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احلمد هللا الذى مجع قلوب احباءه على قلوب الصاحلني مـن أوليـاه ليشـهدهم Dـم 
كنـز اهلـدى   ،جالل مجاله وجمده وDاءه، والصـالة والسـالم على سـيدنا حممـد بــن عبـد هللا 

وباب الفتح ألهل اإلخالص والصدق _ ىف كـل وقـت  ،السعادة للمتقني وسرّ  ،للصاحني
اهتـدى Dديـه إىل  نْ َمـ وكـلِّ  ،وصـحابته املبـاركني ،آلـه الطيبـني صلى هللا عليـه وعلـى .وحني

  )أما بعد( .آمني يارب العاملني..يوم الدين
 عــزَّ  هللا أكرمنــا :صــلى هللا عليــه وســلمفيــا إخــواىن ىف هللا ويــا أحبــاىب ىف ســيدنا رســول هللا 

ــ ،فجمــع مشلنــا ،ىف هــذه الليلــة وجــلَّ  ــ ،ى نفوســناوصــفَّ  ،د قلوبنــاووحَّ لنجتمــع  ،قلوبنــا روطهَّ
 لكـــن إقـــراراً ، و وجـــلَّ  عـــزَّ يـــه علـــى هللا وال نزكِّ  ،مـــن الصـــاحلني لٍ ُجـــعلـــى إحيـــاء uـــج رَ  مجيعـــاً 

  .عليه وسلم صلى هللاباحلقيقة كما علمنا سيدنا رسول هللا 
  الرتبية الروحية

الـىت تبلـغ  ،هـو الرتبيـة الروحيـة الصـافية - ملـن خفـى شـأنه عنـده -الصاحلني جُ هْ ونَـ 
الوصـال مـع سـيدنا وموالنـا  سِ نْـوىف أُ  ،إىل املنازل الراقية ىف حضـرة القـرب عنـد هللا بالعبد

  .وسلم صلى هللا عليهرسول هللا 
ملقـــام الشــــهود  ا وباطنيـــاً روحاني�ـــ - وجـــلَّ  عـــزَّ  - ويؤهلـــه ،فالعبـــد الـــذى يصـــطفيه هللا

ليأخــذ  - حضــرة هللا فــاز بكمــال الشــهود ىف - نقــىٍّ  تقــىٍّ  لٍ ُجــجيمعــه مــواله علــى رَ  ،ناجــاةوامل
بعـني  حـىت يصـري بصـرياً  ،مراض الباطنة يداويه ويشـفيهومن مجيع األ ،يهيه ويصفِّ فريقِّ  ،بيده

ع كمـال وجـوده حبياتـه ّ◌َ◌، مـوجـل عـزَّ  بلسان املـتكلم متكلماً  ،بأذن السميع مسيعاً  ،البصري
يقــوم بروحــه و  ،فيقــوم جبســمه وبنفســه مبــا عليــه ألهلــه وللخلــق أمجعــني ،الظــاهرة الدنيويــة

 ،وىف حضــرات قربــه ،ىف جنــات خلــده وجــلَّ  عــزَّ هللا  أعــدَّ  وقلبــه وحقائقــه الباقيــة ليشــهد مــا
ىف هـذا  وال يكمـل عبـدٌ  .ويشـهد باملشـهدين ،فينظـر بـالعينني ،لعباد هللا الصـاحلني واملتقـني
 وأقامـه داعيـاً  ،املقـام ىف هذا صلى هللا عليه وسلم األنام دُ نه سيِّ مكَّ  املقام إال إذا وهبه هللا إماماً 

  .نه لسعادة مجيع األنامذبإ
هــو فضـــيلة  ،ىف حضــرات القــرب وجــلَّ  عـــزَّ وإمامنــا وســيدنا وزعيمنــا وقائــدنا إىل هللا 



  زي حممد أبوزيد                                                  الطريق إىل هللافضيلة الشيخ فو 

   ٥/٨/١٩٩٩هـ املوافق ١٤٢٠ربيع آخر  ٢٣مسجد الغفران مبدينة بور سعيد اخلميس            ٢
 حممد على سالمة/ يف االحتفال بذكرى فضيلة موالنا الشيخ

بـه ىف الـدنيا  وجـلَّ  عـزَّ وقـد أكرمنـا هللا . رضـى هللا عنـه وأرضـاهحممد على سالمة  /الشيخموالنا 
ولكـن كـل  ،ث عن جانب منه ىف هذا املقاممبا ال نستطيع أن نصفه أو نتحد ،وىف االخرة

ا املـرء َهـفَـ رَ إذا عَ  ،فنا به حقائق علميـةعرَّ  وجـلَّ  عزَّ يكفينا أن هللا  :ما نستطيع أن نبيح به هنا
العـاملني  إىل عني اليقني من القرب مـن ربِّ  -ملح الربق  نْ على أقصى مِ  -وعمل Dا يصل 

  .وجلّ  عزَّ 
هــداه هللا إىل  لقلــبٍ  لكنهــا ال تلــوح إالَّ  ،ب هللاهــذه احلقــائق موجــودة ىف بــاطن كتــا

ه بكمـــال وحـــالَّ  ،بـــأنوار ذاتـــه وجـــلَّ  عـــزَّ لـــه هللا َمجَّ  رٍ َهـــظْ ىف مَ  وال تظهـــر إالَّ  ،أســـرار كتـــاب هللا
من حبار فيوضاته وأنـوار  - هلا بأنواع وأصناف ال عدَّ  -وأشرق على قلبه  ،مسائه وصفاتهأ

  .وجلّ  عزَّ جتلياته 
  طريق الصالح

لفضـل  ف يصـري املـرء صـاحلاً يـك  ،على كثري من األنـام السؤال الذى يلحُّ  :من ذلك
  نفحات هللا؟  لِ زُّ نَـ ا لتَـ ه معد� هللا؟ وكيف يصري قلبُ 

 نْ َمــ !!جابــة عنــه مــن النــاسومســع أكثــر طالســم ىف اإل ،هــذا الســؤال كثــري منــا مسعــه
وا أنـه وصـل إىل حـىت يظنُّـ ،ى عـن القـوممِّ عَ ليُـ  ،جابة عن السؤال ىف صيغ فلسفيةيسوق اإل

ويســــوق ىف كالمــــه  ،فيســــتخدم معميــــات األلفــــاظ ،حالــــة روحانيــــة مل يصــــل إليهــــا ســــواه
ىف الوالية عنـد امللـك  راً حُّ بَ العوام أنه زاد تَـ  ىف الكالم ظنَّ  مَ هَ بْـ وكلما أَ  !!األحاجى واأللغاز

  .وجلّ  عزَّ م العالَّ 
إىل أبــــواب  ،ىف اإلجابـــة عنــــه والــــراغبني ،وبعضـــهم يســــوق الطــــالبني هلـــذا الســــؤال

فيتعـدون األطــوار  ،قــد ال تالئـم أجسـامهم وحقـائقهم والـىت أحيانـاً  ،العبـادات وا£اهـدات
 -ولكنهـا ليسـت جبـذب  - هـا بعـض النـاس جـذباً يظنُّ  ،ةيَّ ضِ رَ ويصابون بأحوال مَ  ،الكونية

وحانيــــة ىف ألuــــم مل يســــتخدموا احلكمــــة الر  ،وهــــام الــــىت أصــــابتهموإمنــــا خيــــال نتيجــــة األ
  .وجلَّ  عزَّ  للوصول إىل رضوان هللا ،والنوافل النبوية ،ا£اهدات القرآنية

هم بـأuم إذا بـذلوا أقصـى جهـدهم نِ يِّـم وميَُ هُ دُ ِعـويَ  ،ومنهم من يقـيم القـوم ىف خدمتـه
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ويتفضـل علـيهم  ،مبقامـات الواليـة - جـزاء هـذه اخلدمـة -هللا علـيهم  نُّ مُ يَ َسـفَ  ،ىف خدمته
 -ذلـــك  وكــلُّ  .ليزيــدوا ىف اخلدمــة ىف البــذل لـــه والعطــاء ،جــات أهــل العنايـــةوميــنحهم در 

  .السماء جِ هْ عن نَـ  بعيدٌ  -وغريه 
فقــد  !!وأرضــاه رضــى هللا عنــهلكــن مــا أقصــر الطريــق الــذى وضــعه لنــا إمامنــا وشــيخنا 

 مـن بـه الصـاحلني دَ َعـوالفـوز مبـا وَ  ،إعداد القلب لنيل رضاه، و وجلّ  عزَّ جعل الطريق إىل هللا 
شـراقات واإل ،مـن العلـوم الوهبيـة ،نعـامحتـاف واإلوأنـواع اإل ،كـراممن مناهـل اإل  ،عباد هللا
هــا هـا أو جلُّ كـرام كلُّ وغريهـا مـن أنـواع اإل  ،واملكاشـفات الربانيـة ،واألنـوار اإلهليـة ،القرآنيـة

 داً ولـيس جهـا ،بـاألموال وليس عمـالً  ،باألبدان ليس عمالً  .وبسيط واحدٍ  حتتاج إىل عملٍ 
مجلهـا هللا أ ،ما ىف القلب من خصـال مـذمومات وِ ىف حمَْ  منا عملٌ إو  ،ىف الطاعات والقربات

ْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر مُّتَـَقابِِلنيَ  {{{{ :ىف كتابه فقال وجلَّ  عزَّ   }}}} َونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهم مِّ
  ).احلجر -٤٧(

  ةـة اإلهليَّ ـاملعيَّ 
ــلتَـ  ومــؤهالً  ،بفضــل هللا كــل مــا جيعــل املــرء حقيقــاً  أن  ،اهَهــالت رضــوانه ونــوره وبَـ زُّ نَـ

لينطبــق عليــه القــرار الــذى قــال فيــه العزيــز  ،ىف مجلــة الــذين أنعــم هللا علــيهم يكــون داخــالً 
ـــَهَداء  {{{{: الغفـــار يِقَني َوالشُّ ـــدِّ ـــَن النَِّبيِّـــَني َوالصِّ َعـــَم اّ»ُ َعَلـــْيِهم مِّ فَُأْولَــــِئَك َمـــَع الَّـــِذيَن أَنـْ

ــاِحلِنيَ  وهــذه  .هليــة فيكــون معهــم ومــنهمة اإليــدخل ىف هــذه املعيَّــ). ءالنســا -٦٩(  }}}} َوالصَّ
فيهـــا مجيـــع النبيـــني ومجيـــع  ،- مـــن بـــدء البـــدء إىل uايـــة النهايـــات -واحـــدة  ةٌ ة معيَّـــاملعيَّـــ

  .ومجيع الشهداء والصاحلني ،املرسلني
هللا أن ا ونرجــو  –قــال فــيهم إىل أهلهــا و  صــلى هللا عليــه وســلمهــذه املعيــة الــىت اشــتاق 

ألســنا إخوانــك يــا  :فقــالوا )واشــوقاه إلخــواىن الــذين ملــا يــأتوا بعــد:(نكــون فــيهم أمجعــني
آمنــوا ىب  ،إخـواىن هــم قـوم يـأتون ىف آخــر الزمـان ،أنــتم أصـحاىب( :قـال !!رسـول هللا؟
بسـبعني منـا أم مـنهم يـا رسـول  :قـالوا، )عمل الواحد منهم كسبعني منكم ،ومل يروىن
رواه اإلمـام ( )وهـم ال جيـدون أعوانـاً  أنـتم جتـدون علـى احلـقِّ  ،بسبعني مـنكم( :هللا؟ قال

بأننـا املعنيـون Dـذا احلـديث  رضـى هللا عنـه وأرضـاهرنا اإلمـام أبـو العـزائم وقد بشَّـ. )مالك ىف املوطأ
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  :رضى هللا عنهفقال  ،الشريف

  ابِ حَ صْ األَ  بِ لَ طْ مَ  ةِ وَّ خُ اإل رِّ       سِ َىل إِ  مْ كُ لَ صَ وْ أَ  قُ وْ والشَّ  مْ كُ لُ ثْـ مِ  نْ مَ 
 أنعــم هللا علــيهم؟ ِمبَ  .فغايــة املــراد أن يســلك املــرء ىف عقــد الــذين أنعــم هللا علــيهم

 وال يراهـا وال يكاشـف Dـا إالَّ  ،إلuا إجابة ال يطلـع عليهـا إال أهـل العنايـة ،يةأغمضت اآل
ـــِئَك َمــَع الَّــِذيَن أَنْـ  {{{{ !!خاصــة أهــل الواليــة ــْيِهم فَُأْوَل أخفــى ذلــك  مبــاذا؟، }}}}َعــَم اّ»ُ َعَل

مبـا يشـرح هللا  ،يغـرتف علـى قـدره وكلٌّ  .ابخاص من كنوز حضرة الوهَّ  ألنه أمرٌ  ،اجلواب
  .ة ىف قلبهومبا ظهر من نور النبوَّ  ،به صدره

  

  ةَـ ورانيّ ة النُّ وَّ ـاألخ
ومـــن  .ويكـــون مـــع الـــذين أنعـــم هللا علـــيهم ،املهـــم أن ينضـــم ىف هـــذا العقـــد الثمـــني

كثـري مـن   كمـا ظـنَّ   - وكنـا نظـنُّ  .الذى ينعم هللا عليه Dذا األمـر؟ الـذى ينـال مقـام القـرب
أو أخـذ البيعـة والعهـد  ،أن مقام األخوة يتحقـق باملشـاركة وا£السـة - الناس حولنا وقبلنا

ر وأمــاط اللثــام عــن نــو  ،وأوضــح لنــا خالصــة الســرّ  ،ة األمــرنــا جليَّــ لنــا إمامُ حــىت بــنيَّ  ،فقــط
ال يســلك  ،راقــى بــني أن مقــام األخــوة مقــامٌ ، فوجــلّ  عــزَّ م مكنــون آيــات كتــاب امللــك العــالَّ 

 رضـى هللاهم الذين يقول فـيهم اإلمـام أبـو العـزائم  :خوان هناواإل - خواناملرء ىف عداد اإل
  :عنه

  احِ تَّ الفَ  ةِ رَ ضْ ِحبَ  ونَ دُ شِ رْ املُ وَ         هِ ينِ دِ لِ  ونَ رُ اصِ والنَّ  هُ انُ وَ خْ إِ 
وتطلعـــات  ،ةإذا عــاجل مـــا ىف قلبــه مــن أحــوال نفســيَّ  إىل هــذه األخــوة؟ ينضــم مــىت

ــ ،ةوآمــال ومهيَّــ ،ةدنيويَّــ والصــاحلني مــن  ،صــلى هللا عليــه وســلم ورســوله وجــلّ  عــزَّ هللا  بِّ ره ُحبــوعمَّ
ــْن ِغــلٍّ {{{{: فكانــت اآليــة تتكــون مــن شــقني .عبــاد هللا  سْ ِقــوَ  - }}}}َونـََزْعَنــا َمــا ِيف ُصــُدورِِهم مِّ
ة والصـفات وكل املنازعات النفسـيَّ  ،والكربياء ،واحلسد واحلقدَ  ،واخلديعة الغشَّ  لِّ على الغِ 
أو  ،ال تسـتطيع مهمــا تعــددت أن تنظــر بعــني إهليــة ،ةالــىت جتعــل الــنفس ظلمانيَّــ ،ةالكربيائيَّـ

ــابِلِ {{{{: بعــد النــزع مباشــرة -ةتــدخل ىف نطــاق أهــل املعيَّــ ــا َعَلــى ُســُرٍر مُّتَـَق  ٤٧( }}}}نيَ ِإْخَواًن
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أو الطمـــع أو  ،أو احلقـــد أو احلســـد يعـــىن أن الـــذى مـــازال عنـــده بقيـــة مـــن الغـــلِّ  ).جـــراحل
ـــ ،احلــرص لكنـــه مل  ،ةهـــل املعيَّـــا ألب�ــفمـــا زال حمُِ  ،أو األثــرة أو األنانيـــة ،ح أو البخـــلأو الشُّ

ـــفـــتح عليـــه مبفـــاِحت ولـــذلك فمـــا زال مل يُ  ،ةا ىف عـــداد أهـــل املعيَّـــينضـــم رمسي�ـــ ومل  ،ةنيَّ هم السَّ
 مُ تُ ْكــنَ  قــومٌ  حنــنُ ( :رضــى هللا عنــهفقــد قــال إمامنــا أبــو العــزائم  .ةيســمح لــه بعطــاءاºم الوهبيَّــ
  ).ىف احلقّ  إالَّ   ال يكون له شهوةٌ أسرارنا عن الطالب حىتَّ 

  

  ولصُ الوُ  رُّ سِ 
مــا  !!رفيــق علــى كــلِّ  وأصــبح التحقيــق بــه ســهالً  ،ختصــر الطريــقاوأظــن Dــذا األمــر 

وتنظــر إىل مــا فيهــا مــن عيــوب  ،أن تضــع عــني بصــريتك علــى نفســك وســريرتك عليــك إالَّ 
ــة ذلــك املطلــوب حــىت تكــون  ،وجــلّ  عــزَّ م الغيــوب حتجبهــا عــن حضــرة عــالَّ  وجتاهــد ىف إزال

عـد دخولـك ضـمن هـذه ، بوجـلّ  عـزَّ ويفـتح لـك كنـز فضـل هللا  ،بعـني الغيـوب منظوراً  إنساناً 
  .لة املباركةصبة والثُّ العُ 

  اِىل وَ يُـ ا وَ فَ الصَّ بِ  مْ هُ نْـ مِ  وزُ فُ يَـ وَ         مْ هُ دُّ وُ يَـ وَ  مْ هُ أرْ يَـ  مْ هُ نْـ مِ  انَ كَ   نْ مَ 
 نْ َمـ ةَ نَّـاجلَ  لُ خُ دْ ال يَـ ةِ نَّـاجلَ  ابِ ى بَـلَـعَ  وبٌ تُـكْ مَ ( :صلوات هللا وسالمه عليهولذلك قال 

وخاصــة إذا  ، )رضــى هللا عنــه متفــق عليــه مــن حــديث أىب هريــرة( )ْرب ِكــ  نْ ِمــ ةٍ رَّ ذَ  الَ َقــثْـ مِ  هِ ِبــلْ  قَـ ِىف  انَ َكــ
َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمـْؤِمِنَني َأِعـزٍَّة َعلَـى  {{{{ :ألن هللا أمرنا أن نكـون ،على إخوانه رَ بْـ كان هذا الكِ 

   ).املائدة -٥٤( }}}}ُجيَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل ا»ِّ  -بعد ذلك –اْلَكاِفرِينَ 
 ،ذلـيالً  أن يكـون متواضـعاً  :بعـد التحقـق ىف املقـامني املتقـدمني فاجلهاد ال يصـح إالَّ 

نفسـه عـن الـدنو مـن  يعـزُّ  وأن يكـون عزيـزاً  ،إلخوانه املـؤمنني أمجعـني وبشوشاً  ،ناً وليِّ  ناً وهيِّ 
 {{{{: احلـوائج علـى كـل شـئ قـدير ربَّ  فإنَّ  - وإن كان حلاجة عاجلة - العظماء واملتكربين

   .)طالقال٣، ٢( }}}}ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسُب  َويـَْرزُْقهُ . َوَمن يـَتَِّق ا»ََّ َجيَْعل لَُّه َخمَْرًجا
 ،وطابــت نفســه ،وصــفى قلبــه ،القيــوم احلميــد ا£يــد فــإذا حتقــق املريــد بكــالم احلــىِّ 

وه إىل أحســن لُ فبــدَّ  ،ونظــروا إليــه نظــر عطــف وحنــان ،ورقــى ىف عــوامل القــرب ،ارتــاح ســره
وإمنـا جياهـد ىف  ،األعمـالال جياهـد بالفعـال وال ب .فإذا جاهد جياهد ىف مقام الرجـال ،حال
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والتجمــل بــاألحوال الــىت جعلهــا واضــحة ىف صــورة ســيدنا  ،ه هللا مــن خصــالمــا ال حيبُّــ وِ َحمْـ
ــا رســول هللا  ىف  ليســت الكرامــة أن تطــري:(وفيهــا يقــول القائــل ،صــلى هللا عليــه وســلموموالن

ن ء ألوليست الكرامة أن متشى علـى املـا ،فإن الطيور ىف السماء تفعل ذلك ،اهلواء
). نٍ َسـحَ  قٍ لُـفيك ِخبُ  سيئاً  قاً لُ  خُ ولكن الكرامة أن تغريِّ  ،األمساك واحليتان تصنع ذلك

  .ذلك هو جهاد الرجال وهو الطور الثاىن
  

  حقيقة اإلنعام
ــ ،ولفــإذا انتهــى مــن الطــور األ ــه بالصــفاء والنقــاء والبهــاء زوجهَّ اه   رقَّــ ،مــاعون قلب

لــيس كمــا تظنــون أو  -وأول مــا يــنعم عليــه هللا  .هللانعــم علــيهم أهللا وجعلــه مــن مجلــة مــن 
أو يعـــرف مـــا ىف نفـــوس  ،القـــادمو يعـــىن يعطـــى لـــه الكشـــف حـــىت يـــرى الـــرائح  ،تعتقـــدون
 {{{{، أن ينعم عليه حبفظ حدود الشريعة ىف كـل مقـام :أول إنعام ينعمه عليه هللا - اآلخرين

ــــاتَِّبُعوُه  ــــَتِقيًما َف ـــــَذا ِصــــَراِطي ُمْس وأن هــــذا صــــراطى ( :مل يقــــل، )األنعــــام-١٥٣( }}}}َوَأنَّ َه
هــو ، فصــلوات هللا وســالمه عليــهإشــارة إىل حضــرته ، }}}}اتَِّبُعــوهُ {{{{: وإمنــا ،)فامشــوا عليــه مســتقيماً 

نســان أن يتحقــق بالســري علــى قــدم رســول هللا بغــري وهــل يســتطيع اإل .الــذى منشــى وراءه
  ؟وجلّ  عزَّ توفيق وفضل خالص من مواله 

قــه إلتبــاع الشــرع ىف كــل حركاتــه بــأن يوفِّ  ،هللا بــه علــى العبــديفــتح  وهـذا أيضــا فــتحٌ 
مبيـــزان الشـــرع  فـــال يلهـــو ويلعـــب إالَّ  ،حـــىت ىف هلـــوه ولعبـــه ،وغدواتـــه وروحاتـــه ،وســـكناته

ن أل ،فتكـون أوقاتـه كلهـا _ ،على منوال أهل التحقيـق وال حيادث وال حيدث إالَّ  ،الدقيق
قُـــْل ِإنَّ  {{{{ :وجـــلّ  عــزَّ فيكــون متحققـــا بقـــول هللا  ،عملــه مربـــوط بســيدنا وموالنـــا رســـول هللا

َال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَْا َأوَُّل . َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت ِ»ِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 
  .)األنعام١٦٣،١٦٢( }}}}اْلُمْسِلِمَني 

بإهلـام مـن هللا وتوفيـق مـن  ،وصـفاؤه بعـده حتقـق بشـريعة سـيد األنبيـاء فيكون مقامـه
، صـلى هللا عليـه وسـلممه سـيدنا رسـول هللا بعد علم نافع من الوارث العامل الفرد الذى علَّ  ،هللا
جيعلــــه ال  - مهمــــا كــــان طــــويالً  -والعمــــر لإلنســــان  ،ن أبــــواب الشــــريعة الغــــراء كثــــريةأل
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افـق مـراد لكـن حسـبه أن يتحقـق بقـدر يسـري منهـا يو  ،يستطيع أن يتحقـق بعشـر معشـارها
 وجـلَّ  عـزَّ هللا  فـيمنُّ  ،املهم أن يوافـق مـراد هللا ىف العمـل الـذى يعملـه ىف هـذه احليـاة .هللا فيه

واملواهــــب احملمديــــة  ،بــــاألخالق القرآنيــــة - تبــــاع الشــــرع علــــى التحقيــــقإبعــــد  - عليــــه
اد مـن عبـ علـى عبـدٍ  وجـلَّ  عـزَّ وهى أعظم عطـاء يتفضـل بـه هللا  ،وهى فضل من هللا ،لقيةاخلُ 
  .هللا

لـه بأخالقـه أن جيمِّ  ،هللا Dـا علـى العبـد نُّ وأفضل عطية َميُـ ،وأكرب منحة ،ةفأعظم منَّ 
 ،ةوإمنـا علـى املـرء إخـالص النيَّـ ،واألخـالق لـيس فيهـا سـبيل حمـض إىل اإلكتسـاب .ةالعليَّـ

عليـــه املتفضـــل فيمنحـــه هـــذه األخـــالق  مث ميــنُّ  .ةوالصـــدق للـــذات العليَّـــ ،ةوصــفاء الطويَّـــ
  .وجلَّ  عزَّ ة من عنده يَّ عط

  اِىل وَ العَ  مِ مَ  اهلِ وِىل ى أُ لَ عَ  اضُ فَ تُـ   اِىل عَ املَ  ارُ رَ سْ أَ  القُ خْ األَ  ىَ هِ 
وأغالهـا  هـاوهـو أعزُّ  -اإلخالص( :وهو يقول عزوجلامسع إليه  .وجلّ  عزَّ إفاضة من هللا 

اإلخالص سـر مـن أسـرارى أسـتودعه قلـب مـن أحـب مـن عبـادى ال يطلـع  - وأرقاها
وهـو  - إذن اإلخـالص .)رواه اإلمـام القـزويين( )شيطان فيفسده أو ملك فيكتبـهعليه 

   .وهللا عزيز حكيم ةٌ ونعم وجلَّ  عزَّ من هللا  فضلٌ  - للخواص اخلالص سرُّ 
 ،بيد باإلخالص فقد أوقفه على قدم الصدق ىف طريـق اخلـواصهللا على عُ  منَّ  اوإذ

ن هللا جعلـه مـن عبـاده أل ،ويواليـه بـاملنح اإلهليـة ،يفتح له ا£اىل الذاتية والطـرق الرضـوانية
 {{{{: خلصــني أنــه ىف أمــان مــن الشــيطان ووسوســتهيكفيــه إذا دخــل ىف عــداد املُ  .خلصــنياملُ 

  ،ولذلك قال هللا فيمن يريـد الصـدق. )احلجر٤٢( }}}}ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن 
  .)التوبة١١٩( }}}}آَمُنوْا اتـَُّقوْا ا»َّ وَُكونُوْا َمَع الصَّاِدِقَني يَا أَيـَُّها الَِّذيَن  {{{{؟ كيف يتحلى به

