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 األقصر -أرمنت  – لرزيقات بحريا
 م42/6/4102هـ 0221من شوال  42

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القربدرجات 

 ،يعين التربؾ بأحواذلمحيبوف الصاحلني للتربؾ،  كثري من األحباب
والتربؾ بالسالـ عليهم، والتربؾ بأكل طعامهم ومشرهبم، والتربؾ دبجالستهم 

 ومؤانستهم، والتربؾ دبعاشرهتم، وىؤالء نبشرىم بقوؿ احلبيب:
 ٔاْلِقَياَمِة { يَػْوـَ  َأَحب   َمنْ  َمعَ  } اْلَمْرءُ 

قلة قليلة أعطاىم اهلل عز وجل مؤىالت روحانية عالية، وحقائق  وىناؾ
قدسية راقية، تاقت ىذه احلقائق إىل بلوغ األماين ونيل التهاين، وال يكوف 

 ذلك إال بالقرب والتداين من اهلل ومن حبيب اهلل ومصطفاه.
صلى ال يرغبوف إال يف الفتح اإلذلي، والقرب القريب من حضرة النيب 

، فيصحبوف الصاحلني من أجل ىذه الغاية، ألهنم من الذين وسل م اهلل عليو
 .سبقت ذلم العناية

وأحواؿ أىل الفتح ظاىرًة جلية يف الصاحلني، إف   ،وقد رأوا أنوار الفتح
كاف الفتح يف العلـو الوىبية، أو كاف الفتح يف اإلشارات العلية القرآنية، أو  

شاىدوه من أنوار احلضرة كاف الفتح يف الوصف الكامل األكمل دلا 
نواع الفتح ال احملمدية، أو كاف الفتح يف ذبليات األمساء والصفات الربانية، وأ

 جل ىذا الفتح.فيصحبوهنم من أد ذلا، عد ذلا وال ح
غري مطالبني إال باستمرار احلب األولوف فوىؤالء غري ىؤالء، 
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جتهاد العادلني، وااليت فرضها علينا رب للصاحلني، واحملافظة على الفرائض ال
 يف األخذ بالسنن الواردة عن سيد األولني واآلخرين ليلحقوا بالصاحلني.

فما  ،بعد الصفاء يف قلوب األتقياء فأين موضع الفتح؟أما اآلخروف، 
حاؿ أىل الصفاء واألصفياء،  اً سَ فَ لن يأتيو نػَ أىل اجلفاء  حاؿ داـ يف

وجياىد بعد ذلك يف  ،بأف جياىد نفسو ؛بد أف يكوف لو دور الولذلك 
ؿ األنوار، ونزوؿ األسرار، وبلوغ مقامات تصفية قلبو، حىت يكوف جاىزاً لتنز  

صلى اهلل عليو األخيار، وختامها أف يكوف يف قرب القرابة من النيب ادلختار 
 .وسل م

اَف َوأَم ا ِإْف كَ "  فاألولني من أىل اليمني:، وىؤالء مجاعة، ىؤالء مجاعة
-ٜٓ" )( َفَسالـٌ َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي ِٜٓمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي )

 الواقعة(.ٜٔ
فََأم ا ِإْف َكاَف ِمَن اْلُمَقر ِبنَي "  ادلرتبة األعلى اليت ذُكرت أواًل: يف واآلخرين

قلوهبم من يُقذؼ يف الواقعة( ٜٛ-ٛٛ) "( فَػَرْوٌح َوَرحْيَاٌف َوَجن ُة نَِعيٍم ٛٛ)
يُػْلِقي الر وَح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن "  روح اهلل، سر قولو جل يف ُعاله:

ىذا العامل الذي ضلن  ألفمن أمره يعين من عامل األمر، غافر( ٘ٔ)" ِعَباِدِه 
مسو عامل األمر، ألنو مل يصدر فيو اعامل ادللكوت أما عامل اخللق،  فيو فهو

 هنم يف احلقيقة ال يعصوف اهلل ما أمرىم ويفعلوف ما يُؤمروف.هنٌي ألىلو، أل
 ألنناىذا عامل الشهادة عامل األرواح، و  فهذا عامل األشباح، والثاين

َفاَل ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِو  َعامِلُ اْلَغْيبِ " نشهده بعيوف الرأس، والثاين عامل الغيب: 
 بحانو وتعاىل.س (اجلنٕٚ-ٕٙ" )َأَحداً ِإال  َمِن اْرَتَضى 

 نار المحبة
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الشوؽ، ولواعج احلب إىل  وادهوٌح تنزؿ على قلبو من اهلل ربرؾ فيو بَ فرَ 
حبيب اهلل ومصطفاه، فإذا تأججت نار الغراـ أحرقت كل األغيار اليت 
ربجب العبد عن مقامات الكراـ، وال يُوجد دواٌء يشفي من األغيار إال 

 :اهلل عليو وسل م صلىاحلب الصادؽ حلضرة النيب ادلختار 
 مهجيتنار احملبة كم أذابت 

 
 وأخو احملبة ال دييل لغريىا

 يا الئمني زلمدًا رفقًا بو 
 

 فهو الذي ذاؽ اجلحيم وحرىا
 ٌت مغرـٌ يْ قسمًا دبن أنا فيو مَ  

 
 فِّلت أبواهبا لفتحتهالو قػُ 

نار احملبة من إيقاد  ،اربد لكي ضلرؽ األغيار ونؤىل القلب لألنو  فال 
من ادلقربني واألخيار، ىؤالء الذين معهم الزناد الذي يُولِّع  واصل من رجل

 .صلى اهلل عليو وسل مقلوب يف حب احلبيب احملبوب ال
أف ىذا الرجل يف سابق العناية على فإذا أُوقدت ىذه النار، فهذا دليل 

كاف يف األزؿ   " فََأم ا ِإْف َكافَ "  اإلذلية يف األزؿ القدمي مكتوٌب من األخيار:
 الواقعة(ٜٛ-ٛٛ) "فَػَرْوٌح َوَرحْيَاٌف َوَجن ُة نَِعيٍم  ِمَن اْلُمَقر ِبنَي فَػَرْوحٌ  " :القدمي

 :صلى اهلل عليو وسل مبعد الروح يأيت الرحياف من رياض احلبيب العدناف 
 يا نسيمًا من رياض ادلصطفى

 
 بالتهاين مر  يُنيب وبالوفا

روائح احلضرة احملمدية، وىي ال تشمها آناؼ فيستطيع أف يبدأ يشم  
" ِإينِّ الِجُد رِيَح يُوُسَف " عقوب: الرأس، وإمنا كما قاؿ اهلل عن نيب اهلل ي

مل يُقل قميص يوسف، ومل يُقل: رائحة يوسف، ولكن قاؿ: يوسف( ٜٗ)
 ريح يوسف.

 رجال اهلل
اح، وسقاه فتح عليو الفت   ،منهم من إماـ بد لكل رجل هؤالء القـو الف
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من صرؼ الراح، حىت صار فانيًا بالكلية عن حضرة األشباح، ويرى 
لو إىل احلضرات اإلذلية أنوارًا كفاح، فيأخذه ويُربيو ويُغذيو ويُنميو، حىت يوصِّ 

كما   -، ولكن صلى اهلل عليو وسل موإىل أنوار خري الربية  ،احلضرات اإلذلية
 .فس، ويف تصفية القلبعليو دوٌر كبري يف جهاد الن ىو -وضحنا 

أف يكونوا يريدوف  -كما حيدث يف الدنيا  -وأغلب الناس يف زماننا 
كما نرى شبابنا اآلف يريد أف ثل الشيخ يف أمور القرب وأمور اآلخرة،  م

وال يكوف يف طرفة عني من كبار األثرياء واألغنياء بدوف تعب وال عمل 
ويكوف يف طرفة عني من األغنياء  اً كنز جيد  حىت رلهود، حيفر يف األرض 
ادلنجمني، ويدفع أموااًل ويبيع طني طمعاً السحرة و واألثرياء، ويضحك عليو 

 يف أف جيد الكنز بدوف تعب وال عمل.
يعيش يف دائرة الوىم،  ،كثري شلن يصحب الصاحلنيلأيضًا  األمرنفس 

سمع ألحٍد ال يفوإذا عاش اإلنساف يف دائرة الوىم أُغلق عليو باب الفهم، 
آخر، وال يسمع إال نفسو، ويريد أف يكوف يف طرفة عني قطب األقطاب، 

كما نرى بعض   -ذه األمور أو الوارث الكلي لسيدنا رسوؿ اهلل، ويًتجم ى
ىل أنت  - مكاف واسع - فيعمل لنفسو ساحة - ذاذ ىنا وىناؾالناس الش

الصاحلني  !! نظاـأـ ىم الذين عملوا لك الساحة؟ ،الذي عملت الساحة
، فمن الذي يعمل الصاحلني لنفسو شيءليس ىكذا، فلم يعمل أحُد من 

سيدنا الشيخ أمحد أبو نو ال يريد شيااً، ، ألتبارؾ وتعاىللو؟ رب العادلني 
 كاف يقوؿ:وأرضاه   رضي اهلل عنوشرقاوي 

 قد رمت هنجًا خفيًا أسًتيح بو
 

 لكن رب العال للخلق أبداين
 ذنةً فصرُت هلل مشكاًة وما 

 
 ح يلقاينو ويب دلن بالبشر والر ط
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ويلوح لو  ،ىذه ىي أحواؿ الصاحلني، عندما يصل إىل حالة الصفاء
، وال يريد يريد أف يرجع لألرض مرًة ثانية الالنور واجلماؿ والبهاء والضياء، 

يريد أف جيالس  ، واليتكلم مع اآلدميني وىو سلالط للمالئكة ادلقربني أف
لكنهم يقيموه ليأخذ بأيدي ، تبارؾ وتعاىلالناس وىو يف حضرة رب الناس 

تبارؾ أحباهبم ادلكتوبني وادلسجلني يف حضرة القدس عند رب العادلني 
 .وتعاىل

إف هلل عن نفسو: )) رضي اهلل عنويقوؿ سيدي أبو العباس ادلرسي 
يعين إما (( لسلب بعد العطاءرجاؿ ما خرجوا إىل اخللق إال بعد أف ُىددوا با

 .معك أف زبرج إليهم أو نأخذ ما
فهؤالء الرجاؿ الذين أعانك، وإذا أقامك  ،من الذي أقامو؟ اهللًا إذ

إىل ىنا نبحث عنهم، وكاف الرجل منهم ديشي آالؼ الكيلومًتات من ىنا 
من ىؤالء الرجاؿ، دلاذا؟ ألنو يريد أف حيظى  إىل ىنا حىت يقع على رجلو 

صاؿ، ويكوف من أىل الفتح الكبري عند الواحد ادلتعاؿ، وال يناؿ ذلك بالو 
 من الرجاؿ. يد رجل إال على

عشوائياً، وليس يف األمور اإلذلية إال  ا الفتحلن يصل أحٌد إىل ىذ
األسباب الربانية، والرسل أسباٌب للهداية، واألولياء الصادقني أسباٌب لنيل 

 العناية.
 أهل اليمين

 ،أىل اليمني زلبنيشديد األمر الذي أريد أف أوضحو، ف باختصارىذا 
: يـو كذا مولد سيدي ؿ دلوالد الصاحلني، يقوؿو وصلد كثري منهم معو جد

فالف يف ادلكاف الفالين، ويـو كذا مولد سيدي فالف يف ادلكاف الفالين، 
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، لكن منو ال مانعوىذا  ،ادلوالدحضور و كلو وهّ  ىذا ىل ، وىذا عمل خريِّ
 ل لو دور يف فتح اهلل؟ ال.العم

وستسًتيح نفسيًا يف زيارهتم،  يف روضاهتم، تزور الصاحلنيتذىب لأنت 
ألهنم يف روضة من رياض اجلنة، ودائماً اجلنة عندما يدخلها اإلنساف يذىب 

يذىب عنو فاطر( ٖٗ)" احلَْْمُد هلل ال ِذي أَْذَىَب َعن ا احلََْزَف "  عنو احلزف:
اهلل حيٌّ )) واحلزف، لكن الفتح كما قاؿ السادة األئمة الكراـ:اذلم والغم 

 ((.قيـو وال يصل إليو واصل إال حبيٍّ قائم
 التربية بعد وفاة الشيخ

 سؤال: لو مات شيخي الذي أتربى على يديه ماذا أفعل؟
أي ألف البيعة أصاًل لرسوؿ هلل وليست ألحد، فيًتكو ويذىب لغريه، 

قل ألحد ماذا يقوؿ؟ يقوؿ لو: يُعطي البيعة  عندما من الصاحلني رجل
 .بايعُت اهلل ورسولو

يعين  -إذا مات شيخك ومل تكمل تربيتك  ف كانوا يقولوف:و والصاحل
ومل يوصي بك إىل غريه فاحبث عن رجل على  -أنت مل تبلغ الكماؿ 

 شاكلتو حىت تكمل تربيتك.
ترىب  وكاف شيخ اإلسالـ، ،رضي اهلل عنوسيدي عبد الوىاب الشعراين 

مع أف سيدي علي اخلواص كاف أُميًا ال يقرأ  على يد سيدي علي اخلواص،
دلا انتقل اخلواص ومل واح، وال يكتب، ألف قراءتنا غري القراءة يف عامل األر 

ُيسمى الشيخ زلمد الشناوي من  أخذ يبحث حىت وقع على رجلمل يك
 حىت زبرج. بلدة جبوار طنطا وأكمل تربيتو على يديو

العصبية ادلوجودة يف زماننا لكن عادي عند الصاحلني،  ىذا شيءكاف ف
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وال الروحانيني وال الصوفية  ربانينيوال من شريعة ال ،ليست من الدين
 !!.عصبية جاىلية، فماذا يريد الشيخ من ادلريدين؟ ألهناالصادقني، 

وماذا يريد  !ىب أف أىل األرض كلهم مشوا خلفو، فماذا يفعل هبم؟
، فهؤالء الذين تبارؾ وتعاىلادلؤىلني لفتح اهلل إال يريد ال الشيخ ! منهم؟

وال  ،ال يريد منهم غنائمم هلل باهلل طلباً دلرضاة اهلل، يريدىم، ويريد أف يوصله
ال يريد ىذا الكالـ، وكل  ، وال تعظيم ..وال تقبيل أيدي ،أمواؿ، وال إشادة

 .سبحانو وتعاىلضرة العظيم ح طلباً دلرضاةىذا الكالـ 
 ،ورأيُت من ىو أعلى منو مقاماً  ،أنا مع شيخكنت لذلك حىت لو  

 وأرضاه يقوؿ: رضي اهلل عنوكاف الشيخ أبو احلسن الشاذيل فماذا أفعل؟  
 .ال يقف عندناو ا مقاماً فليذىب إليو، من رأى رجاًل أعلى من  

وفية يف ىذا الزماف، إنساف يًتؾ حىت مسعنا زباريف ادلنسوبني للص
سيحدث  !!يقولوف لو: كيف تركت الشيخ؟فويذىب لشيخ آخر  وشيخ

ىذا الكالـ من أين أتوا وغري ذلك!!، ، وكذا فيك كذا فلك كذا، وسيفعلو 
ساس يف أحواؿ الصاحلني وىل لو أ !وىل لو أساس يف دين اهلل؟ !بو؟

 .الصادقني؟! ال
، على الدواـ تبارؾ وتعاىلعادلني كاف الصادقوف على صلة برب ال

ادلشايخ األقطاب، ومقامو يف مصر قريب من و من الشيخ أبو السعود وى
يريد أف يتتلمذ على يديو، فقاؿ لو: زينب، ذىب إليو أحد ادلريدين السيدة 

أنت لست تلميذي، وشيخك الشيخ عثماف ادلغريب وىو يف بالد ادلغرب، 
ليس ابق مستمع و يعين حىت يأيت، يف الفصل عندي  ا يأيت بعد، فابقودل  

 يف الفصل. يأساس
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لو:  قاؿفلما جاءه أين فالف؟  نادى الشيخ:سنة  ةبعد مخس عشر و 
والروضة كانت ميناء  ،فسيحضر شيخك عصر ىذا اليـوذىب إىل الروضة ا

القادـ من ادلغرب يأيت يف السفينة إىل األسكندرية، ويركب يف كاف ف، القاىرة
 يف القاىرة. اآلفوىي منيل الروضة ادلوجودة  ،يل إىل الروضةالن

يسلم عليو، فقاؿ لو: فذىب ل ،فنزؿ الشيخ ،ذىب الرجل إىل الروضة
 جزى اهلل أخي أبو السعود خرياً إذ حفظك يل طواؿ تلك ادلدة.

ال أحد يأخذ تلميذ أحد، فهي كشوؼ زبرج من  !أرأيتم ادلشايخ؟
 احلضرة احملمدية لألساتذة ادلسجلني يف اجلامعة احملمدية.

ىل يوجد أستاذ يف مدرسة يستطيع أف يأخذ تلميذ من فصل آخر 
الصاحلني أحواؿ كذلك ! ال،  ويدخلو يف فصلو بدوف إذف من ناظر ادلدرسة؟

 .الصادقني
ويريد أف ُيكثر من ادلريدين لُيكثر من الدنيا بالدين،  لكن الذي يريد

اخلريات والربكات اليت تأيت للساحة، وُيكثر من ادلصاحل اليت تأيت للساحة، 
وال من التصوؼ يف قليل وال   ،ىذا ليس من الدينو فليس لنا شأف بذلك، 

 كثري.
َا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِو " على منهج اهلل: ديشي هو أما الصويف الصادؽ ف ِإمن 

سواء كاف الطعاـ الظاىر اإلنساف( ٜ)" اهلل ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكوًرا 
الشرب احلسي، أو طعاـ احلقائق  وأ ،سواء األكل احلسيأوالباطن، 

"  ألهنم على منهج ُرسل اهلل:اهلل، والشرب من حبار الرقائق، كل ىذا لوجو 
 سبأ(.ٚٗ" ) ْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر فَػُهَو َلُكْم ِإْف َأْجرَِي ِإال َعَلى اهللِ ُقْل َما َسأَ 

أنا آخذ  ال شيء، لكن ؟ ىذه الزياراتكم آخذ منكم يف ومعذرة،  
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 وفالف ذىب، أ، األمرال يلزمين ىذا من عند العلي الكبري، لذلك كثري 
بد أف  ال -حىت ولو طردوه  -لو نصيب كاف من  فهو حر، فالف جاء، ف

لو الكل حىت  -ومن مل يكن لو نصيب ثانية ليأخذ نصيبو،  يرجع مرة
 .ويذىبسينفلت منهم  -أمسك بو 

 زيادة المريد على شيخه في المنزلة
 هل يصل المريد لمنزلة أعلى من شيخه؟سؤال: 

حياة فكيف لو يف  ،ال يصل ادلريد إال بربكات شيخو، ومدد شيخو
 !!.شيخو أف يكوف أعلى من شيخو؟

َمْعُلوـٌ  َوَما ِمن ا ِإال َلُو َمَقاـٌ فلسفي ال يُقاؿ، ألف كالـ اهلل: "  ىذا كالـ
غاية ما يُقاؿ يف ىذا اجملاؿ، أف اهلل عز وجل جعل الصافات( ٗٙٔ)" 

نتقل إىل اهلل امقامات الصاحلني مستمرة وشلدودة إىل يـو الدين، فكلما 
َما نَػْنَسْخ "  واحلني، وىذا يف قوؿ اهلل:رجل، أقاـ اهلل مقامو رجاًل يف الوقت 

َها َأْو ِمْثِلَهاِمْن َآيٍَة َأْو نُػْنِسَها  آية من آيات البقرة( ٙٓٔ)"  نَْأِت خِبَرْيٍ ِمنػْ
 .فو اهلل، وأعظم آيات اهلل ىم الصاحل

عندما ينتقل أحد  اآلففهذا غاية ما يقاؿ، ولألسف كما نرى 
عي أنو وارث كبرياً كل واحد منهم يد   اً د الرفيق األعلى صلد عدالصاحلني إىل

 ىذا ادلقاـ.
عندما انتقل  األحباب الذين حيضروف معنا،أنا أعرؼ رلموعة كبرية من 

رأى يف منهم كل واحد فإىل الرفيق األعلى الشيخ أمحد حسن غرباوي، 
دالئل اليت معك؟! وأين الراثة ىذا الرجل، فأين العالمات؟! نفسو أنو أخذ و 

منك  مل نرورأينا أحوالو،  ،فقد رأينا الرجل! ؟الرباىني اليت أعطاىا لكأين و 
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لكنو يعيش يف الوىم واخلياؿ، وآفة اإلنساف أف  ،!!حالة من ىذه احلاالت
 .م نفسو للوىم واخلياؿيسلِّ 

على خواطر  وكاف من مجلة ما منحو اهلل أنو يطِّلع ،ىذا الرجل رأيناه
، بالباطلدعاء الكنو ريين شياًا مثل ىذا؟! ال تأفاألحباب اجلالسني معو!، 

: أنا وارث الشيخ أمحد حسن كتب يف الفيس بوؾحىت أنين رأيُت بعضهم  
 غرباوي.

نفسو،  ؟!من الذي أقامك يف ىذا ادلقاـفبناءاً على أي شيء كتبتها؟! 
أو دل نا معو برىاف، وال دليل، وال مسعنا ىذا الرجل أشار إليو،  ليسألنو 

إىل سمع أف الشيخ أمحد أشار لكن مل ن، لسل منالو دلنا عليو ألنو عليو، 
 وقاؿ: ىذا يكوف اخلليفة من بعدي!. أحد

أحواؿ ىذا  ويظهر عليأف عي من يد  فعلى  ما داـ الرجل مل يُوصِ 
وأحوالو مع احلضرة احملمدية، حىت  ،وأحوالو اإلذلية ،الرجل، أحوالو الباطنية

 ة واضحة.نرى فيك ىذه احلقائق جلي
وعليك نفسك قد ضحكت عليك، إف فإذا مل توجد ىذه األحواؿ، ف

وتعيش يف الواقع  ،تراجع نفسك، وتنظر يف نفسك، وزبلع ىذا اللبسأف 
 حىت يكرمك اهلل كما أكـر الصاحلني من عباد اهلل.

عليو، صلد  تبارؾ وتعاىلوكما حدث مع الشيخ أمحد حسن رضواف اهلل 
 ىذا الكالـ حيدث أيضاً مع كل الصاحلني.

صلد من ينتقل من الصاحلني  رجلأف أي  الصعيد يف بالد فوتالحظو 
عي أنو الوارث عي أنو وارث احلاؿ، وىذا يد  عي أنو وارث ادلقاـ، وىذا يد  يد  

ألهنا الساحات، ونسج واخًتاع الكرامات،  الكلي لو، ويتباروف يف عمل
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واآلخر  ،حولو من ادلقربني يقوذلا دلنلكي يؤيد نفسو لكن  ،ةليست حقيق
 ُيشيعها ويذيعها أف فالف لو كرامات كذا وكذا وكذا.

أَْدُعو ِإىَل " ذلية اليت أثبتها اهلل يف القرآف: ضلن نريد الكرامات اإللكن 
َناُه " فأرنا بصريتك، أو:  يوسف(ٛٓٔ)" َعَلى َبِصريٍَة أَنَا َوَمِن اتػ بَػَعيِن  اهللِ  َآتَػيػْ

َوَداِعًيا ِإىَل اهلل " و:أالكهف( ٘ٙ)" َرمْحًَة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعل ْمَناُه ِمْن َلُدن ا ِعْلًما 
 .صلى اهلل عليو وسل مبإذف من رسوؿ اهلل األحزاب( ٙٗ)" بِِإْذنِِو 

بالد ىذه األوىاـ اليت يعيش فيها كثرٌي من األناـ يف بالدنا و لكن 
أف أحد ال يريد أنو ألف آفة ىذا الزماف وىذا كلو دلاذا؟  ادلسلمني أمجعني،

نفسو أنو كبري عن ىذا ادلقاـ،  لرجل من رجاؿ اهلل لًتبيتو، فريى م نفسوُيسلِّ 
َفال َوَربَِّك ال يُػْؤِمُنوَف َحىت  حُيَكُِّموَؾ ِفيَما "  :ويرى أنو معو كذا كذا، لكن

نَػُهْم ُث   "  ال جيَُِدوا يف أَنْػُفِسِهْم َحَرًجا شل ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما َشَجَر بَػيػْ
 النساء(.٘ٙ)

عجبُت : ))يقوؿ حكمة عالية رضي اهلل عنوبو العزائم ولذلك اإلماـ أ
بد من السجود  ال(( دلن سجد الثنني فوح د، ودلن سجد لواحد فأشرؾ

هو ف ،آلدـ ألف اهلل أمره بالسجودفالذي سجد الثنني يف كل زماف ومكاف، 
سجد الثنني فوح د، والذي قاؿ: ال أسجد إال لك، مع أنو يكلم الواحد، 

 فماذا حدث لو؟ أشرؾ.
التسليم للعبد الرباين، والسجود سجود النفس عن  كذلك نفس األمر،

ىذا و وعن رغبتها يف الشهرة والفخر والرياء والسمعة،  ،وعن زىوىا ،تطلعاهتا
بد دلن أراد  ال، و سبحانو وتعاىلأمر عسري إال من دلن يسره لو العلى الكبري 

 لعبٍد موصوؿ:الوصوؿ أف يسلم 
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 أنا اخلبري فسلين عنو أنبيك
 

 يكمن يل إىل العليا أُرقِّ وسلِّ 
 بو مغرـٍ فاخلع سواه وكن صبا 

 
 وبعو نفسك واألمواؿ يُعطيك

اف ومكاف، وىذه حكمة اهلل، وىي آفة كل زم ،التسليم عدـآفة الناس  
لو نظرنا يف احلقيقة ليس لفالف، ولكن لصاحب السر الذي م؟ ودلن ُنسلِّ 

فيو سر أودعو فيو ملك ادللوؾ، وال  م لفالف؟استودعو اهلل فيو، دلاذا نسلِّ 
م لو للسر الذي أسلِّ  لكن م لو جلسمو أو لوظيفتو أو لساحتو أو دلالو،أسلِّ 
 .فيو

َوتَػَراُىْم يَػْنظُُروَف ِإلَْيَك َوُىْم ال "  مع رسوؿ اهلل: ألمرنفس ا وىي
األسرار اإلذلية اليت أودعها فيو اهلل  يبصروف الاألعراؼ( ٜٛٔ)" يُػْبِصُروَف 

مل، وإمنا فضٌل من اهلل على عباد ، ىذه األسرار ال بعلم وال بعتبارؾ وتعاىل
 ختصهم اهلل بعطاياه.ا

 يهب دلن يشاء الوالية:فالف؟ ىو حر،  دلاذا جيوز فيهاال و 
 أكـر اهلل أىل العجز علمهم قد
 

 أسرار توحيده باحلاؿ والقاؿ
 فإف اهلل مقتدرٌ  ادلالـ خلِّ  

 
 ايليعطي الوالية للساري وللق

باإلنكسار حلضرة  لكنإياؾ أف تظن أف الوالية بالشطارة أو بادلهارة،  
 .تبارؾ وتعاىلاللطيف اجلبار 

َيْصطَِفي ِمَن اْلَمالِئَكِة ُرُسال َوِمَن  اهللُ " وخيتار اهلل عز وجل كما قاؿ: 
ألنك ، دلاذا؟ اهلل م للرجل الذي اصطفاهأنت مل تسلِّ احلج( ٘ٚ)" الن اِس 

ال ُيْسَأُؿ َعم ا "  :لكن ىذا ليس شأنكصطفاء، ترى نفسك أحق هبذا اال
 نسأؿ اهلل اذلداية أمجعني.ء( األنبياٖٕ)" يَػْفَعُل َوُىْم ُيْسأَُلوَف 

 عالمات الشيخ الصادق
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 ؟جل: ما عالمات هذا الر سؤال
ُقْل َىِذِه َسِبيِلي أَْدُعو "  البصرية:ىي  عالمة األوىلالوقلنا أف ذكرناىا 

والبصرية ذلا أحواؿ يوسف( ٛٓٔ)" َعَلى َبِصريٍَة أَنَا َوَمِن اتػ بَػَعيِن  ِإىَل اهللِ 
 يفقهها إال أىلها.عجيبة وغريبة ال 

، وكاف عامل األولياء وويل العلماء، وكاف رضي اهلل عنواإلماـ أبو حنيفة 
أبو يوسف، وكاف  وة، تلميذه األوؿ النجيب كاف امسصاحب بصرية نريِّ 

يًتؾ النجار كاف مو صنعة النجارة، فو كانت ترسلو لنجار ليعلِّ وأُمّ  ،يتيماً 
مو النجار فيقوؿ أبو حنيفة، فتسأؿ أُ إلماـ العلم لويذىب جيلس يف حلقة 

ماـ أبو ، واإلوتوخبفتبحث عنو فتجده عند اإلماـ أيب حنيفة، ذلا: مل يأت، ف
أبو  قاؿ ذلا ،ودلا تكرر ىذا األمر، وتذىببنها اتأخذ ، و ال يتكلم حنيفة
و يتيم، ومن أين يأكل وكيف إن :ركيو وليس لك شأٌف بو، فقالتات: حنيفة

بدىن الُسمُسم  -يعين ادلهلبية  -فقاؿ ذلا: ىذا سيأكل الفالوذج يعيش؟! 
 وتركتو ومشت. ؟!!على مائدة اخللفاء، فتعجبت كيف يقوؿ ىذا الكالـ

لقاء  اإلماـ أبو حنيفة مع اإلماـ أيب حنيفة إىل أف جاءأبو يوسف ظل 
قاؿ فقاؿ لو أبو يوسف: ياسيدي أوصين، وانظر إىل الوصية الغريبة، اهلل، 

ىل يقبلها  الوصيةىذه الرجاؿ،  ينِّ ني ًا كمَ لو: يا أبا يوسف إف للوطواط مَ 
 ال، لكنها أحواؿ الصاحلني. !العقل؟
نتقل أبو حنيفة إىل الرفيق األعلى، ودخل ىاروف الرشيد اخلليفة ا

الرجاؿ، ىاج وماج  ينّ كمَ   ينّ فوجد على السرير مَ  ،العباسي حجرة نومو
، فأتوا بالعلماء عقب، وزوجتو تريد حاًل ذلذا األمرى وقلب ادلملكة رأسًا عل

 من ىنا ومن ىنا فلم يعرؼ منهم أحٌد شيااً.
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فسمع عن القضية،  ،أبو يوسف كاف ال يزاؿ يف شبابو، وليس مشهوراً 
ادلكاف، فدخل  ، فقاؿ ذلم: أدخلوينفقاؿ: أنا عندي حل ذلا، فقالوا: تعاىل

ذلا فتحة من أعلى يسموهنا  قددياً وكانت احلجرات ادلكاف فنظر ألعلى، 
، فنظر يف الناروزة فوجد عش فيو وطواط ووطواطة، فقاؿ: ىاتوا يل (ناروزة)

 ينّ كمَ   ينّ للوطواط مَ إف م، وصعد وأمسك هبما، وقاؿ: يا سيدي سل  
 .!الرجاؿ
قر بو ىاروف الرشيد وصار ىو عامل اخلليفة، ويدعوه يف كل مناسبة، و 

ومؤدباً  ، وكاف ىاروف الرشيد رجال مهذباً ة مأدبة كبريةوذات مرة أقاـ اخلليف
لى أيدي أف يصب ادلاء ع -مع أنو اخلليفة  -مع العلماء، فكاف ُيصر 

 نتهاء تقديراً ذلم ولعلمهم.العلماء يف البدء ويف اال
كثريًا فإنا ال قاؿ لو: كل من ىذا الصنف  و فقدـ لو صنفًا من الطعاـ، 

قاؿ: ىذا الفالوذج بدىن الُسمُسم!!، ما ىذا؟  فسألو:نصنعو إال قلياًل، 
رضي اهلل تبارؾ أبو حنيفة تذك ر نبوءة شيخو ألنو فأخذ أبو يوسف يبكي 

 ببصريتو. وتعاىل عنو
َناُه َرمْحًَة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعل ْمَناُه ِمْن َلُدن ا ِعْلًما "  الرمحة:العالمة الثانية  " َآتَػيػْ

لكن بد من الرمحة والشفقة والعطف واحلناف،  قبل العلم الالكهف( ٘ٙ)
عصبية، ومع العلم ومع العلم ثورة الغضب، ومع العلم ال ،إذا كاف معو العلم

نفعاؿ على ىذا وذاؾ، ومع العلم التكرب على ادلتعلمني، فهل ينفع ىذا اال
 !! ال.العلم؟

منو ، نسمع علمناه من لدنا علماً ث لكن آتيناه أواًل رمحة من عندنا، 
وال خيرج عنو طرفة عنٍي وال أقل،  ،ويطابق شرع اهلل ،علم مل نقرأه ومل نسمعو
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صلى اهلل عليو ب ادلسافات للحبيب احملبوب ويفتح مغاليق القلوب، ويقرِّ 
 .وسل م

ال األحزاب( ٙٗ)" َوَداِعًيا ِإىَل اهلل بِِإْذنِِو "  اإلذف:الثالثة العالمة 
، صلى اهلل عليو وسل ممن رسوؿ اهلل  إذف رض أحٌد للدعوة إال إذا أخذيتع
الصاحلني، ألف ليس الصادقني وال  ؟مع حولوا أقاـ نفسو، فمن الذي جيتفإذ

 صلى اهلل عليو وسل ممعوا إال على أنوار سيد األولني واآلخرين تىؤالء لن جي
الظاىرة يف رجل من أكابر العارفني، والنور الذي يشدىم ىو نور رسوؿ اهلل 

 فهذا يكوف داعياً إىل اهلل بإذنو.يف ىذا الرجل،  رالظاى
" ات ِبُعوا َمْن ال َيْسأَُلُكْم َأْجًرا " : ال يأخذ أجراً أف  العالمة الرابعة

: يا فالف مثالً  الذي يقوؿ لكلكن الذي ال يطلب منك شيااً، يس( ٕٔ)
كذا يا فالف نريدؾ أف تفعل كذا و  ،خروفًا تأيت بو للساحةمنك نريد 

 للساحة.
تنشغل  ، والف لك هباشأوال والساحة إذا أقامها اهلل، فسيتوالىا اهلل، 

 نفسك. ياكففاجتهد و  ، لكن إذا أنت أقمتها لنفسكهبا
قلياًل وال كثرياً، قاؿ إمامنا أبو العزائم  سيسألوف النا لكن الصاحلني ال

 (( يُعطيك الدنياشيخك من يعطيك، ال من يأخذ منك: ))رضي اهلل عنو
َوهلل اْلِعز ُة َوِلَرُسولِِو "  ، ألف اهلل أغناه من فضلو وجعلو عزيزاُ بني خلقو:والدين

يريد  وجن د لو جنود السماوات واألرض، ألنو الادلنافقوف( ٛ" ) َولِْلُمْؤِمِننيَ 
 يف ُعاله. تبارؾ وتعاىلساً عن مواله فَ فت نػَ من الكونني سواه، وال يلت

عادلًا بالشريعة، قائماُ هبا، وعادلًا باحلقيقة وال  أف يكوفامسة العالمة اخل
 تطغى عليو أنوارىا، فتجعلو يتخلى عن الشريعة.
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ينظر بعني الشريعة،  (أبو العينني) ولذلك يسمونو يشهد ادلشهدين،
من األياـ: أنا ليس علي  صالة فقد  يقوؿ يف يـو وبعني احلقيقة، وال

اؿ، ولذلك قالوا: جاىاًل من اجله   فهوىذا الكالـ  ألف الذي يقوؿوصلت، 
وترؾ الصالة، فُقل لو: وصلت ولكن إىل  ،من قاؿ: إين قد وصلت))

 ادلدثر(.ٖٗ-ٕٗ) "َقاُلوا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنَي  َما َسَلَكُكْم يف َسَقرَ "  ((سقر
نبغي أف نقتدي ىذه الشروط ادلوجودة يف كتاب اهلل يف العارؼ الذي ي

 نسأؿ اهلل أف يوفقنا لذلك أمجعني.ىداه،  بو ونسري على
 التسليم للشيخ

 م المريد للشيخ؟كيف يسل    سؤال:
وجيعل نفسو جنٌد  ،طادلا اإلنساف ليس لو يف نفسو مطلٌب دينٌّ أو عليٌّ 

حلضرة الويل، ويقوؿ لربو: أقمين حيث شات، فأنا ال أريد منصباً، وال أُريد 
حىت اجلنة، فهذا إذا وصل إىل ىذا ادلقاـ رياسة، وال أريد دنيا، وال أُريد 

 وصل إىل مقاـ التسليم. ،ذوقاً 
يريد أف يكوف شيخًا وحولو و ال يزاؿ عنده تطلعات، إذا كاف لكن 

 حيتاج جلهاد نفسو فيو.و  ،مطلب دينعنده مريدين، فهذا ال يزاؿ 
يريد أف يُعظمو الناس وحيًتموه ألنو يظن يف نفسو أنو من الواصلني، أو 

 هذا ال يزاؿ لو مطلب.ف
يكوف فقط ، و ب كل ادلطالب، وال يبقى لو مطلببد أف يُهذِّ  الإذًا 

َواْصربْ نَػْفَسَك َمَع ال ِذيَن َيْدُعوَف َربػ ُهْم " : لربو طالب وال يبغي بغريه حوالً 
ُهْم تُرِيُد  َناَؾ َعنػْ نْػَيا بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَف َوْجَهُو َوال تَػْعُد َعيػْ زِيَنَة احْلََياِة الد 

" َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعْن ِذْكرِنَا َواتػ َبَع َىَواُه وََكاَف أَْمرُُه فُػُرطًا 
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 الكهف(.ٕٛ)
لب أف النفس ال تنازع يف أي مطلب من ادلطا ؛ىذه غاية التسليم

ورضا اهلل، ورضا حبيبو  ،إال فضل اهلل الدنية أو العلية، بل ال ترجو
 .صلوات ريب وتسليماتو عليوومصطفاه 

هلل ىذا سيدي أبو اليزيد البسطامي يوضح لنا حاؿ كل ويل وصل إىل ا
بعد صالة العشاء،  خرج من ادلسجد ذات يـومن ىذا الطريق السوي، فقد 

تبعو أحد ادلريدين، فوقف بني يدي اهلل ُيصلي، وأطاؿ و  ،وذىب إىل خلوتو
وأطاؿ يف السجود، ويظهر دلن رآه أنو مأخوٌذ  ،وأطاؿ يف الركوع ،قوؼيف الو 

سبحانو وأف روحو تسبح يف قدس عزة حضرة الرمحن  ،بروحو عن األكواف
 .وتعاىل

، فسألو: منذ مىت أنت ادلريدوقبل الفجر بقليل سل م، فنظر فوجد ىذا 
ربكي يل  ىنا؟ قاؿ: منذ صالة العشاء، فقاؿ: وماذا تريد؟ قاؿ: أريد أف

قاؿ: ال تستطيع أف تتحم ل،  ؟من ادلشاىد العالية شياًا شلا رأيتو ىذه الليلة
حكي لك شياًا تستطيع ل يديو، فقاؿ لو: سأفجعل يتحايل عليو ويُقبِّ 

أخذين ريب يف ىذه الليلة، فكشف يل عن كل كنوز عوامل لو، فقد ربمّ 
على عامل ادللكوت، الدنيا، فقلت: وعزتك وجاللك ال أريد ىذا، فأطلعين 

فقلت: وعزتك وجاللك ال أُريد ىذا، فأدخلين اجلنة وكاشفين دبا يف اجلنة، 
فقلت: وعزتك وجاللك ال أُريد ىذا، فطاؼ يب عوامل السماوات وعوامل 
حضرة الذات، وكلو أقوؿ: وعزتك وجاللك ال أُريد ىذا، فأوقفين بني يديو 

أريد، وعزتك وجاللك ال أُريد إال وقاؿ: ماذا تريد؟ قاؿ: فقلت: أريد أف ال 
 .وجهك، فقاؿ: أنت عبدي حقاً ووليي صدقاً  النظر إىل مجاؿ
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وىذه  بد لو من ىذه ادلزالق ال سبحانو وتعاىلفالسالك يف طريق اهلل 
معو، فإذا  ظهريف طريق اهلل، تبدأ الدنيا ت مجرد السري بصدؽفبالعوائق، 

إذا مل يلتفت إىل الدنيا، جب عن مقصده وعن مراده، و التفت إليها حُ 
 وشيءمن ادلكاشفات،  وشيءمن مجاالت اآلخرة،  ظهر لو شيءبدأ يسي

ُحجب عن الوصوؿ إىل األسرار، وعن مقامات بو، غل تشاإذا فمن األنوار، 
ادلقربني واألخيار، وال يزاؿ ربدث لو ىذه األمور حىت ال يكوف يف قلبو إال 

 وال أقل.مواله، وال ينشغل بغريه طرفة عني 
كل ما يف لو  ر وسخ   ،فإذا حدث لو ذلك تواله مواله، وإذا تواله وااله

 .تبارؾ وتعاىلوجو اهلل لاألكواف، ألنو ال يريد منها شيااً إال 
، لكنها حقيقة التسليم دلن أراد أف يكوف مع حضرة عملية صعبةىذه 

 .سبحانو وتعاىلالكرمي 
 وعلى آله وصحبه وسلَّم وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد


