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 مجمع الفائزين الخيري - المقطم –القاهرة 
 م19/22/1428هـ 2114 من ربيع األول 12

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 الغاية من صحبة الصالحين

يدنا زلمد احلمد هلل والصالة والسالـ على س - الرَِّحيمِ  ِبْسِم اهلل الرَّْْحَنِ 
 وآلو وصحبو ومن وااله.

بد أف تكوف  يف أي رلاؿ، ال اً تفوقمشأٌف و  أي إنساف يُريد أف يكوف لو
ات اليت يودُّ أف يكتسبها لكي يربز يف ىذا اجملاؿ ويكوف لو عينو عن ادلهار 

، ويكوف أمامو ُقدوة يف ىذا اجملاؿ وحياوؿ أف يسَت على ُىداه، وأف شأف
 .يقتدي بو ليصل إىل ُمناه

د أف ييُر  ذيالالرياضة،  وذلك يف أي أمر من األمور، فمثاًل يف رلاؿ
بد  يكوف العبًا مرموقًا ولو شأٌف عادليٌّ، فتكوف عينو على مهارات معينة ال

إذا وصل إليها ُيشار إليو بالبناف، تسبها بالتدريب وادلثابرة واجلد، فأف يك
 ،وصل إىل ىذه ادلهارات يتخذه قدوٌة لو ومثاؿ العبويكوف أيضًا أمامو 

 .يقتدي بو يف كل أحوالوو 
حىت يف  ،وأيضًا يف التمثيل ،وأيضًا يف الغناء ،تالوة القرآفكذلك يف 

بد من ذلك، وىذا ىو  من األمور ال لسياسة ويف االقتصاد، ويف أي أمرا
 ادلنهج العلمي.

! أف يربُز يف أي رلاؿ عشوايئاً بدوف تدريب وال دترُّس؟ ىل يصح ألحد
! إذا كاف ؟هاأىداؼ يريد احلصوؿ عليتدريب ودترُّس بدوف يصلح وىل ال، 

، يف الشارع ساءرة كل يـو من الصباح إىل ادلالالعب مهُّو كلو أف يلعب الك
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 شأف.لو  وليسالعب يف الشارع،  فماذا يصل يف النهاية؟
أف يُركِّز على مهارات معينة، وحياوؿ أف يتدرب عليها، وال  كن ال بدل

ارة، وال يزاؿ دلهد التأكد أنو اكتسب ىذه ابع يًتكها إىل مهارة ُأخرى إال
 على ىذا النمط.

نُريد أف نأخذ ادلهارات اليت وصلوا هبا  دلاذا نصحب الصاحلُت؟كذلك 
وصاروا ينظروف بنور اهلل، وصاروا  ،إىل رضا اهلل، وفُتحت ذلم أعُت البصَتة
 ، أو يقظة، أو يقظة ومناماً.وذلم صلة وثيقة بسيدنا رسوؿ اهلل مناماً 

بد أف نعرؼ ادلهارات  ال فماذا نفعل؟ة، نُريد أف نصل إىل ىذه احلال
وما األوصاؼ اليت مجَّلوا أنفسهم هبا، واهلل حيبها؟ حىت اليت وصلوا هبا، 

قد يصل نتجمَّل هبا، لكن الذي ديشي على ىواه ىل سيحقق مناه؟! أبداً، و 
 (زللَّك سرّ )الواحد منهم إىل ستُت أو سبعُت أو حىت تسعُت وىو كما ىو، 

 من الصاحلُت. اهللس بادلهارات اليت حُيبها ألنو مل يتمرَّ 
ل نفسو جيعو  ،اإلنساف مل يبلغ درجة العياف يكوف وآفة اآلفات أف

واستغٌت عن اجملاىدات،  ،وأنو أصبح شيخًا من ادلشايخ ،صاحب كياف
 وىذه مصيبة ادلصائب الُكربى.

 !أف يلعب يف الشارع ويقوؿ: أنا أحسن العب يف العامل كيف ألحد
ومن الذي ُيشركو يف  !يأخذ برأيو؟ أو ومن الذي يسمع لو !ىل ينفع ذلك؟

 !.أي مسابقة من ادلسابقات؟
لكن ُقل أحد مثلي،  ال يوجدفهو يقوؿ يف نفسو:  كذلك نفس األمر،

!! ألف ىناؾ فمن يسمعك؟ ،إىل يـو القيامةاآلف ما تشاء من يف نفسك 
"  أَْدُعو ِإىَل الّلِو َعَلى َبِصَتَةٍ  يَىػِذِه َسِبيلِ ُقْل "  وادليزاف: موازين،
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فهناؾ مرض، وأنت تركت  اً إذ ،فهل فُتحت عُت البصَتة؟ اليوسف( ٛٓٔ)
ادلرض حىت استفحل، وال تريد أف تكلف خاطرؾ أف تكشف عن ادلرض 

 وتعاجل ىذا ادلرض أو ىذا الداء.
إذًا فأنت ال زلت متأخراً،  ،ىل مت وصل بينك وبُت الذات ادلنَتة؟ ال

 بعض األوصاؼ اليت يتصف هبا اإلنساف، عز وجل ذكر يف القرآفواهلل 
ومن أراد أف يكوف من الصاحلُت، نسأؿ اهلل أف نكوف وىذا جهاد الصاحلُت 

يف القرآف يتصف هبا أوصاؼ منهم وأف نلحق هبم أمجعُت، فبُتَّ اهلل ىذه 
لكي حُيبو خلص من ىذه األصاؼ اإلنساف، وعلى اإلنساف أف جياىد ليت

 .حضرة الرْحن
 العجلة واألناة

"  َعُجوالً وََكاَف اإِلنَساُف " : اهلل قاؿذلذه األوصاؼ، مثاؿ واحد نأخذ 
والعجلة يعٍت التسرع يف كل شيء، طبيعة اإلنساف العجلة،  اإلسراء(ٔٔ)

ختاذ الرأي، والتسرع اختاذ القرار، والتسرع يف االتسرع يف الكالـ، والتسرع يف 
األمور، وىي طبيعة اإلنساف، وما ادلطلوب؟ قاؿ يف احلركة، والتسرع يف كل 

 األنبياء(.ٖٚ" ) َفاَل َتْستَػْعِجُلوفِ َسُأرِيُكْم آيَاِت اهلل تعاىل: " 
أي يتأَّنَّ يف   ،األناةمن الصاحلُت يستبدؿ العجلة ب د أف يكوفييُر الذي 

سيتحرر ىل  ، يُفكر فيها ملياً، وينظر فيهاكل أموره، وال ينطق جبملة حىت
ف نفسو بد أف دُيرِّ  ، والفإذا كانت فيها سلالفة ال خُيرجها؟ لو زلضر بسببها

 على ذلك.
يُبدي أي رأي مع مجاعة حاضرين، ألف النيب ذاتو  دُيرف نفسو أف ال

 عمراف( آؿٜ٘ٔ" )يف اأَلْمِر  َوَشاِوْرُىمْ " صلى اهلل عليو وسلَّم عندما نزلت: 
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 قاؿ:
َها َغِنيَّافِ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  ِإفَّ  }  ٔ{ َعنػْ

م ال حيتاجاف إىل ادلشورة ولكن لتتعلموا، فكاف يشاورىم يف األمر لُيعلِّ 
وترى أف رأيك ىو الرأي  ،ال تتسرع وتقوؿ رأيكلذلك من كاف مثلنا، 

ألف رأيك عن  ،غَتؾ معو رأي أصوبأف ائز لكن من اجلالصواب، 
من ربو، وىذا يفرؽ بُت ىذا  واآلخر رمبا يكوف رأيو عن برىاف نفسك،

 فال يتسرع اإلنساف وال يعجَّل يف أي أمر.، وذاؾ
 مدح النبي لألشج  

م وىو ديدح يف رجٍل ننظر إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّ  يتعالوا مع
عندما جاءت القبائل العربية يف عاـ الوفود تبايع رسوؿ من ىذا الصنف، ف

اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم على اإلسالـ، جاءت قبيلة من القبائل العربية 
عندما وصلوا إىل باب ادلدينة ومشهورة، و وىي قبيلة كبَتة  ،مسها قبيلة قيسا

، إال النيب حضرة متعجلوف لرؤية وىمأسرعوا كلهم ليذىبوا حلضرة النيب، 
امسو األشجُّ،  ، وكافأعقلهم، وأكثرىم حكمةكبَتىم و   وكاف ،منهم رجل

 ، فُسمي باألشجِّ.رأسوُشجَّت فوىو صغَت وقع ألنو األشج مُسِّي و 
بد أف أغتسل أواًل قبل مقابلة رسوؿ اهلل، وقد جلبُت  الوقاؿ ذلم: 

معي ثوباف ألبسهما يف ىذه ادلناسبة، وىذه حالة الرجل العاقل احلكيم، 
إىل ىناؾ ورآىم عندما ذىبوا غتسل ولبس الثوباف وذىب، و افانتظر حىت 

أف يُعطيهم صلى اهلل عليو وسلَّم  رادفأ ،سيدنا رسوؿ اهلل ُمسرعُت إليو
فعندما جاء قاؿ لو أماـ فقالوا: تأخر لكذا وكذا، األشجُّ؟  فسأؿ عندرس، 
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 الكل:
بػُُّهَما َخلَّتَػُْتِ  ِفيكَ  ِإفَّ  }  َأخَتَلَّقُ  أَنَا اللَِّو، َرُسوؿَ  يَا: َقاؿَ  َواأْلَنَاُة، احْلِْلمُ : اللَّوُ  حيُِ

ـْ  هِبَِما  : َقاؿَ  َعَلْيِهَما، َجبَػَلكَ  اللَّوُ  َبلِ : َقاؿَ  َعَلْيِهَما؟ َجبَػَلٍِت  اللَّوُ  َأ

بػُُّهَما َخلَّتَػُْتِ  َعَلى َجبَػَلٍِت  الَِّذي لِلَّوِ  احلَْْمدُ   َٕوَرُسولُُو { اللَّوُ  حيُِ
"  اخُلصلة األوىل وىي احللم: ،نتُت حُيبهما اهلل ورسولواثفيك خصلتُت 

 ، وال يبدوواحلليم الذي ال يغضبالتوبة( ٗٔٔ" ) ألوَّاٌه َحِليمٌ ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم 
إىل غَته، ألنو وصل إىل  ف كاف بلسانو أو بأعضائو ما ُيسيءمنو غضٌب إ

 .الُكمَّل فهو منيصل إىل ضبط النفس  الذيضبط النفس، و 
يضبط  الذيأف أكمل إنساف يف الوجود : قالوا يف علم النفسأنو حىت 

نفعاالتو فقد ُتسبب لو مشاكل ال عد ذلا وال انفعاالتو، ألف من ال يضبط ا
وكل ىذا  غَت ذلك،أو  ،حيدث لو ُخرٌس، أو حيدث لو شلل فقدحد ذلا، 

 نفعاالتو.ا ضبطر على دألنو غَت قا
حىت لو تظاىر  ،نفعاالتوافصاحب األناة وصاحب احللم يضبط 

ؿ وال تتغَت، إال يف حالة ز ال تتزل فعاؿ إال أف باطنو وأعضاؤه ثابتةباالن
 قالت السيدة عائشة رضي اهلل عنها:واحدة تأسياً حببيب اهلل ومصطفاه، 

 َأفْ  ِإالَّ  َقطُّ  َشْيءٍ  يف  لِنَػْفِسوِ  صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  انْػتَػَقمَ  } َوَما
 ٖلِلَِّو { هِبَا فَػيَػْنَتِقمَ  اللَّوِ  ُحْرَمةُ  تُػْنتَػَهكَ 

غضب لنفسو قط، ال يغضب إال إذا كاف صلى اهلل عليو وسلَّم ال ي
 نفعاؿ.االنتهكت ُحرمات اهلل تعاىل، مع ضبط ا

                                                           
 زارع بن عامر رضي اهلل عنهسنن أبي داود والبيهقي عن  1
 الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها 3
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 عالمة الرجل الصوفي
ولذلك عندما كاف يقوؿ الناس: فالف رجٌل صويف،  واألناة يف كل أمر،

ألف الرجل  ،ألنو ال يتكلم إال نادراً، وكانت عالمة الصويف كثرة الصمت
فأغلى رأس وعمرؾ ىو أنفس نفائسك، الصويف ال يُريد أف ُيضيِّع عمره، 

س خيرج يف فَ ماؿ عندؾ ىو عمرؾ وليست أموالك اليت يف البنك، وكل نػَ 
 فَػرَّطُت يف يَا َحْسَرَتى عَلى َما "  حسرًة يـو لقاء اهلل: فغَت ذكر اهلل يكو 

 .الزمر(ٙ٘" ) َجنِب اللَّوِ 
اف من أئمة ادلذىب وكماؿ الدين األمخيمي رضي اهلل عنو، الشيخ ك

وكانوا  يف روضتو، ذىب ليزور سيدي عبد الرحيم القنائي احلنفي الكبار، 
أهنى احملادثة قاؿ لو: يا  وبعد أف، فشاىده ورآه، كلهم من أىل ادلكاشفة

سيدي أوصٍت، فقاؿ لو: يا ُبٍت ال تغُفل عن ذكر اهلل طرفة عُت، فأنا كما 
يف  تترى يف روضات عالُت، ومع ذلك أقوؿ: يا حسرتى على ما فرط

 .جنب اهلل
 :صلى اهلل عليو وسلم النيب محىت من يدخل اجلنة قاؿ فيه

 اللَّوَ  َيْذُكُروا ملَْ  هِبِْم، َمرَّتْ  َساَعةً  ِإال َشْيءٍ  َعَلى اجْلَنَّةِ  َأْىلُ  يَػَتَحسَّرُ  لَْيسَ  }
 ٗ{ ِفيَها

الصاحلُت ال حُيبوف الكالـ الكثَت، فإذا جاءه رجل يسألو  دائًماولذلك 
ال تشغلٍت عن ذكر اهلل، وقتو كلو يُريده حىت سؤالك  يفختصر ايقوؿ لو: 

أو يف االستغفار، أو يف  ،أف يكوف مع اهلل يف ذكر اهلل سبحانو وتعاىل
مسعوا أو يف أي طاعة مع اهلل، وخاصة أهنم  ،الصالة على حضرة النيب
                                                           

 معجم الطبراني والبيهقي عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه 1
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 احلديث الذي يقوؿ:
 ٘{ ذََكَرِن  َمنْ  َجِليسُ  } أَنَا

! كيف أترؾ رلالسة اهلل؟! أـ أجلس مع اآلدميُت؟ اهللفهل أجلس مع 
وكثرة الذكر لك قلة الكالـ مع اخللق، يف الذي مشى وسلك ومَ و فعالمة الص

 للحق تبارؾ وتعاىل.
آخر كالًما ، مث يًتكو ويفتح  يتكلم يف أمر مع أحدإنساف  تإذا وجد

وال يتذكَّر ذكر، وال  ،أنو قلبو فارغ، وال يتذكر آخرة اعلمآخر، ف إنسافمع 
لُينميها  ادلهارات اليت حُيبها اهلل ورسولوتقبل، وال يُريد مهارة من يتذكر مس

فقَت من  يظل ىكذا حىت خيرج من الدنيا وىوحلُت، و حىت يكوف من الصا
ألنو صلى اهلل  الطاعات والقربات وذكر اهلل وأحواؿ الصاحلُت وادلتقُت، دلاذا؟

 :قاؿ عليو وسلَّم
 ٙ{ الثػَّْرثَاُروفَ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  رَلِْلًسا ِمٍتِّ  َوأَبْػَعدَُكمْ  ِإَلَّ  أَبْػَغَضُكمْ  َوِإفَّ } 

الذي يكرىو  الذين يتكلموف كثَتاً، وىل الشيءومن ىم الثرثاروف؟ 
فكيف تكوف مع النيب ، والشيء الذي حُيبو تًتكو؟!! النيب دتشي فيو

دتشي مع  !! لكن جيب أفوأصحاب النيب ومع األولياء ادلتابعُت للنيب؟
 .ىواىهم، ودتشي على ُىداىم

 أساس الطريق األول
 ،الذي ينبغي أف يرتكز عليو أي مريدولذلك أساس الطريق األوؿ 

 احلديث الشريف: ؛ويُريد أف يكوف من أىل اليقُت

                                                           
 بحر الفوائد للكالباذي، وأحاديث أبي الحسين الكالبي عن أبي مروان األسلمي رضي اهلل عنه 5
 عنهجامع الترمذي ومسند أحمد عن جابر رضي اهلل  6
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 ٚ{ يَػْعِنيوِ  اَل  َما تَػرُْكوُ  اْلَمْرءِ  ِإْساَلـِ  ُحْسنِ  ِمنْ  }
كثَت من الناس يدخلوف يف  يعنيٍت فلماذا أُقحم نفسي فيو؟!!  ال شيء

ل فعىذا ماذا يخصوصيات الناس، ويسألو: ماذا تفعل مع زوجتك؟ وفالف 
سلَّم حذَّر أنو النيب صلى اهلل عليو و !! ؟األمورمعك؟ وما شأنك وشأف ىذه 

ألنو  تسألو دلاذا ىذا اخلالؼ؟ دلاذا؟ فالوزوجتو خالٌؼ  إذا حدث بُت أحد
َوَما َجَعَل "  !!رمبا ىذا أمر ال يستطيع أف حُيدثك بو، فلماذا تسألو وحترجو؟

يِن   احلج(ٛٚ" ) َحرَجٍ  ِمنْ َعَلْيُكْم يف الدِّ
معظم مشاكل اجملتمع يف البيئات الوظيفية سببها ىذه األسئلة، 

وفالف ىذا   !وزميلتك ماذا تفعل معك؟ !زميلك ماذا فعل معك؟ فيسألو:
لك، ومل  ىو مل يشتك األمور؟!!ما شأنك وىذه ! لكن كيف يعاملك؟

ا ومل ُيكلمك، فهل أنت فارغ عن ذكر اهلل لتشغل نفسك مب ،يسألك
جعل نفسك مع اهلل عما أنت بعيٌد فيو عن حضرة اهلل؟!! فايُباعدؾ أضعافاً 

 !! وفقط
ىذا أساس الُفرقة يف أي زماف ومكاف، يف أي رلتمع أيا كاف، حىت ولو  

وقاؿ  وسأؿ أحد العاملُت يف مسجدفلو جاء إنساف كاف يف بيت اهلل!!، 
يفعل معك ويذىب لآلخر: ماذا  !فعل زميلك فالف معك؟يلو: ماذا 

وىل ىذا يليق من أي مسلم أيًا كاف؟ ما داـ ىم مل يشكوا لك  !فالف؟
وزيادة  ،وزيادة ادلودة ،تعمل على زيادة احملبة جيب أف نتهي األمر، ولكنكاف

للجفاء، واجلفاء يأِت  اوال تكوف سببً وزيادة النقاء،  ،األُلفة، وزيادة الصفاء
 ؟!!.ال يعنيٍت يف شيء فلماذا أتدخلمن التدخل فيما ال يعنيك، 
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ال تتدخل يف شئوف أوالدؾ إذا كانوا متزوجُت، ليعتمد كٌل كذلك حىت  
أو إىل أين ت؟ شربال أسألو ماذا أكلت؟ أو ماذا فمنهم على نفسو، 

حىت يتحمل مسئولية نفسو، ألن لن أزيد مبعرفيت أين ذىب؟! ، تذىب
وأدبو سبعًا وصاحبو  )العبو سبعاً ) :ولكن كما ورد يف األثرأوماذا فعل؟! 

تركو يتصرؼ كيف يشاء ليعتمد يعٍت ا( سبعًا مث ألقي لو احلبل على الغارب(
طادلا مل يطلب منك شيئاً، فهو حٌر، وحىت ، على نفسو، وال يعتمد عليك

 نك فال مانع، وال أقوؿ لو دلاذا؟!.لو طلب م
م فاإلسالـ يُريد منا ذلك، ألف اإلنساف احلكيم الذي يُريد أف ينض

بذكر  بد أف يصوف لسانو عن القيل والقاؿ، ويشغلو دلعية احُلكماء فال
 واإلماـ أبو العزائم يقوؿ لنا:الواحد ادلتعاؿ على الدواـ، 

 أدديوا لذكر اهلل فالذكر نوره
 

 ألىل اذلُدى والغي ال شكَّ فارقوا
فالبد أف تفارؽ أىل الغواية، وبعض األحباب يُريد أف يصل إىل اهلل،  

وتُفتح لو عُت البصَتة، ويكوف شيخاً وحولو مريدين، وىومل يتخلَّص بعد من 
 ،ويتكلم مع ىذا ،بدايات ادلريدين والسالكُت، يُريد أف يسأؿ عن ىذا

 !!ويتحدث مع ىذا، وىل عندؾ فراغ ذلذا الكالـ؟
أف خيرج من اخللوة ليهدي ادلريدين إال بعد  كثَت من الصاحلُت مل يرض

مل أخرج ) يقوؿ: ،ي أبو العباس ادلرسي رضي اهلل عنو وأرضاهيدسالتهديد، ف
إما أف خترج أو نأخذ الذي !!( للقاء اخللق إال بعد أف ُىددُت بالسلب

 .أعطيناه لك
مع دلاذا؟ ألنو يريد أف يكوف مع اهلل على الدواـ، وليس مع خلق اهلل، 

يستطيع اإلنساف صفاء ونقاء ونورانية وشفافية ولذة قلبية وروحية ال يف اهلل 
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وفالف  ،وصفها وال وصف ُكنهها، لكن مع اخللق مباذا يتلذذ؟ بالقيل والقاؿ
 ، وفالف عمل!!.قاؿ

 جهاد اللسان
كاف يضع أنو  سيدنا أبو بكر من مجلة جهاده لنفسو يف ىذا الباب 

كالفرامل حىت ال يتكلم إال حتت لسانو   -صغَتة  حصاة -زلطة صغَتة 
يعٍت ىذا الذي ( ىذا الذي أوردن ادلوارد)، فقاؿ: ، فسألوه عن ذلكقلياًل 

 أُوقفو عن ذلك. فوىناؾ وأُريد أ يأخذن ىنا
لية يف طريق اهلل، د أف يكوف من أىل ادلواىب العيأوؿ عالمة دلن يُر ف

 ولو توحُّد أف ديسك لسانو: ،ولو تفرُّد ،متيازالو  وأف يكوف رجل
 ٛ{ ِلَساَنكَ  َعَلْيكَ  أَْمِسكْ  }

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا : " وأشغلو بالكالـ مع احلق ،الكالـ مع اخللقأُقلل 
 والذكر الكثَت ما هنايتو؟ ليس لواألحزاب( ٔٗ" ) ِذْكرًا َكِثَتاً اذُْكُروا اللََّو 

رَ " لكن مع اخللق:  ،هناية يف َكِثٍَت مِّن َّنََّْواُىْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو  الَّ َخيػْ
ليس فيو خَت، وماذا الباقي  النساء(ٗٔٔ" )َمْعُروٍؼ َأْو ِإْصاَلٍح بَػُْتَ النَّاِس 

، فقد قاؿ صلى اهلل عليو النطق بوأواًل قبل الكالـ بد أف أفرز  ال أفعل؟
 وسلَّم:

 ٜ{ َفَسِلمَ  َسَكتَ  َأوْ  فَػَغِنَم، مَ َتَكلَّ  َعْبًدا اللَّوُ  } َرِحمَ 

فهذه أوؿ عالمة من عالمات الصادقُت يف طلبهم لرب العادلُت 
 سبحانو وتعاىل.
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 ،لنا هبذه األخالؽ الراقية، واألحواؿ العاليةنسأؿ اهلل عز وجل أف جُيمِّ 
 وأف يرزقنا نفوساً صافية، وقلوباً بنور احلضرة احملمدية مضيئًة على الدواـ.

 سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبووصلى اهلل وسلَّم وبارؾ على 


