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  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

�ـم غـري موجـو  دون، 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 يسـتهز  عزوجـلاألفراد، و مـا احلكمـة ىف ذلـك؟ ألن هللا  ئ 

  :من سلوكهم

لِی�ا  لِيلِي  عَادَىعَادَى  مَنْ مَنْ   {{ لِی�اوَ بِ   آذَنْتُھُ آذَنْتُھُ   فَقَدْ فَقَدْ   وَ رْ بِ بِالْحَ رْ   ١}}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  �جلنون، ملاذا؟ أل �خلبل، ومنهم من يتهمهم  فمنهم من يتهمهم 
ىف الدنيا والسعى ىف مجعها من العقل بل ومن متام العقل، فكيف يزهد الناس ىف الدنيا ويقبلون على 

�خـذ مـنهم صـنفاً واحـدًا،  صـلى هللا يقـول 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
سُولُ ا�َِّ  مُ األَبْدَالُ ، قَالَ رَ ضِ ، یُقَالُ لَھُ لِ األَرْ سُولُ ا�َِّ أَھْ مُ األَبْدَالُ ، قَالَ رَ ضِ ، یُقَالُ لَھُ لِ األَرْ كُوھَا بِصَالةٍ   ::  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأَھْ مْ لَمْ یُدْرِ كُوھَا بِصَالةٍ إِنَّھُ مْ لَمْ یُدْرِ إِنَّھُ

ال  ال وَ دَقَةٍ  ، قَالُوا وَ ال صَ مٍ وَ دَقَةٍ  ، قَالُوا بِصَوْ ال صَ مٍ وَ كُوھَا ؟ قَالَ : : بِصَوْ سُولَ ا�َِّ ، فَبِمَ أَدْرَ كُوھَا ؟ قَالَ یَا رَ سُولَ ا�َِّ ، فَبِمَ أَدْرَ اءِ : : یَا رَ اءِ بِالسَّخَ بِالسَّخَ
ةِ  یحَ النَّصِ ةِ وَ یحَ النَّصِ ینَ   وَ لِمِ سْ لْمُ ینَ لِ لِمِ سْ لْمُ   ٢}}  لِ

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

�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

  .كل الدول اإلسالمية حىت اليت ال تنطق العربية ففيها أولياء وأهل مكاشفات

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

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

  :ملسو هيلع هللا ىلصىن عليه ألنكم سألتم النصيحة، فقد قال كل ما أريد أنبِّه إخوا

                                                             
  عنھرضى هللاصحیح البخاري عن أبي ھریرة  ١
  .المعجم الكبیر للطبراني وحلة األولیاء ألبي نعیم عن عبدهللا بن مسعود ٢
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تَشَارُ   {{ سْ تَشَارُ الْمُ سْ تَمَنٌ   الْمُ ؤْ تَمَنٌ مُ ؤْ   ٣}}  مُ
فهذه أمانة، فمن يبحـث عـنهم حيتـاج إىل شـيئني، حيتـاج أوًال إىل الصـدق مـع هللا، فقـد ورد ىف 

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

  الحي القائمالحي القائم
بـد أن يكشـف لـه هللا عـن الرجـل الـذى يرقيـه ىف هـذه احليـاة، وينّبـه  فطاملا يصدق مع هللا فـال

�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 : (ؤدبين ويرشــدين، وينظـر إىلَّ بعـني اليقــني نظـرًة تــرفعين، وهـذا البـد وأن يكــون كمـا قــالواواحـد يُـ
  ).حيٌّ قيوم، وال يصل إليه واصل إال حبيٍّ قائم

�لـــربزخ اآلن؟ مــن وصـــل إىل درجـــة الكشـــف،  مــن الـــذى يســـتطيع أن يـــرتىبَّ علــى أيـــدي مـــن 
كلمـه ويسـمعه، فهـذا ميكـن أن يـرتىبَّ أو يُكمـل فعندما يدخل على رجٍل مـن الصـاحلني ىف الضـريح فيُ 

تربيته على يد هذا الرجل وهو ىف برزخه، لكن من كان مثلنا ويدخل الضريح وال يـرى شـيئًا، فكيـف 
  .يتعلم؟ وكيف يتنبه؟ وكيف يتوجه؟ال بد له من رجٍل حيٍّ يُرزق لريبيه

، ألن اإلنسـان يـدعو نفسـه إىل العمـل، والعلِّة ىف احلّى القائم أيضاً أن تُقام احلُجَّة على النفس
فالروشــتة الــىت يُعطيهــا لــه الرجــل الصــاحل كمــا نســمع حاليــاً أن أصــحاب رســول هللا كــانوا متفــرغني 
� مشــاغل وال نســتطيع عمــل شــيء مــثلهم،  � مشــاكل وعنــد وليســوا مشــغولون بشــيء، لكننــا عنــد

�ا النفس؟ فقـال لنـا �تينا  � احلجـة البالغـة، فمـا حجتـه البالغـة ىف ال بـد : أليست هذه حجتنا واليت 
�ٌ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
األنبيـاء ليكونـوا حججـاً علـى النـاس، فمـن النـاس مــن  عزوجـلمنـك مـراٍت عديـدة، ولـذلك نـوَّع هللا 

�مللك ويقول سليمان؟ وهـذه وهل عندك ملك كملك : � 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 لــه هللا: يقــول � مشــغوٌل  وهــل عنــدك حــروٌب كحــروب داود عليــه : � رب أ
ة الىت تستجيب فيها معـه كـل احلقـائق السالم؟ ومع ذلك كان ُخيصِّص وقتاً للمناجاة الصافية اخلالص

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

�ألمراض، فأشفى من مـرٍض وُأصـاب مبـرٍض آخـر، فيقـول : يقول العبد � كنت مبتلياً  � رب أ

                                                             
 رضى هللا عنھسنن الترمذي وأبي داودعن أبي ھریرة  ٣
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�مراٍض مثل أيوب؟ فكٌل منهم له حجٌة قائمة من حجج هللا على عبا: له عزوجلهللا  د 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

ُحّجة هلـم علـى عبـاد هللا الصـاحلني، ومجـع هـذه احلجـج ىف  عزوجلفكل واحٍد منهم جعله هللا 
� على خلقهأمة خري األولني وا �ساً حججاً    .آلخرين، 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 

  .عزمية وتبحث عما تريدوال يظفر بطلب، فاملهم ال بد من ال

� 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 

: ال تبحث عن مـرادك، لكـن الصـادقني مـن الصـاحلني قـالوا يلف 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، : تـين أجـد اجلـامع ُمغلـق، حـىت أقـوللي: لكن أنت كمـن يريـد أن ُيصـلي ويقـول 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 اآل

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 

شـيخ أمحـد حجـاب وهـو ىف جـوار سـيدي ذهبت لوىل من كبار األوليـاء ىف نظـري وكـان هـو ال
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
�ـذا األمـر، والنـبذلك � بىن آخر مكلف  �ـذوب، ولكنـه لـيس لـه ، وانظر  اس ُحتـب أن تطلـع علـى ا

  .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
  .ارفع هذا البالء عن هذا البلد وضعه هنا، فال مانع وهذه وظيفة
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ألمراض عن الناس فيذهب إليه مريض فيحمـل عنـه مرضـه وكـذلك املصـائب، وآخر يتحمَّل ا
� موسى عليه السالم، حىت  وهكذا، لكن وظيفة املريب ما شرطه؟ أول شرط ذكره هللا لكليم هللا سيد
ــيم، لكــن هــو وصــل إىل درجــة  نعــرف أن مــن كــان يســتغين عــن املــريب لكــان مــن وصــل لدرجــة الكل

� رب؟الكالم واحملادثة مع هللا و    مع ذلك ردَّه هللا للعبد، وما صفته 

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

أن يكون معه علٌم من هللا، ال من الكتـب وال مـن املراجـع وال مـن السـماع مـن : ةالصفة الثاني
�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 
وقبل أن أتكلم أجده جياوبين عليها بدون سؤال، وهذا هـو حـال فأشعر خبواطر وتساؤالت ىف قليب، 

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

� موس ى 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 وف � يُوشع بن نون، فقـالسيد �رب سـوف : تاه سيد
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 ! عريب، وما هلم واخلليج العريب؟أن جممع البحرين ىف اخلليج ال: 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  لَقِینَالَقِینَا  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 
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هـذا هـو الرجـل : ء، فنزلـت القطـرات علـى السـمكة فاحتيـت ونزلـت إىل البحـر، فقـال لـهقطرات مـا
� 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
الصـاحل علـى شاشـات الفضـائيات، فلـيس لـه عالقـة بـذلك ال مـن قريـب وال مـن بعيـد، ولـيس  العبد

شرطًا أن يكون عنده ساحة للذاهبني واآليبني، والطعـام والشـراب فهـذه كلهـا لقضـاء املصـاحل، وهـو 
 �   واواآَمنُـآَمنُـ  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   ٤}}  الْخَ
عرفــه؟ احملبــني فقــط، والــذين يريــدهم هللا وهــم أهلــه وذويــه، أهــل الصــفا عــن أعــني مــن الــذى ي

