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المعرفة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المعرفة - ٠٤٣الدرس :  - مدارج السالكین 

٠٦-٠٧-١٩٩٢  

  ما ھي الكلمة التي كانت تدور على ألسنة العلماء دائماً؟ :

أیھا األخوة األكارم، مع الدرس الثالث واألربعین من دروِس مدارج السالكین، في مراتب إیّاَك نعبد   

  وإیّاَك نستعین، ومنزلةُ الیوم ھَي منزلةُ المعرفة.

ما من كلمٍة فیما أظن، تدوُر على ألسنة العُلماء والُدعاةِ إلى هللا ككلمة: فُالن یعرُف هللا وفُالن ال یعِرفھ،   

نَّ الُدعاةَ إلى هللاِ أِلفوا أن یُعزوا ُكلَّ عمٍل سيء إلى سبٍب واحد: ھَو أنَّ صاِحبھُ ال یعرف هللا، وأنَّ بل إ

ُكلَّ عمٍل طیّب یُعزى ھذا العمل إلى سبٍب واحد: ھَو أنَّ صاِحبَھُ یعرف هللا، لكن في األمور المادیّة 

عین ال شكَّ فیھا، األشیاُء المادیّة لھا عالمات تُدِرُكھا لتباس، ھذه طاولة خشب بادیةٌ لل-القضایا لیَس فیھا ا

الحواس بشكٍل بسیط من دوِن تعقید، لكنَّ األشیاء اإلنسانیّة المعنویّة كامنةٌ في النفس؛ ُھناَك من یّدعیھا 

  وُھناّك من یتحقُق منھا، فكلمة عاِرٌف با� أو فُالن یعِرُف هللا ھذه كلمة.

  الناس رجالن ھما :

قیقة: أنَّ الناَس رُجالن ال ثالَث لُھما إطالقاً؛ رجٌل یعِرُف هللا، متصٌل بِھ، منضبٌط بأمِرِه، ُمحِسٌن إلى الح  

خلِقِھ، سعیٌد بِِھ، ورجٌل ال یعِرف هللا، إذاً ھو مقطوعٌ عنھ، متفلٌت من منَھِجِھ، مسيٌء إلى خلِقِھ، شقٌي 

  ِلھا رجل ثالث.بإساءتِھ، وأنا أعني ما أقول، ولیَس في األرض كُ 

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم َخَطَب النَّاَس یَْوَم فَتْحِ َمكَّةَ فَقَاَل:     َعِن اْبِن ُعَمَر، أَنَّ َرُسوَل �َّ

َ قَْد أَْذَھَب َعْنُكْم ُعبِّیَّةَ اْلَجاِھِلیَِّة َوتَعَاُظَمَھا بِآبَائَِھا، فَ  النَّاُس َرُجالِن؛ بَرٌّ تَِقيٌّ َكِریٌم ((یَا أَیَُّھا النَّاُس، إِنَّ �َّ

 ُ ُ آَدَم ِمْن تَُراٍب، قَاَل �َّ ِ، َوالنَّاُس بَنُو آَدَم، َوَخلََق �َّ ِ، َوفَاِجٌر َشِقيٌّ َھیٌِّن َعلَى �َّ :﴿یَا أَیَُّھا النَّاُس َعلَى �َّ

َ َعِلیٌم إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم شُ  ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ �َّ عُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد �َّ

  َخبِیٌر﴾))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

ُكل ھذه التقسیمات والتفریعات التي تَرونَھا وتستمعوَن إلیھا تفریعاٌت لیست واقعیّة، الشيء الواقعي:   

یعرف، الذي یعرف یعبُد والذي یعبُد یسعَد، والذي ال یعرف ال یعبُد والذي ال إنسان یعرف وإنسان ال 

  یعبُد ال یسعَد؛ یعرف: موصول منضبط ُمحسن سعید، ال یعرف: مقطوع متفلت مسيٌء شقّي.
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  من عالمات معرفة هللا :

  

  البكاء :-١

ة أو براھین تؤّكُد أنَّ فُالناً فنحُن اآلن درُسنا: ھل ُھناك عالمات أو إشارات أو دالئل أو قواعد أو أدلّ   

  یعِرُف هللا وفُالن ال یعِرفُھُ؟ .

یعني مثالً: لو واحد أمسك كتاب جغرافیا، ونظَر إلى خاِرطة للشرق األوسط، ورأى دمشق قد ُرِسمت   

دائِرتُھا على الساحل السوري، وقال: شيٌء جیّد، كتاب ممتاز، لیَس فیِھ أغالط، ھل ھذا اإلنسان یعِرُف 

مشق؟ مستحیل أن یعِرفَھا، لو أنھُ یعَرفَھا لقال: ھذا غلط، أنا أسكن في الشام، والشام لیست مدینة د

  ساحلیة.

فُالن یعِرُف هللا ُكلٌّ قد یّدعي ذلك، فُالن ال یعِرف هللا نحُن قد نتھم اآلخرین بذلك، ھل ُھناك قواعد،   

  ماذا قال؟ قاَل: أدلة، براھین، مؤشرات، ھذِه لنا ولغیرنا؟ هللا عّز وجل

ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّقِ یَقُو ُسوِل تََرى أَْعیُنَُھْم تَِفیُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ لُوَن َربَّنَا آََمنَّا ﴿َوإَِذا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ

  فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِھِدیَن﴾

  ]٨٣[سورة المائدة اآلیة: 

سان یبكي دون وجع وال خوف وال ُحزن، في أعلى درجاِت راحتِھ هللا عّز وجل أعطانا إشارة، اإلن  

  النفسیة واطمئنانِھ وقوتِھ یبكي شوقاً �ِ عّز وجل، بُكاؤهُ عالمة المعِرفة، ربنا عّز وجل یقول:

ا َعَرفُوا  ُسوِل تََرى أَْعیُنَُھْم تَِفیُض ِمْن الدَّْمعِ ِممَّ   ِمْن اْلَحق﴾﴿َوإَِذا َسِمعُوا َما أُنِزَل إِلَى الرَّ

  یعني قال تعالى:  

ُ َوِجلَْت قُلُوبُُھْم َوإَِذا تُِلیَْت َعلَْیِھْم آَیَاتُھُ َزاَدتُْھمْ   إِیَماناً َوَعلَى َربِِّھْم ﴿إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذیَن إَِذا ذُِكَر �َّ

  یَتََوكَّلُوَن﴾

  ]٢[سورة األنفال اآلیة: 

  ھذِه عالمة قرآنیّة.  

  السكینة :-٢

اآلن إلى عالماٍت لمعرفِة هللا عّز وجل وردت على ألسنة بعض العُلماء الِكبار، قال: المعِرفةُ تُوِجُب   

  السكون، فمن ازدادت معِرفتھ ازدادت سكینُتھ.

الذي یعِرُف هللا كالجبل، معنى السكون االستقرار، معنى السكون السكینة، معنى السكون الھیبة، ألنَّ   

  عِرف هللاَ عّز وجل ال یستّخفھُ فرٌح وال یسحقھُ ألٌم.الذي ی
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لو فرضنا إنساناً أُصیب بمكروه، فمأل الُدنیا َصَخباً وُسباباً وشتائم، وضرب نفسھُ، ومّزق ثیابھ، وصرَخ   

  بویِلِھ، ھل ھذا یعِرف هللا عّز وجل؟ ال وهللا، إذاً: معرفة هللا جلَّ وعال توِجُب السكینة.

  الوقار :-٣

ن عالمات المؤمن وقاُرهُ، من أیَن یأتي الَوقار؟ یأتي الَوقار: من أنَّ ھذا اإلنسان یرى أنَّ الِفعَل فِعَل م  

هللا، ویرى أنَّ هللاَ حكیم، وأنَّ هللاَ علیم، وأنَّ هللاَ عادل، وما شاَء هللاُ كان، وما لم یشأ لم یُكن، وأنَّ ما 

أراَدهُ هللا عّز وجل، وأنَّ إرادة هللاِ عّز وجل متعلقةٌ بالِحكمِة الُمطلقة،  أرادهُ هللا وقع، وأنَّ شیئاً إذا وقع قد

وِحكمتُھُ متعلّقةٌ بالخیر الُمطلق، ھذه حقائق تجعلُھُ وقوراً ، تجعلُھُ ُمھاباً، تجعلُھُ مطمئناً، تجعلُھُ متواِزناً، 

  تجعلُھُ مستقّراً، تجعلُھُ متفائالً، تجعلُھُ واثقاَ، ھذه عالمة.

  ذا الحال الذي ینعكس على سلوك اإلنسان إذا كان یعرف هللا أو ال یعرفھ :ھ

أیھا األخوة، عندما اإلنسان یُصاب بمكروه، ویَُسب، ویضرب، ویشتم، ویكسر، ویضرب نفسھ،   

ویصرُخ بویِلِھ، ویُمّزُق ثوبھُ، أيُّ معرفٍة ھذه؟ فعالمة المعرفة: المعرفة تُوِجُب السكون، فمن ازدادت 

  معِرفتَھ ازدادت سكینتھُ.

نة واستقراراً، والخلل الداخلي، والضجر الداخلي، الحقیقة: االطمئنان الداخلي ینعكس على الجوارح سكی  

  والخوف الداخلي، والقفر الداخلي ینعكس على الجوارح اضطراباً.

ً مركبتھُ في كراج، َرَجعَت علیھا مركبة فضغطتھا قلیالً، سبَّ األدیان، وشتم    مّرة وجدت إنسانا

  بةُ ساحقةً، ال یزیُد عن أن یقوَل: الحمُد �.القدیسین، كأنھُ قد ماَت ابنُھُ، وتجد المؤمن مھما كانت المصی

  ھذا المؤمن :

التقیت مع أخ أُصیب بمرض ُعضال، وجدتُھُ صابراً، وجدتُھُ مستقّراً، وجدتُھُ شاكراً، یا ربي لَك الحمد،   

  قاَل لي: قضیت ُكل حیاتي في طاعة هللا، مشیئةُ هللاِ أنا أحترُمھا، بعد أیام انتقل إلى رحمة هللا.

حدھم جاء إلى مستشفى، معھُ ورم خبیث باألمعاء، وھذا الورم باألمعاء لھُ آالٌم ال تحتملُھا الِجبال، ومع أ  

ذلك ما ُسِمعت ِمنھُ أنّة، مازاَد عن أن قال: یا ربي لَك الحمد، وُكُل من زارهُ، یقول لھُ: اشھد أنني راٍض 

  عن هللا، ھذا المؤمن.

شيء، ھَو الحكیم، ھَو العلیم، ھَو العادل، ھَو الُمحب، ھَو الرّب، ھذِه  ُكل ھذه المعرفة، إلھ بیدِه ُكلُّ   

  مشیئتُھُ، المؤمن یتلو قولَھُ تعالى فیذوب:

رٌّ ا َشْیئاً َوُھَو شَ ﴿ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلِقتَاُل َوُھَو ُكْرهٌ لَُكْم َوَعَسى أَْن تَْكَرُھوا َشْیئاً َوُھَو َخْیٌر لَُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّو

ُ یَْعلَُم َوأَْنتُْم َال تَْعلَُموَن﴾   لَُكْم َو�َّ

  ]٢١٦[سورة البقرة اآلیة: 
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  لماذا ساق هللا لنا ھذه القصة القرآنیة؟ :

یكفینا أیھا األخوة في سورة الكھف: أنَّ هللاَ سبحانھُ وتعالى ساَق لنا قصةَ أصحاب الكھف، وساَق لنا   

ً وأمراً قِّصةَ الَخِضر علیِھ السالم مع سی دنا موسى، ومن خالِل ھذه القصة یتضح: أنَّ �ِ أمراً تكلیفیّا

تكوینیّاً، وأنَّ موسى علیِھ السالم قد َعَرَف األمَر التكلیفي، التشریع، بینما الَخِضر علیِھ السالم َعَرَف 

َب فیھا الَخِضر، األمر التكویني، فربُنا عّز وجل ساَق لنا بعَض الِقصص: أنَّ ھؤالء أصحاب السفینة، َركِ 

فما لَبَِث أن َخَرقَھا، سیدنا موسى بحسب التشریع ال یجوز، قاَل: أخرقتھا لتُغِرَق أھلھا؟ في قراءة لیغرَق 

أھلَھا، لم یتحّمل، ھذا شيء ُمخالف للشرع، أحسنوا إلیك، َسَمَحوا لَك أن تركَب سفینتھم، أتخِرقُھا لھم؟ 

اَن وراءھم مِلٌك یأخذُ ُكلَّ سفینٍة غصباً، فبھذه الطریقة نجت تلَك فلّما أجاب قال: فأردُت أن أعیبھا وك

السفینة من الُمصادرة، ھذِه الِقصة یجب أن تقیَس علیھا ُكلَّ شيء، هللاُ عّز وجل جعلََھا نموذج، یعني 

  یاعبادي ھذِه أفعالي.

  ماذا نستنبط من قصة أصحاب الجنة؟ :

  وا على عدِم إعطاِء الفقیِر حقَھُ:في قصة أخرى: أصحاُب الجنة الذین أصرّ   

ْن َال یَْدُخلَنََّھا ﴿فَتَنَاَدْوا ُمْصبِِحیَن * أَِن اْغُدوا َعلَى َحْرثُِكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِرِمیَن * فَاْنَطلَقُوا َوُھْم یَتََخافَتُوَن * أَ 

ا َرأَْوَھا قَالُوا إِنَّا لََضالُّوَن * بَْل نَْحُن َمْحُروُموَن * اْلیَْوَم َعلَْیُكْم ِمْسِكیٌن * َوَغَدْوا َعلَى َحْرٍد قَاِدِریَن * فَلَمَّ 

  قَاَل أَْوَسُطُھْم أَلَْم أَقُْل لَُكْم لَْوَال تَُسبُِّحوَن * قَالُوا ُسْبَحاَن َربِّنَا إِنَّا ُكنَّا َظاِلِمیَن﴾

  ]٢٩-٢١[سورة القلم اآلیة: 

من ھذا الذنب، ذنب البُخل، ذنب الُشح، ھم أصّروا أن  أي یا عبادي، ُسقُت لھم ھذه المصیبة كي یتوبوا  

  یمنعوا الفقیَر حقّھُ، فأتلفُت لھم ُكلَّ المحصول، عندئٍذ تابوا وأنابوا، هللا قال:

  ﴿َكَذِلَك اْلعََذاُب﴾

یعني ھذا نموذج، وُكُل أنواع العذاب الذي أسوقھُ لعبادي من ھذا النوع، من أجِل أن أرّدُھم إلّي، أن   

  ھم على التوبة، أن أسوقھم إلى باب العبودیّة.أحِمل

  إذاً: عالمة معرفة هللاِ السكینة، ومن ازدادت معِرفتُھُ ازادت سكینتھُ، ھذه عالمة.  

  أنس القلب با� :-٤

  قاَل: عالمة المعرفِة أُنُس القلِب با�.  

یجلس مع أُناس، ال یخلَو مع  تجد الذي ال یعرف هللا عّز وجل كأنھُ على بركان، یسمع ِغناء، یقرأ قصة،  

هللا، من عالماِت اإلفالس االستئناُس بالناس، أّما المؤمن إذا خال مَع ربِھ، ذكَر هللاَ عّز وجل، قرأ القرآن، 

تفّكَر في الكون، ناجى ربّھُ، استغفَر هللاَ عّز وجل، دعاه، عالمة الذي یعرف هللاَ عز وجل أنَّ قلبّھُ یأنُس 
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قریٌب من هللاِ عّز وجل، فإذا شعرَت بأنك بحاجة ماّسة إلى أن تلتقي مع الناس، وال ترید  با�، یُحُس أنَھُ 

أن تجلس ساعةً وحِدك، ال بُدَّ من أن تلتقي مع الناس، وال بُدَّ من أن تجتمَع بِھم، وال بُدَّ من أن تستمع 

 عّز وجل، فھذِه عالمةُ عدِم معرفِة هللاِ إلیھم، وال بُدَّ من أن تقرأ، وال ترید إطالقاً أن تخلَو بنفِسَك مع هللا

  عّز وجل.

  الخوف :-٥

  قال: من كاَن با�ِ أعرف كاَن لھُ أخوف.  

ً تُالحظ عدادین فیھما المؤشران یتحركاِن معاً، لمعرفة هللاِ مؤّشر وللخوِف منھُ مؤّشر، یجب أن    أحیانا

توقن أنَّ مؤّشَر معرفة هللا یتحّرُك تماماً مَع مؤّشِر الخوِف منھُ، فأنَت تخافُھُ بقدِر ما تعِرفُھُ، وتعِرفُھُ بقدِر 

 یحتمل أن یعصي، ال یحتمل أن یُقّصر، فإذا قّصر فھذه عالمةُ ما تخافُھُ، فاإلنسان العارف با� َوِرع، ال

  ضعِف المعرفة، لذلك قیل:

  ال تنظر إلى ِصغِر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت.  

  ھذا الفرق بین المؤمن وبین المنافق :

استخفاف  المنافق المعصیّة ھینّة علیھ، یقول لَك: ماذا حصل؟ هللا غفور رحیم، كلمة: ماذا حصل؟ دلیل  

  بالمعصیّة، أّما المؤمن:

ِ فَِإنََّھا ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب﴾ ْم َشعَائَِر �َّ   ﴿َذِلَك َوَمْن یُعَّظِ

  ]٣٢[سورة الحج اآلیة: 

  النبي علیھ الصالة والسالم قاَل لھُ هللا: قُل لھم:  

    

  ﴿قُْل إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْیُت َربِّي َعَذاَب یَْوٍم َعِظیٍم﴾

  ]١٥رة األنعام اآلیة: [سو

ُكلما ازدادت معِرفتُك ازداَد خوفُك، وجدت نفسك فاتك فرض صالة، تقول: ال بأس اآلن نصلیّھ قضاء،   

مررَت بامرأةٍ فنظرَت إلیھا، أخي وهللا لم نعمل شیئاً، ھذِه من اللمم، ُكلما شعرت أنھُ أمُر هللاِ ال تّوقرهُ 

ُف هللاَ كما ینبغي، إن لم توقّر أمَر هللاِ عّز وجل فأنَت ال تعِرفُھُ، ھذِه كما ینبغي، فھذِه عالمة أنَك ال تعرِ 

  عالمة، البُكاء عالمة، السكینة عالمة، األُنس عالمة، الخوف من هللا عّز وجل عالمة.

  الخشیة :-٦

  ھذِه العالمة ُمدّعمة بآیة قرآنیة:  
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َواّبِ َواْألَْنعَاِم ُمْختَِلفٌ  َ َعِزیٌز  ﴿َوِمَن النَّاِس َوالدَّ َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنَّ �َّ أَْلَوانُھُ َكَذِلَك إِنََّما یَْخَشى �َّ

  َغفُوٌر﴾

  ]٢٨[سورة فاطر اآلیة: 

  أنَت تخشاهُ بقدِر ما تعِرفُھُ، ُكلما ازداَد ِعلُمَك بِھ ازددَت خشیةً لھُ.  

  في حدیث دقیق: قاَل علیِھ الصالة والسالم:  

  فُكم با� وأشّدُكم لھُ خشیّة))((أنا أعرَ 

یعني -تروي السیدة عائشة رضي هللا عنھا، أنَّ النبي صلى هللاُ علیِھ وسلم كاَن إذا حضرت الصالة   

  : فكأنَھُ ال یعِرفُنا وال نعِرفُھُ.- َدَخَل وقتُھا

  لھیبة الصالة.  

أحیاناً اإلنسان المؤمن أو الُمسلم في ھذِه العصور، في غرفة الجلوس، وزوجتھُ تتكلم، والمذیاع یحكي،   

وأوالدهُ یصیحون، وھَو یُصلي، وجالس وسامع ُكّل شيء، یُتابع زوجتھ مع أختھا بالھاتف، وھَو یُصلّي، 

  الواقع المادي، غاب عن أھلھ. أین كاَن: إذا حضرت الصالة فكأنھُ ال یعِرفُنا وال نعِرفُھُ؟ غاب عن

ُكلما ازدادت خشیتُك، دلّت ھذه الخشیة على ِعَظِم معِرفَتِك، وُكلما قلّت خشیتُك، دلّت ھذِه الخشیةُ   

  الضعیفة على ضعِف معِرفَتِك.

  ھذه عالمة.  

  من عرف هللاَ تعالى ضاقت علیھ الدنیا بسعتھا : -٧

تعالى ضاقت علیِھ الُدنیا بَسعَتِھا، ومن َعَرَف هللاَ تعالى اتسَع  أّما في عالمة دقیقة قال: من َعَرَف هللاَ   

  علیِھ ُكُل ضیق.

فیبدو في تناقض: من َعَرَف هللاَ تعالى ضاقت علیِھ الُدنیا بَسعَتِھا، ومن َعَرَف هللاَ تعالى اتسَع علیِھ كُُل   

 تعالى، ومن َعَرَف هللاَ تعالى اتّسَع ضیق، كیَف نجمُع بینُھما؟ ضاقت علیھ الُدنیا بِما رُحبت من َعَرَف هللاَ 

  علیِھ ُكُل ضیق.

ً أجلسوهُ في مكان جمیل، أماُمھُ مئات الكیلو مترات من الفال، مقصف    یوجد تفسیر دقیق: لو أنَّ إنسانا

جمیل في قمة الجبل، أمامھُ األشجار الخضراء، ثمَّ البحر، لكن المكان فیِھ معصیة، ھذا المكان الجمیل، 

یق، الواسع، یضیُق علیِھ حتى یختنُق بِِھ، فإذا دخَل إلى مسجٍد صغیر، ممتلئ بالُمصلّین، لكنھُ بیت الطل

هللاِ عّز وجل، ھذا المكان الضیّق یتسُع بِھ، قد یكون بیتُھُ صغیراً، غرفتین، لكن ألنھُ بیتھُ ال یوجد 

  معصیة، ال یوجد شيء ُمحّرم، ال یوجد اختالط، یدخل إلى بیتھ.
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بي الكریم كاَن إذا أراَد صالة اللیل، ترفُع السیدةُ عائشةُ رجلیھا، ألنَّ غرفتَھُ ِلِصغَِرھا ال تكفي لصالتِِھ الن  

  ونوِمھا، والنبي ماذا قاَل هللاُ عنھُ؟:

  ﴿لَقَْد َرأَى ِمْن آَیَاِت َربِِّھ اْلُكْبَرى﴾

  ]١٨[سورة النجم اآلیة: 

ً تجد شخص یُحلّق على ارتفاع أربعین ألف قدم، یُشاھد الُدنیا، وإنسان ركب مركبة فضائیة،    وأحیانا

رأى األرَض كلھا من القمر، یعني المكان واسع، طلیق، فأيُّ مكاٍن َجَمعَك مع معصیٍة �ِ عّز وجل 

  مكاٌن واسع، لذلك قاَل الشاعر: یضیُق علیك حتى تكاد تختنق، وأيُّ مكاٍن ضیٍّق إذا َجَمعََك بمن تُِحب فھوَ 

یعني الفالُت على اتساِعھا إذا َجَمعتَك  َرحُب الفالِت مَع األعداِء ضیّقةٌ سمُّ الِخیاِط مع اإلخواِن میدانُ   

  بعدٍو وھَي ضیّقة، وسمُّ الخیاط على ِصغَِرِه إذا َجَمعََك بحبیٍب فھَو میداٌن واسع، ھذه عالمة.

  عیش :من عرف هللا صفا لھ ال-٧

  قال: من َعَرَف هللا تعالى صفا لھُ العیش.  

صدقوني، أنا أحیاناً أسأل أخاً، وأنا أظنُھُ مؤمناً: كیف الحال؟ یقول: الحمُد �، یقولُھا من أعماِق أعماقھ،   

َمھُ هللاُ عّز أنا أشعر أنھُ حینما اصطلَح مع هللاَ عّز وجل، أكَرَمھُ هللا بسكینة، أكَرَمھُ هللا بِِوفاٍق زوجّي، أكرَ 

وجل بِِرضا عن هللا، أكَرَمھُ هللاَ عّز وجل بِحاٍل طیّب، أكَرَمھُ هللاُ بالشوِق إلیھ، أكَرَمھُ بُحبِِھ، بُِحّبِ 

  رسوِلِھ، بُحّبِ المؤمنین.

متواضع،  تجد بالتعبیر الدارج معنویاتھ عالیة جداً، تجد واقِعھُ َخِشن، بیتُھُ باألُجرة أو ال یمِلُك بیتاً، ِلباُسھُ   

ً عظیماً، معنویات مرتفعة جّدا، واثٌِق من هللاِ عّز  وظیفتُھُ صغیرة، دخلُھُ قلیل، تجلس معھُ فتجدهُ شیئا

وجل، مطمئٌن بقضائِھ، راٍض بِما قََسَمھُ هللاُ لَھُ، لھُ ِرسالة بالحیاة، ھّمھُ األول أن یعِرَف هللا، ھّمھُ الثاني 

ھذِه المعنویات؟ من أیَن ھذِه النفس الُمنتشیّة، النفس الواثقة، النفس  أن یدعَو إلى هللا، حسناً: من أینَ 

  الُمطمئنة؟:

  ﴿یَا أَیَّتَُھا النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ﴾

  ]٢٧[سورة الفجر اآلیة: 

ِ فَْلیَتََوكَِّل اْلمُ  ُ لَنَا ُھَو َمْوَالنَا َوَعلَى �َّ   ْؤِمنُوَن﴾﴿قُْل لَْن یُِصیبَنَا إِالَّ َما َكتََب �َّ

  ]٥١[سورة التوبة اآلیة: 

  یُطمئنھم:  

ُ لَنَا ُھَو َمْوالنَا﴾   ﴿قُْل لَْن یُِصیبَنَا إِال َما َكتََب �َّ
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تجد المؤمن واثقاً من ِرضاء هللا، واثقاً من نصِرِه، من تأییدِه، من ِحفِظِھ، من إكراِمِھ، من إسعاِدِه، لیَس   

؟ ألنھُ جعَل الھموَم ھّماً واحداً، فكفاهُ هللاُ الھموَم ُكلّھا، ألنھُ َعِمَل لوجٍھ واحد ِعنَدهُ ھّم، لماذا لیَس ِعنَدهُ ھمّ 

  فكفاهُ هللا الوجوهَ ُكلّھا.

فقال: من عالمة العارف با�: أنھُ یصفو لھُ العیش، صفا لھُ العیش، فطابت لھُ الحیاة، وھابَھُ ُكلُّ شيء،   

  وذھَب عنھُ خوُف المخلوقین.

  نصیحة :

ا أخوان، نصیحة لوجھ هللا: إذا ِخفَت المخلوقین، تُضطر أن تُنافق، وتُضطر أن تتملّق، وأن تكذب، ی  

  وأن تتناقض، وأن تكوَن صغیراً في أعیُنِھم.

یعني أكبر مصیبة یُصاب بِھا اإلنسان: أن یُلقي هللاُ في قلبِِھ خوَف المخلوقین، یحتار من سیُرضي، إن   

سل لفُالن، یتذلل لفُالن، یُقبّل ِرجل فُالن، یتمّسح بأعتاب فُالن، یبذل ماء أرضى زید یغضب ُعبید، یتو

وجھھ ِلفُالن، یتضعضع ِلفُالن، ھذِه عالمةُ الذي ال یعِرُف هللا، أّما الذي یعِرُف هللا فا�ُ یُعطیھ ِعّزة، ال 

  ینبغي للمؤمِن أن یُذل نفَسھ.

  دینھ))((من جلَس إلى غنيٍ فتضعضَع لھُ َذَھَب ثُلثا 

  ((ابتغوا الحوائج بِعّزة األنفس، فإنَّ األموَر تجري بالمقادیر))

ةُ َوِلَرُسوِلھِ  ِ اْلِعزَّ  َوِلْلُمْؤِمنِیَن َولَِكنَّ ﴿یَقُولُوَن لَئِْن َرَجْعنَا إِلَى اْلَمِدینَِة لَیُْخِرَجنَّ اْألََعزُّ ِمْنَھا اْألََذلَّ َوِ�َّ

  ﴾اْلُمنَافِِقیَن َال یَْعلَُمونَ 

  ]٨[سورة المنافقون اآلیة: 

َك یستقُّر ویثبُتُ    اجعل ِلربَِك ُكلَّ ِعّزِ

  فإذا اعتززَت بمن یموُت فإنَّ ِعّزَك میتُ 

یذھُب عنَك خوُف المخلوقین، ال تخف من مخلوق، قد یكون ھذا المخلوق كالوحش، لكنھُ مربوط بِزماٍم   

  ، ھذا ما قالَھُ سیدنا ھود:ُمحكم بیِد هللاِ عّز وجل، فأنَت عالقتَُك مَع هللا

ِ َربِّي َوَربُِّكْم َما ِمْن َدابَّ  ٍة إِالَّ ُھَو آَِخذٌ ﴿ِمْن ُدونِِھ فَِكیُدونِي َجِمیعاً ثُمَّ َال تُْنِظُروِن * إِنِّي تََوكَّْلُت َعلَى �َّ

  بِنَاِصیَتَِھا إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقیٍم﴾

  ]٥٦-٥٥[سورة ھود اآلیة: 

ال: من َعَرَف هللاَ تعالى، صفا لھُ العیش، فطابت لھُ الحیاة، وھابَھُ ُكُل شيء، وذھَب عنھُ خوُف ق  

  المخلوقین، وأَنَِس با�.

  أحیاناً تدخل مكتب إنسان، لھُ مركز كبیر، یقول لَك: اصرخ على المستخدم لیُحضر القھوة.  
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ھُ هللاُ من ُكّلِ شيء، ذھَب عنھُ خوُف المخلوقین وأَنَِس من ھاب هللا ھابَھُ كُل شيء، ومن لم یََھب هللا أھابَ   

  با�.

  من عرف هللا قرت عینھ با� :-٨

  قاَل: من َعَرَف هللاَ عّز وجل قّرت عینُھُ با�.  

  أنا أدعو دعاء، أحیاناً أقول: یا ربي كما أقررَت أعیَُن أھِل الُدنیا من ُدنیاُھم.  

أیام تجلس مع شخص، یقول لَك: أنا اشتریت البیت منذ زمن بثمانیة عشر ألف، واآلن ال أبیعھُ بثمانیة   

مالیین، مئتان وثمانون متر، انظر للواجھة، للُشرف، معھُ السطح، ھذا اإلنسان قریر العین بھذا البیت، 

یارة، یقول لَك: اشتریتھا بثالثة عشر ھذا الذي عنَدهُ مزرعة، وھذا الذي ِعنَدهُ معمل، وھذا الذي ِعنَدهُ س

  ملیون، حرام أن تضعھا في الطریق، أقول لھُ:

  یا ربي، كما أقررَت أعیَُن أھِل الُدنیا من ُدنیاُھم، فأقرر أعیُننا من ِرضوانِك.  

 قَبِلَھُ، تجدهُ اإلنسان یَُحج، یُحس أنھُ مقبول ِعنَد هللا عز وجل، یُحس أنَّ هللا قد َغفََر لھُ، هللا تاب علیھ، هللا  

  قریر العین، في ِعندهُ مئة مشكلة في حیاتِِھ، ما داَم هللاُ قد أقرَّ عینَھُ فھَو بِھ قریر.

  من عرف هللا قرت عینھ بالموت :-٩

  قال: من عالمة مِعرفِة هللا عّز وجل: أنھُ من َعَرَف هللا قّرت عینُھُ با�، وقّرت عینُھُ بالموت.  

الموت ِعنَدهُ بدایة اإلشراق، بدایة العطاء، بدایة اإلكرام، الموت بدایة الجنّة، الموت ِعندهُ نھایة   

المتاعب، ُكل الحیاة تكلیف، ھذِه حرام، وھذِه ال تجوز، المؤمن ال یأخذ ُحریّتھُ، إذا أحب أن یمشي 

  بالطریق یوجد ألف قید یقیده.

  ھذا اإلنسان البعید عن هللا :

  اس یملؤوَن أعیُنھم من الحرام ......تجد الن  

لي صدیق، یسكن في أحد أحیاء دمشق، ولَھُ جار، ھذا الجار ِعنَدهُ خمس بنات متزوجات، ولَھُ شباب،   

لَھُ ِھوایة بسیطة جّداً: یركب السیارة العاّمة، من المّزة إلى المرجة، وینتقل إلى طریق الصالحیة بأیام 

ً إالّ أنھُ یمألُ عینیِھ مما حّرَم هللا، الصیف قبَل المغرب بساعة، وی ً وإیاباً، ال یفعُل شیئا تنقّل فیِھ ذھابا

 ٥٠یستمتع بالنساء الكاسیات العاریات المائالت الممیالت، فجاُرهُ صدیقي، نَصَحھُ، یا أخي أنَت ُعمُرَك 

أنا ال أعمل شیئاً ھكذا سنة، ِعندك بنات متزوجات، أنَت أب ستُصبح جداً، ھذه ال تُناسب، قاَل لھُ:  ٤٥ -

ً ارتخاء الجفون، فاإلنسان دائماً  أُحب، إلى أن أُصیب بمرض ارتخاء الجفون، مرض ال أعِرفُھُ سابقا

ُمغمض عینیھ، فإذا أراد أن یرى أحداً فیمسك جفنھُ بیدهُ ویرفعھُ، ما داَم یرفعھُ یرى، فإذا ترَكھُ نََزل من 

  جنس المعصیة.
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  قصة :

  ّرت عینُھُ با�، وقّرت عینُھُ بالموت، ال یخافُھُ.من َعَرَف هللا ق  

لي صدیق طبیب، یحكي لي قِصصاً، كیَف یزور مرضى على وشك الموت؟ یقول لي: مثل الطفل،   

ضعیف، یرتجف، سأموت، طبعاً ستموت، فھَو لیَس مستعّداً لھُ، قاَل لي مرةَ: زاَرنا شخص، أنجَز بیتاً ال 

لجبصین، واألقواس، والُشرف، یظھر أنَّ مرَضھُ خطیر، وھو في ریعان یوصف بجمالھ، التزیینات، وا

الشباب وزوجتھُ شابّة، فقاَل لصدیقِھ: ما أتعسني، أخشى أن أموت، وتتزوج زوجتي، وتأتي بھ لیسكن 

  معھا في ھذا البیت، الذي شقیت ببنائھ، ویستمتع ھو بما لم یتعب بإنجازه.

  من عرف هللا قرت بھ كل عین :-١٠

ال: من َعَرَف هللا قّرت عینُھُ با�، وقّرت عینُھُ بالموت، واألغرب من ذلك: قّرت بِھ ُكلُّ عین، صار ق  

ً بمقیاس الُدنیا، یقول لَك: ھذا حجُمھُ  ھَو مصدر سعادة، مصدر إیناس، فتجلس مع شخص یكون عظیما

مع أولیاء هللا، تجد نفسك كذا ملیون، ھو بمقیاس الُدنیا عظیم، ولكنھ ال یُحّرك فیك شعرة، وتجلس 

  ُمستغرقاً في ُمتعة بالغة، مستأنساً، تتمنى أن تبقى معھُ دائماً.

  فالعاِرُف با� قّرت عینُھُ با�، وقّرت عینُھُ بالموت، وقّرت بِھ ُكلُّ عین.  

  من عالمة أولیاء هللا تعالى :

  عالمةُ أولیاء هللا: أنھم إذا ُرؤوا ذُِكَر هللاُ بِھم.  

یجب أن تكون مع هللا دائماً، تمشي في الطریق، فیلمُحَك واحد ُمقّصر، فیتوب عندما یُشاِھُدَك،  وأنتَ   

  یقول لَك: ذكّرتني با�.

فالمؤمن ُكلما ارتقى، یُصبح وجوُدهُ نورانیاً، وجوُدهُ رحماني، وجوُدهُ ُمسِعد، وجوُدهُ مؤنس، تقرُّ بِھ   

  العیون.

رسوِل هللا، فحینما تنتھي ِخدمتھُ بعَد الِعشاء، یصِرفُھُ النبي ، یبقى نائماً كان سیدنا ربیعة، كاَن خاِدَم   

على عتبِة بیت النبي، ِلشّدةِ أُنِسِھ بالنبي، فأنَت یا ترى: ھل لَك ِعنَد هللا مرتبة الناس یأنسون بَِك؟ یتمنون 

عن أموالھ، وعن أرباُحھُ، وعن بیتِھ، وعن أن یبقوا إلى جانِبَِك؟ یَسعَدون بِِلقائِك؟ أّما أھل الُدنیا: یُحّدثَُك 

  أوالِدِه، وعن رحالتِِھ، وعن موائده، ما یھُمني أمُرك.

شخص یدعو إلى التقزز في كالمھ، أما المؤمن یُحّدثُك عن ربِِھ، إن كان الحدیث دنیویاً صار في ضیق،   

  أُخَروي صار في سرور.
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  ھذه عالمة الذي ال یعرف هللا :

  ف هللا تقّطع قلبُھُ على الُدنیا َحَسرات.قال: ومن لم یعرِ   

یقول لَك: محروق قلبي على ماذا؟ ھذا البیت لم تنجح بیعتُھُ معي، فُالنة لم یتزوجھا بعد أن َخَطبَھا   

  ُرفِض، ھذا الذي ُرفِض قتل سبعة، فكم في قلبِِھ من ُحرقة وألم؟.

  من عرف هللا لم یبق لھ رغبة فیما سواه :-١١

  عِرف هللا تقّطع قلبُھُ على الُدنیا َحَسرات، ومن َعَرَف هللا لم یبَق لھُ رغبةٌ فیما ِسواه.قال: ومن لم ی  

ً قاسیاً،    واحد أحب أن یستفّز سیدنا الِصّدیق، یظھر أنھُ قد سأل سیدنا ُعمر في قضیة، فأعطاه جوابا

اَء إلى سیدنا الصدیّق یستفّزهُ، وسیدنا الصّدیق أوكل ِلعُمر ھذِه الُمھّمة، فلما رأى ھذا الجواب القاسي، ج

  قاَل لھُ: الخلیفةُ أنَت أم ھَو؟ قاَل: ھَو إذا شاء.

  مثل ما یُرید، أنا معَھُ، أخي ھَو، المؤمن لیَس ِعنَدهُ ھذا الِحرص على الُدنیا.  

  قف ھنا :

ٌب في غیِرِه كذّبت قال: ومن َعَرَف هللاَ لم یبق لَھُ رغبةٌ فیما ِسواه، ومن اّدعى معِرفةَ هللاِ وھَو راغِ   

  رغبتُھُ معِرفَتَھُ.

بائع قدور، ُدكانُھُ عالیة جداً، ُكلُھا رفوف إلى -یقولون: أنَّ الحجاج وقف أمام بائع، رآهُ یُصلّي قاعداً،   

، فقاَل لَھُ: أُرید ھذا الِقدر، فوضع -السقف، ویوجد ُسلّم، فرآهُ یُصلّي قاِعداً، وقد تبیّن أنھُ لیَس بِھ شيء

لّم وأنزلَھُ، فقاَل لَھُ: لیَس بھذا بل ذاك، فنزل ووضعھُ وأحضَرهُ لَھُ، ال أُرید ذلك األكبر، ال األصغر، السُ 

فأبقاهُ یصعد وینزل الُسلّم حوالي خمس وعشرین مّرة، ثّم قاََل لَھُ: أتُصلي قاعداً وِعنَدَك َھّمة عالیة للبیع 

  والِشراء؟.

  سائل یسأل :

، وھَو قد درَس في بلد غربي، قاَل لي: أنا في ِعندي فِكرة، لم یُجبن أحد علیھا، من یومین قاَل لي أحدھم  

قُلت لَھُ: تفضل، قاَل لي: أتباع الدیانات عشرة بالمئة فقط یُبّدلوَن دینَھم، والباقون على دیِن آبائِھم، معناھا 

، فالدین لیَس قضیّة اختیار، موضوع الدین لیَس باختیارك، ھذا بوذي ابنُھُ بوذي، ھذا نصراني، ھذا ُمسلم

  فما جوابُك؟ .

ً بحیاتِِھ، واِلدهُ جاِلس بجانِبِھ، قُلُت لَھُ: أنَت غیّرت نمط حیاتَك؟ قاَل لي:    ً حدیثا فأنا أعرف أنَّ لَھُ نمطا

طبعاً، ھا أنَت قد غیّرت، ألنَّ الُدنیا مھّمة جداً، فغیّرت ُكل نمط حیاتك، بیت، وَعِملت أقواس، وألغیت 

ل األبواب من البیت، لماذا لم تتبع أسلوب واِلدَك في الحیاة؟ ألیَس كذلك؟ اإلنسان یُغیر أحیاناً، لو أنَّ كُ 



12 

المعرفة   

اآلِخرةَ غالیةٌ على اإلنسان لَبَحَث عن الحقیقة، أّما ألنَّ الُدنیا ھَي الغالیة، فُكل ابن لَھُ طریق بالحیاة غیر 

  طریق واِلِدِه، معناھا اإلنسان ُحر ویُغیر.

  من عرف هللا أحبھ على قدر معرفتھ بھ :-١٢

  قال: ومن َعَرَف هللاَ أّحبَھُ على قدِر معِرفتِِھ بِِھ.  

ھذه نقطة مھّمة: ثبّت المعرفة بحجمھا خوف، بحجمھا خشیة، بحجمھا ُحب، بحجمھا إخالص، بحجمھا -  

ذكِرِه، واشتاَق إلى ِلقائِِھ، ، وخافَھُ، ورجاهُ، وتوّكل علیھ، وأناَب إلیھ، ولََھَج بِ -إقبال، بحجمھا ورع

  واستحیا ِمنھُ، وأجلّھُ، وعّظَمھُ على قدِر معِرفتِھ بِِھ.

  من َعَرَف هللا لم یبَق لھُ رغبةٌ فیما ِسواه، ومن َعَرَف هللاَ أّحبَھُ على قدِر معِرفتِِھ بِِھ.  

  أن تفنى الشواھد وأن تنحل العالئق وتنقطع العوائق :-١٣

  : أن تفنى الشواھد، وأن تنحلَّ العالئق، وتنقِطَع العوائق.من عالمات المعِرفة  

أحیاناً تجد شخصاً یؤثر استقبال ضیف على مجلس ِعلم، عالقاتُھُ مع ھذا الضیف متینة جداً، فإذا كان   

زارهُ ھذا الضیف، یُضّحي من أجِلِھ بصالة، یُضّحي من أجِلِھ بمجلس ِعلم، معناھا ِعنُدهُ عوائق وِعنُدهُ 

  ق والعالئق عوائق.عالئ

أنا أعرف تُّجاراً یُصلّون في المساجد، إذا جاءھم مندوب شركة أو وكالؤھا، وطلبوا مشروباً یُضیّفونُھم 

  مشروباً، ُھم ال یشربون، أیَن صالتُك؟

أعِرف تُّجاراً، لھم مظھر دیني، وعاطفتھم إسالمیّة، من أجل ترویج بِضاعتِھم، یُعلنون عنھا بأجھزة   

ن خالِل نساٍء كاسیات عاریات، أیَن الدین؟ فالن ممتاز، صاحب دین، وتُرّوج بِضاَعتَُك بمعصیة اللھِو م

  هللا عّز وجل!! العالئق عوائق.

أكثر عالقة مع الزوجة، صحابي جلیل: سألتُھُ زوجتُھُ شیئاً من الُدنیا، فقاَل: اعلمي یا فُالنة، أنَّ في الجنِّة   

ت إحداُھنَّ على األرض، لَغَلََب نوُر وجِھھا ضوَء الشمِس والقمر، فألن من الحوِر الِعین، ما لو أطلّ 

  أُضحي بِِك من أجِلھن، أھَوُن من أُضحي بِھنَّ من أجِلِك.

األُم: قالت لھُ: یا سعد، إّما أن تكفُر بُمحمد وإّما أن أضَع الطعاَم حتى أموت، قاَل: یا أُمي، لو أنَّ لِك مئة   

  نفٍس، فخرجت واحدةً واحدةً ما كفرُت بمحمد، فُكلي إن ِشئِت أو ال تأُكلي.

  فأكلت بعدھا.

لَك ذلك، أن تكون سیّدنا؟ لَك ذلك، أن تتزوج  : أتُّحُب أن تكوَن أغنانا؟-اللھمَّ صل علیھ-ُسئَِل سیدنا النبي   

  أجمل فتاة؟ لَك ذلك، قاَل:
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((وِهللا یا عمي! لو وضعوا الشمَس في یمیني والقمَر في ِشمالي على أن أدَع ھذا األمَر، ما تركتُھُ حتى 

  یُظِھَرهُ هللاُ أو أھِلَك دونَھُ))

  ھذا المؤمن.  

ة هللا، فإذا أمَرتَك بمعصیة فال كانت وال كاَن أمُرھا، األُم الزوجة على العین والرأس ما دامت في طاع  

  على العین والرأس، أما إذا أَمرتَك بمعصیة ال غضَب لھا، ال طاعة لمخلوٍق في معصیة الخالق.

  أن ال یطالب وال یخاصم وال یعاتب :-١٤

  من عالمة العاِرِف با�: أنَھُ ال یُطالب وال یُخاصم وال یُعاتب.  

تُالحظ بعض األشخاص إذا لم یزرهُ بالعید، فیعمل منھا قِّصة، ویتكلُّمھا مئة مرة، یقول: أنا ذو فضل   

علیھ، وعلیھ أن یزورني، اھتم با� عّز وجل، تجد المؤمن ُكلما َعال إیمانُھُ بَعَُد عن سفاسف األمور، 

  وُكلما قّل إیمانُھ یتعلّق بسفاسف األمور.

مكان ال یلیق بمكانھُ، یبقى مدة یذكرھا، وضعوه في الصف الثاني وھَو أوجھ في عقد قران وضعوه في   

  شخص في األسرة، كاَن أول مكان ممتلئ، ال یقبل العُذر.

أیَن كاَن یجلُس -اللھمَّ صِل علیھ: دخل علیِھ أعرابي، فلم یعرفھُ من بین أصحابھ، فقال: أیُّكم ُمحمد؟   

؟ كاَن یجِلُس بیَن أصحابِِھ وكأنھُ واحٌد منھم، حتى اضُطر ھذا سیدنا رسول هللا؟ كاَن لھُ مجلس فخر

  قاَل لھُ: قد أصبت. -األعرابي أن یقول: أیُّكم محمد؟

ال یُطالب وال یُخاصم وال یُعاتب، وال یرى على أحٍد لھُ فضالً، ھذِه كلمة نسمعھا كثیراً: لحمَك من   

، ھذا ُكلُھُ كالم الجھل، الفضل � عّز وجل، لي خیري، أكتافَُك من خیري، لوال وجودي لم تُصبح رجالً 

  فضل علیك أنا قد ربیّتُك، ال تعرف قیمتي، ھذا ُكلُھُ كالم فارغ.

  ال یرى على أحد لھ فضالً وال یرى على أحد لھ حقاً :-١٥

  قال: ال یرى على أحٍد لَھُ فضالً وال یرى على أحٍد لھُ حقاً.  

ھدیة بالسوق؟ استفسر عنھا، ما لَك ولثمنُھا؟ أحضَر لَك ھدیة وكفى، أحضَر لَھُ ھدیّة، ما ثمن ھذِه ال  

  انظر لھذِه الساعة أصلیة أم صنع تایوان؟ یُرید أن یعرف قیمتھا، ھذا لیَس من أخالق المؤمن.

  أن الذي یعرف هللا ال یأسف على فائت وال یفرح بآت :-١٦

َسُف على فائت وال یفرُح بآٍت، ألنھُ ینظُر إلى األشیاِء ومن عالمة معرفة هللاِ: أنَّ الذي یعِرُف هللاَ ال یأ  

  بعین الفناِء والزوال، فھَي في الحقیقِة كالظالل.

  یخرج العارف با� من الدنیا ولم یقض وطره من شیئین: بكائھ على نفسھ وثنائھ على-١٧

لُدنیا ولم یقض َوَطَرهُ من ومن عالمة معرفة هللاِ كما قال یحیى بن ُمعاد: یخُرُج العاِرُف با�ِ من ا  

  شیئین: بُكائھُ على نفِسِھ وثنائھُ على ربِھ.
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  دائماً ُمتھم نفسھُ ویُثني على ربھ، ِسمتاِن أساسیّتان للعاِرِف با�.  

  أنھ یستأنس بربھ ویستوحش بمن یقطعھ عنھ :-١٨

قطعھُ عنھ، ُكل واحد یُقّربَُك من من عالمِة من َعَرَف هللاَ عّز وجل: أنھُ یستأنُِس بربِّھ ویستوِحُش بمن ی  

هللا تُحبُھُ، ُكل واحد دنیوي زائغ اإلیمان ِعنَدهُ ُشبُھات تكَرُھھُ، تكره مجالستھُ وزیارتھُ والعالقة معھُ، لذلك 

  قیل:

�ِ  العاِرُف من أنَِس با� فأوحَشھُ من الخلق، وافتقَر إلى هللاِ فأغناهُ عنھم، وذلَّ �ِ فأعزهُ فیھم، وتواضعَ   

  فَرفَعَھُ بینھم، واستغنى با�ِ فأحوَجھم إلیھ.

  مجالسة العارف با� تنقلك من ست إلى ست: من الشك إلى الیقین، من الریاء إلى اإلخالص-١٩

آخر شيء: قیل: مجالسة العارف با� تنقُلَُك من ِسٍت إلى ِست: من الشّكِ إلى الیقین، من الریاِء إلى   

إلى الِذكر، من الرغبِة في الُدنیا إلى الرغبِة في اآلخرة، من الِكبِر إلى التواضع، اإلخالص، من الغفلِة 

  من سوِء الطویِّة إلى النصیحة.

ھذِه ُكلُھا عالمات معرفة با�، فاإلنسان ال یُغش بنفِسِھ وال یَِغش غیُرهُ، ھذِه عالمات دقیقة جّداً، فلتكن   

  ا.ھذِه العالمات مؤشرات لنا أو أھدافاً لن

    

 