والصــــدق ىف  ،الصــــدق ىف األحــــوال .يتفضــــل هللا علــــيكم بربكــــتهم خبلــــق الصــــدق
ـــه لعبـــاده املخلصـــني وجـــلَّ  عـــزَّ مـــن هللا  فضـــالً  ،والصـــدق األقـــوال ،األعمـــال وعبـــاده  ،يولي
  .ىف الدنيا بربكة مصاحبتهم لعباده الصادقني ،الصاحلني

  اجلهاد املوصل
م يِّ وºُــ ،وتصــفى قلـوب السـالكني ،إذن مثـل هـذه املعـاىن الــىت ترقـق نفـوس املريـدين
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نتنســـــمها ىف ريـــــاض جمالســـــة الصـــــاحلني واألوليـــــاء  ،ىف امللكـــــوت األعلـــــى أرواح املقـــــربني
   .كما قلت يا إخواىن  - العاملني

َونـََزْعنَـا َمـا ِيف ُصـُدورِِهم  {{{{: عظـيمهذا املعىن ال رضى هللا عنهفعندما مسعنا من شيخنا 
ْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر مُّتَـَقابِِلَني  وعلمنا علم اليقـني أن املـرء ال يكـون ، )جـراحل ٤٧( }}}}مِّ

 إالَّ  - ني واملرسـلني واملتقـنيوال يدخل معية الذين أنعم هللا عليهم من النبيِّـ ،للصاحلني أخاً 
  .وهذا هو اجلهاد املوصل ،جاهد ىف ذلك - العاملني لربِّ  هإذا صفى نفسه وقلبه وسرَّ 

القيامــــة  والفــــوز يــــوم ،فجهــــاد العبــــادة جهــــاد لتكثــــري احلســــنات ولنيــــل الــــدرجات
      جهـــاد القلـــب :أمـــا اجلهـــاد املوصـــل للفضـــل والفـــتح واملكاشـــفات ،باملراتـــب ىف اجلنـــات

  .)اءالشعر ٨٩( }}}}ِإالَّ َمْن أََتى ا»ََّ ِبَقْلٍب َسِليٍم  {{{{
 عـزَّ بشرى له مـا ادخـره لـه  - هنا عاجالً  - يرى –هنا  - من يأت هللا بقلب سليم

 ،مــن املنازعـــات - مــن هنــا -قلبــه مَ لِ نــه َســأل، ىف الــدار اآلخــرة ولــن يــراه غــريه إالَّ ، وجــلَّ 
شـارة وإليهـا اإل ،ىف هذا املقام - الىت ذكرنا أمثلة هلا - بليةشاركة واآلثام والذنوب القَ وامل
ــــه وســــلمديث املصــــطفى حبــــ وال يغتــــب  ،وال تناجشــــوا ،ال حتاســــدوا(: أيضــــا صــــلى هللا علي

 وال خيطب أحـدكم علـى خطبـة أخيـه ،وال يبع أحدكم على بيع أخيه ،بعضكم بعضا
البخــاري ومســلم ( )عبــاد هللا إخوانــاً  وكونــوا -إىل آخــر هــذه الصــفات فــإذا فعلتموهــا -

  . )عن أنس
 ،وصفوا نفوسهم من هـذه الكـادروات ،ه ا£اهداتإذن اإلخوان الذين جتاوزوا هذ

  .فأنعم هللا عليهم وسلكهم ىف عباد هللا الصاحلني وحزبه املفلحني
شيخى  وقد مسعتها من ،تلكم بعض املعاىن الىت أردت أن أبثها لنفسى وإخواىن

هللا  فمنَّ  ،ومسعتها ىف قلىب وعملت Dا ىف نفسى الشيخ حممد على سالمة فضيلة
   .فضله ورضوانه وإكرامه وإنعامهعلينا ب

وأن يدخلنا  ،وبواسع الفضل وكثري اجلزاء ،علينا خبالص العطاء نسأل هللا أن مينَّ 
  .وأن جيعلنا من أهل الفتح األكرب ىف كل وقت وحني ،ىف الصاحلني

  موسلبه وصلى هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصح
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