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  بسمميحرلا نمحرلا هللا بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب واسع الفضل وا١بود، واكرامو لعباده 
ا٤بخلصْب بغّب حدود، والصبلة والسبلـ على سيدان دمحم النيب الكرًن 

 ْب رؤوؼ رحيم، وبعد،الذي وصفو ربو أنو اب٤بؤمن
فإف من فضل هللا تبارؾ وتعاىل على ىذه األمة اإلسبلمية 
ا٤بكرمة أنو توىل بذاتو بياف القرآف يف كل زماف على حسب ما ٰبتاجو 

 :ىذا الزماف، وذلك يف قولو تعاىل أىل
                      ((ٜٜٔٔالقيامةالقيامة)).. 

هللا تبارؾ وتعاىل يف صدور وىذا البياف اإل٥بي يكوف إ٥بامًا من 
عباده الصادقْب ا٤بخلصْب، وٲبنحهم هللا بعد ىذا البياف لساف العبارة 
ليوضحوا مراد هللا يف كتابو للخلق أٝبعْب، ويكسو هللا تبارؾ وتعاىل  
كبلمهم طبلوة لتشتاؽ إليو وٙبن إىل ٠باعو قلوب ا٤بتقْب، وذلك سر 

ي الذي يلهم بو العارفوف من قوؿ هللا سبحانو وتعاىل عن البياف اإل٥ب
  هللا سبحانو وتعاىل مباشرة:                             

           ((ٜٜٗٗ)العنكبوت)ويبْب ابن عطاء هللا السكندري أتثّب ىؤالء ، ، العنكبوت
: يف غّبىم فيقوؿاألفراد 

ويوضح كذلك حالة االنشراح  
 والسرور الٌب ٙبدث للسامعْب ٥بذه العلـو فيقوؿ: 
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ومن لطف هللا تعاىل لعباده ا٤بؤمنْب وحكمتو سبحانو وتعاىل يف 
أتييد ىذه الدين أف جعل يف كل موضع من األرض رجااًل ٨بلصْب 

حًا إ٥بيا وعلما لدنيا يكشفوف بو ا٢بجب عن قلوب السالكْب يهبهم فت
ويلهموف بو ا١بواب الشايف الكايف ألسئلة ا٤بسَبشدين وفيهم يقوؿ 

: عبدهللا بن مسعود 
 

وىذا الكتاب الذي نقدمو لقراءان الكراـ ىو عبارة عن أسئلة 
جاشت يف صدور السائلْب وٕبثوا عن أجوبة شافية ٥با فيمن يعرفوهنم 
من العلماء والعارفْب فلم ٯبدوا جوااًب شافيًا ٥با، فأرسلوا إلينا ىذه 
األسئلة عن طريق وسائل اإلتصاؿ العصرية من الفيس بوؾ وا٤باسنجر 

 ... والواتس آب وغّبىا من مواقع التواصل االجتماعي
هللا تعاىل ابإلجابة عليها ٕبسب ما أ٥بمنا هللا  وقد قمنا بتوفيق

قاصدين بذلك وجو هللا تبارؾ وتعاىل تعاىل بو من اإلجاابت الوىبية 
أواًل، وتوضيح ا٢بقيقة وإابنتها ألىلها من السائلْب والطالبْب اثنيا، 

 وإفادة ٝبوع السالكْب وا٤بسَبشدين وا٤بسلمْب اثلثاً.
                                                           

 www.fawzyabuzeid.comرابط ا٤بوقع وصفحات الشيخ ا٤بختلفة على الفايس بوؾ:  ٔ
https://www.facebook.com/fawzy.abuzeid 
https://www.facebook.com/shbabmoaser 
https://www.facebook.com/fawzyabuzeid.library 
https://www.facebook.com/khotab 
https://www.facebook.com/alsoufia 
https://www.facebook.com/esharatelaarfeen 

https://www.facebook.com/sfaa 
 (.على الشبكةموقعنا )ىف اإلجابة على أسئلة  فقو ا١بوابصدر لنا ىف ذلك من قبل كتاب  ٕ
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ٯبعل ىذا العمل خالصا لوجهو وهللا تبارؾ وتعاىل نسأؿ أف 
الكرًن وأف ينفع بو كل من قرأه ابلتوفيق للعمل ٗبا فيو يف الدنيا وأف 

 يرزقو العفو والعافية ورضواف هللا تعاىل األكرب يف اآلخرة.
وصلى هللا وسلم ، وما توفيقى إال ابهلل عليو توكلت وإليو أنيب

تعاىل تقي ونقي وابرؾ على سيدان دمحم النيب ا٢ببيب وكل عبد هلل 
 وقريب.

 غربية –ا١بميزة 
 ىػ ٓٗٗٔن من شهر ربيع اآلخر؛ الثامن والعشرييف مساء ا١بمعة

 ـ.ٜٕٔٓا٤بوافق الرابع من يناير 
 
 
 
 

 الربيد: ا١بميزة ػ ٧بافظة الغربية ،ٝبهورية مصر العربية
 ٕٓٓٓ-ٓٗ-ٜٖٔ٘ٓٗٗتليفوف: 

 WWW.Fawzyabuzeid.com :موقع اإلنَبنت
 fawzy@Fawzyabuzeid.com :ليكَبوىناإلالربيد 

fawzyabuzeid@hotmail.com, 
fawzyabuzeid48@gmail.com, 

fawzyabuzeid@yahoo.com 
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 مقاـ اإلسبلـ واإلٲباف واإلحساف فصَّل أوصافو هللا  يف
يف سنتو الشريفة، فكاف يسأؿ  القرآف، وبْب حاؿ أىلو النيب 

 أصحابو، وذات مرة قاؿ ٥بم:



 ويف رواية أخرى لغّب عمر:

ف ٘بمَّل اإلنساف هبذه األوصاؼ ىذه أحواؿ أىل اإلٲباف، إذا كا
يكوف من أىل اإلٲباف، فإذا حدث لقاء مع أعداء هللا يصدؽ وال يفر 

 وال يزوغ وال يهرب، إف كاف معرضاً ٥بذا األمر يف ا٤بواجهة.
أو إف كاف يف ا١ببهة الداخلية فبل يهتم بشائعات األعداء، وال 

٫بو وطننا وجيشنا إىل ما تطلقو األبواؽ اإلعبلمية والُصحف األجنبية 
                                                           

 معجم الطرباين عن أنس هنع هللا يضر ٖ
 رواه البيهقي وأبو نعيم عن سويد بن ا٢بارث هنع هللا يضر ٗ
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ودولتنا، ولكن يُصم آذانو عنهم ألنو يعلم أهنم يريدوف القضاء علينا 
 عن طريق القضاء على الروح ا٤بعنوية.

ويصرب عند الببلء، والصرب ليس معناه ترؾ البحث عن 
 األسباب، بل أبذؿ ما يف وسعي من األسباب، وأرضى بقضاء هللا 

 بعد ذلك.
وب على األطباء إذا مل يُفلح مريض يذىب للطبيب، ويتنا

الطبيب األوؿ، وأيخذ الدواء، لكن يعلم علم اليقْب أف الشفاء من 
 هللا، وليس من الطبيب، وليس من الدواء.

وصربه على الببلء يعِب أف ال يشكو هللا إىل خلق هللا، وىذه 
النغمة الٍب انتشرت يف زماننا اآلف، يقوؿ: ٤باذا أان اي رب ابتليتِب بكذا 

كذا؟!، ٤باذا ال ٙببِب؟!، هللا ال يريد يل ا٣بّب ... ويستمر يف شكوى و 
هللا إىل خلق هللا، وماذا يصنع لك خلق هللا؟!! ىم مثلك، ورٗبا أكثر 
منك، لكن ا٤بؤمن يرضى بقضاء هللا، فبل يشكو هللا إىل خلق هللا يف 

 .نَػَفس وال أقل، وىذا ما كاف حضرة النيب يعلِّمو للصحابة ا٤بباركْب
رجل من أصحاب حضرة النيب كاف ىو وزوجتو ليس ٥بما إال 
جلبااًب واحًدا وكاف صا٢بًا لئلثنْب، فلم يكن ىناؾ مبلبس للنساء 
ومبلبس للرجاؿ، وليس ٙبتو شيئاً، فلم يكن يلبس ٙبت ا٤ببلبس شيًئا 
غّب بعض األغنياء، فكاف يذىب للمسجد لُيصلي مع رسوؿ هللا، 

لباب حٌب يرجع بسرعة بعد الصبلة ليخلع وىي تنتظره وتقف خلف ا
 :ا١بلباب وتلبسو حٌب ُتصلي يف الوقت األوؿ للصبلة، لقولو 
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ت فالذي ُيصلي يف الوقت األوؿ غّب الذي ُيصلي يف الوق
 األخّب، فهذه درجة وىذه درجة.

كاف أ٤بعي وشديد الذكاء وقوي ا٤ببلحظة،   سيدان رسوؿ هللا 
 فبلحظ أف الرجل ُيصلي مث ٱبرج بسرعة، وأصحاب حضرة النيب 

ورضواف هللا تبارؾ وتعاىل عليهم علَّمهم حضرة النيب أنو ال ينصرؼ 
الُسَنة الواردة أحٌد من ا٤بسجد إال بعد أف ينصرؼ اإلماـ، وكانت ىذه 

ذات يـو وسألو عن سبب خروجو مسرًعا  عنهم، فنادى عليو النيب 
بعد الصبلة، وكانوا صادقْب فأخرب النيب، فدعا النيب أصحابو أف يُعينوا 
أخاىم ٗبا يستطيعوف، أبف يتصدقوا عليو، فكل واحد منهم تربع ٗبا 

ليها، يستطيع، وٝبع الرجل الصدقات وذىب لزوجتو، ولكنو أتخر ع
فوجدىا قلقة ألف الوقت األوؿ سيفوهتا، فسألتو: ما الذي أخَّرؾ؟ 

 فحكى ٥با، فانظر إىل فقهها يف دينها! قالت:
 ؟!!.أتشكو هللا إىل رسولو 

 ..  ىي ال توافق على أنو يشكو هللا إىل حضرة النيب
لكل من حولنا، فبداًل أف أشكى ٥بذا  فما ابلنا نشكو هللا 

                                                           
 سنن الدار قطِب والبيهقي عن أيب ٧بذورة القرشي هنع هللا يضر ٘
ويؤخذ بو ىف ا٢بث على الصبلة ىف ميعادىا، وقيل فيو أتشكو ربك لرسولو! حديث ضعيف  ٙ

وقيل سألوا ا٤برأة كم غاب عنك زوجك فقالت مقدار مائة تسبيحة، وقيل أف رسوؿ هللا أعطاه 
 فقاؿ لزوجتو إ٭با أخذتو ليكوف كفُب. ، قميصو
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مباشرة، فأقوؿ: اي رب، وىو أقرب إيلَّ من أي إنساف  لو وذاؾ، أشكو
 يف أي زماف ومكاف.

فبل بد لئلنساف إذا أراد أف يكوف من أىل اإلٲباف الكامل أف 
يصرب عند الببلء، وأف يشكر هللا عند الرخاء فيكوف من الشاكرين، 
فإذا أنعم هللا عليو أبي نعمة يشكر هللا عليها، والشكر ليس كلمة 

 رب العا٤بْب( فقط، فهذه ال تكفي الشكر، ولكن الشكر )ا٢بمد هلل
 أف ُأخرج شيًئا ٩بن منحِب هللا من عطاايه ٤بن ٰبتاجونو من خلق هللا.

رجل من الصا٢بْب رأى أحد األغنياء ٦بتهًدا يف قياـ الليل، 
فقالوا لو: فبلف ىذا ٦بتهد يف العبادة وُيصلي يف الليلة كذا ركعة، فقاؿ 

د دخل يف ابب من العبادات غّب اببو، فقالوا: كيف؟ رٞبو هللا: لق
قاؿ: ىذه عبادة الفقراء، لكن عبادتو أبف يُطعم الطعاـ ويكفل 
ا٤بساكْب واألرامل واأليتاـ!!.ألف عنده ا٤باؿ، فتكوف ىذه عبادتو، وال 
يَبؾ ىذه العبادة وٯبمع األمواؿ وينافس الفقراء يف صبلة القياـ بْب 

 لظبلـ، فكل واحد لو عبادتو الٍب تليق بو.يدي هللا يف ُجنح ا
فمثبًل أكـر هللا رجبًل ابلعلم، فتكوف لو صدقة من ىذا العلم 
يُعلِّم الناس ابتغاء مرضاة هللا، لو أكـر هللا إنسااًن ابلوجاىة وا٤بركز 
ا٤برموؽ، فُيعْب احملتاجْب وا٤بساكْب الذين ليس ٥بم من يوصلهم 

و هللا تبارؾ وتعاىل، فهذه عبادتو، وىي ويقضي ٥بم حاجاهتم ابتغاء وج
 خٌّب لو من قياـ الليل، ومن صياـ النهار.

 :وىذا ىو الشكر
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أبف يشكر هللا على نعمة ا١باه، ويشكر هللا على نعمة ا٤باؿ، 
ويشكر هللا على نعمة العلم، ويشكر هللا على نعمة الصحة ٗبساعدة 

 . الفقراء والضعفاء، وصياـ بعض أايـ ابتغاء وجو هللا
فكل نعمة أعطاىا لنا هللا ٥با شكرىا من ابهبا، وىذا ىو الشكر 

على النعماء، فإذا استوىف اإلنساف ىذه االشياء ُيصبح من أىل  هلل 
 اإلٲباف الكامل.

عندما ُسئل ما اإلحساف؟  أما أىل مقاـ اإلحساف قاؿ فيهم 
 يَػَراَؾ { فَِإنَّوُ  تَػَراُه، َتُكنْ  ملَْ  فَِإفْ  َراُه،تػَ  َكأَنَّكَ  اّللََّ  تَػْعُبدَ  } َأفْ  فقاؿ:

إذا وصل اإلنساف إىل درجة ا٤براقبة هلل يف كل أحوالو إف كاف 
ٗبفرده أو يف ٝباعة، يف ا٣بؤل أو يف ا٤بؤل، ويتيقَّن أف هللا يطَّلع عليو 
 ويراه، ويعلم ما يف صدره وما يف حناايه، فهذا من أىل مقاـ اإلحساف.

ذي يراقب الناس؛ إذا رآه الناس أحسن، وإذا مل يره لكن ال
الناس ترؾ العمل، فهذا ليس لو شأف ٗبقاـ اإلحساف! مثبًل: إذا كاف 
يف ا٤بسجد ويراه الناس ُٰبسن الصبلة ويتم الركوع والسجود، فإذا مل 
يره أحد ُيسرع يف الصبلة، فهذا مل يصل إىل ىذا ا٤بقاـ وىو مقاـ 

 ا٤براقبة.
إلنساف أنو وصل إىل مقاـ ا٤براقبة؟ إذا كاف يؤدي مٌب يعرؼ ا

العمل ٗبفرده بينو وبْب مواله كما يؤديو أماـ ا١بماعة وا٣بلق، ال ينقص 
                                                           

 جامع الَبمذي وأيب داود عن عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر ٚ
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 ، وىذا مقاـ اإلحساف.عن ذلك أ٭بُلة، ألنو يُراقب هللا 

أما مقاـ اليقْب فهذا ُكشف القناع عن قلبو، وفُتحت عْب 
بسًا من النور اإل٥بي يف عامل ا٤بلكوت األعلى: ق بصّبتو، وأراه هللا 

                          

      .يعِب ليس ٗبفرده 
 

 



 رسوؿ هللا فرؽ بينهما، فكيف لنا أف نفرؽ مل ي
 وسألو: بينهما؟!! عندما جاء سيدان جربيل إىل رسوؿ هللا 

قضاء ابختصار شديد ىو ما قضاه هللا تعاىل ٣بلقو قبل ال
إٯبادىم، فإف هللا قضى لكل عبد ما ٰبدث لو إىل أف ٱبرج من ىذه 

 ا٢بياة الدنيا.
والقدر ىو الوقت الذي يتحقق فيو ىذا القضاء أثناء حياتو 
الدنيا، إف كاف اليـو أو الساعة أو الشهر الذي سيحدث فيو ىذا 

                                                           
 بن حباف عن عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضرصحيح ا ٛ
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 األمر.
أف يوجد فبلف يف يـو كذا يف ساعة كذا، وىذا  قضى هللا 

قضاء أزيل، والقدر ٙبقيق ىذا القضاء ٢بظة الوالدة ٥بذا الرجل، وزمنها 
يف الَبتيب اإل٥بي الذي رتَّبو هللا تعاىل:       

  
ده ٧بو القضاء وجعل القدر؟ ألف هللا عن ٤باذا جعل هللا 

ٲبحو ىذا  واثبات، فقد يقضي أبمر ويفعل العبد شيًئا ٯبعل هللا 
القضاء، وىذا موجود يف الكوف على الدواـ يف األعماؿ الصا٢بة الٍب 
يتوجو هبا العبد إىل هللا، أو يف األعماؿ الطا٢بة الٍب ٱبالف العبد فيها 

ىذا مواله. .. قضى للعبد برزؽ مث خالف العبد مواله، وخالف يف 
 :العمل شرع هللا، قاؿ 

الرزؽ مقدر لو، ولكنو عند عمل الذنب حـر نفسو من ىذا 
الرزؽ، وأضرب لذلك مثبًل: أنت متفق مع جهة العمل الٍب ٚبصك 
 على راتب أتخذه يف آخر الشهر، ولكنك قمت بعمل ٨بالفة وٙبولت
للشئوف القانونية، فحكمت الشئوف القانونية عليك ٖبصم يومْب من 
راتبك، ٤باذا ىذا ا٣بصم؟ لعدـ التزامك بواجبات العمل، لكنك لو 

و وافر التزمت ابلعمل فإنو سيتم ا٤براد وستأخذ األجر الوايف الكايف ومع
إًذا القضاء ىو ما سبق للعبد يف لوح الشكر والتقدير واالحَباـ ... 

                                                           
 سنن ابن ماجة ومسند أٞبد عن ثوابف هنع هللا يضر ٜ
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قدار ٩با خطَّو الواحد القهار، والقدر ىو ما ٰبل على العبد من األ
، وىذه األقدار يف ليل أو هنار ٩با سبقت بو قدرة القادر القهار 

قابلة للتبديل والتغيّب واحملو واالثبات ٕبسب ما يعْب هللا ىذا العبد 
 .على عملو وعلى التزامو أبوامر ربو 

 

 





كبائر القلوب أو٥با الشرؾ ابهلل، والشرؾ يف ىذا الباب أف 
يفعل عرب  ينسب الفعل لؤلسباب وليس ٤بسبب األسباب، ألف هللا 

د حًقا من يرى األسباب تفعل، ولكن يرى الفاعل  األسباب، فا٤بوحِّ
ابلنسبة ألفعاؿ ا٣بّب، وأفعاؿ ، وىذا فيها ىو مسبب األسباب 

 الرب، وأفعاؿ االكراـ والتبجيل والتعظيم هلل على الدواـ.
أما ا٤بعاصي فّبى أفعا٥با من النفوس، وال ينسبها أبًدا إىل 
ا٤بليك القدوس، وعلَّمنا هللا ىذا األدب العلي على لساف سيدان 

إبراىيم النيب الصفّي حْب قاؿ:        

مع أنو يتناوؿ الطعاـ، ويتناوؿ الشراب ولكنو نظر إىل  
مسبب األسباب ونسب إليو الفعل، ألف ا٢بقيقة ىي فعلو تبارؾ تعاىل، 

 واألسباب قائمة بو تبارؾ وتعاىل.
وعندما جاء إىل ا٤برض، وا٤برض عرض، وقد يكوف نقص، 
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فقاؿ:         نسب ا٤برض إىل
، ويف نفسو، ألنو عيب أف ينسبو إىل ربو، ونسب الشفاء إىل هللا 

 :ىذا ا٤بقاـ يقوؿ إمامنا أبو العزائم 

 مػػػن يشػػػهد الغػػػّب فعػػػاالً فمنقطػػػع
 

 ألنػػػػػو مشػػػػػرؾ قػػػػػد مػػػػػاؿ للسػػػػػفل
من يشهد غّب هللا يفعل فهو منقطع عن التوحيد، وعن ٝباؿ  

د، لكن الصادؽ يف قصده يشهد مسبب األسباب ىو الذي التفري
 يفعل يف األسباب.

سيدان موسى عليو وعلى نبينا أفضل الصبلة وأمت السبلـ ورد يف 
بعض األثر أنو شكا إىل هللا وجع يف أضراسو فأمره هللا أف يذىب إىل 
مكاف كذا، وفيو نبات ىيئتو كذا، وخذ منو فُتشفي إبذين، فذىب 

على أضراسو فُشفيت يف ا٢باؿ، وبعد فَبة من الزمن  ووضع النبات
عاوده وجع أضراسو، لكن      

والعجلة غّب مطلوبة ابلنسبة لؤلنبياء وا٤برسلْب والصا٢بْب:  

       ،ولكن  الشرط أال تستعجل
.  تتأىنَّ

فذىب موسى فورًا إىل النبات ووضع من ىذا النبات على 
أضراسو فزاد الداء وزاد األمل!! فتذكَّر، فقاؿ: اي رب أليس ىذا النبات 
الذي أرشدتِب إليو وشفى وجع أضراسي، فِلم زاد األمل؟! قاؿ: اي 

رة موسى يف ا٤برة األوىل رجعت إلينا فجعلنا الشفاء يف النبات، ويف ا٤ب
 الثانية ذىبت إىل النبات ومل ترجع إلينا فنزعنا الشفاء من النبات!!.
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ال يوجد شيء يف الكوف يفعل إال أبمر من يقوؿ للشيء كن 
فيكوف، فالِسكْب ال يقطع إال إذا جاءه األمر من هللا، فعندما أمرىا 
هللا أف ال تقطع مل تقطع، مع أهنا كانت يف يد أبو األنبياء، وكاف يُنفذ 
الوحي الذي جاءه من السماء، إال أهنا تُنفذ أمر هللا، وال تُنفذ طلب 

العبد، إال إذا وافق مشيئة هللا جل يف عبله        

 

قد يظن البعض أف النار ٙبرؽ من بنات نفسها، لكن هللا أخربان 
 إبذف رهبا، فندما أُلقي فيها ا٣بليل يف واقعة قرآنية أهنا ال ٙبرؽ إال

جاءىا أمر ا١بليل:            

فلم ٙبرؽ منو إال قيوده وأحبالو الٍب قيدوه وربطوه هبا، وقاؿ  
يم من بعض الصا٢بْب: لو قاؿ هللا: اي انر كوين برًدا فقط ٤بات إبراى

ثلوجة النار!! لكن هللا من رٞبتو وشفقتو وعطفو إببراىيم ومودتو قاؿ: 
(( يعِب برًدا ال يؤذي، فالتزمت أمر العزيز اَي اَنُر ُكوين بَػْردًا َوَسبَلمًا )) 

 ا٢بكيم تبارؾ وتعاىل.
لو كانت األ٠باؾ أتكل من نفسها، وال تتلقى األوامر مباشرة 

يونس  ، وحوت !نس يف طرفة عْب أو أقلألكل ا٢بوت يو  !!!! من رهبا
ثبلثة أطناف ، ويستخرج منو حوايل اً  طنكاف وزنو أكثر من مائة وٟبسْب

 من كبده، وٟبسوف طنا من الدىوف، ومع ذلك ٤با ابتلعو؛زيت 
 جاءه األمر من العلي الكبّب:
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!! فما ابلك إبنساف تكوىذا ا٢بوت يبلع ا٢بديد ويه مع أف
عبارة عن ٢بم وجلد وعظم، لكن ما داـ جاء أمر هللا، وال يُنفذ إال ما 

 .ٰببو وما يريده مواله 
فا٤بؤمن ال يرى فعااًل يف نفسو، أو يف كونو، أو يف غّبه إال هللا 

فو ، وىذه حقيقة التوحيد ألىل التفريد الذين ىم ا٤بفرد 
 .ب العا٤بْب لر 

الكبّبة الثانية: أف ينتاب اإلنساف يف الدنيا بعض االبتبلءات، 
وبعض الشدات، سواء يف نفسو، أو يف ا٠بو، أو يف مالو، أو يف 
أوالده، أو من خلق هللا حولو، فيصل األمر بو إىل أنو ييئس من رٞبة 

 :هللا، ويقنط من فرج هللا           

          

  

لكن ا٤بؤمن مهما ابتلي أبنواع من الشدائد، ومهما تواردت 
أي وقت، سينجيو يف  عليو ا٤بتاعب واآلالـ فهو على ثقة أف هللا 

ويف أي حْب، ولذلك يلح ابلدعاء، ودائًما وأبًدا يتعبده ابالكثار من 
 الرجاء:

                                                           
 كشف األستار لنور الدين ا٥بيثمي عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٓٔ
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وما داـ حسن الرجاء يف هللا، فإف هللا يُفّرِج كربو مهما حدث 
لو، فأيوب نيب هللا ابتبله هللا ففقد مالو ومات أوالده وزوجاتو وأحفاده، 

ف عنده من كل أمواؿ الدنيا يف زمانو من بقر وغنم وٝباؿ وكل وكا
أنواع الزرع، ففقدىا كلها، ولكنو مل يقنط من رٞبة هللا، مع أنو ابتبله 
يف جسمو بداء شديد، ال نفسره وال نؤلو ألف هللا لو يعلم يف تفسّبه 
شيء انفع لنا لذكره لنا، وال نركب ا٤بشاؽ الٍب ركبها ا٤بؤلوف 

ف، فمنهم من قاؿ جاءتو ا٢بمى، ومنهم من قاؿ غّب ذلك، وا٤بفسرو 
 ويلجئوف إىل اإلسرائيليات ويذكروف أحداث ال تليق بعصمة األنبياء.

ال بد أف تضع أماـ عينيك دائًما عصمة األنبياء، وال تذكر شيًئا 
يتناىف مع عصمة األنبياء، ألف البعض كاف يقوؿ على سيدان أيوب أف 

والدودة الٍب تسقط يعيدىا ويقوؿ ٥با كلي مرة  الدود كاف أيكل منو،
أخرى!!، ىل ىذا كبلـ يليق بعصمة األنبياء؟!! ال، وىذه كلها 

 إسرائيليات ال شأف لنا هبا.
زوجتو قالت لو: اي أيوب أال تدعو هللا أف يكشف ما بك، 
وأنت دعاؤؾ مستجاب؟! فقاؿ: كم سنة عشت أان وأنت يف غُب 

عاًما، فقاؿ عليو وعلى نبينا أفضل الصبلة  وسَب ورخاء؟ قالت: سبعْب
وأمت السبلـ: وكم سنة ابتليت هبذا ا٤برض؟ قالت: ٜباين عشرة سنة، 

 قاؿ: إذا تساوت أايـ الببلء مع أايـ الرخاء ٰبق يل أف أسأؿ هللا 
 يف السماء!!.

إنو يُعلِّمنا الصرب ا١بميل، فنحن قد يكوف أحدان يف رخاء اتـ، 
                                                                                                                      

 فوائد ٛباـ الرازي عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر ٔٔ
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ة أو ساعات أو أايـ فينسى كل الرخاء الذي أفاضو وأيتيو ببلء لساع
عليو ا٤بلك العبلـ، ويشكو هللا!! لكن ٤باذا نسيت الرخاء؟! وحٌب 
االبتبلء فهو رٞبة لك، وشفقة عليك، وعطف عليك، وحناف بك، 

 حٌب ال يكوف عليك حساب يـو القيامة وال حٌب لـو وال عتاب.
لضر، مع أنو مصاب، وحٌب ٤بَّا دعا مل يقل: رب إين أصابِب ا

ولكن انظر إىل األدب العايل يف خطاب هللا، قاؿ:     

مس خفيف، أدب عايل ٯبب أف نتعلمو من أنبياء هللا  
 لنمشي على ىداه.

ومل يقل: اشفِب أو عافِب، ولكن قاؿ:    

  عِب أان راض ٗبا تقسمو يل، إف شفيتِب ي
فهي رٞبة وأان راض، وإف مل تشفِب فهي رٞبة وأان راض، وىذا ىو 

ألف ىذه   الرضا ٗبر القضاء، لكن ال أيس وال قنوط من رٞبة هللا 
 كبّبة من كبائر القلب.

الكبّبة الثالثة: أف أيمن اإلنساف مكر هللا، إذا أملى لو هللا، 
أغدؽ عليو النعم، ووااله بصحة األجساـ، وأصناؼ الطعاـ وا٤باؿ و 

والولداف، فتضحك عليو نفسو، وقد يقوؿ: سأؤخر العبادات حٌب 
أو إذا  أحاؿ إىل ا٤بعاش، وعندما يقَبب ا٤بوت وأتعبد إىل هللا تعاىل!!.

وقع يف ذنب، فيقوؿ: سأتوب بدًءا من يـو ا١بمعة القادمة، أو من 
أو إذا كاف معو ماؿ فيقوؿ: أفعل اآلف ما أريد وكما  رمضاف القادـ،

 يقوؿ ا١بهاؿ ديِّتها حجة وٛبسح كل الذنوب ا٤باضية!!.
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لكن من أين تضمن أنك تعيش إىل أف تتوب؟!! ويُبعث ا٤برء 
على ما مات عليو، من الذي يضمن لك أف تعيش إىل يـو ا١بمعة أو 

يت هللا ا٢براـ إىل رمضاف؟!! من الذي يضمن لك أنك ستحج إىل ب
ومعك كل ما ٰبتاجو اإلنساف من ا٤باؿ؟!! وكما نرى اآلف فالكثّب من 

 الناس معو ا٤باؿ ولكنو ال يستطيع أف ٰبج!!.
إًذا اإلنساف الذي أيمن مكر هللا ىو الذي يؤجل التوبة، وتسوؿ 
لو نفسو الوقوع يف ا٤بعاصي، والوقوع يف الغفلة، والوقوع فيما ال ٰببو 

 :رضاه، طمًعا يف مغفرة هللا، وىذا قاؿ فيو هللا وال ي

 :ويقوؿ ا٢بسن البصري 

 
ف يف قلبو يطّب هبما إىل ربو، اولذلك ا٤بؤمن دائًما وأبًدا لو جناح

جناج ا٣بوؼ وجناح الرجاء، ا٣بوؼ من سوء ا٣باٛبة، وال يعرؼ مٌب 
 ظة ا٣بتاـ، وا٣باٛبة حاكمة:ىي، وا٣بوؼ من ٢ب

                                                           
 دليل اتريخ بغداد البن النجار عن أنس هنع هللا يضر ٕٔ
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ويف نفس الوقت يرجو رٞبة هللا، ويرجو عطف هللا، ويرجو 
منهما على اآلخر، فلو غلب   تبارؾ وتعاىل! وال يرجح جناحٌ إكراـ هللا

رجاء أمن، وىذه كبّبة عليو ا٣بوؼ يئس وقنط، ولو غلب عليو ال
وإ٭با كما .. لذلك ال نُغلِّب ا٣بوؼ، وال نُغلِّب الرجاء، ذه كبّبة ... وى

يف خط واحد  االثناف قيل: 
وقاؿ  متساوي ليبعد عن كبائر القلب الٍب ذكرىا هللا يف كتاب هللا،

:فيها             

 وكبائر القلب كثّبة، ولكن نكتفي منها هبذه الثبلث.، 
 

 




شابو القرآف فيو ا٤بُحكم يعِب الذي ال خبلؼ فيو، وا٤بت
ا٢بمَّاؿ لعدة وجوه يف التفسّب، فكٌل يفسر بقدر ما يفهم، ولكننا نقف 

عليو بربكة اإلخبلص، وال يبغي  تبارؾ وتعاىلعند من يُفسر ٗبا أفاء هللا 
، ال ىوى وال مذىبية وال أي شيء من ىذا بتفسّبه إال وجو هللا 

 القبيل. 
ألحاديث فهناؾ ا أما ا٢بديث النبوي الوارد عن رسوؿ هللا 

                                                           
 مسلم ومسند أٞبد عن جابر هنع هللا يضر صحيح ٖٔ
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الصحيحة ا٤بتواترة الٍب يرويها أكثر من صحايب، وىي الدرجة الُعليا يف 
 الصحة.

وىناؾ األحاديث الٍب يرويها األفراد، يعِب واحد فقط الذي 
 يرويو أو اثنْب أو عدة أفراد، وىي تكوف أقل يف الصحة.

وىناؾ األحاديث الٍب ُتسمى األحاديث الضعيفة الٍب رواىا فرد 
، ورٗبا مل يسمع ىذا موقف خاص بينو وبْب رسوؿ هللا وكانت يف 

ا٢بديث غّبه، فلذلك من انحية ا٤بًب والسند يكوف فيو شيء من 
 الضعف.

ألف  –كفاان هللا شر من وضعها   –وىناؾ األحاديث ا٤بوضوعة 
لتشويو الصورة النبوية،  ىؤالء وضعوا أحاديث عن رسوؿ هللا 

ليهود وإما ا٤بغرضوف، يعِب مثبًل: اتجر وىؤالء الوضَّاعوف معظمهم إما ا
يريد أف تشتهر بضاعتو فيؤلف حديثًا عن ىذه البضاعة ليشَبي الناس 

لو  :قاؿ ثاؿ: اتجر يتاجر يف ا٢بلبة فيدعى أنو منو، وعلى سبيل ا٤ب
وىو يريد !! تعلم أمٍب ما يف ا٢بلبة من الفوائد الشَبوىا ولو بوزهنا ذىباً 

 ا٢بلبة، ومن ىذا ا٢بديث كثّب.أف ُٰبفز الناس لشراء 
وابلتأكيد تكوف عبلمة الوضع ظاىرة ألنو وضع ا٢بديث لّبّوِج 
بضاعتو، ومن ىذا الباب كثّب من األحاديث السياسية الٍب ُوضعت 

فوضعوا أحاديث  ية، يعِب ٝباعة ُٰببوف اإلماـ علياً للناحية السياس
ت تُنزؿ تقدس اإلماـ علي، وٝباعة وضعوا أحاديث يف نفس الوق

 مكانة معاوية، وأحباب معاوية ابلعكس.





 

 

  1313  

، وليس فيها ٧ُبكم فهذه األحاديث الواردة عن رسوؿ هللا 
ولكن منها حديث قوي اإلسناد، ومنها حديث  .... ومتشابو،

ضعيف، ومنها حديث متواتر، ومنها حديث أفراد، فهذه أحاديث 
 رسوؿ هللا 

 

 



 الرسوؿ   كاف يتدرج مع الناس يف دعوتو إىل هللا: 
 ،اً والتدرج يقتضي أف تتغاير األقواؿ يف كل مرحلة، فليس نسخ

ولكن ترتيب مراحل، ألف طبيعة اإلنساف أنو ال يستطيع أف يُقلع عن 
 عادة ٛبكنت فيو مرة واحدة ولكن ابلتدريج.

ذ الناس يف أمورىم ابلتدريج حٌب ال يقسوا أيخ فكاف 
عليهم، وحٌب ال يشتد الوقع اإلسبلمي عليهم، فيشعروف ابمشئزاز من 

ينوع األحاديث لكل  العمل الذي طالبهم بو، وىذا يقتضي أنو 
 مرحلة، وىذه واحدة.

األمر الثاين: أف اإلسبلـ ٱباطب ٝبيع البشر يف كل ا٤براحل، 
ب للرجاؿ، وجانب للنساء، وجانب فكل حكٌم شرعي فيو جان

للشباب، وجانب للشيوخ، فليس من ا٢بكمة أف نطالب الشباب ٗبا 
نطالب بو الشيوخ، أو ٫بكم على الشيوخ أف يعملوا ٗبا يعمل بو 
الشباب، ولكن لكل مرحلة ما يناسبها من األحكاـ الشرعية، ومن 
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 ىذا القبيل ما ورد يف سنن أيب داود:
 اْسَتأَذنَو ِإنَساٌف يف الَتقِبيل فََأِذَف َلو، } أفَّ َرَسوؿ هللا

 واسَتأَذنَو َآَخر فَػَلم أَيَذف َلو، فَإَذا الَّذي َأذف لو َشيخ َكبّب،
 .والَّذي مل يُؤَذف َلو َشاب {

: ال، فهل ٰبدث نسخ للشيخ: نعم، وقاؿ للشاب قاؿ 
 ألحد ىذين ا٢بكمْب؟ ال، ولكنو أعطى لكل واحد منهما ما يناسبو،
 ألف النسخ ىو نسخ ا٢بكم السابق ٕبكم الحق، ومل ٰبدث ذلك،
فهو أابح للشيخ ما منع منو الشاب ألف الشاب قد ال يستطيع أف 
يضبط أعصابو فيُجره ىذا األمر إىل ما ال يستطيع دفعو، ويكوف فيو 

 ، لكن الشيخ ما داـ يستطيع أف يضبط أعصابو فأابح٨بالفة هلل 
 لو أف يفعل ذلك. 

يف السن لكن ال يستطيع أف يضبط  ىنا فلو كاف شيخٌ ومن 
أعصابو يف ىذا األمر فيأخذ حكم الشاب على الفور، ألنو قد ٯُبر إىل 

 مثل ىذا الصنيع.
رأى ما  فتنوع األحاديث لتنوع أحواؿ البشر، ألف الرسوؿ 

يصلح للبشر ٝبيًعا على اختبلؼ أعمارىم، وعلى اختبلؼ قوهتم، 
م، فهذا يف بلد ابردة، وىذا يف بلد حارة، وكل وعلى اختبلؼ أحوا٥ب

واحد منهم لو ما يناسبو يف شرع هللا ودين هللا، والذي وضَّح ذلك 
 .وبيَّنو سيدان رسوؿ هللا 
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 وؿ آايت القرآف الكرًن يقوؿ فيها سيدان عبد هللا أسباب نز
: وهللا ما نزلت آية من كتاب هللا إال وأعلم أين نزلت، بن مسعود 

 وفيم نزلت، وألي شيء نزلت!!
ىذه األسباب تعْب اإلنساف ا٤بؤمن على تفّهم أسرار ىذه اآلية، 

 وأّمتو. وسر ىذه العناية للنيب 
سبب نزو٥با، ألف القرآف كتاب لكن ليس معُب اآلية قاصر على 

نيب ا٣بتاـ، وىو الكتاب ا٤بمتد آلخر الزماف، فلو كاف ا٤بعُب قاصر 
القرآف ال يصلح إال يف زمن  –حاشا هلل  -على أسباب النزوؿ لكاف 

وجود النيب ٔبسمو وروحو، لكن القرآف ألنو صاٌف لكل زماف ومكاف 
ألىل كل زماف،  هللا ففي اآلية معاين إ٥بية، ومعاين رابنية يكشفها 

 وألىل كل مكاف إىل أف تقـو الساعة.
 :ويف ذلك يقوؿ هللا       

ىذا البياف على هللا، ألف هللا يبْب ألىل كل عصر على حسب 
ثقافتهم، ودرجة فهمهم، ومراتب عقو٥بم، وما ٰبتاجوف إليو يف حياهتم 

 وشئوهنم.
األرض ومن  آف ٱباطب ا٣بلق أٝبعْب إىل أف يرث هللا فالقر 

عليها، فبل نقف عند معُب اآلية مع أسباب النزوؿ فقط، بل نعمم 
 ا٤بعُب ألف القرآف صاٌف لكل زماف ومكاف.
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 قاؿ : 
العبادة كلها دعاء، وخّب العبادة الصبلة، والصبلة كلها دعاء، 

حٌب ما نتلوه فيها من سورة الفاٙبة فهي دعاء، فنقوؿ:   

              

      
يف أدبو مع مواله علَّمنا أدب الدعاء  وسيدان رسوؿ هللا 

٢بضرة هللا، وأخذ ذلك من كتاب هللا من سورة الفاٙبة، فكاف يبدأ 
الدعاء أواًل ابلثناء على هللا:        

          

  .وبعد ذلك الدعاء 
ولذلك قنوت سيدان رسوؿ هللا على اختبلؼ ا٤بذاىب إف كاف 
الذي أخذه اإلماـ مالك، أو الذي أخذه اإلماـ الشافعي، ٘بد أف 

 القنوت يبدأ ابلثناء على هللا، مث بعد ذلك يدخل يف الدعاء.
 :الرسوؿ  والعبادات يقوؿ فيها

                                                           
 جامع الَبمذي والطرباين عن أنس هنع هللا يضر ٗٔ
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 وَقِمػػػػػػػػػػػػن يعػػػػػػػػػػػػِب جػػػػػػػػػػػػدير، فالػػػػػػػػػػػػدعاء يف السػػػػػػػػػػػػجود ال يُػػػػػػػػػػػػرد:
 والصبلة كلها دعاء هلل. 

 :والصياـ قاؿ فيو 

ولذلك دائًما نوصي األحباب عند الفطر وقبل بداية الطعاـ أف 
 لو دعوة ال تُرد فبل تَبكها.

وكذلك ا٢بج، فإنو كلو دعاء، وأعظم الدعاء دعاء يـو عرفة 
 ألنو فيو قبوؿ الدعاء.

فالعبادات كلها مبِب أمرىا على الدعاء ألف الدعاء فيو إظهار 
 ، فأنت تدعو هللا يعِب أنك ٧بتاج وطالب، وهللا لعبودية هلل ا

يريد منك ذلك، يريد أف يرى العبد يطلب منو و٧بتاج لو، والذي ال 
 يدعو معناه أنو مستغِب، ومن استغُب فاهلل عنو أغُب.

حٌب لو سيقرأ القرآف، فقد أوصاان السلف رضواف هللا تبارؾ 
إذا  النيب العدانف، فقالوا: كاف وتعاىل عليهم أف ٭بشي على منهج 

مرَّ آبية رٞبة دعا، وإذا مرَّ آبية للجنة دعا هللا أف يدخلو ا١بنة، وإذا مرَّ 
آبية فيها ذكر للنار استعاذ ابهلل من النار، يعِب ال يتلو فقط، ولكن 
يدعو هللا يف كل موطن ٗبا يليق هبذا ا٤بوطن يف دعاء هللا، فالدعاء ىو 

                                                           
 سنن البيهقي عن عبد هللا بن العباس رضي هللا عنهما ٘ٔ
 سنن ابن ماجة والبيهقي عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ٙٔ
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 ها هلل تبارؾ وتعاىل.لب العبادات كل
 

 



 ي منهم من ُيصلِّ  -أان أرى يف ىذه األايـ أف معظم شبابنا
يكاد ُيصلِّي الفريضة ويقوؿ: يكفي ىذا، وتسألو ملَ تَبؾ السنن؟  -

 ي كل شيء!!.ِب الفريضة وىييقوؿ: يكف
وكانوا أُميْب ولكنهم كانوا  -وقد شاىدان آابءان وأجدادان 

كانوا ال بد أف يصلوا السنن القبلية والبعدية لكل فريضة،   –منتبهْب 
عرفوا ألهنم وال يقـو من ا٤بسجد إال بعد أف ٱبتم الصبلة، ٤باذا؟ 

هللا  أخرب عن أف الصبلة الٍب نصليها هلل ال يتقبل وتعلموا أف النيب 
 :منها إال ما حضر قلب اإلنساف فيها مع مواله، قاؿ 

إذا صلى الصبلة ما عقل منها،  لمرء من صبلتو إالال يُكتب ل
وال ٰبضر إال يف بعض أوقات الصبلة فهذه الصبلة غّب كاملة يف ميزاف 

 ، وىذا ابلنسبة للصبلة الفردية.تبارؾ وتعاىلالقبوؿ عند ا٤بوىل 
سوؿ ٫برص عليها فسيدان ر ٯبب أف أما الصبلة ا١بماعية الٍب 

                                                           
 مسند أٞبد وابن حباف عن عمار بن ايسر هنع هللا يضر ٚٔ
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 ألصحابو: ؿ ذات يـوشديًدا، حٌب أنو قا هللا كاف يُركز عليها تركيًزا

تقبَّل هللا  لوا١بماعة  ألف صبلةخّب الذي ُحرموا منو، لل !٤باذا؟
يقبل صبلة ا١بميع ألجلو، ولذلك سصبلتو، فيها من رجل واحد 

 ٫برص عليها ألف فيها ضماف القبوؿ.ٯبب أف فصبلة ا١بماعة 
، ولكن من ا١بماعة كانت صبلتو كاملة واحدمل يُوجد  فإذا

حضر يف التبلوة، حضر يف ركوع، واآلخر حضر يف سجود، والثالث 
ويقبل صبلة  ،كاملة ويقبلها  فإف هللا يُكمل من حضور ا٤بصلْب صبلة

 ا١بميع من أجلها.
ط فيها، وال فصبلة ا١بماعة مقبولة على الدواـ، ولذلك ال نفرِّ 

إال إذا كاف ىناؾ أمٌر فوؽ  ،نتكاسل عنها مهما كانت الظروؼ
علم أبحوالنا كلها يف كل أ تبارؾ وتعاىلفإف هللا  ،طاقاتنا، وفوؽ قدراتنا

 وحْب. وقت
ع أف ُيصلي صبلة يلكن إذا صليُت وحدي فمن منا يستط

، أما ٫بن فكل واحد منا ا٢ببيب  يوجد غّبال  !؟كاملةفيها   ضرٰب
 .تبارؾ وتعاىلعلى حسب حضوره مع مواله 

التائهة والغائبة عن اإلنساف ال أتتيو وال ٙبضره إال يف و 
                                                           

 سلم عن أيب ىريرة هنع هللا يضرالبخاري وم ٛٔ
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 حنيفة أبو، وكاف يدان اإلماـ أيب حنيفة ، ذىب رجٌل لس!!الصبلة
: اي إماـ أان وضعُت مااًل يف مكاف ما ولكنِب الرجل، فقاؿ ذكي أ٤بعي

فلم أجده، فماذا أفعل؟ قاؿ لو:  ىذا ا٤بكاف، وٕبثت كثّبًا نسيتُ 
توضأ ، فذىب الرجل و تبارؾ وتعاىلتوضأ وصلِّ ركعتْب إبخبلص هلل 

، أسرعاألوىل بتأين، ويف الركعة الثانية ى الركعة وبدأ يف الصبلة، وصلَّ 
قد وجد ما يريد، وبعد  :فقاؿ اإلماـوكاف اإلماـ أبو حنيفة يبلحظو، 

: وجدتو، فقاؿ لو اإلماـ: ىل كاف الرجل الصبلة قاؿالرجل أف أهنى 
قاؿ: إف الشيطاف مل يكن  !وما أدراؾ؟ ،يف الركعة الثانية؟ قاؿ: نعم
 .!تبارؾ وتعاىل ليَبكك تتلذذ ابلعبادة مع هللا

البد أف يدخل عليك لُيفسد ىذه اللذة، ويُفسد ىذه ا٢ببلوة، 
 .تبارؾ وتعاىلويُفسد الطاعة الٍب بينك وبْب ملك ا٤بلوؾ 

الغائب عنك ىنا وىناؾ ال أييت إال يف الصبلة، فبمجرد  فالشيء
وأمور يف العمل،  ،يُذكِّروه أبمور يف البيت (هللا أكرب)أف يقوؿ اإلنساف 

، فبلف قاؿ يل كذا،  وبكلمتْب كاف يتكلم هبما مع فبلف وفبلف اليـو
 من ُيصلي وبدالً  رد عليو بكذا وكذا، حٌب أف كثّبًاوكاف ٯبب أف أ

التشهد يقرأ الفاٙبة، وال ينتبو إال   منالفاٙبة يقرأ التشهد، وبدالً  قراءة
 وىذه ا٢بقائق البد أف نعرفها كلنا.!!، بعد أف يُنهي الصبلة

 :يكوف ا٢بساب يـو القيامة؟ قاؿ  كيف
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يكمل الصبلة ومن شفقتو وعطفو علينا  ،بنا هللامن رٞبة 
ختم نن البعدية، ومن من السنن القبلية، والستطوُّع المن  صةقالنا

 الصبلة.
ر دإال ما ن -فنحن عندما ننظر يف ا٢بقيقة اآلف فهل يوجد منا 

ا تُعترب فريضة ألننا نُسننألف ، أبًدا !لو سنن يؤديها يف الصبلة؟ -
كاملة كما ؟ لو أنِب أديُت الفريضة  الفريضة، ومٌب تكوف سنًنانُكمل هبا 

الٍب ُتكمل  إف السنن ىيكما ينبغي، ف  م هباأقمل  ينبغي، لكن لو
 الفرائض 
وأتيت  ،لو تركُت السنن فأكوف قد قصرت يف حق نفسيو 
 .يُكملها أماـ ملك ا٤بلوؾ  انقصة وال ٘بد شيًئا يـو القيامةالفرائض 

  .. وقياـ الليل ،وصبلة الُضحى ،والسنن البعدية ،السنن القبلية
إذا ُوجدت نها الصبلة م ستكملتُ كل ىذه العبادات وىذه الطاعات 

 :لنا يف ا٢بديث القدسي يقوؿ غّب كاملة، وهللا 

ن النوافل يدخل يف يظن كثّب من الناس أنو عندما يُكثر م
                                                           

 مسند أيب يعلي ا٤بوصلي عن أنس هنع هللا يضر ٜٔ
 صحيح البخاري وابن حباف والبيهقي عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٕٓ
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ولكن مٌب؟ بعد أف ُيكمل الفرائض، فإذا  ،ا٢بديث، وىذا صحيح
يُرزؽ هبا  أييت بعد ذلك يكوف سنن ونوافل فإف الذيأكمل الفرائض 

 .حب هللا 
كل ىذه   ، وختاـ الصبلة ..والسنن البعدية ،فالسنن القبلية

، د هللا الٍب ىي أوؿ ما ٫باسب هبا عن الصبلةزىا لُنكمل هبا ٪ُبهِّ 
 وىذا ىو األمر األوؿ.
إذا استكملُت الفرائض وال يزاؿ يل سنن فأدخل األمر الثاين: 

 :يف ٧ببة هللا

ستكثرُت من اوٯبعلِب من خيار أحبتو، ألنِب  ،٧ببتو هللا ٲبنحِب
 ىذه النوافل.

