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 م7/1/2192هـ  9341 ذي الحجةمن  27 –المعادي 
 ــــــــــــــــــــــ

 كتمان األسرار
أريد أن أتناول ُخلقًا واحدًا نستفيده من اذلجرة ادلباركة، وىو الدرس 

 مو ذلم سيد األولُت واآلخرين.األول يف روضة احملبُت الذي كان يعل  
صلى سيدنا رسول اهلل و  ،كتمان السره للُجدد؟  أول درس كانوا يُلقنو 

بدأ الدعوة سراً، فلم يكن يستطع الذىاب للمسجد ألن  اهلل عليو وسلَّم
وللعجب ُكتب  -الكفار متواجدين فيو على الدوام، فأحد الصحابة الكرام 

فتح بيتو لرسول  - و وىو األرمم بن أ ي األرممامسالتاريخ مل تذكر لنا إال 
ينكشف  حىت الىبون إليو؟ سراً، وأصحابو يذىبون معو، فكيف يذ ،اهلل

 .لشىتَّ أنواع العذاب ونسيتعرضم، وإال أمرى
مهم سيدنا رسول اهلل طرمة سلصوصة على فكيف يفتح ذلم الباب؟ علَّ 

وإذا نقر لو الباب،  نالباب، فمن ينقر ىذه النقرة يعرفون أنو منهم فيفتحو 
األرمم لينظر ماذا  ، وخيرج صاحب البيتكانوا خيتبأونغَت ادلتفق عليها   نقرة
 ىذا أول أمر يف دعوة اهلل ورسولو وىو كتمان ىذا السر.، وكان الطارق يُريد

مل يكشف أحدىم ىذا األمر و مكثوا على ىذا الوضع ثالث سنوات، 
، ومشوا !انظروا لألدب احملمدي يف الروضة األوىل للمسلمُتف، أبداً ألحد 

 ىجرهتم إىل مدينة النيب األمُت.على ىذا ادلنوال حىت يف تعليم أوالدىم بعد 
خربه ، وأوبيت ىذه الليلة يف فراشي وأمره أن الجربيل للنيب األمُت جاء 

من البداية النيب ، وكان لو باذلجرة إليهاأذن  ألن اهلل ،رج إىل ادلدينةأن خي
 اذلجرة، ومال إلخوانو:بقلبو يسشعر 
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َوانًا، َلُكم   َجَعلَ  َمد   عز وجل اللَّوَ  ِإنَّ }   1ِفيَها { تَأ َمُنونَ  َوَداًرا ِإخ 
 )لقد جعل اهلل لكم سلرج صدٍق إىل ادلدينة(.

 ، فقال لو: يف اذلجرةسيدنا أبو بكر استأذنو ف
 2َصاِحًبا { َلكَ  ََي َعلَ  َأن   اللَّوَ  َلَعلَّ  تَ ع َجل ، ال} 

ختاره لُصحبتو ففرح، اصطفاه و اسيدنا أبو بكر أن حضرة النيب فهم ف
 بذلك.وكتم ذلك يف نفسو ومل يُعرف أحداً 

سيدنا رسول اهلل عندما كان يذىب إىل أ ي بكر كان يذىب لو يف و 
 يكن متعارف وملأو مريب من ادلغرب،  ،األومات ادلتعارف عليها، يف الليل

أن أحدًا من أىل مكة ديشي يف الفًتة بُت الظُهر والعصر لشدة حرارة 
 ىناك.الشمس 

سيدنا أبو بكر حبضرة النيب يأتيو يف ىذا الومت يف القيظ  ئففوج
وكانت ملوهبم   ،بد أن ىناك أمٌر مهمٌ  الشديد وطرق الباب، فقال: ال

  الرباي.الرادار القليب وىوكالرادار، ولكن الرادار الذي يلتقط األنوار 
من سيدنا رسول اهلل أكثر وكانوا حيبون سيدنا رسول اهلل، ودخل 

السيدة عائشة والسيدة  ءت، وجاأنفسهم، فجاءت زوجة سيدنا أبو بكر
وفرحوا حبضرة النيب، وجلسوا حولو وال يريدون تركو،  ،عليو وايسلملأمساء 

يا رسول اهلل، فهذه  ادلكان، فقال لو: ال ختشلي فطلب منو النيب أن خي
ولن خيرج  ل ما تشاءبنايت وأنا أدبتهم وعلمتهم كتمان السر، فقُ و زوجيت 

 .من رللسنا ىذا شيء
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لتعرفوا أننا عجزنا  ،مون أوالدىمعل  يُ كانوا عرفكم كيف  ريد أن أفأنا أ
فلعلنا نتدارك ىذا األمر ونبدأ مرًة ثانية يف تعليم أوالدنا   ،عن تربية أوالدنا
 كتمان األسرار.

 فقال لو:
ُُروِج، يف  ِل  أُِذنَ  َمد  }  َبةَ : َمالَ  اخل  َبَة {: َمالَ  اللَِّو، َرُسولَ  يَا الصُّح   3الصُّح 

بن سيدنا أبو افالسيدة عائشة والسيدة أمساء ومعهما  ،اخلُطة اووضع
ا من مكة خرجبكر عبد اهلل، كانوا يعلمون أن حضرة النيب وسيدنا أبو بكر 

وديشي معها  ،وحتملو أمساء ،الطعام نكل يوم َيهزو فكانوا  إىل غار ثور، 
أخوىا عبد اهلل، وخلفهم راعي غنمهم ليمحوا آثار أمدامهم بأرجل الغنم، 

، وال حىت شعر بذلك أحٌد من أىل مكةثة أيام، ومل يدلدة ثال وظلوا كذلك
 أحد من األمارب.

فلما مسع أن وكان كفيفاً، سيدنا أبو بكر كان ال يزال غَت مسلم،  والد
سأل: أين أبو بكر؟ فقالوا لو: ال ىاجر، مد  صلى اهلل عليو وسلَّمالرسول 

أموالو نعرف، فعرف أنو ىاجر معو، مث مال: أظن أنو مد فجعكم يف 
وادلال كان عبارة عن مطع من الذىب، وكان عندىم وأخذىا كلها معو، 

وكان سيدنا أبو بكر مد أخذ كل ما م، طامة يف احلائط يضعون فيها أمواذل
أحضرت منو، فالسيدة أمساء  ينتو أي شيءيًتك يف خز عنده من ذىب ومل 

، ومالت جلدىا: يا يف ُصرة بعض احلجارة ووضعت عليها شيء من القماش
فظن أهنا  ،ووضعتها على احلجارة ،إنو ترك لنا اخلَت كلو، وىات يدك أبت

مطعاً من الذىب، فقال: إن كان مد ترك لكم ىذا فقد ترك لكم خَتاً كثَتاً، 
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 .ذكاء وفطانة أبناء الصديقُتإىل انظروا ! فوىي حجارة
من أين ذلم بذلك؟ من الًتبية اليت تربوا عليها، فهل مالت لو: إن أ ي 

ومشوا كلهم على ىذه الصفة الكردية  ال،ىاجر وخرج مع حضرة النيب؟ 
 وىي كتمان السر.

ىاجر إىل ادلدينة، والسيدة أم  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسول اهلل 
كان حضرة النيب حُيبها، ومن حبو ذلا    - وىي سيدة من الصاحلات -سليم 
 لظهَتة.ومت ا ليقيل عندىا يفيذىب كان 

و أبو طلحة وكان فارسًا من فُرسان ادلدينة جاءىا رجل ليخطبها وى
 امرأةفقالت لو: مثلك تتمٌت كل لكنو كان على الكفر، ومن أغٌت األغنياء، 

وال أُريد منك شيئًا إال أن تنطق  أن تتزوجو وأنا أُريد أن أتزوجك
بالشهادتُت، وىذا مهري، فقال ذلا: أنظر، فذىب مث عاد ومال ذلا: أنا 

 شيء من ذلك.موافق، فنطق بالشهادتُت وتزوج بدون مهر وال 
مد أبطأ كان كانت متزوجة مبلو وأجنبت أنس، ومبل أن تُنجب أنس  و 

مل يكن و و خادمًا للكعبة، عليها احلمل، فنذرت هلل إن ولدت ولدًا أن جتعل
وعند ىجرة الرسول إىل ادلدينة  ومتها،  صلى اهلل عليو وسلَّممد ظهر الرسول 

عشر سنوات، فجاءت بو إىل رسول اهلل ومالت: يا رسول   مد بلغكان أنس 
واليوم أجعلو كنُت نذرت هلل إن وىبٍت أنسًا أن أجعلو خادمًا للبيت احلرام، 

 خادماً لك.
عشر سنُت وال يزال صبياً، فكانت دتشي ذات يوم وكان عند أنس 

فقال ذلا: حضرة النيب كلفٍت بعمل  فوجدت أنس، فسألتو: أين أنت ذاىب؟
ال ينبغي أن أُذيع سر حضرة النيب!!، ، فقالت لو: وما ىو؟ مال ذلا: شيء
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ىؤالء الصبيان غلبوا الرجال يف زماننا، فأين الرجال يف زماننا كهذا 
لتو يوجد ولكن نادراً، فلم تعاتبو ومل تؤنبو ولكنها احتضنتو ومبَّ  !!الصيب؟

 ومالت لو: ىكذا فكن.
، ذلا زوجها: أنا أُريد زيارة فالناآلن يقول  كثَت من األمهاتلكن  

وذلا مقصد، وبعد أن يعود  ،تقول لو: خذ معك ىذه البنت أو ىذا الولد
ابلوكم؟ وىذا ليس من معكم؟ وماذا أطعموكم؟ وكيف م صنعواتسألو: ماذا 

يف يكونوا أكابر؟ نريد أن نعلمهم أن يكونوا أكابر، وكلكننا الدين، 
 بكتمان األسرار.

صلى اهلل عليو ا وأرضاىا عندما كان رضي اهلل عنهالسيدة فاطمة 
بكت، مث مهس يف أُذهنا فضحكت، مهس يف أذهنا فيف النزع األخَت  وسلَّم

مالت: ما كنُت ألُفشي  ضحكت؟ وملَ  بكيت فالسيدة عائشة مالت ذلا: ملَِ 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمسر رسول اهلل 

انتقل فلماذا وبعد انتقال النيب إىل الرفيق األعلى بزمن مالت ذلا: النيب 
؟ مالت ذلا: أخربي بأنو سيلحق بالرفيق األعلى بكيت؟ ودلاذا ضحكت

 أىلو حلوماً بو فضحكُت. أخربي بأنٍت أولمث فبكيت، 
 المريد الكتوم للسر

من الورثة للنيب الكرمي كتمان السر، لذلك الكل كان حريصًا على  ف
ق يريدونو من ادلريدين ىو كتمان السر، فادلريد الصاحلُت والعارفُت، أول ُخلُ 

اإلمام و ال دينع نزول ادلاء منو،  ىو الذيغربال المعهم، و  يصلحال  الُغربال
حىت ال تكون لو  تم أسرارنا عن الطالبموٌم نك حنن)) أبو العزائم يقول:
 .((شهوٌة إال يف احلق
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وليست ىذه األسرار اليت ُتذاع، ولكن األسرار اليت تُ بَّث، فهناك علوم 
ُكو بَ ث ي َوُحز ِي ِإىَل اهللِ "  ُتذاع وتشاع، وىناك علوٌم تُبث، ومنو: َا َأش   " ِإَّنَّ

 يوسف(68)
 أمن القلوب إىل القلوب شرا ي

 
 الفؤاد إىل الفؤاد خطا يومن 

 .بٌث مباشر من القلب إىل القلب يف غيبة األجساد وغَتىا 
ال ومن ما يسمعو يُذيعو وُيشيعو دلن يستحق و كان غربال ادلريد  فطادلا 

فال مانع، لكنو ليس  يستحق ندلإذا أمسعو ىو شاكل، ادليثَت إنو سيستحق ف
معو الكشاف الذي يبُت لو من الذي يستحق، ومن الذي ال يستحق، فإذا 

ألنو سُيبيح األسرار دلن ليس من أىلها، مشكلة  سيصنعمسعو ادلعًتض 
ال )) سيدنا عيسى عليو وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم كان يقول:و 

ٌَت من اجلواىر، والذي ال يقبل واحلكمة خ، تعلقوا اجلواىر يف أعناق اخلنازير
 ((.احلكمة شٌر من اخلنزير

فاحلكمة أغلى من جواىر الدنيا كلها، ألهنا مد تفُّك لك ادلغاليق 
عليك األنوار وادلشاىدات يف وتتواىل  ،فتجد نفسك غريقًا يف حبر التحقيق

 حلظة أو أمل.
نعون يصالصاحلُت  ذكر أنوأرضاه  رضي اهلل عنواإلمام أبو العزائم و 
ل، كيف؟ مال: مد ؤىَّ ادلل من الغَت ىَّ ؤَ ا ادلصغَت للمريدين ليعلمو  اً إمتحان

يُبيح لك ادلرشد بعضًا من أسراره اخلاصة ليختربك، فإن أذعتها فلست أىاًل 
 .حلمل غَتىا

عشرين سنة أو مخسُت سنة، معهم ولو حضرت  صلح بعد ذلكلن ت
ليت خصَّ اهلل هبا عباده الصاحلُت، فلن تنال شيئًا هنائيًا من األسرار اخلاصة ا
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دلاذا؟ ألنك غَت مادر أن تكون من األُمناء، ومن ىو األمُت؟ الذي حيفظ 
أسرار اهلل، وأسرار رسول اهلل، وأسرار الصاحلُت من عباد اهلل، وأسرار خلق 

 اهلل أمجعُت.
عندما حيدث ألحدنا أي  -وىذا وارد  -نفرض أن أخًا من إخوانك 

 ،يسًتيحلشخص آخر ليُفضفض  ألنحيتاج  فيو نفسيًا فإنووتؤثر مشكلة، 
فهل أخ بشيء، كأنو مد ألقى احلمل الذي عليو، فإذا فضفض إليك و 

صدري (( صدور األحرار مبور األسرار: ))كما يقولون  ولكن ،ال !ُتذيع؟
السر الذي يدخل فيو ال يُذاع وال ُيشاع، وال حىت لزوجيت ألهنا و ىذا مرب، 

 ال خيرج ألحد أبداً كأسرار ادلهنة.لكن ، ىاُتذيعو لغَت  مد
واليت حنن نريد مع  ،وىذه األحوال اليت يرك ز عليها الصاحلُت يف البداية

وننظر ماذا بلغنا يف حفظ  ،نراجع أنفسنا فيهاأن بداية العام اذلجري 
ومواىب األبرار،  ،لكي نستحق عطاءات األخيار ،األسرار وكتمان األخبار

 .إذا وجدُت أنو ال يزال يفَّ شيئاً فأىجرهف
ىجرتنا اليت نريدىا اآلن شيئًا واحدًا ىو ىجرة اإلذاعة واإلشاعة دلا  إذاً 

ومن أسرار، وال أُذيع شيئًا أمسعو مهما   ،ومن أخبار ،أستمع إليو من أماويل
دَ "  :من أجل ،عليو يرب كامت الظروف جت ِد ِإنَّ ال َعه  ُفوا بِال َعه  َكاَن   َوَأو 

ُئوال  اإلسراء(.34) " َمس 
مؤىاًل للروضة احملمدية ألتلقى أصبحت إذا اجتزت ىذه العتبة، 

نٍت أصبحُت أىاًل أل ،والعلوم الوىبية، واألسرار اللدنية ،احلقائق القرآنية
 :رضي اهلل عنوواإلمام ابو العزائم يقول يف ذلك حلفظ األسرار، 

 حفظن سري فسري ال يُباحا
 

 بالسر بعد العلم طاحمن يُبح 
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 علمنا فوق العقول مكانةً 
 

 الُصراح كيف ال وىو الضيا الغيب
 خصَّنا بالفضل فيو ربنا 

 
 ذاك سٌر غامٌض كيف يُباح

 والفىت اجملذوب باحلب لو آيةٌ  
 

 إن ذاق مخر احلب صاح
 وىو زلمول العناية إن يبح 

 
 باحلقائق ما على الفاىن جناح

 

 
 

 وأرضاه: رضي اهلل عنومو كَ يف حِ ومال لنا أيضاً 
 أخفوا علومكم صونًا ذلا عمن

 
 مالوا إىل احلظ من زوٍر وهبتان

ال ُتظهر مكنون العلوم اليت تسمعها، وال حقائق الفهوم اليت تستوعبها  
فيما مسعتو يف خطبة اجلمعة أو يف فتكلم معو لغَتك، تريد أن تتكلم معو 

ال، بل اجعلها  !!أو رمز لكن تفكُّ شفرةلكل، لادلسجد، ألنو درسًا عامًا 
 لنفسك لكي تنل أُنسك.

األسرار اخلاصة مع بعضكم فهي حتتاج أن يكون اإلنسان على مدم و 
أصحاب النيب العدنان، فأنت ال تُبح وال ُتذع أي سرٍّ مالو لك أي أٍخ 

وأمينًا يف يف األرض تكون أمينًا ف ،مهما كانت منزلتو، ومهما كانت مكانتو
 سماء.ال

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم


