
                       التأسى باألنبیاء فى الشكوى ہلل عزوجلّ                           1العارف باہلل الشیخ فوزى محمد أبوزید                          

=================================================================== 

 الشكوى ہلل عزوجلّ التأسى باألنبیاء فى : الموضوع 

صّلى بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا الذى بنوره إهتدينا وبكتابه تحلينا وبسنة حبيبه : السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
وفنا عبير نوره العلى ونوره القدسى ننظر ولريحان محبته تستنشق أنتأّسينا ولوجه الوجه العلى نطلب ولجماله القدوس  اهللا عليه وسّلم

 .فى كتابه المبين 

محممد بن عبد اهللا نور اهللا الدال على اهللا على حضرة اهللا، وشمس االحق المشرقة بنور  والصالة والسالم على سيدنا
 .بارك اهللا فيكم أجمعين وبعد إخوانى وأحبابى .. يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إال من أتى اهللا بقلٍب سليم شفيع المذنبين  ،ُهداه

نبياء اهللا إلى أعريضة مقّدمة من نبى من  ، وهذه اآلياتتالوة هذه اآليات الكريمة من القارئ الكريم بارك اهللا فيهستمتعنا لإ
 ، ولماذا أتى لنا بهذه العرائض فى كتاب اهللا ؟حضرة اهللا عزوجلّ 

 يكتبأن أحٌد يريد ل، وبين لنا حتى نحتذى ُحذوها، يعنى أنه عندما ربنا إختار لنا النماذج الطيبة واألصول التى نالت القبو 
ى هذا ألن هذا الرجل عنده خبرة فإذهب لفالن فإنه خبير فى الشكاوى ــ يكتب الشكوى ال تُخر الماء ــ : شكوى يقولون له  ألحٌد 

 .ف المسئولين المجال يسوق األلفاظ ويستعط

 :  ين أو اآلخرين لمن يشكون ؟ يشكون لحضرة اهللا عزوجّل الجماعة المسلمين إن كانوا فى األول

 :أو بمعنى آخر .. ألنه ليس لهم أحٌد إال اهللا  ) 86:يوسف( ﴾ِإنََّما َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزنِي إَِلى اهللا  ﴿

األوقات ــ فالرجل  ، حتى فى أشهرأنهم لم يروا فى الكون فّعال غير اهللا، أو أنهم لم يروا أحٌد له قبضة فى الكون غير اهللا
فى هذا المشهد حتى لما تعّرض للمحن رأى الكون كله بين يدى اهللا، لذلك أعطى لنا نموذج فى األدب العالى كيف نقّدم 

 : فى كل صالة فانظروا إلى من كان قبلكم والذين نقول فى كل صالة نريد أن نكون مثلهم  :الشكوى أو ندعوا اهللا، قال فى القرآن 

نظر إلى النماذج التى كتبوها ليس أ ..) الفاتحة (  ﴾) 7(ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعلَْيِهْم ) 6(الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم  اْهِدنَا ﴿
 .بحركات القلب والجنان بألسنتهم وال بأحبارحم بل كتبوها بحرارة القلوب لكى تنال الحظوة عن حضرة عالم الغيوب، المهم 

عطفه وشفقته ورحمته بهيم ؟ أوًال يُثنى علي حضرة األول لسيتعطفه ولُيشفق عليه ولُيقبل عليه كيف يدعو سيدنا إبرا
 : نت المتصرف فى كل األكوان الُعلوية والُسفلية أفّى كل شيء و وأنت صنعت  ،أنت كل شيء بالنسبة لى: عزوجّل، فيقول له 

تجد ) الشعراء (  ﴾) 80(َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفيِن ) 79(ِذي ُهَو يُْطِعُمِني َوَيْسِقيِن َوالَّ ) 78:الشعراء(الَِّذي َخَلَقِني فـَُهَو يـَْهِديِن  ﴿
 .الهداية تحتاج إلى تثبيت من اهللا عزوجّل .. كالمه دقيق 

 :واهللا عزوجّل زاد من هذا الخوف فقال وأنا ال أضمن القبول، الصالحون يخافون من الخاتمة 

َهاَواْتُل َعلَْيِهْم  ﴿ َناُه َآيَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمنـْ   .) 175:البقرة(  ﴾ نـََبأَ الَِّذي َآتـَيـْ

ويطلع على علوم العرش  ،وصل إلى مقام أنه كان يرى عوالم الملكوت األعلى وهو فى مكانه ويطلع على اللوح المحفوظ
الكشف العالى فى النهاية الخاتمة التى به ومع وكان له من البشر سبعين ألف تلميذ يتعلمون على يديه ويهتدون إلى اهللا عزوجّل 

 :قولوا معى سمعناها فى كالم اهللا عزوجّل، وزاد حضرة رسول اهللا ويقول
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فى مقام اإلسالم المهم كله هو التثبيت والتمكين .. ) اللهم يا مقلب القلوب واألبصار ثّبت قلوبنا على دينك يا أهللا ( 
 . إلذا ثّبت الفعال كما يريد واإليمان ودوام الحال من الُمحال إال

الهداية درجات، والهداية أنواع ال حّد لها وال حصر لها فى كتاب اهللا عزوجّل، يريد أن اإلنسان أن يرتقى فى سلم الهداية 
 :والهادى سبحانه وتعالى ال يحّده شيء 

حٌد من األولين واآلخرين يعتقد أنه وصل إلى الدرجة ليس أ) 11:الشورى( ﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَْبِصيُر  ﴿
.. ، فإذا ظّن هذا الظن يجعله يُخطئ ألنه ينظر إلى الناس على أنه فى درجة العلم الُقصوى فى الهداية أو الدرجة العليا فى الهداية

 . المزيد من الهداية هللا عزوجلّ سل فى طاعة اهللا، ولكن أهل العناية دائماً يطلبون جائز يكّ 

 : ذا هدانا إلى الدين، نُريد أن يهدينا إلى المعانى الموجودة فى الصدور فإ

نوار اهللا أنريد أن نتهدى إلى معرفة ملكوت اهللا و ) 49:العنكبوت( ﴾بَْل ُهَو َآيَاٌت بـَيـَِّناٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم  ﴿
 .قيّدها كتاب اهللا عزوجّل ين ولكن بشروط لداعلفى عوالم اهللا العلوية وهى مفتوحة الُمّشعة 

، صّلى اهللا عليه وسّلموالذى يطبق الشروط فسيصل على العطاء أو يريد اإلنسان أن يهتدى إلى معرفة الحبيب األعظم 
أريد أن يطمئن )  260:البقرة( َلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قـَْلِبي قَاَل ِإبـَْراِهيُم َربِّ أَرِنِي َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوَلْم تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى وَ : فمّرة يقول 

 :والباطن فقال فى األجسام  قلبى فُترينى كيف ُتحيى الموتى ؟ أشهده الكيفية فى الظاهر

 : هات طائر وقطعه أربعة أقسام وضع على كل جبل قسم أوفى رواية أخرى كذا طائر 

وعرفه كيف يحيى القلوب التى ماتت عن اإليمان ) 260:البقرة( ﴾ْعَلْم َأنَّ اهللا َعزِيٌز َحِكيٌم ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَأْتِيَنَك َسْعيًا َوا ﴿
قال إبراهيم عليه .. ال : بسم اهللا، قال الكافر : لحضرة عالم الغيوب عزوجّل فلما جاء دعا الرجل الكافر ليأكل وقال له قل 

يا إبراهيم أنت من أجل أكلة تريد أن يؤمن، فما : وقال له عزوجّل عاتبه اهللا ف لن آكل وإنصرف،: أكل، قال الكافر أال ت : السالم
  .ه بآالئى منذ ُولد إلى اآلن وأمهله أنا أغذيه بنعمائى وأكلؤ بالك و 

يُقبل بهم اهللا عزوجّل إليك، فلما ذهب إبراهيم للرجل كى  تفعل الخير هللا وهوليست هذه الطريقة وهو أن تُعّيره، أنت 
 .آمنت باهللا العلى الكبير : تبنى فيك، فقال الرجل اربنا ع: ليه فقابل الرجل وقال له يعتذر إ

اآلخر قال المولى عزوجّل لو إستجيب لك لمات لواحد تلو وا الناس للهداية ولم يستجب فدعى عليهم وماتاكما دعى 
 .الخلق جميعاً 

 : صّلى اهللا عليه وسّلمزوجّل لرسوله الدعوة إلى اهللا تحتاج إلى صبر وهذا الذى قال فيه المولى ع

 ؟صبروا كم من الُمدة ى أولى العزم  لإأنظر )  35:األحقاف(  ﴾فَاْصِبْر َكَما َصبَـَر أُولُو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوال َتْستَـْعِجْل لَُهْم  ﴿
 : أعنتنى على الصبر، قال المولى ال أستطيع أن أصبر إال إذا :  صّلى اهللا عليه وسّلم، قال النبى وأنت تصبر مدة مثلهم

ُرَك ِإال بِاهللا ﴿ لكننى ال أستطيع الصبر إال بمعونتك، سيدنا إبراهيم طلب الهداية الثانية  )  128:النحل(  ﴾ َواْصِبْر َوَما َصبـْ
 : وهى 

وكذلك هناك غيره، واحد يريد ) 75:األنعام( ﴾يَن وََكَذِلَك نُِري إِبـَْراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواالْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقنِ  ﴿
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ما خفى من أسرار الحى الذى ال يموت، وعندمت يرى هذا اإلنسان هذا الملكوت يشهد الكون كله و أن يرى ملكوت السماوات 
 : ل الكل عبارة عن أجسام يحركها المحرك سبحانه وتعالى، لذلك قارأى ذى يُحركها الملك العالم عزوجّل، أجسام وال

من فول وخالفه، ــ ليس الطعام الذى ) الشعراء (  ﴾) 79(َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِني َوَيْسِقيِن ) 78(الَِّذي َخَلَقِني فـَُهَو يـَْهِديِن  ﴿
ألنبياء ، لكن طلب االزكية وعلوم ال تعرف قيمتها إال النفوس وإنما الطعام الذى يريده هو تجليات ربانية وأخالق نورانية وعلوم وهبية

وكان من مشايخ المعهد الدينى  رضى اهللا عنهدائمًا عالى وغالى يطلبون أشياء ثمينة مثل الرجل الذى جاء إلى اإلمام أبى العزائم 
 : باألسكندرية، جاءه ليزوره ومعه بعض العلماء فلما دخل قال الشيخ 

أال تسأل ربنا الجنة ؟ فقال له : فقال الرجل لإلمام  نظر إلى وجهك الجميل ــ وهى موجودة فى القرآن ــالاللهم إنا نسألك 
 :اإلمام 

أحّضر المراجع وأجّهز كلمة وأحضر مالبس مناسبة : ذا أنت فاعل ؟ قال الرجل الو أن الملك طلبك لّتلقى كلمة عنده م
أريد أن أكون شيخاً :  ماذا تطلب ؟ فماذا تطلب ؟ فقال الرجل: وإذا ُحزت اإلعجاب بعدها وقال لك الملك : فقال اإلمام 

عند خرها ال تساوى ولها آلمن أالدنيا : ال أطلب مليماً، قال اإلمام : ألم تطلب مليمًا واحدًا ؟ فقال الرجل : لألزهر، فقال اإلمام 
 .جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء عنده جناح بعوضة ولو ساوت اهللا 

هشام بن عبد الملك ووجد حلقات ودخل عليه جالسًا عند بيت اهللا الحرام  عبد اهللا بن عمر وكانسالم بن مثل سيدنا 
: أنا أمير المؤمنين فالن فماذا تطلب ؟ قال سيدنا سالم : يسمع منه وكلمه بعد الدرس وقال له فى الحرم صغيرة فجلس العلم 

إذا  : اآلن قد خرجنا من بيته فماذا تريد ؟ فقال له : نا فى بيته، فلما خرج من البيت الحرام إنتظره وقال له أأستحى أن أسأل غيره و 
 ؟ا فكيف أطلبها من الذى ال يملكهاكنت ال أطلب الدنيا من مالكه

، فلذا أعطاها شيئاً عنده عطاها للذى لم يستحقأأنه إذا كنت أطلب الدنيا من مالكها فهو مطلٌب دنى، والدليل على دنوها 
، فال تنظر إلى ما فى يد الكافرين ولكن أنظر ولكنهم يتكلون على رزق اهللا وكفالة اهللا.. سة للجاحد والنافر وأعداءه فهى بغية خسي

م عند العاطى عزوجّل نه يُعطيها ألعدائه الذين ليس لهلما يد أمير الصالحين، فلو للدنيا قيمة كان أعطاها ألحبابه والمؤمنين، ولك
 :  صّلى اهللا عليه وسّلمقيمة، قال 

ن لى القرآإلم ينظر إليها ولكن ينظر ) ليها من هوانها عليه إخلقًا أبغض إليه من الدنيا ومنذ خلقها لم ينظر  ما خلق اهللا( 
 .وأحوال الصالحين وأحبابه الذين كانوا خلف سيد األولين واالخرين 

 كيف ؟ .. ريد أن ينظر إلّى المولى عزوجّل أ

 : رضاه يقولأو  رضى اهللا عنهاإلمام أبو العزائم كان 

 ُجعنا فأطعمنا الحقائق ربنا       وأسقى الجميع محبة الغفار

، نبياء الذى يجالس الملوك هو الذى يعرف أدب الملوكأخذها من مائدة األتيُعلمنا أن معانى القرآن عالية إلى عقول وهبية 
طعامه وشرابه ويناولوه ألحبابه فيطعمه لوس على مائدة كتابه ليتناولوا من اج إلى من إصطفاهم ملك الملوك للجفمائدة الملوك تحت

النور  سة واآلخالق والصدق وكأس العشق وكأالحقائق لماتت قلوب العارفين ويسقيه كأس المحبمن حقائق القرآن العالية ولوال 
 : رضى اهللا عنهم أبو العزائم التام الذى يقول فيه اإلما



                       التأسى باألنبیاء فى الشكوى ہلل عزوجلّ                           4العارف باہلل الشیخ فوزى محمد أبوزید                          

=================================================================== 

 التدانى    بكأس النور من بحر المعانى سقونى الراح فى ليل

 .. ن الحيوانات تتمّتع به ألكن الماء الذى نراه ونشربه حتى 

َها ِمْن ثََمَرٍة رِْزقًا قَالُوا  ﴿: على الدوام طعام الجنة يطعمه ) 79:الشعراء( ﴾َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِني َوَيْسِقيِن  ﴿ ُكلََّما رُزِقُوا ِمنـْ
 .هى المعانى التى ال تنتهى مائدة القرآن  )25:البقرة( ﴾زِقْـَنا ِمْن قـَْبُل َوأُتُوا بِِه ُمَتَشابًِها َهَذا الَِّذي رُ 

من م آيات رضى اهللا عنهكان فى اليمن وجلس بعد الفجر يُفّسر إلخوانه رضاه  أو  رضى اهللا عنهسيدنا أحمد بن إدريس 
الة العصر ثم إلى صالة المغرب ثم إلى صالة العشاء واليوم الثانى صالة الظهر، ثم واصل بعد الظهر حتى صحتى " ق " سورة 

واهللا لو جلسنا فى مجلسنا هذا حتى قيام الساعة ما : واليوم الثالث وكل تفسير غير األول وفى كل مرة تفسير جديد، فقال لهم 
 .لعاطى سبحانه وتعالى بحاٌر ال نهاية لها لإنتهت معانى كالم اهللا عزوجّل ألن 

تُغنيه فى دنياه وأخراه، فال يستطيع أن يعرف بعض ما  صّلى اهللا عليه وسّلمرشفة من بحر رسول اهللا أعطى الواحد منا  فلو
 .فى كتاب اهللا عزوجّل 

 يرًا جديداً،ظّل ثالثة سنوات يُفّسر فى آية من كتاب اهللا عزوجّل، وكل يوم يُفّسرها تفس رضى اهللا عنهالشيخ إبن الجوزى 
ره ليه ويسأله سئواًآل يُحيّ إتى أفى داخله، وإذا برجٍل من الصالحين يأنه ليس مثله أحٌد ــ النفس حضرت فشعر ــ سنوات  وبعد ثالثة
 :أنقل من هذه اآلية إلى آية أخرى : قال .. ال : هل تعلم ماذا يقول ملك اليمين وملك الشمال عنك ؟ فقال له : فقال له 

ــالعلم حٌد وفوق الع ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــوالنور غيٌب وفوق الغيب أس  لم أنواٌر    ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رارـــ

ــوالّسر يجذبنى لشهود حض  أقدار الفضل وفوق فضل والكشف   رته    ـ

ــأن العلم وفوق حد لعلم ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــأس الغيب وفوق غيب والنور      وارــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رارــ

ــ عني غيبني فيه ــ ــ ــ ــبطلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعتهــ ــ وتواب الولي وهو       ــ ــ ــ ــ ــ ـــوغفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـارـ

غرف من : ونريد طالب العلم الُمعيدين جاهزين .. ال تقف عند هذا الحد، ونريد من إخواننا أن ال يقفوا عند هذا الحد 
نريد أن نرشف من حال .. وهذه الغرف موجودة ويُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فوقها غرف مبنية تجرى تحتها األنهار 

 :خليل اهللا إبراهيم، قال ربنا 

ألنك جعلت بدنك للنيران وولدك : ال يا رب، قال المولى عزوجّل : يا إبراهيم أتدرى لما خلعت عليك ُحّلة الُخّلة ؟ قال ( 
 ) : رحمن وقلبك للللقربان ومالك للضيفان 

والبدن خلقه اهللا والذى يتولى  ، المال مال اهللا وقد طلب وديعتهبما عاهد عليه اهللا) 37:النجم( ﴾َوِإبـَْراِهيَم الَِّذي َوفَّى  ﴿
 :ّرك فى أّى مكان فالحنان المنان يحفظه بعنايته حيتحفظه هو اهللا، 

 مانٌ أوإذا العناية الحظتك عيونها    نم فالمخاوف ُكلُهّن 

، ال أدخل فيه ماالً وال مديراً وال وزيراً وال يدخل فيه إال المعانى لقلب له سبحانه وتعالى ومستحيل أن أدخل فيه شيئاً غيرهوا
 .التى يُحبها العلى الكبير 
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كن أدخل فيه التواضع والُذل ول.. أو الحرص أو العجب ؟ كذلك  فلو دخل فيه الكبر ؟ يُطرد فوراً، ولو دخل فيه الحقد
قال يا رب بما يتقّرب إليك المتقربون ؟ : ، فعندما قال سيدنا أبو اليزيد هللا والوّد وهى نعوت يُحبها الحى الذى ال يموتلمسكنة وا

 وهى صفات العبيد ) الُذل والتواضع والمسكنة والعبودية : وما الذى ليس فيك ؟ قال ربنا عزوجّل : بما ليس فّى، قال : ( عزوجّل 

 :يم ذّكرنا بصفات العبيد سيدنا إبراهلذا 

 ﴾َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِني َوَيْسِقيِن  ﴿أنا كنت أسير بقولك تمامًا ــ ) 80:الشعراء( ﴾َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفيِن  ﴿
 : ن ينسبوا الشّر هللا أفال يصح أن يقول هنا ألهل األدب مع اهللا ) 79:الشعراء(

 فكيف يكون هذا ؟ .. من النفس )  79:النساء(  ﴾ َن اهللا َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نـَْفِسكَ َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفمِ  ﴿

 :وال يدخل الحضرة إال األطهار أنت ربنا يُحبك ويريد أن يجّهزك ويُقّربك، فالبد وأن يُطهرك 

إرتكب ، ولكن اً يرتكب ذنوب كان مثلنا ولموأنت ال تنتبه ومن   ]مكتوب على حضرة القدوس ال يدخلها أرباب النفوس [ 
ولكل مقاٍم أدب البد أن يذكرك ويُذّكرك لتكون فى أحسن األحوال لُيقبل عليك الواحد ..  ليق بالمقام الذى أقامه الحق فيهشيئاً ال ي
 .المتعال 

ب ولداً بعد ثمانين سنة وهو خليل لم يُنجب، ثم أنجإذبح الولد ألنه ظّل ثمانين سنة : حتى أن سيدنا إبراهيم عندما قال له 
تذهب إلى الصحراء : فى جزٍء من قلبه فقال له للرحمن عزوجّل وقد أتاه ولده وهو على شوٍق له، فدخل كان والقلب   ،اهللا عزوجلّ 

 .ريد أن يكون معى أحٌد فى قلبك، وسُنسّخر لك البراق، فخذ ركوبتك وإذهب إلى هناك أوتتركه هناك، وال 

: ذهب للصيد فقال لها : ؟ فقالت براهيم وسألها أين زوجك إزوجة سيدنا إسماعيل عندما حضر إليها سيدنا  أتذكرون قصة
البراق، فلو   غّير عتبة بابك ثم رحل على الفور ألنه كان راكباً : قالى لزوجك حين يعود : ال شيء، فقال لها : ماذا تأكلون ؟ قالت 

 .ألحقى بأهلك : رجع سيدنا إسماعيل أخبرته بما قاله أبوه، فقال لها كان على سفر طويل إلستراح يومين  فلما 

 : ، فقال اللبن واللحم: مذا تأكلون ؟ قالت : وفى المرة الثانية جاء فوجد الزوجة الجديدة فسألها 

 كل أإننا ن: مبارك ولحم مّكة مبارك، فلو قالت له  اللهم بارك لهم فى اللبن واللحم، ولذلك لبن مّكة

 .مح لدعا لهم، وكانت السماء تنزل الماء واألرض تزرع قمحاً ويكون فيه بركة الق

 : إذبحه، ألن قلب الخليل تخّلل فيه محبة اهللا عزوجّل : لولده فقال له فى هذه المرة خرى إشتاق أمرة 

 ذا ُسمى الخليل خليالتخللت موضع الّسر منى     ول

) 103(فـََلمَّا َأْسَلَما َوتـَلَُّه لِْلَجبِيِن  ﴿: اآلن أصبح قلبك هللا عزوجّل : له فلما أخرجه من قلبه قال .. البد أن تذبحه 
أنت لست وحدك وموجود  )الصافات (  ﴾ )105(َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤيَا إِنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن ) 104(َونَاَديـْنَاُه َأْن يَا إِبـَْراِهيُم 

 .فينا 

 : مثل سيدنا يعقوب عليه السالم فعيناه إبيّضت من الحزن لكنه أدب األنبياء،  حب أوالدنا،فكلنا نُ 

؟ لمذا تخاف ؟ نحن له حافظون فهو حزين على هذه منهم أين نحن )  13:يوسف(  ﴾ َوَأَخاُف َأْن يَْأُكَلُه الذِّْئبُ  ﴿
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 : يقول  صّلى اهللا عليه وسّلم، لذلك كان الكلمة وهى الخوف على يوسف

 .أنت الحفيظ .. أنت حارس على هؤالء .. ) ر والخليفة فى األهل والولد أنت الصاحب فى السف اللهم( 

، فسيدنا يوسف مكث فى السجن سبع ألننا عندما كنا صغار كيف يُعطينا هذه األشياء ؟ األنبياء تعرضوا لهذه اإلبتالءات
ُهَما اذُْكْرنِي ِعْنَد رَبَِّك َوقَاَل لِلَّذِ  ﴿: سنين ألنه عند خروج الخّمار من السجن قال له  لماذا هذا  )42:يوسف( ﴾ي َظنَّ أَنَُّه نَاٍج ِمنـْ

اللهم إنى وجّهت : (  صّلى اهللا عليه وسّلمكما قال ن ال يرجع إال اهللا عزوجّل وال ينظر إال هللا  أالعالى لهؤالء أين نحن من األدب 
 .هذا أدب عالى فى هذه المقامات ) وال منجى منك إال إليك  ليك وألجأت ظهرى إليك رغبة ورهبة إليك، ال ملجأإوجهى 

باإلبتالء فى ماله أو عياله يتبّرم ويتعارك ويقول لماذا تبتلينى أنا أحدنا نحن فى هذا النظام الناس العاديين عندما يصاب 
اهللا عزوجّل ــ هذا البالء عندما يأتى إلّى وتُعطى فالنًا وفالن ؟ ألنه يريد أن يُطّهرك أو يُرقيك أو زيادة فى الحسنات لمن يطلبون 

 :ألننى قّصرت فى شيء 

مثل الرجل الذى قال هذا تنبيه لى ماهو التقصير ؟ وهذا هو حال الصالحين ) 80:الشعراء( ﴾َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفيِن  ﴿
 .افر معى أعرف أنّى فعلت شيئاً أول ما تتن] س دابتى فى تشامو ع اهللا حتى فى ُخلق زوجتى إنّى ألعرف حالى م: [ 

الذى تفوته صالة الفجر يقول ماذا فعلت ؟ .. إلى طريق سليم لرضى العلى الحميد عزوجّل هذه األحوال ترشد اإلنسان 
 .هو عتاب منهم من يجد عنده، إنصراف عن تالوة كتاب اهللا ألنه سبحانه وتعالى يُحب أحبابه بخاطبوه بكالمه 

عندما  صّلى اهللا عليه وسّلمأصحاب رسول اهللا .. فى طاعة يحاسب نفسه  اً وجد اإلنسان تقصير كلما إذن أنا عملت شيئاً  
سواك، بالنسبة لنا نحن إستعصى عليهم فتح حصن بابليون فى مصر لمدة شهرن بحثوا عن تقصيرهم فوجدوا أنهم نسوا إستعمال ال

 : ، وعندما رأوهم األعداء قالوا ّصح أن يتركوه فرجعوا للسواكبما أنهم فى المنام نسوا السواك فال يولكنهم  ليس مهماً،

، فعندما أبحث عن تقصيرى إنهم جاءهم مدٌد ورجال يأكلون الخشب فسلّموا فى الحال ألنهم رجعوا للسنة المحمدية
 :وأرفع األمر إلى اهللا قال صلى اهللا عليه وسّلم 

العبد يبينه اهللا عزوجّل له فى المنام حتى يسير على الطريق المستقيم مع أى تقصير من ) إذا أحب اهللا عبدًا عاتبه منامًا ( 
 :اهللا عزوجّل حتى قال صلى اهللا عليه وسّلم 

ليس شرطًا أن يكون الرزق حسِّّى، ولكن رزق األحوال ورزق األنوار، فاإلنسان ) إن المرء لُيحرم الرزق بالذنب ُيصيبه ( 
 .ن البد وأن يكون متيّقذ الذى يريد أن يكون على قدم المرسلي

تبصرك مافيك يكفيك ــ و ــ ) به عن عيوب الناس ى لمن شغله عيطوب( ل فيه صلى اهللا عليه وسّلم طريق الصالحين يقو 
                                 .  مشغوٌل بعيوب نفسهوهو اإلنسان السالك فى طريق اهللا عزوجّل هو جميع الكاميرات التى فيك تُبين عيوبك، فهذا 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 
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