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 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

 ظهرا  طفنيس ـ ديوان الحوامد المكان: 

 هـ 1437جمادى األول  2موافق  11/2/2116األربعاء التاريخ: 

   (مقامات الوصول وكيفية مالزمتها) 
 السؤال األول:اعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنو يراك. 

                                                                       ما الفرق بُت كأنك تراه وإنو يراك

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
عتقد متام فإنو يراك ىذا مقام الكل ينبغي أن يعيش فيو، كل مؤمن طادلا صدق اإلميان ي

 عليو ويراه، يف كل أموره وشئونو: اإلعتقاد أن اهلل مطلعٌ 
 العلق(.41) "َرىَأَلْم يَ ْعَلْم بَِأنَّ اهلل ي َ "

، وإذا وقع يف إذا غاب عنو ىذا اليقُت فقد وقع يف الغفلةفالبد أن يوقن هبذا األمر، ف
 الغفلة فقد وقع يف معصية اهلل عز وجل.

ال ختفى علي أن اإلنسان يراقب أن اهلل عز وجل فالذي ال جيعل اإلنسان يقع يف الغفلة 
 خافية يف األرض وال يف السماء:

 غافر(.49) "ْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدورُ ائَِنَة الَ يَ ْعَلُم خَ "
ويسمع أقوالو ويرى كل أفعالو يف كل أوقات  اهلل مطلٌع على كل حركاتو وسكناتووأن 

 حياتو، ىذا قام ينبغي لكل مؤمن أن يعيش فيو.
فَتفع إذا عاش ادلؤمن يف ىذا ادلقام رزقو اهلل عز وجل شفافية روحانية وحياًة طيبًة قلبية، 

انية، فيعيش وكأنو يرى رأى العُت ظلمانية ويكشف لو بعض احلجب النور عنو احُلجب الكثيفة ال
 يف كل أموره. بأعيننا احلسية كأنو يرى احلضرة يف مواجهتوما النراه 

راه، وبُت من يستحضر أنو يرى قبسًا من أنوار حضرة مواله، ففرٌق بُت من يعتقد أن اهلل ي
 إن شاء رب العادلُت. وىذا ادلقام األعلى فارٌق بُت ادلقامُت
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 سؤال:  
اركُت، وىي اليت تؤرِّق العارفُت على الدوام طر اليت تؤرِّق قلوب الصحابة ادلبىي ادلخاىذه 

 :صلى اهلل عليو وسلَّموفيها يقول 
 )القلب بُت إصبعُت من أصابع الرمحن يقلبو كيف شاء(.

ال، وبُت إصبعُت ليس كأصبعينا ىذان ـ وىذا وُُسي القلب ألنو يتقلب وال يثبت على ح
واألصبعُت إشارة الكالم شرحتو يف ىذه الرحلة ـ قلت تارًة يواجهو جباللو، وتارًة يواجهو جبمالو، 

 إىل اجلمال وإىل اجلالل، فإذا واجهو جباللو فابتعد عما يُغضب اهلل، ويُوقعو يف ادلعاصي اليت هناهُ 
 عنها مواله.

ىل القرب من اهلل، فُيسارع إىل األعمال اليت ىل إرضاء اهلل وإإال إشتاق وإذا واجهو باجلم
 واليت ينال هبا رضا مواله عز وجل. ُُيبها اهلل
من الذي يُقلب القلب؟ ادلقلب عز وجل، فكان  األمور ىل لإلنسان دخٌل فيها؟ ال ـ ىذه

 ول:كما ُروي عن حضرتو ال يدع عقب كل صالة أن يق  صلى اهلل عليو وسلَّم
 (.ثبِّت قليب على دينكبصار واألب القلوب قلِّ مُ )يا 

 قال لنا:فا ربنا نمحنن علوىذا حضرة النيب، فماذا نفعل حنن؟ 
ابُ " آل 8) "رَب ََّنا ال تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّ
 .عمران(

