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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد

 ىـ 1111 غرة ربيع اآلخرموافق  85/11/8116: ادلوافق اخلميس 
 برنامج " ساعة صفا "
  احللقة احلادية عشر

                                                                           [معرفة اهلل عز وجل أول الفرائض] 
 اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيِم:  ِبْسمِ 

 دبعرفتو وقربو وكرمو.احلمد هلل الذي إختارنا من عباده اخلواص، وفضلنا على كثٍَت من خلقو 
سبحانو الذي جعلو اهلل وأوصاف نبيو، سيدنا زلمد والصالة والسالم على ذات حبيبو 

وعلى آلو األطهار،  عليو صلى اهللوسر اإلرتقا يف ميادين معرفتو، باب الوصول حلضرتو،  وتعاىل
كل من تبعهم على ىذا اذلُدى إىل يوم القرار، وعلينا معهم أمجعُت و وصحابتو األخيار األبرار، 
 آمُت آمُت يا رب العادلُت.

 أيها األحبة:
وأنا يف ىذه الليلة سئلة ترد إلينا من كافة أحناء العامل، أمع ـ ساعة صفا ـ لقاؤنا لقاء الصفا 

وأظنو سؤالكم اإلجابة على سؤال ورد إيلَّ من أكثر من رجٍل يف بقاع األرض، ردبا أكتفي ب
 أمجعُت، فالكل بُغيتو إجابة ىذا السؤال.

ون تم  على خلقو؟ وكيف يُ  تبارك وتعالىىذا السؤال ىو: ما أول فريضة فرضها اهلل 
 القيام بها؟

 أقولو مرًة ثانية:
علينا كلنا ـ يعٍت ما ىي أول فريضة فرضها اهلل ما أول فريضة فرضها اهلل على خلقو ـ يعٍت 

 أي يقومون هبا كما ينبغي؟ـ يُتموهنا وكيف  عليك وعليَّ؟
، وُُسي احلايف ألنو  رضي اهلل عنوأسوق يف ىذا اجملال قصة ُنسبت إىل سيدنا بشر احلايف 

ومل يلبس  مستهًتًا يف صبوتو وشبابو، فلما جاء أوان ُصلحو مع اهلل خرج ماشيًا حافياً كان 
فال ألبس حذاءاً وأصَّر أن يكمل حياتو ديشي حافيًا ويقول: إصطلحُت مع ريب حافياً، نعليو، 
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واخلالعة، إال أنو عندما تاب  ، ىذا الرجل مع شدة إشتغالو يف بدء حياتو وصبوتو باللهوقط 
 منو: ُتالزواج، وعرضوا عليو الزواج مرات وكرات ولكنو يرفض، وعندما سألو بعض ادلقرب رفض

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال  مل مل تتزوج؟ والزواج سنة ـ أي أن الزواج عندنا سنة ـ
 :رضي اهلل عنو، فقال )الزواج من سنيت( ـ وليس فريضة

 ]شغلتنا الفريضة عن السنة[.
  ، فليس عندي وقت أؤدي فيو السنة.شغول بالفريضةفأنا م

 ما ىذه الفريضة؟ف
 قالوا يف ىذه الفريضة:

 عرفة اهلل أول الفريضة وال فريضة قبلها[.]م
أول فريضة حنن كلنا مكلفُت هبا ىي معرفة اهلل، وحىت الدليل الواضح يف حديث جربيل مع 

 :صلى اهلل عليو وسلَّم، عندما سألو عن أركان اإلسالم، قال صلى اهلل عليو وسلَّمرسول اهلل 
زلمدًا رسول  ال إلو إال اهلل، وأنس؟ شهادة أن ول اخلمأما و )ُبٍت اإلسالم على مخس ـ 

 1اهلل(.
الذي ىو وحٌي يُوحى ال تأخذه على  صلى اهلل عليو وسلَّموكالم اهلل وكالم رسول اهلل 

فهي يف عباراتو،  صلى اهلل عليو وسلَّمحضِّر قلبك وروحك لتفقو إشارتو اليت ساقها النيب عالتو، 
.إلو  عبارات فيها إشارات، مل يُقل اإلقرار بال   إال اهلل، فنحن كلنا نُقرُّ

فنحن يف الصالة عندما نقول: أشهد أن ال إلو إال اهلل، فما ىذا؟ ىل إقرار أم شهادة؟ 
 أكون قد رأيُت وعاينُت وُسعُت، وإال يكون شاىد زور.أن ، فالشهادة شرطها ليس شهادة أبداً 

جيوز لو أن يشهد  واحد مل يرى احلادثة اليت حدثت ومل يسمع ما دار بُت الطرفُت، فهل
 ي أو أمام جلنة ادلصاحلة؟ ال ألنو مل يرى.اضمام القأعلى الواقعة 

 ي يا أحباب اهلل، فالبد أن تكون شهادة.أن ال إال إال اهلل شيٌئ غَت عادفكأن شهادة 
 واهلل عز وجل وصف أىل ىذه الشهادة وجعلهم يف مقاٍم عايل، فقال عز شأنو:

 .آل عمران(15) ﴾ َوُأوُلو اْلِعْلمِ ـ ومن؟ َلَو ِإال ُىَو َواْلَمالِئَكُة َشِهَد اهلل َأنَُّو ال إِ  ﴿
                                                           

1
 صحيح البخاري عن حنظلة بن أبي سفيان رضي هللا عنه  
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 فهل من حصَّل العلم حالياً يف عامل الدنيا من الكتب وصلوا إىل ىذه ادلرتبة؟ 
هم ذلذا نده ومن لدنو العلم، وىو الذي أوىَّلىبهم العليم من عفأولو العلم ىم الذين و ـ ال 

 الكون كلو. ام وىم ثًلة قليلة يفادلق
 احلسية؟ ىل هبذه العُت فكيف نرى احلضرة اإلذلية؟  البد أن تكون عن عيان،فالشهادة 

لكن من حكمة فالعُت احلسية سبوت، وكل شيٍئ ال ديوت فال يشهد احلي الذي ال ديوت، 
نتعلم ونتعرف ونعرف عرفة، ـ وسائل ادللذلك اهلل عز وجل أنو أعطى كل واحد منا ـ ومل ننتبو 

 ي شيئ يا رب؟ فقال: عندكم ثالث أشياء:بأ
 اإلسراء(.63) ﴾ ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل  ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُئوال﴿

 والسمع ىنا يقصد السمع من الداعي الذي أرسلو اهلل، والذي قال فيو يف كتاب اهلل:
 )النجم(.( 1) ﴾ ال َوْحٌي يُوَحىِإْن ُىَو إِ ( 6) َوَما يَ ْنِطُق َعِن اْلَهَوى ﴿

 فهذا السماع الذي حنن مأمورين بو.
 وعندما نسمع كلنا ماذا نقول:

 البقرة(.852) ﴾ َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ﴿
 ولن نبلغ الغاية يف الطاعة للبشَت النذير فنقول:مث نتذكر أننا كلنا قصور وتقصَت، 

 البقرة(.852) ﴾ ُغْفَراَنَك رَب ََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيرُ  ﴿
 ألنو كما قيل:

   من ذا الذي ما ساء قط؟    ومن لو احُلسٌت فقط؟
 من ىذا الذي مل يسيئ؟

عمر ابن الفارض تاه يف أودية مكة وصحاريها ـ وأرضاه  رضي اهلل عنوالشيخ ابن الفارض 
 ماشي وال يدري ألنو كان رلذوباً، فذات مرة أخذ يُردد:دلدة مخسة عشر سنة، 

 لذي ماساء قط     ومن لو احُلسٌت فقطمن ذا ا
 قال: فسمعت من يقول:

 عليو جربيل قد ىبط ادي الذي    ــــــــــــــــــــــزلمد اذل                    
الذي إُسو الكامل، لكن من منا قُرب حىت من الكمال؟ ال غَته؟ ىو فقط  أحدٌ  ىل يوجد
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 أحد فهو وحده: 
 عليو جربيل قد ىبط    ادي الذي ـــــــــــــــــــــزلمد اذل

نسمع من  ،ما نسمعفعندالذي ُأختص بالكمال الذايت،  صلى اهلل عليو وسلَّمفهو وحده 
 أو من أقامو مقامو من الصادقُت: سيد األولُت واآلخرين

 التوبة(.116) ﴾ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقينَ  يَا َأي  َها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اهللَ  ﴿
ألنو سيكون منهاًل واحدًا مل يتغَتَّ ومل يتعكَّر ومل يعٍت أبقوا مع ىؤالء اجلماعة الصادقُت، 

 دى واذلدي اإلذلي.يتبدَّل، منهج اذلُ 
ولكن ىل أيام حضرة والبصر طبعًا حنن ُنسرع كلنا ونقول: البصر يعٍت القراءة واالطالع، 

اليت فيها أصحابو ادلباركُت، ىل كان فيها تو عندما كان فاربًا جامع صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب 
 مكتبة أو كتب أو شيئ يطالعوه أو يقرأوه؟

 ففي أي شيئ كانوا يطالعوا؟
 يونس(.111) ﴾ ْرضِ لَ ُقِل اْنظُُروا َماَذا ِفي السََّماَواِت َوا ﴿

اهلل اآلفاق، وآيات اهلل اليت يف األنفس، ألهنا ستوصل إىل معرفة  يقرأون آيات اهلل اليت يف
 .سبحانو وتعاىل

 ولذلك قالوا:
 ]من كانت معرفتو من الكتاب، فاخلطأ عنده أكثر من الصواب[.

وشوية يتنكر لو ودييل لرأي جائز دييل ذلذا الرأي، ي عالن، و ألن الكتاب فيو رأي فالن ورأ
 تريد أن تتعلم علم إُسو اليقُت: اآلخر، لكن أنت

 (.التكاثر2) ﴾ ينِ َكال َلْو تَ ْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيقِ  ﴿
 فماذا تفعل؟

 واطعـــــــــــــــــــائٍن      تغيب ادلباين وادلعاين ســـــــوإن نظرت عيٍت إىل أي ك
 ألن ادلعاين الشمس والكل أجنٌم    إذا ظهرت فالنجم بالشمس طالع

يو ، فالوجود كلو عاليو ودان: اهلل نور السماوات واألرض، فهذه ادلعرفةأنظر يف اآلفاق
 ؟ فبماذا ينفعلواشاشة، 
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ات ويف األرض ويف مجيع ادلخلوقات بنور اهلل ادلنتشر يف السماوات ويف الكائنات العلوي 
يف  اً ، وكان سائحرضي اهلل عنووىي بداية ادلعرفة، يقول فيها سيدي أبو احلسن الشاذيل 

 :الصحراء
وأراد ربو أن يرده إىل كل ذرات الرمال نور، كلها نور وليس رمل،   ]أخذين احلال فشهدتُ 

 تبول؟ فكل ماحولو نور،أأين احًتُت ادلقام األكمل مقام العبودية ـ قال: فأخذين حصر البول، ف
تبارك فليس ىذا أدبًا مع حضرة اهلل، قال: فسألت اهلل ذلك فهل يتبول على نور؟ ال ينبغي 

ول ـ قال: فنوديت: لو ألنو غَت قادر أن يتحمل حصر الب أن حيجبٍت عن ىذا ادلشهد ـ وتعاىل
 ألن من حيبو ربنا يدلو على نقويك ـلتنا بكل أنبيائنا ورسلنا ما حجبناك، ولكن سلنا أن أس

  األفضل واألحسن.
أن يقويٍت، فشهدُت بالعينُت ادلشهدين فأصبح أبو  تبارك وتعاىلفسألُت اهلل فيقول: 

لساطع ادلنبث يف ىذه الكائنات، العينُت، عُت الرأس ترى الكائنات، وعُت القلب ترى النور ا
األجناب األوتاد وىذا كلو يف حال واحد وىذا ىو العجب العجاب الذي حيدث لؤلكابر من 

يعٍت أنا أرى ىذا وىذا، وبيننا ال يظهر إال بالعبودية والذل واالنكسار والتواضع ألن ، واألقطاب
 ذا رداء حبيب اهلل ومصطفاه.ى

شأن لو  الفوال يدل على أنو يرى وحنن ال نرى، ال  وسطنا فال يفتخر علينا وال يتباىى يف
صلى اهلل فقد فات ىذه ادلقامات كلها وأصبح على قدم احلبيب األعظم هبذه ادلوضوعات، 

 .عليو وسلَّم
وال يوجد مؤمن ليس فالبصر الذي إذا نظر ينظر بنور اهلل إىل نور اهلل ادلنبث يف خلق اهلل، 

 حىت نفرح كلنا: صلى اهلل عليو وسلَّمحىت قال حبيبنا لو نصيب يف ىذا ادلقام، 
 سة ادلؤمن فإنو ينظر بنور اهلل(.)إتقوا فرا

 :رضي اهلل عنوويف رواية يرويها اإلمام الًتمذي 
 8فإنو ينظر بنور اهلل، وينطق بتوفيق اهلل(..... )

اظ زبرج حىت النطق أيضًا يكون موفق فيو، ولذلك يكون حكيمًا قلما خُيطئ ألن األلف
                                                           

2
 رضي هللا عنهرضي هللا عنهالقرطبي والترمذي عن أبي سعيد الخدري  
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 ومعها العناية اإلذلية واإلكرمات الربانية من اهلل عز وجل. 
ولو الحظت احلديث: مل يُقل إتقوا فراسة احملسن، ولكنو قال: ادلؤمن، فكيف يكون 

سيدنا أبو ىريرة ويف كل كتب  احملسن؟ احملسن يف احلديث اآلخر القدسي الذي يقول فيو
 واية:الصحاح ويف البخاري ومسلم لو أكثر من ر 

ينطق بو، ويده كنت ُسعو الذي يسمع بو، وبصره الذي يبصر بو، ولسانو الذي   ......)
 6جلو اليت يسعى هبا(.اليت يبطش هبا، ور 

 وىل ىذا مثل ىذا يف ادلقام؟ ال.
 وىذا ادلقام الذي سيدنا رسول اهلل ربنا قال لو فيو:

 مرمي(.65) ﴾ َأْسِمْع ِبِهْم َوَأْبِصرْ  ﴿
، ألنو وصل إىل مقام سبحانو وتعاىلولكن إُسع باهلل وأبصر باهلل أنت،  ال تسمع لنفسك

 .سبحانو وتعاىلادلعرفة التامة باهلل 
 فما بالنا بادلوقن؟

 هذا مقام ال يُباح يف كالم، ألنو ال يتذوقو مجيع األنام، وإمنا غاية ما يُقال فيو:ف
 ]إصحب أىلو وُذق تعرف[.

العُت، من يرد أن يرى عامل ادللكوت، دباذا يراىا؟  والقلب طبعًا يدرك كل ما غاب عن
 بالقلب:
 األنعام(.42) ﴾ْرِض وََكَذِلَك نُِري ِإبْ َراِىيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َوالَ  ﴿

 ادللكوت يعٍت الشيئ الذي ال يُرى بعُت الرأس، وىل ىو وحده؟ ال: 
 األنعام(.42) ﴾ َوِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنينَ  ﴿

ادللك وكل شيٍئ يف الوجود لو ُملك ولو ملكوت، ُت كلهم يصلون إىل ىذا ادلقام، فادلوقن
عُت القلب وعُت الفؤاد،  لكوت ىو الباطن الذي ال يراه إالوادل ىو الظاىر الذي تراه العُت،

 فكل شيٍئ تراه حىت اجلمادات وحىت النباتات، أليس كل شيٍئ يف الوجود يسبح اهلل؟ 
صلى ضرة النيب ناٌس معدودون ىم الذين يسمعون، وحبيح؟ ال ـ أُ تسمع التسفهل األذن 

                                                           
3
 .رضي هللا عنهالبخاري وأحمد بن حنبل والبيهقي عن أبي هريرة  
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زلط الصغَت ـ لحبفنة من احلصى ـ يعٍت ادلا ضرب ألصحابو ادلثال، أمسك  اهلل عليو وسلَّم 
، فسبحت رضي اهلل عنومث وضعها يف يد سيدنا أيب بكر حت يف يده والكل ُسع التسبيح، فسب

يدنا عمر كذلك، ويف يد سيدنا عثمان كذلك، ويف يد ويف يد س والكل ُسع التسبيح،يف يده 
 سيدنا علي كذلك. 

 :رضي اهلل عنويقول صاحب الرواية سيدنا عبد اهلل ابن مسعود 
مث وضعها يف أيدينا فلم نسمع ذلا تسبيحًا ـ يريد أن يعرفنا أن من وصل إىل ىذا ادلقام 

 ولذلك سأذلم: ىؤالء فقط، 
  إىل شيٍئ إال ورأيُت اهلل قبلو. نظرتُ  كيف حالك يا أبا بكر؟ قال: ما

 كيف حالك يا عمر؟ قال: ما نظرُت إىل شيٍئ إال ورأيُت اهلل بعده.

 كيف حالك يا عثمان؟ قال: ما نظرُت إىل شيٍئ إال ورأيُت اهلل فيو.
 كيف حالك يا علي؟ قال: ما نظرُت إىل شيٍئ إال ورأيُت اهلل قبلو وبعده وفيو.

 ىذا الرجل:ذلك يقول عن نفسو لو 
 ]لو ُكشف عٍت احلجاب، ما ازددُت يقيناً[.

فال يفرق معي لو إنكشف احلجاب فلن  رآه من ُكشف عنهم احلجاب،ا يعٍت أنا أرى م
 .اً أزيد يقين

ال ُيكشف عنهم احلجاب إال حلظة اخلروج من طبعًا أغلب الناس الذين يعيشون يف الدنيا 
 عامل الدنيا:

 ق(.88) ﴾ اَءَك فَ َبَصُرَك اْليَ ْوَم َحِديدٌ َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَ  ﴿
أن يكونوا من الثُلة ادلباركة حول أمَت األنبياء لكن الناس ادلخصوصُت الذين يريدون 

فهذا ليس عنده صرب أن يعيش يف الدنيا يف ـ أنتم واحلمد هلل منهم أمجعُت ـ والذين وادلرسلُت، 
حىت يتمتع هبذا اجلمال ادلهاب للعلي  صر،ىذا احلجاب، يريد أن ينكشف احلجاب يف دلح الب

 الوىاب عز وجل.
 وأرضاه: رضي اهلل عنوكان يقول يف ذلك اإلمام أبو العزائم 

 أبداً إىل ىذا اجلمال حنيٍت    ال صرب يل حىت تراه عيوين



8 

 يريد أن يصل إىل مقام: 
 الربوج(.6) ﴾ َوَشاِىٍد َوَمْشُهودٍ  ﴿

ىذه ادلعرفة ربتاج إىل ذبهيز و معرفة اليقُت، أي قينية، عرفة الييريد أن يدخل يف مقام ادل
ذي يف اإلنسان ويف وىي القلب، والقلب ليس اجلزء الثالث ادلعرفة اليت أعطاىا لنا رب العادلُت 

طيو أكسيد الكربون ويعمن اجلسم الذي يتلقى الدم، ويأخذ منو ثاين اجلزء الشمايل 
جلسم عن طريق األوردة والشرايُت، ألن ىذا القلب ويضخو مرًة ثانية يف أجزاء ااألوكسجُت، 

 ىل يوجد حيوان ليس لو قلب من ىذه القلوب؟موجود يف كل الكائنات، 
أبداً كلو موجود، لكن ىذا القلب حقيقة معنوية إذلية ال يدري سرىا وال ينكشف أمرىا إال 

 بإذٍن من رب الربية.
وىل  ،فهو جسمومباين اإلنسان، ىي الواسطة بُت حقائق اإلنسان، وبُت جسم وىيكل 

 ىذا اجلسم يتحرك من تلقاء نفسو؟ 
ىذا و ألنو ىو الذي بيده مقاليد السماوات واألرض،  سبحانو وتعاىلال بل حُيركو احملرك 

 ألنك فيك عوامل علوية.اجلسم دلاذا يتحرك؟ بإشارة من العوامل العلوية اليت فيو، 
لو جئنا بكل ذه اخلطرة اليت خطرت عليك تسمع خطرة يف داخلك: ىيا بنا لُنصلي، ى

أشعة الوقود وكشفنا على ىذا اجلسم، فهل يوجد مكان خُيرج كل ىذه اخلواطر من اجلسم؟ ال 
 يوجد.

ذه ل فيديو، أين ىذه الشرائط يف اجلسم اليت فيها ىلعلوم اليت تسمعها حاليًا وُتسجَّ ىذه ا
  تأتيك يف دلح البصر.العلوم؟ و 

يقول لك: أال تتذكرين؟ أقول لو: نعم أتذكرك فقد قابلتك يف ادلكان  اً عندما تقابل شخصف
ىل يوجد مكان يف اجلسم فيو أين ىذه ادلعلومات؟ فوقلت لك كذا وقلت يل كذا،  ،الفالين

 ىذه ادلعلومات؟ 
ىذه احلقائق ىي و كل احلقائق اإلنسانية،   ال ولكن توجد حقيقة نورانية ربانية جعل فيها اهلل

 .سبحانو وتعاىلكيان عند حضرة الرْحن و اإلنسان لو وزٌن  اليت هبا
وضع يدنا عليو وقال: السبيل إىل سبام  صلى اهلل عليو وسلَّمىذا القلب سيدنا رسول اهلل 
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ىل كل خٍَت تريده لنفسك ولغَتك يف ىذه النجاة يوم لقاء اهلل، والسبيل إمعرفة اهلل، والسبيل إىل  
 احلياة، ىذا القلب:

يف اجلسد دلضغة ـ ومل يُقل يف اجلسم، ألن كالم ربنا والنيب كالٌم دقيق، فاجلسد غَت )أال إن 
 ألن ربنا يقول يف القرآن: اجلسم،
 األنبياء(.5) ﴾ َوَما َجَعْلَناُىْم َجَسًدا ال يَْأُكُلوَن الطََّعامَ  ﴿

 نعيش فيها:ألنو حقيقة ُأخرى غَت احلقائق األرضية اليت فهذا اجلسد ال يأكل طعامنا ىذا، 
 األنبياء(.5) ﴾ َوَما َجَعْلَناُىْم َجَسًدا ال يَْأُكُلوَن الطََّعامَ  ﴿

مل العلوية، ومعها جواز عبور اىذا اجلسد صورتك احلقيقية اليت معها جواز مرور لكل العو 
 وإليك مثال صغَت ذلا:لكل الكائنات الصلبة األرضية، 

النوافذ، وترى نفسك يف ادلنام، فأنت نائم  الناقذة أوأنت تنام يف حجرتك وُمغلق الباب و 
ك تراىا على وحقيقتك اليت رأيتها يف ادلنام ولكنصورتك احلقيقية  ىيفكيف ترى نفسك؟ 

 قدرك.
وتصعد وتسافر، أحيانًا تسافر إىل بيت اهلل احلرام وتطوف  اً ىذه احلقيقة أحيانًا تًتكك نائم

  أناس ىناك حيجون وحيدث وقائع.حولو وتسعى، وتقابل 
 ،بعض ادلناظر اجلنانيةأيضًا وأحيانًا تذىب للمدينة ادلنورة، وأحيانًا تذىب لعامل اجلنة وترى 

ليت منها يعرف امل اجلنانية، و او يسكنها ادلتقون وادلقربون يف العويتعرف على بعض األماكن اليت 
ين عنوانو يف اجلنة؟ حىت إذا ذىب إىل ىناك ألنو البد أن يعرف كل واحد أعنوانو أيضًا ىناك، 

 ال يتوه وال يسأل، وتستيقظ من النوم ذبد اجلسم كما ىو، فمن الذي ذىب؟ 
 اليت أنت هبا إنسان.وىي احلقيقة اإلنسانية ىي اليت ذىبت، حقيقتك 

ومن غزارة األلفاظ أن  ،ا ال أستطيع مهما آتاين العلي الوىاب من دقة التعبَتأنطبعًا 
ها، لكن أنت إذا اتقيت اهلل وأصلحت بينك وبُت موالك، تستطيع أن تشعر هبا أصف

من مالئكة وأنبياء وتصطحبها وتعقل ما تشاىده من مناظر وما تتلقاه من معارف، وما تقابلو 
جهاد يف تصفية القلب  ،ىذا الكالم سهل ويسَت إذا بدأ اإلنسان اجلهاد وغَتىم، ومرسلُت

 عز وجل.وتطهَته للعلي الكبَت 
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ولذلك أنا أمهس مهسة بسيطة يف أُذن إخواين احلاضرين والسامعُت أمجعُت، ألن آفة ىذا  
رت فيو كالنار يف احلطب، أن الناس يريدون أن يأخذوا ادلنح اإلذلية والعطايا العصر الذي أنتش
 ، فكيف يتأتَّى ىذا؟ القاعدة اليت أسسها اهلل وترمجها الصاحلون:الربانية بدون جهاد

 ]ال عطية إال بعد بلية، وال منحة إال بعد زلنة[.
 فالبد للجهاد يا إخوانا:

 العنكبوت(.36) ﴾ َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا َلنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا ﴿
ُسبلنا يعٍت الطرق ادلوصلة إليها، ألن كل واحد منا لو طريق، ولن ندخل كلنا من طريق 

 واحد.
 كان يزيد عن ذلك فيقول:  والشيخ أبو العباس ادلرسي

 ]هلل طرائق بعدد أنفاس اخلالئق[.
حىت يكون هلل احلجة البالغة، فال  سبحانو وتعاىلفانظر كم لك من الطرق تصل هبا إىل اهلل 

تأيت يوم القيامة وذبد لك ُعذرًا يف أنك مل تبلغ مقام معرفة اهلل اليقينية الشهودية اليت طلبها اهلل 
 وربتاج فقط منا كلنا: اآليات القرآنية.عز وجل منا يف زلكم 

 ُغض عُت احلس واشهد بالضمَت      تشهداً يا صبُّ أنوار القدير 
فاجلسم حاليًا لو آالتو، والقلب لو أدواتو، فطادلا آالت اجلسم شغالة يف الكون عمالة 

يتحرك  اً أيض وربصَّل، فالقلب يسكن ويستكُت، ومىت يتحرك؟ كما قلنا حااًل يف ادلنام، ولكن
  فيما تعملو أنت يف اليقظة.

في ادلنام ىل أرى فيعٍت لو كنت يف طوال النهار يف رلالس قيل وقال وفالن وعالن، 
، أريد األدوات الداخلية القلبية تتيقَّظ وتر حضرة النيب؟ ال جيوز،  ى، فالبد أن أغضُّ عُت احلسِّ

فال ينطق إال دبا حيبو الرْحن،  وأقلل السمع للكالم حىت ال أتعرض للمالم، وأمسك اللسان
 وأمسك ىذه اجلوارح بعصا الشريعة، وىذه غنماتك ورعيتك:

 1)كلكم راٍع وكلم مسئول عن رعيتو(.
فهذه كلها  لبصر واليد والرجل والفرج والبطن،السمع واول راٍع لك ىي جوارحك، أو 

                                                           
4
 ما ـ متفق عليهرضي هللا عنهعن عبد هللا بن عمر  
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 ادلسئول عنها.وأنت رعيتك  
 ىَ لَ ا عَ هَ بِ  ش  ىُ وأَ  اهَ ي َ لَ عَ  أُ كَ وَ ت َ أَ  قَاَل ِىَي َعَصايَ ( 14) َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسى ﴿

  .)طو(( 15) ﴾ يمِ نَ غَ 
يئ أقول ذلا: تعايل ىنا ال يعٍت عصا الشريعة ـ أراقب هبا غنمي، فإذا نظرت عيٍت إىل ش

 تنظري:
 النور(.61) ﴾ ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يَ ُغض وا ِمْن َأْبَصارِِىمْ  ﴿

ىل تسمعي احلق ؟ أين أنيت ذاىبةإىل و ىنا، أقول ذلا: أو ىنا أا ىنتتصنت  واألُذن تريد أن
 تعايل معي حىت نسمع احلق.فال ينفع اإلثنُت معاً، أم تسمعي اخللق؟ 

 وأىش يعٍت بالراحة وباللطف وباللُت، فلن  بداية اجلهاد أن أُىش على غنمي،فالبد يف
فاجملذوب يكون زلمواًل فال  ستطيع أن نتحمل،ألننا لن ن أركب سبيل بعض اجملاذيب يف الشدة،

 اللُت إىل أن يكون اإلنسان مشغوالً بيدري ما حيدث لو، لكنٍت صاحي فآخذىم بالرفق و 
 .سبحانو وتعاىلبالكلية برب العادلُت 

فإذا نام فعلى الفور خيرج من عامل الدنيا، ويذىب إىل عامل ادللكوت، أو يذىب لعامل 
األنبياء  النيب العدنان، أو يدعوه لزيارةالرضوان، أو يذىب جلماالت  اجلنان، أو يذىب لعامل

 وادلرسلُت ذوي ادلقامات احلسان، ويشرحوا لو ويدردشوا معو ويتحدثون معو. 
يكون يف الليل اليوم يدردش مع مجاعة من السماء الثالثة، وغدًا مع سهلل عليك من فبا

وبعده مع سيدنا لقمان، فهل ىذا يرجع  ،وحوبعده مع سيدنا ن ،مجاعة من السماء السابعة
  الدنيا ويستمع دلن يف األكوان؟ لعامل

ذا اجلهاد ال تريد أن تصل ذلذا ادلقام بدون ى لكناحلكاية ىكذا يا إخوانا، أن تبدأ فالبد 
 يكون:

 ناً وترقى   بال حرٍب شديٍد ال يكونــــــــــــتريد بأن ترى حس
 :مع الناسع النفس واجلوارح وليس حرب م

 ونـــــــــــــــــــــــال إىل جنايب    أصفيو ويف ىذا فتــــــــــفمن رام الوص                
 ن أردت القرب مٍت    بسنة أْحٍد فهو الركن الركُتإسبسك                
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 فيقول: أنا ال أتقدم والنفسهم فهلوية وشاطرين شوية، عاملُت و ـ وبعض السادة ادلريدين  
  .وزعالن مٍت وال حيبٍت عليَّ ن الشيخ غضبان أأرتقي ألنٍت شايف 

ئرين يف طريق اهلل، فلم ال حيبك الشيخ؟ إذا كنت أنت اوالسوىي مصيبة يف عامل السالكُت 
بوبُت حلضرة اهلل، فإذا زعل منك فال يزعل ىذا اجملال إال ادلطلوبُت واحمل زلبوب هلل، وال يدخل يف
وىي تبعدك وال تقربك، وىي اليت فعال اليت تعملها وأنت راٍض هبا، منك ولكن يزعل من األ

قذك ويأخذك يف أقل من دلح تؤخرك وىي اليت ذبعلك يف زبلف إىل ما شاء اهلل، وىو يريد أن ين
 البصر.

 ديشي على الدوام على الرباق؟ ؟ ومن السالك الذي ىناحيدث  ذالكن ما
فيها ما تريد حىت آخذ  ي أنا سلمت فافعل، ويقول للشيخ: ىذه نفسالذي ديسك النفس

 ما أريده.
 ،ويريد أن ُيظهر نفسو ويكون اليوم شيخ، وبعده يكون لو مريدين بنفسو اً فإذا كان متمسك

طريق اهلل أصول  ىل أن يذىب لروضات العارفُت ليتعلمهذا حيتاج إفوبعده يكون لو كرامات، 
ن النفس جواه؟ إىل اهلل ويكون فيو بقية م، وىل يوجد واحد يريد أن يسافر سبحانو وتعاىل

 مستحيل يا إخوانا:
  :اخلوف من جهنم ىنا ـ ولكناخلوف من وليس   َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّو  ﴿
 )النازعات(. (11) ﴾ فَِإنَّ اْلَجنََّة ِىَي اْلَمْأَوى( 11) َمَقاَم رَبِِّو َونَ َهى الن َّْفَس َعِن اْلَهَوى  

ى شاىدات فعلوجنة الُود وجنة الكشف وجنة ادلا وىي جنة ادلعارف وجنة القرب فاجلنة ىن
من ىذه اجلنان احلسان اليت ذكرىا الرْحن فتجده يف جنة  الفور، فإن اجلنة ىي ادلأوى لو،

 .سبحانو وتعاىل
ولكنٍت أردُت أن أُذكر نفسي وأُذكركم، إياك  ريد أن أُطيل عليكم فاحلديث طويل،أنا ال أ

 نسى الغاية اليت ىي من مجلة الغايات اليت من أجلها أوجدنا اهلل يف الدنيا:أن ت
 ون؟ ال أم على اخللق يتسلُّ ىل ليأكلون؟ أم ليشربون؟ ـ َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواالْنَس  ﴿

 الذاريات(.23) ﴾ ِإال ِليَ ْعُبُدونِ 
 ما قال:رضي اهلل عنهفسيدنا عبد اهلل ابن عباس 
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عرفون، يعٍت خلقنا حلكٍم كثَتة موجودة يف القرآن يضيق الوقت عن عدىا ليعبدون يعٍت لي 
ادلعرفة اليقينية  ومن خرج من الدنيا ومل يعرف اهلل "لنعرفو"فضاًل عن شرحها، لكن أىم غاية 

 ية، فماذا يكون قد عرف من الدنيا؟دو وادلعرفة الشه
 وكرم اهلل وجهو:  رضي اهلل عنويسألون اإلمام علي 

أنك متُّ وأنت طفٌل صغَت، قال: ال، قيل: ومل؟ قال: ألنٍت عشُت حىت عرفت اهلل أتتمٌت 
 .تبارك وتعاىل

وبعد أن تعرف اهلل ىو  وليس خلق اهلل،فقد جئنا ىنا والغاية األعظم ىي أن نعرف اهلل، 
فإذا عرفتهم باهلل،  أن يؤذوك ألنكوال يستطيعوا  ،ؤخروكرفك خبلق اهلل ولن يضروك، وال يُ سيع

، فاخللق كما ترون يف الوجود كلو ىم الذين جيرون وراء الدنيا وال عرفت اهلل الدنيا ذبري وراءك
 :مر بذلكألهنا أخذت األحيصلون شيئاً، 

 2(.ميوفاستخد )من خدمٍت فاخدميو، ومن خدمك
جيرون وراءىا ومنهم من يُرد السمعة ومنهم منُ رد الُشهرة، ومن يرد ادلال ومن يرد ادلنصب 

 روا.ن يرد كذا ومل يأخذوا شيئاً ويتحسيرد كذا، وم ومن
الدنيا تقبل أقدامهم وتأيت ذلم بكل ما تشتهيو األنفس وىم فواجلماعة الذين عرفوا اهلل 

  غَت ىذا؟ سبحانو وتعاىليقولون: ال نريد إال اهلل، فمن كان معو اهلل فماذا يريد من اهلل 
أرضاه ضرب للدنيا مثاًل حيدث معنا كلنا، فماذا و  رضي اهلل عنواإلمام أبو العزائم ولذلك 

 قال؟ قال:
ظهرك للشمس، فيكون ظلك أمامك، جيري وأنت ذبري خلفو فهل رُبصلو، ولو   لو كان]

فأنت ذبري وىو جيري خلفك، فقال: ىي نفس كان وجهك للشمس، فيكون ظلك خلفك 
 احلكاية[. 

دبا فيها ومن عليها ذبري خلفو وال فالدنيا كلها فمن كان وجهو للشمس الكلية احملمدية 
صلى ينظر إليها، فكانت الدنيا تقول لو: يا رسول اهلل أنظرين، فلم ينظر إليها ومل يلتفت إليها 

 .اهلل عليو وسلَّم
                                                           

5
 رضي هللا عنهفي الحلية ألبي نعيم عن اإلمام جعفر الصادق  
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ومن جيعل الدنيا أمام عينيو واحلضرة احملمدية والشريعة اإلذلية خلف ظهره، تأتيو األطماع  
وىناك نيا وتتشعب بو األمور، وجيري ىنا فال حيصل وجيري ىنا الفانية واآلمال الكاسدة يف الد

أعمل العمل حىت أرجع شوية ويظل ىكذا حىت يأتيو ادلوت فيقول: يا رب أتركٍت فال يلحق، 
  فيقول لو: ال فأنت ال تنفع معنا. الصاحل،

 .تبارك وتعاىلأنو يًتكو ولو للحظات حىت يعمل ما ُيصلح حالو عند ربو فيطلب 
سان طادلا يا أحباب مع اهلل، فالوجود كلو طوع أمره وخلف ظهره وُمسخٌَّر لو بإذن فاإلن

 اهلل، واُسعوا يف ذلك إىل أمر اهلل:
 ﴾ْرِض َجِميًعا ِمْنُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الَ ـ ذلؤالء اجلماعة ـ َوَسخََّر َلُكْم  ﴿

 اجلاثية(.16)
 .سبحانو وتعاىلفسك هلل سخر لك، دلاذا؟ ألنك سخرت نفالكل مُ 
نصيحة بسيطة أيضًا أمهس هبا يف أُذن إخواننا الذين يتمنون أن تكثر أمواذلم، ولذلك 

والذين يتمنوا أن يظهروا يف عامل الدنيا ويشتهروا، والذين يتمنون أن تتحقق آماذلم وحظوظهم، 
مور ألهنا يف ىذه األكل ذلذه األمور وأسرع طريق أن تتوجو إىل اهلل، فُيحول لك  فأحسن طريق 

 يديو.
فال  اآلخر الشئ وال تأخذه فتتحسَّر، وتتمٌت لكنك بنفسك ماذا تفعل؟ فتظل تتمٌت ىذا

تندم، فما الذي جيعلك يف ىذه السكة؟ وخذ سكة الصاحلُت وتكون مع اهلل وتتاجر فربصلو 
 لك بإذن اهلل.ٍن يف الوجود ُمسخٌر وكل شيٍئ وكل شأمع اهلل، فتجد كل أمٍر 

قام بالصاحلُت يف كل زماٍن ضرب لنا أمثلة حية يف ىذا ادل سبحانو وتعاىلوديكن ربنا 
، فكل ما ديكن بعضكم الحظ ىذا يف ىذا الزمان، يتجهون إىل اهلل بالكلية كما نرىومكان، و 

 من أين؟ من فضل اهلل:أخذوه وزيادة، نبتغيو حنن ـ لن خيطر على باذلم ـ 
 احلديد(.81) ﴾ يِو َمْن َيَشاُء َواهلل ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ َذِلَك َفْضُل اهلل يُ ْؤتِ  ﴿
ن ديسك علينا جوارحنا، وأن أأن ينور بصائرنا و  سبحانو وتعاىل سبحانو وتعاىلسأل اهلل أ

من الذين نكون ريٍب وكل غٍُت وكل بُت، حىت تقع العُت منا على العُت، وحىت كل يكشف لنا  
 :فيهم تبارك وتعاىليقول اهلل 
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 النحل(.185) ﴾ َمَع الَِّذيَن ات ََّقْوا َوالَِّذيَن ُىْم ُمْحِسُنونَ  ِإنَّ اهللَ  ﴿ 
 

 ئلة                                                           الس
 إذا كان أحٌد منكم معو سؤال قد خطر على البال وليس رلهزىو، فليس عندي مانع.

 ر التي عملها تنقص من أجره؟ىل ذكر المؤمن لعمال الخيسؤال: 
 الجواب:

 ربدث عن نفسي، فاإلمام أبو العزائم قال:أوأنا ال ُأحب أن  حنن قلنا يا أخي ىذا الكالم،
]إذا رأيت الرجل يشطح يف احلديث عن أسرار مزيتو، فاعلم أن ذلك نقٌص يف مقام 

 عبوديتو[.
دروساً، وال لو ثروة وال شيئ، وال يُعطي  ًا فقَتاً؟ىذا الرجل الذي أمامك أمل يكن مدرس

من  ، ولكنو إعزازٌ وال رشوة وال شيئ  اهلل وجعلٍت مديرًا بدون واسطةمكنٍتفولكنو ظل مع اهلل، 
 .سبحانو وتعاىلاهلل 

فقد كنا نطمع يف زاوية وكل ما كنا نطمح فيو أعطانا اهلل أضعافًا مضاعفة من عنده، 
مر اهلل وبإذن اهلل وبفضل اهلل أادلبٌت الذي مت بوليس مبٌت كهذا صغَتة ُنصلي فيها مع بعض، 

تبارك ، ومن سبام فضل اهلل تعاىل أنو ليس ألحٍد علينا فيو منة، وادلنة كلها هلل سبحانو وتعاىل
 .وتعاىل

مر أوىكذا يف كل بناء أكرمهم اهلل عز وجل كما تعلمون مع أنٍت كنت مشغواًل عنهم، واأل
وال تلفزيون وال أطلب يف حيايت أن أظهر يف زلطة فضائية  تيسَت يف الدعوة ىنا وىناك، فلم

ولن ذبد لسنة  وحنن نتدلل دلاذا؟ ألهنا سنة اهللغَته، وىم الذين يتنافسون علينا اآلن واحلمد هلل، 
 اهلل تبدياًل.

ىل زماهنم وال أحد أحىت يكونوا حجة على وىذا ما قلتو أن ربنا يقيم رجااًل هلل منوذجاً، 
 ة، فتكون هلل احلجة البالغة.يكون لو حج

صلى اهلل فأي فرصة تلوح يل أٌقدم فيها، سواء للدنيا أو لآلخرة، ولكن أقدم فيها كما قال 
 :عليو وسلَّم
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 )أطلبوا احلوائج بعزة األنفس(. 
إلنسان، وال أتذلل ألحد ليتوسط يل، وال أحزن إذا فاتتٍت إن كان فيها  يفال أذل نفس

وىذا حال ادلؤمنُت يف كل أمٍر مل تأتٍت فيعلم ريب أهنا ليس فيها خَت يل، ٍت، وإن يخٌَت يل فستأت
 من األمور إن شاء اهلل.

 
 سؤال آخر:

 على من ظلمو؟يجوز الدعاء ىل 
 الجواب:

ذاه أىل ، فآذاه أىل الطائف وآصلى اهلل عليو وسلَّمحنن لنا ُأسوة حسنة يف رسول اهلل 
ك اجلبال مع سيدنا جربيل وقال لو: ىذا ملك اجلبال فنزل ملمكة، فلم يدعو على أحد منهم، 

عندما قال لو ملك اجلبال: إن شئت  صلى اهلل عليو وسلَّمفقال مرك، أفُمره دبا شئت فإنو طوع 
 أطبقُت عليهم األخشبُت ـ يعٍت جبلُت يف مكة وديوتوا كلهم ـ قال لو:

 3.(تبارك وتعاىل)إين أطمع أن خيرج من أصالهبم من يوحد اهلل  
ففي غزوة ُأحد ضربوه فنزل ثنيتيو األماميتُت، فقال لو أصحابو: أدُع عليهم يا رسول اهلل، 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمفقال 
 4)مل أُبعث لعاناً وإمنا بُعثت رْحة(.

 وقال يل ولك ولنا مجيعاً:
 5، فعسى أن ُتستجاب الدعوة فتندموا(.موالكمأ)ال تدعوا على أنفسكم وال على 

ن يُرد إىل أعوا لو لو باذلداية، وند ال تدعو على أحٍد أبداً، فندعواعو وقد قال: فكيف تد
بداً أالصواب، وندعوا لو أن يرجع لو عقلو وحُيسن التصرف يف األمور، لكن ال يوجد مسلم 

فإنو يقول لنفسو: مهما آذاين فإنو مل يبلغ أذية أبا جهٍل  دعو على مسلم أيًا كان مهما آذاه،ي

                                                           
6
 ا.هللا عنهرضي مسلم عن السيدة عائشة  

7
 .رضي هللا عنهاإلمام مسلم عن أب هريرة  

8
 أبو داود عن جابر بن عبدهللا األنصاري. 
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 .صلى اهلل عليو وسلَّمهلل لرسول ا 
ن؟ بل أدعو لو باذلداية ، أأدعو على أخي ادلؤمجهل كان رسول اهلل مل يدعو على أباوإذا  

فهذا أمر ادلسلمُت و اللهم أصلح لو حالو، أ مًا أقول: اللهم ردَّه إىل صوابو،فدائ وبالصواب،
 أمجعُت.

نا ماشي، أو ادلشركُت نن حياربو ، أو على الكافرين الذيفعلى من ندعوا؟ على اليهود ماشي
 أن يهتدي ويكون يف صفوف ادلسلمُت.ب

 ىذا األمر بالنسبة لسيدنا رسول اهلل وللصحابة ادلباركُت والصاحلُت إىل يوم الدين.
 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم 

 
 


