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 ـ الرزيقات ديوان الشيخ أضبد حسن غرباويادلكان:  
 ىـ ٖٚٗٔصبادى اآلخر  ٜٕموافق  ٕٙٔٓ/ٗ/ٚاخلميس التاريخ: 

 (أىل التحية)
                                                                                  

 بسم اهلل الرضبن الرحيم:
ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت يَ ْهِديِهْم رَب ُُّهْم بِِإيَماِنِهْم َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم االنْ َهاُر "

َدْعَواُىْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللهمَّ َوَتِحيَّتُ ُهْم ِفيَها َسالٌم َوَآِخُر َدْعَواُىْم َأِن ( ٜ) ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ 
 )يونس(. (ٓٔ) "َربِّ اْلَعاَلِمينَ  للِ  اْلَحْمدُ 

 بسم اهلل الرضبن الرحيم:
هلل الذي كاشفنا يف كتاب لو دبا حيبو ويرضاه، وبُت لنا يف السبيل األمثل للوصول احلمد 

جبمال وجهو وُحسن طلعتو ونور للمثول بُت يدي اهلل وللتمتع  ىَ إىل جنة ادلأوى والطريق األرضَ 
 هباه:

بو كل الظالم وأحيا بو النفوس من اإلعدام،  على النور التام الذي حما اهلل الملصالة والساو 
وانظمنا يف  إال يوم الدين،ومأل بو القلوب بنوره التام سيدنا حممد وآلو وصحبو والقائمُت بدعوتو 

صبعُت آمُت  سنتو ويف اآلخرة معو يف درجتو أماشُت يف دائمًا وأبداً معيتهم واجعلنا يف الدنيا 
  يا رب العادلُت.آمُت

 :رضي اهلل عنونريد أن نعمل باحلكمة اليت يقول فيها اإلمام أبو العزائم أيها األحبة: 
 م األشباح[.رِ من يد الكرمي الفتاح فلُتحْ ]إذا دارت األقداح 

 حىت نشرب صبيعاً طهور الراح إن شاء اهلل.
، وكل رسالة من رسالة ٕٛوصبلتهم رسائل للمؤمنُت يف كتابو ادلبُت، اهلل عز وجل أرسل 

لننال هبا رضا اهلل عز ن أن نقرأىا ونتدبرىا ونفهمها مث نعمل هبا، الرسائل حنن ُمطالبو ىذه 
 وجل، وال ُعذر لنا ولو يف ترك رسالة واحدة، ألن اهلل قال لنا:

 النحل(.ٖٗ) "فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تَ ْعَلُمونَ "
ومن القريب دلن قر هبم وفتح ٌة بنا، فهي خطاٌب من احلبيب لألحباب، وىذه الرسائل خاص  
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، ورفع عنهم الغطاء واحُلجب ذلم الباب، ومن اهلل عز وجل دلن كتب اهلل ذلم يف قلوهبم اإلديان 
 وجعلهم يف األوىل واآلخرة إن شاء اهلل من أىل ادلشاىدة والعيان، قال ذلم صبيعاً:

 التوبة(.ٜٔٔ) "َآَمُنوا يَا َأي َُّها الَِّذينَ "
 فاخلطابات اليت تبدأ بـ وىناك خطابات ُأخرى مثلها حكى اهلل فيها عن أحوال ادلؤمنُت، 

 وفيها نواىي ننتبو ذلا ونُنفذ األوامر وننتهي عن النواىي.فيها أوامر  "يا أيها الذين آمنوا"
ه الليلة ُيشوِّقنا إىل اخلطابات اليت يتحدث فيو عن ادلؤمنُت كاخلطاب الذي مسعناه يف ىذ

رىم وسرُ ويُعرفنا منازذلم فعندما حيكي اهلل عن ادلؤمنُت يبُت منازذلم ودرجاهتم وىيئاهتم أحواذلم، 
 ونورىم لنشتاق إىل ىذه األحوال.

 سنُت طوال، منا إىلكما ينبغي حيتاج   افعندنا آيتُت إثنتُت، لكن ىاتُت اآلتُت تفسَتمه
 القرآنيات. قصَتاً ُمشَتاً إىل ىذه العباراتيسَتاً كالماً فسنأخذ منها  

 يونس(.ٜ) "ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ "
تدبره أن اهلل عز وجل إذا حكم مناصب عالية تودائمًا نالحظ يف القرآن عندما تقرأه و 

دائمًا جيعل  ودرجاٌت راقية وجنات ادلأوى وجنات النعيم ومقامات اإلكرام والتكرمي للمؤمنُت
 فيها العمل قرين اإلديان:

 يونس(.ٜ) "ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ "
ولو عند اهلل عز وجل مقام، لكن مل  آمن ومل يُقرن اإلديان بعمل، صحيح سيكون لو إكرام،

رضاء يف بًة رغ يصل إىل ادلقام الذي وصل إليو ادلصطفون الكرام الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
 رفيع الدرجات عز وجل، يرى ىذا وىذا مع ىذا.

يكون معناىا أهنم تعلموا ، وكلمة عملوا الصاحلات فاجلماعة الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
وتيقنوا من البيان العملي ألداء ىذه أواًل: الصاحلات من كتاب اهلل ومن سنة رسول اهلل، 

 ىو ميزان األعمال. ىذا يكون العمل مقبواًل ألنومصطفاه لالصاحلات على سنة حبيب اهلل 
فعملوا يف الدنيا  ،بنوره وأعاهنم اهلل دبددهاهلل اجتمعوا على رجاٍل قو اىم وزيادة يف التأكيد 

 ومصيب.متشبهُت باحلبيب ليكون عملهم طيباً 
يد أن ، وأر ريد أن أرى التطبيق العملي يف حال حضرة النيب، وأنا أبيان القرآن بياٌن نظري
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حىت أعرف  أرى التطبيق العملي يف حياتو فيكون يف حال رجٍل ويلٍّ ديشي على قدم النيب، 
 .صلى اهلل عليو وسل مالتطبيق العملي الصحيح لكتاب اهلل ولسنة حبيب اهلل ومصطفاه 

لذي بُعد عن ىذا ادلنهج لال ـ ودلن تأيت احلَتة؟  من ديشي على ىذه األطوار ىل حيتار؟
يقرأ يف كتاب اهلل ومل يتضل ع يف كيفية تفيذ ىذه األوامر والنواىي على سيدنا رسول فالصحيح، 

  فيقول: ىل أفعل ىذا؟ أم أفعل ذاك؟اهلل، 
الصحيحة ولكن لو ذىب إىل األولياء العاملُت واألولياء ادلقربُت فسيجد اذلداية فيحتار 

قربة إىل سبيل اهلل
ُ
 ا يقول لنا:نولذلك رب ،ادل

  لقمان(.٘ٔ) "ْع َسِبيَل َمْن َأنَاَب ِإَليَّ َواتَّبِ "
م عرفوا السكة ووصلوا هنأنظر إىل سبيل ىؤالء القوم الذي أنابوا إيل  وامشي خلفهم، أل

أن أتوه يف الكتب وادلطوالت وادلختصرات وحيليت من  واتصلوا ألختصر على نفسي هنائياً، بدالً 
  .يف النهاية إىل ما أبغيوستتبدد ولن أصل 

والرفيق رجٌل من أىل التدقيق مشى على الفور: خذ الرفيق قبل لبطريق، أختصر الطريق ف
حىت كشف اهلل عز وجل لو الطريق فاستبان سبيل أىل التحقيق ووضع  على ىدي النيب الشفيق

 طريق ىل إقدمو على قدم الصديق فهداه اهلل عز وجل 
ُ
كر مُت الذين ذكرىم يف كتابو ادلقر بُت وادل

 .الكرمي
            نسأل أن نكون منهم أصبعُت. 

 (ٜ) "ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت يَ ْهِديِهْم رَب ُُّهْم بِِإيَماِنِهمْ "
واإلديان يا أحبة أغلى نعمة  مل يقل: يهديهم رهبم بعملهم، ودباذا يهديهم؟ باإلديان،

جل علينا أنو أعطاىا لنا قبل إجياد األكوان، ز و ومن فضل اهلل عأعطاىا لنا اهلل جل يف عاله، 
 ى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم.وقبل إجياد األفالك وقبل سجود األمالك ألبينا آدم عليو وعل

ن اهلل عز وجل مل يًتك وضع نا قبل القبل ىدية من اهلل، حىت أىذا اإلديان أعطاه لنا رب
 أكرم ادلالئكة عند اهلل. ألحٍد سواه ولو كان مناإلديان يف قلوبنا 

 اجملادلة(.ٕٕ) "ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي قُ ُلوِبِهُم االيَمانَ "
حيفظ اهلل عز وجل فيو كنوز أسراره  ؟ يف القلوب ويف أعزِّ موضعٍ كتبو  وأينـ ىو الذي كتب 
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صلى اهلل لذلك قال ، و رار، وىو خزينة القلب والفؤاداجملادلة(ن صبيع الشر واألشوبره وخَته م 
 :ليو وسل مع

ة مث رش  عليهم من نوره، فمن أصابو ذلك النور ُوفِّق واىتدى، م)إن اهلل خلق اخللق يف ظُل
 ومن مل ُيصبو ذلك النور ضل  وغوى(.

 النور(.ٓٗ) "َلُو نُورًا َفَما َلُو ِمْن نُورٍ  َوَمْن َلْم َيْجَعِل اللُ "
ىذا النور الذي إستودعو اهلل عز وجل  ،فهذا النور ىداية من اهلل عز وجل لنا من قبل القبل

وىو الذي جيذبنا  ،نلدنيا، وىو الذي يهدينا إىل القرآيف قلوبنا ىو الذي بو نستضيئ يف حياتنا ا
نا يف كل وقٍت وحٍُت على احلرص على طاعة الرضبن، د  وىو الذي يشُ  إىل حب النيب العدنان،

وىو الذي يُقرِّب بيننا  تباعدنا عن حضرة الرضبن،اصي اليت وىو الذي يُنفِّرنا وُيكرِّىنا يف ادلع
، وىو الذي يُنفِّرنا من العصاة وادلنافقُت وحمبة على الدوام وبُت ادلؤمنُت وجيعل بيننا مودة

 دباذا؟ وادلذنبُت وجيعلنا نفرُّ منهم يف كل وقٍت وحُت،
 .بالنور الذي وضعو ربنا يف صدورنا وىو نور اإلديان

سعينا سيضُِّل ففلن نسًت ىذا النور ونقوِّيو، فلو سًتناه  لدنيا اآلن؟ أنناما الذي علينا يف ا
 :صلى اهلل عليو وسل موكيف نسًته؟ قال يف احلياة الدنيا، 

)إذا أذنب العبد ذنبًا كانت نكتة سوداء على قلبو، فإذا توالت الذنوب فذاك الران ـ والران 
 وجل: ، مث تال قول اهلل عزيعٍت الغطاء أو الستارة

َكال ِإن َُّهْم َعْن رَبِِّهْم يَ ْوَمِئٍذ ( ٗٔ) َكال َبْل رَاَن َعَلى قُ ُلوِبِهْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ "
 ادلطففُت(.٘ٔ) "َلَمْحُجوبُونَ 

فنحن حنتاج أواًل أننا نسًت ىذا النور فنبتعد عن ادلعاصي والفنت ما ظهر منها وما بطن، 
اإلقبال الدائم على طاعة اهلل وادلواصلة يف تنفيذ سنة حبيب اهلل و بتقوى اهلل ي ىذا النور، ونُقوِّ 

 .صلى اهلل عليو وسل م ومصطفاه
عطينا ربنا يف اهلل بعد أن نبتعد عن ادلعاصي فسيُ على ىدي رسول فإذا إتقينا اهلل ومشينا 

يكون عليو ، وىذا الذي ينبغي أن كش افًا نورانيًا نستنَت بو ومنشي على ضوئو يف حياتناقلوبنا  
، دلاذا؟ ألنو معو كش اف حال ادلؤمنُت أصبعُت، فال يستطيع أحٌد خداعو، وال يضحك عليو
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 ُجو اه: 
ُقوا الل َيْجَعْل َلُكْم فُ ْرقَانًا"  األنفال(.ٜٕ) "ِإْن تَ ت َّ

بُت السيئ واألسوأ، فال و خلبيث ابُت احلق والباطل، وبُت الطيب و وفرقان يعٍت نور تُفرِّق بو 
عليك نفسك وال الشيطان أن يُوسوس لك، وال حىت شياطُت اإلنس يستطيعون أن تضحك 

 ـ وانتبهوا ذلذا القول: يلمُّوا بك ويُبعدوك عن طريق اهلل عز وجل مع قول بعض الصاحلُت
 ]شيطان اإلنس أشُد على اإلنسان من شبانُت شيطاناً من شياطُت اجلن[.

عو، ألن شيطان اجلن عندما تقول: أعوذ وأمشي مفشيطان اإلنس صاحيب الذي ُأجالسو 
 يـُلِّح: باهلل ـ ديشي على الفور، لكن شيطان اإلنس يظل

 [.يُّ على الودان يقلب الكيان]والد  
ويُقرِّب يل ادلعصية، ولذلك عندما ربنا تكلم يف القرآن فيظل ورائي يُزين يل ويوسوس يل 

 ماذا قال؟
 األنعام(.ٕٔٔ) "ِحي بَ ْعُضُهْم ِإَلى بَ ْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًاَشَياِطيَن االْنِس َواْلِجنِّ يُو "     

لكن اآلخر حياول الوسوسة، فعندما تقول: أعوذ من الذي ورد أواًل؟ اإلنس ألنو األخطر، 
 نتهى األمر.وي وجيري بباهلل من الشيطان الرجيم يهر 

لك لليوم التايل، ن مل يستطع اليوم يبيت فإ لكن صاحبك جالس معك ويدور حولك،
وقعك يف يُ ويعمل حيل لفإن مل يستطع يف اليوم التايل يبيت لك آخر النهار ويُفكِّر ويُقدِّر ويُدبر 

 شرك ادلعاصي، فيكون شيطان اإلنس أشد وأخطر من شيطان اجلن.
 وكيف يتخل ص ادلؤمن من ىذه الفنت؟ 

ديشي بو يف الناس، ويدخل يف و  الذي ربنا كتبو ووضعو يف قلبوالبد أن يستخدم نور اهلل 
 الرجال الذين قال فيهم رب العزة:

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا َيْمِشي ِبِو ِفي النَّاسِ "  األنعام(.ٕٕٔ) "َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَ ي ْ
 لذي قال لنا فيو حضرة النيب:اوليس يف اآلخرة ولكنو ىنا، وىذا 

 ور اهلل(.)اتقوا فراسة ادلؤمن فإنو ينظر بن
الرباين إال إذا كان معو ىذا السالح كل واحٍد منا ال خيرج من مركز التدريب لفادلفروض 
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ذبده ، و فال يًتك مركز التدريب إمساك ىذا السالح واستخدامو بعدُ  فإذا مل يعرفويستخدمو،  
 ؟ ، كيف تعلم غَتكيعمل نفسو شاويش أو عرِّيف ويريد أن يُعلم غَته

، فالبد أواًل أن يكون معو النور الكاشف وىو نور كيف سبسك بالسالحال تتعلم أواًل  فأ
 عز وجل وىو نور اإلديان. اهلل

عرف إن كان ىذا الصحيح أم ذاك، وأحتار يف ىذا وذاك، ولكن يُعرض علي  األمر فال أ
 الرباين، حىت أسبر ن على استخدام النور فأكون الزلت يف حَتة فالبد أن أدخل مركز التدريب

 الرباين الذي ربنا وضعو يف صدري.
 وإىل ادلنهج ادلستقيم وإىل الرأي السديد الطريق القومي ا إىلفيهديهم رهبم يف إدياهنم يف الدني

 ذي فيو النجاح أكيد، فيهديهم رهبم بربكة اإلديان.لوإىل العمل ا وإىل العمل الرشيد،
والبد أن يصُلح، دلاذا؟ ألنو ، والبد أن يُفلح فعندما ديشي يف أي أمٍر البد وأن ينجح

 .ماشي بنور اإلديان
 وحنن كيف منشي اآلن؟

منشي بوساوس الشيطان،  أحيانًا منشي مع النفس، وأحيانًا منشي مع اذلوى، وأحياناً 
ألن الناس كلهم يعرفون أن  ونضع عليها كسوة دينية وأحيانًا منشي مع الرغبات الدنيوية الدنية،

 اس ماذا يفعل؟د أن يضحك على النمن يُر 
لو وديشون  ومساكُت ينخدعونادلصلحة الدنيوية يضع ذلا كسوة دينية، فألن الناس غالبة 

 عز وجل. وراءه أمٌر دنيوي والعياذ باهلل ألن ىذا الرجل ماشي بشعار ديٍت، ولكنوراءه 
رضوانو،  طريقيهيده ربو بإديانو إىل ، فادلؤمن يهديو ربو بإديانو يف احلياة الدنيا من البداية

  فيختصر عليو الطريق.
وشوية مع ىذه ، وىناك أُناس ليسلك طريق اهلل حيتاج أن ديشي شوية مع ىذا الشيخ

الطريقة، وشوية يف ىذه الساحة، فماذا بقي من العمر حىت تضيِّع عمرك لتتفر ج؟ ومىت 
 تسافر؟ سستشًتي؟ ومىت 

وال بدون تعب  الصدق والتصديقعلى أىل  يُدلُّوىناك أُناس ربنا يكرمهم من أول قدم 
 دليٌل على عناية اهلل عز وجل.ا عناء وال بالء وال ابتالء، وىذ
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 حضرة الرضبن عز وجل:مراقي فيهديهم رهبم لصدق اإلديان إىل أقرب طريق يوصلهم إىل  
 التوبة(.ٜٔٔ) "يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا"

 ىذه السكة؟ وانظر ماذا يقول ربنا لو: دذل م على من الذي 
 التوبة(.ٜٔٔ) "ات َُّقوا اللَ "

 إذا اتقيت اهلل:
 التوبة(.ٜٔٔ) "وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقينَ "

قُت على الصادلك فورًا دُ ، فيحىت ال تتعب وال ربتار، مادام فيو تقوى اهلل وفيو نور اهلل
على عباد اهلل وما أكثرىم يف ىذا  اع الطريقبعدك عن الدجالُت والنصابُت وادلخادعُت وُقط  يُ و 

 الزمان ويف كل عصٍر وأوان، ال يريدون الدين بالدنيا، والذين حضرة النيب يقول فيهم:
 طلب الدنيا بعمل اآلخرة(.)ملعوٌن ملعوٌن من 

 فيهديو ربنا إىل الطريق األقوم واألسلم فضاًل من اهلل ومنة، واهلل عليٌم حكيم.
ألن ُشعب إديانو إىل العمل اخلاص الذي يصَت بو من اخلواص، ب وجل يهديو ربنا عز

 فماذا أُريد؟ ؟ كلها  أحٌد منا يستطيع القيام بُشعب اإلدياناإلديان كثَتة، ىل يوجد 
وقال لو: يا رسول اهلل إن ُشعب  أريد عماًل يسَتًا كالرجل الذي ذىب إىل حضرة النيب

: عمٍل أتشب بث بو ويُغٍت عن ذلك كلو، فقال ذلذا الرجل ٍت علىل  اإلديان قد كثُرت علي  فدُ 
 :عز وجلاهلل عليك بذكر 

 )ال يزال لسانك رطباً بذكر اهلل(.
، والذي يوصلٍت إىل رضوان اهلل يف الدرجات عند اهلل يلفع اوالر  فيهديٍت للعمل األمثل يل،

 عز وجل األكرب خبٍَت وسالٍم وسباٍم إن شاء اهلل رب العادلُت.
 ىذا بسِّر اإلديان: كل

 يونس(.ٜ) "يَ ْهِديِهْم رَب ُُّهْم بِِإيَماِنِهمْ "
 جل إىل الثبات على كلمة اإلسالم:و اهلل عز و يدعندما خيرج من الدنيا يه

نْ َيا َوِفي اآل يُ ثَبُِّت اللُ "  الرعد(.ٕٚ) "ِخَرةِ الَِّذيَن َآَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ
صاحب عقٍل قومٍي فالتثبيت من اهلل، كم اآلخرة؟ حلظة خروج الروح ألنو مسافر،  وما أول
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صلى اهلل عليو كثَت، وقد قال   يتسطع أن ينطق باسم اهلل العظيم ـ احتار وتاه عند ادلوت ومل 
 :وسل م

 ال اهلل دخل اجلنة(.)من مات على ال إلو إ
 :صلى اهلل عليو وسل موقال 

 ها(.)إمنا األعمال خبواتيم
أننا كلنا نا واثق واحلمد هلل وأالذين ربنا اختارىم، من منا معو ىذه الضمانة؟ ال أحد إال 

 فأبشروا هبذا الفضل صبيعاً إن شاء اهلل، وإن شاء اهلل كلنا منهم. هم،نصبيعاً م
دبجرد أن نضع جسده يف الًتاب، وإذ بو برجٍل شديد ـ  عندما يدخل اإلنسان عامل الربزخ

 منَت الطلعة وباسم الوجو يقول لو: و شديد بياض الثياب بياض الوج
ومن الذي أرسلك؟ يقول  السالم عليك يا فالن، فيقول لو: وعليك السالم، من أنت؟)

 .(نا معك ىنا حىت يوم القيامة وأأنا عملك الصاحللو: أوما تعرفٍت؟ 
 ىو ذاك:من ادلؤنس الذي معك الذي يؤنسك يف القبور؟ 

 ؟ويوم النشور ـ اهنم باألنيس والونيسيهديهم رهبم بإدي
 يس(.ٔ٘) "َونُِفَخ ِفي الصُّوِر فَِإَذا ُىْم ِمَن االْجَداِث ِإَلى رَبِِّهْم يَ ْنِسُلونَ "

 ، صنفُت:يقوم الناس بعد نفخة البعث والقيامة
 يف ركوبتو:واحد عملو واحد راكب عملو وواحد راكبو عملو، واإلثنُت يف القبور، 

 مرمي(.٘ٛ) "ُر اْلُمتَِّقيَن ِإَلى الرَّْحَمِن َوْفًدايَ ْوَم َنْحشُ "
جائز كوبتك، تكون ر فحسب عملك دبعناىا اللغوي، مراكب وأنت على وبًا ووفدًا يعٍت رك

أسرع من سفينة الفضاء، وجائز ركوبة دنية دنيوية على تركب سفينة تركب نفاثة أو جائز ن أ
 .تكون ركوبتكفب عملك سعلى حكلو قدرك حالك و 
   والثاين:

 األنعام(.ٖٔ) "َيْحِمُلوَن َأْوزَاَرُىْم َعَلى ظُُهورِِىْم َأال َساَء َما َيِزُرونَ "
، فهنا الذي يهدي و على ظهره ألن العمل كلو أثقال وأوزار والعياذ باهلللمفيحمل ع

 مل الصاحل.من العوإىل اذلُدى والرشاد، كلو  اإلنسان يف الدنيا ويوم القيامة إىل اخلَت وإىل الرب
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 يونس(.ٜ) "َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم االنْ َهاُر ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ " 
ر يف الدنيا، أهنار العلم اإلذلي وأهنار احلكمة ادلقدسة اربتو األهنمن من ذبري فمنهم 

جل ن واحلكمة جيريها اهلل عز و ا، فهذه أهنار من العلم والبيوأهنار ادلواىب اإلذلية العلية ،القرآنية
 .ب العادلُت عز وجلضوان ر بُت وادلشتاقُت والطالبُت لر من احملعلى يديو إىل من حولو 

اليت يف هنار اآلخرة، واأليف جنات النعيم يف  هنار من ربتوويف نفس الوقت أيضًا ذبري األ
 ن أو يفليت يف اآلخرة اليت وردت يف القرآهنار اوأريد أن يعرف األحباب صبيعًا أن األـ اآلخرة 

 .احلقيقة وليست ىياحلقيقة لتقريب ٌل ىي ُمثُ  السنة
 :فحقيقة النعيم الذي يف اآلخرة كما قال حضرة النيب

 وال خطر على قلب بشر(.مسعت  أُذنٌ ت وال عٌُت رأ)فيها ما ال 
 :اجلنة ولكن قال مثل يتكلم ربنا عن اجلنة فلم يقلولذلك عندما 

ُقونَ َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلمُ "  حممد(.٘ٔ) "ت َّ
 وىو مثٌل لتقريب احلقيقة: مثلها فقط 

ُقوَن ِفيَها َأنْ َهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر َآِسٍن َوَأنْ َهاٌر ِمْن َلَبٍن َلْم يَ تَ َغي َّ  ْر َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمت َّ
ارِبِيَن َوَأنْ َهاٌر مِ  ٍة ِللشَّ ْن َعَسٍل ُمَصفِّى َوَلُهْم ِفيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َطْعُمُو َوَأنْ َهاٌر ِمْن َخْمٍر َلذَّ

 حممد(.٘ٔ)َوَمْغِفَرٌة ِمْن رَبِِّهْم 
ىل اجلنة، وىي كذلك، ألننا من أنة، يف اجلاآلن اآلية ذبدنا جالسُت  ذهذل إنتبهتفإذا 

 فاجلنة اليت حضرة النيب قال فيها:
ـ ويف ياض اجلنة يا رسول اهلل؟ قال: ِحلق الذكر قالوا: وما ر  )إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا ـ

 (.لق القرآنلق العلم ـ ويف رواية: حِ رواية: حِ 
 :ىاىي اجلنةو لقرآن وللعلم وللذكر ـ أخذنا ل

 حممد(.٘ٔ) "ِفيَها َأنْ َهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر َآِسنٍ "
  :ماٍء غَت آسٍ 
اهلل عز وجل على ىدي  لكل إنساٍن لكي ديشيلشرعية اليت البد منها، افهي العلوم 

 .صلى اهلل عليو وسل موىدي حبيبو ومصطفاه 
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ْر َطْعُموُ "   حممد(.٘ٔ) "َوَأنْ َهاٌر ِمْن َلَبٍن َلْم يَ تَ َغي َّ
 لنٍب مل يغَت طعمو:

قرِّهبا وترطب النفوس وزبلع عنها كل عناٍء ووباء وتُ لوم احلقيقة اليت ترقِّق القلوب، وىي ع
 ذه ىي األساس يف خلع الوسواس اخلناس والقرب من رب الناسوى، إىل حضرة ادلليك القدوس

  عز وجل.
، وعلوم احلقيقة للقلوب الباطنة والقرب إىل اهلل عز وجل علوم الشريعة لألعمال الظاىرةف

 .بأعمال القلوب إذا وافقت أعمال األجسام
 ول أمبقبيكون هل فمل لقلب حبال العالكن إذا كانت أعمال األجسام ال يوافقها عمل 

 يُردُّ.بغَت قبول؟ 
إذا كان يوافق عمل األجسام فهو العمل ادلقرِّب إىل حضرة القريب عز لكن عمل القلب 

واأللفاظ يف التالوة والذكر، والقلب فيو وجل، يعٍت اجلسم يؤدي الركوع والسجود والوقوف 
 ُت.عند أدائو ىذه العبادة لرب العادلاخلشوع واحلضور واإلخالص والصدق واليقُت 

 :وفيو قبل ذلك النية
 )واألعمال بالنيات والنية حملها القلب(.

ارِبِينَ " ٍة ِللشَّ  .مد(حم٘ٔ) "َوَأنْ َهاٌر ِمْن َخْمٍر َلذَّ
 اخلمر: و 

ذبذبو إىل حضرة حضرة الرضبن، تشد كل حقائق اإلنسان إىل ىي العلوم اإلذلية الذاتية اليت 
عن يغيب الذي جيعل اإلنسان  يف ظاىر الناس الرضبن عز وجل، وليس اجلذب الذي نتكلم عنو

 :يغيب عن الدنيافىو الذي جيعلو يغيب عن الدنيا وىو فيها، إمنا جلذب الدنيا وما فيها؟ ال ـ 
  ولكنها ال تصل إىل قلبو وفؤاده. يعٍت يراىا بعينية

ه عز وما حولو وال ينشغل هبا عن موال فالقلب والفؤاد هلل والدنيا مشاغلها كلها يف يديو
 وجل طرفة عُت.

 ا:هنويسمو وىي علوم أيضاً موجودة يف رحاب الصاحلُت وذلا أىلها، 
ذلا أىلها وذلا وارداهتا وىي علوٌم  وعلوم ادلكاشفات وعلوم ادلطالعات"علوم التجليات "
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       وكلها تأيت يف رياض الصاحلُت وادلتقُت. 
 حممد(.٘ٔ) "َوَأنْ َهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفِّى"
صف ى:العو 

ُ
 سل ادل

اليقُت وإما عُت اليقُت  ، إما علملذين سبكنوا يف علوم اهلل عز وجلاعلوم أىل اليقُت  فهو
 وإما حق اليقُت، وكلها علوم ألن اهلل يقول فيها:

 (٘) "َكال َلْو تَ ْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقينِ "
 فمن يعلمو ماذا يرى؟فعلم اليقُت ىذا علم، 

 )التكاثر(.( ٚ) "ثُمَّ َلتَ َرُون ََّها َعْيَن اْلَيِقينِ  (ٙ) َلتَ َرُونَّ اْلَجِحيمَ "
 :صلى اهلل عليو وسل مولذلك قال 

 (.)ال ذبعلوا آخر زادكم ماء
ًا وال ًا ي ـ يعٍت ال تقف عند الشريعة وتقول: ىي فقط، فال يكون رُق وال هنوضًا وال جدِّ

 وال اقًتاب من حضرة الودود عز وجل. وال قرباً اجتهاداً 
فهي  إن كانت يف الدنيا أو يف اآلخرة واجلنةفهذه أمثلة جعلها اهلل عز وجل للجنة، 

 ىل اجلنة يف اآلخرة.ا مسعنا عن أكمىم  ألىلها، فأىل اجلنة يف الدنيا 
تيو بو ادلالئكة يف وتأمنهم ال خيطر شيٌئ على قلبو إال ن الواحد اجلنة يف اآلخرة أفأىل 

غَت اجلمادات اليت حولنا اآلن، فلها عقٌل تعقل بو وفهٌم اجلنة  كل ما يفاحلال بدون طلب، ألن  
  تكشف بو عن أفئدة الساكنُت فيها. ونورٌ تفهم بو 

 شيٌئ على بال أحد جيد ىذا الشيئ جبواره على الفور.الفبمجرد أن خيطر 
 وىي جنة ادلعرفة واليت يقول فيها بعض العارفُت:ـ وأىل اجلنة العالية 
، قيل: ما ىي؟ قال: ىي ادلعرفة باهلل لة من دخلها ال حيتاج إىل جنة آجلة]إن هلل جنة عاج

 تعاىل[.
 ل ربنا فيهم؟و فجماعة اجلنة ىؤالء ماذا يق

 الزمر(.ٖٗ) "َلُهْم َما َيَشاُءوَن ِعْنَد رَبِِّهمْ "
وال زينتها وال ، وىم يف ىذا الوقت ال يريدون الدنيا وال أىلها، ما يريدونو فربنا جييبهم
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وال يطلبون من احلبيب ادلصطفى وال يطلبون منو غَت رضاه، ، ال اهللفال يرجون من اهلل إرفها، زخ 
 ، ليس عندىمبالنظر إىل صبيل حمي اهإال مشاىدة وجهو واكتحال العُت  صلى اهلل عليو وسل م

عند  فيكون ذلم ما يشاءونشيئًا ذلم يف ىذا السبيل فعلى الفور  ونفعندما يطلبشيٌئ غَت ىذا، 
      رهبم.

و يف اآلخرة يف الطلب عندما إن كان يف لدنيا أوعلمنا اهلل عز وجل سبيل أىل جلنة، 
 و يطلبون شيئاً يف الدنيا، فماذا يفعلون؟يف اجلنة أيريدون شيئاً 

 يونس(.ٓٔ) "َدْعَواُىْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللهمَّ "
، واًل بالثناء والتنزيو واحلمد هلل عز وجلفالبد أن يبدأ أإىل شيٍئ الواحد منهم عندما حيتاج 

، فمن الذي ذلك، ولذلك حضرة النيب علمنا ذلكريد أن يتحقق فالبد أن يبدأ بفأي دعاٍء ي
 ؟ صلى اهلل عليو وسل مالوارد عن النيب  حيفظ دعاء القنوت

م فهذكر الدعاء، وبعد ذلك  والشكر هلل واحلمد هلل،بالثناء على اهلل كلها تبدأ بذلك 
وقد م  ،ى اهلللثٌت ع عز وجل لو مناه، دلاذا؟ ألنو أاهلل حُيقق اهلل و ىنا دبجرد ما يُثٍت علىىناك أ

 الشكر والثناء لو على ما أواله.
 يونس(.ٓٔ) "َوَتِحيَّتُ ُهْم ِفيَها َسالمٌ "

 :التحية ىنا وىناك، فإذا كانت ىنا فتتنز ل ادلالئكةأيضاً 
 "َمالِئَكُة َأال َتَخاُفوا َوال َتْحَزنُوا َوَأْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم الْ "

 فصلت(.ٖٓ)
 والقرب من اهلل وربقيق مناه: لو فيها الفتح من اهلل ويف الليلة ادلقّدر

 األحزاب(.ٗٗ) "َتِحيَّتُ ُهْم يَ ْوَم يَ ْلَقْونَُو َسالمٌ "
صلى اهلل وإما من سيدنا رسول اهلل ما من اهلل ما من ادلالئكة وإإفالتحية يف الدنيا تكون: 

 .صلوات ريب وتسليمتو عليوالذي أمره اهلل عز وجل أن يُبشِّر ادلؤمنُت أبد اآلبدين  عليو وسل م
 أيضاً عندما يدخلون اجلنة:

ْم ِبَما َصبَ ْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى َسالٌم َعَلْيكُ ( ٖٕ) َواْلَمالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بَابٍ "
ارِ   )الرعد(. (ٕٗ) "الدَّ
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  ألحزاب(.اٗٗ) "َتِحيَّتُ ُهْم يَ ْوَم يَ ْلَقْونَُو َسالمٌ " 
 أيضاً ـ سالم 

صلى اهلل عليو السالم من رسول اهلل  سالم غَت السالم من ادلالئكة غَتوالسالم ىنا من ال
 .وسل م

 نينة: يعٍت السكينة والطمأل اهللوالسالم من رسو الطيبة، فالسالم من ادلالئكة يعٍت الُبشرى 
 التوبة(.ٖٓٔ) "َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن َلُهمْ "

وادلالطفات القدسية التجليات اإلذلية والعطاءات الربانية  والسالم من اهلل عز وجل يعٍت
 وإمنا يقول شأن أصحاهبا:ا بكامل قرهبا أن تصفها دلن دوهناليت ال تسطتيع حىت األرواح 

 فظن خيرًا وال تسأل عن الخبرفكان ماكان مما لست أذكره    
 يونس(.ٓٔ) "َربِّ اْلَعاَلِمينَ  َوَآِخُر َدْعَواُىْم َأِن اْلَحْمُد للِ "

طاءًا حيمد اهلل فكلما رأى عودائمًا ادلؤمن يكون ناظرًا لعطاءات اهلل يف كل وقٍت وحُت، 
اهلل عز وجل على ما حقق  وحيمداه، وحيمد اهلل عز وجل على ما أرضاه، عز وجل على ما أعط

 بو مناه.
ن يواجهنا وأرزاق الشاكرين، وأن جيعلنا من عباده ادلقربُت، نسأل اهلل عز وجل أن يرزقنا أ

ن جيعلنا ، وأوأن يرزقنا مواىب الصديقُت ودرجات ادلقربُتبعطاءاتو القدسية يف كل وقٍت وحُت، 
    .ولُت واآلخرينبداً يف معية سيد األدائماً وأ
     

 وصلى الل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلمّ 
   

    
        

 


