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 ــــــــــــــــــــــــــــ
 جهاد النفس للوصول إلى الفتح

احلمد هلل والصالة والسالم على نور اهلل  - ِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ِبسْ 
 الدال باهلل على اهلل، سيدنا حممد وآلو وصحبو ومن وااله.

وال أحد يقول أنا ، بالطريق إىل اهلل ملتزم يظن أنوالسالكني من كثري 
بالفرائض، وملتزم  أنا يل فًتة كبرية ملتزم غري ملتزم!!، فيسأل ويقول:

 !!.الصاحلني؟ عنال يُفتح عليَّ كما نسمع  مَ لِ ف، وكذا وملتزم بكذا ،باألوراد
ق ردبا يكون أىلو  الناس يف زمننا ىذا غري الزمن السابق، فالزمن الساب

عندىم إرادة قوية يف كان كانوا ُبسطاء يف الثقافة، وبسطاء يف العبادة، لكن  
الصراع مع النفس، وإرادة قوية يف فرض القوامة اليت أعطاىا لو اهلل على 

 الزوجة ولكن باللطف وبالذوق واألدب الشديد.
ا تريد، الناس تركت النفس تلعب هبم كم أنفآفة اآلفات فيو  أما زمننا

 ذاإذا كانت مملكة فيها النفس واذلوى، فماو ووضعوا معها أيضًا اذلوى، 
 !!.تنتظر منها؟

وكعادة العصر اجلدال، وال يريد أن ينسب لنفسو القصور وال التقصري، 
الشيخ عنده الكنوز جاىزة وال و الشيخ،  يعتقد أنو عندفأين يكون العيب؟ 

 !!.ويفتحها ل، وال يريد أن ويريد أن يعطيها ل
فلو حبثنا حبثًا بسيطًا مع أىل لكن ىل الشيخ يبخل هبا عليك؟! ال، 

صلى النيب حضرة الفتح األعظم من األولياء والصاحلني، من أول أصحاب 
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إىل يومنا ىذا، جند فيو أصل أصيل ملتزمني بو، وحنن غري  اهلل عليو وسلَّم
ما ل دلن أراد الوصول، وىذا أصل األصو قادرين على أنفسنا لكي نلتزم بو، 

 صلى اهلل عليو وسلَّممنا؟ حضرة النيب  اهللما العمل الذي ُُيبو ىذا األصل؟ 
  وأههر، فيقول:وىو نفسو عمل دبا بنيَّ  ، وأههربنيَّ 

 ٔ{ َقلَّ  َوِإنْ  أَْدَوُمَها تـََعاىَل  اللَّوِ  ِإىَل  اأَلْعَمالِ  َأَحب   }
صلى اهلل عليو سألوىا عن عمل سيدنا رسول اهلل والسيد عائشة 

 ا:رضي اهلل عنه، فقالت وسلَّم
 ِٕدميًَة { َعَمُلوُ  } كانَ 

ىذا من ي الصعب الذي ال جنده يف عصرنا يعين يداوم عليو، وىذا الش
يلتزم أسبوعاً، وحني،  احلني، وأدعياء السلوك يف كل وقتادلنتسبني للص

لو: ىل ستظل يف ىذا الورد على وبعدىا تضحك نفسو عليو وتقول 
ه  !الدوام؟ ىل ستظل يف قيام الليل وتقول لو: وردًا آخر،  واجعل لكغرير
 !!.آخر اً اعمل شيئ !دائماً؟
ىذا ادلرض األساسي الذي انتشر اآلن، ال أحد يستطيع ادلداومة، و 

شة، فالنفس تلعب بو كما والعزمية ى ،وليست قوية دة مذبذبةدلاذا؟ ألن اإلرا
دائماً  أن ذبعل اإلنسانتشاء، ولعب النفس الذي يُبعد اإلنسان عن الفتح، 

وبعدىا قلياًل مع اهلل ورسولو، ويظل يتذبذب، فيمشي  ال يثبت على أمر
يجادل ، فباب اجلدال مفتوح، وباب األعذار جاىز ذبد ولو كلَّمتويقف، 

 .!!ويلتمس األعذار لنفسو ،عن نفسو
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 لوصول إلى الفتحا
يد أن يصل إىل يُر الذي  لن يصل، لكن! يصل إىل الفتح؟س مىتفهذا 

يبتغي بو مرضاة بأي عمل صاحل يعملو لوجو اهلل،  بد أن يلتزم الفتح اهلل 
 اهلل، حىت ولو كان ىذا العمل مع األطفال الصغار.

