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 لفضيلة الشيخ األستاذ / فوزى محمد أبو زيد 
 منزل احلاج أمحد جربجنع الطويل ـ الكرنك ـ األقصر ـ 

 ىـ  0326 من ذي القعدة 62موافق  65/7/6105اجلمعة  التاريـــــخ:
 اآلية الكريمة:تكملة نفحات 

 "اْلِفْرَدْوِس نُ ُزال ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاتُ ]"
 [الكهف(016)

 (835م )                                                                                                

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
 قال يف قرآنو:احلمد هلل الذي 

ًرا َكِثيًراْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يُ ْؤَت اْلِحْكَمَة فَ قَ ي ُ "   البقرة(.658) "ْد ُأوِتَي َخي ْ
 ودلاذا يقول بعد ذلك:

 اإلسراء(.74) "َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإال َقِليال"
أنو وضع يده على تناقٍض يف كالم اهلل حاشا هلل جل يف ُعاله، فنزلت ىذه البعض وظن 

 اآلية الكرمية:
 (الكهف018) "ِلَماِت رَبِّيُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلكَ "

ويف البحَتات ويف جوف احمليطات ويف البحار ويف األهنار  يفوالبحر يعٍت كل مياه الدنيا 
األرض، لو كانت كلها مدادًا أي حربًا تكتب ليس كالم اهلل الذي نقرأه يف سطور ادلصحف، 

 ذلا وال ُمنتهى ذلا.ولكنها معاين ىذا الكالم، فإن معاين ىذا الكالم ال عد ذلا وال حد 
كرم اهلل عز وجل ىذه األمة بأن جعل ىذه ادلعاين تتنزل يف كل األزمنة وخمتلف أوقد 

 من آيات كتاب الرمحن عز وجل.األمكنة حبسب حالة الزمان وأىل ادلكان 
بيانًا شافيًا وإال مل يكن ألحٍد من بعده أن يُبُت  صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك مل يُبينو النيب 

 الذي علمو اهلل:وىو  صلى اهلل عليو وسلَّماهلل، ورسول اهلل  عد بيان رسولب
 النساء(.002) "َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن تَ ْعَلمُ "

 كان ُُيدث أىل زمانو على قدر ما تستوعبو عقوذلم، وترك األمر بعد ذلك لقول ربو:
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َنا بَ َيانَوُ "   القيامة(.08) "ثُمَّ ِإنَّ َعَلي ْ
 كيف؟ 

العلماء والُعرفاء واحُلكماء الذين يتنزَّل على قلوهبم مدد العلم اإلذلي وادلعاين ألسنة على 
 القرآنية من باب:

 البقرة(.676) "َوات َُّقوا اهلل َويُ َعلُِّمُكُم اهلل"
حبسب الزمن الذي ُيتاجو  فالتفاسَت كلها تنزالٍت على أىلها من العلي الكبَت عز وجل

  ذين يعيشون بينهم.وبرجالو الالذي ىو فيو، 
ولذلك أعجب من عصبية البعض عندما يسمع تفسَتًا لكتاب اهلل وشرط التفسَت: أن ال 

ومن أي كتاب؟  يتعارض مع شريعة اهلل مادام ال يتعارض مع شريعة اهلل يقول لو: من أتيَت بو؟
َت صاحل لكل وىل تفسَت بن كث ؟يُفسِّر كانمن  قبل بن كثَت من ال ينفع إال تفسَت بن كثَت، و ف

 زمان ومكان.
 كل زمان لو رجالو، وكل زمان لو علماؤه، وكل زمان لو ورثتو الذين يقول فيهم اهلل:

 فاطر(.26) "ثُمَّ َأْورَثْ َنا اْلِكَتابَ "
 علم الكتاب:

َنا ِمْن ِعَباِدنَا"  فاطر(.26" )الَِّذيَن اْصَطَفي ْ
ن حصرىا يف بياٍن باللسان أو بقلٍم فمعاين القرآن ال يستطيع أحٌد من األولُت وال اآلخري

 دبا يشرح اهلل بو صدره.وإمنا الكل يقول على قدره كتاب، يف  يف قرطاٍس أو 
ـ وىو أصاًل من ادلغرب وإن   رضي اهلل عنووُروي يف ىذا اجملال أن السيد أمحد بن إدريس 

بوا إىل األطراف، ألن آل البيت أيام الدولة األموية والدولة العباسية ىر كان من آىل البيت، 
 بعيداً عن اخلُلفاء وشأهنم.لإلجحاف الذي حصل ذلم، فكثٌَت منهم ىرب إىل ادلغرب 

، مث عاد يف وجاء بعد ذلك إىل مصر وذىب بعد ذلك إىل مكة وادلدينة واستقرَّ فيهما فًتة
يمن وأن إىل بالد السودان ومصر، مث عاد إىل مكة وادلدينة، مث أُمر أن يتوجَّو إىل ال يف جولة

 وضرُيو الزاىر يف ربوعها قائٌم إىل اآلن. "زُبيد"يبقى فيها حىت يلقى اهلل، فمات يف مدينة 
 الذي قال: ىذا الرجل العظيم 
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مب أتقرَّب إىل اهلل؟ قال: بالقرآن، وقلُت يا رسول اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّمرأيُت النيب ] 
 . دهتا ثالثاً وردَّ عليَّ ثالثاً: بالقرآن[فردَّ 

زماٍن ومكان، سر قولو  رفُت األماجد يف كلاوىذا الورد األساسي للصاحلُت واألكابر والع
 :صلى اهلل عليو وسلَّم

 )أفضل عبادة أميت تالوة القرآن(.
ما أذكر آيات سورة  ى بأصحابو الفجر يومًا وجلس يشرح ذلم علىىذا الرجل صلَّ 

إىل وقت هر مث عاود الشرح والتفسَت إىل أن حان وقت الظهر، فصلوا الظ الُضحى، وظلَّ 
ادلغرب إىل العشاء واليوم الثاين كذلك واليوم الثالث كذلك وال من العصر، فصلوا إىل ادلغرب و 

 يُعيد كالماً قالو، وال يأيت حبرٍف يعيده، ولكن كلما ربدَّث أتى جبديد مل يسمعوه من قبل.
وبقينا يف موضعنا ىذا ُعمري وأعماركم  وبعد اليوم الثالث قال ذلم: واهلل لو أطال اهلل يف

من ىؤالء؟  أين يغًتفكالمًا قلتو قط، من   َأعدتُ إىل قيام الساعة وأنا أُفسِّر ىذه اآليات ما 
 :قولو تعاىل ىيالبحور، و 

َفَد َكِلَماُت رَبِّي"  (.الكهف018) "َلَنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ
 أي معاين ىذه الكلمات:

نَ "  (.الكهف018) "ا ِبِمْثِلِو َمَدًداَوَلْو ِجئ ْ
 ل اهلل يف آية ُأخرى:ومرًة ُأخرى يقو 

 لقمان(.66) "ْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالمٌ َوَلْو َأنََّما ِفي األ"
يعٍت األقالم اليت كنا نكتب هبا زمان  ـ اً منو أقالم ولو أن شجر األرض كلو بريناه وصنعنا

 :اً أقالم فلو أصبح شجر األرض كلووىي الريشة ـ 
َعُة َأْبُحٍر َما نَِفَدْت َكِلَماُت اهللِ " ُه ِمْن بَ ْعِدِه َسب ْ  لقمان(.66) "َواْلَبْحُر َيُمدُّ
 

معاين كلمات اهلل ال تنفد يا أحبة أبداً، وكل ما يف ادلوضوع أن الكالم يناسب ادلقام وال 
 مت السالم.خيالف الشرع الشريف الذي جاء بو احلبيب ادلصطفى عليو أفضل الصالة وأ

ن على قدره، القرآ لكل مؤمن، بل أن كل مؤمٍن خصَّو اهلل عز وجل بشرٍح دلعاينىذا متاح 



4 

لو فهٌم يف  وكٌل يفهمو،  ، فكٌل لو شرحٌ جلليلاالرجل العادي ال يكون كالرجل العامل أن صحيح  
 سر قول اهلل:كتاب اهلل، 

ْرنَا اْلُقْرَآَن ِللذِّْكرِ "  ر(.القم06) "َوَلَقْد َيسَّ
 واإلتعاظ واإلعتبار:والتذُكر  ومل يُقل للتالوة، ولكن قال: للذكر

 القمر(.06) "فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ "
أي مسلم  ىذا الكالم،ويتدبَّر معاين فقَّو دلن يتلوا أن ي فلم يُقل: فهل من تاىل، ألنو يريد

نزل القرآن محن يأتيو من مُ فهمًا يف آيات الر ُيضر يف أي مكاٍن أو موضٍع يقرأ فيو القرآن ذبد لو 
       عز وجل فضاًل من اهلل.

 قة صنعة ادللك العالم عز وجل:تتفاوت األفهام وىذا يدل د 
 تدل على أنو الواحدُ       وفي كل شيٍئ لو آيٌة  

ديدة ذلا بصمة كل بضاعة جفكلنا لسنا بصمة واحدة، فال يوجد مصنٌع يف الوجود خُيرج  
، ال يغَت ادلوديل إال بعد سنة وجود عز وجل، مصنع السياراتد الفريدة إال مصنع واج

ج مع تنوِّع ادلصانع،  يُغَت خطوط اإلنتا لُيغَت خط اإلنتاج،  بعد عدِّة سنواتالتليفزيونات تتغَت 
تقريباً  اتأربعة مليار أم أكثر شوية؟  اتن إلنتاج اإلنسان يف الوجود؟ أربعة مليار كم مصنع اآل

ريدة يف  فكل واحد لو بصمة فو أنتج إثنُت معًا ال يكونا مثل بعضهما، وكل مصنع منهم حىت ل
 ماىذا؟ف كل أحوالو ويف كل أطواره ـ

 النمل(.77) "الَِّذي َأتْ َقَن ُكلَّ َشْيءٍ  ُصْنَع اهللِ "
لو فهٌم يف كتاب اهلل وتذوق يف معاين ىذا الكالم الذي إتقان اهلل عز وجل، فكل واحد 

أُناس جاءوا من لى سيدنا رسول اهلل، حىت أننا يف احلج نرى عجباً، نرى نزل بو األمُت جربيل ع
ىل يفهم أم ال يفهم؟ نراه يقرأ  يقيا وآسيا وال يتكلم حرفًا واحدًا عربياً، وميسك بادلصحفر أف

 ماىذا؟  همرة من عينيو دليل على أنو فاىم ـمن ويبكي والدموع
 ىذا دليل على تيسَت العلي الكبَت.

ر لو نطق كلماتو ونطق ىذا الكالم، فهذه يا إخوانا عناية اهلل الناطق بالعربية يُيسِّ حىت لغَت 
 عز وجل بادلؤمنُت إىل يوم الدين.
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و ادلفسر فالن، معاين كالم اهلل على كالم فالن، أولذلك ال ينبغي دلسلم أن ُُيجِّر واسع  
مخسُت أو ستُت واحد،  فنحن يف عصرنا ىذا حاليًا كم واحد أخرج تفسَت للقرآن؟ أكثر من

ي عن القرآن، فلما سألوا الشيخ الشعراوي: ىل ىذا تفسَتك؟ قال: ىذا ليس بتفسَت إنو خواطر 
 فكل واحد ربنا يُرسل لو خواطر.

خواطر ربنا منحها يل  فمعٌت ىذا ال يوجد تفسَت غَته، لكن ىذهلكن لو قلت تفسَت 
اهلل سبحانو  ة اهلل عز وجل وسعة كلماتيف كتاب اهلل، لنعرف سع اً كل واحد خواطر لويُعطي 
 وتعاىل.

َنا" َفَد َكِلَماُت رَبِّي َوَلْو ِجئ ْ  ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ
 (.الكهف018) "ِبِمْثِلِو َمَدًدا

ن نكون ن وادلخَلصُت الذين نرجوا أدلراديمث حدَّث اهلل عز وجل عن ادلقربُت واحملبوبُت وا
 منهم أمجعُت.

، وفرٌق كبٌَت بُت طالب اجلنة األولون ُطالٌَّب للجنة، واآلخرون طالٌَّب لوجو اهلل عز وجل
 وطالب ادلنة، وادلنة الُعظمى ىي النظر إىل وجو اهلل سبحانو وتعاىل.

 عز وجل ذلم: ىؤالء يقول اهلل
 ُقل ذلم:

 الكهف(.001) "َشٌر ِمثْ ُلُكمْ ُقْل ِإنََّما َأنَا بَ "
اية النهايات، من أنا بشٌر واحد صحيح، لكن أنا بشٌر قدركم كلكم من بدء البدء إىل هن

رضي م؟ ىو الذي قال عندما كان عند مرضعتو السيدة حليمة السعيدية الكالذي قال ىذا ال
يف رعي الغنم، وىبطت ادلالئكة عليو وىو مع إخوتو  ،سنوات ا، وكان عمره أربعاهلل عنه

دباء زمزم، وختموه وغسلوه وشقُّوا صدره إىل عانتو، وأخرجوا قلبو ووضعوه يف طسٍت وأضجعوه 
 ل؟ وانتبهوا معي:دُّوه إىل حالتو، واحلديث ماذا يقو خبامت ربار فيو األبصار، مث ر 

ٍف من )قالوا: زنوه، قال: فوزنوين دبائة من أميت فرجحتهم، قالوا: زنوه، قال: فوزنوين بأل
أميت فرجحتهم، قالوا: زنوه، قال: فوزنوين بعشرة آالف من أميت فرجحتهم، قالوا: دعوه فلو 

 وزنتموه بأمتو كلها فرجحها(.
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 وعن شداد بن أوٍس مرفوعاً قال صلى اهلل عليو وسلَّم: 
َنا أَنَا َذاَت يـَْوٍم ُمنْ ) َتِبٌذ ِمْن َأْىِلي يف َبْطِن َواٍد يف وَُكْنُت ُمْستَـْرَضًعا يف َبٍِت لَْيِث ْبِن َبْكٍر . فـَبَـيـْ

نَـَنا بِاجْلُلَِّة ، ِإْذ أَتَانَا َرْىٌط َثالثٌَة َمَعُهْم َطْسٌت ِمْن َذىَ  َياِن ، نـَتَـَقاَذُف بـَيـْ ٍب ُمِل ََ أَتْـَراٍب يل ِمَن الصِّبـْ
ىتَّ انـْتَـَهْوا ِإىَل َشِفَِت اْلَواِدي ، مُثَّ ثـَْلًجا ، فََأَخُذوين ِمْن بـَُْتِ َأْصَحاِب ، َفَخرََج َأْصَحاِب ِىَرابًا حَ 

قـَُرْيٍش ،  أَقْـبَـُلوا َعَلى الرَّْىِط ، فـََقاُلوا : َما َأَرُبُكْم ِإىَل َىَذا اْلُغالِم ؟ َفِإنَُّو لَْيَس ِمنَّا ، َىَذا اْبُن َسيِّدِ 
ُلُو ؟ َوَماَذا ُتِصيُبوَن ِمْن َوُىَو ُمْستَـْرَضٌع ِفيَنا ِمْن ُغالٍم يَِتيٍم لَْيَس َلُو َأٌب ، َفمَ  اَذا يـَُردُّ َعَلْيُكْم قـَتـْ

انَُو ، َفاقْـتُـُلوُه َوَدُعوا َىَذا َذِلَك ؟ َوَلِكْن ِإْن ُكْنُتْم ال بُدَّ َقاتِِليِو َفاْخَتاُروا ِمنَّا أَيَـَّنا ِشْئُتْم ، فـَْلَيْأِتُكْم َمكَ 
َياُن اْلَقْوَم ال ُيَُِتُوَن ِإلَْيِهْم َجَوابًا اْنطََلُقوا ِىَرابًا مُ  ْسرِِعَُت ِإىَل احلَْيِّ اْلُغالَم َفِإنَُّو يَِتيٌم ، فـََلمَّا َرَأى الصِّبـْ

َلى اأَلْرِض ِإْضَجاًعا َلِطيًفا ، مُثَّ َشقَّ َما بـَُْتَ يـُْؤِذنُونـَُهْم َعَلى اْلَقْوِم . فـََعَمَد َأَحُدُىْم فََأْضَجَعٍِت عَ 
َبْطٍِت ، مُثَّ َمْفرِِق َصْدرِي ِإىَل ُمْنتَـَهى َعاَنيِت ، َوأَنَا أَْنظُُر ِإلَْيِو ملَْ َأِجْد ِلَذِلَك َمسِّا ، مُثَّ َأْخرََج َأْحَشاَء 

ُهْم ، فـََقاَل ِلَصاِحِبِو : َغَسَلَها ِبَذِلَك الثَـّْلِج ، فَأَنـَْعَم َغْسَلَها ، مُثَّ   َأَعاَدَىا َمَكانـََها ، مُثَّ َقاَم الثَّاين ِمنـْ
، مُثَّ َأْخرََج  تـََنحَّ ، فـََنحَّاُه َعٍتِّ ، مُثَّ أَْدَخَل َيَدُه يف َجْويف ، فََأْخرََج قـَْليب ، َوأَنَا أَْنظُُر ِإلَْيِو ، َفَصَدَعوُ 

َمى هِبَا ، مُثَّ َقاَل بَِيِدِه مُيَْنًة ِمْنُو َكأَنَُّو يـَتَـَناَوُل َشْيًئا ، َفِإَذا أَنَا خِبَامتٍَ يف َيِدِه ِمْن ِمْنُو ُمْضَغًة َسْوَداَء فـَرَ 
اَدُه مُثَّ َأعَ  نُوٍر َُيَاُر النَّاِظُروَن ُدونَُو ، َفَخَتَم بِِو قـَْليب ، َفاْمَتأَل نُوًرا ، َوَذِلَك نُوُر النُّبُـوَِّة َواحلِْْكَمِة ،

َأَمرَّ َيَدُه َمَكانَُو ، فـََوَجْدُت بـََرَد َذِلَك اخْلَامتَِ يف قـَْليب َدْىًرا ، مُثَّ َقاَل الثَّاِلُث ِلَصاِحِبِو : تـََنحَّ َعٍتِّ ، فَ 
َخَذ بَِيِدي ، فَأَنـَْهَضٍِت َما بـَُْتَ َمْفرِِق َصْدرِي ِإىَل ُمْنتَـَهى َعاَنيِت َفاْلَتَأَم َذِلَك الشَّقُّ بِِإْذِن اللَِّو ، مُثَّ أَ 

نُوين هِبِْم ِمْن َمَكاين ِإنـَْهاًضا َلِطيًفا ، مُثَّ َقاَل ِلأَلوَِّل ، الَِّذي َشقَّ َبْطٍِت : زِْنُو ِبَعَشَرٍة ِمْن أُمَِّتِو ، فـََوزَ 
َرَجْحتُـُهْم ، مُثَّ َقاَل : زِْنُو بِأَْلٍف ِمْن أُمَِّتِو ، فـََرَجْحتُـُهْم ، مُثَّ َقاَل : زِْنُو دبِاَئٍة ِمْن أُمَِّتِو ، فـََوَزنُوين هِبِْم فَـ 

  (.فـََوَزنُوين هِبِْم فـََرَجْحتُـُهْم ، فـََقاَل : َدُعوُه ، فـََلْو َوَزنـُْتُموُه بِأُمَِّتِو ُكلَِّها َلَرَجَحُهمْ 
 فماذا يساوي؟ 

           ال: أن لو عينُت    وىذا ادلعٌت الواضح يف اآلية، وليس كما يقول بعض اجُلهَّ ـ األمة كلها 
مثلكم وأذنُت مثلكم ال أبداً، مع أنو ليس لو مثلنا يف ىذه احلواس ألنو كانت لو خصوصية 

ظاىره كان نورًا وباطنو كان نوراً، ولذلك كان إذا مشى ال يُرى فخصَّو هبا رب الربية عز وجل، 
 .و ىذا النورلو ظٌل، ىل يوجد أحٌد منا ليس لو ظل؟ الذي ليس لو ظل ى
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 :رضي اهلل عنوكما يقول عمر بن اخلطاب   صلى اهلل عليو وسلَّمفكان  
طولنا مهما كان طولنا، وال جلسنا إال كان أ صلى اهلل عليو وسلَّم]ما مشينا مع رسول اهلل 

 [.نالوِّ مع عُ  بُت يدي حضرتو إال وكان أعالنا كتفاً 
وصاف اجلنة اليت سنكون فيها، فأىل اجلنة وىو يف الدنيا فيو أ صلى اهلل عليو وسلَّموكان 

 فقيل لو: يا رسول كيف زبرج فضالهتم؟ قال:ليس ذلم فضالت 
 )رشحات عرق رائحتها كرائحة ادلسك(.

 أفلم يكن ىذا حالو؟ 
نو يغرف أنو  يت من يبحث عنو فيمشي على إثر رائحتو ألويأ فكان عندما ميشي يف شارعٍ 

ا، وكان إذا نام اشتدَّ رضي اهلل عنهند السيدة أم سليم وكان يقيل عكمشى يف ىذا ادلوضع، 
 عرقو، فاستيقظ ذات مرٍة وإذا هبا تأخذ عرقو دبناديل، فقال ذلا:

عرقك، قال: وما ئَن هبذه ادلناديل يطلنب )ما ىذا يا أم سليم؟ قالت: نساء األنصار جِ 
 لطيب(.طيب اب هبا طيبنا وىو أيصنعَن هبا يا أم سليم، قالت: يُقلَن: نطي

نضع عليو قطرات من ىذا العطر فيصَت طيبًا نفَّاذاَ، يعٍت الطيب الذي رائحتو غَت نفَّاذة 
ما ُأجهزىا بو،  عنديإن إبنيت ستتزوج فالن وليس  قال: يا رسول اهللفوجاءه رجٌل أنصاري 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمفقال 
ـ فجاءه بقاروره ـ قال الراوي: ة ألعطيناك، ولكن إئتٍت بقارورة ـ زجاج عندنا شي ٌَ )لو كان 

 فأخذ يسلت من عرقو ويضعو يف القارورة حىت مألىا، مث قال لو: خذىا وضعها يف جهازىا(.
للعطور وُُسي ىذا البيت بيت ادلطيبُت، قائمًا على رائحة عرق حانوتًا فعلم زوجها ففتح 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمسيد األولُت واآلخرين سيدنا رسول اهلل 
 يقول يف أحد أتباعو: صلى اهلل عليو وسلَّمذا كان ول
 جحت كفة أِب بكر(.بإميان ىذه األمة لر لو ُوزن إميان أِب بكٍر )

نا دبفردي ُأساويكم مثلكم يف البشرية، لكن أ فما بالكم برسول اهلل، إذن مثلكم ليس
ة اليت أمده هبا مواله والتفضالت الربانية والنفحات القدسيمجيعًا دبا معي من العطاءات اإلذلية 

 عز وجل. 
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 الكهف(.001) "ُقْل ِإنََّما َأنَا َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإَليَّ " 
 :رسول اهلل وغَته من عباد اهلل ويُوحى إليو وىذا ىو الفاصل بُت سيدنا

 الكهف(.001) "َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌو َواِحدٌ "
 لنا: قالمث 

 الكهف(.001) "رَبِّوِ  َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا ِلَقاءَ "
لقاء وىو ب الوجو وعملوا الصاحلات، أما ُطالَّ اجلنة للذين آمنوا وىذا غَت من يرجو اجلنة، 

د أن يُر  ليو يوم جيمع اخللق ليوٍم ال ريب فيو، فمن كانالنظر إأو مقابلة اهلل و اهلل أو وجو اهلل 
 :ــــُيظى بـ

 )القيامة(. (62) "ب َِّها نَاِظَرةٌ ِإَلى رَ ( 66) ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ "
 "َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّو فَ ْليَ ْعَمْل َعَمال َصاِلًحا َوال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحًدا"

 الكهف(.001)
وكلنا واحلمد  إنتهى، جهاٌد أساسي يف التطهر من الشرك اخلفي، فالشرك الظاىر خالص

  وبإكرام اهلل:هلل خرجنا منو بفضل اهلل
 البقرة(.646) "اهلل َوِليُّ الَِّذيَن َآَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّورِ "

و وجوده وكرمو من ظلمات الشرك الكثَتة إىل نور بفضلو ومنِّ منو فهو الذي أخرجنا 
 التوحيد واإلميان والقرآن.

طيبة: وىي مداومة اإلخالص يف عملو  لكن الذي يرجو وجو اهلل البد أن يالحظ مالحظةً 
ُُسعة وال أجرًا عاجالً لوجو اهلل، يعٍت ال يبغي بعملو إال رضاه، فال يطلب الُشهرة وال رياء وال 

 ألن اهلل يقول يف احلديث القدسي:و ذاك دنيوياً من ىذا أ
 ياء عن الشرك، من عمل عماًل أشرك فيو غَتي تركتو لو(.األغن)أنا أغٌت 
 يف أىل ىذا ادلقام ويف مجيع أىل اإلسالم: صلى اهلل عليو وسلَّمل ولذلك قا

 خشى عليكم الشرك اخلفيَّ ـ قيل: وما الشرك اخلفي يا رسول اهلل؟ قال:أخشى ما أ)
 الرياء(.

حب الظهور والُشهرة والُسمعة وأن يكون لو منزلًة عند اخللق أو وجاىٌة بُت و الظهور 
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 ال يبغي بعملو إال وجو مواله جلَّ يف ُعاله. التقي النقيالناس، ألن ادلؤمن  
ن ُيظى دبواجهات اهلل ومالطفات اهلل ومؤانسات اهلل وذبليات اهلل يا أحبة من يُرد أإذن 

اخلصوصية يقف دائماً جل يف عاله، وأن ُيظى دبنح اهلل اإلذلية اليت يُعطيها ويُفيضها على أىل 
 صده وجو اهلل يف ىذا العمل.عتاب العبودية وال يعمل عماًل إال وقعند أ
 قال فيهم اهلل يف القرآن: هللأىل مقام العمل ف
 األنعام(.46) "َيْدُعوَن رَب َُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهوُ "

، وكل عملهم طلباً وىذا للخاصَّة وىم كانوا أىل الُصفَّة وىم خاصة اخلاصة مع رسول اهلل
 وجل.بتغاء وجو اهلل عز ال

 واآلخرين األقل يف ادلقام: 
 السجدة(.05) "َيْدُعوَن رَب َُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا"

وطمعًا يف اجلنة، فهذا مقام وىذا مقام وىذه منزلة وىذه منزلة، فادلنزلة خوفًا من النار 
البد أن خياف من النار ويطلب ويـُلِّح يف الطلب ف ،ولعوام ادلسلمُتاألوىل فهي لكل ادلؤمنُت، 

 .بالعمل للحصول على جنة العزيز الغفار
ىل الدرجات الُعلى عند رب يُرد أن يكون من ألكن من يُرد أن يكون من ادلقربُت و 

 العادلُت فهذه رتبة اإلحسان:
 نك تراه، فإن مل تكن تراه فإنو يراك(.)أن تعبد اهلل كأ

ال من احلجر وال من ال يريد بو شيئًا من البشر و فيكون عملو خالصًا لوجو اهلل عز وجل، 
: كما قالولكن  اإلنس وال من اجلن،   اهلل يف اإلمام عليٍّ

 اإلنسان(.8) "ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِو اهلل ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا"
فيكون فيو لو أن الواحد يبغي من الناس أن يعظموه ويكرموه من أجل ىذا العمل يعٍت 

، ولو يبغي من الناس أن تُقدمو وتلتمس منو الدعاء ورُبسن لو الثناء على شائبة من الشرك
فيفرح بذلك فيكون ال تزال عنده ليوم ربنا فتح عليك وقلَت كذا وكذا ااألداء ويقولون لو: أنت 

 شائبة من الشرك اخلفي، وىؤالء الذين يقول فيهم ربنا ُُمذراً:
 يوسف(.015) " َوُىْم ُمْشرُِكونَ ِإال َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُىْم بِاهللِ "
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 األكثرية عندىم ىذه احلالة ألنو يبغي الناس. 
إين أجاىد يف سبيل اهلل أبغي اجلنة ووجو جاء رجٌل إىل رسول اهلل وقال لو: يا رسول اهلل 

ُأحُب أن يرى الناس مكانيت، فنزلت ىذه اآلية وكان ذلك سبب نزوذلا يف كتاب اهلل  اهلل، لكٍت
لتمدحو منو ولكن يبغي أن الناس ترى ذلك لرجل جياىد هلل وال يرُج إال وجو اهلل عز وجل، ا
 :تشكره، فنزلت ىذه اآليةوتُثٍت عليو و 

 "َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّو فَ ْليَ ْعَمْل َعَمال َصاِلًحا َوال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحًدا"
 الكهف(.001)

خالص ومتابعة الشرع الشريف لينال القبول، فيكون اإلخالص هلل والعمل الصاحل شرطو اإل
 من متابعة الشريعة ادلطهرة، فال يتبع حظو وال ىواه: ومع اإلخالص البد ،لينال القبول

 الكهف(.001) "فَ ْليَ ْعَمْل َعَمال َصاِلًحا َوال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحًدا"
 فتكون النية كلها هلل عز وجل.

ن جيملنا هبذه العناية وأن جيعلنا ممن ية وأىل ىذه اآل عز وجل أن نكون من أأل اهللنس
وأن جيعل وجو اهلل عز وجل مقصدنا ورضاه سبحانو وتعاىل  ،ىل وجهو الكرميتعون بالنظر إميُ 

  .مطلبنا، وال جيعل لغَته سبحانو وتعاىل يف قلوبنا نفساً وال أقل
رُفقة حبيبو ومصطفاه، وأن يُدخلنا يف الصاحلُت الذين  ن يرزقناونسألو سبحانو وتعاىل أ

                       شي ٍَ قدير وباإلجابة جدير.  وصلوا إىل ىذه الكماالت إنو على كل
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلمّ                 
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