzz  …… ççµµ ttΡΡθθ ÝÝàà xxÿÿ øøtt ss††  ôô ÏÏΒΒ  ÌÌ�� øøΒΒ rr&&  
««!!   ]]لرعدلرعداا١١١١[[  ))  ##$$

كـان           كن لو  رقيب أنه عتيد، ل رقيب هنا هو ا، ومن صفة هذا ال كن ال ل
كمـا      " عتيد"و    "  رقيب"كما يقولون    كانت هناك واو العطف بينـهما  أى إثنان  ل

رقيب صفته عتيد وهو ا ..تقضى قوانني اللغة  كن    .U، ل
م  كال رع ال حلني هو و رع عند الصا   ...ولذلك أشد و

م ف م أحده كل ال فيما يثيبه ا عليه، فهو فال يت م إ كل ال يت ال يعنيه،  و يما 
كتاب ا   :إذاً يعمل بقول ا فى 

))  ωω  uu�� öö�� yyzz  ’’ ÎÎûû  99���� ÏÏVV ŸŸ22   ÏÏ iiΒΒ  ööΝΝ ßßγγ11 uuθθ ôôff ¯¯ΡΡ  ��ωω ÎÎ))  ôô ttΒΒ  tt�� ttΒΒ rr&&  >>ππ ss%% yy‰‰ ||ÁÁ ÎÎ//  ÷÷ρρ rr&&  
>>∃∃ρρ ãã�� ÷÷èè ttΒΒ  ÷÷ρρ rr&&  ££xx≈≈ nn== ôô¹¹ ÎÎ))  šš ÷÷ tt//  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99   ]]النساءالنساء١١٤١١٤[[  ))    ##$$

احلكمة فى الدعوة إىل ااحلكمة فى الدعوة إىل ا  
ال يعنيـه، إذا             ولذلك جتد ال   م فيمـا  م أحده كل حلني  دائماً صامتني، فال يت صا

حلديث الذى يقول ر ا   :رأى أحد أمامه يعمل شيئاً يستحض
}}{{

م بـذلك           ر، فيقـو كـ روف أو النـهى عـن املن ر باملع ألم كان حيتاج إىل ا ال إذا  إ
رشيدة ريقة ال رسوله بالط   ... السديدة التى وصفها ا و

                                                 
   سنن ابن ماجه  ، tعن أبى هريرة  ٤٤
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كان يتحمل -    .فى أذنه بينه وبينه إذا 
ال يتحمل -  كان   .أو على سبيل التلميح إذا 

ال على املأل  رين به و آلخ راً يسمع ا ال ينصحه جه كن    .ول
ألدب العاىل للنصح  م وا كي حل منها هذه ..  وخذوا أمثلة عديدة هلذا املنحى ا

رنا هبا      كمة التى أم حل ر            عند eا زو جلـ م ا كـل حلـ ر بالوضـوء مـن أ جلمـل (ما أمـ ) ا
رد فى صحيح ابن حبان    !!كما و

كمية فى ذلك   :فللعلماء تفسريات ح
ال  رسول ا، وحتى  كان قد انتقض وضوءه وهو جالس مع  م  منها أن أحده

رح النبى    م وحـده ليتوضـأ          eجي رين لـو قـا آلخـ م ا ره أما م   ..  مشاع كـانوا أغلبـه و
م مجل     كلوا حل كلمته     بالطبع قد أ ر إىل       e، فلما مسعوا   قاموا للوضوء مجيعـاً، فـانظ

روف ر باملع ألم ألدب النبوى العاىل فى ا   .هذا ا
رضى ا عنهما        حلسني  حلسن وا إلمامان ا ال حيـسن        .. وا  رجـال رأيـا  عندما 

كما إليه، فتوضئا أمامه،  رجل واحت م ال را بأهنما خيتلفان فى الوضوء أما الوضوء، تظاه
كمة العالية سادتى.لذى أخطأت فقال هلما أنا ا حل   !..تعلموا ا

كالماً  كلما مسع  رع فى القول، ف م الو كل املسلمني سببها عد م مشا معظ
م   :نقله ، وقد قال الصادق املصدوق عليه أفضل الصالة وأمت السال

}}{{  ٤٥٤٥  
ريف وخييل له أنـه عمـل خـرياً             م بالتح كال عملـه حيـبط    والـذى   !! .. وينقل ال

        رسول ا ألنه خالف هدى  ال ينقـل مـا مسعـه مـن           rكل أعماله،  ألنه جيب عليـه أ  ، 
                                                 

 َرِضَي اللَُّه َعْنهُ ، َعِليِّ ْبِن أَِبي طَاِلٍب  َعْن  لِْلَخَراِئِطيِّ اْعِتالُل اْلُقُلوبِ  ٤٥
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ر                  م هو الـذى يظهـ كال رع فى ال ال جيب عليه أن يغتاب املسلمني، فالو أخيه إىل غريه، و
م  رجل عند امللك العال رجة هذا ال   .Uد

ك ر ا، وبتالوة  ك كون صامتاً، وإذا صمت يشغل نفسه بذ تاب ال بد أن ي
رســــــــــول ا، مــــــــــا النتيجــــــــــة؟    ر، وبالــــــــــصالة علــــــــــى  إلســــــــــتغفا   ا، وبا

كمة Uأن ا ... النتيجة  حل   : يؤتيه ا
))  ’’ ÎÎAA ÷÷σσ ããƒƒ  ssππ yyϑϑ òò66 ÅÅss øø99 $$##   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„  44   ttΒΒ uuρρ  ||NN ÷÷σσ ããƒƒ  ssππ yyϑϑ òò66 ÅÅss øø99 $$##  ôô‰‰ ss)) ssùù  uu’’ ÎÎAAρρ éé&&  

## ZZ�� öö�� yyzz  ## ZZ���� ÏÏWW ŸŸ22  ((  ]]البقرة البقرة ٢٦٩٢٦٩[[  
كالمه مثل ما يقول ا كون    :في

))  ## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ÉÉ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99   ::، اما عمله ، اما عمله ))  ##$$

))  ((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  44’’ nn<< ÎÎ))  ÅÅÞÞ≡≡ uu�� ÅÅÀÀ  ÏÏ‰‰‹‹ ÏÏϑϑ pptt øø::   ]]الحجالحج [ [∪∪⊇⊇⊅⊅∩∩  ))    ##$$

  ورع اجلوارحورع اجلوارح
م  ألعظ حلني ا كلهاyفجهاد الصا رح  جلوا   :  ففى ا

رع اللسان -    .فى و
ال حيل -  ر إىل ما  رع العني عن النظ  .وفى و
م خيل -  كال كل  ألذن عن مساع  رع ا  .وفى و
رع اليد أن  -  ال حيلوفى و  .متتد إىل ما 
رى أحـلَّ                 -  إلنسان أن يأخذ شيئاً ليس له فيه حق بل أنه يتحـ رع ا وفى و
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حلالل   .ا
م احملاسبى  إلما    :tا

رق فى يده ينبض م فيه شبهة له ع ، ما السبب فى ٤٦كان إذا امتدت يده إىل طعا
  ذلك؟

م مـن                  ريني ، وهـ كان أبوه يقول بقـول القـد ر، و رث من أبيه ثالمثائة ألف دينا و
إلسالمية، فقال ا رق ا رجني فى الف   :rقال : tخلا

}}{{٤٧٤٧  
كان فى  م من أنه  رغ راء على ال زعه على الفق كله وو رفض هذا املرياث  و

م وأقل  ره حلاجة إىل الد رع .. أشد ا ر إىل الو   ..فانظ
كيف ؟     حلالل،  ال ا زل بطنه إ الين  له فى جعل ا.. قالوا فعوضه ا أن جعل 

رق رقاً إذا مد يده إىل شىء فيه شبهة ينتفض هذا الع   .يده ع
رسـى            رادوا أن ميتحنوا سـيدى أبوالعبـاس امل  فـأتوا بدجاجـة   tولذلك مجاعة أ

كل، فقال    :tخمنوقة و أنضجوها ووضعوها أمامه ليأ
}}

{{
كربى رتب ال رع هو الذى وصلوا به إىل هذه ال   . هذا الو
م؟ راسخني فى العل كون من ال ريد أن ي   من الذى ي

حلبيب، قال    :r نسأل ا
                                                 

 .طبقات الشافعية الكبرى، البن هداية اهللا المصنف ٤٦
 .سنن ابن ماجة ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٤٧
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}}  ee
{{  ٤٨٤٨  

كون عندى إذاً الً أن ي ال بد أو  :  
ألعضاء -  ألن البطن هى التى تغذى ا رع أعف فيه بطنى    .و
 .وأعف به لسانى - 
 .وأعف به أعضائى - 
 -  فيفتح اUرة وعني البصرية ري ر الس  . بعد ذلك نو
رامــ -  ك إل إلنــسان با م ا ا ر كــ حلني وي ات التــى نــسمعها عــن الــصا

 .....والصديقني وعن املتقني 

رع، ولذلك قال  كل ذلك هو الو   :rوسبب 
}}{{

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 
  t أََنُس ْبُن َماِلٍك  المعجم الكبير للطبرانى، عن ٤٨
 الفتح الكبير، البزار، طس ك عن حذيفة،  ٤٩
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K"  

  التأسى بالرسول وصحبه الكرامالتأسى بالرسول وصحبه الكرام    
  الثلة املباركة حول النبىالثلة املباركة حول النبى

  كان  عمله دميةكان  عمله دمية
  ناهج الرجالناهج الرجالمم

  صالة الرتاويـــحصالة الرتاويـــح
  صالة القيــــــــــــــــــامصالة القيــــــــــــــــــام

  وقت السحر وقت الفتوحاتوقت السحر وقت الفتوحات
     نبع الفتح العرفانى    نبع الفتح العرفانى اا فى   فى  األخوةاألخوة
   األخوة  املوصلة و حماســـــــــنها األخوة  املوصلة و حماســـــــــنهاشروطشروط
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iijjkk  

)      
     

    
  ))األحزاباألحزاب( (  )     
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iijjkk  ٥٠٥٠  
  eeالثلة املباركة حول النبى الثلة املباركة حول النبى 

رك ا م أمجعني U إخواني وأحبابي با ك   :في
 جعل ا U     رسول ا كة حييطون بـه     rلسيدنا  ر ،  يأخـذون هبديـه    ، ثلة مبا
م بــهاهــدون للتأســى وجي،ويــستنون بفعلــه كــل أنفاســه يف    e.. ــوا معــه  ل كون ي

ر         ر اليت تفاض عليه من الواحد القها ألنوا يف ا كني  ر م      ،مشا يف العلـو م نصيب   وهل
ر  را ألس   .جلَّ فى عالهاليت خصه هبا ا ، وا

كله     م فضال عن ذلك  رته    ،وهل رب من حض م الق ريفة،  مقا يف     الش م معه   فه
رة     ،الدنيا آلخ يف ا جلنة إن شاء ا ،  ومعه  يف ا رفعـة   وناهيـك هبـذا ا  ...ومعه  م  ملقـا

 م يقول فيه ا   :وعلواً، مقا
))  ÓÓ‰‰ ££ϑϑ pptt ’’ΧΧ  ããΑΑθθ ßß™™ §§‘‘  ««!! $$##  44  tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ÿÿ…… ççµµ yyèè ttΒΒ    ((  ))الفتحالفتح٢٩٢٩((  

م ... هذه املعية  م العظي    ...وهذا املقا
حلون  ربون !! هو الذي اشتاق إليه الصا    !!وحن إليه املق

م     ماو رأينا عليه رأنا و جلهـاد   من  مسعنا وق وتـصفية   ..  جهـاد الـنفس      ..أنـواع ا
يف الطاعات      .. القلب رسـالة ا         ..  جهاد  يف تبليـغ  ر      .. وجهاد  يف قهـ وجهـاد 

م .. النفس عن شهواهتا وحظوظها م العظي زوا هبذا املقا كل ذلك ليفو  ،.  
وقد قال ا  U  لنا:  

                                                 
  م٩/١٠/٢٠٠٨هـ ١٤٢٩ من شوال ٩ الخميس الموافق ،  المعادي ٥٠
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))  tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ èè== ÏÏϑϑ ttãã uuρρ  ÏÏMM≈≈ yyss ÎÎ==≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  ööΝΝ ßßγγ ¨¨ΨΨ nn== ÅÅzz ôô‰‰ ããΖΖ ss99  ’’ ÎÎûû  
tt ÅÅss ÎÎ==≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  ∩∩∪∪  ((  ))العنكبوتالعنكبوت((  

م ا ــيدخله م     U س ــع شــأهن رف م وي رقيه ــ ــصاحل، ي ــل ال إلميــان والعم ــة ا نتيج
حلني         رحاب الصا يف  م  م إيل أن يدخله حلني     .. فيوصله م مع الـصا ومـن   .. وجيعله

حلني  öΝ ( الصا ßγ ¨Ψ n= Åz ô‰ ãΖ s9 ’ Îû t Ås Î=≈ ¢Á9 $# ( ...  
حل  الء الصا ر  .. ن يا أحبـاب     وهؤ م نظـ حلبيـب  اهلـ م إيل ا ك.. هت غـري  نـها  ول

رات أي عبد منيب،    ...كيف ذلك؟ ونفصل ذلك .. نظ
ر إيل قوله     م ر إيل فعلـه        ،!ن الناس من ينظ رسـول ا  ، ! ومـن النـاس مـن ينظـ  rو

 ربه كما علم ألخفU    ه  ر با ر كان يأم كنه ، وباليس كان يأخذ نفـسه  e  ل  
ألشد رب إيل ا با يف التق   هل هذا واضح؟ .. يف طاعة ا و

راد أن رتهفمن أ ريباً من حض كون ق يف معيته، ي ال بد أن يسلك هذا ، ويدخل   
ر وبالتخفيف، !! املسلك  ر الناس باليس ألشد، ..فيأم كنه يأخذ نفسه با ، وأقول  ل

ر  رسول ا ،..نفسه وليس أحداً آخ يف    : r وله أسوة 
))  ôô‰‰ ss)) ©©99  ttββ%% xx..  ööΝΝ ää33 ss99  ’’ ÎÎûû  ÉÉΑΑθθ ßß™™ uu‘‘  ««!! $$##  îîοο uuθθ óó™™ éé&&  ××ππ uuΖΖ ||¡¡ yymm   yyϑϑ ÏÏ jj99  ttββ%% xx..  ((##θθ ãã__ öö�� ttƒƒ  

©©!! $$##  ttΠΠ ööθθ uu‹‹ øø99 $$## uuρρ  tt�� ÅÅzz FFψψ $$##  tt�� xx.. ssŒŒ uuρρ  ©©!! $$##  ## ZZ���� ÏÏVV xx..  ∩∩⊄⊄⊇⊇∪∪    ((   ) )األحزاباألحزاب((  
جلنة ريد ا جلنة اقتدي بقوله، ومل يقل ملن ي راد ا  وإذا عمل بالتخفيف الذي  ..   فمن أ

ر به راده،أم   . وصل إيل م
ريد وجه ا كن من ي يف  !!ل رة و آلخ ر ا يف الدا كون معه  ريد أن ي  ومن ي

جلنة إن شاء ا آلية ؟ !!   ا روحها وحذافريها ..  بنصها ..  فعليه أن يعمل هبذه ا .. و
كمــا قــال ا U ،  م يقــل رســول ا أســوة  : ا فلــ يف قــول  م  كــ كــان ل لقــد 
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كن    حسنة ال ول رسول ا ذاته  ،  يف فعاله، ..يف  يف أخالقـه  ،  ..  يف ،  .. و و
ره وسريته ،..هيئته يف س رته ، .. و ري يف س   ..:و

م   ... .أسوة حسنة،    م  ....اقتداء تا ألنا كون معـه      ،  بسيد ا راد أن ي ملن أ
م زحا م ال يف يو   . يف الدنيا و

  ةةميميعمله دعمله دكان كان 
كون من أهل هذه املعية؟   ريد أن ي   من منا ي

كما قالوا إذاً،  .. كلنا  :  
يف املعايل نفوسنا  ر .. هتون علينا    ٥١ومن خطب احلسناء مل يغلـه امله

حلسن     ر   يكفعلاء  مادمت تطلب العال، وختطب ا ر    ...  أن يدفع امله هنا هو   وامله
كلك  ربك... أنت  كلك ل    .U أن جتعل 

ال للــشيطان عليــك ســلطان فــ راً،ال جتعــل للــنفس و ال للــهوي دو ريف اً و يف تــص  
رك الك كلـه ملـ   بل اجعل هواك   ، ..أمو كلـك مطيعـاًَ    ، !و  ! وخادمـاً  ! واجعـل 

  . rعلي هيئة حبيب ا ومصطفاه 
ــذلك  م هــؤتأســى ول يف  eبــه الء القــو م  م يــصلون القيــا كــان هنــاك قــو ، فــإذا 

م م القاد رمضان من العا رمضان حيت يأتي  م بعد   فإن ،رمضان ويتوقفون عن صالة القيا
م      ال يدميون علي صالة القيا الء  رضي ا عنها       ،هؤ ألن السيدة عائشة  عندما سـئلت  ، 

رة؛ وعملهrعن حاله  ر   : قالت مق
}}{{٥٢٥٢  
                                                 

  . يتيمة الدهر في شعراء أهل العصرمنسوب ألبى فراس الحمدانى، ٥١
  .وكثير غيرهاعن عائشة ، صحيح البخارى وابن حبان، مسند أحمد  ٥٢
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م عليه، وعندما سئل       م عمـا حيبـه اr          أي يدي مـن   U  من أصحاب هذا املقـا
م    ألنا ر صالة     ! ؟  العمل الصاحل من ا ك م ،  ! مل يذ ال صيا ر     ،  !و ال تـالوة قـ ال  ،!نآ و  و

ر ك ر ،..!ذ ك ال ف ر فقال، ! و ألم ص ا   :بل خلَّ
}}{{٥٣٥٣

      كـان صـالة رء إن  م عليـه املـ كـان صـيام  ،العمل الذي يدي كـان  اً،  أو   أو 
ر كــ كــان تــالوةاً،ذ ر أو  كــ كــان ف م املداومــة علــي العمــل ..  أو  ألن ، املهــ  

ألوقات            كل ا يف  راقب ا وخيشاه  كل   ،املداومة تربهن علي أن هذا العبد ي يف   و
ألحوال  جلهات،ا كل ا يف    .و

ــه   ــى أن ــدل عل ــة ت ــب ااملدوام راق ر     Uال ي ــده ــة ال ــه بقي ك رت ر وي   ،يف شــه
ال   كـل أحوالـه     !!   يف   راقـب ا يف      ،وإمنا ي م عليهـا  ويتوجـه إليـه بالطاعـات ويـداو

ألن ا حيب املداومة علي العمل،كل أوقاته  .  
كان   م، وعنـدما سـئلت الـسيدة عائـشة                 rف م علـي صـالة القيـا  عـن  y يداو

رمضان eصالته  ألسئلة وجهت لسيدات - فى  ألعمال ، بيت النبوة  وهذه ا ألن هذه ا
يف بيوت نساءه       rكان يعملها    يف خلوته إذا اختلي  يف املـسجد        ،  كن يفعلـها   ومل ي

م زوجاته،العا كان الذي يطلع عليها  كان يستأذن بعض،  ف  أصحابه ليشهدوا  وآونة 
م بـذلك       ،  !ليلة معـه     كـان يـأذن هلـ م أن يـدميو         ..ف كـن يـأذن هلـ كـن مل ي  معـه  ا ل

كن ليلة فقط رضي ا عنها -!ول   :فقالت 
}}

{{

                                                 
  .وََكاَنْت َعاِئَشُة ِإَذا َعِمَلِت اْلَعَمَل َلزَِمْتهُ :  الراوى قَالَ .  صحيح مسلم  ،َعْن َعاِئَشَة ) ١٧٨٠(حديث  ٥٣
  المسند الجامع، ٦/٣٦" أحمد"و) ٩٤الموطا (أخرجه مالك  َعاِئَشُة،عن  يَا٥٤
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يف موضعه الصحيح حلديث ووضعوه    .سلفنا الصاحل فقهوا هذا ا
ربعة  أل ألئمة ا م مالك  :فا إلما م أبو  ، ا إلما م الشافعي  ، حنيفة  وا إلما م  ، وا إلما  وا

م من السلف الصاحل،أمحد بن حنبل هذا احلديث خيص صالة الليل إن  قالوا ..  ،  وغريه
 اليت يقول فيها ا:  

))  ((##θθ ççΡΡ%% xx..  WWξξ‹‹ ÎÎ== ss%%  zz ÏÏ iiΒΒ  ÈÈ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  $$ ttΒΒ  ttββθθ ããèè yyff ööκκ uu‰‰  ∩∩⊇⊇∠∠∪∪  ÍÍ‘‘$$ pptt ôô�� FF{{ $$$$ ÎÎ// uuρρ  ööΛΛ èèεε  
ttββρρ ãã�� ÏÏÿÿ øøóó ttGG óó¡¡ oo„„  ∩∩⊇⊇∇∇∪∪  ((   ) )الذارياتالذاريات((  

م    ، صـالة التهجـد  وهي ما نـسميها    ال بعـد نـو كـون التهجـد إ ال ي يف وقـت  ، و  أو
م يف شأهنا،النو  أي بعد منتصف الليل، وهي شديدة ولذلك قال ا :  
))  ¨¨ββ ÎÎ))  ssππ yy∞∞ ÏÏ©©$$ ttΡΡ  ÈÈ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  }}‘‘ ÏÏδδ  ‘‘‰‰ xx©© rr&&  $$ \\↔↔ ôôÛÛ uuρρ  ããΠΠ uuθθ øø%% rr&& uuρρ  ¸¸ξξ‹‹ ÏÏ%%  ∩∩∉∉∪∪  (())المزملالمزمل((  

آلونة وهذه الس يف تلك ا م  ريد النو ألن النفس ت اعات، هي أثقل شيء علي النفس 
كان   ألخـري مـن الليـل علـي هـذه                        rف يف الثلـث ا م إمـا مـن منتـصف الليـل وإمـا   يـدي

كعة    ،الصالة ر رة  كعت   ، وعددها إحدي عش ر م  كعـة     ا ومن مجلته ر  الـشفع و
ر   .الوت

ر   ر الوت كان يؤخ م      ،ف ر فبل أن ينا كان يبدأ    ، وإذا صلي الوت م    كعة القيا ر ب
ر السابقة شفع كعة الوت ر كون مع  م يصلياً،واحدة ت كعة ، ما شاء ث ر م ب  وخيت

ر لقوله    : rوت
}}{{}}{{

                                                 
ـَر بِنَـا ثُـمَّ اْنَحـَدَر  َعْن قَـْيِس ْبِن طَْلٍق قَاَل زَارَنَا طَْلُق ْبُن َعلِ ٥٥ لَـَة َوَأْوتـَ ىٍّ ِفى يـَْوٍم ِمْن رََمَضاَن َوَأْمَسى ِعْنَدنَا َوَأْفَطَر ثُـمَّ قَـاَم بِنَـا تِْلـَك اللَّيـْ

َم رَُجـالً فَـَقـاَل َأْوتِـْر بَِأْصـَحاِبَك فَـِإنِّ  . }الحـديث{:  يـَُقـولُ eى َسـِمْعُت َرُسـوَل اهللا ِإَلى َمْسِجِدِه َفَصلَّى بَِأْصَحابِِه َحتَّى ِإَذا بَِقَى اْلوِتْـُر قَـدَّ
  المسند الجامع،)١٦٤٠٥(٤/٢٣أخرجه أحمد 

  .، مجمع الزوائد ، ومسند أحمد، والمسند الجامع وغيرها}الحديث{ أن نجعل e أمر رسول اهللا yعن ابن عمر  ٥٦
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حلديثني حلسنيني أي بني ا جلمع بني ا ال بد من ا ر صالة الليل ، و كون آخ  فال بد أن ي
ر  رج؟، الوت يف ليلة، ما املخ رين  رء أن يصلي وت ز للم ال جيو   و

رحنا   كان :كما ش م    إذا  ر قبـل أن ينـا كعـة عنـد     ،أوتـ ر  فعليـه أن يـصلي 
ردة السابقة شفعاً زميلتها املف كون مع  م ت كعتني أي ..    اً وشفع،بداية القيا  ،نيتاثنر

كعة ر م ب م يصلي ما شاء وخيت راًث   . واحدة وت
  مناهج الرجالمناهج الرجال
ر    ، أحوال النبوة ومن عجائب تفصيل ر اختـا رجال الذين حول الـنيب املختـا  أن ال

م رجل منه يف تلقي كل  ر و ألدوا زيع هذه ا يف تو كون للمؤمنني فسحة   منهجاً لي
ر  ألنوا ر الصديق     ،  هذه ا ك كان سيدنا أبوب م    tف ر قبل أن ينا كان سيدنا   ، يوت  و

ر  رtعم ر إيل قبل صالة الفج ر الوت    ... يؤخ
ر واحداً من هذه فهذه أفضلوبذلك  رجلٌ اختا    ..ال يقولوا 

رب الال ال  ألفضلية إ م ا ال يعل    U ربية، فإنه 
رة احملمدية ريعة احملمدية وتتأسى فيه باحلض م بالعمل علي هنج الش م أن تقو  ،امله

كانوا حوله  رجال الذين  ‰Ó (وبال £ϑpt ’Χ ãΑθß™ §‘ «! $# 4 t Ï% ©!$# uρ ÿ… çµyè tΒ  ( )فمن  )الفتح٢٩ 
م ز م أخذ باحل ر قبل أن ينا م،أوت ز ر أخذ بالع م قبل الفج ر بعد املنا  وهذا ، ومن أوت

زمية عند هذا،وهذا صحيح ،صحيح زمية عند هذا، وهذا ع ال شأن لك ، وهذه ع  و
ال بالتفضيل    !!بالتخيري و

ر ..وذاك ألن هذا  رد عن البشري النذي    .rوا
كان  كعة؟ eكيف  ر رة  ألحدي عش   يصلي ا

كعتني خفيفينت لقوله eيبدأ  ر   :e ب
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}}
{{٥٧٥٧  

رأ في   م أن يق را ك ألئمة ال كعـة   هما بعد الفاحتة فىواستحسن ا ر ألويل آيـة  ال ا
رسي ك يف   ،ال كعة   و ر مالثانية  ال رة خواتي رة، و   سو  yتقول الـسيدة عائـشة     البق

م   :٥٨يل ل بالذلك بعد فى وصف صالته عليه الصالة والسال
}}

  --   كوع والسجود ر وطوهلن ، حسنهن أي يطيل فيهن ال
راءة فيهن {{لتطويل الق

رأ؟ف كان يق   : ملا صلى معه ليلة tمعوا حلديث سيدنا حذيفة ، استماذا 
}}            




                
{{٥٩٥٩

ر إحدي هذه الليايل سيدنا عبد ا بن مسعود          و  أن  rبعد أن اسـتأذنه      tحض
م ووقف عن ميينهه لييضيف يف القيا م فأخذ    :قال ..شهد معه صالة القيا

                                                 
  جامع المسانيد والمراسيل،  عن أَِبي ُهَريـَْرةَ ٥٧
أنهـا ثـالث عــشرة تـارة وأنهـا إحـدى عــشرة أخـرى بأنهـا ضــمت eلمختلفـة فـي حكايتهـا لــصالته  والجمـع بـين روايـات عائــشة ا٥٨

أربعـاً فـال تـسأل عــن { تعـارض مـع حــديث فقالـت ثــالث عـشرة ولـم تـضمهما، فقالــت إحـدى عـشرة وال الخفيفتـين هـاتين الـركعتين 
  .فى شرح سنن أبى داوود، عون المعبدو . ألن المراد صلى أربعاً بعد هاتين الركعتين} حسنهن وطولهن

لَـَة التََّمـاِم بِـاْلبَـَقَرِة َوآِل ِعْمـَراَن َوالنـَساِء، فَـالَ  eَكـاَن {، وورد عـن عائـشة محمد بن ناصـر المـروزيل مختصر قيام الليل ٥٩ يـَْقـَرأُ لَيـْ
  .مسند اإلمام أحمد} يَها اْسِتْبَشاٌر ِإالَّ َدَعا اللََّه َوَرِغَب ِإلَْيهِ َيُمرُّ بِآيٍَة ِفيَها َتْخوِيٌف ِإالَّ َدَعا اللََّه َواْستَـَعاَذ، َوالَ َيُمرُّ بِآيٍَة فِ 
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  }}ee
{{٦٠٦٠

م لشدة تعبهيعنى   . من طول القيا
م واحدة       rومن عجب أنه     م علي قد كان يطيل هذا القيا يف التبتـل     !  زيادة   

إلبتهال   رع إيل ا   ... وا م    ،    .. U والتـض ر كانـت قدمـه تتـو  مـن طـول   ٦١ولـذلك 
م حتى ربهالقيا   : قال له 
  ))  µµÛÛ  !!$$ ttΒΒ  $$ uuΖΖ øø99 tt““ΡΡ rr&&  yy77 øø‹‹ nn== ttãã  ttββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  ##’’ ss++ ôô±± ttFF ÏÏ99  ((    ))طه طه٢٢--١١ ((  

راءة    يف ق ر               )اهأْطَ(و ألمـ زهلا فاستجاب  وصـلي علـي قدميـه طاعـة   أي أن
اله  كان .. ، Yمو كعات eو ر ر،يصلي مثاني  م يصلي الشفع والوت   . ث

ألع رة ا ألويل من الشفع سو يف ا رأ  كان يق رة ،ليوتعلمون أنه  يف الثانية سو  و
رون كاف إلخالص واملعوذتني،ال ر ا ر سو يف الوت رأ    . ويق

                 ر ا ألميـن يـستغف كـان يـضطجع علـي جنبـه ا حتـى يـؤذن بـآذان      ،  وبعد ذلـك 
 بقول ا ر عمال زيل تعاىل فى الفج م التن ك ريات١٨-١٧( حم   :) الذا

))  ((##θθ ççΡΡ%% xx..  WWξξ‹‹ ÎÎ== ss%%  zz ÏÏ iiΒΒ  ÈÈ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  $$ ttΒΒ  ttββθθ ããèè yyff ööκκ uu‰‰    ÍÍ‘‘$$ pptt ôô�� FF{{ $$$$ ÎÎ// uuρρ  ööΛΛ èèεε  ttββρρ ãã�� ÏÏÿÿ øøóó ttGG óó¡¡ oo„„  ((  

ر ر لإلستغفا    ...وقت السح
م؟ م هذا التقسي   من الذي قس

مإنه  ز العلي زي   . U الع

                                                 
  .المسند الجامع، )٣٦٤٦(١/٣٨٥ أخرجه أحمد بن مسعود َعْن أَِبي َواِئٍل ، َعْن َعْبِد اِهللا ٦٠
 .جامع المسانيد والمراسيل، ِة رَضي اللَُّه عنهُ عن المغير ) ق ت ن هـ ( }َكاَن يـَُقوُم ِمَن اللَّْيِل َحتَّى تـَتَـَفطََّر َقَدَماهُ {:الحديث  ٦١
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  صالة الرتاويحصالة الرتاويح
رتاويح وهذا اللب   رناسأما صالة ال يف عص ألفق وقلة ، الذي حدث   نتيجة ضيق ا

م يف دين ا،الفه راء  أل م ا كما قلت أمجعون قالوا U  وسق  إن فإن السلف الصاحل 
   رسول اr  ِّرد عنه مل يصل كما و ال ثالثة ليال  رتاويح إ روته السيدة عائشة  ال ، فيما 
y :  

}}                    
                  

                    


         


                
                    

{{
رسول ا أو غـريه مـ             ، هي نافلة  إذاً  يف مسجد  رده  رجل يصلي مبف كان ال ن  ف

م يــصلي مجاعــة ،املــساجد كــان بعــضه ــسجد   ، و يف امل كــان يوجــد   حتــى قيــل 
ر من مجاعة كث ر ،أ راً t حتى جاء عم رسول ا مشاو ألصحاب  م وقال  رآه  و

كانوا   ر الـدنيا   yو يف أمـو كان  رة إن  ال عن مشو راً إ ال يصنعون أم كـان  ،   وإن 
ر الدين م،يف أمو ري بينه م شو ره كما وأم  م ا   .U مدحه

                                                 
   .t مسلماإلمام  صحيح ،َعاِئَشةَ عن  ٦٢
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رسول األصح tفقال    :اب 
}}                    

                  
                    

{{
ر أبى  ر عم رة النيب يقول واختا ألنه مسع حض كعب    :بن 

}}{{
رآن كان حيفظ الق ر  كانوا يسلمون للتخصص الدقيق مع أن عم  ويستطيع أن ،و

م ألصحاب،يصلي هب كَّ، وغريه من ا ز كنه  كَّي ما  ل يف ز رسول ا، حتى  اه 
كان من أصحاهب   ياالفت كان من احملدثني وامللهمني  ا  كـان يقـول عنـد أي    ، و كنه   ل
حلديث أعاله أين عليافتي   :؟ ملاذا؟ لقول النبى فى ا

}} ◌ٰ ◌ٰ{{
رسوله جتدون العجب العجاب م  و روا إيل طاعته    !!! انظ

م كعةفجمعه ر رين  م عش كعب فصلي هب بي بن  م يعرتض علي ، علي أُ  فل
ألصحاب    رضـاً لـذلك          ،ذلك أحد من ا الً منافياً لـذلك أو معا كـانوا   ، ومل نسمع قو  ومـا 

رسـول ا أن يـصنعوا                    ألصـحاب  رسـول ا، حاشـا  رأوه من  ر  ليصنعوا ذلك بدون أث
م   .شيئاً من عنده

ك ربعة إن فعل أُبي بن  أل ألئمة ا رولذلك قال ا ر وأصحاب عب الذي أق ه عليه عم
                                                 

  .صحيح البخارى عن عبد الرحمن بن القارى، وفيها روايات عديدة ٦٣
 لجامع المسانيد والمراسي).ز(عن جابر رضَي اللَُّه عنه ) طس (٦٤
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رتضي   .رسول ا هو العمل امل
ر     ــش ــساجدنا ع ــع م يف مجي ــح  رتاوي ــصلي ال ــب ن ري ر ق ــص ــا إيل ع كن ــذلك  ن يول

كعة كل           ،ر كانت  رعية، ف جلمعيات الش ال مساجد ا كن يصلي الثماني إ  ومل ي
كعة    ر رين  ري واملدن تصلي عش يف الق ردة عـن   ،مساجد املسلمني  ألهنا السنة الـوا  

رسول ا وقد قال أصح    :rاب 
}}{{

ــديث   حل ــوا ا ــدة  " وافقه ــذه واح "ه
           كـان ينبغـي أ ري، وطبقاً لقواعد اللغـة  ن يقـول   هذه واحدة أخ

   ألهنما مثين كنه قال ،  ألن سنته وسـنة أصـحابه   ..    ل
ألن أصحابه،ة واحدةسن   y  رته ال خيتلفون عن حض رأوا ،   ال إذا  راً إ ال يصنعون أم و

ربي وتسليماته عليه رته صلوات  ري   .فيه سريته وس
كع،طبعــاً صــالة الثمــاني لــيس فيهــا شــيء ر رتاويح أقلــها   فمــن صــلي ،ناتــ فــال

كعتني ليس عليه شيء ربعاً فليس عليه شيء،ر رغيبة، ومن صلي أ ألهنا صالة    ..  
ر والثـواب     ألجــ زدت مـن ا رت  كثـ ال يقـول الــبعض أن    ، كلمـا أ كـن الــذي أقولـه  ل

يف غـري موضـعه             رسول ا الثماني ويستدلون حبديث السيدة عائـشة  رد عن  فـإن   ،الوا
ألخري من الليليف صالة التهجد اليت هي الثها حديث    ..لث ا

زية حيافظون علي هذه السنن فيصلون  يف البالد احلجا رأينا حيت الوهابية  ولذلك 
ــة  كع ر رين  ــش ــح ع رتاوي رة    ،ال ــش ــدي ع ر إح ــ ألواخ ر ا ــش يف الع ــد  ــصلون التهج  وي

كعة رسـول ا                    ،ر رد عـن  ألن ذلـك هـو الـوا ر  وعـن   r وهي الثماني والـشفع والـوت
م را ك   .صحبه ال

                                                 
 .سنن الكبرى للبيهقيالعرباض بن سارية، ال ٦٥
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  صالة القيامصالة القيام
رحاب املعية        ..يا أحباب  إذاً يف  راد أن يدخل  ال بد أن حيافظ علـي        .. من أ  

م بني يدي ا ولذلك قال    : rصالة القيا
}}

{{
كن له قيا حلني مل ي رجل من الصا حلونم،ما مسعنا عن    : بل قال الصا


     خل      ، أي جلسة أنس ومناجاة مع ا يف ا ألن ا يقـول  سيدنا  الـذي يوجهـه لـ      طـاب  

مدواود   : عليه وعلي نبينا أفضل الصالة وأمت السال
}}              

              


           )م ألجسا رة إىل ا )الظالل إشا


              
    

              
                

                                                 
 .براني في الكبير من رواية عبد الرحمن بن سليمان، والترمذي في الدعوات من جامعه من رواية بكر بن ُخنيس رواه الط٦٦
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{{٦٧٦٧
 رسول ا ر  يف عص رد أن املدينة  ر السلف الصاحل rولذلك و رضى  وعصو

م دويا  كان يسمع هل رعها ليال  رق شوا م أمجعني ، قالوا من ط يف مساجدها ا عنه
كدوي النحل     يف بيوهتا دوي  م                ٦٨و ال ينـا ال يغفـل و كـل يقظـان بـني يـدي مـن  .. ، ال

ألس يف ا  حلبيبيناجون ا ر هو الذي يقول فيه ا ر، وقت السح   :حا
}}        

                
{{}}{{}}

{{  

  وقت السحر وقت الفتوحاتوقت السحر وقت الفتوحات
ر         حلات هو وقت السح حلني والصا الت للصا ز حتـى  ،  وقت الفتوحات ووقت التن

م عندما قال ل ه أبناءه يا أبانا قيل أن سيدنا يعقوب عليه وعلي نبينا أفضل الصالة وأمت السال
ــا  ر لنـــــ ــتغف $tΑ (اســـــ s% š’ ôθ y™ ã� ÏÿøótGó™r& öΝä3s9 þ’ În1u‘ ( … çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ àÿtóø9 $# ÞΟŠÏm§�9 $# ∩∇∪ 

ر      ) یوسف() ر إيل وقت الـسح إلستغفا يف    ، أى  ٧٠قيل أجل ا م  كـ ر ل سـوف أسـتغف
ر  جلـود                 ،وقت السح زائن ا م فيـه خـ حلني يفتح هلـ ألنه الوقت الذي جعله ا لعباده الصا  

                                                 
  األحياء بفضائل اإلحياءإحباء علوم الدين ، وتعريف  ٦٧
 .، وغيرهامحمد بن ناصر المروزيلمختصر قيام الليل فى  ٦٨
  .، ثم لمسلم وفى التوحيد ألبى خزيمةالترغيب والترهيب، َرةَ  رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي َعْن أَِبي ُهَريْـ ٦٩
  .ورد عن عبداهللا بن مسعود وآخرين، تفسير الطبرى وكثير غيرهم كثل التهجد وقيام الليل البن أبى الدنيا ٧٠
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ربــاني م ال ر كــ زن ال إلهلــي وخــ ال ، ا ال للغــافلني و كــون للنــائمني و ال ي وبــالطبع هــذا 
رين وللتالني هو  وإمنا ،للساهني كعني وللساجدين وللحاض را رين ولل ك للقائمني والذا

رب العاملني... ،  كلية ل راد rيف هذا الوقت واحلني، وقال   U  وللمتوجهني بال  ملن أ
م القي كانة عظمي يو كون له م   :امةأن ي

}}
–ر و ك مذ {{منه

ر  ألث   :وقيل فى ا
}}{{

كون هذا    م      ي إلهلي يو رض ا ر الع يف طابو θ#) (يف أول الصفوف  àÊ Ì� ããuρ 4’ n? tã 

y7 În/u‘ $ yÿ|¹ (  )كهـــف٤٨ رض  )ال ــ ر العـ ــابو يف طـ ــيء  ــة ،أول شـ م النبويـ ــال ألعـ ــة ا  ، محلـ
م احملمدية ألعال إلهلية،وا م ا ألعال رسول ا فال بد أن ، وا يف معية  راد أن يدخل   فمن أ
    م كون له قيا رض علينا مخ   U واU  ، ي م والليلة    ف يف اليو رض  ، س صلوات   وفـ

ز يف قوله ع ريضة سادسة    : شأنهعلي حبيبه ف
  ))  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  ãã≅≅ ÏÏ iiΒΒ ¨¨““ ßßϑϑ øø99 $$##    ÉÉΟΟ èè%%  ŸŸ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  ��ωω ÎÎ))  WWξξ‹‹ ÎÎ== ss%%  ((  ))زمل٢٢--١١ زمل امل   )) امل
إلجابة سبحانه  وضح  ..ملاذا؟ ري وقالا   :يف آية أخ

  ))  zz ÏÏΒΒ uuρρ  ÈÈ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  ôô‰‰ ¤¤ff yyγγ ttFF ssùù   ÏÏµµ ÎÎ//  \\'' ss## ÏÏùù$$ ttΡΡ  yy77 ©©99  ## ||¤¤ ttãã  ββ rr&&  yy77 ssWW yyèè öö77 ttƒƒ  yy77 ••// uu‘‘  
$$ YYΒΒ$$ ss)) ttΒΒ  ## YYŠŠθθ ßßϑϑ øøtt ¤¤ΧΧ  ((  ))راء إلس راءا إلس   ))٧٩٧٩ا

م احملمود  ألجل املقا م إيل أن،فهي  م ا أشواق أقوا رته    وعل كونوا مع حـض  ي
                                                 

 .عن أبى موسى األشعرى، الطبرانى فى الكبير}  َأْطَعَم الطََّعاَم، وَأَالَن الَكالَم وتَاَبَع الصَِّياَم، وقاَم باللَّْيِل والنَّاُس نَِيامٌ لمن { ٧١
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ر  يف آخ ألمل  يف هذا العمل و ا م معه  زمليف معيته فأدخله   : فقالامل
))  ¨¨ββ ÎÎ))  yy77 −−// uu‘‘  ÞÞΟΟ nn== ÷÷èè ttƒƒ  yy77 ¯¯ΡΡ rr&&  ããΠΠθθ àà)) ss??  44’’ ooΤΤ ÷÷ŠŠ rr&&   ÏÏΒΒ  ÄÄ ss\\ èè== èèOO  ÈÈ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  …… ççµµ xxÿÿ óóÁÁ ÏÏΡΡ uuρρ  

…… ççµµ ssWW èè== èèOO uuρρ  ××ππ xxÿÿ ÍÍ←← !!$$ ssÛÛ uuρρ  zz ÏÏ iiΒΒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  yy77 yyèè ttΒΒ  44  ((  ))المزمل المزمل٢٠٢٠ ((  
كون  ال بد أن ي كونوا من أهل اخلصوصية  ريدون أن ي الطائفة اليت معك والذين ي

 م الليل يف قيا خلصوصية  م هذه ا    :U هل
كسيدنا عثمان بـن عفـان          -  كعتني  ر كله ب م الليل  كان يقو م من   tمنه

م الليل  كلهكان يقو رآن  رأ فيهما الق كعتني يق ر   .ب
م             -  إلمـا زين العابـدين بـن ا كسيدي علي  كان يطيل فيه السجود  م من  ومنه

حلسني   يف الليل حيت مسي السجy        ا إلطالتـه الـسجود   كان يطيل السجود  اد 
اله كثريون أمثاله بني يدي مو رف هبذا اللقب ال  مثل على بن عبداy ، وقد ع

كان يـصلى ألـف          كعـة فـى الليلـة     بن عباس الذى  كـان     ، و ٧٢ر م مـن  منـه
كاجلنيد  كعة  ر كل ليلة ثالمثائة   .tيصلي 

م   -  كل ليلـة ألـف    – وهذا للعجب    –ومنه كانت تصلي   حتى من النساء من 
رابعة العدوية       كعة وهي السيدة   قالـت حتـى     ؟وعندما سئلت عن ذلـك    ،  ر

     رسول ا ر بي  م القيامـة    rيفتخ رأة مـن أمـيت صـنعت مـا        ي و ،   يـو مل قـول هـذه امـ
حلديث م، فقهت ا ك رجال   :يصنعه 

}}{{
رسول ا رادت أن يباهي هبا    .فأ

رب            زيـة الـيت تقـدمها لـ م القيامـة؟ مـا امل رسول ا يـو ر يا أخي مبَ يباهي بك  فانظ
                                                 

  .السيرة الحلبية ٧٢
  لمسانيد والمراسيلامع ا، جعن سعيد بن أَبي ِهَالٍل ُمْرَسالً ) عب  (٧٣
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     م ا حلال بـني أمـ يف هذه ا  رسول ا ربية ويباهي هبا  زيـة    ال بـد أن  ؟ ال كـون لـك م  ي
ز فيها ويتفوق فيها زية يب ر له م كل واحد خيتا م، ف ألم رسول ا ا   !يباهي هبا 

كعة        ر كانت تصلي ألف  كيف  ر ببالك  ال خيط  والليل عـدد سـاعاته    !و
كعـتني              ؟كذا ر يف  كلـه  رآن  رأ عثمـان القـ كان يقـ كيف   وسـاعات  ! أو 

كذا  زمان     اً فإن  أقوام   ؟الليل  م ال كـان   كما يطوي لغري! يطوي هل م امل .. هـ
رمحن راماً من ال ك م U ا   .هل

الًأن كمــا ف رجــا    يف خطــوة كلــها  رض  أل رجــال  U، فلــه  يقطعــون ا
يف حلظـة      كله  رك ا     !يقطعون الليل  م   ويبـا ال     فيـه فيقـدمون   هلـ ألعمـال مـا  مـن ا
يف ألف ليلة     م   ومـا   ،املخـصوصني ه  لعبـاد  ، هـذه عنايـات خاصـة مـن ا         !يقدمه غريه

ال أ     ك عليك إ لُ س ربك ،ن تَ م    U  و كـان يـصنع معهـ  ومـا ذلـك علـي ا    ،يصنع لك ما 
ز زي ألن ا،بع   U م الدين   :)اجلمعة(  فتح أبواب فضله جلميع املؤمنني إيل يو
))  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ãã≅≅ ôôÒÒ ssùù  ««!! $$##  ÏÏµµ‹‹ ÏÏ?? ÷÷σσ ããƒƒ   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„  44  ªª!! $$## uuρρ  ρρ èèŒŒ  ÈÈ≅≅ ôôÒÒ xxÿÿ øø99 $$##  ÉÉΟΟŠŠ ÏÏàà yyèè øø99 $$##  ∩∩⊆⊆∪∪  ((    

كان ا  ! فال بد لإلنسان من قومة     ألوقات فقـد        وإذا  يف وقت من ا إلنسان متعباً 
م  سهل زائ م فقال العمل  tإمامنا أبوالع أليا يف هذه ا   :tللمتعبني واملثقلني 

ربعاً بعد العشاء"  زءاً فتصلي أ م الليل جم ربعاً قبل ،تستطيع أن تصلي قيا  وتصلي أ
م كسنة احلبيب ،النو م علي وضوء  ر ب،r وتنا م قبل الفج ربعاًقليل  وتقو م   ،تصلي أ ث

ر   هل هذا العمل عسري يا أحباب؟." .. تصلي الشفع والوت
راد أن يسلك هذا املسلك        يف معيـة  ،أظن أن هذا عمل سهل ويسري ملن أ  ويدخل 

حلبيب  ال نستطيع وصفها، rا رجات اليت جعلها ا،فإن هذه املعية  إلحاطة بالد ال ا   و
U ألهلها،ال بالعطاءات اليت خص ا رجني  U  و ألحباب املند  فإنه عطاء بغري ، فيهاا

ــساب ــة !ح م املداوم ــ ــن امله ك ــاب  ول ــا أحب ــة !!  ي ــب ، !!املداوم حلبي ر ا ــس ويr 
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  :للمدميني فقال 
}}

{{
م  ر     حتى يداو كان ق كن لو   ، هذا إن   فليؤدها !؟ أى قيامها فاتته ليلة اءة ، ول

ر       م عليهـا      U  يؤدي فيها الـصالة      ،من وقت حل النافلة إيل صالة الظه  حتـى   ،الـيت يـداو
م ا جلَّ كون من املدميني للعمل  الذين حيبه يف عالهي  .  

كتـاب                كون لـه تـالوة ل ال بد أن ي م من الليل و كون له قيا فال بد لإلنسان أن ي
ر منه    "ا رؤا ما تيس رمـضان               " فاق كـه حـيت يـأتي  رت فال يغلق املصحف ليلـة العيـد وي

رقي والعلو عند احلميد ايد يف ال م فليس هذا من صنع العبيد الذين يأملون  فال   U  القاد
رسول  رآن وال م تالوة للق كل يو كون له    : وضح هذا املوقف فقالrبد أن ي

}}
{{

ر إيل ا م بالقنطا رج حسناهت راءته   U  أي الذين خت ال تقل ق ، ومعناه أن الواحد 
م والليلة عن مائة آية،     ك ..يف اليو زيد عـن   ومائة آية  ال ت راءة؟  يف الق رق  م تستغ

ر دقائق  كتـاب ا            !عش كتحـل العـني ب م أن ت كـن املهـ آلذان     ... ل  وأن تفـتح ا
   م ا كـال م ا       ..بسماع  كـال رك اللـسان بـالنطق ب  فهـذا حتـصني هلـذه    .. وأن حتـ

حلياة يف هذه ا كل داء  ألعضاء من     ...!!!!ا
     رسول ا كان أصحاب  ال يطالعو     rو م يصبحون و كتاب   أي يو يف  أو  ،ن 

ر ال م  ينظ كتاب اأحده م ..يف  كتئباً طوال هذا اليو ألنه مل ملاذا؟!!   يظل م  
                                                 

 وصحيح مسلم سنن الترمذي ،ُعَمر بن الخطابِ  عن  ٧٤
 عْن َعْبِد اهللا بِن َعْمِرو بِن اْلَعاصِ  وصحيح ابن خزيمة وغيرها  سنن أبي داوود٧٥
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ربه كتاب      ....U يستفتح ب
كون ل ركفال بد أن ي رآنيد و م ق   . دائ

البد أن  كون لوأيضا  حلبيب كي ر لقول ا إلستغفا رد من ا    :r و
}}


{{

إل م والليلة فعلي ا يف اليو ال يقل عن مائة    .نسان أ
كاليف الـشفاعة وأقلـها               ال بد لإلنسان أن يدفع ما عليه من ت رة      و كمـا قـال قـ

م وأمت التسليمات فى     :r ولهقعينى عليه أفضل السال
}}

{{
ــك كمــا قــال وبعــد ذل م قــد  e نقــول  إلســال رائع ا ــذى قــال لــه أن شــ رجــل ال  لل

رت عليه وطلب منه أن خيربه  خلريeكث   : بشىء يتشبث به، أي فيه مجاع ا
}}{{

  دنا حممد وعلي آله وصحبه وسلموصلي اهللا علي سي
واألخوةةاألخنبع فى ا نبع ٧٩٧٩لفتح العرفانى لفتح العرفانى  ل ل فى ا  

                                                 
 .، والكثير من كتب السنة بروايات وأسانيدالمسند الجامع،  أخرجه أحمد ٧٦
ْرَداِء َرِضَي اللَُّه َعْنُه رواه الطبراني ٧٧  ، وغيرها كثير الترغيب والترهيب،  َعْن أَِبي الدَّ
 سنن الترمذي،  َعن َعْبِد اهللا بِن ُبْسٍر رضي اهللا عنه٧٨
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م  را ك راء ال كلنا أخوة ..أخوان الق رسـول ا    وأبونا،حنن   مجيعاً سـيدنا 
م  ألعظ رعايتهنيكلنا مشمول، ف  rا رين بعني عنايته، ب كان سـيدنا  ، منظو  وإذا 
 رسول اrمثلي بالبيان رجال  صال  " فقد قيل، قد خ البيان خصوصية واخلصوصية 

ألفضلية م فالعطاء احملم،"تقتضي ا جلميعدي مقس كل واحد منا له قسط من ، علي ا  و
   رسـول ا ره     ،، بعـضنا أخـذ قـسطاً مـن علمـه     rمـرياث   ، وبعـضنا أخـذ قـسطاً مـن نـو

 وبعضنا أخذ قسطاً من     ، وبعضنا أخذ قسطاً من تفضالته     ،وبعضنا أخذ قسطاً من خلقه    
  .عطاءاتهمنحه و

كون معنا العطاء رمبا ي ر والبهاء،و يف قلبك النو ري..  ويتلعلع  ال تد  !  وأنت 
ــك  ري ل ــو ،ألن هــذا خــ ــك ل ألن ريــت   ر كبارمبــا أصــد رو ــالنفس، الغــ إلعجــاب ب  ،أو ا
ر سرته ا ر U فاملستو ر املستو   .حتى حيفظ لك هذا الس

كن كلُّ ال       رسول ا يف مرياث  حلمد  لنا نصيب  م   من، وrنا وا مـا  أعظـ
ريب للفتح من املعطى ايب ، هو ما حلبيب ، والذى هو باب ق رثنا من ا رنا به و أن   eأم

رسول، علي طاعة انعني بعضنا ا  فليس منه، وأن ننصح بعض عند خمالفة ا أو عصيان 
رأي أخاه علي معصية ومل ينبهه       ألن هـذا     ،من  رخمـالف لـ     ألخـوة    وش ر   ،  ط ا ط وفمـن شـ

  ألخوة أن ننب م    ، وأن نوقظ الساهي   ،ه الغافل ا رأينا أخاً  ، وأن نأخذ بيد املستقي ألننا إذا   
كناه    ر م ا           ، خـدعناه  ،لنا علي معصية وت م القيامـة ويأخـذ بتالبيبنـا أمـا  ، وسـيأتي يـو

كما قال  كلماته rويقول  ريف الذى جيب أن نتنبه إىل معناه ، ونعى  حلديث الش  فى ا
م ا ... وفحواه  ك رمح   :امسعوا ي

}}


                                                                                                                                
 م٩/١٠/٢٠٠٨هـ ١٤٢٩ من شوال ٩ الخميس الموافق – المعادي ٧٩
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{{
ر  كان ..أخ أو جا   : يقولون أمجعون yالسلف الصاحل ولذلك 

}}
{{

ريقة الصحيحة    كن النصيحة بالط  فالنصيحة علي املأل فـضيحة، والنـصيحة        ،ل
ريقة الصحيحة أن أوجهه بلطف وبلني رين أو ،بالط ره بني احلاض رح مشاع ال جت ريقة   وبط

رين آلخ ال حيس بأنه خمط     ،ا ال           ئ حتى  رمبا دفعه هذا للتنـصل، فعلـى أ م ف ره  حتت بص
ره  كن أنصحه فيما بيين وبينهوأنه غنب بني إخوانه أشع   .ل

  ::األخوة املوصلةاألخوة املوصلةشروطها شروطها 
إلنسان حبق إخوانه وقد   م ا ألخوة أن يقو روط ا رد عنه ومن ش   : أنهrو

}}



{{
يف حديث املصطفي يعين حلظة فلو صحبت أخاك حلظة فإنك ستسأل        و الساعة 

م القيامة،      م عليـه إذا لقيتـه    عن هذه الصحبة يو ، وأن هل قمت حبقوق أخيك؟ بـأن تـسل
رض     ، وتسأل عنه إذا غاب    تلقه بوجه طلق،    وهتنئـه إذا  ، وتعينـه إذا احتـاج  ، وتعـوده إذا مـ

                                                 
 .ورد فى طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب ٨٠
 المأمورات: ، القسم األول للشيخ عبد الوهاب الشعرانىالعهود المحمدية لواقح األنوار القدسية فى  ٨١
ــب( أخرجــه ابــن جريــر فــي قولــه تعــالى ٨٢ الــشيخ إســماعيل بــن محمــد ،  عــن رجــل مــن الــصحابة٣٦)النــساء( )والــصاحب بالجن
ث فـي الجـد الحثيـ(، وقـد ورد فـى  )كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألـسنة النـاس(لوني في كتابه العج

  .ليس بحديث ، والحديث ماورد بأعاله) يسأل المرء عن صحبة ساعة ( أن القول المشهورللعامري ) بيان ما ليس بحديث 
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رح زيه إذا أصيب،ف ال تنس نصحه،   ، وأن تعينه علي عمل الرب ، وتع عجالة من هذه ف..  و
ألخوة    رون أن اU        يسألنا ا سحقوق ا ك م تـذ  يوقـف أحـدنا بـني يديـه      عنها وأنـت

كما أخربويقول له  eم القيامة   : عن مواقف يو
}}


{{

حلقوق؟ اإذاً ألخوة هي ، وليس أصحاهبا U  من الذي يطالب هبذه ا روط ا فش
إلجتماعات يف ال  ، اللقاءات واليت أوجبت علينا هذه ا ر بعضاً  كِّ  ونأخذ بأيدي ،نذ

رمنـا ا   ، والناجي منا يأخـذ بيـد أخيـه        ،إخواننا للنجاة  ك رمـه ووسـعنا     U  وأ ك ب
جلنة معاً م أننا سندخل ا ري ك كتابه ال يف  م    :بفضله وأعل

))  ttΠΠ ööθθ ttƒƒ  çç�� àà³³ øøtt wwΥΥ  tt ÉÉ)) −−GG ßßϑϑ øø99 $$##  ’’ nn<< ÎÎ))  ÇÇ≈≈ uuΗΗ ÷÷qq §§��99 $$##  ## YY‰‰ øøùù uuρρ  ∩∩∇∇∈∈∪∪  (() ) مريممريم((  
كـه        ،الناجي يأخـذ بيـد أخيـه      ،كلنا مع بعض     رت ر لـن ن  فقـد    !! حتـى املقـص

ألخوة فقالrوصف النيب    : مشهداً هلذه ا
}}UU

                  


      
{{٨٤٨٤  

   األخوة  األخوة حماسنحماسن
                                                 

  صحيح مسلم  ،  َعْن أَِبي رَاِفٍع َعْن أَِبي ُهَريـَْرةَ ٨٣
 . قوت القلوب ألبى طالب المكى٨٤
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ألخوة العظمي رجات ومقامات  املوصلة إىل فتح اومن حماسن هذه ا  أهنا تبلغنا د
الف السنني، ملاذا؟ رنا آ ال عبادات ولو أطال ا أعما   ال نناهلا بعمل و

}}{{  ٨٥٨٥  
زلة وإ رجة ونفس املن يف نفس الد راماً من ا معه  ك يف العمل إ كان دونه  ن 

م  ألعظ حلبيب ا    :rلعباده املؤمنني، قال ا
}}

{{
ر  زلة واحدة.. وهذا هو الس يف من رجة واحدة و يف د ألخ مع أخيه    :ا

))   ttΒΒ uuρρ  ÆÆìì ÏÏÜÜ ããƒƒ  ©©!! $$##  ttΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$## uuρρ  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé'' ssùù  yyìì ttΒΒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  zzΝΝ yyèè ÷÷ΡΡ rr&&  ªª!! $$##  ΝΝ ÍÍκκ öö�� nn== ttãã  
zz ÏÏ iiΒΒ  zz↵↵ ÍÍ hhŠŠ ÎÎ;; ¨¨ΨΨ99 $$##  tt ÉÉ))ƒƒ ÏÏ dd‰‰ ÅÅ __ÁÁ99 $$## uuρρ  ÏÏ !!## yy‰‰ ppκκ ’’¶¶99 $$## uuρρ  tt ÅÅss ÎÎ==≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$## uuρρ  44  zz ÝÝ¡¡ yymm uuρρ  

yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  $$ ZZ))ŠŠ ÏÏùù uu‘‘  ∩∩∉∉∪∪    (() ) النساءالنساء((  
رجـة واحـدة        يف د م  ννθθ××  ((كله ãã__ ããρρ  77‹‹ ÍÍ×× ttΒΒ ööθθ ttƒƒ  îîοο uu�� ÅÅÑÑ$$ ¯¯ΡΡ    44’’ nn<< ÎÎ))  $$ ppκκ ÍÍ hh55 uu‘‘  ××οο tt�� ÏÏßß$$ ttΡΡ    ((  

الً عند، ))القيامةالقيامة٢٣٢٣--٢٢٢٢(( ره يقول لهذا ما جعل بال رحازوجته احتضا   : ف
}}

  {{   كان ألسنة وقبل استشهاده و ر فى صفني عند إلتقاء ا كان وقاهلا عما ألسنة وقبل استشهاده و ر فى صفني عند إلتقاء ا وقاهلا عما
ر مامسعوه منهآآ ر مامسعوه منهخ }}{{خ

حلني رجل e، سأل معية واحدة وهي معية الصا   :  عن ال

                                                 
 َعاِصٍم َعْن  لزُّْهُد َوالرَّقَاِئُق الْبِن اْلُمَباَركِ  ا٨٥
    كنز العمال فى سنن األقوال واألفعال للمتقى الهندى٨٦
ا اْحُتِضَر ِبالٌل قَالَ :  قَاَل َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ٨٧    المحتضرين إلبن أبى الدنياسير أعالم النبالء ، ،)أعاله  (َلمَّ
  .تفسير غريب القرآن ، والسراج المنير للشربينى  والكثير من المصادر مع زيادات ٨٨
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}}ee{{
م مـن دنـسته املعاصـي أو لطختـه الـذنو                يف وسطه ب أو امـتأل مـن      وحيت لو جاء 

يف  حلبيب احملبوب رأسه إيل أمخص قدميه بالعيوب فقد قال  م الغيوب  ا   عال
}} ) )كة كةأى املالئ ::))أى املالئ

{{
ال يشقي أبداً   م  كل من جيالسه ال ، ف ال هناك  ر ! هنا و ألخـوة الـيت    بـس  هـذه ا

رنا ا رص وأن   U  أم ز هباحن ر النجاة،حنافظ عليها ونعت ألهنا س زل العظمي ،   و نيل املنا
حلياة ، و  م لقاء ا جفى هذه ا   ، يف عالهلَّ عالمع حبيب ا ومصطفاه يو
 حلمــد حلبيــب  فا زمــان وجعــل ا ر ال يف آخــ رمنــا وحنــن  ك ــذي أ  يــصفنا r ال
م للقائناويشتاق إلينا وحي   :دث أصحابه عنا ويشوقه

}} ◌ٰ ◌ٰ رجة رفعنا إيل د كن  ومل يقل أحبابي أو أتباعي ول
ألنبياء م ا ألن إخوانه ه ألنبياء  ا        

                    
{{ وفى وفى

}} ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰرواية أنسرواية أنس      {{ee}}
                    

                      

                                                 
  المسند الجامع،  َعْن أَِبي َواِئًل ، َعْن أَِبي ُموَسى أخرجه أحمد٨٩
  .، وورد فى مصادر كثيرة t عن أبى هريرة  صحيح مسلم ٩٠
 جامع المسانيد والمراسيل  ،  أَبو نعيم عن ابن عمَر رضَي اللَُّه عنُهَما٩١
 جامع المسانيد والمراسيل، وأَبو الشَّيخ عن أَنٍس رَضي اللَُّه عنهُ ) خ (٩٢
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{{
كله ظلمات ر،زمان  جلم كالقابض علي ا  ولذلك قال ، القابض فيه علي دينه 

ربي وتسليماته عليه ر صلوات  آلخ حلديث ا   :يف ا
}}{{

زمن شديد    يف  م           !!ألنك  زائ م أبـو العـ إلمـا م، وقد قال ا ك را  t فيا بش
رة وهبذا الشوق   :ليعلن أننا املعنيني هبذه البشا

راح رآنا بقـول صــ حلبيب لذاتنا           ومتين ي ري لنا اشتاق ا   بش
ال       زلة العظيمة اليت حنن فيها و رانا، ما هذه املن رسول ا يتمين ي نلقى إليهـا   سيدنا 

الً زلة عظيمة! ؟با يف من كن شغلتنا الدنيا !حنن  زلة!  ول  فنحن مثل ،وأنستنا هذه املن
ال ه، لملك وهو ويل لعهدلطفل صغري ابن  رى وهو  ألنه صغري السن!! يد ال يعقل هذه ،   و

زلة رمونه، فاملن ك   !!. وهو ليس هنا من حوله يعظمونه وي
كـــذلك حنـــن  ــ..و ــني ومـــن فـ راضـ أل .. ومـــا علـــيهن ..يهن فالـــسموات وا

روبيني وأهل عالني وأهل علـيني          ك م وال را ك كة ال كـوت    .. واملالئ كـل مل و
روحانيني    ألمني        .. ا ال ر هذا النيب ا يف قلبك من نو ال  !!يعظمونك ملا  رى   وأنت  تـد

ال ، !! الً هلذه أغلب املسلمني  ال عندما يقال لهيلقى با   :القضية إ
))  $$ uuΖΖ øøÿÿ tt±± ss33 ssùù  yy77ΨΨ ttãã  xx88 uu !!$$ ssÜÜ ÏÏîî  xx88 ãã�� ||ÁÁ tt77 ssùù  ttΠΠ ööθθ uu‹‹ øø99 $$##  ÓÓ‰‰ƒƒ ÏÏ‰‰ ttnn  ∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪    (() ) قق((  

ريأأنا ال أد زلة و يف هذه املن كنت  زلة العظيمة؟ !!  ، وا حتى ما هذه املن
رابه  م من املواىل لعب مع أت ر إىل غال كانة، أنظ كانو يعلمون هذه امل الصبيان فى املدينة 

ره فقال كل يقول من أبوه؟ فجاء دو حلسب و ريش أصحاب ا   :من ق
                                                 

 أبو داوود والتروذى وابن ماجه عن أبى ثعلبه ٩٣
 .»فَـَلُه َأْجُر َشِهيدٍ «: بلفظةبي هريرة بإسناد عن أورواه الطبراني ،  رواه البيهقي َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، الترغيب والترهيب٩٤
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}}{{٩٥٩٥
كانة  رسي ! .. هذه امل   : يقولون لهtسألوا فيها سيدنا سلمان الفا

}}{{
رة  جلس   حلسي الطيين ونسوا وتناسوا، أي نسب   م م ا م يتحدثون عن نسبه مع قو

م طيين مه رابأن ما عال هنايته آد م من ت م وآد آلد م  ك   :t فقال ، كل


م    إلسال كله با ري  ال تـداني،         ،أنا فخ ري و ال تبا زلة  ألنه هو الذي جعل يل  من  
رة لك كة مسخ ري أن املالئ ال تد   :أ

))  ããΑΑ ¨¨”” tt∴∴ ttGG ss??  ÞÞΟΟ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ  èèππ xx66 ÍÍ×× ¯¯≈≈ nn== yyϑϑ øø99 $$##  ��ωω rr&&  ((##θθ èèùù$$ ssƒƒ rrBB  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ ççΡΡ tt““ øøtt rrBB  ((##ρρ ãã�� ÏÏ±± ÷÷00 rr&& uuρρ  ÏÏππ ¨¨ΨΨ ppgg øø:: $$$$ ÎÎ//   ÉÉLL ©©99 $$##  
óóΟΟ ççFFΖΖ ää..  ššχχρρ ßß‰‰ ttããθθ èè??  ((∩∩⊂⊂⊃⊃∪∪  م ك ر م وطوع أم ك م حنن جند مث ك ر م وطوع أم ك م حنن جند ßß  ((  ث øøtt wwΥΥ  ööΝΝ ää.. ääττ !!$$ uuŠŠ ÏÏ99 ÷÷ρρ rr&&  

’’ ÎÎûû  ÍÍοο 44θθ uuŠŠ yyss øø99 $$##  $$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99 $$##  ’’ ÎÎûû uuρρ  ÍÍοο tt�� ÅÅzz FFψψ $$##  ((  ööΝΝ ää33 ss99 uuρρ  $$ yyγγŠŠ ÏÏùù  $$ ttΒΒ  þþ‘‘ ÏÏSS ttGG ôô±± nn@@  ööΝΝ ää33 ÝÝ¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  ööΝΝ ää33 ss99 uuρρ  
$$ yyγγŠŠ ÏÏùù  $$ ttΒΒ  ttββθθ ãããã ££‰‰ ss??  ∩∩⊂⊂⊇⊇∪∪      (())فصلتفصلت((  

  ــق ا ــا خل ــة، م ك ــدك املالئ ال    U فجن ــها و يف بطن ــا  ــا وم ــا عليه رض وم أل ا
ال لك، يقول ا تعايل   ياداود..: فيما أوحى إىل نبيه داوودالسموات وما فيها إ

}}
ee    uu  

                  
{{

                                                 
  .ألبى الفرج بن الجوزى ذكياءاأل ٩٥
  . للتنوخى الجوهرة في نسب الرسول٩٦
  .روح البيان إلسماعيل البرسوسى ٩٧
 .تفسير التسترى إلبن التسترى الكاتب ٩٨



  ------------------------------------------------------------------------------------------------   فوزى حممدأبوزيد??نى  لعرفالعرفا الفتح ا الفتح ا&&    الكرامهل وصحبوبالرسى تأسال : ثانىال 44  .22٧٤  

    

روعــات     ز ر وامل ألهنــا ر وا م والبحــا ر والنجــو ــشمس والقمــ ــذي حيتــاج ال مــن ال
ألمساك، من الذي حيتاج ذلك؟ أنت ر وا حليوانات والطيو   :وا

))    // ää33 ss99  $$ ¨¨ΒΒ  ’’ ÎÎûû  ÏÏNN ≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  $$ ttΒΒ uuρρ  ’’ ÎÎûû  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  $$ YYèè‹‹ ÏÏΗΗ ssdd  ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏ iiΒΒ  44    ((   ) )الجاثيةالجاثية((  

م خلقها ا؟ جلنة ل ر لك حتى ا رمك فيها .. كله مسخ ك  لينعمك فيها ولي
كة؟ م لك، هل حتتاجها املالئ ري ك ر ت م لك ودا ر نعي   دا

م م فيها خدا م !  ، هل حيتاجها من خلقها؟ حاشا !!إهن فخلقها ا لك لتتنع
م ر ك ر والصاحلني ، فيهافيها وت ألخيا ر والنبيني والصديقني وا حلبيب املختا را  وجتاو

كل شيء  ..!فيها كل شيء .. ، خلق ا لك  ر لك    وسخ
رمبا تنـساه بـسهوك وضـاللتك                رمبا جتهله بغفلتك،   ليعلمك أنك لك شأن عند ا

رفون ليوقفـوك علـي هـذه      حلقيقة والعا رك هبذه ا ر ليبص رسل ا النيب املختا ريقـة  فأ الط
رمحن ر ال يف نظ كوان  أل م أنك أنت وحدك املعين هبذه ا    !U لتعل

كلها؟  كوان  أل يف ا إلنسان..من املدلل     ..!!ا
     إلنسان املـؤمن جعـل ا يف            U وا ألنـه يقـف  كلـها حتـت قدميـه  كـوان  أل ا

كلها عاليها ودانيها، فاحلمد  كوان  أل ر وحتت قدميه ا مقعد صدق عند مليك مقتد
ر ك رسول ا، النسبة  يا أحباب أ إلنتساب إيل  منا ا هبذه النسبة وأعال شأننا هبذا ا

روحانية ونعلو مبا فينا من  روابط ال رانية اليت من أجلها مجعنا ا لنحاول أن نقوي هذه ال النو
زل                 ألهـواء النفـسانية حـيت ننـال املنـا جلـسمانية وعلـي ا رانية علـي الـشهوات ا مواهب نو

  .العلية
نسأل ا U ن يعيننا علي أنفسنا وأن يقوينا علي جهادها وأن يتفضل علينا فيعلي أ

رين بعـني عنايتـه ملحـوظني بعـني                 رنا لدنه وجيعلنا دائماً وأبداً منظـو رفع قد شأننا عنده وي
ــه م     ، رعايتـــ ــل ــحبه وســـ ــه وصـــ ــي آلـــ ــد وعلـــ ــيدنا حممـــ ــي ســـ ــلي ا علـــ .وصـــ
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K"  

  أطوارأطواراإلنسان الظاهرة والباطنة والباطنة اإلنسان الظاهرة   ٩٩٩٩  
  آنآنررقٌقٌى الْى الْ ف فالُالُججررالال
  ور األولور األولالطَّالطَّ
الرالرججوعوعإىل ا  إىل ا    

جهادالنفسِ النفسِجهاد ع ع لى هنلى هنج السابقنيابقنيج الس  
الشيخالشيخأع أع ددى أعى أعداءالنفس النفسداء   

ققسفْفْ نَ نَسسسكك  
وةُةُرثَرثَوالن ينيينيبِبِ الن  

                                                 
  م١٣/١١/٢٠٠٨هـ ١٤٢٩ ذى القعدة من ١٥ المعادي  الخميس الموافق ٩٩
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مقام الصمقام الصبا فى القرآنا فى القرآنب  
  طوبى ملن شغله عيبهطوبى ملن شغله عيبه

الفتوالفتوةفى القرآن فى القرآنة   
  خطاب احلقائقخطاب احلقائق

   على األعراف على األعرافرجالٌرجالٌ
  وةوةرجال الدعرجال الدع

  رجال الطهارةرجال الطهارة
  رجال الصدقرجال الصدق

   أفردهم ا لذاته أفردهم ا لذاتهرجالٌرجالٌ
  الرجلالرجل
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ijk  
  الرجال فى القرآنالرجال فى القرآن

ريح              يف صـ  م ا ره كـ رجال الذين ذ رآن عن أوصاف ال عندما يتحدث الق
رآن وبيان النيب العدنان رقان، فإن الق م،  يتحدثون - دائماً وأبداً -الف ك  وهذا مفتاح ل

ربانية، وليس ع       ألن            عن معانى علية وحقائق  ال عـن حقـائق دنيـة،  رية و م صـو ن أجسا
   م ا رواح     Uكال أل م الفتـاح   .. خياطب القلوب وا ري ك ز مالحمها ال ر ، أب مبعانٍ

U خلطاب   !! ويا هناءة من فقه ا
  م ا كل رقيــات      Uفعنــدما يــت م عــن مقامــات وت كل رجــال، يــت  عــن ال

           كون بصدق وإخالص، فخلـع ا رجات وعنايات، وصل إليها السال م  علـيه  Uود
كان هنـاك عالقـة      ر، وإن  ر واملظاه م بالنسبة للظاه كال هذه املقامات، هذا غري ال

كية ز ألهل النفوس التقية ال ال  ر إ ال تظه كنها خفية،  زية، ول   .رم
ز .. كيف ذلك    رجل هو الذي جتاو رف عليه عندنا أن ال نبني فنقول أن املتعا

م وطوله ومال جلس كل ا مح وجهه،  وبعض سن البلوغ، وأصبح له هيئة خمصوصة فى ش
يف وجهه             كبني،  ريض املن رجل طويل القامة ع يف جسمه، فال ر  ما خيصه به ا وتظه
رجولـة، هـذا هـو                ز صـوته بـشيء مـن عالمـات الفحولـة وال يف وجنتيه، ويتميـ شعريات 

ر شديد  رجل باختصا ر... ال   .يف معناه الظاه
  الطور األولالطور األول

كن  رآUعندما يتحدث ا .. ول يف الق رجال  ال يقصد هذا املعين  عن ال ن، 
رات سامية  راقية وإشا   !!إطالقاً، وإمنا يقصد معاني عالية ومقامات 
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 كما قال فيه ا إلنسان  رآنUفإن ا يف الق  :  
ôô öö// ää33 ss)) nn== ss{{}}  ## ··‘‘## uuθθ ôôÛÛ rr&&  ∩∩⊇⊇⊆⊆∪∪  {{))نوح نوح ((  

يف الـدنيا                   م الـدين، و كوينه قبل القبـل إيل يـو ر هبا منذ ت راً مي جعل لإلنسان أطوا
ر    ز أطوا ر        جعل ا ع م خلقه إنساناً وجعله ميـ راً، ث كو كن شيئاً مذ جلسمه، مل ي اً 

م شـاب،                 م فيت، ث م يافع، ث م صيب، ث رآن، طفل صغري، ث يف الق راحل اليت بينها  بامل
كهل        م  م شيخ، ث رجل، ث م  ر بنيانـه  .. ث يف أطوا إلنسان  ر هبا ا راحل مي فهذه م

ر عالماته   كل طو   .وبالطبع ليس هذا موضوعنا.. ول
كـذلك جعــل  اله  U ا و ربــه ومــو كه إيل  يف سـريه وســلو كــل إنــسان   ل

راً،  ر ختتلــف مــع اخــتالف املعــانى  .. أطــوا ألطــوا ر .. هــذه ا ألدوا ومــع اخــتالف ا
ر  ن ا، ووضح النيب املختا حبسب ما بيr.  

م البداية رجع إيل مقا ال بد أن ي  إلنسان حتى يبدأ سريه مع ا   : فا
öö≅≅ yyδδ  }}  44’’ ttAA rr&&  ’’ nn?? ttãã  ÇÇ≈≈ ||¡¡ΣΣ MM}} $$##  ×× ÏÏmm  zz ÏÏ iiΒΒ  ÌÌ�� ÷÷δδ ¤¤$$!! $$##  ööΝΝ ss99   ää33 ttƒƒ  $$ \\↔↔ øø‹‹ xx©©  

## ··‘‘θθ ää.. õõ‹‹ ¨¨ΒΒ  ∩∩⊇⊇∪∪  {{  ))اإلنسان اإلنسان ((  
ألول  رة ا كن شيئاً مع حض ألول، وأنه مل ي ر ا رجع إيل الطو   .Uال بد أن ي

م له ذلك؟      يف          ... كيف يت رج بعد ذلك فيجد نفسه  ينسب ما   ،وخي
رة ا ك.. حض ر ،وإمنا هو  ال أم ال قوة و ال حول و يف فالة ليس له طول و ريشة ملقاة 

يف عاله رة ا جل  كها هو حض ر   .،والذي حي
ري  زالت النفس باقية ومتيقظة، ولذلك ي رجع إيل هذه البداية؛ إذاً ما  فبدون أن ي

   كياناً    !لنفسه فعال ري لنفسه  كـون جاهـاً       ! وي يف ال ري لنفسه  ري لنفـسه   ! وي ويـ
م واجبات !  حقوقاً ري للناس عليه   ...اجيب أن يقوموا هب! وي
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     رمبا يتغايل فيظن أن ري     Uبل  ألنـه يـ ره بفعلـها،  م أمـ  عليه حقوقاً جيب أن يت
رمحن ماذا فيه؟ وماذا بقي له؟ رة ال إلنسان إذا ختلت عنه قد اذا أخذ !  لنفسه شيئاً، وا

  اU     رمحن     !  منك بضاعته ماذا بقي لك؟ رة الـ إلنسان ما خيص حـض لو أخذ ا من ا
را! ماذا بقي لإلنسان؟ رب ! ، ماء مهني ! ، طني! بت م من  كل ذلك نع كان  ، وإن 

كمها   :العاملني هو الذي خلقها و أبدعها وأح
ööΝΝ àà22 uu‘‘ §§θθ ||¹¹ uuρρ}}  zz ||¡¡ ôômm rr'' ssùù  ööΝΝ àà22 uu‘‘ uuθθ ßß¹¹  ΛΛ ääll ss%% yy—— uu‘‘ uuρρ  zz ÏÏ iiΒΒ  ÏÏMM≈≈ tt66 ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99   )) غافر غافر٦٤٦٤((    }}  ##$$

الرجوع  إىل االرجوع  إىل ا  
               ألهـل الـيقني م بداية السري اليقيين  ى هـى فـ    .. Uولذلك فإن ، بداية سريه

م  زائ م أبوالع إلما رشدنا ا   : tقول إمامنا وم


زال  حلقيقة؟؟  إذاً ما  رجع إيل هذه ا حلقيقة، وإذا مل تستطع أن ت رجع إيل هذه ا فا
كبري  كبري ! أمامك جهاد  رجوع إيل العلي ال   .Uحيت تبدأ ال

¨¨ββ ÎÎ))}}  44’’ nn<< ÎÎ))  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘  ## ttëë ôô__ ””��99   ))العلقالعلق((  }}  ∪∪∇∇∩∩  ##$$
 رجوع إيل ا ال بد من ال  U.   

ر  ال حيب أن يظه م  كاً، هو علي ري ال مع ذاته ش زه فال حيب لذاته و ألن ا  تنـ
          الً يطلـب مـن ا رته جهـو م حـض ري عبده دائماً وأبداً أما عبده بأنه عامل ،وإمنا حيب أن ي

U م م ..  التعلي    .Uيعلمه العلي
ال حيــبUوهــو   يف هــذا  علــي  مــن عبــد أن يتعــايل علــي أي شــيء، ولــو صــغري 

ر إيل حقيقته هو ذاته        ، بل ينظ كون الدني كل ما فيه    ! ال ري أن  فإمنا هـو فـضل    .. وي
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 وعطاءات ا ومنن ا ،م ا ر ك كان عنده ..ا، و ال لو  تفضَّل هبا عليه ا، وإ
كان غنياً !! شيء رحابـه أن    Uوا  !!  ل ريـدون  رتـدون جلبـاب    يطلـب الـذين ي  ي
ر  ر١٥( الفق   ) :  فاط

$$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ}}  ââ¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  ÞÞΟΟ ççFFΡΡ rr&&  ââ !!## tt�� ss)) ààÿÿ øø99 $$##  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##  ((  ªª!! $$## uuρρ  uuθθ èèδδ  �� ÍÍ__ ttóó øø99 $$##  ßß‰‰‹‹ ÏÏϑϑ yyss øø99 $$##  {{    

ال يتفـضل ا عليـه                       ري معـه علمـاً  ال جيمله ا حبـال، ومـن يـ الً  ري معه حا فمن ي
           ال يتفضل ا ري معه قوة  م من لدنه، ومن ي خلفية، فال بد    عليه   Uبعل رة أو ا بقواه الظاه

الً           ال حـو م حقيقـة و ألنفـسه رون  ز فال ي م أهل العج الية ه ز، ولذلك أهل الو من العج
راً ال أم الً و ال طو   :و


رب ال     روا إيل  ريدون أن يساف م هنا عن طالب اليقني، الذين ي كل عاملني، وأنا أت

م اليقني م عل ر ..!أو حق اليقني ..! أو عني اليقني..! ليصلوا إيل مقا ، أما طالب دا
آلن ال نتحدث عنه ا ر  م فهذا أم   .السال

م         ري كـ م ال راده م، مـ ر الـسال ال دا م  م الـسال راده م مـ ن نتحدث عنه م
م املتفضل وليس الفضل الذي يغدقه علي عباده املقبلني  راده م، م ري ك وليس بيت الت

زاهـــدين، وال م ا ... عابـــدين وال راده م ...!!مـــ إلمـــا م ا الء يقـــول فـــيه وهـــؤ
م  زائ   :tأبوالع


رجـال     الء ال رتقـون فيهـا،          Uجعـل ا    ..  هؤ حلقيقـة ي يف عـامل ا م مقامـات   هلـ

ريخ مـيالده،      تاب عليه، فـذلك    U، إذا حتقق أن ا      !فبدايته ابتداء من حقيقة توبته        تـا
ربه  كه إيل     !!Uوبدء سريه وسلو
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رك؟ قال م عم ك م  رجل منه يف عامل اخللق فخمسون عاماً، :  لذلك قيل ل أما 
    وأما عند اU كي مع        : ، قيل ! فعامني ألني بدأت سريي وسلو كيف ذلك؟ قال 

يف عاله ال عامني مع ا جل    .ا منذ عامني فقط فليس يل إ
لَّ ح لَّي تَ كماله، وخلقه بأخالق اهل Uي، حاله ا فإذا تَخَ كمله ب  جبماله، و

            كالمـه، فيبـدأ مـع ا يف صحيح  رآنه و يف ق  Uوصاله، ومجله بنعوت املقبلني عليه 
  طفال !!               ال حياة ال موتاً و كاً و ر ال ت ال فعال و ال نفعاً و راً و ال ميلك لنفسه ض والطفل 

راً ال نشو   .و
ري أن ا وتلك هى ياإخوانى حقيقة الويل ال      ربه، ي  هو الذي حيتضنه Uصاحل مع 

راً بـبالءه            ربيه آنـة بنعمائـه، وطـو حلني       !!  بعنايته، ويغذيه بنعمائه، وي ألن الـبالء مـع الـصا
راً هبذا  ..رباية عظيمة  راً بذاك.. ، طو   :وطو

ΝΝ ää..θθ èè== öö77 ttΡΡ uuρρ}}  ÎÎ hh�� ¤¤³³99 $$$$ ÎÎ//  ÎÎ�� öö�� ssƒƒ øø:: $$## uuρρ  ZZππ uuΖΖ ÷÷FF ÏÏùù  ((  $$ uuΖΖ øøŠŠ ss99 ÎÎ)) uuρρ  ttββθθ ããèè yy__ öö�� èè??    {{))اءاء األنبي األنبي٣٥٣٥((  

  جهاد النفس على          هنج السابقنيجهاد النفس على          هنج السابقني
كـل                   اله، ويـستمد مـن ا كلها علي ا، ويعتمد علـي مـو ر  ألمو كل ا في
ال إذا  يف داخله إ ال يستطيع أن جياهد أي حقيقة  حلقيقة  يف ا إلنسان  ألن ا حوله وطوله، 

اله اله بعونه وبتوفيقه و   .من عليه  مو
رك لنفسه  ن الذي يستطيع منا لو تُ ربه أن جياهد نفسه؟ م   وختلَّي عنه 

¨¨ββ ÎÎ))}}  }}§§ øøÿÿ ¨¨ΖΖ99 $$##  88οο uu‘‘$$ ¨¨ΒΒ VV{{  ÏÏ þþθθ ��¡¡99 $$$$ ÎÎ//  ��ωω ÎÎ))  $$ ttΒΒ  zzΟΟ ÏÏmm uu‘‘  þþ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘  {{))يوسف يوسف٥٣٥٣ ((  
ومـن الـذي يـستطيع أن جياهـد نفـسه بنفــسه؟ مـن الـذي يـستطيع أن يتحـصن مــن          

ال أحـد               رمحن؟  ربـه عنـد الواحـد        !! الشيطان إذا ختلت عنه عنايـة الـ كـان ق مهمـا 
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ألحد   يف حلظـة ختلـت عنـه عنايـة ا          ..  رأينا من بلـغ أعلـي املقامـات         ، ولذلك   !!ا و
كات   ر زل إىل أحط الد   .....فن

ãã≅≅ øø?? $$## uuρρ}}  ööΝΝ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ  rr'' tt66 ttΡΡ  üü““ ÏÏ%% ©©!! $$##  ççµµ≈≈ ooΨΨ øø‹‹ ss??## uu  $$ ooΨΨ ÏÏFF≈≈ ttƒƒ## uu  yy‡‡ nn== ||¡¡ΣΣ $$$$ ssùù  $$ yyγγ ÷÷ΨΨ ÏÏΒΒ  ççµµ yyèè tt77 øø?? rr'' ssùù  
ßß≈≈ ssÜÜ øø‹‹ ¤¤±±99   )) األعراف األعراف١٧٥١٧٥((}}  ##$$

  . للشيطانوليس هو التابع!!! أصبح الشيطان هو التابع له  
اه ا، وأعانـه     ال إذا قـو حلقائق، إ إلنسان أن جياهد أي حقيقة من ا ال يستطيع ا إذاً 

له وقوته مناه   و له وح و   ...ا وبلغه بفضله وطَ
رآة صــافية  كــوان ،وجيعلــه مــ أل ر ا ــن الــذي يــستطيع أن ميحــو مــن القلــب صــو م

رمحن؟ وأى عبادات يستطيع أن يفعل         رة ال لي حض حلة لتج ألعمـال       صا  هبا ذلـك؟ وأى ا
م      زائ م أبوالع إلما م له هبا ذلك؟ ولذلك ا رسول ا يت كتاب ا ومن سنة  حتى من 

tحلقيقة فقال عن نفسه ر لنا هذه ا رضاه فس   : وأ



ر م اليقني أن ا إذا سا ر Uعت للجفا من الذى يستطيع أن جياهد، مع عل  لو نظ

 يف قول ا ر سخط أو غضب وأنت علي أى حال دخلت     :Uإليك نظ
  ΟΟ ßßγγ ãã__ ÍÍ‘‘ ôô‰‰ ttGG óó¡¡ tt⊥⊥ yy™™}}  ôô ÏÏ iiΒΒ  ßß]] øø‹‹ yymm  ŸŸωω  ttββθθ ßßϑϑ nn== ôôèè ttƒƒ    {{))القلم القلم٤٤٤٤ ((  

ر إليك بعني  رضا، ونظ ر ال ر إليك ا نظ ألخطاء، ونظ م ا كنت علي أعظ ولو 
خلطايا ، وجعلك من عباده الصاحلني اتبني، فبعد أن وصف رمحته  رك من ا ووداده، طه

م باجلهاد .. هذه النفس رب العباد وقالtاستغاث .. وقا   : ب
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م  كال   .بعدما جاهد… هذا ال

ي  … وصفي  .. وحبييب  .. أخي   لِّ وخ  ..م اليقني أنـك   .. ووفى م عل اعل
حلني       رحيق الصا رة من  جلهاد علـي منـهج الـسابقني    ! لن تذوق قط جلهاد حق ا ال بعد ا ! إ

رب العاملني      رائحة الوصول بـدون    ..Uكما أنبأ  ي نفسه بأن ينال شيئاً من  ومن من ،
رعونة نفسه جلهاد، فهذا من  كيف ينال فضل ا!! ،  وهذه دعوة حتتاج إيل بينة !!ا  ، 

بدون جهاد؟ مع قول ا:  
((##ρρ ßß‰‰ ÎÎγγ≈≈ yy__ uuρρ  }}  ’’ ÎÎûû  ««!! $$##  ¨¨,, yymm  ÍÍνν ÏÏŠŠ$$ yyγγ ÅÅ__  {{))الحـج الحـج٧٨٧٨ ((  

راد، وتبني له ميادين للجهاد يظن  ألف كثري من ا جلهاد تضحك النفس علي  يف ا و
 كلية عن املنهج الذي حدده ا جلهاد، وهو بعيد بال كمال ا  لتصفية Uأنه وصل إيل 

رة الفؤاد، ر وإنا   !!!عن املنهج املطلوب بعيد .. القلب والس
ال يستطيع أي صفي أن يصل إيل ذلك  رباني، و رث  ال من وا تلقي إ ال ي وهذا املنهج 
رشـده، ويوجهـه،                رشـد ي ربني بـدون م كـة املقـ م علـي طاعـة املالئ رده، ولو اسـتقا مبف

رين  آلخ ألولني وا   .rويأخذ بيده حتى يدخله علي سيد ا
كث       رعونة النفس، وأ يف  ريدين وقع  ر امل كث رئ ما توسوس به   أ م استم ره

كـن هـذا          !نفسه إليه  رب والنهايـة، ول رجات الق ، وظن أنه بذلك بلغ الغاية، أو سيبلغ د
م  م ويند   :عندما يقال له!! سيأتي عليه يو

$$ uuΖΖ øøÿÿ tt±± ss33 ssùù}}  yy77ΨΨ ttãã  xx88 uu !!$$ ssÜÜ ÏÏîî  xx88 ãã�� ||ÁÁ tt77 ssùù  ttΠΠ ööθθ uu‹‹ øø99 $$##  ÓÓ‰‰ƒƒ ÏÏ‰‰ ttnn      {{))ق ق٢٢٢٢ ((  
ر          .. فريى نفسه بعيداً   ريـق املقـ بني، ومل جيعـل نفـسه حتـت     ألنه أبعـد نفـسه عـن ط

ر علي أن جيعل نفسه هو املهيمن علي نفسه، وهو الوىل عليها وهو             حلني، بل أص الية الصا و
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رعايتها  ر، وهو الذي يلهمها ، ويتوىل  ألوام ألن هذا !! الذي يعطيها ا كون  ال ي وهذا 
رعونة والدعاوي من البع ال الالحقني، وإمنا هو منهج ال يف السابقني، و يف منهج ليس  يدين 

الية ا ... كل وقت وحني  م و رباني ..   لعبدUال تت رف  ال إذا ملَّك نفسه لعا إ
  :) النساء٦٥( Uله وعمل بقول ال.. 

ŸŸξξ ssùù}}  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘ uuρρ  ŸŸωω  ššχχθθ ããΨΨ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããƒƒ  44 ®®LL yymm  xx88θθ ßßϑϑ ÅÅ jj33 yyss ããƒƒ  $$ yyϑϑŠŠ ÏÏùù  tt�� yyff xx©©  óóΟΟ ßßγγ ooΨΨ ÷÷�� tt//  §§ΝΝ èèOO  
ŸŸωω  ((##ρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  þþ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎηη ÅÅ¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  %% [[`̀tt�� yymm  $$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ||MM øøŠŠ ŸŸÒÒ ss%%  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏ kk== ||¡¡ çç„„ uuρρ  $$ VVϑϑŠŠ ÎÎ== óó¡¡ nn@@  {{  

  الشيخ أعدى أعداء النفسالشيخ أعدى أعداء النفس
م  ال إذا حلقتها العناية، ولذلك قال بعضه رضاه النفس إ ال ت   :yوهذا ما 




رهــا ريــد أحــداً يأم ال ت ألهنــا  كياهتا..   ال أحــداً يعــدل ســلو ال يعــ..  و دل و
يف حلف مع اهلوي ريد أن متشي علي هواها، ولذلك فالنفس دائماً    :أحواهلا فهي ت

$$ ¨¨ΒΒ rr&& uuρρ}}  ôô ttΒΒ  tt∃∃%% ss{{  ttΠΠ$$ ss)) ttΒΒ   ÏÏµµ ÎÎ nn// uu‘‘  ‘‘ yyγγ ttΡΡ uuρρ  }}§§ øøÿÿ ¨¨ΖΖ99 $$##  ÇÇ ttãã  33““ uuθθ ooλλ ùù;; $$##  ∩∩⊆⊆⊃⊃∪∪  ¨¨ββ ÎÎ** ssùù  
ssππ ¨¨ΨΨ ppgg øø:: $$##  }}‘‘ ÏÏδδ  33““ uuρρ ùù'' yyϑϑ øø99   ))النازعاتالنازعات( ( }}  ∪∪⊆⊆⊇⊇∩∩  ##$$

رفاً ال شيخاً عا رشداً و ريدون م ال ي إلثنان ، ! فاهلوي والنفس  ريد ا دوماً أن بل ي
ــة    كيفي ــوا ال كيف ــاً ي ــا مع كون ــه    ! ي يف حيات ــدون  ري ــا ي كم ــسان  إلن ــسريوا ا وي

كبري! الدنيوية م خطري! ويومهونه أنه شيخ    !!وأنه صاحب مقا
    كشف ا كبري    Uولو  يف بعد  رأي نفسه أنه  رته ل حتى عـن  !!  عن باص
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 ريق ا يف ط ر صغري  ر صغري..  ملاذا؟  ..  Uأصغ رشدأو ألن أصغ  ملَّك نفسه للم
            ك نفسه رسول ا ملَّ رسول ا، و ك نفسه ل رشد ملَّ ، فجميع أهل   ..أسلمها له، وامل

ر  ألث رد فى ا يف عاله، وفيه و يف حيطة ا جلَّ  رة    :هذه الدائ
}}{{
    ألنه مع اU           حلني وبـ رجـل مـن الـصا م نفـسه ل م    دائماً، فيسل ال تـت دون ذلـك 

م اليقني  كان من علو كون له نصيب من اليقني إن  ال ي ال حتدث التصفية و كية و ز الت
  .أو من عني اليقني أو من حق اليقني

  قس نفسكقس نفسك
راح حلني؟ اسرتاح وأ   ! ..والسالك لو قاس نفسه بأحوال السابقني الصا

راتــب   لت مــن امل م؟ ومــاذا حــص إلهلــا  كيــف؟ يقــول لنفــسه مــاذا معــك مــن ا
خلفيـة؟ ومـاذا        ر ا ألنـوا ربانية؟ وماذا معـك مـن ا الشهودية؟ وماذا معك من التجليات ال
م الـصلة      كيف تـت ربانية؟  ألحوال ال ر القدسية؟ وماذا معك من ا را ألس معك من ا

رسـول ا؟ خـط قلـيب            خلط الذي بينـك وبـني  رة احملمدية؟ ما هو ا حلض م ! بينك وبني ا أ
روحي  ! خط فؤادي  م خط  ري؟    ! أ م خط س راه          أ م تـ راه يقظـة؟ أ م تـ راه مناماً ؟أ أت

ألحوال؟ ماذا بينك  م يواليك؟ ماذا معك من هذه ا م يغذيك أ ؟ هل يسقيك أ يقظة ومناماً
  وبني العوامل العلوية؟

راد القياس م من قياس لو أ   !!ك
م مؤانـسة               كنت من أهل اانـسة؟ فـال بـد أن حيـدث بينـك وبينـه ، هـل  ! إذا 

كلم رونك؟ وي زو زلون لك؟ وي   ونك؟ ويشافهونك؟؟يتن
م  م؟ وحتادثه كنه يف أما م  راه م؟ وت روحك وأنت معنا إليه م تصعد   أ
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م؟ إلهلامية منه م الوهبية ا كمة والعلو حل كتسب ا م وت   وجتالسه
م؟                كن معك شيء من ذلك فأين أنت ممن ومست نفسك أنك من مجلته فإذا مل ي

ر    كون لك م كني؟ وأن ي ربى سال ريد أن ت م؟ وت يدين؟ بل جعلت نفسك من أئمته
م ره م! وأن تأم زهو عليه   !!وأن يلتفوا حولك! وأن ت

م هي النفس     ك كل هذا اللبس !تل ال يستطيع شـيخ مهمـا   !وهي سبب  ، و
   ره عند ا رطـة         .. كان قد ريد من هـذه الو كانـت عنـد     !! أن خيلِّص امل ال إذا  إ

ريد النية الصادقة كلية إليه..وألقي بنفسه بني يديه .. امل كل ما طل!  وتوجه بال به و
كون خصماً له مع نفسه عليه ال ي يف فعله، و رع    .منه سا

  اجلهاد األعظم اجلهاد األعظم 
م رضي ا عنه حلون    :فقد قال الصا

}}
{{

م ألعظ جلهاد ا   . وهذا هو ا
ر مـن أ     الً فـصا كان عجـو رأي نفسه قد تغريت أخالقها، بأن  م   فإذا  حللـ هـل ا

زع                  زع وفـ كـان صـاحب هلـع وجـ م، و ر من أهل العلـ الً فصا كان جهو ألناة، و وا
م            ! عند املصيبة  م علـ كينة وطمأنينـة عنـد أي مدهلمـة، فلـيعل فأصبح صاحب سـ

رب العاملني ريق    .اليقني أنه بدأ السلوك الصادق املوصل إيل ط
 كــذا، جعــل ا رجــال ه ريــق ال يفUط إلنــسان ملــا يفعلــه  يف ا  ال ــثُ ريه  م  ســ

رة وطلب منه أن يهذهبا  إلنسان أشياء ظاه يف ا رمحن، فجعل  رة ال كه إيل حض وسلو
م هذه  ر وطلب ا منه أن يقل ر، وله أظاف ر وطلب ا منه أن يهذب هذا الشع ع ففيه ش
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راه العـني، ومنـها مـا               ألشياءالت مثلها ا لٌنسان فى نفسه منها  ما تـ ر، فمن هذه ا ألظاف ا
إلنسانيسترت بالثياب  يف جسد ا ر املخفي الذي هو  ع كالش   .عنها 

  كــذلك جعــل اU      إلنــسان صــفات أوجــدها فيــه، وطلــب منــه أن يف ا  
يف قوله رآنه  يف ق ر ا إليها  حلني اليت أشا راتب الصا   : جياهدها ليلحق مب

��ωω}}  ““ ÈÈθθ ttGG óó¡¡ oo„„  ttββρρ ßß‰‰ ÏÏèè≈≈ ss)) øø99 $$##  zz ÏÏΒΒ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  çç�� öö�� xxîî  ’’ ÍÍ<< ''ρρ éé&&  ÍÍ‘‘ uu�� œœØØ99 $$##  
ttββρρ ßß‰‰ ÎÎγγ≈≈ yyff ççRR ùùQQ $$## uuρρ  ’’ ÎÎûû  ÈÈ≅≅‹‹ ÎÎ66 yy™™  ««!!   )) النساء النساء٩٥٩٥((  }}  ##$$

ز شأنه كما قال ع إلنسان  لق ا   :فخُ
tt,, ÎÎ== ääzz}}  ßß≈≈ ||¡¡ΡΡ MM}} $$##  ôô ÏÏΒΒ  99≅≅ yyff ttãã  {{   ) ) ٣٧٣٧األنبياء األنبياء((  

إلنسان وقال له يف ا رة    :فيه صفة العجلة طبيعة وفط
ööΝΝ ää33ƒƒ ÍÍ‘‘ ''ρρ éé'' yy™™}}   ÉÉLL≈≈ ttƒƒ## uu  ŸŸξξ ssùù  ÂÂχχθθ èè== ÉÉff ÷÷èè ttGG óó¡¡ nn@@  ∩∩⊂⊂∠∠∪∪  {{   ) )األنبياءاألنبياء((  

كيف تت م  ألعظ ألناه ؟ إذاً جهادك ا   خلص من العجلة وتتخلق با
   ــول ا رس ــيس إيل  ــد ق ــاء وف ــدما ج رعوا إيل  rوعن ــ ــة فأس ــلوا إيل املدين  ووص

م إنى معى ثوبني جديدين               ك رع مع ألشج قال لن أس م وامسه ا رجل منه ال  الدخول إ
        رسـول ا ال أدخـل علـي  رسـول ا، و أللقي هبمـا  م  زهتما هلذا اليو ال بعـد أن  rجه  إ

زيل  أل م للقـاء                    أغتسل  جلديـدين، فـذهبوا هـ ر وألـبس الثـوبني ا ر وأضـع العطـ ر الـسف  أث
رواحل ومتاع  إخوانه،مع أنـه     eالنبى راحلته واطمأن على  ألشج فقد بدأفعقل  ، وأما ا

م دخـل علـى        جلديدين ث ر ولبس الثوبني ا م عمد فاغتسل وتعط م، ث كان سيداً فيه
رسول اe ر كل من حض    :  فقال له املصطفى من مسمع من 
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}}UU{{
eeee{{ووردوورد

ee
ee

{{}}{{
جلهاد للتخلق بع ألخالقهذا نتيجة جهاد ا   ...لى ا

ر بعيد          حلبيب من سف م قدموا فى غاية الشوق للقاء ا كوا  . فالقو ر رعوا وت فأس
رواحل فعقلها، ومبتاع إخوانه  ى  واعتنى بال رو ألشج ت كن ا م ، ول م ومتاعه رواحله

حلبيب  رف يعصف به للقاء ا جلا ر والشوق ا ر السف كنه !! فجمعه، واغتسل من أث ول
م             وأعطى إخوانه املث  !جاهد نفسه    حللـ رويـضها علـى ا كـبح مجـاح الـنفس وت ل علـى 

رف خلقه وعـاىل              ريف املسلمني بش رسول ا له وتع م  ألناة، فاستحق تقدي والصرب وا
رسوله زاياه التى حيبه ا و   .م

رع  ر املهملة من العجلة والتس طَ كذا التخلص من الف اليت أوجدها ا فينا، .. فه
كماقال  إلنسان عليها و  رآنهالتى خلق ا ا إلنسان فى ق   :يف ا

…… ççµµ ¯¯ΡΡ ÎÎ))}}  ttββ%% xx..  $$ YYΒΒθθ èè== ssßß  ZZωωθθ ßßγγ yy__  ∩∩∠∠⊄⊄∪∪  {{ ) )األحزاباألحزاب((  
ر     ر،            ..وخذوا معنى آخ ألمـو جلهـل حبقـائق ا م، وطبيعتـها ا رة النفس الظلـ فط

يف ذلك إلنسان أن جياهد    :وطلب من ا
¨¨ββ ÎÎ))}}  ©©!! $$##  ãã�� ããΒΒ ùù'' ttƒƒ  ÉÉΑΑ ôô‰‰ yyèè øø99 $$$$ ÎÎ//  {{))النحل النحل٩٠٩٠ ((  

                                                 
  .، عن الوازع بن عامر ، البخارى فى األدب المفرد المسند الجامع١٠٠
  .المسند الجامع عن عباد أخرجه أحمد ١٠١
   تاريخ المدينة ابن شبة١٠٢
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يف ذلك فى ا الً وقال  كون عاد   :حلديث القدسىأن جياهد نفسه لي
}}

{{
حلق ولـو          م، يقول ا كالقسطاس املستقي كون نفسه  إلنسان حتى ت فيجاهد ا

رابتـه أو لـصدا            ال جيامل أحداً لق حلق ولو علي نفسه،  راً ،ويقول ا قته، أو خلدمـة  كان م
ألنفال٨( وإمنا ...أو جلميل صنعه معه ! قدمها إليه   ): ا

¨¨,, ÅÅss ããŠŠ ÏÏ99}}  ¨¨,, yyss øø99 $$##  ŸŸ≅≅ ÏÏÜÜ öö77 ããƒƒ uuρρ  ŸŸ≅≅ ÏÏÜÜ≈≈ tt77 øø99 $$##  ööθθ ss99 uuρρ  ooνν ÌÌ�� xx..  ššχχθθ ããΒΒ ÌÌ�� ôôff ßßϑϑ øø99 $$##    {{  
حلق م ا ا   :فيتحقق باس
yy77 ÏÏ99$$ uuΖΖ èèδδ}}  èèππ uu‹‹≈≈ ss99 uuθθ øø99 $$##  ¬¬!!  ÈÈ dd,, pptt øø::   )) الكهف الكهف٤٤٤٤((}}  ##$$

 الية ا ال يتجمل بو  ،الية ا راً، فيتجمل بو كان م ال من يتخلق خبلق احلق ولو  إ
ر  ر إيل عم كاشة بن حمصنtانظ رأي قاتل ع   : عندما 

}}
{{   ألبي ري  وقال ابن أبي احلوا

yy}}سليمان
{{

م يقيمــون العــدل ولــو علــي  رجــال وصــلوا إيل مقــا م  م أوهـ ال  أنفــسه م،   ذويهــ
م  ألنــه أســاء إلــيه كلمــة.. يهــضمون أحــداً حقــاً  رون الــنقص فــى  وإمنــا ،بفعــل أو ب يــ

                                                 
 ، صحيح مسلم وغيرها كثيرَعْن أَِبي َذرَ  ١٠٣
 ، وغيرها تاريخ دمشق فىرواه أبو نـَُعيم،  ١٠٤
  .ألبى الفرج األصفهانى محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ١٠٥
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م ، و م قبل إخواهن ميتغأنفسه ماضون عما حدث هل   : منه
χχρρ ßß‰‰ ÎÎγγ≈≈ ppgg ää††}}  ’’ ÎÎûû  ÈÈ≅≅‹‹ ÎÎ66 yy™™  ««!! $$##  ŸŸωω uuρρ  ttββθθ èèùù$$ ssƒƒ ss††  ssππ ttΒΒ ööθθ ss99  55ΟΟ ÍÍ←← IIωω  {{))المائدة المائدة٥٤٥٤ ((  

جلهاد؟  كون هذا ا كيف ي   و
yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ}}  ãã≅≅ ôôÒÒ ssùù  ««!! $$##  ÏÏµµ‹‹ ÏÏ?? ÷÷σσ ããƒƒ   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„  {{))الجمعة الجمعة٤٤ ((  

جلهد فى التخلق، ومع ذلك   م وباجلهاد الواجب ويبذلون غاية ا ز فيقومون بالعمل الال
ر فضال من املتفـضل            ال ألم رون ا رة وإمنا ي ال مبها رة و م أجادوا بشطا  ، U يدعون أهن

 م خيافون وجه ا رضاه.. ألهن ال يطلبون غري    .و
ر   ر ك م     : أنا أحتدث عن جهاد أهل اليقني، وأ ر الـسال م ودا طـالب أهـل النعـي

كثا           إل رآن وا ر وتالوة الق م النها م الليل وصيا يف قيا م  ردوس وعدن جهاده ر والف
ر، وهذا شيء يسري كا ألذ   .من ا

ألن النفوس صعبة ولقسة، وحتتاج إيل جهاد  رنا ا أن نعني بعضنا علي نفوسنا،  أم
ــك وجتــادل     ــدافع عن ــسك ت ــت نف رأي ــد، إذا  ــسك  !شــديد وعتي ــتمس لنف ــاول أن تل وحت

ر عند شيخك   ألعذا رهبـا            ! ا جلهـاد إيل  يف ا م صدقها  م أن ذلك من لقسها وعد فاعل
U  ألهنا لو صد كانت مع شيخك عليـك  ،  جلهاد  يف ا ريـد   ... قت  ال ي ألن الـشيخ 

 رفعتك وإعالء شأنك عند ا ال نفعك و   : ، ولذلك قالواUإ
}}{{

ريد هو منك؟    ماذا ي
÷÷ββ ÎÎ))}}  ßß‰‰ƒƒ ÍÍ‘‘ éé&&  ��ωω ÎÎ))  yyxx≈≈ nn== ôô¹¹ MM}} $$##  $$ ttΒΒ  ààMM ÷÷èè ssÜÜ ttGG óó™™   )) هود هود٨٨٨٨((  }}  ##$$

ر  رض أن الشيخ أو امل جلميع ولنف م ا خلطاب أما ه يل ا إلذاً أسأل نفسى .. شد وج
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ئس من نصحي فيما بيين وبينه        ..ملاذا فعل ذلك؟     م علي نفـسي      !! هل ي راد أن يقي فأ
جلميع   م ا حلجة أما رعة     !! ا رجع إىل ا مس رعوي وت زي !! لعلها ت ال يقصد خ .. هو  

رحيى  ال يقصد جت ال وجه ا .. و ريد إ ال ي ريدين  ، فاملشايUألنه  ريدون من امل ال ي خ 
رب العـاملني              كونوا من أهل املواجهة بني يـدي  م لي ال إصالحه م      Uإ  ، وهـذه نوايـاه

م ..  ال بد أن اخلصها من الظلومية..وهذه طواياه   .إذاً 
حلبيب     كان ا كـل            rحتى  كيـه، فـإذا أ  من شدة إقامته للعـدل يعـدل بـني ف

رى مـن شـ           ر لقمـة أخـ آلخـ كـل علـي ا ، هـذه هـى   rدة عدالتـه  علي هذا الفك لقمة أ
كنه  حلديثه ل يف نفسي وقعاً  ال أجد  ال أستلطف أخاً ىل و رمبا  إلهلية املطلقة،  العدالة ا
م         يف ميدانـه مـا دا يف أي ميدان علي أن أشجعه، وأن أعينـه، وأن أقويـه   يف ا جياهد 

 يف ا    .Uجياهد  و
ريـد أن يطبـع أخوانـه علـ                   ريـد ي كـل م ريـدين أن  م امل ي منهجـه وعلـي     آفة معظـ

كه راه            ! مسل كه وعلي منهجه ي ال جياهد علي مسل كل من  كون، و ال ي وهذا 
ريباً، وتلك مصيبة املصائب ! بعيداً ري نفسه ق راه علي غري النهج السوى، !! .وي وقد ي

ــاوت     ــضى التف رشــد تقت ــعة امل ــن وس ك الف   ..ول رة آ ــش ــك ع ــع من ــف نطب كي ، ف
رجل!! طبعة؟ الف  رة آ ريد أن نصنع منك عش واملطلوب منك عند ا !!   كيف ت
U رجل واحد كك  ألن ا !! ومن مسل  ،U رسلني رثة امل رثة النبيني وو  جعل و

رسلني   .بعدد النبيني وامل
  ورثة النبينيورثة النبيني

ر أمامة  رtقال أبوذ   :، ومثله فى سؤال أبى ذ
}}
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 ◌ٰ ◌ٰ{{
ــيب   م ن ــد ــه ..كــل وىل علــي ق يف حيات ــذلك  ــع إيل e، ول رتف ــه مل ي زمان يف   و

كمل هذا العـدد         ال بعد أن است ألعلي إ رفيق ا راقني مائـة         ..ال كـان أصـحابه الـ ، ف
رين أل    ربعة وعش رسول أو نيب  ألف وأ م  رجل علي قد كل  م احملـبني  ...فاً،  ، فمنه

م النبيني       م الذين علي قد رسـلني         ... وه م امل م علي قد م احملبوبني الذين ه .. ومنه
يف الفتح ريقه  م ط كل منه   .ول

ريدين يبدأون بتصفية النفس      ، فإذا انتهوا من تصفية النفس؟ دخلوا علـي       .. فامل
ر.. القلب  روح ، فإذا أصلحوا القلب؟  م ا إيل عامل ال رتقوا إيل .. قاه عامل ، فإذا ا

ر م ا إيل عامل الس رقاه روح؟  يف .. ال ره  ك ال نستطيع ذ م مبا  كاشفه م ي ، ث
كان   .هذا امل

          م ا م ا لذاتـه، وأصـلحه رده الء أفـ خلصني، وهؤ م املُ رثة النبيني فه أما و
كيفيــة نــستطيع أن نقوهلــا باللــسان      رته بــال  م نــس ! حلــض ال علــ يف و تطيع إذاعتــه 

كوان أل رآن! ا م الق ال الذين قال فيه كه إ را ال يستطيع إد  م علي   :ألن حاهل
((##θθ àà)) ¨¨?? $$## uuρρ  }}  ©©!! $$##  ((  ããΝΝ àà66 ßßϑϑ ÏÏ kk== yyèè ããƒƒ uuρρ  ªª!!   )) البقرة البقرة٢٨٢٢٨٢((  }}  ##$$

حلال إيل يومنا هذا          ر علي هذا ا ألم م الـدين     .. وظل ا ال       ..وإيل يو ، مـا مـن وىل إ
رسول أو نيب م    .علي قد

ريــد أن تطبــ  كيـف إذاً ت كك  ف كــل مــن حولـك بــسلو كنــت مــن ! ع  ولــو 
ل كم كـون    !ال ال ي كمـا أن      Uألن ا .. ، هذا  كـل واحـد، ف يف   لـه عالمـة 

ريـدة            ريـد وبـصمات ف ريد وصوت ف رجل وجه ف كل  ريـق  Uفـإن لـه عنـد ا    !ل  ط
ريد  حلميد ايد ..ومسلك محيد .. ف    .Uيوصله إيل ا

                                                 
 جامع المسانيد والمراسيل  ، في اَألسماءِ ) هق(وابن مردويه ) حم حب طب ك( ١٠٦
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  مقام الصبا فى القرآنمقام الصبا فى القرآن
ك نفـ      رتبيـة     فإذا بدأ السالك وملَّ م ال يف مقـا م  .. سه لـشيخ مالـك، أدخلـه  إيل مقـا

م ري ك كتاب ا ال يف  كان صبياً، مقامه  م ف   : التعلي
 zz�� óóss uu‹‹≈≈ ttƒƒ}}  ÉÉ‹‹ èè{{  ||==≈≈ ttFF ÅÅ66 øø99 $$##  ;;οο §§θθ àà)) ÎÎ//  ((  ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷�� ss??## uu uuρρ  zzΝΝ õõ33 ççtt øø:: $$##  $$ wwŠŠ ÎÎ66   ))مريممريم١٢١٢((}}    ¹¹||

رآن؟ يف الق   ما عالمة الصبى 
ألوىل أنه يأخذ نفس رآن، العالمة ا م الق ره ك ال يأخذ  عالمتان ذ م و زائ ه بالع

خص  ر ››ÉÉ  ((نفسه بال èè{{  ||==≈≈ ttFF ÅÅ66 øø99 $$##  ;;οο §§θθ àà)) ÎÎ//    ((  ال مييل رخص و ال مييل إيل ال م،  زائ أي بالع
  :إيل املباحات، ولذلك قالوا

}}
UU{{

كل ما عنده، إيل أن خيففوا  حلبيب فعليه أن يبذل  م الليل rعنه مثل ا كان يقو  
كان يقف علي  م واحدة، وعندما وجد أقدامه تتعب من طول الوقوف  كله علي قد

ربه راف أصابعه حتى قال له    :أط
µµÛÛ}}  ∩∩⊇⊇∪∪  !!$$ ttΒΒ  $$ uuΖΖ øø99 tt““ΡΡ rr&&  yy77 øø‹‹ nn== ttãã  ttββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  ##’’ ss++ ôô±± ttFF ÏÏ99  ∩∩⊄⊄∪∪  {{  طـهطـه  

م، ولذلك عالمات ملن له  زائ يف هذه خفف ا عنه، فال بد أن يأخذ بالع نصيب 
آلية كثرية على ضوء هذه ا م  ك يف  ح رفون  راقات حددها العا إلش   :ا

}}{{}}
{{
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ر ز الغفا زي يف قول الع ريد أن يدخل  ال ي ر و ألسحا يف ا   :فمن ليس له قومة 
((##θθ ççΡΡ%% xx..}}  WWξξ‹‹ ÎÎ== ss%%  zz ÏÏ iiΒΒ  ÈÈ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  $$ ttΒΒ  ttββθθ ããèè yyff ööκκ uu‰‰  ∩∩⊇⊇∠∠∪∪  ÍÍ‘‘$$ pptt ôô�� FF{{ $$$$ ÎÎ// uuρρ  ööΛΛ èèεε  

ttββρρ ãã�� ÏÏÿÿ øøóó ttGG óó¡¡ oo„„  ∩∩⊇⊇∇∇∪∪  {{) ) الذاريات الذاريات ((  
م والعنايـات           ر وحميط العلو را ألس ر وا ألنوا حلق با يف جلسة مع ا كيف يطمع 

ر  ز الغفا زي ال حد هلا من الع    .Uالتى 
}}{{

ال بد أن يت كربين  ال حيب املت  ألن ا كرب    :واضع ويتخلى عن ال
ßß∃∃ ÎÎ�� ññÀÀ rr'' yy™™  }}  ôô ttãã  zz ÉÉLL≈≈ ttƒƒ## uu  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ššχχρρ ãã�� ¬¬66 ss33 ttGG ttƒƒ  ’’ ÎÎûû  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  ÎÎ�� öö�� ttóó ÎÎ//  

ÈÈ dd,, yyss øø99   )) األعراف األعراف١٤٦١٤٦((    }}  ##$$
م ا وإهلامات ا التى  كرب ليس له نقطة من عل رة من  كل من عنده مثقال ذ

كـرب        م وأنـا       حتـى لـ   .. خص هبا أولياء ا، وال يف جلـسة فيقـول أنـا أفـضله و جلـس 
رونى ويعظمونى      م أن يوق م وجيب عليه كرب.. أعلمه زال الوىل !فهذا  ال ي كن  ، ل

يف الصفاء والنقاء     ريقه  يف         .. يف ط كـل مـن  حتـى يظـن أنـه أقـل النـاس شـأناً، وأن 
يف عاله، و مـن مل       رة ا جلَّ  رباً إيل حض ر منه ق كث م منه عند ا، وأ كون أعظ ال

جليالنى             ي ر ا  يقول  tرى غري ذلك خنشى عليه من املعاطب واملهالك، سيدى عبد القاد
  :يف ذلك

}}UU
UU{{

ŸŸωω uuρρ}}  ttββθθ ääÜÜŠŠ ÅÅss ããƒƒ  && óó yy´́ÎÎ//  ôô ÏÏ iiΒΒ  ÿÿ ÏÏµµ ÏÏϑϑ ùù== ÏÏãã  ��ωω ÎÎ))  $$ yyϑϑ ÎÎ//  uu !!$$ xx©©  {{  ))البقرة البقرة٢٥٥٢٥٥ ((  
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ر             كـ م خفـى امل راج    !من الـذى حيـيط بعلـ إلسـتد م ا م الـصد   ! وعلـ وعلـ
م؟    م القـو م التى معنا من علـو ران والبعاد؟ أين العلو م     ..واهلج راءة، وهـل علـو م قـ علـو

راءة توصل؟ حلسن الشاذىل ! الق م أبوا إلما   :tويقول ا
}}


{{

م  زائ م ابوالع إلما   :t ولذلك يقول ا


يف ذلك الشي كرب هنائياً، وقال  ر من ال رسىفال بد أن يتطه   :خ أبوالعباس امل
}}

UU{{
م          ل ــس ال تُ م بـه و ال تعلـ رب ،و كــ ألن فيـك شـيء مـن ال م يقــني  لـيس معـك علـ

رك منه ،بل        رباني ليطه خلبري ال رى نفسك على الصواب     للطبيب ا الء وآفـة      .. ت وآفـة هـؤ
ال        م و يف هنايتـه رجـال  ريد أن ينافس أو يقيس نفسه بأحوال ال ريدين أنه ي كثري من امل

م م فى بدايته   !!يقيس نفسه هب
كما للـشيخ،              ريدين  كون له م يف ذلك، فرييد أن ي ريدين يهلك  كثري من امل

كتباً مثل الشيخ    كون خطيبـاً مثـل الـشيخ      ! ويعمل  خللـق     و! وي زل  ! جيمـع عليـه ا وينـ
  !وتلتف الناس حوله! املساجد

م؟ رض ماذا تفعل هب أل املشايخ !  وماذا يصنعون معك؟!  فلو التف حولك أهل ا
ألنه قيل ال وقد ماتت النفوس،  ال يفعلون ذلك إ   :ال يقومون بذلك و
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}}{{
كـن الـصادقني       }ثعبـان { ةٌهـي حيـ    فـإذاً    ةً فما دامت الـنفس حيـ       تلـدغك، ل
م الشافعي  إلما   :tكما قال ا

}}{{
يف عاله رى أن هذا هو فضل ا ومواهب ا وعطاءات ا جل  ألنه ي  .  

م؟         يف أبـواب العلـ زدت  كتب فماذا  كنت أمجع من ال ريـد أن  أنـ ! فإذا  ا أ
رضـاً جديـداً،                       كـون دواءاً جديـداً يعـاجل م خللـق فـال بـد أن ي رضا ا رج دواءاً ينال  خ أُ

حلميد ايد  ال فضال من ا ال يأتى إ جلديد     :Uوالدواء ا
ããΑΑ ÍÍ ii”” tt∴∴ ççΡΡ uuρρ}}  zz ÏÏΒΒ  ÈÈββ## uu öö�� àà)) øø99   أى من علوم القرآن وأسرار القرآن وبيان القرآن    أى من علوم القرآن وأسرار القرآن وبيان القرآن  }}  ##$$

$$ ttΒΒ}}  uuθθ èèδδ  ÖÖ !!$$ xxÿÿ ÏÏ©©  ××ππ uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘ uuρρ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ ùù== ÏÏ jj99  {{  ))اإلسراء اإلسراء٨٢٨٢ ((  
ر               يف صدو ر املؤمنني ، أو  يف صدو زل ليعاجل حاجة  م نا كان هذا العل إذا 

رســوله   ــإذن مــن ا و ر املوحــدين ب يف صــدو كــن إذا  .. املــوقنني، أو  فــال شــىء، ل
كتاب   !فماذا أعمل به؟! كان القصد أن يقال أن فالن له 

ال ســـــــيبلى           ويبل كاتب إ كتبت يداهومامن  ر ما    ى الده
راه رك فى القيامة أن ت كفك غري شىء        يســــــ كتب ب   فال ت

ال يـصنعون      م  ال يقولـون    !القو كتبـون  !و ال ي ال يفعلـون شـيئاً    ! و ال إذا   ! ..و إ
وجدوا فيه ني ة خالصة لوجه اU .  
زعهــا   والنيـ  ال بعـد فنــاء الــنفس عـن نوا كــون إ ال ت خلالــصة  زغاهتــا .. ة ا  ..ون

ردي.. وحظوظها .. وأهوائها    .ةوشهواهتا امل
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رخص    رتك الــ ــ م وي زائ م أن يأخــذ نفــسه بــالع ألوىل مــن عالمــات الغــال فالعالمــة ا
حلون بذلك ز الصا   :واملباحات، ولذلك فا

منهم من كان يديم القيام حتى كان يصلى يف الليل ألف 
 يوماً ومنهم من كان يديم الصيام حتى ال يفطر إال كل أربعني...  ركعة، 

، ومنهم من كان يديم تالوة القرآن حتى كان يقرأه يف ...مرة 
، ومنـهم مـن كـان يـديم         ....كل ليلة مرة يف ركعة من ركعات الـصالة          

، هـذه هـي أحـوال    ....ذكر ا حتى تنطق معه األكوان تذكر معه مـواله   
  ....الصاحلني 

الً عن السنن والنوافل، ومتهاوناً فى أدا كسو كنت  كن إذا  رائض ومع ل ء الف
حلني رى نفــسى مــن الــصا ريــدون وأتبــاع،  !ذلــك أ رشــداً وىل م كــون م ريــد أمــن أ ، وأ

كاشـفات؟ ملـاذا مل                  ونفسى حتاسـبنى وحتاسـب الـشيخ؟؟ ملـاذا مل يفـتح ا علـى بامل
إلهلامات؟ م وا زقنى ا بالعلو ر   ي

راحــات؟ يف ال ــق ! مــن أيــن وأنــت  ري خلمــالن، أهــذا ط كــسل وا يف ال وأنــت 
حلني رسلني؟! ؟الصا   !أهذا منهج النبيني وامل

زقنى ا بشيء من ذلك  ر خللق !! وإذا    :أتطلع إىل ما عند ا
م       كان شيئا من أيديه م      .. إن  أو شيئاً من   .. أوشيئاً من الثناء على ألسنته

م  كاهت ر يف ح ال ذاك ..التوقري  ال هذا و م حال الصاحلني؟  !! ، أهذا فعل النبيني أ
كما قال فيه م  مألن القو زائ م أبوالع إلما   :tم ا

ر ال بفخــــــــــــــا م      قاموا حبول منه  م أن يدلوا غريه   وإذا دعاه
ر م     باهلدى هدى املصطفى املختا رهبوت ملء قلوهب   يدعون وال

ر رب من نا كون مق ر كن  ر خللق مقبــــــلة فال      ت رأيت ا   وإذا 
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  : العالمة الثانية
ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷�� ss??## uu uuρρ}}  zzΝΝ õõ33 ççtt øø:: $$##  $$ wwŠŠ ÎÎ66   ))مريممريم((  }}  ∪∪⊅⊅⊆⊆∩∩  ¹¹||

رة؟ كة أوإما م للصبى؟ أى ممل ك   أى ح
ــسه  ــة نف ك ــة   ! ممل ك ــذه اململ ــاً هل كم ــبح حا يف  ! ، أص ــا  م فيه ك ــتح ي

زغها  رع ا، وحيتاط !  وفى شهواهتا وفى حظوظها وفى أهوائها !نوا ال ما ش فال يعطيها إ
ال إذا دقـق             م ا، فـال يعطيهـا نعمـة إ كل ما تطلبه النفس مـن نعـ رع فى  يف آفـات  بالو  

رع  حلبيب .. الو   :rلقول ا
}}{{

روق   م، عبــادة الــصديق وعبــادة الفــا را كــ كانــت عبــادة الــصحابة ال وتلــك 
ال يعطيها ما فيه شبهة بل         رع اتقاء الشبهات،  رماء أمجعني، والو ك ألجالء وال وعبادة ا

حلالل  حلالل، وأحل ا كد أن ما فيه أحل ا رف يتأ ال ما بد هلا عنه، فال يس ال يعطيها منه إ
رك                         رض وآفـة جتعـل الـنفس تتحـ م أن الـشبع مـ ألنـه يعلـ حلالل مـع أنـه حـالل  م ا فى الطعا

رك جنود الشهوة فيه، فيقول هلا ح   :وتُ
}}{{

م، بل يطالبها بال م، ويقول هلا سيأتى ال جيعلها تأخذ حظها من املنا م للملك العال قيا
م تنامني فيه    م            ..  عليك يو م يقـول فـيه ريدين أن تلحقى بقو الت م بعد املوت، أ ويطول املنا

م ألحواهل   :ا مادحا ومشوقا إيانا 
  44’’ nnûû$$ yyff ttFF ss??}}  ööΝΝ ßßγγ çç//θθ ããΖΖ ãã__  ÇÇ ttãã  ÆÆìì ÅÅ__$$ ŸŸÒÒ yyϑϑ øø99   )) السجدة السجدة١٦١٦((  }}  ##$$

                                                 
  سنن ابن ماجه  ، tعن أبى هريرة  ١٠٧
  جامع المسانيد والمراسيلعن المقدام بن معديكرب،  ١٠٨
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ال تفع       يف    وأنت تتقلبني طول الليـل مـن مـضجع إيل مـضجع و م وتـدخلني  لـني فعلـه
كون أبداً ال ي كون؟  م، أهذا ي يف صحفه م وتسجلني  رهت   :زم

$$ ttΒΒ uuρρ}}  yy77 ••// uu‘‘  55ΟΟ≈≈ ¯¯== ssàà ÎÎ//  ÏÏ‰‰‹‹ ÎÎ77 yyèè ùù== ÏÏ jj99  ∩∩⊆⊆∉∉∪∪  {{  ))فصلتفصلت((  
رات  رو ال الض كلمـات     ! وميـسك لـسانه  !! ال يعطيها إ كفـه عـن مجيـع ال وي

ــالل واملباحــات   حل ــسانه ..حتــى ا ــسك ل ره  ..، إذا أم ــأنوا رق ب م أن ا سيــش ــاعل ف
رك للسان للعنـان    ..اءاته على جنانه    وعط إلنسان ت كن طاملا ا كـن    ..، ل فـال مي
U       رمحن ال   ..ألنه سيبيحها ملن ليس من أهلها       .. أن يفتح له عطاءات ال ر مـا  وسيظه

كوان  أل يف ا زيغ والنفاق وحيدث فنت  ألهل ال   ..يطاق 
م   زائ ــذى يأخــذ بــالع حلني هــو ال كــان الــصبى عنــد الــصا وميلــك نفــسه ! فــإذا 

رجل !كيف بالفتى ف كيف بال   ؟!؟ ف
م  وصلي ا علي سيدنا حممد وعلي آله وصحبه وسل

  طوبى ملن شغله عيبهطوبى ملن شغله عيبه
حلني         يف خـصوصيات الــصا راجـي  ريـق أهــل الـيقني وال لإلنـسان الـسالك علـي ط
رشد أمني يعينه علي  ال بد له من م رب العاملني ، و كه إيل  يف سريه وسلو ر هبا  ر مي أطوا

كما سبق وأسلفنا البيان،          جهاد نفسه، علي أن يس     زعه  ال ينا اً و كلي م له تسليماً  ل
الً جبهاد نفسه  كون هو مشغو   ..وأن ي

م أن هـذا                   الً بعيوب من حولـه، أو عيـوب إخوانـه، فـاعل ريد مشغو رأيت امل فإذا 
كته نفسه     ريد مل زول لبسه أبـداً          .. امل م فيه نفسه  ولن ي ك رك    !! وتتح ال إذا تـ إ

يف إخوانه      أهذا واضح ؟؟، فا   .. ذلك   ريد الذي دائماً خيوض  فهذا ليس له شأن !! مل
حلبيب !! بالسلوك  ألن السالك يقول ا يف شأنه r، ملاذا ؟   :  
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}}{{
ال     ــه ،و كت رجــاء ممل أل ــا  ــامريات نفــسه يوجهه ك ــه، ف ــشغول بعيوب ــسالك م ال

خلا آلفــاق ا ر إيل ا كهــا تنظــ رت ال !!رجيــة ي الت لــيس لــه شــأن  حلــا كــل ا يف  ، فهــو 
م ال بأحواهل م، و ال بعيوهب ريد ا ... باملخلوقني و    .Uألنه ي

م        زال موسـوماً بوسـ ألحباب، فهو ما  إلخوان وا الً بعيوب ا كان مشغو أما من 
رسـول ا ويعيبـون علـي أصـحابه معـه،                   زون  كانوا يلم م الذين  م ه ألهن املنافقني ، 

ر  ومشغولني هبذه ا   م       !! ألمو ر     !! وغـري مـشغولني بأنفـسه م نـو م لـيس عنـده ألهنـ
م عينه حلقيقي هو الذي أما ريق ا ، فالسالك علي الط أصال:  

}}{{  
كان جيعـل لـه نوتـة يـسجل فيهـا عيـوب نفـسه حـيت                     كني الصادقني  بعض السال

راء عيــب، وبعــض  راء مــن حولــه مــن الــصادقني  يــصلحها عيبــاً و كــان يــستطلع آ م  ه
خلطـاب              ر بن ا م عم إلما م ا م وجهوني، وما هي عيوبي؟ ومنه بإخالص ويقني ويقول هل

tكان يقول   : حيث 
}}{{

م إيل هديــة  كــن أهــدي إىل أي قــد ن إيل عيــوبى، ول ا ، ولــذا أقــول إذ..مل يقــل بــي
ر نفسه منك إلصالحه؟ تنف ردت له بيان عيب  رجل إذا وجهته وأ م أنه !  رأيت ال فاعل

رفاعي  رقني، فقد قال سيدي أمحد ال عد املش ب الية ا    :tبعيد من و
}}UU{{

                                                 
 .المسانيد والمراسيلعن على بن أبى طالب، جامع  ١٠٩
  ، وسير أعالم النبالء أصول فخر اإلسالم ١١٠
 .فيض القدير و تعريف األحياء بفضل اإلحياء ١١١
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م ر إيل تواضعه م، ويصلح..!!  انظ رفوا عيوهب م وها، ويصلوا إيل حتى يع املقا
م  م للملك العال    .Uالذي فيه أصلحوا نفوسه
  الفتوة فى القرآنالفتوة فى القرآن

     ريق ا يف ط كامرياتـه             Uفالسالك  ر الـيقني، يوجـه نفـسه و ريـد أنـوا  الذي ي
كل حلظة  يف  زن أقواله وأفعاله  رجاء أحواله وأفعاله وأقواله، في يف أ خلفية  رة وا الظاه

زن أفع ريف، ويــ رع الــش زان الــش إلخــالص  مبيــ زان ا الــه قبــل الفعــل، وأثنــاءه، وبعــده مبيــ
م للسمعة؟.. والصدق واليقني  رة أ م للشه رياء أ م لل   هل هذا العمل  أ

رعاية  كون أويل بال رتبية، وي ريق ال يف ط كتمل  ويظل علي هذا املنهاج حتى ي
ربية   رات احملمدية من خري ال إلهلية وأحق بالنظ م يالحـظ     rا يف هـذا املقـا كـان  ، إذا 

الده، أو بني ع زوجات أو الده أو بني  كل أحواله بني أو يف  ري العدل  يوب نفسه، ويتح
    م ا يف العمل أو جريانه أو إخوانه، وحتقق باسـ زمالءه  وعنـها    ... Uأحفاده، أو 

م   :فهذا قد أصبح صاحب مقا
ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷�� ss??## uu uuρρ}}  zzΝΝ õõ33 ççtt øø:: $$##  $$ wwŠŠ ÎÎ66   ))مريممريم((  }}  ∪∪⊅⊅⊆⊆∩∩  ¹¹||

 رمه ا ك م اUفي رقيه إيل مقا م الفتوة يقول فيه ا وي   :لفتوة، ومقا
ööΝΝ ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ))}}  îîππ uu‹‹ ÷÷FF ÏÏùù  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ nn// tt�� ÎÎ//  óóΟΟ ßßγγ≈≈ ttΡΡ ÷÷ŠŠ ÎÎ—— uuρρ  ““ WW‰‰ èèδδ  {{  ))الكهف الكهف١٣١٣ ((  

رسي     :tويقول فيه سيدى أبو العباس امل
}}

((##θθ ää99$$ ss%%}}$$ ooΨΨ ÷÷èè ÏÏϑϑ yy™™ \\LL ssùùööΝΝ èèδδ ãã�� ää.. õõ‹‹ ttƒƒããΑΑ$$ ss)) ããƒƒÿÿ…… ãã&& ss!!ããΛΛ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ)){{{{
م  م الشح، وصن م اهلوي، وصن م احلظ، وصن م معنوية، صن وأنت فيك أصنا
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م العلو فى  يف الفانى، وصن رغبة  م ال رص، وصن حل م ا م الطمع، وصن البخل، وصن
زميـة ا                     ال بـد أن متـسك بفـأس ااهـدة والع م حـسية  حلـق، أصـنا رض بغري ا أل لـشديدة  ا

م  ألصنا م هذه ا ضية وحتط م الفتوة.. املُ   :ليلوح لك مقا
((##θθ ää99$$ ss%%}}  $$ ooΨΨ ÷÷èè ÏÏϑϑ yy™™   \\LL ssùù  ööΝΝ èèδδ ãã�� ää.. õõ‹‹ ttƒƒ  ããΑΑ$$ ss)) ããƒƒ  ÿÿ…… ãã&& ss!!  ããΛΛ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ))  ∩∩∉∉⊃⊃∪∪  {{  ))األنبياءاألنبياء((  

رت لـه عالمـات                     م أصـنامه املعنويـة ظهـ م، فـإذا حطـ ألصـنا م ا فالفيت من حطـ
ر التحقيق     رب وأنوا ريق      للصادق Uاليت يبديها ا    ... الق يف هذا الط كني  ني السال

حلقائق    كيف ذلك؟!..وخياطبها..على التحقيق، فتلوح له ا
  خطاب احلقائقخطاب احلقائق

يف قلبه ضـياء الـنيب          ر، ويلوح له  را يف نفسه أس ر، ويشهد  يف نفسه أنوا تلوح له 
ر كونيـة،       املختا، حلقـائق ال رة خياطـب ا حلقـائق، مـ خلطاب فيخاطب ا ويؤذن لفؤاده با

حلقائق     روحـه أن         وآونة خياطب ا رانية، ويؤذن ل حلقائق النو روحانية، وأحياناً خياطب ا ال
        ــه ا ــص ب ــا خ ــشهد م رون وت ــاظ راه الن ــ ال ي ــا  رتي م ــ ــوت ا، ف ك يف مل ــسبح   Uت

  .الصادقون
ر               آلفـاق صـا يف ا يف نفـسه و حلقائق  كاشفة با م امل يف مقا كتمل  فإذا ا

ــال حل   : ..... رج ــه ، وبا يف ذات ــائق  حلق كوشــف با ــذي  ــو ال ــل ه رج يف فال ــائق  ق
            ر يـشهد مـا خـصه بـه ا م نعمـه     Uكون ا عاليه ودانيه ، وصا  مـن فـضله وعظـي

رشداً رجال ولياً م كان  رجال ولياً، أو لنفسه وذويه إن  كان    .لنفسه إن 
رآنية رجل جيعل ا له وظيفة ق   :هذا ال

رآنية، إما  آليات الق يف ا رها  ك رجال اليت ذ يف آيات ال ن ا هذه الوظائف  بي
  أن جيعلـه اU   كاشـفات يف عــامل امل كاشـفه ا مبــا مـضي ومـا هــو    ..  إمامـاً  في
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م  ر وما هو آت حتى قيل فيه ال Uإن  : ( حاض كونه شيئاً إ يف  ال حيدث  رجال   
م فيه  ره م عليه ويشاو   ).بعد أن يطلعه

  رجال على األعرافرجال على األعراف
م يف شأهن  الء يقول ا   : وهؤ

’’ nn?? ttãã uuρρ}}  ÅÅ∃∃## zz�� ÷÷ää FF{{ $$##  ××ΑΑ%% yy`̀ÍÍ‘‘  ttββθθ èèùù ÍÍ�� ÷÷êê ttƒƒ  DDξξ ää..  ööΝΝ àà‰‰88 yyϑϑ‹‹ ÅÅ¡¡ ÎÎ00  {{  ))األعرافاألعراف٤٦٤٦((  
م التـى                  م وإمنـا بـسيماه ال بـشهادة مـيالده م و ال ببطاقـاهت م و  ليس بأمسـائه

رف     م املع فها هل ّر يف هـذا               Uع ألمثلـة  حلقـائق، وا كـل هـذه ا م ا ب كاشفه  ، 
ال نـستطيع أن نلقـي الـضوء حتـى علـي اليـسري منـها                   رها، و اال يضيق الوقت عن حـص

كننا يف                ول زيادة فعليه بطلبـها مـن مظاهنـا  راد ال ريعة، ومن أ رت س  سنشري إليها إشا
 رضى ا حلني الصادقني  ر الصا ي سUم أمجعني   . عنه

  رجال الدعوةرجال الدعوة
 م ا رجال جعله م   يتحملون أعباء الدعوة إيل ا، فيدعون اخللق إيل Uفمنه

  : إيل السبيل، فالدعوة!ودعوة إيل ا! ا، وهناك دعوة إيل السبيل 
ääíí ÷÷ŠŠ $$##}}  44’’ nn<< ÎÎ))  ÈÈ≅≅‹‹ ÎÎ66 yy™™  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘  ÏÏππ yyϑϑ õõ33 ÏÏtt øø:: $$$$ ÎÎ//  ÏÏππ ssàà ÏÏãã ööθθ yyϑϑ øø99 $$## uuρρ  ÏÏππ uuΖΖ ||¡¡ pptt øø::   )) النحل النحل١٢٥١٢٥((  }}  ##$$

كمة حل ى ا   :هذا يؤتَ
 ttΒΒ uuρρ}}  ||NN ÷÷σσ ããƒƒ  ssππ yyϑϑ òò66 ÅÅss øø99 $$##  ôô‰‰ ss)) ssùù  uu’’ ÎÎAAρρ éé&&  ## ZZ�� öö�� yyzz  ## ZZ���� ÏÏWW ŸŸ22  {{  ))البقرة البقرة٢٦٩٢٦٩ ( (   

  ::)) يوسف يوسف١٠٨١٠٨((أما الدعوة إلي اهللا فشرطها كما فى قوله تعالى فى أما الدعوة إلي اهللا فشرطها كما فى قوله تعالى فى 
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öö≅≅ èè%%}}   ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ  þþ’’ ÍÍ??ŠŠ ÎÎ66 yy™™  ((## þþθθ ãããã ÷÷ŠŠ rr&&  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##  44  44’’ nn?? ttãã  >>οο uu���� ÅÅÁÁ tt//  OO$$ ttΡΡ rr&&  ÇÇ ttΒΒ uuρρ   ÍÍ__ yyèè tt66 ¨¨?? $$##  {{    

كون صاحبها صاحب بصرية    :ومعه إذن من الذات املنرية١١٢ال بد أن ي
$$ ··ŠŠ ÏÏãã## yyŠŠ uuρρ}}  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##   ÏÏµµ ÏÏΡΡ øøŒŒ ÎÎ** ÎÎ//  %% [[`̀## uu�� ÅÅ   uuρρ  ## ZZ���� ÏÏΨΨ ••ΒΒ    {{  ))األحزاب األحزاب٤٦٤٦ ((  

ربه و ألهل ق راجاً منرياً  كون س م عن ي م باحلقائق ويفصح هل كاشفه وده، ي
م وعلــي حــسب   رهب الــدقائق إمــا بيانــاً وإمــا منامــاً وإمــا عيانــاً علــي حــسب مقامــات قــ

 م إيل ا كه م وسلو رجاهت   : وهذا يقول فيه اUد
ββ ÏÏ iiŒŒ rr&& uuρρ}}  ’’ ÎÎûû  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  ÆÆ ddkk pptt øø:: $$$$ ÎÎ//  šš‚‚θθ èè?? ùù'' ttƒƒ  ZZωω%% yy`̀ÍÍ‘‘  44’’ nn?? ttãã uuρρ  ÈÈ ee≅≅ àà22  99�� ÏÏΒΒ$$ ||ÊÊ  

šš ÏÏ?? ùù'' ttƒƒ   ÏÏΒΒ  ÈÈ ee≅≅ ää..  ?? ddkk ssùù  99,,ŠŠ ÏÏϑϑ ttãã  ∩∩⊄⊄∠∠∪∪  ((##ρρ ßß‰‰ yyγγ ôô±± uuŠŠ ÏÏ jj99  yyìì ÏÏÿÿ≈≈ ooΨΨ ttΒΒ  ööΝΝ ßßγγ ss99  {{    ))الحـجالحـج((  
حلج يـأتون إيل البيـت      يف الناس بـا كـن قـال   ! مل يقل وأذن  كـاف  }}يَـْأُتوَك يَـْأُتوَك {{ول ب

       م هو قصد ا ألعظ حلج ا ألن ا خلطاب، حلج أى القصد فمن قـصد البيـت فهـو        Uا  ، فا
 ألنه قصد ا م  ألعظ حلج ا كن من قصد ا فهو ا   .Yحاج، ل

  ل الطهارةل الطهارةرجارجا
م ا بــتطهري النفــوس مــن لقــسها ومــن   رجــال ختصــصوا، وخــصه رجــال  ومــن ال

م  ألعظ رة احلبيب ا كيتها ليدخلوها علي حض ز الء rرجسها ومن غيها وت  ، وهؤ
م ا   :يقول فيه

ÏÏµµ‹‹ ÏÏùù}}  ××ΑΑ%% yy`̀ ÍÍ‘‘  ššχχθθ ™™77 ÏÏtt ää††  ββ rr&&  ((##ρρ ãã�� ££γγ ssÜÜ ttGG ttƒƒ  {{  ))التوبة التوبة١٠١٠٨٨ ((  
رة الب  رفون علــي فــصول الطهــا ــذين يــش م ال الء هــ رة القلبيــة فهــؤ اطنيــة، والطهــا

                                                 
  ).كيف تكون داعياً إلى اهللا على بصيرة: ( هذا موضوع كتابنا القادم إنشاء اهللا  ١١٢
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راك فـــى الطلـــب  رواح مـــن أى إشـــ أل رة ا ر، وطهـــا ألغيـــا ر مـــن ا را ألســـ رة ا وطهـــا
م الفتاح  ري ك رجالUلل الء صنف من ال   . ، فهؤ

  رجال الصدقرجال الصدق
م أهل الفداء فيفدون  ألمحال عن اخللق، وجيعلون أنفسه رجال يتحملون ا وهناك 

      م، ويطلبون من ا رواحه خللق بأ خللق     Uا كبـات ومـن الـبالءات،        أن يفدي ا مـن الن
        يف خلق ا رون  ال ي م و زهلا عليه ال مـا شـابه            Uوين ال بأسـاً و رة و ال خسا راً و  ض

رج                م الـدا حلني بلـساهن م بعـض الـصا م أغواث ويقـول فـيه حلمـول  (ذلك، وه ) شـيالني ا
م ا الء يقول فيه خللق، وهؤ ألمحال عن ا   :يشيلون ا

 ÏÏ iiΒΒ}}  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××ΑΑ%% yy`̀ÍÍ‘‘  ((##θθ èè%% yy‰‰ ||¹¹  $$ ttΒΒ  ((##ρρ ßß‰‰ yyγγ≈≈ ttãã  ©©!! $$##  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  {{  ))األحزاب األحزاب٢٣٢٣ ((  
 م جعل ا الء القو م يشفقون Uألن هؤ رأفة حممدية وشفقة نبوية جتعله م   فيه

 م عندما سأله ا كد أو من أي بلية حتى قال بعضه خللق مجيعاً من أي ن  ماذا Uعلي ا
  :تتمين؟ قال

}}
{{

م شفقة  كله رجال الذين  الء ال   !!وحنان !!وعطف !!ما هؤ
رمحن للنبى العدنان رة ال رثني لقول حض م الوا كأهن  وا:  

yy77 ¯¯== yyèè nn== ssùù}}  ÓÓìì ÏÏ‚‚≈≈ tt//  yy77 ||¡¡ øøÿÿ ¯¯ΡΡ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÏÏδδ ÌÌ��≈≈ rrOO## uu  ββ ÎÎ))  óóΟΟ ©©99  ((##θθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããƒƒ  ## xx‹‹≈≈ yyγγ ÎÎ//  
ÏÏ]]ƒƒ ÏÏ‰‰ yy⇔⇔ øø99 $$##  $$ ¸¸ÿÿ yy™™ rr&&  ∩∩∉∉∪∪  {{   ) )لكهفلكهفاا((  
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  رجال أفردهم ا لذاتهرجال أفردهم ا لذاته
م بشيء من خلقه  م ا لذاته، ومل يشغله رده راد، أف ألف رجال يسمون ا وهناك 
كـوا                      ر رجات وت زوا الـد رفـة عـني، جتـاو م ينـشغلوا عـن ا ط ال من خملوقاتـه، فلـ و
                م يقـول ا الء القـو رجات، وهـؤ رفيـع الـد ال  ريـد إ ال ن كل املقامات وقـالوا  م  خلفه

م   :فيه
××ΑΑ%% yy`̀ÍÍ‘‘}}  ��ωω  ööΝΝ ÍÍκκ�� ÎÎγγ ùù== èè??  ××οο tt��≈≈ ppgg ÏÏBB  ŸŸωω uuρρ  ìììì øø‹‹ tt//   ttãã  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ««!!   )) النــور النــور٣٧٣٧((  }}  ##$$

ر ا عمال بقـول حبيـب              ك ال يغفلون عن ذ ، أي  آلية له معانٍ يف ا  ر ا ك وذ
  :ا ومصطفاه

}}{{رى روايات أخ يف  رىو  روايات أخ يف  }}{{}}{{}}و 
                  

UU{{١١٣١١٣  
يف آية رآن جند ا يقول  يف الق  ر ا ك ر إيل ذ   :وملَّا ننظ

$$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ}}  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## þþθθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ## ssŒŒ ÎÎ))  šš”” ÏÏŠŠθθ ççΡΡ  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ== ÏÏ99   ÏÏΒΒ  ÏÏΘΘ ööθθ ttƒƒ  ÏÏππ yyèè ßßϑϑ ààff øø99 $$##  
((## ööθθ yyèè óó™™ $$$$ ssùù  44’’ nn<< ÎÎ))  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ««!!  َمن ذكر اهللا فى هذه اآلية الذي يذكِّر الخلق  َمن ذكر اهللا فى هذه اآلية الذي يذكِّر الخلق --  }}  ##$$

ρρ##))  {{....ثمَّ ثمَّ  ! ..  ! .. eeباهللا؟ كان رسول اهللا باهللا؟ كان رسول اهللا  ââ‘‘ ssŒŒ uuρρ  yyìì øø‹‹ tt77 øø99   ))الجمعةالجمعة٩٩((  }}  ##$$
رسول  ال حيجبون عن  ر ا، وباطناً  ك ال يغفلون عن ذ راً  رجال ظاه الء ال فهؤ

ال أقل رفة عني و م، وشد! ا ط روحانيته كمال  م با ل   .Uة تعلقه
                                                 

  .t  صحيح مسلم عن أبي هريرة١١٣ 
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راقيـة             رجات ال م الذين وصلوا إيل هذه املقامـات العاليـة والـد رجال ه الء ال هؤ
رجال ..  كلمة  عنوا ب م من ي م !! وه م هل خللق يقو ره مع ا كان ظاه رجل من  فال

رفـة                  خللـق ط ال يلتفـت إيل ا حلق  كان باطنه مع ا حلق، ومن  رع امللك ا مبا أوجبه عليه ش
رجل مع    ال أقل، ال خللق عن إقبالـه علـي   عني و ال يشغله ا حلق بباطنه،  ره ومع ا خللق بظاه ا

ر بـالعينني                      اله هياماً جيعله يتناسـي مـا عليـه مـن حقـوق خللـق ا، ينظـ م مبو ال يهي ا، و
حلبيـب           كما وصف ا ر والباطن  ألصـحاب هـذا     rويشاهد باملشهدين ويعاجل الظاه  

ألعلى ري وقلبه باحملل ا رجلٌ جسده علي الث م،    :املقا
}}{{

وروحه يف عامل اجلربوت، وسره بني يدي احلى الذي ال ميوت، يشهد املشاهد العالية 
 ويعاين الدرجات الراقية، ويكاشفه اU بالغيوب، ويرفع عنه كل حجاب، وهو بني اخللق 

ضــعيفاً يف قوتــه، ذلــيال يف هيئتــه، متواضــعاً يف حالتــه، ألنــه ال يظهــر عليــه مــن مــن يــراه يــراه 
      له هبا ا البضاعة اليت مجU      جعله أميناً علي هذه األمانات، يقـول قليل وال كثري، ألن ا 

  : وأرضاهtفيه أبوالعزائم 
رد حمبــــــوب خلالقــــــه  رف الفــــــ   والعــــــا

   
كينــــا      فــــات املقامــــات حتقيقــــاً ومت

ــ   ـــ كـــــل نفَ ر يواجهـــــهيف    سٍ لـــــه نـــــو
   

روحيــــاً وتيقينــــا حلــــق ت رة ا   مــــن حــــض
كنة        يف ذلٍ ومـس رض  أل   ميشي علي ا

   
م املالئـــــك شـــــوقاً فيـــــه وحنينـــــا   هـــــا

ــاه مـــــــشاهدة       ــاه غيـــــــب ومبنـــــ   معنـــــ
   

ــا   كوين رد ت ــ ــيس الف ــى ول رد معن ــ   والف
ــة    ال ذو مواجهـــــ رد إ ــ رف الفـــــ ــ   ال يعـــــ

  
ــدين    ــهج والـ ــا النـ ــصوفى فأحيـ ــفا فـ   صـ

م اثــين       كــون عــدده الء قــد ي م     هــؤ كــل قــو رب، ول ر بعــدد املــشا  عــش
زمان ر أو أقل حبسب ال كث كون أ م، وقد ي رهب   .مش

                                                 
َباِري ِفي المصاحِ على بن أبى طالب،  ١١٤  .ِف، والمرهبي ِفي اْلِعلِم، َوَنْصٌر ِفي اْلُحجَِّة، حل، كرابُن األنـْ
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  الرجلالرجل
الت        ز يف هــذه املنــا كــن  ألحــوال، ومتَّ يف هــذه ا كــن  رجــل مت م  ومنــه
راقيـات حتـى أصـبح               ألحـوال ال يف هذه ا كن  كاشفات، ومتَّ يف هذه امل كن  ومتَّ

م، والغوث املط         ألعظ رث ا كبري هو الوا كبري، فالشيخ ال م، وهو الذي  شيخاً  لس
 راقية وفيه يقول ا حلقائق ال ألحوال العالية وا يف هذه ا كَّن     :Uمت

$$ ttΡΡθθ çç// rr&& uuρρ  }}  ÓÓ‡‡ øø‹‹ xx©©  ××���� ÎÎ77 ŸŸ22  ∩∩⊄⊄⊂⊂∪∪  {{  ))القصصالقصص((  
حلقائق    يف ا م...   شيخ  جلس يف ا   .وليس 

هؤالء الرجال صغريهم وشباهبم وكبريهم أخذوا أوصاف أهل اجلنة بقلوهبم وهم 
  : يف وصف أهل اجلنةrيسقمون وإمنا كما قال احلبيب يف الدنيا، ال يهرمون وال 

}}{{}}{{
ال تشيخ وإن  م و ر ال هت م، القلوب  يف شباب دائ م  ألن قلوهب م  وإمنا شباب دائ

ر     ال متـ م، القلـوب  ألجسا ال حتجـب وإن     شاخت ا روح  م، الـ ألجـسا رضـت ا ض وإن م
كـة          ر حل م عـن ا ألجـسا يف           .. تعطلت حقائق ا ال تتعطـل وإمنـا تـسري  رواح  أل فـإن ا

   .Uاملساء والصباح يسريها امللك الفتاح 
 ــسأل ا ــذين    Uن ــا مــن ال ــا مــن هــؤالء الرجــال، وأن جيعلن ــا، وأن جيعلن  أن يكرمن

  .ون مبناهلهم ومواردهميسريون علي درهبم ويتخلقون بأخالقهم ويرزق
وصلي اهللا علي سيدنا حممد وعلي آله وصحبه وسلم

                                                 
 سنن الترمذي،  عْن أَبي ُهَريـَْرةَ ١١٥
 جامعمسند ال ، الeعن أبى هريرة  ١١٦
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  ريد ر املفيـد النافع للم ريداملختص ر املفيـد النافع للم   ١١٧١١٧  املختص
   الرجوع للوطن األول الرجوع للوطن األول::البدايةالبداية

  روشـــــــــــــــــــــــــــــــــتة العارفنيروشـــــــــــــــــــــــــــــــــتة العارفني
  خالص اإلميانخالص اإلميان: : أوالً أوالً 
  التوبة النصوحالتوبة النصوح: : ثانياً ثانياً 
  الزهدالزهد: : ثالثاًثالثاً
  التحقق بكمال العبوديةالتحقق بكمال العبودية :  : رابعاًرابعاً

  اإلقالل من الكالماإلقالل من الكالم
  اإلقالل من الطعاماإلقالل من الطعام
  اإلقالل من املناماإلقالل من املنام

  اإلقالل من خمالطة األناماإلقالل من خمالطة األنام
  حرص املؤمن على الوقتحرص املؤمن على الوقت

                                                 
ــــى اهللا ١٢/٦/٢٠٠٨، ٨/٦/١٤٢٩الخمــــيس  ١١٧ ــــدعوة إل ــــة لل ــــة العام ــــشاء بقاعــــة المحاضــــرات بالجمعي ــــد الع ــــدرس بع ، ال

 .بالمعادى
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  بسم ا الرمحن الرحيمبسم ا الرمحن الرحيم
رك ا م با را ك راء ال م أمجعني  U إخواني وأخواتى الق ك   ..في

م ا ومـن سـنة             راملختص كـال ريد مـن  حبيبـه ومـصطفاه ومـن     املفيد النافع للم
كلمـات قليلـة                 كشفه هنـا ب ر إىل يومنا هذا سن كل عص حلني فى  كيب الصا ر ت

رة الغنى   . U املبنى، عظيمة املعنى، واسعة العطاء والفضل والغنى من حض
    الرجوع للوطن األول  الرجوع للوطن األول::البدايةالبداية

م بقلـب              زل القديـ أل م املتفضل فى ا م الذين تفضل عليه الصطفاء ه أن أهل أ
روح من     م و ر ا،        سلي م الذى هو مـن نـو ألعظ حلبيب ا ر ا م ا  نو رمه كـ  U وأ

راقيـة           روحانيـات عاليـة ومقامـات  م فى عـامل الـدنيا ب جلس كوين وقبـل إجياد ا قبـل الت
ر غالية را   :وأس

حلق   كانوا بـا ! الـسميع  U ،  وبـسمع مـن امسـه   !....للحــق مـشاهـدون   ! ف
رته سبحانه مستمعون  م! ....حلض كل ر املت م الـذى ان! ، وبسـ بلج عـلى ألسنته

رته كل النبيني        !.....خماطبون   U حلض م  وقد شاهـدوا فى هـذا املوقف العظي
ر  رانية التى ستظه رواح النو أل ربني، وأهل عالني وعليني، وا كة املق رسلني، واملالئ وامل

م الـدين  حلياة الدنيا إىل يـو   ٠فى ا
رأى العني م  رأوه كل الصادقني،  حلني، و ألولياءو الصا كل ا اجتمعوا و! ف

م فى هـذا    م وحادثوه م وشاهدوه م وشافهوه م وجالسوه روه م وحض عليه
حلـق              كوشـفوا مـن ا ر و ألنـوا رأوا مـن ا م، و ال        U املوقف العظـي ر مبـا  را ألسـ مـن ا

رتقت ومست      .. يستطيع أى إنسان أن يبيحه فى هذه الدنيا        ال لقلوب صفت ووفت وا إ
  . U إىل أفاق يقول فيها الفتاح
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]]  ββ ÎÎ))  ’’ ÎÎûû  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  33““ tt�� òò22 ÏÏ%% ss!!   yyϑϑ ÏÏ99  ttββ%% xx..  …… ççµµ ss99  ëë== ùù== ss%%  ÷÷ρρ rr&&  ’’ ss++ øø99 rr&&  yyìì ôôϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  
uuθθ èèδδ uuρρ  ÓÓ‰‰‹‹ ÎÎγγ xx©©  [[ )  ) ق  ق  ٣٧٣٧ ( (  

م   ألجسا حلقـائق  !!..  وجاء التحقيق بعد خلق ا ر ا م وظهو جلس وبعد خلق ا
حلس          إلنسان بعني ا راه ا رأس     ! العالية فيه، حيدث له لبس مما ي ويلمـسه  ! ويـسمعه بـأذن الـ

جلسمانية   : U ى ذلك يقول اوف!!! ... حباسة اللمس ا
  ]]  öö≅≅ tt//  öö// ããφφ  ’’ ÎÎûû  <<§§ öö66 ss99  ôô ÏÏ iiΒΒ  99,, ùù== yyzz  77‰‰ƒƒ ÏÏ‰‰ yy`̀  [[) ) قق١٥١٥((  

جلسمانية؛ أنتاب القلب اليقظ غفوة أو غفلة أو              ر ا ألمو إلنسان هبذه ا فإذا انشغل ا
ر فى ... رقدة أو نومة أو جهالة كان يشع ألحوال، وإن  فيغيب عن هذه املشاهد وا

رغبة فى الوصـول     ! داخله حبنني إليها   رجـوع إليهـا         ! إليهـا و ! ... وشـوق شـديد فـى ال
حلق       ريد الذى اصطفاه ا م وقــال         U وهذه هى حالة امل ريـ ك رآنه ال ر بـه فى ق ، وبش

  :فيــه وفيـنا أمجعـني 
]]  ªª!! $$##  ’’ ÅÅ∀∀ ssÜÜ óóÁÁ ttƒƒ  šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÏÏππ xx66 ÍÍ×× ¯¯≈≈ nn== yyϑϑ øø99 $$##  WWξξ ßß™™ ââ‘‘  šš∅∅ ÏÏΒΒ uuρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  44  

��χχ ÎÎ))  ©©!! $$##  77ìì‹‹ ÏÏϑϑ yy™™  ××���� ÅÅÁÁ tt//  ∩∩∠∠∈∈∪∪  [[))الحجالحج((  
كــان عليــه العبــد فــى  فاملقــصد والغاإذاً  ألول الــذى  حلــال ا رجــوع إىل ا يــة هــو ال

ألول   رة ا زيـل الغـشاوة        !! .. مواجهة حض ال أن ي وميحـو  !! وما عليه فى سـبيل ذلـك إ
جلهالة التى وقع فيها فى حياته الدنيا  ألول !!  ا كشف ا عنه ...  لريجع إىل حاله ا في

ألحباب  حلس الذى حجبه عن ا حلجاب وغطاء ا   ا
]]  $$ uuΖΖ øøÿÿ tt±± ss33 ssùù  yy77ΨΨ ttãã  xx88 uu !!$$ ssÜÜ ÏÏîî  xx88 ãã�� ||ÁÁ tt77 ssùù  ttΠΠ ööθθ uu‹‹ øø99 $$##  ÓÓ‰‰ƒƒ ÏÏ‰‰ ttnn  [[) ) ق ق٢٢٢٢ ((  

روحانيون، هو  راد ال ألف ربانيون، وا كماء، وال حل رفون، وا كل ما يفعله العا و
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م يطيبون القلوب     زيلوا هذه الغشاوة من عـني القلـوب    .. أهن ر ا   .. حتى ي ر بنظـ فتنظـ
!كانت! وتسمع بسمع ا روحانية اليت  رجع للحالة ال  عليها فى البداية بني يدي ا وت

...م قول ا    U فيتحقق فيه
  ]]  $$ yyϑϑ xx..  ööΝΝ ää.. rr&& yy‰‰ tt//  ttββρρ ßßŠŠθθ ããèè ss??  [[  ))األعرافاألعراف٢٩٢٩((  

م  زائ م أبو الع ألما   t يقول ا
ريب كالغ كن  ربة ف   أنت فى غ

  
  فاملبـــــانى أواســـــط التحجيـــــب  

ربى     كوت  ردوس مل   بدء وطنى الف
  

ــى    ــال حبيبـ ــدءاً مجـ ــدئى بـ ــل وبـ   بـ
ريد أ       ألول     هذه هي بدايتك ت رجع لوطنك ا روح فـى       .. ن ت كانت فيه الـ الذى 

م حلنني هنا هلذا املقا كمال، وا جلمال، وفى هذا ال جلمال! هذا ا .. ، والشوق هنا هلذا ا
روح رأته ال رآه القلب بعني البصرية املضية،الذى    : والذي 

زل.... أبداً حتن قلوبنا وحنينها  ألول من   دومـــــــاً 
ألو    زل ا حلنني هنا للمن حليـاة    وا كانت حتيا فيه، وتنال فيه ما تشتهيه مـن ا ل الذى 

  ،ومــع أصــفياء ا وأنبيــاء ا رســل ا حليــاة القلبيــة اهلنيــة مــع ا ومــع  روحانيــة، وا ال
كانوا فى هذا                م مجيعاً  ألهن م الدين  رون إىل يو رة ا ،الذين سيظه ربني من حض واملق

رين  راف١٧٢(املشهد حاض ألع   ): ا
]]  øøŒŒ ÎÎ)) uuρρ  xx‹‹ ss{{ rr&&  yy77 ••// uu‘‘  .. ÏÏΒΒ  ûû ÍÍ__ tt//  ttΠΠ yyŠŠ## uu   ÏÏΒΒ  óóΟΟ ÏÏδδ ÍÍ‘‘θθ ßßγγ ààßß  ööΝΝ ååκκ ttJJ −−ƒƒ ÍÍ hh‘‘ èèŒŒ  ööΝΝ èèδδ yy‰‰ ppκκ ôô−− rr&& uuρρ  

##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ààMM óó¡¡ ss99 rr&&  ööΝΝ ää33 ÎÎ nn// tt�� ÎÎ//  (( ((##θθ ää99$$ ss%%    44’’ nn?? tt//  ¡¡  !!$$ ttΡΡ ôô‰‰ ÎÎγγ xx©©  ¡¡  [[    
م  زائ م أبو الع إلمــا    tيقــول ا

  من ألست مل ننس ما قـد شـهدنا    
      

ــا  جلميــــل إذ خاطبنــ ــال ا   مــــن مجــ
  مجيل و أنـت   كيف أنساك يا      

      
ر املعنـى         ألمسـاء نـو ر ا رش نـو   ع
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حلني رفني، وشــوق الــصا ألهــل .. و هــذا هــو حــنني العــا الح  وهــو للجمــال الــذى 
كمال والوصال الذى ذاقوه   U  وجعله ا!!  وللعطاء الذى أخذوه !!  ومل ينسوه!!  ال

م  رواحهــ م فــى أ راً هلــ م!مــدخ حلــواس ! وفــى قلــوهب ال هبــوط ا م عنــه إ ومل حيجبــه
كو رسات الدنيوية     ال ر الطينية      ..  نية إىل املما وإىل الـشهوات الدنيـة     .. وإىل العناص

م عن هذه املشاهـد العلية ..    .التى حجبته
  روشتة العارفنيروشتة العارفني

مـا الروشتة العاجلة والسهلة  السريعـة التى وضعها كونسولتـو العارفـني واعتمدهـا           
  لفضل فى نفس أو اقـل ؟سيد األولني واآلخرين لكي توصل املريد إىل هذا ا

ريض فـى حلظـة            ..!!هـو الـشفاء     !إن الشفاء    ز أن يـشفي املـ جلـائ ومـن  ! ومـن ا
ز أن يشفى فى ساعة      جلائ ز أن يشفى فى أسبوع !ا جلائ ز أن يـشفي فـى    !ومن ا جلـائ ومن ا

ر ر! شه كث الده ز أن مي جلائ زيد الداء ! ومن ا م الشفاء؟ وإمنا ي ال يت   ..و
رتك       ريد أن ي ال ي ألنه  ألطبـاء ملاذا؟  كماء وا حل وقـد  ! الشهوات اليت ينهاه عنها ا

ر شديد  روشته باختصا   :قالوا عن هذه ال
ر،  ألقدا رة فى لوح ا ر املسط ألقدا كوت، وأن يشاهد ا راد أن يلج إىل املل من أ
ر             ألحوال واملقامـات، وانظـ كائنات، وأن جيمل جبميع ا ر ا املنبثة فى ال وأن يعاين أنوا

ــذه الفتوحــات  كــل ه رى  و! إىل  رة أخــ ــ ــا م ره ر ك ــى  ! أ ــدخل عل ريــد أن ي ــن ي فم
رى ما فيه مـن              كوت وي ريد  أن يلج املل روحه ؟ من ي م ب كوت هل يدخل جبسمه أ املل

ال ميوت     حلي الذى  ر       ! عجائب ا ألقـدا ر         ! ويطلـع علـى لـوح ا را رى مـا فيـه مـن أسـ ! ويـ
كائنات زة املبثوثة فى ال ر الع ر ويعاين أنوا   :خطها الواحد القها

  ]]  ªª!! $$##  ââ‘‘θθ ççΡΡ  ÅÅVV≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  [[) ) النورالنور  ٣٥٣٥((  
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  :ويتدرج فى كل املقامات واألحوال حيت يصل إىل مقام الكمال ماذا يفعل ؟ قالوا
}}

{{

  خالص اإلميانخالص اإلميان: : أوالَ أوالَ 
ربع  م أ إلميان :  وه م هو خالص ا م .. أوهل   .أى الذى مل يلتبس بظل

]]  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  óóΟΟ ss99 uuρρ  ((## þþθθ ÝÝ¡¡ ÎÎ66 ùù== ttƒƒ  ΟΟ ßßγγ uuΖΖ≈≈ yyϑϑƒƒ ÎÎ))  AAΟΟ ùù== ÝÝàà ÎÎ//  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  ããΝΝ ßßγγ ss99  
ßß øøΒΒ FF{{ $$##  ΝΝ èèδδ uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ ttGG ôôγγ ••ΒΒ  ∩∩∇∇⊄⊄∪∪  [[) )  األنعام األنعام ( (    

رك ا ر صاحبه من الش إلميان هو الذى تطه ر، هذا ا ألصغ رك ا كرب، ومن الش أل
 كل أولياء ا   :فأصبح إميانه صادقاً نقياً تقياً، وقد قال فيه ا عن 

]]  IIωω rr&&  ��χχ ÎÎ))  uu !!$$ uuŠŠ ÏÏ99 ÷÷ρρ rr&&  ««!! $$##  ŸŸωω  êê’’ ööθθ yyzz  óóΟΟ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ  ŸŸωω uuρρ  ööΝΝ èèδδ  ššχχθθ ççΡΡ tt““ øøtt ss††  
  مـن هـم ؟مـن هـم ؟)   ... )   ... يونسيونس ( (]]  ∪∪⊅⊅∌∌∩∩

]]  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ ççΡΡ%% ŸŸ22 uuρρ  ššχχθθ àà)) −−GG ttƒƒ  ∩∩∉∉⊂⊂∪∪  ÞÞ  [[  ))يونسيونس ( (  
خلاص للخواص أهـل  .. إننا مجيعاً مؤمنون،: وقد يقول قائل   إلميان ا ريد ا كننا ن ل

الختصاص، بعد ذلك عليه أن يتحقق        كأن يقـول مـثال تبنـا إىل    ! ال أن يتلفظ بالتوبة   ! ا
رات                  أللفاظ والعبـا رجعنا إىل ا وندمنا على ما فعلنا وعلى ما قلنا، وغريها من ا ا و

م والليلة اليت قد يقوهلا امل رات فى اليو م أن يتحقق !! ؤمن مئات امل أله م وا كن امله ل
رة ، قال تعاىل فى  م٨(املؤمن بالتوبة ولو م ري   :)التح

]]  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((## þþθθ çç//θθ èè??  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##  ZZππ tt// ööθθ ss??  %% ··nnθθ ÝÝÁÁ ¯¯ΡΡ    [[  
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  التوبة النصوحالتوبة النصوح: : ثانياَ ثانياَ 
روطها ومالبساهتا..والتوبة النصوح    :بش

م علـى             هى أن ي   ز خلجل من الذنب والعيـب، ويعـ م وا ر بالند قلع عن الذنب، ويشع
ال يعود إليه أبداً ربه!أ كان فى حق    .، إن 

كـان فـى حـق عبـد مـن عبـاد ا، فمـن                        ألهلها إن  رد املظامل  ويضيف إليها أن ي
م عبداً    كل أبـواب التوبـة           ! أى عبد ! ظل م تاب إىل ا ،وسلك  رد   ..ث كـن مل يـ ل
كال         املظامل هلذا ال   ال بـد أن يتـوب، ويصـبح بــعد    !عبد، هل بذلك قد تاب وأناب ؟  إذاً 

  :ذلك عبــداً منيب
]]  ((## þþθθ çç77�� ÏÏΡΡ rr&& uuρρ  44’’ nn<< ÎÎ))  ööΝΝ ää33 ÎÎ nn// uu‘‘  ((##θθ ßßϑϑ ÎÎ== óó™™ rr&& uuρρ  …… ççµµ ss99  [[  ))الزمرالزمر٥٤٥٤((    

إلنـابـة ؟  كمال التـوبـة ..متى تتحقق هذه ا   !بعد 
كمال له عالمات، ومن عالماته        زهـد        : وهذا ال ر العبـد ب فـى قلبـه حنـو      أن يـشع

آليات  م ا ك رها ا فى حم ك    كل الشهوات اليت ذ
]]  zz ÎÎ iiƒƒ ãã——  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΖΖ== ÏÏ99  ��== ããmm  ÏÏNN≡≡ uuθθ yyγγ ¤¤±±99 $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÏÏ !!$$ ||¡¡ ÏÏ iiΨΨ99 $$##  tt ÏÏΖΖ tt66 øø99 $$## uuρρ  

ÎÎ���� ÏÏÜÜ≈≈ ooΨΨ ss)) øø99 $$## uuρρ  ÍÍοο tt�� ssÜÜΖΖ ss)) ßßϑϑ øø99 $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉ== yyδδ ©©%%!! $$##  ÏÏππ ��ÒÒ ÏÏÿÿ øø99 $$## uuρρ          ÈÈ≅≅ øø‹‹ yy‚‚ øø99 $$## uuρρ  
ÏÏππ ttΒΒ §§θθ ||¡¡ ßßϑϑ øø99 $$##  ÉÉΟΟ≈≈ yyèè ÷÷ΡΡ FF{{ $$## uuρρ  ÏÏ^̂öö�� yyss øø99 $$## uuρρ  33  [[  ))مرانمرانآل عآل ع١٤١٤((  

الء م فى القلب شعبةٌ حنو واحدة من هؤ   :وما دا
!! وحتتـاج إىل ملحـق يلحقـه العبـد          ! بعـد  U فإن التوبة النصوح مل يتقبلـها التـواب       

ربـنا وتقبـل متاب م فيه خالصاً خملصاً فى توبته ، حتى يتقبل ا منه املتاب،   .ويقو
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  الزهدالزهد: : ثالثاثالثا
م والدواء الثالث، وهو  زهدأما عـن املقــا   :ال

الت؟                     حلـا كيـف يطمـع فـى الوصـول هلـذه ا رء فى الـشهوات ف زهـد امل  فإذا مل ي
روحانية! وإما شهوات قلبية ! والشهوات إما شهوات نفسانية   !.وإما شهوات 

رة من  رنا إليها من النساء والبنني والقناطري املقنط أما الشهوات النفسانية فهي ما أش
ألن     خليـل املـسومة وا رة     الـذهب والفـضة ،وا رضـوهنا وجتــا كن ت رث، ومـسا حلـ م وا عـا

كـون فـى يـده                 ال بـد لإلنـسان مـن أن جياهــد نفـسه حتـى ت كـسادها، و !!  ختشون 
  ...!!وليست فى قلبه 

إلنـسان ومل ينـشغل هبـا فـى باطنـه وقلبـه                ألشياء فـى يـد ا كانت هذه ا .. وإذا 
كانـت دليــال علـى قبـول توبتــه وإنابتــه إ             رمحن، و ، U ىل اكان عبـداً صادقــاً للـ

ألشياء من القلب هى قوله تعاىل  روج هذه ا   :)الحدید ٢٣(وعالمـة خ
  ]]  ŸŸξξ øøŠŠ ss33 ÏÏ jj99  ((## ööθθ yy™™ ùù'' ss??  44’’ nn?? ttãã  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ää33 ss??$$ ssùù  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ ããmm tt�� øøÿÿ ss??  !!$$ yyϑϑ ÎÎ//  ööΝΝ àà6699 ss??## uu  33  [[    

ألشياء الفانيـة       خلـريات،    ! ..والدانيـة!على مثـل هذه ا رحـت فبفعـل ا أمـا إذا ف
ك      حلات، وذلـك إذا  إلميـان       وعمـل الصا رح بـا وبعطايــاه إذا     ..! نـت مـن أهـل ا وأفــ

إليقـان  إلحسان وا كانت تسـاوى !!  كـنت من أهـل ا رح بدنيا دنية ،فلو  كن أفـ ل
رعـة مــاء           ر منها ج كافـ ملـن يعطـى ا     ...!!! عند ا جناح بعوضة ؟ما سقى ال

رسـول ا ؟ قـال   :الدنيا يا 
]]

{{وهذا هو املقياس!  
                                                 

  مجمع الزوائد، رواه أحمد، عن عبداهللا بن مسعود  ١١٨
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  كان ا رين                U ولو  كـاف رة؟ مـا أعطـى واحـداً مـن ال ر ذ حيب الدنيا قـد
رة  رين! شيئاً منها بامل كاف   .ولذلك فهي موجودة مع ال

رياسـة، وحـب ال      ألحـساد،    أما شهوات القلب فهي حب ال ألحقـاد وا ر، وا ظهـو
ألنانيـة، وغريهـا        رة وا ألثـ رص، وا حل ألوصـاف القلبيـة الـيت جيـب أن           ..والطمع وا مـن ا

كلية ريد منها بال ر امل   .يتطه
ألهـل الفتـوح          روح وهـى  الحـت لـه       .. أما حظوظ ال ر منـها مـن  وجيـب أن يتطهـ

رامـات   ! الفتوح ك ر له  ريد أن تظه كاشـفات   ! كأن ي  أو أن !أو أن ميتـع نفـسه بامل
ألحبـاب ر ا البينات ليتحـدث هبا بني ا ر! يشاهـد أنوا زهـو بذلك ويفخ   !وي
ريـد من هـذه الشهوات النفـسية     ر امل روحانيـة أقبـل   ..  والقلبيـة  .. فإذا تطه وال

ة  كلي   ...على نفسه بال
  التحقق بكمال العبوديةالتحقق بكمال العبودية: : رابعا رابعا 

كـوان         .. واشتغل بإصالح عيوب نفـسه       أل رأ فـى ا  علـى قلبـه،   وإصـالح مـا طـ
كمال العبودية، فإذا            ال بتحققه ب م ذلك إ ال يت روحه من سجوهنا وعقاهلا، و وإطالق 

ربوبية U استطاع أن يوفى ! ختلق بأخالق العبودية   .حبقوق ال
رين  آلخ ألولني أو من ا ال يستطيع أحد من ا ربوبية.. و ال ! أن يوفى  حبقوق ال إ

م العبودية  الً مبقا كل فضل له وهذ.. إذا حتقق أو رى  ر شديد هو أن ي م باختصا ا املقا
ر له أو به من خبيئة نفسه           كل ش كل سوء و ومن جهله .. أو عنده أو معه من ا، و

ربه.. ومن ظلمه لنفسه ..     U ونسيانه جلهاده فى ذات 
ز  زي م !  فيتخلق بالذل بني يـدى العـ ز !  وباجلهـل على أبواب العلي كنو ر ل وبالفق

رة الغنى  إلهلية أ! ..حض عليه خلعه   U  حتى خيلع ا..  ى يتخلق بأضداد الصفات ا
  !الذاتية
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رة الغين.. فمن دخل على ا فقرياً ز حض كنو كل  ، ومن دخل ! فتح ا له 
  جاهال م.. على ا كن يعل م ما مل ي .. ، ومـن دخـل علـى ا ذلـيال     !علمه ا عل

 كساه ا U    زه ، !هـداه ا بـه إليـه    ..  الً ضـا  U ، ومن دخـل علـى ا   !ثوب ع
   ومن دخل على ا U    راً بذنبه ر قلبه وأنابه بـه إليـه   U جرب ا.. شاع ! .. كس

زلفى بني يديه  م ال   :وقد قال فى ذلك لعبـده داود! ..وجعله فى مقا
]]  [[

م  زائ م أبو الع إلما رt ويقول ا   ضـاه  وأ
 وقد مالوا إىل التقوى وتابوا...      أنني املذنبني إذا أنـــابوا  

الستجابة من إهلى  ربى أنابوا   ...             دليل ا  إذا وفقهموا 

ربع وهىإذاً كما قلنا وتلخيصاً ملاسبق ، فإن عليه بأ   : و
م -  رائحة ظل م أو  ال يشوبه ظل خلالص الذى  إلميان ا   .ا
رغبـة فـى          والتوبة النصوح التـى    -  كـل الـشهوات الدانيـة، وال زهـد فـى   عالمتـها ال

راقية واملقامات العالية ألحوال ال  .ا
ال         -  ال يـشتهى مـن ا إ اله، و زهد فى غري مـو م أن ي زهد حتى يصل فيه إىل مقا وال

كانت عطايا          كلما تفضل عليه خبالص عطاياه، إن   حتى أن ا ،رة ا حض
رة، أو عط       رة باه زهـد         باطنة، أو عطايا ظاه كوتية، أو عطايـا جنانيـة، ي ايا مل

     رغبة فـى ذات ا زهـد الـذى حيبـه ا          .. القدسـية    U فيها   U وهـذا هـو ال
رضاه  .وي

م العبودية      -  م يتحقق مبقا ر إىل أوصاف ا   ..  ث ويتخلق بأضـدادها    ،   U فينظ
  .فى نفسه

                                                 
  . شعب اإليمان، عن أبى على صاحب عبيداهللا الحبلى١١٩
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ل  اإلقالل مـن الكـالم، واإلقـال   وهى... ويستعني على ذلك بأربع سنشرحها اآلن     
من الطعام، واإلقالل من املنام، واإلقالل من خمالطة األنام، وهى أربعة أساسـية ملـن أراد أن        

  .والواصلني لفضل ا وكرمه.. يكون من الراسخني فى العلم 
  اإلقالل من الكالماإلقالل من الكالم

كــأن  م،  كــان ســيغن ال إذا  م إ كل م، فــال يــت كــال إلقــالل مــن ال أوهلــا ا
م به منفعة له حمققة فى دن كال كون ال راه، قال ي   :eياه أو أخ

]]  [[  ١٢٠١٢٠  
، فال يتكلم  ونولذلك جند أن أول ما يتفضل ا به على الصاحلني أن يؤتيهم ا صمتاً

  :قال فيهمو أعلن بغضه للمكثرين من الكالم eإال فى الضروريات، واحلبيب 
  ]]    ١٢١١٢١  [[  

م    كال ــأتى مــن إطــالق اللــسان بــال كــة ت كــل هــذه الــصفات الذميمــة املهل ف
زيد فيتشدق  ر وي رث كله من إطالق اللسان ! ..  ويتفيقه ! فيث   ...و

ــك     ــت من رج ــة إذا خ كلم ألن ال م،  ــال ك ــل ال ر قب ــ ك ــسان أن يف إلن ــى ا فعل
خل    كتك وإذا منعتها ا كلمة تتـسبب لـك فـى أن            مل رج  منك  كتها ، فقد خت روج مل

ال يساوى شـيئاً      رقبتك وحتنى قامتك ملن  رجـل، وقـد       !تذل  كلمـة فـى حـق  ألهنـا   ،
ر من أجلها رض للصغا رسول ا تتع  ـ قال القائل سائال:  

}}{{

                                                 
  جامع المسانيد والمراسيل: اسم الكتاب. عن أَنٍس وعن اْلحسن ُمْرَسالً ) هب (١٢٠
  .عن أبى هريرة ، جامع المسانيد والمراسيل) خد (١٢١
  ترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي رواه ال، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َرِضَي اللَُّه َعْنهُ ١٢٢
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  إلقالل من الطعامإلقالل من الطعاماا
كون لإلنسان نصيب فـى عبـادة          م وذلك بأن ي إلقالل من الطعا ر الثانى هو ا ألم ا

م أمسعه    :  مباذا أجاب أصحابه eالصيا
}}

{{
رمـضان وحـسب بـل                ر  م شـه كتفى بصيا ال ي  ريد أن يبلغ مقاما عند ا فمن ي

م س     م يو      تينبغى مثال أن يصو م من شوال أو بصو حلبيب     مية أيا كا خلميس  الثنني وا  e ا
ألدنى قال  حلد ا ر وهو ا كل شه م من  م ثالثة أيا ألقل يصو    :eأو على ا

 } } {  { ١٢٤١٢٤  
ال عن جوع  كل إ ال يأ كل    :وإذا أ

 } }{{
إلنسان إذا شبع فقد حالوة الطاعة قالت السيدة عائشة    :yألن ا

}}ee
{{

م  آلثا رحه فى الذنوب وا إلنسان جبوا ر ا ك م يف   فعندما متتلئ املعدة بالطعا
ال يقوى على املعاصى، بل تقوى  م، فأنه  كانت املعدة خالية من الطعا كن إن  ل

                                                 
فكــان أَبـو أَُماَمــَة ال يـُْلقــى إال  قــالَ { ..وأنظــروا إلـى صــدقهم فــى اإلتبـاع .. ،  ســنن النـسائي الــصغرى ،أَُماَمـَة اْلَبــاِهِليِ عـن أبــى  ١٢٣

  }اْعتَـَراُهْم َضْيفٌ : صائماً هو وامرأتُُه وخاِدُمُه، فَإَذا رُِئَي في دارِِه دخاٌن بالنهاِر قيلَ 
  .عن أبى هريرة ، السنن الكبرى للبيهقى ١٢٤
  .، وسيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم للشيخ رشيد رضا السيرة الحلبية١٢٥
 .سبل السالم ، وإحياء علوم الدين للغزالى ١٢٦
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رمضان حتى أن بعـض    ر  كما حيدث معنا مجيعا فى هنا   روحانيته، وتقوى طاعته
حلـني قـالـوا فى ذلك   :الصا

}}{{
ر        ألمـ إلنسان جياهد حتى يصل فـى هـذا ا زال ا ال ي م و ألعظ جلهاد ا  وهذا هو ا

ر حتري العقول   حلني فى ذلك أمو كان لبعض الصا كـان   !! إىل العجب العجاب و فقـد 
جلنيد    م ا إلما رة              tا ربعـني يومـاً مـ كـل أ ال  ر إ ال يفطـ م و  ،! وهو سيد الطائفة، يـصو

رة واحدة ألنه وصل إىل ذلك ! وعلى مت كيـف ؟  ال تقل  كون ...  اجلهادبو أو قد ي
راثة  كتسب و   :ا

 } } { {١٢٨١٢٨  
خلـشوع فـى الـصالة             ريـد أن أجـد ا رجل إليه يوماً وقال أ فمـاذا  !!  ولذلك ذهب 

}}أفعل ؟ قـال  
{{

م ؟إذاً إلقالل من الطعا إلنسان ا كيف يستطيع ا    
كفـى           ال مـا ي جلوع، فال أضـع فـى املعـدة إ رض ا م عالج مل حلون أن الطعا قال الصا

إلنسان لتس  كـرب             يا زيد علـى ذلـك، فـإن املعـدة ت كن من ي كـرب  ..  ري حياته، ل وت
إلنسان بالسمن.. البطن   ر ...   ةويصاب ا راض العص كل أم   وهى سبب 

رجل صاحل مسني    ولذلك ليس هناك 
جلنيد  م ا إلمـا ر السقطى tفشيخ ا كان خاله وهو الس  tكان يقـول  :  

كذبتنى كوت هلا احلب قالت  كواسيا...  ش م  رى منك العظا  فماىل أ
                                                 

  .تعريف األحياء بفضل اإلحياء، كتاب عوارف المعارف ١٢٧
  .رواه الترمذى وابن ماجه وكذا الحاكم ١٢٨
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حلشا  م با ال حب حتى يلصق العظ ال جتيب مناديـ... و كت حتى   ـــــــاًوتس

 إلنسان الذى حيب رافا م ؟ أبــداً !  ومشغولٌ هباأةم رغبة للطعا كون لديه  هل ت
خلشوع  إذاً!!   رفني وأوهلا ا جلوع...  بضاعة العا زمها ا   .يل

  اإلقالل من املناماإلقالل من املنام
م      إلقالل من املنا ر الثالث هو ا ألم م     : ...  ا كـون لإلنـسان قيـا حتى جيـب أن ي

كن له فى بدا  م عن أحـد  ، فمن مل ي كن له فى هنايته جلسة،  فهل مسعت يته قومة  مل ي
رب العاملني كن له نصيب فى قول  حلني مل ي   :من الصا

  }}  ((##θθ ççΡΡ%% xx..  WWξξ‹‹ ÎÎ== ss%%  zz ÏÏ iiΒΒ  ÈÈ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  $$ ttΒΒ  ttββθθ ããèè yyff ööκκ uu‰‰{ {   ))الذارياتالذاريات١٧١٧((  
م! ..ال م نصيب ..  طوال الليل ومن ين رجل إبـل !!  فليس له فى هذا املقا ن ال

م إذ راالصاحل منه كه ا أ راش به شوك يشو كأن الف م جيد    :د أن ينا
}}44’’ nnûû$$ yyff ttFF ss??  ööΝΝ ßßγγ çç//θθ ããΖΖ ãã__  ÇÇ ttãã  ÆÆìì ÅÅ__$$ ŸŸÒÒ yyϑϑ øø99   ))السجدةالسجدة  ١٦١٦((   } }##$$

ر ريد مناجاة ا فى وقت السح ألنه ي   :وذلك 
} } zz ÏÏΒΒ uuρρ  ÈÈ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  ôô‰‰ ¤¤ff yyγγ ttFF ssùù   ÏÏµµ ÎÎ//  \\'' ss## ÏÏùù$$ ttΡΡ  yy77   ))اإلسراءاإلسراء٧٩٧٩((   } }99©©

ال  رض عليه فألنه هـل وحدة ؟  زمل التى ف ر امل م الليلقال فى آخ   :يه قيا
  ))  ¨¨ββ ÎÎ))  yy77 −−// uu‘‘  ÞÞΟΟ nn== ÷÷èè ttƒƒ  yy77 ¯¯ΡΡ rr&&  ããΠΠθθ àà)) ss??  44’’ ooΤΤ ÷÷ŠŠ rr&&   ÏÏΒΒ  ÄÄ ss\\ èè== èèOO  ÈÈ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  …… ççµµ xxÿÿ óóÁÁ ÏÏΡΡ uuρρ  

…… ççµµ ssWW èè== èèOO uuρρ  ××ππ xxÿÿ ÍÍ←← !!$$ ssÛÛ uuρρ  zz ÏÏ iiΒΒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  yy77 yyèè ttΒΒ  44  ((  ))آخر المزملآخر المزمل((  
كون معه      ريد أن ي م     e إذاً من ي م الليل فقيـا كون له نصيب من قيا ال بد وأن ي  

ر التجليات      الت          الليل هو طابو ز ر التنـ ر العطـاءات واهلبـات وطـابو والفيوضات وطابو
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حلات قال  حلني والصا كل الصا    :eل
}}

{{
م   :البـد من القيا

 } $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ ÉΟ è%    {        رض وليس نافلـة م عليه ف هـنا أصبح القيا
آلية السابقة قال له  ك{ ففى ا ةً لَّ لَ اف م عـاد وقـال } نَ ÉΟ{  ثـ è% Ÿ≅ ø‹ ©9 $#  {   

رجـل الـصاحل       رضه على ال كذلك يف رسـول ا و ريضـة على  علـى نفـسه   أى ف
      رسول ا كون مع  كى ي ريد أن ميشى علـى هـذا املنـهاج مـن              eل إلنسان الذى ي وا

م هــل                  ر امللـك العــال كـ م واملداومة علـى ذ م وتقليل للمنا م وتقليل للطعا كال تقليل ال
م ؟  ألنــا   لديـه وقـت حملـادثـة وجمالسة ا

  اإلقالل من خمالطة األناماإلقالل من خمالطة األنام
رابـع أن يقلل مـن جمالـس         ر ال ألم خللـق غـري قيـل وقـال         وهو ا م فمـا الـذى مـع ا ألنـا ة ا

جلامع املانع فى هذا الشأن eولـذلك قال  حلديث ا   : فى ا
}}

{{  
م وقـالإذاً رنا ا منه كـون مـع الصـادقني أما الغافلـني فقـد حـذ   : عـلى أن أ

}}  ŸŸξξ ssùù  ôô‰‰ ããèè øø)) ss??  yy‰‰ ÷÷èè tt//  33““ tt�� òò22 ÉÉ jj‹‹99 $$##  yyìì ttΒΒ  ÏÏΘΘ ööθθ ss)) øø99 $$##  tt ÏÏΗΗ ÍÍ>>≈≈ ©©àà99     ))األنعاماألنعام٦٨٦٨(( }  }   ##$$

                                                 
  حل بن ربا ، عن بال سنن الترمذي١٢٩
 عن أَبي َذرٍّ رضَي اللَُّه عنُه جامع المسانيد والمراسيل ) ك هب (١٣٠
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ربني   ألقــ رب ا كــانوا مــن أقــ م ..!! حتــى ولــو  م معهــ رح وإذا وصــلت الــ
ال أ كــى  كــون حلظــات ل رفيــع جيــب أن يلحظــه  ت ألهنــا خــيط  رات،  قــع فــى احملــذو

إلنـسان     ر ا زو كن أن ي م عبادة ل رحا أل ألن صلة ا زمنة، وذلك  أل إلنسان فى هذه ا ا
كلـها غيبـة            جللـسة  كلمون عن فالن وفالنـة وتـصبح ا ريبته؛ فيت ريبه أو فالنة ق فالن ق

رة حلظات   زيا كون ال   ٠ومنيمة؛ فال ينبغى ذلك، لذلك جيب أن ت
رة               أما صلة    حلـض رانيـة التـى تـصلنا با م النو رحـا أل ألوىل فهى صـلة ا م ا رحا أل ا

رانى، وهو  م نو رح م جسمانى ، والثانى  رح ألول  رمحان، ا ألن لنا  احملمدية، وذلك 
كما  جلسمانى ف م ا رحـ كية وبـه التعلية وبـه التصفية وبه الرتقية، أمـا ال ز الذى بـه الت

م     م أننى أنـادى   !!مسعت ك ال يظـن واحـد من كـن  ،و ال ول م  رحا أل م صلة ا  بعـد
رة  رو ر الض م على قـد   .أوصله

ز مـن الـذنوب                  ر م وهـو التحـ رص التـا حلـ م ا ز م تـستلـ ألنـا إذاً يـا إخـوانى خمالطة ا
راً متعلال بأن  م أستأذن فـو آلثـا جللسة ستتجه إىل الذنـوب وا رى أن ا م وعند شـعو آلثا وا

ر ا فهــى  ك كنــت ســأذ ريــد قــضائها، حتــى ولــو  رب مــصلحة، ىل مــصلحة أ كــ  أ
كري رج عظيمة بال تف إلنسان مـع ا جتد أن ا يوجد له خما   .وعندمـا يصـدق ا

  حرص املؤمن على الوقتحرص املؤمن على الوقت
ربة إىل ا، وإمـا فـى عمـل         ألن الوقت إما فى ق رص الناس على وقته،  فاملؤمن أح

رضاه، وإما فى غفلة    إلنسان به  نـوب  مقت، وإما فى ذ! وذلك والعياذ با! صاحل ينال ا
م    ر دائ م، وهذا ش م، وقــد قــال ســيدى             U والعياذ با ! وآثا زحـا م ال فى الدنيا ويـو

م الشافعى عن الوقـت إلمـا   :ا
}}
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{{
م جديد عندما كل يو كون قد قطعت يوما فنحن فى  م، أ ر اليو ر ومي  يطلع النها

م فماذا قدمت ؟  ر هذا اليو ربت من ا مقدا رى، وق   وليله من عم
حلني  رص علــى الوقــت ، ولــذلك جتــد أن بعــض الــصا حلــ حلني هــو ا ر الــصا إذاً شــعا

م ضعفاء       ألشياء،فمنه خللق من أجل هذه ا رون من ا كان هنـاك مـن   .. كانوا يف ف
ر إىل جبل   م م ! يف راء     ومنه ر إىل الـصح خللـق              !ن يفـ رون مـن ا م يفـ ألقويـاء منـه ،  أمـا ا

م  م بينه م     !.. وه م وسطه خللق وه رون من أحوال ا م فى   ! .. ويف فالواحد منه
م ألنه مشغول با!  وسطه م  كن ليس معه   .ل

رأى وجيه فى قول ا تعاىل  م  زائ م أبى الع   :) االسراء٢٧-٢٦(ولإلمـا
 } }ŸŸωω uuρρ  öö‘‘ ÉÉ jj‹‹ tt77 èè??  ## ··��ƒƒ ÉÉ‹‹ öö77 ss??  ∩∩⊄⊄∉∉∪∪  ¨¨ββ ÎÎ))  tt ÍÍ‘‘ ÉÉ jj‹‹ tt66 ßßϑϑ øø99 $$##  ((## þþθθ ççΡΡ%% xx..  ttββ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  ÈÈ ÏÏÜÜ≈≈ uu‹‹ ¤¤±±99 $$##  (({{  

ألنفـاس              ر فـى ا ر هنا هـو التبـذي روح وجيـئ      .. قـال أن أشـد التبـذي ! ألن املـال يـ
رت نفسا واحداً فى غفلة أو فى  رى، فإذا بذ رة أخ رجع م رج لن ي كـن النفس الذى خي ل

رجع هـذا النفس كيـف ي رى  بعد عن ا؟  ف رة أخ كه ؟ !!  م ر كيـف أتدا و
ر إذاً!!    !!ألن أنفاسك نفائسك ! فهو أشد التبذي

ر أن    إلنــسان علــى ســتني عامــاً، وعلــى اعتبــا ر ا وعنــدما حنــسب متوســط عمــ
رين عاماً،  م من الستني عاماً عش إلنسان ينا م مثانى ساعات؛ جند أن ا م فى اليو إلنسان ينا ا

رين          وإذا اعتربنا أيضاً أنه يقضى مثانى ساعات فى اللهو           واللعـب؛ لوجـدنا أنـه يقـضى عـش
رائض التى تـؤديها  فى  رى فى اللعب واللهو، فمـاذا يبقى ؟ إنـك لـو حسبت الف عاماً أخـ

م جتد أهنا أقل من ساعـة         ال فى هـذه الساعة        !! كل يـو ال تأتى املشاغل إ فمـاذا  !! و
رص السالك على وقتهإذاًخلص منها ؟  ال بد أن حي   . يا أحباب 

                                                 
  . إلبن القيم الجوزيه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين١٣١
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 كـان يـزور   tاألمثلة فى احلرص على الوقت أن سيدى كمال الدين األمخيمى      ومن  
 فى مرقده، وكانوا من أهل املكاشفات فعندما يزور الواحد tسيدى عبد الرحيم القنائى 

منهم رجال صاحلاً يراه فى برزخه ويكلمه، وبعد أن تكلم سيدى كمال الدين األمخيمى مـع               
  : سيدى أوصنى،  فقالسيدى عبد الرحيم القنائى قال يا

}}UU
{{

  :فى احلديث الشريف eوقـد قـال 
}} ◌ٰ ◌ٰ

{{
حليــاة هــو الوقــت فــإذا  إلنــسان فــى هــذه ا رص عليــه ا رص مــا حيــ ولــذلك فــإن أحــ

اجتمعنا فعلى ما جنتمع ؟ الطاعة جتمعنا نتعاون على طاعة ا:  
 }  } ((##θθ ççΡΡ uuρρ$$ yyèè ss?? uuρρ  ’’ nn?? ttãã  ÎÎ hh�� ÉÉ99 øø99 $$##  33““ uuθθ øø)) −−GG99 $$## uuρρ{ { ))المائدة المائدة ٢٢ ( (  

كان أصحاب     كـل           كما  رفني فـى  كذلك أصـحاب العـا رسول ا، و
رة  ك القتصاد أو فى ال م فى السياسة وا كل كن إذا جلسنا لنت كان، ل زمان وم

زمان  كما حيدث فى هذا ال ومـاذا بعـد ذلـك وفـى النهايـة مـاذا       !  أو فى املسلسالت؟ 
رضـه                ألشـياء يفيـد أع رأيى فى هذه ا كـن مـن    !!  ستفعل بذلك ؟ فلو أن  أمـا إذا مل ي

رائه  كن مع ا أفضل و   !!!فائدة؟ فلت
الً من أن  ربنى إىل امليلك القدوس، وبد كون فى سياسة النفوس التى تق كأن أ

 حلياة التى يقول فيها ا ز اشغل نفسى با خلب ر ا حلديث عن طابو   :أشغل نفسى با
                                                 

 جامع المسانيد والمراسيل، عن معاٍذ رَضي اللَُّه عنهُ ) طب هب( ١٣٢
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م  زائ م أبو الع إلما كما يقول ا م عن أنفاسه يصبح  ك    tومن يبحث من
ــذا   ــا هلــ ــل مطلوبــ كــ ــيس ال   ولــ

  
راد  كــــن خـــص لبعــــض أفـــــ ول
ـــلة م  قليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رك واجتنبه رى أهـل عص   فدا

  
رة رو ر الض م على قـد   وواصله

م      م يسئ ومن يسل ره ك   فمن
  

ره   رو ــ ــأمن شــــ ال تــــ ــه و ربــــ   فق
جلميـع مـصادقتى                   فأنا يا أخوان     ريفـى، ويتمنـى ا كمـا تعلمـون أعـيش فـى بلـد  ى 

م عمـا هـو                  كل ريد أن يت ريد جمالستى ي ألن من ي كن ليس لدى وقت،  وجمالستى، ل
ال وقت لدى ملثل ذلك .. فيه رة أو املسلسالت و ك كان فى ال   !!إن 

ال بعـد            رج إىل الـصالة إ ال أخ م املسجد، ومع ذلك  زىل أما كما تعلمون فإن من و
ال اضيع وقتى مـع هـذا أو ذاك        إقامة   كى  رج     ! الصالة، ل ريـضة أخـ وعنـدما تنتـهى الف

ر تليفون     رعا، متعلال بأنى منتظ رعياً أو          .مس الً شـ م أن يـسأل سـؤا راد أحـده أما لـو أ
      وسهال ألنى أخش مـن القيـل والقـال        ! فتوى أو نصيحة فأهال أما غري ذلك فال وقت لدى 

ر منها النبى و ر إليه وقـالفهى املصيبة التى حـذ   :مما جت
}}

            
                        

                  




  ------------------------------------------------------------------------------------------------   فوزى حممدأبوزيد??نى   الفتح العرفا الفتح العرفا&&     املختصر املفيد النافع للمريد: رابعال   22١٢٨44  

    

{{
   :y، يعنى مستمع ، قال إبن عمر !جنلس وال نتكلم: يقول أحكم ف

}}ee{{١٣٤١٣٤
  }}}}ومما اشتهر من احلكمة

رك الس حلال على أن استأذن، وأتـ را!!   وفى مثل هذه ا ئيـل عندما ألن بنى إس
رآن بالصـفات السيئة قـال م ا فى الق   :وصـفه

 } }ššχχθθ ããèè≈≈ ££ϑϑ yy™™  ÉÉ>> ÉÉ‹‹ ss33 ùù== ÏÏ99   { {))المائدة المائدة٤٢٤٢ ((  
آلن ؟ ر، فأين الصادقون ا زمان هو آفـة العص كذب فى هذا ال   وال

راً  ر منتظ الستعداد للسف كون على أهبة ا زمـان أن ي إلنسان فى هـذا ال فعــلى ا
كذلك ف كان  م للنـداء فى أى وقت وإذا  ريق املستقي   سيمشى على الط

رنـى إىل                 إذاً كانـت املخالطـة جت م إذا  ألنـا إلقـالل مـن خمالطـة ا  يا أحباب علينا ا
ألقل هبا غفلة عن ا م أو على ا آلثا    .U الذنوب وا

رضـــــاه حت فيه  م الوقت فى نوال نفيس         جبهاد ملَ   واغن
ألشياء التى نستعني هبا للوصول إىل ا ا        تلك   إلقـالل    هي ا م، ا كـال إلقالل من ال

م،              ألنــا إلقالل مـن خمالطـة ا م، ا إلقالل من املنا م، ا علينـا  : فمـاذا نفعـل إذاً    ...من الطعا
ر ا كــ م U بذ م، وهذا هو موضوع الباب القاد   . على الـدوا

وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 
َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه  ١٣٣   الترغيب والترهيب،رواه مسلم والترمذي وغيرهم، َوَعْن أَِبي ُهَريـْ
 .عن ابن عمر فى مجمع الزوائد ، وأخرجه الطبرانى ١٣٤
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  مالزمة األوراد مالزمة األوراد 

  الدرجات حسب ااهداتالدرجات حسب ااهدات
   حبق؟ حبق؟نافلةًنافلةً  متى تصبح  النافلةُمتى تصبح  النافلةُ

  ريد؟ريد؟مممن هو الْمن هو الْ
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  آداب سورة احلجراتآداب سورة احلجرات
  ذكر القلبذكر القلب
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  ]] بسم ا الرمحن الرحيم  بسم ا الرمحن الرحيم [[            ١٣٥١٣٥  مالزمة األورادمالزمة األوراد
ر ما أ     رسول ا     كان من آخ زل على سيدنا  ر   eن رة النـص وذلـك  ، آيات سو
حق جلهادبعد أن جاهد فى ا   : ا

م املتتاليـة فـى                 أليـا خللوة ا رسـالة بـا كليفـه بال  فقد جاهد فى تصفية نفسه قبل ت
راء ر حـ ره ا،غـا م اختا ر دين ا وحتمل فى سبيل ذلك  U  ث لوحيه فجاهد فى نش

رسل اما مل يتحمله أحد من أنبياء  ر إىل املدينة،ا و م هاج  ، وفتح ا عليه الفتوح، ث
ألعداء بالسالح          ر وهو جهاد ا ر آخ جلهاد بذلك إىل طو وجهاد النفس للوصـول  ، وانتقل ا

م احملمود     م           .. إىل املقا ألقـدا م منـه ا ر م الليـل حتـى تتـو م      ،بقيا  ، واملداومـة علـى الـصيا
م الوصال  كـل حــال       ،صيا ر ا على  ك كلـه      ، وبعـ   وذ ربـــه     د ذلـك   فـى   يقــول لـه 
ر رة النص    :سو

]]  ôôxx ÎÎ mm77 ||¡¡ ssùù  ÏÏ‰‰ ôôϑϑ pptt ¿¿22  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘  ççνν öö�� ÏÏÿÿ øøóó ttGG óó™™ $$## uuρρ  44  …… ççµµ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββ%% ŸŸ22  $$ RR//## §§θθ ss??  ∩∩⊂⊂∪∪    [[  

  الدرجات حسب ااهداتالدرجات حسب ااهدات
م       رك ا فيه رى إخواني احملبني با ع فى فضل  ونطم، وحنن مجيعاً حمبني ..وإني أ

ال مشقة،   ريد من ا أن ا بدون جهاد و ألولياء ون زلنا فى مقامات ،يلبسنا مالبس ا  وين
ألنبياء ألغنياء   ،ا إلهلي من ا كون فى العطاء ا ر   من  فى الدنيا ،  ون يف الـدا ريـاء و ألث ا

رة من الوجهاء آلخ ال عناء فهل يصح ذلك ؟!! ا    بدون تعب و
آلناحملبني  إن حال بعض إخواننا      راه ا  م يظنـون بـصحة   يدل على أهنـ !! كما أ

م ا مع أن ما!..ذلك رفناه أن أهل ا يقول فيه   : ع
                                                 

  م، الدرس بعد الجمعة ببنها قليوبية٢٠/٦/٢٠٠٨، ١٦/٦/١٤٢٩، الجمعه  ١٣٥
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كون على حسب ااهدات      رجات ت  فالسالك فى بدايتـه لتحقيـق       ،وهذه الد

روشـتة بـسيطة        ال إذا فـتح ا قفـل قلبـه        ،أمنيته نضع لـه  ال ينتقـل منـها إىل مـا بعـدها إ  ، و
كــ راً  بقلبــه بعــد أن  كــ كــان ذا رك  أمــا إ،ف اللــسانو كــان القلــب مل يتحــ ذا 

ر بعد؛ ك ألقلبالذ رفة عني على ا رد ط ال يتخلى عند الو رد و  ،  فيجب عليه أ هذا الو
ر شديد كل شىء  ..باختصا   :أوله  وقبل 

   رائض فى وقتها فى مجاعة فى بيت ا كما سـأل سـيدنا   ،هو احملافظة على الف  
 رسول ا   :عبد ا ابن مسعود يا 

}}ee{{
ر،فى مجاعة وذلك   فأين الذى يصلى منا فى مجاعة فى بيت !  وخاصة صالة الفج

ر ؟   ا وخاصة الفج
ألشـياء   كتـك الـصالة     !!إن حالنا مجيعاً يقول لسنا حمتاجني هلذه ا ر  فأينمـا أد

زل              وي،   !!فصلِّ وحسب  ألذان قد أذن وأنت فى املنـ م فى نفسه إن ا ! قول الواحد منه
زل    ال داعــى  !  فــى البيـت فـصلِّ ..  وسـجادة الــصالة أيـضاً     !واملـاء موجـود فــى املنـ  و

رطـــب  ! للذهــاب إىل املــسجد  ر و ويعتقـــد فـى نفــسـه أنـــه مــن  ! هــذا  !! فاجلـــو حــا
حلني ، احملبني كونـون مع الصا رع يقـولمـع ،  وأن احملبني سي   :أن الش

}}


كون قـد أخذت نصف الـصالة أو أقـل        ن  اذا تفعل إ  فم رقِّ مـاذا أفعـل   ! ت  !عهـا ؟ 
                                                 

  َعْبِد اهللا ْبِن َمْسُعود، عن صحيح مسلم ١٣٦
 .، ومراقى العبودية، وكثير بزيادات ونقصان بداية الهداية١٣٧
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الستغف  ر بعد الصالة  كيف؟ با م الصالة  ، .. ا  وبالنوافل القبلية والبعديـة    ، .. وخبتا
م الصالة ؟،..  رى أن بعض إخواننا يقولون ماذا نفعل خبتا   وأ

ريضة ويدعون أن كفى الف رة وت رو رون يقولون ملاذا ه ليس ض النوافل ؟ علينا آخ
رة النبى كون بشدة حبديث حض رض وحسب ويتمس   : الذى فيهبالف

}}
ee{{

م         رد أن يـسل ري بعض إخوان ىل يصلى معى فى املسجد أحياناً ومبج حتى أنى أ
رعـاً رج مس م خي إلما ر،!ا م املسجد ليتجاذب أط اف احلديث مع فالن وفالن  ويقف أما

كعتني سنة  ! لنصف ساعة ر م نفسه  ر م الصالة!  وحي  ومع ذلك يطمع أن ! أو ختا
كيف ذلك ؟ كون من أولياء ا ف   ي

حلني      روضات الصا رض فى مجاعـة    !! من البدايات    .. إن ما تعلمناه فى   ، أن أصلى الف
م الصالة   م أخت ألنـه        ،ث رجـت قبـل       ، وأنـا فـى املـسجد  رمبـا إن خ  ذلـك فـإن شـياطني        

م الصالة  كنونى من ختا إلنس لن مي   ا
  ؟؟!!نافلة حبقنافلة حبق ..  .. نافلةنافلةالالمتى تصبح متى تصبح 

رد     ...أصلى النوافل أن كذلك وثانى هذا الو
              ريـق ا كفـى الـسالك فـى ط ال ت م  ،بل إن النوافل التى قبل الصالة وبعدها   فلـ

 حلني نسمع من قبل أن هناك من سج كن له!! ل فى ديوان الصا فـى  !  قومة فى الليل ومل ت
                                                 

ثــائَر الــرْأِس يُــسمُع َدِويُّ   ِمــْن أهــِل َنْجـدٍ eجــاَء رَُجـٌل ِإلــى رســوِل اللّـِه { : ، وأولــه  طَْلَحـَة بــَن ُعَبيــِد اللّـهِ  عــن صـحيح البخــاري١٣٨
َهـل : فقـال.  والليلـةِ َخمُس َصـَلواٍت فـي اْليَــْومِ : eَصوتِه وال يـُْفَقُه ما يقوُل، حتى َدنا، فِإذا ُهَو َيْسأُل عِن اِإلسالم، فقال رسوُل الّلِه 

ُرها؟ قال قال َوذَكـَر لـه . ال، ِإالّ أن َتَطوَّعَ : هْل َعَليَّ َغيُرُه؟ قال: قالَ . َوِصياُم رََمضانَ : eقال رسوُل الّلِه . ال، ِإّال أْن َتَطوَّعَ : َعَليَّ َغيـْ
 }.الزَّكاَة، قال هْل َعَليَّ َغيُرها؟ eرسوُل الّلِه 
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رب العاملني ومل ي ر بني يدى    : فى قول ادخلوقت السح
]]  ((##θθ ççΡΡ%% xx..  WWξξ‹‹ ÎÎ== ss%%  zz ÏÏ iiΒΒ  ÈÈ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  $$ ttΒΒ  ttββθθ ããèè yyff ööκκ uu‰‰  ∩∩⊇⊇∠∠∪∪  [[   ) )الذارياتالذاريات((  

آلن فان إخواننا أيضاً يقومون الليل          قليال من الليل ما يهجعون ! كيف؟  .. أما ا
م النت     زيون وأما م التليف كن أما ربيــة    ويا حبذ!ل ألو ريـات ا رصـون   ا ! ا املبا لتـى حي

رية م  على الصالة الفج رصه ر من ح كث ألنه حظ النفس والنفس ما ! عليها أ  وذلك 
   !!!زال فيها بقية

رضـوه       رض قـد ف م فـ م الليل عليه حلني أن قيا رفناه من الصا كن ما مسعناه وع ل
ألنه سبحانه قـال             م الليل نافلة  م ومل يعتربوا قيا '\ [على أنفسه s# Ïù$ tΡ y7  eأى هـو     ]  9©

م  الء فل م نافلةيتموا حق فقط أما هؤ كون هل كي ت رائض ل   : الف
  ]]  zz ÏÏΒΒ uuρρ  ÈÈ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  ôô‰‰ ¤¤ff yyγγ ttFF ssùù   ÏÏµµ ÎÎ//  \\'' ss## ÏÏùù$$ ttΡΡ  yy77   ))اإلسراءاإلسراء٧٩٧٩((  ]]  99©©

خلطاب   م             .. ا رائض أمـا حنـن فمـن منـا يـستطيع إمتـا ألنـك أمتمـت الفـ لك وحـدك 
رائض ؟  م إىل        ..الف را إلحـ كبرية ا كرب ت ال يلتفـت        فمن منا عندما ي  هنايـة الـصالة و

م ؟     ألن          قلبه عن امللك العال م  ألعلى على الـدوا كوت ا كون فى املل ومن يفعل ذلك ي
م فان يد من يديه للدنيا واليد الثانية  را إلح كبرية ا كرب ت حلال عندما ي صاحب هذا ا

ربى  رى وها أنا مع  راء ظه رة و آلخ رة أى أن الدنيا وا ويصبح فى مناجاة وحمادثة !  لآلخ
   !!ع ا حتى ينتهى من الصالةم

رين تفوته صالة الضحى ؟مل أمسـع             حلني السابقني أو املعاص هل هناك أحد من الصا
كانوا يدعون بعدهــا ويقولــون     عن ذلك و    إن الـضحى ضـحائك والبـهاء هبـاؤك     {٠قد 

جلمال مجالـك     إلنـسان           } وا كمـل ا  وجتمـل قلبـه باجلمـال       ،فـصالة الـضحى هـى التـى ت
ر والبهاء إلنسان بـ ،والنو    وهى التى حيظى هبا ا
]]  $$ ttΒΒ  yy77 ttãã ¨¨ŠŠ uuρρ  yy77 ••// uu‘‘  $$ ttΒΒ uuρρ  44’’ nn?? ss%%  ∩∩⊂⊂∪∪  [[   ) ) الضحى الضحى((  
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رائض فى وقتها فى مجاعة فى بيـت ا           إذاً حلون دائماً يؤدون الف رون  ، الصا  ويـشع
   ر إىل ا الفتقا رواتب مع الصالة    ،دائماً با كذلك يؤدون النوافل وال م الـصالة  ،    ،وختـا

م   م      ، الــضحى  وصـالة ،وصـالة القيـا رضـوها علـى أنفــسه م قــد ف رائض علـيه وهـى فـ
كملوا الصالة  جل فى عاله  كي ي   ل

رد بعد ذلك .. وثالثاً  ألوا كون هذه النوافل.ملاذا؟.ا ز أن ت جلائ  ! يقولون من ا
رض   كمل الف ر             ؟  مل ت رة بالنـها ر ا مائـة مـ رة بالليـل     ،   فعلينا أن نـستغف ألن  ،  ومائـة مـ  

رة النيب الذى قـال لـ ربـه حض   ه 
]]  tt�� ÏÏÿÿ øøóó uu‹‹ ÏÏ jj99  yy77 ss99  ªª!! $$##  $$ ttΒΒ  ttΠΠ ££‰‰ ss)) ss??   ÏÏΒΒ  šš�� ÎÎ77 //ΡΡ ssŒŒ  $$ ttΒΒ uuρρ  tt�� ¨¨zz rr'' ss??    [[  ))الفتحالفتح٢٢((  

رهاكان يقول  إلىل آخ كلها من أوهلا    :حاثا لألمة 
}}{{١٣٩١٣٩

رة  ر بــامل الســتغفا ال حنتــاج إىل ا ر الواحــد وإ، !!أمــا إخواننــا فيقولــون  ن اســتغف
م يوم  را      !اًمنه ر بعدها أسبوعاً أو شه الستغفا رتك ا ر فقط     ،ً ي كأنه مستغنى ويشع  و

جليب وليس لسرت العيب     ! أو أنه غري حمتاج إىل ملء القلب من عامل الغيب،أنه حمتاج مللء ا
رة الدنيا وشهواهتا وحظوظها الفانية    زه جليب ب ريد أن ميأل ا كنه ي   وهى الداهية !!ول

رت علـى إخواننـا       صيبة القاتلة وامل م مـع أهـل الـدنيا وطالهبـا      !!  اليت سيط !! وجعلتـه
رب العاملني ريق     U الذين ابتعدوا عن ط

ر   الســتغفا رت العيــوب با م  ،أمــا حنــن فنحتــاج إىل ســ رة عــال م عليــه حلــض ــدوا  وال
رب         ،الغيوب ر لـ الستغفا م يتفننون فى ا حلني جتد أهن رأ فى دواوين الصا ألنك عندما تق  

م صيغة خاصة به... ، ملنيالعا كل واحد منه م ، وجتد أن ل  وعلى سبيل املثال منه
ردده بني يدي ا أثناء السجود م ن كال   :من يقول وهذا 

                                                 
   صحيح األلبانى ١٣٩
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}}{{
ــستورين ألهنــم حمبــ    أنكــم وصــحيح! ن للــصاحلني وأمــا إخواننــا فيعتقــدون أهنــم م

   ملاذا؟! لكن فى الدرجات الإنشاء ا، ن وستكونون معهم فى اآلخرة ومستور
رجـات بااهـدات    :ألن الد

  ]]  $$ ttΒΒ uuρρ  yy77 ••// uu‘‘  55ΟΟ≈≈ ¯¯== ssàà ÎÎ//  ÏÏ‰‰‹‹ ÎÎ77 yyèè ùù== ÏÏ jj99  ∩∩⊆⊆∉∉∪∪    [[))فصلتفصلت((  
م م حتى يغريوا ما بأنفسه ال يغري ما بقو  ريد أن يغري ما بنفسه ومع !إن ا ال ي  فهو 

كتسب أ ريد أن ي   !!فتوحات نسه ويصبح من أصحاب التجليات والذلك ي

  من هو املريد؟من هو املريد؟
م       كن بداخلـه ريدين تـس كربى أن تسعة وتسعني فى املائة من امل واملصيبة ال

م فى نفسه أنه شيخ        ،!املشيخة كل واحد منه ري  كبري  وي ر     ،  كان يتظـاه  وإن 
كون هواه     ..   املشيخة  وعالمة ،بالتواضع ريد أن ي ال ي رسـول   مطابقاً هلوى سيدن  أن  ا 

كـ       ، وميشى على حسب حظه وهواه     ،ا كلة ت كل من على هذه الشا ون نفـسه    و
ريد !! هى شيخه  م نفسه وهواه للحميد ايد   ....  ؟إذاًمن امل   :هو الذي سل
}}{{

ريــد بداخلــه  كــل م آلن أن  راه ا كــن مــا نــ ــذلك يعــيش فــى !شــيخ عتيــدل  ول
م ألوها م! ا   . وحياول أن يثبت لنفسه ولغريه هذه املشيخة على الدوا

ر به الشيطان      بل ز أن يسخ جلائ ر لـه منامـات     ، ومن ا  ويعتقـد بـذلك انـه مـع         ، ويصو
حلني راء   ،الصا م منه ب ز أيـضاً أن يـضحك عليـه الـشيطان            ،!! وه جلـائ  ويـأتى لـه     ، ومن ا

                                                 
 ة ألبى عاصم ، عن عبداهللا بن عمروالسن ١٤٠
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م بوساوس وهالوس فيعتقد أنه م إلهلا كان أول !!  ن أهل ا م ل إلهلا ولو أنه فعال من أهل ا
م يأتيه أن يتخلص مـن نفسـه عـلى  م إهلا كله للمصطفى عليه !! الـدوا م نفسه و ويسل
م، قال تعاىل  رة النساء ∪∋∌∩ (أفضل الصالة وأمت السال    ):سو

]]  ŸŸξξ ssùù  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘ uuρρ  ŸŸωω  ššχχθθ ããΨΨ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããƒƒ  44 ®®LL yymm  xx88θθ ßßϑϑ ÅÅ jj33 yyss ããƒƒ  $$ yyϑϑŠŠ ÏÏùù  tt�� yyff xx©©  óóΟΟ ßßγγ ooΨΨ ÷÷�� tt//  §§ΝΝ èèOO  
ŸŸωω  ((##ρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  þþ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎηη ÅÅ¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  %% [[`̀tt�� yymm  $$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ||MM øøŠŠ ŸŸÒÒ ss%%  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏ kk== ||¡¡ çç„„ uuρρ  $$ VVϑϑŠŠ ÎÎ== óó¡¡ nn@@  [[  

كـربى      رياسـة مصيبة  حلسن الشاذىل  !!! ومثـن ال ألن سيدى أبي ا  tوذلك 
رضاه قال فيه    : وأ

}}{{
ريـدين إن مل جيـد مـن يـرتأس عليـه        زوجتـه وعيالـه     ؟وبعض امل  ، فانـه يـرتأس عــلى 

ر وتعليمات م أوام ر والتعليمات! ويعطيه ألوام ر على تنفيذ هذه ا  مع أنه جيب أن !  ويص
ر   ألم م فى ا ره كما قال ا     -يشاو ال مانع مـن      -  رأي      أنو كـون هنـاك قـضية الـ  ي

زوجتى  حلبيب ذلك فى صـلح      ،  فيها ل م            وقد فعل ا رأى الـسيدة أ حلديبيـة عنـدما أخـذ بـ  ا
رأي أصحابه، سلمة كان يأخذ ب رك    !!، وفى املعا

ال يوجــد ومـع ذلـك                 رأي  إخوانه ؟  رأيه من أجل  زل عن  رضى أن يتنا فمن منا ي
كيف ؟ ريـد أن يبلغ املنى    ي

رادك ؟ أبـداً  كى تنل م م التى فى فؤادك ل ألصنا رت ا كس م !  هـل  ألصـنا فا
ر إىل ! موجودة   حلظوظ    وانظ ر عنـدما يناديـك أحـد النـاس ياسـيدى        !  الشهوات وا وانظ
زهـو     !الشـيخ ر  ! ماذا حيدث لك من ال م           ! والفخــ كـذلك عنـدما يقــول لـك أحدهــ  

ر عندما يقبل واحد يدك ماذا حيدث لك ؟،  ىل ماذا حيـدث بداخـلك ؟اادعو ر   وانظ تشع
كل امل         !! بنشوة عظيمة    ألن  !!! عاطبوهذه مصيبة املصائب التى هى سبب فى   

كالعنب الذى مل يطـب       ..أى إنسان يشيخ نفسه    كون  كـل منـه         ! ي كـل مـن يأ  و
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رض    .مي
  الفتح الباطنىالفتح الباطنى

ريد فى البداية وهى حلون للم راد التى يعطيها الصا ألو م با ز   :لذلك جيب أن نلت
رة بالليل -  ر ومائة م رة بالنها ر ا مائة م   .أن يستغف
ريك له         -  ال ش ال ا وحده  ال إله إ حلمـد حيـي ومييـت بيـده            ويقول   له امللك ولـه ا

رة بالليل ر ومائة م رة بالنها ر مائة م كل شئ قدي خلري وهو على   .ا
رة بالليل -  ر ومائة م رة بالنها رة النيب مائة م  .ويصلى على حض
ر ومائـة                -  رة بالنـها م مائة مـ ر ا العظي م استغف م يقول سبحان ا العظي ث

رة بالليل  .م
رد يومي من ا -  كون له و زء وأن ي ألقل ج رآن على ا   لق

م قالـوا ألهن كذا يا إخوانى    :وه
}}{{

راد؟ ألو   وإىل متى أحافظ على هذه ا
ريـاً     ،ًإىل أن يفتح ا على فتحاً باطنيا       ريـد الفـتح        ، وليس فتحـاً ظاه جلميـع ي ألن ا  

ري رجة ب!الظاه  ! ني النفوس فى الدنيا مثال فالن فتح ا عليه أي أعطاه املال أو أعطاه د
كذا نعتقد أهنا الفتوحات      !أو جنح العيال   كـذلك بالنـسبة لنـا       !!  وه : وهى ليست 

   بال حجاب ؟eفهل فتح ا لك فى قلبك باب تطالع منه وجه النيب ... 
كن قد وصلت لذلك   ! فهذا هو الفتح   كون شيخاً ؟ فى ! وإن مل ت  فعلى من ت

حلالة جيب أن تضـع نفسك حتت ا رادهـذه ا كي تبلغ املـ    .لطوب والطني ل
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]][[))
((

هل فتح ا U رى أن   :على قلبك فأصبحت ت
  ]]  ªª!! $$##  ââ‘‘θθ ççΡΡ  ÅÅVV≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  [[) ) ٣٥٣٥النورالنور((  

كائنات بأصناف اللغات فإذا مل تلك اللغات ؟   U  فقهك ا و؟وتسمع تسبيح ال
  تصل إىل ذلك فأى فتح عندك ؟

    هل فتح اU            على قلبك وكشف لك عـن خـزائن العلـم الـوهبى بعـد أن طالعـت 
  !وتعمقت فى العلم الكسبى لكى يعلمك ما مل تكن تعلم ويغمرك به

]]  ššχχ%% xx.. uuρρ  ãã≅≅ ôôÒÒ ssùù  ««!! $$##  yy77 øø‹‹ nn== ttãã  $$ VVϑϑŠŠ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊇⊇    ) )النساءالنساء((  ]]    ∪∪⊃⊃⊆⊆
  هـل كاشفك ا U       حبقائق مملكتك؟ فصرت ترى ما فيك من أغيار وما فيك مـن

؟ فـإذا مل   U وما فيك من أسرار وما فيك من حقـائق أودعهـا فيـك عـامل األسـرار               !أنوار  
وهو نفسك فماذا تعرف بعد ذلك ؟ عندما أسأل واحد كم غرفه فى بيتك     !تعرف بيتك   

 فأنـت حتـى ال تعـرف حـدود     فيقول ال أعرف ما العمل ؟ إنـك ال تعـرف بيتـك وهـو قلبـك                
مملكتك الظـاهرة فكيـف تطلـع علـى أنوارهـا البـاهرة ؟ وبالتـايل كيـف تكـشف لغـريك ومل             

  تكشف عن نفسك بعد احلجاب ؟
كشف  كيف ت ألحباب  زق مبواهب ا ر حلجاب ومل ي كشف عنه ا يا من مل ي

رة الوهاب         ألسباب بعيد عن حض حلجاب وأنت حمجوب با وتظن أنك من  U عن غريك ا
ألحب   :ـاب وهـو ظـن يقـول فيـه الوهـابا

  ]]  ��χχ ÎÎ))  uuÙÙ ÷÷èè tt//  ÇÇ dd ©©àà99 $$##  ÒÒΟΟ øøOO ÎÎ))    [[  ))الحجراتالحجرات١٢١٢((  
كما قلت    حلمد راهeه وسنحظى بقول" ن وحمب" فنحن وا   : وبش
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}}{{
ر اا كن ختتلف املقامات بقد م القيامة، ول كون مع بعضنا يو هدات فباحملبة ن

كتسب.. كلِّ ما ا   .ل
رج مـن الـدنيا              وأغلبنا   م عنـدما خيـ كون قيامـة الواحـد منـه كـن    ت هنـاك  ، ول

ر   :ولنجعل قيامتنا وحنن هنا فى الدنيا!!ن ون يقولون أننا مشتاقوآخ
}}{{

ر  ألخيا ر وحيظوا بصحبة ا ألنوا كى حيظوا هبذه ا ر و،وذلك ل مبعية النبى املختا
ر م فى هذه الدا ر،وه ألنوا راث ا م و الء ه    !! وهؤ

م هـذا القـول علـى سـبيل العتـاب               ! والباب مفتـوح يـا أحبـاب         كـ  !ومـا قلـت ل
م أن الباب مفتوح لألحباب      ك ألخرب كن  إلنسان من !ول كل املطلوب أن يعلي ا  و

زميته ر بعني قلبه وحياول أن جياهد نفسه فى ذات ا!مهته وع   . U  وينظ
  من ال ورد له ال ورود لهمن ال ورد له ال ورود له

رادإذاً ألو م با ك   ! علي
ر    كا ألذ م من الصلوات وا كـون لإلنـسان    ف.. و إضافةٌ إىل ماتقد البـد وأن ي

م رد مــن الــصيا ر ،و كــل شــه م مــن  رضــى ثالثــة أيــا زة وامل أمــا للــشباب ،  وأقلــه للعجــ
خلميس تشبهاً باملـصطفى عليـه       الثنني وا م     فا م الـشاب  ،الـصالة و الـسال ال يـصو الثـنني   و  ا

ر   كله بالنـها ر ويعوض ما مل يأ إلفطا م يأتى عند ا خلميس ث ألنـه بـذلك قـد ضـيع     !وا  ،
ر    ! نفسه م     ،  ولن حيظي مبعية النيب املختا ر ا علـى الـدوا كـ م السالك وقوتـه ذ  ،فطعا

                                                 
 t، عن أنس بن مالك نن الترمذيس ١٤١
  ابن َالل في مكارِم اَألْخالق عن أنٍس رضَي اللَُّه عنهُ  ،  }َواْعُبُدوا اللََّه َكأَنَُّكْم تـََرْونَُه، َواْستَـْغِفُروُه ُكلَّ َساَعةٍ { وتمامه  ١٤٢
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راً    كـ ال ذا ري إ راً        ،فال ي ال وهـو مـع ا حاض رى قلبـه إ ال ي ر  ، و كـ  وقلبه  ، لسانه ذا
رربني يدى ا حاض كـ م ا شا   .، وبدنه لنع

ريد لديه وقت للقيل والقال    !والتجسس علـى النـاس  !  والتحسس  !فهل هناك م
ر  رك ؟ ومـا أخبـا رأي أحداً قال ما أخبا كلما  ر ؟ و را ألس ر وعلى ا ألخبا وعلى ا

ــك ؟  ريــد أن يتحــسس زوجتــك وعيال ر !! ويتجــسس!! ي املــسلمني ويــتلمس أخبــا
   !!!واملسلمات

خل ر ا را حلقوطالب أس ر ا را ال حيظي أبداً بأس   !!U لق 
ر     ر وأنوا ر أخبا را رين     احبث عن أس آلخ ألولني وا كان يفعل   !!  سيد ا ماذا 

ــدي  م احملم ــا ــى املق ألمحــدى   ؟ف م ا ــا ــى املق ــل ف ــان يفع ك ــاذا  م  ؟ وم ــا ــذلك املق ك  و
ألولياء من ا ؟ م من ا ؟ ما نصيب ا كتاب ما عطائه راث ال   املصطفوي ؟ و

ــق     حل ر ا را ــ ــد أس ري ــن ي ــل      .. ؟وم ــال أه رج ر ال را ــ ــن أس ــث ع ــه أن يبح علي
كمــال حلني ! ال ألوليــاء والــصا ر ا را ــني  !  أو أســ ألول ربني مــع ســيد ا ر املقــ را  أو أســ
رين  آلخ رب العاملني ! وا ر الوجهاء فى قاب قوسني أو أدنى مع  را   . !!أو أس

ر                   ر كـي يطلـع فيهـا علـى أسـ م حياول أن يـذهب إىل قـاب قوسـني ل ك من من
كل ما ي     رجال ؟ إن  خللق فماذا تفعل هبال ر ا را  لو فعلت ذلـك  ا؟ريده أن يطلع على أس

ربك   ؟ويهبط بك إىل أودية القطيعة ؟U فقد شغلت نفسك مبا يشغلك عن 
م مالك  إلما يقول فى مذهبه أن من شغل نفسه مبن عن ميينه ومن عن مشاله فى  tفا

م سعيد بن   ،ألنه هنا مشغول باخللق عن احلق، الصالة عامداً متعمداً بطلت صالته إلما وا
م فـى مـسجد املـصطفى               tاملسيب   را إلحـ كبرية ا ال تفوته ت ربعني عاماً  كث أ  م

م وفى ذلك يقول كبرية { :عليه أفضل الصالة والسال ربعني عاماً مل تفوتين ت كثت أ م
رة منها من عن  م وما علمت م رسول ا صلى ا عليه وسل م واحدة فى مسجد  را إح
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  }مييين أو من عن مشايل
ألنه    وذ حلبيـب      {{{{مشغول با   لك  كما قـال ا  e ،

خلطاب   هـل هنـاك مـن هـو     ؟؟ عبدي إىل من تلتفت عنى :ومثل هذا عندما يلتفت يأتيه ا
م عندك منى   م        .. ! فتلتفت إليه عنى؟   !! أعظ ألحباب فى مقـا وهـذا هـو خطاب ا
رب من الوهاب خلطاب ؟ U الق م الـذى مسع هذا ا ك   من من

ال     وم م مـن املـصطفى ؟ أ إلنعا م فى التحيات وا رد السال م الذى مسع  ك ن من
رض  رده ف م سنة و ألن السال م  رد عليك السال ر وهو ي م على حاض   .تسل

  البدن لألكوان والقلب للرمحنالبدن لألكوان والقلب للرمحن
أما حنن فمشغولون بأمور الدنيا ونريد أيضاً معها أن نكـون كـرباء فـى الـدين وأوليـاء                 

  إذ ال بد لإلنسان أن يفـرغ القلب حلضرة الرمحنوصاحلني وهذا ال يكون أبداً 
}}

  UU{{
حلني  رفني والصا   .وهذا هو جهاد العا

مإذاً راً  على الدوا ك كون ذا م وأن ي كون له صيا ال بد وأن ي م ،  أله  وا
آلث        كف نفسه عن الذنوب وا ممن ذلك أن ي مل نـسمع عـن أحـد مـن أتبـاع          فنحن  !! .. ا

م أو لعـن ومـا               حلني وينطق لسانه بغيبـة أو منيمـة أو سـب أو شـت رواد الصا رق أو من  الط
م أشـبه النـاس            !! شاهبها من الذنوب والعيوب    روض أهنـ حلني املفـ ألن أتبـاع الـصا  وذلك 

رين الطيبني   .بالسلف الصاحل الطاه
الء ي م جممــال   فهــؤ ال ،صمت بالــكــون الواحــد منــه رأى    ال إذا  م إ كل يــت

                                                 
 .ى لنفس المعنىروح البيان والعهود المحمدية ، وروى بأجه أخر  ١٤٣
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م موضعاً كال الً فى هذا ! لل ال إذا حتقق بإخالص النية أو كلمة من فيه إ رج ال ال خت و
ريه     م خلالقه وبا كال كتـب      ،  ال م سريفعه عند ا ولـن ي كال وحتقق ثانياً أن هذا ال

ــه    ره أو يؤذي ــض ــب ي ــه ذن ــه ب ــه       ، !علي ــال شــأن ل ــه ف ــى عواهن م عل ــال ك ــى ال ــا أن يلق  أم
حلني م مهذبة    !! بالصا كالهب حلني و كهـف وقـف        ألن قطط الصا ، فعندما دخلـوا ال

م هـذه      ال يفسد أحد عليه رفع يديه ليسد الباب حتى  كهف و كلب على باب ال ال
خللوة مع الوهاب    U ا

كهف كلب حبب آل  ز  ز حبب آل النبى ..قد فا ال أفو كيف    ف
رآن  م فى الق كلب معه ر ال ك   :ولذلك ذ

  ]] ِ  ِ   ΟΟ ßßγγ çç66 ùù== xx.. uuρρ  ÔÔÝÝ ÅÅ¡¡≈≈ tt//  ÏÏµµ øøŠŠ ttãã## uu‘‘ ÏÏŒŒ  ÏÏ‰‰ŠŠ ÏÏ¹¹ uuθθ øø99 $$$$ ÎÎ//  [[  ))الكهفالكهف  ١٨١٨((  
راعيه ليسد الباب    م         ،باسط ذ ر يفـسد علـيه ألغيا ال يدخل أحد من ا كي   ل

ر ألنوا ر ،!خلوة ا ألطها ر للصاحلني وا ألغيا ألخ وهو الذى يدخل ا كن عندما يأتي ا  ل
كذا        !!  كذا و م فالن فعل  كذا     ! عندما يقول هل كذا و فمـا  ! وفالن صفته 

حل رات الصا   ني ؟هلذا وحض
كافيرتياال شأن له هبذا بل إن !  أو ما شابه ذلك  عليه أن جيلس فى مقهى أو فى 

رين ويقول آلخ ألولني وا حلني يعلن عليها سيد ا رات الصا   :ألن حض
}}

{{
حلني هبا  م الدنيا فال شأن للصا م   !!أما مهو ك كوا م أن تبثــوا شـ ك  وعلي

رة ومل             ردك ؟أدعوتـه مــ كـون أقـصدته يومــاً و كن في  يعطـك ؟  فيها ملـن يقـول للشئ 
رع البـاب يفـتح لـه           [ حتى عندمـا قـال البعـض      م قـ م    ]إن مـن داو كـال   قـالوا إن هـذا ال

                                                 
 .سنن أبى داود ، عن عبداهللا بن مسعود ١٤٤
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ألنه متى أغلق الباب حتى حيتاج رعهمغلوط    . إىل من يق
}}  ttΑΑ$$ ss%% uuρρ  ããΝΝ àà66 šš// uu‘‘  þþ’’ ÎÎΤΤθθ ãããã ÷÷ŠŠ $$##  óó== ÉÉff ttGG óó™™ rr&&  44 öö// ää33 ss99{ {   ))غافرغافر  ٦٠٦٠((  

والدعاء هنا مفتوح،  إن كان بأدعية القـرآن،  أو بأدعيـة الـنيب العـدنان،  أو بلـسان                
==óó    {{وقد قال !! حالك فهو ال حيتاج إىل ترمجان    ÉÉff ttGG óó™™ rr&&  44 öö// ää33 ss99{ {  ومل يقل أنظر فلماذا 

  ي مكان ؟ال تذهب إليه فى أ
 ولكن !أو أمام الكعبة! أو على عرفات! مل يقل ادعوني فى املسجدفإلنه سبحانه 

  أين أنت يا رب؟!فى أي زمان ومكان وبأي منوذج 
 } }uuθθ èèδδ uuρρ  óóΟΟ ää33 yyèè ttΒΒ  tt øø rr&&  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ççGGΨΨ ää..  44  ªª!! $$## uuρρ  $$ yyϑϑ ÎÎ//  ttββθθ èè== uuΚΚ ÷÷èè ss??  ××���� ÅÅÁÁ tt//  ∩∩⊆⊆∪∪{ {   ))احلديداحلديد((  

كــان   ال م زمــان و الإذاًفــال خيلــو منــه  كو إ ال تــش ــه    ــة حمقق إلجاب الك فا  ملــو
كلك ذنوب وعيوب كنت خطاء ومذنب و رية حتى ولو    :وفو

]]  öö≅≅ èè%%  yy““ ÏÏŠŠ$$ tt77 ÏÏèè≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ èèùù uu�� óó   rr&&  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÎÎγγ ÅÅ¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  ŸŸωω  ((##θθ ääÜÜ uuΖΖ øø)) ss??   ÏÏΒΒ  
ÏÏππ uuΗΗ ÷÷qq §§‘‘  ««!! $$##  44  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  ãã�� ÏÏÿÿ øøóó ttƒƒ  zz>>θθ ççΡΡ ——%%!! $$##  $$ ··èè‹‹ ÏÏΗΗ ssdd        44  [[  ))∩∩∈∈⊂⊂∪∪الزمر الزمر ((    

  فماذا هنا لك بعد ذلك ؟
  ! وأنا قبلت: يقول.. تبت:تفإذا قل

رجعت :وإن قلت رتك    .. إىل حض
خلري إليك عدت :يقول كل الفضل والعطاء وا   . وأنا ب

  آداب سورة احلجراتآداب سورة احلجرات
حلني  إلنسان مع الصا كون ا الً من أن ي   !!وبد
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حلني       كون من الصا جلهاد    ،  عليه أن ي راد   ! باحملافظة على ا ألو  !وحيافظ علـى ا
الً فى البعد     ر منـها ومـا بطـن    وجياهد النفس أو  وخاصـة فـنت   ! عن الفنت واملعاصي ما ظه

  .اللسان من الغيبة والنميمة والتحسس والتجسس 
رة   م فـــى اـــالس بـــسو روا إخـــواهن ك وأطلـــب مـــن إخـــواني العلمـــاء أن يـــذ

رات حلج رة خلق     ،ا كل م كات فيهـا     اً ويتناولوا فى  ر ألخالق املبا كـذلك   ، من ا  و
  :يعيدوها فى املساجد للناس

))  ŸŸωω  öö�� yy‚‚ óó¡¡ oo„„  ××ΠΠ ööθθ ss%%   ÏÏ iiΒΒ  BBΘΘ ööθθ ss%%  ## ||¤¤ ttãã  ββ rr&&  ((##θθ ççΡΡθθ ää33 ttƒƒ  ## ZZ�� öö�� yyzz  ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ÏÏ iiΒΒ  ŸŸωω uuρρ  ÖÖ !!$$ ||¡¡ ÎÎΣΣ   ÏÏ iiΒΒ  >> !!$$ ||¡¡ ÎÎ ppΣΣ  ## ||¤¤ ttãã  ββ rr&&  ££ ää33 ttƒƒ  

## ZZ�� öö�� yyzz  ££ ååκκ ÷÷]] ÏÏ iiΒΒ    ((وهى خطبـة جمعـة وهى خطبـة جمعـة   ،  ،]]    ŸŸωω uuρρ  ((## ÿÿρρ ââ““ ÏÏϑϑ ùù== ss??  öö// ää33 ||¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  [[خطبـة أخـرى خطبـة أخـرى  ، ،  ]]  ŸŸωω uuρρ  
((##ρρ ââ““ tt//$$ uuΖΖ ss??  ÉÉ==≈≈ ss)) øø99 FF{{ $$$$ ÎÎ//  (([[خطبة ثالثة خطبة ثالثة ،،  ]]  }}§§ øø♥♥ ÎÎ//  ããΛΛ ôôœœ eeωω $$##  ää−−θθ ÝÝ¡¡ ààÿÿ øø99 $$##  yy‰‰ ÷÷èè tt//  ÇÇ≈≈ yyϑϑƒƒ MM}} $$##  44  

 ttΒΒ uuρρ  ööΝΝ ©©99  óó== ççGG ttƒƒ  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé'' ssùù  ããΝΝ èèδδ  ttββθθ ççΗΗ ÍÍ>>≈≈ ©©àà99 θθ##))  [[، ، ))الحجراتالحجرات١١١١((  ]]  ##$$ çç77 ÏÏ⊥⊥ ttGG ôô__ $$##  ## ZZ���� ÏÏWW xx..  zz ÏÏ iiΒΒ  

ÇÇ dd ©©àà99 $$##  ��χχ ÎÎ))  uuÙÙ ÷÷èè tt//  ÇÇ dd ©©àà99 $$##  ÒÒΟΟ øøOO ÎÎ))  ((  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ ÝÝ¡¡ ¡¡¡¡ ppgg rrBB  [[  ))((، ، ة رابعة ة رابعة ــــخطبخطب  ))الحجراتالحجرات١١٢٢  ŸŸωω uuρρ  

== ttGG øøóó ttƒƒ  ΝΝ ää33 ààÒÒ ÷÷èè −−//  $$ ³³ÒÒ ÷÷èè tt//  44  ((   خطبة خامسة خطبة خامسة]]  ��== ÏÏtt ää†† rr&&  óóΟΟ àà22 ßß‰‰ ttnn rr&&  ββ rr&&  ŸŸ≅≅ àà22 ùù'' ttƒƒ  zzΝΝ óóss ss99  ÏÏµµŠŠ ÅÅzz rr&&  

$$ \\GG øøŠŠ ttΒΒ  ççννθθ ßßϑϑ ççFF ÷÷δδ ÌÌ�� ss33 ssùù  44  ((##θθ àà)) ¨¨?? $$## uuρρ  ©©!! $$##  44  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  ÒÒ>>## §§θθ ss??  ××ΛΛ ÏÏmm وفى السورة وفى السورة  ..  ..   ))الحجراتالحجرات ( (]]    ∪∪⊅⊅⊆⊆∩∩  ‘‘§§
  ........آداب غالية وراقية وعالية آداب غالية وراقية وعالية 

ــي أرى األحبــاب خلــواً مــن هــذه اآلداب  ــك ألن ! اوال يعرفوهنــ.. وهكــذا ألن وذل
السابقون منهم يقعوا فى هذه األوحـال فمـاذا يفعـل الالحقـون ؟ إن أفـضل عبـادة  هـى مـا                   

 : eتكسبك الورع هى حفظ النفس واجلوارح من املخالفات وفيها قال 

}}{{كف ١٤٥ إلنسان لسانه وي كف ا  فأول عبادة هى أن ي
ألذى وهى العب كل أعضاءه عن ا كف    :ادة احلقةيده وي

                                                 
 .جامع المسانيد والمراسيل، )اْلحسن بن سفيان، حب، حل، كر( ١٤٥
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 }}{{رع هـو مـن اتقى امل١٤٦ مـــ والـو ر {{ : ..حا
{{ ١٤٧  

ر        راد ليل هنا ألو ألنك لو داومت على ا كـف لـسانك عـن       ! ذلك  ال ي ومع ذلك 
م كال م ألف جنية!ال كسب فى اليو كمن ي الف  ونفقـاته !  فانك  م مخسة آ فى اليـو

رح لو أنه مل  .. بذلك يظل مديـون   !! جنية   جلوا كف اللسان وا إلنسان الذى  كن ا ل
ز  ال حسنة واحدة فهو الفائ م إ    !!يعمل فى اليو

كون له و ران أن ب حلبيببقى أم م لقـول ا رسة العل   :نصيب من مدا
}} ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰ

 ◌ٰ ◌ٰ{{  
راءيتصدق  و، فك يده بالعطاءالثان أن يو حلق،على الفق   : لقول ا

}}{{
كل ممـسك بيـده؟       كيـف يأتيـه فـضل ا ؟       ،عنـه الفـضل    Uميـسك ا    و  ف

رسول  كل املسلمني tا و ر عن ذلك ل كشف الس    :  يقول وي
}}

{{
 كيف يعطى ا كا ؟ف ال بـد، ممس   إذ 

                                                 
 .t، عن أبى هريرة سنن ابن ماجه ١٤٦
 .t، عن أبى هريرة سنن الترمذي ١٤٧
 .جامع المسانيد والمراسيل، عن عاِئشة رضَي اللَُّه عنها) طس عد حل( ١٤٨
َر َماَلُه، َويـَْنبَـِسُط ِفيـهِ :  ْبِن ِسَلٍع األَْنَصاِريِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ إْخَوتَُه َشَكْوُه إَلى َرُسوِل اللَِّه فَـَقاُلواَعْن قَـْيسِ {  ١٤٩ يَـا : قـُْلـتُ . إنَُّه يـَُبذِّ

 }الحـديث { : َصـْدرَُه َوقَـالَ  tْن َصـِحَبِني، فَـَضَرَب َرُسـوُل اللَّـِه َرُسوَل اللَِّه آُخُذ نَـِصيِبي ِمـَن التَّْمـَرِة فَأُْنِفُقـُه ِفـي َسـِبيِل اللَّـِه، َوَعلَـى َمـ
ــْوَم َوأَيْــَسُرهُ  ــُر َأْهــِل بـَْيِتــي اْليَـ ــا َكــاَن بـَْعــَد ذلِــَك َخَرْجــُت ِفــي َســِبيِل اللَّــِه، َوَمِعــي رَاِحَلــٌة، َوأَنَــا َأْكثـَ  رواه الطبرانــي فــي }.ثَــَالَث َمــرَّاٍت، فَـَلمَّ

 .والترهيباألوسط، الترغيب 
 .، والحديث له روايات عدةةَعْن أَِبي ُهَريـْرَ ،  صحيح مسلم١٥٠
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  ذكر القلبذكر القلب
إلنسان    ... أن يواصل ذلك إىل أن حيتيى القلبوعلى ا

ر ا نائمــاً عنــدها يـ ...فياهنــاه  .. إذا إحتيــا القلـب  فـ  ك   .. وقائمــاً.. ذ
كلماً... صامتاً  و  ... وقاعداً  ... ماشياً  و ر    ...  ومت ك ويسمع قلبه وهـو يـذ

  ر القلب وبذلك ..... ا ك   .ينتقل إىل ذ
ر هبا   ،وعلى الشيخ هنا أن يعطيه اللطائف القلبية       ك رفع عنـه     ، التى يذ كى ت  ل

حلجب    ٠واملواجهات ...  ويصبح من أهل املشاهدات ،ا
كله ؟   أين حنن يا أحباب من ذلك 

كِّ   ردت أن أذ كونى أ    ؛ر نفسى وإخوانى بذلك   أ ال يش م       حتى  حـد إىل ا يـو
ال البالغ    القيامة بسبب ذلك فليس على إ

 أسال اU  النتفاع زقنا مجيعاً ا ر   ..أن ي
زقنا علماً نافعاً    .. وأن ينفعنا مبا علمنا    ..وأن يعلمنا ما ينفعنا    ر  وعمال   .. وأن ي

راً ساطعاً  ..وقلباً خاشعاً  .. رافعاً    ونو
 وصــحبه وســلموصــلى اهللا وســلم علــى ســيدنا حممــد وعلــى آلــه



ز الفتَّ: سادسال  44                              دأبوزيد فوزى حمم??نى   الفتح العرفا الفتح العرفا&&   ------------------------------------------------   ١٤٧  22  حاكنو

 

K"  

 زُ الفَتَّاح كُنو زُ الفَتَّاح    كُنو         
  الكنوز احلسيةالكنوز احلسية: : أوالًأوالً

  كنوز الفتاحكنوز الفتاح
  كنوز املعانىكنوز املعانى: : ثانيا ثانيا 

  كنوز اهلداية والرعايةكنوز اهلداية والرعاية
  كنز الكنوزكنز الكنوز

  العبد الربانىالعبد الربانى
  من كنوز املعانىمن كنوز املعانى

ختلية القلب للوصول إىل اختلية القلب للوصول إىل ا  
  روحانية الرجل الصاحلروحانية الرجل الصاحل
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١٥١١٥١  
   احلسية احلسيةالكنوزالكنوز: : أوالًأوالً

ز يا أحباب  كنو ز ا ... ال    ..Uكنو
ز معنوية كنو ز حسية، ومنها  كنو   .منها 

ز املباني  كنو ز املعاني.. وإن شئت قلت منها  كنو   .ومنها 
ز          كنـو رؤوس،  ومنـها  راهـا عيـون الـ رة ت ز ظـاه كنـو وإن شئت قلت منها 

ال يطلع عليها أهل النفوس          كـشفها ا ملـن اصـطفا       .. باطنة  م،    وإمنا ي م،  ونقـاه ه
رب  الت ال روا بعني القلب إىل معاني مجا م، ونظ رقاه    .Uو

يف               خلـري املوجـودة  ز ا كنـو ة هي  ي ك لْ م رضية أو الْ أل حلسية أو ا ز ا كنو ال
رد،    زمــ ز املــاس وال كنــو ز الفــضة، و كنــو ــذهب، و ز ال كنــو عــامل الــدنيا، مثــل 

كلـ          رة والنفيـسة  روفـة أو النـاد ز املعـادن املع كنـو ز البرتول ،و كنو ها بأنواعهـا  و
إلنسان   ال يصنعها ا زٌ كنو زه ..وأصنافها، وهي  كل ويهيأه وجيه وإمنا الذي يصنع ال

رمحن     .Uهو ال
آلن أن يصنع الذهب؟ كنولوجيا العلمية هل تستطيع !  هل هناك من يستطيع ا الت

م  يف أي أمة من أم ر صناعة الذهب؟ من يستطيع أن يصنع الذهب  آلن أن تصل إىل س ا
رض؟ أل   ا

                                                 
  .هـ بمقر الجمعية العامة للدعوة إلى اهللا بالمعادى١٤٢٩م الموافق ليلة نصف شعبان ١٥/٨/٢٠٠٨يوم الجمعة  ١٥١
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ال الصانع !ك من يستطيع أن يصنع البرتول؟هل هنا ال يصنعها إ   :Uهذه املواد 
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   كشف ا ألعدائـه،        Uوي ألوليائه و ال حيب،  ز ملن حيب ومن  كنو  هذه ال
 ا م رِ ر، هل حي كف ألهل ال م و إلسال    منها أحد؟Uألهل ا

  !!أبداً 
ريقة   حلـسية        وط ألدوات ا ر، وا كـ م العقـل والف م، واستخدا الوصول إليها العل

م واملعدات      جلس رية، وهي ا ره           .. الظاه كـ عمـل ف إلنـسان أن ي كلمـا اسـتطاع ا و
كرب م وأ ز أعظ كنو كان وصوله إىل هذه ال ر،  كث   .أ

رها كف رية، مع  كف م ال ألم كانت ا ر حظاً !!..   ولذلك  ال أهنا هلا أوف إ
كمـا اقتـضت الـسنن        ألهنا اس!! ونصيباً فيها   ألسـباب التـى توصـلها إليهـا  تخدمت ا

ر كون الظاه كونية التى أبدعها ا وجعلها نواميساً لل   .ال
  كنوز املعانىكنوز املعانى: : ثانيا ثانيا 

 كن ا ز املعانى Uل كنو   .. خص املؤمنني واملتقني ب
م       را ك راء ال ز املعانى ياإخوانى الق كنو ألولـني       ... و ال يستطيع أحد مـن ا

ها    رين عد آلخ ها   وا ال حد روف وحمـدود،      .! و آلن معـ رض عـددها ا أل ز ا كنو ف
كتشفونه     !وتنفذ ز الذي ي كن ز    !. هيظـل حتـى يـستنفذو     .. ، فال كنـو كـن  ل

ال نفاد ر و ال مقدا ال حد و   !!!املعاني ليس هلا عد و
ز املعانى      ه        ..كنو ال حيـس إلنـسان، و ر بـه ا ه  !منها ما يشع ال ميـس ال !،و ، و

ال يستطيع ال!يلمسه  ر إليه،و ره ويتمتع بوصوله إليه !نظ كن يلمس آثا   ...، ل
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  كنوز اهلداية والرعايةكنوز اهلداية والرعاية
ز املعانى  كنو م  ز اهلداية؟ ..  وأعظ   ما وصفها؟..  كن

كن هل نستطيع أن نلمسها؟  حنسها فقط .. ، حنس هبا ..!ليس هلا وصف ل
ها     ! ال منس كن  ال نلمـسها    .. ـ ل رهـا        ..و يف  .. ، نـشهد فينـا آثا ر  ـ باطننـا؛  ويتفج

راها عيون السويداء والقلب  رها ت رها، فأنوا رنا أنوا   !وليس لعيون ظواه
رعايـة         رعاية أى  ز ال كنو ز العناية،  كنو ز اهلداية،  كنو ز  كنو هذه ال
ر                   كـ رين أمجعـني ذ آلخـ ال مـن ا ألولني و ال يستطيع أحد من ا ز  كنو ا للعبد، فيها 

  :]لنحلا١٢٨[أو تعديد صنوفها، مثال قال تعاىل ! أنواعها 
}}  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  yyìì ttΒΒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ss)) ¨¨?? $$##  tt ÏÏ%% ©©!! $$## ¨¨ρρ  ΝΝ èèδδ  ššχχθθ ããΖΖ ÅÅ¡¡ øøtt ’’ΧΧ    {{    

رعاية  ز  كن كيف؟–وهو املعية !!  هذا     
 رعاية ا رفة عني أو أقل؟Uهل فينا من يستطيع أن يعيش بدون     ط

     لو ختلت عناية اU                   كـل أنـواع يف أمل وبـني أشـد مـن  كنـا  رفة عـني ل  عنا ط
كل     كني      عذاب السعري و ر رين واملش كاف م لل يف جهن  زه ا كـن  !! ما جه ل

رعايته ز  كنو   .بفضل ا علينا يوالينا ب
رواحنا  ر العناية جعل أ ز العناية هي التى حتيط بنا من البداية للنهاية، فبس كنو و
ر         ر من عنده نشاهد أنوا ربية ، وجعلنا بس رة خري ال رانية، ومجعنا قبل القبل على حض نو

كــون مــؤمنني صــادقني  ذاتــه البهيــة، ووضــع ألن ن الســتعداد والتأهــل   فينــا قبــل القبــل ا
ز عناية؟ كن ر الدنية، أليس هذا  رته إذا جئنا إىل هذه الدا   حبض

ز  كن ر؟ هل للحس فى هذا ال ز دو كن يف هذا ال رنا فيه؟ هل للعقل  ما دو
ز وهذه املعانى؟ كنو ر إطالع على هذه ال م الظاه   نصيب؟ هل للعل
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ز العناية كن رج من الدنيا مسلمني مؤمنني ال يوجد، و يف النهاية حتى خن  يالحقنا 
حلني   .ويلحقنا بالصا

كات التأمني ؟؟      ر رج لك وثيقة     .... أين ش روج    .. التى خت خلـ تضمن لك ا
  ! من الدنيا على هذا الدين؟

 ز عناية من ا كن يف النهاية Uإهنا  يف البداية و   ... جعله للمؤمنني 
إلهلى -  م ا ز العل   .كنو
إل -  ز ا كنو ربني   حلني واملق م هبا الصا م التى يله  ..هلا

كـن        -  رى، ول ال تـ زٌ معنويـة  كنـو كلها وأمثاهلا وأشباهها تسمى  وهذه 
كـان أن                  كـن يـستحيل علـى إنـسان مهمـا  رها ويستدل عليها، ل رى آثا ي

ها أو يلمسها أو يطَّلع عليها القصص٥٦[ميس[ :  
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  كنز الكنوزكنز الكنوز
ز؟ كن   هل أحد معه مفتاح هذا ال

   Uاهلادى 
رين حتى لنفسه؟ آلخ ألولني وا كه من ا   هل أحد ميل

  !ال يستطيع فما بالك لغريه؟
إلنسان          رج ا راها عني الفؤاد، وعني القلب إذا خ زٌ ت كنو ز املعانى  كنو ومن 

رب والتهانى    ..من سفل املبانى ،واتصل بعامل الق
زٌ كنو رانية منها  م ..  نو كة وه كذوات املالئ رانية  يشاهد الذوات النو
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جلنة وهي ن رات ا كحض ر،  رنو ألعلى وهي نو كعوامل القدس ا ر،    .و
ر ز وس كنو م هذه ال م وأعظ ألعظ ر احلبيب ا ز هو نو رمو كل هذه ال  r 

م، من الذي يفك طلسمه؟،  ز املطلس كن   لذلك يسمى ال
ربيعبد ال غ رقي و ال ش رباني   :  

}}  ššχχ%% xx.. uuρρ  …… ççµµ ttFF øøtt rrBB  ÖÖ””∴∴ xx..  $$ yyϑϑ ßßγγ   ]] الكهف الكهف٨٢٨٢[[  }}    99©©
ز؟ كن رف هذا ال   من الذي ع

  العبد الربانىالعبد الربانى
انى    رب روحانية أيـضاً          ..العبد ال ز  كنو رانية وهناك  ز نو كنو ، هذه امسها 

ألشـباح، فـرتى          كاة من عـامل ا رواح بعد صفاة املش أل راها ا ز عامل املعاني ت كنو من 
كائنات، كل ال يف  رى  ر السا كائنات مباذا؟الس    حياة ال

روحانى  ر ال ر فقد شهد الس كائنات، الذي يشهد هذا الس ر فيها من مبدع ال بس
كل العوامل   :الذي قامت به 

  }}  ªª!! $$##  ââ‘‘θθ ççΡΡ  ÅÅVV≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ    {{  ))النور النور٣٥٣٥ ((  
رت ومشيت، أسـتمد      ره أبص ر نو ر قوته قويت، وبس ر حياته حييت، وبس وبس

ر حيـاتى، وإذا قطـع              و..  حياتى   Uمنه   كانت حياتى ، فبحياته تظهـ ال حياته ما  لو
كان ذلك يقيناً مماتى ر حياته    .عنى س

  :من الذي يستطيع أن يعيش وحييا من نفسه بدون 
  }}  ààMM ÷÷‚‚ xxÿÿ ttΡΡ uuρρ  ÏÏµµŠŠ ÏÏùù   ÏÏΒΒ   ÇÇrrρρ   !!؟؟) ) الحجرالحجر٢٩٢٩((  }}    ‘‘••



ز الفتَّ: سادسال   22١٥٤44     ------------------------------------------------------------------------------------------------   فوزى حممدأبوزيد??نى   الفتح العرفا الفتح العرفا&&                                 حاكنو

    

يف الدنيا   !!!حتى اهلوامش التى 
حلي!  ال تستطيع أن حتيا ال إذا نفخ فيها ا رها، وأعالها إ كل نفخة على قد ، و

كوان أل يف هذه ا م  ري ك ألنه صاحب الت إلنسان،  يف ا روح    : نفخة ال
}}  ôô‰‰ ss)) ss99 uuρρ  $$ ooΨΨ øøΒΒ §§�� xx..  ûû ÍÍ__ tt//  ttΠΠ yyŠŠ## uu    {{  ]]االسراء االسراء٧٠٧٠ [[  

يف الوجود  كل شيء  كن    ...ل
ره                 !.. ليس لـه وجـود     را راً مـن أسـ رب املعبـود سـ ال إذا أفـاض عليـه الـ    ، Uإ
  ...به يستمد منه الوجود 

يف هذا الوجود كون قائماً    .وبه ي
  من الذي سريى هذا؟

م حقيقة املصباح  م الفتاح فأضاء هل رى هذا من تفضل عليه   :ي
ألشباح رك هذه ا رواحاً حت م أ   !وجعله

رواح أل   .وليس أشباحاً تستمد حياهتا من هذه ا
م  زائ م أبوالع إلما زُ يقول فيها ا م tكنو ألعظ   :r للسيد ا

أليادى ز اهلدى وا كنو الفتحت  ربت فضال بعيداً جهو        فق
ال الً فحو رجا رنا بطه  كنا ظالمــــــــاً وجهال    فص   ومن قبل 

ز رمو ز  كنو   .وحتت هذه ال
  من كنوز املعانىمن كنوز املعانى

ألهـل                   -  راهتا أحـد حتـى  ال يـستطيع فـك شـف ز النيب العـدنان، و كنو فهناك 
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رفان   .الع
ز للبيــان، ومنــه -  كنــو ئت فيهــا، منــها  رآن وقــل مــا شــ ز القــ كنــو ا وهنــاك 

ز لالتـصال، ومنـها            كنـو ز للوصـل ، ومنـها  كنـو ز للعيان، ومنـها  كنو
رفان ز للع كنو كمة العالية ، ومنها  ز للح  .كنو

روحانيني  راد ال ألف ز هي مقصد الصاحلني، ومطلب املتقني، وطلبة ا كنو وهذه ال
ألولـني          كنا فيها أحد من ا ر ال يستطيع أن يشا ز  كنو ألهنا  كل وقت وحني،  يف 

رين  آلخ   ..وا
ز؟من ا كنو يف هذه ال كنا  ر   !لذي سيشا

ربية، وجعلـها لـك              رب ال من الذي يستطيع أن ينقل علومك الوهبية التى خصك هبا 
خلصوصية؟   أنت عطية ويعطى منها غريك من أهل ا

كتاب يستطيع أن ينقله  يف أي  م  كن أي عل رين، ل آلخ ألولني وا ال أحد من ا
كن الع رف فيه، ل م الوهيبويضع عليه امسه مع شيء من التص   ::ل

  }}  ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷ΚΚ ¯¯== ttææ uuρρ   ÏÏΒΒ  $$ ¯¯ΡΡ àà$$ ©©!!  $$ VVϑϑ ùù== ÏÏãã  ∩∩∉∉∈∈∪∪    {{  ]]الكهفالكهف[[  
ال                  م إ م، مل يستطع أن يطلع على هـذا العلـ ز رسول الذي من أوىل الع حتى النيب وال

م فيها ا ١٥٢بإذن من صاحبه  يف U، فهذه خصوصيات عاليات يقي رجال الصاحلني   ال
رجات   .أعلى الد

رب   .. للقلب والفـؤاد مـن مـشاهد    من الذي يستطيع أن مينع ما يلوح   يف حالـة القـ
م        ... والوداد   ألعظـ حلبيـب ا كـان مـن ا أو مـن العـوامل   ! أو مـن العـوامل القدسـية    ! إن 

إلنس أن مينع عنك هذه املشاهد؟ .. العلوية؟  جلن أو ا   من الذي يستطيع من ا
                                                 

 إشارة إلى قصة سيدنا موسى والخضر عليهما وعلى نبينا أفضل الصالة وأتم السالم ١٥٢
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  !ال يوجد أحد
      ردانية جعلها ا م        Uألهنا مشاهد ف زه خلـصوصية، ميـ ألهل ا زية  يف    م هبـا 

م م فيها غريه كه ر ال يشا رته البهية،    :حض
}}  WWξξ ôôÒÒ ssùù  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  ZZππ yyϑϑ ÷÷èè ÏÏΡΡ uuρρ    {{  ]]الحجرات الحجرات٨٨ [[  

  كلك ، فإذا وجهت  ع ريد أن نعيش فيها هى تَب رضية التى ن أل ز ا كنو إن ال
كلـها          .. وخصك ا بـبعض عطايـاه       ..  حلـسية  رض ا أل ز ا كنـو تنـادى  ..فـإن 

كتب! عليك لتعطيك ما لك عندها    !ه لك ا وما 
جلـاهلون والغـافلون أهنـا                   كمـا يقـول ا ز سيدنا سـليمان لـيس  كنو ولذلك فإن 

ز كن م  ألعظ ز سيدنا سليمان ا كنو كن  ة فقط، ل ي ز حس   :كنو
  }}  $$ yyγγ≈≈ ooΨΨ ôôϑϑ ££γγ xxÿÿ ssùù  zz≈≈ yyϑϑ øøŠŠ nn== ßß™™  44    {{  ]]األنبياء األنبياء٧٩٧٩ [[  

م عن ا ز الفه   :كن
}}  ˆˆξξ àà22 uuρρ  $$ ooΨΨ ÷÷�� ss??## uu  $$ VVϑϑ õõ33 ããmm  $$ VVϑϑ ùù== ÏÏãã uuρρ    {{  ))األنبياءاألنبياء٧٩٧٩[[  
ز  م الــنفس كنــ كــ يف ،،ح رف  م نفــسه تــص كــ إلنــسان إذا ح ألن ا  ،

ربه    . Uكل شيء ب

ز سـليمان                  كنـو يف عـاله، ف اله جـل  م الوهيب الذي خصه به مـو ز العل كن و
رض فهى تأتى تبعاً أل ز ا كنو جلن والشياطني و م معنوية، أما تسخري ا ألعظ   .ا

روحان رانية وال زة النو ألجه كل ا يف باطنك  زك ا، وجعل  كن أنت جه ية ل
إلهلية،         ربانية، والعطاءات ا ز ال كنو الت وال جلما إلهلية والقدسية، التى تليق هبذه ا وا

رين كاف يف ال   :حتى أن ا قال 
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}}  ööΝΝ ççλλ mm;;  ÒÒ>>θθ èè== èè%%  ��ωω  ššχχθθ ßßγγ ss)) øøÿÿ ttƒƒ  $$ ppκκ ÍÍ55  ööΝΝ ççλλ mm;; uuρρ  ×× ãã ôôãã rr&&  ��ωω  ttββρρ çç�� ÅÅÇÇ öö77 ããƒƒ  $$ ppκκ ÍÍ55  
ööΝΝ ççλλ mm;; uuρρ  ××ββ## ssŒŒ## uu  ��ωω  ttββθθ ããèè uuΚΚ óó¡¡ oo„„  !!$$ ppκκ ÍÍ55    {{    ))األعراف األعراف١٧٩١٧٩ [[  

م  فهي موجود  كـبري        !.. ة معهـ كـن عطَّلـها املهنـدس ال كـن أنـت   Uل  ، ل
جلليـل أن                   كلفـه ا م الـذي  ألعظـ رات التشغيل، ومعـك املهنـدس ا معك املعدات وشف

م هبذا التشغيل! .. يعلمك خلربة لتقو   : ويعطيك ا
}}  ßß≈≈ yyϑϑ ôômm §§��99 $$##  öö≅≅ tt↔↔ óó¡¡ ssùù   ÏÏµµ ÎÎ//  ## ZZ���� ÎÎ66 yyzz  ∩∩∈∈∪∪    {{  ]]الفرقانالفرقان[[  

  !نه حتى يسأل عنه؟، هل هناك أحد تائه ع..وليس عنه ..به 
رين ، قال تعاىل فى  كاف   ]: لقمان٢٥[حتى ال

  }}   ÈÈ⌡⌡ ss99 uuρρ  ΝΝ ßßγγ ttFF øø99 rr'' yy™™  ôô ¨¨ΒΒ  tt,, nn== yy{{  ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  uuÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  ££ ää99θθ àà)) uu‹‹ ss99  ªª!! $$##    {{    
رفه؟ ال يع د  فهل هناك أح!  

كن اسأل به لتصل إىل مجاله        كماله  .. ل خلـبري،    .. و الذي خصه فيك ولك ا
زة واملعدات      ألجه كـشف الـصدأ         !!فأنت معك ا ر لت ك رة الـذ م صـنف ، فتستخد

ران عليها     الت  ..من الغفالت   ..الذي  جلها واهلفـوات   .. واملعاصـى والـذنوب     .. وا
رانية..  إلهلية النو   ! فهى التى تصدأ املعدات الباطنية ا

زيـت          م علـى سـيد الـسادات، فهـذا هـو  زيتها وتشحمها بالصالة والتـسلي م ت ث
ــه     ــل ب ــذي تعم ــت ال زي ــو ال ــوب، وه ــوب  القل ــة الغي ــبري   .. أوعي خل ــى ا ــك يتجل ــد ذل ، وعن

رفـة عـني                  يف ط خلطـري، فتجـد نفـسك  ر التـشغيل ا كشف لك عن سـ أو أقـل   ... في
كبري يف أصبع يديك.. إنساناً  كون  يف ال كل ما    :و
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}}  šš�� ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx.. uuρρ  üü““ ÌÌ�� ççΡΡ  zzΟΟŠŠ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ))  ||NNθθ ää33 nn== ttΒΒ  ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  
ttββθθ ää33 uu‹‹ ÏÏ99 uuρρ  zz ÏÏΒΒ  tt ÏÏΨΨ ÏÏ%%θθ ßßϑϑ øø99   ))ألنعامألنعاماا٧٥٧٥ ( (}}    ##$$

زمالئه املوقنني    !!وليس وحده .. مثل 
ر التشغيل كشف له س   :وأذن له بالتشغيل.. ف

  }}  óóΟΟ ÎÎγγƒƒ ÎÎ�� ãã∴∴ yy™™  $$ uuΖΖ ÏÏFF≈≈ ttƒƒ## uu  ’’ ÎÎûû  ÉÉ−−$$ ssùù FFψψ $$##  þþ’’ ÎÎûû uuρρ  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  44 ®®LL yymm  tt ¨¨ tt77 ooKK ttƒƒ  ööΝΝ ßßγγ ss99  ççµµ ¯¯ΡΡ rr&&  
‘‘,, pptt øø::   ]] فصلت فصلت٥٣٥٣[[  }}    ##$$

  كل ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك ملن؟
 ملن يويل وجهه حنو ا!  

  !عل الدنيا وهواه حتت قدمهوجي
ال أقل رفة عني و ال حبيبه ط ال ينشغل عن ا و   !و

  كله كون مهه  رضاء ا! وي يف    ...و
ال لعلو  .. ال لدنيا   ال ملشيخة .. و ال ملنصب .. و ال .. و رؤية منامية و ال ل و

م وهبية أو لدنية  ر بعلو ره ا.. لظهو راً سطَّ كتاباً مسطو كون  ريد أن ي  U وإمنا ي
خلبري  م اللطيف ا ال ملن أذن هل راه إ ال ي ال يطلع عليه و ر،     .Uبالنو

م   .وصلى ا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسل
ختلية القلب للوصول إىل حضرة ا١٥٣١٥٣ختلية القلب للوصول إىل حضرة ا  

رائض            ريق ذلك البعد عن املعاصى، واحملافظة على الفـ جلنة ، وط ريدون ا العامة ي
                                                 

  م٢٠٠٨ أغسطس ٢٢هـ الموافق ١٤٢٩ من شعبان ٢١دس من أكتوبر يوم الجمعة مدينة السا ١٥٣
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حلقوق     آلداب وا م با جلنـات   املفرتضة،  والقيا يف أعلـى ا ، أمـا  .. والواجبات، فستصبح 
م خلاصة ؛ فنقول هل   :ا

يه    م صفِّ يه ..  أقبل على القلب، ث ر ا.. ، ونقِّ ك يه لك .. ،ومتأله بذ فيحلِّ
 يه..ا ة وا هو الذى حيلِّ فنحن علينا التخلي ،.  

رك  كل شيء؟؟أين دو ريدين يقولون هو يعمل  ؟.. كثري من امل   إذاً
}}  $$ ttΒΒ uuρρ  yy77 ••// uu‘‘  55ΟΟ≈≈ ¯¯== ssàà ÎÎ//  ÏÏ‰‰‹‹ ÎÎ77 yyèè ùù== ÏÏ jj99  ∩∩⊆⊆∉∉∪∪    {{   ] ]فصلتفصلت[[  

كونيـة، فـإذا أخليـت البيـت مـن                 فعليك التخلية، أن ختلى البيت من الـشواغل ال
ربيـة،             رب ال زاً لـ ألهـواء الدنيـة، وجعلتـه جـاه حلظوظ النفـسية وا كونية وا الشواغل ال

ره  زل ا أنوا راً ين زه.. فو يه، ويقويه.. ليجه ره لينم را زل أس م ين   ..ث
م       ألعظ م يأتى قائد العناية ا زل فيه   rث م تـأتى بعـد ذلـك التجليـات،        ! ، ين ، ث

ألنس، وبواده اللطف رات ا الت، ونسمات القدس، وحض ز   ..والفيوضات، والتن
ريـه،  حيـلُّ              زاً ملنـشأه ومبدعـه وبا التـه  Uبعد ذلك أصبح هذا القلب جاه  جبما

  :وصفاته العالية فيه، وهذا الذي يقول فيه
}}

{{
زه املوىل  رقاه وحباه وأدناهUالذي جه   . ومجله وحاله و

م بعد ذلـك تطلـب ا، وتـستغيث بـا ، وتلـح علـى        ! إذاً الذي عليك تعمله      ،ث
رة ا وتقول له   :حض

ال مبعونتـك   ! لت جبهـدى مـا علـي      عم رتي أو   !وتوفيقـك  ! ومل أعملـه إ ولـيس مبهـا
                                                 

 ، أحمد فى الوهد عن وهب بن منبهالدرر المنتثرة  ١٥٤
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زاوية ر ال ر وهو التخلية ، والتخلية هي حج ال بد لإلنسان من دو رتي، إذاً    .شطا
يف سبع سنني        رفني من خال قلبه  ال عندما أخذ نفـسه  !!هناك من العا ، ومل خيلُ إ

  ...وخيليه...وأخذ جيلى قلبه ..وذهب إىل جبل  .. 
الًً رسي قال:  أو م التى فيه، سيدي أبي العباس امل ألصنا ر ا كس   :ي

}}}}$$ ooΨΨ ÷÷èè ÏÏϑϑ yy™™ \\LL ssùùööΝΝ èèδδ ãã�� ää.. õõ‹‹ ttƒƒããΑΑ$$ ss)) ããƒƒÿÿ…… ãã&& ss!!
ããΛΛ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ))∩∩∉∉⊃⊃∪∪{{{{

ال بد أن  م الفتوة  كي تبلغ مقا م احلسية،  فل ألصنا م ا راهي ر إب كس كما  و
ك م املعنويـة     ت ألصنا يف قلبك ا ر  م     : س حلـظ صـن م    ..ا ، والـشهوة  .، واهلـوى صـن

م   ريعة احملمدية         .. ،  بالفأس    ..صن زمية التى نأخذها ونستمدها من الش وهي قوة الع
ألمحدية..  رة ا حلض   .وا

ز القلب بصفاء، ونقاء: ثانياً رمحن  جلَّ وعال ..  جيه رة ال باملداومة على ..  حلض
ر، قال  ك   : rالذ

}}{{
ر،  مع  رة النيب املختا ر،  والصالة على حض الستغفا ر وا ك مداومة الذ

ر  الستحضا ر ...  ا را ألش ر الذي يعرتض عليه ا جلوه   !!!وهذا هو ا
ر  ألخيا ر التى يعتمد عليها ا كلمة الس   !!وهي 

  ملاذا؟
من املمكن أن أذكر آناء الليل وأطراف النهار؛ وسأكتب من الذاكرين ألننى 

  !!وسيوضع يل يف سجالت الذاكرين األجر والثواب عند رب العاملني 
                                                 

 َأْخَرَجُه اْبُن أَِبْي َشْيَبَة َوالطَّبَـَراِنيُّ t َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ١٥٥
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  لكن ما الذي سيوصلنى إىل رتبة الصاحلني؟ 
  روحانية الرجل الصاحلروحانية الرجل الصاحل

ر، والعمل،      ك ر، والف ك روحانية     .. ال بد أثناء الذ ر  البد من أن أستحض
حلنيرجل من   ... الصا

رجل متنع عنى إبليس ردية، حتى ..  والتلبيس  ..  روحانية هذا ال ر امل واخلواط
إلهلية يف قليب جنود اللطف ا زل    .تتن

ر واحد؟ كيف تستحض م يقولوا  ألهن ال يقال للغافلني  م  كال   هذا ال
ر بذلك الواحد     :Uالذي أم

  }}  IIωω ööθθ ss99  ββ rr&&  ## uu §§‘‘  zz≈≈ yyδδ öö�� çç//   ÏÏµµ ÎÎ nn// uu‘‘    {{  ]]يوسف يوسف٢٤٢٤ [[  
ربه؟ما ه رهان    و ب

رة أبيه وهو سيدنا يعقوب، وهذا هو الذي منعه، لذلك سيدي أبـي            رأى صو قيل 
حلسن الشاذيل  روسه يقولtا رس من د يف د  :  

}}{{
م         زائ كان امسه الشيخ ماضي أبوالع جلالسني  م حممد ماضى   (أحد ا إلما جد ا

ألعلى م ا زائ كلمة )أبوالع م هذه ال ر ماذا حدث.. مل يهض   !!فانظ
كي عن نفسه فيقول   :حي

رأسـي       {  ر ، وقعدت عند القلعة،  ووضـعت  ريض على شاطئ البح ذهبت أت
ردها، فقالت يل  ري، وإذا بفتاة تأتى فهممت بط وأخـذت  : ال بد يل منك، قال: يف حج

ر، حتى مهمت بإتياهنا، وجلست بني إلنسان بالعصفو كما يلعب ا  فخذيها، تلعب بي 
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  .وإذا بيد متتد وتنتشلين
ألنى علمـت أن هـذه يـد الـشيخ، وأنـي أصـبت مـن                   : قال م،  م عظي فأخذني ه

يف باطنى على الشيخ   .اعرتاضي 
روج خل زل، ومل أستطع ا   .فذهبت إىل املن

ريض، فقال:  وإذا بالشيخ يسأل أين ماضى؟ فقالوا ال :  ال بد أن تأتوا به، قالوا:  إنه م
كة، ق ر حل   .امحلوه وأتوا به إيل: اليستطيع ا

كان، وإذا به يقول يل         : قال ! ياماضي: فحملوني وأخذوني إىل الشيخ فأخلى امل
، قـال  : ما اليد التى امتدت إليك لتنقذك؟ قال       كت ال تعـرتض علـى     ! يـا ماضـى     : فس

راء حجاب"قويل  ريديه من و كون الشيخ شيخاً حتى ميد م   ".ال ي
رجات،      راد الد كون من أهل املقامـات         فال بد لإلنسان إذا أ راد أن ي ال ..  وأ
رة الشيخ فى باطنه  ر صو   !حتى يستمد.. بد له أن يستحض

رمحن حيـس بأنـه يتفـسخ            رمه الـ ك ر فيـه      ! .. ويتحلـل !..فإذا أ والـذي يظهـ
كون دخل  كون يد الشيخ هي التى متتد، ولسان الشيخ هو الذي ينطق، في الشيخ، فت

رة الفناء ر هذا الفنا! يف دائ ر قوله .. ءوبس ر والبهاء بس    : Uينال النو
}}   ttΒΒ uuρρ rr&&  ttββ%% xx..  $$ \\GG øøŠŠ ttΒΒ  ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷�� uuŠŠ ôômm rr'' ssùù  $$ ooΨΨ ùù== yyèè yy__ uuρρ  …… ççµµ ss99  ## YY‘‘θθ ççΡΡ   ÅÅ´́ôôϑϑ ttƒƒ   ÏÏµµ ÎÎ//  †† ÎÎûû  

ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99       {{  ليس في اآلخرة ولكن هنا  }}  ##$$ yyϑϑ xx..  …… ãã&& éé## ssWW ¨¨ΒΒ  ’’ ÎÎûû  ÏÏMM≈≈ yyϑϑ èè== ——àà99 $$##  
}}§§ øøŠŠ ss99  88ll ÍÍ‘‘$$ ssƒƒ ¿¿22  $$ ppκκ ÷÷]] ÏÏ iiΒΒ    {{  ]]األنعاماألنعام١٢٢١٢٢[[  

ر        را ألسـ ر ا م               ... وهذا هو سـ ر مقـا ألخيـا ر الـذي ينـال بـه ا را ألسـ ر ا سـ
ر ز الغفا زي رب عند الع   .الق

الء   :وهؤ
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ر ال خيافون من نا ال يطلبون جنة!      !و
 ال ا ال يطلبون من ا إ رضاه !  وإمنا  ال  رجون من ا إ ال ي   !و

      يف وجه ا ال يتعشمون  رته     .. و ريبني من حـض كونوا ق ال لي ويتملـون  !!!  إ
ره   !وهباه!! ال وجهه ومج..  بنو

ريدين  ال يطلبون م رامات و ك ريدات ! ال يطلبون  ال م   !و
خللق راً بني ا ال يطلبون ظهو رة بني الناس! و ال يطلبون شه   !و

ريدونه هو وجه ا كل ما ي   :إمنا 


جلهالء؟  م أحد ا ر أما ، من الذي يبوح هبذا الس ر   هذا هو الس
ريب            حت م واحداً غ كان فيه ال يباح لإلخوان، لو   ر م   .. ى أن الس إلمـا ألن ا

م  زائ كذا فقالtأبو الع   : علمنا ه
}}


{{

خلصوصية فقال فيها كونوا من أهل ا رادوا أن ي   :ألن هذه خصوصية ملن أ
}}

UU{{
ردات احلسية التى تؤجج فيك الشهوات واحلظوظ  كل الوا رشد متنع  رة امل فصو

ألهنا مفتوحة     ألهواء  حلـواس            ...وا رة التـى تـسرت ا كـن هـذه الـستا جتعـل القلـب    !  ل
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رب الناس  ه إىل وجه  كلُّ    .Uمتجهاً 
رفني    ...فهذه أحوال العا

ألحوال العالية ريدون ا ال للصادقني الطالبني الذين ي ر إ ك ال تذ   .و
م أغلى من النفيس،  ألن النفس الواحد عنده ر،  إلختصا ريدون ا م ي لذلك ه

م م وقت فاملطلوب عظي   ...، وأنفاسك نفائسك ليس عنده
ألنه سيحجبه  رات السنني  كي عليه عش كن أن يب ألن النفس الواحد من املم

رب العاملني     .Uعن 

.وصــلى اهللا علــى ســيدنا حممــد وعلــى آلــه وصــحبه وســلم
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KK""  
   رفانى م باب للفتح الع رفانى الصيا م باب للفتح الع   الصيا

إعجاز خطاب اإعجاز خطاب ا  
  صيام اخلواص للفتحصيام اخلواص للفتح
  الصيام عن اللهوالصيام عن اللهو

   عن اللغو عن اللغوالصيامالصيام
  ال وصول ألهل الفضولال وصول ألهل الفضول
  الصيام عن السهوالصيام عن السهو

  ســـــــــــــــــر صوموا لرؤيتهســـــــــــــــــر صوموا لرؤيته
  من يسأل عن ا؟من يسأل عن ا؟

  ام اخلواصام اخلواصــــــــــــــــــــــــــــمبطالت صيمبطالت صي
  صيام احملسننيصيام احملسنني: : ، ثانياً ، ثانياً صيام املؤمننيصيام املؤمنني: : أوالً أوالً 

  صيام خاصة اخلاصةصيام خاصة اخلاصة: : ثالثاُ ثالثاُ 
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ÉΟó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$#  
      هل عندكم تسليمإن كنت أظهر غيباً

 غيبــــاً وغيباً علياً    مل يبــده تعليـــــــــــم
            يف خطـاب ا رات  إلشا  للمـسلمني،   Uسنتحدث فى هذا الفصل عن بعض ا

م .. واملؤمنني، واحملسنني، واملوقنني    يف آيات الصيا
م بابــاً عظيمــاً مــن أبــواب الفــتح      كــون الــصيا كون حــديثا منــصبا علــى  وســي

رفان كتابنا هذا الع كون ذلك؟... ى ، الذى هو موضوع    كيف ي
إعجاز خطاب اإعجاز خطاب ا  

 ز خطاب ا كتاب ا-إعجا خلطاب خياطب مجيع الطالب، - فى   أن نفس ا
رآنية رات الق أللفاظ والعبا إلهلية، بنفس ا رجات ا   ..يف مجيع الد

رمحانيـة،             رات ال إلشـا م، يلتقط من املعاني الغيبية، وا كل واحد منه كن  ل
ألس ربية وا رب ال رتبته عند  رآنية ،ما يليق مب ر الق    :Uرا

}}  $$ yyγγ ••ƒƒ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ||{{  
ريع م التش يف عل كل املسلمني، وهذا حق  خلطاب ل م أن ا م منها قو   .فه

            كأن ا إلميان عند املتقني، و حلقائق اليت هبا ا م ا  خياطب فينـا    Uوخص هبا قو
روح ..  والفؤاد .. القلب  ر وال.. وال خلفا ..  س ألخفي .. وا ونفخة القدس .. وا

كل ..  رآنية وب كل احلقائق الق كلياً يقينياً ، ب ألن هذه هي احلقائق اليت آمنت إمياناًَ 
إلهلية   : البيانات ا
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== ÏÏGG ää..  }}  ããΝΝ àà66 øø‹‹ nn== ttææ  ããΠΠ$$ uu‹‹ ÅÅ __ÁÁ99 $$##  $$ yyϑϑ xx..  ||== ÏÏGG ää..  ’’ nn?? ttãã  šš ÏÏ%% ©©!! $$##   ÏÏΒΒ  
ööΝΝ àà66 ÎÎ== öö77 ss%%  {{  ))البقرةالبقرة  ١٨٣١٨٣((  

جلو م، وا جلس كتب علي ا مكما  م العوا رح، والنفس، وهذا صيا   .ا
  صيام اخلواص للفتحصيام اخلواص للفتح
خلواص فهو للفتح م ا   .أما صيا

م الوهاب ري ك م للفتح عند ال ر والثواب، وهناك صو م لألج   .فهناك صو
    رح إذا أناب العبـد جلوا م وا جلس م ا ر والثواب فصيا م الذي لألج  Uأما الصو

م جبــسمه و     م جبـسمه أطــاع، وإذا صـا ره، فـإذا صــا م أجــ م  لـيعظ رحـه نــال أعظــ جوا
 ر عند ا ألجو   . ملن أطاعUا

م من قال كتاب ا فمنه يف   ره ا ك م الفتح وأهل الفتح ذ   :وأما صيا
  ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))}}  ßßNN öö‘‘ xx‹‹ ttΡΡ  ÇÇ≈≈ uuΗΗ ÷÷qq §§��== ÏÏ99  $$ YYΒΒ ööθθ ôô ما صيامك؟  ما صيامك؟ }}  ¹¹|| nn== ssùù}}  zzΝΝ ÏÏ kk== ŸŸ22 éé&&  

uuΘΘ ööθθ uu‹‹ øø99 $$##  $$ ||‹‹ ÅÅ¡¡ΣΣ ÎÎ))  ∩∩⊄⊄∉∉∪∪  {{  ))مريممريم((  
م يف دين ا، إذاً مع..هذا صيا م؟، والصمت ممنوع  كل    من يت

ــانيني  روح ــع ال م م كل ــت رانيني! ي ــو روبيني ! والن ــ ك ــة ال ك ــل ! واملالئ وأه
م.. وعليني! عالني ريته م علي بش روحانيته م مع من علت  كل فأصبحوا !!  أو يت

رواح إهليـة       آلدميـة أ ألجساد ا يف ا م  آلدميـة     !! وه ألجـساد ا يف هـذه ا كن  تـس
رك بني الناس    .. كانت تسوح بالقلب     ..وتتح روح  !وإن  رب  ! والـ كـوت  يف مل

   .Uالناس 
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ريد الفتح فلك آية كنت ت م من قالوا له إذا    :ومنه
  yy77 ççGG ttƒƒ## uu}}  ��ωω rr&&  zzΝΝ ÏÏ kk== ss33 èè??  ššZZ$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  yy]]≈≈ nn== rrOO  55ΑΑ$$ uuŠŠ ss99  $$ wwƒƒ ÈÈθθ yy™™  {{  ))مريممريم١٠١٠((  

    م مع ا كل م لتت ألنا م مع ا كال م عن ال يف ظلـل مـن    .. Uتصو  يأتيك ا
م  كمل آية الصيا م، ونعود فن   ..الغما

== ÏÏGG ää..}}  ããΝΝ àà66 øø‹‹ nn== ttææ  ããΠΠ$$ uu‹‹ ÅÅ __ÁÁ99 $$##  {{  

  الصيام عن اللهوالصيام عن اللهو
راب  م عن الش م العوا م؟ صيا جلنس  .. أي الصيا م ..وا   ..والطعا

ربـه       حلبل علي غا م ا ألنفسه كون  رت كن ي رح        ! ول رح ومتـ تلـهو وتلعـب وتـس
يف            ! وتشاهد املسلسالت  كوتـشينة و يف ال يف الـدومينو و يف اللـهو  وتقضي الوقت 

م وت     ! الطاولة   يف القيـل والقـال  حبجة أن هذا تسايل للصيا يف غيبـة أو   ! قطع الوقت  ولـو 
ال حياسب نفسه علي ذلك!منيمة     !! و

م يف قول املصطفي عليه أفضل الصالة وأمت السال   :إنه بذلك دخل 
}}{{  

م     م العوا رضـاء امللـك العـال           !!هذا صيا راد  م ملـن أ م، ، ومن هنا فبدايـة الـصيا
م عـن مجيـع املالهـي الـيت           كاله، يـصو كافة أشـ كل أنواعه و م عن اللهو ب الً الصو أو

 إلنسان عن طاعة ا   :حتى قال ا.. تلهي ا
  ŸŸωω}}  öö// ää33 ÎÎγγ ùù== èè??  ööΝΝ ää33 ää99≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&&  IIωω uuρρ  ööΝΝ àà22 ßß‰‰≈≈ ss99 ÷÷ρρ rr&&   ttãã  ÌÌ�� òò22 ÏÏŒŒ  ««!!   )) المنافقون المنافقون٩٩((  }}    ##$$

                                                 
 عن أبي هريرَة سنن الكبرى للبيهقي   ١٥٦
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ران م الدا إلما كما قال ا كل شيء  كان املال والولد،    :y يحتى ولو 


ألن                   م عـن اللـهو، لـيس عنـد املـؤمن وقـت لللـهو  ألهل البدايات هو الصيا م   فالصيا
زاحه حق      م م ألنا رة وهو بني ا آلخ يف ا يف الدنيا  حلياة الدنيا لعب وهلو، واملؤمن يعيش  ا

ألنه     حلق  كل أعماله يثيبه عليها ا تأسي فيها باملصطفي عليه أفـضل الـصالة   وهلوه حق و
             ألنه يعمل بقول ا م  ألنا ال عربة له مبا يفعله بقية ا م و ‰ô: وأمت السال s) ©9} tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû 

ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym  yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t� Åz Fψ $# { 
زاب  ) ٢١({ ألحـ رة ا إلنـسان قدمـ         }سو ريـق        ، إذاً مـيت يـضع ا يف ط م الـصدق  ه قـد

م عن اللهو   .الصائمني الصادقني؟ إذا صا
يف مشاهدة املسلسالت ليس له  رمضان  ر  يف هنا إذاً من جيلس يضيع الساعات 
م ويعتقـد أهنـا مباحـات       ألفال سجية الوقت مبشاهدة ا جلوع والعطش، أو تَ ال ا من صيامه إ

جلوع والعطش، أما من يقضي وقته بشي ال ا يف ليس له من صيامه إ ء من اللعب فهذا يدخل 
حلبيب   :قول ا

}}
{{  

والنرد لغة فارسية تشمل الطاولة والدومينو والكوتشينة و الشطرنج، فاللعب بكل   
 كغامس يلحم اخلنزير، وحتى تضييع الوقت مبشاهدهتا ففيه هذه األلعاب للتسلية فسيكون

أما إذا كان يلعب فيها ويتسابق علي شيء حمدد فهذا قمار وحرمة القمار معروفة، ! مافيه 
  !! واملؤمن ليس عنده وقت يضيعه، فما بالنا لو صائم 

                                                 
  .وح البيان وغيرهاحلية األولياء ، وتفسير ر  ١٥٧
 ، واألحاديث فيها عديدة  رواه الطبراني في األوسط،عن ابِن عمر ١٥٨
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  الصيام عن اللغوالصيام عن اللغو
رجة ع رتقي د ال بد أن ي م  كون له عند ا مقا راد أن ي م، فبعد إذا أ ن هذا املقا

م الـذي               م، وهـذا هـو الـصو كـال م عن اللغـو، عـن لغـو ال ال بد أن يصو م عن اللهو  أن يصو
حلني؟ ريق الصا حلني، ميت يقف العبد علي أول ط راقي الصا   يوصل العبد إيل م

يف  رمضان وإمنا  يف  كل وقت وحني، ليس  يف  م عن اللغو  إذا استطاع أن يصو
ألحوال   :كل ا

}}{{
حلني رافقة الصا حلني وطالب مصاحبة وم ر موجه للصا آلخ   :والتوجيه ا

}}
{{

م  ري رة م   :وهذا هو بداية الفتح، ففى سو
’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))}}  ßßNN öö‘‘ xx‹‹ ttΡΡ  ÇÇ≈≈ uuΗΗ ÷÷qq §§��== ÏÏ99  $$ YYΒΒ ööθθ ||¹¹  ôô nn== ssùù  zzΝΝ ÏÏ kk== ŸŸ22 éé&&  uuΘΘ ööθθ uu‹‹ øø99 $$##  $$ ||‹‹ ÅÅ¡¡ΣΣ ÎÎ))  ∩∩⊄⊄∉∉∪∪  {{    

كــن إذا وصــيته أو نــصحته أو وجهتــه فلــيس هـــذا         م يغــضب ا، ل كــال ب
ك      م، ل م الذي يفسد أويبطل الصيا كال م الـذي يبطـل        بال كـال آلية ال يف ا ن املقصد 

م وهو اللغو الذي هنى عنه ا   .. :الصيا
  tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ}}  ööΝΝ èèδδ  ÇÇ ttãã  ÈÈθθ øøóó ¯¯==99 $$##  ššχχθθ ààÊÊ ÌÌ�� ÷÷èè ããΒΒ  ∩∩⊂⊂∪∪  {{  ))المؤمنونالمؤمنون((  

م            كال م فهذا  يف الغيبة والنميمة والسب والشت م  كال كان ال كن إذا  ل
                                                 

 . صحيح البخاريعن أبى هريرة، ١٥٩
  .شعب اإلٌيمان وفضائل األوقات للبيهقى، قاله جابر بن عبداهللا ١٦٠
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جلوع والعطش ال ا م، وهذا ليس له من صيامه إ   .يبطل الصيا
كن ال  كـن ينـسي               ل ال يسئ إيل أحـد، ل م  كال م  كل لغو هو التسلية أي نت

يف الـسياسة          م  كـال رة وال كـ يف ال م  كـال ألحـد، مثـل ال ر الواحد ا ك رء ذ امل
يف أي موضـوع حـيت يـضيع الوقــت      م  كـال ! ، هـل املـؤمن عنـده وقـت يــضيعه؟    !!وال

حليـاة                      يف هـذه ا يف حياتـه أنفاسـه الـيت يتنفـسها  رص عليه العبد  رص ما حي  فـإن !! أح
كلها من أوهلا   رها !! النفس الواحد أغلي من الدنيا  عنـد ا  !! مبـا فيهـا   !! إيل آخ

يف عاله    !!.جلَّ 
م أهل الفتح م عن اللغو هو بداية صيا   .فالصيا

م كال ال تستطيع إمساك لسانك عن لغو ال م !!  ولذلك إذا وجدت نفسك  فاعل
ردت أن تسود وتفتح لك    ريق الفتح عليك مسدود، وإذا أ ز ويواجهك ا أن ط كنو ال

Uرين آلخ ألولني وا حلني؟ فعليك بقول سيد ا   : مبا واجه به الصا
}} ◌ٰ ◌ٰ{{

كـف علــي قلبـك تــصلحه وتنظفــه      وبيتـك هنــا أي قلبـك، ويــسعك بيتــك أي تع
  ره مبا حيبه ا ره وتعم ألحباب ا بالفتح الذي ألنه..وتطه  املوضع الذي يتجلي فيه ا 

حلني من عباد ا   .أعده للصا
  ال وصول ألهل الفضولال وصول ألهل الفضول

رفني، حنن نقول م سيميا العا   :وهنا عالمة صغرية من علو
}}{{

  ما هو الفضول؟
                                                 

  )حل، هب(،جامع المسانيد والمراسيلعن عقبة بن عامر ،  ١٦١
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كل شيء     رف  ريد أن يع رج             ، م !! ي رف ملـاذا خـ ريـد أن يعـ رج، ي ثال أحد جريانه خـ
رؤية أحد روجه؟ ولو طلب أحد جريانه  يف ! وسبب خ رف ملاذا طلبه؟ و ريد أن يع ، ي

كلمه؟   أي شيء سي
إلنسان أن يقطع هذا الفضول  يف الوصول! إذا مل يستطع ا   .فال أمل له 

ري   ــص ــون امل ــيدي ذي الن ــدة   tس ــن ج ــل م رج ــاءه  ز(  ج ــا حلج ــه )ا ــال ل :  ،و ق
م فجئت إليك طامعاً أن تعلمنيهيا ألعظ م ا ا رف إس   .سيدي مسعت أنك تع

راقبه ر عاماً والشيخ ي كث إحدي عش كث عندنا، فم لعله يقطع !  فقال له ام
م  ره ما دا ال يستطيع أن يبيح له بشيء من س ال يقطع من عنده، و فضوله، ووجد أن الفضول 

يف نفسه  كامن  ال يبيحوا للم!الفضول  رب العاملني ،  والصاحلون  م  ريدين شيئاً من علو
ر إيل أحد        ال ينظ كان أعمي  ال إذا  ألحـد          ! إ ر الواحـد ا ال علـي نـو ال تقع عينـه إ ، !و

ال يسمع إيل الناس رب الناس أو سيد الناس، ! أصماً  م  كال ال إيل مساع  ال تنتبه أذنه إ و
م ر للملك العال ك كان ذ ال إذا  م إ كال رص فال    .أخ

ر إلحدي عش رجل بعد ا ريد أن فجاء ال  عاماً، وقال ياسيدي قد طالت مدتي وأ
م،   ألعظ م ا ا م إس ريد أن تعل م، فقال ت ألعظ م ا ا رجع إيل أهلي فعلمين إس أ
ز له صندوقاً وقال له خذ هذا الـصندوق     يف الغد جه م، قال غداً إن شاء ا، و قال نع

روضة  زة –وأوصله إيل أخي فالن بال جلي يف ا كانوا    . و
رجل الصن  رخـشة      محل ال زة ،وإذا بـه يـسمع خ جليـ ري ا كـوب دوق ومشي علي 

ري ما الذي فيه هذا  ال تد يف الصندوق ومعه الفضول، فقالت له نفسه أحتمل الصندوق و
يف تنفيذها ومع ذلك يطمع            !ال يصح  رع  ر النفس ويسا ريد دائماً يستمع إيل خواط ، وامل

 راد ا ــ ز مبـ ــو ــاب Uأن يفـ ــب العجـ ــذا عجـ ــش {!!  وهـ ــنفس والـ ــالف الـ يطان وخـ
  ! !!فأين خمالفة النفس؟} واعصهما
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كـشف غطــاء الــصندوق  رة -ف كــان الــشيخ قـد وضــع فيــه فــأ زت - و  فقفــ
كاسف البال،   زين رجل إيل الشيخ ح رجع ال رجاعها، ف يف النيل ومل يستطع إ رة  الفأ

كت، قـال                ألمانـة؟ فـس رآه، قـال أوصـلت ا رفه لـشيخ عنـدما  ريـد أن        :فع يـا أخـي ت
م وأنت ألعظ م ا ا رف إس رةتع   !! مل تؤمتن علي فأ

       م ا ــ ــي إســ ــؤمتن علــ ــف تــ كيــ رة ف ــأ ــي فــ ــؤمتن علــ ــت مل تــ كنــ  Uإذا 
م؟ ألعظ ريد الفتح!.ا ال بد ملن ي  ،:  


رى علنا نسمع فنعقل  ريقة أخ   !!:وحنن نقول ثانية وبط

}}{{
ريد  رمبـا ميتحنـه بعـض                كان امل ريدين الصادقني يـصحب الـشيخ سـنني و  من امل

م للشيخ : إخوانه الصادقون فيقولون له ز رف فالن املال م؟ –تع كان يلبسه اليو  ما الذي 
ري  ال أد كله؟ فيقــول  ري، صــف لنــا شــ ال أد ال ..، أى !!فيقــول  ال شــأن يل إ أنــا 

ال أشغل نفسي مبا حول الشيخ! بالشيخ ال ما عند الشيخ! و   !.و
    راد ا كمـال اU     عندما أ م وإبنه إمساعيل جبمـال ا و راهي  أن يواجه إب

حليـاة                   كان ليس فيه شيء من مـشاغل هـذه ا رسلهما إيل م رغـا  .. وفضل ا، أ ليتف
كلية    :إيل فضل ا وعطاء ا!! بال

  }}  >>ŠŠ## uuθθ ÎÎ//  ÎÎ�� öö�� xxîî  ““ ÏÏŒŒ  ??íí öö‘‘ yy——  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  yy77 ÏÏFF ÷÷�� tt//  ÇÇΠΠ §§�� yyss ßßϑϑ øø99 $$ لماذا؟  لماذا؟ }}  ##$$ uuΖΖ −−// uu‘‘}}  
((##θθ ßßϑϑ‹‹ ÉÉ)) ãã‹‹ ÏÏ99  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99   }} إبراهيم إبراهيم٣٧٣٧{{  }}  ##$$

      م القلب الصلة با ألهواء     !! كيف يقي حلظوظ وا وهو مشغول بالشهوات وا
كون  ال ي حلياة؟ هذا  د حتى تنل املقصد !!يف  هذه ا ح و ،!!  
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حلبيب  م عن الفضول، والفضول يلخصه لنا ا   : فيقولrفال بد من الصيا
}}{{

ال يعنــيين ملــاذا أشــغل نفــسي بــه؟ م شــيء  أشــغل نفــسي مبــا يــنفعين أو مبــا ! مــا دا
 رفعين عند ا يف الدنيا أو مبا ي رفعين، مبا ينفعين   وعن U ، أما الذي يدفعين عن اU ي

 وهو شغلي خبلق ا ريق ا كسب إي–ط ه وفالن  فالن عمل إيه وفالن سوى إيه وفالن 
كب إيـه     ر        –ر ألمـ زي           !!! مـايل وهلـذا ا كـ ر ز امل جلهـا يف ا عينـاً  كنـت م إذا 

كن ملاذا أنت تعني نفسك؟ رس وظيفتك، ل ز !  للمحاسبات فما جلها يف ا عني نفسك 
رها، وعلـي      زي للمحاسبات علي نفسك، حاسبها علي هفواهتا، وعلي صـغائ ك ر امل

رداهتا، وعلي أفعاهلا، حيت تنال   راهتا، وعلي وا  ، وهذا ما قـال فيـه   Uرضاء ا خط
حلبيب   :ا

}} ◌ٰ ◌ٰ
{{

م عن اللغو ومعـه الـ        ال بد من الصيا ريد الفتح  راد     إذاً ملن ي م عـن الفـضول ملـن أ صيا
كل شيىء أصول .. الوصول    ....فل

  الصيام عن السهوالصيام عن السهو
 ره ا م، واختا كال إلنسان عن لغو ال م ا كون من أهل Uإذا صا  واجتباه لي

م املوصـل                رفاني، وجهه حنو قلبه، ووجه قلبه إليه، وأعانـه علـي الـصيا وهـو  .. الفتح الع
م عن السهو     اله        !!! الصيا يف يقظـة أو           ..ال يسهو حلظة عن مو م أو  يف نـو كـان  إن 

يف عمليف كاح أو  يف ن رب أو  يف ش كل أو    : أ
                                                 

   ابن حبان ، عن أبى هريرة، وموطأ مالك وصحيحسنن الترمذي  ١٦٢
  جامع المسانيد والمراسيل، عن أََنٍس رضَي اللَُّه عنهُ ) فر( ١٦٣
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  ��ωω}}  ööΝΝ ÍÍκκ�� ÎÎγγ ùù== èè??  ××οο tt��≈≈ ppgg ÏÏBB  ŸŸωω uuρρ  ìììì øø‹‹ tt//   ttãã  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ««!!   )) النور النور٣٧٣٧((  }}  ##$$
ــسهو  ال ي ــل  ! هــذا  ال يغف ــساهون ، و ــها ال ــو  ! وإن س ــافلون، وإمنــا ه وإن غفــل الغ

رب العاملني   :املقصود بقول 
tt ÏÏ%% ©©!! $$##}}  ttββρρ ãã�� ää.. õõ‹‹ ttƒƒ  ©©!! $$##  $$ VVϑϑ≈≈ uuŠŠ ÏÏ%%  ## YYŠŠθθ ããèè èè%% uuρρ  44’’ nn?? ttãã uuρρ  ööΝΝ ÎÎγγ ÎÎ//θθ ããΖΖ ãã__  {{  ))آل عمران آل عمران١٩١١٩١ ((  

حلقيقة قيامـاً حبقـوق              ألهل ا حلقيقي  كن معناها ا رفه، ل ر حنن نع ومعناها الظاه
يف  م وفنيت  م ماتت نفوسه رؤية النفس وفعلها، وعلي جنوهب العبودية ، وقعوداً عن 

يف عاله م هو ا جل  ر علي لساهن ك   .ا فاحتيوا با وأصبح الذا
م عن السهو، وهذه هي إذاً هناك ا م الصيا م عن اللغو ث م الصيا م عن اللهو ث لصيا

رض  رفاني وهي اليت يقول فيها الشيخ ابن الفا راد الفتح الع روشتة ملن أ    :tال


  سر صوموا لرؤيتهسر صوموا لرؤيته
م أهل الفتح حدده ا م وهو صيا   :هذا الصيا

||== ÏÏGG ää..}}  ããΝΝ àà66 øø‹‹ nn== ttææ  ããΠΠ$$ uu‹‹ ÅÅ __ÁÁ99 $$##  $$ yyϑϑ xx..  ||== ÏÏGG ää..  ’’ nn?? ttãã  šš ÏÏ%% ©©!! $$##   ÏÏΒΒ  
ööΝΝ àà66 ÎÎ== öö77 ss%%  ööΝΝ ää33 ªª== yyèè ss99  ttββθθ àà)) −−GG ss??  {{  ))البقرةالبقرة١٨٣١٨٣((  

م من مقامـات التقـوي،                  م، أي لتتقون ، أي لتصلوا إيل مقا رآن مبعين الال يف الق ولعل 
م الع                   م املعيـة ، أو مقـا إليقان ، أو مقـا م ا إلحسان ، أو مقا م ا م    تصل إيل مقا نديـة ، أو مقـا

ر   ...اللدنية ، أو مقعد صدق عند مليك مقتد
حلبيب م الذي يقول فيه ا م الصيا   :أو تصو
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}}{{
رؤيته      رؤيتـه            ! Uصوموا من أجل  ال بعـد  كـون إ ال ي ر هنا   فـإن    ، Uوالفط

م ك م علي كملوا عدة شعبان: غُ جلهاد :  أي مل تصلوا إيل هذه احلقيقة، فأ أي شعبوا ا
راد،             جلهاد حتـى تنـال املـ ر أنواع ا كثِّ جلهاد و ب أنواع ا كملوا العدة ثالثني يوماً، شع وأ

حلديث يف نص ا زاء-: وهذا الذي يقول فيه  جل   : وما ا
}}{{

كمايل  ! .. يعين أنا  زاء الصائمني.. رؤية مجايل و   :هي ج
  ××ννθθ ãã__ ããρρ  }}  77‹‹ ÍÍ×× ttΒΒ ööθθ ttƒƒ  îîοο uu�� ÅÅÑÑ$$ ¯¯ΡΡ  ∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪  44’’ nn<< ÎÎ))  $$ ppκκ ÍÍ hh55 uu‘‘  ××οο tt�� ÏÏßß$$ ttΡΡ  ∩∩⊄⊄⊂⊂∪∪  {{) ) القيامةالقيامة((  

رحتان م له ف ره :  وهذا الصائ ألن فط ربه،  رحة عند لقاء  ره، وف رحة عند فط ف
ال ب كون إ ربه ال ي آليةUعد لقاء  م يقل !  ، وهو ما تشري إليه ا ويفقهها أهل العناية، فل

 اU" ر فليصمه م الشه ك ر من   :وإمنا قال" فمن حض
}   yyϑϑ ssùù  yy‰‰ ÍÍκκ yy−−  ããΝΝ ää33ΨΨ ÏÏΒΒ  tt�� ööκκ ¤¤¶¶99 $$##  ççµµ ôôϑϑ ÝÝÁÁ uuŠŠ ùù== ssùù       yyϑϑ ssùù  ššχχ%% xx..  ΝΝ ää33ΖΖ ÏÏΒΒ  $$ ³³ÒÒƒƒ ÍÍ��  لعدم }}  ∆∆££

ρρ÷÷! استطاعته جهاد نفسه rr&&}}  44’’ nn?? ttãã  99�� xxÿÿ yy™™  ××  {{ )ما زال يجاهد للوصول .  .) البقرة١٨٥
ββ  :إلي ربه وهو مسافر إلي ربه لكنه لم يصل في سفره إلي rr&& uuρρ}}  44’’ nn<< ÎÎ))  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘  

44‘‘ ppκκ ttJJΨΨ ßßϑϑ øø99 οο ماذا يفعل ؟ )النجم (}}  ∪∪⊅⊅⊇⊇∩∩  ##$$ ££‰‰ ÏÏèè ssùù}}  ôô ÏÏ iiΒΒ  BBΘΘ$$ −−ƒƒ rr&&  tt�� yyzz éé&&  44  {{ يجاهد فيها نفسه  
   .Uويصفي فيها قلبه ليفوز بما يبغيه من العطاء والنوال من ربه 

’’ nn?? ttãã uuρρ}}  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ççµµ ttΡΡθθ àà))‹‹ ÏÏÜÜ ããƒƒ  {{..     م كـــــن الـــــنفس تغالبـــــه  أي يـــــصومونه ول
م فــــ  زعه ππ××  {{... وتنا ttƒƒ ôô‰‰ ÏÏùù  ããΠΠ$$ yyèè ssÛÛ  && ÅÅ33 óó¡¡ ÏÏΒΒ  {{ ...  ر علي جهاد من وجد أنه غري قاد

كني  م مس كني، إطعا راء واملسا نفسه فليفتح لنفسه أبواب الصدقات والعطاءات للفق
                                                 

 .مشكاة المصابيح، y من حدبث أبى هريرة متفق عليه ١٦٤
 مسلمالبخارى و  صحيح عن أبى هريرة، ١٦٥
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إل رع ما يوصل ا ألنه أس زاد فهو خري له،  إلنفاق فإن  رمحن ا رضا ال كان ! نسان إيل  ، و
rرسلة حتى قيل فيه ريح امل رمضان من ال يف  خلري    : أجود با


ر ال خيشي الفق حلني!! كان يعطي عطاء من  ر الصا   :وهذا أم

كل ومقامك  كل أخذ ال عند ا من أعطي البعض أخذ البعض ومن أعطي ال
            رض ا راء من خلق ا، حتى فـ ر عطائك للفق زوا     Uعلي قد  علـي أهـل الفـتح ليفـو

م صدقة   :باملناجاة أن يقدموا بني يدي جنواه
}}  ## ssŒŒ ÎÎ))  ããΛΛ ää øø‹‹ yyff≈≈ ttΡΡ  ttΑΑθθ ßß™™ §§��99 ر          }}  ##$$ خللوة والس يف وقت ا   {{. . . واملناجاة هنا أي املصافاة 
((##θθ ããΒΒ ÏÏ dd‰‰ ss)) ssùù  tt ÷÷ tt//  ôô““ yy‰‰ ttƒƒ  óóΟΟ ää3311 uuθθ øøgg wwΥΥ  ZZππ ss%% yy‰‰ ر أهـل                }}  ¹¹|| ألمـ كان الـذي حيـافظ علـي هـذا ا ، و

م علي      إلما كان ا رة الـنيب          tالفتح، ف ال يذهب ملناجاة حض م ا وجهه  ر ك  r و
م الصدقة ويقول يقول ا تعايل     ال إذا قد θθ##)): إ ããΒΒ ÏÏ dd‰‰ ss)) ssùù}}  tt ÷÷ tt//  ôô““ yy‰‰ ttƒƒ  óóΟΟ ää3311 uuθθ øøgg wwΥΥ  ZZππ ss%% yy‰‰ ||¹¹  44  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  

××�� öö�� yyzz  öö// ää33 ©©99  ãã�� yyγγ ôôÛÛ rr&& uuρρ  44  ββ ÎÎ** ssùù  óóΟΟ ©©99  ((##ρρ ßß‰‰ ÅÅgg rrBB  ¨¨ββ ÎÎ** ssùù  ©©!! $$##  ÖÖ‘‘θθ ààÿÿ xxîî  îîΛΛ ÏÏmm §§‘‘  ∩∩⊇⊇   ))اادلةاادلة ( (}}  ∪∪⊅⊅
م ال بد أن يقد كن الذي معه    :ل

}}  $$ ttΒΒ uuρρ  ((##θθ ããΒΒ ÏÏ dd‰‰ ss)) èè??  // ää33 ÅÅ¡¡ ààÿÿΡΡ LL{{  ôô ÏÏ iiΒΒ  99�� öö�� yyzz  ççννρρ ßß‰‰ ÅÅgg rrBB  yy‰‰ΖΖ ÏÏãã  ««!! $$##  uuθθ èèδδ  ## ZZ�� öö�� yyzz  zzΝΝ ssàà ôôãã rr&& uuρρ  ## \\�� ôô__ rr&&  44    {{ 
كـثرياً     ري نفسك أنك أنفقت  ال ت م بعد ذلك  ρρ##))  {{ث ãã�� ÏÏÿÿ øøóó ttGG óó™™ $$## uuρρ  ©©!! يف        }}  ##$$  مـن التقـصري 

إلنفاق  يف ا راد  م بلوغ امل إلنفاق ومن عد ββ¨¨  {{ ا ÎÎ))  ©©!! $$##  ÖÖ‘‘θθ ààÿÿ xxîî  77ΛΛ ÏÏmm زمل((  }}  ∪∪⊂⊂⊅⊅∩∩  ‘‘§§ زملامل   ))امل
ال املوفقون من      ! فإياك أن تقل أنا عملت وأنفقت      ألولون و فإنك لن تبلغ بعض ما بلغ ا

رين آلخ كل وقت وحني! ا يف  م بعنايته  اليته ومشله م بو اله   .ألن ا تو
ãã�� ööκκ yy−−}}  ttββ$$ ŸŸÒÒ ttΒΒ uu‘‘  üü““ ÏÏ%% ©©!! $$##  ttΑΑ ÌÌ““ΡΡ éé&&  ÏÏµµŠŠ ÏÏùù  ããββ## uu öö�� àà)) øø99   ))البقرةالبقرة١٨٥١٨٥((  }}  ##$$
   ه ا ز رمحن ، لتفقـه          Uون روحك بني يدي الـ ر ب كان، واحض زمان وامل  عن ال
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ــه    م ب كل ــت ــن امل م م ــال ك ر ال ــ ــضان،    Uس رم يف  ــه  كل زل  ـــ رآن مل ين ــ ــإن الق  ، ف
م  زائ م أبو الع إلما كما قال ا كن     :  tول



}}  !!$$ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ççµµ≈≈ ooΨΨ øø99 tt““ΡΡ rr&&  ’’ ÎÎûû  ÏÏ'' ss## øø‹‹ ss99  ÍÍ‘‘ ôô‰‰ ss)) øø99 $$##  ∩∩⊇⊇∪∪  !!$$ ttΒΒ uuρρ  yy7711 uu‘‘ ÷÷ŠŠ rr&&  $$ ttΒΒ  ää'' ss## øø‹‹ ss99  ÍÍ‘‘ ôô‰‰ ss)) øø99 $$##  ∩∩⊄⊄∪∪  
ää'' ss## øø‹‹ ss99  ÍÍ‘‘ ôô‰‰ ss)) øø99 $$##  ××�� öö�� yy{{  ôô ÏÏ iiΒΒ  ÉÉ## øø99 rr&&  99�� ööκκ yy−−  ∩∩⊂⊂∪∪  {{  ))لقدرلقدراا((  

 yyϑϑ ssùù}}  yy‰‰ ÍÍκκ yy−−  ããΝΝ ää33ΨΨ ÏÏΒΒ  tt�� ööκκ ¤¤¶¶99 $$##  ççµµ ôôϑϑ ÝÝÁÁ uuŠŠ ùù== ssùù  ((   ttΒΒ uuρρ  ttββ$$ ŸŸ22  $$ ³³ÒÒƒƒ ÍÍ�� ss∆∆  ÷÷ρρ rr&&  
44’’ nn?? ttãã  99�� xxÿÿ yy™™  ××οο ££‰‰ ÏÏèè ssùù  ôô ÏÏ iiΒΒ  BBΘΘ$$ −−ƒƒ rr&&  tt�� yyzz éé&&    {{  ))البقرةالبقرة١٨٥١٨٥((  

  من يسأل عن ا؟من يسأل عن ا؟
ربي وتسليماته عليه يف شأنه صلوات    :ولذلك قال له ا وقال لنا 

## ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ}}  yy77 ss99 rr'' yy™™  ““ ÏÏŠŠ$$ tt66 ÏÏãã   ÍÍ hh__ ttãã  ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ** ssùù  ëë==ƒƒ ÌÌ�� ss%%  ((  ÜÜ==‹‹ ÅÅ__ éé&&  nnοο uuθθ ôôãã yyŠŠ  ÆÆíí## ¤¤$$!! $$##  ## ssŒŒ ÎÎ))  ÈÈββ$$ ttãã yyŠŠ  ((  
((##θθ çç66‹‹ ÉÉff ttGG óó¡¡ uuŠŠ ùù== ssùù  ’’ ÍÍ<<  ((##θθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ãã‹‹ øø99 uuρρ  ’’ ÎÎ11  ööΝΝ ßßγγ ¯¯== yyèè ss99  ššχχρρ ßß‰‰ ää©© öö�� ttƒƒ    {{  ))البقرةالبقرة١٨٦١٨٦((  

كن .. أو .. مل يقل وإذا سألين ".. سألك"للقلَّة، " .. وإذا" وإذا سأل، ول
كون السؤال له "وإذا سألك"قال  " عبادي"من؟، " وإذا سألك"، e، فالبدإذاً أن ي
جلنة.. ، "عين"، عن من؟ .. ون عن والذين يسأل! كثري ..  فالذين يسألون عن ا

كثري  ريعات  yy77  {{   ..التش ttΡΡθθ èè== tt↔↔ óó¡¡ oo„„  ÇÇ∅∅ ttãã  ÌÌ�� ôôϑϑ yy‚‚ øø99 $$##  ÎÎ�� ÅÅ££ ÷÷�� yyϑϑ øø99 $$## uuρρ  ((  öö≅≅ èè%%  {{  )رة٢١٩   {{ ..و ، )البق
šš�� ttΡΡθθ èè== tt↔↔ óó¡¡ oo„„ uuρρ  ÇÇ ttãã  ÇÇÙÙŠŠ ÅÅss yyϑϑ øø99 $$##  ≅≅ èè%%  {{  )رة٢٢٢ ��šš  {{ و ..)  البق ttΡΡθθ èè== tt↔↔ óó¡¡ oo„„  ## ssŒŒ$$ ttΒΒ  ttββθθ àà)) ÏÏÿÿΖΖ ããƒƒ  öö≅≅ èè%%  {{ 

رة٢١٥(    ..)البق
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كن الذي يسأل عن ا قلة  ريعات، ل م املصطفون من كل هذه تش قليلة ه
 خلق ا)  ## ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  yy77 ss99 rr'' yy™™  ““ ÏÏŠŠ$$ tt66 ÏÏãã   ÍÍ hh__ ttãã  ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ** ssùù  ëë==ƒƒ ÌÌ�� ss%%  ((  ( ..  ريب ... أين؟ !! ق

   :eألن ا تعاىل  قال حلبيبه ..ما الدليل ؟   ... rعنده 
  ööθθ ss99 uuρρ}}  ööΝΝ ßßγγ ¯¯ΡΡ rr&&  ŒŒ ÎÎ))  ((## þþθθ ßßϑϑ nn== ¤¤ßß  ööΝΝ ßßγγ ||¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  xx88ρρ ââ !!$$ yy__  ((##ρρ ãã�� xxÿÿ øøóó ttGG óó™™ $$$$ ssùù  ©©!! $$##  

tt�� xxÿÿ øøóó ttGG óó™™ $$## uuρρ  ÞÞΟΟ ßßγγ ss99  ããΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ((##ρρ ßß‰‰ yy`̀ uuθθ ss99  ©©!! $$##  $$ \\//## §§θθ ss??  $$ VVϑϑŠŠ ÏÏmm   ))النساءالنساء٦٤٦٤((  }}  ‘‘§§
رسول  رة ال رمحة متجلياً فيها علي حض   .r مبعاني التواب ومعاني ال

))  ## ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  yy77 ss99 rr'' yy™™  ““ ÏÏŠŠ$$ tt66 ÏÏãã   ÍÍ hh__ ttãã  ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ** ssùù  ëë==ƒƒ ÌÌ�� ss%%  ((  ÜÜ==‹‹ ÅÅ__ éé&&  nnοο uuθθ ôôãã yyŠŠ  ÆÆíí## ¤¤$$!! هو  ..من ؟  ))  ##$$
r ..  .. ))  ## ssŒŒ ÎÎ))  ÈÈββ$$ ttãã yyŠŠ    ((.. ب ار ر !  لنا املسافة قَ ألم ر لنا ا وأعلمنا أن الدعوة ! ويس

 راً من ا راد طلباً ! هي دعوة حبيب ا ومصطفاه..ما هى؟ .. املستجابة فو فمن أ
ال حمالة   رجاءاً واقعاً  رسول ا .. حمققاً ودعاءاً جماباً و ويسأله .. فعليه أن يتوجه إيل 

اله   ∃∃tt...واب من ا  فاجلeفإنه إذا سأل ...ليسأل له مو ööθθ ||¡¡ ss99 uuρρ  }}  yy��‹‹ ÏÏÜÜ ÷÷èè ããƒƒ  yy77 ••// uu‘‘  
## yyÌÌ ÷÷�� ttII ssùù  ∩∩∈∈∪∪  {{ )رضي، ) الضحى كل سؤال حيت ي يف  ، فإن ا وعده أن يعطيه 

رة   آلية فى البق را θθ##))  {{فآخ çç66‹‹ ÉÉff ttGG óó¡¡ uuŠŠ ùù== ssùù  ’’ ÍÍ<<  ((##θθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ãã‹‹ øø99 uuρρ  ’’ ÎÎ11  ööΝΝ ßßγγ ¯¯== yyèè ss99  ššχχρρ ßß‰‰ ää©© öö�� ttƒƒ  ∩∩⊇⊇∇∇∉∉∪∪ {   

  مبطالت صيام اخلواصمبطالت صيام اخلواص
  صيام املؤمننيصيام املؤمنني: : أوالً أوالً 

كثرية، قال م م للخواص  يف أوهلاrبطالت الصيا  :  
}}



م باب : سابعال   22١٨٠44   رفانىالصيا   ------------------------------------------------------------------------------------------------   فوزى حممدأبوزيد??نى   الفتح العرفا الفتح العرفا&&              للفتح الع

    

{{
ريع؟ يف التش رون  كو خلمس مذ الء ا   هل هؤ
ألحبـاب            م مـن ا الء          . . فهذه أول املبطالت، إذاً الـصائ م عـن هـؤ ال بـد أن يـصو

خلمس، ويؤيد ذلك ويعضده قوله     :rا
}}

{{
م     ك آلن  حلديث علي املسلمني الصائمني ا أي أن صيامه باطل، فلو طبقنا هذا ا

إلميان!  .. جند نسبة الصائمني من املسلمني؟ م ا يف مقا   .هذا 
  صيام احملسننيصيام احملسنني: : ثانياً ثانياً 

ر، فـال بـد أن          إلحسان من شهد شيئاً من غري يـد احملـسن فقـد أفطـ م ا يف مقا أما 
كل عطاء من العاطي  ر أو علي يد Uيشهد  آلخ كان علي يد فالن أو علي يد ا  ولو 

حلقيقة هو ا يف ا كن العاطي    :الثاني ل

يف ذلك  حلون    :ولذلك قال الصا

}}{{
م، وإن                        كلـها عطايـا املـنع ألهنـا  م،  م مـن املـنع ال بد أن يـشهد أن هـذا الطعـا

ألسباب؟  ب ا كن أين مسب ألسباب ل   كانت علي يد سبب من ا
                                                 

  جامع المسانيد والمراسيل، عن أََنٍس رضَي اللَُّه عنهُ ) فر(اُألزدي في الضُّعفاِء  ١٦٦
   صحيح البخاري،t ن أبي ُهريرةَ ع ١٦٧
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                     كله الواصـل لـه وإليـه أو ملـن حولـه هـو مـن ا خلري   ، ومـع ذلـك      Uفيشهد أن ا

ألن ا  يسأل عبده إذ ٱ   ألسباب  ر ا ك ال بد أن يش رتبة  عحفظاً للم طَن ص   ـن م ـد بع ه ي  إلَ
ه اد بوفاً تعاىلع ر ع م القيامة  م   !: ياعبدى.. ، فيخاطبه يو

}}
 ◌ٰ ◌ٰ{{

رتبة  م الـيقني أنـه           !  حفظاً للم م علـ كـن أعلـ ر الـسبب، ول ك ال بـد أن أشـ
ر مـن    ألمـ ال     U املـسبب  سـبب وأن ا ب ثانيـاً، و بالً، و الـس ب أو ر املـسب ك  ، إذاً أشـ

خللـق          م ا كما يفعـل معظـ ر السبب فقط وأنسي املسبب،  ك رون  !!أش ك ، يـش
ران املسبب  ك    .Uالسبب وينسون ش

  صيام خاصة اخلاصةصيام خاصة اخلاصة: : ثالثاً ثالثاً 
م عن السوي م إمسه الصيا م عنده خلاصة، فالصيا م خاصة ا   :أما أهل مقا

  }}  $$ yyϑϑ uuΖΖ ÷÷ƒƒ rr'' ssùù  ((##θθ ——99 uuθθ èè??  §§ΝΝ ssVV ssùù  ççµµ ôô__ uuρρ  ««!!   )) البقرة البقرة١١١١١١((  }}  ##$$
ال فعاله،  رون إ ال ي كالمه، و ال  ال يسمعون إ كونني سواه، و يف ال ال يشهدون 

         رون صـفات ا ره، ي ال أنوا ال يشهدون إ كائنـات،          Uو كـل ال يف  رية   هـي الـسا
روا إيل حي، ويشهدون السميع إذا استمع إلي!وهي اليت تفعل حلي إذا نظ م ، فيشهدون ا ه

م لـسان، ويـشهدون أوصـاف ا هـي الـيت                  م إذا نطـق إلـيه كل مسيع، ويشهدون املـت
كوان  أل رك من با كوان وحت أل رك ا   !!!حت

                                                 
 نيد والمراسيلجامع المسا ،y، عن عائشة )هب( ١٦٨
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ر ك م ف م شهود وليس مقا كسب!   وهذا مقا ال  م!   و كال ال  وإمنا هي !  و
راً املؤمنني رانية يقول فيها ا آم روحانية نو إلنسان، حياة    :حالة حيياها ا

  }}  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  zzƒƒ ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ çç77ŠŠ ÉÉff ttGG óó™™ $$##  ¬¬!!  ÉÉΑΑθθ ßß™™ §§��== ÏÏ99 uuρρ  ## ssŒŒ ÎÎ))  ööΝΝ ää..$$ ttãã yyŠŠ  {{    
ألن الذي يدعوا واحد كما    :ومل يقل إذا دعا

  }}  ## ssŒŒ ÎÎ))  ööΝΝ ää..$$ ttãã yyŠŠ  $$ yyϑϑ ÏÏ99  ööΝΝ àà66‹‹ ÍÍŠŠ øøtt ää††  {{  ))األنفالاألنفال٢٤٢٤((  
م  زائ إليقانية اليت يقول فيها أبو الع إلحسانية ا حلياة الشهودية ا   :tوهي ا


ري يف قصيدة أخ   :ويقول فيها 


ألشياء  يف ا  فيشهدون مجال ا!!  

م املباني  م يشهدون فيها مجال املعاني!! وتغيب عنه   .ألهن
كثرية للصائمني  رات    ...املفط

راتــب كــن بدايــة جهادنــا حنــ!علــي حــسب امل حلــديث ، ل خلمــس التــى فــى ا ن ا
خلمس  يف تلك ا ريف الذى سبق ، فنجاهد    ...الش

كتـــــــــــــاب أفعالنـــــــــــــا  !!.وســـــــــــــجل أعمالنـــــــــــــا!! ونالحـــــــــــــظ 
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KK""  
خخددمةُةُمالص الص احلني وسالفتحِاحلني وس الفتحِر رالع الع ر١٦٩١٦٩فانىفانىر      

  خدمة ساحات الصاحلنيخدمة ساحات الصاحلني
النفس احليةُةُالنفس احلي ..  .. ححيةٌةٌي ..  ..   

  البدوى واجلوهرىالبدوى واجلوهرى
  اكاكــــــــــــــــــــــــززنززنها فأعها فأعــــــــــــــــــذللتذللت

  مناذج من الصحابةمناذج من الصحابة
جهاد النفس ال ينىتَتَجهاد النفس ال ين ىــهِ   ــهِ

                                                 
  م، ١٠/١٠/٢٠٠٨ هـ ، ١٤٢٩ من شوال ١٠بعد صالة الجمعة ، حدائق المعادي ،  ١٦٩
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ijk  
ألمانة والصدق والبالغة والفطانة، ولذلك جند دومـاً أهـل              ألنبياء هي ا أوصاف ا

كياء ريق ا ملاحني أذ   .الط
م هذا هو  م فى خمتلف بالد املسلمني، فإن عمله إلخوان الذين خيدمون إخواهن فا

كة جل!! عمل املالئ كةألن ا م املالئ م فيها ه   : نة العالية اليت خيد
))  èèππ ss33 ÍÍ×× ¯¯≈≈ nn== yyϑϑ øø99 $$## uuρρ  ttββθθ èè== ääzz ôô‰‰ ttƒƒ  ΝΝ ÍÍκκ öö�� nn== ttãã   ÏÏ iiΒΒ  ÈÈ ee≅≅ ää..  55>>$$ tt//  ∩∩⊄⊄⊂⊂∪∪    (() ) الرعدالرعد((  

رع                  كـة يـسا كـون مـن املالئ كوتيـة، وي رجـة املل ريد أن يصل إيل د فالذي ي
حلني      روضات الصا يف  جلنة     ....  للخدمة  رياض ا روضة من  م  ... ألهنا  اليت خيـد

مفيها امل را ك كة ال   .الئ
رباً  كــ يف نفــسك  ري  كنــت تــ كــن إذا  م فجاهــد .. ل ريــد أن ختــد ال ت و

كة الء املالئ كرب وتصبح مثل هؤ   ..نفسك حيت يعينك ا علي حمو هذا ال
  حلني كمل الصا م قالواUوقد وصل  ألهن حلني السابقني،    : خبدمة الصا

}}{{
حلني هي اليت تـدل علـي أ      كـون الـنفس   !!!  ن الـنفس قـد ماتـت   وخدمة الصا و

يف ذلك     زالـت حيـةٌ             ! ترتدد  خلدمة؟ دليل علي أن الـنفس مـا  م با كيف تقو وتقول له 
  !!وحتتاج إيل جهاد شديد 

ألنــه   خلدمــة،  يف ا رفني التنــافس  روضــات العــا يف  ري دائمــاً  كنــا نــ ــذلك  ول
رجات العاليـة             يف الوصـول إيل الـد م ن      .. أساس التنـافس  كـة لـيس هلـ فـس،  فاملالئ
ألعمال ليس له نفس م هذه ا   .كذلك الذي خيد
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ال من  ريب و ال من ق  ريق ا ألعمال اليت يظن البعض أهنا ليست من ط هذه بعض ا
كيف؟ يف عمل واحد وامسعوا وعواrفقد قال ! بعيد،   :  

  خدمة ساحات الصاحلنيخدمة ساحات الصاحلني
}}   ◌ٰ ◌ٰ          


                  

      ◌ٰ ◌ٰ    
          {{  }}  

            
          {{  ًوروى أيضاًوروى أيضا  ee

}}
{{

ريـب                   كنـا جنـد لوقـت ق يف سـقيا املـاء، حـيت  رع  كل يـسا ولذلك جند أن ال
كربي  يف املساجد ال م، ويسقون  ره رب علي ظهو الً حيملون الق كهو يف رجالً 

ر العـني مـاذا يعمـل؟                حلو ريد ا حلديث، الذي ي م يعملون هبذا ا ألهن م،  زحا جلمع وال م ا أيا
   :rقال 

}}{{
م          ر العني يـو حلو ر ا كنسة املسجد ، فهذا العمل هو مهو م بالنظافة مب حتى ولو قا

                                                 
 جامع المسانيد والمراسيل  ،  اْلخطيب عن أَنٍس رضَي اللَُّه عنُه ١٧٠
   للمتقى الهندىكنز العمال،  عن أنس) خط (١٧١
   تفسير الثعالبيالكنانى فى معرفة الصحابة ألبى نعيم، وورد فىوروى أبو ِقْرَصاَفَة ن ع ١٧٢
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يف القيامة، وهذا الذي جعل النا يف الدين يتنافسون  م فقه  كان عنده س السابقني و
ألعمال   .هذه ا

ــنفس    رة ال ــ ريــدين مــن دائ رجــون امل خ رتبيــة ي حلون أهــل ال رجــال الــصا كــان ال و
ريق نبيح به ر الط را ر من أس خلدمة، ولذلك وهذا س راهتا با   ..:وهيمنتها وسيط

}}
{{

إلنسان من الذوق            م ا ر رض الذي حي رجة فامل كة ومتح ر زالت متح ألهنا ما   
كرب ويقول فيه  رض ال م ومن املشاهدات والفيوضات هو م    :rالسلي

}}{{
إل يف ذلك ا م وقال  زائ م أبو الع    :tما


ألوتـاد،           ربعـة ا أل ربعـة يـسمون ا م أ حلني، مـن أعظمهـ زل للصا كون فيه منا ال

رض  أل رجون؟.. أوتاد ا   من أين يتخ
رض             أل حلني فـى مجيـع بقـاع ا يف بعض دواوين الصا زال  ال  يف السابق و كان   

ألحبـاب،            رجال جيلسون   ..  ألحذيـة مـن ا عنـد البـاب، يعملـون عالمـات، ويأخـذون ا
م،  م أحذيته روج يعطوهن رصوهنا ويضعون فيها عالمات ويعطون له عالمة، وعند اخل وي
ري نفسه، وقـد قـال سـيدي أمحـد بـن                     ال ي ألنه  رجون من هذا العمل  ألوتاد خي ر ا كث أ

ري  كند    :tعطاء ا الس
}}{{

                                                 
  ، وغيره عن ابن مسعود صحيح مسلم١٧٣
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عاً   صن ألعمال تَ ري الناس فهذا غافل.. من يعمل هذه ا ري !  لي ال ي ألنه  أو مغفل، 
حلني     رؤية الصا حلسية     ! حدود  ال بالعني ا ر إ ال ينظ حلون  ..و الء الـصا كن هؤ .. ، ل
     ر ا ر بنو م ينظ ر إيل نوايـاك          ! أقله رك، ينظـ ر إيل مـا بـداخلك ولـيس إيل ظـاه فهو ينظ

ري يف هذا العملوطواياك ل كان ! ي مهتك  م تقصد به خلق ا؟ فمن  أتقصد به ا؟ أ
  :يقصد به خلق ا فقد ضاع

))  uu�� ÅÅ££ yyzz  $$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99 $$##  nnοο tt�� ÅÅzz FFψψ $$## uuρρ    ((] ]  ١١١١: : الحج الحج[[  
كيف؟       رجون من هذا العمل،  ألوتاد يتخ م ا رطه    فمعظ ال .. إن الوتـد شـ أ

الً             ري لنفـسه حـو ال يـ رتاب،  ري نفسه فوق ال الً  ! ي ال طـو الً  !  و ال قـو ال عمـال  !  و !!  و
 الت ري نفسه آ رباب ..  وإمنا ي أل رب ا كها  ر مUحي   : ، يقول قائله


م    م             ! أنا قل ر هـو الـذي ميـسك هبـذا القلـ رادتـه      ! والقـاد كـه بقوتـه وإ ر وحي

رته     .Uوعظمته وأوصاف حض
زيد البسطامي      رجـل مـن الفقهـاء فـرتة            tولذلك سيدي أبوي رضاه، صـحبه  وأ

كي رة يشت رة الفتح اليت يسمعها من أهل الفتح، فذهب إليه م ويقول يا !  طويلة، ومل جيد مث
رف من أين أتي؟ ريد الفتح الذي يتحدث عنه إخواني والشيخ يع   سيدي أ

  حيةٌحيةٌ.. .. النفس احليةُ النفس احليةُ 
م  ألهن ال يأتي ملن نفسه حية،  زالت نفسه حية ،والفتح    :قالوا ما 

}}{{
م كنها تلدغ !   وحية أي مسها ناع   !!ول
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}}{{
رتبــه  tخالــد بــن الوليــد  كــل  ردوه مــن  كــان قائــداً للجــيش، وعنــدما جــ  

ال          كـن قائـد   .ألن نفـسه ماتـت  ! ..  وأصبح جنـدياً هـل حـدث عنـده شـيء؟   ، ول
يف بلدة من أص     جليش  ر بال ا كتائب  دغ ال عدة  كله ليس إ  املسلمني ، والذي جيشه 

رئيس الدولة !!  زله  رة..، عندما ع راب وثو م بإض   !!  قا
رق بني هذا وذاك  ر إيل الفا   !!انظ

يف نفسه م مبا أهلمه ا ما  زيد البسطامي يعل   :فقال له! فالشيخ أبوي
م ريد أن يفتح ا عليك؟ قال نع زاً و:  ، قال! ت زاً واجلس علي امأل جيبك جو لو

الطفال      ريق، وادع ا رعة الط م مـن صـفعين صـفعة        .. قا زاً   ! ..وقـل هلـ أعطيـه جـو
زاً، قال أنا أصنع هذا؟ راً ومستعظماً نفسه(  ولو ك ال :  قال له الشيخ !  ،!!)  مستن إذاً 

  .يفتح عليك
ري نفسه ال! ،  فمن أين يأتي الفتح؟!ألنه ي   :ال يأتي الفتح إ

))   ttΒΒ uuρρ rr&&  ttββ%% xx..  $$ \\GG øøŠŠ ttΒΒ  ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷�� uuŠŠ ôômm rr'' ssùù  ((.. .. ونحن نحييهاونحن نحييها! .. ! .. أنت تميتهاأنت تميتها!!  

))  $$ ooΨΨ ùù== yyèè yy__ uuρρ  …… ççµµ ss99  ## YY‘‘θθ ççΡΡ   ÅÅ´́ôôϑϑ ttƒƒ   ÏÏµµ ÎÎ//  †† ÎÎûû  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99   ]]األنعاماألنعام١٢٢١٢٢[[    ))        ##$$
زايل  م أبــو حامــد الغــ إلمــا يف بغــداد  tا ر جملــس علمــه  كــان حيــض كــان   

رون الــس ليــستفيدوا،   ر العلمــاء حيــض كــاب م مائــة مــن أ الف نفــس، منــه رة آ عــش
م سبعو  ر له منهج اهلداية دلـه               ومنه ريق العناية واختا راد ا له ط راء، وملا أ ألم ين من ا

 علي ويل من أولياء ا...  
ريد الفتح: فذهب له وقال رج مما أنت : قال! .. يا سيدي أ ردت الفتح فاخ إن أ

ر هبا ! فيه رو ألسواق اليت حولنا، واجعل لنفسك نظاماً للم ر إيل ا   ..وانظ
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زي سقاء، وخت    زي ب ال        وتت كـل سـوق يومـاً تـسقي فيـه طلبـاً لوجـه ا و رج إيل 
ال ممـا أطعمـك             كـل إ ال تأ كـان يـذهب إيل الـسوق،    !.. تأخذ شـيئاً مـن أحـد، و ف

يف املساء ليطعمه بضع لقيمات يقمن صلبه            والبلد ..ويسقي الناس، ويذهب إيل شيخه 
رفه الناس فيه  ع ره!   الذي ي ري  !   يهج رة أخ ال يذهب إليه م   !!تح ا عليه حيت ف!!  و

يف ذلك ومساه           t فقال   كتابه الذي ساق فيه قصته  يف  ) املنقذ من الـضالل   ( 
م الواسع          كان فيه مع العل جلماهري مساه ضالل، وقال فيـه بعـد        .. أي أن الذي  وهذه ا

رح حاله  رك                : ش ال وحصلت ما عنـده، ومل أتـ رك فقيهاً إ ال وحصلته، ومل أت رك علماً إ مل أت
ال وحصل   رأته           فيلسوفاً إ ال وق كتاباً إ رك  ألول   .ت ما لديه، ومل أت م  ..هذا حالـه ا ثـ

رح حاله مع الصوفية فيقول    :tبعد ذلك يش
م            يف قـو كمل املنـاهج، مـا بالـك  م أ ألحوال ومنهجه م أعلي ا فوجدت حاهل
رسل والنبيني            رواح ال كة عياناً ويشاهدون أ رواح املالئ أول ما يشاهدون يشاهدون أ

راء ذلكويقتبسون منها فوائد، أ   :ما ما و


ألنه جاهد نفسه حتى ماتت   .ملاذا؟ 
  البدوى واجلوهرى  ذللتها فأعززناكالبدوى واجلوهرى  ذللتها فأعززناك
رفني، سيدي أمحد البدوي  جلهاد من العا كان tكان علي هذا ا رضاه   وأ

ريديه ينهج هذا السبيل ربيته مل   .يف ت
ــي    رع ــه ب كلف ــن  م م ــه ــي،     من راع ــشيخ ال ــذا ال ــا ه ــسمي إيل وقتن ــه، وي أغنام

م سـيدي أمحـد البـدوي       رعي أغنـا كان ي راعي هو الذي  راعي فال ريق ال ريقته ط وط
t م كان يقو م من  م جلالسه وحمبيه، ومنه كان يطهي الطعا م من  رضاه، ومنه  وأ
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زاوية اليت بناها لطالبه   .خبدمة ال
ر وتبينه        ألم م قصة تلخص ا ك م   وأعريونى خ .. وأسوق ل ك الص إنتبـاه

م أمجعني ..  ك رك ا في راء ومستمعني .. با   :من ق
ر ســيدى أمحــد البــدوى  رجــل يعمــل  yمــ ــذهب، فتبعــه  يف ســوق ال م   ذات يــو

رف فيمـا بعـد بـسيدى                  ر ، والذى ع جلواه ري  نسبة إيل ا جلوه ر يسمى ا جلواه رة ا بتجا
ري   جلوه ر           tا م جبوا رحو يف بلدة تسمي حملة م ر  م مشهو طنطا،  ، وهو صاحب مقا

ريد أن يفتح ا : فقال   !! يل علي يديك Uيا سيدي أ
ال تستطيع    : قال رك وذهبـك     : فلما أحل عليه قال   !! يا عبد الوهاب  ر جـواه احض

، فلما جاء قال له     رج         : وتعالَ خـ ر الساقية، وهي اليت تُ يف بئ ر  جلواه ألق ما جئت  به من ا
رج املا رها ليخ ر يدي كان هلا ثو زاوية، و رواد ال يف املاء ل ر والذهب  جلواه ء، فألقي ا

م  زائ م أبو الع إلما ريدين يقول فيه ا م صدقه ، وهذا إمتحان للم ر فعل رضاهtالبئ   : وأ
}}

{{
 كنه ا يف القلــب فــال يــسا كناً  كــان املــال ســا ال حبيــب ا !!  فــإذا  و

يف حديثه القدسي!! ومصطفاه    :ألن ا يقول 
}}

{{
ال  رة ذاته، إ ر حض الته وأنوا الته ومجا كما يف قلب بصفاته و  كن ا ال يس

حلظو     رغته من الشهوات وا رته      إذا ف ألهواء وامللذات حلـض يف     Uظ وا كـن طاملـا   ، ل
                                                 

 ، وتفسير الرازى ، وتفسير السراج المنتير للشربينى تفسير اللباب في علوم الكتاب١٧٤
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 كلية ... القلب شهوة لغري ا ر القلب بال يف عاله، فال بد أن تطه فال يدخله ا جل 
رة ا   :حلض


رقيه فقال راد الشيخ أن ي ر؟ قال:  فأ ر إيل هذا الثو م، قال :  يا عبد الوهاب تنظ نع

رة          كانه م رة وتعمل أنت م رحيه فيعمل م ردت الفتح فعليك أن ت فظل علي هـذه  !!إن أ
حلالة فرتة    !!ا

يف          يف الـرتف والعلـو، وتعمـل  كنـت  كيف  المته  رة حدثته نفسه و يف م و
م، قال امأل هذا الدلو : وإذا بالشيخ أمامه، وقال له! هذا العمل؟ يا عبد الوهاب، قال نع

ر، فمأله رض، قال: ، قالمن البئ أل كلها علي ا ره  رغه فإذا ذهبه وجواه رغه، فأف : أف
ال حاجة لنا بك، قال      رك و م يا سيدي؟ قال: خذ ذهبك وجواه ل : إن اU ال حيب  

ريك      رك   "يف القلب معه ش ألغنياء عن الش تبـت يـا سـيدي، فلمـا تـبني      : ، قال"أنا أغين ا
ري: صدقه قال رة أخ   ز!ألقه م

ر علي ذلك و     م وقـال              وملا استم يف يـو يف ذلـك،  جـاءه  راحـة  : وجـد منـه لـذة و
راحيض             كـنس املـ رة الساقية، وعليـك أ ن ت رقيك فدع إدا ردنا أن ن ياعبد الوهاب، أ

ردين      ريدين وللوا زها للم كن مثـل الـيت       –وتغسلها وجته يف السابق مل ت رات املياه   ودو
رنا ريدين-يف عص رتقية امل كن هذا ل   . ول

رضــة   كــان مــن أئمــة  الـشيخ الــ .. وهنـا قــصة عا رمحــة ا عليـه و راوي  شع
حلقائق ملدة  م ، وأطلق ا لسانه با ر عا يف مؤمت رة  يف جامعة القاه ر  الصادقني ملا حاض
يف هـذا الوقـت            م عاليـة  كانـت أصـواهت م فيهـا امللحـدين ، و ربـع سـاعات ، أفحـ أ

راً  را ك راً وت را ر الصادقون م كب حلني ، و ريق طلب من !! وا يف الط راجع  ، وهو 
م أحد املساجد حلاجته  ال كان معه،  أن يقف  أما حلاجـة، ودخـل    سائق وابنه  لقـضاء ا
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 ذهب ابنه ليبحـث عنـه ، فوجـده قـد خلـع عمامتـه وجبتـه                   ،فلما أطال ! املسجد وأطال 
راحيض ويغسلها، قال م هذا يا أبت؟:وأخذ ميسح امل ل  

م شـيئاً               : tقال   ر   !! إن نفـسي حـدثتين أنـين أصـبحت اليـو ردت أن أع فهـا  فـأ
كانتها ألنه يالحظ نفسه دائماًملاذا؟ ... م   .ذلك 

رى      رة أخ ره سيدي أمحد البدوي أن ينظِّـ     .. ونعود للقصة م راحيض،  فأم ف املـ
رقبتــه ليمــسح      كــان قــد انتبــه إليهــا فطأطــأ  كنــه  ــضاً ول م حدثتــه نفــسه أي ــو يف ي و

رحاض بلحيته  رهة.. وإذا به جيد يداً متتد حتت حليته فتمنعه !! امل  إذا بالشيخ ، وبعد ب
  :يطلبه ويقول له 

}}{{

  مناذج من الصحابةمناذج من الصحابة
كـانوا علـي هـذه                رسـول ا ف رفون والصادقون مثل أصـحاب  كذا العا وه

م دعا الناس وقال يف يو ر    :وصعد املنرب، وقال!الصالة جامعة : الوترية، سيدنا عم
رعـي ال   " رياً وأ ريط   كنـت أمسـي عمــ را ألهلــى بقـ م  م-غـن يف -أي مباللــي  

كة رت،!م م ص ر واليو زل" أمري املؤمنني أدعي عم   . !!!، ون
  :قالوا ما هذا يا أمري املؤمنني؟ قال 

}}{{
  .!!!ألنه ينتبه لنفسه  .. وهو خليفة املسلمني.. فعل ذلك  

رياءو خليفة أيضاً وهوسيدنا عثمان  ألث كان من الوجهاء وا   :و
حلشيش آتياً به مـن الباديـة فـذهب           كبرياً من ا  ره محال ؤي يوماً حيمل علي ظه ر
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م وقالوا خلد كفيك، قال: إليه ا   :يا أمري املؤمنني حنن ن
}}{{

رجل أن ينتبه لنفس كل    ...هفال بد ل
كن  رأي أنه شيخ علي فالن وفالن ول م أو مجاعة، و وخاصة إذا اجتمع حوله قو

ر       ! إيل أي حمطة من حمطات الوصول إيل ا وصلت؟        ! أين أنت؟  ألنـوا ر مـن ا إيل أي نو
إلهلية اتصلت؟   !ا

م           ألعظـ حلبيـب ا زلـت؟    rيف أي مشهد تشهد فيه ا كنـت   !  حيـث ن فـإذا 
ريدي      زلت طوباً وطيناً وحولك بعض م خللـق عليـك    ما كني خدعك إقبـال ا ن فأنت مس

حلق  رك اخللق مجيعاً Uوأنت مل تقبل بنفسك علي ا ال يغ  ال لو أقبلت بصدق علي ا  ، وإ
رفوا عنك !!ولو أقبلوا عليك رك لو التفتوا مجيعاً وانص ال يض م بالقبول !! ،  و ألنك هتت  ،

يف عاله  إلقبال من خلق ا جل    –من ا وليس با
حلبيب والنفس يا أ ألصحابه rحباب هذه وسيلتها، يقول ا يف شأهنا   :  

}}



{{
حلديث  زمانه، وامسعوا ا يف  جلهاد  يف هذا ا رون  كان أصحابه يتبا   :و

}}                
                

                                                 
 )٩/٢١٠(ذكره القرطبي في تفسيره  ١٧٥
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{{
    ،ألهل النفوس اليت استجابت إيل ا ال  كون إ ال ي إلجابة  فأعلمنا أن فتح باب ا

 رة ا رت ودخلت على حض حلنيUوجاهدت حتى تطه كما قال أحد الصا  ،:  


كيف آتي إليك؟ قال رب  زيد عندما قال له يا   : وقال لسيدي أبي ي
}}{{

رات الفتح  رة من حض م باجلهاد ...  ال يدخل إنسان ونفسه معه حض ك فعلي
م ألعظ   :ا
))  ((##ρρ ßß‰‰ ÎÎγγ≈≈ yy__ uuρρ  ’’ ÎÎûû  ««!! $$##  ¨¨,, yymm   ÍÍνν ÏÏŠŠ$$ yyγγ ÅÅ__  44  uuθθ èèδδ  ööΝΝ ää3388 uu;; ttFF ôô__   ))حجحج ال ال٧٨٧٨((  ))    ##$$

زغاهتـا،     ... وهو جهاد النفس    زعاهتـا، والوقـوف عنـد ن يف طي ن جهاد النفس 
إلنـسان علـي هنـج خـري                 كـون ا جللية، حتى ي خلفية ودسائسها ا إلنتصاح لوساوسها ا وا

ربية    .rال
                                                 

 لروياني في سنده، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، والحسيني في البيان والتعريفرواه الطبراني في الكبير، وا ١٧٦
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  جهاد النفس ال ينتهىجهاد النفس ال ينتهى
كني  حلني ومهمة السال   ...هذه يا إخواني وظيفة الصا

م  زائ    :tوفيها يقول إمامنا أبو الع


م شاهداً واحداً  ك   ...: وأسوق ل
ريـق              يف الط ر لـه  ألنه صـا  رحلة عظيمة عند ا كثري منا يظن أنه وصل إيل م
ال       ــة و راد العادي ألو ــة إيل ا يف حاج ــد  ــاً، ومل يع رون عام ــش ــاً أو ع رة عام ــش مخــسة ع

ر من الطاعات ،      كثا إل يف         ا رائض  ال حيـافظ حتـى علـي الفـ رد، و فال حيافظ علي و
 كأن ا راحه من أول الوقت Uوقتها و ال تؤنبه نفسه اليت بني جنبيه وهذه هي !!  أ ، و
كالماً ينفـع            !!مصيبة املصائب    كان  م إن  ألنا كل ا م مع  كال ، يسمح لنفسه بال

ر وخيدع  كالماً يض رفع أو  يف ... أو ي م ويظن أنه  كل م أنه يت   !!مأمن امله
جلنيد           م ا إلما رب، ا كونوا علي هذا الد حلون مل ي  ويقولون عنه   tوسادتنا الصا

راءته  يف ق ربه، يسرتسل  ألخري الذي سيالقي فيه  يف الوقت ا كان  أنه سيد الطائفة 
ره ما تصنع؟ م فقال له أحد الفضوليني جبوا ري ك رآن ال رده من الق   لو

رأه    : قال ألنـي مل أقـ رأه  رآن أق ردي من الق يف هـذه الـساعة؟     هذا و م، قـال أ  اليـو
ردي مـن               : قال ر مـا فيهـا و كـون آخـ ومن أويل بذلك مين وهـا أنـذا تطـوي صـحيفيت في

م          كل يو ربي  رآن الذي تعودت أن أقدمه ل يف             !!الق رآن حتـى  رده مـن القـ ال يـرتك و
ألخري   !!النفس ا

ال                يف نفـسك و حلني  رجال مـن الـصا كمت  رفني إذا ح ولذلك وهذا حمك العا
كمــال أنــسك، وإذا  تــصنع شــي ر بنــوال فتحــك والوصــول إيل  رته فأبــش ال عــن إشــا ئاً إ
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ألنـه هـو الـذي                م فيك هواك،  ك حلا حلني فا رجل من الصا ر ل م أي أم ال تسل كنت 
ريــدين            يف املائــة مــن امل رة  رك وينــهاك، ولــذلك تــسعة وتــسعون وتــسعة مــن عــش يــأم

م م هواه م هل ك حلا   .ا
رة اهلــوي؟   رج مــن ســيط ــذي خــ ــذي ألقــي.. مــن ال ــني يــدي شــيخ مــن ال  نفــسه ب

يف نفسه كَّمه  رفني وح  : العا

))  ŸŸξξ ssùù  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘ uuρρ  ŸŸωω  ššχχθθ ããΨΨ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããƒƒ  44 ®®LL yymm  xx88θθ ßßϑϑ ÅÅ jj33 yyss ããƒƒ  $$ yyϑϑŠŠ ÏÏùù  tt�� yyff xx©©  óóΟΟ ßßγγ ooΨΨ ÷÷�� tt//  §§ΝΝ èèOO  ŸŸωω  
((##ρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  þþ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎηη ÅÅ¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  %% [[`̀ tt�� yymm  $$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ||MM øøŠŠ ŸŸÒÒ ss%%  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏ kk== ||¡¡ çç„„ uuρρ  $$ VVϑϑŠŠ ÎÎ== óó¡¡ nn@@  ((]]النساءالنساء٦٥٦٥[[  

ر، ان كبا ر وال جلميع الصغا رسول ا وهذا شأن ا ر إيل توجيه   للصاحبني rظ
رآن يف تالوهتما للق   :حيث يقول هلما 

}}eett
  tt


{{

رة     !!!هناك مجاعة يقولون حنن منا  مباش
كنت صادقا فى دعواك .. إذاً  كل شيء !  أين الفتح الذي عندك؟!!  إن 
  :، أين اليقني الذي قال فيه ا لك.. له عالمة  

‰‰ çç66 ôôãã $$## uuρρ  ))  yy77 −−// uu‘‘  44 ®®LL yymm  yy77 uu‹‹ ÏÏ?? ùù'' ttƒƒ  ÚÚ ÉÉ)) uu‹‹ øø99 $$##    ((∩∩∪∪] ] الحجرالحجر[[  
جلهاد  م هو ا ألعظ   !!واحملك ا

                                                 
 . عن أبي قتادَة سنن الترمذي وفي الباب عن عائشَة وأمِّ هانىء وأنٍس وُأمِّ سلمَة وابِن عباسٍ ١٧٧
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رشـاد        إل يف نفسه شيخاً مـن شـيوخ ا م  كَّ ال إذا ح جلهاد إ م لإلنسان ا فال يت
كـان             كـن إذا  رته، ل ال بـإذن مـن حـض م بعمـل إ ال يقـو رته و ال بإشـا فال يصنع شيئاً إ

ريـد              ر علي الشيخ ليوافـق هـواه، وإذا قـال لـه بغـري مـا ي ألم رض ا ،  !ميشي علي هواه، ويع
ريـد، فـشيخه هنـا هـو اهلـوي          حلائط وينفذ هو ما ي رض ا كالمه ع رب ب ، ولـذلك  ! يض

ريد م جهاد للم رج من اهلوي!. أعظ كيف جياهد حتى خي   : هو 
))  $$ ¨¨ΒΒ rr&& uuρρ  ôô ttΒΒ  tt∃∃%% ss{{  ttΠΠ$$ ss)) ttΒΒ   ÏÏµµ ÎÎ nn// uu‘‘  ‘‘ yyγγ ttΡΡ uuρρ  }}§§ øøÿÿ ¨¨ΖΖ99 $$##  ÇÇ ttãã  33““ uuθθ ooλλ ùù;; $$##  ∩∩⊆⊆⊃⊃∪∪  

ββ ÎÎ** ssùù  ssππ ¨¨ΨΨ ppgg øø:: $$##  }}‘‘ ÏÏδδ  33““ uuρρ ùù'' yyϑϑ øø99   ]]النازعاتالنازعات[[    }     } ∪∪⊆⊆⊇⊇∩∩  ##$$
  وميت ينتهي جهاد اهلوي؟

}}{{١٧٨١٧٨
راهني    رج وحججاً وب كنت أمشي علي هواي وأحاول أن أجد لنفسي خما إذا 
رج مـن الـدنيا               م اهلابط حتى أخـ يف هذا املقا خلفية اليت جتعلين  فهذا من دسائس النفس ا

م وليس يل نصيب من    :U الفتح عند الفتاح العلي
))  ((##ρρ ßß‰‰ ÎÎγγ≈≈ yy__ uuρρ  ’’ ÎÎûû  ««!! $$##  ¨¨,, yymm   ÍÍνν ÏÏŠŠ$$ yyγγ ÅÅ__  44  ((  ))الحج الحج٧٨٧٨ ((  

جلهاد هو جهاد اهلوي       م فيك  ..فأول ا ك رف     !فال يتح ص واهلوي هو الذي ي ،
ــة      رب خفي ــآ ــذا، مل ــن ه م ع ــهاه ــذا وين م هب ره ــأم ــوان في ك أل يف ا ــاس  م الن ــ معظ

إل ردية شيطانية، ومييل ا ريدودسائس نفسية وأهواء م كما ي ريد    !نسان ملا ي
ر يف أم رب له  ال مآ كن الشيخ  رض له فيك، ل ال غ رغبةو ال  ال ينصحك إ  ، و

حلبيب ر ا م بأم ر حتى  أن يقو م كما أُ ألتباعه    :طيبتبالوصية والنصيحة 

                                                 
  .لالمسانيد والمراسيجامع ، اْلخطيب عن ابن عمٍرو رضَي اللَُّه عنهُ ، و اْلحكيم وأَبو نصر السجزي في اإلبَانَةِ  ١٧٨
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))  $$ ooÿÿ ©©ςς ÎÎ))  öö// ää33 ããΚΚ ÏÏèè ôôÜÜ ççΡΡ  ÏÏµµ ôô__ uuθθ ÏÏ99  ««!! $$##  ŸŸωω  ßß‰‰ƒƒ ÌÌ�� ççΡΡ  óóΟΟ ää33ΖΖ ÏÏΒΒ  [[ !!## tt““ yy__  ŸŸωω uuρρ  ## ··‘‘θθ ää33 ää©©    ((]]اإلنساناإلنسان٩٩[[  

ألهل الفتح واتبعوا ولذلك أهل ال م  م وسلَّموا أنفسه م الذين سلموا من هواه فتح ه
م اله م ومو م خالقه م حتى يفتح عليه   ..هداه

م ر  وصلي ا علي سيدنا حممد وعلي آله وصحبه وسل ك مَّ حبمد ا تعاىل   فله الش
كان  فيه    من    صواب فمن   ا  ، وما فيه من نقص أو سهو فم ى ؛ أسأل ا واملنة، فما  ن

رئه كاتبه وقا رة ل   .العفو واملفغ
  

  ):نقال عن  كنز العمال( مفتاح رموز كتب احلديث كما ورد باجلامع الصغري 
) ن (،للترمذي) ت (،ألبي داود) د (،لهما) ق (،لمسلم) م (،للبخاري) خ(
ألحمد في ) حم (،إال ابن ماجهلهم ) ٣ (،لهؤالء األربعة) ٤ (،البن ماجة) ه (،للنسائي
للبخاري في ) خد (فمبين،للحاكم في مستدركه وإال ) ك (،البنه في زوائده) عم (،مسنده
 ،للطبراني في الكبير) طب (،البن حبان في صحيحه) حب (،له في التاريخ) تخ (،األدب

) ش (،لسعيد ابن منصور في سننه) ص (،له في الصغير) طص (،له في األوسط) طس(
) قط (،ألبي يعلى في مسنده) ع (،لعبد الرزاق في الجامع)عب (،بن أبي شيبةال

ألبي نعيم في ) حل (،للديلمي في مسند الفردوس)فر (فمبين،للدارقطني في السنن وإال 
البن عدي في ) عد (،له في السنن) هق (،للبيهقي في شعب اإليمان) هب (ة،الحلي
  ).إنتهى.(وإال فمبينللخطيب في التاريخ )خط (،للعقيلي في الضعفاء)عق (،الكامل
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  نبذة عن  املؤلف األستاذ

   الغربية - مركز السنطة -م ، الجميزة ١٨/١٠/١٩٤٨: تاريخ ومحل الميالد% 
  .م ١٩٧٠ليسانس كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة : المؤهل%
  .مدير عام بمديرية طنطا التعليمية: العمل%
،  بجمهوريــة مــصر العربيــةاهللايعمــل رئيــسا للجمعيــة العامــة للــدعوة إلىــ -١: اط النــش%

ولهـا  ، حـدائق المعـادى بالقـاهرة١٠٥ ارعشـ ١١٤ى  ومقرها الرئيـس٢٢٤والمشهرة برقم 
  .الجمهوريةفروع فى جميع أنحاء 

ثـــل واألخـــالق وإحيـــاء المُ   لنـــشر الـــدعوة اإلســـالميةالجمهوريـــةيتجـــول فـــى جميـــع  -٢
   .بالحكمة والموعظة الحسنة ةاإليماني
   .المسباإلضافة إلى الكتابات الهادفة إلى إعادة مجد اإل -٣
 والتسجيالت الـصوتية و الوسـائط المتعـددة للمحاضـرات والـدروس علـى الـشرائط -٤

  .و األقراص المدمجة
  : وأيضا من خالل موقعه على شبكة اإلنترنت-٥

WWW.Fawzyabuzeid.com  
  : وتهـدع %
والعمـــل علـــى جمـــع الـــصف   إلـــى نبـــذ التعـــصب والخالفـــات بـــين المـــسلمينيـــدعو -١

واألثــــرة  والــــتخلص مــــن األحقــــاد واألحــــساد،  اإلســــالمية اإلخــــوةوإحيــــاء روح  اإلســــالمى
  .واألنانية وغيرها من أمراض النفس

يحرص على تربية أحبابه على التربية الروحية الصافية بعد تهذيب نفوسـهم وتـصفية  -٢
   .قلوبهم
ــاء  ، عــن روح الــدينة ممــا شــابه مــن مظــاهر بعيــدالتــصوفيعمــل علــى تنقيــة  -٣  وإحي
   .وأصحابه الكرام، rل اهللا  السلوكى المبنى على القرآن وعمل رسو صوفالت

  :هدفه   %
ونـــشر األخـــالق اإلســـالمية وترســـيخ ، إعـــادة المجـــد اإلســـالمى ببعـــث الـــروح اإليمانيـــة 

  ا محمد على آله و صحبه و سلموصلى اهللا على سيدن. المبادئ القرآنية
%%%%%%%  

http://www.Fawzyabuzeid.com
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 قائمة مؤلفات األستاذ فوزى حممد أبوزيدقائمة مؤلفات األستاذ فوزى حممد أبوزيد   ̈¨ 
  من أعالم الصوفيةمن أعالم الصوفية: : أوال أوال 

  . الشيخ محمد على سالمة سيرة وسريرة-٢ اإلمام أبو العزائم المجدد الصوفى -١
   شيخ اٌإلسالم السيد إبراهيم الدسوقى-٤ المربى الربانى السيد أحمد البدوى -٣
  
  :الدين والحياة : ا ثاني
  ٢، ج ١ نفحات من نور القرآن ج- ٦،٧  )ط٢( زاد الحاج و المعتمر -٥
   نور الجواب على أسئلة الشباب -٩ مائدة المسلم بين الدين و العلم، -٨

  )ترجم لألندونسية) (ط٦( مفاتح الفرج -١١ فتاوى جامعة للشباب، -١٠
  ،)ية واألندونسيةترجم لإلنجليز ( تربية القرآن لجيل اإليمان، -١٢
تحت الترجمة (  كيف يحبُّك اهللا -١٤ إصالح األفراد و المجتمعات فى اإلسالم -١٣

  )تحت الترجمة لألندونيسية (كونوا قرآنا يمشى بين الناس -١٥   ،)لألندونيسية
   قضايا الشباب المعاصر-١٨ فتاوى جامعة للنساء، -١٧ المؤمنات القانتات، -١٦

  
  المناسبات: لمجلد األول ا: الخطب اإللهامية 

  اإلسراء و المعراج، : ٢ ج-٢٠المولد النبوى، : ١ ج-١٩
 -٢٣شهر رمضان و عيد الفطر، : ٤ج-٢٢شهر شعبان و ليلة الغفران،  : ٣ ج-٢١
  .الهجرة و يوم عاشوراء : ٦ ج-٢٤الحج و عيد األضحى،   : ٥ج
  

  :الحقيقة المحمدية : ثالثا 
  . الرحمة المهداة-٢٦). طبعات٣(الخالئق  حديث الحقائق عن قدر سيد -٢٥
  ،)٢ج( إشراقات اإلسراء -٢٨، )ط٢(١ج- إشراقات اإلسراء-٢٧
ترجم  ( r واجب المسلمين المعاصرين نحو الرسول -٣٠ الكماالت المحمدية -٢٩

  ).لإلنجليزية وجارى نشره بالموقع بعد تطويره وتحديثه
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  :الطريق إلى اهللا : رابعا 
 أذكار األبرار، -٣٢،)ترجم لألندونسية(  إلى رضوان رب العالمين  طريق الصديقين-٣١
   عالمات التوفيق ألهل التحقيق،- ٣٤ المجاهدة للصفاء و المشاهدة،    -٣٣
   طريق المحبوبين و أذواقهم-٣٧ مراقى الصالحين ، -٣٦ رسالة الصالحين، -٣٥

  :دراسات صوفية معاصرة : خامسا 
   الصفاء واألصفياء -٣٩  رة،  الصوفية و الحياة المعاص-٣٨
ترجم ) (ط٢( الصوفية فى القرآن والسنة -٤١   أبواب القرب و منازل التقريب-٤٠

 موازين -٤٤ الوالية واألولياء -٤٣ المنهج الصوفى والحياة العصرية  -٤٢).لإلنجليزية
   الفتح العرفانى-٤٥الصادقين 

  سلسلة ما قلَّ و دلَّ سلسلة ما قلَّ و دلَّ : : سادساً سادساً 
  ، ) ط٢( أذكار األبرار -٤٧  ، )ط٢(ج  مختصر مفاتح الفر -٤٦
  ).تخريج وشرح (  أوراد األخيار -٤٨

  سلسلة شـفاء الصدورسلسلة شـفاء الصدور: : سابعًا◌ً سابعًا◌ً 
   بشائر المؤمن عند الموت -٥٠   عالج الرزاق لعلل األرزاق -٤٩
  u العبد الصالح وموسى -٥١

   : :تحت الطبع للمؤلفتحت الطبع للمؤلف: : ثامنًا◌ً ثامنًا◌ً 
  إسم الكتابإسم الكتاب        السلسةالسلسة

١١
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 حمتويات الكتابفهرست 
  الموضوع  صفحة
  جدول الفهرسة للحفظ  ٢
  مقدمـــــــــــة  ٣
  تمهيـــــــــــــــد  ٥
  الطريُق إلى واليِة اهللا  .....................الفصل األول  ١٥
  أوصاف األولياء  ١٧
  الطريق إلى والية اهللا  ٢٢
  المطعم الحالل  ٢٣
  rمن ورع الرسول   ٢٥
  tورع الصديق   ٢٧
  tورع الفاروق عمر   ٣٠
  tورع ابن ســــيرين   ٣٤
  t عبداهللا بن المبــــارك  ورع  ٣٥
  أثر المطعم الحـــــالل  ٣٨
 الورع فى الكالم  ٤١
 الحكمة فى الدعوة إلى اهللا  ٤٢
  ورع الجــــــوارح  ٤٤
 التأسى بالرسول وصحبه الكرام ...........الفصل الثانى  ٤٧
  الثلة المباركــــــة حول النبى  ٤٩
  eكان عمله ديمـة   ٥١
  اهج الرجالمن  ٥٤
  صالة التراويح  ٥٧
  صالة القيــــام  ٦٠
  وقت السحر وقت الفتوحات  ٦١
   فى اهللا نبع للفتح العرفانىاألُخَوة  ٦٧
  األخــــــوة الموصلةشروط  ٦٨
   األخــــــــــــوةمحاسن  ٧٠
  أطوار اإلنسان الظاهرة والباطنة ......... الفصل الثالث  ٧٥
  ـْرآنالرَِّجاُل ِفى اْلقٌ   ٧٧
  الطَّور األول  ٧٧
  الرُُّجوُع  إلى اهللا  ٧٩
  جهاُد النفِس َعلى نْهج السَّابقين  ٨١
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  الشيُخ أْعَدى أْعداِء النفس  ٨٤
  ِقْس نـَْفَسكَ   ٨٥
  الجهاد األعظم  ٨٦
  َورثَـــــــة النَِّبيين  ٩١
  مقام الصــــــبا فى القرآن  ٩٣
  طوبى لمن شغله عيبه  ٩٩
  القرآنالفتوَّة فى   ١٠١
  خطاب الحقائق  ١٠٢
 رجاٌل على األعراف  ١٠٣
  رجاُل الدعوة  ١٠٣
 رجاُل الطهارة  ١٠٤
  رجاُل الصـــدق  ١٠٥
  رجاٌل أفردهم اهللا لذاتــه  ١٠٦
  الرجــل  ١٠٨
  المختصر المفيـد النافع للمريد ............الفصل الرابع  ١٠٩
  البداية  الرجوع للوطن األول  ١١٠
  ارفينروشتة الع  ١١٣
  خالص اإليمان: أوالً   ١١٤
  التوبة النصوح: ثانياً   ١١٥
  الزهـــــد: ثالثاً   ١١٦
  التحقق بكمال العبودية: رابعاً   ١١٧
  اإلقالل من الكـــالم  ١١٩
  اإلقالل من الطعــام  ١٢٠
  اإلقالل من المنــام  ١٢٢
  اإلقالل من مخالطة األنام  ١٢٣
  حرص المؤمـــن على الوقت  ١٢٤
  مالزمة األوراد سبيل الفتح واإلمداد ....الفصل الخامس  ١٢٩
  مالزمــــة األوراد  ١٣٠
  الدرجات حسب المجاهدات  ١٣٠
  متى تصبح  النافلة نافلة بحق؟  ١٣٢
  من هو المريـــد؟  ١٣٥
  الفتح الباطنى  ١٣٧
  من ال ورد له ال ورود له  ١٣٩
  !البدن لألكوان  والقلب للرحمن  ١٤١
  سورة الحجراتآداب   ١٤٤
  ذكر القلب  ١٤٦
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   كنــــوز الفتَّاح ................الفصل السادس  ١٤٧
  كنوز الفتاح  ١٤٩
ــيَّة: أوالً   ١٤٩   الكنوز الحسِّ
  كنوز المعانى: ثانيا   ١٥٠
  كنوز الهداية والرعاية  ١٥١
  كنز الكنوز  ١٥٢
  العبد الربانى  ١٥٣
  من كنوز المعانى  ١٥٥
 للوصول إلى اهللاتخلية القلب   ١٥٩
 روحانية الرجل الصـــــالح  ١٦١
  الصيام باٌب للفتح العرفانى .............. الفصل السابع  ١٦٥
  إعجاز خطاب اهللا  ١٦٦
  صيام الخواص للفتح  ١٦٧
 الصيام عن اللهو  ١٦٨
  الصيام عن اللغو  ١٧٠
 ال وصول ألهل الفضول  ١٧١
  الصيام عن السهو  ١٧٤
 رؤيتهسرُّ صوموا ل  ١٧٥
  من يســأل عن اهللا؟  ١٧٨
  مبطالت صيام الخواص  ١٧٩
 صيام المؤمنين: أوالً   ١٧٩
  صيام المحسنين: ثانياً   ١٨٠
  صيام خاصة الخاصة: ثالثاً   ١٨١
خدمة الصالحين وسرُّ الفتح ....... الفصل الثامن  ١٨٣
  خدمة ساحات الصالحين  ١٨٥
   حيَّـــةٌ .. النفس الحيَّة   ١٨٧
  البدوى والجوهرى  ذللتــها فأعززنـــاك  ١٨٩
  نماذج من الصحابــة  ١٩٢
  جهاد النفس ال ينتهى  ١٩٥
  مفتاح رموز كتب تخريج الحديث كما بالجامع الصغير  ١٩٨
  نبذة عن المؤلف األستاذ فوزى محمد أبوزيد  ١٩٩
  قائمة المؤلفات، تحت الطبع للمؤلف  ٢٠٠
  فهرست المحتويات  ٢٠٢
  ...........................قائمة المكتبات ودور النشر   ٢٠٥

للحصول على مؤلفات األستاذ فوزى محمد أبوزيد  
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 القاهرة رقم الهاتف إسم المكتبة
   ش جوهر القائد، األزهر١١٦  ٢٥٩١٢٥٢٤  المجلد العربي
  سوق أم الغالم، ميدان الحسين،  ٢٥٩٠١٥١٨  مكتبة الجندي
   ش الشيخ ريحان، عابدين٥٢  ٢٧٩٥٨٢١٥  دار المقطم

   طلعت حرب أمام سينما مترو٤٠  ٢٥٧٤٠٥٠٣  دار األحمدي للنشر
   الشيخ صالح الجعفر، الدراسة١٧  ٢٥٨٩٨٠٢٩  جوامع الكلم
  بجوار المسجد ميدان السيدة نفيسة ٩  ٢٥١٠٤٤٤١  نفيسة العلم

   ش شريف ٢عمارة اللواء   ٢٣٩٣٤١٢٧  المكتب المصري الحديث
   ش التحرير، ميدان الدقي١٠٩  ٣٣٣٥٠٠٣٣  دار اإلنسان
   ميدان طلعت حرب ٦  ٢٥٧٥٦٤٢١  مكتبة مدبولى

  ، ش النصر مدينة نصر٢٠٠٠طيبة   ٢٤٠١٥٦٠٢  مدبولى مدينة نصر
   ش عدلى جوار السنترال٩  ٢٣٩١٠٩٩٤  النهضة المصرية
   ش دحجازي، خلف نادي الترسانة٦  ٣٣٤٤٩١٣٩  هال للنشر والتوزيع
  ميدان األزهر، أمام الباب العباسي  ٠١٨٥٢٠٠٨٤٦  المكتبة الفاطمية

   األزهر-  ش جوهر القائد١٢٨  ٢٥٨٩٨٢٥٣  أم القرى
   ش الصنادقية باألزهر٩  ٢٥٩٣٤٨٨٢  األدبية الحديثة
  أحمد أمين، مصر الجديدة.ش د٢١  ٢٦٤٤٤٦٩٩  الروضة الشريفة
   ش نور الدين–الزقازيق   ٠٥٥٢٣٢٦٠٢٠  مكتبة عبادة

  يةاإلســـــــكندر     
  محطة الرمل، أمام مطعم جاد  ٠١٢٤٦٠٩٠٨٢  كشك سونا
معرض الكتاب 

  محطة الرمل، صفية زغلول  ٠١٠١٢٣٢٦٩٨  السكندرى

كشك محمد 
 شارع النبى دانيال، محطـة ٦٦  ٠١١٤١١٤٣٠٠  سعيد موسى

  مصر
   ش النبى دانيال، محطة مصر٤  ٠٣- ٣٩٢٨٥٤٩  مكتبة الصياد

حمد إسماعيل، سيدى المشيرأ ٢٣  ٠٣- ٥٤٦٢٥٣٩  مكتبة سيبويه
  جابر
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  األقـــــــــــــاليم    
 عبدالحافظ كشك

الزقازيق، بجوار مدرسة عبد   --------  محمد عبدالحافظ
  العزيز على

   شارع نور الدين–الزقازيق   ٠٥٥-٢٣٢٦٠٢٠  مكتبة عبادة
 طنطا أمام السيد البدوى ٠٤٠-٣٣٣٤٦٥١ مكتبة تاج

عيد مع شارع  ش س٩طنطا،   ٠٤٠-٣٣٢٣٤٩٥  مكتبة قربة
   أمام كلية التجارة- المعتصم 

   الحاج أحمد غزالى بربرى-فايد  --------  مكتبة اإليمان
 شارع الشهداء، الحاج - السويس  ---------  كشك الصحافة

  حسن محمد خيرى
أوالد عبدالفتاح 

  السمان
-٠٩٣-

٢٣٢٧٥٩٩  
 ش احمد عرابي، أمام -سوهاج

  التكوين المهنى
 أمام مسجد سيدي عبد -قنا   ٠١٦٩٥١٨٦١٦  كشك أبو الحسن

  الرحيم القناوى
دار األحمدي 

  للنشر
-٠٦٨  

٢٣٤٧٨٠٢  
المنيا، أبراج الجامعة، أمام 

  الشبان المسلمين
أيضاً بدور األهرام والجمهورية واألخبار للتوزيع و دار الشعب والدور القومية 

واألسكندرية للتوزيع والنشر ومن المكتبات الكبرى األخرى بالقاهرة والجيزة 
  .والمحافظات

ويمكن اإلطالع إليكترونيا على نبذة مختصرة عن المؤلفات مع المقدمة 
والفهرست على أكبر موقع علمى للكتاب العربى على اإلنترنت 

www.askzad.com  
  .كما يمكن تنزيل الكتب إليكترونيا بشروط الموقع

  
  حظاتك القيمةلمال

http://www.askzad.com
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  صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم



  

 

  


