الدرر البهية في الوصايا الجامية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ,ك أفضل الصبلة ك أتم التسليم ,على سيدنا محمد ك على آلو ك صحبو أجمعين,

كبعد..

من اهلل عز كجل
كراث سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم باقوف إلى قياـ الساعة ,ال يضرىم من خالفهم حتى يأتي أمر اهلل  ,ك قد َّ
َّ

كراث سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ,حمل لواء الشريعة
على أىل الطريق الشاذلي خاصة ,ك المؤمنين عامة ,بوارث من َّ

عاليان ,ك جعلو مقدمان على ركحو حفظو اهلل تعالى ,فقاؿ ( :كاهلل لو قطع رأسي ال أتبع إال الشريعة  ,ك الطريقة جزء منها ) ,ك صحح

أفهاـ كثير من المتصوفة الذين جعلوا بين الشريعة ك الطريقة برزخان ك حجران محجوران ,قاؿ حفظو اهلل تعالى ( :من أسقط الشريعة دكف
الطريقة فقد تزندؽ ,ك من أسقط الطريقة دكف الشريعة فقد تفسق ,ألنو ترؾ مقاـ اإلحساف ,ك من جمع بينهما فقد تحقق) ,كما قاؿ

اإلماـ مالك رحمو اهلل (:من تف ٌقو ك لم يتصوؼ فقد تفسق ,ك من تصوؼ ك لم يتف ٌقو فقد تزندؽ ,ك من جمع بينهما فقد تحقق) ,إنو

سيدم ك سندم المرشد المربٌي الشيخ أحمد فتح اهلل جامي ,خليفة سيدم ك سندم المرشد المربٌي الشيخ عبد القادر عيسى رحمو
علي بالسماع منو ,ك كنت أكتب بعض
اهلل تعالى ,بسنده المتصل إلى سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  .ك لقد َّ
من اهلل عز كجل ٌ

إلي فجزاىم اهلل عني خير ما جزل أخان عن أخيهم ,ك كجدت من الوفاء
ما أسمع ك بعض ما سمعو إخواننا منو حفظو اهلل تعالى ك نقلوه َّ
إلخواني في ىذا الطريق المبارؾ ,ك لكل من ينشد الحقيقة ,ك لكل داعية إلى التصوؼ ,ك لكل غيور على دين اهلل عز كجل ,أف أنقل

إليهم بعض ما سمعتو من أقوالو ,ك بعض ما نقلو إلي إخواننا عنو حفظو اهلل تعالى ,فإف كفقت في ذلك فهو من فضل اهلل عز كجل

علي ,ثم من فضل أسيادم رضي اهلل عنهم ,ك إال فمن نفسي ك سوء فهمي ,راجيان المولى عز كجل أف ينفعنا بها ,ك أف يوفقنا للعمل
ٌ

بها ,حتى تكوف حجة لنا ال علينا يوـ القيامة ,ك اهلل من كراء القصد ,ك ىو حسبنا ك نعم الوكيل ,ك صلى اهلل على سيدنا محمد ك على

آلو ك صحبو أجمعين ,ك الحمد هلل رب العالمين.

أحمد شريف النعساف
(حررت في غرة رجب الفرد عاـ 1416

من ىجرة المصطفى صلى اهلل عليو كسلم

الموافق  23تشرين الثاني  1995للميبلد).
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إجازة بالورد العاـ ك الخاص
بالطريقة الشاذلية القادرية

بسم اهلل الرحمن الرحيم المنعم باإليجاد ك اإلمداد المنزه عن التقييد ك اإلطبلؽ ,الذم ٌنور بصائر العارفين بنور معرفتو ,ك مؤل

قلوبهم أنواران كصلوا بها إلى ميادين مكاشفتو ,ك جعل اإلقتداء بهم سببان لنيل اآلماؿ.

ك الصبلة ك السبلـ على سيدنا محمد رسوؿ اهلل المنزؿ عليوً َّ َّ  :
ين ييػبى ً
ك إًنَّ ىما ييػبىايًعيو ىف اهللى ك على آلو ك
ام ًِعيونى ى
إف الذ ى

أصحابو الذين أذف لهم ببث العلم ك المعرفة باهلل تعالى ,حتى صار اإلذف سنة نبوية تداكلها أىل الهمم العلية ,ك على التابعين

لو بإحساف ,الداعين إلى اهلل بإذنو الذين يحافظوف على أمانة اهلل حتى يبلغونها إلى نظرائهم في التقول ك المعرفة باهلل تعالى.
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أما بعد :فقد أذنت لهذه المناسبة ك أجزت أفرادان من إخواننا في الطريقة الشاذلية القادرية العلية  ,لما تفرست في أخبلقهم ك

أحوالهم الحسنة المستقيمة على شرع اهلل إذنان عامان مطلقان في سائر األكراد ك األحزاب الشاذلية ك في الورد الخاص الذم ىو

ذكر االسم المفرد  اهلل  الذم ىو االسم األعظم عند أىل اهلل بشركطو المعركفة عندىم ك من جملتهم أخونا في اهلل الفقيو
العارؼ باهلل التقي األمجد سيدم الشيخ أحمد بن فتح اهلل جامي كما أذف لي أستاذم ك شيخي سيدم محمد بن الهاشمي ك

أرجو اهلل أف أكوف مأذكنان من اهلل ك رسولو ك أرجو لو مثل ذلك.

سره إذ المأذكف مأموف إذ ىو في ضماف اهلل تعالى ثم في ضماف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ثم في
فاعرؼ يا أخي فضل اإلذف ك َّ

ضماف شيوخ الطريقة رضي اهلل عنهم.

ثم اعلم أف اإلذف الحقيقي ك اإلجازة الحقيقة ىي ما حصل لكم من اإلذف الشفهي الباطني ك اإلجازة القلبية الحقيقية ,فهي
التي ييعمل بها ك تنفعل لها القلوب ك تنقاد لها النفوس.

تستح من أحد في حق اهلل ,ك أكصيك بالنصيحة
ك كن ذا حزـ ك عزـ في تربية كل من اتخذؾ شيخان لو من عباد اهلل ,ك ال ً

لئلخواف ك المحافظة على حدكد اهلل في السر ك اإلعبلف ك كن بالمؤمنين رؤكفان رحيمان.
ك أرجو لك ك لهم التوفيق ك أف يقينا ك إياىم من سوء الطوارؽ ك أسأؿ اهلل لكل من راـ االنتظاـ في سلك أىل اهلل نفحة خير من

نفحات اهلل تسلك بهم سبيل النجاة ك تصل بهم إلى حقيقة اإليماف بجاه صاحب الجاه سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسلم يوـ يتجلى
اهلل لعباده برضاه ,ك الظن باهلل جميل ك ىو حسبنا ك نعم الوكيل ك الحمد هلل رب العالمين.
قالو ك كتبو العبد الفقير عبد القادر بن عبد اهلل عيسى

حرر في شهر ربيع األكؿ /1407/ىػ

الموافق في شهر تشرين الثاني /1986/ـ
( خادـ الطريقة الشاذلية القادرية عبد القادر عيسى )
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين  ،كأفضل الصبلة كأتم التسليم على سيدنا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين  ،كبعد :
ىذه لمحة قصيرة عن بعض جوانب حياة شيخنا كسيدم كسندم الشيخ أحمد فتح اهلل جامي شيخ الطريقة الشاذلية ،
افعي مذىبان  ،حفظو اهلل تعالى كرعاه  ،كأطاؿ اهلل بقاءه كنفعو
الخالدم نسبان ،
الموشي مولدان ،
ُّ
المرعشي سكنان  ،ال ٌ
ش ُّ
ُّ
ُّ
للمسلمين آمين .
ن -1نشأتو  -حفظو اهلل تعالى: -
نشأ في أسرة شريفة نسيبة  ،اشتهرت بالتقول كالصبلح كالعلم إضافة إلى الشجاعة كإغاثة الملهوؼ  .ككاف جده الشيخ عبد اهلل
جامي رحمو اهلل تعالى من العلماء البارزين في كقتو  ،كىكذا أجداده من الشيخ إسماعيل إلى الشيخ مبل جامي رحمهم اهلل تعالى
 ،أما كالد شيخنا – فتح اهلل جامي – رحمو اهلل تعالى فقد انقطع عن تحصيل العلم بسبب ظركؼ الحرب العالمية األكلى ،
حيث شارؾ في العديد من المعارؾ ضد الجيوش الركسية الغازية  .ككاف معركفان بشجاعتو كإقدامو  ،ففي إحدل المعارؾ فر
جميع المقاتلين الذين كانوا معو أماـ الزحف الركسي  ،كلم يبق إال ىو كرجل آخر في أرض المعركة  ،كلكن ىذا لم يلبث إال أف
انسحب كىو يقوؿ لفتح اهلل جامي رحمو اهلل  ( :كاهلل ما انسحبت في عمرم من أرض معركة تاركان أم جندم خلفي يقاتل العدك
إال اآلف  ،كأنت غلبتني في المصابرة )  .كعندما بقي كحده رحمو اهلل تعالى رأل من الحكمة االنسحاب ليتحيز إلى فئة من
المسلمين فانسحب  ،كفي طريقة كجد امرأة من المسلمين تستغيث حتى ال تكوف فريسة للركس  ،نظر رحمو اهلل تعالى فوجد
المنطقة قد خلت من سكانها تقريبان فارين من الزحف الركسي المنتشر في كل مكاف  ،كتمر قوافل المهاجرين بجانبها كليس
فيهم من يغيثها لشدة ما ىم فيو  ،فوقف رحمو اهلل عندىا ككجد أنو من الواجب عليو أف يغيثها  ،فأردفها خلفو على فرسو حتى
ألحقها بالمسلمين آمنة مطمئنة .
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لهذا السبب كلكثرة الحركب حينها لم يتمكن رحمو اهلل تعالى أف يتابع دراستو في العلم الشريف كأجداده رحمهم اهلل تعالى ،
كلكن كاف حريصان على أف يكوف كلده – أعني فضيلة شيخنا حفظو اهلل – طالب علم كيسلك طريق العلماء  ،فجعلو عند من
يعلمو العلم الشريف  ،كىو الشيخ حق شوناس رحمو اهلل تعالى كلكن حاؿ بينو كبين ذلك كفاتو تاركان لو أيتامان  ،ككاف شيخنا
حفظو اهلل أكبرىم سنان إال أنو لم يتجاكز من العمر ثماني سنوات  .فتأخر حفظو اهلل تعالى عن تحصيل العلم بسبب ظركؼ اليتم
كتربية أخيو محمد كأخواتو .
ن-2طلبو للعلم  -حفظو اهلل تعالى : -
لما تم لو من العمر عشركف عامان بدأ بتحصيل العلم بشكل جدم دائم  ،كفي نفس الوقت بدأ بالسير كالسلوؾ في مجاىدة
النفس في الطريقة النقشبندية .كلكن لم يلبث حتى أصيب في أكؿ مراحل سيره كتحصيلو في شقيقو محمد حيث توفاه اهلل
تعالى  ،فصبر على ذلك كثبت ثبوت الجباؿ الراسيات في الصدمة كالمصيبة  ،كفوض أمره إلى اهلل تعالى .
كتابع سيره كسلوكو كتحصيلو في طلب العلم ،كصار ينتقل من قرية إلى قريػة ،كمن مدينة إلى مدينة ،كمن دكلة إلى أخرل،
كطلبو الوحيد البحث عن المكاف األنسب للسير كالسلوؾ ،كعن األستاذ التقي النقي لتحصيل العلم على يديو ،كأكرمو اهلل
تعالى بذلك ،فجميع أساتذتو من أىل التصوؼ الخالص.
فأخذ علم الفقو كاللغة العربية عن الشيخ عبد الهادم العمرم البوطي رحمو اهلل كىو مأذكف في الطريقة النقشبندية  .كتابع
ذلك على يد الشيخ عبد الرحمن العمرم البوطي رحمو اهلل كأخذ منو الكثير من العلوـ األخرل  ،ككذلك أخذ العلوـ عن
الشيخ محمد ظاىر المبلز كردم فهو أستاذ أستاذه الشيخ عبد الرحمن العمرم رحمهما اهلل تعالى .
ككاف حفظو اهلل تعالى كىو في حالة طلب العلم لو إشارات معهم  ،فمرة كاف مع بعضهم في ميداف كبير في فصل الربيع كقد
ازدىرت األرض  ،فنظر إلى تلك األعشاب النظيفة المهتزة  ،كقاؿ ألستاذه  :يا سيدم إف قلب اإلنساف نظيف كسليم كهذا
المكاف  ،فإف حافظ عليو من األغيار كلم يدخل إليو غير اهلل تعالى يبقى سليمان نظيفان  ،كلكن إذا دخلتو األغيار كالدنيا
كالشيطاف فإنهم يعبثوف بو كيدكسونو كيفسدكنو  ،كعندىا يظلم القلب بعد البياض الناصع  ،كما لو دخلت البهائم ىذا
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الميداف كعبثت باألعشاب كداستػها  .فسر أستاذه كتعجب منو لهذه اللفتة الكريمة .
كمرة أخرل كاف مع بعض أساتذتو بين أشجار متنوعة  ،فنظر إليها بنظراتو الربانية كتفكر في أحوالها كأشكالها  ،ثم قاؿ
ألستاذه  :يا سيدم أنا أنظر إلى ىذه الشجرة المقطوعة أطرافيها التي ىي في غنى عنها  ،كيف استوت كاستقامت كعلت ،
كأنظر إلى تلك األشجار التي لم تقطع أطرافها كيف قصرت قامتها كالتوت كبقيت مع األرض  ،ككذلك المؤمن إذا قطع
عبلئقو من الدنيا كتعلق باهلل تعالى فإنو يذىب مستقيمان إلى أعلى حيث يترقى  .ففرح أستاذه لهذه اإلشارة .
كمرة قاؿ ألحدىم  :كأنني أشعر بالخجل إذا قلت سبحاف اهلل  ،إذا كاف معنى ذلك أنزه اهلل تعالى عن كل صفة ناقصة  ،ىل
ىناؾ نقص ؟ حاشاه من ذلك تعالى كتقدس.
كيف ال يكوف ىكذا ككاف معركفان بصمتو الطويل كال يتكلم إال قليبلن كعند الحاجة ككاف مشهوران حفظو اهلل بقلة الطعاـ ككثرة
الصياـ كحبو الخلوات ككانت أكثر خلواتو شهران كامبلن  ،ككاف معركفان عند جميع إخوانو بصمتو الطويل  ،حتى قاؿ لي مرة أحد
طبلب العلم من الجزيرة لما رأل الدرر ككصاياه الكثيرة حفظو اهلل  ،قاؿ  :سبحاف اهلل ىذا الذم ال يتكلم إال القليل القليل
ككاف معركفان بعزلتو  ،كيف يتكلم بكل ىذه الحكم كالوصايا ؟ ثم قاؿ ( إذا رأيتم المؤمن صموتان فادنوا منو فإنو ً
يلقن الحكمة
)  .كما كرد في األثر .
كحين تلقيو العلوـ من أستاذه الشيخ عبد الرحمن العمرم البوطي رحمو اهلل في قرية شاكراف  ،حدث في شهر رمضاف المبارؾ
في ليلة العيد أف خرج من المسجد بعد صبلة العشاء لوحده كذىب إلى مقبرة القرية كىي في منطقة جبلية عالية مغطاة
بأشجار عظيمة  ،كىناؾ في المقبرة مزار للشيخ عبد اهلل الشاكرم رحمو اهلل كىو أحد أجداد أستاذه الشيخ عبد الرحمن ،
ككانت المقبرة مخيفةن لشدة الظلمة كالرتفاعها كبيعدىا عن القرية ككذلك المزار كاف مخيفان  ،الناس ال يدخلونو في النهار
فضبلن عن الليل  ،كلما كصل إلى المزار كقف ىناؾ كقاؿ في نفسو لن أدخل المزار حتى أرل شيئان  ،فقاؿ حفظو اهلل تعالى :
عندىا رأيت أموران عجيبة  ،فبعدىا دخل المزار كعلى ضريح الشيخ صندكؽ خشبي فجلس شمالي الضريح كقضى ليلة العيد
ىناؾ حتى أذف الفجر كرجع إلى المسجد فصلى فيو الفجر .
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ككاف حفظو اهلل تعالى كىو في حاؿ تنقلو من مكاف آلخر في طلب العلم  ،معتمدان على اهلل تعالى كمتوكبلن عليو  ،كلم يسأؿ
كلو مرة كاحدة عن أسباب العيش في المكاف الذم يتوجو إليو ىو كأىلو  ،كإنما يسأؿ دائمان كما مر معنا عن األستاذ كأخبلقو
كصدقو كسلوكو .
ككاف يقوؿ حفظو اهلل تعالى عن ىذا الجانب :
)أخذت علومي من المتقين  ،كتأدبت بآدابهم  ،حتى أجازكني باإلجازات العلمية  ،كىذا من فضل اهلل تعالى  .لقد عشت مع
المتقين كأخذت الطريق من الصادقين(.
كأكرمو اهلل تعالى بعد ذلك بغزارة العلم  ،كىو شافعي المذىب  ،كإف توسعو في الفقو الحنفي ال يقل عنو في الفقو الشافعي ،
كقد قرأ كتاب حاشية ابن عابدين أكثر من سبع مرات دراسة كتدريسان  ،كتوسع في علمو حتى اشتهر بذلك  ،كأصبحت دكائر
اإلفتاء في تركيا ترسل إليو الكثير من المسائل لحلها  ،كىو بجانب ىذا يشتغل بالطػريق .
كلقد بلغ من محبتو للشرع الشريف الدرجات العالية  ،فكاف غيوران على شرع اهلل تعالى  ،ككل شيء أضحى رخيصان عنده أماـ
الشرع  ،حتى قاؿ مرة  :نحن ال ننحرؼ إف شاء اهلل تعالى ما حيينا عن شرع اهلل تعالى  ،كلو كانت لي اآلالؼ من األركاح
لقدمتها ركحان بعد ركح فداء لهذا الشرع  .نحن ال ننحرؼ عن الشريعة من أجل أنفسنا  ،فكيف ننحرؼ عنها من أجل الناس
؟.
كقاؿ أيضان :الشريعة حبل اهلل النازؿ من السماء إلى األرض كىو الطريق الوحيد للخبلص من الغرؽ في بحر الدنيا ،كمن ادعى
طريقان آخر لذلك ضل كأضل ،كسلوؾ ىذا الطريق ىو اتباع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،ك اتباع من اتبع رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم ىو اتباع لشرع اهلل عز كجل.
ن-3سلوكو في طريق القوـ:
كما ذكرنا سابقان ،أنو حفظو اهلل تعالى بدأ بالسير كالسلوؾ عندما بدأ بطلب العلم الشريف ،أخذ الطريقة النقشبندية عن سيدم
إبراىيم حقي رحمو اهلل تعالى ،كالزمو فترة طويلة من حياتو كيقوؿ حفظو اهلل تعالى( :ربيت على يد الشيخ إبراىيم حقي رحمو
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اهلل تعالى ،كبقيت معو حتى آخر لحظة من حياتو حيث غسلتو ككفنتو بيدم رحمو اهلل تعالى ) كبعد كفاتو أخذ يبحث عن مرشد
لو ،كامتد بحثو عن المرشد الجديد من الجزيرة إلى حدكد استنبوؿ ،كبقي سبعة عشر عامان على ىذا الحاؿ.
كخبلؿ ىذه األعواـ كاف مجاىدان لنفسو على طريقة اإلماـ الغزالي رحمو اهلل تعالى  ،ككاف يكثر من خلواتو  ،حتى تعرؼ على
شيخو في الطريقة الشاذلية سيدم الشيخ عبد القادر عيسى الحلبي رحمو اهلل كحصل على نسخة من كتاب الشيخ رحمو اهلل –
حقائق عن التصوؼ – إال أنو تريث كلم يستعجل بالمبايعة  ،كقاؿ  :إف ىذا ديني ال أستعجل في أمره  ،كبقي حفظو اهلل تعالى
عامان كامبلن  ،يقرأ كتاب الحقائق كيستخير حتى أكقفو اهلل تعالى على حقيقة الطريق الشاذلي المبارؾ  ،فأرسل إلى سيدنا الشيخ
عبد القادر عيسى يستأذنو في المجيء إليو  ،كإف خرج من الدنيا قبل لقائو فهو ييشهد اهلل تعالى أنو من أىل ىذا الطريق  ،كأذف
لو سيدنا الشيخ عبد القادر بالمجيء  ،كدخل الطريقة  ،كأدخلو خلوة لمدة عشرة أياـ  ،ثم أذف لو بالورد العاـ  ،كبعد أعواـ
أعطاه اإلذف بالورد العاـ كالخاص  ،كىو اآلف خليفة الشيخ رحمو اهلل تعالى .
كلو كلمات حوؿ ىذا الموضوع نأخذ بعضان منها :
يقوؿ حفظو اهلل تعالى  :طواؿ ىذه األعواـ بعد كفاة شيخي األكؿ  ،كأنا أبحث عن المرشد كنت في معيَّة سيدم الشيخ عبد
القادر الجيبلني رحمو اهلل تعالى بركحانيتو  ،ككنت أرل الذم أراه  ،كلكن ليس طلبي كشفان كال كرامة  ،طلبي غير ىذا  ،حتى
أكرمني اهلل تعالى بسيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمو اهلل .
كيقوؿ في موضع آخر :أكؿ ما بدأت بالذكر ،ما تركت االستمداد من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،كمن سيدم الجيبلني،
كسيدم ابن مشيش ،كسيدم أبي الحسن الشاذلي رحمهم اهلل تعالى ،حتى فتح لي ما فتح.
كيقوؿ كذلك :طريقة اإلماـ الغزالي رحمو اهلل تعالى سلوكي ،كطريقة اإلماـ الشاذلي رحمو اهلل تعالى مشربي ،فاألكلى في
الرياضات كالثانية في الذكر.
كيقوؿ حفظو اهلل تعالى :الناس اليوـ في كاد كالطريق في كاد آخر ،أين أىل الطريق من الخلوات ؟ كاهلل إلى اآلف ما شبعت من
الخلوات ،كال يمكن لي أف أتركها.
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كيقوؿ حفظو اهلل تعالى عن غرضو من الطريق :غرضي من الطريق العبودية هلل عز كجل ،كأف أكوف على قدـ سيدنا إبراىيم عليو
الصبلة كالسبلـ ،الذم ىو أحب الخلق إلي بعد سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .كأف أكوف على قدـ سيدنا رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم في العبودية الذم يقوؿ ( :لو كنت متخذان خليبلن التخذت أبا بكر خليبلن ،كلكنو أخي كصاحبي كقد اتخذ
اهلل صاحبكم خليبلن ) (ركاه مسلم ) .غرضي من الطريق أف أسير ىكذا ،كلكن ال بد من الخدمة ،كنرجو اهلل تعالى العوف
كالمدد.
كىكذا تحلى حفظو اهلل تعالى زيادة على مواىبو الكثيرة بموىبة الفناء التاـ عن الناس كالخلق جميعان ،كالفناء التاـ في اهلل
كعبوديتو كشرعو ،حتى قاؿ - :من بين ما قاؿ – ال توجد رابطة مع الشيخ في الطريقة الشاذلية بل رابطة مع رب الشيخ ،كىذه
الموىبة العظيمة نشأت معو في أكائل سيره إلى اهلل تعالى ،ثم أعطي غزارة العلوـ اللدنية ،كلذلك لما ظهر لئلرشاد كاف ظهوره
كتأثيره على الخاص كالعاـ في مدة كجيزة ،كفي جو الغربة كالوحدة ،فكل من يقرأ كبلمو أك يجالسو فيسمع منو يتحوؿ بدكف
شعور منو إلى االستفادة كاالستماع اللذيذ .كالتعجب منو سواء كاف من أىل الطريق أك غيره ،كغير أىل الطريق يتعجبوف أكثر
ألنهم أبعد عن ىذه العلوـ من أىل الطريق ،كىذه العلوـ عندىم أندر كأعز ،أما أىل الطريق فيتوقعوف من مرشدىم علومان كتأثيران
فيتحولوف من الشك إلى اليقين ،كمن التردد إلى التسليم.
كمن مواىبو الكثيرة التمكين كالصحو التاـ في جميع األحواؿ ،كىذا الصحو التاـ المستمر ال يوجد إال في كبار الكبار من
كالوارث السابقين.
السلف ٌ
كمن مواىبو حفظو اهلل تعالى فرط حبو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كآؿ بيتو كشرعو كسنتو السنية ،كىو حفظو اهلل تعالى ال
يتكلم عن الطريقة إال في مضمار الشريعة كالسنة ،حتى إف كثيران ممن ليسوا من أىل الطريق يحتجوف بوصاياه الكثيرة على
المتصوفة الذين يفرقوف بين الطريقة كالشريعة ،كيحاجوف بها بعض أىل الطرؽ الذم يهتموف بالطريقة أكثر من الشريعة كالسنة .
كيقوؿ حفظو اهلل تعالى في موضوع اختبلؼ بعض أىل الطرؽ :الدين كاحد ال يتعدد ،كالمؤمنوف اختلفوا الختبلؼ األشخاص
كاألفهاـ كاألىواء ،فبل بد من ترؾ الكل كاتباع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فيما أمر كنهى.
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ىذا ىو الدين الصحيح كليس ىناؾ طرؽ للوالية إال اتباع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسػلم .كىكذا جرد حفظو اهلل تعالى كل من
ادعى شيئان لنفسو ،كادعى طريقان خاصان بو ليتفرد بالهيمنة على بعض الناس ،كبأنو ىو الذم ىداىم إلى الحق ،كاهلل تعالى ىو
المهيمن الهادم.
كيقوؿ حفظو اهلل تعالى في قدكتو :من لم يقلد أسبلفو ال ييعتمد عليو ،كمن لم تكن عنده حرمة المشايخ محفوظة في حاؿ
حياتهم كبعدىا ال يعتمد عليو ،كيف يصلح أف يكوف قدكة إذا لم يكن مقتديان بأسبلفو ؟ فنحن نقلد أسبلفنا في الدين ،كال نفكر
في أنفسنا ىذا ىػو سلوكنا ،فأنا أقلد سيدم بديع الزماف النورسي رحمو اهلل تعالى ،كأقلد اإلماـ الغزالي رحمو اهلل ،ككذلك شيخي
األكؿ رحمو اهلل سيدم إبراىيم حقي ،كسيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمو اهلل تعالى .كإني التقيت بهذين الشيخين رحمهما
اهلل ،كانتفعت بهما ،كرأيت كل كاحد منهما موافقان ،كلكن كجد من يحبهما من الناس قليل.
بم نلت الذم نلتو ؟
سألو بعضهم مرة فقاؿ لو :يا سيدم ى
فأجاب حفظو اهلل تعالى بقولو :بثبلثة أمور ،بالصدؽ كباإلخبلص كمحو األنا  ،كىذه من أصعب األمور على النفس األمارة
بالسوء .

ن-4خدمتو -حفظو اهلل تعالى  -لمشايخو:
نذكر مثاالن كاحدان عن خدمتو ألستاذه األكؿ الشيخ عبد الهادم رحمو اهلل تعالى ،مرض بعض أفراد أسرة أستاذه مرة ،كطلب
المريض ماء الثلج ،كلم يكن حينئذ الكهرباء كال الثبلجات ،فسمع حفظو اهلل تعالى أف المريض يطلب ماء الثلج كالوقت في
ثلج إال على رأس جبل ،يستغرؽ الوصوؿ إليو يومان كامبلن ،فذىب حفظو اهلل تعالى على قدميو
أربعينية الصػيف ،كلم يكن ىناؾ ه
إلى ذاؾ الجبل ،يومان ذىابان كيوماٌ إيابان ،ليحمل الثلج باألكياس على ظهره ،كتحمل المشاؽ حتى كصل بالبقية الباقية من
الثلج .أما عن خدمتو لسيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمو اهلل تعالى ،كخاصة عند مرضو فح ٌدث كال حرج ،كأىل حلب من
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إخواف الشيخ رحمو اهلل الذين كانوا يزكركف الشيخ عبد القادر يعرفوف ىذا فندع الحديث لهم.

ن-5صبره كتحملو للمصائب:
لقد أكرمو اهلل تعالى بتحملو للمصائب كالشدائد كالصبر عليها الشيء الكثير .كأنا أذكر بعضان من الصور التي يتجلى فيها صبره.أكالن
 :خبلؿ رحبلتو في طلب العلم كالسير كالسلوؾ حيث ارتحل بأىلو أكثر من عشر مرات  ،كلم يرحل من مكاف إلى آخر إال كيترؾ
بعض أكالده الصغار تحت أطباؽ الثرل  ،حيث توفي لو في تلك الرحبلت أحد عشر كلدان  ،غسػل الجميع بيده  ،كىو صابر
محتسب مفوض أمره إلى اهلل تعالى كيشكر اهلل تعالى على كل أحوالو  ،راض بما اختاره اهلل تعالى لو  ،بل كاف يقوؿ حفظو اهلل تعالى
 :الحمد هلل على كل حاؿ  ،فإني ال أعلم لو بقي ىؤالء األطفاؿ أحياء ربما لم أتمكن من مواصلة طلب العلم  ،كالسير كالسلوؾ .
ثانيان :أصيب بولده الكبير السيد محمد صبيح رحمو اهلل كبابنتو طيبة ككانت متزكجة رحمها اهلل كلم يكن لها أكالد ،بعدما أف أصيب
ىو في نفسو بكسور كثيرة في جسده ،ك ذلك بحادث سيارة لو حفظو اهلل ك كاف يقودىا كلده محمد صبيح ,كدمرت تدميران كػامبلن،
كقبل الحادث توفي زكج ابنتو الكبيرة الذم خلف لها ثبلثة أطفاؿ .ككاف خبلؿ ىذه الفترة من الحادث يصلي على ظهره ،ثم تحسن
كضعو الصحي فأصبح يصلي جالسان مدة من الزمن دكف أف يتمكن من السجود ،ككاف يتألم من ىذا الحاؿ كيتساءؿ متى يعود
للسجود ؟ متى يتمكن من كضع جبهتو على األرض ساجدان لمواله سبحجبهتو.الى ؟ ككاف أكثر دعائو أف يمكنو اهلل تعالى من
السجود على جبهتو .حتى جاء الفرج من اهلل تعالى ،يقوؿ حفظو اهلل تعالى :كاهلل ال أستطيع أف أقدر مدل فرحي كسركرم كشكرم هلل
حين سجدت هلل تعالى أكؿ سجدة على األرض بعد الحادث .كسجد سجود شكر هلل ألف اهلل أكرمو بالسجود.
ثالثان  :يج ّْرد من أموالو أكثر من أربع مرات عندما كاف يطلب العلم ،فكاف طلب العلم مقدمان عنده على الماؿ ،كترؾ أمبلكو العقارية
أثناء سفره ،فانتهز الفرصة بعض أقاربو كاستولى على العقارات مستغلين غيابو كانشغالو في طلب العلم ،كبعد عودتو من رحبلتو طالب
بأمبلكو فأبوا عليو ،فلم يدخل معهم في خصومة لحق القرابة بينهم ،كفوض أمره كأمرىم إلى اهلل تعالى شعوران منو بأف اهلل تعالى عوضو
خيران من ذلك.
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ن-6رحمتو كشفقتو على خلق اهلل كخاصة اليتامى:
كيف ال يتخلق بهذا الخلق ؟ كالنبي صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ [ :الراحموف يرحمهم الرحمن ،ارحموا من في األرض
يرحمكم من في السماء ] (أخرجو الترمذم ).
كيف ال يرعى اليتامى ؟ كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ  [ :أنا ككافل اليتيم في الجنة ىكذا  ،كأشار بالسبابة كالوسطى
كفرج بينهما شيئان ] ( ركاه البخارم ) .
فكاف يرعى اليتامى كىو يتيم بعد كفاة كالده رحمو اهلل ،كبعدىا رعى اليتامى حتى اجتمع عنده أكالد ابنتو الكبيرة التي توفي
زكجها كترؾ لها ثبلثة من األطفاؿ ،كأكالد ابنو محمد صبيح رحمو اهلل ككانوا أربعة ،فضم أكالد ابنو إلى أكالد ابنتو إلى أكالده
كأصبح قيمان عليهم جزاه اهلل خيران.
كأما رحمتو بالناس فكل من خالطو عرؼ مدل رحمتو بالخلق عامةن ،كبالمذنبين خاصة ،ككاف يقوؿ :مدار الطريق على أمرين:
األكؿ :امتثاؿ أمر اهلل تعالى.
كالثاني :الشفقة على خلق اهلل بدكف مداىنة ،ككاف يبكي كثيران عندما يرل مبتلى في دينو أك جسده.
كمن شفقتو على الناس كشجاعتو ،حدث مرةن أف كاف حفظو اهلل في بيتو ،فهجم جماعة من الرجاؿ على جار لو لشيء بينهم
ليهينوه كيضربوه ،فأسرع حفظو اهلل إليهم حين رأل جاره كحيدان ،ليس لو أىل أك عشيرة يدافعوف عنو ،حاكؿ أف يردىم بالرجاء
كااللتماس فأبوا إال العنف كالقسوة كالغطرسة على جاره كيريدكف ضربو في بيتو ،فأسرع حفظو اهلل إلى بيتو كأتى بعصا كبيرة،
كقاؿ لهم ما معناه :أردت ردكم عن ىذا الفقير بالتي ىي أحسن فأبيتم إال العنف ،فواهلل إف ضربو أحد منكم سوؼ أكسر
ىذه العصا على رؤكسكم ،كصاح بهم ،ففركا بأجمعهم ،كلم ينالوا من جاره ماجاؤكا ألجلو.
نعم لقد كاف حريصان أف يتقرب إلى اهلل تعالى من كل الطرؽ ،لقد دخل على اهلل من باب التوابين ،كدخل عليو من باب
الصدؽ ،كدخل عليو من باب اإلخبلص ،كدخل عليو من باب العلم كالعمل ،كدخل عليو من باب الشفقة على خلق اهلل،
كدخل عليو من باب الخدمة للمؤمنين كحب الخير لهم ،كدخل عليو من باب الصبر ،كدخل عليو من باب الهجرة في طلب
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العلم كالمعرفة ،كمن باب الهجرة في خدمة الطريق حتى أنو ىاجر من بلده إلى حلب مدة من الزمن ،فتوفرت لو أسباب
اإلقامة فيها كالبيت كاألىل كغير ذلك ،ثم ىاجر منها ثانيةن بكل معنى الهػجرة .فتمت لو كالحمد هلل جميع أبواب الوراثة
لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .فجزاه اهلل تعالى عنا كعن المؤمنين خير الجزاء ،ككل ما ذكرناه أك يذكره غيرنا عنو ىو غيض
من فيض عن أكؿ نشأتو كسيره في طلب العلم كالمعرفة ،كإنو لجدير باألمة أف تجعلو قدكة كسندان كمشعبلن منيران في عبوديتو
هلل تعالى ،كإنو لجدير بها أف تأخذ بوصاياه النابعة من بحر أخبلقو القرآنية ،كسلوكو النوراني .فلنجعل يدنا في يده حتى نصل
إلى ساحل األماف بإذف اهلل تعالى لنكوف معو بصدؽ كإخبلص في السر كالعلن.
كل ما ذكرناه ً
فواهلل إنو نقطة من بحر فيوضاتو ،كلقد كقفنا كما كقف الكثير من غيرنا على شيء من حقيقة الوراثة النبوية.
كلكن ال يمكن للصغير أف يعرؼ الكبير ،كىل يملك الصغير ميزانان يزف بو من ىو أكبر منو ؟ ككيف يعرؼ طالب الصف
األكؿ أستاذه بشكل كامل ،كيف يعرؼ ذلك الطالب أستاذه كمدل علمو كأخبلقو كأحوالو ؟ كيف يعرؼ كلد عمره سنة كالده
بشكل كامل ؟ كلكن ال بد أف نسير الخطوة بعد الخطوة بالموافقة كالتسليم لوارث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .
كمن أسباب التوفيق التي منحها اهلل تعالى إياه الزكجة الصالحة ،فعاشت معو طيلة تلك الفترات بعيدة عن األىل كاألقارب
كالعشيرة ،كىي تتنقل معو من مكاف إلى آخر متحملةن الغربة كالفقر كالشدائد ،كيشهد بذلك كل من لو معرفة بحالهم
كبأسرتهم األبية ،كلم يسمع أح هد منها كلو باإلشارة جزعان أك ملبلن أك اعتراضان أك طلب زخارؼ الدنيا لها أك ألكالدىا حتى
النهاية .فجزاىا اهلل تعالى عنا خير الجزاء .بل كانت معو في الرقي أخبلقان كتعلمان كتصوفان تأخذ من حالو كقالو حفظهم اهلل
تعالى جميعان.
كنسأؿ اهلل تعالى أف يوفقنا لموافقتو كلمتابعتو كأف يجعل صحبتنا لو حجة لنا ال حجة علينا ،إنو على ما يشاء قدير ،كصلى اهلل
على سيدنا محمد كعلى آلو كصحبو كسلم كالحمد هلل رب العالمين.
كتبو
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عبد الباقي حسن أبو منصور

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ك أفضل الصبلة ك أتم التسليم على سيدنا محمد الصادؽ الوعد األمين ك على آلو ك صحبو أجمعين,

ك بعد  :يقوؿ شيخنا سيدم ك سندم الشيخ أحمد فتح اهلل الجامي حفظو اهلل تعالى في بعض كصاياه:

 1ال بد من األخذ بالشريعة المطهرة ,ك العمل بها ,ألف األخذ بها أخذ بالوحي السماكم اإللهي ,الثابت على لساف الرسوؿ

األعظم صلى اهلل عليو كسلم ,بواسطة سيدنا جبريل عليو السبلـ ,من الرب الكريم سبحانو ك تعالى ,ك من ترؾ األخذ بالشريعة فهو

كاحد من اثنين :

ن -1إما أف يكوف فاسقان ,ألنو ترؾ العمل مع كجود االعتقاد.
ن -2ك إما أف يكوف كافران خارجان عن الدين ك العياذ باهلل ,لعدـ كجود االعتقاد ك لمخالفتو للشريعة.
ك الشريعة تيػ ىق ّْوـ الطريقة ,ك تصححها ,أما طريقة بدكف تمسك بالشريعة فهذا ال يكوف ,ألف الشريعة أصل ك لها مقاـ السيادة ,ك

األصل ال ينقلب إلى فرع ,ك السيد ال يكوف عبدان ك مسودان ,ك طريقة بدكف شريعة تفتح باب الزندقة أماـ صاحب الطريقة الذم
الشرع الشريف ,ك ىذا ىو المقرر عند القوـ رضي اهلل عنهم ك نفعنا بهم .فكل من ادعى انتسابو للطريقة ال بد لو من
لم يلتزـ
ى
التزاـ الشريعة ك السير في مقاـ اإلحساف الذم ىو المقاـ الثالث من مقامات الدين ,ك الذم سئل عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل

عليو كسلم فقاؿ فيو [ :اإلحساف أف تعبد اهلل كأنك تراه ,فإف لم تكن تراه فإنو يراؾ ] ( ركاه مسلم ).
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ك بهذا القيد يظهر الذين صدقوا في انتمائهم للطريقة من الذين كذبوا .كثير من الناس يقولوف :إف الطريقة مهمة ,ك لكن ال يعملوف

بالشريعة ك ال يتمسكوف بها ,ك ربما أخذكا بأقواؿ مشايخهم ك تركوا القرآف ك السنة .نحن نقوؿ :الطريقة مهمة ك لكن نعتقد أنها جزء

من الشريعة فبل بد من األخذ بالكل ,ك الوالية دليل رجحاف الشريعة ك الطريقة برىاف الشريعة ,فمن تمسك بالشريعة ك الطريقة يثبت لو

بإذف ا هلل انتماء إلى مقاـ الصديقين ,ك عندىا يعرؼ عين اليقين بعد علم اليقين كيفية تبليغ الرسوؿ األعظم صلى اهلل عليو كسلم

الشريعة.

ىذا ىو الطريق األساسي الذم يجمع بين الشريعة ك الطريقة ,فمن جمع بينهما فقد تحقق ,ك من اسقط الشريعة دكف الطريقة فقد

تزندؽ ,ك من اسقط الطريقة دكف الشريعة فقد تفسق ,ألنو ترؾ مقاـ اإلحساف ك ىو جزء من الدين .نسأؿ اهلل عز كجل أف يوفقنا ألف

الكمل من الرجاؿ الذين جمعوا بين الشريعة ك الطريقة سلوكان ك عمبلن.
نسير سير َّ

 2يجب عليكم أف تدعوا الناس إلى الشريعة ,ك الطريقة جزء منها ,ك قبل أف تدعوا طبقوا على أنفسكم ,ك ادعوا الناس إلى

اتباع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  .ك من ادعى تقديم اسم الطريقة على الشريعة فقد ضل ك أضل ,ألف الشريعة نزلت بواسطة جبريل

عليو السبلـ من اهلل تعا لى ,إلى رسولو صلى اهلل عليو كسلم  ,فأىل الطريقة ىم أىل الشريعة ,ك من طبق الشريعة على ظاىره ك باطنو
فهو المسلم حقان ,ك الصوفي حقان ,أما المدعي أك المتصوؼ زكران ك بدكف التزاـ بالشرع الشريف فحالو أقل من أف نتكلم عنو ,ك
األمور بخواتيمها ,ك العارفوف باهلل عارفوف من األزؿ ,ك سوء الخاتمة إذا كتبت كتبت من األزؿ .نسأؿ اهلل الحفظ ك السبلمة.

 3ليس ىناؾ مرتبة أعلى من مرتبة التمسك بالشريعة ,ك يوجد بعض أىل الطرؽ يرجحوف الطريقة على الشريعة ,ك ىذا

لجهلهم ,ك لو عرفوا أف الشرع كحي من اهلل تعالى على سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

ك الطريقة جزء منو ,لما رجحوا الجزء على األصل .ك اهلل لو قطع رأسي ال أتبع إال الشريعة ,ك الطريقة جزء منها ,ك اإلنساف بتمسكو

بالشرع الشريف ك بسلوكو في ظل معراج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يطلع على حقيقة الشريعة ,ك بعدىا يقوؿ منتهى سير الرجاؿ

شرعنا المحمدم .فخذكا بالشريعة حتى يفتح لكم ذاؾ النور ,نور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ك ليس ىناؾ أعظم من نوره صلى اهلل

عليو كسلم .

 4دليل محبتك هلل عز كجل إتباعك لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في ظاىرؾ ك باطنك ,ك دليل محبتك لرسوؿ اهلل صلى

اهلل عليو كسلم إتباعك لسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في ظاىرؾ ك باطنك ,ك دليل محبتك لعباد اهلل تعالى أف تكوف صادؽ

المعاملة معهم ك أف ال تخدعهم ,فكما تحب أف ال تيخدع فبل تىخدع ك أكثر أىل الطريق ييخدعوف لصدقهم ك إلخبلصهم ,يقولوف :ىذا

ال يقوؿ إال صدقان ك حقان فيتبعونو ,فإذا بو يخدعهم ك يوجههم لنفسو ال إلى ربو ,فيا طبلب العلم:

ال تستغلوا صدؽ الصادقين ك إخبلص المخلصين لحظوظكم النفسانية بل حولوىم إلى اهلل عز كجل حتى يتعلموا قوؿ الحق
ك ال يخشوا في اهلل لومة الئم ,ألنهم إذا تعلقوا باهلل تعالى فإنهم يأخذكف بوصية اهلل عز كجل حيث يقوؿ  :ىك إًذىا قيػلٍتي ٍم
فىا ٍع ًدليوا ىك ل ٍىو ىكا ىف ذىا قيػ ٍربىى  ( سورة األنعاـ .) 152/
ك إذا دعوتم أحدان إلى اهلل تعالى ك لم يستجب لكم ك غضبتم ,انظركا ىل ىذا الغضب هلل عز كجل أـ ألنفسكم؟ فإف كاف هلل تعالى

فوجب عليكم أف تنظركا في سيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيف عامل قومو عندما دعاىم إلى اهلل ك لم يستجيبوا لو ,ك أما إف
كاف غضبكم ألنفسكم فهذا من الشرؾ الخفي ,ك ىذا ليس من شأف الصادقين المخلصين في الدعوة على اهلل تعالى ,ألف الصادؽ
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المخلص يعلم أف مراده لن يتحقق إذا لم يي ًرًد اهلل تعالى ,ك يعلم كذلك أنو ليس لو من األمر شيء فيفوض أمره إلى اهلل عز كجل .لذا

ترل شخصان تنفعل لو األركاح ك شخصان آخر ال تنفعل لو األركاح ,كل ىذا لو تعلق بالصدؽ ك اإلخبلص ,فبل تلتفتوا إلى مكانتكم عند

يبق لو مكاف في الدين ك ال في اإلسبلـ ك ال في الرجولة.
الخلق على حساب دينكم ,فمن التفت إلى الخلق على حساب دينو لم ى

 5علينا أف نتأدب بآداب الشريعة ك الطريقة ,ك نتمسك بتوجيو أسيادنا ألنهم ال يتكلموف عن ىول ,بل يتكلموف باهلل

كراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ,فإذا التزمنا بذلك
ببركة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ك اهللي ال يحرمهم من ىذا ,ألنهم ٌ

نبتت فينا الحقيقة ,ك عار علينا أف ال نتمسك بآداب من سبقنا ,ك عار علينا أف نتمسك بالعصبية ,ألنها صفة الجاىلية ,ك اهلل تعالى
يقوؿ  :إً َّف أى ٍكرم يكم ًع ٍن ىد ً
اهلل أىتٍػ ىقا يك ٍم  ( سورة الحجرات ) 13/ك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لم يفرؽ بين عربي ك أعجمي إال
ىى ٍ
بالتقول ,مع أنو صلى اهلل عليو كسلم من العرب ك لسانو عربي ك كتابو عربي ,فمن فرؽ فهو منحرؼ عن اتباع النبي صلى اهلل عليو
كسلم  ,ك ضل الطريق ك أضل غيره.

 6مراقبة اهلل لعباده قديمةه ,ك المشاىدة من العبد لربو حادثة ,يمكن أف تتغير ,ك االعتماد على القديم أكلى من
االعتماد على الحادث قاؿ تعالى  :إً َّف اهللى ىكا ىف ىعلىٍي يك ٍم ىرقًيبان ( سورة النساء .)1/تفكركا في ىذه اآلية ,ك أكبر معبود مبغوض

ت ىم ًن اتٌ ىخ ىذ إًل ىىهوي ىى ىواهي  ( سورة الجاثية ,) 23/ك لم يقل ذلك ربنا في حق
عند اهلل في األرض ىو الهول ,قاؿ تعالى  :أىفىػ ىرأىيٍ ى
أية معصية أك مخالفة إال في إتباع الهول ,لذا نهانا عن إتباع الهول فقاؿ  :فىبل تىػتَّبًعيوا ال ىٍه ىول أى ٍف تىػ ٍع ًدليوا  ( سورة النساء135/
) ,ك ىذا أثقل من السموات ك األرض على من يفهم .ك عار عليكم يا أىل الطريق أف تقولوا ما ال تفعلوف ,قولوا ك افعلوا ,ك

اعلموا أف االستقامة فيها مشقة ,ك لكن ‘ذا ذقتم حبلكة اإليماف ك حبلكة الطاعة فإف ىذه الحبلكة تدفع تلك المشقة ,فإذا لم
ىن يىتً ىريك ٍم أى ٍع ىمالى يك ٍم  ( سورة محمد  ) 35/ك يقوؿ
علمكم بأف اهلل يراكم ك ىو القائل  :ىك ل ٍ
تشعركا بهذه الحبلكة فيكفيكم ي
اؿ ذى َّرةو ىخ ٍيران يىػ ىره  ( سورة الزلزلة.) 7/
سبحانو  :فى ىم ٍن يىػ ٍع ىم ٍل ًمثٍػ ىق ى
 7استشعارؾ عظمة اهلل تبارؾ ك تعالى يجعل حجابان بينك ك بين معاصيو ,ك ترؾ المعاصي مقدـ على فعل الطاعات,

ك إذا خرجت من المعاصي عندىا تعمل بمقتضى اإليماف ,من استقامة ,ك صدؽ ,ك إخبلص ,ك كفاء ,ك حب للخيرات ,ك
ترؾ للمألوفات البشرية إال الضركريات ,كىكذا رجاؿ السلسلة رضي اهلل عنهم ما كصلوا إلى ما كصلوا إليو إال بذلك ,ك

المهم للعبد أف يكوف عبدان هلل ,ك تلك العبودية ال تكوف إال بالتمسك بالشرع الشريف ظاىران ك باطنان ,فبل بد لئلنساف أف
يترؾ ما يريد إلى ما يريده الشرع الشريف.

 8المؤمنوف باهلل عز كجل ,ك رسولو صلى اهلل عليو كسلم  ,على ثبلثة أصناؼ:
الصنف األكؿ :مؤمن ظالم لنفسو ,ك ىو على قسمين:
ن -1عنده استعداد للترقي ,إال أنو بهذا االستعداد ال يميز بين الحظوظ النفسية ك الشهوات الدنيوية من حب الشهرة ك السمعة ك

غيرىا ,ك بين الحظوظ الركحية العلوية ,ك مع عدـ ك جود ىذا التمييز ال يسلٌم لمن يعرفو ك يعلمو من أىل االختصاص حتى يأخذ
بنصحهم ,ك الدين النصيحة ,كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .

16

ن -2عنده استعداد للترقي ,ك باستعداده يميز بين الحظوظ النفسية ك الحظوظ العلوية ,إال أنو غلَّب الحظوظ النفسية,

على الحظوظ الركحية ,حتى طمسها ,ك لم تثمر ,فهو يتخبط في الظلمات بعلم ال بجهل ,ك ىذا القسم ظلمو لنفسو أشد من

ظلم القسم األكؿ.

الصنف الثاني :مؤمن موافق للشريعة ك الدين ,حسناتو أكثر من سيئاتو .ىذا نرجو اهلل عز كجل ,أف يعفو عنو بفضلو تبارؾ ك

تعالى ,ك أف ال يعاملو بعدلو ,ك من ىذا القسم أكثر عواـ المؤمنين.

الصنف الثالث :مؤمن سابق بالخيرات ,ىذا القسم غلبت علويتهم على على حظوظهم جميعها ,الدنيوية ك األخركية ,تركوا

جميع الحظوظ ,ك لم تلعب بهم الدنيا ك ال النفس ك ال الشهوات ك ال المقامات ,ثابتوف على الشريعة الظاىرة ك الباطنة,

مسلكهم ك سيرىم ك سلوكهم كلو شهودم في مقاـ اإلحساف ,محفوظوف بحفظ اهلل عز كجل _رضي اهلل عنهم_ ,ك مع ذلك
فهؤالء في علويتهم ال ينقصوف من حقوقهم البشرية ,يأخذكنها بأمر اهلل عز كجل كما قاؿ تعالى  :ك ىال تىنس نى ً
ك ًم ىن
صيبى ى
ي
ى
ى
ُّ
الدنٍػيىا  ( سورة القصص .)77/ك على المؤمن الصادؽ أف ال يجعل نفسو مقياسان لهؤالء الكراـ رضي اهلل عنهم ,بل عليو أف
يدعو اهلل عز كجل أف يفتح عليو ك على غيره باب التحقق حتى يلتحق بهؤالء األكلياء الكراـ رضي اهلل تعالى عنهم ك عنا

بجاىهم الشريف .فإف قلت :ىذه المراتب العالية التي سلكها السابقوف بالخيرات صعبة ك شاقة ,من يتبعها؟ قلنا :إف المبلمة
على من اتبع الهول ,ك السبلمة على من اتبع الهدل ,فالهد ًل بىػيّْ هن ك الهول بىػيّْ هن ,ك ربنا تبارؾ ك تعالى نهانا عن اتباع الهول,
ٍكتاب الَّ ًذين اصطىىفيػنىا ًمن ًعب ً
ً
ادنىا فى ًم ٍنػ يه ٍم ظىالً هم
ك اتباع من اتبع الهول ,حتى ال يكوف الهول إلهنا .قاؿ تعالى  :ثي َّم أ ٍىكىرثٍػنىا ال ى ى
ى ٍ ٍ ٍ ى
ً ً
ً ًً ً
ً ًً ً ً ً
ك يىو الٍ ىف ً
ً ً
ض يل الٍ ىكبً يير 
لنىػ ٍفسو ىك م ٍنػ يه ٍم يم ٍقتىص هد ىك م ٍنػ يه ٍم ىساب هق بالٍ ىخ ٍيػ ىرات بإ ٍذف اهلل ذىل ى ى
)سورة فاطر.)32
 9الردة نوعاف:
األكلى :ردة عن الدين ك العياذ باهلل تعالى ,ك ىذا ييقتل لقولو صلى اهلل عليو كسلم [:من بدؿ دينو فقتلوه] ( ركاه البخارم

ك الترمذم).
الثانية :ردة عن األخبلؽ الحميدة ,إلى األخبلؽ الذميمة ,ك ىذه الردة تمنع كركد النور على قلب المريد ,ك سبب ىذه الردة

بيعد اإلنساف عن ربو عز كجل ,ك البعد صفة العبد ,ك القرب صفة الرب تبارؾ ك تعالى ,فمن كانت صفتو البعد عليو أف يتمسك
بأذياؿ من كاف قريبان من اهلل عز كجل ,ك من أقرب من اهلل من سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟ ك طريق التمسك بأذياؿ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف نتمسك بأذياؿ القريبين منو ,ك من أقرب إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من كراثو؟ ك

نحن نتوسل إلى اهلل عز كجل أف يقبلونا معهم.
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 10سيف الشريعة الطاىرة مسلط على عاتق المؤمن ,فإذا لم يتقيد باألكامر ك النواىي الشرعية ,فإف سيف

الشريعة يقطع عزتو ك يسلمو إلى نفسو األمارة بالسوء كالعياذ باهلل تعالى ,فيضيع عمره بالمخالفات ,ك يكوف مثلو مثل البهائم

التي تأكل ترعى في المرعى ,ثم ترجع إلى المأكل ,ك سبب ضياعو عدـ صحبتو للمرشدين ,ك إف كاف مصاحبان لهم ,فبسبب

عدـ التسليم لهم ك األخذ بوصاياىم ,فبل بد لو من الصحبة مع التسليم ك األخذ بالوصايا ,حتى يخرج من طبيعتو البهيمية
إلى الطبيعة البلئقة بحياة المؤمن السوم.

 11من انحرؼ عن اتباع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فهو محركـ من الطريقة مهما ادعى العلم ك الكشف

كما شاكل ذلك ,فاالتباع فرض عين على السالك كما قاؿ سيدم ابن عربي رحمو اهلل:
ال تقتدكا بالذم زالت شريعتو

عنو ك لو جاء باألنبا عن اهلل

ً
ً
ً
ألف ىذا خبلؼ ما أمر اهلل تعالى بو ,قاؿ تعالى  :قي ٍل إً ٍف يك ٍنتي ٍم تيحبُّو ىف اهللى فىاتَّبًعيوني يي ٍحبًٍب يك يم اهللي ىك يىػ ٍغف ٍر لى يك ٍم ذينيوبى يك ٍم ىك اهللي
غى يف ً
يم ( سورة آؿ عمراف ) 31/فالحب مقيد باالتباع ,فمن اتبع حصل على المحبة ك الرضا.
ه
ور ىرح ه
 12للوصوؿ إلى الفناء باهلل تعالى أربع درجات:
األكلى :التوبة من جميع الذنوب ك المعاصي.
الثانية :كثرة الذكر هلل عز كجل.
الثالثة :االتباع في العبادات ك العادات لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .
الرابعة :ترؾ ما سول اهلل تعالى من القلب.
ً ً
ً ً
سانان ( 
ضى ىربُّ ى
 13اهلل عز كجل أمر الولد بالطاعة ك البر لوالديو فقاؿ  :ىك قى ى
ك أ َّىال تىػ ٍعبي يدكا إ َّال إيَّاهي ىكً بال ىٍوال ىديٍن إ ٍح ى

سورة اإلسراء ) 23/ألف العقوؽ قد يقع فيو الولد ,ك لكنو تبارؾ ك تعالى لم يأمر الوالدين بحبة الولد ألنهما مفطورين على
َّ ً
آمنيوا ىال تى يخونيوا اهللى ىك
ين ى
محبتو .ك كذلك المؤمن قد يقع في الخيانة أحيانان ,لذا حذره اهلل من ذلك فقاؿ تعالى  :يا أىيػُّ ىها الذ ى
وؿ ىك تى يخونيوا أ ىىمانىاتً يك ٍم ىك أىنٍػتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف  ( سورة األنفاؿ ) 27/ك أمره بالعدؿ لتصور الجور منو ,فقاؿ  :ىك إًذىا قيػلٍتي ٍم
الر يس ى
َّ
ً
ً
ب لًلتَّػ ٍق ىول ىك اتَّػ يقوا اهللى  ( سورة المائدة8/
فىا ٍعدليوا ىك ل ٍىو ىكا ىف ذىا قيػ ٍربىى  ( سورة األنعاـ  ) 152/ك قاؿ  :ا ٍعدليوا يى ىو أىقػ ىٍر ي
).
 14إذا أردت أف تدخل في مقاـ ال يك ٌمل من الرجاؿ المحفوظين ,فبل بد من حفظ حدكد الشرع ظاىران ك باطنان ,ك في

الحديث الشريف [:احفظ اهلل يحفظك] ( ركاه الترمذم).
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 15رضا الحق تعالى عن عبده مقيد بالشرع ,فمن أراد أف يعرؼ رضا ربو عنو فلينظر إلى تمسكو بالشرع ظاىران ك

باطنان ,فمن تمسك بالشرع في المكره ك المنشط ترقى ك انتفع إف شاء اهلل تعالى ,ك رضي اهلل عنو بموافقتو للشرع ,ك رضي ىو

عن مواله لما أكاله من نعم.

 16القانوف اإللهي في األرض ىو القرآف الكريم فبل يجوز للمسلم أف يخالف مواد ىذا القانوف ,كما أف الدكؿ ال

تسمح ألم شخص كاف أف يخالف مواد قانونها.

 17العلم نوعاف كسبي ك كىبي ,أما األكؿ فتحصيلو يكوف باالجتهاد ك المذاكرة ك المثابرة ,ك الثاني طريقو تقول اهلل
ك العمل الصالح ,ك ىذا العلم يسمى العلم اللدني قاؿ اهلل تعالى  :ىك ىعلَّ ٍمنىاهي ًم ٍن لى يدنَّا ًعلٍمان  ( سورة الكهف) 65/
ك ىذا العلم النافع الذم يهبو اهلل تعالى لمن يشاء من عباده المتقين ك إليو أشار اإلماـ الشافعي رحمو اهلل بقولو:
شكوت إلى ككيع سوء حفظي
ك أخبرني بأف العلم ن ػػور

فأرشدني إلى ترؾ المعاصي
ك نور اهلل ال يهدل لعاصػي

 18أنت مؤمن من حيث االعتقاد ك الحمد هلل ,ك لكن ال بد من العمل بمستلزمات اإليماف ,ك ىذا ال يكوف إال إذا

طابق القوؿ ك الفعل ما استقر في القلب من اعتقاد ,ك في الحديث الشريف [ :اإليماف معرفة بالقلب ك قوؿ باللساف ك عمل

باألركاف ] ( أخرجو ابن ماجو ك الطبراني ) .فالمؤمن عليو أف يفعل أفعاؿ المؤمنين ,الذين ذكركا في القرآف الكريم ,ألف اهلل عز

كجل ذكر في القرآف أفعاؿ المخالفين من كفار ك سفهاء ك منافقين ,حتى نجتنب أفعالهم ك سيرتهم ,ىؤالء خربوا مستقبلهم في
َّ ً
ين آ ىىمنيوا لً ىم تىػ يقوليو ىف ىما ىال
اآلخرة فبل تكن مثلهم ,كن ممن كافق عملو قولو ك معتقده ,ك إال اقرأ قولو تعالى  :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
تىػ ٍفعليو ىف  ىكبػر م ٍقتان ًعنٍ ىد ً
اهلل أى ٍف تىػ يقوليوا ىما ىال تىػ ٍفعىليو ىف ( سورة الصف.) 3/
ى
يى ى
 19إذا راعيت صبلتك المفركضة مع آدابها ك سننها ك خشوعها فإف تلك الصبلة تجعلك تترؾ المخالفات بالكلية,
ش ًاء ىك ال يٍم ٍن ىك ًر  ( سورة العنكبوت )45 /ك ىذا كعد قطعي من اهلل تعالى ك اهلل ال
قاؿ تعالى  :إً َّف َّ
الص ىبلةى تىػ ٍنػ ىهى ىع ًن الٍ ىف ٍح ى
يخلف الميعاد ,فإذا صليت ك لم تنهك صبلتك عن الفحشاء ك المنكر فأعد النظر في صبلتك ك تمم نقصها ,ك إذا أردت

صل صبلة مودع.
الصبلة ىيىء قلبك لمناجاة ربك فإف الصبلة ىي معراج السالكين ,ك ّْ

 20نظر الرجاؿ إلى النساء ,ك نظر النساء إلى الرجاؿ ,يذىب الحياء من الوجو ,ك يطفىء نور اإليماف من القلوب ك في

الحديث [ :النظرة سهم مسموـ من سهاـ إبليس ] ( ركاه الحاكم ) ىذا السهم يدخل القلب عن طريق جارحة البصر ,لذلك أمر اهلل
ً
المؤمنين ك المؤمنات بغض البصر فقاؿ  :قيل لًل ً ً
 ىك قي ٍل
صا ًرًى ٍم  ( سورة النور ) 30/كقاؿ :
ين يىػغيضُّوا م ٍن أىبٍ ى
ٍم ٍؤمن ى
ٍ ي
ض ٍ ً
لًلٍم ٍؤًمنى ً
صا ًرًى َّن  ( سورة النور.) 31/
ات يىػ ٍغ ي
ض ىن م ٍن أىبٍ ى
ي
 21السير ك السلوؾ ليس بالكبلـ بل بالقلب ,ك عبلمتو:
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ن -1التمسك بالشرع ظاىران ك باطنان.
ن -2األخذ من الدنيا بمقدار الحاجة ,ألف التفكر بأفعاؿ اهلل ك صفاتو يمنع االشتغاؿ في الدنيا أكثر من الحاجة قاؿ تعالى:
ً
اؾ اهلل الدَّار ٍاآل ًخرةى ك ىال تىنس نى ً
ك ًم ىن ُّ
الدنٍػيىا ( سورة القصص ) 77/ك ترؾ العمل في الدنيا ليس دليبلن
صيبى ى
يما آتى ى ي ى ى ى
 ىك ابٍػتى ًغ ف ى
ى
على عدـ محبتها ,بل ىو مغاير للشرع الشريف ,فيجب العمل فيها بمقدار الحاجة مع عدـ تعلق القلب بها إقباالن ك إدباران.
 22التوحيد في العبادة معناه :إفراد المعبود بالعبادة ,ك إذا ثبت عند المريد التوحيد فإنو ال يتعمد فعل المعصية ,ك إذا كقع

فيها فإنو يتوب ك يستغفر ك يرجع ك يكاد أف يذكب حياءن من اهلل عز كجل ,فإذا لم يشعر بذلك ك لم يكترث بفعل المعصية فعليو أف
يقوم إيمانو بكثرة الذكر ك تبلكة القرآف الكريم ك قراءة سيرة النبي صلى اهلل عليو كسلم فإذا فعل ذلك عظمت خشية اهلل في قلبو

بإذف اهلل تعالى ,ك عندىا يستحي من اهلل إذا كقع في معصية أك غفلة.

 23النبي صلى اهلل عليو كسلم لو جهتاف:
ن -1جهة التقدير ,كما في الحديث الشريف [ كنت أكؿ الناس في الخلق ك آخرىم في البعث ] ( ركاه ابن سعد في الطبقات ك
ىو صحيح ) ,فمن ىذه الجهة فهو صلى اهلل عليو كسلم نبي من جنده األنبياء ,ألنو ما من نبي بعثو اهلل تعالى إال ك كاف يأخذ

العهد من قومو أف يتبعوه صلى اهلل عليو كسلم إذا ظهر.

ن -2جهة الوجود ,كاف صلى اهلل عليو كسلم آخرىم في البعث .لذلك ىو صلى اهلل عليو كسلم رحمة للعالمين لمن مضى ك لمن
ىو موجود في عصره ,ك لمن سيأتي ,صلوات ربي ك سبلمو عليو ك عليهم أجمعين.

 24كثير من الناس يتمنوف رؤية الرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم منامان ,ك ال شك أف رؤية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كسلم منامان من نعم اهلل على العبد ,ك لكن عليو أف ال يغير ,ألنا ما أرنا بنص القرآف أف نطلب رؤية رسوؿ في المناـ ,بل أمرنا
باتباعو صلى اهلل عليو كسلم ,قاؿ تعالى  :فىاتَّبًعيونًي يي ٍحبًٍب يك يم اهللي  ( سورة آؿ عمراف .) 31/فهو أسوتنا ك قدكتنا صلى اهلل عليو
كسلم لقولو تعالى  :لى ىق ٍد ىكا ىف لى يكم ًفي رس ً ً
سنىةه لً ىم ٍن ىكا ىف يىػ ٍر يجو اهللى ىك الٍيىػ ٍو ىـ ٍاآل ًخ ىر ىك ىذ ىِ ىك ىر اهللى ىكثًيران  ( سورة
وؿ اهلل أ ٍ
ٍ ىي
يس ىوةه ىح ى
األحزاب  ) 21/ك األسوة بو صلى اهلل عليو كسلم كاالتباع لو ,قوالن ك فعبلن ,ركحان ك قلبان .ك من كاف ىذا كصفو ,فإف رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم ال يغيب عنو لحظة كاحدة ,ك قد يجتمع بو صلى اهلل عليو كسلم يقظة .نسأؿ اهلل أف ينفعنا باألكلياء الكراـ.

 25خالق المخلوقات جل جبللو ,رتب صدؽ محبة العبد هلل عز كجل ,ك محبتو تبارؾ ك تعالى لذلك العبد ,على اتباع
أفضل المخلوقات سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ   :قي ٍل إً ٍف يك ٍنتي ٍم تي ًحبُّو ىف اهللى فىاتَّبًعيونًي يي ٍحبًٍب يك يم اٍهللي  ( سورة آؿ
عمراف  ) 31/ك ىذا أمر خارؽ للعادة ,لذلك ما عرؼ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حق المعرفة إال اهلل عز كجل نسأؿ اهلل
أف يوفقنا التباعو صلى اهلل عليو كسلم قوالن ك عمبلن ,ركحان ك قلبان .آمين.
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 26مقاـ الخوؼ من اهلل عز كجل ,يقابلو مقاـ الرجاء من اهلل عز كجل ,ك ىذا لعامة المؤمنين ,فإنهم يعبدكف اهلل إما خوفان
من ناره ك إما رجاءن في جنتو ,أما مقاـ الخواص ,فإنهم يعبدكف اهلل عز كجل من مقاـ المحبة ,لكونو إلهان يستحق العبادة ك ىذا
المقاـ أعلى المقا مات ك أشرؼ الدرجات ,ك ىذه ىي العبودية ,ك الفارؽ كبير بين من يعبد اهلل من مقاـ الخوؼ ك الرجاء ,ك

بين من يعبده من مقاـ المحبة .ك على كل حاؿ يجب أف يعتدؿ خوؼ المؤمن ك رجاؤه ,ك أما من كاف مستغرقان في المعاصي
فمقاـ الخوؼ أنفع لو ,ك مقاـ الخوؼ على قسمين:
القسم األكؿ :خوؼ من العقوبة.

القسم الثاني :خوؼ من عظمتو تبارؾ ك تعالى .ك من خاؼ من اهلل عز كجل تعظيمان لمقامو ,كاف أفضل من الذم

خافو من عقوبتو.

ك من أراد أف ينتقل من مقاـ خوؼ العقوبة إلى مقاـ الخوؼ من عظمتو فعليو بكثرة الذكر هلل عز كجل ,ك قراءة القرآف بتدبر,

ك التمسك بسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ,ك بعد أف ينتقل إلى مقاـ الخوؼ من العظمة ,ك يداكـ على كثرة الذكر مع
الحضور التاـ ,عندىا ينتقل إلى مقاـ المحبة بإذف اهلل عز كجل .نسأؿ اهلل أف يلحقنا بأسيادنا الكراـ رضي اهلل عنهم ك

أرضاىم.

َّ ً
ين
قبل على خطاب ربك عندما يقوؿ  :يىا أىيُّػ ىها الذ ًِ ى
 27يا أيها المؤمن صفتك العظيمة _ اإليماف _ تأبى أال تي ى
دع الشح ك الحرص على جمع حطاـ الدنيا ,فالرزؽ مقسوـ ,ك
فاالمتثاؿ
آمنيوا ,
ى
ى
االمتثاؿ ,ك استيق ٍظ من رقدة الغفلة ,ك ً
ى
فاستح من اهلل حق الحياء ,حتى تناؿ مقاـ المتقين الذين كعدىم اهلل
دائرة الحبلؿ تكفينا ,ك الخركج منها من سوء األدب,
ً
ً
( سورة الدخاف.) 51/
ين فًي ىم ىق واـ أ ًىمي ون 
الجنة حيث يقوؿ تعالى  :إً َّف ال يٍمتَّق ى
 28ال تضع الشيء في غير ما خلق لو ,ألنو يكوف ظلمان ,فإذا أمرت نفسك أم جارحة من جوارحك بارتكاب

استح من اهلل عز كجل ,ألف اهلل عز كجل أمرؾ قبل أف تأمرؾ نفسك ,فأمر اهلل مقدـ على
مخالفة شرعية ,فبل تستجب لها ,ك ً

أمر النفس ,ك أمر اهلل إف استجبت لو سعدت ك حييت حياة ال شقاكة معها ,ك أما أمر النفس إف استجبت لو شقيت شقاكة ال

سعادة معها إال إذا تبت إلى اهلل توبة صادقة.

 29ذىب أىل الحق ك العرفاف من القوـ إلى أف األركاح مختلفة بحسب جوىرىا ,ك قسموىا إلى قسمين:

القسم األكؿ :أركاح علوية نورانية ,لها شعور بعالم األركاح تستفيد بالفيض من عالم األركاح أموران عجيبة ,ك ىذه األركاح
الفاضلة أنواع:

ن -1أعلى ىذه األركاح ك أقدسها أركاح األنبياء عليهم الصبلة ك السبلـ ك على رأس ىذه األركاح ,ركح األركاح ركح سيد

الكائنات عليو الصبلة ك السبلـ ,ك إف اهلل عز كجل لما أراد أف يجعلهم قدكة للخلق جمع في نفوسهم جميع أنواع الفضائل

ك نفى ضدىا عنهم .نسأؿ اهلل أف ينفعنا بهم.

ن -2من األركاح الفاضلة النورانية أركاح األكلياء رضي اهلل عنهم ,ك لما كانت ىذه األركاح تابعة ألركاح األنبياء عليهم الصبلة
ك السبلـ ,متشبهة بها صدرت عن أركاحهم آثار عجيبة ,نفعنا اهلل بهم.

ن -3من األركاح الفاضلة ,أركاح أصحاب الفراسة ,ك ىي تستدؿ باألحواؿ الظاىرة على األمور الباطنة ,ك ىو استدالؿ صحيح
ك ىآل و
يات لًلٍمتى ّْ ً
ين  ( سورة الحجر ) 75/ك قد قاؿ صلى اهلل عليو ك سلم [ :اتقوا فراسة
قاؿ تعالى  :إً َّف فًي ذٌلً ى
وسم ى
ي
المؤمن فإنو ينظر بنور اهلل ] ( ركاه الطبراني ك الترمذم).

القسم الثاني :أركاح كثيفة كدرة ,مشغوفة بالجسمانية ,ال َّ
حظ لها من عالم األركاح ك العياذ باهلل قاؿ تعالى:
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 إً َّف فًي ذىلً ى ً ً ً
صا ًر  ( سورة آؿ عمراف ) 13/أم إف ما حل بهم من الدمار ك العذاب ,آليات ك دالالت ك
ك لىع ٍبػ ىرةن أل ٍيكلي ٍاألىبٍ ى
عبلمات للمعتبرين المتأملين بعين البصر ك البصيرة.
 30أكلياء اهلل عز كجل ال يلتفتوف إلى المعاريض ,خوفان من الكذب ,ألف قوة إيمانهم تدفعهم إلى عدـ االلتفات

لذلك ,مع أف المعاريض تكوف أحيانان مباحة للحديث الشريف [ :إف في المعاريض لمندكحة عن الكذب ]

( ركاه البخارم في األدب المفرد ) ,أما ضعف اإليماف ك قلتو فبل تمنع العبد من الكذب ,نرجو اهلل عز كجل أف ينمي اإليماف

في قلوبنا.

 31العبد إذا خالف أمران من أكامر اهلل عز كجل ,ك أصر عليو ك العياذ باهلل ,فإنو ينقص إيمانو لقولو صلى اهلل عليو ك

سلم [ :ال يزني الزاني حين يزني ك ىو مؤمن ] ( ركاه البخارم ) أم إيمانان كامبلن ,فلنقص اإليماف يقع في المعاصي ,فبل بد من
االستغفار بعد المعصية ,ك ال بد من كثرة الذكر ألنو بالذكر يتجدد اإليماف ك يقول.

 32قبل قيامك بأم عمل يجب عليك أف تصحح نيتك ,ألف النبي صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ [ :إنما األعماؿ

بالنيات ]

( ركاه الشيخاف ) .فإذا صححت نيتك ك كانت خالصة لوجو اهلل عز كجل ,فإف الوسوسة التي تأتي أثناء القياـ

أكرـ األكرمين ,ىو الذم كفقك لتصحيح النية ,ك الشيطاف يريد أف يحبط عملك
بالعمل ال تضر ,ألف اهلل تبارؾ ك تعالى ى

بالوسوسة ,فيشوش عليك عملك ,فبل تلتفت لوسوستو فإنو أضعف من أف يحوؿ بينك ك بين قبوؿ عملك عند اهلل عز كجل.

 33األحكاـ الشرعية ال تثبت بالرؤيا ,بل بالكتاب ك السنة ,ك األمور كلها متعلقة بالقضاء ك القدر ,فإذا جاء اإلذف

الخاص لعشرين رجبلن فرضان فإني ال أمنع من ذلك خوفان من اهلل تعالى ,ك خوفان من رسولو صلى اهلل عليو كسلمأف أخالفو,
اإلذف الخاص لو جهات ثبلث:

ك

األكلى :جهة اجتهادية.

الثانية :جهة استخارية ,ك الشيخ في ىاتين الجهتين لو الخيار في العطاء ك المنع ,ألف االستخارة ليست بملزمة ك االجتهاد

من باب أكلى.

الثالثة :جهة قطعية ليس فيها حظ من االجتهاد ,ك ىذا يأتي صراحة ك ليس عن طريق الرؤيا ك ال اإلشارة .ك إذا خالف

شيخ الطريقة ك آداب أسيادنا رضي اهلل عنهم ك كجو الناس إلى نفسو ك العياذ باهلل تعالى,
المأذكف _ من أم جهة كاف إذنيػو _ ى

فإف الشيخ يسحب منو اإلذف ,ك إال فهو خائن بتوجيو المؤمنين إلى من ال يعتد بقولو ك فعلو في اإلسبلـ ك آداب الطريقة .ألف
المأذكف ما أعطي إال على االستقامة ,ك االستقامة الشرعية شرط للمأذكف ك شرط للشيخ فإذا انحرؼ المأذكف عن االستقامة

فما ىي فائدة اإلذف؟ ك إذا الشيخ لم يسحب منو اإلذف فهو كذلك منحرؼ عن االستقامة ,ك لذا قاؿ ربنا عز كجل في كتابو
صر ً
ً
العظيم  :ىك أ َّ
اطي يم ٍستى ًقيمان فىاتَّبً يعوهي ( سورة األنعاـ .) 153/ىذا خطاب يشمل الشيخ ك المأذكف على حد سواء,
ىف ىى ىذا ى

ك رضا اهلل تعالى متعلق باالستقامة .ىذا أمر عاـ مرتبط بآداب الطريقة المأخوذة من األقطاب رضي اهلل عنهم.

 34بنور النبوة تغير الطبيعة البشرية ,كىذا النور ال يكوف إال باإلتباع كالتسليم  ,كنور النبوة باؽ إلى قياـ الساعة

بوارث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ,فمن سرل إليو ذلك الخيط النوراني كقواه باالتباع كجاءتو ىزات من أعدائو ك أعداؤه:

نفس ك شيطاف ك دنيا ك خلق _ ...ك قلبو ال يطلب إال اهلل فإف تلك الهزات ال تنزلو ك ال تسقطو ما لم يسقط من عناية اهلل عز
ك حتَّى يأٍتًي ى ً
ين  ( سورة
كجل ,بل يصبر على الببلء ك المصائب حتى يلقى مواله لقولو تعالى  :ىك ا ٍعبي ٍد ىربَّ ى ى ى ى
ك الٍيىق ي
الحجر )99/ألف القلب الرباني ك الركح الرباني ال يطلباف إال الوطن األصلي.
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 35األخذ بالشريعة ضماف لحسن الخاتمة إف شاء اهلل تعالى ,ألنها الوحي السماكم التي بيلغت على لساف سيد

المرسلين عليو الصبلة ك السبلـ ,فليس ىناؾ أفضل منها للتقرب إلى اهلل عز كجل ك التباع مبلغ الشريعة صلى اهلل عليو

كسلم ,فالمريد الصادؽ ابن كقتو ك ىو يستغل كقتو لتغيير طبيعتو البشرية حتى يكوف ظاىره بشران ك باطنو ملكان ,ك ىذا ال
يكوف إال إذا عمل بمقتضى اإليماف.

 36اعلم أف اسم الواحدية يدؿ على أنو محيط بكل شيء ,ك اسم األحدية يدؿ على أف كل شيء حي يشير إلى

كل اسم لو تعلق بالكوف ,فالتجلي بالواحدية يحيط بكل شيء ,ك التجلي باألحدية بإراءة كل شيء لكل األسماء.

ك الحاصل  :كما أف الحياة برىاف األحدية ,فالموت دليل السرمدية ك البقاء ,ففي كل شيء لو شاىداف على أنو كاجب ك

كل ذم ركح
كاحد ,ك في كل حي لو آيتاف على أنو أحد صمد .فاألحدية تعلقها بالموجودات ,كالواحدية تعلقها بالذات ,ك ي
حي لو تعلق بالصمدية.

 37ببلء المسلمين من أربع جهات:

ن -1تركهم للشريعة المحمدية ظاىران ك باطنان إال من رحم ربي.

ن -2ابتبلؤىم بما ابتلي بو بنو اسرائيل من تبرج النساء ك العياذ باهلل.
ن -3بعض أىل اإليماف اتخذكا الكافرين أكلياء.

مهم ,أيمر بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .بهذه األمر تفكك المسلموف ,مع
أمر ه
ن -4تركهم االستشارة اإلسبلمية ,مع أنها ه
أف اهلل عز كجل أمرىم باالجتماع ك التعاكف على البر ك التقول فقاؿ  :ىك تىػ ىع ىاكنيوا ىعلىى الٍبً ّْر ىك التَّػ ٍق ىول ىك ىال تىػ ىع ىاكنيوا ىعلىى ًٍ
اإلثٍ ًم
ك الٍع ٍدك ً
اف ىك اتَّػ يقوا اهللى إً َّف اهللى ىش ًدي يد ال ًٍع ىق ً
اب  ( سورة المائدة )2/خذكا بوصية اهلل عز كجل ,ك األخذ بهذه الوصية ىو
ى ي ى
عمل بمقتضيات اإليماف ,فبل بد من التعاكف ك التناصح ,ك ىذا ال يكوف إال بالشفقة ك الرحمة ك األخبلؽ الحميدة ,التعاكف
ال يكوف بالجفوة ك األخبلؽ الذميمة ,ك قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.

 38اإلكثار من كلمة التوحيد تغير اإلنساف ك تجعلو ذىبان صرفان ,ك لكن ال بد مع كثرة الذكر من الحضور التاـ ,ك
ليس ىناؾ أفضل من الذكر بعد الصبلة ك لو يك ًج ىد ل يقلتيو لكم ,ك بالذكر يترقى اإلنساف ك يخفف طبيعتو البشرية ,ك معرفة اهلل
تعالى ال تكوف إال بتخفيف الطبيعة البشرية ,فإذا حصلت المعرفة ك المعية مع اهلل تعالى فإف الطبيعة البشرية ال تطلب إال

بمقدار الحاجة.

 39لو عرؼ الناس حقيقة الذكر ك قيمتو ,ما تركوه ليبلن ك ال نهاران ,ك يكوف مثلهم مثل الجائع الذم إذا لم يجد

شيئان أكل الحشيش ليسد جوعو ,ك الذكر يوقف صاحبو على الحقائق التالية:

ن -1بكثرة الذكر يقف على حقيقة النفس األمارة بالسوء ,ك على خبثها ك مكرىا ,عند ذلك يخالفها ك يعاديها.
ن -2بكثرة الذكر يقف على حقيقة الشيطاف ك كسوستو ,فيخالفو ك يعاديو.

ن -3بكثرة الذكر يتهيأ القلب لتلقي األنوار ,ك عندىا ينفسح ك ينشرح ك ال يرضى إال بخالقو.

ن -4بكثرة الذكر تتصل الركح بخالقها ,ك تشتاؽ إلى موطنها األصلي .ك ىذه ىي السعادة اال بدية.
 40حضور مجالس الذكر في طريقتنا لو ثبلث فوائد:

أكالن :الضعيف يقول.
ثانيان :القوم يرقى.
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ثالثان :من كانت عنده شكوؾ ك إشكاالت ,فإنها تزكؿ بحضور تلك المجالس ,فبل يجوز ترؾ ىذه المجالس بدكف عذر ,ك لو

كاف قويان في سلوكو ,ك حضور الضعيف من باب أكلى ,ك صاحب اإلشكاالت من باب أكلى ك أكلى ,إنها مجالس يباىي اهلل

بها المبلئكةى الكراـ.

 41عليك بقراءة القرآف الكريم ك قراءة التفاسير ,ك اعمل بما فهمت ,فإذا عملت بما علمت ك تركت المعاصي,

علمت علمان لدنيان بإذف اهلل عز كجل ,ك ىذا العلم كىب ,ك إف لم توىب ذلك ,فيكفيك سبلمتك على دينك ك إيمانك
بتركك للمعاصي.

 42 حافظوا على تبلكة القرآف الكريم في كل يوـ ,ك عار على من كاف في الطريق الشاذلي أف ال يقرأ في كل يوـ

جزءان ,ألنو ال يوجد أفضل من القرآف الكريم بعد الصبلة المفركضة,ك فهم معاني القرآف ركح إليماف العبد ,علينا أف نقوم

اإليماف بتبلكة القرآف الكريم ك فهم معانيو ,ك إذا قوم اإليماف ببركة القرآف الكريم ,عندىا يسهل علينا أف نتخلق بأخبلؽ

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمو نرمي األخبلؽ الذميمة ,نسأؿ اهلل أف يوفقنا لذلك.

 43أكلو األلباب ىم أىل الذكر ك الفكر ,ك يسألوف اهلل تعالى أف يميتهم مع األبرار ,ك األبرار فوؽ أكلي األلباب,

ك ىم يسألوف اهلل أف يدخلهم الجنة بغير حساب ,ك حسنات األبرار سيئات المقربين ,أما المقربوف نسأؿ اهلل أف ينفعنا بهم,
ىؤالء ليس لهم دنيا يطلبونها ,ك ال آخرة يفرحوف بها ,ىم باهلل ك هلل ,مقصدىم األعلى العبودية ,بدكف التفات إلى مقامات.

 44الورد كلو بأمر من اهلل عز كجل ك بأمر من سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ,ك من قوؿ  :ال إلو إال

اهلل ,فليس ألحد أف ينكره أك يتركو .فمن أنكر فلجهلو.

بلغت المراد ,ك الذكر مع كجود الغفلة سببو قلة الذكر,
ك من حرـ األكراد في بدايتو حرـ الواردات في نهايتو ,فعليك باألكراد ك لو ى
فبل بد من كثرة الذكر حتى تنقل إلى الحضور ,قاؿ تعالى  اذٍ يك يركا اهللى ًذ ٍكران ىكثًيران  ( سورة األحزاب . )41/ك ىذا صعب ك ليس
ً
ً
َّ ً
َّه ٍم يسبيػلىنىا  ( سورة العنكبوت.)69/
ين ىج ى
اى يدكا فينىا لىنىػ ٍهديىػنػ ي
بسهل فبل بد من المجاىدة لقولو تعالى :ىك الذ ى
َّ ً
ين
 45المريد الصادؽ يأخذ بوصية اهلل عز كجل ,ك ليس ىناؾ أفضل ك أكمل من كصية اهلل حيث يقوؿ :يىأىيػُّ ىها الذ ى
آمنيوا اذٍ يك يركا اهللى ًذ ٍكران ىكثًيران  ( سورة األحزاب )41/ك قيد الذكر بالكثرة ,ألف الفائدة من الذكر ال تتحقق إال بالكثرة ,فإذا رأيت
ى
ثقل الذكر على لسانك اتهم نفسك بالنفاؽ ,ألنو من أكصاؼ المنافقين ,لقولو تعالى فيهم  :ىك ىال يى ٍذ يك يرك ىف اهللى إًَّال قىلًيبلن ( 
سورة النساء )142/فبل بد من االستغفار ك التوبة ,حتى تقول على ذكر اهلل ,ك بكثرة الذكر تخفف من طبيعتك البشرية ,فبل تأخذ
من الدنيا إال بمقدار الحاجة ,ك عندىا قلبك ال يميل ك ال يرضى إال بموالؾ .فبل بد من المجاىدة ك كثرة الذكر .اللهم أعنا على

ذكرؾ ك شكرؾ ك حسن عبادتك ك ال تجعلنا من الغافلين.

المعرؼ ,ك
 46معرفة اهلل تبارؾ ك تعالى ,ال تحصل إال بعد معرفة النفس ,ك معرفة النفس ال تكوف إال بعد معرفة ّْ

المعرفوف عل قسمين ,كامل ك ناقص.

فالكامل :ىو من كاف كارثان عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في الظاىر ك الباطن ,فهذا ييستفاد منو.

ك الناقص :من كرث علم الظاىر فقط ,فبل يصلح أف يكوف معرفان على اهلل تعالى .لذلك أكصى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ابن

عمر رضي اهلل عنهما فقاؿ [ :يا ابن عمر دينىك دينىك إنما ىو لحمك ك دمك ,فانظر عمن تأخذ ,خذ الدين عن الذين استقاموا ,ك
ال تأخذ عن الذين مالوا ] ( أخرجو الحافظ ابن عدم في كنز العماؿ ) ك رحم اإلماـ مالكان الذم قاؿ ( :من تفقو ك لم يتصوؼ
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فقد تفسق ,ك من تصوؼ ك لم يتفقو فقد تزندؽ ,ك من جمع بينهما فقد تحقق ) فبل بد للوارث الذم يصلح أف يكوف مع ًرفان أف
يجمع بين الظاىر ك الباطن.

 47ليس كل عالم كارثان ,ك إال لم يقل النبي صلى اهلل عليو كسلم في الحديث [ :إف أكؿ الناس ييقضى يوـ القيامة

فعرفو نعمو فعرفها ,قاؿ :فما عملت فيها؟ قاؿ :تعلمت العلم ك علمتو ك
عليو....ك رجل تعلم العلم ك علمو ك قرأ القرآف ,فأتي بوٌ ,
قرأت فيك القرآف ,قاؿ :كذبت ,ك لكنك تعلمت ليقاؿ عالم ك قرأت القرآف ليقاؿ قارئ فقد قيل ,ثم أمر بو فسحب على كجهو

حتى ألقي في النار ] ( ركاه مسلم ك النسائي ) ك لكن العالم الوارث ىو من كاف على سيرتو صلى اهلل عليو كسلم .ك ىو موجود إلى

قياـ الساعة ,ألف الدين باؽ حتى يرث اهلل األرض ك من عليها ,ك الحمد هلل .ك لن يبقى ىذا الدين بدكف كارث .ك الوارث لو

شرطاف:

ً
ىجران إًَّال ال ىٍم ىو َّدةى فًي
ىسأىلي يك ٍم ىعلىٍيو أ ٍ
الشرط األكؿ :أف ال يطلب أجران على دعوتو ,كما كاف النبي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ تعالى  :قي ٍل ىال أ ٍ
الٍ يقربى  ( سورة الشورل , ) 23/ك قاؿ  :إً ٍف أىج ًرم إًَّال ىعلىى ً
اهلل  ( سورة يونس ) 72/الشرط الثاني :أف يكوف مستقيمان على
ٍى
ٍ ى
ك  ( سورة
اب ىم ىع ى
استى ًق ٍم ىك ىما أ ًيم ٍر ى
شرع اهلل عز كجل ,كما استقاـ النبي صلى اهلل عليو كسلم حيث قاؿ اهلل تعالى :فى ٍ
ت ىك ىم ٍن تى ى
ىود .)112/انتقل النبي صلى اهلل عليو كسلم ك بقي الدين ,ك إذا بقي الدين كجب أف يبقى من يدعو الناس إلى اهلل تعالى ,ك رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما انتقل حتى ترؾ كارثان ك خلفاء ك يقوموف بمقامو صلى اهلل عليو كسلم مع فارؽ المقاـ ,رضي اهلل عنهم ك
ألحقنا بهم.

 48المرشد في الطريقة ىو:

ن -1من كاف خبيران في الطريق بشهادة مورثو.

ن -2من كانت عنده خبرة بإزالة العقبات من طريق السالكين كما أزالها لو شيخو.

ن -3من كاف داعيان إلى اهلل عز كجل ال إلى نفسو ,ألف ىذه مهمة مورث الوارث عليو أفضل الصبلة ك أتم التسليم ,قاؿ تعالى:
كد ً
اعيان إًلىى ً
اهلل بًًإ ٍذنًًو ىك ًس ىراجان يمنًيران  ( سورة األحزاب. ) 46/
ى ى
ك ال يستفيد من المرشد إال من كاف عنده التسليم التاـ ,بعد المرافقة ك الموافقة ك المحبة ك الخدمة ,ك المقصود بالخدمة خدمة
ً
فكر المريد ك عقلىو عليو أف يذاكره حتى ال يتوقف في
فت
الطريق ,ال الخدمة الشبحية لشخصية المرشد ,كإذا ىخلى ٍ
ي
توجيهات المرشد ى
ك
سيره إلى اهلل تعالى ألف اهلل ىو الغاية ,فيتابع توجيهو إلى النهاية ,ك ال يطلب التبيين قبل أكانو ك خاصة في مجاؿ التربية
و
ً
ىك ًم ٍنوي ًذ ٍكران  ( سورة الكهف ) 70/ك إحداث
يح ًد ى
ثل ى
التزكية قاؿ تعالى حكاية على لساف الخضر  :فى ىبل تى ٍسأىلٍني ىع ٍن ىش ٍيء ىحتَّى أ ٍ
الذكر في أكانو.



 49ركن ديننا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,ك خركج جسده الشريف من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ ال يعني خركج

الدين من الدنيا ,فهو باؽ آلخر الدنيا ك الحمد هلل ,ك لن يبقى ىذا الدين بدكف كارث ,فوراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

موجودكف إلى يوـ القيامة لقولو صلى اهلل عليو كسلم [ :ال تزاؿ طائفة من أمتي ظاىرين على الحق ال يضرىم من خالفهم حتى يأتي

أمر اهلل ] ( ركاه الشيخاف ).

ك نعني بالوارث :ىو الذم كرث الدعوة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .ك كرث االستقامة عنو صلى اهلل عليو كسلمؤلف اهلل عز
كجً
ً ً
يل ربّْ ى ً ً
ً
ادل يٍه ٍم
سنى ًة
ى ى
ك بًالٍح ٍك ىمة ىك ال ىٍم ٍوعظىة ال ى
كجل أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالدعوة ,فقاؿ لو  :ا ٍدعي إًلىى ىسب ً ى
ٍح ى
ً ً
ت  (سورة ىود) 112/
استى ًق ٍم ىك ىما أ ًيم ٍر ى
بًالَّتي ى ىي أ ٍ
س ين  ( سورة النحل ) 125/ك أمره باالستقامة فقاؿ لو  :فى ٍ
ىح ى
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فرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,استقاـ على شرع اهلل ,ك دعا الناس إلى تلك االستقامة ,ك كراثو الكراـ رضي اهلل عنهم استقاموا

على سيرتو صلى اهلل عليو كسلم  ,ك قاموا مقامو السامي مع فارؽ المقاـ.

ىدؼ ً ً
اتحاد
 50يقوؿ بعض العارفين باهلل :ىناؾ فرؽ بين الشيخ الولي المرشد ك بين المتمشيخ ,فإذا كاف ي
مقص ًده ى
اإلسبلـ ,ك مسل يكو المحبة ,ك شعاره التزاـ النفس ,ك مشربو المحوية ,ك طريقو الحمية اإلسبلمية ,ىذا يحتمل أف يكوف شيخان

مرشدان ,أما إذا كاف يريد أف ييظهر مزيتو بتنقيص غيره ,ك يصور في خياؿ أتباعو خصومة الغير في صورة محبتهم لنفسو ,ملقيان إلى

أذىانهم أف محبتهم لو تستلزـ خصومة الغير فهذا ليس شيخان ,بل متمشيخ مترئس كذئب مغنم يضرب الطرقة أك الكتاب بدؿ الطبل
ليأخذ الهدية ,ىذا ك أمثالو يصيدكف الدنيا بالدين ,إما للذة منحوسة ,أك تهوس سفلي أك اجتهاد خاطئ ,أك كرطة أك خدعة ,ك ىو
يظن أنو يحسن ,ك ال يشعر أنو قد أساء للمشايخ الكراـ ,ك الذكات المباركة ,بفتح الباب لسوء الظن في حقهم .أجارنا اهلل من

شركر أنفسنا.

 51لوازـ دكاـ الحالبين يدم المرشد أمور خمسة:

أكالى :مبلزمة الشرع الشريف ظاىراى ك باطناى.
ثانياى :مبلزمة الذكر هلل عز كجل مع الحضور التاـ الدائم.
ثالثاى :مبلزمة المحبة ,ك محبة ببل عمل ال تدكـ.

رابعاى :مبلزمة التسليم ألف االعتراض سم قاتل ك يخشى على صاحبو من سوء الخاتمة.

خامساى :مبلزمة الخدمة_ أعني خدمة الطريق_

 52إذا كنت تزعم أنك محب لشيخك فانظر في قلبك ,إذا كجدتو أبغض الدنيا فهذا دليل على صدقك ,ك إال فبل .ك

جمع الماؿ فوؽ الحاجة فتول ,ك االكتفاء تقول ,ك قليل تؤدم شكره خير من كثير ال تطيقو ,ك صاحب التقول يرضى بالقليل ك ال

يغتر بالكثير.

بي بن سلوؿ ,ك بيعة حقيقية ك
 53البيعة بيعتاف :بيعة صورية كىمية ك محلها الشبح ,ك ىذه ال تنفع كبيعة عبد اهلل بن أي ٌ

ىذه محلها القلب.

ًً
ً
ت َّ
الش ىج ىرةً فىػ ىعلً ىم ىما فًي قيػليوبً ًه ٍم 
ين إً ٍذ ييػبىايً يعونى ى
ك تى ٍح ى
ك البيعة سبب الرضا قاؿ تعالى :لن نق ٍد ىرض ىي اهللي ىع ًن ال يٍم ٍؤمن ى

( سورة الفتح )18/ك حقيقية ىذه البيعة :االتباع ظاىران ك التسليم باطنان.
ك ىذا الرضا ليس مقصور على أصحاب سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمكذلك يشمل من جاء بعدىم لقولو تعالى:
ً
َّ ً
ىع َّد لىهم جن و
اف ر ً
وىم بًًإح و
ً
 ك َّ ً
َّات تى ٍج ًرم
ض ىي اهللي ىع ٍنػ يه ٍم ىك ىر ي
ين ىك ٍاأل ى
ضوا ىع ٍنوي ىك أ ى ي ٍ ى
س ى
ىنصا ًر ىك الذ ى
الساب يقو ىف ٍاأل َّىكليو ىف م ىن الٍ يم ىهاج ًر ى
ى
ين اتَّػبىػ يع ي ٍ ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
يم  ( سورة التوبة )100/اللهم اجعلنا منهم آمين.
ين ف ىيها أىبىدان ذىل ى
ار ىخالد ى
تى ٍحتىػ ىها ٍاألىنٍػ ىه ي
ك الٍ ىف ٍويز ال ىٍعظ ي
فبل بد من االلتزاـ بين العلة ك المعلوؿ ,فمن نفى االلتزاـ نفى البيعة ,ك ال بد من الصدؽ من المبايًع حتى يصلح دينو ك دنياه.

 54المريد مريداف :مريد للسير ك السلوؾ ,ك مريد للتبرؾ ك ىذا أكثرىم .فاألكؿ يجب عليو أف يتخلق بأخبلؽ شيخو ,ك

يأتمر بأكامره ,ك يجتنب نواىيو ك يترؾ ما يهواه لما يهواه شيخو ,ك ىذا ىو الفناء بالشيخ .ك الطريق ليس بالقيل ك القاؿ بل

باألعماؿ .الصوفية أرباب أحواؿ ك أعماؿ ال أرباب دعاكم ك أقواؿ.

 55اإلنساف باعتقاده ك أخبلقو ,ال بد من مصاحبة صاحب االعتقاد السليم ك األخبلؽ الحسنة حتى يسرم الحاؿ منو
َّ ً
آمنيوا اتَّػ يقوا اهللى ىك يكونيوا ىم ىع
ين ى
لصاحبو ,ك حاؿ رجل في ألف رجل خير من كعظ ألف رجل في رجل ,قاؿ تعالى  :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
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ادقًين  ( سورة التوبة )119/ك ىؤالء الصادقوف سيسألوف عن صدقهم يوـ القيامة لقولو تعالى  :لًيسأ ىىؿ َّ ً
َّ ً
ادقًين ىعن ً
ص ٍدقً ًه ٍم
الص ى ٍ
ىٍ
الص ى
 ( سورة األحزاب )8/فييسأؿ ماذا أردت من ىذا الصدؽ؟ ك لماذا صدقت؟
 56ال مأذكف من اهلل ك رسولو ال يميز بين نفسو ك بين أفراد الطريق ك ال يترفع على أحد منهم ,ك كبلمو كبلـ من أذف لو,

فإذا تكلم كاف كبلمو مكسوان بالنور ,ك ال يرل ذلك إال من كاف قلبو منوران ك نفسو مستسلمة ,ك كبلـ غير المأذكف يكوف عاريان عن

ذلك النور .ك ال يصلح لئلذف من كاف فيو شائبة من حظ نفسو ,ك أنا ال آمن على رضا اهلل عز كجل لمن خالف شيخ الطريقة إذا

كاف سنده متصبلن برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم  .ألف الحقيقة النبوية توجد في المرشد الكامل الصادؽ مع فارؽ المقاـ ك منو
ينتقل سر الطريق إلى الصادقين.

 57للمرشد شخصيتاف ,شخصية شبحية ك شخصية إيمانية ,أما الشبحية فهي قابلة للموت ,ك أما الشخصية اإليمانية

فإنها ليست ملكان للمرشد إنما ىي من سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

مت فبل تفعلوا بالذم يأتي من بعدم كما فعلتم معي ك تقولوف
فبل تتعلق بالشخصية الشبحية ,بل تعلق بالشخصية اإليمانية .فإذا ما ي
مات شيخي مات شيخي بل اتبعوه.

 58الشيخ الذم يجب أف نتأدب معو ىو من كاف عالمان بالكتاب ك السنة ,قائبلن بهما في ظاىره ,ك متحققان بهما في سره,
ك يراعي حدكد اهلل عز كجل ,ك ال تأخذه في اهلل لومة الئم ,ك يوفي بعهد اهلل الذم أخذ عليو من قًبى ًل أشياخو في حاؿ حياتهم ك بعد

كفاتهم.

 59اإلذف العاـ يكوف أحيانان ببلء على الطريقة ,ألف الناس يجتمعوف على ىذا المأذكف ك قد يكبر بنفسو ,ك ىو ال

يوجههم إلى الطريقة بل إلى نفسو ,حتى إذا جاء شيخ الطريقة ال يتبعوه ,فعليكم أيها المأذكنوف بتوجيو الناس إلى طريقهم ,ك ترؾ

ال مخالفين ك عدـ التحدث عنهم ,ك ترؾ الحسد ,ك التخلق باألخبلؽ المحمدية ,ك رمي األخبلؽ الذميمة ,كك اهلل إني أستحي من
اهلل أف أقوؿ عن نفسي أنا شيخ أنا مرشد .فكل شيء مع اهلل مفقود.

 60ال يجتمع أىل الحق إال على رجل طرح نفسو ,ك لم تكن لو حظوظ ,ك الناس كلهم ال يمكن أف يكونوا مرشدين ,فبل

بد من رجل كاحد يجتمع الناس عليو ليدلهم على اهلل عز كجل ,فما فات من أعمارنا من ضياع ك اتباع للعصبية يكفي ,فإف العمر ال

عوض لو ,ك ما حصل لنا من ذاؾ العمر ال قيمة لو.

 61محبة المؤمن لنا جيدة ك طيبة ,ك لكن من أحبنا يجب عليو أف يعمل بالطريق ك يلتزـ بو ,ك ال بد لو من االلتزاـ بباب

الطريق حتى يصل إلى الجوىرة ,ىذا ىو الحب الحقيقي ك كلنا محتاج إلى ىذا الطريق فنحن مع اإلذف ال مع األشباح .ك الذم يتبع
نفسو إذا كافقناه ك اتبعناه كانت نفسو سيدة علينا ,ك ىو مخالف ألمر اهلل عز كجل حيث يقوؿ  :ىك ىال تي ًط ٍع ىم ٍن أى ٍغ ىفلٍنىا قىػلٍبىوي ىع ٍن
ًذ ٍك ًرنىا ىك اتَّػبى ىع ىى ىواهي  ( سورة الكهف.)28/
 62تطلبوف منا الرضا ك نحن نطلب منكم الصدؽ ,ك الصدؽ يستلزـ الرضا ,أما الرضا ال يستلزـ الصدؽ .ك إذا كاف ما
في قلوبكم موافقان لما جرل على ألسنتكم تستفيدكف في دينكم ك دنياكم ,ك أما إذا كاف ال قدر اهلل مخالفان لما في قلوبكم فإنو

يكوف حجة عليكم يوـ القيامة ,ك اهلل عز كجل يعامل العبد يوـ القيامة على ما في قلبو من الصدؽ .ك ال تنتظركا حكم الغير على

صدقكم ,ألنهم ليسوا كاقفين على ما في قلوبكم ,يكفيكم علمكم بما في نفوسكم ,ك ربكم أعلم منكم بما فيها.

 63المريد الصادؽ مع شيخو الواصل قد يستفيد منو في حاؿ بعده أكثر من قربو ,ك اهلل تعالى يقوؿ  :إً َّف ىكلًيّْي
َّ ً
ٍكتاب ك ىو يػتػولَّى َّ ً ً
ً
ين  ( سورة األعراؼ . )19/فاهلل يتولى ىؤالء الصادقين.
الصالح ى
اهللي الذم نىػ َّز ىؿ ال ى ى ى ي ى ى ى ى
 64االنتفاع من المرشد في حاؿ بعده يكوف بشركط:
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ن -1االعتقاد بأف ىذا المرشد متصل برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,بالسند المتصل ,شيخان عن شيخ.

ن -2االعتقاد بأف ىذا المرشد ما جاء بنفسو ,إنما جاء بإذف شيخو عن شيخو إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
ك سلم ,ك ليس داعيان
لنفسو ,بل داعيان إلى اهلل عز كجل.

ن -3االعتقاد بأف المرشد تقي نقي على سيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

 65الشيخ المتوفى ال يتصرؼ في الظاىر بشيء ألف تصرفو في الظاىر انقطع بموتو ,ك لو لم يكن كذلك الكتفى البشر

برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بعد انتقالو إلى الرفيق األعلى ك ىو صلى اهلل عليو كسلم سيد البشر ك المبلئكة ك لكن جاء بعده

الصديق رضي اهلل عنو ,فمن مات شيخو كجب عليو أف يتمم سيره ك سلوكو على يد شيخ حي ,ك ال يجوز لو أف يدعي أف شيخو في
قبره يكملو ,ك مجالسة الوارث مجالسة لمورثو.

 66يقوؿ تعالى  :يا أىيُّػها النَّاس قى ٍد جاءتٍ يكم مو ًعظىةه ًمن ربّْ يكم ك ًش ىفاء لًما فًي الص يِ يدكًر ك يى ندل ك رحمةه لًل ً ً
ين ( 
ى ى
ى
ي ى ى ٍ ىٍ
ٍم ٍؤمن ى
ى ىٍ ى ي
ى
ٍ ى ٍى ه ى
سورة يونس.)57/
الموعظة :ىي ظاىر الشريعة ,ك فيها تطهير ظواىر الخلق عما ال ينبغي.

ك شفاء لما في الصدكر :ىو باطن الشريعة ,ك فيو إشارة إلى تطهير النفوس من العقائد الفاسدة ,ك األخبلؽ الذميمة ,ىذا ما نسميو

طريقة.

ك ىدل :ىو الحقيقة ,ك فيو إشارة إلى ظهور نور الحق في قلوب الصديقين.

ك الرحمة :ىي النبوة ,ك فيها إشارة إلى أنها بالغة في الكماؿ ك اإلشراؽ ,حيث تصير مكملة للناقصين.
فاألكلى :شريعة ,إلصبلح الظاىر بالتقول ك التوبة ك االستقامة.

ك الثانية :طريقة ,إلصبلح الباطن باإلخبلص ك الصدؽ ك الطمأنينة.

ك الثالثة :حقيقة ,إلصبلح السرائر بالمراقبة ك المشاىدة ك المعرفة.

فالمريد ال ينتقل إلى عمل الطريقة إال إذا حقق عمل الشريعة ,ك ال يصل إلى الحقيقة إال إذا جمع بين الشريعة ك الطريقة تحقيقان .ك
ال يعتمد المريد في ىذه األمور على نفسو ,بل على فضل ربو ك توفيقو ,فاهلل تعالى يقوؿ:

ك ىما فىػ ىعليوهي 
ك يى ٍخلي يق ىما يى ى
اء ىربُّ ى
 ىك ىربُّ ى
شاءي ىك يى ٍختى ي
ار  ( سورة القصص) 68/ك يقوؿ  :ىك ل ٍىو ىش ى
دخل أح ىدكم الجنة عمليو ] ( ركاه الشيخاف) فاالعتماد على النفس من
( سورة األنعاـ ) 112/ك في الحديث الشريف [ :لن يي ى
الشقاء ك البؤس ,ك االعتماد على األعماؿ من عدـ التحقق بالزكاؿ ,ك االعتماد على الكرامة ك األحواؿ من عدـ صحبة الرجاؿ ,ك
االعتماد على اهلل تعالى من تحقق المعرفة باهلل عز كجل .اللهم حققنا بالمعرفة بك حتى نعتمد عليك يا أرحم الراحمين.

 67الطريق جوىرة يجب التعلق بها ,ك ال يجوز أف نتعلق بمن تعلق بها ك لكن نحبو لتعلقو بهذه الجوىرة ,ك من تمسك

بالجوىرة عليو بالصدؽ .ك باب الدخوؿ إلى تلك الجوىرة ىو شيخ الطريقة كما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهو باب الدخوؿ
إلى اهلل تعالى ,قاؿ تعالى  :لىىق ٍد ىكا ىف لى يكم فًي ر يس ً
سنىةه لً ىم ٍن ىكا ىف يىػ ٍر يجو اهلل ىك الٍيىػ ٍو ىـ ٍاآل ًخ ىر  ( سورة األحزاب  ) 21/ك
وؿ اهللً أ ٍ
ٍ ى
يس ىوةه ىح ى
قاؿ تعالى  :قي ٍل إً ٍف يك ٍنتي ٍم تي ًحبُّو ىف اهللى فىاتَّبًعيونًي ( سورة آؿ عمراف .) 31/ك ىو ليس بغاية إنما كسيلة ,ك الوسيلة مقبولة عند أىل
ضبلالن فهداكم اهلل بي ,ك كنتم متفرقين فألفكم اهلل بي ,ك عالة
السنة ,ك في الحديث الشريف:
[ يا معشر األنصار ألم أجدكم ي

فأغناكم اهلل بي ] ( ركاه الشيخاف ) فعليكم أف تتعلقوا باهلل ك رسولو ك بآداب أسيادنا ك بطريقة شيخنا رحمو اهلل ,ك ال تكونوا كالذين

يتركوف الطريق ك يخرجوف منو ,ك يذكركف اسم الشيخ رحمو اهلل ك أقوالو ك ىم ي ٍدعوف ألنفسهم ,ك ال تكونوا كالذين يتركوف أمر الرسوؿ
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صلى اهلل عليو كسلمو يمدحوف الشيخ رحمو اهلل ,ك ال تكونوا كالذين أخذكا بالشرؾ الخفي ك تركوا اهلل تعالى ,عليكم أف تكونوا عبادان
هلل ك ىذا حق اهلل عز كجل على عباده ,فاهلل عز كجل يطلب منا أف نكوف في مقاـ العبودية التي ال يوازيها شيء من حطاـ الدنيا ,فمن
تعلق بالعبودية كانت أعمالو كلها في عبادة اهلل عز كجل ,ك لكن مع كل ىذا فإنو يرل _ الذم تعلق بالعبودية_ عبادتىو غير الئقة بربو

عز كجل ,ك كيف يراىا الئقة ك ىو يشعر أف عجزه مختلط بطينتو ,ك أف حقيقتو العدـ ,ك العدـ تجاه اهلل تعالىبل يكوف شيئان ,فمن كاف

أصلو من العدـ كيف يستطيع أف يؤدم عبادة الئقة بربو ك بخالقو ك موجده؟ ك لكن مع عبادتنا ك مجاىدتنا ألنفسنا نتضرع إليو تبارؾ ك

تعالى أف يوفقنا لطاعتو كما يحب ك يرضى ,ك أف يعيننا على أنفسنا ك شيطاننا .ك ىذا ىو علم التقول ,فعلينا بعد العبادة أف نستغفر ك

نرجع إلى فضل ربنا الذم كفقنا ,ك نتكل عليو ال على عبادتنا ,ك أف ال نرل فيها حظان ,بل نرل فضل اهلل تبارؾ ك تعالى قاؿ تعالى :
ت  ( سورة البقرة ) 134/ك لنا ما نكسب من أعمالنا .اإليماف ثابت للمؤمن بفضل اهلل عز كجل ,ك
سبى ٍ
ٍك أ َّيمةه قى ٍد ىخلى ٍ
تًل ى
ت ل ىىها ىما ىك ى
الس ً
وء .
لكن النفوس فرعونية نمركدية ,فبل بد من ركوبها ك تذليلها ,ك بعد ذلك مراقبتها ألنها ال تخرج عن أصلها  أ َّىم ىارةه بً ُّ
 68من العجائب أف نصدؽ القواعد ك ال نعمل بها ,ألف التصديق بدكف عمل ال يكفي كما أف الداللة على التجارة بدكف
عمل ال تغني ,فبل بد من معرفة القواعد أكالن ك العمل بها ثانيان ,قاؿ تعالى  :يا أىيػُّها الَّ ًذين آىمنيوا ىىل أ يىدلُّ يكم ىعلىى تًجارةو تي ً
نجي يكم ًم ٍن
ى ى
ى ى
ٍ
ىى
ٍ
ىع ىذ و
اب أىلً و
يم  ( سورة الصف ) 10/داللة أكالن ك عمل ثانيان ك إال فالحجة قائمة علينا ك اهلل تعالى يقوؿ  :ىك ل ٍىو أىنػَّ يه ٍم فىػ ىعليوا ىما
يوعظيو ىف بً ًو لى ىكا ىف ىخيران لىهم ك أى ىش َّد تىػثٍبًيتان  ك إًذان ىآلتىػيػن ً
ً
اىم ً
ص ىراطان يم ٍستى ًقيمان  ( سورة
ي ى
ٍى ي
اى ٍم م ٍن لى يدنَّا أ ٍ
ىجران ىعظيمان  ىك ل ىىه ىديٍػنى ي ٍ
ى
ٍ يٍ ى
النساء.) 68/
 69الغاية من الدخوؿ في الطريق تخليص القلب من الخلق .ك الذم يقطع المريد عن الطريق أمراف:

1ن  -الماؿ الحراـ ألنو يتغذل بو ك إف اهلل طيب ال يقبل إال طيبان.
ن -2النظر إلى النساء ألنو سهم مسموـ من سهاـ إبليس ك العياذ باهلل.

 70بعض الناس يعبد اهلل على حرؼ ,ك ىذا لعدـ صحة نيتو ك إخبلصو أثناء الدخوؿ في دينو ,فالواجب على العبد أف

يكوف صادقان ك مخلصان في عبادتو هلل عز كجل .ك كذلك الدخوؿ في طريق القوـ ال بد فيو من الصدؽ ك اإلخبلص .ك إال كشفتو

شواىد االمتحاف ك عندىا ينقلب على كجهو فيخسر الدنيا ك اآلخرة ك العياذ باهلل تعالى ,فالسالك الصادؽ ال يأمن على نفسو من

إبليس ما داـ حيان ,فهو على حذر منو ,ك ىذا الحذر ال يكوف إال بكثرة الذكر هلل عز كجل ,ك كضع النفس تحت مراقبة اهلل عز

كجل ,فإذا كاف كذلك خرج من الغفلة ك دخل في حالة الحضور مع اهلل عز كجل ,ك من كاف في حالة حضور مع اهلل ,فإنو يعبد اهلل
و
ىصابىوي ىخ ٍيػ هر اط ىٍمأ َّ
هلل ,ك يخرج من دائرة الغافلين الذين كصفهم اهلل عز كجل بقولو  :ىك ًم ىن الن ً
ىف بً ًو
َّاس ىم ٍن يىػ ٍعبي يد اهللى ىعلىى ىح ٍرؼ فىًإ ٍف أ ى
ً
ً
ب ىعلىى ىك ٍج ًه ًو ىخ ًس ىر ُّ
ين  ( سورة الحج) 11/
الدنٍػيىا ىك ٍاآل ًخ ىرىة ذىلً ى
ىك إً ٍف أ ى
ك يى ىو الٍ يخ ٍس ىرا يف ال يٍمب ي
ىصابىػ ٍتوي ف ٍتػنىةه ان ىقلى ى
 71غاية السلوؾ في طريق القوـ رضي اهلل عنهم ,الترقي الخلقي بالمجاىدة للنفس ك إحبلؿ األخبلؽ المحمودة محل
األخبلؽ المذمومة ,حتى يصل السالك إلى معرفة اهلل عز كجل ,ك ما داـ العبد صادقان في سلوكو في ىذا الطريق فإنو يستفيد منها

بإذف اهلل عز كجل .بمقدار ما قسم اهلل لو منها ,ك أما إذا كاف خائنان_ ك ىو ال يخفى على اهلل تبارؾ ك تعالى_ فإنو لن يستفيد من

ىذا السلوؾ ,ألف اهلل ال يحب الخائنين .ك الصادؽ في سلوكو يعرؼ من حركاتو ك سكناتو.
ً
الدخوؿ في مقاـ اإلحساف ليست عبادة كاملة ,ك الغاية من سلوؾ المؤمنين في طريق
 72العبادة بدكف معرفة المعبود ك

القوـ أف يصلوا إلى مقاـ اإلحساف للحديث [ :أف تعبد اهلل كأنك تراه فإف لم تكن تراه فإنو يراؾ ]

( ركاه مسلم ) ك من كاف خارج طريق القوـ فإنو ال يصل إلى مقاـ اإلحساف ,ألف الوصوؿ إليو ال يكوف إال بمجاىدة النفس ,ك

مخالفة الشيطاف ,ك اإلعراض عما سول اهلل عز كجل ,فمن جاىد ك خالف ك أعرض ,ىداه اهلل إلى سبل معرفتو ,ك عبد ربو من مقاـ
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ً
ً
َّ ً
ًً
ين  ( سورة العنكبوت )69/فمن أسلم كجهو
ين ىج ى
اى يدكا فينىا لىنىػ ٍهديىػنػ ي
َّه ٍم يسبيػلىنىا ىك إً َّف اهللى ل ىىم ىع ال يٍم ٍحسن ى
اإلحساف ,قاؿ تعالى  :ىك الذ ى
هلل عز كجل ,ك انقاد لو ك أطاع أمره ك ىو في مقاـ اإلحساف ,فقد استمسك بالعركة الوثقى لقولو تعالى  :ىك ىم ٍن يي ٍسلً ٍم ىك ٍج ىهوي إًلىى
ً
ً
ك بًالٍعركةً الٍوثٍػ ىقى ك إًلىى ً
اهلل ىعاقًبىةي ٍاألي يموًر  ( سورة لقماف ,) 22/ك من استمسك بالعركة الوثقى فبل
اهللً ىك يى ىو يم ٍحس هن فىػ ىقد ٍ
س ى يٍ ى ي ى
استى ٍم ى
يضل ك ال يشقى .من كصل إلى ىذا المقاـ ,ك صلى الصبلة المفركضة ,فإف نور القرآف ينتشر في ذرات كجوده ,كما تنتشر ذرات
الكهرباء في جسد اإلنساف إذا مسها بدكف حاجب .ك يتجلى اهلل عز كجل على عبده في تلك الصبلة .ك عندىا تحصل للمؤمن
السالك لذة ال يوازيها شيء ,ك تزكؿ مشقة الطاعة عنو ,فبل يصبر بعدىا عن طاعتو لربو عز كجل ,اللهم اجعلنا منهم.
 73كل حقيقة ال تصحبها شريعة ال عبرة بصاحبها ,ك كل شريعة ال تعضدىا حقيقة ال كماؿ لها.

 74إف صحة الطريق ليست مرتبطة بكثرة العدد ,بل بالحق ,ك الطريق يدكر مع الحق أينما دار ألف الطريق من الدين ك

ليس شيئان خارجان عن الدين نعوذ باهلل تعالى  ,ك عليو تجرم األحكاـ الشرعية ك آداب أسيادنا رضي اهلل عنهم ,فمن ادعى علينا شيئان
عليو أف يدعي بالشريعة ألف النقد يجب أف يكوف بفهم ال عن ىول ,فمن ادعى شيئان بغير دليل شرعي ثابت من الكتاب ك السنة ال
ىطيعوا اهللى ك أ ً
ً
َّ ً
وؿ ىك أ ٍيكلًي ٍاأل ٍىم ًر ًم ٍن يك ٍم فىًإ ٍف تىػنى ىاز ٍعتي ٍم فًي ىش ٍي وء
الر يس ى
ىطيعيوا َّ
ين آ ىىمنيوا أ ي
ى
ييلتفت إليو ,كما قاؿ ربنا عز كجل  :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
ً
الر يس ً
س ين تىأٍ ًكيبلن  ( سورة النساء ) 59/فالرجوع إلى
فىػ ير ىد يِكهي إًلىى اهللً ىك َّ
وؿ إً ٍف يكنتي ٍم تيػ ٍؤًمنيو ىف باهللً ىك الٍيىػ ٍوـ ٍاآل ًخ ًر ذىلً ى
ك ىخ ٍيػ هر ىك أ ٍ
ىح ى
شرع اهلل خير لنا ك أحسن عاقبة .فعلينا أف ال تأخذنا في اهلل لومة الئم ,بل علينا أف نتمسك بطريقتنا بالصدؽ ك اإلخبلص ,ك
الصدؽ كحده ال يكفي بل ال بد من التبليغ مع الجرأة ك عدـ الخوؼ ك المراعاة ,ك ال يجوز أف نرجح خاطر فبلف على أمر اهلل عز

كجل ألف أمر اهلل مقدس ك ىو األعلى فبل يقدـ عليو شيء ,ك الطريق يمشي ك الصادقوف متعلقوف بو ,ك الطريق أمامنا ك نحن نسير

خلفو ,ك من كقف على الحقيقة في الطريق ال يمكنو االنحراؼ ك من لم يقف على الحقيقة في الطريق ال يمكنو االتباع ,ك طبلب

العلم إذا لم يفتح عليهم يكوف علمهم ببلء على الطريق أحيانان ,ألف النفس ال تخرج عن طبيعتها ك الشيطاف ال يخرج عن خبثو ,فيا

طبلب العلم:

استخدموا علمكم للوصوؿ إلى اهلل عز كجل من خبلؿ الوقوؼ على حقائق القرآف الكريم ,ك من خبلؿ الوقوؼ على حقيقة

الوراثة النبوية ,ك سر الطريق يسرم من القلب إلى القلب ,ففذا كاف قلب اآلخذ فارغان سرل إليو سر الطريق ك إف كاف مغلقان أك

مملوءان باألغيار تحوؿ السر إلى قلب فارغ مفتوح.

 75السالكوف في طريق القوـ على ثبلثة أصناؼ:

الصنف األكؿ :سلكوا الطريق ,ك انقادكا ألكامر اهلل عز كجل ,ك أسلموا كجوىهم هلل تعالى ,ك دخلوا في مقاـ اإلحساف ,بمجاىدتهم

ألنفسهم ,ك إعراضهم عما سول اهلل ,فطلبهم من الطريق الوصوؿ إلى اهلل تعالى.

الصنف الثاني :سلكوا الطريق ,ك خرجوا منو لضعف إرادتهم ,ك لتغلب األىواء ك الشهوات ,ك الحظوظ عليهم ,ك ىم بذلك خالفوا

الكتاب ك السنة.

الصنف الثالث :سلكوا الطريق ك لم يكن مطلبهم كجو اهلل عز كجل ,بل أرادكا شيئان من الطريق _ حب شهرة ك ظهور ك و
تعاؿ على

الخلق _ ك عندما لم يحصلوا على شيء من ذلك ,أخذكا بالنقد على الطريقة ك شيخ الطريقة,ك بقوا صفر اليدين ك العياذ باهلل
و
ىصابىوي ىخ ٍيػ هر اط ىٍمأ َّ
تعالى ,مثل ىؤالء مثل الذين يعبدكف اهلل على حرؼ قاؿ تعالى  :ىك ًم ىن الن ً
ىف بً ًو ىك
َّاس ىم ٍن يىػ ٍعبي يد اهللى ىعلىى ىح ٍرؼ فىًإ ٍف أ ى
ً
ً
ب ىعلىى ىك ٍج ًه ًو ىخ ًس ىر ُّ
( سورة الحج.) 11/
ين 
الدنٍػيىا ىك ٍاآل ًخ ىرةى ذىلً ى
إً ٍف أ ى
ك يى ىو الٍ يخ ٍس ىرا يف ال يٍمب ي
ىصابىػ ٍتوي ف ٍتػنىةه ان ىقلى ى
 76ال تنظر إلى الطريقة أنها غير الشريعة .بل ىي جزء من الشريعة ,ك ىي الواسطة للوصوؿ إلى الحقيقة ,ك الطريقة اسم
اإلنٍس َّإال لًيػ ٍعب يد ً
يدؿ على المسمى ,ك السلوؾ فيها يعني االلتزاـ بشرع اهلل من خبلؿ قولو تعالى  :ك ما ىخلى ٍق ي ً
ً
كف 
ىي
ى ى
ت الٍج َّن ىك ٍ ى
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( سورة الذاريات ) 56/فمن ادعى الطريقة ك االلتزاـ بها بدكف االلتزاـ بالقرآف ك السنة ,ك اتباع العارفين الذين سلكوا الطريقة حتى
كصلوا إلى الحقيقة ,فدعواه باطلة مردكدة ,ك يخشى عليو من الزندقة .ك من خالف الشريعة فقد ضل طريق الوصوؿ إلى الحقيقة.

عليك باالتباع لسيد المرسلين عليو الصبلة ك السبلـ حتى تحصل لنا جميعان محبة اهلل عز كجل ,ألف محبة اهلل عز كجل لنا مترتبة ك
مربوطة ك متعلقة باتباعو صلى اهلل عليو كسلم لقولو تعالى  :قي ٍل إً ٍف يك ٍنتي ٍم تي ًحبُّو ىف اهللى فىاتَّبًعيونًي يي ٍحبًٍب يك يم اهللي ( سورة آؿ عمراف31/
) فأعلى مراتب الوالية التمسك بالكتاب ك السنة ,ك ليس فوقها كالية ,ك من أخرج شيخو عن الطبيعة البشرية فقد أخطأ خطأن كبيران.
 77فائدة الطريق ك ثمرتو ىي التحاؽ المريدين الصادقين بتلك الجماعة المنورة الذين تنوركا بنور النبوة ,في عالم البرزخ

بعد كفاتهم ,فمن فهم الطريق فإنو يرجح موتو على خركجو من الطريق ,ألف البيعة هلل ,فمن نكث في العهد فقد سقط من عناية اهلل

عز كجل ,ك المسؤكلية الشرعية ال تيرفع عن المؤمن إذا دخل الطريقة بل عليو االلتزاـ بالمسؤكليات الشرعية الظاىرة ك الباطنة.

 78ال يمكن العثور على شيء في طريق القوـ إال بعد السير فيو ,ك ال يمكن السير الصحيح إال بمساعدة من سلك الطريق

قبلو ,ك لو كاف يمكن السير بدكف دليل لما أرسل اهلل خاتم األنبياء ك المرسلين ,ك لما جعل النبي صلى اهلل عليو كسلم لنفسو كراثان بعد
التحاقو بالرفيق األعلى ,فكل كارث تنور بنوره صلى اهلل عليو كسلم ك ىو بدكره ينور الطريق لمن سلك الطريق معو ,ك يكوف حريصان
عليو حتى يوصلو إلى المقصود ,ك المقصود أف يكوف عبدان هلل مجردان من الحظوظ .ك سير بدكف مجاىدة ال يكوف ,ك مجاىدة بدكف

ىم ,ك مجاىدة بدكف بذؿ الغالي في سبيل اهلل ال تكوف,
عبادة موافقة للشرع ال تكوف ك مجاىدة بدكف مخالفة للنفس األمارة بالسوء ىك ه

ك ىذا ال يكوف إال بالمحبة ,ك محبة ببل طاعة ال تكوف ,سواء ثقلت العبادة ك الطاعة على النفس أـ خفت ,فبلبد من اتباع الرسوؿ
األعظم صلى اهلل عليو كسلم حتى تحصل المحبة منو إلينا قاؿ تعالى  :قي ٍل إً ٍف يك ٍنتي ٍم تي ًحبُّو ىف اهللى فىاتَّبً يعونًي يي ٍحبًٍب يك يم اهللي ىك يىػغٍ ًف ٍر لى يك ٍم
ذينيوبى يك ٍم ( سورة آؿ عمراف ) 31/ىذا الخطاب اإللهي كل كاحد يسمعو كثيران ,ك لكنو صار عادة عندنا ,ك لم نتفكر في عظمة ىذا
الكبلـ ,ك في عظمة قائلو سبحانو ك تعالى ,كلنا مخاطب بهذه اآلية الكريمة ,علينا أف نترؾ أنفسنا ك نرجع إلى اهلل تعالى ,من تعلقنا

بحظوظنا ,ك نتعلق برسولنا صلى اهلل عليو كسلم ,علينا أف نطرح التعب ,ك ال يمكن طرح التعب إال بتذكقنا حبلكة العبادة الحاصلة من
الطاعة ,نسأؿ اهلل عز كجل أف يوفقنا لذلك.

 79اإلنساف بدكف طريقة ك دخوؿ مع القوـ _ مع سبلمة اإليماف _ قد يدخل الجنة .ك لكن ال يدخل الجنة بدكف إيماف,

ك أغلى شيء على المؤمن إيمانو المستقر في قلبو ,ك كما أف أحدنا ال يحب أف ييؤذم محبوبو ,كذلك يجب على المؤمن أف ال يؤذم
إيمانو ,ك يتأذل اإليماف بحظوظ النفس ,ك حظوظها كثيرة ,فبل تضركا إيمانكم بحظوظ أنفسكم ,ك ال تكونوا ضعفاء أماـ أنفسكم,

قوكا ىذا اإليماف بالتمسك بالكتاب ك اتباع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,عندىا يتوالكم اهلل ,قاؿ
حتى يكوف إيمانكم ضعيفان ,بل ٌ
تعالى  :ك ىو يػتػولَّى َّ ً ً
ين ( سورة األعراؼ) 196/
الصالح ى
ى ي ى ىى ى
 80سلوؾ ىذا الطريق المبارؾ ال يكوف إال بالمجاىدة للنفس ,ك قطع شهواتها ,ك قتل ىواىا ,بالتكاليف الشرعية .ك

التكاليف الشرعية فوؽ رقابنا كالسيف الحاد ,فإذا ما خالف العبد فقد عرض نفسو لقطع رقبتو بسخط ربو عز كجل عليو ,ك العياذ باهلل

تعالى .ك تلك المجاىدة ك إف كاف فيهل مشقة على النفس ,فإنها تزكؿ بحبلكة الطاعة ك القرب من اهلل تعالى .,كمن تزكؿ أتعابو في

الدنيا برؤية الدراىم ك الدنانير في نهاية عملو.

 81حظ المريد في الطريق الشاذلي الوصوؿ إلى اهلل تعالى بالقلب ك الركح ك البصيرة ,ك ىذا ال يكوف إال بالتمسك بالشرع

الشريف ظاىران ك باطنان ,ك في الحديث  [ :أعط كل ذم حق حقو ]( ركاه البخارم ك الترمذم ) فيجب علينا أف نعطي الطريق حقو

من التمسك بالكتاب ك السنة ,ك إال فيكوف اإلنساف ظالمان إف لم يعط كل ذم حق حقو.
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 82من خدـ الطريقة هلل عز كجل مع اإلخبلص ناؿ عز الطريقة ,ك من خدـ نفسو من خبلؿ الطريقة لم يحظ بشيء ( نحن

قوـ أعزنا اهلل باإلسبلـ ) ىذا عندما أخلصوا دينهم ,ك لم يأكلوا الدنيا بدينهم.

 83ال تصوؼ إال بفقو ,إذ ال تعرؼ أحكاـ اهلل تعالى الظاىرة إال بو ,ك ال فقو إال بتصوؼ ,إذ ال عمل إال بصدؽ توجو .ك

ال ىما إال باإليماف إذ ال يصح كاحد منهما بدكف إيماف .فلزـ الجمع لتبلزمهما في الحكم كتبلزـ األركاح لؤلجساد إذ ال كجود لها إال

بها.

ك التصوؼ أربعة أحرؼ :تاء ك صاد ك كاك ك فاء.

فالتاء :ترؾ ك توبة ك تقى.

كالصاد :صبر ك صدؽ ك صفاء.
ك الواك :كد ك كرد ك كفاء.

ك الفاء :فرد ك فقر ك فناء.

فمن فهم التصوؼ فإنو ال يتركو ك خاصة إذا ذاؽ األمور المعنوية ,أما من لم يفهم التصوؼ فليس بغريب عليو تركو ثم محاربتو.

 84بمجرد اإليماف ال يكوف المؤمن صادقان ,فبلبد لو من أف يعمل بمقتضى اإليماف ,ك من مقتضيات اإليماف الصدؽ,
َّ ً
الصدّْي يقو ىف ( سورة الحديد) 19/
ك يى يم ّْ
آمنيوا بًاهللً ىك ير يسلً ًو أ ٍيكلىئً ى
ين ى
يقوؿ اهلل تعالى  :ىك الذ ى
فاآلية تدؿ على أف اإليماف باهلل ك رسلو تجعل اإلنساف من الصديقين ,ك لكن ال بد من العمل بمقتضى اإليماف,ك إال فكيف يكذب ك

ىو من الصديقين؟ كيف يأكل الربا ك ىو من الصديقين؟ إذان فبلبد من العمل بمقتضى اإليماف .ك المقبوؿ عند اهلل ىو الصادؽ ,ك
الصادؽ لو أكصاؼ:

ن -1أف يكوف صادؽ بلسانو ,ك يكوف باستواء السريرة مع العبلنية.
ن -2أف يكوف صادقان في نيتو ,ال يبتغي إال مرضاة اهلل تعالى.

ن -3أف يكوف صادقان في الوفاء بالعزـ ,ك يكوف توكلو على اهلل تعالى.
ن -4أف يكوف صادقان في عزمو على خي ور نواه ,فبل يسوؿ ك ال يسوؼ.

ن -5أف يكوف صادقان في مقاماتو ,من خوؼ ك رجاء ك حب ك شوؽ...

ن -6أف يكوف صادقان في مناجاتو لربو تبارؾ ك تعالى.ك اإلنساف يعرؼ نفسو ػ بعد اهلل تبارؾ ك تعالى ػ ىل ىو صادؽ أـ ال ؟ فيجب عليو
أف ال يغتر بمدح الناس ك باجتماعهم عليو ,ك يكتفي بعلم اهلل عز كجل ك بوجوده ,ك أنو يعلم خائنة األعين ك ما تخفي الصدكر .ك من

كراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ,فليس بصادؽ في محبة اهلل ك رسولو صلى اهلل عليو ك سلم .اللهم اجعلنا من
لم يحب أف يكثر ي

الصادقين آمين.

 85يجب أف نأخذ ديننا من الصدّْيقين الذين استقاموا على العهد ك ما عرؼ منهم التقلب .فإنا نرل أىل الدنيا يتعاملوف

في دنياىم مع الصادقين الذين ينصحوف في الثمن ك المبيع ك إذا تيقنوا من غش أحدىم فإنهم ال يعودكف إليو بل يحذركف منو ,ك

يرغبوف في الصادؽ ك يوصوف بذلك لذرياتهم.

مر ك ال
 86الصادؽ مع الحق بالضركرة صادؽ مع الخلق ,ما كاف ليذر الكذب على اهلل ك يكذب على الناس .ك الحق ه
ٍح ُّق ًم ٍن ىربّْ يك ٍم ( سورة الكهف.) 29/
يقبل بو إال من كاف عنده يد هر ألف الحق من اهلل تعالى ,قاؿ تعالى  :ىك قي ًل ال ى

 87إذا تكلمت فبل تتكلم إال بالحق ,ك الحق يم هر ك صعب على النفوس ,إال من كاف عنده ال يد ُّر ,ك كل من يتكلم بالحق ىو

األقول ك األعلى  ,ك كبلـ الحق من الحق كليس منك لذلك يجب التنبو أثناء التكلم بالحق من دخوؿ النفس فإذا تدخلت أبطلت
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قل أكلياؤه ,ألف الغالب على الناس اتباع األىواء( ما ترؾ الحق لعمر
العمل ,ك ىذا ال يكوف إال بسبب الغفلة .ك من التزـ قوؿ الحق َّ

من صديق).

ك الحق ال يقاؿ في كل كقت فبلبد من الحكمة ,ك تكلم بحيث ال تضر نفسك ك ال تضر مخاطبك ػ على سبيل المثاؿ :المدح

ألخيك فإنو قد يضره ػ ك إذا نصحت ك تضرر المخاطب من قولك فانصحو :بأف ذاؾ الحق تضررت منو نفسو التي ىي منبع الشركر,

ال القلب ألنو مركز اإليماف ك ىو محط نظر الرب تبارؾ ك تعالى ك الحق ينفع القلب ,ك ثمرة محبتك ألخيك إذا كانت في اهلل تظهر

ت فىظَّان
بإعانتك لو على ترؾ الهول ,ك من كعظ الناس بالعنف فهو محركـ ,ك القاعدة األساسية في الوعظ :اللين لقولو تعالى  ىك ل ٍىو يك ٍن ى
ظ الٍ ىقل ً
ك ( سورة آؿ عمراف.) 159/
غىلًي ى
ٍب ىالنٍػ ىفضُّوا ًم ٍن ىح ٍولً ى
 88 كل حادثة في الكوف إنما ىي بقضاء اهلل ك قدره ,ك المؤمن الصادؽ ىو الذم يفوض أمره إلى اهلل عز كجل ,ك يرضى بقدر
اهلل تعالى ,ك إذا أصابتو مصيبة ,فإنو يكتفي بعلم اهلل تعالى الذم يعلم السر ك أخفى ,ك ال يتكلم إال بما يرضي اهلل عز كجل ,ك يخرج من
علمو الجزئي إف كجد إلى علم اهلل ,ك إال كاف علمو الجزئي حجة عليو يوـ القيامة يقوؿ تعالى :ما أىصاب ًمن م ً
صيبى وة إًَّال بًًإ ٍذ ًف اهللً ىك ىم ٍن
ى ى ى ٍ ي
و ً
ً
ً
ً ً
يم  ( سورة التغابن) 11/
ييػ ٍؤم ٍن باهللً يىػ ٍهد قىػلٍبىوي ىك اهللي ب يك ّْل ىش ٍيء عىل ه
ك ىداية اهلل للمؤمن المصاب ,أنو يهديو إلى الرضا ك الصبر ك اليقين.

 89الصادؽ في العهد  :ىو من كاف عازمان على الوفاء منذ إعطائو العهد ,كيظل حريصا على ذلك حتى يلقى اهلل عز كجل,
ً
ًً
ين ًر ىج ه
ص ىدقيوا
اؿ ى
كالصادؽ في العهد أفعالو تدؿ على صدقو ,فمن أسر سريرة ألبسو اهلل رداءىا ,كالصادقوف قلة لقولو تعالى  :م ىن ال يٍم ٍؤمن ى
اى يدكا اهللى ىعلىٍي ًو ( سورة األحزاب ) 23/كأما نقض العهد فهذا شأف المرأة الحمقاء التي أشير إليها في قولو تعالى  :ىكأ ٍىكفيوا بً ىع ٍه ًد اهللً
ىما ىع ى
ضوا ٍاألىيما ىف بػع ىد تىػوكً ً
ت غى ٍزل ىىها ًم ٍن بىػ ٍع ًد
ض ٍ
يد ىىا ىكقى ٍد ىجعىلٍتي يم اهللى عىلىٍي يك ٍم ىك ًفيبلن إً َّف اهللى يىػ ٍعلى يم ىما تىػ ٍفعىليو ىف ىكىال تى يكونيوا ىكالَّتًي نىػ ىق ى
إًذىا ىع ى
اى ٍدتي ٍم ىكىال تىن يق ي ٍ ى ى ٍ ٍ
قيػ َّوةو أىن ىكاثا ( سورة النحل ) 92-91/فخذكا بوصية ربكم كال تتركوا رضا الرحمن ,اصرفوا ىمتكم في القرآف الكريم تجدكا بغيتكم فيو,
فمن أراد الدر الثمين فعليو بالقرآف الكريم .

 90صدؽ الصادقين ككذب الكاذبين ال يظهر إال إذا طرح في نار الببلء ,قاؿ تعالى  :الم  أ ً
َّاس أى ٍف ييػ ٍتػ ىريكوا أى ٍف
ى
ىحس ى
ب الن ي
يىػ يقوليوا آ ىىمنَّا ىك يى ٍم ىال ييػ ٍفتىػنيو ىف ( سورة العنكبوت ) 2/فإذا طرح في نار الببلء ,خرجت ركائح الصبر من جوىر الصادقين .كركائح كفراف
النعم من الكاذبين .فيجب على المؤمن أف يعلم أف االبتبلء لو كاللهب للذىب ,كأف اهلل طيب ال يقبل إال طيبان.
 91من كاف عارفا باهلل عز كجل فإنو ال ينظر إلى األشباح ,كال يلتفت إلى حظوظ نفسو كإال فهو مريد  ,كالمريد عليو االلتزاـ
بقواعد الطريق كعدـ االعتراض على شيخ الطريق ألف االعتراض سم قاتل ,كيخشى عليو من سوء الخاتمة ك العياذ باهلل من ذلك,

كخدمة الطريق بدكف حظوظ نفسية صعبة جدان ,كىي ال تسهل إال على من شم رائحة التوحيد كرائحة اإليماف بسيدنا رسوؿ اهلل صل اهلل
ً َّ
س ىأل َّىم ىارةه
عليو كسلم .فبل تأمن مكر نفسك مهما بلغت من المراتب ,ألف استعدادىا لبلنحراؼ قائم فيها قاؿ تعالى :إف النَّػ ٍف ى
بًالس يِ ً
كء  ( سورة يوسف ) 53/كنحن ال نتهم المؤمن حاشا هلل ,كإنما نتهم النفوس ألف اهلل أخبرنا عنها ,فإذا غلبت نفسك يومان ما
ى
فبل تغفل عن حقيقتها ,كال تغض طرفك عن خداعها كمكرىا ,ألف اهلل عز كجل ال يأمرنا إال بما فيو مصلحتنا ,كال ينهانا إال عن ما فيو
ضرر لنا .قاؿ تعالى :فى ىبل تىػتَّبً يعوا ال ىٍه ىول  , كىذا أثقل من السموات كاألرض على من ال يفهم .خذكا بوصية اهلل لكم حيث قاؿ
تعالى  :فى ىبل تىػتَّبًعيوا ال ىٍه ىول أى ٍف تىػ ٍع ًدليوا  سورة النساء. ) 135/
 92تقوية الهمة تكوف بكثرة الذكر هلل تعالى بعد التمسك بظاىر الشريعة ىذا في الظاىر ,كبسجن النفس تحت مراقبة اهلل
تعالى عز كجل كالتخلق باألخبلؽ القرآنية في الباطن .كرأس األمر كلو الصدؽ كمداره على أمرين :
 -1صدؽ مع الرب تبارؾ كتعالى.
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 -2خلق حسن مع الخلق لوجو اهلل تبارؾ كتعالى كبدكف مداىنة ك تملق.

 93ما داـ العبد صادقان في طلبو من اهلل عز كجل أف يخلصو من أىوائو كمن رعونات نفسو ,فإف اهلل تعالى ال يخيب ظنو,
ألف ىذا التغيير بمقدكر اهلل عز كجل قاؿ تعالى  :ىك ىكا ىف اهللي ىعلىى يك ّْل ىش ٍي وء يم ٍقتى ًدران  ( سورة الكهف ) 45/فاألىواء كحظوظ النفس,
كالشهوات كلها بيد اهلل عز كجل ,كىو القادر سبحانو كتعالى أف يخلص العبد منها إذا صدؽ في طلبو ,كمن ظن أنو لن يخرج منها,

فهو يستعجز قدرة اهلل عز كجل.

 94المريد ا لصادؽ في ىذا الطريق المبارؾ تموت نفسو ,كيحيا قلبو بربو فإنو ال يلتفت إلى الخلق  ,مهما كانت انتقاداتهم

كمواقفهم ,ألف ىذا ليس ىمو ,بل ىمو رضا الرحمن ,أما الخلق فإنهم قواطع عن اهلل عز كجل إف مدحوا قصموا الظهر ,كإف ذموا قنطوا
كر 
السالك ,فوجب علينا أف ال نلتفت إلى الخلق ,كيكفينا علم اهلل فينا حيث يقوؿ   :يىػ ٍعلى يم ىخائًنىةى ٍاألى ٍعيي ًن ىكىما تي ٍخ ًفي
ُّ
الص يد ي
(سورةغافر.) 19/
 95أغلى شيء على المريد الصادؽ قلبو ,ألنو مرآة لصفات اهلل عز كجل فإذا دخل القلب بعض اآللهة المزيفة ,كأعظمها

الهول ,فإنها تكسره ,كيبقى بدكف قلب كالعياذ باهلل تعالى فبل بد أف نعمل بما نعلم كإال فالعلم ببل عمل جنوف ,كما أف العمل ببل علم ال

يكوف .كما ترؾ الناس العمل إال ألف الدنيا تلعب بهم ,كما يلعب األطفاؿ بالكرة ,فالمؤمن الصادؽ ال تلعب بو الدنيا كال تغشو ,فبل

يخدع بعلم كال جاه ,كال مشيخة كال ظهور ,كال كشف ,كال خوارؽ عادات ,ألنها مخلوقة ,كىو ال يعتمد على مخلوؽ بل على الخالق
وت ( سورة الفرقاف .) 58/
ٍح ّْي الَّ ًذم ىال يى يم ي
امتثاال ألمره تعالى حيث قاؿ  :ىك تىػ ىوَّك ٍل ىعلىى ال ى
 96من األخبلؽ المحمدية مناصرة الصادؽ ,كلو كاف ضعيفان ك فقيران ,كالدافع لهذه المناصرة كالدعم للصادؽ موجود في

قلب كل مؤمن ,ما لم يفسد اإليماف.

 97الصدؽ إذا دخل عليو شائبة تشوب اإلخبلص ,من عجب كغركر ,كحب ظهور و
كتعاؿ على الخلق ,فإنو يذىب بو ,ك

بمقدار ذىاب الصدؽ يضعف اإليماف ,ألف صاحب اإليماف القوم ال يترؾ الصدؽ بحاؿ من األحواؿ ,فهو ال تأخذه في اهلل لومة الئم

 ,كال يخشى أحد إال اهلل  ,كاهلل أحق أف يخشاه  ,كيف يترؾ الصدؽ خشية الناس ؟ كال يترؾ الكذب خشية اهلل ؟

صاحب الصدؽ ال يلتفت إلى أحد من المخلوقين ,كال يلتفت إلى أم حظ من الحظوظ الدنيويةك األخركية ,ال يهمو حديث الناس

مهما قالوا عنو ,كلو قالوا عنو جميعان كاذب فإف قولهم ال ينقص من صدقو ذرة كاحدة ,كما لو أف الناس جميعان قالوا عن فبلف أنو صادؽ

كىو كاذب,فإنهم ال يجعلوف فيو ذرة كاحدة من الصدؽ ,الصادؽ من كاف صادقان عند اهلل ك الكاذب من كاف كاذبان عند اهلل قاؿ تعالى:
 لًيسأ ىىؿ َّ ً
ادقًين ىعن ً
ص ٍدقً ًه ٍم  ( سورة األحزاب )8/ىذا الصادؽ الذم خرج عن كل حظوظو الدنيوية ك األخركية ىو الذم ينفعو اهلل
الص ى ٍ
ىٍ
ً
ً
ً
ً
ً
اؿ اهللي ى ىذا يػوـ ين ىفع َّ ً
َّات تىج ًرم من تىحتًها ٍاألىنهار ىخالدين فيها أىبدان ر ً
ادق ً
ض ىي
بصدقو يوـ القيامة ,لقولو تعالى  :قى ى
ين ص ٍدقيػ يه ٍم ل يىه ٍم ىجن ه ٍ
ى ىٍ ي ى ي
ى ى ى ى
ٍ ٍى ىي
الص ى
ك الٍ ىف ٍويز ال ىٍع ًظيمي  ( سورة المائدة )119 /عندما خرجوا من حظوظهم نالوا جنات عدف ,ك تيوجوا بعد ذالك
ضوا ىعنٍوي ذىلً ى
اهللي ىع ٍنػ يه ٍم ىك ىر ي
برضا اهلل
عز كجل عنهم بمواف ىقتهم لموالىم ,ك رضوا عن اهلل عز كجل بما حباىم من نعم ,ك أكرمهم بالنظر إلى كجهو الكريم حيث قاؿ تعالى :
اضرةه  إًلىى ربّْػها نى ً
ًو ً
اظ ىرةه  ( سورة القيامة ) 23/ك إف لم يكن الصادقوف ػ الذين خرجوا عن جميع حظوظهم ػ أصحابى
ىى
يك يجوه يىػ ٍوىمئذ نى ى
ىذا المقاـ ,فمن ىم أىل ىذا المقاـ؟ جعلنا اهلل تعالى منهم .آمين.
 98المؤمن الصادؽ الذم خرج من جميع حظوظو يكرمو اهلل عز كجل بملكة دينية ,ك بها تصبح فراستو قوية ,فيفرؽ

بفراستو بين الموافق ك المخالف ,ألف ظاىر الناس يدؿ على باطنهم ك في الحديث الشريف [ :اتقوا فراسة المؤمن فإنو ينظر بنور اهلل

] ( ركاه الطبراني ك الترمذم ) ك ال يمكن أف ينظر بنور اهلل إال إذا صفت سريرتو ,ك من صفت سريرتو جرل الصدؽ على لسانو بدكف
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تكلف .ىذا الصادؽ ال يغتر بمدح المادحين ,ك ال يتأثر بذـ ال ٌذ ٌامين ,ألف كل شيء مع اهلل مفقود ,سواء كاف مدحان أـ ذمان ,ك اهلل عز

كجل أعلم بأحواؿ عباده.

 99المؤمن الصادؽ ال يأمن على نفسو من أف تدخل عليو شائبة تشوب اإلخبلص ,فهو على حذر ك خوؼ,

ك كلما كملت شخصيتو كلما عظم خوفو من اهلل ,ك خشي على نفسو أف يحبط عملو من حيث ال يدرم ,لذلك كاف سيدنا عمر رضي

اهلل عنو ,يسأؿ سيدنا حذيفة بن اليماف رضي اهلل عنو صاحب سر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ,يا حذيفة :أسألك باهلل ىل تجد لي

اسمان مع أسماء المنافقين؟ إذا كاف حاؿ الفاركؽ رضي اهلل عنو ىكذا ,فكيف يجب أف يكوف حالنا؟ كأف الواحد منا أخذ الضماف لنفسو
من ربو بأنو من أىل الصدؽ ك االستقامة ك اهلل تعالى يقوؿ  :فى ىبل يأٍمن م ٍكر اهللً إًَّال الٍ ىقوـ الٍ ىخ ً
(
اس يرك ىف 
ٍي
ىىي ى ى
سورة األعراؼ.) 99/
 100الصدؽ صفة كسبية ك ليست كىبية ,ألنو داخل في دائرة التكليف حيث قاؿ صلى اهلل عليو ك سلم [ :عليكم بصدؽ فإف

الصدؽ يهدم إلى البر ,ك البر يهدم إلى الجنة ,ك ما يزاؿ الرجل يصدؽ ك يتحرل الصدؽ حتى يكتب عند اهلل صديقان ] ( ركاه
َّ ً
آمنيوا
ين ى
البخارم ك مسلم ) ,ك اهلل تعالى أمر المؤمنين أف يكونوا مع الصادقين حتى يكتسبوا ىذه الصفة منهم فقاؿ  :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
اتَّػ يقوا اهللى ك يكونيوا مع َّ ً ً
ين  ( سورة التوبة)119/ك لما كاف الصدؽ كسبيان ,ك بإرادة المؤمن ,أمر اهلل بو عباده ,ك بالكينونة مع
ىى
الصادق ى
ى
ً
ً
اؿ اهللي ى ىذا يػوـ ين ىفع َّ ً
ادقين ً
َّات تى ٍج ًرم م ٍن تى ٍحتً ىها
أىلو ,ك كعدىم بالجنة ك برضاه عليهم حيث قاؿ تعالى  :قى ى
ص ٍدقيػ يه ٍم ل يىه ٍم ىجن ه
ى ىٍ ي ى ي
الص ى
ٍاألىنهار ىخالً ًدين فًيها أىبدان ر ً
ك الٍ ىف ٍويز ال ىٍع ًظيمي  ( سورة المائدة.)119 /
ضوا ىع ٍنوي ذىلً ى
ض ىي اهللي ىع ٍنػ يه ٍم ىك ىر ي
ى ى ى ى
ىي
 101رأس كل العبادات اإلخبلص ,كالبناء على الصحيح صحيح ,كالبناء على الفاسد فاسد ,كاإلخبلص محلو القلب,

فبل بد من تفتيش القلب عن إراداتو كلها ,فإف كجد فيو خبلؼ اإلخبلص كجب رميو ,ألف العبد قد يقوـ بالعبادات كتكوف في شبحها

موافقة للشرع .كنحن نقوؿ  :صلى كصاـ كذكر كأمر كنهى .....كلكن إذا فقد منها اإلخبلص فبل قيمة لها ,كبالتالي ال تقول جنود
القلب على جنود النفس ,كجنود النفس تفسد األعماؿ الصالحة ,فبل بد من اإلخبلص في كل العبادات ,كبعد ذلك نستغفر ك

نتضرع إلى اهلل عز كجل في أف يتقبل منا تلك اإلعماؿ كأال يضرب بها كجوىنا إنو المستعاف .

 102صاحب العلم ينظر إلى األعلى ك صاحب اإلخبلص ينظر إلى األسفل أم ينظر إلى أصلو ,ك أصلو العدـ ,ك المخلص

بإخبلصو يصل إلى العلم ,ك صاحب العلم ينزؿ إلى األسفل إذا لم يقترف عملو ك علمو باإلخبلص.

فمن كقف على ىذه الحقيقة خرج من البين ك عندىا يرفع إلى أعلى عليين ,ك إال فقد ينزؿ إلى أسفل السافلين بسبب غركره بما آتاه

اهلل من النعم ك يحجب بها عن المنعم .فاإلنساف ال يكبر ك تعظم مكانتو إال بالقرآاف الكريم ك باتباعو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك

سلم ,فإذا تمسك بالكتاب ظاىران ك باطنان ك اتبع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلمفي ظاىره ك باطنو كاف محبوبان عند اهلل عز كجل ,ك عندىا
القبوؿ بين المؤمنين ,فيجب علينا أف ال نعطي اإلنساف فوؽ طاقتو ك ال فوؽ قامتو ألف ذلك يوقعو في الغركر.
ييلقى لو
ي

 103من كاف من أىل الدنيا ك كاف مخلصان لها فإنو ال يفرط فيها ,ك الدنيا كلها ال تعدؿ عند اهلل جناح بعوضة ,فوجب على

اإلخبلص لدينهم ك أف ال يفرطوا فيو ,ك الغيرة على أكلياء اهلل من الدين ,ك ك اهلل غيرتي على أكلياء اهلل تعالى كغيرتي على
أىل الين
ي

ديني ك إيماني.

 104العبودية الحقة هلل عز كجل ىي الغاية ,ك ليس فوقها شيء حتى يطلبو السالك في طريق القوـ ,ك ىذا من حق الطريق

الشاذلي على مريديو ,فالعبد الصادؽ المخلص ال يطلب شيئان من الكشف ك الكرامات ك خوارؽ العادات أك الحظوظ النفسية من ىذا

الطريق ,بل يطلب أف يصل إلى مقاـ العبودية هلل تعالى ,ك لكن قد يعطي اهلل عز كجل بعض الذين يدخلوف في ىذا الطريق شيئان مما
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ذكر رحمةن منو بهم ك اختباران لهم فإذا تعلق العبد بشيء من تلك الكرامات ك الخوارؽ سقط من عناية اهلل عز كجل ,ك أما من اطمأف

للمعبود ك عرؼ المقصود فإنو ال يغتر بذلك ك ال ينحرؼ عن مقصوده.
ىك علىي ًهم س ٍلطىا هف إًَّال م ًن اتَّػبػع ى ً
ً َّ ً ً
ين ( 
ى ىى
سل ى ىٍ ٍ ي
ك م ىن الٍغىا ًك ى
 105الشيطاف ليس لو طريق على المخلصين لقولو تعالى  :إف عبىادم ل ٍىي ى
سورة الحجر ) 42/ك من أثبت إخبلصو بنفسو فهو ليس بمخلص ألف حقيقة اإلخبلص ال تكوف إال بخركج النفس من الفعل لذا
نخاؼ على إخبلص المخلصين.

 106العمل المقبوؿ عند اهلل عز كجل ما كاف خالصان لو تبارؾ ك تعالى ,ك لكن إذا دخل على العمل حظ من حظوظ النفس,

فإنو ال ييقبل عند اهلل عز كجل ,ك يقاؿ لصاحبو يوـ القيامة كما جاء في الحديث [ :عملت لييقاؿ ك قد قيل ] ( ركاه الترمذم ) فعلى

المؤمن أف ال يكوف حريصان على كثرة العمل ,بل عليو أف يكوف حريصان على اإلخبلص في العمل ,قليل من العمل مع اإلخبلص ,مرجح

على عمل كثير بدكف إخبلص ,ك اإلخبلص بمقدكر العبد ,ألف اهلل عز كجل ال يكلف عبدان بشيء إال إذا كاف بوسعو ,فإذا ترؾ مراد اهلل

عز كجل لمراد نفسو ,خسر الدنيا ك اآلخرة ,ك أما من عمل بمراد اهلل عز كجل ك ترؾ مراد نفسو ,سعد سعادة ال شقاكة فيها في الدارين,

اللهم اجعلنا منهم .آمين.

 107 إذا حدثتك نفسك بالرياء ,في عبادة من العبادات ,أك فيما أسبغ اهلل عليك من نعم ,فقل لها :إف الذم خلقك ,ك خلق

لك ىذه النعم ,ك كفقك للطاعة ك الفضائل إنما ىو اهلل عز كجل ,ألف اهلل تعالى مصدر كل النعم ,الظاىرة ك الباطنة ,الحسية ك المعنوية
حيث قاؿ تعالى  :ك ما بً يكم ًمن نً ٍعم وة فى ًمن ً
اهلل  ( سورة النحل ) 53/ك طالما أف اهلل ىو مصدر النعم ,ك ىو الموفق لكل طاعة ,فإذا
ى ى ٍ ٍ ى ى
 ىك
نسب العبد النعم ك الطاعة ك الفضائل لنفسو ك أنها بحولو ك قوتو فقد عرض تلك النعم إلى الزكاؿ ,لذلك قاؿ ربنا عز كجل:
ٍك ٍاألىيَّاـي ني ىدا ًكل ىيها بىػ ٍي ىن الن ً
َّاس  ( سورة آؿ عمراف ,) 140/إذا قلت ذلك لنفسك يكوف القدر أمامك ,ك كأنو يقوؿ لك:
تًل ى
إف اهلل ىو الذم أعطاؾ ىذه النعم ,ك كفقك للطاعة ك الفضائل ,فبل تعرضها للزكاؿ بغركرؾ ك ريائك ك احذر أف تكوف من الفراعنة ,عند

ذلك تذىب فرعونيتك بإذف اهلل ,ك يحل محلها العبودية المحضة هلل عز كجل ,ك ترل عبادتك غير الئقة بربك عز كجل ,فتستغفر اهلل عز

كجل ,ك ترجوه القبوؿ.

 108العبادة هلل عز كجل ,حتى تكوف مقبولة عند اهلل ال بد من تحقيق شركطها:

ن -1اإليماف باهلل عز كجل ك اإليماف برسولو صلى اهلل عليو ك سلم.

ن -2أف تكوف موافقة للشرع الشريف ,ك لسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم.

ن -3أف تكوف خالصة لوجو اهلل ,ك ليس فيها شائبة تشوب اإلخبلص.
قاؿ تعالى  :فىمن ىكا ىف يػرجو لً ىقاء ربًّْو فىػ ٍليػعمل ىعمبلن صالًحان ك ىال ي ٍش ًر ٍؾ بً ًعب ى ً ً
ىحدان  ( سورة الكهف/
ادة ىربّْو أ ى
ى
ىٍ ي ى ى ى ٍ ى ٍ ى ى ى ي
ىٍ
 ) 110ك من عرؼ فضل العبادة ك قيمتها يجب عليو أف يتقنها ك ال يسرع فيها ,حتى ال يلعب بو الشيطاف ك يكوف زمامو بيده ,ألف
الشيطاف إذا لم يستطع أف يفوت على السالك العبادات كاألذكار كجهو إلى السرعة فيها ,حتى ال يتذكؽ حبلكة العبادة ك الذكر ,ك

بالتالي تفوتو فائدة العبادة ك الذكر ,فعلى السالك أف يقوـ بالعبادة ك الذكر بالشركط السالفة ,في أكقاتها ك أف ال يسرع في العبادة ك

الذكر ,حتى يتذكؽ حبلكة العبادة ك الذكر ,ك يجني ثمراتها.

109أسباب سعادة المرء في الدارين أربعة أمور :

أكالن :تنزيو القلب بتوجيو إبرتو إلى حضرة ربو تبارؾ كتعالى .

ثانيان :اتباع الرسوؿ صل اهلل عليو كسلم قوالن كعمبلن بالتمسك بالكتاب كالسنة .

ثالثان :معاملة األحباب كاألصدقاء بالمودة .
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رابعان :معاملة األعداء بالعدؿ .

 110سعادة الدنيا بثبلثة :

 -1لقاء األحباب للتعاكف من أجل طاعة اهلل لقولو تعالى  :ىكتىػ ىع ىاكنيوا ىعلىى الٍبً ّْر ىكالتَّػ ٍق ىول  ( سورة المائدة .) 20/
ىك  ( سورة اإلسراء.) 79/
 -2تبلكة القرآف الكريم في التهجد امتثاال ألمر اهلل تعالى  :ىكًم ىن اللٍَّي ًل فىػتىػ ىه َّج ٍد بً ًو نىافًلىةن ل ى

 -3ذكرؾ لموالؾ في مكاف و
خاؿ لقولو عليو الصبلة كالسبلـ  ]:كرجل ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه [ (ركاه الشيخاف).

 111إف العبد محجوب بنفسو عن اهلل تبارؾ كتعالى  ,فهو ال يراه ببصيرتو ,مع أنو مؤمن بوجوده ,كيعلم أف كراء المتغيرات

كالمتحيزات موجودان خالقان لها ,ال يمكن أف ينكره ,ألف دالئل كجوده أكثر من أف تحصى كتعد ,كلكن ىذا اإليماف إيماف اعتقادم

عقلي كىو إيماف عواـ المؤمنين .كىذا العبد بسبب حجابو يقع في الغفلة كبعض المخالفات الشرعية ,كاهلل تعالى موجود قريب منو,
بل ىو أقرب إليو من حبل الوريد ,ظاىر في خفائو ,خفي في ظهوره ,ىو الظاىر كالباطن.

كلكن العبد لم يصل بعد إلى اإليماف الشهودم حتى يقوؿ كيف أخالفو؟ أك كيف أعصيو؟كيف أخوف كىو تبارؾ كتعالى معي؟ ..
لذلك حذرنا اهلل تعالى نفسو بقولو  ك يح ّْذريكم اهلل نىػ ٍفسوي كإًلىى اهللً الٍم ً
ص يير  ( سورة آؿ عمراف )28/
ى
ى يى ي ي ي ى ى
ً
 ىك نى ٍح ين
كبقولو تعالى  ىك يى ىو ىم ىع يك ٍم أىيٍ ىن ىما يك ٍنتي ٍم ىك اهللي بً ىما تىػ ٍع ىمليو ىف بىص هير  ( سورة الحديد  )4 /كقولو تبارؾ تعالى:
أىقػٍرب إًلىي ًو ًمن حب ًل الٍوًر ً
يد  ( سورة ؽ  ) 16/كل ىذا ليخرج العبد من غفلتو عن كجود ربو تعالى معو ,كلينتقل من اإليماف
ى ي ٍ ٍ ىٍ ى
االعتقادم العقلي ,إلى اإليماف الشهودم ,ك حتى يخرج العبد من غفلتو ,ك ينتقل إلى اإليماف الشهودم ال بد لو من خمسة أمور:

ن -1التمسك بظاىر الشريعة ك باطنها.

ن -2التمسك بسنة الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم.

ن -3كثرة الذكر هلل تبارؾ ك تعالى مع الحضور التاـ الدائم.
ن -4رمي األخبلؽ الذميمة ك التحلي باألخبلؽ الكريمة.

ن -5تفتيش القلب عن نيتو ,في إراداتو ك أفعالو ك أقوالو ماذا يريد منها؟ فإف كجد فيو ما يخالف اإلخبلص الذم ىو سر من أسرار

اهلل يستودعو اهلل قلب من أحب من عباده كجب عليو أف يزيلو ك يرميو حتى يكوف عبدان مجردان هلل تبارؾ ك تعالى .فإذا ثبت لو اإليماف
س ىك ًمثٍلً ًو ىش ٍيءه ىك يى ىو
الشهودم فبل يمكن أف يخالفو ك ىو حاضر معو ,يراه ببصيرتو يقينان بدكف تشبيو ك ال كيف ,ألنو تعالى قاؿ  :ل ٍىي ى
الس ًميع الب ً
ص يير  ( سورة الشورل ) 11/فإذا حصلت لو تلك المعية ك ىو ينظر إلى ربو بأنو أقرب إليو من نفسو ,ك ىو صادؽ مع
َّ ي ى
الطريقة المتصلة برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمو متجرد من حظوظو النفسانية يتجلى اهلل عليو بالتجليات الذاتية ك الصفاتية ,أما
تجليات الذات :عندىا يذكب عن نفسو ك ما كاف متعلقان بها ,ك تماـ ىذا في اآلخرة ألف دار الدنيا ضيقة قاؿ تعالى  :يك يجوه يىػ ٍوىمئً وذ
اضرةه  إًلىى ربّْػها نى ً
ً
اظ ىرةه  ( سورة القيامة .) 23/ك أما تجليات الصفات :ثمرتها في الدنيا من كاردات ك أنوار ك استقامة ...
ىى
نى ى
كبلمنا ىذا مع السالكين الذين يريدكف كجو اهلل تعالى ك رضاه فقط ,ال حبان في زخارؼ الجنة ك ال ىربان من نار جهنم.
 112التخلص من الذنوب بثبلثة:

ن -1التوبة ,للحديث الشريف [ :التائب من الذنب كمن ال ذنب لو ] ( ركاه ابن ماجو ك الطبراني ) ك التوبة يجب أف تكوف صادقة,
ً َّ ً
ض
ضاقى ٍ
ين يخلّْ يفوا ىحتَّى إً ىذا ى
ت ىعلىٍي ًه يم ٍاأل ٍىر ي
ك قد كصف اهلل تعالى حاؿ الصادقين في توبتهم في القرآف حيث قاؿ  :ىك ىعلىى الث ىَّبلثىة الذ ى
ت علىي ًهم أىن يفسهم ك ظىنُّوا أى ٍف ىال مل ً
ً
اب عىلىٍي ًه ٍم لًيىتيوبيوا  ( سورة التوبة.) 118/
بً ىما ىر يحبى ٍ
ت ىك ى
ٍجأى م ىن اهللً إًَّال إًل ٍىيو ثي َّم تى ى
ى ى
ضاقى ٍ ى ٍ ٍ ي ي ٍ ى
السيّْئى ً
ن -2عمل الحسنات ,قاؿ تعالى  إً َّف الٍحسنى ً
ات  ( سورة ىود) 114/ك في الحديث الشريف [ :ك أتبع السيئةى
ات يي ٍذ ًى ٍب ىن َّ
ىى
الحسنةى تمحها ] ( ركاه الترمذم ).
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ن -3الصدقات ,لقولو صلى اهلل عليو ك سلم [ :الصدقة تطفىء غضب الرب ] ( ركاه الطبراني ).
 113الفرؽ بين التوبة ك اإلنابة:

التوبة :ىي رجوع العبد إلى اهلل تعالى خوفان من العقوبة.

ك اإلنابة :ىي رجوع العبد إلى اهلل تعالى حياء منو ك شوقان إليو تبارؾ ك تعالى .ك الفارؽ كبير بين الرجوعين.
 114العبد تحت مراقبة اهلل عز كجل ,ك ىو تبارؾ ك تعالى يتواله ك يرعاه قاؿ تعالى  :إً َّف اهللى ىكا ىف ىعلىٍي يك ٍم ىرقًيبان  ( سورة
النساء ) 1/ك مقاـ المراقبة ىو مقاـ تجليات الذات ,ك ىذا المقاـ يورث الخوؼ أكثر من الفرح ,أما مقاـ المشاىدة أكثر تجلياتو
تجليات الصفات ,ك ىذا المقاـ يورث الفرح ,ك ىو نزىة العارفين باهلل تعالى.

ك على كل حاؿ طرؽ الوالية هلل عز كجل متعددة ك كل كاحد من أسيادنا رضي اهلل عنهم ,يتكلم حسب خصوصيتو.

أثرىا على القلب ػ ىذا من الشيطاف فإنو يزين لو المعصية ك العياذ
 115الذم يرل المعصية خير من الطاعة ػ من حيث ي

باهلل تعالى حتى يقع فيها ,ك لكن إذا انكسر القلب بعد المخالفة ك ضاقت عليو نفسو ك ضاقت عليو األرض بما رحبت كما قاؿ
ً َّ ً
ٍجأى ًم ىن اهللً
ضاقى ٍ
ض بً ىما ىر يحبى ٍ
ضاقى ٍ
ت ىك ى
ين يخلّْ يفوا ىحتَّى إًذىا ى
ت عىلىٍي ًه يم ٍاأل ٍىر ي
س يه ٍم ىك ظىنُّوا أى ٍف ىال ىمل ى
تعالى  :ىك عىلىى الث ىَّبلثىة الذ ى
ت ىعلىٍي ًه ٍم أىن يف ي
إًَّال إًل ٍىي ًو  ( سورة التوبة .) 118/فإف تلك الذلة بعد المعصية خير من الغركر بالعبادة ك بشرط أال يرجع إلى المعصية.
 116القبض ك البسط كبلىما من طبيعة البشر ,ك العبد بينهما ,ك أحيانان يكوف القبض أفضل من البسط ,ك العبد في كبل
الحالين عليو أف يراقب اهلل تعالى في عبوديتو ,ك أنو تحت مراقبة اهلل جل ك عبل ,ك بهذه المراقبة يستنكف عن المعاصي.
 117األنس باهلل تعالى ال يكوف إال لمن:

الر ٍج ىز فى ٍاى يج ٍر  ( سورة المدثر. ) 5/
ك فىطى ّْه ٍر  ىك ُّ
ن -1كملت طهارتو الظاىرة ك الباطنة قاؿ تعالى  :ىك ثًيًابى ى
ن -2صفا ذكره ,ك الذكر ليس مقصودان لذاتو بل ىو كسيلة إلى المذكور جل ك عبل.
ن -3استوحش من كل شيء.

 118 كماؿ سعادة اإلنساف في أمرين:

ن -1تعظيم أمر اهلل عز كجل لقولو تعالى  :ىك ىم ٍن ييػ ىعظّْ ٍم ىش ىعائًر اهللً فىًإنػَّ ىها ًم ٍن تىػ ٍق ىول الٍ يقلي ً
وب  ( سورة الحج.) 32/
ى
ن -2الشفقة على خلق اهلل عز كجل ك النظر إلى أمة سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسلمبالشفقة ك الرحمة بدكف مداىنة ك خاصة مع
من تمسك بنفسو .ك كماؿ الطريق صدؽ مع الحق ك خليق مع الخلق.

 119االستقرار كاالطمئناف ال يكوف إال بالتمسك بالكتاب كالسنة ,ألف االستقرار كاالطمئناف من اهلل عز كجل ,كليس من

اإلنساف ,لذا إذا حاكؿ أف يوجد العبد ىذا االستقرار من نفسو بنفسو ,فإنو يكوف عاجزا عن ذلك ,أما من اهلل فهو ممكن ,كاهلل رتب

ىذا االستقرار كاالطمئناف على االستقامة الشرعية.

 120كلما أدرؾ اإلنساف عجزه كضعفو كجهلو أدرؾ عظمة ربو تبارؾ كتعالى فإذا أدرؾ عظمة ربو عز كجل فإف قلبو ال
ك إًَّال
يرضى إال بمواله كال يتعلق إال بو ,كال يتعلق بالفاني ألف من تعلق بالفاني فهو إلى فناء ,قاؿ تعالى  :ىال إًلىوى إًَّال يى ىو يك ُّل ىش ٍي وء ىىالً ه
ٍح ٍك يم ىك إًل ٍىي ًو تيػ ٍر ىج يعو ىف  ( سورة القصص. )88/
ىك ٍج ىهوي لىوي ال ي
 121إذا كاف القلب صافيان فإف الجوارح ال تخوف ,ألف القلب ىو السلطاف على الجوارح كلها ,فإذا فسد فسدت الجوارح
كلها ككقعت في المعصية ,كإذا صلح صلحت الجوارح ,كصبلحو بذكر اهلل عز كجل ,كإذا استشعر القلب معية اهلل تعالى فإنو ال يأنس
إال بو ,فإذا حصلت منو الغفلة فإنو يتألم ,فبل بد من كثرة الذكر مع الحضور .اللهم ارزقنا الحضور التاـ الدائم.
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 122عظمة اهلل عز كجل كقربو من العبد ال يمكن إنكاره إال من غافل ,فإذا استشعر عظمة اهلل كقربو منو ,ؼ ,فإذا استشعر

عظمة اهلل كقربو منو ,فإف قلبو ال يسكن إال لو ,كيتذكؽ طعم اإليماف ,كىذا ال يكوف إال ألىل السير ك السلوؾ ,كحديث ىؤالء عن ىذا

المقاـ تجد فبو الحيوية ,ألنهم يتكلموف عن ذلك ذكقان كشهودان ,جعلنا اهلل منهم آمين.

 123إذا باشر اإليماف بشاشة القلوب ,كتيقن العبد قربو من اهلل ,كقرب ربو منو ,حين ذلك تفرح ركح اإلنساف

بخبلصها من شر النفس األمارة بالسوء ,كبوصولها كقربها من ربها عز كجل ,أما إذا ضعف اإليماف كلم يصل إلى بشاشة

القلوب ,عندىا تتغلب النفس األمارة بالسوء على صاحبها ,كتغلبو الطبيعة البشرية ,كيكوف في حاؿ قبض كحزف .كفي كبل
ب ىش ًد ً
يد الٍعً ىق ً
ب ىك قىابً ًل التػ ٍَّو ً
الحالين على العبد أف ال يغتر بالفرح كال يقنط بالحزف ,فإف اهلل تبارؾ كتعالى يقوؿ:غىافً ًر َّ
الذنٍ ً
اب
ًذم الطَّو ًؿ ىال إًلىوى إًَّال يىو إًلىي ًو الٍم ً
ص يير(. سورة غافر)3/
ٍ
ى ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
السوء إ َّال ىما ىرح ىم ىربّْي( سورة يوسف )53/ىذه
س ىأل َّىم ىارةه ب ُّ
 124النفس من طبيعتها أنها أمارة بالسوء لقولو تعالى :إف النَّػ ٍف ى
النفس ال تخرج عن طبيعتها كخبثها بالكلية ,ما دامت الركح في الجسد  إًَّال ىما ىرًح ىم ىربّْي فالرحمة من اهلل عز كجل ,كاإلرادة بيد
العبد ,فإذا استعمل العبد إرادتو ,بسجن نفسو تحت مراقبة اهلل عز كجل ,ككقف عليها تنالو رحمة اهلل عز كجل كيترقى حتى يصل إلى
النفس المطمئنة كال يغفل عن نفسو األمارة .أما اإلنساف إذا كاف غافبلن عنها ,كجاىبل بمكرىا كخداعها فإنها تتكبر كتتعالى كىو ال
يشعر ,كمثل اإلنساف إذا غفل عن قص أظافره فإنها تنمو من حيث ال يشعر ,لذلك يجب على المؤمن أف يراقب نفسو كيبقيها
مسجونة تحت مراقبة اهلل الذم ال يغفل قاؿ تعالى  :إً َّف اهللى ىكا ىف ىعلىٍي يك ٍم ىرقًيبان ( سورة النساء )1/

 125إف اهلل تبارؾ كتعالى أمرنا أف نجاىد أنفسنا ,كنقطع شهواتنا ,كنقتلها باالستقامة الشرعية ,حتى تكوف الجنة ىي
اؼ م ىق ً
ٍجنَّةى ًى ىي ال ىٍمأ ىٍكل( سورة النازعات.)41-40/
المأكل ,فقاؿ اهلل تعالى :ىك أ َّىما ىم ٍن ىخ ى ى ى
س ىع ًن ال ىٍه ىول  فًإ َّف ال ى
اـ ىربّْو ىك نىػ ىهى النَّػ ٍف ى
كمن أىملها كلم يقتلها باالستقامة الشرعية زادت في غيها حتى تصبح نفسو نفسان فرعونية نمركدية ككاف من أتباع الشيطاف .كالصديق

رضي اهلل عنو ما أصبح صديقان إال برمي نفسو كمخالفتها كقتلها باالستقامة الشرعية .كما أمر اهلل عز كجل النبي صل اهلل عليو كسلم كمن
ك ك ىال تىطٍغىوا إًنَّوي بًما تىػ ٍعمليو ىف ب ً
ص هير(.سورة ىود)112/
استى ًق ٍم ىك ىما أ ًيم ٍر ى
تاب معو قاؿ تعالى  :فى ٍ
ت ىك ىم ٍن تى ى
ى ى ى
ٍ
اب ىم ىع ى ى
حريصا على الوقت كأحدث الطاعة في كقتها كال تؤخرىا ,ألنها إذا تأخرت عن كقتها كانت على حساب عبادة
 126كن
ن
أخرل ,فمن لم يحافظ على الوقت ,أدركو المقت ,كالصوفي ابن كقتو.

 127النفس األمارة بالسوء أقول حواس اإلنساف الداخلية ,كىي تحارب اهلل كرسولو بارتكاب المخالفات الشرعية ,كال
تخاؼ ىذه النفس إال من الموت .لذا إذا غلبت عليك نفسك ,ىددىا بقولو تبارؾ كتعالى :ىك إً ٍف تىػتىػ ىولَّ ٍوا يى ٍستىٍب ًد ٍؿ قىػ ٍومان غىٍيػ ىريك ٍم
ثي َّم ىال يى يكونيوا أ ٍىمثىالى يك ٍم( سورة محمد )38/كبقولو تعالى  :ىكإً ٍف تىػتىػ ىولٍَّوا ىك ىما تىػ ىولٍَّيتي ٍم ًم ٍن قىػ ٍب يل ييػ ىع ّْذبٍ يك ٍم ىع ىذابان أىلًيمان( سورة
ؼ يىأٍتًي اهللي بًىق ٍووـ يي ًحبُّػ يه ٍم ىك يي ًحبُّونىوي( سورة المائدة... .)54/ىذا أكالن .كثانيان:قلل لها الطعاـ
س ٍو ى
الفتح .)16/كبقولو تعالى :فى ى
كالشراب كالنوـ ,ألف النفس األمارة تكفر بنعمة اهلل عز كجل بسبب عنادىا .لذلك ىي تقول كتضعف من خبلؿ جنودىا,

كالطعاـ كالشراب كالنوـ من جنودىا ,كاهلل عار علينا أف ننشغل بالنعمة عن المنعم.

 128التقصير في المجاىدة سبب لعدـ المعرفة ,ألف اهلل تبارؾ كتعالى رتب الوصوؿ إلى سبل معرفتو على مجاىدة النفس,
ً
ً
َّ ً
َّه ٍم يسبيػلىنىا ىك إً َّف اهللى ل ىىم ىع ال يٍم ٍح ًسنًين( سورة العنكبوت.)69/
ين ىج ى
اى يدكا فينىا لىنىػ ٍهديىػنػ ي
فقاؿ تبارؾ كتعالى  :ىك الذ ى
كاهلل ال يخلف الميعاد ,كإذا لم يكن اإلنساف في مجاىدتو لنفسو قائمان ,كاف في معصية اهلل كاقعان ,كالوقوع في المعصية بسبب الغفلة,
كىي مفتاح باب جهنم ,كما أف الحضور مع اهلل تعالى ىو مفتاح باب الجنة.

 129اإلنساف الفاسق يمكن أف يذىب فسقو بإيمانو ,كإذا ذىب عنو الفسق ثبت عنده مقتضى اإليماف ,كالفسق فسقاف:
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ن -1فسق يخرج صاحبو عن اإليماف.

ن -2فسق يوقع صاحبو في معصية اهلل كيتعدل حدكد اهلل كلكن إيمانو موجود معو .كىذا المؤمن أتى بأفضل الخيرات على اإلطبلؽ ك ىو

اإليماف ,ك خلص من أقبح القبائح ك ىو الكفر .ك حق المؤمن أف يعمل عمبلن صالحان حتى يكوف عملو موافقان لمقتضى اإليماف ك أف يترؾ
ثواب طاعتو ,فبلبد للمؤمن أف يعتدؿ عنده خوفو ك رجاؤه كما قاؿ عليو
المعاصي التي يكوف بها فاسقان ,ألنو قد يحبط
عقاب معصيتو ى
ي

الصبلة ك السبلـ [ :لو كزف خوؼ المؤمن ك رجاؤه العتدال ] ( أخرجو البيهقي ك قاؿ إنو قوؿ مأثور عن بعض السلف ك معناه صحيح ).
رجح آخرتو على دنياه فعليو بالتهجد ك الذكر بعد صبلة الفجر إلى طلوع الشمس ,ك قبيل المغرب بربع
 130من أراد أف يي ٌ

ساعة .ك ىذا كاجب على أىل السير ك السلوؾ ,ك من كصل إلى ما كصل إليو من أىل السير ك السلوؾ ىو مثلنا يعيش في الدنيا فبل

يجوز أف نبرر ألنفسنا تقصيرىا.

ك كل مؤمن يقر بصفات اهلل عز كجل ك لكن ىذا في مضمار العلم فقط ,أما في مجاؿ التطبيق العملي لمستلزمات اإليماف فإنو غير
موجود إال من رحم اهلل .فبلبد من االنتقاؿ من علم اليقين إلى عين اليقين ثم إلى حق اليقين.

 131من حمل أخبلؽ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فهو السيد ,لذا التقل للمخالف ( سيدم ) ك األخبلؽ الحسنة ىي

يقوم جنود قلبو
من جنود القلب ,بها يقول اإليماف ,كما أف األخبلؽ السيئة من جنود النفس بها تقول النفس ,فوجب على السالك أف ٌ
خبلؼ رضاه ,فكن حارسان على باب
على جنود نفسو .ك قلبك بين جنبيك ك ىو مهيأ لنظر اهلل عز كجل ,فحافظ عليو حتى ال يقع فيو
ي

قلبك .ك كذلك نفسك التي تنبت منها الشركر فخالفها ك ال تتبع ىواىا سواء في الطاعة ,أك في الشهوات الدنيوية أك األخركية ألف من

خلقك يقوـ بلوازمك كلها في العوالم ,فإذا سجنت نفسك تحت مراقبة اهلل ك أقللت لها شهواتها عند ذلك تقول جنود القلب على جنود

النفس ك ال تتغلب نفسك عليك .فعليك أف تتمسك بقلبك ,ك قلبك ال يرضى إال بموالؾ ,ك ال تعطي الفرصة لنفسك حتى تستولي

على قلبك ,ك ىذا ال يكوف إال:
_ بالتهجد لقولو تعالى  :ىكانيوا قىلًيبلن ًم ىن اللٍَّي ًل ىما يىػ ٍه ىجعيو ىف  ( سورة الذاريات.) 17/
ّْل الٍ يق ٍرآ ىف تىػ ٍرتًيبلن  ( سورة المزمل.)4/
_ ك قراءة القرآف الكريم لقولو تعالى  :ىك ىرت ٍ
_ ك ذكر كلمة التوحيد لقولو تعالى  :ىك قيوليوا قىػ ٍوالن ىس ًديدان  ( سورة األحزاب.) 70/
_ ك يقلة الكبلـ للحديث الشريف [ :كف عليك ىذا ] ( أخرجو الترمذم ).

_ ك بقلة الطعاـ للحديث الشريف [ :ما مؤل آدمي كعاء شران من بطنو ] ( ركاه الترمذم ).

_ ك بالخفاء لقولو صلى اهلل عليو ك سلم [ :رب أشعث أغبر  ( ]...ركاه أحمد ك مسلم ).

ك من عرؼ عدكه بالعداكة األبدية ,فإنو يخالفو بالمخالفة االستمرارية حتى ال ييخدع.
 132كاجب على كل مؤمن أف يحافظ على قلبو ,ألنو محل نظر ربو عز كجل ,ك أف يلزـ قلبو ذكره ,ك الحضور معو

تبارؾ

ك تعالى ,حتى ال يتمكن الشيطاف من الدخوؿ فيو ,ك إلقاء الوسوسة ,ك كذلك يجب أف نضيق مجاريو فينا ,ك ذلك بالجوع ,ألنو إذا

أكثر العبد من الطعاـ ك الشراب ,ك قلة الذكر هلل تعالى ,فإنو يقوم شيطانو على قلبو ك ركحو ك يكوف قلبو محطة لتنزؿ الشياطين عليو ك
العياذ باهلل تعالى ,عندىا يسوؼ اإلنساف ك يسوؿ ,ك ىذا من الصفات الناقصة ,ك خاصة إذا كاف التسويف في العبادة كالذكر كالتوبة

كفعل الطاعات ,كترؾ المنكرات.

 133من عرؼ اهلل تعالى في الدنيا حق المعرفة فإنو يستريح بالموت ,ألنو يكوف مع اهلل تعالى كحيدان بقلبو ك قالبو ,ك أما الجاىل

بربو ك العياذ باهلل تعالى فإف موتو يكوف ببلء عليو ألف القبر يكوف سجنان عليو .العارؼ باهلل تعالى في الدنيا يكوف قلبو مع اهلل تعالى ك قالبو
مع الخلق ,أما الجاىل باهلل تعالى فإنو في الدنيا مع الناس بقلبو ك قالبو ك ىذا ىو الخسراف المبين .فعلينا أف نكثر من حضور مجالس
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الذكر ألنها رياض الجنة قاؿ صلى اهلل عليو ك سلم [ :إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ,قالوا :ك ما رياض الجنة يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :حلق
الذكر ] ( أخرجو الترمذم ).

فكثرة الذكر سبب لمعرفة اهلل تعالى ,ك االختبلط مع المؤمنين في مجالس الذكر مطلوب ألنو يقوم االعتقاد ك السلوؾ ك خاصة ألىل

الغفلة ك من عنده شكوؾ.

ك أثقل شيء على نفوس السالكين ثبلثة:

ن -1ذكر االسم المفرد بقلب حاضر ك ىذا ألىل الخلوة ,ك ذكر كلمة التوحيد  ىال إًلىوى إًَّال اهللي  لبقية السالكين.
ن -2تبلكة جزء من القرآف الكريم في كل يوـ.

ن -3دكاـ التهجد ك البقاء في مصبله ذاكران اهلل تعالى إلى صبلة الضحى .ك اهلل تعالى طلب من عبده أف يصل إليو بالعبودية حتى
يعرفو حق المعرفة ,بل يريد منو أف ال يتعلق بالمعرفة ليكوف عبدان خالصان هلل عز كجل.

 134من تعلق بأسماء اهلل عز كجل ك بصفاتو ,فإنو يرمي األخبلؽ الذميمة ك يتحلى بأخبلؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كسلم عندىا يكوف بشران في الظاىر ,ك ملكان في الباطن ,ك من لم يتعلق بأسماء اهلل ك بصفاتو فهو أبلو أحمق.
 135الكشف كشفاف ,رباني حقيقي ,ك كسف مادم متعلق بالدنيا.
أما الكشف الرباني :فثمرتو عبودية هلل عز كجل مع المشاىدة.

ك أما الكشف المادم :فتعلق بالكشف ك الكرامات ك خوارؽ العادات.

ك على المؤمن الصادؽ أف يتحقق بالعبودية هلل عز كجل ,ك يعلو بهمتو حتى يصل إلى مقصوده ,ك قصده العبودية هلل تعالى ,فهذا

ال يكوف إال بكثرة الذكر هلل مع التمسك بالشريعة ك القياـ بما يكلف بو .أما من تعلق بالكشف المادم فهذا يخشى عليو أف يشتغل
بو عن العبودية ,ك قد ينقلب عليو ك يكوف استدراجان لو ك العياذ باهلل تعالى ,ألنو من تعلق بهذا الكشف ,كاف كمن تعلق بالزراعة ك
الصناعة ك التجارة ,ك بذلك التعلق ينسى عبوديتو هلل تعالى.

 136قيمة اإلنساف بركحو ال بجسده ,ك جسم اإلنساف ىم ٍرىكب لركحو ,فكن مراقبان لركحك التي دخلت جسدؾ ك
ىي عارفة باهلل مؤمنة ,مقرة بالربوبية لخالقها يوـ خلقها ك أشهدىا على الحقيقة كما قاؿ تعالى  :ىك أى ٍش ىه ىد يى ٍم ىعلىى أىن يف ًس ًه ٍم
ت بًىربّْ يك ٍم قىاليوا بىػلىى  ( سورة األعراؼ .) 172/ك في الحديث الشريف [ :كل مولود يولد على الفطرة ] ( ركاه
ىس ي
أىل ٍ
الشيخاف ) ,حتى تخرج من ذلك الجسد ك ترجع إلى موطنها األصلي في جوار ربها ,بدكف تلوث ,ك تلوثها من شؤـ النفوس

ك العياذ باهلل تعالى ,ك العاقل الذم تنور عقلو من نور قلبو ىو الذم يحافظ على طهارة ىذه الركح ك قداستها ,بل بل يغذيها
بكثرة الذكر حتى ال تنسى موطنها ,ك تبقى لها الصلة مع ذلك العالم الذم أ ً
يخ ىذ فيو العهد منها ,ك ربما ت ٍذ يكر ذلك العهد إذا

خفت جنود النفس ك أيضعفت .أما اتباع الهول ك العياذ باهلل فإنو ينسي الركح تلك الحقيقة حتى تكفر باهلل تبارؾ ك تعالى ,ك
تخرج من الجسد ك ىي كافرة .نسأؿ اهلل أف يحفظنا من شر أنفسنا .آمين.

 137كن صاحب جد ,حتى تكوف لمن بعدؾ قدكة صالحة ,ك ال تكن من أىل الهزؿ ك اللهو ك اللعب ,ألف ىذا ليس من
َّد مني ] ( ركاه البخارم في األدب ,ك
شأف الكمل من الرجاؿ ,ك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلميقوؿ [ :لست من ىد ود ,ك ال الد ي

البيهقي في شعب اإليماف) أم لست من أىل اللعب ك اللهو ,ك ال ىما مني ,ك احذر المداىنة ,فإنها تذىب بالدين ك العياذ باهلل.
 138نور اهلل جل جبللو الئح غير زائل البتة ,ك األركاح البشرية ال تكوف محركمة تلك األنوار إال بسبب الحجاب ,ك

ذلك الحجاب ليس إال االشتغاؿ بغير اهلل عز كجل ,فبمقدار ما يزكؿ الحجاب يكوف التجلي .فاألمر متوقف على طلب العبد,

فإذا لم يطلب العبد ال ييعطى شيئان ,ك بعضهم ال يطلب ربو ألنو تمسك بنفسو ,ك اجتمع شيطانو مع نفسو ,فهذا الصنف ال يترقى.
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 139من قرأ كتاب أعمالو في الدنيا قبل اآلخرة ,تاب ك رجع ك استغفر اهلل تعالى من كل مخالفة ك شكر اهلل عز كجل على
َّ ً
وىهم فىًفي رحم ًة ً
اهلل يى ٍم فً ىيها
ين ابٍػيىض ٍ
َّت يك يج ي ي ٍ
ىٍ ى
ما كاف موافقان لرضاه .فإنو ينقلب يوـ القيامة بوجو أبيض يقوؿ تعالى  :ىك أ َّىما الذ ى
ىخالً يدك ىف  ( سورة آؿ عمراف .) 107/ك أما من أىمل قراءة كتابو ,ك محاسبة نفسو فإنو سندـ عندما يسمع يوـ القيامة قوؿ اهلل
ك ىح ًسيبان  ( سورة االسراء.) 14/
ك الٍيىػ ٍو ىـ ىعلىٍي ى
ك ىك ىفى بًنىػ ٍف ًس ى
تعالى  :اقػ ىٍرأٍ كًتىابى ى

 140أسباب قسوة القلب :المعاصي ,ك قلة الذكر ,ك التعلق بالدنيا ,ك كثرة الضحك ,ك الغفلة ,ك من كانت غفلتو عن

اهلل أكثر فهو من جهنم أقرب ك العياذ باهلل من ذلك ,فبلبد من المجاىدة .ك ليس المعوؿ عليو كثرة العمل ,ك إنما المعوؿ عليو

قبولو عند اهلل عز كجل ,ك ىذا القبوؿ غائب عن اإلنساف كليان.
 141الخبلؼ قائم بين الناس من قديم ,ك رفع الخبلؼ يصعب بسبب النفوس األمارة بالسوء ,ك ىل يستطيع أحد أف

يرفع ىذا الخبلؼ؟ علينا أف نقوم جانب الحق ,ك أف نكوف في نصرتو ,ك أف ال تكوف العصبية قائمة بيننا ,ألف العصبية من طبيعة
ً ًً
ًً
ىصلً يحوا بىػ ٍيػنىػ يه ىما
ين اقػٍتىتىػليوا فىأ ٍ
النفوس الخبيثة ,فإذا كجد الخبلؼ نأخذ بوصية ربنا عز كجل حيث يقوؿ  :ىك إً ٍف طىائ ىفتىاف م ىن ال يٍم ٍؤمن ى
ت فىأ ً
ً ً ً
ً
ً ًَّ ً
ً ً
فىًإ ٍف بىػغى ٍ
اء ٍ ٍ
ت إً ٍح ىد ي
ىصل يحوا بىػ ٍيػنىػ يه ىما بًال ىٍع ٍد ًؿ ىك أىقٍسطيوا إً َّف اهللى
اى ىما ىعلىى ٍاألي ٍخ ىرل فىػ ىقاتليوا التي تىبغي ىحتَّى تىفيءى إلىى أ ٍىم ًر اهلل فىإ ٍف ف ى
ً
ًً
ىخ ىويٍ يك ٍم ىك اتَّػ يقوا اهللى ل ىىعلَّ يك ٍم تيػ ٍر ىح يمو ىف  ( سورة الحجرات  ) 10/ك
يي ًح ُّ
ىصلً يحوا بىػ ٍي ىن أ ى
ين  إًنَّ ىما ال يٍم ٍؤمنيو ىف إً ٍخ ىوةه فىأ ٍ
ب ال يٍم ٍقسط ى
اإلصبلح يكوف بنصرة الحق ,ييعطى المظلوـ حقو ,ك يؤخذ على يد الظالم ,ىذا ىو اإلصبلح ,ك أما العصبية فهي إفساد ك العياذ
باهلل تعالى.

 142حب أكثر الناس لبعضهم البعض معلوؿ ,ك كذلك بغضهم لبعضهم البعض ,الحب ك البغض يجب أف ال يكوف تبعان
للنفوس ,ألف النفوس أمارة بالسوء ,بل يجب أف يكوف الحب ك البغض في اهلل ,ك ميزاف ذلك شرع اهلل عز كجل ,ك سنة رسولو

صلى اهلل عليو ك سلم ,ك اهلل عز كجل ال ينظر إلى كثرة العمل ,ك ال إلى ظاىره فحسب ,بل ينظر إلى لب العمل ,فاهلل تعالى ينظر

إلى لب حبك ك بغضك إف كجد فيو الصدؽ ك اإلخبلص ك أنو هلل ,قبلو ,ك إال فبل.

 143من أحب أف يطيعو الناس جميعان فهو أحمق ,لذلك ترل أىل الحق ك الحقيقة ينصحوف من كتاب اهلل ك سنة رسولو

صلى اهلل عليو كسلم كال يبغضوف من خالفهم ,بل يحولوف أمرىم إلى اهلل عز كجل ,ك يدعوف لهم بظهر الغيب ,تأسيان برسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم الذم كاف يدعو لقومو فيقوؿ [ :اللهم اىد قومي فإنهم ال يعلموف ] ( ركاه الطبراني) كيف يحقدكف عليهم
ك يبغضونهم؟ ك ىم يعلموف أف البغض إذا كجد في القلب فإنو يذىب باإليماف لقولو صلى اهلل عليو ك سلم [ :دب إليكم داء

األمم قبلكم الحسد ك البغضاء ,ك البغضة ىي الحالقة ,ال أقوؿ حالقة الشعر ك لكن حالقة الدين ] ( ركاه الترمذم ك أحمد ).

 144كن محافظان على محبة المؤمنين لك ,ألف ىذا مرغوب فيو ك إياؾ ك الغركر ,فاهلل عز كجل خلقك ك جعلك خادمان
للمؤمنين ,ك احذر أف تفكر في نفسك أنك سيد ك أنك مقصود ,بل تفكر بأنك خادـ ,ك الخادـ ال يكوف مخدكمان ,ك على كل

حاؿ لوال كجود المؤمنين لما كجدت منك خدمة ,كيف تكوف خادمان بدكف مخدكـ ,فحافظ على محبة من أحبك ,ألف محبة

تهجم عليك بالشدة ,عليك بالسكوت ,ك فوض
المؤمن للمؤمن ليست خالية من اإلكراـ اإللهي ,ك احذر أف تهجم على من ٌ

أمرؾ إلى اهلل عز كجل ,ك احذر أف تؤدم أحدان.
 145إذا خالفك أحد من إخوانك ,فبل تصد عنو بوجهك ,عاملو كما تحب أف تعامل ,كم خالفت اهلل عز كجل؟ ك ىو ما
صد عنك قاؿ تعالى  :ك ىو الَّ ًذم يػ ٍقبل التػَّوبةى ىعن ًعب ً
السيّْئى ً
َّ
ات  ( سورة الشورل .) 25/ك كم خالفت النبي
ادهً ىك يىػ ٍع يفو ىع ًن َّ
ى ى ي ٍى ٍ ى
ى يى
صلى اهلل عليو ك سلم؟ ك ىو يشفع لك صلى اهلل عليو كسلم باستغفاره لك في قبره الشريف ,عليك أف تستحي من اهلل عز

كجل ,ك من رسولو صلى اهلل عليو ك سلم ,فبل تصد بوجهك عن أخيك المؤمن ,ك إف خالفك الرأم ,ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل
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عليو كسلم ما انتقم لنفسو قط ,ماذا تقوؿ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يوـ القيامة إذا قاؿ لك ىذا من أمتي ,فلم صددت

عنو؟

 146إنزاؿ الناس منازلىهم ,على جهتين:

األكلى :من حيث المراتب الدنيوية.

س ىك تىػ ىولَّى  أى ٍف ىجاءىهي ٍاألى ٍع ىمى  ( سورة
الثانية :من حيث اإليماف ,ك ىذا أىم ,انظر في قولو تبارؾ ك تعالى  :ىعبى ى

عبس.) 1/

 147من أراد أف يتكلم بشيء ,أك يفعل شيئان ,عليو أف يفكر برضا اهلل عز كجل عن ىذا القوؿ أك الفعل ,ال عن رضا

الناس ,ألنو إف رضي كاحد ,غضب اآلخر ,ك لكن إف فوض أمره إلى اهلل عز كجل ك فكر في رضاه فإنو يستريح ,ك يخرج من

مراقبة الناس.

 148اإلنساف على ثبلثة أصناؼ في حديثو:

األكؿ :يتكلم مع الخلق ك ال يراقب إال اهلل عز كجل ,ك ال ينظر إال إلى الشرع الشريف ظاىران ك باطنان ك ىذا يكوف على قدـ

سيدنا عمر رضي اهلل عنو ( ما ترؾ الحق صاحبان لعمر ).

الثاني :يتكلم مع الخلق ك يمتنع عن الكذب ,ك لكن امتناعو عن الكذب ليس هلل ك إنما لعزتو ,فيستحي أف ييعرؼ أنو كذاب ,ك

ىذا كأبي سفياف عندما كاف مشركان ,ك سألو ىرقل عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ ( :ك اهلل لوال يؤثركا عني كذبان
لكذبت عن محمد ) فهذا صدؽ ك لكن ليس هلل إنما لعزتو.

الثالث :يتكلم مع الخلق ك ىو يكذب ك ال يبالي ,فبل يراقب اهلل ك ال يستحي منو ك ال يخشاه ,ك ىذا ضرره يسرم لغيره لقولو

تستح فاصنع ما شئت ] ( ركاه البخارم ).
صلى اهلل عليو ك سلم [ :إذا لم ً

 149صاحب اإليماف عليو أف يستحي من اهلل عز كجل ,ك أف ال يتكلم كبلمان يجرم على لسانو ك اهلل عز كجل مطلع

على قلبو ك يرل فيو خبلؼ ما يقوؿ ,عليكم أف تعملوا بمستلزمات اإليماف ,من آمن باهلل أنو سميع بصير ,عليو أف تستوم

سريرتو مع عبلنيتو ,حتى ال يسمع اهلل منو قوالن ,ك يرل في قلبو خبلؼ ما يقوؿ ,ألف من قاؿ خبلؼ ما يعتقد فقد اتصف بصفة
من صفات المنافقين ك العياذ باهلل تعالى .ك ىذا ال يليق بالمؤمن.
 150مخالطة الناس ال تخلوا من أحد أمرين:

ن -1المداىنة :ك ىي حراـ.

ن -2النصيحة :ك ىي تحتاج إلى صبر ,ألف من نصح ىوجم ك أكذم من قبل المنصوح إف كانت نفسو ال تقبل الحق ,فبلبد من

يصبر على أذاىم خير من الذم ال يخالطهم ك
الصبر ك المصابرة لقولو صلى اهلل عليو ك سلم [ :المسلم الذم يخالط الناس ك ي
ً
اصبً ٍر ىعلىى
ال يصبر على أذاىم ] ( أخرجو الترمذم ) ك لقولو تعالى  :يىا بيػنى َّي أىقً ًم َّ
الص ىبل ىة ىك أ يٍم ٍر بًال ىٍم ٍع يركؼ ىك انٍوى ىع ًن ال يٍمن ىك ًر ىك ٍ

ك  ( سورة لقماف .) 17/فكن ناصحان في مخالطتك للناس ك ال تكن مداىنان لتأكل دنياؾ بدينك.
ىصابى ى
ىما أ ى

 151الحق ال يقاس بالرجاؿ بل لعكس ,ك الطريق ال يعرؼ بالرجاؿ بل العكس .ك المجالس التي تقاـ ليست مجالس

أشخاص ,ك إنما مجالس الطريق فيجب الحضور فيها جميعان ,ك ال يجوز أف نبرر ألنفسنا غيابها ,ألنها مجالس يباىي اهلل بها
ض إًَّال ىعلىى ً
مبلئكتو ك الناس يتركوف ىذه المجالس اشتغاالن منهم في الدنيا ك اهلل تعالى يقوؿ  :ىك ىما ًم ٍن ىدابَّوة فًي ٍاأل ٍىر ً
اهلل ًرٍزقيػ ىها
 ( سورة ىود.) 6/
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 152ال تترؾ األدب مع غير المتأدبين ,ألف ىذا شأف المخلصين في أدبهم .اصنع المعركؼ في أىلو ك في غير أىلو

فإف صادؼ المعركؼ أىلو فهم أىل للمعركؼ ك إف لم يصادؼ المعركؼ أىلو فأنت أىل للمعركؼ.

 153 انظر إلخوانك بإيمانك ال بنفسك ,ك عاملهم بمقتضى اإليماف ,ال بما تمليو عليك نفسك األمارة بالسوء,

فاحذر نفسك ألنها عدكة لك ك ىي تحاكؿ أف تبرر لك كل أخطائها ك تصرفاتها ,فبل تصدقها ,ك انظر إلى ما يرضي اهلل عز

كجل عنك ,ك رضاه عنك في مخالفتك لنفسك.

يرض عنو ربو تبارؾ ك تعالى ,ىل ينفعو ذلك؟
 154ال بد للمؤمن أف يكوف عاقبلن ,فلو رضي الناس جميعان عنو ك لم ى

فعلى المؤمن أف يتمسك باهلل حتى تتم عبوديتو هلل تعالى ,ك تلك العبودية ال تكوف إال باالتباع للنبي صلى اهلل عليو ك سلم,
ً
ألنو صلى اهلل عليو كسلم حقق العبودية هلل عز كجل كما أراد اهلل تعالى ,لذا أمرنا باتباعو فقاؿ  :قي ٍل إً ٍف يك ٍنتي ٍم تيحبُّو ىف اهللى
فىاتَّبًعيونًي يي ٍحبًٍب يك يم اهللي ( سورة آؿ عمراف ) 31/ك المؤمن ك المؤمن ذا لم يج ًر أحكاـ الشرع على جوارحو الظاىرة ك الباطنة
فهذا دليل على فساده ,ك أنو خارج عن العبودية الحقيقية هلل عز كجل.

 155خط الطريق يقوم خط القرابة ,أما خط القرابة فبل يقوم خط الطريق ,إذا ذىب الطريق ال تذىب القرابة ك لكن

ماذا ينفع .فاالعتبار بالوصل ال باألصل ألف األصل من الجرـ ك الوصل من القرب.
 156إذا ظيلمت خذ بوصية اهلل عز كجل حيث يقوؿ  :إً َّف اهللى ىم ىع َّ ً
ين  ( سورة البقرة ,) 153/ك يقوؿ :
الصاب ًر ى
إًنَّما يػيوفَّى َّ ً
ىجريى ٍم بًغىٍي ًر ًحس و
اب  ( سورة الزمر .) 10/فبلبد من الصبر ألف ىذا الظلم ابتبلء من اهلل تعلى في الدنيا
ى ى
الصاب يرك ىف أ ٍ ى
ى
للظالم ك للمظلوـ ,فاألكؿ أخذ حظو من الظلم ك ىو ظلمات يوـ القيامة ,ك الثاني أخذ حظو من الصبر ,فإذا كاف إيمانو قويان

علم أنو ال توجد ذرة في الكوف تتحرؾ إال بقضاء ك قدر فهو ينظر بقلبو ك بعين بصيرتو إلى اهلل تعالى ,فيرل فعل اهلل ك عظمتو
سبى َّن اهللى غىافًبلن ىع َّما يىػ ٍع ىم يل
ك قدرتو أعظم من فعل الناس ك ليسوا أكثر من حجر ,ك كل ذلك امتحاف قاؿ تعالى  :ىك ىال تى ٍح ى
الظَّالًمو ىف إًنَّما يػ ىؤخّْرىم لًيػووـ تى ٍش ىخ ً ً
ار  ( سورة ابراىيم ) 42/نسأؿ اهلل الثبات ك السبلمة ك نرجو اهلل تعالى أف
ص فيو ٍاألىبٍ ى
ي
ى ي يي ٍ ىٍ
صي
ي
يعاملنا بفضلو ال بعدلو .فإذا ما ظيلمت فاصبر ك ال يدفعنك ذلك ألف تخرج عن دينك من داخلك.
 157 من عاملك معاملة ك في نظرؾ أنو قد أساء إليك ,فاعرض معاملتو على الشرع الشريف ,فإف كانت موافقة للشرع

ك كرىتها ,فاعلم أنك تكره الحق ,ك ىذا من نفسك ك من الشيطاف ,ك كاجبك أف تقبل منو ك لو نفرت نفسك منو ,ىذا
النفور ال يضر ,ك يجب عليك أف ال تقابلو بالسيئة ,ك القلوب بيد اهلل عز كجل.

 158 المؤمنوف مأموركف بحسن الظن تجا ه بعضهم البعض ,ك سوء الظن ببعضهم البعض حراـ لقولو تعالى  :يىا أىيػُّ ىها
الَّ ًذين آمنوا ً ً ً
ض الظَّ ّْن إًثٍ هم  ( سورة الحجرات ) 12/ك المؤمن الممدكح ك المثنى عليو
اجتىنبيوا ىكثيران م ىن الظَّ ّْن إً َّف بىػ ٍع ى
ى ىي ٍ
لئن كاف المؤمنوف مأمورين بحسن الظن
عليو أف ال ينحرؼ ك ال يغتر ,ك أف يكتفي بعلم اهلل فيو ,ك بما يعلم ىو من نفسو ,ك ٍ
َّ ً
ين يىػ ٍف ىر يحو ىف بً ىما أىتىوا ىك يي ًحبُّو ىف أى ٍف
سبى َّن الذ ى
ببعضهم البعض ,لكن ليسوا مأمورين بحسن الظن بأنفسهم قاؿ تعالى  :ىال تى ٍح ى
وً
اب ك لىهم ع ىذ ً
ً
يم ( سورة آؿ عمراف ) 188/فصاحب اإليماف
َّه ٍم بً ىم ىف ىازة م ىن ال ىٍع ىذ ً ى ي ٍ ى ه
سبىػنػ ي
اب أىل ه
يي ٍح ىم يدكا ب ىما ل ٍ
ىم يىػ ٍف ىعليوا فى ىبل تى ٍح ى
الكامل يستحي من اهلل تعالى أف يتكلم خبلؼ ما يوجد في قلبو ,ألنو يعلم أف اهلل تعالى مطلع على قلبو ك ىو مراقبو ,ك
الناس يراقبوف ظاىره ,فبلبد من استواء السريرة مع العبلنية ,ك ال تتركوا رضا الرحمن من أجل خلق الرحمن.

 159كن مع اهلل صادقان ,ك مع الناس منصفان ,ك مع العلماء متواضعان ,ك مع الجهاؿ ساكتان ,ك مع الفقر سخيان ,ك مع

األطفاؿ شفوقان ,ك مع النفس مخالفان ,ك مع الشيخ خادمان ,ك مع الوالدين باران ,ك مع اإلخواف متعاكنان ,ك اجعل جوارب
األحمق السكوت .ك كن مع طريقتك مخلصان ك داعيان ,ك ال بد لمن أراد نقل الطريق للغير من أربعة أشياء:
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ن -1العلم ن -2العبادة

ن -3اإلخبلص

ن -4األخبلؽ

 160بركة الجماعة تجعل الضعيف قويان ,ك القوم أقول ,لقولو صلى اهلل عليو ك سلم [ :يد اهلل مع الجماعة ] ( ركاه

الترمذم ) ك النفس تسوؿ لصاحبها أف يترؾ مجالس األحباب ك الطريقة ,فليكن اإلنساف على حذر من نفسو ,ألنها ال تريد

لو الخير .ك من صفاتها الحقد ك الحسد على من خالفها ,فإذا خالفك أحد .فانظر إلى مخالفتو ,إف كانت مخالفتو للشرع

فعليك بالنصح لو باللين ,ك إف كانت مخالفتو لنفسك ,فاعلم أنو على الحق ك نفسك األمارة بالسوء ال تقبل ذلك ,فبل يليق

بك أف توافقها ,بل عليك باتباع الحق .ك أقبح القبائح الرضا عن النفس ,ألنو من رضي عنها ال يحاربها ,ك اهلل نهانا عن

اتباعها ,ك من أحيا نفسو بنفسو فهو ميت ,ك من مات عن نفسو فهو حي .ك مصيبتنا كلها بسبب حياة أنفسنا بأنفسنا .ك

تعلق عقولنا بأنفسنا ,حتى أصبحت نفوسنا دستوران لنا ,عوضان عن القانوف اإللهي .اعرضوا أموركم كلها على الشرع الشريف,

تسعدكا في الدارين.

 161 من فرح بالمدح ك تأثر بالذـ ما عرؼ نفسو ,بأنو كاف عدمان ,ك من كاف عدمان سابقان ,فهو عدـ الحقان ,ك المؤمن

يفرح بمدح المؤمنين لو ليس من أجل نفسو إنما من أجلهم ألنهم سيؤجركف على حسن ظنهم ك مدحهم ألخيهم.

دحت ,راقب نفسك ك حاسبها ,فإف كاف ما يقولوف حقان ,فاحمد اهلل عز كجل على تلك النعمة ,ك اعلم أنها
 162إذا يم ى
ليست منك ك إنما من اهلل عز كجل لقولو تعالى  :ىك ىما بً يك ٍم ًم ٍن نً ٍع ىم وة فى ًم ىن اهلل  ( سورة النحل ) 53/إذا عرفت ىذا فإنك
ال تغتر بمدحهم إياؾ ,كلكن تفرح لهم ألنهم سيؤجركف على حسن ظنهم كمدحهم ألخيهم المؤمن ,كإف لم يكن فيك ما
يقولوف استغفر اهلل عز كجل ,كسل اهلل أف يوفقك لمتابعة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم.

 163مصيبة اإلنساف أف يراقب الناس ,كيبحث عن نقائصهم ,كيخفي كماالتهم ,كال يطلع على نقائصو ,كيحاكؿ أف

ي ظهر كماالتو ,كىذا كلو مخالف للشريعة ,علينا أف ننظر في أنفسنا كما يظهر منها ,ىل ىي موافقة للشرع أـ ال ؟ ثم ننظر إلى

عباداتنا ىل ىي الئقة بربنا عز كجل أـ ال ؟ نفرح بما ينسب إلينا من الفضائل مع عدـ كجودىا فينا .كنسينا قوؿ اهلل عز
َّ ً
ً
ً
ً
َّه ٍم بً ىم ىف ىازةو ًم ىن ال ىٍع ىذ ً
اب ىك ل يىه ٍم
سبىػنػ ي
ين يىػ ٍف ىر يحو ىف ب ىما أىتىوا ىك ييحبُّو ىف أى ٍف يي ٍح ىم يدكا ب ىما ل ٍ
سبى َّن الذ ى
ىم يىػ ٍف ىعليوا فى ىبل تى ٍح ى
كجل  :ىال تى ٍح ى
ع ىذ ً
يم ( سورة آؿ عمراف ) 188/على اإلنساف أف يكتفي بعلم اهلل عز كجل فيو ,كمراقبتو لو حيث يقوؿ   :إً َّف اهللى
ى ه
اب أىل ه
ً
ىكا ىف ىعلىٍي يك ٍم ىرقيبان  ( سورة النساء. ) 1/
جميعا ,كمن كقف على عجزه كعجز الخلق باليقين القلبي ال بالكبلـ عرؼ قدرة
ن
 164ثبت عندم عجزم كعجز الناس

فعاؿ لما يريد ,عندىا يسقط الخلق جميعان من عينو كيتعلق بالخالق جل كعبل ,كيستريح من جميع األمور.
ربو تبارؾ كتعالى كأنو ٌ

 165لوال الخالق لما كجد المخلوؽ ,كلوال المخلوؽ ما عرؼ الخالق .خلق اهلل الخلق من أجل أف يعرؼ الخالق ,ككل

مخلوؽ موجود بفعل اهلل كعلمو ,فبل تقف مع الخلق بل انتقل إلى األفعاؿ كمن األفعاؿ إلى الصفات.

 166نحن قوـ ال نتكلف بالمفقود ك ال نبخل بالموجود ,ك اجتماعنا ليس من أجل الطعاـ ,ك لكن اجتماعنا على ذكر

اهلل تعالى ك ذكر اهلل تعالى محلو القلب ,فانظر إلى نيتك إذا اجتمعت مع إخوانك ,ك في الحديث [ :إنما األعماؿ بالنيات ك

إنما لكل امرئ ما نول ] ( ركاه الشيخاف ) .فواحد يأتي لبطنو ك آخر يأتي لقلبو ,ك فبلحك يوـ القيامة بسبلمة قلبك كما قاؿ
اؿ ىك ىال بىػنيو ىف  إًَّال ىم ٍن أىتىى اهللى بًىقل و
ٍب ىسلً و
تعالى  :يىػ ٍو ىـ ىال يىػ ٍنػ ىف يع ىم ه
يم  ( سورة الشعراء ) 89/ك كيف يكوف القلب سليمان إذا
تخليص قلوبكم من ك سوسة الشيطاف ك
ىمكم
لم يتغذ بذكر اهلل عز كجل ,فكونوا حريصين على مجالس الذكر ك ليكن َّ
ي
تسويبلت النفوس األمارة بالسوء بكثرة الذكر هلل عز كجل مع الحضور التاـ الدائم ,اللهم كفقنا لذلك .آمين.
 167 المؤمنوف بالنسبة للغفلة على نوعين:
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األكؿ :مؤمن بصفات اهلل عز كجل ,ك ىو يحاكؿ أف يعبد ك يتقرب ك لكن لعجزه قد يقع في الغفلة ك مخالفة الشريعة ,ك
آخ ىر
صالًحان ىك ى
ىو يعلم أف عبادتو غير الئقة بربو ,ىذا يرجى لو القبوؿ قاؿ تعالى  :ىك ى
آخ يرك ىف ا ٍعتىػ ىرفيوا بً يذنيوبً ًه ٍم ىخلىطيوا ىع ىمبلن ى
سيّْئان عسى اهلل أى ٍف يػتوب علىي ًهم إً َّف اهلل غى يف ً
يم  ( سورة التوبة.) 102/
ى ه
ور ىرح ه
ى ى ى ي ىي ى ى ٍ ٍ
يحاكؿ ىذا الصنف الحضور مع اهلل ما استطاع إلى ذلك سبيبلن ,ك إذا حصلت معو غفلة بدكف اختياره لضعفو فتوبتو مقبولة
بوعد اهلل عز كجل ,ك تلك التوبة ال تدؿ على خبلصو من ىذه الغفلة فعليو أف يرجع عن ىذا االختبلط ,ك يقوم جنود قلبو ك
ركحو على جنود نفسو ك شيطانو حتى يخرج عن ىذا ك يبقى معو لٌمة ,ك نرجو اهلل أف يذىب عنو بالكلية.

الثاني :مؤمن بصفات اهلل عز كجل ,ك لكنو انغمس في الدنيا كليان ك العياذ باهلل تعالى ,ك يقبل اهلل توبتو إف تاب ,ك ذلك

بخركجو من غفلتو التي كانت بسبب انغماسو في الدنيا .ك الفارؽ كبير بين الغفلتين.

َّ ً
وىم بًًإح و ً
ساف ىرض ىي اهللي
أما الذين فوؽ ىذين الصنفين ,فقد كصفهم اهلل في القرآف الكريم بقولو تعالى  :ىك الذ ى
ين اتَّػبىػ يع ي ٍ ٍ ى
ً
َّات تىج ًرم تىحتػها ٍاألىنٍػه ً ً
ىع َّد لىهم جن و
( سورة
يم 
ين فً ىيها أىبىدان ذىلً ى
ىع ٍنػ يه ٍم ىك ىر ي
ٍى ى
ٍ
ضوا ىع ٍنوي ىك أ ى ي ٍ ى
ار ىخالد ى
ىي
ك الٍ ىف ٍويز ال ىٍعظ ي
التوبة.) 100/

ك اإلحساف أف تعبد اهلل كأنك تراه ,ك ك اهلل عمل الواحد من ىؤالء يوازم عبادة الثقلين .ك انظر إلى خواتيم ىاتين اآليتين كم
ىو الفارؽ كبير بينهما ,األكلى حتمت بقولو تعالى  :إً َّف اهلل غى يف ً
ً
يم 
يم  ك الثانية ختمت بقولو تعالى  :ىذلً ى
ى ه
ور ىرح ه
ك الٍ ىف ٍويز ال ىٍعظ ي
ك كذلك الفارؽ كبير بين أىل اإلحساف ك بين الذين خلطوا عمبلن صالحان ك آخر سيئان ,اللهم اجعلنا من أىل اإلحساف بفضلك
ك إحسانك ك تجاكز عن تقصيرنا .آمين.

 168ال تفتخر بسبلـ أىل المراتب الدنيوية عليك ,ألنك قد تغتر بذلك فيذىب عزؾ الحقيقي من حيث ال تشعر ,ك

عزنا الحقيقي باإلسبلـ ,ك نحن ننظر إلى الناس من خبلؿ استقامتهم ,ال من حيث مراتبيهم الدنيوية .فمن لم يكن مستقيمان
ننصحو ,فإف استجاب فبها ك نعمت ,ك إال ندعو ك بيننا ك بينو اهلل تعالى.

 169ىذه السفينة ال بد يومان أف ننزؿ منها إلى القبر ,ك عبلمة الصادؽ في حبو هلل عز كجل أف يكوف لقاء ربو عز كجل

عنده أفضل من الدنيا بما فيها ,ك يرجح ىذا اللقاء على حياتو ,نرجو اهلل عز كجل أف ينفعنا ك المسلمين ك خصوصان أىل الطريق

الشاذ لي رضي اهلل عنهم .ك ك اهلل إني أرجو ك أتمنى أف يتوجو كل الناس إلى اهلل عز كجل ,ك لو أنهم في ذىابهم يمركف على

رأسي ك ظهرم ك بطني المهم ىو كصولهم إلى اهلل عز كجل ,ك لكن ماذا أفعل؟ األكصاؼ المذمومة قد تعلٌق بها أكثر الناس ك

ال يمكن لهم بوجودىا أف يذكقوا حبلكة اإليماف ك ال يشعركا بأنوار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ,ك ال بأنوار الطريقة ك أنوار

الوارث.

ك شر تلك األكصاؼ المذمومة التعلق بالنفس األمارة التي ال تخرج عن طبيعتها_ من الخبث ك المكر ك الخداع ك الكذب ك

التسويل ك التسويف_ فاجعلوا ىمكم معرفة اهلل عز كجل حتى تستريحوا بقلوبكم ,أما راحة الجسد فاتركوىا حتى تدخلوا
قبوركم .انظركا فيمن أراد السفر في الدنيا فإنو ال يطلب الراحة ك ال يجدىا حتى يصل إلى كطنو ,فهو يتحمل المشاؽ ك

المصاعب في سفره ك أملو متعلق بوصولو ,ك كذلك نحن علينا أف نبذؿ كل جهدنا في الطاعات حتى نصل إلى كطننا قاؿ
اهلل ىو ىخيران ك أى ٍعظىم أىجران ك استػ ٍغ ًفركا اهلل إً َّف اهلل غى يف ً
تعالى  :ك ما تيػ ىقد ً ً ً
ً ً
ً
يم  ( سورة
ى ٍ ى ٍى ي ى
ى ه
ي
ى ى
ور ىرح ه
ّْموا ألىنٍػ يفس يك ٍم م ٍن ىخ ٍي ور تىج يدكهي ع ٍن ىد ي ى ٍ ى

المزمل) 20/

 170من دخل في الدنيا كجب عليو أف يصبر على أذل أىلها ,ك لكن ليس على حساب دينو ألف دينو ليس ملكان لو.
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 171اهلل عز كجل خلقنا ك نحن ال نعرفو ,ك ً
اهلل ىذا عجيب ,ك األعجب من ذلك أنٌا ال نسعى إلى معرفتو بسبب
اشتغالنا في الدنيا ليبلن ك نهاران ,ك قلة ذكرنا ,ك ً
اهلل ىذا عار علينا ,ك استعماؿ الشيء في غير ما خلق لو جرـ ,ك قلبنا خلق

لمعرفة ربنا عز كجل ال لحب الدنيا.

أحل الماؿ ما أتاؾ من
 172خير الماؿ ما استعملتو في الحبلؿ ,ك أنت للماؿ إذا أمسكتو فإذا أنفقتو فهو لك ,ك ُّ

غير مسألة .ك الواحد من الخلق يتفكر في الدنيا حتى ال يكوف محتاجان ألحد من الناس فيعمل ليبلن ك نهاران حتى ال يكوف

ك ىذا الصنف كثير ,أما من يتفكر في آخرتو حتى ال يكوف فقيران فيها ىؤالء قلة في الناس ,مع أف الدنيا مضمونة

فقيران,
ألىلها كل حسب ما قدر اهلل لو من الرزؽ ,ك أما اآلخرة فليست بمضمونة ألحد إال لمن ضمن اهلل لهم حسن الخاتمة

كاألنبياء ك المبشرين بالجنة ك ىؤالء كانوا يعملوف عمل الخائف من ربو تبارؾ ك تعالى .فكل الذين دخلوا في الوالية هلل عز

كجل دخلوا من باب مخالفتهم ألنفسهم ألف كل خبث مصدره من النفس األمارة ,فبل بد من معرفة خفاياىا ك محاسبتها في

األنفاس حتى ال نيخ ىدع.
اؿ
 173إنفاؽ الماؿ المحبوب صعب على النفس ,كأنو يقطع قطعة من الجسم ,ألف اهلل تعالى يقوؿ  :ىك تي ًحبُّو ىف ال ىٍم ى

ىن
يحبَّان ىج َّمان  ( سورة الفجر ) 20/ك من ىنا رتب الحق تبارؾ ك تعالى دخوؿ الجنة على بذؿ الماؿ المحبوب فقاؿ  :ل ٍ
و
ً ً
ًً ً
ً ً ً
ً
يم  ( سورة آؿ عمراف ) 92/فلو لم يكن الماؿ محبوبان
تىػنىاليوا الٍب َّر ىحتَّى تيػ ٍنف يقوا م َّما تيحبُّو ىف ىك ىما تيػ ٍنف يقوا م ٍن ىش ٍيء فىًإ َّف اهللى بو ىعل ه
لكاف اإلنفاؽ يسيران ك سهبلن ,ك ىذا ىو االبتبلء الذم يميز بين الصادؽ ك الكاذب ,فأنفق الماؿ المحبوب لمحبوب أكبر.
 174اشتغالنا في الدنيا ليس فيو ضرر .ك لكن تعلق القلب بالدنيا ىو الضرر ,ك إذا كاف الواحد يزعم أنو يعمل
ألكالده فلينظر :إف كاف أكالده صلحاء فاهلل عز كجل ىو يتوالىم قاؿ تعالى  :ك ىو يػتػولَّى َّ ً ً
ين  ( سورة
الصالح ى
ى ي ى ىى ى
األعراؼ) 196/
فأين كاليتك من كاليتو؟

فلم تكوف سببان في عونهم في الشقاء؟ فهم يعذبوف بسبب عصيانهم ك أنت تتعذب بسبب
ك إف كانوا أشقياء ال قدر اهلل ى
اشتغالك في الدنيا عن ذكر اهلل عز كجل قاؿ تعالى  :يا أىيػُّها الَّ ًذين آمنيوا ىال تيػ ٍل ًه يكم أىموالي يكم ك ىال أىكىال يد يكم ىعن ًذ ٍك ًر ً
اهلل ىك ىم ٍن
ى ى
ٍ ٍى ٍ ى ٍ ٍ ٍ
ى ى
ك ىم الٍ ىخ ً
يػ ٍفعل ذىلً ى ً
اس يرك ىف  ( سورة المنافقوف.) 9/
ك فىأ ٍيكلىئ ى ي ي
ى ىٍ
لذا أقوؿ :رزقك ك رزقهم على اهلل تعلى ,فخذ بالسبب ك ال يكن ذلك على حساب دينك ,ك اعلم :أف نقصاف الدنيا في يد
المرء ال يضر بدينو ,ألنو قد يكوف خيران لو .أما نقصاف الدين فإنو يضر باإليماف ك ىذا يكوف من الغفلة التي ىي مفتاح

جهنم ك العياذ باهلل تعالى.

 175العقل يتفكر في شؤكف الدنيا من أىل ك ماؿ ك كلد ,ك لكن إذا نػي ّْور بنور القلب فإنو ينتقل بواسطتو إلى التفكر

باآلخرة ,ك يقوؿ أنا أسعى آخذان بالسبب ك أتوكل على اهلل ألنو ىو الرزاؽ ,لذا ترل ىذا الصنف من الناس يأخذكف بالسبب ك
اؿ ىال تيػ ٍل ًهي ًهم تًجارةه ك ىال بػيع ىعن ًذ ٍك ًر ً
قلوبهم متعلقة باهلل عز كجل ,قاؿ تعالىً  :ر ىج ه
اهلل  ( سورة النور .) 27/ك أما صاحب
ٍ ى ى ى ىٍ ه ٍ
يحصل إال ما قسم اهلل لو ك قدر ,فالرزؽ مقسوـ ك ىو ال يحتاج إلى حرص
القلب غير المنور فإنو يضيّْع نفسو ك عمره ك ال ّْ

ألف الحرص ال يزيد في الرزؽ فضبلن عن التأثر ك الحزف ,كما أف الزىد ال ينقص من الرزؽ شيئان ,فما قسمو اهلل ك أعطاه للعبد

ال يزيلو ك ال ينقصو حس د الناس ك نقدىم ,فالواجب على العبد أف يلتفت إلى من بيده الخير كلو ك ىو على كل شيء قدير
ً
ك الٍمل ً
شاءي بًيى ًد ىؾ
شاءي ىك تي ًذ ُّؿ ىم ٍن تى ى
شاءي ىك تي ًع ُّز ىم ٍن تى ى
ٍك ًم َّم ٍن تى ى
ٍك ىم ٍن تى ى
ًع ال يٍمل ى
ٍك تيػ ٍؤتًي ال يٍمل ى
شاءي ىك تىػ ٍنز ي
قاؿ تعالى  :قي ًل اللَّ يه َّم ىمال ى ي
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ك ىعلىى يك ّْل ىش ٍي وء قى ًد هير  ( سورة آؿ عمراف ) 26/ك أف يهتم بأمور اآلخرة ألنها ليست بمضمونة لو قاؿ تعالى  :إً َّف
الٍ ىخ ٍيػ ير إًنَّ ى
فًي ىذلً ى ً ً
الس ٍم ىع ىك يى ىو ىش ًهي هد  ( سورة ؽ.) 37/
ٍب أ ٍىك أىلٍ ىقى َّ
ك لىذ ٍك ىرل ل ىم ٍن ىكا ىف لىوي قىػل ه
 176مصيبة المؤمن جهالتو ,ك لجهالتو انغمس في الدنيا ,ك تلك الجهالة تزكؿ بواسطة العلماء ما داموا متحرزين من

الدنيا ك من حظوظهم ك شهود أنفسهم ,ك لكن إذا توجهوا إلى الدنيا ك حظوظهم ك شهود أنفسهم من خبلؿ تعليمهم فكيف

يخلصوف غيرىم من الدنيا التي كقعوا فيها؟ ك أعظم الجهل ك أشده أف يكوف اإلنساف جاىبلن باهلل ك بأسمائو ك صفاتو.

 177السفر سفراف ,سفر في الدنيا ك سفر من الدنيا ,ك السفر في الدنيا ال بد لو من زاد ,ك زاده الطعاـ ك الشراب ك

الماؿ ك المركب ,ك السفر من الدنيا ال بد لو من زاد ,ك زاده معرفة اهلل جل جبللو ك محبتو ك طاعتو ,ك حتى تكوف الطاعة

مقبولة عند اهلل عز كجل ال بد لها من ركنين:

األكؿ :أف تكوف موافقة للشريعة في ظاىرىا.

الثاني :أف تكوف خالصة من الشرؾ الخفي في باطنها.

ك أما المعرفة فهي نوعاف:

األكلى :معرفة صفات اهلل عز كجل.
الثانية :معرفة ذات اهلل عز كجل.

أما معرفة صفات اهلل عز كجل فهي حظ القلب في الدارين ,ك معرفة الذات تكوف حظ الركح في اآلخرة,

ك ىاتاف

المعرفتاف ال تحصبلف إال بالعلمين ,علم الظاىر ك علم الباطن ,ك في الحديث الشريف [ :العلم علماف علم باللساف ك ذلك
حجة اهلل تعالى على خلقو ,ك علم بالجناف فذلك العلم النافع ] ( ركاه الحافظ أبو بكر الخطيب ).
ك المعرفة تحصل بكشف حجاب النفس عن مرآة القلب.

 178الكثير يطلب الزيادة من الدنيا ,ك نحن نترؾ الدنيا بما فيها لمن بعدنا ,فما جمعناه إما أف يكوف كباالن علينا ك

العياذ باهلل ,ك إما أف يكوف كباالن على من بعدنا بسبب معصية اهلل عز كجل فيو ,فلنكن على حذر من فتنتها.

 179اتركوا ىذه الغفلة التي انغمس فيها أكثر الناس مع كجود إيمانهم ,ك اهلل لو أمكن لي أف يبلغ صوتي من الشرؽ

إلى الغرب ك من الشماؿ إلى الجنوب لقلت للخلق جميعان :من لم يعرؼ اهلل ال شيء لو ك لو جمع حطاـ الدنيا ,ك من عرؼ

اهلل ال يضيع شيء منو .إلهي ماذا فقد من كجدؾ ك ماذا كجد من فقدؾ؟

 180العلوـ الكونية ليست فرضان على مكلف ,بل فرض كفاية ,علموا أكالدكم علوـ التوحيد ,ك علوـ الصبلة ,ك علوـ

األخبلؽ .ك الشهادات الكونية ليست ركنان من أركاف اإلسبلـ ,ك الرزؽ مقيد بالرازؽ ك ىو الكفيل لو ,ك ليست الشهادات
كفيلة بأرزاقكم ,ال تقطعوا زماـ الشريعة بسيف الشهوة ,فتصبح حياتكم حياة شقاء ك تعب ,عافانا اهلل ك إياكم.

 181الحكمة ك تكرار األكل أف تكرر الطاعات ,فبل بد لمن يأكل تكراران أف يجاىد في العبادات تكراران ,حتى يمتاز

عن الحيوانات ,فكما أف الطعاـ غذاء للجسد فكذلك العبادات غذاء للركح ,ك األكل ببل طاعات يقوم الجسد ك يميت

القلب ك الركح ,ك ربنا تبارؾ ك تعالى أمر بأكل الطيبات_ أم الحبلؿ_ لفائدتين:

األكلى :أف يكوف أكلنا باألمر ال بالطبع ,حتى نمتاز عن الحيوانات ,ك نخرج من حجاب ظلمة الطبع بنور الشرع إلى

العبادة.

الثانية :حتى يثيبنا ربنا تبارؾ ك تعالى باتباع األمر باألكل.

 182يتخلص المريد من صفاتو الذميمة بأربعة أمور:
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ن -1بالتسليم ظاىران للشرع ك تطبيقو على الجوارح.

ن -2بالتسليم باطنان ألخبلؽ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم.

ن -3بالتمسك بالطريق المتصل إلى سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالسند المتصل.
ن -4بمخالفة الهول ك محاربة الشيطاف.

حين ذاؾ يضع اهلل بفضلو ك كرمو ك رحمتو حارسان في قلب ذلك المريد ,فإذا تحرؾ تحرؾ باهلل ,ك إذا تكلم تكلم باهلل
بالحكمة قاؿ تعالى  :ك من يػ ٍؤ ى ً
ً
تي ىخ ٍيران ىكثًيران  ( سورة البقرة.) 269/ك إذا خاصم خاصم باهلل.
ى ىٍ ي
ت الٍح ٍك ىمةى فىػ ىق ٍد أيك ى
 183ال تكن ممن باع حظو في اآلخرة بشهوة ساعة ,فتخرب مستقبلك في اآلخرة بارتكاب الشهوات ,ألف تلك
الشهوات ك المعاصي تنزع عن اإلنساف نعم اهلل ,ك تخرب مستقبلو في اآلخرة.

 184الطعاـ مصيبة على المؤمن من جانب ,ك طاعة من جانب آخر ,فإف كاف يتقول بو على معصية اهلل فهو مصيبة

في حقو ,ك إف كاف يتقول بو على طاعة اهلل فهو طاعة ,ك إف كاف يأكل باألمر فإنو يأخذ منو بمقدار الكفاية بدكف زيادة أك
نقصاف بعد تحريو عن الحبلؿ ,ك ً
زىده بما في أيدم الناس ,ك ال بد لئلنساف أف يتفكر ,فما كاف لو فسيصل إليو ,ك ما كاف

لغيره فلن يصل إليو ,فعليو أف ال يذؿ نفسو ألحد من المخلوقات ألف الذم أكجده من العدـ قاؿ  :ىك ىما ًم ٍن ىدابَّوة فًي ٍاأل ٍىر ً
ض
إًَّال ىعلىى ً
اهلل ًرٍزقيػ ىها  ( سورة ىود ) 6/أين العقوؿ؟ لذا كجب علينا أف نتمسك بأذياؿ من يعرؼ اهلل حتى يوصلنا إلى اهلل
تعالى ك يقف بنا على ىذا.

 185ال تكن ممن ييمنع من الطعاـ ,ك كن ممن ييحرض على الطعاـ ,ألف األكؿ ما منع من الطعاـ إال لوجود الشره منو,

ك الشره من طبيعة الخنازير ,ك ما حرض اآلخر على الطعاـ إال النشغالو بما ىو أىم ,ك الفارؽ بين من يأكل بشره ك من يأكل

باألمر كبير ,ك من أكل باألمر رزؽ الحكمة.

 186لو ينظر اإلنساف إلى أصل خلقتو لذاب كل ما يتعلق بو من أكصافو سواء أكانت تلك األكصاؼ موافقة لغرضو أك
مخالفة ,ألف ىذا النظر يقوم إيمانو .فأصل ًخلقتو أغرب ك أعجب من صفاتو التي يتعلق بها ,فمن نظر إلى أصلو ال يمكنو
إال أف يوافق الشرع الشريف ك يبتعد عما ال يرضاه الشرع.

ك اإلنساف لكثرة توغلو في الغفلة ينسى أصلو الذم خلق منو ك بالتالي يتعلق بأكصافو ,ك ىذه األكصاؼ ال تزكيو إال إذا

كافق الشرع الشريف ك ىذا ىو حق التكليف .ك كيف يتعلق المريد بعلمو أك عملو أك عقلو أك قوتو؟ كل ىذا لضعف إيمانو,

ت
عيو مهما أكتي من أكصاؼ ك صفات أف ينظر كيف ييفعل بو ال أف يقوؿ ماذا أفعل؟ ك لذا قاؿ ربنا جل جبللو  :قي ٍل ىما يك ٍن ي
الر يس ًل ىك ىما أى ٍد ًرم ىما ييػ ٍف ىع يل بًي ىك ىال بً يك ٍم  ( سورة األحقاؼ ) 9/ىذا ىو حق العبودية ,فربنا تبارؾ كتعالى أمرنا أف
بً ٍدعان ًم ىن ُّ
الر يس ًل ىك
ت بً ٍدعان ًم ىن ُّ
نكوف عبادان لو ك طالما أنو تبارؾ ك تعالى خاطب الرسوؿ األعظم صلى اهلل عليو كسلم بقولو  :قي ٍل ىما يك ٍن ي
ىما أى ٍد ًرم ىما ييػ ٍف ىع يل بًي ىك ىال بً يك ٍم  ( سورة األحقاؼ ) 9/حتى يسلّْم لو ,فنحن أكلى بالتسليم ,ألف النبي صلى اهلل عليو
كسلممؤيد بركح القدس عليو السبلـ.

 187كل المخالفات الشرعية بسبب الغفلة عن اهلل عز كجل ,لذا كجب علينا أف نعبد اهلل بالمشاىدة ,كما في

الحديث الشريف [ :أف تعبد اهلل كأنك تراه ] ( ركاه مسلم ) فإف لم تصل إلى ىذا المقاـ ,فاعلم أنك في مقاـ [ :فإنو يراؾ
ىم يىػ ٍعلى ٍم بًأ َّ
ىف اهللى يىػ ىرل  ؟ ( سورة العلق ) 14/ىل ىناؾ من شك في مراقبة اهلل لنا؟
] ( ركاه مسلم ) كما في قولو تعالى  :أىل ٍ
فعلينا أف نستحي من اهلل تعالى من أف نضع الشيء في غير ما خلق لو ,ك قلبنا خلق لمعرفة اهلل عز كجل ك لمحبتو ,ال لمحبة
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الدنيا التي من مظاىرىا حب إقباؿ الخلق علينا ,ك حب النساء ,ك حب الماؿ ,ك حب الجاه ,ك حب الظهور ,نعوذ باهلل من

ىذه األكصاؼ الذميمة.

 188تعلق اإلنساف بماديتو ك نفسو يبعده عن ربو عز كجل ك عن كتابو ,ك عن رسولو ,ك ينزؿ بو إلى منزلة بهيمية

شيطانية فرعونية نمركذية فإذا بو يقوؿ :أنا أكوف ك غيرم ال يكوف ,أنا أكوف سلطانان شيخان ,أنا أكوف مخدكمان ,ك ىكذا يكوف

شيطانان في صورة إنساف ك العياذ باهلل تعالى ,أما شأف الخاضع المخبت ألمر اهلل عز كجل فإنو يستحي أف ينسب إلى نفسو

شيئان فهو قد سلك طريق الصالحين ,طريق أكلياء اهلل ,طريق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم.

 189إذا طلبت نفسك الشراب ك الطعاـ ك الراحة ,فأعطها بقدر ما تقوـ بو ك تقول على طاعة اهلل عز كجل .ك ال

تسترسل معها في كل مطلب ,بل أعطها بمقدار ما سمح لك الشرع الشريف ,ك إال تسقط من رتبة اإلنسانية إلى رتبة بهيمية

ك العياذ باهلل تعالى.

 190اتباع الهول من أخط ر األمور على المريد ,ك أشده أف يؤيد ىواه بالحجة الشرعية ,أما الفتور في العبادة فمن

طبيعة اإلنساف لذلك نوع اهلل تعالى لنا العبادة ,فإذا أصابك فتور في ذكر االسم المفرد ارجع إلى كلمة التوحيد ,ك إذا أصابك

فتور في ذكر كلمة التوحيد ارجع إلى الصلوات الشريفة ,فإذا تعب القلب فغير العبادة.

ك اعلم أف الفتور ال يدفع إلى المعصية بل يحولك إلى سنة ثانية .ك ىذا االنتقاؿ من عبادة إلى عبادة بسبب التعب إنما ىو

ألىل الطريق.

 191حق على المؤمنين أف يسكتوا أصحاب الهول الذين يؤيدكف ىواىم بالحجج الشرعية ,ك ال يجادلوىم ألنهم
ىضلَّوي اهللي ىعلىى ًعل وٍم  ( سورة الجاثية .) 23/ك كل كاحد
ت ىم ًن اتَّ ىخ ىذ إًل ىىهوي ىى ىواهي ىك أ ى
جعلوا إلههم ىواىم قاؿ تعلى  :أىفىػ ىرأىيٍ ى

يدافع عن إلهو ,ك علمنا بجانب علم اهلل تعالى ال شيء ,فمن اعتمد على علمو فإنو يذىب بالكلية ك يكوف سخرية بين الناس

ألنو سوؼ يتخبط في ظلمات جهلو.

نفوس أطهر من نفوس األنبياء عليهم الصبلة ك السبلـ ألف نفوسهم متعلقة بالوحي المنزؿ من الو تعالى ,ك ليس
فليس ىناؾ ه
ىناؾ بعدىم أطهر من نفوس من اتبع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلمؤلف نورىم مستمد من نوره صلى اهلل عليو ك سلم .أما من

تعلق بهواه ك العياذ باهلل تعالى فإنو يريد أف يلعب بالناس من خبلؿ دينهم.
ً
المخادع ماذا يقوؿ لربو تبارؾ ك تعالى يوـ القيامة؟ ك ماذا يقوؿ
 192أسلوب الخداع يقدر عليو كل إنساف ,ك لكن
ً
المخادع
لرسولو صلى اهلل عليو ك سلم؟ فالمؤمن كما أنو ال يحب أف ييخدع ,فوجب عليو أف ال يىخدع ,ك أشر ما يصدر من
أف يخ ىدع المؤمن الصادؽ المخلص ,ك ً
الخداع من طبيعة النفوس األمارة بالسوء ,فهي تزين لصاحبها ىذا الفعل حتى يتوجو
ى
الناس إليو ,ألنو تظن أنها بهذا األمر تترقى ,ك في الحقيقة تسقط من عناية اهلل عز كجل ,ك يتشتت شمل صاحبها في الدنيا ك
اآلخرة ,ك في الحديث الشريف [ :من طلب العلم ليمارم بو السفهاء ,ك يكاثر بو العلماء ,أك يصرؼ بو كجوه الناس إليو,
فليتبوأ مقعده من النار ] ( أخرجو الترمذم ) .حفظنا اهلل ك إياكم من شركر أنفسنا .آمين.

 193إياكم إياكم إياكم ,أف تتبعوا خطوات الشيطاف ,فإنو يدخل بينكم ك بين ربكم ,ك بينكم ك بين نبيكم ,ك بينكم ك
بين شيخكم ,ك بينكم ك بين إخوانكم ,ك إذا أكرد إشكاالن ال يمكنكم حلَّو ,فبل تسترسلوا معو فإنو ينقلكم من إشكاؿ آلخر,
بل عليكم أف تستعيذكا باهلل تعالى منو لقولو تعالى  :ك إً َّما ينزغىن ى ً
اهلل إًنَّو س ًم ً
اف نىػ ٍزغه فى ً ً
الشيطى ً
يم  ( سورة
َّك م ىن َّ ٍ
استىع ٍذ بً ي ى ه
ٍ
ى ىى
يع ىعل ه
األعراؼ ) 200/ففي ىذه الحاؿ أنت مأمور باالستعاذة ,ال بالمجادلة ك المعاندة لو .نعوذ باهلل من شياطين اإلنس ك الجن.
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نصعد صفة الغضب من الغضب للنفس ,إلى الغضب هلل,
 194صفة الغضب ال يجب استئصالها ,بل يجب علينا أف ٌ

ك من لم توجد فيو صفة الغضب فهو ناقص ,فالغضب على قسمين:

ن -1غضب للنفس ,ك ىذا مذموـ ألنو يستولي على العقل ,ك يخرج اإلنساف عن دائرة العدؿ ك يوقع في التعدم ك

الظلم ,ك ىذا القسم يضر باإليماف لقولو صلى اهلل عليو ك سلم [ :الغضب يفسد اإليماف كما يفسد الصبر العسل ] ( ركاه

الطبراني )

ن -2غضب هلل عز كجل ,ك أقلو أف يتغير كجهو هلل ,إذا انتهكت حرمات اهلل عز كجل.

ك من كاف غضبو من القسم األكؿ يجب عليو أف يكظم غيظو,حتى يدخل في صفة عباد اهلل المتقين ,الذين قاؿ اهلل
ً
ًً
ًً
ين ىع ًن الن ً
ين  ( سورة آؿ عمراف.) 134/
ين الٍغىٍي ى
َّاس ىك اهللي يي ًح ُّ
ب ال يٍم ٍحسن ى
ظ ىك ال ىٍعاف ى
تعالى فيهم  :ىك الٍ ىكاظم ى
 195إذا كنت سريع الغضب ,فكن سريع الرضا ,حتى ال يغلب غضبك عقلىك ,فإذا غلب غضبك عقلك ,لعب بك
الشيطاف ,كما يلعب األكالد بالكرة ,كسبب ىذا ضعف شخصيتك ,ك ال يمكن أف تقول شخصيتك ,ك ال يمكن أف تقول

شخصيتك إال إذا تحررت من قيد النفس ك الشيطاف ,ك ملكتىهما ك لم يملكاؾ كفي الحديث الشريف [ :ليس الشديد
بالصرعة ,إنما الشديد الذم يملك نفسو عند الغضب] ( ركاه الشيخاف ).
 196الجهل على ثبلثة أقساـ:

ن -1جهل بسبب الحسد ,ك صاحبو ال يقبل الحق ,ألنو قد تمسك بنفسو.

ن -2جهل بسبب الحماقة ,لحماقتو ال يقبل الحق مهما كاف مصدره ,ك لقصر عقلو ال يصل إلى الحقيقة ,بل
ينكر على أىل الحقيقة ك يقيس الحقيقة على عقلو القاصر.

ن -3جهل بسبب عدـ المعرفة ,ك صاحبو يصل إلى الحقيقة باالستفسار.
الجرـ ,لذا صاحب ً
ً 197جرـ اإلنساف صغير ,ك لكن جرمو كبير ,ك العقاب على قدر الجرـ ,ال قدر ً
الجرـ الصغير,
ي
ي
ي
إذا أنكر شرع اهلل عز كجل ال يليق بو إال نار جهنم ,ك العياذ باهلل تعالى ,ك ما أكثر التهديد في القرآف الكريم لهذا اإلنساف,
كىو في غفلتو مستغرؽ ال يتفكر ,ك ال يرجع إلى رشده قاؿ تعالى  :يىا أىيػُّ ىها ًٍ
ك الٍ ىك ًر ًيم  ( سورة
نسا يف ىما غى َّر ىؾ بًىربّْ ى
اإل ى

اإلنفطار .) 6/لو ىددؾ إنساف ,ك ىو قادر على إنفاذ تهديده ,ىل تخالفو؟ ال .فكيف بعد تهديد اهلل ك كعيده ,تتعدل حدكد
اهلل عز كجل؟ ك ىذا ال يليق بإنساف عاقل ,ك ىو يرل نعم اهلل عز كجل تتوالى عليو ,علينا أف نستحي من اهلل عز كجل ,الذم

أعد الجنة لمن أطاعو ,ك النار لمن عصاه.

 198نفوسنا األمارة بالسوء ال تصح أف تكوف ميزانان ألفعاؿ ك حركات المسلمين في تصويبها ,الميزاف إنما ىو شرع

اهلل عز كجل ,ألف شرع اهلل عز كجل منزه عن المصلحة التي تعود لصالح المشرع ,فهو غني عن العالمين.
س يك ٍم يى ىو أى ٍعلى يم بً ىم ًن
 199بعض الناس ينسبوف الفضيلة ك اإلحساف ألنفسهم ,ك اهلل عز كجل يقوؿ  :فى ىبل تيػ ىزُّكوا أىن يف ى
اتَّػ ىقى  ( سورة النجم ) 32/ك االعتراؼ بالنقصاف كماؿ ,كما ادعاء الفضل نقص ,فبل بد للعاقل أف يفتش عن عيوبو ,ك
يعترؼ بنقصانو ,ألف االعتراؼ بالخطأ ميراث للمؤمن من أبيو آدـ عليو الصبلة ك السبلـ.

 200العلوـ الشرعية ك دراستها آلة لنيل رضا الرحمن عز كجل ,ك لمخالفة النفس ,ك محاربة الشيطاف ,ك ليست آلة
ىضلَّوي اهللي ىعلىى ًعل وٍم ىك ىختى ىم عىلىى ىس ٍمعً ًو ىك
ت ىم ًن اتَّ ىخ ىذ إًل ىىهوي ىى ىواهي ىك أ ى
التباع الهول ,ك تأييده بالحجة الشرعية .قاؿ تعالى  :أىفىػ ىرأىيٍ ى
قىػ ٍلبً ًو ك جعل علىى ب ً ً
شاكةن فىمن يػ ٍه ًد ًيو ًمن بػ ٍع ًد ً
اهلل أىفى ىبل تى ىذ َّك يرك ىف  ( سورة الجاثية .) 23/فحظ النفس من دين اهلل عز
ى ىى ى ى ى ى
ٍى
ص ًره غ ى ى ى ٍ ى
كجل مخالفتيها ك محاربتها بقلة الطعاـ ك الشراب ,ك تخويفها باهلل عز كجل ك بالموت ,ك أف تعلم أنها خلقت للعبادة .ك العبادة
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من طاعة ك ذكر ك تبلكة القرآف الكريم ك محبة هلل ك محبة لرسولو صلى اهلل عليو ك سلم ,إنما ىي من فضل اهلل عز كجل على

العبد.

 201احذركا شهوة حب الظهور ك الجاه ,ألنها مانعة من الوصوؿ إلى اهلل عز كجل ,ك توقع اإلنساف في حضيض

الفرعونية ك النمركذية ,لذلك يجب ترؾ ىذه الشهوة كليان ,فكم من عالم متكلم يشار إليو بالبناف ,ك لكنو غافل عن اهلل عز كجل
ظهران
يبحث عن شهرة ك عن سمعة ,ك ربما تأخذه العزة باإلثم إذا قيل لو :اتق اهلل ,ألف صاحب حب الظهور يعتبر نفسو ىم ى
للشريعة ,فيجعل الشريعة خادمة لحظوظو ك أىوائو ,ك عندىا يخسر الدنيا ك اآلخرة.

خاصموا أنفسكم بسيف الشريعة ,ك اقتلوا ىواكم باتباعكم لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهذا ىو الميزاف لمن أراد الوصوؿ

إلى اهلل عز كجل.

 202الدين كاحد ال يتعدد ,ك المؤمنوف اختلفوا الختبلؼ األشخاص ك األفهاـ ك الهول ,فبلبد من ترؾ الكل ,ك اتباع

الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فيما أمر ك نهى ,ىذا ىو الدين الصحيح ك ليس ىناؾ طريق للوالية إال باتباع الرسوؿ صلى اهلل

عليو ك سلم.

 203الذم يرل ذلتو في معصيتو مقدـ على من يرل عزتو في طاعتو ,ك من رأل عزتو في طاعتو كاف مقيدان بشهواتو ك ما

قيد بشهواتو إال لبعده عن الشرع الشريف ,ك ىذا يكوف بعيدان عن اهلل عز كجل .ك ال خير في رجل مكبل في شهواتو ,كيف

يصل إلى اهلل تعالى في طاعتو ك ىو يطلب منزلة ك شهرة ك مكانة في قلوب الخلق؟ ك كل ىذه األمور تحجبو عن اهلل عز كجل,

الطائر ال يطير في جو السماء إذا علق بجناحيو شيء ,فكيف بمن قيد بشهواتو؟  .لذا أقوؿ :إذا أردت أف تكوف مقيدان فليكن

قي ىدؾ الشرعي الشريف ,ك سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ,ألنو من قيد بذلك جمع الخير من كل جوانبو بإذف اهلل تعالى.

 204كل إنعاـ يوجد فيو إيبلـ ,إال نعمة المعية اهلل تعالى ال يوجد معها إيبلـ ,ك من كاف في معية اهلل تعالى فإنو ال يشعر

بفقد شيء ,كما أنو من اعتمد على غير اهلل تعالى ال يجد شيئان ,ك كل نعمة أنعمها اهلل تعالى على عبده إذا سلبت منو فإنو يشعر

باإليبلـ بفقدىا إذا لم يكن بمعية اهلل تعالى ,أما إذا كاف بمعية اهلل ك يتذكؽ حبلكة تلك المعية فإنو ال يتألم بفقد أم شيء,ألف
ً
ً ً
اهلل ب و
اؽ  ( سورة النحل.) 96/
اهلل تعالى يقوؿ  :ىما ع ٍن ىد يك ٍم يىن ىف يد ىك ىما ع ٍن ىد ى
 205ال تقل في دين اهلل بهواؾ فييرديك ك ييظلم قلبك ,ك يسلب إيمانك ك معرفتك ,ك يسلط عليك شيطانك ك نفسك ك

ىواؾ .ك إذا كاف الهول حاكمان عليك أفسد عليك دينك ك آخرتك .لذلك أقوؿ:

اجعل ىواؾ مغلوبان لعقلك ,ك صاحب العقل ىو الذم يقيد نفسو بشريعة اهلل عز كجل ,فمن قيد نفسو ببلشريعة ارتقى ,ك من

قيد نفسو بالهول ىول ك كانت عاقبة أمره خسران ك العياذ باهلل تعالى.

 206من أراد أف يفتح اشتهاء قلبو للذكر نصحو بكثرة الذكر ك لو مع الغفلة ,ك لو قلنا لو شيئان آخر لكنا غير صادقين

في نصحو ,ألف الحديث القدسي يقوؿ [ :أنا جليس من ذكرني ] ( ركاه الديلمي ك البيهقي ) فإذا كاف العبد ييصدّْؽ ىذا

الحديث عليو أف يذكر كثيران حتى يشعر بمجالستو لربو عز كجل ,ىذه ىي آلة الفتح على العبد لمن كاف متعلقان باهلل ك رسولو

صلى اهلل عليو ك سلم.

ك بعض العلماء يقوؿ :الذكر باللساف مع غفلة القلب ال يفيد .ك لكن نحن نقوؿ :عليكم بكثرة الذكر ك لو مع الغفلة حتى يفتح

اشتهاء القلب للذكر ,فبل تتركوا ذكر اللساف حتى يذكر القلب ,عندىا تجمعوف بين ذكر اللساف ك ذكر القلب ك ىذا ىو الذكر

النافع.
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 207إذا راقبت قلبك أيها المؤمن كجدتو ال يثبت في أقل من لحظة على حالة كاحدة في عبادة أك غيرىا ,فكيف تتكل

ك تعتمد على نفسك ك أنت في ىذا الضعف ك في ىذه الحالة؟ فالتجئ إلى ربك تبارؾ ك تعالى ,ك اخرج من حولك ك قوتك,

ك أكثر من دعاء النبي صلى اهلل عليو ك سلم [ :يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ] ( ركاه البخارم ) ك بادر باألعماؿ

الصالحة ,ك ال تسوؼ في متابعتك للشرع الشريف ,فإف القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن.

 208أحيانان يعطي الرب جل ك عبل من فضلو ك كرمو عبدان من عباده بعض األمور الغيبية ,ك يأخذىا منو حينان آخر ,حتى

ال يتعلق العبد بتلك األمور ,ك ليبقى في العبودية دائمان ك ال يينقص من كظائف العبودية شيئان ,فمن عرؼ ذلك عليو أف ال يحزف
إف غابت عنو بعض األمور ,ألنها ما تخرج عن دائرة األمور المادية ,ك عليو أف يبقى في مقاـ العبودية ألف ىذا ىو المطلوب

للعبد الصادؽ المخلص.

 209المؤمن الصادؽ إذا صلى فكر في صبلتو أكالن ىل ىي موافقة للشريعة أـ ال ؟ فإذا كانت موافقة حسب الظاىر فكر

في صبلتو ,ىل صلى في خشوع أـ ال ؟ فإذا صلى في خشوع فكر في تلك الصبلة ,ىل قبلها ربي عز كجل أـ ال ؟ ك كذلك

ذكره ك عبادتو ,نرجو اهلل ع ك جل القبوؿ بفضلو ك كرمو.

فمن صلى ىذه الصبلة فإنها تنهاه عن الفحشاء ك المنكر بإذف اهلل تعالى ,ك من أراد أف تكوف صبلتو ىكذا عليو بكثرة ذكر اهلل

تعالى بلسانو مع الحضور التاـ ك استقامة إبرة القلب نحو اهلل تعالى ,ك إال فإف صبلتو تلف ك تضرب في كجهو ك العياذ باهلل

تعالى ,ك ال تؤتي ثمرىا .أما في ظاىر الشريعة فإنو صلى ك سقطت عنو الفريضة.

 210إذا أعطى اهلل تعالى عبده المؤمن نعمة من النعم التي اختص بها عباده الصالحين ,من معارؼ ك أذكاؽ ,أك كفقو

لطاعتو ك اتباع رسولو صلى اهلل عليو ك سلم ,أك منحو بعض أسرار القرآف الكريم ك كفقو للعمل بها ,يجب عليو أف يقدر ىذه

النعمة ,ك أف يفكر بأف ىذه النعم ليست رخيصة ,بل الدنيا بما فيها ال توازم نعمة كاحدة من تلك النعم ,ك يجب عليو أف

يحسن جوارىا حتى ال يعرضها للزكاؿ ,ك اإلحساف لجوار ىذه النعم بأمور ثبلثة:
أكالن :أف يشكر اهلل تعالى على تلك النعم ,ألف الشكر عقاؿ النعم.
ثانيان :أف ال يضيع كقتو في االشتغاؿ بما ال يعنيو.

ثالثان :أف ال يشتغل بشيء من الحظوظ الدنيوية من شهرة ك سمعة ك مقامات ك كرامات ك كشوفات ,أك بماؿ أك بأىل ,حتى

فتحجبو عن حضرة الرب تبارؾ ك تعالى.
ال تكوف تلك الحظوظ حجابان على قلب العبد,
ي

من اهلل بها عليكم ,فأعبلىا ك أغبلىا اإليماف باهلل ك رسولو ,ثم جوىرة ىذا
 211ال تضيعوا تلك الجواىر الثمينة التي ٌ
الطريق المبارؾ ك الصحبة الصالحة ,ألف من آتاكم ىذه النعم الجليلة قاد على أخذىا قاؿ تعالى  :إً َّف اهللى ىال ييػغىيّْػ ير ىما بًىق ٍووـ ىحتَّى
ييػغىيّْػ يركا ىما بًأىن يف ًس ًه ٍم  ( سورة الرعد .) 11/طريقة المحافظة عليها الشكر ,ك الشكر على شقين:
األكؿ :أف تعلم أف اهلل تعالى مصدر النعم كلها فتعبده ك تشكره.
الثاني :أف تشكر السبب ,ك أف تعلم أف السبب كاف مظهران لتلك النعمة فقط ك ليس خالقان لها.

ك بالشكر تحافظ على النعمة الموجودة ك تستجلب النعمة المفقودة .اللهم اجعلنا من الشاكرين لك ,ك كفقنا

للعبودية الحقة ,ك اجز عنا أسيادنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين.

 212اإلكثار من كلمة التوحيد ال إلو إال اهلل تغير اإلنساف ك تجعلو ذىبان صرفان ,ك لكن ال بد مع كثرة الذكر من

الحضور التاـ ,ك بالذكر يترقى اإلنساف ك يخفف من طبيعتو البشرية ,فإذا حصل ىذا حصلت معو المعرفة باهلل تعالى .ك لكن
بعض الناس في غفلة ,ك أصبح الذكر عليهم ثقيبلن ك نسوا كصف اهلل تعالى للمنافقين في القرآف الكريم عندما قاؿ  :إً َّف
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ادعهم ك إًذىا قىاموا إًلىى َّ ً
ًً
ً
ً
َّاس ىك ىال يى ٍذ يك يرك ىف اهللى إًَّال قىلًيبلن  ( سورة
ي
ين يي ىخاد يعو ىف اهللى ىك يى ىو ىخ ي ي ٍ ى
ال يٍمنىافق ى
سالىى ييػ ىراءيك ىف الن ى
الص ىبلة قى ياموا يك ى

النساء ) 142/يقرؤكف القرآف ,ك ال يفهموف ,ك إذا فهموا لم يطبقوا على أنفسهم .ليس كل مؤمن أفعالو أفعاؿ المؤمنين ,قد

يكوف مؤمنان ,ك بعض أفعالو أفعاؿ المنافقين ,لذلك كجب عليك أيها المؤمن أف تعمل بمستلزمات ىذا اإليماف ,ك من مستلزماتو
َّ ً
آمنيوا اذٍ يك يركا اهللى ًذ ٍكران ىكثًيران  ( سورة األحزاب.) 41/
ين ى
الذكر الكثير ,قاؿ تعالى  :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
فلو عرؼ الناس حقيقة الذكر ك قيمتو ما تركوه ليبلن ك ال نهاران ,ك ال في حاؿ من األحواؿ ,ك يكوف مثلهم مثل الجائع الذم إذا
لم يجد شيئان أكل ما حضر ليسد جوعو.

جاؼ أماـ كتاب اهلل عز كجل ك سنة رسولو صلى اهلل عليو كسلمو شبح ال ركح فيو ,ك كأنو
 213كل كبلـ ك كتاب ك علم ه

طعاـ ال ملح فيو ,إال كبلـ بعض الكبار من األكلياء كاإلماـ الغزالي ك القطب الرباني ك بديع الزماف رضي اهلل عنهم جميعان ,ألف

ىؤالء ك أمثالهم تكلموا ك كتبوا ك علموا مع تجريدىم من كل الحظوظ ,تكلموا باهلل ك عن اهلل عز كجل ,فصحبة ىؤالء ك
أمثالهم فرض عين على كل مسلم قاؿ تعالى  :يا أىيُّػها الَّ ًذين آمنيوا اتَّػ يقوا اهللى ك يكونيوا مع َّ ً ً
( سورة
ين 
ى ى
ى ى
ىى
الصادق ى
ى
التوبة.)119/
 214األناشيد تحرؾ ما في القلوب ,ك ال توجد شيئان مفقودان ,عليكم أيها الذاكوف أف تشتغلوا بالذكر ,التفتوا إلى

قلوبكم لتخرج من غفلتها عن اهلل عز كجل ,الكثير يذكركف بدكف حضور قلب مع المذكور ألف القلوب تعلقت بغير المذكور,
فبل بد من كثرة الذكر حتى تخرج القلوب من غفلتها.

 215تبلكة القرآف الكريم شيء  ,ك التدبر شيء آخر ,ك حضور القلب شيء ثالث ,فإذا قرأت القرآف الكريم اقرأه بقوة

اإليماف بأنو كبلـ ربك ك أنو فوؽ كبلـ البشر بدكف استثناء ,ك حتى تكوف تبلكتو نافعة ال بد من كثرة الذكر هلل تعالى مع

الحضور ,فإف كثرة الذكر هلل تعالى مع الحضور التاـ ,تجعل تبلكتك للقرآف نافعة ,ك تجعل استماعك للقرآف نافعان ,ك تجعل

صبلتك تنهاؾ عن الفحشاء ك المنكر.

ت  ( سورة
ت إً ٍذ ىرىم ٍي ى
 216من القوـ من يقف عند األفعاؿ ,ك يفنى في أفعالو سبحانو ,قاؿ تعالى  :ىك ىما ىرىم ٍي ى
اء اهللي ( 
شاءي ك ىف إًَّال أى ٍف يى ى
األنفاؿ ,) 17/ك منهم من يقف عند الصفات ,ك يفنى في صفاتو سبحانو ,قاؿ تعالى  :ىك ىما تى ى
شى
سورة التكوير ,) 29/ك منهم من يصل إلى مقاـ اإلحساف فيراقب ربو ببصيرتو .أقوؿ ك باهلل التوفيق :الوقوؼ عند األفعاؿ لمن

بواسطة األفعاؿ يصل إلى الصفات ,ك من الصفات إلى الذات ,ىذه المقامات تحصل لبعضهم دفعة كاحدة ,يكوف فيها الجمع
مع الفرؽ ,ىذا لمن كصل بنور اإليماف الصادؽ مع األخذ بالشريعة ,فهو يعرؼ ربو تبارؾ ك تعالى بإذنو ك ال يحتاج إلى دليل,

كما قاؿ سيدم أبو الحسن الشاذلي رحمو اهلل تعالى ( :نحن نعرؼ اهلل جل جبللو بدكف دليل ) .ك الحاصل التفكر في األفعاؿ

ك الصفات لتقوية إيماف البعض ,ك للبعض اآلخر جمع مع الفرؽ.

 217اإلنساف ال يأخذ بوسوسة الشيطاف إال لضعف إيمانو ,فلو كاف إيمانو قويان التخذ الشيطاف عدكان ,كيف ال يتخذه

عدكان ,ك ىو عدك هلل ك لئلنساف؟ فأنت أيها المؤمن مأمور أف تتخذه عدكان ,ك من اتخذه عدكان فإنو ال يوافقو البتة ,ك الذم
يعينك عليو كثرة ذكرؾ هلل تعالى سران ك جهران مع الحضور التاـ.

 218من عمل بمقتضى اإليماف ك مستلزماتو ,يكوف مرادان عندنا ألنو على سنة سيدنا محمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك

سلم ,أما إذا لم يعمل بمقتضى اإليماف ك مستلزماتو ,فبل يكوف مرادان عندنا ,ك ال ييسترسل معو ,ك ال ييعتمد عليو في التعامل ,ك

لكن ال ييشك في إيمانو .ك نحن ال نرد أحدان جاءنا ما لم يضر بالدين ك الطريقة ,ك ما رأينا ضرران على الدين ك الطريقة أعظم من
ضرر من اتبع نفسو ك ىواه ك شيطانو ,ك تمسك بالعصبية ,ك أيد ىواه بالحجة الشرعية .نعوذ باهلل من شركر أنفسنا ,ألف الذم
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ضرره على الدين ك الطريقة أشد من الذين آمنوا ك كقعوا في المخالفات الشرعية ك تابوا ,قاؿ تعالى  :فىبل تىػتَّبًعيوا
أخذه ىواه ي
ال ىٍه ىول أى ٍف تىػ ٍع ًدليوا  ( سورة النساء )135/فاتباع الهول يحرؼ صاحبو عن العدؿ .ك من ترؾ خالقو ك أخذ بهواه كيف يكوف
حالو؟

 219األفعاؿ لها تعلق باألركاح طيبان ك خبثان ,فمن كانت ركحو طيبة فإنو ال يصدر عنها إال الخيرات ك صفات الكماؿ ,ك

من كانت ركحو خبيثة ك العياذ باهلل تعالى فإنو ال يصدر منها إال كل فعل خبيث ك صفات ناقصة ,فاألفعاؿ مقيدة باألركاح طيبان ك

خبثان .ك لما كانت ركح النبي صلى اهلل عليو كسلمطاىرة مطهرة نتج عنها كل فعل كامل مكمل .ك كذلك من كاف قلبو طاىران تقيان
نقيان ,ك ركحو طيبة كاف على قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم .نسأؿ اهلل تعالى طهارة القلوب ك األركاح.

 220إذا أردت أف تكوف محبوبان عند اهلل عز كجل فاترؾ مرادؾ لمراد اهلل عز كجل ,ك اترؾ أفعالك لفعل ربك عز كجل ,ك

اترؾ ىواؾ لهول رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ,ك اجعل القيد الذم تقيد بو نفسك شرع اهلل تعالى ال ىواؾ ,عندىا تكوف

محبوبان عند اهلل عز كجل بفضلو ك كرمو .ك المحبوبوف على قسمين:
القسم األكؿ :باالصطفاء ك االجتباء ك العناية.

القسم الثاني :كانوا محبين فجاىدكا أنفسهم في المتابعة حتى صاركا محبوبين .ك ىؤالء رتبتهم دكف القسم األكؿ ,ألف

المحبوبين باالصطفاء ما تركوا المجاىدة في االتباع فنالوا شرؼ المقاـ من الجهتين ,من جهة االصطفاء ك من جهة المجاىدة,

لذلك كانت مرتبتهم أعلى.

 221الذم خرج من الدنيا من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك من التابعين ك الصلحاء خرجوا بأخبلقهم الطيبة ك

سيرتهم الحسنة إلى قبورىم ,ك ىذه األخبلؽ القرآنية بقيت لمن بعدىم فمن أخذ بها ك عمل بها فهو على سيرتهم ك نهجهم رضي

اهلل عنهم ,فبل تتركوا األخبلؽ الحميدة فإنها ميراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ,فمن أخذ بها أخذ بحظ كافر ,فليكن حظنا

كافران .ك األمر يسير بفضل اهلل تعالى لمن صدؽ في الطلب.

 222العاقل ال يأكل ما ال يتحملو في الدنيا ك اآلخرة ,فطوبى لمن يقتصد في أخذ الدنيا ,ك ال يحملو الحرص على

أخذىا بغير حقها ,حتى ينجو من كبالها ,مثلو مثل التاجر الذم يكسب الماؿ بطريق مشركع من بيع ك شراء ك غيرىا ك يؤدم
حقو ,ىذا ك لو كاف عنده حرص على الكسب فإنو ال يضر ,ألنو يجمع من ًحلو ك كضع في محلو .أما من دفعو حرصو على
الكسب ألكل الحراـ ك العياذ باهلل فإف حرصو يضر بو ك في الحديث الشريف [:كل جسم نبت من سحت فالنار أكلى بو ] ( ركاه
البيهقي ك أبو نعيم ).

 223اشتغالنا في الدنيا كثير ,ك نتطلع إلى أحواؿ ىؤالء الرجاؿ الكراـ الذين كصلوا إلى ما كصلوا إليو من العبودية ,ك نريد

أف نكوف مثلهم ,ىيهات ىيهات ,الوصوؿ إلى مقاـ العبودية ال يكوف إال بتخلية القلب من حب الدنيا بكل صورىا ,ألف اإليماف

ليس بالتمني ك ال بالتحلي ,ك لكن ما كقر في القلب ك صدقو العمل ,فبل بد لنا من المجاىدة حتى نهدل إلى سبل الهداية ,ك
ً
ً
َّ ً
ًً
ين ( 
ين ىج ى
اى يدكا فينىا لىنىػ ٍهديىػنػ ي
َّه ٍم يسبيػلىنىا ىك إً َّف اهللى ل ىىم ىع ال يٍم ٍحسن ى
كعد اهلل محقق لن يخلف اهلل كعده ,قاؿ اهلل تعالى  :ىك الذ ى
سورة العنكبوت.)69/
 224الناس في دنياىم على مراتب ثبلثة:

المرتبة األكلى :رجل دخل الدنيا ك انغمس فيها ,ك تأثر بظاىرىا ك تعلق قلبو بها ,ك نسي المهمة التي كجد من أجلها ,فهذا

ييؤثر ما يفنى على ما يبقى ك العياذ باهلل تعالى.
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المرتبة الثانية :رجل دخل الدنيا ك رأل مظاىرىا ك زخارفها ك تأثر فيها ,لكنو يجاىد نفسو ليرجع إلى اهلل تعالى ,ألف اإليماف في

قلبو يتحرؾ ك يشتاؽ إلى العبودية.

المرتبة الثالثة :رجل دخل الدنيا بجسده ,ك قلبو متعلق بربو عز كجل ,فلم يتأثر قلبو بمظاىر الدنيا ك زخارفها ,ك كاف من الرجاؿ
اؿ ىال تيػ ٍل ًهي ًهم تًجارةه ك ىال بػيع ىعن ًذ ٍك ًر ً
الذين قاؿ اهلل فيهمً  :ر ىج ه
الص ىبلةً  ( سورة النور.) 27/
اهلل ىك إًقى ًاـ َّ
ٍ ى ى ى ىٍ ه ٍ
 225الدنيا ك ما فيها سراب ,ك ىل رأيت السراب يومان أركل عطشانان؟ فبل تغتركا بالدنيا فهي ك اهلل سراب ,فبل بد من

مجاىدة النفس ب كثرة الذكر هلل تعالى حتى تركا ىذه الحقيقة .ك العاقل ال يعلق أملو بسراب ,فبل تجعلوا أقصى أمانيكم الدنيا فهي
إلى زكاؿ ك اهلل باؽ ,تمسكوا بالباقي ,فمن تمسك بالفاني فهو و
فاف ,ك من تمسك بالباقي فهو و
باؽ.
 226بمقدار اشتغاؿ العبد بالدنيا ك تعلق قلبو بها يكوف حرمانو من الدين ك العياذ باهلل تعالى ,كحاؿ من يذىب إلى الحج

فبمقدار اشتغالو في التجارة تكوف خسارتو من الزيارة ,فالعاقل ىو الذم يجمع من الدنيا بمقدار حاجتو منها ,ال بمقدار طاقتو,

ألف تلك الطاعة التي جعلها اهلل فينا ليست من أجل الدنيا ,بل من أجل معرفتو.

 227من كقف على حقيقة التقول ,ك حقيقة الشريعة ,ك ذاؽ ثمرة العبودية ك حبلكتها ,فإف الدنيا ال تهمو ,ك ال يأخذ منها

إال بقدر الضركرة ,ك الضركرة ىي أف يقول على فعل الطاعة ,ك ترؾ المعصية .ك أصحاب ىذا المقاـ يجتنبوف االنغماس في

المباحات رضي اهلل عنهم.

 228الذين يختاركف ك يقدموف ك يرجحوف أمر اهلل ك شريعتو ,ك أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسنتو على أنفسهم ك

على كل شيء ىم المؤمنوف حقان .اهلل اجعلنا ممن سبق لهم العناية ,ك تقدـ في حقهم التوفيق الخاص ك الهداية ,آمين يا رب

العالمين.

 229رأس حبل القرآف الكريم اتباع النبي صلى اهلل عليو ك سلم ,ك ىو صلى اهلل عليو كسلم متعلق باإلسبلـ .ك اإلسبلـ

يجمع جميع المشارب ك المسالك ,ك لكن بشرط كاحد ىو االتصاؿ بالشريعة ك االتباع .ك ال نرل مشربان أفضل من المشرب

الذم أخذ أىلو باليد األكلى الكتاب ك بالثانية السنة ,ك كانوا من أىل االستقامة على الصراط السوم ,نرجو اهلل تعالى أف نكوف من

المتمسكين قلبان ك عقبلن ك ركحان بالشرع الشريف ,ك من الذين تطابقت أفعالهم مع أقوالهم ,إنو على ما يشاء قدير.

 230الطبيعة البشرية ناقصة ,ك ال يكمل الناقص الناقص ,بل من كاف كامبلن كمل الناقص ,ك الكامل ىو رسوؿ اهلل صلى

اهلل عليو ك سلم ,فمن كاف على سيرتو صلى اهلل عليو كسلم فببركتو صلى اهلل عليو كسلم يكمل الناقص إذا كاف صادقان.
 231مداخل الشيطاف على الناس كثيرة ,ك قد يدخل عليهم من طرؽ شرعية ك يؤيد ىواىم بالحجة الشرعية ك العياذ باهلل

تعالى ,فليكن السالك على حذر من شر الشيطاف ,ك ال يأمن شره ما داـ حيان ,ك ليس ىناؾ أضمن لنجاة العبد من التمسك

بالشريعة.

 232 العقل ليس ميزاف اإلنساف المؤمن ,ألف ىذا الميزاف خاطىء ,بل ميزانو الشرع الشريف ,فإذا ما حصلت خصومة بينو

ك بين اآلخرين فبل يرد أمر االختبلؼ إلى عقلو بل إلى الشرع الشريف ,ألف الشرع قانوف كضع لكل الناس ,فحدد فيو عبلقة
المؤمن مع المؤمن ,ك عبلقة المؤمن مع غير المؤمن .ففي أية خصومة ك مع أم إنساف كاف اجعل مرجعك شرع اهلل تعالى.

 233ال بد ألم تجارة كانت من رأس الماؿ ,فتجارة الدنيا رأسمالها الماؿ ,ك تجارة اآلخرة رأسمالها اإليماف ,فمن عمل

بمستلزمات اإليماف فإف اإليماف ينمو في قلبو ك يزداد حتى ييدخل صاحبو الجنة بفضل اهلل تعالى ,ك أما إذا لم يعمل بمستلزمات

ىذا اإليماف فإنو يعرض إيمانو للضياع ك العياذ باهلل تعالى ,كمن ال يعمل برأسمالو في التجارة الدنيوية فإنو يعرض رأس الماؿ
للضياع ك النهاية.
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 234أنت مؤمن بفضل اهلل تبارؾ ك تعالى ,ك قد رتب اهلل تعالى على إيمانك فبلحك ك نجاتك ك فوزؾ العظيم حيث قاؿ
ك يىم ال يٍم ٍفلً يحو ىف  ( سورة البقرة.) 5/
ك ىعلىى يى ندل ًم ٍن ىربًّْه ٍم ىك أ ٍيكلىئً ى
تعالى  :أ ٍيكلىئً ى
ٍف في كعده .ناداؾ في القرآف الكريم بصفة اإليماف ,ك رتب على إيمانك الهداية ك الفبلح .فبل بد أف
ك حاشاه أف يكوف يخل ه
تكوف أعمالك مطابقة إليمانك ,ك موافقة لمقتضاه ,من صبلة ك زكاة ك غيرىا من األكامر اإللهية ,ك أف تترؾ المنهيات ك

المخالفات التي ىي ضد مقتضى اإليماف ,فبل تتبع خطوات الشيطاف ,ك ال يركبنك الهول ,ك اتبع سنة المصطفى صلى اهلل عليو

كسلم حتى تكوف من الفائزين.

 235أمراف ال بد منهما للسالك:

األمر األكؿ :امتثاؿ أكامر اهلل تعالى ,ك إذا ثبت األمر انتهى السالك عن المعاصي.

األ مر الثاني :الشفقة على عباد اهلل ,ك أف تسامح من أساء إليك في حقك ,ك اعلم أف الشجرة التي ال ثمار فيها ال ترمى
بالحجارة ,ففوض أمرؾ إلى اهلل تعالى ,ك تسامح مع خلق اهلل ك لكن ليس على حساب دينك.

 236أيها السالك الصادؽ اصرؼ قلبك إلى ربك ك ال تعلقو بمن ال يحصل منو شيء من نفع أك ضرر لقولو صلى اهلل عليو

ك سلم [ :ك اعلم أف األمة لو اجتمعت على أف ينفعوؾ بشيء لم ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو اهلل لك ,ك إف اجتمعوا على أف

يضركؾ بشيء لم يضركؾ إال بشيء قد كتبو اهلل عليك ,رفعت األقبلـ ك جفت الصحف ] ( ركاه الترمذم ) .فعلق قلبك باهلل
الذم بيده ملكوت السموات ك األرض.

 237ليس من شأف الرجاؿ ك أصحاب العقوؿ السليمة أف يتركوا أدبهم مع غير المتأدبين ,بل شأنهم أف يحافظوا على

أدبهم مع الخلق كلهم ألنهم عياؿ اهلل ,ك ىم يوافقوف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم في أخبلقو .ك الناس يدخلوف الطريقة من أجل

ىذه األخبلؽ .ك مخالفة النفس ك الشيطاف أيسر من مخالفة الخلق ,ك مخالفة ىؤالء أصعب من كل القواطع عن اهلل تعالى ,فبل
ً
تعاد أيها السالك أحدان من المؤمنين ,بل عليك بمعاداة الشيطاف ألف اهلل أمرؾ أف تعادم الشيطاف ,ك أف تيؤاخي المؤمنين بدكف

مداىنة.

 238الواجب على المؤمنين تجاه النبي صلى اهلل عليو كسلم التعظيم قاؿ تعالى  :لًتيػ ٍؤًمنيوا بً ً
اهلل ىك ىر يسولً ًو ىك تيػ ىع ّْزيركهي ىك
ً
سبّْ يحوهي بي ٍك ىرنة ىك أىصيبلن  ( سورة الفتح .)9/ك كاجب المؤمنين تجاه بعضهم البعض الرحمة ,قاؿ تعالى  :ير ىح ىماءي
تيػ ىوقّْػ يركهي ىك تي ى
بىػ ٍيػنىػ يه ٍم  ( سورة الفتح ,) 29/ك ىذا أمر ليس بسهل ,بل ىو أمر عظيم جاء إلى نبي عظيم حتى كصل إلينا ,فبل بد أف نستحي
من اهلل تعالى ,ك أف نطبق شرع اهلل تعالى على جوارحنا.

 239طبيعة ابن أبي بن سلوؿ موجودة بين الناس ك ال يمكن التخلص منها إال بالمجاىدة ك المتابعة للنبي صلى اهلل عليو ك

سلم ,فراقب نفسك ك كن على حذر من صفات ذاؾ المنافق أف توجد فيك ,ذاؾ نفاقو اعتقادم ,ك من لم يعمل بمستلزمات

اإليماف ,ك عمل بعض أعماؿ المنافقين كاف نفاقو عمليان ,فبل بد من التوبة إلى اهلل عز كجل من طبيعة المخالفين.

 240إذا كنت صادقان مع اهلل تعالى ,ك مع رسولو صلى اهلل عليو كسلم فإنك تقف على أسرار ىذه الشريعة ك التي من

جملتها الطواؼ ,فبصدقك تقف على ذلك السر الذم طاؼ بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ,ك حين ذاؾ إذا رأيت الكعبة

المشرفة ترل التجليات الذاتية ,ك تشم رائحة النور اإللهي الذم يصب على الكعبة المشرفة ,ك تشعر بتلك الرحمات التي تنزؿ

على الكعبة.

 241الصدؽ الذم حضنا عليو أسيادنا رضي اهلل عنهم ىو بوسعنا ,ك اهلل تبارؾ ك تعالى ال يكلف نفسان إال كسعها ,فهو

تكليف شرعي ,ك لكن بسبب اتباع الهول ك الشهوات ال نطبق على أنفسنا ,ك ال نمتثل أمر ربنا جل ك عبل .نتكلم عن الشريعة ك
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ال نطبق ,نتكلم عن الطريقة ك ال نطبق ,فهل ىذا من الصدؽ؟ ال ك اهلل .نحن يخلقنا للعبادة فمرادنا العبودية ال غير ,ليس مرادنا
األذكاؽ ك ال الكرامات ك ال الشهرة ك الرياسة ,ك اهلل لو تكلم معنا ملىك ك قاؿ :أنت من أىل النار ك لن تدخل الجنة ,ال تتغير

عبادتنا هلل عز كجل إف شاء اهلل .ىذا يجب عليكم جميعان ,يجب عليكم أف تكونوا صادقين ك أف تكونوا مع الصادقين ,حتى
تدخلوا في مقاـ العبودية ,ك اهلل ليس أحلى ك ال أشهى منها عند الصادقين.

 242الصادؽ مع اهلل تعالى ك مع رسولو صلى اهلل عليو ك سلم ,ك مع المؤمنين ,ك مع خلق اهلل أجمعين ك ملتزـ األحكاـ

الشرعية ال يخرج من الدنيا إال ببطاقة نورانية ,فإذا أدخل القبر بتلك البطاقة تعلقت ركحو بالعرش ك تنعم جسده في التراب ,ك

سجين ك تعذب جسده في
صار قبره ركضة من رياض الجنة ,ك أما إذا خرج من الدنيا كذابان ك العياذ باهلل تعالى صارت ركحو في ٌ

التراب ,ك صار قبره حفرة من حفر النار ك العياذ باهلل تعالى .فإذا نفخ في الصور ك خرج الصادؽ من قبره فإنو يخرج بتلك
البطاقة النورانية ك يق يدـ على اهلل ك رسولو ك المؤمنين ,ك اهلل ينظر إليو ,ك ينشر لو كتابو ,كما قاؿ تعالى  :ك يك َّل إًنٍس و
اف أىل ىٍزٍمنىاهي
ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً ً ًً
شوران  ( سورة اإلسراء .) 13/فهذا الصادؽ أمره إلى اهلل تعالى إف شاء سألو
ًج لىوي يىػ ٍو ىـ الٍقيى ىامة كتىابان يىػلٍ ىقاهي ىم ٍن ي
طىائ ىرهي في يعنيقو ىك ني ٍخر ي
عن صدقو لقولو تعالى :لًيسأ ىىؿ َّ ً
ادقًين ىعن ً
ص ٍدقً ًه ٍم  ( سورة األحزاب ,) 8/ك إف شاء عاملو بفضلو ,فالصادؽ ىذا حالو,
الص ى ٍ
ىٍ
فكيف بحاؿ الكذاب ك العياذ باهلل تعالى إذا خرج من قبره؟ يجب علينا أف نأخذ ببطاقة الصدؽ في الدنيا ألنها دار تكليف أما
اآلخرة فهي دار الجزاء على العمل  ,علينا أف نكوف من أىل الصدؽ ,ك أف يكوف مطلبنا العبودية هلل عز كجل ,من خبلؿ متابعة

النبي صلى اهلل عليو ك سلم ,علينا أف نتحرل الصدؽ في كل مقاصدنا حتى نكتب عند اهلل من الصديقين .اللهم اجعلنا منهم ك

معهم ببركة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ,ك ببركة أسيادنا رضي اهلل عنهم ,آمين آمين.

 243كن على حذر من مدح الناس لك ,ألف أكثر المادحين مداىنوف ,ك مدحهم لك يكوف عليك كباالن ,فلو صدقت اهلل

لحثوت التراب في كجوىهم ,ك لو صدقوا اهلل لكانوا لك ناصحين ك لم يكونوا مادحين .اصدقوا اهلل في كل تصرفاتكم فهو العليم

الخبير .فتش عن األخ الناصح ال المادح .كن ناصحان ك ال تكن مادحان .ألف مدحك ألخيك ييدخل عليو العجب ك الغركر ك ربما

مصدر كل نعمة ,ك بالتالي يكوف مدحك لو كباالن عليو .ك من كاف مع أخيو ىكذا فليس صادقان في محبتو .عليك
ينسى اهلل تعالى
ى
بالنصح لو في أف يرعى نعمة اهلل تعالى ,إف كنت صادقان في حبو.

ك إذا رأيت نعمة على أخيك قد ظهرت بفضل اهلل ك كرمو ,كجب عليك أمراف:
ن -1المدح ك الثناء هلل تعالى ,لقولو تبارؾ ك تعالى  :ك ما بً يكم ًمن نً ٍعم وة فى ًمن ً
اهلل  ( سورة النحل.) 53/
ى ى ٍ ٍ ى ى
ً
عرضها للزكاؿ ك في
ن -2النصح ألخيك في أف ترعى تلك النعمة بالشكر هلل عز كجل ,ألف الشكر عقاؿ النعم ,ك إال ٌ
الحديث الشريف [ :أحسنوا جوار ً
نعم اهلل ال تنفركىا ,فإنها قلما زالت عن قوـ فعادت إليهم ] ( ركاه أبو يعلى في مسنده ,ك ابن
عدم في الكامل ).

 244 الحر ال يكوف عبدان إال لمعبوده ,ك لكنو يشكر من كاف سببان في النعمة ,ك ىذا من الدين ,ك إذا لم يشكر الواسطة

يكوف مقصران في دينو .ك إذا أردتم شكرم التزموا ىذه الطريقة المباركة الموصولة بسيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالسند

المتصل ,ك ال تنسوا فضل اهلل تبارؾ ك تعالى عليكم ,ك فضل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمو فضل شيخنا رحمو اهلل تعالى .من

التزـ الطريقة بعد كفاة شيخو فهذا االلتزاـ شكر للشيخ المتوفى ,ك حرمة المشايخ محفوظة في حاؿ حياتهم ك بعد كفاتهم رحمهم

اهلل .ال تكونوا قدكةن ك أعوانان لمن يقطع الخلق عن الطريق ألف ىذا ليس من الشكر بل من كفراف النعمة ,قاؿ تعالى  :ىك ىال
تى يكن لً ٍل ىخائًنًين ىخ ً
صيمان  ( سورة النساء.) 105/
ٍ
ى
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 245بعض الناس اعتادكا المدح ك اجتمعوا مع بعضهم بسبب المدح ,ك لو تناصحوا ما اجتمعوا .لو رأيت جماعة كبيرة ك

فيهم األخبلؽ المخالفة ,ك قلت لهم :إف ىذه األخبلؽ مخالفة ألخبلؽ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ,النفضوا عنك

أذل منهم ,ألنهم اعتادكا على المدح ال النصح .أين نحن من سيرة سيدنا عمر رضي اهلل عنو عندما قاؿ:
جميعان ,ك ربما ينالك ن
إلي عيوبي؟ .ىل السعادة في اتباع الهول أـ في اتباع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمو أصحابو رضي اهلل
رحم اهلل امرءان أىدل َّ

عنهم؟.

 246كن على حذر من مدح الناس ,ألنك ال تعرؼ باطنهم ,ك قد تمدح فاسقان ,ك النبي صلى اهلل عليو كسلميقوؿ [:إذا مدح

الفاسق غضب الرب ك اىتز لذلك العرش ] ( ركاه البيهقي ك أبو يعلى عن سيدنا أنس رضي اهلل عنو ).

ك إف قلت :إف النبي صلى اهلل عليو كسلمقد مدح بعض أصحابو ,ك كذلك يوجد في التابعين من مدح ,فإني أقوؿ :ىؤالء األكلياء
الكبار ال تتحرؾ نفوسهم بالمدح ك الثناء ,ألنهم على يقين بقولو تعالى  :ك ما بً يكم ًمن نً ٍعم وة فى ًمن ً
اهلل  ( سورة النحل ) 53/ىؤالء
ى ى ٍ ٍ ى ى
تغلبوا على أنفسهم حتى مات عن ىواىا ,ك قليل ما ىم.ىؤالء يحمدكف اهلل عز كجل ك يشكركنو على عطائو لهم حتى نيصركا على
أنفسهم ,ك أخرجوا أنفسهم من البين ,ىؤالء إذا يمدحوا حولوا األمر إلى اهلل تعالى ,ك قالوا :نحن لسنا ىكذا بل أعطانا ربنا عز كجل
لنصرة على أنفسنا ,ك بو تبارؾ ك تعالى تغلبنا على ىواىا ,ك ىؤالء األكلياء الكبار رضي اهلل عنهم ك ألحقنا بهم ماتت نفوسهم ك

حيت أركاحهم ,فكلما مدحوا ربا اإليماف في قلوبهم ,كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم [ :إذا مدح المؤمن في كجهو ربا

اإليماف في قلبو ] ( ركاه الطبراني ك الحاكم عن سيدنا أسامة رضي اهلل عنو ) .اللهم ألحقنا بهم يا أرحم الراحمين.

 247المدح فيو ضرر على المادح ك الممدكح ,ألف أكثر المدح يدخل فيو الكذب ,ك يوقع الممدكح بالغركر ك العجب ,إال

من حفظو اهلل تعالى م ن الكذب ك الغركر ,الوصوؿ إلى اهلل تعالى ليس بالمدح بل باالتباع لسيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم.

لمدحت الناس جميعان ,ك لكن ليس األمر ىكذا .كونوا متيقظين ك إال لعب الناس بكم كما
فلو كاف الوصوؿ إلى اهلل تعالى بالمدح
ي
يلعب األكالد بالكرة.

 248الوصوؿ إلى اهلل تعالى بمقدار االنقطاع عن الخلق ك عدـ التعلق بهم ,ك من اعتمد على الخلق سقط من عناية اهلل عز

كجل ,ك كقع في بئر نفسو ك العياذ باهلل تعالى ,أما من اعتمد على اهلل عز كجل فإنو يرتفع ك يصل إلى اهلل تعالى ,ال تفرحوا بمدح
اإلنسا يف ىعلىى نىػ ٍف ًس ًو ب ً
ص ىيرةه  ( سورة القيامة ) 14/ال تفرحوا بمدح المادحين
ى
المادحين ,ك أنتم تعلموف الحقيقة قاؿ تعالى  :بى ًل ًٍ ى
ٍج ّْن ي ً
ً
ً
ين ًٍ
ض يه ٍم إًلىى بىػ ٍع و
اإل ً
ؼ الٍ ىق ٍو ًؿ غي يركران ( سورة
ض يز ٍخ ير ى
وحي بىػ ٍع ي
نس ىك ال ي
ألنو من زخرؼ القوؿ ,كما قاؿ تعالى  :ىشيىاط ى
األنعاـ ) 112/إني أغضب من المادحين كما أغضب من الشياطين.
س يك ٍم يى ىو أى ٍعلى يم بً ىم ًن اتَّػ ىقى ( سورة النجم .) 32/ك أنت أعلم
 249نهاؾ ربك عن مدح نفسك فقاؿ تعالى  :فى ىبل تيػ ىزُّكوا أىن يف ى
صيرةه  ك لىو أىلٍ ىقى مع ً
ًً ً
الخلق بنفسك لقولو تعالى  :بى ًل ًٍ
اذ ىيرهي  ( سورة القيامة ) 15/فتعرؼ خبثها ك
ىى
ى ٍ
نسا يف ىعلىى نىػ ٍفسو بى ى
اإل ى
مكرىا ك خداعها ,فإذا كنت منهيان عن مدح نفسك فكيف تمدح من ال تعرؼ باطنو ,ك ال تعرؼ كل ظاىره؟ ك حسن الظن
بالمؤمنين غير المدح ,فأنت مأمور بحسن الظن ,ك لست مأمور بالمدح ,ألف المدح مرغوب لدل النفوس كلها ,ك ىذا الهول
َّ ً
اى يدكا فًينىا
ين ىج ى
يوجد في جميع المؤمنين ,ك ىم مشتركوف فيو ,ك نحن مأموركف بالمجاىدة لهذا الهول قاؿ تعالى  :ىك الذ ى
ً
ًً
ين  ( سورة العنكبوت )69/فكن عونان ألخيك في مجاىدة نفسو ,ك ذلك بالنصح لو ال
لىنىػ ٍهديىػنػ ي
َّه ٍم يسبيػلىنىا ىك إً َّف اهللى ل ىىم ىع ال يٍم ٍحسن ى
بالمدح.
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 250لو أصغيت إلى نفسك عندما تيمدح لوجدت العيجب ك الغركر فيها يتحرؾ ,ك النفوس عند جميع الخلق كاحدة ,ك

ىذا يعني أف الهول يتحرؾ في نفوس اآلخرين كما يتحرؾ في نفسك ,لذلك كجب عليك أف ال تمدح حرصان على إخوانك ,ك

تحثو التراب في كجوه المادحين حرصان على قلبك ك نفسك.
 251ال بد من قطع أصوؿ ًعرؽ الرياء بالكلية ,ك أصولو ثبلثة أمور:
أكالن :حب الدنيا ك التعلق بشهواتها الظاىرة ك الباطنة.
ثانيان :اللذة العاجلة ك ترجيحها على اآلخرة.

ثالثان :االلتفات إلى الخلق في مدحهم أك ذمهم.

ك العاقل لو تفكر بأنو لو سجدت الكائنات لمخلوؽ ,ك مدحوه ,ك أقبلوا عليو بالثناء ك السمع ك الطاعة ,ماذا ينفعو ذلك إذا

كاف الموت حليفان للساجد ك المسجود لو ,ك علم أنهما راجعاف إلى اهلل تبارؾ ك تعالى ,فبل بد أف نتعظ بموعظة اهلل عز كجل .ك
أف نتفكر بالوقوؼ بين يديو تبارؾ ك تعالى.

 252من أظهر حاجتو للناس ما عرؼ اهلل تعالى ,ألف الخير بيد اهلل عز كجل ,ك أنا لست بحاجة إلى أحد إال هلل تعالى,

في ,ك لكن أريد أف أحببهم في اهلل تعالى ,ك إلى الطريق الشاذلي المبارؾ الذم
لذلك ك اهلل ك اهلل ك اهلل ال أريد أف أحبب الناس ٌ
يوصل الصادقين إلى محبة اهلل تعالى.

لذلك أقوؿ :المداىنة ليست من الدين في شيء ,ك ليست من يخلق اإلنساف المؤمن فضبلن عمن انتمى إلى ىذا الطريق .رجل

كاحد صادؽ يوازم مائة ,فتشوا عن الصادؽ .ك لو أحسنا الظن بالجميع نكذب ,ألف الجميع ليسوا بصادقين ,نرجو اهلل تعالى أف

نكوف مع الصادقين أصحاب السند المتصل بسيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم.

 253أنت تفركف من الدنيا إلى الدنيا ,ك ىذا كلو تعب ك شقاء ,ك اهلل لو فررتم من الدنيا إلى اهلل تعالى لكاف خيران لكم,
فمن فر من الدنيا إلى الدنيا كاف ىمثلو كمثل رجل كقع في الوحل يرفع ًرجبلن ك يضع أخرل ك كلتاىما في الوحل .عليكم بالقناعة
بالقليل ,ألف القليل ك الكثير بجانب ما عند اهلل قليل.

ك
 254اسمع ك احفظ كعد اهلل في كتابو الكريم ,المبلَّغ لك عن طريق رسولو الكريم صلى اهلل عليو كسلم حيث قاؿ  :أ ٍيكلىئً ى
ً
َّ ً
س يى ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف  ( سورة المؤمنوف .) 11/محاؿ أف تنفي صفة اإليماف عن نفسك ,فأنت
يى يم ال ىٍوا ًرثيو ىف  الذ ى
ين يى ًرثيو ىف الٍف ٍر ىد ٍك ى
مؤمن فبل بد لك أف تجتهد لنيل ىذا الربح العظيم ,ك أف ال تضيعو باتباع النفس األمارة بالسوء ,ك بإغواء الشيطاف الرجيم ,ك
بالحرص على الدنيا ال دنية ,فاهلل يهديك الصراط المستقيم .استعن على أمور دنياؾ ك آخرتك بالصبلة ك الذكر ك مخالفة النفس,

لقولو صلى اهلل عليو ك سلم [ :أعنٌي على نفسك بكثرة السجود ] ( ركاه مسلم).

 255إذا حاف ظت على الحضور في عبادتك من ابتداء النية إلى نهاية عمل العبادة جاءت األنوار اإللهية إلى قلبك ,فذكر اهلل

تعالى يطهر القلب من األكزار ,ك الصلوات على الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم تورث األنوار ,ك قراءة القرآف الكريم ال تعد ك ال

تحصى فوائدىا ,فإذا صليت بعد ذلك آتت الصبلة ثمارىا بإذف ربها ,ك انقطعت عركؽ الوسوسة ك الخطرات عنك في الصبلة.

 256كن مظلومان ك ال تكن ظالمان ,ألنو من كاف مظلومان فبوسعو أف يعفو عمن ظلمو ,أما إذا كنت ظالمان ال قدر اهلل فأنت لست

بضامن أف يعفو عنك من ظلمتىو ,فإذا كنت مظلومان فبل يخرجنك ظلم الظالم عن طورؾ ك عقلك ك استقامتك ,بل اصبر ك فوض
أمرؾ إلى اهلل تعالى ,ك اهلل يعينك إف شاء.

 257عليك أال تخاؼ أحدان من خلق اهلل تعالى ,من عالم اإلنس أك من عالم الجن ,ك كلما تعلمت مسألة دينية من كتاب اهلل

ك سنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم ككتب القوـ طبٌ ٍق على نفسك ألنك مسؤكؿ عن ىذا يوـ القيامة ك اهلل يدافع عن المؤمن الصادؽ.
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 258الذم تمسك باإليماف ,ك كاف صادقان في سيره ك سلوكو في ىذا الطريق المبارؾ الذم جاء من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كسلم فإنو ال يشوش عليو ك ال يحزف ,ألف طبيعتو البشرية ترقٌت ك سمت ك علت ,فهو يفوض أمره إلى اهلل تعالى ,ك يتمسك

بالكتاب ك السنة ,ك ينظر في سيرة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيرل فيو األسوة الكاملة ك القدكة الصالحة .ك من عبد اهلل
تعالى بقلب صادؽ مع اإلخبلص أعانو اهلل تعالى.

 259االسترسا ؿ مع الخلق من أجل توجيههم إلى شخصية الداعي يذىب بالدين ,ك ىو من قلة العقل ,فالداعي ال يلتفت إلى

مدح الناس ك ذمهم ,ك ال يسعى إلى محبة الناس لو ,ك ال إلى حبهم ألف في ذلك حظان للنفس .فالذم يعتمد على الناس ليس من
أفراد ىذا الطريق ,كيف تنظر إلى فبلف فتفتخر بو ,ك ينظر إليك فيفتخر بك ,ك كبلكما عاجز؟.

 260إذا جاءتك مصائب الدنيا ك انصبت عليك فبل تترؾ ذكر اهلل ك تبلكة القرآف الكريم ,بل ادفع قساكة تلك المصائب ك

مرارتها بحبلكة ذكرؾ هلل تعالى ,ك بمناجاتك لربك تبارؾ ك تعالى ,فهو السميع البصير ,ك ىذا شأف المؤمن الصادؽ المخلص الذم
يكوف على حذر من الدنيا حل ًوىا ك م ًرىا ,ك يكوف على حذر من الغفلة عن اهلل عز كجل.

 261أنت مؤمن باعتقادؾ ك الحمد هلل ,كلكن ال بد لك من العمل بمستلزمات ىذا اإليماف ,فبل تكن ممن أعرض عن ذكر
ب لً ىم
ش يرهي يىػ ٍو ىـ الٍ ًقيى ىام ًة أى ٍع ىمى  قى ى
اؿ ىر ّْ
ضنكان ىك نى ٍح ي
ض ىع ٍن ًذ ٍك ًرم فًًإ َّف لىوي ىم ًعي ى
شةن ى
ربو ,تندـ ك ال ينفعك الندـ ,قاؿ تعالى  :ىك ىم ٍن أى ٍع ىر ى
نت ب ً
حى ً
نسى  ( سورة طو.) 126/
صيران  قى ى
ك آيىاتيػنىا فىػنى ًسيتىػ ىها ىك ىك ىذلً ى
ك أىتىػ ٍت ى
اؿ ىك ىذلً ى
ش ٍرتىني أى ٍع ىمى ىك قى ٍد يك ي ى
ى
ك الٍيىػ ٍو ىـ تي ى
 262المحبة الذاتية عبلمة الفناء ,ك الفناء عبارة عن نسياف ما سول اهلل تعالى ,فإذا لم يي ًز ٍؿ العبد عن ساحة صدره العلوـ
بالتماـ ,ك لم يحصل لو التحقق بالجهل المطلق ,فإنو ال نصيب لو في الفناء أصبلن ,ك ىذا الجهل دائمي ال إمكاف لزكالو ال أنو

يحصل أحيانان ك يزكؿ أخرل ,ففي عين الجهالة شعور ,ك في عين الحيرة حضور ,ك ىذا ىو موطن حق اليقين .ك أحيانان بعد الفناء
يجتمع العلم مع البقاء ,حين ذاؾ ال يضر العلم مع البقاء ,ك اهلل تعالى الموفق للصواب.

 263كن خليليان ,فالخليل عليو السبلـ كاف ص ٌديقان نبيان ,ك دليل صديقيتو أنو استجاب ألمر ربو فوضع السكين على حلق كلده,
قس محبتك لربك عز كجل على ذلك ,فتعرؼ مدل ً
صدقك فيها.
 264أكصيك بتقول اهلل تعالى ,ك اتباع الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم ,ك أنا فرد من أفراد ىذا الطريق ,ك ال أريد شيئان آخر ,ك

اهلل شهيد على ما أقوؿ ,ك سيدنا أبو أيوب األنصارم رضي اهلل عنو أكصى أصحابو أف يدفنوه بعد نهاية المعركة ,ك أف يبقى تحت

سنابك الخيل طيلة المعركة ,ألنو ال يريد شهرة ك ال سمعة رضي اهلل عنو ( .ىذه الوصية سمعناىا في مكة المكرمة حرسها اهلل تعالى

)

 265اآلخرة ك الدنيا ككفتي الميزاف ,ك ال بد من ترجيح كفة اآلخرة على كفة الدنيا ,ألف الدنيا فانية ,ك اآلخرة باقية ببقاء اهلل

تعالى ,ك ىي خير من األكلى ,ك ترجيح اآلخرة على الدنيا ال يكوف إال باالتباع للنبي صلى اهلل عليو ك سلم .كيف ترجحوف الفاني

على الباقي؟ىذا ليس من شأف أصحاب العقوؿ السليمة .علينا أف نتوجو ك نوجو الناس إلى اهلل تعالى ,حتى نرحم في الدنيا ك اآلخرة,

ك ىذه ىي السعادة األبدية.

 266الدين ليس فيو م شقة على من تذكؽ حبلكة العبادة ك العبودية هلل تعالى ,ك أما من لم يتذكؽ تلك الحبلكة فإف مشقة

العبادة تزكؿ بعلم العبد أف اهلل يراه ك ىو رقيب عليو.

 267المؤمن بالصدؽ صار مؤمنان ,ك ّْ
الصديق بالصدؽ صار صدّْيقان ,ك الكافر ك المنافق بالكذب صار كافران ك منافقان,
َّ ً
آمنيوا اتَّػ يقوا اهللى ىك
ين ى
لذلك كجو اهلل تعالى المؤمنين ألف يكونوا مع الصادقين حتى يكتسبوا من صدقهم ,قاؿ تعالى  :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
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يكونيوا مع َّ ً ً
ين  ( سورة التوبة ) 119/ك أعلى مرتبة في المؤمنين بعد النبوة رتبة الصديقين الذين تحركا الصدؽ في كل
ىى
الصادق ى
أمورىم ,ك بالصدؽ ييكمل المؤمن كل صفات الكماؿ.

 268السكر على أربعة أقساـ :سكر بالخمر ,ك سكر بالدنيا ,ك سكر بالهول ,ك سكر بمحبة اهلل تبارؾ ك تعالى ك بمحبة

رسولو صلى اهلل عليو ك سلم.

َّ ً
ً
اب ىك ٍاألى ٍزىال يـ
آمنيوا إًنَّ ىما الٍ ىخ ٍم ير ىك ال ىٍم ٍيس ير ىك ٍاأل ى
ىنص ي
ين ى
أما األكؿ فمنهي عنو بقولو تبارؾ ك تعالى في سورة المائدة  :يىا أىيُّػ ىها الذ ى
ًرجس ًمن ىعم ًل َّ ً
اجتىنًبيوهي ل ىىعلَّ يك ٍم تيػ ٍفلً يحو ىف  إًنَّ ىما يي ًري يد َّ
ضاءى فًي الٍ ىخ ٍم ًر ىك
الش ٍيطىا يف أى ٍف يي ًوقً ىع بىػ ٍيػنى يك يم الٍ ىع ىد ىاك ىِةى ىك الٍبىػغٍ ى
الش ٍيطىاف فى ٍ
ٍ ه ٍ ى
ً
ً
ً
ً
الص ىبلة فىػ ىه ٍل أىنٍػتي ٍم يم ٍنتىػ يهو ىف  ( سورة المائدة.) 91/
ص َّد يك ٍم ىع ٍن ذ ٍك ًر اهلل ىك ىع ًن َّ
ال ىٍم ٍيس ىر ىك يى ي
ً ً
ٍحيىاةي ُّ
كر  ( سورة لقماف33/
أما الثاني فنبو اهلل سبحانو ك تعالى عليو بقولو  :فى ىبل تىػغيَّرنَّ يك يم ال ى
الدنٍػيىا ىك ىال يىػغيَّرنَّ يك ٍم باهلل الٍغىير ي
).

ت ىم ًن اتَّ ىخ ىذ إًل ىىهوي ىى ىواهي  ( سورة الجاثية.) 23/
أما الثالث فنبو إليو الحق جل ك عبل بقولو  :أىفىػ ىرأىيٍ ى
َّ ً
آمنيوا أى ىش ُّد يحبَّان لًلَّ ًو  ( سورة البقرة .) 165/فحب اهلل تعالى يذىل القلب
ين ى
أما الرابع فأشار إليو الحق جل جبللو بقولو  :ىك الذ ى

ىم كاحد ىو حب اهلل ك حب رسولو صلى اهلل عليو ك سلم ,ك المحبة تقتضي الطاعة ,ك إال فهو
عن الدنيا ك النفس ,ك يبقى فيو ّّ
م ٌد وع ,ك دعواه باطلة.

 269الكثير من الناس يظنوف أف الصدؽ ك االستقامة الشرعية ىي في الكبلـ ك التشدؽ فيو فقط ,مع العلم أف آيات القرآف

الكريم التي نزلت على سيدنا محمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمبواسطة جبرائيل عليو السبلـ ,كلها متعلقة بالبشر ,من أجل

تصحيح العقيدة ,ك من أجل متابعة األنبياء عليهم الصبلة ك السبلـ ,ك من أجل التمسك بالعبودية ,ك من أجل ترؾ الهول ك

الحظوظ النفسانية ,ك من أجل ترؾ الدنيا ك عدـ تعلق القلب بها ,ك من أجل االستقامة ك مجاىدة النفس .لو نظرت في القرآف

الكريم ك في أفعاؿ البشر لما كجدت تطبيقان عمليان عند الكثير ,بعضهم اكتفوا بالعلم ك القيل ك القاؿ ,ك تعلقوا بالمادة ,ك بعضهم
أكل الدنيا بدينو ,ك بعضهم باع دينو بدنيا غيره ك العياذ باهلل تعالى.

 270الكثير من ال ناس يعرفوف الوعظ ك الكبلـ ,ك أكثر المؤمنين يعرفوف الحبلؿ ك الحراـ ,لكنهم ال يعملوف بعلمهم ,ألف
ً
التعليم بكثير ,ىذا ببلؤنا في ىذه األياـ ,ك يوـ القيامة نيسأؿ عن العمل ال عن العلم ,نيسأؿ عن
السماع ك
التطبيق أصعب من
ً

الشريعة ك متابعة الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم .فبل بد من ربط اإليماف بالعمل مع مستلزماتو,ك ال بد من ربط القوؿ مع العمل ك
المجاىدة ,فمن ربط بينهما تمسك بالشريعة ك اتبع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلمو ترؾ الهول ,ك رقى يسلَّ ىم المعرفة ,ك إف لم يكن لو
نصيب في المعرفة ىسلًم على دينو ك نجا يوـ القيامة بفضل اهلل ك كرمو.
 271ق ٍدر المرء بمقدار اتباعو للشريعة ك السنة النبوية فكلما عظم اتباعو عظم قدره .ك االتباع ما قيد بلساف ك ال قوـ ك ال
َّ ً
وىم بًًإحس و
فتعامل مع الخلق على أساس ىذه القاعدة ,ك أنزؿ الناس
اف  ( سورة التوبة.) 100/
عشيرة ,قاؿ تعالى  :ىكالذ ى
ٍ
ين اتَّػبىػ يع ي ٍ ٍ ى
و
منازلهم من خبلؿ ىذه اآلية ,ك ثمرة ىذا االتباع قولو تعالى  :ر ً
ار
ض ىي اهللي ىع ٍنػ يه ٍم ىك ىر ي
ضوا ىع ٍنوي ىك أىعى َّد ل يىه ٍم ىجنَّات تى ٍج ًرم تى ٍحتىػ ىها ٍاألىنٍػ ىه ي
ى
ً
ًً
يم  ( سورة التوبة.) 100/
ين فً ىيها أىبىدان ذىلً ى
ىخالد ى
ك الٍ ىف ٍويز ال ىٍعظ ي
ب بو جميع البشر .فسعد بو بعضهم باالتباع ,ك شقي البعض اآلخر بإعراضهم .فالقسم األكؿ
 272القرآف الكريم مخاطى ه
آمن ك قيد نفسو بقيود الشريعة ك عمل عمبلن صالحان فكاف بذلك سعيدان في الدنيا ك اآلخرة ,ك القسم الثاني كفر ك العياذ باهلل ك
قيد نفسو بالشهوات ك اتبع ىواه فكاف بذلك شقيان .ك موانع اإلنساف من السعادة أربعة أمور :النفس ك الشيطاف ك الدنيا ك
الخلق ,ك أشد ىذه الموانع الخلق ,ألنهم إما أف يمدحوه فيوقعوه في الغركر ,ك إما أف يذموه فيقنطوه.
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وعظيو ىف
 273ال بد من معرفة القواعد أكالن ثم العم لبها ثانيان ,ك إال فالحجة قائمة علينا .قاؿ تعالى  :ىكل ٍىو أىنػَّ يه ٍم فىػ ىعليوا ىما يي ى
بً ًو لى ىكا ىف ىخيران لىهم كأى ىش َّد تىػثٍبًيان  كإًذان ىآلتىػيػن ً
ً
اىم ً
ص ىراطان يم ٍستى ًقيمان  ( سورة النساء68/
ٍى ي
اى ٍم م ٍن لى يدنَّا أ ٍ
ىجران ىعظيمان  ىكل ىىه ىديٍػنى ي ٍ
ى
ٍ يٍ ى
) .نسأؿ اهلل تعالى أف يجعل القرآف العظيم حجة لنا ال علينا إنو على ما يشاء قدير.
 274على اإلنساف أف ال يتبع إال طريقان كاحدان ,ك إال لعبت بو األىواء ك ال يدرم لمن يرضي ,ك خاصة إذا اتبع من لم

يلتزـ الشرع الشريف ,بل اتبع ىواه ك انغمس في الدنيا ك سائر الشهوات من جاه ك مقاـ ك رياسة ك ما شاكل ذلك .ك اهلل تعلى
ضرب اهلل مثىبلن رجبلن فً ًيو يشرىكاء مت ى ً
سو ىف ىكىر يجبلن ىسلىمان لًىر يج ول ىى ٍل
ى ي يى
ضرب ألصحاب العقوؿ مثبلن في القرآف الكريم فقاؿ  :ى ى ى ي ى ى ي
شاك ي
اف مثىبلن الٍحم يد ً
ً
هلل بى ٍل أى ٍكثىػ يريى ٍم ىال يىػ ٍعلى يمو ىف  ( سورة الزمر .) 29/ليس ه
مثاؿ فوؽ ىذا المثاؿ لمن يعلم ك يعقل.
ىٍ
يى ٍستى ًويى ى
 275الخركج من الحظوظ مع كجود العلم صعب ,ك إنو ليسير على من يسره اهلل عليو ,فبل بد من الصدؽ في الطلب,

فمن صدؽ في طلبو من اهلل تعالى أف يخرجو من حظوظ نفسو ,دلو اهلل تعالى على كارث من كراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كسلم ليعينو على ذلك.

 276قى ىد ير اهلل عز كجل غائب عن مخلوقاتو ,ك ليس ىو بيد أحد فبل بد من األخذ باألسباب مع عدـ االعتماد عليها,
فلعلو أف يصادؼ السبب ال ىق ىدر ,انظر ألم يقل الحق تعالى لنبيو صلى اهلل عليو ك سلم  :أىلىيس اهلل بً ىك و
اؼ ىع ٍب ىدهي ( سورة
ٍ ى ي
ى
ي
الزمر ) 36/؟ .ك مع ذلك ما ترؾ األخذ بالسبب ,فاألسباب لؤلبداف ك التوكل للقلوب.
 277المؤمن إذا انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين أك حق اليقين ,كجب عليو أمراف:
األمر األكؿ :الشجاعة مع حفظ الحرمة.

األمر الثاني :الصبر ك التحمل ألذل الخلق.

ىذا الثبات ال يكوف إال لمن دخل دائرة عين اليقين أك حق اليقين ,ك مع ذلك ترل أىل ىذا المقاـ يخافوف سوء الحساب .
 278ال تقل الحق إال بعد التمكن ,ألف من قاؿ الحق ثم تردد بعد ذلك فهذا يدؿ على عدـ تمكنو ك تثبتو ,فإذا

تمكنت ك تثبت فقل الحق ك ال تتردد ك لكن في كقتو ,ألف الحكمة يجب أف توضع في موضعها ,ك إال يكوف تضييعان لها ,ك ال
بد من تحرير النية قبل قوؿ الحق لقولو تعالى  :إً َّف اهللى ىكا ىف ىعلىٍي يك ٍم ىرقًيبان  ( سورة النساء . ) 1/فكن متمكنان من معرفة
الحق قبل مخالطة الناس.

 279كقوؼ السالك مع تقصيره يعرقل سيره إلى اهلل تعالى ,فبل بد من اللجوء ك التضرع إلى اهلل عز كجل ,ألف الحفظ

من الهول ك الدنيا ك الخلق ك الشيطاف من أصعب األمور على أمثالها ,لقلة االستقامة على منهج الصلحاء ك األتقياء ,ك قلة
صحبتهم ك التقاط نفائس كبلمهم ,كل ذلك مع ضعف القوة اليقينية التي يحفظ القلب بها من األغيار .نرجو اهلل سبحانو ك

تعالى أف يرزقنا اإلنابة ,ك يهبنا الغفراف ,ك يمن علينا بالثبات على اإليماف ,ك أف يكرمنا بمحبتو ,ك أف يأخذ بأيدينا التباع سنة
نبينو الكريم صلى اهلل عليو كسلم ك ال حوؿ ك ال قوة إال باهلل العلي العظيم.

 280حسن الخاتمة ليس مضمونان ألحد من الخلق ,إال األنبياء عليهم الصبلة ك السبلـ ك المبشرين بالجنة ,ك ما عداىم
ك يى ىو أى ٍعلى يم
فبل ,ك ىذا يعني أف اهلل تعالى قد يجعل الفاسق كليان ,ك قد يخرج العبد من اإليماف إلى الكفر ,قاؿ تعالى  :إً َّف ىربَّ ى
ً ً
ً ًً
ين  ( سورة النحل.) 125/
بً ىم ٍن ى
ض َّل ىع ٍن ىسبيلو ىك يى ىو أى ٍعلى يم بال يٍم ٍهتىد ى
نسأؿ اهلل تعالى حسن الخاتمة ,ك ليس أحد معصومان عن الخطأ .لذلك ترل الخوؼ عند العلماء العارفين أكبر ك أعظم من

خوؼ عام ة الناس ,ك حق المؤمن الصادؽ إف جاءه ملك الموت ,ك قاؿ لو :أنت في النار ,عليو أف يجتهد في العبادة ك ال يدعها,
ألنو ما خلق إال لها .نسأؿ اهلل تعالى أف يرزقنا حبلكة العبودية ك التذلل بين يديو.
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 281اإلنساف بعلمو القاصر الجزئي يرل الساعة بعيدة ,كلذلك يغفل عن ربو جل ك عبل ,أما في علمو جل ك عبل فإف
الساعة قريبة ,قاؿ تعالى  :اقٍػتػرب لًلن ً ً
سابيػ يه ٍم  ( سورة األنبياء.) 1/
ىى ى
َّاس ح ى

فيجب على العاقل أف يتخلى عن علمو الناقص الجزئي إلى علم اهلل عز كجل الكامل ,ك يعتمد على علم اهلل الكلي ال على علمو
الجزئي ,فلو خرجت عن علمك لعلمو لرأيت الساعة قريبة كما قاؿ تعالى  :إًنَّػ يه ٍم يىػ ىرٍكنىوي بى ًعيدان  ىكنىػ ىراهي قى ًريبان  ( سورة
المعارج.) 7/
 282المؤمن ليس مأموران بحب الناس لذاتهم ,ك لكنو مأمور بحب الخير لهم ,فإذا أبغض كاحدان من الخلق فلينظر إلى

سبب بغضو لو.

ن -1إف كاف بغضو الستقامتو ,ك عدالتو ك لقولو الحق ,ك لعدـ اتباعو ألىواء الناس ,فهذا البغض حراـ ,ك ال يليق بمن آمن

باهلل ك اليوـ اآلخر .فعليو أف يتوب إلى اهلل ك يرجع إلى رشده ك صوابو ,ك أف يحب الخير ألخيو المؤمن ألف اهلل تعالى قد ربط
بينهما برباط األخوة اإليمانية فقاؿ  :إًنَّ ىما ال يٍم ٍؤًمنيو ىف إً ٍخ ىوةه ( سورة الحجرات.) 10/
ن -2ك أما إذا كاف بغضو لو سبب ارتكابو المخالفات الشرعية ػ من مخالفة أمر اهلل ,ك أمر رسولو صلى اهلل عليو كسلم ,ك
مخالفة الحقيقة كالطريقة ػ فيجب عليو أف يبغض أفعالو المخالفة ال شخصو ,ك عليو النصح لو ألف الدين النصيحة.

ن -3أما إذا كاف بغضو لو بسبب تعارضو معو لمصلحة دنيوية فهذا البغض حراـ ,ك ىو مضر باإليماف .عليو أف يرجع إلى اهلل ك

يتوب .ىذا األمر يجب أف يتنبو إليو المؤمنوف جميعان ,ك ليس خاصان بمشرب من المشارب ,ك ال بمسلك من المسالك.

 283اإلنساف المؤمن يجب أف يكوف لو حظ من الوراثة النبوية ,بأف يحب الناس هلل عز كجل ال لنفسو ,فمن لم يخرج عن

نفسو فإنو يحب الناس لنفسو فإف قدموا لو نفعان أك دفعوا عنو ضران أحبهم ك إال فبل ,أما من خرج عن نفسو فإنو يحب الناس هلل

تعالى ,ك عبلمة محبتو لهم في اهلل أنو يعينهم على ترؾ ىواىم ك حظوظهم .لذلك ترل الناس اليوـ أكثرىم يحب بعضهم بعضان
للحظوظ ك للشهوات ,ك ليس هلل تعالى ,ك لو كاف اإلنساف عاقبلن ألحب الناس هلل ك في اهلل ,ألنو يعلم حقيقةن أف الكائنات كلها لو

سجدت لو ال يستفيد شيئان إذا لم يكن ربو تبارؾ ك تعالى راضيان عنو.

 284لو أصغيت إلى حديث أكثر الناس عن أنفسهم لوجدتهم يقولوف نحن سابقوف بالخيرات ,ك ال يقوؿ كاحد من ىؤالء أنا

ظالم لنفسي ك لغيرم ,ك ىذه مصيبتنا ,لذلك قالوا :من لم يعرؼ نفسو لم يعرؼ ربو ,ك معرفة النفس ال تكوف إال بمعرفة المعرؼ ,ك
من كاف يعرؼ أنو ظالم لنفسو ك ظالم لغيره ثم يقوؿ بلسانو :أنا سابق بالخيرات ,ىذا معذب في الدنيا قبل اآلخرة إذا لم يعف اهلل

عز كجل عنو.

 285إذا كاف الرجل قويان في دينو ك طريقتو ,ك ال يخشى عليو تقليد اآلخرين ,فهذا ال يضره زيارة أحد من الناس ,أما إذا كاف

ضعيفان فإف الزيارات المطلقة قد تشوش عليو ,ألف بعض الناس يتشدقوف بالكبلـ ك ىذا الزائر قد يتضرر فيقصر في سيره ك

مجاىدتو .فإذا كاف من القسم األكؿ فإف قوتو تمنع الضرر أف يسرم إليو ,ك أما الثاني فننصحو بعدـ الزيارة حتى ال يتضرر من
تشكيك المشككين .نحن ال نقوؿ زيارة المؤمن ال تجوز ,ك لكن نقوؿ المقلد المبتدلء ليس لو استقامة كاملة فننصحو بعدـ

االختبلط حتى يقول.

 286من خالف الدين ك الشريعة فهو أعمى ,ككقع في بئر نفسو األمارة بالسوء ,ك حالو أشد من حالة أعمى البصر الذم كقع

في بئر محفورة ,ألف ىذا لو أجر الشهيد أما ذاؾ فقد خسر الدنيا ك اآلخرة ,ك العياذ باهلل تعالى ,ألنو آثر الحياة الدنيا ,ك اتبع ىواه
الدنٍػيا  فىًإ َّف ال ً
يم ًى ىي ال ىٍمأ ىٍكل  ( سورة النازعات.) 39/
قاؿ تعالى  :ى
ى
ٍحيىاةى ُّ ى
ؼ ىِأ ىىِ َّما ىم ٍن طىغىى  ىكىآثىػ ىر ال ى
ٍجح ى

64

 287علماء السوء خدـ للشياطين ,ما خرجوا عن دائرة اإليماف ,ك لكنهم لم يعملوا بمستلزمات ىذا اإليماف ,ك ىؤالء بعضهم

شر من األكؿ ك العياذ باهلل تعالى .نرجو اهلل تعالى اإلخبلص .ك لقد رأل اإلماـ
باع دينو بدنياه ,ك بعضهم باع دينو بدنيا غيره ,ك ىذا ه

لم أنت قاعد؟ قاؿ عندم خداـ يعملوف عملي ,قاؿ لو :من ىم؟ قاؿ :علماء
الرباني رحمو اهلل تعالى الشيطا ىف يومان فقاؿ لو اإلماـ :ى
السوء .فهناؾ من يهدـ الدين باسم الدنيا ك ىناؾ من يهدـ الدين باسم الدين ك العياذ باهلل تعالى .ك شر الناس من باع دينو بدنيا

غيره.

 288مفتاح الوصوؿ إلى اهلل تعالى األخذ بالشريعة ,ك من األخذ بالشريعة األخذ بالسنة ,ك من أخذ بهما حاز على الرضا .ك

مفتاح باب الطريق كثرة الذكر هلل تعالى مع الحضور ,ك الذكر من القرآف الكريم ك من السنة ,فليس ألحد حق اإلنكار ك ليس ألحد

حق الترؾ ,فكل المؤمنوف مخاطبوف بكثرة الذكر هلل تعالى ,فلماذا ال يكثركف الذكر؟ ال بد من المجاىدة ,فالذكر ثقيل على النفوس

األمارة بالسوء.

 289الفتور في العبادات يحصل بسبب ثقلها على النفوس ,ك االستسبلـ لها ,فبل بد من المجاىدة ك االستغفار عند الفتور

ألف خير العمل عائد لنا ,ك اهلل عز كجل يريد منا أف نربح الحياة الدنيا في حسن العمل ك اإلقباؿ عليو حتى نسعد في اآلخرة لقولو

في الحديث القدسي [ :يا عبادم إنما ىي أعمالكم أحصيها لكم ثم أكفيكم إياىا ,فمن كجد خيران فلٍيىحمد اهلل ,ك من كجد غير

يلومن إال نفسو ] ( ركاه مسلم ) .اهلل عز كجل ال يربح منا شيئان إذا جاىدنا نفوسنا ك أقبلنا عليو ,فهو يقوؿ في الحديث
ذلك فبل ٌ
القدسي [ :ك لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ] ( ركاه مسلم ).

كالعاقل ال يقبل خسارة الدنيا ,بل يتأثر ك لو كانت خسارة قليلة ,ك يتأثر إذا فاتو ربح ك لو كاف قليبلن ,فلماذا ال يكوف ىكذا في

دينو؟ كن حريصان على التمسك بالشريعة ,ك إجراء أحكامها على جوارحك الظاىرة ك الباطنة ,ك ال تكن من الغافلين في دنياؾ ك
اهلل ك إًقى ًاـ َّ ً ً
الزىكاةً ي ىخافيو ىف يػومان تىػتػ ىقلَّ ً ً
ً
ً
ً
تحقق بقوؿ اهلل تعالىً  :ر ىج ه
وب
ب فيو الٍ يقلي ي
الص ىبلة ىكإًيتىاء َّ ى
اؿ ىال تيػ ٍل ًهي ًه ٍم ت ىج ىارةه ىك ىال بىػ ٍي هع ىع ٍن ذ ٍك ًر ى
ىٍ ى ي

ار  ( سورة النور.) 37/
ىك ٍاألىبٍ ى
صي

 290أخرج نفسك من البين ,ك ال تنسب الفضائل إلى نفسك ألف الفضائل من اهلل تعالى ,قاؿ تعالى  :ىك ىما بً يك ٍم ًم ٍن نً ٍع ىم وة
فى ًمن ً
اهلل  ( سورة النحل ) 53/فإذا أخرجت نفسك من البين ال يقول عليك الشيطاف ,إال إذا كاف الشيطاف مع نفسك عليك ك
ى
عندىا تيصرع ك العياذ باهلل تعالى ,فأرجع النعمة إلى مصدرىا ,ك أكثر من ذكر موالؾ حتى ال يوسوس لك الشيطاف.
 291حبلؿ الدنيا ك إف لم يكن ممنوعان إال أف فيو السم ك ال يدريو إال من كقف على حقيقة الدنيا ,فمن كقف على حقيقتها

أخذ من حبللها بمقدار الحاجة .أما إذا لم يقف على حقيقتها فهو جاىل ,ك قد يلحقو ضرر عظيم من حيث ال يدرم ,ك اهلل تعالى
ما جعل لعبد من قلبين في جوفو ,ك القلب إذا تعلق باهلل ,فإنو ال يتسع لغيره ,قاؿ تعالى  :ىما ىج ىع ىل اهللي لًىر يج ول ًم ٍن قىػ ٍلبىػ ٍي ًن فًي ىج ٍوفً ًو 
( سورة األحزاب .) 4/
فالقلب خلق للمحبة ,لكونو كاحدان فبل يصلح إال لمحبوب كاحد ال شريك لو ,فقلبك خلق لمعرفة ك محبة ربك فبل يرضى إال

بموالؾ ,فبل تكن ظالمان لقلبك ,فمن اشتغل بالدنيا قلبان ك قالبان ثم ادعى حب اهلل ك حب اآلخرة فهو كاذب في دعواه  .....آه ...كا

أسفاه.

 292و
أؼ لقلوب تسأؿ عن رزقها المضموف ,ك ترتحل من مكاف آلخر من أجلو ,ك ال تبحث عن دينها لتأخذه من التقي النقي.

مسلكي في ىذه الحياة قديمان ,أني أنتقل من مكاف آلخر ,ك أرتحل بين الببلد ك أنا أبحث عن األستاذ التقي النقي ,ك كاهلل ما كاف
ض إًَّال ىعلىى ً
يخطر في بالي مسألة الرزؽ ,كيف أسأؿ عن ىذه ك اهلل تعالى يقوؿ  :ىك ىما ًم ٍن ىدابَّوة فًي ٍاأل ٍىر ً
اهلل ًرٍزقيػ ىها  ( سورة

ىود.) 6/
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إف اهلل تكفل باألرزاؽ الدنيوية لكم ,ك ما تكفل لكم بدخوؿ الجنة ,ال تشتغلوا بالمضموف ,اشتغلوا بالعبودية فإنها سر سعادتكم

في الدنيا ك اآلخرة ,ك ال تتعلقوا بالدنيا فإنها تذىب بدين اإلنساف من حيث ال يشعر .أنتم تحبوف التقول ك لكن تعملوف لجمع
اؿ ىال تيػ ٍل ًهي ًهم تًجارةه ك ىال بػيع ىعن ًذ ٍك ًر ً
الماؿ .كونوا من الرجاؿ الذين مدحهم اهلل تعالى بقولوً  :ر ىج ه
الص ىبلةً  ( سورة
اهلل ىك إًقى ًاـ َّ
ٍ ى ى ى ىٍ ه ٍ

النور .) 37/تعودكا كثرة الذكر هلل تعالى ,حتى إذا صليتم الصبلة المفركضة خرجتم بثمرتها ,ك ثمرتها أنها تنهاكم عن الفحشاء ك
المنكر .اللهم أكرمنا بذلك يا أرحم الراحمين.

 293ارض بما قسم اهلل لك ,ألف اهلل تعالى قاؿ  :نىحن قىسمنىا بػيػنىػهم م ًعي ى ً
ض يه ٍم فىػ ٍو ىؽ بىػ ٍع و
ٍحيىاةً ُّ
ض
الدنٍػيىا ىكىرفىػ ٍعنىا بىػ ٍع ى
شتيػ ٍهم في ال ى
ٍ ي ى ٍ ىٍ ي ٍ ى ى
ىدرج و
ات  ( سورة الزخرؼ .) 32/فبل تفرح بكثرة المادة ,ك ال تغتر بها ,ألنها قد تكوف ببلء عليك ,ألنو كلما كثر الماؿ عظم
ىى
الحساب ,ك من نوقش الحساب عذب ,ك ال تضجر ك تخجل لقلة المادة ,ك ارض بما اختار لك ربك ,فكلنا تحت القضاء ك
ط نفرح عشران ,ألنو تعالى ما منع إال لحكمة ,ك
القدر .نحن نسأؿ من ربنا جل ك عبل فإذا أعطانا نفرح مرة كاحدة ,ك إذا لم نع ى
ربنا جل جبللو قد تكفل بأرزاقنا ,أفبل نرضى بكفالتو؟.

 294صبر العبد عن معصية اهلل عز كجل ,ك الصبر على طاعة اهلل عز ك جل يورث الرضا بقضاء اهلل ك قدره ,فبل بد من

مجاىدة النفس أكالن في ترؾ المعاصي ك ىذه ىي التخلية ,ثم مجاىدة النفس في فعل الطاعات الموافقة للشرع الشريف ,ك ىذه
ىي التحلية .نرجو اهلل عز كجل أف يرزقنا الرضا بالقضاء ك القدر.

من علينا بفضلو ك بكرمو ك
 295علينا معاشر المؤمنين الشاذليين أف نكوف عبادان هلل عز كجل ,ألف اهلل تبارؾ ك تعالى َّ

من علينا
برحمتو أف أخرجنا من العدـ إلى الوجود ك بدكف طلب منا ك ال تعلق فيو ,أخرجنا طاىرين مطهرين على فطرة اإلسبلـ ,ك َّ
بأف عفا عنا كل ما صدر من مخالفات قبل سن البلوغ ,فلم يج ًر القلم علينا ,ك لم يعذبنا ,ك لم يؤاخذنا حتى دخلنا سن التكليف,
من اهلل بها علينا .فالعجب
ك كأف ىذه المرحلة مرحلة تدريبية على امتثاؿ األكامر ك اجتناب النواىي .انظركا إلى ىذه الرحمة التي َّ

في اإلنساف بعد ىذه النعمة أف ينحرؼ عن تلك الفطرة الطاىرة بسبب تعلقو بنفسو ك شيطانو ,ألف االنحراؼ بسببهما ,فاإلنساف

باختياره ينحرؼ ,ك إذا أراد اهلل بعبده خيران فقهو في الدين,

ك إذا فقهو فإنو يجد في قلبو تلك الجوىرة من الفطرة األكلى التي فطر الناس عليها ,ثم يوجهو ربو عز كجل _ بطلب من العبد _
إلى كاحد من المؤمنين الصادقين ليسلم إليو نفسو حتى يوجهو إلى سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,ك رسوؿ اهلل صلى اهلل

عليو كسلم يوجهو إلى ربو عز كجل ,حتى يتخلص من نفسو األمارة بالسوء ,ك من شياطين اإلنس ك الجن ,ككضع لو في طريقو
االستغفار المطهر للذنوب ك ىو تبارؾ ك تعالى يقبل التوبة عن عباده ك يعفو عن السيئات.

فإذا صدر من العبد شيء مخالف ألكامر اهلل عز كجل عليو أف يستغفر ك يرجع إلى اهلل تبارؾ ك تعالى ,ك إلى رسولو صلى اهلل عليو

كسلم ,ك ىذا الطريق المبارؾ ليس شيئان خارجان عن الشريعة ,حاشا هلل عز كجل .بل ىو
التمسك بالكتاب ك السنة أكالن,
ك ترؾ الهول ك المعاصي ثانيان,

ك حفظ حرمة المشايخ ك المؤمنين ثالثان.
ك الذم يريد أف ي كوف من أىل ىذا الطريق المبارؾ عليو أف ال يشتغل باآلخرين ,بل يقبل على نفسو بالمجاىدة ك المخالفة

َّ ً
ين
ليحملها على امتثاؿ أكامر اهلل عز كجل ك عيوب نفسو تكفيو بأف يشتغل بها عن اآلخرين إلى آخر حياتو .قاؿ تعالى  :يىاأىيػُّ ىها الذ ى
ض َّل إًذىا ٍاىتى ىديٍػتي ٍم  ( سورة المائدة .) 105/ك قاؿ صلى اهلل عليو كسلم [ :من حسن إسبلـ
س يك ٍم ىال يى ي
ض ُّريك ٍم ىم ٍن ى
ى
آمنيوا ىعلىٍي يك ٍم أىن يف ى
المرء تركو ما ال يعنيو ] ( ركاه اإلماـ مالك في الموطأ ).
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ك أخيران أقوؿ:

ن -1حافظوا على قراءة األكراد الصباحية ك المسائية ,ك ال تتركوىا لو بلغتم المراد ,ألف ىذا من جملة المحافظة على العهود.

ن -2اذكركا اهلل ذكران كثيران ,ك ليس ىناؾ أفضل من كلمة التوحيد ألىل اإليماف ,ك من دخل الخلوة عليو أف يذكر االسم المفرد

 اهلل  ربع ساعة صباحان ك مساءان.
ن -3عليكم بتبلكة القرآف الكريم بتدبر ,في كل يوـ جزءان ,ك عار عليكم أف ال تقرؤكا كتاب ربكم ,الخير كل الخير في كتاب
اهلل عز كجل ,فهو الكبلـ الذم ال يعلوه كبلـ.

ن -4عليكم بطاعة المأذكف خادـ الطريقة ك قبوؿ نصيحتو.

ن -5عليكم بقبوؿ نصيحة األحباب الصادقين المخلصين في ىذا الطريق المبارؾ.

رعاكم اهلل عز كجل ك حفظكم من شركر أنفسكم بحرمة سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسلم ك ببركة أسيادنا رضي اهلل عنهم,

ككفقنا اهلل ك إياكم التباع سنة النبي المصطفى صلى اهلل عليو كسلم .ك السبلـ عليكم ك رحمة اهلل ك بركاتو.

 296علينا معاشر الشاذليين _ الذين تعلقوا بطريقة الشيخ عبد القادر عيسى رحمو اهلل في حاؿ حياتو مع الصدؽ ,كبقوا على

المنىعم عليو لو جهتاف في
ىذه البيعة كالعهد _ أال ننكر نعمة اهلل عز كجل علينا ,كبعد ذلك علينا أف نذكره كنشكره ,ألف العبد ٍ
الحكم الشرعي :

الجهة األكلى :أف يعلم علماي قطعياي أف ىذه النعمة جاءت من اهلل تعالى.

ك
الجهة الثانية :أف يشكر الواسطة ,ألف شكر الواسطة من الدين كما قاؿ ربنا جل كعبل :ا ٍش يك ٍر لًي ىكلً ىوالً ىديٍ ى
(سورة لقماف.)14/

ً
كمن شكره بعد انتقالو من الدنيا ,أف نبقى على طريقتو ,كندعو لو ألف الشيخ رحمو اهلل تعالى كاف السبب كالواسطة بيننا كبين ربنا جل
كعبل ,كبيننا كبين رسولنا صلى اهلل عليو كسلم ,حتى فهمنا ىذا الطريق المتصل بالسلسلة الذىبية إلى سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كسلم .ك ىو رحمو اهلل على ما نرل من مريديو ,بذؿ الكثير الكثير في توجيو الرجاؿ ك النساء إلى اهلل تعالى ,ك إلى رسولو صلى اهلل

عليو كسلم ,ك من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل .فعلينا أف ال نكوف سببان لقطع ىذا الطريق المبارؾ ,ك لو كانت فركع الطريقة كثيرة ك
متصلة ,ك لكن نحن شربنا من ىذا النبع الصافي بواسطة شيخنا رحمو اهلل تعالى ,ك فهمنا أنو مأذكف من اهلل تعالى ,ك من رسولو صلى
اهلل عليو كسلم ,ك من شيخو رحمو اهلل تعالى ,ك بعدىا حصل ما حصل .ك معلوـ أف الدنيا ال تدكـ ألحد من البشر ,ك لو دامت

ألحد لدامت لسيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .ك لكن يأتي جيل بعد جيل يميز التابع من غير التابع .ال تنظركا إلى الكثرة ,ك
ال إلى العدد ,عليكم أف تنظركا إلى النوعية ك الكيفية التي ترل فيها عبلمة الصبلح ,ك ىذه العبلمة ال تعرؼ إال بالشريعة المحمدية

التي جاءت من اهلل تبارؾ تعالى بواسطة سيدنا جبريل عليو الصبلة ك السبلـ ,إلى سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .ك إذا كنا

موافقين آلداب أسيادنا رضي اهلل عنهم ال يضرنا من خالفنا ك ال يضر من بعدنا إذا كنا مستقيمين على ىذا الطريق المتصل إلى سيدنا

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .ك لو لم نكن فهمنا من ىذا الطريق المتصل لما استفدنا منو ,ألف ىذا الطريق المبارؾ كما ذكر

أسيادنا رضي اهلل عنهم ,تيجلى بو مرآة قلب السالك ك يكوف مرآة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ك يجتمع برسوؿ اهلل صلى اهلل

عليو كسلم يقظة ,بعد متابعتو قلبان ك ركحان.
ك من كزف نفسو ك قلبو بميزاف الشريعة ك السنة يقف على ىذه الحقيقة ,ك يقف على ما كاف في قلبو من االتباع ك عدـ االتباع .ك
من حصل منو عدـ االتباع عليو أف يستغفر ك يرجع إلى اهلل تبارؾ ك تعالى .لكن خادـ الطريقة ليس لو في ىداية العبد شيءه إال
التوجيو ك ىو كاسطة .ك إذا أخذ العبد بالواسطة ك التوجيو فإف اهلل تعالى يعينو ,ك يعين كاسطتو قاؿ تعالى  :إً َّف ىكلًيّْي اهللي الَّ ًذم نىػ َّز ىؿ
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ٍكتاب ك ىو يػتػولَّى َّ ً ً
ً
ين ( سورة األعراؼ ) 196/ك تولي اهلل لعباده مرتب على طلب العبد من اهلل تعالى ,فإذا طلب العبد
الصالح ى
ال ى ى ى ي ى ى ى ى
الهداية ,فإف اهلل أكرـ من أف يرد ك يخيب فردان من أفراد عباده طلب بالصدؽ ,كيف ال يعطيو الهداية ك ىو صادؽ؟ ىذا محاؿ .ك
لكن التقصير يوجد في العبد أحيانان ك بمقدار زكاؿ الحجاب ,ك التخلي عن األخبلؽ الذميمة ,ك مخالفة النفس األمارة يكوف

الوصوؿ ,فإذا كجد التقصير نتدارؾ ذلك بالتوبة ك االستغفار ك الرجوع .فبل تزكوا أنفسكم ألف اهلل عليم بكم حيث يقوؿ  :فىًإنَّوي
الس َّر ىكأى ٍخ ىفى  ( سورة طو .) 7/ربنا جل ك عبل ليس محتاجاي نِ إلى تزكية نفوسنا ,إنو ينظر إلى قلوبنا ك أعمالنا.
يىػ ٍعلى يم ّْ
نرجو اهلل أف يعفو عن تقصيرنا ,ك يوفقنا لعبادتو ك للعمل بما يرضيو ك أف يقبل منا ذلك بدكف نظر إلى تقصيرنا ,ألف عبادتنا غير
الئقة بربنا ك نرجو اهلل أف ينظر إلينا برحمتو ك بكرمو ببركة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسلم ك على آلو ك صحبو

أجمعين ,ك ال حوؿ ك ال قوة إال باهلل العلي العظيم ( قالو حفظو اهلل تعالى في المسجد الحراـ في مكة المكرمة يوـ األربعاء  4شعباف

 1416ىػ ).

 297يجب علينا معاشر المؤمنين الشاذليين أف نقدـ النصح لكل مؤمن ,ك ال نترؾ نصحو إذا ارتكب ذنبان من الذنوب ألف

المؤاخذة عليو ال علينا ,ننصح ك نفوض األمر إلى اهلل تعالى ,ك ليس بوسعنا ك ال بوسع كاحد من البشر أف يزيل حب األنا ك الظهور

ك اإلعجاب ك التعالي ك التمسك بالرأم ك العصبية ,من قلب كاحد من البشر إذا لم يطلب ىذا العبد من ربو جل ك عبل ,ألف خلق
الهداية في القلب من اهلل تعالى ,ك ىذا متوقف على إرادة العبد ,فإذا لم يرد العبد الهداية ك لم يصدؽ في الطلب ,فإف أحدان ال

يستطيع أف يجعلو من أىل الهداية ,ك مهمة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم التبشير ك اإلنذار ك التبليغ ك التذكير ,ك ليس

عليو صلى اهلل عليو ك سلم خلق الهداية ,فإذا كاف ىذا في حق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم فنحن من باب أكلى ,فبل تذىب
و
حسرات على المخالفين للشريعة ,كف ًوضوا أمرىم إلى اهلل تعالى.
أنفسكم

مسلكنا في ىذا الطريق المبارؾ مسلك نبوم ,ندعوا الناس إلى الشريعة باللطف ك اللين ,ك نترؾ العنف ك الفحش ,ندعوىم إلى

القرآف الكريم ك سنة الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم ,ك ندعوىم بالحكمة ك الموعظة الحسنة ك نصبر على أذل المخالفين بدكف

مداىنة ,ك نستخدـ استعدادنا في ىداية الناس إلى اهلل تعالى.

سدد اهلل خطاكم ككفقكم لمتابعة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم في دعوة الناس إلى اهلل تعالى .ك السبلـ عليكم كرحمة

اهلل ك بركاتو.

 298علينا معاشر المؤمنين الشاذليين أف نكوف من الصادقين في أقوالنا كأفعالنا كأحوالنا ,ألف ىذا الطريق الشاذلي
المبارؾ من سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم إلى آخر الدنيا و
باؽ بإذف اهلل تعالى ,ك ال يخلو ىذا الطريق من الصادقين,
فإذا اجتمعنا على الصدؽ فاجتماعنا يكوف حجة ,كما كاف اجتماع من قبلنا حجة ,المهم أف نكوف صادقين فإذا لم يوجد
الصدؽ فينا فهذا الطريق ال يقبلنا .يقوؿ اهلل تعالى ك تقدس  :يا أىيػُّها الَّ ًذين آمنيوا اتَّػ يقوا اهللى ك يكونيوا مع َّ ً ً
ين  ( سورة
ى ى
ى ى
ىى
الصادق ى
ى

التوبة ,) 119/فمن قصر في محبة الخالق يكوف تقصيره بسبب عدـ صدقو مع الخالق الرب الرحيم جل سلطانو كتبارؾ كتعالى

كتقدس ىذا أكالن ,ك ثانيان :ميلو إلى عالم األسباب ,ككلما زاد الميل إلى األسباب ضعف اإليماف .ك لم ينتقل من علم اليقين إلى

عين اليقين فضبلن أف يكوف في مرتبة حق اليقين ليكوف من الصديقين _ علمان أنو ال تأثير لؤلسباب في الق ىدر عند أىل السنة ك

الجماعة _ ك لهذين السببين ال يترقى العبد ك ال يخرج من طبيعتو البشرية التي ىي الكثافة الترابية ,ك يبقى محركمان من المحبة

الذاتية التي كعد بها ربنا جل ك عبل ,ك محركمان كذلك من الرضا ,ألف اهلل تبارؾ ك تعالى جعل ثمرة الصدؽ الرضا ,فقاؿ تعالى:
اؿ اهللي ى ىذا يػوـ ين ىفع َّ ً
َّات تىج ًرم ًمن تىحتًها ٍاألىنهار ىخالً ًدين فًيها أىبدان ر ً
ادقً ً
ك
 قى ى
ضوا ىع ٍنوي ذىلً ى
ض ىي اهللي ىع ٍنػ يه ٍم ىك ىر ي
ين ص ٍدقيػ يه ٍم ل يىه ٍم ىجن ه ٍ
ى ىٍ ي ى ي
ى ى ى ى
ٍ ٍى ىي
الص ى
الٍ ىف ٍوز ال ىٍع ًظيمي  ( سورة المائدة .) 119 /ك إذا أخرج العبد حب الدنيا من قلبو ,ك اسودت الدنيا في بصيرتو ,ك انتقل من بصيرتو إلى
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بصره ,كنور بصيرتو بنور عين اليقين فإنو ال يمكن أف يدخل في صدقو ما يشوش عليو محبة ربو عز كجل .فوجب على كل كاحد فينا

أف يكوف حريصان على بصيرتو ألف تجليات اهلل سبحانو ك تعالى الئحة على عبده ما لم يحصل الحجاب ,ك ذاؾ الحجاب ىو اشتغاؿ
العبد بغير اهلل تعالى.

فكن حريصان على بصيرتك كما تكوف حريصان على بصرؾ أف يدخل فيو غبار ,فإذا حافظت على بصيرتك يكوف ظاىرؾ منوران ,ك

معمران.
باطنك بمحبة ربك َّ
اللهم ارحمنا برحمتك الخاصة ,ككجهنا إليك ,ك اشرح قلوبنا لئلسبلـ المقيد بالشريعة ك السنة ,ككفقنا التباع حبيبك المصطفى
صلى اهلل عليو كسلم .ألنك قلت  :قي ٍل إً ٍف يك ٍنتي ٍم تي ًحبُّو ىف اهللى فىاتَّبًعيونًي يي ٍحبًٍب يك يم اهللي ( سورة آؿ عمراف ,) 31/ك ارزقنا بفضلك مقاـ
َّ ً
واى ٍم  ( سورة محمد ,) 17/ك إف لم نكن أىبلن
ين ٍاىتى ىد ٍكا ىز ى
اى ٍم تىػ ٍق ي
اد يى ٍم يى ندل ىكآتى ي
الذين اىتدكا فزدتهم ىدل ,كما قلت  :ىكالذ ى
لهذا ,فأنت أىل لذاؾ فإنك أىل التقول ك أىل المغفرة ,كصلى اهلل على سيدنا محمد ك على آلو كصحبو كسلم ,ك ال حوؿ ك ال قوة
إال باهلل العلي العظيم.

 299إلى إخواننا المؤمنين في ىذه الطريقة المباركة نقدـ ىذه الوصايا العشرة سائلين المولى جل كعبل أف يوفقنا للعمل ك

االلتزاـ بها إنو على كل شيء قدير:
الوصية األكلى:

أيها السالك في ىذا الطريق الشاذلي اعرؼ عمن تأخذ دينك ,خذ عن أىل الصدؽ كاالستقامة كحاذر غيرىم ,ألف دينك ىو لحمك
كتوج ذلك بالنية الصادقة التي ترضي
كدمك ,ككن متبعا لؤلحكاـ الشرعية ,كالسنة الشريفة السنية ,في أقوالك كأعمالك كأحوالكّْ ,

اهلل عز كجل.

الوصية الثانية:

أيها السالك إذا كنت حريصان على أف تترقى في مدارج الكماؿ يجب عليك أف تبتعد عن لقلقة اللساف ,كأف تبلزـ الصمت إال إذا
دعتك الحاجة إلى الكبلـ فتكلم بمقدار الحاجة مع الحضور التاـ مع حضرة اهلل تبارؾ كتعالى.
الوصية الثالثة:

أيها السالك كن صادقا في محبتك لخادـ الطريقة ,فبصدؽ محبتك لخادـ الطريقة تنقل إلى محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم,
كمنها تنتقل إلى محبة اهلل عز كجل ,كالصادؽ في المحبة متبع ال مبتدع.
الوصية الرابعة:

أيها السالك لتعلم أف المريد الصادؽ قد يستفيد من شيخو في حالة البعد أكثر من حالة القرب ,ألف القرب قد يكوف حجابان للبعض

فيشتغل ببشرية شيخو عن السر الذم أكدعو اهلل تعالى فيو ,فلتتعلق بإيماف شيخك ال بشبحو.
الوصية الخامسة:

أيها السالك حبك لشيخك ال يكوف مانعان لحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ال يكوف

مانعان لحب اهلل تعالى ,فشيخك يأخذ عن سيدنا محمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كرسوؿ اهلل يأخذ عن اهلل عز كجل ,كإيماف
شيخك متعلق بإيماف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كإيماف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم متعلق باهلل عز كجل.
الوصية السادسة:
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أيها السالك ضعف الهمة يأتي من عدـ المجاىدة ,كقلة ذكر اهلل تعالى ,كقلة الصبلة كالسبلـ على سيدنا محمد رسوؿ اهلل صلى

اهلل عليو كسلم ,فبل بد من المجاىدة بكثرة الذكر هلل تعالى حتى تقول الهمة على االستقامة الشرعية ,فأكثر من ذكر  -ال الو إال اهلل

.-

الوصية السابعة:

أيها السالك كن بحالة الطهارة دائما ,كحافظ على كضوئك ,كال تنم إال على طهارة تامة ,كحافظ على صبلة الجماعة في أكقاتها,

كىذا أمر ضركرم جدان للسالك الصادؽ.
الوصية الثامنة:

أيها السالك ال تشتغل بالخلق إال بمقدار الضركرة ,كخاصة بعد حضرة الذكر ,كال تشرب الماء بعد الحضرة ,كصلي ركعتين سنة

التوبة بعد الحضرة.
الوصية التاسعة:

أيها السالك الصادؽ المحب اجعل لنفسك كردان من القرآف الكريم في كل يوـ اقرأ جزءان كاحدان مع التفكر كالتدبر كحضور القلب,
كبقوة اإليماف على أف ىذا الكبلـ كبلـ اهلل تعالى ,كأنو فوؽ كبلـ البشر.
الوصية العاشرة:

أيها السالك حافظ على صبلة النافلة على الشكل التالي:

أ – صبلة الضحى ثماني ركعات :ركعتاف تقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة الكافركف ,كسورة اإلخبلص ,كسورة يس في بقية الركعات.

ب – صبلة األكابين ست ركعات ,ركعتاف تقرأ فيهما سورة السجدة ,كركعتاف تقرأ فيهما سورة الدخاف ,كركعتاف تقرأ فيهما سورة

الواقعة.

ج – صبلة قياـ الليل ثماني ركعات ,كما تصلي صبلة الضحى.

د – صبلة التهجد ثماني ركعات ,ركعتاف تقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة الكافركف ك اإلخبلص ,ك ركعتاف تقرأ فيهما بعد الفاتحة

اآليات العشر من سورة الكهف ,ك أربع ركعات تقرأ فيهما ما تيسر من سورة الكهف.

كعند االنتهاء من الصبلة تستغفر اهلل تعالى من الذنوب ك الخطرات  /100/مرة ,ثم تضجع على شقك األيمن حتى يؤذف الفجر,
ثم تصلي صبلة الفجر مع الجماعة كبعدىا تقرأ أكرادؾ ك تذكر إلى طلوع الشمس ,ثم تصلي صبلة الضحى.

نرجو اهلل عز كجل أف يمن علينا ك على المؤمنين عامة ,ك أىل الطريق خاصة بمتابعة النبي صلى اهلل عليو كسلم ,ك أف يختم لنا

بالخاتمة الحسنى إنو على ما يشاء قدير ,كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم ك صلى اهلل على سيدنا محمد ك على آلو كصحبو

أجمعين.

 300ال تخرج بدكف قرب من اهلل جل كعبل ك بدكف كاسطة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,ألف الخركج بدكف قرب

كمعية قد يشوش عليك كال تجمع كما قاؿ ابن عطاء اهلل السكندرم رحمو اهلل ( :من كانت بدايتو محرقة كانت نهايتو مشرقة ) .ألف

الطرؽ كاألبواب في جسد اإلنساف كلها مفتوحة على الدنيا ,كل باب ك طريق يقتضي ما كاف مناسبان لو .كلكن القرب يغلق ىذه

األبواب بشرط أف يكوف ىذا السفر انتهاؤه متعلقان بابتدائو .تأمل ىذا تجده إف شاء اهلل تعالى .كال تكن من الناقدين الذين ينقدكف

بغير فهم ,كانظر إلى نفسك بأنها مقصرة تجد الفتح إف شاء اهلل تعالى .نرجو اهلل تعالى أف تكوف عبدان متبعان موافقان .كصلى اهلل على

سيدنا محمد كعلى آلو كصحبو كسلم,كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم ( قالو حفظو اهلل تعالى في المسجد النبوم الشريف يوـ

األحد  2شعباف  1416ىػ ).
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 301من أراد أف يتعلق بذات اهلل جل كعبل ال بد لو من االرتقاء من األفعاؿ إلى الصفات ,ك من الصفات إلى الذات ,كمن يريد
أف يرتقي إلى سطح ال بد لو من ارتقاء الدرج درجة درجة.

فالدرجة األكلى :التفكر في األفعاؿ ,ك االرتقاء منها إلى الصفات ,ك ىذا ما يوجهنا إليو ربنا جل كعبل في قولو:
 كإًلىه يكم إًلىوه ك ً
ات ك ٍاألىر ً ً ً
الرًحيم إً َّف فًي ىخل ًٍق َّ ً
َّها ًر كالٍ يفل ً
ٍك الَّتًي تى ٍج ًرم فًي
اح هد ىال إًلىوى إًَّال يى ىو َّ
الس ىم ىاك ى ٍ
ض ىكا ٍخت ىبلؼ اللٍَّي ًل ىكالنػ ى ى
ى ي ٍ ى
الر ٍح ىم ين َّ ي
و
ً
ً
ً
ً
السماء من ماء فىأىحيا بً ًو ٍاألىرض بػع ىد موتًها كب َّ ً
و
ص ًر ً
ً
الس ىح ً
اب
الريى ً
اح ىك َّ
يف ّْ
ث ف ىيها م ٍن يك ّْل ىدابَّة ىكتى ٍ
ٍ ى ى ٍ ىٍ ى ىى
ٍى
َّاس ىكىما أىنىػ ىز ىؿ اهللي م ىن َّ ى ٍ ى
الٍبى ٍح ًر ب ىما يىن ىف يع الن ى
الٍمس َّخ ًر بػين َّ ً
ض ىآلىي و
ات لً ىق ٍووـ يىػ ٍع ًقليو ىف ( سورة البقرة ) 164/كالتفكر في األفعاؿ للمبتدئ حتى يقول إيمانو ,كيخرج
الس ىماء ىك ٍاأل ٍىر ً ى
ي ى ىٍ ى
عن اإليماف التقليدم كينتقل إيمانو من دائرة علم اليقين إلى عين اليقين ,ألنو قرأ آية اهلل في كونو ,كمن قرأ آية اهلل في كونو فإنو

يرتقي من األفعاؿ إلى الصفات .أما من كاف إيمانو في دائرة علم اليقين فقط فإنو قد يدخل عليو بعض الشكوؾ ك الشبهات ,كمن
يقرأ في كتاب كيتشكك فيو ,أما من دخل إيمانو في دائرة عين اليقين فإنو ال يدخل في إيمانو شك كال شبهة,كما قاؿ تعالى  :ىك َّبل
لىو تىػعلىمو ىف ًعلٍم الٍي ًقي ًن  لىتػرك َّف ال ً
يم  ثي َّم لىتىػ ىرٍكنػَّ ىها ىع ٍي ىن الٍيى ًقي ًن  ( سورة التكاثر ) 7/إذا حصل التفكر في األفعاؿ فإنو يقبل
ىىٍ ى
ى ى
ٍ ٍ ي
ٍجح ى
على االرتقاء إلى الصفات ,ألف األفعاؿ مرآة للصفات ,فيتعرؼ على صفات اهلل بأنو تبارؾ كتعالى سميع بصير عليم قادر ,فإذا قوم
إيمانو بصفات اهلل جل كعبل فإنو يتقلب في صفات اهلل جل كعبل كما يتقلب السمك في الماء ,كال يستغني عنها كما ال يستغني

السمك عن الماء ,ألنو إذا خرج من الماء فإنو يموت .كذلك العبد إذا ضعف إيمانو في الصفات فإنو يموت ,كموتو غفلتو عن اهلل

جل كعبل ,أما إذا شعر في بقربو كبسمعو كببصره يكوف كالسمك في الماء ,فيو حياتو .لذلك يوجهنا ربنا تبارؾ كتعالى لبلرتقاء إلى
الصفات بقولو تبارؾ كتعالى  :لىي ً ً ً
الس ًميع الب ً
ص يير  ( سورة الشورل.) 11/
س ىكمثٍلو ىش ٍيءه ىك يى ىو َّ ي ى
ٍ ى
ً
الدرجة الثانية :ىي االرتقاء من الصفات إلى الذات ,كلقد كجو اهلل سبحانو كتعالى عباده إلى ذلك في سورة الركـ فقاؿ  :ىكم ٍن
ً
السماك ً
آيىاتًًو أى ٍف ىخلى ىق يك ٍم ًم ٍن تيػر و
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض يكلّّ لىوي قىانًتيو ىف  ( سورة الركـ.) 26-20/
اب ....إلى قولو تعالى ..  :ىكلىوي ىم ٍن في َّ ى ى
ى
صاحب اإليماف الكامل ال يتفكر في األفعاؿ كال في الصفات بل يرتقي مباشرة إلى الذات القدسية ,ألنو يعلم حق اليقين محو
األفعاؿ في الصفات ,كمحو الصفات في الذات ,ىذا المؤمن ال يحتاج أف يرجع إلى الوراء حتى يتدرج درجةن درجةن إلى الذات.

كالفارؽ كبير بين من يستدؿ بالكوف كالمخلوقات على المكوف كالخالق ,كبين من يستدؿ على الكوف كالمخلوقات بالمكوف
س ىك ًمثٍلً ًو ىش ٍيءه ىك يى ىو
كالخالق .كالذم ينتقل من الصفات إلى الذات فإنو ينتقل بدكف تشبيو كال تمثيل كال تكييف ,قاؿ تعالى  :ل ٍىي ى
الس ًميع الب ً
ص يير  ( سورة الشورل ) 11/كيكوف صاحب ىذا المقاـ عبدان هلل مجردان من كل الحظوظ الدنيوية كاألخركية.
َّ ي ى
نسأؿ اهلل أف ينفعنا ,كيلحقنا بأىل ىذه المراتب إنو سميع مجيب كصلى اهلل على سيدنا محمد كعلى آلو كصحبو كسلم كال حوؿ
كال قوة إال باهلل العلي العظيم.

 302االستعانة بالخلق ال تغني شيئان ,إذ كيف يغني اعتماد العاجز على العاجز؟ فبل ترفع حوائجك إال لمن ال يشق عليو

قضاؤىا ,كال تسأؿ إال من ال تنفد خزائنو ,كال تعتمد إال على من ال يعجزه شيء ,ينصرؾ من غير معين كيحفظك من كل جانب كمن

غير صاحب ,كيغنيك من غير ماؿ ,فيقلل أعداد األعداء إذا حماؾ ,كيكثّْر عدد الماؿ القليل إذا كفاؾ.

 303صاحب الهمة العالية من تعرل عن الدنيا بنفسو ,كعن العقبة بركحو ,كبقلبو ترؾ مراده لمراد اهلل تعالى ,كبسره ال يلمح

فيو شيئا من الكوف .كمن أراد أف يرقق طبيعتو البشرية كيقول على نفسو كالدنيا كالخلق فعليو بكثرة الخلوات ,كالذكر مع الحضور

التاـ حتى تغلب ركحو نفسو .كالطبيعة البشرية من طبيعة النفس األمارة بالسوء كىي فرعونية خبيثة ,كال يصدر عنها إال ما كاف من

طبيعتها.
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 304كل ما سول اهلل لو نهاية ,كمعرفة اهلل تعالى ليس لها نهاية ,فعلى المؤمن السالك أف يتعلق بما ال نهاية لو ,كأال يتعلق بما

لو نهاية ,كىذا أمر صعب فبل بد من مجاىدة النفس كمخالفة ىواىا ,كثمرة مجاىدتها كمخالفتها معرفة اهلل تعالى.

 305من جمع الناس على نفسو بنعم اهلل عليو يكوف خائنا في حق ربو عز كجل ,ألف اهلل تعالى ما آتاه ىذه النعم إال ليكوف

خليفة اهلل في أرضو ,فوجب على العبد أف يعرؼ أف اهلل ىو مصدر النعم ,كأف يصرفها في طاعة اهلل ,كأف ال يجمع الناس عليو بل
يحولهم إلى اهلل تعالى ,فمن جمع الناس عليو كاف كفرعوف كىاماف ,أجارنا اهلل تعالى من ذلك.

 306االىتماـ يوجب االلتزاـ ,كااللتزاـ يأتي بالعمل ,فمن ادعى االىتماـ بدكف التزاـ فهو ليس بصادؽ ,كمن ادعى االلتزاـ

بدكف عمل فهو ليس بمجاىد لنفسو ,كالذم يعين على العمل بعد االلتزاـ ىو كثرة ذكر اهلل تعالى ,كالذكر ىو مجالسة المذكور فمن

كاف هلل ذاكرا كاف لو مجالسا ,كمن كاف ذكره صبلة على رسوؿ اهلل صل اهلل عليو كسلم كاف لو صل اهلل عليو كسلم مجالسا ,كاهلل
تعالى ىو المعين كرسولو صل اهلل عليو كسلم ىو األسوة كالقدكة.

 307من تمسك بالشرع الشريف كاتبع النبي صل اهلل عليو كسلم كفرغ قلبو من األغيار ,عندىا يمؤل قلبو حكمة كعلما لدنيا,

كيف ال يكوف ىذا كقد أكحى اهلل إلى النحل ,كىو حيواف صغير كعملو كبير ,كىو في خدمة اإلنساف؟ كيف ال يلهم اهلل تعالى

صاحب ذلك القلب؟ فمن تمسك بهذا النور الساطع من اإليماف المتصل بسيدنا رسوؿ اهلل صل اهلل عليو كسلم المتصل باهلل جل

كعبل ىو جدير بأف يكوف في مرضاة اهلل تعالى.

و
كل من اتخ ىذ لنفسو حظان من حظوظو الدنيوية بل يألف من عمل
كل
مخالف ك َّ
 308من مقتضى اإليماف أف ال يألف صاحبيو َّ

صاحب اإليماف ,ك أما إف كاف من أىل التكبر فإف إيماف المؤمن يأبى عليو أف
بمقتضى اإليماف ,فإف كاف من أىل التواضع يتواضع لو
ي
يذؿ نفسو أمامو ,ألف التواضع في ىذه الحالة ليس هلل تعالى بل ىو رياء ,فالعزة باهلل تعالى كدينو ,ك الكبير بالنفس األمارةً بالسوء.
 309 أصحاب الرياضات كالمجاىدات كلَّما أمعنوا في قهر القول البدنية ,كتجويع الجسد ,قويت قواىم الركحانية ,كأشرقت
ً
ً
كقضاء الشهوة الجسدية صار كالبهيمية ,محركمان من أنوار
كالشرب
أسرارىم بالمعارؼ اإللهية ,ككلما أمعن اإلنساف في األكل

المعرفة.

 310البرزخ على قسمين:

الصور.
القسم األكؿ :برزخ لؤلركاح كمحلُّو ُّ
القسم الثاني :برزخ لؤلجساـ كمحلُّو القبور ,كالعارفوف باهلل يرتاحوف بالموت ألف الخلوة تكوف كاملة.
ً
السلوؾ على الصراط المستقيم على قسمين:
 311 مدار
القسم األكؿ :تزكيةه :بنفي ماال ينبغي.

القسم الثاني :تحليةه :بتحصيل ما ينبغي.

كجو الناس لنفسو فهو مبتدع ,كمن تعلق بهم فهو منقطع ,كمن اتبع ىول نفسو فهو منحرؼ ,كمن كاف ىذا كصفو
 312 من َّ

فيجب علينا أالٌ نتبعو ك أال نتعلق بو ,بل ننصحو بترؾ ىذه األخبلؽ الذميمة ألنها قاطعة عن اهلل عز كجل.

 313كجود العلم بالعلم شيء ,ككجوده بنفس العالم شيء آخر ,فمن نسب العلم إلى العليم كاف عالمان باهلل تعالى ,كمن نسبو

لنفسو استقبلالن فقد أشرؾ مع اهلل تعالى .كما العلم في العالم إال عارية ,كصاحب العارية يسترد عاريتو متى شاء .كإذا بقي العلم في
اإلنساف مع نسبتو لنفسو كاف العلم كباالن عليو ,كعندىا تسلب منو الوالية كتبقى لو صفة العلم حتى يكوف حجة عليو يوـ القيامة.
 314الذكر كسيلة لحبة المذكور ,فإذا فتح لك باب الذكر فتح لك باب التقول ,كإذا فتح لك باب التقول فتح لك باب

الكشف ,كأعني بالكشف تمييز الحق من الباطل ,كاألحسن من الحسن ,كمن فتح لو باب الكشف فاز بإذف اهلل تعالى ,فبل بد من كثرة
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الخلوات كالذكر حتى يثبت الذكر في القلب كيستقر ,فإذا استقر الذكر في القلب كخرج السالك من غفلتو كصار حاضران مع ربو جل

كعبل صار عنده الشوؽ ,فإف ىجمع اإلخبلص مع الذكر كالحضور حصل لو الترقي بإذف اهلل تبارؾ كتعالى.

 315من كاف ذكره هلل تعالى قليبلن كاف نوره قليبلن ,كمن كاف نوره قليبلن فإنو ال يستطيع أف يميز بين الحق كالباطل ,كال بين األحسن

كالحسن ,ككلما ضعف الذكر في قلب المؤمن ضعف إيمانو ,ككلما ضعف اإليماف في القلب ىجمت عليو كساكس الشيطاف كحديث
النفس كحب الدنيا كالتعلق بالخلق ,كىجمت عليو حظوظ النفس .كلكن إذا قوم الذكر في القلب قوم اإليماف ,ككلما قوم اإليماف

انكسرت رأس النفس كابتعدت الحظوظ كفرغ القلب مما سول اهلل تعالى .فبل تترؾ الذكر على الدكاـ كال تنظر إلى العواـ.
 316ال تحبب نفسك إلى الناس بل ً
حبب اهلل تعالى إليهم ,ألنهم إذا أحبوؾ قد يفتنوا فيك كينسوا اهلل تعالى ,كلكنهم إذا أحبوا

اهلل تعالى فإنهم يسعدكا كيحبوؾ في اهلل تعالى .كن حريصان على نفسك حتى ال تنقطع عن اهلل تعالى ,كال تقطع أحدان عن اهلل تعالى ,ككن
منصفان مع نفسك مهما مدحك الناس ,كلوال ستر اهلل عليك ما مدحك أحد من الخلق.

 317كثرة الترفو في الدنيا قد تضر بالمؤمن ,ألنو كلما ترفو في الدنيا طلب الزيادة ,كحظوظ النفس كمتطلباتها ال تنتهي ,فيجب

على المؤمن أف ال يسترسل مع نفسو كحظوظها ,كأالٌ يعطيها من الدنيا إال بمقدار الحاجة ,كالنفوس من حيث ماىيتها أمارة بالسوء,
كلكن تختلف من حيث اإلضافة ,كفرعوف ما تأذل من سيدنا موسى عليو الصبلة كالسبلـ إال ألنو خرب عليو ملكو.

 318العناد صفة مذمومة ,فإذا كجد في قلب عبد فإنو يمنع عنو النور المحمدم ,كالنور كالظلمة ال تجتمع في قلب كاحد.

فيجب التخلص من ىذا العناد حتى يتنور القلب كيتحرر فيفر إلى اهلل ,كال يليق بالمؤمن الصادؽ أف يتصف بصفة شيطانية فرعونية

نمركدية.

 319العلم لو جهتاف ,جهة العلم كجهة العمل بو,كعلم ببل عمل ماذا ينفع؟ بل ىو حجة على صاحبو ,كعمل ببل علم كذلك ال

ينفع ,فبل بد من الجمع بينهما .كالطريقة لها جهتاف ,جهة األذكاؽ كجهة الحقيقة ,فجهة األذكاؽ ىي الواردات كالتجليات كالتفكر في

األفعاؿ كالصفات كالكشوفات كالمرائي كغير ذلك .أما جهة الحقيقة فهي العبودية هلل تعالى مع التجرد من كل الحظوظ الدنيوية

كاألخركية .فالذين فهموا الطريقة قليلوف ,كليس كل من فهم الطريقة فهم الحقيقة ,كالذين فهموا الحقيقة قليلوف ,كليس كل من فهم

الحقيقة أزاؿ الحجب عن قلبو ,كالذين أزالوا الحجب عن قلوبهم كخرجوا من حظوظهم قليل ما ىم .فالدخوؿ في الطريقة ىو دخوؿ

في شريعة اهلل عز كجل .كالعواـ اليوـ ال يعرفوف الطريقة بل يعرفوف الرسوـ الظاىرة فقط دكف العمل في الشريعة ,كىؤالء صار ضررىم

على الطريقة شديدان ,كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم.

 320الس عادة التي ال شقاكة معها تكوف بمشاىدة األمور كلها من اهلل تعالى ,كالشقاكة كالشر كلو يكوف بمشاىدة األمور من

الخلق ,كالكماؿ أف ترل األمور كلها من اهلل خلقان كإيجادان ,كمن الخلق نسبةن كإسنادان كسببان.
 321عظمة اهلل تعالى كحدىا كافية لمنع العبد عن المعصية ,كأين النار كعظمتها من عظمة اهلل تعالى؟ كالفارؽ كبير بين من ترؾ
المعصية خوفان من عظمة اهلل كبين من تركها خوفان من النار كعظمتهاً .
كاهلل لو عرفنا اهلل تعالى لطرحنا كل شيء كما تعلقنا بشيء .كلكن

نبرر ألنفسنا كثيران ,كتزكيتنا ألنفسنا أكثر كأنو ال عيب فينا .كإذا أراد اهلل حفظ عبد من عباده أخرج من قلبو حب الدنيا بجميع صورىا

سر معرفتو حتى يكوف عبدان ىِ.
كأشكالها كشهواتها ,كأكدع فيو َّ

 322كثرة الخواطر في الذكر دليل على عدـ حضور القلب أثناء الذكر ,كالذم يعين على حضور القلب أثناء الذكر اإلصغاء

للذكر أثناءه ,كىو سبب لطرد الشيطاف ككسوستو .كالذكر الجهرم أثره في القلب أكثر من الذكر الخفي .كإذا سقط الذكر من اللساف

إلى القلب تنور ا لقلب كحلت فيو السعادة كعظم فيو اإليماف ,كلكن إذا بقي الذكر في اللساف مع غفلة القلب ىجمت عليو الخواطر
كالوساكس ,فبل بد من كثرة الذكر هلل تعالى باللساف كالقلب.
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 323إذا أردت أف تعرؼ ق لبك فانظر إلى من ينجذب .ألنو ال ينجذب إال لجنسو ,فإف انجذب إلى أىل الدنيا فهو متعلق

بالدنيا ,كإف انجذب إلى أىل اآلخرة فهو متعلق باآلخرة ,كإف انجذب إلى أىل اهلل فهو متعلق بأىل اهلل ,كإف انجذب إلى اهلل تعالى

فهو متعلق باهلل تعالى ,كخير القلوب قلب تعلق باهلل تعالى.

 324من خالفك في رأيك فانظر إلى تلك المخالفة ,فإف كانت مخالفة لطبيعتك البشرية كلؤلمور الدنيوية فعليك أف تتحلى

باألخبلؽ المحمدية بالعفو كالصفح كعدـ الجدؿ ,أما إذا كانت مخالفة شرعية فبل بجوز السكوت عليها بل عليك أف تتكلم بصيغة

(نحن) باسم األمة ,فدافع كأكضح ألف ىذا هلل عز كجل كىو حق عاـ.
 325يقوؿ بعض العارفين باهلل:

سلمكم اهلل كرعاكم بحرمة سيد المرسلين عليو أفضل الصبلة ة أتم التسليم ,كبعد:

المرء مع من أحب ,فطوبى لمن لم يبقى في قلبو حبان إال هلل سبحانو كتعالى ,كلم يرد إال كجهو تعالى كتقدس ,فيكوف ىو مع اهلل تعالى
جل سلطانو كإف كاف مع الخلق كاشتغل بهم صورة .ىذا ىو شأف الصوفي الكائن البائن ,الكائن مع اهلل تعالى ,كالبائن من الخلق

حقيقة ,أك المراد الكائن مع الخلق صورة كالبائن منهم حقيقة .كالقلب ال تتعلق محبتو بأكثر من كاحد ,فما لم يزؿ التعلق الحبي بذلك

الواحد لم يتعلق قلبو بما سواه ,كما يرل من كثرة مراداتو كتعلق محبتو باألشياء المتكاثرة ,كالماؿ كالولد كالرياسة كالمدح كالرفعة

كالشهرة عند الناس ,فثمة أيضا ال يكوف محبوبو إال كاحدا ,كىو نفسو ,كمحبة ىؤالء فرع لمحبة نفسو ,فإف ىذه األشياء ال يريدىا إال

لنفسو ال ألنفسهم ,فإذا زالت محبتو لنفسو زالت محبتهم بالتبعية أيضان ,كلهذا قيل :إف الحجاب بين العبد كربو ىو نفس العبد ال
العالىم ,ألف العالىم في ذاتو غير و
مراد للعبد حتى يكوف حجابان ,كإنما مراد العبد نفسو ,فبل جرـ يكوف الحجاب ىو نفس العبد ال غير.

يخل العبد عن مراد نفسو كليةن ال يكوف الرب مراده ,كال يتسع قلبو محبتو سبحانو كتعالى .كىذه الدكلة القصول ال تتحقق إال
فما لم ي

بعد الفناء المطلق المنوط بالتجلي الذاتي ,فإف رفع الظلمات رأسان ال يتصور إال بطلوع الشمس بازغةن ,فإذا حصلت تلك المحبة المعبر
و
فحينئذ يحصل اإلخبلص _ رزقنا اهلل كإياكم ىذا جميعان _ حين ذاؾ
عنها بالمحبة الذاتية استول عند المحب إنعاـ المحبوب كإيبلمو,

ال يعب يد العبد ربو إال هلل سبحانو كتعالى ,ال ألجل نفسو ًم ٍن طلب اإلنعاـ كدفع اإليبلـ ,ألنهما عنده سواء ,كىذه ىي مرتبة المقربين
رضي اهلل عنهم كألحقنا بهم آمين .أما األبرار فإنهم يعبدكف اهلل تعالى خوفان كطمعان ,كىم راجعوف إلى أنفسهم لعدـ فوزىم بسعادة
حسنات من و
كسيئات من كجو آخر ,أما حسنات
كجو
المحبة الذاتية ,كال جرـ حسنات األبرار سيئات المقربين ,فحسنات األبرار
ه
ه

فحسنات محضة.
المقربين
ه

نىػ ىع ٍم من المقربين من يعبد اهلل خوفان كطمعان بعد تحققهم بالبقاء األكمل كتنزلهم لعالم األسباب ,لكن خوفهم كطمعهم غير راجع إلى

أنفسهم ,بل إنما يعبدكف اهلل طمعان في رضائو كخوفان من سخطو سبحانو كتعالى ,ككذا إنما يطلبوف الجنة ألنها محل رضاه تبارؾ كتعالى
ال لحظوظ أنفسهم ,كيستعيذكف من النار ألنها محل سخطو تعالى ال لدفع اإليبلـ عن أنفسهم ,ألف ىؤالء األكابر تحرركا من رؽ

األنفس كصاركا خالصين هلل سبحانو كتعالى ليسوا ألنفسهم كحظوظهم ,كىذه الرتبة أعلى رتبة في مقاـ المقربين ,كلصاحب ىذه الرتبة

نصيب تاـ من كماالت مقاـ النبوة ,كال يكوف أىبلن للتكميل ,ألف مقاـ النبوة يكمل الناقص إلى الكماؿ ,كالكامل إلى األكمل بخبلؼ

المستهلىك .رزقنا اهلل سبحانو كتعالى محبة ىؤالء األكابر بحرمة سيدنا محمد عليو كعلى آلو كأصحابو كأتباعو من الصلوات أفضليها,
كمن التسليمات أكمليها .فإف المرء مع من أحب فبل جرـ مقاـ العبدية فوؽ كل المقامات ,كىذا أتم كأكمل في مقاـ العبدية .كإنما
يتشرؼ بهذا المقاـ المحبوبوف .كتلذذ المحبين إنما ىو بذكؽ الشهود كااللتذاذ بالعبدية كاألنس بها مختصاف بالمحبوبين .كإنما

يحصل ىذا المقاـ بعلم التقول ألنو يطلع على أف عبادتو غير الئقة بربو تبارؾ كتعالى .نسأؿ اهلل تعالى أف يجعلنا كإياكم من المحبوبين

المحبين إنو على ما يشاء قدير كسبلـ على المرسلين كالحمد هلل رب العالمين.
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 326كن على حذر من الظلم ,ألف الظلم ظلمات يوـ القيامة ,كالظالم يخسر آخرتو كما يخسر دنياه ,ألف من ظلم اآلخرين

ككاف عنده شيء من الحسنات ,فإف المظلوـ يأخ يذىا ,كأما من ظلم نفسو بارتكاب المخالفات الشرعية فإنو يخسر دنياه كآخرتو
ت
ض الظَّالً يم ىعلىى يى ىديٍ ًو يىػ يق ي
ككذلك يعض أصابع الندـ يوـ القيامة كلكن ىيهات أف ينفعو الندـ ,قاؿ اهلل تعالى  :ىكيىػ ٍو ىـ يىػ ىع ُّ
وؿ يىال ٍىيتىنًي اتَّ ىخ ٍذ ي
الشيطىا يف لً ٍ ًئلنس ً
ً
ً ً
ىم ىع َّ ً ً
ىضلَّنًي ىع ًن ّْ
اف ىخ يذكالن ( 
ىم أىتَّ ًخ ٍذ فيىبلنان ىخلًيبلن  لىىق ٍد أ ى
الذ ٍك ًر بىػ ٍع ىد إً ٍذ ىجاءىني ىكىكا ىف َّ ٍ
الر يسوؿ ىسبيبلن  يى ىاكيٍػلىتي ل ٍىيتىني ل ٍ
ى
سورة الفرقاف .) 29/فاتخذ أيها المؤمن الصاد يؽ سبيل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم سبيبلن تسعد في الدارين ,كتكوف من أىل العدؿ
كإال تكن ظالمان ,ألف كل سبيل غير سبيل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ظلم كعدكاف.
 327أيامك في الحياة الدنيا معدكدة ,ككل معدكد لو نهاية ,فاغتنم فرصة حياتك بحسن اإلقباؿ على اهلل تعالى ,من خبلؿ

اتباعك للنبي صلى اهلل عليو كسلم ,انظر كيف كانت عبادتو صلى اهلل عليو كسلم ,كحاكؿ أف تتابعو في ذلك حتى تدخل في مقاـ

اإلحساف ,عندىا تكوف عبادتك لربك عزكجل بين مقامي المراقبة كالمشاىدة ,كمن دخل في ىذا المقاـ ال يعصي مواله ,فإف زلت

قدمو ,فإنو ال يصر على المعصية بل ينزع كيستغفر ,كىذا اليسقط من عناية اهلل عزكجل.
ي

أمر ليس بسهل إذا كاف
 328تطبيق دين اهلل عز كجل ظاىران كباطنان ,كإجراء األحكاـ الشرعية على الجوارح الظاىرة كالباطنة ,ه

المؤمن بمفرده ,أما من أكرمو اهلل عز كجل بصحبة كارث من كراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الحقيقيين ,فإنو يسهل عليو ىذا,

ألف الحاؿ ال ينكره إال جاىل ,كلو لم يكن الحاؿ لو تأثير ,لما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لذلك السائل ,الذم قاؿ :يا رسوؿ

اهلل أم جلسائنا خير؟ قاؿ صلى اهلل عليو كسلم [ :من ذكركم اهلل رؤيتو ,كزاد في علمكم منطقو ,كذكركم في اآلخرة عملو ] ( ركاه أبو

يعلى ) .ىذا ىو الجليس الذم يسرم عليك من حالو ,كيزيدؾ من قالو ,كتقتدم بعملو.

البد لك من االقتداء مهما كاف كصفك ,فإما أف تقتدم بوارث من كراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,الذين اقتدكا أثر مورثهم

صلى اهلل عليو كسلم ,كإما أف تتبع خطوات الشيطاف ,فاختر لنفسك ما تشاء ,كإنك مسؤكؿ يوـ القيامة .اللهم أكرمنا بمجالسة

كم ٌن علينا بموافقتهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
الصالحين الصادقين ,ي

 329تفكر جيدان ,أعطاؾ ربك الكثير كطلب منك القليل ,فإذا ما دفعت القليل عوضك الكثير ,كىو على كل شيء قدير ,فبل
رأيت عاقبلن تمسك بها .فهي أكىى من بيت العنكبوت .اغتنم فرصة الحياة كالغنى كأكثًر من الصدقة ,فإف الصدقة
تمسك بالدنيا فما ي
تأس برسوؿ اهلل
ترجماف عملي على قوة إيمانك ,الخير كل الخير فيمن شعر بحاجة إخوانو المؤمنين كقدـ لهم مما آتاه اهلل عز كجلَّ ,

صلى اهلل عليو كسلم في النفقة ,فإنو صلى اهلل عليو كسلم كاف يعطي عطاءى من ال يخشى الفقر أبدان.
 330الصدقة برىاف على صدؽ إيمانك ,فبل تفسد عملك الصالح بالمخالفات الشرعية ,كمن المخالفات المنَّة في العطاء ,كلو
تمن؟ .أما فكرت في
عرفت ًمن ماؿ ىمن تنفق الستحييت أف تقوؿ:
تصدقت ,فالماؿ ماؿ اهلل تعالى ,كأنت مستخلف فيو,فبأم شيء ُّ
ي
تمن؟.
نفسك أف يأتيك يوـ كتكوف أنت المحتاج؟ ىل ترضى بمنَّة أحد من الخلق عليك؟ فكيف أنت ٌ
كلو تفكرت جيدان في قوؿ اهلل تعالى  :ىكىال تى ٍمني ٍن تى ٍستى ٍكثً ير  ( سورة المدثر .) 6/لذبت حياءن من اهلل تعالى .تقرب إلى اهلل تعالى
بكثرة الصدقة ,كاعلم أنك إف تصدقت بصدقة أف ىذا من نعمة اهلل عليك ,فبل تبطل ىذه النعمة بالمنة ,كسل اهلل تعالى أف يتقبلها

منك.

 331ال أحد أصدؽ من اهلل تعالى ,كىو القائل جل شأنو  :إً َّف َّ
الش ٍيطىا ىف لى يك ٍم ىع يد ّّك فىاتَّ ًخ يذكهي ىع يدكان  ( سورة فاطر ) 6/أخبرؾ
ربك تبارؾ كتعالى أف الشيطاف لك عدك ,كأمرؾ أف تعاديو ,كمعاداتو في مخالفتو كعدـ اإلصغاء لوسوستو ,قاؿ تعالى  :يىعً يد يى ٍم ىكيي ىمنّْي ًه ٍم
ىكىما يىًع يد يى يم َّ
الش ٍيطىا يف إًَّال غي يركران  ( سورة النساء ) 120/كن على حذر منو ,فإذا ىجم عليك فاستعذ باهلل تعالى .فإنو تعالى يراؾ كيراه,
ككن مخلصان هلل عز كجل ,عسى أف يصطفيك كيجعلك من المخلىصين ,فإف أصبحت منهم ,كنت عند اهلل عبدان محبوبان ,ككنت ممن
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ً َّ ً ً
ك ىككًيبلن ( سورة اإلسراء ) 65/فبل يقربنك شيطاف ,كما قاؿ تعالى
ىك ىعلىٍي ًه ٍم يسلٍطىا هف ىكىك ىفى بًىربّْ ى
سل ى
قاؿ اهلل فيهم  :إف عبىادم ل ٍىي ى
حاكيان عن إبليس:
 كىألي ٍغ ًويػنػَّهم أىجم ًعين  إًَّال ًعب ً
ً
ين  ( سورة الحجر ) 40/فبل سبيل لو عليهم.
ىى
اد ىؾ م ٍنػ يه يم ال يٍم ٍخلىص ى
ى ى يٍ ٍى ى

 332استشعر ىوؿ الموقف بين يدم اهلل عز كجل يوـ القيامة ,عندما تكوف على جسر جهنم ,فتنظر أيمن منك فبل ترل إال ما

قدمت ,كتنظر أشأـ منك فبل ترل إال ما قدمت ,كتنظر تلقاء كجهك ,فبل ترل إال النار ,كأنت بين يدم الملك القهار ,الذم يعلم السر

لتستح من اهلل عز
كأخفى ,فماذا تقوؿ لربك عز كجل يوـ القيامة؟ إف سألك عبدم كيف اجترأت على أكل ماؿ الحراـ من ربا كغيره؟
ً

كجل ,فدائرة الحبلؿ تكفيك أيها المؤمن ,كال تنس أنو ما أعطاؾ إال لحكمة ,كما منعك إال لحكمة ,فمقياس الكرامة ليس الماؿ ,قاؿ
تعالى  :فىأ َّىما ًٍ
وؿ ىربّْي أ ىىىانى ًن 
وؿ ىربّْي أى ٍك ىرىم ًن  ىكأ َّىما إًذىا ىما ابٍػتى ىبلهي فىػ ىق ىد ىر عىلىٍي ًو ًرٍزقىوي فىػيىػ يق ي
نسا يف إًذىا ىما ابٍػتى ىبلهي ىربُّوي فىأى ٍك ىرىموي ىكنىػعَّ ىموي فىػيىػ يق ي
اإل ى
ً
ً
يم ىخبً هير  ( سورة الحجرات) 13/
ىك َّبل ( سورة الفجر ) 17/بل مقياسها التقول ,قاؿ تعالى  :إً َّف أى ٍك ىرىم يك ٍم ع ٍن ىد اهللً أىتٍػ ىقا يك ٍم إً َّف اهللى ىعل ه
كمن التقول ترؾ الربا كترؾ أكل أمواؿ الناس بالباطل كبسيف الحياء.
 333كن حريصان على مطعمك كمشربك كملبسك أف يكوف حبلالن ,فمن أكل الحبلؿ تفجرت ينابيع الحكمة من قلبو على
لسانو ,قاؿ تعالى  :ىكاتَّػ يقوا اهللى ىكييػ ىعلّْ يم يك يم اهلل يِ ( سورة البقرة ) 282/كىذا ىو العلم اللدني الذم ال يمنحو اهلل تعالى إال لمن ارتقى

فشمر عن ساعد الجد ,كتابع النبي صلى اهلل عليو كسلم في أقوالك كأفعالك كأحوالك كلها تسعد في الدارين .بإذف اهلل
سلم التقول,
ٍ

تعالى.

 334جدير بك أف يكوف أمرؾ مبدكءان بالتقول ,كمختومان بها ,كال سبيل لضماف حسن الخاتمة إال بمتابعة النبي صلى اهلل عليو

كسلم فيما جاء بو عن ربو عز كجل ,فكن متمسكان بالكتاب كالسنة مجاىدان لنفسك كألىوائك ,كمحافظان على سبلمة قلبك بكثرة ذكرؾ

هلل تعالى بالحضور التاـ الدائم ,كراجيان موالؾ أف يتقبل منك ىذا ,مع اعتقادؾ بأف عبادتك غير الئقة بربك عز كجل.

 335ال بد للمؤمن الذم يحب السبلمة في دينو كعرضو أف ال يصاحب من تكوف أعمالو مخالفة للشرع ,كيشغلو عن الذكر

كالطاعات ,كبما ال يعنيو ,فاإلنساف إذا كاف مصاحبان ألىل الصبلح استأنس بما فيو صبلحو ,ألف السمع كالبصر كالفؤاد مسؤكؿ عنو
فهو مسؤكؿ عما سمع كرأل كأدرؾ .كفي الحديث أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ [:إذا يعملىت الخطيئةي في األرض كاف من

شهدىا فأنكرىا كمن غاب عنها ,كمن غاب عنها فرضيها كمن شهدىا] ( أخرجو أبو داكد )

فمجالسة الصالحين أىل االتباع دكاء للقلوب ,كما قاؿ إبراىيم الخواص رحمو اهلل :دكاء القلب خمسة:
ن -1تبلكة القرآف بتدبر.
ن -2كخبلء البطن.
ن -3كقياـ الليل.

ن -4كالتضرع إلى اهلل تعالى عند السحر.
ن -5كمجالسة الصالحين.

 336أكثر الخلق ال يخرجوف من ظلمات الهول ,كال من إساءة النفس األمارة بالسوء ,كال يميزكف بين القبيح كالحسن ,كال بين

الحسن كاألحسن ,حتى يتحققوا في مقاـ اإلحساف كيطلعوا على حقيقة اليقين ,كيقفوا مع صفات اهلل من العلم كالقدرة كالسمع

كالبصر ,كأنو يعلم خائنة األعين كما تخفي الصدكر.

 337علينا أ ف نكوف مع الصادقين الذين حثنا اهلل على الكينونة معهم حتى نستفيد من سلوكهم كأحوالهم كنصائحهم

الوراث الحقيقيوف لحضرة النبي صلى اهلل عليو كسلم ,المأذكنوف لهذا
كننتفع من بركة دعائهم ,كعلى رأس ىؤالء الصادقين
ي
76

الشأف .فإف قاؿ بعضهم :نحن نعلم ك لسنا بحاجة إلى صحبة الصالحين الصادقين ,نقوؿ لو :ليس ىناؾ أحد أفضل من

أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كمع ذلك قاؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو [ :ما شعرنا أف أحدان من أصحاب النبي
صلى اهلل عليو كسلم يريد الدنيا حتى كاف يوـ أحد ] كنزلت اآلية الكريمةً  :م ٍن يك ٍم ىم ٍن يي ًري يد ُّ
الدنٍػيىا ىكًم ٍن يك ٍم ىم ٍن يي ًري يد ٍاآل ًخ ىرةى 
ً
ً
( سورة آؿ عمراف .) 152/ىم األصحاب الذين قاؿ فيهم ربنا جل كعبل  :ك َّ ً
ىنصا ًر ىك
ين ىك ٍاأل ى
الساب يقو ىف ٍاألى َّكليو ىف م ىن ال يٍم ىهاج ًر ى
ى
َّات تىج ًرم تىحتػها ٍاألىنٍػه ً ً
َّ ً
ىع َّد لىهم جن و
اف ر ً
وىم بًًإح و
ك الٍ ىف ٍويز
ين فً ىيها أىبىدان ذىلً ى
ض ىي اهللي ىع ٍنػ يه ٍم ىك ىر ي
ٍى ى
ٍ
ضوا ىع ٍنوي ىك أ ى ي ٍ ى
ار ىخالد ى
ىي
س ى
الذ ى
ين اتَّػبىػ يع ي ٍ ٍ ى
ً
يم  ( سورة التوبة .) 100/فبل بد من صحبة الصادقين مهما كانت مرتبتك ,كاحذر المخالفة ألمر اهلل ,كألمر الرسوؿ
ال ىٍعظ ي
صلى اهلل عليو كسلم ,كال تتبع الهول حتى تسلم بإذف اهلل.

 338علم اهلل محيط كشامل لجميع األشياء ,كىو مطلع على نيات عباده ,كما في ضمائرىم من ادعاء اإلخبلص مع

إرادة الدنيا ,أك اإلخبلص المجرد مع قطع النظر عن الدنيا بما فيها ,كال يريدكف إال كجو اهلل تعالى .فالبلئق باإلنساف أف

يراقب قلبو كال يزكي نفسو ,ألف حاؿ أكثر الناس يحسبوف أنهم يحسنوف صنعان كال يعرفوف المصلح من المفسد ,إال من

عصمو اهلل تعالى.

 339كماؿ اإليماف يدعو العبد إلى أف تكوف أعمالو خالصة لوجو اهلل سبحانو كتعالى كلعظمة مقاـ الربوبية ,دكف النظر

إلى حظ من حظوظ الدنيا أك اآلخرة .كالثواب تفضل كرحمة من اهلل جل كعبل .كتجريد األعماؿ مما سول المحبة كاإلجبلؿ
يكوف بالمراقبة كالمشاىدة كالمعرفة ,كشتاف بين من يعبد اهلل هلل ,كبين من يعبده للثواب الذم ىو من جملة الحظوظ...

 340إذا كنت حريصان على نفسك أف تكوف من المفلحين ,فعليك بالتقول ,كقد ذكرىا اهلل تعالى لمن أراد الفبلح في
صدر سورة ( المؤمنين ) بقولو تعالى  :قى ٍد أىفٍػلى ىح ال يٍم ٍؤًمنيو ىف  ( سورة المؤمنوف.) 1/
انظر في صبلتك ,ىل صبلتك صبلة الخاشعين؟ كانظر في أقوالك ,ىل أنت معرض عن اللغو؟ كانظر إلى حق اهلل في مالك,
ىل تؤدم حقو؟ كىل أنت ُّ
تعف عن الحراـ أـ ال؟ كانظر في أماناتك ىل ترعاىا حق الرعاية أـ ال؟ كانظر في عهودؾ ىل تفي
بها أـ تنقضها؟ ىذا ميزاف دقيق لمن أراد أف يسلك طريق أىل الفبلح.

 341عليك أف تراعي دين زكجتك حتى ال تكوف خائنان في أمانتك .فكما أنك تحب عشرتها كرفقتها في الدنيا الفانية

إ ما لحسنها أك لمالها أك لمودتها أك ألم حظ من الحظوظ النفسانية ,فاحرص أف ترعى دينها كي يحفظها اهلل من العذاب يوـ
القيامة ,كحتى تكوف رفيقتك في الدار الباقية في جنة عرضها السموات كاألرض ,كإال فأنت خائن في أمانتك التي أمنك اهلل

عليها.

 342الصبلة خير موضوع ,كىي ميزاف سيرؾ كسلوكك ,فإذا أردت أف تعرؼ حقيقة متابعتك للنبي صلى اهلل عليو كسلم

في باطنك فانظر في صبلتك ,فإذا انصرفت في صبلتك بكليتك إلى ربك كموالؾ فهنيئان لك بتلك الصبلة ,ألف صبلتك تكوف

حقان صبلة ,كىذه ىي الصبلة التي تنهى عن الفحشاء كالمنكر ,كأما إذا كاف غير ذلك فاعلم بأف قلبك قد كقع فيو شيء من
مظاىر الدنيا شغلك بو عن اهلل عز كجل ,فاجتهد في إخراجو بكثرة الذكر هلل تعالى.

كن حارسان على باب قلبك ,حتى ال يدخلو شيء من األغيار فيفسد عليك إيمانك .كقلبك مهيأ لمعرفة ربك عز كجل فغذه

بكثرة الذكر هلل تعالى في سائر أحوالك .اللهم إنا نسألك لسانان ذاكران كقلبان شاكران يا أرحم الراحمين.

يمرت أف تأخذ حذرؾ من عدكؾ الباطن ,كعدكؾ الباطن نفسك
يمرت أف تأخذ حذرؾ من عدكؾ الظاىر ,أ ى
 343كما أ ى

كشيطانك .فبل تأمن من نفسك مهما بلغت المراتب ,ألنها ال تخرج عن كصفها_ أمارة بالسوء_ ,كأما شيطانك فعداكتو كاضحة
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بنص الكتاب ,جاىد نفسك بقلة الطعاـ كالكبلـ كالنوـ ,ككن على حذر منها إذا شبعت من حبلؿ .كجاىد شيطانك بكثرة الذكر

هلل تعالى ألنو ليس لو سبيل على الذاكرين هلل تعالى بقلب حاضر.

 344عليك بكثرة الذكر هلل تعالى حتى يقول اإليماف في قلبك ,فإذا قوم تكوف من أصحاب اإلرادة القوية ,كمن كاف

كصفو فإنو ال يعرؼ إال الحق كقوؿ الحق ,كإف كاف على نفسو أك على غيره .كأكثر الذين انحازكا عن اتباع الحق انحازكا بسبب

اتباع الهول ,كالهول أكبر معبود في األرض مبغوض عند اهلل عز كجل.

 345انظر في كاليتك لمن تكوف ,فالمؤمن الصادؽ ال تكوف مواالتو إال ألىل اإليماف أىل الصدؽ ,كالجنس يألفو

الجنس .كالمواالة غير صنع المعركؼ .اصنع المعركؼ في أىلو كفي غير أىلو ,فإف صادؼ المعركؼ أىلىو فهم أىل للمعركؼ,
كإف لم يصادؼ المعركؼ أىلو فأنت أىل للمعركؼ ,فبل ً
تواؿ إال أىل الصدؽ من أىل اإليماف.

 346اإلنساف محجوب بالغفلة الحاصلة من القواطع األربعة :الدنيا كالخلق كالنفس كالشيطاف ,فإذا يرفع الحجاب بكثرة

الذكر ,كالتمسك بال شرع الشريف ,كاتباع السنة السنية ,بينو كبين خالقو يرل تلك الحقيقة كتكوف حاكمة على قلبو ,كيدكـ لو

ذاؾ الحاؿ حتى يصبح لو مقامان ,عند ذلك ال يأنس قلبو إال بمواله ,كال ييخدع بالقواطع عن اهلل عز كجل .كأكثر الناس في غفلة

ألنهم يركف ألنفسهم كجودان ,كينسوف عيوب أنفسهم ,كيسرعوف في مخالفة اهلل كرسولو عليو الصبلة كالسبلـ ,كيمشوف على

حسب مراد نفوسهم كالعياذ باهلل ,كاهلل يهدم من يشاء كمن يضلو اهلل فلن تجد لو إلى السعادة كالهدل طريقان ,قاؿ تعالى  :ىم ٍن
ضلً ٍل فىػلى ٍن تى ًج ىد لىوي ىكلًيَّان يم ٍر ًشدان  ( سورة الكهف.) 17/
يىػ ٍه ًد اهللي فىػ يه ىو ال يٍم ٍهتى ًد ىكىم ٍن يي ٍ
 347عبلمة امتثاؿ أكامر اهلل كاجتناب نواىيو:
ن -1خوفك ككجلك من اهلل تعالى عند تلقي األمر كالنهي.
ن -2أف تذؿ نفسك لو تبارؾ كتعالى.

ن -3أف تتواضع لخلق اهلل من غير حاجة إليهم ,كبدكف طمع فيما بأيديهم ,أما إذا لم تصبر على المأمورات ,كلم تترؾ

المنهيات فلست ممن استسلم ألمر اهلل ,ألف حقيقة اإلسبلـ االستسبلـ.

 348ابحث جاىدان عن الفئة التي تعينك على البر كالتقول ,ألنها أصبحت نادرة في ىذا الزماف ,أما الذين يعينونك على

اإلثم كالعدكاف فما أكثرىم .جاىد نفسك في عدـ مجالسة ىذه الفئة من الناس ,ألنهم يضركف دينك كدنياؾ ,كخاصة إف كانوا
من الفئة التي تؤيد ىواىا بالحجة الشرعية ,ابحث عمن يعينك على البر كالتقول كىم ال يوجهونك ألنفسهم بل هلل عز كجل,

كصم أذنك عن قوؿ أعدائهم ,كال تقل ليس للصالح أعداء ,اقرأ قوؿ اهلل تعالى :
فإذا أكرمك اهلل بصحبة ىؤالء .فالزمهم َّ
ً
ك جعلٍنىا لً يك ّْل نىبً ٍّي ىع يدكان ًمن الٍمج ًرًمين كىك ىفى بًربّْ ى ً
اديان كنى ً
صيران ( سورة الفرقاف ) 31/كاعلم أف صحبة ىؤالء تحتاج
ىكىك ىذل ى ى ى
ك ىى ى
ى
ى يٍ ىى
إلى مجاىدة نفس ,ألنهم ال يسترسلوف مع النفوس كاألىواء ,كالنفس من طبيعتها تحب الذم يمدحها ال الذم ينصحها.
 349جدير بالعبد المسلم الخائف أف يستعد للصبلة قبل دخوؿ كقتها بإسباغ الوضوء ,كينتظر الصبلة في مصبله,

كيشتغل بذكر ( ال إلو إال اهلل ) حتى يقطع من القلب شواغل الدنيا ,كيهيئ قلبو لمناجاة ربو جل كعبل ,كيقبل بقلبو على ربو في
صبلتو ,كتصلي ركحو في قالبو لعلو يكوف من الذين قاؿ اهلل فيهم  :قى ٍد أىفٍػلىح الٍم ٍؤًمنيو ىف  الَّ ًذين ىم فًي ص ىبلتً ًهم ىخ ً
اشعيو ىف 
ى ٍ
ى يٍ
ى ي
الص ىبل ىة تىػ ٍنػ ىهى ىع ًن
( سورة المؤمنوف ) 2/فهذه الصبلة ىي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء كالمنكر كما قاؿ تعالى  :إً َّف َّ
الٍ ىفح ى ً
ً
ىذ ٍكر ً
صنىػعيو ىف  ( سورة العنكبوت )45/كإذا أراد العبد أف يعرؼ ما بينو كبين ربو من
اهلل أى ٍكبىػ ير ىكاهللي يىػ ٍعلى يم ىما تى ٍ
ٍ
شاء ىكال يٍم ٍن ىك ًر ىكل ي
صلة فلينظر في صبلتو فبمقدار ما يعقل من صبلتو فتلك حصتو.
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 350اعتصم باهلل موالؾ ,كالزـ الباب بالتضرع كاالبتهاؿ كالبكاء آناء الليل كأطراؼ النهار مع المتضرعين ,فإنو ال نجاة

إال برحمة اهلل تعالى ,كال سبلمة من ىذه الفتن إال بنظره كتوفيقو كعنايتو ,فتنبو من رقدة الغافلين ,كجاىد نفسك في مرضاة
موالؾ ,كاهلل المستعاف على كل حاؿ ,فإنو خير معين ك ىو أرحم الراحمين.

 351أقلع عن صحبة األغيار الذين خالفت أفعالهم أقوالهم ,كال تتكل على نفسك كتدعي العلم بدكف عمل ,فإف دعول

العلم بدكف عمل باطلة ,ألنو من الجنوف,اختر صحبة األخيار ألنهم ينصحونك ,كخذ بوصاياىم فإنك تىر يشد بإرشادىم ,كلقد

كنعت أىلو ,فإذا جاء كقتو ,أمرؾ بالتفرد_ كىو صلى اهلل عليو كسلم ال
كصف النبي صلى اهلل عليو كسلم زمن العزلة ,كبيٌن نعتىو ,ى
شك أنو أعلم بمصالحنا كأنصح لنا من أنفسنا_ فامتثل أمره صلى اهلل عليو كسلم ,كخذ بوصيتو كال تشك ,فإنو صلى اهلل عليو

كسلم أعلم بما يصلحك في الزمن الذم أنت فيو ,كال تتعلل بالعلل الكاذبة ,كال تخادع نفسك ,كإال فأنت ىالك ,كال عذر لك

عند اهلل يوـ القيامة .يقوؿ عبد اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما :بينما نحن حوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,إذ
ذكر الفتنة ,فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم [ :إذا رأيتم الناس مرجت _ أم فسدت _ عهودىم ,كخفت _أم قلت _ أماناتهم,

ككانوا ىكذا ,كشبك بين أصابعو صلى اهلل عليو كسلم .قلت :ماذا أصنع جعلني اهلل فداؾ ,قاؿ صلى اهلل عليو كسلم :الزـ

بيتك ,كاملك عليك لسانك ,كخذ ما تعرؼ ,كدع ما تنكر ,كعليم بأمر الخاصة ,كدع عنك أمر العامة ] ( أخرجو أبو داكد في

سننو ).

 352كل معصية هلل عز كجل تورث عند العاصي سوء خلق ,كأكثر المعاصي صحبة األغيار كاألشرار ,أما كل طاعة هلل عز

كجل فإنها تورث عند الطائع خلقان حسنان ,كأكثر الطاعات ببركة صحبة الصادقين .كعلى ىذا فبل بد لك من أف تحب في اهلل

كتبغض في اهلل ,فإذا أحببت إنسانان في اهلل بسبب طاعتو هلل كمحبتو هلل فإف عصاه ال ق ٌدر اهلل فبلبد أف تنصحو كتبغض أفعالو
و
بسبب بالضركرة يبغض لضده ,كىذاف متبلزماف ال ينفصل
المخالفة ألنو صار عاصيان كممقوتان عند اهلل عز كجل ,ألنو من أحب
أحدىما عن اآلخر ,كىو مطرد في الحب كالبغض.

كالحب كالبغض دفيناف في القلب كيرشحاف عند الغلبة بظهور أفعاؿ المحبين كالمبغضين في المقاربة كالمباعدة ,فمن كاف

محبان هلل سبحانو كتعالى كلرسولو صلى اهلل عليو كسلم يكوف مع من كاف محبان لهما ,كإال فبل.

ينفع فيو ماؿ كال بنوف إال من أتى اهلل
 353تذكر كقوفك بين يدم ربك عز كجل قبل أف ترحل إلى ذاؾ اليوـ الذم ال ي

بقلب سليم ,كال ينفع فيو الندـ .ال تكن ممن يقوؿ المعركؼ كال يأتيو ,كينهى عن المنكر كيأتيو ,اسمع كعيد اهلل في حق من
يقوؿ ما ال يفعل قاؿ تعالى  :يا أىيػُّها الَّ ًذين آىمنيوا لًم تىػ يقوليو ىف ما ىال تىػ ٍفعليو ىف  ىكبػر م ٍقتىان ًع ٍن ىد ً
اهلل أى ٍف تىػ يقوليوا ىما ىال تىػ ٍف ىعليو ىف ( 
ى ى
ى
يى ى
ى
ى ى ى
سورة الصف .) 3/

 354انتبو من رقدة الغفلة ,كاحذر صحبة الفاسقين كالكاذبين ,كاحذر أف تميل نفسك إليهم ألف النفس أمارة بالسوء ,كمن

أكصافها الفسق كالكذب كالفجور ,عليك أف تخالف نفسك كاحذر من موافقتها ,قيدىا بالشرع الشريف ,كال تطلق لها العناف,
احبسها تحت مراقبة اهلل عز كجل ,كأج ًر عليها األحكاـ الشرعية ,كاقلع منها قلبها ,كقلبيها ىواىا ,كاستعن على ذلك باهلل عز

كجل ,كأكثر من ذكر اهلل تعالى حتى تقول جنود الركح على جنود النفس عند ذلك تسهل عليك مخالفتها كقتل ىواىا ,كأخلص

في العمل حتى تسعد سعادة ال شقاكة معها في الدارين.

ك يِ يـ اهللي ىكاهللي بً يك ّْل ىش ٍي وء
 355إ ٌف تعلم علوـ الحقائق ال يكوف إال بالتقول هلل عز كجل قاؿ تعالى  :ىكاتَّػ يقوا اهللى ىكييػ ىعلّْ يم ي
ً
يم  ( سورة البقرة .) 282/كالتقول ىي ترؾ المعاصي كالمنكرات ,كفعل المأمورات كالعمل الصالح الموافق للسنة السنية,
ىعل ه
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كال عبرة بكثرة العمل بل العبرة بتجريد العمل من كل الحظوظ كالشهوات كأف يكوف لوجو اهلل عز كجل خالصان ,فالشأف في
الصفوة ال في الكثرة .كقالوا :جوىرة كاحدة خير من ألف خرزة.

 356إذا تأملت في العالم أجمع كجدت كل فتنة كفضيحة كذنب كاقع في خلق اهلل تعالى ,من أكؿ الخلق إلى يوـ

القيامة ,بسبب ىذه النفس األمارة بالسوء ,فأكؿ معصية كانت من إبليس ,ككاف سببها بعد القضاء السابق ىول النفس بكبرىا

كحسدىا ,ثم ذنب آدـ كحواء عليهما السبلـ بسبب شهوة النفس كحرصها على البقاء ك الحياة .كفي ذلك دليل على أف النفس

أصعب من كل شيء ,كأعدل من كل عدك .كمقاكمة ىذه النفس األمارة بالسوء ال يكوف إال بثبلثة أشياء:

أكالن :منعها من الشهوات كعدـ االسترساؿ معها ,كأال تيعطى إال بمقدار الحاجة ,ألف مثلها مثل الدابة الحركف التي ال تلين

إال إذا أنقصت لها من علفها.

ثانيان :حملها على العبادة هلل عز كجل ,ألف العبادة هلل تعالى تذلل النفس ك تركضها ,كتجعلها أسيرة في يد صاحبها.
ثالثان :االستعانة باهلل تعالى ,كالتضرع إليو ,بأف يعينك عليها ,ألنها أمارة بالسوء.

 357إنو حتم على كل ذم حزـ كعزـ بعد اإليماف باهلل تعالى أف ال يغفل عن محاسبة نفسو ,بل يجب عليو أف يضيق

عليها في حركاتها كسكناتها كخطراتها ,ألف أنفاس العمر جوىرة ال عوض عنها ,فمن أخذ زماـ نفسو كردىا إلى أمر اهلل تعالى

كأمر رسولو صلى اهلل عليو كسلم ككراثو ,فإنو يجعلها مغلوبة بعدما كانت غالبة ,كتتمكن في فلبو حقيقة اإليماف كيدخل في مقاـ
ىم يىػ ٍعلى ٍم بًأ َّ
ىف
اإلحساف ,عند ذلك يعلم علم اليقين كيدخل في عين اليقين بأف اهلل تعالى يراه كىو رقيب عليو ,كما قاؿ تعالى  :أىل ٍ
اهللى يىػ ىرل  ( سورة العلق ) 14/كقاؿ  :إً َّف اهللى ىكا ىف ىعلىٍي يك ٍم ىرقًيبان  ( سورة النساء.) 1/
فإذا كاف العبد بهذه الحالة_ من المراقبة لقلبو ,مشتغبلن بو ,كملتفان إليو ,كمبلحظان إياه ,كيعلم أف اهلل مطلع على الضمائر ,عالم

بالسرائر ,رقيب على األعماؿ _ فإنو تسهل عليو الطاعة هلل كلرسولو صلى اهلل عليو كسلم ,ىكيى ٍحليو لو االتباع لسنة النبي صلى اهلل
عليو كسلم ,كيكوف ذا حظ عظيم ,كما قاؿ تعالى في كتابو الكريم  :إً َّف الَّ ًذين آمنيوا ك ىع ًمليوا َّ ً ً ً
ً
يمانً ًه ٍم
الصال ىحات يىػ ٍهدي ًه ٍم ىربػُّ يه ٍم بًإ ى
ى ى ى
ً
ً
ً
ىف الٍحم يد ً
آخر ىد ٍعو ي ً
تىج ًرم ًمن تىحتً ًهم ٍاألىنٍػهار فًي جن ً
اى ٍم فً ىيها يس ٍب ىحانى ى َّ
َّات الن ًَّع ً
هلل
يم  ىد ٍع ىو ي
ٍ
اى ٍم أ ى ٍ
ٍ ٍ ٍ ىي ى
ك الل يه َّم ىكتىحيَّتيػ يه ٍم ف ىيها ىس ىبلـه ىك ي ى
ً
ين ( سورة يونس.) 10/
ىر ّْ
ب ال ىٍعالىم ى
 358كن متعظان بالمواعظ القرآنية ,فإف اهلل تعالى أخفى رضاه في امتثاؿ أكامره كاتباع نبيو صلى اهلل عليو كسلم كما أخفى

سخطو تبارؾ كتعالى في ارتكاب المخالفات كاتباع الهول ,عليك أيها المؤمن أف تأخذ بهذه األمور:
ك
ن -1عليك بلباس التقول ,ألنو كقاية لك من نار جهنم حين كركدىا ,قاؿ تعالى  :كإً ٍف ًم ٍن يك ٍم إًَّال ىكا ًر يد ىىا ىكا ىف ىعلىى ىربّْ ى
ً
َّ ً
ً
اس
ين اتَّػ ىق ٍوا  ( سورة مريم ) 71/كلباس التقول خير لك عند اهلل قاؿ تعالى:
ىح ٍتمان ىم ٍقضيان  ثي َّم نيػنى ّْجي الذ ى
 ىكلبى ي
ك ىخ ٍيػ هر  ( سورة األعراؼ.) 26/
التَّػ ٍق ىول ذىلً ى
ص ٍد ىرهي لً ٍ ًئل ٍس ىبلًـ فىػ يه ىو ىعلىى نيوور ًم ٍن ىربًّْو
ح اهللي ى
ن -2أخرج حب الدنيا من قلبك حتى تكوف من الذين قاؿ اهلل فيهم  :أىفى ىم ٍن ىش ىر ى
 ( سورة الزمر .) 4/أم :كسع اهلل صدره لئلسبلـ كاإليماف كالطاعات كحب اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم ,كاستضاء قلبو
بنوره .عند ذلك تكوف عندؾ المقدرة على التمييز بين حب اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم كبين ما تهواه النفس األمارة

بالسوء ,كمدار الحكم كمناطو على التخلية كالتحلية ,كالخلية مقدمة على التحلية.
ن -3ال تغتر بالشهرة كالسمعة ,فإنها من أكبر القواطع عن اهلل تعالى.

ن -4ال تفتخر بالفانية حتى تكوف من الفئة التي قاؿ اهلل تعالى عنها  :ر ً
ك لً ىم ٍن ىخ ًش ىي ىربَّوي ( 
ضوا ىع ٍنوي ذىلً ى
ض ىي اهللي ىع ٍنػ يه ٍم ىكىر ي
ى

سورة البينة.) 8/
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ن -5كأخيران حاسب نفسك كانظر في أم شيء تعلقت؟ ىل أنت غريق في محبة اهلل عز كجل كمحبة رسولو صلى اهلل عليو

كسلم كفي االستجابة لهما؟ أـ استولى عليك حب الدنيا من ماؿ ككلد ,كملك قلبك .كن حاكمان على ما في قلبك كما استقر
في ضميرؾ ,كاهلل تعالى شاىد على الضمائر كمطلع على السرائر.

 359ليكن حظك الوافر من ىذه العبادة التي أكصى بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بعض أصحابو ,عندما قاؿ لو :يا

جامع ,قاؿ [ :ال يزاؿ لسانك رطبان من ذكر اهلل ] ( أخرجو اإلماـ
علي ,ه
فباب نتمسك بو ه
رسوؿ اهلل إف شرائع اإلسبلـ قد كثرت ٌ
أحمد )  .كأقبل على ربك كاعتمد عليو ,كاستمع إلى ما قالو لك جل كعبل  :الَّ ًذين آمنيوا كتىطٍمئً ُّن قيػليوبػهم بً ًذ ٍك ًر ً
اهلل أ ىىال بً ًذ ٍك ًر
يي ٍ
ى ى ى ى
ً ً
وب  ( سورة الرعد .) 28/خذ بأمر اهلل ككعده ,كبأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كال تتبع نفسك كىواؾ
اهلل تىط ىٍمئ ُّن الٍ يقلي ي
فإف في اتباعك للنفس كالهول خسراف كأم خسراف؟.

 360المحبة باب عظيم ال يفتح إال ألىل القلوب السليمة ,كتأثيرىا غريب ,كأمرىا عجيب,كترجيح الدين على الدنيا ثابت

في القلوب النورانية الركحانية ,كالعقوؿ القدسية اإللهية ,المتيقظة بترؾ حب الدنيا ,كمبلزمة خدمة المولى.

 361اترؾ ما تريد لما يريد ربك منك ,كاحذر من اختيارؾ كخذ ما اختار لك ربك ,كليكن عندؾ التسليم التاـ لمراد ربك

كاختياره ,بقلبك كلب سرؾ ,فإذا حققت ىذا كنت عبدان لربك حقان ,كلن تبقى معك الحظوظ النفسانية ,كتضمحل طبيعتك

البشرية .كما يحصل لك من االستفادة فإنها منو ال منك.

 362ال تكن مثل ذلك العبد الذاىب خلف مشتهياتو ,كالتابع لهواه في كل حركاتو كسكناتو ,كاحذر من الهبلؾ ,كىبلكك
إذا كقعت في بئر نفسك كاتبعت ىواؾ .قاؿ تعالى  :كل ً
ض ىكاتَّػبى ىع ىى ىواهي فى ىمثىػليوي ىك ىمثى ًل الٍ ىكل ً
ىكنَّوي أى ٍخلى ىد إًلىى ٍاأل ٍىر ً
ٍب إً ٍف تى ٍح ًم ٍل ىعلىيً ٍو
ى
ث  ( سورة األعراؼ .) 176/ككنت بعيدان عن مقامات الرجاؿ الذين تخلقوا بأخبلؽ الرحمن.
ث أ ٍىك تىػ ٍتػ يرٍكوي يىػل ىٍه ٍ
يىػل ىٍه ٍ
 363مراتب الصدؽ كثيرة أقلها استواء السريرة مع العبلنية ,كأف تكوف صادقان في موافقة ربك جل كعبل في األمر كالنهي,

كفي اتباع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ,حتى تتحقق بالعبودية هلل تعالى ,كىذا المقاـ أمنية السالكين الصادقين .كإذا صدقت

في طلبك ىذا ,فإف اهلل ال يخيب ظنك ,كىو قادر تبارؾ كتعالى أف يخلصك من األىواء كحظوظ النفس كالشهوات ,قاؿ تعالى:
 ىك ىكا ىف اهللي ىعلىى يك ّْل ىش ٍي وء يم ٍقتى ًدران  ( سورة الكهف .) 45/كالصدؽ صفة كسبية ال كىبية ألنو داخل في دائرة التكليف,
فعليك بالصدؽ مع اهلل تعالى ,كمن كاف صادقان مع اهلل تعالى فهو بالضركرة صادؽ مع عباد اهلل.
 364كلنا نؤمن كنقر بعداكة النفس األمارة بالسوء ,كأف عداكتها لنا أبدية ,كىي عدكة هلل ,كمع ذلك نحبها ,كىي تحارب
اهلل كرسولو بارتكاب المخالفات الشرعية ,كىذا االعتقاد بالنفس كحقيقتها محصور عندنا بالقوؿ فقط ,كاليخرج إلى حيز
(
سيىػ ىرل اهللي ىع ىملى يك ٍم ىكىر يسوليوي ىكالٍ يم ٍؤًمنيو ىف 
الجهاد كالمخالفة بالفعل ,كاهلل تبارؾ كتعالى يقوؿ  :ىكقي ًل ا ٍع ىمليوا فى ى

سورة التوبة .) 105/كصيغة األمر تتضمن الوعيد ,فالحق تبارؾ كتعالى ما قاؿ :كقل اعلموا ,ألف العلم بدكف عمل جنوف كىو ال
ينفع ,بل ىو حجة اهلل تعالى على خلقو ,فالعلم بدكف عمل كبالو على العالم أكثر ,ف ًرضا اهلل تعالى كسخطو مرتب على العمل,
كعمل بدكف علم ال يكوف ,كما أف اإليماف بدكف العمل بمستلزمات اإليماف ال يكفي .كىذا أمر بدىي ال يخفى على من كاف

عنده عقل.

 365نسبتك لئليماف كألىل اإليماف شرؼ عظيم ,كىذا من أعظم نعم اهلل عليك ,كلكن توج ىذا الشرؼ العظيم باتباعك

للنبي صلى اهلل عليو كسلم ,ألف االتباع برىاف صادؽ على صحة الدعول ,كباالتباع يكوف التمحيص بين الصادؽ كالكاذب.

كفي الحديث الشريف عن سيدنا أبي ىريرة رضي اهلل عنو ,عن النبي صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ [ :من أبطأ بو عملو لم يسرع
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بو نسبيو ] ( أخرجو مسلم ) كىذا يدؿ على أف النسب كحده ال يكفي بل ال بد من العمل ,فإذا جمعت بين النسب كالعمل
باالتباع حزت الخير من كل أطرافو.

 366المؤمن الصادؽ ال يأمن على نفسو من أف تدخل عليو شائبة تشوب إخبلصو ,فهو على حذر كخوؼ ,ككلما كملت

شخصيتو كلما عظم خوؼ اهلل تعالى في قلبو ,كخشي على نفسو أف يحبط عملو كىو ال يدرم ,فهو خارج عن جميع حظوظو,
كال يدرم أيقبلو اهلل تعالى أـ يرده؟ فإف قبلو فبمحض الفضل ,كإف رده فبمحض العدؿ ,لقولو تعالى  :ىك ىما بً يك ٍم ًم ٍن نً ٍع ىم وة
فى ًمن ً
اهلل  ( سورة النحل .) 53/فاشهد فضل اهلل عليك ,كأرجع الفضل إليو ,ككن على حذر من كسوسة الشيطاف.
ى
 367التمسك بالشريعة كمتابعة النبي صلى اهلل عليو كسلم يضمن لك خيرم الدنيا كاآلخرة ,كما أف التفلت منهما كاتباع

الهول سبب شقاكتك في الدنيا كاآلخرة ,فيجب على العاقل أال يضيع أنفاس عمره ,ألنها جوىرة ال عوض عنها ,كأال ينسى

مرجعو ككقوفو بين يدم ربو جل جبللو ,ليسألو عن التزامو بهذا الشرع الشريف ,فالتزـ شرع اهلل تعالى أمران كنهيان كأخلص في

عملك ,ثم تذلل إلى اهلل تعالى في أف يقبل منك ىذا العمل الذم ال يخلو من خلل ما ,كإف كنت في شك من ىذا فانظر إلى

أىم ركن من أركاف دينك أال كىو الصبلة ,كيف حضورؾ فيها أثناء مناجاتك لربك؟.

 368سعادة الدارين للمؤمن في متابعة النبي صلى اهلل عليو كسلم ,كشقاكتو في الدارين في مخالفة الشرع الشريف ,فاتبع

كراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على
أيها المؤمن كال تبتدع ,كشرط االتباع موافقة المتبوع ,كالعلماء كرثة األنبياء ,كحق َّ

األمة السمع كالطاعة ,ككاجب المؤمن أف ال يخالف الوارث فيما يأمر بو ,ألف ما يأمر بو ىو من أمر اهلل كأمر رسولو صلى اهلل

عليو كسلم ,كإال فبل طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق.

 369جدير بك أف تحافظ على الصبلة على النبي صلى اهلل عليو كسلم ,في يومك كليلتك ألف مرة ,فهو صلى اهلل عليو
ً ًً
ين ًم ٍن أىنٍػ يف ًس ًه ٍم  ( سورة األحزاب .) 6/فهذا من حقو علينا صلى اهلل عليو كسلم ,ألنو بكثرة الصبلة
كسلم  أ ٍىكلىى بال يٍم ٍؤمن ى
كالسبلـ عليو مع الحضور التاـ معو صلى اهلل عليو كسلم ,نعرؼ شيئان من قولو تعالى  :قي ٍل إً ٍف يك ٍنتي ٍم تي ًحبُّو ىف اهللى فىاتَّبًعيونًي
يي ٍحبًٍب يك يم اهللي ( سورة آؿ عمراف . ) 31/كىذا من خوارؽ العادات التي يرتب اهلل تعالى محبتو لعبده على اتباع رجل كاحد ,كىو
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كأف يجعل متابعتو دليبلن على صدؽ العبد هلل ,فإذا لم يوجد االتباع لو صلى اهلل عليو كسلم من
قبل العباد فقد حرموا أنفسهم محبة اهلل تعالى ,ككذبوا في ادعاء محبتهم هلل تبارؾ كتعالى.
 370اجعل الشريعة نصب عينيك ,خذ كتاب اهلل بيد كسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم باليد الثانية ,كاجعل لسانك

رطبان بذكر اهلل تعالى ,كال تلتفت إلى الخلق مدحان كال ذمان ,تكن عند اهلل كجيهان ,كيصلح لك عملك كيغفر لك ذنبك ,كإف شاء

اهلل تعالى تضمن لنفسك حسن الخاتمة .كاحذر االنحراؼ عن متابعة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ,ألف من انحرؼ فهو محركـ

كال يشم رائحة الحقيقة ,كليس ىناؾ مرتبة أعلى من مرتبة التمسك بالشريعة ,عليك بالتقول كبكثرة الذكر تسعد إف شاء اهلل

تعالى.

 371أج ًر األحكاـ الشرعية على جوارحك الظاىرة كالباطنة ,كادخل بكليتك في كلية اإلسبلـ ,ألف اإلسبلـ دين اهلل عز

كجل ,كالشريعة ىي الوحي السماكم التي بيلغت على لساف سيد المرسلين سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسلم ,فليس ىناؾ
ً
صالًحان ًم ٍن ذى ىك ور أ ٍىك أينثىى ىك يى ىو يم ٍؤًم هن
ضماف لحياة طيبة إال من خبلؿ اإليماف كالعمل الصالح ,كما قاؿ ربنا جل كعبل  :ىم ٍن ىعم ىل ى
س ًن ىما ىكانيوا يىػ ٍع ىمليو ىف  ( سورة النحل ) 97/انظر إلى اإليماف كالعمل الصالح كثمرتو
ىج ىريى ٍم بًأ ٍ
َّه ٍم أ ٍ
فىػلىني ٍحيًيىػنَّوي ىحيىاةن طىيّْبىةن ىكلىنى ٍج ًزيىػنػ ي
ىح ى
في الحياة الدنيا كاآلخرة ,فهل يليق بعاقل أف يترؾ اإليماف كالعمل الصالح؟
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 372حرمة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عظيمة عند اهلل تعالى ,فمن تمسك بجنابو الشريف صلى اهلل عليو

كسلم كاتبع سنتو مع التسليم ,فإنو يسرم إليو من ذاؾ النور شيء فمن قول ذاؾ الخيط النوراني باالتباع في ظاىره كباطنو ,فإنو

ال يسقط من عناية اهلل عز كجل .كمن جملة حفظ حرمة النبي صلى اهلل عليو كسلم ,التأدب مع كراثو رضي اهلل عنهم ,ألف

األدب مع الوراث من األدب مع مورثو.

 373من عرؼ فضل اإليماف كقيمتو ثبت عليو ,كحاكؿ جاىدان أف ينتقل إلى أعلى قمة في ىذا اإليماف أال كىو إيماف

الصديقين ,الذين دخلوا دائرة اإليماف الشهودم بعد اإليماف االعتقادم ,فأنت أيها المؤمن :مؤمن باهلل كرسولو إيمانان اعتقاديان,
كلكن الفغلة قد تعتريك فتوقعك في المخالفات الشرعية ,عليك أف تقوم ىذا اإليماف االعتقادم لتدخل في اإليماف الشهودم,

كفي الحديث [ :أف تعبد اهلل كأنك تراه فإف لم تكن تراه فإنو يراؾ ] ( ركاه مسلم ).

كىذا ال يكوف إال بكثرة ذكرؾ هلل تعالى بالحضور التاـ الدائم ,ألف اهلل تعالى حرض المؤمن على كثرة ذكره تبارؾ كتعالى لما فيو

من الفوائد العظيمة التي ترجع على العبد الذاكر.

 374كل مخالفة ىي من النفس ألنها ظلمانية ,كمن الشيطاف ألنو عدك ,فعلى العاقل أف ال يكوف ممن باع حظو في

اآلخرة بشهوة ساعة في الدنيا ,كليحارب نفسو بقلة الطعاـ كالكبلـ كالنوـ ,كال يعطها شيئان إال بأمر الشرع الشريف ,كليحارب

شيطانو بعدـ اإلصغاء إليو ,كأف يكثر من ذكر اهلل تعالى ,كأف يكوف مصدر أمن كأماف للخلق جميعان ,فالمؤمن في مناجاتو مع
ً ً َّ ً
ً
ين ىسبىػ يقونىا
خواص المقربين إليو بالبر كالتقول .كالمؤمن في خلوتو يقوؿ كما علمو ربو أف يقوؿ  :ىربػَّنىا اغٍف ٍر لىنىا ىك ًإل ٍخ ىواننىا الذ ى
ك ريؤ ه ً
ً ً ًً
ً
اإل ً
ً
يم  ( سورة الحشر ,) 10/كالمؤمن في جلوتو مع الناس
ين ى
كؼ ىرح ه
آمنيوا ىربػَّنىا إًنَّ ى ى
يماف ىكىال تى ٍج ىع ٍل في قيػليوبنىا غ ِّبل للَّذ ى
ب ًٍ ى
يسلم المسلموف من لسانو كيده .فأمر المؤمن كلو خير في مناجاتو كخلوتو كجلوتو.

سعَّر بو نار جهنم
 375ليس كل عالم كارثان حقيقة للنبي صلى اهلل عليو كسلم ,ألف بعضهم كصف بالعلم ككاف ى
أكؿ من تي ى

كالعياذ باهلل تعالى ,فكيف يصلح مثل ىذا أف نقوؿ عنو كارث ,فالوارث الحقيقي من كاف كارثان في الظاىر كالباطن ,كعالمان باهلل

كأكامره تبارؾ كتعالى ,فإذا ذكر اهلل تعالى كاف حاضران مستغرقان ال يشغلو شيء عن مذكوره ,كإذا كاف مع الخلق تراه كاحدان منهم

ال يميز نفسو بشيء ,ألنو يعتقد أف كل شيء مع اهلل عدـ كمفقود .ىذا ىو الوارث الحقيقي الذم يعرفك أحكاـ دينك عقيدة
كتشريعان من أحكاـ الحبلؿ كالحراـ ,كحقائق األحكاـ ,كيعرفك على اهلل تعالى .كإذا أردت أف تعرؼ العالً ىم الحق فاقرأ قولو
ً
َّ ً
َّ ً
ً
ً
ً
ين ىال يىػ ٍعلى يمو ىف
تعالى  :أ َّىم ٍن يى ىو قىانً ه
ين يىػ ٍعلى يمو ىف ىكالذ ى
اء اللٍَّي ًل ىساجدان ىكقىائمان يى ٍح ىذ ير ٍاآلخ ىرةى ىكيىػ ٍر يجو ىر ٍح ىمةى ىربّْو قي ٍل ىى ٍل يى ٍستى ًوم الذ ى
ت آنى ى
اب  ( سورة الزمر.) 9/
إًنَّ ىما يىػتى ىذ َّك ير أ ٍيكليو ٍاألىلٍبى ى
 376تعظيم حضرة النبي صلى اهلل عليو كسلم ىو تعظيم لشعائر اهلل تعالى ,كتعظيم شعائر اهلل تعالى من تقول القلوب.
كمن تعظيم حضرة النبي صلى اهلل عليو كسلم اتباع سنتو المطهرة ,ألف التعظيم كاالحتراـ بدكف متابعة ال يكفي ,كلكن نرجو اهلل

تعالى لمن عظم شعائر اهلل _ أعظمها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم _ أف ييكرـ باالتباع لحضرتو صلى اهلل عليو كسلم بالقوؿ

كالعمل كالحاؿ ,كما ذلك على اهلل بعزيز.

 377العلماء الحقيقيوف ىم أىل الخشية ,كالخشية تكوف بمقدار معرفة المخشي منو ,كالعالم الحقيقي يعرؼ اهلل تعالى
فيخافو كيرجوه ,كفي ذلك دليل على أف العالم أعلى درجة من العابد ,ألف اهلل تعالى يقوؿ  :إً َّف أى ٍك ىرىم يك ٍم ًع ٍن ىد اهللً أىتٍػ ىقا يك ٍم ( 
سورة الحجرات ) 13/فبين أف الكرامة بقدر التقول ,كالتقول بقدر العلم ال بقدر العمل ,كمن ترؾ العمل بما علم قيدح في
علمو ,كعلمو ىذا ال يبعده عن المعاصي كال يحملو على الطاعة ,كال يبعده عن نار جهنم كال يقربو من الجنة ,كإذا لم يتدارؾ

نفسو فإنو قد يسأؿ الرجعة عند سكرات الموت كالعياذ باهلل تعالى .كخبلصة العلم متابعة الشرع في األمر كالنهي قوالن كفعبلن ,إذ
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العلم كالعمل ببل اقتداء بالنبي صلى اهلل عليو كسلم ضبللة ,فيا أيها العلماء كيا طبلب العلم :ال تغتركا بالشطحات كال بالمنامات

كال بالكرامات كال بمدح الناس كاجتماعهم عليكم,ألف سلوؾ ىذا الطريق يكوف بالمجاىدة كقطع شهوة النفس كقتل ىواىا
بسيف الرياضة.

 378إذا خلت القلوب عن الموىومات كالمعلومات ,كخلى السر عن المعتادات كالمعهودات ,يرد االسم األعظم
اهللعلى كل و
قلب مقدس من كل غير ,كس ور يم َّ
صفى عن كل كيف.

 379اإلنساف لغفلتو عن اهلل تبارؾ كتعالى يظن أنو لوحده ,فيقع في معصية اهلل تعالى ,كينسى قولو تعالى  :ىك يى ىو ىم ىع يك ٍم
أىيٍ ىن ىما يك ٍنتي ٍم  ( سورة الحديد ) 4/كقولو تعالى  :إً َّف اهللى ىكا ىف ىعلىٍي يك ٍم ىرقًيبان  ( سورة النساء ,) 1/فيجب علينا أف نخرج من
ىذه الغفلة بكثرة الذكر هلل تعالى حتى ندخل في مقاـ اإلحساف ,كما جاء في الحديث الشريف [ :أف تعبد اهلل كأنك تراه ]
( ركاه مسلم ) .كمن دخل في مقاـ المراقبة فإنو يستحي أف يعصي اهلل تعالى ,ألنهم قالوا :الوجو يستحي من الوجو ,أما إذا
غاب الوجو فإنو يقل الحياء .ككذلك قلب المؤمن إذا توجو إلى اهلل تعالى كإلى صفاتو فإنو يستحي أف يأمر الجوارح

بالمخالفات ,كلكن إذا غاب عن تلك المراقبة كغرؽ في الشهوات كالعياذ باهلل فإنو ال يستحي من اهلل تعالى .فمن أراد أف
يستحي من اهلل تعالى كجب عليو أف يوجو قلبو إلى من ال يغيب عنو طرفة عين .كمن أقبح القبائح أف يبرر اإلنساف عيوبو.

 380شاء اهلل سبحانو كتعالى أف يجعل في يدؾ جزءان اختياريان ,كفي ىذا الجزء االختيارم أنت مسؤكؿ عن طلب الحق

كالبحث عنو كاألخذ بو ,كإذا لم تى يمل بهذا الجزء االختيارم إلى محبة اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم كاألخذ بالشريعة ,كيف

يكوف حالك؟ .عليك أف تزداد قربان من اهلل تعالى من خبلؿ التقول ,كإياؾ أف تزداد شران بالوقوع في المخالفات ,كاغتنم ىذا

االختيار في حياتك الدنيا باالتباع للنبي صلى اهلل عليو كسلم ,قبل أف تصير إلى اآلخرة حيث يسقط االختيار ,كيكوف األمر إما
الس ًعي ًر  ( سورة الشورل.) 7/
إلى جنة كإما إلى نار ,كما قاؿ تعالى  :فى ًري هق فًي الٍ ىجن ًَّة ىكفى ًري هق فًي َّ

 381كل كبلـ لو ثمرة ,فإما أف يكوف حقان كإما أف يكوف باطبلن ,كنتيجتو في اآلخرة .كاهلل تعالى يعلم الصادؽ من الكاذب,

كالمفسد من المصلح ,كىو يحكم بين عباده فيما كانوا فيو يختلفوف .فكونوا على حذر من أف يجرم على ألسنتكم كبلـ باطل,

أك يكوف حقان كلكنكم تريدكف بو باطبلن ,إذا تكلمتم فراقبوا اهلل تعالى فهو يراكم كيعلم ما تخفي صدكركم .فبل تجعلوا كبلمكم
َّ
كالسكر كفي باطنو السم ألف ىذا خيانة ,فاجمعوا بين ظاىر الشريعة كباطنها ,كال يكن حظكم من ىذا الدين ظاىره
في ظاىره

فقط.

 382قلوبكم خلقت من أجل معرفة اهلل عز كجل كمعرفة صفاتو كالتعلق بو ,فإذا خلت القلوب من تلك المعرفة كالعياذ

باهلل كانت كالعدـ ككأنو الكجود لها .كنحن نسمع من يقوؿ :فبلف كحش ,أك حجر مع أف ظاىره بشر ,لماذا؟ ألف قلبو قد خلى

من معرفة اهلل تعالى ,كأما إذا حلت المعرفة في قلب فإنو يقاؿ لصاحب ىذا القلب إنو مثل المبلئكة ,فيكوف ظاىره بشران كباطنو

ملكان .اجعلوا ىمكم كغايتكم في الحياة معرفة اهلل تعالى بقلوبكم حتى تستريحوا ,فبل تظلموا ىذا القلب بأف تجعلوا فيو غير
معرفة اهلل تعالى كمعرفة صفاتو ,كىذا ال يكوف إال بكثرة الذكر هلل تعالى بالحضور التاـ الدائم.

 383من نعمة اهلل تعالى على عبده أف يعطيو الحرص على ىداية الناس ,كتبليغ أكامر اهلل تعالى كأكامر رسولو صلى اهلل

عليو كسلم ,كىذا دليل على كماؿ اإليماف كقوتو في قلب العبد ,كقوة القرب من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .كإذا أكرمت

بتلك النعمة كأخذت تبليغ الناس أكامر اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم كن حرصان على نيتك أف تكوف خالصةن لوجو اهلل تعالى,

ألف اهلل تعالى ال يقبل عمل العبد إال إذا كاف خالصان ,كلتعلم أف مهمتك التبليغ فقط ,كخلق الهداية على اهلل تعالى ,كليكن
تبليغك بالحاؿ كالعمل كالقاؿ.
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 384الذم يترقى في سيره كسلوكو على قسمين:

القسم األكؿ :يترقى بالمجاىدة كالرياضات كمخالفة النفس كالشيطاف ,كذلك من خبلؿ تمسكو بالكتاب كالسنة فيصل إلى ما

شاء اهلل تعالى.

ً
ً
ً
اب ىك يى ىو
القسم الثاني :يترقى بمحض الفضل من اهلل تعالى حين يتواله اهلل ,كما قاؿ تعالى  :إً َّف ىكليّْي اهللي الَّذم نىػ َّز ىؿ الٍكتى ى
يػتػولَّى َّ ً ً
ين ( سورة األعراؼ ,) 196/كىذا القسم كإف ترقى بوالية اهلل لو فإنو ال يترؾ مجاىدة نفسو كحملها على
الصالح ى
ىى ى
الشريعة الطاىرة كالسنة المحمدية .فالقسم األكؿ يكوف محبوبان عند اهلل بالمجاىدة ,كالقسم الثاني يكوف محبوبان عند اهلل

باالصطفاء كالمجاىدة.

 385عبلمة اإلنساف المؤمن الصادؽ أف ال يتغير بتغير القضاء كالقدر ,بل عليو أف يفوض أمره إلى اهلل تعالى كأف يرضى

بالقضاء كالقدر كأف يكوف عنده الرضا بمر القضاء ,كأال يلتفت لغير اهلل تعالى ,ألف االبتبلء امتحاف من اهلل تعالى كبو يظهر

جوىر اإليماف من قلب المؤمن الصادؽ.

 386التكن عبادتك معلولة ,عليك أف تجعلها خالصة لوجو اهلل تعالى ,فمن عبد اهلل تعالى من أجل األذكاؽ كالتجليات
كالواردات كما شاكل ذلك كانت عبادتو معلولة ,ألف ىذه األمور كلها تأتي كتذىب كال بقاء لها كما قاؿ تعالى  :يك ُّل ىش ٍي وء
ك إًَّال ىك ٍج ىهوي  ( سورة القصص ) 88/فأعلى األذكاؽ التي يجنيها اإلنساف من العبادة محبة اهلل تعالى كالحضور معو .كنحن
ىىالً ه
يوـ القيامة ال نسأؿ عن الواردات كالتجليات كلكن نسأؿ عن االلتزاـ بالشريعة.

لوراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يكونوا على قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,فهم يؤاخذكف بما
 387ال بد َّ
ال يؤاخذ بو غيرىم ,كيف ال يكوف ىذا كاهلل تعالى يقوؿ  :يا نًساء النَّبًي لىست َّن ىكأ و ً
ّْس ًاء إً ًف اتَّػ ىق ٍيتي َّن  ( سورة
ى ى ى ّْ ٍ ي ى
ىحد م ىن الن ى
األحزاب ) 32/فالوارث من باب أكلى .كاهلل أرحم الراحمين يريد منا أف نتوب كنتمسك بالكتاب كالسنة ,كأال نخاؼ أحدان إال
اهلل ,كأال نلتفت إال إليو تبارؾ كتعالى.

 388المستنصح الصادؽ أفضل من الناصح الذم دخل عليو العجب كالغركر كالرياء ,فاألكؿ يبحث عن الحق من ً
أجل

االتباع فهو يسمع لكل من تكلم بالحق .كاهلل تبارؾ كتعالى أمرنا بالتناصح كالتواصي بالحق كبالصبر ,لذلك ترل المؤمنين

متكاملين فتارة يكوف الواحد ناصحان كاآلخر منصوحان ,كتارة أخرل يكوف العكس ,فالمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداىما
األخرل ,كبهذا يتبلقى المؤمنوف مع بعضهم البعض.

 389كل كلي من األكلياء الكراـ على قدـ نبي من األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ ,كعبلمة ذلك :االقتداء بالنبي صلى اهلل

عليو كسلم ,كالتمسك بالكتاب كالسنة مع االستقامة ,ألف حضرة النبي صلى اهلل عليو كسلم جتمع فيو ما تفرؽ في األنبياء
عليهم الصبلة كالسبلـ ,حيث أيمر باالقتداء بهم فقاؿ تعالى  :أيكلىئً ى َّ ً
اى يم اقػٍتى ًدهً  ( سورة األنعاـ) 90/
ين ىى ىدل اهللي فىبً يه ىد ي
ٍ
ك الذ ى
كلقد اقتدل صلى اهلل عليو كسلم بهم فاجتمع فيو ما تفرؽ فيهم عليهم الصبلة كالسبلـ .فكل كلي من األكلياء يأخذ حظو من

حضرة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الذم جمع الكل كزاده اهلل تعالى ,ككاف فضل اهلل عليو عظيمان.
 390العسل جعلو اهلل تعالى شفاء للناس كلكن بشرط أف يكوف صافيان خالصان ,فإذا جعل فيو السم فإنو يفسد كال يكوف
صالحان ,ككذلك العبودية هلل عز كجل كلما كانت خالصة لوجو اهلل تعالى كلما ازداد العبد قربان من اهلل كصفاء كسعادة ,فإذا
دخلت الحظوظ عليها أفسدتها كخرب صاحبها مستقبلو في اآلخرة.
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 391اهلل تبارؾ كتعالى أمر المبلئكة الكراـ أف يستغفركا للمؤمنين ,مع أف الو تعالى ما رتب مغفرتو للمؤمنين على استغفار

المبلئكة ألنو ال مانع لما يعطي ,كلكن اهلل تعالى أراد أف يشرؼ المبلئكة بهذا األمر كليكوف طاعة منهم هلل تعالى ,فهم يتذكقوف

حبلكة المناجاة هلل تعالى عندما يسألونو المغفرة لعباده المؤمنين.

 392على المؤمن أال يتعلق بالشهود فقط ,بل عليو أف يتعلق بالعبودية ,ألف االلتذاذ بمقاـ العبودية أرقى كأعلى من

االلتذاذ بمقاـ الشهود.



يؤاخذ عليو العبد يوـ القيامة ألنو يدؿ على ضعف إيماف العبد بما أمر اهلل
 393ىناؾ فارؽ بين اإلىماؿ كالتقصير ,فاإلىماؿ ى

تعالى بو .أما التقصير فشيء آخر حيث يضعف العبد أماـ نفسو األمارة كال يستطيع أف يجاىدىا كال يستطيع أف يحملها على ما

طلب اهلل تعالى منو مع كجود اإليماف باآلمر .فهذا أمره للمشيئة إف شاء عفا اهلل عنو كإف شاء عذبو .ككلنا مقصر في حق اهلل عز

كجل كلكن من رحمتو أنو فتح لنا باب التوبة ككعد بقبوؿ توبة العبد فضبلن منو كرحمة ,كىذا القبوؿ غائب عن اإلنساف كليان,
فالواجب على المؤمن أف يأخذ بما شرع اهلل تعالى من التوبة كأف يتضرع إلى اهلل تعالى في قبولها فهو أرحم الراحمين.

أكالن:
ثانيان:

 394 اإليماف على ثبلث مراتب:

إيماف تقليدم ,كىو مقبوؿ عند بعض علماء التوحيد ,كيعتبر صاحبو مقلدان في إيمانو.

إيماف عن طريق االستدالؿ كالبرىاف ,كىذا عند علماء الكبلـ ,كإيماف أىل ىذه المرتبة مقبوؿ عند جميع العلماء ,كىو فوؽ
أىل المرتبة األكلى كدكف أىل المرتبة الثالثة.

ذكقي شهودم ,كأىل ىذه المرتبة يترقوف حتى يصلوا إلى إيماف الصديقين .نفعنا اهلل بهم آمين.

المريد الصادؽ الذم يبحث عن الحق كالحقيقة يجب عليو:

ثالثان :إيماف
395

أكالن :أف يبحث

عن المرشد الكامل صاحب السند المتصل بسيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كأف يكوف ىذا المرشد قلبو تقيان نقيان,
كعبلمة ذلك أف ال يكوف لو تعلق إال باهلل تعالى ,كأف يستوم عنده المدح كالذـ ,فبل يفرح بمدح كيغتر ,كال يقنط من ذـ ,كال
تؤثر فيو الدنيا كال تغير من منهجو ,كال يغتر بها إف أقبلت ,كال يحزف عليها إف أدبرت ,كال يأخذ منها إال بمقدار الحاجة.

ثانيان :إذا كجد المريد ىذا المرشد عليو أف يسلم لو بعد أخذ البيعة منو ,كأف تكوف بيعتو حقيقية ال كىمية صورية ,ألف البيعة

ثالثان :كبعد

الصورية كىم ال تأثير لها بل تكوف حجة عليو كالعياذ باهلل تعالى.

البيعة كالتسليم ال بد من امتثاؿ األمر كاجتناب النهي في دائرة الطاعة هلل كلرسولو صلى اهلل عليو كسلم ألنو ال طاعة لمخلوؽ

رابعان :على المريد الصادؽ

في معصية الخالق.

أف يستخدـ استعداده الذم آتاه اهلل إياه حتى يترقى في سيره كسلوكو إف كاف لو نصيب في ذلك ,كإال فهو يسلم على دينو.

خامسان :أف ال يطلب المريد الصادؽ في سيره كسلوكو سول مرضاة اهلل عز كجل ,ألف ىذا ىو المعوؿ عليو ,أما طلب الدنيا من
396

شهرة كمكانة كظهور كمشيخة فهو من شأف الجهبلء.

كثرة الذكر هلل تعالى ,كتبلكة القرآف الكريم ,كحضور المجالس ,بدكف مخالفة للنفس كمجاىدة لها ,كبدكف محاربة للشيطاف,
كبدكف التزاـ باألحكاـ الشرعية الظاىرة كالباطنة ,كبدكف ترؾ الحظوظ النفسانية كالتعلق بالخلق ,ال تنفع النفع الكامل

المطلوب ,ال بد مع كثرة الذكر كتبلكة القرآف من مجاىدة النفس ,كأف ال يأخذ الذاكر من الدنيا إال بمقدار الحاجة ,ألف جمع
الماؿ فتول كليس تقول .كأف ال يختلط بالناس إال بمقدار الحاجة ,ألف كثرة االختبلط بهم قد تجعل القلب يأنس بهم

كيستوحش من اهلل تعالى كالعياذ باهلل ,كىذا ىو اإلفبلس الحقيقي.

 397السالك الصادؽ كالمؤمن الحق:
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ىو الذم

ىو الذم ترؾ االعتقاد الفاسد ,ككانت عقيدتو سليمة.

ىو الذم ترؾ

ترؾ األخبلؽ الذميمة ,ككانت أخبلقو موافقة.

ألف االعتقاد الفاسد,

العناد المتركز في نفسو ,ككافق شرع اهلل تعالى.

كاألخبلؽ الذميمة ,كالعناد صفات مانعة من نزكؿ النور المحمدم على صاحب ىذا القلب ,كالترؾ مقدـ على الفعل.

 398الطريقة الشاذلية توجب على أفرادىا العمل بالكتاب كالسنة السنية ,كالتأدب بآداب أسيادنا الموافقة للشرع الشريف,
كتوجب عليهم كذلك االلتزاـ بالحق ,كعدـ التعلق باألشباح ألف األشباح فانية ,كمن تعلق بالفاني فهو فاف ,كمن تعلق بالباقي
فهو و
399
باؽ.

يجب على المؤمنين أف يرافبوا اهلل عز كجل ,كأف يستعملوا إرادتهم في موافقة النبي صلى اهلل عليو كسلم ,كخاصة أياـ الشباب,

حتى يكوف شبابهم قوة لدعم الدين ,كلدعوة الناس إلى دين اهلل عز كجل ,أما إذا انحرفوا كالعياذ باهلل تعالى فذلك جنوف,

كالجنوف فنوف .عليكم أف تستغلوا أياـ الشباب ألنها أكاف الربح ,كأكاف العمل ,كأكاف الجد ,كأكاف محاربة النفس كالشيطاف,

فمن استغلها في ذلك يىدم بإذف اهلل تعالى .كإف جاىد نفسو كلم يهتد فليفتش قلبو ألنو قد تدخل عليو شائبة فتشوب

400

إخبلصو.

الوقت مهم لصاحب الوقت ,كبحفظ الوقت تناؿ ما تأمل ,كالوقت من منازؿ القوـ ال يدركو المقت ,كمن لم يعرؼ قيمة الوقت

أدركو المقت ,فبل تشتغل بالماضي ألنو ذىب ,كال تشتغل باآلتي ألنو غيب قد ال يصل إليك كقد ال تصل إليو ,فكن حريصان
على قلبك في حضوره مع اهلل تعالى بكل أنفاسك.
 401الخوؼ من عظمتو تبارؾ كتعالى صفة المحبوبين .كأما الخوؼ من عقوبتو فهي صفة المحبين ,كالفارؽ بينهم

كبير ,كالمؤمن حريص على طاعة اهلل عز كجل في كل أحوالو حتى يناؿ الرضا منو تعالى ,ألف اهلل تعالى أخفى رضاه في طاعتو,

كما أخفى سخطو في معصيتو ,كرحمة اهلل تعالى ليست منقطعة عن عباده ,كلكن العبد ىو الذم يحوؿ بينو كبين رحمتو تبارؾ

كتعالى.

 402المحبة الذاتية عبلمة الفناء ,كالفناء عبارة عن نسياف ما سول اهلل تعالى ,فمن لم يي ًزؿ العلوـ عن ساحة الصدر

بالتماـ ,كلم يحصل التحقق بالجهل المطلق فإنو ال نصيب لو بالفناء أصبلن ,كىذا الجهل دائمي ال إمكاف لزكالو ال أنو يحصل

أحيانان كيزكؿ أخرل ,ففي عين الجهالة شعور ,كفي عين الحيرة حضور ,كىذا موطن حق اليقين .كأحيانان يجتمع العلم مع البقاء
بعد الفناء كىذا ال يضر كاهلل الموفق للصواب.

 403صاحب العلم بدكف عمل يكوف علمو آلة لغركره كالعياذ باهلل تعالى ,كيجعلو ينظر إلى خلق اهلل تعالى بعين الحقارة,

فيا طبلب العلم :العلم كسيلة للعمل كليس غاية ,فمن لم يعمل بعلمو كاف علمو حجابان بينو كبين اهلل تعالى ,ككاف كباالن عليو

كالعياذ باهلل تعالى ,فاعملوا بما علمتم ,كال تغتركا بمدح المادحين كال باجتماع الخلق عليكم ,ألف الخلق من جملة القواطع عن

اهلل عز كجل .فإف طبقتم على أنفسكم ما تعلمتم أكرثكم اهلل تعالى علمان لدنيان منو ,كإال كاف العلم حجة عليكم يوـ القيامة

كالعياذ باهلل تعالى ,كأنتم تعلموف أف السؤاؿ يوـ القيامة عن العمل ال العلم ,نحن ال نستهين بالعلم معاذ اهلل تعالى ,كلكن نحن

نخشى أف نلقى اهلل تعالى بعلم دكف عمل ,نرجو اهلل تعالى أف يوفقنا للعمل بجاه حبيبو المصطفى صلى اهلل عليو كسلم.

 404كلنا يعلم أف االستغفار يمحو الذنوب ,كيكوف سببان في قبوؿ توبة العبد عند اهلل تعالى _ ىذا في دائرة العلم _

علينا أف ننقل ىذا إلى دائرة العمل ,كأف تكوف توبتنا صادقة ,ألننا إذا اقتصرنا على االستغفار باللساف كنحن نرجع إلى
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المخالفات فهذا استغفار يحتاج إلى استغفار .علينا أف نتوب إلى اهلل تعالى بصدؽ كمن عبلمة صدؽ التوبة أف ال نرجع إلى

الذنب ثانية.

 405عليك أال تتدخل بين اهلل كخلقو ,فاترؾ أمر الخلق هلل تعالى ,كلكن ال تترؾ األمر بالمعركؼ كال النهي عن المنكر,

كاصبر على ما أصابك ,ألنك مأمور بهذا بنص القرآف الكريم كالسنة السنية ,كعليك أف تكثر من الدعاء لخلق اهلل تعالى بعد

األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر ,كاعلم أف قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .نسأؿ اهلل تعالى أف

يثبتنا بقولو الثابت في الحياة الدنيا كفي اآلخرة إنو على ما يشاء قدير.

ذكر القلب ,كاسم الجبللة مكتوب
ذكر اللساف ي
 406ال يجوز تحريف اسم الجبللة أثناء ذكر اهلل تعالى ,كيجب أف يوافق ى

بخط نوراني على قلب المؤمن ,كلكن بسبب الغفلة كالمعاصي ال يظهر ,فإذا زاؿ الحجاب عن القلب يرل الذاكر اسم الجبللة
 اهلل  مكتوبان على قلبو .عليكم أف تكثركا من ذكر اهلل تعالى حتى تصلوا إلى اهلل تعالى ,كلكن ىذا الوصوؿ ال يكوف بالذكر

فقط ,بل ال بد من أداء الفرائض كالواجبات كترؾ المخالفات بالكلية ,ثم المحافظة على السنن.

ال تتركوا ذكر اهلل تعالى ما استطعتم ,ألنو بكثرة الذكر هلل تعالى تفهموا شيئان من أسرار القرآف الكريم ,كتسهل عليكم الطاعة هلل
تعالى ,كتأخذكا باألخبلؽ الحسنة .كال تقولوا :أما عندكم غير الذكر؟ فإف األمر بكثرة الذكر ليس مني بل من اهلل تعالى كمن

رسولو صلى اهلل عليو كسلم ,اقرؤكا القرآف الكريم كالسنة الشريفة حتى تعلموا ىذا ككاهلل ما استفدت من شيء بعد أداء الفرائض

كالواجبات مثل ما استفدت من ذكر اهلل تعالى.

ًً
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ً ً
ً
ضيَّةن
س ال يٍمط ىٍمئنَّةي ٍ ارجعي إًلىى ىربّْك ىر ى ى ٍ
داكموا على الذكر هلل تعالى حتى يقاؿ لكم قوؿ اهلل تعالى  :يىاأىيػَّتيػ ىها النَّػ ٍف ي
 فىا ٍد يخلًي فًي ًعب ً
ادم  ىكا ٍد يخلًي ىجنَّتًي  ( سورة الفجر اآلية .) 30-27 /
ى
ً
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ً
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وب  ( سورة الرعد اآلية.) 28 /
كداكموا على الذكر حتى تطمئن قلوبكم ,لقوؿ اهلل تعالى  :أ ىىال بذ ٍك ًر اهلل تىط ىٍمئ ُّن الٍ يقلي ي
داكموا على الذكر باللساف حتى يخرج القلب من غفلتو كتنصرؼ عنو الوساكس.

 407اختاركا من الشعر ما كاف موافقان للشريعة ,كال تقولوا ما ال يفهم ,كفرقوا بين كبلـ القوـ كاألدعياء ,كإرضاء الناس غاية

ال تدرؾ ,عليكم بقوؿ الحق كاألخذ بو ,يقوؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل تعالى  :الشعر كبلـ فحسنو حسن كقبيحو قبيح .

فاختاركا من الشعر أحسنو كما كاف موافقان كقريبان من أفهاـ الناس ,كما ال يفهم ال تقولوه ,نحن مكلفوف باالتباع ال باالبتداع .كطالما
نحن نحب اهلل تعالى كجب علينا أف نتبع رسولو صلى اهلل عليو كسلم ,فسبيل محبة اهلل تعالى لخلقو االتباع لرسولو صلى اهلل عليو

كسلم ال القصائد التي ال تفهم .نحن ال ننكر على القوـ رضي اهلل عنهم معاذ اهلل تعالى ,كلكن نفرؽ بين القوـ كاألدعياء ,نحن نقرأ

مثبلن :أقواؿ اإلماـ الغزالي كاإلماـ الرباني كالشيخ عبد القادر الجيبلني كأمثالهم فإنا ال نجد في أقوالهم ما خالف الشريعة .فإف

كجدنا بعض األشعار التي فيها ما فيها ننظر إف كاف قوؿ قائلها كىو في حالة الغيبوبة نرجو اهلل تعالى أف يكوف لو عذر ,كإال فهو
مر واء كذاب ,كال نقلده في قولو كنفوض أمره إلى اهلل تعالى.
 408ما كل طبع قابل ,كال كل قابل طالب ,كال كل طالب صابر ,كال كل صابر كاجد.

 409السابقوف إما محبوف كإما محبوبوف ,فالمحبوف ىم الذين جاىدكا في اهلل حق جهاده ,كأنابوا إليو حق إنابتو فهداىم

سبلو .أما المحبوبوف فهم أىل العناية األزلية الذين اجتباىم كىداىم إلى صراط مستقيم ,كلكنهم مع ىذه العناية كاالجتباء ما
تركوا المجاىدة ألنفسهم في اهلل تعالى .كالصنفاف من أىل اهلل تعالى .نفعنا اهلل بهم آمين.

 410اطلبوا الحظوظ الركحية كذلك باالتباع كالتخلق بأخبلؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كال تطلبوا الحظوظ

النفسية ألف النفس أمارة بالسوء ,فبل تتبعوا ىواىا ألف في اتباع ىواىا حياتها ,كبترؾ ىواىا موتها.
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 411الخبلص من النفس بإخراجها من البين _ أم بين العبد كربو _ عندىا يزكؿ الحجاب كإذا زاؿ الحجاب عندىا

يحصل الترقي كالعركج في ظل معراج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كىذا ال يعني أف صاحب ىذا المقاـ يترؾ األخذ

باألسباب بل يأخذ باألسباب ألنها من أمور الشريعة ,إف لزكجك عليك حقان كلنفسك عليك حقان ,كألكالدؾ عليك حقان ,فهو

يحافظ على الحقوؽ ألنها من دين اهلل عز كجل.

 412األحواؿ ال تكوف ضابطة لسلوؾ المريد ,ألف دكاـ الحاؿ من المحاؿ ,كلكن الضابط لسلوؾ المريد الكتاب كالسنة

فاالعتماد عليهما ال على األحواؿ ,كاإلنساف باتباعو لسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يكوف ظاىره بشران كباطنو ملكان ,كال
يستطيع المريد أف يتخلص من حظوظ نفسو إال بذلك ,أم باالستقامة الشرعية كصفاء الباطن .كالحظوظ النفسية ىي السم

لعبودية المؤمن ,فكما أف الملح يفسد العسل ,كذلك الحظوظ النفسية إذا تعلق بها العبد أفسدت عليو عبوديتو هلل عز كجل.

 413من طبيعة اإلنساف المؤمن أنو حريص على محبة اهلل تعالى لو ,كمحبة الناس كذلك ,كحرصو على محبة الناس لو

من جملة حظوظو التي ال تنقطع عنو إال إذا علق قلبو باهلل تعالى ,كصدؽ في محبتو ,كمن أصبح ىذا حالو أحبو اهلل تعالى كأحبو

كل من يحب اهلل تعالى ,ألف اهلل عز كجل يجعل لو القبوؿ في قلوب عباده الصالحين.

 414من النعم العظيمة أف تعرؼ بأف اهلل تعالى إلو يستحق العبادة ,بل ىي عين النعمة التي يستحق الشكر عليها ,كمن

كقف على ىذه الحقيقة ال يتصور منو عدـ الشكر ,فهو يشكر اهلل تعالى بلسانو ,كيشكر اهلل تعالى بجوارحو فبل يعصيو ,كيشكر
اهلل بقلبو الذم علم أف اهلل تعلى ىو مصدر النعم كلها كما قاؿ اهلل تعالى  :ك ما بً يكم ًمن نً ٍعم وة فى ًمن ً
اهلل 
ى ى ٍ ٍ ى ى
( سورة النحل .) 53/
 415إذا لم يقف اإلنساف على حقيقة عجزه ,فإنو يظن أنو كامل مكمل ,كأنو تجاكز المقامات كلها ,كىذا ىو اإلنساف

المغركر كالعياذ باهلل تعالى ,أما إذا كقف على عجزه فإنو يشاىد كل صفاتو قائمة باهلل تعالى ,فهو يرل قوتو كعلمو كإرادتو كقدرتو

باهلل تعالى ,عندىا يستحي أف يرفع رأسو على أحد من خلق اهلل تعالى.

المرضية عليو أف يتمسك بالكتاب كالسنة ,كىذا ىو التمسك بالشريعة المحمدية ,كىو الطريق
 416من أراد االستقامة ٍ

الذم كجو اهلل تعالى إليو عباده .كإذا أراد العبد بعد االستقامة أف يكوف من الواصلين ,عليو بكثرة الذكر هلل تعالى ,كىو على أنواع,

منو ذكر اللساف ,كمنو ذكر القلب ,كمنو ذكر القلب مع اللساف,

 417التمسك بالصدؽ في األقواؿ كاألفعاؿ كاألحواؿ ثمرتو تظهر في رضا اهلل تعالى عن ىذا الصادؽ ,كما قاؿ
اؿ اهلل ى ىذا يػوـ ين ىفع َّ ً
َّات تىج ًرم ًمن تىحتًها ٍاألىنهار ىخالً ًدين فًيها أىبدان ر ً
ادقً ً
ضوا
ض ىي اهللي ىع ٍنػ يه ٍم ىكىر ي
ين ص ٍدقيػ يه ٍم لى يه ٍم ىجن ه ٍ
تعالى  :قى ى ي ى ى ٍ ي ى ي
ى ى ى ى
ٍ ٍى ىي
الص ى
ً
يم ( سورة المائدة .) 115 /كنحن أمرنا اهلل تعالى أف نكوف مع ىؤالء الصادقين حتى نكتسب منهم صفة
ىع ٍنوي ىذلً ى
ك الٍ ىف ٍويز ال ىٍعظ ي
الصدؽ ,فكل من اتصل برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كاعتصم باهلل تعالى ,كلم يأكل الدنيا بالدين فهو صادؽ .اللهم اجعلنا
منهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

 418من حصلت عنده صفة الصدؽ كاالستقامة ,بتمسكو بالكتاب كالسنة كرميو األخبلؽ الذميمة عليو بالترقي ,كىذا

ال يكوف إال بكثرة ذكر االسم المفرد  اهلل  ,عليو أف يكثر من ذكر االسم المبارؾ حتى يسقط من لسانو إلى قلبو فإذا كقع
االسم في قلبو عندىا يكوف سببان للوصوؿ إلى المسمى ,كيكوف ترقيو أكثر ,كيشعر بمعية اهلل عز كجل .كمن دخل في ىذا

المقاـ عليو أف ال يترؾ األخذ باألسباب ,ألف من ينسى األسباب فإنو قد ينسى الحقوؽ كالواجبات المترتبة عليو تجاه نفسو

كزكجتو كأكالده كالمؤمنين ,ك ىذه األمور من جملة حقوؽ الشريعة ,قاؿ تعالى في حق ذم القرنين  :كآتيناه من كل شيء

سببان  فأتبع سببان  ( سورة الكهف ) 85/فاألسباب مخلوقة هلل تعالى ,كاألخذ بها غير االعتماد عليها ,فصاحب المعية مع
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اهلل تعالى يأخذ باألسباب في ظاىره ,كيعتمد على اهلل تعالى في باطنو ,فجوارحو تعمل كتنفعل مع األسباب ,كقلبو يتوكل على اهلل

تعالى .كمن ترؾ األخذ باألسباب فإف اهلل تعالى ال يرضى عنو ,ألف األسباب مخلوقة هلل تعالى .فعليو أف يأخذ بها كيعلم أنها

مخلوقة كفانية ,فبل يعتمد كال يتوكل عليها ,كلكنو يتوكل على الحي الذم ال يموت .كسيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خير

دليل على ذلك ,فرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مع جبللة قدره الرفيع ,كمعيتو مع اهلل تعالى لم يترؾ األخذ باألسباب ,فهو
يخرج من شدة الجوع ككذلك الصديق كعمر رضي اهلل عنهما أخذا باألسباب ,كلكن القلوب متوكلة على اهلل تعالى ,كيوـ

الهجرة خير دليل على ذلك.

 419الغيبة القلبية أشد من غيبة اللساف ,كتركها أصعب ألف األكلى تعلقها بالقلب ,كالثانية تعلقها باللساف فترؾ الغيبة

باللساف أسهل من ترؾ الغيبة بالقلب ,ألف اللساف إذا شغلتو بنوع من أنواع العبادات من ذكر كتبلكة كتسبيح أك أمر بمعركؼ

كنهي عن المنكر ,فإنو ال يقع في معصية الغيبة ,أما الغيبة القلبية ,فإنها تبلزـ العبد حتى في عباداتو ىو يصلي ىو يذكر ىو يقرأ

كقلبو مشتغل بالغيبة كالعياذ باهلل تعالى .فمن كاف حريصان على سبلمة قلبو فليفوض أمر الخلق إلى اهلل تعالى ,كإذا رأل منهم
مخالفة ينصحهم ,كينكر المنكر ,ثم يشتغل ىو بعيوب نفسو ,ألف اشتغاؿ العبد بعيوب نفسو خير لو من اشتغالو بعيوب

اآلخرين.

 420إذا حدثتك نفسك ببغض أحد المؤمنين ,فقل لها :بغضي لك أحق من بغضي لهم ,ألني على يقين من عيوبك ,أما

عيوبهم قد تكوف ظنان سيئان مني ,كلو فرضنا أني كقفت على عيوبهم بيقين فلعلهم تابوا إلى اهلل تعالى كأصلحوا فيما بينهم كبين

اهلل عز كجل ,من الذم يحوؿ بين العبد كربو؟ اشتغل أيها المؤمن بعيوبك ألنها تعنيك ,كاترؾ ما ال يعنيك ,كحافظ على صلواتك

في أكقاتها مع الخشوع ,كأكثر من ذكر اهلل تعالى ,كأمر بالمعركؼ كانوى عن المنكر ,كدع الخلق لخالقهم ,كسل اهلل السبلمة لنا

كلك كلهم جميعان.
 421العبادة كالعبودية كالعبودة ىذه ألفاظ مشتركة ,ككلها بمعنى كاحد ,كلكن تتغير األلفاظ على حسب درجات المؤمنين

في ع بادتهم ,فلفظ العبادة يطلق للعواـ ,كلفظ العبودية يطلق للخواص ,كلفظ العبودة يطلق لخواص الخواص ,كخواص الخواص
ىم الذين فنوا عن حظوظهم كلها كلم يكن عندىم تعلق إال بالمعبود ,ىؤالء عبدكا اهلل تعالى ألنو إلو يستحق العبادة .فدرجات

المؤمنين ليست كاحدة ,فهناؾ أكلو األلباب ,كىناؾ األبرار ,كىناؾ المقربوف ,أكلو األلباب يسألوف اهلل أف يتوفاىم مع األبرار,
كحسنات األبرار سيئات المقربين كذلك لشدة خوفهم من اهلل تعالى.

 422عدـ الخوؼ كعدـ المباالة بالخلق يدؿ على رسوخ اإليماف في قلب المؤمن ,كعلى سبلمة عقيدتو ,كعلى حضوره

ركحيان كقلبيان كشهوديان مع اهلل تعالى.

 423محك الرجاؿ التجربة ,ككاهلل إني أخاؼ على طبلب العلم أكثر من خوفي على العواـ ,كالذم يغلب إيمانو على

نفسو فإنو ال يغتر باجتماع الناس حولو ,كالذم يريد أف يحبو الناس فعليو بمحبة اهلل عز كجل ,ألف من أحب اهلل تعالى يحبو كل

من أحب اهلل تعالى .فكن أيها المؤمن مع اهلل تعالى فالذين يجبوف اهلل ىم معك.

 424السير كالسلوؾ ال يكوف إال بمقاماتو الثبلثة ,كىي الشريعة كالطريقة كالحقيقة ,أك تقوؿ :اإلسبلـ كاإليماف

كاإلحساف ,كال يعزؿ كاحد عن اآلخر ,فمن عزؿ كاحدان عن اآلخر ىلك .كمن لم يطبق الشريعة على نفسو نحن لسنا مسؤكلين
ك ى ىداىم كل ً
(
شاءي 
ىك َّن اهللى يىػ ٍه ًدم ىم ٍن يى ى
س ىعلىٍي ى ي ي ٍ ى
عنو ,قاؿ اهلل تعالى لرسولو صلى اهلل عليو كسلم  :ل ٍىي ى
ىك ًم ىن ٍاأل ٍىم ًر ىش ٍيءه  ( سورة آؿ عمراف .) 128/لذلك نحن نخرج أنفسنا من بين العباد
سل ى
سورة البقرة .) 272/كقاؿ  :ل ٍىي ى
كربهم ,كال نملك إال ما كلفنا بو من األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر ,كأمر العباد هلل تعالى ,كلكن نحزف على من خالف
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الشريعة .كنحن ال نعتقد أف كل من فهم العلم طبقو على نفسو ,ألف المقرر عندنا أف ىناؾ من فهم القرآف الكريم كالسنة النبوية

المطهرة كالعلوـ الشرعية ,كمع كل ىذا فإنو يخالف الشريعة بسلوكو كأخبلقو ,فهؤالء أمرىم إلى اهلل تعالى .من خالف الشريعة

في سلوكو مع كجود العلم فإنو خالف بسبب اتباعو للنفس األمارة بالسوء .كالنفوس كاحدة فمن رجح نفسو على نفس فرعوف
مع كجود المخالفة كاإلصرار عليها كالعياذ باهلل تعالى فهذا نفسو نفس فرعونية .كنحن لو رأينا الرجل يطير في الهواء كىو

مخالف للشريعة كالعياذ باهلل تعالى ,لو كاف بوسعنا أف نقص جناحو لفعلنا حتى نوقعو على األرض ,ألف الخوارؽ مع كجود
المخالفات استدراج لهذا العبد كالعياذ باهلل تعالى من ذلك.

اؿ إًنَّ ى ً
 425بعد أف طرد اهلل الشيطاف من رحمتو ,قاؿ الشيطاف  :أ ً
ين  ( سور
ىنظ ٍرنًي إًلىى يىػ ٍوًـ ييػ ٍبػ ىعثيو ىف  قى ى
ك م ىن ال يٍمنظى ًر ى
ً ً ً
ً
ىحتىنً ىك َّن ذي ّْريػَّتىوي إًَّال قىلًيبلن ( سورة
األعراؼ ) 15-14/عندىا قاؿ الشيطاف لربنا عز كجل  :لىئ ٍن أىخ ٍَّرتى ًن إًلىى يىػ ٍوـ الٍقيى ىامة ىأل ٍ
ً َّ ً ً
ىك ىعلىٍي ًه ٍم يسلٍطىا هف  ( سورة الحجر ) 42/فسئل شيخنا حفظو اهلل تعالى
سل ى
اإلسراء ,) 62/فقاؿ اهلل تعالى  :إف عبىادم ل ٍىي ى
ً
اد
عندىا :ما ىو كصف ىؤالء العباد؟ فأجاب حفظو اهلل تعالى :كصف ىؤالء العباد كما كصفهم اهلل عز كجل بقولو  :ىكعبى ي
ض ىونىان كإًذىا ىخاطىبػهم الٍج ً
َّ ً
اىليو ىف قىاليوا ىس ىبلمان  (  ....سورة الفرقاف .) 63/كجاء كصفهم في
ين يى ٍم ي
ىي ي ى
شو ىف ىعلىى ٍاأل ٍىر ً ى ٍ ى
ال َّر ٍح ىم ًن الذ ى
ً
ً
َّ ً
َّ ً
ً
ً
ً
ً ً
ين يى ٍم بًىربّْ ًه ٍم ىال
ين يى ٍم بآيىات ىربّْ ًه ٍم ييػ ٍؤمنيو ىف  ىكالذ ى
ين يى ٍم م ٍن ىخ ٍشيىة ىربّْ ًه ٍم يم ٍشف يقو ىف  ىكالذ ى
آية ثانية بقولو تعالى  :إً َّف الٍذ ى
يي ٍش ًريكو ىف ( سورة المؤمنوف ,) 59-58-57/كالمقصود بالشرؾ ىنا الشرؾ الخفي ,ألنو كصفهم باإليماف في الصفة السابقة
َّ ً
ين ييػ ٍؤتيو ىف ىما آتىوا ىكقيػليوبيػ يه ٍم ىك ًجلىةه  ( سورة المؤمنوف ) 60/كفي موضع
كما جاء في كصفهم في آية ثالثة بقولو تعالى  :ىكالذ ى
ب  الَّ ًذين يوفيو ىف بًع ٍه ًد ً
ٍح ُّق ىك ىم ٍن يى ىو أى ٍع ىمى إًنَّ ىما يىػتى ىذ َّكر أ ٍيكليو ٍاألىلٍبىا ً
اهلل
ك ًم ٍن ىربّْ ى
آخر قاؿ تعالى  :أىفى ىم ٍن يىػ ٍعلى يم أىنَّ ىما أين ًز ىؿ إًل ٍىي ى
ى
ىي
ك ال ى
ي
َّات ىع ٍد وف ي ٍد يخليونىػها كمن صلىح ًمن آبائً ًهم كأى ٍزك ً
اج ًه ٍم ىكذي ّْريَّاتً ًه ٍم 
ك ل يىه ٍم عي ٍقبىى الدَّا ًر  ىجن ي
ضو ىف ال ًٍميثىا ىؽ   ... أ ٍيكلىئً ى
ىكىال يىن يق ي
ى
ى ىى ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى ى
( سورة الرعد ,)23.... 19/فمن اتصف بهذه األكصاؼ فهم محفوظوف بإذف اهلل من الشيطاف كليس لو سبيل عليهم ,كإضافة
صلى ىح 
إلى ذلك فإف نفع ىؤالء يتعدل إلى آبائهم كأزكاجهم كذرياتهم بشرط اإليماف ,ألف الصبلح في قولو تعالى  :ىكىم ٍن ى

المقصود من اإليماف .كىذا من كرـ أكرـ األكرمين ,نرجو اهلل أف يكرمنا بذلك ,كمن أثبت لنفسو أنو من أكلي األلباب أك من

عباد الرحمن فهو مغركر.

 426االختبلؼ بين علماء الظاىر كأىل التصوؼ موجود قديما ,كعلماء الظاىر يقسموف إلى قسمين:
القسم األكؿ :يعملوف بما علموا من الكتاب كالسنة كلم يدخلوا في طريق القوـ.

القسم الثاني :يعلموف كال يعملوف بما علموا ,كاتخذكا العلم كسيلة للنقد ,كال شك أف القسم األكؿ أفضل من ىؤالء عند

اهلل تعالى .كأىل التصوؼ على قسمين كذلك:

القسم األكؿ :تمسكوا بالكتاب كالسنة ,كتحلوا باألخبلؽ الذميمة.

القسم الثاني :تمسكوا باألحواؿ كاألذكاؽ مع ضعف تمسكهم بالكتاب كالسنة ,فهؤالء ىباء .أما القسم األكؿ من أىل

التصوؼ ىم أفضل األقساـ األربعة ,كىؤالء يترقوف في ظل معراج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .سئل فضيلة شيخنا حفظو اهلل

تع الى عند ىذا الموضوع :بعض أىل العلم الظاىر إذا علموا كعملوا بالكتاب كالسنة كتحلوا بأخبلؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كسلم فهل يحتاجوف إلى دخوؿ طريق القوـ؟ .أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو :نعم ,بل ىو فرض عين كما قاؿ اإلماـ الغزالي رحمو
َّ ً
آمنيوا
ين ى
اهلل تعالى ,ألنهم أحيانا تشكل عليهم بعض األمور ,كقد ينحرفوف عن طريق االستقامة .كاهلل تعالى يقوؿ  :يىاأىيػُّ ىها الذ ى
اتَّػ يقوا اهلل كيكونيوا مع َّ ً ً
ين( سورة التوبة .)119/فهم يحتاجوف إلى مرب كمرشد حتى ال يكوف سيرىم بأنفسهم ,بل بتوجيو
ىى
الصادق ى
ىى
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مرشد كامل حتى يخرجوا أنفسهم من البين ,ألف الذم يسير بنفسو ال يستطيع أف يخرج نفسو من البين ,كأما الذم يسير بتوجيو

مرشد يسهل عليو إخراج نفسو من البين بإذف اهلل تعالى.

 427القاعدة األساسية للبشر ىي الشريعة الغراء ,كىي قواعد أبدية أزلية ,كىذه الشريعة كانت للصحابة الكراـ رضي اهلل

عنهم كللتابعين ,كىي لنا كذلك ,كإف كاف التكليف لنا جميعان إال أف الصحابة الكراـ رضي اهلل عنهم ارتفعت درجتهم بحضرة

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كارتفعت درجة التابعين بالصحابة رضي اهلل عن الجميع .كيجب علينا نحن أف نتحلى بأكصاؼ

عباد الرحمن بقدر اإلمكاف.

 428لو رجعت إلى أصلك لوجدت أصلك عدمان ,فمن نقلك من العدـ إلى الوجود؟ كمن أكجد لك كل ما يتعلق بك من

حوائج؟ الذم أكجدؾ كأكجد حوائجك ىو اهلل تعالى ,كلنا في الحقيقة مفلسوف ,فنحن كما يتعلق بنا هلل سبحانو كتعالى ,كمن

كقف على ىذه الحقيقة يخرج نفسو من البين كيحصل عنده اإلخبلص بإذف اهلل تعالى.
صموا بًحب ًل ً
ً
اهلل ىج ًميعان  ( سورة آؿ عمراف ) 103/كلم يقل كاعتصموا بأنفسكم ,فالمعتصم
 429اهلل تعالى قاؿ  :ىكا ٍعتى ي ى ٍ
ككراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم معتصموف باهلل تعالى.
باهلل منخلع عن نفسو خارج عنهاَّ ,
 430اتركوا حب الدنيا كالحرص عليها حتى ترتاح قلوبكم ,كتمسكوا بالكتاب كالسنة حتى تكونوا من المتقين ,كأكثركا

من ذكر اهلل تعالى حتى تكونوا مع األبرار كأىل الفضل.

جميع
 431شخص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىو الوحيد الذم أنعم اهلل تعالى عليو فجعلو رحمة للعالمين ,ككجو
ى
ال عالمين إليو صلى اهلل عليو كسلم حتى يتبعوه ,فهو الكامل المكمل لآلخرين ,فمن كملو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يصبح
كامبلن بنفسو كال يكمل اآلخرين بل يستفاد منو بمقدار االتباع لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,فلو كاف شيخك قطبان كما

تمسكت بالكتاب كالسنة ال تستفيد منو .كمن اعتقد بنفسو أنو كامل كيكمل غيره فهو مغركر ,كمثلو مثل الشمعة تحرؽ نفسها
ليستفيد اآلخركف .علينا بااللتزاـ كنشكر اهلل تعالى ثم نشكر السبب.

 432نفوس األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ نفوس ربانية نورانية ملكية ,كىي كاملة كمعصومة ,كعصمتها باهلل تعالى ال

بأنفسهم .كىذا ال يعني أنو ال يصدر منهم خبلؼ األكلى ,فقد يصدر منهم خبلؼ األكلى ,كعندىا يقاؿ لهم كما قيل لسيدنا رسوؿ
نت ل يىه ٍم  ( سورة التوبة .) 43/
اهلل صلى اهلل عليو كسلم  :ىع ىفا اهللي ىع ٍن ى
ك لً ىم أ ًىذ ى
كلحكمة إلهية مقدمة على العصمة حصل مع سيدنا آدـ عليو السبلـ ما حصل عندىا أكل من الشجرة ناسيان كما قاؿ تعالى:
ً
ك ىعلىى
ىم نى ًج ٍد لىوي ىع ٍزمان  ( سورة طو .) 115/كذلك عندما دخل عليو الشيطاف من طريق نفسو ,فقاؿ لو  :ىى ٍل أ يىدلُّ ى
 فىػنىس ىي ىكل ٍ
ً
ً
ٍد كمل و
ٍك ىال يىػ ٍبػلىى  ( سورة طو ,) 120/كالنفس تحب ىذا فمن ىذا الباب دخل عليو .كىذا ال يعني أف نفس سيدنا
ىش ىج ىرة الٍ يخل ى ي
آدـ عليو السبلـ ليست كاملة حاشا ,كلكن كما قلنا لحكمة إلهية مقدمة على العصمة كما قاؿ تعالى  :إًنّْي ج ً
اع هل فًي ٍاأل ٍىر ً
ض
ى
ىخلًي ىفةن  ( سورة البقرة.) 30/
كىنا يجب أف نفرؽ بين ىذه النفس الطاىرة كبين النفس الممزكجة باألنانية ,كنفس الشيطاف الذم رد أمر اهلل تعالى بسبب
نفسو الخبيثة ,كقاؿ  :أىنىا ىخ ٍيػ هر ًم ٍنوي ىخلى ٍقتىنًي ًم ٍن نىا ور ىك ىخلى ٍقتىوي ًم ٍن ًطي ون  ( سورة األعراؼ .) 12/ىذه النفس األنانية الممزكجة
بالكبر كالغركر ىي السبب في طرد الشيطاف كنمركذ كفرعوف من رحمة اهلل تعالى.

 433النفس األمارة بالسوء ال تخرج عن طبيعتها إال بخركج الركح من الجسد ,كىي أشد من سبعين شيطانان ,كما يقولوف

عن النفس بأنها تصبح لوامة أك مطمئنة ,الحقيقة ىي ذات اإلنساف ال النفس األمارة الموجودة فيو ,فهي أمارة دائمان كلكن ىو

بمجاىدتو لنفسو كبتقوية جنود القلب على جنود النفس ىو الذم يلومها إذا أمرتو بسوء كيقول عليها كال تقول عليو كذلك بسر
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إيمانو كبركتو ,فالنفس األمارة ال تموت مثلها مثل الحية في الشتاء تكوف تحت التراب كفي جحرىا فإذا جاء الصيف خرجت

لتعود إلى أذيتها ,ككذلك المؤمن مع نفسو إذا بقي ساجنان نفسو تحت مراقبة اهلل كمجاىدان لها فإنو يقول عليها أما إذا غفل عن
مجاىدتها لدغتو بسمها كالعياذ باهلل,لذلك أقوؿ :مجاىدة المؤمن لنفسو ال تنتهي إال عندما يوضع في قبره .كىذه األمور ال

تعرؼ إال بصحبة القوـ كبدخوؿ الطريقة ,ألف الذم لم يعرؼ نفسو لم يعرؼ ربو.

ُّورسي بديع الزماف رحمو اهلل تعالى في كتابو الشعاعات /ص :/389لقد رأيت يومان من كل وي و
عظيم
قاؿ اإلماـ المجدد سعيد الن ٍ
تىػ ىر ىؾ األنانية كانمحت نفسو األمارة ,رأيت منو أنو يشكو بشدة من نفسو األمارة ,فحرت في األمر .ثم عرفت يقينان أنو ألجل

إدامة المجاىدة المثابة عليها إلى نهاية العمر تتحوؿ أعتدة النفس األمارة بموتها إلى العركؽ كالمشاعر .كىكذا يشكو أكلئك

األكلياء العظاـ من ىذا العدك الثاني الوارث للنفس األمارة .تأملوا جيدان كراقبوا أنفسكم لئبل تخدعكم نفوسكم األمارة بالسوء

من زاكية قياس اآلخرين بالنفس ,كمن حيث سوء الظن باآلخرين.

 434إذا غلبت الطبيعة الملكية على الطبيعة البشرية في المؤمن ,فإنو يكوف غالبان على نفسو فيلومها إذا أمرتو بمخالفة

كيضرب على رأسها بسيف الشريعة كتكوف أسيرة بين يديو ,عندىا يصبح ظاىره بشران كباطنو ملكان ,أما إذا غلبت الطبيعة البشرية
فيو على الطبيعة الملكية عندىا تتغلب عليو نفسو األمارة كيكوف أسيران عندىا ,كيكوف ظاىره بشران كباطنو شيطانان كالعياذ باهلل
تعالى ,فجميع النفوس كاحدة _ أمارة _ كلكن أصحابها يختلفوف باختبلؼ مجاىدتهم لهذه النفس األمارة.

 435إف الذم عنده حرص على اآلخرة فاهلل تعالى يعطيو ال محالة ,ككذلك الذم عنده حرص على الدنيا أكثر من
اجلىةى ع َّجلٍنا لىو فًيها ما نى ى ً
حرصو على اآلخرة اهلل تعالى يعطيو ,يقوؿ تعالى  :من ىكا ىف ي ًري يد الٍع ً
شاءي ل ىم ٍن ني ًري يد ثي َّم ىجعىلٍنىا لىوي
ي ى
ى ى ي ى ى
ىٍ
ً
ً
ك ىكا ىف ىس ٍعييػ يه ٍم ىم ٍش يكوران  يكبلِّ
اد ٍاآل ًخ ىرةى ىك ىس ىعى ل ىىها ىس ٍعيىػ ىها ىك يى ىو يم ٍؤم هن فىأ ٍيكلىئ ى
ص ىبل ىىا ىم ٍذ يمومان ىم ٍد يحوران  ىكىم ٍن أ ىىر ى
َّم يى ٍ
ىج ىهن ى
ً
ً
ً
ك ىم ٍحظيوران  ( سورة اإلسراء .) 20-18 /فالحريص على آخرتو
ك ىكىما ىكا ىف ىعطىاءي ىربّْ ى
ني ًم ُّد ىى يؤىالء ىك ىى يؤىالء ًم ٍن ىعطىاء ىربّْ ى
أكثر من دنياه البد لو من السعي إليها مع كجود اإليماف ,كىذا السعي ال يكوف إال من خبلؿ اتباع رسوؿ اهلل صلى اهلل

عليو كسلم.

 436من قاؿ :إف باطني يوافق ظاىرم في كل لحظة فهذا ال يكوف صادقان في قولو إال إذا كاف مستغرقان في عظمة

اهلل تعالى ,كلم يبق لو كجود ,كأصبح فانيان باهلل تعالى .كمع ذلك فإف صاحب ىذا المقاـ يحافظ على التكاليف الشرعية
كالواجبات المتعلقة بو ,كيجريها على جوارحو الظاىرة كالباطنة.

ضران كأذل فانظر إف كنت متسببان في ذلك فهذا الضرر كاألذل الئق بك كتستحقو ,كإف لم تكن
 437من أكصل إليك ي

متسببان في ذلك ككاف ظلمان منو لك ,ففوض أمره إلى اهلل تعالى ,ألف الذم يحصل للمؤمن في الحقيقة رفع لدرجاتو إذا كاف من

الصابرين كالراضين بقضاء اهلل تعالى كقدره ,كىذا الذم يصل للمؤمن ليس لذاتو بل لعزتو ,فكما أف اللحم ال يؤكل نيئان كذلك
َّ ً
ً
ً
ين ىخلى ٍوا
المؤمن ال يصلح إال بعد تعرضو للمصائب كصبره عليها .قاؿ تعالى  :أ ٍىـ ىحس ٍبتي ٍم أى ٍف تى ٍد يخليوا ال ى
ٍجنَّةى ىكل َّىما يىأٍت يك ٍم ىمثى يل الذ ى
الرس ي َّ ً
اهلل أ ىىال إً َّف نى ٍ ً
صر ً
يب  ( سورة
ٍساءي ىكالض ََّّراءي ىكيزلٍ ًزليوا ىحتَّى يٌػ يق ى
ًم ٍن قىػ ٍبلً يك ٍم ىم َّ
ين ى
ص ىر اهلل قى ًر ه
وؿ َّ ي
س ٍتػ يه يم الٍبىأ ى
وؿ ىكالذ ى
آمنيوا ىم ىعوي ىمتىى نى ٍ ي
البقرة .) 214/فمن أساء إليك ظلمان كتعديان ,عليك أف تصبر كتجاىد نفسك كتكظم غيظك لتكوف من المتقين ,الذين كصفهم
ً
ًً
ًً
ين ىع ًن الن ً
ين  ( سورة آؿ عمراف .) 134/فصفة الغضب
ين الٍغىٍي ى
َّاس ىك اهللي يي ًح ُّ
ب ال يٍم ٍحسن ى
ظ ىك ال ىٍعاف ى
اهلل تعالى بقولو  :ىك الٍ ىكاظم ى
الموجودة فيك كماؿ كليست نقصان ,بل من لم يوجد عنده صفة الغضب فهو ناقص ,كلكن صفة الغضب يجب أف تستخدمها

في الدفاع عن دينك كشريعتك كعرضك ,فليكن غضبك هلل ال لنفسك.
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 438الناس في تواضعهم على قسمين:

القسم األكؿ :تواضعو في ظاىره فقط ,إذا قبل أحد يده فهو يحاكؿ أف يقبل رجلو ,كيتظاىر أف متواضع ,كلكن إذا خاطبو

جاىل فإنو يثور كال يظهر منو خلق كريم ,ىذا القسم متكبر ,ككبرىم في تواضعهم ,فتواضعهم نفاؽ كرياء.

ً
الر ٍح ىم ًن
اد َّ
القسم الثاني :تواضعو في ظاىره كباطنو ,كعبلمتو ما ذكر اهلل تعالى في كصف عباد الرحمن ,قاؿ تعالى  :ىكعبى ي
ض ىونىان كإً ىذا ىخاطىبػهم الٍج ً
َّ ً
اىليو ىف قىاليوا ىس ىبلمان  ( سورة الفرقاف.) 63/
ين يى ٍم ي
ىي ي ى
شو ىف ىعلىى ٍاأل ٍىر ً ى ٍ ى
الذ ى

ىذه صفتهم في ذاتهم أنهم يمشوف على األرض ىونان ,كصفتهم في تعاملهم مع الناس أنهم إذا خاطبهم الجاىلوف قالوا سبلمان.
َّ ً
ين يىبًيتيو ىف لًىربًّْه ٍم يس َّجدان ىكقًيىامان  ( سورة الفرقاف .) 64/ىم مع كجود تلك
أما عن معاملتهم مع اهلل تعالى ,قاؿ اهلل فيهم  :ىكالذ ى
الصفات فيهم ال يغتركف بعبادتهم ,بل يخافوف من عدـ قبولها عند اهلل عز كجل ,كلذلك يخافوف من النار فيقولوف  :ىربػَّنىا
ً
اب ىج ىهن ً
ت يم ٍستىػ ىق ٌران ىكيم ىقامان  ( سورة الفرقاف .) 75/لذلك كصفو اهلل تعالى
اص ًر ٍ
اء ٍ
ٍ
ؼ ىعنَّا ىع ىذ ى
َّم إ َّف ىع ىذابىػ ىها ىكا ىف غى ىرامان  إنَّػ ىها ىس ى
ى
ً
ً
َّ
ين يػي ٍؤتيو ىف ىما آتىوا ىكقيػليوبيػ يه ٍم ىكجلىةه  ( سورة المؤمنوف .) 60/نرجو اهلل تعالى أف يجعلنا من ىذا القسم.
بقولو  :ىكالذ ى
 439كجود العقل مهم ,كلكن العقل على قسمين:
القسم األكؿ :عقل مشرب بحب األنانية ,كيخرج عن طور الشريعة في أكثر أحوالو ,ىذا عقل ظلماني ال يعتمد عليو.

القسم الثاني :عقل صاؼ منور بنور القلب ,فهو يتكلم من خبلؿ إشراقات نور القلب ,صاحب ىذا العقل ال يخرج عن

طور الشريعة في سائر أحوالو ,كال يتكلم باألنانية ,فمثل ىذا العقل يعتمد عليو.

 440من أخبلقو العظيمة صلى اهلل عليو كسلم حلمو على المنافقين مع علمو صلى اهلل عليو كسلم بهم ,فهو صلى اهلل

عليو كسلم بفضل اهلل كبنور النبوة عرؼ المنافقين ك{اسهم عبد اهلل بن أبي بن سلوؿ ,ككتب أسماءىم عند سيدنا حذيفة بن

اليماف رضي اهلل عنو ,فهو صلى اهلل عليو كسلم علم قطعان أف ىؤالء منافقوف يبطنوف خبلؼ ما يظهركف ,حرصان منهم على
ك ل ىىعلى
دمائهم كأموالهم ,كمع ذلك عاملهم على حسب ما يظهركف ,كىذا من أخبلقو العالية التي كصفها تعالى بقولو  :ىكإًنَّ ى
يخلي وق ىع ًظ و
يم  ( سورة القلم .) 4/فحق على المؤمن أف يتخلق بأخبلؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كأف يتخذه أسوة لو كما
قاؿ تعالى  :لى ىق ٍد ىكا ىف لى يكم فًي رس ً ً
سنىةه لً ىم ٍن ىكا ىف يىػ ٍر يجو اهللى ىك الٍيىػ ٍو ىـ ٍاآل ًخ ىر ىك ذى ىِ ىك ىر اهللى ىكثًيران  ( سورة األحزاب
وؿ اهلل أ ٍ
ٍ ىي
يس ىوةه ىح ى
 . ) 21/علينا أف نتخلق بهذه األخبلؽ ,كأف ننصح المخالف ,فإف قبل فبها كنعمت ,كإف لم يقبل نفوض أمره إلى اهلل تعالى بعد
األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر .كليس لنا أف ندخل بين العبد كربو .ىذا ما فعلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كىذا من
جملة أخبلقو صلى اهلل عليو كسلم.

 441السر ىو لب القلب كىو طاىر موىوب من اهلل تعالى ,كصاحبو يجب أف يجاىد نفسو طويبلن ,كأف يكوف صادقان مع

اهلل تعالى ,كمع المشايخ ,كمع األحباب ,كمع المؤمنين كحتى مع الكافرين ,ألنو بدكف المجاىدة يطمس السر.

فإذا حافظ المؤمن على ىذا السر بالمجاىدة فإنو يبقى سره منزىان عما سول اهلل تعالى ,كيكوف صاحبو من المتوكلين على اهلل

تعالى ,مع األخذ باألسباب الظاىرة كاألخذ بها ال يناقض التوكل على اهلل تعالى .ىذا أكالن.
كثانيان :صاحب السر الطاىر ال يكوف عملو بدافع الخوؼ من النار كال الطمع بالجنة بل بدافع العبودية هلل عز كجل ,كصاحب

ىذا السر الطاىر يريد الجنة ألنو دار الرضا كيخاؼ النار ألنها محل الغضب كالعياذ باهلل ,لكن دافعو للعمل ليس ىذا كال ذاؾ
إنما ىو العبودية.

ثالثان :صاحب ىذا السر الطاىر إذا عرض عليو أمر فيو فتول ,فهو بسره يميز صحتها من خطئها ,فإذا اطمأف سره إليها أخذىا

كإال تركها فاالعتبار بالسر.
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كال يحكم على السر أنو طاىر إال إذا مات صاحبو على اإليماف ,ألف العبد قد ينحرؼ عن االستقامة قبل موتو كيموت على

غير اإليماف كالعياذ باهلل تعالى ,كذلك بسبب اتباعو النفس األمارة بالسوء ,فالمعوؿ عليو االستقامة الشرعية حتى الموت ,كما
َّ ً
ين آ ىىمنيوا اتَّػ يقوا اهللى ىح َّق تيػ ىقاتًًو ىكىال تى يموتي َّن إًَّال ىكأىنٍػتي ٍم يم ٍسلً يمو ىف  ( سورة البقرة.) 132/
قاؿ تعالى  :يىاأىيػُّ ىها الذ ى
 442الفيوضات التي تصل إلى المريد من شيخو ىي في الحقيقة ليست منو ,كإنما ىي من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كسلم ,كلكن الشيخ كاسطة بين المريد كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,فكلما كاف التعلق برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أكثر
كلما كانت االستفادة أكثر ,كمهمة خادـ الطرقة توزيع تلك الفيوضات من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على المريد و
كل

حسب صدقو.

 443الخركج من الطبيعة البشرية الظلمانية أصعب من خركج الركح من الجسد ,فمن أراد الخركج منها فعليو بصحبة

المرشدين كالعمل بتوجيهاتهم حتى يحصل لو المراد ,كأال يظن أف الخركج منها يكوف عن طريق قراءة الكتب.

 444الموت قطع ألعمارنا في حياتنا الدنيا كىو مصيبة ,فإذا جاء الموت كربنا عز كجل كاف عنا راضيان فنعمت ىذه

المصيبة ,كإال فبئست المصيبة .ككبار األكلياء رضي اهلل عنهم يخافوف من سوء الخاتمة ألنها مجهولة عندىم ,كىي بيد اهلل عز

كجل ,نسأؿ اهلل حسن الخاتمة.

 445المعاصي سم قاتل يضر باإليماف ,كمن عرؼ ىذا فإنو يبتعد عن المعاصي كما يبتعد عن الطعاـ المسموـ .فترؾ

المعاصي بالكلية فرض عين على كل مؤمن ,كعليو أف ينسلخ منها كما تنسلخ الحية من جلدىا ,كالمؤمن ليس بمعصوـ كلكنو

إذا كقع في المعصية حاؿ الغفلة فإنو يتوب إلى اهلل تعالى ,كال يصر عليها ,كاهلل يقبل التوبة عن عباده.

 446من سمات الطريقة الشاذلية العطف على الفقراء ,كاالىتماـ بأمور المؤمنين أكثر من األمور الشخصية التي تتعلق

بذات السالك .ىذا لمن فهم الطريقة الشاذلية كتمسك بالكتاب كالسنة.
 447قاؿ اهلل تعالى  :إًنَّ ىما ال يٍم ٍؤًمنيو ىف إً ٍخ ىوةه  ( سورة الحجرات .) 10/كقاؿ أيضان  :إً َّف َّ
الش ٍيطىا ىف لى يك ٍم ىع يد ّّك فىاتَّ ًخ يذكهي
ىع يدكان  ( سورة فاطر .) 6/بعد ىذا ال يليق بالمؤمن أف يتخذ األخ عدكان ,كالعدك أخان .األخوة ىي أخوة اإليماف ال أخوة العرؽ
كالنسب ,فيوـ القيامة يميز اهلل بين السعداء كاألشقياء على أساس التقول ال على أساس العرؽ كالنسب ,لذلك قاؿ تعالى  :إً َّف
أى ٍكرم يكم ًع ٍن ىد ً
اهلل أىتٍػ ىقا يك ٍم  ( سورة الحجرات .) 13/لم يقل عربان أك عجمان.
ىى ٍ
 448الوصوؿ إلى اهلل تعالى بالقلوب ال بالقوالب ,لكن ىذه القلوب يسلط عليها الشيطاف كالنفس األمارة بالسوء لحكمة
يريدىا اهلل سبحانو ,كلو أراد اهلل تعالى أف يحفظ القلوب من شر الشيطاف كالنفس بدكف مجاىدة من العبد لحفظها كلكن اهلل
يختبر عباده بما شاء.

فالواجب على العبد المؤمن أف يحافظ على قلبو أكثر من قالبو ,ألف قالبو كىيكلو تكفل اهلل برزقو كدبر لو جميع ما يتعلق بو.

كالقلب ىو المعوؿ عليو ,كالمؤمن الصادؽ ىو الذم يحافظ على قلبو حتى ال يلتفت يمينان كال شماالن ,ألف التفاتو عن اهلل تعالى

كاإلصرار على ذلك يسقطو من عناية اهلل عز كجل ,كيقع بو فيما يخالف قصده كمراده ,كعندىا يكوف سعيو عبثان .فاعبد اهلل باهلل
ال بنفسك لتحصل لك المعونة منو ,كيصل قلبك في ظل معراج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى اهلل ,كاهلل على كل شيء
قدير ,كأنت شيء من الكل كاهلل قادر على حفظك إذا صحت منك النية.

 449إذا أدل اإلنساف عبادتو بجوارحو فقط ,ككاف القلب خاليان من معرفة اهلل تعالى كمن اإلخبلص كمن الركوف إلى اهلل

تعالى _ كالعياذ باهلل تعالى من ذلك _ فإف ىذه العبادات تسقط عنو ,كلكن ال يكوف لقلبو حصة منها.
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 450القلب في الجسد بمثابة الكعبة في األرض ,كالنفس كالشيطاف يحوماف حولو ليحرفاه عن االستقامة ,كالقلب خلق

لمعرفة اهلل تعالى كىو ال يرضى إال بمواله ,فالواجب على المؤمن أف يقوم جنود القلب على جنود النفس حتى يسلم من

الشيطاف كمن النفس األمارة بالسوء ,كىذا ال يكوف إال باالعتصاـ بكتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم ,كرمي األخبلؽ

الذميمة ,كالتحلي باألخبلؽ الحميدة.

﴿ ﴾451مرتبة المقربين فوؽ مرتبة األبرار ,كدرجات لمقربين كثيرة .كالمقربوف ال يطلبوف شيئان إال العبودية ألف تلذذىم بالعبودية

فوؽ تلذذىم بالشهود .كإذا طلبوا الجنة فإنهم يطلبونها ألنها محل رضا اهلل تعالى ,كإذا استعاذكا من النار استعاذكا منها ألنها
محل سخط اهلل تعالى .كميزانهم في كل أحوالهم الظاىرة كالباطنة شريعة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .فهم يأخذكف من الدنيا

بمقدار الحاجة ,كيتمسكوف بربهم بمقدار االستطاعة كاالستعداد.

﴿ ﴾452مجاىدة العبد لنفسو على ثبلث صور:

َّ ً
ين
األكلى  :مجاىدتو لنفسو بحملها على طاعة اهلل تعالى ,كقطعها عن اللذات كالشهوات الدنية ,لقولو تعالى ﴿ :ىك الذ ى
ً
ً
َّه ٍم يسبيػلىنىا ﴾ ( سورة العنكبوت.)69/
ىج ى
اى يدكا فينىا لىنىػ ٍهديىػنػ ي
الثانية :مجاىدتو لنفسو بقطعها عن الطمع بما في أيدم الناس ,لقولو تعالى ﴿ :كال تمدف عينيك إلى ما متعنا بو أزكاجان منهم
زىرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيو كرزؽ ربك خير كأبقى ﴾ ( سورة طو.) 131 /
الثالثة :مجاىدتو لنفسو بالشفقة على عباد اهلل تعالى ,لقولو صلى اهلل عليو كسلم [ :الخلق كلهم عياؿ اهلل فأحبهم إلى اهلل

أنفعهم لعيالو ] ( ركاه الطبراني ) .كىذا صعب على النفس األمارة بالسوء .كلو استعمل المؤمنوف استعدادىم تجاه النفس

كالشيطاف بالمخالفة كالمجاىدة ,كتركوا تعلقهم بالخلق كطلب رضاىم لصاركا في علٌيين.

﴿ ﴾453أقبح القبائح الكفر,كالعياذ باهلل تعالى ,كأفضل الخيرات اإليماف ,كبالشكر يزيد اإليماف ,كبالتوبة يمحى الكفر .كإذا
كانت التوبة تمحو الكفر فمن باب أكلى أنها تمحو ذنوب المؤمنين.كالتوبة ىي العبلج ألمراض القلوب كاألركاح ,فمن كاف

حريصان على سبلمة ركحو كقلبو فعليو بالتوبة كاالستغفار .أكثر الناس غافلوف عن ىذا ,يربوف أجسادىم الفانية كيعالجونها,

كيتركوف قلوبهم كأركاحهم ملوثة بالذنوب ,حتى تخرج أركاحهم إلى اهلل تعالى كىي ملطخة بالذنوب.

كإذا أردت أف ترفع ىدية لسلطاف كيف ترفعها لو؟ فلترفع ركحك إلى اهلل تعالى أيها المؤمن كما ىدخلت إلى جسك طاىرة نقية.

﴿ ﴾454السالك في سيره كسلوكو إلى اهلل تعالى ينتقل من األفعاؿ إلى الصفات ,كالصفات متعددة فهو ينتقل بينها ,كمن
الصفات إلى الذات ,كالصفات قائمة بالذات ,التي ليست مركبة من أجزاء ,لقولو تعالى ﴿ :قي ٍل يى ىو اهللي أى ىح هد ﴾ ( سورة

كتكل األلسن ,كتبقى الركح مع الشعور بالوصوؿ بدكف تشبيو كال تمثيل ,لقولو تعالى:
اإلخبلص  .) 1/كعند ىذا يحل التحيرٌ ,
﴿ لىي ً ً ً
الس ًميع الب ً
ص يير ﴾ ( سورة الشورل.) 11/
س ىكمثٍلو ىش ٍيءه ىك يى ىو َّ ي ى
ٍ ى
﴿ ﴾ 455من كقف على حقيقة عجزه فإنو يرجع إلى أصلو ,كأصلو العدـ ,ككل شيء مع اهلل عدـ ,من عرؼ ىذا عرؼ أنو
موجود باهلل تعالى ال بنفسو عندىا يعرؼ ربو تبارؾ كتعالى .كالكماؿ في اإلنساف إنما ىو من اهلل تعالى فإذا عرؼ العبد أف ىذا
من اهلل تعالى كشكره على ذلك ,زاده اهلل تعالى ,كأما إذا اغتر بذلك كنسي ربو كالعياذ باهلل فإف اهلل تعالى يجرده من صفات

الكماؿ كيخرجو منها كما تخرج الشعرة من العجين.

﴿ ﴾456كلما أكثر المؤمن من ذكر ربو تعالى ككاف مخلصان في ذكره أطلعو اهلل تعالى على األمور الغيبية ,كالذاكر يفهم ىذه

األسرار كالمعاني كال يتعلق بها ,كمن كاف ىذا كصفو فإف اهلل يزيده ,كلكن إذا تعلق بها كاغتر فإنو يحجب بها كالعياذ باهلل تعالى.

﴿ ﴾457الدنيا سجن المؤمن إذا لم يدخل جنة العارفين ,كالقبر سجن لو إذا لم يلتق بأركاح المؤمنين من أحباب اهلل تعالى.
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﴿ ﴾458موعظة الواعظين كتصنيفات المصنفين لجوىرين:

لجوىر العلم كلجوىر العبادة ,فمن لم يتعلم أكلم يعمل بما علم ماذا ينتفع من الموعظة كالمصنفات؟.

﴿ ﴾459الخشية ىي الخوؼ كالخجل من اهلل تعالى على ما مضى من العمر كالعبد في معصية اهلل تعالى ,فالخشية من اهلل

تعالى يجب أف تبلزـ المؤمن حتى ينزه قلب عما سول اهلل تعالى ,كشرط الخشية المعرفة ,كشرط المعرفة العلم ,كشرط العلم

العمل .كمن ثبت عنده العلم بوحدانية اهلل تعالى كربوبيتو ثبت عنده العمل الموافق لهذا العلم ,كبذلك تحصل الخشية ,أما من

علم كلم يعمل فهذا قدح في علمو .لذلك كلما ارتفعت درجة العبد زادت معرفتو كخشيتو كزاد مع ذلك خوفو ككجلو ,كما
َّ ً
ين ييػ ٍؤتيو ىف ىما آتىوا ىكقيػليوبيػ يه ٍم ىك ًجلىةه ﴾ ( سورة المؤمنوف .) 60/كسبب ىذا الوجل ىو أف القبوؿ
كصفهم اهلل تعالى بقولو ﴿ :ىكالذ ى
غائب عن اإلنساف كليان ,كعبادتو غير الئقة بربو تبارؾ كتعالى.
﴿ ﴾460يقولوف االستقامة صعبة ,كأنا أقوؿ :كاهلل االستقامة ليست صعبة لقولو تعالى ﴿ :يي ًري يد اهللي بً يك يم الٍيي ٍس ىر ىكىال يي ًري يد بً يك يم
ف اهللي نىػ ٍفسان إًَّال يك ٍس ىع ىها ﴾ ( سورة البقرة .) 286/كلكن االستقامة لها
الٍ يع ٍس ىر ﴾ ( سورة البقرة ) 185/كلقولو تعالى ﴿ :ىال يي ىكلّْ ي
جهتاف:
اصبًر كما صبػر ىؾ إًَّال بً ً
اهلل ﴾ ( سورة النحل ) 127 /كمعنى
الجهة األكلى :االستقامة باهلل تعالى فهي سهلة ,لقولو تعالى ﴿ :ىك ٍ ٍ ى ى ى ٍ ي
االستقامة باهلل أف يعتمد المؤمن في استقامتو على اهلل تعالى ال على نفسو.

الجهة الثانية :االستقامة بالنفس بمعنى أنو يعتمد في استقامتو على نفسو ,فهذه االستقامة صعبة كفيها مشقة .لذلك ترل ىذا

القسم يجر نفسو إلى الشريعة جران.
فإذا استشعر العبد بثقل العبادة على النفس ليوجو قلبو إلى ربو حتى ينشرح كيفرح بتلك المناجاة اإللهية ,فإذا شعر باألذكاؽ
التي تحصل من العبادات كطاعة الرب تزكؿ عندىا المشقة ,كإذا لم يشعر باألذكاؽ يكفيو علمو بأف اهلل يراه كيعلم عبادتو ,كىذا

يزيل عنو مشقة العبادة.

﴿ ﴾461الواردات كالكرامات كخرؽ العوائد قد تكوف استدراجان للعبد كالعياذ باهلل تعالى ,فالعبد الحقيقي ىو الذم ال يخدع
بشيء من ذلك ,كحتى إنو ال يخدع باستقامتو ألف االستقامة مظنونة ,فكيف يعتمد على المظنوف؟.

فإذا شعر العبد بالعجب كالغركر بسبب الواردات كالكرامات فليعلم أنو مستدرج ,ألم يقل ربنا تبارؾ كتعالى ﴿ :ىكأىلَّ ًو
ً
اى ٍم ىماءن غى ىدقان  لًنىػ ٍفتًنىػ يه ٍم فً ًيو ﴾ ( سورة الجن) 16/؟ فيجب على المؤمن أال يتجاكز حده ,كأف
استىػ ىق ياموا عىلىى الطَّ ًري ىقة ىألى ٍس ىق ٍيػنى ي
ٍ
يكوف خائفان من اهلل تعالى ,أف يرل عيوب نفسو أكثر من حسناتها حتى يكوف من أىل االستقامة.
﴿ ﴾462خوفي من اهلل تعالى لسببين:
األكؿ :أخاؼ من اهلل تعالى أف أكوف مكتوبان عنده في أـ الكتاب _ الذم ال يمحى منو شيء _ من األشقياء كالعياذ باهلل

تعالى.

الثاني :أخاؼ من اهلل تعالى أف يعاملني بالعدؿ .فنرجو اهلل تعالى أف يعاملنا بفضلو ال بعدلو ,كباإلحساف ال بالميزاف .كالعبد

يجب في حقو أف يتقلب بين الخوؼ كالرجاء.

﴿ ﴾ 463بعضهم ينتسب إلى الطريق بدكف اعتقاد ,ىذا ال ينتفع من انتسابو للطريق ,ألف االعتقاد مهم .كالبعض اآلخر يعتقد
بالطريق كال ينتسب إليو كلكنو يعمل ,ىذا أفضل من القسم األكؿ ,كلكن األحسن لو أف ينتسب إلى الطريق ألنو من حيث

السبب أضن لبلستقامة بإذف اهلل تعالى.

السيّْئى ً
﴿ ﴾464محو السيئات ال يكوف إال بالتوبة كاالستغفار كعدـ اإلصرار ,أما قولو تعالى ﴿ :إً َّف الٍحسنى ً
ات ﴾
ات يي ٍذ ًى ٍب ىن َّ
ىى
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(سورة ىود ) 114/بمعنى إذا غلبت الحسنات السيئات كرجحت كفة الحسنات على السيئات ينجو العبد يوـ القيامة بإذف اهلل
ً ً
ش وة ر ً
ت ىم ىوا ًزينيو  فىأي ُّموي ىىا ًكيىةه
اضيى وة  ىكأى َّما ىم ٍن ىخ َّف ٍ
تعالى ,قاؿ تعالى ﴿ :فىأى َّما ىم ٍن ثىػ يقلى ٍ
ت ىم ىوا ًزينيوي  فىػ يه ىو في عي ى ى
ً
ار ىح ًاميىةه ﴾ ( سورة القارعة.) 11-6/
 ىكىما أى ٍد ىر ى
اؾ ىما ىيى ٍو  نى ه
﴿ ﴾465الركح عندما دخلت في جسد اإلنساف _ كىي من أمر اهلل تعالى _ كانت خفيفة ,فإذا غلَّب العبد الطبيعة البشرية
أتعب ركحو كأجهدىا بذاؾ الثقل ,كأما إذا غلَّب الطبيعة الملكية فيو أراح ركحو من ذاؾ الثقل ,كال تخفف الطبيعة البشرية إال
بكثرة الذكر هلل تعالى .فالثقل على الركح باعتبار األكصاؼ البشرية قلة ككثرة.

كالطبيعة البشرية منها ما ىو مذموـ كمنها ما ىو محمود ,أما المذموـ منها فهو الحقد كالحسد كالشهرة كالمقاـ كغير ذلك

من األكصاؼ الناقصة .كأما المحمود منها فهو ما كاف في دائرة المباحات الشرعية ,مثل األكل كالشرب كالنكاح كالتجارة .فمن

تعلق بالصفات المذمومة من الطبيعة البشرية أتعب ركحو كأصبح كالحيواف ,ظاىره بشر كباطنو حيواف .كمن أخذ من الصفات

المحمودة .بمقدار الحاجة كتمسك بالكتاب كالسنة مع كثرة الذكر هلل تعالى بالحضور التاـ الدائم ,ترقى في ظل معراج رسوؿ

اهلل صلى اهلل عليو كسلم ككاف ظاىره بشران كظاىره ملكان ,ككانت الطاعة سهلة عليو ,كال يوجد فيها مشقة بل تكوف نوران على نور.

فمن لم يجاىد نفسو كيتخلص من الصفات البشرية المذمومة ال يمكن لو أف يكوف على سيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
ب ارًجع ً
ً
وف  ل ىىعلّْي
ت قى ى
اء أى ىح ىد يى ٍم الٍ ىم ٍو ي
اؿ ىر ّْ ٍ ي
كسلم ,كربما سأؿ الرجعة عند سكرات الموت ,كما قاؿ تعالى ﴿ :ىحتَّى إ ىذا ىج ى
أى ٍعمل ً ً
خ إًلىى يىػ ٍوًـ ييػ ٍبػ ىعثيو ىف ﴾ ( سورة المؤمنوف.) 100-99/
ت ىك َّبل إًنػَّ ىها ىكلً ىمةه يى ىو قىائًلي ىها ىكًم ٍن ىكىرائً ًه ٍم بىػ ٍرىز ه
يما تىػ ىرٍك ي
ىي ى
صالحان ف ى
﴿ ﴾466ال بد لئلنساف أف يشتغل بما يتعلق بو ال بما يتعلق باآلخرين ,كلكن ال يترؾ األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر ,ألنو

ال بد منو لكل مؤمن ,كبما أف طبقات الناس كأركاحهم كنفوسهم كعقولهم مختلفة ,فمنهم من يقبل النصيحة كمنهم من ال يقبل,
فعلى الناصح أف ال ينزعج من عدـ القبوؿ ,ألف ىذا ليس من حقو ,فإذا انزعج كاف ىذا انتصاران لنفسو .فوظيفتو أف يعظهم

بالموعظة الحسنة ,كالقبوؿ أمره إلى اهلل تعالى ,ألف مهمة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم التبليغ كالتذكير كالتبشير كاإلنذار,
شاءي ىك يى ىو أى ٍعلى يم
ت ىكلى ًك َّن اهللى يىػ ٍه ًدم ىم ٍن يى ى
كليس عليو صلى اهلل عليو كسلم خلق الهداية ,قاؿ تعالى ﴿ :إًنَّ ى
ك ىال تىػ ٍه ًدم ىم ٍن أى ٍحبىٍب ى
ً ً
ين ﴾ ( سورة القصص ,) 56/فخلق الهداية من اهلل ,كالداللة من اإلنساف كيجب أف يقوؿ هلل كيبلغ هلل كينصح هلل,
بالٍ يم ٍهتىد ى
كيفوض أمر الخلق هلل تعالى ,كيترؾ نفسو األمارة حتى ال يقع في شراكها ,كيتخلق بأخبلؽ رسوؿ اهلل عليو صلى اهلل عليو كسلم.

﴿ ﴾ 467خالق الداعي ىو اهلل تعالى ,كالمحرؾ لو ىو اهلل تعالى ,فإذا تحرؾ الداعي في اإلنساف فإنو يمر على النفس األمارة

فيحس صاحبها برضا النفس أك مخالفتها – كمن يأكل الثوـ فيشم ريحو -فإذا مر الداعي على النفس تدخلت اإلرادة التي ىي

محل التكليف كعليها يثاب العبد أك يعاقب ,فإذا خالف العبد نفسو األمارة صار موافقان هلل تعالى ,كإذا كافقها صار مخالفان هلل
ً
ً
َّ ً
ًً
ين ﴾ ( سورة
ين ىج ى
اى يدكا فينىا لىنىػ ٍهديىػنػ ي
َّه ٍم يسبيػلىنىا ىكإً َّف اهللى ل ىىم ىع ال يٍم ٍحسن ى
تعالى .كطوبى لمن أخذ بقوؿ اهلل تعالى ﴿ :ىكالذ ى
العنكبوت.)69/

﴿ ﴾ 468من أراد أال تسيطر عليو الخطرات كالغفلة عن اهلل تعالى ,عليو بكثرة الذكر هلل تعالى بعد التمسك بالكتاب كالسنة,

إما بذكر كلمة التوحيد ( ال إلو إال اهلل ) حتى ينطبع لفظ الجبللة على قلبو ,كإما بذكر االسم المفرد ﴿اهلل﴾ كىذا خاص بأىل
الخلوة .ألف قلة الذكر من أكصاؼ المنافقين الذين قاؿ اهلل فيهم ﴿ :ىكىال يى ٍذ يك يرك ىف اهللى إًَّال قىلًيبلن ﴾ ( سورة النساء,) 142/
كالذكر مع الغفلة ال يترؾ ألف زماـ القلب بيد اهلل تعالى ,فرب ذكر مع غفلة ينقلك إلى ذكر مع حضور .كالخواطر ال تزكؿ ما

دامت الركح في الجسد ,كالشيطاف ال يترؾ اإلنساف أبدان ,فإذا انسدت المنافذ أمامو بكثرة الذكر كلم يبق لو سبيل يدخل على
اإلنساف من خبلؿ لطائفو ,فإنو يأتيو مشاىدةن ,كالمؤمن يعرؼ أنو اللعين فيكوف على حذر منو.
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﴿ ﴾469يجب على المؤمن أف ال يسرع في تكفير اآلخرين ,ألف اإليماف يقين كالكفر شك ,كاليقين ال يزكؿ بالشك ,كونوا

على حذر من تكفير أحد كلو نسبوكم إلى الكفر ,نحن ال نقابل من عصى اهلل فينا بأفضل من أف نطيع اهلل فيو .كحسابنا جميعان
ً
ً
ً ً ً
سابىػ يه ٍم ﴾ ( سورة الغاشية .) 26-25/عفا اهلل عنا كعنهم.
على اهلل تعالى ,يقوؿ تعالى ﴿ :إ َّف إلىٍيػنىا إيىابىػ يه ٍم  ثي َّم إ َّف ىعلىٍيػنىا ح ى

﴿ ﴾ 470اقرؤكا القرآف الكريم بتدبر كطبقوه على أنفسكم ,ألنو ال يوجد في الدنيا _ كأظن _ كال في اآلخرة ,بعد النظر إلى
كجو اهلل تعالى شيئان أحلى من كبلـ اهلل عز كجل .كلكن حتى تكوف قراءتكم بالتدبر عليكم بكثرة الذكر هلل تعالى مع الحضور
التاـ الدائم ,ألف الذكر مفتاح القلوب المقفلة .اللهم افتح أقفاؿ قلوبنا بذكرؾ.

﴿ ﴾ 471كيف يغتر اإلنساف بما أعطاه اهلل تعالى من نعم؟ النعمة يجب أف ال تحجب المؤمن عن اهلل تعالى ,فإذا حجبتو كانت
ً
اى ٍم
استىػ ىق ياموا ىعلىى الطَّ ًري ىقة ىألى ٍس ىق ٍيػنى ي
نقمة ,ككل نعمة اختبار كابتبلء من اهلل تعالى للمؤمن ,ىل يشكر أـ يكفر؟ قاؿ تعالى ﴿ :ىكأىلَّ ًو ٍ
اء غى ىدقان  لًنىػ ٍفتًنىػ يه ٍم فً ًيو ﴾ ( سورة الجن .) 16/كمن استقاـ على الشرع في ظاىره كباطنو قد يفتح عليو كتكثر عليو
ىم ن
اإللهامات كالواردات كالتجليات ,فإذا اشتغل بها كتعلق بها كلم يغتر زاده اهلل تعالى من فضلو.
﴿ ﴾ 471كل مفسر لكتاب اهلل تعالى يفسر اآليات بقدر فهمو من القرآف ,فمنهم من يدقق على النحو كالببلغة كالبياف ,كمنهم

من يدقق في علوـ المعاني ,كمنهم من يدقق في علوـ األحكاـ ,كمنهم من يدعم عصبيتو كىواه من اآليات الكريمة ,مثبلن في قولو
ً
اطن ﴾ ( سورة الحديد .) 3/فعندما يتكلم عن ﴿ الٍب ً
ً
ً
اط ين ﴾ يركز على عدـ رؤية اهلل عز
ى
تعالى ﴿ :يى ىو ٍاألى َّك يؿ ىك ٍاآلخ ير ىكالظَّاى ير ىكالٍبى ي
اضرةه  إًلىى ربّْػها نى ً
ًو ً
اظ ىرةه ﴾ ( سورة القيامة .) 23/حيث إف
ىى
كجل حتى في اآلخرة ,كينسى قوؿ اهلل تعالى ﴿ :يك يجوه يىػ ٍوىمئذ نى ى
المؤمن يرل اهلل عز كجل يوـ القيامة ,كطبعان بغير ىذه الحواس .كينسى ىذا المفسر قوؿ اهلل عز كجل ﴿ :ىك َّبل إًنػَّ يهم ىع ٍن ىربّْ ًه ٍم يىػ ٍوىمئً وذ
لى ىم ٍح يجوبيو ىف ﴾ ( سورة المطففين ) 15/حيث إف الكافر ال يرل اهلل تعالى يوـ القيامة .من الواجب على المفسر أف ال يتعصب

ألىوائو كأف يأخذ كتاب اهلل عز كجل لهدايتو حتى يتخلص من أىوائو .كالبعض اآلخر من المفسرين يعطوف اآلية حقها مثل اإلماـ
فخر الدين الرازم رحمو اهلل تعالى كىو من المتكلمين .فمثبلن عند قولو تعالى:
ض ُّرعان ىك ًخي ىفةن
ك تى ى
ك فًي نىػ ٍف ًس ى
﴿ ىكاذٍ يك ٍر ىربَّ ى
ً
ًً
ك يدك ىف الٍ ىج ٍه ًر ًمن الٍ ىق ٍو ًؿ بًالٍغي يد ّْك ك ٍاآل ى ً
ين ﴾ ( سورة األعراؼ .) 205/يقوؿ رحمو اهلل تعالى:
صاؿ ىكىال تى يك ٍن م ىن الٍغىافل ى
ى
ى
ى
سمعت أف بعض األكابر من أصحاب القلوب كاف إذا أراد أف يأمر كاحدان من المريدين بالخلوة كالذكر ,أمره بالخلوة كالتصفية
أربعين يومان ,ثم عند استكماؿ ىذه المدة كحصوؿ التصفية التامة ,يقرأ عليو األسماء التسعة كالتسعين,فكل اسم كجدت قلبك عند
قوم تأثيره كعظم شوقو ,فاعرؼ أف اهلل إنما يفتح أبواب المكاشفات عليك بواسطة المواظبة على ذكر ذلك االسػػم بعينو .ا
سماعو ى
ىػ  .ىذا ىو شأف المنصفين من المفسرين ال يحرفوف الحقيقة ليدعموا مذاىبهم كعصبياتهم.

﴿ ﴾473الذم شرؼ ليلة القدر ىو اهلل تعالى ,فلتكن في معيتو دائمان ,ألف معية اهلل تعالى أشرؼ كأفضل من ليلة القدر ,كمن
كاف في معية من شرؼ ليلة القدر فكل أكقاتو كلىيلة القدر ,كلكن من تعلق بنفسو فهو غافل عن ربو عز كجل ,كغافل عن ىذه
الحقيقة .كحجاب النفس ال يزكؿ عن القلب بالكلية ,ألف النفس األمارة بالسوء ال تخرج عن طبيعتها كلكن بالمجاىدة

تضعف ,فبمقدار تعلق القلب باهلل تعالى يحصل الحضور كإال فصاحب القلب شارد عن اهلل تعالى .عليكم باالستقامة الشرعية

كخاصة بقلوبكم حتى تدفعوا مشقة المجاىدة.

﴿ ﴾ 474الخوؼ بمقدار الطبيعة البشرية ال حرج فيو ,كلكن يجب عدـ الوقوؼ معو ,كما ىي فائدة الخوؼ إذا كاف األمر
ك ىما فىػ ىعليوهي ﴾ ( سورة األنعاـ )112/فليكن القلب متعلقان باهلل تعالى
اء ىربُّ ى
مقدران قبل خلقك؟ كاهلل تعالى يقوؿ ﴿ :ىكلى ٍو ىش ى
ط ﴾ ( سورة البركج.) 20/
كحده ألنو مسبب األسباب ﴿ ,ىكاهللي ًم ٍن ىكىرائً ًه ٍم يم ًحي ه
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﴿ ﴾475بعض أىل الطريق انتسبوا إلى الطريق كلم يعتقدكا ,كبعض المؤمنين يص ٌدؽ كيعتقد في الطريق كأىلو ,فالقسم األكؿ
يجب عليهم أف يصححوا اعتقادىم حتى يكوف انتسابهم للطريق حجة لهم ال عليهم ,كالقسم الثاني يجب عليهم أف يلتحقوا

في الطريق كيدخلوا فيو حتى ينتفعوا بإذف اهلل من صدقهم كاعتقادىم في الطريق.

﴿ ﴾476العارفوف باهلل يأمركف بالمعركؼ كينهوف عن المنكر كال يعيٌركف كال يعنفوف بل يفوضوف أمر الخلق كأمر نفوسهم إلى

اهلل تعالى ,فهم ال يجادلوف ألف الجدؿ ليس من باب الدعوة إلى اهلل تعالى ,بل المقصود منو إظهار النفس الفرعونية كاألنا

ىدل كانوا عليو إال
النمركذية كالعياذ باهلل تعالى .كفي الحديث الشريف قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم [ :ما ضل قوـ بعد ن
ك إًَّال ج ىدالن بل يىم قىػوهـ ىخ ً
ص يمو ىف ﴾ ( سورة الزخرؼ] ) 58/
ض ىربيوهي لى ى
أكتوا الجدؿ ,ثم تبل ﴿ :ىما ى
ى ىٍ ٍ ٍ
( أخرجو الترمذم ).

﴿ ﴾477آه ليس ذكران هلل تعالى بل ىي تأكه كتأسف ,أما كلمة ﴿ ىو ﴾ فهي من كلمات الذكر هلل تعالى ,كالذكر هلل تعالى على
ثبلثة أحواؿ:

األكؿ :ذكر بالقلب دكف اللساف ,كىو ذكر الطريقة النقشبندية.

الثاني :ذكر اللساف فقط كىو ذكر عواـ المسلمين.

الثالث :ذكر بالقلب كاللساف كىذا ما عليو القوـ في الطريقة الشاذلية .كىذه األحواؿ الثبلثة كلها موافقة للقرآف كللسنة

كألخبلؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كنحن نقلد من قبلنا بشرط التمسك بالكتاب كالسنة ,كالنقد بعد ذلك ال يضرنا بإذف

اهلل تعالى.

﴿ ﴾ 478أىل التصوؼ مشتغلوف بمجاىدة أنفسهم كبتوجيو الناس إلى ذلك ,آخذين بقوؿ اهلل تعالى ﴿ :كذىركا ظى ً
اى ىر ًٍ
اإلثٍ ًم
ى ي
كب ً
اطنىوي ﴾ ( سورة األنعاـ  ) 120/فمن توجو إلى تخليص باطنو من اآلثاـ فهو من باب أكلى يكوف متوجهان إلى ظاىره بتخليصو
ىى

من اآلثاـ ,فأىل التصوؼ ليسوا خارجين عن الشريعة بل ىم الذين يجركف األحكاـ الشرعية على جوارحو الظاىرة كالباطنة نرجو

اهلل تعالى أف يرحمنا بهم كأف يجعلنا معهم كمنهم آمين.

﴿ ﴾479قراءة الفاتحة لشيخ الطريقة الحي ليست من آداب الطريقة ,اجعلوا عوضان عنها الدعاء لو ,أما قراءة الفاتحة كالقرآف
الكريم فتكوف بعد خركجو من الدنيا مع الدعاء لو كاالستغفار.

﴿ ﴾480ال تجتمع محبة اهلل تعالى كمحبة النفس في قلب كاحد ,فقلب المؤمن الصادؽ ال يحب إال اهلل تعالى ,كيحب من

أحب اهلل تعالى ,كعبلمة المحب هلل تعالى إتباعو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,فحبة المؤمن للمتبع لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كسلم في ظاىره كباطنو ال تكوف حجابان ,أما محبة العاصي كالعياذ باهلل تعالى كالتعلق بو فتكوف حجابان عن اهلل تعالى كال تجتمع
محبة الو تعالى كمحبة العاصي في قلب كاحد .قاؿ تعالى ﴿ :ىال تى ًج يد قىػومان يػ ٍؤًمنيو ىف بً ً
ادك ىف ىم ٍن ىح َّ
اهلل ىكالٍيىػ ٍوًـ ٍاآل ًخ ًر ييػ ىو ُّ
اد اهللى ىكىر يسولىوي
ٍ ي
ً
ً
و
ً
ب فًي قيػليوبً ًه يم ًٍ
كح م ٍنوي ىكيي ٍدخلي يه ٍم ىجنَّات تى ٍج ًرم
يما ىف ىكأىيَّ ىد يى ٍم ب ير و
اء يى ٍم أى ٍك إً ٍخ ىوانىػ يه ٍم أى ٍك ىع ًش ىيرتىػ يه ٍم أي ٍكلىئً ى
اإل ى
ك ىكتى ى
اء يى ٍم أى ٍك أىبٍػنى ى
ىكلى ٍو ىكانيوا آبى ى
اهلل أىىال إً َّف ًح ٍزب ً
ك ًح ٍزب ً
ًمن تىحتًها ٍاألىنٍػهار ىخالً ًدين فًيها ر ً
اهلل يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف ﴾ ( سورة
ضوا ىع ٍنوي أي ٍكلىئً ى
ض ىي اهللي ىع ٍنػ يه ٍم ىكىر ي
ٍ ٍى
ى
ي
ى ى ى
ىي
المجادلة.) 22/

﴿ ﴾481من كاف بعيدان بشبحو عن شيخو كىو من أىل الصدؽ في محبة شيخو ,فصدقو يولد عنده الحسرة على اللقاء ,كبتلك
الحسرة تنعكس عليو أنوار المحبة كاالشتياؽ ,كمن انعكست عليو أنوار المحبة كاالشتياؽ سهل عليو االتباع كزالت عنو مشقة

المجاىدة.
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﴿ ﴾ 482الصفات التي رضيها اهلل تعالى لعباده ذكرىا تبارؾ كتعالى في القرآف الكريم ,كعلى رأس تلك الصفات الصدؽ ,فمن
ً
كاالستقامة عليو ,كليس لو مطلب من ذلك إال العبودية هلل تعالى .كالعبد المؤمن محتاج إلى
ترقى كتقدـ ترقى كتقدـ بالصدؽ
كاسطة كتوجيو ,فالواسطة يصلح حاؿ العبد فيما بينو كبين ربو كذلك من خبلؿ توجيهو إلى نفسو ,ألف الواسطة أخرج نفسو من

البين.

﴿ ﴾483عليكم بمحبة أىل بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كالتأدب معهم ,كخاصة إذا كانوا موافقين لجدىم رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم ,سواء أكانوا من أىل الطريق أـ ال ,ك كاهلل حبي لهم أكثر من حبي ألىلي كأكالدم كإخواني ,كيف ال

يكوف ىذا كىم أىل بيتو رضي اهلل عنهم جميعان.
﴿ ﴾484إذا بنيت عملك الصالح على صدؽ النية مع اإلخبلص ,تتنزؿ عليك األنوار كالتجليات الجمالية كتدخل في مقاـ
اإلحساف ,كلكن إذا دخلت النفس األمارة بالسوء على العمل الصالح أفسدتو كالعياذ باهلل تعالى ,فيتعب العبد في األعماؿ

الصالحة كال أجر لو عليها .فكونوا على حذر من النفس األمارة التي ال تخرج عن طبيعتها حتى تخرج الركح من الجسد ,كىي

أشد من سبعين شيطانان.
﴿ ﴾485إذا فني العبد المؤمن الصادؽ عن مراده كطبق أمر اهلل تعالى في كل شؤكنو ,يكوف صندكقان للعالم األقدس ,كتتنزؿ

عليو العلوـ اللدنية ,كيكوف ىذا العبد باهلل تعالى ال بنفسو ,كعند ذلك يستفاد منو .كأكثر الناس عندىم االستعداد للترقي إال,

أنهم استخدموا استعدادىم للدنيا الفانية .نرجو اهلل تعالى أف ندخل في شفاعة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

﴿ ﴾ 486لفظ الجبللة ﴿ اهلل ﴾ اسم كىو غير المسمى ,كنحن مأموركف بذكر اسم ربنا جل جبللو فنقوؿ ﴿ :اهلل ﴾ .ألف اهلل

تعالى لو تسعة كتسعوف اسمان كما كرد في الحديث قولو صلى اهلل عليو كسلم [ :إف هلل تعالى تسعة كتسعين اسمان ,مئة إال كاحدان,
من أحصاىا دخل الجنة ] ( أخرجو البخارم ) .كقاؿ اهلل تعالى ﴿ :كلً ً
لو ٍاألى ٍس ىماءي الٍ يح ٍسنىى ﴾ ( سورة األعراؼ ) 180/فلو كاف
ى
االسم عين المسمى لكاف المسمى تسعان كتسعين ,كىذا محاؿ.

﴿ ﴾487علم اهلل عز كجل دفعة كاحدة ال يزيد كال ينقص كال يتغير كال يتبدؿ ,كىو بعلمو محيط بالظاىر كالباطن ,كيعلم جميع
أسرار المكلفين في آف كاحد قبل كجودىم كأثناء كجودىم كبعد كجودىم ,كما داـ ىذا العلم المحيط بجميع العالم يؤمن بو

العبد المؤمن كيف بعد ذلك يجترئ على معصية اهلل تعالى؟ كيف يجرم على لسانو خبلؼ ما ىو مستقر في قلبو؟ علينا أف ننقل
اإليماف العقلي إلى إيماف شهودم كذلك بكثرة الذكر هلل تعالى بعد التمس بالكتاب كالسنة حتى نستحي من اهلل تعالى حق

الحياء.

﴿ ﴾ 488اإلنساف ال يخرج من صفات الكماؿ التي أكرمو اهلل تعالى بها إال بسبب نفسو األمارة بالسوء ,فإذا خرج من صفات
الكماؿ كقع في صفات النفس األمارة الناقصة ,المؤدية إلى المخالفات الشرعية .فعلى المؤمن أف يدكس على نفسو األمارة كلو

ذىب مالو كجاىو ككلو ,ألنو كلما خالفها ترقى ككلما كافقها ىول .حياة النفوس في ىواىا كموتها في عدـ اتباع ىواىا.

أخرج من اإليماف التق ليدم الحاصل لك عن طريق السماع إلى اإليماف الشهودم ,لتدخل في مقاـ اإلحساف لتظهر
﴿﴾489
ٍ
لك الحقائق كتدخل في العبودية هلل عز كجل التي ليس فوقها رتبة كال مقاـ ,كعندىا تكوف من الصديقين كىي رتبة ليس فوقها

إال رتبة النبوة.

﴿ ﴾490الحق نور كالباطل نار ,لذلك ترل أىل الحق على بينة من أمرىم ,كىم مطمئنوف لما ىم عليو من الحق ,كال يضرىم
من خالفهم ,فهم ال يتغيركف بتغير األحواؿ كال بتغير األزمنة كاألمكنة ,كىم بذلك على قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
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ً
اهلل علىى ب ً و
ً
ً
الذم أمره تعالى أف يقوؿ ﴿ :قيل ىى ًذهً سبًيلًي أى ٍد يعو إًلىى ً
ين ﴾ (
ى ىى
ى
صي ىرة أىنىا ىكىم ًن اتَّػبىػ ىع ًن ىك يس ٍب ىحا ىف اهلل ىكىما أىنىا م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى
ٍ
سورة يوسف .) 108/كأما أىل الباطل كالعياذ باهلل تعالى فعلى العكس من ذلك تمامان.
﴿ ﴾ 491إذا مات اإلنساف ككاف من أىل اإليماف كالعمل الصالح فإف ركحو تتنعم كجسده ,ألف ركحو كجسده كانا متعاكنين
على طاعة اهلل عز كجل ,فيكوف قبره ركضة من رياض الجنة ,كخاصة عندما يلتقي بأركاح أكلياء اهلل تعالى في عالم البرزخ,
فالركح لها حظها في البرزخ كالجسد لو حظو في البرزخ من ىذا النعيم .كأما إذا كاف اإلنساف من غير أىل اإليماف كالعمل

الصالح كالعياذ باهلل ,فإف قبره يكوف حفرة محفر النار للركح كالجسم معان .كإذا دفن أحد المؤمنين كىو مقبوؿ عند اهلل عز
كجل ,ككاف قبره بجانب قبر فاسق ,فإف اهلل تعالى يتجلى على العبد المؤمن بالرحمة كاألنوار اإللهية كىو في قبره ,كيتجلى
باسمو القهار كالمنتقم على صاحب القبر الفاسق ,كال يشعر المؤمن التقي بعذاب الفاسق .نرجو اهلل تعالى أف يحشرنا مع

المتقين.

رب غني من األغنياء ىو أفقر من أفقر فقير,كرب فقير أغنى من غني بسبب القناعة .كرب فقير متكبر أكثر من غني
﴿َّ ﴾492

كذلك لحماقتو .لذلك ال بد من مراقبة النفس األمارة كإخضاعها لكتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .كأف يحسن

الصحبة مع اهلل تعالى الذم يقوؿ ﴿ :كىو معكم أين ما كنتم ﴾ ( سورة الحديد.) 4/

﴿ ﴾493المؤمن المستقيم في ظاىره كباطنو يرل ربو ببصيرتو بدكف كيف كال مثاؿ ,كال يستطيع أف يقوؿ شيئان ,كىذا ىو
اإليماف الشهودم .كرؤية من رأل ربو ببصيرتو ينفع إذا حصل للرائي االتباع كالتمسك بالكتاب كالسنة .ألف رؤية أىل الصبلح
ماذا تنفع إذا لم يكن االتباع ,ىناؾ من اجتمع برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كلم يحصل منو اإليماف كمات على ذلك ,ماذا

انتفع؟ لقد أكبو اهلل في نار جهنم كالعياذ باهلل تعالى .اللهم اجعل صحبتنا ألسيادنا حجة لنا ال علينا ,ككفقنا لبلتباع يا أرحم

الراحمين.

﴿ ﴾494ال تنظر إلى من قاؿ كلكن انظر إلى قولو ,فإف كاف موافقان للشرع فخذ بو ,كإال فرد عليو قولو مهما كاف القائل .كال

بد للقائل أف يخرج نفسو األمارة أثناء قولو حتى يكوف قولو هلل تعالى ,كال بد للسامع أف يخرج نفسو كذلك حتى يأخذ الحق من

إلي كلكن انظركا إلى قولي فإف كاف موافقان للكتاب كالسنة فخذكه كاعملوا بو ,كإال فردكه
القائل .لذلك أقوؿ لكم :ال تنظركا ٌ

علي.
ٌ

﴿ ﴾ 495اإلنساف ليس بوسعو أف يخرج عن طبيعتو البشرية مهما كاف ,فهو يأخذ من الدنيا لطبيعتو البشرية بمقدار الحاجة ,أما
من حيث األخبلؽ فإنو يستطيع أف يترقى حتى يكوف في ظاىره بشران كفي باطنو ملكان .فبل بد للسالك المؤمن ,الصادؽ في
طريقو من االلتزاـ بالمعاملة الشرعية ,كباألخبلؽ النبوية ,كباإليماف الشهودم حتى يتحقق سيره إلى اهلل تعالى.

ضرب كلو حورب كلو اضطهد ألف العاقبة للمتقين ,كاهلل
﴿ ﴾496من كاف تعلقو باهلل تعالى كانت الغلبة لو باهلل تعالى ,كلو ي
غالب على أمره ,أما من كاف تعلقو بالعدـ كبالفاني فهو مغلوب كلو كاف في ظاىره غالبان ألف عاقبة أمره إلى خسراف.

﴿ ﴾497الفيوضات اإللهية في كتاب اهلل عز كجل ال تتحملها الجباؿ ,لكن تحملها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ألنو أكتي
القوة .كالقوة ال تنافي الرحمة .فلتكن عندكم قوة اليقين ,كلتكن عندكم الرحمة كالشفقة على عياؿ اهلل تعالى ,كإياكم كالقسوة

التي مصدرىا من النفس األمارة كالتي تحب االنتقاـ.
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﴿ ﴾498ال تخف من ملك الموت ألنو مأمور ,كلكن خف من اآلمر كىو اهلل تعالى ,ألف المبلئكة كما قاؿ تعالى ﴿ :ىال
صو ىف اهللى ىما أ ىىم ىريى ٍم ىكيىػ ٍف ىعليو ىف ىما ييػ ٍؤىم يرك ىف ﴾ ( سورة التحريم .) 6/فهم يعملوف بأمر اهلل ,فإف كنت خائفان فليكن خوفك من اهلل
يىػ ٍع ي
اآلمر سبحانو كتعالى.

﴿ ﴾499السالك في طريق القوـ ال يجذبو مجذكب ,إال إذا كاف عقلو خفيفان أك سيره ضعيفان ,فمن كاف ىذا كصفو فإنو يغتر
برؤية المجاذيب حيث يرل لهم كرامات كخوارؽ عادات كال يرل في شيخو غير االستقامة الشرعية .االستقامة الشرعية ىي عين
الكرامة ,كخوارؽ العادة للمجاذيب معونة من اهلل تعالى لهم ,حتى يتعطف عليهم الناس.

﴿ ﴾ 500يجب على كل كاحد أف يتفكر بالسلف الصالح رضي اهلل عنهم ,أم شيء التزموا من األخبلؽ؟ ىل التزموا األخبلؽ
المرضية من صدؽ كإخبلص كتواضع كمحو األنا كبذؿ كل ما أكتوا في سبيل اهلل؟ أـ التزموا األخبلؽ الذميمة من قد كحسد

كرياء ك أنان ية كلو على حساب دينهم؟ لقد التزموا باألخبلؽ المرضية .,فإف كنت تتشبو بهم بالصبلح فبل بد من أف تأخذ
باألخبلؽ التي التزموىا ,لماذا ال تعمل بعملهم كأنت بالظاىر منهم؟ أال تخاؼ اهلل عز كجل؟ فبل بد من توبة صادقة ,كال بد من

التضرع إلى اهلل تعالى حتى تتخلص من األخبلؽ الذميمة ,كال بد من المجاىدة للنفس ككثرة السجود مع الخشوع هلل تعالى.

﴿ ﴾ 501انظر إلى شيخك بعين الرضا ال بعين الكماؿ ,ألف الشيخ ليس بمعصوـ ,كإذا كقع في مخالفة فإنو ال يصر عليها بل
يتوب كيستغفر كيرجع إلى اهلل تعالى ,أما من نظر إلى شيخو بعين الكماؿ ,ككاف ىو طالب علم فإنو قد يتضرر إذا رأل منو

مخالفة كلو لم يصر الشيخ عليها.

﴿ ﴾ 502العارفوف باهلل تعالى يبلحظوف النوايا الفاسدة في صدكر أصحابها ,ألنها على كجوه أصحابها كعلى ألسنتهم
كجوارحهم ,كىي ال تخفى عليهم ,كما ال تخفى رائحة الثوـ على صاحب الشم السليم .كلكنهم ال يعاملوف الخلق إال بميزاف

كيعرضوف لهم تعريضان ,كيلوحوف تلويحان ,كيتكلموف بالعموميات ,فمن كاف
الشرع ,كيصبركف عليهم إلى ما شاء اهلل تعالىّْ ,
حريصان على نفسو يتنبو ,ككل ىذا من باب [ :ما باؿ أقواـ ] كما كرد عن النبي صلى اهلل عليو كسلم.

﴿ ﴾503قد يختبر المرشد بعض إخوانو بكلمة أك بفعل ليشاىد حساسية نفسو فيو ,فالصادؽ ال يتغير قلبو كيتهم نفسو ال
شيخو .فبل بد من تحقيق النسب مع المرشد ,كالنسب ىو الصحبة لو مع التسليم لتصرفات كاليتو ظاىران كباطنان ,بصدؽ النية

كصفاء الطوية مستسلمان ألحكاـ تربيتو.

﴿ ﴾504الواجب على المؤمن أياـ الفتن الصبر عن المعاصي كالمنكرات كالتمسك بالكتاب كالسنة ,حتى إذا ذىب إلى
اآلخرة أخذ أجرين ,أجر الصبر عن المعصية ,كأجر التمسك بالكتاب كالسنة ,لقد زينت المعاصي ألصحابها فأقبلوا عليها بكل

طاقاتهم كالعياذ باهلل تعالى ,كبقي القليل من المؤمنين في حالة االجتناب لهذه المعاصي ,كالظالموف ال يكتفوف بظلمهم ألنفسهم
ً
الشهو ً
ٌذ ً
ات أى ٍف تى ًميليوا ىم ٍيبلن ىع ًظيمان ﴾ ( سورة
بل يريدكف أف ينغمس الجميع في المعاصي ,كما قاؿ تعالى ﴿ :ىكيي ًري يد ال ى
ين يىػتَّبعيو ىف َّ ى ى

النساء.) 27/

﴿ ﴾505خادـ الطريقة ال يلعب بو ,ألف اهلل تعالى يتواله كيبين لو الصادؽ من غير الصادؽ .كالستر على عباد اهلل مطلوب,
كالمناصحة ليس لها عبلقة بالمكاشفة.

﴿ ﴾ 506فرعوف كلد على الفطرة ,كلكن دخلت عليو نفسو األمارة كلم يستجب لسيدنا موسى عليو السبلـ الذم قاؿ لو كما
شى ﴾ ( سورة عبس ,) 19-18/كبرت نفسو كتعالت حتى
ك فىػتى ٍخ ى
ك إًلىى ىربّْ ى
ىك إًلىى أى ٍف تىػ ىزَّكى  ىكأ ٍىى ًديى ى
أخبرنا تعالى ﴿ :ىى ٍل ل ى
قاؿ ما قاؿ .كلما يئس منو سيدنا موسى عليو السبلـ دعا عليو ,ككاف قبل ذلك يدعوه إلى اهلل تعالى .كىذه النفس األمارة
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موجودة في الجميع عدا الرسل الكراـ عليهم الصبلة كالسبلـ ,فمن استجاب لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أضعف نفسو,

كإال صارت نفسو فرعونية كالعياذ باهلل تعالى.

﴿ ﴾ 507الذين يعملوف ىم القانتوف ,فمن عمل بما علم فهو العالم القانت ,كإال فهو ليس بعالم كلوعلم ,بل علمو يكوف حجة
شى اهلل ًمن ًعب ً
ادهً ال يٍعلى ىماءي ﴾ ( سورة فاطر ) 28/فهم العلماء القانتوف.
عليو ,أما قولو تعالى ﴿ :إًنَّ ىما يى ٍخ ى ى ٍ ى
﴿ ﴾508أحيانان يترؾ المريد طريقو كينتقل إلى طريق آخر ألنو لم يفتح عليو ,ىذا المريد ال يكوف ناكثان في عهده ,بل عليو أف
يبحث عن الطريق الموصل بسند صحيح يحقق لنفسو االنتفاع منو بإذف اهلل تعالى .كأما الذم يترؾ طريقو ليبحث عن حظ من
حظوظ نفسو ,أك عن منصب ديني أك دنيوم في طريق آخر ىذا يعتبر ناكثان في عهده كناقضان للعهد كالعياذ باهلل تعالى.

﴿ ﴾ 509من تحقق بأف أصلو عدـ كأف كجوده باهلل تعالى فإنو يستحي من اهلل تعالى إذا مدح ,كيستحي من اهلل تعالى أال يدفع
بالحسنة السيئة ,كيستحي من اهلل تعالى أال يتخلق باألخبلؽ المرضية ,كيستحي من اهلل تعالى إذا ابتلي فلم يصبر ,كأما الذم
يحب أف يمدح كيحمد على إخبلصو كتقواه ,كيقابل السيئة بالسيئة ,كال يرمي األخبلؽ الذميمة ,كيضجر من االبتبلء فإنو ما

عرؼ أص لو ,ألنو توغل في الغفلة كالعياذ باهلل تعالى .نسأؿ اهلل العافية في الدين كالدنيا.

﴿ ﴾ 510اإلسراؼ في المباحات قد يجر العبد إلى المحرمات ,ككماليات الدنيا ال تقف عند حد ,فطوبى لعبد أخذ من الدنيا
ً
اؾ اهلل الدَّار ٍاآل ًخرةى ك ىال تىنس نى ً
ك ًم ىن
صيبى ى
ى ى
يما آتى ى ي ى
بمقدار الحاجة ,كاشتغل بما يكجد من أجلو .قاؿ تعالى ﴿ :ىك ابٍػتى ًغ ف ى
ى
ً
ُّ
ك ﴾ (سورة القصص.) 77/
س ىن اهللي إًلىٍي ى
الدنٍػيىاى ىكأى ٍحس ٍن ىك ىما أى ٍح ى
﴿ ﴾ 511نحن في سفر منذ أكجدنا اهلل من العدـ ,كىذا السفر في الدنيا نهايتو عند انتهاء أجلنا ,كلكن كنحن في ىذا السفر
معنا عدك لدكد ,ال يأمرنا إال بسوء ,كيأمر كل كاحد بالسوء على حسب حالو ,ىذا العدك ىو النفس التي قاؿ اهلل تعالى عنها﴿ :
سً
ً َّ
وء ﴾ ( سورة يوسف ) 53/كلن تخرج النفس األمارة عن طبيعتها ,فبل بد من مراقبتها مهما بلغ اإلنساف
س ىألى َّم ىارةه بًال ُّ
إف النَّػ ٍف ى
من المراتب كالترقي ,كال بد من مجاىدتها كاالحتراس منها ,كال يمكن قتلها ,كال يكوف االنتهاء من شرىا إال بخركج الركح من
الجسدً .
فأعط نفسك بمقدار الحاجة حتى ال تقول عليك ,ال تكثر لها الطعاـ كالشراب كالنوـ كالكبلـ ,ألف اإلكثار لها من
ىذا يقويها عليك .نسأؿ اهلل تعالى الحفظ كالسبلمة من شر أنفسنا.

َّ ً
اى يدكا
ين ىج ى
﴿ ﴾ 512البداية الصحيحة توصل إلى النهاية الصحيحة ,فبل بد من اإلخبلص في المجاىدة لقولو تعالى ﴿ :ىكالذ ى
فًينىا ﴾ ( سورة العنكبوت .) 69/ألف العبد قد يجاىد نفسو ليقاؿ عنو ,ىذا ال يصل إلى الوعد الذم كعد اهلل بو عباده
ً
ًً
ين ﴾ ( سورة العنكبوت .) 69/فالبداية منك باإلخبلص كالنهاية من
المخلصين بقولو ﴿ :لىنىػ ٍهديىػنَّػ يه ٍم يسبيػلىنىا ىكإً َّف اهللى لى ىم ىع الٍ يم ٍحسن ى
اهلل تعالى بالهداية كلن يخلف اهلل كعده .كاعلم أف مجيئك للدنيا مرة كاحدة كلن ترجع إليها مرة ثانية أبدان ,فبل تكن من النادمين
وف  لىعلّْي أى ٍعمل ً ً
ب ارًجع ً
ت ىك َّبل إًنػَّ ىها
ت قى ى
ىح ىد يى ٍم ال ىٍم ٍو ي
يما تىػ ىرٍك ي
ىي ى
ى
اؿ ىر ّْ ٍ ي
عند خركجك منها .قاؿ تعالى ﴿ :ىحتَّى إًذىا ىجاءى أ ى
صالحان ف ى
خ إًلىى يىػ ٍوًـ ييػ ٍبػ ىعثيو ىف ﴾ ( سورة المؤمنوف.) 100-99/
ىكلً ىمةه يى ىو قىائًلي ىها ىكًم ٍن ىكىرائً ًه ٍم بىػ ٍرىز ه
﴿ ﴾ 513يا من ينفق مما آتاه اهلل تعالى ,اطلب أجرؾ من اهلل تعالى ,كيا من يأخذ اعلم أنك تأخذ حقك فبل تذؿ نفسك .نريد
لؤلكؿ أف ال يضيع أجره ,كنريد لآلخر العز ,ألف المعطي ىو اهلل تعالى ,كإذا أعطاؾ اهلل تعالى فبل مانع لو .كشكر السبب غير

الذؿ.

﴿ ﴾ 514ىو األكؿ فبدايتك منو ,كىو اآلخر فنهايتك إليو ,كىو الظاىر يراؾ في ظاىرؾ ,كىو الباطن يراؾ في باطنك فأنت في

كسط عظمتو ,فمن تحقق بذلك فبل ييخاؼ عليو.
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حوض ككعاءه يصب فيو اإليماف ,فإذا فسد فسد كل شيء
﴿  ﴾515أعظم أمانة يجب أف يحافظ المريد عليها ىي قلبو ,ألنو
ه
كرد عليو ,فمن أراد أف يحافظ على قلبو فليحافظ على جوارحو .ككل خائن يعرؼ نفسو ,كالمعوؿ عليو ما في القلوب كما قاؿ
تعالى ﴿ :يىػ ٍو ىـ ىال يىػ ٍنػ ىف يع ىما هؿ ىكىال بىػنيو ىف  إًَّال ىم ٍن أىتىى اهللى بًىق ٍل و
ب ىسلً و
يم ﴾ ( سورة الشعراء ) 88/اللهم احفظ لنا قلوبنا يا أرحم

الراحمين.

﴿ ﴾ 516إذا دخل العبد خلوة كفتح عليو في خلوتو ,ىذا ال يدؿ إال على صفاء قلبو ,كلكن المعوؿ عليو مجاىدة النفس
األمارة بالسوء التي ال تخرج عن طبيعتها إال بخركج الركح من الجسد ,فإذا فتح على العبد كنسي مراقبتو انفسو فربما أف تصرعو

كتوقعو في الغفلة عن اهلل تعالى ,فبل بد من سجنها تحت مراقبة اهلل تعالى.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين كأفضل الصبلة كأتم التسليم على سيدنا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين اللهم إني أسألك

أصدؽ الصدؽ كأخلص اإلخبلص كأسألك الصدؽ في اإلخبلص كاإلخبلص في الصدؽ كالرضا كالعبدية المرضية عنك آمين (

من دعاء فضيلة شيخنا حفظو اهلل تعالى) .ك بعد :فهذه بعض األسئلة التي أجاب عنها شيخنا حفظو اهلل تعالى:

السؤاؿ  – 1سيدم ما ىي ميزات الطريقة الشاذلية؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

الطرقة الشاذلية امتازت بأمور عدة منها:

أكالن :ىذه الطريقة جمعت بين العلم كالعمل ,كعلومها على قسمين:
آ  -علم كسبي كىو المعهود عند أىل العلم.

ب  -علم كىبي كىو العلم اللدنٌي الذم يكوف ثمرة التقول كاإلخبلص كالصدؽ .كمشايخ الطريقة النقشبندية
رضي اهلل عنهم يقركف بهذا ,كمن جملتهم الشيخ ضياء الدين كمشخانوم ,حيث ذكر ىذا في كتابو ( :جوامع أصوؿ طرؽ

قلوب الخواص من العلماء باهلل خزائن الغيب ,فيها أكدع براىين حقو
التصوؼ ) .كيقوؿ اإلماـ القشيرم رحمو اهلل في تفسيره :ي
كبينات سره كدالئل توحيده كشواىد ربوبيتو ,فقانوف الحقائق قلوبهم ,ككل و
فالدر يطلب من
شيء ييطلب من موطنو كمحلو,
ُّ
الصدؼ ألف ذلك مسكنو ,كالشمس تطلب من البركج ألنها مطلعها ,كالشهد يطلب من النحل ألنو ًع ُّ
شو ,كذلك المعرفة تطلب
خواصو ألف ذلك قانو يف معرفتو ( لطائف اإلشارات ج .) 100 /3
من قلوب
ّْ

ثانيان :أفراد ىذه الطريقة يشتغلوف بالذكر كثيران ,كمشايخهم يشدكف عليهم كيحرضونهم على كثرة الذكر حتى يخرجوا من
طبيعتهم البشرية ,فيكوف ظاىرىم بشران كباطنهم ملكان.
ثالثان :الخبلفة فيها ليست إرثية ,بل شيخ الطريقة يفتش بين إخوانو عن كارث لو ,كتكوف فيو األىلية لخدمة المؤمنين.
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رابعان :اإلذف للخليفة فيها يكوف من اهلل كرسولو بالسند المتصل ,كيكوف مكتوبان حتى ال يدعي الخبلفة كل كاحد ,كيعطى اإلذف

على أساس االستقامة ,فإذا انحرؼ المأذكف عن االستقامة فإف إذنو يسحب منو ,كإذا لم يسحب شيخ الطريقة اإلذف منو يكوف
صر ً
ً
خائنان ,ألف االستقامة شرط للشيخ كللمأذكف .قاؿ تعالى ﴿ :ىكأ َّ
اطي يم ٍستى ًقيمان فىاتَّبًعيوهي ﴾( سورة األنعاـ.) 153/
ىف ىى ىذا ى
خامسان :دستور ىذه الطريقة المباركة كتاب اهلل عز كجل ,كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم ,من تمسك بهما اىتدل ,كإال فهو

ضاؿ منحرؼ.

سادسان :ليس ألفراد ىذا الطريق فضبلن عن مشايخهم مطلب سول رضا اهلل عز كجل ,كىذا الرضا مقيد باالتباع لرسوؿ اهلل
َّ ً
الر يس ى
صلى اهلل عليو كسلم ,فإف طلبوا الجنة طلبوىا من أجل المعية لقولو تعالى ﴿ :ىكىم ٍن يي ًط ًع اهللى ىك َّ
وؿ فىأي ٍكلىئً ى
ين أىنٍػ ىع ىم اهللي
ك ىم ىع الذ ى
ىعلىي ًهم ًمن النَّبًيّْين ك ّْ ً
الشه ىد ًاء ك َّ ً ً
ك ىرفًيقان ﴾ ( سورة النساء ,) 69/ألنها دار رضا اهلل تعالى ,فهي
س ىن أي ٍكلىئً ى
الصالح ى
ين ىك ُّ ى ى
الص ّْديق ى
ىى
ٍ ٍ ى
ين ىك ىح ي
مرغوبة عندىم من أجل ىذا ,ال من أجل حظوظهم ,كيستعيذكف من النار ألنها دار سخطو تبارؾ كتعالى ك ال لدفع اإليبلـ عن
أنفسهم.

﴿

كمن طلب المعية كجب عليو الطاعة ,ألف المعية مقيدة بالطاعة هلل كلرسولو صلى اهلل عليو كسلم حيث قاؿ تعالى:
َّ ً
ين أىنٍػ ىع ىم اهللي ىعلىٍي ًه ٍم ﴾ ( سورة النساء .) 69/نسأؿ اهلل تعالى أف يوفقنا لطاعتو كالتباع
الر يس ى
ىكىم ٍن يي ًط ًع اهللى ىك َّ
وؿ فىأي ٍكلىئً ى
ك ىم ىع الذ ى
رسولو صلى اهلل عليو كسلم.
سابعان :الكرامة الكبرل عندىم االستقامة على شريعة اهلل عز كجل ,كىم ال ينكركف خوارؽ العادات ,كال الكشف كال
الكرامات ,إال أنهم يعتبركف ىذا من الحظوظ النفسية.
ثامنان :أفراد ىذا الطريق كلهم إخوة متناصحوف ,كال يرضوف بالمخالفات الشرعية ,ككل كاحد يعين أخاه على ترؾ الهول ,ألف

عبلمة صدؽ المحبة في اهلل أف يعين األخ أخاه على ترؾ الهول.

تاسعان :يحفظوف حرمة مشايخهم أحياء كأمواتان ,كيحفظوف حرمة المشايخ جميعان ,كال يتركوف أدبهم مع غير المتأدبين ألف ىذا

شأف المخلصين في أدبهم.

عاشران :يمتاز أىل ىذا الطريق بالتمكين ,كىو تحمل التجليات اإللهية بأنواعها.

رضي اهلل تبارؾ كتعالى عنهم ,كعن أكلياء اهلل أجمعين كنرجو اهلل عز كجل أف يلحقنا بالكمل من أكليائو إنو على ما يشاء

قد ير .كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم .كصلى اهلل على سيدنا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين.
السؤاؿ  -2سيدم كيف تكوف مجاىدة الخلق؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

مجاىدة الخلق تكوف عن طريق العمل بمقتضى العلم بحقيقة الخلق .كحقيقتهم :أنهم ال يملكوف ضران كال نفعان ألنفسهم

فضبلن عن أف يملكوه لغيرىم ,فهم على الحقيقة فقراء ,كليس في أيديهم شيء ,بل األمور كلها بيد اهلل عز كجل ,فهو تبارؾ
كتعالى المعطي كالمانع ,كالخافض كالرافع ,كالمعز كالمذؿ ,كىو الذم يقوؿ للشيء كن فيكوف .فمن علم ىذه الحقيقة فإنو ال

يلتفت إلى الخلق بقلبو ,كلو كاف يعيش مع األسباب ,كلكن إبرة قلبو متجهة نحو ربو جل كعبل .كمع عملو بهذا المقتضى فإنو
ال يترؾ األمور التي ترقَّى بها.
السؤاؿ  - 3سيدم ما ىي قواعد ىذا الطريق المبارؾ؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

قواعد ىذا الطريق المبارؾ خمسة:
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أكالن :العمل بالكتاب الكريم ,كالسنة النبوية.

ثانيان :عدـ التهاكف بالعبادة ,كأف تكوف موافقة للشرع.

ثالثان :األخذ بالعزيمة من كل مذىب.

رابعان :االبتعاد عن البدعة المكركىة كالمحرمة.

خامسان :قبوؿ أعذار الناس مع عدـ االسترساؿ معهم.

كىذا يجب أف يكوف في كل طريقة ,ألف حقيقة الطريقة ىي فهم حقيقة العقيدة ,كالقياـ بوظائف العبودية ,ككظائف العبودية

تجسدت حقيقة في شخص سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حتى صار أسوة للمؤمنين كافة ,قاؿ تعالى ﴿ :لى ىق ٍد ىكا ىف لى يك ٍم
فًي رس ً ً
سنىةه ﴾ ( سورة األحزاب .) 21/فكيف يدعي أحدىم أنو موصوؿ برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذا لم
وؿ اهلل أ ٍ
ىي
يس ىوةه ىح ى
يكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أسوتو؟ ىذا كاهلل عجيب غريب.
السؤاؿ  – 4سيدم كيف يستطيع المؤمن أف يصل إلى مقاـ األنس باهلل تبارؾ كتعالى؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

الواجب على المؤمن أف يذكر اهلل تعالى هلل كباهلل ,كعليو قبل ذكر اهلل تعالى ,أف يكوف طاىران ثوبو كمكانو ,كيستغفر اهلل عز

كجل ,ثم يصلي على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كيستأنس بالقعود ثم يوجو قلبو إلى اهلل تعالى بكليتو حتى يحصل لو قوة
اإليماف بقولو تعالى ﴿:إً َّف اهللى ىكا ىف ىعلىٍي يك ٍم ىرقًيبان﴾ ( سورة النساء ,) 1/كبقولو تعالى ﴿ :ىك يى ىو ىم ىع يك ٍم أىيٍ ىن ىما يك ٍنتي ٍم ﴾ ( سورة
الحديد ) 4/فإذا ثبت ىذا عنده من خبلؿ قولو صلى اهلل عليو كسلم [ :أف تعبد اهلل كأنك تراه ] ( ركاه مسلم ) بدأ يذكره

مستغرقان بالذكر ثم بالمذكور .فإذا ىجمت عليو الوساكس يفتح عينيو كيستغفر اهلل تعالى ,ثم يعود لذكره تبارؾ كتعالى ,نرجو اهلل
تعالى بحرمة نبيو المصطفى صلى اهلل عليو كسلم أف يرزقنا الحضور التاـ الدائم في كل عبادتنا.

السؤاؿ  – 5سيدم :ما ىي أصوؿ الطريقة الشاذلية؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

أصوؿ الطريقة الشاذلية خمسة:

أكالن :تقول اهلل في السر كالعبلنية ,كتتحقق التقول باالستقامة كالورع.

ثانيان :اتباع السنة المطهرة باألقواؿ كاألفعاؿ ,كيكوف االتباع بالتحفظ كحسن الخلق.

ثالثان :اإلعراض عن الخلق في اإلقباؿ كاإلدبار ,كيكوف بالصبر كالتوكل.

رابعان :الرضا عن اهلل في القليل كالكثير ,ك يتحقق ىذا بالتفويض كالقناعة.

خامسان :الرجوع إلى اهلل تعالى في السراء كالضراء.

السؤاؿ  – 6سيدم :ىل العلم الوىبي لو تعلق بالعلم الكسبي؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

العلم الوىبي لو تعلق بالعلم الكسبي ,بل ىو أساسو ,كسلم الوصوؿ إلى العلم الوىبي التقول هلل عز كجل .كمن رزؽ العلم

الوىبي فإنو ينتفع بو بإذف اهلل تعالى كينفع.

السؤاؿ  – 7سيدم ىل محبة اهلل تعالى لعبده كسب أـ كىب؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

محبة اهلل تعالى لعبده ليست كىبان فقط بل ىي كسب كذلك ,اقرأ أمر اهلل تعالى في القرآف الكريم حيث يقوؿ اهلل تعالى:
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﴿قي ٍل إً ٍف يك ٍنتي ٍم تي ًحبُّو ىف اهللى فىاتَّبًعيونًي يي ٍحبًٍب يك يم اهللي ﴾ (سورة آؿ عمراف .) 31/فمحبة اهلل تعالى لعبده ىنا ليست كىبان بل جاءت
كسبان بسبب متابعة النبي صلى اهلل عليو كسلم كالتمسك بالكتاب كالسنة ,ككعد اهلل تعالى في القرآف الكريم محقق ,كال يخلف
اهلل الميعاد ,ككل المدار على اتباع النبي صلى اهلل عليو كسلم فإذا كفقت لبلتباع كن على حذر من نفسك أف تخدعك فكل ما
صدر منك من الفضائل فهي من اهلل تعالى قاؿ تعالى ﴿ :ك ما بً يكم ًمن نً ٍعم وة فى ًمن ً
اهلل ﴾ ( سورة النحل.) 53/
ى ى ٍ ٍ ى ى
السؤاؿ  – 8سيدم ىل يشترط لقراءة األكراد اإلذف من مرشد؟

أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:
َّ ً
آمنيوا اذٍ يك يركا اهللى ًذ ٍكران ىكثًيران ﴾ ( سورة األحزاب ) 41/ىذا أمر من اهلل تعالى للمؤمنين بكثرة
ين ى
اهلل تعالى يقوؿ ﴿ :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
الذكر كفيو نفع عظيم بإذف اهلل تعالى ,لكن من قرأ األكراد كاألذكار بإذف من كارث من كراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

بالسند المتصل فإف النفع يكوف فيها أكثر إف شاء اهلل تعالى.

السؤاؿ  – 9سيدم ىل الهول موجود في جميع الناس؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

عدا األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ كل الناس مشتركوف في ىول النفس ,كىم على أصناؼ:

الصنف األكؿ :غلب دينيو ىع ٍقلىو كىواه ,فهو آخذ ما أمر اهلل تعالى بو ,متبع لرسولو صلى اهلل عليو كسلم دكف التفات منو إلى

عقلو كىواه ,العتقاده بأف عقلو محدكد كىواه متعلق بنفيو األمارة بالسوء .ىذا الصنف من الخلق تنورت عقولهم بنور اإليماف

المستقر في قلوبهم ,نسأؿ اهلل أف يجعلنا منهم.

الصنف الثاني :غلب عقليو دينىو ,فما كافق عقلو من الدين أخذ بو كإال رده لعقلو ,كنسي ىذا الصنف من الناس أف العقل محدكد

كقاصر فوقعوا في الضرر العظيم .لذلك ترل البعض أكقفهم عقلهم عن متابعة السير كالسلوؾ خلف النبي صلى اهلل عليو كسلم.

كنحن ال نرد العقل بل نقوؿ العقل أساس البد منو كلكن ينبغي أال يتجاكز حده .فيجب عليو األخذ بالشرع الشريف كلو لم يعقل

العلة كالغاية كإال كاف عقبلن ظلمانيان كحجابان بين العبد كربو تبارؾ كتعالى.

الصنف الثالث :غلب عقليو ىواه فهو ال يسترسل مع ىواه ,ألنو عرؼ بعقلو بأف اتباع الهول نتيجتو مظلمة ,كعاقبتو مفضوحة,

كنهايتو الحرماف ,فاعتبر من األمم السالفة الذين اتبعوا ىواىم كيف خابوا كخسركا .لذلك ترل ىذا الصنف يستنكف عن اتباع

الهول دكف أف يفكر في دينو بل يفكر في عزتو كمكانتو ,فعزتو كمكانتو تمنعانو من اتباع الهول ,كىذا الصنف أقرب التباع الدين

من الذين غلب الهول عقولهم كدينهم.

السؤاؿ  – 10سيدم ىل الذاكر هلل تعالى يشعر بلة العبودية هلل تعالى؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

إذا أخلص العبد نيتو بذكر اهلل تعالى ,كأخلص في سائر عملو ,ككاف عملو موافقان للشرع الشريف ,كمتبعان للسنة السنية,

كمقيدان بآداب أسيادنا رضي اهلل عنهم ,فإف ركح ىذا العبد تشعر بلذة العبودية هلل عز كجل ,كالتي ال يوازيها شيء في الحياة ,كىذا
مطلب كبار األكلياء رضي اهلل عنهم ,كىذا أمر اهلل عز كجل لنا ,أف نكوف عبادان هلل ,كال نطلب إال العبودية.

كالتلذذ بالعبودية متعلق بالركح ,فإذا تذكقت الركح حبلكة المجالسة كالذكر عندىا ال يكوف لها أم مطلب إال العبودية .كىذه

النعمة العظمى تأتي من اهلل تعالى ,إلى سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,ككل عابد يأخذ حصتو من ىذه النعمة بمقدار صدقو

في العبودية .نسأؿ اهلل تعالى بحرمة نبيو المصطفى صلى اهلل عليو كسلم أف يكرمنا بالعبودية المرضية عنده .آمين.

السؤاؿ  – 11سيدم ما ىو الميزاف الحقيقي الذم يزف فيو المريد صدؽ محبتو لشيخو؟
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أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ميزاف محبتك لشيخك ىو الشرع الشريف كاتباع السنة السنية ,ألف الشيخ الحقيقي ىو الذم يوجهك إلى اهلل تعالى كإلى التمسك

كراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
بالكتاب كالسنة ال إلى نفسو ,لذلك فالواجب على المريد أف يعرؼ شيخو أكالن فإذا عرفو أنو من َّ
كسلم بالسند المتصل ,كجب عليو أف يصدؽ في محبتو ,كعبلمة صدؽ محبتو لشيخو تمسكو بالشرع الشريف ,كإال فبل.

السؤاؿ  – 12سيدم ما ىو عبلج التردد؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ورل بىػ ٍيػنىػ يه ٍم ﴾ ( سورة
إذا ترددت في أمر من األمور إقدامان أك إحجامان ,استشر المؤمنين ,ألف اهلل تعالى يقوؿ ﴿ :ىكأى ٍم يريى ٍم يش ى

الشورل ) 38/كىي سنة النبي صلى اهلل عليو كسلم ,كإذا استشرت فشاكر صاحب الخبرة كالعقل الجيد ,كاحذر من استشارة
الحسود ألنو ليس أمينان.
السؤاؿ  – 13سيدم ما ىي أسباب القبض؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

أسباب القبض ثبلثة:

األكؿ :الذنوب كالمخالفات الشرعية ,كعبلجو االستغفار كاإلنابة إلى اهلل تعالى.

الثاني :ذىاب الدنيا ,كعبلجو الرجوع إلى اهلل تعالى ,كتفويض األمر إليو ,ألنو المعطي كاآلخذ.

الثالث :األذل من الناس كالظلم كعبلجو الصبر ,كالرجوع إلى اإليماف بالقضاء كالقدر.

السؤاؿ  – 14سيدم أحيانان نقرأ كبلـ الشيخ أكثر من قراءة القرآف الكريم فما رأيكم؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

سبحاف اهلل ,كأم كبلـ أفضل من كبلـ اهلل تعالى؟ اقرأ القرآف الكريم أكالن ,ثم اقرأ كبلـ الشيخ ألف فيو مفاىيم فهمها من كبلـ اهلل

تعالى ,ال توجد في كتب التفاسير .ككبلـ الشيوخ مستمد من الكتاب كالسنة.

السؤاؿ  – 15سيدم كيف ينتقل المؤمن من صفات النفس األمارة إلى صفات النفس اللوامة؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

النفس األمارة بالسوء ال تخرج عن طبيعتها إال بخركج الركح من الجسد ,كىي أشد من سبعين شيطانان ,كما يقولوف عن النفس بأنها

تصبح لوامة أك مطمئنة ,الحقيقة أنها ذات اإلنساف ال النفس األمارة الموجودة فيو ,فهي أمارة دائمان كلكن ىو بمجاىدتو لنفسو

كبتقوية جنود القلب على جنود النفس ىو الذم يلومها إذا أمرتو بسوء كيقول عليها كال تقول عليو كذلك بسر إيمانو كبركتو ,فالنفس
األمارة ال تموت مثلها مثل الحية في الشتاء تكوف تحت التراب كفي جحرىا فإذا جاء الصيف خرجت لتعود إلى أذيتها ,ككذلك

المؤمن مع نفسو إذا بقي ساجنان نفسو تحت مراقبة اهلل كمجاىدان لها فإنو يقول عليها أما إذا غفل عن مجاىدتها لدغتو بسمها كالعياذ
باهلل .لذلك أقوؿ :مجاىدة المؤمن لنفسو ال تنتهي إال عندما يوضع في قبره .كىذه األمور ال تعرؼ إال بصحبة القوـ كبدخوؿ

الطريقة ,ألف الذم لم يعرؼ نفسو لم يعرؼ ربو.

السؤاؿ  – 16سيدم كيف يستطيع المؤمن أف يتخلص من صفاتو الناقصة؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:
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ال يستطيع اإلنساف أف يتخلص من صفاتو الناقصة إال إذا استولى على نفسػو كأخػذ بقلبهػا ,كقلػب الػنفس ىواىػا ,فػإذا أخػذ بقلبهػا

كقطعػػو بالكليػػة فإنهػػا تمػػوت ,كمػػع ذلػػك عليػػو أف ال يغفػػل عنهػػا علػػى الػػدكاـ ,كإذا ماتػػت نفسػػو حيػػي ,كحيػػاة الػػنفس بمػػوت صػػاحبها.
كموتها في قتل ىواىا .فعلى المؤمن أف يدكس ىول نفسو كلو ذىب منو كل ما يملك ,فكلما خالفها ترقى كالعكس بالعكس.

السؤاؿ  – 17سيدم كيف يتخلص المؤمن من الهول؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ال ي مكن لئلنسػاف أف يػتخلص مػن الهػول إال باإليمػاف كاتبػاع النبػي صػلى اهلل عليػو كسػلم ,كأف يخػرج مػن اإليمػاف التقليػدم الحاصػل
بعلم اليقين إلى اإليماف الشهودم .فمن دخل دائرة اإليماف الشهودم فإنو يسهل عليو أف يترؾ مػراده لمػراد ربػو عػز كجػل ,كأف يتػرؾ

ىواه لما جاء بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,فمن ترؾ ىواه كمل إيمانو بإذف اهلل عز كجل.

السؤاؿ  - 18سيدم ىل يمكن أف يصل المريد إلى مرتبة ال يعصي اهلل فيها أبدان؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ال يصل أحد إلى درجة العصمة أبدان ,ألف العصمة لؤلنبيػاء علػيهم الصػبلة كالسػبلـ ,كال يمكػن ألحػد أف يصػل إلػى رتبػتهم .كلكػن

بمقدار حفظ العبد لحدكد اهلل عز كجل يحفظو اهلل تعالى .كىذا يكوف محفوظان كليس معصومان ,فإذا كقع في ذنب فإنػو ال يصػر عليػو
بل يتوب كيستغفر ,كحسنات األبرار سيئات المقربين .نسأؿ اهلل أف يلحقنا بهم آمين.

السؤاؿ  – 19سيدم ما ىو أقصر طريق في دعوة الناس إلى الطريق؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

أقصر طريق في دعوة الناس إلى اهلل تعالى ىو القرآف الكريم كالسنة السنية ,ألف عامة المؤمنين ال يخالفوف أمر اهلل تعالى ,كال أمر
رسولو صلى اهلل عليو كسلم ,ألنهم على الفطرة ,فإذا بلَّغت بلّْغ بالقرآف الكريم ك السنة السنية ,ألنو ال يمكن ألحد من المؤمنين أف
ورل بىػ ٍيػنىػ يه ٍم ﴾ ( سورة الشورل ) 38/؟ ىل يمكن ألحد أف يرد كلو
يردىما ,ىل يمكن ألحد أف يرد قوؿ اهلل تعالى ﴿ :ىكأى ٍم يريى ٍم يش ى
ً
احش ما ظىهر ًم ٍنػها كما بطىن ﴾ ( سورة األعراؼ) 33/؟ ً
كاهلل من أراد اهللي بو خيران يأتي بو إلى طريق
تعالى ﴿ :قي ٍل إًنَّ ىما ىح َّرىـ ىربَّ ىي الٍ ىف ىو ى ى ى ى ى ى ى ى ى
موصوؿ برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالسند المتصل .كاالسم ال يهم .نعوذ باهلل من شركر أنفسنا كحظوظها .كالحاصل :كل دعوة
إذا لم توافق الشريعة كالسنة فهي باطلة كالدعوة إلى االتباع ىي عين التصوؼ الحقيقي ,كنحن ندعو إلى ىذا ألنا على يقين بأننا

سوؼ نسأؿ يوـ القيامة عن الشريعة.

السؤاؿ  – 20سيدم أحيانان أسمع القرآف الكريم ككأني ألكؿ مرة أسمعو ,فما ىو السبيل لفهم معاني القرآف الكريم؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

البد أكالن من قراءة بعض التفاسير المعتمدة عند العلماء ,ثم التمسك بالتقول ككثرة الذكر هلل تعالى ,فبهما يحصل لك صفاء

القلب كتخرج محبة الدنيا من قلبك ,كالحظوظ النفسانية ,عندىا تفهم معاني القرآف الكريم كتتلذذ بسماعك لكبلـ اهلل تعالى,

ككأنك تسمع القرآف الكريم من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أك جبرائيل عليو السبلـ كبعضهم يسمع حتى من األحجار كاألشجار
بواسطة تجليات الرحمن ,كىذا نوع من مكاشفة معاني القرآف الكريم بسر صفاء القلب ,نسأؿ اهلل تعالى أف يجلو الصدأ عن قلوبنا

بكثرة ذكره تعالى.

السؤؿ  – 21سيدم ما ىي أقرب الطرؽ الموصلة إلى اهلل تعالى؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

أقرب الطرؽ الموصلة إلى اهلل تعالى:
111

أكالن :التمسك باألحكاـ الشرعية ,ألنها عمدة ديننا .نعرض أعمالنا كأقوالنا على الشرع إذا كجدنا الموافقة على الفعل فعلنا

كإذا كجدنا النهي تركنا مرادنا لمراد اهلل تعالى.

ثانيان :عدـ اإلسراؼ في المباحات فنأخذ منها باألمر ال بالطبع ,كمن أخذ باألمر يكوف متبعان ,كمن االتباع عدـ اإلسراؼ ,قاؿ
ً
ين ﴾ ( سورة األعراؼ.) 31/
تعالى ﴿ :ىكيكليوا ىكا ٍش ىربيوا ىكىال تي ٍس ًرفيوا إًنَّوي ىال يي ًح ُّ
ب ال يٍم ٍس ًرف ى
ثالثان :كثرة الذكر هلل تعالى حتى نشعر بأف الدـ الذم يجرم في عركقنا يذكر اهلل تعالى .فمن كاف مأذكنان بذكر لفظ الجبللة ﴿

اهلل ﴾ فليكثر من ذكره ,كإال فليكثر من ذكر ال إلو إال اهلل فهي أفضل كلمة قالها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كالنبيوف من قبلو,

كالذكر ث قيل على النفوس األمارة بالسوء فبل بد من مجاىدتها ,ألنو أنفع شيء للقلوب.

السؤاؿ  – 22سيدم نحن نعلم أف التصوؼ كلو أخبلؽ ,كلكن تأتينا ساعة يشتد فيها غضبنا فما ىو العبلج؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ال بد من الغضب حتى يستطيع اإلنساف أف يحمي عرضو كدمو كمالو ,كلكن بشرط أف ال يتجاكز الحد ,فإذا تجاكز الحد

الشرعي أكقعك في الحراـ ,فإذا كاف عقلك منوران كىواؾ محكومان لعقلك فإنك ال تتجاكز الحد في ساعة الغضب إف شاء اهلل ,كلكن

إذا كاف العقل مظلمان كالهول حاكمان فإنك تتعدل حدكد اهلل تعالى كتكوف ظالمان بعدما كنت مظلومان فبل بد من التفريق بين الحالتين.

السؤاؿ  – 23سيدم ما ىو سبب الحسد؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

سبب الحسد ضعف اإليماف باهلل تعالى ,ألف اإليماف لو كاف قويان لرضي صاحبو بما قسم اهلل لو ,كلم يحسد أحدان على ما

آتاه اهلل تعالى ,ألف اهلل تعالى إذا خصص لعبده شيئان ,فإف ىذا التخصيص إما لمكانتو ,كإما استدراجان لو ,فإف كاف لمكانتو عند اهلل

فحسد الحاسدين ال يزيل تلك النعمة عن المحسود بل يزيدىا اهلل تعالى .كإف كاف استدراجان لو فالتخصيص كاف كباالن عليو فعلى أم

شيء يحسد؟.

فالمؤمن يرضى بما قسم اهلل لو ,ألف رفع عبد ال يدؿ على انخفاض اآلخرين ,كالعطاء كالمنع ليسا دليبلن على كرامة العبد عند

اهلل تعالى ,الكرامة ىي االستقامة على شرع اهلل تعالى.

السؤاؿ  – 24سيدم يقولوف الموصوؿ بالموصوؿ موصوؿ ,فما ىي عبلمة الموصوؿ؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

الموصوؿ ىو الذم طرح نفسو من البين ,كأخرج من قلبو حب الهول ,ككانت أخبلقو أخبلقان محمدية ,كسيره كسلوكو مقبوالن عند

أىل اهلل تعالى من كراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,فمن كانت ىذه صفاتو فهو موصوؿ ,كاالتصاؿ بو ينفع إف شاء اهلل تعالى.

قصرت فيو بقراءة األكراد فهل أحتاج إلى تجديد البيعة؟
علي زمن ٌ
السؤاؿ  – 25سيدم دخلت في الطريق منذ فترةٌ ,
كمر ٌ
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

من عاىد كقصر في قراءة األكراد بسبب االشتغاؿ في الدنيا ال يجب عليو أف يجدد العهد ,بل عليو أف يتوب كيرجع كيستغفر

اهلل تعالى ,ألنو رجح الربح الدنيوم على األخركم ,كالعاقل من رجح ما يبقى على ما يفنى .تب إلى اهلل تعالى كاستغفر.

السؤاؿ  – 26سيدم عندما أقرأ الورد فإني ال أشعر بالوارد إذا جاء فما ىو السبب؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

من كاف لو كرد ال بد لو من كارد ,فكل كرد لو كارد شعر بو الذاكر أك لم يشعر .كاهلل تعالى ىو أعلم بمصالحنا فربما أف يأتي

الوارد إلى القلب كال يشعر بو صاحبو في الحاؿ ألنو ربما يغتر كيدخل عليو العجب ,فمن رحمة اهلل عز كجل بالعبد عندىا أف ال
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يشعره بالوارد .كيف ال يكوف كارد أثناء الورد كالذاكر يجالس ربو تبارؾ كتعالى؟ ىذا ال يكوف ,فالورد لو كارد كىذا محقق ظهر أثره

أك لم يظهر.

السؤاؿ  – 27سيدم كيف السبيل لرفع الهمة؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ليس المعوؿ عليو كثرة العمل بل قبولو عند اهلل تعالى ,فالواجب على العبد أف يعلم أكالن :أف الهمة العالية ال تخرؽ سور

القدر .ثانيان :االلتزاـ بأكامر اهلل تعالى مع الموافقة التامة للنبي صلى اهلل عليو كسلم ىذا يعين العبد المؤمن على الهمة العالية.

كالمهم أف نتحقق بالعبودية هلل تعالى .ألف كثرة العبادة ال تدؿ على الوصوؿ إلى اهلل تعالى إال إذا ظهر أثرىا على الجوارح بأف

تتب دؿ الصفات الناقصة بالصفات الكاملة ,كالصفات الذميمة بالصفات الحسنة ,فبل بد بعد الذكر كالعبادة من المجاىدة ,فإذا

تخلينا عن الصفات الناقصة ,كتحلينا بالصفات الكاملة ارتفعت الهمة بإذف اهلل تعالى ألنو في ىذه الحالة يتحرر القلب من تسلط

النفس األمارة بالسوء عليو .نرجو اهلل عز كجل أف يقوم جنود قلوبنا على جنود نفوسنا .آمين.

السؤاؿ  – 28سيدم ما ىي مواطن الغفلة؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

مواطن الغفلة كثيرة منها :عند أكل الطعاـ ,كعند المعاشرة ,كعند قضاء الحاجة .كالمؤمن قد تدكـ معو الغفلة كقد يخرج من

الغفلة  ,فكلما استرسل مع نفسو كشهواتو دامت الغفلة ,ككلما جاىدىا كخالفها خرج من الغفلة ,فبل بد من كثرة الذكر حتى نخرج
من الغفلة.

السؤاؿ  – 29سيدم ىل استعداد الترقي موجود عند كل مؤمن؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

استعداد الترقي موجود عن كل مؤمن ,كلكن بعضهم يستخدـ ىذا االستعداد ,كالبعض اآلخر يهملو .كالترقي على قسمين:

القسم األكؿ :ترق وي معنوم كالمؤمن عنده االستعداد لكي يترقى حتى يصل إلى ما ال يصلو الملك ,كىذا يكوف بعد االلتزاـ

بالشريعة بكثرة الذكر هلل تعالى.
القسم الثاني :و
ترؽ مادم كىو موجود عند كثير من الناس ,فتراىم مخترعين كمبتكرين في العلوـ الكونية .كجميع الناس ال

ينكركف ىذا الترقي في العلوـ الكونية ألنو محسوس عندىم كمشاىد كمبني على أساس العقل ,إال أف البعض ينكر الترقي في

األمور المعنوية ,كىذا لضعف في قلوبهم ألف الترقي في األمور المعنوية مبني على أساس من اإليماف كىو غيبي ,كالفارؽ كبير بين
الترقي األكؿ كالترقي الثاني ,كالواجب على العاقل أف ال ينكر الترقي األكؿ كلو لم يصل إليو ,كما أنو ال ينكر الترقي الثاني مع

عدـ كصولو إليو.

السؤاؿ  – 30سيدم ما ىي صفة العبد؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ىك
صفة العبد البعد بسبب غفلتو عن اهلل تعالى كاتباع شهوات نفسو ,ك صفة اهلل تعالى القرب ,كما قاؿ تعالى ﴿ :ىكإًذىا ىسأىل ى
ً ً
يب ﴾ ( سورة البقرة .) 186/كىذا القرب ليس قربان بالجهة فهو منزه عن الجهة كالمكاف ,فهو قريب بالنظر
عبىادم ىعنّْي فىًإنّْي قى ًر ه
لعباده كبالتجا كز عنهم كقبوؿ التوبة منهم فصفة العبد البعد كصفة الرب القرب ,ألف العبد من حيث ىو ,ىو في مركز العدـ

كحضيض الفناء فبل يمكنو القرب من الرب .أما الحق سبحانو كتعالى فهو القادر على أف يقترب بفضلو كبرحمتو من العبد ,كالقرب

من الحق إلى العبد ال من العبد إلى الحق .كما داـ العبد ملتفتان إلى غرض نفسو لم يكن قريبان من اهلل تعالى ,ألف ذلك الغرض
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يحجبو عن اهلل تعالى ,فاإلنساف ككل ما يتعلق بو كما يصدر عنو و
فاف كاهلل تعالى ىو الباقي .كإذا كاف األمر ىكذا كجب االعتماد
على الباقي ال على الفاني ,كمن جملة ذلك االعتماد على مراقبة اهلل عز كجل قاؿ تعالى ﴿ :إً َّف اهللى ىكا ىف ىعلىٍي يك ٍم ىرقًيبان ﴾ ( سورة

النساء ) 1/ال على المشاىدة الحاصلة للعبد.

السؤاؿ  – 31سيدم لماذا يتعلق اإلنساف بنفسو مع علمو أنها أمارة بالسوء؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

إذا كاف عالمان بأف نفسو أمارة بالسوء ككقف على حقيقتها ثم بعد ذلك تعلق بها فهذا لجهلو كحماقتو كلعدـ خركجو من

حظوظو ,كأما إذا لم يكن عالمان بها فهذا لضعف إيمانو بكبلـ ربو عز كجل ,ككبلىما ما عرفا قدر نفسيهما كبالتالي ما عرفا قدر اهلل
تعالى ,كمن لم يعرؼ قدر ربو عز كجل كيف يتمكن من متابعة النبي صلى اهلل عليو كسلم؟.

السؤاؿ  – 32سيدم ما ىو طريق الوصوؿ إلى معرفة اهلل تعالى؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

طريق الوصوؿ إلى معرفة اهلل تعالى ,كمعرفة صفاتو كعظمتو ىو اتباع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم مع التمسك بالشريعة ,فمن

كصل إلى معرفة اهلل عن ىذا الطريق يحصل لو كماؿ اإليماف .فكماؿ اإليماف ال يحصل إال بكماؿ المعرفة ,كبالمعرفة تثبت العبودية,
كال يلزـ العبد أف يكوف متعلقان بالمعرفة كيبتعد عن العبودية ,عليو أف يلتزـ العبودية لقولو تعالى ﴿ :كما ىخلى ٍق ي ً
ً
نس إًَّال
ىى
ت الٍج َّن ىك ٍاإل ى
لًيػ ٍعب يد ً
كف ﴾ ( سورة الذاريات ) 56/ألف المعرفة شيء مطلوب خارج العبودية ,كىي غير ذات اهلل تعالى .كإذا ثبتت العبودية عند
ىي
العبد ثبت عنده أصلو كأصلو العدـ ,كمن كاف ىذا أصلو ال يكوف لو مطلب ,كما يصدر عنو يراه من اهلل تعالى لقولو تعالى ﴿ :ىك ىما
بً يكم ًمن نً ٍعم وة فى ًمن ً
اهلل ﴾ ( سورة النحل.) 53/
ٍ ٍ ى ى
ً
ً
َّ
كالحاصل :العلم ليل العبادة ,كالعبودية ثمرة المعرفة ,كأعلى مقاـ في الدين ىو العبودية قاؿ تعالى ﴿ :الٍ ىح ٍم يد هلل الذم أى ىنز ىؿ ىعلىى
ًً ً
اب ﴾ ( سورة الكهف ) 1/فوصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في مقاـ تنزؿ الوحي بالعبودية ال بالنبوة كالرسالة.
ىع ٍبده الٍكتى ى
كالتلذذ بمقاـ العبودية فوؽ كل المقامات.
السؤاؿ  – 33سيدم ىل الذكر أفضل أـ تبلكة القرآف الكريم؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

قراءة القرآف الكريم عين الذكر ,ألف القرآف الكريم ىو أساس كل شيء .فبل بد من تبلكة جزء من القرآف الكريم في كل يوـ,
كبعد التبلكة ال بد من تطبيق أكامر اهلل عز كجل فمن جملة ما أمر قولو تعالى ﴿ :فىا ٍعلى ٍم أىنَّوي ىال إًلىوى إًَّال اهللي ﴾ ( سورة محمد) 19/

فإذا ذكرنا ال إلو إال اهلل ننوم تطبيق األمر بذكر أفضل كلمة قالها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كالنبيوف من قبلو .كإذا ذكرنا لفظ
ك ىكتىػبىتَّ ٍل إًلىٍي ًو تىػ ٍبتًيبلن ﴾ ( سورة المزمل.) 8/
اس ىم ىربّْ ى
الجبللة ﴿ اهلل ﴾ ننوم امتثاؿ أمر اهلل عز كجل حيث قاؿ ﴿ :ىكاذٍ يك ٍر ٍ
السؤاؿ  – 34سيدم ىل تعرض أعماؿ المريد على مرشده؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

األعماؿ تعرض على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كىذا من خصوصياتو صلى اهلل عليو كسلم حيث قاؿ صلى اهلل عليو

كسلم [ :فإذا أنا مت كانت كفاتي خيران لكم تعرض علي أعمالكم ] ( ركاه البزار كقاؿ الحافظ العراقي :كرجالو رجاؿ الصحيح ) كأما
أسيادنا رضي اهلل عنهم فإف أركاحهم الطيبة تفرح باستقامتنا على شرع اهلل عز كجل ,كنحن ننتفع ببركاتهم ما دمنا على مسلكهم.

السؤاؿ  – 35سيدم كيف ينتقل السر من المرشد إلى المريد؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

114

ينتقل السر من المرشد إلى المريد بستة أمور:

بالمرافقة كالموافقة كالخدمة كالتسليم كالنظر كالمحبة.

السؤاؿ  – 36سيدم ىل يمكن رؤية اهلل تعالى في المناـ؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ىذا يحصل لبعض المؤمنين كالمؤمنات ,كلكن بشركطو المقيدة ,كعلى رأسها قولو تعالى ﴿ :ل ٍىيس ىك ًمثٍلً ًو ىشيء ك يىو َّ ً
يع
السم ي
ٍه ى ى
ى
الب ً
ص يير ﴾ ( سورة الشورل .) 11/فىػييرل بدكف شكل كال تجسيم ,كالواجب علينا المحافظة على حدكد اهلل تعالى ,كاتباع الرسوؿ
ى
صلى اهلل عليو كسلم حتى نلقى اهلل تعالى كرسولو صلى اهلل عليو كسلم كأىل اهلل .اللهم أكرمنا بذلك.

السؤاؿ  – 37سيدم كيف يحافظ المريد على قلبو حتى ال يؤثر فيو الخلق؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

الدنيا ليست لك كحدؾ ,فهي لؤلنبياء كالمرسلين كاألكلياء كالصالحين,ككذلك للكفار كالمنافقين فهي للجميع ,ككل كاحد

يأخذ حصتو منها بمقدار ما قسم اهلل لو ,ككل كاحد مسؤكؿ يوـ القيامة عن التكاليف الشرعية ,كال ييسأؿ أحد عن أحد لقولو تعالى:
﴿ ىكىال تى ًزير ىكا ًزىرةه ًكٍزىر أي ٍخ ىرل ﴾ ( سورة األنعاـ ) 164/العاقل من اشتغل بما كلف بو ,كحافظ على قلبو حتى ال يتأثر من الخلق مدحان
كال ذمان ,كمن كاف صادقان في نيتو يكوف الذـ عنده أنفع من المدح ,ألف المدح يحرؾ في النفس العجب كالغركر كالتكبر كغير ذلك
من صفات النقص ,أما الذـ فإنو ينقص من غركرىا كعجبها كشهواتها كىذا أحسن.

كال يمكن أف تحافظ على قلبك إال بكثرة الذكر هلل تعالى مع الحضور التاـ الدائم ,فأكثر من الذكر كتبلكة القرآف الكريم,

كنرجو اهلل تعالى أف يحفظنا من شر أنفسنا كمن شر نفوس الخلق أجمعين.

السؤاؿ  – 38سيدم ىل يكوف الشيخ أك األخ حاجبان عن اهلل تعالى؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

إذا كانت المحبة متعلقة بالشيخ فقط دكف اإليماف فإنها تكوف حجابان عن اهلل عز كجل ,كأما إذا كاف الحب للشيخ متعلقان
بإيماف الشيخ المتعلق برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .فإنو ال يكوف حجابان عن اهلل تعالى كلو أحب شيخو .ألف حب الشيخ ليس
لذات الشيخ بل لما ىو قائم في ىذا الشيخ من إيماف باهلل كبالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ,كمن معرفة باهلل عز كجل .تغلو الديار

بأىلها كترخص.

السؤاؿ  – 39سيدم بعد دخولي في الطريقة أصبحت أعاني من شدة المعارضة من أىلي فما ىو العمل؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

دخوؿ الطريقة للتخلص من العيوب شيء مرغوب فيو ,ألنو ال يخلو أحد من عيب ,كاالرتباط باألسرة أـ مهم للمؤمن ,فبل
بد من المداراة لؤلىل .الطريقة تجمع كال تفرؽ فبل بد من الحكمة كحسن الخلق مع األىل .فإذا شدد األىل عليك فدا ًرىم ,كإذا

كجدت الفرصة للقاء إخوانك كاألخذ بنصائحهم فافعل ألف ىذا أنفع ,كإال فاصبر كفوض أمرؾ إلى اهلل تعالى ,كاهلل يتوالؾ كيعطيك
إف كنت من الصالحين الصادقين قاؿ تعالى ﴿ :إً َّف كلًيّْي اهلل الَّ ًذم نىػ َّز ىؿ الٍ ًكتاب كىو يػتػولَّى َّ ً ً
ين ﴾ ( سورة األعراؼ) 196/
ي
الصالح ى
ى
ى ى ى ي ى ىى ى

فإذا توالؾ اهلل عز كجل تكوف محفوظان بإذف اهلل تعالى كلكن عليك أف تأخذ بالوصايا كالنصائح كتطبق على نفسك ,كألف كجدت
صعوبة في ذلك فبل بد من المجاىدة ,كتفويض األمر إلى اهلل تعالى.

السؤاؿ  – 40سيدم طبيعتي البشرية الكثيفة كيف يمكن أف أرقيها؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:
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الطبيعة البشرية ال يمكن أف تتغير إال باإليماف ,ككلما قوم اإليماف في القلب خرج صاحبو من المخالفات كاألخبلؽ الذميمة

المخالفة للقرآف الكريم .كنحن ال نشك في إيماف المؤمنين كلكن ال نعتمد على أفعالهم ,ألنا نرل بعض المؤمنين أفعالهم ليست

أفعاؿ المؤمنين.لذلك يجب عليك أف تقوم إيمانك بكثرة الذكر هلل تعالى ,كأف تجاىد نفسك لتتخلص من األخبلؽ الذميمة كتتحلى

باألخبلؽ القرآنية ,فإف فعلت ذلك خفت طبيعتك البشرية بإذف اهلل تعالى.

السؤاؿ  – 41سيدم ىل يجوز للمؤمن أف يتكلم عن األذكاؽ كاألنوار إذا أتتو أـ ال؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

كاجب المؤمن الصوفي أف يتكلم مع الناس بما كلفوا بو من األحكاـ الشرعية كاألكامر اإللهية ألف الحديث في ىذا المجاؿ

ىو النافع بإذف اهلل تعالى ,أما الحديث عن األذكاؽ كاألنوار كالتجليات قد ينكركنو عليو ,فإف كاف كال بد عليو أف يتكلم مع من
تذكؽ ىذا حتى ال ينكر عليو .كالمؤمن الصادؽ ميزانو االلتزاـ بالشريعة ال األذكاؽ كاألنوار ألنو قد يخدع.

السؤاؿ  – 42سيدم ما ىو سبب الخوؼ من قوؿ الحق عند اإلنساف؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ال بد للداعي من قوة الشخصية ,كأال يراقب إال اهلل تعالى ,كأف يكوف على يقين أف الخفض كالرفع بيد اهلل عز كجل ,فقل

الحق في مكانو كال تلتفت إلى مرتبة اإلنساف كال إلى شخصيتو بدكف ترؾ األدب ,كمن لم تكن لو قوة الحق فإنو يسقط من مرتبتو

كلو كاف مرتفعان ,كىذه القوة ال بد لها من المجاىدة.

السؤاؿ  – 43سيدم نرل أحيانان مؤمنان كأفعالو مخالفة لمقتضى اإليماف ,كنرل كافران كأفعالو حسنة ,فيميل القلب للكافر كينفر من
المؤمن ,فهل ىذا صحيح؟

أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

نحن نرجح أىل اإليماف على أىل الكفر ,كىم مقدموف عندنا كذلك لشرؼ اإليماف ,كألنهم جاؤكا بأفضل الطاعات ,كأىل

الكفر جاؤكا بأخبث المعاصي كالمنكرات ,فكيف ييرجح الكافر على المؤمن؟ ىذا ال يجوز .ثم نقوؿ بعد ىذا :إنا نجد في بعض

المؤمنين بعض األفعاؿ المخالفة كنجد في بعض الكافرين بعض أفعاؿ المؤمنين ,فليس كل مؤمن كل أفعالو موافقة ,كليس كل كافر

كل أفعالو مخالفة .كلكن الكافر ال يؤجر على أفعالو الموافقة يوـ القيامة ألف اهلل تعالى ال يقبل العمل الصالح إال إذا كاف مبنيان على

معنى من حب الثناء كالمدح كالشهرة كالمكانة عند
أساس من اإليماف مع كجود اإلخبلص ,إال أنو يأخذ أجره في الدنيا إما حسان كإما ن

الناس كاالحتراـ كاألمواؿ كما شاكل ذلك.

أما بالنسبة للمؤمن إذا كانت بعض أفعالو مخالفة فأمره إلى اهلل تعالى إف شاء عفا عنو كإف شاء حاسبو .كلكن يجب عليو أف يتوب

إلى اهلل تعالى كيرجع كيستغفر ألن و ال يليق بالمؤمن أف يفعل األفعاؿ المخالفة كىو يزعم أنو محسن الظن باهلل تعالى ,ألف العبد إذا

أحسن الظن باهلل تعالى أحسن العمل ,فرحمة اهلل قريبة من المحسن ,كالمحسن ىو الذم دخل دائرة اإلحساف فعبد اهلل تعالى كأنو
يراه ,فإف لم يكن يراه فهو موقن بأف اهلل يراه ,ألف اهلل تعالى يقوؿ ﴿ :إً َّف اهللى ىكا ىف عىلىٍي يك ٍم ىرقًيبان﴾ ( سورة النساء ) 1/نرجو اهلل تعالى
أف يعفو عن تقصيرنا كيلحقنا بالصالحين إنو على ما يشاء قدير.

علي العمل ,فما ىو الحل؟
السؤاؿ  – 44سيدم أحب االستماع إلى المواعظ كثيران كلكن يصعب ٌ
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

استماع المواعظ ىذا سهل على جميع المؤمنين ,ألف فيو حظان للنفس بدكف جهد ,أما العمل بتلك المواعظ يكوف شاقان
على النفوس األمارة بالسوء ,كالغاية من السلوؾ في الطريق ىو العمل بالشريعة فبل بد من العلم أكالن ثم مجاىدة النفس بالتطبيق
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ً
ً
َّ ً
ًً
ين ﴾ ( سورة العنكبوت )69/كالذم
ين ىج ى
اى يدكا فينىا لىنىػ ٍهديىػنػ ي
َّه ٍم يسبيػلىنىا ىكإً َّف اهللى ل ىىم ىع ال يٍم ٍحسن ى
ثانيان ,كلهذا يقوؿ اهلل تعالى ﴿ :ىكالذ ى
يزيل عنك مشقة التكليف كثرة ذكرؾ هلل تعالى مع المراقبة .اللهم كفقنا لذلك.

كإني أرل البعض يتمسكوف بالقوؿ فقط دكف العمل ,كىذا نقص ,كخاصة في بعض الدعاة ,فمن كعظ الناس بقولو فقط

ضاع قولو ,كمن كعظهم بفعلو كحالو كقولو نفذ قولو إلى قلوبهم.

التصوؼ ليس بالقيل كالقاؿ ككثرة الكبلـ كالطعاـ بل بالمجاىدة في متابعة النبي صلى اهلل عليو كسلم في األقواؿ كاألفعاؿ,

نسأؿ اهلل تعالى أف يمن علينا بذلك.

السؤاؿ  – 45سيدم نعاني كثيران من مشكلة النظر إلى النساء ,فما ىو عبلج ىذه المشكلة؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

تقولوف النساء النساء ,كأنتم تأكلوف كثيران كتشربوف كثيران ,كتنظركف إلى النساء ,كتتكلموف معهن ,كال تقرؤكف القرآف ,كال

تذكركف اهلل إال قليبلن ,إذا كاف ىذا حالكم فكيف تجاىدكف أنفسكم؟ ال بد من قلة الطعاـ ,ككثرة الذكر كتبلكة القرآف ,ثم
ً
مجاىدة النفس األمارة بالسوء ألف اهلل أمر بقولو ﴿ :قيل لًل ً ً
صا ًرًى ٍم ﴾ ( سورة النور ) 30/ىذا أمر اهلل لك
ين يىػغيضُّوا م ٍن أىبٍ ى
ٍم ٍؤمن ى
ٍ ي
النفس بالنظر إلى النساء فبل بد من تقديم أمر اهلل تعالى على أمر النفس ,حتى تفوز بالسعادة األبدية .اللهم
قبل أف تأمرؾ
ي
أكرمنا بذلك يا أرحم الراحمين.

السؤاؿ – 46سيدم ما ىي األمور التي يجب على المؤمن أف ال يغفل عنها؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

أكالن :ال تغفل عن ذكر اهلل تعالى ,ككن هلل ذاكران ,كقيد ذكرؾ بالكثرة مع الحضور التاـ الدائم.

ثانيان :ال تغفل عن مجاىدة نفسك األمارة بالسوء كاسجنها تحت مراقبة اهلل عز كجل كال تأمن شرىا.

ثالثان :ال تغفل عن تبلكة القرآف الكريم ,اقرأ كبلـ اهلل تعالى بفهم كتدبر كحضور قلب.

السؤاؿ  – 47سيدم أريد منكم كصية أتمسك بها جزاكم اهلل خيران.
قاؿ حفظو اهلل تعالى:

بسم اهلل كالحمد هلل كالصبلة كالسبلـ على سيدنا رسوؿ اهلل ,كبعد:

أكالن :اربط جوارحك الظاىرة كالباطنة بالشرع الشريف.

ثانيان :نزه قلبك من محبة األغيار.

ثالثان :أكثر من ذكر ال إلو إال اهلل ,حتى تزكؿ األغيار من قلبك ثم نوره بالصبلة على سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

رابعان :عليك بترؾ المعاصي بالكلية.

خامسان :عليك بكثرة الطاعات بعد أداء المفركضات.

السؤاؿ  – 48سيدم نرل بعض الناس يطعن في الطرؽ فما ىو سبب ذلك في رأيكم؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

بعض الناس ينقدكف أىل الطرؽ ,ألف بعض أىل الطرؽ يرجحوف كبلـ شيوخهم على بعض األحكاـ الشرعية .كالبعض اآلخر

يتمسك بأقواؿ المشايخ كييسقط بعض األحكاـ الشرعية ,ككل ىذا مخالف ,فبل بد من التمسك بالشريعة كخلع ما سواىا ,ألف الشريعة

أصل كاألصل ال يترؾ أبدان.
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السؤاؿ  – 49سيدم نرل بعضهم يدعي أنو من أىل التصوؼ كلكن لو مخالفات شرعية كاضحة ,فهل ينتفع ىذا من انتمائو ألىل

التصوؼ؟

أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ادعاء التصوؼ أك االنتماء ألىلو ال يغني إذا لم يلتزـ بشرع اهلل عز كجل ,كاتباع سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كرأسماؿ

ىذا األمر الصدؽ الذم فقد عند بعض الناس .كالدخوؿ في الطريق ليس شرطان لدخوؿ الجنة ,بل شرط دخوؿ الجنة اإليماف ,كالطريق
شرط لمن أراد أف يدخل في مقاـ العبودية هلل عز كجل.

السؤاؿ  – 50سيدم ىناؾ من ينقد أىل التصوؼ ىل نجادلهم أـ ال؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

الذين ينقدكف أىل التصوؼ على قسمين:

القسم األكؿ :ينقد بغير فهم ,كمن نقد بغير فهم ال يلتفت إليو ألنو أحمق كال يبحث عن الحق كال الحقيقة كجواب األحمق

السكوت.

القسم الثاني :ينقد كيشكك في التصوؼ كذلك بسبب الحقد كالحسد كتعلقو بحظوظ نفسو ,ىذا كذلك ال يلتفت إليو كجوابو

السكوت.

أما من نقد أىل التصوؼ ككاف نقده بعلم كعن محبة كإخبلص لدينو ,فإنا نسمع نقده ,كنعرضو على الكتاب كالسنة فهو على الرأس

كالعين ,كإال نرمي ذاؾ النقد كنترؾ الجدؿ نحن كإياه كنلتزـ الحق ألف الحق أحق أف يتبع .كلصوفي الصادؽ ال يصر على المخالفات

الشرعية ,كال يتعمد فعل المعصية فإذا كقعت منو مخالفة فإنها تقع خطأ كنسيانان ,كإذا ذيٌكر بأمر اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم فإنو ال
يعاند كال يبرر بل يرجع كيستغفر كيتوب إلى اهلل تعالى ,ىذا ىو الصوفي الحق.

السؤاؿ  – 51سيدم ىل العمل في الدنيا يضر اإلنساف المؤمن؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

عمل المؤمن في الدنيا ال يضر بإيمانو كال يعني أنو متعلق بها ,كما أف ترؾ العمل في الدنيا ليس دليبلن على الزىد فيها ألنو قد

يكوف كسبلن .كلكن الذين يعملوف في الدنيا على أقساـ ثبلثة:

القسم األكؿ :يعمل في الدنيا ,كسبو من حبلؿ ,كال تلهيو تجارة كال بيع عن ذكر اهلل ,جسده في الدنيا يعمل كقلبو حاضر مع اهلل,

ىذا القسم ال تضره الدنيا بإذف اهلل تعالى ,كىذا القسم ممدكح.

القسم الثاني :يعمل في الدنيا ككسبو من حبلؿ ,إال أنها تمكنت من قلبو ,فهو في الدنيا أثناء صبلتو كذكره كعبادتو .مشتغل بجمع

الماؿ ,كمنغمس في الدنيا ,ىذا أضرتو الدنيا كلكن مع سبلمة إيمانو.

القسم الثالث :يعمل في الدنيا قلبان كقالبان ,كباع دينو بعرض من الدنيا قليل ,ىذا أضرت بو الدنيا حتى ذىبت بدينو كالعياذ باهلل

تعالى.

َّ ً
آمنيوا ىال
ين ى
فالعمل في الدنيا ليس مذمومان بكل صوره ,بل المذموـ منو ما كاف يلهي صاحبو عن ذكر اهلل تعالى قاؿ تعالى ﴿ :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
تيػ ٍل ًه يكم أىموالي يكم كىال أىكىال يد يكم ىعن ًذ ٍك ًر ً
اهلل ﴾ ( سورة المنافقوف ) 9/فحذر اهلل تعالى من االلتهاء ,كلم يحذر من العمل فيها ,فمن اشتغل
ٍ ٍى ٍ ى ٍ ٍ ٍ
في الدنيا بجوارحو الظاىرة كقلبو معلق باهلل عز كجل فإف الدنيا ال تضر إيمانو بإذف اهلل تعالى.
السؤاؿ  – 52سيدم ما رأيكم لو عمل اإلنساف في الدنيا بمقدار طاقتو بقصد خدمة المسلمين؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:
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ً
اؾ اهلل الدَّار ٍاآل ًخرةى ك ىال تىنس نى ً
ك
صيبى ى
يما آتى ى ي ى ى ى
الطاقة التي جعلت في اإلنساف ما جعلت لصرفها للدنيا فقط ,قاؿ تعالى ﴿ :ىك ابٍػتى ًغ ف ى
ى
ًم ىن ُّ
الدنٍػيىا ﴾ ( سورة القصص ) 77/فاعمل في الدنيا بمقدار الحاجة ,ألنك ال تضمن نفسك من الفتنة إذا كثر الماؿ ,ما قل ككفى خير
مما كثر كألهى .نسأؿ اهلل السبلمة.

السؤاؿ  – 53سيدم ما ىو أقصر طريق لعزة اإلنساف المؤمن؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

المؤمن الصادؽ عزيز ,كعزه محفوظ ما لم يختلط باألغنياء كلم يأخذ منهم شيئان ,أك اختلط بهم كلم يأخذ منهم شيئان ,فإذا كاف ىذا

كصفو يكوف عنده الفقراء كاألغنياء سواء ,ألف عزة المؤمن تذىب بذلة السؤاؿ ,كعزة الغني تذىب بعدـ األخذ منو شيئان .كالعز الحقيقي

بقدر دين اإلنساف ,كالمؤمن ينزؿ الناس منازلهم من حيث الدين كالتقول .علينا أف نكوف ىكذا نرضى بما قسم اهلل لنا ,نتواضع للمؤمنين

الفقراء كنتعزز على من اعتز بغناه كنفوض أمره إلى اهلل تعالى.

السؤاؿ  – 54سيدم ما ىو مفتاح الوصوؿ إلى اهلل تعالى؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

مفتاح الوصوؿ بيد الفتاح كىو المعطي ,كعليك أف تكتفي بطاعتك كعبادتك كالفتح من اهلل ,فبل تطلب من اهلل تعالى إال العبودية

تمن بالعبادة كتطلب الفتح بسببها ,فإذا فتح اهلل عليك ,فتح بمحض الفضل كىو الجواد الكريم.
المرضية عنده ,كاحذر أف ٌ

السؤاؿ  – 55سيدم ما ىي ثمرة السلوؾ في الطريق؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ثمرة ىذا الطريق للمؤمن الصادؽ في الدنيا يدخل دائرة اإلحساف فيعبد اهلل تعالى كأنو يراه ,كيتحقق بالعبودية هلل عز كجل ,كفي

البرزخ كما بعده يلتحق بتلك الجماعة النورانية التي تنتظره في عالم البرزخ ,نرجو اهلل أف يكرمنا بذلك.

السؤاؿ  – 56سيدم ىل دخوؿ الخلوة بدكف إذف من مرشد يشوش على الذاكر؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

الذين يدخلوف الخلوة على ثبلث أقساـ:

َّ ً
آمنيوا اذٍ يك يركا اهللى ًذ ٍكران ىكثًيران ﴾ ( سورة األحزاب/
ين ى
القسم األكؿ :يذكر اهلل تعالى امتثاالن ألمر اهلل تعالى حيث قاؿ ﴿ :يىا أىيُّػ ىها الذ ى

 ) 41كلكن تحت إشراؼ كارث من كراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بحيث لو فتح على ىذا المؤمن فالوارث يعرفو الصواب من
الخطأ ,ألنو سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوـ بما استفاد.

القسم الثاني :يذكر اهلل تعالى في خلوتو امتثاالن ألمر اهلل تعالى كألمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كلكن بدكف إشراؼ كارث كال

يفتح عليو ,فهذا القسم ال يشوش عليو ألف ذكره مع الغفلة فهو في خلوة بجسده كقلبو خارج الخلوة.

القسم الثالث :يذكر اهلل تعالى في خلوتو كبدكف إشراؼ كارث من كراث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقد يتوىم أنو فتح عليو

كيختلط عليو كال يستطيع أف يميز فيشوش عليو.

السؤاؿ  – 57سيدم كيف يتحقق المريد بالفناء في شيخو؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

الفناء في الشيخ ليس ركنان من أركاف السير كالسلوؾ بل األخذ بالتوجيهات كاألكامر كتطبيقها على الجوارح ىذا ركن كأساس,

كلكن ال بد من المحبة لخادـ الطريقة كمن شركطها التعلق بإيماف الشيخ ال بشبحو ,فإذا حصلت ىذه المحبة لشيخو كشيخو متصل
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برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالسند الصحيح المتصل ,عندىا يترؾ المريد مراده لمراد شيخو ,كمراده أمر اهلل تعالى كأمر رسولو صلى

اهلل عليو كسلم.

السؤاؿ  – 58سيدم عندما يكوف المريد مع شيخو يكوف محافظان كلكنو إذا خرج من عنده تغير ,فهل ىذا من النفاؽ؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

عندما يكوف المريد صادقان مع شيخو ,كمعتقدان بأنو موصوؿ برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فإنو يحسن صحبتو مع شيخو ,كتراه

مستقيمان كال يخالفو البتة .كلكن يجب على المريد إذا خرج من عند شيخو أف يكثر من ذكر اهلل تعالى حتى يحسن الصحبة مع اهلل تعالى,
ألف اهلل تعالى مع عبده في سفره كحضره ,كخلوتو كجلوتو ,كفي حاؿ حياتو زموتو ,فبل بد من تقوية اإليماف حتى يشعر بتلك المعية ,فإذا

شعر بتلك المعية ك العظمة فإنو ال يعصي اهلل ,كإذا عصاه فإنو ال يصر فيرجع كيتوب كيستغفر اهلل عز كجل.

السؤاؿ  – 59سيدم بماذا تنصحني في ىذا الظرؼ الذم كثرت فيو الفتن؟ كجزاكم اهلل عنا خير الجزاء.
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

العبد إذا كاف صادقان في طلب نجاتو من األىواء كالشهوات عليو أف يتمسك بحبل اهلل المتين ,الذم جاء بو رسوؿ اهلل صلى اهلل

عليو كسلم كىو في متناكؿ األيدم لمن طلب النجاة .كما رأينا عاقبلن كقع في البحر كبجانبو حبل النجاة كلم يتمسك بو .فعلينا جميعان أف
نتمسك بحبل اهلل المتين ,ا لذم جاء بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كىو في متناكؿ األيدم لمن طلب النجاة .حتى نخرج من الدنيا
على السبلمة إف شاء اهلل تعالى.

السؤاؿ  – 60سيدم ىل من فعل أفعاؿ المنافقين يحشر معهم في الدرؾ األسفل من النار؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

النفاؽ على قسمين :نفاؽ اعتقادم كنفاؽ عملي ,فإذا مات اإلنساف كىو منافق نفاقان اعتقاديان كالعياذ باهلل فهو في الدرؾ األسفل من
ً
صالًحان ﴾ ( سورة الفرقاف ) 70/أما صاحب
آم ىن ىك ىعم ىل ىع ىمبلن ى
النار ,كإذا تاب قبل موتو فهو مشموؿ بقولو تعالى ﴿ :إًَّال ىم ٍن تى ى
اب ىك ى
النفاؽ العملي ,فباإلجماع أنو ال يخلد صاحبو في النار ,كأمره إلى اهلل تعالى إف شاء عفا عنو كإف شاء حاسبو إذا مات على النفاؽ,
ب الٍ يمنىافً ًق ى ً
وب ىعلىٍي ًه ٍم ﴾ ( سورة األحزاب ) 24/كإذا تاب إلى اهلل تعالى قبل
اء أى ٍك يىػتي ى
كىذا المشار إليو بقولو تعالى ﴿ :ىكييػ ىع ّْذ ى
ين إ ٍف ىش ى
ً
اعب ً
ادم الَّ ًذين أىسرفيوا ىعلىى أىنٍػ يف ًس ًهم ىال تىػ ٍقنىطيوا ًمن رحم ًة ً
اهلل إً َّف اهللى يىػ ٍغ ًف ير ُّ
وب ىج ًميعان ﴾ ( سورة
الذني ى
موتو فهو مشموؿ بقوؿ اهلل تعالى ﴿ :يى ى
ٍ
ٍ ىٍ ى
ى ٍى
الزمر.) 53/
السؤاؿ  – 61سيدم بأم شيء توصيني جزاكم اهلل خيران؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

بعد التوبة هلل كالمحبة كالتسليم لخادـ الطريقة أكجهك إلى ثبلثة أمور:

أكالن :تفكر في كل عمل تقوـ بو ىل ىو موافق للشريعة أـ ال؟ فإف كاف موافقان قم بو كإال فدعو.

ثانيان :اتبع سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في كل ما تفعلو من كعاـ كشراب كقياـ كجلوس كدخوؿ كخركج.
ً
َّ ً
ين يى ٍم فًي
ثالثان :إذا أردت الصبلة فصلها كأنها آخر صبلة لك في ىذه الدنيا ,لتتحقق بقولو تعالى ﴿ :قى ٍد أىفٍػلى ىح الٍ يم ٍؤمنيو ىف الذ ى
ص ىبلتً ًهم ىخ ً
اشعيو ىف ﴾ ( سورة المؤمنوف.) 1/
ى ٍ
السؤاؿ  – 62سيدم ما معنى قوؿ اهلل تعالى ﴿ :لًيسأى ىؿ َّ ً
ادقًين ىعن ً
ص ٍدقً ًه ٍم ﴾ ( سورة األحزاب) 8/؟
الص ى ٍ
ىٍ
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:
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ىذا السؤؿ للصادؽ عن صدقو حتى يظهره اهلل تعالى للعبد ,كيحصل عنده ما كاف خفيان عنو ,ألنو يدعي أنو صادؽ فيوقفو اهلل تعالى

على حقيقة الصدؽ ,كلقوـ الحجة لو أك عليو ,أما اهلل عز كجل فإنو يعلم العبد كحقيقتو كما توسوس بو نفسو قبل كجود العبد .كما داـ

اهلل تبارؾ كتعالى سيسأؿ الصادؽ عن صدقو ,فوجب على العبد المؤمن أف يكوف دائمان كأبدان على حالة خوؼ ككجل من اهلل تعالى ,كإذا

كاف ىذا في حاؿ الصادقين ,فكيف بحاؿ غيرىم؟

السؤاؿ  – 63سيدم ما ىو أقصر طريق نسلكو حتى تكوف العبادة الئقة بربنا عز كجل؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

حتى تكوف العبادة الئقة بربنا جل كعبل ,ال بد أف تكوف موافقة للشريعة ,كأف تؤدل كما أداىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مع

الصدؽ كاإلخبلص .كم ن فهم الطريق حقيقة فإنو إذا نظر إلى عملو كعبادتو كجدىا غير الئقة بربو عز كجل ,فهو يأتي بالعبادة موافقة

للشريعة كبعدىا يكوف على خوؼ كعلى كجل أف ال يقبلها اهلل تعالى ,لذلك نرل الصادؽ بعد عبادتو يتضرع إلى اهلل تعالى حتى يقبلها

منو ,ككيف تكوف عبادة العبد الفان ي الئقة باهلل عز كجل القديم الباقي؟ فترل ىذا الصنف في حالة كجل ألف قبوؿ العمل عند اهلل عز

كجل ,كىذا غائب عنهم كليان ,نرجو اهلل تعالى أف يعاملنا بفضلو ال بعدلو .آمين.
السؤاؿ  – 64سيدم كيف يتخلص اإلنساف من الهول ككسوسة الشيطاف؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

المؤمن يتخلص من الهول بالمجاىدة لنفسو األمارة بالسوء ألف الهول متعلق بها .كيتخلص من كسوسة الشيطاف بكثرة ذكره هلل تعالى

مع الحضور التاـ .فإذا جاىد نفسو حتى تخلص من ىواه ,كأكثر من ذكر ربو تعالى حتى تخلص من كسوسة الشيطاف عند ذلك يحلو

لو اتباع النبي صلى اهلل عليو كسلم كيتلذذ بالعبودية كال يجد مشقة في العبادة ,كىؤالء ىم أكلياء اهلل تعالى حقان ,ترل قلوبهم في حالة
الحضور التاـ الدائم ,كإذا حاـ الشيطاف حوؿ قلوبهم فإنو يرجع بالخيبة كالخسراف ,كإذا رجع بالخيبة كالخسراف عندىا ينظر العارؼ

بقلبو في ملكوت السموات كاألرض ,ألف قلبو مثل الزجاج ليس عليو غبار.

أما إذا لم يجاىد المؤمن نفسو ,كلم يذكر ربو تبارؾ كتعالى أك ذكر مع الغفلة ,عندىا يكوف الشيطاف عونان لنفسو فيصير القلب غافبلن
كيسترسل مع الشيطاف .كصاحبو يتبع ىواه كالعياذ باهلل تعالى .فالواجب على المؤمن أف يكوف مع الصادقين كاألكلياء العارفين الذين
حافظوا على قلوبهم كما يحافظ قائد السيارة على سيارتو أثناء سيرىا ,حتى يسرم الحاؿ منهم إليو .اللهم ال تحرمنا صحبة األكلياء

كبركتهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

السؤاؿ  – 65سيدم ما ىي األمور التي تنجي من عذاب اهلل تعالى؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ستة أمور تنجي من عذاب اهلل تعالى:

 1نِ – رحمة أرحم الراحمين.
 2نِ – شفاعة شفيع مطاع.
3ن  -التوبة الصادقة.
4ن  -االستغفار.

5ن  -فعل الطاعات.

6ن  -الصبر على المصائب.

السؤاؿ  – 66سيدم كيف يكوف السير الحقيقي إلى اهلل تعالى؟
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أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

السير الحقيقي إلى اهلل تعالى ال يكوف إال إذا أخذ المؤمن القرآف الكريم باليد األكلى ,كالسنة السنية باليد الثانية ,كلسانو يلهج بذكر

اهلل تعالى.

السؤاؿ  – 67سيدم كيف يتخلص المؤمن من الغركر إذا مدح؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

الناس يمدحونك بحسن ظنهم فيك ,فكن أنت ذامان لنفسك لما تعلم منها ,كيف تترؾ اليقين بالظن,فأنت أعلم الناس بنفسك فكن

على حذر منها ,كال تغتر بمدح المادحين فإف مدحهم لك ال يوصلك إلى اهلل تعالى بل قد يكوف سببان لقطيعتك عن اهلل عز كؿ,

فوصولك إلى اهلل تعا لى ال يكوف إال بمجاىدتك لنفسك ,لو قاؿ لك رجل أنت غني كتملك ألف ليرة ,كأنت في الحقيقة ال تملك ليرة

كاحدة ىل تصدقو؟ قطعان ال تصدقو ,فكيف تصدؽ من مدحك بشيء لم يوجد فيك؟ كإذا مدحت بشيء كاف فيك أرجع ذلك إلى
فضل اهلل تعالى عليك ,كإال عرضتو للزكاؿ.

السؤاؿ  – 68سيدم ىل في جمع الماؿ ضرر؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

كثرة الماؿ توقعك في ثبلث ىموـ:

الهم األكؿ :كيف تجمع الماؿ كمن أم طريق؟

الهم الثاني :كيف تحافظ على الماؿ من الضياع؟

الهم الثالث :كيف تصرؼ ىذا الماؿ؟

لذلك ننصح المؤمن أف يأخذ من الدنيا بمقدار الحاجة ,كأف يكوف على حذر من فتنتها ألف فتنة الماؿ عظيمة ,كقد رأينا من اتخذ

دينو سببان في أكل الدنيا كالعياذ باهلل تعالى.

السؤاؿ  – 69سيدم بأم شيء يقول العقل؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

العقل يقول بنور اهلل تعالى ,كيقول بنور القرآف الكريم ,كالتمسك بالشريعة ,لذلك ترل أىل االستقامة كاالتباع كلما تقدـ بهم العمر

كبر عقلهم ,كأما الخرؼ ,فإنو يصيب المنحرؼ عن الشريعة ,كيستثنى من المرض الذم ينتاب اإلنساف ,فمن عمل بالقرآف كالسنة

ازداد عقلو .كنحن نرل بعض الناس ضعيف العقل قوم اإليماف ,فإذا لم يقو عقلو باالتباع فإف ضعف عقلو قد يضر بإيمانو ,أما إذا كاف
قوم العقل كاإليماف فإنو يكوف من أىل االستقامة .نرجو اهلل تعالى الحفظ كالسبلمة.

السؤاؿ  – 70سيدم أنسى كثيران ,فما ىو عبلج النسياف؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ك فى ىبل تىنسى ﴾
أغمض عينيك عن المعاصي كالنظر إلى النساء ,كاقرأ ثبلث مرات بعد كل صبلة قوؿ اهلل تعالى ﴿ :ىسنيػ ٍق ًرئي ى

( سورة

األعلى ) 6/كقل ( :اللهم ارزقني حفظ النبيين كإلهاـ المبلئكة المقربين ,كيقين الصديقين ) .كليكن طعامك من حبلؿ ,كال تكثر منو.
السؤاؿ  – 71سيدم ذكر اهلل تعالى عندم قليل .فأم شيء تنصحني؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:
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قلة الذكر هلل تعالى من دأب الفاسقين ,فبل بد من التوبة كاالستغفار كالرجوع إلى اهلل تعالى ,ألف اهلل سبحانو كتعالى قيد الذكر في
َّ ً
ً ً
فسلىم ترقي العبادة هلل تعالى
ين ى
القرآف الكريم بالكثرة ,فقاؿ تعالى ﴿ :يىا أىيُّػ ىها الذ ى
آمنيوا اذٍ يك يركا اهللى ذ ٍكران ىكثيران ﴾ ( سورة األحزاب .)41 /ي
بعد أداء الفرائض كالواجبات كترؾ المحرمات كثرة ذكر اهلل تعالى,لذلك كاف النبي صلى اهلل عليو كسلم يذكر اهلل تعالى على سائر

أحوالو.

السؤاؿ  – 72سيدم من ىو الصوفي حقيقة؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

الصوفي ىو الكائن البائن ,الكائن مع اهلل ,البائن عن الخلق ,أك الكائن مع الخلق صورة ,كالبائن عنهم حقيقة.

السؤاؿ  – 73سيدم متى يتحدث اإلنساف بنعم اهلل تعالى عليو؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

التحدث بنعمة اهلل تعالى ليس ممنوعان ,كلكن يشترط فيو عدـ كجود حظ نفسو فيو .فقبل التحدث بنعمة اهلل عليك ,فتش قلبك ,ما

ىي نيتو في ذلك؟ فإذا كجدت فيو اإلخبلص فتحدث بنعمة اهلل عليك كلكن ألىلو ,كال تقل لغير أىلو ,ألف ىذا سر كإفشاء السر

خيانة.

السؤاؿ  – 74سيدم يخطر بباؿ المؤمن أحيانان أنو لً ىم يقيد نفسو بالطريق؟ فما ىو الجواب على ىذا الخاطر؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

يجب على المؤمن أف يفرؽ بين الحرية المطلقة التي ال يقيدىا شيء ,كبين الحرية المقيدة بقيود الشريعة ,الحرية األكلى تعلقها

بالنفس األمارة بالسوء ,ألنها تريد أف تكوف مثل البهائم .أما الحرية الثانية المقيدة بقيود الشريعة ىذه ليس فيها ضيق على المؤمن ألف
ف اهللي نىػ ٍفسان إًَّال يك ٍس ىع ىها ﴾ ( سورة البقرة ) 286/فالحرية األكلى مذمومة,
اهلل ما كلفنا إال بما ىو في كسعنا قاؿ تعالى ﴿ :ىال يي ىكلّْ ي

كالحرية الثانية محبوبة ألنن فيها لذة العبودية هلل عز كجل ,نسأؿ اهلل تعالى أف ال يحرمنا لذة العبودية ,كالطريقة ما ىي إال االلتزاـ

بالشريعة المطهرة.

السؤاؿ  – 75سيدم يقولوف :عين المحب ضيقة ,فما يعني ىذا؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ىذا صحيح ,ألف عين المحب الصادؽ ال تنظر إال إلى شيء كاحد كىو الشرع الشريف ,فهو ال ينظر إلى شهواتو كال إلى حظوظو,

فضبلن عن نظره إلى أخطاء اآلخرين ,بل إذا رأل أخطاء اآلخرين سترىا عن أعين الناس ,كقدـ النصيحة لهم سران .فهو أكالن كأخيران
مشتغل بنفسو حتى يتمكن من إجراء األحكاـ الشرعية عليها ظاىران كباطنان.

السؤاؿ  – 76سيدم ما ىي أسهل الطرؽ في دعوة الخلق إلى اهلل تعالى؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

أسهل الطرؽ في دعوة الخلق إلى اهلل تعالى الحكمة كالموعظة الحسنة مع اإلحساف كالجود ,كىذا األخير أصعب من سابقو ألف

المعطي في حاؿ العطاء كأنو يقطع قطعة من جسده .فكلما عظم اإليماف كلما كثر العطاء ,كلهذا كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

سخيان جوادان ,ككاف صلى اهلل عليو كسلم أجود من الريح المرسلة .كاهلل سبحانو كتعالى ما أعطانا حتى نمسك ,بل أعطانا لننفق ,كالنفقة
باالعتداؿ تكوف لعامة المؤمنين .فليكن كعظك بالحكمة كالموعظة الحسنة مع اإلنفاؽ بالنية الخالصة لوجو اهلل تعالى ,فبل تنفق الماؿ
لتحوؿ الناس إلى شخصك ألنك إذا فعلت ذلك ذىب الماؿ كال أجر فيو .فبل بد من تحرير النية في كل أمورؾ.

السؤاؿ  – 77سيدم ما رأيكم لو عمل اإلنساف في الدنيا بمقدار كسعو ,ال بمقدار حاجتو ,بقصد قضاء حوائج الناس؟
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أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

العمل في الدنيا بمقدار الحاجة أسلم ,ألف من يعمل في الدنيا بمقدار كسعو كطاقتو قد تفتح عليو الدنيا كيفتن فيها ,كقد رأينا البعض

فتحت عليو الدنيا ,ككانت سببان لقطعو عن الطريق ,كسببان لغركره كطغيانو ,يقوؿ تعالى ﴿ :كبل إف اإلنساف ليطغى

أف رآه استغنى ﴾ ( سورة العلق ) 7/كمن يضمن لنفسو عدـ الفتنة بعد قولو تعالى ﴿ :إنما أكالدكم فتنة ﴾ ( سورة التغابن ) 15/من

يرغب بكثرة الفتنة فليكثر من الماؿ.

السؤاؿ – 78سيدم بم توجهني عندما أكوف مع الناس؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

أكالن :عليك بحسن الظن بالمسلمين فبل تظن فيهم إال خيران.
ثانيان :انظر إليهم بالشفقة كالرحمة ,كأنهم إخوة لك باإليماف.

ثالثان :ال تترفع على أحد من الناس ألف األمور بخواتيمها ,كاهلل تعالى على كل شيء قدير قد يجعل الكافر كليان كقد يفتن المؤمن فيكوف كافران.
رابعان :اصبر على أذاىم بدكف مداىنة كفوض أمرىم إلى اهلل تعالى.
خامسان :ال تترؾ النصح لهم ما استطعت إلى ذلك سبيبلن ,كال تطلب بالنصح مكانة كال منزلة كال شهرة بينهم .ألف ىذا ينافي اإلخبلص

كالصدؽ ,انصح هلل عز كجل كال تتوقع منهم شيئان.

السؤاؿ  – 79سيدم يخطر في بالي أف أترؾ العمل في الدنيا حتى أتفرغ لعبادة ربي عز كجل فما رأيكم؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ال تترؾ العمل في الدنيا ,ألف ترؾ العمل في الدنيا ليس دليبلن على الزىد فيها ,بل قد يكوف كسبلن ,عليك أف تأخذ بأسباب الرزؽ حتى
تكف نفسك عن المسألة كالحاجة ,كلكن خذ من الدنيا بمقدار الحاجة ككن قويان بإيمانك حتى تكوف من الذين مدحهم اهلل بقولوً ﴿ :ر ىج ه
اؿ ىال
تيػ ٍل ًهي ًهم تًجارةه كىال بػيع ىعن ًذ ٍك ًر ً
اهلل ﴾ ( سورة النور .) 37/أما إذا ضعف اإليماف في القلب فإف الدنيا تلعب بصاحب ذلك القلب كتوقعو في
ٍ ى ى ى ىٍ ه ٍ
الفتنة .فكن حريصان على مستقبلك كذلك في اآلخرة .كالحاصل أف من اشتغل في الدنيا بجسمو ,كقلبو مع اهلل تعالى فهو ممدكح عند اهلل
كيكوف من أغنى خلق اهلل تعالى ,كأما إذا اشتغل القلب كالقالب في الدنيا فهذا من أفقر الناس كالعبرة بالقلب ال بالجسم.

السؤاؿ  – 80سيدم أحيانان أخشى على نفسي من الرياء فأترؾ العمل كالطاعة .فهل ىذا صحيح؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

إذا كنت تخشى على نفسك من الرياء فهذا حسن كجيد ,كلكن ال تترؾ العمل كالطاعة ,بل عليك أف تصحح النية قبل قيامك بالطاعة ,كأف

تكوف خالصة لوجو اهلل ,ثم اشرع بالعمل كال تلتفت إلى الوسوسة بعد ذلك ,ألف تلك الوسوسة ال تضرؾ كال تؤثر في العمل الصالح ,إال إذا
ركنت إلى تلك الوسوسة كأخذت بها ,فالنية الصالحة قبل ىذا العمل أمر مهم للمؤمن .كالعمل بدكف تحضير النية الخالصة ينافي الصدؽ,

فكن صادقان في أفعالك كلها إذا كنت تدعي أنها لوجو اهلل تعالى.

السؤاؿ  – 81سيدم كيف يخفف اإلنساف المؤمن طبيعتو البشرية؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

تخفف الطبيعة البشرية بأمور أىمها:

أكالن :التمسك بالكتاب كالسنة السنية.

ثانيان :بإخراج حب الدنيا بكل صورىا من القلب.
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ثالثان :بالصدؽ في طلبك.

رابعان :بكثرة الذكر هلل تعالى.

خامسان :بقلة الطعاـ كالكبلـ كالنوـ ما لم يضر ببدنك.

السؤاؿ  – 82سيدم أحيانان أجد المشقة في فعل الطاعات كترؾ المعصية فما ىو العمل إلزالة تلك المشقة؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ما كجدنا دينان فيو مشقة ,ألف تكاليف اهلل تعالى للعبد إنما ىي بوسعو ,فاهلل تعالى ما كلفنا فوؽ طاقتنا .فإذا كجدنا مشقة في فعل الطاعة

كترؾ المعصية ,فإف ىذه المشقة بسبب النفس األمارة بالسوء ,فبل بد من مجاىدتها.

كإذا تذكؽ العبد حبلكة العبادة هلل عز كجل عندىا تزكؿ المشقة .كلكن إذا لم يتذكؽ حبلكة العبادة فيجب عليو أف ال يترؾ العبادة كلو

كجد فيها المشقة .كيكفيو إلزالة تلك المشقة:

إيمانو بأف اهلل تعالى يستحق العبادة ,ىذا أكالن.
كعلمو بأف اهلل يراه كال ينقص من أجره شيئان ,ىذا ثانيان.

كلكن البعض يجد المشقة في العبادة ألنو يريد الدنيا ,كىو من أبنائها ,كفي نفس الوقت يريد اآلخرة ,كىذا ال يمكن فبل بد من

المحافظة على القلب حتى ال يتمكن حب الدنيا فيو ,فإذا خرج حب الدنيا من القلب كامتؤل حبان هلل تعالى فأم مشقة يجدىا العبد في

العبادة؟

السؤاؿ  – 83سيدم كيف يتخلص المؤمن من المعاصي؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

المعاصي التي يقع فيها العبد على قسمين:
و
معاص تتعلق بحقوؽ اهلل تعالى ,ىذا الجانب ال بد فيو من التوبة كاالستغفار ,كأف يصبر العبد على فعل الطاعة كترؾ المعصية,
القسم األكؿ:

فمن تاب كنز ع كاستغفر غفر اهلل عز كجل لو ,بوعده كاهلل ال يخلف الميعاد.
و
معاص تتعلق بحقوؽ العباد ,ىذا الجانب ال بد فيو من التوبة ,كإعادة الحقوؽ ألصحابها ,أك استحبللهم كالعبد إذا لم يرع
القسم الثاني:

حقوؽ العباد فهو خائن.

السؤاؿ  – 84سيدم اختبلطي بالناس كثير ,فأم شيء تنصحني؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ال بد لمن يخالط الناس أف يكوف صادقان معهم جميعان ألف الصدؽ مع جميع الخلق كاجب على المؤمن كما أنو يجب عليو أف يحب

الخير لهم جميعان .أما المحبة القلبية فبل تكوف إال للمؤمنين فقط ألف المؤمن يحشر مع من أحب .كرضا اهلل تبارؾ كتعالى مرتب على
صدؽ العبد الفاني ,كالعجيب أف ىذا العبد الفاني ال يأخذ بالسبب الموصل إلى مرضاة اهلل الباقي بسبب الرضا عن النفس كاتباع
الشهوات كعدـ الخركج من الحظوظ النفسية.

كما كدت عبادة أخف على النفس من الصدؽ ,فكل العبادات فيها مشقة على النفس إال الصدؽ ,فعليك بالصدؽ في كل أقوالك

كأفعالك كمع كل الناس.

السؤاؿ  – 85سيدم كل عبادة لها شركط ككاجبات فما ىي شركط ككاجبات الصدؽ؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:
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الصدؽ ال يحتاج إال لنية خالصة حتى يكوف الصدؽ مقبوالن عند اهلل تبارؾ كتعالى ,كىذا متوقف على قوة اإليماف باهلل تعالى كصفاتو
كالتي من جملتها السميع البصير ,فمن قوم إيمانو بهاتين الصفتين صلح جميع عملو .قاؿ تعالى ﴿ :لًيسأ ىىؿ َّ ً
ادقًين ىعن ً
ص ٍدقً ًه ٍم ﴾
الص ى ٍ
ىٍ
اؿ اهللي ى ىذا يػوـ ين ىفع َّ ً
ادقًين ً
ص ٍدقيػ يه ٍم ﴾ ( سورة المائدة ) 119/فبل بد من تصحيح النية
( سورة األحزاب ) 8/كقاؿ تعالى ﴿:قى ى
ى ىٍ ي ى ي
الص ى
عند صدقنا ,كالصدؽ يتمم اإلخبلص كيوصل إلى مراتب اإلحساف.
السؤاؿ  – 86سيدم ىل الخصوصية تقتضي األفضلية؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ص بًر ٍحم ً
شاءي ﴾ ( سورة البقرة ) 10/كمن جملة
ت ًِ ًق ىم ٍن يى ى
نعم الخصوصية تقتضي األفضلية فيما يخ ٌ
ص بو ,قاؿ تعالى ﴿ :ىكاهللي يى ٍختى ُّ ى ى

ا الختصاص جعل الرسالة كمن بعدىا الوراثة ,كفضل العالم على العابد كفضل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على أدنى كاحد من األمة.
كالمراد بالعالم :العالم العامل.

السؤاؿ  – 87سيدم تصيبني أحيانان حالة فتور في العبادة فأقصر في قراءة األكراد كتبلكة القرآف الكريم فهل يجب علي تجديد العهد كالبيعة؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

الفتور في العبادة ال يسمى نقضان للعهد حتى يحتاج إلى تجديد البيعة ,كلكن ال بد لمن فتر في العبادة أف يشد على نفسو كيجاىدىا ,كأف

يستغفر اهلل عز كجل ألف اهلل عز كجل شرع لنا االستغفار فبل بد من األخذ بو ,كال نسترسل في المعاصي كالمنكرات ,كال نخلد إلى الكسل.

كمن ذاؽ حبلكة العبودية هلل عز كجل ينتفي عنو الفتور.

السؤاؿ  – 88سيدم أفكر في الناس كأرل نفسي متعلقان بهم كثيران فبل أدرم ماذا أصنع؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

إذا فكرت في الخلق كتعلق قلبك بهم قد ينتهي عمرؾ ,كتذىب إلى اهلل تعالى كأنت صفر اليدين ,فطوبى لعبد لم يي ً
بق في قلبو شيئان إال حب

اهلل تعالى كرسولو صلى اهلل عليو كسلم ,كحب من يوجهو إلى اهلل تعالى .كإذا أسقطت الخلق من قلبك تنور عقلك كعرفت حقيقة نفسك

األمارة بالسوء ,ككففت لسانك عن ذكر الخلق ,ككنت مع الخالق تبارؾ كتعالى كاشتغلت بنفسك امتثاالن ألمر ربك جل جبللو حيث يقوؿ:
َّ ً
ض َّل إًذىا ٍاىتى ىديٍػتي ٍم ﴾ ( سورة المائدة ) 105/ألنك يوـ القيامة ستسأؿ عن نفسك لقولو
س يك ٍم ىال يى ي
ض ُّريك ٍم ىم ٍن ى
ين ى
﴿ يىاأىيػُّ ىها الذ ى
آمنيوا ىعلىٍي يك ٍم أىن يف ى
ىص ىح ً
ٍج ًح ً
يم ﴾ ( سورة البقرة .) 119/ففوض أمر الخلق لخالقهم كال تشغل قلبك بهم كال تترؾ النصيحة لهم
تعالى ﴿ :ىكىال تي ٍسأ ي
ىؿ ىع ٍن أ ٍ
اب ال ى
كادع لهم في ظهر الغيب.
السؤاؿ  – 89سيدم ما ىو أقصر طريق للتحقق بالصدؽ؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

الصدؽ صفة من صفات النبيين كالصديقين .كإليو دعا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كحتى تكتسب ىذه الصفة عليك أف تتعرؼ على
أىلها لذلك قاؿ تعالى ﴿ :يا أىيػُّها الَّ ًذين آمنيوا اتَّػ يقوا اهللى كيكونيوا مع َّ ً ً
ين ﴾ ( سورة التوبة )119/فإذا عرفتهم كصاحبتهم كامتثلت أمرىم
ى ى
ى ى
ىى
الصادق ى
ى

سرل إليك من صدقهم شيء .كإذا كقعت في قلبك نقطة الصدؽ عرفت نفسك كأصلك ,كمن عرؼ نفسو أمارة كأصلو عدمان ,بدأ بإصبلح
نفسو .كبداية اإلصبلح ال تكوف إال بالصدؽ كبعدىا تبحث كتتحرل الصدؽ حتى تكتب عند اهلل صديقان.
السؤاؿ  – 90سيدم كيف يرقق العبد الحجاب عن قلبو؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:
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الحجب التي تكوف على قلب اإلنساف ال تزكؿ إال بكثرة الذكر هلل تعالى مع الحضور التاـ ,فإذا رؽ الحجاب عن القلب نظر في ملكوت

السماء ببصيرتو فإذا خرج من الدنيا إلى البرزخ كإلى عالم يوـ القيامة ال يزداد يقينان بل يصبح كشفان .فالعارفوف باهلل تعالى الذين أزالوا الحجب
عن قلوبهم ال يزداد يقينهم بعد الموت.

السؤاؿ  – 91سيدم ىل الرؤيا الصالحة خاصة بالرجل الصالح؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

الرؤيا الصالحة ىي لئلنساف الصالح رجبلن كاف أك امرأة ,كفي الحديث الشريف [ :لم يبق من النبوة إال المبشرات .قالوا كما المبشّْرات؟

كالحلي يم من الشيطاف ] ( ركاه البخارم ) .فالعبد المؤمن
قاؿ :الرؤيا الصالحة ] ( ركاه البخارم ) كفي حديث آخر [ :الرؤيا الصادقة من اهلل ي

الذم يكوف مستغرقان في ذكر اهلل تعالى بقلبو كركحو عند نومو ال يبقى في ركحو إال معرفة اهلل تعالى ,كمعرفة اهلل تعالى كنوره ال يكشفاف إال

الحق كالصدؽ .لذلك نرل الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح تأتي كاضحة كيعتمد عليها .أما من كاف قلبو مكدران كمتعلقان بالدنيا كلم يخرج من
حظوظ نفسو فإنو ال يعتمد على رؤياه كتكوف أضغاث أحبلـ.

السؤاؿ  – 92سيدم كيف يكوف التدبر آليات اهلل عز كجل؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

من أراد أف يتدبر كبلـ اهلل عز كجل ال بد لو أف يقرأ القرآف الكريم مع االعتقاد بأف ىذا الكبلـ فوؽ كبلـ البشر ,كأف يتوجو إليو بكليتو مع

حضور القلب كالركح ,عندىا تحصل االستفادة إف شاء اهلل تعالى.

السؤاؿ  – 93سيدم من ىم أىل اهلل تعالى؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

أىل اهلل ىم السابقوف بالخيرات كالمقربوف عند اهلل تعالى ,كىم على قسمين:

القسم األكؿ :محبوف كىؤالء جاىدكا في اهلل حق جهاده ,كأنابوا إليو حق إنابتو فألهمهم سبل معرفتو.

القسم الثاني :محبوبوف كىؤالء أىل العناية األزلية الذين اجتباىم كىداىم إلى صراطو المستقيم.

فالمحبوف كصلوا بالمجاىدة كالمحبوبوف كصلوا بالعناية ,كالمحبوف قد يصبحوف محبوبين بعد قبوؿ اهلل تعالى لهم ,كلكنهم دكف مرتبة

المحبوبين باالصطفاء كالعناية ,رضي اهلل عنهم جميعان كألحقنا بهم بفضلو كرحمتو آمين.

السؤاؿ  – 94سيدم كثير من الناس يتحدثوف عن الكرامات كخرؽ العوائد فما رأيكم في ذلك جزاكم اهلل تعالى خيران؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

االشتغاؿ بالكرامات كالكشوفات كخرؽ العوائد يينسي المؤثر ,ككظيفة العارفين المرشدين توجيو المؤمنين إلى شريعتهم ,كإلى محبة

ا هلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم ال إلى أشخاصهم ,فالتحدث بالكرامة كالكشف يوجو الناس إلى الشخص الذم ظهرت على يده

الكرامة .كيصبح الناس خائفين من لكرامتو كلخرؽ العوائد ,كىذا كلو مناؼ لما جاء بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,فبل بد من توجيو

المؤمنين إلى دينهم كاالشتغاؿ بتزكية نفوسهم ألنٌا يوـ القيامة سنسأؿ عن الشرع الشريف ال عن الكشف كالكرامات.

السؤاؿ  – 95سيدم المعصية تضرني كأنا أقع فيها فما ىو السبيل للتخلص من المعصية؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

المعاصي تضر باإليماف كما أف السم يضر باألبداف ,ىل رأيت عاقبلن يأكل من و
كجود السم فيو؟ الجواب :ال يأكل منو,
طعاـ تيقن ى

ألف ىبلكو محقق في أكل ىذا الطعاـ .ككذلك من عرؼ أف المعصية تضر بدينو كإيمانو كيف يقع فيها؟ كلكن ال بد أكالن أف تعرؼ ما ىي
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المعاصي حتى تجتنبها ,فإذا عرفت المعاصي ,كجب عليك أف تجاىد نفسك في ترؾ المعاصي إذا كنت حريصان على دينك كمستقبلك

في اآلخرة .فبل تخرب مستقبلك في اآلخرة بارتكاب المعاصي كالمخالفات.

السؤاؿ  – 96سيدم كيف يستطيع المؤمن أف يستفيد من دينو االستفادة الكاملة؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

َّ ً
السل ًٍم
آمنيوا ا ٍد يخليوا فًي ّْ
ين ى
من أراد أف يستفيد من دينو حق االستفادة عليو أف يدخل في دين اهلل بكليتو لقولو تعالى ﴿ :يىا أىيُّػ ىها الذ ى

ىكافَّةن ﴾ ( سورة البقرة ) 208/فالمؤمن ال يستفيد االستفادة المطلوبة من دين اهلل عز كجل إال إذا خرج من كلو ,كدخل في كلو _ أم

خرج من كل حظوظو كدخل في دين اهلل كلو _ فبل بد من الدخوؿ ظاىران كباطنان كإجراء األحكاـ الشرعية على الجوارح الظاىرة كالباطنة.
كأما دخوؿ الجوارح الظاىرة فقط فهذا سهل حتى على المنافقين ,كأما إدخاؿ الجوارح الباطنة في دين اهلل عز كجل فهذا يحتاج إلى

رجاؿ أبطاؿ تخلصوا من حظوظهم.

السؤاؿ  – 97سيدم أرل العبادة ثقيلة على النفس فما السبيل لتخفيفها؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

إذا كجدت ثقل العبادة على النفس كأديتها كما ىي فهذا يكوف أنفع للقلب ,ألنو كلما صعب األمر على النفس عظم األجر عند اهلل,

كرب عبادة ثقيلة يفتح اهلل عليك بها أكثر من عبادة سنوات .كليس المعوؿ عليو كثرة العبادة إنما المعوؿ عليو قبولها عند اهلل عز كجل.

كالصوفي الصادؽ يأخذ بالعزائم.

السؤاؿ  – 98سيدم إذا خرج العبد من الدنيا كما عرؼ اهلل تعالى ,كلكن اإليماف موجود ىل يضره ىذا؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

كاهلل عار علينا أف نخرج من ىذه الدنيا كنحن ال نعرؼ اهلل تعالى ,كالعار األشد أنا ال نسعى إلى معرفتو بسبب اشتغالنا في الدنيا .لو

أعطاؾ رجل مبلغان من الماؿ فإنك ال تنساه أبدان ,فكيف بمن خلقك من عدـ كرزقك اإليماف كجاءؾ رسولو صلى اهلل عليو كسلم بالقرآف
 ...كىكذا نعم ال تعد كال تحصى ,من النعم الدينية كالدنيوية ,كيف ال تسعى إلى معرفة اهلل؟ ً
كاهلل ىذا ال يليق باإلنساف المؤمن .كإذا
خرج العبد من الدنيا مع سبلمة اإليماف فإنا نرجو اهلل تعالى أف يعاملنا كيعاملو بفضلو ال بعدلو.

السؤاؿ  – 99سيدم إذا تعارضت االستشارة مع االستخارة فأيهما تيػ ىق ىد ٍـ؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

إذا تعارضت االستخارة كاالستشارة فقدـ االستشارة ألنها أمر من اهلل تعالى ,كاالستخارة سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,كتقدـ

نفسي ,أما االستشارة فبل كلكن ال بد من تحقق الصفات في المستشار:
االستشارة على االستخارة ألف االستخارة قد يدخل فيها ح ه
ظ ه
أكالن :أف يكوف أمينان.
ثانيان :أف يكوف خارجان من حظوظ نفسو.

فرأم ىؤالء مقدـ على االستخارة.

السؤاؿ  – 100سيدم ىل الدعاة على درجة كاحدة؟
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

الدعاة على أصناؼ ثبلثة:

الصنف األكؿ :يدعو الناس إلى اهلل تعالى ,كإلى التمسك في الشريعة ظاىران كباطنان ,كال يخشى في اهلل لومة الئم .كال ينساؽ خلف

أىواء الناس.
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الصنف الثاني :يدعو الناس إلى اهلل تعالى ,كيقتصر في دعوتو على ظاىر الشريعة فقط ,كىذا أقل درجة من الصنف األكؿ.

الصنف الثالث :يدعو الناس _ حسب زعمو _ إلى اهلل تعالى كلكنو انساؽ خلف أىوائهم كشهواتهم ,ككظف دينو على حسب أىواء

ىؤالء ,كىذا قد يكوف من الذين أكل دنياه بدينو ,أك من الذين باعوا دينهم بدنيا غيرىم ,كىذا ىو األحمق ,أجارنا اهلل كإياكم من ذلك.
فالصنف األكؿ :يجب عليو أف يصبر على أذل الناس كال يقابل السيئة بالسيئة ,بل يعفو كيغفر كيفوض أمر الناس إلى اهلل تعالى ,فهو

الرقيب عليهم.

كالصنف الثاني :يجب عليو أف ال يقتصر على ذلك بل عليو أف يرتقي في ىذه الدعوة ,كإال فإف دعوتو ال تتجاكز اآلذاف.

كالصنف الثالث :ليس بداع إلى اهلل تعالى ,كعليو أف يتوب إلى اهلل تعالى كيرجع إليو ,كأف يحرر نيتو كأف يكوف عملو خالصان هلل تعالى,

كأال يأكل الدنيا بدينو ,كال يبيعو بدنيا غيره ,حتى ال يخرب مستقبلو في اآلخرة.

السؤاؿ  – 101سئ ل حفظو اهلل تعالى عن قوؿ سيدم البوزيدم رحمو اهلل تعالى ( :إف نفسي لم تزؿ صغيرة كأنا ابن ثمانين سنة كإنها
تأمرني بأنواع المخالفات كما كانت تأمرني في عصر الشباب ).
أجاب حفظو اهلل تعالى بقولو:

ىذا صحيح فإف النفس ال تموت كمثلها مثل الحية ,فإذا جاء فصل الشتاء تراىا تحت التراب أك الثلج ,كإذا جاء فصل الصيف خرجت

كعادت إلى ما كانت عليو ,كىكذا النفس األمارة بالسوء ,بالمجاىدة تضعف ,كإذا غفل عنها اإلنساف عادت إلى قوتها ,كمثلها كمثل الظفر
إذا قلمتو ,فإذا لم تراقبو عاد ثانية .كقوؿ البوزيدم رحمو اهلل تعالى ال يدؿ على أنو متبع ىواه حاشاه من ذلك .بل حصل معو الوىن في

المجاىدة كىو في ىذا العصر يشعر دكمان بأف نفسو تحتاج إلى مجاىدة ,فإذا ترؾ المجاىدة لها كلو بلغ من العمر عتيان فإنها ترجع عتيان فإنها
ترجع إلى ما كانت عليو.

نرجو اهلل عز كجل أف يجعل ىذا الكبلـ حجة لنا ال علينا ,كأف يوفقنا للعمل بو بجاه حبيبو المصطفى سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسلم.

كإنا هلل كإنا إليو راجعوف .كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم ,كآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين.
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