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 مجمع الفائزين الخيري–المقطم  –القاىرة 

 م16/1/1162 ىـ6441 جماد اآلخر من 61
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 
ىل من رأى شيخو في المنام يستوي كمن رأى : السؤال األول

 ؟وسلَّمصلى اهلل عليو رسول اهلل 
ٌت لكل مؤمن تقي نقي،  صلى اهلل عليو وسلَّمرؤية رسوؿ اهلل 

ُ
غاية ادل

يف  صلى اهلل عليو وسلَّمسًا برؤية رسوؿ اهلل فَ غاية مناه أف حيظى ولو نػَ ف
 ادلناـ.

بد أف يتأىل  لكن اإلنساف لكي حيظى هبذا الشرؼ العظيم، ال
أف  هلل عليو وسلَّمصلى اويتجهَّز على يد رجٍل أذف لو احلبيب ادلصطفى 

بد أف يكوف عندىم  أىل ىذه الُبغية ويُعينهم على بلوغ مرامهم، والز ُُيه  
شديد، وعندىم احلرص األكيد على بلوغ ىذه الغاية، وشوؽ  استعداد

صفو ذلم العارفوف الصادقوف ليصلوا لك يكونوا حريصُت على األخذ دبا يوبذ
 إىل ىذا ادلقاـ.

من الصاحلُت الصادقُت الوارثُت ادلأذونُت  برجلفعندما يرتبط اإلنساف 
يتعلق بو، ومن شدة ف بالفتح من حضرة سيد األولُت واآلخرين، يبدأ أوالً 

 ،تعلقو بو عندما يناـ يراه يف ادلناـ، فتكوف بشرى لو بأنو أصبح يف الطريق
 ز لرؤية احلبيب ادلصطفى عليو أفضل الصبلة وأمت السبلـ.هَّ وُيُ 

أي  يسدلصطفى ربتاج إىل ذبهيز خاص قليب، ألنو لرؤية احلبيب ا
إذا كاف ، فصلى اهلل عليو وسلَّمإنساف يستطيع أف يتحمَّل رؤية حضرة النيب 
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سيدنا موسى عليو وعلى نبينا أفضل الصبلة وأمت السبلـ عندما ذىب إىل 
جبل الطور دلناجاة اهلل، ورجع كاف كل من رآه من قومو ُصعق ومات، 

وليس  -ألنوار اليت انبلجت يف وجهو من مناجاتو من شدة اوذلك 
فوضع لثاماً فقط،  بل كاف كبلماً ، سبحانو وتعاىلحلضرة اهلل  - توامشاىد

 ،جب األنوار عن الناررين، وكاف كل من يراه ديوتمل حيلكن على وجهو 
حىت مات سبعُت رجبًل من بٍت إسرائيل دبجرد النظر إليو، فوضع لثامُت 

 لكي ال يرى ىذا النور إال أىل العُت، لكن أىل العيوف الظاىرة ال يروف.
من يرى سيدنا رسوؿ اهلل يف ف!! فما بالنا بنور رسوؿ اهلل كيف يكوف؟

ى فيها األنوار كانت تتوار  الصورة البشريةألف ادلناـ يرى الصورة النورانية، 
ما يف باطنو من األنوار إال ادلتقُت  فار راىر النيب ادلختار، وال يرىفَتى الك

"  :مشَتًا إىل الكفار والصاحلُت واألبرار، ولذلك قاؿ اهلل يف ىذه الرؤيا
ال يروف ما األعراؼ( ٜٛٔ)" يَػْنظُُروَف ِإلَْيَك َوُىْم ال يُػْبِصُروَف  َوتَػَراُىمْ 

 .ار اإلذلية والكماالت الربانية، والعطاءات القدسيةبباطنك من األنو 
وليس حىت عامة ادلؤمنُت،  ،؟ خاصة ادلؤمنُتمن الذي يرى ىذه األمور

صلى زىم اهلل لرؤية سيد األولُت واآلخرين خاصة ادلؤمنُت الذين جهَّ لكن 
وأرضاه يقوؿ يف ىذا  رضي اهلل عنوواإلماـ أبو العزائم ، اهلل عليو وسلَّم

