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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 

 ىـ 1437 مجادى اآلخر 7موافق  17/3/2016اخلميس 

 سكندرية ـ مسجد الرمحناإل
 (المعرفة الشهودية) 

  :بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ،وأحيا أسرارنا بنور حبيب ذاتو ،تجلياتويا قلوبنا بنوره، وأحيا أرواحنا باحلمد هلل الذي أح
 ور امسو عز وجل احليُّ.وأحيا أجسادنا بتجلي ن

ذلي ادلوىوب الذي خصَّصو اهلل عز ، والنور اإلقلوبحياة ال والصالة والسالم على سر  
وصحبو وكل من مشى على سيدنا زلمد احلبيب احملبوب وآلو  ،وجل دلن خال قلبو من العيوب

 ، ونسأل اهلل عز وجل أن نكون منهم ومعهم أمجعُت.هنجو إىل يوم الدين
وجدنا اهلل، الغاية اليت من أجلها أيا أيها األحبة ضلن دائمًا صلالس بعضًا نتذاكر قة يف احلقي

اة حىت نكون يحقق هبا ومعرفتها يف ىذه احلوادلهمة اليت كلفنا اهلل عز وجل يالبحث عنها والت
ويف  ،من الرجال الذين ىم موضع نظر اهلل والذين ذلم اخلصوصية يف القرب من اهلل يف الدنيا

 نظر إىل مجال طلعتو يوم الدين عز وجل.ال
ر لنا كل الكائنات الُعلوية والُسفلية ألجلها جلها وسخَّ همة اليت خلقنا اهلل عز وجل من أوادل

 قدسي:شانو يف حديثو ال تضح يف قولو عزت
 فيب عرفوين(. اخللق ليعرفوين خلقتُ (

 وىي ادلشار إليها يف قول اهلل عز وجل:
  الذاريات(.56) "نَّ َواالْنَس ِإال ِليَ ْعُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اْلجِ "

 ما:رضي اهلل عنهقال فيها سيدنا عبد اهلل بن عباس 
بالنظر يف عز وجل  ومعرفة اهللليعبدون أي ليعرفون، فالعبادة ىنا ىي معرفة اهلل عز وجل، 

نعة اهلل جل يف الدالئل اليت فيها ويف اآلفاق، واليت تدل على معرفة قدرة اهلل، وبديع إبداع ص
 ليها اهلل جل وعال فقال:واليت أشار إعاله، 
 فصلت(.53) "فَاِق َوِفي َأنْ ُفِسِهْم َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُهْم َأنَُّو اْلَحق  َسُنرِيِهْم َآيَاتَِنا ِفي اآل"
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وىي  عبادة األفراد الُسعداء وادلتقُت،ىي يف احلقيقة عبادة األنبياء وادلرسلُت و ىذه العبادة  
 اليت يقول فيها اهلل عز وجل:

 َويَ تَ َفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواالْرِض رَب ََّنا َما َخَلْقَت َىَذا بَاِطال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ "
 آل عمران(.191)"

فالفكر ذكر لكنو أعلى الذكر وال يتم ىذا الذكر إال إذا صفا القلب والفؤاد من كل ما 
يف  وى واحلظ والشهوات، وإظلا ىو فكرٌ فيكون ىذا الفكر: فكٌر رلرٌد من اذل عز وجل، سوى اهلل

 .القادر ادلبدع عز وجل يف صنعتو ويف قدرتو اليت تدل على كمال جاللو وعظمتو عز وجل
نو كان ؼللو بربو يف غار حراء قبل تكليفو أ عليو وسلَّم صلى اهللوي عن النيب ولذا رُ 

 ر ماذا كانت عبادتو؟ بالرسالة، ويتفكَّ 
 ظلا تفكُّر فيما حولو ويف نفسو من بديع إبداع قدرة اهلل عزوجل:مل تكن قيام وال صيام وإ

 يونس(.101) "ُقِل اْنظُُروا َماَذا ِفي السََّماَواِت َواالْرضِ "
 ونظرة ُأخرى: ىذه نظرة ـ

َيْخُرُج ِمْن بَ ْيِن الص ْلِب ( 6) اِفقٍ ُخِلَق ِمْن َماٍء دَ ( 5) فَ ْليَ ْنظُِر االْنَساُن ِممَّ ُخِلقَ "
 )الطارق(.( 7) "َوالت ََّراِئبِ 

 يف نفسو ولذلك قال اهلل عز وجل يف ىذه النظرة احلقيقية: ولو ونظرةٌ نظرٌة فيما ح
 الذاريات(.21) "َوِفي َأنْ ُفِسُكْم َأَفال تُ ْبِصُرونَ "

يك؟ ويقول يف ذلك إمامنا أبو أفال تراه فويف قراءة قرآنية: ويف أنفسكم أفال تبصرونو؟ 
 :رضي اهلل عنوالعزائم 

ر مبا فيو من دالئل قدرة اهلل عز وجل لكفاه ما فيك يكفيك[ ـ لو اإلنسان تبصَّ ]تبصُّرك في
   ذلك.

هبا صحبو وادلباركُت، وكانوا  عليو وسلَّم صلى اهللف النيب ىي العبادة اليت كلَّ فهذه العبادة 
 يها مقتدين.ف صلى الو عليو وسلَّمبو 

م الدرداء ن بالعبادات الظاىرة وذىبوا إىل أنفٌر من اخلوارج الذين يهتمو ولذلك دلا ظهر 
عليو  صلى اهللوأبو الدرداء قال فيو يتساءلون عن عبادتو،  رضي اهلل عنوزوجة سيدنا أيب الدرداء 
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 م أميت.ـ عوؽلر حكيلقبو كان وؽلر حكيم أميت، وىذا  ـ وكان إمسو عوؽلر ـ عُ  وسلَّم 
ات الظاىرة وىم بادفسألوىا عن صيامو وعن قيامو وعن ختماتو للقرآن وغَتىا من الع

تُرضي اهلل جل يف ُعاله، فقالت طراف النهار ويظنون أهنا الغاية اليت الليل وأ ءمقبلون عليها آنا
، فكانت الدرداء كعبادتكم وإظلا كان غللس يتفكَّر يف خلق اهلل عز وجل مل تكن عبادة أيبذلم: 

  ىذه عبادتو.
  [.خٌَت من عبادة سنُت]حلظة فكٍر بيقُت، 

 :رضي اهلل عنووقصَّت عليو قصَّتهم قال أبو الدرداء ودلا حضر 
ة من تقوى من عمل ، ولذرَّ ]عجبُت للحمقى كيف يعيبون على األكياس نومهم وفطرىم

 عمال اجلوارح[.القلوب خٌَت من أمثال اجلبال من أ
ك إىل اهلل ىو العمل النابع من القلب الذي جعلو زللُّ القرب فيك يقربالعمل الذي 

 حضرة اهلل جل يف عاله.
ون ربُّ ن الصاحلُت ادلخلصُت يُ بحت شبو منسي ة بُت العوام إال أىذه العبادة وإن كانت أص

 من يرد أن يكون من الصديقُت وادلقربُت على ىذه ادلرحلة العبادية يف البداية إىل اهلل عز وجل
 :صلى الو عليو وسلَّملقولو 

 )ال عبادة كالتفكر(.
تساوي التفكر يف يعٍت ال عبادة نفلية إن قيام الليل أو صيام النهار أو تالوة القرآن أو غَته 

 وتعاىل. إليو وزلبتو سبحانوالقرب من اهلل عز وجل والتودد 
 :صلى الو عليو وسلَّمويقول فيها 

ول اهلل يعٍت حلظة، وليست كساعتنا واليت ىي ستُت )ساعة تفكر ـ والساعة يف منطق رس
خٌَت من عبادة بيقُت دقيقة؟ ال ـ كلمة ساعة إذا نطق هبا رسول اهلل يعٍت حلظة ـ ساعة تفكر 

 سنة(.
نبياء اهلل وأنتم تعلمون اخلليل عندما أقام احلجة على نفسو وعلى فعبادة رسول اهلل وعبادة أ

اخلاصة ن ىذه ىي العبادة القمر مث نظر إىل الشمس لُيدلنا أ ىلونظر إقومو ونظر إىل األفالك 
 اليت يتقرب هبا ادلتقربون إىل اهلل عز وجل.
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يزاوذلا كما قلت ـ إال إذا خال القلب شلا سوى أن ال تص ح وال يبدأ اإلنسان وىذه العبادة  
الدنيا ويف ادلشاكل  مبا نفكر فيو ضلن اآلن كالتفكر يف عز وجل، ألن القلب إذا كان شللوءاً اهلل 

، فهذا يكون ويف ادلشاغل ويف اخلالفات ويف األوىام ويف اخلرافات ويف السياسات ويف الرياسات
 تفكَت القلب.

ىل رضاء العلي الكبَت بدايتو أن يفكر اإلنسان يف نفسو لكن التفكَت الذي يأخذ اإلنسان إ
 فيجد نفسو كان يف طور ال شيئ:

 اإلنسان(.1) "اِن ِحيٌن ِمَن الدَّْىِر َلْم َيُكْن َشْيًئا َمْذُكورًاَىْل َأَتى َعَلى االْنسَ "
لو  من علقة مث من مضغة،مث خلقو اهلل عز وجل من تراب مث من ماٍء مهُت مث من نطفة مث 

  .وقف اإلنسان يف أي مرحلٍة من ىذه ادلراحل وتفكر
بصَتًا وعادلاً؟ مل يكن  أكنت مسيعًا أومنها ـ  ه ادلراحل أو يف أي مرحلةٍ نت يف ىذوأ

ظلا كانت فيو حياٌة وال يتحرك وإاإلنسان يف ىذه ادلراحل يسمع وال يُبصر وال يرى وال ينطق، 
 من اهلل عز وجل.

 من أين جاءت ىذه اجلماالت؟ ف
  للمريدين: وىذه كانت البداية الصادقةـ كما قال سادتنا الصاحلُت 

و الطُت فهو مجال رب زاد عن ادلاء ادلهُت أ طُت وكل ماو من الأنت من ادلاء ادلهُت أ
 العادلُت.

ألنك حىت لو  ،وال تتباىى بو على غَتك وال تفتخر بو على خلق اهلل ،بو لنفسكفال تنس
فهذه كلها عطاءات من اهلل، لكن ىل  بغَت إرادة اهلل فلن ؽلكنك اهلل، ن حتافظ عليوأردت أ

 حاشا هلل عز وجل. مواله؟ يستطيع ادلرء أن ػلافظ على نفسو بغَت إرادة
 من الذي يضمن لنفسو حلظة أن يظل لسانو ينطق لبعد ىذه اللحظة؟ أو أن عينو تُبصر

 بعد ىذه النظرة؟ أو أُذنو تسمع بعد ىذه الكلمة؟ 
 وىذه ،وينسب كل ىذه اجلماالت للحضرة اإلذلية ،فيقف اإلنسان عند مقام العبودية

 الربية عز وجل. بداية الوصول إىل مقام القرب من رب
 فصرت ال شيئ في نفسي وفي كلي علمُت نفس                     ي أني ال شيئ      
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   ودي وإمدادي بو حولي                بو وج         ودا              بو تنزَّه صرُت اآلن موج 
             ورتو العليا بال نيلِ          فصرُت ص      لني                         ومن أنا؟ عدٌم اهلل جم

 ولذلك يقول الصاحلون لصاحب ىذا ادلقام: 
 ]إذا ظهرت عليك أي مجاالت فانسبها إىل ربك، وإذا أثٌت عليك اخللق بأي كماالت

 ىل ربك[.فُردَّىا إ
 النساء(.79) "َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اهلل َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نَ ْفِسكَ "

 اية الذكر:غومن أين يأيت ذلك إال عن طريق الفكر، وىذا 
الَِّذيَن ( 190) ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواالْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر اليَاٍت الوِلي االْلَبابِ "

 آل عمران(.191) "َيْذُكُروَن اهلل ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهمْ 
 انظر إىل االية:و 
 كيف؟ـ   "َوَعَلى ُجُنوِبِهمْ "
 آل عمران(.191) "َويَ تَ َفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواالْرضِ "

على أن ػُلدد اإلنسان ادلنهج مبا رمستو فماذا تكون ىيئة الذكر يف ىذه األحوال؟ التفكر ـ 
 :صلى الو عليو وسلَّم للفكر فقال قيداً  صلى الو عليو وسلَّمحضرة النبوة، فقد قطع 

 )تفكروا يف آالء وال تتفكروا يف ذات اهلل فتهلكوا(.
 تقول لو:  ؟وما وراء ذلكفدائرتك من العرش إىل الفرش، 

 البقرة(.32) "ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا ِإال َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ "
فكل األجهزة وال معداٌت تصل إىل ذلك،  وال أجهزةٌ درك ذلك، ين ليس معي أدواٌت تُ أل

وادلعدات اليت مجلٍت هبا اهلل ىي تبلغ ما ذكرناه من العرش إىل الفرش، واألجهزة الظاىرة من 
وىي عُت القلب وأُذن  العُت واألُذن والفكر وغَتىا يف األكوان، واألجهزة الباطنة يف دائرة القلب

 حضرة الرمحن.دللكوت  القلب ولسان القلب وأجهزة القلب
لتجليات والتنزالت ااألجهزة الروحانية يف فهي فهذه األجهزة اليت معي، وما وراء ذلك 

دلن ثبت على ذلك ورفعو اهلل عز وجل بفضلو إىل مقام وادلؤانسات وادلالطفات وال تكون إال 
 ذلك.
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 ال بعلم وال بعمل وإظلا: 
 احلديد(.21) "َواهلل ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ  َذِلَك َفْضُل اهلل يُ ْؤتِيِو َمْن َيَشاءُ "

ذن بداية السلوك إىل ملك ادللوك ىو مقام التفكر ـ اإلنسان يتفكَّر، وإذا تفكر وعلم علم إ     
معرفة عقلية ـ وىي بداية ىي  وادلعرفة كما قلتُ اليقُت أن اهلل ما خلقو إال ليعرفو عز وجل، 

رفة اليت يقول فيها رب فتكون معرفًة قلبية، وأدوات ادلع عدىاالفكر الذي ذكرناىا ـ فإذا ارتقى ب
 الربية:

 اإلسراء(.36) "ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل  ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُئوال"
عليو  صلى اهللفأريد أن أستخدم الوسيلة الراقية اليت جهزين اهلل عز وجل هبا واليت قال احلبيب 

 يف شأهنا: موسلَّ 
 لنظروا يف ملكوت السماوات(.ن الشياطُت ػلومون حول قلوب بُت آدم )لوال أ

 ن ما يشغلحول القلب، والشيطا ما الذي ؽلنعنا من النظر يف ادللكوت؟ الشياطُت اليت تدور
ىواء وادللذات الشهوات واحلظوظ واألالقلب عن اهلل عز وجل ويباعد اإلنسان عن مواله ك

 َتىا من األمور الفانيات.والرياسات وغ
وىو  ن يصل إىل عُت اليقُت البد أن يكون علُّو يف مواله ىو األكربولذلك من أراد أ

 األعظم عنده يف كل وقٍت وحُت.
 يف قوٍم:ىل يستطيع أحٌد أن يبلغو من األنام؟ نسأل احلق عز وجل، يقول اهلل ىذا ادلقام 

  "َشِهَد اهلل َأنَُّو ال ِإَلَو ِإال ُىَو َواْلَمالِئَكةُ "
 مث من؟ 

 آل عمران(.18) "َوُأوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط ال ِإَلَو ِإال ُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ "
 فهل ىذا شلكن أم غَت شلكن؟

الوىبية اإلذلية  تهبا يشاىدون اجلمااللوا العلم جهَّزىم اهلل عز وجل بإمكانية شلكن، فأو 
 جسامهم الدنيوية.العلية وىم يف أ

، وإظلا غاية ما يقول القائل ما قال فيو اإلمام الغزايل الكيف ـ ال يستطيع أحٌد احلديث عنو
 :رضي اهلل عنو
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 برخفكان ماكان مما لسُت أذكره        فظن خيرًا وال تسأل عن ال 
 ، وقالوا لو: إن ىاىنا قومٌ من زلبيو اهلل عنورضي ذىب قوٌم إىل سيدنا زلي الدين بن العريب 

 نردُّ عليهم؟  ايعًتضون على الصوفية، وعلى كالم الصوفية، وعلى علوم الصوفية، فبم
 قال قولوا ذلم: 

]ىل تعرفون طعم العسل؟ فيقولون: نعم، فقولوا ذلم: كيف عرفتموه؟ فيقولون: ذقناه، 
وم الصوفية حىت تذوقوه، فمن ذاق عرف، ومن فقولوا ذلم: كذلك ال تعرفون الصوفية وال عل

  إعًتض إضلرف[.
والذوق فوق العلم، فالعلم للعقل والذوق للقلب، والقلب  فهذا العلم ػلتاج إىل ذوق، 

والذوق ػلتاج إىل القلب السليم الذي سِلم من احلظوظ واألىواء ومن كل ما أرقى من العقل، 
 خلى هلل عز وجل: 

 اتٍ       بآي الغيب مسروداً  وشبهاٍت      يشاىد القلب من وىمٍ  إذا خال
 اتٍ    لف عاٍم بال قلٍب كلحظ        ا      وأ          نفٌس بقلٍب سليٍم رفعٌة ورض

 الالت والمرء بغير قلٍب في الض    رء بالقلب يترقَّى إلى رتٍب                      الم 
هنم زلرومُت من ىذا اجلمال اإلذلي وصف اهلل عز وجل الضالُت والكافرين أل ولذلك 

 فقال:
 ق(.37) "ِإنَّ ِفي َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُو قَ ْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُىَو َشِهيدٌ "

لكن ليس ذلم قلوب، فكيف يطلعون على و  الذين ذلم نفوسالقوم عن أوالء فأنبأنا 
ن ىذا يقتضي أن تكون ىناك عز وجل، فإحضرة عالم الغيوب  نوار، وعلى أاحلبيب احملبوب

 قلوٌب سليمة ومستقيمة.ىذه القلوب تكون قلوب وأن 
ىي غاية مراد اإلنسان، اإلنسان الذي  فمعرفة اهلل عز وجل ادلعرفة العينية اليقينية الشهودية

 فيقول:  رضي اهلل عنوكوان، والذي يُعرب  عنو احلالج خالق اال ىو اصطفاه 
 ياحبيبي     بعين الروح ال يبدوا خفا وغاية بغيتي يبدو 

كل ما متناه أن يرى وجو اهلل عز وجل، وأن يتمتع مبشاىد مجالو وحضرات كمالو ولذيذ 
 وصالو سبحانو وتعاىل الذي ادَّخره ألىل عطائو وأىل نوالو.
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 نسأل الو عز وجل أن نكون منهم أمجعُت. 
إىل ذلك، فاحتجنا إىل  وصلةادلة ىذا األمر جعل الصاحلُت يبحثون عن الكيفية والوسيل

  ليأخذون بأيدينا إىل ىذا ادليدان.اخلرباء الذين وصلوا واتصلوا 
ىل الدنيا لزمان، أن الناس يريدوهنم وسيلة إمن الصاحلُت والصادقُت يف ىذا ا ما يعانيو كثَتٌ 

هبذه العطية واليت خصَّهم عز وجل لتحقيق شهواهتم الدنيوية وآماذلم الدنيوية الفانية، مع أن اهلل 
 قال فيها خلَت الربية:

 الكهف(.28" )َواْصِبْر نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن رَب َُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهوُ "
الوجو، طالب وجو اهلل  ال نريد إال وجو اهلل عز وجل، أدخل نفسك معهم ألهنم ُطالَّب

 عز وجل.
رء كي يستقيم، وبعده ػلتاج إىل أمٍر عظيم البد منو للميق إىل ذلك أن الطر فأخربونا 

وال ػُلكم فإن اهلل سبحانو وتعاىل ال يُفرض عليو شيٌئ، حضرة الكرمي عز وجل،  ليتعرض لفض
عليك أن ُُته ز نفسك وتتعرض لفضل اهلل، مث تًتك األمر هلل، فاهلل جل عليو بشيئ، وكل ما 

حرص عليك منك وأرأف بك منك وأشفق عليك منك، ولذلك وعال أعلم بك من نفسك، وأ
 ؼلتار األفضل لك يف الدين والدنيا واآلخرة.

ن ىذه العطاءات لو تعرضت ذلا يف الدنيا فيحدث لك ما ال ػلمد فإذا رأى اهلل عز وجل أ
سالة إبليس تكربَّ فُتطرد، رمبا تنشغل عن الر وُتطرد ألن عقباه، فرمبا تغًت فتنضر، ورمبا تتكرب 

وىذا ليس من الكمال فالكمال الذي ارتضاه لنا التشريعية اليت كلفك هبا رب الربية، التكوينية 
  ومصطفاه أن نعطي لكل ذي حٍق حقو. اهلل يف دين حبيبو

ن نُعطي للقلب حقو من ادلشاىدات، فيدخر اهلل عز فنعطي لكل من حولنا حقوقهم وأ
ف لو كل اجلماالت اليت أىلو إليها فيوصلو إليها وعند مفراقتو للدنيا يكشذلك، وجل للمرء 

 لكنو بلغ األمان ألنو خرج من دائرة بٍت اإلنسان.
عز وجل  واخللق ىم الفتنة إذا أمن اهلل عز وجل من فتنة اخللق كشف لك كل شيئ، فإنو 

 وتكون سيداً بُت الناس، وتكون عبداً  كرمي وإذا إطمأن اهلل عز وجل لك بأنك ستقوم بأمره كلو
فهو أباح لك ذلك ألن اهلل عز وجل كرمٌي ػلب كل كرمي، فإذا أجَّل لك ذلك  لرب الناس، 
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فال تعًتض وال يعًتيك حديث نفٍس فيو شٌك دلن يقول للشيئ كن فيكون،  حلكمة يعلمها اهلل 
نك تشارك اخلالق يف فعلو وكأ؟ إىل من حولك وتقول: يا رب دلاذا أعطيت ىذا وتركتٍتوتنظر 

 رك وتعاىل.، ألنو أدرى مبصاحل عباده تباخلقويف و 
وصل إىل ىذا ادلقام، ولذلك الشيخ عبد احلليم زلمود رمحة اهلل فإذا صفَّى اإلنسان نفسو 

يف كتابو "قضية التصوف" ـ ويا ليتكم تطلعوا عليو وىو موجود يف دار عليو عندما استعرض 
نق
ُ
 لضالل لإلمام الغزايل.من ا نقذمن الضالل، وكتاب ادل ذادلعارف وحتتو: وادل

بعد أن استعرض تعريفات الصوفية والصاحلُت للتصوف أكثر من مخسة آالف تعريف، كل 
لو وحبسب مذاقو وحبسب ما عرفو، قال والذي أسًتيح واحد يُعر ف حبسب ما وصل إليو حالو، 

 فيو: ولطيف وفيو الوسيلة والغاية، قال سُلتصرٌ فهو  رضي اهلل عنوتعريف الشيخ الكتاين 
 ]التصوف صفاٌء ومشاىدٌة[.

فإذا وصل اإلنسان إىل مقام الوسيلة ىي الصفاء وكل جهاد النفس الغاية منو الصفاء، 
  وىي الصفاء.الصفاء تأىَّل للمشاىدة، فهذه ىي الوسيلة 

أوقعتو نفسو يف  يصل بغَت رلاىدة النفس فقد، ومن ظن أنو فالبد من رلاىدة النفسإذن 
 اللبس:
 فصلت(.46) "ب َك ِبَظالٍم ِلْلَعِبيدِ َوَما رَ "

 رضي اهلل عنواإلمام أبو العزائم بغَت اجملاىدة يف اهلل جل يف عاله، صل إىل اهلل يكيف 
 يقول يف ذلك على لسان احلضرة اإلذلية:

 تريد بأن ترى حسني وترقى       بال حرٍب شديٍد ال يكون
 حرب مع من؟ مع النفس:

 ؟      بال حرٍب شديٍد ال يكونىتريد بأن ترى حسني وترق
 يو وفي ىذا فتونفِّ                    صأُ   فمن رام الوصول إلى جنابي     

والصفاء يأيت جبهاد النفس، وجهاد النفس ال يستطيع اإلنسان أن يقوم بو  ،البد أن تصفى
 قال اهلل تعاىل: يُعينو على ىذا اجلهاد، ولكن البد لو من ُمشرفٍ مبفرده، 

 النجم(.32َو أَْعَلُم مبَِن اتَـَّقى )تـُزَكُّوا أَنـُْفَسُكْم ىُ  الفَ 
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 وماذا نفعل؟ ننظر دلن يُزك ي: 
ُلو َعَلْيُكْم َآيَاتَِنا"   "َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوال ِمْنُكْم يَ ت ْ

 وىذا ىو التفكر ـ وبعد ذلك:
  ؟وبعد التزكيةـ  "َويُ زَكِّيُكمْ "
  :وىي الشريعة وبعد ذلك "ابَ َويُ َعلُِّمُكُم اْلِكتَ "
   وبعد ذلك:" ـ َواْلِحْكَمةَ "
 البقرة(.151) "َويُ َعلُِّمُكْم َما َلْم َتُكونُوا تَ ْعَلُمونَ "

 لذين دخلوا يف قول اهلل:االُكمَّل وىذا ادلنهج، منهج رسول اهلل ومنهج الورثة 
 يوسف(.108) "ا َوَمِن ات َّبَ َعِنيَعَلى َبِصيَرٍة َأنَ  ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اهللِ "

األجالء ال يستطيعون أن يصلوا  ية تالوة اآليات، ولذلك كثٌَت من السادة ادلتحدثُتدافالب
ومنهج ، ألهنم بعدوا عن منهج القرآن اجمليد، إىل السامعُت يف مواعظهم يف احلديث عن التوحيد

 :يف اآلياتالقرآن اجمليد يف التوحيد يف أي شيئ؟ 
َوِإَلى ( 18) َوِإَلى السََّماِء َكْيَف رُِفَعتْ ( 17) ال يَ ْنظُُروَن ِإَلى االِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ َأفَ "

 ر:ـ وماذا أفعل؟ ذك   (20) "َوِإَلى االْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ ( 19) اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبتْ 
 )الغاشية(.( 21) :َفذَكِّْر ِإنََّما َأْنَت ُمذَكِّرٌ "

إدلام باإلعجاز العلمي إىل وىي حتتاج ان يف دائرة األكوان من حولو، يأخذىم اإلنس
، ولو جربت ذلك لوجدت صلى الو عليو وسلَّماحلديث يف كتاب اهلل وفيما ورد عن رسول اهلل 

 ذلك يُشد الناس شدَّاً عظيماً هلل عز وجل.
 وىو:فادلنهج القرآين يف علم التوحيد 

ُلو َعَلْيُكْم َآيَاتَِنا "   "َويُ زَكِّيُكمْ يَ ت ْ
 بعد ذلك :  جاءوىي اآليات اليت يف اآلفاق ويف األنفس، ولذلك 

 البقرة(.151) "َويُ َعلُِّمُكُم اْلِكَتابَ "
ألن ىذه ىي ويعلمكم الكتاب  ل،،،،،ووووووواآليات آيات الكتاب كانت ، فلو  
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 اآليات: 
 آل عمران(.190) "يَاٍت الوِلي االْلَبابِ آل"

رضي اهلل ئل عن الصاحلُت فقال فيهم سُ عندما  رضي اهلل عنوإلمام علي يقول فيهم سيدنا ا
 :عنو

الناس منهم يف راحة وأنفسهم منهم يف عناء ـ ]تعرفهم بقاع السماء وُتهلهم بقاع األرض، 
والعناء على النفس، أشداء على الكفار كما تقول اآلية ـ رمحاء بينهم ـ وأول الكفار اليت يشدد 

 ليت بُت جنبيو:عليها ىي نفسو ا
 (.ك اليت بُت جنبيك)أعدى عدوك نفس

اهتم خفيفة ـ ألهنم ال يريدون شيئًا من أحد إال من الواحد األحد عز حاجو عفيفة نفسهم أ
رضي اهلل  رضي اهلل عنووىذا يا إخواين ادلنهج القرآين الذي يقول الشيخ ذا النون ادلصري  وجل،

 ل:ُسئو عندما كان يعاجل سكرات  وأرضاه عنو
ىل كنت تتمٌت أنك مت قبل ذلك؟ قال: ال ألنٍت مل أكن أُريد أن أموت حىت أعرف ]

 اهلل عز وجل[.
قت من تلك ادلعرفة؟ فقد أتيت ىنا دلعرفتو، فماذا حقعرف اهلل؟ دون أن أكيف أموت 

 من وطنك، وما وطنك وما وطننا؟ وطننا اجلنة: جئُت لبعثة ألنك
 البقرة(.19) "نَّةَ اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلجَ "

ويعرف اخللق  ،اهللجئُت لتعرف وما ىي مهمتك ىنا؟ وىي سكننا ـ ودلاذا أتيت إىل ىنا؟ 
 هلل عز وجل.اهلل عز وجل فيك، فتكون خليفة 

 مباذـ فيكون  ذا خرج اإلنسان ومل يعرف أعز  ما يف ىذه احلياة وىي معرفة اهلل عز وجلإ
اك؟ األعمال قبوذلا عند الواحد ادلتعال، فال ُيسَّر هبا بال وما الذي ػلصلو ىنخرج من الدنيا؟ 

 :ه؟ معرفة اهلل عز وجلومالذي نريديف اخليال ألنو ال يعرف القبول، وال يضعها اإلنسان حىت 
 من عرف اهلل ومل تغنو معرفة اهلل فذاك الشقي

وجعلها لنا بعثة إذلية احلياة الدنيا، ىذه يف  من أجلهااليت ربنا أوجدنا وىي الغاية يا إخوانا 
 طلرج منها وقد دخلنا يف قولو عز وجل:
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 آل عمران(.18) "َوُأوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط ال ِإَلَو ِإال ُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ " 
ما وأن يهيم أرواحنا فين يؤىل قلبونا لذلك أن يذيقنا لذة معرفتو، وأنسأل اهلل عز وجل      

وأن يقد ر لنا ىذه ادلنح اإلذلية والنفحات ، ىلنا ظاىرًا وباطنًا ذلذه العطاءاتىنالك، وأن يؤ 
    الربانية حىت نعرف اهلل عز وجل معرفًة شهودية ونكون مع الذين أنعم اهلل عليهم هبذه العطية.

 صلى اهلل علي سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم


