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            :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
أنعم علينا هبُداه، ووفقنا حُلسن االتباع حلبيبه ومصطفاه، سيدان دمحم وآله  الذي احلمد هلل

 .ومن واالهوصحبه 
تبارك وأهلمنا أن نتبعه ونقتفي آاثر أولياء هللا، وُكمل الصاحلني من عباد هللا، عسى هللا 

تهم، وحيشران يوم القيامة يف ُزمرهتم أن ينفعنا هبم، ويرفعنا إىل مقاماهتم، ويُدخلنا يف معي وتعاىل
 .أمجعني

اخلتام ومصباح الظالم، سيدان دمحم وآله وصحبه وكل اللهم صل وسلم وابرك على مسك 
 .من مشى على ُهداه إىل يوم الدين آمني

 :أيها األحبة
صاحلني، لنزن أحوالنا أبحوال لآثران أن أنخذ يف كل شهٍر مرة حديثًا عن رجٍل من كبار ا

تبارك ء القوم الكرام، الذين انلوا رضا رهبم، وظهرت عليهم آاثر عطاءات هللا وفتوحات هللا هؤال
هبم وإخواهنم، وهديهم يف عليهم، ونقتدي هبديهم يف جهادهم، وهديهم يف معاملة أحبا وتعاىل
 .هم والسالكني على طريقهميريدتربية م

 :هنع هللا يضروقد قال اإلمام اجلُنيد 
ني، هي ُجند  من جند هللا، يبع  اهلمة والعزةمة يف قلو  ارمريدين، حكاايت الصاحل]

 [.وجيعلهم يتقوون على سلوك الطريق الذي يريدونه حنو ر  العارمني
  :وحديثنا الليلة عن إماٍم عظيٍم من أئمة الصاحلني، هو

 .{هرضي هللا تبارك وتعاىل عنسيدي أمحد الرفاعي }
مبكاٍن  {حسن}ية ُتسمى قرية م مخسمائة هجرية، يف قر ُولد يف عاوسيدي أْحد الرفاعي 

، بني مدينة واسط ومدينة البصرة، والبطائح يعين األرض اجلبلية ارمتامخة {البطائح}ُيسمى 
وخاله   ،وتُويف والده وأمه حامل  به، فتكفل به خالهون سكان البطائح، مسيُ  اهناللمدن، فسكَّ 

 .هنع هللا يضر وأرضاهمنصور الباز البطائحي كان رجاًل من كمل الصاحلني، وهو سيدي 
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وكان إمام هذه األماكن وصاحب السطوة فيها على  كل ارمريدين والسالكني بل والعارفني، 
فبدأ بتحفيظه القرآن الكرمي أواًل كما هي العادة يف هذا الزمان ويف كل زماٍن رمن إلتحق بركب 

  .نيالصاحل
رأى أنه ليس له مرتك وكان يسكن يف  ،سمه وسنهحيفظ القرآن وكرب يف جوبعد أن كان 

مبا فيهم سيدي أْحد  فأخذ أخته وأوالد أخته مجيعاً قرية أخرى، غري قرية حسن اليت ُولد فيها، 
بدأ سيدي أْحد  وهناكي، قلِ على هنٍر صغري ُيسمى دِ  {يقلِ دِ }ُتسمى تقلوا إىل قرية نالرفاعي وا

حىت نعلم طريق الصاحلني، الشرعية مع علوم ارمعرفة اإلهلية،  الرفاعي التلمذة وتعلم العلوم الدينية
، يبدأ حبفظ القرآن وجتويده، مث عندما نتحدث عن أي رجٍل منهمًا واحدًا يكون طريقويكاد 
  .العلم تعلم

وخاله كان إماماً يف الطريق وعارماً، وكان يواليه بعلمه، ولكنه أراد له قدراً أعظم  فأوكله خاله
، وكان {أبو الفضل الواسطي}، فأوكله إىل إماٍم من أئمة هذا العصر بينهم ُيسمى من التحصيل

صوفية، فأخذ لصول إىل درجة ارمعرفة او حاط ابلسلوك والقد أحاط ابلعلوم الشرعية، وأرجاًل 
كان يتلقى الفقه على خمتصٌّ بذلك، واحلدي  على  ويف نفس الوقت ،لمني أو ارمشربنييلقنه العِ 
  .هنع هللا يضرتقن الفقه على مذهب اإلمام الشافعي أحىت  ،كخمتصٌّ بذل

زي يف فروع الفقه األيب إسحاق الشر  {التنبيه}وشرح له معلمه يف الفقه كتا  ُيسمى 
كنه من حرصه على طلب العلم وكفاءته وزكائه يف العلم، عمل شرحًا هلذا الكتا  لالشافعي، 

 .الشريعة ارمطهرةره يف علوم يف ست جملدات، فانظر مدى تبحُ 
ليه ليتمرن على إكان أبوه قد أوصى خاله أن يرتكه يذهب ـ   دد على رجلٍ رت وكان أيضًا ي

، ولنا {عبد ارملك اخلرنويب}هذا الرجل ُيسمى الشيخ  رفني على يديه ـاجهاد السالكني والع
 .الالسالكني اجملدين ارمؤهلني رمقامات الكموقفة  معه لنرى كيف كان يُريب الرجال، 

 :هنع هللا يضريقول 
ما أقول إمسع اي أْحد : ان صغري على الشيخ عبد ارملك اخلرنويب فناداين وقال يلمررُت وأ]
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ملتفت  ال يصل، ومتسلل  ال يُفلح، ومن مل يعرف من نفسه : نعم، قال: فقلت: لك، قال
 [.النقصان، فكل أوقاته نقصان

 عناه هذا الكالم؟ما م 
 :متلفت  ال يصل

واترًة إىل شهوات النفس، واترًة إىل حظوظه، واترًة إىل طريق  ،تلفت اترًة إىل الدنياالذي ي
 :هللا، ال يُفلح

 مصوان  أول    دن ابلقصد موالك العلي       تشهدن غيبا  أفر  
يت تقيد روحه وقلبه عن مطالعة لويتحرر من هذه القيود اـ البد أن نفرد هللا ابلقصد 
 .الم الغيو الغيو ، ومشاهدة حضرة ع

  :ال يفلح ومتسلل
  مااا؟ينعل على القوم ُخفية، إمسه متسلل ييعين يدخ

فية، مث فيتسلل إىل جملس هذا خُ يعين مثل بعضهم يظن أنه يستفيد من مجيع الصاحلني، 
يهذ  إىل جملس هذا ُخفية، ويتنقل من هنا وهناك، ألنه البد له من اإللتزام بواحد أيخذ بيده 

 .تبارك وتعاىلرة الواحد حىت يوصله حلض
   :ومن مل يرى من نفسه النقصان، فكل أوقاته نقصان

ل، يرى نفسه مقصراً، يرى نفسه يف ابلغ منهم رتبة الكممن وهذا حال الصاحلني حىت مع 
فيحاول أن يكشفها  ،حاجة إىل إعادة جتديد، يرى نفسه يف حاجة إىل أن ُيصلح عيو  نفسه

 يواجه غريه يسأله عن عيو  نفسه لُيصلحها،  أن معظمهم عندان حىتويطلع عليها ليعاجلها، 
 :يقولهنع هللا يضر كان سيدان عمر بن اخلطا  

 [.رحم هللا رجاًل أهدى إيلَّ عيو  نفسي]
 . الذي يبني له عيوبه، إعتربها هدية ألهنا تقربه من ارمقامات العلية

أوصين، : جعُت إليه فقلت لهخرجُت من عنده وجعلت أكررها سنة ليعمل هبا، مث ر : قال
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 : فقال
   [.والعلة ابألطباء، واجلفاء ابألحباءما أقبح اجلهل ابأللدَّاء، ]

كرمين هللا أكلمات  بسيطة لكن لكي ُتطبق عمليًا حتتاج إىل جهاد، وهذا ةمكن يُذكرين مبا 
  .هنع هللا يضر وأرضاهبه على يد شيخي الشيخ دمحم علي سالمة 

إىل بيٍت من قصيدة من أبيات اإلمام أبو العزائم، فأظل أُردد هذا  كنت أستمع أحياانً 
أاهب ابلعيش فيه،  تبارك وتعاىلالبيت شهرين أو ثالثة أو يزيد على الك، فإاا أكرمين هللا 

اليت نطق هبا احلكماء، العلم، العربة ابحلكم اإلهلية  ةألستمع إىل غريه، ألن العربة ليست بكثر 
أو  ،فيضع هللا فيه اليقني، ويصري صاحبه من أهل علم اليقنيقُفل القلب،  وحكمة  واحدة تفتح

 .أو حق اليقني ،عني اليقني
وهؤالء األلداء يعين اوي { ما أقبح اجلهل ابأللداء}وهذه احلكمة شرحها بطريقة مبسطة، 
 ألهنم ُعقالء ،ظهر عليهم ما يدل على جهلهم ااالعقول، ال جيوز ألهل العقول السليمة أ

ولكن من العقالء واحلكماء ال جيوز ، شيئ عاديهذا فكماء، إاا ظهر اجلهل من الغافلني ح
 الك، وال جيوز أن يكون الطبيب يعاجل غريه من داء، وهو مصا   هبذا الداء ـ أليس كذلك؟ 

هل ينفع  ـ والسيجارة يف يده ـالبد أن توقف التدخني : يعين أاهب للطبيب فيقول يل
 .جيب أن يوقف الطبيب التدخني أواًل، مث أوقفه أان: ريضفيقول ارمهذا؟ 

 : كما يقولونفال جيوز  
 طبيٌب يداوي والطبيب سقيمُ   أغري تقي ٍّ أيمر الناس ابلُتقى   

 . غريك، وال جيوز اجلفاء من األحبة يف التعامل مع الصاحلني اِو نفسك أواًل مث داوِ د
ألعداء، جيوز اجلفاء من احلاقدين واحلاسدين، جيوز اجلفاء من الغرابء، جيوز اجلفاء من ا

احملبني؟ مهما حدث له فإن الشيخ إاا أعرض عنه حلكمة يرجوها منه، لكن هل جيوز اجلفاء من 
 .إعراض ولكنه أيقاظهذا فليس 

مسعنا وأطعنا، : رمبا ال يدري لكنه لو عمل ابرمبدأ األول للسالكني، وأول مبدأ للسالكني
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العلة واحلكمة من خطا  الرجل الصاحل له يف لوقت واحلني اله يف  وتعاىلتبارك فسُيظهر هلل 
ة ال تكون من هذا الوقت واحلني، وحىت لو مل يظهر اليوم فسيظهر بعد حني، فال تعجل فالعجل

 .ُخلق اإلنسان من عجل صفات ُكمل ارمريدين ـ
 :ومن يُرد أن يرى اآلايت البينات يستمع إىل قول هللا

ُلون   َسُأر يُكم   ﴿ تَـع ج   (.األنبياء73) ﴾ َآََيِت  َفال َتس 
أبو فوأاكر يف هذا اجملال وصية سيدي أبو حنيفة النعمان لتلميذه النجيب أبو يوسف، 

يوسف كان يتيماً، وأرسلته أمه إىل جنار ليتعلم مهنة النجارة، ألهنا ال تستطيع أن تُنفق عليه، 
يذهب فحلقته يف اجمللس، وجيلس لسماع العلم،  فكان يرتك النجارة ويذهب إىل أيب حنيفة يف

ويشتكي هلا، فتأيت وأتخذه ولكن بعد أن تصيح وتفعل مشكلة وفضيحة أليب ألمه النجار 
 . تقول أن إبنها فقري ويتيم وتريد أن يكون له صنعة وعمل، و هنع هللا يضرحنيفة 

هن ـ وهي ارمهلبية ـ بدُ أتركيه فإنه سيأكل الفالواج : فمن تكرار الك قال هلا أبو حنيفة
  .الُسمسم على مائدة اخللفاء، فرتكته

: وعند حلظاته األخرية وقد كان يف ااك الوقت وارثه يف علم الفقه، اي سيدي أوصين، فقال
 . اي أاب يوسف إن للوطاط منياً كمين الرجال

 فباهلل عليكم أهل العقول، هل تنفع هذه وصية؟
فانتقل أبو حنيفة إىل الرفيق لذي ال ةموت، ااحلي  لكن عندهم صوالت وجوالت يف عامل

فة يودخل هارون الرشيد اخللاألعلى، وأبو يوسف توىل التدريس يف مسجده وكان غري مشهور، 
يف ااك احلني، دخل إىل غرفة نومه فوجد على كلها العباسي الذي كانت ختضع له األرض  

  .سريره منياً كمين الرجال
مجيلة من إىل الك مه السيدة زُبيدة وكانت من الصاحلات، وكانت وكان متزوجًا من إبنة ع

ألن معهم احلل، وكان الناس إاا احتاروا يف مسألة يذهبون إىل العلماء، حتار ااجلميالت، ف
 .فذهبوا إىل العلماء فلم يصل أحدهم إىل حل هذه ارمعضلة
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 ارمكان، وعندما أدخلوينأان معي احلل، : وصية أيب حنيفة، قال فهنا تذكر أبو يوسف
 دخل إىل ارمكان نظر إىل أعلى فوجد انروزة ـ هل تعرفون الناروزة اي إخواان؟ 

، فيعملوا هلا انروزة وهي فتحة يف ليس هلا انفذة كان زمان الغرف اليت ليست على الطريق
  .يعملوها على هيئة قُبة وكانوا يفتحوها يف الصيف لتأيت هلم بنسمة اهلواء وااألعلى، وكان
إئتوين بُسلم، فطلع : فوجد ُعش طائر، فقال هلملسقف الناروزة الفتحة اليت ابر يف فنظ

هذا مين الوطواط الرجال،  إن للوطواط منيًا كمين ِ : فوجد هذا الطائر وطواط ووطواطة، فقال هلم
 .عندما كان مع الوطاوطة ونزل على  السرير

سون حياة الوطاوط هل يعرفوهنا؟ أبداً وةمكن حىت أصحا  العلوم ال يعرفوهنا، الذين يدر 
ألهنا علوم من عند حضرة هللا ز حىت العلماء يف ختصصاهتم، حىت نعرف أن علوم العارفني تُعج ِ 

 .تبارك وتعاىل
فاهنالت اهلدااي على أيب يوسف وأصبح مقراًب من اخلليفة، حىت أصبح جليسًا للخليفة فال 

 ،حمبًا للعلم والعلماء نمع سعة ُملكه وسطوته إال أنه كايرتكه ويطلبه للمجالسة، وهارون الرشيد 
ودائمًا وأبدًا حياول أن يكرمهم بنفسه، فدعا جمموعة من العلماء من مجلتهم أبو يوسف، وكان 

 .ويف النهايةالبد أن أن ةمسك ابإلبريق ويصب على يد العلماء يف البداية 
اد ديًا من بغه لزايرته، فجاء حافرة النيب يدعو رأى حضألن هؤالء سالطني حق وحقيقة، 

 .ونكان الورع والزهد والصفاء والنقاء موجودف ،إىل ارمدينة ارمنورة، مل يركب ركوبة
كل من هذا الطعام كثرياً فإانَّ ال نصنعه : بعد أن أهنوا الطعام أتوا ابحلُلو، فقال أليب يوسف

مسم، فأخذ يبكي أبو يوسف وتذكر هن السُ الفالوزج بدُ هذا : ما هذا؟ فقال: إال قليال  فسأله
كلمات العارفني الصادقني هي مفاتيح   حىت نعرف أن، عنه رضي هللا تبارك وتعاىلأاب حنيفة 

، وليست الدروس الطويلة، ولكن الكلمة تبارك وتعاىلالكنوز اليت إدخرها لنا ر  العارمني 
 .الواحدة

لشيخ أبو فاغ العشرين من عمره وعندما بل ،ين من عمرهر ظلَّ يتلقى العلم حىت بلغ العش
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لمني، ولذلك لُقب درس علوم الشريعة وعلوم احلقيقة، أجازه يف العِ الفضل الواسطي أجازه أبن يُ 
لِعلمني ألن معه الشريعة اأبو الَعلمني، لكن األصل أبو : لمني، ولكنهم استسهلوها وقالوا العِ يبأب

 .ومعه احلقيقة، معه الظاهر ومعه الباطن
ر الرافعة، انو داثً وفقيهاً ومفسراً وصوفياً وقارائً، حىت ةمأل عصره ابلعلوم االنافعة واألوأصبح حم

طائحي على وشك لثامنة والعشرين من عمره كان شيخه وخاله الشيخ منصور الباز الباورما بلغ 
نفس على أثناء العلم وطلب العلم مل يرتك جهاد نفسه طرفة عني، كان يف جهاد الأن يلقى هللا، و 

 .عملالدوام، هذا مع هذا، علم مع 
 : والزهد عنده كما قال لتالميذهأهم ما كان حيرص يف جهاد نفسه يف البداية الزهد، 

جاتكم، وال أمنعكم وتتخلون عن أبنائكم وزو ال أطالبكم أن تذهبوا إىل جبٍل لتسكنوا فيه، ]
ولكن كل ما أطلبه منكم أنكم وأنتم  ى الطعام وال أفخر الشرا ، وال أهبى اللباسأن أتكلوا أشه

طون الك ال تصابون بداء الفخر وال الُعجب ابلنفس، أو تدلوا على الفقراء بفعلكم اتتع
 .أنكم أحسن من هؤالء الناسيعين أنتم ترون أنفسكم ـ  [تبارك وتعاىلفتسقطوا من نظر هللا 

يقتات منها كان يذهب إىل  وكان حُييي الليل كله قائمًا بني يدي مواله، وصنعته اليت كان
 .لغابة وحيتطب وأييت ابحلطب ويبيعه حىت أيكل من عمل يدها

وأهم اب  سلكه يف جهاده ـ وما أحوجنا يف هذا العصر إليه ـ العناية ابلفقراء وارمرضى 
، عبادته األدّن اليت يتقر  هبا إىل واألرامل واليتامى وارمساكني، فكان هذا جهاده األعظم الزّنَّ و 
فما رأيُت أقر  وال أسهل وال أصحُّ من  ،سلكُت كل الطرق ارموصلة: واله، ولذلك يقولم

 :الك؟ قال اي سيدي وكيف يكون: اإلفتقار والذل واالنكسار، فقيل له
 [.ملسو هيلع هللا ىلصم أمر هللا، وُتشفق على خلق هللا، وتقتدي بسنة رسول هللا عظ ِ تُ ]

من وصفناهم، يذهب إليهم ويزورهم، فكان هناره يبح  يف أرجاء قريته والقرى اجملاورة ع
ويغسل ثياهبم، ويتناول الطعام معهم، وجيرُب خاطرهم، وكان إاا مسع مبريض ولو كان على مسافة 

 .بعيدة، يذهب ليزوره، ويتفقد أحواله، ويرجع بعد يوٍم أو يومني
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 هذه تمع كله لينصلح حاله حيتاج إىلفاجملابهلل عليكم أال حنتاج كلنا إىل هذه األخالق؟ 
 .األخالق الكرةمة

وكان أحيااًن يسيح يف الصحراء ومعه بعض رفاقه وتالميذه وحيتفظ معه حببل، فإاا مهوا 
ابلرجوع رجع إىل الغابة وقطع احلطب وْحله على رأسه، وهم ابلطبع معه ويذهب إىل البلدة 

 .فيوزعه على الفقراء وارمساكني والشيوخ وارمرضى وما شابه الك
إاا رأى رجاًل كبريًا يف السن يف مكان صاايه رمن حوله يف هذا البا ، وكانت أغلب و 

 :ملسو هيلع هللا ىلصإستوصوا به خرياً، فقد قال : ينادي على أهل ارمكان ويقول
 (.سنه، إال وقيَّد هللا له من ُيكرمه عند كرب سنهما أكرم شا   شيخاً لكرب )
 [.األلباين : احملدث | أنس بن مالك : لراوي]

 اخلطب الراننة وارموائد وهذا الكالم؟ و ليست ارمواعظ وانظروا للدعوة، ف
 .اليت نتكلم فيهادعوة  الصاحلني، هي فهذه 

 :ويقول عن هذه األمور
 .[زايرة هؤالء واجبة وليست مستحبة]

هؤالء ألهنم هم الذين حيتاجون إليها، الذين ال أنيس هلم، ألنه واجب عليه أن يذهب إىل 
من يُروح عنهم ويُذهب اهلم والغم عنهم، هذه هي جتارته الراحبة وال جليس هلم، وحيتاجون إىل 

 .سبحانه وتعاىلمع مواله 
ا اخلدمة يعين وامسه{ اخلدمة}وهذه أقام عليها تربية مريديه كذلك على هذا العمل وهو 

نا صغار رأينا يف الساجد الكربى يف يوم اجلمعة من ينتسبون إىل سيدي أْحد إخدم، حىت أننا وك
  .ال يسقي ارمصلنيمل على ظهره قربة وعمَّ ، وكل واحد حيعيالرفا

شكلها وطعمها كون ، حىت يوكان يتفنن يف ارمياه فيضع عليها ثلج، ويضع عليها ماء زهر
، فهل هذا يُوجد اآلن؟ أظن مل يعد موجوداً اً ، وال أيخذ شيئسبحانه وتعاىللوجه هللا ُحلو، رمااا؟ 

   .ال العظيمةاًل من األعماآلن، وهذا كان عم
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 . ما زال موجود اي موالان يف بعض ارمساجد: أحد اجلالسني مقاطعا  
 .احلمد هلل فال يزال اخلري وجود إىل اآلن أيضاً واحلمد هلل ر  العارمني :الشيخ
الفة إلبنك، خلأعطي ا: جاء أجل خاله منصور الباز البطائحي، قالت له زوجتهفلما 

 إبن أخيت أْحد؟ كيف أعطيها إلبين وأترك : فقال
هؤالء رجال جياهدون يف سبيل هللا وال خيافون يف هللا لومة الئم، فساقت إليه كبار القوم ف

وقال دعومها، فدعومها اإلثنني إبنه ابن أخته، أ: فلما أكثروا عليه قالأن جيعل اخلالفة إلبنه، 
يراكم أحد  ـ ي  ال إاهبا إىل أرض كذا، وكل واحد أيتيين حبمل جنيل من هذه األرض حب: هلما

  .نعرف النجيل طبعاً 
أْحد فأخذوا ينتظرون فابنه جرى وأخذ ركوبة قوية، وجاء ابلنجيل وْحله وجاء مسرعاً، 

مل : فذهبوا إليه وسألوهأنظروا أْحد مل مل يعد؟ : أييت فلم أييت، ويف هناية النهار قال هلمأن الرفاعي 
 مل أتيت؟ 

فأستحي من هللا أن أقطعها  ،نبتة مسعتها تذكر هللا تعاىلكلما أردُت أن أقطع : فقال هلم
 :وهي تذكره ـ وصل إىل مقام

ب يَحُهم   ﴿ َقُهوَن َتس  د ه  َوَلك ن  ال تـَف  َم  ءٍّ إ ال ُيَسب  ُح ِب   (.اإلسراء44) ﴾ َوإ ن  م ن  َشي 
رضي فأصبح هو متويل أمر الطريق بعد خاله  لكائنات،ايفقه تسبيح أي فقهون ـ تولكنه ـ 
 .أمجعني معنه هللا تبارك وتعاىل

مل الصاحلني، جمالسهم علم  ونور  وحكمة ، فكان يقضي بينهم أقام يف مشيخة الطريق ككُ 
وبعد  من دروس التفسري إىل دروس احلدي  إىل دروس الفقه، ىل الظهر متنقالً وقته من الصباح إ

نني ويوم اخلميس فهذا درس عام يومني كل أسبوع يوم اإلثـ للعوام ـ الظهر جعل للناس عامة 
 .جلميع الناس

هل القرى أىل اخلليل إبراهيم، فكان إنسبًة خباصية خليلية،  تبارك وتعاىلوقد رزقه هللا 
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وال ميكروفون وال إااعة وال شيئ اجملاورة يسمعون دروسه وهم يف بيوهتم على أسطح منازهلم، 
 :دان إبراهيم عندما قال له ربناكسي وصل هلم هذه األصوات؟من هذا القبيل، مالذي ي

ج   أيَ ُتوَك ر َجاال َوَعَلى ُكل   َضام رٍّ أيَ ت نَي م ن  ُكل   َفج ٍّ َعم يقٍّ  ﴿ ْلَ   ﴾ َوَأذ  ن  يف  النَّاس  اب 
 (.احلج73)

 .اي إبراهيم عليك اآلاان وعلينا البالغ: اي ر  وما يبلغ صويت؟ قال: قال
 :ملسو هيلع هللا ىلصقال 
قرها، واألجنة من بطون أمهاهتا، وكلهم مسعوا نداء اخلليل، فأخرج هللا األرواح من مست)

فمن لَّبَّ مرة حج مرة، ومن لَّب : ألنه قالـ ليبيك اللهم لبيك ـ وحنن من ضمن لبينا : وكلهم قالوا
 (.مرتني حج مرتني، ومن زاد على الك فبحسا  الك 

َبَة يف ] َرَج اب ُن أِب  َشيـ  ،“املَُصنَّف  ”أخ  َهق يُّ  ، واب ُن َمن يعٍّ ، واْلاك ُم وَصحََّحُه، والبَـيـ  واب ُن َجر يرٍّ، واب ُن املُن ذ ر ، واب ُن أِب  حاِت ٍّ
 [.، َعن  اب ن  َعب اسٍّ “ُسَنن ه  ”يف 

 .عنه وأرضاه رضي هللا تبارك وتعاىلفكان على هذه احلالة الكرةمة يف دروسه 
 وما كانت دروسه؟ 

أنه كان هنع هللا يضر ن سيدي عبد الرحيم القنائي عندما حتدثنا عكالصاحلني، ولعلكم تذكرون 
 ،كان أيخذ حديثًا ويشرحه بعد صالة الظهرو أيخذ آية من القرآن ويشرحها بعد صالة العصر، 

ويشرحه للناس بعد صالة الظهر، ومُجعت هذه األحادي  يف كتا  إمسه  اً صحيح نبوايً  اً حديث
  .األسواق أيضاً  ا  موجود ويباع يفوهذا الكت{ الربهان ارمؤيد}

  :أما جمالسه مع اخلاصة فقد مُجع بعضها يف كتاٍ  آخر ُيسمى
 .{تبارك وتعاىلحالة أهل احلقيقة مع هللا }

يؤسس مجاعته وتالميذه على العلم والزهد، مث بعد الك ينتقل هبم إىل دائرة اكر هنع هللا يضر فكان 
، حىت اُكر أنه كان ال تبارك وتعاىلعباد هللا  من ّنَّ والزَ هللا، وخدمة الفقراء وارمرضى والعميان 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال ةمشي يف طريق إال ينتظر حىت جيد فيه أعمى أيخذ بيده، وقد 
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 (.من قاد أعمى أربعني ُخطوة وجبت له اجلنة)
  [.ابن القيسراين : احملدث | جابر بن عبدهللا وعبدهللا بن عمر وابن عباس : الراوي]

ن يقوم هبا أحد  أوأظن أن هذه العبادة ال يستطيع  ألقوام،ا هذه عبادته مع هؤالء تفكان
فمن كانت نفسه فيها شيئ من الزهو أو شيئ من الفخر، فهل يقوم بعبادة إال إاا زكت نفسه، 
ليس له شأن  هبذا ارموضوع، تعال اي فالن خذ بيد فالن، و : لكن سيقولال من هذه العبادات؟ 

 .ذين ماتت نفوسهمفمن الذين يقومون هبذه العبادات؟ ال
 .يف كل أحواهلم ملسو هيلع هللا ىلصواحتيت قلوهبم واتبعوا احلبيب 

 :وكان يقول هلم عبارات حكيمة، العبارة تريب أمة يقول يف طريقنا
ة الذكر جبميع مومداو  ،ضبط احلواس مبراعات األنفاس، وتطهري الباطن من األدانس]
 [.احلواس

 وانظر إىل مجال العبارة؟ ما هذا الطريق؟ 
  :مبراعاة األنفاس اسضبط احلو 

واليد والرجل والفرج كله، مبراعاة األنفاس، وليس مبراعاة اليوم  كلها العني واألان واللسان
  .والليلة، ال ابلنفس
 : من األدانس وتطهري الباطن

 .والُبغض وما شابه الك من الغل واحلقد والُكره: من مجيع األدانس
 :ومداومة الذكر جبميع احلواس

، فكان كر ابليد أم ال يوجد اي إخواان؟ هل يوجد اكر ابليد؟ وهو الصدقةوهل يوجد ا 
 : يقول هلم
 [.تبارك وتعاىل تبارك وتعاىلالصدقة أقر  طريق إىل هلل ]

 :فما أقر  طريق إىل هللا؟ الصدقة ألن النفوس كما ربنا قال
َرت  االنـ ُفُس الشُّحَّ  ﴿ ض   (.النساء871) ﴾ َوُأح 
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 :يف كل أحواهلم ويقول ملسو هيلع هللا ىلصقتداء برسول هللا مرهم ابإلكان كذلك أي
 [.ملسو هيلع هللا ىلصال أجد ُعذراً ألحٍد من أحبايب يف ترك االقتداء برسول هللا ]

وكان كما كان ُكمل الصاحلني جيعل ارمقام األعظم يف الكشف ـ رمبا حتدثنا عنه يف اإلثنني 
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ارماضي ـ هو الكشف اإلهلامي، اإلهلام يف معاين كتا  هللا ويف معاين حدي 

بعده عن ويُ  ،ش الشيطان على اإلنسان مبثل هذا الكشفشو ِ أما الكشف ارملكويت رمبا يُ 
  .تبارك وتعاىلطريق الرْحن 

وكشف معاين األحادي   ،ايت القرآنيةاآلكشف معاين   ،لكن الكشف الذي فيه األمان
 .سبحانه وتعاىلحىت يصل إىل ر  الربية  ،النبوية ارمطلو  منه

كُمل يف تربيته، ويسارع إىل تربية غريه، هذه العالمة ما قد  أنه مريد عالمة يعلم هبا لل لعجيو 
ن هللا يطلع عليه يف كل أنفاسه على أهي؟ إاا وصل إىل حال يراقب هللا على الدوام، ويرى 

 :ال فيكون هنا قد وصل واتصلمدى األايم، إاا وصل هلذا احل
ُنونَ َمَع الَّذ يَن اتَـّ  إ نَّ هللاَ  ﴿ ا َوالَّذ يَن ُهم  ُُم س   (.النحل871) ﴾ َقو 

يوصل اخلري ه، أهلوجيعل للمريد الذي بلغ هذا ارمقام أنه جيب عليه أن يوصل اخلري إىل غري 
 :هنع هللا يضرإىل أهله ال غريه هبذه الطريقة اليت وصفها 

وال لصديٍق  يبقى فيه شيئ  من اخلب  ال لعدوٍ  يكون عنده صفاء صدٍر حىت الأن : أوالً 
 .وال ألحٍد من خلق هللا

 .يسأل وال يرد وال يدخر أن ال ينظر يف عيون الناس، وأن ال
به بني الفقراء، ال أن ال يُتعب شيخه يف تربيته، بل يكون مسيعاً لإلشارة، وأن يفتخر شيخه 

 .أن يفتخر بشيخه
نفاس حرصاً ألا حيرص علىل نفٍس من كل أنفاسه أعزُّ من الكربيت األْحر، أن يرى ك

 .ابلغاً أكثر من أي شيٍئ يف هذه احلياة
له اخلري، وكل أٍخ ال ينفع يف الدنيا ال  شملإاا تعلم أحدكم شيئاً من اخلري فليعلمه الناس يُ 
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  .ينفع يف اآلخرة
وإاا أراد أن يرتقى إىل مقامات الرجال يقوم أبمر نفسه، فإاا أد  نفسه واستقامت معه، 

ن أحسن إليهم عشرهتم، يقوم جبريانه وأهل حملته، فإن أحسن إليهم بقوم يقوم أبمر أهله، فإ
أبهل بلده، فإن هو أحسن كلفه هللا جبهٍة من اجلهات، فإن هو أحسن عشرهتم وأصلح سريرهتم 

ىل، كلفه هللا ما بني السماء واألرض، مث ال يزال يرتفع من مساء إىل مساء، حىت يصل امع هللا تع
عظم، فأطلعه هللا عل غيبه، وهنا يتكلم عن هللا بكالٍم ال تسعه عقول إىل حِمل الغوث األ

 .اخلالئق
 .ون ليعلمون غريهمدر وهذا ارمنهج للذين يتص

عاش الشيخ حىت حانت وفاته، وقبل وفاته أبايم وكان عنده إبنتني وُرزق ولد إمسه صاحل 
جاءه إبن أخته وكان متزوجاً ولكنه مات وعنده سبعة عشر سنة يف حياته، فلم يرتك إال بنتني، ف

 ومن الذي ترثه لنا؟اي سيدي ما نقول بعدك؟ : إبنته فقال
 : هنع هللا يضرفقال 
وال رأى لنفسه قيمة  ،قطحرج وال ، قل عين إنه ما انم ليلة إال ورأى كل اخللق أفضل منه]

 [.قلو  اخللقحىت أورثكم، إمنا أورثكم  الً اتشهد أين أن مايل مقط، أما ما أورثه فيا ولدي 
 : رمدة شهر مث كان آخر كالمهوبقي 

 . أشهد أن ال إله إال هللا، وأن دمحماً رسول هللا
   . ومات عام مخسمائة ومثانية وسبيعن هجرية، يعين كان عنده مثانية وسبعني سنة

 .شاء إن شاء هللاابقي عدة تنبيهات أنخذها بعد الع
 على آله وصحبه وسلَّموصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدان دمحم و 

 
 

 