 ادلعٌت:
 يق منومل يَر الصد  

 
 غَت ىيكلو ادلباح

 ومعانيو تعالت عن 
 

 عقوؿ ذوي الصبلح
عندما يرتبط اإلنساف بالعارؼ الرباين، معاين رسوؿ اهلل عالية جداً، ف 

ويدخل إىل تبلبيب فؤاده وإىل وجدانو، فعلى الفور كما حدث مع ادلريدين 
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الصادقُت، وكما حدث مع كثَت من احملققُت، كاف الواحد منهم يقرأ القرآف 
ينًا أو امااًل فيشعر يتحرؾ ديو فيشعر أف الشيخ ىو الذي يقرأ وىو يسمع، 

نشغل بالكلية هبذه احلضرة اىو الذي يتحرؾ، دلاذا؟ ألنو  وليس أنو حُيرَّؾ
 العرفانية.

ُه َواْستَػَوى " وعندما يستوي يف الًتبية:  القصص( ٗٔ)" َوَلمَّا بَػَلَغ َأُشدَّ
َناُه ُحْكًما َوِعْلًما " ة ادلؤىلة ذلذه ادلقامات العلية: أي استوى يف الًتبي " َآتَػيػْ

كم نفسو، حُ ليس ُحكم بلد أو غَته، ولكن كم ىنا؟ وما احلُ القصص( ٗٔ)
أصبح حيكم نفسو فبل تتحكم نفسو فيو، وال تُغريو دبغرياهتا، وال تفتنو 

 .سبحانو وتعاىلبشهواهتا، وإمنا يكوف مشغواًل بالكلية باخلالق البارئ 
وىو غَت العلم  ،مسو العلم الوىيبا، وىذا نو علماً ويؤتيو اهلل من لدُ 

صلى اهلل عليو ل لرؤية حضرة النيب ىيب ىو الذي يُؤى  العلم الو فالكسيب، 
 .وسلَّم

لعمر ألف عاـ فبل امن فلو قرأ اإلنساف يف العلم الكسيب، وأتاه اهلل 
 ،رُفعت عنو غشاوة القلبسًا واحداً علمًا وىبيًا فَ نػَ اهلل ، ولكن لو رزقو شيء
اهلل عليو صلى وأصبح احلبيب  ،ت عنو الستائر، ودلعت أنوار البصائرواصلل

 لو بغَت ستائر. بنوره الباىر راىر وسلَّم
عندما أمره أف  اهلل دلوسىاج للعلم الوىيب الذي قاؿ فيو فهذا حيت

َناُه َرْْحًَة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما " يذىب للعبد:  " َآتَػيػْ
 الكهف(.٘ٙ)

نو أثٌر رهر النيب، ألفعندما يرى شيخو فقد رأى أثرًا من آثار حضرة 
فيو علـو  فيو نور النيب، ورهر فيو أخبلؽ النيب، ورهر فيو تربية النيب، ورهر
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 النيب، فهذا أثر رهرت فيو أنوار النبوة والفتوة دبعانيها:
 والعارؼ الفرد زلبوٌب خلالقو

 
 فات ادلقامات ربقيقًا وسبكيناً 

 يواجهو ٍس لو نورفَ يف كل نػَ  
 

 حيًا وتعييناً من حضرة القدس ترو 
 معناه غيٌب ومبناه مشاىدةٌ  

 
 والفرد معٌت وليس الفرد تكوينا

 ال يعرؼ الفرد إال ذو مواجهةٍ  
 

 صفا فصويف فأحيا النهج والدينَ 
خذ الرفيق قبل )) الطريق إىل عامل التحقيق، ولذلك قالوا: ىوىذا  

إذا كاف ىذا يف عامل الدنيا فيكوف أوجب وأوجب وأوجب يف  ((الطريق
يحتاج إىل رفيق، وىذا الرفيق يكوف قد سلك الطريق فطريق أىل التحقيق، 

عرؼ عوائقو، عرؼ مطباتو، و و عرؼ ُمنحنياتو، ورجع وعرؼ ما فيو، 
صلى اهلل عليو ليأخذين على الفور ويوصلٍت إىل حضرة النيب طو الرسوؿ 

 .وسلَّم
 

الكماالت )فضيلتك في كتاب:  ذكرتالسؤال الثاني: 
، صلى اهلل عليو وسلَّمإذا كنا عاجزين عن وصف بشريتو (: المحمدية

وكيف نتكلم  !وكيف نتكلم في نورانيتو؟ !فكيفة نتكلم في روحانيتو؟
ومن الذي يستطيع أن يتجرأ ويقترب من وصف كمالو  !في شفافيتو؟

فما معنى صورتو الروحي وصورتو القدسية اإللهية؟!  القلبي وجمالو
 القدسية اإللهية؟

مجَّلو اهلل عز وجل بكل  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسوؿ اهلل 
اجلماالت اإلذلية، فلو يف كل عامل من العوامل الُعلوية صورة مجالية جبللية  

 ال يراىا غَتىم.كمالية يستطيع أف يراىا أىل ىذا العامل من العوامل الُعلوية و 
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حضرة األحدية  ؛مث بعد كل ىذه الصور ىناؾ لو يف احلضرة القدسية
لع عليها إنساف وال يراىا ملٌك مل يطَّ  ،الذاتية صورة خاصة بو عند رب الربية

( )قبضُت قبضًة من نوري فقلت ذلا: كوين زلمداً() وال نيٌب وال جاف، صورة:
ضة من األولُت أو من فكانت، ومن الذي رأى ىذه صورة ىذه القب

اآلخرين؟ ال أحد أبداً، فهي صورة ذاتية يف احلضرة اإلذلية للحضرة احملمدية 
بالكلية،  صلى اهلل عليو وسلَّمال يشم اميمًا منها إال من فنوا يف احلبيب 

 يقوؿ يف ىذا الباب:رضي اهلل عنو واإلماـ أبو العزائم 
 فتارًة أنا سلموٌر أراؾ أنا

 
 عبٌد ذاتو زُلقتوتارًة أنا 

وأحيانًا أجد أنا،  أراؾأحيانًا ف ،قدسية وليس مخر الدنيا خبمرسلمور  
عليكم، والعبد على األجواد زلموؿٌ   .أنٍت عبد ليس معي شيء وزلموؿ ٌ

 ، ال تُبُتَّ صلى اهلل عليو وسلَّمىذه الصورة اخلاصة لسيدنا رسوؿ اهلل 
 :إىللكنها ربتاج وال يُرمز ذلا باإلشارة، و  ،بالعبارة

 أمن القلوب إىل القلوب شرايب
 

 ومن الفؤاد إىل الفؤاد خطايب
 ومن اللطيفة للطيفة نظريت 

 
 تُعطى دلطلوٍب من الوىاب

ن العلـو ادلخصوصة ىناؾ علـو نسمعها بآذاف الرؤوس مع بعضنا، لك 
إال آذاف الرؤوس، وليس معو معنا  حضرال نستطيع بيعها دلن بآذاف القلوب 

 نكوف قد أوقعناىم يف اخلطأ التاـ.ألهنم سينكروهنا، و 
( َٛٔكبل ِإفَّ ِكَتاَب االبْػَراِر َلِفي ِعل ي َُت )"  وىناؾ علـو تُرى وال ُتسمع:

-ٛٔ" )( َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُوَف ٕٓ( ِكَتاٌب َمْرُقوـٌ )َٜٔوَما أَْدَراَؾ َما ِعل يُّوَف )
، يعٍت موجودادلطففُت( ٕٔ رقَّمو احلق عز وجل، ومن الذي يقرأه؟  ،مرقـو

والذين ( َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُوفَ ) ال أحد يقرأه، ولكن يشهده، أي من الشهود:
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َوأُوُلو ومن أيضاً؟ " " َشِهَد اهلل أَنَُّو ال ِإَلَو ِإال ُىَو َواْلَمبلِئَكُة قاؿ فيهم:" 
آؿ ٛٔ)" َلَو ِإال ُىَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم َقاِئًما بِاْلِقْسِط ال إِ "  " وماذا شهدوا؟اْلِعْلمِ 

ىل من شاىد ىذا ادلنظر يستطيع أف يصفو لنا أو يًتمجو لنا؟ عمراف( 
مستحيل، فكيف يكوف بلغة العبارة؟!! مستحيل، لكي نًتمجو بلغة اإلشارة 

 (:جاىد تشاىدفهذا حيتاج إىل )
 يا مريدًا شهود ما قد شهدنا

 
 فاخلع النعل واستمع دلقايل

بد أف زبلع احلظ واذلوى وكل ما يشغلك، وتستمع لكبلـ اهلل  ال 
 حلبيبو ومصطفاه. سبحانو وتعاىل

وىناؾ مشهد من ادلشاىد العالية ذكره اهلل يف كتاب اهلل يتناسب قليبًل 
عن قاؿ اهلل تعاىل فيو حلبيبو ومصطفاه  ،يف أوؿ سورة طو ،مع أىل العقوؿ
( ِإْذ َرَأى نَاًرا فَػَقاَؿ الْىِلِو ِٜديُث ُموَسى )َوَىْل أَتَاَؾ حَ "  سيدنا موسى:

: إين رأيُت ناراً، ولكن قاؿ :مل يُقلطو( ٓٔ-ٜ" )اْمُكثُوا ِإين  َآَنْسُت نَاًرا 
 :قاؿ فيها ابن الفارض( َآَنْسُت نَاًرا)

 آنسُت يف القلب ناراً 
 

 والقلب عرش التجلي
يتجلي فوىي نار احلب والوجد والشوؽ،  يف القلب،أين ىذه النار؟  

" فَػَقاَؿ الْىِلِو اْمُكثُوا ِإين  َآَنْسُت نَاًرا  " كما ذبلى دلوسى:يف القلب  اهلل 
َلَعل ي " العقل والسر واخلفى واألخفى: وأىلو ىم الروح والنفس و  طو(ٓٔ)

َها ِبَقَبٍس  فالقبس  ! ال،وىل النار يأيت منها قبس؟طو( ٓٔ)" َآتِيُكْم ِمنػْ
َها ِبَقَبٍس َأْو "  ُيطلق للضياء، لكن النار ُيطلق عليها ُشعلة: َلَعل ي َآتِيُكْم ِمنػْ

( ِإين  أَنَا َربَُّك ٔٔ( فَػَلمَّا أَتَاَىا نُوِدَي يَا ُموَسى )َٓٔأِجُد َعَلى النَّاِر ُىًدى )
الرب طو( وانتبهوا، فٕٔ-ٓٔ) "َفاْخَلْع نَػْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى 
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ُ
 يعٍت ادل

ُ
صلى اهلل عليو سيدنا رسوؿ اهلل ىو ريب لؤلنبياء وادلرسلُت ريب، وادل

وشهود  ،بد أف ُيهزه ويؤدبو باألدب الواجب دلناجاة حضرة اهلل بلف، وسلَّم
ونعليك طو( ٕٔ)" ِإين  أَنَا َربَُّك فَاْخَلْع نَػْعَلْيَك "  أنوار عزتو وجبللو وسناه:

الدنيا واآلخرة، والبعض قاؿ: مها مشاغلك، والبعض قاؿ: النعلُت يعٍت 
ما سوى أف زبلع ادلهم حلظ واذلوى، فُقل ما شئت يف ذلك، النعلُت يعٍت ا

طو( ٕٔ)" ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى "  اهلل، وأقبل على اهلل، فإذا خلعت:
احلقائق العلية والراقية والدانية، كل حقائق  كل  وطُوى يعٍت طُويت فيك

يف األكواف العالية والدانية فيك أنت يا إنساف، فأنت ما اإلنساف، وكل 
 ي تفتح الشاشات الظاىرة والباطنة.الرديوت الذ

طو( ٖٔ)" َوأَنَا اْختَػْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى "  وبعد ذلك قاؿ لو:
نتهى من ابعد أف و يب دلناجاة احلبيب، فالكبلـ األوؿ كاف تأديب وهتذ

 .(َوأَنَا اْختَػْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى)التأديب والتهذيب قاؿ لو: 
ِإنٍَِّت أَنَا اهلل ال ِإَلَو ِإال أَنَا فَاْعُبْدين َوأَِقِم الصَّبلَة "  وجاء اخلطاب الثاين:

ما كاف يفعلو بد من التأديب والتهذيب، وىذا  فبلطو( ٗٔ)" ِلذِْكرِي 
 ة األصحاب.وِعليَ  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا أبو بكر مع احلبيب 

فكاف عندما يأيت مجاعة ُجفاة من األعراب وال يعرفوف اآلداب، 
 قاؿ ذلمف، يا زلمد ،فيجدوا سيدنا رسوؿ اهلل نائمًا فينادوف عليو: يا زلمد

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ال تَػْرفَػُعوا َأْصَواَتُكْم فَػْوَؽ َصْوِت النَّيب  َوال ذَبَْهُروا َلُو "  :اهلل
" بَػْعِضُكْم لِبَػْعٍض َأْف رَبَْبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنْػُتْم ال َتْشُعُروَف  بِاْلَقْوِؿ َكَجْهِر 

 احلجرات(.ٕ)
و ، فسيدنا أبمهمعل  وي ُخذىمأف يأسيدنا أبو بكر يطلب من فكاف 
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بكر كاف يأخذىم ويُعلمهم: كيف يدخلوف على رسوؿ اهلل؟ وكيف يُلقوف 
قوموف؟ ليعرفوا ُيلسوف؟ ومىت يلسوف عنده؟ وكم عليو السبلـ؟ وكيف ُي

، ألف األدب بو الرُقي إىل أعلى صلى اهلل عليو وسلَّماألدب مع رسوؿ اهلل 
 الرُتب.

ولذلك ركَّز ، تبديبلً  سبحانو وتعاىلفهي سنة اهلل ولن ذبد لسنة اهلل 
وركَّز الصاحلوف على اآلداب، ألهنا  ،القرآف دائماً، وركَّز احلبيب ادلختار

 األحباب.الباب لوصل 
))من ترؾ  يقوؿ: رضي اهلل عنووكاف سيدي أبو احلسن الشاذيل 

 .أف تدخل بغَت األدب صحال ي(( ب ُردَّ إىل اسطبل الدواباداآل
يريد أف يقابل عندما رئيس اجلمهورية يف حياتنا الدنيا، فحىت وذلا أمثلة 

ولكن يرسلوف لو ال، ؟ عليو مباشرةأحد فهل يأتوف لو بو من بيتو ويُدخلوه 
، وعندما يأيت يقولوف لو: ، ويقولوف لو: جهز نفسك بكذا وكذاأوالً 

 فإذا كاف ىذا مع اآلدميُت ادلخلوقُت من طُت، فماالربوتوكوؿ كذا وكذا، 
وما بالكم بأكـر األكرمُت  ؟!!صلى اهلل عليو وسلَّمبالكم بنور رب العادلُت 

 .؟!!تبارؾ وتعاىلوىو اهلل 
منا اآلداب؟ الذين سبقونا إىل الباب، وفُتحت ذلم من الذي عل  

الرحاب، وذبملوا هبذه اآلداب، فيعلمونا لندخل الرحاب ونكوف من أويل 
 األلباب أمجعُت.

 
ما األدب الواجب على المريد نحو شيخو إذا  السؤال الثالث:

 ة؟نَّ وجد في كالم شيخو ظاىرًا ما يخالف في تقديره نصاً من الس  
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ليس بشيخ، ألف أساس  ة يف صغَت أو كبَتنَّ سُ الشيخ الذي خيالف ال
صلى اهلل سيدنا رسوؿ اهلل والتأسي ب ،الوصوؿ إىل اهلل التمسك بكتاب اهلل

 .عليو وسلَّم
الشرع طرفة عُت يُبعد إبعادًا كليًا عن ىذه ادليادين، ولذلك  فمن يًتؾ 

 يقوؿ لنا: رضي اهلل عنو أبو العزائم كاف إمامنا
 من من خالف الشريف فليس

 
 آؿ العزائم فافهمن برىاين

ورأيتو خيالف الشريعة،  ،منتسب لنا شخصأي وأنا أقوؿ على ادلؤل:  
ليس لنا شأٌف و قادـ دلصلحة أو قادـ دلنفعة،  ، بل لصيقفاعرؼ أنو ليس منا

 ة.نَّ بو، فبل تعبأ بو وال بكبلمو، ألننا أوىل الناس للقياـ بالكتاب والسُ 
أمٌر من الشيخ فيو ُشبهة، يعٍت أنا ال أعرفو، لكن بقي أمر: إذا حدث 

سُت وأتكلم جلالأماـ افبل أذىب فيما بيٍت وبينو، فهنا أستوضح من الشيخ 
كذا، فهذه   والشيخ قاؿ ،أقوؿ: الشيخ قاؿ كذاو وأتكلم مع ىذا،  ،مع ىذا
 والنصيحة على ادلؤل فضيحة. ،فضيحة

وال أذىب حىت إىل أحد من احمليطُت بالشيخ فجائز ال يعرؼ، ولكن 
: أنت قلت كذا، دلاذا؟ وىو الشيخ، وأقوؿ لو أسأؿ صاحب الشأف نفسو

، وإذا قد ارربت وأعجبٍت فأكوف ة راقٍتنَّ فإذا رأيُت جوابًا من القرآف والسُ 
ف من أىل الكشف، أقوؿ لو: ىذا ارأيُت ىناؾ سلالفة صرحية حىت ولو ك

 فراؽ بيٍت وبينك.
ككل  -ة نَّ كاف حريصًا على اتباع السُ   رضي اهلل عنواإلماـ أبو العزائم 

نصفي،  ويف آخر حياتو كاف قد ُأصيب بشلليف كل أحوالو،  -الصاحلُت 
ليمُت، الرجل او بوالذي كاف حيملو مل ينتبو، فأدخله احلماـ، فحملوه لُيدخلو 
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، كيف ذبعلوين صلى اهلل عليو وسلَّمفارتعد وقاؿ ذلم: خالفُت رسوؿ اهلل 
 .؟!!صلى اهلل عليو وسلَّمأخالف رسوؿ اهلل 

يدخلوف الكثَت  !ة اآلف من رجالنا أو نسائنا؟نَّ من منا يتبع ىذه السُ 
ولذلك كلهم يشتكوف من اجلن، فالشكوى وال يهم، باليمُت أو بالشماؿ 

من اجلن أصبحت شكوى عامة على مستوى الببلد كلها اآلف، دلاذا؟ 
 بسبب ىذه ادلخالفات.

 ألنو خالفتفض اننو إال أ لو ُعذر ألنو مريض،كاف  وفالرجل مع أن
 .صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل ة ُسنَّ 

ديشوف الذين  منى سلالفات وعندما قاؿ لو بعض العلماء: ضلن نر 
ىل لو أنا خالفُت  ونادى على أتباعو، فقاؿ:نتظروا، اخلفك، فقاؿ ذلم: 

فماذا أنتم فاعلوف يب؟ قالوا: لو خالفت  صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل 
 تم؟!.لقرعناؾ بنعالنا، فقاؿ ذلم: أمسع صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل 

فلماذا ديشوف ورائي؟ ألهنم يروف يفَّ ُحسن ادلتابعة لسيدنا رسوؿ اهلل 
 .صلى اهلل عليو وسلَّم

ولكن أحيانًا ربدث بعض اذلواجس كما  بد لئلنساف أف يتأكد،  فبل
 صلى اهلل عليو وسلَّمكاف و  ،كاف حيدث بُت أصحاب سيدنا رسوؿ اهلل

 خُيرج أصحابو منها فوراً.
وذىبت زوجتو التقية ، يف رمضاف وسلم معتكفاً  صلى اهلل عليوفقد كاف 

معها لُيوصلها، فرآه  انصرفت خرج، فلما لتزوره وتتحدث معوالسيدة صفية 
 :لَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ فَػَقاَؿ النَّيبُّ صَ ، من األنصار فأسرعارجبلف 

 !،ُسْبَحاَف اللَِّو يَا َرُسوَؿ اللَّوِ  :فَػَقاالَ  ،ِإنػََّها َصِفيَُّة بِْنُت ُحَيي   رِْسِلُكَما َعَلى} 
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ـِ : ِإفَّ الشَّْيطَاَف َُيْرِي مِ َقاؿَ  يف  يَػْقِذؼَ  َأفْ  َخِشيتُ  ، َوِإين  َن اإِلْنَساِف رَلَْرى الدَّ
 ٔ{ قُػُلوِبُكَما ُسوًءا

يعٍت سيظنوف رنًا سيئًا حبضرة النيب، وإذا رنوا رنًا سيئًا حبضرة النيب 
 ُيسلموا تسليماً.، ألهنم مل فقد ضاعوا

ة طرفة نَّ فينبغي دلن أقامو اهلل عز وجل يف مقاـ اإلرشاد أف ال يًتؾ السُ 
وأصحابو الربرة الكراـ،  ،منا سيدنا رسوؿ اهللعٍُت وال أقل، دلاذا؟ ىكذا علَّ 

 والصاحلُت من بعدىم إىل يـو الدين.
جئت من سفر أنا أسأؿ، وأحكي لكم مثااًل: أمر وإذا التبس عليَّ 

من شدة تعيب صليُت ادلغرب وصليُت بعده العشاء قصراً، و ، وكنت متعباً 
! وىذا السؤاؿ وارد، لكن وقالوا: دلاذا مل ُيصلي العشاء معنا؟ ،والبعض رآين
وليس كل إنساف ُمطالب أف حيكي ُعذره لآلخرين، أنا ُأصلي  ،أنا يل ّعذرٌ 

هذا عذٌر اً؟! ال، فسُأصلي قصر  قصرًا فهل أقوؿ أعلنوا يف ادليكروفوف أنٍت
 .إذا سألَت سيتبُت لك ىذا العذرو شرعي، 

، وكاف صاحب صاحب ادلذىب وأرضاه رضي اهلل عنوكاإلماـ مالك 
كاف إذا خرج إىل حلقتو يلبس و حلقة يف مسجد رسوؿ اهلل زلدثًا وفقيهاً، 

وال أستطيع  ،يقوؿ: ألنو حديث رسوؿ اهلل أحسن ما عنده ويتطيب، دلاذا؟
 انظر إىل الوقار!.فأف أربدث بغَت ذلك، 

ولذلك ذات مرة كاف جالسًا على الكرسي وحولو احللقة، فجاءت 
 أربعة لدغات العقرب فوجدىاعقرب ولدغتو فتفزَّز، وأحد تبلميذه عدَّ 

وبعد أف أهنى الدرس أراد ىو يتفزز يف كل مرة وُيكمل الدرس، عشر مرة، و 
                                                           

 صحيح البخاري عن صفية بنت حيي رضي اهلل عنها 6
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ديث رسوؿ اهلل من أتريد أف أقطع ح ،فقاؿ لو: عرفتُ الطالب أف خُيربه، 
 .أجل لدغة عقرب؟!!

ما ِبتُّ ليلة إال ورأيُت )) ولذلك كاف يقوؿ:!! ما ىذا األدب العايل؟
ـ(( يعٍت كل ليلة يبيت يف أحضاف يف ادلنا صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل 

 .، دلاذا؟ ذلذا األدب العايلرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
فلما  وقتها مستوية،ومل تكن الطرؽ ف ال ديشي يف ادلدينة إال حافياً، كاو 

صلى اهلل عليو سألوه، قاؿ: كرىُت أف أطأ بنعلي موضع قدـ رسوؿ اهلل 
تأدبًا مع وكاف إذا أراد أف يقضي حاجتو، خيرج خارج ادلدينة، !!، وسلَّم

 .رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
عة، اعة، وبعدىا ترؾ صبلة اجلماجلم يف أواخر عمره ترؾ صبلةو 

وأصبح ُيصلي يف البيت، وترؾ حضور اجلنازات والعزاء، فلما كاف يف النزع 
ـ ُعذره، يستطيع أف يُقد   و تبلميذه قاؿ ذلم: ليس كل إنسافاألخَت وحول

بُت بسلس البوؿ، والناس  أنكم خاصَّيت ما أخربتكم بأمري، فقد ُأصولوال
ال يتنازلوف عن إماميت، وال تصح  لى اهلل عليو وسلَّمصيف مسجد رسوؿ اهلل 

 البيت.يف  تمكثفإماميت بالناس وأنا ُمصاٌب بسلس البوؿ، 
عاقل ، لكن اإلنساف الويتكلمخُيمن و ال يعرؼ يقوؿ ما يشاء،  الذي

بنفسو، كأصحاب رسوؿ اهلل عندما رأوا  وويسأل يذىب لصاحب الشيء
بعد ذىبوا فتعجبوا يا سارية اجلبل، يقوؿ: سيدنا عمر وىو على ادلنرب 

دبخرجو، فذىبوا لسيدنا عمر  لملسيدنا علي وسألوه فقاؿ: عمر أعالصبلة 
وسألوه فقالوا: يا أمَت ادلؤمنُت مسعناؾ تقوؿ كذا، قاؿ:رأيُت جيش ادلسلمُت 

ؿ أف ُيطو قو من اخللف فنبَّهتم، يف ببلد فارس رهره إىل اجلبل، والعدو حياو 
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 :وسلم صلى اهلل عليوقاؿ  ،علي إف القلوب إذا صفت رأتمث قاؿ: يا 
} لوال أفَّ الَشياِطَُت حَيُوُموَف َعَلى قُػُلوب َبٍِت آَدـِ لَنَظُروا ِإىَل َمَلُكوِت الَسَماء 

}ٕ 
 نا شياطُت الغفلة والذنوب والعيوب ادلوجودة على القلوب.ما دينع

ذلك برفق ولُت وذوؽ ه األحواؿ يتبُت، ويكوف اإلنساف يف مثل ىذ اً إذ
ا الذي عملتو يا شيخ؟!! دلاذا أنت : مويقوؿ يذىب لو فبليف الطلب،  رفيع

! وىل ىذا أدٌب يف شرع وىل ىذا أدب يف الدين؟عملت كذا وكذا؟! 
َىْل أَتَِّبُعَك فموسى الكليم صاحب أويل العـز ذىب للرجل وقاؿ لو:" اهلل؟! 

ىل تسمح يل أو يعٍت الكهف( ٙٙ)" َت ُرْشًدا َعَلى َأْف تُػَعل َمِن شلَّا ُعل مْ 
ًرا " تأذف يل؟   الكهف(.ٚٙ)" َقاَؿ ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْ

واألدب البديع، وليس مع الشيخ  ،فالكبلـ حيتاج إىل الذوؽ الرفيع
فقط، بل مع كل اخللق، فنحن مطالبوف أف نكوف من أصحاب الذوؽ 
السليم، واألدب الرفيع يف الكبلـ مع مجيع األناـ، ألننا مُنثل احلبيب 

 عليهم. تبارؾ وتعاىلادلصطفى وأصحابو الكراـ رضواف اهلل 
كما تنتقوف كنا ننتقي أطايب الكبلـ،  )) وسيدنا عمر يقوؿ عنهم:

حد منهم ببل معٌت وال فهم، وايتكلم وال  ،ينتقوف الكبلـ(( أطايب الطعاـ
كلمة تؤمل، وال كلمة زبدش أحٌد منهم  ال خُيرج و بد أف ينتقيو أواًل،  بل ال

قاع أو فُرقة، بل ينتقي يأو فيها إ ،أو فيها منيمة ،حياء، وال كلمة فيها غيبة
وا ِإىَل الطَّي ِب ِمَن اْلَقْوِؿ َوُىُدوا ِإىَل ِصَراِط َوُىدُ "  ىؤالء:و ، انتقاءاً الكبلـ 
 احلج(.ٕٗ)" احلَِْميِد 

                                                           
 التفسير الكبير للرازيورد ذكره في اإلحياء، وفي  1
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 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم


