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 الشيخ / فوزى محمد أبو زيداألستاذ فضيلة  
 ىـ  ٖٚٗٔذي احلجة  ٕٓموافق  ٕٙٔٓ/ٜ/ٕٕاخلميس التاريـــــخ: 

 ضاء ـ مركز ساقلتةيية اجلزيرة البمبنزل احلاج أمحد حسُت ـ قر درس 
 (أىل الود)

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
ُودُّه، وأباح لنا النظر إىل وأكرمنا بقربو، وأجلسنا على بساط ، لنا بطفهومشلذي ااحلمد هلل 

وكنز احلق ادلهاض سدرة منتهى علوم احلقائق، مجال وجهو، والصالة والسالم على سيدنا زلمد 
 بادلواىب الطلية للخالئق.

 حلضرتو مطاىٌد ومواثق.عليو واجطلنا أمجطُت ممن كتبتهم صلِّ اللهم وسلِّم وبارك  
وسرَّت األرواح مبا فيها األفئدة  لوب، وأهبجتكتاب اهلل فرَّحت الق  آيٌة منأيها األحبة: 

 من عفاء حضرة الكرمي ادلنطم الهتاح عز وجل.
لنيل الرضا والزُلهى ووفقنا للقيام بو شيئًا قلياًل وأعاننا عليو  طلب اهلل عز وجل منا فيها

 إحصاءه ولو جلس  ي رللٍس ال يستفيع أحٌد عدَّه وال والقرىب لديو، وجطل جزاء ذلك عفاء
 الطمر إىل يوم الطرض واجلزاء.اهلل  وأعفاه
 مرمي(.ٜٙ) "َمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ ِإنَّ الَِّذيَن آَ "

لنطلم حكمة وكما ترْون قرن اهلل عز وجل اإلميان بطمل الصاحلات  ي كل اآليات القرآنية، 
 حديث خَت الربية القائل فيو صلوات ريب وتسليماتو عليو:

وإن قومًا خدعتهم األماين ما وقر  ي القلب وصدَّقو الطمل،  مٍت ولكن)ليس اإلميان بالت
 (.سنوا الظن ألحسنوا الطملحلو أ ،كذبواو  عز وجل سن الظن باهللوغرَّىم باهلل الغرور وقالوا: نُ 

وىذه ادلسألة حتتاج إىل إيضاٍح كثَت، ولكن ونن  ي رحاب أحباب الصاحلُت نقف وقهًة 
 ادلريدين والسالكُت والراغبُت  ي فضل رب الطادلُت عز وجل.يسَتة عند الفالبُت و 

وفتح قبل عليو بصدٍق فوراً لبَّاه، و وتطاىل شأنو وال إلو غَته من أفإن اهلل عز وجل تبارك امس
  نو وتطاىل وعد وال ُُيلف ادليطاد.كل كنوز فضلو وجوده وخَته وعفاياه، ألنو سبحالو  

إشتكى منها سلهنا  فة كل عصر فكما نشتكي منها اآلنلكن آفة ىذا الطصر ورمبا تكون آ
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ضالء القوم ادلدعُت الذين يدعون مع اهلل عز وجل الصاحل الشيخ الشطراين وغَته من أئمة وفُ  
حااًل وحيهظون عن القوم قااًل ويزعُمون دلن حوذلم أهنم مطهم عفاٌء واجتباء، بينما ىم قلوهبم  ي 

 احلقيقة من فضل اهلل ِخواء.
ع الصوفية، وإن شئت أُترمجها بطبارة حتلُّ  ي كل زماٍن ومكان بأتبا  ىي ادلصيبة اليتىذه 

 ُأخرى:
وكثُر ادلشايخ ومدَّعي ادلشيخة من  ؟ادلريدين الصادقُت ـ أين ادلريدينقلَّ  ي ىذا الزمان 

فقد  ويُثبت إمامتو دلن حولو،تسبُت للفرق الصوفية، وكل واحد يريد أن ُيربىن على مشيختو نادل
 :صلى اهلل عليو وسلَّميكون برؤيات منامية يؤلهها ونسي قول احلبيب 

 يوم القيامة ومل يطقد بينهما أبدا(.)من رأى عينيو ما مل تريا، ُكلِّف أن يطقد بُت خيفُت 
والصاحلون وىو يطيش  ي عامل الوىم واخلياالت، مطو بطض اإلكرامات و يظن أنو أ

عز وجل  ي قلوهبم يكشف ذلم حقائق الُقرب وأوىام النهس  الصادقون مطهم برىاٌن من اهلل
 ودسائس الشيفان حىت ال يقع  ي ورطة جتطلو كما القرآن:

َراَن َلُو َأْصَحاٌب َيْدُعونَُو ِإَلى اْلُهَدى اْئِتَنا"  األنطام(.ٔٚ) "َحي ْ
عباد خ ُسدَّت اآلذان عن مساع النصائح وادلواعظ من وإذا توطَّد  ي القلب حب التمشيُ 

وامر إال ال يسمع إال نهسو وال يتلقَّى أ الرمحن ـ أصبح غَت مستطد أن يسمع ألنو أصبح شيخًا ـ
وىذا ال يطٍت  الزمان وقد تهشَّت وزادت عن احلد،وىي مصيبة ُكربى جندىا  ي ىذا  ،من نهسو

 موجودين وقائمُت بأمر من يقول للشيئ: كن عدم وجود الصادقُت، فالصادقُت واحلمد هلل
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفيكون، قال 

)ال تزال طائهٌة من أُميت قائمٌة باحلق ال يُضرىم من خالههم حىت يأيَت أمر اهلل وىم على 
 ذلك(.

ال يريدون إال وجهو، وال يطملون إال لذاتو، وال يتوجهون إال حلضرتو، وال يفلبون منو 
وأوصافهم بأهنم وجل نطت ىؤالء  ن اهلل عزسواه، وال يرغبون  ي شيٍئ إال وجو اهلل، أل

 ن ُيصربِّ نهسو مع ىؤالء القوم:م الذي أمر احلبيب الرؤف الرحيم أظيالوسومون بادلقام الط
َناَك " َواْصِبْر نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن رَب َُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُو َوال تَ ْعُد َعي ْ
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ُهْم تُرِيُد زِ   نْ َياَعن ْ  الكهف(.ٕٛ) "يَنَة اْلَحَياِة الدُّ
وخلَتتو وصايا كثَتة من احلق عز وجل لذات احلبيب ادلنَتة، دلن؟ ألىل صهوتو من بريتو، 

وعاجلوا الكرب والُطجَب حىت ختلصوا من ىذه  ،روا أنهسهم من الرياءعز وجل من أحبتو، طهَّ 
  جل وعال.جون من اهلل إال وجو اهللر األدواء فصاروا عبيداً ال ي

أنا ما قلُت ىذا الكالم إال حتذيراً لألحبة من ادلدعُت وىم ُكثر  ي ىذا الزمان، ال ختدعنَّك 
إلكثار من ذكر اهلل وأمأله بنور اإلميان باادلظاىر وال تغًتَّ بُزخرف القول، ولكن طهِّر قلبك هلل، 

  ي فؤادك يكشف كل شيٍئ تراه: يظهر لك نورٌ 
ُقوا اهلل" ْم فُ ْرََانااِإْن تَ ت َّ ُُ َعْل َل ْْ  األنهال(.ٜٕ) " َي

النور الذي  ي القلب الذي يهرق بو ادلرء بُت احلق والباطل، ومُييِّز بو بُت الفيب يطٍت فرقان 
 :صلى اهلل عليو وسلَّموينتقي بو األحسن من احلسن، ىذا نور يقول فيو واخلبيث، 

 )إتقوا فراسة ادلؤمن فإنو ينظر بنور اهلل(.
، وال ختمد ذلم نا أدعو أحبايب أمجطُت أن ال تقف ذلم مهَّة، وال تسكن ذلم إرادةلذلك أ

 جزوة حبٍّ وإميان حىت يتلطلع  ي قلوهبم نور اإلميان، فيكون مطو النور الهارق الذي أشار 
 ي عصره و ي كل  صلى اهلل عليو وسلَّمب النيب الطدنان إليو الرمحن، والذي كان عليو أصحا

  يرث اهلل عز وجل األرض ومن عليها. زمان إىل أن
 مع من منشي يا رب؟ـ الوجهة ألن ربنا حدَّد 

َِينَ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اهللَ "  التوبة(.ٜٔٔ) "وَُكونُوا َمَع الصَّاِد
بو  ي فؤادي و ي قليب رب الطادلُت  كيف أعرفهم؟ بنور الصدق واليقُت الذي يتهضل عليَّ 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمتلبيًة لدعاء ومناجاة سيد األولُت واآلخرين عز وجل 
إياك أن تقف إال إذا وصلت ذلذا النور، وإال تكون ىذه الوقهة كلها  ي غرور، ألنك ال 
تطلم ىذا من ذاك، وكل مؤمن جطل اهلل عز وجل لو ىذه اآللة اإلذلية  ي قلبو وموجودة، قال 

 :صلى اهلل عليو وسلَّم
أذنب الطبد ذنبًا كان نكتًة سوداء على قلبو ـ ومل يُقل: نقفة ولكن قال: نكتة ـ فإذا )كلما 

 توالت الذنوب فذاك الران ـ أي الغفاء أو الستارة ـ مث تلى قول اهلل عز وجل:
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ِسُبوَن "  ُْ ٍذ َكال ِإن َُّهْم َعْن رَبِِّهْم يَ ْوَمئِ ( ٗٔ)َكال َبْل رَاَن َعَلى َُ ُلوِبِهْم َما َكانُوا َي
وبُونَ  ُْ  ادلطارج(.٘ٔ) "َلَمْح

نصَّ عليهم الكتاب؟ والذي  ؟يأيت احلجاب، وإذا جاء احلجاب فكيف يطرف األحباب
  والذي أشار عليهم النيب األواب؟

، وأرفع األستار لتشرق األنوار على قليب من زيل ىذا احلجاب، وأرفع النقابفالبد أن أ
وال أرى الهجار وال الكهار  ،األخيار واألبرار واألطهارفأرى بطٍُت من اهلل  ،حضرة النيب ادلختار

 إال على ىيئتهم السافلة والدنية اليت بينها لنا اهلل عز وجل  ي صريح الهرقان.
وهبذا لو ظهر ىذا النور فأكون قد بدأُت السلوك الصحيح  ،وىذا حال يا إخوانا الصاحلُت

 لرب الطادلُت، وأصبح يل قدم صدق:
َََدَم "  يونس(.ٕ" )ِصْدٍق ِعْنَد رَبِِّهمْ َلُهْم 
ىل ينهع الواحد ميشي  ي الفريق وىو أعمى؟ وماذا يرى؟ ـ ألنو ، مشي  ي الفريقبدأ أفأ

ال حرج على فحاشا هلل وىل ىذا أمٌر عزيز؟  يرى بنور اهلل،البد أن يرى، وبأي شيٍئ يرى؟ 
لسيدنا   هناية النهايات إكراماً ء بدء إىلوعفاء اهلل واسع يسع ادلؤمنُت أمجطُت من بد ،فضل اهلل

 .صلى اهلل عليو وسلَّمرسول اهلل 
 مرمي(.ٜٙ) "َمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ ِإنَّ الَِّذيَن آَ "
ألنو ميزان  ،صلى اهلل عليو وسلَّمالصاحلات بسيد السادات األعمال قتدوا  ي ىذه إ

 ويُرقِّق بو أحوالنا. األعمال ومصدر األحوال الذي يزن اهلل عز وجل بو أعمالنا
كشهاً، قال سيدي أبو احلسن كان  فكل عمٍل ُيالف ماجاء عن رسول اهلل حىت ولو  

 :رضي اهلل عنوالشاذيل 
]لو تطارض كشهك مع القرآن والسنة فاضرب بو عرض احلائط وقل: إن اهلل ضمن يل 

 لسنة ومل يضمنها يل  ي الكشف[.ا ي اتباع القرآن و الطصمة 
، وىذا ميزاٌن آخر صلى اهلل عليو وسلَّميكون خلف سيد األولُت واآلخرين شرط الطمل أن 

صلى اهلل عليو وال يتابع احلبيب  تستفيع أن تزن بو أحوال األدعياء، فمن يدَّعي مع اهلل حاالً 
 ي سنتو فكيف ميشي ويصل إىل ىذا احلال؟ وُُيمَّل هبذا اجلمال؟ وُيكمَّل هبذا الكمال؟  وسلَّم
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ن اهلل جطل اجلمال كلو واخلَت كلو  ي اتباع السنة، قال سيدي أمحد بن عفاء اهلل ألمستحيل،  
 :رضي اهلل عنوالسكندري 

 وجطل مهتاح ىذا البيت متابطة رسول اهلل[.]جطل اهلل اخلَت كلو  ي بيت 
 آل عمران(.ٖٔ) "َُْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلل فَاتَِّبُعوِني"

أنو  أوقطتو نهسو  ي التدليس، ويكون إذا إدَّعىو إستهواه إبليس  فمن خرج عن ادلتابطة فهذا
إمام فيكون إمامًا  ي دائرة إبليس والطياذ باهلل عز وجل ألنو يصد الناس عن احلق، وعن اتباع 

ون هبؤالء ألهنم عاملُت مشايخ.صلى اهلل عليو وسلَّمسنة سيد اخللق   ، والناس يغًتَّ
ن ال يًتك السنة طرفة عٍُت وال أقل، يقول إمامنا أبو لكن شرط الشيخ وأتباع الشيخ أ

 :رضي اهلل عنوالطزائم 
 ]حافظ على السنة ولو ُبشرت باجلنة[.

 ماذا قال؟إياك أن تقول أنا ُبشرُت باجلنة فأترك السنة، ألن أبو بكر 
 ]ال آمن مكر اهلل ولو كانت إحدى قدماي  ي اجلنة[.

 وجاء أبو الطزائم فقال:
 اهلل حىت ولو دخلُت اجلنة[. ]ال آمن مكر

 أقول لو؟  نهرض أنو قال يل: أخرج منها، فماذا
ا يَ ْفَعُل َوُىْم ُيْسأَُلونَ "  األنبياء(.ٖٕ) "ال ُيْسَأُل َعمَّ

 .صلى اهلل عليو وسلَّموالسالمة  ي أي شيئ؟  ي اتباع السنة، سنة رسول اهلل 
 شرط أصحاب اجلذب الصحيح عندناـ و ـ وكان من اجملاذيب  رضي اهلل عنواإلمام الشبلي 

ألن اهلل عز وجل ينبهو ألداء فرائضو، عند الصالة ينبهو ألداء  ،أن ال يًتك فريضة من الهرائض
 ليحافظ على الصيام صوناً جلماعة ادلؤمنُت. الصالة، و ي شهر رمضان ينبهو حلرمة الشهر

أمام ادلسلمُت ويدَّعي الوالية؟  علنًا بغَت ُعذرٍ هفر يُ و ىل ينهع واحد يدَّعي مطرفة اهلل لكن 
والية الشيفان، أم ىي والية الرمحن؟ حاشا هلل عز أىي فكيف تكون ىذه الوالية يا أحباب؟ 

 وجل.
فجيئ بادلوت لإلمام الشبلي و ي الرمق األخَت طلب أن يوضئوه ألنو ال يستفيع احلركة، 
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للماء أن يتخلل اللحية حىت تصل  فالذي يوضئو نسي أن ُُيلِّل حليتو ـ ألن من يريب حلية البد 
ُكفَّ لسانو عن الكالم لُيخلل حليتو، فقالوا: سبحان اهلل أن  ىل منبت الشطر ـ فأمسك بيده بطد إ

 ؟صلى اهلل عليو وسلَّمحىت  ي ىذه الساعة ال ينسى سنة من سنن رسول اهلل 
 ىم الرجال يا إخويت:ىؤالء 

 اا       وحاذر فحصن الشرع باب السالمةِ                                     لسنتو فاخضع وكن متأدب
فتك تواضعاا    على الْمر َف إن أ  الماا برحمةِ                      يُن لك برداا بل س   َو
 يا إخوانا. ىذا ىو حال الصاحلُت

رب وجاءه أذَّن ادلغـ رباب الكشف ان من أوكـ  رضي اهلل عنوالدين النسَّاج  الشيخ خَت
ملك ادلوتى ورآه وإذا بو يقول لو: قف عافاك اهلل فما أُمرَت بو لن يهوتك، وما أُمرُت بو يهوتٍت، 

 هلل عز وجل ـ ال أريد أن أموت وعليَّ صالة مغرب هلل.فانتظر حىت ُأصلي ادلغرب 
 جل  ي ُعاله.فًتكو حىت صلَّى صالة ادلغرب هلل مث قُبضت روحو هلل 

 ال ال تُطد وال حُتد يا أحبة.والقصص  ي ىذا اجمل
 ي آخر حياتو ُأصيب بشلٍل نصهي، فكانوا حيملونو  رضي اهلل عنواإلمام أبو الطزائم 

كاد يقع فإذا بو ينتهض وي أواًل، جلو الُيمٌتلُيدخلوه احلمَّام، فذات مرة محلوه وأدخلوه فأدخلوا ر 
وين ُأخالف رسول اهلل وأدخل تاذا ترك، دلصلى اهلل عليو وسلَّممنهم ويقول: خالهُت رسول اهلل 

سنة ادلريدين السالكُت الصادقُت إن أرادوا الهتح والنور من رب ىي فهذه يا إخوانا ، باليمُت
 الطادلُت عز وجل.

]إياك أن تستصغر سنة فرمبا تكون فيها ادلنة[ ـ فال يًتكون سنة من سنن احلبيب إال 
 .صلى اهلل عليو وسلَّميب ويؤدوهنا بالكيهية اليت وردت ذلم عن احلب

إذا فطلوا ذلك وأداموه ألن ما نال الصاحلون ما نالوا إال بادلداومة، أغلب ادلسلمُت واحلمد 
رلدِّين ورلتهدين، لكن بطد ذلك تهًُت هلل  ي شهر رمضان و ي ادلواسم و ي أماكن النهحات 

 ؟ الصاحلُت وغَتىمالهرق بُتما الطزمية وترقد اذلمة، لكن 
رمضان كغَت رمضان  ي اإلقبال على الواحد األحد عز وجل  ي أي زماٍن ومكان، عندىم 

واهلل عز وجل خالق الزمان وادلكان ال ُيرون إليو زمان وال يقربنا إليو  ،ألهنم يقبلون على اهلل
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 مكان وإمنا نرى القرب من حضرتو  ي كل زماٍن ومكان. 
  ي عمل الصاحلات أكرمو اهلل عز وجل ومن أدام مع اهلل عز وجل، فحاذلم الدوام مع اهلل

هبذه الطفاءات وىذه النهحات، وال يتطبدون هلل عز وجل وال يطملون األعمال الصاحلة رغبًة  ي 
 نهسية  ي طريق القوم. رؤياٍت منامية، ألن ىذه كلها عللٌ أو طلباً لطلوٍم إذلية أو ل الهتح،

د  ي شاُذلو  ي تونس ومطو رجل، وإذا يتطبَّ  كان  رضي اهلل عنوسيدي أبو احلسن الشاذيل 
هبم يدخل عليهم رجل، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا عبد ادللك، قالوا: ما حالك مع اهلل؟ قال: 

  :بطد غٍد يأيت الهتح، قال سيدي أبو احلسن ،يت الهتح، غداً يأيت الهتحاليوم يأأقول: 
أو  ، فيقولون: الهتح يأيت اليوم،هتحألهنم كانوا يطبدون اهلل من أجل ال.فطلمنا من أين أُتينا

 .للهتحفهل ىذه الطبادة للهتح أم للهتاح؟ يأيت غداً، أو يأيت بطد غد، وىل تنهع ىذه الطبادة؟ 
وىو عز وجل يُطفي  فدع األمور للهتاح وال تفلب منو شيئًا قلياًل أو كثَتاً، صغَتاً أو كبَتاً،

ين حصره دلن دخل على حضرتو هبذا الصهاء وىذا عفاءاً ال يستفيع أحٌد من األولُت وال اآلخر 
 اإلذلي من اهلل عز وجل.الهتح النقاء، قال: فطبدنا اهلل عز وجل لذاتو فجاءنا 

     و ُأخيَّ     ال تقف عن العلوم وسرىا      وأطلب المعلوم منو ب
               ا      حْبة العشاق عن غيٍب بهيِّ   ال تقف عند المحبة إنه         

      ف الْلي        ُتمنح الفتح والُش  و                واعبد اهلل العلي لذات
 للمبتدئُت  ي الفريق:التحقيق  ىا أىللفريق يقولو بدايات اإذا كانت  ـتطبده لذاتو 

أو طمطًا  ي جنتو، أليست ىذه البدايات، وألي شيٍئ أعبده؟ إياك أن تطبده خوفاً من ناره 
 : ي تنزلو ألحد الصاحلُتل شأنو قا ألنو عزلذاتو 

 الطبادة لذايت؟(. )لو مل أخلق جنة أو ناراً أفلم أستحق
أفال يستحق الطبادة لذاتو  فنهرض أنو ال نار وال جنة أنطبده ألننا خائهُت من نار أو جنة؟

 ولصنطتو ولدقتو ودلكروماتو اليت ال عد ذلا مطنا وفينا وحولنا عز وجل:
َعُل َلُهُم الرَّْحَمُن ُودِّا"ِإنَّ الَِّذيَن  ْْ  مرمي(.ٜٙ" )َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسَي

 ـ ما ىي؟ ، يطٍت جزاؤىم ومكافأهتم وتكرميهم ومنحهم لمستقبلوالسُت ل
سيجطل ذلم الرمحن وداً، ُيطل اهلل عز  :أكرب منح مينحها اهلل ألوليائو وأحبابو ما ىي؟ الُود
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ال يدركو  و، وىذا ال نستفيع إبراز ما فيو من مطاٍن حسان ومن كالمٍ وجل ذلم ودًا عند حضرت 
صلى اهلل فقد قال  الطيان، وُيطل اهلل عز وجل ذلم ُودًَّا عند أحبابو وأوليائو،إال أىل الكشف و 

 :عليو وسلَّم
)يقول اهلل تطاىل جلربيل: إين ُأحب فالن فأحبو، قال: فُيحبو جربيل، مث يُوضع لو القبول  ي 

 ، مث تال قول اهلل عز وجل: ألرضا
َعُل َلُهُم الرَّْحَمُن ُودِّا ْْ    مرمي(.ٜٙ" )"ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسَي

ستهم ويفلبون مواددهتم، م ويرغبون  ي رلالهنسيجطل ذلم وداً،  ي قلوب عباده ادلؤمنُت حيبو 
ويتلههون على الدوام إىل مساع ع حديثهم، ا مس ويشتاقون دومًا إىل بوهنم،ن يصحويتمنون أ

 :اإلشارات واحلكم الطلية اليت خترج من قلوهبم على ألسنتهم، كل ىذا ممن؟ من الرمحن
 طو(.ٜٖ) "َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبَّةا ِمنِّي َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْيِني"

 ي قلوب الصاحلُت،   لو ُوداً ويهب ادلرء إذا جطل اهلل ي قلوب ىؤالء القوم،  فيجطل ذلم ّوداً 
على   القرب من حضرتو، وجطل لو مكاناً ألن ىذا يكون مطناه أن اهلل عز وجل قد أذن لو  ي

بساط منادمتو، ألن الصاحلُت ذلم ما يشاءون عند رهبم وال يُرُد ذلم طلباً، وحيقق اهلل كل دعاء 
 ذلم  ي كل رجاء.ويستجيب 

من رأسو إىل إمخص قدميو  ي قمة قرِّب عبداً حىت ولو كان فإذا طلبوا من اهلل عز وجل أن ي
أحبتو على ادلطاصي والرذيلة، فإن اهلل إجابًة ذلم يفهره ويصهيو وينقيو ومينحو القرب وُيطلو مع 

 من اهلل عز وجل لطباده الصاحلُت. الدوام، دلاذا؟ إكراماً 
كمهم، مشى عليو حُ إذا كان كلب أىل الكهف مشى خلههم فأجرى اهلل عز وجل 

فالقى اهلل عليو  وقف على الباب باسٌط ذراعيو، وألقى عليهم اهلل النومالكهف فوراءىم ودخلوا 
 سيدخلهم اهلل عز وجل اجلنة، ويُدخل ىذا الكلب الذي تبطهم أيضاً اجلنة:و النوم، 

     لقد فاز كلٌب بحب آل كهٍف       فُيف ال أفوز بحب آل النبي؟
فمن ومن جاور السطيد يسطد، البد من ذلك، فالبد وأن ُيكرم،  من ميشي مع الصاحلُت

إلذلي واجلود الرباين وىو تنزل عليو الرمحة والسطادة من صاحب الهضل اسجاور ىؤالء السطداء 
يقول فيها  ، ومن نظر إليو احلبيب نظرةً لو نظرة صلى اهلل عليو وسلَّماحلبيب  سيسألوااهلل، 



9 

 الصاحلون: 
 والشقي تقياً[.دك جتطل الكافر ولياً قفرٌة من حبر جو ]

 إىل حضرة النيب وأمسك بالسيف؟ دلاذا؟ ليقتل حضرة النيبذىب  عندماعمر بن اخلفاب 
 نظر الرسول لو نظرة وقال: 

 )اللهم أعزِّ اإلسالم بأحد الُطمرين(.
 ىناك قال لو: إىل وصل أن راحت النظرة لطمر، مبجرد 

متنا أو حيينا؟ قال: بلى، قال: فلم نرضى بالدنية  ي يا رسول اهلل ألسنا على احلق إن 
ىيا بنا خنرج إىل الكطبة ونطبد اهلل جهاراً، فبطد أن كان ذاىباً ذلدم الدين، أصبح ىو الذي ننا، دي

 .صلى اهلل عليو وسلَّميُطزِّ الدين ـ بأي شيئ؟ بنظرة من رسول اهلل 
كانوا واقهُت على السكة ويفلبون النظرة أن اخلالئق   روي لنا  ي اإلسراء وادلطراجيُ  ولذلك

 ليهود،ىذا داعي افمرة يقول لو: خي يا جربيل؟ ظرنا أُنظرنا، فيقول: ما ىذا يا أويقولون لو: أُن
 ولو أجبتو لتهودَّت أمتك.

وذات مرة يقول: ىذا إبليس  ت أمتك،النصارى ولو أجبتو لضلَّ  ومرة يقول لو: ىذا داعي
 .ىت إبليس كان يفلب النظرةولو أجبتو لغوت أمتك ـ ح

لكي يطرفنا ربنا قدره قال لنا أنتم  صلى اهلل عليو وسلَّمفالكل كان يفلب النظرة، والنيب 
 أصحاب النظرة اليت تفلبوىا:

 البقرة(.ٗٓٔ) "يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ال تَ ُقوُلوا رَاِعَنا"
 علمنا ماذا نقول؟وماذا نقول يا رب؟ علمنا؟ 

َُولُ "  البقرة(.ٗٓٔ) "وا اْنظُْرنَا َواْسَمُعواَو
، دلاذا؟ ألن ربنا يطرف أن ىذه اهللغَت اهلل ـ اهلل أم ن نقول: نظرة يا رب؟ من الذي أمرنا أ

 ذلا تأثَتىا وذلا دورىا. النظرة
جتطلو يرقد  ي الهراش أو يهارق و تؤثر  ي اإلنسان مملوٌء باحلقد  كان نظرة من قلبٍ إذا  

 رة احلسد، أفال تؤثر؟، وىي نظاحلياة
فنظرتو أيضًا سُتؤثر وسُتؤثر  بهضل اهلل وإكرام اهلل، ومملوءٌ فإذا كان القلب مملوٌء بالنور، 
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 يقول: رضي اهلل عنوسيدي أبو احلسن الشاذيل أكثر، ولذلك  
النظرة، قالوا: وكيف ذلك؟ قال: النطامة تضع بيضها وال ترقد عليو، ]نن نريب مريدنا ب

سيَّاٌل حراري يفيب حرارة، فتنظر إليو من بطيد فُيخرج اهلل من بصرىا إىل تاج ولكي يهقس حي
 البيض وُيطلو يهقس بأمر من يقول للشيئ كن فيكون[.

  حهاء أيضاً تريب أوالدىا بالنظرة.وكذا الُسل
احلبيب األكرم يربُّون بالنظرة وىذه النظرة  فأىل بيت النبوة وُطالَّب الهتوة وأىل مَتاث

  ج إىل احملبة وادلودة والرضا.حتتا 
دعوا اهلل عز وجل لو، وطلبوا من فإذا تقرب إليهم اإلنسان ورُضوا عنو وارتضوا عنو، 

اهلل عز وجل من خيار الطباد وُيطلو  من اهلل مبا لديو، نظرًة لو ليهوز صلى اهلل عليو وسلَّماحلبيب 
و حلب األخيار واألطهار لو  ي ىذه لدعوة احلبيب أو لدعوة الرجل الصاحل، أ ،ادلقربُت إليو

 كرم.صاحلُت فهذه أعظم وأاحلياة الدنيا وىي ادلودة من ال
من اذلواتف القدسية،  تكون بالرؤيا ادلنامية، وتارًة تكون أما ادلودة من رب الطادلُت فتارةً 
تكون  بطيون الهؤاد، وتارة تكون بطيون القلب، وتارةً تكون وتارًة تكون بطيون الكشف، وتارًة 

، وتارًة تكون بطيون الروح، وىذه فتوٌح  ال يستفيع أحٌد وصهها وال حذرىا، وإمنا  بطيون السرِّ
 كما قال فيها اإلمام الغزايل  ي شأهنا:

 فُان ماكان مما لسُت أذكره       فُظنَّ خيراا وال تسأل عن الخبر
خيار أحبابو ادلقبلُت عليو، من ن يودنا ُودًَّا ذاتيًا من عنده حىت نصَت ز وجل أنسأل اهلل ع

  ساوس الشيفان.و و وصيانتو من دسائس النهس وأن حيهظنا حبهظو 
وأن ُيمطنا من عباد الرمحن الذين ليس للشيفان عليهم سلفان،  وأن ُيطلنا دائمًا وأبداً 

وازدىاٍر  وُيطلنا دائمًا وأبدًا  ي ُعلوٍّ دائمًا وأبدًا على الصادقُت، وحيهظنا من األدعياء والبفالُت، 
      حىت نتمتع ظاىراً بنوره عز وجل الظاىر  ي اخلافقُت.  ي حضرتو،

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلمّ 
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