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  ١١أسئلة: لس الحادي عشرالمج
� � � � عبد هللا بن مسعود ، ﷽ م�ا تزال�ون بخی�رٍ م�ا تزال�ون بخی�رٍ : ((رضى هللا عنهقال سيد

جد فى صدر أحدكم ش�یئاً وج�د م�ن یُخب�ره عن�ھ جد فى صدر أحدكم ش�یئاً وج�د م�ن یُخب�ره عن�ھما إن وُ إذا ُوجـد مـن ُخيـرب النـاس مبـا )) ما إن وُ
�، و الطريـق إىل هللا فيكـون أحييك ىف صدورهم من مسـائل الـدين  وىف  داّ اخلـري مـازال موجـو واحلمـد 

�حلديث ةِ { {  :األثر املؤيد  مِ الْقِیَامَ تِي إِلَى یَوْ فِي أُمَّ یْرُ فِيَّ وَ ةِ الْخَ مِ الْقِیَامَ تِي إِلَى یَوْ فِي أُمَّ یْرُ فِيَّ وَ   ٢٢}}الْخَ

شدیداً في ھذه األیام، ابتالء فى مصر : : السؤال الحادي عشرالسؤال الحادي عشر شدیداً في ھذه األیام، ابتالء فى مصر ابتُلى المسلمون ابتالءاً  ابتُلى المسلمون ابتالءاً 

الحون كما قلت فضیلتكم مألى منھم األرض، الحون كما قلت فضیلتكم مألى منھم األرض، وإبتالء فى سوریا وإبتالء فى العراق، والصوإبتالء فى سوریا وإبتالء فى العراق، والص

ستجاب؟ ستجاب؟فأین دعوات الصالحین من ھذا البالء؟ ألیس فیھا دعاءٌ مُ   فأین دعوات الصالحین من ھذا البالء؟ ألیس فیھا دعاءٌ مُ

�، وحنــن ىف مصـر لـوال دعــاء الصـاحلني هــل كنـا وصــلنا إىل  الـدعاء ُجمـاب وُيســتجاب واحلمـد 
حفـظ مصـر وأهـل  هذا احلال؟ فلواله لوصلنا إىل ما وصلوا إليـه ىف ليبيـا والصـومال والعـراق، فالـذي

  .مصر دعاء الصاحلني

لكن ھذه الفتن اسمھا فتن القیامة، سیدنا رسول هللا ذكرھا بالتفصیل لكن ھذه الفتن اسمھا فتن القیامة، سیدنا رسول هللا ذكرھا بالتفصیل 
  ::ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصبحدیث واحد منھا وھو حدیثٌ صحیح، قال فیھ بحدیث واحد منھا وھو حدیثٌ صحیح، قال فیھ وأكتفى وأكتفى 

جُ   {{ رُ جُ سَیَخْ رُ مٌ   سَیَخْ مٌ قَوْ رِ   فِيفِي  قَوْ رِ آخِ انِ   آخِ مَ انِ الزَّ مَ دَاثُ   الزَّ دَاثُ أَحْ ،  أَحْ نَانِ ،األَسْ نَانِ اءُ   األَسْ اءُ سُفَھَ ال  سُفَھَ الاألَحْ ،األَحْ ،مِ   مِ
نْ : : یَقُولُونَ یَقُولُونَ  نْ مِ یْرِ   مِ یْرِ خَ لِ   خَ لِ قَوْ ،  قَوْ یَّةِ ،الْبَرِ یَّةِ اوِزُ   الال  الْبَرِ اوِزُ یُجَ انُھُمْ   یُجَ انُھُمْ إِیمَ ،  إِیمَ ھُمْ رَ نَاجِ ،حَ ھُمْ رَ نَاجِ قُونَ   حَ رُ قُونَ یَمْ رُ نَ   یَمْ نَ مِ   مِ

ینِ  ینِ الدِّ ا  الدِّ اكَمَ قُ   كَمَ رُ قُ یَمْ رُ مُ   یَمْ مُ السَّھْ نَ   السَّھْ نَ مِ ،  مِ یَّةِ مِ ،الرَّ یَّةِ مِ ا  الرَّ افَأَیْنَمَ وھُمْ   فَأَیْنَمَ وھُمْ لَقِیتُمُ ،  لَقِیتُمُ ،فَاقْتُلُوھُمْ نَّ   فَاقْتُلُوھُمْ نَّ فَإِ   فِيفِي  فَإِ
مْ  مْ قَتْلِھِ ا  قَتْلِھِ رً اأَجْ رً مَ   قَتَلَھُمْ قَتَلَھُمْ   لِمَنْ لِمَنْ   أَجْ مَ یَوْ ةِ   یَوْ ةِ الْقِیَامَ   ٣}}  الْقِیَامَ

كلهــم عقــوهلم غــري ســوية يقولــون   -كمــا تــرو�م اآلن   -آخــر الزمــان شــباٌب صــغار يكــون ىف 
بقـول خــري الربيـة، يقــرأون القـرآن ال يتجــاوز حنــاجرهم، يقتلـون أهــل اإلسـالم ويرتكــون أهــل األو�ن، 

  .وهذا ما حيدث اآلن

� عن الوسطية ظهرت كـل املشـاكل الـىت نعـاين منهـا اآل ن، فعندما ظهر الشذوذ الفكري وبعد
� هـــم رجـــال األزهـــر، وكـــل النـــاس يـــذهبون إلـــيهم  � للســـتينيات كـــان كـــل املنتشـــر ىف بـــالد فلـــو ُعـــد
�لسياسـة وال حبـزب سياسـي وال يريـدون زعامـة  ليستفتو�م ويسألو�م، فرجال األزهر ليس هلـم شـأٌن 

  .وال يريدون كرسي وال مناصب، فكانت البالد كلها مسرتحية

�ـم أختـذوا اإلسـالم شـعاراً ملـآرب أخـرى، فمـنهم فلما ظهر الفكر الشاذ، وهذ ا الفكر شـاٌذ أل

                                                             
  م١٨/١١/٢٠١٤ھـ  ١٤٣٦من محرم  ٢٦مركز شباب حاجر المحامید قبلي   -ألقصرا ١
الجد الحثیث فى بیان ما لیس بحدیث للعامرى، قال ابن حجر ال أعرفھ ومعناه صحیح، وكذا فى الدرر المنتثرة  ٢

 ال( ح�دیث ف�ي یعني فى األحادیث المشتھرة، وفى المقاصد الحسنة للسخاوى، قال ال أعرفھ ولكن معناه صحیح
  .)الساعة تقوم أن إلى الحق على ظاھرین أمتي من طائفة تزال

 رضى هللا عنھطالب  الصحیحین البخاري ومسلم عن علي بن أبي ٣
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�ت وعمل حزب سياسي، ومـنهم مـن جعـل اإلسـالم شـعاراً  من جعل اإلسالم شعاراً لينجح ىف إنتخا
�ــم حيكمـون املســلمني حتـت زعــم اخلالفـة اإلســالمية، ألـيس هــذا مــا  ألن عنـدهم طموحــاً شـديداً ىف أ

�قي املسلمني، وهذه هي املصيبة الـىت نزلـت بنـا حيدث اآلن؟ ماذا يفعلون؟ جا �فكارهم وكّفروا  ءوا 
  . حالياً 

إن أمريكـا وحز�ـا حيـاربونكم، فاحتـدوا : ذهب فريق للعراق وسـور� ليصـلحوا بيـنهم وقـالوا هلـم
مع بعضكم بدًال من حماربة بعضكم، فداعش حتارب الُنصرة وحتـارب أنصـار الشـريعة وغـريهم وكلهـم 

�م، وبعـــد ذلــك قـــالوايضــربون بعضـــ فشــلنا، فســـألوهم ملــاذا فشـــلتم؟ : هم، فجلســوا هنـــاك عشــرة أ
ــون: فقــالوا � أن جنلــس مــع مجاعــة مــنهم يقول فهــؤالء ! كيــف جنلــس مــن هــؤالء الكفــرة؟: كلمــا أرد

  .رضى هللا عنهيكفرون املسلمني حاليًا، وهؤالء هم أتباع اخلوارج الذين خرجوا على اإلمام علي 

� رسول هللا  أحـواهلم، والفتنـة لكـى تشـيع ملَّكهـم هللا بعـض األمـوال، وأمسـكوا  بـنيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوسيد
  :ببعض السالح فيُغرون الشباب

�ملال، ومن يغرو �فمنهم من يغرو  �جلنس ويقولون هلم�م   هنا تعاىل إىل سور� والعراق وها: م 
�م اجلمـــيالت لتتــزوج مـــنهن، أو أهــل الشـــام اجلمــيالت ونعطيـــك ىف  اليـــوم النســاء األوروبيـــات وبنــا

  . الدوالراتالكثري من 

ن و وهم يطلبون مهندسني برتول، ملاذا؟ ألن عنـدهم بـرتول، وعنـدما حـدثت املعـارك فاملهندسـ
�ـــم و املتعاقـــد � �ت  ن ىف شـــركات البـــرتول هربـــوا وتركـــوهم، فاحتـــاجوا لتشـــغيل النـــاس فعملـــوا إعـــال

� ال أقــول ! إىل الراتــب وقــدره؟حمتــاجني ملهندســني وســيعطو�م ىف الشــهر مائــة ألــف دوالرًا، أنظــر  وأ
هـــذا الكـــالم فيكـــون أحـــد احلاضـــرين متخصـــص ىف البـــرتول فيـــذهب إىل هنـــاك؟ ال، فهـــم حمتـــاجني 

  .ملهندسني برتول وهذه هى املصيبة، حىت لو أن أحٌد أراد أن يرجع فال يرتكوه حىت يقتلوه

  فهذه هي الفتنة الىت عمَّت األمة اإلسالمية، فكيف النجاة منها؟

  :خرى إىل الوسطيةأرجع مرًة ن

    ))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣((  ]]  َوَسطًاَوَسطًا  ُأمَّةً ُأمَّةً   َجَعْلَناُكمْ َجَعْلَناُكمْ   وََكَذِلكَ وََكَذِلكَ   [[  

�ـا األفكـار الشـاذة ىف  � أقـول أ نعود للوسطية اإلسالمية ونرتك هذه األفكار الشـاذة كلهـا، وأ
زانيـة، ألن   أن املرأة الىت تنزل البحر تكـون: دين هللا، ألننا نسمع كل يوم فتاوي شاذة ىف الدين مثل

  !!.كلمة البحر ذكر وهي أنثى فتكون زانية

فيجــب أن نرجــع للوســطية ىف الفتــاوى الدينيــة، كمــا كانــت دولــة اخللفــاء الراشــدين ومــا كــانوا 
  .ملسو هيلع هللا ىلصعليه من شريعة سيد األولني واآلخرين 

� دمحم وعلى آله وصحبه وصلى هللا على   وسلم سيد

************************************  
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  أین هللا؟أین هللا؟
  أین هللا؟أین هللا؟: : السؤال الثالثالسؤال الثالث

�لعقـل، فـأين  �لعقـل؟ الكـل يـؤمن  الذي يقول أيـن هللا؟ أسـأله سـؤاًال واحـداً وأقـول لـه أتـؤمن 
! كلنا نعلم علم اليقني بوجود النفس، فأين الـنفس؟! وح؟كلنا نؤمن بوجود الروح، فأين الر ! العقل؟

  !.وال يعلم أين هو، فكيف يعقل من خلق العقل؟! فإذا كان العقل ال يعقل العقل

�ــا إدراك هللا، كلنـا هنــا ونعلــم أن املكـان الــذي حنــن فيــه  � لـيس معــي األجهــزه الـيت أســتطيع  أ
�ا، مثل عامل اجلن، من منا يرى عامل اجلن؟ قـال وأي مكان آخر به عوامل أخرى من عوامل هللا، ونو  قن 

حنن ال نراهم لكـن هـم يروننـا، ملـاذا؟  ))األعرافاألعراف٢٧٢٧(( ))تـََرْونـَُهمْ تـََرْونـَُهمْ   الَ الَ   َحْيثُ َحْيثُ   ِمنْ ِمنْ   َوَقِبيُلهُ َوَقِبيُلهُ   ُهوَ ُهوَ   يـََراُكمْ يـََراُكمْ   ِإنَّهُ ِإنَّهُ   ((: تعاىل
�ا عامل اجلن   .ألنه ليس معنا األجهزة اليت أرى 

أرى املالئكة اليت معي مـن الكـرام الكـاتبني، فكيـف إذًا إذا كنت ال أستطيع أن أرى اجلن وال 
  !!.؟عزوجلأرى خالق كل الكائنات املنزة عن املكان والزمان واحليطات وهو هللا 

� أحبكم وأنتم حتبوين، من منكم يستطيع أن يُـرين هـذا احلـب؟ أيـن هـو؟ ال  حنن حنب بعض، أ
�ر هــي أن نــرى بعضــنا وجنــالس بعضــنا �ره، واأل ــرى أ ونســلم علــى بعضــنا ونســأل عــن  يُــرى لكــن ُت

  .بعضنا البعض، وكذلك الكره

�ره  من منا يرى التيار الكهر�ئي؟ هل أحد يستطيع أن يرى شكل الكهر�ء ؟ ال، لكـن نـرى أ
 � اليُــرى يف ذاتــه لكــن يُــرى يف مظــاهر قدرتــه  عزوجــليف ملبــة، أو يف مروحــة أو يف مكــرب صــوت، فــا

  .ودالئل إبداعه يف مجيع الكائنات

******************************  
  والفؤاد واللبوالفؤاد واللب  القلبالقلب

  ما حقیقة القلب والفؤاد واللب؟ما حقیقة القلب والفؤاد واللب؟: : سؤالسؤال: : السؤال الرابعالسؤال الرابع

 هفيــ يالنــور واهلدايــة، والــذ هفيــ يفيــه اإلميــان والــذ ي، القلــب الــذهحقيقتــ يعــين يءقلــب الشــ
يضخ الدم، هذا القلب موجود مع الكـافر  يالذ الشفقة والعطف واحلنان ليس هو القلب اجلسماين

�ت، وو   املركـزيف األعضـاء، مبعـىن هـو  سـريويضـخه لي هظيفتـة يسـتقبل الـدم وينقيـوموجود مع احليـوا
ــدم الــذى يوصــل كــل شــئ إىل حقــائق اإلنســان، لكــن  ســرييُ  يالــذ يالرئيســ جهــاز اإلتصــال وهــو ال

اإلنسـان  عزوجـلهللا  خـص هو حقيقة غيبية إهلية، مثلها مثل الروح والعقـل والـنفس، ملَِ  القلب الثاين
امللــــك  هبـــ ،الكـــونني هبـــ يالــــذ هودانيـــ هاملخلـــوق الوحيــــد يف الكـــون عاليـــ�خلالفـــة؟ ألن اإلنســـان 

و العـامل أالعـامل غـري الظـاهر،  امللكـوت يعـينو العـامل الظـاهر، وهـو وامللكوت، اجلسم مـن عـامل امللـك، 
هو الروح والقلب واخلفى واألخفى والسر والنفس، وكل هذه حقائق غيبية يف النسـخة  يالباطن الذ
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�طنــة، وبــنيَّ الباطنيــة لــك أ �لنســبة يهــا اإلنســان، لــك نســخة ظــاهرة ونســخة  ــنهم،   هللا األفضــلية بي
�لـدنيا كلهـا للمُ  و�لنسـبة للملكــوت  ))المل�كالمل�ك١١(( ))  اْلُمْلــكُ اْلُمْلــكُ   بِيَـِدهِ بِيَـِدهِ   الَّـِذيالَّـِذي  تـََبـاَركَ تـََبـاَركَ   ((: قــالفلـك اخلـاص 

قـال وهـذا بيـد،  هـذا بيـد ))المؤمن�ونالمؤمن�ون٨٨٨٨(( ))َشـْيءَشـْيء  ُكـلِّ ُكـلِّ   َمَلُكـوتُ َمَلُكـوتُ   بَِيِدهِ بَِيِدهِ   (( :العامل العلوي قالوهو 
اإلثنـان، يوجـد فيـك امللـك وامللكـوت  ))صص٧٥٧٥(( ))بَِيَديَّ بَِيَديَّ   َخَلْقتُ َخَلْقتُ   ِلَماِلَما  َتْسُجدَ َتْسُجدَ   َأنَأن  َمنَـَعكَ َمنَـَعكَ   َماَما  ((: تعاىل