كان من وأرضاه،   رضي اهلل عنوشيخنا الشيخ حممد علي سالمة 
بعمالت فئة مخسة قروش جديدة  -وقتها  -يأيت  عندما ننزل البالدطبيعتو 

قدم على وال ،ويوزعها على األطفال، وأنا كنُت أحاول أمشي القد بالقد
مشيت على األثر، وذات مرة قلت: وىل البالد القدم، فلما أصبحت أنزل 

 خاص بالشيخ وأنا ليس يل شأٌن بو، وأُريد أن األمرىذا ل الشيخ؟! أنا مث
 ىذا األمر.عن نع تأم

يا بين فقال يل:  رضي اهلل عنووبعد ذلك تصادف أنين قابلُت الشيخ 
ال يقطعها، حىت تنتقل من عادة إىل عبادة، فإذا من عوَّد الناس على عادة 

 دائماً. عليوبد أن تواهب  عودهتم على أمر ال
أعمالو كلها كانت خلدمة من حولو، رضي اهلل عنو سيدنا أبو بكر 

وليست صالة وركوع وسجود، وأنتم ربفظون حديث سيدنا رسول اهلل 
 يسأل بعد صالة الفجر:

 نـََوْيتُ  أَنَا: َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  َبْكرٍ  أَبُو فـََقالَ  َصاِئًما؟ ِمْنُكمْ  اْليَـْومَ  َأْصَبحَ  َمنْ  }
 أَبُو فـََقالَ  ِبَصَدَقٍة؟ اْليَـْومَ  َتَصدَّقَ  َمنْ : فـََقالً  َصاِئًما، فََأْصَبْحتُ  اْلَبارَِحةِ  ِمنَ 

 َعْبدِ  َيدِ  يف  ِكْسَرةٌ  َفِإَذا َفَدَخْلُت، ِمْسِكنٌي، َتَطرَّقَ  أَنَا،: َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  َبْكرٍ 
 َبْكرٍ  أَبُو فـََقالَ  َمرِيًضا؟ َعادَ  اْليَـْومَ  أَي ُكمُ : فـََقالَ  فََأْعطَْيُتُو، فََأَخْذتـَُها، الرَّْْحَِن،

 َفَذَىْبتُ  َمرِيضٌ  َعْوفٍ  اْبنَ  يـَْعيِن  الرَّْْحَنِ  َعْبدَ  ِإنَّ  يل  ِقيلَ  أَنَا،: َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ 
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 اخلَِْصالُ  َىِذهِ  َرُجلٍ  يف  اْجَتَمَعتْ  َما: صلى اهلل عليو وسلم النَّيب   فـََقالَ  فـَُعْدتُُو،
 ٖاجْلَنََّة { َدَخلَ  ِإال يـَْومٍ  يف 

 ويف رواية أخرى:
 ٗ{ أَنَا: َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  َبْكرٍ  أَبُو َقالَ  َجَناَزًة؟ اْليَـْومَ  ِمْنُكمُ  تَِبعَ  َفَمنْ  }

 :، وقال صلى اهلل عليو وسلمفأعمالو كلها للناس من حولو
رُ   ٘لِلنَّاِس { أَنـَْفُعُهمْ  النَّاسِ  } َخيـْ

، يظنون أن األمروالناس نسوا ىذا أنفعهم للناس وليس لنفسو!، 
اإلقبال والفتح على اهلل بالركوع والسجود والصيام وتالوة القرآن وما شابو 

اهلل أعلم هبا، لكن خري فلو وزنتها دبيزان اإلخالص العبادات ىذه ذلك، و 
 الناس أنفعهم للناس.

من مجلة ذات مرة كنُت أتصفَّح كتب أسيادنا العظماء، فوجدُت أن و 
بنفسو كان ُيلب جلريانو أنو  ه جبريانو، بِّ لكان يفعلو سيدنا أبو بكر ما  

 ث جريانو مع بعضهمربدَّ فلما توىلَّ اخلالفة، أغنامهم وماعزىم ومجاذلم، 
لن يعد ُيلب لنا بعد ذلك، فقد انشغل باخلالفة، وإذا بو يذىب  وقالوا:

ال على ذلك، و م عوَّدىألنو  !!،إليهم يقول: أنا كما أنا، حىت مع اخلالفة
 يريد أن يقطع ىذه العادة لكي يعمل باحلديث:

 ٙ{ َقلَّ  َوِإنْ  أَْدَوُمَها تـََعاىَل  اللَّوِ  ِإىَل  اأَلْعَمالِ  َأَحب   }
ىذا كان ىدي أصحاب رسول اهلل و بد أن يداوم على العمل،  ال
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 .مجيعاً 
 فهبط بالشام صلى اهلل عليوعن أنس رضي اهلل عنو قال: كان النيب و 

 :فقال جبيل عليو
  ةاويَ عَ مُ  بن ةاويَ عَ مُ  نَّ إِ  دمَّ حمَُ  ايَ } 

َ
 بِ  اتَ مَ  زِن ادل

َ
 ؟وِ ليْ عَ  يلر صَ تُ  نْ أَ  حب  تُ فَـ أَ ة ينَ دِ ادل

 ،رضِ األَ بِ  قَ زَ لَ وَ  يءشَ  لّ كُ  وُ لَ  عَ ضَ عْ ضَ تَ فَـ  رضَ األَ  وناحِ جِبَ  بَ رَ ضَ فَ  ،معَ نَـ : الَ قَ 
 يءٍ شَ  ير أَ  نْ مِ  :مَ لَّ وسَ  يوِ لَ ى اهلل عَ لَّ صَ  يب النَّ  الَ قَ فَـ  ،يولِ عَ  ىلَّ صَ فَ  هيرُ رِ سَ  وُ لَ  عَ فِ رُ وَ 
  نَ مِ  انِ فَّ صَ  وِ يْ لَ ى عَ لَّ صَ  !؟لضْ ا الفَ ذَ ىَ  يةَ اوِ عَ مُ  ىَ تِ أُ 

َ
 فٍ صَ  لر  كُ ة يف كً الئِ ادل

 اً مَ ائِ ا قَ ىَ ؤُ رَ قْ يَـ  انَ كَ   (دحَ أَ  اهللُ  وَ ىُ  لْ قُ )ة راءَ قِ : بِ الَ قَ  !،كلَ مَ  فِ لْ أَ  ةَ مائَ تَّ سُ 
 ٚ{ اً مَ ائِ نَ وَ  اً بَ اىِ ذَ وَ  اً سَ الِ جَ وَ  اً دَ اعِ قَ وَ 

 التعوذ من الجان
ة يف ىذه األيام رّ الشكاوي ادلو ان يداوم على قراءة سورة اإلخالص، ك

َوَمْن يـَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْْحَِن يف كل مكان، دلاذا؟ " و  ،يف اجملتمع كلو من اجلن
ماذا نفعل حىت ال يأتينا ف الزخرف(ٖٙ)" نـَُقيرْض َلُو َشْيطَانًا فـَُهَو َلُو َقرِيٌن 

 فعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنو قال: ،اجلن؟ احلديث واضح
ْنَسانِ  َوَعنْيِ  اجلَْانر  ِمنَ  يـَتَـَعوَّذُ  صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسولُ  َكانَ }   اإْلِ

