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  العتيقة
أستغفر (هناك شيء يسمى عتيقة من النار، وهي أن تقول هل : ١سؤال

سبعني ألف مرة وهي العتيقة الصغرى، ) هللا العظيم وهو التواب الرحيم
  ؟ائة ألف مرة وهي العتيقة الكربىأو م

 ---------------------  

 حاديث املروية عنههذا األمر مذكور يف بعض كتب الرقائق، وإن كانت األ
حلديث الضعيف يف فضائل األعمال، فهناك حديث من قال ( :ضعيفة، لكن يُعمل �

حلي القيوم وأتوب إليه سبعني ألف مرة أعتق هللا  أستغفر هللا العظيم الذي ال إله إال هو ا
لمقبلني على لقاء هللا، ل عتيقة الصغرى، وهذه نعطيها وهذه يسموnا ال .١)رقبته من النار

يستغفر  لسن وأصبح على �ب اآلخرة، وحيتاج أن يعوض ما فاته، أوالذين كربوا يف ا
  .ذنوبه، فأفضل عبادة له االستغفارمن 

 :صلَّى هللا عليه وسلَّموهناك عتيقة أخرى يسموnا العتيقة الكربى، يقول فيها 
نعطيها كذلك وهذه  ، ٢)من قرأ سورة اإلخالص مائة ألف مرة أعتق هللا رقبته من النار(

هلم، فنعطيهم العتيقة الصغرى، وبعد أن ينتهوا منها نعطيهم العتيقة الكربى، ونرى أيضًا 
  .أن هذا يكون سبباً لعتقه من النار إن شاء هللا رب العاملني

إذا أراد املريد يف بدايته أن �خذها فال مانع، فقد كان السلف الصاحل وخاصة 
قبل أن  - عزَّ وجلَّ يدخل طريق هللا  أتباع الطرق كاخللوتية وغريها �مرون املريد عندما

                                                           

١
وابن سعد، والبغوى، وابن منده، والباوردى، والطبرانى، والضیاء، وابن عساكر عن بالل بن  - غریب  -الترمذى  

من قال أستغفر هللا الذى ال إلھ إال ھو الحى القیوم وأتوب ( :عن أبیھ عن جده قال -  ملسو هيلع هللا ىلص -یسار بن زید مولى النبى 

  .الضیاء عن ابن مسعود وجابر موقوًفا علیھماو ،ابن عساكر عن أنس, ،)إلیھ غفر لھ وإن كان قد فر من الزحف
ُ عنهُ  ٢ ُ َأَحٌد َأْلَف َمرٍَّة فـََقِد اْشتَـَرى نـَْفَسُه ِمَن ا�َِّ  َمْن قـََرأَ (: اْخلياري يف فوائده عن حذيفَة رَضي ا�َّ جامع ( ،)ُقْل ُهَو ا�َّ

 .والفتح الكبري البن حجر، )من اجلامع الصغري وزوائده -األحاديث واملراسيل للسيوطي 
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أن يستغفر هللا سبعني ألف مرة، حىت متسح ما فات، مث يعطونه بعد  -يعطوه أي أوراد 
ال حيددون له زمن لالنتهاء منها، وكان معظمهم يستحسن أن يستغفر  و ، ذلك األوراد

ذلك يظهر ، فيستغرق سبعني يوماً، وبعد كل يوم ألف مرة، بعد كل فريضة مائتني مرة
  .عليه عالمات التوابني واملتطهرين، فيعطونه األوراد

تظهر على التوابني واملتطهرين  هلا عالمات املريد يكون إذا داوم عليهاواألوراد 
وأكرمين هللا ببداية شديدة يف بداية الطريق، � أذكر عندما كنت شاً� أصفحة الوجه، و 

نا منأل املسجد، وكنا خنتم صالة الصبح فاجتمع حويل عدد كبري من أهل بلديت، حىت ك
الِورد القويل، أو الِورد القرآين  ال يقرأالذي -سبحان هللا  –حىت شروق الشمس، فكان 

) تـَْعرِفـُُهم ِبِسيَماُهمْ (: ملدة يوم أو يومني أعرفه، ألن الِورد يظهر نوره على الوجه
: رِضي هللا عنهبن مسعود تظهر يف سيما اإلنسان، يقول سيد� عبد هللا ) البقرة٢٧٣(

  )).كنا نعرف الكذاب بعالمة يف وجهه((

ا جيدًا مع الصاحلني الصادقني nال حيسبو من املريدين  اً فاملصيبة الكربى أن كثري 
 َأَساء َوَمنْ  َفِلنـَْفِسهِ  َصاِحلًا َعِملَ  َمنْ (: م ألنفسهمnيرتكو  نيالصاحلألن راق، أهل اإلش

َها شيخ ال حيتاج منك شيء، لكن أنت احملتاج له، فلو عملت فال ،)فصلت٤٦( )فـََعَليـْ
واجلزاءات ، صاحلًا فسيضعوك يف كشوفهم، وإن مل تعمل فستكون يف كشوف اجلزاءات

  .شديدة لكنك ال تدريتكون 

أ� عملت كذا وكذا من املعاصي ومل أجد : يقول أحدهم لرجل من الصاحلني
وهل هناك عقاب أشد من : ال، قال: هل أنت تقوم الليل؟ قال: ، فقال له!!عقا�ً 
والعقاب األشد الغفلة عن ذكر هللا، أن ميشي اإلنسان وال  .حمروم من قيام الليل!! هذا؟

يذكر بلسانه إال فالن وعالن، وال يذكر هللا، وهناك أنواع كثرية من العقاب، يغفل عنها  
  .كثري من املريدين
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له  عزَّ وجلَّ ف مرة إىل أن يغفر هللا إذًا املريد يبدأ أوًال �الستغفار سبعني أل
من املعاصي والفنت ما ظهر ره، مث يبدأ بعد ذلك يف األوراد، وحيافظ على نفسه ويطهِّ 
  .وما بطنمنها 

مث إªكم من النت .. مث إªكم .. إªكم  :أ� أحذر األحبة كبارًا وصغاراً 
د أن فلو تعوَّ  يف مقتل، من السالكني اً وفريوساته، فهو اآلفة العظمى اليت أصابت كثري 

نـَْيا (: يرى أشياء خارجة فإن النفس تتلذذ مبشاهدة هذه املناظر، فيضيع َخِسَر الدُّ
  .لكذ هم منءأبنا واقُ فليحذر اجلميع من ذلك، ويَـ  ).احلج١١() َواْآلِخَرةَ 

ال تراقبه لتعرف هل يرى هذه األشياء أم ال، ولكن أهم شيء ما الذي وضعته 
تبقى معه حىت تذيقه طعم فألنه جيب أن يراقب هللا ال يراقبك أنت،  ؟أنت يف قلبه

ِإنَّ الَِّذيَن (: اخلشية، ويطمئن قلبه بذكر هللا، وبعد ذلك ال ختش عليه ولو من الشيطان
َن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروْا فَِإَذا ُهم مُّْبِصُرونَ    ).األعراف٢٠١() اتـََّقوْا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مِّ

*****************  

  األوراد
هل األوراد اليت �خذها املريد بعد أن ينتهي من العتيقة : ٢سؤال

  الصغرى والعتيقة الكربى مكتوبة أم غري مكتوبة؟
 ----------------------  

أما  ،)أذكار األبرار: (ي مكتوبة، وقد ذكر�ها يف كتابناهناك أوراد أهل البداية وه
هلم، لذلك  عزَّ وجلَّ من هللا  مباشرة اً ليًال تكون أورادهم إهلامأهل العناية الذين ترقوا ق

  .أورادهم ختتلف

يرتكه هناك من �خذ الِورد فُيخلص فيه فيجد الفتح، وهناك من �خذ الِورد ف



 أسئلة حائرة وإجا�ت شافية                                            فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

  م٤/٩/٢٠١٥هـ ١٤٣٦من ذو القعدة ٢١اجلمعة  –املعادي                           ٤
  جلمعة قبل صالة العصر مبقر اجلمعيةا جملس

  !!.كيف ومل يُفتح عليك؟  .ال يفتح عليه، ويطلب ورداً آخرو يقف، ف

ائف برزخية، وهناك بعد ذلك هناك أوراد لسانية، وهناك أوراد قلبية، وهناك لط
فاألوراد موجودة ألهل اجلد واالجتهاد الذين هلم  .جتليات روحانية، ولكل مقام مقال

مقصد عال، لكن ال جيوز أن آخذ الِورد وأتركه، كالذي يذهب للطبيب فيعطيه روشتة 
يعطيه الصيديل تركيبة عظيمة وال  أو !الدواء فال �خذها، هل يطلب روشتة أخرى؟

  .!!ذها�خ

لكن وهذه أول نتيجة،  ،٣)من عمل مبا علم ورَّثه هللا علم ما مل يكن يعلم( :لكن
إذا أردت النتائج اليت يف اليدين، واليت تراها العيون فال شأن لنا ·ذه النتائج، ألن الذي 

جلهلك تريد فيه الكثرة، والكثرة فيه الربكة، وأنت  ريدن حنن ناتراه العيون وتلمسه اليد
  .غين عنك شيئًا، لكن الربكة لو جاءت فإن القليل سُيغين عن الكثريلن تُ 

*******************  

  اإلذن للورد والرابطة الروحانية
  ¹ذن من الشيخ، والقراءة بدون إذن؟ ما الفرق بني قراءة الِورد القرآين: ٣سؤال

 -----------------------  

 )ِمْنهُ  تـََيسَّرَ  َما فَاقْـَرُؤوا(: هللا كل املسلمني يف قراءة القرآن مأذونني فيه من
¼ªت خمصوصة فهو لعلة يراها تزول  لكن الشيخ إذا كان سيخص إنسا�ً  ،)املزمل٢٠(

  .لتالوة ولكن مع التدبر�ن و ·ذه التالوة، لكن غري ذلك كلنا مأذون

كون من عدم الفتح، وذلك ألnم جيهلون الطريقة اليت وهناك كثري من املريدين يش

                                                           

٣
من (: ي هللا عنهما مرفوعاً وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضأخرجه أبو نعيم يف احللية وذكره أمحد عن أنس ½،  

  ).تعلم علماً فعمل به كان حقاً على هللا أن يعلمه ما مل يكن يعلم
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 عزَّ وجلَّ ·ا الفتح، لكن الطريقة اليت علَّمها لنا مشاخينا واليت ·ا جند الفتح يف كتاب هللا 
ى هللا صلَّ بينك وبني خري الربية ويف األوراد، وهي البد أن يكون هناك رابطة روحانية 

التليفزيونية موجودة يف كل مكان لكنها مىت تظهر على حمطات البث كل ف .عليه وسلَّم
  .ة؟ إذا كان هناك جهاز استقبال، ألنه يربط بني الشاشة واإلرسالالشاش

ويعطيها  صلى هللا عليه وسلَّم كذلك هناك حمطة استقبال ُجيهزها سيد� رسول هللا
، غرامهم منا ، والذينشوقهم زاد تصريح �لبث من حضرته إىل قلوب األحبة الذين

 لة يف روحانية املصطفى عليه أفضهيامهم، حىت يتمتعوا �لعطاءات اآلتيدام والذين 
  الصالة وأمت السالم

فعلى  -للعوام   نقولهوهذا ال – ماذا أفعل من أجل ذلك؟ هذا الذي تعلمناه
و عند تالوة كتاب هللا، ويستحضر أاإلنسان أن يستحضر صورة شيخه عند عمل ِورده، 

عليه، وكان أن شيخه هو الذي يقرأ وهو يسمع القرآن من شيخه، وهذا الذي مشينا 
الواحد منا عندما يقرأ ·ذه الكيفية حيس Åن حبار من املعاين اإلهلية تتفجر يف القلب، مل 

من املعاين  خرىأيقرأها يف كتاب، ومل يسمعها من عامل، وكلما أعاد التالوة جيد حبار 
  .تتنزل

ماذا تفعل صورة املرشد؟ تسد احلواس الظاهرة، فُيخلص اإلنسان، ومتنع واردات 
  .احلواس كالعني واألذن واليد وغريهم، وتفتح احلواس الباطنة، فتأيت العطاءات الباطنة

� أقرأ لكين ألكن لو قرأت وال يوجد استحضار، فإن احلواس الظاهرة مفتوحة، ف
أو أ� أقرأ وعيين ! أمسع فالً� يتكلم يف كذا وكذا، هل هذه القراءة بصفاء أم مشوشة؟

، قال مشوشة ألن احلواس الظاهرة مفتوحة !ل هذه القراءة؟تنظر هنا وهناك، فما شك
صورة املرشد متنع واردات احلواس ((: وأرضاه رِضي هللا عنهيف ذلك اإلمام أبو العزائم 

 ،))عزَّ وجلَّ عن القلب، فتكون احلواس حتت سلطان القلب، والقلب يتلقى من الرب 
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  .روحانيةوهذه هي البداªت األصلية يف سلوك أهل املعرفة ال

درجات، عليه عابد، واحلاضر فيه له فهو  وغري ذلك من قراءة األوراد ليل nار
آلخرة، لكن ليس له عالقة حسنات يف الدار ا والدرجات، ال يكتبوه فيه اضراحلغري و 

 ،ما تريد وزªدةهللا عطيك يكل هذا عابد، وال مانع س  ،ويقوم الليل ،يقرأ القرآن .�ِملنح
  .ما ذكر�غري  طريقمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، لكن الفتح اإلهلي ليس له واحلسنة بعشر أ

ما الذي منع يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم من 
) َوقَاَلْت َهْيَت َلكَ (الفاحشة بعدما تزينت له زُليخة وكانت أمجل أهل زماnا؟ 

َلْوال َأن رََّأى (  :همنعه؟ برهان ربِّ  ما الذي ،)ُهيِّْئت َلكَ ( :ويف قراءة أخرى ،)يوسف٢٣(
عليه  مرشده سيد� يعقوب.. ه يصورة أب: ه؟ قالواوما برهان ربِّ ) يوسف٢٤) (بـُْرَهاَن رَبِّهِ 

همَّ بقتلها أو غري إن كان سواء  ،فمنعهعندما همَّ ·ا وجد صورة املرشد أمامه،  .السالم
ألنه يف هذه احلالة سيقولون قتلها ألنه  ، ألنه لو قتلها فستكون مصيبة �لنسبة له ذلك،

فالذي منعه من هذا األمر صورة املرشد، وهو األساس يف هذا  .كان يريدها فامتنعت
  .األمر قدمياً وحديثاً 

**********************  

  الشوق
  ما معىن الشوق؟: ٤سؤال

 --------------------  

صلى هللا بيب هللا ومصطفاه ويتزايد رغبًة يف ح الشوق هو احلب الزائد الذي ينمو
وهذا  .يف عاله ي أو التمتع �ملشاهد العالية من كماالت هللا جلَّ ، أو يف التملِّ عليه وسلَّم

مث يتحول إىل  ،صطالمامث يتحول إىل  ،مث يتحول إىل هيام ،الشوق ينمو فيصري عشقاً 
 :حملبوب، وهو الذي قيل فيهللُمحب ُهويِّة وال أنيَّة مع ا ، فال يبقفناٌء �لكلية يف احملبوب
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ح احلبُّ ((   )).ª أ�: ثنني حىت يقول أحدمها لآلخرابني  ال يصِّ

وهي الدرجات اليت يرتقي الناس فيها، وهي مذاقات وليست كلمات، فال نريد 
أن نشغل أنفسنا �لكلمات كبعض من ينتسب للصوفية، والذين يشغلون أنفسهم 

ُدو والناس بكلمات عالية من كالم الساد  :فمن يسمعهم يقول ،ا بينهمnة الصوفية ويردِّ
، حيملون البضاعة مقامات راقية، وهم ليسوا على شيء وأهل ،هؤالء أهل أحوال عالية

والشوق ال ينمو إال مبجالسة أهل الشوق،  .ا يف قلو·مnفقط على رؤسهم وال حيملو 
ى  الغيب الذي جتلَّ ملَ اهناك شوٌق ظاهر وهو للمظاهر، لكن شوق أهل احلقيقة �طن لعَ و 

  . صلى هللا عليه وسلَّم فيه يف �طن سيد� رسول هللا عزَّ وجلَّ هللا 

اق للذات ن يشتاق لزªرة املقام يف الروضة، وبني من يشتفرٌق كبري بني م فهناك
ويشتاق ، ومن هو �ظٌر نظرًة أعلى كمبىن  بني من يشتاق للكعبة احملمدية، وهناك فرق

وأرضاه عندما كان واقفًا عند الكعبة  رِضي هللا عنهأبو العزئم اإلمام و ، احاألرو  كعبة  إىل
  :وقال هللاخاطبها وخاطب 

  فكيف إذا ما أشرق املعىن  حيب ملبناَك هيمين وأرَّقين
رى أعندما أعجب ولذلك  !فكيف مبن أشرق عليه عامل املعىن؟ ماذا يفعل؟

، فما �لك لو ذلكنخرط يف البكاء وغري منهم من ي ،املساكني الذين يذهبون إىل هناك
وتبكي، فما �لك لو  انإذا كنت عند اجلدر  .!رأيت ذرَّة من عامل احلقيقة ماذا تفعل؟

وآÐر اخلليل فيه، فما �لك  ،فهذا البيت الذي بناه إبراهيم !رأيت القلب العامر �Ï؟
هل يستوي  !.ذاك؟هل هذا ك! ؟قلب احلبيب األعظم وهو ،�لبيت الذي بناه اجلليل

فهذا به آÐر، ولكن اآلخر فيه  !؟البيت الذي بناه اخلليل مع البيت الذي بناه اجلليل
البداªت  كون يفيأن إلنسان وفرٌق شاسٌع بني اآلÐر واألسرار، لذلك البد ل، !!أسرار

  .مع أهل العناªت
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 :يف الدنيا الً يزعج كل األعضاء الظاهرة والباطنة لبلوغ املراد، ومث ،الشوق مزعجو 
وعند فعند نومه يطوف به خياهلا فيمنعه من املنام،  ،هاإذا اشتاق اإلنسان لواحدة حيبُّ 

يتهىنَّ  طعام، يريد أن يتكلم فيتذكر نغمات كالمها فالليرى خياهلا فال يتلذذ �أكله 
  .كالم  يلسماع أ

و ذهب أو أÓه والذين هم ذوي شوٍق وهيام، فل ،نو وهذه احلالة أيضًا يراها احملبُّ 
 اً نصرافاجيد أن عنده  ،آخر ويريد أن ُيسمعه حىت ولو كان علماً من القدس األعلى رجل

بلت على السماع من أذنه الواعية جُ ألن عن كالمه وال يريد أن يسمع،  اً وصدود
  .شيخه

 ه إىل حبيب ذي هيامٍ ائق اإلنسان الظاهرة والباطنة تتَّجفالشوق جيعل كل حق
بلقياه، وتريد أن حتقق وتريد أن تعيش معه، وتريد أن حتظى  ،د أن تتقرب منهوغراٍم، وتري

  .املىن معه

اإلمام أبو العزئم  ة، الغائب يشتاق حقاً، لكنبَ يْـ وحنن نعجب من الشوق مع الغَ 
هناك مقام املعية، وهناك : ه أحد، فقالبفلم جي ،!!هل يشتاق حاضر؟ : فقالسأل سؤاالً 

ق للمقام األعلى يف هذا قام اللدنية، فكلما دخل إىل مقام يشتامقام العندية، وهناك م
ِإنَّ اّ�َ َمَع الَِّذيَن ( :فيكون الشوق ملقام العندية - يف مقام املعية -احلضور معية املقام، 

) األعراف٢٠٦) (ِإنَّ الَِّذيَن ِعنَد رَبِّكَ ( :غري) النحل١٢٨) (اتـََّقوْا وَّالَِّذيَن ُهم حمُِّْسُنونَ 
َناُه َرْمحًَة ِمْن ِعنِدَ� َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّد�َّ ِعْلًما( :هؤالء غريو  !هل هؤالء كهؤالء؟ ) آتـَيـْ

َوِإنََّك لَتـَُلقَّى ( :صلى هللا عليه وسلَّم ولذلك املقام األعظم للحبيب ،)الكهف٦٥(
ِمن لَُّدْن َحِكيٍم ( :دنية مباشرةمقام اللدنية، ال جربيل وال غريه، مقام اللوهذا  )اْلُقْرآنَ 
هذه املقامات حتتاج إىل سري وسلوك وأذواٌق ومشاهدات، وليست  ).النمل٦) (َعِليمٍ 
  :ولكنه ذوق اً علم
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  والنور غيٌب وفوق الغيب أسرارٌ   العلم حٌد وفوق العلم أنوارٌ 
  وهو الوُيل تعاىل وهو ستَّارُ   والسر جيذبين لشهود حضرته

ل العلم، وبعده يعمل �لعلم، حيُ  قامات، فأول شيءه املفريتقي اإلنسان يف هذ صِّ
ُحيجب عن األسرار، فال يقف عند األنوار نور العلم، فلو وقف عند األنوار حىت يرى 

 صلى هللا عليه وسلَّم النيب املختاروجه ُحيجب عن ى األسرار، ولو وقف عند األسرار لري 
هللا يستغفر  لى هللا عليه وسلَّمصولذلك كان وهكذا، .. ذي هو مصدر هذه األسرار ال

وقال يف  ،٤)َوا�َِّ ِإّينِ َألَْستَـْغِفُر ا�ََّ َوَأتُوُب ِإلَْيِه ِيف اْليَـْوِم َأْكثـََر ِمْن َسْبِعَني َمرَّةً ( :فيقول
ْغِفُر ا�ََّ ِيف اْليَـْوِم ِمائَ ( :الرواية األخرى  .٥)َة َمرَّةٍ ِإنَُّه لَيـَُغاُن َعَلى قـَْلِيب َوِإّينِ َألَْستـَ

إن رسول هللا مثلنا �تيه أشياء على قلبه، فسيدي أبو : على قدرهم قالوا الذينف
ت يف هذا احلديث، فجاءين سيد� : وأرضاه قال رِضي هللا عنهاحلسن الشاذيل  حتريَّ

 األنوار ال غني األغيار ª غني(( :وقال يليف املنام  صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 
غيار يعين الدنيا وما فيها من األهناك فرٌق بني غني األغيار للناس العاديني، و  .))مبارك

غري األنوار، واألنوار ال منتهى وبني ، وما شابه ذلكالشهوات واألهواء واألوالد والنساء 
ام ، فكلما ارتقى يف مقيف كل نفٍس يرتقي ملسو هيلع هللا ىلص ، وسيد� رسول هللاوال حدَّ يف إدراكها ،هلا

  .منه ويستغفره عزَّ وجلَّ فيتوب إىل هللا  اً نسبة له غينيرى املقام الذي قبله كان �ل

املقام شهود،  ذاوالعلم يف ه ،)طه١١٤) (َوُقل رَّبِّ زِْدِين ِعْلًما( زدين: ولذلك قال
آل ١٨) (وْا اْلِعْلمِ َشِهَد اّ�ُ َأنَُّه َال ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالَِئَكُة َوُأْولُ ( :وليس علم كعلمنا

يشهد على الدوام  صلى هللا عليه وسلَّمأى شهود، فكان  ،والعلم هنا شهادة ).عمران
يتجلى يف   عزَّ وجلَّ إن هللا ، فوال ُحتد يف جتلياته اليت ال تتناهى وال تُعدُّ  عزَّ وجلَّ ه وجه ربِّ 

                                                           

  رِضي هللا عنهالبخاري ومسند أمحد عن أيب هريرة  ٤
  رِضي هللا عنهصحيح مسلم ومسند أمحد عن األغر املزين  ٥
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هذا املقام  عزَّ وجلَّ  وال يدرك ذلك إال من أعطاهم هللا ،هلا تجليات ال حدَّ بكل األنفاس 
  .صلى هللا عليه وسلَّمضرة النيب وكانوا على صلة مباشرة روحانية حب ،ليّ العَ 

********************  

  رفع السماوات بغري عمد
  ؟)الرعد٢) (رََفَع السََّماَواِت ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْونـََها( :ما معىن قوله تعاىل: ٥سؤال

 ------------------------  

ال، فبأى ! فهل ترى أعمدة حتملها؟ !حيملها؟ اً لسماء مرفوعٌة اآلن، فكم عمودا
عزَّ هللا ى عليها جتلَّ ) الرمحن٧( )َوالسََّماء َرفـََعَها( :مسه الرافع¹ ،؟عزَّ وجلَّ هللا  رفعها شيء
  .رافع فُرفعت بغري عمٍد تروnامسه ال¹ وجلَّ 

ت �Ï، وأبصر  ،، وفنيت يف ربك تعتمد على نفسكمللو  :وهلا معىن آخر إشاري
وعن العمل  ،يعين لو نزَّهت نفسك عن اإلعتماد .ري عمدٍ بغتروnا : ففي هذه احلالة

ال ُيكشف إال ألهله، فكيف تكشفه  ، والسرُّ واحلول والطول وفنيت يف هللا ترى السرَّ 
  .مل يروه ولن يروه، وهو إشاري يف اآلية ألهل العنايةألnم  !لغري أهله؟

اإلنسان فيها إىل يرقى اليت السماء من السمو يعين الرقي، وكل مقامات الرقي و 
رِضي يها؟ سيدي أبو احلسن الشاذيل فما شكلها؟ وكيف تصل إليها؟ وكيف تسري هللا، 

رضاه، خادمه تطاول يف النقاش قليًال مع سيدي أيب العباس املرسي، فغضب أو  هللا عنه
وهللا ألبو العباس أعلم  !؟ العباس ·ذه الكيفيةكيف تتكلم مع أيب :الشيخ وقال له

  .بطرق السماء منك بطرق األسكندرية

عرفها، ولكنها طُرق ين الصغار فهموا أن السماء ·ا طرق وأبو العباس و املريد
لنقاء والشفافية، وهي الُسمو إىل هللا، والطرق اليت يسمو ·ا املرء إىل مقام الصفاء وا
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، طريقأو أكثر من  طريقفكل واحد له  .)ق بعدد أنفاس اخلالئقÏ طرائ( :طرٌق كثرية
 بد أنفإذا صدق يف النهاية ال آخر وهكذا،فإن مل يفلح يضعه يف  طريقيف  الطبيب جيربه
غري الشيخ ال يصلح، فال فائدة فيه ألنه : وقاللح، فومل يمرًة واحدة  أخذيصل، وإذا 

  .هلذا املقام مؤهل

هو  ثر من معرفتكأك عزَّ وجلَّ لُسمو والرقي إىل هللا فأبو العباس يعرف طرق ا
ِإَذا َأَحبَّ ( :يقولعندما  صلى هللا عليه وسلَّموانتبهوا حلديث النيب بطرق األسكندرية، 

ِإنَّ ا�ََّ حيُِبُّ ُفَالً� فََأِحبَُّه فـَُيِحبُُّه ِجْربِيُل، فـَيـَُناِدي ِجْربِيُل ِيف َأْهِل  :ا�َُّ َعْبًدا َ�َدى ِجْربِيلَ 
ِل السََّماِء ِإنَّ ا�ََّ حيُِبُّ ُفَالً� َفَأِحبُّوُه، فـَُيِحبُُّه َأْهُل السََّماِء، مثَُّ يُوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِيف َأهْ 

والذي  ،والذي به الفتوح ،والذي فيه سر الروح ،األمنيوجربيل هو الروح  .٦)اْألَْرضِ 
يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمن َيَشاء ِمْن ( :له وبه الفتوح عزَّ وجلَّ ينفخ الروح ملن أراد هللا 

   ).غافر١٥) (ِعَباِدهِ 

 هذه احلياة الدنيا، ألن هؤالء قومٌ يف املقام أهل السُمو يف وُحيبه أهل السماء وهم 
للمرء فيا ، وهؤالء الذين إذا شهدوا عزَّ وجلَّ  هلم املكانة والوجاهة عند هللايف نظر هللا 

 حضرة النيبقال هلم ، والذين عزَّ وجلَّ هؤالء أصحاب املقام العايل عند هللا ألن هناءه، 
وا Åُِْخَرى َوَجَبْت، مثَُّ َمرُّ ( :عندما مرت ·م جنازة فأثنوا عليها خرياً  صلى هللا عليه وسلَّم

َها َشرØا، فـََقالَ  طَّاِب : فَأَثـْنَـْوا َعَليـْ َما َوَجَبْت، : رِضي هللا عنهَوَجَبْت، فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْ
ُتْم َعَلْيِه َشرØا فـََوَجَبْت َلُه النَّارُ : قَالَ  نَـيـْ ًرا فـََوَجَبْت َلُه اْجلَنَُّة، َوَهَذا َأثـْ ُتْم َعَلْيِه َخيـْ نَـيـْ  ،َهَذا َأثـْ

ة املباركني أهل الُصفَّ من وقال هذا ملن كان حوله وقتها،  .٧)َأنـُْتْم ُشَهَداُء ا�َِّ ِيف اْألَْرضِ 
وا عن احلظوظ مو، مسََ ل املقام العايل، وهؤالء أهل السُّ وليس الكل، وهؤالء هم أه

 Ï� ومصطفاه وحبيبه عزَّ وجلَّ واألهواء والدنيا الدنية واملطامع الفانية، وتعلقت قلو·م، 
                                                           

  رِضي هللا عنهالبخاري ومسلم عن أيب هريرة  ٦
  رِضي هللا عنهالبخاري ومسلم عن أنس  ٧
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  .ومراقي الصاحلني الُكمَّل من عباد هللا

  عن اإلقبال على الذات العلية  فلم تشغلهموا دنيا وُأخرى
  وقاموا خاضعني بصدق نية  عبيٌد أخلصوا Ï قلباً 
  مخر البشائر أمحدية ُسقوا  ومن يد سيد الرسل التهامي

  فكان القرب منه هلم عطية  وا Ï من ميٍل وحظٍ فُ صَ 
  بصدق ذات موالك العلية  اخللق خلفك مث عامل فخلِّ 

م فيه يعاين، ولذلك ه نالذي كل مو  ،و عن الداين والفاينمُ فهؤالء هم أهل السُّ 
لو يعلم امللوك ما حنن (( :يقول الرجل فيهمالذين وهم يف عامل القرب دائمًا والتهاين، 

  .))فيه حلاربو� عليه �لسيوف

فيه من اهلناء واجلالء والصفاء والبهاء هم ما لكن حشم، فليس عندهم خدم وال 
·ا هلم  عزَّ وجلَّ والنور والضياء اليت يواجههم ·ا إمام الرسل واألنبياء، واليت يتنزل هللا 

حيبه  ،موهؤالء هم أهل السُّ  .شأن �لدنياله  ليسجتعل الواحد منهم  ،يف حاالت الصفاء
أهل األرض الذين مل يزالوا حمبني وليسوا حمبوبني، ويُوضع له القبول يف  ،أهل السماء

، ومن حمٍب إىل مريد إىل مراد من مقام تقلألnم مشغولون �لطوب والطني، فلما ين
حمبوب، ومن طالٍب إىل مطلوب، ومن ُخمِلٍص إىل ُخمَلص، وهذا بعد الصفاء، لكنه ال 

  .يزال يف املقام األول

***********************  

  تح النورايندرجات الف
  ما درجات الفتح النوراين؟: ٦سؤال

------------------ ----  
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أن أ� أريد : أحد الصاحلني وقال له رجل ، سأل!!؟أن يُعدّ  ستطيعيالذي من 
ع أن يفمن يستط !!بينك وبينه عشرة آالف مقام: أصل إىل مقام اإلحسان، فقال له

  !هم أو يوصَّفهم؟هم أو حيدَّ يعدَّ 

أ� أسافر إىل أسوان ألتعرَّف على : أحدهم مثالً  يقولُنسلِّم، ؟ ماذا نفعل لكن
ة نَ حتاج إىل سَ هذا سي، وغريها، وهذا النجع وغريههذه البلدة اليت يف طريقي،  البالد
أ� : وأقول له ،وُأسلِّم نفسي لسائق القطار ،صل، فماذا أفعل؟ أحجز يف القطاريال  وقد