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

  .القليل

� رســول هللا أنـــه : الصــفة الثالثــة �ــا ســيد ال 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{{: ال بــد كمــا بــني ربنــا وقــال ىف القــرآن: 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

نفــوس وتطبيــب القلــوب بــدون إذٍن كــذلك ال جيــوز إلنســان أن يفــتح عيــادة لعــالج أمــراض ال
  !!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 یَ یَ   الَّ الَّ   مَنمَن  اتَِّبعُوااتَِّبعُوا  (( أَلُكُمْ سْ ا  سْ 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

                                                             
 رضى هللا عنھصحیح مسلم ومسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص  ٤
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العـادة مـن الشـيخ فـالن ومـن الشـيخ فـالن، نريـد : فال يريد من هذا وال مـن ذاك، يقولـون)) أعانوك
ومـا هــذه العــادة؟ نريـد العبــادة وال نريــد العـادة، ونريــد أن نطهــر مـن العــادات ونــدخل ىف العبــادات، 

  !.فلماذا نرجع للعادة؟

�لظـاهر و�لبــاطن، فيكـون عاملــاً : الصـفة السادسـة وهــو الشـرط املهــم واهلـام، أن يكـون عاملــاً 
�لباطن بشرع هللا وال يتخلف عن   .أداء ما فرضه هللا طرفة عني وال أقل، وكذلك 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

  :ين حىت أصلي مثله، فحضرة النيب كان يقول هلمقدوة فال بد وأن يري

لُّوا{ {  لُّواصَ ا  صَ اكَمَ وِني  كَمَ أَیْتُمُ وِنيرَ أَیْتُمُ لِّي  رَ لِّيأُصَ   ٥}}  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
ي ولنعــرف أنــه جمــذو�ً حقيقيــاً شــرطه أن ال يــرتك فريضــة مــن فــرائض هللا حــىت ىف أشــد أوقــات احلقيقــ

�، 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 وهــى مشــكلة  - رمضــان أمــام النــاس، فهــذا غــري جمــذوب، فقــد 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�
  .ًا، ال يصِّح هذاولياً وال أصنع له ضرحي

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

  :ال فيها، واليت قملسو هيلع هللا ىلصاألحوال العلية من حبيبه ومصطفاه 

اً وَ {{ لْمَ ثُ عِ رِّ ا نُوَ ینَاراً ، وإنمَ اً وَ ال دِ ھَمَ رْ ثُ دِ رِّ رُ األنَبِیَاء ، ال نُوَ عَاشِ نُ مَ اً وَ َنحْ لْمَ ثُ عِ رِّ ا نُوَ ینَاراً ، وإنمَ اً وَ ال دِ ھَمَ رْ ثُ دِ رِّ رُ األنَبِیَاء ، ال نُوَ عَاشِ نُ مَ َنحْ
ر رنُوَ   ٦}}نُوَ

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

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

�خذ بيدي إىل طريق هللا جلَّ ىف ُعاله، و  � فالصاحلني ال خيلو منهم زماٌن وال مكانصادق    .احلمد 

                                                             
 رضى هللا عنھصحیح البخاري وسنن الدارقطني عن مالك بن الحویرث  ٥
 اني في مجمعھ األوسط بإسناد حسنرواه الطبر ٦
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  بین المجذوب والمعتوهبین المجذوب والمعتوه
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

ال، أنا ال أستطیع ذلك، وتجد ال، أنا ال أستطیع ذلك، وتجد : : اني، فقال لھ أي المجذوباني، فقال لھ أي المجذوبأكون كذلك وتعالى اجلس مكأكون كذلك وتعالى اجلس مك

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

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

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

�ــذوب احملافظــه علــى الفــرائض وإج �ــى عنهــا عــالم الغيــوب لكــن شــرط ا تنــاب العيــوب الــيت 
� جمــذوب، مــال هــذا ومـــال عزوجــل ، هــل يوجــد جمــذوب يَقبِّــل 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 يف ســرية أصــحاب رســول هللا  هللا يف وقتهــا، وأال يقــع يف معاصــي هللا ، وفتشــوا كلكــم
كانت هيئته مثل هيئـة هـؤالء؟ مل حيصـل   ملسو هيلع هللا ىلص، هل مسعتم أن هناك رجل من أصحاب رسول هللا وسلم

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


