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  قدمةقدمةاملامل
 

 .العالمين الحمد هلل ربٍّ 
الحكػػػيو الػػػ م  عػػػ   ػػػن   ػػػد   ،العلػػػيو  ػػػعؽ مػػػ   لػػػيو

 ؛اعقػػػا و    ػػػن   ن ػػػ ،. سػػنحا  ... سػػػنحا  الحكمػػل لكػػػ   كػػػيو 
ن خػػاله يد ػػ  واعنػػ  و ػػ...  و لمػػ   ػػن تيػػم ععلػػيو ،  لػػ  نػػ   

   السني  وإف ماف  ن  ي  العلو والتعليو. ض    ؛يعا 
إ  صػػ   .. و نػػ د  ف إ إلػػ  إإ اهلل و ػػد  إ نػػم   لػػ 

 .و عم ت   إل  م    عم ت  إإ بالعجز التاـ  ن إدرام 
و ػػار  ػػن  ، ػػتا النػػاب بم  نػػد   ػػابإف  فإ ويػع 
ومػػػاف  ،عنػػػد درادعػػػ  ػػػل الو سػػػنحا   وععػػػال  وإف  راد ، اب نػػػاب
 . ماد  لمعإ 

 نػػػػػدا سػػػػػنحا   أػػػػػ   نػػػػػ    وعنػػػػػارؾ اسػػػػػم  وإف ا ػػػػػ    
ػػػػ ،..    لػػػػ  نػػػ   ... لحضػػػمع   و ػػػػع  بعلمػػػػ   ،...  م قلنػػػ وط  
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 ،!!   ظػػعرام إليػػ  بع ا تػػػ  ،!! وأعلػػ   ػػمدام  م عقػػػام  ،...  و كمتػػ 
  سددام بإرادع  و كمت .

رؾ وسػػػلو  ػػػل  اهلل  ليػػػ  وبػػػاو نػػػ د  ف سػػػيد ا  حمػػػدا 
 العنػد اب ػ   و ص  ا   ػن خلقػ  و نينػ  ...  ... نداهلل ورسعل  

 .ال ي   جز المعلمين والمتعلمين
و كمػػػل  ،و عػػػا   ػػػن   ػػػد   لمػػػام ب يػػػم ععل ػػػععػػال  بف اهلل 
 الحكيو.ل  ن اهلل العليو وإ ما  ضالم و عمل و     ،ب يم عجمبل

نػ  و ني ،وسلو وبارؾ  لػ   نػدؾ و صػ  اؾ الل و   ٍّ 
 ،وسػػيد  يػػ  عقػػعاؾ ،إ ػػاـ  يػػ  يػػعاؾ ، ا  حمػػدسػػيدٍّ  ،و جتنػػاؾ

الحسػػ   والز ػػادة  ػػن الخلػػل والخػػاعو بخػػاعو السػػعادة لمػػن لػػ  
  أمعين ... وبعد ...

الػػعاردة  ػػ     ػػ   رسػػالل عنػػين  قيقػػل قصػػل العنػػد الصػػالا 
ي  الػػنع  الػػ ي  سػػمٍّ متػػاب اهلل ععػػال   ػػ  سػػعرة الك ػػه، ويػػع 

ماف إذا ألس  ل   عضػ    " :ابقعاؿب      بع   "،الخضم"
 ." و ب   ماف  معدي  موة خضماء ،"عحت   ن ابرض  خضم  

،   ػػػ    قيقػػػل )بليػػػابن  لكػػػاف   ػػػا اسػػػم  الحقيقػػػ    ػػػع 
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و لػػ   ني ػػا   ضػػ  الصػػالة و عػػو  ػػ   نػػ  اهلل  عسػػ   ليػػ   ت قصػػ
 .السالـ
 :ماف    اأ ا    ي   المسالل قد  و 
  وقػاع  القصػل بعػد  ف  و للقارمء الكػم استعمض ا    ا

 .  ا الصحل  ي اعحم  
  رضػػػ  اهلل  ػػػ  و ثػػػو ذمم ػػػا بعػػػ  إنػػػارات العػػػار ين

 . يما ورد بش   ا  ن اآل ات القم  يل

   ا اهلل بػػ   لي ػػا بعػػ   مػػا  ػػتو لمح ػا بعػػد ذلػػ  إلػػ
 ػػ   قػػاـ السػػيم اآل ػػات الكم مػػات مػػا عشػػيم إليػػ   

 :بياف     والسلعؾ إل  اهلل

 :ف  كعف  لي  الممند المبا   ا   ن     وإم . 
  : ابدب الػػػ ي  جػػػل  ف  لتز ػػػ  طالػػػل وثا يػػػام

 .القمب والتدا  

  الشػػػموط التػػػ  عصػػػا ب ػػػا الع ػػػلل بػػػين ثالثػػػام: و
 .والمم دالممب  الشيخ 
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 ،اد جػاز تيػم المخػ ٍّ  ف  لتػـز ذلػ   بيافي ا    ععخ  وقد 
 ... والت صي  تيم المم ٍّ 

 .  دي إل   قـع سني يع ال ي و واهلل  ن وراء القصد 
 و ل  اهلل  ل  سيد ا  حمد و ل   ل  و حن  وسلو.

 يػ ٜٕٗٔ نعناف ٕٗليلل اإث ين 
 ـٕٛٓٓ  تس س ٕ٘ المعا ل

 

 
 

الجميزة ػ  حا ظل ال مبيل ،أم عر ل  صم العمبيل : 
 :ٖٜ٘ٗٓ٘ٔ- ٓٗٓ ، :ٖ٘ٗٗٗٙٓ-ٓٗٓ 

 WWW.Fawzyabuzeid.com:  عق  اد تم ت
   :ادليكتمو النم د 

fawzy@Fawzyabuzeid.com 
fawzyabuzeid@hotmail.com 
fawzyabuzeid@yahoo.com 
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 قال تعاىل فى سورة الكهف 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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  الفصل األولالفصل األول

  ِقصَّــُة ُموَسـى ِقصَّــُة ُموَسـى 
  ((11))َمَع الَعِبِد الصَّاِلح َمَع الَعِبِد الصَّاِلح 

  قصة ذهاب موسى للعبدقصة ذهاب موسى للعبد  

  لقاء موسى بالعبدلقاء موسى بالعبد  

  اجلمع بني الشريعة واحلقيقةاجلمع بني الشريعة واحلقيقة  

                                                 
ـ بمسػػػجد أمعيػػػػل الػػػد عة إلػػػػ  اهلل بالزقاز ل، حا ظػػػػل ٖٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔخ نػػػل الجمعػػػػل  ٔ

 الشمقيل.
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نع البحسيً  نع البحسيً  ألعلى ٍى جملألعلى ٍى جملضوزة ضوزة الال

ــالبحس العــرب  العــرب    عيــد إلتكــان الييــ عيــد إلتكــان الييــ  ــالبحس ب ب
املاحل عيد مديية دميـا،،  املاحل عيد مديية دميـا،،    املتوسطاملتوسط
ــى ــىوٍــ ــا    وٍــ ــَوزة عامليــ ــة مصــ ــا  ميطكــ ــَوزة عامليــ ــة مصــ   ميطكــ

وجغسافيا  ومعسوفة بلسـاٌ زأس  وجغسافيا  ومعسوفة بلسـاٌ زأس  
الــ ، وإىل اليســـاز صـــوزة ىفـــ   الــ ، وإىل اليســـاز صـــوزة ىفـــ   
  امليطكــــة مضــــوزة مــــً الف ــــان   امليطكــــة مضــــوزة مــــً الف ــــان   

  ((مً موقع جوج  لألزضمً موقع جوج  لألزض  )مأخوذة)مأخوذة
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  اْلَفِصُل اأَلِوُلاْلَفِصُل اأَلِوُل

  ِقصَُّة ِذَهاُب ُموَسى لِلَعِبدِقصَُّة ِذَهاُب ُموَسى لِلَعِبد  

إخػػػػػعا   و خػػػػػعاع .. القػػػػػارعين والقارعػػػػػات .. إف  قصػػػػػ  
 ة  عسه:سعر  ٔٔٔالقم ف  قعؿ  ي ا   زٍّؿ القم ف    اآل ل 

                                     

  

 ك  قص ل  ن متاب اهلل ل ػا د ػعاف  ػن العنػم، وسػجالت 
 ػػػن الحكػػػو، و تع ػػػات  ػػػن العلػػػـع ...  ػػػدر  ا و علم ػػػا الػػػ م 

.   ت ق  الح  القيـع ال م إ ع خ   س ل وإ  ـع
 إلي ػػػا اهلل ويػػػ   القصػػػل التػػػ  بػػػين  ػػػد  ا، وقػػػد سػػػاق ا 

 ف  اليػػػػـع  ػػػػن القصػػػػ  التػػػػ  سػػػػن  ل ػػػػا الحنيػػػػل المصػػػػ    
   الع ا م  أمعل، ب  ا واردة    سعرة الك ه.
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وقػػػد سػػػن   نينػػػ  وقػػػم ُة  ي ػػػ  لكػػػ   سػػػلو  ف  قػػػم  بتػػػدبم 
سػػػعرة الك ػػػه مػػػ   ػػػـع أمعػػػل، وقػػػاؿ  ػػػ  نػػػ   ا  ػػػلعات ربػػػ  

 وعسليماع   لي  :
ُُ    ؛؛ي َيِوِم اْلُجُمَعِةي َيِوِم اْلُجُمَعِةَمِن َقَرَأ ُسوَرَة اْلَكِهِف ِفَمِن َقَرَأ ُسوَرَة اْلَكِهِف ِف} }  ُُ  َسَطَع َلـ َسَطَع َلـ

  ُُ ُِ ِإَلى َعَناِن السََّماِء ُيِضيُء َلـ ُُ  ُنوٌر ِمِن َتِحِت َقَدَمِي ُِ ِإَلى َعَناِن السََّماِء ُيِضيُء َلـ ُنوٌر ِمِن َتِحِت َقَدَمِي

ُُ َما َبِيَن اْلُجِم  َيِوَم اْلِقَياَمِة،َيِوَم اْلِقَياَمِة، ُُ َما َبِيَن اْلُجِمَوُغِفَر َل   22{ {   َعَتِيِنَعَتِيِنَوُغِفَر َل

وذلػػ  بف  ػػ  سػػعرة الك ػػه قصػػ  إبػػد  ػػن إدرام ػػا 
 ين، وروٌح و عم ػػػل أزعياع ػػػا وملياع ػػػا،   ػػػ   يػػػاة لقلػػػعب المػػػ  

المحسػ ين،  ور حاف برواح المعق ين، و ياة طينل لعنػاد اهلل 
ػػػػػػُل لعنػػػػػػاد اهلل المػػػػػػ   ين، المتػػػػػػ مم ن، المت كػػػػػػم ن،  و لػػػػػػـع أم 

، يػػػ   القصػػػل باختصػػػار المتػػػدبم ن  ػػػ  مػػػالـ ربٍّ العػػػالمين 
 ند د:

بعػػػد  ف  ػػػن   لػػػ   عسػػػ  وقع ػػػ  وخمأػػػعا  ػػػن   ف اهلل 
و  م ػػػػعف وقع ػػػػ   ػػػػ  النحػػػػم  ػػػػن  أل ػػػػ  صػػػػم، و يلػػػػ  اهلل 

                                                 
 )أا   اب اد ث والمماسي  ابن  مدو    ن ابِن ُ َمَم رضَ  الل ُ    ُ َما.«  ٕ
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اب مم،  م عا ب ضػ  اهلل، و قػدوا إأتما ػام  ا ػام  شػكموف  يػ  
  ل  أمي    ا ا . اهلل 

التػػ   وإيػػا   عػػدٍّد  عػػو اهلل    خػػ  سػػيد ا  عسػػ  
لػػ ، والتػػ    اءيػػػا  لػػ  قع ػػ ، و ل مػػػ  اهلل    ػػا بالشػػ  الكثيػػػم، 

 ، ما ػػػت  تػػػ     ػػػو  ػػػن نػػػدة عػػػ ثميو بكال ػػػ ، وإ  عػػػال و بحالػػػ
   ي  و إ عكه   ن الد   طعاؿ  د ث .

  ن  د ث ، قالعا ل : ولما إ ت    عس  
  ا عس ! ي  ي اؾ  ن يع   لو     ؟

 لػػػػ  ذلػػػػ   ػػػػ  الحػػػػاؿ !!!   عاعنػػػػ  اهلل  قػػػػاؿ: إ! ..
  لماذا؟

 حل الت ػا ن والتعاضػ   ػن العنيػد للحميػد  بف اهلل 
  ف:، وقد قاؿ ل ا  أمعين    القم المجيد 

                          MM  

\واإلَشارُة هناواإلَشارُة هنا....  
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 إ اؾ  ف عظن      س  ن اب  اس! ... !!!!
!!    ما بل ت    الدراسل!! و  ما  صلت  ن العلـع
 إف ما ت  سمع ل!!..  و  قموءة!! ..  و  معيل !!

 إف ما ت  ن  علمين  أالء !!  و  ن  ماأ   لميل !!
 لو  ص  إلي ا قنل    ٌد  ن النشم ل !!! و ما ت 

 و ما ػػت  معيػػل  ػػ   عأػػات ادرسػػاؿ العالميػػل ماد تم ػػت 
  و الكمنيععم !!!  و تيميا !!!

إ ػػػاؾ  ف عظػػػن   ػػػػ  بػػػ ل  قػػػد بل ػػػػت  ػػػ  العلػػػو ال ا ػػػػل 
 القصعم! .. إ اؾ! .. إ اؾ!!!

بػػػ   ليػػػ   ف عضػػػ   ػػػ  ذي ػػػ  و ػػػ  قلنػػػ  قػػػعؿ ربػػػ  
  علٍّو   دام  ن العالمين سعا :لحنين  ال م  ل م   ا لو 

                            ط  )ط(    
     ف اهلل قد  ل م :

 لػػـع ابولػػين، و لػػـع اآلخػػم ن، و لػػـع المعا ػػم ن، ولػػو 
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  تمؾ  لمام ماف  و ماعٌن،  و سيكعف! إإ و  اء  لي       لمام!
ال جنػػػاء،  وقػػػد  نػػػم  ػػػن يػػػ   الحقيقػػػل   ػػػػد عال يػػػ   

  قاؿ ععنيمام  ن ذل : يع سيد ا  مار بن  اسم و 
ــِد } }    ــِد َلَق ــا   َلَق ــا َتَرَكَن ــٌد   َتَرَكَن ــٌد ُمَحمَّ ــاِ ٌر       ،،    ُمَحمَّ َِ ــرطُك  ــا ُيَح ــاِ ٌر َوَم َِ ــرطُك  ــا ُيَح َوَم

ُِ ِفي السََّماِء ِإال ُِ ِفي السََّماِء ِإالَجَناَحِي ُُ ِعْلًما  َجَناَحِي ُُ ِعْلًماَأْذَكَرَنا ِمِن   33{ { َأْذَكَرَنا ِمِن

 و   ذل   قعؿ ل  رب   ال م  د ب     سن ع د ن :
                          ((ػػطط      

  ال   ا ل ل لل العلو  !!!
 وإ ا ت اء لتحصي  العلو !!! وذل  ب  :

                           عسه ) عسه (  
إلػ   عسػ  ميػه قلػت ذلػ  وي ػاؾ  لػ     و   اهلل 

 ظ م النسي ل  ن يع   لو    !!
 عجػػل وقػػاؿ:  ػػن يػػع  ػػا رب دل ػػ   ليػػ  ؟، قػػاؿ: ي ػػاؾ 

                                                 
  ن  ب  ذر رض  اهلل    ،  س د اد اـ   مد. ٖ
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 الك ه  : ند  ن  ناد ا ) 
                                  

                                 
 اذيل إل  الخضم!،  س ؿ  لي  السالـ:

   ن يع  ا رب ؟ وميه     إلي ؟
 و ا  و ا   الت   ستدؿ ب ا  لي  ؟ 

  قاؿ رب  العزة:
لنحػػػػم ن  سػػػػج   ) ي  اعمػػػػام   لػػػػ  عجػػػػد    ػػػػد  جمػػػػ  ا
  خمة وقد ع    بمداء...

 خػػ   عػػ   تػػاؾ ) ػػني  وربينػػ   و  ي ػػ  بعػػدؾ  لػػػ  
  تػػ  " عنػػ  بػػن  ػػعف"، وخػػ   عػػ  ِ ْكتَػػ  )  م قُػ  ػػل بل ت ػػا  ، 

 وض   ي  سمكل  شع  ل، و ع ا بع  الخ  والملا ..
ثو قاؿ ل :  إذا وأدت السمكل قد عحممت!،  ػا لو  ف 

 ل   ف ععثم  لي   ي !.. ع  و كا   ال م قدر اهلل ي ا  عض
 ػػػا طلنػػػ    ػػػ  الملػػػ  العػػػالـ،   ج ػػػز سػػػيد ا  عسػػػ  
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 وأاء ب تا ، وقاؿ ل   لي  بشيئين إ ثالث ل ما:
 ابوؿ  ف عحم  ي ا المكت  وب  السمكل وال عاـ.

والثػػا    ف عماقػػل أيػػدام يػػ   السػػمكل  ػػإف وأػػدع ا قػػد 
ؿ؛ ب ػ  سػيكعف المكػاف الػ م بػ  عحممت!..    لم    ػ  الحػا

  ف  ععلو     !!! . العند ال م   م   اهلل 
 ف  مشػػ  إلػػ  العنػػد ولػػع طػػاؿ  هلل  و ػػ ر  عسػػ  

 الس م إل   ئات الس ين !!! ...
                                  

               ( (YY      
  و ػػػن طلػػػل تػػػا ت  للقػػػاء  م لػػػن  عحػػػعؿ )  ػػػن وأ تػػػ

 العند   ت      إل   جم  النحم ن ...
 تػػػػػ  لػػػػػع عكل ػػػػػت  ػػػػػ  سػػػػػني  ذلػػػػػ   ف   شػػػػػ   قنػػػػػام! 
)والحقنػػل ثمػػا عف  ا ػػام ،  ي لػػع مل  ػػ  ذلػػ   ف   شػػ  ثمػػا ين 

  ا ام !!
  و  ز د !!!
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  البػد  ف   شي ا بععلو ...

\واإلَشارُة هناواإلَشارُة هنا....  

  ف  ل  طالل العلػو:
  م  !!  إ  ك  !! وإ
  مػػػا  ل مػػػ  اهلل  و  ػػػاض  ليػػػ   ػػػن  لع ػػػ    -بػػػػ   ليػػػ  

...،   ليػ   ف   لػل المز ػػد  ػن العلػو  ػػن الحميػد المجيػد 
 : سم قػعل  

َِاِلِب ِعْلٍم، } }  َِاِلِب ِعْلٍم، َمِنُهوَماِن اَل َيِشَبَعاِن:  َمِنُهوَماِن اَل َيِشَبَعاِن: 

َِاِلُب ُدْنَيا َِاِلُب ُدْنَياَو   44{ {   َو

 و جم  النحم ن      ا الموا ات:
 لنحم اببي ، لماذا؟يع إلتقاء ال ي    د د ياط با

ذلػػػ  بف  عسػػػ  مػػػاف  ػػػ   صػػػم وقع ػػػ   ث ػػػاء اإ ت ػػػاؿ 
 بال جاة  ن  م عف .. ما عا     صم ...

                                                 
 )أا   اب اد ث والمماسي   ن  َ ٍس ، النزار  ن ابِن  ن اٍس  ٗ
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  كيه   يل  ن  صم إل  الخليج العمب  ؟؟
 مما  د   بع  العلماء ؟؟

 و إلػػ  ط جػػل! ممػػا  ػػد   الػػنع  اآلخػػم ؟ ...  الحقيقػػل 
 الت   قنل ا العق  و عا ق ا ال ق :

 لنحم ن ماف    النلد ال م يع  قيو  ي : ف  جم  ا
ويػػػع يػػػع إلتقػػػاء ال يػػػ    ػػػد د يػػػاط بػػػالنحم اببػػػي  ممػػػا 
قل ا، بف ال يػ   ػاء  ػ ب والنحػم اببػي   ػاء  ػالا  يصػا  ف 
 ع ه ي ا المكاف ب    إلتقػاء النحػم ن  و  جمػ  النحػم ن ممػا 

 أاء    اآل ل الكم مل ومما  قن  العق  الت سيم العاقع .
 ثنت  ن الموا ات التار خيل: و مما

لػػو  ػػ يل إلػػ  الخلػػيج العمبػػ    ػػإف  نػػ  اهلل  عسػػ  
 و نػػػػع العػػػػمب  بػػػػدام!، ولػػػػػو  ػػػػ يل إلػػػػ  ط جػػػػل  و المحػػػػػيع 
ابطلسػػ  قػػع!،  لػػو  تجػػاوز  عسػػ   رض  صػػم، و رض سػػي اء، 

 و رض  لس ين ...
يػػ   يػػ  ابرض التػػ  ثػػػنت   ػػػ   شػػ   ي ػػا،  ػػ  الكتػػل 
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 . دل يل ال ازلل  ن رب النػم ل المعتمدة والتشم عات ا

  لقاء ُموَسى بالَعِبدلقاء ُموَسى بالَعِبد  

 و تا  ...   ش   عس  
 لمػػا و ػػال إلػػ  الصػػخمة التػػ  قػػدر لػػ   ف  لتقػػ    ػػديا 
 بالعند، ماف قد ععنا  ن المش ،   لق   لي ما ال ـع   ا ا سع ام.
وأاء العند، وععض   ن الماء... وي ا العند الصػالا مػاف 

اء ال م  تعض    ػ  إذا  ػس  نػيئام دبػت  يػ   ن خصاعص   ف الم
 الحياة بإذف اهلل ..

 ت ػػػا مت ق ػػػمات  ػػػاء  ػػػن وضػػػعع ، و زلػػػت  ػػػ  المكتػػػ  
 لػػ  الحػػعت،  ا تيػػا بػػإذف اهلل .. و شػػ   ػػ  النحػػم سػػمبام ممػػا 

 ... قاؿ اهلل ومما   ن  متاب اهلل 
ثػػو عمم مػػا العنػػد وذيػػل لعلػػل  م ػػديا اهلل و كمػػل  علم ػػا 

 و تا ، و ممال الس م ...  استيقظ  عس  ، سنحا   
ولك  مػػػػا بعػػػػد يػػػػ   المم لػػػػل  ػػػػن الس م،نػػػػعما بالتعػػػػل 
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 مما قاؿ اهلل:  والجعع ..   رادا  ف   مال ..  قاؿ  عس  

                                  
              ( (YY      

خػػ  ا   ع ػػا؟ أػػعع !! وععػػل !!  ل حضػػم ال عػػاـ الػػ م  
   تش ال ػالـ    المكت  !!  لو  جد الحعت !! .. ت مم ..

                              
                                 

                ( (YY      

\واإلَشارُة هناواإلَشارُة هنا....  

 حين والعلماء العا لين: ف العند ال ي    ر اب الصال
  سل م  قصعر وعقصػيم إلػ    سػ ، و  سػل مػ   ضػ  

 ... قاؿ ععال  : وعع يػل إل  ربػ  
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                            ( (ٜٜٚٚ   ال ساء   ال ساء  

ب  ػػػإف  دب الصػػػالحين، و دب اب نيػػػاء والممسػػػلين، و د
العلمػػاء العػػا لين،  ف   سػػنعا ال ضػػ  والتع يػػل إلػػػ  اهلل ... ،اف 
     سنعا القصعر والتقصيم وال سياف والزل  والخ   إل  ال  س 

                               
                              عسه  )  عسه  (  

 :  Y)  الشي اف   سل ال سياف إل    س  وإل 

                                 
 [ 64Y]و  د ذل  ..

                               
 ي رأعػػػػػا  تتنعػػػػػاف  ثػػػػػار  قػػػػػدا  ما  تػػػػػ  إ  تعيػػػػػا  ػػػػػ  
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 اعمػػام  و  ػػد ا و ػػال إلػػ  الصػػخمة وأػػدا الخضػػم  ،المسػػيم
 بمداع  ... و  د ا ر يما، مشه ت اء  ...  لي ا، وقد ع   

   ت  عس  ب   إسماعي  ؟  وقاؿ:
  عو! و ن  دراؾ ب  ؟  قاؿ:
 ال م  رسل  إلي ا !!  قاؿ:

                           ((التحم والتحم و    

                             
                                 

                              
                             ((YY    

 و  د ذل  أاء  ص عر ونمب  ن النحم،  قاؿ:
 ُُ ُُ ال َأِعَلَم ُُ اللَّ ُُ } َيا ُموَسى َأْنَت َعَلى ِعْلٍم َعلََّمَك ُُ ال َأِعَلَم ُُ اللَّ } َيا ُموَسى َأْنَت َعَلى ِعْلٍم َعلََّمَك
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ُُ َأْنـَت،  َأَنا، َوَأَنا َعَأَنا، َوَأَنا َع ُُ ال َتِعَلَم ُُ اللَّ ُُ َأْنـَت،  َلى ِعْلٍم َعلَِّمِني ُُ ال َتِعَلَم ُُ اللَّ َلى ِعْلٍم َعلَِّمِني

  ََ ُِ ِإال َكَما َأَخـ ََ  َوَما ِعْلِمي َوِعْلُمَك ِفى ِعْلِم اللَّ ُِ ِإال َكَما َأَخـ َوَما ِعْلِمي َوِعْلُمَك ِفى ِعْلِم اللَّ

ََا اْلَيمط ..!!.{ ََا اْلُعِصُفوُر ِمِن َه ََا اْلَيمط ..!!.{َه ََا اْلُعِصُفوُر ِمِن َه   َه

    ي الق مة الت   خ يا العص عر  ن النحم وم ل  

                                
        ((ٕٕ٘٘٘٘    النقمة  النقمة  

\واإلَشارُة هناواإلَشارُة هنا....  

مو  كعف    النشم أميعػام  ػن  وؿ الخلػل إلػ   خػم  !!  
مو  كعف   عو  ما   اض اهلل  لي و ... مػو  ع ػو  أمعػين .. 

  ن  لـع اهلل .. و ن  سمار اهلل .. و ن إل ا ات اهلل ؟
 ي   قعؿ ق مة؟ .... إ !!!
 منيم!   !!!  الق مة ن ٌ  إ  ست ي   ف  قعؿ ق مة

      قعؿ رزازة؟ .... إ !!!
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 إ  ست ي   ف  قعؿ وإ  ت  رزازة!  المزازة نٌ  مثيم!
ولكػػن مػػ   ػػا  ػػ  الخلػػل  ػػن بػػدء الػػد يا إلػػ    ت ايػػا .. 

 بجا ل  لو اهلل إ  ساوم وإ  ت  ذرة !!! 
 إ  عدُ! !! .. وإ  حد  !! بف  لو اهلل 

 حكيو .يع العليو ال ب   

  اْلَجِمُع َبِيَن الشَِّريَعِة َواْلَحِقيَقةاْلَجِمُع َبِيَن الشَِّريَعِة َواْلَحِقيَقة  

وطلػػل  عسػػ  ويػػع  نػػ  اهلل .. وملػػيو اهلل ... و ػػن  ولػػ  
العـز  ن المس  ... طلل  ن العند الصالا  ف  تنع  ليعلم   ػن 

 المند ال م   اض  اهلل  لي  ...
    م  العند    ا   عاؿ  اليل .. !! .. لػيس  ػن السػ   

 نم  لي ا وليس   د  خنم  ن سميا ... ل   عس  الص
و د  بالصنم،  انػتمط  ليػ  العنػد  إ  ولكن  عس  

  س ل   ن ني ء  ت   كعف العند يع  ن  كلم   ي   وإم :
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                          الك ه )الك ه(  

\ هناهناواإلَشارُة واإلَشارُة....  

  علم ا ..  ف  اهلل 
 ف   ػػػالو الشػػػم عل إبػػػد لػػػ   ف  ػػػتعلو  ػػػن  ػػػالو الحقيقػػػل، 

 و ف   الو الحقيقل إبد ل   ف  ستمد  ن  الو الشم عل.
 العػػػالو الحػػػل يػػػع الػػػ م  عمػػػ  بشػػػمع اهلل  ػػػ  ظػػػايم ، 
و ستمد  ن   عار اهلل  لع ام و قاعل    باط ػ ،  تػ   كػعف ممػا 

 :البقرة ( 962)الت ز       حكو  قاؿ اهلل 
                                

                           

وذلػػ  بعػػد  ف رد   تػػا   ػػ  العنػػد ...  و شػػ   عسػػ  
بف  تا  إ  تحم  ي   اب عاؿ العاليل !! وبػد ت ر لػل  عسػ  

  ... والعند الصالا 

شػػايد العاليػػل .. عتػػعال  .. وييػػا ب ػػا  ع مػػا .. وبػػد ت الم
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  شايد .. و ستمد ادنارات الماقيل!! و تعلو الحكو العاليل !! 

  اْلسَّــــــِفيَنةاْلسَّــــــِفيَنة  

  رادا  ف  عنما   م ال ي  قنالل د ياط ..
ب   ماف رأػالم  - جاءت س ي ل، ولما ر وا الخضم  م ع 

 ي بػدوف  أػم  يػع  ػ رمنع  بػدوف  علػعف ) - الحام  عمو ػام ل ػو
 و ا ن .

 لمػػا  قلعػػت السػػ ي ل وابتعػػدت  ػػ  النحػػم، أػػاء الخضػػم 
 !!!... إل  لعح    قاع الس ي ل .. وقلع  بقادـو 

  عتمضام  لي  ...:   ظم إلي   عس  
                           ((ٚٔٚٔ    الك ه  الك ه  

 !َمَؽ َ ْيُلَ اَ َخَمقْػتَػَ ا لِيَػ ْ  و مما    القماءة ابخمم 
و سػػمع  عسػػ  إلػػ  ألنابػػ ، و ز ػػ  ليسػػد  بػػ  يػػ ا الخػػمؽ، 

  زع المداء، وعمؾ الخمؽ ... ولكن الخضم 
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 ولو   تن   عس  إل  ي   المعجزة !! ميه ذل ؟..
 ذل  بف الخمؽ ماف    قاع الس ي ل !!

وقاع الس ي ل ماف ي اؾ عحت س ا النحػم !! و ػ  ذلػ  
ولػو  صػعد المػاء !!! وعلػ  ما ػت  عجػزة  لػو    ػ    ػ  المػاء !!

 ظايمة  ل   ف ي ا اب م  ن السماء ..!!
      ا ل الم لل : وي ا  ا  نم     الخضم 

                       ((ٕٕٛٛ    الك ه  الك ه  
ب   لػع مػاف ثقنػام ولػع  ػ يمام مخػـم ادبػمة؟ .. ل  ػ  المػاء 

     ... وبتمؽ الس ي ل...
لعح ما    ن خشل السػ ي ل !!  ػإف المػاء  ولكن       

 لو  صعد !! والس ي ل عمش      مض النحم...
بػػ  يػػ ا العنػػد الصػػالا  ػػ   واب ػػم الػػ م مانػػه اهلل 

  الو الناطن و    الو الحكمل بش ف ي   الس ي ل :
 ف يػػػ   السػػػ ي ل ما ػػػت لمسػػػامين  شػػػمة، خمسػػػل  ػػػ  و 
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ت يععف الحممػل ، ز    ) م  مض  ب  ماض  ز  ل  قعد ن إ  سػ
ويػػػو   ضػػػام  -والخمسػػػل اآلخػػػموف  عملػػػعف  لػػػ  يػػػ   السػػػ ي ل

لكػػػػػػ  و  كابػػػػػػدوف و كػػػػػػا حعف لي عمػػػػػػعا  -  ػػػػػػحاب  ايػػػػػػات
    س و و ععلعا إخعع و ...

ومػػػاف ي ػػػاؾ  لػػػٌ    خػػػ  مػػػ  سػػػ ي لم  ػػػالحلم تصػػػنام  ػػػن 
 يل ا،ومػػػاف بػػػال ن  سػػػي خ  سػػػ ي ت و   ػػػد ا  مايػػػا أ ػػػعد   ػػػ  

 إذا  تشعيا    النحم؟؟؟الممس    د و عل و  و 
 ف  كا ئ و؛ ب  ػو  ملػع  ب يػم  أػم    راد الخضم 

يع ور يق ، و راد   ضام  ف  كم  و ب  و  ععلػعف ز  ػ   ي جػي و 
  ن ي ا المل  و ن ظلم  وأنموع  !!

ولػػ ل    ػػد ا أػػاء الملػػ  إلػػ  السػػ ي ل ب  عا ػػ  وأ ػػعد  
 د  الخضم.ووأدويا تيم  الحل ! .. عممعيا ... وي ا  ا  را

وبعد  ف عممعيػا .. رأػ  الخضػم، و  ػاد اللػعح ممػا مػاف، 
 وسد  ب  الخمؽ، .. كيه ماف ذل  ؟

  لػػػػو العنػػػػد الصػػػػالا يػػػػ ا  مػػػػاف ذلػػػػ  ... بف اهلل 
 الش ف  ن  الو الن عف .. وليس  ن  الو الظ عر.
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وي ا    ا القماء الكماـ .. ي ا  ػن العلػو المك ػعف الػ م 
:  قعؿ  ي   ن إ ع خ    س ل وإ  ـع

                             ((ٕٕٕٕٛٛ    النقمة  النقمة  
 كا ل  ما دار بػين العنػد  ول ل  قاؿ رسعل ا الكم و 

 ... قاؿ: الصالا و ن  اهلل  عس  
ُُ َأِخى ُموَسى َلِو َصَبَر َعَلى اْلـــَعِبِد  ُُ َأِخى ُموَسى َلِو َصَبَر َعَلى اْلـــَعِبِد } َرِحَم الل } َرِحَم الل

ُُ اْلَعَجَب اْلُعَجاَب { ُُ اْلَعَجَب اْلُعَجاَب {َلَرَأى ِمِن   55َلَرَأى ِمِن

  اْلُغــــالماْلُغــــالم  

 و زؿ العند ومليو اهلل  ن الس ي ل ... وسارا ..
 عأدا تال ام ب   ال لعل،  لع الم ظػم،  لعػل  ػ   قما ػ  

  ن ال لماف،   ادم  لي  الخضم و خ   ...
ومػػاف  عسػػ  و ػػد  الػػ م  ػػمم العنػػد ) ػػ  يػػ ا المعقػػه  

                                                 
٘
 ) تا النارم "متاب اب نياء" ، عح ل اب عذي "متاب ال تن"   



 ى حمند أبوزيدفوز                                                    موسى    أسرار العبد الصاحل مع 

    31     صفحة                                                                              مع العبد الصاحل  الفصل األول  : قصة موسى 

دوف خلػػػػل اهلل، وذلػػػػ  بف  ػػػػن خصػػػػاع  الخضػػػػم  لػػػػ   ني ػػػػا 
الصالة و عوٍّ السػالـ   ػ  إ  ظ ػم وإ  ػُػَمم إإ لمػن و لي    ض  

 ل   ف  ما  و تحقل     ...  راد اهلل 
وربمػػا  كػػعف بػػين قػػـع  ثل ػػا ولكػػ  و إ  مو ػػ ! .. لمػػاذا ؟ 
.. بف اهلل  جنػػػػػػػ   ػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػا لين، و ػػػػػػػػن الجػػػػػػػػايلين، و ػػػػػػػػن 

 ... المنعد ن،  سل طلن   ن ربٍّ العالمين 
رقنتػػ   ػػن أسػػم ، وعخيلػػعا   خػػ  الخضػػم ال ػػالـ، وخلػػ  

 ع  !!  اذا  حدث لع ر   ال ػاس؟ بو مػاف ذلػ  ..  ػا عممػع ،  
 وذل  ب  ا أم مل ظايمة وواضحل.

ال م ععجػل وقػاؿ  إذام  ال ي ر   يع  عس  و د  
 : الكهف ( 72)ل  

                                
   قت  ؟ ي لَو عقت  رأالم ولو  سنل   

           و  ػػػػ  قػػػػماءة  خػػػػمم زَاِميَػػػػلم 
 ؟ب يم   س قتلت ا...  نماذا رد  لي  الخضم 
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  قاؿ: إ   ما م.
  ا تمض  عس  ...

لػػػعح متػػػه  ولػػػو   ػػػد  ا تماضػػػ   تػػػ   خػػػ  الخضػػػم 
 قػػم   ال ػػالـ ! ومشػػ  ، وقػػاؿ لػػ  : إقػػم  !!  ػػا يػػع  كتػػعب  ليػػ :

 :الكهف(08-08) ،مت   )ما م  ل  لعح    عس  

                                      

                                

                                              

 وي ا  اماف     لو اهلل ابزل  ...
ف إ ػػػم ة المأػػػ  ) ـ ال ػػػالـ  ما ػػػت  ػػػا الم  علػػػدت ب تػػػام،  

 ومنمت الن ت وعزوأت و  جنت  نيام ..
وي ا الصػن  منػم و ػار رأػالم ، وابتعثػ  اهلل  ني ػام  ػ  قع ػ  

 ويدم سنحا    ل   د   خلقام مثيما...
 كا ػػت يػػ   اب ثػػ  خيٌػػم ل مػػا  ػػن العلػػد الػػ م  سػػعق ما 
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 ل ا  ف عقد م القد م ل ا خيم. إل  الك م، وي ا  ظ م اهلل 

\واإلَشارُة هناواإلَشارُة هنا....  

  ػػػػػ  إ   ن ػػػػػ  للعنػػػػػد اف  عتػػػػػمض  لػػػػػ   ػػػػػا عجم ػػػػػ   ليػػػػػ  
المقاد م  ا   إ عدرم الخيم وإ ععلو الشػم   ػن  كػعف ؟ لكػن 
 علم   ن  قعؿ للش  من  يكعف ..  يعلو  ا    ع  و ػا  ضػمؾ 

... 
و و  ػػا   ػػت    ػػا المػػ  ن ...  يقػػعؿ لػػ  الحنيػػل اب ظػػ

  لعات اهلل وسال    لي :
  66{ {   َواِرَض ِبما َقَسَم اللُ َلَك َتُكِن َأْغَنى النَّاِسَواِرَض ِبما َقَسَم اللُ َلَك َتُكِن َأْغَنى النَّاِس} } 

بف اهلل سػػػػنحا   وععػػػػال  إ  قسػػػػو لػػػػ  إإ بػػػػالخيم، وإ 
  ختار ل  إإ  ا  ي  ال الح وال جاح ....

                                                 
َ ْن  َْ ُخُ  َ  ٍّ  َيُ َإِء »قَاَؿ : قَاَؿ َرُسعُؿ اهلل: )س ن التم  ي ،  ن  ِب  ُيَم ْػَمَة    ن اْلَحَسنِ  ٙ

 َػَقػاَؿ  َبُػع ُيَم ْػػَمَة:  ُقْلػُت  َ َػا  َػا َرُسػعَؿ اهلل. « الَكِلَماِت  َػيَػْعَمُ  ِبِ ػن  و  ُػَعلٍّػُو َ ػْن  ْعَمػُ  ِبِ ػن ؟
اع ػػِل الَمَحػػاِرـَ َعُكػػْن َ ْ نَػػَد ال  ػػاِس، َواْرَض ِبمػػا َقَسػػَو اهلل لَػػَ  »َؿ:  ََ َخػػَ  بِيَػػِدي  َعػػد  َخْمسػػام َوقَػػا

َعُكػػْن َ ْت َػػ  ال  ػػاِس، َوَ ْ ِسػػْن ِإلَػػ  َأػػاِرَؾ َعُكػػْن ُ ْ ِ  ػػام، َوَ ِ ػػل  لِل  ػػاِس  ػػا ُعِحػػل  لِ َػْ ِسػػَ  َعُكػػْن 
 «ِ  ُعِميُت الَقْللَ ُ ْسِلمام، َوإَ ُعْكِثِم الض ِحَ   َِإف  َمثْػَمَة الض حِ 
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و نػػػين رسػػػعؿ اهلل  ليػػػ    ضػػػ  الصػػػالة و عػػػو التسػػػليمات 
هلل  ػػػػن  قػػػػدار اهلل  ػػػػ   جػػػػل المالعكػػػػل الكػػػػماـ ومػػػػ  ماع ػػػػات ا

 : يقعؿ  الم   ين  ن ي   اب ل لحضمة اهلل 
ُُ  أِمَرُهأِمَرُه  ِإنَِّإنَّ  امُلِؤِمِنامُلِؤِمِن  ألمِرألمِر  عجبًاعجبًا  }} ُُكلَّ ُُ   إِنإِن  َخِيٌر،َخِيٌر،  كلَّ ُُ أصاَبْت أصاَبْت

ُُ،  َخِيرًاَخِيرًا  كاَنكاَنفف  َشَكَرَشَكَر  َسرَّاُءَسرَّاُء ُُ،َل ُُ  وإِنوإِن  َل ُُأصابْت   َضرَّاُء َصَبَر،َضرَّاُء َصَبَر،  أصابْت

ُُ،  َخِيرًاَخِيرًا  وكاَنوكاَن ُُ،َل { {   إال للُمِؤمِنإال للُمِؤمِن  أَلَحٍدأَلَحٍد  لَكلَكٰ  ٰ  ذذ  وليَسوليَس  َل

77  

   ك    عر الم  ن إل  خيم    سعرة النقمة : 

                                   

                                   

                      

  السال ل     دـ المال ل     قدار اهلل ...

                                                 
  حيا ابن  ناف ن ُ َ ْيٍل  ٚ
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مػػا  عمػػ  الجايػػػػػلعف !!! .. وعخاطػػل الحػػل  ػػال ععمػػ  م
تا الم مما  خاطن  ال ا لعف !! وعقػعؿ لحضػمة  ػن  قػعؿ للشػ ء  
مػن  يكػعف ..:لػػو أئت ػ  ب ػ ا اب ػػم ؟ !!!  و لػو ابتليت ػ  ب ػػ ا 
الضػػم ؟ ..  ػػ    ػػ    ػػححت أسػػو  ػػالف الػػ م إ  صػػل  !! 

 ووسعت  عيشل  الف ويع بعيد  ن  ضمع !!؟
 عن  وعحاسن  !! و   سعرة اب نياء:وم    عم د  ف ععا

                                

   سيت     قاؿ ويع العز ز الحكيو     د ث  القدس :
 { { ُُ ُُ ِإنَّ ِمِن ِعَباِدي َمِن ال ُيِصِلُح ِإمَياَن اْلِغَنى، اْلِغَنى،   إالإالِإنَّ ِمِن ِعَباِدي َمِن ال ُيِصِلُح ِإمَياَن

ُُ؛ أَلْفَسَدُه َذِلَك، ِإنَّ ِمِن ِع ُُ؛ أَلْفَسَدُه َذِلَك، ِإنَّ ِمِن ِعَوَلِو َأْفًقِرُت َبـاِدي َمـِن ال   َبـاِدي َمـِن ال   َوَلِو َأْفًقِرُت

 ُُ ُُ ُيِصِلُح ِإمَياَن ُُ؛ أَلْفَسـَدُه      إالإالُيِصِلُح ِإمَياَن ُُ؛ أَلْفَسـَدُه    اْلَفْقُر، َوِإِن َبَسـْطُت َلـ اْلَفْقُر، َوِإِن َبَسـْطُت َلـ

      ُُ ُُ      َذِلَك، َوِإنَّ ِمـِن ِعَبـاِدي َمـِن ال ُيِصـِلُح ِإمَياَنـ   إالإالَذِلَك، َوِإنَّ ِمـِن ِعَبـاِدي َمـِن ال ُيِصـِلُح ِإمَياَنـ

ُُ؛ أَلْفَسـَدُه َذِلـَك، َوِإنَّ ِمـِن      اْلصطَحُةاْلصطَحُة ُُ؛ أَلْفَسـَدُه َذِلـَك، َوِإنَّ ِمـِن      ، َوَلـِو َأِسـَقِمُت ، َوَلـِو َأِسـَقِمُت

  ُُ ــ ــِلُح ِإمَياَن ــِن ال ُيِص ــاِدي َم ُُ  ِعَب ــ ــِلُح ِإمَياَن ــِن ال ُيِص ــاِدي َم ــِو اْلاْل  إالإالِعَب ــَقُم، َوَل ــِو سَّ ــَقُم، َوَل سَّ
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ُُ؛ أَلْفَسَدُه َذِلَك، ِإنِّي ُأَدبطُر ِعَباِدي ِبِعْلِمـي   ُُ؛ أَلْفَسَدُه َذِلَك، ِإنِّي ُأَدبطُر ِعَباِدي ِبِعْلِمـي  َأِصَحِحُت َأِصَحِحُت

  88{{ِبَما ِفي ُقُلوِبِهم، ِإنِّي َعِليٌم َخِبرٌي ِبَما ِفي ُقُلوِبِهم، ِإنِّي َعِليٌم َخِبرٌي 

 ال م  دري وإ  دري . إذام  إ   
  لو  عتمض  ل   قدار ؟ وإ  مض  بقضاع  .. لو؟

  ػػػػػ ا  حتػػػػػاج إلػػػػػ  أػػػػػالء ال  ػػػػػعس، وعصػػػػػ يل القلػػػػػعب، 
 . عجد د اد ماف ...  ت   مض  بقضاء  ضمة الم من و 

  اْلَجـــــَداراْلَجـــــَدار  

 يع والعند ... و ش   عس  
ودخػػػػػػال إلػػػػػػ  قم ػػػػػػل وطا ػػػػػػا  لػػػػػػ   يل ػػػػػػا  سػػػػػػ لع  و  ف 
 ضػي ع  ما!! ، لكػػ  و مػػا عا   اسػػام بخػالء ...  لػػو  مضػػ  وا ػػد 

  ن  ي  القم ل  ف  ضي  ما ..!!!!!!

                      ((ٚٚٚٚ   الك ه الك ه  
                                                 

 ،  العلـع والحكو ،  ليل ابولياء وتيميا  ن   س بن  ال   ٛ
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 و ظم الخضم  لي  السالـ ...
 !!..   عأد أدارام  م د  ف   ق  

  ي  م د  ف  ق  ...   قا   الخضم،  قاؿ ل   عس :

                             
لو عقيو الجدار ب يم  أمة لقـع ر ضػعا ضػيا ت ا؟ ويػو لػو 

   عمع ا    ندة أع  ا؟
  ماؽ ...... لماذا؟وي ا ماف ال

   نمط ذل   ل    س  : بف  ن  اهلل  عس  

                              

                                     

 لكن اهلل  ضمب ل ا المث  ... ميه ذل  ؟
قد ماف ي ا الك ز ال م عحت الجػدار لمأػ   ػالا، لػو 

 بعيما  و أديما لك   ماف الجد الساب  ل ما.. كن  



 فوزى حمند أبوزيد                             موسى                           أسرار العبد الصاحل مع 

     38     صفحة               مع العبد الصاحل                                                                        الفصل األول  : قصة موسى 

وادخم ذل  الجد الساب  يػ ا الك ػز ل ر تػ  !!!، وسػخ م 
اهلل  نيام مليمام !! ووليػام  ػالحام مم مػام !!! سػخميما سػنحا   لن ػاء 
الجدار  تػ  إ قػ   ي كشػه الك ػز و سػتعل   ليػ  ال ػاس ويػو 

   د ا ام.. ط اؿ   ار إ  دروف     نيئام وإ  ملكعف   
ب يػػػػا الجػػػػدار و قا ػػػػا   تػػػػ   ح ػػػػظ الك ػػػػز إلػػػػ   ف  نل ػػػػا 
 نػػػديما، و سػػػتخمأا م زيمػػػا ...ممػػػا قػػػدر اهلل ل مػػػا  ػػػ  سػػػابل 

  لم .

\واإلَشارُة هناواإلَشارُة هنا....  

  ل علو  لو اليقين ....
 ..  ف  الح اآلباء      ابب اء

 و لي ا  إ  ش  وإ  معاب    ذل   بدام ...
بػػاء ... لػػيس ابب ػػاء المنانػػم ن  ػػإف اهلل    ػػ  بصػػالح اآل

 قػػػػػػع !! ولكػػػػػػن ممػػػػػػا قػػػػػػاؿ الحنيػػػػػػل اب ظػػػػػػو  ػػػػػػلعات ربػػػػػػ  
 وعسليماع   لي  ... الجد الساب :
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                   ((ٕٕٛٛالك هالك ه    
 و بعيما ي ا ... ماف الجد الساب  !!!

  سنحاف اهلل .. إف    ذل  لعنمة بول  ابلناب .
 و ل   ل  و حن  وسلو.و ل  اهلل  ل  سيد ا  حمد 
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  الفصل الثانىالفصل الثانى

َقَبٌس ِمِن ِإَشاَراِت اْلَعاِرِفنَي ِفى َقَبٌس ِمِن ِإَشاَراِت اْلَعاِرِفنَي ِفى 

  ((9))َأِحَواِل اْلَعِبِد َمَع ُموَسىَأِحَواِل اْلَعِبِد َمَع ُموَسى

   ُّاْلَفْتُح اْلُقِرآِنىُّ اْلَفْتُح اْلُقِرآِنى  اْلطَِّريُق إَلى اْلَفْتِحاْلطَِّريُق إَلى اْلَفْتِح  

   ِِِن ِِِن ِعْلُم اْلَبا   َمِجَمُع اْلَبِحَرِينَمِجَمُع اْلَبِحَرِين  ِعْلُم اْلَبا

  َُُُُأَدُب اْلطَّاِلِب َمَع َشِيَخ   َأَدُب اْلطَّاِلِب َمَع َشِيَخ

  ِجَهاِد اْلَعاِرِفنيِجَهاِد اْلَعاِرِفني  ِإَشاَراُتِإَشاَراُت  

                                                 
 -ـ بم ػػػزؿ ـ  حمػػػد  شػػػيش بالزقػػػاز لٖٕٓٓ/ٓٔ/ٙٔالػػػدرس بعػػػد العشػػػاء الخمػػػيس  ٜ

 نمقيل.
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  بسم اللُ الرحمن الرحيمبسم اللُ الرحمن الرحيم  

  ُّاْلَفْتُح اْلُقِرآِنىُّاْلَفْتُح اْلُقِرآِنى  

   ات القم ف  ا إخعا   ..  ي ا الش اء  ن م  داء ...
 ػػػن  نػػػاد  المػػػ   ين  و ي ػػػا ال  ػػػاء بيػػػػ  طا ػػػل اهلل 

 والحكماء، و ي ا الزاد لمن  راد  ف  تزود للميعاد ...
شػػ عدة،  ي ػػا  ػػا إ  ػػين و ي ػػا  عاعػػد  مػػدودة للقلػػعب  

ر ت وإ  ذف سػػػمعت وإ خ ػػػم  لػػػ  قلػػػل بشػػػم  ػػػن المعػػػا   
 ادل يل والعلـع المبا يل واب عار القدسيل....

  يم ػػام  لػػ  مػػ   عمػػل ومػػ    ػػل  ذلػػ  بف متػػاب اهلل 
ظػايمة  و باط ػ ، و ذمػػم  ػ  يػ ا المجػػاؿ  ف سػيد ا اد ػاـ  لػػ  

 :ومـم اهلل وأ   ماف  قػعؿ 
ــاع منى عقال بعـري لوجدتُ فى ــاع منى عقال بعـري لوجدتُ فى " لــو ض" لــو ض

  ""  كتـاب اللُ كتـاب اللُ 
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والمع ػػػ    ػػػػ   نحػػػث  ػػػػن ضالتػػػػ   ػػػ  مػػػػتاب ربػػػػ ، سػػػعاء  
ػػػػػػي ل ...  و  ع ع ػػػػػػػ ل ...  و قلني ػػػػػػل  و  ما ػػػػػػت يػػػػػػػ   الضػػػػػػالل  سٍّ

 رو ا ي ل ...  و  عرا ي ل ... 
 ك   ن  ن   نػيئام !!!  و ع  ػع   سػ  لشػي ء  جػد   ػ   

 ععال  : ..... قاؿ متاب رب  

                             ((ٖٖٛٛب عاـب عاـاا    
ولػػػػ ل   ػػػػإف سػػػػنل مػػػػ  المشػػػػام ، وال ػػػػتن، واد ػػػػن، 
، واب ػػػزاف ... المعأػػػعدة بػػػين  ، وال مػػػـع والخال ػػػات، وال مػػػـع

 الم   ين يع:
 !!! و عممعا متاب اهلل    
  و    ػػو  سػػمعع   ب يػػم الكي يػػل التػػ  طلػػل  ػػ  و 

 ععا ب ا متاب اهلل  !!!اهلل  ف  سم
  و    ػػو  قمنو ػػ  بابلسػػن والقلػػعب  حجعبػػل  ػػن 

 ػػػػػ  يػػػػػ ا القػػػػػم ف  اب ػػػػػعار التػػػػػ  أعل ػػػػػا اهلل 
 للصالحين واببمار.
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   ولكن العند لع  قن   ل  متػاب اهلل بال م قػل التػ
وضػػح ا اهلل، والتػػ  مػػاف  لي ػػا سػػػيد ا رسػػػعؿ اهلل 

....  ب  ػا  اهلل م    ا ، 
ل ال ػػاس  ػػن سػػيد ا اد ػػاـ  ػػػل  ميػػه  جػػد و  ػػد ا ععجػػ

  قاؿ النعيم    مػتاب اهلل ؟ 
و ػن   ػن أاء ب ل  و    ي الت اسػيم قػم  ذلػ ؟ .. يػػ  
قػػػػػم  ع سػػػػيم ال نػػػػمي؟  ـ القمطنػػػػ ؟  و تيميػػػػػو؟  ػػػػن الم سػػػػم ن 

 ال  ن لو  ظ موا بعد؟!
  ضػػام المكتنػػل التػػ  مػػاف  ملك ػػا مػػو متػػاب عحتع ػػ ؟ ... 

 وا د !! ويع متاب  ضمة العا د !!!!! إ   متاب 
و  ن ما ت ي   المكتنل ؟ .. لو  كن  علق ػا  لػ   ػاعع 

  و أدار !! وإ ما ما ت    قلن  !!
ولػػػ ل    ػػػد ا  رادت أما ػػػل النحػػػث  ػػػن القػػػم ف   ػػػن 

  نحثعف     ؟ و ن   ن  شتمو   ؟ وإل    ن   ينعف ل  ؟
حػػػ  ي ػػػاؾ قػػػم ف للقػػػماءة !!! وي ػػػاؾ قػػػم ف للحيػػػاة !!!  

 : اد ساف .... ب عر الم من 
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                ((ٜٜٗٗالع كنعتالع كنعت    
 إ     ات ..

 لكن ليس    الس عر ...
 ولكػن    الصدور .. و كتػعبل بال ػعر ...

ي إء القػـع ..  عػعا  ػل  قلػعب و، وتسػلعيا  ػػن ابوزار، 
   ػػػا  نا ػػػد المػػمء  ػػػن اب ػػػعار، وقػػػد قػػػاؿ سػػيد ا  ثمػػػاف بػػن ومػػ

 :  ػاف 
َُِهَرِت اْلُقُلوُب َما َشَبَعْت ِمِن َكالِم َعالِم اْلُغُيوِب { َُِهَرِت اْلُقُلوُب َما َشَبَعْت ِمِن َكالِم َعالِم اْلُغُيوِب {} َلِو    } َلِو 

و قم  العا د   ا    ر ضاف، و م ػد  ف  عػد   لػ  الػم من 
و قػػعؿ: لقػػد ختمػػت القػػم ف يػػ ا العػػاـ  ػػمعين !! و قػػعؿ الثػػا  : 

 ت  ثالثام، و قعؿ الثالث: لقد ختمت  خمسل !!لقد ختم
 و ث  ي ا ختو عالوة  م ي ل !!!!

لكن لع ما ت التالوة قلني ل !!! وي  الت   قعؿ  ي ػا رب 
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     حكو الت ز   : النم ل 

                                    
            ( (ٔٚٔٚيعديعد      

   ال م   د ا  قم  ...   ا يع التال
  مي  ا وراء الحػػػموؼ !! ...
 و مي  ن بحػػار العػػػػلـع !! ...
 مما استمع ا  ن ربٍّ العناد:

                                  
                                    
                      الك ه )الك ه(  

 وي  ي ا المعا   ...
 ي لػػػػػع مػػػػػاف النحػػػػػم اب ظػػػػػو، و  ػػػػػ  المحي ػػػػػات، و  ػػػػػ  

 النحار، ماف م  ي ا  دادام لمعا   مالـ اهلل ...
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 لػػن ع ت ػػ   عػػا   مػػالـ اهلل ... التػػ  سػػتلعح للعنػػد الػػ م 
  تلع  نايد     !! 

 ل ل    د ا ر م اد اـ  ل ٌّ ي ا النحم!!! .. قاؿ:
ـَ ـَ} ل ِو َفسََّرُت َفاِتَحـَة اْلِكَتاِب ِبـَما َأِعَلُم ِو َفسََّرُت َفاِتَحـَة اْلِكَتاِب ِبـَما َأِعَلُم } ل

ـِْرُتِم َســـِبِعنَي َبِعـــريًا { ـِْرُتِم َســـِبِعنَي َبِعـــريًا {َلَوَق   َلَوَق

 ي لع  سمع ا مما ر  ت !! ومما  لمع    ػن  لػـع اآل ػل 
   س ا !!!  سيكعف م ا وم ا ...

ولكن  حػن  قػم  ال اعحػل  ػ  الصػالة ،وممػا قم  ايػا   ػس 
، ومما قم  ايا اليـع   قم يا تدام ..ويك ا !!!  قم يا اليـع

  اإخعا   ...إف إسم ا ال اعحل !!!!!
 ي ع ػػػػتا لػػػػ   جػػػػاإت اب ػػػػعار!!، وع ػػػػتا لػػػػ    ػػػػايج 
اببػػػمار!!، وع ػػػتا لػػػ  لكػػػ  عت لػػػ  وعشػػػايد  ػػػ  دار القػػػمار!!، 

 وع تا ل   عيل الحنيل المختار!!
 ب  وع تا ل     م   مة ....  تحام أد دام..

 و   يكو  ثاإم ..
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 ع  وا ػػد   ػػا و  لػػل  ػػن  صػػػعر  ف  لتػػػقع لػػ    ػػد ا  ػػ
خمسػماعل  ػػػعرة لم ظػم وا ػػد !!  إ عك ػػ  وا ػدة  ػػ  و؟ لكػػن 

  ت  عكعف الصعر مل ا  حتاأ ا أميعام ؟
 لع  ف م  لق ل عختله  ن ابخمم .

يػػػػػ ا يػػػػػػع  ػػػػػاؿ المػػػػػػ  ن  ػػػػػ  اهلل،وملمػػػػػػا قػػػػػم  ال اعحػػػػػػل 
و  ػػػن  مة، كػػػعف لػػػ   ػػػاؿ   تحػػػ  لػػػ  بػػػ  اهلل  ػػػن  عػػػا   مال ػػػ ، 

  عاريػػػػػا الني ػػػػػل، و  ػػػػػن  سػػػػػماريا  ػػػػػ   ػػػػػالو النػػػػػدا ات، و  ػػػػػالو 
 ال  ا ات.

 قعؿ اد اـ  ل     العلو  قػع !! ولػيس  ػ  اب ػعار  ف 
لػػػع  سػػػمت ال اعحػػػل ممػػػا  م ػػػت  ػػػإف الكتػػػل التػػػ  سػػػيكتنع  ا 

  خل   عحمػٍّ  سنعين أمالم ... لماذا ؟ ب   مػالـ اهلل 
 والقػم ف  ا إخعا  .. 

 ػمر ال م  لي ا..يع المقػ
 وال ي قم ر  يػع العز ز الحكيو !!

 إذام  ػن يػع ابستاذ؟
ػػػػػػػم ل ػػػػػػػا القػػػػػػػم ف  ػػػػػػػا  نيػػػػػػػل اهلل؟   الػػػػػػػ ي  شػػػػػػػمح و  سٍّ
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   إ  ست ي    د نم    ل  الحقيقل إإ  ن قاؿ:

                          القيا ل  ) القيا ل (  
 إذام ابستاذ ال ي  علٍّو ي ا يع:

                         ((ن ن الم مالم م  
يػػػػػع الػػػػ ي  علػػػػو  عػػػػا   القػػػػم ف، ويػػػػ ا  ػػػػا  ػػػػدث  ػػػػ  
  ػػػػحاب ال نػػػػ  العػػػػد اف .. لكػػػػن   ػػػػد ا  م ػػػػد اد سػػػػاف ععلػػػػيو 

 إخعا   ع سيم القم ف،  ماذا  علم و ؟
إ    علم و  ا و   ل كػم ، و ػا ا ت ػت إليػ   دارمػ ، و ػا 

 بقماءع  وإطال   ... رق  إلي  عحصيل ، و ا و   إلي 
 لكن مالـ اهلل مما قاؿ اهلل .... :

                                  --  
و ع ايا  دادام لمعا   ملمات اهلل وذل  بف الكلمات و ع ايا  دادام لمعا   ملمات اهلل وذل  بف الكلمات 

  --ثابتل ثابتل                            
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                             الك ه )الك ه(  
  مة  خمم وأاء بمثاؿ  خم ... و اد الحل 

 وقاؿ أ  ن    وعنارؾ اسم  ...
لػػػع  ف الشػػػجم الػػػ ي  ػػػ  ابرض ملػػػ  !!! أعل ػػػا أميػػػ  
 مو    قال ام !!! وي   ابقالـ عكتل بمداد  و  نم  ن النحػار 
ويػػ   النحػػار  مػػديا بكػػ    ػػعاع النحػػار  ػػن مػػ   ػػعالو العا ػػد 

  ن سعرة لقماف : ، قال  ععال       ل  الق ػار
                                

                                   

                                 

  ي  عا   ملمات اهلل!!
   المدرسل ؟وإذا  رد ا  ف  تقدـ ل  

 مػػػػا الملػػػػه الػػػػ ي  قد ػػػػ  لكػػػػ   ػػػػدخ   صػػػػعؿ التعلػػػػيو 
 ؟ و تعلو  ن العز ز  العليو 
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 نٌ  وا ػٌد ....
                           ((ٕٕٕٕٛٛ النقمة النقمة  

الم لعب ورقل وا دة    المله !!! لكن المله ي ػا إ 
 !! عقد   بيدؾ !! ب   ستقد   لسيدؾ اب ل  

 ل  ف عقد   بقلن  !!!ل ل   ج
بف التقعم    القلػل، ولػػ ل    ػد ا  ػػمم القلػل  تقػ  

 :(الطالقسورة 3اهلل و خشا  ...  عرا     )
                            

والػػػػػػمزؽ ي ػػػػػا ليسػػػػػت ال قػػػػػعد!!.. وإ ال عػػػػػاـ والشػػػػػماب 
.. و سػػػل ... ولكػػػن العلػػػو .. وال ػػػعر .. والحػػػاؿ .. وال دا ػػػل 
 والع ا ػػػػل .. وعلػػػػ  مل ػػػػا  رزاؽ عػػػػ ع   ػػػػن  ضػػػػمة الػػػػمزاؽ!! 

 بسنل التقعم ... وقػد قاؿ ي ا:
                           ((ٕٕٕٕٛٛ النقمة النقمة  

 والمعض  اآلخم قاؿ  ي :
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               ((ٕٕال الؽال الؽ    
ولػػو  قػػ  )و ػػن اعقػػ  اهلل  ولكػػن و ػػن  تقػػ  بصػػي ل ال عػػ  

 :.  ي  حا ظ  ل  التقعي داعمام المضارع ..
                            
داعمػػام ... ولػػيس  ػػمة وا ػػدة !! ولكػػن  تقيػػ  سػػنحا    ي 

 ل   ل    س   ف  ػمزؽ  باستممار و ل  الدواـ ... بف اهلل 
 ابعقياء بما  م دوف و ستجيل ل و  يما   لنعف.

  من  م د الد يا ....؟؟؟
 بالقم ف   ي  الم  ج لك  ن ف  ن نئعف الحياة .  علي 

 و ن  م د اآلخمة .... ؟؟؟
 عليػػ  بػػالقم ف ب ػػ   ػػدد ل ػػا ال ػػمؽ التػػ  عع ػػ  إلػػ  دار 

 ... وذلل ا ... وس ل ا ل ا ....  عيو اهلل 
 و ن  م د  ض  اهلل، و  ن اهلل، و  اء اهلل... ؟؟؟

ن ل ػػػا الكي يػػػل   ضػػػام  عليػػػ  بػػػالقم ف ... بف اهلل ععػػػال  بػػػي  
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 .الت  ب ا   اؿ اد ساف   ا   ن متاب اهلل 
  كتاب اهلل  ا إخعا   يع تا ل الم   للم  ن.

 ول ل  ماف متاب اهلل  ػ    ػحاب سػيد ا رسػعؿ اهلل 
  ل  الدواـ،   ع المقمر ال م  لي و ..!!!

  ػػػػ   جػػػػعز  ف  ػػػػ امم ال الػػػػل المقػػػػمر قنػػػػ  اإ تحػػػػاف 
.. وليت ػا  ػ امم  ... !!!! ولك  ػا  قػم   ب سابي  و  ت ػ  اب ػم ؟ .

 قماءة  ابمة !!! وال الل ال ي  م د  ف   جا  اذا   ع  ؟؟؟؟
  لي ع   ثل و رض  اهلل ععال     و  قد ما عا  قعلعف :
} جعلنا القرآن رسا ل ربنا إلينا فكنا نقرأه } جعلنا القرآن رسا ل ربنا إلينا فكنا نقرأه 

  ونتدبره بالليل ونعمل مبا قرأناه فى النهار {ونتدبره بالليل ونعمل مبا قرأناه فى النهار {

 اف :إذام  مسالت  ب ا أا ن
أا ػػػػل  ظػػػػمم، و خػػػػم  ملػػػػ  ... وابيػػػػو يػػػػع الجا ػػػػل 

 :اإلسراء( ) العمل ، وقد ما عا    م  ليلل    متاب اهلل
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 حمػػد   ليػػ  ... مػػ ل  مػػ   ػػن  م ػػد  ف  كػػعف لػػ   قػػاـ 
  اـ  ـع الز اـ ...!!اب

  لي  ب  س الم  ج .
وقد ماف سيد ا رسعؿ اهلل  تلػع القػم ف  ػ  الت جػد، ويػع 

 واقه     ضمة الم من، ولو  كن  عد  رمعات.
 يمػػا روا  ابػػن  وقػػد قػػاؿ سػػيد ا  نػػد اهلل بػػن  سػػععد 
  اأ  و    س د اد اـ   مد بن   ن  :

يلة، يلة، أن أصلى معُ فى لأن أصلى معُ فى ل  إستأذنت رسول اللُ إستأذنت رسول اللُ } } 

فأذن لي، فصليت خلفُ، فبـدأ بعـد الفا ـة "أ     فأذن لي، فصليت خلفُ، فبـدأ بعـد الفا ـة "أ     

البقرة" حتـى قرأهـا، وافتتــح "أ  آل عمـران"     البقرة" حتـى قرأهـا، وافتتــح "أ  آل عمـران"     

حتى قرأها، ثم افتـتح "النسـاء" فهممـت بـأمر     حتى قرأها، ثم افتـتح "النسـاء" فهممـت بـأمر     

عظيم أو أمر سوء، قالوا وما ذا هممت بُ؟ قال: عظيم أو أمر سوء، قالوا وما ذا هممت بُ؟ قال: 

  {{  هممت أن أجلس وأدعُ أو أتركُ هممت أن أجلس وأدعُ أو أتركُ 

 والمع   يممت  ف  ألس ب    ععنت  ن العقعؼ ...
 حكػػػ   ػػػن سػػػيد ا رسػػػعؿ اهلل   ػػػ   ػػػمات .. مػػػاف  ومػػػاف
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 ..  قض  الليلل مل ا      ل وا دة  ن متاب اهلل 
 سعرة ال ساء : و    مة    و قض  الليلل      ل 

                                
                          
 ي   اآل ل ...و تدبم ..  قم   ألس 

و ػػمي  ضػػ  اهلل  ليػػ ، و ضػػ  اهلل  لػػ  اب ػػل بػػ ، وميػػه 
 اختار  ل  ا المقاـ العظيو .. ب ف  كعف سيد الش داء ؟

... و زلػػػػػت د ع ػػػػػ    ت ػػػػػا ن ... وعصػػػػػابم   ػػػػػاـ اهلل 
ي الل .. تز مة ... وذل  ب   ر م ال ضػ  العظػيو الػ ي خصػ  

 ...  ب  المعل  الكم و 
وا ػػػدة  كػػػا عا  لػػػ  يػػػ   الشػػػاملل وذلػػػ  ملػػػ   ػػػ    ػػػل 

 و ل  ي   الععيمة، ول ل  قالػعا :
} إذا أردت أن تعرف مقامك عند اللُ } إذا أردت أن تعرف مقامك عند اللُ 

  فانظر أين أنت من كتاب اللُ {فانظر أين أنت من كتاب اللُ {
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 ميػه ععا ل ؟
 ي   ن ر ضاف إل  ر ضاف و سل؟
 وم ل     ر ضاف ميػه عقم  ؟؟؟؟؟
 … !!!!ي  قماءة  موؼ و  ت   اب م؟ 
عسػػػػم    ػػػػعات ..!!.. مػػػػ ل    ػػػػد ا عسػػػػمع : .. يػػػػ  

 !! و  مات..!!..  ـ عسم   عا   ملمات  ن اهلل 
 ويع ال اطل ب    الكلمات.

  ا  حن   سم    ا    ن الشيخ  الف ! والشيخ  ػالف! 
 وبعد ا  ن المعا   !!

 والقم اء والح  اظ للقم ف الحمد هلل مثيم !!! ولكػن ..
   ن المحا ظعف  ػل   جج ؟

 داب ؟  ػن الملتز عف بآ
   ػن الم   وف لتشم عاع ؟

   ن العا لع ن بع ا ا  وععأي اع ؟
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                      ال مقاف )ال مقاف(  

 ...... إ ... وي  يجمو  اآلف؟
 ب  و لو   جموا التالوة !! لك  و يجموا العم  ب  !!

ومػػاف    ع ػػام رأػػ  إلػػ  اد ػػاـ  بػػ  العػػزاعو  وقػػد ذيػػل
 منيمام    السن وقػاؿ :  ر د  ا سيدم  ف    ظ القم ف!!

وبف داعػمة الح ػظ عقػه   ػد ا  تجػاوز اد سػاف الثالثػين 
 ػػػن  مػػػم ، و  تقػػػ  العقػػػ  إلػػػ  دورة  و داعػػػمة  خػػػمم ويػػػ  دورة 
ال  ػػػو ...  العقػػػ  لػػػ  دورات  ثػػػ  دورات الشػػػمس ...  ػػػدورة 

عكػػػػعف  ػػػ  الصػػػ م }التعلػػػيو  ػػػ  الصػػػ م مػػػال قش  لػػػ   الح ػػػظ
 : الحجم{، لكن بعد الثالثين ع ع  دورة ال  و  قاؿ اد اـ 

} يا بني ليس الشأن أن  فظ القرآن ولكن } يا بني ليس الشأن أن  فظ القرآن ولكن 

  الشأن أن حيفظك القرآن {الشأن أن حيفظك القرآن {

 ح ظػػػػ   ػػػػن المعا ػػػػ  ... و ح ظػػػػ   ػػػػن الظلػػػػو ... 
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و ح ظػػػ   ػػػن عجػػػاوز  ػػػدود اهلل، و ح ظػػػ   ػػػن العقػػػعع  يمػػػا 
  ضل اهلل ... ويػ ا يػع ابساس ! 

  الطريق إلى الفتحالطريق إلى الفتح

 ػػالقم ف  ػػا إخػػعا    اعػػدة العػػار ين وقػػعت الصػػالحين .. 
 لو  َم   ػدام  ػن العػار ين والصػالحين السػابقين والال قػين، إإ 

 ... وماف قعع  متاب اهلل 
 ػػػػ  و  ػػػػن  قػػػػم   مػػػػ   سػػػػنعع  ػػػػمة ب  ػػػػو وادٍّمػػػػار، ب  ػػػػو 

 سمععا اهلل ويع  قعؿ :
                                 

          القمم )القمم(  
  قد ماف  يو ن    ديو اددمار !!!

 وإ  كعف اددمار ..إإ بعد إستحضار ...
  استحضار  ضمة ال ن  المختار .. 
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و سػػمع  اد سػػاف  ػػن  ضػػمع  ...  سػػتقن   وإم  ػػا  قػػم   
 ...       رسعؿ اهلل .. ويع  سمع

 ب  ا وظي ل  ن وظاعه رسعؿ اهلل مل   ب ا  عإ  :

                                   
        ((ٔٓٙٔٓٙ ادسماء ادسماء  

  ي إل   ـع الد ن ...... و كث 
 إذام  مسعؿ اهلل  تلع  ...!!

 وي اؾ   اس داعمام  جلسعف ليسمعع  ..!!
ل ػػػػػػالب ؟ ... يػػػػػػ وإء  ػػػػػػ   صػػػػػػ  لكػػػػػػن  ػػػػػػن يػػػػػػ إء ا

 المت عقين  ن  درسل سيد ابولين واآلخم ن ...
    اؾ  صعؿ  علم و  درسعف ...

 وي اؾ  ص   خم .. علم   ميد الجا عل !!!
ويع ال م  درس ل  .. ويع الػ م  ع ػي و المحاضػمة .. 

 ويع ال م  قم  ل و القم ف ... !!!



 فوزى حمند أبوزيد                             موسى                           أسرار العبد الصاحل مع 

    61     صفحةالفصل الثانى  : قبس من إشارات العارفني فى أحوال العبد مع موسى                

قيقػػػل  عأػػػعدة وإ ػػػامو  ف عتعجنػػػعا  ػػػن يػػػ ا اب ػػػم ب ػػػ   
 و ش عدة إل   ـع الد ن .

 وعقم    ل  ال اس  ل   كث ...  ي إل   ـع الد ن.
... و قػػػم  م  ػػػ   سػػػمع    اد سػػػاف  ستحضػػػم  ضػػػمع  

 ػػن رسػػعؿ اهلل ... إلػػ   ف  مػػن   ليػػ  اهلل ...  ي يػػل  ػػن   سػػ  
 بعػد خموأػػ   ػػن لنسػػ  ...  يػػمي  ػػ   ػػالو الحقيقػػل الحنيػػل 

 !!!!    تلع  لي  متاب اهلل
 و  د ا  تلع سيد ا رسعؿ اهلل  ل   ند متاب اهلل ..

 ػػعرام عت جػػم  ػػ  قلنػػ   ث ػػاء يػػ   الػػتالوة    ػػار وبحػػار  ػػن 
 ... العلو بآ ات متاب اهلل 

 ..   ث اء عالوة القم ف  ن  ضمة ال ن  العد اف 
عت ػػػتا  ػػػ    ػػػاؽ القلػػػل  يػػػعف تينيػػػل ..، عمػػػع عجػػػاو ه 

   يان  ... بالعلـع ادل يل ...القلل ... و رأاء  .. و 
ويػػ   لػػـع إ  سػػت ي  إ سػػاف  صػػميا ...  و  تػػ   ػػدٍّ 
  عا  ا ...      عؽ العد و ػعؽ الحصػم !!! ويػ   يػ   بػعاب 
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 الم ا ل .. والعإ ل ... 
 متػػػ    تح ػػػا ب  سػػػ ا؟  إذا م ػػػا إ  قػػػم  القػػػم ف إإ  ػػػ  

 ر ضاف ؟ ..!! وبالكي يل الت   عم  ا ..!!!
ذيل سيد ا  ند اهلل ابن سيد ا  ممو بػن العػاص  و  د ا

وقػػػػاؿ  ر ػػػػد  ف  قػػػػم  رضػػػػ  اهلل ععػػػػال     مػػػػا .. لمسػػػػعؿ اهلل 
 : القم ف  ما المدة الت   قم    ي ا ؟ قاؿ ل  

  ::قالقال  ،،إني أجد قوةإني أجد قوة  ::قالقال  ،،اقرأ القرآن يف شهراقرأ القرآن يف شهر  }}

اقرأ يف اقرأ يف   ::قالقال  ،،إني أجد قوةإني أجد قوة  ::قالقال  ،،اقرأ يف عشريناقرأ يف عشرين

اقـرأ يف  اقـرأ يف    ::قـال قـال   ،،د قوةد قوةإني أجإني أج  ::قالقال  ،،خمس عشرةخمس عشرة

اقرأ يف سـبع وال  اقرأ يف سـبع وال    ::قالقال  ،،إني أجد قوةإني أجد قوة  ::قالقال  ،،عشرعشر

  1010{{تزيدن على ذلكتزيدن على ذلك

  و       روا ل  خمم:و       روا ل  خمم:

  ،،اقرأ القـرآن يف شـهر  اقرأ القـرآن يف شـهر    ::قال لي رسول اللُ قال لي رسول اللُ } } 

                                                 
 ،خمأ  النخاري و سلو،   ن  ند اهلل بن  ممو ٓٔ
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  1111{{  اقرأه يف ثالثاقرأه يف ثالث  ::قالقال  ،،إن بي قوةإن بي قوة  لت:لت:قق

  و   روا ل ثالثل إضا ل: و   روا ل ثالثل إضا ل: 

  1212{{  وال يفقهُ من يقرؤه يف أقل من ثالثوال يفقهُ من يقرؤه يف أقل من ثالث} } 

 خػػػ  قلػػػيلالم  ػػػن ال مػػػاذج المضػػػيئل لععمػػػل واآلف د ع ػػػا  
 قػػػػم وف  اب ػػػػالـ  ػػػػ  القػػػػم ف الكػػػػم و ... ول ػػػػَم ميػػػػه مػػػػا عا 
 القم ف .. وميه   ق عف و عملعف ... ول تعلو !!!

 اإلمام الشافعي والقرآن الكريم 

 خػػتو القػػم ف  ػػ  نػػ م ر ضػػاف مػػاف اد ػػاـ الشػػا ع  
 .ستين ختمل ... ثالثين باللي  وثالثين بال  ار

  كيه  مكن ذل ؟
لػػع قػػم  اد سػػاف باللسػػاف  قػػع إ  سػػت ي   ف  صػػ  إلػػ  
يػػ   الحالػػل، ولكػػن المقنػػ   لػػ  متػػاب اهلل ..  ػػ  الندا ػػل  قػػم  

 باللساف ...  إذا  مم   اهلل وعمق   ..
                                                 

11
 ابلنا    و حح خمأ  ،   ن  ند اهلل بن  ممو 
12

 لنا   وقاؿ  سن  حيا.خمأ  اب،   ن  ند اهلل بن  ممو 
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 ع ػد ذلػػ   تعقػػه اللسػػاف و تحػػمؾ القلػػل والج ػػاف .. ، 
 .وإذا قم  القلل والج اف ...  يالسعادة اد ساف ..

 ب    قم  بموح ور حاف ...
 ال  شعم بتعل    اببػداف !! وإ بػز ن  ػ  ابز ػاف !!! 
وإ مػػا  قػػم  بحسػػل  ػػا   ػػتا  ليػػ   ضػػمة الػػم من، ولػػ ل  مػػاف 

  قػػعؿ: اد اـ الشا ع  
} ما بني وضع قدمي فى سرج دابتي وامتطاء دابتي ميـر  } ما بني وضع قدمي فى سرج دابتي وامتطاء دابتي ميـر  

  القرآن كلُ مــن أولُ إلى آخره على فــؤادي {القرآن كلُ مــن أولُ إلى آخره على فــؤادي {

  كعف ال تا !!!ويك ا 
    يػ   اللحظػات  ث ػاء رمػعب دابتػ  .. مػاف   ت ػ   ػن 
قػػماءة القػػم ف ملػػ ، يػػػ   القػػماءة عكػػعف  ػػػ   ػػالو التػػدا   و ػػػ  
 ػػالو الت ػػا   و ػػ   ػػالو ال ػػعر والمعػػا   ... وليسػػت بابأسػػاـ 

 والمنا   !

  اإلمام مالك : والقرآن الكريم 
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 ػػ  القػػم ف  واب ػاـ  الػػ  رضػػ  اهلل   ػػ  ما ػت لػػ    ػػعاؿ
الكم و .. وماف إذا  ع  ن م ر ضاف ..  صمؼ عال ي  ، و   ػ  

  لل العلو .. و ت مغ لقماءة القم ف ولم اأاة الم من.

  سيدى عبد الوهاب الشعرانى 
 والقرآن الكريم :

و رضػا   ف سػيد ا  قم  الشػيخ  نػد العيػاب الشػعما   
ء  ػػػػ   ثمػػػػاف مػػػػاف  قػػػػم  القػػػػم ف ملػػػػ   ػػػػا بػػػػين الم ػػػػمب والعشػػػػا

   يل إل  نيخ  الشيخ  ل  الخعاص ليس ل  ... !!،رمعتين
ومػاف سػيدم  لػ  الخػعاص   ي ػام  ػ  القػماءة والكتابػل  ػ  
 الو المنا   ... ولك ػ  مػاف  سػتاذام ألػيالم  ػ   ػالو المعػا   .. 
و ػػالو القػػمب والتػػدا  ،  لمػػا سػػ ل   ػػن ذلػػ ، قػػاؿ لػػ :  ا نػػد 

ولكن لػو  ػ ف  واف ذلػ  العياب! إ   ستص  إل  ي ا الحاؿ، 
 بعد!..

ػػػػز  لػػػػ ل ، ولػػػػ ا إ  صػػػػا   ف  ج ػػػػز  ومػػػػاف الشػػػػيخ  ج ٍّ
المم ػػد   سػػ  ...  مػػن  راد  ف  ن ػػ    ػػزإَ  و ب ػػاءام ؟   ػػ   ن يػػ  
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ب  سػػ   ـ  لػػـز  ف  ستمنػػد بم  ػػدس ب ػػاء ؟  لػػـز الم  ػػدس وإإ 
 ػػا سػػتن ي  اليػػـع سػػي دـ تػػدام..  م بنسػػاطل إبػػد  ف عن ػػ   لػػ  

  ساس .
 و    ـع لما  ف ابواف، قاؿ ل  سيدم  ل  الخعاص

:  ػػا  نػػد العيػػاب اذيػػل و ػػ ٍّ الم ػػمب  ػػ   سػػجد الشػػا ع ، 
قػػاؿ  ػػ ينت إلػػ  المسػػجد، و درمػػت الم ػػمب، و ػػليت خلػػه 

 اد اـ، وا تتا اد اـ، وقم  ال اعحل، ثو سكت ...
و ػػػ  الس ػػػكتل قػػػم ت ال اعحػػػل، ثػػػو لػػػو  نػػػعم ب  سػػػ  ... 

النقػػمة   و خػػ ت  قػػم  ولػػو   تنػػ  إإ و  ػػا  قػػػعؿ  نػػد ت بػػػ  لػػو ) 
إذا باد ػاـ ، و عنارؾ ال ي بيػد  الملػ بسو اهلل الم من الم يو  

قػػد ا ت ػػ   ػػن السػػكتل قنػػ  السػػعرة .. وبػػد   قػػم  السػػعرة وما ػػت 
 عنارؾ ال ي بيد  المل  ... !!!!!! 

إذام  قػػػد قػػػم  مػػػ  ذلػػػ  !!!  يمػػػا بػػػين سػػػكتل اد ػػػاـ ... 
 عرة ... ويك ا عكعف  تع ات العار ين !وقماءع  للس

   ا  حن   ض  المصحه    النيت ز  ل  !!!
 و   السيارة بممل !!!
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 و   ذل   م د  ف   عي ا ال تا ؟ميه  كعف ذل  ؟
  ال تػا يػػع :

                               
                            ص )ص(  

 ليتدب م  اد ساف ....
 تػػػدبم ... و   ػػػ  ...   خػػػ  التعأي ػػػات ... و سػػػارع إلػػػ  

 العم  ب ا بالجعارح والحممات ...
  خ  ابوا ػم الشػم يات ... و   ػ يا  لػ    سػ ، و ػػل  
 يػػ  بيتػػ ، و ػػػل  مػ   ػػػن  عػػعل و ... ويػػ ا يػػع مػػالـ رب العػػزة 

  
  للعػار ين إإ بػالقم ف بف  يػ  وليس ي اؾ  ػتا  ػا إخػعا 

 سم ال تا   ا  حن  قد عمم ا القم ف  من   ن   ع  ال تا ؟
  ػػ  ب  ػػا  جلػػس  ػػ  بعضػػ ا مػػ   سػػنعع  ػػمة  صػػل   لػػ  

  ضمة ال ن  و  مم اهلل    مس    عي ا ال تا ؟
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إف الػػ مم الػػ م بػػ  ال ػػتا يػػع  ف  صػػ  اد سػػاف  يػػ  إلػػ  
 ث اء ال مم بين  دي  قلنػ    الل ذمم القلل ... و تقلل القلل

   !!! وي ا اد ساف  ث اء ذل   ت  لع   شػ  ال ايشػعف ...
وق ػػػ  الخلػػػػل   ػػػ  بالسػػػػكامين ...  إ ػػػ  إ  شػػػػعم وذلػػػ  ب ػػػػ  

 .    ع  بال مم ! و شايد الم معر 
  القم ف  ا إخعا  :

 يػػ  مػػ    ػػم  حتػػاج إليػػ  المػػ  ن، ومػػ  نػػ ف  حتػػاج إليػػ  
إليػػػػػ  المػػػػػتمكن ..  و حتػػػػػاج إليػػػػػ   المحسػػػػػن، ومػػػػػ   ػػػػػا  حتػػػػػاج

الصػػالحعف  أمعػػػعف ...  ػػػ  مػػػ  وقػػت و ػػػين .... ولكػػػن  تػػػ  
  ند  ال تا ؟ 

 مما قلت :
ػػػم الجػػػعارح!!  ػػػم اد سػػػاف القلػػػل  وإم، و ُِ    بعػػػد  ف  َُ  ٍّ
ولػػػػ ل   عاعػػػػل اهلل  ػػػػن  ب ػػػػ   لػػػػي و ال ػػػػتا ... وعػػػػ خم  ػػػػ  و 

 ال ض  ... و قعؿ ل و  أمعين ......
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            حمد ) حمد (  
 ي   ابق اؿ الت   ل  القلعب  ا إخعا   ..  اي ؟

يػػ  العػػين .. وابذف .. واللسػػاف .. واليػػد .. والمأػػ  .. 
 وال مج .. والن ن .. !!! سنعل  ق اؿ:

 ػػات !   ػػالعين التػػ  ع ظػػم لل اد ػػات ! والماعحػػات ! وال اع
 ميه ع ظم ب عار اهلل    ي   اآل ات ؟ .. ي   صا ذل  ؟

وابذف التػػػػػ  طػػػػػعاؿ ال  ػػػػػار ..  ػػػػػ ت ا    ػػػػػو سػػػػػم ا عف 
للكػػػػ ب سػػػػم ا عف لس ػػػػػ  ... سػػػػم ا عف لل ميمػػػػل وال ينػػػػػل ... 
سػػػم ا عف لقػػػعؿ الػػػزور .. سػػػم ا عف لل جػػػعر !!!!! ميػػػه عسػػػم  

 ؟؟؟؟؟ عا   ي ا الكالـ ال م مل   عر  ل   عر!!!!؟
مػػ ل  اللسػػاف الػػ م  سػػتع ب الكػػالـ  ػػ  الخلػػل! وإف  
ماف    تيػم ذمػم الػم من ... مػ ف   ػ م  ػ  النشػم  ػ  القيػ  

 والقاؿ؟ ميه  حظ  ي ا اللساف بحسن ...:

                           المز   )المز(  
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  و ميه  ص  إل   اؿ ...

                      لعلل  لعلل  ) ا) ا  
 والػعاو ي  واو المعيل  ي إقػم   ػ  ربػ  .

 ع ػػد ا   ػػ  اد سػػاف  سػػم يػػ   الجػػعارح  ػػن المعا ػػ  
... و ػػن الػػ  س .. و ػػن الشػػي اف .. و جعل ػػو  نػػادام للػػم من، 

 و سخم ن للعم  بما    القم ف...  اذا  حدث؟
 عرام   تا    القلل   ػاؽ القلػل !! و  ػاعيا الج ػاف !! 

 ػػ  مػػ  وقػػت و ف !! و ػػدخ   د سػػاف  ػػن اهلل و تلقػ  يػػ ا ا
    وراثل ال ن  العد اف !! الم معر ن    القم ف ..

                               
        )) ال م ال م((  

 والتلق  ي ػا:
علقػػ  لمعػػا   القػػػم ف  ػػن لػػػدف الحكػػيو العلػػيو إلػػ   ػػػـع 

 ػن العلػـع    بػ  خالقػ  وبار ػ  الد ن ... وي  ع ي  بما  مػد
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ادل يػػػل .. وابسػػػمار المبا يػػػل .. والحكػػػو ال مقا يػػػػل .. وال لػػػػ  
 !!! القدسيل .. الم نثل    متػاب اهلل 

 وبع  الصالحين  تػكلو    يػ ا المقاـ و قػعؿ:
} إني أقرأ القرآن فأجدني فى اجلنة } إني أقرأ القرآن فأجدني فى اجلنة 

  أشــاهد حـورها وقصورها وبساتينها {أشــاهد حـورها وقصورها وبساتينها {

عر القػػػػػم ف !! و ػػػػػموؼ القػػػػػم ف !! وذلػػػػػ  ملػػػػػ   ػػػػػ  سػػػػػ
وملمات القم ف !!!  ك  سعرة  مي  عا ي ػا .!! مػ   ػمؼ  ػمي 
 ػػػا وراء   ػػػن بحػػػار العلػػػـع !! و ػػػن  لػػػعاف ال عػػػيو المقػػػيو الػػػ م 

 .أ ز  اهلل 
 :وقد  نار إل  ذل  ال ن  الكم و  قاؿ 

َيِعِني ٍلَصاِحِب اْلُقـِرآِن اْقـَرْأ َواِرَق   َيِعِني ٍلَصاِحِب اْلُقـِرآِن اْقـَرْأ َواِرَق     ،،ُيَقاُلُيَقاُل} } 

َكَمـا كِنـَت ُتَرتِّـُل ِفـي الـدُّْنَيا، َفـ نَّ       َكَمـا كِنـَت ُتَرتِّـُل ِفـي الـدُّْنَيا، َفـ نَّ       َوَرتِّْل َوَرتِّْل 

  1313{ {   َمِنِزَلَتَك ِعِنَد آِخِر آَيٍة َتْقَرُأ ِبَهاَمِنِزَلَتَك ِعِنَد آِخِر آَيٍة َتْقَرُأ ِبَها

                                                 
 س ن التم  ي ن َ ْنِد اهلل بن َ ْمٍمو  ٖٔ
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يػػػػ  قم ع ػػػا ي ػػػا ؟المقصػػػعد ب ػػػا   ػػػ  قم يػػػا بلسػػػا  ؟ إ !! 
ولكػػن المقصػػعد   ػػػ  قم يػػا بقلنػػػ  وأ ا ػػ  !، وو ػػػ  إلي ػػا بسػػػم  

 .، وي ا ال م   تا  ق اؿ القلعبو  اد  وبمو     د اهلل 
إذام إذا ط مت الجػعارح  ػن الػ  عب .. وط ػمت القلػعب 

  ن العيعب ..
ا  تحػػت  بػػعاب اْلَج َػػاِف  لػػ   ػػالو ال يػػعب .. و مػػد اهلل 

   ػػػػا ل يػػػػ ا القلػػػػل ب  ػػػػعر المشػػػػموب .. الػػػػ ي   يلػػػػ 
لتلقػػ   لػػو الحكمػػل  ػػن  ضػػمة  ػػالـ ال يػػعب .. ثػػو بعػػد ذلػػ  

!! وإ خ ػػم  ػػا إ  ػػين ر ت !! وإ  ذف سػػمعت    اولػػ  اهلل 
 لػػػ  قلػػػل بشػػػم !!  ػػػن تيػػػعب مػػػالـ  ػػػالـ ال يػػػعب، ويػػػ ا  ػػػا 
إخعا   يع سم  ال تا، وطم ل ال ػتا ... بيػ  ال ػتا  ػ  متػاب 

 : اهلل 

                           ((ال تاال تا    
وا تن ػػعا ل  ػػل إخػػعا   و خػػعاع  ...!!  ػػال تا المنػػين ي ػػا 

اف  ػػ  القػػم ف، ولػػ ا  سػػيد ا رسػػعؿ  اطالػػل ال ػػتا! يػػع  ػػتا بيػػ
 اهلل   د ا  تا اهلل ل  ال تا المنين قاؿ:
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 { { ُُ ُُ َمَع ُُ أاَل إنِّي ُأوِتيُت اْلِكَتاَب َوِمْثَل ُُ َمَع   1414{ { أاَل إنِّي ُأوِتيُت اْلِكَتاَب َوِمْثَل

ُُ {و   روا ل:  ُِ َمَع ُُ {} َوِمْثَلِي ُِ َمَع  ، و    خمم : } َوِمْثَلِي
{{ ُُ ُُ َآَتاِنَي اللَّ ُِ  َآَتاِنَي اللَّ ُِاْلُقِرَآَن َوِمِن اْلِحْكَمِة ِمْثَلي   1515{{اْلُقِرَآَن َوِمِن اْلِحْكَمِة ِمْثَلي

 :(269البقرة.. )اـ    العراثل و ن   خ  ي ا المق

                                
                               

إذام إ   خ  اد ساف الحكمػل إإ إذا عػاب   يػ   نيػل اهلل 
 و ص  ا   لعات رب  وسال    لي .

..  متابػ  و ن الممكن لع  تا للممء م ػعز العلػيو  ػ   
ربمػػػا  مكػػػث اد سػػػاف  مػػػمام !!  و ديػػػمام !! إذا لػػػو   ػػػِع اهلل لػػػ  
الز ػػاف !! ويػػع لػػو   تػػِ  بعػػد  ػػن  لػػو وا ػػد خص ػػ  اهلل بػػ  !!!، 
و تدارؾ اهلل  ث  ي إء ..... ب ف   ػعي ل ػو الز ػاف !! و تجلػ  

                                                 
 س ن  ب  داوود ِن الِمْقَداـِ بِن َ ْعِد  َكِمَب  ٗٔ
 المصدر: المماسي   -الماوي:  كحعؿ المحدث:  بع داود  ٘ٔ
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 المعارج ....   ( :)ل و    قعل  

                                  

 : و    قعل  سنحا   

                                 
              الحج   )الحج(  

  علم الباِنعلم الباِن

 ..   تا العار ين مل     متاب اهلل 
ويع سػم نػ عديو، وسػم  شػعع و، وسػم عشػم   و، وسػم 

 . هلل قمب و، وسم إسعاديو.... م  ذل     متاب ا
 ول ل   إف  ن  م د ال تا  لي  بكتاب اهلل ..

و   ج ا ال ي اختار  ل ا إ ا  ا السػيد  حمػد  اضػ   بػ  
يعممػػا سػػنل وقل ػػا: إذا  ردت  ف ععػػمؼ  الػػ    ػػد  العػػزاعو 
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 اهلل  ا ظم إل   ال     متاب اهلل ....:
 ػ  العمػ  بػػ ، و ػ  عػدبم ، و ػػ  استحضػار ، و ػ  قماءعػػ   

 . ومما بي ا هلل مما و   ا .. 
والتنػػػا ن بػػػين الصػػػالحين  لػػػ  قػػػدر عنػػػا   و  ػػػ  القػػػم ف 

 . لحضمة الم من 
 ػػ   ولػ ل    ن  ػػا اهلل  ػػ  متابػ   ف  ف سػػيد ا  عسػػ  

     ن  ورسعؿ و ن  ول  العػـز و ػن المقػمبين ... ومػ ل  ملػيو 
 إل  رأ   كيو !! لماذا؟ .. رد  اهلل 

عف !!   ػع إ ػاـ  ػ  لك   حدث لػ  ال ػتا  ػ   ػالو الن ػ
 الظايم، وقد  رسل  اهلل لمأ   ن  ي  الناطن لك   علم .

و  ػػات القػػم ف الكػػم و  ػػ  العنػػد الصػػالا )الخضػػم   ػػ  
... إذا لػػو  حصػػ     ػػا المم ػػد  لع ػػام أم ػػل !!!!    عسػػ  

ممػػػا  ػػػماـ،  المم ػػػد الػػػ م  م ػػػد    لػػػن  مشػػػ   ػػػ  طم ػػػل اهلل 
  صص ا ... ال تا  لي   ف  مس  ي   اآل ات و 

بف ب ػػػػػػا المػػػػػػ  ج ..، و ي ػػػػػػا الممنػػػػػػد ..، و ي ػػػػػػا  دب 
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التلمي     الممند ..، و ي ػا  ال ػات الممنػد ..، و ي ػا مي يػل 
ال تا، و ي ا م  ن   م د  ويع  مش     طم ل اهلل .. وإف لو 

   صٍّل ا اد ساف ...  من   ن  عمؼ ؟
 و ي   ن القم ف ...

ء ب م ػػػػػل اهلل، ولػػػػػ ل  قػػػػػد  ػػػػػ ع  بعػػػػػ  ال ػػػػػاس الج ػػػػػال
و تسػػػػػػاءلعف لمػػػػػػاذا المشػػػػػػا خ والشػػػػػػيعخ؟ ولػػػػػػو النحػػػػػػث  ػػػػػػػن 

 الصالحين ؟
 إف  ضمة اهلل يع ال م قاؿ ذل :

 إذيل ل  ا المأ  !!!  لو  ق  لمعس  
  ػػد ا قػػاؿ  ػػارب يػػ  ي ػػاؾ  ػػن يػػع   لػػو   ػػ  ؟ .. قػػاؿ 
 عػػو إذيػػل إلػػ  الخضػػم ب ػػ    لػػو   ػػ  ، وقنػػ   ف  مسػػل  إلػػ  

.... وقػػػاؿ اذيػػػل إلػػػ   كػػػاف مػػػ ا  لػػػ  الخضػػػم  ي لػػػ  لػػػ ل  
 ناط  النحم واألس  ي :

  يل إلػ  المكػاف،  جػاء رأػ  خلػ   البسػ ،وماف  عػ  
 ػػمة  قػػعد وضػػع ا داخػػ  المالبػػس، ثػػو  ػػزؿ النحم،وبعػػد ذلػػ  
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بقليػػ  أػػاء  ػػارس  ممػػل  مسػػ ، وألػػس، ثػػو  ػػت ش المالبػػس .. 
 و ا إف وأد  مة ال قعد؛  خ يا و ش  ولو  شعم ب  المأ .

بعػد ذلػ  أػاء  ػياد منيػم السػن  تعػل، ألػس ليسػتم ا 
 قليالم  ل  الشع، وعصادؼ  ف ألس بجعار المالبس.

 و   ي   اللحظل ...
خمج المأ  ال م  ػزؿ  ػ  النحػم بعػد  ف  خػ   ظػ  ... 
و خ   تجاذب  طماؼ الحد ث    الصياد، و لك ػ    ػد ا  راد 

  ف  لنس  البس  ؟ .. لو  جد  مة ال قعد!
لصػػياد العجػػعز .. يػػ  أػػاء   ػػد تيػػمؾ إلػػ  يػػ ا  سػػ ؿ ا

المكػػػػػاف؟ قػػػػػاؿ إ و قسػػػػػو  لػػػػػ  ذلػػػػػ   ػػػػػادقا   ػػػػػع لػػػػػو  ػػػػػم 
ال ارس، قػػػػاؿ المأػػػػ  :   ػػػػن  ػػػػمة  قػػػػعدي التػػػػ  ما ػػػػت داخػػػػ  

 المالبس إذام ؟ ..  اقسو المأ  ب    لو   خ يا !!
 حػػاوؿ المأػػ   ف  قػػمٍّر ، و تػػما  ب  ػػ  سػػيع ي  الثلػػث إف 

و   خ يا،  قاؿ س   ي   صػه المػاؿ أاء ب ا!،  اقسو ب    ل
إف أئػػت بػػ ،   قسػػو المأػػ   ػػمة  خػػمي ب  ػػ  لػػو   خػػػ   .. !!! 
 استشػػػاط المأػػػ  تيظػػػاَ ويجػػػو  لػػػ  الصػػػياد العجػػػعز المتعػػػل 
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 و ردا  قتيالم !!! م  ي ا و عس    ظم ل م ل  قدار اهلل ...
قتػػػ  ...  تعجػػػل  عسػػػ   مػػػا ر م ..   مػػػا  جػػػل !!!. 

 م  ي ا الظلو؟  :لماذا  ػا رب  قاؿ 
  جاء  الجعاب:

 ف المأ  ال م خل   البس  و زؿ إل  النحػم و قػد  ػم ة 
المػػاؿ! مػػاف قػػد سػػمؽ يػػ ا المػػاؿ  ػػن قنػػػ   ػػن  بػػ  ال ػػارس!! 

    د ا لل ارس  اؿ  بي   مة  خمم.
و  ػا ذلػػ  الصػػياد العجػعز الػػ م قُتِػػَ  ولػو  سػػمؽ المػػاؿ؟ 

ز ػػن،  نػ ل  قتلػ   قد قت  يع وب  س  والد ال ارس قنػ  ذلػ  ب
 المأ  قصا ام  ادإم  ن اهلل أزاء  ا اقتم ت  دا  قنالم.

 عػػػمؼ  عسػػػ   ف ي ػػػاؾ  لع ػػػام ثا يػػػل ... و سػػػمارام  خػػػمم 
 باط يل ... إ عكي  ا اب عاؿ الظايم ل ...

وبعػد  ف  ظ ػػم اهلل لػػ  يػػ   اآل ػل و طلعػػ   لػػ   سػػماريا !! 
 قاؿ اذيل إل  الخضم !!

 و الناطن .وذل  لك   حصٍّ   ل
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  جممع البحرينجممع البحرين

 ف الػ م  ػ يل هلل ... و نحػث  ػػن  وقػد  لم ػا رب ػا 
العنػػػػد الػػػػ م  علٍّمػػػػ  يػػػػ ا العلػػػػو !!  ليػػػػ   ف  قػػػػعؿ ممػػػػا  كػػػػ  

  يث  قعؿ    سعرة الك ه: الكتاب  ن  عس  
                             

                                   

والحقنػػل وممػػا قل ػػا  قػػداريا ثمػػا عف  ا ػػام و قنػػام )أمػػ   
 ي ثالثػػل  لػػ  ابقػػ  ..  ي   ػػ   ظػػ   انػػيام  ػػاعتين و ربعػػين سػػ ل 
 ل  ابق  إل   ف  صػ  إلػ  العنػد !!.والمع ػ    ػ   قػعؿ إ ػا  ف 
 عقابػػ   ػػ  يػػ ا المأػػ   و  ظػػ   انػػيام  بحػػث   ػػ    مػػا  شػػيت 

 س ين ... ن  شمات ال
إذام إبػػد و ف   ثػػم  لػػػ  المأػػ  الػػػ م دل ػػ  اهلل  ليػػػ  .. 
ب ػػ  سػػم ال ػػتا ... ولػػع   شػػ   شػػمات السػػ ين ... وقػػد قػػاؿ 

    ذل  : اد اـ  بع العزاعو 
ُِ، َوَلِو َلِم َتِصْل  ُِ، َوَلِو َلِم َتِصْل } إِسَع إَلى اْلُمِرِشِد اْلدَّاِل َعَلى اللَّ } إِسَع إَلى اْلُمِرِشِد اْلدَّاِل َعَلى اللَّ
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ُِ ِإال ِبَقْطِع ُعِضٍو ِمِن َأِعَضاِ  ُِ ِإال ِبَقْطِع ُعِضٍو ِمِن َأِعَضاِ ِإَلِي ُُ َقطـُع  ِإَلِي ُُ َقطـُع  َك َفاْفَعْل ِفِأنَّ َك َفاْفَعْل ِفِأنَّ

} ُِ ُِ َحَياُة َجِميِع اأَلِعَضاِء ال َبَأَس ِبــ ُِ {ُعِضٍو ِبـ ُِ َحَياُة َجِميِع اأَلِعَضاِء ال َبَأَس ِبــ   ُعِضٍو ِبـ

 ( 24) األنفال وذل  بف  ع  سم الحياة ...     
                            

                             
ة، و ػػن  شػػمب    ػػا إ  مػػعت قلنػػ ، ب ػػ   عػػ   ػػين الحيػػا

وإ   عت، وليس  ع    ين الحياة    ا عحيػ  ابأسػاد .. إ ! 
 بف ابأساد مل ا ستمعت وع    ... ولك  ا عحي  القلعب:

  ين الحيػػاة ُ َداـ ال مد  اول 
  يػػ  المحنل  ن  ازوا بمك ع  
وقد  لم ػا سػيد ا  عسػ  ابدب ..  ع ػد ا  ػعي الػ ياب 

لعنػػد، قػػاؿ ل  سػػ  خػػ  الم يػػل قنػػ  ال م ػػل! ..  ػػال عمػػِش إلػػ  ا
و ػػدؾ!، و ػػادي  لػػ   عنػػ  ابػػن  ختػػ  وقػػاؿ لػػ  ععػػاَؿ  عػػ  ... 

 وذل  مل   ن متاب اهلل:       (ٕٙالك ه . 
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\إلَشارُة هناوا..  

 :  ف  لـز الجما ل ...قاؿ 
َِِّ َعَلِيُكِم ِبَعَلِيُكِم ِب} }  َِِّ اْلَجَماَعِة، َف نََّما َيْأُكُل ال   بُُباْلَجَماَعِة، َف نََّما َيْأُكُل ال

  1616{ {   ِمَن اْلَغَنِم اْلَقاِصَيَةِمَن اْلَغَنِم اْلَقاِصَيَة

 ويػػػػػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػػػػػاؾ  ػػػػػػػػػػػػػػن  سػػػػػػػػػػػػػػت     ػػػػػػػػػػػػػػن الم يػػػػػػػػػػػػػػل ؟
إ  سػػػػػت      ػػػػػد  ػػػػػن الم يػػػػػل .. وإ  تػػػػػ  إ ػػػػػاـ ال م ػػػػػل! بف 

 الحنيل اب ظو   س  قاؿ:
  1717{{َبِل الرَِّفيَق األِعَلى من اجَلنَِّة َبِل الرَِّفيَق األِعَلى من اجَلنَِّة } } 

 م  ف لػػػ   ػػػلعات ربػػػ   ليػػػ  وعسػػػليماع  .. لػػػ  ر يػػػل .. 
 ، و حن  قعؿ :هلل لك   ر يل   ل  ! ويع ا

  } من ليس لُ رفيق فهو غريق {} من ليس لُ رفيق فهو غريق {

 شػػػػػػ   عسػػػػػػ  ومػػػػػػاف  ػػػػػػ   صػػػػػػم.ب  م اهلل إلػػػػػػ   جمػػػػػػ  
 النحم ن.

                                                 
ْرَداءَوَ ْن  َِب  ال ٙٔ  اود وال ساع  وابن خز مل وابن  ناف     حيحي ماروا    مد و بع د د 
 .    حيا ابن  ناف ن  اعشل  ٚٔ
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و جمػػػ  النحػػػم ن يػػػع  جمػػػ   و  لتقػػػ  النحػػػم ن المػػػالا 
والع ب، و م  ا    بدا ػل الكتػاب   ػن  عأػد ظػايمام ... والػ م 
سنل يع المع   الظايم .. واآلف .. ومما قلت  إف القصل مل ػا 
  ي ا إنارات ... ليس ل ا   ا ات .. لكن ..  ا الناطن ي ا؟؟؟

\إلَشارُة هناإلَشارُة هناواوا....  

اهلل ععػػال   م ػػد  ف  قػػعؿ ل ػػا  ف الشػػيخ الػػ م    عػػ    ف  
إبػػػػػػد و ف  كػػػػػػعف أا عػػػػػػام للنحػػػػػػم ن ... بحػػػػػػم الشػػػػػػم عل وبحػػػػػػم 
الحقيقل،  إذا ماف  ع  الشػم عل و سػل !!  ػال  صػا  ف  كػعف 

ب ػػػ   علمػػػ  اآلداب الشػػػم يل  ثلػػػ   ثػػػ  إ ا ػػػام !! يما ػػػام !! ، 
 الععاـ !!!

 وإذا ماف  ع  الحقيقل !!  قع  ال  قتدي ب    ضام ..
 إ عقتدم بمن زالت نػػم عت  
  ن اهلل )اب ناء ا ؾ باب نءولع أا

إذام إبػػػػػد و ف  كػػػػػعف أا عػػػػػام بػػػػػين اإث ػػػػػين :  ي  جمػػػػػ  
الشػمع  النحم ن، ظايم  نمع ..وباط    ل ... ظايم  إ اـ  يػ 
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 ...  ال  تمؾ نمع اهلل طم ل  ين وإ ق  ..
 ومما قاؿ اد اـ  بع العزاعو 

 و ن  ارؽ الشمع الشم ه  ليس  ن
  ؿ العػػػزاعو  ا  من بميا  

وباط    ل ...  تلق   ن  ضمة الحػل، ولػ ل  عجػد   ػ  
 قد ورث  قاـ:

                       ((ال جوال جو    
 سنل ل  ... يع ادل اـ ...   ػع ال  قػعؿ ولكن الع   بال

 ليمض   الف! وإ ليجا    الف! وإ ما مال    ن  ي   م ..

                       ((ٕٕٛٛالك هالك ه    
 .  ع  قعؿ ليمض   ضمة الم من 

ولكن  ا خ ... اذا لو عست    ف عمم  ث  ي   
الحكمل  اب عر..  العنادر باد تماض  وؿ  ا ع ع  ...   

 العاليل }  إ اؾ  ف ععتمض وإإ ع  مد { ..
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وع  ػػػػػػػمد ..  م عحػػػػػػػـم  ػػػػػػػن الع ػػػػػػػعؿ ل ػػػػػػػ   اب ػػػػػػػعاؿ 
..  ػػال  صػػيل لػػ   بيل ػػا وٍ المعػػارؼ العاليػػل ب ػػ  تيػػم ُ َسػػلٍّ و 

  ي ا ...
ولكن .. ل    ػد ذلػ  .. وقنػ  وبعػد ذلػ  .. و ػ  مػ  

 وقت م ل .. ل     قصل  عس  والعند العنمة ال اليل ..
ا إ عػػػػػػما  .. لػػػػػػيس ب ػػػػػػ    قػػػػػػعٌد، بػػػػػػ  ب ػػػػػػ    ػػػػػػ   مػػػػػػ

 حجػػعب!...    ػػت إ ععم ػػ  ... ولكػػن ي ػػاؾ  ػػن  عم ػػ  !!! .. 
 وم   ا  لي   ف عصنم  ت   نين ل  ..

 بف العند قاؿ    ال  ا ل لسيد ا  عس :
!!! !!!   ةٍٍةيََيآََآ  فََفلْْلأََأ  تََتأِيأِيرََرلََل  يََيعِِعمََم  تََترِِربََبصََص  وِِو} َل} َل

  {{  تََتأِيأِيا َرا َرمَّمَّمِِم  بُُبجََجعِِعا َأا َأهََهلُّلُّكُُك

    ذل  : قد قاؿ سيد ا رسعؿ اهلل و 
  دِِدبِِبالَعالَع  عََعمََم  رََربََبصََص  وِِوى َلى َلوَسوَسي ُمي ُمُ أِخُ أِخاللَّاللَّ  مُُمحََحرِِر} َي} َي



 فوزى حمند أبوزيد                             موسى                           أسرار العبد الصاحل مع 

    84     صفحةالفصل الثانى  : قبس من إشارات العارفني فى أحوال العبد مع موسى                

  1818{{  اَباَبجََجعُُعاْلاْل  بََبجََجعََعأى اْلأى اْلرََرلََل

ػػو   سػػ ،  ػػ   ف   لك ػػ   مػػاف  ػػتعجال و م ػػد  ف  حكٍّ
 الحكو  عؽ طاقت  ... وقد قاؿ العند ل   خمام:

                         [[ٕٕٛٛ]الك ه]الك ه  
 . وإ مػا  ػن   م اهلل 

  أدب الطالب مع شيخُأدب الطالب مع شيخُ

 سػػػع  للعنػػػد، و عػػػ  الم يػػػل،   مشػػػ  سػػػيد ا  عسػػػ  
و عػ  زاد  الػ م سػي مل ، ولكػ  إ  ضػي  وقتػ   ػ  النحػث  ػن 
ال عاـ  و    عج يز  ..  خ  طعا ام أايزام، وماف سػمكل  شػع ل 

 و ع ا خ   و لا لك    م    د ا  جعع ..
 وسنحاف اهلل  ...

\ إَشارُةإَشارُةوهنا وهنا....  

                                                 
ٔٛ

 ) تا النارم "متاب اب نياء" ، عح ل اب عذي "متاب ال تن"   
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  ػػد ا مػػاف  عسػػ  ذاينػػام للقػػاء العنػػد ليػػتعلو   ػػ  .. وب ػػ   
مػػػػػػاف  ػػػػػػ  الندا ػػػػػػل !! ..    ػػػػػػا  اهلل اآل ػػػػػػل ..  شػػػػػػعم بالتعػػػػػػل 

 والجعع:

                        ((ٕٕٙٙالك هالك ه      
    ين       ػد ا مػاف ذاينػام لم اأػاة اهلل ... وب ػ  مػاف 

لع ا ػػػل ادل يػػػل ..  قػػػد  ػػػاـ ثالثػػػين  ع ػػػام  حمػػػعإم  لػػػ   مػػػه ا
 ياـ و اؿ بال إ ق اع ، وبعد الثالثين  ع ام المتصػلل ...إسػتاؾ 

 .. بسعاؾ ...  عاعن  اهلل ععال     ذل  قاعالم ل  ... :
} يا موسى أما علمت أن خلوف فم الصا م } يا موسى أما علمت أن خلوف فم الصا م 

عندي أِيب من ريح املسك كفر عن ذنبك هَا عندي أِيب من ريح املسك كفر عن ذنبك هَا 

  بصيام عشرة أيام أخرى {بصيام عشرة أيام أخرى {

 :( األعراف341( ف  عو الميقات  إل 

                               
ولػػػو  جػػػد  لمػػػام بجػػػعع  و بع ػػػش، وذلػػػ  ب ػػػ  ي ػػػا مػػػاف 
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  حمعإم ولك   عمؼ ال ارؽ بين الحالتين ... 
إذام إ عحػػػػاوؿ  ف عسػػػػاوم   سػػػػ  بالعنػػػػد المحمػػػػعؿ !! 

 ب   ستجد    ذل   شقل بال ل و  اء !!
 إ بد  ن ذل  لك  عتحم  !!!و 

 و  د ا عتحم   عتجم   .. !!
عحم ػػ  ..  تجم ػػ  ..  ػػ زاؿ اهلل   ػػ  الع ػػاء!!  لك ػػ  

 و  نا  حمعإم بقدرة  ن  قعؿ للش  من  يكعف.
ول ل   لما ر م   حاب رسعؿ اهلل      عا ػ  الصػياـ، 

 و رادوا  ف  قلدو  قػاؿ :
لي لي   إني لسُت كهيئِتكم ِإني أِبيُتإني لسُت كهيئِتكم ِإني أِبيُت} } 

  1919{ {   ُمطِعٌم ُيطِعُمني وساٍق َيِسِقنيُمطِعٌم ُيطِعُمني وساٍق َيِسِقني

   يل  عس  للعند وقاؿ .. وا ظموا لعدب :

                                                 
إُععاِ لعا،     كو إذا  راَد  ف  ُعاِ َ   ْلُيعاِ ػْ  » قعؿ:    ُ  سمَ  ال نّ   ن  ب  َسعيٍد  ٜٔ

 ) حيا النخارم .} الحد ث {ِإ َ  ُععاِ ُ   ا رسعَؿ اهلل، قاؿ:  ّت  الس َحِم، قالعا:  
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          ((الك هالك ه      

  نماذا  أاب  العند؟

                               

 نػد  قػعؿ  ي ئ :وم ف لسػاف  ػاؿ الع
  }إني معي علم احلقا ق وأنت تقف عند التشريعات {}إني معي علم احلقا ق وأنت تقف عند التشريعات {

                                       

 بماذا رد   لي  ؟

                              

                 

 وي ا يع الشمط:
...  قد  سخ العقد ال م بي ػ   إف  ن  عص    م نيخ  
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وبين نيخ ، وقػد سػنل  ف ذمم ػامو بالحكمػل    ػو قالػػعا : " ػن 
  تػػػمض ا  ػػػمد" .. والسػػػو  الػػػ م لػػػيس لػػػ  دواء!!!  ف  عتػػػمض 

 اد ساف ولع    باط    ل  نيخ  
 واستعمعا لقعؿ اهلل ععال     سعرة ال ساء :

                              
                                 
                                 

..  و   يكو  ثػالين  تنػا  ين  ػن  كا ػات الصػالحين 
  ثاؿ  ل  طا ل الع د وبممت ا و خم  ل   كس ذل .

خ إلػػػ  نػػػيخ  الشػػػي ذيػػػل   مػػػد بػػػن  بػػػ  الحػػػعاري 
،وماف قد اع ل  ع  ماع اؽ المشا خ ب ف إ  سليماف الدار   

 عصػػ  لػػ    ػػمام، و  ػػد ا ذيػػل إلػػ  نػػيخ ، مػػاف الشػػيخ قا ػػدام 
   اـ   زل      الل تينل لكماؿ  ضعر      عإ  ..

قػػػاؿ:  ػػػن   ػػػت ؟ قػػػاؿ:   مػػػد، قػػػاؿ: ضػػػ    سػػػ   ػػػ  
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عػػ ، ال ػمف!، و ػػ   ف ال ػػمف مػػاف  عقػػدام، إإ   ػػ  دخػػ  ال ػػمف بال 
وبعػػد ز ػػن زاد  ػػن سػػا ل!، رأػػ  الشػػيخ إلػػ   التػػ ،  قػػاؿ:   ػػن 
  مػػػد ؟ قػػػالعا: لمػػػاذا ؟ قػػػاؿ: ب ػػػػ   خػػػ ت  ليػػػ  الع ػػػد بػػػػ إ 
  عص  ل    مام، وقد   مع   ف  دخ  ال مف  ابحثعا     ي اؾ!!

و  د ا ذينعا إل  ال مف وأػدو  أالسػام  يػ ؛ ولػو  حػدث 
 نيخ .ل   كمو  .. وذل  ب          د   ػ  

  ل  الجمم قه إف  وق عؾ ععاضعام 

  كن ل  بمدام ب  سال ام بم مل 

   ا اآلخم المأ  اآلخم :
، وقنػػ   قػػد ذيػػل إلػػ  سػػيدي  نػػد القػػادر الجيال ػػ  

 ف  ػػ يل مػػاف قػػد ذبػػا ب ػػل سػػمي ل ووضػػع ا  لػػ  ال ػػار، وقػػاؿ 
  ذيل لز ارة الشيخ  ت  ع ضج الن ل.

قػػػػاؿ: إ، قػػػػاؿ و  ػػػد ا قابلػػػػ  الشػػػػيخ قػػػػاؿ لػػػػ : األػػػػس، 
الشػػػيخ: األػػػس لتت ػػػاوؿ  عػػػ  طعػػػاـ ال ػػػ اء، قػػػاؿ: إ  ر ػػػد  ف 
 رأػػػ ، قػػػاؿ لػػػ  الشػػػيخ: إذيػػػل!،  مشػػػ ، وقنػػػ   ف  صػػػ  إلػػػ  
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  زلػ  بقليػػ ، وأػػد ملنػام  حمػػ  الن ػػل و جػمم،  مأػػ   ػػمة  خػػمم 
 للشيخ، و ا إف ر   الشيخ  ت  قاؿ:

  } من يعص كالم املشايخ تأكل الكالب غَاءه {} من يعص كالم املشايخ تأكل الكالب غَاءه {

..  ي ػػػػا إنػػػػارة  اليػػػػل  المقصػػػػعد  ف  ػػػػن  والكػػػػالب ي ػػػػا
ت اعػػػػ   م ..  – عػػػػ  مػػػػالـ المشػػػػا خ .. ع مػػػػ  مػػػػالب الػػػػد يا 

 ع م  د يػا  الت  يع  ش عؿ ب ا.
 جػمدو  و جعلػع  إ  ملػ    من  ع  مالـ المشا خ 

 نيئام قع ولػ ل  قاؿ سيد ا الخضم لسيد ا  عس :

                                  
                         ((الك هالك ه      

 ي إ عسػػػ ل    ػػػن نػػػ   تػػػ    صػػػل  لػػػ ، و بي ػػػ ،  مػػػن 
 الجاعز  إ عظ م الكلمل للمم د إإ بعد  شم س ين ..

   ػػػػاؾ ملمػػػػات للعػػػػار ين، مػػػػا عا  قعلع  ػػػػا للمم ػػػػد ن وإ 
 ػا   ػعاؿ  ظ م ع سيميا، إإ بعد  ربعػين سػ ل ... !!! وذلػ  ب 
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  قػعؿ  ي ا المأػاؿ: 
 ُ ُ، وال كل ما جاء زمان ُ } ليس كل ما قيل جاء زمان ُ، وال كل ما جاء زمان } ليس كل ما قيل جاء زمان

ُ، وال كل ما جاء أواُن جاء رجاُل { ُ، وال كل ما جاء أواُن جاء رجاُل {جاء أوان   جاء أوان

والمأػػػػاؿ إ  ن ػػػػعف إإ العا ػػػػد المتعػػػػاؿ  لػػػػع  ف أميػػػػ  
الخلػػل ا  ضػػعا  ػػ  و سػػيكع عف  مثػػم سػػمورام  ػػن إقنػػال و  لػػي و 

  .وذل  ب  و إ  م دوف سعم  ضمة اهلل
 ػػ دب ال الػػل  ػػ  نػػيخ   عأػػعد ملػػ   ػػ  قصػػل الخضػػم 

ويػػ ا  لز ػػ  مػػالـ مثيػػم ووقػػت طع ػػ  إ  سػػع  ا   ػػ   عسػػ  
  ي  ي ا العقت القصيم والكتاب الص يم ..

  ػػ  القصػػل بيػػاف ميػػه  تػػػ دب اد سػػاف  ػػ  نػػيخ  ممػػػا 
 ع دب سيد ا  عس     سيد ا الخضم ؟

 ػػ   عػػو الممبػػ  !  قػػد عػػدرج  ومػػاف سػػيد ا الخضػػم 
سيد ا  عس     اب عاؿ التػ   عل ػا  عسػ  يػع ب  سػ   ػ   ػـع 
 ػن اب ػاـ  .. إذام لو   ع  الخضػم م  قنقػل اب ػم وباط ػ  نػيئام 

...  ت  ابنياء الت  ر يػا سػيد ا  عسػ   تم نام  ن  عس  
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 تم نل !!!  قد  عل ا ب  س  قن  ذل :
 : ود ع    بين لكو ...  قد س ل   عس  

الجدار !! ولو ع خ   لي   أػمام ؟،  ػمد  ليػ   لماذا  قمت
، وذلػػػ  بف الشػػيخ  كلػػػو المم ػػد  ػػػ   ػػػا يتين   ػػ   ػػػالو السػػمٍّ
 إ ػػا  ف  خاطنػػ  أ ػػارام .. وإ ػػا  ف  خاطنػػ  إسػػمارام !! وقػػاؿ لػػ  : 
و  ػػت لػػَو لػػْو ع خػػ   أػػمام   ػػد ا سػػقيت لن ػػات نػػعيل ور عػػت 

 الصخمة ؟
 يػػ  بيػػػت إ  وذلػػ  ب  ػػو  مضػػعا  ليػػ  ابأػػػم قػػاؿ إ  ػػا

   خ   أمام  ل  ن   مل ا  هلل.
رد  ليػػػ  ، مػػػاذا قتلػػػت ال ػػػالـ ؟ عسػػػ  : لو  ػػػد ا سػػػ ل  

 ؟بال أم مة قتلت   مصمملو ومزت ال: و  ت  ا عس  قاعالم 
و  ػد ا سػػ ل  :ميػه  جػػت السػ ي ل بعػػد  ف خمقت ػػا؟، رد  
 ليػػ  قػػاعالم: ولػػو العجػػل ؟ .. و  ػػت ميػػه  جػػعت  ػػن  م ػػعف 

الص دوؽ الص يم! بعػد  ف ق ػ   نلػ  الػ م  مب ػ ! و  ت وليٌد ب
 وقد و   إل  قصم  م عف ال م  نحث     ليقتل  ؟
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   ا العند الصػالا  ػإخعا   الػ م ر   ػا   ػ  مػ  يػ ا ... 
  ا و    مما  خنم ا رب ا ... يع:

                       
  ي ا العند  ا بضا ت  ؟ قاؿ ععال  :

                                
              ((الك هالك ه    

  إشارات جهاد العارفنيإشارات جهاد العارفني
إذام مػػػ  ابنػػػياء التػػػ   عل ػػػا سػػػيد ا الخضػػػم   ػػػاـ سػػػيد ا 

  عس  ... قد  عل ا سيد ا  عس  قن  ذل .
 إ ظم إل  طم ل م  سال : ثو قاؿ ل  الخضم بعد ذل 

                  ((ٜٜٚٚالك هالك ه    
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                      ((الك هالك ه    

               ((ٕٕٛٛالك هالك ه    

\واإلشارة ههاواإلشارة هها....  

 طالمػػػػػا  ف لػػػػػ  إرادة        إ ػػػػػ    مػػػػػعر  ػػػػػ 
ادعػػ  العيػػعب ... إذ إبػػد و ف عخػػمج  ػػن إرادعػػ  .. لتتحػػد إر 

    إرادة رب  لتصنا         .. 
} والَى نفسى بيده، ال يؤمن أحدكم حتى يكون } والَى نفسى بيده، ال يؤمن أحدكم حتى يكون 

  2020هـواه تبعًا ملا جئت بُ {هـواه تبعًا ملا جئت بُ {

 وي ا   ضام قلي  ...
لماذا؟ . إذ إبػد و ف ع  ػ   ػن إرادعػ   ػ  إرادة العا ػد 

  تص  إل  ...       . 
                                                 

 وال م   س  بيد "ة بدوف "    صادر  د حيا ، و  مدة الت سيم، بن  ممو نداهلل  ٕٓ
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\من إَشاراِت قصة السفينةمن إَشاراِت قصة السفينة  

  ع  ... وي  ييك : الس ي ل 

                         ))ٜٜٚٚالك هالك ه    
والمسامين   دؾ .. يو أعار  !! و عملػعف  ػ  النحػم 

  ي بحم الد يا ..!!! وي ا وأ   ن العأع !
 لمػػػػاذا يػػػػو  سػػػػامين ؟ .. ب  ػػػػو إ نػػػػ ف ل ػػػػو بشػػػػ !! 

ولػػ ل     ػػت الػػ م عع ػػي و ابوا ػػم و ػػا  لػػي و إإ الت  يػػ  !! 
 : ٕٔ صلت (  و  ختصمعف    تيم الصالا  ـع القيا ل 

                                    

 ػػػن اآل ػػػل  تضػػػا  ف الجػػػعارح إ نػػػ ف ل ػػػا بالعمػػػ    ػػػو 
  جمد ن عد ... يو و سامين  عملعف    بحم الد يا:

                                

        ًم ًم   [ [الك هالك ه]]  
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والمل  ي ا يع  ل  المعت ... و  د المعت ع خػ  مػ  
 س ي ل تصنام    ا ..  ليس م ل  !!!

\إَشاراٌت فى قصة الغالمإَشاراٌت فى قصة الغالم  

 وال الـ الن   ال لعل والجمي  الم ظم !!!
يع ال عم ... ويع ال م   ػمم اد سػاف  لػ  إعنا ػ  بمػا 

  المل ات ..وإبد  إ  تم ػل  ز    ل   ن  سن الش عات وأمي
 اد ساف ب عا  وإ ع خ   ب  ر    .. ب    قعد  لحت   !!!

إذ إ بػػد  ػػن قتػػ  يػػعاؾ  تػػ  عصػػ  إلػػ   ػػعإؾ .. ب ػػ  
  اداـ ال عم  عأعدام..  كيه عص  إل  اهلل !!!

                                 

                ال از ات  ) ال از ات (  

إذام  ػػػا  خػػػ  إبػػػد و ف عقتػػػ  يػػػعاؾ إلػػػ   ف عصػػػ  إلػػػ   إ 
.. ...   كعف ل  إإ يعم وا د ... ويػع يػعم اهلل ورسػعل  

 عنعام لما أئت ب  .. مما ورد بالحد ث !!!!
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\من إَشاراِت قصة اجلدارمن إَشاراِت قصة اجلدار  

  َوَ   ػػا اْلِجػػَداُر -  والمع ػػ    ػػ  أػػدار الشػػمع الشػػم ه
                 الك ػػػػػػػػػػػػػػه(ٕٛ  

 ويما القلل والموح ... وذل  ب  ما  ع   ث  اب تاـ !!
 وماف عحت إقا ل الجدار      م  ن عحت 

 إقا ل الشمع الشم ه   ع  الك ز ويع ...:
م ز التحقيل .. وم ز العلـع والمعارؼ .. وم ز اب عار  

 ل ا !! وإ  د ل ا !!وم عز إ  د 
               .. الو    

 الحقاعل !! و    الو الج اد. !! لماذا؟
             

الك ز ي ا يع الم مل  ن .. م زيما ... ر مل ...   ٕٛالك ه)
 نارة ... .. ويع وأ   خم  ن اد  اهلل 
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\ إشارة لطيفة إىل إشارة لطيفة إىل
  أدب اخلالف أو اإلختالفأدب اخلالف أو اإلختالف

 ول ل     ال  ا ل ..
 وبعد  ف  سم العند لسيد ا  عس  اب داث ...

 لم ا  دبا يا ام أدام  ن  يو ابداب الت   حن      ػسٍّ 
 الحاأل ل ا اليـع ... ويع  دب الخالؼ  و ادختالؼ ..

بعضػػ ا .. ػػػإف   ػػع ي ػػا  علم ػػػا    ػػا  تػػػ  لػػع اختل  ػػا  ػػػ  
  دب ابخعة    ادسالـ إذا إختل  ا..:

 ف  جلػػس  ػػ  بعػػ   وإم .. إذا  ػػدث  و بػػدر  -
     ن  عجا   خ   و العكس.

ثػػػو إبػػػد و ف  تعاعػػػل ثا يام..وذلػػػ   رأػػػ  للػػػعد  -
 ولك  إ  ظن ابخ ب خي  الظ عف ..

  تصػػػا   و تتصػػػالا و   ػػػو مػػػ    ػػػا اآلخػػػم ..  -
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و ووداد، وإذا  ػػػػإذا  ممل ػػػػا  عػػػػا .. مػػػػاف بت ػػػػاي
 إ تمق ا ماف  ل   حنل وود.

 : )الكهف(  ثو قاؿ سنحا   بعد ذل 

                                  
ولو  ق   ػا لػو عسػت   !! ولك ػ  قػاؿ  ػا لػو عسػ    ليػ  
 ػػنمام ..  ي الػػ م لػػو عصػػ  إلػػ  رن ػػا  .. والسػػ عع  ي الظ ػػعر 

 لو عما  . و ا لو عس    ي ال م
إذام إبد  وإم  ن العداد  إف العداد  دـو للمصا اة و بقػ  

   للعد بين المتحابين  ن ادخعاف    اهلل 
 ي   لمحات ون رات وإنارات قليلل ....

 والقصل  ليئل .... و  ليئل ...
 بإنارات مثيمة ...
 و عا   تز ػػػمة ...

 و داب أمػل و ظيمل ....



 فوزى حمند أبوزيد                             موسى                           أسرار العبد الصاحل مع 

      111  صفحةالفصل الثانى  : قبس من إشارات العارفني فى أحوال العبد مع موسى                
 

 .و  ا ل  قعؿ و  مد ..
    ليس ي اؾ سال  ..  جتاز الم ال  .. و ص  إل   ػا 

 ي الػػػػػ  .. إإ إذا ع حػػػػػ   ػػػػػ  قصػػػػػل العنػػػػػد  ػػػػػ   عسػػػػػ  
 وعدبميا .. واستع ن ا .. و م  بما  ي ا ...

والقصل ي     القم ف الكػم و   سػ  ..   ػ  عحتػاج بعػد 
 ذل  إل  دلي   ن ي ا  و  ن ي اؾ ؟ 

وصلى هللا وسلم على سيدنا 

ى آله وصحبه محمد  وعل

 وسلم



 فوزى حمند أبوزيد                                                    موسى    أسرار العبد الصاحل مع 

    111     صفحة                                                                                                    الفصل الثالث  :  صفات األئنة الربَّانيني 

لثلثااالثالثالفصلل الفصلل 
 

  2121صفات األئمة الربانينيصفات األئمة الربانيني
  سرُّ ذكر الرحلة املباركة؟سرُّ ذكر الرحلة املباركة؟  

   اإلمام مالك اإلمام مالك  

   اإلمام أبو حهيفة اإلمام أبو حهيفة  

  الشافعي وابو حهبلالشافعي وابو حهبل    
  الشيخ الشعراوىالشيخ الشعراوى    

                                                 
ـ بمسجد الجمعيل العا ل ٖٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔماف ي ا الدرس بعد  الة الجمعل  ـع  21

  حا ظل الشمقيل. –للد عة إل  اهلل بمد  ل الزقاز ل 
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سورة آل عمران 97اآلية 
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 بسو اهلل الم من الم يو

  ؟؟فى القرآنفى القرآن  ذكر الرحلة املباركةذكر الرحلة املباركة  سرُّسرُّ

لمػػػاذا  :الكػػػماـ عػػػ  سػػػ لكو قمابدا ػػػل ال صػػػ ، وي ػػػا و ػػػ  
الم لل المنارمل لمعسػ   ػ  الخضػم  ػ  متابػ  صل ق ذمم اهلل 
 ؟العز ز

 ػػػن اأػػػ   ف  عم  ػػػا  ف  ي إ سػػػاف  م ػػػد  ف  كػػػعف إ ا ػػػام 
إبػد و ف  جمػ  بػين الشػم عل   ػ  ج ال نػ  العػد اف:للخلل  لػ  

والحقيقػػػػػػل ..  ف  كػػػػػػعف  تمك ػػػػػػام  المػػػػػػام بالشػػػػػػم عل، و سػػػػػػت ي  
ال تػعم، و سػػت تي  ال ػػاس  يجيػػن و، و ف  كػعف  تنحػػمام  ػػ   ػػالو 

 الحقيقل...
خالؼ ذل  إ  كعف إ ا ام .. ب   تعلمام    طم ػل القػـع 

 د ث :و لي   ف  م و   س  و م و تيم      الح
  2222} رحم اللُ امرئ عرف قدر نفسُ { } رحم اللُ امرئ عرف قدر نفسُ { 

  ػػ  ي ػػاؾ  مثػػػم  ػػن المأػػ  !!! الػػػ م  تلقػػ  الػػػع   !! 
                                                 

 ،  ي  القد م ن ابن  ناس ٕٕ
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 ومله بالمسالل !!! ويع ومليو اهلل ؟
 و   ذل  ذيل ليتعلو الحقيقل  ن  ا ل الحقيقل !!
ي ا المعضعع  درم  السله الصالا  أمعػعف .. و  ػد ا 

.. و سػعؼ  بسػع   دقل     عمل ال ق   جد    و  ق اء و وليػاء
لكػػػو ي ػػػا و ػػػ  ور قػػػات قليلػػػل ... بعضػػػام  ػػػن يػػػ   ال مػػػاذج  ػػػن 

 ابعمل الكماـ والسادة اب الـ ...

  اإلمام مالك اإلمام مالك 

 ...  قد ماف  المام ووليام. و ند  بسيد ا اد اـ  ال  
 ماف  المام  تمك ام    ال ق  لدرأل    و قالعا     :

  ""  ةةيَنيَندِِدمََماْلاْلبِبِ  كٌٌكاِلاِلمََمى َوى َوتََتفْْفال ُيال ُي  ""

 وذل  بف اهلل  ل م  ال ق  وال تعم ويع   يم السن.
  ا السنل ال م ب  انت م اد اـ  ال  ؟

ػػػػ  إ ػػػػم ة  خػػػػمم  تع ي ل،و  ػػػػد ا  َ ما ػػػػت ي ػػػػاؾ إ ػػػػم ة عػُ  سٍّ
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تصػػقت  ػػديا ب ػػمج و ػػلت  ػػ  ال سػػ  إلػػ     قػػل ال ػػمج .. إل
ػػػلل  ػػػن ة، و ػػػدثت  حػػػاوإت  سػػػتميتالمتع ػػػا ل ل ػػػزع  ػػػد الم سٍّ

 ة !!  لو ع جا ي   المحاوإت ؟ مج المتع ا
 ػػ ينعا إلػػ   لمػػاء ال قػػ  وسػػ لعيو  ػػاذا   عػػ  ؟ ..  قػػاؿ 
بعضػػ و  ق ػػ   ػػد الم سػػلل!!   ػػمد الػػنع  اآلخػػم وقػػالعا ميػػه 
  عػػػػػ  ذلػػػػػ ؟ وميػػػػػه  كػػػػػعف  ػػػػػ  المتع ػػػػػاة أسػػػػػو تم ػػػػػل ؟؟، 

 ،  قاؿ: ا تاروا .. وزادت  يمع و  س لعا اد اـ  ال  
د قػػػػػ  ت المتع ػػػػػاة ويػػػػػ    تقػػػػد  ف المػػػػػم ة الم سػػػػػلل قػػػػػ

ع سػػل ا، و لي ػػا  ف  سػػ ل ا  ػػن ذلػػ   ػػإف  قػػمت  ػػ قيمعا  لي ػػا 
 ػػػػد القػػػػ ؼ و جلػػػػديا ثمػػػػا ين ألػػػػدة،  ػػػػ ينعا إلػػػػ  الم سػػػػلل 
وس لعيا:  اذا قلِت ؟ قالت: و  ا  تسٍّل ا، و  ػد ا و ػلت إلػ  

!!  التصػقت  ال مج .. قلت    ا ال مجّ! طالما  صػيت اهلل 
 لو  أد ل ا  كامام !! دم ب   ل  ال عر، و 

والقػػػ ؼ  ػػػا إخػػػعا    صػػػينل  ػػػن المصػػػاعل ولػػػ اقاؿ  يػػػ  
: 
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ََْف امُلِحَصَنِة َيِهِدُم َعَمَل ِمَئِة َسَنٍة} }  ََْف امُلِحَصَنِة َيِهِدُم َعَمَل ِمَئِة َسَنٍةِإنَّ َق   2323{ {   ِإنَّ َق

و ا  مثم ال اس الت  عق     ي ا اب م: .. اآلف ب  إ  و 
 ت ػػدروف بػػػ ل  !!!  قػػػد عمػػػم   ػػػا  و ا ػػػم ة،  يقعلػػػعف إف  ال ػػػل 

ا  ػالف مػ ا ومػ ا!  ػا هلل! يػ  ر  ػت ؟ اعػِل اهلل! ي   ..  عػ   ع ػ
 تػػػ  لػػػع ر  ػػػت إبػػػد و ف  كػػػعف  عػػػ  ثالثػػػل نػػػ عد وإإ  قػػػاـ 
 ليػػ   ػػد القػػ ؼ نػػم ام ، و تػػ  المعيػػل ل ػػا نػػموط و   ػػا   ػػ  
عشػػػ د   ػػػ  ر  ػػػت ذلػػػ  ممػػػا عػػػمم المػػػمود )قلػػػو الكحػػػ    ػػػ  

 المكحلل !! وذل  بف اهلل  كيو  ليو.
حػػػػد    خػػػػ وا  جلػػػػدو  ا  تػػػػ    قػػػػا عا  لػػػػ  الم سػػػػلل ال

و ػػلعا إلػػ  الجلػػدة التاسػػعل والسػػنعين، و ػػا زالػػت اليػػد  لتصػػقل 
!! و ا إف ألدويا الجلدة الثما ين؛ إإ وا  كت  ديا  ػن  ػمج 

 . المتع اة  انت م ب ل  اد اـ  ال  
و ػػػػ   لمػػػػ  ب ػػػػ ا ال قػػػػ ، مػػػػاف وليػػػػام هلل ...  ع ػػػػد ا مػػػػاف 

  القػد ين! و  ػد ا سػ لع   مش   ػ  المد  ػل إ  مشػ  إإ  ػا 
 ػػن ذلػػ ، قػػاؿ:  مػػم   ف  رمػػل دابػػل   طػػ  بحػػا م الدابػػل  ػػعط  

                                                 
  ن     ل روا  ال نما   والنزار ٖٕ
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 . قدـ رسعؿ اهلل 
ومػػػاف   ػػػد ا  قضػػػ   اأتػػػ   ػػػم    ف   عػػػ  ذلػػػ   ػػػ  
المد  ػػل، و ػػ يل خػػارج المد  ػػل الم ػػعرة .. و قػػعؿ إ  جػػل  ف 

  قض   اأت     المد  ل و ي ا رسعؿ اهلل !!
ن  سػ ل   قػعؿ للخاد ػل: إسػ لي و وماف   د ا   ع  إليػ   ػ

ي   م دوف ال ق   ـ الحػد ث ؟..  ػإذا قػالعا  م ػد ال قػ ،  خػمج 
إلػػػي و  لػػػ   التػػػ  التػػػ  يػػػع  لي ػػػا، وإذا قػػػالعا  م ػػػد الحػػػد ث 
الشػػم ه؛  ػػ  م الخاد ػػل  ف عػػدخل و لي تظػػمو ، وقنػػ   ف  ػػدخ  
 لػػػي و   تسػػػ ، و لػػػنس   خػػػم  ػػػا   ػػػد   ػػػن الثيػػػاب، و ت ي ػػػل، 

الشاؿ والعما ل، ثو بعد ذل   ػدخ   لػي و و قػعؿ  ػ  و تشا ب
ذلػػػػ   جػػػػل  إ  عكلػػػػو  ػػػػن  ػػػػد ث رسػػػػعؿ اهلل إإ  لػػػػ  يػػػػ   

 ال يئل.
وذات  ػػػػػمة مػػػػػاف  حػػػػػدث  ػػػػػ   سػػػػػجد رسػػػػػعؿ اهلل  ػػػػػ  
المد  ػػل، ثػػو لدتتػػ   قػػمب  ث ػػاء يػػ ا الحػػد ث،  تحمػػ  ابلػػو، 
ووا ػػػػ  الحػػػػد ث، ثػػػػو  ػػػػادت العقػػػػمب ولدتتػػػػ   ػػػػمة  خػػػػمم، 

ا   الحد ث، وقػد لدتتػ  العقػمب  ربػ   شػمة  تحم  ابلو وو 
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 ػػمة  ث ػػاء الحػػد ث، و ػػ  ذلػػ  عحمػػ  مػػ  يػػ   اآلإـ، ووا ػػ  
الحػػد ث، و  ػػد ا سػػ ل    ػػد عال يػػ   ال ن ػػاء  ػػن ذلػػ ، قػػاؿ:  
 مميت  ف  ق    د ث رسعؿ اهلل  ن اأ  لدتل  قمب..!!!

    ن  حن  ن ذل   ا إخعا   ؟! 
 : ول ل  ماف  قعؿ 

  فى املنام" فى املنام"   ال ورأيت رسول اللُ ال ورأيت رسول اللُ "ما بت ليلة إ"ما بت ليلة إ

وذل  مل  ب   مػاف  المػاُ  تمك ػام ... ووليػام هلل  ػ    ػس 
العقت...  ا سم ذل   ا إخػعا   ؟ .. ذلػ  ب  ػو  خػ وا ال قػ  
الػػ م ععلمػػ  سػػيد ا  عسػػ   ػػن الخضػػم..  لي مػػا السػػالـ، ب ػػ  
  ػػد ا ا ت ػػت ر لػػل  عسػػ   ػػ  الخضػػم، قػػاؿ لػػ  الخضػػم: ععػػاَؿ 

   ػػا تمػػػ   ليػػػ   يمػػا  علػػػت،، ونػػمح لػػػ  ذلػػػ ، بنػػمح لػػػ
ووضػػا،  قػػاؿ سػػيد ا  عسػػ  للخضػػم:  و ػػ  ، ولػػو  سػػتكنم!، 

 ولو  ستعظو ..  قاؿ ل  الخضم:
} ال تطلب العلم لتحدث بُ ولكن اِلب } ال تطلب العلم لتحدث بُ ولكن اِلب 

  العلم لتعمل بُ {العلم لتعمل بُ {
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ي   الع يل  خ يا يػ إء ال ق ػاء،  كػا عا   لنػعف العلػو 
عملػػػػػعا بػػػػػ   وإم .. إ لكػػػػػ   شػػػػػمٍّ عا لل ػػػػػاس و سػػػػػل، ولكػػػػػن لي

ول ل     ايو اهلل الم زلل بين ال اس،       و ما عا إ  م ػدوف 
 ... ي   الم زلل!، وإ ما ما عا  م دوف الم زلل   د اهلل 

،و ثلػ  مػ ل  اد ػاـ  بػع   ثل  م ل  اد اـ الشػا ع  
 ...، وم ل  اد اـ   مد بن   ن    ي ل ال عماف 

المػػام  تمك ػػام .. و ػػ    ػػس ومػػاف مػػ  وا ػػد  ػػن يػػ إء  
 . العقت وليام  ن  ولياء اهلل 

  اإلمام أبو حنيفة اإلمام أبو حنيفة 

ومما ععلمعف  إف سيد ا  با   ي ل ماف  مش     الشػارع 
 ع ام،  سم    اسام  تكلمػعف   ػ ،  سػ ؿ وا ػٌد  ػ  و  ػن يػ ا ؟ 
قػػاؿ  ػػػا ن : يػػ ا اد ػػػاـ  بػػع   ي ػػػل،  قػػاؿ السػػػاع : يػػ  يػػػ ا 

 ء العشاء !!؟ قاؿ ل   عو !ال م  صل  ال جم بعضع 
 قاؿ  بع   ي ل      س : إ ػا  ف   مػ  بػ ل   و   ػنا 
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 ماعيام والعياذ باهلل،  آل   ل    س   ف   نل ي ا العم  و كػث 
  ل  ذل   ربعين  ا ام ..!! 

 ػػإذا مػػاف سيصػػل  العشػػاء ولػػن   ػػاـ إإ ال جػػم  ػػال  ػػا  ! 
 و  شػػمب ؟ إ مػػا  صػػل  ال جػػم بعضػػعء العشػػاء!!،  مػػاذا   مػػ  

 إ  حتاج للػ ياب للخػالء !! .. بػ  ومػاف   ػد   ػ    ينػ    ػ  
إ  جػػػعز  ػػػالة الحػػػاقن !!  م  ػػػابس الػػػم ا، وإ الحػػػابس  م 

  ابس النعؿ!..  ن   ع  ذل   اذا  كعف     عدع  إذام؟
 وي ا يع الج اد اب ظو !!

و ػػ  ذلػػ  ملػػ  مػػاف عػػاأمام،  خػػمج  ػػن   زلػػ  بعػػد ال جػػم، 
 ت    اـ إذام ؟ ماف    ع ت عة بعد  الة ال جػم، إل  السعؽ .. 

وذلػػ  ب ػػ  مػػاف  عمػػ  بالتجػػارة و عمػػ  بتػػدر س العلػػو، خػػالؼ 
 ، وماف  ك   م    ن   لل العلو   د . نادع  باللي  هلل 

 م ػػد دلػػيالم وا ػػدام  لػػ  وإ ػػل يػػ ا المأػػ  ؟ !! .. ي ػػاؾ 
  ن ادطالل: دلل إ  صم ل ا ولك  ا س  مم دليالم وا دام خع ام 

 الشػيخ  بػع  عسػه علميػػ   ابوؿ مػاف  تيمػام،  رسػلت    ػػ  
ليتعلو  م ل ال جػارة   ػد ال جػار،  كػاف  تػمؾ ال جػارة، و ػ يل 
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 تػػػػ يل   ػػػػ   ،لػػػػدرس العلػػػػو  ػػػػ   لقػػػػل سػػػػيد ا  بػػػػ    ي ػػػػل 
لت خ   بعد  ف عع ه سيد ا  با   ي ل، وبعد  ػمات  د ػدة، قػاؿ 

م  ال ػػػػالعذج  لػػػػ   اعػػػػدة ل ػػػػا  بػػػػع   ي ػػػػل: إف إب ػػػػ  يػػػػ ا سػػػػي 
وال ػػػػػػالعذج ويػػػػػػع  ػػػػػػا  سػػػػػػمي    ػػػػػػد ا بالم لنيػػػػػػل -الخل ػػػػػػاء !! 

 تممتػػ    ػػ   ػػ   بػػ    ي ػػل  ػػدرس  -المصػػ عع بػػدين السمسػػو 
العلػػػو، و لػػػ   ػػػماش المػػػعت قػػػاؿ  بػػػع  عسػػػه ببػػػ    ي ػػػل  ػػػا 
سػيدم  و ػػ   ؟ .. و  ػػد ا عسػتمععف لع ػػيت  عتعجنػػعف !! ب ػػ  

  يام مم   المأاؿ" قاؿ:   با  عسه "إف للعطعاط  
بػػػاهلل  لػػػيكو يػػػ  يػػػ   و ػػػيل  ع ػػػي ا  ػػػالو لتلميػػػ    ػػػ  
 ظم ا؟! لك  و مػا عا  عم ػعف  ف يػ إء إذا قػالعا  قعلػعف  ػن اهلل 

  .و ات  بع   ي ل .. 
ودارت اب اـ .. و    ـع دخ  ياروف المنيد إل   جػمة 
 ع ػػ ،  عأػػد  لػػ  سػػم م    يػػام،   ػػاج و ػػاج، وما ػػت زوأتػػ  يػػ  

ل  م  السيدة زبيدة، وقد نػ   ي ػا ويػو  ف   لق ػا،   لنػعا إب 
العلمػػاء .. ليحلػػػعا يػػ ا ادنػػػكاؿ،  لػػػو   لحػػعا، و  ػػػد ا سػػػم  
 بػػػع  عسػػػه القصػػػل  ػػػمض   سػػػ   لػػػي و، وقػػػاؿ   ػػػدم الحػػػ  ، 
  خػػ و  إلػػ  المكػػاف، و ػػ  الػػز ن ابوؿ ما ػػت  تحػػات الت ع ػػل 
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مة  ػػػ  ال ػػػمؼ  نػػػارة  ػػػن  ػػػاروزة ويػػػ   تحػػػل  ػػػ  سػػػقه الحجػػػ
  تح ػػػػا ال ػػػػاس  ػػػػ  الصػػػػيه للت ع ػػػػل وادضػػػػاءة و  لقع  ػػػػا  ػػػػ  
الشػػتاء خع ػػام  ػػن النػػمد،  جػػاء  بػػع  عسػػه وقػػاؿ اعتػػع   بسػػلو 
و صػػناح !! و  ػػد ا  ػػعد بالمصػػناح إلػػ  ال ػػاروزة وأػػد  شػػام بػػ  
وطعاطػػػػػػام و  ثػػػػػػا ،    سػػػػػػك و و ػػػػػػزؿ .. وقػػػػػػاؿ للحاضػػػػػػم ن "إف 

  الع ا ػػػا  ػػػن للعطػػػعاط   يػػػام مم ػػػ  المأػػػاؿ" !!!  ا  الػػػت  ليػػػ
 .الخلي ل و ن زوأل الخلي ل، و ن المقمبين للخلي ل

 .بعد ي   العاقعل و  نا  ن المش عر ن
و   ذات  ـع د ا  الخلي ل يػاروف المنػيد لعليمػل، ومػاف 
يػػػاروف المنػػػيد  ػػػن الخل ػػػاء الم ػػػ بين،  قػػػد مػػػاف  صػػػل   ػػػاء 
ال س   ل  العلماء ب  سػ ، وإ  تػمؾ الخػادـ   عػ  ذلػ ، وبعػد 
 ف تسػػ   بػػع  عسػػه  د ػػ  بعػػد ال عػػاـ، أػػاء الخػػدـ بػػالحلعم، 
  ادي  لي  الخلي ل وقاؿ   با  عسه م   ن يػ ا الصػ ه مثيػمام 
..  إ ػػا إ  صػػ ع  إإ قلػػيالم !! قػػاؿ  ػػا يػػ ا ؟ قػػاؿ إ ػػ  ال ػػالعذج 
المصػ عع بػػدين السمسػػو،  ػػ أ ش  بػػع  عسػػه بالنكػػاء .. ب ػػ  

ن  يػػػ  النصػػػيمة المشػػػار عػػػ مم  سػػػتاذ   ف  بػػػا   ي ػػػل .. و  ػػػ   ػػػ
 لحنين  و ص  ا : إلي و    قعؿ اهلل 
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                         ( (ٔٓٛٔٓٛ  عسه عسه       

  ع  الو    ال ق ، ولك     ضام وليام  ل  بصػيمة، مػ ل   
 ... ماف سيد ا   مد بن   ن  

ا مل ػػػػو  لمػػػػاء و وليػػػػاء، ولكػػػػن و  ػػػػد ا ظ ػػػػم  قػػػػد مػػػػا ع 
الج ػػ  بػػد ن اهلل  ػػ  اب ػػل   ػػنحت ي ػػاؾ  مقتػػاف  مقػػل عقػػعؿ 
 حػػن الصػػػع يل !! وابخػػػمم عقػػػعؿ  حػػن العلمػػػاء !! وععتقػػػد مػػػ  
 مقػػل  ػػ  و    ػػا و ػػديا  لػػ  الصػػعاب!!،  مػػن الػػ م قسػػم و 
إلػ   ػمقتين .. بعػػد  ف مػا عا  ػن ابزؿ  مقػػل وا ػدة ؟، بػ  ومػػاف 

ذلػػػ  لكػػػػ   حصػػػ   ي إ سػػػاف  لػػػػ  الػػػدمتعرا   ػػػ   لػػػػو قنػػػ  
الشػػػم عل .. إبػػػد  وإم  ف  قػػػدـ  اأسػػػتيم  ػػػ   لػػػو الحقيقػػػل !!، 
 لك   كعف اد اـ  بع   ي ػل  المػام  ػ  ال قػ   شػار إليػ  بالن ػاف 
.. ذيػػل إلػػ  سػػيد ا أع ػػم الصػػادؽ بعػػد  ف  عػػو دراسػػل ال قػػ ، 

 ؿ:وعتلم   ل   د   س تين، وأاء    ال  ا ل وقا
  "لوال السنتان لهلك النعمان""لوال السنتان لهلك النعمان"

   روح العلو.الماذا؟ .. بف الس تين    ي
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  الشافعى وابن حنبل الشافعى وابن حنبل 

 م ل  اد اـ الشا ع  قاؿ:
} صحبت الصوفية سنتني فاستفدت منهم كلمتني: } صحبت الصوفية سنتني فاستفدت منهم كلمتني: 

الوقــت كالســيف إن   تقطعــُ قطعــك، والثانيــة: الوقــت كالســيف إن   تقطعــُ قطعــك، والثانيــة: 

  نفسك إن   تشغلها باحلق شغلتك بالباِل {نفسك إن   تشغلها باحلق شغلتك بالباِل {

يد ا   مػػد بػػن   نػػ  ليػػتعلو  لػػ  ولػػ ل    ػػد ا أػػاء سػػ
 د  ، وبعد  ف ا ت    ع   ن دراسل ال ق  ،قاؿ لػ  ععػاَؿ ل ػ يل 
إلػػػ  نػػػيناف را ػػػ  ال ػػػ و، و  ػػػد ا ذينػػػا إليػػػ  قػػػاؿ لػػػ  الشػػػا ع  
 انيناف  ػا  كػو  ػن سػ ا  ػ  الصػالة؟  قػاؿ   ػد ا  ـ   ػدمو؟ 
 قاؿ ي   عأد   د ا و  دمو ؟ قاؿ  عػو!، و ػ   ف المأػ  مػاف 

 .ال  و إإ     ماف  الما بالشم عل  م   
 ػػ  المم ػػد التمبيػػل إإ  فمػػ ل   شػػا خ الصػػع يل إ  نػػدنو 

بعػػػد  ف  عػػػمؼ اب كػػػاـ الشػػػم يل،  الندا ػػػل نػػػم يل .. وال  ا ػػػل 
 ػػػع يل، بف المم ػػػد الػػػ ي إ  عػػػمؼ اب كػػػاـ الشػػػم يل؛ ميػػػه 



 فوزى حمند أبوزيد                                                    موسى    أسرار العبد الصاحل مع 

    115     صفحة                                                                                                    الفصل الثالث  :  صفات األئنة الربَّانيني 

  سيم     الو الحقيقل.
سػػعؿ اهلل:  ثػػ  المأػػ  الػػ م ذيػػل لمسػػعؿ اهلل وقػػاؿ  ػػا ر 

 لم   تماعل العلػو!، قػاؿ لػ :ي    كمػت  سػاس العلػو؟ قػاؿ 
إ، قػػاؿ اذيػػل  ػػا كو  سػػاس العلػػو، ثػػو ععػػاَؿ   لمػػ  تماعػػل 

 العلو،  مش  الصع يل  ل  ذل  ال  ج.
و ػػ  العاقػػ   ف الشػػم عل والحقيقػػل نػػ  وا ػػد  ثػػ  اللػػنن، 
 ػػػاللنن السػػػاع   يػػػ  الزبػػػد و يػػػ  القشػػػدة، لكػػػن ميػػػه  سػػػتخمج 

 ة والزبد؟ بعد  ف  خ   اللنن!القشد
مػ ل    ػػد ا  ػتعلو المم ػػد الشػم عل، ثػػو  خض ػ ا بالعمػػ  
ب ا      س ؛  ظ م ل  ثمم الشم عل ويػ   ػالو الحقيقػل! وذلػ  
بعػػػد العلػػػو والعمػػػ  بالشػػػم عل،   ػػػا إذا لػػػو  عػػػمؼ الشػػػم عل، ولػػػو 

  عم  ب ا!!  من   ن ع ع  الحقيقل ؟
و بعػ  يػ   اب ػعاؿ،   ا بع  ال اس ال  ن عظ ػم  لػي 

 ػػػػ     ػػػػو تيػػػػم  تشػػػػم ين،  ػػػػػإ  و ربمػػػػا  كػػػػعف العا ػػػػد  ػػػػػ  و 
 مسعسػػام  ػػػن  ػػػالو الجػػن الػػػ م اسػػػتل  ع ، و قعلػػعف لػػػ  بعػػػ  
الكلمات  و التعأي ات،  و ربما اأت د    العنػادة و  ػد  نػ  
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 ػػػن الصػػػ اء! لكػػػن نػػػمط يػػػ ا الصػػػ اء لكػػػ   قتػػػدي بػػػ  يػػػع  ف 
  عا ل الشم عل.

 ع  ا ..  مأ  بعد ذل  لمعض
ويػػع  ف الشػػا ع   خػػ   عػػ    مػػد بػػن   نػػ  لكػػ   علمػػ  
 ػػػن نػػػيناف الما ػػػ ، وقػػػاؿ نػػػيناف: إذا سػػػ ا العنػػػد  ػػػ  الصػػػالة 
  ػػػدمو  جنػػػم  سجدعاالسػػػ ع!، ا   ػػػد ا  ػػػ   ػػػالو الحقيقػػػل إذا 
سػػ ا العنػػد  ػػن  ػػعإ   ػػ  الصػػالة عق ػػ  رقنتػػ  وذلػػ  ب  ػػو يػػو 

 ال  ن  حكمعف  ل     س و وإ   د تيميو.
 د ذل  س إ   ن  صاب الزماة ؟بع

 قػػػاؿ المأػػػ    ػػػد ا  ـ   ػػػدمو ؟ قػػػالعا   ػػػد ا و  ػػػدمو ؟ 
قػػاؿ  صػػاب الجمػػاؿ   ػػدمو إف مػػا عا خمسػػل  شػػاة، وإف مػػا عا 
 شػػمة  شػػاعين، وإف مػػا عا مػػ ا  كػػػ ا ..   ػػا   ػػد ا  العنػػد و ػػػا 

  لكت  دا  لسيد  و عإ .
 لػ  قاإ  م د الدلي  ؟ قاؿ  بع بكم الصد ل  قػد قػاؿ 

  اذا  بقيت بيل  ؟ قاؿ  بقيت ل و اهلل ورسعل !!
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 إذام     الو الحقيقل   ضام إبد  ن الدلي  و ن الشم عل.
 صػػػحل اد ػػػاـ   مػػػد بػػػن   نػػػ  بعػػػد ذلػػػ   ػػػ  ب ػػػداد 

 .الشيخ  با  مزة الصع  ، وملما ا تار     س لل ذيل إلي 
 ػ  الم ػاـ  وقد ورد  ن ابن   نػ    ػ  ر م رب العػزة 

لسػ لت   ػا   ػل !! ... وعسعين  مة، وقاؿ لع ر  ت  الماعػل  عسعل
 ؟ ا  تقمب ب  العناد إلي 

 الماعل  قاؿ:الممة    م 
} يا رب ما أحب ما يتقرب بُ العبـاد إليـك ؟   } يا رب ما أحب ما يتقرب بُ العبـاد إليـك ؟   

قال: بكالمي يا أحمد، قال: بفهم أو بغري فهـم،  قال: بكالمي يا أحمد، قال: بفهم أو بغري فهـم،  

  قال بفهم وبغري فهم يا أحمد {قال بفهم وبغري فهم يا أحمد {

؟ .. وليس يػ ا  من  مي اهلل     الو الم اـ  ليس بعل  
 و سل،    يكو  ثاإم  خم..  ن  الو الجن !!!

ما ػػت ي ػػاؾ  تػػاة علنسػػ ا نػػي اف و ػػ ب  ا، وذيػػل  يل ػػا 
لمػػن  عمػػ   ػػ  يػػ ا المجػػاؿ بػػال  اعػػدة!،  ػػ ينعا د بػػن   نػػ ؛ 
    ػػػايو  علػػػ ، وقػػػاؿ ل ػػػو قعلػػػعا ل ػػػ ا الشػػػي اف إف   مػػػد بػػػن 
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   ن   قعؿ ل   خمج وإإ ضمب  ب  ا الح اء !!
  خمج الشي اف  ن ال تاة !!!

وبعػػد  ف عػػع   اد ػػاـ   مػػد بػػن   نػػ   ػػاد الشػػي اف إلػػ  
ال تاة   يل إلي    د العلماء وقاؿ لػ   خػمج؟ قػاؿ لػن  خػمج، 
 قػػػاؿ: لمػػػاذا خمأػػػت بانػػػارة  ػػػن   مػػػد بػػػن   نػػػ  ؟ قػػػاؿ: إف 
   مد بن   ن  ماف  خش  اهلل  كا ت عخشا  الجن واد س

 .ياء .. ومما قلت ما عا مل و  ول
 وذل     الز ن السابل..، وم ل     الز ن المعا م:
 لػػع ر   ػػا نػػيعخ ابزيػػم المعا ػػم ن، لعأػػد ا    ػػو  وليػػاء 
و لمػػاء،  الشػػيخ الػػدرد م مػػاف نػػيخ المػػ ايل المػػالك ، ومػػاف 

 إ اـ  ي  ال م ل.
ومػػػػػ ل  الشػػػػػيخ النكػػػػػمي مػػػػػاف نػػػػػيخ المػػػػػ يل ونػػػػػيخ 

 ال م قل وتيم  .. وتيم .
الحلػػيو  حمػػعد الػػ م مػػاف إ ػػاـ العلمػػاء  إلػػ  الشػػيخ  نػػد

 وإ اـ ابولياء رض  اهلل     ...
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إلػػ  الشػػيخ الشػػعماوم وسػػعؼ  تحػػدث   ػػ   ػػ   جالػػل 
... 

    الشيخ الشعراويالشيخ الشعراوي

...  قػد مػاف إ ػاـ العلمػاء  وم ل  الشػيخ الشػعماوي 
 وإ اـ ابولياء :

و رضػا    ػد ا مػاف  ي  ععلمعف  ف الشيخ الشػعماوي 
 د الزقاز ل القا ع  ، أاءع  رتنل     ف   يل إلػ  طالنام     ع

الحػػػج  انػػػيام  ػػػاع ل  ػػػ   جمع ػػػل  ػػػن ز العػػػ  .. ليػػػ ينعا إلػػػ  
 الحج  شيام  ل  ابقداـ ..  كيه   ينعف ؟

ماف    عل  اب اـ  خمج المحمػ  بعػد  ف  تجمعػعا  ػ  
بلنػػيس .. ثػػو  نػػد وف السػػيم  ػػن بلنػػيس ..  ػػ يل يػػع وز ػػالن  

 قػػعا  ػػ  ضػػابع منيػػم  ػػ  المحمػػ   ف  خػػد عا إلػػ  بلنػػيس، واع
 القا لل  ل   ف  سمحعا ل و بالسيم  ع و.

وظلػػػػػعا  لػػػػػ  يػػػػػ ا الحػػػػػاؿ إلػػػػػ   ف ععػػػػػل ز ػػػػػالن ، ولػػػػػو 
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 ست يععا  ف  عا لعا المس ،ر  مػ  و  ػن رأػ    ػد السػع س، 
و ػػػ  و  ػػػن رأػػػ  قنػػػ  سػػػي اء، وظػػػ  الشػػػيخ الشػػػعماوم و ػػػد  

بردف .. ععق ػػػػػػػعا  ع ػػػػػػػو، وبعػػػػػػػد  ف  نػػػػػػػموا سػػػػػػػي اء، ودخلػػػػػػػعا ا
لالستما ل،  قد ما عا  ممنعف الجماؿ ..   ا الشعماوم  قد ماف 

  مش   ل  قد ي  !!!
وقػػد  جػػز  ت يػػاء المحمػػ   ػػ  ال  ػػادؽ،   ػػا الشػػعماوم 
 قػػد  ػػاـ  ػػ  طمقػػ ، و ػػ  الصػػناح عحػػمؾ المحمػػ  .. وعممػػع .. 
 ا تػار المأػ   ػاذا   عػ  ؟ ظػ  أالسػام إلػ   خػم ال  ػار،  عأػد 

 اد ل  ن الشاـ،  س ل و إل    ن ؟قا لل ق
قالعا إل  الحج،  ق   لي و  كا ت ، و مض  لػي و  ف 

  سيم  ع و  قاب   ف  خد  و  عا قعا  ل  ذل .
و ث ػػػاء المسػػػيمة امتشػػػ عا   ػػػ   ػػػالو،   صػػػنع  إ ا ػػػام ل ػػػو، 

 ليعم  و   اس  الحج، و دم ال م ضل  ع و.
قػػالعا لػػ  " و ػػ  ر لػػل العػػعدة  ػػ  ابردف قنػػ   ف   تمقػػعا، 

ا تظم ي اف الجمالف ل ، وي   ال دا ا لكػ   يلػ  و  نابػ ، 
  ورأ  رامنا و حمال بال دا ا ..وذل  ب    عم الحج هلل 
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  مأ  باهلل و  نا  المام  ا الم .
وقػػػد أايػػػد يػػػ إء  ػػػ  اهلل  ػػػل أ ػػػاد ،  كػػػا عا  لمػػػاء 

 ... وي ا يع   ج العلماء. و ولياء هلل 
إ بػػد و ف  تجمػػ  ...  اهلل بػػ  الخلػػل العػػالو الػػ م    ػػ  
 .بعلـع الحقيقل  ن ابولياء

والعل  ال م      اهلل ب  المم د ن والسالكين، إ بد و ف 
  تػػػ   لػػػ   ػػػ  ج خيػػػم ...  كػػػعف  وإ  ػػػ  نػػػمع رب العػػػالمين 

 ابولين واآلخم ن ...
وي ا  ع ػ  ملمػل  لػ  بصػيمة ...  م أػا   بػين الشػم عل 

 ال      حكو الت ز   ...... قاؿ ععوالحقيقل 
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             ((عسه عسه     

 
وعلى آله  وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد

 وصحبه وسلم
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 لة األستاذنبرة عن املؤلف فضي

 
 

  :ـ ، الجميػػزة ٜٛٗٔ/ٓٔ/ٛٔعػػار خ و حػػ  المػػيالد
 ال مبيل  - ممز الس  ل  -

ا س مليػػل دار العلػػـع ، أا عػػل القػػايمة ػػػػ : ليسػػػػالم ي
 ـ .ٜٓٚٔ
د م  اـ بمد م ل ط  ا التعليميل.ػػالعم  :  
عمػػ  رعيسػػا للجمعيػػل العا ػػل للػػػد عة  -ٔاط : ػال شػػ 

و قميػػا  ٕٕٗوالمشػػ مة بػػمقو ، لعمبيػػلبجم عر ػػل  صػػم ا اهلل إلػػ 
ول ػػػػا ،  ػػػػداعل المعػػػادم بالقػػػايمة ٘ٓٔ ارعنػػػ ٗٔٔ  المعيسػػػ

 الجم عر ل. موع    أمي    حاء 
ل شػػػػػػػم الػػػػػػػد عة  الجم عر ػػػػػػػل تجػػػػػػػعؿ  ػػػػػػػ  أميػػػػػػػ   -ٕ
بالحكمػل والمع ظػل  ث  وابخالؽ اد ما يلوإ ياء المُ  ادسال يل
 . الحس ل
  إ ػػػادة  جػػػد بادضػػػا ل إلػػػ  الكتابػػػات ال اد ػػػل إلػػػ -ٖ

 العظيو . الـػساد
والتسػػػػػػػػػجيالت الصػػػػػػػػػععيل و العسػػػػػػػػػاعع المتعػػػػػػػػػػددة  -ٗ
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 للمحاضمات والدروس  ل  الشماعع و ابقماص المد جل.
 و  ضا  ن خالؿ  عقع   ل  ننكل اد تم ت: -٘

WWW.Fawzyabuzeid.com 
  عع ػد : 
  ػػد ع إلػػ   نػػ  التعصػػل والخال ػػات بػػين المسػػلمين -ٔ

 ادخػػػػػعةوإ يػػػػػاء روح  لصػػػػػه ادسػػػػػال  والعمػػػػػ   لػػػػػ  أمػػػػػ  ا
وابثػػمة واب ا يػػل  والػػتخل   ػػن اب قػػاد واب سػػاد، ادسػػال يل 

 .وتيميا  ن   ماض ال  س
 حػػػػػمص  لػػػػػ  عمبيػػػػػل   نابػػػػػ   لػػػػػ  التمبيػػػػػل المو يػػػػػل  -ٕ

 . الصا يل بعد ع   ل   عس و وعص يل قلعب و
 مػػػا نػػػاب   ػػػن  ظػػػايم  التصػػػعؼ عمػػػ   لػػػ  ع قيػػػل  -ٖ
السػػلعم  المن ػػ   لػػ   صػػعؼوإ يػػاء الت ، د ن ػػن روح الػػ ةبعيػػد

 . و  حاب  الكماـ، ؿ اهلل القم ف و م  رسع 
     يد: 

و شػػػم ، إ ػػػادة المجػػػد ادسػػػال   بنعػػػث الػػػموح اد ما يػػػل 
 .ابخالؽ ادسال يل وعمسيخ المنادئ القم  يل

 و ل  اهلل  ل  سيد ا  حمد  ل   ل  و  حن  و سلو
 



 فوزى حمند أبوزيد                                                    موسى    أسرار العبد الصاحل مع 

    125     صفحة                                                                                                                                                                          اخلــــــــــامتــــــــــة 

 ستاذ  عزم  حمد  بعز دقاعمل   ل ات اب 
  وإ :  ن   الـ الصع يل :

الشيخ  حمد  ل  سال ل  -ٕاد اـ  بع العزاعو المجدد الصع    -ٔ
 الممب  المبا   السيد   مد الندوم -ٖسيمة وسم مة.

 نيخ اٌدسالـ السيد إبماييو الدسعق  -ٗ
 ثا يا : الد ن والحياة :

 ن  عر القم ف   حات  -ٙ ط ٕزاد الحاج و المعتمم ) -٘
 اعدة المسلو بين الد ن و  -ٛ  حات  ن  عر القم ف ج،  -ٚ، ٔج

 تاوم أا عل  -ٓٔ عر الجعاب  ل   سئلل الشناب،  -ٜالعلو، 
عمبيل  -ٕٔط  )عمأو لع دو سيل ، ٙ  اعا ال مج ) -ٔٔللشناب، 

إ الح  -ٖٔالقم ف لجي  اد ماف، )عمأو لس جليز ل واب دو سيل ، 
ميه  حن ػػ  اهلل ) عحت   -ٗٔالمجتمعات    ادسالـ  اب ماد و

مع عا قم  ا  مش  بين ال اس )عحت -٘ٔالتمأمل لع دو يسيل ،
 تاوم أا عل  -ٚٔالم   ات القا تات،  -ٙٔالتمأمل لع دو يسيل   

 لل ساء
 الخ ل ادل ا يل : المجلد ابوؿ : الم اسنات

 ٖج -ٕٓو المعماج، : ادسماء ٕج -ٜٔ: المعلد ال نعم، ٔج -ٛٔ
: ن م ر ضاف و  يد ال  م، ٗج-ٕٔ: ن م نعناف و ليلل ال  ماف، 

 : ال جمة و  ـع  انعراء. ٙج -ٖٕ: الحج وابضح ،   ٘ج -ٕٕ
 ثالثا : الحقيقل المحمد ل :
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الم مل -ٕ٘ط  ٖ د ث الحقاعل  ن قدر سيد الخالعل ) -ٕٗ
ت ادسماء إنماقا -ٕٚط ، ٕ)ٔج-إنماقات ادسماء -ٕٙالم داة، 

واأل المسلمين المعا م ن  -ٜٕالكماإت المحمد ل  -ٕٛ ، ٕ)ج
 ) عمأو لس جليز ل وأارم  شم  بالمعق     حع المسعؿ 

 رابعا : ال م ل إل  اهلل :
طم ل الصد قين إل  رضعاف رب العالمين ) عمأو لع دو سيل   -ٖٓ
 المجايدة للص اء و المشايدة، -ٕٖ ذمار اببمار،  -ٖٔ
 رسالل الصالحين، -ٖٗ ال ات التع يل بي  التحقيل،  -ٖٖ
  طم ل المحنعبين و  ذواق و -ٖٙالحين ػػػ ماق  الص -ٖ٘

 خا سا : دراسات  ع يل  عا مة :
 الص اء واب  ياء -ٖٛالصع يل و الحياة المعا مة،  -ٖٚ
الصع يل    القم ف  -ٓٗ بعاب القمب و   ازؿ التقم ل،  -ٜٖ

الم  ج الصع   والحياة  -ٔٗلس جليز ل ،  ط )عمأوٕوالس ل )
 اءػل وابوليػالعإ  -ٕٗالعصم ل 

 سادسام: سلسلل  ا ق   و دؿ  
 ط  ٕ ذمار اببمار ) -ٗٗط ، ٕ ختصم   اعا ال مج ) -43
  وراد ابخيار ) عخم ج ونمح  . -٘ٗ

: سلسلل نػ اء الصدور  سابعامًم
  الج المزاؽ لعل  ابرزاؽ -ٙٗ
 ن   د المعت ػػػم  بشاعم ال -ٚٗ
  عس    سمار العند الصالا و -ٛٗ
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------------------------------------ 
: عحت ال ن  للم له  ثا  امًم

 إسو الكتاب              السلسل
------------------------------------ 

 ق عؼ ال   ػ قاعل التص دراسات  ع يل  عا مة : -ٔ
 ار ينػػػيا ل العػس :دراسات  ع يل  عا مة  -ٕ

------------------------------------ 
  ناب المعا مػقضا ا الش : اة ػػػػالد ن والحي -ٖ
 :المجلد ابوؿالخ ل ادل ا يل:  :    اة ػػػػالد ن والحي -ٗ

 ػػػػاد ل إقتص، طنعل ٕ)ط ػناتػػاسػػالم                          
 ادقينػػػ عاز ن الص : اة ػػػػالد ن والحي -٘

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

 لػػػالصلعات ادل ا ي   : د ل ػػالحقيقل المحم -ٙ
------------------------------------ 

 لػو ادل ا ي ػػػالحك : ل إل  اهللػػػال م  -ٚ
 د قين إل ػػطم ل الص : ل إل  اهللػػػال م  -ٛ

  ٕ)طرضعاف رب العالمين 
----------------------------------- 

 ا  ػػػػال تا العم  :  اء الصدورػػػن -ٜ
------------------------------------ 

وصحبه وسلم وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله



 فوزى حمند أبوزيد                             موسى                           احل مع أسرار العبد الص

    128     صفحة                                                                                                                                                                          اخلــــــــــامتــــــــــة 

k 
 الص حل المعضعع

 ٖ المقػػػػػػد ل
 ٚ اآل ات الكم مات  ن سعرة الك ه

 ٜ   َ َ  الَعْنِد الص اِلا ِقص ُل ُ عَس  ال ص  ابوؿ :           
 ٔٔ قصل ِذَياُب ُ عَس  لِلَعْند      

 ٖٔ و ي ا.إنػػػػػارة ....            
 ٛٔ و ي ا.إنػػػػػارة ....            

 ٕٓ لقاء ُ عَس  بالَعْند      
 ٕٔ و ي ا.إنػػػػػارة ....            
 ٕٗ ........و ي ا.إنػػػػػارة و ي ا.إنػػػػػارة                         

 ٕ٘  َعِل َواْلَحِقيَقلاْلَجْمُ  بَػْيَن الش مِ       
 ٕٙ و ي ا.إنػػػػارة ....             
ػػػػػػِ يَ ل              ٕٚ اْلس 
 ٖٓ اْل ُػػػػػػالـ            
 ٖٖ و ي ا.إنػػػػارة ....             
 ٖٙ اْلَجػػػػػػَدار             
 ٖٛ و ي ا.إنػػػػػارة ....              

 ٜٖ َنٌس ِ ْن ِإَنارَاِت اْلَعارِِ يَن ِ   َ ْ َعاِؿ اْلَعْنِد َ َ  ُ عَس قػَ ال ص  الثا   : 
 ٔٗ اْلَ ْتػػُا اْلُقػػػْم ِ          
 ٚ٘ ال م ل إل  ال تػػػػػػا      

 ٕٙ اد اـ الشػا ع  والقم ف الكم و            
 ٖٙ والقػػم ف الكم و : اد اـ  ال              
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 ٖٙ والقم ف الكم و : يدم  ند العياب الشعما   س            
 ٕٚ  لو النػػاطن      
 ٚٚ  جم  النػحم ن      

 ٜٚ و ي ا.إنػػػػػارة .......            
 ٓٛ و ي ا.إنػػػػػارة ....            

 ٖٛ  دب ال الل    نيػػػخ       
 ٖٛ و ي ا.إنػػػػػارة ....            

 ٕٜ أ ػػػػػاد العار ينإنارات       
 ٕٜ و ي ا.إنػػػػػارة ....            
 ٖٜ  ن إَناراِت قصل السػػػػ ي ل            
 ٜٗ إَناراٌت    قصل ال الـ            
 ٜ٘  ن إَناراِت قصل الجدار            
 ٜٙ إنارة ل ي ل إل   دب الخالؼ  و ادختالؼ            

 ٜٜ   ات ابعمل المبا يين                 ال ص  الثالث :    
 ٔٓٔ سمًّ ذمم الم لل المنارمل    القم ف الكم و؟     
 ٕٓٔ اد اـ  ال        
 ٚٓٔ اد اـ  بع   ي ل       
 ٔٔٔ الشا ع  وابن   ن        
 ٙٔٔ الشيخ الشػػػعماوم       

 ٕٓٔ  ن ة  ن  ضيلل ابسػػػتاذ الم له
 ٕٕٔ قاعمل   ل ات ابستاذ  عزم  حمد  بعز د      
 ٕٗٔ عحت ال ن  للم لػػه      

 ٕٙٔ ال  مسػػػػػػػػػػػت
 ٕٚٔ قاعمل المكتنات ودور ال شم الت  ععزع متل ابستاذ  عزم  بعز د 
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 للحصول علي مؤلفات األستاذ فوزى محمد أبوزيد
 الع عاف رقو ال اعه إسو المكتنل

ش أعيم القاعد  ابزيم،  ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ المجلد العمب 
 القايمة

سعؽ  ـ ال الـ التجارم   يداف  ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘  كتنل الج دي
 الحسين، القايمة

 الشيخ ر حاف  ابد ن ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ دار المق و
دار اب مدي 

  اـ سي ما  -طلعت  مب ٓٗ ٖٕٓ٘ٓٗٚ٘ لل شم
  تمو،  القايمة

  كتنل
خ  الا الجع م، ش الشي ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ أعا   الكلو

 الدراسل، القايمة
بجعار  – يداف السيدة   يسل  ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘   يسل العلو

 المسجد بالقايمة
المكتل المصمي 

 –نارع نم ه  ٕ مارة اللعاء  ٕٖٜٖٕٚٔٗ الحد ث
 القايمة

 –نػارع التحم م ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ دار اد ساف
  يداف الدق ، الجيزة

 الحسين   اـ  سجد --------  الو ال كم
 القايمة - يداف طلعت  مب  ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘  كتنل  دبعل 
 دبعل   د  ل 

ش ال صم  د  ل  -ٕٓٓٓطينل  ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ  صم
 القايمة - صم

  دل  أعار الس تماؿ ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ ال  ضل المصم ل
يال لل شم 
د جازي، خله  ادي  ٙش ٜٖٜٖٖٔٗٗ والتعز  

 التمسا ل،الصح يين
 العناس   يداف ابزيم،   اـ الناب ----------- المكتنل ال اطميل
  اـ  -ش أعيم القاعد ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘  ـ القمم

 أا عل ابزيم
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 ش الص ادقيل بابزيم ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ ابدبيل الحد ثل
 -نارع الدمتعر.  مد   ين  ٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ الموضل الشم  ل

  صم الجد دة
  نش  عر الد –الزقاز ل  ٕٕٖٕٓٓٙ٘٘ٓ  كتنل  نادة
 ندالحا ظ  حمد  مش 

  ندالحا ظ
بجعار  درسل  –الزقػاز ل 

  ندالعز ز  ل 
 ط  ا   اـ السيد الندوم ٖٖٖٔ٘ٙٗٓٗٓ  كتنل عاج

 الحاج   مد تزال  بمبمم  ا د  كتنل اد ماف
 اج  -ش الش داء -السع س ----------- مش  الصحا ل

  سن  حمد خيمم
 وإد  ندال تاح 

 السماف
-ٜٖٓ-

ٕٖٕٜٜٚ٘ 
ش ا مد  ماب  بجعار   -سعياج

 التكع ن الم   
  اـ  سجد سيدي  -ق ا   بع الحسن  حمعد مش 

  ندالم يو الق اوم
دار اب مدي 

 لل شم
-ٓٙٛ- 

ٕٖٕٗٚٛٓ 
  اـ  - بماج الجا عل  -الم يا

 الشناف المسلمين
   ضام بدور ابيماـ والجم عر ل وابخنار للتعز   و دار الشعل والدور القع يل
 .للتعز   وال شم و ن المكتنات الكنمم ابخمم بالقايمة وابسك در ل وابقاليو

 
القلىب ودوائها  يدنا حممد طةّـــــــوصلى اهلل على س

 وصحثه وسلم، وعلى آله وعافية األتدان وشفائها


