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 األقصر: المــــــكان 

 بدون: التاریـــــخ 

 البالء موّكل بالمنح والعطاء : الموضوع 

 :بسم هللا الرحمن الرحیم 

وحتى لو  ت إليها ُشغًال بذات اهللا عزوجّل،من كان مقصده وجه اهللا، فمهما يعطوه ويفتحوا عليه من أبواب الدنيا ال يلتف
الذي ال يموت وهذا ما أّدب اهللا عزوجّل به جماعة  ت أيضًا ال ينظر إليها ُشغًال بالحيّ نوار الملكو ليه جماالت اآلخرة وأععرضوا 

حينما عرضت عليه الجماالت الربانية في الملكوت األعلى  ،صّلى اهللا عليه وسّلمولين واآلخرين المؤمنين حين أخبر عن سيد األ
 :بكل أنواعها وبكل أصنافها لكنه كما قال اهللا 

وال حتى إنشغل بالعرش وال بالكرسي وال  ،ال ُهنا وال ُهناالبصر لم يزغ ) 17:النجم( ﴾الَْبَصُر َوَما طََغى َما زَاَغ  ﴿
وقد قال اإلمام أبو ..  ي وجهه تجاه الحّي الذي ال يموت عزوجلّ ات وال بالملكوت ألنه كان ُمولِّ باألسماء وال بالصفات وال بالجن

 :وأرضاه  رضى اهللا عنهالعزائم 

ال يلتفت إليه وال يقبل عليه وال ينشغل به  يعني لو ظهر له مقعد الصدق] من كان اهللا مراده فمقعد صدٍق وراء ظهره [ 
 .ألنه يريد وجه اهللا عزوجّل، فقد كان وال يزال على ذلك ُكّمل العارفين وأئمة المتقين في كل وقٍت وحين 

رضاه أنه خرج ذات ليلة من المسجد بعد صالة العشاء ودخل ى اهللا عنه وأسيدي أبو يزيد البسطامي رضفقد ورد عن 
ووقف على قدٍم واحدة حتى هللا ة وهي صالة النافلة يتقّرب بها السالكين فرآه وقد نوى الصالزاويته الخاصة وتبعه أحد المريدين 

إمتى منذ كم أنت ُهنا ؟ ــ من : ل له جالسًا فقا هم إلتفت فوجد، تُ كعتين قبل أذان الفجرر إقترب طلوع الفجر فأنزل قدمه وأكمل ال
ال : ؟ قال أريد أن تُطلعني على شيئاً مما رأيته في هذه الليلة : وماذا تريد ؟ قال : منذ صالة العشاء، قال له : نت هنا ؟ فقال له وأ

 :تستطيع أن تتحّمله  أحكي لك بعض ما:  أريد أن تحكي لي شيئاً، قال له:  فقال لهأن تتحّمله، فاستعطفه وإسترضاه  تستطيع

مرادي غير ذلك، وأظهر زُهده فيها كلها ألنه ال يريد إال وجه اهللا : أخذني في هذه الليلة فعرض علىَّ كنوز الدنيا فقلت [ 
فعرض علّى عوالم  مرادي غير هذا،: فأخذني إلى الملكوت وعرض علّى عالم الملكوت وقال أيهما يعجبك ؟ فقلت : قال .. 

وعزتك : نظر أيها تريد وأعطه لك ؟ فأقول أ: اهللا وكلما عرض علّى عالم قال الُكرسّي وعوالم ال يُحصيها إال  العرش وعوالم
 ال وجاللك 

ال : أريد أن ال أريد، فقال لي ماذا تبتغي ؟ قلت : ماذا تريد ؟ فقلت : وقفني بين يديه ثم قال لي فأ: أريد إال وجهك، قال 
 ]أنت عبدي حقاً وولييِّ صدقاً : جهك، فقال أبتغي إال النظر إلي جمال و 

ــبطلعتهجّنة الُخلد لو ظهرت   ا     لفارقت ُحسنها بالُزهد هّمتهمــ

ــتعلمه س بهم فيشغلهم     أحٌد تعالىال كفء هللا يحج ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ريرتهمــ

 فمن هو السالك يا أبا العزائم ؟ نريد أن نعرف على من تنطبق كلمة السالك ؟ 
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 كن على قدر حالنا ــ من هو السالك ؟ وال بالعارف وال بالمتمكن ــ ول قة لنا بالواصلفال عال

من هو يا إخواني ؟ من تّوحد مطلوبه ورضي بما قسمه له  ]السالك من وّحد مطلوبه ورضي بما قسمه له محبوبه : [ قال 
األصل وهذه البغية وهذه الرغبة وليست غايات وال وسائل لتحقيق هذا وكل مافي الكون محبوبه فأصبح مطلوبه هو اهللا عزوجّل 

 .نهايات يقف عندها، وإنما هي وسائل لمطلبه األعظم ومطلبه األكرم وهو وجه اهللا عزوجّل 

وهو وجه اهللا عزوجّل، ولو رزقه اهللا كشفًا كونياً حتى لو أفاض اهللا عليه علمًا إلهاميًا ال يشغله ذلك عن مطلبه األسمى 
، ولو رزقه اهللا عزوجّل التصريف يتخّلى عنه ويفّر منه ألنه يريد التصريف معه التشريف ال يشغله ذلك عن اهللا عزوجلّ  ملكوتيًا أيضاً 

 .إذا زهد اإلنسان في األكوان وفي كل ماسوى حضرة الرحمن عزوجّل 

ي يده وال يشغل قلبه وال حكمة ويضعها فترك اإلنسان األشياء التي يحتاج إليها ولكن يسعى إليها بليس معنى هذا أن ي
 .فؤاده إال باهللا عزوجّل 

لكي يصل إلى اهللا حتى ال يظن بعضنا أن يترك الدنيا والشغل ويترك العيال ويترك زوجته الفؤاد هو مانتحّدث عنه يا إخوانا 
 .فهؤالء يقومون بما عليهم لجسمه ولكن قلبه لربه عزوجّل .. ال .. 

 أنا فيه لقلب بيٌت عامرٌ وا  حب الجسوم فال يفيد نواله  

هل ل هذا المشهد، حصّ الذي تّوحد مطلوبه وجعل مطلبه هو وجه اهللا عزوجّل وهذا مادام لم يُ هو السالك يا إخوانا يكون ف
وحتى ُتشرق عليه أنوار نهايته، ال يّكل وال يّمل وال يكسل وال يتراخى حتى يصل إلي بغيته .. ال .. يسكن وال يكّسل وال يتقاعد 

 : د قالوا فق

فإذا أراد أن يسير من جديد فقد قال  شويّة ويّكّسل شويّةلكن من يسير ] ت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة نمن كا[ 
 : رضى اهللا عنه وأرضاهاإلمام الجنيد 

حّصله في لو سار السالك إلي اهللا عزوجّل ألف عام ثم إلتفت عنه عزوجّل نفسًا لكان مافاته في ذلك النفس أكثر مما [ 
 فما هو الموضوع ؟ ] .. ألف عام 

 ى لمنان رِ يْ من لفتٍة والحجب نار لظى    من فوق نار الغطا سَ 

رجًال من الصالحين ــ واليزال في كل وقٍت  يكونهذا بينتهي جهاده إال بمواله عزوجّل و  من يريد اهللا يكون يا إخوانا ال
اهللا  وهول أعضاءهم وال تغفل قلوبهم حتى يتحققون بوصولهم إلي مطلوبهم تتكاس تفتقر همهم وال تقّل عزائمهم وال وحين ال
 : رضى اهللا عنه وأرضاهويقول في هذا المقام اإلمام أبو العزائم عزوجّل 

 أبداً إلي هذا الجناب حنيني       ال صبر لي حتى تراه عيوني

حوال الصالحين ونحن نسير معهم لكي أ سمع عنمادمت لم أرى فلماذا أصبر ولماذا أكسل ونقرأ عن أحوال العارفين ون
 .كرم اهللا عزوجّل من  ومن عطاء اهللا و  من فضل اهللانتهّنى معهم بما يشاهدونه وبما يرونه وبما يتحّصلون عليه 

 :قال لنا .. ال فلماذا نسكت ولماذا نطمئن ولماذا نركن يا إخوانا ؟ فمادام لم نحصل ما حّصلوه 

أنا هكذا : الذي هي فيه وقال صاحبها التي إطمأنت إلي المقام هي النفس المطمئنة و ) 27(ْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة يَا أَيـَّتـَُها النـَّ  ﴿
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 .ال ينفع في وسط السالكين الذين يطلبون القرب من اهللا عزوجّل هذا الكالم .. ريد شيئاً أفضل من ذلك تمام والحمد هللا وال أ

فَاْدُخِلي ..  رضى اهللا عنه وأرضاهوالرب هنا هو المربّي ) 28(اْرِجِعي إَِلى رَبِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة ) 27(نَّةُ يَا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمئِ 
 )الفجر (  ﴾) 30(َواْدُخِلي َجنَِّتي ) 29(ِفي ِعَباِدي 

اإلمام أبي ، ألن على شيئ أو معك شيئاً كن دائمًا مع عباد اهللا الصالحين، وإياك أن تبتعد عنهم طرفة عين وتظن أنك 
 :قال  رضى اهللا عنه وأرضاهالعزائم 

 :؟ قال وماذا يفعل ] لو ظّن أكمل مريد في طريقي هذا أنه قد إستغنى عن إخوانه فقد ضّل [ 

الطيب طيب ي يُ في ُعبـُّوة واحدة لكمع بعضنا .. البد وأن نكون معًا في سّلة واحدة ] أبنائي كالتفاح يُطّيب بعضه بعضا [ 
سدل ، لكن هذا ينفرد بحاله وهذا ينعزل بشأنه وهذا يتفّرغ لشغله فستتفّرق األحوال ولن يظهر لهم بدر الكمال ولن تُ فيهم الباقي

 .حسب أهوائهم ورغباتهم نوار الوصال ألنهم تاهوا في معالم الدنيا ومشوا على عليهم أ

 :لكن دائماً األخوة كما قال أبو العزائم 

 رء باإلخوان ال بجدوده     كثيٌر نعم والذل في النقصانالم

 :ولذلك كانوا يقولون زمان 

ــزُر من هويت وإن شطت بك الدار     وحال بينهما حجٌب وأس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تارـ

ــال يمنعنك بع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد في زيارته      إن المحب لمن يهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ّوارواه زَ ـــ

 :دائماً يا إخوانا نزور بعضاً في اهللا ونّود بعض في اهللا 

.. [ ) طبت وطاب ممشاك وطابت لك الجنة : زُر في اهللا فإن من زار أخًا في اهللا شّيعه سبعون ألف ملك يقولون له ( 
فالبد أن يختبره ويبتليه اهللا لكي يرى صدق مادام هو يريد اهللا  ]من توّحد مطلوبه ورضي بما قّدره له محبوبه فالسالك يا إخواني 

 .وصدق طويته وصدق نيته إرادته 

دار الماريستان ــ وكان قد ذاب في حب اهللا حتى إتهموه بالجنون وأدخلوه  رضى اهللا عنه وأرضاهأن اإلمام الشبلي فقد ورد 
أين هم ؟ فأشار عليهم، :  زيارتك، فقال لهإخوانك أتوا ل: فذهب بعض إخوانه يزوروه فقال له الحارس مستشفى المجانين ــ 

 : فأمسك بالحجارة والطوب وأخذ يقذفهم بها، فهرعوا يجرون جميعهم، فقال لهم 

ن تصبروا على المحبة فالبد وألماذا تهربون مّنى طالما أنتم تدعون ] ون محبتي وال تصبرون على بليتي ؟ كيف تّدعُ [ 
 :البالء 

فاهللا عزوجّل يعلم الصادقين ويعلم الكاذبين، فيقّدر البالء ) فإذا صبر إجتباه وإذا رضي إصطفاه  إذا أحب اهللا عبداً إبتاله( 
تحُمل اإلبتالء لكي يظهر صدق نيته وُحسن طويته، فإذا لم يشغله شيٌئ من األكوان ولم يلتفت نفساً ويُعين عزوجّل الصادق على 
 .في سبيل اهللا سبحانه وتعالى  تحّمل شيئاً بحانه وتعالى وصله وقربته ألنه عبٌد زوجّل بغيته ونّوله س ععن حضرة الرحمن أعطاه اهللا

التي يجب أن يوّطن عليها الصادقون العزم في سيرهم وسلوكهم هللا عزوجّل، والطريق وهذا يا إخوانى باختصار شديد األمور 



                     ل بالمنح والعطاءالبالء موكّ                                         4العارف باہلل الشیخ فوزى محمد أبوزید                          

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

 .ألهواء والمغريات والفتن واليس مفروشاً بالورد والحرير، ولكنه مليٌئ باألشواك والعقبات والكبداء 

 :المنن وال تمنعه اإلحن وال المحن عن الوصول إلي اهللا عزوجّل فالصادق هو الذي ال يلتفت إلى 

 ﴾ انًا َوَتْسِليًماَوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهْم ِإال ِإيمَ  َوَرُسولُُه َوَصَدَق اهللاُ  ْحَزاَب قَالُوا َهَذا َما َوَعَدنَا اهللاُ َوَلمَّا رََأى اْلُمْؤِمُنوَن األ ﴿
عقبات ومملوء باألشواك ومملوء بكذا وكذا والبد أن تتحّمله عندما رأوا إن الطريق : وتسليما هذا ما وعدنا به وقال ) 22:األحزاب(

ال ب الشيخ له إيريركّ شيخ اليوم وفي نفس اليوم يُ يعرف السبحان اهللا يريد الواحد منهم أن ــ األحزاب، لكن مريدى هذا الزمن 
 :الشيخ ال يعمل وهذا كالم ال ينفع وقد قالوا أن يكون هذا، وإال فإما .. ال ويّوصل له التليفزيون وينام ويرى التليفيزيون شغّ 

 تجعله يمشي  رؤيا تجعله يأتي ورؤياهو ف] لست من أهل العناية : من لم يؤمن إال باآلية فقل له [ 

وقد يجريها اهللا على يد األعداء إستدراجًا لهم وقد  رامة قد تكون إستدراج، والكتجعله يأتي وكرامة تجعله يمشيكرامة و 
 .يجريها اهللا على أيدي السحرة مكراً بهم 

 :إلى اهللا يحتاج إلي السادة األبطال الذين وطدوا العزم على أن يكونوا مثل الرجال لكن الطريق 

ــفتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم    إن التشبه بالرج ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ال فالحٌ ــ

إنما الحكاية أنك تجعل ؟ الحكاية ليست بالسنين  لماذا.. ولم أرى شيئاً أنا لي عشر سنين أو خمس سنين : ويقول بعضنا 
، فإذا لم تستطع خلصته هللا في نفٍس من األنفاس العالية الغالية ووصلت إلي اهللا عزوجّل بأيسر سبب، فإذا أقلبك هللا عزوجلّ 

حتى تنتهي وتزول عنك األغيار غيار صوك من هذه األجواء وهذه األعليك النار وهي نار البالء ونار اإلبتالء حتى يخلّ  يوقدون
 : ذهب الموجود في قلبك وهنا تصلح لربك عزوجّل ويقولون لك ويظهر خالص لي

 :ها أنت وربك 

ــتريد بأن ترى حس ــ  ني وترقى    بال حرٍب شديٍد ال يكونـ

ــلوصول إلي جنابي    أصفمن رام ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فيه وفي هذا فتونــ

من ال يفهمون هذه األشياء عندما ينزل بعض البالء ويمكن بالءًا خفيفًا ــ بقي جزٌء حتى نختم كالمنا وهو أن بعض إخواننا 
ث ماجرى لى ولماذا يتركوني، المشايخ غضبانين علّى والمشايخ ال يحبوني والمشايخ زعالنين مّني، فلو أحبوني لم يحد: فيقول 

 .وأنواع اإلبتالء فالبد من ضروب البالء .. وهو ال يعلم أن هذا خيراً له لكي يخلصوه هللا 

 : تعالى إلبراهيم عليه السالم قال اهللا 

 ألنك جعلت بدنك للنيران وولدك للقربان ومالك للضيفان: قال .. ال : أتدري يا إبراهيم لم سميتك خليًال ؟ قال ( 
 ) .وقلبك للرحمن 

وهاجر وولده الذي أنجبه بعد  وهؤالء أنبياء وأصفياء اهللا عزوجّل، ألقي في النار وترك بلده.. كذلك تكون الحكاية  وهكذا 
 ألس كذلك يا إخواني.. وإبتلي زوجته بفرعون وإبتاله بأنواع البالء .. ألقه في الصحراء الجرداء : اء وليس له ولداً غيره، فقال له عن
 ؟ 
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دناه وألبسه ُحّلة الُخّلة عليه وعلى نبينا ّرم على فعل اهللا إجتباه وحباه وأوعندما رآه راضيًا عن أمر اهللا غير ساخط أو متب
 .. أفضل الصالة وأتم السالم 

وى من كل السوهو أمٌر عجيب يبتليهم ربنا لماذا ؟ لكي يصفيهم ولكي يخلصهم .. وهذا يا إخواني سّر إبتالء المصطفين 
 .فال يكون في القلب إال اهللا عزوجّل 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 

                   

 