 ٛ{ ِسَواُهَُا َما َوتـََركَ  هِبَِما َأَخذَ  نـََزلََتا فـََلمَّا اْلُمَعورَذتَاِن، نـََزَلتِ  َحىتَّ 
موا أوالدكم ونساءكم وبناتكم بعد أن يصلوا الفجر أن يقرأوا سورة علر 

قل أعوذ )رة، وسورة م (قل أعوذ برب الفلق)اإلخالص ثالث مرات، وسورة 
 .، وقبل النوم مرةصالة ادلغرب مرةبعد يكرروا ذلك و مرة،  (برب الناس
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ويقول القليل، راراً، فمن الذي يداوم؟ وأنا أقول ىذا الكالم مرارًا وتك
فماذا  !،يل: يا شيخ أنا عملت بوصيتك ولكن اجلن يفعل يب كذا وكذا

وتناولو  ،أنت مثلك كمثل الذي ذىب للطبيب وكتب لو الدواء !أصنع لك؟
يد الكشف وقال لو: داؤك توقف، وبعد ذلك ذىب للطبيب لُيعمث ليومني 

 !!.نفع أم أن أنت الذي ال تنفع؟ىل الدواء الذي ال يغري نافع!، 
أنت غري مداوم على الطريقة اليت وصفوىا لك، وحىت ادلداومة على 

فعدم ادلداومة عليها،  حلفظ والصيانة لإلنسان ال يداوماألعمال اليت فيها ا
 ىو آفة العصر.

 الخير في المداومة
 فتح اهلل، ويريد أن يكون كالصاحلني السابقني يف القربالذي يريد ف

من حضرة اهلل، يأخذ بابًا واحدًا فقط، بشرط أن يأخذه من الصاحلني 
ميل وال يتخلى عن ىذا يكل وال  ويُوهفوه فيو، وال يُوهف نفسو ىو، وال

"  ُيتاج إىل ما قالو اهلل: وىذا، سبحانو وتعاىليأتيو فتح اهلل حىت العمل، 
ُهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا لَ  " مَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبَآيَاتَِنا يُوِقُنوَن َوَجَعْلَنا ِمنـْ

 السجدة(.ٕٗ)
ن يف الزمن ولذلك الصعوبات اليت نواجهها يف ىذا الزمن، ومل تك

ف بعمل يظل يف ىذا كان الواحد منهم الذي ُيكلَّ السالف مع الصاحلني،  
 ال يًتكو طرفة عني.و ثو ألحٍد من أوالده، العمل حىت يُورر 
مث يًتكو، يمشي عليو أسبوعًا أو شهراً، ففو بالعمل ُتكلر  لكن اآلن

 وُيتاج منك إىل متابعتو، لتسألو عن سبب تركو ذلذا العمل، وىذا ال يصح
نفسو، ويتابع نفسو ويُلزم إن مل يكن اإلنسان يُقورم طريق الصاحلني، فيف 
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 ر فتحو.نفسو، ال يُنتظَ 
فالفتح ُيتاج مين أن أتابع نفسي، وأنا الذي معي النفس اللوامة اليت 

تلومين إذا قصَّرت، وأُرقيها لتنتقل إىل النفس ادلطمئة، حىت تلومين فأُنشرطها، 
جهت من فضل اهلل، ومن إكرام اهلل، ومن عطاءات اهلل، طمئن دبا وو أف

صلى اهلل عليو فت بو من وارث رسول اهلل لثبايت على العمل الذي ُكلر 
 .وسلَّم

صول دلن أراد الوصول، لكن النفس ال تًتك اإلنسان، فهذا أصل األ
تريد أن ُتكسرل اإلنسان بأي كيفية، فال تًتكو أبدًا يداوم على عمل ليخرج 

وصحبو  ،صلى اهلل عليو وسلَّمإطار سيدنا رسول اهلل  ؛من ىذا اإلطار
 عليهم إىل يوم ضوان اهلل تبارك وتعاىلادلباركني، واألولياء والصاحلني أمجعني ر 

 الدين.
 وكان الواحد منهم بالنسبة للعبادات كما بلَّغ سيدنا رسول اهلل، فقال:

 ٜ{ سَبَل وا َحىتَّ  مَيَل   اَل  اللَّوَ  َفِإنَّ  ُخُذوا ِمَن الَعَمِل َما ُتِطيُقوَن،} 
خيتار لكنو مث ال يستطيع القيام هبا، و  ةكثري   فال ُُيمرل نفسو أعباء

كبرية القدر عند اهلل، وعظيمة األجر والثواب لكنها  و أعمااًل بسيطة وسهلة، 
 .سبحانو وتعاىلبني ادلقربني من عباد اهلل، طريٌق سهل لفتح اهلل 
 الرفعة في التواضع

وأرضاه وىو يبحث على ما  رضي اهلل عنوسيدنا اإلمام أْحد الرفاعي 
(( سبعني باباً، فما دخلُت إال من باب الُذلطرقُت )) بو إىل اهلل يقول:يُقرر 

 .وخللق اهلل جل يف ُعاله ،تواضع هللالوالذل يعين 
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ث نفسو أنو خرٌي من فلو أي مريد مهما عال قدره وارتفع شأنو حدَّ 
ُيتاج أن يرجع إىل نقطة البداية فوراً، ألن اهلل عز وجل  فهو ىذا أو ذاك، 

إن اهلل أخفى ثالثًا يف : ))عنوسيدي جعفر الصادق رضي اهلل قال كما 
رن من الطاعات شيئًا فعسى أن تو فال رُبقر أخفى رضاه يف طاع ،ثالث

رن من وأخفى غضبو وسخطو يف معاصيو فال رُبقر  ،يكون فيو رضا اهلل
وأخفى أولياءه يف  ،ادلعاصي شيئًا فعسى أن يكون فيو سخط اهلل وغضبو

 ((.أن يكون ولياً هلل رن من اخللق أحداً فعسىخلقو فال رُبقر 
سره؟ فإنو يضع   القلب، وأنت ال تعرف يف أي شيءفالوالية سٌر يف

َواْصِبْ "  ىل يوجد أحٌد يستوعب قول اهلل حلبيبو:!، سره يف أضعف خلقو
اْلَعِشير َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَـُّهْم بِاْلَغَداِة وَ مع من؟ " الكهف( ٕٛ)" نـَْفَسَك 
نـَْيا  َوْجَهوُ يُرِيُدوَن  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة احْلََياِة الد  َناَك َعنـْ الكهف( ٕٛ)" َوال تـَْعُد َعيـْ

 تطوذلم خسارة الدنيا واآلخرة.سإياك أن تًتكهم طرفة عني، ألنك لو تركتهم 
ولذلك عندما حدث خالٌف يف الرأي بني سيدنا أبو بكر وبني بعض 

هن أن حضرة النيب سينتصر لو، أىل الُصفَّة، وذىب ُيكي حلضرة النيب، و 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفقال 
 َربََّك، َأْغَضْبتَ  َلَقدْ  َأْغَضْبتَـُهمْ  ُكْنتَ  لَِئنْ  َأْغَضْبتَـُهمْ  َلَعلَّكَ : َبْكرٍ  أَبَا يَا} 

 يَا َلكَ  اللَّوُ  يـَْغِفرُ  اَل،: َقاُلوا َأْغَضْبُتُكْم؟ ِإْخَوتَاهْ  يَا: فـََقالَ  َبْكٍر، أَبُو فَأَتَاُىمْ 
 ٓٔ{ َأِخي

 مقيمنيإياك أن تكون قد أغضبت ىؤالء اجلماعة، مع أن ىؤالء كانوا 
 وىم فقراء ومساكني!. ،ةالُصفَّ  امسو يف مسجد رسول اهلل يف مكان معروش
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ُيكون أن الواحد منهم كانت مالبسو عبارة عن قميص فقط، وال 
عورتو أثناء كان ُياول جاىدًا سًت و توجد مالبس داخلية وال سراويل، 

الصالة، وكان عندما ينام إذا غطَّى رجليو ينكشف وجهو، وإذا غطَّى وجهو 
، ألن قلوهبم صافية من !عند اهلل أُمراء همفقراء ولكنىم ، !تنكشف رجليو

ومن سوء األخالق، ومملوءة باإلخالص الذي جعلهم بو اهلل من  ،النفاق
 عباده اخلواص.

حىت لو  ،ا قلوهبم، وما ُيدث يف أفئدهتميف نواياهلل ىؤالء الناس يُغري 
 :رضي اهلل عنومل تتفوَّه ألسنتهم، يقول فيهم اإلمام أبو العزائم 

 نعم لرجال اهلل وصف احلنانة
 

 وإمهاذلم للعز ال للمذلة
 وسيفهُم ماٍض إذا ُسلَّ حلظةً  

 
 يُقطرع أعناقًا بعزم النبوة

 وسهمهم إن قوَّسوه لرمية  
 

 برمية الوجود ُتدكّ كل أركان لو  
 رجاٌل ذلم حاٌل مع اهلل هاىرٌ  

 
 وحاٌل مع ادلختار يف كل حضرة

كان أحد   رضي اهلل عنوسيدي إبراىيم الدسوقي ىؤالء ىم الرجال،  
اإلسكندرية ال ُُيب الصوفية، بإلسكندرية، وكان قاضي القضاة يف اتالمذتو 

 هأخذو  - وقتها التموينمفتش  -احملتسب  فرآهبل ويقدح فيهم ويُذمهم، 
يوجد وال  ،القاضي بدون سبب، وىذا هلمحبسو وعرضو على القاضي، ف

 شيء أشد أدلاً يف الدنيا من الظلم، قال صلى اهلل عليو وسلم:
 ٔٔ{ فَِإنَّ الظ ْلَم هُُلَماٌت يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ،ِإيَّاُكْم َوالظ ْلمَ } 

سوء الظن، فال أحد  والدنيا ىوأشد الظلم الذي ال ينتبو لو الناس يف 
كونك هننت يف أخيك هن سوء فهذا لكن  لم، ُياسب نفسو على أنو هُ 
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هلم ألنك تتغري من جهتو، وال تتعامل معو كما ينبغي، وأنت يف احلقيقة 
وىذا أشد الظلم وأقبح الظلم، ولذلك واحلمد هلل ليس عندنا سوء  ،هامل لو

 :اً أبدهن 
 اإلرتقا وباب التدان مِ ُسلَّ 
 

 باهلل يف كل شان ُحسن هنٍ 
أرسل ذلم ن للشيخ يف دسوق، فو ادلريد أرسلفلما حبسو القاضي،  

فلما وصلت : أعطوىا للقاضي واجعلوه يقرأىا، قة وقال ذلمالشيخ وري
هي بالنسبة لو فرصة، ف ،أراد أن ُيشهرر بالصوفية أكثر، الُوريقة للقاضي

 هموذمَّ في ،اس ليقرأ الورقة، وبعد أن قدح يف الصوفيةفجمع اجلموع من الن
بدأ يقرأ ما يف الورقة، والورقة كانت أبيات من اإلذلام اإلذلي لسيدي إبراىيم 

 ، وكتب لو فيها:رضي اهلل عنو الدسوقي
 سهام الليل صائبة ادلرامي

 
 إذا ُوترت بأوتار اخلشوع

 ُيصورهبا إىل ادلرمى رجالٌ  
 

 مع الركوع ُيطيلون السجود
 سهماً  إذا أوترن مث رمني 

 
 فما يُغين التحص ن بالدروع

خرج سهٌم  ( وىذا العجب،سهماً  )إذا أوترن مث رمنيقرأ: دلا فالرجل  
 دره وخرج من ههره ومات يف احلال.من الوريقة يف ص

  الصاحلني نتيجة تقواىم وورعهمفهذه إكرامات اهلل لعباد اهلل
 وحني. لذي ُُيبو اهلل ويرضاه يف كل وقتومداومتهم على العمل ا

 وىهالنجاة في مخالفة ال
أن تكون من أىل  فإذا أردتيلوم ال يلوم إال نفسو، فنحن الذي 

األنوار، أو تُريد أن تغرف من حبار النيب ادلختار، أو تُريد أن جيري يف قلبك 
لو رجٌل هك تُدمي على عمٍل يوجر ر، أو تُريد أن تكون من العارفني، األسرا



11 
 

 من الوارثني.
وتعمل ما يعجبك، وال تعمل ما ال  ،أن تظل على ىواك أما إذا أردت

وال ربضر األيام اليت ال ترُيك،  ،يعجبك، أو ربضر اليوم الذي يرُيك
شيء من ىذا الكالم، ألن الذي تطمع يف  وتظل ىكذا خايل البال، فال

 وُيسلرم ألصحاب الغنائم. بد أن يُعلي العزائم، د أن يأخذ من الغنائم، اليري
يُلزمو،  ال شيء يربطو، وال شيءو ، أن يكون ُحراً طليقاً  يريدلكن الذي 

قد أنو  - مشكلة ادلشاكل يف زماننا وىذه -ويكون كما يريد، ويُهيأ لو 
مسع أن اليوم مولد السيدة ألنو  من الصاحلني، دلاذا؟ حقق ادلراد وأصبح

أو مسع أن اليوم مولد السيدة زينب  ليحضر ادلولد، فذىب مثالً  سكينة
أو يكون لكن ماذا تفعل يف ادلوالد؟!،  يحضر ادلولد، ويدور يف ادلوالد،ف

فو أحد بعمل، يقول: أنا ، لكن إذا كلَّ مصاحبًا لشيخ فيدور معو ىنا وىناك
يأخذ الغنائم  الذيف !!،الغنائم؟ وليس يل عمل، فكيف تأخذضيف شرف 

 .رم: الُغنم بالغُ يقولون فيو
يف الغنائم، لكن من ليس لو  دور يف ادليدان ىو الذي يأخذالذي لو 

كل لواحد منا بد أن يكون ل اللذلك ال شيء، ماذا يأخذ من الغنائم؟ دور 
حُمَمٌَّد َرُسوُل اهلل َوالَِّذيَن "  ويدخل يف قول اهلل: ،ليكون مع رجال اهلل دور

 الفتح(.ٜٕ" )َمَعُو 
طريق يف  صلحفال يلكنو ُيتاج إىل من يتابعو، و  ،فإذا أدَّى ىذا الدور

َوالَِّذيَن ُىْم َمَع الَِّذيَن اتَـَّقْوا  ِإنَّ اهللَ " الصاحلني، ألن الصاحلني مبدأىم: 
 النحل( يشعر أنو يف معية اهلل.ٕٛٔ)" حُمِْسُنوَن 

بالرد على األسئلة الدينية اليت ترد على صفحة على ف ُكلر لو مريد  يعين 
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األسئلة  أيتتو ًتك الصفحة، يشهر أو شهرين مث اإلنًتنت، فيعمل على ذلك 
أحد ف ، أفال ُتكلر !أحد ال ُيكلمهمو ال يرد عليها أحد، والناس تستفسر و 

ُقل: يا فالن !! فهذه أصول العمل، إن كنت مشغواًل يف حال غيابك؟ غريك
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال  ،تًتك العمل ُهالً  والُقم مكان، 

ال يـُْؤَتى  اهلل، ، اللَّوَ ثـَْغَرٍة ِمْن ثـَُغِر اإِلْسالمِ ُكل  َرُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َعَلى } 
 ٕٔاإِلْسالُم ِمْن ِقَبِلَك {

ذىب لقضاء من األيام  يوميف و ، للصالة ذانف باأللَّ مثاًل: رجل مك
، فهل ىذا يصح؟! ال، ف أحدًا أن يؤذن مكانوُيكلر  دون أنبعض ادلصاحل 

أنو  وتتأكد، غريك أمني أحدكلرف تُ  بعد أن، مصاحلكذىب واقضي ولكن ا
 من األمور. يف أي أمرسيقوم بالرسالة، وىذا النظام اإلسالمي 

سالم يف فرجال اهلل ىذا نظامهم، ولذلك سادوا وقادوا ورفعوا لواء اإل
كل مكان، ألهنم مشوا على نظام احلبيب ادلصطفى عليو أفضل الصالة وأمت 

 السالم.
يداوم عليو، ومن ادلهم أن ، ولكن وكل مريد منكم لو باب يعمل فيو

تركت لو يبحث لنفسو عن باب، وىذا نظام اهلل، لكن لليس لو باب ف
ألنك مل ، ن كما أنت إىل أن زبرج من الدنياتكو سبدون تكليف ف النفس

أصحابو ادلبزين باألنوار، وال  باحلبيب ادلختار، وال ومل تقتد ،عليك تعمل ما
ة نَّ الصاحلني واألخيار واألبرار واألطهار من بعدىم إىل يوم القرار، وىذه سُ 

 الرسالة اإلذلية.يف دور  ؛ أن يكون لكل واحد منااهلل يف الكون
معظم الناس الذين ف ،فضلاألال يُوجد دور تستطيع أن تقول أنو و 
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وقد رأيُت كثرياً ف ىم الذين يقومون بأدوار اخلدمة، يصلون إىل رُتب الكش
ف يُنظر كان قد رأيت أحدىم عنده الكشف اجللي،  و كذلك، من الصاحلني  

فتح اهلل مشى على ذلك حىت و ني لوجو اهلل، مراحيض مسجد سيدنا احلس
 .عليو فتوحاً ربانياً 

مام تقدم لصالة العصر، واإل ،بلدنان عندنا يف ذات مرة من ادلرات كاو 
واستجاب  ،غتسل أواًل وبعدىا صلر اذىب وافقال لو: ياسيدنا الشيخ 

وكيف وصل لو؟ نظر إىل الكشف، !!، فاُجنب أنوكان ناسيًا ألنو  الرجل، 
 خبدمة األعتاب.

لوجو اهلل، فإذا مل  يكون لو عمٌل دائمٌ أحوال الصاحلني، ال بد أن ىذه 
بعد شيء يأخذ  ولن، لبالعل ليس لو أمل، وما زال مليءفيكن لو عمل 

 .ومعو الدنيا كلها ،ومعو ىواه ،معو حظوألن 
! ال، أن تُباح أسرار ىذه الدولة األرضية إىل غري أىل الثقة؟ جيوزىل 

 الذين يُظهرون سبام اإلخالص لقادهتم على األقل.ىم وأىل الثقة 
أنو ذاىب زوجتو كان نائمًا وقام ومل تعلم   حممد حسين مبارك الرئيس

 .!!ىذا سر ال خُيرجو ألنأكتوبر،  حرب السادس منليقود الطائرات يف 
يعها شخص ىنا وىنا، وكلما مسع كلمة يذىب ويُذوعندما ُيضر معنا 

ليس  !! ال، ألنوعلى ادلأل، فهل ىذا يؤسبن على أسرار ربانية أو أسرار عليو؟
 أيت من النفوس:حىت على األسرار اإلنسانية، وكل ىذا يأميناً 

 بالشرع األمنيفيك جاىد نفوسًا 
 

 واحذر قوى الشيطان يف القلب كمني
ونبحث لنا عن عمل ليتحقق  ،وحندد الوجهة ،بد أن جناىد النفس ال 

 األمل.
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وأن يُعلي  ،أن يُعلي قدرنا، وأن يرفع شأننا تبارك وتعالىنسأل اهلل 
اهلل،  الذين يديمون العمل طلباً لمرضاةعزائمنا، وأن يجعلنا من 

 حبيبو ومصطفاهبواقتداءاً 
 وصلى اهلل وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم


