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 الرزيقات قبلي –أرمنت  – األقصر
 م59/6/5109ىـ 0441من شوال  55

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الورع

الورع عبادة توصل اإلنساف إىل مقامات ادلقربني، وىي أوؿ عبادة يلتـز 
 .سبحانو وتعاىلّٔا السالكني يف طريق رب العادلني 

يتبني حقيقة احِللّْ والورع أف يكف اإلنساف نفسو عن األشياء اليت ال 
األمر كلو  ًتؾفي ،حالؿ أـ حراـ؟ ال يدريىو ىل  ،واحُلرمة فيها، أمامو أمر

 .وىذه األمور نسميها الشبهات ،وال يقرب منو
، فالبعض يقوؿ حالؿ، والبعض ختلف الناس فيهااي اليت والشبهات ى

ا بالنسبة للمبتدئني من الشبهات، وىذىذه الورع ترؾ و حراـ،  يقوؿ
كنا : ))رضي اهلل عنوأبو بكر الصديق  سيدناوىذا يقوؿ فيو سالكني، ال

 .((واحٍد من احلراـ من احلالؿ، سلافة الوقوع يف باب نًتؾ سبعني باباً 
تسعة وستني حالؿ، وواحد حراـ، وىو ال  منهم اً سبعني بابيعين 

نو يريد أف يكوف أل ،يعرؼ أين احلراـ فيهم، فماذا يفعل؟ يًتكهم كلهم
 :صلى اهلل عليو وسلَّمع يقوؿ فيو والوِر ورعاً، 

 1النَّاِس { َأع َبدَ  َتُكن   َورًِعا } ُكن  
ري الصياـ، وال كثري الذكر، من أعبد الناس؟ ليس كثري الصالة، وال كث

 .الورع الذي يتورع عن احلالؿ ولكن
عنو كاف تاجراً، وكاف يتاجر  رضي اهللبن سريين االشيخ مثاؿ ذلك: 
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أيامو اللنب مل يكن يُباع، ولكن يباع الزبد والسمن، يف يف منتجات األلباف، و 
كاف ُيسيّْح السمن ويضعها يف قوارير من ففكاف يتاجر يف ىذه ادلنتجات، 

أربعني أحد العاملني عنده  عبأذات مرة ، و (اجلرة)واليت نسميها الفخار، 
ودخل فأر يف إحداىا، ، ومل يتجمد ا زاؿ سائالً مسمن، وكاف من الجرة 

يف إحدى اجلرار، فقاؿ لو: أي جرة؟  دخلفأر أف  ىذا العاملفأخربه 
ف أبيع ألنو حيـر عليَّ أ ،نسكب السمن كلو اً فقاؿ: ال أعرؼ، قاؿ: إذ

 .!فيها فأر دلسلم جرة مسن
يُفرغ ، فأمره أف شرعاً  يها فأر حيرـُ أكلهاوفألف السمن إذا جتمدت 

 اجلرار كلها ألنو ال يعلم اجلرة اليت دخل فيها الفأر.
بو يرى سيدنا يوسف الصديق  ا، فإذعلى ذلك تبارؾ وتعاىلكافأه اهلل ف

 ،فتح فاؾاعلى نبينا وعليو أفضل الصالة وأمت السالـ يف ادلناـ، وقاؿ لو: 
 وأدخل لسانو يف فمو، وأخذ يدلك بو فمو، فاستيقظ من ادلناـ وقد أويت

 نتيجة الورع.كاف ىذا فعلم تأويل األحالـ، 
الكتاب ادلنسوب البن سريين والذي يُباع يف وىنا ملحوظة خفيفة: ف

بن اليس البن سريين، ألف  ىو (تفسري األحالـ البن سريين)األسواؽ وامسو 
عليها أمساء  فلكن الذين يتاجروف يف الكتب يضعو  ،سريين مل يؤلف كتب

 ادلشهورين حىت يُباع الكتاب.
على حسب ما  ألف تأويل األحالـ ال ينفع فيو الكتب، فكل رؤيا

 يوسف(.77" ) َذِلُكَما شلَّا َعلََّميِن َرّبّْ " ؿ: وّْ ئيفتح اهلل على ادل
فأحدمها قاؿ لو: أنا رأيُت يف  ،ثنني ذات يوـٍ اقد جاءه نفسو وىو 

أنا الثاين وقاؿ لو: ، مث دخل : ستسرؽ وتُقطع يدؾول اؿفق أؤذف، ادلناـ أين
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 ، فقاؿ لو: ستحج بيت اهلل احلراـ. أؤذفرأيُت يف ادلناـ أين
" : قوؿ اهلليف بايل قاؿ: دلا حكى يل األوؿ خطر ف !عن ذلك؟ فسألوه

فعرفت أف ىذه يوسف( 77)" مُثَّ أَذََّف ُمَؤذٌّْف أَيػَّتُػَها ال ِعرُي ِإنَُّكم  َلَسارُِقوَف 
جّْ " : قوؿ اهللبايل  يفخطر ودلا حكى يل الثاين مكانتو،  َوأَذّْف  يف النَّاِس بِاحلَ 

 احلج(.77) "يَأ تُوَؾ رَِجاال 
الكتب كيف فالرؤيا واحدة لكن التأويل ليس واحداً، وادلوجود يف 

 .ذلا تأويل فكل رؤياتفسر كل الرؤيات منها؟!!
 ورع السالكين

أف اإلنساف يًتؾ كل األمور ادلشتبهات  ؛تقاء الشبهاتافأوؿ الورع 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمعمل باحلديث الذي قاؿ فيو وي

اَلؿُ  ٌ  } احلَ  ـُ  ،بَػنيّْ َرا نَػُهَما بَػنيٌّْ، َواحلَ   النَّاِس، ِمنَ  َكِثريٌ  يَػع َلُمَها اَل  ُمَشبػََّهاتٌ  َوبَػيػ 
َرأَ  ال ُمَشبػََّهاتِ  اتػََّقى َفَمنِ  َتبػ   7{ َوِعر ِضوِ  ِلِديِنوِ  اس 

ال يقوؿ: أنا و تقاء الشبهات، ايف البداية يكوف إذًا جهاد السالك يف 
الذي قاؿ  صلى اهلل عليو وسلَّمدخل يف هني رسوؿ اهلل وإال سيالناس،  مثل
 فيو:

َسنَ  ِإف  : تَػُقوُلوفَ  ِإمََّعًة، َتُكونُوا } ال َسنَّا، النَّاسُ  َأح   َأَسأ نَا، َأَساُءوا َوِإف   َأح 
َسُنوا ِإف   أَنػ ُفَسُكم   َوطُّْنوا َوَلِكن    7َتظ ِلُموا { َأال َأَساُءوا َوِإف   ُُت ِسُنوا، َأف   َأح 

ووقفة عتيدة مع النفس، ألف النفس  ،حيتاج إىل جهاد شديدىذا الورع 
بد أف أكوف شديد يف ىذا األمر، ألف أساس  ال ولذلكمتيل إىل التسهيل، 
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ع خاليًا من مجييكوف بد أف  احلالؿ، وادلطعم احلالؿ الالدين ادلطعم 
 فورع السالكني جتنب الشبهاتالشبهات اليت يشتبو فيها العبد، 

 ورع العارفين والصديقين
مباح لنا الكالـ، لكنو ، فيف ادلباحاتيكوف ورع العارفني والصديقني 

ال يُبيح لنفسو الكالـ إال إذا كاف فيو منفعة لنفسو، أو منفعٌة لغريه، خوفاً 
من أف يكوف ىذا الكالـ جيره إىل الذنوب واآلثاـ، فيتورع عن فضوؿ 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمالكالـ، عماًل بقوؿ الرسوؿ 
نِ  ِمن   } اَلـِ  ُحس   4{ يَػع ِنيوِ  اَل  َما تَػر ُكوُ  ال َمر ءِ  ِإس 

نعلم أنو قد صحَّ يف سلوكو فوىذه أوؿ عالمة نراىا يف السالك، 
نفسو عن وسيصل إىل بغيتو، إذا وجدتو ال يتكلم إال يف الضرورات، وحيبس 

و ىناؾ، ىنا أفال شأف لو بفالف، وال باألحداث  ،الكالـ فيما ال يعينو
 .ُأخراهفعو يف كالمو فيما ينفعو يف دنياه، أو ير ويكوف  

،ال يناـ فوالورع عن فضوؿ ادلناـ،  يكفيو سويعات لكن  معظم اليـو
حيتاجها اجلسم، ويستغل باقي الوقت يف طاعة اهلل، أو على األقل بعد 

 "( َوِإىَل َربَّْك َفار َغب  7فَِإَذا فَػَرغ َت َفان َصب  )"  نتهاء عملو يف ذكر اهلل:ا
 الشرح(.7-8)

دير عليو يقرب  أنفاسو اليت يتنفسها، وكل يـوىو ألنو يرى أف عمره 
، فكيف يضيع يوماً يف غفلة، أو يف سهو  ،من لقاء اهلل بقدر مرور ىذا اليـو

، فأ سبحانو يف طاعة اهلل  -بعد الضرورات  -يجعل وقتو كلو و يف نـو
 يف مجيع األوقات. وتعاىل
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تَػَتَجاََف " ىذا ادلقاـ فقاؿ يف صحيح القرآف: ولذلك وصف اهلل أىل 
 ليال أحد منهم يناـ ويريد أف يطالسجدة( 16" ) ُجُنوبُػُهم  َعِن ال َمَضاِجعِ 

، فهو يناـ ويتعجل أف يقـو ليناجي احلي القيـو الذي ال تأخذه سنٌة يف النـو
.  وال نـو

، سبحانو وتعاىلأنا أريد أف أقـو ألناجي اهلل  ! ال،ىل أناـ إىل الفجر؟
حىت ولو   -دما تناـ كأف الفراش الذي يناموف عليو فهؤالء القـو جنؤّم عن

، فماذا يريد؟ يريد أف   -ثري كاف فراش و  كأنو يناـ على شوؾ، ال يريد النـو
لتلذذه بذكر مواله، ورغبتو يف  ،على الدواـ سبحانو وتعاىليظل يذكر اهلل 

صلى اهلل عليو رضاه، وأملو يف اإللتحاؽ بالصاحلني وموالنا رسوؿ اهلل 
 .موسلَّ 

منهم الطعاـ كالدواء، يأخذ  نسافيجعل اإلوؿ الطعاـ، فالورع عن فضو 
، وال يأكل ليشبع وديأل البطن وتظهر بارزًة جلرعة اليت حيتاجها اجلسم ليحيتا

 :صلى اهلل عليو وسلَّمفما الذي حيتاجو اجلسم؟ كما قاؿ ، !!أمامو
ـَ  اب نِ  َحس بُ  } نَ  لَُقي َماتٌ  آَد  5{ ُصل َبوُ  يُِقم 

ىؤالء يعدوىم، حىت ال يُعطي لكن  ،ىل فينا أحٌد يعد لقيماتو؟ ال
ل ُأشغل ادلعدة، وُأشغ، ألنين لو أعطيتو فوؽ طاقتو ساجلسم فوؽ طاقتو

ذىب إىل ، وسييخرج ريحفس ،لوضوءللمحافظة على اأحتاج  ، وأنااألمعاء
أناس كانوا منهم وأنتم تعرفوف أف  لكنو ليس عنده وقت لذلك،ادلرحاض، 

 عمرىم.صلوف الفجر بوضوء العشاء قدراً كبرياً من ي
ًا يف الطريق وأرضاه كاف ماشي رضي اهلل عنواإلماـ أبو حنيفة  ناسيد
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الذي ُيصلي الفجر بوضوء العشاء!!،  ىذا الرجل: عنو فسمع قومًا يقولوف
أكوف منافقاً، يعين يقولوف ما ال يفعلوف، فألـز سفقاؿ: لو مل أعمل مبا قالوا 

أربعني  على ىذا احلاؿ؟ الفجر بوضوء العشاء، كم مكثبصالة  ونفس
 :صلى اهلل عليو وسلَّمىو إماـ من أئمة الشريعة، قاؿ و ، !عاماً 

 6{ َزنَاءُ  َوُىوَ  َأَحدُُكم   ُيَصلّْنَيَّ  اَل } 
حصر بوؿ، أو ُتتاج  عندؾأو خروج ريح، متنع  تصلي وأنت اليعين 

إذا صليت جيب لكن ىذه الصالة ألنك مشغوؿ الباؿ،  صحإلخراج، فال تل
 .يف راحة تامةأف تكوف 

نو وال إخراج، دلاذا؟ أل ،وال حصر بوؿ ،ديكث طوؿ الليل ال ريحكاف ف
ادلعدة ال ُتتاج فمثاًل ، فقطُتتاجو ال يُدخل ادلعدة إال الضرورات، وما 
شهوة  فهي من ذلك أكثر دفإذا أراأكثر من مخسني جرامًا من اللحم، 

وتعب لألمعاء، ويف نفس الوقت يؤخذ من رصيده يف  ،نفس، وتعب للمعدة
 اإلذلي. نوزارة التموي

، فإذا أكلتهم يف عشرين طواؿ عمرؾ فأنت مقدر لك كذا كيلو حلم
لك: إياؾ أف تقرب  ويقاؿ ،يأتيك احلرماف، ويأتيك ادلرض ،مثالً سنة 

متشي على ادلقننات  اللحم، دلاذا؟ ألنك أخذت حظك منو، وألنك ال
 اإلذلية، وعلى اآلداب الشرعية احملمدية.

بل كاف يعمل تاجراً، وجتارتو   ،ال مل يكن يعمل؟ اإلماـ أبو حنيفةوىل 
و رزقو يف إليه فإف اهلل يسوؽ كانت يف وسط السوؽ، لكن ألنو مع موال

 حىت ال ينشغل عن اهلل. وقت قصري
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ليشًتي ثنني اواحد أو إال تيو يأطواؿ اليـو وال يفتح دكانو  فهناؾ من
، من الذي ليشًتوا منو الكثريويأتيو يفتح دكانو ربع ساعة  وىناؾ من، منو

يشغل ىذا الرجل عن اهلل طرفة حىت ال  ،تبارؾ وتعاىليسوؽ اخللق؟ اخلالق 
 وال أقل. عني

رضي اهلل ومثلو أيضاً كثري من الصاحلني وأئمة الشريعة كاإلماـ الشافعي 
 م، وغريىم من الصاحلني.وتعاىل عنهتبارؾ 

ُتتاج إليو األجساـ شلا قرره  وال يأكل إال ماًتؾ فضوؿ الطعاـ، في
، دلرض اجلوع، فإف اجلوع مرضكالدواء، فيكوف األكل دواء  ،ادللك العالـ

يتوتر ويغضب وخيرج عن مشاعره، ويفعل قد اإلنساف عندما يكوف جوعاف و 
سلمصة شٌر  بَّ ورُ ، أو ال ترضي اخللق آنة ُأخرىأشياء ال ترضي اهلل أحياناً، 

واجلسم ماذا صلبو، سد حاجة اجلوع، ولكن بلقيمات يقمن يمن التخم، ف
 ؟ قاؿ صلى اهلل عليو وسلم:حيتاج؟ نسأؿ الطبيب األعظم

بُ  َبط ٍن، ِمن   َشرِّا ِوَعاءً  آَدِميّّ  َمألَ  َما } ـَ  اب نِ  َحس  نَ  لَُقي َماتٌ  آَد  ُصل َبُو، يُِقم 
ُسُو، َغَلَبت وُ  َفِإف   ـٌ، فَػثُػُلثٌ  نَػف   7لِلنػََّفِس { َوثُػُلثٌ  َشَراٌب، َوثُػُلثٌ  َطَعا

شيئًا إال ووصفو وصفًا تفصيلياً، إياؾ أف صلى اهلل عليو وسلم مل يًتؾ 
ف و ألوروبيفاغري ادلسلمني، ذلك اآلف  ىمشى علو تعطيها أكثر من الثُلث، 

، ولكنف يأكل و اليابانيو  أكل  الواحد منهم مخس أو ست مرات يف اليـو
وال حيتاج إىل ىاضم  يريد أف يناـ جيعلو خفيف لطيف، ال يثقل الدماغ، وال 

 كادلياه الغازية أو دواء ألنو يأكل عينات.
العارفني، وىو ترؾ فضوؿ  وطعاـ ،وطعاـ ادلؤمنني ،وىذا طعاـ ادلسلمني
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 الطعاـ.
أخالط ألين عندما لطة األناـ، ؿ من سلااإلقالكذلك ورع العارفني يف 

ال أضمن من أجلس  أضمن نفسي، لكين وأنا قدبد أف نتكلم،  الناس ال
يف شريكاف وادلستمع ادلغتاب ) :وكما ورد يف بعض األثر !معو ماذا يقوؿ؟

 (.اإلمث
أقـو أف أرد غيبة أخي الذي يتكلم يف حقو، وإما أف إما وماذا أفعل؟ 

َرى َمَع ال َقو ـِ الظَّاِلِمنَي "  وأترؾ آّلس: ُعد  بَػع َد الذّْك  األنعاـ( 68)" َفال تَػق 
 أكوف شريك معو.س وإال

حنن حناوؿ أف نرضي الناس اآلخرين فنقع فيما ال حُيمد ُعقباه من 
 ب واآلثاـ من كثرة سلالطة الناس.الذنو 

وعلى  ،ولكن يكوف الكالـ على وفق مراد اهلل ،وىل أعتزؿ الناس؟ ال
 رضي اهلل عنوهنج حبيب اهلل ومصطفاه، والذي يقوؿ فيو سيدنا عمر 

 .((كنا ننتقي أطايب الكالـ، كما تنتقوف أطايب الطعاـ)) وأرضاه:
نتكلم يف تفسري أو نتكلم يف سرية حضرة النيب، أحدىم فأجلس مع 

نتكلم يف معلومة دينية نافعة لنا يف الدنيا ورافعة لنا أو آية من كتاب اهلل، 
أف ما جيب ىذا و كوف لنا فيو منفعة ظاىرة، ينتكلم يف أمر  .. يـو لقاء اهلل
 حنرص عليو.

 يف القيل والقاؿ، أقوؿ لو: حضرة النيب قاؿ: لكن إذا دخل
 8{ السَُّؤاؿِ  وََكثػ َرةَ  ال َماِؿ، َوِإَضاَعةَ  َوَقاَؿ، ِقيلَ  َثاَلثًا، َلُكم   َكرِهَ  اللَّوَ  ِإفَّ  }

حنن ليس  !!،؟سبحانو وتعاىلكرىو اهلل   يف شيءفكيف جتعلين أدخل 
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وال للنميمة، وال الذـ يف خلق اهلل، وال  ،القاؿ، وال للغيبةو  للقيل عندنا وقت
ذنوب، وكلنا بالف و التحدث بشرٍّ عن أحٍد من عباد اهلل، ألننا كلنا شللوئ

ىل خلصت وب الناس وأنا ال زاؿ يفَّ عيوب؟!!، أتكلم عن عي مَ فلِ  ،عيوب
 ذا األمر.لذلك ال شأف يل ّٔ !!،عيوّب حىت أتكلم يف عيوب غريي؟

 وارثينورع األئمة ال
ًا من أنفاسو يف غري عمل سَ فَ يتورَّع أف يُنفق نػَ ف ،وارثنيورع األئمة الأما 

األمر دلن دخل فيو،  ، وما أسهل ىذاتبارؾ وتعاىليُرضي رب العادلني  صاحل
 ألف أسهل شيء:

رِ  ِمن   َرط ًبا ِلَساُنكَ  يَػَزاؿُ  ال }  9اللَِّو { ِذك 
أف أشغل يف أي موضع، و مكاف أي يف و ما دينعنا كلنا يف أي زماف 

رتكبها امعاصي  فيكوف بسبب لساين بذكر اهلل؟!! إذا جتمَّد اللساف
فجمَّد اللساف حىت ال حيصد اخلري من  ،القدير عقوبةلو وقدَّر  ،اإلنساف

 .تبارؾ وتعاىلاحلناف ادلناف 
فإف اهلل يقيمو لو من  ،ستقامةلكن ما داـ اإلنساف ديشي على اال

 آؿ عمراف(.191" )َيذ ُكُروَف اهلل ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنؤِِّم  "  الذاكرين:
 ورع األفراد الوارثين

يف  سبحانو وتعاىلفيتورعوف عن شهود غري اهلل أما ورع األفراد الوارثني، 
فإهنم يلوح  وأينما كانوا ،أينما مشواو  ،أينما جلسوا ،ىمٍس من أنفسافَ أي نػَ 

 عنهم. تبارؾ وتعاىللشدة قرّٔم من اهلل، ورضا اهلل  ،ذلم وجو اهلل
 أف نكوف أمجعني من عباده الورعني. تبارؾ وتعاىلنسأؿ اهلل 
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 حب الشيخ
 : ىل ُأحب شيخي لذاتو أم لصفاتو؟سؤال

إذا لكن لصفاتو،  أوأنا ال ُأحب أحدًا سواٌء شيخي أو غريه لذاتو 
ه بو حضرة  ،أحببُت أي إنساف كائنًا ما كاف ُأحبو للجماؿ الرباين الذي حالَّ

 .تبارؾ وتعاىلالرمحن 
للجماؿ اإلذلي الذي أفاضو عليو مواله،  حىت حضرة النيب دلاذا حنبو؟

" َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم "  وقاؿ يف شأنو: ،لو بو ظاىرًا وباطناً ومجَّ 
 فصار زلبوباً هلل عز وجل. ،لو بأمسائو وصفاتوومجَّ  ،قو بأخالقوخلَّ القلم( 4)

أحبب ما )) يقوؿ ناصحًا لنا: رضي اهلل عنوحىت أف اإلماـ أبو العزائم 
ور يف ما فيك من مجاؿ اهلل، ادلذك بَّ حِ (( فيك منو، فهو احملبوب لو ال أنت

ُت ِفيِو ِمن  ُروِحي فَػَقُعوا َلُو َساِجِديَن "  قوؿ اهلل: " َفِإَذا َسوَّيػ ُتُو َونَػَفخ 
 احلجر(.79)

" ؟!! ال، فالطني موجود يف كل مكاف وزماف: أحب الطنيىل لكن 
َناُكم  َوِفيَها نُِعيدُُكم   َها َخَلق  أحب اجلماؿ األزيل الدائم طو( لكن 55)" ِمنػ 
 .سبحانو وتعاىلالذي استودعو يفَّ رب العادلني 

لو بو اهلل، وقد يكوف اهلل إذا أحببُت شيخي ُأحبو للجماؿ الذي مجَّ 
تبارؾ مو بو ربو علَّ  ،مكنوف امسو العليم، فأصبح ينطق بعلملو جبماؿ مجَّ 

 .وتعاىل
العلم كلو  نكل ،لو لناىو الذي يوصّْ  كنوفال ُأحبو ألف ىذا علمو، ل

 .تبارؾ وتعاىلمن حضرة العليم 
يعاجل األمور بروية وحبكمة، لو بامسو احلكيم، فقد ُأحبو ألف اهلل مجَّ و 
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ما أذىب إليو يف أي أمر أجد عنده العالج النافع بالروية واحلكمة، وعند
وأخرج من أمامو وأنا منشرح  ،وجيد حاًل دلعضليت ،فيجد حاًل دلشكليت

 فوؽ رأسي. ل اذلمَّ أمح كنتبعد أف  الصدر، 
 فيجد احلل يف ،م على الدواـيُلهَ  وعندما أذىب إليو بدوف أف يفكر
ىذا رجٌل مفتوٌح  وألن !غاب عين؟طرفة عني، وأنا أقوؿ: ىذا احلل كيف 

 عليو.
بع ىو األدب الذي اتَّ  بسببووأدبو الذي ُأحبو وقد ُأحبو حُلسن أدبو، 
تواضعو على ىيئة النبوة، وديشي يف يمشي يف فيو حبيب اهلل ومصطفاه، ف

شي على دييف كل أخالقو  .. سكينتو على ىيئة سيد األولني واآلخرين
 .صلى اهلل عليو وسلَّممنهج اإلماـ األعظم لألولني واآلخرين 

على قدره ال على قدر  ،ة اليت ظهرت على يديوألخالؽ النبو فُأحبو 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب األعظم 

صلى اهلل عليو أكـر الكرماء؟ سيدنا رسوؿ اهلل  ن  ومَ وقد ُأحبو لكرمو، 
صلى اهلل عليو وعمل بقولو  ،فهو تابع منهج النبوة يف إكراـ الضيف ،وسلَّم
 :وسلَّم

ـِ  بِاللَّوِ  يُػؤ ِمنُ  َكافَ  } َمن   ِخرِ  َوال يَػو  ِرـ   اآل  َفُو { فَػل ُيك  َضيػ 
17 

ُأحب شيخي إذا ظهرت فيو أنوار حضرة اهلل، أو أوصاؼ كماالت  اً إذ
أحبو من أجل ذلك ال لذاتو، ألف ف، صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسوؿ اهلل 
، وال جيب عندنا أف نقف عند الذات، وإمنا سبحانو وتعاىلالذات صنع اهلل 

 .وتعاىل سبحانولو ّٔا اهلل نقف عند اجلماالت واذلبات والعطاءات اليت مجَّ 
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عندما أراه أقف وأمشي حولو وأحبث عن العمل و ُأحبو لذاتو لكن 
وإمنا ادلمدوح عند ا غري شلدوح بني الصاحلني، وىذ ،الذي يلـز ىذا اجلسم

بع فيها تَّ اكمَّل ّٔا و الصاحلني أف يكوف احلب بالقلب، للكماالت اليت تَ 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمسيد األولني واآلخرين 

كاف جالسًا يف رللسو، فوجد   رضي اهلل عنو وأرضاهو العزائم اإلماـ أب
 ،رجاًل جيلس يف ىيئة معينة، ويرى أهنا كماؿ األدب، يعين جالس مربع

قاؿ: األدب  !وُمكتّْف نفسو، فقاؿ: يا أخي ما ىذا؟ ،وينظر إىل األرض
ٌخ شقيق، مع حضرتك، قاؿ: يا أخي أنا بالنسبة لك إما أبّّ رفيق، وإما أ

 بنهما أو أخيهما أف يكوف جالساً متعباً.ب واألخ ال حيباف الواأل
إذا خرجت من مث ليس ىذا ىو األدب، أف جتلس أمامي ىكذا، 

ذىبت  األدب أف تراقب اهلل يف أي مكاف ما شئت، ولكن فعلتأمامي 
ىذا ىو األدب ادلطلوب، كاف ال يراؾ أحٌد إال حضرة اهلل، و   حبذا لو ،إليو

 :عنورضي اهلل وقاؿ 
 حب اجلسـو فال يفيد نوالو

 
 والقلب بيٌت عامٌر أنا فيو

ال  ونراه يف ىذه األحواؿ ،حب اجلسـو الظاىر الذي نراه يف الساحات 
ال نقصد  ،اؿ اجلاىلية، لكن أعمالنا كلها قلبيةفهذا تشبو بأعم شأف لنا بو،

 .تبارؾ وتعاىلال رب الربية إّٔا 
 سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموصلى اهلل وسلَّم وبارك على 