 :صلى اهلل عليو وسلَّمحذرىم يف ىذا الباب قول النيب  اد منوالذي ز 
)إن العبد ليعمل بعمل أىل اجلنة حىت ال يكون بينو وبينها إال ذراع، فيسبق عليو الكتاب 
فيعمل بعمل أىل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أىل النار حىت ال يكون بينو وبينها إال 

 ل أىل اجلنة فيدخلها(.ذراع فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعم
لكن أىل ادلعرفة اإلذلية بإذلام من رب الربية طمأنوا القلوب وقالوا: أن اجلزء األول من  

ادلؤمنُت ولكنهم يف القلب غَُت موقنُت احلديث يكون للجماعة ادلنافقُت الذين يتظاىرون بعمل 
 وغَُت صحيح اإلميان مع رب العادلُت عز وجل، ولذلك احلديث يقول:

ويصوم معهم، لكنو غَت كنو ليس من أىلها، يعٍت ُيصلي معهم يعمل بعمل أىل اجلنة( ول)
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منهم أو طمعًا يف مأرٍب موقن بثمرة ىذه األعمال وفائدة ىذه األحوال، فيعمل رغمًا عنو خوفًا  
 غَت موقن هبا قلبية.ينالو منهم أورغبة يف شهوة ُُيصلها منهم، لكن ىذه األمور 

 اجلزئية غَت منطبقة علينا مجاعة ادلؤمنُت الصادقُت. فاحلمد اهلل ىذه
عل ادلؤمنُت لإلستجابة لسيد األولُت واآلخرين وىي اآلية اليت  عز وجل عند أمر فاهلل

 :قبلها
 األنفال(.41) "يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلل َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ "

قد إذا مل يستجيبوا حذَّرىم من عدم اإلستجابة للحبيب ألن يف عدم اإلستجابة  وبعدىا
ومصطفاه وال شفاعة لو عند يقع اإلنسان فيما ال ُُتمد ُعقباه، وليس محاية من حبيب اهلل 

عليو أن ُيول اهلل عز وجل بينو وبُت قلبو، وُُيتم لو خبامنة ألنو مل يستجب لو ـ فُيخشى  مواله ـ
 عز وجل.لعياذ باهلل االسوء و 

من الكبائر وُيصِّر على أن ال يتوب منها جأة يقع يف كبَتة وىذا ُيدث فيكون ماشيًا وف
 وىو مل يتب، دلاذا؟ ألن اهلل حال بينو وبُت اإلميان. دلوت فجأةاويأتيو 

 نسمع احلديث اجلميل:ولذلك عندما 
املون وكل العاملُت إال الع ىلكى إال ادلُتلعا)كل الناس ىلكى إال العادلون، وكل 

 على خطر عظيم(.وادلخلصون  ،ادلخلصون
 قال شيخنا الشيخ زلمد على سالمة مطمئناً قلوبنا:

 ادلرشد[. ]ىذا دلن ليس يف حصانة
لكن من كان يف حصانة ادلرشد فليس عليو ال خطر عظيم وال غَته، ألنو داخل يف دائرة 

 األمن:
 األنعام(.84) "ْهَتُدونَ ُأوَلِئَك َلُهُم االْمُن َوُهْم مُ "

ينوب عن حضرة الرسول، يعٍت  واآلية كذلك ُُتِذر من عدم اإلستجابة هلل وللرسول، أو دلن 
 حىت حنيا احلياة القلبية. ن ينوب عن حضرتو؟ دلكيف نستجيب للرسول حالياً 

ز يلقاه عاهلل ورعاية اهلل ويتواله مواله حىت  إذا إحتيا القلب فخالص، فيكون معو توفيق
 وجل.
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إذا مل يستجب فيكون ماشياً على حظو وىواه، مرة ىنا ومرة ىناك، فمرة يغلب نفسو ومرة  
 وىو ونصيبو عند لقاء ربو عز وجل.، تغلبو نفسو

، وإذا كان يف احلال األخرى فيبوء بغضٍب من فياىناه اهللعليها اليت ُيبو  ةإذا كان يف احلال
 اهلل جل يف عاله.

ادلرشد الرباين وحامي محى اإلنسان من ىذه الفتنة ُيمي اإلنسان، ويف كلتا األحوال من 
 بقيادة أىل القرب والتداين، دلاذا؟ صلى اهلل عليو وسلَّمحلبيب االنوراين الروحاين الذي أذن لو 

وجيعل يف حالو ترسية اخلواطر ادللكوتية  تثبيتًا للقلوب،ألن اهلل عز وجل جيعل يف قولو 
ال  عوناليستطي مجيعل فيو ومنو تربًا للرجوم اإلبليسية وللحياة الشيطانية، ألهنو والربانية واإلذلية 

 ومصطفاه. أن يقًتبوا من رجٍل يف محى حبيب اهللالشيطان وال ُجنده 
ى رسول اهلل، فكيف مادام يف محى اهلل ويف مح وممن يقترببون؟ من خرج من ىذه احلماية،

 وانتهى األمر على ذلك. يأتيو الشيطان
 : وىذا من باب العلم ـ َواْعَلُموا"
 األنفال(.41) "َأنَّ اهلل َيُحوُل بَ ْيَن اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُرونَ "
 

 سؤال:
 احلكمة تقول:
ـ  و عن بشريتهمو على أوليائو، وكشف لو عن خصوصيتهم، وحجبعبدًا دلَّ  ]إذا أحب اهلل

وليائو وحجب عنو وإذا أبغض اهلل عبدًا دلَّو على أ ـ معهم فُيحبهم ألنو رأى اخلصوصبة اليت
 خصوصيتهم وكاشفو ببشريتهم[.

 قالوا يف أنبيائو: فيقولون كما
ٌك فَ َيُكوَن َمَعُه َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي االْسَواِق َلْوال أُْنِزَل ِإَلْيِه َملَ "

 الفرقان(.7) ير"َنذِ 
 ادلؤمنون(.41) "َهَذا ِإال َبَشٌر ِمثْ ُلُكمْ َما "

ة لسيدي إبن عطاء اهلل مألن ىذه احلك سن الشاذ ي ـاحلكمة األخرى لسيدي أبو احل أما
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 قال سيدي أبو احلسن الشاذ ي: السكندري ـ 
رزقو الوقيعة يف الصاحلُت، ألن اهلل يغار على أوليائو فُيعلن عليو  ]إذا أبغض اهلل عبداً 

 احلرب[. 
، ويشتم فهذه حكمة وىذه حكمة، فمن غضب اهلل عليو يقع يف الصاحلُت، فُيشنِّع عليهم

 :فيهم، ويستهزئ هبم ىنا وىنا وىنا
فاحلرب ىنا )من عادى  ي وليًا فقد آذنتو باحلرب( ـ ومن عنده طاقة حملاربة اهلل ورسولو؟ 

 داخلية قلبية: ، ولكنها حربٌ فليست حرب ظاىرية اذا فيها وما شكلها؟ وىي اخلطورةم
 التوبة(.77) "فََأْعَقبَ ُهْم نَِفاقًا ِفي قُ ُلوِبِهْم ِإَلى يَ ْوِم يَ ْلَقْونَهُ "

يف كما جاء م  رضي اهلل عنه ولذلك كان الصاحلُت السابقُت كالشيخ بن ادلبارك وغَته
 يقولون: ، كانوااإلبريز وغَته

كيف؟ اخلامتة قبل ادلوت ـ  وُأصيب بسوء  ُحرم من ُحسن اخلامتة، ]من وقع يف الصاحلُت
 وال يدري[. ميان كما خترج الشعرة من العجُتقالوا: ُيرج منو اإل

ألن ىؤالء أولياء وأحباب اهلل سبحانو وتعاىل، وحنن ادلفروض أن نتوالىم وحنبهم  دلاذا؟
 ، فال ُنشنِّع عليهم وال نُبغِّض الناس فيهم،فإذا مل نقدر على ذلك، فنكفيهم شرورناونعينهم، 

 على األقلِّ.وال نؤلِّب الناس عليهم، 
 وىذه احلكمة لسيدي أيب احلسن الشاذ ي:

والعياذ باهلل ال ُُيتم لو  ؟ما معٌت ىذه احلربى  ي وليًا فقد آذنتو باحلرب ـ و )من آذ
 باإلميان، ولذلك أحيانًا يأيت بعض األحبة ـ وليسوا عندنا، ولكنهم منتسبُت لبعض الصاحلُت

 يقول:فلسبقُت اآلخرين ـ ادلعاصرين أو ا
فالن إعًتض على الشيخ فالن وجاءه شوية مرض فهذا مطلوب ألن اهلل يطهره من ىذا 

وىذه احلادثة ُتكفر الذنب  وحدثت لو حادثة، فالن عًتض على الرجل الصاحلوفالن إ ادلرض،
 ليعود إىل اهلل عز وجل.

صاحلُت والعياذ باهلل ست من غضب الصاحلُت، لكن الغضب اإلذلي لليىذه احلوادث ل
 الذي يكون فيو سلُب اإلميان العياذ باهلل عز وجل.
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فيها يف كتابو اإلبريز ـ وتستطيعون الرجوع إليو إن  الشيخ بن ادلبارك كتب موضوعًا طويالً  
 دلغرب العريب أروا األحباب كيف ُيسَّلُ اوقد روى يف ىذا ادلوضوع أن األولياء يف شاء اهلل ـ 

كيف  ، يعٍت قهروىم وأروىمعيانًا ـ رأى كيف ُيرج اإلميان عياناً اإلميان من قلب ادلعًتض ورأوه 
 ُيرج اإلميان من القلب والعياذ باهلل.

 
 سؤال: 

 موجودة يف القرآن:
نَ ُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا ِفي َأن ْ " ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ُفِسِهْم َفال َورَبَِّك ال يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ

ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما  النساء(.56) "َحَرًجا ِممَّ
إذا وجد يف باطنو إعًتاضاً على أمٍر اجلزئية اليت ُياسب اإلنسان نفسو عليها حساباً شديداً 

عند اهلل  يعرف شيخو وال مقام شيخو وال قدر شيخوأمره بو شيخو، فال يرى قبول فيو، فهذا ال 
 ، يشاوره يف أمره وانتهى األمر.ملو كواحد مثلوعز وجل، فيعا

 لكن سيدنا رسول اهلل قال:
 )إين أرى ما ال ترون(.

فأصحاب ىذه الوراثة على نفس الكيفية، فأنت ترى على قدر رؤياك، وىم يرون على 
  ىذه الرؤة كهذه؟فهل قدر ما أراىم رب العادلُت عز وجل، 

، أو على خلو إعًتاض على أمٍر خصَّو الشيخ بواجلزئية الصحيحة أن اإلنسان يرى يف داف
 فلماذا تعًتض عليو؟ وليس فيو ما ُيالف شرع اهلل،  أمٍر جرى من الشيخ يف أي مكاٍن وزمانٍ 

إال بإذٍن  وال ينطقون  وال يفعلون البد أن تعلم علم اليقُت أن ىؤالء الرجال ال يتحركون
 ممن يقول للشيئ كن فيكون.

 ُيركون أنفسهم: ُتركُّهم األقدار وال
 دار أصابعُ وهو محركي       أنا قلٌم والقأراني كاآلالت 

 .جزئيتهمىي ىذه و       
اسب اإلنسان نفسو عليها إذا وجد تثاقاًل وُبطئًا وتسويفًا يف الثانية الصلبة واليت ُي اجلزئية
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أنا كذا وكنت  ر، لو أخذ يتلمَّس لنفسو األعذا تنفيذ أمٍر أمره بو شيخو، وتكون ادلصيبة أكرب 
  ]احملب ال يعتذر[. :كذا وكنت كذا، ألن قانون احملبُت عندنا

  دلصلحتك أنت.وىو يأمرك بأمٍر ليس من أجلو، ولكن ال ُعذر هنائياً، 
كن ل شفى؟زم بالتعليمات ألن يُ لتواادلريض إذا ذىب لو للطبيب اجلسماين  خذ مثاالً 

يضرب بالتعليمات عرض احلائط، ويأخذ للطبيب وبعد أن ُيرج من باب العيادة يذىب 
ُيشفى؟ ومن أيت يأتيو الشفاء، ىذا ىل الروشتة وال يصرفها، أو يشًتي الدواء وال يأخذه، 

 ولذلك ربنا قال ذلك:
 َوَلْو َأن َُّهْم فَ َعُلوا 

 والقول ىنا: فعلوا وىذا ىو التنفذ، ومل يقل: ُسعوا ما يوعظون بو، ولكنو قال: 
ًرا َلُهْم َوَأَشدَّ تَ ْثِبيًتاَما يُوَعُظوَن بِ   النساء(.55) ِه َلَكاَن َخي ْ

َناُهْم ِمْن َلُدنَّا َأْجًرا َعِظيًما  )النساء(. (58) َوَلَهَديْ َناُهْم ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما( 57) َوِإًذا التَ ي ْ
شيئ، ُيدث لو وىي اآلفة اليت يقع فيها كثٌَت من األحبة وميشي معنا سنُت وسنُت وال 

    أفعل لو؟ ىل أجاىد لو نفسو؟   فماذا
أن  وكل شيئ، لكن ال يقبل على نفسوىو رجٌل ميشي معنا ومهذب ومرتب يف كلماتو 

 فماذا أفعل لو:ينفذ ما يُؤمر بو، 
 الشورى(.18" )ِإْن َعَلْيَك ِإال اْلَبالغُ "

ن ور الرباين وأىل دائرة الفضل اإلذلي والنوالوصول إ ىذه األمور دلن أراد اإلنتفاع واإلرتقاء
 .صلى اهلل عليو وسلَّمرلنداً يف حضرة النيب  اً يكون جندي

 
 سؤال:

افل اليت كان إذا كان الرجل العادي من األمة إذا أحبو اهلل إلقبالو على اهلل وقيامو بالنو 
  احلديث القدسي:يفعلها رسول اهلل يف

النوافل ب ال عبدي يتقرب إ يَّ عليو، وال يز  )ما تقرب عبدي إ يَّ بشيٍئ أحب إىل مما افًتضتو
الذي يسمع بو وبصره الذي يُبصر بو ولسانو الذي ينطق بو نت ُسعو حىت ُأحبو، فإذا أحببتو ك
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 ورجلو اليت يسعى هبا ويده اليت يبطش هبا(. 
من مجيع جبميع اللغات اهلل ُسعو، فهل ىنا مشكلة؟ فيسمع مجيع األصوات إذا كان 

 .مع بسمع الواحد عز وجل وال شيئ ُيتلطيف وقٍت واحد ألنو يساجلهات 
عندما كلمو مواله قال واصفًا ىذا أفضل الصالة وأمت لسالم سيدنا موسى عليو وعلى نبينا 

 ادلشهد الكرمي:
أُسع عشرة آالف صوٍت بعشرة آالف لساٍن يف وقٍت واحد وأُسعها بكلي،   كنت كأين 

 ُت كلي مسامُع، وىي حالة ذوقية عاليةفصر  ألهنا حقائق ـكيف ىذا؟ يعٍت مل تعد أُذنو ىذه 
 يسمع باهلل ويُبصر باهلل. شوية، لكنها حقيقة نورانية ألنو

 قال ذلم:ولذلك سيدنا رسول اهلل عندما كان يف الصالة 
 )إين أرى من خلفي كما أرى من يف األمام(.

م،  يرى كل من خلفو إىل ماقبل آد وىل كان أمامو أحد؟ مل يكن أمامو أحد لكنو يقصد
 كما يرى كل من يف األمام إىل: فريٌق يف اجلنة وفريٌق يف السعَت.

رأى ىذا ورأى ولذلك حدَّث هبذه األشياء كلها، فذكر كل مافات، وذكر كل ما ىو آت، 
 ىذا صلوات ريب وتسليماتو عليو، دلاذا؟ ألنو يرى بعُت اهلل:

 نقول لألحبة:كنُت ُسعو الذي يسمع بو وبصره الذي يُبصر بو، ولذلك دائماً 
 :إذا ادلؤمن حضرة النيب يقول فيو

 )إتقوا فراسة ادلؤمن فإنو ينظر بنور اهلل(.
كبَت بينهما، فهذا ينظر بنور اهلل وىو على   ففارقٌ ، فإنو ينظر باهلل ؟احملسن وادلوقنفما بال 

       باهلل يف احلديث الثاين. قدره، لكن اآلخر ينظر
بكل اللغات يف وقٍت واحد ومُييِّزىا وات يف كل اجلهات يدنا رسول اهلل يسمع كل األصسف

  .إتصالو موصواًل وغَت مقطوعٍ  كانولكن مع  مجيعاً ويرد على الكل يف نفس اللحظة، 
فُيلقي فمىت يسمع؟ ال يسمع لكن من اخلط الذي بينو وبُت حضرة النيب ليس بو حرارة 

فيو حرارة لكي يسمع رد  ليفونكي يسمع البد أن يكون معي تلسالم وال يسمع الرد، ولا
مثل الصاحلُت أمجعُت يُلقون السالم ويسمعون السالم  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسول اهلل 
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أثناء إلقاء السالم ويسمعونو وىو يُردُّ السالم عليهم أمجعُت  صلى اهلل عليو وسلَّم ويروا حضرتو 
 ألنو يقول:

 عليَّ روحي فأردُّ عليو السالم(.)ما من مسلٌم ُيسلم عليَّ إال ردَّ اهلل 
كون ذلم الدائرة، و ، حىت ادلسلمُت فقد وسَّع ومن رمحتو الُعظمى مل يقل: ما من مؤمن

رسول اهلل يرد عليو ما معناىا؟ يعٍت أبشر لك الطمانينة يف الدنيا ويوم الدين، وىذا معٍت السالم 
الدنيا ويوم الدين، حىت يُدخل إطمئن أنت فقد صرت من أىل الطمأنينة يف  يعٍت الطمأنينة

ادلسلمُت أيضًا وليس ادلؤمنُت فقط، ولكن كل األمة دخلوا يف عباد اهلل ادلسلمُت صلوات اهلل 
وإخوانو من النبيُت وادلرسلُت وآل بيتو  صلى اهلل عليو وسلَّمعلى سيدنا رسول اهلل  ورمحتو وبركاتو

 الصاحلُت، والعلماء العاملُت والعارفُت أمجعُت.   واألولياء و الطيبُت الطاىرين وصحابتو ادلباركُت 
 

 سؤال: 
بَ ُهْم َوُهْم َيْستَ ْغِفُرونَ " بَ ُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اهلل ُمَعذِّ  "َوَما َكاَن اهلل ِليُ َعذِّ

 األنفال(.33)
عن الناس وعن  كل أىل الدنيا عندما بُعث سيدنا رسول اهلل كانت بعثتو رفع العذاب

  :ة كلها، ألنو من كان قبلهماألم
خسفنا هبم منهم من فينزل عليها عذاب من اهلل عز وجل، األمة اليت ُتكذِّب رسوذلا 

 ث إىل أمة ينزل هبا اذلالك.رض، ومنهم من أغرقنا ومنهم جاءهتم الصيحة، فكل واحد يُبعألا
بربكة رسول  حىت عن الكافرين رتفع ىذا العذاب عن األرض كلهافعندما جاء رسول اهلل إ

 .صلى اهلل عليو وسلَّماهلل 
عب ماداموا يف ادلعيشة وال مشاكل وال متانيا فال عذاب ذلم يف الدبالنسبة للمؤمنُت 
 يستغفرون اهلل عز وجل:

بَ ُهْم َوُهْم َيْستَ ْغِفُرونَ "  األنفال(.33) "َوَما َكاَن اهلل ُمَعذِّ
الذي نزل عليو ىالك بعد رسول اهلل؟  لكن سيدنا رسول اهلل رحم اهلل بو العامل أمجع، من

 :أحدمهادلا رجع من الطائف وقال لو  حىت نزل ادللكُتال أحد، 
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رج من ع أن ُيُ مإين أط)إن شئت أطبقُت عليهم األخشبُت ـ جبلُت حول مكة ـ قال: ال  
 أصالهبم من يُوحِّد اهلل عز وجل(.

فقال لو: أُدعو ، انو ونزل الدمووقعت أسناألمامية ويف غزوة ُأحد ضربوه بسهم يف أسنانو 
 امل كلو صلوات ريب وتسليمتو عليو.عثت رمحة، فأصبح رمحة للعليهم يا رسول اهلل، فقال: إمنا بُ ع

ولذلك عندما يكون واحد من األحباب من أىل الطرق يًتك الشيخ ويذىب لشيخ آخر، 
ذا الكالم؟ والشيخ من فمن أين جاءوا هبالشيخ؟ فسيحدث لك كذا وكذا،  كويهددوه: دلاذا تًت 

  نا رسول اهلل مل يدعو على الكفار.أليس سيدنا رسول اهلل، وإذا كان سيدإمامو؟ 
 تبع غَته من رجاالت اهلل،ج رسول اهلل ويدعو على من تركو وافكيف يكون شيخ على منه

 أن تكون يف األمة احملمدية. ال ينبغي جاىلية فهذه دعوى
من يتبعنا أىاًل وسهاًل، ومن تركنا واتبع ف ُت وشفقة وحنان،رسول اهلل رمحة ولالشيخ تابع ل

صلى اهلل عليو يف اهلل وكلنا نعمل يف دائرة سيدنا رسول اهلل ما ادلانع؟ فكلنا ُأخوة واحد آخر 
 .وسلَّم

يقولون: طادلا تركت الشيخ فسيحدث لك ال ـ لكن ىل ىذه الدائرة فيها هتديد أو وعيد؟ 
ىلك، ماىذا الكالم؟ ىذا الكالم مل يرد يتك وسيحدث لك يف أوسيحدث لك يف بيف نفسك 

لفُت يف اهلل عز ، ألننا كلنا إخوة متحابُت ومتآعن الصاحلُت أبداً، وال حىت عن أتباع الصاحلُت
 .وجل

وىل أحٌد كل أتباع الصاحلُت،   ونُيضر إىل عصرنا ىذا يف اجملالس وال زالوا وكان الصاحلون 
 ؟ ويفرزىم ومن كان غريباً يُبعدهتو إحضروا من الصاحلُت يقول جلماع

، ألنو كان رمحة سوًة برسول اهلل حىت مل يدعو على الكفار، وىم أُ فكلنا إخوٌة متحابُتـ ال 
 األتقياء األنقياء رمحة خبلق اهلل عز وجل:فهم كذلك أتباعو 

نَ ُهمْ "  الفتح(.49" )رَُحَماُء بَ ي ْ
 به وسلم  وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصح
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