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 و زيدبفضيلة الشيخ فوزي محمد أ 

 من درس الظهر ـ منءزل احلاج رمضان عنًت  األولءز  اجل
 القرايا ـ مركءز إسنا ـ حمافظة األقصر 

 ىـ 0347ربيع اآلخر  27موافق  6/2/2106يوم السبت 
  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بن عربي:سؤال: ما معنى كلمات قالها إ
 قلوبهم أن تسكن الجو والسما   هلل قوٌم في الفراديس مذ أبت     
الشهوات ادلعيشة و يف حياهتم الدنيا: يف كلو الناس ثالثة: قوٌم اختاروا دنياىم وىؤال  مهُّهم  

 واألىوا  واحلظوظ وادللذات وزينة احلياة الدنيا.
 واإلقبال على اهلل، وقد يقومونوقوٌم مهُّهم يف الدار اآلخرة ومشغولون بعبادة اهلل وطاعة اهلل 

الليل وقد يصومون األيام الفاضلة وغريىا، وقد تلهج ألسنتهم بذكر اهلل، وقد يكثرون من 
 .الصالة والتسليم على سيدنا رسول اهلل، وقد ينفقون من أمواذلم على الفقرا  وادلساكني

الناس الذين ال جيدون من يقضي وىم وقد يقومون خبدمة من ال أنيس ذلم وال سند ذلم، 
 فيقومون بقضا  مصاحل ىؤال  األقوام، وكل ىذا دلاذا؟ذلم مصاحلهم، 

 .رغبة يف ادلنءزلة العلية يف الدار اآلخرة اجلنانية، فجعلوا عبادهتم هلل طلباً دلا عند اهلل
 :صلى اهلل عليو وسلَّميف الدار اآلخرة اليت أعدَّىا اهلل للمؤمنني، واليت يقول فيها 

نة ما العنٌي رأت وال أذذٌن عمعت وال خرر على قل  )إن اهلل أعدَّ لعباده ادلؤمنني يف اجل
 بشر(.

وقوٌم وىم ادلقربون: مهُّهم موالىم ال يرجون إال رضاه، وال يبغون من الدنيا واآلخرة سواه، 
فيكون طلبًا دلرضاة اهلل ال لألجر والثواب، السابقون قيل أهنم يرجون ما عند  إذا عملوا عمالً 

فيما ذكرتو وغريه من  ليهم الشيخ بن العريبجو اهلل، وىم ما أشار إهلل، أما ىؤال  فيرلبون و ا
 يف شأهنم يف القرآن الكرمي: تعاىل قالواهلل الصاحلني ألهنم أصحاب ادلنءزلة العالية 

 الكهف(.28" )َيْدُعوَن رَب َُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَههُ "
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 ماذا يريدون؟ وجو اهلل. 
 قال فيهم: خرينأما اآل

 األنبيا (.91) "َوَيْدُعونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا َلَنا َخاِشِعينَ "
راغبني يف نعيم اجلنة وعندىم رىبة وخوف من عذاب جهنَّم، ىل ىؤال  يتساوون مع 

 ىؤال ؟ وىل ىؤال  يف منءزلة ىؤال ؟
أن حيظى مبا عندك، ويريد  بيتك احد جا  يءزورك يفأضرب مثاًل ـ وهلل ادلثل األعلى ـ و 

رائك اليت عندك أنواع ادلشروبات اليت عندك، وجيلس على األمن فيأكل من طعامك ويشرب 
 .مهُّو ىذا كلو 

ريد أن أجلس فأنا أفتأيت لو بالرعام، فيقول لك: مايل وما للرعام؟  وآخر جا ك أنت
 حىت أأتنس بك. فاترك ما يف يدك وتعال جنلس معاً قلياًل،معك قلياًل، ومل آيت للرعام، 
 ىم أىل ادلنءزلة العالية واليت قال ربنا حلضرة النيب نفسو:فهؤال  ىم اجلماعة الذين 
 أصرب مع ىؤال  القوم:

َناَك " َواْصِبْر نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن رَب َُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َوال تَ ْعُد َعي ْ
ُهمْ   ف(.الكه28) "َعن ْ

ىؤال  ومنهم اآلخرين، حىت كان من مثل فمنهم  ،الصحابةكل فهؤال  القوم ليسوا ىم  
 منهم من كان يريد الدنيا.

 ولذلك سيدنا عبد اهلل بن مسعود ـ عندما نءزل قول اهلل عءز وجل:
نْ َيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد ا"  آل عمران(.052) "ِخَرةَ آلِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ

صلى اهلل عليو فسألوه: دلاذا تبكي؟ قال: ما كنت أظن أن يف أصحاب حممد  جلس يبكي
 د الدنيا حىت نءزلت ىذه اآلية.من يذر  وسلَّم

رة، ولكنين اكتشفت أن منهم من يريد الدنيا ومنهم من كنت أظن أن اجلميع يريدون اآلخ
 د اآلخرة، ومنهم الصنف الثالث الذي يريد الوجو.يري

مع و مع من يريدون وجو اهلل، ع من يصرب من ىؤال  الثالث مجاعات؟ فقال حلضرة النيب م
باهلل ويف مناجاة مع يف الدنيا يف أذنٍس  أن يكونوان يريدون دائمًا مع مو من يريدون رضا  اهلل، 
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 ويف عنياٍت وجتليات واصلة من فضل اهلل جل يف عاله. حضرة اهلل، 
وىؤال  شرطهم ليصلوا ذلذا ادلقام: القل  ال يكون فيو شيٌئ من الدنيا، وال يكون فيو 

  احلي الذي ال ميوت.  على األكوان، وال يكون فيو حىت عامل ادللكوت فال يضع نظره إال 
 كل ما يريدون.فلهم   اذليئة فلهم ما يشا ون عند رهبم، ىم على ىذه ومادام 

يعرف منكم من كذمَّل الصاحلني ـ من   وأرضاه وكان هلل عنورضي اسيدي أمحد بن إدريس 
يف اليمن وكان قادمًا من بالد  دبييف بلد اعمها زذ  مدفون اآلن يف اليمن،مكانو اآلن؟ أين دذفن؟ 

رة دائمة يف ىجادلغرب والسودان، وذى  إىل بالد احلجاز وأقام فيها فًتة، وكانت ىذه حياهتم 
اليمن واستقر فيها إىل أن جا ه أجلو بني أىلها، ومقامو  دىل بالاهلل، وبعد ذلك ذى  إ
 .بيدالشريف موجود يف زذ 

 وأرجوا أن تنتبهوا لو: فيحكي لتالميذه فقال ذلم: أضرب لكم مثالً 
 قال ذلم: و طلباً منو  أن يرل كل واحد منهم طل  ادللك من  دللك و كانوا مجاعة  

أحدىم قال للملك: أنا أريد أن أكون أمرياً ف كل واحد يرل  طلبًا وأنا أذنفذه لو فوراً،
 .بذلك صدر لو قراراً فأ على بلدة كذا،

ن يكون عندي من األموال كذا وكذا وكذا، فقال لوزير ادلالية ريد أوآخر قال لو: أنا أ
 يصرف لو ما يريد.

فقال  ،ن يكون يل من القصور كذا وكذا ومن األرض كذا وكذاقال لو: أنا أريد أ وثالث
 أعروه ما يريد. ىم 

قال: وبقيت واحدة صامتة ومل تتكلم، فسأذلا: دلاذا مل ترليب شيئاً؟ فقالت: أنا أريدك 
 فقال ذلا: فادلملكة كلها حتت أمرك.أنت، 
لدنيا وتريد القائد وىو ادللك، اال تريد ادلاديات، وال األشيا  اليت تشغل العباد يف ىذه  األهن

 كيف؟ نفسِّر ادلثل:،  وىذا مثٌل ليذقرِّب ذلم احلقيقة
  إفعل وأنا أعريك. من يرد جنة اخللد، فال مانع فربنا سبحانو وتعاىل يقول لو:

 من يرد الدنيا ويعبد اهلل من أجل الدنيا، فسيذعريها لو.و 
 ليست على الدنيا وال على اجلنة، فهذا يأخذ قرار: يرد اهلل فهذا عينوومن 
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 الءزمر(.43) "ْم َذِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسِنينَ َلُهْم َما َيَشاُءوَن ِعْنَد رَبِّهِ " 
 فماذا تريدون؟الدنيا وال اآلخرة،  ال يريدونفهم 

 جتليات اخلصوصية يتجلى هبا عليَّ و ضا من حضرة اهلل، ر نريد مجال وجو اهلل، ونظرة بال
قدسية يواجههم هبا ادلوىل جل يف عاله، فهذه أسرار خاصة ألىل حضرة اهلل، مواجهات 

ية ونفحات خمصوصة دلخصوصني ألهنم جعلوا القل  خالصًا لرب العادلني ومل يشركوا خلصوصا
 فيو عءز وجل سواه.

وىذه يا أحباب الدرجة العذليا أو ادلرتبة العذليا من مرات  الصاحلني واليت أشار إليها الشيخ 
 حمي الدين بن عريب وغريه من الصاحلني.

ها ، ولكن وجها  عند اهلل، فهناك وجيو يف فهؤال  نسميهم: األوليا  أو نسميهم الوج
 الدنيا وىناك وجيو يف اآلخرة وىناك وجيو عند اهلل عءز وجل.

 وىناك وجيهاً يف الدنيا واآلخرة وىي منءزلة يف القرآن الكرمي، وىناك:
 األحءزاب(.69) "وََكاَن ِعْنَد اهلل َوِجيًها"

 سواه وىي منازل يف كتاب اهلل. فهؤال  يريدون وجو اهلل ال يبغونفهل ىذه كتلك؟ ال ـ 
  اآلخرة ماذا نسميهم؟ عابدين. يريدواومن 
 يعبد لينال منءزلة ويأخذ ىذه ادلنءزلة. من  همومن

ويءزىد يف الشهوات من النار فنسميهم زاىدين، ألنو يءزىد يف الدنيا ومن يعبد اهلل وخائف 
 دلاذا؟ ألنو خائف من جهنَّم.وما إىل ذلك، 

العارفني أو الواصلني، والذين ال  ءزاىدين والعابدين واآلخرين نسميهم:فهناك فرٌق بني ال
 يف كل وقٍت وحني.يريدون إال وجو اهلل عءز وجل 

وضمن ذلم  ،فهؤال  مهتهم عالية وطلباهتم غالية، ولكن اهلل عءز وجل تكفَّل ذلم باإلجابة
 ر.، واهلل على كل شيٍئ قديعءز وجلاإلستجابة يف ذلك 

 يدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى اهلل على س


