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  مممممممممممممممم     ( (ٖٖ  ))  

 مقدمة
  بسم اهلل الرمحن الرحيمبسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 الحمد هلل ...

 حد في هاهه، الاهر  هووره ضياهه .....الواحد في عاله، األ
 ضالصالة ضالسالـ على حباب اهلل ضمصطفهه .....

سادنه محمػد ، شمس نور ياهه، ضس  أس ار مجاله، ضغاب أقداره ضهاهه
 ضآله الاداه، ضأصحههه التقهة، ضكل من تههع رديه إلى يـو الدين  

 آمػػػػػػان ، ضهعد
 تقي هام هان الفاوة ضالفاوة ....فقد منَّ اهلل علاوه هإخواف صدؽ نل

 لوجدد األحواؿ ضنسموا ههلقلوب إلى عهلم الوقهء ضالصفهء ....
فتسػػتمد موػػه مػػه يا موػػه اهلل هػػه مػػن العطػػهء .... ، الػػاً ياػػوف تػػهرة علمػػه  
ضرباػػػه ، ضأخػػػ ا حاػػػػمه  رههناػػػػػػة، ضأحاهنػػػه  توةااػػػػهت ق آناػػػػػػة تاػػػوف كوف ػػػهت مػػػن 

هلوػػػور ..... ، فتعلي الامم ، ضت ا  كوامػل الـػػوؽ الصدضر إلى قلوب امتألت ه
 إلى الحض ة اإللااة .... ضالاات المحمدية 
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  مممممممممممممممم     ( (ٗٗ  ))  

 في قوله: يـا  إلى راا اإلمهـ أهي العزائم 
ل.للَٚننٔلقياننإق للقلقياننإق ل  نن  لللننننٛ لغننسق للأَننٔلقيكًننٛ للقلقيكًل

ل ع ننن٢لو ًنننٛ لَنننٔلقيٖٛننن  للَٚنننٔلقيً ٝاننن١ليً ٝاننن١لْ س نننٞللل.لل
لّٛلقيغٝبليألحب  ننننن.لل ع ٢لعًٚقيغننٝبلقدلل.ل ننننننننننننننننَٚٔلقخلا

 أيضه  الحهي ين لااه التوزالت اإللااة فاقوؿ: ضيوصي 
ّلللللللل لعينلقمسعٛقلَ ل عكًنٕٛلَنٔلقيهن ّلل...للعن يعًِلمحن يس ٔلَنٔلؾن  لقوندق
ّلل لٚقيعًنننِلمحننن يلقيعًنننٞل.نننٛقَقلل...للصلٜاكٗنننٔللصليؿنننبل لقؾننن  

لاٞلقيطك ّنننن زفلل...للع يع زعٕٛلن َِٗلٜػننننن٠لع رلَ لؾا ليولَٔللغ ز

 
 ضتدضر راه الدرضس حوؿ ..... :

هعػػا اليهيػػهت التػػى يسػػموا إلػػى نوالاػػه كمػػل العػػهرفان ضالصػػهدقان مػػن  -
 السهلاان.

 ضكالك تويح الوسهئل التى هاه يتم الصفهء. -

.هاه يصل العبد التى ض  -  إلى مقهـ الـفهفاة ضالجالء البصً 

توػػوه إلػػى هعػػا .... ق الم يػػدين هػػهلق ب مػػن حضػػ ة اهلل ضلزيػػهدة تعلػػ -
التػػػى ، ضالتفضػػػالت القدسػػػاة ، العطػػػهءات اإللااػػػة، ضالمػػػوح ال ههناػػػة 

ه ػػػػ، ضإلػػى حض ت...  يتفضػػل هاػػه اهلل عػػز ضةػػل علػػى العبػػد إذا اةتبػػهه
 ، ضصػهفي أنػوارهتجلاهتػه اره، ضحقػهئق ػػػضهياوب أس ... ههػػهه ضاصطفق َّ 

 .حاله ضعاله
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  مممممممممممممممم     ( (٘٘  ))  

أيدنه كل مه ذك نهه ههلحجج العقلاة ضالوقلاة مػن كتػهب اهلل ضسػوة ضقد  -
 . رسوؿ اهلل 

مػػع اإلشػػهرة إلػػى هعػػا مػػااقهت العػػهرفان، ضإلاهمػػهت الصػػهلحان فػػي  -
ضذلػػك عمػػال  هقػػوؿ اهلل  آيػهت كتػػهب اهلل ضفػػي أحهديػػا رسػػوؿ اهلل 

 ةل في عاله :

                                            
  ( العيكبوت[( العيكبوت[9494]اآلية) ]اآلية) 

كمػػه استـػػادنه هػػهألحواؿ الصػػهدقة، ضاحيػػهر الصػػحاحة الػػواردة عػػن  -
 ضأئمة العهرفان الم شدين. أصحهب رسوؿ اهلل 

 
 ضقد قهـ أخوة صدؽ هتسجال راه الوف هت ال ضحهناة ....

عػػػة يػػػم قػػػهـ أخػػػوا الصػػػدؽ الػػػدكتور حمػػػدا السػػػاد األسػػػتهذ هالاػػػة الزرا
ةهمعػػة األزرػػ  ههلقػػهر ة، ضاألسػػتهذ مصػػطفى عبػػدالموةود المـػػ ؼ العػػهـ علػػى 
المديوة الجهمعاة لجهمعة الزقهزيق هوسخاه ضكتههتاه على الورؽ، ضهعد تصحاحاه 
قهـ األستهذ أحمد سعاد اليوهـ المدرس ههلت هاة ضالتعلام ههلـ قاة هاتههتاػه علػى 

 الامباوت  .....
 جزاء .....فجزارم اهلل عوه خا  ال
، ضهليام موهزؿ المق هان ضاأله ار.ضرقهرم إلى حض ته حسَّ   ه  ضمعوي 
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  مممممممممممممممم     ( (ٙٙ  ))  

                                                    
                            ]ٌصورة آل عنزاٌ[]صورة آل عنزا[  

 ...د ضصلى اهلل على سادنه محم
 ....ضعلى آله ضصحبه أةمعان ضالتههعان هإحسهف إلى يـو الدين 

 ضعلاوه معام هموك ضةودؾ يه أرحم ال احمان ..
 آمان آمان يه رب العهلمان.

 
 رػ ٕٛٗٔةمهدا األضلى  ٖلالة األيوان 

 ـٕٚٓٓمهيو  ٕٓالموافق 
 

  
 ةماورية مص  الع هاةالب يد : الجمازة ػ محهفاة الي هاة ،

 ٓٗٓ-ٖٓٙٗٗٗ٘، فهكس : ٓٗٓ -ٜٖٔ٘ٓٗ٘ت : 
 WWW.Fawzyabuzeid.com : موقع اإلنت نت

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإللاات ضنى الب يد 
fawzyabuzeid@hotmail.com             fawzyabuzeid@yahoo.com 
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    77صؼهمتزطقةماظـػوسمصؼهمتزطقةماظـػوسم

  وٍّاج الصاحلنيوٍّاج الصاحلني
الصهلحوف ضالعهرفوف رم في الحقاقة العلمهء العهملوف الاين أك مام اهلل عز ضةػل 

 ،ضأفعػهلام ،ضأقػوالام ،ضسػاوهتام ،ضح كػهتام ،ضأسسوا علاه كل حاػهتام ،فعلموا ش ع اهلل
ال هػػد أف  ،ضكػػل عمػػل يعملػػوه ،ضكػػل فعػػل يفعلػػوه ،فاػػل قػػوؿ يقولػػوه ،ضناػػهتام ،ضتوةاػػهتام

علػػػػى المػػػػواج الوسػػػػطي المعتػػػػدؿ الػػػػاً ةػػػػهء هػػػػه حباػػػػب اهلل  ،يؤسسػػػػوه علػػػػى شػػػػ ع اهلل
 هلل:، ضشعهررم في راا األخا الـ عي قوؿ اضمصطفهه 

                            (البكزة[( البكزة[391391] اآلية)] اآلية )  

فال تف يط ضال إف اط، ال ميهالة ضال تقصا  في األخا هـ ع اهلل على مػواج حباػب 
، يحصػػلوف مػػن الـػػ ع الـػػ يا مػػه يحتهةونػػه إلػػى العمػػل الػػاً يعملػػوف اهلل ضمصػػطفهه 

 .هه لاوهلوف ريهء اهلل عز ضةل
ضإذا عملػػػوا همػػػه علمػػػوا كهشػػػفام اهلل عػػػز ضةػػػل  ،مػػػوا عملػػػوا همػػػه علمػػػوافػػػإذا عل 

ضخصػػهئر رههناػػة، هاػػه يوتقلػػوف إلػػى رتبػػة أرػػل  ،ضأنػػوار فػػي القلػػوب معوويػػة ،هحقػػهئق غاباػػة
ضانفتهح عػان  ،يم نور الس ي ة ،ضراه الحقهئق هدايتاه عجهئب ال ؤيه الصهدقة ،الخصوصاة

 : قهؿ ضياوف كمه  ،لا ا هوور اهلل ،البصا ة

ـُِظُرمِبـُؤرمآمم}}}} ـُِظُرمِبـُؤرمآاٖتُؼوامِصَراَدَةمادُلِؤِعٔن،مصٔإٖغُهمَؼ مم{{{{مماٖتُؼوامِصَراَدَةمادُلِؤِعٔن،مصٔإٖغُهمَؼ
((ٔٔ))

مم

 يم إةههة الدعهء ضتحقاق ال ةهء حتى ياونوف كمه قهؿ اهلل:

                            (الشمز[( الشمز[1919]اآلية)]اآلية )  

                                                 

(
ٔ
ًّ عن أهي َسِعاٍد اْلخُ  سون الت ماً (  {.ِلَك حيَهٍت لْلُمتَػَوسِِّمانَ }إفَّ في ذَ :رسوؿ اهلل   يُمَّ قَػَ أَ  ، ضتمهـ الحدها:}ْدِر
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القلػػب  إال فػػ اغ الػػوفس ضصػػفهء ،ضفػػي رػػاا الحػػهؿ ،ضال يـػػهءضف فػػي رػػاا الوقػػت
فافتح لاػم فػي  ،ضراحة البهؿ ضدضاـ اإلقبهؿ على الواحد عز ضةل يم يا مام اهلل عز ضةل

 .ضتوب ق مواه العلـو الورباة ،قلوهام عاوه  تتفج  موه العاوف اإللاهماة
ضال تخػهلا الاػدً  ،ضري مااقهت ع فهناػة فػي احيػهت الق آناػة ال توػهقا الـػ يعة

ه أذضاؽ عهلاة يعطااه اهلل لام لادلام على أنام ضقفػوا علػى لاوا ،الوبًو في قلال أض ك ا 
 ضالط يق ال شاد الاً يقوؿ فاه اهلل عز ضةل لحبابه لاعلن عوه: ،المواج السديد

                                                            
  ( يوصف[( يوصف[301301]اآلية)]اآلية)

روػػه إلػػى يػػـو الػػدين علػػى رػػاا المػػواج السػػديد مػػن الصػػفهء، ضالوقػػهء،  ضمػػن اتبعوػػي
 ضنور البصا ة، ضاستوهرة الس ي ة، ضالعلػـو اإللااػة المواػ ة مػن اهلل عػز ضةػل ةػزاء  لاػم علػى

 .علمام ضعملام على ردا حبابام 
 ،ضأفعػػهلام قبػػل مقػػهلام ،رػػاا المػػواج يصػػوع دعػػهة إلػػى اهلل هحػػهلام قبػػل أقػػوالام

فاجػػػاهوف الوػػػهس إلػػػػى اهلل كمػػػه كػػػهف مػػػػواج  ،ضأقػػػوالامقبػػػل علماػػػػم ضسػػػمتام  ضأخالقاػػػم
 ،ضاألضلاػػػػػهء ،ضمػػػػػن العلمػػػػػهء العػػػػػهملان ،أصػػػػػحهب رسػػػػػوؿ اهلل ضمػػػػػن هعػػػػػدرم مػػػػػن التػػػػػههعان

 .إلى يـو الدين ،ضالحامهء ال ههناان ،ضالم شدين
ال هػػد لػػه مػػن حاػػام رهػػهني قطػػع  ،ناػػ ا ضعملػػىضرػػاا المػػواج ألنػػه علػػم ضعمػػل، 

 ،يم رةػع هػرم  اهلل لاخبػ  كػل رفاػق ههلعقبػهت التػى تقههلػه ،تى ضصل إلى التحقاقالط يق ح
أض ال  ،ضالووايػػه التػػي تجعػػل الفػػتح يبطػػ  عوػػه ،ضالمـػػاالت التػػي تصػػده عػػن سػػواء السػػبال

ضمـػػى علػػى رػػدً توةااهتػػه حتػػى يصػػل إلػػى  ،ضال يػػزاؿ هػػه إذا أحسػػن إتبهعػػه ،يتوصػػل إلاػػه
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كمه هان اهلل عز ضةل في أمػ  العبػد الصػهلح  ضموسػى علػى  ،ضالوور الق آني ،الفتح ال ههني
 نباوه ضعلاه أفضل الصالة ضأتم السالـ.

CCCCCCCCCCCCC 

  طالب اليكنيطالب اليكني
أنػػزؿ اهلل علاػػه  ،فػػإف سػػادنه موسػػى علاػػه ضعلػػى نباوػػه أفضػػل الصػػالة ضأتػػم السػػالـ

ل إلػى مقػهـ فػرراد لػه أف يصػ ،ضأراد اهلل عز ضةل هػه الخاػ  ،ضعلى ملته ،الـ ع على ديهنته
 .التحقاق
 ،ضضصل إلػى موػهزؿ التحقاػق ،فرم ه أف يتوةه إلى رةل سبق له سلوؾ راا الط يق 

فػإف الوصػوؿ إلػى اهلل  ،ضيطًو له األفعهؿ ضالح كػهت ضالسػاوهت ،لاق ب علاه المسهفهت
التػي تصػحب  ،هقػدر مػه رػو ههلواػهت ضالتوةاػهت ،عز ضةل لاس ههلح كهت ضال ههلعبػهدات

اا عمل قلبي ال يعلمػه إال أرػل القلػوب هػهلعلم المورػوب مػن عػالـ الياػوب ضر ،العبهدات
 عز ضةل.

قػهؿ لػه: يػه  ،ضأخا يحػا الخطػه فػي سػبال الوصػوؿ إلاػه ،ضلالك عودمه ضصل إلاه
 ،ضأنػه علػى علػم علمواػه اهلل ال تعلمػه أنػت ،موسى أنت على علم علماػه اهلل ال أعلمػه أنػه

ضةػهء فػي رػاا  ،مه أخا راا العصفور مػن رػاا البحػ ضمه علمي ضعلمك في علم اهلل إال ك
ألف اهلل عز ضةل يحقق لام مه يطلبوف ضيسػتجاب لاػم  ،الوقت عصفور ضش ب من البح 

 ضرداية الخلق إلى ط يق اهلل ةل في عاله. ،ألنام ال ي يدضف إال ريهه ،فامه ي يدضف
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 ، ههناػػػةرػػػاا رػػػو الػػػاً يجعػػػل مػػػن عوػػػده رغبػػػة قلباػػػة فػػػي التضػػػلع فػػػي المعػػػهرؼ ال
حتػى يسػتطاع هػه  ،أف يبحػا عػن رةػل مػن رػؤالء ،ضالتمان في التحقق ههلحقهئق الق آناة

ضرػػو الفػتح الػاا ي ةػػوه رػاا العبػػد  ،ضهسػببه ضعػن ط يقػػه ضعلػى مواجػه أف يصػػل إلػى موػهه
 من اهلل عز ضةل.

ضأف  ،ضموػػهرج األئمػػة الم شػػدين لمػػن أراد الفػػتح ،إذا  يػػه إخػػواني ط يػػق الصػػهلحان
 ضأف ياوف من الاين يقوؿ فاام اهلل: ،أرل الفتح ياوف من

                                              ]الكَف[] الكَف [  

 : أض ياوف من الاين يقوؿ اهلل فاام

                                                      

                    (فصلت[( فصلت[1010]اآلية)]اآلية )  

  ::  ه ويف قرآنوه ويف قرآنوأنو يف كتاأنو يف كتاالذي يقول اهلل عز وجل يف شالذي يقول اهلل عز وجل يف ش  ,,أو يكون لو نصيب من وراثة الكتابأو يكون لو نصيب من وراثة الكتاب

                                            [[((1313]فاطز )]فاطز )  

ضهعػده مػن  ،ل إنسػهف مػن أرػل العلػم فػي عصػ  حضػ ة الوبػيضراا األم  كهف أم  كػ
ضاإلمػهـ  ،ضاإلمهـ مهلك ،العصور الفهيلة، حتى أصحهب الماارب األرهعة اإلمهـ الـهفعي

ضغاػػػ رم مػػػن أصػػػحهب  ،ريػػػي اهلل عػػػوام أةمعػػػان ،ضاإلمػػػهـ أحمػػػد هػػػن حوبػػػل ،أهػػػو حوافػػػة
ن إمهمػػػه  فػػػي األمػػػة المػػػاارب الفقااػػػة، ألف أصػػػحهب المػػػاارب الفقااػػػة أك ػػػ  مػػػن ياليػػػا

اإلسػػػالماة، كػػػهنوا كلاػػػم هياػػػتام الوصػػػوؿ إلػػػى الحقػػػهئق الووراناػػػة ههلعمػػػل همػػػه تعلمػػػوه مػػػن 
 .أحاهـ الـ يعة اإلسالماة
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ضلػػالك كػػهف شػػاوخ التعلػػام فػػي األزرػػ    ،ضكػػهف مػػواج العلمػػهء فػػي األزرػػ  الـػػ يا 
ضعلػى صػالح  ،ضعلػى نػور مػن أقػوالام ،كػهنوا علػى هصػا ة عػن رهاػم  ،كلام علمػهء ضأضلاػهء

ضإنمػػه  ،عقػػوؿ التالماػػا ههلمعلومػػهت فحسػػب ففاػػهنوا ال يمػػألض  ،ضأحػػوالام ،فػػي أفعػػهلام
يوةاػػونام إلػػى المػػواج السػػديد فػػي السػػلوؾ الػػاً يرتاػػه هػػه الفػػتح مػػن اهلل عػػز ضةػػل، ألف 
غهيػػة القػػـو رػػي الفػػتح مػػن اهلل عػػز ضةػػل، ألف الفػػتح عالمػػة علػػى أف رػػاا ال ةػػل صػػهر مػػن 

 رم يطمعوف في راه الخصوصاة.ض  ،أرل الخصوصاة
 ،مػػػع أناػػػه موزلػػػة عهلاػػػة ،كػػػهف ال ةػػػل مػػػوام ي هػػػر هوفسػػػه أف ياػػػوف مػػػن أرػػػل الامػػػان

ضإنمػه ي يػد أف ياػوف مػن الػداخلان فػي قػوؿ  ،ضسااوف لاػم درةػة راقاػة فػي ةوػهت الوعػام
 اهلل عز ضةل:

                                          
        ]صورة الواقعة[]صورة الواقعة[  

راح  قبػػل ةوػػة الوعػػام ، ضفػػي القػػ اءة األخػػ ا  ،فػػهألضؿ روػػه رػػو الػػ ضح ضال يحػػهف
فهألضؿ فى راه الق اءة أيضه رو الػ اح يػم ال يحػهف، ضال يحػهف رػو  ضريحهف ضةوت نعام 

التػػػي  ،حمديػػػة  الحقاقػػػة المػضأزاراػػػ  عطػػػ ،ضالتجلاػػػهت ال ههناػػػة ،عباػػػ  التـػػػ يفهت اإللااػػػة
ضفي إقبػهلام علػى  ،ضفي أضقهت االنـ اح ،الحػتـماه القلوب التقاة الوقاة في حهالت الف

م كهمػػل هػػهر  ضهػػهطن هلل ةػػل ػضتسلاػػ ،الء لعػػان البصػػا ةػػػػاهلل عػػز ضةػػل فػػي صػػفهء ضنقػػهء ضة
 .في عاله

ام يطمػع أف يخػ ج مػن الػدناه علػى درةػة عهلاػة، ضالػدرةهت العهلاػة ػفال ضاحد مو
إلػى أف يلػوح  ،دػػػفاهف يجػد ضيجتا ،ئن أنه من المق هانػضلاي يطم ، هانػرةهت المقري د
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لػػػه شػػػيء مػػػن الحقػػػهئق التػػػى خػػػر اهلل عػػػز ضةػػػل هاػػػه المقػػػ هان، ضال يوػػػهؿ ذلػػػك إال هعػػػد 
 .أض تلتبس علاه األشاهء ،حتى ال تلعب هه األرواء ،على يد م شد رههني ،التماان

حػػن نقػػوؿ لػػه: قػػد قػػهؿ رػػاا القػػوؿ ك اػػ  مػػن لػػم ضأعمػػل، نعَ رهمػػه يقػػوؿ الػػبعا أتػَ 
كهلػػػاً يػػػارب إلػػػى   ،لاػػػن الػػػاً يػػػتعلم ضيعمػػػل همفػػػ ده قػػػد يخطػػػ  ضيصػػػاب ،السػػػههقان

الصػػػادلاة ضيبحػػػا لوفسػػػه عػػػن األدضيػػػة التػػػى يعػػػهلج مواػػػه داءه أض سػػػقمه أض م يػػػه، رهمػػػه 
لاػػن ال هػػد لػػه مػػن طباػػب يـػػخر الػػداء يػػم  ،ضرهمػػه يزيػػد الػػداء ،ضرهمػػه يخطػػ  ،يصػػاب
 ،هاتههػة األصػوهؼ التػى يػتم هاػه فػورا  إزالػة رػاا الػداء ،له السبال إلزالة راا الػداء يختص 

 ضتحقاق الـفهء.

CCCCCCCCCCCCC 

  ضرورة العيخ لمصالكنيضرورة العيخ لمصالكني
ضفااػه عػػالج ألمػػ اض  ،ضالقػ آف الاػػ يم صػادلاة رههناػػة فااػه شػػفهء لمػػه فػي الصػػدضر

 ؟دضائيلان مه رو دائي ضأين  ،ضفااه دضاء ألسقهـ القلوب ،الوفوس
 ال هد من رةل يقوؿ فاه اهلل: 

                              (صورة يوصف[( صورة يوصف[301301]اآلية)]اآلية )  
هرف يطبب غا ه مػن  ،ضأعطى له اإلذف خا  الب ية ،أخا دكتوراه في البصا ة اإللااة

 ج لػي ضيسػتخ ،فاـػخر لػي الػداء ،ضاألم اض القلباػة ،ضاألسقهـ الوفساة ،العلل المعووية
 الاً يتم هه  ،وة حباب اهلل ضمصطفهه الدضاءػػػمن كتهب اهلل أض يحض  لي من س
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 أف أكوف داخال  في قوؿ اهلل: ،ضعالمة تمهـ الـفهء ،الـفهء

                          ]صورة الشعزاء[]صورة الشعزاء[  
ي عػػػهلم يػػػ ا حقػػػهئق األشػػػاهء فػػػ ،ضعالمػػػة القلػػػب السػػػلام ،أف ياػػػوف القلػػػب سػػػلام

كمػػه تػػ ا عػػان الػػ أس الحقػػهئق الداناػػة فػػي عػػهلم الفوػػهء، عػػان الػػ أس تػػ ا مػػه فػػي   ،البقػػهء
 .األكواف ضعان القلب ت ا نور ماوف األكواف

فػػػي رػػػاه  ،ضعػػػان الحػػػس ،ضإلػػػى مػػػه غػػػهب عػػػن هصػػػ  الػػػ أس ،فاواػػػ  إلػػػى نػػػور اهلل 
 ال هػػػد أف يعػػػ ض أحوالػػػه علػػػى طباػػػب ،الحاػػػهة، ضلاػػػي ياػػػوف ذلػػػك علػػػى رػػػدا صػػػحاح

، رهمػه إذا دخػل  ،حاام ألف اإلنسػهف فاػه عػوالم ال يعلػم مػداره ضمقػدارره إال الحػي القاػـو
ضرػػو فػػي الحقاقػػة تهئػػه أض زائػػ  عػػن  ،هػػن نفسػػه مػػن الػػاين يحسػػووف صػػوعه   ،فػػي عػػهلم مواػػه

 ،الحقاقػػة الووراناػػػة التػػى أشػػػهرت إلااػػه احيػػػهت الق آناػػػة، رهمػػه يسػػػاط  علاػػه عػػػهلم الخاػػػهؿ
ضتاا  له نفسػه خاػهالت يعػاش فااػه، رهمػه ياػن هاػاه الخاػهالت أنػه  ،فاعاش في خاهالت

 في عهلم الحقاقة ضرو في عهلم الخاهؿ.
الػػاً معػػه نػػور  ،ضالحاػػام الوػػوراني ،الػػاً ياـػػا لػػه رػػاا األمػػ  الطباػػب ال هػػهني

 .ضاإلذف من المصطفى خا  الب ية  ،البصا ة اإللااة
ضإذا هػػه يػػ ا  ،ضةػػل فػػي خلػػوة يتعبػػد هلل عػػز كػػهف سػػادً عبػػدالقهدر الجاالنػػي 

 فسمع صوته  يقوؿ له في الاقاة: عبدً عبدالقهدر ،نورا  ممتدا  من الع ش إلى األرض
 . فقهؿ: لباك سادً

 قهؿ: إني أهحت لك المح مهت 
 .قهؿ: اخسر يه ملعوف
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فوةد راا الوور الاهر ا ضقد تحوؿ إلى دخهف ، ضقػهؿ لػه ) أا إهلػاس ( : كاػا ع فتوػي 
 در؟يه عبدالقه

 قهؿ: إف اهلل لم يحـ  شائه  على لسهف نبي يم يباحه لولي 
ضلقػػد أخ ةػػت قبلػػك سػػبعان رةػػال  مػػن  ،قػػهؿ: نجػػوت موػػى يػػه عبػػد القػػهدر هعلمػػك ضفقاػػك

 العههدين هااه الط يقة.
ؿ لػػه إنػػي أهحػػت لػػك ، ضيقػػو عوػػدمه يااػػ  لػػه فػػي عػػهلم ضرمػػي ضخاػػهلي رػػاا الوػػور

ضيمـػػي علػػى ضفػػق مػػه فاتبػػع رػػواه  ،الػػ حمنيعتقػػد أف رػػاا كػػالـ مػػن حضػػ ة  ،المح مػػهت
 ، فاضل عن سبال اهلل عز ضةل.ضشاطهنه ضموههترم ه هه نفسه 

 ،هل على راا الموواؿ حتى ةهءه اإلذف الص يح
 ،ضمػػن عػػهلم الاػػالؿ ،ضمػػن الخاػػهالت ،ضاإلذف الصػػ يح هعػػد الخػػالص مػػن األضرػػهـ

لتػػػى يعػػػهلج مواػػػه ضمػػػن غا رػػػه مػػػن األمػػػور ا ،ضمػػػن مسػػػهكوهت الاػػػوا ،ضمػػػن خػػػدع الػػػوفس
 : إف كهنوا يع فوف أض ال يع فوف ،الحامهء ال ههناوف الم يدين

فإنام يسػلطوف مػه أمػدرم اهلل ، ضمواه مه يعهلج ههألحواؿ،  مواه مه يعهلج ههلمواعظ
ضمػن  ،لتطا رػه مػن رػاه الوجهسػهت المعوويػة ،هه من أحواؿ على نفوس الم يدين ضقلػوهام

، ضهعضػاه عػن ط يػػق ضهعضػاه عػن ط يػق الموػهـ،  ـ القلباػةضاألسػقه ،رػاه األمػ اض الوفسػاة
 .ضهعضاه في عهلم الاقاة ضلاس في عهلم الموهـرسوؿ اإللاهـ، 

ضنػورا  مػن اهلل  ،ضأصػبح نػورا  هػهر ا   ،هل على رػاا الحػهؿ حتػى ضافػى ضضفػى ضصػفهض 
 ضرو في الاقاة ضقهؿ: فاه يـعـع في قلبه ههطوه ، فجهءه رسوؿ اهلل 

 ر حدث الوهس لاوتفعوا هعلمك يه عبد القهد
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ضال أستطاع أف أتحدث مع فصػحهء  ((ٕٕ))قهؿ: فقلت يه رسوؿ اهلل أنه رةل أعجمى 
 هيداد.

سػبعه ، قػهؿ: فػاربت إلػى  قهؿ: ففتحت فمػي فتفػل فاػه ،  : افتح فهؾ فقهؿ 
المسػػجد قبػػل صػػالة الااػػ  ضإذا ههلمسػػجد قػػد غػػر هررلػػه ضامػػتأل عػػن آخػػ ه ، ضأخػػاضني 

   .ضقهلوا حديوه همه فتح اهلل عز ضةل هه علاك ،ى ك سيضأةلسوني عل
أا لػػػم يسػػػتطع أف يستحضػػػ   –قػػػهؿ: فلمػػػه ناػػػ ت إلػػػى رػػػاا الجمػػػع ارتػػػجَّ علػػػي 

يػه هوػي حػدث قػهؿ ،  قػهؿ: ف أيػت اإلمػهـ علػى  –الاالـ الاً يالم هه رؤالء األقواـ 
ع أف أتحػدث هػان ضال أسػتطا ،قهؿ: قلت يه أهتػهه أنػه رةػل أعجمػيالوهس لاوتفعوا هعلمك، 

 فصحهء هيداد 
فاػػه سػػته  ، قػػهؿ: فقلػػت يػػه سػػادً لمػػهذا لػػم تح فػػهؾ، ففتحػػت فمػػي فتفػػل قػػهؿ: افػػ

 ، ....فهنطلق في الاالـ . تاملاه سبعه ؟ ، قهؿ: أدهه ً  مع رسوؿ اهلل 
ضعوػػػد انطالقػػػه فػػػػي الاػػػالـ، ضألنػػػػه مؤيػػػد هترياػػػػد اهلل ةػػػل ضعػػػػال .... فػػػتح اهلل لػػػػه 

ُيسػػَمع صػػوته علػػى مػػدا سػػبع كالػػومت ات مػػن ةماػػع  ى كػػهف األسػػمهع ضاألفاػػهـ، حتػػ
 الجاهت، ضلم يان روهؾ ماب ات صوت ضال إذاعهت، لاواه العوهية.

ٕللل لٚلذقلقيعٓ ٜنننن١لصح يننننولعْٝٛٗنننن لل...للهلع وانننن ٚفلنًننننٗٔلأَنننن 
 يمهرس ماوته التى أقهمه فااه حباب اهلل ضمصطفهه. ضأخا 

CCCCCCCCCCCC 

                                                 

 ت الوبي.، ضإف كهف رو ع هي ضمن آؿ هاضلد هاه ضت هى فااه -أً إي اف احف -أعجمي ألنه ت هى في هالد فهرس (ٕ)
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  مسات طبيب الكموبمسات طبيب الكموب
، يحاااػه أحػد تالماػاه ضرػو ى مواصفهت الطباب الاً أقهمه الحباب ضانا  إل

 ...... الـاخ محمد البلخي 
ت كسػتهف احف فػي  ضهلػخ فػي -يقوؿ: عزمت على زيهرة الـاخ عبدالقهدر من هلػخ 

 فسهف ت حتى ضصلت إلاه في هيداد في مدرسته . -ال ضساة الجووهاة  الجماوريهت
ضال يقامػوف ألنفسػام ، فعوػدمه يا ػ  اإلقبػهؿ  ، مػدارسضكهف العهرفوف يقام لام اهلل

ضيااػػػ  اهلل لاػػػم نفقػػػهت  ،ضيااػػػ  اهلل لاػػػم خدمػػػة الماػػػهف ،علػػػاام يااػػػ  اهلل لاػػػم الماػػػهف
ألناػػم ال ي يػػدضف إال ضةػػه  ،ضيااػػ  ال ةػػهؿ الػػاين يقومػػوف علػػى أمػػ  رػػاا الماػػهف ،الماػػهف

 اهلل ضال يطلبوف سواه ط فة عان ضال أقل.
لاه في مدرسته ضرو يصلي العص ، قهؿ: فصلات خلفه العصػ  مػع قهؿ: فوصلت إ

 ،ضهعػػد انتاػػهء الصػػالة اصػػطا طػػالب المدرسػػة لاصػػهفحوف الـػػاخ ضيقبلػػوف يػػده ،طالهػػه
فلمػػه ضصػػلت عوػػده ضأمسػػات يػػده ألقبلاػػه إذا هػػه يقػػوؿ لػػي:  ،فوقفػػت معاػػم فػػي الصػػا

ااوف لػػك عوػػدنه ضسػػ ،إف شػػهء اهلل سػػافتح لػػك علػػى يػػدً ،م حبػػه  هػػك يػػه محمػػد يػػه هلخػػي
 خا  ك ا .

 . رؤالء األطبهء الحامهء الاين أقهمام ساد ال سل ضاألنباهء 
ضأعمػل همػه يفػتح اهلل هػه عػز ضةػل علػّى  ،فلب ت عوده أنال من علومػه فػي مدرسػته

فاوػت أذرػػب  ،ضأحببػت الخلػػوة ،حتػػى أخػاني حػػهؿ استوحـػت مػن الخلػػق ،علػى قػدرا
 .يم أرةع إلى خلوتي ،إلاه ألصلي معه الف ائا ضأحض  درضسه
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 .....: ضهان أنه ذات لالة أذك  اهلل عز ضةل
ضخلعػة يعوػي  -إذا هي أرا رةلان أحدرمه معه كرس فاه شػ اب ضال ػهني معػه ِخلعػة 

ضرػػاه عالمػػة أف رػػؤالء مػػن  -، قػػهؿ: فسػػلمه علػػَي  -لبسػػة يلبسػػاه اإلنسػػهف علػػى ةسػػده
ا إلنسػػهف ، ضإنمػػه تُػػ ا أشػػاهلام ألف الـػػاهطان ال يسػػلموف إذا أتػػو  ،الصػػهلحان الممػػددين

 :، قهؿ: يم قهؿ لى أحدرم  -ضأشبهحام فقط ... فهلسالـ عالمة األمهف 
أنػػػه علػػػي هػػػن أهػػػي طهلػػػب ضرػػػاا ملػػػك مػػػن المالئاػػػة ضقػػػد أُم نػػػه أف نسػػػقاك رػػػاا 

ضأف  ،ضرػػػي شػػػ هة مػػػن شػػػ اب المحبػػػة يتفضػػػل اهلل عػػػز ضةػػػل هاػػػه علػػػى األحبػػػة ،الـػػػ اب
ال يػه، قػهؿ: فـػ هت رػاه الـػ هة ضكسػوني رػاه الخلعػة ناسوؾ راه الخلعة ضري خلعػة 

ضإذا هي أرا ةمعه  كبا ا  مػن المالئاػة ضالصػهلحان ضالصػحههة  ،يم غبت عن حسي ضنفسي
 - ضتخػػت يعوػػي مقعػػد عػػهلي - ضأعلػػى يوةػػد تخػػت عػػهلي ،ضالتػػههعان يتطلعػػوف إلػػى أعلػػى

 ضسمعت قهئال  يقوؿ:
يػػػرم   ،فازيػػػدرم نػػػورا   ،ه المقػػػ هانإف اهلل عػػػز ضةػػػل إذا أراد أف يتجلػػػى علػػػى عبػػػهد

 ،أف يوػزؿ علػى رػاا التخػت فػإذا ناػ ضا إلاػه زادضا نػورا  علػى نػوررم الحباب المصطفى 
 ضزادضا كمهال  على كمهلام. ،ضزادضا علمه  ضفقاه  على مه هام

ضهػػل رػػاا ال ةػػل يتقلػػب فػػي األحػػواؿ الووراناػػة ضالتجلاػػهت الملاوتاػػة قػػهؿ: ضهعػػد 
 ،ي أرا الـػػاخ عبػػدالقهدر ضقػػد ضيػػع رِةػػال  عوػػدً ضرِةػػال  فػػي ماهنػػهإذا هػػ ،يػػالث سػػووات

 ضأمسك هي ضقهؿ: يه هوي لقد أُم ت أف أرّدؾ إلى حهلك
 قهؿ: فرفقت من ةاهتي  

يػػم  ،فقػػهؿ لػػي: يػػه هوػػي لقػػد رأيػػت كػػاا ضكػػاا ضكػػاا ضحػػديوي هاػػل مػػه شػػهردته ضرأيتػػه
 قهؿ لي: يه هوي قم فهقا مه فهتك من الف ائا.
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ضيواػ  إلػى  ،ع على ح كهت قلب م يػدهلِ طَ رو الاً يَ  :ب ال ههني الوورانيإذا  الطبا
فإنػه ال يخبػ ه  ،ضإف كهف الم يد في حػهؿ الصػحوة ،ضيعلم مه هخبائة صدره ،مه هق ار نفسه

فمػػع تماوػػه مػػن رؤيػػة رػػاه األشػػاهء  ،ألف لوػػه الاػػهر  ضاهلل يتػػولى السػػ ائ  ،هـػػيء مػػن ذلػػك
 ألناه سوة اهلل ضلن تجد لسوة اهلل عز ضةل تبديال   ،أخب ه إال أنه ال يخب  م يده إال إذا

 ضمن روه قهؿ الـاوخ العهرفوف ريي اهلل عوام ضأريهرم: 
لٕٛننننننننحلضننننننس٠لقيلٚ  عٓننننننننن عسٕٚلل...لمننننننن لقيكننننننّٛلَطل

للنننننننعننننن سلمح يطننننن لٚقي سٜلننننننننللل..ع حيننننن يٛقلعٝننننن٘للقلزعٝ
   ننننننننّٛلمب لقضياننسٜللثِلع  لل...لليٝاربلقيكنننننننًولقي ننننننقدلض

 ،أمه الولي المجاضب فإف رػاا ضاليتػه لوفسػه ،ضرو مه نسماه الولي الم شد
ضإنمػه نػرتم  ،فوحن ال نعت ض علاه ضال نرتم هه ،لاوه ال يستطاع أف يرخا هاد غا ه

الػػػاين عملػػػوا همػػػه  ،ضالحامػػػهء ال هػػػهناان ضالاػػػداة الم شػػػدين ،ههلعلمػػػهء العػػػهملان
ضكـا اهلل الياب الاهر  في األكواف ضالياػب  ،أنوار س ي تامفريهء اهلل  ،علموا

فرصػػبحوا يواػػ ضف هوػػور اهلل لارخػػاضا هاػػد  ،البػػهطن فػػي كػػل إنسػػهف ألنػػوار سػػ ي تام
 .أرل الق ب إلى فساح فضهء حض ة اهلل ةل في عاله

ال  - ال هػػد مػػن الـػػاخ لمػػن أراد أف ياػػوف مػػن أرػػل الفػػتح :ضلػػاا قػػهلوا فػػي رػػؤالء 
اخ يختصػ  لػه المسػهفة ضيسػال لػه األمػ  ضيعاوػه هدعهئػه ضحهلػه ضتوةاهتػه علػى هد له من شػ
فإف الم يد رهمه ي تفع عوػد اهلل عػز ضةػل درةػهت ضمقهمػهت هػدعوة صػهلحة  - هلوغ قصده
فػإف  يتوةه فااه إلى اهلل عز ضةل، ضراا يههت في سػوة الحباػب المصػطفى  ،من شاخه

ضكػػالك مػػػن  ،ضا هػػدعوات نوراناػػة مػػن حضػػ تهإنمػػه فػػهزضا ضةػػػهز  ،أصػػحههه ريػػي اهلل عػػوام
  - إنمػػه يفػػوزضا ضيجولػػوا هػػدعوات الصػػهلحان ،تػػبعام مػػن السػػلا الصػػهلح إلػػى يػػـو الػػدين
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ضكػـ  اهلل ضةاػه   قاػل لممػهـ علػى ،  -الصهلحان ري التى تختص  المسػهفهت دعوات 
 قهؿ: دعوة صهلحة.،  كم هان السمهء ضاألرض؟

إف كػػػهف ي يػػػد أف يبلػػػ  مقعػػػد  ،بليػػػه اإلنسػػػهف موػػػهالمقػػػهـ العاػػػام الػػػاً ي يػػػد أف ي
أض أف يبـػػػ   ،اـ عػػ ش الػػػ حمنأض مػػػن الػػػاين يجلسػػوف علػػػى موػػػهه  مػػن نػػػور قػػػدَّ  ،الصػػدؽ
 أض أف ياوف من أرل المواةاهت العهلاة. ،أض أف يمتع ههلوا  إلى ضةه اهلل ،ههلجوة

ت فػػإف حتػػى لػػاس فامػػه هػػان أيػديوه مػػه يبلػػ  إلػػى رػاه المقهمػػه هػم يوػػهؿ رػػاا المقػهـ؟
 : قهَؿ رسوُؿ اهللدخوؿ الجوة لاس ههلعمل، فقد 

ـِـِفِقِهمَسَؿُؾُهمم}}}} ـُِؽِممَأَحْدمُؼ ـِـِفِقِهمَسَؿُؾُهعامِع ـُِؽِممَأَحْدمُؼ ممقهَؿ: قهَؿ:   ؟؟قهلوا: ضال َأْنَت يه رسوَؿ اهللقهلوا: ضال َأْنَت يه رسوَؿ اهللمممم{{{{ممعامِع

ـُِهمِبَرِحَؿٍةم}}}} ـُِهمِبَرِحَؿٍةمواَلمَأَغا،مٔإالَّمَأِنمَؼَؿغَؿدِغـيمآمِع ..{{{{ممواَلمَأَغا،مٔإالَّمَأِنمَؼَؿغَؿدِغـيمآمِع
((ٖٖ))

  ضفى رضاية أخ ا:ضفى رضاية أخ ا:..مم

ممممممممقَهُلوا: َحتَّى َأْنَت يَه َرُسوَؿ اهلِل؟ قَهَؿ:قَهُلوا: َحتَّى َأْنَت يَه َرُسوَؿ اهلِل؟ قَهَؿ:مم{{{{مماْظَفـَٖةمِبَعَؿِؾِهاْظَفـَٖةمِبَعَؿِؾِهَظِنمَؼِدُخلمأَحُدُطُممَظِنمَؼِدُخلمأَحُدُطُمممم}}}}

ُٓمِبَرِحَؿِؿِهممم}}}} ُٓمِبَرِحَؿِؿِهمَحٖؿىمأَغامٔإالمَأِنمَؼَؿَغٖؿَدِغيما مم{{{{َحٖؿىمأَغامٔإالمَأِنمَؼَؿَغٖؿَدِغيما

ضهػهألنوار  ،، فمه ههلام ههلدرةهت العهلاة في الجوػة..فإذا كهف دخوؿ الجوة ههلموة 
 ؟ في الجوة ال اقاة في موهزؿ األخاهر ضمسهكن األطاهر

من نفس راقاة إلػى  ،ضإنعهمهت رههناة ال تُوهؿ إال هدعوة صهفاة ،راه كلاه مون علاة
ضرػػاا كػػهف حػػهؿ أصػػحهب فػػي الػػدعهء ضفػػتح لاػػه هػػهب اإلةههػػة ، ُأذف لاػػه  ،اهلل عػػز ضةػػل

 رسوؿ اهلل ، ضتلام ري سوة السلا الصهلح إلى يـو الدين.

                                                 

(
ٖ
 . رضاه البخهًر فػي الصحاح عن أهػي ر ي ةَ  (
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ي ال ةػػل الػػاً ذرػػب إلػػى حضػػ ة كمػػه حاػػ  ،فػػإف المػػ ء موػػه لػػو أخػػا يجهرػػد نفسػػه
فاػَم هػه  - اناػ  إلػى حهلػه يسػترذف فػي الزنػه - ضقبله إلى أصحههه يسترذف في الزنػه ،الوبي

 دعوه يم ضيع يده على صدره ضقهؿ: فقهؿ  ،األصحهب

{{{{مماظؾفٖمماشِػِرمَذِغؾُه،مورفِِّرمَضؾَؾُه،موَحصِِّنمصرَجُهاظؾفٖمماشِػِرمَذِغؾُه،مورفِِّرمَضؾَؾُه،موَحصِِّنمصرَجُهمم}}}}
((ٗٗ))

مم

ضزاؿ هػه كػل ماػل إلػى رػاا  ،ً حقق الـػفهءالا ،فاهنت راه الدعوة هم ههة الدضاء
 .استجههة لدعوة خهتم ال سل ضاألنباهء  ،الداء

يتفضػػل اهلل عػػز  ،اػضرػػي مػػن رػػاا الفاػػ ،فػػدعوات الصػػهلحان رػػي مػػن رػػاا الوبػػع
فااػػوف لاػػم القػػ ب  ،ههةػلاواػػل أصػػحههام ضأتبػػهعام أسػػبهب االستجػػ ،ضةػػل علػػاام ههإلةههػػة

ضتػػػػ ؾ  ،هتػود فػػػػي الطهعػػػػػمػػػػع هػػػػاؿ المجاػػػػ ،مػػػػن اهلل عػػػػز ضةػػػػل هسػػػػبب رػػػػاه الػػػػدعوات
   .الموا ات

ضإنمػػه  ،مػػه داـ األمػػ  ههلػػدعوات أتػػ ؾ الطهعػػهت :ال يسػػتم ء اإلنسػػهف األمػػ  ضيقػػوؿ
وفاق ال يػػرتي ػضلاػػن الػػاً يدركػػه التوفاػػق، ضالتػػ ،يبػػاؿ المجاػػود ضيعمػػل هاػػل مػػه يسػػتطاع

 .ألرل التحقاق إال هإةههة دعوة من رةل على قدـ الصديق
أتػم لػػه هواهنػه ضحقػػق لػػه  ،ضإذا ضفقػػه اهلل عػز ضةػػل ،عػػه لػه ضفقػػه اهلل عػز ضةػػلفػإذا د 

أملػػه ضاسػػتجهب لػػه دعػػهءه ضأضقفػػه علػػى المقػػهـ الػػاً ي يػػده اسػػتجههة لػػدعوة رػػاا ال ةػػل 
                                                 

َأفَّ فتى  ِمْن ق يٍش ، ضالحديا هتمهمه : }}  عن َأهي ُأمهمةَ ، رضاه َأحمد ضالطب اني في الابا  ضرةهله رةهؿ الصحاح  (ٗ) القوـُ علاِه ضزََةػ ضُه، ضقػهُلوا: َمػْه َمػْه، فقػهؿ:  َأَتى الوبيَّ صلى اهلل علاه ضسّلم فقهَؿ: يه رسوَؿ اهلل، ِإْئَاْف لي في الزِّنه، اْقبلَ 
المَّاػهتِِامْ »قهؿ: ال ضاهلل، ةعَلوي اهلل ِفَداَؾ، قػهؿ: « َأُتِحبُُّهُ المَِّك؟»، َفَدنه ِموُه ق يبه ، فقهؿ: «ُأْدنُهْ » ، «ضال الوػهُس يحبُّونَػُه م

، قػػػهَؿ: «ضال الوػػػهُس يحبُّونَػػػُه لَِبوػػػهتِِامْ »وػػػي اهلل فػػػداَؾ، قػػػهؿ: قػػػهَؿ: ال ضاهلل يػػػه رسػػػوَؿ اهلل، ةعلَ « َأفتِحبُّػػػه الهوتػػػَك؟»قػػػهؿ: 
َأتحبُّػػُه »، قػهؿ: «ضال الوػهُس يحبُّونَاالَخػواتِام»قػهؿ: ال ضاهلل يػػه رسػوَؿ اهلل، ةعَلوػي اهلل فػداَؾ، قػػهؿ: « َأفتِحبُّػهُ الْختِػَك؟»

ِتَك؟ ػهتِام»قهؿ: ال ضاهلل يه رسوَؿ اهلل، ةعلوي اهلل فداَؾ، قػهؿ: « لعمَّ « َأتحبػُه لخهلتِػَك؟»، قػهؿ: «ضال الوػهُس يحبونَػُه لَعمَّ
، قػػهؿ: فوَيػػَع يػػَدُه علاػػه ضقػػهَؿ: «ضال الوػػهُس يحبونَػػُه لَخػػهالتِِامْ »قػػهَؿ: ال ضاهلل يػػه رسػػوَؿ اهلل، ةعلوػػي اهلل فػػداؾ، قػػهَؿ: 

 {{ هَػْعَد ذلَك الَفتى يلتِفُت ِإلى شيءٍ ، قهؿ: فَلْم يُاْن «اللامَّ اغِفْ  َذنْبُه، ضطاِّْ  قَلَبُه، ضَحصِّْن ف َةهُ »
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ضمن روه كهنت عوهية الوهس هررل الط يق حتى يخ ةوف من الدناه ضرم في موػهزؿ  ،الصهلح
 الق ب داخلان في قوؿ اهلل:

                                          
        ]صورة الواقعة[]صورة الواقعة[  

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  

  إفراد الكصد باهللإفراد الكصد باهلل
ضالاً يبدأ هه العػهرفوف ضالصػهلحوف للسػهلاان  ،الدرس األضؿ ضالاً علاه المعوؿ
ألف  ،ضلػػاس للجػػدؿ ،للعمػػلالػػاً يحتهةونػػه  ،هعػػد تعلػػامام مػػه ال هػػد موػػه مػػن شػػ ع اهلل

يتعلم مه يحتهةػه لاعمػل هػه ضال يسػتبق األحػداث، ال   - السهلك لاس عوده ضقت للجدؿ
 .يقوؿ لو كهف كاا سرعمل كاا

ضقػػػهلوا لػػػه: لػػػو  كػػػهف أصػػػحهب رسػػػوؿ اهلل لمػػػه أتػػػوا سػػػادنه عبػػػداهلل هػػػن مسػػػعود 
اناام فرنػػه قػػهؿ: ال تقولػػوا ذلػػك، لػػو حػػدث ذلػػك ضأنػػه هػػان هاػػ   حػػدث كػػاا مػػهذا تفعػػل؟

ضلو حدث في أً زمهف أض ماهف فإف اهلل يُوِةد في أمة الوبػي مػن يجعػل لاػم هػه  ،أكفاام
 ضفي راا احضاف. ،مخ ةه  في راا الوقت

رػو تػدريب السػهلاان المبتػدئان علػى إفػ اد اهلل عػز  :هعد راا؛ أضؿ درس للعػهرفان
يب، فػال هػد أف يتػدرب ضإنمػه تػدر  ،ضةل ههلقصد فػي كػل ضقػت ضحػان، ضأنػه ال أقػوؿ تعلػام

فاحقػػق القصػد ضيخلػػر الواػػة  ،الم يػد تػػدريب عملػي هػػرف ياػوف أً عمػػل يعملػػه لوةػه اهلل



  الوالية واألولياء               فوزى حممد أبوزيد
 

 


  ::
مم

    1212صؼهمتزطقةماظـػوسمصؼهمتزطقةماظـػوسم

ألنػه إذا هػ ز العمػل لياػ  ضةػه اهلل فإنػه لحػظ نفسػي خفػي أض ةلػي أض  ،قبل أف يب ز العمل
 .ضلالك أضؿ علم يعلموه للم يدين علم الواة ،لـاوة ههر ة أض ههطوة حتى القوؿ

ف ضالعلمػػػهء و السػػػهدة الصػػػهلح ....  نعػػػم، هػػػل رػػػي أسػػػهس العلػػػم....  اػػػة علػػػم؟ضرػػػل الو 
 ف قهلوا في حديا:و العهمل

مم{{{{ممٔإٖغؿاماألِسَؿاُلمباظِّقات،مؤإٖغَؿامِظُؽلِّماِعٔرىٍءمعامَغَوىٔإٖغؿاماألِسَؿاُلمباظِّقات،مؤإٖغَؿامِظُؽلِّماِعٔرىٍءمعامَغَوىمم}}}}
((٘٘))

مم

رػو العلػم الػاً  :ضعلم الواػة ،ألنه يـهر هه إلى علم الواة ،راا الحديا رهع الدين
 ضتحقاق األمواة.هه هلوغ القصد 

يػػم فػػي الواهيػػة  ،رهمػػه يعمػػل اإلنسػػهف عمػػال  هػػهر ه الخاػػ  أرهعػػان أض خمسػػان عهمػػه  
يجعػػل رػػاا العمػػل  ،أض غػػ ض خفػػي ،أض شػػاوة ،يفػػهة  أف رػػاا العمػػل فاػػه رػػوا للػػوفس

 حههطه  ههلالاة.
حتػػػى كػػػهف هعػػػا ، إذا  ال هػػػد للعبػػػد أف يتػػػدرب علػػػى إخػػػالص القصػػػد فػػػي العمػػػل

إنػػي ال أخػػ ج مػػن هاتػػي إال إذا اسػػتجمعت فػػي خ ضةػػي رػػاا "  الصػػهلحان يقػػوؿ:
 .ضالعمل ضاحد لان الاً يختلا فاه قصد كل ضاحدسبعان ناة كلاه هلل عز ضةل" 
ضالػبعا يصػـو خوفػػه   ،لاػن أحػػدنه يصػـو لتوفاػا األمػػ  ،فالوػه نصػـو شػػا  رمضػهف

ـػع  هػرلم ضروػهؾ مػن يصػـو لػئال ي ،ضالبعا احخػ  يصػـو لاوػهؿ ريػهء الخلػق ،من العقهب
أض لااػوف خلػوؼ فمػه ضرائحػة فمػه أطاػب مػن رائحػة المسػك  ،العطش ضالجوع يـو الدين

ضأعلى ذلك من يصـو يبيي من ضراء ذلػك أف يحاػى هواػ ة يػـو الػدين  ،عود رب العهلمان
مم{{{{ممُصوُعوامِظُرِؤَؼِؿِهمَوَأْصِطُروامِظُرِؤَؼِؿِهُصوُعوامِظُرِؤَؼِؿِهمَوَأْصِطُروامِظُرِؤَؼِؿِه}}}}إلى ضةه رب العهلمان ... 

((ٙٙ)) 
                                                 

 .ُه عوهعمَ  هَن الَخطّهِب ريي اللّ عن  صحاح البخهًر (٘)

(
ٙ
 .ضمسلم صحاح البخهًر، َعْن َأِهي ُرَ يْػَ َة ، َرِيَي الّلُه  (
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ضإف كهف لػه ناػة ضاحػدة فاػو  ،ع راه الووايه فاو من الما  ينضإذا استطهع أف يجم
 : ضراا فقه الصهلحان ،فالمه أك   الووايه كلمه زادت له العطهيه ،من المقلان

ففقه الصهلحان زيهدة الواهت ضإخالصاه هلل في األعمهؿ التي نعملاه في كػل ضقػت 
ضضاحػد يسػلم مػن  ،ـضاحد يسػلم مػن أةػل السػال، نحن نسلم على هعا، ضحان أةمعان.

 أةل أف يحاى هقوؿ المصطفى علاه الصالة ضأتم السالـ فى معوى حدي ه الـ يا :

ِٓمَسَؾىمَذمم}}}} ِٓمَسَؾىمَذَغْظَرٌةمِصيمَوِجِهمَإٔخمِصيما ِوٕقمَخِقْرمِعِنماِسِؿَؽاٍفمِوٕقمَخِقْرمِعِنماِسِؿَؽاٍفمــــــــــــــــــَغْظَرٌةمِصيمَوِجِهمَإٔخمِصيما

مم{{{{ِفِديمَػَذامِفِديمَػَذامــــــــــــــــــــــسَإممِصيمَعِلسَإممِصيمَعِل

   اهلل له مه ارتاب من الانوب :ضضاحد يسلم من أةل أف السالـ يجعل اإلنسهف ييف

ــِققَعـَُلماْظُؿِؤِعـََعـَُلماْظُؿِؤِعـَمم}}}} ــِـــــ ــَٔإَذاماْظَؿَؼقٔإَذاماْظَؿَؼقممنٔٔنـــــ ــَـــــــ ُلمُلمــــــــــــــــامَعـَُلماْظَقَدِؼٔنمَؼِغِلامَعـَُلماْظَقَدِؼٔنمَؼِغِلـــــــ

مم{{{{ممٰ  ٰ  ٔإِحَداُػَؿاماأُلِخَرىٔإِحَداُػَؿاماأُلِخَرى
((ٚٚ))

مم

CCCCCCCCCCCCC 

  أِن الفتوةأِن الفتوة  ..1212
 يقوؿ: حتى كهف اإلمهـ أهو العزائم  ،فهلجاهد روه في الووايه

 في الـ ضر  ...  غا  أني أضلتاه ههلوور لي نوايه ص فتاه
  اَ ، لان رو يبيي من ضرائاه خا  يقوؿ راا ش من ي ره ........أا نوايه ههر ة

                                                 

 (
ٚ
 ةهمع األحهديا ضالم اسال.اهن شهران عن ديوهر عن َأنٍس رَيي اللَُّه عوُه.رضاه (
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ال يعلمه إال العاام عز ضةل، ضمن يداـض على ذلك رم أرػل الفتػوة مػن الصػهلحان  هَ عاام
الـػػػا ة أض مػػػن  ،الػػػاين ي غبػػػوف فػػػي إريػػػهء اهلل ضي يػػػدضف أف يسػػػقطوا مػػػن أعػػػان خلػػػق اهلل

السػػػمعة، فاح صػػػوف علػػػى أف ياػػػوف عملاػػػم فػػػي طػػػي الخفػػػه أض فػػػي خفػػػهء الخفػػػهء، فػػػإذا 
ااػ  أً عمػل يجعلػه يسػقط مػن أعػان البـػ  لابقػى العمػل سػ ا  هاوػه العمل ها  ضاشػتا  يُ 
 ضهان اهلل عز ضةل.

ضأريػػهه اهػػن سػػادنه  فئػػة عهلاػػة مػػن الصػػهلحان  م ػػل سػػادنه علػػى زيػػن العههػػدين 
 ضقد اناـا  ،لمه انتقل إلى ةوار رهه ضضةدضا مهئة هات في المديوة ،انػػاإلمهـ الحس

 ضال ي ضريهت الحاهة فسرلورم: كاا كوتم تعاـوف؟ ،أرلام ضلم يعدضا يجدضف طعهمه  
فػػػإذا قلوػػػه مػػػن  ،فرةػػػههوا أةمعػػػان: كػػػهنوا إذا أرػػػلَّ الاػػػالؿ ةػػػهء رةػػػل فػػػدؽ البػػػهب

 ههلبهب؟
ضال  ،ضصػػ ة فااػػه مػػهؿ ،هءا  فاػػه سػػمنضضعػػ ،ذرػػب فوخػػ ج فوجػػد ةػػواال  فاػػه دقاػػق

نعػػ ؼ مػػن الػػاً أحضػػ  ذلػػك، فمػػع أنػػه كػػهف م ّفاػػه  ضعوػػده العباػػد ضعوػػده الخػػدـ ضعوػػده 
، فلػػوال ال يطلػػع علػػى عملػػه إال رهػػه عػػز ضةػػلضلاوػػه كػػهف يصػػوع ذلػػك هوفسػػه لاػػي  ،األهوػػهء

علػى هاػ ه أنام عود غسله شهردضا في ها ه مه يـبه أنه كهف يـتيل عتهال  ضيحمل أيقهال  
 لمه ع فوا عوه ذلك ، ضفي م ل راا يقوؿ اهلل عز ضةل: 

                                         [[3131  .]الكَف.]الكَف  

CCCCCCCCCCCCC 
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  تسكية الٍفضتسكية الٍفض
فػػرضؿ م حلػػة فػػي الط يػػػق أف يسػػقط المػػ ء مػػن حسػػػهههته أعػػان الخلػػق لاعػػػهلج داء 

 لوفس، ألف آفة احفهت ري الوفس.الـا ة الاهمن في ا
 "تجهضز نفسك تول أنسك" 

 ضعودمه ضقا أهو يزيد هان يدً رهه ضقهؿ: يه رب كاا أصل إلاك؟
 قهؿ: يه أهه يزيد دع نفسك ضتعهلى.

 أً أت ؾ نفسك ضتعهَؿ ، البهب مفتوح .... ، لان ال يدخل أحد هوفسه.
فطهلمػػه أنػػه أتطلػػع  ،"ماتػػوب علػػى حضػػ ة القػػدضس ال يػػدخلاه أصػػحهب الوفػػوس"

ضأتعـم أف تااػ  لػي ك امػهت  ،ألف أكوف الـاخ فالف ضأتطلع أف ياوف لي أتبهع ضم يدين
ضأحػب أف أسػمع ال وػهء مػن  ،ضأطمع أف يطا  لي صػات ضشػا ة ،يعدره الوهس روه أض روهؾ

ضتتلاذ الوفس هااا ال وهء فرنه أحتػهج إلػى عػالج ق آنػي، ضرػاا العػالج ال يسػتطاع  ،الخلق
 ضلان همعونة شاخ يعاوه على نفسه: ،نسهف أف يتمه هوفسهاإل

                     (اليجه[( اليجه[1313]اآلية)]اآلية )  

      ألف ضهافة رسوؿ اهلل:ألف ضهافة رسوؿ اهلل:                             353353  البكزةالبكزة  

ته، أض مػن ضرث مػن العلمػهء العػهملان مقػهـ حضػ   ،فاو الاً يزكي الوفس ضيطا رػه
لاػػػن أنػػػت ال تسػػػتطاع همفػػػ دؾ أف تطاػػػ  نفسػػػك، فهإلقبػػػهؿ علػػػى العبػػػهدات الػػػاً يعتقػػػد 

 البعا أف هه التزكاة يزيد الوفس غ ضرا  ضإعجههه .
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ضي ا أنه أحسن من فػالف ضعػالف  ،ييت  هوفسه ،فهإلنسهف عودمه يزيد في العبهدات
  .ضراا نفسه داء ضهال ألنه داء إهلاس

                   (األعزاف[( األعزاف[3333]اآلية)]اآلية )    

 إذا  مه المخ ج؟
ضيعهلج األم اض ضاحد تلػو احخػ ..، آخػ   ،ال هد من الطباب الاً يداضا الوفس

 : م ض يتعهلج موه اإلنسهف قهؿ فاه الـاخ أهو الحسن الـهذلي 
 "آخ  داء يخ ج من قلوب الصديقان حب ال يهسة"

 :هو العزائم يقوؿ اإلمهـ أ ،فهلوفس دائمه  داعاة ال يهسة
لٚقيٓاظل قع١ٝلقيسٜ ض١لع حرزًقلل...للعسعْٛٗ ل ٓجٛلَٔلقيدق٤لقيدعني

ألف اللػػبس كلػػه مػػن الػػوفس، نوازعاػػه..  ،إذا  أنػػه محتػػهج للطباػػب لاعػػهلج لػػي نفسػػي
 آفهتاه.. شاواتاه.. حاوهاه.. أروائاه.. فال هد أف يعهلج راه األدضاء.

ضمػه الػدلال علػى عػالج  ،ي مقػهـ األُنػسفإذا تم عالج الوفس فورا  يبقى اإلنسػهف فػ
أنه يتاماه دائمه  ضال ي ا أهػدا  فػي  ؟ضأف اإلنسهف مهشي خطوات طابة نحو األُنس ؟الوفس

 ضأنه مقص . ،ضقت أنه أحسن هل دائمه  يتاماه أناه مسائة
ذات م ة مع إخوانه يطوؼ حػوؿ الاعبػة  ضلالك كهف الـاخ أحمد هن ادريس 

فقػهؿ  ،ضموام من عػاله الوةػد ،ضموام من عاله الحوان ،الـوؽ ضرأا هعضام ضقد عالرم
 مؤدهه  ضرو نعم المؤدب: "سا ضا إلى اهلل ع ةه  ضماهسا ". لام 

 :أً أف الاً يسا  إلى اهلل دائمه  يتام الوفس، قهؿ البوصاً  
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لٚ  يفلقيٓاظلٚقيػٝ  ٕلٚقعؿُٗ لل...للٚلٕلُٖ لذلض ىلقيٓؿحلع  ِٗ

   .، يتفقد عاوب نفسهأمهمه فاوقا اإلنسهف نفسه

                 (الينل[( الينل[3030]اآلية)]اآلية )  

أً تفقػػد الحقػػهئق التػػى فاػػك، ضي ةػػع لل ضشػػتهت التػػى ضيػػعاه الصػػهلحوف لعػػالج 
 ،ضاإلقػالؿ مػػن الموػػهـ ،ضاإلقػػالؿ مػن الاػػالـ ،ضأه زرػػه تتضػمن اإلقػػالؿ مػن الطعػػهـ ،الػوفس

 ضذك  اهلل عز ضةل على الدضاـ.
ن الطعػػهـ ؛ أمػ ه مـػاور ضمعػػ ضؼ ههلصػاهـ ،  ضأمػه اإلقػػالؿ مػن الاػػالـ فػهإلقالؿ مػ

 ضالموهـ فاحتهج إلى شىء من التفصال ....

CCCCCCCCCCCCC 

  اإلقاله وَ الكالًاإلقاله وَ الكالً  ..1313
فهلاً ال ياا عن الاالـ مع الخلق، متى يسمع كالـ ساد الخلق؟ ضمتى يسػمع 

 رواتا الحق؟ ضمتى يسمع كالـ مالئاة الحق؟
                     (فصلت[( فصلت[1010]اآلية)]اآلية ) 

 لقد ذك  لوه الق آف أف الوبي الاً طمع أف يتالم مع اهلل قهؿ:

                                                  ]مزيه[]مزيه[  
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ل مػن الاػالـ مػع فمن أراد أف يػتالم مػع المالئاػة، ضيػتالم مػع اهلل، ال هػد أف يقلػ
األنػػهـ، لاػػتالم مػػع أرػػل الػػدرةهت العػػال ضمػػع اهلل عػػز ضةػػل ، ضعوػػدمه يبلػػ  مقػػهـ العاػػهـ، 

 فطهـ الوفس عن أروائاه ضحاوهاه ضشاواتاه:

                                       ..ضرم الم سلوف..ضرم الم سلوف        

             ... الشورى[( الشورى[5353ة)ة)]اآلي]اآلي  البـ ية ...البـ ية )  

ضأصػػبح  ،ضغههػػت نػػوازع الػػوفس ههلالاػػة ،ضالػػوفس ضشػػاواتاه إذا احتاػػت ال ضحهناػػة
ضيػػػػتالم  ،ضيبصػػػػ  ههلبصػػػػا  ،روػػػػه يسػػػػمع ههلسػػػػماع ،اإلنسػػػػهف رضحػػػػه  فػػػػي رااػػػػل إنسػػػػهني

 ههلمتالم:

))طـتممسعهماظذيمؼلؿعمبه،موبصرهماظذيمؼؾصرمبه،موظلاغهم))طـتممسعهماظذيمؼلؿعمبه،موبصرهماظذيمؼؾصرمبه،موظلاغهم

مماظذيمؼـطقمبه((اظذيمؼـطقمبه((

ضلسػػػهف  ،ضلسػػػهف الػػػ ضح ،يبقػػػى لسػػػهف اإللااػػػة :الملاػػػن طهلمػػػه لسػػػهف البـػػػ ية يػػػت
 القلب أخ س ال يتالم.

لاوػػهؿ موارػػب العػػهرفان ضدرةػػهت المقػػ هان  ،فعالةػػهت الصػػهلحان لمػػن أراد الت قػػي
 ري مه ذك نهه، حتى أف الواحد موام في البداية كهف يتدرب.

 الحسػن ضالػاً هلػ  شػرنه أف شػاخه الـػاخ أهػه ،ضأريػهه الـاخ ماان األسػم  
الـهذلي قهؿ في شرنه: "ماان الدين رةل من األهداؿ" الاين هدؿ اهلل صػفهتام ضغاػ  اهلل 

ضكػػهف يـػػتيل خاهطػػه : كوػػت أةلػػس فػػي هػػدايتي مػػع  ،عػػن هدايتػػه كػػهف يقػػوؿ أحػػوالام،  
 ،فرعػػػد كلمػػػهتي التػػػى تالمػػػت هاػػػه فػػػي ذلػػػك الاػػػـو ،نفسػػػي كػػػل يػػػـو قبػػػل صػػػالة الميػػػ ب

فمػػه  ،. إيوػػى عـػػ .. ياليػػة عـػػ .. فرستع يػػاهإحػػدا عـػػ . ..فرةػدره هضػػعة عـػػ  كلمػػة
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ضمػه ضةػدت فااػه غاػ  ذلػك اسػتيف ت اهلل  ،ضةدت فااػه مػن خاػ  حمػدت اهلل تعػهلى علاػه
 تعهلى.

  إحياء المين بطاعة اهللإحياء المين بطاعة اهلل
أمػػػه اللاػػػل فاػػػهنوا يجعلػػػوف اللاػػػل هلل، اللاػػػل لػػػاس فاػػػه شػػػيء لخلػػػق اهلل، إذا أذَف 

 اهلل عز ضةل، ضالخلق يافاام الواهر.مع  طاب   ه  المي ب فاهنوا يجعلوف راا ضقت

ػوتيمعنمسؾادي،مػوتيمعنمسؾادي،مــــــــــــــــــــــاظؾقلمظيموألحؾابيمأغادهلم،مػممصاظؾقلمظيموألحؾابيمأغادهلم،مػممصمم))))

مم((((ممػممعينموظيػممعينموظي

ضلػػػالك كػػػهنوا ال يتحػػػديوف هعػػػد العـػػػهء ترسػػػاه  ه سػػػوؿ  ،فاػػػهنوا يجعلػػػوف اللاػػػل هلل
ال ضييلػق علاػه ض  ،إذا صلى العـهء مه لم يان روػهؾ مامػة يػدخل هاتػه فقد كهف  ،اهلل

: "ةعلػت فاػهف يقػوؿ  ،خلافػة للمسػلمانكيخ ج، ضكػهف اإلمػهـ عمػ  مػع شػدة مامتػه  
الواػهر ل عاتػػي ضةعلػػت اللاػػل ل هػػي فػػإف نمػػت ناػػهرا  يػػاعت رعاتػػي ضإف نمػػت لػػاال  يػػاعت 

 نفسي".
فاػػػؤالء القػػػـو رػػػم الػػػاين يقػػػوؿ فػػػاام اهلل لسػػػادنه داضد علاػػػه ضعلػػػى نباوػػػه أفضػػػل 

 الصالة ضأتم السالـ:
دمإنمظــيمسؾــادًامعــنمسؾــاديمأحــؾفممواؾــوغيموأذــؿاقمممدمإنمظــيمسؾــادًامعــنمسؾــاديمأحــؾفممواؾــوغيموأذــؿاقممم))ؼــامداو))ؼــامداو 

إظقفمموؼشؿاضونمإظيموأذطـرػمموؼـذطروغي،معـنمدـؾكمرـرؼؼفممأحؾؾؿـهمممممممإظقفمموؼشؿاضونمإظيموأذطـرػمموؼـذطروغي،معـنمدـؾكمرـرؼؼفممأحؾؾؿـهممممممم

وعنمسدلمسـفممعؼؿه،مصؼاظتمادلالئؽة:مؼامربــاموعـامسالعـؿفمامضـال:مػـممممممموعنمسدلمسـفممعؼؿه،مصؼاظتمادلالئؽة:مؼامربــاموعـامسالعـؿفمامضـال:مػـممممممم

سؾادمعـنمسؾـاديمؼراسـونماظظـاللمباظـفـارمطؿـامؼراسـىماظراسـيماظشـػققممممممممممسؾادمعـنمسؾـاديمؼراسـونماظظـاللمباظـفـارمطؿـامؼراسـىماظراسـيماظشـػققمممممممممم
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اظظالمموُصرذتماظػرشموُغصؾتماألدرةماظظالمموُصرذتماظػرشموُغصؾتماألدرةمصإذامجـفمماظؾقلمواخؿؾطمصإذامجـفمماظؾقلمواخؿؾطممم،،شـؿهشـؿه

اصرتذوامإظـيمأضـداعفمموغصـؾوامإظـيموجـوػفممممممماصرتذوامإظـيمأضـداعفمموغصـؾوامإظـيموجـوػفممممممممم،،وخالمطلمحؾقبمحبؾقؾهوخالمطلمحؾقبمحبؾقؾه

ــاعيمم ــيمبإغعــ ــوامإظــ ــيمويؾؼــ ــاجوغيمبؽالعــ ــاعيمموغــ ــيمبإغعــ ــوامإظــ ــيمويؾؼــ ــاجوغيمبؽالعــ ــاكممم،،وغــ ــارخموبــ ــنمصــ ــاكمصِؿــ ــارخموبــ ــنمصــ ممصِؿــ

ــامممممممم ــائمموضاســدموعــنمراطــعمودــاجد،مبعــقينمع ــووهموذــاكموعــنمض ــامممممموعــنمعؿ ــائمموضاســدموعــنمراطــعمودــاجد،مبعــقينمع ــووهموذــاكموعــنمض وعــنمعؿ

ؼؿقؿؾونمعـنمأجؾـيموبلـؿعيمعـامؼشـؽونمعـنمحـم،مأولمعـامأسطـقفمممممممممممؼؿقؿؾونمعـنمأجؾـيموبلـؿعيمعـامؼشـؽونمعـنمحـم،مأولمعـامأسطـقفممممممممممم

مم،،ث:مأضــذفملمضؾــوبفممعــنمغــوريمصقكــأونمســينمطؿــامأخــأمســـفمث:مأضــذفملمضؾــوبفممعــنمغــوريمصقكــأونمســينمطؿــامأخــأمســـفمثــالثــال

مم،،واظـاغقــةمظــومطاغــتماظلــؿواتمواألرازــهملمعــوازؼـفممالدــؿؼؾؾؿفامهلــمواظـاغقــةمظــومطاغــتماظلــؿواتمواألرازــهملمعــوازؼـفممالدــؿؼؾؾؿفامهلــم

واظـاظـةمأضؾلمسؾقفممبوجفيمأرأؼتمعنمأضؾؾتمسؾقهمبوجفيمأؼعؾممأحـدممواظـاظـةمأضؾلمسؾقفممبوجفيمأرأؼتمعنمأضؾؾتمسؾقهمبوجفيمأؼعؾممأحـدمم

 عامأرؼدمأنمأسطقه((.عامأرؼدمأنمأسطقه((.
 فاهف مبدأ القـو .....

 ضح، ... ضقت الػوفس ضالجسػم انتاػى لمه يرتي غ ضب الـمس ياوف راا ضقت ال
 ضراا ضقت ال ضح ... :

                                       ]صورة غافز[]صورة غافز[  

                                 ]صورة الزوو[]صورة الزوو[  

إلػى صػفهء القلػب ضطاػهرة  ضيصػلوا ،يقبلوف على اهلل ههلالاػة لاعبػ ضا عتبػهت الػوفس
أض هعػػهلم  ،أض هجوهنػػه ،أض هرخبػػهره ،أض هرسػػ اره ،أض هػػرنواره ،ضيرنسػػوا هػػههلل عػػز ضةػػل ،الفػػؤاد

أض هعوالم الصهلحان ضالوباان ضالم سلان، يرنسػوا هاػم فػي الموػهـ أض  ،الطا  ضالبقهء ضالوقهء
 في الاقاة.

 ضراه خطة ال هد أف يضعاه الم يد لوفسه ...!!
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كػػػهف الم يػػػد يقضػػػي ضقتػػػه فػػػي اليفلػػػة، ضاللاػػػو، ضالسػػػاو، ضالبطهلػػػة، ضك ػػػ ة   أمػػػه إذا
الاالـ، ... يم هعد ذلك يـوش على ةاهز اسػتقبهله ال هػهني همػه يسػمعه مػن األنػهـ، ضهمػه 

 ي اه من محطهت اإلعالـ في كل لالة،  فااا ي ا مه ال ي اه الوهه ضف ؟ ..!! 
 ضكاا يستـع  أحواؿ الصهلحان ؟ ..!!

 تسا  رضحه إلى ملاوت رب العهلمان ؟ ..!!ضكاا 
 ... ؟؟!! ضكاا تطا  رضحه إلى ساد األضلان ضاحخ ين 

الهػػػد أف تاػػػوف رضح رهمػػػت ... فتسػػػهمت .،.. فطػػػهرت علػػػى أةوحػػػة الـػػػوؽ إلػػػى 
حاػػػا أضقفاػػػه الطػػػوؽ ...  فرذاقاػػػه اهلل عػػػز ضةػػػل مػػػن رػػػاا الـػػػ اب الػػػاً يسػػػقاه ألرػػػل 

مػن أدراناػه ضسػفلاه، ....  ضأشػادره فػي عػهلم البقػػهء  الػاضؽ...يم طاػ  لباػه ... ضخلصػاه
 .... مه تتوعم هه من موارب رهاه عز ضةل.
 فهإلنسهف لو سلك هوفسه فقط ...

، !!فإف نفسه تضػحك علاػه ضتػتلمس لػه األعػاار ، ضتػتلمس لػه الميفػ ة عوػد األضزار       
م يمػػػِش علػػػى مػػػواج ضإف لػػػم يصػػػوع موةبػػػهت الميفػػػ ة التػػػى ذك رػػػه العزيػػػز اليفػػػهر !! ، ضلػػػ

 األه ار ..!!  فإذا أراد أف يلزماه هجاهد تقوؿ له:
" إنت فان ضالجمهعة دضؿ فان  !!!! .. ، راا الجاهد كهف في أيػهـ حضػ ة الوبػي، 
كهنوا فهرغان من الـواغل ضلػم تاػن ضرائاػم مصػهلح ضال مـػهغل !! ضأنػت عوػدؾ مـػهغل 

 ضعودؾ عاهؿ ضعودؾ كاا ..."
ضههلتػػػهلي تجعػػػل إنتهةػػػه  ،ضتجعػػػل عزيمتػػػه تخػػػور ،ت ػػػبِّط رمتػػػه ضال تػػػزاؿ هػػػه إلػػػى أف

 ضفتحه الوربي من عود اهلل عز ضةل يبور ...!! ... 



  الوالية واألولياء               فوزى حممد أبوزيد
 

 


  ::
مم

    2222صؼهمتزطقةماظـػوسمصؼهمتزطقةماظـػوسم

ػػه فػػي األضرػػهـ !! ،  ـُ حتػػى لػػو كػػهف عوػػده شػػيء مػػن الاػػالـ يعجػػب األفاػػهـ .. تعاِّ
فتقػػوؿ لػػه فػػي نفسػػه: أنػػت رةػػل مػػن الصػػهلحان ضحولػػك سػػمِّاعه ..، رػػهت كتػػهب فػػالف .. 

 !!... لازيد عدد الم يدين !! ، ضمهذا تفعل ههلم يدين؟ ضاحفظ ضقوؿ
 !!أض رل يوفعوؾ؟ !!نف ض أف الخلق أةمعان اتبعوؾ، رل ييووؾ؟

 لن يوفعك إال الفتح الوربي من عود حض ة الوبي أض من عود اهلل عز ضةل.

CCCCCCCCCCCCC 

  الفتح الوِيبالفتح الوِيب
وؿ ضالطػػوؿ هػػ ا، ال ضمػػن الحػػ ،ضالفػػتح الػػوربي ال يػػرتي إال لقلػػب مػػن الخلػػق خلػػى

ضتوفاػق اهلل رػو الػاً  ،ضإنمػه ةهرػد نفسػه حتػى رأا فضػل اهلل ،ي ا لوفسه عمال  ضال أمػال  
ضيقػوؿ كمػه   ،ضرػو الػاً يح كػه فػي كػل األحػواؿ ضالسػاوهت ،يحاط هه مػن كػل الوةاػهت

كػػهف يقػػوؿ عوػػدمه يقػػا هػػان يػػدً   ،عوػػدمه ي يػػد الصػػالة كػػهف يقػػوؿ اإلمػػهـ أهػػو العػػزائم 
ك لَك أصلي" أً أنه لاس معي شيء ضإنمػه همعونتػك ضهتوفاقػك ضهحولػك ضطولػك اهلل: "هِ 

 هك أصلي.
 لان من الاً معه حوؿ أض طوؿ؟

ضال يػزاؿ أحػدرم علػى ذلػك حتػى يصػل إلػى حػهؿ يقػوؿ فاػه  ،راه أحواؿ العهرفان
 اإلمهـ أهو العزائم:

لعًُِتلْاطٞلأْٞلنٓتلصلغٝئلل...للعؿستلصلغٝئل لْاطٞلٚ لنًٞ
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لٛيٞننٛ ٟلٚلَدق ٟلمح٘لحننٓصٙلؾستلقآلٕلَٛيٛ قًًًلل...للمح٘لٚيمح٘ل 

لٌننٛز ٘لقيعًٝ لمح لْٝننعؿستلؾلللَٚٔلأْ ل..عدّلقيلمجًينلل...ل

 ةاهد الوفس ...:
 ال يوتاى حتى مع كمَّل العهرفان حتى خ ضج الوفس األخا . -
 .ال هد أف ياوف على يد شاخ سعاد أسعد ههألذف من الوبي الف يد  -

د أف يسػػلم اإلنسػػهف لػػه ضياػػوف عونػػه  لػػه علػػى نفسػػه، يطلػػب موػػه الوصػػح ضال هػػ -
 ضيطلب موه التوةاه ضيتام دائمه  نفسه.

 ألف عالج الوفس رو الاً يُاسب اإلنسهف األُنس.
راا رو اللوح األضؿ الاً يااك  فاه اإلنسهف، يااك  في لػوح نفسػه، يتفقػد نفسػه 

ضإذا أك مػػه اهلل هػػبعا  ،معونػػة شػػاخه يعهلجاػػهضيبػػدأ ه ،لاعػػ ؼ نوازعاػػه ضنزغهتاػػه ضأروائاػػه
الفتح ال يتعجل حتى يتم األم  ... إذا رمى الـباة ضأتت له هقلاػل مػن السػمك الصػيا ، 

ضالػػاً ةعلػػه اهلل  ،ال ي يػػى ههلػػدضف .. أنػػه أريػػد اللؤلػػؤ ضالم ةػػهف الػػاً يوةػػد فػػي القػػهع
ن في البدايػة لاقػويام علػى لألف اد، فال ي يى ههلاوامش التى يفاا هاه اهلل على السهلاا

 هلوغ الواهية.
هل يطلب المزيد ألف ال ؤيػه ةػزء  ،كهل ؤيهت الصهدقة فال يقا عودره ضياتفي هاه

من المواج من ستة ضأرهعان ةزء، أنت أخات ةػزء مػن سػتة ضأرهعػان ةػزء ضضقفػت عوػده، 
يػػن هقاػػة ضمػػن المماػػن أنػػك لػػم ترخػػا رػػاا الجػػزء كػػهمال  .... هػػل أخػػات هعضػػه  موػػه !!! ، أ

 األةزاء؟؟ !! ....
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مػن فضػل الحماػد المجاػد، لػاس المزيػد مػن  ،لاا دائمه  السهلك يطمع فػي المزيػد
ضلاػػن المزيػػد مػن فضػػل اهلل ةػػل فػػي  ،أض مػػن الم يػػدين أض مػن السػػهلاان ،الػدناه أض المػػهؿ

 ،حتى يػتم اهلل عػز ضةػل لػه المػ اد ضهعػدمه يػتم لػه المػ اد ،عاله، فامـي على راا الموواؿ
 تفضل ي

 .كهلـاخ عبدالقهدر الجاالني  ،فاعطاه اإلذف، كبقاة الصهلحان علاه األستهذ الوبال 
قػهؿ: فقلػت ،  ضم له الـاخ الجواد .. إخوانه قهلوا له: حػديوه همػه فػتح اهلل علاػك 

 .في نفسي حتى يرتي اإلذف من رسوؿ اهلل
  .فاربوا إلى الـاخ س ا السقطى ضقهلوا له: ُمْ  الجواد يحديوه

 فقهؿ له: يه ةواد حدث إخوانك همه فتح اهلل علاك .
يػػػدخل فػػػي فصػػػل المتعلمػػػان ضيقػػػوؿ: يػػػه  ضكػػػهف سػػػادً أهػػػو الحسػػػن الـػػػهذلي 

 ضلان حديونه همه فتح اهلل هه عز ضةل علاام. ،معـ  الم يدين ال تحديونه عن غا كم
همػه في الموهـ فقهؿ: يه ةواد حدث إخوانك  ضهل الجواد حتى رأا رسوؿ اهلل 

 فتح اهلل عز ضةل هه علاك 
اػه البػهب لاخبػ ه ضإذا ضذرػب لـػاخه ضدؽ عل ،ضاستاقظ قبل الفج  من راه ال ؤيه

 يه ةواد، ألم يافك حتى أرسلوه رسوؿ اهلل إلاك. :من خلا البهب هه يقوؿ له
فػػػدخل المسػػػجد فوةػػػد المسػػػجد غهصػػػه  هررلػػػه "إذا أقػػػهموؾ أعػػػهنوؾ، ضإذا أقمػػػت 

ل المسػػجد يقولػػوف لػػه: يػػه ةواػػد حػػديوه همػػه فػػتح اهلل عػػز ضةػػل نفسػػك ت كػػوؾ" ضإذا هررػػ
 :ضإذا ه ةل قهؿ له: يه ةواد، مه معوى قوؿ رسوؿ اهلل  ،علاك
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ـُِظُرمِبـُؤرمآمم}}}} ـُِظُرمِبـُؤرمآاٖتُؼوامِصَراَدَةمادُلِؤِعٔن،مصٔإٖغُهمَؼ  ساق تخ يجه.مم--{{{{مماٖتُؼوامِصَراَدَةمادُلِؤِعٔن،مصٔإٖغُهمَؼ
العػػ ب ، أمػػه أرػػل ضكػػهف فػػي ضقتاػػه ال يتػػًز ههلعمػػهئم إال  ،فواػػ  إلػػى األرض يػػم رفػػع رأسػػه
فقػهؿ الجواػد ضقػد هئم ، ضراا ال ةل كػهف يلػبس عمهمػة ، األديهف األخ ا فال يتزيوف ههلعم

 نا  إلاه:
 معوهه أنه قد آف احف أضاف إسالمك يه نص اني !! ، فهنطق ههلـاهدتان .

يػػػم قػػػهؿ: لقػػد امتحوػػػت قبلػػػك أرهعػػػان  ،فقػػهؿ ال ةػػػل: صػػػدقت ضنطػػق ههلـػػػاهدتان
 مع فة فلم يع فوي أحد موام قط.رةال  ممن يدعي ال

CCCCCCCCCCC 

  إخالص الكصد هللإخالص الكصد هلل

يقػػوؿ فااػػه اإلمػػهـ أهػػو العػػزائم فػػي أضؿ سػػط  ياتبػػه فػػي لػػوح  ،رػػاه هدايػػة الم يػػدين
 الوفس يطهلعه فاه الم يد: 

"علػػػى السػػػهلك أف يتمػػػ ف علػػػى تف يػػػد اهلل فػػػي هدايتػػػه لاصػػػل إلػػػى توحاػػػد اهلل فػػػي 
 ناهيته"

أً يتمػ ف أف يفػػ د اهلل ههلقصػد عوػد كػػل عمػل فاجعػػل  ،دضمعوػى يتمػ ف علػػى التف يػ
رمػػه عوػػد كػػل عمػػل ضناتػػه عوػػد كػػل عمػػل رػػي ضةػػه اهلل، ضرػػاه رػػي البدايػػة ألرػػل مـػػهرد 

 الواهية، أف يم ف نفسه على أف يجعل كل عمله ضكل قوله هلل.
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يقلػػل مػػن  ،ال هػػد أنػػه يقلػػل مػػن الماهلػػك ،إذا أراد أف يتػػدرب علػػى ذلػػك السػػهلك
ضناػ  إلػى الوةاػة فػي ههطوػه التػى مػن أةلاػه  ،نه ال يتالم إال إذا ضزف الاالـأل ،الالمهت

هلل أض  لػَم رػػاه الح كػػة؟ ،  ضال يتحػػ ؾ ح كػػة إال إذا ضزناػه هماػػزاف ناتػػه ،يوطػق هاػػاا الاػالـ
 لسادنه معهذ هن ةبل : فإذا صهر رااا ياوف كمه قهؿ ؟ ، ليا  اهلل

))مم{{{{ممُلماْظَؼِؾقُلُلماْظَؼِؾقُلَأِخِؾِصمِدؼـََكمَؼْؽِػَكماْظَعَؿَأِخِؾِصمِدؼـََكمَؼْؽِػَكماْظَعَؿمم}}}}
ٛٛ
مم((

 ألهي ذر:قهؿ  ضفى رضايه أنه 

مم{{{{َؼامأَبامَذرمَأِخِؾِصمَؼْؽِػَكمَضؾقُلماْظَعَؿلمَؼامأَبامَذرمَأِخِؾِصمَؼْؽِػَكمَضؾقُلماْظَعَؿلممم}}}}

 فال تاتم ههلعمل الا ا  ضلان المام اإلخالص فاه: 

                                         (البيية[( البيية[55]اآلية)]اآلية )  

ضكػػػل شػػػاوات حاػػػه مػػػن البهعػػػا أض  ، ج كػػػل شػػػاوات نفسػػػهضاإلخػػػالص أف يخػػػ
فهلقلاػل  ،فإذا كهف العمل خهلصه  هلل ،فااوف العمل خهلصه  هلل ،الي ض البهطوي عود العمل

 .عود اهلل ك ا 
رهمػػػه تيػػػ ه  ،فػػػإف األعمػػػهؿ ضإف كهنػػػت ك اػػػ ة فػػػي ناػػػ ه ،أمػػػه إذا لػػػم يالحػػػظ ذلػػػك 

أض  ،أض يبػػهري غاػػ ه هفعلاػػه ،غاػػ ه هاػػه أض يػػدؿ علػػى ،ألنػػه رهمػػه يعجػػب هاػػه ،ضتسػػ ه فتضػػ ه
 ضتتلمس نفسه له األسبهب ضتقوؿ: ،يفتخ  هلسهنه هان األقواـ ضيتحدث هـرناه

                               ]صورة الضحى[]صورة الضحى[  

                                                 

(
ٛ
 .  َعْن ُمَعهِذ ْهِن َةَبلٍ ، َ  رضاه الحهكم (
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 ،ضال أف يػػدخل فػػي رحػػهب المقػػ هان ،فػػال يسػػتطاع أف يلػػج إلػػى أحػػواؿ الصػػهلحان
ال يػػدخلاه إال قلػػب صػػفى مػػن كػػل كػػدضرات  ،ارػػب المقػػ هانضمو  ،ألف رحػػهب الصػػهلحان

ضأصػبح صػهحبه ال  ،ضمػن كػل الحجػب الاػهر ة ضالبهطوػة ،ضمػن كػل شػاوات الػوفس ،الدناه
 يقصد إال ضةه اهلل عز ضةل.

نسػػػرؿ اهلل عػػػز ضةػػػل أف ي زقوػػػه إخػػػالص القصػػػد ضصػػػفهء الواػػػة ضحسػػػن الطويػػػة ضأف 
ضصػػلى اهلل علػػى سػػادنه محمػػد ضعلػػى ،  اػػة اإللااػػةي زقوػػه دائمػػه  ضأهػػدا  رػػاه الموارػػب الووران

 آله ضصحبه ضسلم.
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  ج ج وكاوات احلوكاوات احل

هصد البات، ضلالك أنػواع كلمة الحج معوهره في اللية القصد، حهجُّ البات يعوى ق
 الحج تاوف على حسب أنواع القصود.

 ،ضمػن الوػهس مػن يقصػد أنػوار اهلل الاػهر ة فػي الباػت ،من الوهس من يقصد الباػت 
ضمػن الوػهس مػن يقصػد رب الباػػت  ،ضمػن الوػهس مػن ي فػع اهلل لػه السػتهئ  عػػن أسػ ار الباػت

 هت ضتبهين المقهمهت.ضكله حج مع اختالؼ الدرة ،عودمه يتوةه هجسمه إلى البات
يحاي رػاه األطػوار التػى مػ  هاػه فػي زيهراتػه إلػى  سادً أهو الازيد البسطهمي  

: "حججت أضؿ م ة ف أيت البات ضلم أرا رب البات، ضحججػت المػ ة البات فاقوؿ 
ال هناػػػػة ف أيػػػػت الباػػػػت ضرب الباػػػػت، ضحججػػػػت المػػػػ ة ال هل ػػػػة ف أيػػػػت رب الباػػػػت ضلػػػػم أر 

 البات".
 ضأريهه أشهر إلى راه الحقاقة فقهؿ: هـ أهو العزائم ضموالنه اإلم

لٛق لل...للٚزضننِلقيبٝننتلبانن٢لمحنن يٝكنيلللننننن ٙلطنننننأطننٛفلٚحننٍٛلدلل
لٚ ػنننٗدلحطننٔليٓنن تلٚعننننيللنٝننفل ننس٣لعٝنننٕٛلقيننسٚ لنْٛننً للل...لللللٚ

ُٜس٣ليٗننٛقٕلحٛيننٕٛلقألننننن٘لَهنننٚٚي لنيننننٌلعي٢لَهنننسًقليهنٞلل...لل

صودرم من الحج، موام مػن يػارب هقصػد محػو فدرةهت الحجاج على حسب ق
ضموام من يػارب هقصػد زيػهدة الفضػل  ،ضموام من يارب هقصد زيهدة الحسوهت ،الزالت

س لػػه غهيػػة إال ضةػػه ماػػوف ضمػػوام مػػن يػػارب هػػال علػػة ضال أمػػل ضلػػا ،ضالمػػون ضالفتوحػػهت
فاػػل رةػػل علػػى حسػػب رمتػػه ضعلػػى حسػػب ُمواتػػه ضعلػػى حسػػب غهيتػػه ضعلػػى الاهئوػػهت، 
 صده ضناته يواةاه اهلل عز ضةل هبياته.حسب ق
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 فهإلمهـ أهو العزائم ضرو من رؤالء ال ةهؿ يقوؿ:  
لٚ. ١ٜلمحغٝيتلٜبدٚلحبٝيبلل...للمحعنيلقيسٚ لصلٜبدٚل اًٝ 

ضعلى راا فهلاً يوػًو حجػه  لايػهر، يبيػي أف يـػاد آيػهر الخلاػل فػي هوهئػه لباػت 
 ،الػػػاً هوػػػهه الخلاػػػل ضإسػػػمهعالفاػػػاا صػػػهحب سػػػاهحة ُمْلااػػػة فاطػػػوؼ ههلباػػػت  ،الجلاػػػل

ضيػارب إلػى موػى حاػا المويػع  ،ضيسعى هان الجبلػان اللػاين سػعت هاوامػه أـ إسػمهعال
يػػم يقػػا ههلماػػهف  ،ضتعػػ ض لػػه الـػػاطهف ف مػػهه ،الػػاً أخػػا فاػػه الخلاػػل إسػػمهعال لااهحػػه

فاػاا  ،الاً ع َّؼ اهلل هػه إهػ ارام موهسػك الحػج أض تعػهرؼ فاػه آدـ علػى حػواء )ع فػهت(
 لزيهرة احيهر.حج 

CCCCCCCCCCCC 

  شياحة احلج املعٍويةشياحة احلج املعٍوية

ضصػهحباه  ،ضروهؾ حج لمـهردة األنوار التى تجلى هاه على راه األمهكن المبهركة
ضعػػػان القلػػػب تػػػ ا األنػػػوار  ،فاـػػػاد هعػػػان رأسػػػه رػػػاه احيػػػهر ،صػػػهحب سػػػاهحة ملاوتاػػػة

ضتـػاد كػالك  ،التػي تتوػزؿ علػى الباػت لػزضار الباػت ،ضالتجلاهت ضاإلك امػهت ضالعطػهءات
 مـهرد حساة.

كاا أف المطهؼ ضرو ماهف محصور ضياق يسع راه الجمػوع اليفاػ ة فػي ضقػت 
ألف المطػػػهؼ يتسػػػع ضيتمػػػدد لاسػػػع ؟ ضلػػػم نسػػػمع أف رةػػػال  مػػػهت تحػػػت األقػػػداـ ،ضاحػػػد

ضخػػػدـ الماػػػهف رػػػم  ،الجماػػػع فػػػي ضقػػػت ضاحػػػد مامػػػه كػػػهف عػػػددرم ضمامػػػه كػػػهف تعػػػدادرم
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هلل هخدمػػػة الماػػػهف، ألػػػاس لاػػل قصػػػ  ةماػػػوًر ةاػػػهز الػػػاين ضكلاػػم ا ،المالئاػػة الاػػػ اـ
 إدارا؟

 فمه ههلك هاعبة اهلل ضهات اهلل إف فااه ةاهز إداًر ال يعد ضال يحد من ههب: 

                                (املدثز[( املدثز[1313]اآلية)]اآلية )  

إلاػه فهلػاً يقػع يجػد مػن يمػد يػده  ،ةاهز ضهافته األخػا هاػد الضػعفهء ضالمسػهكان
لاوه يرتي في صورة آدماة حتى ال يحدث له شيء، ضلالك تسمع مػن يقػوؿ لػك  ،ضيقامه

 أنى ضقعت في الطواؼ لان رةل مد يده ضأخاني، من راا؟
لاوػػه مػػن  ،ضفػػي الحقاقػػة ال رػػو مي هػػي ضال رػػو لابػػي ،يقػػوؿ: رةػػل مي هػػي أض لابػػي

مػوام مػػن الوػهس، هػل إف  فػ ؽ اإلنقػهذ اإللااػة التػى تػػدضر حػوؿ الباػت لترخػا هريػدً رػػؤالء
وف همضخهت إلااة نوراناة القوة في أةسػهد الػداخلان ألداء يقا على أهواب البات يوفح

 .ضال أحد ي ا شائه   ،راه الموهسك
لاػػػػن المالحػػػػظ أف الػػػػاً ال يسػػػػتطاع أف يمـػػػػي ضيتعاػػػػز علػػػػى ايوػػػػان ضيطػػػػوؼ  

ل ػضةػل لاوػه ةعػرػو اهلل عػز  ضمن الاً مػده هػهلقوة ضمػده هاػاه المعونػة؟ كاا؟..يسعىض 
 .لال شا  سببه  

ضمػػوام فػػي رػػػاا المويػػع مػػػن يتولػػوف إرشػػػهد التػػهئاان، فمعاػػػم الحجػػهج يتورػػػوف  
يقوؿ لػك: ضاحػد أخػاني  لان ال أحد يتوه إال ضي ةع، من الاً ي ةعه؟ ،ضخهصة في موى

 مالئاة في صورة إنس. إلى أف أضصلوي للماهف أض الخامة الخهصة هي، من رؤالء؟
 :قهؿ ضكالك "موى" 
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)){{{{ممَعـَُلمِعـَّىمَطاظٖرِحٔممِصيمِزقِؼِهمَصٔإَذامَحَؿَؾِتمَوٖدَعَفاماظؾَُّهَعـَُلمِعـَّىمَطاظٖرِحٔممِصيمِزقِؼِهمَصٔإَذامَحَؿَؾِتمَوٖدَعَفاماظؾَُّهمم}}}}
99

))  

مػػع أناػػه ماػػهف موحصػػ  هػػان ةبلػػان لاواػػه تتسػػع  ،كػػل مػػه يزيػػد العػػدد كػػل مػػه تتسػػع موػػى
 ال قلان لو اةتمعوا فااه.

 من الاً ي ا راه المعهني؟
، لاػن الػاً يػ ا هعػان الػ أس ال الاً ي ا هعان القلب ضعان الاقػان ضعػان الفػؤاد

 .ي ا إال الجبهؿ ضاألحجهر
أيضػػه  مػػن األشػػاهء الحسػػاة الملموسػػة كػػل الوػػهس ت مػػي أحجػػهر ، ضال مػػى .. أيػػن  
 يارب ؟!

 :فى معوى الحديا فامه  رضاه عن رسوؿ اهلل  قهؿ سادنه عبداهلل هن عبهس 

ُٓم،مَوَعامَظِممُؼ}}}} ـَِفامَرَصَعُهما ُٓم،مَوَعامَظِممُؼَعامُتُؼؾَِّلمِع ـَِفامَرَصَعُهما َؿَؼٖؾِلمَبِؼَىمِصيمَعَؽاِغِهم،مَؤإالمَؿَؼٖؾِلمَبِؼَىمِصيمَعَؽاِغِهم،مَؤإالمَعامُتُؼؾَِّلمِع

مم{{{{َظَوَجِدُتُؿوُهمَأِعـَاَلماْظِفَؾألمَظَوَجِدُتُؿوُهمَأِعـَاَلماْظِفَؾألم

 راه كلاه آيهت هاوهت محسوسهت لان من الاً ي اره؟
ضالـػاود  ،ضلػاس لاواػ ضا أض لاػ ضا أض لابصػ ضا لاـػادضا  الاين قهؿ فاام اهلل: 

 ياوف هعان القلب:

                       (احلج[( احلج[3131]اآلية)]اآلية )  

 ،ضالػاً يحلػق ضالػاً يػاهح ،هعا الجمهعة العلمػهء قصػ ضا الموػهفع علػى التجػهرة
ضرػػاه الموػػهفع خاػػ ات داناػػة ضحصػػهئد فهناػػة .. لاػػن الموػػهفع ال اقاػػة البهقاػػة رػػي الموػػهفع 

                                                 

 ،رضاه الطب اني في األضسط.عن َأهي الدَّرداِء رَيي اللَُّه عوُه.  (ٜ)
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ضالػػاً يـػػاد تمػػهـ  ،ضالػػاً يـػػاد تحقاػػق ال ةػػهء ،المعوويػػة، كهلػػاً يـػػاد إةههػػة الػػدعهء
ضالاً يـاد أنوار اهلل عز ضةل التى تتوزؿ في كػل  ،يـاد ذرهب كل داء ضالاً ،الـفهء

 األنحهء.
ضيػارب إلػي روػهؾ ضيرتاػه  ،كػم مػن مػ يا همػ ض أعجػز األطبػهء  :من رػاه الموػهفع

ضلم يجد لػه مخ ةػه  ضعوػدمه  ،في لحاة الـفهء، ضكم من إنسهف احتهر في أم  راه الحاهة
 أف راا األم  يتاس  هرم  اهلل هإةههة الدعهء مبهش ة.يتوةه إلى هات اهلل ضيدعوا اهلل يجد 

ضذرػب إلػي روػهؾ  ،ضنحن نسمع قصصه  في راا المويوع كهلػاً لػم ياػن يوجػب
ضرهوه رزقه ههلارية الطابة، ضالاً كهف م يضػه  ضذرػب إلػى روػهؾ ضرزقػه اهلل ههلـػفهء، ضالػاً  

ال يسػتطاع المػ ء عػدره ضكلاػه كهف خهئفه  ضي ضح إلى روػهؾ ضي زقػه اهلل هػهألمن .... ضأشػاهء 
موهفع لمنسهف، موهفع معووية ي اره أرل اإليمهف ههلعان التى يقوؿ فااه الـاخ أهو الحسػن 

 :الـهذلي 
لٛقٕل نننإذٕلمح يٓاننن  نعاننندملأعننننيلقابننن ٕلٚقْ نننسلل...لل نننس٣لقألننننلل

ل ٤لصلغول.  ٟننننننن لل...للٚأْتللقلقيآندّلَؿنننندّللقلعنننننعُٔلع

ي ضف األكػواف هػال  زائػال  ضع يػه  حهيػ ا  يرخػاه البػ   ،يوا ضف هعان اإليمهففهلاين 
 ضالفهة  .... "" مه لوه ضمهؿ الدناه ...."" ....

ضيـػهرد أف اهلل  ،أمه الاً يحدؽ أعان الفؤاد ؛ فسا ا أنوار الق ب ضأنوار الػوداد
هررم ضيوػزؿ علػى ضيػ ا آيػ ،يتجلى على راا البات في كل يػـو ضلالػة همهئػة ضعـػ ين رحمػة

قلبػػه مػػه شػػهء اهلل لػػه مواػػه ، ضرػػاا ضارد ههلحػػديا الـػػ يا أف رػػاه ال حمػػهت مواػػه سػػتوف 
 للطهئفان ضأرهعوف للمصلان ضعـ ضف للوهه ين.
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CCCCCCCCCCC 

 

  حج العارفنيحج العارفني

ضرػػاا كلػػه فػػي م اتػػب السػػهلاان، فػػإذا ارتقػػى إلػػى درةػػهت العػػهرفان فإنػػه يعلػػوا عػػن  
يـػػاد عػػهلم الصػػفهء هعػػان الاقػػان "تـػػادناه الػػ ضح فػػي عػػان ض  ،كػػل عػػهلم الحجػػهرة ضالطػػان

 .الاقان"
ضكعبػػػة  ،ضيػػػ ا أف للقلػػػب كعبػػػة ،فاػػػ ا أف للجسػػػم كعبػػػة، ضلالتجػػػهه للصػػػالة قبلػػػة 

تطػػوؼ حولػػه القلػػوب إذا خلػػت مػػن العاػػوب، ضلػػالك  القلػػوب رػػو الحباػػب المحبػػوب 
 يقوؿ اهلل عز ضةل لوباه موسى ضأخاه:

                                    (يوىط[( يوىط[1818]اآلية)]اآلية )  

 ضكاا يطوفوف حوؿ كعبة األرضاح؟
 :يقوؿ اإلمهـ أهو العزائم 

لأطٛفلحٛققلنعب١لقألزٚق لل...للمحطبعلؾا تلَٔلضٝ لَؿب حٞ

فااا طواؼ أرل الفوهء حوؿ إمهـ ال سل ضاألنباهء، طواؼ في عػهلم الضػاهء ضلػاس 
 ، تطوؼ الحقاقة التى فاك هرصلاه.ءفي عهلم الفوه

 تطوؼ األةسهـ حوؿ الاعبة؟ لمَ  
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قال أف اهلل عز ضةل لمه أم  ةب يل أف يػرتى هتػ اب آدـ أخػاه مػن مويػع الاعبػة، 
 ضلَم مويع الاعبة؟ألف اهلل عودمه خهطب األرض ضالسموات ضقهؿ:

                                               ]صورة فصلت[]صورة فصلت[  

فـػػ فه أف خلػػق موػػه طاوػػة آدـ ضسػػاللة آدـ،  ،قاػػل الػػاً أةههػػه رػػو مويػػع الاعبػػة
ضالـػيء يوجػاب ألصػله، ففػي األةسػهد احدماػة ةهذهاػة طاواػة إلػى  ،ضالـيء يحن ألصله

ألناه أصل خلقتاه على حسػب قػوؿ  ،أض مويع الاعبة ،األحجهر التى كونت مواه الاعبة
 ريي اهلل عز ضةل عوام أةمعان. رؤالء العهرفان

 :ضكالك القلوب خلقت من نور الحباب المحبوب، قهؿ 

مم{{{{ممَأَغامِعَنمآمَوادُلُؤِعـُوَنمِعِّيَأَغامِعَنمآمَوادُلُؤِعـُوَنمِعِّيمم}}}}
((ٔٓٔٓ))

مم

 ضفى رضاية }} من نوًر {{

فتػػدضر حػػوؿ  ،فػػتحن القلػػوب إلػػى أصػػلاه ،فموػػه خلقػػت القلػػوب ضاألرضاح ألرػػل المعػػهني

 ،ضهقهئاػه ه هاػه عػز ضةػل ،اواتاه ضحاوهاػه ضأروائاػهالحقاقة المحمديػة هعػد فوهءرػه عػن شػ

 ضري في راا المقهـ تتحقق هقوؿ اهلل:

                   (األىعاو[( األىعاو[333333]اآلية)]اآلية )  

 يعوى عن حاه ضرواه ضصفهته الدناة ضأخالقه البـ ية ضأضصهفه الطاواة 
         هاتهب اهلل ضهمواج حباب اهلل ضمصطفهه 

                                                 

يلمي عن عبد اهلل هن ة اد ( ٓٔ)  )الدرر الموت  ة(.َأضرده الدَّ
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                                        (األىفال[( األىفال[3939]اآلية)]اآلية )  

                                     (األىعاو[( األىعاو[333333]اآلية)]اآلية )  

 :راا الوور من ههب

))طـتممسعهماظذيمؼلؿعمبهموبصرهماظذيمؼؾصرمبهموظلاغهماظذيم))طـتممسعهماظذيمؼلؿعمبهموبصرهماظذيمؼؾصرمبهموظلاغهماظذيممم

ممؼـطقمبه((ؼـطقمبه((

" فتطوؼ ا   لحقاقة الووراناة، ضري من عهلم البقهء ضمن نور ال يتجزأ، "من نوًر

  فافاا اهلل من نور حبابه على نور أصفاهئه ضأنباهئه ضرسله ضأضلاهئه فاصبيوف ،يعوي إفهية

  هصبيته هصبيته               (البكزة[( البكزة[311311]اآلية)]اآلية )  

الحضػػػػػ ة تطػػػػػوؼ حػػػػػوؿ أنػػػػػوار  ،فهلحقاقػػػػػة البهطواػػػػػة إذا ضربػػػػػت األنػػػػػوار اإللااػػػػػة
ضعلػى  ،ضتحصل مواه علػى فوائػد مػن العلػـو ،المحمدية، ضالطواؼ روه لتقتبس مواه فوائد

ضعلػى مخػهزف ةازرػه الوبػي  ،ضيبهح لاه أف تطلع على كووز مػن األسػ ار ،حقهئق من الفاـو
 ،فتطوؼ لت ا رػاا الفضػل ضتـػاد رػاا الوػور اإللاػي ضههلفضل لأله ار ضاألخاهر  ،المختهر

 ل ههني ضيقهؿ لاه:ضراا العطهء ا

                                        (ص[( ص[1414]اآلية)]اآلية )  

المجلػى ض راا الطواؼ هقوؿ فاه اإلمهـ أهو العزائم:"أطػوؼ ضحػوؿ مجػاله طػوافي" 
التػػي انجلػػت فااػػه المعػػهني اإللااػػة ضاألضصػػهؼ ال ههناػػة  ، رػػو حقاقػػة سػػادنه رسػػوؿ اهلل

أف يواـػػا علػػى  ،ألف اهلل فػػي ذاتػػه ال يسػػتطاع أحػػد مػػن مخلوقهتػػه ،لاػػهت القدسػػاةضالتج
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ضلاػػن ال هػػد مػػن مػػ آة يااػػ  اهلل فااػػه لألخاػػهر ضاألطاػػهر مػػه  ،أً حقاقػػة مػػن حقػػهئق ذاتػػه
ضمػػػن صػػفهته ال ههناػػة ضمػػػن تجلاهتػػه القدسػػػاة  ،يسػػتطاعوف أف يتحملونػػه مػػػن أضصػػهفه العلاػػة

 .اقة رسوؿ اهلل ضراه الم آة ضراه الـهشة ري حق
 ضههلم هؿ يتضح المقهؿ ...

لاػن مػن الػاً ي ارػه ؟..  كل قووات البا الفضهئاة تبا هاووه احف في راا الماهف        
 الـز شهشة لاي تاا  فااه راه الب امج ضراه القووات ضراا البا ....!!!

 لان رل يستطاع أحد أف ي اره احف؟
 ال ....، لان أين ن اره؟

ضالـهشػػة معاػػػه ةاػػػهز اسػػتقبهؿ يسػػػتقبل اإلرسػػهؿ .... ضالـهشػػػة التػػػى فػػي شهشػػػة، 
تسػتقبل إرسػهؿ "كوػػت كوػزا  مخفاػػه "... إرسػهؿ "كوػػز العمػهء األزلػػي" ...، الاوػز المطلسػػم 

 :ألنه يقوؿ فاه ساد البـ  ،الاً ال يستطاع أف يوا  إلاه هص 

اٍبمِعِنمُغوٕرمَوُزْؾَؿٍة،مَعاماٍبمِعِنمُغوٕرمَوُزْؾَؿٍة،مَعامٔإٖنمُدوَنماظؾَِّهمَسٖزمَوَجٖلمَدِؾِعَهمَأْظَفمِحَفٔإٖنمُدوَنماظؾَِّهمَسٖزمَوَجٖلمَدِؾِعَهمَأْظَفمِحَفمم}}}}

{{{{ممِتْؾَكماْظُقُفِبمٔإالَّمُزِػَؼِتِتْؾَكماْظُقُفِبمٔإالَّمُزِػَؼِتُعمَغْػْسمَذِقؽًامِعِنمِحسمُعمَغْػْسمَذِقؽًامِعِنمِحسمَتِلَؿَتِلَؿ
  ((ٔٔٔٔ))

مممم

مَوَبِقـَُهمَدِؾِعَهمَأْظَفمِحَفاْبمِعِنمُغوٕرممَوَبِقـَُهمَدِؾِعَهمَأْظَفمِحَفاْبمِعِنمُغوٕرمينينٔإٖنمَبِقٔإٖنمَبِقمم}}}}:  لوَِّبيُّ ضقوؿ ةب يل ل

{{{{ممَأِومَغإرمَظِومَرَأِؼُتمَأِدَغاَػاماَلِحَؿَرْضُتَأِومَغإرمَظِومَرَأِؼُتمَأِدَغاَػاماَلِحَؿَرْضُت
((ٕٕٔٔ))

.. 
 .تطاع أحد تحملاه إال حباب اهلل ضمصطفههال يس

                                                 

 )ةهمع األحهديا ضالم اسال()طب( عن اهن عم  ضسال هن سعد ريَي اللَُّه عوُاْم معه  ( ٔٔ)
 )ةهمع األحهدياَأَنٍس ريَي اللَُّه عوهُ )سمويه (عن (ٕٔ)
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ضكػػل األرضاح  ،ضمالئاػػة اهلل ،ضرسػػل اهلل ،ضلػػاس رػػاا لوػػه فقػػط لاوػػه لاػػل أنباػػهء اهلل
  .العهلاة التي يق هاه اهلل ضيحباه اهلل ضيصطفااه اهلل

فإف سػادنه موسػى علػى سػبال الم ػهؿ طلػب  :ضمه رحلة اإلس اء ضالمع اج إال لالك
 من اهلل أف ي اه:

                                                        

                          (األعزاف[( األعزاف[391391]اآلية)]اآلية )  

ضإال كػهف كػل مػن ضقػا فػوؽ ةبػل  ،إذا  ال ؤيه مماوة ضالجبل روه لاس ةبػل الطػور
ضرػو المويػع الػاً اختػهره اهلل  ،لاػن الجبػل ةبػل التجلاػهتض  ،الطور يػ ا حضػ ة اليفػور

ضالسػتقبهؿ فضػػل اهلل  ،ضل ؤيػة الوبػػي العػدنهف ،ضةعلػه فػي اإلنسػهف محػػال  لتجلاػهت الػ حمن
 ضرو القلب. ،ضك مه ضعطهئه في كل ضقت ضآف

ضسػػػمي القلػػػب ألنػػػه يتقلػػػب، فطهلمػػػه يتقلػػػب فػػػي الػػػدناه ضفػػػي األرػػػواء ضالمـػػػهغل 
 ؟ضالمـهكل.. كاا ي ا

المـيوؿ لاس له محصوؿ إال في علم الوقوؿ، فإف اسػتق  علػى ماهنػه علػى حهلػة 
ضاحػػدة ضرػػػي دضاـ اإلقبػػػهؿ علػػػى الواحػػػد المتعػػػهؿ ضفػػ اغ البػػػهؿ مػػػن كػػػل مػػػه سػػػوا الواحػػػد 

 المتعهؿ.. روه ي ا.
لعسغلقيكًبلَٔلضٛقْ ل سقْ لل...للٜ لَسٜدًقلمج يٓ لٚمحٗ ْ 

: فإف استق  في ماهنه األصلي يـو كهف علا  ه يـو

                                    (األعزاف[( األعزاف[383383]اآلية)]اآلية )  
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 .... ي ةع إلى صفهءه ضنقهءه
ضكمػػػه شػػػاد فػػػي األضلػػػى يـػػػاد فػػػي  ،فاواةاػػػه اهلل هجمهلػػػه ضنػػػوره ضيػػػاهءه ضهاػػػهءه

 ضال عجب على فضل اهلل: ،احخ ة
                  وا سمعوه.ضلم يقول 

لاوػه لػو  ،ود ضةاػهز االسػتقبهؿ ةػهرز لاػن الػاً موعػه التقلػبػإذا  االستعداد موةػ

 يبت ماهنه:

                                (األعزاف[( األعزاف[383383]اآلية)]اآلية )  

لػػم  ،فلمػػه علػػم اهلل عػػز ضةػػل أف موسػػى علاػػه ضعلػػى نباوػػه أفضػػل الصػػالة ضالسػػالـ
 ـ، قال له: يه موسى، كاا سمعت كالـ اهلل؟يستطع أف يتحمل الاال

 فقهؿ علاه ضعلى نباوه أفضل الصالة ضأتم السالـ:
هعـػػػ ة آالؼ  ،هعـػػػ ة آالؼ ليػػػة ،"كوػػػت كرنمػػػه أسػػػتمع إلػػػى عـػػػ ة آالؼ لسػػػهف

 ضأسمعه هال ةوارحي" ،في ضقت ضاحد ،صوت
 ياوف كله مسهمع...  - ضالـع  يسمع ،العان تسمع

ضلػػالك الاػػواء لػػو خػػال مػػن رػػاا  ،الػػاً يوقلػػه الاػػواء األذف تسػػمع الاػػالـ المحاػػز
 ،تح ؾ الصػودضؽ ال نػهف ،الصدر يخ ج شحوة من الاواء - الماهف ال أحد يسمع احخ 

 ،الػاً يحملاػه الاػواء ،ضاللسهف ضالـفتهف ضاللاهء توطق هح كة معاوة تحولاه إلى أصػوات
يت ةماػػه ضيحولاػػه إلػػى   ،الػػاً يسػػتقبل الاػػواء ،يػػم تػػرتي علػػى ةاػػهز االسػػتقبهؿ الخػػهرةي

 كلمهت في عهلم المعهني ضعهلم المخ.ضكل شيء في الوةود يتالم:
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                                    (اإلصزاء[( اإلصزاء[9999]اآلية)]اآلية )  

فػػػهلاواء لػػػاس لػػه دخػػػل هػػه فػػػال أحػػػد  ،ضال صػػػودضؽ رنػػهف ،ضلاػػن ال يػػػتالم هلسػػهف
 يسمعه ضلان من الاً يسمعه:

                         ]صورة احلاقة[]صورة احلاقة[  

ةاػػػهز االسػػػتقبهؿ ال ػػػهني المجاػػػز لاػػػاه المعػػػهني، نحػػػن اسػػػتخدموه ضاحػػػد فقػػػط .. 
 .ه روأمه ةاهز االستقبهؿ المجاز للمعهني فام ،ةاهز االستقبهؿ المجاز للمبهني

فػػػهألةازة معػػػك ضسػػػبق اسػػػتخداماه، لاػػػن أنػػػت تسػػػتخدـ الجاػػػهز الحسػػػي فقػػػط  
.ضتت ؾ الجا  هز المعوًو

فلمػػه أراد أف يـػػاد حوَّلػػه اهلل  ،فاػػهف سػػادنه موسػػى يسػػمع كػػالـ اهلل هاػػاه الاافاػػة
ضإيػهؾ أف تـػك  ،لة القػ بػضقػهؿ لػه إف شػهء اهلل ستـػاد فػي لاػ ،عز ضةل إلػى خاػ  الب يػة

 فااه:

                                 (الضجدة[( الضجدة[3131]اآلية)]اآلية )  

لاـػػػاد مػػػه فاػػػه مػػػن تجلاػػػهت علػػػى قػػػدره ضلػػػاس علػػػى قػػػدر  فرخػػػا يػػػ دد رسػػػوؿ اهلل
ضلػػالك قػػهؿ ال ةػػل  ،علػػى قػػدر مػػه ألػػاح مػػن ةمػػهؿ اهلل ضيػػاهء اهلل ضهاػػهء اهلل ،رسػػوؿ اهلل
 الصهلح:

لٚلمن لقيطسل لَٛض٢لٜس  ٙلل...لليٝجي٢ًلحطٔلَٛصٙلحنيلٜػٗد

 ....... فػو ضكالك الوبا
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ة المصػػػطفى علاػػػه أفضػػػل ػػػػػي شهشلاـػػػادضا فػػػ ،هـػم فػػػي المقػػػػم اهلل لااملاػػػػػػػػةمعا
ة ػػػم مػن نػوره فػي شهشػم ضعلػى مقهماػػػمه سمح اهلل لام هه على قدرر ،الصالة ضأتم السالـ
 ل الصالة ضأتم السالـ.ػػالمصطفى علاه أفض

 .....: ضكالك المالئاة 
فقػهؿ لاػم فػي  ،ي يدضف أف ي ضا على قػدررم مػه يلػوح لاػم مػن ةمػهؿ اهلل عػز ضةػل

ضلػالك يقػوؿ موالنػه اإلمػهـ أهػو  ،هني ضالف د الصمداني سػتاا  رػاه المعػهنيراا الوور ال ه
 في ذلك: العزائم 

ل ٕنسق٤لقحلبٝننبلل. ثنن١لل...لليع ونن٘لقألعًنن٢لٚز نن١لحٓننلللللننننٚحهُنن١للض
ٕلللللل لٚسلٜننولز لقيعننسؽلعننٛملمسنن ٤ٙلل...لل ٓننصٙلعننٔلنٝننفلٚعننٔلمحسٖنن 

لٌلأَ ٕننن٢ًلِْٚٝلقألعنننً٘لل...للَٔلقيع ين زلقجلُ ٍلألٖننننننننٚيهٔلا ٗ

ضرػػو  ،الػػاً هاػػ  فػػي حقاقػػة حباػػب اهلل ضمصػػطفهه  ،أً لاااػػ  لاػػم ةمػػهؿ اهلل
ضةمػػػهؿ فػػػي عػػػهلم  ،ضةمػػػهؿ إلاػػػهمي ،ضةمػػػهؿ صػػػمداني ،ضةمػػػهؿ نػػػوراني ،ةمػػػهؿ رضحػػػهني

ال يسػػتطاع أً إنسػػهف رضحػػهني أف يوعتػػه هػػهلمف دات ضالالمػػهت التػػى نػػتالم هاػػه  ،المعػػهني
 ه ذؽ تـاد، من ذاؽ ع ؼ.ضإنم ،في راا العهلم الداني

ضرػاا ال ياػوف كػل  رو الحج لحضػ ة الحباػب األعاػم  ،ضرااا فحج العهرفان
ضتػػهرة ياػػوف فػػي الموػػهـ، فػػي البدايػػة  ،تػػهرة ياػػوف فػػي الاقاػػة ،عػػهـ هػػل علػػى مػػدا األعػػواـ

ضلالك كػهف الصػهلحوف حتػى الوسػهء مػوام  ،ياوف موهمه  لان حقاقته ال هد أف تاوف يقاة
 رم على راه الـهكلة.ي هوف أضالد

 فسادً إه ارام المدهوؿ....
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في الموهـ، فقهلػت:  ضكهف من كمل رةهؿ اهلل الصهلحان أخب  أمه أنه ي ا الوبي 
يػػه هوػػي ال تفػػ ح هاػػاا فإنػػه ال يػػتم لػػك مقػػهـ ال ةولاػػة حتػػى تػػ اه فػػي الاقاػػة، فجػػد ضاةتاػػد 

  .ضقهؿ لاه: رأيت كاا ضكاا ،ضضصل حتى رآه في الاقاة فاهشفاه
 فقهلت: احف تمَّ لك مقهـ ال ةولاة.

انا  إلى رؤالء الوسهء ضكاا يقوموف هت هاة أضالدرم، فاػم نسػهء علػى درةػة عهلاػة 
 من الوقهء ضالصفهء ضالجمهؿ ضالباهء مع أف الحباب قهؿ في شرف الوسهء: 

ـِِتمَلمِعَنماظرَِّجألمَطـِرْي.مَوَظِممَؼْؽُؿِلمِعَنماظَِّلاِءمَشِقُرمَعِرَلمِعَنماظرَِّجألمَطـِرْي.مَوَظِممَؼْؽُؿِلمِعَنماظَِّلاِءمَشِقُرمَعِرَطُؿَطُؿمم}}}} ـِِتمَؼَممِب َؼَممِب

اظَِّلاِءمَطَػِضٔلماظَِّلاِءمَطَػِضٔلمممِسِؿَراَن،مَوآِدَقَةماِعَرَأِةمِصِرَسِوَن.مَؤإٖنمَصِضَلمَساِئَشَةمَسَؾىِسِؿَراَن،مَوآِدَقَةماِعَرَأِةمِصِرَسِوَن.مَؤإٖنمَصِضَلمَساِئَشَةمَسَؾى

..{{{{َداِئٔرماظطََّعأمَداِئٔرماظطََّعأممماظـٖٔرؼِدمَسَؾىاظـٖٔرؼِدمَسَؾى
((ٖٖٔٔ))

  ،،مم

ممضفى رضاية :ضفى رضاية :

مم{{{{وملمؼؽؿلمعنماظـلاءمإالمأربعموملمؼؽؿلمعنماظـلاءمإالمأربعممم}}}}
((ٔٗٔٗ))

مم

 :كمل من ال ةهؿ ك ا  يعوي 
ي أف كػل رةػل فاوػه الهػد أف يتامػل لااػوف مػن ضرػاا يعوػ ،لاس كل ال ةهؿ كػهملان

ضإيػػهؾ أف تاػػن أف ال ةػػل هػػهلطوؿ ضالعػػ ض ضالسػػن ضالموصػػب ... ال،  ،ال ةػػهؿ الاػػهملان
 .ال ةولة في ط يق اهلل لاه معوى آخ 

                                                 

 .صحاح البخهرا ضمسلمَعْن َأِهي ُموَسى  (ٖٔ)
أفضػل نسػهء أرػل الجوػة »أخ ةػه الوسػهئي هإسػوهد صػحاح ضالحػهكم عوػه م فوعػه : امػه حديا اهن عبػهس فضرد فى  (ٗٔ)

 «. خديجة ضفهطمة ضم يم ضآساة
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: إنمػػػه الفتػػػى مػػػن كسػػػ  قػػػهؿ سػػػادنه أهػػػو العبػػػهس الم سػػػي  مػػػن الفتػػػى عوػػػد اهلل؟
 تى لمه كس  األصوهـ:ألف إه ارام سمي ف ،أصوهـ نفسه المعووية

                                           ]صورة األىبياء[]صورة األىبياء[  

 قهَؿ: عن الوبػيِّ  ضمه أصوهمه المعووية؟

ممَتِعَسمسؾُدماظدؼـأرموسؾُدماظدرػٔمموسؾُدماظـَكِؿقَصِة،مإِنمُأِسِطَيَتِعَسمسؾُدماظدؼـأرموسؾُدماظدرػٔمموسؾُدماظـَكِؿقَصِة،مإِنمُأِسِطَيمم}}}}مم

مم{{{{ممِعَسمواِغَؿَؽَس،مؤإَذامذقَكمصالماِغَؿَؼَشِعَسمواِغَؿَؽَس،مؤإَذامذقَكمصالماِغَؿَؼَشَرِزَي،مَؤإِنمُعـَِعمَدِكَط،مَتَرِزَي،مَؤإِنمُعـَِعمَدِكَط،مَت
((ٔ٘ٔ٘))

مممممممممممممم

ضحاهتػػػه كلاػػػه تػػػدضر علػػػى نهحاػػػة مػػػن رػػػاه  ،أً أف الػػػاً رمػػػه كلػػػه رػػػاه األشػػػاهء
 ياوف عبدا  لاه ضأعالره ضأقواره صوم حب الجهه ضالموصب ضال يهسة. ،الوواحي

ياػوف  ،ضيجعػل نفسػه خهدمػه   ،فهلاً يسػتطاع أف يقػهـض شػاوة الموصػب فػي نفسػه
 : "أنه خهدـ األعتهب فهفام ماهنتى"رةال  من ال ةهؿ، يقوؿ اإلمهـ أهو العزائم 

 ...لان الاً مه زاؿ ضاقفه  عود األصوهـ المعووية .
كمػػن رمػػه كلػػه فػػي المػػهؿ ضح كهتػػه لاسػػب   ،يعوػػي رمػػه كلػػه هداخلػػه فامػػه ذك نػػهه

دضاـ أض نـػ  أض  ضكػل تح كهتػه فػي سػبال ،ضتحصال المهؿ، ضكالك الػاً رمػه كلػه للجػهه
ضح كهتػػه لقضػػهء إرب نفسػػه فػػي رػػاه  ،زيػػهدة رػػاا الجػػهه، ضالػػاً رمػػه كلػػه فػػي الـػػاوات

ال يصل إلى مقهـ ال ةػهؿ عوػد اهلل ألف ال ةػل رػو الفتػى الػاً انتاػى مػن رػاه  ،الـاوات
ضلم يعد له رػم إال مػواله، حتػى ضلػو كػهف رمػه رػاا فػي يػما ه ضفػي خبائػة نفسػه  ،األشاهء

 لم ياا ه.
                                                 

ًْ  )ضتاملة الحديا  الصحاح عن عم ض هن م زضؽ عن أهػي ر ي َة ريي اهلل عوه رضاه البخهًر فػي  (٘ٔ) ًْ ًْ ًْ طُػْوَهى ًْ
ػػهَقِة ضإِ  ػػهَقِة كػػهَف فػػػي السَّ ْف كػػهَف فػػػي لعبػػٍد آِخػػٍا ِهِعوَػػهِف فَػَ ِسػػِه فػػػي سبػػػاِل اهلل أشػػعٍا رَْأُسػػُه ميبػػ ٍة قَػػَدَمهُه إْف كػػهَف فػػػي السَّ

فَّ  الػِحَ اَسِة كهَف فػي الػِحَ اَسِة، إِف اْسَتْرَذَف لػم يُػْؤَذفْ  ـَ  .(ْع، ُطْوَهى لُه، يم ُطْوَهى لهُ لُه َضِإْف َشِفَع لَػْم ُي
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ضمػن كػهف  ،: "مػن كػهف يحػب الااػور فاػو عبػد للااػورهؿ سادً أهو العبهس ق
 ضمن كهف عبدا  هلل سواء علاه أها ه أض أخفهه". ،يحب الخفهء فاو عبد للخفهء

CCCCCCCCCC 

  الرجاه يف الكرآُالرجاه يف الكرآُ

 ياوف من الصوا الاً قهؿ اهلل فاه:أف ضال ةل في الق آف إمه 

                               (األحشاب[( األحشاب[3131]اآلية)]اآلية )  

مختومػة  ،معاه الفػتح األكػـ  ،ضأخا شاهدة أض مصداقاة من دائ ة الحباب األعام
 .هرف راا ال ةل ممن لام قدـ صدؽ عود رهام، فااا أصبح رةال   ،هخهتم الوباان

هػػل يجعػػل ةوارحػػه ضةسػػمه  ،قلبػػه ال يتقلػػب فػػي الـػػواغل الاوناػػة أف ياػػوفأض  
ضقلبػػه للحضػػ ة اإللااػػة، فهلجسػػم لألكػػواف ضمػػن هػػهألكواف ضالقلػػب لماػػوف  ،لدناػػةللػػدار ا
 فاو رةل من الاين يقوؿ فاام اهلل: ،ضال يـيله شرف عن ماوف األكواف ،األكواف

                                                 

  ( اليور[( اليور[1818]اآلية)]اآلية)

 روػػه تعوػػي الصػػلة ضالصػػالة               يعوػػي يوفػػق ممػػه آتػػهه اهلل علػػى
أض مػن غا رػه مػن أنػواع األرزاؽ  ،إف كهف مػن العلػم أض مػن الحامػة أض مػن الوػور ،عبهد اهلل

 اإللااة ضالخا ات ال ههناة.
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ضإنمػػه يضػػهؼ إلااػػه  ،فلاسػػت الزكػػهة قهصػػ ة علػػى زكػػهة األمػػواؿ ضالضػػ ضع ضالػػزرضع
هة التػػػى تزكػػػي الوفػػػوس... يعوػػي مػػػهؿ يزكػػػى اإلنسػػػهف الػػاً أنفقػػػه، لاػػػن العلػػػم ضالوػػػور الزكػػ

 ضالحهؿ يزكي الاً أخاه ضحصله من المزكي.
يع فػوف كػال  هسػػامهرم،  ،مػن ال ةػهؿ الػاين أعطػػهرم اهلل كـػفه  عاواػه   ضإمػه أف ياػوف

غبػة فػي كـػا لػاس ر  ،عودمه يوا  إلى سػاماه اإلنسػهف يع فػه اهلل مػه هػداخل رػاا اإلنسػهف
المستور فإف راا ههب ماجور ال يفتحػه أرػل الوػور، فررػل الوػور ال ياـػفوف المسػتور إال 

 ضكهنت أشاهء خفافة ضي ضرية ضرؤالء يقوؿ فاام اهلل: ،إذا كهف هرم  من اليفور

                                    (األعزاف[( األعزاف[9494]اآلية)]اآلية )  

 ،من ال ةهؿ الاين تخللت محبة اهلل كػل حقػهئقام الاػهر ة ضالبهطوػة وفضإمه أف يا
يوػػهدً علػػػاام فػػػي  ،فرقهمػػه الجلاػػػل خلػػاال  ألرػػػل عصػػػ ه ،حتػػى أصػػػبح علػػى قػػػدـ الخلاػػػل

أال يسػاووا لاػاه األكػواف ضأف يُقبلػوا حجػه  رضحهناػه   ،أس اررم ضفي أرضاحام ضفي هػواطوام
 على ماوف األكواف:

                                   (احلج[( احلج[3838]اآلية)]اآلية )  

 :لم يقل يرتاوه ضإنمه يرتوؾ أنت رةهؿ، ضفاام يقوؿ إمهموه أهو العزائم 
لٜإذٕللمحسقِٖٝلٜطُعلَٔليب٢لل...للعٝجر لقٍٛلقياس لَؿ ًًُ لؾبً 

لاػػة لمػػه يػػؤذف يرتاػػه أرػػل العاػػهف ضأرػػل األرضاح العه ،فػػهلف د الػػاً فػػي مقػػهـ إهػػ ارام
التى ت غب فػي مواةاػة الوبػي العػدنهف، يػرتوه لاػؤرلام ضيجاػزرم لاػاا المقػهـ العػهلى ضرػو 

 :مه يقوؿ فاه اإلمهـ أهو العزائم 
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لأحسَتلحجً لذقتلزمحٞلنعبيتلل...للٚقيعنيلَكؿٛ ٟلٜٚ ٤للَ َٞ

 ضرو مقهـ أعلى، ضالمقهـ األخا  مواه:

                                                 

  ( التوبة[( التوبة[301301]اآلية)]اآلية)

مػػػػن البدايػػػػة مػػػػن خصػػػػهؿ الػػػػوفس  ،فلػػػػم يطاػػػػ ضا أنفسػػػػام هػػػػل رػػػػو الػػػػاً طاػػػػ رم
ضمن أضصهؼ الجسم الحساة الدناوية التػى تتـػههه مػع الاهئوػهت ضالمخلوقػهت  ،المامومة

فاقبلوف ههلالاة علػى  ،ضنفوسام زكاة ،ضأنواررم علاة ،ضةعل اهلل أضصهفام رضحهناة ،الدناة
يحجػػػوف إلاػػػه  ، رػػػؤالء القػػػـو حجاػػػم فػػػي كػػػل أنفهسػػػام إلػػػى رسػػػوؿ اهلل خاػػػ  الب يػػػة 

 ط فة عان ضال أقل. ضال ييابوف عوه  ،ضترتاام موه الفتوح ،ههل ضح
 

 نسرؿ اهلل عز ضةل....
أف يا موه ههألنوار العهلاة ضالخا ات البهقاة ضاألس ار ال اقاة ضالعلـو اللدناة  

 اإللااة اليهلاة  ......
 ضأف يجملوه في أس ارنه ضفي هطونوه ضفي أفئدتوه ههلووايه العهلاة ضاألس ار اليهلاة.
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 وصلى اهلل على سيدنا حممد
 وعلى آله وصحبه وسلم. 



 

مم

  

  ةةعوامل اإلٌصاُ اخلفيَّعوامل اإلٌصاُ اخلفيَّ

  الفصن األوهالفصن األوه

  بني العكن والٍفض والكمب والروحبني العكن والٍفض والكمب والروح

  آالت حتصين املعارفآالت حتصين املعارف      ..1818
  س األكواُس األكواُاإلٌصاُ رواإلٌصاُ رو      ..1919
  غيب اإلٌصاُغيب اإلٌصاُ      ..2020
  حكيكة العكنحكيكة العكن      ..2121
  الٍفض اإلٌصاٌيةالٍفض اإلٌصاٌية      ..2222
  عامل الكمبعامل الكمب      ..2323
  عامل الصرعامل الصر      ..2424
  كٍس اخلفاكٍس اخلفا      ..2525
  الروحالروح  شرُّشرُّ      ..2626



 

مم

  

  الجاٌىالجاٌىالفصن الفصن 

  وَ أِن عوامل اإلٌصاُ اخلفيَّةوَ أِن عوامل اإلٌصاُ اخلفيَّة

  دي ياقوت العرظيدي ياقوت العرظيشيِّشيِّ    ..2727

  عالوات الصاحلنيعالوات الصاحلني      ..2828

  عواقب االعرتاض عمى الصاحلني عواقب االعرتاض عمى الصاحلني       ..2929

  دي عىر بَ الفارضدي عىر بَ الفارضشيِّشيِّ      ..3030

  احلنياحلنيالتصميي لمصالتصميي لمص      ..3131

  أِمية الفتحأِمية الفتح      ..3232
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  الفصن األوهالفصن األوه

  بني العكن والكمب والٍفض والروحبني العكن والكمب والٍفض والروح

 راا السؤاؿ سرله إخوتى طالب العلم من أندضناساه ، ضرو :
 مه الف ؽ هان الوفس ضالقلب ضال ضح؟

 الجواب :
هػهدئ ذً هػدء فلػػن أتحػدث فػي إةػػههتي عػن رػاا السػػؤاؿ عػن ط يػق الفلسػػفة ألف 

وا فاػػ رم إلػى احراء التػػى يعتقػػدضناه ػقػػولام ضيحػػهضلوف أف يوةاػالفالسػفة يقػػدحوف أزنػهد ع
هئق لػاس للفاػ  علااػه ػ  ضرػاه الحقػػضي يدضف أف ياا ضناه أً أناه توحص  في دائ ة الفاػ

 داره في الق آف:ػسلطهف ضإنمه ري كمه قهؿ اهلل عز ضةل لحبابه عودمه سرلوه عن إح

                                                   

                   ]صورة اإلصزاء[]صورة اإلصزاء[  

ة ػهئق ضقػػهؿ إناػػه مػػن علػػـو الماهشفػػػػػػإلػػى رػػاه الحق هـ اليزالػػي ػع اإلمػػػػػػضقػػد ألم
ب  عواػػه إنمػػه ط يقاػػه ػػػػضعلػػـو الماهشػػفة ال تسػػتطاع األلفػػهظ ضالعبػػهرات أف تـػػا  إلااػػه ضتع

 لاه القلب ضالفؤاد.ضسبا
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  5151ممسواملماإلغلانماخلػقةسواملماإلغلانماخلػقةمم::  
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  آالت حتصين املعارفآالت حتصين املعارف
ةعلاػه اهلل عػػز ضةػػل فػي ق آنػػه الاػػ يم ضفػػي  ،ضذلػك ألف أدضات تحصػػال المعػػهرؼ

 : مواجه القويم يالث فقهؿ عز شرنه

                                                    
  ]صورة اإلصزاء[]صورة اإلصزاء[

ضإمػه عػن ط يػق البصػ ، يواػ  فػي الاتػب أض  ،ستمع اإلنسػهف مػن العلمػهءفإمه أف ي
مػه يصػفو القلػب ضيجهرػد اإلنسػهف حتػى ، ضإأض يواػ  فػي العبػ  ،أض يوا  في احفػهؽ ،األي 

فااػوف القلػب   ،يبل  هه مقهـ الوقهء ضالصػفهء فػامأله اهلل عػز ضةػل هػهلوور ضالجمػهؿ ضالباػهء
فا ارػػه صػػهحب رػػاا القلػػب فػػي م آتػػه لاوػػه ال  ،بكمػػ آه صػػهفاة نقاػػة تااػػ  فااػػه الياػػو 

 .يستطاع أف يحازره أض يـا  إلااه في عبهراته
ضكػهف  ،- دفػان هاػت المقػدس  -ضلالك قد ضرد أف الـػاخ أهػو عبػداهلل القػ ش

 اةتمع علاه أصحههه ذات لالة ضقهلوا: ،من ةلة األقطهب
 حديوه ممه علمك اهلل من العلم الماووف 

 قهؿ:ئة، فقهلوا: حوالي ستمه،  أصحههي احف؟: كم عدد فقهؿ 
 فهختهرضا مهئة فقهؿ:، اختهرضا موام مهئة من أفضلام ضأتقهرم هلل عز ضةل

 فهختهرضا فقهؿ:، اختهرضا من المهئة خمسة ضعـ ضف أتقهرم هلل ضأخوفام من اهلل
فهختػػػهرضا خمسػػػة رةػػػهؿ كلاػػػم مػػػن أرػػػل ، اختػػػهرضا مػػػن الخمسػػػة ضعـػػػ ين خمسػػػه  

 .طالعالاـا ضاإل
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  5252ممسواملماإلغلانماخلػقةسواملماإلغلانماخلػقةمم::  
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لاػػهف أضؿ مػػن  ،: ضعػػزة رهػػي لػػو حػػديتام همػػه عوػػدً مػػن العلػػم الماوػػوففقػػهؿ 
 .ضذلك ألف علم الياب ياوف لمن خال قلبػه مػن العاػب ،يفتي هافً  رم رؤالء الخمسة

 :ضيقوؿ فاه إمهموه أهو العزائم 
لًٞننننننننعًُٞلأٚلمحعُننننننننصلمحلننننننننٛ ل...عًننننننِل.ٝننننننبلعننننننٔلغٗ

لسلزضنننن٢ًنننننن٘ل ٝنننننننٚمح لللللٌلقيلزمحننننٞلل..نننننننننننننننمحننننٌلمحاض
لدليًٗننننٞننننننأعًُننننْٛٞلمحعلللّٛل...للننننننننننندل ًنننننننننٚأْنننن لعب

لًٞننٛزلأؾندْٚٞلْننننننننن.لأغٗلبلحي٢لل..نننننننننننٛقليٞلقحلجنننننننػا

 .ماهشفهت ألرل المواةاهت
ضصػػّفوا القلػػب مػػن األغاػػهر التػػى تاػػدره فػػي سػػبال  ،ضرػػم مػػن صػػححوا القصػػد هلل

 فرصبح القلب م آة نوراناة تاا  فاه الحقهئق اإللااة: ،ضصوله إلى حض ة اهلل

                              (الذاريات[( الذاريات[3333]اآلية)]اآلية )  

 ضفي أنفسام أفال تبص ضنه  ضفي ق اءة أخ ا 
 .... إذا  حقاقة راه المعهني اناه معهني غاباة

كمػػه   ،ضال ههألدلػػة العقلاػػة ،اػػةالموطق ال يسػػتطاع اإلنسػػهف أف يصػػل إلااػػه هػػهلحجج
 ..!!! فعل الفالسفة الاين غ قوا في راا البح  ضلم يستطاعوا أف يخ ةوا موه

فػي مقػهـ ..!!.. ، أض اسػتوتهةهت  ..!!..،  أض اةتاهدات..!!... ، فالاه ترمالت 
ضإنمػػػػه رػػػػو مقػػػػهـ  ...!!! ، ، االةتاػػػػهدال ض .! .، ضال االسػػػػتوتهج ! ، ال يوفػػػػع فاػػػػه الترضيػػػػل 

فاعػػهين حقػػهئق  ،يحتػػهج إلػػى أف ياـػػا اهلل عػػز ضةػػل الحجػػب ضالسػػتهئ  عػػن قلػػب العبػػد
 الياب التى ةعلاه اهلل عز ضةل في اإلنسهف.
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  5353ممسواملماإلغلانماخلػقةسواملماإلغلانماخلػقةمم::  
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  اإلٌصاُ روس األكواُاإلٌصاُ روس األكواُ
فاػػل مػػه  ،أض إف شػػئت قلػػت كوػػزا  لألكػػواف ،فػػإف اإلنسػػهف ةعلػػه اهلل عػػز ضةػػل رمػػزا  

ه فػػي اإلنسػػهف يوةػػد فػػي ضكػػل مػػ ،ضلاػػن هصػػورة مصػػي ة ،فػػي األكػػواف يوةػػد فػػي اإلنسػػهف
ضاإلنسػػػهف أـ   ،فهإلنسػػػهف كػػػوف صػػػيا  ضالاػػػوف كلػػػه إنسػػػهف كباػػػ  ،األكػػػواف هصػػػورة مفصػػػلة

ضلػالك فػإف كػل مػه فػي األكػواف ةعلػه اهلل مػن  ،ضالاػوف كلػه تفصػال رػاا الاتػهب ،كتهب
 ضكـ  اهلل ضةاه: حامته ضقدرته في راا اإلنسهف ضفي ذلك يقوؿ اإلمهـ علي 

لسّلؾنننغ لل...للٚعٝنننولقْ ننن٣ٛلقيعننن سلقألننننربلللننننننننأ نننصعِلأْنننوليل
ل ٚق٤ىلعٝننننننولَٚنننننن ل ػننننننعسل...للٚ ق٥ننننننولَٓننننننولٚصل بؿننننننسل

 فقهؿ: ضكالك أشهر إلى راه الحقاقة اإلمهـ أهو العزائم 
ٞللللل لٜن لؾننٛز٠لقينس ٔلٚقيغٝننبلقيعًنٞلل...للٜنن لضندز٠لقألٚؾنن فلٚقيغٝنبلقجلًنن

لٛيٞننقيَعنن٢ٓلنسًقلعٝولَٔلٌلل...للأ زنتلضننننننعٝولقيعٛقسلنًٗ لطٜٛتلعٗ

فاػػهر ه ضرػػو الجسػػم مػػن عوهصػػ  األرض،  ،إذا  كػػل العػػوالم مطويػػة داخػػل اإلنسػػهف
فاػػػل مػػػه علااػػػه قػػػد تاػػػوف مػػػن رػػػاه العوهصػػػ   ،ضعوهصػػػ  األرض تػػػ اب ضمػػػهء ضرػػػواء ضنػػػهر

 فاو ت اب ضالت اب إذا أيفوه إلاه المهء أصبح طان: ،األرياة، ضاإلنسهف كالك

                    [[(3030اآلية)اآلية]الزوو )]الزوو )  

  ::يم هعد ذلكيم هعد ذلك

                                       ]ٌصورة املؤميوٌ[]صورة املؤميو[  

  ضالطان إذا ضيع في الوهر ضمعه الاواء كهف الفخهر:ضالطان إذا ضيع في الوهر ضمعه الاواء كهف الفخهر:



  الوالية واألولياء               فوزى حممد أبوزيد
 

 


  5454ممسواملماإلغلانماخلػقةسواملماإلغلانماخلػقةمم::  
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                                ]ًصورة الزمحً[]صورة الزمح[  

 ،ففاه عوهص  األرض كلاه
 :كالك كل عوالم األرض مم لة في راا الجسد الت اهيضفاه  

ففاه مهء عاب في اللسهف ضالفم، ضفاه مهء ملح في العان، ضفاه مهء مػ  فػي األذف 
ا الااال ضرػي راالػه ضفاه الجبهؿ التى تحفظ را ،.. هالك يصبح فاه من كل ماهه الدناه

 ،التػػى ت سػػى اإلنسػػهف شػػباة الجبػػهؿ التػػى أرسػػت األرض كـػػباة العاػػهـ العامػػي... إذا  
عز ضةل، ضةعل اهلل تعهلى في راا اإلنسػهف، ضرػاا رػو ضتجعله إنسهنه  قويمه  قّومه ال حمن 

 س  التا يم:

                         (اإلس اء[( اإلس اء[ٓٚٓٚ]احية)]احية )  

 ،فقػد ةعػل فاػه كػل شػيء مػن العػوالم العلويػة ه مػز خفػي ،الال ك مه اهلل عز ضةل
فمفػػػهتح  ،: اإلنسػػػهف رػػػو ال يمػػػوت كوتػػػ ضؿ الػػػاً يحػػػ ؾ هامتػػػه األكػػػوافضإف شػػػئت قلػػػت

 األكواف ةماعاه في دائ ة اإلنسهف:

                                  (يط[( يط[3333]اآلية)]اآلية )  

ضمػن  ضراا في اإلنسػهف األكمػل ضرػو سػادنه رسػوؿ اهلل  ،ضسفال   كل شيء علوا  
 ي كل زمهف ضماهف.هعده القطب األعام ف

 ..... ةعل اهلل عز ضةل في اإلنسهف رموزا  لال مه في األكواف
ضإف شػئت قلػت هػهر   ،ضإف شئت قلت شاهدة ضغاػب ،فجعل فاه ملك ضملاوت

ضلػالك فاػو كعػهلم الملػك الػاً خلقػه اهلل عػز ضةػل  ،فجسم اإلنسهف رو الملك ،ضههطن
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ضرػو الـػاهدة  ،اً ت اه العان الحسػاةضري األرض ضمه علااه ضرو الاهر  ال ،في األكواف
 التي تـاده الجوارح المجت حة الحساة.

ضإنمه ري يػد فااػه قدرتػه ضفااػه ..كااه   ا  ضال تقل يد ،خلق اهلل عز ضةل الملك هاد
 عزته ضفااه ماهر  أسمهئه التي تستطاع حملاه راه األرض ضمن علااه، ضقد قهؿ فااه:

                             (امللك[( امللك[33]اآلية)]اآلية )  

هطن أض عػػهلم الياػػب ػػػػور أض عػػهلم البػػػػوت أض عػػهلم الوػػػػضعػػهلم الملاػػػػمهء ضخلػػق الس

 خلقاه أيضه  هاده:... 

                         (يط[( يط[1111]اآلية)]اآلية )  

 ضخلق اإلنسهف هاده:

                                  ص[( ص[8585ية)ية)]اآل]اآل )  

فاػػه عػػهلم الياػػب ضفاػػه ،  ضفاػػه عػػهلم الملاػػوت ،أً أف اإلنسػػهف فاػػه عػػهلم الملػػك
 .ضفاه عهلم البهطن ،فاه عهلم الاهر ،  الـاهدة عهلم

ضرػػو هػػهر  رػػاا الجسػػم الػػاً تاػػوف مػػن عوهصػػ   ،فعػػهلم الاػػهر  فاػػه رػػو الملػػك
ي تػهح يوػهـ ضال ض  ،األرض، فاركل من عوهص  راه األرض ضياتسي من عوهص  رػاه األرض

ضلػػػالك ألنػػػه فااػػػه أنـػػػر  ،ضكػػػل طلبهتػػػه ضرغبهتػػػه مػػػن األرض ،نػػػهـ علػػػى رػػػاه األرض إال إذا
 ضمواه خلق:

                (طُ[( طُ[5555]اآلية)]اآلية )  
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  غيب اإلٌصاُغيب اإلٌصاُ
 رو الاً هػه اإلنسػهف إنسػهف، رػاا الياػب ،ضفي اإلنسهف غاب، ضههطن راا الياب

ح ضموػػػه السػػػ  ضموػػػه الخفػػػى ضموػػػه األخفػػػى ضموػػػه نفخػػػة موػػػه الػػػوفس ضموػػػه القلػػػب ضموػػػه الػػػ ض 
تػػػػدركاه األهصػػػػهر اإلنسػػػػهناة حتػػػػى هرحػػػػدث  الضكػػػػل رػػػػاه العػػػػوالم الياباػػػػة  ،القػػػػدس العلاػػػػه

 .....المعدات ضاألةازة التاوولوةاة 
 فرين العقل؟

ضرػػو السػػوت اؿ الػػاً  ،فػػإف مػػه فػػي الػػ أس رػػو المػػخ الػػاً يسػػا  الجاػػهز العصػػبي
ففاػػه كمػػه هلػػ  إلاػػه علماػػم عـػػ   ،الموصػػلة إلػػى األعصػػهبيحتػػًو علػػى كػػل الخطػػوات 

ضقػػػد ، ضقـػػػ ته رػػػي القـػػػ ة المخاػػػة، توصػػػل إلػػػى كػػػل أرةػػػهء رػػػاه المملاػػػة ،هاليػػػان خػػػط
 ،احتهرت فااه كل الب ية

ف لاس المؤموان مػوام ضلاػن الجهحػدين ضالاػهف ين فػي ض ضقد قهؿ العلمهء المعهص  
ضالعبػهق ة علػى مػدا الزمػهف مػن ذكػهئام مػن رضساه ضأم ياه: " إف كل مه استخدمه العلمهء 

 هدء الدناه إلى احف ال يسهًض ضاحد على خمسمهئة من القـ ة المخاة ألً إنسهف".
إذا  القـ ة المخاة س  عجاب ضشرف غ يب ... ال يُػَعلُِّمُه إال الحباب إلػى حباػب، 

 في عاله. يق هه إلى حض ته ... هعد أف يطا  نفسه من كل عاب ضيصبح خهلصه  هلل ةل

CCCCCCCCCCC 
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  حكيكة العكنحكيكة العكن
إذا  أين العقػل الػاً هػه دائػ ة الفاػ  ضدائػ ة الخاػهؿ ضدائػ ة التصػور ضدائػ ة اإلدراؾ 

 ضدائ ة الفام؟
 ضكـ  اهلل ضةاه: يقوؿ في ذلك اإلمهـ على 

 "رأيت العقل عقلان فموروب ضمطبوع"
 .نسهفضروهؾ العقل المطبوع الموةود في اإل ،فاوهؾ العقل الموروب

رػػػاا ههلوسػػػبة  ،ضإف تقػػػدـ الزمػػػهف ضالعلػػػم ضاإلماػػػهف ،ضال يعلػػػم ماهنػػػه أً اإلنسػػػهف
 ،فإنه خصوصػاة للمػؤموان ألناػم يعقلػوف هػه كػالـ اهلل :للعقل المطبوع أمه العقل الموروب

ضمػػه ةػػػهء مػػن عوػػد الػػ حمن عػػػز  ،ضحػػديا اإليمػػػهف ضتعػػهلام اإلسػػالـ ،ضحػػديا رسػػوؿ اهلل
ال تسػػهًض الممهلػػك  ،إف قسػػتاه همػػه هليػػت مػػن رقػػي ضتقػػدـأمػػه عقػػوؿ الاػػهف ين فػػ ،ضةػػل

 ،ضفػي توزيػع اختصهصػهتام ،فمامػه هليػوا فػي دقػة تواػامام ،الدناة في ملك رب العػهلمان
لػن يسػتطاعوا أف يصػلوا  ،ضالتواام الاهمل في كػل أحػوالام ،ضالجودة الاهملة في انتهةام

 وولوةاه ههلفط ة ضاإللاهـ:إلى التاوولوةاه التى ضصلت إلااه مملاة الوحل ضري تا

                                                
                      ]صورة اليحل[]صورة اليحل[  

 ق آف تفس ه األكواف 
أً مػػن الخاليػػه التػػى يصػػوعوناه .....  مػػن الجبػػهؿ يػػم مػػن الـػػج  يػػم ممػػه يع شػػوف

   ضكمه ت ضف فإف تطور مملاة الوحل ةعله اهلل في آية ضاحدة ضقد هّان إنتهةاه فقهؿ: احف،



  الوالية واألولياء               فوزى حممد أبوزيد
 

 


  5858ممسواملماإلغلانماخلػقةسواملماإلغلانماخلػقةمم::  
مم

                 (اليحل[( اليحل[4444]اآلية)]اآلية )  

ضذلك على حسب اختالؼ الم عى، فال تستطاع أمة ضإف كهنػت حتػى الاههػهف أض 
إلااػه تاوولوةاػػه  أض يصػلوا إلػػى الماػهرة التػى ضصػلت ،األلمػهف أض غاػ رم أف يملاػوا الدقػة

 أمة الوحل؟
فبعػػد أف  ،فػإف تاوولوةاػػه مملاػة الومػل غ يبػػة ضعجابػة ،أهػدا  .. ضكػالك أمػػة الومػل

ضةػػدضا أف الومػػل ي هػػى لوفسػػه أهقػػهرا  يـػػ ب  ،درسػػوره ضمحصػػوره ضأةػػ ضا التجػػهرب علااػػه
ضرػػي حـػػ ات صػػيا ه علػػى رائػػة أهقػػهر ي هااػػه فػػي مزارعػػه ضإذا ةػػهء  ،لبواػػه ضيركػػل لحوماػػه

فاوػزع الوػواة مػن كػل  ،لـتهء فإنه يخزِّف قوته ضيخزِّنه هط يقة ال تصل إلااه العلػـو العصػ يةا
حبػػة حاػػا يقسػػماه نصػػفان ضيرخػػا الوػػواة حتػػى ال توبػػت إذا ضصػػلاه المػػهء .. مػػن الػػػاً 

 علمه ذلك؟
يػػم هعػػد ذلػػك يجعػػل مخهزنػػه فػػي  ،اهلل عػػز ضةػػل ضلػػاس الجهمعػػهت الي هاػػة المتقدمػػة

وقاه سقفه ، قهلوا ضراا قولام في هحويام إف السقا الاً يصػوعه مويع حصان ضيضع ف
ضرػػاا كالماػػم  ،الومػػل علػػى مخهزنػػه ال تسػػتطاع حتػػى القوههػػل الاريػػة أف تدركػػه أض تػػؤي  فاػػه

 الموةود في الاتب، كاا ضصل الومل لصوع ذلك؟
 .... ههإللاهـ من اهلل عز ضةل

إلػى أً حـػ ة مػن حـػ ات  فال مه يعجب الخلق من رػؤالء فإنمػه لػم ي تقػوا فاػه
لان ال قي ضالسػمو ال ياػوف إال ههلعقػل اإللاػى الػاً  ،ناَّم حاهتاه اهلل ةل في عاله ،اهلل

يقبل كالـ اهلل ضيفقه حػديا رسػوؿ اهلل ضيقبػل علػى شػ ع اهلل، ضيحفػظ اهلل رػاا العقػل مػن 
 العمهء الاً يقوؿ فاه اهلل:



  الوالية واألولياء               فوزى حممد أبوزيد
 

 


  6161ممسواملماإلغلانماخلػقةسواملماإلغلانماخلػقةمم::  
مم

                                                 

                    (األعزاف[( األعزاف[384384]اآلية)]اآلية )  

 ضقػد ،فلاس لام فػي ذلػك، إذا  فػإف كػل مػه فػي اإلنسػهف مػن العػوالم العلويػة غاػب
 ةعل اهلل عز ضةل في اإلنسهف ه زخه  هان عهلم الياب ضعهلم الـاهدة ضرو العقل:

                            (الزمحً[( الزمحً[3030]اآلية)]اآلية )  

شق موه يدرؾ األكواف ضشق يدرؾ غاب ماوف األكواف ضراا ألرػل القػ آف ضلػاس 
 ليا رم من هوى اإلنسهف.

CCCCCCCCC 

 

  الٍفض اإلٌصاٌيةالٍفض اإلٌصاٌية
ضةعػػل اهلل عػػز ضةػػػل أيضػػه  فػػي اإلنسػػػهف نفسػػه  رػػي المااموػػػة علػػى القػػوا ال ههناػػػة 

فلاػه السػاط ة علػى القػوا الياائاػة  ،تسا  راا اإلنسهف في حاهته الاوناةالجسمهناة التى 
ضعلػػػى القػػػوا الاوائاػػػة ضعلػػػى ةاػػػهز يػػػخ الػػػدـ ضعلػػػى كػػػل القػػػوا التػػػى تعمػػػل فػػػي داخػػػل 

ضلالك ت ا نفسك تفعػل ضال تسػتطاع أنػت أف تػتحام فػي رػاه األفعػهؿ إال إذا  ،اإلنسهف
ع أف تحػػ ؾ ةاػػهزؾ الاضػػمي لااضػػم فرنػػت تركػػل لاػػن رػػل تسػػتطا ،أراد الواحػػد المتعػػهؿ

 الطعهـ كمه ت يد في الوقت الاً ت يد؟



  الوالية واألولياء               فوزى حممد أبوزيد
 

 


  6060ممسواملماإلغلانماخلػقةسواملماإلغلانماخلػقةمم::  
مم

 ،أهػػػدا  ضذلػػػك ألف الجاػػػهز الػػػاً يسػػػاط  يتلقػػػى مػػػن الحماػػػد المجاػػػد ضلػػػاس موػػػك
ضةعلاػه  ،فرنت من تُوهِضْؿ الطعهـ ضتدخله ضال تستطاع أف توهضؿ إال إذا يسػ  لػك المفهصػل

ذلػػػك مػػػن الػػػاً يـػػػ ؼ علػػػى ضهعػػػد  ،تسػػػتجاب لطلبػػػك ضألمػػػ ؾ فتحمػػػل ضتعطػػػى لفمػػػك
 الاضم؟

 ،الوفس، ضلالك  رى التى تطلب فتـع  اإلنسهف ههلجوع ضتـػع  اإلنسػهف ههلـػبع
فػػرين مويػػع الجػػوع ضأيػػن مويػػع الـػػبع؟ ضكاػػا يااػػ  عوػػد اإلنسػػهف اإلحسػػهس هػػهلجوع 

 ضالـعور ههلـبع؟
 لاػن الجاػهز المسػاط  علػى ذلػك كلػه ،إناه أمور عجابة ضغ يبة ال يدرياه اإلنسهف

 رو الوفس فاى التى تح ؾ راا الااهف هرم  ال حمن عز ضةل:

                                             [[]الشنط]الشنط  

فرنت م ال  توهـ ... ضلان أعضهءؾ الجسمهناة ال توػهـ.. فمػن الػاً ياضػم الطعػهـ 
 ضأنت نهئم؟

نػػػت نػػػهئم؟ ضمػػػن الػػػاً يحػػػ ؾ القلػػػب ضمػػػن الػػػاً يسػػػتقبل األنفػػػهس ضيخ ةاػػػه ضأ
ضنبضهته ضأنت نهئم؟ ضمه الاً يجعل الجسم يـػع  فػي أا مويػع مػن موايػعه إذا لمػس 

 الجلد أا كهئن ضلو صيا  فاتح ؾ في الحهؿ ضيتص ؼ إليقهؼ راا الاهئن؟
فتاػػامن علػػػى القػػوا الياائاػػة ضعلػػى القػػػوا  ،رػػي الػػوفس التػػى تاػػػامن علػػى ذلػػك

ضعلػى القػوا السػبعاة، ضلػالك  ،ضعلػى القػوا اليضػباة ،لـػاواناةضعلى القوا ا ،الحاواناة
انا  لوفسك عودمه تركل .. رل تركل مه يعجب عاوك أض مه يتاضقػه لسػهنك أـ تركػل مػه 

 ي ضؽ في عان نفسك أضال ؟ من الاً يـتاى الطعهـ؟



  الوالية واألولياء               فوزى حممد أبوزيد
 

 


  6161ممسواملماإلغلانماخلػقةسواملماإلغلانماخلػقةمم::  
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إناه الوفس، من الاً يتطلع إلى األنهـ ضيُعجب هااه ضال يُعجب هااه .. رػل رػي 
 ؟العان

ضاللسهف  ،ضاألذف نهفاة تسمع مواه الوفس ،أهدا  فإف العان نهفاة توا  مواه الوفس
 يعب  عن ماووف مه في الوفس ..
 : قهؿ اإلمهـ أهو العزائم 

ل لل...للٚقيلمح يػننسالقيػننسٜفلٖنندقٖ للننننٖ ع ننسلقيٓاننٛعل كٛ ٖنن ليعٓ لل
لللٖٛقٖنن نيننٛصلقيػننسٜع١لمحٝٓننتلضننبٌلق نند٣لل...للضننًتلْاننٛعل لضاٝننللل

ٗلللْاننظ لسلٚقاعطنن  لنننٌلَٓ ٖنن للننننمتٝننٌللقلقحل ننٛ لمح بعٗنن لل...للٚقيك
لظلقيرٟلأز قٖ نننٚمحسٜدٖ لقحللللع٢لمح٘لل...للننننننن ل طننِلآصتل ننٚقجلط

وز للفهعػػػػل أف ياػػػػوف ػػػػػػه، فاػػػػل يجػد علااػػػػػضلػػػػالك ساـاػػػػ ،فهلجسػػػػم كلػػػػه آالت
 شهردة:فهلفهعل رو المجـ  ضتطبق علاه العدالة لان الجوارح ستاوف  شهردا ؟

                                                

              ]صورة اليور[]صورة اليور[  

                                                     

           (فصلت[( فصلت[3333]اآلية)]اآلية )  

  إذا  فاي آالت ضالاً يح كاه رى الوفس:إذا  فاي آالت ضالاً يح كاه رى الوفس:

                                      (يوصف[( يوصف[5151]اآلية)]اآلية )  
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ضلػم تسػتقم  ،ضلػم تسػلم ألنباػهء اهلل ضرسػل اهلل ،هوػور اهلل ضرى الوفس التػى لػم تاتػدِ 
ا  الػػوفس رػػي مجمػػوع ضرػػى الػػوفس األمػػهرة ... إذ ،علػػى أً شػػ ع أنزلػػه اهلل ةػػل فػػي عػػاله

لاػػن شػػالاه ضرائتاػػه ضةور رػػه  ،القػػوا التػػى تحػػ ؾ كػػل مػػه فػػي اإلنسػػهف فػػي رػػاا الااػػهف
 ضكالك حقاقتاه أين ري؟

ضكػل مػن تحػدث فػي رػاا فاػو  ،راا أم  ال يعلمه إال من يقوؿ للـػيء كػن فااػوف
ضذلػػك ألناػػه أمػػور غاباػه لػػاس لمنسػػهف الحػػديا  ،رةػم ههلياػػب أض حػػديا نفػػس أض هوػوف

ااه أهدا  ههلالاة .. تاا  أفعهلاه لان ال نستطاع أف نع ؼ ةور  ذاتاه ضال حقاقة كوااػه ف
 ألناه أم  اهلل ةل في عاله ضلالك عودمه ترتى المواة لمنسهف، من الاً يتوفى روه؟

 إناه الوفس ضلاست ال ضح أض القلب:

                         (العيكبوت[( العيكبوت[5858]اآلية)]اآلية )  

                                         (األىعاو[( األىعاو[4141]اآلية)]اآلية )  

                                                     

  ( الشمز[( الشمز[9393]اآلية)]اآلية)

فػ اد الػاً ضرػؤالء رػم األ ،ضإف كهنت راه احية أك   علػوا  ألف األنفػس ةمػع قلػة
 ضذلك ألف دعهءرم دائمه  رو: ،يتوفهرم اهلل هااته

 "ضاقبا أرضاحوه هاموهؾ مع شدة الـوؽ إلى لقهئك يه رحمن .." 
 ............ضرؤالء رم األنفس 

 ف: أمه احخ ض 



  الوالية واألولياء               فوزى حممد أبوزيد
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                                       (الضجدة[( الضجدة[3333]اآلية)]اآلية )  

ألف عزرائاػل ال يػارب إال  ،وكل لاتوفى نفسه ضلػاس عزرائاػلفال ضاحد له ملك م
أمػػه خهصػػة المخصوصػػان فاتوفػػهرم رب العػػهلمان عػػز ضةػػل هااتػػه ... أمػػػه  ،لمخصوصػػان

 ال ضح فال تموت ضال تفوت ضال تي ب عود الموت:

                                      (الدخاٌ[( الدخاٌ[5454]اآلية)]اآلية )  

يـػع  اإلنسػػهف إف كػهف مؤموػػه  هوعػام القبػػ  أض إف كػهف غاػػ  مػؤمن هعػػااب  كاػا ضإال
 القب  ... راا ههلوسبة للوفس ههختصهر شديد.

 

  عامل الكمبعامل الكمب
التى ةعلاه اهلل في اإلنسهف من عوالمه العلويػة مػن  أمه القلب فاو الحقاقة ال ههناة

اػػػوت، فاػػدرؾ معػػػهني عػػهلم الملاػػوت، ضلػػػالك فاػػو الػػػاً يػػدرؾ مػػػه ةػػهء مػػػن عػػهلم المل
ضالتػػي ال  القػػ آف، ضيػػدرؾ هاػػهف الوبػػي العػػدنهف، ضيػػدرؾ الياػػوب التػػى تحػػدث عواػػه نباوػػه 

 العاوهف، ضالاً ال يملك راا القلب كررل أضرهه ضأم ياه يقوؿ فاام ال حمن: ت ارػػه

                                     (ق[( ق[1818]اآلية)]اآلية )  

سمهني رو الاً يضخ الدـ ضلاس لوػه شػرف هػه، ضال رػو مويػوعوه، هػل فهلقلب الج
إنه يوةد في اإلنسهف ضفي الحاواف، لاػن القلػب الوػوراني ال هػهني الػاً يقبػل كػالـ اهلل ال 

فػػػإف فػػاام نفػػػوس  -كمػػه أسػػػلفوه القػػوؿ   –أمػػػه الاػػهف ضف  ،المػػػؤموان فقػػط يوةػػد إال عوػػد
 ضلاس فاام قلب:



  الوالية واألولياء               فوزى حممد أبوزيد
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                                     (ق[( ق[1818]اآلية)]اآلية )  

 .ضلالك عودمه تتحدث معام يقولوف ال نؤمن هـيء إال إذا رأته الحواس
فػػػإذا كلمتػػػه عػػػن اهلل يقػػػوؿ: أريػػػد أف أراه، ضإذا كلمتػػػه عػػػن الجوػػػة يقػػػوؿ: أريػػػد أف 

، ضإذا  أزضررػػػه ضأعهيواػػػه، ضكػػػاا لػػػو حديتػػػه عػػػن المالئاػػػة يقػػػوؿ: أريػػػد أف أرارػػػم ضأكلماػػػم 
 كلمته عن احخ ة يقوؿ: أريد أف أراره ضأين ري؟

 .فال يؤمووف إال ههلحواس
ضلم يعطاام القههل الوػوراني الػاً  ،ألف اهلل عز ضةل غاَّب عوام مه سوا الحواس

 ضرو القلب السلام: ،هه يتلقى اإلنسهف راه المعهني

                              ((1414]اآلية)]اآلية)  ]الشعزاء[الشعزاء  

 س  قوله عز شرنه:

                                                      

  ( احلج[( احلج[9494]اآلية)]اآلية)  
 ضاإلشهرة روػه أف لػاس لاػم إال مػه فػي الصػدضر أمػه غاػ رم فقلػوهام ع شػاة قػهؿ 

 : فامه معوي الحديا في شرف اإلمهـ علي

مم{{ىىؾََؾسِِساأَلاأَلممألأِِلؿََؿاْظاْظبِِبممهُُهؾََؾؾْْؾضََضممنََنأََأممالاََلىمٔإىمٔإرََرىماظـَىماظـَؾََؾسََسممهُُهؿُُؿلِِلجِِجمماَناَنطََطممنِِنإٔٔإوََومميْْيؾِِؾسََس}}

CCCCCCCCCC 
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  6565ممسواملماإلغلانماخلػقةسواملماإلغلانماخلػقةمم::  
مم

  عامل الصرعامل الصر
 . في اإلنسهف من نور الوبي العدنهف فاو مه ......أمه الس  

 :ضأيضه  راه خصوصاة ألرل اإليمهف قهؿ فااه 

 ((ٙٔٙٔ)) {{{{ممَأَغامِعَنمآمَوادُلُؤِعـُوَنمِعِّيَأَغامِعَنمآمَوادُلُؤِعـُوَنمِعِّيمم}}}}
 ً:ضفي رضاية أخ  

مم{{غوريغوريعنمعنمأغامعنمآموادلؤعـونمأغامعنمآموادلؤعـونم}}

 ...:ضراا الس  
 ،رػػػو الحقاقػػػة المعوويػػػة التػػػي يسػػػتطاع اإلنسػػػهف هاػػػه أف يػػػدرؾ التجلاػػػهت ال ههناػػػة

 .ضيتاضؽ معهني األسمهء ضالصفهت اإللااة 
فهلقلػػػب يػػػدرؾ عػػػهلم الملاػػػوت ضعػػػهلم الياػػػوب مػػػن  :فاػػػل حقاقػػػة تػػػدرؾ عهلماػػػه

 .لعوالم الياباةحولك كهلمالئاة ضالجن ضغا ره من ا
 ..... لان لاس له شرف ههلتجلاهت ضاإلش اقهت ألناه للس 

ضرو ضحده الاً يتحمل رػاه اإلشػ اقهت ضرػاه التجلاػهت  ضرى من رسوؿ اهلل 
 .ضراه اإلفهيهت ألناه من رسوؿ اهلل 

 

CCCCCCCCC 
                                                 

(
ٔٙ

يلمي عن عبد اهلل هن ة اد  (  )الدرر الموت  ة(َأضرده الدَّ
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  6666ممسواملماإلغلانماخلػقةسواملماإلغلانماخلػقةمم::  
مم

  كٍس اخلفاكٍس اخلفا
 ،ة اإلنسػهناةالتػى رػي مػن عػهلم الاويػة فػي المملاػ ،أمه الخفه فاي الحقاقػة الياباػة

أض فػػػي  ،سػػػواء فػػػي احيػػػهت الق آناػػػة ،لافقػػػه هاػػػه اإلنسػػػهف خطههػػػهت اهلل عػػػز ضةػػػل الااتاػػػة
أض اإللاهمػػهت التػػى يلاػػم اهلل هاػػه رػػاا  ،أض اإلطػػالالت ،أض الاواتػػا ،الموهةػػهة لػػ ب الب يػػة

 .العبد ههلاات
سػتطاع ي ،من رويػة ضمػن قػوة نوراناػة مػن عػهلم الخفػه ،فال هد له روه من كوز الخفه 

ضرػاه خصوصػاة لػبعا األفػ اد  ،أف يدرؾ هاه راه اإلش اقهت الااتاة من الحض ة اإللااػة
 الاين يصطفاام رب العبهد من هان عبهد ال حمن الاين لاس للـاطهف علاام سلطهف.

CCCCCCCCCC 

  شر الروحشر الروح
 أمه ال ضح فاي س  نفخة اهلل عز ضةل في اإلنسهف:

                                                  

  ]صورة احلجز[]صورة احلجز[

 .:راه الوفخة رى التى تاا  معهني األسمهء ضالصفهت اإللااة في اإلنسهف
 .فإذا مست األذف تجلى علااه اسم اهلل السماع فاسمع اإلنسهف   -
 . ضإذا مست العان تجلى علااه اسم اهلل البصا  فابص  اإلنسهف   -
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  6767ممسواملماإلغلانماخلػقةسواملماإلغلانماخلػقةمم::  
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 .ست اللسهف تجلى علاه المتالم فاتالم اإلنسهفضإذا م -

 ....ضإذا مست اإلنسهف كله تجلى علاه الحي فاحتي اإلنسهف   -

التػػي  ،ضاألضصػػهؼ ال ههناػػة ،رػػاه الوفخػػة اإللااػػة رػػى التػػى هاػػه المعػػهني األسػػمهئاة
 اإلنسهف ضيجعله خلافة عن ال حمن... يجمل هاه اهلل

                            (البكزة[( البكزة[1010]اآلية)]اآلية )  

 ضري س  األمهنة في قوؿ اهلل:

                                                

                                                       

  [[( األحشاب( األحشاب8383]اآلية)]اآلية)

 فرخات اسم ال افع: ،ع ض اهلل راه األمهنة على السموات

                 (الزمحً[( الزمحً[88]اآلية)]اآلية )  

 .... فرخات اسم اهلل القًو المتان ،ضع ياه على الجبهؿ
 ... فرخات اسم اهلل البهسط ،ضع ياه على األرض
 :فجمله اهلل هال صفهت ال حمن س  قوله  ،ضع ياه على اإلنسهف

مم{{{{ىمُصوَرِتهىمُصوَرِتهَخَؾَقماظؾَُّهمآَدَممَسؾَخَؾَقماظؾَُّهمآَدَممَسؾمم}}}}
((ٔٚٔٚ))

مم

                                                 

(
ٔٚ

 )صحاح البخهرا(عن َأهي ُر ي َة ريَي اللَُّه عوُه. (
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 :يقوؿ إمهموه ضم شدنه أهو العزائم 
   " أً سماعه  هصا ا  حاه  متالمه  ألف فاه ها ت أضصهؼ قدرة القهدر عز ضةل"

فػإذا تجلػػت علػى اإلنسػػهف رػػاه األسػمهء ههسػػم المماػػت انخسػفت الحاػػهة الاوناػػة 
ة ضلاػن الػ ضح ههقاػة ألف فااػه سػ  البػهقي عػز ضانتات دضرة راا الجسم فػي الحاػهة الدناويػ

 ضةل:

                             ]ٌصورة آل عنزاٌ[]صورة آل عنزا[  

 ..!!..ال يموتوف 
 ..!!..وف ػػضال يركل

 ضال يـػػػػ هوف ..!!..
 ضال يوهمػػػػػػػوف ..!!..

 
 ألنام تجملوا هصفهت اهلل عز ضةل األزلاة .

 
...أف يجملوه هجمهله ضأف يجعلوه من أرل كمهله ضأف ييػ ؼ لوػه نسرؿ اهلل عز ضةل 

 ضآله. من حاهض فضله ضعطهئه ضنواله ضأف يجعلوه من المواومان في عقد الوبي 
 

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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  7171ممسواملماإلغلانماخلػقةسواملماإلغلانماخلػقةمم::  
مم

  الفصن الجاٌىالفصن الجاٌى

 ةمن أهل عوالم اإلنسان الخفي  
  شيدي ياقوت العرظيشيدي ياقوت العرظي  ..3333

لاوػػه يػػهقوت الع شػػي ألف  ،ضهعضػػوه يوطقػػه هاػػهقوت العػػ ش ،سػػادً يػػهقوت الع شػػي
ضكهف في الحبـػة ضفػي اللحاػة التػى  ،من سمهه رو شاخه الـاخ أهي العبهس الم سي 

ضكهنػػت عبػػهرة عػػن لػػبن ضدقاػػق  ،اصػػوعوا لوػػه عصػػادة ضلػػد فااػػه قػػهؿ الـػػاخ أهػػو العبػػهس 
الـػػػتهء ضنحػػػن فػػػي ضسػػػمن ضعسػػػل فقػػػهلوا: يػػػه سػػػادً إف العصػػػادة ال تصػػػوع إال فػػػي أيػػػهـ 

 .فقهؿ: احف ُضلد اهوي يهقوت الع شي هبالد الحبـة، الصاا
ضيخطفػوف األطفػهؿ ضرػم  ،ضم ت األيهـ ضكهف تجهر العباػد يػاربوف إلػى رػاه الػديهر

طفػوا يػهقوت، ضالتػهة  الػاً إشػت اه ضةلبػه  ، فاهف مػن ةملػة مػن خُ صيهر ضيباعونام كعباد
ضعوػػػد سػػػا رم ههلسػػػفن فػػػي البحػػػ  ربػػػت  ،كػػػهف مػػػن أحبػػػهب الـػػػاخ أهػػػي العبػػػهس الم سػػػي

فقػػهؿ التػػهة : لػػو نجَّهنػػه اهلل عػػز ضةػػل  ،عهصػػفة روةػػهء كػػهدت تُيػػ ؽ السػػفاوة همػػن علااػػه
فسػػان المػػوج فػػي  ،سػػرةعل رػػاا العبػػد ضأشػػهر إلػػى يػػهقوت رديػػة لسػػادً أهػػي العبػػهس 

 فقػهؿ التػهة : ال ،الحهؿ، ضسهرت السفاوة ضلان يهقوت هعد ذلك أصاب هحاة في رأسػه
يلاق أف أرػدً الـػاخ رػاا العبػد الػاً هػه مػ ض ضاختػهر ضاحػدا  ةلػدا  قويػه  لااػوف رديػة، 

هعػػد صػػالة العصػػ  يقػػوؿ ألصػػحههه:  ضفػػي الاػػـو الػػاً ستصػػل فاػػه السػػفاوة إذا ههلـػػاخ 
ضهمج د ضصػولام كهنػت السػفاوة قػد  ،راه هوه نت يا على شهط  البح  ضذربوا إلى الماوهء

لتهة  ضقبَّل يد شاخه ضقهؿ له: يه سادً هب كتك نجهنه اهلل عػز رست ضألقت حبهلاه فوزؿ ا
 .ضةل ضراا العبد ردية لك
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   .قهؿ الـاخ: ال ن يد إال مه قد ضربته للفق اء
   .قهؿ: يه سادً هه حاة في رأسه

 .فقهؿ له: لاس لك شرف هه
يم رفعاه فاربت الحاة ضسػمهه يػهقوت  ،فجهء هه فويع الـاخ عمهمته على رأسه

 ضهعد نضجه سمهه يهقوت الع شي، لمهذا؟ ،ه هت هاتهضتوال
 فلاس على األرض إال هدنه. ،قهؿ: ألف قلبه دائمه  يطوؼ حوؿ الع ش

سلم علاه ضرو ةهلس ضلػم يقػم  ،ضعودمه ةهء للـاخ أهي العبهس أحد الملوؾ زائ ا  
فوةػػد أف الملػػك قػػد تياػػ ت نفسػػه لػػالك، فقػػهؿ  ،ضعوػػدمه دخػػل علاػػه يػػهقوت قػػهـ لػػه ،لػػه
لاػػػهقوت: إف صػػػدرا يػػػاق ضغاػػػ  موـػػػ ح احف ضال أدرا لػػػالك  ادً أهػػػي العبػػػهس سػػػ

 .سببه  
ضيوػػزؿ  ،فػػرةاش يػػهقوت ههلباػػهء ضإذا ههلسػػمهء هعػػد أف كهنػػت صػػحوا  تتلبػػد هػػهلياـو

   .المط 
   .فقهؿ لاهقوت: انـ ح صدرا احف ضذرب راا اليم

   .ضاعتدؿ الجو م ة أخ ا ،فضحك يهقوت فارب السحهب من السمهء
ضلػاس مػن الملػوؾ  ،ضأريهه: إف يهقوت راا من الملوؾ السمهضية فقهؿ الـاخ 

 األرياة.
فهلقلػػػب الػػػاً فاػػػه معػػػهني اإلسػػػالـ ضمعػػػهنى اإليمػػػهف ضمعػػػهني اإلحسػػػهف مػػػن عػػػهلم 

 ضلالك قهؿ عز شرنه في شرف أرل راه القلوب: ،الملاوت األعلى
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مم

                                             

           (األىعاو[( األىعاو[8585]اآلية)]اآلية )  

 :  هم رأً ضكاا رأً؟ قهؿ 

َرَأِؼُتمَظِقَؾَةمُأِدٔرَيمِبيمَظٖؿاماِغَؿَفِقُتمٔإَظىماظٖلَؿاِءماظٖلـاِبَعِة،مَغَظـِرُتمَصـِوِضيممممَرَأِؼُتمَظِقَؾَةمُأِدٔرَيمِبيمَظٖؿاماِغَؿَفِقُتمٔإَظىماظٖلَؿاِءماظٖلـاِبَعِة،مَغَظـِرُتمَصـِوِضيمممممم}}}}

َسَؾـىمَضـِوٕممُبُطـوُغُفِممَطـاْظُؾُقوِتمِصقَفـاممممممَسَؾـىمَضـِوٕممُبُطـوُغُفِممَطـاْظُؾُقوِتمِصقَفـاممممممممَصٔإَذامَأَغامِبَرِسٍدمَوَبِرٕقمَوَصَواِسَق،مَصَوَتِقـتُمَصٔإَذامَأَغامِبَرِسٍدمَوَبِرٕقمَوَصَواِسَق،مَصَوَتِقـتُم

ِجِؾٔرؼُلمامَضاَل:مِجِؾٔرؼُلمامَضاَل:مُؤاَلِءمَؼامُؤاَلِءمَؼامٰ  ٰ  ِعِنمَخأرٔجمُبُطوِغٔفِم،مَصُؼْؾُت:مَعِنمهِعِنمَخأرٔجمُبُطوِغٔفِم،مَصُؼْؾُت:مَعِنمهممٰ  ٰ  اْظَقٖقاُتمُتَرىاْظَقٖقاُتمُتَرى

ُؤاَلِءمَأَطَؾُةماظرَبا،مَصَؾٖؿامَغَزْظُتمَواِغَؿَفِقُتمٔإَظىماظٖلَؿاِءماظٗدِغَقامَغَظـِرُتمَأِدـَػَلمممُؤاَلِءمَأَطَؾُةماظرَبا،مَصَؾٖؿامَغَزْظُتمَواِغَؿَفِقُتمٔإَظىماظٖلَؿاِءماظٗدِغَقامَغَظـِرُتمَأِدـَػَلمممٰ  ٰ  هه

َذامَؼامِجِؾٔرؼُلمامَضاَل:مَذامَؼامِجِؾٔرؼُلمامَضاَل:مٰ  ٰ  امَأَغامِبَرَػٕجمَوُدَخإنمَوَأِصَواٍت،مَصُؼْؾُت:مَعامهامَأَغامِبَرَػٕجمَوُدَخإنمَوَأِصَواٍت،مَصُؼْؾُت:مَعامهِعين،مَصٔإَذِعين،مَصٔإَذ

َأِســـُقٔنمَبـِـــيمآَدَممَأِنماَلمَؼَؿَػؽَّـــُروامِصـــيمَأِســـُقٔنمَبـِـــيمآَدَممَأِنماَلمَؼَؿَػؽَّـــُروامِصـــيمممِذِهماظٖشـــَقاِرُهمَؼُقوُعـــوَنمَسَؾـــىِذِهماظٖشـــَقاِرُهمَؼُقوُعـــوَنمَسَؾـــىٰ  ٰ  هه

مم{{{{ممِظَكمَظَرَأِواماْظَعَفاِئَبِظَكمَظَرَأِواماْظَعَفاِئَبٰ  ٰ  َواِتمَواأَلِرٔض،مَوَظِواَلمذَواِتمَواأَلِرٔض،مَوَظِواَلمذَعَؾُؽوِتماظٖلؿَعَؾُؽوِتماظٖلؿ
((ٔٛٔٛ))

مم

أض  ،أض المعػهني اإلشػػ اقاة ،أض المعػهني الملاوتاػػة ،القلػب رػػو المعػهني الووراناػػةإذا  
 ،الموةػػودة فػػي اإلنسػػهف الػاً آمػػن هػػههلل ضصػػدؽ هحباػػب اهلل ضمصػػطفهه ،المعػهني البهطواػػة

 .عز ضةل من أرل القبلة ضمن أرل كتهب اهلل ةل في عالهضاختهره اهلل 
 ...نضرو مفقود عود احخ ي ،راا ههلوسبة للقلب

ضلػو  ،علػى األرض ضلالك لن يؤمووا ضلػو ةئػتام هاػل آيػة ضحتػى لػو نزلػت السػمهء
 تفج ت األرض ذربه  ضفضة ضذلك ألنام:

                                                 

 (
ٔٛ

 )ةهمع األحهديا()حم( عن َأِهي ُرَ يْػَ َة ريَي اللَُّه عوُه. (
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                          (األعزاف[( األعزاف[384384]اآلية)]اآلية )  

رػػاه القلػػوب ميلقػػة لػػاس فااػػه مػػػن معػػهني الملاػػوت شػػائه  ضلػػالك ال يؤموػػػوف إال 
 ههلمحسوسهت.

CCCCCCCCCC 

  عالوات الصاحلنيعالوات الصاحلني
لاػػػػن قلبػػػػه ع شػػػػي ضكمػػػػه قػػػػهؿ  ،سػػػػادً يػػػػهقوت الع شػػػػي كمػػػػه قلػػػػت عبػػػػد حبـػػػػي
 الصهلحان: "ملك الملوؾ إذا ضرب ال تسرلن عن السبب"

ضلالك ضرث مقهـ قطب الوقت هعد سادً أهو العبػهس الم سػي، فاػهف يقػوؿ: "ال 
 تعاموا الوهس ل اههام ضلان عامورم لقلوهام"

 ـ رهوه:ضراا رو نفس كال

                                (احلجزات[( احلجزات[3131]اآلية)]اآلية )  

 ،ضكػالك األنباػهء ضالم سػلان ،فلم يقل أغوهكم ... راا ال ةل كهلصهلحان أةمعان
 فط  اهلل قلوهام على ال حمة، فعالمة أً رةل صهلح لاس العلم لان اهلل قهؿ فاه أضال :

                           :يم هعد ذلك: يم هعد ذلك                      

      (الكَف[( الكَف[4545]اآلية)]اآلية )  

 إذا  المقاهس األضؿ رو ال حمة: 
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                              (آل عنزاٌ[( آل عنزاٌ[354354]اآلية)]اآلية )  

ي كػهف فػ  فقد حاي أنه  ،كهنت الطاور تارب إلاه لتطلب شفهعته  حتى أنه 
مجلسه ههإلساودرية ضةػهءت يمهمػة ضضقفػت علػى كتفػه ضرمسػت فػي أذنػه فقػهؿ: سررسػل 
   .أحد أصحههي إلاه، فامست في أذنه م ة أخ ا فقهؿ: إناه تص  على أف أذرب هوفسي
 ،فسرلوه عن ذلك فقهؿ: إناه تـتاي من خهدـ مسجد عم ض هن العهص في مصػ 

فهسػتيهيت هػي  ،ذهحاػم رػاا الخػهدـحاا أناه كلمه ضيعت هاضػتان ضخػ ج مػوام فػ خان 
ضعوػػػدمه قلػػػت سررسػػػل لػػػه أحػػػد أصػػػحههي كمػػػه سػػػمعتم رفضػػػت،  ،حتػػػى ال يػػػاهح أضالدرػػػه

فسهف  هعد ذلك من اإلساودرية إلى القهر ة ضذرػب إلػى مسػجد عمػ ض هػن العػهص ضسػرؿ 
 ضعودمه ةهءه الخهدـ أم ه أال ياهح ف اخ الامهمة أهدا . ،عن الخهدـ

ضرػػاه ال حمػػة قػػد ةعلػػت  ى شػػملت قلػػب رػػاا العبػػد اناػػ ضا مػػدا ال حمػػة التػػ
 شفهعته مقبولة عود الصهلحان.

CCCCCCCCCC 

  عواقب االعرتاض عمى الصاحلنيعواقب االعرتاض عمى الصاحلني
ضذلػك ألف أشػد  ،ضالصحاحة فػي نفػس الوقػت ،ضمن األخبهر الي يبة في راا األم 

 ،شػيء يبعػػد اإلنسػهف عػػن ط يػق اهلل ضعػػن اهلل رػو اإلعتػػ اض علػى الصػػهلحان مػن عبػػهد اهلل
يقػوؿ: "إذا غضػب اهلل علػى عبػد رزقػه الوقاعػة فػي  ضكهف سادً أهي الحسػن الـػهذلي 

 الصهلحان".
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 :  قهَؿ الوَِّبيُّ ألف اهلل ييضب ألحبههه فاعلن علاه الح ب: 

{{{{ِظيمَوِظٓقًامَصَؼِدمآَذِغُؿُهمِباْظَقِرِبمِظيمَوِظٓقًامَصَؼِدمآَذِغُؿُهمِباْظَقِرِبمممٰ  ٰ  َضاَل:مَعِنمَساَدىَضاَل:مَعِنمَساَدىممٰ  ٰ  ٔإٖنماظؾََّهمَتَعاَظىٔإٖنماظؾََّهمَتَعاَظىمم}}}}
((ٜٜٔٔ))

مم

فعوػػػد اعتػػػ اض أحػػػدرم علػػػى  ،ن لػػػاس كمػػػه ياػػػن هعػػػا الوػػػهسضعقػػػهب المعت يػػػا
أض إصػػههة  ،فاعتقػػدضف أنػػه ترتاػػه إصػػههة فػػي هدنػػه ،الصػػهلحان يقولػػوف انتاػػ ضا لمػػه يحػػدث لػػه

ضرػػاا إذا كػػهف اهلل يحبػػه لاػػن  ،ضم ػػل ذلػك يعتبػػ  تػػاكا  لػػه لاػػي ي ةػع ،أض مهلػػه ،فػي ضلػػده
 اإلصهههت الـديدة يقوؿ فااه اهلل: 

                          (التوبة[( التوبة[8888]اآلية)]اآلية )  

فاخػػتم علػػى غاػػ   ،إذا  االعتػػ اض يجعػػل اإلنسػػهف يصػػهب ضالعاػػهذ هػػههلل هػػداء الوفػػهؽ
 ضالعاهذ هههلل عز ضةل ضراا داء ال يـع  هه حتى الم يا . ،خا 

 ضحتى ال نا   من التفصال ..
مػن أرضع المسػهةد فإف السػلطهف حسػن المملػوكي عوػدمه هوػى مسػجده الػاً يعػد 

الـػػاخ شػػمس الػػدين اللبػػهف قهيػػى  ؟ فقػػهلوا: لػػن يعمػػ ه إالسػػرؿ عمػػن يعمػػ ه ،فػػي العػػهلم
 .ضكهنت مص  ضالـهـ دضلة ضاحدة تههعة له ،قضهة دمـق

 ،...فررسل إلى الـاخ شمس الدين 
ضهعػػد العـػػهء  ،ضعوػػدمه حضػػ  أمػػ  قهيػػي القضػػهة ضالعلمػػهء أف يسػػتقبلوه فهسػػتقبلوه

 ،ضقهيي قضػهة مصػ  فوةػد أحػد الػدراضيش يػاك  علػى ناػج األحمديػة خ ج للساهحة رو
فػػإف لاػػل مدرسػػة مػػواج ضال  ....... ضكمػػه تعلمػػوف - ضرػػم أتبػػهع سػػادً أحمػػد البػػدًض -

 .خالؼ هاوام
                                                 

(
ٜٔ

(ي ُرَ يْػَ َة ريَي اللَُّه عوُه.)خ( عن َأهِ  (  )صحاح البخهًر
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ضهعد أف ف غ راا الدرضيش من ضرده قهؿ: الصالة ضالسالـ علاك يه سادً أحمػد 
، فقهمػػت قاهمػػة شػػمس الػػدين ضقػػهؿ: مػػن رػػاا  الػػاً يـػػ ؾ أحػػد البـػػ  مػػع رسػػوؿ البػػدًض

؟ ،اهلل  ضمن راا البدًض
ضيعػػػػاَّر يعوػػػػى يػػػػارب إلػػػػى  -ضاعتػػػػ ض ضأصػػػػدر قػػػػ ارا  هػػػػرف يعػػػػاَّر رػػػػاا الػػػػدرضيش 

ضحػػهضؿ قهيػػي قضػػهة  -ضلػػاس ههلقػػهنوف  ،المحامػػة لػػتحام علاػػه هػػرا حاػػم يػػ اه القهيػػي
 ..!!!ضلاوه أص  على رأيه ،مص  أف ي واه عن ذلك

ن فقػػهؿ َمػػ ،رةػػل عوػػد رأسػػه ضاحخػػ  عوػػد قدماػػه ،ا رةلػػانفوػػهـ فػػي تلػػك اللالػػة فػػ أ
   .عود قدماه: أسلبه اإليمهف ألنه ضقع في أضلاهء اهلل

ضعوػدمه قػهـ مػن نومػه ضةػد  ،فقهؿ الػاً عوػد رأسػه يافػى أف نسػلبه العلػم ضالقػ آف
فجػػهء إمػػهـ المسػػجد لػػه عوػػد  ،ضال مػػن العلػػم ،أنػػه ال يتػػاك  ضلػػو كلمػػة ضاحػػدة مػػن القػػ آف

ضعوػدمه ةػهءه فػي الصػبهح  ،صلي فتعلل هرنه م يا ضال يسػتطاع أف يػـؤ المصػلانالفج  لا
 .ضأنه سلب العلم ضالق آف ،قهيي القضهة لاطمئن علاه أخاه ضخ ج يم حاى له مه ة ا

ضعوػػدمه طلبػػه شػػاخ الزاضيػػة ضقصَّػػوا  ،فرشػػهر علاػػه هػػرف يػػاربه إلػػى الزاضيػػة األحمديػػة 
لاػػن إذا أردت  ،فقػػهؿ: خػػ ج رػػاا األمػػ  مػػن يػػدًعلاػػه مػػه دار ضطلبػػه موػػه العفػػو ضالصػػفح 

فاو الاً يملػك ضحػده رػاه  ،حّل راا األم  فلاس له إال يهقوت الع شي في اإلساودرية
فسهف ا إلى اإلساودرية ضقههل سادً يهقوت ضحاػى لػه، فقػهؿ لػه:  ،الـفهعة لدا البدًض

 مه الاً أضقعك في راه الورطة؟
ضال تخػ ج  ،خلػوتى ضاذكػ  هػػ ال إلػه إال اهلل فهعتار، فقهؿ له سادً يػهقوت: إدخػل

 مواه حتى يفتح اهلل علاك.
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يػػم ألقػػى علاػػه الوػػـو فػػ أا سػػادنه رسػػوؿ  ،فماػػا لالػػة كهملػػة يػػاك  هػػػ ال إلػػه إال اهلل
ضضاقفػػػه  أمهمػػػه  ،ضحولػػػه األنباػػػهء ضالم سػػػلان ةهلسػػػان ،ةهلسػػػه  علػػػى ك سػػػي مػػػن نػػػور اهلل 

 اعفو عن شمس الدين ألةلي؟ : يه أحمدفقهؿ  ،األضلاهء ضالصهلحان
: لػػم ضقعػػت فػػي رػػاه الورطػػة أمػػه علمػػت أف مػػن يػػم قػػهؿ لػػه سػػادنه رسػػوؿ اهلل 
ضأف أحمػد  ،ضمػوام مػن رػو تحػت ةوػهحي األيسػ  ،األضلاهء مػن رػو تحػت ةوػهحي األيمػن

 تح فهؾ؟من األضلاهء الاين رم تحت ةوهحي األيمن .. اف
نومػػه موـػػ حه ، فوةػػد سػػادً  ، فقػػهـ شػػمس الػػدين مػػنيػػم تفػػل فاػػه رسػػوؿ اهلل 

يهقوت الع شي ضاقفه  على ههب الخلوة كهألسد يارب ضيجيء، ضعوػدمه رآه قػهؿ: أهـػ  يػه 
شػػمس الػػػدين لقػػد سػػػقت علػػى سػػػادً أحمػػد كػػػل األضلاػػهء ضالصػػػهلحان، ضلاوػػه لػػػم يقبػػػل 

 حتى قبل شفهعتى فاك. هـفهعتام أةمعان، فسقت علاه رسوؿ اهلل 
أحمػػد ضال تخػػ ج مػػن يػػ يحه إال هعػػد تمػػهـ العفػػو فهذرػػب إلػػى طوطػػه ضزر سػػادً  

عواو ضاق أ الق آف ضربه له، فجهء شمس الػدين إلػى طوطػه ضماػا فػي الضػ يح ياليػة أيػهـ 
، ضفػػػي الاػػػـو ال هلػػػا رأا سػػػادً  يقػػػ أ القػػػ آف ضيابػػػه ل سػػػوؿ اهلل ضلسػػػادً أحمػػػد البػػػدًض

 أحمد البدًض في نومه ضقهؿ: يه شمس الدين ال تعود لم لاه أهدا ؟
 هؿ: ال أعود لم لاه أهدا  .ق

فمسح هاده على صدره ضقهؿ: سو د لك الق آف ضعلمك ضنزيدؾ، فقهـ ال ةػل مػن 
 نومه ضقد تاّك  الق آف كله، ضعلومه كلاه ضالزيهدة.

يػػم ذرػػب إلػػى مصػػ  ضحاػػى للسػػلطهف حسػػن مػػه رأا، فلمػػه سػػمع السػػلطهف ذلػػك  
، ضسادً يهقوت ال ع شػي، فرشػهر علاػه شػمس تعجب ضأص  أف يزضر سادً أحمد البدًض

الػػػدين أف يػػػارب خفاػػػة فجػػػهء السػػػلطهف إلػػػى سػػػادً أحمػػػد البػػػدًض ضزاره يػػػم ذرػػػب إلػػػى 



  الوالية واألولياء               فوزى حممد أبوزيد
 

 


  7777ممسواملماإلغلانماخلػقةسواملماإلغلانماخلػقةمم::  
مم

سادً يهقوت الع شي فلمه رآه عبدا  حبـاه  هعد مه سمعه عوه، قهؿ فػي نفسػه: أعبػد يبلػ  
 راا المقهـ.

 فقهؿ سادً يهقوت الع شي: يه حسن، "إف رو إال عبٌد أنعموه علاه"
صيا ة في يده ضي هه على رأسػه سػبع يػ ههت، ضقػهؿ: إرةػع إلػى  يم أمسك هعصه

 قص ؾ ف ةع إلى قص ه ضعهش سبعة شاور يم مهت هعدره، فاهنت كل ي هة هـا .
ضأريػػهه زضَّةػػه شػػاخه أهػػو العبػػهس مػػن اهوتػػه، ضماػػا معاػػه يمهناػػة  رػػاا ال ةػػل 

حػػػػدي ام عـػػػ  عهمػػػػه ، كهنػػػػت إذا تحػػػػديت معػػػػه ضرػػػػو مػػػع رؤسػػػػهء القػػػػـو ضاألكػػػػهه ، يتػػػػ ؾ 
 ضيتحدث معاه ضيقوؿ: إعارضني فإناه اهوة شاخي.

ضةهء له يومه  هعػا األشػ اؼ، ضكػهف يلػبس كعػهدة الـػهذلاة هعػد الوصػوؿ المالهػس 
الفػػػهخ ة شػػػا ا  هلل علػػػى نعمػػػه البهطوػػػة ضالاػػػهر ة، فقػػػد رأا يومػػػه أحػػػد المجهذيػػػب الػػػاين 

خ ة، فسػػرله عػػن يلبسػػوف الخػػاش سػػادً أهػػه الحسػػن الـػػهذلي ضرػػو يلػػبس المالهػػس الفػػه
مالهسػػه الفػػهخ ة فقػػهؿ سػػادً أهػػو الحسػػن الـػػهذلى: يػػه أخػػي مالهسػػي رػػاه تقػػوؿ الحمػػد 

 هلل، ضمالهسك راه تقوؿ أعطوى شائه  هلل، فريامه أضلى؟
فعلى المؤمن أف يلبس لبهس العزة، فاهف الـ يا الاً ذرػب إلاػه يلػبس مالهسػه  

اػػػة فلػػػم يتمهلػػػك ال ةػػػل نفسػػػه، ههلاػػػة ضرأا سػػػادً يػػػهقوت ضرػػػو فػػػي رػػػاه المالهػػػس ال اق
 ضخهطبه هخطهب غلاظ، ضقهؿ له:

 أنت يه مـقوؽ الـفهت  تلبس راه ال اهب، ضأنه كمه ت اني؟
 فقهؿ سادً يهقوت:
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لعلوػػػي تههعػػػت أةػػػدادؾ ف يػػػوا عوػػػي فػػػردخلوني معاػػػم، ضلعلػػػك تههعػػػت أةػػػدادً 
 فردخلوؾ معام.

ً أهػػي العبػػهس فػػهنا  إلػػى رػػاا األدب المحمػػدً، ضذلػػك ألنػػه ت هػػى علػػى يػػد سػػاد
 قهؿ فاه من عاوف قصهئده: ضعودمه دخل لزيهرته سادً أهي العزائم  الم سي 

 الع ش أعلات ههلفعل  ...  ةعلت ت ب األرض للعهلم القطب توايعت رب
ضكمه يقولػوف: قطػ ة مػن هحػ  ةػوده تجعػل الاػهف  ضلاػه  ضالـػقي تقاػه  ... فػإذا ناػ  

ضال يوػهؿ المػ ء ذلػك إال إذا سػعد هوصػهؿ  ،أرل ضده فورا  يجعل الم ء من ،اهلل هعان ةوده
 .ألنه ال يافي للوصوؿ لالك الجاهد ضإنمه ري نا ات أرل الق ب ضالوداد ،أرل ضده

ليننننٝظلقيسقنننن٢للقلقيعًٝنننن لمحوعُنننن ٍلل...للٚصلقيٛؾننننٍٛلمحوضننننسقزلٚأحننننٛقٍ

ٍل لٚصلمحعًنننننِلمحننننن٘ل كنننننٟٛلٚصلأَنننننٌلل...للٚصليٗننننن  لمحومحننننندقٕلٚأَنننننٛق

ٍليهٓننن٘لَٓننن١لَنننٔلعضنننٌلٚقٖنن لننننننب٘للل...للمحننن٘ل عننندلمجنننًٝ لمحننننيلأمحننندق

ٍلل......نننتلنسعتللَكننننن ّلقيل انننننلذقلع لٚ ل ٛفلقوك ّل ٓ ٍلقيكنس لمحٛؾن 

ل لشٚقٍننمحغننعضننً ل  ٠لأمحدًقلنضع٘........نننننٖرقلقيٛؾ ٍلٖٚرقلقيكس للأمجعن

CCCCCCCCCCCC 

  شيدي عىر بَ الفارضشيدي عىر بَ الفارض
 ،ضأريػهه الـاخ عم  هػن الفػهرض  ،هؿضأذك  في راا المجهؿ ضعلى سبال الم 

ضكػػهف  ،ضقػػد حاػػي عػػن نفسػػه ضقػػهؿ: ُحبػػب إلػػىِّ الخلػػوة ،ضكػػهف ضالػػده قهيػػي قضػػهة مصػػ 
يسترذف ضالده ضيارب إلى صح اء المقطم ضيعبد اهلل عز ضةل طهلبػه  الفػتح مػن اهلل، ضكػهف 
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يػم يسػترذنه  ،ضيماػا معػه فتػ ة ،يم يتاك  ه ه هرهاه فاعػود إلاػه يهناػة ،يماا فت ات طويلة
 .ضهل على راا الحهؿ فت ة يوتا  الفتح ضلان لم يرتي الفتح ،م ة أخ ا ضيارب

 ،ضكػػهف اسػػماه المدرسػػة السػػاوفاة ،يػػم ذرػػب ذات مػػ ة إلػػى مدرسػػة مػػن المػػدارس 
ضكػػهف رػػاا ال ةػػل ي يػػد أف يلفػػت ناػػ ه كواػػهـ  ،فوةػػد رةػػال  هقػػهؿ طهعوػػه  فػػي السػػن يتويػػر

)ضرػػاه رضايػػة  ،يػم غسػػل ضةاػػه ،يػػم مسػػح رأسػػه ،ةلاػػهيػػم غسػل ر  ،الصػهلحان فيسػػل يديػػه
   .صحاحة حاهره اهن الفهرض هوفسه(

 في اإلسالـ ال يع ؼ الويوء؟ فقهؿ له اهن الفهرض: أرةل في راا السن شهبَ 
فهسػتاهف لػه  ،الفػتح إال فػي ماػة هػبالد الحجػهزله ال ةل: يه عم  لػن يرتاػك فقهؿ 

 يماػػن السػػف  إلااػػه إال فػػي أيػػهـ الحػػج حاػػا ال ؟عمػػ  ضقػػهؿ: كاػػا أذرػػب إلػػى ماػػة احف
 في ضسط القوافل؟

ضأشػػهر هاػػده فوةػػد عمػػ  الاعبػػة أمهمػػه فدفعػػه  ،فقػػهؿ ال ةػػل لعمػػ : رػػاه رػػي ماػػة
 فسهر حتى ضصل الاعبة. ،ال ةل هاده

فقػد عمػل  ،أف الفػتح ال يػرتى ههلعمػل ضلاػن هب كػة المـػهيخ ،ضمه أريد أف أقوله روه
 .رتاه الفتحالفهرض قبل ذلك ضلان لم ي اهن

ضلاػػن الفػػتح قػػد  ،ضهػػل اهػػن الفػػهرض فػػي صػػح اء حػػوؿ ماػػة خمسػػة عـػػ  عهمػػه   
)ضهدء يزيػد( ضيقػوؿ أيضػه :   "ةهءه كمه قهؿ في رضايته: "موا ضصلتاه أا ماة ةهءنى الفتح

كػهف هاوػي ضهػان الحػـ  مػه يزيػد علػى الخمسػػة عـػ  ماػل ضمػع ذلػك كوػت أصػلى الفػػ ائا 
يقػوؿ: كػهف يػرتاوي سػبع ضيقػا هجػواًر ضيقػوؿ: يػه سػادً ض  ،الخمسة في هات اهلل الحػ اـ

اركب فررفا ال كوب فامـػي، ضفػي يػـو تجمػع حػولي أرػل الحػـ  ضقػهلوا: ال هػد لػك مػن 
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فلمػػه اسػػتتموا حػػدي ام إال ضالسػػبع قػػد ةػػهء إلػػى  :داهػػة تسػػتخدماه فػػي رػػاا السػػف ، يقػػوؿ
 .ةدار البات ضقهؿ: اركب يه سادً، فلمه رأضه انفضوا من حولي

هعػػد الخمسػػة عـػػ ة عهمػػه  يقػػوؿ: ضإذا ههل ةػػل يقػػوؿ لػػي: يػػه عمػػ  إحضػػ  ألنػػى ض  
سرموت الاـو لتصلي علىَّ ضمد يده إلاه ضأحض ه، يقػوؿ: عوػدمه ضصػلت إلػى مويػعه ضرػو 
يحتضػػ  أعطػػهني دنػػهنا  ضقػػهؿ: تـػػت ا هاػػاا كفوػػه  ضتسػػترة  حملػػة يحملػػوف نعـػػي ضتعطػػي  

يػػم توتاػػ  مػػه يفعػػل اهلل عػػز  ،ضأشػػهر إلاػػه ضتػػارب إلػػى ماػػهف كػػاا ،كػػل ضاحػػد مػػوام ديوػػهرا  
 .ضةل هي
 ،ضلػػػم يػػػارب مػػػن مخالتػػػي يػػػم مػػػهت ،ضقػػػهؿ: عوػػػدمه أشػػػهر رأيػػػت رػػػاا المويػػػع 

ضإذا هػي أرا رةػال  نػهزال   ،ضغسَّلوهه ضحملوهه علػى نعـػه ضذربوػه إلػى رػاا المويػع ضضيػعته
ي خلفػك من فوؽ الجبل كرنه طا  ال يمـػي علػى األرض، فقػهؿ: يػه عمػ  صػلي هوػه ضنصػل

على راا ال ةل، قهؿ: فتقدمت إمهمه  ضصلى ال ةل خلفي ضرأيت مػن األرض إلػى السػمهء 
ضهعػػد أف انتاػػت الصػػالة فػػإذا هطػػهئ  يػػخم أخضػػ  يوػػزؿ  ،طاػػورا  ضمالئاػػة يصػػلوف خلفػػي

 ضيبتلع ال ةل في ةوفه ضيطا  ضال أدرا أين ذرب؟ 
 : هؿ فقهؿ ال ةل الاً نزؿ من فوؽ الجبل: ال تعجب يه عم  أمه ق

{{مماْظَفـِٖةاْظَفـِٖةممُقمِعِنمِثَؿأرُقمِعِنمِثَؿأرْؾعَُْؾعََُرِقٔرمُخِضٕرمَتَرِقٔرمُخِضٕرمَتَجِوِفمَجِوِفمممٔإٖنمَأِرَواَحماظٗشَفَداِءمِصئإٖنمَأِرَواَحماظٗشَفَداِءمِصيمم}}
((ٕٕٓٓ))

مم

شاداء القتهؿ في أةػواؼ طاػور  قهؿ: فإذا كهنت أرضاح الـاداء،  قهؿ: قلت هلى
ضلاسػػت  ،فػػإف شػػاداء العـػػق اإللاػػي كلاػػم فػػي أةػػواؼ طاػػور خضػػ  فػػي الجوػػة ،خضػػ 

عمػػ  كوػػت أتموػػى ضأطلػػب رػػاه الموزلػػة لػػوال أف اهلل اختب نػػي فػػي يػػـو  يػػه ،األرضاح ضحسػػب
 .فلم أصب  على راا اإلختبهر

                                                 

(
ٕٓ

 )ةهمع األحهديا()ت( عن كعب هن مهلك ريَي اللَُّه عوُه. (
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لاوه كهف ياػتم حهلػه  ،فقهؿ عم : فع فت أف راا ال ةل البقهؿ ضلي من أضلاهء اهلل
 حتى ال ياا  أمهـ الجاهؿ.

ا ضلاػن الوػهس انـػػيلو  ،هػالك أردت أف أعػ فام أف األضلاػهء ضالصػهلحان موةػودين
ضأريػػهه: "الوػػهس ال يقبلػػوف إال علػػى  ضكمػػه قػػهؿ سػػادً أهػػي العبػػهس الم سػػي  ،ههلمػػهدة

ضفػي ضهافػة  ،لاػن إذا كػهف الػولي فػي ضسػطام ضيلػبس البدلػة،  الولي الاً ةهء من ةبػل"
فإنػه لػم يقعػد فػي خلػوة !! ،  كاػا ياػوف ضلػي؟  ،يقولػوف علاػه ،يارب ضيجيء مواه ضإلااه

 ا، ضلان لمهذا ال تاوف الخلوة في خلو القلب؟ضال يلبس الم قعهت .. ضراا
فمػػن مػػوام  ،ضكػهف أصػػحهب رسػوؿ اهلل علػػى رػاه الـػػهكلة فقػػد كػهنوا ةماعػػه  أضلاػهء

فهل ةػػل الػػاً فاػػ  فػػي أف يجلػػس هجػػوار عػػان المػػهء ...  الػػاً قعػػد فػػي ميػػهرة فػػي ةبػػل؟
 قهؿ له: ال، ضمن موام الاً سان المقهه ؟

 ال أحد.

CCCCCCCCCC 

  احلنياحلنيالتصميي لمصالتصميي لمص
 ..ف ض إذا  األضلاهء موةود

 .راا أضال   ،ف في راا الزمن ههلمهدةو لان كمه قلوه فإف الوهس مـيول
ضي يػػػد موػػػه أف نطبػػػق مػػػواج  ،أمػػػه يهناػػػه  فػػػإف كػػػل ضاحػػػد ي يػػػد أف يمـػػػي علػػػى رػػػواه

 ، كاا؟........... المدارس العص ية التى تفا  فااه ضزارتوه
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ضكػػالك  ،ضلػػاس األسػػتهذ أض المدرسػػة ،ت يػػد مػػن الطهلػػب أف يضػػع المػػواج لوفسػػه
ضال يحضػ  فػي  ،ضيحضػ  فػي الوقػت الػاً ي يػده ،يحض  في الوقػت الػاً يختػهره لوفسػه

الوقػػػت الػػػاً ال ي يػػػده ... أً أنػػػه يمـػػػي علػػػى حسػػػب رػػػواه، ضرػػػاه رػػػي المعهنػػػهة التػػػى 
ضيعمػل الػاً ي يػده فااػا  ،ي يػد أف يػرتى إلاػك فػي الوقػت الػاً يعجبػهفهلم يػد  ،نعهنااه

فاػل روػهؾ مػن سػاتعلم أً صػوعة فػي أا ماػهف إال إذا سػمع كػالـ ..  صل إلػى اهلل إذا  ؟ي
 معلم راه الصوعة؟

 ال، إذا  كاا ت يػد أف تعػ ؼ اهلل ضتصػل إلػى مع فػة اهلل ضأنػت مصػ  أف تمـػي علػى
 ضفي الوقت الاً يوهسبك ضتعمل مه يالئمك ضتعتار ضاإلعتاار سال؟،حسب رواؾ 

تعتػػػار ضمػػػواج الصػػػهلحان لػػػاس كػػػالك ضمػػػن ي يػػػد أف  ،ؾفػػػإذا حػػػهضلوا أف يالمػػػو 
يسلم لاتػهب اهلل ....  يمـي مع الصهلحان لاي ياوف موام علاه أف يسلِّم، لمن يسلِّم؟

ضإذا أتى إلاه الصهلحان هـيء غا  الموةود في كتهب اهلل ضسػوة رسػوؿ  ،ضلسوة رسوؿ اهلل
 أهو العزائم يقوؿ:ضلن يحدث م ل ذلك فهإلمهـ  ،اهلل ي مى هاه ع ض الحهئط

لَٔل  يفلقيػسالقيػسٜفلعًٝظلَٔلل...للآٍلقيعصق٥ِلع عُٗٔلمحسٖ ْٞ

أمػػه  ،فػإذا أردت أف تـػػفى فعلاػػك أف توفػا ال ضشػػتة التػػى ضصػفاه الطباػػب هػػهلح ؼ
إذا ذربت لاباػ  األطبػهء ضكتػب لػك ال ضشػتة ضمػع ذلػك تصػ  علػى أف تمـػي علػى رػواؾ 

 ضال توفا تعلامهته، رل هالك تـفى؟
فػػال تسػػتفاد مػػن صػػحبتك لاػػم ضتاػػوف  ،هػػل إنػػه عوػػدمه يجػػدؾ كػػالك ياملػػك كػػال

ضذلػػك ألنػػك تمـػػي علػػى  ،ضلػػاس لػػك درةػػة أض تقػػدي  أض عوهيػػة ،غاػػ  مسػػجل فػػي الفصػػل
ضلالك فإف أضؿ شػيء تحهسػب نفسػك علاػه إذا أردت الفػالح ضالوجػهح ضالوصػوؿ  ،رواؾ

 : ، قهؿ رسوؿ اهلل  اةعل رواؾ على روا رسوؿ اهلل
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مم{{{{ُؼِؤعُنمأحُدطممحؿىمؼؽوَنمػواُهمتَؾعًامِظؿامجؽُتمبهُؼِؤعُنمأحُدطممحؿىمؼؽوَنمػواُهمتَؾعًامِظؿامجؽُتمبهممالالمم}}}}
((ٕٕٔٔ))

مم

 لاوػػك ت يػػد أف تمـػػي علػػى رػػواؾ ضفػػي نفػػس الوقػػت يرتاػػك الفػػتح ... كاػػا يػػرتي
إف الصػػهلحان لػػم يػػرتاام إال هعػػد الجاػػهد ضسػػا  الصػػهلحان موةػػودة لمػػن ...  رػػاا الفػػتح؟

فػههن الفػهرض كمػه هاَّوػه فػتح لػه كػال، ...  أراد أف يطهلعاه ... فال يػرتى الفػتح فػي ال قػهد؟
الـػػاخ الط يػػق ضلاوػػه ماػػا خمسػػة عـػػ  عهمػػه  فػػي الصػػح اء رهئمػػه  فػػي ذكػػ  اهلل إلػػى أف 

 يقوؿ فااه الـاخ اليزالى:، ...  أتته الفتوحهت ... مه راه الفتوحهت؟
لعه ٕلَ ن ٕلمم ليطتلأذنسٙلل...للع ٔل  ًقلٚصل طوٍلعٔلقخلرب

ضلاػن قػد  ،رػاه الفتوحػهت ألناػه خهصػة هػك أنػتضال يستطاع أً أحد أف يحاػى 
ضلػو أهػهح  ،ضال يسػتطاع أف يحاػي مػه رآه ألنػه غاػ  مبػهح هػه ،يحاى لك شيء على قػدرؾ

 :هه ففي ذلك يقوؿ اإلمهـ أهو العزائم 
ل١لل...للنٝنفلصلٖٚنٛلقيضنٝ لقيغٝنبلقيؿنسق لللللننننلٍٛلَه ْنن لعٛملقيعكننننعًُٓ
َل لل..نننننلٌلعٝ٘لزمحٓنننن لمح ياضننن ؿٓ ل  ننننلفلٜبنننلقلنٝنننل.للذقىلضنسل. 

لبلؾن  لننننلسلقحلنننننننن١لل...لللٕلذقملمخنننننٚقياي٢لقجملرٚ لمح حلبلي٘لآٜ
ل  نننننن...للمح حلك ٥للَ لع٢ًلقيا ٢ْليٓللننننننننحٖٚٛلذلٍُٛلقيعٓ ١ٜللٕلٜب

لاػن مػن كػهف ،فمن الممان أف يايع المجػاضب فػي لحاتاػه ضذلػك ألنػه ال يػدًر
 هر ة ضالبهطوة فال يباح إال مه يتحمله اإلنسهف ضقد قهلوا: "ذؽ تع ؼ".في كمهؿ قواه الا

CCCCCCCCCCC 

                                                 

(
ٕٔ

 .)مـاهة المصههاح(عن عبد اهلل هن عم ض  (
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  أِمية الفتحأِمية الفتح
 ...إذا  أحواؿ الصهلحان موةودة

نفسػػه ي يػػد أف يوسػػب القصػػور  ضلاػػن كػػل المويػػوع أف الم يػػد إذا يػػحات علاػػه
لػم آخػا ضمػع ذلػك  ،ضيقوؿ أنػه معػه مػ ال  موػا خمسػة ضعـػ ين عهمػه   ،ضالتقصا  إلى شاخه

 ًِ نَه ضِسوة الفصل َسػَوَة"، فلػو أراد اهلل أا شيء، فال شرف لوه ههلسوان .. "َفَسَوُة الوصل ِس
 ضصلك يتم ذلك في ِسَوه أا ط فة عان لان البداية:

                                                       

  ( األىفال[( األىفال[8080]اآلية)]اآلية)

ضأعطػػهه  ،ضأريػػهه اهوػػه الخلػػوة أدخػػل الـػػاخ أحمػػد الزارػػد روػػه فػػي مصػػ  ضقػػد 
يػػم أعطػػهه أضرادا  أخػػ ا دخػػل هاػػه الخلػػوة ضلػػم  ،ضخػػ ج هعػػد فتػػ ة ضلػػم يفػػتح علاػػه ،األضراد

 ،يفتح علاه أيضه ، فقهؿ له: يه هوي لو كهف الفتح هادً لاوت أضؿ م يد عودً فػي الط يػق
 .ضذلك ألف اهوه يفتقد االستعداد ،لان الفتح هاد اهلل يؤتاه من يـهء

فػػإذا ضةػػد القههػػل الوػػوراني ضالفػػاا  ،فػػإف الفػػتح يلزمػػه قههػػل نػػوراني ضفػػاا مقػػدس
أض إف ضةػػد  ،أمػػه إذا ضةػػد الفػػاا المقػػدس هػػدضف القههػػل الوػػوراني ،المقػػدس حػػدث الفػػتح

ان فال فػتح فػي الحػهلتان، إذ ال هػد مػن ضةػود اإليوػ ،القههل الووراني هدضف الفاا المقدس
 .مع هعضامه البعا

يػػم هعػػد ذلػػك يػػرتي الفػػتح  ،فمػػه علػػى صػػهحب القههػػل الوػػوراني رػػو أف يجاػػز نفسػػه 
 من اهلل لاوه ي يد موام أف يجازضه يم يفتحوا علاه ضيمتعوه ... كاا ياوف ذلك؟
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                            ]صورة فصلت[]صورة فصلت[  

ػػػػز نفسػػػػك حاػػػػا يقػػػػوؿ كػػػػل ضاحػػػػد، لمػػػػهذا ال أكػػػػوف أنػػػػه ، فمػػػػه علاػػػػك إال أف تجاِّ
ضههلم ػػهؿ يتضػػح المقػػهؿ، مػػن ي يػػد احف أف يػػػدخل نػػور الاا هػػهء إلػػى موزلػػه،رل علاػػػه أف 

يم يوصػلوف  ،يارب لاائة الاا ههء ضيقدـ طلب هتجاازات الوصالت الداخلاة ضالخهرةاة
 له الاا ههء؟ ضرل يصح ذلك؟
 كال، مهذا يفعل إذا  ؟

يم يجاز لوحة المفهتاح هعد ذلػك،  ،ت الداخلاة هموزلهعلاه أضال  أف يجاز الوصال
لاػن  .ضكل مه علاام هعد ذلك أف يعملوا الوصػلة الخهرةاػة ،يم يقدـ الطلب ضمعه ال سـو

 .الداخلاة على الـخر نفسه
 ،تسػػتطاع أف تعملاػػه هوفسػػكضلػػن  ،كػػالك الم يػػد علاػػه كػػل التجااػػزات الداخلاػػة

 ،الوفس تحت سػلطهف الـػ ع مام أف تبدأ هرف تجعللان لو نويت فإف اهلل يعان، لان ال
طلػػػب هػػػداخلك ت يػػػد هػػػه ضتجعػػػل القلػػػب خهلاػػػه  ممػػػه سػػػوا اهلل ضرسػػػوله خهلصػػػه ، ضقػػػدمت 

موصوؿ يوصلك هوور حضػ ة  الوصوؿ أض ت يد هه نور ال سوؿ، فورا  سا سلوف لك ماودس
 على الم يد أف يجاز نفسه أضال . ، إذا  ال هد ال سوؿ 

 ى سيدنا حممد وصلى اهلل عل
 وعلى آله وصحبه وسلم.
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  الكرآُ ظراب املكربنيالكرآُ ظراب املكربني

 هي ههرؾ اهلل عز ضةل فاام أةمعان....أحبهإخواني ض 
مػػوام مػػن تتفجػػ  فػػي  ،فػػي القػػ آف مـػػهرد ال ياا رػػه اهلل إال للواحػػد هعػػد الواحػػد

ضمػوام مػن يلامػه اهلل فػي صػدره حامػه  ال عػد لاػه  ،سويداء قلبه عاوف الفام لااا الاػالـ
ضمػػوام مػػن  ،ضمػػوام مػػن ياـػػا اهلل لاػػم عػػن أسػػ اره ،ضال حصػػ  لاػػه مػػن يوهيػػه رػػاا الاػػالـ

فػػهلق آف  ،ضمػػوام مػػن يوقفػػه اهلل عػػز ضةػػل علػػى هحػػهره ضأناػػهره ،يـػػادرم اهلل خهصػػة أنػػواره
 ن التى يـ ب هاه ضمواه المق هوف.الا يم رو العا

 قهؿ تعهلى فى محام التوزيل :  

                              ]صورة الطور[]صورة الطور[  

أض إف المتقػػػان أعػػػد اهلل لاػػػم  ،إلػػػى ةوػػػهت ضنعػػػام فلػػػم يقػػػل إف المتقػػػان سػػػااربوف
 ةوهت ضنعام، لاوام احف ضرم في الدناه في ةوهت ضنعام، فمه الجوهت ضمه الوعام؟

أمػػػه مقصػػػود احيػػػة فػػػإف الجوػػػهت رػػػي الوعػػػام  ،فػػػي ع فوػػػه أف الجوػػػهت رػػػي الوعػػػام
إال إذا صػهر ضال يجػده كػل ضلػي  ،ضالوعام رو الوعام المعوًو ضال ضحهني ضالووراني ،الحسي
أض فامػػػه يتػػػوالى علاػػػه مػػػن  ،فاجػػػده فػػػي مـػػػهرد القػػػ ب مػػػن حباػػػب اهلل ضمصػػػطفهه ،صػػػفي

 ؛لن يتوعم ههلطعهـ ضالـ اب ضحسػب ، ضروالمـهرد العلاة من حض ة مواله ةل في عاله
 : ضلاوه نعام كمه قهؿ اإلمهـ أهو العزائم 
فام القػ آف ههلمعػهني أً هدايتام أف يتوعموا في   "نعام أرل الصفه في فام ق آف"

 ،ضرػاه المعػهني حػدث عواػه ضال حػ ج ،التى تتوزؿ في هواطوام من كالـ ال حمن عز ضةل
ضإمػػه لضػػاق مػػواعان السػػهمعان  ،فإمػػه ح صػػه  علػػى الوقػػت ،إذا قلّػػت فلحامػػة ي يػػدره اهلل
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ضكػـ  اهلل ضةاػه حاػا يقػوؿ: "إف راوػه  لان أفئدة المتقان كمه يعب  عواػه اإلمػهـ علػي 
 ر إلى صدره ... إف راوه لعلومه  ةمة لو أةد لاه حملة"ضأشه

 :ضقهؿ فااه اهن اهوه سادنه علي زين العههدين 
ل..لليكٝننٌليننٞلأْننتلممننٔلٜعبنندلقيٛثٓنن لٜنن لُز ليننٖٛسلعًننِليننٛلأمحننٛ لمحنن٘للل

لً نننننحلَ لٜو ْٛ٘لحطٓنننننٕٛل َٞلل...للٜسٕٚلأقبننننٌلزي ٍلَطًُننٚصضيا

ألسػػوة ال ةػػهؿ توطػػق ههلمعػػهني ال اقاػػة ضاألسػػ ار  ضالعجاػػب أف اهلل عػػز ضةػػل يجعػػل
العهلاة في كلمهت ال يستطاع أحد أف يمسك علاام فااه شيء يخهلا شػ ع اهلل ضال سػوة 

فاتوعمػػػػػوف  فااافوناػػػػػه ضيجازضرػػػػػه هفضػػػػػل اهلل ضهػػػػػإك اـ رسػػػػػوؿ اهلل  ،حبابػػػػػه ضمصػػػػػطفهه
 ههلق آف.

CCCCCCCCCCCC 

  أشرار الرجاهأشرار الرجاه
التػػػػى يتق هػػػػوف هاػػػػه  ..... ة الصػػػػهلحان الااتاػػػػةضلػػػػالك يػػػػه أحبػػػػهب تجػػػػد أف عبػػػػهد

 ،ه مػن أصػحهب الحباػب المصػطفىػػػالق آف، ضأئمة أرل الصف ......:  للحض ة العلاة رى
 مهذا كهنت عبهدتام؟

 قهؿ: ، ألنه ...... الق آف

{{{{ممُأٖعِؿيمِتاَلَوُةماْظُؼِرآٔنُأٖعِؿيمِتاَلَوُةماْظُؼِرآٔنممَأْصَضُلمِسَؾاَدةَأْصَضُلمِسَؾاَدةمم}}}}
((ٕٕٕٕ))

مم

                                                 

 )ةهمع األحهديا(.)رب( عن الوعمهف هن هـا  ريَي اللَُّه عوُه. (ٕٕ)
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مع توزيػه _عودمه رأا اهلل عز ضةل  حوبل ضقد تتاك ضف سادنه اإلمهـ أحمد هن 
ضقػػهؿ لػػو رأيتػػه فػػي المػػ ة المهئػػة ألسػػرلوه ، تسػػعة ضتسػػعان مػػ ة  -اهلل عػػز ضةػػل عػػن اإلدراؾ

 ف آه فى الم ة المهئة فقهؿ: ،عن أحب مه يتق ب هه المتق هوف إلاه
 مه أفضل مه يتق ب هه المتق هوف إلاك يه رب؟

 .قهؿ: هاالمي يه أحمد 
 ؟ هيا  فام ـأ؟ قهؿ: أهفام 
 .ضهيا  فام يه أحمد ، قهؿ: هفام 

 .ضههلطبع فام العواـ من راا الاالـ أنه إذا فام أض لم يفام فباه ضنعمت
األمػي  -سرؿ شاخه سادً علػي الخػواص  لان سادً عبدالورهب الـع اني 

ضضصػػل هػػه الاـػػا ضاإلطػػالع اإللاػػي إلػػى أنػػه عوػػدمه كػػهف يمسػػك هػػدضاة  ،الػػاً علمػػه اهلل
 ،اه حب  يقوؿ ماهشفة رػاه الػدضاة سػااتب هاػه كػاا ضكػاا إلػى آخػ  حػ ؼ ياتػب مواػهفا

فاػػهف إذا ناػػ   ،ضكػػهنوا يجعلػػوف فػػي المسػػهةد ميطسػػه  ييطسػػوف فاػػه لاتطاػػ ضا مػػن الجوههػػة
فػػهألم  كمػػه قػػهؿ اإلمػػهـ أهػػو  ،- إلػػى الميطػػس يقػػوؿ رػػاه ةوههػػة فػػالف ضرػػاه ةوههػػة فػػالف

 :العزائم 
لٌننننننل٘ل  لزضننٌلقيلزمحٞلٚمح ننع٢ًُلأٚلمحع٢ًُلل..لمحٌلمحاضعًِل.ٝبلعٔلغٗٛ لصلمح

لٛقليٞلقحلجبلحي٢لأغٗدْٚٞلْٛزلأؾًٞنػا..للًٞلنننٚأْ لعبدل ًّٛلأعًُْٛٞلمحعدليٗ

 فال يوةد موه من معه شيء ....
 فم ال  .... الماا فوف الاا يتحدث فاه المتحديوف ..!! رل هه كالـ؟ ؟!!

 ههلطبع ال ...
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 .كالك كلوه ...  
فػإذا  ،فرنه ماا فوف ضلاس معي إال فضل اهلل ضإمداد اهلل ضمعونػة اهلل ةػال فػي عػاله

 أمدُّضا فقد ضافى فضل اهلل أمه إذا انقطع اإلرسهؿ فمن أين يرتى؟
ضيػػػرتي اإلرسػػػهؿ مػػػن يقاػػػة البػػػهؿ ضفضػػػل الواحػػػد  ،فػػػوحن ضاقفػػػوف علػػػى اإلرسػػػهؿ

 المتعهؿ عز ضةل.
شػػاخ اإلسػػالـ فػػي زمهنػػه سػػادً علػػى  فسػػرؿ سػػادً عبػػدالورهب الـػػع اني ضكػػهف 

) الخواص ضكهف متتلماا  على يد راا ال ةل األمي في ط يق اهلل
 فسرله: ... (ٖٕ

إف سػادً أحمػد هػن حوبػل يقػوؿ إنػه لمػه رأا اهلل، ضقػهؿ: مػه أفضػل مػه يتقػ ب هػه  
المتق هوف إلاك يه رب؟ فقهؿ: هاالمي يه أحمد، قهؿ: أهفام أض هيا  فام؟ قهؿ: هفاػم أض 

 يا  فام. ه
قهؿ: إف معوى هيا  فام روػه معوهرػه أنػه سػاتج د مػن الحػوؿ ضالطػوؿ ضالعلػم ضي فػع 

 األم  إلى األضؿ فاعلمه األضؿ عز ضةل.

CCCCCCCCCCC 
                                                 

  (
ٕٖ

أف يحصِّػل علػم الـػ يعة ضيبػزُّ فاػه ضيصػبح إمهمػه  ضذلك ألنه كهنت سوة العلمػهء العػهملان، فبعػد (
يبحا عن علم الحقاقة لااوف متـ عه  ضمتحققه ، ضممن يرخاه؟  رل من الاتب؟ ال يؤخا راا العلم 
إال مػػن صػػدضر ال ةػػهؿ، حتػػى كتػػب القػػـو التػػى ياتباػػه الصػػهلحان فعلػػى قػػدر مػػه تسػػمح هػػه اإلههحػػة 

ضكػػـ  اهلل ضةاػػه:  فػػي قلػػوهام ضيقػػوؿ فااػػه اإلمػػهـ علػػي  للقػػهرئان ضالوػػهه ين، لاػػن األسػػ ار اليهلاػػة
 "يحفاونه في صدضررم حتى يودعونه في قلوب أشبهرام ضأم هلام" من اللسهف إلى القلب ضالجوهف.
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  عموً الوراثةعموً الوراثة
ضروػػهؾ مػػن يقػػ أ  ،ضفاوػػهؾ مػػن يقػػ أ ضمعػػه مػػه حصػػل مػػن علػػـو الدراسػػة يػػتفام هاػػه

 .الدراسة لاي يوهؿ علـو الوراية فا فع من قلبه ضمن فا ه كل مه حصَّله من علـو
 ،عوػدمه هػدأ رحلػة البحػا عػن القطػب فػي زمهنػه فسادً أهو الحسن الـهذلي 

ضكهف في تونس فقهلوا له: إف القطب في مصػ ، فجػهء إلػى مصػ ، فقػهلوا: إنػه فػي العػ اؽ، 
ضتقههػل مػػع سػادً أهػػي الفػتح الواسػطي، فقػػهؿ لػه: ةئػػت تبحػا عػػن  ،فػارب إلػى العػػ اؽ

 .ه ضالقطب عودؾ في تونس، ف ةع يهناة إلى تونسالقطب رو
ضكهف يارب الواحد موام مهشاه  على قدماه من أةل عان الحاػهة التػى مػع القطػب 

ضإذا إحتػَي القلػب لػم يػاؽ المػوت هعػد ذلػك أهػدا ، إف كػهف  ،ضالتى هاػه يحتػىِّ القلػب هػههلل
ة دائمػػة أهػػد ي يقاػػضياػػل فػػ ،مػػوت اليفلػػة أض مػػوت القطاعػػة أض مػػوت البعػػد عػػن حضػػ ة اهلل

 احهدين إف شهء اهلل.
فػػارب إلػػى القطػػب ضكػػهف فػػي أعلػػى الجبػػل، فقػػهؿ لػػه عوػػدمه رآه أتاػػت يػػه ضارث  

كػاا، اهػن كػاا ضذكػ  نسػبه المتصػل إلػى رسػوؿ اهلل الزمهف، أنت علػى هػن عبػد الجبػهر اهػن  
 م مػن عػان المػهء فػي أسػفل الجبػل، يػم إئتوػي، فوػزؿ ضاغتسػل يػ، يه علي إنػزؿ ضاغتسػل

من العان يم صػعد مػ ة يهناػة، فقػهؿ  صعد، فقهؿ: يه علي إنزؿ ضاغتسل يم إئتوي، فهغتسل
 .يه علي إنزؿ ضاغتسل يم إئتوي

قهؿ ففامت أنه ي يد أف أغتسػل مػن العلػم الػاً معػي ضذلػك لاػي يفػ غ علػىَّ مػن 
العلػػم الماوػػوف ضمػػن الـػػ اب المضػػووف، قػػهؿ: فرخ ةػػت كػػل مػػه معػػي مػػن العلػػـو ضتبػػ أت 

 ضصعدت إلاه فقهؿ: يه علي ةئتوه فقا ا  ضسويواك هيوى الدناه ضاحخ ة. مواه
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إذا  يه إخواني من يارب إلى الصهلحان يجب أف يارب فقا ا  لاي ييووه، محتػهج 
لاي يعطوه، ةهرل في حقهئق السا  ضالسلوؾ إلى ملك الملوؾ حتػى ضلػو كػهف معػه علػـو 

ب ضيعتقػد أف معػه كلمتػان أض كتػههان أض الدناه هرةمعاه، ضذلك لاػي يعلمػوه لاػن مػن يػار
 دراسة أض دراستان فمهذا ي يد هعد ذلك؟

ضأريػهرم أةمعػان، ضقػد ذكػ   ضم ل راا لن يعطوه شيء، ضراا رػو مبػدأ القػـو 
الصػػهلحان فػػي رػػاا المجػػهؿ هعػػا األم لػػة مواػػه إذا كػػهف معػػك ضرقػػة علااػػه كػػالـ ماتػػوب 

 فال يستطاع أحد أف ياتب لك علااه م ة أخ ا؟
فلو أف إهوه لوػػػه في الاتَّػهب مػ ال ،  ضمعػه لػوح كتػب لػه علاػه الـػاخ .... ضأراد أف 

 ياتب له علاه م ة أخ ا فمهذا يفعل؟
 ضال هد من ذلك:، ال هد أف يمحو مه كتبه أضال  

                                             [[  ]الزعد]الزعد  

ف ك اػػ  مػػن األحبػػهب يـػػاو مػػن أنػػه فػػي صػػحبة الصػػهلحان موػػا سػػوان، ضلػػالك فػػإ
 ضرغم ذلك لم يحصِّل شائه ، فوقوؿ لم ل راا:

 فمهذا يضعوف لك فاه؟! ا  !، أنك ضأنت ذارب إلاام ترخا معك الاوب مملوء
 أـ في الاوب الفهرغ؟؟ فهلموزع رل يف غ في الاوب المملوء 

 :علاك في راه الحهلة  فال مه.... ههلطبع في الاوب الفهرغ 
ضتفػ غ كلػك هلل ةػل فػي ، ضتفػ غ فاػ ؾ ضلبػك ، ضتفػ غ نفسػك ، أف تف ِّغ فػؤادؾ 

ضذلك لاي ترخا اليوى من عبداليوى الاً أقهمه مواله ضأعطػهه كػل كوػوز اليوػى فػي  ،عاله
 .حض ة اهلل ةل في عاله
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نػت هل قد ترتي إلى مجلس م ل رػاا ضأ ،لان إف ذربت ضأنت ت ا أف معك علـو
 محض  كلمتان ضت يد أف يقدِّموؾ لاي ياوف لك نصاب، فمهذا تبيي هعد ذلك؟

 فرنت متحدث ضمتالم، فمهذا ت يد اف ترخا هعد ذلك؟

CCCCCCCCCC 

  كٍوز املعاٌيكٍوز املعاٌي
ال هػػد للسػػهلك أف يفػػ غ كػػل مػػه معػػه لاػػي يرخػػا مػػن رةػػهؿ اهلل المعػػهني العهلاػػة إذا  

ودعاه اهلل فػي قلػوهام، فاوػوز الػدناه فػي األرض ضالحام ال اقاة ضاألس ار اليهلاة التػى اسػت
 ضكووز احخ ة في السمهء، فرين كووز اهلل؟

 إناه في قلوب العهرفان ألف سادنه موسى عودمه قهؿ له: أين أةدؾ يه رب؟
 قهؿ: تجدني عود المواس ة قلوهام من أةلي 

هلل فااػػه رػػاه فػػإذا أراد اهلل أف يسػػتودع سػػ ا  عزيػػزا  علاػػه فمػػه أئمػػن حقاقػػة يسػػتودع ا
 األس ار اليهلاة؟

ال يوةػػػد إال فػػػي قلػػػوب العػػػهرفان، ضقلػػػوب الصػػػهلحان، ضقلػػػوب المتقػػػان، ضقلػػػوب 
الػػواريان فاػػى التػػى تحتػػوا علػػى الحقػػهئق ال اقاػػة التػػى يضػػعاه فااػػه رب العػػهلمان، ضذلػػك 
ألف راه الحقهئق لاست للمالئاة فام يمتلاوف كوػوز احخػ ة، ضلاسػت ألرػل الػدناه فاػم 

اوف كووز الخا ات، ضإنمه ري للمقبلػان علػى اهلل، فجعػل اهلل رػاه الاوػوز فػي قلػوب يمتل
 أرل الق ب ضلالك قهؿ عواه في الق آف:
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                                          [[9494]العيكبوت]العيكبوت  

 رل قهؿ في سطور أـ في صدضر؟
 لعلم أـ الاين حصَّلوا العلم؟في صدضر، رل قهؿ الاين أضتوا ا

 الاين أضتوا العلم من اهلل، كمه قهؿ له:

                                             ]صورة احلجز[]صورة احلجز[  

 كػػػالك أعطػػػى رػػػؤالء:                 إيتػػػهء أً فضػػػل مػػػن اهلل عػػػز ض
ضال مػهؿ ضال ةاػهد، ضلاػن فضػل مػن المػوعم الجػواد عػز ضةػل علػى رػػؤالء ضةػل هػال عمػل 

ال ةهؿ، فصدضررم كووز العطهيه، ضقلػوهام خػزف علػـو المع فػة ضالواليػة لمػن أراد أف يع ِّفػه 
اهلل أض ي قاه اهلل في عهلم المعهني العهلاة، ضعهلم المعهرؼ السػهماة، ضُتْاَتسػب رػاه العلػـو 

 ههألدب التهـ.
اً أراد أف يرخػػا هعػػا مػػن رػػاه الاوػػوز، مػػع أنػػه يتلقػػى الػػوحي هػػل إنػػه ضال ةػػل الػػ
 يالم حض ة اهلل:

                        ]صورة اليضاء[]صورة اليضاء[  

 مقهـ الماهلمة، فقد قهلوا له: يه موسى كاا سمعت كالـ اهلل؟
ضكػل  قهؿ: كوت كرنمػه أسػمع عـػ ة آالؼ لسػهف، كػل لسػهف يػتالم هعـػ ة آالؼ صػوت،

صوت يتالم هعـ ة آالؼ ليػة فػي ضقػت ضاحػد، ضأسػمعه هالػي فقػد كػهف كلػه آذاف، ضمػع 
راه الموزلة العهلاة عودمه أراد المعهرؼ اليهلاة ضالحقهئق ال اقاة قهؿ لػه: إذرػب إلػى العبػد 

 ضرو مه يقوؿ اهلل فاه: 
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                   (الكَف[( الكَف[4545]اآلية)]اآلية )  

  أً أف روهؾ م له:أً أف روهؾ م له:

                                                      

             

 راا العبد كهف معه س  الحاهة ... حاهة القلوب.

CCCCCCCCCCCC 

  كصري احلياةكصري احلياةإإ
فلاػػي يحتػػي قلػػب أً ضاحػػد موػػه يلزمػػه اكسػػا  الحاػػهة، أيػػن رػػاا األكسػػا  الػػاً 

اػػهة السػػ مدية األزلاػػة، فػػي أنػػوار اهلل ضفػػي ذكػػ  اهلل ضفػػي معاػػة حباػػب اهلل يحػػي القلػػب الح
ضمصػػطفهه؟عود رػػؤالء ال ةػػهؿ، فلػػو ناػػ  الواحػػد مػػوام لمنسػػهف ناػػ ة هاقػػان فػػورا  يحااػػه 
الحاػػهة ال اقاػػػة العهلاػػة، حاػػػهة ال ضحػػػهناان ضالصػػهلحان، ضلػػػالك يقػػوؿ اهلل للمػػػؤموان ضلػػػاس 

 للاهف ين ضالمـ كان: 

                         مهذا يهرب؟مهذا يهرب؟  

                                        (األىفال[( األىفال[3939]اآلية)]اآلية )  

 رو حض ة ال سوؿ، لمهذا يدعونه؟ ؟ ضلم يقل إذا دعهكمه، إذا  من يدعو روه
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اد، المعػػهني ال اقاػػة لاػػي يحااوػػه .. يحاػػي المعػػهني الووراناػػة التػػى فػػي القلػػب ضالفػػؤ 
ضالعهلاة التػى اسػتودعاه اهلل عػز ضةػل فػي قلػوب العبػهد، ضعوػدمه يحاػي رػاه المعػهني يجػد 

ضإذا اشػػتيل يجػػد القلػػب يػػاك  اهلل، ضإذا   ،اإلنسػػهف نفسػػه إذا نػػهـ يػػاك  القلػػب حضػػ ة اهلل
ضإذا تح ؾ أً ح كة أض ساوة يـػع  هػاك   ،كهف يركل ضيـ ب يسمع قلبه ضرو ياك  اهلل

ضيضػػع اهلل فاػػه سػػ  الحاػػهة اإليمهناػػة ضالحاػػهة الووراناػػة ضالحاػػهة  ،هلل فػػي فػػؤاده ضفػػي قلبػػها
 .ال ضحهناة التى أعطهره اهلل ل سوؿ اهلل 

الاين ال نستطاع أف نسهي رم فااػه  ،ضلالك تجد إخوانوه المجتادين في العبهدات
ضيتلػوف القػ آف آنػهء  ضيا ػ ضف مػن القاػهـ ،،ضيطالوف في الصػاهـ ،حاا يطالوف في الصالة

ضعوػدمه تسػرؿ الواحػد مػوام:  ،ضمع ذلك كله لم يرخاضا سػ  الحاػهة ،اللال ضأط اؼ الواهر
 مهذا ت ا؟

يقػػوؿ: ال شػػيء، ضإذا رأا الواحػػد مػػوام أً فقاػػ  مسػػاان يقػػوؿ: لقػػد رأيػػت كػػاا، 
يقػوؿ لػػه: كاػا رأيػػت يػه أخػػي؟ فرنػه أعمػػل كػاا ضكػػاا ضلاػن ال أرا أً شػػيء، ضذلػك ألنػػه 

 قػد أف السػػ  فػي األعمػػهؿ، ضال يعػي أف السػػ  فػػي الواػ ة التػػى تاػوف مػػن المصػػطفى يعت
 .ضضريته الا اـ الاين ضريوا راا المقهـ

 :راه الوا ة يقوؿ فااه اإلمهـ أهو العزائم 
لَٔلْ س٠لٜس كٞلقو ًٛ لَس اعً لل...للقدعلقجل ي١ل لح ٍلقوٓ ي ٠

ض ة اهلل ػفي حهؿ الموهةهة مع حػ.... ...من نا ة ضاحدة ي تفع إلى قدس الجاللة 
 .عز ضةل

ضروػػه أيػػع أيػػدً إخػػواني ضأحبػػههي علػػى الوقطػػة الجور يػػة فػػي صػػحبة العػػهرفان مػػن 
أةػل رػػاا المويػػوع، فلػو أف الحاهيػػة حاهيػػة عبػهدة لاوػػه أتاوػػه ههلاتػب ضعملوػػه همػػه فااػػه، 
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حضػ ة، ضرػاا سػ  ال لاووه محتهةان إلى الوا ة التى ت فع كػل مػه فػي قلوهوػه ضت قاوػه إلػى ال
يوهله إال صهحب س ، ضكل صػهحب سػ  ال يوهلػه إال مػن سػ  األسػ ار ضت يػهؽ األغاػهر ضنػور 

ضيقوؿ في ذلك اإلمهـ أهو العزائم م ة يهناة عودمه أخػا رػاا المقػهـ  الوبي المختهر  ،اهلل
 العهلي:

لٚلٕلْ ستلمحعٝينليًعبدلقدلؾ زلَٛقنٓٛشٟلأ.ٓٝتلقًٛصلٚععً لل..لٚلٕلعيات

ضلاواػػػه كوػػػوز المعػػػهني ضالمعػػػهرؼ ضاألنػػػوار  ،ضالاوػػػوز روػػػه لاسػػػت الفضػػػة ضالػػػارب
 الموةودة فاه:

ضالعػػان روػػه لاسػػت العػػان الحسػػاة، ضلاواػػه عػػان القلػػب ضالفػػؤاد، فػػإذا ناػػ  للعبػػد 
ناػػ ة هػػوداد فػػورا  ي تقػػي إلػػى معاػػة األفػػ اد، فسػػادنه موسػػى مػػع علػػو المقػػهـ الػػاً كػػهف فاػػه 

 له؟ ذرب للعبد، فمهذا قهؿ
 كهف يستعطفه ضيالمه هلان ضه قة ضخـوع ضهإناسهر ضهردب ضيقوؿ:

                                              ]صورة الكَف[]صورة الكَف[  

 قهؿ: ال تصلح، ضلمن يقوؿ؟ رل رو تلماا عهدً؟
 إنه نبي ضرسوؿ ضمع ذلك قهؿ له:

                            ]صورة الكَف[]صورة الكَف[  

 ضلاس راا فحسب ضلاوه أيهؼ:

                                         ]صورة الكَف[]صورة الكَف[  
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 فهلبضهعة التي معي غهلاة ضعهلاة ضراقاة، فقهؿ له سادنه موسى:

                                            [[]الكَف]الكَف  

ضراا رو أدب الم يد .. مػن الػاً هػان رػاا األدب رػل رػو أحػد المـػهيخ أـ اهلل 
اهلل عػػز ضةػػل، ضرػػل رػػاا األدب قهلػػه اهلل علػػى سػػبال الم ػػهؿ أـ أنػػه حػػهؿ ...  عػػز ضةػػل؟

 إنه حهؿ حدث ضحصل ضذلك لاي نتعلم موه، فقهؿ العبد: .... ضحصل؟ حدث
 ي عن شيء:ش طي إف أردت السا  معي فال تسرلو

                                                       

    ]صورة الكَف[]صورة الكَف[  

ضقد ي ب اهلل لوه الم هؿ في كالـ ال ةهؿ، ضالاً ضيَّػحه فػي آيػهت كػالـ اهلل عػز 
 .ضةل، فسهر معه ضعمل معه سادنه الخض  مه عمله رو قبل ذلك

 ....الوقهئعنفس 
ري خ ؽ السفاوة ضقد نجى اهلل موسى ههلسفاوة، فمػه الػاً  :فقد كهنت أضؿ ضاقعة

 أخاه إلى هات ف عوف؟
ألاست السفاوة، ضقد رهطت أمه رػاه السػفاوة هحبػل لاػي ال تػارب هعاػدا،  فقطػع 

 .ضراه أضؿ آية ،راا الحبل، ضروه قد خ قت السفاوة ضذلك لاي تصل إلى هات ف عوف
وف لػػػم يقتػػػل موسػػػى نفسػػػه  ضقػػػد فػػػ  مػػػن ف عػػػكهنػػػت قتػػػل اليػػػالـ، أ:ال هناػػػة ضالواقعػػػة

 ا  .....أقهـ الجدار ضلم يرخا أة   :ضاحية ال هل ة،  ضقومه؟
 ا .كالك موسى فقد سقى ضلم يرخا أة  
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فلػػم يػػرتي لػػه هـػػيء لػػم يفعلػػه، فاػػل الوقػػهئع ، ضاناػػ  روػػه إلػػى العػػهرفان ضإعجػػهزرم 
، ضذلػػػك لاػػػي يع فوػػػه أف ..!!.. سػػػادنه الخضػػػ  نفسػػػه عملاػػػه!!! ... التػػػى عملاػػػه موسػػػى 

 ف من رب العهلمان عز ضةل.ض ف من الفتح ضالتماان ضمؤيدو العهرفان متماو

CCCCCCCCCC 

  وراتب الصري والصموكوراتب الصري والصموك
ضأعطػػهه هعػػد ذلػػك م اتػػب السػػا  ضالسػػلوؾ إلػػى ملػػك الملػػوؾ عػػز ضةػػل، ضرػػي مػػه 

، ضهدايػة رػاه الم اتػب أف ياػوف تت قى فاه الوفس ضيت قػى فااػه السػهلك إلػى ملػك الملػوؾ
 لمنسهف إرادة: 

                                              

          (الكَف[( الكَف[8484]اآلية)]اآلية )  

  ضالمطلوب روه موه أف يجهرد إلى أف تتحد إرادته هإرادة اهلل:
 : قهؿ رسوُؿ اهلل 

مم{{{{ممحُدطممحؿىمؼؽوَنمػواُهمتَؾعًامِظؿامجؽُتمبهحُدطممحؿىمؼؽوَنمػواُهمتَؾعًامِظؿامجؽُتمبهالمُؼِؤعُنمأالمُؼِؤعُنمأمم}}}}
((ٕٕٗٗ))

مم

                                                    

               ......      ]صورة الكَف[]صورة الكَف[  

                                                 
ٕٗ

 .)مـاهة المصههاح( عن عبد اهلل هن عم ض ((
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 .روه اتحدت إرادته مع إرادة اهلل، ضراا رو المقهـ ال هني
 ل هلا تومحى إرادته ضال ياوف له إرادة مع إرادة رهه:ضالمقهـ ا 

                                                              

                          ]صورة مزيه[]صورة مزيه[  

 ضلالك ةهءت في المقهـ ال هلا فقهؿ له: 

               (الكَف[( الكَف[1313]اآلية)]اآلية )  

 فام إرادة عودنه في راه احيهت؟
يالية، ضري المقهمهت "فرردت" ضراه للبدايػة، فمػه زاؿ اإلنسػهف روػه حػي لػه إرادة 
... يم "فرردنه" عودمه اةتاد في السا  ضالسػلوؾ ضأصػبحت إرادتػه متوافقػة مػع إرادة اهلل، 

ة رهػه رػى الفهعلػة "فػرراد رهػك" ضرػاه ضهعد ذلػك أمػهت نفسػه ضأناػى حسػه ضأصػبحت إراد
 األشاهء في اإلنسهف نفسه:

                                          [[((8484]الكَف )]الكَف )  

  ,,ضالمسهكان الاين فااه رم الجوارحضالمسهكان الاين فااه رم الجوارح  ,,ةسمكةسمك  ::ضالسفاوة روه ري سفاوتك أًضالسفاوة روه ري سفاوتك أً

فرنت الاً فرنت الاً   ,,نام غا  مسئولاننام غا  مسئولانضلالك سترتى الجوارح يـو القاهمة ضتـاد علاك ألضلالك سترتى الجوارح يـو القاهمة ضتـاد علاك أل

  تصدر األضام  ضمه علاام إال التوفاا، تصدر األضام  ضمه علاام إال التوفاا،                     ضرو ملك .. ضرو ملك ..

  الموت: الموت:                       ..  
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ضراا ال يجوز ألنه روه ضراا ال يجوز ألنه روه   ,,ضأمه اليالـ .. فاو العقل إذا حّامه اإلنسهف في الـ عضأمه اليالـ .. فاو العقل إذا حّامه اإلنسهف في الـ ع

  كم أـ الـ ع؟كم أـ الـ ع؟سازؿ ضيضل، فال العقل رو الحه سازؿ ضيضل، فال العقل رو الحه 

إنػػه الـػػ ع، فمػػن ي يػػد أف يمـػػي إلػػى فضػػل اهلل، ضإلػػى رحػػهب أنػػوار اهلل علاػػه أف 
يمـػي هقلبػػه ضلػػاس هعقلػه، ضذلػػك ألف العقػػل ي يػد أف يػػزف كػػل شػيء ضهػػالك يصػػبح حجػػ  
ع ػػ ة فػػي السػػا  ضالسػػلوؾ إلػػى حضػػ ة اهلل ةػػل فػػي عػػاله، أمػػه العقػػل فالػػـز فػػي البدايػػة إذا 

أرتػػدً إلػػى اهلل، أمػػه إذا ارتػػديت فػػال ماػػهف للعقػػل ضلػػالك فػػإف أردت أف أتفاػػ  إلػػى أف 
 سادنه رسوؿ اهلل كهف يقوؿ ضرو ذارب للحج: 

..{{{{ممَظٖؾِقَكمَحٓفًامَحّؼًامَتَعٗؾدًامَؤرّضًاَظٖؾِقَكمَحٓفًامَحّؼًامَتَعٗؾدًامَؤرّضًامم}}}}
((ٕٕ٘٘))

مم

فرنه عبد، فال يوهقش العبػد سػاده ضيقػوؿ لمػهذا تػرم ني هػالك أض لمػهذا ت يػدني أف 
 . اده علاه أف يفعله في الحهؿال فمه يرم ه هه س.... أفعل ذلك؟

فإذا حّام اإلنسهف عقله في ش ع اهلل فساضل السبال، فإذا أراد أف يفػتح الاوػوز 
 التى إدخ ره في فؤاده اهلل فال هد أف يبوى ةدار التقوا في قلبه:

                                                    

  ( التوبة[( التوبة[301301ة)ة)]اآلي]اآلي

 من الاً يؤسس له راا الجدار؟
الوبػػي المختػػهر ضعبػػد صػػهلح ضارث للمختػػهر، فبدضنػػه ال يسػػتطاع أف يبوػػي أض يفعػػل 
شػػيء، فػػإذا فػػوض أمػػ ه ضسػػلم نفسػػه للوبػػػي المختػػهر فػػإف الوبػػي المختػػهر ضالعبػػد الػػػوارث 

                                                 

 (
ٕ٘

 .في مجمع الزضائد عن أنس رضاه البزار(
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ةػػػال  فػػػي المختػػهر يبواػػػهف لػػػه الجػػػدار، حتػػػى يبلػػػ  أشػػده ضيسػػػتوا فػػػي ط يػػػق اهلل ضيصػػػبح ر 
 الحقهئق عود مواله، فاع ؼ الحقهئق التى إدخ ره فاه مواله عز ضةل:

                                             (الكصص[( الكصص[3939]اآلية)]اآلية )  

 من الاً استوا روه؟
سػػادنه موسػػى، ضلػػاس الحاػػػم روػػه رػػو حاػػم المملاػػػة، ضلاػػن حاػػم نفسػػه، رػػػل 

 ضحده؟

                           ]صورة الكصص[]صورة الكصص[  

 الاين ضصلوا لمقهـ اإلحسهف.

CCCCCCCCCCCC 

 

  العبد الرباٌيالعبد الرباٌي

 أف...  إذا  ال هػػد لمنسػػهف إذا أراد أف ياػػوف مػػن أرػػل الفػػتح عوػػد حضػػ ة الػػ حمن
 .حباب اهلل ضمصطفهه هُ يَ يبحا عن العبد الاً أقهمه اهلل ضضرَ 

، فسػػادنه موسػػى عوػػدمه ..!!..  كمػػه رأيػػتم الخضػػ   ه  مسػػااو ضالعبػػد قػػد ياػػوف رةػػال  
ضقػػد أعلمػػه اهلل أنػػه  ،أخػػاا معامػػه مقطفػػه هػػه سػػماة مـػػوية ذرػػب لابحػػا عوػػه رػػو ضاليػػالـ

 عودمه يجوع يعلم أف راا الماهف هه العبد:
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           ]صورة الكَف[]صورة الكَف[  

 فقهؿ ليالمه ضتلمااه يوشع هن نوف:
 أين السماة؟

 .قهؿ: إف السماة احتات ضمـت في البح  
 قهؿ: أين؟
يتوير، ضأيوهء ضيوءه نزلػت قطػ ات  ه كوه في ماهف كاا كهف روهؾ رةلٌ قهؿ: عودم

 :ضنزلت في البح  ..!!.. فهحتات السماة،  من المهء على السماة

                                (الكَف[( الكَف[4343]اآلية)]اآلية )  

 قهؿ: لمهذا لم تاك  ذلك؟
 حا عوه ضراا مه أزمع الوصوؿ إلاه ......ارةع فااا مه نب

ضلو أمـي كاا ضيمهنان عهمه ، ألف معه الحاهة لدرةة أف قطػ ات مػهء ضيػوئه تحاػي 
 !! ......!!المات فقد أحات السماة المـوية 

ضذلػػك لاػػي يع فػػوا أف معػػه مػػهء الحاػػهة فقطػػ ات علمػػه اللػػدني فااػػه الحاػػهة، نػػوره 
 القلبي فاه الحاهة، نا اته ال ضحهناة فااه الحاهة.

لٜٙسآلٍٛمنننَيػلسٍئنَٔلٚقزثلحيٝٞلمحٗ لل...للنٌلقَليٛلْ س٠ٌ

 ..:الاين إف أحاوا قلوهوه ....!!!!....  ضرؤالء يه إخواني رم ال ةهؿ 
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 .ضأس ار الق آف، ضمعهني الق آف ، ههلق آف  تتوعم -

 . ضالوبي العدنهف -

 .لماهفاضةمهؿ الحق عز ضةل الاً تعهلى عن الزمهف ض   -

 .ضأس ار ال يستطاع أف ياك ره اللسهف -

 ....ضهاهف ال يتحمله كل إنسهف  -

 نقوؿ فااه إلخوانوه:، ضأذضاؽ راقاة كلاه ، ألناه حقهئق عهلاة 
 "ذؽ تع ؼ"

 ...!!! ضكل ذلك تمااد
 ..!!لاووه نقوؿ راا رو الط يق

لان يلزمه نور الترياد لت ا هوفسػك ضتعػهين هقلبػك حقػهئق ضرقػهئق ضأذضاؽ عهلاػة ال 
عػػهم ة  تطلػػع علااػػه إال األفئػػدة الخهلاػػة، ضالقلػػوب التػػى هوػػور اهلل ضنػػور حبابػػه ضمصػػطفهه 

 ضراقاة.
ضأف ياػػب لوػػه  اػػم نسػػرؿ اهلل عػػز ضةػػل أف يػػوعم علاوػػه ضأف يوعموػػه ههلحباػػب األع

 فتحه  ضرباه  ضعلمه  لدناه  ضأدهه  ق آناه  ضنورا  نبويه  ضحهال  محمديه .

 وصلى اهلل على سيدنا حممد
 وعلى آله وصحبه وسلم
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مم

  شر البخح عَ الصاحلنيشر البخح عَ الصاحلني  

 إخواني ضأحبههي ههرؾ اهلل عز ضةل فاام أةمعان:
 ائمه  على البهؿ........ض روه سؤاؿ يخط  د

 لمهذا يبحا الوهس عن الصهلحان ضيتبعونام ضيقتدضف هاديام؟
 .... اإلةهههت ك ا ة ضالعلـو في راا المجهؿ غزي ة

 ... لان ن يد اف نرخا مبهش ة سهطعة من الـمس الموا ة من رسوؿ اهلل 
 ... سادنه رسوؿ اهلل 

 . كهنت مامته العهمة تبلا  دعوة اهلل
مامته الخهصػة ت هاػة رةػهؿ علػى أعلػى م ػهؿ فامػه يخطػ  علػى البػهؿ ضمػه ال  ضكهنت

يخط  علػى البػهؿ مػن الفضػهئل ضالامػهؿ، لاعػهضنوه علػى حمػل ال سػهلة فػي زمهنػه ضلااونػوا 
 .خلفهء له هعد عص ه  ضأضانه

 .ضراه ري مامة ال ةهؿ الصهلحان في كل زمهف ضماهف
 :ضإذا قلوه رةهؿ 

هليػػػت مبلػػػ  ال ةػػػهؿ، ضقػػػد ياػػػوف فػػػي ال ةػػػهؿ مػػػه ال  فقػػػد ياػػػوف فػػػي الوسػػػهء مػػػن
 يستطاع أف يبل  مقهـ األضالد ضالعاهؿ.

دعوته للامهؿ للوسهء ضال ةهؿ، من الوسهء من هليت مبلػ  ال ةػهؿ  ف سوؿ اهلل 
 ضفااه يقوؿ اهلل في كتههه عز شرنه:
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                       ]صورة التحزيه[]صورة التحزيه[  

 .... تانػػضإنمه من القهن ،ن القهنتهتػػضكهنت م..لم يقل اهلل 
 ت مبل  ال ةهؿ.ػػأً هلي
ضإلحػػػظ هعػػػان سػػػ ي تك ضهػػػرذف هصػػػا تك كلمػػػهت ..،  فػػػي رػػػاا المقػػػهـ  قػػػهؿ  
 البـا  الواي :

ـِِتممم}}}} ـِِتمَطَؿَلمِعَنماظرَِّجألمَطـِرْي.مَوَظِممَؼْؽُؿِلمِعَنماظَِّلاِءمَشِقُرمَعِرَؼَممِب َطَؿَلمِعَنماظرَِّجألمَطـِرْي.مَوَظِممَؼْؽُؿِلمِعَنماظَِّلاِءمَشِقُرمَعِرَؼَممِب

..{{{{مممماِعَرَأِةمِصِرَسِوَناِعَرَأِةمِصِرَسِوَنممِسِؿَراَن،مَوآِدَقَةِسِؿَراَن،مَوآِدَقَة
((ٕٕٙٙ))

  ،م،ممم

ممضفى رضاية :ضفى رضاية :

مم{{{{وملمؼؽؿلمعنماظـلاءمإالمأربعموملمؼؽؿلمعنماظـلاءمإالمأربعممم}}}}
((ٕٕٚٚ))

مم

 مقهـ الامهؿ للوسهء ضال ةهؿ ......
 ضالفضل هلل عز ضةل يمن هه على من يـهء من عبهده.

 

CCCCCCCCCC 

                                                 

َة َعَلى، ضتمهـ الحديا }}  سلمصحاح البخهرا ضمَعْن َأِهي ُموَسى  (ٕٙ) ـَ  الوَِّسهِء َكَفْضِل ال َّ ِيػِد َعلَػى . َضِإفَّ َفْضَل َعهِئ
ـِ   .{{. َسهئِِ  الطََّعه

أفضػل نسػهء أرػل الجوػة »أخ ةػه الوسػهئي هإسػوهد صػحاح ضالحػهكم عوػه م فوعػه : امػه حديا اهن عبػهس فضرد فى  (ٕٚ)
 «. خديجة ضفهطمة ضم يم ضآساة



  الوالية واألولياء               فوزى حممد أبوزيد
 

 


  ::
  008008ادلـفاجماظـؾويملمتربقةماظرجالادلـفاجماظـؾويملمتربقةماظرجالمم

مم

  ألِن اخلصوصيةألِن اخلصوصية  تربيتْ تربيتْ 

 :فدعوته للخلق
انتقهء أف اد لا هاام على عاوه حتػى  :رى الدعوة العهمة لل سهلة، ضدعوته الخهصة 

يبليوا الم اد ضياونػوا معػه فػي تبلاػ  ال سػهلة، ضخلفػهءه هعػد انتقهلػه إلػى ال فاػق األعلػى فػي 
 حمل األمهنة، ضتلك ري مامة رسوؿ اهلل الخهصة.

 نرخا لمحة عن راه الت هاة، 

ـَِدُهمَجاِظٕس:مصؼدمصؼدم ـَِدُهمَجاِظٕس:مَعٖرمَرُجْلمَسَؾىماظـٖمِّمصؼاَلمِظَرُجٕلمَس َعامَرْأؼَكملمَعامَرْأؼَكملم»»َعٖرمَرُجْلمَسَؾىماظـٖمِّمصؼاَلمِظَرُجٕلمَس

َذامَواظّؾِهمَحٔريٌّمٔإِنمَخَطَبمَأِنمَذامَواظّؾِهمَحٔريٌّمٔإِنمَخَطَبمَأِنمضاَلمَرُجْلمِعِنمَأِذَراِفماظـٖأسمػضاَلمَرُجْلمِعِنمَأِذَراِفماظـٖأسمػ«م«مَذااَذااػػ

ـَِؽَح،مَؤإِنمَذَػَعمَأِنمُؼَشػََّع،مَصَلَؽَتمَرُدوُلماظّؾِهمُثٖممَعٖرمَرُجْل،مَصَؼاَلمَرُدوُلم ـَِؽَح،مَؤإِنمَذَػَعمَأِنمُؼَشػََّع،مَصَلَؽَتمَرُدوُلماظّؾِهمُثٖممَعٖرمَرُجْل،مَصَؼاَلمَرُدوُلمُؼ ُؼ

َؼَراِءمَؼَراِءمػَذامَرُجْلمِعَنمُصػَذامَرُجْلمِعَنمُصممَصَؼاَل:مَؼامَرُدوَلماظّؾِهَصَؼاَل:مَؼامَرُدوَلماظّؾِه«م«مَعامَرْأُؼَكملمػَذااَعامَرْأُؼَكملمػَذاا»»اظّؾِه:ماظّؾِه:م

ـَِؽَحمَؤإِنمَذَػَعادُلِلِؾِؿَه.مػادُلِلِؾِؿَه.مػ ـَِؽَحمَؤإِنمَذَػَعَذامَأِحَرىمإِنمَخَطَبمَأِنماَلمُؼ َأِنماَلمُؼَشػََّع،مَأِنماَلمُؼَشػََّع،مممَذامَأِحَرىمإِنمَخَطَبمَأِنماَلمُؼ

َذامَخِقْرمِعِنمِعِلِءمَذامَخِقْرمِعِنمِعِلِءمػػ»»ؤإِنمَضاَلمَأِنماَلمُؼِلَؿَعمِظَؼوِظِه،مَصَؼاَلمَرُدوُلماظّؾِه:مؤإِنمَضاَلمَأِنماَلمُؼِلَؿَعمِظَؼوِظِه،مَصَؼاَلمَرُدوُلماظّؾِه:م

ـَِلمػَذا ـَِلمػَذااألِرٔضمِع .م.م««األِرٔضمِع
((ٕٕٛٛ))

مم

 هه الوبي هان ال ةلان؟ مه المقاهس الاً فهيل

                              (احلجزات[( احلجزات[3131]اآلية)]اآلية )  
                                                 

(
ٕٛ

 ِل ْهِن َسْعٍد َرِيَي الّلُه َعْوُه رضاه البخهًر ضمسلم ضاهن مهةه.َضَعْن َساْ  (
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هعػد  ،هاػت مػهؿ المسػلمان ضرػو أماػ  المػؤموان دخل سادنه عمػ  هػن الخطػهب 
ح فهرغػػه  أف ياوسػػه ضي شػػه ضيوتاػػ ه ػػػػػضقػػد أخبػػ ه أنػػه أصب ،اف طلػػب مػػن خػػهزف هاػػت المػػهؿ

لى فاػه ركعتػان يػم قػهؿ ػػػفص ،صػحبه الاػ اـ ضذرػب إلػى هاػت المػهؿفاه، يم أخػا نفػ ا  مػن 
 لام: تمووا، أً مهذا تتمووا أف يمأل اهلل هه راا الماهف ضرو هات مهؿ المسلمان؟

فقهؿ رةل مػوام: أتموػى أف يمػأل اهلل هاػت مػهؿ المسػلمان مػهال  ضذربػه  ضفضػة حتػى 
فقػػهؿ: أتموػػى أف يمػػأل اهلل هاػػت  فرشػػهر إلػػى ال ػػهنييوػػي المسػػلمان ضال يصػػا  فػػاام فقاػػ ، ي

مػػهؿ المسػػلمان سػػاوفه  ضدرضعػػه  ضسػػاهمه  ضرمهحػػه  ضأسػػلحة ضخػػاال  لوسػػتعان هاػػه علػػى الجاػػهد 
فرشػهر إلػى ال هلػا فقػهؿ: أتموػى أف يمػأل اهلل هاػت ، ضناـز الاف  ضالاهف ين، في سبال اهلل
 .ات أرله ةاهعان قوته  ضطعهمه  ضغااءا  حتى ال يصا  في المسلمان هػػمهؿ المسلم

 ضمهذا تتموى أنت يه أما  المؤموان؟ يم قهؿ سادنه عبدال حمن هن عوؼ 
: أتموػػػػى أف يمػػػػأل اهلل هاػػػػت مػػػػهؿ المسػػػػلمان رةػػػػهال  أم ػػػػهؿ فقػػػػهؿ سػػػػادنه عمػػػػ  

فإف مػه ذك تمػوه عػ ٌض زائػل يتمتػع هػه  ،صااب ضهالؿ ضأهي ذر ضالمقداد ضسلمهف ضغا رم
ةػػهؿ رػػم اللػػاين نحػػن فػػي أمػػس الحهةػػة إلػػاام لحمػػل ضموػػه البػػ  ضالفػػهة ، لاػػن رػػؤالء ال  

التػى ركػز  ،فػرعلمام أف تلػك رػي المامػة العامػىة اهلل ضنـ  دين اهلل ةػل فػي عػاله، أمهن
 .علااه الحباب صلوات رهي ضتسلامهته علاه

التػى حملاػه عػن سػاد الخلػق ري ت هاة ال ةػهؿ علػى مػواج الامػهؿ، ض راه األمهنة  
ش ع اهلل ضترسوا في كل أنفهسام هحباب اهلل ضمصػطفهه ضةعلاػم رهُّوا نفوسام على  ،رةهؿ

علػى الػواج الػاً ارتضػهه اهلل مػن حبابػه  ،اهلل عز ضةل نجومه  في أزمهنام يبليوف ش ع اهلل
 ضمصطفهه:
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                                (آل عنزاٌ[( آل عنزاٌ[354354]اآلية)]اآلية )  

 .ضالجهنب التحقاقى الاً فاه الجهنب الـ عي:  المواج الوسطي
 ههلـ يعة ضللقلب القاهـ ههلحقاقة.الاً فاه للجسم القاهـ 

 حتػى ياػل  ترسػاه  هحباػب اهلل ضمصػطفهه ،ضرهُّوا رةهال  يعاوورم علػى تبلاػ  رسػهلة اهلل
 : قوؿ اهلل

                               (الفتح[( الفتح[3434]اآلية)]اآلية )  

 :  ضفاام يقوؿ ،األرض ضمن علااه ممتدا  إلى أف ي ث اهلل

اَلمَتَزاُلمَراِئَػٌةمِعِنمُأٖعِؿيمَزاِػٔرؼَنمَسَؾىماْظَققِّ.ماَلمَؼُضٗرُػِممَعِنماَلمَتَزاُلمَراِئَػٌةمِعِنمُأٖعِؿيمَزاِػٔرؼَنمَسَؾىماْظَققِّ.ماَلمَؼُضٗرُػِممَعِنممم}}}}

{{{{ممْوِتَيمَأِعُرماظّؾِهمَوُػِممَطَذِظَكْوِتَيمَأِعُرماظّؾِهمَوُػِممَطَذِظَكؼََؼممٰ  ٰ  َخَذَظُفِم.مَحٖؿىَخَذَظُفِم.مَحٖؿى
((ٕٜٕٜ))

مم

 :راه المدرسة 
 .ال تيلق أهواهاه ضال يسمح في نفس من األنفهس هحجب أسهتاتاه

الػػاً يحتػػهج إلاػػه أرػػل كػػل  ،ألناػػم القػػهئموف علػػى المواػػهج خلػػا رسػػوؿ اهلل 
 زمهف ضأرل كل عص  ضأرل كل أضاف.

CCCCCCCCCCC 

                                                 

(
ٕٜ

 )صحاح مسلم(.َعْن يَػْوهَهفَ  (
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  ةةالرتبيالرتبيقويي لمىٍّج الٍبوي يف قويي لمىٍّج الٍبوي يف   أمنوذجأمنوذج

، سػواك  مواػه روػه م ػهال  ضاحػدا  نقتصػ  علاػه  راه الت هاة على نفس المواهج الوبػًو
إف شػػهء اهلل هعػػد ذلػػك إلػػى هقاػػة الومػػهذج الت هويػػة  فػى رػػاا العػػ ض ، ضقػػد ياػػوف لوػػه عػػودة 
 للحض ة المحمدية فى كتهب آخ  ....

ههليسػػل هػػهر ا   أضؿ مػػه يػػدخل التلماػػا الوجاػػب علػػى الحضػػ ة المحمديػػة يػػرم ه 
 ،يػم هعػد ذلػك ي هاػه الت هاػة اإليمهناػة ،ضههطوه  من كل األفاهء ضالماهر  ضالـػاوات الدناويػة

 اإليمهناة:ضأضؿ مبدأ في الت هاة 

                                       (املائدة[( املائدة[5959]اآلية)]اآلية )  

حباػػب اهلل ضمصػػطفهه  ضإنمػػه رػػواه رػػو رػػوا....  يسػػا  ال ةػػل مػػوام لػػاس لػػه رػػوا
 ضرو روا اهلل .

 : قهؿ رسوُؿ اهللفرضؿ مبدأ يجهردضف علاه أنفسام العمل ههلحامة الوبوية: 

مم{{{{مممُؼِؤعُنمأحُدطممحؿىمؼؽوَنمػواُهمتَؾعًامِظؿامجؽُتمبهمُؼِؤعُنمأحُدطممحؿىمؼؽوَنمػواُهمتَؾعًامِظؿامجؽُتمبهالالمم}}}}
((ٖٖٓٓ))

مم

فػػػال يوةػػػد رػػػوا لػػػألب ضال االهػػػن ضال االهوػػػة ضال أخ ضال أخػػػت إال علػػػى مقػػػهياس 
 ضعلى موازين كتهب اهلل ةل في عال. ، رسوؿ اهلل

 في الحاهة العملاة العجب العجهب. ضلالك ها  موام هعد راه الت هاة
  ، رأا أهو عبادة هن الج اح ٓ-ضكم هؿ ضاحد فقط -انا  في غزضة هدر 

                                                 

 .)مـاهة المصههاح(ضعن عبد اهلل هن عم ض  (ٖٓ)
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 .فخـى أف يقتله مسلم فتقدـ ضقتله  ،أههه يتبخت  ممساه  هسافه هان صفوؼ الافهر
 ضلمه ُسئل لم أقدمت على ذلك؟

ضرهمه أرػم هإياائػه  ،قهؿ: خـات أف يقتله مسلم فتاوف في صدرا يياوة لمسلم
 فركوف قد انتقمت لاهف  من مسلم.

ازين ال ةهؿ، من أراد اف يوهؿ عطهئام ضأف ياػوف علػى أعتػهب قػ هام، ضأف راه مو 
 تفتح له الاووز اإللااة التى فتحت لام:

لعيػبٗٛقللٕلسل هْٛٛقلَجًِٗلل...لللٕلقييػب٘لمح يسي ٍلع  

 . رؤالء رةهالت محمد في كل زمهف ضماهف
 :ضمن لاس على راا المواهج فاو كمه يقوؿ سادً إه ارام الدسوقي 

ضمػػوام مػػن رػػو رهػػع رةػػل  ،ضمػػوام مػػن رػػو نصػػا رةػػل ،مػػن الوػػهس مػػن رػػو رةػػل "
 ." ضكل ضاحٌد على قدره

 : ضكالك سادنه أهو ها  الصديق 
فرمسػػك هسػػافه ضأخػػا يتتبعػػه ضرػػو يفػػ   ،رأا اهوػػه عبػػدال حمن ضسػػط ةمػػوع الافػػهر

هؿ: قػػػ أمهمػػػه ضهعػػػد إسػػػالمه قػػػهؿ: يػػػه أهػػػت كوػػػت أفػػػ  موػػػك يػػػـو هػػػدر ضكوػػػت تتبعوػػػى لمػػػهذا؟
 خـات أف يقتلك غاً  من المسلمان فترخاني الحماة الجهرلاة فرقتل مسلمه  هاهف .

CCCCCCCCC 
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  ة هللة هللــاحلىيَّاحلىيَّ

 ... رؤالء لاست عودرم الحماة الجهرلاة الموةودة في زمهنوه
أً الحماػػة لألنسػػهب أض الحماػػة للصػػداقة أض الحماػػة للق اهػػة أض الحماػػة للمػػودة  ،
فمػن أراد أف ياػوف  ضلحبابه ضمصطفهه عوػد رةػهؿ اهلل، إال هلل ضلان ال يوةد حماة ،ضغا ه

 .رةال  عود اهلل فااا مواهةام
فقػد تفقػد الجػاش ضكػهف  ضكهف مصعب هن عماػ   ،ضانا  أيضه  إلى حهمل اللواء

.، قهئده فوةد أخهه من أهاه ضأمه ضكػهف مػه زاؿ علػى الـػ ؾ أسػا ا  مػع رةػل مػن المسػلمان
فقػػهؿ ، أسػا ؾ ضقاػػده ةاػدا  فػػإف أمػه غواػػة ضسػتفديه همػػهؿ ك اػ  فقػهؿ للمسػػلم: اسػتويق مػػن

قهؿ: لسػت أخػي ضإنمػه رػاا أخػي ضاإلسػالـ فػ ؽ  أخوه أهو الاس : أراه ضصهتك هرخاك؟
 هاووه.

فقػػػد ةمػػع الحباػػػب صػػػحبه  ،ضاألعجػػب مػػػن ذلػػػك مػػه حػػػدث هعػػػد انتاػػهء المع كػػػة
 لاوا ضا في أم  سبعان أسا ا  من الاهف ين، مهذا يفعلوف هام؟

 :فقهؿ عم  
ضأعطػي أهػو عباػدة  ،ضأعطػي أهػه هاػ  فالنػه  ق يبػه ،يه رسوؿ اهلل أعطوي فالنػه  ق يبػي 

فالنه  ق يبه، ضأعطي لال رةل موه فالنػه  ق يبػه لوقػتلام حتػى يعػ ؼ اهلل عػز ضةػل أف قلوهوػه 
 لاس فااه روادة ليا ه.

 فوزؿ قوؿ اهلل عز ضةل:
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           (اجملادلة[( اجملادلة[3333]اآلية)]اآلية )  

فهلمودة هلل ضالتعاام لمن عامه اهلل ضال يعامػوف إال مػن عامػه العاػام ضأشػهر إلاػه 
 ي كتههه الا يم ضقهؿ في شرنه:ف

                              (احلجزات[( احلجزات[3131]اآلية)]اآلية )  

  في شرنه:ضال يا موف إال من أم  هإك امه الوبي الا يم ضقهؿ 

َأْطٔرُعوامَحَؿَؾَةماظُؼِرآٔن،مَصَؿِنمَأْطَرَعُفِممَصَؼِدمَأْطَرَعـُي،مَوَعِنمَأْطٔرُعوامَحَؿَؾَةماظُؼِرآٔن،مَصَؿِنمَأْطَرَعُفِممَصَؼِدمَأْطَرَعـُي،مَوَعِنممم}}}}

{{{{ممْطَرممآْطَرممآَأْطَرَعـِيمَصَؼِدمَأَأْطَرَعـِيمَصَؼِدمَأ
((ٖٖٔٔ))

مم

:  ضفي رضاية أخً 

عنمأطرممسادلًامصؼدمأطرعينموعنمأطرعينمصؽومنامأطرممآمسزمعنمأطرممسادلًامصؼدمأطرعينموعنمأطرعينمصؽومنامأطرممآمسزممم}}}}مم

مم{{{{مموجلوجل

ضال يػػوق ضف إال ذً مقػػهـ فػػي اإلسػػالـ ضذً درةػػة عوػػد الملػػك العػػالـ، ضصػػهحب 
 رتبة تفضل علاه هاه المصطفى علاه أفضل الصالة ضأتم السالـ.

 .يـو الدين ضراا مواجام ضمواج من تبعام إلى
 : يقوؿ في راا الـرف سادً أهو مدين اليوث 

                                                 

(
ٖٔ

يلمي في )اإلههنة ( من حديا عبد اهلل هن  (  عم ضالدَّ
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ضكهنوا من أرل الاـا ضسػموه شػاخ الـػاوخ ألف  ضرو ال ةل الاً رهَّى ألا رةلٍ 
 يقوؿ في شرنام: ،أتبهعه كهنوا ألفه  كلام شاوخ في ط يق اهلل ضمن أرل الاـا

ل قتلٚقألَسقنيلٚقيط نننسقلل...للِٖلقيط طننننَ لير٠لقيعٝؼللصلؾاب١لقياك

ل لقدَٛىلٚزقننننننِلٚ و  ل لدل يطِٗلل...للٚ ٢ًلح ولَُٗننننننع ؾابٗ

 ...ضأريهه  ضسادً أهو العزائم 
نبػه علػى أرػل هاتػه  ،عودمه كهف في المسجد الجهمع فػي الخ طػـو يخطػب الجمعػة

خ ة فجاػزضا الموائػد الفػه ،أنه ساحض  معه هعد الصالة يلة من األعاػهف ضالوةاػهء ضاألمػ اء
ضإذا هه هعد الصالة ريواف اهلل ضتبهرؾ علاه يرتى ضمعػه نفػٌ  مػن الفقػ اء،  ،ضاألطعمة البهر ة

 :فتعجبوا عودمه رأضرم، ضتج أ البعا ضسرلوه
 أين الوةاهء األعاهف الاين أش ت إلاام؟

رػاا  ضأريهه: أال توا ضف؟ أمه عودكم هصا ة؟ أمه نور اهلل موام السػ ي ة؟ فقهؿ 
ضرػاا مػػن  ،ضرػاا مػن أعاػهف ةوػػة الخلػد ،ضرػاا ضةااػػه  فػي الػدناه ضاحخػػ ة ،ااػه  عوػد اهلل ضة

ضرػػاا مػػن أعاػػهف المػػأل األعلػػى، فعػػ فام أف األمػػ  لػػاس ههلماػػهر  ضإنمػػه   ،أعاػػهف الفػػ دضس
 في كالمه البهر : كمه قهؿ 

لٚقز  حنننننن لْٚنننننن ٍلقيطننننننسَّلعننننننينلَننننننٔلغنننننن ٖدلقجملًننننننٞلل..
ل نننننن  لأزٚقحننننننننزأ٣لقألغبٔللللللننننن ٥للَننننننن٢لمح حلكنننننننَّننٚ.ٓ

CCCCCCCCCCC 
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  ووازيَ األتكياءووازيَ األتكياء
حتػى أف ال ةػل مػوام كػهف ياػػ ه  >علػى رػاا المواػهج كػهف أصػحهب رسػوؿ اهلل 

ضرػػم كػػهنوا يا رػػوف أف يماػػز  ،أف يماػػز هياػػ  حػػق، نحػػن نسػػعى إلػػى التماػػز فػػي رػػاا الزمػػهف
 ال ةل موام هيا  حق.

 :ـ اهلل ضةاه ضك   انا  إلى اإلمهـ علي 
ضتػ ؾ ال ةػل  ،فهستدعهه عم  ضاسػتدعى ال ةػل ،عودمه شاهه رةل إلى سادنه عم 

ضاقفه  ضقهؿ اةلس روه يػه أهػه الحسػن فػهنتفا سػادنه علػي ضهاػ  فػي ضةاػه اليضػب ضهعػد 
 أف انتات المحهكمة قهؿ له عم : لم رأيتك ضقد امتعضت عودمه نهديتك؟

ل أف ياا  الحق لى أض لػه، ضأردت إك امػي قهؿ: ألنك كواتوي ضلم تاوي ال ةل قب
 ههلجلوس هجوارؾ ضال ةل ضاقا ضلم ياا  لى الحق أض له:

                                                

                                    ]صورة األحشاب[]صورة األحشاب[  

 ...: إلى راا الصوا من ال ةهؿمه أحوةوه 
 ي الحق.الاً ال يمهرئ ف -
 .ضإنمه يقوؿ الحق ضلو كهف م ا ،لامال روه أض روهؾ ،ضال ترخاه لومة الئم،  -

 .ً  ضيقوؿ الحق ضلو كهف على نفسه -

 ضمن أضلى هالك إال رةهؿ اهلل العهرفان في كل زمهف ضماهف، ضمن أراد أف 
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 ااه األحواؿ العهلاة.ياوف معام أض موام ال هد أف يتخلق ه
ضلػػالك اذكػػ  أنػػه عوػػدمه رممػػت هسػػلوؾ ط يػػق القػػـو كػػهف أضؿ ضصػػاة مػػن شػػاخي 

ضأريػػهه قػػهؿ: يػػه هوػػي الم يػد يتخاػػل أنػػه فػػي القاهمػػة  ضم هػّي الـػػاخ محمػػد علػػى سػالمة 
 : صورة املؤميوٌ[صورة املؤميوٌ[303303]آية ]آية قهؿ تعهلى في محام التوزيل   ضأضؿ أم ه

                                                    

ضكػهف  ،ضلان التقػوا رػى الحبػل األقػوا الػاً أم نػه هػه اهلل ،لاس عودنه راا األم 
 علاه حباب اهلل ضمصطفهه صلوات رهي ضتسلامهته علاه.

 الموواؿ صهر ال ةهؿ أرل الامهؿ.على راا 
 : ل ةهؿل اأضؿ ضصا لمن أراد أف ياوف من كمَّ ض 

أال ياوف لػه رػوا ضإنمػه رػواه رػو رػوا حباػب اهلل ضمصػطفهه .. يفضػل مػه يفضػله 
ضال يجعػل للاػوا مسػتق ا  فػي نفسػه ط فػة عػان  ،ضيؤي  مػه يػؤي ه حباػب اهلل ضمصػطفهه ،اهلل

إال إذا شػفي  ،فلػاس لػه عوػد العػهرفان دضاء ....:  أمه من لعبت هه األرواء.....   ضال أقل
 من راا الداء:

                                                

                      ]صورة الياسعات[]صورة الياسعات[  

ضال هػد أف يجعػل سػا ه  ،لااػوف مػ اد رسػوؿ اهلل رػو مػ اده ،فال هد أف يمحو م اده
مػػور رػػاه الحاػػهة .. إذا اسػػتحاه ضسػػلوكه علػػى عػػان حباػػب اهلل ضمصػػطفهه فػػي كػػل أمػػ  مػػن أ

 فاو لاس من رؤالء ال ةهؿ ألف رؤالء ال ةهؿ كهنوا ال يستحاوف من الحق.
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  الديَ الٍصيخةالديَ الٍصيخة
ضالػػاً يػػػاع الحػػػق مػػػن هاووػػػه اسػػػتحاهؤنه مػػػن إخوانوػػػه، أرا أخػػػي علػػػى البهطػػػل ضال 

 أنصحه خـاة موه، أخـى الخلق أـ أخـى الحق!
ت هخاػػ كم فػػإف أصػػلحت ػام ضلسػػكػػهف يقػػوؿ: لقػػد ضلاػػت علػػا  إذا كػػهف عمػػ  

فرعاووني ضإف أسرت فقوموني، فقهؿ رةل: ضاهلل لو رأيوه فاػك إعوةهةػه  لقوموػهؾ هسػاوفوه، 
 رسوؿ اهلل من يُقوِّـ عمػ  هسافه. فقهؿ عم : الحمد هلل الاً أضةد في أمة

ضأضقفته ام أة م ة على الموب  ضمػ ة فػي الط يػق، مػ ة علػى الموبػ  ضرػو يقػوؿ عوػدمه 
 لوسهء ضمن زاد على أرهعمهئة دررملى الوهس في ماور الوسهء: ال تتيهلوا في ماور اتيه

 فسرفعل فاه كاا ضكاا، فقهلت يهعم  ضرو على الموب  أمه سمعت قوؿ اهلل عز ضةل: 

                        (اليضاء[( اليضاء[3030]اآلية)]اآلية )  

 موك يه عم . فقهؿ: أخطر عم  ضأصههت ام أة .. كل الوهس أفقه
ضأضقفته م ة أخ ا في الط يق ضقهلػت: يػهعم  عاػدً هػك ضقػد كوػت تسػمى عماػ ا  

مػن األةػ ، ضالاػـو تسػمى عمػ  ضتػدعى  -أً ماللػام–ضكوت ت عى اليوم في ماة هق اريط 
، فقػهؿ رةػل ممػن حولػه: ال تقػولي ذلػك ألماػ  المػؤموان ، أما  المؤموان، اتػق اهلل يػه عمػ 

 ام إف لم يقولوره ضال خا  فاوه إف لم نقبلاه.قهؿ: دعاه ال خا  فا
ال تصػػػح ةمهعػػػة ضنحػػػن ةمهعػػػة إال هاػػػاه الحقاقػػػة ضرػػػاا المبػػػدأ .. نوصػػػح هعػػػا 
ضنُقػػوِّـ هعػػا، ال أقػػوؿ قػػوِّـ السػػلطهف فػػوحن هعاػػدين عػػن السػػلطهف، ضنوةػػه هعػػا كمػػه قػػهؿ 

 : حبابي ضق ة عاوي 
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{{{{اْظُؿِؤِعُنمِعِرآُةماْظُؿِؤِعٔناْظُؿِؤِعُنمِعِرآُةماْظُؿِؤِعٔن}}}}
((ٖٕٖٕ))  

مم

 ب من نصاحة أخاه فاو شاطهف ألف اهلل عز ضةل قهؿ  في شرنام:ضالاً ييض

                        ]صورة األعزاف[]صورة األعزاف[  

 : "فإف أهات نصاحتى فرنت شاطهف"ضيقوؿ اإلمهـ أهو العزائم 
كهنػػت الالمػػة التػػى علػػى ألسػػوة أصػػحهب رسػػوؿ اهلل أةمعػػان سػػادنه أنػػس ضسػػادنه 

رأا  أف نوصح لال مػؤمن ألف مػن م: "أخا علاوه العاد من رسوؿ اهلل أهو ر ي ة ضغا ر
ضأضؿ مػن  ،فى مػؤمن خطػر  شػ عاه  ضلػم يوةاػه ضلػم يوصػحه حوسػب علػى ذلػك يػـو القاهمػة

 يطلب ذلك صهحب راا األم .
 فامه معوهه: فقد قهؿ 

ؼؿعؾقماظرجلمبوخقهمؼومماظؼقاعةموؼؼولمؼامربمخذمظيمحبؼيمعنمؼؿعؾقماظرجلمبوخقهمؼومماظؼقاعةموؼؼولمؼامربمخذمظيمحبؼيمعنممم}}}}

ممامذاكامصقؼول:امذاكامصقؼول:ػذامصقؼول:موعػذامصقؼول:موع

مم{{{{ممؼامربمرآغىمسؾىماظؾارلموملمؼـصقـىؼامربمرآغىمسؾىماظؾارلموملمؼـصقـىمم

  .. الدين الوصاحة يه إخواني
مػػه عػػ ؼ أرػػل الط يػػق ضمػػه انتـػػ  ةمػػهلام ضال هاػػ  كمػػهلام إال هاػػاه الم هلاػػهت، 
يوصحوف هعضام لارخاضف هريدً إخوانام إلى الحػق ضإلػى المػواج القػويم خلػا الػ ؤضؼ 

 . ال حام 
                                                 

(
ٖٕ

 )ةهمع األحهديا(. )طس( ضالضاهُء عن َأنٍس رَيي اللَُّه عوهُ  (
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ضإذا رأا ا ن ةوا هعد ذلػك مػن اهلل عػز ضةػل ، لوه عوه فمهذلان إذا رأيوه الخطر ضم
 .. اإلنسهف ايوان تخهصمه 

ضمهؿ مع أحدرمه ضرم إخواف له لاواه، فرين الاً يحق الحق فػي رػاه الحاػهة إف 
 لم نان نحن أرل الحق ضأرل إحقهؽ الحق فمن ياوف غا نه.

المـػػاالت  كػػهف السػػالطان فػػي كػػل زمػػهف ضماػػهف يسػػتعاووف ههلصػػهلحان فػػي حػػل
ألنام يقولوف الحق لوةه اهلل ضال يبيػوف إال ريػهه،  ،ضإناهء الوزاعهت ضخالص الخصومهت

ال يمالوف إلى راا أض إلى ذاؾ، ضراا الصوا من ال ةهؿ لو ضةد إنصػلح حػهؿ المجتمػع 
 كله.

 : فمزارع الصهلحان ضمعسا ات المق هان ضم اكز تدريب األضلاهء ضالعهرفان
الصػػػوا العزيػػػز مػػػن عبػػػهد اهلل فػػػي كػػػل ضقػػػت ضحػػػان، ضرػػػاا رػػػى التػػػى تخػػػ ج رػػػاا 

ضقػد ياػوف فػي كػل عـػ ين سػوة  ،الصوا ألنه عزيػز قػد ياػوف فػي كػل عـػ  سػوان خػ يج
 ضقد ياوف هعضام كمه سمعت من قوؿ أحدرم: ،خ يج

 رهات في زمهني كله رةلان ضنصا. 
 ....ةمهؿ أرل الط يق هسلوؾ راا المواج على التحقاق ..

ضأال نمال مع الاػوا ضلػو كػهف اهوػه  لوػه  ،امه اهلل ضناـ  من ك مه اهللأف نعام من ع
 أض هوته  لوه ألنوه نحقق ضنقام لواء العدؿ في راه الحاهة.

CCCCCCCCCC 
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  العدالة احملىديةالعدالة احملىدية
فعوػدمه علػم أف لػه أخػه  يـػهركه فػي  ،أقػهـ العػدؿ موػا ضالدتػه فسادنه رسوؿ اهلل 

ضتحػهضؿ أمػه أف ت يػعه مػن رػاا ال ػدً  ، دً احخ ال يهعة كهف ي يع من يدً ضيت ؾ ال
فاػػػرهى، ضكػػػهف يتوػػػهضب األكػػػل هػػػان الفاػػػان لاعػػػدؿ هػػػان الوػػػهحاتان، ضكػػػهف عدلػػػه حتػػػى فػػػي 

كػػهف يػػوزع هـهشػػته ضسػػ ضره ضإقبهلػػه ضنا اتػػه علػػى أرػػل   فقػػد قػػهلوا فػػي مجلسػػه  ،مجلسػػه
ألضلػػان حتػػى ياػػن كػػل رةػػل مػػوام أنػػه رػػو صػػهحب الزلفػػى عوػػد سػػاد ا ،المجلػػس أةمعػػان

 ....ضاحخ ين
ضعوػػدمه  ،دخػػل عمػػ ض هػػن العػػهص فػػي اإلسػػالـ مػػؤخ ا   :حتػػى أنػػه مػػن رػػاه الي ائػػب

رأا راه الحقاقة هن أف له عود رسوؿ اهلل ماهنة تفػوؽ ماهنػة أهػي هاػ  ضعمػ ، فقػهؿ: يػه 
 رسوؿ اهلل أيامه خا  عودؾ أنه أـ أهو ها  

 قهؿ: أهو ها 
 قهؿ: أيامه خا  عودؾ أنه أـ عم 

 عم  ضال تسرلوى هعدره. قهؿ:
: "ال ألناػػم علمػػوا أف الػػاً يقػػدـ ال ةػػل كمػػه قػػهؿ سػػادً إهػػ ارام الدسػػوقي 

ضإنمػه يقدمػه فتحػه الػاً فتحػه اهلل  ،يقدـ ال ةل عودرم ِسّوه ضال سػبقه فػي دخػوؿ الط يػق
 عز ضةل علاه"

ضصػػهحب  ،فتبػػدأ األقدماػػة عوػػدرم لحاػػة حػػدضث الفػػتح ،علمػػوا رػػاه الخصوصػػاة
ال ييتػػػ  ضال يعجػػػب هوفسػػػه ضال يوضػػػ  ألنػػػه سػػػلك علػػػى  ،نفسػػػه فعػػػ ؼ رهػػػه الفػػػتح عػػػ ؼ
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، لاػػن الػػاً يتمسػػك ههألقدماػػة رػػو الػػاً ال المواػػهج القػػويم خلػػا الػػ ؤضؼ الػػ حام 
 .يستطاع أف يمـي مع أرل الخصوصاة

فسػادنه عمػػ ض هػػن العػهص هػػن هسػػبب عدالػة رسػػوؿ اهلل فػػي توزيػع الواػػ  أنػػه أحػػب 
ضفػي  حاػهٌء هعػدره فلػم يسػتطاع أف ي بػت ناػ ه فػي الحباػب ضلػالك أخػاه  ،الخلق إلاػه

 ضةاه حتى انتقل إلى ةوار رهه.
أف يػوطن الػوفس ضيعػـز عزمػه  أكاػدا  أف  ،راه هدايػة الفتوحػهت لمػن أراد الفتوحػهت

يُاا  الحق ضأف َياا  ههلحق ضأال يجعل ليا  الحق علاػه سػلطهف أيػه  مػه كػهف فػي أً زمػهف 
 أض ماهف.

فقػػد نجػػح فػػي كـػػا الاائػػة ضقبلػػوه  ،أف يجهرػػد نفسػػه علػػى المواػػهجإذا اسػػتطهع 
 ضأدخلوه يم يجازضه ضُيحّلوه لاصبح من رةهؿ اهلل الصهلحان.

ضسػػفاوة أهػػو هاػػ  ضسػػفاوة عمػػ  مبهركػػة ال فااػػه  ضلػػالك كهنػػت سػػفاوة رسػػوؿ اهلل 
ألمػور ألف القػـو قبضػوا علػى األرػواء ضأناػوا الخالفػهت ضأقػهموا ا ،مـهحوهت ضال موهزعهت

، ضراا الاػالـ لػاس على الفضل اإللاي ضعلى الخصوصاهت التى هاواه ساد السهدات 
 لل ةهؿ فقط ضلان أيضه  للوسهء.

ضذربػت مػع  ،أهورػه كػهف زعػام الافػهر السادة رملة هوت أهي سفاهف زضةة الوبي 
ضفػػي الحبـػػة توصػػ  زضةاػػه .. مػػهذا يفعػػل رسػػوؿ  ،إلػػى الحبـػػة قبػػل رسػػوؿ اهلل  زضةاػػه

 هلل؟ا
أرسػػل إلػػى الوجهشػػي يوكلػػه أف يعقػػد علااػػه ضيزضةاػػه إلػػى حضػػ ة الوبػػي، فجازضرػػه 

 .ضأرسلاه مبجلة ضمعاه ضفد إلى رسوؿ اهلل 
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ضلمػػه علػػم أهػػو سػػفاهف أف الوبػػي ةاػػز ةاـػػه  ليػػزض ماػػة سػػهف  إلػػى المديوػػة لاطلػػب  
 أف يمدد الادنة التى كهنت هان الف يقان ضقتاه ضيزيدره. من رسوؿ اهلل 

فوةد في حج تاه ف اشػه  فػرراد أف يجلػس  ،ذرب إلى اهوته ن يارب أهو سفاهف؟أي
 غبت هي عوه أـ رغبت هي عن الف اش؟فقهؿ: يه هواة أر  .ف فعته

ضال يجػػب أف تجلػػس  ،ضأنػػت رةػػل مـػػ ؾ نجػػس قهلػػت: إنػػه فػػ اش رسػػوؿ اهلل 
 ... راه ام أة هليت مبل  ال ةهؿ. على ف اش رسوؿ اهلل 

ا مػػػه عهرػػػدضا اهلل علاػػػه، نحػػػن ال ن يػػػد رةػػػهؿ يقومػػػوف اللاػػػل رػػػؤالء رةػػػهؿ صػػػدقو 
 يم إذا أصبح الصبهح يمهلئوف ضيدارووف، أً رةهؿ رؤالء؟! ،يصلوف

يػم تػتحام فػي حاػهتام زضةػهتام، ضرػي التػى ُتسػا  ،رةهؿ يصوموف ضيتلوف القػ آف 
 دفة الم كب على رواره ضلاس علي ش ع اهلل عز ضةل، أً رةل راا؟

CCCCCCCCCCC 

  اد اهلوىاد اهلوىجّجّ
 ..." ((ٖٖٖٖ))نحن ن يد رةهؿ "دفة الم كب مع رسوؿ اهلل

ضلػػاس لػػه مطلػػب ضال مػػررب إال فامػػه يحبػػه  ، لػػاس لػػه رػػوا إال رػػوا رسػػوؿ اهلل
اهلل ضي يػػػهه، رػػػؤالء ال ةػػػهؿ الػػػاين مػػػنَّ علػػػاام اهلل ضةعلاػػػم أئمػػػة يُاتػػػدا هاػػػم ضيُقتػػػدا 

 هآيهررم ضأفعهلام في كل زمهف ضماهف.
                                                 

(
ٖٖ

 . أً أف دفة م كب حاهتام ضتوةاه شئونام  هاد رسوؿ اهلل أا على ش ع اهلل ضسوة رسوله  (
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عـػ  ضلػدا ، مػه ضلػد  : "ضلػد لػي ايوػه، قػهؿ ر الجاالني موام سادً عبدالقهد
أً لػػم  ،لػػي ضاحػػد مػػوام إال ضكبػػ ت علاػػه أرهػػع تاباػػ ات" أً صػػلى علاػػه صػػالة الجوػػهزة

 .ألف قلبه ل هه ألنه نا  إلى الدرس اإله ارامي ،يجعله في قلبه
غاػػور ضالحػػُق  ،فعوػػدمه رزؽ اهلل إهػػ ارام هػػهليالـ ضمػػهؿ هـػػعبة مػػن قلبػػه نحػػو اليػػالـ

احملػه إلػى  :ضأنواره سفور ضييهر على أحبههه أف يدخل في قلوهام غا ه عز ضةل، فقهؿ لػه
 أمه إلى ماهف ال زرع فاه ضال مهء.الصح اء فحمله ض 

اهػػ ارام  لزيػػهرتام فػػ آه فمػػهؿ هـػػعبة مػػن قلبػػه يػػم لمػػه شػػب ضاكتمػػل عػػوده ضعػػهد  
وف لػػه مـػػهرؾ فػػي قلػػب عبػػده: إلاػػه، ضعوػػدره أمػػ ه اهلل أنهذهحػػه، ألف اهلل ال يحػػب أف ياػػ

 ))أنه أغوى األغواهء عن الـ ؾ((
 فلمه أسلمه هقلوهامه هلل ضلم يان فاامه إال اهلل:

                                                      

                            ة الصافات[ة الصافات[]صور]صور  

ةعلاػػم اهلل خزانػػه   ،ضأريػػهرم ضغاػػ ه مػػن الصػػهلحان المبجلػػان أةمعػػان فػػإنام 
فػػال يعطونػػه إال لمػػن يسػػتحقونه ضلػػو كػػهف غاػػ   ،للعطػػهء اإللاػػى ضأموػػهء علػػى الخاػػ  الوبػػًو

 في كل ذلك. ق يب اض غا  مجاب ألنام يمـوف على مواهج الحباب 
ضلحضػػػػ ة  ،للحضػػػػ ة العلاػػػػة يزيوػػػػوه ض ،رػػػػاا كـػػػػا الاائػػػػة لمػػػػن أرادضا أف ياائػػػػوه

ضهخػػزائن فضػػل اهلل ضأضسػػمة كػػـ  اهلل ياوئػػوه، ألنػػه لػػاس فػػي قلبػػه إال  ،يزفػػوه المصػػطفى 
 ...اهلل، ضلاس معه روا إال مع حباب اهلل ضمصطفهه.
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 :  قهؿ 

{{{{جاػدوامادلشرطهمبوظلـؿؽمموأغػلؽم،موأعواظؽم،موأؼدؼؽممجاػدوامادلشرطهمبوظلـؿؽمموأغػلؽم،موأعواظؽم،موأؼدؼؽمممم}}}}
((ٖٖٗٗ))

مم

لػػح الم يػد فػػي ةاػػهد الاػوا فقػػد رػػوا، ضإذا ةاػهد الاػػوا شػيء ماػػم، فػػإذا لػم يف
 ةهرد الاوا أصبح صهلحه  لااا الدضا، ضرقهه اهلل ضحاهه ضأدنهه.

،  ة اهلل علػػى مواػػػػج شػػػػ ع اهلل الػػاً ةعػػػػله لحباػػب اهلل ضمصػػطفهه ػألف رػػاه سوػػ
 لمه قهؿ نوح:

                                          ورة ٍود[ورة ٍود[]ص]ص  

  فقهؿ:فقهؿ:  ,,غضب اهلل موهغضب اهلل موه

                                   ]صورة البكزة[]صورة البكزة[  

يقػوؿ الحػق ضيمـػي  ،إذا  اإلنسهف يوبيي أف ياوف على مواج حباب اهلل ضمصطفهه
ضإنمػػه رػػو سػػاا علػػى رقػػهب ةماػػع العبػػهد  ،علػػى الصػػدؽ، ال يمػػهرا ضال يمػػهل  ضال يػػدارن

 ؿ الحق ضراا رو مواج األف اد.ألنه يقو 
 ...نسرؿ اهلل عز ضةل أف يا موه هاديام ضأف يجعلوه من أرل مواهةام 

 ضأف يا موه هرخالقام.
لٚؾ٢ًلقيلع٢ًلضٝدْ لذلُدلٚع٢ًلآي٘لٚؾاب٘لٚضًِ.

                                                 

(
ٖٗ

 )مسود اإلمهـ أحمد(.عن أنس هن مهلك  (
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 نبرة عن املؤلف فضيلة.األستاذ
 فوزى حممد أبوزيد

ممم،ماجلؿقزةم11/10/1941تارؼخموحملمادلقالد:م

ممجفورؼةمعصرماظعربقةمم–حماصظةماظغربقةممم-زماظلـطةمعرطم

ممم.1990ادلؤػل:مظقلاغسمطؾقةمدارماظعؾومم،مجاععةماظؼاػرةم

.ماظعؿل:معدؼرمسامممبدؼرؼةمرـطاماظؿعؾقؿقة

م مإىلم-1اظـشاطم: مظؾدسوة ماظعاعة مظؾفؿعقة ماظعربقةمآمؼعؿلمرئقلا معصر ،مجبؿفورؼة

وهلام،ممحدائقمادلعادىمباظؼاػرةم105مارعذم114مىوعؼرػاماظرئقلم224وادلشفرةمبرضمم

ماجلؿفورؼة.صروعمصىممجقعمأحناءم

ماظدسوةماإلدالعقةماجلؿفورؼةؼؿفولمصىممجقعمم-2 مادُلمظـشر ـلمواألخالقموإحقاء

م.مباحلؽؿةموادلوسظةماحللـةماإلمياغقة

م.مالمدباإلزاصةمإىلماظؽؿاباتماهلادصةمإىلمإسادةمجمدماإلم-3

ماظصم-4 مواظدروسمواظؾؼاءاتمواظؿلفقالت مظؾؿقازرات مادلؿعددة ماظودائط مو وتقة

مسؾىماظشرائطموماألضراصمادلدجمة.

مWWW.Fawzyabuzeid.comوأؼضامعنمخاللمعوضعهمباإلغرتغت:مم-5

 م:موتهـدس

ماظؿعصبمواخلالصاتمبهمادللؾؿهم-1 مإىلمغؾذ ماظصفممؼدسو واظعؿلمسؾىممجع

مماإلدالعى مروح مماإلخوةوإحقاء ماإلدالعقة مواألحلادوا، ماألحؼاد واألثرةممظؿكؾصمعن

م.واألغاغقةموشريػامعنمأعراضماظـػس

متفذؼبمغػودفممم-2 مبعد ماظصاصقة ماظروحقة ماظرتبقة مسؾى مأحؾابه متربقة ارصمسؾى

م.موتصػقةمضؾوبفم

وإحقاءمم،مسنمروحماظدؼنمةممامذابهمعنمعظاػرمبعقدماظؿصوفؼعؿلمسؾىمتـؼقةمم-3

م.موأصقابهماظؽراملمردواظوسؿلمماظلؾوطىمادلؾـىمسؾىماظؼرآنمصوفاظؿ

م:ػدصهممم

م ماإلدالعىمبؾعثماظروحماإلمياغقة ماجملد مإسادة موتردقخم، ماألخالقماإلدالعقة وغشر

م.مادلؾادئماظؼرآغقة
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 قهئمة مؤلفهت األستهذ  فوزا محمد أهوزيد
 أضال : من أعالـ الصوفاة :

ى سالمة سا ة الـاخ محمد عل -ٕاإلمهـ أهو العزائم المجدد الصوفى       -ٔ
 ضس ي ة.

 الم هى ال ههنى : الساد أحمد البدضا -ٖ
 يهناه : الدين ضالحاهة :

 ٔنفحهت من نور الق آف ج  -٘ط(           ٕزاد الحهج ض المعتم  ) -ٗ
 مهئدة المسلم هان الدين ض العلم -ٚ         ٕنفحهت من نور الق آف ج  -ٙ
 ػهضا ةهمعة للـبػهبفت -ٜنور الجواب على أسئلة الـبػهب    -ٛ

 .)حجم صيا (.مختص  مفهتح الف ج  -ٔٔ)ت ةم لألندضنساة( ط( ٘مفهتح الف ج ) -ٓٔ
  ت هاة الق آف لجال اإليمهف، ) ت ةم إلى اإلنجلازية ضاألندضنساة ( -ٕٔ
 فى اإلسالـإصالح األف اد ض المجتمعهت  -ٖٔ
 كاا يحبُّك اهلل .  -ٗٔ
 كونوا ق آنه يمـى هان الوهس-٘ٔ
 خطب اإللاهماة : المجلد األضؿ : الموهسبهتال

 : اإلس اء ض المع اج ٕج -ٚٔ: المولد الوبوا                     ٔج -ٙٔ
 : شا  رمضهف ض عاد الفط  ٗج  -ٜٔ: شا  شعبهف ض لالة اليف اف .    ٖج -ٛٔ
 : الاج ة ض يـو عهشػػػوراء. ٙج -ٕٔ: الحج ض عاد األيحى    ٘ج -ٕٓ

 قة المحمدية :يهل ه : الحقا
 طبعهت(.ٖحديا الحقهئق عن قدر ساد الخالئق ) -ٕٕ
 ( ٕ)ج -إشػ اقهت اإلس اء -ٕٗط(       ٕ) ٔج -إش اقهت اإلس اء -ٖٕ
 الامهالت المحمدية -ٕٙال حػمة الماػداة                      -ٕ٘
 .ضاةب المسلمان المعهص ين نحو ال سوؿ  -ٕٚ

 راهعه : الط يق إلى اهلل :
 ط يق الصديقان إلى ريػػواف رب العهلمان ) ت ةم لألندضنساة (  -ٕٛ
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 أذكهر األه ار ) حجم صيا  ( -ٖٓأذكػهر األهػػ ار                  -ٜٕ
 عالمهت التوفاق ألرل التحقاق -ٕٖالمجهردة للصفهء ض المـهردة          -ٖٔ
 انم اقى الصهلح -ٖٗرسهلة الصهلحان                       -ٖٖ
 ط يق المحبوهان ض أذضاقام . -ٖ٘
 أضراد األخاهر )حجم صيا ( ..    ) تخ يج ضش ح (. -ٖٙ

 خهمسه : دراسهت صوفاة معهص ة :
 الصفػػهء ض األصفاػهء -ٖٛالصوفاة ض الحاهة المعهص ة            -ٖٚ
 الصوفاة فى الق آف ض السوة  -ٓٗأهواب القػ ب ض موهزؿ التق يب   -ٜٖ
    الصوفى ضالحاهة العص يةالمواج  -ٔٗ
 الوالية ضاألضلاهء . – ٕٗ
 

م============================

مظؾؿؤظفحتتماظطؾعم

م============================

  الساد إه ارام الدسوقىالساد إه ارام الدسوقى: :   شاخ اإلسالـشاخ اإلسالـمن أعالـ الصوفاة : من أعالـ الصوفاة :   --1

 ادلؤمنات القانتات   :   الدين واحلياة  -1

 لوات اإلذلاميَّةالص   :  احلقيقة احملمدية  -2
 احلكم اإلذلاميَّــة   :   الطريق إىل اهلل -3

 :اجمللد الثاىن : ادلوت و احلياة الربزخية اخلطب اإلذلامية   -4
================================ 
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 ٖ مقػدمة.

 ٚ البهب األضؿ
  فقه تزكاة الوفوس

 ٍُيُهاج انصانح......................................... ٜ 
 ٍُطالب انُق.............................................. ٔٔ 
 ٍُضرورج انشُخ نهسانك................................. ٔٗ 
 سًاخ طثُة انقهىب...................................... ٔٛ 
 إفراد انقصذ تاهلل.......................................... ٕٖ 
 هم انفتىجأ................................................. ٕ٘ 
 تسكُح انُفس.............................................. ٕٚ 
 اإلقالل يٍ انكالو......................................... ٕٜ 
 إحُاء انهُم تطاعح هللا.................................... ٖٔ 
 انىهثٍ انفتح.............................................. ٖٗ 
 إخالص انقصذ هلل......................................... ٖٚ 

 ٜٖ البهب ال هني
  مقهمػػهت الحػج

 يقاياخ انحج ٗٔ 
 سُاحح انحج انًعُىَح..................................... ٕٗ 
 ٍُحج انعارف............................................... ٗٙ 
 ٌانرجال فٍ انقرآ......................................... ٘ٙ 

 ٜ٘ البهب ال هلا
  عوالم اإلنسهف الخفاة

 ٔٙ الفصل األضؿ:هان العقل ضالقلب ضالوفس ضال ضح
 آالخ تحصُم انًعارف..................................... ٕٙ 
 س األكىاٌاإلَساٌ ري...................................... ٙٗ 
 ٌغُة اإلَسا............................................. ٙٚ 
 حقُقح انعقم................................................ ٙٛ 
 انُفس اإلَساَُح.......................................... ٚٓ 
 عانى انقهة................................................. ٚٗ 
 عانى انسر................................................. ٚٙ 
 كُس انخفا.................................................. ٚٚ 
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 سر انروح.................................................. ٚٚ 
 ٓٛ عوالم اإلنسهف الخفاَّة الفصل ال هني:من أرل

 ٍسُذٌ َاقىخ انعرش..................................... ٛٓ 
 ٍُعالياخ انصانح......................................... ٖٛ 
 ٍُعىاقة االعتراض عهً انصانح...................... ٛٗ 
 سُذٌ عًر تٍ انفارض.................................. ٜٛ 
 ٍُانتسهُى نهصانح........................................ ٜٕ 
 أههُح انفتح................................................. ٜ٘ 

 ٜٚ البهب ال اهع.
  ضريػػػػػػػة الاتهب

 ٍُانقرآٌ شراب انًقرت................................... ٜٜ 
 أسرار انرجال............................................. ٔٓٓ 
 عهىو انىراثح............................................. ٖٔٓ 
 ٍَكُىز انًعا.............................................. ٔٓ٘ 
 اكسُر انحُاج.............................................. ٔٓٚ 
 يراتة انسُر وانسهىك.................................... ٔٔٔ 
 ٍَانعثذ انرتا.............................................. ٔٔٗ 

 ٚٔٔ البػػهب الخهمس
  المواهج الوبًو في ت هاة ال ةهؿ

 ٍُسر انثحث عٍ انصانح................................ ٜٔٔ 
  ترتُته ألهم انخصىصُح............................... ٕٔٔ 
 حفٍ انترتُ قىَى نهًُهج انُثىٌ أًَىرج................ ٕٔٗ 
 انحًُح هلل................................................. ٕٔٙ 
 يىازٍَ األتقُاء........................................... ٕٜٔ 
 انذٍَ انُصُحح............................................ ٖٔٔ 
 انعذانح انًحًذَح.......................................... ٖٔٗ 
 جهاد انهىي............................................... ٖٔٙ 

 ٜٖٔ ةػػػالَخهتمَ 
 ٜٖٔ المؤلا فى سطػػػور

 ٓٗٔ قهئمة مؤلفهت األستهذ فوزا محمد أهوزيد
 ٔٗٔ تحت الطبع للمؤلا

 ٕٗٔ فا ست

 د اهلل فله سبحانه الشكر واملنةمتَّ حبم
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