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 مجمع الفائزين الخيري –المقطم 
 م49/42/2149ىـ 4444 ربيع اآلخرمن  22

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 

السؤال األول: أنا أمتهن حرفة الخياطة لمجاراة غالء المعيشة 
ولتوفير العيش المستور الكريم، لكن بعض الزبونات يخترن تفصيالت 
فاضحة لألعراس والمناسبات، ونفسي تأبى تلبية ذلك لهن خوفًا من 

 أنا آثمة إذا وافقت على رغباتهن؟اهلل عز وجل، فهل 
شريكًا لصاحب اإلمث يف إشبو،  من أعان على إمث أو معصية كان

ولصاحب اؼبعصية يف معصيتو، ودبا أن ىذه اأُلخت سبتهن حرفة اػبياطة، 
وما أكثرىن، وأي  ،فيكفيها أن تُزيع وُتشيع أهنا زُبيط مالبس احملجبات

 ، وال زبايففقط أنا ُأخيط مالبس احملجباتلغَت ذلك، فتقول ؽبا: زبونة تأيت 
 هارزقبيد الرزاق، وإذا حرصت على اغبالل فإن  من األرزاق، فإن األرزاق

عن االحتياج إىل  فيو، ويُغنيها تبارك وتعاىلويبارك اهلل  ،كون حاللسي
 الناس أصبعُت.

 
كلما أردُت اإلنفاق في سبيل اهلل، ُتوسوس لي  السؤال الثاني:

 أدخره ألوالدي، فما الحل؟ انفسي أن المال سيقل، وأن
َوُأْحِضَرِت االنـُْفُس " ول فيها اهلل يف آياتو القرآنية: أي نفس بشرية يق

بشرية تسكن يف أي جسد،  لنساء( الُشح طبيعة أي نفسا821" ) الشُّح  
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ألننا نعلم  ،ورمن مأمورون بأن نتبع ما جاء يف كتاب اهلل، وأن نعصى النفس
اهلل قال  ويرضاه، ويكفينا أناهلل أهنا تُوسوس دائمًا لنا دبا خيالف ما ُُيبو 

: إن تبارك وتعاىلمل يُقل يوسف( 35" ) ِإن  النـ ْفَس الم اَرٌة بِالسُّوءِ "  فيها:
بصيغة  (ارةأم  )ىذا األمر ؼبرة واحدة، ولكن وإال سيكون النفس آلمرة، 

إذا ذما  يعٍت شديدة إصدار األوامر تلو األوامر تلو األوامر، حىت ،اؼببالغة
يف الذي يليو، وإذا ذما من الذي يليو، يقع يف  أمر، يقعاإلنسان من تنفيذ 
 الذي يليو، وىكذا.

اتنا بيانًا شافياً،  لنا يف القرآن كل شءء يف حيبُت   سبحانو وتعاىلواهلل 
َوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َشْءٍء "  :تبارك وتعاىلفالبيان الشايف عن اؼبال، يقول فيو 

ُر الر ازِ  ن خُيلفو ولك فقط،يعٍت ال خُيلفو سبأ( 53)" ِقَُت فـَُهَو خُيِْلُفُو َوُىَو َخيـْ
 أحياناً أضعافا مضاعفة.

ان على ىذا اؼبال، أن اؼبال مال اهلل، ورمن ُخز   تبارك وتعاىل اهلل وبُت  
إذا كان اإلنفاق يف سبيل أو ع عن اإلنفاق ننفق منو دبا يوافق شرع اهلل، ومنتنُ 

 اق يوافق شرع اهلل، قال اهلل تعاىل:خُيالف ىدي اهلل، لكن ما دام اإلنف طريق
اؼبال  البقرة(833" )َوأَْنِفُقوا يف َسِبيِل اهلل َوال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل التـ ْهُلَكِة " 

كأن الذي خيشى الشديد،   ؽبء  اإلتحذيٌر وانظر إىل الليس مالك أنت، 
سبحانو ض نفسو للُتهلكة كما قال رب العاؼبُت اإلنفاق وال ينفق يُعر  

 .وتعاىل
لو كان اؼبال الذي آتانا اهلل فواؼبنطق والربىان يوضح آيات القرآن، 

نتعرض للحساب عليو يوم الدين ما كنا لو مالنا، كان لنا حرية التصرف فيو، 
مايل وأنا حر فيو، من الناس يقول: ىذا  سمع كثَتكما نأمام رب العاؼبُت،  
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من  ب عليو؟!! أنت سُتسأل عن أي قرشفلو أنت حر يف إنفاقو فلم رُباس
طريق معوج أو  اكتسبتو من حالل أم منىل  كتسبتو؟ وفيم أنفقتو؟ن ا أي

تبارك فيم يستوجب غضب اهلل  أنفقتو فيم يُرضء اهلل، أمىل و حرام؟ 
كتسبو؟ وفيم ا ما دام اإلنسان سُيسأل عن ىذا اؼبال من أين ؟! فوتعاىل

 .نفقو؟ إذاً اؼبال مال اهللأ
خروج روحء أن غروب مشسء و كان ُيق يل عند   ولو كان اؼبال مايل

ذا من أبنائء، وأحرم ىذا، أُوزعو دبا شئُت، ألنو مايل وأنا حٌر فيو، فأعطء ى
لكن لو تصرف اإلنسان يف مالو هبواه وخالف شرع اهلل، فقد دخل يف قولو 

 :صلى اهلل عليو وسل م
 8اعْبَن َة { الل وُ  َحر َموُ  ِإْرثَوُ  َوارِثًا َحر مَ  } َمنْ 

إذًا اؼبال مال اهلل، ورمن ننفق دما آتانا اهلل من فضلو يف الالئحة اليت 
 يزانية اؼبتاح يل أن أنفق فيها؟ فما أبواب اؼب، جاءت يف كتاب اهلل لإلنفاق

 ذه اؼبعاين، فالستوعبُت ىالو أنٍت و موجودة يف القرآن الكرمي وواسعة جداً، 
 .تبارك وتعاىلبد أن تُفك يدي، وأضع اؼبال ربت تصرف رب العاؼبُت 

كسيدنا   صلى اهلل عليو وسل مكان األكابر من أصحاب حضرة النيب 
عثمان بن عفان، وسيدنا سعد بن أيب وقاص، وسيدنا عبد الرضبن بن 

دوماً  عوف وغَتىم، يكتسبون من التجارة مبالغ طائلة، ولكنهم يضعوهنا
ربت تصرف اإلسالم واؼبسلمُت، إذا دعا داعء اعبهاد ال يبايل أن يُنفق كل 
ما عنده يف سبيل اعبهاد يف سبيل اهلل، ويرى أنو كسب بذلك مكسبًا جيعلو 

 ىو نفسو يتباىى بذلك يوم القيامة أمام اػبالئق أصبعُت.
                                                           

 سنن ابن ماجة عن أنس رضي اهلل عنو 4
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 فعليو أنإذا وجد اإلنسان نفسو بعد ىذه الدروس ال يزال شحيحًا 
يصحب اؼبنفقُت، ليتعلم منهم اإلنفاق الذي ُُيبو رب العاؼبُت، وال يصحب 

 البخالء.ال األشحاء و ال و أصحاب األىواء 
ح أقب: ))رضء اهلل عنووعندنا حكمة صوفية قاؽبا اإلمام الشعراين 

ردبا يكون ىذا كان شحيحاً،   أحدًا من اػبلقأن لو القبيح صويف شحيح(( 
اؼبنفقُت، لكن من جيالس الصاغبُت، جيالس اػبَتين و عادي، ألنو ال  شءء

وميشء مع اؼبنفقُت، وال تريد نفسو أن زبرج من إطارىا، وسبشء على هنج 
إخوانو الصادقُت، فهذا ُيتاج عبهاد شديد ليخرج من ىذا اإلطار، لعل اهلل 

 ما يريده من فضلو تعاىل. يبلغوعز وجل 
 

 كريٌم وسُيلخلني الجنة؟ أم ىل ُأطمئن قلبي أن اهللالسؤال الثالث: 
الحل الفاصل بين الخوف  وماىذا يتنافى مع مقام الخوف من اهلل؟ أن 

 والرجاء؟
اػبوف والرجاء )بد لو من اػبوف والرجاء معاً، حىت قيل:  اؼبؤمن ال
بد من  البل  ،ال ح واحد؟فهل يستطيع طائر أن يطَت جبنا  (جناحا اؼبؤمن

 ُوزن خوف اؼبؤمن ورجاؤه العتدال(.)لو  :وقيل، اإلثنُت معاً 
خماوف اؼبؤمن ؽبا أسباٌب كثَتة، فإنو يعلم ما أسباب خماوف اؼبؤمن؟ 

ألعمال وإن كثُرت ال تُدخل اعبنة، قال صلى اهلل عليو علم اليقُت بأن ا
 وسلم:
: َقالَ  الل و؟ َرُسولَ  يَا أَْنتَ  َواَل : َقالُوا اعْبَن َة، َعَمُلوُ  يُْدِخُلوُ  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  } َما
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 2ِمْنُو { ِبَرضْبَةٍ  الل وُ  يـَتَـَغم َدين  َأنْ  ِإال   أَنَا، َواَل 
دخول اعبنة بالعمل، وخياف قبل  اؼبؤمن خياف أن ال ينال بغيتو وىءف

 نصلءذلك وُيدث يف قلبو وجل نتيجة عدم تيقنو من قبول العمل، فقد 
أن اهلل إىل اإلطمئنان منا مطمئٌن سبام  ىل أحدنا، لكن مثاًل مع بعضالعشاء 

 مع قولو عز وجل يف حديثو القدسء: ل صالتو؟!!بِ قد قَ 
َا}  وملَْ  َخْلِقء، َعَلى َيْسَتِطلْ  وملَْ  لَِعَظَميِت، هِبَا تـََواَضعَ  دم نْ  الص الةَ  أَتـََقب لُ  ِإمن 

 َواْبنَ  اْلِمْسِكُتَ  َوَرِحمَ  ،ِذْكرِي يف  نـََهاَرهُ  َوَقَطعَ  َمْعِصَييِت، َعَلى ُمِصرًّا يَِبتْ 
 ِبِعز يت، َأْكَلُؤهُ  الش ْمِس، َكُنورِ  نُورُهُ  َذِلكَ  اْلُمَصاَب، َوَرِحمَ  َواأَلْرَمَلَة، الس ِبيلِ 

 يف  َوَمثـَُلوُ  ِحْلًما، اعبََْهاَلةِ  َويف  نُوًرا، الظُّْلَمةِ  يف  َلوُ  َأْجَعلُ  َمالِئَكيِت، َوَأْسَتْحِفظُوُ 
 5اعْبَن ة{ يف  اْلِفْرَدْوسِ  َكَمَثلِ  َخْلِقء

بعض األثر: ))يأيت الرجل  ورد يف!! وكما فمن يضمن قبول األعمال؟
أمثال اعببال يوم القيامة، فيقول اهلل تعاىل ؼبالئكتو: اضربوا هبذا وجو  بأعمال

يُرد بذلك وجهء  صاحبو، فيقولون: ومَل يا رب؟ فيقول اهلل تعاىل: ألنو مل
ما بُت  الثناء من لو لينشر العبد إن  ويف األثر اآلخر: ))والدار اآلخرة(( 

صلى اهلل عليو ويقول  ((اؼبشرق واؼبغرب، وما يزن عند اهلل جناح بعوضة
 :وسل م

 بـَُعوَضةٍ  َجَناحَ  الل وِ  ِعْندَ  يَزِنُ  اَل  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  الس ِمُتُ  اْلَعِظيمُ  الر ُجلُ  لََيْأيت  إن وُ }
 4"{َوْزنًا اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ؽَبُمْ  نُِقيمُ  َفاَل " :اقْـَرُءوا َوَقالَ 

                                                           
 مسنل أحمل عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 2
 مامسنل البزار وحلية األولياء ألبي نعيم عن ابن عباس رضي اهلل عنه 3

 ومسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنوالبخاري  4
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وال يساوي عند اهلل جناح ، لناس يثنون عليو وُيمدوه ويشكروهيعٍت ا
ألنو يعرف حقيقتو، بأن ىذه األعمال ليست هلل، وليست خالصة بعوضة، 

 خالفو.وإمنا فيها رياء أو ُعجٌب أو 
 والسالكونن و ن واؼبريدو ن الصادقو الصاغبلذلك ىناك أمور يضعها 

 ن يف حسباهنم:و واألقطاب والعارف
 صلى اهلل عليو وسل ميعلم أن اهلل عز وجل كما قال  األمر األول:
 عندما خلق اػبلق:

 ِطيَنِتوِ  ِمنْ  قـََبضَ صلى اهلل عليو وسلم  آَدمَ  َخَلقَ  َلم ا َوتـََعاىَل  تـََباَركَ  الل وَ  ِإن   }
 َىُؤالءِ : بَِيِميِنوِ  لِل ِذي فـََقالَ  اأُلْخَرى، بَِيِدهِ  َوقـَْبَضةً  بَِيِميِنوِ  قـَْبَضةً  ،قـَْبَضتَـُْتِ 
 3{ أُبَايل  َوال لِلن ارِ  َىُؤالءِ : اأُلْخَرى بَِيِدهِ  لِل ِذي َوقَالَ  أُبَايل، َوال لِْلَجن ةِ 

فعندما أطمئن أنٍت  !يف ىذه؟ فمن منا يعرف إن كان يف ىذه أم
وليس  ،ويكون كل ما عندي رجاء ،أطمئن إىل اهللاليمُت سمكتوٌب يف 

 .سبحانو وتعاىلعندي خوٌف من اهلل 
" َوأَم ا ال ِذيَن ُسِعُدوا"ذكر لنا اهلل يف القرآن فقال:  األمر الثاين:

إذًا فالسعادة ليست من عندىم، وال من أعماؽبم، ولكن .ىود( 801)
يعٍت من ىود( 801)" فََأم ا ال ِذيَن َشُقوا ، وقال: "السعادة تأيت من اهلل

 أعماؽبم.
دبيزان لو حاسبنا اهلل عز وجل )ولو نظرنا كما قال بعض الصاغبُت: 

ىذا إذا كان سيحاسبنا دبيزان  (عملناه ؽبلكنا صبيعاً  عدلو على أرجى عمل
 ليس بالعدل.حبساب الفضل و أن ُياسبنا العدل، ولكننا نطمع 

                                                           
 مسنل البزار والطبراني عن أبي موسى رضي اهلل عنو 5
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آدم عليو سيدنا رأى  صلى اهلل عليو وسل محضرة النيب  األمر الثالث:
إىل جهة  ينظر مت السالم يف السماء األوىل، مرةوعلى نبينا أفضل الصالة وأ
 صلى اهلل عليو وسل مجهة مشالو ويبكء، فقال  ميينو ويضحك، وينظر مرة

 :عبربيل
 فََأْىلُ  ،بَِنيوِ  َنَسمُ  َومِشَالِوِ  مَيِيِنوِ  َعنْ  اأْلَْسِوَدةُ  َوَىِذهِ  ،آَدمُ  َىَذا :َقال ؟َىَذا َمنْ }

ُهمْ  اْلَيِمُتِ   َعنْ  َنَظرَ  َفِإَذا ،الن ارِ  َأْىلُ  مِشَالِوِ  َعنْ  ال يِت  َواأْلَْسِوَدةُ  ،اعْبَن ةِ  َأْىلُ  ِمنـْ
 1{َبَكى مِشَالِوِ  ِقَبلَ  َنَظرَ  َوِإَذا ،َضِحكَ  مَيِيِنوِ 

الشمال؟ إذا عرفت أىل اليمُت أم يف أىل فمن منكم يعرف أنو يف 
 ًتك اػبوف.ستيف الرجاء و ستظل 

يأمر اهلل أن  ،وبعد أربعة أشهر ،عندما كنت يف بطن أُمكاألمر الرابع: 
وىل ىو عمره وعملو ورزقو ربت اعبلد،  عببُتينزل ملٌك فيكتب على ا

توب على اعببُت الزم تشوفو العُت(، اؼبك)كما يقولون: و شقء  أم سعيد، 
فمن الذي قرأ كتابتو وعرف ما فيها ليطمئن؟ ما دمت مل تقرأىا فكيف 

 تظل خائفاً ويكون معك الرجاء.! ستطمئن إىل جناب اهلل؟
اآلثام اليت قد ال يستطيع إنسان أن ُيافظ كل النيب الذي ُعصم من  

فتنة النساء وفتنة اؼبال، لإلنسان  ةأكرب فتنفعلى نفسو عندما يتعرض ؽبا، 
 :صلى اهلل عليو وسل مقال 

َنةً  بـَْعِدي تـَرَْكتُ  َما}  7{الن َساءِ  ِمنْ  الر َجالِ  َعَلى َأَضر   ِفتـْ

                                                           

 صحيح البخاري عن أنس رضي اهلل عنو 6

 البخاري ومسلم عن أسامة بن زيل رضي اهلل عنو 7



8 
 

ؼبال عندما كان وزيراً فتنة اتعرض لفتنة النساء، وتعرض لسيدنا يوسف 
مل  للمالية، وكان يصوم يومًا ويُفطر يوماً، وىو على خزائن األرض، قيل لو

 النيبقال: حىت ال أنسى اعبائع، فهذا  ؟!تصوم وأنت على خزائن األرض
" تـََوف ٍِت ُمْسِلًما َوَأغْبِْقٍِت بِالص اغِبَُِت " يقول: أنو كان اهلل ُيكء عنو 

 .ُحسن اػبتاميوسف( يريد 808)
أحٌد أمل كل مسلم ُحسن اػباسبة، وُحسن اػباسبة مطوية، ىل يوجد ف

قليل يأتيو  طلع على خاسبتو؟ ال يوجد غَت نفرامن السابقُت أو الالحقُت 
ويُبشره، ومع ذلك من أعظم الذين ُبشروا  صلى اهلل عليو وسل محضرة النيب 

ال ومع ذلك كان يقول: )، رضء اهلل عنو وأرضاهباعبنة؟ أبو بكر الصديق 
يف اعبنة آدم كان  ؼباذا؟ ألن (آمن مكر اهلل ولو كانت إحدى قدمء يف اعبنة

 وطرده خارجها.
ال آمن مكر زاد األمر فقال: ) رضء اهلل عنو وأرضاهواإلمام أبو العزائم 

وقال يل: ُأخرج اعبنة نفرض أنك دخلت ( لء يف اعبنةاهلل ولو كنُت بكُ 
 ىذا األمر.أنا ال أضمن و ، فال ُيسأل عما يفعل، منها

صلى اهلل أسباٌب كثَتة تدعوا اؼبؤمن للخوف، ونكتفء بقول رسولنا 
العظيم، فقد كان شعر سيدنا رسول اهلل كلو أسود، فابيض  منو  عليو وسل م

صلى اهلل لذي شي بك يا رسول اهلل؟ فقال ا سبعة عشر شعرة، فقالوا لو: ما
 : عليو وسل م

 1{ َوَأَخَواتـَُها ُىودٌ  َشي َبْتٍِت  }
يقول  سورة ىود؟ قال بعض العارفُت، ألن اهلليعٍت سورة ىود، وؼباذا 

                                                           
 األحاديث المختارة ومسنل البزار عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 8
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 باالستقامة جعلو خياف. رهمْ فأَ ىود( 882" )َكَما أُِمْرتَ َفاْسَتِقْم  " لو فيها:
َأاَل ىود( "10" )قـَْوِم ُىودٍ  بـُْعدًا ل َعادٍ َأاَل ": كان كلما قرأحد العارفُت  أ

تبارك ُتسبب لو رىبة وخوٌف شديٌد من جناب اهلل ىود( 11" )بـُْعدًا ل َثُمودَ 
 :رضء اهلل عنويقول فيها اإلمام أبو العزائم  ألنو يقرأ كلمة الُبعد، ،وتعاىل

 خوف بُعدي يف القرب نار
 

 شي ب الرأس سره أعياين ،جحيمء
بد  فال!، إذا كان سيدنا رسول اهلل خائف من الُبعد، فماذا نصنع رمن؟ 

ووسعة  ،ذكرناه، وبُت الرجاء يف رضبة اهلل دماللمؤمن أن ميشء بُت اػبوف 
وعطاء اهلل الذي ليس لو حٌد وال قدٌر أبداً،  ،وكرم اهلل ،وفضل اهلل ،اهلل

وال يًتك الرجاء أيضًا غبظة،  ،فيمشء باإلثنُت معاً، فال يًتك اػبوف غبظة
 فهما يعمالن توازناً ألحوالو.

األحباب اغباضرين وغَت اغباضرين أحواؽبم ثَت من كلذي جيعل  ا ما
مرة يُقبل ومرة يُدبر، مرة جيد نفسو نشط يف طاعة اهلل، ومرة جيد مذبذبة؟ 

وال يريد أن يطيع مواله، تذبذبو بُت اػبوف والرجاء،  وكسولنفسو خممود 
اػبوف والرجاء أمامو على أن يكون  فما الذي جيعلو يعتدل على الدوام؟

فالرجاء يدفعو إىل القرب من اهلل، واػبوف جيعلو خيشى أن يفعل الدوام، 
 .سبحانو وتعاىلشيئاً ولو صغَتاً يُغضب اهلل 

، رضء اهلل عنويقول يف ذلك سيدي أضبد بن عطاء اهلل السكندري 
ال صغَتة إذا واجهك بعدلو، نا نستوعب ىذه اغبكمة وىء بسيطة: )وليت

 واجهك بالعدل ولو مل تفعل إال شءءإذا ( وال كبَتة إذا واجهك بفضلو
وإذا واجهك بالفضل، ليس معك،  صغَت فأنت ضائع ضائع، ألن العدل

يتوب سمحى و  قدميك ذنوبًا ومعاصء كل ذلك سينوكنت من رأسك إىل



11 
 

 عليك. تبارك وتعاىلاهلل 
ما الذي خييف العارفُت؟ أنا أخاف أن أفعل اؼبعصية، واهلل ينظر إيل  

وسخطو على الدوام، فلو عملت اؼبعصية أكون خائفاً فأكون موضع غضبو 
الدنيا، وأخرج من الدنيا وأنا خايل  مكتوب يل يف ر عملأن يكون ىذا آخ

 :صلى اهلل عليو وسل مالوفاض، لقولو 
َا  3خِبََواتِيِمَها { اأَلْعَمالُ  } ِإمن 

أن أتوب؟ ال أحد، فمن يضمن يل أنٍت سأعيش بعد ىذه اؼبعصية إىل 
، واغباجب من اؼبعاصء ىو سبحانو وتعاىلبد يل من اػبوف من اهلل  فال

الذي جيعل اإلنسان يُقبل على الطاعات، وال يأمن جانب اهلل مع اإلكثار 
مصطفاه من الطاعات، وإمنا يتعرض لفضل اهلل، ويتعرض دومًا غببيب اهلل و 

 أن نكون من أىل عز وجل نسأل اهللشفاعتو، لواء لكء يأخذه معو ربت 
 ىذا اؼبقام أصبعُت.

 
لع على أسرار القلب أحٌل غير اهلل عز ىل يط  السؤال الرابع: 

 وجل؟
سبحانو لع عليها إال حضرة عالم الغيوب، لكنو أسرار القلوب ال يط  

القلوب على أسرار القلوب و وجوده بعض أىل قد ُيطلع بفضلو ومن   وتعاىل
ي الذ فمن م ؽبم،ىذه العيوب، ولذا فنحن نسل   على تاليف ليساعدون

 "( ِإال َمِن اْرَتَضى21َعامِلُ اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِو َأَحًدا )يريهم؟ اهلل: "
الذي يرتضيو، وؼباذا يرتضيو؟ ألنو لو رأى ما عندي اعبن( 21-27)

                                                           
 سعل رضي اهلل عنو صحيح البخاري ومسنل أحمل عن سهل بن 9
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 ساعدين على اػبالص من ىذا األمر.فسُيعطيٍت العالج، وسي
لع على أسرار القلوب، ويفضح أسرار الربوبية د أن يط  يير  الذيلكن 

لت كذا، فهذا يقول فيو اإلمام يا فالن صدرك فيو كذا وفع ويقول: أنت
 العزائم ألىل ىذا اؼبقام:

 احفظن سري فسري ال يُباح
 

 ُبح بالسر بعد العلم طاحمن يَـ 
 ولكن يُقتل من قلبو: على الفور، وليس يُقتل من العنق،قتل يُ  

نسأل اهلل اغبفظ وىذا قتل، التوبة( 77" )فََأْعَقبَـُهْم نَِفاًقا يف قـُُلوهِبِمْ "
 والسالمة منو:

 علمنا فوق العقول مكانةً 
 

 كيف ال وىو الضيا الغيب الُصراح
 خصنا بالفضل فيو ربنا 

 
 ذاك سٌر غامٌض كيف يُباح

 والفىت احملبوب باعبذب لو آية 
 

 طبر اغبب صاح إن ذاق
 ملَِ فأنا ولكن يصيح على أىل ىذه اؼبقامات حىت ُيصلحوا عوجهم،  

من األمراض اليت عندي، وأيضًا أذىب للشيخ  أذىب للطبيب؟ ألتعاجل
ومن  ،ومن مرض الغفلة ،لُيعاعبٍت من مرض القطيعة، ومن مرض البُت

 لستور، وأرىكثَتة، إذا ُعوعبُت منها أسبتع بكمال اغبضور، وتُرفع ا  أمراض
 .سبحانو وتعاىلنور حضرة العزيز الغفور  ؛يف  من اهلل من نور ادب

ك أمراض، وفيك أغراض، مل تصل ؽبذه اؼبرتبة؟ ألنو ال تزال في مَ فلِ 
 سبحانو وتعاىل طبيب باع نفسو وكلو هلل، وربكلحتاج وفيك أعراض، فت

صهم ويقبل لُيخل  فو وأطلعو على غيوب اؼبخلصُت من عباد اهلل، وااله، وكل  
 .تبارك وتعاىل تبارك وتعاىلهبم يف أمٍن على حضرة مواله 
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 :رضي اهلل عنول اإلمام الُجنيل ما معنى قو  السؤال الخامس:
الناس أني  مكثُت أربعين سنة ُأخاطب الحق عز وجل، فيظن)

 ُأخاطبهم(؟
ظبها علوم اسأحاول التوضيح دبا يسمح بو التصريح، ألن ىذه علوم 

 التلويح ال ُيكاشف هبا إال أىل اؼبكاشفة.
، أو من عناصر مهُت، أو طُت أنا وأنت ظاىري من تراب، أو ماء

تجلى اهلل بأظبائو وصفاتو يف ، سبت مقام اػبالفة عن اهلل بكتاألرض، وا 
ىل البصَتة العُت، لكن أفاتو، فاحملجوبون يرون وص ر أظباء اهللفظهر يف  نو 

 البصَت. ذه العُت، فَتونسر البصَت يف ى يرون
ر اهلل يشاىدون نور حضرة احملجوبون يرون اآلذان، واؼببصرون بنو 

احملجوبون يرون جسمًا ُخلق من تراب ويعود إىل الًتاب، السميع، و 
 تبارك وتعاىلى هبا اهلل واؼببصرون يرون ذبليات األظباء اغُبسٌت اإلؽبية اليت ذبل  

على الًتاب، فسخ ر لو كل عوامل األسباب ؼبا فيو من أظباء الكرمي الوىاب 
 .تبارك وتعاىل

 ىوالء يقول فيهم اإلمام أبو العزائم رضء اهلل عنو:
 تغيب اؼبباين واؼبعاين سواطع وإن نظرت عيٍت إىل أي كائن

مثاًل أنت ترى العامود وىو يرى ذبلء القوي على ىذا العامود، أنت 
ُكل  َشْءٍء   ِمَن اْلَماءَوَجَعْلَنا اء، وىو يري ذبلء اغبء يف ىذا اؼباء: " ترى اؼب

بعُت السريرة وعُت البصَتة إذا صارت  ولكن دباذا يرى؟ األنبياء(50" ) َحء  
أىل الفناء، الذين فنوا عن ذاهتم  اغبقائق اعبلية، وىذا حالمنَتة، فًتى ىذه 

وعن شهواهتم، فأحياىم اهلل بو، أو أحياىم وعن نفوسهم وعن أىوائهم، 
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اهلل بنوره، أو أحياىم اهلل بأسرار أظبائو وصفاتو، على حسب درجاهتم 
أََو  ، فهء ليست مرتبة واحدة، يقول فيها اهلل: "وتعاىل تباركورقيهم عنده 

َناهُ َمن َكاَن   : "عن كل اغبظوظ واألىواء والشهوات" مات  َمْيتًا فََأْحيَـيـْ
َناهُ  بنور اهلل، أو بأظباء اهلل وصفات اهلل، أو دبا أُلقء عليو من روح  " فََأْحيَـيـْ
ليس يف اآلخرة، األنعام( 822" ) َوَجَعْلَنا َلُو نُوًرا مَيِْشء ِبِو يف الن اسِ اهلل: " 

لو،  عتو وال تشبيهو، بل وال ضرب مثالفهذا النور ال نستطيع وصفو وال ن
 ذوقو أىلو.وإمنا ىو حال علء  ي

إىل أن  ،منهم فالذي يريد أن يكون منهم جياىد نفسو على يد رجل
سبحانو خُيلع عليو ىذا اؼبقام، فَتى بنور اهلل ذبليات أظباء اهلل وصفات اهلل 

 .وتعاىل
، ومن ال يستوعبها لو ِحَكم عاليةرضء اهلل عنو اإلمام أبو العزائم 

إسقاط حىت ال يضع نفسو يف مشاكل، فذات مرة كان ُيصلء،  يعمل ؽبا
صباعة رمن مثاًل ُنصلء العشاء فأقول: نويُت ُأصلء العشاء أربع ركعات و 

يعٍت دبا يف   قال: )بك لك ُأصلء(ؼبا وقف ُيصلء لكنو حاضرًا هلل تعاىل، 
 أظبائك وصفاتك ُأصلء غبضرة ذاتك.من 

أظباء اهلل ذي ُيصلء يف اغبقيقة ء مهُت، فالأنا؟ أنا طُت وما منو 
اغبسٌت اليت فيك، ُتصلء للذات اإلؽبية يف حضرة الواحدية أو الوحدانية 

 .تبارك وتعاىلعلى حسب قدرك عند رب الربية 
ىو ال يرى اػبلق يف ىذه اللحظة ألنو يف حالة فعندما يكلم اػبلق، 

أن الذي أنطقو  يعرف يرى ذبليات أظباء اهلل، فعندما يسمع إنسانتام،  فناء
وأملى عليو الكالم الذي ينطق بو فاه ىو مواله، وىذه حقيقة، وىل يوجد 
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شءء جيول خباطرك ومير على فكيف تتكلم؟، الأحٌد منا يتكلم من عنده؟ 
قد اهلل، ولذلك أنت نفسك رك ىو جاء بو ػباطقلبك، والذي أمرره، و 

 !تكلمُت بو؟ تتعجب من كالم قلتو أو تقولو، وتقول: ىذا الكالم كيف
 .تبارك وتعاىلآتاك بو موالك  ،جاء من عند اهلل !ومن أين جئُت بو؟

 من اهلل، ولكن على لسان عبديسمعو  ؛سمعوفَتى أن الكالم الذي ي
رمن كلنا كما يقول ! من الذي حركو؟ ،من عبيد اهلل، والفعل الذي يفعلو

حمركء، أنا قلٌم أراين كاآلالت وىو اعبيلء: )عبد الكرمي سيدي الشيخ 
 .ولكن من الذي ُُيرك ىذا القلم؟ اهلل ،أنا مثل القلم( واإلقتدار أصابعو

كهم يد القدرة اإلؽبية، وىل والذي ُُير  ،رنجفهو يرى البشر كالشط
فَتى يد القدرة ذي ُيركو ىنا وىنا؟ اليد، من ال ! ال،ك نفسو؟نج ُُير  الشطر 

 اإلؽبية ىء اليت ربرك اعبميع.
ألىل مقام الفناء، وأىل مقام  -كما قلت   - ل خاصةوىذه أحوا

أن كل ما الفناء ذباوزوا الدراسات الُعليا يف أكادميية الصفاء والنقاء، فَتى 
 من خالقو وبارئو. حولو ال يتحرك إال بإذن

من أىل الفناء كان يف إحدى اؼبعارك اغبربية مع الروم،  رجلولذلك 
وأحد فرسان الروم رفعو وألقاه على األرض، وجلس على صدره وأخرج 

 وإذا بسهم ،وقال لو: من الذي ُيميك مٍت اآلن؟ فقال: اهللليقتلو، اػبنجر 
غَت ويقوم الرجل بأمر اهلل ساؼبًا غامناً، ألنو ال يرى فيقتلو، يأيت ؽبذا الرجل 

 .سبحانو وتعاىلاهلل ىو الذي ُُيركو وُيرك اعبميع 
 

ىناك فتور جنسي بيني وبين زوجتي، ماذا أفعل السؤال السادس: 
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 ليزيل بيننا الغرام؟
 يف علم اعبنس: تور يف العالقات لو أسباب ِعد ةالف

والوسطية ىء أساس  ،االعتدال الذي جاءنا بو اإلسالماألمر األول: 
، أو شهوة الشراب ،التلذذ عبميع الشهوات الدنيوية، إن كان شهوة الطعام

 أو شهوة اعبنس.
ذا للناس وى ،واحدة يوم اػبميس قدميًا كنا نأكل اللحم مرةفنحن 

قطعة   وإذا أعطوه ،يشتهيهامنا كان الواحد ، فالذين كانت حالتهم جيدة
حمسوبة وكل واحد لو نصيب، فلما  يريد ُأخرى، ولكنو يعرف أهنا كان

بعض الناس يفطر ويتغذى ويتعشى غبم، فهل ىذا  اآلن،أصبحنا كما نرى 
أبداً،  !وىل يأكل اللحم ويتلذذ بأكلو؟ !يكون لو شهية ألكل اللحم؟

 وىكذا قس على ذلك بقية الشهوات.
كل مههم  أصبحوا يف ىذه األيام  يف مصر حفظهم اهلل كثَت من الرجال

النساء، كأنو مل خيلق إال من أجل ىذه الشهوة، ويذىب ويشًتي شهوة 
 .كل ىذا من أجل ىذه الشهوةنواع،  منشطات من كافة األ

ُيعلمك قدرىا جعلها يف أقذر موضع يف ل سبحانو وتعاىلمع أن اهلل 
 .تبارك وتعاىللتعرف أن ىذا قدرىا عند اهلل  جسد اؼبرأة،

لسيدات من ىذا األمر، فتكون وحىت معظم الشكاوى اليت تأتينا من ا
موظفة وتريد أن ذُبهز نفسها لتذىب لعملها، وتريد أن تفطر أوالدىا 

سوف ، وىذا ر على شهوتو ىذهُمص   ذبهزىم ليذىبوا ؼبدارسهم، وزوجهاو 
 يعطلها عن أشغاؽبا، وإذا نصحتو بالوسطية يغضب.

جيعل اإلنسان يزىد فيو، والزوجة عندما ترى هتافت  وإدمان أي شءء
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من داخلها ال رُببو، وال تريد أن تنام جبواره، ؼباذا؟ فإهنا الرجل هبذه الكيفية 
يف حياتو، فيحدث الفتور اعبنسء بُت الطرفُت، وتأيت يف  غَت وسطءألنو 

وقالوا  ؼباذا؟ ألن اغبكاية زادت عن اغبد، فضو،يوم من األيام سبلُّ جدًا فًت 
فالبد أن سبشء )كل شءء زاد عن حد ه، انقلب إىل ضد ه(  يف اغبكم:

 بالوسطية اإلسالمية.
 عن ىذه الشهوة نبتعد إلسالم كالعلم اغبديث أمرنا بأنا األمر الثاين:

فًتة  وىء، ةجعلها اهلل إجباريو فًتة ولو أسبوع أو طبس أيام كل شهر، 
 ة الشهرية.الدور 

فتقول لو: ىذا إال يف ىذه اؼبدة، ربلوا لو الشهوة  كثٌَت من الذكور ال
َتيد أن يقضء فاؼبمنوع مرغوب، وإذا وجد إصرار منها حرام ودمنوع، لكن 

الشهوة يف اعبزء الذي منعو منو اهلل، وىذا ما يسبب كثرة الطالق وخاصة 
  من الزواج ؽبذه األسباب.يف السنة األوىل

رة على منعو، وتعلم أنو زبطى فتشعر الزوجة بالذنب، ألهنا غَت قاد
 الطالق(.8)" َوَمْن يـَتَـَعد  ُحُدوَد اهلل فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُو "  حدود اهلل:
عتدالية الطبيعية باغبياة االلو التزمنا بالراحة اإلجبارية، والتزمنا لكن 
ذىبت  رضء اهلل عنو وأرضاهسيدنا عمر لن يكون ىناك فتور، اإلسالمية، 

تشتكء من زوجها وقالت لو: إن زوجء مشغول بالعبادة، وطوال امرأة إليو 
فلم تشتكيو؟ ومل ينتبو  ىذا حسن،الليل قائم وطوال النهار صائم، فقال ؽبا: 

من اإلشارة، وكان جبواره رجٌل من الصحابة اؼببجلُت اؼبقربُت، فقال لو: يا 
أن  لك قال: إهنا تقولإهنا تشكو زوجها، فقال لو: كيف؟ أمَت اؼبؤمنُت 

ا دمت قد ال يعطيها حقها، فقال لو: م، و زوجها مشغول بالعبادة ويًتكها
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من حقك أن فطلب الرجل وقال لو: كم زوجة فقهت القضية فاحكم فيها، 
؟ قال: أربعة، قال لو: فهء ؽبا حق كل أربعة أيام مرة، وىذا اغبكم تتزوجها

 الشرعء اؼبخفف اؼبعدل الذي عملو لنا اإلسالم.
سيدنا عمر قرارًا وقال لو: خذ ىذا أصدر لو م هبذا اغبكم فلما حك

 ذىب إىل اؼبدينة الفالنية لتكون قاضياً ؽبا.وااػبطاب 
 :صلى اهلل عليو وسل مقال  األمر الثالث:

 80{اْليَـْومِ  آِخرِ  يف  جُيَاِمُعَها مُث   ،اْلَعْبدِ  َجْلدَ  اْمَرأَتَوُ  َأَحدُُكمْ  جَيِْلدُ  اَل }
م، وآخر النهار تريد أن نكد وىم وغو  ،النهار تضايقهاأنت طوال 

 !أليس من حقها أن تكون جاىزة حىت تتلذذ هبذا األمر مثلك؟تواقعها؟!! 
تراعء مشاعرىا كإنسانة كرمية خلقها جيب أن طاؼبا أنت تريد ىذا األمر ف

تعاىل لك لُتؤنسك يف بيتك، وتقوم بكل شئونك تطوعًا هلل سبحانو اهلل 
 .وتعاىلتبارك 

فال  ،االعتدالرمتاج أنا ذكرت أبرز النواحء يف ىذا الباب، فنحن 
طيب، ألن كثَت  بكل أنواعها إال إذا كان عن أمر نلجأ إىل مثَتات الشهوة

 من اؼبصريُت من الشباب فوجئنا دبوهتم يف الشهر األول من الزفاف، ؼباذا؟
الفياجرا يف األساس ألنو يتعاطى اؼبنشطات، واؼبنشطات أشهرىا الفياجرا، و 

يكية اليت مل تكن دواء منشط، ولكن الناس أستخدموىا، والشركة األمر 
ا اآلثار اعبانية ؽبا، فما اآلثار اعبانبية ؽبا اليت ظهرت تنتجو مل تذكر يف نشرهت

لو كان يعاين من قصور يف القلب ولو  شخصأي  عندنا يف اجملتمع بسببها؟

                                                           
10
 عن عبل اهلل بن زمعة رضي اهلل عنو صحيح البخاري 
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 وأخذ عالج ذلكعضلة القلب، عب يف تعاطى الفياجرا، وأحس بتو بسيط، 
وىو وضع حبة ربت اللسان، فإذا وضع اغببة ربت اللسان وقد تناول 

، فيتعاطى األمر ، ولذلك معظم حاالت اؼبوت من ىذاالفياجرا، ميوت فوراً 
الفياجرا وال يعلم أن عنده تعب يف القلب، فيحدث تعب مفاجئ وىو 

 دث اؼبوت الفوري.ربت اللسان، فيح يعرف العالج فيأخذ حبة
، لكن من الناحية اعبنسية قصور يتعاطاىا من كان عندهاؼبنشطات و 

ىذا مع أن  بدون سبب،ومن ليلة الزفاف،  ،الشباب يتعاطى منشطات
 الشباب يظل إىل ما شاء اهلل.

أبو وقد رأيت رجاًل من الصاغبُت وتربيت عل يديو فًتة قبل اإلمام 
ىذا ن سنة، وأذمب ثالث أوالد بعد و وتسع العزائم، تزوج وكان عنده طبسة

حىت و ، من ذلك مها فياجرا وال منشطات وال أي شءءأيا كن، ومل يالسن
نا يف ىذه األيام، لكنهم عودوا أنفسهم على مل يكن دظبًا كطعام طعامهم

 ىذا الباب.
أتركو على األمر الطبيعء، واعبسم على دمت أنا ال زلت شباب  فما

ولو يشتغل، ستركت اعبسم يفرز اؽبرمونات الطبيعية ما تعود عليو، فلو 
وأنت ال زلت يف مراحل الصبا  ،يقفسأدخلت لو منشطات من اػبارج 

 والشباب.
فيكفء كل شهر مرة ىء اأُلخرى كربت يف السن، فإذا كرب يف السن، و 

تذىب فإذا أردت أن تأخذ منشط ؽبذا األمر جيب أن أو كل أسبوعُت مرة، 
طبيب القلب يكشف ويتأكد أن القلب سليم ويصف لك و  لطبيب قلب،

، دث العالقة اعبنسية اؼبناسبة لكربحىت عدد النوبات،  لكاعبرعة، وُيدد 
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وربافظ كذلك على اؼبودة وعلى الرضبة الٍت  ،حىت ربافظ على صحتكو 
 بينك وبُت زوجتك.

نسأل اهلل عز وجل أن يرزقنا الوسطية يف  وىذا ىو اإلسالم اغبنيف، 
أمورنا، وأن جيعلنا دائمًا نتبع نبينا، ونعمل بشرعنا وقرآننا، وأن نكون كل 

دائماً وأبداً لو ذاكرين، ولنعمو شاكرين وآلياتو يف أنفسنا ويف خلقو متدبرين، 
 حىت يلحقنا بالصاغبُت، وجيعلنا من عباده اؼبقربُت.

 وصلى اهلل وسل م وبارك على سيلنا محمل وعلى آلو وصحبو وسل م


