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 مجمع الفائزين الخيري –المقطم 
 م37/6/3109ىـ 0441من شوال  32

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ما التصوف؟ وما موقفو من الدين؟
التصوؼ ىو املشار إليو ح حديث سيد األولٌن واآلخرين صلى اهلل 

ر عليو وسلَّم واملسمى حبديث جربيل، وىو حديٌث صحيح يرويو سيدنا عم
 رضي اهلل عنو، يقوؿ:بن اخلطاب 

َنَما َنا طََلعَ  ِإذْ  صلى اهلل عليو وسلَّم اللَّوِ  َرُسوؿِ  ِعْندَ  ََنْنُ  } بَػيػْ  َشِديدُ  َرُجلٌ  َعَليػْ
 َحّتَّ  نَػْعرِفُوُ  َوَل  السََّفِر، أَثَػرُ  َعَلْيوِ  يُػَرى َل  الشَّْعرِ  َسَوادِ  َشِديدُ  الثػَّْياِب، بَػَياضِ 
 َكفَّْيوِ  َوَوَضعَ  رُْكَبتَػْيوِ  ِإَل  رُْكَبتَػْيوِ  فََأْسَندَ  هلل عليو وسلَّمصلى ا النَِّبّْ  ِإَل  َجَلسَ 
، َعنِ  َأْخربِْن  ُُمَمَّدُ  يَا: َوَقاؿَ  َفِخَذْيوِ  َعَلى ْسََلـِ صلى اهلل  اللَّوِ  َرُسوؿُ  فَػَقاؿَ  اإْلِ

ْسََلـُ : عليو وسلَّم  اللَِّو، َرُسوؿُ  ُُمَمًَّدا َوَأفَّ  اللَُّو، ِإلَّ  ِإَلوَ  َل  َأفْ  َتْشَهدَ  َأفْ  اإْلِ
 ِإلَْيوِ  اْسَتَطْعتَ  ِإفِ  اْلبَػْيتَ  َورَبُجَّ  َرَمَضاَف، َوَتُصوـَ  الزََّكاَة، َوتُػْؤِتَ  الصَََّلَة، َوتُِقيمَ 

َنا: َقاؿَ  َصَدْقَت،: قَاؿَ  َسِبيًَل، قُُو، َيْسأَلُوُ  َلوُ  فَػَعِجبػْ  َعنِ  فََأْخربِْن : َقاؿَ  َوُيَصدّْ
ميَاِف،  اآْلِخِر، َواْليَػْوـِ  َوُرُسِلِو، وَُكُتِبِو، َوَمََلِئَكِتِو، بِاللَِّو، تُػْؤِمنَ  َأفْ : َقاؿَ  اإْلِ
ْحَساِف، َعنِ  فََأْخربِْن : َقاؿَ  َصَدْقَت،: َقاؿَ  َوَشرِّْه، َخًْنِهِ  بِاْلَقَدرِ  َوتُػْؤِمنَ   اإْلِ

 فََأْخربِْن : قَاؿَ يَػَراَؾ  َفِإنَّوُ  تَػَراُه، َتُكنْ  لَْ  َفِإفْ  تَػَراُه، َكأَنَّكَ  اللَّوَ  تَػْعُبدَ  َأفْ : َقاؿَ 
َها اْلَمْسُئوؿُ  َما: َقاؿَ  السَّاَعِة، َعنِ   َعنْ  فََأْخربِْن : َقاؿَ  السَّاِئِل، ِمنَ  بَِأْعَلمَ  َعنػْ

 الشَّاِء، رَِعاءَ  اْلَعاَلةَ  اْلُعَراةَ  اْْلَُفاةَ  تَػَرى َوَأفْ  َربػَّتَػَها، اأَلَمةُ  تَِلدَ  َأفْ  :َقاؿَ  أََماَرِِتَا،
َياِف، ِح  يَػَتطَاَوُلوفَ   أََتْدرِي ُعَمرُ  يَا: ِل  َقاؿَ  ُثَّ  َمِليِّا، فَػَلِبْثتُ  اْنطََلقَ  ُثَّ : َقاؿَ  اْلبُػنػْ
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 يُػَعلُّْمُكمْ  أَتَاُكمْ  ِجرْبِيُل، َفِإنَّوُ : قَاؿَ  َأْعَلُم، َوَرُسولُوُ  اللَّوُ : قُػْلتُ  السَّاِئُل؟ َمنِ 
 ٔ{ ِديَنُكمْ 

ح ىذا اْلديث الكرمي وضح النب أف الدين ثَلث مقامات، أو ثَلث 
درجات، درجة اإلسَلـ، ودرجة اإلمياف، ودرجة اإلحساف، ودرجة اإلحساف 
ىي اليت يقصدىا الناس مجيعًا ممن تعلموا حقيقة الدين باسم الصفاء والنقاء 

 عصرنا اْلديث.والتصوؼ كما أطلقها البعض ح 
ىل كلمة التصوؼ ُأطلقت ح عصر النب صلى اهلل عليو وسلَّم؟ نقوؿ: 

 ،ليست كل العلـو أُطلق امسها ح عصر النب، ففي عصر النب كاف القرآف
م، وبعد عصر الصحابة وكاف حديث النب العدناف صلى اهلل عليو وسلَّ 

اـ الشرع الشريف جاء عصر التابعٌن، فتنافسوا ح دراسة أحكاملباركٌن 
 ة النب صلى اهلل عليو وسلَّم.نَّ والقرآف وسُ 

ل يكن موجودًا ح و  علم التفسًن،منهم من أخذ يفسر القرآف، فظهر 
عصر النب، ومنهم من اجتهد ح مجع حديث حضرة النب، فظهر احملدثوف، 
 وقد هنى النب صلى اهلل عليو وسلَّم ح بداية دعوتو عن كتابة اْلديث، حّت

خيتلط بالقرآف، ولكنو ح آخر حياتو مسح لبعضهم بكتابة اْلديث، حّت  ل
قاؿ بعضهم لبعض ُكتَّاب اْلديث: أتكتب عن النب صلى اهلل عليو وسلَّم 

يقولو ح حالة  وىو بشر يغضب ويرضى؟ وقد يقوؿ ح حالة الرضا ما ل
 وقاؿ: صلى اهلل عليو وسلَّمفذىب لرسوؿ اهلل ! الغضب؟

                                                           
 جامع الترمذي وأبي داود عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو 0



3 
 

ْعُت؟ َما َعْنكَ  َأْكُتبُ  اللَِّو، َرُسوؿَ  يَا }  اْلَغَضبِ  ِح : قُػْلتُ  نَػَعْم،: َقاؿَ  مسَِ
 ٕ{ َحقِّا ِإل َذِلكَ  ِح  أَُقوؿَ  َأفْ  ِل  يَػْنَبِغي ل َفِإنَّوُ  نَػَعْم،: َقاؿَ  َوالرَّْضى؟

 النجم(.ٗ-ٖ) ِإْف ُىَو ِإل َوْحٌي يُوَحى "" َوَما يَػْنِطُق َعِن اْْلََوى 
من رأى بعض الذين دخلوا ح اإلسَلـ من غًن العرب، خُيطئوف  ومنهم

علم النحو، والنحو يعين التوجيو،  واح نطق ألفاظ القرآف وكلماتو، فوضع
وعلم النحو توجيهًا لطريقة وقواعد سديدة ينطق ّٔا القرآف نطقًا صحيحاً، 

 ل يكن موجوداً ح عصر النب.
سوىا رّْ دَ أصحاب النب، وأخذوا يُ واىتم بعضهم حبياة النب، وحياة 

 .ألولدىم وأحبأّم ومسوىا سًنة النب
نتقاؿ النب صلى اهلل عليو وسلَّم ابعد  كل ىذه العلـو علـو مستحدثة

ة حبيب نَّ سُ و  ،كتاب اهللو  ،إل الرفيق األعلى، لكن كلها متعلقة بدين اهلل
 اهلل ومصطفاه صلى اهلل عليو وسلَّم.

ألف معظم الذين كانوا يعيشوف حوؿ مسي بذلك كذلك علم التصوؼ 
كاف ح مسجد رسوؿ اهلل كليًا هلل، وكانوا يسكنوف ح مالنب وتفرغوا تفرغًا  

مسوىم املبارؾ، ول يكن ْلم زوجاٌت ول بيوٌت ول أمواؿ ول أولد، ىؤلء 
لنب ألف مسجد حضرة النب ل يكن لو سقف، فصنع ا ،)أىل الُصفَّة(

 ة، فُسمُّوا أصحاب الُصفة،فَّ عريشاً، وكاف امسو الصُ  ين تفرغوا هللْلؤلء الذ
وىم أوؿ من تصوؼ ح دين اهلل متبعٌن ح ذلك سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو وسلَّم.
ىؤلء القـو لفقرىم كاف لباسهم الصوؼ، والصوؼ ألف بادية اجلزيرة 
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 .الفقراءالعربية كانت تشتهر برعي األغناـ، فكاف يلبس الصوؼ 
من نسبهم ىناؾ و إل الصوؼ ألهنم كانوا يلبسونو،  من نسبهمهناؾ ف

من ىناؾ و ، ربتو من الشمس واملطر ستظلوفيكانوا إل العريش الذي  
نسبهم إل الصفاء ألهنم صفت قلؤّم هلل، ول ينشغلوا بسواه طرفة عٌن، 

 .والكل يستوي
عمل  كلاملهم أنو ظهرت ىذه التسمية ملن يتفرغ هلل، ول يرجو من  

 يعملو إل وجو موله تبارؾ وتعال ح الدنيا واآلخرة.
 مقاـ اإلحساف:ىؤلء القـو ما مقصدىم؟ 

 ٖيَػَراَؾ { َفِإنَّوُ  تَػَراُه، َتُكنْ  لَْ  َفِإفْ  تَػَراُه، َكأَنَّكَ  اللَّوَ  تَػْعُبدَ  َأفْ } 
 

 :رضي اهلل عنو قول اإلمام أبو العزائمما معنى سؤال: 
غض عين الحسِّ واشهد 

 بالضمير
 

 تشهدن يا صب أنوار القدير
ُخلق من عال األرض، إما من تراب  ؛ أي إنساف لو ظاىراإلنساف 

آدـ عليو وعلى نبينا أفضل الصَلة وأمت وىو كاإلنساف األوؿ   مباشرة
(.ٌٕٓر تَػْنَتِشُروَف " )ُثَّ ِإَذا أَنْػُتْم َبشَ السَلـ: " َخَلَقُكْم ِمْن تُػَراٍب   الرـو

غًن مباشر، فاألرض زُبرج زرعها، والزرع  وإما من األرض عن طريق
منها و  نتاجها، إما من املزروعات وَنن نأكل من ،يتغذي عليو حيواناِتا

الفواكو واخلضروات وما شابو ذلك، وإما من اْليوانات والطيور وما شابو 
" َوَلَقْد  وىي ح األصل تغذت من األرض، ولذلك يقوؿ فيها اهلل: ،ذلك

ل يُقل من طٌن، ولكن املؤمنوف( َٕٔلٍة ِمْن ِطٌٍن " )َخَلْقَنا الْنَساَف ِمْن ُسَل
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راب، فإذا ُأضيف أي تسلسل الطٌن، والطٌن عبارة عن ماء وت ،من سَللة
" َخَلَق اف الفخار: ا ُأضيف إليو النار ككاف الصلصاؿ، وإذ  إليو اْلواء

 الرمحن(.ٗٔالْنَساَف ِمْن َصْلَصاٍؿ َكاْلَفخَّاِر " )
تكونت منو النطفة ح الطعاـ وإما أف يكوف من طريق غًن مباشر، ف

أصلو  نوي ح الرجل، فكاف اإلنساف عن طريق التسلسلاألـ، واْليواف امل
 من طٌن.

دواؤه من عوال  وىذا اجلسم الذي نراه اآلف كل غذاؤه وكل كساؤه وكل
فلو كاف إنساف غذاء نازؿ من السماء،  لو ينفع فلناألكواف، إذا أراد الغذاء 

، ولو قرأ القرآف، ىل ذكر اهلل ألف مرة تشبع، ىل يشبع؟ لوقلنا لو: ا جائع
 بد أف يأكل من عناصر األرض اليت منها عناصر جسمو. ل بليشبع؟ ل، 

باتات األرض كالقطن، وإما سي من األرض، إما من نتكواإلنساف ي
املهم أنو وؼ، وإما من حشرات األرض كاْلرير، من حيوانات األرض كالص
 يلبس من عناصر األرض.

أو من  ،ويسكن كذلك فيما يصنعو من األرض، إف كاف من طٌن
 وكل ىذا من األرض. ،أمسنت ورمل وحديدمن أو  ،أحجار

وىي نوٌر من حضرة الرمحن سبحانو  ،داخل ىذا اجلسم حقيقة اإلنساف
وا َلُو َساِجِديَن " " فَِإَذا َسوَّيْػُتُو َونَػَفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي فَػَقعُ  وتعال:

أمر اهلل عز وجل املَلئكة أف تنزؿ إل األرض عندما أراد خلق اْلجر( ٜٕ)
زؿ األمٌن جربيل فقالت آدـ عليو السَلـ، ويأتوف لو برتاب من األرض، فأن

، منها شيءأستعيذ بك من اهلل سبحانو وتعال، فرجع ول يأخذ  األرض: لو
رجعوا ول يأخذوا من عناصر وأنزؿ إسرافيل، وىم كذلك  ،ليفأنزؿ ميكائ
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فأرسل عزرائيل، فقالت: أستعيذ بك من اهلل تبارؾ وتعال، فقاؿ: األرض، 
 وقبض قبضةبد أف آخذ منك،  الذي استعذت بو ىو الذي أرسلين ول

، وفيها األسود ،وفيها األصفر ،بيده من كل عناصر األرض، فيها األمحر
 اف اليت نراىا ح بين اإلنساف.وفيها كل األلو 

 ،أخذىا ورجع إل حضرة الرمحن، فسواىا اهلل عز وجل ىيكًَل من طٌن
ويعجبوف من ىذا الكائن الغريب، سبر عليو املَلئكة وىم نازلٌن وصاعدين، 

" َفِإَذا َسوَّيْػُتُو  لو أمجعٌن: من روحو أمر املَلئكة أف تسجد فلما نفخ فيو اهلل
َفَسَجَد اْلَمآلِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَف وا َلُو َساِجِديَن َونَػَفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي فَػَقعُ 

 اْلجر(.ٖٔ-ٜٕ" )ِإلَّ ِإْبِليَس َأََب َأف َيُكوَف َمَع السَّاِجِديَن 
روحانية ح اإلنساف ىي حقيقة اإلنساف، ىذه اْلقيقة النورانية ال

، العيناف كما ظاىر شيءفاإلنساف إذا جاءه املوت ل يفقد من جسمو ال
مها ولكنو ل يبصر ّٔما، واألذناف كما مها ولكنو ل يسمع ّٔما، واللساف  

 كما ىو ولكنو ل ينطق، واجلسم كلو كما ىو ولكنو ل يتحرؾ. 
رؾ ىذه األعضاء وعجعل فيها كاف يُ ذىب السر الذي  ! ملاذا كل ىذا؟

 .اْلياة من اْلي تبارؾ وتعال
فحقيقة اإلنساف الباطنية من نور اْلضرة اإلْلية، وفيها كل األشياء 

 ،املعنوية اليت ّٔا اإلنساف إنساف، فيها القلب الذي فيو النور، وفيو اإلمياف
 يهم اإلنساف. ، وفيو الُكره، وفيو كل شيءوفيو اْلب
مضخة  فهو قلب جسمان، عبارة عنلب الذي ح اجلسم، القأما 

أخرى ح أجزاء جسم  تؤكسده وتضخو مرةماصة كابسة تأخذ الدـ و 
 اإلنساف.
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ذي على شكل لكن ىذا القلب الظاىري ح جسم اإلنساف ال
، ىل فيو نور نجد فيو اإلمياف؟ لىل سلو فتحناه  الكمثرى أو التفاحة،

من إنساف إل  -كما يتم اآلف  -نقل قلب ب منااْلناف املناف؟ ل، ىل لو ق
لب كافر، فهل ينتقل معو اإلمياف؟! ل، ألنو إنساف، ونقلنا قلب مسلم إل ق
"  ، ولكن اإلمياف ح قلب آخر يقوؿ فيو اهلل:لو كاف فيو اإلمياف لنتقل معو

 ليس موجوداً القلب الثانؽ( َٖٚمْن َكاَف َلُو قَػْلٌب " )ِإفَّ ِح َذِلَك َلذِْكَرى لِ 
 مع الكل، ولكنو موجود مع املؤمنٌن املوحدين الصادقٌن فقط.

ولذلك القلب ل يفوت ول ميوت  ،النفس ؟الكافرينفما الذي ُيرؾ 
 ألنو من نور اْلي الذي ل ميوت.

آؿ َ٘ٛٔقُة اْلَمْوِت " )" ُكلُّ نَػْفٍس َذائِ  الذي ميوت؟ النفس: وما
" َواْلَمَلِئَكُة بَاِسطُو أَْيِديِهْم  النفس فقط ىي اليت تذوؽ املوت: عمراف(
" اهلُل يَػتَػَوجَّ النْػُفَس ِحٌَن َمْوِِتَا َوالَّيِت لَْ األنعاـ( ٖٜوا أَنْػُفَسُكُم " )َأْخرِجُ 

 لكن القلب حي حبياة اْلي سبحانو وتعال.الزمر( ْٕٗت ِح َمَناِمَها " )سبَُ 
ان فيو عيوف تشهد ما ل يراه الناظروف، وفيو أمساع ىذا القلب النور 

تسمع أصوات الكائنات، وتسمع كَلـ مَلئكة السماوات، وتسمع ما 
يدور ح اجلنات، ألهنا أُذٌف يقوؿ فيها اهلل: " َوَتِعيَػَها أُُذٌف َواِعَيٌة " 

 اْلاقة(.ٕٔ)
كواف، ولو لساف إذا أكـر اهلل صاحبو، يرتجم ّٔذا اللساف مع مجيع األ

 ،ويكلم اجلن ،ويكلم الطيور ،يكلم كما كاف سليماف يكلم اْليوانات
ضًَل وكرمًا الرمحن تبارؾ ويكلم كل اْلقائق ّٔذا اللساف الذي أعطاه لو ف

وَف َتْسِبيَحُهْم " " َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإل ُيَسبُّْح حِبَْمِدِه َوَلِكْن ل تَػْفَقهُ وتعال: 
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َمْنِطَق الطًَّْنِ "  " ُعلّْْمَنا :فهناؾ أناس تفقوليس كلهم، اإلسراء( ٗٗ)
 ، وعلـو كل ىذه األشياء.وكَلـ الطًن ،يفقو تسبيح الطًن النمل(ٙٔ)

ل ، والعواالوسيلة للتعامل مع العوال النورانيةىو ىذا القلب النوران 
ما يقوؿ فعنداليت تغيب عن نظر العٌن اْلسية،  ، والعوال امللكوتيةاإلْلية

 الرجل الصاحل:
 غض عٌن اْلسّْ واشهد بالضمًن

 
 تشهدف يا صب أنوار القدير

اإلنساف عينو الظاىرة عن كثرة التلفت للكائنات، وعن  غضَّ يعين إذا  
ذكر خالق كثرة النظر بغًن عربة وسبعن ح املخلوقات، وانشغل بالكلية بقلبو ب

 قلبو:الكائنات سبحانو وتعال، فإف اهلل يفتح لو عيناً ح 
 قلوب العارفٌن ْلا عيوفٌ 

 
 ترى ما ليراه الناظروف

 وأجنحة تطًن بغًن ريشٍ  
 

 إل ملكوت رب العاملٌن
وىذا كاف حادثًا ألصحاب حضرة النب والصاْلٌن الصادقٌن إل آخر  

 الزماف وانتهاء املكاف.
قاؿ لو صلى اهلل  ،رجٌل من األنصار سيدنا حارثة رضي اهلل عنو، وىو

 عليو وسلَّم:
 َحِقيَقًة، قَػْوؿٍ  ِلُكلّْ  ِإفَّ : َقاؿَ  َحقِّا، ُمْؤِمًنا َأْصَبْحتُ : قَاؿَ  َأْصَبْحَت؟ َكْيفَ  }

نْػَيا َعنْ  نَػْفِسي َعَزَفتْ  َأْصَبْحتُ : َقاؿَ   نَػَهارِي، َوَأْظَمْأتُ  لَْيِلي َوَأْسَهْرتُ  الدُّ
 اجْلَنَّةِ  َأْىلِ  ِإَل  أَْنظُرُ  َوَلَكَأنّْ  لِْلِحَساِب، أُْبرِزَ  َقدْ  َرّبّْ  َعْرشِ  ِإَل  أَْنظُرُ  َوَلَكَأنّْ 
ميَافُ  نَػوَّرَ  َعْبدٌ : َلوُ  فَػَقاؿَ  النَّاِر، َأْىلِ  ُعَواءَ  َأمْسَعُ  وََكَأنّْ  اجْلَنَِّة، ِح  يَػتَػَزاَوُروفَ   ِح  اإْلِ

 ٗ{ َفاْلَزـْ  َعَرْفتَ  ِإذْ  قَػْلِبِو،

                                                           
 مصنف ابن أبي شيبة 4
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ُسئلنا ىذا السؤاؿ، ما خيطر على بالنا على  َنن لو؟ كيف أصبحت 
خيطر على ؟ كيف حاْلا معنا؟ ىل أفطرت؟ ىل معك ماؿ ،الفور الدنيا

 مشاكلها ومشاغلها!!.الدنيا و الباؿ 
ل يكونوا ىكذا، فقد كاف الرجل منهم إذا ناـ يناـ اجلسم على لكنهم 
عد الصَلة عد الروح إل ملكوت رب العاملٌن، وح الصباح بالفراش، وتص

 إليهم ويقوؿ:حضرة النب يلتفت 
َلةَ  َرَأى } أَيُُّكمْ   ُ٘رْؤيَا؟ { اللَّيػْ

ما رآه ح و يكي ما رآه، أين رآه؟ ما رأه ح اجلنة، منهم فكل واحد 
 ة وآّالسة مع املَلئكة الكراـ.السماوات، وما رآه ح احملادث

أصبحُت   الرد!! قاؿ:فقاؿ لو: كيف أصبحت يا حارثة؟ وانظر إل
حقيقة، فما حقيقة إميانك؟  يطمئن على إميانو، قاؿ: لكل قوؿٍ ، مؤمنًا حقاً 

عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرُت ليلي وأظمأُت هناري، وأصبحُت قاؿ: 
وكأن أرى أىل اجلنة وىم يتزاوروف فيها، وكأن أرى أىل النار وىم يتعاووف 

ملن  صلى اهلل عليو وسلَّم ويصطرخوف فيها، وكأن أرى عرش رّب بارزاً، فقاؿ
 :حولو

ميَافُ  نَػوَّرَ  َعْبدٌ }   ٙ{ َفاْلَزـْ  َعَرْفتَ  ِإذْ  قَػْلِبِو، ِح  اإْلِ

لو  اهللرجل نوَّر  ولذلك مسوىم العارفٌن، يعين الذين عرفوا اْلقيقة، فهو
فضل اهلل ومن إكراـ اهلل تبارؾ وتعال، وىؤلء كانوا  يرى منقلبو فأصبح 

ٌن على ىذه الوتًنة إل يـو الصحابة األجَلء، ومن بعدىم من الصاْل

                                                           
 أحمداتحاف المهرة ومسند  5
 مصنف ابن أبي شيبة 6
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 ن.الدي
ح أمر، ل يذىبوف إل جهة من اجلهات  عندما يتاروفولذلك كانوا 

يذىبوف إل مجاعة من املَلئكة  لكن على الفور عندما يناموفالبشرية، 
حضرة النب صلى اهلل عليو وسلَّم ملَّا فُرضت الصَلة استشار ، املقربٌن

؟ فانشغل سبعة عشر رجل ح ىذه كيف ندعوا الناس للصَلة  أصحابو:
صعد إل امللكوت األعلى، فلم يركب وقد نفسو الليلة كل واحد منهم رأى 

صعدت على الروح ولكن شابو ذلك،  ما سفينة فضاء ول صاروخ ول
 الفور:

 الروح اْلياكلذبذب 
 

 ح الصفا أعلى املنازؿ
 إف أداروا الراح صرفاً  

 
 أسكرت عاٍؿ وسافل

أى فكل واحد منهم ر اجلسم معها إل العوال العلوية، الروح تشد  
دعوا الناس للصَلة؟ فلقَّنت سأْلم: كيف ننفسو مع مجاعة من املَلئكة، و 

سيدنا ده إل اآلف، وسبقهم ذاف الذي نردألفاظ األواحد منهم  املَلئكة كل
 ، فقاؿ لو:لرسوؿ اهلل الرؤيا وحكىبن زيد، عبد اهلل 

 َصْوتًا أَْنَدى فَِإنَّوُ  َعَلْيِو، فَأَْلِقَها ِبََلؿٍ  َمعَ  فَػُقمْ  اللَُّو، َشاءَ  ِإفْ  َحقّّ  َلُرْؤيَا ِإنػََّها }
 ٚ{ ِمْنكَ 

ذاف، وما داـ األمنا أنو ل جماملة ح دين اهلل، مع أنو ىو الذي رأى يعلّْ 
صوتو أندى حّت يشد  بد أف نبحث عن إنساف صوتو غًن شجي، فَل

 الناس إل إقامة الصَلة والصَلة هلل تبارؾ وتعال.
، مسرعٌن السبعة عشر رجَلً  فعدما مسع الذين رأوا الرؤيا األذاف جاء

                                                           
 سنن الدارمي وابن خزيمة عن عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنو 7
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 فأين كانوا!، وكل واحد منهم يقوؿ: واهلل لقد رأيُت مثلما رأى يا رسوؿ اهلل
 ،ح امللكوت األعلى، اجلسم ح الثرى!! يعيشوف ىؤلء عندما يناموف؟

 والروح ح امللكوت.
كما دخل سيدنا رسوؿ اهلل ذات مرة مسجده املبارؾ، وسيدنا اإلماـ 

رجل:  ـ اهلل وجهو كاف نائماً، فقاؿعلي بن أّب طالب رضي اهلل عنو وكرَّ 
عليّّ وإف كاف  ،)دعوه): كما ورد ح األثر  قاؿفقظو يا رسوؿ اهلل؟ ىل أو 

 إل أف قلبو باملؤل األعلى((.جسمو على الثرى 
عندما يناـ أحدىم  ،يعين جسمو أمامكم، لكن قلبو ح املؤل األعلى

 كن فيكوف.  ح املؤل األعلى بٌن يدي من يقوؿ للشيء يكوف فوراً 
يستطيع مساعو  فالعٌن ترى ما ل يراه الناظروف، واألُذف تسمع ما ل

" َواتػَُّقوا اهلل قائق العالية، كيف؟ الكونيوف، واللساف خياطب كل ىذه اْل
هذا فضل من اهلل، فل ُيسأؿ ىنا عن الكيف، البقرة( َٕٕٛعلُّْمُكُم اهلل " )َويػُ 

 على تقواىم هلل سبحانو وتعال. اً ْلماـ من اهلل، وعطاء من اهلل، جزاءوإكر 
زيادًة ح الدرجة  ،يراه غًنه بعٌن الرأس لفهنا سًنى بعٌن القلب ما 

َواْلَمَلِئَكُة " َشِهَد اهلل أَنَُّو ل ِإَلَو ِإل ُىَو قاـ، سر قوؿ اهلل سبحانو وتعال: وامل
ىذا املقاـ ح أولو العلم يشهدوف  من آؿ عمراف( مجاعةٛٔ" )َوأُوُلو اْلِعْلِم 

تبارؾ وتعال أف نكوف  اهللنسأؿ ، أسرار األلوىية السارية ح مجيع األناـ
 منهم على الدواـ.

 
 لذي يؤجِّج نار الغرام في قلب المريد؟ا ماسؤال: 

 لذي عجعل اإلنساف مييل إلنسانة مثلو وينشغل ّٔا بالكلية؟ا اْلب، ما
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إذا أحبها، وىذا حٌب ظاىر جسمان، فما بالنا لو كاف اْلب إميان 
 ونوران؟
الفقراء  صلى اهلل عليو وسلم لذي جعل أصحاب رسوؿ اهللا ما

واملساكٌن يتعرضوف ألشد أنواع األذى وأفتك أنواع التعذيب، ول يتغًنوف 
شدة اْلب اليت يقوؿ فيها اهلل واصفًا حب  !ول يتبدلوف ول يتحولوف؟

" َوالَِّذيَن َآَمُنوا  املؤمنٌن هلل، إذا رأيت أي ُحبٍّ ح الكوف فاعلم قوؿ اهلل:
أكثر من ىذا اْلب كلو حب املؤمنٌن هلل تبارؾ البقرة( ٘ٙٔهلل " )َشدُّ ُحبِّا أَ 

 وتعال.
ساعة الظهًنة ح مكة شديدة رجوه ح حر الظهًنة، و سيدنا بَلؿ خيُ 

، ويُوضع على صدره اجلمر ح الصحراء، ويوضع على الرمل الذي ىو كجداً 
ين ماذا أحٌد، يع ،أحدٌ  ،ل يزيد عن قولو: أحدٌ ىو وُيضرب، و  ،صخرة كبًنة

قلبو  ا العذاب ول ىذا التعذيب، ألفول يشعر بأل ىذ ،يذكر اهلل يفعل؟
ولذلك قاؿ صلى تبارؾ وتعال اْلب الذي ل خييب،  نشغل كلو حبب اهللا

 ىذا الطريق:لنا اهلل عليو وسلَّم واصفاً 
 بَػْييِت  َأْىلَ  َوَأِحبُّوا اللَِّو، ِْلُبّْ  َوَأِحبُّوِن نَِعِمِو،  ِمنْ  ِبوِ  يَػْغُذوُكمْ  ِلَما اللَّوَ  َأِحبُّوا }

 ٛ{ ِْلُبّْ 
وح األكواف،  ،وفيما حولك ،ر ح نعم اهلل عليك ح نفسكفكَّ يعين تَ 

 فهذه تدفعك إل زيادة اْلب ح حضرة الرمحن سبحانو وتعال.
ىذا اْلب اإلْلي الذي بو تتحقق  لنا إلفوضح لنا الطريق الذي يوصّْ 

ل الرجاؿ، كما كاف مَّ مبلغ كُ بو لنا اآلماؿ، وتنصلح لنا األحواؿ، ونبلغ 
                                                           

 الحاكم في المستدرك والترمذي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 8
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 أصحاب النب صلى اهلل عليو وسلَّم، وصحبو الكراـ.
نب ح ىذا اْلقيقة الروايات املوثوقة الواردة عن أصحاب حضرة الح و 

 ة عن الصاْلٌن ربتاج إل وقتواردطويل، والروايات ال آّاؿ ربتاج إل وقت
 وكلها ح اْلب. ،طويل

واْلب أف ينشغل اإلنساف باهلل، ومهما كانت مشاغلو الكونية تكوف 
لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ومن حبو  ،أقل ح املرتبة وح الدرجة من حبو هلل

 قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:وسلَّم، 
 َٜأمْجَِعٌَن { َوالنَّاسِ  َوَأْىِلوِ  َمالِوِ  ِمنْ  ِإلَْيوِ  َأَحبَّ  َأُكوفَ  َحّتَّ  َأَحدُُكمْ  يُػْؤِمنُ  َل  }

طَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ قاؿ   َأَحبُّ  اللَّوِ  َرُسوؿَ  يَا أَلَْنتَ  َواللَّوِ : َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  اخلَْ
 :َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَِّبُّ  فَػَقاؿَ  ،نَػْفِسي ِإلَّ  َشْيءٍ  ُكلّْ  ِمنْ  ِإَلَّ 

 :ُعَمرُ  َقاؿَ  ،نَػْفِسوِ  ِمنْ  ِإلَْيوِ  َأَحبَّ  ِعْنَدهُ  َأُكوفَ  َحّتَّ  َأَحدُُكمْ  يُػْؤِمنُ  َل } 
 َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿُ  فَػَقاؿَ  ،نَػْفِسي ِمنْ  ِإَلَّ  َأَحبُّ  َواللَّوِ  اآْلفَ  َفؤَلَْنتَ 

 ٓٔ{ ُعَمرُ  يَا اآْلفَ  :َوَسلَّمَ 
يكوف ساْلب إل ىذه الدرجة، فل يصل لو و فهذا اْلب الصحيح، 

: " ُقْل ِإْف َكاَف ، فانظر إل التحذير الشديد والوعيد ح كتاب اهللفيو خطورة
َآبَاؤُُكْم َوأَبْػَناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشًنَُتُكْم َوأَْمَواٌؿ اقْػتَػَرفْػُتُموَىا َوذِبَارٌَة 
زَبَْشْوَف َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَػْرَضْونَػَها َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ِمَن اهلل َوَرُسولِِو َوِجَهاٍد ِح 

بكم من أذى أو شر أو يعين انتظروا ما يصيالتوبة( ِٕٗلِو فَػتَػَربَُّصوا " )َسِبي
 ضر أو غًنه.
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بد أف يكوف حب اهلل ورسولو األعلى من كل ما ذكره اهلل ح ىذه  فَل
 ية الكرمية ح كتاب اهلل سبحانو وتعال.اآل

ضرب ّٔم املثل ح ذلك، حّت أف صحابة النب صلى اهلل عليو وسلَّم كاف يُ 
 :قَاؿَ  رضي اهلل عنو َوقَّاصٍ  َأّب  ْبنِ  َسْعدِ عن حّت النساء!، 

 يَػْوـَ  َوَأُخوَىا َزْوُجَها ُأِصيبَ  َقدْ  ِديَنارٍ  َبيِن  ِمنْ  اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  اْمَرأَةٌ  َكاَنتِ }
: َقاُلوا َوَسلََّم؟ َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿُ  فَػَعلَ  َما: قَاَلتْ  َْلَا نُػُعْوا فَػَلمَّا، ُأُحدٍ 
ًرا َـّ  يَا َخيػْ  ِإَذا َحّتَّ  ِإلَْيِو، َْلَا فََأَشاُروا ،ِإلَْيوِ  أَْنظُرَ  َحّتَّ  َأُرونِيوِ : فَػَقاَلتْ  ،ُفََلفٍ  َأ

 ٔٔ{َجَللٌ  بَػْعَدؾَ  ُمِصيَبةٍ  ُكلُّ : قَاَلتْ  َرأَْتوُ 
ًن فَل يهمين كل ما وخب وجلل يعين صغًنة، يعين ما داـ أنت حي

" َوَمْن ُيِطِع اهلل َوالرَُّسوَؿ فَأُولَِئَك َمَع  :!!مرأةحدث، ما ىذا؟!!، وىذه ا
يِقٌَن  َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِْلٌَِن َوَحُسَن الَِّذيَن أَنْػَعَم اهلل َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيٌَّْن َوالصّْدّْ

 النساء(.ٜٙأُولَِئَك َرِفيًقا " )
ىذه اآلية الكاملة نزلت من أجل خادـ عند حضرة النب صلى اهلل 

قائداً أو وزيراً أو ُمافظاً، بل خادـ عند حضرة النب وكاف  وليسعليو وسلَّم، 
املرض، ليو عَلمات ع وقد ظهررآه حضرة النب امسو ثوباف رضي اهلل عنو، 

 رسوؿ اهلل: ضعفاف وَنيف، فقاؿجسمو و  ،وجهو أصفر
 ًْن غَ ع، جَ ول وَ  رِ ن ضُ  مِ ا ّب اهلل مَ  وؿَ سُ ا ر اؿ: يَ قَ ونك؟ فػَ  لَ ا غًنَّ مَ  ،افوبَ ثَ ا يَ } 

 اؾ، ثَّ لقَ  أَ ّتَّ ة حَ يدَ دِ شَ  ةً شَ حْ وَ  تُ شْ توحَ ، واسْ كَ يْ لَ إِ  قتُ تَ ؾ اشْ رَ  أَ ا لَ ذَ  إَ نّْ أَ 
، ٌنَ يّْ بِ النَ  عَ ع مَ رفَ ك تُ نَّ أَ  عرؼُ  أَ نّْ اؾ، ألَ نَ اؾ ىُ رَ ف ل أَ أَ  خاؼُ رة وأَ اآلخِ  كرتُ ذَ 
ة نَّ ل اجلَّ  أدخُ ف لَ ، وإِ كَ تَ لَ نزِ ن مَ  مِ نَ دْ لة أَ نزِ ت ح مَ نْ ة كُ اجلنَّ  خلتُ ف دَ  إِ نّْ وأَ 

                                                           
11
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َوَمن ُيِطِع الّلَو َوالرَُّسوَؿ "  ال:عَ وؿ اهلل تػَ ؿ قَ زَ نػَ ، فػَ داً بَ أَ  ؾَ ارَ ف ل أَ ى أَ رَ أحْ  اؾَ ذَ فَ 
يِقٌَن َوالشَُّهَداء  فَُأْولَػِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْػَعَم الّلُو َعَلْيِهم مَّْن النَِّبيٌَّْن َوالصّْدّْ

"  اْلَفْضُل ِمَن الّلِو وََكَفى بِالّلِو َعِليماً َذِلَك  َرِفيقاً ِئَك َوالصَّاِْلٌَِن َوَحُسَن أُولَ 
}ٕٔ 

بالليل، مع رسوؿ اهلل  يق رضي اهلل عنو يكوفىذا اْلب جعل الصدّْ 
سوؿ شتقُت إل ر د أف يرجع إل بيتو، يقوؿ: اخارج املدينة، وبع اً وكاف ساكن

 ردُّون إل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم.اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم، 
ول أقل،  طرفة عٌن ل يريد أف يرتكو كنولفقط،  أف ميشي الطريقدبجرد 

بن ثابت رضي اْلب الذي سبثَّل بو بقوؿ حساف  من أين ىذا؟!! من اْلب؛
 : عنواهلل

 ُأحبك حبًا لو يُفاض يسًنه على
 

 الناس مات الناس من شدة اْلب
 وما أنا موٍؼ بالذي أنت أىلو 

 
 قلبألنك ح أعلى املراتب من 

وحبهم لرسوؿ اهلل صلى اهلل  ،فدرجات املؤمنٌن على حسب حبهم هلل 
ونعم اهلل  ،عليو وسلَّم، والذي يُؤجّْج ىذا اْلب أف يرى أفضاؿ اهلل عليو

اْلبيب، وما أتى اهلل بو من  باعفيو، ونعم اهلل احمليطة بو، وإكراـ اهلل لو باتّْ 
ىذه األحواؿ يزيد اْلب  رىي عندما تُعد، وجعلو بعد ذلك منو مُيد، ل نعم

 ولرسولو صلى اهلل عليو وسلَّم. ،ح قلبو هلل
 

 ؟ل أحد الصالحين: )متلفٌت ال يصل(قو سؤال: ما معنى 
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على اليمٌن مرة طريق، وطواؿ سًنه يلتفت ح إنساف شي عندما مي
على الشماؿ ويقف يشاىد، مّت يصل إل مرة ويقف يشاىد، ويلتفت 

 أبداً ! لن يصل غايتو؟
 ،ل يلتفت لسواه طرفة عٌن ول أقل، لكنو يريد اهلليد اهلل يُر الذي ف

على  يبحثبرىة ميؤل اخلزف منها، و يريد أف  الدنيا، يبحث على وبعد برىة
، وجاىًا عظيمًا ح يريد أف يكوف لو منصبًا عظيمًا ح الدنيا املناصب؛

خذ أكرب قدر يريد أف يأو يبحث عن املكاسب العاجلة،  اآلخرة، وبرىة
 !!.فمّت يصل؟أيضاً أكرب قدر من مكاسب اآلخرة،  يريد مع ذلكو ، منها

ره لك اهلل، وىي أنت أخلص القصد هلل وكل ما ح الدنيا سُيسخّْ 
حكمة اهلل مع الصاْلٌن، تريد أف تأخذىا بنفسك فلن تتحصَّل منها شيئاً، 

فاخدميو، ومن )يا دنيا من خدمين ) :كما ورد باألثر  اهلل قاؿ ْلاألف 
 .(خدمك فاستخدميو(

ولذلك يعجب الناس قدميًا وحديثاً، كيف أف الصاْلٌن املنشغلٌن باهلل، 
اس ّٔا، من املظاىر الدنيوية الفانية اليت ينشغل النْلم اهلل كذا كذا ى أعط

لتفتوا هلل، فسخَّر اهلل عز وجل ْلم األكواف وىم غًن منشغلٌن بالدنيا ألهنم ا
يًعا ِمْنُو "  َر َلُكْم َما ِح السََّماَواِت َوَما ِح اأَلْرضِ " َوَسخَّ  كلها: مجَِ

 .مّت؟ إذا سخَّر اإلنساف نفسو ملولهاجلاثية( ٖٔ)
مشغوؿ بطلباتو الفانية، ويقوؿ: عندما أنتهي من مصاْلي  لكنو
يجد الطمع سبعد خروجو على املعاش و أتفرغ هلل، سوؼ لمعاش وأتقاعد ل

أصحاب املعاشات أكثر الناس طمعًا ح طيبات الدنيا،  قد زاد، ولذلك ذبد
أنت كن تمتع ّٔذه الطيبات، لملاذا؟ خائف أف خيرج من الدنيا دوف أف ي
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ؿ لك: ىا أنت وربك، لكن الطمع يزيد ويشغل العبد عن املراد ْلظة ويقا
 من اْلميد آّيد سبحانو وتعال.

 خلفاف مقعد صدٍؽ مراده، كمن كاف اهلل )) كم:وكما قالوا ح اْلِ 
 ، ول عنل يبحث حّت عن اجلنة، ول مقعد الصدؽيد اهلل يُر ظهره(( الذي 

إذا أخلص  هلل سبحانو وتعالوا، ول ُزخرفها، طيبات الدنيا، ول مظاىرىا
ىذا فضل لو باْلصوؿ على كل ما يريد ويزيد، و يتكفَّل اهلل  العبد ح قصده

 ، وبعدىم الصاْلٌن.اهلل صحاب رسوؿوىذا حدث مع أ، اهلل
أصحاب رسوؿ اهلل كانوا فقراء حفاة ُعراة، ل عجدوف العيش إل ف

َواْصربْ نَػْفَسَك َمَع " هوا الوجو هلل وقاؿ اهلل لنبيو:بصعوبة بالغة، لكن وجَّ 
بعد الكهف( و ٕٛ" )الَِّذيَن َيْدُعوَف َربػَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ يُرِيُدوَف َوْجَهُو 

ىذا أصبح أمًنًا على العراؽ، وىذا أصبح أمًنًا على بَلد أصبح ْلظات 
من  كل ىذا من أين أتاىم؟لجيش الفَلن ..  لفارس، وىذا قائد عاـ 

" َوَعَد اهلُل الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا  التمكٌن ح األرض الذي قاؿ فيو اهلل:
َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َولَُيَمكَّْننَّ   الصَّاْلَِاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ِح الْرضِ 

لَنػَُّهْم ِمْن بَػْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يَػْعُبُدوَنيِن ل  َْلُْم ِدينَػُهُم الَِّذي اْرَتَضى َْلُْم َولَُيَبدّْ
 وعد اهلل ل يتخلف ح أي زماف. النور(٘٘رُِكوَف ّب َشْيًئا " )ُيشْ 

ُيمكّْن اهلل تعال سخلص املسلموف ح التوجو إل حضرة الرمحن، إذا أ
وعجعل ْلم العزة على كل من ح األرض  ،ْلم األرض، ويسخّْر ْلم األسباب

 مجيعاً.
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{ َورَعَ  } اَل  ما معنى قولو صلى اهلل عليو وسلَّم:سؤال:   ؟02َكاْلَكفِّ
ل يظهر حقيقة إمياف املؤمن وصدؽ إميانو إل عند تعرضو لدواعي 

الكل يستطيع أف فاملعصية، الطاعات يستطيع أف يقـو ّٔا الناس مجيعاً، 
، ويستطيع أف يقـو الليل،  ويستطيع أف يج ُيصلي، ويستطيع أف يصـو

بيت اهلل اْلراـ، لكن مّت تظهر حقيقة اإلمياف؟ إذا ُعرض عليو ماؿ حراـ 
ـَ َربِّْو  فكفَّ نفسو عنو خوفًا من خالقو وباريو: يُغنيو " َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا

 الرمحن(.َٙٗجنََّتاِف " )
لع عليو أحد إل الواحد األحد، مرأٌة مجيلٌة ول يطَّ اإذا ُعرض عليو 

 فقاؿ: إن أخاؼ اهلل رب العاملٌن.
ره إذا ُعرض عليو منصٌب عظيم على أف يصل إليو برشوة ح مقدو 
 واستطاعتو، فرفض املنصب حّت ل يعصى اهلل لقولو صلى اهلل عليو وسلَّم:

 َٗٔواْلُمْرَتِشَي{ الرَّاِشيَ  اللَّوُ  }َلَعنَ 
لع عليو إل إذا تعرض ملعصية ل يطَّ  ل تظهر حقيقة إمياف اإلنساف اً إذ

 فيها إف أراد فعلها إل حضرة الرمحن عز وجل، فهذه حقيقة الورع.
، لكن الورع أف ُأصلي، وليس أف أفليس الورع  يكف اإلنساف  أصـو

لع عليو إذا ُعرضت عليو، أو تعرض ْلا ول يكن يطَّ  نفسو عن معصية اهلل
ـَ  أحٌد إل موله، وىنا يدخل ح قوؿ اهلل: َربِّْو َجنََّتاِف " " َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا

؟ الرمحن( لو كم جنةٕٙ) وبعدىا قاؿ: " َوِمْن ُدوهِنَِما َجنََّتاِف "الرمحن( ٙٗ)
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 كما قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:أربعة،  
ِفيِهَما  َوَما آنَِيتُػُهَما َذَىبٍ  ِمنْ  َوَجنََّتافِ  ِفيِهَما، َوَما آنَِيتُػُهَما ِفضَّةٍ  ِمنْ  َجنََّتافِ  }

}ٔ٘ 
ملن خيشى أف يعصى اهلل تبارؾ وتعال، ولذلك قاؿ صلى  أربع جنات

 اهلل عليو وسلَّم مؤيداً ىذا املعىن:
 ٙٔالنَّاِس { َأْعَبدَ  َتُكنْ  َورًِعا } ُكنْ 

ل يُقل أعبد الناس الذين يصلي ألف ركعة ح الليلة، أو يقرأ القرآف كل 
املعاصي  الذي يبتعد عنلكن أعبد الناس ، فهذا سهٌل على النفس، يـو مرة

واخلوؼ من اهلل والورع  ،ما ظهر منها وما بطن، ألهنا ُتظهر خشية اهلل
 اْلقيقي ْلذا الرجل الذي يمده عليو موله تبارؾ وتعال.

 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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