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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد     

 مغاغة ػ آبا البلد ػ مسجد سيدي إبراىيم الشلقامي 
 ىػ  ٖٚٗٔرجب  ٕٗموافق  ٕٙٔٓ/٘/ٔاألحد: 

 درس بعد صالة العشاء 
 (ــ تفسير من سورة يوسف روضة اآلخرة في الدنيا)

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
ى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتَـّبَـَعِني َوُسْبَحاَن الل َوَما َأنَا ِمَن َعلَ  ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللِ "

َلْم َيِسيُروا ( ٛٓٔ) اْلُمْشرِِكينَ  ْبِلَك ِإال رَِجاال نُوِحي ِإَلْيِهْم ِمْن َأْىِل اْلُقَرى َأفـَ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَ
يَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن مِ  ٌر ِللَِّذيَن اتَـَّقْوا َأَفال ِفي االْرِض فـَ ْبِلِهْم َوَلَداُر االِخَرِة َخيـْ ْن قـَ

َحتَّى ِإَذا اْستَـْيَئَس الرُُّسُل َوظَنُّوا َأنَـُّهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُىْم َنْصُرنَا فـَُنجَِّي َمْن  (ٜٓٔ) تـَْعِقُلونَ 
َرٌة الوِلي االْلَباِب ( ٓٔٔ) َنَشاُء َوال يـَُردُّ بَْأُسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمينَ  َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعبـْ

َما َكاَن َحِديثًا يـُْفتَـَرى َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بـَْيَن َيَدْيِو َوتـَْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َورَْحَمًة ِلَقْوٍم 
 )يوسف(. (ٔٔٔ) "يـُْؤِمُنونَ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
سققيم و ي الذرر دلالقومي وادلنهج ام وبُت لنا الطريق الدين القي   احلمد هلل الذي ىدانا إىل

 .صلى اهلل عليو وسلَّمؼ الرحيم رءو احلكيم وعلى لساف سيدنا زلمد ال
والصالة والسالـ على زلبوب اهلل ومصطفاه الذي أفاض عليو اهلل عز وجل خالص 

من م ل بو أحدًا من األنبياء وادلرسلُت ومحَّلو مبا مل يُ عطاياه، وفقح لو رل رنوز فضلو وجدواه، 
وصاحب النجاة لنا سرٌّ العناية اإلذلية وسبب اذلداية الربانية  سرار اهلل سيدنا زلمدأمانات اهلل وأ

  .واإلماـ لنا  ي الدخوؿ إىل الدار اجلنانيةشرية  من األىواؿ احلأمجعُت
ىذا ادلقاـ ورل من راف على   يوصحابقو الذين ساندوه صلى اهلل عليو وعلى آلو الكراـ 

 ىديهم ومشى على درهبم إىل يـو الدين وعلينا معهم أمجعُت آمُت آمُت يا رب العادلُت.
 أيها األحبة:
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 .، ومعجزات القرآف ال تُعد وال ُُتدالقرآف رلو معجز 
ُت واآلية اليت عندنا اليـو واسقمعنا إليها توض ح أمرًا جوىريًا وخطَتًا يقاجو مجيع ادلسلم

فإف اهلل عز وجل أخرب  ي صريح القرآف، بأف نبينا اخلامت ىو اآلف وبعد اآلف إىل آخر الزماف، 
 :صلوات ريب وتسليماتو عليوصريح ىذه اآلية فقاؿ  صلى اهلل عليو وسلَّمخامت النبيُت، وبُت 

 )أنا خامت النبيُت وال نيب بعدي(.
احلكيم؟ ويُبُت ذلم شرع اهلل عز وجل  طريق القومي؟الإىل إذف من يُرشد اخللق ويهديهم 

ال جيوز أف فيو مرونة وفيو ُيسر وتيسَت،  لكل زماف ومكاف، نزلو اهلل صاحلاً وشرع اهلل عز وجل أ
 حسب لكن يقغَتَّ ًا واحدًا من أياـ احلبيب إىل أيامنا ىذه ػ مكيكوف الشرع جامدًا ػ يعٍت حُ 

 ومكاف. اسباهتم وأحواذلم  ي رل زمافٍ ب مناألفراد وحس وىالزماف وحسب ادلكاف وحسب قُ 
؟ من الذي يُرشدنا إىل الطريق الصحيح دايةمن الذي سُيبُت؟ ومن الذي سنأخذ منو اذل

 لعناية اهلل ووالية ورعاية اهلل؟ 
 أف ُيطمئن قلوبنا فقاؿ: إطمئنوا وال ختافوا: صلى اهلل عليو وسلَّماهلل أمره 

 يوسف(.ٛٓٔ) "ُقْل َىِذِه َسِبيِلي"
سبيل يعٍت الطريق فهذه طريقيت فال تنشغلوا بطُرٍؽ ُأخرى فال تشغلكم وال تشغل بالكم، و 

وال تلقفقوا إليها فانشغلوا بالطريق الذي مشى على ىذا النهج القرآين والذي راف عليو حضرة 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب 

 ما ىي؟ػ و فهذه طريقيت 
 يوسف(.ٛٓٔ) "َعَلى َبِصيَرةٍ  َأْدُعو ِإَلى اللِ "

فليست دعوة لسانية ولكنها دعوة فيها فقوحاٌت ربانية، ألف الكالـ إذا راف من اللساف 
والكالـ من القلوب فال يقجاوز اآلذاف، والكالـ إذا راف من القلوب والقلوب تقلقى من الغيوب 

 وُىياماً  ي احلبيب احملبوب عز وجل.حباً وعشقاً يصل إىل القلوب، فينجذب أىلها 
وفقح نوار البصَتة وصفاء السريرة من معو أفزنوه هبذا ادليزاف، بعدي  وا رل من يأيت منقال

اهلل عز وجل لو عينًا  ي فؤاده يقلقَّى منها من اهلل علـو اإلذلاـ، اليت ىي دليٌل على الوراثة 
ه فهذا الذي تقبعوه ومتشوا وراء عليو أفضل الصالة وأمت السالـاألرملية للحبيب ادلصطفى 
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 وتسلكوا سبيلو ومتشوف على هنجو: 
 يوسف(.ٛٓٔ) "َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتَـّبَـَعِني َأْدُعو ِإَلى اللِ "

فسيقيم  فال خناؼ واحلمد هلل بعده أتباع ميشوف على ىذا النهج، طمأننا أنو سيأيت من
 ي نفس الزمن  سيقيمهم اهلل وجيقبيهم اهلل  ي رل زماف ومكاف، فمن اجلائز أف يكوفػ  رجاالً 

 .واحد على حسب إرادة الواحد عز وجل و أرثر من ي رل مكاف فيو واحد أرجل، أرثر من 
فهؤالء الرجاؿ يدعوف دلن؟ ، صلى اهلل عليو وسلَّمعلى نفس هنج احلبيب ادلصطفى ىؤالء 

يها، من حوذلم وال للطريقة حىت اليت يسَتوف فأف يلقفَّ الناس ليس ألنفسهم اليريدوف ػ لننقبو 
 :واحدطريٌق رلو إىل اهلل  مع أف الطريق يريدوف من الناس أف يًتروا طرُقهم وميشوف  ي طريققهم، 

 النعاـ(.ٖ٘ٔ" )َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ "
ىو الصراط ادلسققيم، ولذلك مل يُقل  وانظر إىل رالـ ربنا: ىذا إسم إشارة ػ ىذا الرجل

 كن قاؿ: فاتبعوه يعٍت إمشوا خلفو.ول فامشوا عليو،
 .صلى اهلل عليو وسلَّمفيكوف الصراط ادلسققيم من ىنا؟ سيدنا رسوؿ اهلل 

األمر وىو طريق اهلل  ب  لُ توص ل السائل إىل  وما ىذه الطرؽ رلها؟ ىذه الطرؽ رلها وسائل
 .صلى اهلل عليو وسلَّمجل  ي ُعاله، وطريق اهلل الذي عليو سيدنا رسوؿ اهلل 

 ولذلك راف السادة الصاحلُت يقولوف:
 ول الل ملتمٌس     رشفاً من البحر أو غرفاً من الديمــــــــــــوكلهم من رس

لطريققو واآلخر يقعصَّب لطريققو، والثالث يقعصَّب لطريققو فيدخلوف  ي دلاذا ىذا يقعصَّب 
 قوؿ احلبيب:

 )ليس منا من دعا إىل عصبية(.
ولكقاب عصبية حلضرة اهلل ولسيدنا رسوؿ اهلل، السالـ؟ ال ولكن وىل توجد عصبية  ي اإل

 اهلل، وماذا نكوف حنن رلنا؟ إف راف شاذيل أو رفاعي أو صو ي أو ُسٍت أو غَته:
 احلجرات(.ٓٔ")ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ "

لو نصيب  ي ىذه اآلية من  رلهم على اخقالؼ ألواهنم، فمن يدعو إىل عصبية فليس
 .صلى اهلل عليو وسلَّماحلبيب اث مَت 
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لرمبا يقوؿ البعض: دلاذا متشوف خلف الشيخ فالف والشيخ فالف والدين ليس  أُوض ح شوية: 
 فيو مشايخ.

فأنا أقوؿ ذلم: وىل فيكم وحد ميشي من غَت شيخ يوجهو وميشي خلفو؟ ىل يوجد منهم 
يعٍت  ؟، وما معٌت شيخاحلكايةوىي نفس عندنا  موا ادلشايخر  أحد ليس لو شيخ؟ فلماذا ُتُ 

 يهدي بو احليارى مابصَتة وعنده موج و، فالرجل ررب  ي طريق اهلل فأصبح عنده خربة وعنده 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمطريق رسوؿ اهلل الذين يريدوف أف ميشوا خلفو إىل أف يصلوا إىل طريق اهلل 

 أدعو إىل اهلل: 
ومن يرد أف نلقف حولو ونعظمو ونكّرمو ونكربه و فال شأف لنا بو، سمن يدعو لنفعرفنا 

 ونشي خو فهذا التزاؿ نفسو تضحك عليو وىو زلقاج لواحد يأخذ بيديو فكيف يأخذ بأيدينا؟ 
 دعوة إىل سبيل اهلل:يعٍت والدعوة: ىناؾ 

 النحل(.ٕ٘ٔ" )ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَ "
ُأخرى، أدعو إىل سبيل ربك يعٍت أدعو غَت دعوٌة وىناؾ دعوة إىل اهلل وىي  ،فهذه دعوة

 أريد أف أقوؿ حكمة بادلوعظة احلسنة.ادلسلمُت إىل الدخوؿ  ي ىذا الدين، 
أريد أف آخذىم ليقدرجوا  ي ادلراتب العلية ويرتقوا  ي ادلراتب دين ادلسلمُت ادلهقلكن 

 قوؿ رب الربية: ، إىل أف يكونوا داخلُت  ياإلميانية
 الفقح(.ٜٕ" )ُمَحمٌَّد َرُسوُل الل َوالَِّذيَن َمَعوُ "

 ي الدين وُتقاج للحكمة داخلية واأُلخرى دعوة خارجية إلدخاؿ الناس فهذه دعوة 
ه إليهم ما ىم فيو، ولكن آخذىم وال ُأرر  وادلوعظة احلسنة، فال أسبُّهم وال أهنرىم وال أشقمهم 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمربنا علمو لنا على لساف حضرة النيب  الذي بالقدريج اإلذلي
ـٌ ررمٌي عند مواله، ويكوفمن دخل  من رفقاء احلبيب  ي الدار  فلو درجة عند اهلل، ومقا

لكي يأخذ بيده إىل أف يُوصلو إىل ىذه اآلخرة إف شاء، فهذا يقاج إىل داعي آخر عل بصَتة، 
 ف داعياً إىل اهلل على بصَتة.فهذا يكو  ،دلنَتةارجات الكرمية دال

 تبعٍت:أنا ومن ا
الذي ينزؿ تطهَت القلوب من العيوب واسقنارهتا بالنور ادلوىوب ىي والبصَتة يا إخوانا 
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 زلضاً من حضرة عالّـ الغيوب عز وجل. فضاًل وررماً وعطاءاً  
اهلل جل  ي القعامل مع دنا مثنو األساسي فيو اإلخالص هلل والصدؽ يدفعو وإ وليس لو مثن

  ي عاله.
هر، وتعرَّض لفضل اهلل  أف زرت،  م صفَّى قلبو حىت يقطَّ اإلنساف جاىد نفسو إىلإذا 

ونفحاتو الربانية فُيصبح لو نورًا راشفًا يُعينو على ُتقيق أررمو اهلل عز وجل بعطاءاتو اإلذلية، 
 تلك ادلراتب العلية.األمنية لكل فرٍد يريد بلوغ 

 يوسف(.ٛٓٔ) "َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتَـّبَـَعِني َأْدُعو ِإَلى اللِ "
أف نفسو رمبا بعضكم يقوؿ يل: أنا رأيت فالف ربنا فقح عليو ولكنو مل يواصل، فأقوؿ لو: 

عليو، ألنو ادلفروض أف جيمع الناس على اهلل، فإذا  ف جيمع الناسضحكت عليو ويريد أ
وقمر ادلشاىدات  ي كسر على الفور أنواره تُ الناس عليو، فضحكت نفسو عليو ويريد أف جيمع 

 قلبو ُُيسف وال يسقطيع أف يقبُت ىذا من ذاؾ، دلاذا؟ 
راف و  احلكيم  ي الذررالطريق القومي وادلنهج ادلسققيم الذي بينو اهلل عز وجل  ألنو ضلَّ 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمعليو سيدنا زلمد الرءوؼ الرحيم 
تسوؽ اخللق إىل احلق، إياؾ أف يقف أحٌد عندؾ،  فعليك أفتريد أف تنجح  ي ىذا اجملاؿ، 

توقفهم عندؾ أنت ألنك سقكوف احلجاب،  اؾ أفوإي فال تكن حجابًا بُت اخللق وخالقهم،
 ػ أوديو على فُت؟  وريف أفعل مبن يأتٍت؟

رشدىم لكن احملطة ليست عندي، فُأوجههم وأُ  أسوؽ اخللق إىل اخلالق عز وجل،ػ إىل اهلل 
على حسب و أمشي أمامو أو أصف لو الطريق فأمشي معو أ أقوؿ لو: ىذا ىو الطريقفأنا 

 ي أنا.مرتبقو من عامل القحقيق، لكن ادلهم أف ال يقف عند
وىذه ف سر جناحو  ي ىذا األمر، جتد أ فأوجهو إىل اهلل عز وجل، وىذه ألي داعي ناجح

 اهلل عز وجل.ىل يدفعهم إالقضية أف اخللق رلهم 
  يدعو اخللق إىل اهلل، فإذا رنتُ وسيدنا رسوؿ اهلل ،ندعو اخللق إىل سيدنا رسوؿ اهلل أو أننا

فأوجههم لألسقاذ، واألسقاذ يوجههم حلضرة احلبيب، واحلبيب يوجههم مساعدًا  ي طريق اهلل 
ادات دحولو ويقف عندىم فقنقهي اإلم لكن لو رل مساعد جيمع لو ثالثة أو أربعة إىل اهلل،
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  يعد عنده البصَتة النورانية اليت ذررىا لنا اهلل عل لساف حبيبو ومصطفاه.ومل اإلذلية 
متاـ  السلف الصاحل رأصحاب رسوؿ اهلل متاماً بقماـ، فكل واحد منهم ينشغلولذلك راف 

  وتصفية قلبو.نشغاؿ مبجاىدة نفسو اإل
اهلل عز  ة ُتقاج ضروري إىل مشرؼ، ومشرؼ مبعناىا اللغوي أف منحويواجملاىدة والقصف

اإلذلية الباطنية أف ُيشرؼ على باطٍت ويرى ما فيو، حىت أسقطيع أف أجلو الفؤاد مما وجل القدرة 
 فيو، فُيصبح خالصاً هلل عز وجل فققنزَّؿ العطايا اإلذلية فيو.

وىذه العُت  و ي حالة ما تُفقح لو عٌُت  ي القلبفكاف ينغشل بقزرية نفسو وتصفية قلبو، 
 فيها:اليت ربنا يقوؿ 

ًنا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد الل يـَُفجُِّرونـََها تـَْفِجيًرا"  اإلنساف(.ٙ) "َعيـْ
 ومل يقل: يشربوا منها، ولكن قاؿ: يشربوا هبا، وماذا يشربوف هبا؟

  وشراب أىل الُقرب وشراب أىل احلب وشراب أىل الشوؽ والوجد،شراب أىل ادلودة، 
 اإلنساف(.ٕٔ) "رًاَوَسَقاُىْم رَبُـُّهْم َشَرابًا َطُهو "

ا الشراب ىو الذي ُيطه ر القلوب من رل ما يجبها عن أنوار حضرة عالـ الغيوب عز وىذ
 وجل:
ًنا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد الل يـَُفجُِّرونـََها تـَْفِجيًرا"  اإلنساف(.ٙ) "َعيـْ

 وحزبو، صلى اهلل عليو وسلَّمريف يفجروىا؟ بديناميت احملبة على نسق األحبة زلمد 
 وات صل بقوؿ احلبيب:احلب الذي يُفجر العُت  ي القلب الذي وصل 

إليو من مالو ونفسو وولده والناس أمجعُت(.   )واهلل ال يؤمن أحدرم حىت أروَف أحب َّ
لكن حب اجلنيو ب رسوؿ اهلل واحلمد هلل، رلنا حنُ  ب رسوؿ اهلل؟ ىل ُتُ وىذا ىو اجلهاد، 

لزوجة أررب فهل سققفجر العُت؟ ال ولذلك ىؤالء اجلماعة أرثر، فهل سققفجَّر العُت؟ أو حب ا
 نا رسوؿ اهلل قاؿ فيهم:دسي

)تِعس عبد الزوجة تعس عبد الدرىم تعس عبد البطنة تعس عبد اخلميصة، تعس وانقكس 
 نققش(.ا الفوإذا شيك 

ألنو شغل نفسو  دعا عليو أنو إذا ُأصيب بشورة فال يأيت مبلقط يلققط بو ىذه الشورة،
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. الذي ال ختذه سنةٌ  وتكفَّل بو احلي القيـوفاين، والفاين مضموف ومأموف بال   وال نـو
 اله برزؽ أوالدؾ؟ ىل رلفك اهلل جل  ي عُ 

 الذاريات(.ٕٕ)" َوِفي السََّماِء ِرْزُقُكمْ "
  ي قلبك حنو زوجك؟ قالوا: ال ف جتعل أرثر ُشعبٍة رلكم، وىل رلفك اهلل عز وجل بأ

 عدواً لكم فاحذروىم(.درم )إف من أزواجكم وأوال
َنةٌ "  القغابن(.٘ٔ) "ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفتـْ

 فأعلى شيئ  ي ىذه الفقنة فقنشغل هبم عن احلب الصحيح هلل ورسولو،فإياؾ أف تقع 
 يكوف عندي ىو حب اهلل وحب رسوؿ اهلل.

 لذي ينسف اجلباؿ،اأصل ذلذا احلب فعلى الفور يكوف رالديناميت فإذا اسقطعت أف 
وجباؿ الظالؿ وُتشرؽ  ي القلب غيار وجباؿ الوىم وجباؿ اخلياؿ جباؿ األقليب فينسف من 

 على الفور:
 الزمر(.ٜٙ) "َوَأْشَرَقِت االْرُض بُِنوِر رَبِـَّها"

ىذا القلب  ويكوف وتأتيٍت علـو الكقاب ومشاىد النبيُت والصديقُت والشهداء والصاحلُت،
 ليو وذرره اهلل عز وجل  ي رقابو الكرمي.شرنا إعامراً بكل ما أ

 ، فال يقكلم من نفسو:ينقظر اإلذفففبعد ذلك وىذه وبعد ىذه ادلواىب 
 األحزاب(.ٙٗ) "َوَداِعًيا ِإَلى الل بِِإْذنِوِ "

من  خوفاً  مثلة بسيطة ولن أسقطرد  ي ىذا اجملاؿه سنة الصاحلُت رلهم، سنأخذ بعض أوىذ
 لل:طالو والسآمة وادلاإل

، رضي اهلل عنوعلى يد شيخو السر ي السقطي راف يًتَّبَّ   رضي اهلل عنوسيدنا اإلماـ اجلُنيد 
    العلـو اإلذلية:  ف ُوىبوظل جياىد نفسو وُيصف ي قلبو، إىل أ

 الكهف(.٘ٙ) "َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما"
فاسقطعموا ىذه العبارات ودائمًا الشراب اجلماعة األحباب رانوا يسمعوف منو شذرات، 

 من عند اهلل يكوف لو طعماً شهياً  ي القلوب:
 ]إذا راف الكالـ من النور حصل لسامعيو السرور[.
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 نساف سعيداً وىو يسمع ىذا الكالـ، فقالوا للشيخ: اإلفيكوف  
فال ُُتدثنا  ة،وجل بو عليو ػ وىذه رانت العالمعز نريد من اجلنيد أف ُيدثنا مبا فقح اهلل 

وال من رقب ادلؤلفُت، ألف رل واحد رقب على حسب ما وىبو اهلل دلن  من نقوالت السابقُت،
ينزؿ من عند احلميد اجمليد عز  ل عصر وزماف يقاج إىل شراب جديدحولو  ي عصره وزمانو، ور
ال يُعد وال  عطاء اهلل واسعوقفت عند السابقُت؟ حاشا هلل عز وجل،  وجل، وىل اخلزائن اإلذلية

 ُيد:
 ص(.ٗ٘) "ِإنَّ َىَذا َلِرْزقـَُنا َما َلُو ِمْن نـََفادٍ "

 ال ينقهي أبداً:
 ص(.ٗ٘) "ِإنَّ َىَذا َلِرْزقـَُنا َما َلُو ِمْن نـََفادٍ "

كاشفات واألسرار والقنزالت، رل ىذا إف رزؽ الدنيا أو رزؽ العلـو واإلذلامات واحلقائق وادل
 ينزؿ من عند حضرة اهلل عز وجل.أيضاً ما لو من نفاد ألنو 

وىو يقوؿ: وأنا ، بو عليكعز وجل فقاؿ لو الشيخ: يا جنيد حد ث إخوانك مبا فقح اهلل 
ػ والشيخ يظل مع  صلى اهلل عليو وسلَّمُتدَّث إال بعد اإلذف من رسوؿ اهلل  ي نفسي قلُت: ال أ

يقوؿ لو: خالص إحنا بقينا زي  لرسوؿ اهللف يُوصلو لرسوؿ اهلل، وبعد أف يوص لو ادلريد بعد أ
اليت قدمها يل،  وللخصوصية حلضرة احملمدية ػ ولكن الشيخ لو السبق لألقدميةاإخوات  ي بعض 

 . صلى اهلل عليو وسلَّمى سيدنا رسوؿ اهلل  ي نفس الليلة رأ
، ألهنم ال لنعرؼ أف ىؤالء الرجاؿ ذلم ما يشاءوف عند رهبم وما يريدونو البد أف يققو

دوالرات، ولكنهم يريدوف مالطفات ومؤانسات وعلوـٌ وىبية ومكاشفات ال يدوف فلوس و ير 
 وفيوضات وجتليات، فهذا مطلبهم، لكن الدوالرات مع الكفار والفجار فماذا يصنعوف هبا؟

  ي ادلناـ وقاؿ لو:  صلى اهلل عليو وسلَّمفرأى سيدنا رسوؿ اهلل 
 وجل بو عليك[.نك مبا فقح اهلل عز يا جنيد حد ث إخوا]

يكوف ر، فطابور الصاحلُت حسالفجرية ػ فكانوا يقوموف وقت ال قاـ من الرؤيا قبل النسمة
صفاء وانقباه لسحر بُت يدي رب العادلُت ػ صفاء يعٍت صفا وانقباه ػ اه وانقباىو  ي وقت صفاء

 فهذا طابور الصاحلُت:على اهلل، بُت يدي رب العادلُت،  م يقوؿ: إمجع فُيجمع 
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 الذاريات(.ٛٔ) "َوبِاالْسَحاِر ُىْم َيْستَـْغِفُرونَ ( ٚٔ) َكانُوا َقِليال ِمَن اللَّْيِل َما يـَْهَجُعونَ " 
والغنائم تقوزَّع عسكري عندما يقولوف لو: إمجع فيكوف نامي؟ فليس لو  ي الغنامي، لىل ينفع 

نادي من يريد  ها ويالذي يوز ع، وىو هلل عز وجلمن اادلقربُت الصاحلُت و  ي وقت السحر على 
 رذا ومن يريد رذا:

ُمبقلى فاُعافيو ىل من رذا ىل من  )ىل من سائل فُأعطيو ىل من مسقغفر فأغفر لو ىل 
 .ػ رل الطلبات (رذا

لشيخو الشيخ السري السقطي وطرؽ جلنيد يقظ  ي وقت النسمة الفجرية وذىب افاسق
 فقاؿ لو: و على الباب وىبالرؤيا اليت رآىا، فطرؽ الباب  لُيبشرهعليو الباب  

فال مانع وال مشكلة  وحنن الذين أرسلناه إليك، فأنت تريد إذناً من رسوؿ اهلل مارأيت،عرفق
 إف شاء اهلل.

صالة الظهر ػ جاءه اإلذف وماداـ جاء اإلذف ػ وإذا أقاموؾ أعانوؾ ػ ذىب لُيصلي بادلسجد 
غل من يكوف  ي األرض ومن وصالة الظهر رم واحد يكوف  ي ادلسجد؟ الناس رلها  ي مشا

ػ وىا  جد مُمقلئًا عن آخرهسالسوؽ ومن يكوف  ي العمل ومن ىنا ومن ىنا ػ فوجد ادل ي يكوف 
 ىي اإلعانة من اهلل.

وقالوا لو: يا جنيد تعاَؿ  الظهر إثنُت أو ثالثة أحضروا ررسيًا مثل ىذاجرد أف صلُّوا مب
ثنا مبا فقح اهلل بو عليك.  حد 

 عانك[. ]وإذا أقامك أ
ذلذا الكالـ اإلذلي  يذىب دلكاف جيد ادلالئكة السياحُت مجعوا الصاحلُت والذين ذلم نصيبٌ 

 من رل مكاف ليسمعوه.
جنلس  ريد منكم مخس دقائق فقطويقوؿ ذلم: أنا أواآلخر ُيصلي العشاء أو ُيصلي اجلمعة 

ن اآلخر أقامو اهلل ػ ألنك أقمَت نفسك لك، فكل واحد يأخذ حذاءه وميشي لدرس العلمسويًا 
 عز وجل، وإذا أقامو أعانو.

وراف  ي ىذا الوقت اجلماعة العرب مقمسكُت حبديث رسوؿ اهلل  ، ي الكالـاجلُنيد بدأ 
 والذي يقوؿ فيو: صلى اهلل عليو وسلَّم
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 العمائم تيجاف العرب(.) 
   و ي رواية ُأخرى:

  ). ادلسجد رباطوالعمائم تيجاف العرب واالحقباء حيطاهنا وجلوس ادلؤمن  ي)
 [.حنظلة الّسدوسي عن ابن عباس مرفوعاعن  رواه الديلمي]

البد فكل مجعة من رل أسبوع ، ومن ال يقعمم وا ذلذا احلديثمُ مَ وراف أباؤنا البد أف يقعَّ 
 ذلذا احلديث، واحلديث الثاين:أف يقعمَّم، 

 )تعمَّموا فإف الشياطُت ال تقعمَّم(.
 ادلسلم، فقعرؼ ادلسلم من غَتفُت ألهنم ميشوف بغَت عمامة، غَت ادلسلمُت رانوا معرو ف

واحد دخل ادلسجد البس عمامة، فقاؿ لو: لو مسحت سؤاؿ، فقاؿ سل، فقاؿ: ما معٌت قوؿ 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل 

 بنور اهلل(. نو ينظر)اتقوا فراسة ادلؤمن فإ
إىل األرض وىي من الشيخ طرؽ فأػ معناه أنو مسلم  والرجل راف البسًا عمامة يعٍت

رائر والضمائر جتوؿ  ي السعالمات الصاحلُت ادلكاشفُت ينظر  ي األرض ويُرسل عيوف الروح 
 :  وىي رذلك، وبعد ذلك رفع رأسو وقاؿ وجتوؿ  ي ادللكوت

  ]معناه أنو آف اآلف أواف إسالمك يا نصراين[.
 من أين عرؼ؟

 األنعاـ(.ٕٕٔ" )ِفي النَّاسِ  َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا َيْمِشي ِبوِ "
قاؿ لو: صدقت يا تاج العارفُت فقد إمقحنُت قبلك مجًَّا غفَتًا من العلماء والصاحلُت فلم 

 هم، ألف رل واحد منهم راف يقكلم من الكقب وخالص.يعرفٍت أحٌد من
 وداعيا إىل اهلل باذنو:

 يوسف(.ٛٓٔ) "ِنييَرٍة َأنَا َوَمِن اتَـّبَـعَ َعَلى َبصِ  َأْدُعو ِإَلى اللِ "
 نأخذ دنوذج آخر:

بغداد يُزر ي نفسو وُيصف ي  مكث  يوأؤضاه،  رضي اهلل عنوسيدي عبد القادر اجليالين 
قلبو ألنو نزلت عليو العطايا اليت ال تُعد  ي قلبو من اهلل عز وجل، وقلب ادلؤمن وعاء الغيوب 
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بأمر من يقوؿ للشيئ: رن  قلب ادلؤمن سرار الذاتية رلها تُوضع  ياإلذلية والعلـو الربانية واأل 
 فيكوف.

 تأىل وقاؿ لو: ادلناـ بعد أف فجاءه سيدنا رسوؿ اهلل  ي 
يا عبد القادر ُتدَّث للخلق مبا فقح اهلل عز وجل عليك، قاؿ: فقلت يا سيدي أنا رجٌل 

عربية، فقاؿ: وال ُأجيد النطق بالػ ألنو راف ترَّبَّ  ي بالد فارس وإف راف أصُلو عريب ػ  أعجميٌّ 
 أخذ اإلذف.سبع مرات،  صلى اهلل عليو وسلَّمإفقح فاؾ وتفل فيو 

وبعد الصالة أتوا  ونفس احلكاية ػ ذىب إىل ادلسجد  ي صالة الظهر فوجد ادلسجد مليئاً،
اصَّاً  ادلسجد فوجدتو غإىلبو عليك، قاؿ: فنظرُت  مما أفاض اهلل لو بكرسي وقالوا: أمسعنا شيئاً 

عليَّ ػ حدث عنده دىشًا ػ فرأيُت اإلماـ علي يقظًة فقاؿ: يا بٍت حد ث الناس مبا جَّ فارتُ  بأىلو
، قاؿ: وقد ال يفهمونٍت ورالمي فيو لكنةٌ أعجمي  أنا رجلٌ قاؿ: قُلُت يا سيدي فقح اهلل عليك، 

مَل مْل ُتكمل السابعة؟ قاؿ: أدبًا مع افقح فاؾ فقفل فيو سُت مرات، قاؿ: فقلُت يا سيدي 
 .صلى اهلل عليو وسلَّموؿ اهلل رس

من قوتو اإلذلية أف صوتو راف ُيسمع  ي رل الُقرى احمليطة فانطلق وأعطاه اهلل عز وجل 
بدوف ميكروفونات وال إسًتيوىات وال مسَّاعات وال شيئ، لكن ببغداد وىو  ي مسجده ببغداد، 

 عن السبب. إذا وىيب ال تسألنَّ ملك ادللوؾ 
 حلُت والعارفُت وأئمة ادلققُت وأنقم تشاىدوف ذلك  ي دواوينهمحياة الصاولو تقبعنا 

 فقجدىم رلهم على نفس ىذه اذليئة وعلى نفس الكيفية.
فلو أتينا  د، العنب بدأ ينضج  ي ىذه األياـفيكوف رالفارهة اليت مل تنضج بعومن يقعجَّل 

  بعنب من الغيط وأرلناه فهل يسقطيع أحٌد أف يقذوقو؟
خذ اإلذف من نقظر حىت زرت نفسو وطهَّر قلبو وأومل ية فهذا أقاـ نفسو وىي نفس احلكاي

، فهذا ُيسمَّى باحُلصـر واحلصـر الذي من يأرلو يسقاء ألنو مل صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل 
 يسقوي وال يريد أف يسمع وال يريد أف يأرل وىي نفس احلكاية.

 وأين السكة؟ ىا ىي:
 "ى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتَـّبَـَعِني َوُسْبَحاَن الل َوَما َأنَا ِمَن اْلُمْشرِِكينَ َعلَ  َأْدُعو ِإَلى اللِ "
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 يوسف(.ٛٓٔ) 
بح خالصاً ، وأصختلَّص من الشرؾ األصغر والشرؾ األررب والشرؾ اخلفي والشرؾ األخفى

دد من اهلل عز اإلمدادات اإلذلية دلن يُريد ادل الص يا أحبة ىو سرُّ ألف اإلخ صادقًا مع مواله،هلل 
  .وجل

وال  وال رياءً  وجو اهلل فال تريد ُشهرةً ترجوا من عملك ومن وراء عملك أف واإلخالص يعٍت 
وال حىت رلمة ثناء وال مدح وال دعاء وال أي من أمور الدنيا الفانية وإدنا تقأسى بالرسل  مُسعةً 

 وتقوؿ رما قاؿ عنهم اهلل عز وجل  ي رقاب اهلل:واألنبياء 
 يونس(.ٕٚ" )َأْجِرَي ِإال َعَلى اللِ  ِإنْ "

الدعاة بعد سيدنا رسوؿ اهلل اإلماـ  دي فيو بإماـقألي قوـٍ شاءوا فقق والعمل الذي سقؤديو
 علّي.

 راف يقوؿ:
 اإلنساف(.ٜ) "ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِو الل ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا"

يُريد األجر إذا عمل شيئًا للخلق   ي ىذا الزماف أف معظمهمالذي ضيَّع ادلسلمُت رلهم 
إذا رنت أنت سقحمل بضاعة احلق، فمن من اخللق عطوه لك؟ ماذا مع اخللق ليُ و من اخللق، 

 من بضاعة اهلل وبضاعة حبيب اهللمجيعاً يسقطيع أف يكافئو على رلمة واحدة حىت ولو اجقمعوا 
 ومصطفاه؟

و يقبلوا يديك أو أو يكرَّموؾ أنظَت ذلك أف يُعظموؾ  فنفسك سقضحك عليك إذا طلبت
 هلل ليأخذ األجر من اهلل.فمن يُرد مصلحة أو منفعة يعملها يقضوف لك مصلحة أو منفعة، 

    فُيدر ب اإلنساف على اإلخالص هلل عز وجل  ي السر والعالنية.
 لنا حقيقة قرآنية إذلية: م بُت اهلل عز وجل 

ْبِلَك ِإال رَِجاال نُوِحي ِإلَْيِهمْ َوَما َأْرَسْلَنا "  يوسف(.ٜٓٔ) "ِمْن قـَ
أف ال ينفع لواحدة وال  ي جن وال  ي نساء، مالئكة  ي  أف النبوة ووراثة النبوة ال تكوف

تكوف داعية إىل اهلل إال إذا رانت تدعو النساء من حوذلا، لكن داعية إىل اهلل وتدعو الرجاؿ 
  فال جيوز ذلك.ليجقمعوا عليها 
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أخذ الطريق من الشيخ بر ي من خلفاء سيدي قد راف   رضي اهلل عنوفسيدي أمحد البدوي  
علنت وأ ي العراؽ أمحد الرفاعي، فلما مسع أف واحدة من إخوانو ػ ورانت وصلت دلقاـ الكشف 

 الدعوة وأصبح الناس يذىبوف ليًتبُّوا على يديها.
فخرج من خلوتو  ي غار ِحراء  و ػ خصيصًا من خلوتو ػ وحضرة النيب ىو الذي أرسلخرج 

وُحكمو ف اهلل حكم حىت تابت من ىذا األمر، دلاذا؟ ألوظلَّ ميشي حىت وصل عندىا ومل يًترها 
 حٌق: 
ْبِلَك ِإال رَِجاال نُوِحي ِإلَْيِهمْ "  يوسف(.ٜٓٔ) "َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَ

الئكة ألننا ادلنفع وال تجلن غَتنا ٌن ألف ااجلنساء وال ينفع النفع فال تف يكوف رجاًل وأالبد 
 لن نراىم ولن نكلمهم، فالبد وأف يكوف رجااًل وصلوا إىل مقاـ الرجولية الكاملة:

 يوسف(.ٜٓٔ) "ِإال رَِجاال نُوِحي ِإَلْيِهمْ "
 لنيب ادلصطفىمبثابة الوحي بالنسبة لورثة اواإلذلاـ  ،بقُتبالنسبة لألنبياء الساوالوحي 

 .يـو الدين القائمُت مقامو إىل
أخالؽ ادلدف واحلضارة   ي مدينة عامرة ليعرؼيعٍت ف يكونوا من أىل الُقرى أوالبد 

البد وأف يكوف من مدينة ف ،من باديةوأخالؽ أىل البداوة، ولذلك ربنا مل يرسل نبيًا أبدًا 
دف وادلدنية واحلضارة 

ُ
 وُييط بكل ىذه األمور.ليعرؼ أخالؽ ادل

بُعث من صحراء؟ ال، ورذلك األولياء، وجائز ُيلو  ىل يوجد نيبٍ  تاريخ األنبياءوراجعوا 
 را ربنا قاؿ:لُيجر د نفسو لكنو أصاًل من ادلدينة ويرجع للمدينة،  شوية  ي الصحراء  

من أىل الُقرى،  م ُياطب اهلل عز وجل ادلكذ بُت إف رانوا  ي أياـ حضرة النيب أو  ي أيامنا 
 ىذه:

َلْم َيِسيُروا فِ " يَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ َأفـَ  يوسف(.ٜٓٔ) "ي االْرِض فـَ
مدرسة يعلم منها علم األولُت وحكم  ينظر نظر عربة ولو من القاريخال دلاذا اإلنساف 

نبياء ما يُغٍت اإلنساف عن البعد عن اهلل عز وجل واإلعًتاض عن ادلقامُت و ي قصص األ اآلخرين
  عز وجل  ي رل وقٍت وحُت.من اهلل
ٌر ِللَِّذيَن اتَـَّقْوا َأَفال تـَْعِقُلونَ "  يوسف(.ٜٓٔ) "َوَلَداُر االِخَرِة َخيـْ
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، فإذا رنت  ي واالخرة ىي  ي الدنيا ىناأنبأنا اهلل عز وجل أف الدار اآلخرة والعمل ذلا  
 تكوف  ي اآلخرة. من أعماؿ اآلخرة، فأنت وأنت  ي الدنيا عملٍ 

اآلخرة، فنكوف جالسُت  من رلالس ي حنن فيو رللسٌ آلف  ي اآلخرة، ألف اجمللس الذألننا ا
 أين ىذا الكالـ؟  ي القرآف: ي اآلخرة، 

 آؿ عمراف(.ٖ٘ٔ" )َوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم ِفي ُأْخَراُكمْ "
على الفور  ي ىذا الوقت واحلُت وليس  ي  عندما يبلغكم الرسوؿ الدعوة فقكونوا  ي اآلخرة

 دنيا.ال
 بُت يدي اهلل يناجي اهلل  ي الصالة فأين يكوف؟  ي الدنيا؟ ال  ي اآلخرة، فإذا راف اإلنسا

 بكقاب اهلل يناجي اهلل بكالمو فأين يكوف؟  ي اآلخرة. إذا ممسكاً و 
فيكوف وىو  ي الدنيا  ي اآلخرة وإف راف  فاإلنساف إذا راف  ي عمٍل من أعماؿ اآلخرة

  نيا. ي الد اخللق يظنوف أنو
ينبغي على ادلؤمن أف يكوف دومًا يقنقل  ي ىذه الدنيا  ي أعماؿ اآلخرة من ذرر ولذلك 

إىل صلة رحم إىل زيارة مريض إىل إىل رللس ُصلح  القرآف إىل تالوةإىل فكٍر إىل رللس علٍم 
 ف ربنا قاؿ لنا:تشييع جنازة فيكوف دوماً  ي أعماؿ اآلخرة أل

رٌ "  يوسف(.ٜٓٔ) "ِللَِّذيَن اتَـَّقْوا َأَفال تـَْعِقُلونَ  َوَلَداُر االِخَرِة َخيـْ
 ف شاء اهلل  ي باقي السهرة حىت ال نطيل عليكم.ونرجع إوأرقفي هبذا القدر 

ف يرزقنا علمًا وىبيًا لدني اً  نفعنا مبا علمنا وأف ييُعلمنا ما جهلنا وأنسأؿ اهلل عز وجل أف 
ىل مقامات الصادقُت ومعية سيد ادلرسلُت وررمو إ وأف يُرقينا بفضلو وجودهراشفًا لنا احلقائق 

 وأف جيعلنا من الذين يسقمعوف القوؿ فيقبعوف أحسنة. 
 

 لو وصحبو وسلَّموصلى الل على سيدنا محمد وعلى آ
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