أف ىذه النوافل ستكوف ىي الُرخصة الٍب هبا مر الثالث وا٥باـ األ
وقد ورد يف األثر: يـو الزحاـ،  أطلب الشفاعة من النيب 

 
 اترٌؾ للسنن كلها شفع يل وأانافهل يكوف من حقي أف أقوؿ لو 

ويدخل ا١بنة  ،ينجو من عذاب هللاسوال يوجد أحٌد منا ومل أؤديها؟!! 
 :، قاؿ إال بشفاعة سيدان رسوؿ هللا 

                                                           
 صحيح البخاري وابن حباف والبيهقي عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٕٔ
قع لو على ٚبريج بكتب أورده التفتازاىن ىف التلويح على التوضيح وقاؿ حديث نبوى ومل ن ٕٕ

الػػذى أخرجػػو البخػػارى ومسػػلم وغػػّبىم ) فمػػن  إف كػػاف يعضػػد معنػػاه قولػػو و السػػنن واآلاثر 
 .رغب عن سنٌب فليس مُب(
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 ويف رواية أخرى:

األمر الرابع: عندما أدخل ا٤بسجد قبل الصبلة وأتوضأ وُأصلي 
 ،أجلس أذكر هللا، أو أستغفر هللامث ة الوضوء، نَّ ركعتْب ٙبية ا٤بسجد وسُ 

ذاف ُأردد  ومع األوقت الصبلة،  أقرأ يف كتاب هللا، إىل أف ٰبل أو
ىذه ة القبلية وأستمر يف ذكر الرٞبن، لي النافلُأصمث ذاف، األكلمات 

األمور تُؤىل القلب، وعندما يدخل اإلنساف يف الصبلة فيكوف القلب 
 .أقرب إىل ا٣بشوع وا٢بضور بْب يدي مواله 

خارج ا٤بسجد  قبلها، وكاف إىل الصبلة مباشرةأييت  لكن الذي
يف الصبلة ويدخل انتظروا حٌب ُأصلي،  يتكلم مع ٝباعة، ويقوؿ ٥بم:

و؟!! وماذا سيقوؿ ستكملسيكيف و وىو مشغوؿ هبذا ا٢بديث، 
 ٥بم؟!!.

جالسْب يكونوا  –ىداىم هللا  -أشد من ذلك  من ىموىناؾ 
أحدىم: فيقوؿ  ،ف يؤذفاذ، واألاطاولة أو غّبىاليلعبوف  ا٤بقهىعلى 

ىو وال يلمسو أحد حٌب نصلي الركعتْب ونرجع، تركوا الدور كما ا
 كيف تكوف ىذه الصبلة؟!!.  اهلل عليكمفب

                                                           
 مسند أٞبد عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٖٕ
 معجم الطرباين عن طارؽ بن شريك هنع هللا يضر ٕٗ
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ر قلبو، ويستعد وٰبُ  ،للقاء هللا نفسوز اإلنساف عندما ٯُبهِّ لكن  ضِّ
حضور وخشوع مع هللا، حالة يكوف يف س (هللا أكرب) فعندما يسمع

   يقوؿ عن الصبلة الٍب ُٰببها ويطلب منا أداءىا: وهللا         
                                       ()العربة  ا٤بؤمنوف

 اب٣بشوع وليس بتطويل الركوع والسجود، أو إبطالة القراءة، 
كانت صبلة أصحاب يقوؿ:   سيدان عبد هللا بن مسعود 

مل تكونوا  ملَِ  :فُسئل لكن فيها حضور قلب، خفيفة، رسوؿ هللا 
ر علينا فُيعكِّ  للشيطاف ا الصبلة؟ قاؿ: حٌب ال نَبؾ فرصةتطيلو 

 صفوىا.
بد للشيطاف أف يدخل، لكن إذا قرأُت  الفأان عندما أطيل 

طاف ٯبد الشي فلنالركوع والسجود مث  ،الفاٙبة وما تيسر من القرآف
 هللا منا ا٤بهم يف الصبلة الٍب يريدىافرصة للدخوؿ يف الصبلة، و 

ارؾ تبا٣بشوع، وا٣بشوع ىو حاؿ القلب أثناء الصبلة لرب العا٤بْب 
 بل الصبلة، وال أدخل فيها مباشرة.ٰبتاج للتجهيز ق ىذاو ، وتعاىل

وبْب  ،مباراة كرةٯبلس يشاىد  –ىداىم هللا  -شبابنا بعض 
 ليسمع ما يدور فيو، يعمل التليفزيوفويَبؾ  ،يصلِّ ـ ليُ الشوطْب يقو 

الصبلة ٯبب أف تكوف صلة بينك وبْب هللا، فهل !! فما ىذه الصبلة؟
شخص وأثناء كبلمك تنشغل ب شخص،يف تليفوف مع  أف تتكلم يصح

الصبلة عبارة عن ٧بادثة بينك وبْب آخر؟!! ال، كذلك نفس األمر، ف
 :٢بديث القدسياهللا تعاىل يف هللا، قاؿ 
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يف حديثو الذي يبْب  فهذه ٧بادثة بينك وبْب هللا، ويقوؿ 
 :نشغل عنو يف الصبلةاعتاب هللا ٤بن 

 أتيت هبذا فهو يعاتبنا ولكننا ال ننتبو، ألف بطارايتنا ضعيفة وال
 .لكنو عتاب شديد ألىل القرب من ا٢بميد اجمليد اإلرساؿ العايل، 

يتذوؽ لذة ، حٌب ٯُبهز نفسو قبل الصبلة أف بد لئلنساف فبل
ويكوف بينو  ،ا٣بشوع، ويتذوؽ حبلوة اإلٲباف، وٰبضر بْب يدي الرٞبن

 وأسرار ال يعرفها إال األخيار واألبرار. أنوار وبْب هللا 
 

                                                           
 صحيح مسلم والَبمذي عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٕ٘
 ف األستار للهيثمي عن جابر بن عبد هللا هنع هللا يضركش  ٕٙ
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!!ما الذي نسخ ىذا ا٢بديث؟ 
ىذا ا٢بديث ليس ٗبنسوخ، فاإلماـ يف الصبلة ُجعل ليؤمت بو من 
، وال يبدأوف يف قراءة  خلفو، فبل يُكربوف تكبّبة اإلحراـ حٌب يُكربِّ

ة حٌب ينتهي من قراءة الفاٙبة ويصمت، وال يركعوف حٌب يستوي الفاٙب
ظهره راكًعا، وال يقوموف من الركوع حٌب يستوي واقفًا، وىكذا، ألنو 

وصحبو ا٤بباركْب،  إ٭با ُجعل اإلماـ ليؤمت بو، وىذا ىدي رسوؿ هللا 
 وىذا الذي أخذ بو أئمة الفقو يف الدين على اختبلؼ ا٤بذاىب

 إىل يـو الدين.
فإذا خالف اإلنساف، وخرج عن متابعة اإلماـ تكوف أواًل 

 :صبلتو ابطلة، واثنًيا كما قاؿ 

الذي يرفع رأسو قبل اإلماـ يُبعث يـو القيامة ورأسو كرأس 
                                                           

 البخاري ومسلم عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٕٚ
 البخاري ومسلم عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٕٛ
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لتـز السمع والطاعة واتِّباع اإلماـ يف كل ٞبار، فطا٤با نويت ا١بماعة ت
 أحوالو يف الصبلة، وال ٚبرج عن ا٤بتابعة طرفة عْب وال أقل.

وبعض ا٤بأمومْب يطيل يف سجوده يف صبلة ا١بماعة، وىذا 
٨بالف، لكن ال بد أف يقتدي ابإلماـ وإال تكوف صبلتو ابطلة، وإذا 

ـ، فهذه الُسنَّة، أردت أف ُأطيل فُأصلي وحدي، وال أصلي خلف اإلما
 ما دمت أان خلف اإلماـ أكوف مع اإلماـ.

واإلماـ أعطاان ا٤بصطفى عليو أفضل الصبلة وأمت السبلـ 
 أوصافو فقاؿ:

العلماء الذين فسروا ىذا ا٢بديث قالوا: األوىل ابإلمامة أواًل 
ىناؾ قارئ لكتاب هللا لكنو غّب فقيو يف  األعلم، ألنو قد يكوف

الصبلة فيكوف األعلم أوىل منو، مث قارئ القرآف الذي ىو على علم 
ابلصبلة، فإذا تساووا يتقدـ ا٤بتزوج منهم، فإذا تساووا يكوف األكرب 

 يف السن، وىكذا، مث أوصى رسوؿ هللا اإلماـ وقاؿ لكل األئمة:

َـّ ابلناس فلُيخفف، فإف  من صلَّى لنفسو فليطوِّؿ ما شاء، ومن أ
ريض، والضعيف، وَمن لديو مصلحة ويريد أف يقضيها، فيهم يعِب ا٤ب

 فبل بد أف ٲبشي اإلماـ على ىذا ا٤بنواؿ.
                                                           

 صحيح مسلم والَبمذي عن أيب مسعود األنصاري هنع هللا يضر ٜٕ
 صحيح مسلم ومسند أٞبد عن عثماف بن العاص هنع هللا يضر ٖٓ
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شكا يل شخص فقاؿ: كنت على سفر، وحانت صبلة ا١بمعة 
وأان يف موقف ا٢بافبلت، وا٤بتعارؼ عليو أف ا٣بطبة يف ا٤بساجد الٍب 
تقع داخل ا٤بواقف واحملطات ال تزيد عن سبع دقائق، فقاؿ يل: 
استغرؽ ا٣بطيب يف ا٣بطبة ثبلثة أرابع ساعة!!، والناس مسافروف 
ومعهم مصاٌف، فماذا يصنعوف؟!! وإذا كلمتو فمعو ا٢بُجَّة فيقوؿ: 
ا٤بسافر ليس عليو صبلة ٝبعة، يصليها ظهر وينتهي األمر، لكن ٤باذا 
اي أخي ٙبرمِب من صبلة ا١بمعة؟!! خفف واجعلِب ُأصلي ا١بمعة وال 

، فعندما هتا. ومثل ىذا قد خالف سيدان رسوؿ هللا ٙبرمِب من صبل
أبنو يُطيل  ذىب رجل يشكو معاذ بن جبل لسيدان رسوؿ هللا 

 وقاؿ لو: الصبلة، فغضب النيب 

فاإلماـ ٯبب عليو أف ٱُبفف الصبلة، ما داـ ُيصلي اب١بماعة، 
وال ٯبوز ..  فإذا أراد أف يطيل فلُيصلي وحده، ويطيل كما يشاء.

لئلماـ أف ُيصلي جالًسا إال إذا كاف عنده ُعذٌر شرعي، وليس ىناؾ من 
ين، فإذا ُوجد آخر ُيصلي ألنو أصبح ىو ىو مساوي لو يف ا٢باضر 

لكن وأٛبسَّك يف ىذا الوقت أتنازؿ عن اإلمامة ...  األوىل، وأان
ابإلمامة وُأصلي وأان جالس فهذا تعنُّت يف دين هللا، وليس مقبواًل عند 

                                                           
 مسلم عن جابر بن عبد هللا رضي هلل عنوالبخاري و  ٖٔ
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 :، وىذا ما يقوؿ فيو هللا 
إذا عجز ُيصلِّي وىو الرجل ا٢بكيم ُيصلِّي وىو واقف، ف

جالس، ويقـو غّبه لُيصلِّي ابلناس بشرط أف ُٰبسن الصبلة، فإذا مل 
يوجد من ُٰبسن الصبلة غّبي، فهذه ضرورة، والضرورات تبيح 

 احملظورات.
 

 





 الذي ورد يف الرواايت الصحيحة أف سيدان إبراىيم بعد أف
أمت بناء البيت ىو وابنو إ٠باعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصبلة وأمت 

 حج البيت ا٢براـ. اس ٝبيًعا إىلالسبلـ، أمره هللا أف يدعو الن
      ف يف الناس ا٢باضرينذَّ أف، 

وقف على جبل أيب فإىل يـو الدين،  كذلك الذين أيتوف بعد حْبو 
 :وقاؿ قبيس

                                                           
 صحيح مسلم وأيب داود عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر ٕٖ
 ا٢باكم يف ا٤بستدرؾ والبيهقي عن ابن عباس رضي هللا عنهما ٖٖ
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اؿ وكنا ال نزاؿ يف أصبلب اآلابء األولْب، وق ،فكلنا ٠بعنا
ا١بميع كما ورد ببعض األثر: 

اندى الناس أٝبعْب، ومل  ؛فإبراىيم عندما اندى
يكونوا قد دخلوا يف حظّبة اإلٲباف بعد، ألف معظمهم مل يكن قد ُولد، 

وينطق ابلتصديق هلل  ،وتبلغو الرسالةاإلنساف بعد أف يُولد أييت واإلٲباف 
 دخل يف دائرة اإلٲباف.فيولصاحب الرسالة، 
دخل يف اإلٲباف عندما استمع إىل نداء  أحدا لكن ىل من

دى فقد كنا كلنا يف أصبلب اآلابء يف ىذه الفَبة الٍب ان ،إبراىيم؟ ال
 إىل يـو القيامة. فيها إبراىيم على الناس ٝبيًعا

 

 

    

     

                

 إبراىيم وولده إ٠باعيل من بناء البيت بعد أف انتهى سيدان
 أف ينادي يف الناس ٝبيًعا ٢بج ىذا البيت: ا٢براـ الكعبة أمره هللا 

              

    فوقف إبراىيم على جبل أيب قبيس
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واجو للكعبة، وا٘بو مرة ٫بو ا٤بشرؽ، ومرة ٫بو ا٤بغرب، ومرة ٫بو ا٤ب
 الشماؿ، مرة ٫بو ا١بنوب، ويف كل مرة يقوؿ:



أخرج هللا تبارؾ وتعاىل األرواح من مستقرىا، وىبطت ا١بباؿ، 
وارتفعت األودية، و٠بع األحياء والذين مل يتيسر ٥بم ا٢بياة بعد نداء 

إبراىيم، وقالوا ٝبيًعا: 
 

كاف ىذا النداء إقامة حجة على ا٣بلق أٝبعْب، ألف الرسل 
  يُظهروف حجج هللا على ا٣بلق:               

                    
الذي ولكنو عليو وعلى نبينا أفضل الصبلة والسبلـ دعا أف 

ورسلو وأنبياءه  يذىب فعبًل إىل ىذا البيت ىو الذي ىوى قلبو هللا 
وىذا البيت، فقاؿ:         

يعُب اجعل القلوب ىي الٍب هتوي وتريد أف تزور ىذا 
إ٭با ينظر إىل ابطن البيت وٙبج، ألف هللا ال ينظر إىل ظاىر األعماؿ، و 

 األحواؿ الٍب يف قلوب الرجاؿ.
وهتوي إليهم أي هتوي إىل ولده إ٠باعيل وذريتو، وأمو ىاجر، 

                                                           
 ا٢باكم يف ا٤بستدرؾ والبيهقي عن ابن عباس رضي هللا عنهما ٖٗ
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ألنو أسكنو يف ىذا الوادي، ومل يكن يف ىذا الوادي يف ىذا الوقت 
 اً زرع، وال ماء، وال أانس أيتنسوف هبم، فدعا هللا أف يُرسل إليهم أانس

ّبة والطعاـ وما ٰبتاجوف إليو ٥بم، فكاف ىذا أيتنسوف هبم، وأيتوف اب٤ب
أوالده وذريتهم، وىم ولد إ٠باعيل،  طلًبا ألف يتوىل هللا  اً خاص اً أمر 

 .وختامهم نبينا 
 

 



 ومصلحة يتعرض لو التجار كثّب زواج ا٤بسيار زواج 
األسفار، كأف يسافر مدة يف السعودية، ومدة يف اإلمارات، فيتعرؼ 
ىناؾ على بعض رجاؿ األعماؿ، وىناؾ رجاؿ أعماؿ من النساء، 
فتعمل إحداىن يف التجارة، وقد يكوف عندىا مسكنها، وعندىا من 

ف يتم عقد ا٤باؿ ما يكفيها ويزيد، وكل ما ٙبتاجو رجل، فيتفق معها أ
الزواج ابلشروط الشرعية لتصبح زوجة لو، لكنها تَباضى أنو يعطيها 

 حقها يف ا٤بدة الٍب يقيم فيها عندىا فقط.
فحق كل واحدة منهما ليلة،  ؛من اثنتْب اً فالرجل إذا كاف متزوج

 لكنها يف ىذه ا٢بالة تتنازؿ عن ىذا الشرط، وتكتفي اب٤بدة الٍب
فهذا الزواج شرعي ٛباًما ن ... أو شهري اً شهر  تيقضيها معها إف كان

بتماـ، وغاية كل ما يف األمر أف الزوجة تتنازؿ عن بعض حقوقها 
الشرعية نظًرا لظروفو الٍب تُقدِّرىا، ويف نفس الوقت ال ٙبملو نفقتها 
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 وال كثّب. وال مسكنها، ألهنا معها ا٤بسكن والنفقة، وال ٙبتاج منو قليبلً 
منًعا ٢بدوث مشاكل   ولكن ال يذاعيف بعض ببلدانوىذا ٰبدث 

مع زوجتو وأىلها وكذلك أىلو، فهناؾ بعض التجار ٯبوبوف الببلد، 
وقد يكوف ٥بم مقر يف كل بلد، وقد يقضي يف ىذا ا٤بقرة مدة كبّبة، 
فعندما ٯبد أنو بعد عن زوجتو فَبة كبّبة وىو يريد أف ٰبافظ على 

ال يشَبط أف تكوف عن زوجة و دينو، وال يريد أف ينحرؼ، فيبحث 
ولكن يف األايـ ا٤بتواجد  ، ويقيم عندىااً وجها ويوفر ٥با سكنفيتز  اتجرة

 فيها فقط يف ىذه البلد، وذلك حٌب يقضي حاجتو يف ا٢ببلؿ.
أما نكاح ا٤بتعة فهو موجود عند الشيعة فقط، ولؤلسف ٰباولوف 

 اً ينأف يستقطبوا بناتنا يف ا١بامعات هبذا النوع من الزواج، وكنت حز 
جًدا جًدا منذ عدة أعواـ عندما اطلعت على خرب ابلقبض على 
٦بموعة كبّبة من البنات يف إحدى ا١بامعات ينتمْب إىل ا٤بذىب 
الشيعي .. ىم ٰباولوف أف ينتشروا هبذا األمر، ٤باذا؟ ألهنم يف نكاح 
ا٤بتعة ٯبعلوف ا٢بق للمرأة أف تزوج نفسها بدوف الرجوع لويل أمرىا، 

 ذلك!!. فريدوالبنات ت
ف، الشرط األوؿ اإلعبلف، االزواج عندان أىل الُسنة لو شرط

والشرط الثاين نسميو التأبيد، أي عبلقة أبدية، وال ٰبدث االنفصاؿ 
 إال عن طريق الطبلؽ أو ا٤بوت، لكن العبلقة غّب ذلك أزلية.

نكاح ا٤بتعة يتم حسب االتفاؽ، فإف اتفقوا على الزواج ٤بدة 
أو ستة شهور، وال يطيلوف عن ذلك، وبعد انقضاء  أسبوع، أو شهر،

ا٤بدة احملددة يعتربوا منفصلْب بدوف طبلؽ، وليس ىناؾ عدة!، وىذا 
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والبنات ا١با٧بات يف ا١بامعات ٙبب ىذا ..  ٱبالف شرع هللا 
األمر، ألهنا ستعيش أسبوع مع ىذا، مث تَبكو وتعيش أسبوًعا مع آخر، 

 الصباح، وتكوف مع اآلخر يف وليس ىناؾ عدة، فتَبؾ األوؿ يف
 ا٤بساء!، وال يوجد استرباء للرحم وال غّب ذلك!!.

وزواج ا٤بتعة غالًبا يضعوف يف حساابهتم أف ال يتم فيو إ٪باب، 
ألهنا لو أ٪ببت من رجل سَبتبط بو، أو أف ا٤بولود سّببطها، ولكنها 

ىو  تريد أف تظل حرة، تبقى مع ىذا مدة، وتَبكو وتذىب لغّبه!! وىذا
يف بعض  نكاح ا٤بتعة، وىو نكاح حرَّمو اإلسبلـ .. أابحو النيب 

 الغزوات يف بداية الدعوة اإلسبلمية ٢بكمة يعلمها هللا، مث حرَّمو هنائًيا.
والشيعة ىداىم هللا يقولوف أف الذي حرَّـ نكاح ا٤بتعة ىو عمر 

 . بن ا٣بطاب وكذبوا، لكن الذي حرَّـ نكاح ا٤بتعة سيدان رسوؿ هللا
، وحراـ ألنو لفَبة إًذا ابختصار نكاح ا٤بتعة حرَّمو النيب 

٧بددة، وىذا يتناىف مع صريح الدين، وليس فيو طبلؽ عند االنفصاؿ، 
 وليس فيو عدة شرعية السترباء الرحم.
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تو بعيِب يف ُأانس كثّبين، فالتصوؼ قبل ىذا الكبلـ أان رأي

كاف منصرفًا إىل الُزىد يف الدنيا،   سيدي أبو ا٢بسن الشاذيل 
 .تبارؾ وتعاىلوالتفرغ لعبادة هللا 

فكاف اإلنساف لكي يتصوؼ ال بد أف يَبؾ الدنيا وما فيها، 
ويبحث لنفسو عن جبل، أو ُحجرة يف بيت، أو ِخلوة يف أي مكاف 

 يها.ف ويتعبد هلل 
غّبَّ ىذه ا٤بفاىيم  فلما جاء سيدي أبو ا٢بسن الشاذيل 

وصحبو الكراـ، فقاؿ  ورجع إىل ماكاف عليو ا٢ببيب ا٤بصطفى 
حينما أراد أف يفعل ما فعلو السابقوف:  لسيدي أيب العباس ا٤برسي 

ذاكًرا إذا ٭بت كن ذاكًرا، إذا مشيت كن ذاكًرا، وإذا أكلت كن 
وشاكًرا، وإذا تزوجت كن ذاكًرا وشاكًرا واترًكا أثًرا رابنًيا يدعو لك بعد 

 لقاء هللا، فلماذا نَبؾ الدنيا؟!!.
كثٌّب من الناس يف زماننا ال يزاؿ ُيسيطر عليهم ا٤بفاىيم السابقة 
للتصوؼ، فإذا حدثتو ليتصوؼ يقوؿ لك: ىل تريد أف أترؾ الدنيا  

والد وإٔبث يل عن مكاف يف ا١ببل وأتعبد كلها وأترؾ الزوجة واأل
 فيو؟!! فهم أف التصوؼ ىكذا، وىذا ما ٱبيف الناس من التصوؼ.
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وكثٌّب من الناس دعوانىم وكانوا ٯبالسوننا، وأقمنا حلقة ذكر 
ليدخلوا فيها، فوجدت بعضهم ال يسَبيح، فسألتو ٤باذا؟ فقاؿ يل: 

أنو عندما يدخل يف  أنتم تريدونِب أف أغيب عن الدنيا كلها!!، ظنَّ 
حلقة الذكر يغيب عن الدنيا والوظيفة واألىل وسينشغل ابهلل فقط!! 
وىذه ا٤بفاىيم ا٣باطئة ىي الٍب جعلت كثّب من الناس مل تصل إليهم 
ا٤بفاىيم الصحيحة للتصوؼ، وال يريدوف أف ينضموا إىل أىلو، بل رٗبا 

 يق الصوفية.ٱبافوف بسبب ا٤بخاوؼ الٍب ذكرانىا من الدخوؿ يف طر 
 

 



 ا٢بمد ال يكوف إال هلل: 
        ألنو مصدر كل

 نعمة، وسبب كل خّب لنا يف أنفسنا أو حولنا أو للخلق أٝبعْب.
األسباب، وواىب النعم  ا٢بمد ال يكوف إال هلل ألنو مسبب

 الظاىرة والباطنة كلها تبارؾ وتعاىل.
أما الشكر فيكوف لسبب من األسباب، أوصل هللا إلينا النعمة 
على يديو، ليس ىو سبب النعمة ولكن النعمة جاءت على يديو، 

 فأشكره على ىذه النعمة.
أوؿ سبب من ىذه األسباب الوالدين، فهما السبب ا٤بباشر يف 

، ولذلك: ودي، لكنهما مل يوجداين، فالذي أوجدين هللا نشأيت ووج
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              اشكر هللا أواًل
 مث الوالدين، تشكر مسبب األسباب، مث تشكر السبب ا٤بباشر.

فأي سبب مباشر قدَّـ يل معروفًا أو ٝبيبلً أو خّبًا أشكره، لقولو 
: 

إًذا من الذي ٯُبري النعم؟ هللا، لكن حكمة هللا أنو جعل لكل 
شيء سبًبا، لو مرضت سأذىب للطبيب، َمن الذي يُلهم الطبيب 
ابلتشخيص السليم؟ هللا، وًمن الذي يُلهمو ابلدواء الذي ُيشفي الداء؟ 

يب يعرؼ كل األدوية لكن التشخيص منَّة من هللا، وكتابة هللا، الطب
الدواء تفضل من حضرة هللا، أخذت الدواء وُشفيت، فَمن أشكر؟ 

 الطبيب ألنو سبب أجرى هللا يلَّ الشفاء على يديو.
العلم كلو من حضرة العليم، وجاءان بو نبينا الرءوؼ الرحيم، 

نتعلم من السادة  لكن لنتعلم ال بد أف ٪بلس يف حلقات التعليم
العلماء الذين تعلموا ٩بن قبلهم من العلماء األجبلء، والذين قبلهم من 

، فبل بد أف الذين قبلهم، حٌب يصل األمر إىل سيدان رسوؿ هللا 
 أشكر ىؤالء العلماء الذين علَّموين ٩با علَّمهم هللا تبارؾ وتعاىل.

                                                           
 معجم الطرباين وابن عساكر عن عائشة اهنع هللا يضر ٖ٘
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قلوا العلم ىذا العلم ليس منهم ولكنهم نقلوه إلينا، فكوهنم ن
 إلينا فيستحقوا أف نشكرىم على ىذا العلم الذي أسدوه إلينا.

أان أحضرت طعاًما أبنواعو من السوؽ إىل البيت، وزوجٍب 
جهَّزتو، ووضعتو على ا٤بائدة وقدمتو يل، ىذا الطعاـ َمن الذي كوَّنو 

، وقدَّر القدير للمزارع أف يزرعو، ويبيعو للتاجر، وأنشأه؟ رب العزة 
َبيو من التاجر وأذىب بو لزوجٍب، وزوجٍب ُتصنِّعو وٙبضره يل على وأش

ا٤بائدة، ىل ىي الٍب صنعت ىذا الطعاـ؟! ال، وإ٭با هللا، ولكن كوهنا 
قدَّمت يل ىذه ا٤بائدة الرابنية فاإلسبلـ يعلِّمنا أف نشجعها و٫بسها 

 على مزيد من ىذا العمل الطيب فنشكرىا على ىذا الصنيع.
كر األسباب الٍب تفعل أبمر مسبب األسباب، فاإلنساف يش

ولكنو ال ٰبمد إال هللا، ولذلك السيدة عائشة اهنع هللا يضر وكانت من الطالبات 
البلمعات يف فصل ا٤بتفوقْب يف مدرسة النيب األمْب، ٤بَّا حدث ٥با 
حادث اإلفك، ولكنها مل تكن تعرؼ، وبعد حوايل شهر علمت من 

ها، واستأذنت رسوؿ هللا أف تذىب عند إحدى قريباهتا، فزاد مرض
أبيها أبو بكر، فأذف ٥با، وذىب رسوؿ هللا بعد فَبة ليزورىا، ويف 
اللحظة الٍب كاف يزروىها فيها نزلت الرباءة من هللا، ونزؿ الوحي 

 سيدان جربيل على سيدان رسوؿ هللا، فقالت ٥با أمها كما ورد:


                                                           
 الصحيحْب البخاري ومسلم ومسند أٞبد ٖٙ





 

 

  4141  

ال أٞبد إال هللا فهو الذي برأين من فوؽ سبع ٠باوات، ولكن 
، فبل رسوؿ هللا لو الشكر، فهي أ٤بعية تعرؼ أف ا٢بمد خاص ابهلل 

ٯبوز أف أقوؿ ألحد ا٢بمد لك، ألف ىذا شرؾ والعياذ ابهلل، لكن أقوؿ 
 لك أف صنعت يل كذا وكذا.الشكر 

فالشكر يكوف لؤلسباب الٍب سبَّبها مسبب األسباب، ويكوف 
بيننا كلنا، أما ا٢بمد ال يكوف إال ٤بسبب األسباب القادر ا٣بالق 
الصانع الباريء ا٤ببدع الذي ال يشاركو أحد من خلقو يف صنعو 

 وإبداعو تبارؾ وتعاىل.
 

 



 التسليم معناه أف ُيسلِّم اإلنساف لؤلمر مضطًرا ولكنو
 داخلًيا غّب راٍض عنو.

لكن الرضا أف ُيسلِّم اإلنساف مع كماؿ الرضا ظاىًرا وابطًنا، 
 فيكوف الرضا أعلى.

  

  



قاـٍ مقاؿ، وأنخذ مثااًل واحًدا، سيدان إبراىيم كاف لكل م





 

 

  4242  

يف مقاـ التوكُّل فكاف حالو التسليم، ألنو متوكل على هللا، يقوؿ لو 
 جربيل: ألك حاجة؟ قاؿ: علمو ٕبايل يُغِب عن سؤايل.

وعندما ارتقى أخذ يسأؿ هللا:        

                

               

         

. 
لو مقاؿ، وىي ألصحاب األحواؿ، فصاحب حاؿ فكل مقاـ 

، ألف مقتضى ا٤بقاـ التوكل يستسلم ألمر هللا، وال يسأؿ هللا 
 يقتضي التسليم الكامل للملك العبلـ.

لكن صاحب مقاـ العبودية سئَّاؿ، فيدعو هللا على الدواـ، ألنو 
يرى  ال يرى لنفسو حااًل وال قااًل، وإ٭با يطلب من هللا على الدواـ فيما

يف نفسو، عسى هللا أف ُيصلح شأنو، ويردَّه إىل أصوب أحوالو، وإىل 
 ، وىو ا٢باؿ األكمل.خّب أموره، وىو حاؿ نبينا 

فا٢باؿ األكمل أنِب أدعو هللا، ألف الدعاء ُمخ العبادة، وهللا 
  ُٰبب من عبده أف يسألو، ٤باذا؟ ألنو طا٤با يسألو فهو يشعر

ار، ويشعر اب٤بسكنة، ويشعر اب٢باجة إىل ابلعبودية، ويشعر ابالضطر 
هللا، ويشعر أبنو فقّب فيسأؿ الغِب، ويشعر أبنو جاىل فيسأؿ العليم، 

 وىكذا.
فكماؿ العبودية يف التوجو ابلسؤاؿ يف كل أمر إىل رب الربية، 
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سيدان موسى عليو وعلى نبينا أفضل الصبلة وأمت السبلـ كاف يسأؿ 
لنظر إىل وجو هللا، يريد أف أيكل، فقاؿ: هللا من أوؿ رغيف العيش إىل ا

               يريد أف يتمتع
اب٤بواجهات الفردانية فقاؿ:         . 

٤باذا؟ ألف هللا قاؿ لو ذلك: 

يقصد قضاء 
حاجتو

 
يعِب لو نعلك ُقطع وتريد أف تذىب إلسكايف ٱبيطو اسأؿ هللا 

توًحا ومنتظرؾ، لكن إف مل أواًل، حٌب يهيئ لك اإلسكايف وٯبعل اببو مف
 تسأؿ هللا، فقد تبحث يف كل األ٫باء و٘بد احملبلت كلها مغلقة. 

حٌب لو احتجت قليل من ا٤بلح فاسأؿ هللا أواًل، وال تقوؿ 
البقالة مليئة اب٤بلح، ألنك قد تذىب للبقالة فبل ٘بد فيها ذرة ملح، 

 لذلك اسأؿ هللا أواًل.
سى أف يسألو قضاءىا!، ألنو حٌب قضاء ا٢باجة طلب هللا من مو 

ىل تقدر أف تقضي ىذه ا٢باجة إال إبذف ٩بن يقوؿ للشيء كن 
فيكوف؟!! فلو أصيب اإلنساف إبمساؾ وتناوؿ كل ا٢ببوب ا٤بسهلة، 
ومل يشأ رب العباد تسهيل ىذا األمر، فماذا تصنع لو ا٢ببوب؟!! 

                                                           
 جامع العلـو وا٢بكم ٖٚ
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 ألمر.ستزيد اإلمساؾ، لكن لو شاء هللا فإنو أبوىى األسباب سينتهي ا
 :فاألكـر واألعظم أف يكوف اإلنساف سئَّاؿ، كما قاؿ 

إف هللا ُٰبب العبد الذي يُػلِّح يف السؤاؿ، قد تغضب الناس ٩بن 
هللا ُٰبب من يُلّح  -سبحاف هللا  –يُلح عليهم ابلسؤاؿ يف أمٍر، لكن 

 ر!!، عليو يف ىذه األمو 
لو أنك أ٢بحت على أحد مرتْب أو ثبلثة يزىق منك، ويقوؿ: 

هللا!  سبحافاي فبلف أنت كذا وأنت كذا، لكن هللا يريدؾ أف تُلح، و 
ىل تَبؾ من يريدؾ أف تُلح وتذىب ٤بن يغضب عندما تُلح؟!! فتسأؿ 

 هللا يف كل األحواؿ، وىو حاؿ الُكمَّل من عباد هللا الصا٢بْب.
 

 



 العبادة ىي أداء الفرائض الٍب أمران هبا هللا، أو اتياف السنن
 .الٍب كاف عليها سيدان رسوؿ هللا 

يعِب الفرائض والسنن مع النية ا٣بالصة أف يكوف ىذا العمل 
 .ابتغاء وجو هللا 

تخلق العبد أبضداد األ٠باء اإل٥بية ليكوف عبًدا هلل العبودية أف ي
                                                           

 أورده الطرباين يف الدعاء وابن عدي يف الكامل ٖٛ
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 فاهلل ،  ،من أ٠بائو العزيز، فيكوف العبد بْب يدي مواله ذليل
 غِب، فيكوف العبد عندما يقف بْب يدي مواله فقّب، وهللا  وهللا 

عليم، فيكوف العبد عندما يناجي هللا ويتعبد إىل هللا يشعر يف قرارة 
 .يدي العليم  نفسو أنو جاىل بْب

عندما كاف يف حالة قرب  قاؿ سيدي أبو يزيد البسطامي 
بْب يدي مواله: اير ب مب يتقرب ا٤بتقربوف إليك؟ قاؿ: ٗبا ليس يفَّ، 

 قاؿ: وما الذي ليس فيك؟ قاؿ: الفقر وا٤بسكنة ا١بهل والذؿ.
: وقاؿ فيها اإلماـ أبو العزائم 

 قاؿ يف حديثو القدسي:ألف هللا  

ألف هللا عظيم، فهل يصح أف أدخل بْب يدي العظيم وأان أشعر 
!! ولكن يف نفسي أنِب عظيم!! عظيم سيقابل عظيم! حاشا هلل 

 . حقّب أماـ هللا أدخل وأان
 فهذه أوصاؼ العبودية الٍب ٝبَّل هللا هبا ا٢ببيب ا٤بصطفى 

وأثُب عليو وقاؿ يف آايتو القرآنية يف ثبلثة مواضع قرآنية، ا٤بوضع 
األوؿ:                

               :وا٤بوضع الثاين
         ا٤بوضع

                                                           
 سنن أيب داود وابن ماجة عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٜٖ
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الثالث:            وصفو
العبدية يف مواجهة األخبلؽ  ابلعبودية، فالعبودية التخلق أبخبلؽ

 اإل٥بية.
أما العبودة فهي الفناء ابلكلية يف ا٢بضرة اإل٥بية، يفُب اإلنساف 

ٗبا يتفضل عليو بو  عن ذاتو، وعن صفاتو، وعن كلو، ويُبقيو هللا 
من أنواره، ومن ٝبالو، ومن أوصافو، ويدخل يف قوؿ هللا:   

                  
 

 



 اإلنساف الذي عنده بصيص من اإلٲباف، وقلبو فيو مراقبة
فسو، يعِب ٰبدث بداخلو ٢بضرة الرٞبن إذا ارتكب إٜبًا يظل ٰبز يف ن

لـو وأتنيب على ىذا الذنب حٌب يتوب منو إىل هللا تعاىل، أو يعتذر 
إىل من أساء إليو إف كاف الذنب يف حق أحد من ا٣بلق، أو يرد ما 

 أخذه إف كاف استوىل على شيء ليس من حقو.
وىذا ما نطلق عليو )ضمّبه مستيقظ( فما داـ ضمّبه مستيقظ 

                                                           
يف " شػعب اإلٲبػاف " قيل ىو مػن كػبلـ ابػن مسػعود وقيػل حػديث شػريف أخرجػو البيهقػى  ٓٗ
إلمث حػػػواز القلػػػوب، و مػػػا مػػػن نظػػػرة إال و : ) اسػػػوؿ هللا مقػػػاؿ ر بػػػن مسػػػعود عبػػػد هللا عػػػن 

وىػذا اسػناد علػى قػاؿ األلبػاين يف " السلسػلة الصػحيحة " موقػوؼ ..  ( للشيطاف فيهػا مطمػع
والطرباىن ىف الكبّب على أنو حديث شػريف وقػاؿ كلػو أبسػانيد رجا٥بػا  أنو حديث نبوى وأخرجو

 و )حواز القلوب( و )جزاز القلوب( وذكره ا٥بيثمي يف اجملمع. ثقات، وروى )حواز الصدور(
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ا بعد عمل ذنب يف حق هللا إال إذا اتب، وإذا فإنو لن يراتح أبدً 
ارتكب شًرا أو إٜبًا يف حق أحد لن يراتح إال إذا اعتذر إليو أو أخذ 
منو السماح، ٤باذا؟ ألف نفسو تلومو، وىذه ا٠بها النفس اللوامة الٍب 

يقوؿ فيها هللا:       

لوامة ىي الٍب احتيت بنور اإلٲباف، وتلـو صاحبها إذا والنفس ال
فعل شيًئا ٱبالف القرآف، أو ٱبالف ُسنَّة النيب العدانف، أو ٱبالف 
حضرة الرٞبن تبارؾ وتعاىل يف أي وقت، وال تراتح النفس إال إذا 
اتبت وأانبت، أو ردَّت ما عليها، أو اعتذرت ٤بن أساءت إليو يف ىذه 

 ا٢بياة الدنيا.
 

 



 ي القلب قلًبا ألنو يتقلب، اترة ينظر إىل الدنيا وتستهويو ٠بُِّ
فّبيد أف يتمتع بطيباهتا، واترة تغلب عليو الشهوات الدانية والدنية 

، ويسعى وينزع إليها ويريد أف يستمتع هبا، واترة ٲبيل إىل جانب هللا
للعمل الصاٌف الذي فيو رضاء هللا تبارؾ وتعاىل، ما الذي يُثبِّت 

 :يقوؿ يف دعائو كما ذكر سيدان أنس  القلب؟ كاف 


                                                           
 جامع الَبمذي ومسند أٞبد عن أنس هنع هللا يضر ٔٗ
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يكوف أملو األعظم، وعشمو  الذي يُثبِّت القلب أف اإلنساف
ر كل ا١بوارح،  األكرب يف ارضاء هللا، أو الفوز يف الدار اآلخر، فُيسخِّ

 وكل القوى الٍب معو يف الوصوؿ إىل ىذه الغاية.
فبل ُيسخرىا لشهوات دنية، أو ٢بظوظ دنيوية، أو ألىواء 
نفسية، لكن تكوف رغبتو عالية، إما رضاء هللا، وإما الفوز اب١بنة يـو 

 .لقاء هللا 
ما داـ سيشغلو ىذا ا٤براد فطبعا سيبتعد عن كل ما ال يعينو، 

 وعن كل ما يبعده عن ٙبقيق ىذا ا٤براد، ألنو يريد ذلك.
وأضرب مثااًل: شاب دخل ا١بامعة، وىو ٦بتهد ومتفوؽ، وكل 
أملو أف يكوف معيًدا يف ا١بامعة، ويواصل الدراسة ليكوف أستاًذا فيها، 

ب من شباب الكلية أف يعيقو فسوؼ يفر منو، ولو حاوؿ كل شا
والذي ٰباوؿ أف يساعده ويعاونو سيهتم بو ويُقبل عليو، ألف كل ٮبو 

 أف ٰبقق ىذا األمل.
لو جاءه شاب وقاؿ لو: ىيا نذىب للمكتبة، فسيذىب معو 
ألف ىذا ٰبقق أملو، ولو جاءه شاب وقاؿ لو: ىيا ندخل على بعض 

منها بعض ا٤بعارؼ العصرية ا٢بديثة،  ا٤بواقع االلكَبونية لنقتبس
 فسيوافقو.

لكن لو جاءه شاب وقاؿ لو: ىيا نذىب لنلعب رايضة يف 
النادي، فهل سُينصت ويستمع إليو ويذىب معو؟! ال، ولو قاؿ لو 
شاب آخر: ىيا نروح عن أنفسنا فنذىب لكافيَباي ونشرب شيشة، 
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ىدفو وغايتو  فكيف سّبى ىذا؟! سّباه شيطاف جاء ليباعد بينو وبْب
 الٍب ىو يبغيها.

فدائًما ا٤بؤمن غايتو عالية وىدفو راؽ، غايتو رضا هللا، أو إذا  
كاف أقل من ذلك يف الغاية فيكوف دخوؿ ا١بنة ألنو ا٤بوضع الذي 
يتنعم فيو للنظر إىل وجو هللا، ليس للجنة والنعيم الذي فيها ولكن ألهنا 

هللا تبارؾ وتعاىل، فكل الذي ا٤بوضع الذي سيتنعم فيو ابلنظر إىل وجو 
 يعينو على ىذا األمر سُيقبل عليو.

إذا كاف األمل عاؿ وغاؿ يعمل على ثبات القلب على حالة 
واحدة وىي اإلقباؿ على هللا، وطاعة هللا، والسعي يف رضاه، 

 والتمسك بُسنَّة حبيبو ومصطفاه، والتمعن والتدبر يف كتاب هللا.
ى ىذه ا٢باؿ؟ األمل والغاية، ما الذي ٯبعل القلب يثبت عل

كلما كانت ٮبتو عالية فهذا   وكما قيل
 دليل على أف إٲبانو أغلى وأعلى وأرقى، وكاف اإلماـ أبو العزائم 

 وأرضاه يقوؿ:

 علػػػػػػػػػوا عػػػػػػػػػزائمكم ىيػػػػػػػػػا وارتقػػػػػػػػػوا
 

 لتشػػػػاىدوا عػػػػػدف ا١بنػػػػاف وحورىػػػػػا
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القلب ٲبرض ألف هللا قاؿ يف حق قـو   

ما أمراض القلب؟ أخطر أمراض القلب على اإلطبلؽ  
، النفاؽ، حفظنا هللا وإايكم أٝبعْب، ألف ا٤بنافقْب يقولوف ما ال يفعلوف
 ويظنوف أهنم ٱبادعوف الناس بينما يقوؿ فيهم رب الناس:

                

 

النفاؽ يعِب إظهار اإلنساف خبلؼ ما يُبطن، مثبًل ىو ال ٰبب 
وأيخذه ابألحضاف، ويُظهر لو  إنساف، وعندما يقابلو يبش يف وجهو،

أنو شديد ا٢بب، وعندما يُغادر يُكثر ا٣بوض فيو والسب والشتم فيو، 
وىذه ليست من أوصاؼ ا٤بؤمنْب، ولكنها أوصاؼ ا٤بنافقْب، والقرآف 

 .مليء أبوصاؼ ا٤بنافقْب الٍب ذكرىا رب العا٤بْب 
ا٤برض الثاين: القسوة عن ذكر هللا:         

   يسمع القرآف فبل يؤثر فيو، ويسمع ا٤بواعظ فبل
ٙبرؾ فيو ساكًنا، وكأنو مل يسمع شيء ألف القلب مريض ٗبرض 

 :القسوة، ما عبلجو؟ قاؿ 

ذا الرجل يذىب عندما ٙبضر تغسيل ميت، وتنظر كيف كاف ى
ىنا وىناؾ، وتنظر يف شكلو وىم يقلبونو ٲبيًنا ومشااًل، وال يسمع وال 
 يرى وال يتحرؾ وال يتكلم، وتعلم أف ىذه هنايتك، فهذه ترقق القلب.

                                                           
 ا٢باكم يف ا٤بستدرؾ وسنن البيهقي عن أيب ذر الغفاري هنع هللا يضر ٕٗ
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يشكو إليو قساوة قلبو، وكل إنساف  ذىب رجل لرسوؿ هللا 
 :، فقاؿ لو عبلج عند الطبيب األعظم وا٢ببيب األكـر 

البعض اعتقد أف يضع يده فوؽ رأس يتيم، وىذا عبلج قسوة 
القلب!!، لكن ليس وضع اليد فقط على رأسو، وإ٭با مساعدتو بشيء 
يف حياتو ينفعو ويرفعك، فتنظر طلباتو وحاجاتو وضروراتو وتقضيها لو، 

فينظر  –مصا٢بو  –قضيتها لو فإنك وضعت يدؾ على رأس أمره  فإذا
إليك هللا بعطف ورٞبة ولْب، فيلْب قساوة قلبك كما أخرب وأنبأ سيد 

 .األولْب واآلخرين 
وىناؾ مرض اثلث: وىو اإلعراض عن هللا، نسأؿ هللا ا٢بفظ 

والسبلمة:                

          وىؤالء موجودوف يف كل زماف
ومكاف، فهناؾ أانس منهم ال يدخلوف ا٤بسجد إال مرة واحدة عند 

 موتو وىو على ا٣بشبة لُيصلُّوا عليو صبلة ا١بنازة.
يقولوف لو: ىيا لُنصلي، فيقوؿ: ماذا أخذ الذين ُيصلوف؟! ورٗبا 

ستهزأ أكثر ليستكثر من غضب هللا عليو فيقوؿ: سأدخل ا١بنة ي
قبلكم، ويزيد يف الكبلـ الذي فيو استهزاء ابهلل ورسولو وا٤بسلمْب، 
ويرفض رفًضا اتًما أف يدخل بيت هللا!!، ما ىذا؟!! إعراض عن هللا 

. 

                                                           
 سنن البيهقي وحلية األولياء أليب نعيم عن أيب الدرداء هنع هللا يضر ٖٗ
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وظهر يف العصر ا٢بديث شيء آخر مل يكن يف السابق وىو أف 
 رمضاف وُيصّر على عدـ الصياـ، مع أنو قوي بعض ا٤بسلمْب أييت يف

وصحيح ا١بسم، وليس معو عذر شرعي، وٙباوؿ معو زوجتو وتقوؿ لو: 
٫بن مسلموف، وماذا ستقوؿ لربك عندما تقابلو؟! فيسبها وقد يضرهبا، 

 .وىذا ا٠بو اإلعراض عن هللا 
ما شكل معيشتو؟ قاؿ هللا:      

ال بد أف تصيبو يف الدنيا ا٥بمـو والغمـو إف آجبًل أو عاجبًل، وكذلك 
ومل يرجع إىل !! أملى لو ولكنو مل يرتدع  األمراض، حٌب يرى أف هللا 

.... ، وتطبق عليو القاعدة األخرىهللا         

  . 
، فيقوؿ:  الصدود عن طاعة هللا وىناؾ مرض رابع: وىو 

 كلما حاولت ُأصلي أجد عندي عدـ قابلية للصبلة، ويقوؿ:
كلما حاولت فتح ا٤بصحف أجد عندي عدـ قابلية للقراءة، ويقوؿ: 
لو استمعت القرآف من التلفزيوف أو اإلذاعة أجد نفسي غّب متلذذ 

  ...!!!نتقل إىل األغاين والكبلـ الفارغ وغّب سعيد، وأسعد عندما أ
 لكن القرآف ال!!.

وىذا الصدود سببو       

ىذا الرجل إما أنو ظلم نفسو، أو ظلم غّبه، ظلم نفسو بتعدي حدود 
هللا:            أو ظلم

 رفض أف يرد ٥بؤالء األقواـ حقوقهم الٍب قررىا هللا غّبه ظلما بّينا و 
 .٥بم، فتكوف عقوبتو الصدود عن ذكر هللا وطاعة هللا 
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أمراض القلب أمراض كثّبة نكتفي منها هبؤالء األربع، ونسأؿ 
 هللا السبلمة أٝبعْب من أمراض القلوب.

ماعبلمة صحة القلب؟        

      دائًما للطاعات،  اً ٯبد صدره منشرح
ويفرح عند ٠باعو آلذاف الفجر، فيستيقظ ويذىب للصبلة، ويفرح 
عندما ٯبد ٦بلس علم، فيسارع إليو حٌب يكوف لو نصيب من ىذا 
اجمللس، ويفرح عندما ٯبد قوًما يذكروف هللا تعاىل ويسارع ليلحق هبم 

 ناؿ من ا٣بّب الذي قدَّره هللا تبارؾ وتعاىل ٥بم.حٌب ي
ويفرح إذا جاء خّب ألي مسلم من ا٤بسلمْب حٌب ولو كاف 
عدًوا لو!، وٰبزف إذا نزؿ شر أو ايذاء أبي مسلم من ا٤بسلمْب ولو  
كاف عدًوا لو!، يفرح للمسلمْب، وٰبزف على ما ٰبدث من ضر وشر 

 للمؤمنْب.
ا يقرأ كتاب هللا أيتيو الفهم من ويفرح أكثر إذا وجد أنو عندم

مواله، فيعلم أف هللا خصَّو أبلطافو ويرعاه بعنايتو، فيفرح كثّبًا ألف ىذا 
 دليل على أف ىذا القلب قلب سليم.

عبلمات القلب السليم:       

يشغلو عن كما قاؿ الصا٢بوف: أف ال يكوف فيو حظ دنيوي   
هللا، وال ميل للهو يشغلو عن طاعة هللا، وال حقد وال حسد ألحد من 
خلق هللا، ألنو ٰبب ا٣بّب للناس أٝبعْب، وليس فيو غرور وال تعايل وال 

كربايء على خلق هللا، وإ٭با يكوف كما قاؿ هللا     

       ،يتواضع دائًما إلخوانو ا٤بؤمنْب
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 ويتكرب على اآلخرين.
 ىذه بعض عبلمات القلب السليم ا٣بايل من العيوب، وهللا 

يبدأ بعد خلوه من العيوب يكاشفو ببعض الغيوب، فيبدأ أواًل أبف 
يكاشفو مناًما ابلرؤاي الصادقة، مث يكاشفة إحساًسا ابلفراسة الصادقة،  

 :كما قاؿ 

والفراسة إحساس داخلي، مث ٲبن هللا تبارؾ وتعاىل عليو 
فيكاشفو عيااًن ٗبا يف عامل ا٤بلكوت األعلى:      

               قاؿ
: 

وال يزاؿ هللا يرفع شأنو ويزيد يف قدره حٌب يُقّرِبو من نور حبيبو 
فيتمتع ٗبواجهتو، ويتمتع ٗبا ال عْب رأت، وال أذف ٠بعت، وال خطر 

 قلب بشر.على 
 

 



                                                           
 اين عن أيب سعيد ا٣بدري هنع هللا يضرجامع الَبمذي والطرب  ٗٗ
 ورد ذكره يف اإلحياء، ويف التفسّب الكبّب للرازي ٘ٗ
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 ىو ليس ٕبديث وإ٭با قوؿ منسوب ألحد الصا٢بْب، ولكنو
ث فقد ، والذين ذكروا أنو حديىاتف على لساف رب العا٤بْب 

 نسبوه للحديث الضعيف.
أما معناه: مل يقل عبادي ا٤بؤمنْب، لكن عبد واحد فقط وىو 

الذي وسع ٝباؿ هللا، وكماؿ هللا، وتنزالت هللا،  سيدان رسوؿ هللا 
 وأسرار هللا، وا٤بشاىد العلية الٍب يتفضل هبا حضرة هللا.

 

 



 رأى نفسو أنو يف حالة روحانية طيبة، مث جاءتو حالة ٝبود
وٟبود، فيستدعي ذلك أف يعرؼ من أين أاته ىذا ا١بمود؟! لكي يظل 

 يف ا٢بالة الطبيعية الروحانية العالية.
كل ىذا يف السّب والسلوؾ، ولذلك ا٤بشاكل الٍب نتعرض ٥با  

                                                           
، ذكره الغػزايل  " َما َوِسَعِِب ٠َبَاِئي َوال َأْرِضي ، َوَلِكِبِّ َوِسَعِِب قَػْلُب َعْبِدي اْلُمْؤِمنِ   حديث ٙٗ

لػب عبػدي ا٤بػؤمن اللػْب الػوادع، يف اإلحياء بلفظ : قاؿ اّللَّ مل يسعِب، وذكره بلفظ: ووسعِب ق
وقػػاؿ ٨برجػػو العراقػػي : مل أر لػػو أصػػبل ، وكػػذا قػػاؿ ابػػن تيميػػة : ىػػو مػػذكور يف اإلسػػرائيليات ، 

يف اإلسػرائيليات مػا أخرجػو أٞبػد يف الزىػد عػن وىػب و ، وليس لو إسػناد معػروؼ عػن النػيب 
اؿ حزقيػل : سػبحانك مػا بن منبو قاؿ : إف اّللَّ فتح السموات ٢بزقيل حٌب نظػر إىل العػرش فقػ

أعظمػػػك اي رب ، فقػػػاؿ اّللَّ تعػػػاىل: إف السػػػموات والعػػػرش ضػػػعفن عػػػن أف يسػػػعنِب ، ووسػػػعِب 
 . قلب ا٤بؤمن الوادع اللْب
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أف كثّب من األحباب وا٤بريدين يريد أف يُفرغ عندان مشاكل الدنيا كثّبًا 
الٍب تعَبضو فقط، لكن ما شأين ومشاكلك الٍب تعَبضك؟ وكثّب منهم 
يرتكب احملظورات الٍب تنهى عنها القوانْب ويقوؿ يل: معذرة أان فعلت  

 كذا والربكة فيك، لكن أان ما شأين؟!!.
الفة، ويقوؿ يل: أان فعلت كذا خاب٤بمثبًل: بِب على أرض زراعية 

 ! وىكذا.ف القوانْب! وملَ ٚبالفماذا أصنع لك !الربكة يف الشيخ وقلت
ٲبشي مثبًل بسيارتو على طريق سريع ويزيد عن السرعة ا٤بقررة 
ويقوؿ معي بركة الشيخ، وبركة الشيخ ما شأهنا و٨بالفة القوانْب؟!! 

أين:            

 أنت ٯبب أف تطيع ُأويل األمر.
وىذا من النفس  -كثٌّب منهم يريد أف يتقاعس عن العمل 

ويف نفس الوقت يريد أف يكوف يف حياة كلها رخاء وسخاء،  -البشرية 
 فكيف أتيت ىذه ا٢بياة بدوف عمل؟!! و٫بن أمامك أفبل تفعل مثلنا؟!!.

ؿ: أريد أف يفتح هللا يل الباب وُتساؽ معي األرزاؽ من غّب ويقو 
حساب، لكن الباب موجود:          

        ولكن ال بد أف 
 يكوف لو عمل:

 

ىو يريد أف يكوف كبعض الشباب يف ىذه األايـ، يقولوف لو: 
                                                           

 صحيح البخاري والبيهقي عن ا٤بقداـ بن معدي هنع هللا يضر ٚٗ
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يوجد كنٌز ٙبت البيت، فيحفر ليجد الكنز وُيصبح من كبار األغنياء 
 يف ٢بظة وانتهى األمر، لكن ٫بن طرقنا العمل.

كل ىذه مشاكل دنيوية ليس لنا شأٌف فيها، وإ٭با ٫بن ٚبصصنا 
مور السلوكية الٍب تعْب ا٤بريد على الوصوؿ إىل الدرجات العلية، يف األ

أو إىل ا٤بواىب الرابنية، أو إىل القرب من هللا ومن ا٢بضرة احملمدية، 
 فهذا طرقنا وىذا ٚبصصنا.

 

 



 أعماؿ القلوب يتوقف عليها قبوؿ األعماؿ من حضرة
 :لغيوب، لقولو عبلـ ا

و٧بل النية القلب، فإذا كاف اإلنساف ينوي يف قلبو هبذا العمل 
 وجو هللا، فيا ىناه وىذه ىي الدرجة الُعظمى. 

ُمناه،  وإذا كاف ينوي هبذا العمل أف ال ٱُبزيو هللا يـو القيامة يناؿ
 وال يناؿ غّب ما ٛبناه.

وإذا كاف ينوي هبذا العمل دخوؿ ا١بنة، يفتح هللا لو أبواب 
 ا١بنة ويبلَّغو ما يتمناه.

                                                           
 البخاري ومسلم عن عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر ٛٗ
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وإذا كاف يريد هبذا العمل أف يكوف ٔبوار رسوؿ هللا فيكوف لو 
 ذلك، وكٌل على حسب نيتو.

 !النوااي والطوااي أبعماؿ القلوب
من حضرة عبلـ الغيوب والذي ُيصلحها ويؤىلها للقبوؿ 
 :اإلخبلص، واإلخبلص أىم أعماؿ القلوب

واإلخبلص أف يكوف العمل هلل خالًصا ليس فيو شائبة رايء وال 
ُشهرة وال ٠ُبعة وال حٌظ ظاىٌر أو خفٌي، وال شيء غييب أو جلي إال 

، ولذا قاؿ هللا تعاىل: وجو هللا      
اؿ يف اآلية اأُلخرى: وق   وقاؿ هللا

 تعاؿ يف ا٢بديث القدسي:

 ويف بعض األثر:
  

الذي ُٰببو هللا يضع يف سّرِه اإلخبلص، ليكوف من ا٣بواص، فأساس 
 يف كل وقت وحْب. عمل ا٣بواص ىو اإلخبلص هلل 

                                                           
 " والػػديلمي يف " مسػػند الفػػردوس " عػػن علػػي وابػػن عبػػاس رواه القػػزويِب يف " مسلسػػبلتو ٜٗ

يف ا٤بوسػػػوعة  و ،عػػػن حذيفػػػة بػػػن اليمػػػاف رضػػػى هللا عػػػنهم أٝبعػػػْب، وذكػػػره القشػػػّبى ىف رسػػػالتو
 سألت عنو ربَّ  :فقاؿ ؟سألت جربيل عن اإلخبلص ما ىو، ورد بلفظ: ا٢بديثية: الدرر السنية

 .من أحببت من عبادي اإلخبلص سر من أسراري أودعتو قلب :فقاؿ ،العزة
اإلخبلص  قولة:ورد عن ا١بنيد ٗب :وىف مدارؾ السالكْب بْب إايؾ نعبد وإايؾ نستعْب: قيل ٓ٘

 .اٌف فيفسده، وال ىوى فيميلو، وال شيطسر بْب هللا وبْب العبد؛ ال يعلمو ملٌك فيكتبو
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العبد ابإلخبلص، ٘بلى عليو يف قلبو ٗبواىب  فإذا ٝبَّل هللا 
ا٤بخِلصْب، أو أبحواؿ ا٤بُخَلصْب، على حسب درجتو، فيمنُّ عليو 

وىذه حالة قلبية فورية أتيت عطاًءا من الذات  اب٣بشوع يف طاعتو،
اإل٥بية، ألنو ىل يوجد أحد ٯُبمل نفسو اب٣بشوع؟ ال:    

            
وقد ٲبن هللا تبارؾ وتعاىل عليو اب٢بضور مع حضرتو، فبل يغيب 

 طرفة عٍْب وال أقل، ويكوف متجمبًل بقوؿ هللا يف القرآف عن هللا
          

              

ؿ: حٌب يصل إىل حا       
 وصل إىل درجة ا٤براقبة.

ودرجة ا٤براقبة ىي مقاـ اإلحساف الٍب يقوؿ فيها الرٞبن

      فاهلل  يرفعو إىل مقاـ
يف كل ما  اإلحساف، يعِب يراقب هللا يف كل أحيانو، ويشهد هللا 

 يراه، ألنو ٝبَّلو ربو ٗبقاـ اإلحساف:
فهذه أعماؿ القلوب، ومنن القلوب، والٍب تُوىب ٥بم من 
حضرة عبلـ الغيوب، فإذا ٘بمَّل هبذه ا٤بنن اإل٥بية، وحافظ على ىذه 

يفتح لو حواسُّو الباطنية، فتتنزؿ عليو  العطااي الرابنية، فإف هللا 
دثهم وٰبدثونو، ويستمع إىل حديثهم ا٤ببلئكة ويراىم ويرونو، وٰب

 اب٢بواس الباطنية.
وقد ٲبُن هللا عليو اب٢بواس الباطنية فيفتح عْب سريرتو، وٯبعل 
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عْب بصّبتو ٘بوؿ يف اآلفاؽ الُعلوية:     

          ليس وحده
 ولكن كل ا٤بوقنْب.

وقد ٲبنُّ هللا تبارؾ وتعاىل عليو وٯبعلو وىو يف أي موطن من 
الدنيا يطَّلع على اللوح احملفوظ، ويُفكُّ هللا لو ما فيو من الرموز: 

              

   ومرقـو يعِب ملغوز أي فيو ألغاز، من الذي
يقرأه؟ ال يقرأه أحد، ولكن:        الذي

 وصل إىل مقاـ الشهود.
وقد ٲبن هللا تبارؾ وتعاىل عليو فّبزقو السياحة النورانية الروحانية 

ح روحو وتسوح، ٫بن نسوح يف الدنيا يف يف ا٤بلكوت األعلى، فتسب
الببلد ا٤بختلفة، وىذه سياحة أرضية على قدران، لكنهم يف سياحة 
ملكوتية، مرة يف قصور ا١بنة، ومرة يف الفردوس، ومرة يف جنة ا٣بُلد، 

 ومرة يف جنة ا٤بأوى، ومرة يف جنة عدف.
وقد تكوف سياحات قدسية، مرة يف حضرة ا٤بعية، ومرة يف 

 عندية، ومرة يف حضرة اللدنية.حضرة ال
فالسياحة ا٤بلكوتية تكوف يف ا٤بلكوت وا١بناف، والسياحة العالية 

 .ة القدسية تكوف يف عامل حضرة الرٞبن 
خاصة للقلوب بعد ٙبليها  كل ىذه عطاءات يهبها هللا 

 ابلنية السديدة، واإلخبلص لرب الربية يف كل وقت وحْب.





 

 

  6161  

 

 



 ،الصا٢بوف السابقوف دّلوان على وسائل إلحياء القلب
واإلماـ أبو العزائم اختصر لنا الطريق إلحياء القلب، منهم من قاؿ: 

 :إحياء القلب يكوف بذكر هللا، وىذه حقيقة، قاؿ 

 

ومنهم من يعمل على احيائها ابلصمت، وٚبفيف الكبلـ مع 
األانـ، وا١بوع وعدـ الشبع من الطعاـ، والسهر وعدـ االستغراؽ يف 

 على الدواـ. ا٤بناـ، وذكر هللا 
واجو لكن اإلماـ أبو العزائم قاؿ: القلب لكي ٰبيا ال بد أف ي

قلب حيٌّ، فعندما يواجو قلب حيٌّ ويناؿ رضاه، فورًا أيخذ ىذه ا٢بياة 
 من ىذا القلب الذي أحياه مواله:
 ىػػػذا ىػػػو العبػػػد الػػػذي إف جػػػاءه

 
 قلػػػػػػػػػػٌب سػػػػػػػػػػليٌم ٢بظػػػػػػػػػػة أحيػػػػػػػػػػاه

قلب عمر بن ا٣بطاب احتيا يف كم سنة؟! يف ٢بظة!! فقد كاف  
لعناية توَّجتو بتاج ، فجاءتو اذاىًبا و٩بسًكا ابلسيف ليقتل رسوؿ هللا 

نظرة عناية فبدَّؿ جفاءه إىل ُقرٍب من  الوالية، ونظر إليو ا٢ببيب 
 ، وأحياه ٕبياتو.القريب 

                                                           
 األربعْب يف فضائل ذكر رب العا٤بْب للدمشقي عن ابن عمر رضي هللا عنهما ٔ٘
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 :ولذلك كاف يقوؿ اإلماـ أبو ا٢بسن الشاذيل 
 ليس الشأف أف تقوؿ: 

، لكن الشأف أف يواجهك صاحب !!لُيحييك ا٢بيُّ !! اي حيُّ 
 .فُيحييك أبمر ا٢بي الذي ال ٲبوت  قلب حيٍّ 

 .فهذه حياة القلوب كما بينها إمامنا أبو العزائم 
 

 



 علـو اليقْب يقوؿ فيها رب العا٤بْب: " َكبل َلْو تَػْعَلُموَف ِعْلَم
 :التكاثر( فعلـو اليقْب تُعلَّم، وكيف نتعلمها؟ قاؿ ِ٘قِْب " )اْليَ 

 من أين يتعلموه؟ من أىل اليقْب:
 علػػػػػػػم اليقػػػػػػػْب مفػػػػػػػاتح ا١بنػػػػػػػات

 
 

 وبػػػو ينػػػاؿ العبػػػد أرفػػػع الػػػدرجات
 صػػبُّ بقلػػب صػػّب ٨بلَػػصٍ علػػٌم يُ  

 
 ابع النفػػػػػػػػػيس ونفسػػػػػػػػػو للػػػػػػػػػذات

 
                                                           

 العراقػي ضػعيف السػند، قػاؿ فيػوا٢بػديث  ومن رواية ثور بن يزيد يف ا٢بلية  أبو نعيماه رو  ٕ٘
 .ىػػػأخرجػو أبػػو نعػيم مػن روايػػة ثػور بػػن يزيػد مرسػبلً وىػػو معضػل. ا يف ٚبػريج أحاديػث األحيػػاء:

و مثلػو ابػن أا الػدنيا  موقوفػاً  الد بن معػدافعن خيف اتريخ مدينة دمشق  ابن ىبة هللااه وقد رو 
 عن خالد أيضاً.  كتاب اليقْبىف
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علم اليقْب من العلـو الوىبية الٍب أتيت من ا٢بضرة العلية إىل 
القلوب التقية النقية، وما البداية؟ البداية أف نتعلم اليقْب من أىل 
اليقْب، إىل أف يؤىلوننا وٯبهزوننا وٯبعلوننا من أىل اليقْب، ونصبح 

، وكل واحد على حسب حالو، رب العا٤بْب صا٢بْب للتلقي من 
 .وعلى حسب ما لو من العطاء عند صاحب الفضل والعطاء 

منهم من أيخذ من ابب:         

ومنهم من أيخذ من ابب:          

            وىذا من حضرة اللدنية، وىي
 حضرة عليو جًدا، غّب حضرة " َواتػَُّقوا هللا َويُػَعلُِّمُكُم هللا ".

ومنهم من ينزؿ عليو روٌح من هللا، يقوؿ فيها هللا يف كتاب هللا: 
              

  ،تنزؿ الروح من حضرة الكرًن السبوح على ىذا العبد
ويكوف معو الروح يعِب معو ا٢باؿ، فُيَجمَّل اب٢باؿ، وىذا الذي يقوؿ 

فيو الرجاؿ: 
) 

 ي:ومنهم من أيخذ من ابب الفهم؛ من كنوز الفهم اإل٥ب
                  

ومنهم من أيخذ من حضرة اإليتاء:         

         . 
 وكل واحد أيخذ من ا٢بضرة اإل٥بية الٍب تليق بو، وىي أحواؿ

 ابلقصد. أىل مقاـ الفَرَدانية الذين أفردوا هللا 
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وَمن دوهنم يتلقَّى، فالبعض يتلقى من بعض ا٢بضرات ا٤بلكوتية، 
ٱُبصو هللا ٗبلٍك يُغذيو ببعض علومو ا٣باصة، ومنهم من يُكرمو الكرًن 

 .على قدره ببعض األرواح السابقة النورانية، أتتيو وتُغذيو 
عندما كاف يزور سيدي إبراىيم  م سيدان اإلماـ أبو العزائ

، قاؿ فيو ٝبلة من األوصاؼ العظيمة، ومن ٝبلة ما الدسوقي 
الذي أملى عليو ىذه  قاؿ: 

 العلـو ىو سيدان أبو ذر.
فهناؾ من أيخذ من أرواح الصا٢بْب، ومنهم من أيخذ من أرواح 

ف من أزىار ا٢بقائق نفسها، فتأتيو ا٤ببلئكة ا٤بقربْب، ومنهم من يقتط
وتكشف لو عن خواصها خضوًعا ٢بضرتو أبمر رب العا٤بْب، ومنهم من 

 أيخذ من ا٢بضرات العلية الٍب ذكرانىا.
 :وكل ىذه علـو اليقْب

 :وىي علم اليقْب، وعْب اليقْب، وحق اليقْب
فعلم اليقْب علٌم ال يشك فيو ا٤برء، بل يُوقن بكل ما يسمعو أو 

 و، ولكنو ال يُكاَشُف ابألنوار الٍب فيو.أيتي
يو أنوار وعْب اليقْب يستضيئ أبنوار الكبلـ، وُتشرؽ عل

 أما حق اليقْب فهو علٌم شهودي كما قاؿ هللا:ا٤بعارؼ، 
 وكلها كما قلت: بدايتها  

 :كما ورد ىف ا٢بديث الشريف
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يعِب عندما تتعلم اليقْب من أىل اليقْب تتأكد و٘بـز أبنك 
، ألنو قاؿ )فإىن أتعلمو( جالٌس يف حضرة سيد األولْب واآلخرين 

كلو وقيل: )وإين متعلم معكم( يف ىذه اجملالس، ٰبضر بذاتو وصفاتو و 
 يف ىذه اجملالس؛ ٦بالس أىل اليقْب صلوات ريب وتسليماتو عليو.

 

 



 اختلف العلماء قدٲبًا وحديثًا يف ا٤بسميات الٍب ُتطلق على
القلب، كالقلب والفؤاد واللب وما شابو ذلك، فبعضهم قاؿ: إف ىذه 

 األ٠باء مَبادفة، يعِب أ٠باء ٢بقيقة واحدة ىي القلب.
وبعضهم فصَّل وقاؿ: القلب ىي ا٢بقيقة الباطنة الٍب يف ابطن 
اإلنساف، والٍب هبا اإلنساف إنساف، والفؤاد ىو حدقة القلب الٍب تنظر 

 :بعْب البصّبة بعد صفاء السريرة واستنارهتا بنور هللا   

              

  على صواب إف شاء هللا.وكبل الرأيْب
 

 



                                                           
 أنظر ٚبرٯبو اب٢باشية للحديث السابق. ٖ٘
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 إذا اشتاؽ اإلنساف إىل ربو أو إىل نبيو صلوات ريب ،
وتسليماتو عليو، وزاد شوقو، وَقوي شوقو، فإف ىذا الشوؽ ٯبعلو 
يُغطي كل مطالبو، ويتشبث هبذا ا٤بطلب يريد ٙبقيقو والوصوؿ إليو، 
فكأنو ُيسكره عما سواه، يعِب ٯبعلو يغفل عن كل ما سواه من 

 األعراض.األغراض و 
حٌب أف صاحب الشوؽ قد ينسى الطعاـ، وقد ينسى الشراب، 
، مع أهنا ضرورات حياتية ال غُب للجسم عنها،  وقد ال يستطيع النـو

 .٤باذا؟ ٤با بو من شوؽ إىل هللا 
وقد وضح ىذا ا٤بثاؿ يف الصحايب ا١بليل خادـ حضرة النيب 

واصفرار يوًما ويظهر عليو الضعف  ، فقد رآه النيب ثوابف 
 سائبًل: اللوف، وكأنو مريض يعاين من أمل ومرض، فقاؿ لو رسوؿ هللا 



http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=99
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ىذا سر ما حدث لو ٩با يشبو ا٤برض نتيجة شدة شوقو إىل نبيو 
فورًا من أجلو وأمثالو: ، فأنزؿ هللا وحبيبو وحبيبنا    

                

               

، ولكن:وليس ابلعمل     

ىذا فضل من هللا يتفضل بو على ىؤالء ا٤بشتاقْب، وىؤالء 
 .ؿ هللا احملبْب لسيدان رسو 

فعندما يزيد الشوؽ يغطي حٌب عن حاجات اإلنساف الضرورية، 
فبل يتذكرىا، ألنو مشغوؿ ابلكلية ٗبن يشتاؽ إليو إف كاف حضرة 

 النيب، أو كاف الرب العلي تبارؾ وتعاىل.
 

 



 ىذه حقائق ابطنية جعلها هللا  فينا، يف غيوبنا ا٤بعنوية
 الٍب ال يطِّلع عليها إال القلوب التقية النقية.

الفؤاد ىو القلب الذي فيو موضع اإلٲباف، والذي قاؿ فيو 

                                                           
ذكػػر الواحػػدي ىػػذه القصػػة يف كتابػػو أسػػباب النػػزوؿ يف طبعػػة دار الكتػػب العلميػػة اتريػػخ  ٗ٘

 عند تعرضو ألسباب النزوؿ ٥بذه اآلايت من سورة النساء. ٕٓٓٓالنشر 
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الرٞبن:                  

 
والذي فيو السر الذي  والسر ىو ا١بزء الذي يف الفؤاد

استودعو هللا فينا، والذي قاؿ لنا فيو:    

وىذا ىو السر، وقاؿ لنا:        

أين فينا؟ يف ىذا السر الذي يف الفؤاد، فيو نور سيدان  
 .رسوؿ هللا 

ٝباعة ا٤بؤمنْب فيو جزء على قدره من نور رسوؿ كل واحد فينا 
 :، قاؿ هللا 



صبو ذلك النور من أصابو ذلك النور وفق واىتدى، ومن مل ي
فقد ورد يف االثر عن ضل وغوى، أين ىذا النور؟ يف عامل السر، 

:  حضرتو
. 

فهو سر حياتنا، وسر قلوبنا، وسر واليتنا، وسر كل عمل صاٌف 
 ونية طيبة نتوجو فيها إىل هللا تبارؾ وتعاىل.

 

                                                           
 ي هللا عنهماجامع الَبمذي ومسند أٞبد عن عبد هللا بن عمرو رض ٘٘
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 ىل ىناؾ من ٰبيا حياة القلب، ومن ٰبيا حياة الفؤاد؟ 
 ،أان ال ُأحب أف نشغل أنفسنا بفلسفة ا٤بصطلحات

ففلسفة ا٤بصطلحات يسموهنا التصوؼ الفلسفي، والتصوؼ الفلسفي 
اىتم ابلقضااي الصوفية وجعلها فلسفية ومنطقية وىذا يتناىف مع حقيقة 

 الصوفية. 
الصوفية أذواٌؽ قلبية أتيت ىباٌت من ا٢بضرة العلية على ف

القلوب التقية النقية، ليس ٥با شأف ابلنظرايت الفلسفية، وال 
ابلتجهيزات الفكرية، وإ٭با ينزؿ الكبلـ فورًا من هللا وينطلق بو اللساف 
٤بن يتذوؽ فحواه، ويكوف الناطق والقائل ىو أوؿ من يسمع ىذا 

 ق بو على لسانو!!.الكبلـ، مع أنو يُنط
وىذا ليس فيو ترتيب فلسفي، وال ٘بهيز منطقي، وال حٌب نظر 
إىل أنواع الكلمات وفنوف العبارات، وإ٭با كل ىذه التجهيزات ينزؿ هبا 

، ولذلك قالوا يف ذلك: إذا كاف الكبلـ عن النور، حصل هللا 
 لسامعيو السرور!!.

د انشراح يف ىذا الكبلـ النوراين عندما يسمعو اإلنساف ٯب
الصدر، وانبساٌط يف القلب، ألنو كبلـ فوري انزٌؿ من عند ا٤بوىل 

 .العلي 
فالكبلـ عن الفؤاد وعن القلب وعن السويداء، كل ىذه 
مقامات، ال يستطيع اإلابحة هبا أىل ا٤بشاىدات، وإ٭با يتفلسف يف 

 ذكرىا وتعريفها أىل الفلسفة.
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لب؟ وما الفرؽ بينهما؟ ماذا نقوؿ فيها؟!! ما الفؤاد؟ وما الق
أمور ال شأف لنا هبا، وال دخل لنا فيها، وإ٭با غاية ما نتمناه أف ٫بيا 

دائًما لنا رأي العْب، حٌب ال  ا٢بياة القلبية الٍب هبا يكوف ا٢ببيب 
 نزؿ عن اتِّباعو، والسّب خلف حضرتو طرفة عْب وال أقل.

 



 األدب القليب للمؤمن وللمحسن ٝبعو سادتنا السابقوف
فقالوا: إذا جالست العامل فاحفظ لسانك كي َترِد إليك علومو، وإذا 

من ا٣بطرات، ومن ا٥بواجس، ومن  –جالست العارؼ فاحفظ قلبك 
حٌب يَِرد على قلبك عوارفو ولطائفو، وإذا جالست العامل  –الوساوس 

 فاحفظ قلبك ولسانك. العارؼ
فإذا كاف اإلنساف من أىل اإلٲباف ٰبفظ جوارحو من العصياف 
حٌب إذا جالس العلماء كاف العلم لو تزكية لنفسو، وصقبًل ٤برآة قلبو، 

: )َزؾِّ نفسك ، ولذلك قاؿ إمامنا أبو العزائم وتقريًبا لو إىل ربو 
 قبل السماع ُتشرؽ عليو أنوار الكبلـ(.

ىب لسماع العلم، فقبل أف تذىب لسماع العلم يعِب أنت ذا
عليك أف ٛبارس بعض الرايضة الروحانية، فتتوب إىل هللا ٩با جنيت من 
ا٤بعاصي الٍب تعلمها والٍب ٘بهلها، وتُقبل على أعماؿ صا٢بة تُزكي 
ا٢بواس، وتفتحها لسماع كبلـ العلماء، فعندما يذىب اإلنساف ليسمع 
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ذا العلم ينتقش يف آفاؽ قلبو، فيسمع العلم، وٗبجرد السماع ٯبد ى
 الدرس وال ينساه بعد ذلك أبًدا.

حٌب لو كاف ىناؾ تسجيل رٗبا ٰبدث لو عطب، أو تلف، لكن 
إذا كاف التسجيل يف القلب ال ينتابو أي شيء ٩با ذكرانه، بل يكوف 
 اثبًتا أبًدا حٌب يلقى هللا تبارؾ وتعاىل، فيكوف القلب كما قاؿ هللا:

               

ولكي يصل اإلنساف ٥بذا ا٤بقاـ ال بد أف تكوف بدايتو ٧برقة 

معظم العلـو الٍب نتكلم فيها البعض يظن أننا أخذانىا من 
أغلبها ٠باًعا من العارفْب، وكنا نقـو بعملية  الكتب، لكننا أخذان

التزكية، لذلك الدرس الذي ٠بعتو إىل وقتنا ىذا أعرؼ أين ألقى 
الشيخ ىذا الدرس، ويف يـو كذا، ومن بدايتو إىل هنايتو ال يفوت حرؼ 

 منو، ألنو كاف ىناؾ تزكية للنفس قبل ٠باع ىذا الكبلـ!!.
بتصفية القلب من  إذا جالس اإلنساف العارؼ ابهلل عليو

األغيار، وا٣بواطر الٍب تشغل عن حضرة الستار، وملؤه ابألنوار، 
 واستحضار صورة النيب ا٤بختار فيو على الدواـ ليل وهنار.

فيظل اإلنساف طواؿ جلوسو مع العارؼ يتجمل ابألحواؿ 
النبوية، واألوصاؼ احملمدية، ألنو كما قاؿ بعض السادة العارفوف 

يف كل نَػَفس من أنفاسو ُتساؽ إليو خلع إ٥بية،  نيب السابقوف: إف ال
ودرجات علوية رابنية، وىو كما قاؿ هللا يف شأنو:   
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  فكل من رآه على حالة من ىذه ا٢باالت وىبها لو، خلع
يف الوقت وا٢بْب  عليو ما يراه من ا٤بقامات وعلو الدرجات، وهللا 

 ا.ٱبلع عليو غّبى
فإذا جالس اإلنساف األكابر من الصا٢بْب، وقلبو فارغ من 
شواغل الدنيا وخواطر النفس وا٥بوى ٱُبلع عليو يف كل أنفاسو ما ال 
يستطيع أحد ذكره وال توضيحو وال عدَّه من األحواؿ العلية النبوية، 
ولذلك قيل: ))اب٢باؿ تزكية النفوس وليست وابلفلوس وال ابلدروس(( 

 ذي يُػزَكِّي:ىو ا٢باؿ ال

 و٘بملػػػػػوا اب٢بػػػػػاؿ مػػػػػن ابب ٠بػػػػػا
 

 ابلفضػػػػػػل انولكػػػػػػم رحيػػػػػػق مػػػػػػدامي
أحواؿ الصا٢بْب ىي الٍب ترقق القلوب، والٍب تكشف  

احملجوب، والٍب تُري اإلنساف ما يستطيع أف يراه من مساتّب الغيوب، 
 .بربكة النيب احملبوب 

 

 









 

 

  7373  

 أوؿ درس يف روضات الصا٢بْب للمريد الصادؽ يف طلبو
ابلقصد،  تبارؾ وتعاىللرضواف رب العا٤بْب، أف يؤدبوه على إفراد هللا 

حقيق، ال دنيا، وأف ال يبغي من سلوكو الطريق، ومن مبلزمتو ألىل الت
 .مائبلً  ، وال أمبلً زائبلً  وال شهوة، وال حظاً 

 لوف يف ىذا الذي ذكرانه،وأغلب ا٤بريدين يف زماننا يدخ
ولذلك يظل مريًدا إىل أف يلقى ا٢بميد اجمليد، ومل يتحقق لو غاية وال 

 أمل ٩با يبغيو الصادقوف من الصا٢بْب.
منهم من يصحب الصا٢بْب من أجل الدنيا، إما ٤بصاٌف عاجلة 
كأف يعرؼ أف فبلف ٰبضر مع الصا٢بْب وىو صاحب مركز مرموؽ، 

 وىو لو خدمة عنده.
ا مع ُحسن النية أصحب ىؤالء ليوسع يل هللا األرزاؽ، وإم

ويُكرمِب بوظيفة جيدة، أو ُيكرمِب بسفر إىل أحد الببلد العربية، أو 
يُكرمِب بنجاح وفبلح احملصوؿ يف األراضي الزراعية، وىي كلها أمور ال 

 .تبارؾ وتعاىلينبغي أف تقع يف ابؿ الصادؽ يف طريق هللا 
اآلخرة فّبيد أف يصحب الصا٢بْب وأما إذا كاف من طبلب 

ليفتح عليو هللا، ويظهر على يديو بعض الكرامات، والناس يروا ىذه 
الكرامات فيتعلقوف بو، ويقولوف لو: بركاتك اي شيخ فبلف، دعواتك اي 
شيخ فبلف، ويلتفوف وٯبتمعوف حولو، وىذا شيء ُيشجي النفس، ألف 

يو سيدي أبو ا٢بسن النفس تفرح هبذه األمور، وىذا ا٤برض يقوؿ ف
وليس الناس  -الشاذيل: ))آخر داء ٱبرج من قلوب الصديقْب 

حب الرايسة((!! يريد أف يكوف رئيًسا ولو مريدين، وُأانس  -العاديْب 
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 حولو، وىذا ُمُب النفس.
أو يرى أف هللا فتح على ىذا الرجل بعلـو وىبية، فّبيد أف 

، ف ُيشجي الناس، ويقف على ٲبشي معو ليفتح عليو هللا من ىذه العلـو
ا٤بنابر ويهز الناس، فيقولوف: إف فبلف ىذا يقوؿ علم مل نسمعو قبل 
ذلك، وىذه ٘بعلو يف غاية االنبساط، ألف الناس يُثنوف عليو ويذكروف 

 العلم الذي يقولو وينسبونو لو.
 لكن الذي يريد هللا ماذا يفعل؟ ال يطلب من هللا إال هللا: 

 بطلعتهػػػاوجنػػػة ا٣بُلػػػد لػػػو ظهػػػرت 
 

 لفارقػػػػػت ُحسػػػػػنها ابلزىػػػػػد ٮبػػػػػتهم
حٌب لو ُعرضت عليو ا١بنة، فيقوؿ: وماذا أصنع هبا؟ الشيخ  

يف أنفاسو األخّبة رأى مقامو يف دار ا٣بلود يف  عمر بن الفارض 
لكنو حزف  –وأظن أف الكل يفرح عندما يرى شيًئا من ذلك  -ا١بنة 

 وقاؿ يف وقتها ويف حينها ٨باطًبا ا٢بق:

 ُك منػػزلٍب يف ا٢بػػب عنػػدكموإف تػػ
 

 مػػػا قػػػد رأيػػػُت فقػػػد ضػػػيعُت أايمػػػي
ىل مكثُت ىذه السنْب الطواؿ ألانؿ قصًرا يف ا١بنة؟! وماذا  

 .أصنع بو؟! فماذا تريد؟ يريد صاحب ا١بنة 
ومن يُفرد هللا ابلقصد ُٰبقق هللا لو كل قصد، رجل من الصا٢بْب 

م مثبًل فقاؿ: أحد أعطى درًسا عملًيا لبعض ا٤بريدين عنده، فضرب ٥ب
ا٤بلوؾ طلب ُكمَّل احمليطْب بو، وقاؿ ٥بم: كل واحد منكم يتمُبَّ ما 
يريده وأان ُأعطيو لو، فقاؿ أحدىم: أٛبُبَّ أف أكوف أمّبًا على احملافظة 
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الفبلنية، فقاؿ ٥بم: أصدروا لو قرارًا أبف يكوف أمّبًا على احملافظة 
 الفبلنية.

و: ماذا تريد؟ فقاؿ: ُأريد كذا وكذا مث سأؿ ا٤بلك الثاين وقاؿ ل
 من ا٤باؿ، فقاؿ ٥بم: أعطوه ما يريد من ا٤باؿ.

وأعطى كل واحد طلبو، وبقيت جارية يف القصر، فسأ٥با: ٤باذا 
مل تطليب شيًئا؟ فقالت: ال أطلب شيًئا إال أنت، فقاؿ ٥با: القصر 

 وا٤بملكة وكل ما يف ا٤بملكة طوع أمرؾ.
فإف كل ما يف السماوات وما يف األرض كذلك الذي يُريد هللا، 

 ُمسخٌر لو أبمر هللا.
فالناس الذين يطلبوف طلبات عاجلة أو آجلة أانس خائبْب، 
ألنو يطلب طلًبا ٧بدًدا، لكن إذا أردت كل شيء فاطلب هللا، وال 

وأرضاه عندما أيتيو  وكاف اإلماـ أبو العزائم ، تطلب غّب هللا 
دنيا، يقوؿ لو: أرحتِب اي بِب، فطلبك أحد ويطلب منو شيًئا من ال

سهل وبسيط فخذه وتوكل على هللا، ومن قاؿ لو: ُأريدؾ أنت، يقوؿ 
 .لو: قد شغلتِب يف الدنيا واآلخرة

وبداية التفريد ال بد للمريد أف يُفرد شيخو ابلقصد، مث يُنزلو 
شيخو منزلة نفسو ويكوف منو لرسوؿ هللا، فُيفرد رسوؿ هللا ابلقصد، مث 

فُب يف ذات رسوؿ هللا ويكوف منو هلل، فُيفرد هللا ابلقصد، فيتمتع ي
بوجو هللا، ويكوف كل ما يف األكواف ملٌك لو، ألف هللا يقوؿ لو 

وألمثالو:                 
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 :ألنك سخَّرت نفسك هلل  

 صػػػػػػػد مػػػػػػوالؾ العلػػػػػػػيأفػػػػػػردف ابلق
 

 تشػػػػػػػػػػػػػهدف غيبًػػػػػػػػػػػػػا مصػػػػػػػػػػػػػواًن أويل
وىذا طريق القلة الذين يريدوف أف يكونوا من الثُلة الذين يقوؿ  

فيهم هللا:     

 نسأؿ هللا أف نكوف منهم أٝبعْب.
 

 



 قلبو مرآة إذا صدؽ ا٤بريد، و٘بلَّى الصدؽ يف قلبو، أصبح
تظهر فيها أحواؿ شيخو، فبل يتحوَّؿ إىل غّبه ولو كاف من ُكمَّل 

 الصادقْب يف نظره إال إبذنو.
فإذا قاؿ لو: اذىب إىل فبلف فبل مانع، لكن قد أذىب لفبلف 
وىو يف نظري أنو من أصحاب الوقت، وىو يف ا٢بقيقة من أصحاب 

 ا٤بقت!!، وأان ال أعرؼ.
 أصبح كالشمس يعم نورىا كل أرجاء لكن الشيخ إذا أقامو هللا

الدنيا، فبل ٙبتاج إىل قمر، وال ٙبتاج إىل ٪بم، وال ٙبتاج إىل شيء 
 مطلًقا.
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كثٌّب من ا٤بريدين ُٰببوف الظهور، وحب الظهور يقسم الظهور، 
فبعضهم يقوؿ إلخوانو: الشيخ مشاغلو كثّبة، والذي يُريد شيًئا من 

 لشيخ.الشيخ يتصل يب أواًل وأان أتصل اب
ومن الذي قاؿ لك أف تفعل ذلك؟! فهل أقمت نفسك، أـ أف 
الشيخ أمرؾ بذلك؟! ىو أقاـ نفسو، ومن أقاـ نفسو يدور يف لَْبِسو، 

 فهو ُملبَّس عليو وال ينبغي لئلنساف أف يعرض شيًئا عليو.
لكن مٌب أعرض عليو؟ إذا قاؿ الشيخ يل ذلك، فإذا مل يُقل يل 

سأضرب مثااًل، وليس حديث نفس، ولكن  ذلك انتهي األمر، ومعذرةً 
لتتضح األحواؿ اب٤بقاؿ: كاف األحباب يذىبوف لشيخنا الشيخ دمحم 

وأرضاه، فيقوؿ ألحدىم: ىل ذىبت لفوزي؟ فيقوؿ  علي سبلمة 
لو: ال، فيقوؿ لو: ٤باذا مل تذىب إليو؟! وإذا قاؿ لو: نعم ذىبُت إليو، 

 كذا، يقوؿ لو: افعل ما فيقوؿ لو: وماذا قاؿ لك؟ يقوؿ لو: قاؿ يل
 قالو لك.

فاألمر ىنا للشيخ، والذين جعلوا أنفسهم مشايخ بيننا كثّبوف، 
فيجب أف ال نساعدىم على ذلك، ألننا نريد أف يتخلصوا من ىذا 

بصدؽ النية، وصفاء الطوية،  ا٥بم الذي ىم فيو، لُيقبلوا على هللا 
 حملمدية.ويفوزوف اب٤بقامات ا٥بنية العلية عند ا٢بضرة ا

ابلصفاء سأكوف مثل مرآة تظهر فيها  فإذا أكرمِب هللا 
أحواؿ الشيخ أواًل أبوؿ، أعرض عليو أحوايل ببايل وٱُبربين إما ٗبدد من 
عنده، أو إب٥باـ من ربو، أو بكشف يف مواجهتو، حٌب أمشي على 

 ا٤بنهاج القوًن، على الصراط ا٤بستقيم إف شاء هللا.
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، كم من ُقطَّاع الطريق على عباد هللا فإايكم مث إايكم مث إاي
وأكرب مصائب الطريق يف ىذا الزماف قطَّاع الطريق، الذين يقولوف كما 
ذكران: الشيخ مشغوؿ، وغّب ذلك، وأان موجود معك حٌب ُأجهزؾ 
وُأدخلك!، وىل أنت جهزت نفسك أواًل ودخلت، وُأذف لك؟!!، 

 مل تدخل بعد؟! وفاقد الشيء ال يُعطيو، فكيف تُدخل ىذا وأنت

 أغػػػػػّب تقػػػػػيٍّ أيمػػػػػر النػػػػػاس ابلتقػػػػػى
 

 طبيػػػػػٌب يػػػػػداوي والطبيػػػػػب سػػػػػقيم
  

 



 ا٤بريد يستحضر صورة الشيخ قلبًيا، فبمجرد َتذّكر الشيخ
 يصبح معي الشيخ.

ولكن كيف أستحضر ىيئتو؟ كلنا مطالبْب أبف نستحضر صورة 
قبل أداء أي عمل حٌب يتحقق لنا األمل، فإذا  سيدان رسوؿ هللا 

مشيُت أستحضر ىيئتو يف ا٤بشي ألمشي مثلو، وإذا أكلت أستحضر 
 طريقتو يف األكل آلكل مثلو، وأشرب وأانـ وأتكلم مثلو أيًضا.

ولكنِب مل أَرى رسوؿ هللا، فأنظر إىل أقرب الناس يف زماين شبًها 
رأيتهم، وتكوف صورتو بداخلي، فأستحضره على  برسوؿ هللا من الذين

 .أنو صورة مصغَّرة جداً جداً من سيدان رسوؿ هللا 
وأحاوؿ أف أتشبَّو بو يف كبلمو، ويف عملو، ويف حكمتو، ويف 
صمتو، ويف كل أمر من أموره، فهذه ىي الطريقة الٍب قرَّهبا لنا 
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يوصلوان الصا٢بوف، وىذا ىو السبب الذي جعلنا ٭بشي معهم لكي 
 .لسيد األولْب واآلخرين 

 

 



 مٌب للوقت، وال يقوؿ أي إنساف عاقل هلل ما الوقت الذي
تفتح بو عليَّ؟! ألنو يفتح يف الوقت الذي يريد، ال يف الوقت الذي أان 

و للمريد، والفتح اإل٥بي فضٌل من هللا، وعطاٌء من ُأعينو لنفسي أ
حضرة هللا، ومّنة من سيدان وموالان رسوؿ هللا، ليس لو مقابل من 
العمل، فلو كاف ىناؾ عمٌل يؤدي إىل فتح البصّبة فذكِّروين بو، ما 

 العمل الذي يؤدي إىل فتح البصّبة؟! وما مقداره؟!
 :كل ما أشار إليو حضرة النيب قولو 

 

 مر، فلم ٰبدد كم مرة، أو أي ذكر!!وترؾ األ
وترؾ ىذا لؤلطباء الرٞباء ا٢بكماء الذين رابىم على عينو 

ا يستطيع ٙبملو حٌب يصل إىل فتح ليضعوا لكل إنساف ما يليق بو، وم
 .عْب البصّبة بفضل حضرة الرٞبن 

                                                           
 األربعْب يف فضائل ذكر رب العا٤بْب للدمشقي عن ابن عمر رضي هللا عنهما ٙ٘
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 فبل يوجد عمل يُبلغ األمل، وىل يوجد عمل يُدخل ا١بنة؟
 :ال، كما قاؿ 

لكن الفتوحات اإل٥بية:        

       ولذلك قالوا: قد ٲُبنح الوالية ،
 والفتح رجٌل أميٌّ، وقد ُٰبـر منها شيٌخ أزىري!.

ألهنا ال دخل ٥با هبذه ا٤بقاييس، فهي فضل إ٥بي يتفضل هللا بو 
 .على من يشاء من عباده 

َمن الذي ٰبمل ىذه الرساالت؟        

     ىو أعلم ابلقلوب، وىو الذي يضع يف
من ا٤بواىب اإل٥بية ..... القلوب ما تستطيع ٙبملو من عوامل الغيوب، 

إبذف صريح من رب  ،،،، لتنشره للمرادين والطالبْب والسالكْب
 العا٤بْب تبارؾ وتعاىل.

 تح عْب البصّبة؟!فبل يقوؿ أحد: ماذا أفعل لكي تُف
 :ولكن كل ما عليك 

 واألسباب الٍب أخذ هبا السابقوف. ىو أف أتخذ ابلوسائل
وبعد ذلك الفتح بيد رب العا٤بْب، وإايؾ أف أتخذ ابلوسائل 
واألسباب ويتأخر الفتح، فتعاتب هللا وتقوؿ: ملَ مل تفتح علي اي رب؟!! 

                                                           
 مسند أٞبد عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٚ٘





 

 

  8181  

 ل اي أخي،فقد فعلُت مثل فبلف وفبلف!! ىو ال ُيسأؿ عما يفع
فأنت قد تكوف فعلت ظاىرًا مثل فبلف وفبلف، ولكنك ابطًنا لست  

 كحالتهم أو كهيئتهم.
، ويف ىذا يقوؿ رجٌل من الصا٢بْب وىو سيدان شاه كرماين 

 وكاف من جلة أقطاب الصا٢بْب يف عصره وأوانو: 



 
 :يعِب يتجلى هللا عليو ابلفراسة النورانية الٍب يقوؿ فيها 

اايت الفتح، أيخذىا صغار الطبلب يف وىذه ىبة بدائية من بد
، فأوؿ ما يُعطيهم الفراسة النورانية، يعِب فصوؿ الكرًن الوىاب 

يعطيو بصّبة ُمضية يعرؼ هبا الصادؽ من الكاذب، ويعرؼ هبا ا٢بسن 
من السيئ، ويعرؼ هبا ا٢بسن من األحسن، ويعرؼ هبا الطيب من 

 ا٣ببيث.
ال لُيظهر هبا كرامات، ولكن فهذه فراسة نورانية يُعطيها لو هللا 

ليتبْب هبا أفضل األحواؿ وأحسن األعماؿ الٍب يتقرب هبا إىل الواحد 
 ، وىذا غاية ما يُقاؿ يف ىذا الباب.ا٤بتعاؿ 

                                                           
 جامع الَبمذي والطرباين عن أيب سعيد ا٣بدري هنع هللا يضر ٛ٘
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 !ىل يوجد أحد يؤثِر غّبه ٗبا وصل إليو من مراتب القرب؟
ىذا شيء لن ٰبدث، فأان أستطيع أف أؤثر غّبي ابلقرب يف عامل 
اي ا٤بظاىر، مثبًل أقوؿ: اي فبلف تعاىل اجلس ٔبوار الشيخ، أو خذ 

 فبلف طعاـ الشيخ، أو شراب الشيخ، فهذا سهٌل.
لكن معاين القرب النورانية وا٤بعنوية لو ذاؽ أحد منا لذهتا ىل 
يستطيع أف يستغِب عنها ويهبها لغّبه؟! مستحيل، لكن يستطيع أف 

ُٰببب غّبه وأيخذه معو، كما قاؿ هللا ٢بضرة النيب:   

        فيتنزؿ لو، وٯبالسو، ويؤانسو، ويُذيقو
لذة معاين القرب، حٌب أيخذه معو ليشراب سواًي من ٕبر ا٢بب، ٕبر 

 .سيدان رسوؿ هللا 
فطريق هللا ليس فيو حرماف، ٗبعُب أف أحـر نفسي وُأعطيو، 
وىذا الكبلـ ٰبدث عند األكابر فقط وىم األفراد، وىؤالء كلهم 

 .بدايتهم مقاـ الكشف
وا٤بريد بينو وبْب الكشف مقامات كثّبة، ألف أوؿ الكشف ٤بن 
يريد الكشف أف يكشف هللا لو عن عيوب نفسو لُيصلحها، وأغلب 
د نفسو، ويُثِب  ا٤بريدين مل يصل إىل ىذه الدرجة، فكل واحد منهم ٲُبجِّ
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على نفسو، وٰبمد نفسو، ويريد أف يعمل شيًخا على غّبه، وىو مل 
 ل يرى نفسو كلها فضائل.يرى عيوب نفسو، ب

لسيدان  لكن أىل مقاـ الكشف يكونوا كما قاؿ أبو العزائم 
))عشقتك كشًفا ال ٠باع رواية(( أان عشقتك عن مشاىدة، رسوؿ هللا:
كرًٌن، وليس عنده ذرة من الُبخل، وقاؿ فيو هللا:   ورسوؿ هللا   

      س ٖبيبًل أبًدا، وىناؾ قراءة: لي
 ِبظَِنٍْب(( يعِب متهم، يعِب ال تتهموه هبذه األمور. َوَما ُىَو َعَلى اْلغَْيبِ ))

يف مقاـ ومشهد من ا٤بشاىد العلية  فمن يرى رسوؿ هللا 
اقتضت فُتوَّتو أنو ال بد أف ٱبلع عليو ىذا ا٤بقاـ، أي يُنزلو فيو، وهللا 

 أرقى، وىكذا. ٱبلع على رسوؿ هللا مقاماً 
ومن يصل إىل ىذا ا٢باؿ من ُكمَّل األفراد واألبداؿ الذي يراه 
من أىل الكشف واليقْب وا٤بشاىدات ٱبلع عليو ا٤بقاـ الذي يراه فيو، 
وىو ٱُبلع عليو من مقاـ ا٢ببيب األعظم الذي رآه فيو، وتتواىل ا٣بلع 

 والعطاءات على حسب ىذه ا٤بكاشفات.
عامل الَباب والطْب ما شأنو وشأف ىذا لكن الذي ال يزاؿ يف 

الكبلـ؟! ىو ٰبتاج إىل ٠ُبوِّ بعد أسفل سافلْب وعجيٌب سرُّ رب 
العا٤بْب، ٰبتاج أف يسمو أواًل بنفسو الطينية، وبنفسو اإلبليسية، 
وبنفسو ا٢بيوانية، ويُهيِّم قلبو يف الذات العلية ويف ا٢بضرة احملمدية، 

فكار الردية والدنيا الدنية، وال يبقى يف ويُطهر ِسره ابلكلية من كل األ
 سره بقية إال يف ا٢بضرة العلية.
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يها للكل، واألوراد العامة األوراد العامة مباح لك أف تُعط
ىي االستغفار، وال إلو إال هللا وحده ال شريك لو لو ا٤بلك ولو ا٢بمد 
وىو على كل شيء قدير، والصبلة على حضرة النيب، وتبلوة القرآف، 
والتنافس يف النوافل كقياـ الليل وصبلة الُضحى، وأف ال يزاؿ لسانك 

اد نُعطيها لكل الناس، سواء ، فهذه األور تبارؾ وتعاىلرطبُا بذكر هللا 
إخوانك أو حٌب عامة ا٤بسلمْب حٌب يدخلوا يف العمل الصاٌف الذي 

 يُقرِّهبم إىل رب العا٤بْب.
لكن إذا خصَّك الشيخ بورٍد خاص، فبل تُبيح بو إال إذا أخذت 

 !!خاص، وىذا شيء واضح وطبيعي منو إذانً 
و لو أـ ال؟ أقوؿ للشيخ: إذا طلب مِب أحٌد ىذا الورد ىل ُأعطي

 قولية. اً فُيجيبك ويفيدؾ، وىذا الكبلـ لو كانت األوراد أوراد
لكن إذا ارتقينا بعد ذلك إىل األوراد القلبية، أو ارتقينا بعد 

 القلبية إىل اللطائف الربزخية، فلمن ُأعطيها؟!!
 !!ىذه نسمع عنها فقط

 ألف األوراد القلبية ال تكوف إال ٤بن دخل يف ا٢بياة القلبية:
       ألف اللساف فيها ال
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 يتحرؾ، وكلها ابلقلب.
واللطائف الربزخية يكوف اإلنساف فيها يف عامل الربزخ، ويرى 

 أىل الربزخ وٰبادثهم ويكلمهم، ىذه اللطائف ٤بن يُعطيها؟!!
 ىذه بضاعة خاصة ٤بخصوصْب، وىذه يقوؿ فيها هللا:

          

 ىم إخوتك، ولكنهم مل يصلوا إىل ىذه ا٤بنزلة!. 
حٌب لو حكيت أمامهم شيًئا وقلت: أان رأيت كذا وكذا، 
سيكوف شيء من اثنْب: إما أف يكذبوين ويقولوا عِب صفٍب كذا وكذا، 

يفَّ، وإما أف يكربوين، ويزيدوا يف تفخيمي، ويعظموين، وبذلك يقعوا 
 وىذه مضيعة يل.

ألف الذي ٰبفظِب رتبة العبودية، طا٤با أان يف العبودية فأان ٧بفوظ 
 .اب٢بفظ الذي حفظ بو هللا خّب الربية 

 

 



 كلمة الفتح؛ كثٌّب من الناس يف زماننا وقبلو وضعوا ٥با
تصورًا معيًنا ٧بدًدا، صحيح يف جانب، لكنو غّب صحيح يف معظم 
جوانبو ... والتبس األمر على من بعدىم، فظنوا أف ىذا ىو ا٤بعُب 
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الوحيد للفتح، فبلف مفتوح عليو، أو فبلف من أىل الفتح، ومعُب ىذه 
العبارة فهمو كثّب من الناس أف ىذا الرجل بصّبتو فُتحت، وأصبح 
يرى وىو يف مكانو عامل ا٤بلكوت، ويرى ا٤ببلئكة الصاعدين والنازلْب، 
ويرى ا١بنة والنار، ويرى اللوح احملفوظ وما ُكتب فيو، فيعرؼ ما ٰبدث 

 ٥بذا، وما ٯبرى على ىذا.
، مع أف ىذا وقصروا ا٤بعُب على ىذا التوضيح الذي ذكرانه

 ليس ابلفتح الذي يقصده هللا يف كتاب هللا.
فكلمة الفتح يف كتاب هللا:         

            

   تح بو هللا وغّبىا، أكرب فتح يف  على عبد
مؤمن أف يوجهو إليو، وٯبعلو يدًن اإلقباؿ عليو، وٯبعلو ٰباوؿ أف 
يعرؼ السبل والعبادات ا٤بوصلة إىل مراضيو ليسلكها، واألحواؿ الٍب 
ُٰببها من عباده ليتجمل هبا، واألخبلؽ الٍب يُريدىا من خلقو ليمشي 

 عباده.على  على منوا٥با، فهذا أكرب فتح يفتح بو هللا 
وىذا ما ُيسمَّى ابالستقامة، وىي غّب الذي ذكرانه، فهذا 
ُيسمَّى كرامة، يُكرمو هللا فُّبيو، وىي بشرى، عجَّل هللا البشرى لو 
ليفرح بفضل هللا، لكن الُبشرى تكوف نتيجة االستقامة، فبعد أف 

وؿ، يستقيم وُيبلـز االستقامة ويُدًن عليها، فّبيد هللا أف يُفّرِحو أبنو مقب
أو أنو لو قبوؿ عند هللا، أو لو نصيٌب من احملبة والوجاىة واحملبة عند 
مواله، فُيفرحو ويُبشره، إف كاف برؤاي منامية صادقة، أو يُبشره برؤية 

يف ا٤بناـ، أو يكشف القناع عن قلبو ويُريو بعض أسرار  ا٢ببيب 
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الذي  ملكوتو بعد ٙبصينو، ألنو لو كشف لو ا٤بلكوت ومل ُٰبصنو ا٢بي
 ال ٲبوت رٗبا يزؿ أو يضل.

، لكن ىذه الفتوحات ٙبتاج أواًل إىل ٙبصْب من رب العا٤بْب 
حٌب إذا رآىا ال يغَب، وال يُعجب بنفسو، وال يتباىى على ا٣بلق، وال 
يظن أنو أفضل من غّبه، وإ٭با ٰبفظو هللا ٕبفظو وصيانتو عن كل ىذه 

 ذلك من ابب:األمراض واألعراض وغّبىا، مث يكشف لو بعد 
            . 

ولذلك كاف سادتنا الصا٢بوف يقولوف ىذه ا٢بكمة العالية، واي 
 ليتنا ٫بفظها: كن طالًبا لبلستقامة، ال طالًبا للكرامة، فإف هللا 

ومراد هللا خٌّب من يطلب منك االستقامة، ونفسك تطالبك ابلكرامة، 
 مراد نفسك.

كن طالًبا لبلستقامة، ال طالًبا للكرامة، يعِب إذا جلس يف ٦بلس 
مع بعض أصدقائو أو بعض الناس يقوؿ: أان رأيُت كذا يف ا٤بناـ، وأان 
حدث يل كذا، وأان اطَّلعت على عامل كذا وكذا، وماذا يعِب ىذا 

 الكبلـ؟!! فاالستقامة خٌّب من ألف كرامة.
عطاان هللا مثبًل يف القرآف فقاؿ: وأ        

                     

  من ىذا؟ رجل كاف معاصر لسيدان موسى، وكاف قريًبا
علم على يده، وجاىد نفسو، ولكنو مل ُٰبصنو ربو، منو نسًبا وديًنا، وت

وبعد أف جاىد نفسو كما تروي كتب الصحاح وصل إىل مقاـ أنو كاف 
يطَّلع على اللوح احملفوظ، وكاف مستجاب الدعاء، فُفًب بو الناس، 
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 فأصبح أتباعو أكثر من سبعْب ألًفا، وىذه ىي الفتنة، ألف ا٣بلق فتنة:
 دهوا٣بلػػػػق فتنػػػػة مػػػػن أردت صػػػػدو 

 
 وشػػػػػػهود أىػػػػػػل البعػػػػػػػد يف األدوار

 
 أما الذين حصَّنهم هللا:

 فػػػػػػإذا دعػػػػػػاىم أف يػػػػػػدلوا غػػػػػػّبىم
 

 قػػػػػػػػػاموا ٕبػػػػػػػػػوٍؿ منػػػػػػػػػو ال بفخػػػػػػػػػار
 يػػػػدعوف والرىبػػػػوت مػػػػلء قلػػػػوهبم 

 
 اب٥بػػػدي ىػػػدي ا٤بصػػػطفى ا٤بختػػػار

 
يروف أهنم ٲبشوف بتوفيق هللا، ومعونة هللا، ورعاية هللا، وال يروف 

 وال طواًل. ألنفسهم حااًل، وال قااًل،
وىذا ٰبتاج من ا٤بريد أف يدخل ورشة عند أحد العارفْب، ٲبكث 

 فيها عدة سنْب حٌب ٯبهزوه ويطهروه من ىذه اآلفات.
لكن ا٤بصيبة أف كثّب من ا٤بريدين يكوف متعجبًل على ا٤بشيخة، 
ويريد أف يكوف شيًخا، فبمجرد أف ٰبضر مع الشيخ بعض جلسات، 

أف معو بضاعة، ويريد من ا٤بريدين أف وٰبفظ بعض الكبلـ، فيتخيل 
يشَبوا منو ىذه البضاعة، وىو ال يُدرؾ أسرار ىذه الصناعة، فنفسو 

 تُغره وتضُره.
ف و فهذا الرجل مشى على ىذا ا٤بنواؿ، و٤با أصبح حولو سبع

ألًفا، وموسى ليس معو عشر ىؤالء، مع أنو نيب وكليم، فوقع يف نفسو: 
صاحب الرسالة وليس موسى طا٤با معي أان بذلك أوىل من موسى، وأان 

 ىذا العدد من األتباع.
ما ا٤بانع ٥بذا األمر؟ طا٤با موسى موجود فلن يناؿ ىذا االمر، 
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ولن يناؿ ىذا ا٤بنصب، فماذا يفعل؟ ىو مستجاب الدعوة، فاستخدـ 
ذلك استخداًما سيًئا، فأخذ يدعو هللا ليتوىفَّ موسى حٌب ٰبل ٧بلو، 

كيف تدعو على موسى حبييب وصفيي   ،وقاؿ لوفغضب هللا 
 وكليمي؟!! كل ما أنت فيو من فتح سببو موسى!!.

ىذا مثلو كمثل رجل ماىر يف صنعة، وتعلم على يديو شخص 
بعض الصنعة، فَبكو وفتح ورشة خاصة بو وقاؿ للناس: ال تذىبوا ٥بذا 
الرجل والكل أييت عندي أان، فهل يصح ىذا يف أصوؿ األدب 

 واألخبلؽ؟!!.
منو كل ما  كذلك نفس األمر، فكاف جزاؤه أف أخذ هللا و 

منحو لو، وىذا الذي نستعيذ ابهلل منو، ودائًما يقوؿ الصا٢بْب: نعوذ 
 ابهلل من السلب بعد العطاء.

فهذه ا٤بصيبة الكربى والُعظمى:       وأين ذىب؟
      معو شيء، وأصبح: مل يعد   

               

. 
ىذا َمَثل للجماعة الذين يستبقوا الظهور، والذين يستعجلوا 
ا٤بشيخة، يريد أف يكوف شيخاً، لكن غاية ا٤بُب أف تكوف عبًدا هلل، 

 وال تطلب ا٤بشيخة على الربية.فاطلب العبودية، 
مدحو هللا يف   من الذي ُٰببو هللا؟ العبد، وسيدان رسوؿ هللا 

كتاب هللا ابلعبودية ثبلث مرات:         
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           فالعبودية ىي
 األساس.

سيدان موسى عليو وعلى نبينا أفضل وأمت السبلـ وىو كليم هللا؛ 
نفسو ظهرت مرة، فقد كاف يُكلِّم بِب إسرائيل وأفاض هللا عليو من 
؟ ىبة من هللا وفتٌح من هللا، فلم يكن مع ، من أين ىذه العلـو و العلـو

ليسانس، وال بكالوريوس، وال ماجستّب، وال دكتوراه، من الذي علَّمو؟  
 .كلو تعليم هللا 

وأيًضا من ٲبشي يف طريق الصا٢بْب ال ينفع معها التعليم ا٤بدين 
الذي نتعلمو يف ا٤بدارس، أو ما نتعلمو يف الُصحف، أو من الكتب، 

لكن من  فمن كاف علمو من الكتاب فا٣بطأ عنده أكثر من الصواب،
أين علمو؟         

فلما فتح هللا على موسى ابلعلـو سألوه: من أعلم الناس اي 
موسى؟ قاؿ ٥بم: أان، ىي يف نظران ليس فيها شيء، فهو صحيح أعلم 
الناس يف عامل اإلنس، لكن ىؤالء ا٣باصة ٥بم أدٌب ٨بصوص مع 

دوس، فكاف ٯبب أف يقوؿ: أان إذا علَّمِب هللا، ينسب العلم ا٤بليك الق
عليَّ من علومو  هلل، أان إذا أمدَّين هللا بعلومو، أان إذا تفضَّل هللا 

 .الوىبية، حٌب ينسب الفضل هلل 
وىو ألف هللا ُٰببو، عاتبو على الفور، ومن ُٰببو هللا يعاتبو أواًل 

يعرفو أحد حٌب يتعلم على يديو، أبوؿ، فأمره هللا أف يذىب لرجل ال 
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فذىب لسيدان ا٣بضر أو العبد، ىذا العبد ماذا قاؿ فيو هللا؟     

               

ىذا الرجل ىل كاف يعرفو أحد؟ ال، كاف ال يعرفو إال من كاف 
د يستضيف فيو الناس، لكنو رجٌل مثلو، فليس لو ساحة، وال مسج

عادي، والناس يعرفوف أنو رجٌل طيٌب فقط، كالذي يقوؿ فيو حضرة 
 :النيب 

، وسأؿ موسى عليو السبلـ ال يريد أحٌد أف يعرفو إال هللا 
ره أف أيخذ معو تلميذه يوشع بن ربو عن مكانو، فأعطاه عبلمات، وأم

نوف، وأيخذ معو ٠بكة مشوية، وأمره أف ٲبشي وال يركب، وعندما 
 يشعر ابلتعب وا١بوع فيكوف ىذا الرجل يف ىذا ا٤بكاف.

شوى السمكة، ووضعها يف مقطف، وٞبلها يوشع ومشيا، وظبل 
ٲبشياف فقاؿ يف نفسو: لو مشيُت ٜبانْب سنة حٌب أصل إىل ىذا الرجل 

 ل أمشي!!.سأظ
حٌب ال نستكثر على العامل العامل ا٤بشي إليو، يقوؿ اإلماـ أبو 

وأرضاه: ))احرص على طلب ا٤برشد الرابين أكثر من  العزائم 
حرصك على قوتك الضروري، فأنت إذا متَّ من ا١بوع والعطش ال 
ُٚبلَّد يف جهنم، ولكنك إذا متَّ اب١بهل ُخلِّدَت يف جهنم(( فهذا 

                                                           
 صحيح مسلم ومسند أٞبد عن سعد بن أيب وقاص هنع هللا يضر ٜ٘
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 ي تبحث عنو.األساس الذ
مشى إىل أف تعب وجاع فقاؿ لغبلمو:       

          أين السمكة ا٤بشوية الٍب
معك؟ قاؿ: أان نسيت أف أخربؾ أف ىذه السمكة احتيت ونزلت 

وتطايرت  البحر، قاؿ لو: وكيف احتيت؟ قاؿ: كاف ىناؾ رجٌل يتوضأ،
قطرات من ماء وضوئو، فجاءت على السمكة فاحتيت إبذف هللا 

 وقفزت يف البحر، فقاؿ لو: ىذا ىو الرجل الذي نريده.
فرجعا فوجدا العبد انئًما على كـو من الرماد ومستغرؽ يف 
، ال سرير وال تكييف وال بطانية وإ٭با انئم على كـو رماد!!،  النـو

 ، الذي يغطيو مواله جل يف ُعبله.التحف ابلسماء وافَبش األرض
فلما وصل موسى إىل ىناؾ استيقظ الرجل، ومن عادة العارفْب 
الصادقْب ا٤بقامْب من لدف رب العا٤بْب أنو حٌب ولو كاف مستغرؽ يف 

، فعندما أيتيو ضيف يوقظو هللا   يف ا٢باؿ، ليعرؼ من جاءه. النـو
عليكم فاستيقظ، فقاؿ لو موسى: السبلـ عليكم، فقاؿ: و 

السبلـ اي موسى بن عمراف، فقاؿ لو: وكيف عرفتِب ومل ترين من قبل؟! 
قاؿ: عرَّفِب بك الذي أرسلك إيلَّ، اي موسى أنت على علٍم علمكَّو هللا 

وأان على علٍم علمنيو  -وىو علم الشريعة الٍب نزؿ هبا  -ال أعلمو أان 
 هللا ال تعلمو أنت، وىو علم ا٢بقيقة.

ا لو ليأخذ علم ا٢بقيقة، حٌب ٯبمع علم وموسى كاف ذاىبً 
ٝبع هللا  الشريعة مع علم ا٢بقيقة، ولذلك ٤با جاء ختاـ األنبياء 
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 .لو كل علـو الشرائع، وكل علـو ا٢بقائق 
والكوف كلو ُمسخٌر للعارفْب  -وأثناء كبلـ العبد مع موسى 

جاء ُعصفور نزؿ وشرب من البحر، فقاؿ  -ليضربوا بو األمثلة 
ما أخذ ىذا العصفور من : وما علمي وعلمك يف علم هللا إال كا٣بضر

 يعِب ما معك وما معي ال يساوي شيًئا أبًدا يف علم هللا:ىذا البحر، 
      

 وعلَّمنا سيدان موسى األدب، فانظر كيف يتكلم معو؟:
               

يعِب ىل أتذف يل أف أمشي معك؟! لو ٠بحت تتفضَّل علي وأتعلم 
 منك شيًئا، لُيعلِّمنا أف األساس كلو يف األدب، فقد قالوا:

 
مع الصا٢بْب، وأيكل معهم، ويشرب معهم، قد ٯبلس اإلنساف 

الكرًن الفتاح، ليس لو فيو  لكن شراب القلوب، وغذاء األرواح، وفتح
 نصيب!!!! 

ابب اإلستقامة للعبد، أف يفتح عليو  إًذا الفتح أف يفتح هللا 
يف قياـ الليل فيقيمو يف أحب األوقات إليو، ويعينو على القياـ بْب 

 يتملق إليو إبنعامو.يديو ليناجيو بكبلمو، و 
أف يفتح عليو ابب الذكر فُيلهمو ذكره على الدواـ، وقد قيل: 
فيجد نفسو دائًما ذاكًرا ٤بواله، 
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وإذا توقف اللساف يسمع صوت القلب وا١بناف يذكر فيو حضرة 
 .الرٞبن 

إىل  ينتقل من طاعة إىل طاعة، ومن عبادة أف ٯبعلو هللا 
عبادة، ومن ُقربة إىل ُقربة، وٯبعلو يف كل ىذه األحواؿ خالًصا هلل، ال 

 ، فّبزقو اإلخبلص، ويرزقو الصدؽ.تبارؾ وتعاىليبغي بطاعاتو سواه 
أف يرزقو هللا ٧ببة سيد األولْب واآلخرين، وٯبعلو يستحضر 
أحوالو يف كل وقت وحْب، حٌب ال يعمل عمبًل، وال يقوؿ قواًل، إال 

ثَّل ا٢ببيب أمامو، ويتشبو بو يف كل أخبلقو وسلوكياتو وعباداتو ويتم
 .طلًبا ٤برضاة هللا 

من ٦بالس ا١بهالة و٦بالسة الغافلْب، فعندما  أف ٰبفظو هللا 
أيتيو أحد الغافلْب ليأخذه وٯبلس معو ُيسبب لو مسبب األسباب 

 :، قاؿ سبًبا ٯبعلو ال ٯبلس ىذه ا١بلسة، ألف فيها غضب هللا 

 ويف رواية أخرى:


                                                           
 ن أيب ىريرة هنع هللا يضرمسند أٞبد وأيب داود ع ٓٙ
 شعب اإلٲباف للبيهقي عن جابر بن عبد هللا هنع هللا يضر ٔٙ
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 أف يرزقو هللا على الدواـ مصاحبة الصادقْب لقوؿ هللا تعاىل:
          

إليهم، وإما أيتوف أي ٯبعلو معهم على الدواـ، إما يذىب  
إليو، وحٌب إذا مشى يف الطريق ٯبدىم، فيكوف كالنحلة ال تقف إال 
على الزىور والورود والرايحْب، وىؤالء ىم الصادقْب مع رب العا٤بْب، 

 .ويف متابعة سيد األولْب واآلخرين 
ىذا ىو الفتح األعظم ٤بن أراد هللا فبلحو وإصبلحو، وأف يكوف 

 أف نكوف منهم أٝبعْب.  من الصا٢بْب، نسأؿ هللا
  

  



 موجودة كلها يف كتاب هللا، و٫بن عندما نتحدث يف ىذه
األمور ال ينبغي أف ٱبرج حديثنا عما ىو موجود يف كتاب هللا، وخاصة 

، وأيتوف أبقواؿ مع كثرة ا٤بتحدثْب يف ىذا الزماف الذين يدَّعوف الفتح
ٚبالف ا٤بنقوؿ، بل وٚبالف ا٤بعقوؿ، وال تُرضي هللا وال الرسوؿ، 
ويظنوف أف ىذا فتح، ويريدوف أف ٱبدعوا بو اآلخرين ٢باجة يف 

 نفوسهم!!.
ال نستطيع عدَّىا وال حصرىا ولكن  مراتب الفتح عند هللا 

 ابختصار نوضح بعضها.
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 عبد لئلٲباف، وىذا الفتحقلب ال ا٤برتبة األوىل: أف يفتح هللا 
ا٤ببْب:           بعدما يفتح قلبو

ابإلٲباف يشعر بلذة الطاعة، ويشعر ٕببلوة العبادة، وحبلوة ا٤بناجاة 
 هلل، ويطمئن قلبو إذا ذكر هللا.

ويشعر بوقع الذنب، ويتأمل، ويوبخ نفسو إذا وقع يف شيء 
 هللا، ويلومها، ويعاتبها، ويزجرىا، وىذه عبلمة الفتح األوؿ.يُغضب 

ولذلك عندما يقع إنساف يف الذنوب، ونفسو ال ٙباسبو وال 
 تعاتبو، ويستسهل األمر بعد ذلك، فنعرؼ أف ىذا من غضب هللا 

عليو، ألف العبد كوف هللا ٰببو يُدخلو يف قوؿ هللا:   

                 

 ولذلك ا٤بؤمن دوًما يراجع نفسو على الدواـ.
وال بد ألي مؤمن أف يكوف لو مراجعة واحدة على األقل كل 
، أو قبل غروب الشمس، فّباجع صفحتو،  ليلة، إما قبل النـو

، ويف ىذا النهار، ويف ىذه ويسَبجع ما فعلو وما قا لو يف ىذا اليـو
الليلة، وىو يعلم والكل يعلم ا٢ببلؿ من ا٢براـ، ألف ا٢ببلؿ بْبِّ 

.  وا٢براـ بْبِّ
حٌب ال أييت من يقوؿ أان ال أعرؼ ىذا حبلؿ أـ حراـ، ألف 
ا٢ببلؿ وا٢براـ ابلذات أي إنساف يعرفهم، حٌب أف الطفل ٗبجرد أف 

تُرضي، ولفظة السب والشتم الٍب تُغضب!! ينطق يعرؼ اللفظة الٍب 
 .من البداية تعليم إ٥بي من هللا 
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إًذا الفػػتح اإل٥بػػػي األوؿ فػػتح القلػػػب ابإلٲبػػاف، وىػػػذا بػػْبَّ عبلماتػػػو 
 :قَاؿَ  َمْسُعودٍ  ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  ، فَعنْ رسوؿ هللا 

            

   

ال تسيطر عليو الدنيا واألىواء الشهوات وا٢بظوظ، وعنده ميل 
لؤلعماؿ الٍب تؤدي إىل الفبلح والنجاح والصبلح يف الدار اآلخرة، 

م االستعداد للقاء هللا، فبل ُيسوِّؼ التوبة، وال ويف نفس الوقت دائ
 يؤخر الطاعة ألنو يرى أنو ذاىب هلل، فبل بد أف يكوف جاىز.

ابإلانبة منها،  وما عليو من ا٤بخالفات يقدـ طلب إىل هللا 
والرجوع عنها، واالستنابة والتوبة واألوبة، ويف نفس الوقت ٯبهز 

يسره يف كتابو إذا أمسكو بيمينو  نفسو، حٌب إذا خرج من الدنيا ٯبد ما
 إف شاء هللا.

ا٤برتبة الثانية: أف يشعر اإلنساف يف قرارة نفسو بعبلمات أىل 
الطاعة والعرفاف، فيستشعر خشية هللا، ويستشعر يف مناجاة هللا أو يف 
الصبلة ا٣بشوع وا٢بضور مع هللا، ويستشعر عند هتيأ الذنب ا٣بوؼ 

من هللا        فهذه
                                                           

 رواه البيهقي وا٢باكم يف ا٤بستدرؾ عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر ٕٙ
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العبلمات القلبية يف ا٤برتبة التالية، وىي مرتبة يكوف فيها من أىل 
 .اإلحساف، وأىل العرفاف ٢بضرة الرٞبن 

مرآة قلبو، ويرفع الغشاوة عن  ا٤برتبة الثالثة: أف ُيصقل هللا 
 العدانف، فينظر عيِب قلبو، ويكتحل إبٜبد القرآف، ويستنّب بنور النيب

 :بنور هللا، ويكوف كما قاؿ 

 ويف رواية أخرى:

عند النظر، فّبى ما يف القلوب، ويرى ما يف  فيكوف معو نور هللا
الصدور، ويرى ما بْب السطور، ويرى ما يف حركات األلسن وبْب 

كما كاف أصحاب النيب الكرًن وَمن   الكلمات، يرى ذلك بنور هللا 
 بعدىم من الصا٢بْب رضواف هللا تبارؾ هللا وتعاىل عنهم أٝبعْب.

ثى، وقاؿ للسيدة أف امرأتو حامل أبن كما رأى أبو بكر 
عائشة عند وصيتو ٥با قبل موتو: إ٭با ٮبا أخواؾ وأختاؾ، فقالت لو: 
ومن أين يل اي أبت أبخت اثنية وليس يل إال أخت واحدة وىي 

أظن ما يف  –زوجتو  –أ٠باء؟! قاؿ: انظري إىل بطن بنت أيب خارجة 

                                                           
 جامع الَبمذي والطرباين عن أيب سعيد ا٣بدري هنع هللا يضر ٖٙ
 جامع البياف للطربي عن ثوابف هنع هللا يضر ٗٙ
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 بطنها أنثى!، وقد صدؽ يف ذلك هبذه الفراسة، وىذه نسميها الفراسة
 النورانية.

وكذلك عمر عندما نظر وىو على ا٤بنرب إىل سارية يف ببلد 
فارس، واألعداء ٰباولوف أف ٰبيطوف بو من خلف ا١ببل واندى وقاؿ: 
اي سارية ا١ببل، و٠بع سارية النداء، مع أف ا٤بسافة تزيد عن أربعة 
آالؼ كيلومَب!! والتفت وراءه فرأى ما رآه عمر، وكاف ذلك سبب 

 ٤بسلمْب يف ىذه ا٤بعركة.نصر جند ا
الصحايب ا١بليل الذي دخل  وكما رأى عثماف بن عفاف 

عليو، وىو يف طريقو إليو كانت ٛبشي أمامو امرأة، وىبت ريح 
فكشفت عن ساقها، فنظر بعينو إىل ساقها، فقاؿ عثماف عندما دخل 
عليو: أما يستحي أحدكم أف يدخل عليَّ ويف عينيو أثر الزان، قاؿ: 

عد رسوؿ هللا اي أمّب ا٤بؤمنْب؟! قاؿ: ال، ولكنها فراسة ا٤بؤمن، أوحي ب
 :أما ٠بعت قوؿ النيب 

والوقائع يف ىذا اجملاؿ كثّبة عن الصحابة ا٤بباركْب، وعن 
صا٢بْب، إىل يـو الدين، التابعْب، وعن اتبعي التابعْب، وعن األولياء وال

 :سر قوؿ هللا                  

              

                                                           
 الَبمذي والطرباين عن أيب سعيد ا٣بدري هنع هللا يضرجامع  ٘ٙ





 

 

  

000000  

جاب ا٤برتبة الرابعة: ىذه ٣باصة ا٣باصة، أف يكشف هللا ا٢ب
على قلب صاحب ىذا ا٤بقاـ، فّبى أنوار ا٤بلكوت، ويرى أنوار 
األ٠باء والصفات يف كل ما يراه من عوامل ا٢بي الذي ال ٲبوت، ويرى 
نور سيد األنبياء وا٤برسلْب، ويرى أنوار األنبياء وا٤برسلْب مناًما مث 

عيااًن، وىذا ىو مقاـ اليقْب:        

          نسأؿ هللا 
 أف نكوف ٝبيًعا من أىل ىذه ا٤بقامات الكرٲبة.

 

  



 جٌو خاٌص، ولو ىيكٌل شيء طبيعي، كما أف لكل إنساف و
جسماين خاص، ولو لوٌف خاص، ولو رائحة عرؽ خاصٌة بو، ولو 
بصماٌت يف أصابع يديو وأصابع قدمو ويف عينو ويف أضراسو خاصٌة بو، 

 فكل إنساف لو عند هللا فتٌح خاٌص بو.
ال يوجد أحٌد من األولْب أو اآلخرين سيأخذ حظ أحد من 

أننا ُنصغِّر  – وحاشا هلل  -معناىا الصا٢بْب أو العارفْب، وإال يكوف 
 وىو يقوؿ: عطاء رب العا٤بْب، لكن فضل هللا واسع وا٠بعوه 
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الذي يُريد الدنيا، والذي يُريد اآلخرة، والذي يُريد ا٤بقامات، 
والذي يُريد القرب، والذي يُريد ا١بنة .. وكل شيء، لن ينقص ذلك 

 .شيء من ملك هللا 
احد لو ذوٌؽ، فانظر إىل الفواكو، فعطاء هللا واسع، وكل و 

والصا٢بْب كالفواكو، كلها حلوة وطيبة، ولكن كل واحدة ٥با لوهنا و٥با 
 .طعمها و٥با مذاقها، وكذلك مذاقات الصا٢بْب عند رب العا٤بْب 

البذرة واحدة، وشجرة واحدة ٚبرج من األرض، كشجرة 
كل واحدة منها    الربتقاؿ، ٘بد فيها سبعْب أو ٜبانْب برتقالة، فهل ٘بد

كاأُلخرى؟ ىناؾ اختبلؼ بينهم:         

  
يُعطي أىل الفتح على قدر صفاء قلوهبم،  وكذلك فإف هللا 
وعلى قدر إشراؽ نياهتم             

     .من الصفاء الذي بداخلكم 
، فهناؾ َمن يرزُقو من عامل ظاىر وكل واحد لو حالو عند هللا 

القرآف، وىناؾ َمن يرزقو من عامل ابطن القرآف، وىناؾ َمن يرزقو من 
عامل ا٢بد يف القرآف، وىناؾ َمن يرزقو من عامل ا٤بطلع يف القرآف، وىناؾ 

                                                           
 صحيح مسلم والبيهقي عن أيب ذر هنع هللا يضر ٙٙ





 

 

  

002002  

ىيكل النيب العدانف، وىناؾ َمن يرزقو من قلب النيب  َمن يرزقو من
العدانف، وىناؾ َمن يرزقو من سر النيب العدانف، وىناؾ َمن يرزقو من 

 روح النيب العدانف .. وكل واحد لو فتحو ولو ٘بلياتو اإل٥بية.
، وكاف يُدرِّس يف  اإلماـ أبو العزائم  وأرضاه كاف يف ا٣بُرطـو
طـو ٕبري، وأحد ا٢باضرين كاف صاحب قلب ا٤بسجد الكبّب يف ا٣بر 

سليم، فهاج عندما ٠بع الكبلـ وأسراره، وقاؿ لو: كبلـ من ىذا اي 
موالان؟ ىل ىو كبلـ سيدي عبد القادر ا١بيبلين؟ قاؿ: انتظر اي بِب، 
وشرح وأعلى يف العبارة أكثر، فهاج الرجل مرة اثنية وقاؿ: كبلـ من 

٧بي الدين بن عريب؟ فقاؿ لو: ىذا اي موالان؟ ىل ىو كبلـ سيدي 
انتظر اي بِب، وتكلم اثنية وأعلى يف العبارة، فسألو: كبلـ من ىذا اي 

: من الذي موالان؟ ىل ىو كبلـ سيدي أبو ا٢بسن الشاذيل؟ فقاؿ 
أعطى ا١بيبلين؟ قاؿ: هللا، قاؿ: ومن الذي أعطى بن عريب؟ قاؿ هللا، 

قاؿ: الذي أعطى ا١بيبلين، قاؿ: ومن الذي أعطى الشاذيل؟ قاؿ: هللا، 
 والذي أعطى ابن عريب، والذي أعطى الشاذيل ىو الذي أعطاين!!.

وىل عطاء هللا ينتهي؟!! ولذلك أعجب عندما أييت بعض 
يقوؿ:  -وىم ليسوا مريدين ولكنهم مساكْب متعصبْب  -ا٤بتعصبْب 

سر ، وىل لن أييت ويلٌّ كالشيخ فبلف، ٤باذا؟!! فالويل فيو سرُّ الويل 
 لو هناية؟!! الويل 

 قػػد أكػػـر هللا أىػػل العجػػز علَّمهػػم
 

 أسػػػػػػرار توحيػػػػػػده اب٢بػػػػػػاؿ والقػػػػػػاؿ
 خػػػػػػػػلِّ ا٤ببلمػػػػػػػػة فػػػػػػػػإف هللا مقتػػػػػػػػدر 

 
 يُعطػػػػػي الواليػػػػػة للسػػػػػاري وللقػػػػػايل
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كما يريد، يُعطيها ٤بن يشاء: 
 !!،قطرة واحدة من ٕبر جود هللا  

فكيف لنا أف نتدخل بعقولنا الكاسدة ونوقف الوالية عند فبلف، وال 
 أيخذىا إال فبلف، وال ينفع أف يكوف ولًيا إال فبلف؟!!
عطاء هللا ليس لو هناية عطاء غّب ٦بذوذ:      

                 

ليس ٧بظورا على أحد، فقد يكوف يهوداًي ويف ٢بظة ُيصبح  
 .تبارؾ وتعاىلولًيا هلل، فهي أسرار ال يعلمها إال رب العباد 

فعلينا أف ال نوقف الوالية عند أحد، وال نوقف أسرارىا عند 
أحد، وال نقوؿ الوالية عند فبلف والباقي ال، فالوالية ابٌب مفتوح، وكل 

لو فيو فتوح، فمن مل أيخذ منكم أسرار الوالية يف الدنيا ألنو غّب  واحد
 قادر أف يستوعبها أو يسَبىا، سيأخذىا بعد أف ٱبرج من الدنيا:

          

ألنو لو أخذىا يف الدنيا قد يفشي األسرار اإل٥بية، أو ُيضيع 
فسو ألنو يريد أف يتباىى بنفسو ويقوؿ: أان ويل، وأان معي كذا وكذا، ن

ولكن يسَبؾ هللا إىل أف ٚبرج من عامل الدنيا إىل عامل النور، ويُفاض 
 الٍب كنت تطمع فيها. عليك السرور، وأتتيك والية هللا 

ولذلك ال يوجد أحٌد من ىذه األمة أييت يـو القيامة إال وقد 
 .تبارؾ وتعاىلند هللا اكتملت واليتو ع

لكننا متعجلْب يف الدنيا ألف النفس تريد ذلك، فّبيد أف يظهر، 
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ويريد أف يكوف لو كرامات، ويريد أف يكوف لو مريدين، وهللا أعلم، فلو 
أعطاؾ يف الدنيا، وىو يعلم أنك ستضيع فهل ستوافق أنت على ىذا 

 تتحمل لو شاورؾ؟! ال، لذلك لو أخر ذلك عنك ألنو يعرؼ أنك ال
 ىذه األحواؿ يف الدنيا، وادَّخرىا لك يف اآلخرة.

كما ضرب هللا مثبًل يف القرآف يف ويل اليتيم، الذي ينفق على 
 اليتيم من مالو، ولكن ُيسلمو لو إذا بلغ أشده واستوى.

ح  كذلك األمر إذا مل يبلغ ا٤بريد أشده هنائًيا يف الدنيا، فهل يصِّ
 ل يدَّخرىا لو حٌب يذىب إىل ىناؾ.أف يعطيو هللا أمانتو؟ ال، ب

تبارؾ فهكذا األمر، لكن لكل واحد فتحو ا٣باص بو عند هللا 
، ال يشاركو فيو أحٌد من خلق هللا، سرُّ الوحدانية السارية يف كل وتعاىل

 .ا٥بياكل اآلدمية اجملمَّلة ٔبماؿ سيدان رسوؿ هللا 
 

 



 أواًل: إفراد هللا تعاىل ابلقصد، أال يقصد إال مواله، وال
 يتوجو يف أي عمل إال هلل طالًبا لرضاه.

اثنًيا: أف يتحرى اإلخبلص يف كل أعمالو، ويف كل أقوالو، ويف  
 كل أحوالو، فقد قاؿ هللا تبارؾ وتعاىل يف حديثو القدسي:
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 ىذا اإلخبلص ال يطلع عليو ملك فيكتبو، أو شيطاف فُيفسده.
، واستحضار ىيئتو الشريفة اثلثًا: االتباع لسيدان رسوؿ هللا 

يف كل حركة أقـو هبا، من أكل، ومن شرب، ومن مشي، ومن كبلـ، 
ومن صياـ .. أتبع الرسوؿ يف كل أحوالو، مع استحضار ومن صبلة، 

اب٤بيزاف الصحيح  ىيئتو الشريفة يف كل عمل، ليكوف العمل موزوانً 
 الذي يتقبلو بو هللا تبارؾ وتعاىل.

رابًعا: أف يكوف لئلنساف رفقة صادقة ٲبشي معهم، وٯبلس 
 معهم، ويتعاونوف مًعا على بلوغ ا٤براد، ولذلك يلـز عليو مفارقة

 األشرار، لكي ٰبظى ٗبصاحبة األخيار.
خامًسا: يستعْب ابلوسائل الٍب وضَّحها السادة الصوفية، وىي 
اإلقبلؿ من الكبلـ، واإلقبلؿ من الطعاـ، واإلقبلؿ من ا٤بناـ، وذكر 

 هللا تبارؾ وتعاىل على الدواـ.
 ونكتفي هبذا القدر، وهللا ا٤بوفق لبلوغ القصد وا٤براـ.

 

 

                                                           
 رواه القػػزويِب يف " مسلسػػبلتو " والػػديلمي يف " مسػػند الفػػردوس " عػػن علػػي وابػػن عبػػاسٚٙ

يف ا٤بوسػػػوعة  و ،عػػػن حذيفػػػة بػػػن اليمػػػاف رضػػػى هللا عػػػنهم أٝبعػػػْب، وذكػػػره القشػػػّبى ىف رسػػػالتو
 سألت عنو ربَّ  :فقاؿ ؟سألت جربيل عن اإلخبلص ما ىو، ورد بلفظ: ثية: الدرر السنيةا٢بدي
 .اإلخبلص سر من أسراري أودعتو قلب من أحببت من عبادي :فقاؿ ،العزة
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 العقبات تكوف داخلو أو خارجو، أما الفًب فتكوف غالًبا
 خارجو وحولو.

أما العقبات الٍب تواجو ا٤بريد فإف أوؿ عقبة وأخطرىا على 
اإلطبلؽ أف يكوف غّب صادؽ يف طلبو، كأف يريد هبذا العمل شيًئا 

لدنيا، كأف يريد أف يكوف شيًخا ولو أتباع، أو يريد أف تظهر آخر يف ا
لو كرامات، وتنتشر بْب الناس، ويُثنوف عليو وٲبدحوف فيو، أو أف 
يكوف لو هبذا األمر شهرة بْب الناس، ٘بعل بعض الناس ٯبلبوف إليو 

 ا٤باؿ ظًنا أنو سُيصلح ٥بم األحواؿ، وىو ىدفو ٝبع ىذا ا٤باؿ.
دنيا، أو شهوة رايسة، أو شهوة كرامات،   يعِب إف كانت شهوة

 ٛبنع ا٤بريد من بلوغ ا٤براـ. كل ىذه عقبات كئود يف طريق هللا 
ولو بقي يف السّب إىل هللا، وأبقاه هللا ألف عاـ ومل يتخلص من 
ىذه العقبات، فلن ٱبطو قيد أ٭بلة يف طريق هللا تبارؾ وتعاىل، ويكوف 

 .كمن ٰبسب نفسو أنو ٲبشي وىو واقف!
وأرضاه بتشبيو لطيف فقاؿ:  وشبَّهو سيدي أٞبد البدوي 

ىذا مثلو كمثل ٞبار الساقية، الذي يضعوف لو غمة على عينيو، فيظن 
أنو قطع ٟبسْب أو ستْب كيلو، فإذا ُكشف الغيم عن وجهو رأى نفسو 

 أنو مل يتحرؾ قيد أ٭بلة.
أما الفًب للسالك فهي الفًب ا٤بوجودة يف كتاب هللا:   
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           فتنة ا٤باؿ، وفتنة الولد، وفتنة
النساء، وفتنة الشهوات أبنواعها وأصنافها، وفتنة ا٢بظوظ العاجلة الٍب 
يريد أف أيخذىا اإلنساف وٰبصل عليها، وفتنة الرايسة .. كل ىذه فًب 

يها: يتعرض ٥با اإلنساف، والٍب قاؿ هللا ف     

                   

                   

سومة تشمل السيارات والطائرات يف عصران، وا٣بيل ا٤ب 
 أف يقينا شر الفًب ما ظهر منها وما بطن. نسأؿ هللا 

وىناؾ فًب ابطنية، كأف ٲبنحو هللا بعض الرؤايت ا٤بنامية فيظن 
أنو على شيء ويكتفي هبذا وال يريد ا٤بزيد، والوقفة حجاب، أو يكرمو 

امي فيظن أنو بلغ النهاية يف فيفتح لو اباًب صغّبًا من العلم اإل٥ب هللا 
، ويكتفي هبذا، فُيحجب، أو ٰبظى بَقَبس ولو قليل من أنوار  العلـو

ًضا ا٤بلكوت، فيظن أنو رأى كل أنوار ا٢بي الذي ال ٲبوت، وىذا أي
ولذلك قاؿ هللا ٢ببيبو معلمًَّا لنا: حجاب لو!،         

 و: مع أنو قاؿ ل        

       ،ومع ىذا أمره أف ال يقف
بل يطلب ا٤بزيد، وإذا كاف ىذا حاؿ النيب الصفّي فكيف يكوف 
حالنا؟!!.فاإلنساف يطلب ا٤بزيد على الدواـ، وال يقف الطلب حٌب 

دنيا ألنو لو مطالب شٌبَّ يف الدنيا، ولو مطالب ولو خرجت نفسو من ال
يف القيامة، ولو مطالب يف ا١بنة ... مطالب ال هناية ٥با، فيطلب 

 وال يقف عند ذلك. ابستمرار من هللا 
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الصادؽ حدَّدىا سيدان رسوؿ هللا  عبلمات الفتح :فقاؿ 

فيجد اإلنساف منا ميبًل إىل معرفة أحكاـ شرعو، وسنَّة نبيو، 
 وٯبد كذلك قوة على العمل هبا، فيلهمو رشده يعِب يوفقو للعمل هبا.

جد اإلنساف أنو يرغب على الدواـ يف ا٤بزيد من معرفة فإذا و 
شرع هللا، وأسرار كتاب هللا، وُسنَّة رسوؿ هللا، وجوارحو وأعضاؤه 
تطيعو، ويتلذذ ابلعمل هبا مطيًعا ٤بواله، فهذه عبلمة أف هللا قد فتح 

 عليو وأحبو
أما الوسائل ا٤بوصلة إىل الفتح، فإف أو٥با:     

          الُصحبة
الصا٢بة، فأختار يل أصحااًب صا٢بْب، وأمشي معهم، وأجلس معهم 

 ليعينوين على الرب وا٣بّب.
لكن إذا جالست آخرين فسأكوف مثلهم، واإلنساف على منهج 

ذا جلس إنساف مع ٝباعة من ٯبالسو، فاجملالسة تقتضي اجملانسة، فإ
                                                           

 مسند البزار والطرباين عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر ٛٙ
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 ٯبد نفسو دوف أف يدري يقلدىم ويعمل مثل عملهم.
مث بعد ذلك يتحلى ابإلخبلص، واإلخبلص أف يكوف يف نيتو 

تبارؾ عند كل عمل أف ال يبغي من ىذا العمل إال رضاء هللا، ووجو هللا 
 إذا مشى اإلنساف على ىذا ا٤بنهاج يفتح عليو الفتَّاح ، وتعاىل

ب، ويكوف من الرجاؿ الذين أيخذوف من فضل هللا يف أي بفتوح الغي
 وقت شاءوا، وكيف شاءوا إف شاء هللا.

 

 



 ال يوجد إال الفتح الُعلوي ا٤بلكويت النوراين، لكن قد ُيشبَّو
لى ا٤برء فيخدعو الشيطاف بوساوسو، وٚبدعو نفسو هبواجسها، فيظن ع

أف ىذا فتح، وليس ىذا بفتح، بل ُيسمى يف كتاب هللا استدراج، 
ُيستدرج ٗبا يراه، ألنو ليس من فضل هللا، وال من عطاء هللا، وال من  

 .كفِّ حبيب هللا ومصطفاه 
دقًا كمن يريد الشيطاف أف يقطعو عن طريق هللا، وكاف صا

ابتباعو لرجل من الصا٢بْب ٲبشي على ُىداه، فّبيو منامات، ويظنُّ أف 
ىذه ا٤بنامات فتوحات فينقطع هبا عن الطريق، ويصّب بعد ذلك غريق، 

 ألنو ضلَّ عن سواء السبيل.
وىذه األمور ٥با أمثلة كثّبة، و٭باذج كثّبة من عصر حضرة النيب 

 .إىل عصران ىذا 
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على رسولو  تَّاب الوحي، وأنزؿ هللا فالرجل الذي كاف من كُ 
أوؿ سورة ا٤بؤمنْب، والرجل كاف يكتب، إىل أف وصل حضرة النيب إىل 

قوؿ هللا تعاىل          

                   

                    

          ووقف حضرة النيب، فقاؿ
الرجل: )فتبارؾ هللا أحسن ا٣بالقْب( قاؿ: ُأكتبها، فظنَّ الرجل أف ىذا 

ن عند النيب، وُخدع بذلك، وادَّعى النبوة، وادَّعى أنو ينزؿ الوحي م
عليو الوحي، وألَّف كبلمًا ُيضاىي فيو القرآف، وجعلو يف سجع، وجعل 
نفسو نبًيا، وىو ُمسْيلمة الكذاب، ألنو ُخدع ٗبا رآه من حضرة النيب 

.وسوَّلت لو نفسو ذلك، ومشى على ذلك ، 
وأرضاه كاف لو  ا١بُنيد  وىذا األمر ٰبدث كثّبًا، فاإلماـ

تلميذ من النشطاء، وغاب عنو فَبة من الزمن، فسأؿ عنو إخوانو: أين 
فبلف؟ قالوا: ال ندري، قاؿ: اذىبوا إليو واسألوه مل ال ٰبضر؟ فذىبوا 
إليو وسألوه، فقاؿ: و٤باذا أحضر عند الشيخ؟!! أان كل ليلة أبيُت يف 

بل أذىب إىل ا١بنة كل ليلة،  ا١بنة، فسألوه: ىل يف ا٤بناـ؟ قاؿ: ال،
 أيتيِب ٝباعة وأيخذوين إىل ا١بنة!!.

وىل ىذا الكبلـ يقبلو العقل؟!! الػ حٌب لو كانت سفينة فضاء 
فلن تصل إىل ا١بنة، ألهنا مل تتجاوز إال الغبلؼ ا١بوي لؤلرض فقط، 
ودارت حوؿ األرض، ومل تصل إىل السماء، األوىل أو الثانية أو 

 الثالثة!!.
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٥بم الشيخ: اسألوه: ماذا تفعل ىناؾ؟ فقاؿ ٥بم: نذىب  فقاؿ
إىل ا١بنة ونعمل حلقات ذكر ليس ٥با مثيل، فقاؿ ٥بم الشيخ: قولوا 
لو: عندما يشتدُّ الذكر ُقل: )ال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم( 
فجاءه ا١بماعة وكانوا ٰبملوه، وذىبوا وأقاموا الذكر، وبعد أف اشتدَّ 

: )ال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم( ففوجئ ابلضرب الذكر قاؿ
!، إىل أف وقع وُأغمي عليو، ومل يستفق إال بعد أف  يقع عليو من كل فجٍّ
لسعتو حرارة الشمس، فوجد نفسو على مزبلة بغداد، فعرؼ أف الذين  

 كانوا أيخذوه ىم ٝباعة من ا١بن والشياطْب.
، ألف الشيطاف ٯبرُّ وكانوا يقيموف لو حلقة ذكر ليضيعوه

اإلنساف إىل طريق ا٤بعاصي، فإذا عجز عن طريق ا٤بعاصي يدخل لو 
من طريق الطاعة، يغرُّه، ويبعده، ٯبعلو يظنُّ أنو شيخ، ويظنُّ أنو من 

 أىل الفتح، وكل ليلة يبيت يف ا١بنة كما رأى ىذا الرجل.
 فعرؼ أف ىذا ليس من هللا، وإ٭با الشيطاف ىو الذي أغواه:

         

       

            هللا!! فهناؾ ٝباعة  سبحاف
عة تنزؿ عليهم الشياطْب، فما ا٢بفيظ يف تنزؿ عليهم ا٤ببلئكة، وٝبا

، مث الشيخ األمْب الذي يُرشدين إىل الطريق مثل ىذه األمور؟ هللا 
ا٤ببْب، الذي ال أضلُّ إف مشيُت على ُىداه، حٌب أصل إىل سيد 

 .األولْب واآلخرين 
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تلميذ آخر للجنيد، فقد ذىب ا١بُنيد ٤بسجده، وكاف مسجده 
ج بغداد ا٠بها )الشنزيو( يذىب إليو ٦بموعة يف ا٤بقابر يف منطقة خار 

٧بددة من التبلميذ يف منتصف الليل يشتغلوف فيو بطاعة هللا، فنمهم 
من ٯبلس يتفكَّر، ومنهم من ُيصلي، ومنهم من يقرأ القرآف، ومنهم من 
ٯبلس يستغفر، ومن ٯبلس ُيصلي على حضرة النيب، وكل واحد منهم 

وًف من ا٥بوى، ألنو ماداـ ىناؾ ٕبسب الدوا الذي أخذه بعد أف عُ 
 ىوى فبل ينفع الدوا.

فرأى ا١بُنيد يف ا٤بناـ أف إبليس ٰباوؿ أف يدخل إىل ا٤بسجد، 
وكلما حاوؿ الدخوؿ إىل ا٤بسجد فإف أنوار قلوب ا١بالسْب يف 
ا٤بسجد تكاد ٙبرقو، فّبجع مرة اثنية، فقابلو وىو حزين ولونو متغّب 

ؿ لو ا١بنيد: ما الذي جعلك ىكذا؟ ويظهر عليو الكدر وا٤برض، فقا
 قاؿ لو: ا١بماعة ا١بالسْب يف مسجد الشنزيو!!.

فكلما حاوؿ الدخوؿ ٥بم فإف النور ا٤بوجود يف القلوب ٱبرج 
 :ليحرقو، وىذا حديث الرسوؿ، قاؿ 

الشيطاف ٯبُثم على قلب ابن آدـ، فإذا ذكر هللا خنَّس وتوارى 
 وبعد، وإذا غفل وسوس.

                                                           
 مسند أيب يعلي ا٤بوصلي وشعب اإلٲباف للبيهقي عن أنس هنع هللا يضر ٜٙ
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فقاـ الشيخ ا١بنيد من ا٤بناـ، وتوضأ، وذىب إىل ا٤بسجد، وىو 
ت إىل الشيخ داخل من ابب ا٤بسجد، فأحد ا١بالسْب يف ا٤بسجد التف

وقاؿ لو: ال يغرنك كبلـ ا٣ببيث الذي ٠بعتو يف ا٤بناـ!!، ما ىذه 
الشفافية؟!! رأى كل ا٤بشهد، ومع ذلك قاؿ لو: ال يغرنك ىذا الكبلـ 

 ألننا لن نغَبَّ بو.
ألف الشيطاف قد يٌغر اإلنساف، واإلنساف العاقل ال يُغرُّ ٗبثل 

 ىذا الكبلـ.
صفوف ا٤بطاعنة ابألقصر، وكاف الشيخ أبو عسكر كاف يف قرية أ

رجبًل من الصا٢بْب، فكاف داخبل لصبلة الفجر، فوجد مكتوب على 
القبلة ابلنور: )ال إلو إال هللا أبو عسكر ويل هللا( فقاؿ: اخسأ اي ملعوف 
وىل ىذه أمور تراىا العْب؟!! ألف ىذا النور ال تراه عْب الرأس، فهي 

النور اآلخر تراه عْب القلب، ترى نور الشمس، ونور الكهرابء، لكن 
 ومثل ىذه األمور قد يقع فيها البعض، لكنو كاف واعًيا.

وتلميذ آخر من تبلميذ اإلماـ ا١بُنيد قاؿ لو: اي سيدي رأيُت 
اليـو رؤاي عظيمة، فقاؿ لو: خّبًا، قاؿ: رأيُت أنِب وأنت يف ا١بنة، قاؿ 

 وأنت؟!! الشيخ: وىل الشيطاف مل ٯبد أحًدا يضحك عليو غّبي أان
 ألنو رأى أنو سيغَبَّ برؤيتو مع الشيخ يف ا١بنة فيتكاسل.

كا٤بساكْب يف ىذا الزماف الذين يريدوف ٝبع الناس حو٥بم، فإذا 
سألو أحدىم وقاؿ لو: أان كسوؿ يف الصبلة ويف العبادات، فيقوؿ لو: 
ليس مهًما، أنت )ِحب وانـ( وىي عبارة يُطلقوهنا، لكن ىل احملب 
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، لكنو كبلـ ليسكنوا الناس، ويضيعوىم ٕبجة ىذه الرؤايت يناـ؟!! ال
 الٍب يظنوف أهنا فتٌح. 

 وكل ىذه األمور نسميها استدراج، أو كما يقولوف ٦بازًا:
فتح شيطاين!!!، لكن ا٠بها استدراج:        

  . 
ها: الكرامة ألىل اإلستقامة، حٌب إف الكرامات نفسها، قالوا في
يطلب منك اإلستقامة،  واإلستقامة خٌّب من ألف كرامة، وهللا 

ونفسك تطلب الكرامة، فكن طالًبا لئلستقامة ال طالبًا للكرامة، ٤باذا؟ 
قالوا: قد ٯُبري هللا الكرامة على يد اإلنساف استدراًجا لو والعياذ ابهلل، 

 أو اختبارًا لو وابتبلًءا لو.
ّب من أىل مصر يدَّعوف أهنم أولياء هلل، كيف؟ لو حدث بْب كث

أحدىم وآخر خصومة، والرجل الذي معو ا٣بصومة أصابو شيء، 
 فيقوؿ: ىذا بسبب غضيب عليو، وىذه دعويت وُأستجيبت فيو.

صحيح أننا كلنا أولياء، ولكن لسنا أولياء على بعضنا، أولياء 
 كْب.على اليهود، وعلى الكافرين، وعلى ا٤بشر 

حٌب أحيااًن تكوف امرأة ال ُتصلي، وبينها وبْب أخرى خصومة، 
وحدث ٥با مكروه، فتقوؿ: بسبب غضيب عليها حصل ٥با كذا وكذا، 
فإذا قيل ٥با: أنت ال تصلْب!، فتقوؿ: أان قليب نظيف، والعربة ليست 

 ابلصبلة.
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وىؤالء:          

             

    ليغَبوا هبذا األمر، لكن ا٤بؤمن ال يُؤذي أحًدا
 وال يُضر أحًدا، من قريب أو من بعيد.

 لكن ىذا كلو استدراج أو ٦بازًا فتح شيطاين، نسأؿ هللا 
 سبلمة.ا٢بفظ وال

أما الفتح الرابين أف يرى أنوار ا٤بلكوت، ويرى مشاىد ا١بنات 
العاليات، ويرى ويطَّلع على ما يف اللوح احملفوظ من رموز وقد تُفتح لو 

 ، والشيطاف ال يتمثل بو أبًدا.خلفها الكنوز، ويرى وجو ا٢ببيب 
ويرى األنبياء وا٤برسلْب، ويرى الصا٢بْب الُكمَّل الوارثْب، 

بونو وينصحونو ويوصونو، ويرى معاين قرآنية عِليَّو مل تظهر يُعلِّ  مونو ويهذِّ
يف الكتب ا٤بطبوعة، ومل يسمعها من العلماء األحياء، وال تتعارض مع 

 .الشريعة الغراء، حٌب تكوف ِعلًما إ٥بامًيا من هللا 
أف يفتح  وأنواع الفتح اإل٥بي ال تعد وال ٙبد، نسأؿ هللا 

 تًحا نورانًيا كشفًيا إ٥بًيا.علينا أٝبعْب ف
 وصلى هللا وسلَّم وابرؾ على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو
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ا٤ببْب ىو الفتح يف تبياف وبياف كبلـ رب العا٤بْب كما  الفتح
 يف كبلمو. أراد هللا 

ر بعقلو، وعلى حسب بضاعة  فكل الناس تفسر، والكثّب يُفسِّ
عقلو، فإذا كاف مشغوؿ ابلفلسفة فإنو يغلب على تفسّبه الناحية 
الفلسفية، وإذا كاف يغلب عليو علم النحو فتجد أىم شيء عنده يف 

الناحية اإلعرابية للكلمات وا١بُمل، وإذا كانت العلـو الٍب يف التفسّب 
عقلو ٨بتصة ابلناحية الببلغية فتجد تفسّبه تغلب عليو الناحية 

 الببلغية.
وإذا كاف يغلب عليو مذىب من ا٤بذاىب فإنو ٰباوؿ أف يلوي 
اآلايت القرآنية لتتوافق مع مذىبو، فإذا كاف وىايب فإنو يريد من 

ؤيد الوىابية، وإذا كاف شيعي يريد من اآلايت كلها أف اآلايت أف ت
 تؤيد التشيع، وىكذا!!.

لكن ا٤بفَبض أف الفهم الصحيح لآلايت أف أعلم مراد الرٞبن 
يف آايت القرآف، يعِب ماذا يريد مِب هللا؟، أضرب مثاؿ: لو جاءان يف 
ة أي مصلحة من ا٤بصاٌف قوانْب مركزية من الوزارة أو اإلدارة ا٤بركزي

لنا، و٫بن ال نفهمها، ولو اجتمعنا لنفسرىا فإف كل واحد منا سيكوف 
لو رأي، ىذه اآلراء ىل سُيعمل هبا؟!! ال، فماذا نفعل؟ نطلب ارساؿ 
مذكرة للجهة الٍب أصدرت التشريع لتخربان ماذا تريد من ىذا 
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وكذلك نفس األمر، فصاحب القرآف، وُمنزؿ القرآف ىو هللا  التشريع؟.
ريد من القرآف؟ بْبَّ النيب العدانف ما يريده هللا ، ماذا ي  منا يف

القرآف، سر قولو سبحانو:         
بْبَّ يف عصره وزمانو، لكن ماذا بعد ذلك؟! ىناؾ  النيب 

رجاؿ ينتقيهم الواحد ا٤بتعاؿ، ويلقِّنهم أسرار كتابو حٌب يبلغوا أىل 
 هنم مراد هللا ا٤بناسب ٥بذا الزماف، وىؤالء قاؿ فيهم حضرة النيب:زما

ء ورثوا ىذا البياف، وىؤالء بْبَّ هللا مكانتهم يف ىؤالء العلما
 القرآف، القرآف الذي ال يتغّب وال يتبدؿ وىو ما بْب دفٍَّب ا٤بصحف:

              لكن نريد أف
نفهمو، ونعرؼ ما فيو، فما التفسّب الذي ننظر فيو؟    

          ليس يف
 الكتب ا٤بطبوعة ولكن يف صدور الذين آاتىم هللا العلم من عنده.

ىؤالء عندىم بياف معاين القرآف ا٤برادة لكل إنساف يف الزمن 
الذي ىم فيو حٌب يتضح مراد الرٞبن تبارؾ وتعاىل يف القرآف، وىؤالء 
 العلماء العاملْب، والعارفوف الرابنيوف، الذين قاؿ هللا يف شأهنم:

                

  يبْب معاين كلمات هللا، ومراد هللا  يف القرآف، ليكوف
                                                           

 جامع الَبمذي وأيب داود عن أيب الدرداء هنع هللا يضر ٓٚ
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الناس أقرب إىل القصد، وإىل ٙبقيق ا٤براد ٢بضرة الرٞبن يف العمل 
 فيما بيننا. بتنزيل هللا 

فالفتح ا٤ببْب ىو بياف القرآف على حسب مراد الرٞبن، وليس 
إلنساف، أو ىوى اإلنساف، ولكن على حسب فكر اإلنساف، أو رأي ا

 .مراد الرٞبن 
ورثة للنيب  ولكي ٲبتد ىذا الفضل إىل آخر الزماف جعل هللا 

العدانف؛ امتداًدا لو يف ىذا األمر، وىم الداخلوف يف قوؿ هللا: 

       ومث للَباخي يعِب إىل آخر الزماف، علينا
ينو على لساف ىؤالء األفراد الذين أنزؿ هللا يف صدورىم ا٤بعاين أف نب

أف ٰبقق  الٍب يريدىا من أىل القرب والوداد يف زماهنم، نسأؿ هللا 
 لنا وبنا ذلك.

 





أدب من اآلداب الٍب ينبغي على صاحب الفتح مراعاهتا  أوؿ 
أف ال ينشغل ابلفتح عن الفتاح، ألنو إف فتح علىَّ بشيء وانشغلُت 
ابلفتح ونسيت الفتاح الذي فتح ىذا الفتح، فهذه أكرب اساءة أدب 

 .يف ىذا الباب، فيجب أف ال أنشغل ابلفتح عن الفتاح 
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و خاٛبة ا٤بقامات، وخاٛبة ا الفتح، وأظن أنأف ال أتوقف عند ىذ 
ولكن أطلب ا٤بزيد دائمًا:  ا٤بطاؼ وال زايدة بعده    

 ولذلك كثّب من األحباب يقفوف عند الرؤاي، وكل يـو يقوؿ: 
أان رأيت رؤاي كذا، ورأيت رؤاي كذا، وكل خياالت يراىا يف ا٤بناـ يعتربىا 

ىواجس شيطانية يراىا يف ا٤بناـ يعتربىا رؤاي، ويريد أف  رؤاي، وكل
يقصها عليَّ ويريد تفسّبىا، ولو قلت لو إهنا بعض ا٥بواجس الشيطانية 
 ٰبزف، ألنو يرى أنو صاحب رؤاي، ولو قلت لو ال تنشغل ابلرؤاي ٰبزف.

فإىل مٌب تظل يف الرؤاي ا٤بنامية؟!! الرؤاي ىي أوؿ عتبة يف طريق 
 أف تعرُبىا حٌب ترى ما بعدىا.القـو وٯبب 

أان ركبت القطار متجو من مكاف إىل مكاف، والقطار وقف يف 
أحد احملطات، فهل أقف ألشاىد ىذا ا٤بكاف وال ُأكمل ابقي 
ا٤بسّبة؟!! ال، كذلك نفس األمر، فأان أريد أف ُأكمل ا٤بسّب إىل هللا، 

وهنايتو:                 

 :هناية السفر وجو هللا 
 مػػػػِب أسػػػػافر ال مػػػػن كػػػػوين الػػػػداين

 
 أفػػػػػػػػػردُت ريب ال حػػػػػػػػػور وولػػػػػػػػػداف

 
 فبل يقف عند الفتح، ويطلب ا٤بزيد.

أف ال يتباىى هبذا الفتح على غّبه، وال يظن أنو حصل على 
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ه، بل يظن دوًما أنو ما حصَّل إال أقل القليل، شيء مل ٰبصل عليو غّب 
وأرزاؽ هللا يف الفتوحات كثّب وكثّب وكثّب، وقل كثّب إىل يـو القيامة وال 

 تنتهي، فماذا أكوف قد أخذت؟!! فتوحات قليلة وليست كثّبة.

أف أنتبو جيًدا أف يكوف ىذا الفتح ال ٱبالف الشريعة ا٤بطهرة  
: إذا  أقل، فقد قاؿ سيدي أبو ا٢بسن الشاذيل طرفة عْب وال

تعارض فتحك مع الشريعة فاضرب بو عرض ا٢بائط وقل لنفسك: قد 
 ضمن هللا يل ا٢بفظ يف اتباع الشريعة ومل يضمنها يف الفتح.

ألف الفتح قد يكوف شيطاين، وأنتم قد تعلموف قصة سيدي 
ورًا من السماء عندما كاف يف خلوتو، ورأى ن عبد القادر ا١بيبلين 

 –إىل األرض، و٠بع من يقوؿ: عبدي عبد القادر، قاؿ: لبيك سيدي 
قاؿ: إين إٔبُت لك احملرمات، فقاؿ:  -ظنَّ أف ا٤بخاطب لو حضرة هللا 

اخسأ اي ملعوف، وإذا ابلنور يتحوَّؿ إىل ظبلـ ودخاف، مث قاؿ لو: مب 
ى لساف نيب، مث عرفتِب اي عبد القادر؟ قاؿ: إف هللا مل ُٰبـر شيئًا عل

يبيحو لويل!!، قاؿ: ٪بوت مِب اي عبد القادر بعلمك وفقهك، ولقد 
 أخرجُت قبلك سبعْب رجبًل هبذه الطريقة!!.

يُهيئ لو أف ىذا نور هللا، ويقوؿ لو: إٔبُت لك احملرمات، فيظن 
أنو أخذ تصريح بفعل كل شيء، كبعض الدجالْب الذي يَبؾ الصبلة، 

الصبلة!!، من أين ىذا التصريح؟!! كاف أوىل ويقوؿ معي تصريٌح بَبؾ 
هبذا التصريح سيدان رسوؿ هللا، ولكنو مل يَبكها حٌب يف اللحظات 
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 األخّبة، وكاف آخر ما ردَّده: الصبلة الصبلة الصبلة.
إحدى السيدات وكانت يف مركز مرموؽ، وكانت ٛبشي مع 
ا شيخ من ا٤بشايخ، فسألتِب عن طريق الفيس بوؾ، وقالت يل: ىذ

وأرضاه، ويدَّعي أنو ال يفعل  الشيخ من أتباع سيدي أٞبد البدوي 
شيًئا إال أبمر سيدي أٞبد البدوي، وذات مرة رأيتو يشرب الشيشة 
وا٢بشيش، فقلت لو: ما ىذا؟!! فقاؿ ٥با: سيدي أٞبد البدوي ىو 

الذي أمرين!!، أرأيتم الضبلؿ؟!! ىذا ضبلؿ يقوؿ هللا فيو:  

               . 
فقلت ٥با: إف ميزاننا الشرع، ومن ٱبالف الشريعة فليس لنا 
شأٌف بو، حٌب ولو رأيناه يطّب يف ا٥بواء، أو ٲبشي على ا٤باء، فطا٤با قد 

 خالف الشريعة فنحن منو بُرءاء، واإلماـ أبو العزائم قاؿ لنا:
 مػن لشرع الشػريف فلػيسامن خالف 

 
 آؿ العػػػػػػػػػػزائم فػػػػػػػػػػافهمن برىػػػػػػػػػػاين

يعِب كل من ٱبالف الشريعة فليس منا أبًدا، إف خالف الشريعة  
يف معاملتو مع زوجتو، أو خالف الشريعة يف معاملتو ألوالده، ويُفضَّل 
ىذا على ذاؾ يف األنصبة، ويورِّث ىذا ويَبؾ ىذا، وىذا ال ٯبوز، 

 قى هللا، وىم يقسمونو على شرع هللا.ولكن نَبؾ ا٤بّباث حٌب نل
وإف خالف الشريعة يف معاملتو مع إخوانو، إف كاف يغتاب ىذا، 
أو ينم على ىذا، أو ٰبقد على ىذا، أو ٰبسد ىذا، فهذه ليست 

أحوالنا اب٤برة، ولكن أحوالنا:           

ية نزع ما يف صدورىم من غل، أوؿ شيء ُ٘برى ٥بم عمل 
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ومن مل ٱبرج الغل منو فليس منا، ويكوف دخيبًل علينا، وىو الذي 
يسبب مشاكل لنا ولنفسو، لكن ال بد أف ٱُبرج كل ىذا من عنده 

ابلكلية:         

 

 



 الفتح فضل من هللا، عطية من هللا، ىدية من هللا، وليس
على ا٤بُهدي أو ا٤بُعطي حفظ ا٥بدية، ولكن ىذا على من ُأعطي لو، أو 

 على من ُأىدي لو.
أان أعطيتك ىدية فهل أان مكلف ٕبفظها؟ ال، لكن ا٤بكلف 

كر: ٕبفظها من أخذىا، وحفظها يكوف ابلش   

   وتضييعها       

كيف يكوف الكفر ىنا؟ أف ينسبها لنفسو، وأف يتباىى أبهنا   
 .بسببو، وال ينسبها لصاحب الفضل، وصاحب اإلكراـ وىو هللا 

احملسن النجاة فلينسب كل  ولذلك إذا أراد ا٤بسلم أو ا٤بؤمن أو
 :خّب وكل بر وكل فضل ٢بضرة هللا      

            ينسب ا٣بّب كلو
لفضل هللا، وإذا نسب ا٣بّب ٤بهارتو أو شطارتو أو ذكاءه أو ما شابو 

منو ىذا العطاء ألنو مل يشكر صاحب ىذا الفضل ذلك فرٗبا يضيع 
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 :وىو هللا           
 فشكر الِنعم ىو أوؿ ابب ٰبافظ على ىذه العطااي وىذه النعم.

الباب الثاين الذي ٰبفظ لئلنساف الفتح الذي فتح هللا بو عليو 
هللا، واألدب مع رسوؿ هللا، واألدب مع شيخو  األدب، األدب مع

 .الذي أخذ بيده إىل هللا، واألدب مع األحباب يف هللا 
أف ينسب الفضل هلل، واألدب مع  –كما قلنا   –األدب مع هللا 

أف يتحدث هبذه النعم ويقوؿ أهنا بربكة حسن االتباع  رسوؿ هللا 
لكرٲبة الٍب أعطاىا هللا لسيدان رسوؿ هللا، وإهنا تضاؼ إىل ا٤بعجزات ا

 لرسوؿ هللا، فكل كرامة لويل معجزة للنيب الذي اتَّبعو ىذا الويل.
وأدبو مع شيخو أف ال يظن مهما أويت من الفتح يف يـو من 
األايـ أنو زاد على شيخو يف الفتح، أو أنو أصبح أرقى أو أعلى من 
ـ شيخو، فمن ظن ذلك فقد ىلك يف الوقت وا٢باؿ، ألنو مل يلتز 

 ابألدب الواجب مع الرجاؿ.
فإف الذي يقطعو ا٤بريد يف َسَنة، يقطعو الشيخ يف ِسَنة!!، فكيف 
لو أف يتعاىل؟!! وكل مدد للمريد أيتيو عن طريق شيخو، أييت من هللا 

 إىل رسوؿ هللا، ومن رسوؿ هللا إىل شيخو، ومن شيخو إليو.
فهذا مل  إذا تعاىل يف نفسو، وظن أنو خّب أو مساٍو حٌب لشيخو،

يلتـز األدب، وىو معرض ليقاؿ لو:            

                  الشيطاف ىو
 الذي مشى وراءه!.





 

 

  

440202  

بلعاـ بن ابعوراء كاف من تبلمذة سيدان موسى، ووصل إىل درجة 
شف يطَّلع على ما يف اللوح احملفوظ!، وكاف ُيستشفى بدعاءه!، من الك

ألنو كاف يدعو الدعاء فيستجيب هللا لو يف ا٢باؿ، ولكنو ُفًب اب٣بلق، 
ألف أتباعو كانوا حوايل سبعْب ألًفا، فظنَّ أنو خّب من نيب هللا موسى، 
الذي ىو سبب فتحو، وسبب ما فيو من فضل ومن إكراـ من الكرًن 

 :ا٤بناف        .سلخها هللا كلها منو 
 :صاحب الفتح

، وتغَب الناس هبذه اً إذا كاف من األصاغر يكوف الفتح ظاىر 
 .األحواؿ، وقد يلتف حولو اآلالؼ

 :أما صاحب التمكْب
فيكوف فتحو يف عامل الباطن، وفتحو لؤلحباب يف بواطنهم، وىو 

داب العبودية، فبل يرى إال خاصة ا٤بقربْب ما آب يف ظاىره يكوف مؤدابً 
لو من خصوصية، لكن غّبىم ال يرى لو خصوصية، ألنو مؤدب أبدب 

 العبودية الكاملة.
٩بن حولو يغَب ابلعبودية، فيخرج عن  اً وىذا قد ٯبعل كثّب 

األدب، وٱبرج عن الواجب ٫بوه، وىو عبد ليس لو حوؿ وال طوؿ 
ي يتوىل أموره يغضب لو ىو مواله، والذ، فالذي وإ٭با تواله الويل 

 كلها ىو حضرة هللا ..
 وىذا يف قوؿ هللا يف ا٢بديث القدسي:
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ألف الويل سلَّم األمر هلل، فالذي يُعلن ا٢برب هللا، ألنو يف وقاية 
 اىل.هللا، وٞباية هللا، ورعاية هللا تبارؾ وتع

 :واألدب مع أحبابو 
 .أف ال يتعاىل عليهم -
وأف ال يصاب ابلغرور فيظن أنو خّب منهم ٤با فتح هللا بو  -

وال يتكلم، ومعو من  اً عليو، فرٗبا يكوف بعضهم صامت
الفتوحات اإل٥بية أضعاؼ أضعاؼ ما فتح هللا بو عليو، 

 ولكن ال يبْب لغّبه ىذه ا٤بزية.
ى غّبه، وال يفتخر على غّبه، فدائًما اإلنساف ال يتباىى عل

وخاصة إذا كاف يعمل أعماؿ ٤بنفعة ا١بماعة، فكثّب من األحباب 
يكرمو هللا ٖبدمة إخوانو، كأف يطبخ، أو يوزع الطعاـ، أو يصنع ٥بم 
شاي، أو يشَبي ٥بم طلباهتم، أو يقضي حاجاهتم، فرٗبا يريد منهم أف 

م أـ هلل؟!! إذا  يشكروه على ىذه األعماؿ!، لكن ىل أنت تعملها ٥ب
كنت تعملها هلل فبل تنتظر منهم شكر أو ٝبيل، ولكن تطلب من هللا، 

 .وترفض حٌب أف يشكروؾ حٌب ال ُٙبـر األجر الكبّب من هللا 
: أان الذي أصنع لكم الطعاـ، والشراب، أو  إذا قاؿ ٥بم يف يـو

ف أفعل لكم كذا وكذا، فهذا ال يصلح يف الدنيا وال يف اآلخرة، حٌب أ
                                                           

 صحيح البخاري ومسند أٞبد عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٔٚ
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وأرضاه قاؿ: من أحضر شيًئا لساحة  سيدي عبد الوىاب الشعراين 
شيخو فليعلم علم اليقْب أنو ُٰبضره هلل، والذي يعطيو األجر ىو هللا 

.!! 
وال يطلب حٌب ولو قلبًيا أف يقدمو الشيخ على غّبه نظّب 
ذلك، أو ٱبصو بشيء من الفتح ألجل ذلك، ألف ىذا شيء تعملو 

، وىم ال ٲبلكوف ألنفسهم جر عليو إال من هللا هلل، فبل تطلب األ
 فتًحا وال كشًفا وال غّبه، وإ٭با الفتح بيد هللا يؤتيو من يشاء من عباده.
 

 



يف  إذا فتح هللا على اإلنساف فعرَّفو بنفسو، وأوقفو على ما
نفسو من آايت هللا، ومن عناية هللا، ومن رعاية هللا، فيستبشر خّبًا أنو 

 لن يتغّب، ولن يُغرُّ بو.
فأعظم فتح أف يفتح هللا على اإلنساف فُيعّرِفو بعيوب نفسو، 

فُيصلحها ويُقومها ويقف على حقيقة نفسو:       

 يقف عند ىذه ا١بزئية:       
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ولذلك العارفوف الصادقوف األفراد يقفوف عند ىذه ا١بزئية، إما 
اقًفا عند ا٤باء ا٤بهْب، وإما واقًفا أف يكوف واقًفا عند الطْب، وإما و 

عند:             يقف عند واحدة
 : من ىذه، فما ىذا الذي عندىم؟ كما قاؿ اإلماـ أبو العزائم 

 ٠ُبُػػػػػػػػػػػوٌّ بعػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػفل سػػػػػػػػػػػافلينا
 

 عجيػػػػػػػػػػػػػٌب سػػػػػػػػػػػػػر رب العػػػػػػػػػػػػػا٤بْب
 

، وقاؿ يف ذلك ْب كل ما زاد عن الطْب فهو ٝباؿ رب العا٤ب
 وأرضاه: إمامنا أبو العزائم 

 علمػػُت نفسػػي أين كنػػت ال شػػيء
 

 فصػػرُت ال شػػيء يف نفسػػي ويف كلػػي
 بػػػػػػػو تنػػػػػػػزه صػػػػػػػرُت اآلف موجػػػػػػػوًدا 

 
 بػػػػو وجػػػػودي وإمػػػػدادي بػػػػو حػػػػويل

 ومػػػػػػػػػػػػػن أان؟ عػػػػػػػػػػػػػدـٌ هللا ٝبلػػػػػػػػػػػػػِب 
 

 فصػػػػػرُت صػػػػػورتو العليػػػػػا بػػػػػبل نيػػػػػلِ 
 

 كل ىذا ٝباؿ هللا.
 

 



 الفتح لو معاين ال تعد وال ٙبد، والفتح ا٢بقيقي الذي رٗبا
ال يهتم بو كثٌّب من ا٤بريدين؛ أف يفتح هللا عليو ابلتوفيق، فيكوف موفًقا 
يف كل حركاتو وسكناتو، وأف يفتح هللا عليو اباًب يتقرب بو إليو، فيفتح 

الليل، ويفتح عليو صياـ النهار، ويفتح عليو تبلوة القرآف،  عليو قياـ
 فكل ىذا فتح، ولكن الكل يريد الفتح ا٢بسي ويريد أف يرى.
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وأف يفتح هللا عليو اباًب يف العطاء للفقراء، وأف يفتح هللا عليو 
اباًب يف بر الوالدين، وأف يفتح هللا عليو اباًب يف قضاء حوائج ا٤بسلمْب، 

  عليو اباًب يف خدمة ا٤بريدين الصادقْب.وأف يفتح هللا
وأف يفتح هللا عليو فتًحا أعظم فُيقيم نفسو خادًما يف انحية من 
النواحي لشيخو، ويف ذلك كاف يتنافس الصحابة ا٤بباركْب، فمنهم من  

، ومنهم من كاف يتنافس يف وضوئو، كاف يتنافس يف حراسة النيب 
اببو، فعندما كاف يذىب سيدان  ومنهم من كاف يتنافس يف الوقوؼ على

رسوؿ هللا ألي مكاف ٘بد صراًعا ٤بن يقف على الباب لينظم الدخوؿ، 
 فكلهم كانوا يتنافسوف يف ىذا الباب، وىذا ىو الفتح األعظم.

أما الفتح ا٢بسي كا٤بنامات واإلشراقات والتجليات، فهذه يقف 
يقيسوف هبا عندىا الضعفاء من ا٤بريدين، ويظنوهنا الفتح األعظم، و 

أنفسهم، ولكنها ليست ا٤بقياس الذي يقيس بو رب العباد قلوب 
 العباد.

 

 




 أعظم فتح على ا٤بريد يفتحو عليو هللا، وكثٌّب من ا٤بريدين
ليو ابب حفظو، فيحفظو من الوقوع يف ال يعبأ بو؛ أف يفتح هللا ع

 ا٤بعاصي، وال يوجد فتٌح أعظم من ىذا الفتح.
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ٰبفظِب من الوقوع من ا٤بعاصي فهذه نعمة ال  كوف هللا 
تُقدَّر، ألنو لو فتح عليَّ بكل أنواع الفتوحات وترؾ حفظو يل، فستأيت 
معصيٌة واحدة تضيع كل ىذه الفتوحات، فإبليس عصى هللا مرة 

وَعَبَد هللا اثناف وسبعوف ألف سنة، وا٤برة الٍب عصى هللا فيها  واحدة،
وٚبلت عنو عناية هللا كانت سبًبا يف خروجو:      

   
فأعظم فتح يفتح بو هللا على العبد أف ٰبفظو من الوقوع يف 

 ا٤بعاصي والفًب ما ظهر منها وما بطن.
تح الثاين الذي ال يهتم بو الكثّب أف يُدخلو هللا يف ابب والف

 العفو، اللهم إنك عفو كرًٌن ُٙبب العفو عنا.
ر إبكراـ ،عطاء  لو فُتح لئلنساف ابب العفو فيا ىناه ألنو ُبشِّ

هللا، وفضل هللا، ما داـ قد عفا عنو مواله فكل شيء ينتهي  

      ما داـ قد عفا هللا عنك من البداية
 فبل عتاب، ولكن مؤانسة.
 مٌب يكوف العتاب؟

"  ملَ َأِذْنَت ٥َبُمْ " ولكانت " َعَفا هللا َعْنَك لو مل يكن ىناؾ " 
ملَ " انؿ العفو، وقولو: " َعَفا هللا َعْنَك استجواب، لكن قاؿ هللا: " 

 .ن هللا ٢ببيبو ومصطفاه " مؤانسة ومبلطفة م َأِذْنَت ٥َبُمْ 
فكوف هللا يتوالين ٕبفظو:         
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   :أو يُدخلِب يف واليتو      

  ،أو ٯبعلِب من أىل العفو عنهم يف الدنيا واآلخرة
ات هللا للعبد الٍب قد ال يشعر هبا إال أقل القليل، مع فهذه أكرب إكرام

ؿ الصا٢بْب وأئمة الصادقْب ََ  أهنا نعٌم ُعظمى يتمناىا كمُّ
 يف كل وقت وحْب.

 

 



ألنو لو طلب الفتح ا٤بريد يطلب هللا، وال يطلب الفتح ،
يكوف ا٠بو طالب الفتح، فيكوف ىناؾ شرؾ يف طلبو وقصده هلل، فبل 
يطلب ا١بنة، وال يطلب فتًحا علمًيا، أو حكمًيا، أو دنيواًي، وإ٭با 

بعد ذلك يتفضل عليو ٗبا شاء من عطاايه،  يطلب هللا هلل، وهللا 
احد القهار، ألين ال ليس لو حرية اختيار، وإ٭با ُيسلِّم ٤با يُعطيو لو الو 

 أعلم األصلح يل ولشأين.
وهللا يرى أف العلم قد يُغرين ُأريد أف يفتح هللا عليَّ ابلعلم!! رٗبا 

 !! ويُضرين، فيحجبِب عنو
ورٗبا أريد أف يفتح هللا عليَّ ابلنور، وأان قواي الباطنية ال تتحمل 

واف، ىذا النور، فإذا نزلت قطرات من النور عليَّ فنيُت عن األك
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وفنيُت عمن ىو حويل من األىل واألوالد، وأكوف كالبُػْلو، وىذا ليس 
 ... يف صا٢بي
 وىكذا. 

 :فا٤بريد يطلب هللا، وهللا          

                  
 

  



أف يسأؿ الشيخ. نعم إذا أبطأ الفتح على ا٤بريد عليو 
والشيخ ٯبيبو ٗبا فيو نفعو وصبلحو يف الدنيا واآلخرة إف شاء 

 هللا رب العا٤بْب.
 

 



 السر يف حقيقتو ىو سر العناية اإل٥بية، وسر العناية اإل٥بية
اصطفاًءا ٥بذا العبد، ودليل على أنو من أىل  يكوف من هللا 

 ا٣بصوصية.
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ىذا السر ال يكشفو هللا إال ٤بن وصل يف مقاـ القرب من هللا 
األحواؿ اللوحية والعرشية، فّبى فيها  إىل مقاـ االطبلع على

ا٤بخصوصْب وا٤بوسومْب اب٣بصوصية، فإذا رآين منهم وبشَّرين فيا ىنااي، 
ويدخل اإلنساف يف قوؿ هللا:      ألف

 السعادة من األزؿ، وىذا سٌر من األسرار.
ائق الروحانية يف وىناؾ عامل السر، وعامل السر موجود يف ا٢بق

ابطن اإلنساف، وعامل السر ىو ا١بزء النوراين يف اإلنساف الذي ىو 
، فإف هللا قاؿ لنا: أصبًل منبثٌق من نور النيب العدانف     

   أين فينا؟ يف عامل السر، سران ىو الذي فيو رسوؿ
وؿ هللا، وىو وسيلة التواصل مع هللا، ولذلك السر ىو الذي يرى رس

 .سيدان رسوؿ هللا 
 قاؿ يف قرآنو: وىناؾ سر اثلث وىو سر ا٤بقاـ، فإف هللا 

                  واآلية ىنا
ن هللا ورسولو، معناىا اآلية ا٢بية يف الكوف، وىي العامل العامل ا٤بُقاـ م

 فيكوف آية هللا يف خلقو.
قبضو إليو ينقل السر الذي لديو إىل آخر يرى  فإذا أراد هللا 

أنوار ىذه العناية، وأنو يستطيع أف يُكمل ىذه الغاية،  فيو هللا 
 فينتقل سر الشيخ إىل صاحب ىذا ا٤بقاـ.

ىذا بعض ما يُقاؿ يف السر، وىناؾ أقواؿ ُأخرى كثّبة يف ىذا 
 ٤بقاـ.ا
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االستغاثة أف يقع اإلنساف يف ورطة أو يف شدة فيطلب النجدة، 
يريد من أحد أف ينجده من شدتو، إما أف يطلب النجدة من هللا إذا  

 رتبة من حضرة هللا فيقوؿ: اي رب.كاف قريباً يف ا٤بقاـ وا٤ب
وإذا كاف ىناؾ فَبة بينو وبْب مواله فيستغيث ابهلل ويستنجد 

، فيقوؿ: اي ابهلل ويستعْب على ذلك أبف يستنجد بسيدان رسوؿ هللا 
رسوؿ هللا أغثِب، اي رسوؿ هللا أدركِب، فيستغيث برسوؿ هللا، 

 ، ألنو رسوؿ هللا.واالستغاثة برسوؿ هللا ىي عْب االستغاثة ٕبضرة هللا
وإذا كاف اإلنساف يعلم أف بعض من حولو يستطيع ٪بدتو فإنو 
يستغيث هبم، مثبًل لو وقعت يف ورطة وشدة وعلىَّ َدْين، وحلَّ ميعاد 

 أطلب من فبلف أف سداد ىذا الَدين، وليس معي ما أيف بو، فإين
، فهذه ا٠به يعطيِب مبلًغا  ا استغاثة.ومن آخر مبلًغا حٌب أسدد ما علىَّ

 :نفرض أنِب يف الصحراء أو يف مكاف ال أجد فيو أحد، قاؿ 
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ىناؾ ٝباعة من الصا٢بْب ٥بم منزلة وجاه عند رب العا٤بْب  
بنوبتجية مستمرة يف أكواف هللا تعاىل الٍب ٚبص  كلَّفهم هللا 

ا٤بسلمْب لقضاء حوائج ا٤بسلمْب ا٤بستغيثْب، فأنت تقوؿ: اي عباد هللا 
، فقد يتوه أحد يف أغيثوين، فيأتوف ليغيثوؾ، وىذا ٰبدث كثّبًا
 الصحراء، وإذا بو ٯبد أحد يدلو على الطريق.

أو ٲبشي يف الصحراء ونفد ما معو من ا٤باء وأوشك على ا٥ببلؾ 
فيستغيث هبؤالء العباد، فإذا هبم أيتونو ٗباء، او يدلونو على موضع 

 قريب بو ماء.
وىؤالء موجودوف يف كل زماف و٥بم مهاـ يكلفهم هبا النيب 

، منهم َمن يُكلَّف ابلتواجد يف صحن البيت ا٢براـ لؤلخذ العدانف 
بيد كل من يقع يف الطواؼ، فبل يوجد أحد ٲبوت يف الطواؼ أبًدا 
مهما كاف الزحاـ! ٤باذا؟ ألف ىؤالء موجودوف، وكلما وقع رجل أو 

 امرأة ٯبد من أيخذ بيده ويوقفو مع شدة الزحاـ.
فالكثّب يتوه يف  ومنهم من يرشدوف الضالْب يف مُب وعرفات،

مُب وعرفات، واندر منهم من يتوه وال يرجع، ألنو ٯبد من أيخذ بيده 
 ويدلو على خيمتو، َمن ىؤالء؟             

 ا٤بدثر(.ٖٔ)

                                                           
 هنع هللا يضرمعجم الطرباين عن عتبة بن غزواف  ٕٚ
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فاالستغاثة طلب النجدة يف أمر عاجل حدث لئلنساف، إف كاف 
ي أمر عاجل ا٠بها ورطة، وإف كاف شدة، وإف كاف نكبة ... أ

االستغاثة، إما ابهلل، وإما برسوؿ هللا، وإما ابلصا٢بْب من عباد هللا، 
 .وكلهم االستغاثة هبم من هللا 

التوسل أمر معروؼ، فأان أدعو دعاء وأريد أف أأتكد من ٙبقيق 
 .اإلجابة، فأتوسل إىل هللا بشيء ٰببو هللا، حٌب ٯبيبِب وال يردين هللا 

كما فعل سيدان آدـ عندما وقع   إما أف أتوسل برسوؿ هللا 
 يف ا٣بطيئة وُأىبط إىل األرض وقاؿ:





أو يتوسل بكتاب وسل ىنا كاف سبب يف إجابة الدعاء ... فالت
 الكرًن افعل يل كذا واصنع يل كذا... هللا، فيقوؿ: اللهم ٕبق الكتاب 

                                                           
 دالئل النبوة للبيهقي عن عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر ٖٚ
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اء هللا ا٢بسُب فيقوؿ: اللهم ٕبق أ٠بائك ا٢بسُب ما أو يتوسل أب٠ب
أو يتوسل ...  علم افعل يل كذا، أو اصنع يل كذاعلمت منها وما مل أ

إىل هللا بعمل صاٌف قدَّمو إىل مواله، وىو متأكد أف ىذا العمل صاٌف، 
 فقاؿ: مثل الثبلثة الذين حكى عنهم رسوؿ هللا 
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 .الء توسلوا إىل هللا ابلعمل الصاٌف الذي قدَّموه إىل هللا ىؤ 

الدعاء ىو أف يدعو اإلنساف مواله، والدعاء يؤمر العبد ا٤بؤمن 
أف يدعو هللا يف كل أحوالو، وعلى كل أحيانو، لكنو غّب معلق بطلب 

نة، أو سريع يف الوقت وا٢باؿ كاالستغاثة، كأف أدعو هللا أف يُدخلِب ا١ب
أدعو هللا العفو والعافية، أو أدعو هللا بصبلح األحواؿ، ىذه األمور  
كلها ٙبتاج ألف أدعو هللا وأوقن ابإلجابة وُأسلِّم وقت اإلجابة 

                                                           
 البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما ٗٚ
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 للمجيب عز جنابو.
 :والدعاء قد ٲبنع عِب قضاء كاف سينزؿ يب، قاؿ 

اء صاعد، فّبد القضاء، ولذلك علَّمنا القضاء انزؿ والدع
 حضرة النيب يف دعاء القنوت أف نقوؿ: 

الشر ا٤بقدر يل اصرفو وابعده عِب، فيستجيب هللا لو هبذا 
الدعاء ويصرؼ عنو الشرور الٍب قدِّرت وُقضيت ألنو دعا هللا 

 .فاستجاب لو مواله 
 

 



 شيء طبيعي أف الذي يستغيث ابهلل ىو يف عبادة، ألف
االستغاثة دعاء ولكنو حار وشديد وصاحبو يتعجل اإلجابة، فيكوف 

، يقوؿ فيها هللا: ببل شك عبادة هلل         

     

                                                           
 جامع الَبمذي والطرباين عن سلماف الفارسي هنع هللا يضر ٘ٚ
 جامع الَبمذي وسنن أيب داود عن ا٢بسن بن علي رضي هللا عنهما ٙٚ
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وإذا توسل ابلصا٢بْب سل برسوؿ هللا فإنو يتوسل بو هلل، إذا تو ا كذ
 .... أو ابلعمل الصاٌف فإنو يتوسل هبم هلل، فيكوف التوسل عبادة هلل.

 قاؿ فيها ٝبيًعا: إًذا االستغاثة والتوسل كلها عبادة هلل، وهللا      
 تقع ٙبت ألهنا كلها 

 مسمى الدعاء.
 

 



 الفناء معناه أف ٰبب اإلنساف مواله، وٰبب رسوؿ هللا ،
ويتفاىن يف العمل الذي ٰببو هللا، والعمل الذي كاف عليو رسوؿ هللا 

 وأي عمل ٱبالف ذلك يفُب عنو، يعِب ينساه ويغيب عنو ألنو ،
لكلية ابألعماؿ الٍب ٰببها رب الربية، والٍب كاف عليها مشغوؿ اب

 .صاحب ا٢بضرة احملمدية سيدان رسوؿ هللا 
وىذا ما نسميو الفناء، والذي يقوؿ هللا فيو:      

       ،ماتت نفسو عن طلب الشهوات الدنية
، وماتت نفسو عما أمر بو وماتت نفسو عن الركوف إىل ا٤بعاصي

الشيطاف كالغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن، وال ٰبيا إال ابلقوؿ 
 يف كل عمل. الكرًن، والعمل ا١بليل، واإلخبلص هلل 

فإذا فُب عن رغباتو، وفُب عن شهواتو، وفُب عن كل األعماؿ 
ا ٰببو الٍب هنى عنها هللا أحياه هللا ا٢بياة القرآنية الصا٢بة ابلعمل ٗب
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يف   ويرضاه، وأحياه هللا أبف يوفقو ألف يتخلق أبخبلؽ رسوؿ هللا 
 كل وقت وحْب.
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 ال، فالفكر ا٤بتشدد صرؼ غّب ا٤بسلمْب عن ٧باولة
استطبلع وفهم تعاليم ىذا الدين وانضمامهم إىل صفوؼ أىلو، ألهنم 
يعلموف أف اإلسبلـ دين السماحة والسبلـ واألمن والعدؿ وا٤بساواة، 
ففوجئوا أبف طوائف من ا٤بسلمْب تقاتل طوائف من ا٤بسلمْب، 

 الدين.ويتهموهنم ابلُكفر وا٤بروؽ من 
ولذلك عندما ننظر إىل ا٢بروب ا٤بوجودة اآلف، َمن الذي 
ٰبارب؟ وَمن ٰبارب؟ مسلموف ٰباربوف مسلمْب، يف أي مكاف إف كاف 
يف العراؽ، أو يف الصوماؿ، أو يف أفغانستاف، أو يف اليمن، أو يف ليبيا، 
طوائف من ا٤بسلمْب ٰباربوف طوائف من ا٤بسلمْب، وكٌل ُٰبلَّ قتل 

 ويعترب أف قتالو ىو ا١بهاد األعظم يف سبيل هللا. ٨بالفو،
ىذه ا٤بواقف جعلت غّب ا٤بسلمْب ينظروف إىل ىذا الدين نظرة 
توقف وحذر، فيقولوف: أيهما ُنصدؽ، ما قرأانه و٠بعناه عن اإلسبلـ، 
أـ ما نراه يف أفعاؿ ا٤بسلمْب ا٤بنتسبْب لئلسبلـ؟! والذين يتصدروف 

نهم أنو األمْب العاـ على اإلسبلـ، ىذه ا٢بركات يرى كل واحد م
 فأوقفت ىذه ا٢بركات ىؤالء األقواـ من الدخوؿ يف اإلسبلـ.

كثّب من ا٤بسلمْب ا٤بسا٤بْب العاديْب أحجموا عن اإلنضماـ إىل 
ا١بماعات الصوفية، أو اإلسبلمية، للتعاوف على الرب والتقوى، ويقوؿ 
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صلي يف بيٍب وأتعبد الواحد منهم: يكفيِب أف ُأصلي يف ا٤بسجد، أو أُ 
هلل وحدي، وال داعي أف أمد يدي إىل أحد، أو أشَبؾ مع أحد، وال 

 أتعاوف مع أحد، وىذا أثَّر فيما نراه اآلف يف أحواؿ ا٤بسلمْب.
فأحواؿ ا٤بسلمْب اآلف ال يُنقذان منها إال التعاوف على الرب 

اء والتقوى، وسأضرب مثبًل واحًدا أكتفي بو: يتعجب كثٌّب من ا٣برب 
األجانب واحملليْب من أنو مع ظروؼ الغبلء الشديد، كيف يعيش 

 أمثالنا من ا٤بصريْب الفقراء وا٤بساكْب؟!!.
واب٢بساابت ا٤بادية ينبغي أف يكوف ىؤالء من األموات أو 

 :ا٥بالكْب، ونسوا أف ىؤالء الذي يُعينهم على ا٢بياة 
 ! معونة إخواهنم ا٤بسلمْب -
عليهم من األغنياء، وزكاة رمضاف  أمواؿ الزكاة الٍب تُفاض  -

 .. الٍب تُوزع على الفقراء
والصدقات الٍب يقـو هبا احملسنوف يف كل وقت وآف،  -

وا٤بعوانت الٍب يعاوف هبا األىل من يشعروف بو الفقر من 
 بينهم حٌب ال ينكشف أمره.

ىذه ىي الٍب سَبت اجملتمع اإلسبلمي كما نرى اآلف، وإف كاف 
، وىي مصيبة كربى، فبعض الكبار يظنُّ أف ىذا يرى غّبان غّب ذلك

الشعب غٌِب وعنده خزٌف يف قاع البيوت، ولذلك ال ٲبانعوف أف يزيد 
 الغبلء وتزيد األسعار ألف الشعب غِب، ولكنهم ال يعلموف ا٢بقيقة!.

ا٢بقيقة:            لوال ىذا
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ى الرب والتقوى كاف أكثر من ٟبسْب يف ا٤بائة من أفراد التعاوف عل
شعبنا سينكشفوف لؤلحواؿ الٍب ٫بن فيها اآلف، وىذه األحواؿ ٙبتاج 
إىل تضافر ا١بهود، وٙبتاج إىل التعاوف، وليس كل واحد ٗبفرده، لكن 

 ال بد أف نكوف مع بعضنا لنساعد بعض.
موف عن ما رآه األفراد من ىؤالء ا٤بتشددين جعلهم ُٰبج

الدخوؿ يف ىذه ا١بماعات، حٌب ولو ٝباعة ١بمع الزكاة وتوزيعها على 
 الفقراء، أو ٝباعة لعمل ا٣بّب وصناديق لرعاية ا٤برضى وغّبىم.

رأيت بعض الشباب حديثي التخرج يف أحد القرى، وقد قاموا 
بعمل صندوؽ لعبلج ا٢باالت ا٢برجة من ا٤برضى، كمن يريد زرع  

ومثل ىذه العمليات ٙبتاج مبالغ طائلة، تفوؽ ُكلى، أو زرع كبد، 
قدرات الكثّب حٌب ولو كاف يشغل منصًبا كبّبًا، فمن أين أييت هبذه 

 النفقات؟!! وىؤالء الشباب يقوموف بذلك سًرا وال يدري هبم أحد.
وىناؾ ٦بموعة ُأخرى من الشباب قاموا بعمل صندوؽ لتزويج 

وٝباعة ُأخرى عملوا ..  الفقّبات والفقراء، فيجهزوىم ويزوجوىم.
مشروًعا آخر ٤بساعدة من ليس لو بيت، أو ال يستطيع بناء بيت، 

ىذه ىي نزعة ا٣بّب إٛباـ البنياف وتشطيبو كما ينبغي، فيساعدوه على 
 الٍب ٙبل لنا مشاكلنا االجتماعية، وٙبتاج إىل التعاوف.

ىذا األمر  –وا٢بمد هلل  –ىؤالء جعلوا الناس ُٰبجموف، ولكن 
يُدـ، وبدأ الشباب ٕبمد هللا يعملوف بقوؿ هللا:  مل     
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... ا٤بسلم عليو يف ىذه األوقات الٍب ٫بن فيها اآلف 
 عدة أمور:

أواًل: ال يستقي معلوماتو إال من أىل الثقة يف شرع هللا، وىم 
أىل الوسطية الذين يقوؿ فيهم هللا           

 :ميهم أىل الُسنَّة وا١بماعة، قاؿ والذين نس 

فمن كاف لو رأي شاذ غّب ا١بماعة ال أ٠بع لو، وال أجالسو، وال 
أقرأ لو، وال أٮبس حٌب مع أحد يف حديث عن فتواه أو كلمتو الٍب 

 .عنو بنص حديث رسوؿ هللا يقو٥با يف شرع هللا، ألنو منهٌي 
وٗباذا أتكلم؟ ٗبا أٝبع عليو علماء ا٤بسلمْب، لكن الناس يف 
عصر الفًب، وىواية الناس ترديد أحاديث ا٤بخالفْب!، وكل واحد يريد 
أف يُظهر أنو يعرؼ ىذه األمور ا٤بخالفة، ويعرؼ األحكاـ غّب 

حلَّت  الواضحة، وىذه ىي ا٤بصيبة الكربى، والطامة الُعظمى الٍب
 ا٢بفظ والسبلمة أٝبعْب. تبارؾ وتعاىلاب٤بسلمْب يف زماننا، نسأؿ هللا 

فعليكم اب١بماعة، والرأي الذي اتفق عليو ا١بماعة، والشواذ ال 
شأف يل هبم ألهنم يف النار، ولذلك بعض األحباب يقوؿ يل: الشيخ 

                                                           
 جامع الَبمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما ٚٚ
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؟ فبلف الذي ينتمي إىل تيار كذا يفٍب بكذا، فأقوؿ لو: ما شأنك وشأنو
ىو يفٍب أتباعو فقط، وليس ٫بن، لكن ٫بن نلتـز ٗبُفتينا وىو مفٍب دار 

 اإلفتاء ومن على شاكلتو من أىل الوسطية األمناء.
فبل تشغل نفسك هبذه الفتاوي، والذين ينشغلوف هبذه األمور 
يكوف عندىم فقر يف اإلقباؿ على هللا، ىو ال يستطيع أف يشغل وقتو 

وقتو ابلقيل والقاؿ واألحاديث الٍب ال يُرجى ابإلقباؿ على هللا فيشغل 
 منها نفٌع يف الدنيا وال يف اآلخرة.

يقوؿ يل أحدىم: الشيخ فبلف يقوؿ: ا٤برأة إذا نزلت البحر فهي 
 زانية، ألف كلمة البحر مذكر وىي أُنثى، فأقوؿ لو: وما شأنك هبذا؟!!

وىل  ىل أفٌب هبذا أٞبد بن حنبل؟!ىي فتواىم وليس لنا شأف هبا! 
قا٥با اإلماـ الشافعي؟!أو قا٥با أحٌد من أىل الُسنة؟! لذلك ال شأف يل 
هبذه األمور، وال أرددىا، وُأغلق ىذا الباب على الفور، وال أ٠بع إال 
لكبلـ أىل الوسطية العقبلء الفصحاء الذين يفتوف بصحيح الدين، 

 وصريح ما ورد عن إماـ األنبياء وا٤برسلْب.
الناس يدخل يف متاىات طويلة، وقد يطّب  ألف من يسمع ٥بؤالء

 عقلو إف مل ٰبفظو ا٢بفيظ، ألنو سيسمع كبلـ ٯبعلو غّب اثبت!!.
فبل نشغل أنفسنا هبذه الفتاوي، وال نسمع ٢بديثهم، أو نقرأ 
٥بم، وننتهي أواًل ٩با يقولو أئمتنا وعلمائنا، ونعمل ٗبا ٠بعنا وما علمنا، 

فعنا يف الدنيا، وترفعنا يف اآلخرة إف لكي يهب هللا لنا العلـو الٍب تن
 شاء هللا رب العا٤بْب.
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  أظن أف التاريخ كلو مل يشهد مبدعْب على مر التاريخ
 ين ظهروا يف عصر النبوة.كا٤ببدعْب الذ

، الذي يقوؿ مل يشهد التاريخ قائًدا فاٙبًا كخالد بن الوليد 
عند موتو: لقد خضُت أكثر من مائة معركة حربية، وما يف جسمي 
موضع شرب إال وفيو طعنة برمح، أو ضربة بسيف، وىا أنذا أموت 

 على فراشي كما ٲبوت البعّب، أال بُعًدا للجبناء!!.
اء الذين يتقاعسوا عن ا٢بروب، فكاف سيًفا مسلواًل مل يُذـ ا١ببن

 ٱُبض معركًة إال وكاف النصر حليفو.
، ُيضرب ومل يَر التاريخ كلو حاكًما عاداًل كعمر بن ا٣بطاب 

بو ا٤بثل يف كل أ٫باء البسيطة يف عدالتو، ألنو كاف عاداًل حٌب مع 
ف كاف قريب أو زوجاتو، حٌب مع أىل بيتو، مل يكن عنده ٧باابة ألحد إ

 صديق أو حبيب، وإ٭با كاف يراعي ا٢بق والعدؿ يف كل أموره 
 وأرضاه.

ومل ٱُبلِّد التاريخ رجبًل أبدع يف تعلم اللغات األجنبية كزيد بن 
أتتيو الكتب من اليهود، أو  ، عندما كاف الرسوؿ اثبت األنصاري

                                                           
  :الػػّذىيب كػػاف عبقػػراي قػػاؿ عنػػو ا٤بدينػػة،  صػػحاا مػػن ىػػو زيػػُد بػػن اثبػػت األنصػػاري، شػػابٌّ  ٛٚ

ِمػن َأشػدِّ النَّػػاس ذَكػاًء "، واشػتهر يف علػوـٍ الَبٝبػػة  ابػػن كثػّب" َكػافقػاؿ " و  " كػاف أحػَد األذكيػاء
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وكاف الرسوؿ عندماكاف يدعوىم ليقرأوا لو، فكانوا ٰبرفوف يف القراءة، 
  يكشفهم، فدعاه الرسوؿ وقاؿ لو: اي زيد أنت شاٌب ُمعلَّم، فتعلم

الفارسية وقيل: قاؿ لو: تعلم الفارسية والرومية لتكفِب شر ىؤالء 
اليهود، قيل: تعلَّم اللغتْب يف ٟبسة عشر يوًما وأتقنهما خّبًا من 

ف أجنبيتاف أىلهما ... أين ىذه العبقرية يف ىذا الزماف؟! لغتاف اثنتا
يتقنهما يف ٟبسة عشر يوماً، ومل يكن معو وسائل ٠بعية حديثة، وال 
وسائل بصرية وال آالت وال معدات، إال الذاكرة اإل٥بية الرابنية الٍب 

 .استنارت بنور اإلٲباف ابهلل، وبنور حبيب هللا ومصطفاه 
ولو ذىبنا نعدد يف ذلك لوجدان يف ا٤بسلمْب األولْب ابداع ما 

إبداع، فإف حقيقة اإلٲباف تفجر طاقة اإلبداع يف أي إنساف،  بعده
واإلبداع يعِب اإلتياف ٗبا ليس لو مثيل يف ىذا الباب، وىي ال توجد إال 

 مع اإلٲباف، فهو وحده الذي يُفجر طاقات اإلبداع يف أي إنساف.
فاإلسبلـ دين ُٰبث على اإلبداع يف كل اجملاالت بشرط أف ال 
                                                                                                                      

مل يعػرؼ ىػذا قد كاف يُتِقن سػّتة لغػاٍت إىل جانػب اللغػة العربيػة، و ف.والِكتابة وا٤بواريث والقضاء
 فقد حكى ابنو َخارِجَة بن ِمن الصحابة، وكاف الدافع لو إىل تعّلمها ىو أمر رسوؿ هللا  لغّبه

ـَ َرسوُؿ اّللَِّ   اْلَمِديَنَة قَاَؿ زَيٌد : ُذىَب يب ِإىَل َرسوِؿ هللِا  زَيٍد، أّف َأابُه زَيًدا َأْخربُه أنَُّو ٤بّا َقِد
ػػار، َمعػػُو ٩بّػػا َأنػػزَؿ هللاُ َعَليػػك ِبضػػَع  ـٌ ِمػػن بَػػِب النجَّ فَُأعِجػػَب يب، فَػَقػػاُلوا: اَي َرسػػوَؿ هللِا، ىػػَذا غُػػبَل

اَي زَيػػُد تَػَعلَّػم يل ِكتَػػاَب يَهػوَد ؛ فَػػِإيّنِ َوهللِا َمػػا  ، َوقَػػاؿ:، فََأعجػَب َذلِػػَك َرسػوَؿ هللِا َعشػرَة ُسػػورَةً 
آمػػُن يَهػػوَد َعلَػػى ِكتَػػايب، قَػػاَؿ زَيػػٌد: فَػتَػَعلَّمػػُت لَػػُو ِكتَػػابَػُهم، َمػػا َمػػرَّت يب َٟبػػَس َعشػػَرَة لَيلَػػًة َحػػػٌب 

م ِإَذا َكتَػبُػػوا ِإلَيػػِو، َوُأِجيػػُب َعنػػُو ِإَذا َكتَػػَب " َرَواُه أْٞبَػػُد َوَأبُػػو َداُوَد َحَذقتُػػُو، وَُكنػػُت َأقػػَرأُ لَػػُو ُكتُػػػبَػهُ 
ِْمِذيُّ،  فقػاؿ :" وكانػت تَػرِد علػى  ابػن عبػد الػرب أمره رسوؿ هللا بتعلُِّم لغة أخرى ذكر ذلكو َوالَبِّ

يف ِبضػػعة عشػػر يومػػا " وىػػذا ا٣بػػرب قػػد رواه  رسػػوؿ هللا م ُكتػػب ابلّسػػراينِية فػػأمَر زيػػًدا فتعلََّمهػػا
أٞبُد يف ُمسنده عػن زيػٍد نَفسػو إذ قػاؿ: " قػاؿ يل رسػوؿ هللا أُٙبِسػن الّسػراينية ؟ قلػت ال، قػاؿ 
فتعلَّمها، فتعلَّمُتها يف سبعة عشر يوما "، أيضا مَل يِقف األمػُر ِعنػد ىػذا بػل قَػاَؿ َأبػو ا٢بََْسػن بػن 

َفاِرِسيََّة ِمن َرُسوؿ ِكسَرى يف َٜبَانِيَة َعشَر يَوًما، َوتَػَعلََّم ا٢ْبََبِشيََّة َوالرُّوِميََّة َواْلِقبِطيََّة اْلرَباِء :" تَػَعلََّم الْ 
اـِ َرُسوِؿ اّللَِّ   "، ) عن موقع رقيم لنافع لعياشى بتصرؼ(.  ِمن ُخدَّ
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عات اإل٥بية، وما ورد عن ا٢ببيب ا٤بصطفى يف أقوالو تتناىف مع التشري
وأفعالو ا٤بروية، فبل بد لئلبداع أف يكوف مربوطًا اب٤بوافقة للقرآف 

 وللسنة ... فحدِّث عن ذلك وال حرج !!
، من الذي فجَّر يف العصر ا٢بديث طاقات اإلبداع ا٢بديث يف 

ان ىذا، أليست تبلوة القرآف؟! القراء الذين ٠بعناىم ونسمعهم يف عصر 
 ىذه طاقات إبداع ليس ٥با مثيل؟!!.

من الذي فجَّر طاقات اإلبداع من علمائنا السابقْب الذين 
وضعوا اأُلسس للحضارة العصرية ا٢بديثة، وكانوا سابقْب ألزماهنم 
ولعصورىم؟ ىذا أمر يطوؿ شرحو، من الذي وضع علم الكيمياء؟ 

علم ا١برب؟ ومن الذي  ومن الذي وضع علم الفيزايء؟ ومن الذي وضع
 وضع أساس علم الطب؟ كلهم علماء اإلسبلـ األوائل وغّبىم،.

جابر بن حياف مؤسس علم الكيمياء، ومن أين أخذ الكيمياء؟ 
تعلمها من جعفر الصادؽ، وابن ا٥بيثم مؤسس علم الفيزايء، والرازي 
وابن سينا مؤسسي علم الطب الذي ُدرِّس يف أورواب ٤بدة ستة قروف، 

٣بوارزمي مؤسس علم ا١برب، وغّبىم كثّبوف من مؤسسي العلـو وا
ا٢بضارية، والٍب يروف أهنا سر ا٤بدنية، ويقولوف فيها أهنا سر ا٢بضارة، 
فنحن الذين أبدعنا فيها، وإبداعنا ىذا ىو سبب استمرار ا٢بضارة 

 وهنوض ا٢بضارة يف العصر ا٢بديث إىل وقتنا ىذا.
ف كلها قوانْب إسبلمية وضعها القوانْب الٍب ٙبكم العامل اآل

ا٤بسلموف، فالقانوف الذي يسمونو ابلقانوف الفرنسي والقانوف الروماين  
كلها أصلها قوانْب مأخوذة من ا٤بذىب ا٤بالكي الذي كاف منتشًرا يف 
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 ببلد األندلس.
و٤با نُقلت القوانْب إىل فرنسا خافوا من اعَباض الناس عليها 

 مع أهنا قانوف إسبلمي مالكي.فقالوا إهنا قانوف روماين، 
مث حوروىا للقانوف الفرنسي، و٫بن أخذانىا مرة اثنية من فرنسا 
على أهنا قانوف فرنسي، وىي أصبًل ا٤بذىب ا٤بالكي اإلسبلمي، ألهنم 

 من أين ٥بم هبذا القانوف وكانوا ٮبج رعاع يف كل أ٫باء أورواب؟!!.
ٌط ابإلسبلـ، فأكرب والكبلـ يف ىذا اجملاؿ كثّب، إلف اإلبداع منو 

دولة يف العامل يف السياحة ومن حيث عدد السياح األجانب الذين 
يزوروهنا أسبانيا، فما الذي يزوره السياح يف أسبانيا؟ ا٢بضارة اإلسبلمية 
الٍب ما زالت قائمة إىل اآلف يف أسبانيا، ويعجبوف من دقة الَباث 

 اإلسبلمي يف العمارة وا٤بباين.
وف إىل مصر فإهنم يذىبوف إىل مسجد السلطاف وأيًضا عندما أيت

حسن، واألزىر، ويذىبوف ٤بسجد الرفاعي، وكل ىذه ا٤بساجد األثرية 
 الفنوف الٍب يعجز عنها ا٤بعاصروف !!لّبوا فيها أنواع 

 من أين ىذا؟ من اإلبداع اإلسبلمي. 
كل ىذه الفنوف يف ىذه ا٤بساجد ُأسست على علم ا٣بط، خط 

ث وغّبىا، فكلها قائمة على ا٣بطوط العربية، ولكن الرقعة وخط الثُل
 إببداع أدىش العامل كلو.

فاإلبداع كلو يف اإلسبلـ فهو دين يُفجر الطاقات الكامنة يف 
 اإلنساف الٍب ٘بعلو يُبدع يف أي ٦باؿ ٲبشي فيو وٱبوض فيو.
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ناؾ مؤٛبرات كثّبة أقيمت لتجديد ا٣بطاب الديِب، ومن ى
أراد معرفة كيفية ٘بديد ا٣بطاب الديِب فليشاىد ىذه ا٤بؤٛبرات 

 ونتائجها.
لكن رأينا ابختصار شديد: ٘بديد ا٣بطاب الديِب ال يكوف إال 
بقدوة طيبة يدعو الناس بفعالو قبل مقالو، فلم يعد الناس ٰببوف 

ف يروا أمامهم قدوة يقوؿ ما يفعل، فإذا ُوجد السماع، ولكن يريدوف أ
 ىذا، فهذا الذي ٯُبدد ا٣بطاب الديِب.

لكن ا٣بطاب الديِب ليس على صفحات ا١برائد، وال على 
ا٤بنابر، أو يف اإلذاعة، أو يف ٧بطات التلفزيوف، ألف الناس يريدوف 
قدوة يرونو أمامهم، ويروف عليو فتح هللا، ألنو عمل ٗبا علم، وىذا 

 .لذي ٯبذب الناس إىل طريق هللا ا
قد يكوف رجبًل عاداًي لكن فقَّهو هللا يف الدين، وعِمَل ٗبا عِلم، 
ففتح هللا عليو بعض الفتوحات اإل٥بية، فهذا ٯبذب الناس جذاًب حثيثًا 

، وىذا ما يقولوف فيو: ))حاؿ رجل يف ألف رجل، خٌّب إىل دين هللا 
 من كبلـ ألف رجل يف رجل واحد((.

ٰبتاج الناس إىل القدوة الطيبة، وىذا سر قوؿ هللا:     

      فالدين موجود، والقرآف
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موجود، ولكن من ٯبذب الناس إىل الدين والقرآف؟ القدوة الطيبة، 
، فقد قاؿ هللا: وىو سيدان رسوؿ هللا      

   ومل يُقل )يف كتاب هللا،(!! ألنو يَبجم ما يف كتاب هللا عملًيا يف
 أخبلقو وسلوكياتو وأحوالو كلها.

فالناس يف ىذا الزماف كما يف أي زماف ٰبتاجوف إىل القدوة، 
ولذلك دائمًا نقوؿ لؤلحباب: أنتم ا٤بندوبوف الذين تُروِّجوا بضاعة رب 

اس عندما ترى أخبلؽ ا٤بندوب وسلوكياتو وأخبلقو العا٤بْب، والن
وتعامبلتو ووصفو، ويروف أنو ٲبشي بصدؽ على هنج سيد األولْب 

 أفواًجا. واآلخرين، تُقبل على ىذه البضاعة، وينجذبوف إىل هللا 
ا٤بندوبوف األولوف الذين فتحوا ببلد أندونيسيا وا٥بند وابكستاف 

ومل يكن مع أحد منهم دكتوراه يف الدعوة، وأفريقيا كانوا ُ٘بارًا عاديْب، 
وال ماجستّب يف الفقو، ومل يكن أحدىم معو فصاحة يف علم النحو 
والكبلـ، ولكنهم كانوا صورة طيبة للدين الذي ينتموف إليو؛ يف 
األمانة، ويف ا٤بروءة، ويف الزىد، ويف الورع، ويف القوؿ الطيب، فنظر 

  أفواًجا.الناس إىل أخبلقهم فدخلوا يف دين هللا
لكن إذا مؤلان الدنيا مقاالت، وسلوكنا يغاير ما نكتب، فمن 
الذي يُقبل علينا من العامل؟!! و٫بن ٭بؤل ا٤بنابر ٖبطب منربية عظيمة، 
واألوقاؼ تكتب لنا خطبة ليس ٥با مثيل، وفيها األدلة والرباىْب وكل 

ذه شيء، وآالؼ مؤلفة من ا٣بطباء على مستوى ا١بمهورية ٱبطبوف ى
ا٣بطبة العظيمة؟ فمن الذي جذبوه؟!! نرى الناس يقفوف يف خارج 
ا٤بسجد حٌب يسمع إقامة الصبلة مث يدخل إىل ا٤بسجد!!، ٤باذا؟! ألف 
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الناس ال يريدوف الكبلـ، ولكنهم يريدوف القدوة الٍب يروف فيو ٧باسن 
 ىذا الكبلـ، وأفعاؿ ىذا الكبلـ.

اضر، يعقدوف مؤٛبرات، ىذا ما ٰبتاج إليو الناس يف العصر ا٢ب
ويتكلموف يف كل مكاف، ويذىبوف وٯبيئوف، فإف النقطة ا١بوىرية ىي 

، وىو القدوة، والقدوة يعِب عامل عامل، ٯبذب الناس إىل طريق هللا 
أف نكوف  تبارؾ وتعاىلحاؿ الصا٢بْب يف كل زماف ومكاف، نسأؿ هللا 

 منهم أٝبعْب.
 

 



 الفَبة ا٤باضية لظروؼ معينة، وأتثّبات خارجية، وضغوط
 .... فكرية غّب وسطية كاف فيها الشباب يف حالة غّب سوية،

ي ولكن وا٢بمد هلل أرى اآلف هنضة على مستوى العامل اإلسبلم 
 للشباب على الوسطية، وعلى ا٤بنهج اإلسبلمي السوي.

ولكن ما ٰبدث أف ا٤بشكلة عندان ىي وسائل اإلعبلـ، فوسائل 
اإلعبلـ ورجا٥با يريدوف أرابًحا ويريدوف إعبلانت، فُيصوروف األشياء 

ىا، والٍب تكشف َسوءات الٍب فيها فظاعة كأخبار ا٢بوادث وغّب 
ليس فيو ٩بيزات؟!! فيو كثّب، فلماذا ال  ولكن ىل اجملتمعاجملتمع!! ... 

أيتوف ابلنماذج الطيبة للشباب ا٤بسلم ا٤بؤمن الذي يعمل أعمااًل طيبة 
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 يف كل زماف ومكاف؟
وإليكم مثاؿ: َمن الذي يبِب ا٤بعاىد األزىرية والكليات األزىرية 
على مستوى ا١بمهورية؟ ليس األزىر، ولكن كلها من تربعات أىل 

يف ُمعظم ُقرى مصر معاىد دينية  -وا٢بمد هلل  -ا٣بّب، فأصبح 
 للفتيات وللبنْب، وكلها قائمة على التربعات الذاتية.

وكذلك كليات جامعية ضخمة على مستوى ا١بمهورية وكلها 
قائمة على ا١بهود الذاتية، وال ننسى أف ىذه ا١بهود ليس فيها 

وسطية معوانت خارجية، ألف أىل ا٤بعوانت ا٣بارجية ال يريدوف ال
 األزىرية، ولكن يريدوف الوىابية وغّبىا لُيعطوؾ ا٤باؿ.

فكلها قائمة على جهود الشباب، وعلى جهود أىل ا٣بّب يف 
 مصران، وىم كثّب وا٢بمد هلل.

فالشباب اآلف يف هنضة طيبة، ولكن كل ما يف األمر أننا كآابء 
ُمصّرِين على أف نرجعهم للزمن الذي عشنا فيو، وال نراعي تطور 

 وكرَّـ هللا وجهو:  الزمن، مع القوؿ ا٤بأثور الذى ينسب لئلماـ علي 

فالزمن تغّب، لذلك نريد مراعاة تطور الزمن، وتطور العصر يف 
النزعة موجودة يف  -وا٢بمد هلل  -التعامل مع ىؤالء الشباب، ولكن 
                                                           

اط " ال سػػػقر ىػػػو لالسػػػلف الصػػػاٌف ، إ٭بػػػا وال وال الصػػػحابة  علػػػي بػػػن أيب وقيػػػل لػػػيس ل ٜٚ
" ا٤بلػػل  وإغاثػة اللهفػػاف" ". تكرىػوا أوالدكػػم علػى آاثركػػم ، فػإهنم ٨بلوقػػوف لزمػاف غػػّب زمػانكم

 ." التذكرة ا٢بمدونية"وفبلطوف "لباب اآلداب" ألوالنحل" للشهرستاين وقيل 
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 : يـو الدين، ولكي تطمئنوا قاؿ أُمتنا إىل

وخّب معادف األرض موجودة يف بلدان مصر، وخّب ا٤بعادف 
ا٢بسية الذىب، وأكرب دولة يف العامل يف كنوز الذىب قدٲبًا وحديثًا ىي 

ابلطيبة والصفاء مصر، وخّب ا٤بعادف ا١بسمانية أيًضا ىم أىل مصر، 
 والنقاء وا٤بعاملة الطيبة الٍب ٘بعلهم كما يقولوف ))مصر أـُ الدنيا((.

فكل إنساف ٰبتار يف أي بلد من بلداف العامل، ولكن عندما أييت 
إىل مصر فإهنم يكرموه ويضيفوه، وٯبد ٦بااًل للعمل، وقد يتزوج، وال 

تك؟ أو ىل أييت يـو من األايـ فيسألوه أين جوازؾ؟ أو أين إقام
 إقامتك انتهت أـ ال؟!.

لكنك لو ذىبت ألداء عمرة، ىل تستطيع أف تتخلف أسبوع 
بعد انتهاء العمرة،؟! ال، ولكي تؤدي ىذه العمرة ال بد أف تدفع ٥بم 

 أموااًل، مع أف هللا أغناىم من فضلو من أجل البيت ا٢براـ!!.
ضيفاف قريش مع أهنم كانوا أىل جاىلية إال أهنم كانوا يضيفوف 

 البيت طعاًما وشرااًب وإقامة!!.
خّب شباب األرض ٝبيًعا ىم شباب مصر، ومصر الٍب قاؿ فيها 

سيدان يوسف عليو وعلى نبينا أفضل الصبلة وأمت السبلـ:    

      . 
وبقي جزء واحد فقط وىو الذي ٰبتاج إىل تكاتف ا١بهود من 

                                                           
 صحيح مسلم وأيب داود عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٓٛ
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بكل أجهزهتا، ومن اآلابء، فا٢برب الٍب شنتها علينا إسرئيل الدولة 
وأمريكا وغّبىم، وركَّزوا فيها على السمـو البيضاء، وكل أنواع 
ا٤بخدرات، فإسرائيل تُلقي اب٤بخدرات يف صحراء سيناء ٦بااًن، ليأخذىا 
التجار ويُدخلوهنا ٤بصر ويبيعوهنا، وكذلك أتيت من ليبيا، وىذه ىي 

 ربى الٍب نريد أف ٫بفظ شبابنا منها.الطامة الكُ 
ألنك لو ٕبثت لوجدت السبب األساسي لكل مشاكل الشباب 
، إف كانت حبوب ا٥بلوسة، أو البا٪بو، أو غّبىا من أنواع  ىذه السمـو

 الكيماوايت الٍب يطلقوف عليها كل يـو اسم جديد.
ىذه السمـو ىي الٍب تُوجد ا٤بشاكل الُكربى، وىم الذين 

 لنا لُيهلكوف شبابنا هبا.صدَّروىا 
فلو حفظ هللا شبابنا من ىذه األدواء، لن تقـو دولة يف األرض 

ومدده النازؿ من السماء وا٣بارج من األرض إف  أمامنا بفضل هللا 
 شاء هللا.

 

 



ومزيد السماع نرتقي فكراًي عموًما ابلعلم، ومزيد االطبلع ،
 ٤براجع العلمية ا٤بعتمدة للعلماء.للعلماء، ومزيد التنقيب يف ا

 فهذه سبيل االرتقاء فكراًي:
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ػػػػػػػل العلػػػػػػػم بعػػػػػػػـز صػػػػػػػادؽ  حصِّ
 

 ال تكػػػػػن يف العلػػػػػم كسػػػػػبلان ملػػػػػوؿ
ولذلك أفضل عبادة نفلية يتقرب هبا العبد إىل هللا مطالعة العلم  

فعو يف هتذيب نفسو، وإصبلح النافع، والعلم النافع يعِب العلم الذي ين
ُخُلقو، وطاعة ربو، وإحساف التعامل بْب خلق هللا، وٯبلب لو السعادة 

 :، قاؿ وا٢بسُب والزايدة يـو لقاء رب الناس 

ساعة يف كتاب هللا أو يف حديث رسوؿ هللا يعِب ٢بظة!!  وكلمة
فلحظة من عامل يطالع يف كتابو وىو مضطجع على أريكتو خّب من 
عبادة سبعْب سنة، ٤باذا؟ ألنو يزود ا٢بصيلة العلمية، والشيطاف 
والنفس ال يدخبلف لئلنساف إال من ابب ىو جاىل بو، النو لو كاف 

 ف لو من الباب الذي ٯبهلو.عارؼ سيسد ىذا الباب، فيدخلو 
فإذا زاد علم اإلنساف سدَّت األبواب أماـ النفس والشيطاف 

 :الٍب يدخلوف منها ليكيدوا ٥بذا اإلنساف، ولذلك قاؿ 



                                                           
  والديلمي عن جابر هنع هللا يضركنز العماؿ، وفيض القدير شرح ا١بامع االصغّب   ٔٛ
 ا٤بطالب العالية البن حجر واٙباؼ ا٣بّبة للبوصّبي عن عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر ٕٛ
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اس، وُٰبذر الناس ألف العابد لنفسو فقط، لكن العامل يُعلِّم الن
 من مداخل الشيطاف.

إًذا أفضل عبادة يتقرب هبا العبد إىل مواله بعد الفرائض العلم، 
إما أف يطالع، وإما أف يسمع، وأفضل العلم ما كاف علًما وىبًيا، 

يسمعو من العلماء ابهلل الذين قاؿ فيهم هللا:      

            

وإذا كاف هللا تبارؾ وتعاىل أمر نبيو الكرًن الكليم وىو من أويل 
العـز أف يذىب إىل ىذا العبد الرابين ليتلقى منو العلم، مع أنو ينزؿ 
عليو الوحي!!، ولكن لُيبْبِّ لنا قدر تلقي العلـو اإل٥بية من أىلها الذين 

اللدنية، حٌب نعرؼ أف ىذه أفضل عبادة  يتلقوهنا مباشرة من حضرة
 .وأفضل قرا يتقرب هبا العبد إىل مواله 

 

 



عتقد اإلنساف أنو معو العقل السديد، والرأي التدبّب أف ي
الرشيد، والقوة الٍب ينفذ هبا ما يريد، وىذا ليس إال للحميد اجمليد 
تبارؾ وتعاىل، فيستمسك اإلنساف برأيو، وُيصر على تنفيذه، ويرى كل 
آراء غّبه على غّب صواب، ورأيو وحده ىو الرأي الصواب الذي ٯبب 

 تبعو.على ا١بميع أف يسلِّم لو وي
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لكن التخطيط أف ٱبطط اإلنساف للحصوؿ على ما يريد 
بواسطة األسباب اإل٥بية إف كانت يف حياتنا الدنيا، أو كانت يف اآلايت 
القرآنية، ويعلم علم اليقْب أف األسباب ال تفعل إال إذا شاء مسبب 

 .األسباب 
فهو ٱبطط وينفذ ويعلم علم اليقْب أنو إذا حدث لو ما يريد 

ل هللا، وإذا مل ٰبدث لو ما يريد فهذا خّب لو يراه هللا، وإف  فهذا فض
كاف ىو ال يراه، وكما قيل ىف األثر

فاإلنساف ٱبطط ألي عمل أي يضع خطة، وا٣بطة ال بد أف 
تكوف مبنية على القوانْب العقلية، وعلى العلـو الكونية، وال تتعارض 

خرين، وال ٚبالف شرع رب العا٤بْب، وبعد أف يضع مع مصاٌف اآل
ليعينو ويقويو على  ا٣بطة يبدأ التنفيذ مستعيًنا ابلدعاء وطلب هللا 

 ٙبقيق أمنيتو الٍب يريد ٙبقيقها، وىذا ُيسمى التوكل على هللا.
وىو يف مسجده ا٤ببارؾ يدرِّس  كاف رجل آتًيا إىل رسوؿ هللا 

كاف راكًبا انقتو، فأراد أف يسعى سريًعا العلم للصحابة ا٤بباركْب، و 
ويدخل لطلب العلم، فأانخ الناقة، وتركها ومل يعقلها، أي مل يربط 
رجلها وىي مثنية فبل تستطيع القياـ، وبعد أف انتهى الدرس مع حضرة 

وكأنو يُلصق هتمة ضياع  النيب خرج ومل ٯبد الناقة، فراح إىل النيب 
 ...!! اقة واعتمدت على هللا وعليك الناقة للنيب!! أان تركت الن

                                                           
وقيل: ) لو اطلعتم على الغيب الخترتم الواقع(، وقيل ) الخترتم ما قدره هللا وأمضاه(، وهو  83

 من أقوال الصحابة وال يعرف قائله.
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 ..!! ومل أجد الناقة
 حكمتو ا٣بالدة: فقاؿ 

واعقلها يعِب خذ ابألسباب، مث توكل بعد ذلك على مسبب 
 ؾ وتعاىل، وىذا ىو التوكل السديد ...األسباب تبار 

لكن أف يَبؾ اإلنساف األسباب ويقوؿ إين متوكل على هللا، 
فهذا يسمى يف ديننا متواكل، وىذه نزعة سلبية ال تقرىا اآلايت 

 القرآنية وال األحاديث النبوية.
كمن ال يفتح كتااًب لبلستذكار، ويرجو النجاح يف  -

 االمتحاف!! فكيف ينجح وىو مل يفتح كتااًب ومل يذاكر؟!!
وكمن يَبؾ أرضو وال يستزرعها بزرع، وال ٱبدمها، ويريد   -

 صوؿ وفّب يف آخر ا٤بوسم!! من أين؟!!أف أتيت لو ٗبح
ىل حرثتها؟! ىل وضعت البذرة فيها؟! ىل 
رويتها؟! ىل قمت ابلعمل الذي ينبغي ٫بو ىذا 
النبات حٌب أتخذ ا٢بصاد ا٤بطلوب؟!! من مل يقم هبذا 

 يسمى متواكبًل.
وكذلك من ُيصاب ٗبرض، ويقوؿ كما يقوؿ بعض ا١بهَّاؿ:  -

فسأشفى بدوف الذىاب إىل إف كاف هللا قدَّر يل الشفاء 
                                                           

 جامع الَبمذي عن أنس هنع هللا يضر ٗٛ
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طبيب أو تناوؿ الدواء، وىذا ٨بالف ٥بدي النيب الذي 
 :يقوؿ فيو 

ىذه ا٢بكمة العالية مع سيدان موسى كليم هللا عليو  وبْبَّ هللا 
 فضل الصبلة وأمت السبلـ:وعلى نبينا أ

فكما ورد ببعض األثر أنو اشتكى يوًما من وجع أضراسو، ورفع 
أمره إىل هللا، فأوحى هللا إليو أف يذىب إىل أرض كذا، فإف فيها نبات 
ىيئتو كذا، وخذ منو وضعو على أضراسك ُتشفي إبذين، فنفذ ما أوحي 

في يف إليو وذىب إىل ىذه األرض ووضع النبات على أضراسو فشُ 
ا٢باؿ، وبعد حْب من الدىر عاوده وجع أضراسو، فظَّن يف نفسو أنو 
عرؼ سر الدواء، فذىب إىل ا٤بكاف الذي فيو النبات، ووضع من ىذا 

، وقاؿ: اي رب، النبات على أضراسو فزاد األمل!! فرجع إىل هللا 
أليس ىذا ىو النبات الذي أمرتِب بو يف ا٤برة األوىل وشفيت أضراسي، 

م زاد األمل اآلف؟! قاؿ: اي موسى يف ا٤برة األوىل رجعت إلينا فوضعنا فلِ 
سر الشفاء يف النبات، ويف ا٤برة الثانية ذىبت إىل النبات ومل ترجع إلينا 

 فنزعنا سر الشفاء من النبات!!.
 :إًذا التوكل على هللا 

أف يسعى اإلنساف يف األسباب الٍب وضعها هللا، والٍب ال  -
                                                           

 جامع الَبمذي وسنن أيب داود عن أسامة بن شريك هنع هللا يضر ٘ٛ
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، مث مع ذلك يدعو هللا، ويسأؿ هللا، ٚبالف شرع هللا
ويستعْب ابهلل، إذا مشى على ىذه الوتّبة فهذه ىي الُسنَّة 

 .الواردة عن ا٢ببيب ا٤بصطفى 
 

 



 أىل الطريق الذي يعينهم على بلوغ ا٤براد أف يكوف لكل
عاؿ عند هللا، ال يريد منزلة دنية، ولكن يطمع يف  واحد منهم  ىدؼ

منزلة علية ىنية، ويطمع أف يكوف يف جوار ا٢ببيب ا٤بصطفى، ويطمع 
أف يكوف من الذين ينظروف إىل وجو هللا يـو القيامة، ويطمع أف يكوف 

 على منرب من نور قداـ عرش الرٞبن.
و طمعػػو ىػػذا ٯبعلػػو يبحػػث عػػن األسػػباب واألسػػاليب الػػٍب توصػػل
 إىل ىػػذه ا٤بنزلػػة، وال يػػراتح ابلػػو حػػٌب تتحقػػق آمالػػو، وىػػؤالء قلػػة قليلػػة:

                    

 وكـر هللا وجهو قاؿ: سيدان علي 

كلما رأوا واحد يف مكاف يسارعوا  
                                                           

) ونػػوره كػػامبل لفائدتػػو ىف  َعِلػػيُّ بْػػُن َأيب طَالِػػبٍ عػػن ، ُكَمْيػػِل بْػػِن زاَِيد حػػديث موقػػوؼ( َعػػن) ٙٛ
ُرَىا َأْوَعاَىا، َواْحَفْظ َما َأُقوُؿ َلَك: النَّػاُس ا٤بوضوع( قاؿ: : اَي ُكَمْيُل ْبَن زاَِيٍد، اْلُقُلوُب َأْوِعَيٌة َفَخيػْ

ينٌّ  ، َوُمتَػَعلٌِّم َعَلى َسِبيِل ٪َبَاٍة، َوٮَبٌَج َرَعاٌع َأتْػَباُع ُكلِّ اَنِعػٍق، ٲَبِيلُػوَف َمػَع ُكػلِّ رِيػٍح، مَلْ َثبلثٌَة: فَػَعاملٌ َرابَّ

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6617
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
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ليسمعوه فقط، وال شيء بعد ذلك!، و٫بن ليس لنا شأٌف هبؤالء، ألننا 
 نريد أف ندخل يف ثُلٌة من األولْب وقليٌل من اآلخرين.

 فما الذي يُعْب اإلنساف على مراده؟ أف يكوف لو ىدٌؼ، مثبًل:
ابِب يريد أف يكوف دكتورًا يف ا١بامعة وىو يعـز على ذلك، فبل ٰبتاج 
هو، وال ٰبتاج أف أحثُّو على ا٤بذاكرة، وال أف أاتبعو، فهو يتابع  أف ُأوجِّ

 نفسو ألنو يريد أف يصل إىل ىذا ا٤بقاـ.
لكن إذا كاف ابِب بليًدا، وأان ُأريد أف أجعلو ُمعيد، فهل أستطيع 

تو بكل أساتذة ا١بامعة كلهم فلن يستطيعوا أف ذلك؟! ال، ولو أتي
 يصنعوا معو شيًئا، ألف األصل كلو يف قصد اإلنساف وىدفو.

عندما نزؿ قوؿ هللا تبارؾ وتعاىل:      

       سيدان عبد هللا بن مسعود

                                                                                                                      
ػٌر ِمػَن اْلَمػاِؿ، اْلِعْلػُم َٰبُْرُسػكَ  ، َوَأنْػَت َيْسَتِضيُئوا بُِنوِر اْلِعْلػِم، َومَلْ يَػْلَجئُػوا ِإىَل رُْكػٍن َوثِيػٍق، اْلِعْلػُم َخيػْ

ا، اْلِعْلػُم ُرُس اْلَماَؿ، اْلِعْلُم يَػزُْكو َعَلى اْلَعَمِل، َواْلَماُؿ تُػْنِقُصُو النػََّفَقُة، َو٧َبَبَّػُة اْلَعػاملِِ َديْػٌن يُػَداُف هِبَػٙبَْ 
يَل اأُلْحُدوثَِة بَػْعَد َمْوتِػِو، َوَصػِنيَعُة اْلَمػاِؿ تَػػُزوُؿ  ِبَزَوالِػِو، َمػاَت ُيْكِسُب اْلَعاملَ الطَّاَعَة يف َحَياتِِو، َوٝبَِ
ْىُر، َأْعَيانُػُهْم َمْفُقوَدٌة، َوَأْمثَا٥بُُ  ْم يف اْلُقُلوِب ُخزَّاُف اأَلْمَواِؿ َوُىْم َأْحَياٌء، َواْلُعَلَماُء اَبُقوَف َما بَِقَي الدَّ

ػَر  َمْوُجوَدٌة، َىاْه، ِإفَّ َىُهَنا َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإىَل َصػْدرِِه ِعْلًمػا لَػْو َأَصػْبُت لَػوُ  ُتُو َلِقنًػا َغيػْ َٞبَلَػًة، بَػلَػى َأَصػبػْ
نْػَيا، َيْسَتْظِهُر ٕبَُجِج اّللَِّ َعَلى ِكَتاِبِو، َوبِِنَعِمِو َعلَ  يِن لِلدُّ ى ِعَباِدِه، َأْو َمْأُموٍف َعَلْيِو، َيْستَػْعِمُل آَلَة الدِّ

َقاًدا أَلْىِل ا٢ْبَقِّ ال َبِصّبََة َلُو يف ِإْحَيائِِو، يَػْقَتدِ  َهٍة، ال َذا ُمنػْ ُح الشَّكَّ يف قَػْلِبِو، أبَِوَِّؿ َعاِرٍض ِمْن ُشبػْ
َخػػػاِر،  ػػػَهَواِت، َأْو ُمغْػػػًرى ٔبَْمػػػِع اأَلْمػػػَواِؿ َواالدِّ اِت، َسػػػِلُس اْلِقيَػػػاِد لِلشَّ ُهػػػَوـٌ اِبللَّػػػذَّ َوال َذاَؾ، َأْو َمنػْ

يِن، َأقْػػَرُب َشػبَػًها هِبَِمػا األَنػْ  َعػاـِ السَّػاِئَمِة، َكػَذِلَك ٲَبُػوُت اْلِعْلػُم ٗبَػْوِت َحاِمِليػِو، َولَْيَسا ِمْن ُدَعاِة الػدِّ
ٍة، لَِئبل تَػْبُطَل ُحَجُج اّللَِّ َوبَػيَِّناتُُو، ُأولَئِػكَ  ُىػُم األَقَػلُّػوَف  اللَُّهمَّ بَػَلى ال َٚبُْلو اأَلْرُض ِمْن قَائٍِم ّلِلَِّ ٕبُجَّ

ُ َعػػػػْن ُحَجِجػػػِو، َحػػػػٌبَّ يَػُؤُدوَىػػػا ِإىَل نُظَػػػػَرائِِهْم، َعػػػَدًدا، اأَلْعَظُمػػػوَف ِعْنػػػػَد اّللَِّ قَػػػْدرً  ا، هِبِػػػػْم يَػػػْدَفُع اّللَّ
ُو َويَػْزَرُعوَىػػا يف قُػلُػػوِب َأْشػػَباِىِهْم، َىَجػػَم هِبِػػُم اْلِعْلػػُم َعلَػػى َحِقيَقػػِة اأَلْمػػِر فَاْسػػَتبلنُوا َمػػا اْسػػتَػْوَعَر ِمْنػػ

َرفُػوَف، َوَأِنُسػوا ٩بَّػا اْسػػتَػْوَحَش مِ  نْػَيا أِبَبْػَداٍف َأْرَواُحَهػا ُمَعلََّقػٌة اِبْلَمْنظَػػِر اْلُمتػْ ْنػُو ا١ْبَػاِىُلوَف، َصػِحُبوا الػػدُّ
ْسػػتَػْغِفُر اأَلْعلَػى، ُأولَئِػػَك ُخَلَفػاُء اّللَِّ يف بِػػبلِدِه، َوُدَعاتُػػُو ِإىَل ِدينِػِو، َىػػاْه، َىػػاْه، َشػْوقًا ِإىَل ُرْؤيَػػِتِهْم، َوأَ 

 " ْئَت فَػُقمْ اّللََّ يل َوَلَك، ِإَذا شِ 
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 بكى، فقالوا: مل تبك؟
اؿ: ما كنت أظن أف يف أصحاب رسوؿ هللا من يريد الدنيا ق

 !، كاف يظن أهنم كلهم يريدوف اآلخرة.حٌب نزلت ىذه اآلية
الشيخ أبو اليزيد البسطامي ٠بع القارئ يقرأ ىذه اآلية فصرخ 
وُأغمي عليو، وبعد أف أفاؽ قالوا لو: مل صرخت؟ قاؿ: أما ٠بعتم ىذا 

يقوؿ هللا تعاىل: العتاب؟! قالوا: أي عتاب؟ قاؿ   

           !فأين من يُريدين؟ 
انظر إىل ىذا ا٤بقاـ العايل، يعِب يقوؿ: أنتم تريدوف الدنيا 

 واآلخرة فقط، وأين أان؟!.
 :فاألمل ىو الذي يدفع اإلنساف للعمل

أما الذين  ا يشتغل؟!فإف مل يوجد أمل فلماذا يعمل؟! و٤باذ
فهؤالء وجدوا أف  –نسأؿ هللا ا٢بفظ والسبلمة  –اشتغلوا بدنياىم 

أسهل طريق لتحصيل الدنيا ىو طريق اآلخرة، يتظاىر أبنو من طبلب 
اآلخرة، ومن أىل اآلخرة فتثق الناس فيو، ويعطوه الدنيا بسخاوة نفس 

 :وبسبلمة صدر، مع قولو 

                                                           
 : ابن مسعود وىف تفسّب اآلية ابلطربى وغّبه أوردوا كبلـ ابن مسعود برواايت كثّبة قاؿ  ٚٛ

يومئذ أحدا يريد الدنيا؛ حػٌب قػاؿ هللا مػا قػاؿ، و روى  ما كنت أظن يف أصحاب رسوؿ هللا 
ؿ هللا قاؿ ابن مسعود ٤با رآىم وقعػوا يف الغنػائم: مػا كنػت أحسػب أف أحػدا مػن أصػحاب رسػو 

، وىف رواية ما شعرت أف أحػدا مػن أصػحاب النػيب  كػاف يريػد   م يريد الدنيا حٌب كاف اليـو
  . الدنيا وعرضها ، حٌب كاف يومئذ
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 .. فالنية ىي الٍب تُبلِّغ األمنية
نسأؿ هللا تبارؾ وتعاىل أف ٯبعلنا من الذين يدعوف رهبم ابلغداة  

 والعشي يريدوف وجهو.
 

 



 ابلنسبة لثواب األعماؿ عند هللا فالثواب يتوقف على ،
 :نية ا٤برء قبل العمل، قاؿ 

 ، مثبًل:فأجره وثوابو على قدر نيتو الٍب نواىا هلل 
 :كلنا نذىب إىل ا٤بسجد

ة واحدة وىي أداء الصبلة، لكن من الناس َمن ينوي ني -
 .فيأخذ أجر أداء الصبلة

ومن الناس من ينوي عند ذىابو إىل ا٤بسجد مغفرة ذنوبو  -
الٍب قد يكوف قد ارتكبها قبل الصبلة، وأداء الصبلة يف 
ٝباعة ليتأكد من القبوؿ عند هللا، ومناجاة هللا، والدعاء ٗبا 

                                                           
 جامع الَبمذي والبيهقي عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٛٛ
 البخاري ومسلم عن عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر ٜٛ
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ى قدر ُٰببو ليقضيو ويستجيبو لو هللا، فيأخذ الثواب عل
 نيتو، وكلما زادت النيات كلما زادت ا٤بثوابت.

ولذلك جهاد الصا٢بْب يف تكثّب النوااي قبل كل عمل، وكلها 
 لرب العا٤بْب، وكاف بعضهم يقوؿ:



فثواب األعماؿ ابلنيات، واألرزاؽ اإل٥بية إف كانت حسية أو 
 .قف على نية ا٤برء الٍب يطَّلع عليها يف قلبو رب الربية معنوية تتو 

فإذا زرع الزارع زرًعا ونوى أف ٯبعل فيو طُعمة للفقراء 
وا٤بساكْب، فإف هللا يبارؾ لو يف ىذا الزرع وٯبعل الصدقة الٍب 

: سُيخرجها خارج رزقو ا٤بقرر لو من رب العا٤بْب زايدة من عند هللا 
                

  
 :وإذا نوى نية سيئة؛ أف ٰبـر الفقراء وا٤بساكْب من ىذا الزرع

فقد ٰبُصل لو كما حصل ألصحاب ا١بنتْب الذين ذكرىم هللا 
اٌف يدعو الفقراء عند يف القرآف، فقد كاف أبوىم رجل ص تبارؾ وتعاىل

حصاد زرعو، ويُعطيهم الثُلث وأيخذ لبنيو الثُلث، والثلث الثالث ٯبعلو 
لتكاليف الزراعة، فلما مات الرجل قاؿ الولد األكرب: ال ُٚبربوا 
ا٤بساكْب بوقت ا٣بروج للحصاد و٬برج سًرا، فلما ذىبوا وجدوا 

 :ا٢بديقة كما قاؿ هللا              

        ،والصرًن يعِب األرض احملَبقة
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كأنو شبَّ فيها حريق أىلك كل الزرع، فبل ىم انتفعوا هبا، وال الفقراء 
 انتفعوا بسبب سوء النية.

 .فإصبلح النية يكوف فيو إصبلح األعماؿ من رب الربية 
لك ينبغي على ا٤بؤمن أف ينوي نية طيبة عند كل عمل ُٰبقق ولذ

 هللا لو يف ىذا العمل.
 

 



 أيهما تبارؾ وتعاىل عنوهللا رضي قيل لئلماـ الشافعي :
يسبقو ببلء، وىذا أمر أفضل الببلء أـ العطاء؟ قاؿ: ال بد للعطاء أف 

 :هللا الذي أشار إليو يف كتابو          

               

           
وماذا يكوف عطاؤىم؟             

           . 
ال بد أف يسبقها امتحاف، فأنت تريد أف  فأي منحة من هللا 

لعالية يف ا١بناف، إًذا ال بد أف ٛبنع جوارحك عن ٙبظى ابلروضات ا
معاصي هللا، وتُقيم هبا الفرائض الٍب فرضها عليك هللا، حٌب تستحق 

ىذه ا١بائزة، وىي دخوؿ جنة هللا     
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 فبل بد من امتحاف.

والدنيا كلها قاؿ يف شأهنا الرٞبن:        

                      
أي ليختربكم، ٗباذا؟        فا٢بياة وكل ما فيها

اختبار إذا مل ينجح ا٤برء فيو، وعطاء إذا اجتازه اإلنساف ٗبعونة خالق 
 األرض والسماء، إذا ٪بح يف االختبار لو ىذا العطاء.

ُلوَُكمْ : )ذه الدار كما قاؿ هللا كل ما يف ى ُلَونَُّكمْ ( )لِيَػبػْ (  َولَنَػبػْ
كلها اختبار، فإذا تغلب اإلنساف على نفسو وىواه، ومل يستمع إىل 

وأصحابو ا٢بساف، فاز يف  وساوس الشيطاف، واتبع النيب العدانف 
 .االمتحاف وأخذ العطاء عاجبلً وآجبًل من حضرة الرٞبن 

 

 



 أثبت القرآف ٗبا ال شك فيو أف اإلنساف الكامل؛ األنبياء
وا٤برسلْب ومن ىم على شاكلتهم ومنهجهم وىديهم ىو ا٣ببلفة عن 

تعاىل يف ذلك:  ، وقاؿ هللاهللا          
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)  :مث بْبَّ مؤىبلت ا٣ببلفة        

والكبلـ يف القرآف واضح وضوح الشمس، وإف كاف كثّب من 
أ٠باء ا٤بفسرين أبعدوا يف تفسّب األ٠باء، فقاؿ بعضهم إف هللا علَّم آدـ 

هنم، وابلطبع مل على حسب أايـ زما كل شيء، حٌب كذا وكذا وكذا
ا٤بخَبعات وا٤بكتشفات من ىف زماننا يذكروا األ٠باء الٍب استجدت 

 ، وىذا شيء ال يوافق عليو العقل وال يثبت يف النقل.وا٤بصنوعات
لكن الصحيح أف األ٠باء الٍب علَّمها هللا لو ىي أوصاؼ 

ؽ األلوىية، وأ٠باء ا٢بضرة الرابنية، الٍب من ٚبلَّق هبا كاف صورة ألخبل
هللا تبارؾ وتعاىل يف الكوف، وكما ورد يف بعض األثر

 
من الناس من يتخلق ٖبُلق واحد من أخبلؽ هللا، ومنهم من 
يتخلق ٖبُلقْب، ومنهم من يتخلق أبكثر، والذي يتخلق بكل أخبلؽ هللا 

 هللا أبوصافو وأخبلقو  ىو ا٣بليفة عن هللا يف األرض، استخلفو
العلية:             فا٣بليفة ىو

داوود فقط، وليس كل البشر الذين كانوا حولو، ألنو كاف متخلقا 
أبخبلؽ هللا، ولذلك قاؿ لو موصًيا مع أخبلقو اإل٥بية   

          

 ، إًذا ا٣بلفاء عن هللا ىم األنبياء الُكمَّل، وا٤برسلْب أويل العـز
والورثة الُكمَّل الذين ٚبلقوا ابألخبلؽ اإل٥بية، وكانوا صورة من أخبلؽ 
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 هللا ا٤برضية يف حياهتم الكونية، يقوؿ أحدىم:
 عشػػروف بعػػدىافمائػػة مػػن اآلالؼ 

 
 مشػػػػػػػػػارب رسػػػػػػػػػل هللا ابإلٝبػػػػػػػػػاؿ

 فلػػػػػي قػػػػػد ٘بلػػػػػت ويبَّ قػػػػػد ا٪بلػػػػػت 
 

 فسػػػػػلِّم لنػػػػػا ٙبظػػػػػى ٖبػػػػػّب وصػػػػػاؿ
 

ىذا الرجل ٝبع مشارب مائة وأربعة وعشروف ألف نيب!! إىل 
جانب التخلق أبخبلؽ األلوىية، وىذا سر ا٣ببلفة يف الكوف، ألهنا 

و عاليو ودانيو ليست خبلفة يف األرض فقط، وإ٭با تكوف يف الكوف كل
 إبذف هللا.

 

 










 سيدان موسى عليو وعلى نبينا أفضل الصبلة وأمت السبلـ ٤با
٤بكا٤بتو على جبل الطور، وطمع  ودعاه هللا امتحنو هللا وقومو، 

موسى يف النظر إىل وجو هللا:              

     ،وكل من معو حدث ٥بم ذلك
فآمن وصدَّؽ وقاؿ:             
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  أان أوؿ ا٤بصدقْب ا٤بؤمنْب من ىؤالء بصنع هللا وفعل
 هللا وتقدير هللا جل يف عبله.

إًذا ىو أوؿ ا٤بؤمنْب وا٤بصدقْب ٗبا أخربه بو رب العا٤بْب عند 
 اختباره وقومو ا٢باضرين معو من بِب إسرائيل على جبل الطور.

اإلسبلـ دين األنبياء رسوؿ ا٤برسلْب، و  لكن رسوؿ هللا 
وا٤برسلْب أٝبعْب، وال يوجد دين غّب اإلسبلـ:     

     أما اليهودية والنصرانية فهم الذين ٠بوا
أنفسهم، قالوا:       ىم الذين قالوا وليس
هللا، واآلخرين:       

واليهود والنصارى أنبياؤىم من ذرية أيب األنبياء سيدان إبراىيم، 
وسيدان إبراىيم قاؿ هللا عنو يف القرآف الكرًن:     

               

   .فالدين من البدء إىل ا٣بتاـ ىو اإلسبلـ 
وكل قـو ٥بم رسوؿ، فمن رسوؿ ىؤالء ا٤برسلْب؟ سيدان دمحم، 
فمن أوؿ ا٤بسلمْب من بدء الدنيا إىل يـو الدين؟ سيدان رسوؿ هللا، 

 .يْب فهو أوؿ ا٤بسلمْب ألنو رسوؿ ا٤برسلْب ونيب النب
فكل ا٤برسلْب تعلموا من حضرتو، وىم نوااًب عنو يف دعوتو، 
وكلهم صدَّقوا بو وآمنوا برسالتو، فهو أوؿ ا٤بسلمْب عند رب العا٤بْب 

 من بدء الدنيا إىل يـو الدين.
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 :ا٢بكيم 
يف قولو وعملو وفعلو ىو الرجل الذي ُيصيب ا٢بق  -

 :ومشورتو
o   يعِب إذا نطق ينطق ابلصواب، ألنو يتمعَّن ويتفكَّر

 قبل أف ٱبرج منو الكبلـ.
o  ،وإذا عمل يعمل ا٤بوافق ٤با جاء يف القرآف والُسنة

ألنو يتحرى قبل العمل الدقة يف أف يكوف عملو 
 موزوانً ابلقرآف والُسنة.

o وينظر وإذا ُاستشّب يُفكر ملًيا ويستخّب هللا 
ابلنور الذي آاته بو مواله لكي يكوف أميًنا يف 

 :مشورتو لقولو 
فتخرج منو ا٤بشورة ُتصيب كِبد ا٢بقيقة، وىذا ا٠بو ا٢بكيم 

 الذي ُيصيب يف الفعل والقوؿ وا٤بشورة وكل أمر.
 من عنده علم وىذا يكوف َعِمل ٗبا َعِلم فمنحو هللا 

ا٢بكمة:                 

    
                                                           

 ود عن أيب ىريرة هنع هللا يضرجامع الَبمذي وأيب دا ٜٓ
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 :أما العامل
فهو الذي حصَّل العلم يف أي ٦باؿ، فمن حصَّل علم الفقو 
صار فقيًها، ومن حصَّل علم التفسّب صار مفسًرا، ومن حصَّل علم 

٤بًا ٧بداًث، ومن حصَّل أي فرع من فروع العلم أصبح عاا٢بديث صار 
ل العلم يف الفرع الذي يف ىذا الفرع من فروع العلم،  فالعامل ُٰبصِّ

يتخصَّص فيو، إف كاف علًما دينًيا، أو علًما طبيعًيا، أو أي علم من 
.  علـو ا٤بعرفة، فكلها علـو

، وبْب ا٢ب ل العلـو كيم الذي ففرٌؽ كبّب بْب العامل الذي ُٰبصِّ
 عِلم وعمل فوىبو هللا ا٢بكمة من عنده.

 

 

                  

                

 اآلية القرآنية ٙبذيٌر صريح لكل مؤمن ولكل مؤمنة، إايؾ
مهما وصلت من عليِّ ا٤بقامات، وارتفعت وارتقيت يف القرب درجات 
ودرجات، أف تعتقد أنك سلمت من وسوسة الشيطاف والنفس، ألف 
وسوسة الشيطاف والنفس ال تنتهي إال مع خروج النَػَفس األخّب، و٥بم 

 عن معرفتها كثٌّب من البشر.ِحيٌل يعجز 
فالشيطاف ٰباوؿ أف ٯبر اإلنساف إىل ا٤بعاصي، فإذا وجد عنده 
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صدود عن ا٤بعاصي وحفظو هللا منها، ٰباوؿ أف يدخل لو عن طريق 
الطاعات، فُيحبِّب إليو اإلكثار من الطاعات ولكن ٯبعلو يغَّب هبذه 

 عبادات.الطاعات، ويرى أنو أفضل من غّبه ٗبا يؤديو من ىذه ال
قد يكوف حريص على عدـ الوقوع يف ىذا الباب، فيدخل لو 
من ابب آخر، فيجعلو يطمع أف يكوف من الصا٢بْب ولو كرامات، 
وٱُبيِّل لو يف بعض األعماؿ الٍب فيها توفيق من هللا لو أهنا كرامات، 
وٯبلس مع الناس يتحدث أبف هللا أكرمو بكذا وكذا وكذا ويريد أف 

و والية هللا، وأنو ويلٌّ من األولياء، ويعظموه ويكربوه، يعتقد الناس في
وال مانع أف يبنوا لو ضرٰبًا ويزوروه، وىي كلها من الشيطاف، 

 فالشيطاف ال يَبؾ اإلنساف.
والنفس كذلك ال تَبؾ اإلنساف ما داـ فيو نَػَفٌس يَبدد يف ا٢بياة 

أبو العزائم ، ويف ذلك يقوؿ اإلماـ الدنيا حٌب ٱبرج إىل لقاء الرٞبن 
 :

كيف يكوف ذلك؟ أضرب مثااًل واحَدا: 
رجل من الصا٢بْب أقامو هللا، ويُريبِّ وأصبح لو مريدين، وينبغي عليو أف 
 يستخلف بعده أعلى ا٤بريدين يف ا٤بقاـ، وليس شرطَا أف يكوف ابنو
الُصليب، فإذا ضحكت عليو النفس والشيطاف وقاؿ: لن ٯبتمع الناس 
إال على ابِب، وعقد الوالية البنو يف ىذا اجملاؿ، فمن الذي سوَّؿ لو 

 ىذا األمر؟ الشيطاف والنفس مع أنو من ُكمَّل الصا٢بْب. 
فهذه اآلية تعرفنا أف اإلنساف ال يركن إال إىل حضرة الرٞبن، 

من األايـ أنو انتهى من جهاد النفس، أو انتهت معو وال يعتقد يف يـو 
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عداوة الشيطاف:            

ىذه العداوة ىل إىل سن الستْب أو السبعْب فقط أو ٥با مدة ٧بددة؟ 
ال، حٌب ولو ٘باوز ا٤بائة سنة فالعداوة مستمرة إىل أف ٱبرج من ىذه 

 ٢بياة.ا
إًذا ال أيمن اإلنساف للنفس وال للشيطاف، وإف كاف يف ُحضن 

 .النيب العدانف، ويف رعاية حضرة الرٞبن 
 

 



 ٢بديث مثل أي أمر من األمور، سبلح شبكات التواصل ا
ذو حدين، إما أف يُهلك من يستخدمو، إذا استخدمو يف اللهو أو يف 
اللعب أو يف اجملوف أو فيما يغضب هللا تبارؾ وتعاىل، وإما أف يكوف 
٦باىًدا يف سبيل هللا، جهاد يسَّره هللا تبارؾ وتعاىل لنا لو ظهر 

 ألصحاب حضرة النيب لغبطوان عليو.
ت تستطيع وأنت يف بيتك ويف حجرتك مع التكييف أو فأن

ا٤بروحة أو ا٤بدفأة أف تدعو كل من يف الوجود إف كاف يف روسيا أو 
الياابف أو أمريكا أو غّبىم إىل هللا تبارؾ وتعاىل، فتوضح لو حقائق 
اإلسبلـ، وتوضح لو حقائق نيب ا٥بدى، وتدعوه إىل ىذا الدين القوًن 

 سنة.اب٢بكمة وا٤بوعظة ا٢ب
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وتستطيع عن طريق ىذه األدوات أف تصل َرِٞبك، وتتواصل 
معهم، إما ابلكبلـ، وإما ابلرسائل، وىذا نوع من صلة األرحاـ يسَّره 

 هللا لنا يف ىذه األايـ.
وتستطيع أف تراسل إنساف وتراه ويراؾ وتكلمو ويكلمك وىو 

 ة.يف مكاف بعيد، ولكنو قريب ابلنسبة لك بسبب ىذه الوسائل الطيب
وتستطيع أف تشارؾ إخوانك ا٤بؤمنْب يف مناسباهتم ا٤بختلفة، 
فُتعزِّي من أخرب على الفيس أف أابه أو أخاه أو قريب لو قد مات، 

 وتبارؾ ٤بن عنده زواج البنو أو أبنتو أو ٪باح لولده.
وتستطيع بعد ذلك عن طريق ىذه الوسائل العصرية أف تقتبس 

ن كل أنواع الكتب من بدء الكتابة معلومات من العلماء العاملْب، وم
 إىل يومنا ىذا!! فالُكتب موجودة كلها على النت!.

لو كاف عندؾ مكتبة وأردت أف تبحث عن موضوع ما، فإنك 
ستستغرؽ وقًتا طويبًل، لكنك على االنَبنت ٗبجرد أف تضع معلومة 
وتريد مصدرىا، ويف أي كتاب، ورقم الصفحة، فإنك ٙبصل على ذلك 

 .يف ٢بظة!!
وأان كنت قبل ىذه الوسائل ا٢بديثة أخّرِج األحاديث يف الُكتب 
الٍب أكتبها، فكنت أحيااًن أقطع الليلة كلها أقرأ يف ُكتب ا٢بديث وال 
ُأخّرِج إال حديث واحد!!، لكن اآلف حٌب لو ُسئل اإلنساف عن أي 
حديث، يكتب أي كلمة من ا٢بديث على االنَبنت فيأتيو يف ٢بظة أنو 

اري مثبًل يف صفحة كذا، ويف مسلم يف صفحة كذا، ونصو  يف البخ
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كذا، وأيتيو بكل الكتب الٍب فيها ىذا ا٢بديث يف ٢بظة وأقل!!، 
تيسّبًا لنا ٝباعة ا٤بؤمنْب حٌب نعلم حقائق الدين بسرعة غريبة وعجيبة 

 .يسَّرىا لنا رب العا٤بْب 
وسيلة إًذا الوسائل العصرية ا٢بديثة وسيلة لتنمية الصداقات، و 

لتبادؿ اآلراء ابألدب الشرعي، ووسيل لزايدة العلم، ووسيلة لتخريج 
األحاديث، ووسيلة ٤بعرفة تفسّب اآلايت القرآنية يف كل كتب التفسّب 

 .الٍب ظهرت، ووسيلة للدعوة إىل هللا 
وأان يل مقولة أقو٥با وأمري إىل هللا: لو تعامل الناس مع أىليهم 

ن يف الفيس بوؾ النصلحت أحواؿ ٦بتمعنا وذويهم كما يتعاملوف مع م
 ٝبيًعا!!.

لو قاؿ الرجل لزوجتو ما يقولو لغّبىا على الفيس مل ٰبدث 
مشكلة بينهما، ولو أخرجت الزوجة مكنوف صدرىا لزوجها كما ُٚبرجو 

 يف الفيس فلن ٰبدث مشاكل بينهما.
٪بد على الفيس الذوؽ الرفيع، والكبلـ البديع، وكلنا ٫بتاج إىل 

ا اآلف يف ٦بتمعنا، ٤باذا ال يظهر ىذا الذوؽ الرفيع إال لآلخرين ىذ
 على الفيس؟!!

مع أهنم رٗبا يكونوا خياالت غّب حقيقة، فمثبًل كثّب من النساء 
يف ببلدان والببلد اإلسبلمية يضعوف على صفحاهتم على الفيس صورة 
٤بمثلة من ىوليود مثبًل، وأنت ال تعرفها، وأنت تظن أف صاحبة 

صفحة ىي صاحبة الصورة، فتتغزؿ فيها وتُثِب عليها وتواصلها على ال
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أهنا ىي صاحبة الصورة، مع أنك رٗبا لو رأيتها على ا٢بقيقة سَتغرب 
 بوجهك عنها!!.

لكن لو أف األلفاظ الٍب ترددىا، والكلمات الٍب تكتبها وتراعي 
 :فيها الذوؽ الرفيع واألدب البديع على الفيس

بيتك، ومع إخوانك، ومع أحبابك فلن استخدمتها مع أىل 
 يكوف ىناؾ مشكلة بيننا!!.

 !اي ليتنا نطبق ا٤بعاملة مع بعضنا كا٤بعاملة على الفيس بوؾ
فا٤بعاملة على الفيس معاملة راقية، ىذه ا٤بعاملة الراقية ليتنا 
نتعلمها ونطبقها عملًيا مع بعضنا، ألننا عندما نتعامل وجو لوجو أتيت 

دة ابلكلية عن الذوؽ الرفيع واألدب البديع الذي كاف ا٤بعاملة البعي
 .عليو ا٢ببيب الشفيع 

إًذا كل شيء يف الدنيا لو جانب سيئ وجانب مضيئ، 
فالتلفزيوف أنت الذي تقرر ما تشاىده، فأنت ُٛبسك ابلرٲبوت وإذا 
أردت مشاىدة أفبلـ فإنك أتيت بقنوات األفبلـ، وإذا أرت أف تسمع 

 ابلقنوات الدينية، وإذا أرت أف تسمع قرآف درس علم فإنك أتيت
فإنك أتيت ابلقنوات الٍب عليها قرآف، فَمن الذي يتحكم فيو؟ أنت، 
فبل أتيت ابلعيب على التلفزيوف، وتقوؿ أف التلفزيوف شيطاف يف البيت، 
وىل ىناؾ شيطاف يقرأ قرآف؟!! لكن أنت الذي ٘بعلو شيطاف، أو 

 !!.ملك من مبلئكة الرٞبن 
ذا الفيس وغّبه نفس الكيفية، و٫بن وا٢بمد هلل نستخدمو وىك
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وسخرانه للدعوة اإلسبلمية، وأتى بثمار طيبة ال ٚبطر على الباؿ، 
فنحن نتكلم معكم اآلف، ويشاىدان عدد ال حصر لو يف كل بقاع 
األرض، فالتلفزيوف ٧بكـو ابألقمار، و٫بن نتبع األقمار العربية كالنايل 

يرى قنواتنا من يف أوراب أو أمريكا، لكن على  سات والعرب سات، فبل
الفيس بوؾ يراان كل من يف األرض، إف كاف يف أمريكا أو الياابف أو يف 

 الصْب أو يف أي مكاف يف العامل.
بعض الدروس ٰبضر معنا حوايل ٟبسْب أو ستْب شخص، لكن 

 على الفيس ٪بد عدد ا٤بشاىدين عدة آالؼ ومن كل أ٫باء العامل.
مكانك تبلغ الرسالة إىل كل أ٫باء العامل، وىذا فضل  فأنت يف

 .من هللا يف تيسّب إببلغ دعوة هللا 
انىيك عن معرفة األخبار يف نفس اللحظة والتو، وأشياء كثّبه 

 ال نستطيع حصرىا ألهنا ٙبتاج إىل ٕبث طويل يف ىذا اجملاؿ الكبّب.
 

 



 من رٞبة هللا تبارؾ وتعاىل بنا أف اإلنساف مهما كانت
عزٲبتو، ومهما كانت قوة إرادتو، ومهما كاف جهاده لنفسو، ال يستطيع 

إال ٗبعونة هللا وتوفيق هللا، فلو عـز  أف يستدًن على طاعة هللا 
بعض يقيض لو  إنساف على طاعة ٧بددة هلل واستمر عليها، فإف هللا 

آانت يسهو أو ينسى أو ال يستطيع القياـ هبا، حٌب يعلم أنو ال قياـ لو 
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 ابلطاعات إال ٗبعونة هللا وتوفيق هللا.
ألنو لو استطاع القياـ هبا على الدواـ سيحدث لو غرور، ويعتقد 

أنو  –ونسأؿ هللا ا٢بفظ والسبلمة  –أنو ىو الذي يعمل، وقد يظن 
ان أعمل لك كذا وكذا ، والعمل ال يتم ٲبن على هللا بعملو، ويقوؿ: أ

 :، ولذلك قاؿ إال بتوفيق هللا ومعونة هللا 

ت ٯبد وشرٌة يعِب إقباؿ شديد على الطاعات، وفَبة يعِب وق
نفسو متخاذؿ فيها ومتخلف فيو عن أداء ما كلَّف نفسو بو من 
الطاعات، فّبجع إىل هللا ويطلب من هللا ا٤بعونة، ويطلب من هللا 

 ا٤بساعدة، ويطلب من هللا القوة وىذا ا٤بطلوب.
وىنا ٰبدث لئلنساف أمرين، ىذه الفَبة الٍب ٙبدث لو، البعض 

احات واألشياء ا٤بباحات، تضحك عليو نفسو ويقضيها يف بعض الر 
فيقوؿ: ىذه األايـ أسَبيح فيها بعض الشيء وُأشاىد التليفزيوف، أو 
أجلس بعض الوقت على الكافيهات ألشاىد الناس ا٤بارة يف الشوارع، 
أو أجالس أصحايب الذين تركتهم من فَبة طويلة، فإذا فعل ذلك 

 ٱُبشى عليو.
لصا٢بْب، وعن فماذا يفعل؟ إذا وجد ذلك فورًا يبحث عن ا

إخوانو ا٤بتقْب، وال يَبؾ ٦بالستهم طرفة عْب، حٌب يُغّب هللا حالو 
                                                           

 مسنداٞبد عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٜٔ
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ويُنهضو حا٥بم، ألف حاؿ ىؤالء سّبفعو وينفعو، فيتغّب حالو إىل أحسن 
 حاؿ.

ولذلك عندما كنا صغار كنا دائماً مع بعضنا نعرؼ ىذا الكبلـ، 
لصبلة  يقوؿ أحدان: حدث يل فتور، ويل فَبة ال أستطيع أف أقـو
 الفجر، وال ُأصلي قياـ الليل الذي تعودُت عليو، فماذا أفعل؟ 

نقوؿ لو: اذىب للشيخ واعرض حالك عليو، أو انظر إخوانك 
الصادقْب الصا٢بْب وجالسهم وآنسهم وال تفارقهم، وىذا ىو العبلج 

 الوحيد ٥بذا األمر:                
     )التوبة( !!! 

فهذا ىو عبلج الفَبة والكسل والَباخي وا٤بلل وىو مصاحبة 
على الدواـ، وأىل األحواؿ  أىل ا١بد واالجتهاد، وأىل طاعة هللا 

العالية ألهنم يرفعونِب ٗبا آاتىم هللا إىل ا٤بقاـ العايل إبذف هللا تبارؾ 
 وتعاىل.

 

 



.

 ،يعِب لو شكوت حاجٍب ٤بؤمن تقي نقي إ٭با ليدعو هللا يل
                                                           

 ٕٕٗهنج الببلغة ، ا٢بكمة  ٕٜ
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، أو ألين أرى أنو  أقرب لقبوؿ الدعاء مِب، وليست شكوى ترـب
شكوى ضيق، وىذا غّب الذي يشكو هللا، ويقوؿ: ٤باذا فعلت يل كذا 

.  وكذا؟! وٰبدث لو ضيق وترـب
لكن أان أقوؿ: اي فبلف أان حامد هللا على كل حاؿ، ولكن هللا 
ابتبلين بكذا، وأان ال أستطيع أف أٙبمَّل، فادُع هللا يل أف يكشف عِب 

ذا الببلء ويشفيِب، فهل يف ىذا شيء؟ ال، مثل الذي يذىب ى
ص لو الطبيب الداء ويكتب لو  للطبيب، فيشكو لو حالتو، حٌب ًيشخِّ

 الدواء، فهذه ليست شكوى هللا.
فالشكوى للطبيب، والشكوى للمؤمن التقي النقي ليس فيها 
شيء، أو الشكوى ٤بن حويل ليأخذوين إىل الطبيب، فأقوؿ ٥بم: اي 

 الدي أان مريض فخذوين إىل الطبيب، فهذه ليست شكوى.أو 
لكن الشكوى الٍب تكوف على سبيل الضيق والترـب وعدـ الرضا 

 .بقضاء هللا 
 

 



 الروشتة موجودة: اإلنساف إذا أداـ ذكر هللا ٙبدث لو ُوسعٌة
ية، فإذ أغضبو أحٌد سيكوف معو كظم الغيظ: قلب   

     وإذا زاد يف ذكر هللا، سيكوف معو العفو عن
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الناس:      فإذا زاد يف ذكر هللا
ُٰبسن إىل من أساء إليو:       ) 

فالروشتة يف ا٤بداومة على ذكر هللا، والروشتة واضحة كما قاؿ 
هللا يف القرآف:            

وما العبلج؟            

          

فهذه ىي الروشتة الٍب ٘بعل اإلنساف ال يغضب لنفسو، وإ٭با 
 .، كرسوؿ هللا تبارؾ وتعاىليغضب إذا انتهكت ٧باـر هللا 

إًذا كثرة التسبيح، وكثرة ذكر هللا، وا٤بداومة على السجود بْب 
ل ىذه تعمل على ُوسعة الصدر، يدي هللا، والعبادة ا٣بالصة هلل، ك

فيصبح اإلنساف كالبحر يلقوف فيو ا١بَِيف، وال تُغّبِّ رائحتو، أو طعم 
فكذلك عندما يداـو اإلنساف على ذكر هللا يتسع صدره حٌب  مياىو!!

 يكوف كالبحر، يقولوف مهما يقولوف فيو وال يتغّب شيء عنده!!.
 الطريق فتبعو وأرضاه كاف ماشيًا يف سيدان خالد بن الوليد 

رجٌل وأخذ يُسبُّو ويشتمو، فقاؿ لو: ))فإ٭با ىي صحيفتك، فاكتب 
فيها ما شئت(( اكتب يف صحيفتك ما تشاء، ولكن صحيفٍب أان 
٧بافٌظ عليها!!، أرأيت األانقة؟!! كلو يف صحيفتو، أما أان فبل أكتب 

 وما يرضاه. تبارؾ وتعاىل يف صحيفٍب إال ما ٰببو هللا
أحبة أف نكوف يف الدرجة األوىل )والكاظمْب ىل نعجز اي 

الغيظ(؟!! ٫بن ٯبب أف نكوف عند: )وهللا ٰبب احملسنْب( نتدرب حٌب 
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نصل إىل ىذه الدرجة، ولكن كثّب منا غّب قادرين إىل الوصوؿ حٌب إىل 
 )والكاظمْب الغيظ(!!.

وكظم الغيظ يكوف يف أي أمر يسبب يل ضجر، إف كاف من 
، أو من جّباين، أو مع من أعيش معهم، فهي أوالدي، أو من زوجٍب

األمور الٍب ٬برج فيها عن الطور ويُهيأ إلينا أننا مل ٬ُبطئ ومل نفعل شيًئا، 
فأان أٙبسَّب مع اآلخرين يف ا٣بارج، لكن الذين معي ابلداخل ال أعبأ 

 هبم، وكأنِب ليس يل حساب عن ىذا األمر!!.
عيش معهم، َمن أوؿ فمن أوؿ من أنت ُمطالٌب إبرضائهم؟ من ت

من آمن برسوؿ هللا؟ زوجتو السيدة خدٯبة، وأوالده، ومن كاف يعيش 
 معو كسيدان علي وزيد بن حارثة.

فبل بد لئلنساف أف يكوف على ىذه الصورة الواقعية الٍب ر٠بها 
، كيف؟ اب٤بداومة على ذكر هللا، و٫بن ٝبيًعا ال لنا حضرة الرٞبن 

رفة عْب وال أقل، فما الُعذر الذي ستقدمو ُعذر لنا يف ترؾ ذكر هللا ط
هلل يف اللحظة الٍب ٛبر بك ومل تذكر فيها هللا؟! وماذا تقوؿ لو؟! ىل 
تقوؿ لو اللساف كاف واقًفا، ومل تكن ابللساف قوة ليتحرؾ هبا؟!! إذا  

كاف واقًفا اذكر ابلقلب، ىل كنت انسي؟ قاؿ:     

  فبل ُعذر لئلنساف يف ترؾ ذكر حضرة الرٞبن
 طرفة عْب وال أقل.

كم مرة تريد منا اي رب أف نذكر؟ قاؿ:       

      وما حدود )كثّبًا(؟ ليس ٥با
دخل يف قولو تعاىل: هناية، ىل يستطيع أحٌد منا يف يـو من األايـ أف ي
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      ؟ ال يستطيع أحٌد، ألف )ذكراً كثّباً( قاؿ فيها
الصا٢بوف: الذكر الكثّب الذي يصل إىل درجة أف كل أعضاؤه الظاىرة 

 والباطنة تذكر هللا يف وقت واحد!.
فالعْب تذكر، واأُلذف تذكر، واألنف يذكر، واليدين تذكر، 

، وىذا ٤بن وصل للذكر لْب تذكر، وكل ُعضٌو فيك يذكر هللا والرج
 الكثّب.

لكن الذكر ابللساف فقط فهذا ذكٌر قليل، ألنو ُعضو واحد 
الذي يذكر، وعندما ٫بسب أوقات الصبلة يف اليـو ىل ستتعدى 
ساعة؟! ال، فذكر هللا ىو العبلج لنا يف كل األحواؿ الٍب يشكوا منها 

هتذيب األخبلؽ، ورفعة القدر وا٤بقدار، وبلوغ خلق هللا، والذي بو 
 وحزبو. درجات الشرؼ األعلى مع األحبة؛ ٧بمٌد رسوؿ هللا 

نسأؿ هللا تعاىل أف ٯبعل نطقنا ذكًرا، وصمتنا فكًرا، ونظران عربًا، 
وأف ٯبعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين الفاكرين ا٢باضرين بْب يديو 

 يف كل وقت وحْب.
 

 



 ىي روشتة بسيطة وصفها حضرة النيب  الطبيب األعظم
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يب ىو ٤بن يعاين من ىذه ا٢بالة، ولكي تطمئنوا كاف الذي سأؿ الن
سيدان أبو بكر الصديق، فسيدان رسوؿ هللا قاؿ لو: ُقل يف سجودؾ يف 

 الصبلة:

والدعاء الثاين: )سبحاف ا٤بلك القدوس( يكرره اإلنساف مائة 
ائة مرة مساًءا، ومع تكرار ىذا الدعاء تذىب ىذه مرة صباًحا، وم

 ا٢بالة، ويستقر اإلنساف، ويكوف قريًبا من الرٞبن على الدواـ.
 

 

 

 كثّب من الشباب يسألِب: أان أريد الزواج، فمن اختار؟
إذا أردت السعادة فإبث عن بيت أىلو مطعمهم من حبلؿ  فأقوؿ لو:

وخذ بنتهم، ألف ىذه البنت بنت حبلؿ، فتحافظ على طاعة هللا، 
وتستحي ألف ا٢بياء من اإلٲباف، وتستحي أف تعصى هللا، وتستحي أف 

 ٚبالف زوجها، وىذا ما أمران بو رسوؿ هللا وقاؿ:
 أخرى:ويف رواية 

                                                           
 عن معقل بن يسار هنع هللا يضر البخاري يف األدب ا٤بفرد وجامع الَبمذي ٖٜ
 سنن ابن ماجة وا٢باكم عن عائشة اهنع هللا يضر ٜٗ
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لكن كثّب من الشباب يف ىذه األايـ يريد بنًتا شعرىا لونو أصفر 
 قاؿ: مثبًل، وعيوهنا خضراء، وشقراء وٝبيلة، مع أف النيب 

ىذه ستتباىى عليك، وتفتخر عليك، وليس ٥با أصل يعتمد 
عليو، وستتعبك يف حياتك، لكن كثّب من الشباب يف ىذا الزماف 

 مصّرِين على ىذا األمر!!.
ثبلثْب ومل يتزوج، يقوؿ: أريد أحد شبابنا وصل لسن التسعة وال

الزواج، فأدلو على الطريق، لكنو ُمصر على األوصاؼ الٍب يذكرىا 
الشباب، فقلت لو: عليك أبمرين، إما أف تذىب للغردقة أو شـر 
الشيخ وتبحث لك عن روسية وتتزوجها، فهم يف ا١بماؿ ليس ٥بم 

 مثاؿ، أو تسافر إىل فرنسا وتتزوج من فرنسية!!.
، والعمر د أف يتواضع وأيخذ ٕبديث حضرة النيب ىو ال يري

ٲبر بو، وعندما يتزوج سيجد الشباب قد انتهى، والٍب سيتزوجها من 
ىذا الصنف ىل سَبضى بو؟! ال، ولكنها ستبحث عن غّبه، ألنو مل 

 يعد عنده طاقة، وخاصة أنو مل يتزوج من قبل فليس عنده لياقة!!.
بلؿ، وىو يف ىذا الزماف فاإلنساف ا٤بؤمن يبحث عن البيت ا٢ب

                                                           
 هللا عنهمامسند الشهاب ومعجم ابن األعرايب عن ابن عمر رضي  ٜ٘
 مسند الشهاب عن أيب سعيد ا٣بدري هنع هللا يضر ٜٙ
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قليل لكنو موجود، فنبحث عن ىذا القليل، ا٤برأة الٍب نبتت من 
حبلؿ، والٍب والديها حريصاف على اللقمة ا٢ببلؿ، كالبنت األنصارية 
الٍب كانت عندما ٱبرج أبوىا يف الصباح من ا٤بنزؿ تقوؿ لو: اي أبتاه 

 نصرب على النار. ٙبرى لنا مطعًما حبلاًل فإان نصرب على ا١بوع وال
مثل ىذه سُتخرج أوالد حبلؿ بررة أتقياء، وستعينِب على أمور 
ديِب ودنياي ألهنا ٙبرص على طاعة هللا، وٙبرص على الطعاـ ا٢ببلؿ 

 الذي ىو سر كل صبلح وإصبلح يف ىذه ا٢بياة.
 

 



 إذا كنا نريد أف تكوف حياتنا مع زوجاتنا ومع أوالدان سعيدة
وطيبة، فيجب أف ننسى آابؤان الذين ربوان يف االقتداء، و٪بعل لنا أب 

 ىو الذي نقتدي بو. واحد 
معظم ا٤بشاكل الٍب نسمعها بسبب ىذا، تقوؿ ألحدىم ٤باذا 

كذا!، لكن ما تعامل زوجتك ىكذا؟ فيقوؿ: أيب كاف يعامل أمي ى
  شأنك أنت أببيك يف ىذا؟!! أنت ٯبب أف ترى أبيك األعظم 

كيف كاف يعامل زوجاتو، وٛبشي على ىداه، وبذلك لن ٙبدث أي 
 مشاكل.

أسلوبنا مع أوالدان يكوف ابلشدة والغلظة ورفع الصوت 
والضرب، فتسأؿ أحدىم ٤باذا ذلك؟ فيقوؿ: أيب كاف يفعل معي 
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أببيك يف ىذا؟!! ىل نزؿ عليو وحي؟!! قد ذلك؟! لكن ٤باذا تقتدي 
يكوف أبيك على قدره يف العلم، ألف معظمهم كانوا أميْب، لكن من 

األب الذي ٛبشي على ىداه؟       

   فلو اقتدينا برسوؿ هللا يف معاملة الزوجات
 حياتنا كلها طيبة، وكلها سعادة وإسعاد. ومعاملة األوالد ستكوف
بُب تعاملو مع أىلو ومع غّبىم على احملبة،  سيدان رسوؿ هللا 

أىم شيء يكوف بيِب وبْب الطرؼ اآلخر أواصر احملبة، احملبة الٍب تلْب 
 الزوجة أو االبن أو غّبه و٘بعلو يسارع إىل فعل ما ٰببو األب

أو لغة رفع الصوت، أو استخداـ  واألـ، لكننا نسارع إىل لغة العصا، 
 يقوؿ: منصب األبوة!! سنفعل ما نريد وىو كاره، وهللا 

    
وأنتم تعلموف الرجل الذي كاف عبد عند السيدة خدٯبة اهنع هللا يضر 

أعطتو  وكاف قد أعطاه ٥با ابن أخيها ىدية، و٤با تزوجت برسوؿ هللا 
العبد ىدية، وكاف أىلو يبحثوف عنو، فسمعوا أنو موجود يف مكة  ىذا

 .عند دمحم بن عبد هللا، وكاف ذلك قبل بعثتو 
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ه عليو النيب  ٤باذا؟ من ا١بماؿ وكرًن ا٣بصاؿ وا٢بب الذي رابَّ
. 

كعبد، فُيعنفو لو طلب منو شيء ومل يفعلو،   لو عاملو النيب 
، بل كاف سيفر أو يضربو ويسجنو ويعذبو، ىل كاف سّبضى بو؟!! ال

مع أىلو، لكنو رأى معاملة ال ٚبطر على ابؿ، وذلك ابحملبة وا٤بودة 
 واللْب.

٫بن دائًما يف العادة كآابء عندان شيء من التعصب لؤلبناء، 
وىذا التعصب يدفعنا إىل سرعة التأثر وسرعة الغضب ومعاملتهم 
 بشدة، حٌب أنِب كنت أنصح إخواين ا٤بعلمْب بعدـ إعطاء أبنائهم
دروس، ٤باذا؟ ألنو قد يسأؿ أحد التبلميذ فيجيب، وآخر فيجيب، مث 
يسأؿ ابنو فمن رىبة ا٤بوقف وخوفو من أبيو قد يتلعثم وال ٯبيب، 

                                                           
 األخبار ا٤بوفقيات للزبّب بن بكار عن ابن عباس رضي هللا عنهما ٜٚ
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فينزؿ عليو ابلضرب ويهينو أماـ زمبلءه، فهل بعد ذلك تصلح العبلقة 
 بينهما؟!! ال.

وكرَّـ هللا وجهو:  ٙبتاج ىذه العبلقة كما قاؿ اإلماـ علي 
لكن ا٤بداعبة زادت  

عن ا٢بد يف الزمن الذي ٫بن فيو، وىذه تعطي مردود عكسي، أان 
أالعبو ولكن ال يزيد الدلع عن ا٢بد، ألنو لو زاد عن ا٢بد فإنو لن 

 يصلح يف حفظ القرآف، وال يف مدرسة، ولن ينفع نفسو.
ى كما ينبغي أكرمو وأعظمو أان أالعبو لكن يف حدود، إذا مش

وأدلعو كما يريد، وكل حالة ٥با ٭بوذج حسب حالتها، فليس كل 
األوالد ٥بم نفس ا٤بكياؿ، ألف كل ابن لو ظروفو، ولو قدراتو، ولو 
امكاانتو، وأنت بنظرؾ الثاقب، وعقلك الفطن، وقلبك األ٤بعي 

 تستطيع أف تدرؾ ذلك، فتعامل كل ولد ٗبا يليق بو.
 –كما قلت   –نلغي الشدة والعنف هنائيًا وإ٭با  لكن ٯبب أف

ابحملبة وا٤بودة واللْب حٌب يكونوا عجينة طيِّعة لينة يف أيدينا نشكلها  
 كما نريد.

عندما يصل إىل سن سبع سنْب أعلِّمو اآلداب، آداب ا٤بشي، 
وآداب إلقاء السبلـ، وآداب ا١بلوس، وآداب الطعاـ والشراب، 

ـ، وآداب التعامل مع ا١بّباف، وآداب وآداب زايرة ذوي األرحا
حضور األفراح، وآداب حضور العزاء ... كل ىذه األشياء من 
سُيلقنها للولد غّبي، آخذه بيدي وأقوؿ لو: ىيا نذىب ٢بضور فرح 
فبلف، فسّبى أانس يفعلوف أشياء غّب صائبة، فأقوؿ لو: ىذه األفعاؿ 
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 خاطئة، والصواب كذا وكذا، فيكوف ىذا درس عملي.
أقوؿ لو: ىيا ٫بضر عزاء فبلف، فسّبى بعض السيدات الٍب 
تنوح أو تلطم، فأقوؿ لو: اي بِب ىذا ال يصح، والصواب أف تقوؿ )إان 

وبذلك أعلِّمو ىنا األدب  هلل وإان إليو راجعوف( ويصربوا على أمر هللا،
ويـو العيد أقوؿ لو: ىيا بنا لُنعيِّد على من أمران هللا أف الواجب، 

م يف ىذه ا٤بناسبة، فنبدأ اب١بّباف، قد يقوؿ يل: فبلف ىذا ال نفرحه
 يزوران أبًد، فأقوؿ لو: ٫بن نفعل ما علينا وال ننتظر ما لنا!.

ا٤بؤمن لو أدَّى ما عليو ومل ينتظر ما لو سيظل يف راحة الباؿ 
على الدواـ، ألف الذي يتعبنا أف يقوؿ اإلنساف أان عملت ما علىَّ، 

ا عليو؟!! ما شأنك أنت؟! ىل أنت ستحاسبو؟!! أنت فِلَم مل يفعل م
تؤدي ما عليك هلل، وىو حر يف أمره، ألف الذي سيحاسب الكل 

 .ا٢بسيب 
لو اإلنساف خطَّ لنفسو ىذا ا٣بط سّباتح، وىذا نظاـ 
الصا٢بْب، ىل لو زرت احد ٯبب أف يزورين؟! ىل لو عزيت أحد ٯبب 

اعدين؟! بذلك سأدخل أف يعزيِب؟! ىل لو ساعدت أحد ٯبب أف يس
يف شوط طويل لن ينتهي أبًدا، لكن أان أفعل الواجب علىَّ هلل وال 

 أنتظر الرد من خلق هللا ألنِب أعمل هلل وال أعمل ٣بلق هللا.
إًذا آخذه معي يف ىذه اآلداب حٌب يصّب يف سن الرابعة عشرة، 
وسيكوف رجل يعتمد عليو، فأطلب منو أف ينيب عِب حضور فرح 

أو حضور جنازة، وبذلك أبِب فيو الرجولة من البداية، فيصبح فبلف، 
رجل من الرجاؿ، وسيحاوؿ دائًما أف يرضيِب ويسَبضيِب ألين ال 
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أطلب منو شيًئا إال ٤بصلحتو ومنفعتو، وذلك كلو من كتاب هللا، ومن 
 .ُسنة رسوؿ هللا 

إًذا أساس التعامل مع الكل احملبة، لو دخلت احملبة يف أي 
، فإف ذرة من احملبة ٘بعل األعداء أحبة، وىذه ىي البضاعة عبلقات

الٍب أعطاىا لنا رسوؿ هللا وأمران أف ننشرىا ٝبيًعا بْب خلق هللا، ألف 
 ىذه ىي سبب كل شيء ٝبيل وعظيم يف الدنيا وكرًن على حضرة هللا.

مِب مدح هللا األنصار يف القرآف؟ قاؿ:     

     :ىل قاؿ يصلوف؟ ال، ولكن مدحهم بقولو 
       ما عبلمة ا٢بب؟  

      الصدور منشرحة وسليمة ليس
بلف، والكره فيها غيظ من فبلف، وال حقد على فبلف، وال بغض لف

لفبلف، ليس فيها إال ا٤بودة والرٞبة والشفقة والعطف ١بميع أىل 
 اإلٲباف، بل ١بميع بِب اإلنساف.
الٍب هبا لو اتصفنا فإف كل شيء  وىذه بضاعة ا٢ببيب 

سيحبِب، حٌب ا١بمادات ستحبِب! حٌب الطيور وأشجارىا ستحبِب، 
ألف من ٘بمَّل حٌب ا٢بيواانت ستحبِب، كل شيء يف الكوف سيحبِب، 

 وىذا ىو األساس ٥بذا ا٤بّباث. ٕبب هللا أحبو كل شيء يف ىذه ا٢بياة
بقي بعد ذلك بعض األشياء الصغّبة، أريد أف أعاتب ابِب، ماذا 
أفعل؟ ال أعاتبو أماـ أمو، أو اماـ إخوتو، أو أماـ أي أحد غريب، 

حبك، ولكن آخذه ٗبفرده وأبدأ معو أواًل وأقوؿ لو: أنت تعرؼ أنِب أ
وأنك عندي غاؿ، وأٛبُب لك ا٣بّب وأريدؾ أف تصبح كذا وكذا، لكنِب 
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حزين منك بعض الشيء ألنك فعلت كذا، ىل بعد ذلك سّبجع الولد 
 ٥بذا الذنب مرة أخرى؟!! ال.

لكن لو عاتبتو أماـ أمو وأماـ إخوتو وأقوؿ ٥بم: ىو فعل كذا 
تصيبو إبحباط وكذا، وأفضحو، ىذه الفضيحة ٘برح مشاعره النفسية، و 

شديد، أو كما يفعل بعض اآلابء أثناء جلوسو مع بعض أصدقاءه، 
وأييت اببنو ويقوؿ ٥بم: ىل يصح أف يفعل كذا وكذا؟!! وىؤالء ما 
شأهنم؟!! أنت بذلك فضحتو وخزيتو أمامهم، وٱبشى أف يقابل أحد 

ىؤالء لن يقوِّموا فيو شيء، بل رٗبا بعضهم يشمت  منهم بعد ذلك!.
ورٗبا يكوف أخ شقيق لك ويشمت، ويقوؿ بعدما ٱبرج من  يف ذلك،

 عندؾ ىو يستحق!!.
لكن إذا أردت أف تعاتب ابنك أو ابنتك فيكوف العتاب بينك 
وبينو، وتبدأ أواًل ٗبدحو، ألنو ال يوجد أحد ليس فيو صفات جيدة، 
فتمدحو ابلصفات ا٢بسنة الٍب فيو، وتقوؿ لو: أان أعلم أنك ٨بلص، 

ْب، وأعلم أنك مستقيم وٙبافظ على طاعة هللا، لكنك وأعلم أنك أم
وىذه ىي !!  فعلت شيء أحزنِب، وىو سيعرفها قبل أف أقوؿ لو

 طريقة العبلج.
كذلك لو فعل أي أمر، البعض قبل أف يتحرى ويتأكد ىل ىو 
٨بطيء أـ ال، ٰبضره ويوٖبو وقد يضربو، وهبذا تكوف قد ضيعت 

و يضرب ابنو وقد يكوف متزوج ومعو رجولتو!!، وبعض اآلابء يتباىى أن
ح ذلك؟!! الدين ال يوافق أوالد!! حٌب يثبت لنفسو أنو رجل، ىل يص

والبعض يتطاوؿ فيضربو اب٢بذاء وإذا وقع ا٢بذاء على على ذلك!! 
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األرض يطلب منو أف ٰبضر ا٢بذاء مرة أخرى وإال سيطلق أمو!! وىذا 
 ليس من دين هللا يف قليل وال كثّب.

رت أف أعاتبو فيكوف العتاب ابللطف واللْب وذكر لكن إذا أ
 مآثره أواًل، وبيِب وبينو.

أان أحب أحد أوالدي زايدة عنهم، فبل ٯبب أف ُأظهر ىذا 
 :ف، قاؿ و ا٢بب أماـ األوالد اآلخرين، بل كلهم متساو 

 :سووا بْب أوالدكم
، فلو قبَّلت أحدىم ال بد أف تقبِّل اآلخرين، حٌب يف القبلة

ألنك لو قبَّلت أحدىم وتركت اآلخر سيحزف، ويَبؾ عنده أثر نفسي 
 قد ال تدري بو لكنو ُٰبدث أتثّبًا بعد ذلك يف حياتو.

كذلك لو ربَّت بيديك على أحدىم ال بد أف تربت عليهم  
كلهم، كلهم، وإذا مدحت أحدىم أمامهم ال بد أف ٛبدح اآلخرين  

 حٌب يشعروا أهنم إخوة ويصبحوف متآلفْب ومتكاتفْب ومتحابْب
 على الدواـ.

ىذه بعض ا٤ببلحظات يف التعامبلت ابلنسبة لؤلوالد الصغار، 
لكن ابِب الذي تزوج ومعو زوجتو، وبطبيعتنا الفرعونية ا٤بوجودة عندان 
أسألو ماذا أكلت؟! وماذا فعلت؟! لكن ما شأنك هبذا؟! ىل ىو ما 

ؿ صغّب حٌب ٙباسبو على ىذه األمور؟!! ما داـ ىو تزوج وأصبح زا
                                                           

 البخاري ومسلم عن النعماف بشّب هنع هللا يضر ٜٛ
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 صاحب بيت فإنو أصبح راع ومسئوؿ عن رعيتو.
 :لكنو لو عمل ٨بالفة شرعيو

أنبهو بلطف، كأف تكاسل عن أداء الصبلة بعد الزواج، فأنبهو 
بلطف وبيِب وبينو، وأذكر لو أف الصبلة سر الربكة، وكونك تركت 

ك بغّب بركة، وجسمك ليس فيو بركة، وطعامك الصبلة فستكوف حيات
 ليس فيو بركة، وولدؾ ليس فيو بركة، وستنزع الربكة يف كل أحوالك.

 :لكنو يف بداية حياتو الزوجية
ال ٯبب أف أقوؿ لو: أان يف بداية زواجي كنت أفعل كذا وكذا، 
ألف تقاليد زواجي يف زماهنا غّب تقاليد الوقت اآلف، سيدان علي رضي 

قاؿ: ))ال ٙبملوا أوالدكم على أخبلقكم فإف ٥بم زماف غّب  هللا
 زمانكم(( ىو لو زمانو، و٫بن لنا زماننا.

فيكوف كما قاؿ اإلماـ علي: ))فإذا بلغ اإلحدى والعشرين 
فألق لو ا٢ببل على الغارب وقل لو زوَّجتك وقاين هللا فتنتك يف الدنيا 

تمع أنو رجل لو قيمتو واآلخرة( وأتركو يعيش حياتو حٌب ٰبس يف اجمل
ولو شأنو، وقد يكوف لو شأف يف اجملتمع أكثر مِب، فأتركو ينطلق يف 

 اجملتمع بقدراتو وإمكاانتو حٌب يشعر برجولتو الكاملة إف شاء هللا.
 

 



 ،ظلمك يف ماذا؟ ال بد من ٙبديد الظلم حٌب نعرؼ الظلم
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إذا كاف ىذا االبن ظلمِب يف أنو مل يعطِب ٩با معو من عطاءات هللا لو 
من الدنيا مع أين ٧بتاج فإف الشريعة ا٤بطهرة كفلت يل أف أطالب ٕبقي 
واحملكمة تعطيِب حقي رغًما عنو، وإذا مل أطالب ٕبقي فبل أهتمو أبنو 

ن عند ابِب يف إذا كنت أسكمِب، ألنو ما ضاع حق وراءه مطالب، ظل
بيتو، وطردين من بيتو، فأان الذي قصَّرت يف حق نفسي من البداية، 
٤باذا جعلت نفسي ٙبت رٞبة ابِب؟!! ا٤بؤمن العاقل ال ٯبعل ألحد 

 .عليو سلطاف إال ٢بضرة الرٞبن 
 

 



كثّب مثل ىذا يف اجملتمع اآلف، ألف زوجتو ال ٙبب ىناؾ ال
أىلو فتحجبو عنهم، ألنو سلَّم القيادة والزماـ لزوجتو، وزوجتو ال ٙبب 
أىلو، وابلتايل منعتو ووافق أال يرب أىلو، لو علم ىذا االبن حديث 

 :النيب 
يف أبيو سيفعلو معو ابنو، البد، وا٢بياة لراجع نفسو، فما يفعلو 

يعجل األحكاـ يف ا٢بياة الدنيا،  اآلف ال تَبؾ ذنًبا لآلخرة، بل هللا 
 :فإذا ٠بع حديث حضرة النيب 

سيسارع إىل بر أبيو ليربه أبناؤه يف الِكرَب، لكنو ُفًب بزوجتو، 
                                                           

 البيهقي وابن حجر وأٞبد عن أيب الدرداء هنع هللا يضر ٜٜ
  نعيم عن جابر بن عبد هللا هنع هللا يضرا٢باكم يف ا٤بستدرؾ وحلية األولياء أليب ٓٓٔ
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ا القياد، ويف نفس الوقت ٯبهل الواجب عليو ٫بو أبيو يف دين وسلَّم ٥ب
 ، وىذا وقع يف قوؿ هللا:هللا، ويف كتاب هللا، ويف ُسنَّة رسوؿ هللا 

           . 
ظلم نفسو ألنو تعدَّى حدود هللا، وقوؿ هللا:      

   :مل يسمع إىل هللا وُٰبسن إليهما، ومل يسمع قوؿ هللا  

            فهذا ٰبتاج إىل أف يعلم
ىذه ا٢بقائق، ويتنبَّو وال ُيسلِّم الزماـ لزوجتو، بل ٯبعل القوامة يف رقبتو  

كما أعطاىا لو هللا:       . 
 

 



 إذا اتبع إخوة زوجاهتم فبل بد أف تتقطع أواصر القرابة
ميْب وا٤بودة بينهم، لكن رأينا آابءان وسلفنا الصاٌف، وكاف معظمهم أ

لكنهم كانوا مستمكْب ابألخوة الٍب بينهم، ويتعاىدوف فيما بينهم أف 
ال يضعوف آذاهنم ٙبت رٞبة ألسنة زوجاهتم، فلو قالت لو: أخوؾ قاؿ، 
أو أخوؾ عمل، فيقوؿ ٥با: ال، ألف األمر ٰبتاج من البداية إىل ردع، 
، ألنو لو ٠بع ٥با مرة فسينتهي األمر، لكن يقوؿ ٥با: أخي خط أٞبر

فبل تذكري أخي أبي بسوء!! فكما ال ترضي أف أذكر أخاؾ بسوء ال 
 تذكري أخي بسوء أبًدا.

فهكذا كاف الرجاؿ، وال يزاؿ الرجاؿ الصلحاء يف كل زماف 
ومكاف، أف ال تصغى آذاهنم إىل أي قوؿ يفتت العبلقات، ويُذىب 
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 ا أبًدا.ا٤بودة بينهم وبْب إخوهتم، إذا حافظوا على ىذا ا٤بنهاج مل يتفرقو 
ابإلضافة إىل ذلك إذا مل تغرىم الدنيا، وتقطعهم عن بعضهم يف 
التنافس إف كاف يف ا٤بّباث، أو إف كاف يف ماؿ االب، أو إف كاف يف 
تركة األـ، يوزعوهنا كما أمر هللا، ويؤثروف على أنفسهم ولو كاف هبم 
ا خصاصة، وىذا األمر الثاين الذي يُفرِّؽ اإلخوة بعضهم عن بعض، وم

 أكثره يف ىذا الزماف.
 

 

ما العبلمات الٌب نعرؼ هبا الصا٢بْب حقاً من ا٤بدعْب؟ 
 !ىناؾ عبلمات كثّبة ٤بعرفة الرجل الصاٌف من ا٤بدعى

وحٌب نوجز اإلجابة نقوؿ أف ىناؾ عبلمة واحدة تكفينا إذا تدبران 
 ْب أـ من ا٤بَُخلَّطْب؟فيها؛ نريد أف نعرؼ ىذا الرجل من الصا٢ب

إذا كاف أي رجل موفقًا يف كلماتو الٍب ٚبرج من فيو، فبل يقوؿ  
كلمة تُغضب إنساف، وال يقوؿ كلمة ٘برح إنساف، وال يقوؿ كلمة 
ٚبدش مشاعر إنساف، وال يقوؿ كلمة ٘بعل إنسااًن ال يناـ الليل من 

رتضاىم شدة وقع الكلمة عليو، فتعلم أف ىذا من الصا٢بْب الذين ا
ومهنع هللا يضر رب العا٤بْب، ألف هللا قاؿ فيهم:        

            ىدوا إىل الصراط القوًن
 الذي ٰبمده هللا ... ورسولو ... وا٣بلق أٝبعوف.

صبلة وصياـ وقياـ  لو كاف اإلنساف يعمل االعماؿ الصا٢بة من
وبر وصدقات وغّبىا لكن لسانو ال يكف عن ا٥بفوات، فيسب ىذا، 
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 ويقع يف ىذا، ويشتم يف ىذا، وإذا وقع يقوؿ: أان كنت أمزح!!
 لكن رسوؿ هللا يقوؿ:

 فلماذا ٱبرج منك الكبلـ الذي يؤمل؟!!
نو وصػػػػػػػانو فقػػػػػػػد ٙبقػػػػػػػق ابلدرجػػػػػػػة إذا أمسػػػػػػػك اإلنسػػػػػػػاف لسػػػػػػػا 

 !العظمػػػػػػى يف القػػػػػػرب مػػػػػػن هللا، ويف التخلػػػػػػق أبخػػػػػػبلؽ رسػػػػػػوؿ هللا 
ولػػػػذلك البػػػػاب األعظػػػػم يف ا١بهػػػػاد جهػػػػاد اللسػػػػاف، وىػػػػو أشػػػػد مػػػػن  

 جهاد السناف )جهاد ا٢برب(.
فمن السهل أف ٲبسك اإلنساف بعصا ويضرب، أو ٗبسدس 

 ٱُبرج منو وٱُبرج منو طلقات، لكن من الصعب أف ٲبسك لسانو وال
ويتأ٤بوف  طلقات للناس تذىب يف حنااي صدورىم و٘بعلهم يتضوروف

وأيتيِب كثّب من الناس يشكوف من أف فبلف من الكلمة الٍب ٠بعوىا .. 
ىل سأمسك ألسنة   قاؿ ٥بم كذا وكذا، فبل أعرؼ ماذا أقوؿ؟!!

 أان أمسك لساين: الناس؟!!
 أف نكوف منهم أٝبعْب. ة الصا٢بْب، نسأؿ هللا ىذه عبلم

 

  

كيف تكوف الروح يف عافية؟ 

                                                           
 معجم الطرباين عن ابن عمررضي هللا عنهما ٔٓٔ
 جامع الَبمذي ومسند أٞبد عن عقبة بن عامر هنع هللا يضر ٕٓٔ
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عافية األبداف: 
 .يف سبلمتها من األمراض 

 :وعافية القلوب
فإذا  ، يف سبلمتها من األغراض، ال يكوف ٥با غرض إال وجو هللا

قلبو معو، ويُتعب كاف صاحبها لو غرض يف الدنيا سيتعب ويُتعب 
 الكل معو.

إذا كاف لو غرض يف شهرة، وإذا كاف لو غرض يف رايسة و٠ُبعة، 
وحٌب لو كاف لو غرض عايل ويريد أف تظهر لو كرامات، فسُيتعب 

 الدنيا كلها معو، فعافية القلوب يف سبلمتها من األغراض.
وعافية الروح يف سبلمتها من األعراض، فهناؾ أعراض تتعب 

ذا عرض ٥با صدٌّ عن القرب من هللا فهذا أشد العذاب، أو إذا الروح، إ
نزؿ عليها حجاب البعد فهذا أشد العذاب، أو ُحرمت من 

 ا٤بشاىدات وا٤بؤانسات وا٤ببلطفات، فهذا أشد العذاب،.
فإذا عافاىا هللا من كل ىذه األعراض يدـو شهودىا، ويدـو 

صفاؤىا ووقتها، فالروح  رُقيها، ويدـو ابهلل أُنسها، ويدـو اب٢ببيب 
ىنا يف هبجة ا١بماؿ العلي، وابلتمتع بوجو حضرة النيب، وابلصفاء 

 القدسي الذي ٲبنحو ٥با حضرة الويل تبارؾ وتعاىل.
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يح، ألنو ىل ىناؾ شيء يبقى يف ىذه ال ٙبتاج إىل توض
 !! الدنيا إىل يـو القيامة؟ ال

فكل من على وجو البسيطة سيأيت يـو ويفُب، إف كاف إنساف أو 
 حيواف أو نبات أو أفبلؾ أو ٝبادات، لكن من الذي يبقى؟

 .ا٢بي الذي ال ٲبوت 
سيأيت يـو وتفُب ا١بباؿ، وتبدؿ األرض غّب األرض والسماوات، 

على األرض من ٝبادات ونبااتت و٨بلوقات وينادي هللا  ويفُب كل ما
 :         ،فبل ٯبيبو أحد         فبل

ٯبيبو أحد،        فيجيب نفسو !!! .. فبل ٯبيبو أحد
بنفسو:   . 

 اً ...سيدان عمر كاف لو بيت من ا٢بكمة مشهور 
 وكاف يردده دائماً، ويقوؿ:

 ال شػػػػيء ٩بػػػػا تػػػػرى تبقػػػػى بشاشػػػػتو
 

 يبقػػػػى اإللػػػػو ويفػػػػُب ا٤بػػػػاؿ والولػػػػد
  ما الذي يف الدنيا ستبقى بشاشتو وهبجتو ورغبتو؟! ال شيء: 

                     

. 
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 قاؿ :يف حديثو الصحيح 

بداية القيامة، يعِب مٌب تكوف  والناس قد ُٚبطئ يف تعريف
 حٌب ال نزؿ وال نضل: القيامة؟ فقاؿ 

فساعة موتو تكوف قيامتو قد قامت، نفرض أنو مات يف الدنيا 
ا٤بوتة اإلرادية، فيعيش يف أحواؿ القيامة الربزخية واأُلخروية وىو بيننا 

 مع أنو معنا!!. ٲبشي يف ا٢بياة الدنيا،
وصل كثٌّب منهم إىل ىذا ا٤بقاـ،  أصحاب حضرة النيب 

ولذلك كانوا عندما يكونوف مع رسوؿ هللا ويلتفوف حولو، ويستمعوف 
إىل حضرتو، يقوؿ هللا تبارؾ وتعاىل واصفًا حا٥بم وشأهنم مع حضرة 

النيب:         يعِب
عندما يدعوكم الرسوؿ تكونوا يف اآلخرة، فبل يوجد أحد منهم ٯبلس 
ويتذكر األوالد وال الشارع وال السوؽ وال شيء من ىذا، ولكنو 

 جالٌس يف اآلخرة ابلكلية عند دعوة الرسوؿ.
وكاف بعض الصا٢بْب يريد أف يبْب لصغار ا٤بريدين مقامات 

                                                           
 جامع الَبمذي عن صفواف بن عساؿ هنع هللا يضر ٖٓٔ
 رواه ابن أيب الدنيا، وأورده الشوكاين يف فوائده ٗٓٔ
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ىو جالٌس يف ىذه ا١بلسة األكابر الذين وصلوا إىل مقاـ اليقْب، و 
ينادي على أحدىم ويقوؿ لو: ما اليـو اي بِبَّ؟ فيقوؿ لو: اليـو يـو 

 القيامة، يعِب ىو يعيش يف مشاىد القيامة مع أنو جالٌس معهم.
ويسأؿ آخر: ما اليـو اي فبلف؟ فيقوؿ لو: اليـو يـو ألسُت 

 بربكم، يعِب ىو يعيش يف ا٤بيثاؽ األوؿ.
اذيب كلما ٙبرؾ وكلما مشى يقوؿ: بلى، وكاف ىناؾ أحد اجمل

بلى، بلى، وليس على لسانو غّب كلمة بلى، والناس يسألوف وىم غّب 
منتبهْب، لكنو يعيش يف ا٤بشهد، وُمنخرٌط فيو، وال يشعر ٗبن حولو، 
ويسمع على الدواـ: )ألسُت بربكم( فُّبدد ويقوؿ: بلى، يردُّ ا١بواب 

 ىذا ا٤بشهد وىو يف عامل الدنيا!!. على الكرًن الوىاب، ألنو يعيش يف
فهؤالء القـو يكونوف يف الدنيا وقد ماتت نفوسهم عن شهواهتم 
وحظوظهم وأىوائهم، واحتيت قلوهبم أبنوار حبيبهم، واحتيت أرواحهم 
ابلتجليات الصافية من رهبم، فيكونوف وىم يف الدنيا بيننا ولكنهم 

 يعيشوف يف الدار اآلخرة.
ألثر أف سيدان رسوؿ هللا دخل ا٤بسجد وكما ورد يف بعض ا

 فوجد اإلماـ عليٍّ انئًما، فقاؿ رجل ٩بن مع حضرة النيب:
أأوقظو؟ فقاؿ: ))دعوه، عليٌّ وإف كاف جسمو على الثرى إال أف قلبو 

 اب٤بؤل األعلى((!!.
 يف ىذا الصنف من الرجاؿ: يقوؿ اإلماـ أبو العزائم 

 إف الرجػػػػػػػاؿ كنػػػػػػػوٌز لػػػػػػػيس يػػػػػػػدريها
 

 ٌد ٙبلَّػػػػػػػػى مػػػػػػػػن معانيهػػػػػػػػاإال مػػػػػػػػرا
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 يف األرض أجسػػػامهم والعػػػرش مقعػػػدىم
 

 قلػػػػػػػػػوهبم صػػػػػػػػػفت وهللا ىاديهػػػػػػػػػا
 ىم الشموس لشرع ا٤بصطفى وىمُ  

 
 سػػػػفينة الوصػػػػل ابسػػػػم هللا ٦بريهػػػػا

فعندما ٲبوت اإلنساف ا٤بوتة االختيارية أو ا٤بوتة اإلرادية فيكوف   
كما قاؿ هللا يف اآلايت القرآنية          

يعِب أحييناه ا٢بياة اإلٲبانية، أو ا٢بياة القلبية، أو ا٢بياة  
النورانية، أو ا٢بياة الروحانية، أو ا٢بياة الشهودية، حيوات ال حد ٥با 

وال عد ٥با:          ىل ىذا يف
هللا قاؿ بعدىا:  اآلخرة؟ ال، ألف          

 وىذا ما قاؿ فيو ): 

 :إذا مات يف الدنيا ا٤بوتة اإلرادية فقد قامت قيامتو
ة ٲبوت ا٤بوت إفيعيش يف ا٢بياة الربزخية واأُلخروية وىو ىنا، 

 القهرية أو ا٤بوتة العزرائيلية، فيأيت عند ٢بظة ا٤بوت، كما قاؿ هللا:
             ينتقل إىل

اآلخرة فورًا، فاآلخرة ال تبدأ ٗبشاىد اليـو األعظم يـو الدين، ولكنها 
  عامل الربزخ.تبدأ على الفور من ا٣بروج من الدنيا إىل

وعامل الربزخ يدخلو ا٤برء من ٢بظة الفراؽ، وىو فراؽ الروح 
للجسم، وليس من ٢بظة دفنو كما يظن الناس، فلو أف أحدان مات 
وأجَّلنا الدفن لثبلثة أايـ فهل تظل الروح ٧ببوسة وال تدخل الربزخ إال 

                                                           
 رده الشوكاين يف فوائدهرواه ابن أيب الدنيا، وأو  ٘ٓٔ
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 بعد ثبلثة أايـ؟! ال، ولكن ٗبجرد أف تفارؽ الروح ا١بسم تذىب إىل
 عامل الربزخ على الفور.

وعندما تدخل على بوابة الربزخ ٘بد سؤاؿ ا٤بلكْب، ولذلك 
سؤاؿ ا٤بلكْب ليس من ٢بظة وضعو يف القرب، وإ٭با ٗبجرد أف ٚبرج 
الروح وتدخل إىل عامل الربزخ يكوف سؤاؿ ا٤بلكْب إف كاف من أىل 

 السؤاؿ.
 :وإف كاف من األكابر الذين ذكرانىم فهؤالء قاؿ فيهم هللا

          

يدخل وٱبرج ويروح وٯبيء كما يريد، وتكوف صالة كبار الزوار 
مفتوحٌة لو على الدواـ، فليس لو أتشّبة وال غّبه، ولكن كما يريد، 

 ىذا:فيذىب إىل ىناؾ، ويرجع ىنا، ويرى ما نفعلو وما نعملو، ألف 
          

لكن العواـ من ٢بظة خروج الروح من األجساـ أصبح يف عامل 
 :اآلخرة، ألف الربزخ بداية عامل اآلخرة، قاؿ 

 

                                                           
 جامع الَبمذي وسنن ابن ماجة عن عثماف بن عفاف هنع هللا يضر ٙٓٔ
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نعم، لكن أرواح ا٤بؤمنْب الذين ىم غّب مسجونْب يف سجوف 
 :القبور، فقد قاؿ 

فإذا كاف اإلنساف عاصًيا ومل يُتب من معصيتو قبل ا٤بوت، توىلَّ 
إخراج نفسو مبلئكة جهنَّم، أي مبلئكة العذاب، وقبضوا عليو 

عاد احملكمة اإل٥بية حٌب مي -ُحفرة من ُحفر النار  -ووضعوه يف سجن 
يـو ٯبمع هللا الناس ليـو ال ريب فيو، وىو سجْب ال ُيسمح لو 

 اب٣بروج، وال ُيسمح لو ابلكبلـ مع اآلخرين.
 وإذا كاف يف روضة من رايض ا١بنة، يقوؿ هللا ٤ببلئكتو:

افرشوا لو فراًشا من ا١بنة، وافتحوا لو اباًب من ا١بنة أيتيو منو 
 الروح والرٰباف إىل يـو لقاء هللا، وىذا ُيصرَّح لو أبف يتزاور مع

 ىم أشباىو وأمثالو، يزوروف بعضهم، ويتبلقوف مع إخوانو الذين  
                                                           

 جامع الَبمذي عن أيب سعيد ا٣بدري هنع هللا يضر ٚٓٔ
 مسند أٞبد وا٢باكم يف ا٤بستدرؾ عن الرباء بن عازب هنع هللا يضر ٛٓٔ
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 بعضهم يف عامل الربزخ.
 :وعامل الربزخ ابلنسبة ٥بؤالء 

كلو ٦بالس كمجالسنا ىذه مع زايدة التعداد ألهنم أُمٌم كثّبة، 
، ٦بالس علم، و٦بالس استغفار، و٦بالس صبلة على حضرة النيب 

بذاتو النورانية  النيب وىذه اجملالس لُعلوُّ مداركها أحيااًن يذىب 
لزايرتو، ويُكلِّف أصحابو ا٤بباركْب أبرواحهم للمحاضرة فيها، ويتناوب 
الصا٢بوف السابقوف أٝبعوف قضاء الوقت مع أىلها، فكلها عبادات 
جامعة رافعة عالية أساسها التزاور بْب أىل ا١بنة الذين ىم يف ىذه ا٤بنَّة 

 إىل يـو الدين.
ف يزور شهداء ُأحد، وكاف يزورىم كل عندما كا ولذلك قاؿ 

 يـو سبت، فقاؿ ألصحابو:

 تو عليو لنا أٝبعْب:وقاؿ صلوات ريب وتسليما

؟ قاؿ ٥با َرُسوؿَ  ايَ  ٥َبُمْ  َأُقوؿُ  وقالت السيدة عائشة: َكْيفَ  اّللَِّ
                                                           

 ا٢باكم يف ا٤بستدرؾ عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٜٓٔ
 والنسائي عن علي بن أيب طالب هنع هللا يضر مسند أٞبد ومسلم ٓٔٔ
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 ويف رواية أخرى:

 
 !ابالسبلـ عليكم بلغة ا٣بط

 السبلـ ُسنَّة، ورد ا٣بطاب فريضة!!و 
 وىل يردوف؟ 

 يف حديثو اآلخر: قاؿ 

قربه، فيأتنسوف  يرد عليو السبلـ وأيتنس بو ما داـ واقفًا عند
ببعضهم، وأيتنسوف ابألحياء الذين يزوروهنم والذين يقدموف ما 
يستطيعوف من ا٣بّب ٥بم، فهم يف أُنس اتـ بربكة ا٢ببيب ا٤بصطفى، 

 وفضل هللا تعاىل عليهم على الدواـ.
 

                                                           
 صحيح مسلم والنسائي عن عائشة اهنع هللا يضر ٔٔٔ
 صحيح مسلم والنسائي عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٕٔٔ
 اتريخ دمشق البن عساكر وفوائد ٛباـ الرازي عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٖٔٔ
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ألف الدنيا دار عمل وليست ، ..  ! ا١بنة ليس فيها عمل
دار جزاء! ... واآلخرة دار جزاء وليس فيها عمل، ولكن فيها عبادة، 

، فليس فيها عبادة تكليفية، والعبادة فيها للتلُذذ والتفكُّو بذكر هللا 
وليس فيها فرائض يُكلف هبا أىل ا١بنة، كالصبلة والصياـ أو ا٢بج، 

ر هللا، وتسبيح هللا، وٙبميد هللا، ولكن فيها عبادة يتلذذ ا٤برء فيها بذك
: وأف ينطق لسانو ٥بجًا بذكر مواله       

    يعِب يتفكهوف ويتلذذوف هبذا الُشغل، وليس شغل
ا تركو أحدىم سُيسأؿ وُٰباسب تكليف، ألنو لو كاف شغل تكليف إذ

و وتلذذ ليس عليو حساب وليس عليو عقاب وإ٭با ىو ولكنو تفكُّ ؛ عنو
ورجاًءا  يفعلو من ِقبل نفسو رجاًءا يف مزيد من القرب من القريب 

أف يتلذذ، وأكرب اللذات يف ا١بنة ىي اللذات القلبية والروحية فيتلذذ 
 بذكر هللا ومناجاة هللا عندما يسمع هللا يقوؿ لو:

 تلكم عبادة أىل ا١بنة إف شاء هللا. 

جعلنا هللا من أهل الفردوس  ؛انتهى بحمد هللا بتلن البشرى العظٌمة

 بصحبة الحبٌب المصطفى و النبٌٌن والصدٌمٌن والشهداءاألعلى 

                                                           
 البخاري ومسلم عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ٗٔٔ
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  صلى هللا على سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلمو
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  من ذى  ٘ٔـ، ا٤بوافق ٜٛٗٔ أكتوبر ٛٔنبذة: ولد فضيلتو يف
ىػ اب١بميزة، مركز السنطة، غربية، ج ـ ٖٚٙٔا٢بجة 

ع، وحصل على ليسانس كلية دار العلـو من جامعة 
ـ، مث عمل ابلَببية والتعليم حٌب وصل ٜٓٚٔالقاىرة 

ر عاـ ٗبديرية طنطا التعليمية، وتقاعد إىل منصب مدي
 ـ.ٜٕٓٓسنة 

  النشاط: يعمل رئيسا للجمعية العامة
ومقرىا  ٕٕٗللدعوة إىل هللا ٗبصر، وا٤بشهرة برقم 

ا٤بعادى ابلقاىرة، و٥با  ٘ٓٔشارع  ٗٔٔالرئيسى 
ٝبيع أ٫باء ا١بمهورية.، كما يتجوؿ ٗبصر  فروع يف

وة اإلسبلمية، والدوؿ العربية واإلسبلمية لنشر الدع
وإحياء ا٤بُثل واألخبلؽ اإلٲبانية؛ اب٢بكمة وا٤بوعظة ا٢بسنة. ىذا ابإلضافة إىل 
الكتاابت ا٥بادفة إلعادة ٦بد اإلسبلـ، من التسجيبلت الصوتية الكثّبة 
والوسائط ا٤بتعددة للمحاضرات والدروس واللقاءات على الشرائط واألقراص 

 www.Fawzyabuzeid.comالشبكة ا٤بد٦بة، وأيضا من خبلؿ موقعو على 
وىو أحد أكرب ا٤بواقع اإلسبلمية ىف اببو وجارى إضافة تراث الشيخ العلمى 
الكامل على مدى ٟبسة وثبلثْب عاـ مضت، وقد مت إفتتاح واجهة للموقع 

 وجارى التجهيز إلضافة ا٤بواضيع ابإل٪بليزية. ابللغة اإل٪بليزية
 :٣ببلفات، والعمل على ٝبع يدعو إىل نبذ التعصب وا -ٔدعػوتو

الصف اإلسبلمى، وإحياء روح اإلخوة اإلسبلمية، والتخلص من األحقاد 
ٰبرص على تربية  -ٕواألحساد واألثرة واألاننية وغّبىا من أمراض النفس، 

 أحبابو ابلَببية الروحية الصافية بعد هتذيب نفوسهم وتصفية قلوهبم.،
مظاىر بعيدة عن روح الدين، وإحياء  يعمل على تنقية التصوؼ ٩با شابو من -ٖ

 التصوؼ السلوكى ا٤ببُب على القرآف والسنة وعمل الصحابة الكراـ.
  ىدفو : إعادة اجملد اإلسبلمى ببعث الروح اإلٲبانية، ونشر األخبلؽ

 اإلسبلمية، وبَبسيخ ا٤ببادئ القرآنية. 
 :مساٮبات الشيخ الدعوية للشيخ ابإلذاعة والتليفزيوف 

ات فضيلتو أكثر من أف ٙبصى ابإلذاعات كلها وبقنوات التلفزيوف ومساٮب
ا٤بصرى ا٤بتعددة مع العلم أبف الشيخ يرفض الربامج ا٣باصة أو برامج التوؾ شو 
الٌب هتدؼ للبلبلة واإلاثرة وأتليب الرأى واستغبلؿ ا٢بوادث أو أتجيج الفًب، 

من الٌب تعمل جادة وىو يرحب بربامج وبقنوات التليفزيوف ا٤بصرى أو غّبىا 
على نشر الدعوة الوسطية والعصرية وهتدؼ إىل رأب الصدع وٝبع الشمل 
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 وتوصيل الدعوة ا٥بادفة ابألسلوب ا١بذاب والراقى.
 و نذكر من تلك ا٤بساٮبات على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر :

خطبػػة وصػػبلة ا١بمعػػة : بعػػض ا٣بطػػب علػػى ا٥بػػواء مباشػػرة منهػػا : ٝبػػع مػػن  -ٔ
، ٝبع على مػن مسػجد الزاويػة ا٢بمػراء دائق ا٤بعادى ابلقاىرةمسجد النور ٕب

ابلقػػاىرة، وا٤بسػػجد الكبػػّب ٗبدينػػة بورفػػؤاد ببورسػػعيد، ومسػػجد األنػػوار القدسػػية 
 اب٤بهندسْب وغّبىا.

 : الربانمج العاـ:  دعاء الصباح.   اجمللة الدينية.-ٕ
صبلة ا١بمعة على إذاعة القرآف الكرًن: أمسيات دينية كثرة متعددة. خطبة و  -ٖ

 عدة مرات.ا٥بواء.من مساجد متعددة. خطبة وصبلة ا١بمعة ٗبسجد التليفزيوف 
 إذاعة وسط الدلتا :  حديث الصباح   األمسية الدينية. -ٗ
 إذاعة الشباب و الرايضة:   برانمج: عصافّب ا١بنة.  -٘
 القناة األوىل ابلتليفزيوف:   برانمج من بيوت هللا. -ٙ

 .زمرة النىب   برانمج ىف 
 القناة السادسة: حلقات من برانمج "السّبة العطرة". -ٚ

 وبرانمج "آايت ٧بكمات".
 القناة الثامنة: سلسلة حلقات من برانمج "لقاءات إٲبانية". -ٛ
 القناة الثقافية: برانمج "فتاوى على ا٥بواء" -ٜ

 إذاعة القاىرة الكربى: "أمسيات دينية " من مساجد ٨بتلفة. -ٓٔ
 القناة التعليمية :   حلقات برانمج أولياء هللا الصا٢بوف . -ٔٔ
قنػػػاة القػػػاىرة ابلتليفزيػػػوف: حلقػػػات مػػػن بػػػرانمج فقػػػو ا٤بػػػرأة وبػػػرانمج جػػػدد  -ٕٔ

بػػػرانمج "مػػػن  ٕٛٔٓحياتػػػك وال يػػػزاال مسػػػتمرًاف إىل اترٱبػػػو، وىف شػػػهر رمضػػػاف 
 .آايت القرآف"، وكذلك "الدعاء" بعد آذاف ا٤بغرب طواؿ الشهر الكرًن

 قناة الدلتا التليفزيونية: برانمج "جدد حياتك" ومازاؿ مستمرا. -ٖٔ
  ا٤بسػػػاٮبات اإلعبلميػػػة والدعويػػػة بكليػػػات ومعاىػػػد ا١بامعػػػات و مراكػػػز

 الشػباب و األندية الثقافية وا١بمعيات الدينية و الثقافية و العلمية :
امعات أحٓب الشيخ عديد ا٤بناسبات الدينية واإلحتفاالت ابلكثّب من ا١ب

ابلوجو البحرى والصعيد، وكذا ابلنوادى الرايضية وا١بمعيات وا٤بستشفيات، 
وا٤براكز الثقافية والرايضية ابلوجهْب البحرى والقبلى.كما شارؾ الشيخ وأحٓب 
العديد من ا٤بناسبات بدعوات من عديد من ا٤بؤسسات اإلجتماعية ابلقاىرة 

ت الصلح ابلصعيد على و٨بتلف احملافظات و دعى إىل عدد من إحتفاال
                                                           

اب٤بعػػادى منػػذ أكثػػر مػػن  أوؿ ٝبعػػة مػػن كػػل شػػهر مػػيبلدى ٗبسػػجد النػػور الشػػيخ ٱبطػػب ٘ٔٔ
 ، كما ٱبطب آخر ٝبعة ابلشهر ا٤بيبلدى ٗبركز الفائزين ا٣بّبى اب٤بقطم .عشرين عاماَ 
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 .وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم مدارالسنْب
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ر 82حتى   كتاب 222على  تحتوىخمس عشرة سلسلسة ، م8023 ٌنٌا

 ت ط الكتاب   ) ط: طبعات، ت: ترجمة( م ت ط الكتاب  ) ط: طبعات، ت: ترجمة( م

 
  2 2 نفحات من نور المرآن 4 22الكرٌم :  فى تفسٌر المرآن السلسة األولى :

   3 موسىوأسرار العبد الصالح  42  2 8 نفحات من نور المرآن 24

   2أسرار خلة إبراهٌم   2  33اآلداب المرآنٌة مع خٌر البرٌة  32

  2 8تفسٌر آٌات الممربٌن: ج 208  2 2: جتفسٌر آٌات الممربٌن 36

  1 3تفسٌر آٌات الممربٌن : ج 205  2 ممان وبر الوالدٌنحكمة ل 203

  1 تفسٌر آٌات المناسبات 203  2 4تفسٌر آٌات الممربٌن : ج 202

 
  3 زاد الحاج والمعتمر 8 3:      هــــــــــــالفمالسلسلة الثانٌة : 

  2 كٌف تكون داعٌاً على بصٌرة 58  8 مائدة المسلم بٌن الدٌن و العلم 5

  2 الصٌام شرٌعة وحمٌمة 12  8 مختصر زاد الحاج والمعتمر 54

  2 صٌام األتمٌاء 35  2 إكرام هللا لألموات 18

  2 سنن الهدى 204  2 دالئل الفرح بالرحمة المهداة 200

 
  4 حدٌث الحمائك عن لدر سٌد الخالئك 1 22:   الحمٌمة الدمحمٌةالسلسلة الثالثة : 

  8 الكماالت الدمحمٌة 88  8 2ج إشرالات اإلسراء  23

    8واجب المسلمٌن المعاصرٌن نحوه  33  8 الرحمة المهداة 83

ر 62  2 8إشرالات اإلسراء ج 35   2 السراج المٌن

  2 الجمال الدمحمى ظاهره وباطنه 25  2 ثانى اثنٌن 10

  2 شرف شهر شعبان 30  2 تجلٌات المعراج 21

 
  8 اإلمام أبو العزائم المجدد الصوفى 2 1:    لصوفٌةمن أعالم ا:  4السلسلة 

رة 3   2 المربى الربانى السٌد أحمد البدوى 42  2 الشٌخ دمحم على سالمه سٌرة وسٌر

  2 الشٌخ الكامل السٌد أبو الحسن الشاذلى 53  8 شٌخ اإلسالم إبراهٌم الدسولى 45

  2 ومدرسته الروحٌةد الرحٌم المنائى الشٌخ عب 201  2 اإلمام أبو العزائم، سٌرة حٌاة 31

 
  8 إصالح األفراد والمجتمعات فى اإلسالم 86 1:    الدٌن والحٌاةة : خامسالسلسلة ال

  8 كونوا لرآنا ٌمشى بٌن الناس 33  4 كٌف ٌحبُّن هللا 34

ل ووعد اآلخرة 61  2 لضاٌا الشباب المعاصر 50   2 بنو إسراٌئ

  2 )اإلجابة على أسئلة المولع(فمه الجواب  38  2 النبوةأمراض األمة وبصٌرة  15

 
  2 خطب المولد النبوى 26 1:  لمناسباتل الخطب اإللهامٌة: 6السلسلة

  2 خطب شهر شعبان و لٌلة الغفران 22  2 خطب شهر رجب واإلسراء والمعراج 21

  2 الحج و عٌد األضحى 80  2 خطب شهر رمضان و عٌد الفطر 23

  8 2الخطب اإللهامٌة: مجلد مناسبات دٌنٌة: 55  2 ب الهجرة وٌوم عاشوراءخط 82
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  2 األشفٌة النبوٌة للعصر 12     2: الخطب اإللهامٌة العصرٌةة: سابعالسلسلة ال

  2 تربٌة المرآن لجٌل اإلٌمان 3 5:           المرأة المسلمةالسلسلة الثامنة:  

  8 تاوى جامعة للنساءف 44  8 المؤمنات المانتات 43

  2 المرأة المسلمة بٌن اإلباحة والنهى 206  2 الحب والجنس فى اإلسالم. 74

  8 طرٌك الصدٌمٌن إلى رضوان رب العالمٌن 6 28: الطرٌك إلى هللاالسلسلة التاسعة :  

  8 المجاهدة للصفاء و المشاهدة 82  2 طرٌك المحبوبٌن وأذوالهم 85

  2 رسالة الصالحٌن 32  2 ك ألهل التحمٌكعالمات التوفٌ 30

تحفة المحبٌن فً عاشوراء للماولجى  51  8 مرالى الصالحٌن 38
 )تحمٌك(

2  

  2 أحسن المول 64  2 نوافل الممربٌن 60

  2 2مجالس تزكٌة النفوس ج 22  2 دعوة الشباب العصرٌة لإلسالم 13

   2 8مجالس تزكٌة النفوس  23

  6 مفاتح الفرج 2 1: األذكار واألوراد: السلسة العاشرة 

  5 مختصر مفاتح الفرج 31  2 أذكار األبرار 25

ر 32 ٌار تخرٌج وشرح 40  3 أذكار األبرار صٌغ   8 أوراد األخ

ل التهانى بالورد المرآنى 56   8 جامع األذكار واألوراد 13  2 ٌن

  2 لحٌاة المعاصرةالصوفٌة و ا 20 26معاصرة:  دراسات صوفٌة: 22السلسلة  

ب 28  2 الصفاء واألصفٌاء 22   2 أبواب المرب ومنازل التمٌر

  2 المنهج الصوفى والحٌاة العصرٌة 36  3 الصوفٌة فى المرآن والسنة 83

  2 موازٌن الصادلٌن 43  2 الوالٌة واألولٌاء 48

  2 النفس وصفها وتزكٌتها 53  2 الفتح العرفانى 52

  2 منهاج الواصلٌن 63  2 نسٌاحة العارفٌ 52

  2 العطاٌا الصمدانٌة لألصفٌاء 62  2 نسمات المرب 65

  2 ممامات الممربٌن 23  2 شراب أهل الوصل 11

   2 آداب المحبٌن هلل 32

  2 فتاوى جامعة للشباب 84 6: الفتاوى:  عشرنٌة االسلسة الث 

  2 8فتاوى فورٌة ج 20  2 2فتاوى فورٌة ج 16

  2 4فتاوى فورٌة ج 26  2 3اوى فورٌة جفت 24

      2 ٌسألونن 202

  8 نور الجواب على أسئلة الشباب 81 4: أسئلة صوفٌة: عشر لثةثاالسلسة ال 

  2 إشارات العارفٌن 33  2 ألسئلة الصوفٌةلاألجوبة الربانٌة  63

       بٌنات الصدور 222

  2 سؤاالت غٌر المسلمٌن 22 3: حوارات مع اآلخر: عشر السلسلة الرابعة 

  2 أسئلة حرة عن اإلسالم والمسلمٌن 34  2 حوارات اإلنسان المعاصر 28

  8 عالج الرزاق لعلل األرزاق 46 5: شفاء الصدور: عشرالسلسلة الخامسة  

ٌات المؤمن فً اآلخرة 68  3 بشائر المؤمن عند الموت 41   2 بشر

  2 لدعاء المستجابا 220  2 بشائر الفضل اإللهً 66
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 القاىػػػػػرة ا٥باتف رقم ا٤بكتبة إسم

 األزىر القائد جوىر شارع ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ العريب اجمللد مكتبة

 ا٢بسْب ميداف الغبلـ أـ سوؽ ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ ا١بندي مكتبة

 رٰباف،عابدين الشيخ شارع ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ ا٤بقطم دار

 الدراسة ا١بعفرى صاٌف الشيخ ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ الكلم جوامع مكتبة

 اب٢بسْب األوقاؼ عمارة ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ التوفيقية مكتبة

 ا٢بسْب مسجد خلف السويلم زقاؽ ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ ا٢بسْب أنوار ابزار

 اب٢بسْب العدوى حسن ميداف ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ العزيزية مكتبة
 ابلدراسة القائد جوىر عشار  ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ ا١بميلة الفنوف

 اب٢بسْب ا٢بسيُب ا٤بشهد شارع ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ ا٢بسينية مكتبة

 األزىر خلف عبو دمحم شارع ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ القلعة مكتبة

 . نفيسة السيدة ميداف ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ العلم نفيسة مكتبة

 شريف شارع ٕ اللواء عمارة ٕٖٜٖٕٚٔٗ ا٢بديث ا٤بصري ا٤بكتب

 اللوؽ بباب البستاف شارع ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ كيبلىن كامل األديب

 الدقي ميداف التحرير، شارع ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ اإلنساف دار مكتبة

 حرب طلعت ميداف ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ مدبوىل مكتبة

 نصر مدينة النصر شارع ،ٕٓٓٓ طيبة ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ نصر مدينة مدبوىل

 السنَباؿ جوار عدىل شارع ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ ا٤بصرية النهضة

 الَبسانة اندي خلف حجازي،. د ش ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ التوزيعو  للنشر ىبل

 األزىر ا١بامع خلف األتراؾ، درب ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ للَباث األزىرية ا٤بكتبة

 األزىر القائد جوىر شارع ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ القرى أـ مكتبة

 ابألزىر الصنادقية شارع ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ ا٢بديثة األدبية ا٤بكتبة

 ا١بديدة مصر أمْب، أٞبد.د شارعٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ الشريفة الروضة مكتبة

 اإلسػػػػكندرية  
 جاد مطعم أماـ الرمل، ٧بطة 28002427260 سوان كشك

 زغلوؿ صفية الرمل، ٧بطة 28228010476 الثقاىف اإلسبلمى الكتاب
 مصر ٧بطػة دانياؿ، النىب شارع ٙٙ 28882882122 موسى سعيد دمحم كشك

 مصر ٧بطة دانياؿ، لنىبا ش ٗ 21-1706327 الصياد مكتبة
 جابر سيدى إ٠باعيل، ا٤بشّبأٞبد ٖٕ 21-3240317 سيبويو مكتبة
 األبيض أٞبد/ أ -الرمل ٧بطة 28066121333 األبيض الكشك
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 األقػػػػػػػاليم  

 على العزيز عبد مدرسة ٔبوار -الزقازيق ------- دمحم ا٢بافظ عبد كشك

 الدين نور رعشا – الزقازيق 233-0104202 عبادة مكتبة

 البدوى السيد مسجد أماـ -طنطا 222-1112438 اتج مكتبة

 التجارة كلية أماـ وا٤بعتصم سعيد شٜ -طنطا 222-1101273 قربة مكتبة

 سامى/أ السنَباؿ، أماـ السوداف شارع - الشيخ كفر ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ التحرير كشك
 السبلـ عبد أٞبد

 الطوارىء مستشفى ٔبوار جيهاف شارع - ورةا٤بنص ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ ا١بامعة صحافة مكتبة
 سليماف عماد/أ

 ا٥بادى، ش عقل، عزبة ا٤بنصورة، ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ ا٤بهداة الرٞبة مكتبة
 وفدى عاطف/أ

 لقماف، ابن مدرسة ٔبوار الثانوية شارع -ا٤بنصورة ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ الثانوية صحافة مكتبة
 أٞبد الدين كماؿ ا٢باج

 اليـو أخبار صحافة
 األترا دمحم ا٢باج

 سامل صبلح مدرسة ٔبوار -ا٤بنصورة – طلخا ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ
 طلخا كوبرى أماـ التجارية،

 بربرى غزاىل محاده أ -فايد 28004246272 اإلميان مكتبة

 خريى دمحم حسن ح الشهداء، السويس،ش 28005742227 الصحافة كشك

 املهىن التكوين أمام عرايب امحد شارع -سوهاج 271-0105377 السمان عبدالفتاح أوالد

 القناوى الرحيم عبد سيدي مسجد أمام -قنا 28247386484 احلسن أبو كشك

 الريس دمحم ا٢باج -زينب السيدة ش - إسنا -القرااي ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ إسنا -القرااي كشك
 النوا دمحم رمضاف دمحم واألستاذ

 مستشفى أماـ ا٤بنسى العاطى عبد دمحم حسُب كشك ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ إبسنا حسُب كشك
 األقصر - إبسنا الرمد

أٌضاً بدور األهرام والجمهورٌة واألخبار والمكتبات الكبرى 
النسخ  الكتب وتنزٌللراءة وٌمكن أٌضاً  جمٌع أنحاء الجمهورٌة،ب

 www.fawzyabuzeid.com مجانا من مولع الشٌخالمطبوعة 
و . ألكتاب العربىمولع ا www.askzad.comوعلى مولع ، أ

 الناشر:
 حدائك المعادي بالماهرة، 205ش 224دار اإلٌمان والحٌاة،

08-85862622ف:  ،08-85858240ت:  
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81.

 نتظروان إبذف هللا مع الكتاب ا١بديد:ا، إنتهى ٕبمدهللا تعاىل
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