: إىل هذه احملطة وال إىل تلك احملطة، فيقول يلأريد أن أصل إىل أسوان، وال أنظر 
  .ساعات أجد نفسي يف أسوانهذه ال، وبعد حمدودة ستصلها بعد ساعات

  تُفز بشراب الراح عند وروده  فسلم ألهل احلال روحك واعتقد
ندي وأين تذهب؟ والعقل لو وقف ع ؟ستمشي كم حمطة: لكن العقل يقول يل

ي، وهذه األشياء ال  شيءسيكون حجر العثرة يل، ألن كل  يريد أن يزنه مبيزان حسِّ
ح أن أزن الذهب مبيزان قباين؟ ال، فالعقل يزن ! أو حىت مبيزان كفَّات؟ !ُتوزن، فهل يصِّ

يَنَقِلْب ( :سيحتار !؟ما للعقل وما لهاحملسوسات وامللموسات، لكن عامل غري املرئيات 
ليست قدراته، العقل، ألnا ا هو نوالبصر ه .)امللك٤( )ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًأ َوُهَو َحِسريٌ 

  .ولكنها حتتاج العقل النوراين

واخلروج من عامل املباين إىل عامل  ،والعقل النوراين �يت بعد التسليم للفرد الر�ين
بداخلك،  -املعاين، وكل هذا فيك، ففيك عامل املباين ويف نفس الوقت فيك عامل املعاين 

اتح بكل هذه فَ إذا ُكشف لك ما فيك من معاين خالقك و�ريك ستُـ أين هو؟ ال تراه، 
له يف نـََفس األمور وتكاشف ·ا، وهي علوم ما حتَُ  له احلواس كالعني منها صِّ قدر ما حتصِّ

  !!.واألذن والعقل يف مخسني ألف سنة

تستطيع لقٍت كم من الو  ،ولذلك العقل ال يدرك هذه األشياء، عشرة آالف مقام
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غيوب ال تلوح حملجوب، إnا  ة، كيف؟لهم يف ِسنَ صِّ يف حلظة الوصل حتَُ لكن  !حتصيلهم؟
  :عيوب وال ملن على قلبه

  يشاهد الغيب مسروداً ¼ªتٍ   إذا صفا القلب من وهٍم وشبهاتٍ 
 َكالَّ ِإنَّ ِكَتابَ ( ،)التكاثر٦، ٥( )لَتَـَرُونَّ اجلَِْحيمَ . َكالَّ َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنيِ (

هل يقرأه؟  ،)املطففني٢٠: ١٨) (ِكَتاٌب مَّْرُقومٌ . َوَما َأْدرَاَك َما ِعلِّيُّونَ . اْألَبـَْراِر َلِفي ِعلِّيِّنيَ 
ه ملن؟  نيقولو  ،)الطففني٢١) (َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُونَ : (أحٌد أن يقرأه ألنه مشهودال يستطيع 

من الذي يستطيع  ،))هلا محلة أجد ومجَّة ل هاهنا لعلوماً  إن((: كما قال سيد� علي
َوَال ( -  فيهيتم الو ملاذا؟ للعل -) َوَيِضيُق َصْدِري( :وكما قال سيد� موسى ،!!محلها؟

لن يصدقوا هذا الكالم ولن يتحملوه، وسيد� علي م ألn) الشعراء١٣) (يَنطَِلُق ِلَساِين 
  :قال ذلك رِضي هللا عنهزين العابدين 

  لقيل يل أنت ممن يعبد الوثنَ   ح بهª ُربَّ جوهر علم لو أبو 
  يرون أقبح ما �تونه حسناً   والستحَّل رجاٌل مسلمون دمي

وكل  ،ا، فالكفر يعين الغطاءوnعرفيإنه رجٌل كافر، ألن هذه أشياء ال : يقولونس
 ألnا ال تظهر للعقل، والعقل ،ُتكِّفر صاحبها -إذا ُكشفت  -طي عن العقل غَ شيء تُـ 

  .حمسوساً ملموساً شيئاً  يريد

هناك من يقطعها يف سنني، ، و� فيهامها وهم يـَُرقلِّ سَ قامات القرب هذه حنن نُ فم
، عزَّ وجلَّ وهناك من يقطعها يف حلظات، ألnا كلها هبات وتفضالت وعطاءات من هللا 

وأحافظ عليه،  ى هذا اجلهادوأمشي عليف البداªت فأجاهد نفسي، أ� فقط أجتهد 
َذِلَك َفْضُل ا�َِّ يـُْؤتِيِه َمن َيَشاء َوا�َُّ ُذو اْلَفْضِل ( :إن شاء هللا سهالً  والباقي يكون

  .ختصاصافهو ) البقرة١٠٥) (َتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمن َيَشاءخيَْ () احلديد٢١) (اْلَعِظيمِ 
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****************  

  حظ املريدين من مقام شيخهم
  يخهم؟أليس للمريدين حظاً من مقام وكرامة ش: ٧سؤال

 -----------------------------  
الدنيا، وهذا يكون له  نا من يتمتع ·ذا النصيب وهو يففيكلهم هلم حظ، ولكن 

 َفَكَشْفَنا(: إال ساعة الفراق وهو خارج من الدنيايتمتع بذلك ال نا من فيو Üهيل خاص، 
املهم يف  .ع بذلك يف الربزخنا من يتمتفيو  ،)ق٢٢) (َحِديدٌ  اْليَـْومَ  فـََبَصُركَ  ِغطَاءكَ  َعنكَ 

   .بد أن نكتمل يف هذا املقام الألنه ، عزَّ وجلَّ اآلخرة سنكون قد اكتملنا يف معرفة هللا 

ومنا من ال من يُوفق وهو يف الدنيا لكشف الغطاء، فريى أنوار هذا العطاء،  فينا
جوز أن حتدث له رمحة به ألنه لو ُكشف له يف حياته فال يتحمَّل، فييُكاشف به يف الدنيا 

االت اليت ال تتحملها قواه البشرية، احلحالة من له حالة َوَلٌه، أو حالة جنون، أو حيدث 
 حزن إنفال أ .عزَّ وجلَّ نكون من أهل الكمال يف الوصال Ï أن يريد لنا  عزَّ وجلَّ وهللا 

نه خيتار يل ألنين واثق أ عزَّ وجلَّ سأصل إن شاء هللا ألين مل أصل إىل ما وصلوا إليه، 
  .األفضل

 رِضي هللا عنهع اإلمام أيب العزائم السالكني مكان هناك أحد الذاكرين احلاضرين 
: ين رأيت كذا يف املنام، ومن يقولإ: يقول هم منفمن ،وجيلس مع األحباب ويسمع منهم

وهو ال يرى شيئًا، وال ينتبه أن هذا الذي ال يرى صاحب املقام  ،رأيت الليلة كذا
إن مل صغري يف املقام،  فهو الذي يرىما أ ،))ُمل يقني العبد ُحرم الرؤªإذا كَ (( :األكمل

وصل  هيعبأ �لرؤª ألن نيبشروه ليقربوه، فإذا كُمل فليرجع فقد يغضب وحيزن و س يرى
  .للكمال

: وفالن يقول ،أ� رأيت كذا: أ� ال أرى شيئًا وفالن يقول: فجاء للشيخ وقال له
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صدره،  نتظر الشيخ حىت أقاموا حلقة الذكر فوضع الشيخ يده علىأ� رأيت كذا، فا
فرفع الشيخ يده فعاد كما كان يرى من حوله، قلبه يطوف حول العرش،  الرجل فرأى

ا رفع الشيخ يده يرى كلما وضع يده على قلبه يرى قلبه وهو يطوف حول العرش، فإذو 
  .ينتهي القلق ª سيدا: وبعد الذكر قال لهنفسه كما هو، 

مقام احلفظ، ألن هذه األشياء كالرؤªت واملشاهدات قد تكون فتنة فهذا 
أ� أرى رؤªت كذا وكذا فأ� ممنوح وأ� كذا : فيقول املريدضه للمهالك، للسالك وتُعرِّ 

وكذا، فقد يتعاىل على إخوانه، وقد يظن أنه خري أهل زمانه، وقد حيدث أنه يف يوٍم من 
 وهذا عن الشيخ، وأ� شيخ ويريد أن يكون له مريدين، يف غىنً  ه صارأنظن األªم ي

  .موجودةما زالت ذلك ألن النفس و  ،حيدث يف كل زمان ومكان

فما اخلديعة ر له ذلك حىت ميعاد لقاء الرمحن، خدُّ ، والو ظل يف حصن األمان
عزَّ ألنه دخل دائرة األمان األعظم واملقام األكرم، وحفظه هللا  ال شيء اليت Üتيه هنا؟

  .هلا هلا وال عدَّ  من فنت النفس، وفنت النفس يف هذا اßال ال حدَّ  وجلَّ 

يوجد عامل من أول الدنيا إىل  فالال يصل أحد يف العلم كما وصل الشيطان، 
اجلنة، ومع ذلك وقع يف التلبيس وخرج من  ،آخرها وصل إىل ما وصل إليه إبليس

 :قصته عزَّ وجلَّ هللا اء الذي حكى لنا بلعام بن �عور ولذلك فالعلم ليس كل شيء، و 
َناهُ  الَِّذيَ  نـََبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتلُ ( َها فَانَسَلخَ  آªَتَِنا آتـَيـْ وكان ترىبَّ على يد  ،)األعراف١٧٥( )ِمنـْ

لع على اللوح سيد� موسى، ظل يف العبادة حىت وصل إىل مقام الكشف، وكان يطَّ 
دعائه يف الوقت واحلال، وطالبه كانوا سبعني احملفوظ وهو يف مكانه، وكان ُيستشفى ب

  .ألف طالب

الصاحلني الذين تظهر و مقام الكمال مقام العبدية، و  ،عبد عليه السالم موسى
على أيديهم الكرامات واإلشارات فهؤالء اليزالون صغار، لكن الُكمَّل عبيد وال يظهر 
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نَّا َشًراَأبَ ( :عليهم شيئًا nائياً، وإذا رآهم الناس يروnم مثلهم  ،)القمر٢٤) (نـَّتَِّبُعهُ  َواِحًدا مِّ
  ).الفرقان٧( )اْألَْسَواقِ  ِيف  َوَميِْشي الطََّعامَ  �َُْكلُ  الرَُّسولِ  َهَذا َمالِ  َوقَاُلوا(

هذا : ونيقولٍل ميشي يف الطريق وميسك بسيف، هم، كرجوالناس يريدون من خيالف
 ،بدلة وأنيق يف لبسه يلبسرجل  لكن .رجٌل من الصاحلني، ألن مظهره غري مألوف

هو يريد ال، : ونويركب سيارة فاخرة، فهل هذا من الصاحلني؟ يقول ،رةطائويركب 
عزَّ املناظر الغري مألوفة، وهؤالء رجاهلم صغار يف طريق هللا  .. عاري أو حايف إنسان
ائه، ألنك وال جيوز اإلقتداء به، وال حىت طلب اإلنتفاع بدع ،وال ينفع إال نفسه ،وجلَّ 

وأنت ال تريدها ألن له  -ودعاؤه مستجاب  - رمبا تطلب منه الدعاء فيدعو لك بدعوة 
  .حال أنت لست مثله

ملاذا حيمل موسى النبوة : قالنفسه كذلك فبلعام بن �عوراء عندما رأى 
ومعي كل شيء، فماذا يفعل؟ دعا  ،أن يكون يل الُقطبانية يف األرض جيب! والرسالة؟

 له الطريق ليكون الوحيد الفريد، وهذا من مكر النفس،هللا ع موسى لُيوسِّ على سيد� 
 :فُسلب كل ما معه أتدعو على موسى كليمي وصفيي،: وقال عزَّ وجلَّ فغضب هللا 

َها فَانَسَلخَ ( أصبح الشيطان Óبعًا له ) األعراف) (اْلَغاِوينَ  ِمنَ  َفَكانَ  الشَّْيطَانُ  فَأَتْـبـََعهُ  ِمنـْ
رُْكهُ  َأوْ  يـَْلَهثْ  َعَلْيهِ  َحتِْملْ  ِإن اْلَكْلبِ  َكَمَثلِ  َفَمثـَُلهُ ( :يتبع الشيطانذي الوليس هو   تـَتـْ

  ).األعراف١٧٦) (يـَْلَهث

العبد عندما ثريًا يف رحاب الصاحلني، ملاذا؟ ونراه ك ،وهذا النموذج حيدث كثرياً 
ر به، ونفسه تلعب به، �لفتح، ومل يتمكن يف تزكية النفس فمن املمكن أن ُميكَ له يُعجَّل 

للسماع  يف الوحل فال يرى لنفسه أنه أهليشتط ويبعد عن طريق هللا، وعلى األقل يقع ف
، كثٌري منهم يضع نفسه شيخ، اتصل، وهي آفة كثٍري من األحبابنه وصل و ألأو للتزكية 

، وإذا جاء للجلوس �خذ معه هوال من غري  ، فال يسمع من شيخهوشيخ يعين له مريدين
  .الثة أو أربعة مريدين ليكون هو شيخهمث
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فالشيخ ُمسي شيٌخ ألنه شاخ يف معرفة احلقائق ليوضحها لنا، لكن ال يزال شاً� يف 
وأخذ األمر الصريح  ،أخذ اخلربةيوضحها إذا ! ؟كيف يوضحها لناف هاال يعرفو احلقائق 

يعين شاخ يف  ،)القصص٢٣) (َكِبريٌ  َشْيخٌ  َوَأبُو�َ ( :صلى هللا عليه وسلَّم من يد خري الربية
، ألن املؤمن ال يشيب، أهل السنعامل هذه احلقائق وهذه الرقائق، وليس شيخًا كبريًا يف 

، شاً�، ألنه �خذ صفة أهل اجلنة؛ ال يبلى شبا·م عزَّ وجلَّ اإلميان يظل إىل أن يلقى هللا 
  .شا�ً  عزَّ وجلَّ إىل أن يلقى هللا  قلبهيبقى ف

نَـُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُحيَكُِّموكَ  َحىتََّ  يـُْؤِمُنونَ  الَ  َورَبِّكَ  َفالَ ( :حسن يلفاألفضل يل واأل  بـَيـْ
َّا َحَرًجا َأنُفِسِهمْ  ِيف  جيَُِدواْ  الَ  مثَُّ  ما الذي  ،)النساء٦٥) (َتْسِليًما َوُيَسلُِّمواْ  َقَضْيتَ  ممِّ

ل ) اإلسراء١١) (والً َعجُ  اِإلنَسانُ  وََكانَ ( :ضيعين؟ لو رجعت يل عجليت مرًة ُأخرى متعجِّ
وهذا من النفس تتعجَّل الظهور،  إىل شيء،ل صومل أ سننييل مع الشيخ : ويقول

وتتعجَّل أن يكون لك كيان يف اßتمع، وهذا غري مراد هللا، وأنت  ،وتتعجَّل املشيخة
قفك لكن املريد الصادق يطلب مراد هللا فيه ال مراده، ماذا تريد حىت إذا أو  .تريد مرادك

  :يديه؟ أريد أن ال أريد هللا بني

  مبا تقضي املوايل من مرادٍ   وكن عبداً لنا والعبد يرضى
ده لو وسيِّ ال، ده؟ مع سيِّ  يرى لنفسه حقوقاً  وأد يكون له طلبات هل يوجد عب

ب على نـََفٍس واحد من اسَ هل يستطيع أحٌد أن حيُ  ،يقدر على هذا احلساب لنحاسبه 
  !.هرة والباطنة؟النعم اإلهلية الظا

وأرضاه والذي ُيضرب به املثل، كان يصلي يف الليلة  رِضي هللا عنهاإلمام اجلنيد 
نتقاله إىل ا بعدثالمثائة ركعة، وكان يصوم وال يفطر إال كل أربعني يوٍم مرة على مترة، و 

قوا حاسبو� فدقَّ ((: ما فعل هللا بك؟ قال: وقال لهيف املنام جوار هللا رآه أحد أصدقائه 
صلى ، قال عزَّ وجلَّ ، فلن يصلح أحد �حلساب ولكن بفضل هللا ))!!مث َمنُّوا فاعتقوا
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؟ قَالَ : َال َيْدُخُل َأَحدُُكْم اْجلَنََّة ِبَعَمِلِه، قَاُلوا( :هللا عليه وسلَّم َوَال : َوَال َأْنَت ªَ َرُسوَل ا�َِّ
ُ ِمْنُه  َغمََّدِين ا�َّ   .٨)ِبَرْمحٍَة، َوَفْضلٍ َأَ�، ِإالَّ َأْن يـَتـَ

ترى أنت ويكون لك شهوداً، ولك كذا، ف ،اً تريد أن يكون لك مقام فكونك
أنت  و ! بدون حول هللا وطول وتوفيق هللا؟شيئًا نفسك أنك قدمَت شيئًا، وهل عملت 

ال ترى فضل هللا عليك، وال إنعام هللا عليك، وأنت يف نفس إنك تطلب شيئًا ف كونك
األفضل لك ف، عزَّ وجلَّ لك عند هللا وما األحسن األفضل  الوقت ال تعرف ما

ن على قدمه من أهل ومَ  ،املقام األكمل وهو مقام احلضرة احملمديةهو واألحسن لك 
) اْلِكَتابَ  َعْبِدهِ  َعَلى َأنَزلَ  الَِّذي ِ�َِّ  اْحلَْمدُ (: وهو مقام العبديةالوراثة احملمدية، 

حق، ال يرى اخللق من �طنه قليًال خلق، و�طنه ه هذا العبد؟ ظاهر  نوم ،)الكهف١(
  .وال كثرياً، مثله مثلهم، وهذا اإلعجاز

لكن أهل مقام يشاهدوهم، ولذلك الناس دائمًا متيل للمجاذيب ويريدون أن 
، عزَّ وجلَّ الربية  العبودية ال يرى ما ·م إال أهل اخلصوصية بكشف العطاء من ربِّ 

األفضل لك  لناس، لذلكمثلهم مثل ا القوم ألنه هلم عن خصوصية هؤالء فيكشف
  .))من فاز �لتسليم فاز بكمال النعيم(( :واألحسن لك التسليم، ولذلك قالوا

سلمِّني حلبيبه ومصطفاه، سلمِّني حلضرته، واملُ أن جيعلنا من املُ  عزَّ وجلَّ نسأل هللا 
لنا وأقوالنا وأعمالنا وأموالنا سلمِّني للصاحلني من عباد هللا، وأن جيعل أحوالنا وأفعاواملُ 

وأبناء� وزوجاتنا كلها يف رضاه، وأن جيعلنا يف كل أنفاسنا ال نتوجه إال إىل هللا، وال 
� إال رضاه، وال نبغي يف الدارين شيئًا سواه، وأن يُكفَّ أبصار  عزَّ وجلَّ نطلب منه 

يته، ويغنينا بفضله وجوده ويرعا� برعا ،وأن يكأل� بعنايتهداه، ر إىل عوأمساعنا عن النظ
  .وكرمه ظاهراً و�طناً عما سواه

                                                           

  رِضي هللا عنهمسند أمحد عن أيب هريرة  ٨



 أسئلة حائرة وإجا�ت شافية                                            فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

  م٤/٩/٢٠١٥هـ ١٤٣٦من ذو القعدة ٢١اجلمعة  –املعادي                           ٢٠
  جلمعة قبل صالة العصر مبقر اجلمعيةا جملس

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

*********************  

  


