
1 

 ىـ 0341 غرة جمادى األوليموافق  9/2/2102ثبلثاء ال 
 ـ األقصر إسنا مركزـ مسجد الشيخ ناصر ـ ترعة ناصر 

 (القرآن سرُّ الوصول)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم:

لهل  و القرآن الكريم شفاٌء لما في الصدور وىدًى ونورٌ بالحمد هلل الذي أنزل كتا
القرب والحضور، وجعلو مائدة الرحمن يأكل منو العارفون ما لذَّ وطاب من العلوم اإللهية 

وفيو من التجليات والمؤانسات والمبلطفات ما يجلُّ ية والحكم القدسية، واألنوار الربان
 عن الكبلم والوصف والخطاب.

صلى اهلل فكان التطبيق العملي للقرآن، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد 
ىو القرآن الحيُّ الذي يمشي بين الناس، صلى اهلل عليو وعلى آلو الكرام  عليو وسلَّم

مين يا الدين وعلينا معهم أجمعين آمين آ العظام، وكل من اىتدى بهديو إلى يوم وصحابتو
 رب العالمين.

 أيها األحبة:
إتفق الصالحون منذ عصر النبوة إلى يومنا ىذا وإلى يوم الدين أن القرآن الكريم ىو 

نوار أن ُيشرف عليو رب العزة ويمتعو بأسرُّ الوصول لكل عبد تمسَّك باألصول وأراد 
 الوصول.

 قال في شأنو: صلى اهلل عليو وسلَّمألن النبي 
 )أفضل عبادة أمتي تبلوة القرآن(.

 تبلوة مع التدبر والتذكر والتفكر.لكن ال
 قال: رضي اهلل عنوسيدي أحمد بن إدريس 

ثم ثم سلكُت طريق الصيام والقيام سلكُت طريق الذكر ثم سلكت طريق الفكر ]
ما الطريق الذي أصل في المنام، فقلُت: يا رسول اهلل  وسلَّم صلى اهلل عليورأيُت الحبيب 

 .[بو إلى اهلل؟ قال: القرآن
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حتى أفاء اهلل عز وجل عليو عليك بالقرآن بكتاب اهلل عز وجل، فأقبل على القرآن  
ىل زمانو ومن بعدىم يتحيرون في كمِّ ىذا العطاء الذي خصَّو بو لوم القرآن ما جعل أمن ع

 ماء.رض والسرب األ
روضتو في و وىو في زبيب في ببلد اليمن، أنو أي السيد أحمد بن إدريس حتى ُروي 

 يقول:ألحٍد أن وأنا ال أحب ، زبيب في ببلد اليمن
ُزرت ضريح فبلن من الصالحين، أو قبر فبلن من الصالحين، تريد أن تقول والبد 

قال ىذا الكبلم، ولكن ، ولسُت أنا من روضة اإلمام الحسين، روضة السيدة زينب تقول:ف
 :صلى اهلل عليو وسلَّم، قال من قالو ىو رسول اهلل

 (.فر النارة من رياض الجنة وإما ُحفرة من حُ )القبر إما روض
الولي  ، فعندما تتكلم وتريد أن تصف الزيارة تقول: ُزرت روضةوىؤالء أين؟ في روضة

 فبلن.
ذا ىو مقام الولي الذي وىل ىاهلل، المقام؟ ألن المقام ال يعلمو إال مكانو ىو وليس 

 .الذي قربو وحباه وأدناهأمامنا؟ ال إنو مكانو، لكنَّ مقامو عند رب العزة ال يعلمو إال 
جلس مع رفاقو يُفسِّر لهم آية من كتاب اهلل، يوىو في زبيب كان بعد صبلة الفجر 

ذ في تفسير لظهر ثم أخاوصلَّى  ومكث في تفسير اآلية حتى قريباً من صبلة الظهر،
، لعصر، وصلَّى العصر وأخذ في تفسير اآلية حتى قريباً من المغربايةحتى قريباً من اآل

ومكث العشاء، وا صبلة تصف الليل وأخرُّ نم وصلَّى المغرب وأخذ في تفسير اآلية حتى
 لم يسمعوه ولم يقرأوه.تى بجديد ثبلثة أيام وكلما فسَّر أذا الحال ىعلى 

ما  عمار وجلسنا إلى قيام الساعةقال: وعزِّة ربي لو أعطانا اهلل األوبعد الثبلثة أيام 
العلوم اإللهية التي أفاضها اهلل عز وجل كلمة علمينها اهلل عز وجل لسعة   أعدُت تفسير

 على أىل القرب من حضرتو.
ْبَل َأْن " َفَد َكِلَماُت رَبِّيُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبِّي لََنِفَد اْلَبْحُر قـَ  "تـَنـْ

 الكهف(.019)
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لكن معاني يعني معاني الكلمات، ألن الكلمات ثابتة وكلنا نحفظها، وىنا الكلمات  
لى حضرتو رض والسماوات على قلوب السالكين إالكلمات ىي التي يتنزَّل بها بارئ األ

 .ليو وسلَّمصلى اهلل عن الكريم متآسين بنهج الرؤف الرحيم سيدنا محمد طريق القرآ
 ن ربنا عاد فقال لو:وحتى أ

َعُة َأْبُحرٍ " ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ  لقمان(.21) "َواْلَبْحُر َيُمدُّ
 بحر واحد أيضاً  سولي

 لقمان(.21) "َما نَِفَدْت َكِلَماُت اهللِ "
 لقمان(.21" )ْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقبلمٌ َوَلْو َأنََّما ِفي األ"

 كل فروعها وعملناىا أقبلم:  ىذه األشجار كلها لو أخذنا
والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت معاني كلمات اهلل جل في عبله، ومع ذلك 

 :صلى اهلل عليو وسلَّميقول 
 يوم القيامة بكرًا لم يفضض بكارتو أحد(. )يأتي القرآن

 غ أحدٌ حٌد إلى مداه، وال يبلشأنو ال يصل أكٌل يأخذ على قدره، وقدر القرآن لُعلو 
 :ن يقول كما علَّم اهلل حبيبو ومصطفاهمنتهاه، ولكن غاية المني أ

 طو(.003) "َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًما"
ورٌد من القرآن كل يوم، والورد لو لى األحباب البد أن يكون عك دائماُ ُنكرر لولذ
ان يعمل ن يكون لك كما كولكن معو التفكر والتدبر، البد أ ال نريده تبلوٌة فقط،القرآني 

السلف الصالح، كان الواحد منهم لو ختمة للتعبد، يقرأىا بتأني وتدبر وىي الختمة التي 
 يكون فيها يمشي شوية ليتعبد هلل عز وجل.

على حسب منهجو،  ىا في أسبوعيقرأوختمة أخرى للتدبر، فختمة التعبد جائز ربما 
 تهي منها.ولم ينأو في أسبوعين ماشي، لكن ختمة التدبر قد يفنى عمره 

حفظ سورة البقرة في ثمان سنين، لماذا؟ قال وقالوا: كان  رضي اهلل عنوسيدنا عمر 
فليس حفظاً كما ال ينتقل من عشر آيات إلى العشر التي بعدىا إال إذا طبَّقها وعمل بها، 
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يقرأىم ويتدبرىم ويعيد ثم ُيطبِّق على مسرح نفسو ؟ ال ـ عشر آيات بعشر آيات، نحفظ 
 ولو ما يطلبو منو رب العزة عز وجل.وعلى من ح

 يقول: رضي اهلل عنوواإلمام الغزالي غيرىا، ينتقل إلى عمبًل إذا طبقها 
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم ، يعطوىبين اصحاب  ]كان من يحفظ سورة البقرة

ـ والذي نقول فيها اآلن ـ باشا ـ وىي كلمة تركية  فيعطوه لقب عظيم يُدعى عظيمًا[
لكن ىي في اللغة العربية عظيم، فكان من يأخذ لقب  ناىا من الدولة العثمانية،وأخذ

 .حفظها؟ علم وعمليعظيم، من يحفظ سورة البقرة، وكيف 
ه ولو في عمرك مرة، تقرأ اً مفسَّر  اً ولذلك نقول لؤلحباب البد أن يكون معك مصحف

ال غنًى البسيط الذي تعرف أسباب نزول اآليات وتعرف معاني الكلمات، وتعرف المعنى ف
تفسير  رض والسماوات عز وجل، تقرأتيك النفحات من خالق األعنو لآليات وبعد ذلك تأ

انب، والتفسير في الجو والمصحف المفسَّر يكون القرآن في النصف الجبللين ماشي، 
الدين  الجبللين: اإلمام جبلل الدين السيوطي واإلمام جبلل رحسنهم تفسيأفضلهم وأ

وجبلل الدين السيوطي مدفون في القاىرة، وجبلل الدين المحلي مدفون في  المحلِّي،
 رشيد.

في عصر واحد وكانا متآخيين وجعلوا ىذا التفسير البسيط آليات اهلل عز وجل ا وكان
ن ط الذي ال غنى ألحٍد عنو، تحتاج أبالفهم البسي يستطيع قراءتووبإمكان كل واحد 

نزلت؟ وتعرف معنى الكلمات الصعبة في ىذه سبب نزول ىذه اآلية ولماذا  تعرف
 ربنا قال لنا في القرآن: ألنوما معنى ىذه الكلمة؟ وتعرف المعنى اللغوي العام  اآليات،

 القمر(.01) "ْكرِ َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرَآَن ِللذِّ "
 وليس للتبلوة، ولكن للتذكر:

 القمر(.01) "فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ 
 أين من يفهم القرآن ويتذكر المعاني الحسان في القرآن؟

 ائبة فبل يتدبرون وقال فيهم:وعاتب اهلل قوماً يقرأون القرآن بألسنتهم وعقولهم غ
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 محمد(.23) "َأَفبل يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقْـَفاُلَها" 
 على قلبو قفل: لعزة، أي أنَّ قلبو مغلق، وىذا كبلم رب اكأن من لم يتدبر القرآن 

عاني القرآن لنصل إلى المراتب الُعليا والتي قلوٍب أقفالها، فبلبد أن نتدبر م أم على
 أعبلىا مراتب الرضوان عند الحنان المنان عز وجل.

يبدأ الواحد ولذلك عندما نستطلع أحوال الصالحين نجدىم على ىذه الشاكلة، 
يقرأ بالقلب وبالروح فهذه تبلوة  اىا تحضر الروح، ولميقرأ باللسان وبعدأن منهم أواًل 

كان يقرأ القرآن كلو من أولو إلى  رضي اهلل عنوثمان بن عفان سيدنا عمختلفة تماماً، 
 آخره في ركعتين ما بعد صبلة المغرب وقبل صبلة العشاء، كيف ىذا؟

 .بالقلوب ىل اللسان يستطيع؟ فيكف كانت ىذه التبلوة؟
يقول لما إطلعت على ىذه اآلثار  رضي اهلل عنوالوىاب الشعراني  الشيخ سيدي عبد

وىو سيدي على  ألت شيخي، وشيخو كان رجبًل أمياً ىذا الموضوع؟ فسيحدث قلت كيف 
 تي عليك يوٌم وتمرُّ بهذه الحالة.الخواص، فقال: إن شاء اهلل ستصل إلى ىذه الحالة، سيأ

إلى مقياس النيل بعد صبلة إذىب  قال: فسكتُّ وبعد فترة قال: يا عبد الوىاب
ن ذىبُت ـ وكان المريدو قال: فوصلِّ المغرب في مسجد اإلمام الشافعي، العصر ثم إذىب 

ا ، غير مريدين ىذا الزمان، فمريدي ىذسمعنا وأطعنا عندما يسمعوا قول العارفين يقولون:
ن سنة ـ أنا لي الزمان يقولون: سمعنا وعصينا، ولذلك يقول: أين الفتح ـ أنا لي عشري

 ؟ وىل أطعَت ولم يأتك الفتح؟ثبلثين سنة
ًرا َلُهْم َوَأَشدَّ تـَْثِبيًتا" َناُىْم ِمْن ( 22) َوَلْو َأنَـُّهْم فـََعُلوا َما يُوَعُظوَن ِبِو َلَكاَن َخيـْ َوِإًذا التـَيـْ

َناُىْم ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما( 21) َلُدنَّا َأْجًرا َعِظيًما  نساء(.)ال (26) "َوَلَهَديـْ
فيو إلحاح، وأحياناً يكون إشارات، ألن كل واحد يأخذ من  سوكبلم العارفين لي

 ره لو مقدر األقدار عز وجل.اإلشارات ما يبلئم حالو وما قدَّ 
لعصر فإذا بي أشعر فيقول: ذىبت عند منيل الروضة لمقياس النيل، وبعد صبلة ا

إلى مسجد اإلمام الشافعي  فذىبتُ  في الوقت الذي حدده الشيخ ـ بالفتح اإللهي ـ
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قال: فابتدأ اإلمام بسورة الفاتحة ـ وطبعاً اإلمام في مسجد ، وصليت المغرب خلف اإلمام 
 ىب اإلمام الشافعي ـ نحن ىنا في الصعيد مالكية اإلماممذفعي يصلي على اإلمام الشا

اهلل عليو  صلىأ سورة ألن اإلمام مالك أخذ بقولو يقرأ الفاتحة ووراءىا على الفور يقر 
 :وسلَّم

 )قراءة اإلمام قراءة للمأموم(.
 يقول فيها اهلل: مخالفةيعني المأموم ال يقرأ وراءه وإال يقع في 

 (.األعراف213) "َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرَآُن َفاْسَتِمُعوا َلُو َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرَحُمونَ "
ال ـ البد أن يسمع ويُنصت، بتبلوة أخرى،  القرآن وىو مشغول كيف يقرأ اإلمام

 .وتبلوة اإلمام تبلوٌة لو
بلبد أن فوأرضاه عنده الفاتحة ركٌن من أركان الصبلة  رضي اهلل عنواإلمام الشافعي 

ويسكت إلى أن يقرأ من خلفو  ن اإلمام ينتظر قليبلفمتى يقرأىا؟ قال: أيقرأىا كل مصلي، 
، اإلمام يقرأ الفاتحة وبعدىا د القاىرةوأنتم طبعاً رأيتم ىذه الحالة في مساج الفاتحة،

الفاتحة ركٌن عند اإلمام الشافعي لقولو يسكت ليقرأ الفاتحة من كان خلفو، ألن قراءة 
 :صلى اهلل عليو وسلَّم

 )ال صبلة إال بفاتحة الكتاب(.
 فبلبد للمصلي أن يقرأ الفاتحة.

ت الفاتحة وُأخذُت ة قرأوفي أثناء السكت قرأ اإلمام الفاتحةفيقول اإلمام الشعراني: 
 :فاسترسلتُ 

 وانتبهُت بعد السكتة وقد وصلُت إلى سورة الملكـ ألم ذلك الكتاب ال ريب فيو 
 واإلمام يقول: بسم اهلل الرحمن الرحيم:

وأنظر إلى ـ ، قرأ في ىذه السكتة تبارك الذي بيده الملك وىو على كل شيٍئ قدير
 ك.إلى سورة الملقرأ من القرآن إلى أن وصل ما أي مدى 

، قراءة روحانية وىي مهما نتكلم فيها فلن نستطيع تكييفها ىذه القراءة طبعاً بالروح
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 وضيحها، وىي تحتاج إلى: ُذق تعرف.وال ت 
صحبة الصالحين ليحظى فاإلنسان يجاىد نفسو ويتعرض لفضل اهلل ويحرص على 

ويجعلو من  حضرة اهلل، نظراتهم يقربو مواله ويرفع عنو كل حجاب رفإن بس بنظراتهم،
 المقربين عنده بسر مبلحظات الصالحين ودعوات الصالحين ونظرات الصالحين.

 :رضي اهلل عنوالشافعي وىذا ما يقول فيو اإلمام 
ن كلو من أولو إلى آخره ]مابين وضع قدمي في سرج دابتي وإمتطاء دابتي يمرُّ القرآ

 .على قلبي[
: حالة روحانية نالوا فيها وراثة اإلسراء يهاماىذا؟ ىذه ىي الحالة التي يقول ف

 نبياء وصعد للسماوات ويقول:والمعراج لخير البرية، ذىب لبيت المقدس وصلى باأل
)ما بين األرض والسماوات مسيرة خمسمائة عام، وعرض كل سماء مسيرة خمسمائة 

 وبين كل سماء وسماٍء مسيرة خمسمائة عام(.عام، 
والجنة والعرش والكرسي، حتى كان ه المسافات كلها، ىذصعد  سفر خمسمائة سنة،

 قاب قوسين أو أدنى وعاد وفراشو ساخٌن لم يبرد بعد.
يطوي لهم اهلل عز وجل الزمان فما ماىذا يا إخوانا؟ ىذه الحالة إسمها طيُّ الزمان، 

 في ألف عام يفعلو العارف بفضل اهلل في نفس. يفعلو اإلنسان
 :وسلَّم صلى اهلل عليوولذلك يقول 

 )إن من أمتي رجال التسبيحة من أحدىم كجبل ُأحد(.
 فهي أنفاس. التسبيحة كجبل ُأحد وليس كل التسبيح متساٍو،

ئلنسان أن يبدأ في ىذا الباب ويمضي في ىذا الطريق، وىذا طريق التوفيق فبلبد ل
ألنو كبلم اهلل  الذي ال ضبلل فيو وال زلل فيو ومن سلكو فهو ىاٍد مهدٍي إلى خالقو وباريو،

 عز وجل.
 النساء(.61) "َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهلل َحِديثًا"

 ول: أنا أريد أن يكون الذكر أسرع.البعض يق
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رجل من األولياء المعاصرين حصل على العالمية  رضي اهلل عنوسيدي أحمد حجاب  
عبد هلل خذ يتأحمد البدوي في الدور الثاني، وأ وأخذ حجرة في مسجد سيديفي الشريعة 

ثم يعود إلى حجرتو، واستمر على ذلك يتعبد هلل عز فيها وال ينزل إال وقت الفرائض 
وكان يراه ويسمع كبلمو وىي حالة روحانية  وكان سيدي أحمد البدوي يوجهو، وجل،

 نورانية.
قال: فاحترُت يوماً أأذكر بأنواع الذكر، أم أقرأ القرآن، قال: فقال لي سيدي أحمد 

 رآن القرآن القرآن يا أحمد.البدوي: الق
و ىكذا، كان إذا إنتصف الليل يقرأ القرآن حتى تُ سكِّ  تكانألن سيدي أحمد البدوي  

 مطلع الفجر.
 فهذه عبادة وجهاد الصالحين أجمعين.

ن يجعل القرآن العظيم نور قلوبنا فيها وأن يفتح علينا بالقرآن وأ نسأل اهلل أن يدخلنا
 منا وسبب وصولنا إلى حضرة ربنا عز وجل.وجبلء حزننا وذىاب ىمنا وغ

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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