� عل   :رضى هللا عنه ي؟ فيك كل ما يف عامل امللك وعامل امللكوت، وقال فيه سيد

  ش��������������عرش��������������عروداؤك من��������������ك وم��������������ا توداؤك من��������������ك وم��������������ا ت  دواؤك فی��������������ك وم��������������ا تبص��������������ردواؤك فی��������������ك وم��������������ا تبص��������������ر
  األكب��������راألكب��������ر  وفی��������ك انط��������وى الع��������الموفی��������ك انط��������وى الع��������الم  أت����������زعم أن�����������ك ج����������رم ص�����������غیرأت����������زعم أن�����������ك ج����������رم ص�����������غیر

 .يدركة اإلنسان يف اإلنسان لكن ال يالعامل كلة منطو 

النـور واهلـدى  هحقـائق اإلميـان وفيـ هعـامل مـن النسـخة الباطنـة لإلنسـان، فيـ يالقلب احلقيق اً إذ
�ــا اإلنســان حياتــة الكونيــة،  كــل احلقــائق اإلهليــة الــيت  هاحلــب والــبغض وفيــ هوفيــ ن كانــت مــع إيــدير 
  .عزوجلاحلق  لكو مع شريعة املأق لاخل

�طن الشاللُّ و  الـىت منهـا القلـب، أمـا و كر�هـا ذ  ب اإلنسان كـل احلقـائق الباطنـة الـيتلُ و ، يءب 
 يف القلـب الـيت العـني الـيت يتـرى الغيـوب العليـة اإلهليـة، عـني الفـؤاد هـ العني القلبية الـيت ود فهاالفؤ 

  .عزوجلال ميوت  يحتظى برؤية عامل امللكوت وأنوار احلي الذ

 ***************** *****************٤٤  
  األضرحةاألضرحةحول بناء حول بناء 

ر : : بعض الناس عندنا وفى القُرى بالذات، یموت المیت فیقولونبعض الناس عندنا وفى القُرى بالذات، یموت المیت فیقولون: : السؤال الخامسالسؤال الخامس ر قبره نوَّ قبره نوَّ
  فابنوا لھ مقام، فیبنون لھ مقام وال یزوره أحد وال یذھب إلیھ أحد،فما رأى فضیلتكم؟فابنوا لھ مقام، فیبنون لھ مقام وال یزوره أحد وال یذھب إلیھ أحد،فما رأى فضیلتكم؟

� كثري من املقامات اليت � يف بالد وبعض البالد الصغرية تسميها  ،نسميها مقامات الرؤية عند
، فُيعلم له عالمـة صـغرية علـى عالمة من الصاحلني يف املنام ألحد ويقول له علم يل رجل �يت ،عالمة

ـــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــرحي ـــــــــــــــــــــــىن ل ـــــــــــــــــــــــة أو يب ـــــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــــجد اً وســـــــــــــــــــــــع طاقت ـــــــــــــــــــــــين ل   اً أو يب
  !!به ضريح، ولذلك جتد األضرحة متعددة

كم ضريح للسيدة زينب؟ كثري جدًا، وهذه منامات الرؤية، لكن شـرط الصـاحل الـذى نبـين لـه 
� جسمه قـد تغـري فهـذا يكـون مـن أهـل ضر  يح أن يكون جسمه موجود ومل يتغري ومل يبلى، فإذا وجد

  .املسلمنيمقابر اليمني وليس من أهل املقربني ويدفن يف 

  :ملسو هيلع هللا ىلصلكن شرط أهل اخلصوصية قدر من مرياث النبوة وقال 

مَ   قَدْ قَدْ   عزوجلعزوجل  ا�ََّ ا�ََّ   إِنَّ إِنَّ   {{ رَّ مَ حَ رَّ ضِ   عَلَىعَلَى  حَ ضِ األَرْ ادَ   تَأْكُلَ تَأْكُلَ   أَنْ أَنْ   األَرْ سَ ادَ أَجْ سَ مُ   ألَنْبِیَاءِ ألَنْبِیَاءِ اا  أَجْ لَیْھِ مُ عَ لَیْھِ   عَ
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  ٤}}  السَّالمالسَّالم
  .وورثة األنبياء حتت هذا احلكم

�ثنني وأربعني عاماً    :شهداء غزوة ُأحد بعدما مت دفنهم 

قـام معاويــة بــن أىب ســفيان حبفــر عــني مــاء قريبــة مــنهم، فجــاء كــل رجــل مــنهم إىل قريــب لــه يف 
� جـابر بـن عبـد هللا كـان أبـوه مـن ضـمنهم فوجـد  املنام، وقال له أغيثو� من املاء، فحفروا هلـم، سـيد

  !!!أبوه كما هو واللحية كما هي والشعر كما هو

ً� يف بطنه فعندما دفنوه وضعوا يده على بطنـه حـىت ال ينـزل الـدم، فرفعـوا يـده مـن  وكان مصا
على بطنه فنزل الدم، فوضعوا القطن فلم يتوقف الـدم فوضـعوا يـده مـرة أخـرى فتوقـف الـدم، وهـذا 

  ! عاماً ني وأربعنيبعد إثن

� محزة فنزف الدم منها، ملاذا؟   وأثناء احلفر جاءت الفأس يف رجل سيد

�م أحياء عند ر�م يرزقون، فهذا هو شرط الويل الذي نصنع له ضريح   .أل

�دم األضرحة القدميـة، لكـن تـذكري ونصـيحة للقـادم أن ال نصـنع ضـريح  وهذا ليس معناه أن 
  !!إال من به هذه املواصفات

كن إن كان جاءه ويريـد أن يصـنع حيفـر مكـان العالمـة وإن وجـد اجلسـد يصـنع الضـريح وإن ل
�مسه وال يصنع ضريح   .مل جيد اجلسد يقوم ببناء مصلى صغري 

  

 ********** **********٥٥  
  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  یید هللا لرسولھیید هللا لرسولھأأتت

َوَلْوَال َأن َثبَّْتَناَك َلَقْد ِ�ـدتَّ َتـْرَ�ُن ِإَلـْیِهْم َشـْیًئا َوَلْوَال َأن َثبَّْتَناَك َلَقْد ِ�ـدتَّ َتـْرَ�ُن ِإَلـْیِهْم َشـْیًئا   {{: : یقول تعالىیقول تعالى: : السؤال الثامنالسؤال الثامن
ََذْقَناَك ِضـْعَف اْلحََ�ـاِة َوِضـْعَف اْلَمَمـاِت ُثـمَّ َال َتِجـُد َلـَك ) ) ٧٤٧٤((َقلِ�ًال َقلِ�ًال  ََذْقَناَك ِضـْعَف اْلحََ�ـاِة َوِضـْعَف اْلَمَمـاِت ُثـمَّ َال َتِجـُد َلـَك ِإذًا ألَّ ِإذًا ألَّ

  ؟؟ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصكیف یكون ھذا لرسول هللا كیف یكون ھذا لرسول هللا   ))اإلسراءاإلسراء((      }}  َعَلْیَنا َنِصیًراَعَلْیَنا َنِصیًرا

 

�ت يبني لنا أن النىب  عزوجلكالم هللا  لكنه َعال وارتفع بـوحى .... كان بشراً   ملسو هيلع هللا ىلصىف هذه اآل
�ييد هللا  ى عنـه طرفـة عـني ، لكن هللا ما ختلَّـ....  ، فلو تُرك لبشريته كان ممكناً ... ! له عزوجلهللا و

                                                             
 رضى هللا عنھسنن النسائي وأبي داود عن أوس بن أوس الثقفي  ٤



@@))٧٧((:                                                :                                                ٨٨٨٨كتاب كتاب                                                                       

  

  .وال أقل

 ************* *************٦٦  
  قراءة سورة المسد في الصالةقراءة سورة المسد في الصالة

أن سورة المسد یُكره قراءتھا أن سورة المسد یُكره قراءتھا : : سمعت من بعض علماء المسلمین یقولسمعت من بعض علماء المسلمین یقول: : السؤال السادسالسؤال السادس

  فى ذلك؟فى ذلك؟  فى الصالة، فما الحكمفى الصالة، فما الحكم

  ملاذا قال العلماء ذلك؟

� رسول هللا  ومل يكن من الصادقني، فكـان يتعمَّـد أن يقـرأ هـذه السـورة  ملسو هيلع هللا ىلصرجل ىف عهد سيد
  !!.ىف كل صالة جهرية لُيسيء إىل رسول هللا

ــا مــن يقرأهــا عامــداً متعمــداً اإلســاءة إىل رســول هللا فيكــون هــذا : فأخــذوا هــذا احلكــم مــن هن
�َُّ   فَـبَـــرََّأهُ فَـبَـــرََّأهُ   َسـىَسـىُمو ُمو   آَذْواآَذْوا  َكالَّـِذينَ َكالَّـِذينَ   َتُكونُـواَتُكونُـوا  َال َال   ((: ى فقــال�ـ زوجـلعاحلكـم، ألن هللا  �َُّ ا   ِعنــدَ ِعنــدَ   وََكـانَ وََكـانَ   قَـاُلواقَـاُلوا  ِممـَّاِممـَّا  ا

 َِّ� �َِّ ا   .))األحزاباألحزاب٦٩٦٩(())  َوِجيًهاَوِجيًها  ا

�لرتتيب مث جاء دور سورة املسد فهل يرتكها؟ أو هل نرفعها من  لكن إذا كان من يقرأ القرآن 
  !القرآن؟

ا يفتح عليه هللا، وكثري من املسـلمني كـذلك عنـدما يقـرأ القـرآن أو متعوَّد قراءة القرآن ويقرأ مب
لكن من يتعمَّد اإلسـاءة فهـذا الـذي ! غري مرتب فُيلهمه هللا بقراءة سورة املسد فما املانع أن يقرأها؟

  .هو املكروه

  :أحد احلاضرينفسأل 

  ب أن يكون حمرمًا؟أليس جي..... كيف يُكره ملن أراد اإلساءة لرسول هللا ىف قراءته متعمدًا، 

  !ُحيرم من الثواب وُحيرم من األجر ىف القراءة لتعُمده ذلك

�ٍت من كتاب هللا؟   ولكن هل هناك حترمي لقراءة آ

ال، وهـذا ُحّجــة العلمــاء األجـالء، ألن العلمــاء عنــدهم دقّـة ىف الكــالم فُيكــره لـه هــذا الفعــل، 
ا ال نستطيع أن حنّرِم قراءة آية مـن كتـاب هللا ولكن حرمانه من األجر والثواب وعقابه على هللا، لكنن

  .عزوجل

   **************** ****************٧٧  
  ھل یجوز أن تغسل األم إبنھا المیت أو الزوجة زوجھا؟ھل یجوز أن تغسل األم إبنھا المیت أو الزوجة زوجھا؟

�ملوت نـرد ا قةوجيوز غسل الزوجة لزوجها، ومن يقول أن العال، بنهام إلجيوز غسل األ نتهت 
ــ ــ هعلي ، رضــى هللا عنــه يونقــول لــه أن الســيدة فاطمــة النبويــة أوصــت أن يغســلها زوجهــا اإلمــام عل
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�ــا قبــل مو�ــا كــرَّ و  نــهرضــى هللا ع يوغســلها اإلمــام علــ �ــا ام هللا وجهــه، مــع أ غتســلت ولبســت ثيا
�ن يغسـعزوجـلجتهت إىل القبلة وماتت ولقيـت ر�ـا او  صـلى وقـال ، ها زوجهـال، ومـع ذلـك أوصـت 

  :لعائشة هللا عليه وسلم

ا  {{ امَ كِ   مَ كِ ضَرَّ تِّ   لَوْ لَوْ   ضَرَّ تِّ مِ تُ   بْلِي،بْلِي،قَ قَ   مِ تُ فَقُمْ ،  عَلَیْكِ عَلَیْكِ   فَقُمْ لْتُكِ ،فَغَسَّ لْتُكِ ،  فَغَسَّ كَفَّنْتُكِ ،وَ كَفَّنْتُكِ لَّیْتُ   وَ صَ لَّیْتُ وَ صَ   وَ
، لَیْكِ ،عَ لَیْكِ دَفَنْتُكِ   عَ دَفَنْتُكِ وَ   ٥٥}}وَ

  .جواز األمر ملسو هيلع هللا ىلصليعلمنا 

   **************** ****************٨٨  
 

  ننطالق الغضباطالق الغضبا

  ھل یقع طالق الغضبان؟ھل یقع طالق الغضبان؟: : السؤال التاسعالسؤال التاسع

  ٦}}  إِغْالقإِغْالق  فِيفِي  طَالقَ طَالقَ   الال  {{ :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

وعندما تقـول لـه  ه،ال يسمع نفسفيقول،  ما ييدر  وال هالغضبان يف الشرع من أغلقت حواس
�ا تك، !!دِر ماذا فعلألنه مل ي ،مل حيصل :يقول طالقنت قلت أ ويقـول ، أو عـذراً  أةلكن الناس أخذ

مــا  يعة غضـب، لكـن ســاعة الغضـب يف احلـديث مــا أغلقـت فيهـا احلــواس وال يـدر لقـد كنـت يف ســا
�ا   .قال 

يكــون خــرج مــن دائــرة الغضــب ف، مــا أقــول وعرفــت مــانطق بــة لســاين يلكــن إن كنــت أدر 
مبعـىن  )العقـل( وإغـالق ،}}  إِغْ�القٍ إِغْ�القٍ   فِ�يفِ�ي  طَالقَ طَالقَ   الال{ : ، واحلديث يقوليكورة يف احلديث النبو ذ امل

هـذه ف هومييـز مـا قالـ همـا قالـ إذا كـان يـذكرلكـن ، إغـالقىف يكـون الطـالق ال هنـا و  مايقول يال يدر 
  .ملسو هيلع هللا ىلص ينطبق عليها حديث رسول هللا ليست احلالة اليت

�ألخـص مـر، ستسـهل يف هـذا األنوال  ،ال بد أن نكون أحرص النـاس علـى الدقـة يف الطـالق 
�ملسو هيلع هللا ىلصرســول هللا  هد فيــوشــدَّ  ،عزوجــل هللا هد فيــألن هــذا األمــر شــدَّ  تــز الســموات الســبع إال يف ، وال 

 .ت منه متاماً بد أن تتثبَّ  لفظ الطالق، وأنت ال

 *************** ***************٩٩  
  مشایخ التربیة وأوصافھممشایخ التربیة وأوصافھم

  ھل مشایخ التربیة نادرٌ وجودھم فى ھذا الزمان؟ھل مشایخ التربیة نادرٌ وجودھم فى ھذا الزمان؟: : ونبدأ بالسؤال األولونبدأ بالسؤال األول

                                                             
 سنن ابن ماجة والدارمي عن عائشة رضي هللا عنھا ٥
 سنن الدارقطني عن عائشة رضي هللا عنھا ٦
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�ـم غـري م وجـودون، فمـا مشايخ الرتبية ال خيلو منهم زماٌن وال مكاٌن، لكن الناس ُهيئ إلـيهم أ
�آلخرة ظهر هـؤالء األفـراد، ألن بضـاعتهم  �مر الدين والعمل  احلقيقة؟ إذا كان أهل الزمان مهتمني 

�لــدنيا  تــوارى هـــؤالء  -كمــا حــدث ىف هــذا الزمــان   -مطلوبــة، وإذا انشــغل النــاس عــن طريــق هللا 
�ـم أو يسـخر  يُعلـن احلـرب علـى كـل مـن يسـتهزئ عزوجـلاألفراد، و مـا احلكمـة ىف ذلـك؟ ألن هللا 

  :من سلوكهم

لِی�ا  لِيلِي  عَادَىعَادَى  مَنْ مَنْ   {{ لِی�اوَ بِ   آذَنْتُھُ آذَنْتُھُ   فَقَدْ فَقَدْ   وَ رْ بِ بِالْحَ رْ   ٧}}بِالْحَ
�لكليـــة جتـــدهم إمـــا أن يُنكـــروا علـــى أهـــل  والنــاس إذا كـــانوا متـــوجهني إىل الـــدنيا والشـــهوات 
�ــم،  � يســخروا مــنهم ويســتهزئوا  � اآلخــرة، أو يعرتضــوا علــى الصــاحلني وعلــى أحــواهلم، أو والعيــاذ 

�م يظنون أن ما هم فيـه مـن الكـدح ف �جلنون، ملاذا؟ أل �خلبل، ومنهم من يتهمهم  منهم من يتهمهم 
ىف الدنيا والسعى ىف مجعها من العقل بل ومن متام العقل، فكيف يزهد الناس ىف الدنيا ويقبلون على 

�خـذ مـنهم صـنفاً واحـدًا، ي صـلى هللا قـول فـيهم هللا؟ لكن الصاحلني ال خيُل مـنهم زمـاٌن وال مكـاٌن، و
  :، وامسعوا احلديث وُعوهعليه وسلم

مْ عَنْ   {{ یمَ ، یَدْفَعُ ا�َُّ ِبھِ اھِ مْ عَلَى قَلْبِ إِبْرَ تِي قُلُوبُھُ نْ أُمَّ جُال مِ بَعُونَ رَ الُ أَرْ مْ عَنْ ال یَزَ یمَ ، یَدْفَعُ ا�َُّ ِبھِ اھِ مْ عَلَى قَلْبِ إِبْرَ تِي قُلُوبُھُ نْ أُمَّ جُال مِ بَعُونَ رَ الُ أَرْ ال یَزَ
لِ األَرْ  لِ األَرْ أَھْ مُ األَبْدَالُ أَھْ مُ األَبْدَالُ ضِ ، یُقَالُ لَھُ سُولُ ا�َِّ   ضِ ، یُقَالُ لَھُ سُولُ ا�َِّ ، قَالَ رَ كُوھَا بِصَال: :   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، قَالَ رَ مْ لَمْ یُدْرِ كُوھَا بِصَالإِنَّھُ مْ لَمْ یُدْرِ ةٍ ةٍ إِنَّھُ

ال  ال وَ دَقَةٍ  ، قَالُوا وَ ال صَ مٍ وَ دَقَةٍ  ، قَالُوا بِصَوْ ال صَ مٍ وَ سُولَ ا�َِّ ،: : بِصَوْ سُولَ ا�َِّ ،یَا رَ كُوھَا ؟ قَالَ   یَا رَ كُوھَا ؟ قَالَ فَبِمَ أَدْرَ اءِ   ::فَبِمَ أَدْرَ اءِ بِالسَّخَ   بِالسَّخَ
ةِ  یحَ النَّصِ ةِ وَ یحَ النَّصِ ینَ   وَ لِمِ سْ لْمُ ینَ لِ لِمِ سْ لْمُ   ٨}}  لِ

وهذا ِصنٌف واحٌد من الصاحلني، فاألرض ال ختلو من أربعني علـى قـدم إبـراهيم فقـط، فكيـف 
  ؟ ملسو هيلع هللا ىلصى قدم موسى؟ وكيف مبن كان على قدم دمحم مبن كان على قدم عيسى؟ ومن كان عل

�ــم وال ختلــو بلــدًة مــن بــالد هللا  حــىت مــن الــبالد اإلســالمية الــىت ال تــتكلم  -فــاألرض مليئــة 
�كـم أن تظنـوا أن الواليـة ىف مصـر فقـط، بـل ىف   -العربية  من أولياء، وأهل كشف، وأهل شهود، وإ

  .ة ففيها أولياء وأهل مكاشفاتكل الدول اإلسالمية حىت اليت ال تنطق العربي

وهل الكشف حيتاج إىل مصرى أو سوداىن أو أمريكاىن أو روسى؟ ال، فصفاء القلب تُفتح بـه 
عني السريرة فريى األنوار املنرية ىف ملكوت هللا وُملكـه، فلـيس لـه عالقـة إن كـان هـذا الرجـل يـتكلم 

�لنور والعطاء، أعطـاه لـه هللا عرىب أو يتكلم فرنسى، ولكن املهم أنه وصل إىل درجة الصفا ء فحظَى 
  .وتفضل عليه بعظيم اجلمال والبهاء، فاألرض ال ختلو منهم أبداً  عزوجل

  :ملسو هيلع هللا ىلصكل ما أريد أنبِّه إخواىن عليه ألنكم سألتم النصيحة، فقد قال 

تَشَارُ   {{ سْ تَشَارُ الْمُ سْ تَمَنٌ   الْمُ ؤْ تَمَنٌ مُ ؤْ   ٩}}  مُ
ورد ىف ق مـع هللا، فقـد فهذه أمانة، فمن يبحـث عـنهم حيتـاج إىل شـيئني، حيتـاج أوًال إىل الصـد

  }}  إن هللا ال یمكر بطالبھإن هللا ال یمكر بطالبھ{ {  :األثر املشهور قوهلم
                                                             

 رضى هللا عنھصحیح البخاري عن أبي ھریرة  ٧
  .المعجم الكبیر للطبراني وحلة األولیاء ألبي نعیم عن عبدهللا بن مسعود ٨
 رضى هللا عنھسنن الترمذي وأبي داودعن أبي ھریرة  ٩
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  الحي القائمالحي القائم
فطاملا يصدق مع هللا فـال بـد أن يكشـف لـه هللا عـن الرجـل الـذى يرقيـه ىف هـذه احليـاة، وينّبـه 
�ألضـــرحة وكلهـــم ســـادتنا  املنبهــني أن شـــرطه أن يكـــون حيَّــاً يُـــرزق بيننـــا، أمــا الصـــاحلون الـــذين هــم 
� أحتـاج إىل  �م، لكـن أ �م، وندعوا هللا ىف أضرحتهم ويستجيب هللا لنا بربكا وأقطابنا ونزورهم لنتربَّك 

هللا : (واحـد يُـؤدبين ويرشــدين، وينظـر إىلَّ بعـني اليقــني نظـرًة تــرفعين، وهـذا البـد وأن يكــون كمـا قــالوا
  ).حيٌّ قيوم، وال يصل إليه واصل إال حبيٍّ قائم

�لـــربزخ اآلن؟ مــن وصـــل إىل درجـــة الكشـــف، مــن الـــذى يســـتطيع  أن يـــرتىبَّ علــى أيـــدي مـــن 
فعندما يدخل على رجٍل مـن الصـاحلني ىف الضـريح فُيكلمـه ويسـمعه، فهـذا ميكـن أن يـرتىبَّ أو يُكمـل 
تربيته على يد هذا الرجل وهو ىف برزخه، لكن من كان مثلنا ويدخل الضريح وال يـرى شـيئًا، فكيـف 

  .وكيف يتوجه؟ال بد له من رجٍل حيٍّ يُرزق لريبيهيتعلم؟ وكيف يتنبه؟ 

والعلِّة ىف احلّى القائم أيضاً أن تُقام احلُجَّة على النفس، ألن اإلنسـان يـدعو نفسـه إىل العمـل، 
فالروشــتة الــىت يُعطيهــا لــه الرجــل الصــاحل كمــا نســمع حاليــاً أن أصــحاب رســول هللا كــانوا متفــرغني 

� مشــاغل وال نســتطيع عمــل شــيء مــثلهم، وليســوا مشــغولون بشــيء، لكننــا عنــ � مشــاكل وعنــد د
�ا النفس؟ فقـال لنـا �تينا  � احلجـة البالغـة، فمـا حجتـه البالغـة ىف : أليست هذه حجتنا واليت  ال بـد 

�ٌس معنـــا ويعملـــون مثلنـــا ومشـــغولون ىف أعمـــال ومتزوجـــون ويربـــون األوالد ويكـــدحون ىف  الـــدنيا؟ أ
  :الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش، ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

�َّ   ِذْكـرِ ِذْكـرِ   َعـنَعـن  بـَْيـعٌ بـَْيـعٌ   َوَال َوَال   ِجتَـارَةٌ ِجتَـارَةٌ   تـُْلِهيِهمْ تـُْلِهيِهمْ   الَّ الَّ   رَِجالٌ رَِجالٌ   ﴿﴿ �َّ ا � رب : وهـذا هـو الفضـل حـىت إذا قلـتُ  ))الن�ورالن�ور٣٧٣٧(( ﴾﴾ا
� مشغوٌل بكذا وكذا، فيقول ىل كان أمامـك هـذا وكـان مشـغوًال أكثـر : أنت تعلم أن عندى أوالد وأ

علـى النـاس، فمـن النـاس مــن  األنبيـاء ليكونـوا حججـاً  عزوجـلمنـك مـراٍت عديـدة، ولـذلك نـوَّع هللا 
�مللك ويقول وهل عندك ملك كملك سليمان؟ وهـذه : � رب امللك شغلين، فيقول له هللا: ينشغل 

�ت والوحوش وللطيور، ومع ذلك مل يشغله ذلـك  هى احلجة، فقد كان ملكًا للجن ولإلنس وللحيوا
  .عن طاعة هللا طرفة عني

�حلــروب، فيقــول: يقــول � مشــغوٌل  وهــل عنــدك حــروٌب كحــروب داود عليــه : لــه هللا � رب أ
السالم؟ ومع ذلك كان ُخيصِّص وقتاً للمناجاة الصافية اخلالصة الىت تستجيب فيها معـه كـل احلقـائق 

  .وقتاً ألهله، ووقتاً لرعيتهو الكونية، حىت يبني احلجة، 

�ألمراض، فأشفى من مـرٍض وُأصـاب مبـرضٍ : يقول العبد � كنت مبتلياً  آخـر، فيقـول  � رب أ
�مراٍض مثل أيوب؟ فكٌل منهم له حجٌة قائمة من حجج هللا على عباد : له عزوجلهللا  وهل ُأصبت 
  .هللا

وهـل تعرَّضـت لفتنـة كفتنـة يوســف؟ ىف : � رب فتنتـىن بكـذا وكـذا وكـذا، فيقــول لـه هللا: يقـول
  . فتنة النساء وفتنة امللك وفتنة العبودية، فٌنت ال تُعد وال ُحتد
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ُحّجة هلـم علـى عبـاد هللا الصـاحلني، ومجـع هـذه احلجـج ىف  عزوجلٍد منهم جعله هللا فكل واح
� على خلقه �ساً حججاً    .أمة خري األولني واآلخرين، ففى كل زمان جتد ُأ

� أن يوصـله، ُأُصـدق هللا جتـد هللا  فـوراً يكشـف لـك عـن  عزوجـلفإذا صدق اإلنسان فال بد 
�مـر  مناك، ولكن فقط تطلب الصدق، تطلب وأنت تـرتدَّد وأنـت ُمتحـري، واملتحـري واملـرتدد ال يفـوز 

  .وال يظفر بطلب، فاملهم ال بد من العزمية وتبحث عما تريد

� ىف صغري لكى أحبث عن الرجل ُجبت كل الصاحلني ىف حبري وىف قبلي وأزورهـم وأجلـس  وأ
، وبعـض القـوم ملسو هيلع هللا ىلصعن الرجل الذى أترىبَّ على يديه، وكنـت أرى رسـول هللا  عزوجلمعهم وأسأل هللا 

: فال تبحث عن مـرادك، لكـن الصـادقني مـن الصـاحلني قـالوا يل ملسو هيلع هللا ىلصطاملا ترى رسول هللا : يقولون يل
وكشــف يل عــن صــورة  ملسو هيلع هللا ىلصال بــد وأن تبحــث عــن الرجــل، إىل أن جاهــدت ىف هــذا األمــر وكــأين بــه 

  .هذا شيخك، فال بُد وأن تظهر لك آية ما دمت أنت مصمِّم على ذلك: الرجل وقال

� جـامع، : ليتـين أجـد اجلـامع ُمغلـق، حـىت أقـول: أنت كمـن يريـد أن ُيصـلي ويقـوللكن  بركـة 
  .هرول بصدق وإخالص يُلبيك على الفور: لكن ال بد أن يكون الطلب بصدق

  أوصاف الشیخ المربيأوصاف الشیخ المربي
�ــــا الرجــــال  -علــــى قــــدري  -البــــد أن أزن : �نيـــاً  �ملــــوازين اإلهليــــة الــــىت خــــصَّ هللا  نفســــي 

�ت القرآنية، من هؤالء املربني؟ هل ينفع أن يرتىبَّ شخص على يد جمذوب؟ قالوأوصافهم ىف ا   :آل

مَن  {{ نوَ مَ لِلْ   وَ لِلْ یُضْ دَ   فََلنفََلن  یُضْ دَ تَجِ لِی�ا  لَھُ لَھُ   تَجِ لِی�اوَ دًا  وَ شِ رْ دًامُّ شِ رْ   ))الكھفالكھف١٧١٧((  }}    مُّ

�رشاد غريه وهذا ما نريده، لكن من كان ولياً  هناك ويل جمذوب، وهناك ويل كلفه هللا ورسوله 
  .لنفسه ال 

ر األوليـاء ىف نظـري وكـان هـو الشـيخ أمحـد حجـاب وهـو ىف جـوار سـيدي ذهبت لوىل من كبا
أمحد البدوي، وكان قد خترَّج من األزهر وتفرغ ىف مسجد سيدي أمحد البدوي للعبادة، وذهبت إليه 

� محلت نفسي حىت أمحـل غـريي؟ فلـم أنتبـه هلـذه العبـارة، ألنـه مل يكـن مكلفـاً : فقال يل  � بىن وهل أ
� بذلك �ـذوب، ولكنـه لـيس لـه ، وانظر  �ـذا األمـر، والنـاس ُحتـب أن تطلـع علـى ا بىن آخر مكلف 

  .عالقة بذلك فله طريٌق آخر، فهذا له وظيفته، واآلخر له وظيفته

�زٌل مــن الســماء فيقــول �اذيــب قــد يتحملــون األمحــال عــن اخللــق، فيكــون الــبالء  � رب : ا
  .نع وهذه وظيفةارفع هذا البالء عن هذا البلد وضعه هنا، فال ما

وآخر يتحمَّل األمراض عن الناس فيذهب إليه مريض فيحمـل عنـه مرضـه وكـذلك املصـائب، 
� موسى عليه السالم، حىت  وهكذا، لكن وظيفة املريب ما شرطه؟ أول شرط ذكره هللا لكليم هللا سيد

ــيم، لكــن هــو وصــل إىل در  جــة نعــرف أن مــن كــان يســتغين عــن املــريب لكــان مــن وصــل لدرجــة الكل
� رب؟   الكالم واحملادثة مع هللا ومع ذلك ردَّه هللا للعبد، وما صفته 
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ةً   آتَیْنَاهُآتَیْنَاهُ{{ مَ حْ ةً رَ مَ حْ نْ   رَ نْ مِ نَا  مِ ندِ نَاعِ ندِ نَاهُ  عِ عَلَّمْ نَاهُوَ عَلَّمْ ن  وَ نمِ ا  لَّدُنَّالَّدُنَّا  مِ لْمً اعِ لْمً   ))الكھفالكھف٦٥٦٥((  }}  عِ

، فالبــد مــن املــرياث ىف الرمحــة، ملسو هيلع هللا ىلصأن يكــون عنــده رمحــة وشــفقة ألنــه وارٌث للــرءوف الــرحيم 
ــًا؟ اليصــلح للرتبيــة؟ حــىت أن الشــدة والغلظــة ال  فهــل مــن عنــده شــدة وغلظــة يصــلح أن يكــون مربي

تصلح ىف األمور الدنيوية كاملدارس واألسر وغريها، وهذه ما أوجـدت املشـاكل النفسـية واألسـرية ىف 
�ن  ازماننا، فال بد من الرأفة والرمحـة والشـفقة والعطـف واحلنـان الـىت كـان عليهـ صـلى هللا النـيب العـد

  .عليه وسلم

ن يكون معه علٌم من هللا، ال من الكتـب وال مـن املراجـع وال مـن السـماع مـن أ: الصفة الثانية
�لفؤاد ىف حالة القرب والوداد من هللا    .عزوجلالعلماء فقط، وإمنا حصَّل 

وهــذا هــو العلــم اإلهلــامي، وكيــف أعــرف العلــم اإلهلــامي؟ أعرفــه عنــدما أقابلــه أو أذهــب إليــه 
أتكلم أجده جياوبين عليها بدون سؤال، وهذا هـو حـال فأشعر خبواطر وتساؤالت ىف قليب، وقبل أن 

الصادقني مـن الصـاحلني، فهـل هنـاك كرامـة أكـرب مـن هـذا؟ أم نريـد كرامـات السـحرة؟ كمـن يطـري ىف 
  .اهلواء أو يفعل كذا وكذا، فما لنا وما هلذه األشياء؟ نريد الكرامات املعنوية القرآنية

� موسى يسأل هللا  فقال له ليس له ساحة وال أحد يعرفه، أنـت وهذا الرجل أين ساحته؟ سيد
�خـذون مسكـة مشـوية حـىت إذا ُجعـتم أكلتموهـا، فعنـدما  �خـذ تلميـذك الصـغري هـذا معـك و متشي و

�لتعب تعرف أن الرجل ىف هذا املكان �، وعندما تشعر    .متشي لن تشعر بتعب ألنك ذاهٌب 

� � موسى مشى ومعه غالمه، وكان غالمه وفتاه سيد �رب سـوف :  يُوشع بن نون، فقـالسيد
أمشي حىت ولو بلغُت مثانني سنة حىت يصل إىل الشيخ الذى سيرتىبَّ على يديه، ووصل عند شـاطيء 

ــيض، والكــالم املوجــود ىف الكتــب غــري ســليم : دميــاط، وهــو جممــع البحــرين حبــر النيــل والبحــر األب
فهل موسـى ذهـب ! ا هلم واخلليج العريب؟أن جممع البحرين ىف اخلليج العريب، وم: والذى يقولون فيه
إنه خليج السـويس، وهـل هنـاك حبـر مـاء : موسى كان ىف مصر، ومنهم من يقول! إىل اخلليج العريب؟

عــذب ىف خلــيج الســويس؟ ال يوجــد، لكــن البحــر العــذب ىف إلتقــاء النيــل مــع البحــر األبــيض عنــد 
  .دمياط

�لتعب قال لغالمه   :فمشى موسى وعندما شعر 

ن  االَقِینَ لَقِینَ   لَقَدْ لَقَدْ   غَدَاءنَاغَدَاءنَا  آِتنَاآِتنَا  {{ نمِ نَا  مِ َفرِ نَاسَ َفرِ بًا  ھَذَاھَذَا  سَ بًانَصَ   ))الكھفالكھف٦٢٦٢((  }}  نَصَ

� بىنَّ السمكة لنأكلها، فقال له السـمكة نزلـت البحـر، فقـال لـه كيـف نزلـت البحـر؟ : هات 
�ئمــاً علــى كــوم، وقــام يتوضــأ فتطــايرت منــه : قــال لــه عنــدما كنــا ىف املكــان الفــالين كــان هنــاك رجــًال 

هـذا هـو الرجـل : فنزلـت القطـرات علـى السـمكة فاحتيـت ونزلـت إىل البحـر، فقـال لـهقطرات مـاء، 
� موسى كل هذا املشوار ليبحث عن العبـد الصـاحل الـذى يوصـله إىل هللا  الذى نبحث عنه،جاء سيد

  .عزوجل

� أريد أن أقول أنه ليس شـرطاً ىف العبـد الصـاحل أن يكـون مشـهورًا، ولـيس شـرطاً أن يكـون : أ
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علـى شاشـات الفضـائيات، فلـيس لـه عالقـة بـذلك ال مـن قريـب وال مـن بعيـد، ولـيس  العبد الصـاحل
شرطًا أن يكون عنده ساحة للذاهبني واآليبني، والطعـام والشـراب فهـذه كلهـا لقضـاء املصـاحل، وهـو 

 �   آَمنُـواآَمنُـوا  لَّـِذينَ لَّـِذينَ   ﴿﴿: ، وهؤالء ليسوا كثريين، وهـم كمـا قـال هللا تعـاىلعزوجلمع الصاحل لكى يصلحه 
ـنْ   َوَقِليـلٌ َوَقِليـلٌ   ﴿﴿ ،))صص٢٤٢٤(( ﴾﴾  ُهمْ ُهمْ   مَّامَّا  َوَقِليلٌ َوَقِليلٌ   الصَّاِحلَاتِ الصَّاِحلَاتِ   َوَعِمُلواَوَعِمُلوا ـنْ مِّ ـُكورُ   ِعَبـاِديَ ِعَبـاِديَ   مِّ ـُكورُ الشَّ فلـيس  ))س�بأس�بأ١٣١٣(( ﴾﴾      الشَّ

�م ملسو هيلع هللا ىلصشرطاً أن يكون مشهورًا، قال    :ىف شأ

بُّ   عزوجلعزوجل  ا�ََّ ا�ََّ   إِنَّ إِنَّ   {{ بُّ یُحِ فِيَّ   الْغَنِيَّ الْغَنِيَّ   التَّقِيَّ التَّقِيَّ : : الْعَبْدَ الْعَبْدَ   یُحِ فِيَّ الْخَ   ١٠}}  الْخَ
يــدهم هللا وهــم أهلــه وذويــه، أهــل الصــفا عــن أعــني مــن الــذى يعرفــه؟ احملبــني فقــط، والــذين ير 

�ـم  �م؟ فمنهم من كـان يـُردُّ امللـوك واألكـابر أل اخللق قد ُسرتوا، هم ال يريدون اخللق، وماذا يفعلون 
�، وهذا أقل من  � ويريد من الناس من كان صادقاً ىف مهته لطلبه  � مشغولون عنهم، وهو مشغول 

  .القليل

� رســول هللا أنـــه  ال: الصــفة الثالثــة �ــا ســيد بــد وأن يكــون معــه البصــرية النورانيـــة الــىت أخــرب 
�اية الزمـان �ِّ   ِإَىل ِإَىل   َأْدُعـوَأْدُعـو  َسـِبيِليَسـِبيِلي  َهــِذهِ َهــِذهِ   قُـلْ قُـلْ {{: سيورثها ملن كان على شاكلته إىل  �ِّ ا �َْ   َبِصـريَةٍ َبِصـريَةٍ   َعلَـىَعلَـى  ا �َْ َأ   َوَمـنِ َوَمـنِ   َأ

  .فهو صاحب بصرية.))یوسفیوسف١٠٨١٠٨(( ﴾﴾  اتـَّبَـَعِين اتـَّبَـَعِين 

�َِّ   ِإَىل ِإَىل   َوَداِعيًــاَوَداِعيًــا{{: كمــا بــني ربنــا وقــال ىف القــرآن  ال بــد: الصــفة الرابعــة �َِّ ا  ))األح��زاباألح��زاب٤٦٤٦(( ﴾﴾    �ِِْذنِــهِ �ِِْذنِــهِ   ا
� رسول هللا، فالطبيب الذى يفتح عيادة بدون تصريح من نقابة األطباء  فيكون معه تصرحيًا من سيد

  .ال يعاجل الناس

ن إذٍن كــذلك ال جيــوز إلنســان أن يفــتح عيــادة لعــالج أمــراض النفــوس وتطبيــب القلــوب بــدو 
  !!ملسو هيلع هللا ىلصصريٍح من احلبيب احملبوب 

  .ملسو هيلع هللا ىلصبل ال بد وأن يكون معه إذٌن من رسول هللا 

ما العالمة الىت أكشفها علـى قـدري مهمـا كـان علمـي ومهمـا كانـت قـدرايت؟ : الصفة اخلامسة
  وأى إنسان يعرفها؟ 

أَلُكُمْ   الَّ الَّ   مَنمَن  اتَِّبعُوااتَِّبعُوا  (( أَلُكُمْ یَسْ ا  یَسْ رً اأَجْ رً     ))یسیس٢١٢١((  ))  أَجْ

�لطلـب ألمـوٍر دنيـة أو دنيويــة ال يريـد  أجـراً مـن أحـد، ال يريـد مـين شــيئًا، وإذا طلـب أو أملـح 
ـــاموك : ((فـــال يكـــون مـــن هـــؤالء القـــوم، ألن هـــؤالء القـــوم عنـــدما يقـــيمهم هللا يتـــوىلَّ إعـــانتهم إذا أق

نريـد العـادة مـن الشـيخ فـالن ومـن الشـيخ فـالن، : فال يريد من هذا وال مـن ذاك، يقولـون)) أعانوك
مـا هــذه العــادة؟ نريـد العبــادة وال نريــد العـادة، ونريــد أن نطهــر مـن العــادات ونــدخل ىف العبــادات، و 

  !.فلماذا نرجع للعادة؟

�لظـاهر و�لبــاطن، فيكـون عاملــاً : الصـفة السادسـة وهــو الشـرط املهــم واهلـام، أن يكـون عاملــاً 

                                                             
 رضى هللا عنھصحیح مسلم ومسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص  ١٠
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�لباطنبشرع هللا وال يتخلف عن أداء ما فرضه هللا طرفة عني وال أقل، و    .كذلك عاملاً 

�مت به ىف الطريق إىل هللا؟ �رٌك للصالة هل جيوز أن  إنه يصلي ىف بيـت : يقول من حوله! رجٌل 
� ومـا هلـذه األمـور؟ جيـب أن يكـون الرجـل قـدوة، ومـا دام هـو ! املقدس أو ُيصلي ىف الكعبة، ما يل أ

  :هلم قدوة فال بد وأن يريين حىت أصلي مثله، فحضرة النيب كان يقول

لُّوا  {{ لُّواصَ ا  صَ اكَمَ وِني  كَمَ أَیْتُمُ وِنيرَ أَیْتُمُ لِّي  رَ لِّيأُصَ   ١١}}  أُصَ
�ركاً للصالة فهل من كان خلفـه سُيصـلي؟ ! وذلك لكى يُعلم من كان خلفه، فإذا كان اإلمام 

�ـــذوب  وإذا كـــان اإلمـــام حبجـــة اجلـــذب يُفطـــر ىف رمضـــان، فمـــا هـــذا اجلـــذب؟ اجلـــذب الصـــادق وا
 يــرتك فريضــة مــن فــرائض هللا حــىت ىف أشــد أوقــات احلقيقــي ولنعــرف أنــه جمــذو�ً حقيقيــاً شــرطه أن ال

�، ويُردُّه هللا ىف حاله ىف رمضان حىت ال خيرج من ُحرمة  اجلذب، يرده هللا ىف أوقات الصالة ليؤدِّيها 
�ذوب احلقيقي   .الشهر أمام املسلمني ويصوم مع املسلمني، وهذا هو ا

�كــل ىف رمضــان أمــام النــاس، فهــذا غــري جمــذوب، فقــ وهــى مشــكلة  -د جــرى الُعــرف ومــن 
� كلنا  �ـم جمـذوبني، ال لـيس هـو  أن كثريًا من الناس يظنُّ أن مـن عنـدهم بعـض ختلـف عقلـي -عند أ

ً�،  جمذوب لكـن ال أجعلـه )) إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجـب((بل عنده ختلف عقلي فيمشى عر�
  .ولياً وال أصنع له ضرحيًا، ال يصِّح هذا

! جيوز أن أصنع له ضرحياً والناس يطوفون حولـه؟ مـا لـه ومـا للواليـة؟ طفٌل حديث الوالدة هل
فالويل جيـب أن يكـون عاملـاً عـامًال، علـم بشـرع هللا مث عمـل بـه كمـا كـان يعمـل رسـول هللا، فورَّثـه هللا 

  :، واليت قال فيهاملسو هيلع هللا ىلصاألحوال العلية من حبيبه ومصطفاه 

ثُ دِ {{ رِّ رُ األنَبِیَاء ، ال نُوَ عَاشِ نُ مَ ثُ دِ َنحْ رِّ رُ األنَبِیَاء ، ال نُوَ عَاشِ نُ مَ اً وَ َنحْ لْمَ ثُ عِ رِّ ا نُوَ ینَاراً ، وإنمَ اً وَ ال دِ ھَمَ اً وَ رْ لْمَ ثُ عِ رِّ ا نُوَ ینَاراً ، وإنمَ اً وَ ال دِ ھَمَ رْ
ر رنُوَ   ١٢}}نُوَ

�ً ستسـلمه روحـك ليوصـلك إىل هللا، أو  هذه األوصاف جيب أن أحتقق منها ألنـك ختتـار إنسـا
أنت ىف غىن عن أنك متكث سنني مع إنسان مث تكتشف أنه ليس هـو فتبحـث عـن غـريه، والعمـر ال 

� � أريــد مــن  ، عزوجــلخــذين ويف ملــح البصــر يوصــلين إىل املــراد ويقــربين مــن هللا يكفــي لــذلك كلــه، أ
�ب هللا حـىت يوصـلين إىل رجـٍل  �مل وأسأل هللا، وأدمي قـرع  لذلك ال بد وأن أدٌّقق ىف البحث أوًال وأ

� فالصاحلني ال خيلو منهم زماٌن وال مكان �خذ بيدي إىل طريق هللا جلَّ ىف ُعاله، واحلمد    .صادق 

  ب والمعتوهب والمعتوهبین المجذوبین المجذو
رأیت فى بعض الطرق من بعض المجاذیب أحیاناً أنھ یخطئ فى جنب هللا رأیت فى بعض الطرق من بعض المجاذیب أحیاناً أنھ یخطئ فى جنب هللا : : السؤال الثانيالسؤال الثاني

أنا یجب أن أنا یجب أن : : لماذا أنت متكبر، فقال ليلماذا أنت متكبر، فقال لي: : أنا ذھبت عند ربنا وقلت لھأنا ذھبت عند ربنا وقلت لھ: : تبارك وتعالى فیقولتبارك وتعالى فیقول

                                                             
 رضى هللا عنھبخاري وسنن الدارقطني عن مالك بن الحویرث صحیح ال ١١
 رواه الطبراني في مجمعھ األوسط بإسناد حسن ١٢
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ال، أنا ال أستطیع ذلك، وتجد ال، أنا ال أستطیع ذلك، وتجد : : أكون كذلك وتعالى اجلس مكاني، فقال لھ أي المجذوبأكون كذلك وتعالى اجلس مكاني، فقال لھ أي المجذوب

متسخة ومھلھلة وال یتوضأ وال یغتسل وال أي شيء من ھذا القبیل، فما رأى متسخة ومھلھلة وال یتوضأ وال یغتسل وال أي شيء من ھذا القبیل، فما رأى   مالبسھمالبسھ

  فضیلتكم فى مثل ھذه األمور؟فضیلتكم فى مثل ھذه األمور؟

  !!هذا ليس إمسه جمذوب، لكن إمسه معتوه أو خمبول، ألنه عنده نقص

�ــى عنهــا عــالم الغيــوب  �ــذوب احملافظــه علــى الفــرائض وإجتنــاب العيــوب الــيت  لكــن شــرط ا
� جمــذوب، مــال هــذا ومـــال ، هــل يوجــد جمــذوب يَقبِّــعزوجــل ل فتــاة أو امـــرأه أو حيتضــنها ويقــول أ
�ـذوب !! اجلذب؟ �لكلية، شـرط ا أن حيـافظ علـى فـرائض  -كمـا ذكـرت   -هذا رجل بعيد عن هللا 

صــلى هللا عليــه هللا يف وقتهــا، وأال يقــع يف معاصــي هللا ، وفتشــوا كلكــم يف ســرية أصــحاب رســول هللا 
كانت هيئته مثل هيئـة هـؤالء؟ مل حيصـل   ملسو هيلع هللا ىلصهللا ، هل مسعتم أن هناك رجل من أصحاب رسول وسلم

 .ملسو هيلع هللا ىلصذلك بل كانوا مجيعهم على قدم وساق على قدم رسول هللا 


