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 [كيفية الوصول إىل فضل هللا] 
                                                                            

 : ِِن الرَِّحيمِ ِبْسِم هللا الرَّْحم 
إليه السالكني الصادقني، هو الوصول إىل ابلوصول وما حيلم املتقني، أمل غاية بُغية الصاحلني وكل 

 .يف كل وقٍت وحني تبارك وتعاىلفضل هللا 
ولكي يصل اإلنسان نفسه ابهلل، ويصل إىل فضل هللا الذي خصَّ به الذي ِن أنعم هللا عليهم م ِن 

واليت يقول فيها  يف جنة الرؤاي الظاهرة يف الدنيا،و  ،هداء والصاحلني يف دار كرامتهالنبيني والصديقني والش
 :بعض العارفني

  [م ِن دخلها ال حيتاج إىل اجلنة اآلجلة إن هلل جنٌة عاجلة،]
نفسه مث جبهاد  أوالا  فيبدأالبد أن يبدأ يف الوصول إىل مواله،  ،فالذي يريد أن يصل إىل هذا املقام

 :هنع هللا يضررعاية ذلك حىت خيرج م ِن احلياة الدنيا، لقول إمامنا أبو العزائم  مث ،تزكيتها
 [.ال ينتهي جهاد املنفس حىت خروج النفس األخري]

ا ذوإما ابلتزكية إ جاحمة وغري مسلمة، نفسهكانت ، إما ابلتأديب إذا  يعين اإلنسان يف جهاد متواصل
 هتاعايتها على الدوام وعدم الغفلة ع ِن حركاهتا وسكنا، وإما ر مت للمرشد الدال على هللا ابهللسلَّ 

 .هل الوصول ابهلل، حىت ينتهي أجله وخيرج م ِن هذه احلياةوذلك حىت ولو كان م ِن كمل أوتقلباهتا، 
 :ولكي نتبني هذه احلقيقة فإن النفوس قسمني

وهذه  لالل،لقت م ِن اجلأو نفوٌس غري طاهرة، أو نفوٌس شريرة، وهذه خُ سة، نفوٌس تسمى نفوٌس لقِ 
 :لنا تبارك وتعاىلالذكرى، ولذلك قال هللا وال تؤثر فيها  نفسها،النفوس الشريرة ال تستمع مل ِن يُزكي هلا 

 (.األعلى9) ﴾ َفذَك ِّْر إِّْن نَ َفَعتِّ الذ ِّْكَرى ﴿
وال العلم وال العلماء ألهنم ُخلقت أبداهنم م ِن طينة ألن هؤالء ال تنفع معهم الذكرى وال التذكرة، 

ني، وُخلقت نفوسهم م ِن اجللالل، وهؤالء كإب ِن نوح على وعليه نبينا أفضل الصلالة وأمت السلالم وم ِن  سج
 .كان على شاكلته

 :على كفره، حىت قال هلل تعاىل ضارعاا متبتلالا  أصرَّ فقد حاول أابه أن يدعوه إىل هللا، ولكنه 
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قَاَل ََي نُوُح إِّنَُّه لَْيَس ( 54)أَْنَت َأْحَكُم اْْلَاكِّمِّنَي َرب ِّ إِّنَّ اْبِنِّ مِّْن َأْهلِّي َوإِّنَّ َوْعَدَك اْْلَقُّ وَ  ﴿
 (.هود( )44) ﴾ مِّْن َأْهلِّكَ 

تبارك منوا ابهلل وبدي ِن هللا واملسلمني الذي ِن يعيشون يف زمنه، وآمنوا به وآ ألن أهله الصاحلني واملؤمنني
 .وتعاىل

ال خترج ع ِن حاهلا ت مع امللالئكة و تربَّ حىت لوهذه النفس اإلبليسية أو النفس اللقسة أو اخلبيثة، 
  .فيها هذه الرتبيةؤثر وع ِن طبعها وال ت

أمر ُمفتشيه وحراسه  ،فإن فرعون موسى ملا أُنبئ أبن هناية ملكه تكون على يد رجٍل م ِن بين إسرائيل
 . وجنده أن يقتلوا كل طفٍل يُولد يف بين إسرائل

ن صنعت له اتبواتا وألقته فيه صلالة وأمت السلالم إال أفما كان م ِن أم موسى عليه وعلى نبينا أفضل ال
إذا إطمأنت وألقته يف اليم، وربطته حببٍل وثبتته يف وتد يف بيتها، وكان بيتها على هنر النيل، فتجذبه 

 .و شُعرت مبجيئ اجلند واملخربي ِنمث ُتطلق هذا التابوت ذا أحسَّت أوتُرضعه، 
األمني جربيل بذاته  تبارك وتعاىليف الغابة، فأنزل هللا أما أم موسى السامري فقد أخذته ورمته 

فهذه النفس اللقسة رابها جربيل، لرعايته، فجاء له بغزالة وكان ميسكها له لرتضعه، وهو الذي رابه، 
 :ولكنه كما قال هللا يف شأنه

َها فَ  ﴿ ن ْ َناُه َآََيتَِّنا فَاْنَسَلَخ مِّ ْم نَ َبأَ الَّذِّي َآتَ ي ْ   (.األعراف071) ﴾ أَتْ بَ َعُه الشَّْيطَانُ َواْتُل َعَلْيهِّ
 .تبارك وتعاىلعده ع ِن هللا يف كفره وحيله ودهائه وبُ يعين كان الشيطان اتبعاا له 

فإهنم  الطاهرة ولو تربٍ ت بني األابلسة،وهي النفوس أما اجلوهرة التقية النقية اليت منها موسى الكليم، 
عي أنه إله، فرعون، وما أدراك ما فرعون؟ كان يدَّ يف بيت ، فإنه ترَّبَّ وهنا ع ِن أصلهارون فيها وال يرد  ال يؤث ِ 

 :ولك ِن ذلك كله مل يؤثر فيه، ولذلك قال القائل
  موسى الذي رابه فرعون ُمرسلٌ فموسى الذي رابه جربيل كافٌر     و 

، ه وسلَّمصلى هللا عليهل الكمال قت م ِن عامل اجلمال، وم ِن نور سيد أأما النفوس الطيبة، فإهنا ُخل
يف اجملاهدات، وإمنا حتتاج إىل عناية هللا ورعاية هللا   شدةٍ وال وتطهر فوراا وال حتتاج إىل عناء، ولذلك تصفوا

 .سبحانه وتعاىل
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آابؤهم ك  ،هل الكفر كأصحاب نبينانه ال يؤثر فيها، ولو تربَّت مع أولو تربَّت مع إبليس كموسى فإ
رغبتهم يف الوصول إىل فضل هللا وكرم هللا يف جوار أحباب هللا ورسل  وأمهاهتم فإهنم ال يؤثرون فيهم، ألن

 .هللا، والصديقني والصاحلني م ِن عباد هللا
وال حيتاج إىل دليل كأهل  ـو كرامة أومنهم م ِن أيخذه هللا ابجلذبة، وال حيتاج إىل آية ـ يعين معجزة 

ولك ِن  معهم م ِن يعلمهم أو خيربهم،يف عصر ملٍك جبار وليس الكهف الذي ِن هداهم هللا به إليه، وكانوا 
يف قصة أهل الكهف يف سورة الكهف يف اآلايت م حاهلهنم حكى هللا أهللا جذهبم به إليه جبذبة إهلية حىت 

 .القرآنية
فرعون ليتغلبوا على موسى، فإهنم ملا رأوا آية هللا ىل دليل، فالسحرة الذي ِن أتى هبم فمنهم م ِن حيتاج إ

ن هذه ر، وأن هذه قدرة قاد، آمنوا أهم وحباهلمصي ِ فصارت حية تبتلع عِ  احلية أو العصا اليت ألقاها يف
معجزة تدل على أن هناك إله بيده تصريف األمور كلها، فسجدوا وسلَّموا هلل، وآمنوا مبوسى رغم حتذير 

  .فرعون هلم، وتشديده عليهم
أقوى م ِن ، مل حيتاجوا بعد ذلك إىل برهان، ألن العيان إال أهنم ملا أشرق على قلوهبم نور اإلميان

 .سبحانه وتعاىليف القرب م ِن حضرة الرح ِن  البيان
صلى هللا عليه الوجد الصادق إىل هللا، وهم الثُلة املباركة أصحاب رسول هللا وم ِن النفوس م ِن جيذهبا 

 .إىل يوم الدي ِن ، وم ِن بعدهم م ِن خيار التبعني وم ِن بعدهم م ِن األولياء والصاحلنيوسلَّم
 :سبحانه وتعاىلأوجده هللا يف قلوهبم سر قوله فهؤالء جذهبم إىل هللا وجٌد 

 (.املائدة14) ﴾ ُيِّب ُُّهْم َوُيِّبُّونَهُ  ﴿
 لت للوصال واإلتصال،واليت ُخلقت م ِن نور اجلمال، وأُه ِ  الطيبة اليت هي كاجلوهر املكنون، والنفوس

حىت يصلوا إىل لروحانية، والتهذيب على يد مرشٍد حيٍ  رابين، رغم ذلك هي يف حاجة إىل الرتبية ا
 .تبارك وتعاىلوالكمال هو الوصول إىل فضل هللا  الكمال،

ت إال مبا جاءان به رسول هللا م ِن عند هللا، م ِن العبادا ،وال وصول إىل فضل هللا وال إىل حضرة هللا
 . ق الكرميةة، واملعاملالت احلسنة واألخلاليدة احلقَّ قالعاخلالصة، و 

الكماالت، البد له م ِن جماهدات على يد مرشٍد رابين أيخذ ولكي ينطبع اإلنسان منا على هذه 
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 .بيده حىت يصل إىل هذه الكماالت
 كيف تعرف اي أخي النفوس اللقسة م ِن النفوس الطيبة؟

هل هللا ال متيل إىل العلم ابهلل، وال جمالسة أو النفوس اللقسة ال حتب الطاعات وال العبادات، 
الصاحلني، وال اإلقبال على ما كلفنا به هللا م ِن صلالٍة وصياٍم وزكاٍة وحج، إال إذا أضطر إىل ذلك هلدٍف 

 .تبارك وتعاىلوليس ع ِن وجٍد صادق وال ع ِن ُحٍب حقيقي ألداء هذه الطاعات إلرضاء هللا يف نفسه، 
متيل إىل العبادات اليت جاءان هبا هللا فالنفوس الطيبة علالماهتا أهنا متيل إىل هذا الصنيع على الدوام، 

 :كثار منهاابإل  تبارك وتعاىلن تتقرب إىل هللا تتلذذ آبدائها وحتاول أعلى يد رسول هللا، 
 (.ما تقرب عبدي إيلَّ أبحب مما أفرتضته عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيلَّ ابلنوافل حىت ُأحبه)
 [.رواه البخاري عن أيب هريرة هنع هللا يضر]

 :وجل يف ذلك قال هللا عزف
عِّنيَ  ﴿  (.البقرة41) ﴾ َوإِّن ََّها َلَكبِّريٌَة إِّال َعَلى اْْلَاشِّ

 :ة والنفوس اخلبيثة، ولكنها حمببة وُمزينةة على النفوس اللقسفهي كبري 
 (.احلجرات7) ﴾ َحبََّب إِّلَْيُكُم االميَاَن َوزَي ََّنُه ِفِّ قُ ُلوبُِّكمْ  ﴿

 .واجملالسني واملداومني على حلقات الصاحلنيللمؤمنني الصادقني واألتقياء 
وجتده دائماا حي ِن إىل الناس الصاحلني، ومييل إىل  ،وجتده مييل إىل مساع العلم، وخاصة العلم املكنون

وا عنه، ومييل دوماا إىل جمالستهم، وحي ِن دوماا إىل رؤايهم، ألن هللا عز وجل جعله خدمتهم ويفرح إذا رضُ 
 .إىل أصلهمنهم، وكل شيٍئ حي ِن  

 :إال أنه البد هلم م ِن تزكية النفس، ونضرب مثاالا لذلك اهرهم،هؤالء النفوس مع أهنم صفت جو 
 ِن هبا، وال ن نتزيَّ نستطيع أفاملعادن الثمينة كلها ومنها الذهب يف أصلها كانت يف تراب، ولكننا ال 

م ِن الرتاب، وال نستخلصها م ِن  ن ُُنلي النساء هبا، وال أن نصنع شيئاا مجيلالا منها، إال إستخلصناهاأ
خلصها م ِن الشوائب اليت هبا وُيصفيها، وبعد صفائها تكون الرتاب إال إذا دخلت يف فرن حراري، فيُ 

 .و أي عمٍل مجيل نريده هباأسبيكة الذهب جاهزة للشكيل للتحلي هبا، أو تداوهلا 
ٌس مجادية، ونفٌس نباتية، واإلنسان فيه نف ،لتقية النقية خالطت اإلنساناوكذلك النفس الصفية 

ن يتخلص أذه النفوس شوائب، ينبغي للعبد أن يتخلَّص منها، و ٌس إبليسية، وكل هفونفٌس حيوانية، ون



 العاملني لرب الوصول هى السالكني غاية                    فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 
5 

 

 دار الصفا اجلميزه طنطا - هـ 0440 صفر 00موافق  03/03/0300: اخلميس
 لقاء األحبة على برانمج التواصل اإلجتماعي زووم ـ على اإلنرتنت

م ِن شرورها وحيلها وآاثمها، حىت م ِن النفس امللكوتية، فإن النفس امللكوتية قد ترغب ابإلنسان إىل حب 
وهذا أيضاا م ِن والتحدث ابلعلم جلمع اخللق عليه، خ بني الناس، وإظهار الكرامات، الظهور، والتمشيُ 

اآلفات اليت البد م ِن خلعها، وانتزاعها حىت تصفو النفس القدسية م ِن كل هذه الشوائب الدنية اليت هي 
 .يف اململكة اإلنسانية

وإذا وفت نزل عليها نور هللا وهباء هللا ومجال هللا وكمال هللا،  ،وإذا رقت وفت ،فإذا صفت رقت
 . ابلتجليات اإلهلية، واإلشراقات النبوية، وغريها م ِن أنوار املواصلالت وحتظى

 .وأن جيعلنا م ِن أهله أمجعنيأن يوصلنا إليه،  تبارك وتعاىلوهذا الوصول الذي نسأل هللا 
 وصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم 

 


