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 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

 ػ الرزيقات ديواف الشيخ أمحد حسن غرباويادلكاف: 
 ىػ 0447مجادى اآلخر  62موافق  7/4/6102اخلميس التاريخ: 

 (رجال اهلل الصالحين في القرآن)
 الرحيم  بسم اهلل الرمحن

 احلمد هلل وكفى وسالـٌ على عباده الذين اصطفى. 
يب ادلصطفى الذي أزاؿ بو عنا اهلل كل جفا، ومأل بو قلوبنا بنور والصالة والسالـ على احلب

يا ربنا من أىل معية احلبيب احلب والوفا وآلو وصحبو وكل من على دربو اقتفى، واجعلنا 
 وفر نصيب أمجعني آمني ىمني يا رب العادلني.وأكتب من وراثتو وعطاءاتو أ

 أيها األحبة:
 بارؾ اهلل عز وجل فيكم أمجعني.

ييِّ ذكرى رجٍل من رجاالت اهلل عز وجل، الليلة  حنن والبياف ال يكفيو الوقت واألواف، حنح
حيتاجو احلضرين ليكونوا مجيعًا من ادلنظورين بعني العناية اإلذلية من النيب ما ولكن حسبنا تبياف 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمادلصطفى األمني 
ع وأجلى بياهنم، ولكننا حنتاج أمجعني إىل يف مواضرجاؿ اهلل يف القرآف ذكرىم اهلل عز وجل 

 من حتققوا بأحواذلم لنحذوا حذوىم ونكوف مثااًل ذلم.
وخاصًَّة وحنن يف ىذا العصر الذي سرت فيو الظلمات واألدعياء وادلدعني، فكثرٌي من 

يعمل  ا فتارةً ىن ،وخاصًَّة يف بالدنا الناس يدَّعي الوالية ويدَّعي أنو بلغ رٌتبة الرشاد واإلرشاد
 ليها ويدَّعي أنو يوصلهم إىل اهلل عز وجل.ساحة ويدعو الناس إ

 وىل حنتار وبني أيدينا كتاب رب العادلني؟ فنحن إىل أين نذىب؟ ونسلم روحنا دلن؟ 
 األمر ووضحو بأجلى بياف.لنا  كتاب اهلل جلَّى

لى اهلل عليو صف يكوف وارثًا لسيدنا رسوؿ اهلل الذي سنسلِّم روحنا إليو البد وأ الرجل
 .وسلَّم

وما ادلرياث الذي سيورثو من رسوؿ اهلل والذي حنتاجو لنمشي معو ويحكرمنا اهلل عز وجل  
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 ؟ امسعوا وعوا:صلى اهلل عليو وسلَّمكما أكرمو من عطاءات سيدنا رسوؿ اهلل  
 األنبياء(.017) "َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ "

 فقاؿ: صلى اهلل عليو وسلَّمهلل العحلوية والسحفلية، عَّبَّ عنها رمحة لكل كائنات ا
 )إمنا أنا رمحٌة مهداه(.

من ، صلى اهلل عليو وسلَّميعني يا ىناه من يأخذ نصيبو من رمحة حبيب اهلل ومصطفاه 
، فمن منشي وراءه من وترؾ أحواالً  رؾ أعماالً وااًل وتالذي منشي وراءه؟ سيدنا رسوؿ اهلل ترؾ أق

 الء؟ ىؤ 
ألف اهلل عز وجل عندما أمر كليمو ونبيو ورسولو موسى أف يطلب العبد الذي  وارث الرمحة ػ

يقربو قرب القرابة من مواله، وجيعلو يتحقق ويكوف من أىل التحقيق بعد أف كمحل يف مقاـ 
 التشريع، فقاؿ: ما أوصاؼ ىذا العبد يا رب؟ 

َناُه َرْحمَ "   "ًة ِمْن ِعْنِدنَاَعْبًدا ِمْن ِعَباِدنَا َآتَ ي ْ
  :وبعد الرمحة

 الكهف(. 26) "َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما"
 صفات الويل ادلرشد. اً وأخذ نصيباً من الرمحة، فهذهف يكوف عبدفالبد أ

ومنعها من كل ما حرَّمو اهلل وهناىا عن كل ما هنى عنو حضرة اهلل، عبد يعين: جاىد نفسو 
 اليت حيبها اهلل جل يف عاله، وىذا جهاد النفس: بأضاد الصفات هاومجَّل

ُهْم ُسبُ َلَنا"   الرعد(.22) "َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا َلنَ ْهِديَ ن َّ

، ومن  الغضب إىل احلِلم، ومن الشدة إىل اللني، ومن هنى النفس من البخل إىل الكـر
 اجلهالة إىل العلم، ومن الكذب إىل الصدؽ وىكذا.

صلى اهلل عليو ف جياىد نفسو ويتصف بصفات احلبيب األعظم بعد أفاجلهاد أواًل، و 
 بعد ذلك يلبس دلواله ثياب العبودية: ، يبدأوسلَّم

رْ "  ادلدثر(.4) "َوثَِياَبَك َفَطهِّ
فال جيوز لصاحب ىذا ، يطحهِّر ثيابو القلبية من األوصاؼ اليت تتناىف مع العبودية لرب الَّبية

ف يكوف جيوز أف يكوف متعالياً، وال يتكَّبَّ على اخللق، وال جيوز أبأف ف يكوف متكَّبًا ادلقاـ أ
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ف يكوف يرى نفسو خرٌي من يره، بل ال يرى لنفسو حاٌؿ وال مقاـ، ويرى متغطرساً، وال جيوز أ 
 كراـ عز وجل.يف موجهة ذي اجلالؿ واإل  نفسو ال شيئ

 يقوؿ: رضي اهلل عنوألف يكوف عبداً هلل، وسيدنا أبو اليزيد البسطامي 
: يا رب مبا يتقرَّب ادلتقربوف إليك؟ قاؿ: مبا ليس يفَّ، وما الذي ليس فيك؟  قلت: ]قلتح

 قاؿ: الذؿ وادلسكنة واخلضوع والتواضع[.
 ، وكاف يقوؿ:صلى اهلل عليو وسلَّمفهذه صفات العبيد واليت كاف عليها النيب الرشيد 

 العبد(.وأجلس كما جيلس  ،)إمنا أنا عبٌد آكل كما يأكل العبد
بني ماف حىت كاف الناس يأتوف من البادية فال يعرفوف الرسوؿ من يلال صوجلاف وال ى

فلما رأى أصحابو رضواف اهلل  ،ونو من بينهم: أين الرسوؿ؟ ألهنم ال يعرف، فيسألوف عنوصحبو
ػ انًا ػ ودكاف يعين مصطبة صغرية كَّ قالوا: يا رسوؿ اهلل جنعل لك دح تبارؾ وتعاىل عليهم ذلك 

 جتلس عليها حىت يعرفك القادـ ػ قاؿ:
 )كرىتح أف أمتيَّز عليكم(.

 أريد أف أكوف متميزاً عليكم مبيزة، وأريد أف أكوف مثلي مثلكم، وىنا مقاـ العبودية:ال 
 اإلسراء(.0" )ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدهِ "
 لفرقاف(.ا0) "ْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدهِ تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل ا"
 الكهف(.0) "َزَل َعَلى َعْبِدهِ اْلَحْمُد هلل الَِّذي َأن ْ "

 ف يكوف عبداً:البد أ
 فكن عبداً لنا والعبد يرضى     بما تقضي الموالي من مرادِ 

يريد أف يقف لو الناس ويعظموه ويبجلوه ويكَّبوه ويأتوه بالزوادات ويذىبوا لو فهذا 
 يعيش يف الربوبية والعياذ باهلل عز وجل. ، إنوبادلقتنيات، ما لو وما ذلذه العبودية

إذا مجحَّل جبماؿ العبودية وصدؽ يف ذلك ناؿ لكن العبد وما ملكت يداه لسيده ومواله، 
 قلبو يفيض بالرمحة على مجيع خلق اهلل.فكاف  الرمحة،إرثو من احلضرة احملمدية وىي 

 :وصاؼ أنتم تالحظوىا، وأنظر ماذا يقوؿ ربناولذلك ىذه األ
 آؿ عمراف(.062) "َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهلل لِْنَت َلُهمْ "
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ال وىل يوجد عبٌد وارث لرسوؿ اهلل يتعامل بالفظاظة والغلظة والنهر والسب والشتم؟  
 ينفع.

إذا كاف بعض اجملاذيب حصل لو ىذا احلاؿ يف حاؿ اجلذب فال يكوف مربياً يف ىذا الوقت 
لكن ال يحقتدى بو، فال ذ مبا فعل ألنو مغلوٌب على أمره، ألف اجملذوب يف ىذا الوقت ال يؤاخ

 أعًتض عليو وال أقتدي بو.
 من الرجل القرآين:البد أف يكوف صورة تبعو من ألكن 

َناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا"  (26) "َعْبًدا ِمْن ِعَباِدنَا َآتَ ي ْ
 باجلدِّ وال باإلجتهاد وال والال بالعلم  عطاءات وىبات وتفضالت،يا إخواين وىذه األشياء 

 :رضي اهلل عنووال بالعمل، يقوؿ فيها إمامنا أبو العزائم 
 لي             ال بعلمي أو بعم      هودي          علم غيِب عن ش

 لي                          ل اهلل ربي      وبطو خيُر رس                                بل بفض
 لي               أعلموني بعد جه     لوٌم                                   وأنا عبٌد ظ       

 لي             أشهدوني نور أص فوا لي الحجب حتى           كش
 :وىذا فضل اهلل

 اجلمعة(.4) "َذِلَك َفْضُل اهلل يُ ْؤتِيِو َمْن َيَشاُء َواهلل ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ "
هِّز أنفسنا ونتعرض لفضل اهلل جل يف عاله.ض وماذا نفعل؟ نتعرَّ   وجنح

 الرجل الذي حنتفي بذكراه كاف رجاًل من ىؤالء الرجاؿ، ال يبغي من الكونني سوى مواله،
وال أي شيئ، وكاف ككحمَّل الصاحلني  اخللق دنيا وال رياسة وال مشيخة فلم يكن يبغي من وراء
 من كدِّه ومن عملو.السابقني يكتسب رزقو 

بنفسو،  يف أرضووال يحسخِّر ادلريدين يف عمٍل خاص لو أبداً، فكاف يذىب ليكسر القصب 
رضواف اهلل عز  حىت يحطعم أوالده من حالؿ زالؿ وعلى منهاج الصاحلني والعبيد الصادقني،

 وجل عليهم أمجعني.
من أحٍد من وال ينتظر وادلودة للخلق أمجعني، ومجَّلو جبماؿ الرمحة والشفقة والعطف واحلناف 

 مجياًل حىت كلمة شكر، وإمنا ميتثل لقوؿ اهلل:لو اخلق أسدى لو معروفاً أو صنع 
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 اإلنساف(.2) "ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِو اهلل ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا" 
بزيٍّ فيو زيَّا تيوـٍ وما يف نطعمكم األسرار واألنوار لوجو اهلل ال نريد منكم جزاءاً وال شكورا، 

أف يكوف من وال عمل لنفسو ساحة ألنو كاف يريد  ،ادلشايخاليت يراىا مثل أىل ادلظاىر 
 .وىؤالء ىم العبيد احلقيقيني بني أىل السماء اجملهولني بني أىل األرض، ادلعروفني

ىل  ، ىل كاف ىناؾ من يعرؼ ىذا العبد؟ سيدنا موسى عندما سأؿ ربو ودلَّو على العبد
ال أحد ػ ألهنا صفة العبيد الذين ورثوا حٌد يعرؼ مكانو؟ وىل كاف أحٌد يعرؼ عالماتو؟ كاف أ
 .صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب 

أين يا رب ىذا الرجل؟ قاؿ لو: عند رلمع البحرين، وسيدنا سأؿ سيدنا موسى ربو: 
ر النيل بقليل، ورلمع البحرين عند مدينة دمياط يف آخر هنموسى كانت بلدتو جنوب اجليزة 

تجد ىذا العبد سف باجلوع عندما تشعرقاؿ لو: و  اء النيل مع البحر األبيض ادلوسط ػعند إلتق
 ىناؾ.

وأتى بسمكة وشواىا امسو سيدنا يوشع بن نوف عليو السالـ،  اً واحد اً أخذ معو تلميذ
 حىت إذا جحعنا نأكل.مكة حتملها سووضعها يف مقطف وقاؿ لو: ىذه ال

هد فقاؿ لو:بدمياط بقليل شعر باجلوع،  مث مشى وبعد أف مر  وشعر أنو محتعب ورلح
 الكهف(.26) "َآتَِنا َغَداَءنَا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفرِنَا َىَذا َنَصًبا"

وشعرتح اجلوع، فسأؿ الغالـ: أين يا بين السمكة بالتعب  تح شعر  وىذه ىي العالمات، أين
  اليت معك؟ فقاؿ لو:

ْيطَاُن َأْن َأذُْكَرهُ ِإنِّي َنِسيُت اْلُحو "  الكهف(.24) "َت َوَما َأْنَسانِيُو ِإال الشَّ
 سألو: أين ذىب؟ قاؿ:

 الكهف(.24) "َواتََّخَذ َسِبيَلُو ِفي اْلَبْحِر َعَجًبا"
منو  فتناثركاف ىناؾ رجاًل يتوضأ   قاؿ لو ما الذي حدث؟ قاؿ لو: عندما كنا عند البحر

قد إحتيت ونزلت البحر مرًة واحد وقد نسيت فوجدهتا  على السمكةبعض رزاز من ماء وضوئو 
 و موسى: ىو ىذا الرجل الذي نريده.، فقاؿ لبذلك ف أخَّبؾأ

وىذا الرجل ال يلمس شيئًا إال إحتيا، ال يلمس قلبًا ميتًا إال واحياه اهلل بالغراـ يف حبيب 
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 اهلل ومصطفاه وباإلقباؿ بالكلية على حضرة اهلل جل يف عحاله. 
ي، فال ساحة وال غطَّ رجل نائمًا على كـو من الرمل ومح نرجع، فرجع فوجد الىيا  لو:قاؿ 

غطي وىؤالء ىم وال شيئ هنائياً، ولكنو نائٌم على كـو ومست سكرتاريةال ححجَّاب وال عبيد و 
 العبيد يا إخوانا:

 خادمام     وعبدىم أضحى لو الكون وك عبي                             دىعبيٌد ولكن المل
ذىب وايقظ الرجل من النـو وقاؿ لو: السالـ عليكم، فقاؿ الرجل: وعليك السالـ يا 

الذي أرسلك عرفين  ين بك الذي أرسلك إيلَّ ػقاؿ: كيف عرفتين؟ قاؿ: عرَّفموسى بن عمراف، 
 بك ػ فقاؿ لو: 

ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا"  (.الكهف22) "َىْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن تُ َعلَِّمِن ِممَّ
ػ  ألف معو علم الشريعة علم احلقائق وعلم الباطن الذي يريده موسى ليتكمَّل، ىووالرشد 

علمو أنا، ال أاهلل  ومكأنت على علٍم علَّ وىذا احلديث يف البخاري ومسلم ػ فقاؿ لو: يا موسى 
 منيو اهلل ال تعلمو أنت.ى علٍم علَّ وأنا عل

والصاحلني دائمًا ربنا يحرسل ذلم األمثاؿ اليت  ػنزلت عحصفورة شربت من ادلاء حديثهم  وأثناء
  ألهنم يبلغوف عن اهلل عز وجل.تعينهم على إبالغ ادلقاؿ 

أي  خذ ىذا العحصفور من ىذا البحر ػلمي وعلمك يف علم اهلل إال كما أوما عفقاؿ لو: 
 أف ما معي وما معك ال يساوي شيئاً بالنسبة لعلم اهلل.

 وربنا قاؿ:العبد؟  يسأؿ سائل: وكيف تعلم ىذا
 الكهف(.26) "َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما"

لكن علم علم األحكاـ لصالح األجساـ، وعلم القلوب ىو الذي بو صالح القلوب، 
 ال ػ فأنا أحتاج لإلثنني معا: حكاـ ىل ىو الذي سيحصلح القلوب هلل عز وجل؟األ

ليصل القلوب من أىل القلوب،  حكاـ، وعلمعلم األجساـ من أىل األأحناج إىل 
 .صلى اهلل عليو وسلَّماإلنساف إىل وراثة احلبيب احملبوب 

  وكيف تتأتى ىذه العلـو يا إخوانا؟
عز وجل جبوده وفضلو على من بلغوا يف مواجهتو مقاـ  يفيضها اهللىي نفحاٌت إذلية، 
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 يشعر بأنو عاجز أماـ مواله، سيدنا موسى قاؿ لو: فالعجز،  
أين أجدؾ؟ ػ ىل يف السماء أـ يف األرض؟ ػ قاؿ: جتدين عند ادلنكسرة قلوهبم من )يا رب 

 أجلي(.
الذين معهم األواين اليت فيها ىم حبث عن أىل اإلنكسار جتدين عندىم، ألف ىؤالء إ

السماوات مجاالت ادلعاين وحضرات القرب والتداين وكنوز اهلل عز وجل اليت غيَّبها عن مجيع 
 ائنات، وموجودة يف قلوب ىؤالء األقواـ:واألرض وكل الك

 رار توحيده بالحال والقال     قد أكرم اهلل أىل العجز علمهم       أس
 المة فإن اهلل مقتدٌر       يُعطي الوالية للساري وللقال                 ي المخلِّ 

ء وعن الدنيا وعن األىواىؤالء اجلماعة يصلوف إىل حاؿ امسو حاؿ الفناء، فنوا عن 
ومل يعد ذلم إال ىوى واحد يف حضرة الواحد عز وجل، الشهوات وعن احلظوظ وعن ادللذات 

 وىؤالء ربنا يقوؿ فيهم:
َناهُ "   ":َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَ ي ْ

يف ىذه الدار الدنية  ماتوا وىم أحياء، ولسيت موتة عزرائيل، ولكنهم ماتوا ادلوتة اإلختيارية
رب قاؿ واحلية العيانية واحلياة الشهودية فأصبحوا كما قرآنية واحلياة الكشفية فأحياىم احلياة ال

 الَّبية:
 األنعاـ(.066) "َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا َيْمِشي ِبِو ِفي النَّاسِ "

رغبًة فيما عند  إىل الطريق الصحيح ادلوصِّل إىل رضواف اهللو يسعى بنور اهلل إىل إرشاد اخللق 
 يٍئ سواه.اهلل ال رغبةح يف ش

ىذه األشياء كلنا حنتاجها ألنين أرى يف األحبة كل واحد جيمع عليو ثالثة أو احلقيقة ف
وىم وتنبيهات من األحباب ويريد أف يكوف عليهم شيخًا ويحصدر أوامر وتعليمات  أربعة

ويغضب على من ال يقضي لو و وىواه يسارعوا إىل تنفيذ ما يطلب وإف كاف ما يطلب حلظِّ 
  يسعى لقضاء مصلحة لو.طلب أو ال

وعلى  نريد أف نكوف على الطريق القومي طريق ىؤالء الرجاؿ الذي منشي على آثارىم
 أو معهم.ف جيعلنا منهم منواذلم، لعل اهلل عز وجل أ



8 

م لنحكـر هبذا اإلكراـ اإلذلي العظيم الذي خصَّ اهلل نريد شيئًا من اإلثنني: إما منهم أو معه 
فنريد أف نذكر اهلل شكراً  ذلية، ولكي تكتمل الروضة اإلكرمو أمجعني  ىلعز وجل أىل فضلو وأ

 على مننو وعطاياه.
الصاحلني وأف جيعلنا أمجعني نسأؿ اهلل عز وجل أف يوفقنا أمجعني لطريق الصادقني ومنهج 
ا مباركةص ظاىرة، وأرزاقًا بمن خيار ادلتبعني لسيد األولني واآلخرين، وأف يرزقنا أرزاقًا حالاًل 

     .وأف يرزقنا علماً بغري تعلم وأف جيعلنا من الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنوطنيًة وافرة، 
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلمّ 

   
    
        

 


