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 : مِ ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحي
ن حقيقتها لكم أنتم، ألنكم أحباب رب أخطبة اجلمعة وإن كانت يف ظاهرها للناس، إال 

ب اجلنة، أصحاهبا يعين لن أتجروا فيها، ال بل أنتم االناس، أنتم اي أحباب ربنا مساكم أصح
 :أصحاهبا
 (.يس55) ﴾ِإنَّ َأْصَحاَب اْْلَنَِّة اْليَ ْوَم يف ُشُغٍل  ﴿

؟ تبارك وتعاىللزراعة والفالحة ويف الدنيا؟ أم يف شغٍل برهبم ووليهم شغل يعين يف ايف هل 
 .شغلهم ابهلل

، فغري تبارك وتعاىلفشغلهم ابهلل وهللا عز وجل يتوىل كل أمورهم يف حياهتم ويوم لقائه 
 :مستحيل ما دام صادقاً فيكوناملعقول أن اإلنسان ينشغل ابهلل ويتخلى عنه مواله، 

ـ الناس يقولون هذا يف اآلخرة، ال الَِّذيَن ات ََّقْوا ِبََفاَزِِتِْم ال ََيَسُُّهُم السُّوُء  َويُ َنجِ ي للاُ  ﴿
 (.الزمر21) ﴾ َوال ُهْم ََيَْزنُونَ هنا ـ 

زنه وال يصيبه هٌم وال غمٌ   .، ملاذا؟ ألنه مشغوٌل ابهللفال أيتيه شيٌئ ُيح
نحكي يف لشهرين ثالثة قٍت طويل هذا األمر حنتاج إىل و ولو تتبعنا أحوال الصاحلني يف 

 .قصص الصاحلني يف هذا األمر
إذا أحد أحباهبم كلفوه بعمل، فيكفوه املشاغل اليت : حلني كانوا يقولونان السادة الصأحىت 

 .تشغله وجتعله قد ال يؤدي هذا العمل، وهي هكذا
ي كذا، أان مشغول وعندي كذا وعند: يقولبعمل فاملسكني عندما يكلفه أحد الصاحلني 

فهذا مسكني خالص، فهو يرى بنور هللا إذا كان صاحل على قدره، أما إذا كان صاحلًا حقيقياً 
فريى ابهلل، فرياك أين تكون؟ ولن يتكلف بشيئ إال رفع عنك األْحال األخرى، ويكون 

 .لك أنت، ألنك ستتعب يف األمور األخرى اليت متشي فيها كرميالتكليف هذا ت
يد كان يعمل حالج بعمل، وهذا املر كلَّف مريدًا له وأرضاه   هنع هللا يضروقي إبرهيم الدسسيدان 
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 .حديثة لى أايمه يدوي، ومل يكن هناك حماجلاحملاجل ع ترج منه البذرة، وكانُيلج القطن وخي
إن الرجل الذي أعمل عنده ُيملين كل يوم كم كذا حىت أحلجه يف : فالرجل إنشغل وقال
اك أانس يف ذا املشوار ورجعت فمىت أحلج للرجل قطنه؟ لكن كان هنهذا اليوم، وإذا ذهبت هل

 :كانوا ُيسنون التوكل على هللاهذه األزمان الفاضلة  
 (.الطالق1) ﴾ َوَمْن يَ تَ وَكَّْل َعَلى للا فَ ُهَو َحْسُبهُ  ﴿

فذهب ليقضي املشوار، مث عاد للمحل الذي يعمل فيه فوجد الكم الذي كلف حبلجه كله 
 .، ومل يتعب يف احللج وال يف العمل ألنه أدَّى املشوار ملن؟ هللل الكمية حملوجة وجاهزةك  حملوج،

إذا كلفه شيخه ولذلك كانوا فقهاء  ما عداه، تبارك وتعاىلفمن يؤدي العمل هلل يكفيه هللا 
أو أحد الصاحلني بعمل يعمله لريضي هذا الرجل الصاحل؟ ال الذي يعمله لريضي هللا، وهذا 

 .األول األساس
الذي تعاىل ألنه وحده إذا أحب أن يساهم بشئ ليس ألجل الرجل الصاحل، ولكن هلل و 

 :بيده األمور وبيده األجر املوفور، وكل الناس
 (.فاطر15) ﴾ ُهَو اْلَغِِنُّ اْْلَِميدُ  َوللاُ  َأنْ ُتُم اْلُفَقَراُء ِإََل للاِ  ـ كل الناس ـََي َأي َُّها النَّاُس  ﴿

، تبارك وتعاىلمل مع اجلهة األعلى على الدوام، واجلهة األعلى هي حضرة هللا فيجعل التعا
يف الدنيا ويوم الوعيد أن يطهر القلب هلل  اً فبداية اجلهاد ألي مريد إذا كان يريد أن يكون سعيد

 .من مجيع خلق هللا
 ًا والعياذأو قاطع كون حجاابً لب من جهة أخ من إخوانك يف هللا يأي شيئ يدخل الق

، ولذلك تكون قاطعاً   إذا شغلك شوية وخلصت منه، فاذا متسكت بهكون حجاابً ابهلل، وي
 :اإلمام أبو العزائم يقول لنا

 ولكن بعض ذرةحىت أال من يكن يف قلبه بعض ذرٍة ـ وليست ذرة 
 من الكرب واألحقاد ما هو ذائق
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واخد على خاطري من فأان لذلك حنن املفروض أن يكون بيننا الصراحة ـ والصراحة راحة ـ 
فاملشاكل سببها سوء الظن، ولذلك حذران أت الفهم، أو مل أححسن الظن فجائز أنين أسفالن ـ 

 :وقال شديداً حتذيراً النيب 
 (.إايكم والظن فان الظن أكذب احلديث)
 [.صحيح مسلم : املصدر | مسلم : احملدث | أبو هريرة : لراوي]

وهذا الكالم حدث فأسرتيح كذا وكذا، أنت  اي فالن  وهللا: وماذا أفعل؟ أفاحته وأقول له
     .بر األصحاباكأحىت مع 

مرَّ سيدان عمر على سيدان  يف عصره وأوانه املبارك ـ صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا 
كيف أحلقي عليه السالم ومل يرد السالم، : م، فلم يرد السالم، فقالكالسالم علي: عثمان وقال له

فناء حتدث هلم حاالت وال يكونوا هنا لعثمان كان من أهل الفناء يف هللا وابهلل، وأهل ا وسيدان
 .، وأنت تراه ينظر إليك ولكنه ابطنياً يف عامل آخر خالصويف حالة غياب خالص

 جتذب الروح اهلياكل     يف الصفا أعلى املنازل
ماعة الذين يسموهم األبدال، هو غري موجود هنا ولكن اجلسم هنا، وأحياانً إذا كان من اجل

وهو يف مكان آخر خالص وليس فهذا رمبا يكون صورة للجسم، ألنه يكون له أكثر من صورة، 
 .هنا

ه كانوا جيعلون الصدور ألمنومل يرتكها يف صدره، ـ  صلى هللا عليه وسلَّمفذهب لرسول هللا 
  :ال يوجد شيئ بني اإلخوة هنائياً  منشرحة، ومنشرحة يعين

ٍٍ َسِليمٍ ِإال ﴿  (.الشعراء98) ﴾  َمْن َأَتى للا ِبَقْل
إستدعى عثمان فأقسم ابهلل  ،ساس فلمكا شكا لسيدان رسول هللا سيدان رسول هللاوهذا األ

  .مشغول ابهلل ولكنهأنه مل يسمعه ومل يره، مل يسمعه ومل يراه فأين كان؟ 
فلن يراك ولن يسمعك، فما  هيل عليه، أنت أيضًا عندما متر عليإذا املشغول أبمر ويستو 
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 :أين يكون؟ فالبد أن ألتمس له العذر، ولذلك جعلوا يف قوانني الصاحلنيابلنا ابملشغول ابهلل 
إلتمس ألخيك ولو سبعني عذرا ـ إنه جائز كذا أو جائز كذا، فتأخذ األمور على أحسن ]

ألتمس له عذراً من سبعني  أفال أقدر أن ـ[ فاعف عنه حماملها ـ فان مل جتد يف عذراً من السبعني
 عذر؟

هذا الكالم قلناه كثري ولكننا نريده فعال ال أقوال حىت ينصلح احلال بيننا وبني الواحد 
 .تبارك وتعاىلاملتعال 

يف طريق هللا هو من حلظة ما يسلك يف طريق هللا يدخل عليه ُيرص السالك  أحرص ما
  .ما يف جنة النعيميف جنة الطاعة وإما يف جنة القرب، وإاجلنة، إما 

 :جنة الطاعة
  .ة من رايض اجلنةوضففي جنة الطاعة إذا جلس يف جملس ذكر يكون يف ر 

حىت ولو كان وحده وجلس يذكر وحده، فقد أصبح يف روضة من رايض اجلنة واملالئكة 
كالذي معه، وإذا جلس يف جملس قرآن يكون أيضًا يف روضة من رايض اجلنة، يف جملس علم  

صحلح يكون يف روضة من رايض يف جملس روضة من رايض اجلنة،  اآلن، أين يكون؟ يفحنن فيه 
 فهذه كلها إمسها جنة الطاعة، أليس كذلك؟  اجلنة،

هذه الطاعات جتعل اإلنسان يف روضة من رايض اجلنة، واملؤمن ال يتقلب إال من طاعة إىل 
 يست هذه أحوال املؤمنني؟أل ربة ومن عمٍل صاحل إىل عمٍل انفع،ومن قربة إىل قطاعة، 

فلو خرج من هذه اجلنة اليت من اجلنة ويدخل جهنم؟ ال خيرج  هليدخل جهنم؟ هل لكن 
وأين مها إن فالن صفته كذا وكذا وكذا والغيبة والنميمة، : حنن فيها وجلس مع واحد وقال له

يدخل يف جهنم؟ ال ان خيرج من اجلنة و ، هل جيوز ملؤمنأاإلثنان حالياً؟ يف جهنم والعياذ ابهلل
 .أن يكون يف اجلنة على الدوام، جنة الطاعة أوالً املؤمن حريص على 

 :جنة القرب
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واظب على جنة الطاعات يرتقى إىل جنة القرب من هللا وحبيبه ومصطفاه والصاحلني من 
ن حىت يزيد إنتعاشه يف القرب ميقربوه وُيبوه ويدنوه ويروه شيئ من أحوال الصاحلني،  ،عباد هللا

 .هللا، وتزيد إشتعال جزوة قلبه يف الشوق إىل مواله، ويزيد حبه حلبيب هللا ومصطفاه
األحبة، شيئ من عالمة القرب من القريب شيئ من حالوة احملبة شيئ من صفو فريوه 

 .فيكون هنا يف جنة القربيراها يف نفسه أو يف غريه،  سبحانه وتعاىل
صلى نعَّم بوجه هللا الكرمي، وبوجه احلبيب األعظم بعد أن يرتقي يدخل إىل جنة النعيم، فيت

 .على الدوام هللا عليه وسلَّم
 :يسمع اإلمام أيب العزائم وهو يقول

 فروحي مل تغٍ والروح نوٌر     تواجه من ُأحٍ بنور نورِ 
طرفة أبدًا واإلمام هنا يتكلم بلسان احلضرة احملمدية، فروح احلضرة احملمدية ال تغيب عنه 

من ، فأان املفروض أن أي عمٍل أعمله اً أو قادم اً أو ذاهب اً أو قاعد اً إن كان انئم أقل، عنٍي وال
أعمال العبادات أو حىت من أعمال العادات أتشبه فيه بسيد السادات، فتستحضر أنه كان 

 كيف؟  يعمل هذا العمل،
يقة األول أستحضره خبيايل وفكري، وبعدها ينقشع اخليال وينمكش الفكر وتظر احلق

 .ده فيهلقل، إذا توضأت أراه وهو يتوضأ وأظاهرة بال مثال، أاتبعه على هيئته وهو يف عامل الظال
 (.صلوا كما رأيتموين أحصلي)
  [.صحيح الجامع : المصدر | األلباني : المحدث | مالك بن الحويرث : الراوي]

 :ويدخل يف قول هللافهنا ماذا يفعل؟ يتنعَّم، فأحصلي هبذه الكيفية، 
 (.الزخرف58) ﴾ ِإْن ُهَو ِإال َعْبٌد َأنْ َعْمَنا َعَلْيهِ  ﴿

 .حىت ربنا أنعم عليه وهو عبد ليتنعم وُيظى هبذا املقام فالبد أن يكون عبداً 
والصغري الصاحلني، كان يسلم على الكبري  مثله كمثل كثري منسيدي أبو العباس املرسي 
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لطان حسن سلطان مصر فسلم عليه وهو والوجيه واحلقري وهو جالس، فجاءه ذات مرة الس
وأرضاه،  هنع هللا يضرسيدي ايقوت العرش وهو ه تذ من تالميذيجالس، وجلس وأثناء ذلك جاءه تلم

لكن مكتوب ومسجل يف ديوان املقربني و  ،عبدًا من بالد احلبشة اً صاًل كان قادمأوكان 
 .والصاحلني من قبل نشأته الكونية

الشيخ وسلم عليه، قام الشيخ ـ وانتبه أن الشيخ ال يسلم  فعندما دخل سيدي ايقوت قام
ألهنم ال يعظمون إال ما عظمه العظيم، وال على أحد إال وهو جالس ـ فوقف هلذا الرجل، 

 .تبارك وتعاىليكرمون إال من كرمه الكرمي 
وإذا كرموا واحد ال يستحق التكرمي فيكون من ابب إتقاء شره إن كان له شر، حىت ولو مل 

قدحاً أبلسنتهم يكون من املنافقني الذين ميألون الدنيا ورمبا  ،أو صاحب منصب كن سلطاانً ي
فيتقي شره وميأل الدنيا حكاايت ورواايت كاذبة خيتلقها وليس عنده مانع يف يف الصاحلني، 

 .ذلك
السلطان حسن، كيف يقف هلذا العبد وال يقف يل؟ فقال سيدي وجهه ـ فامللك تغري 

فسيدان ايقوت بكى فهو  ثقٍل على قليب،و  اي ايقوت أان صدري ضيق وأشعر هبمٍ : ايقوت العرش
فلما بكى سماء صحواً، فاذا ابلسماء تتلبَّد ابلغيوم وتنزل املطر، ، وكانت اليشعر مبشاعر الشيخ
 .بكت السماء لبكائه
 :على مجاعة لفراقهم، وهناك مجاعة فالسماء تبكي

 (.الدخان68) ﴾ ْرضُ َماُء َوالَ َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ  ﴿
اي ايقوت احلمد هلل ذهب اهلم عن قليب : فقال لهوتقول قد أسرتحنا من شرهم وأراحوان، 

من السماء السحاب ينقشع لة رضية، ففرح وضحك وإذا وانشرح صدري وأصبحت يف حا
 .وتصحو وليس فيها شيئ

ر هلذا الرجل ـ هذه قلوب مساوية هذه ـ وأشا: هو يعطي درساً للملك ـ وقالفقال للملك ـ و 
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ألن كان قلبه يطوف ايقوت العرشي، : ـ ليست هنا، وملاذا إمسه ايقوت العرش؟ وامسه احلقيقي
ووصل إىل حال أن قلبه يطوف حول العرش على  ايقوت العرشي، ،حول العرش على الدوام

 .فسموه ايقوت العرشيالدوام، 
أن ربنا : فقال له أن هذا عبد ـاخلاطر الذي عنده والسلطان  هذه قلوٌب مساوية ـ: فقال له

 :يقول فيه
 (.الزخرف58) ﴾ ِإْن ُهَو ِإال َعْبٌد َأنْ َعْمَنا َعَلْيهِ  ﴿

فقد  ،ابإلنعامقد فاز فما دام نعم عليه مواله، فماذا بعد ذلك؟ أهو صحيح عبد ولكن 
 .تبارك وتعاىلىل صادقاً للمو  مىت يفوز ابإلنعام؟ إذا كان عبداً فاز بكل اإلكرام، و 

 : ونرجع مرًة أخرى ألمران
شيٌئ حنو  ن اليدخل يف نفسه يف نفٍس أو أقلأيف طريقنا  فأحرص ما ُيرص عليه السالك

وانه، أان نفسي ال أستطيع أن أفعل له شيئ، وال أحد غريي يستطيع عمل له شيئ، أحبابه وإخ
 ماذا تريد اي رب؟و ما دام القلب تلوث، 

ٍٍ َسِليمٍ ِإال َمْن َأتَ  ﴿  (.الشعراء98) ﴾ ى للا ِبَقْل
هل العفو أان مل نكن فيف أمر وجائز إستهزأ يب،  أساء إيلَّ وجائز شنَّع عليَّ نفرض أنه 

واملساحمة، فمن يكون؟ أجيبوين، وكيف أختلق أبخالق سيد األولني واآلخرين إال إذا والصفح 
تعرضت هلذه املزالق؟ حىت أعفو وحىت أصفح وحىت أسامح، وحىت أانل الكمال يف املتابعة 

 .صلى هللا عليه وسلَّملسيدان رسول هللا 
، وأغضب غضب من الثاين وآخذ منه موقفألكن أغضب من هذا وآخذ منه موقف، و 

 ؟ صلى هللا عليه وسلَّممن الثالث وآخذ منه موقف، فما شأين وشأن سكة رسول هللا 
هل ن يتذوق أو يذوق بعض ما تعرض له سيدان رسول هللا، أال أحد منا اي أحبة يستطيع 

 أحٌد منا يتحمل؟ كل هذا من أي شيئ اي إخواان؟
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 :مرة يقول له
 (.احلجر95) ﴾ فَاْصَفِح الصَّْفَح اْْلَِميلَ  ﴿

 :ومرة يقول له
ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم  ﴿  (آل عمران158) ﴾ َوَشاِوْرُهْم يف االْمرِ ـ وأيضاً ـ فَاْعُف َعن ْ

واآلايت القرآنية كثرية يف هذا الباب حىت يتخلقوا هبذه األخالق الكرمية اليت كان عليها 
 .صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا 

 السري إىل هللا، يعين هي قافلة، والقافلة خوان كلهم على منٍط واحد يفمع أننا لن جند اإل
 : جعلها سفينة كسفينة نوحفيها من كل األصناف، ولن

ْل ِفيَها ِمْن ُكلٍ  َزْوَجْْيِ اثْ نَ ْْيِ  ﴿  (.هود42) ﴾ قُ ْلَنا اْحِْ
فح عن ىت نرتقى، يعين لو وجدان املركب كلها من املخلصني، فنعفوا عن من؟ ونصملاذا ح

، لكنه جاء يف وسطنا من؟ هل ينفع هذا؟ فالبد أن يكون بيننا أحٌد من املنافقني، وهو ليس منا
 .لنعلوا عليه ونرتقي به ابلتعامل معه، وهذه أحوال الصاحلني

  :وإن كان كما قيل ـ وهذه جزئية أريد أن أوضحها جلالئها
أو يريد أن يستزيد من األسئلة  زاد شوية عن حده،بعض األحباب عندما يروا أحدًا غريبًا 

أو غريه أو غريه، فاألحباب وأان بينهم يهيجوا عليه، وهذا بكلمة وهذا بكلمة، ما هذا ايإخواان؟ 
الشعراين هنع هللا يضر  أفال نرجع لألخالق احملمدية وأصحاب خري الربية، صحيح سيدي عبد الوهاب 

 :كان يقول
 [.السفهاء يرد عنون يف حضرة كل ويلٍّ سفيه ينبغي أن يك]

فعندما كان سيدان عمر ألنه لن يعاملهم هبذا، ولكن كيف يردوهم؟ البد أن يستأذن أواًل، 
أم يتصرف ال يعجبه فماذا يقول؟ إئذن يل اي رسول هللا أن أضرب عنق هذا املنافق،  اً يرى شيئ
فهذا ال ينفع وال  من أنفسنا،وهذا العيب الذي نقع فيه، أننا أتخذان الغرية فنتصرف  ؟من نفسه
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أمام الكل يعين أمر خفي هنا أو هنا وال نراه، لكن ظهر وابن  حغري واضجيوز، إال إذا كان أمراً 
 .من اإلستئذانفالبد 

ال ألنفسهم  ،عنهم فقني لنعلوا هبم ونرتقي بسبب الصفح والعفوافحكمة هللا يف وجود املن
 .ومصطفاه ولكن رغبًة يف القرب من هللا، والتشبه حببيب هللا

ولكننا يعين حنن ال نعفوا عنهم ألهنم يستحقوا العفو؟ ال هم يستحقوا جهنم وبئس القرار، 
صلى هللا عليه ولكي نتشبه ابحلبيب األعظم ، تبارك وتعاىلهلل ؟ لنقرب من العفو ملاذا نعفوا

 .صلوات ريب وتسليماته عليهيف عفوه عمن آذاه، فيعفوا عمن؟ عمن آذاه  وسلَّم
وهذه اليت حترص عليها حرصًا ابلغاً،  يع األانم،مجأن العبد ُيفظ قلبه على الدوام من  املهم

و فريوس احلسد، أو أي داٍء من أإايك أن يدخل عليك يف نفٍس من األنفاس ميكروب احلقد 
فورًا تعاجله، فان مل تستطع معاجلته تذهب للطبيب الرابين النوراين الروحاين لرمبا هذه األدواء، 

  .تاج ألشعة نورانية فيعاجلك بدون أن تشعرحت
فبمجرد اجللوس يف حضرته يعاجلك هللا عز وجل من هذه األمراض الباطنية، أو يدلك على 

هل سعمٍل إن كان ُيتاج إىل عمل لتتخلص منه حىت ال تعود إليه مرًة اثنية، ألن الناس تست
ندما يراك هكذا فيكلفك ابلعمل يعمل شيئ، لكن ع الوال يريد أن يشتغل و  ،العالج ابألشعة

 ذا الذنب مرًة اثنية، أليس كذلك؟لتشعر ابلتعب والعناء يف العمل، فال ترجع هل
يف مذكرة املرشدين واملسرتشدين، وإن كان وحنن  هنع هللا يضروهذه األمور ذكرها اإلمام أبو العزائم 

وكل واحد ملك نفسه،  ،يدينايف هذا الزمن ال نستطيع أن نكلف أحداً هبا، ألن الناس ليسوا أب
 .وال أستطيع أن أطبقها
ممكن تكلفه أن يقف على الباب يرص أحكام بسيطة ألوان من األحكام، يعين هو أعطى 

سيخرج أحذية األحباب ويسلمها هلم عند اخلروج، فمن من اجلالسني كلهم يقبل هذا العمل؟ 
 .خالصمن الباب ولن يعود لنا مرًة اثنية وميشي و 
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 .يف زمن الزمن الصاحل كانوا يعرفون أن هذا ابب للدخول على حضرة الكرمي الوهابفكان 
 ٍر من األذكار، خبدمة بعض املرضى،بصيام أو بقيام بذكأو أيمره أبي عمٍل من األعمال 

خبدمة بعض العجزة، خبدمة بعض الشيوخ، فهذه األعمال اليت كان يكلف هبا الصاحلون 
 .وافات النفس فريتقاملريدين حىت يتخلصوا من آ

كانوا هم لشدة وعيهم ويقظتهم يتخلصوا منها   صلى هللا عليه وسلَّمب رسول هللا اوأصح
 :ٍم من األايم اندى الصالة جامعة مث صعد املنرب، وقالأبنفسهم، فسيدان عمر يف ذات يو 

ألجر ـ أان كنت أحدعى عحمري، وكنت أرعى الغنم ألهلي يف مكة بقراريت ـ يعين مالليم من ا]
 .ـ ونزل[ واليوم أحمسى عمر أمري املؤمنني

إن نفسي حدثتين أنين صرتح شيئاً، فأحببت أن أحعرفها : ما هذا اي أمري املؤمنني؟ فقال
حقيقتها، وهذا كله من فضل هللا، لكن ما حقيقتك؟ أنت راعي غنم، ولست حىت صاحب 

 .غنم، ولكن راعي غنم مبالليم
فوجئ الناس أنه قادم الغابة وحامل ْحل من احلطب   وأرضاههنع هللا يضرسيدان عثمان بن عفان 

ما هذا اي أمري املؤمنني حنن نكفيك هذا؟ : على ظهره ـ وسيدان عثمان كان من األثرايء ـ فسألوه
 [.إن نفسي حدثتين أين أصبحت شيئاً فأردت أن أعرفها حقيقتها: ]فقال

ال، حىت ال تتملكه وتتغلب عليه وتداوم فكانوا واعيني بلمم النفس، فيقضي عليها يف احل
 .الظهور عليه، ألنه يريد أن يكون دائماً تقي نقي صفي هلل

 :منشي عليهأن أعني القلب حناول نحصرب واحلديث الذي نضعه 
 (.إن هللا ُيب العبد التقي النقي اخلفي)

أي ذرة خللق هللا،  وخيشاه وال خيشى أحداً إال هللا، ونقي يعين ليس فيههللا تقي يعين يراقب 
 .تبارك وتعاىلوال أي ذرة يف عدم اإلستسالم ملواله 

، وال يظهر هو فيوجد من تبارك وتعاىلوخفي يعين ال ُيب الظهور، يريد أن يظهره هو 
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، فارق  صلى هللا عليه وسلَّميريد أن يظهر وهؤالء كثري، ويوجد من يحرد أن يحظهر املظهر األكمل 
 .نيشتان بني اإلثنو  ،كبري

مجل وأعلى، أويوجد من يحرد أن يحظهر مجال هللا يف سيدان رسول هللا فهذه حالة أكمل و 
 [.خلقك ليحعرف، ال تحعرف: ]ففارق بني هذه وهذه وهذه، ولذلك قالوا

تعرف الناس ابهلل فيك، وال تتعرف أنت وأان وأنت ماذا نعرف ابملعرفة؟ فلنفرض أن الناس 
  .نتقايل إىل الرفيق األعلى فماذا ينفعوين؟ وماذا يقدموا يل؟ مثالً يف الكون كله عرفوين، فبعد إ

من اإلنتقال؟ الذي يتذكرك من كان عايش معك، أليس  من الذي يتذكرين بعد مائة سنة
لكن بعد مائة سنة من الذي يتذكرك، فيعملوا يل ضريح، وماذا يفعل يل الضريح؟ هل كذلك؟ 

 يزيد يف قريب عند هللا؟ 
الدولة تكرم شخص فالن الفالين، :  ويكرموين كما ُيدث أحيااًن ويقولواموجود تكرمي

م فعاًل؟ وهل هذا فهل هذا تكرَّ والذي سيتسلم اجلائزة إبنه فالن،  ،هذا ماتالفالين وفالن 
  :، لكن اإلنسان يكون دائماً سبحانه وتعاىلتكرمي؟ التكرمي ال يكون إال من الكرمي 

 [.فر خلقك ليحعرف، ال لتحع]
فدائماً اإلنسان يكون حريصاً ليعرف الناس ابهلل وهلل، ستعرفوين وماذا معي؟ أان أعرفك ابهلل 

 .لتتوجهوا إليه سبحانه وتعاىل
كلنا ليس عندان عصبية، وال نتقاتل وال نتنافس على اجلمع، أانس كثريين وهذا ما جيعلنا  

البد أن يكون : أنت تقول: يسألوين على الفيس ويسألوين شفوي، وقرأوا صفحايت ويقولون يل
 ويسألين أان وهذا كثري، فماذا أقول له؟لإلنسان شيخ، فاىل من نذهب؟ 

حولك فالن وفالن : ان من البلد الفالنية، فأقول لهأ: فيقول يلاي بين؟ أنت من أين 
واذهب ملن تسرتيح له منهم بكل إنشراح صدر، وهل سأعمل حزب واترشح جمللس  وفالن،

 نواب عند هللا ، فما لنا وهلذا اجمللس؟ النواب؟ فنحن 
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نتخاابت وال ابفهذا اجمللس عمره مخس سنوات، لكن اآلخر ألبد اآلبدين، وابلتزكية ال 
 .دوشة وال وجع دماغ وال غريه، فما لنا وما هلذه املوضوعات

ال : أان اريد أن أذهب للشيخ فالن، فأقول له: واحد مشى معنا شوية وبعد فرتة يقول يل
 .تفضلنع اي بين ما

ن أأان أحعجبت بكتاابتك وكتبك وأريد : من أسبوعني واحد طلبين على الفيس وقال يل
ال مانع تفضل، فجاء وحضر معنا يوم، وبعدها حضر إحتفال : اتتلمذ على يديك، فقلت له

ريد أن أذهب للدكتور يسري جرب حىت أأان : املولد الذي كنا نعمله ـ وهو طبيب ـ فقال يل
 كيف أذهب إليه؟ وما عنوانه؟ وما مواعيده؟ : فقال يلال مانع اي بين، : قلت لهيد منه، أستف

ابملقطم،  8اي بين تذهب ملسجد األشراف يف شارع : أرأييتم ماذا حنن فيه؟ فقلت له
 .والرجل مواعيده يعمل درس بعد صالة العشاء، وليس فيها شيئ هنائياً 

 : زائم يقولمام أبو العفنحن ال نريد عددا، واإل
 [.ليس الرجل من كثحر إخوانه، ولكن الرجل من إنتقى إخوانه]

، ألن من يبحث عن العدد والكثرة اجلماعة أصحاب الساحات فماذا نفعل ابلكثرة، فمن
ن يكون معه شيئ، فرييد أأليس كذلك، فالبد  الساحة ال يصح أن يدخل بدون نفحةيدخل 

 .لنيماأن يحكثر من احل
 .عمن سواه سبحانه وتعاىلهللا من فضله وكرمه وجوده لكننا أغناان 

حىت أقام هللا لنا هذا البناء ومل نسأل ولن نسأل أحدًا إال هللا، وكما ترون فال يهمنا هذا 
    فما املطلوب؟يبقى وهذا ميشي، فاذا كان يعرف أين مصلحته فيذهب ملصلحته، 

افظ على قلبه تقي نقي حلضرة عالم ومل هذا اي إخواان؟ للقلوب فأهم شيئ لإلنسان أن ُي
 . الغيوب

كيف ترتك الشيخ : وذهب لواحد آخر، يقولون لهأما اآلخرين لو تركهم واحد كان معهم 
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 .سيحدث لك كذا وينزل عليك كذا، والبالء الذي سيصيبك صفته كذا وكذا وكذا
 املوضوع؟  هل الصاحلني ينزلوا بالء على أحد؟ ما هلم وما هلذ ااي مجاعة : نقول هلمف

 :قال فيهم هنع هللا يضر وأرضاهالصاحلون قلوهبم مسرتُية، سيدان علي 
  [. أحواهلم علية، ومواهبهم نورانية، الناس منهم يف راحة، وأنفسهم منهم يف عناء]

 :مع نفسه وال يلزمين سواء كثروا أو قلوا دفهو جياه
 ار                      منه ال بفخ اهم أن يدلوا غريهم       قاموا حبولٍ           وإذا دع

 ابهلدي هدي املصطفى املختار       م     يدعون والرهبوت ملؤ قلوهب
 هود أهل البعد يف الدوار    وش     واخللق فتنة من أردُت صدوده  

: أهم شيئ حنرص عليه ابرك هللا فيكمفاخللق فتنة، وماذا يفعل مع هذه الفتنة كلها، 
 واخلفاء، وكيف اخلفاء؟ الصفاء والنقاء

 كن عبدًا لنا والعبد يرضى     ِبا تقضي املوايل من مراد
أليس  حنن سنجندك يف جيش رسول هللا، ولن خنريك يف السالح الذي ستجند فيه، 

كذلك؟ نضعك يف السالح الذي نرى أنك تسد فيه، وال جيب أنك تعرتض ألنك ال تعرف 
 .أين اخلري لك

لك ال تظهر، وما املانع أليس يف اجليش فرق تسمى فرق وضعناك يف مكان وقلنا 
 .و يعرف شيئ عنها، هي نفس احلكايةأإستطالع؟ فهل يعرف أحٌد مكاهنا أو عنواهنا 

 :ولذلك سيدي أبو العباس املرسي قال
من أحب الظهور فهو عبٌد للظهور، ومن أحب اخلفاء فهو عبٌد للخفاء، ومن أحب هللا ]

 [.أخفاهسواٌء عليه أظهره أو 
 .فهذا موضوع ال يلزمناليس يل شأٌن، سواء أظهروان أو أخفوان 

نبحث عن القناة الفالنية والقناة : ُيرصون على الدعوة شوية، يقولكثري من إخواان الذي 
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ومايل وما هلذه املوضوعات، فلم أعرض يف حيايت على : الفالنية والقناة العالنية، فأقول هلم
ى خمرج وال مذيع وال على قناة، فاذا طلبوان نتعزز أيضًا وال حاجة لنا برانمج تلفزيوين وال عل

هبذا، ألننا واثقني أبن هللا سيحظهر هذا الفضل ألهل اخلصوصية من عباد هللا، أظهره أهاًل وسهاًل 
 .هناك، فان مل يحظهره يف أي زمان ومكان

أو صناعية  ةضيأر أو حمطات  أي تلفزيونرمنا وأغناان بعامل اإلنرتنت عن واحلمد هلل ربنا أك
 :يف كل العامل الكوين، فسلم تسلم ه، ألن عامل اإلنرتنتري أو غ

 سلم األمر جتدان     حنن أوىل بك منك
 وصلى للا وسلَّم وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه ولَّسم

 
 


