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  سيدي عبد القادر اجليالين هنع هللا يضر
     :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 .احلمد هلل رب العاملني الذي هداان بفضله وبنوره إىل طريقه املستقيم ومنهجه القومي
والصالة والسالم على أفضل من خصَّه هللا يف الذكر احلكيم ابلتكرمي، سيدان دمحم وآله وصحبه 

 .على هنجه إىل يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم أمجعني آمني اي رب العاملني والناهجني
قد خصصنا يف اللقاء األخري الشهري يوم اخلميس، وحنن ماشيني فيه يف مسلسل يف اآلايت 

 .صلى هللا عليه وسلَّمالقرآنية اليت تتحدث عن خري الربية 
ذكرى رجٍل من رجاالت هللا الصاحلني، وزدان عليه يوم األربعاء ـ ملن شاء ـ على أن خنص ب

 :تبارك وتعاىللقول هللا 
َرٌة الوِلي االْلَبابي ﴿  بـْ ْم عي هي  (.يوسف111)  ﴾ َلَقْد َكاَن ِفي َقَصصي

وجعلنا  { عجائب عامل القلب}وبدأان كذلك وخصصنا يوم اإلثنني بث مباشر كذلك عن 
 .شهر االربعاء واخلميس إن شاء هللاكل أسبوع للبث يوم اإلثنني واخلميس، وبعدين ثبتنا كل 

 ألن ذكري عن الصحابة اجملتهدين أمجعني؟ وال حنك ملاذا حنكي عن الصاحلني: رمبا يسأل سائل
 .حٌذ للهمم، هم رجال وحنن رجالالصاحلني فيه إحياٌء للعزائم، وش

مشرقٌة على  صلى هللا عليه وسلَّمبينهم مشس رسول هللا فيهم و أما الصحابة فيكفيهم أن 
فإذا ذكران الصحابة يقول بعض أصحاب النفوس وذوي ، !!وهبم على الدوام، وأين لنا هبذه؟قل

فنلزمهم احُلجة  !اهلمم الضعيفة والعزائم اخلائرة، أين حنن وأين الصحابة فقد كان الرسول معهم؟
الذي ذكره هللا ونذكر الصاحلني الذين جاهدوا يف هللا حق جهاده، ووصلوا إىل الفتح الرابين 

تصل به ، وبعضهم اابطنا   صلى هللا عليه وسلَّميف القرآن الكرمي، واتصلوا برسول هللا  سبحانه وتعاىل
 .عليهم أمجعني تبارك وتعاىلرضوان هللا  ،ابطنا  وظاهرا  

صول إىل و يديهم للواألخذ أب هلم قدٌم يف جذب اخللق إىل احلق، وسنبدأ بذكر األعالم الذين
 .، ألن هؤالء مهتهم أعلىتبارك وتعاىلصدق عند هللا مقاعد ال
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وليست هذه  دته أبنفسهم وألنفسهم فقط،كثريين كانوا جمدين وجمتهدين يف طاعة هللا وعبا
، وندخل يف قول يدعون اخللق إىل هللا بغيتنا أن نشد غريان إىل هللا، وأن نكون دعاةبغيتنا، لكن 

 (.فصلت33)" ْن َدَعا ِإىَل هللا َوَعِمَل َصاحِل ا َوَقاَل ِإنَِِّن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َوَمْن َأْحَسُن قـَْوال ِمَّ " : هللا
لصاحلني كتااب  عن ا  52وقد كتب حوايل  ،واحلقيقة يكفيكم كتب الدكتور عبد احلليم حممود

 .عن اخلزعبالت واخلرافات وحمقق وعلمي بعيدا   أبسلوب عصري وواضح وسهل
 (الطبقات الكربى)الصاحلني أمجعني ويعرف شيئا  عنهم فعليه بكتاب  د أن يطلع علىيومن ير 

 .رضي هللا تبارك وتعاىل عنهلإلمام عبد الوهاب الشعراين 
 الرغبة ِف معرفة أحوال الصاحلني

لو ملسنا وحتسسنا إىل أحوال الصاحلني جند أن بدايتهم كانت الغرام الشديد يف مساع وقراءة 
أحوال الصاحلني السابقني، ألهنا هي اليت تشد العزمية وتقوي اهلمة، حىت إمامنا اإلمام أبو العزائم 

يف  (نعم الفتاحراب األرواح من فضل املش)يف كتاب  يتحدث فيها عن نفسه كان له مقدمة  هنع هللا يضر
كنت مغرما  : فيقولأهنم حذفوها يف الطبعات التالية، طبعته األوىل اليت طُبعت يف حياته، ولألسف 

دائم لسماع حكاايهتم والقراءة عنهم، حىت أين من كثرة قراءيت  قني وعلى شو أبحوال الصاحل
نه كان متعلق هبؤالء حفظته حفظا  اتما ، ملاذا؟ أل (روض الرايحني يف مناقب الصاحلني)لكتاب 

 .القوم ويريد أن يكون منهم ومعهم
لقب ُيطلق  (السيد)وكلمة اه، رضوأ هنع هللا يضر عبد القالدر اجليالينالسيد من هؤالء األئمة األعالم 

 :صلى هللا عليه وسلَّمأوالد احلسن واحلسني لقوله وهم على آل بيت النيب 
 ِب أَ  بنِ  لي  عَ  لبِ  صُ  يف يِت ريَّ ذُ  لَ عَ  جَ اىَل عَ هللا تَـ  نَّ وإِ ، هلبِ  صُ يف  يب  نَ  ل ِ كُ   ةَ ريَّ ذُ  لَ عَ جَ  لَّ وجَ  زَّ هللا عَ  نَّ إِ } 

 1{بالِ طَ 
فإين   ،إال ولَد فاطمةَ  أبيِهْم، عصبةِ  إىل آدَم ينتمونَ  كلُّ َبِن: ))ويف بعض األثر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 ((َأان أبوُهمْ 

                                                           

 معجم الطرباين والسيوطي عن جابر بن عبد هللا هنع هللا يضر 1
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 :عن احلسن واحلسني صلى هللا عليه وسلَّم النيبوقال ، اهنع هللا يضر فذرية النيب من السيدة فاطمة
 5{ احُلَسنْيُ َسيِ دا َشَباِب أْهِل اجلَنَّةِ احَلَسُن و } 

 :وقال عن احلسن
سِلمنيَ  نَ مِ  نيِ تَ يمَ ظِ نِي عَ ِبِه َبنَي ِفئَـتَ  هللاُ  ُيصِلحُ إنَّ اْبِن هذا سيِ ٌد، وسَ } 

ُ
 3{ امل

فكلمة والزاهد العابد الصاحل منهم نقول له السيد فالن،  ،آل البيتوقد كان، فالنابغة من 
هو السيد البدوي، : مثال   شتهر عند الناس يقولونوحىت الذي ا ،وليس اسملقب  هي( السيد)
السيد البدوي، ألن آل البيت مجيعا  ُيطلق : قالوااختصروا اإلسم و مسه أْحد البدوي، ولكن الناس ا

 .ماتبارك وتعاىل عنه رضي هللالذين هم من ذرية فاطمة من احلسن واحلسني عليهم السيد فالن، وا
فاطمة، ألن سيدان علي تزوج من  أن تكون ذريته من السيدةوحكمة سيدان رسول هللا 

الذكور ومها احلسن ختص املرياث ألوالد فاطمة اأخرايت غري فاطمة وله منهن أوالد، لكن 
 .مسه حمسن ومات صغريا  أٌخ آخر ا كان هلم  وقد، واحلسني

 -أمر نلحظه يف اتريخ الصاحلني وهذا  -السيد عبد القادر اجليالين يف عصر الدولة األموية 
ن موطنهم األصلي مضطهاد شديد من بعض احلكام آلل بيت النيب، فاضطروا إىل اهلجرة حدث ا

 إىلاستوطنوا هناك إلمام علي و يف املدينة ومكة، وبعضهم كان يف بالد العراق ذهب إليها مع ا
 .شىت جهات

 ومن كان معها، ومنهم من فرَّ بنفسه إىل بالد اهنع هللا يضرمنهم من جاء إىل مصر كالسيدة زينب 
 -اآلن أفغانستان وأوزبكستان  - املغرب األقصى، ومنهم من فرَّ بنفسه إىل أقصى بالد الشرق

 .ص منهم على الدوامبعيدا  عن سلطة الدولة اليت كانت تقهرهم وحتاول أن تتخل
 مولده

لد يف مُسي جيالين ألنه وُ السيد عبد القادر ذلك حىت ال يتفاجأ البعض عندما يعلم أن  قلت
 .نستان قريبة من حدود إيران اآلناغجيالن، وجيالن بلدة يف أف
                                                           

 جامع الرتمذي واحلاكم عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر 5
 صحيح البخاري عن أيب بكرة هنع هللا يضر 1
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وأجنب عبد  وكان أبوه رجال  زاهدا  من الزهاد الصاحلني، ،ُولد سنة أربعمائة وسبعني هجرية
 .، وكانت من الصاحلاتأمه هو وأخيهربته  ؛فرتىب يتيما   ،أبيه القادر وأٌخ له، وتويف

شديدة جدا  جدا   عنده رغبة ل من الصاحلنيمَّ ككل األتقياء واألولياء والكُ عبد القادر  وكان 
يف طلب العلم، فبعد حفظه للقرآن أخذ يطلب العلم يف بلدته، إىل أن مجع العلم من العلماء 

نتقل إىل البالد اجملاورة وما زالت شهيته مفتوحة إىل طلب العلم وهذه صفة او املوجودين يف بلدته، 
أن يتخلص منه إن أراد أن  بد أن هذا عيٌب عنده وال فليعلماألولياء، فمن ميلُّ من طلب العلم 

 .يلحق ابلصاحلني
وكانت عاصمة  ،ذهب إىل بغدادا: فلما وجد العلماء شهيته مفرطة يف طلب العلم، قالوا له
 .أكرب مدينة يف احلضارة يف وقتهاو اخلالفة العباسية يف ذلك الوقت، وكانت حاضرة العامل أمجع، 

 السفر إىل بغداد
اي بِن : أذهنا يف السفر، فقالتأمه فاستكان كثري األدب مع لكنه   ،فقرر أن يذهب إىل بغداد

اي  :وقالت، وأذنت له، ال أطيق فراقك، ولكن ما دمت ترغب يف طلب العلم فسافر على بركة هللا
د ترك لك وأخاك مثانني دينارا ، خذ أربعني واترك ألخيك ِن خذ نصيبك قبل السفر فإن أابك قب

 .أربعني
د أن يسافر يذهب إىل حمطة السفر وينتظر مىت ييُر الذي إال يف قافلة، فوكانوا ال يسافرون 

 .خوفا  من ُقطَّاع الطريق الكثريين تأمنيللفرقة يف ستتحرك القافلة للسفر ويتجهز، وميشي معهم 
وخاطته، حىت ال يعرف من الداخل هذا املال داخل ثوبه أمه زايدة يف اإلحتياط وضعت له و 

 .صغرهمنذ كانت عنده  الرغبة  أن حىت تعلمون ،سنة ةعشر  وكان عمره مثاين ،أحٌد طريقه، وسافر
 بركة الصدق

ما : فلة، وجاءوا إليه فقالوا لهااع الطريق وأخذوا كل ما يف القطَّ يف الطريق خرج عليهم قُ  وهم
، فأخذوه إىل زعيمهم وقالوا أن هذا الطريق أن عقله به شيءاع أربعني دينارا ، فظن قطَّ : معك؟ قال

ها : أين هي؟ قال: أربعني دينارا  قال: ما معك؟ قال: الغالم يزعم أن معه أربعني دينارا ، فقال له
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إن أمي عندما ودعتِن إىل السفر أخذت عليَّ العهد أن ال أكذب : مل تكذب؟ قال هي، قال وملَِ 
 .أبدا  

إذا كان هذا خيشى أن : ذا الرجل، وقال لرفقائهإبرادة هللا قلب هفمسَّت هذه الكلمات 
الذي أخذه  تبارك وتعاىلألنه وعد أمه أن ال يكذب، فماذا نصنع حنن يف وعد هللا  يكذب
وردُّوا  ،وحنن معك، فتابوا مجيعا  : إين اتئٌب على يد هذا الغالم، وأنتم وشأنكم، قالوا !علينا؟

 .هنع هللا يضراألموال إىل القافلة بربكة صدقه 
 من كرمي أخالق اللصوص

تها تكون يف حىت اللصوص والسارقني كان عندهم يف هذه األوقات البعيدة أخالٌق كرمية لي
من من اللصوص دخلوا بيت رجل موعة الطريفة يف هذا األمر أن جم عصران هذا، فمن القصص

للصوص واقفون، زوجته اب وفيها وا فوجئ الرجل وهو على ابب حجرتهوبعد أن دخلليسرقوه،  ثري
: خذوا ما يف البيت ولكن ال تقتلوين، قالوا: ك ألننا سنأخذ ما يف البيت، قالتسرت زوجا: فقالوا

ألف درهم،  عشرة، فأخرج لكل واحد منهم: كم؟ قالوابد كم عدد  إن كان وال: لن نقتلك، قال
 .ال مانع: خذوا هذه واتركوين، قالوا: وقال

شكله مثني، فأخذه الفضول إىل أن  صندوقيهموا ابخلروج، وجد واحٌد منهم  وبينما هم
فقال  ،إنه ملح: فإذا به ملح، قال ،يُؤكل وال يعرف ما هو، فأكل منه فوجد فيه شيئا  يفتحه، 
ما دمنا قد أكلنا من بيته  إذا  ال أنخذ من هذا الرجل شيئا  : نعم، قال: أأكلت منه؟ قال: زعيمهم
 .ملحا  ولو 

وهللا ال أنخذ : حاول الرجل أن يعطيهم مجيعا  مثامنائة درهم فرفضوا، أو أربعمائة فرفضوا، وقالوا
 .وملن هذه األخالق؟ للصوص !؟أين هذه األخالقأكل واحٌد منا يف بيتك ملحا ،  دامشيئا  ما 

 طلبه للعلم
ذهب سيدي عبد القادر إىل بغداد، وأخذ يف طلب العلم، وأخذ يتجول على طبقات 

احلق عز طريق الُغنية لطاليب )وتوغَّل فيه، ولذلك له كتاٌب مساه  علم الفقه أوال   درسالعلماء، 
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ودرس  ،عن الفقه من البداية إىل النهاية، ودرس احلديث وفيه كل شيءوالكتاب موجود  (وجل
 .تبحَّر يف كل العلوم، و ودرس األدب ،ودرس النحو ،التفسري
أييت إىل بغداد لطلب العلم مث خيرج إىل كان ، فأثناء ذلك كان ال يبيت يف بغداد ويف

تبارك قبال على هللا، وإفراد هللا اإلو  ،لتطبيق العلم عمليا  يف طاعة هللاو الصحراء للعمل ابلعلم، 
 .ابلقصد وتعاىل

 ،ال يطلب من أحدفالصاحلني الصادقني أن ال أيكل إال من عمل يده، صرا  كغريه من وكان مُ 
 .تبارك وتعاىلوال يتكفف أحد، بل ال ميد يده إال إىل الواحد األحد 

 عناية هللا ابلصاحلني
ففنيت  :عن نفسه ويقولوحدث يف هذه اآلانت أن أصاب بغداد قحٌط شديد، ويذكر هو 

فمشيت ألحبث عن  ،ال يوجد طعامألنه أُطعم شيئا   أايم ال ات إال القليل، وأان مكثت ثالثةاألقو 
 ستطيعفال أستطيع املشي وال أمن اإلجهاد  قعدت بطعام فلم أجد، فدخلت إىل مسجد ورجليَّ 

 يدخل ومعه حلٌم مشوي وخبز، فأخذ أيكل وكلما رفع لقمة الوقوف، وبعد جلوسي إذا ب برجل
 ابلرجل يلتفت إيلَّ ويطلب مِن أن آكل معه فرفضت وإذاأحرك فمي كأين سآكل هذه اللقمة، 

من جيالن، : له قلتمن أين أنت؟ : ء األكل قال يل، فأصر على أن آكل معه، وأثناواعتذرت
أحبث عن عبد القادر اجليالين ومل من فرتة أان هنا يف بغداد و وأان أيضا  من جيالن، : فقال يل
ري أوصلها لك، وأان أمك قد أعطتِن مثانية دانن: فقالأان عبد القادر اجليالين، : له لتأجده، فق

ررت لألخذ من مالك طنفدت كل األموال اليت معي، ومكثت ثالثة أايم بدون طعام، فاض
ألشرتي هذا الطعام، فأصبحت أنت صاحب الضيافة وأان ضيفك، ألن هذا مالك، وساحمِن فيما 

 .جرى لك
وال خصلة من شعرها، وتضع يف الرسائل  ،وكانت ترسل إليه الرسائل ،فكانت أمه تواصله

مع  فكانت ترسل له! كيف كانت هذه املسلمات يف أذواق عجيبة وغريبة وأحاسيس عجيبة؟  أعلم
 -تركت العلم وأتيتك  إن شئت: شتقت لك، فيقول هلاا: خلطاب ُخصلة من شعرها وتقول لها
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على طلب العلم آثرت و ب العلم ما دمت ترغب يف العلم فابقى يف طل: فتقول له -ألنه ابر هبا 
 .بنهاؤية ار 

 لقاء الشيخ املريب
من األايم فجاء على خاطره أن ما حدث رمبا يكون  يف هذه اآلانت كان ماشيا  يف يوم

وهو خارج من بغداد إذا ماثم اليت يقع فيها أهل بغداد، فعزم على اخلروج من بغداد، للموبقات واآل
اخلروج : لهدخل اي عبد القادر، يف ماذا تفكر؟ قال وا تعاىل :نزل يفتح الباب ويقول لهبصاحب م

؟ أان أريد أن أفر ومايل وما للناس: ابلغ سترتكه يف بغداد، فقال له إن لك أثر: بغداد، قال لهمن 
 .هنع هللا يضرفه الرجل، وهذا الرجل هو شيخه الشيخ ْحاد الدابس بنفسي، فعنَّ 

نتابتِن أحوال بعد يومني ا: ق الباب وراءه، يقولوغلَّ فلما أصر على عدم الدخول قذفه بشدة 
يبني يل هذه اخلواطر، فمر ببيت الرجل  ، وخواطر كثرية، ومتنيت من هللا أن يدلِن على رجلعليه

: كنت أمتىن كذا، فقال له: ماذا كنت تتمىن ابألمس على هللا؟ قال: مرة أخرى ففتح وقال له
 .يت حدثت يلأخربين بكل أحوايل الف: قال، تعاىل

وعلوم  ،وصحبه وتتلمذ على يديه يف علوم الوالية، وكان قد حصَّل علوم الشريعة، وعلوم اللغة
 .وغريهااألدب، 

 جهاده لنفسه
وخرج إىل صحراء بغداد  ،حدثت له حالة الوله، وهي اجلذبعلوم الوالية وبعد أن حصَّل 

يعِن  -ثواب  من الصوف اخلشن كنت ألبس : سنة يف هذه الصحراء، وقال وعشرون مخسومكث 
وآكل  ،وأضع خرقة على رأسي ،وأمشي حافيا   -وكان ال يلبسه إال الفقراء ي صوف الغنم الطبيع
نشغل بذكر هللا ابلكلية، قيل أنه كان يف الليلة األهنار، واوأشرب من مياه  ،من حشائش األرض

يه مبراوح كأنه يف وله أن يروحوا علالباردة شديدة الربودة ينزل منه العرق الشديد، ويطلب من ح
واستمر يف هذا الذكر، وكان أحياان  يغيب ، تبارك وتعاىلستغراقه يف ذكر مواله الصيف من شدة ا
 :صلى هللا عليه وسلَّمعن وعيه، قال 
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  { جَمُْنونٌ  يـَُقوُلوا َحىتَّ  اّللَِّ  ِذْكرَ  َأْكِثُروا} 
وهو مكان اجملانني  -فلما كان يغيب عن وعيه ظنَّ من حوله أن به جنون فأدخلوه البارستان 

وأحضروا الُغسل ليغسلوه ويكفنوه  ،وهناك جاءه املوت ورأوه كأنه مات، فوضعوه على الدكة -
 .من هذا احلال تبارك وتعاىلأيقظه رب العزة مث ويدفنوه، 

إىل جياهد نفسه ويصفي قلبه سنة وعشرون  مخسيف هذا احلال يف اجلهاد؟ قضاها كم سنة 
 .متأل من رأسه إىل أمخص قدميه ابلعلوم اإلهليةاأن 

 اإلذن ابلدعوة
فع الناس نتاي عبد القادر تكلم ل :قبل الظهر، وقال مرة صلى هللا عليه وسلَّموجاءه رسول هللا 

على أساس أن بلده من بالد العجم، وهي بالد  -قلت اي سيدي أان رجٌل أعجمي : بعلمك، قال
صلى هللا فتفل فيه  ،فتح فاك، ففتح فاها: وال أجيد النطق ابلعربية، فقال له -الفرس وأفغانستان 

 .سبع مرات عليه وسلَّم
صالة الظهر ابملسجد، فإذا ابملسجد غاصٌّ أبهله، وصالة الظهر اندر أن يكون فيها ذهب لو 

فارُتجَّ عليَّ : حدثنا مبا فتح هللا عليك، قال: والتف الناس حويل وقالوا: قال، عدد كبري من املصلني
ث اي عبد القادر حد ِ : وإذا ب أرى اإلمام علي يف اليقظة، وقال -عندما رأى هذا العدد املهول  -

ايسيدي أان رجٌل أعجمي وال أستطيع النطق ابللغة العربية : فقلت :الناس لينتفعوا بعلمك، قال
أداب  مع : قال مل تكملهم سبعا ؟ اي سيدي ملَِ : فتح فاك، فتفل فيه ست مرات، فقلتا: جيدا ، قال
 .صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 

فليس املهم العلم، ولكن  عز وجل القبول يف قلوب الناس، وأعطاه هللا ،فبدأ يتحدث للناس
 .من الذي يُقبل ابلقلوب؟ عالم الغيوب ،املهم القبول

معك علوم األولني واآلخرين ونزع هللا القبول من قلوب احلاضرين، فهل أحٌد يبقى  لو
وا لك القبول يف قلوهبم، سيجلسهللا ووضع  رتكوك وميشوا، ولو مل يكن معك شيءسي ال،! ليسمع؟
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 :ولو كانوا صامتني وينظرون لك فقط، قال ملسو هيلع هللا ىلص
ا اّللَُّ  َأَحبَّ  ِإَذا }  يف  ِجرْبِيلُ  فـَيُـَناِدي ِجرْبِيُل، فـَُيِحبُّهُ  فََأِحبَُّه، ُفاَلان   ُيُِبُّ  اّللََّ  ِإنَّ  :ِجرْبِيلَ  اَنَدى َعْبد 

 اأْلَْرضِ  َأْهلِ  يف  اْلَقُبولُ  َلهُ  يُوَضعُ  مُثَّ  السََّماِء، َأْهلُ  فـَُيِحبُّهُ  فََأِحبُّوُه، ُفاَلان   ُيُِبُّ  اّللََّ  ِإنَّ  السََّماءِ  َأْهلِ 
}2 

أهل القلوب العالية السائحة يف عامل هم أهل السماء : فانتبهوا له وهذه فيها معىن لطيف
فهؤالء ُيبوه وميدوه، ويوضع له القبول يف أهل م، يعِن كبار الصاحلني واألولياء، السماء على الدوا

وى حمجوبني ابلنفس واهل ناألرض وهم الذين ال يزالون يف األرض ومل يصعدوا بعد، ال يزالو 
 .والشهوات واحلظوظ، فيوضع القبول يف قلوهبم حىت يقبلوا عليهم

 إعانة هللا
م فيها عل ِ أستاذا  هلم يف علم احلديث، وكان له مدرسة كبرية يُ  ه رجلجاءفوإذا أقامك أعانك، 

هللا  نظر إىل إعانة ليعلم املريدين فيها، فا تالميذه احلديث، فطلب منه أن يقبل منه هذه املدرسة
 .، ولكن فضل هللا واسعأتيت؟ فلم يبع ومل يشرت كيف

 فرتةعطااي من كل جانب من اجملاورين للمدرسة، كل الواهنالت عليه  ،فجلس يف هذه املدرسة
مساجد العامل  أكربمن ولذلك فيوسعوهنا، ليضمه للمدرسة عن دراه من اجلريان أحد يتنازل 

 .أكرب األضرحة أيضا  ضرُيه يف بغدادمن و عبد القادر اجليالين، السيد اإلسالمي اآلن مسجد 
وهذا للناس املتعجلني، مثان وأربعني سنة، كان عمره حوايل عندما  مىت كان هذا الكالم؟ 

ويريد أن يكون ميأل الكون علما ، أو يبقى معنا سنتني مث يريد أن د أن ميكث معنا شهرين ييُر  الذي
 .وليا  وله كرامات

سنة ، ويف يف الصحراءمخس وعشرون سنة يف اجلهاد استمر لكن كما ترون هذا الرجل 
 .مثان وأربعني سنة وكان عمرههجرية بدأ الدعوة إىل هللا  مخسمائة ومثان عشر

 ملَِ : ذهب إليه أحدهم وسأله، و ، فتزوجحىت هذا الوقت وكان لشدة تعلقه مبواله مل يتزوج
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بد  البل أن يكون أعذاب ،  للمريدين ال جيبزوج، ألن املرب ت: أمرين النيب وقال يل: تزوجت؟ فقال
 .فتزوج ولكنه مل ينشغل بذلك، أن يكون رجال  متزوجا  

واحٌد منهم إال كربت يل ُولد يل إثىن عشر ولدا ، ما ُولد  :فكان من شدة فنائه يف هللا يقول
َا  َواْعَلُمواْ  ": ت، يعِن حىت ال ينشغل به عن هللاعليه أربع تكبريا َنةٌ أمنَّ "  أَْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفتـْ

 .تبارك وتعاىلحىت ال يُفنت به عن هللا ( األنفال52)
 مدرسته العلمية ِف بغداد

س ثالثة عشر در ِ ، كان يُ هنا مدرسة شاملة كاملة كاجلامعةأل ،شتهر يف بغداد كلها ابلعلما
علم التفسري، وبعد الظهر جيود القرآن ملن و علم احلديث و علما ، ففي الصباح يدرس يف علم الفقه 

تبارك أراد أن جيود، وهذا غري العلوم اإلهلامية الوهبية للصفوة الذين يريدون القرب من رب الربية 
 .وتعاىل

ومكان، غار علماء بغداد من مجع اخللق عليه، ألنه كان ُيضر  العلماء يف كل زمان وكحال
 خيلو درس هتمام ابلوعظ، لذلك كان الوكان شديد االلسه ما ال يقل عن عشرة آالف نفس، جم

 .ال ُُيصى من احلاضرين من دروسه من توبة عدد
يف املدرسة فجهَّز مائة عامل من بغداد أسئلة وذهبوا جمتمعني المتحانه، فجلس على كرسيه 

بعد خترج من صدره أتخذ كل العلوم اليت جهزوها يف نفوسهم، مث  اليت يدرس منها، وإذا ببارقة
 .ذلك أجاهبم عنها مجيعا  واحدا  بعد واحد

مسألة فقهية يعجزون عنها، يرسلون إليه فيحلها إهلاما  من هللا، ولذلك جتد  مإذا أتته واوكان
حلف  رجل: املسائل الفقهية العويصة من الذي ُيلها؟ الصاحلون، فجاءوه ذات مرة وقالوا له

 .، فما احلل؟ثالماث  أن يعبد هللا عبادة مبفرده ال يشاركه فيها أحد ا  طالق
القرن العشرين  منتصفالطالق الثالث واقع يف املذاهب األربعة لكن العلماء األجالء يف و 

ذهبوا نبحث يف املذاهب األخرى، ف: نتشر وأصبح كالوابء، قالواماألمر تقريبا  عندما وجدوا هذا 
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 :تيمية عنده من ُيلف ابلطالق فهذا ليس حبلف، ألن احلديثبن تيمية، وابن إىل ا
  { لَِيْصُمتْ  َأوْ  اِبّللَِّ  فـَْلَيْحِلفْ  َحالِف ا َكانَ  َمنْ  }

هذه الكلمة : لكن اليمني ال، ولو قال هلاطالق، أنِت : فما الذي يقع يف الطالق؟ إذا قال هلا
بن مذهب اواحدة، يعِن املذهب الذي منشي عليه حاليا  عترب مرة تفثالث مرات يف جلسة واحدة، 

تيمية، وليست املذاهب األربعة، ألن يف املذاهب األربعة إذا قال عليَّ الطالق يقع على الفور، ولو 
 .فيكون ثالثة على الفورا ثالماث  قاهل

يتم  يذهب ملكة وخيلوا له املطاف ويطوف وحده، فبهذا يكون قد حل اليمني، أرأ :هلم فقال
يف أم الكتاب، وهو أتى إال موجودة غري ففي أي كتاب موجودة؟  !كيف يكون اإلهلام من هللا؟

 .تبارك وتعاىلمن هللا  ا  هبا من أم الكتاب إهلام
 الطريقة القادرية

نتشارا  يف العامل االطريقة القادرية من أكثر الطرق أن يرب املريدين، واحلقيقة  هنع هللا يضروأخذ 
الطريقة  بناءد أكله، وهلا مآثر كثرية على دخول املسلمني اجلدد يف اإلسالم على ياإلسالمي  

الطريقة  بناءأ ألنهلم دور كبري يف نشر اإلسالم يف أفريقيا،  سنجد أنبعنا التاريخ القادرية، فلو تت
 .كذلك يف السودانو  ،القادرية يف بالد املغرب العرب هم كثري هناك

فيمشون يف هذه الصحراء وال وهم الذين يتحملون العناء، ففي وسط أفريقيا صحراء جرداء، 
الوحوش اليت هناك، ويذهبون ال يرجون إال رضا هللا، وهم الذين نشروا اإلسالم يف الدول  يهابون

اي والنيجر السنغال ومايل ونيجري  مثل األفريقية املسلمة اآلن، والدول اإلسالمية األفريقية غري العربية
والطريقة  ،؟ الطريقة القادريةمن الذي نشر فيها اإلسالموغريها، كل هذه الدول إسالمية اآلن، 

 .التيجانية اليت كانت موجودة يف بالد املغرب العرب، والطريقة الشاذلية
وليس  ،يذهب لوجه هللا كنملاذا؟ ألن الواحد منهم ال يذهب هناك لريجع بكنز من املال، ل
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وهللا يغطيه مانع أن يلتحف السماء ويفرتش األرض، يعِن ينام على األرض وبدون غطاء، عنده 
 .سبحانه وتعاىله، ألنه ذاهب هلل ويدفؤ 

د وابكستان وماليزاي بالد اهلن إىلكذلك يف اجلهاد األسيوي هم الذي ْحلوا اإلسالم 
هذه البقاع يف البداايت ويف ، فالطريقة القادرية هلا شأٌن كبري يف نشر اإلسالم يف وأفغانستان
 .النهاايت

 تربيته ملريديه
يؤدب مريديه ويهذهبم غاية التهذيب، وكان يربيهم  هنع هللا يضرفكان سيدي عبد القادر اجليالين 

فال يرتك الشريعة واألساس عنده الشريعة املطهرة، ميدهم ابحلال ويعلِ مهم ابلقال، ابحلال والقال، 
 .وال أقل طرفة عني

 البلخي ه دمحمرجل امسمذكورين يف كتب طبقات األولياء، من مجلتهم  ولياءاألأتباعه وكثري من 
خدمت الشيخ اجلليل العارف : مسعت أب ُيدث عن أبيه، قال: أبو دمحم احلسن، قالكي عنه ُي

إايها، فخدمته سنة أاب عبد هللا دمحم بن أْحد البلخي هنع هللا يضر ببغداد سنة، وسألته عن بدايته فكتمِن 
إن : وال بد؟ فقلت: ماثنية، وسألته عن بدايته فكتمِن إايها، فخدمته سنة ماثلثة فسألته، فقال

: نعم، فلما وثق مِن ابلكتمان قال: وال خترب أحدا  مبا أخربك به وأان حي، قلت: رأيت، قال
فوافيته يصلي العصر مبدرسته،  هاجرت من بلخ إىل بغداد وأان شاب ألرى الشيخ عبد القادر هنع هللا يضر،

وما كنت رأيته وال رآين قبل ذلك، فلما سلَّم وأهرع الناس للسالم عليه تقدمت إليه وصافحته، 
 دمحم، قد رأى هللا مكانك وعلم مرحبا  بك اي بلخي اي: بتسما  وقالفأمسك بيدي ونظر إيلَّ م

عيناي خشية، وارتعدت فرائصي  فكان كالمه دواء اجلريح، وشفاء العليل، فذرفت: نيتك، قال
أحسن ال هيبة، وتقطعت أحشائي شوقا  وحمبة، وأوحشت نفسي من اخللق، ووجدت يف قليب أمرا  

أن أعرب عنه، مث ال زال ذلك ينمو ويتقوى وأان أغالبه، وقمت إىل وردي يف ليلة مظلمة فربز يل من 
أان علي بن أب : احب اخللعةقليب شخصان وبيد أحدمها كأس، وبيد اآلخر خلعة، فقال يل ص
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كأس من شراب احملبة، وهذه خلعة من حلل الرضا، مث   اطالب، وهذا أحد املالئكة املقربني، وهذ
ألبسِن تلك اخللعة، وانولِن صاحبه الكأس، فأضاء بنوره املشرق واملغرب، فلما شربته ُكشف يل 

العجائب، فكان ما رأيت مقاما  تزل عن أسرار الغيوب، ومقامات أولياء هللا تعاىل، وغري ذلك من 
أقدام العقول يف سره، وتضل أفهام األفكار يف جالله، وختضع رقاب األلباب هليبته، وتذهل أسرار 
السرائر يف هبائه، وتدهش أبصار البصائر ألشعة أنواره، وال تسامته طائفة من املالئكة الكروبيني 

يئة الراكع تعظيما  لقدر ذلك املقام، وسبَّحت هلل عز والروحانيني واملقربني إال حنت ظهورها على ه
إنه ليس فوقه إال : وجل أبنواع التقديس والتنزيه، وسلَّمت على أهل ذلك املقام، ويقول القائل

عرش الرْحن، ويتحقق الناظر إليه أن كل مقام لواصل، أو حال جملذوب، أو سر حملبوب، أو علم 
قرب، فمبدؤه ومآله ومجلته وتفصيله وكله وبعضه وأوله وآخره لعارف، أو تصريف لويل، أو متكني مل

فيه استقر، ومنه نشأ، وعنه صدر، وبه كمل، فمكثت مدة ال أستطيع النظر إليه، مث طوقت النظر 
إليه، ومكثت مدة ال أستطيع أن أسامته، مث طوقت مسامتته، ومكثت مدة ال أستطيع أعلم من 

، وعن ميينه آدم وإبراهيم وجربيل، وعن مشاله نوح وموسى وعيسى فيه، فإذا فيه دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني، وبني يديه أكابر أصحابه، واألولياء قياما  على هيئة اخلدمة  

 أاب بكر وعمر كأن على رؤوسهم الطري من هيبته ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من ُعر ِفت به من الصحابة مهنع هللا يضر
وعثمان وعلي وْحزة والعباس مهنع هللا يضر، وكان من ُعر ِفت به من األولياء معروف الكرخي وسري 
السقطي واجلنيد وسهل التسرتي واتج العارفني أاب الوفاء والشيخ عبد القادر والشيخ أاب سعد 

إىل املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص أبو بكر الصديق  والشيخ أْحد الرفاعي والشيخ عدي مهنع هللا يضر، وكان أقرب الصحابة
إذا اشتاقت املالئكة : هنع هللا يضر، وكان من أقرب األولياء إليه الشيخ عبد القادر، فسمعت قائال  يقول

اىل املقربون واألنبياء واملرسلون واألولياء احملبون إىل رؤية دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ينزل من مقامه األعلى عند ربه تع
إىل هذا املقام، فتضاعف أنوارهم برؤيته، وتزكو أحواهلم مبشاهدته، وتعلو مكانتهم ومقاماهتم بربكته، 

مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري، مث : مث يعود إىل الرفيق األعلى، فسمعت الكل يقولون
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موجود،  بدت يل ابرقة من نور القدس األعظم فغيبتِن عن كل مشهود، واختطفتِن من كل
وأسقطت مِن التمييز بني كل خمتلفني، وأقمت على هذا احلال ثالث سنني، فلم أشعر بنفسي إال 
وأان يف مسامرة، والشيخ عبد القادر هنع هللا يضر قابض على صدري وإحدى رجليه عندي واألخرى 

أردك إىل اي بلخي قد أُمرت أن : ببغداد، وقد عاد إيلَّ متييزي، وملكت أمري، فقال يل الشيخ
وجودك، وأملكك حالك، وأسلب منك ما قهرك، مث أخربين جبميع مشاهدايت وأحوايل من أول 

لقد سألت فيك : أمري إىل ذلك الوقت اخبارا  يدل على اطالعه عليَّ يف كل نـََفس، وقال يل
قت مسامتته، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سبع مرات حىت طوقت النظر إىل ذلك املقام، وسبع مرات حىت طو 

وسبع مرات حىت اطلعت على ما فيه، وسبع مرات حىت مسعت املنادي، ولقد سألت هللا فيك 
سبع مرات، وسبع مرات، وسبع مرات، حىت أالح لك تلك البارقة، وكنت من قبل سألته فيك 
سبعني مرة حىت سقاك كأسا  من حمبته، وألبسك خلعة رضوانه، اي بِن اقض مجيع ما فاتك من 

 ((.ائضالفر 
 .حوله، وكانت هذه طريقته احلال والقال ءألنه كان يف حالة جذب اتم ال يدري أبي شي
ايسيدي إن ولدي : بنها وذهبت له، وقالت لهاولذلك واحدة من النساء الصاحلات، أخذت 

وبعد فرتة من الزمن ذهبت فأخذه حقي فيه، فخذه وربيه، تنازلٌة لك عن هذا متعلٌق بك، وأان م
بد أن يُذيب الشحم واللحم  الألنه  – نها، فوجدته يف اخللوة وأصبح كعظام على جلدبا لرتى

، فذهبت للشيخ جافخبز بقااي أيكلها بدقة المامه قليل من وأ – حىت ينبت النور يف القلب
أأتكل اي سيدان : فعاتبته وقالت له قد أكلها وبقيت العظام،أمامه دجاجة و فوجدت الشيخ 

قومي إبذن : يده على العظام وقالالشيخ فوضع  !هذه الدقة واخلبز القدمي؟ بِن أيكلدجاجة وا
بنك إىل اي بنية إذا وصل ا: ذن هللا، فقالهللا، فقامت الدجاجة بعد أن أحياها هللا متشي وتصيح إب

 .هذا املقام، أيكل من هذا الطعام
 وصاايه لتالميذه
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 :البعد عن جمالسة اخللق: أوالا 
ولذلك آفة معظم السالكني معنا ومع ميذه البعد عن جمالسة اخللق، كانت أول وصية لتال

 :الطريق قوله صلى هللا عليه وسلَّمأول أساس لكن خلوض فيما ال يعنيه، غريان ا
  { يـَْعِنيهِ  اَل  َما تـَرُْكهُ  اْلَمْرءِ  ِإْساَلمِ  ُحْسنِ  ِمنْ  }

إذا كان للكالم ال يتكلم إال فاملسلم الدين،  بعسلفنا الصاحل أن هذا احلديث ر ال وقد ق
 .موضعا  أو ضرورة

فما الذي جيعله ال يشتغل بذكر هللا، أو ابلصالة ، ثنني أو ثالثةومعه ايعِن جاء ُيضر معنا 
فهذا آخر، مث يرتكه وجيلس مع آخر،  لكنه يتحدث مع هذا، مث يرتكه وجيلس مع !على رسول هللا؟
د الفتح يهرب من اخللق، ألن اخللق كلهم فتنة، يقول ير يُ  الذيلكن  !فتح عليه؟ابهلل عليكم مىت يُ 

 :إمامنا أبو العزائم هنع هللا يضر
 واخللق فتنة من أردُت صدوده

 
 وشهود أهل البعد يف األدوار

 :؟ قالاألئمة ذا يفعلفما 
 وإذا دعاهم أن يدلوا غريهم

 
 قاموا حبوٍل منه ال بفخار

 :فتخار وال مسعهاغوا الدعوة مستعينني ابهلل ال لحىت يب 
 قلوهبم ءيدعون والرهبوت مل

 
 ي املصطفى املختاردْ ي هَ دْ ابهلَ 

وهذه كانت أول وصية للشيخ عبد القادر لتالميذه، أن اإلنسان يهرب من جمالسة اخللق  
ال الغافلني، ولكن إذا جلس ليتعلم، فعلى بركة هللا، أو سيجلس ليتناقش يف مسألة دينية أو علمية 

 :حضرة النيبقال فيهم الذين جيالسهم وهم  ال، لكن اخللق الغافلني أبس
، َلُكمْ  َكرِهَ  اّللََّ  ِإنَّ  }  2{ السَُّؤالِ  وََكثْـَرةَ  اْلَماِل، َوِإَضاَعةَ  َوَقاَل، ِقيلَ  َثاَلماث 

جاءها فالن وحدث هلا كذا،  بعدهافالن قال وفالن عاد، فالنة ُخطبت وحدث هلا كذا، و 

                                                           
 جامع الرتمذي وابن ماجة عن أيب هريرة هنع هللا يضر 7
 البخاري ومسلم عن املغرية بن شعبة هنع هللا يضر 8
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إذا كان ! ؟فارغأان أمجع رواايت من هنا ومن هنا ومن هنا، وهل أان  !؟وهذه الرواايتشأين  فأان ما
سيندم  -ونسأل هللا أن نكون من أهلها أمجعني  -الواحد منا سيأيت يوم القيامة إذا دخل اجلنة 

 :، قال ملسو هيلع هللا ىلصللحظة اليت مرت به دون ذكر هللاعلى ا
  { ِفيَها اّللََّ  َيْذُكُروا ملَْ  هِبِْم، َمرَّتْ  َساَعة   ِإال َشْيءٍ  َعَلى اجْلَنَّةِ  َأْهلُ  يـََتَحسَّرُ  لَْيسَ  }

عاشه لنفسه وأوالده، مل فاملؤمن بني أمرين إما يف عمل! ؟ذا كنت أضيع وقيت يف كذا ويف كذاملا
وهذه األمور  وهل عنده وقت للكوتشينة وللدومين آخر، وليس عنده وقت مع مواله، وإما يف عمل

وهل عنده وقت يتكلم مع غريه عن فالن وعالن والثاين  ،ينفع للمؤمنال هذا  !؟قاهيعلى امل
 .كالم أي مؤمن يكون نزرا  دائما  والثالث؟ ال وقت هلذا الكالم، ألن  

 اخيرج من بغداد إىل الصحراء ألهن يطبق هذه القاعدةليف بدايته الشيخ هنع هللا يضر وأرضاه  كانف
أاته  حىت ومكث يف هذا احلال مخسة وعشرون سنة،ليس فيها أحد من اخللق، ويهيم بذكر مواله، 

 .حتدث على الناس اي عبد القادر: حضرة النيب وقال له
 :إطعام الطعام: اثنياا 

ليس  أي ((إىل هللا أفضل من إطعام الطعامما وجدُت طريقا  )) :م تالميذه فيقولعل ِ كان يُ 
 :أفضل من إطعام الطعام، واحلبيب قال ذلكهناك عمال  

 الطََّعاَم، َأْطَعمَ  ِلَمنْ  َأَعدََّها اّللَُّ  ظَاِهرَِها، ِمنْ  َواَبِطنُـَها اَبِطِنَها، ِمنْ  ظَاِهُرَها يـَُرى ُغَرف ا اجْلَنَّةِ  يف  ِإنَّ  }
  1{ نَِيامٌ  َوالنَّاسُ  اِبللَّْيلِ  َوَصلَّى السَّالَم، َوأَْفَشى

( الزمر 5)" ِمْن فـَْوِقَها ُغَرٌف َمْبِنيٌَّة جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها االنـَْهاُر ُغَرف " :هللا فيهاواليت يقول 
 ع البشرال يستطيحتت كل دور من أدواره أهنار، وهذه و ها غرف يعِن أهنا برج، فوقوغرٌف من 

 .أطعم الطعامفهذه الغرف ملن الوصول إليها، 
أقبح القبيح صويف )) :ل اإلمام الشعراين هنع هللا يضريقو  ولذلك، فكان أيمرهم إبطعام الطعام

                                                           
 معجم الطرباين والبيهقي عن معاذ بن جبل هنع هللا يضر 2

 صحيح ابن خزمية ومسند أمحد عن أيب مالك األشعري 12
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مع  حضرأ :يقول له أن ئي، فُيهعليه عقله يغلب والصويف الشحيح يف العادة يكون(( شحيح
 لكنك ،!أبدا   ءأي شيأعمل هلم شرب معهم وال أكل معهم و وأضحك عليهم، وآة هؤالء اجلماع

أنت تقدم لنفسك وال ( البقرة5 5" ) َخرْيٍ َفالنـُْفِسُكمْ َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن "  :تضحك على نفسك
 .تقدم هلم

 الشيخ املرشد
بعد أن أمضى هذه  صلى هللا عليه وسلَّمقد أُمر من سيدان رسول هللا وأرضاه  هنع هللا يضركان و 

الفقه جيلس طوال يومه يعلم اخللق، يُدرِ س صباحا  فكان يُرشد اخللق إىل هللا، أن  الطويلةالسياحة 
 .يف خلوته ويف الليل، والتفسري وغريها من العلوم، وبعد الظهر جُيوِ د للناس القرآن الكرمي

خدمت سيدي عبد القادر اجليالين أربعني سنة، فما  :يقول خادمه ،انظر إىل هذا اجلهادف
 .معهوجدته خرج بعد العشاء أبدا  من خلوته، وال يُدخل أحدا  

كان بعد العشاء يدخل إىل منزله، وال   صلى هللا عليه وسلَّمملاذا؟ ألنه ورد أن سيدان رسول هللا 
أشفقوا عليه  مر مثال  فهذا الوقت هلل، ومشى على أثره الصحابة األجالء، سيدان ع ،خيرج ألحد
، فإن منُت هنارا  لرب جعلُت النهار لرعييت والليل)) :ال تريح نفسك؟ فقال ملَِ : فقالوا لهوهو خليفة، 

 ((.رعييت، وإن منت ليال  ضيعت نفسيضيعت 
على االنرتنت وخاصة الشباب هداهم هللا،  ملواقع التواصلفكانوا جيعلون الليل هلل، وليس 
 .!سبحان هللاوهذه املواقع ال حتلوا هلم إال ابلليل، 

الثُلث األول يصلي فوجدته يقسم الليل ثالثة أقسام،  دخلُت معه ذات مرة، :فيقول اخلادم
قليال  مث جيلس يذكر هللا، ويف الثُلث الثاين يقوم للصالة، ويقرأ كتاب هللا يف الصالة ويطيل 
السجود، ويف الثُلث الثالث يكون قد وصل ملرحلة املشاهدات، فيجلس ويشاهد ويراقب ما يلوح 

قرتب الفجر ا، فإذا تبارك وتعاىلله من الغيوب، وما يظهر له من األنوار من عند حضرة هللا 
 .انصرف إىل االستغفار والدعاء
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 .ا  يُدرِ س لطالبه ويرب مريديهكم سنة على هذه احلالة؟ أربعني سنة وهو ال يزال أيض
 تواضعه للفقراء

ال يقف إال  - ألنه ال يرى نفسه ألنه فِن يف هللا ابلكلية -عنه  رضي هللا تبارك وتعاىلوكان 
 سيأتيه،األمراء أحد الوزراء أو أحد السلطان أو مسع أن للفقراء واملساكني الذين أيتونه، وإذا 

 أرأيتكم احلكمة العلية، ألن، ويسلم عليه حىت ال يقوم له ويقف له مث خيرجيدخل داخل البيت، 
ُيدث شيء يف نفس الزائر، لو كان جالسا  ومل يقف له، فجائز أن الصاحلني دائما  حكماء، ألنه 

 .يدخل البيت فينادونه من داخل البيت، وخيرج ويسلم عليهلكن 
صلى هللا عليه ملاذا؟ ُأسوة بسيدان رسول هللا  ،؟ الفقراء واملساكنيميقف هل نلكن من الذي

ْدُعوَن َربَـُّهْم َواْصربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَ "  :كما قال له ربه  صلى هللا عليه وسلَّم، فقد كان وسلَّم
نـَْيا  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة احْلََياِة الدُّ َناَك َعنـْ فكان ( الكهف52" )اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  يُرِيُدوَن َوْجَهُه َوال تـَْعُد َعيـْ

معهم،  يظل جالسا  ، إذا مل أيذنوا إذا جالس الفقراء ال يقوم إال إذا أذنوا له صلى هللا عليه وسلَّم
وكانت أتتيه ، ال يسحب يده حىت يكون اآلخر هو الذي يسحب يده عليه أحدهم بيده موإذا سلَّ 

 :وتقول ريق ميشياملرأة الفقرية وهو يف الط
، َرُسولَ  ايَ  }  ِشْئِت، السِ َككِ  نـََواِحي َأي ِ  يف  اْجِلِسي ُفاَلٍن، أُمَّ  ايَ : هَلَا فـََقالَ  َحاَجة ، ِإلَْيكَ  يل  ِإنَّ  اّللَِّ

َها ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبُّ  َفَجَلسَ  َفَجَلَسْت،: َقالَ  ِإلَْيِك، َأْجِلسَ  َحىتَّ   11{ َحاَجتَـَها َقَضتْ  َحىتَّ  ِإلَيـْ
جلسي يف أي انحية من ا: بل يقول هلا ،ال خاص؟مدير مكتب، أو سكرتري هل كان له 

معها حىت يقضي هلا  انظروا لألدب النبوي يف الطريق العام، وجيلسفنواحي الطريق أجلس إليك، 
 .حاجتها

، وكانوا أرفق الناس ابلفقراء واملساكني، على هذا املنهج ميشونن األكابر الصاحلو فكان 
 املسكرات مثال   يتعاطى لفقريوخاصة إذا كانوا صاحلني أو حمبني للصاحلني، لكنِن لن أفعل ذلك 

                                                           
 عن أنس هنع هللا يضر سنن أيب داود ومسند أمحد 11
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أو فقري ويرى نفسه كبري وال يشعر أنه فقري،  لننتبه للفارق بني األمرين، عي أنه من املسلمني، يدَّ و 
وكرهي  أكره العصاة: ، وكرهي لثالث أشدأكره ثالماث  : قال هللا تعاىل): )كما ورد يف بعض األثر
وُكرهي للغِن  وأكره البخالء ،وُكرهي للفقري املتكربِ  أشدُّ  ينوأكره املتكرب ِ  ،للشيخ العاصي أشدُّ 

 .((البخيل أشدُّ 
 آفة الكيرب

بد  حىت أن الناس ُيرمون أنفسهم من االنتفاع مبا ال، يف هذا العصركثريا  نتشر  الِكرب ا مرض
كيف أذهب للشيخ فالن ألمسعه؟ : رب، يقولنتيجة الكِ  ساطعةهلم منه من العلم النافع واألنوار ال

نظر نظرة فهل أنت الذي ينتفع أم هو؟ أنت، لذلك ا أو كيف أذهب للشيخ فالن ألجلس معه؟
بحث ويبعقل سديد وفكر رشيد، فما دامت املنفعة ستعود عليك أنت، فاإلنسان عبٌد ملنفعته، 

 .دهافعة حىت جياملنعن 
ملاذا؟ ألنه يريد  ،، فهل تكربَّ أن يذهب للرجل الفقري؟ الهوسيدان موسى كان كليم هللا ورسول

حىت أذهب هلذا الرجل ألنتفع  ةولو وصل السري إىل مثانني سنسأمشي : أن ينتفع، ومشى وقال
 .منه

عنده ساحة وال مضيفة  ، ليسمن الرتاب وجده انئما  على كوموعندما وصل له يف النهاية 
ا "  :فقري ولكن قال فيه العلي الكبري فهو، غريهوال  َناُه َرْْحَة  ِمْن ِعْنِداَن َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدانَّ ِعْلم  " َآتـَيـْ
 .طلب العلم من هذا الرجلوذهب؟ ال، بل فهل تركه ( الكهف2 )

فكان على هذه الشاكلة سيدي عبد القادر اجليالين، كما كان على هذه الشاكلة كل 
 .عليهم أمجعني هللا تبارك وتعاىل وانرضالصاحلني األكابر أمجعني 

كل مهه وقصده والذي مُيرن املريدين عليه، أن تكون الغاية عنه   رضي هللا تبارك وتعاىلوكان 
 .سبحانه وتعاىلوالقصد وجه هللا 

ذلك ال أيكل إال من عمل يده، فال ينتظر عطاءات من هنا، وال زايرات من كل مع  وكان 
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من  مَيسُّه تكرميا  وتفضيال  له سواه، وجعل له الربكة يف كل شيء هنا، ألن هللا أغناه به عن مجيع من
 .تبارك وتعاىلعند مواله 

وينفعنا بعلومهم، ويرزقنا  ،قنا أبخالقهمأن ينفعنا ابلصاحلني، وأن خيل ِ  تبارك وتعاىلنسأل هللا 
 .ُحسن متابعتهم، وُحسن األدب بني أيديهم

 وصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم


