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.-٣- السر : ١٠٠-٠٧٣الدرس  - مدارج السالكين - التربية اإلسالمية  

 .م١٩٩٩-١٠-٤: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعـد األمـين،           

للهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بمـا علمتنـا   اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ا

واجعلنـا  ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابـه ، وزدنا علماً

 .ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
  

  
  

في  ،الثالث والسبعين من دروس مدارج السالكين الدرس مع، المؤمنون خوةألا أيها        

ها درسان، قد مضى فيلمنزلة التي نحن فيها منزلة السر، واو، منازل إياك نعبد وإياك نستعين

  .في هذه المنزلة الثالثنصل إلى الموضوع و

، فإذا كان بداهللا سبحانه ال تخفى عليه خافية، يعلم سر الع أن :األول بينت الدرس في        

، وضعه في منزلة وعلى شوق إليه ،على إخالص لهو ،ينطوي على حب هللا عز وجل سره

حضر ، إذا عامة الناس، ال يشار إليه بالبنان منقد يكون و ،بسره، فهو من أصحاب السر تليق

، وجل كل هؤالء الذين أخلصوا هللا عزهذه المنزلة تغطِّي  لعللم يعرف وإذا غاب لم يفتقد، و

  .مرتبة دنيا في السلم االجتماعيفي  يكونوالكن شاءت حكمة اهللا أن 

        نقَاَل َأنَسِ ع اِلكنِ مَأشَْعثَ  ِمْن كَْم :-َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه -قَاَل َرُسوُل اللَِّه ((: ب

  ))ِمنُْهْم الَْبَراُء ْبُن َماِلٍك ،َألَبرَُّه ِهاللَّلَْو َأقَْسَم َعلَى  ،َأغَْبَر ِذي ِطْمَرْينِ ال ُيْؤَبُه لَُه

   
  ]في سننه الترمذي أخرجه[                                                                                  

  

  
  

  :وجل هللا عزهنا مكان اإلشارة إلى موضوع دقيق، يقول ا ،خوةألا أيها             

  
  ]١٣: اآلية الحجرات سورة[

   

، وقد جعل بعض األنبياء وجل هو الكريم عند اهللا وقد يكون فقيراً عز هللا فالطائع        

 :هذه هي العبرة  

 :ما سبق ذكره 
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، وهل في اها على قراريطكان يرعى شي ،أجير راعٍ -السالمعليه الصالة و- فنبينا، فقراء

  ؟حبيب الحقو ،و سيد الخلقوه ؛ماعية مرتبة أدنى من هذه المرتبةاالجت الحياة

فله في هذا النبي أسوة  ،الكرام سجن، فإذا دخل مؤمن السجن مظلوماً األنبياءأحد         

  .حسنة

فله في هذا  ،فإذا لم ينجب اإلنسان ،-سيدنا زكريا- الكرام كان عقيماً األنبياءأحد         

  .حسنة أسوةالنبي 

كانت له زوجة سيئة  فمن ،-سيدنا لوطسيدنا نوح و-أحد األنبياء كانت زوجته سيئة         

  .أسوة حسنة النبيينفله بهذين  ،صبر عليهاو

ويقسو عليه  ،شديداً انحرافاًله أب منحرف و ، من كان شاباًأحد األنبياء كان أبوه كافراً        

  .أسوة حسنة الكريمفله في هذا النبي  ،ألنه مسلم أو ألنه متدين ،يضطهدهو

  .نبي كريم كان يعمل بيده        

        نةَ َأبِي عريره وِل اللَّهسر نع ،-صلَّمسو هلَيع َعلَْيِه - النَّبِيَّ  َداُوَد َأنَّ(( :-لَّى اللَّه

   ))كَاَن ال َيْأكُُل ِإال ِمْن َعَمِل َيِدِه -السَّالم
  ]في الصحيح البخاري أخرجه[

  

ويشيدون األبنية،  ،عبة الذين يحفرون الطرقات، ويصنعون الحديدالمت حرفال أصحاب             

  :يقول

        نامِ عقْدالْم -نْهع اللَّه يضر- وِل اللَّهسر نع ،- لَّى اللَّهصهلَيع لَّمسقَاَل -و:  

َعلَْيِه -نَبِيَّ اللَِّه َداُوَد  َوِإنَّ ،ِمْن َعَمِل َيِدِه َأَحٌد طََعاًما قَطُّ خَْيًرا ِمْن َأْن َيْأكَُل َأكََل َما((        

   ))َيِدِهكَاَن َيْأكُُل ِمْن َعَمِل  -السَّلَام
  ]في الصحيح البخاري أخرجه[

  

فعلى العين والرأس، وإن كنت  إن كنت ذميماًو ،الرأسفعلى العين و فقيراً كنت فإن        

 ليسواإن كان لك أوالد ، وإن كان لك أوالد أبرار، ويفاً، وإن كنت ضعإن كنت غنياًو، وسيماً

وجل، لك زوجة صالحة جيدة، لك  من شأن اهللا عز فهذا ،أبراراً، ولم تقصر أنت في تربيتهم

و  ،آخر هللا، وال تعبأ بأي شيء محباً، العبرة أن تكون هللا أن تكون مطيعاً العبرة ،زوجة سيئة

  .مدقعاً فقراً قد تكون فقيراً

  .))ال: عندكم شيء؟ يقولون هل((: ألقد مر على النبي أيام يدخل بيته فيسو        
  

  
  

 :امتحن به نبينا  هذا ما
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        ناِئشَةَ عع  يننْؤمالْم ا- ُأمنْهع اللَّه يضَصلَّى اللَُّه -اللَِّه  َرُسوُلقَاَل ِلي ((: قَالَتْ -ر

  : تَ َيْومٍذَا -َعلَْيِه َوَسلََّم

فَِإنِّي  :قَاَل ،شَْيٌء ِعنَْدنَاَيا َرُسوَل اللَِّه َما  :فَقُلْتُ :قَالَتْ ؟َهْل ِعنَْدكُْم شَْيٌء: َعاِئشَةُ َيا        

 ،ا َزْوٌرفَُأْهِدَيتْ لَنَا َهِديَّةٌ َأْو َجاَءنَ -َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّهَصلَّى -فَخََرَج َرُسوُل اللَِّه  :قَالَتْ ،َصاِئٌم

ُأْهِدَيتْ لَنَا َهِديَّةٌ َأْو  ،َرُسوَل اللَِّه َيا :قُلْتُ -َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم-فَلَمَّا َرَجَع َرُسوُل اللَِّه  :قَالَتْ

ثُمَّ  ،فََأكََل ،ِهفَجِْئتُ بِ ،َهاِتيِه :قَاَل ،َحْيٌس :قُلْتُ ؟َما ُهَو :قَاَل ،لََك شَْيًئا خََبْأتَُوقَْد  ،َجاَءنَا َزْوٌر

ذَاَك بَِمنْزِلَِة  :فَقَاَل ،بَِهذَا الَْحِديِث ُمَجاِهًدافََحدَّثْتُ  :قَاَل طَلَْحةُ ،قَْد كُنْتُ َأْصَبْحتُ َصاِئًما :قَاَل

   ))فَِإْن شَاَء َأْمَضاَها َوِإْن شَاَء َأْمَسكََها ،ِمْن َماِلِه الصََّدقَةَُيخْرُِج  ،الرَُّجِل
  ]في الصحيح لممس أخرجه [ 

  

أتهزأ بي يا رسول : قال ،لك: لمن هذا الوادي؟ فقال((: له أحدهمأفس ،آتاه اهللا المال وقد            

  .))، تعطي عطاء من ال يخشى الفقرأنك رسول اهللا أشهد: ، قاللكاهللا هو و: اهللا؟ قال

   :ناصبته العداء عشرين عاماً التيقد انتصر على قريش و        

  .))فاذهبوا فأنتم الطلقاء: قال، ، أخ كريم وابن أخ كريمتظنون أني فاعل بكم ما((        

  :وامتحن بالقهر في الطائف بالنصر، امتُحن        

، وهواني على أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي إليك اللهم(( :الصالة والسالم عليهقال         

؟ إن أم إلى قريب ملكته أمري ،و يتجهمنيإلى عد ؛إلى من تكلني ،يا أرحم الراحمين ،الناس

الذي  ،، أعوذ بنور وجهك الكريمعافيتك أوسع لي أن، غير علي فال أبالي لم تكن ساخطاً

، أن واآلخرة، وصلح عليه أمر الدنيا له الظلمات وأشرقت ،أضاءت له السموات واألرض

  ))إال بك قوةوال ، وال حول تحل علي غضبك، أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى

  

  ]الكبيرالمعجم الطبراني في أخرجه [

  

الولد، وزوجة  وموت ،وبالصحة وبالمرض ،وبالقهر وبالنصر ،نىبالغو بالفقر امتحن        

  .متعبة

رضي اهللا - ، فلما رأتها عائشةالكريم من زوجته صفية النبيجاءت هدية طعام إلى         

  .الحديث -السالمعليه الصالة و- ، فما كان من النبي بقالط فكسرت ،أصابتها الغيرةُ -عنها

        نِعنَْد َبْعضِ  -َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم- النَّبِيُّ كَاَن(( :قَاَل -رضي اهللا عنه-  َأنَسٍ ع

َصلَّى اللَُّه - الَِّتي النَّبِيُّ  فََضَرَبتْ ،ِإْحَدى ُأمََّهاِت الُْمْؤِمِنيَن بَِصْحفٍَة ِفيَها طََعاٌم فََأْرَسلَتْ ،ِنَساِئِه

َعلَْيِه  اللَُّهَصلَّى -فََجَمَع النَّبِيُّ  ،فََسقَطَتْ الصَّْحفَةُ فَانْفَلَقَتْ ،الْخَاِدمِ َيَدِفي َبْيِتَها  -َعلَْيِه َوَسلََّم

 ،غَاَرتْ ُأمُّكُْم :َوَيقُوُل ،ِفي الصَّْحفَِةالَِّذي كَاَن  الطََّعاَمثُمَّ َجَعَل َيْجَمُع ِفيَها  ،ِفلَقَ الصَّْحفَِة -َوَسلََّم
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فََدفََع الصَّْحفَةَ الصَِّحيَحةَ ِإلَى  ،َبْيِتَهاَحتَّى ُأِتَي بَِصْحفٍَة ِمْن ِعنِْد الَِّتي ُهَو ِفي  ،الْخَاِدَم َحَبَسثُمَّ 

   ))َرتْالَْمكُْسوَرةَ ِفي َبْيِت الَِّتي كََس َوَأْمَسَك ،الَِّتي كُِسَرتْ َصْحفَتَُها
  ]في الصحيح البخاري أخرجه[

  

ليكون  ، لكن له زوجات متعبات أحياناًالممكن أن يكون له زوجات كالدمى من كان            

 ؛، بأي مستوىكن بأي وضع شئت :واحداً لكن أردت منه شيئاًالحديث يطول، و هذا، أسوة لنا

انتهى وجل، و طيع اهللا عزجمالي، كن بأي شكل، العبرة أن ت ،لميع ،اقتصادي ،اجتماعي

  : تعالى قال ،األمر

  
  ]١٣: اآلية الحجرات سورة[ 

  

 َأشَْعثَ ُربَّ(( :قَاَل -وسلَّمصلَّى اللَّه علَيه -َأن رسوَل اللَّه  ،عن َأبِي هريرةَ :تنسوا الو        

   ))ُهلَْو َأقَْسَم َعلَى اللَِّه َألَبرَّ ،َمْدفُوعٍ بِاَألْبَوابِ
  ]في الصحيح مسلم أخرجه[

  

  
  

ال تستطيع أن تصل إليه إال قد يكون اإلنسان له شأن كبير، و ،- خوةألأيها ا- أبالغ ال        

 السيد،قد تكون قالمة ظفر هذا الحاجب أكرم على اهللا من هذا بالغة، وعنده حاجب، و بصعوبة

  :جل عنده مراتب، قال تعالىو  عزاهللافالدنيا لها مقاييس، و

  
  ]٦٠-٥٥: اآلية يس سورة[              

  

 بيل، هذا  اآلخرة، ألنك في الدنيا ال تجد إال إنساناً يملك ماليين مملينة بمراتب فالعبرة        

 ماشياً بيتهى ل، يذهب إال يملك أجرة طريق قد تجد إنساناً، أو قيت يملك تسعين مليار دوالر

 :قف هنا 
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لو  قد تجد إنساناًليس فيمن حوله من يحاسبه، و وياًق إنساناً تجدقد و ،مطرالأيام البرد وفي 

، مريضو وصحيح ،فقيرعليها، في الدنيا قوي وضعيف، وغني و لحوسبتكلم كلمة واحدة 

  :قال تعالى

  
  

  ]٢١: اآلية اإلسراء سورة[

  : ، قال تعالىاآلخرة، ألن مراتب اآلخرة أبدية بمراتب العبرة             

  
  ]٤٨: اآلية الحجرسورة [ 

  

أن تذهب  أو يذهب الذي بين يديك أن :، القلق العميقالدنيا هناك قلق عميق مراتب في        

فيجعله  ،الموت، يأتيه ملك تألقه المالي واالجتماعي والصحي أوج، يكون اإلنسان في عنه أنت

ن في يصيب اإلنسا قلق، أكبر تذهب عنه ب عن هذه النعمة، وقدهو ذه ،في طرفة عين خبراً

إذا كان في الجنة ال يذهب ، أما تذهب عنه، وإما أن يذهب عنها أن، فإما الدنيا أنه في نعمة

  : ، في عيشة راضية، راضية عنهم فال تغادرهم، قال تعالىعنهال تذهب عنها و

  
  ]٤٨: اآلية الحجرسورة [ 

  

  
  

وجل حفظ هؤالء المؤمنين  يتولى اُهللا عز ،منزلة السر :المنزلة هذه ،خوةألا أيها        

الدنيا االجتماعية، فالمجتمع فيه إنسان له حجم وله مكانة وله  الدرجاتالصادقين الذين هم في 

لنا  -السالمعليه الصالة و-النبي  ضرب وقد ،، وهناك إنسان ال أحد يعرفهأتباعله هيمنة و

  .ويس القرنيالمثل بأ

        نرِ عيابِرٍ قَاَل ُأسنِ جْبُن الْخَطَّابِ ِإذَا َأتَى َعلَْيِه َأْمَداُد َأْهِل الَْيَمنِ ُعَمُر كَاَن((: ب، 

َعْم، نَ: قَاَل ؟َأنْتَ ُأَوْيُس ْبُن َعاِمرٍ: فَقَاَل ،َحتَّى َأتَى َعلَى ُأَوْيسٍ ؟َأِفيكُْم ُأَوْيُس ْبُن َعاِمرٍ :َسَألَُهْم

: قَاَل ؟ِدْرَهمٍ َمْوِضَعفَكَاَن بَِك َبَرٌص فََبَرْأتَ ِمنُْه ِإال : نََعْم، قَاَل: قَاَل ؟قََرنٍ ِمْنِمْن ُمَراٍد ثُمَّ : قَاَل

  :َيقُوُل -َوَسلََّم َعلَْيِهَصلَّى اللَُّه -َسِمْعتُ َرُسوَل اللَِّه : نََعْم قَاَل: قَاَل ؟لََك َواِلَدةٌ: نََعْم، قَاَل

 :لماذا ضرب لنا النبي المثل بأويس القرني؟ 
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اَن بِِه ، كَِمْن قََرنٍ ثُمَّ ،ِمْن ُمَراٍد ،ُأَوْيُس ْبُن َعاِمرٍ َمَع َأْمَداِد َأْهِل الَْيَمنِ َعلَْيكُْم َيْأِتي        

 فَِإْن، قَْسَم َعلَى اللَِّه َألَبرَُّه، لَْو َأَواِلَدةٌ ُهَو بَِها َبرٌّ لَُه، َبَرٌص فََبَرَأ ِمنُْه، ِإال َمْوِضَع ِدْرَهمٍ

  .، فَاْستَغْفََر لَُهِلي فَاْستَغِْفْر .ْن َيْستَغِْفَر لََك فَافَْعْلاْستَطَْعتَ َأ

َأكُوُن ِفي : قَاَل ؟َأكْتُُب لََك ِإلَى َعاِمِلَها َأال: قَاَل ،الْكُوفَةَ: َأْيَن تُرِيُد؟ قَاَل: فَقَاَل لَُه ُعَمُر        

 ،ُعَمَر فََوافَقَ ،َحجَّ َرُجٌل ِمْن َأشَْراِفهِْم ،فَلَمَّا كَاَن ِمْن الَْعامِ الُْمقْبِِل: قَاَل ،النَّاسِ َأَحبُّ ِإلَيَّ غَْبَراِء

َصلَّى اللَُّه -َسِمْعتُ َرُسوَل اللَِّه : الَْمتَاعِ، قَاَل قَِليَلتََركْتُُه َرثَّ الَْبْيِت : فََسَألَُه َعْن ُأَوْيسٍ، قَاَل

  :َيقُوُل -َوَسلََّمَعلَْيِه 

اَن بِِه كَ ،ثُمَّ ِمْن قََرنٍ ،َمَع َأْمَداِد َأْهِل الَْيَمنِ، ِمْن ُمَراٍدُأَوْيُس ْبُن َعاِمرٍ  َعلَْيكُْم َيْأِتي        

 فَِإْن، قَْسَم َعلَى اللَِّه َألَبرَُّه، لَْو َأَواِلَدةٌ ُهَو بَِها َبرٌّ لَُه، َبَرٌص فََبَرَأ ِمنُْه، ِإال َمْوِضَع ِدْرَهمٍ

  .ْن َيْستَغِْفَر لََك فَافَْعْلتَ َأاْستَطَْع

: فَاْستَغِْفْر ِلي، قَاَل َصاِلحٍَأنْتَ َأْحَدثُ َعْهًدا بَِسفَرٍ : اْستَغِْفْر ِلي، قَاَل: فَقَاَل ُأَوْيًسا فََأتَى        

 ،نََعْم: قَاَل ؟ِقيتَ ُعَمَرلَ: قَاَل ،بَِسفَرٍ َصاِلحٍ فَاْستَغِْفْر ِلي َعْهًداَأنْتَ َأْحَدثُ : اْستَغِْفْر ِلي، قَاَل

فَكَاَن كُلََّما َرآُه  ،ُأَسْيٌر َوكََسْوتُُه ُبْرَدةً :قَاَل ،فَانْطَلَقَ َعلَى َوْجهِِه ،، فَفَِطَن لَُه النَّاُسفَاْستَغْفََر لَُه

   ))؟ُألَوْيسٍ َهِذِه الُْبْرَدةُ َأْيَنِمْن  :قَاَل ،ِإنَْساٌن
  ]في الصحيح مسلم أخرجه [

  

هل بقي منكم : ، سأل سيدنا عمر أهل اليمنإبلراعي أجير قوم و االجتماعية مرتبته        

، هو من ضعف راعي إبل ال شأن لهل أجير قوم وهناك رج ،، ال، أبداًال كلنا جئنا: أحد؟ قال

  .ال أحد يدريأنه لك يذكر، وكان من كبار التابعين و :المكانة
  

  
  

     :هذا تحصله باجتهادك ،يكون لك مقام عند اهللا أن قضية، خوةألا أيها        

  النسب  عنمحموده  يغنيكمن شئت واكتسب أدبا       ابن كن

و  وإن كنت ضعيفاً ،فأنت رفيع المقام عند اهللا ،مستقيماً على أمر اهللافقيراً و كنت إن        

  : الكريمةاآلية العبرة بالطاعة، و ،منزلة رفيعة لك عند اهللا ،على أمر اهللا مستقيماً كنت

  
  ]١٣: اآلية الحجرات سورة[ 

  

  .، هذا ملخص الدرس األولأنه في معصية اهللا :عدوك نصراً عن وكفاك        
  

 :هذا تحصله باجتهادك ، قضية أن يكون لك مقام عند اهللا
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 حجاب :منها ذكرت ،وجل حجب تحجبنا عن اهللا عز ةهناك عشر: قلت الثاني الدرس        

، وحجاب أهل الكبائر العمليةوحجاب البدع  ،حجاب البدع القوليةالجهل، وحجاب الشرك، و

  ،حجاب أهل المباحات، والصغائرحجاب أهل أهل الكبائر الظاهرة، و حجابالباطنة، و

  .المقصود عن المجتهدين السالكين في السيرحجاب ، والغفلةأهل  وحجاب

   ؟عن عناصر هذه الحجب من أين تنشأ فالحديث :اليوم وهو الدرس األخير وأما        

شيطان وعنصر الدنيا عنصر الإنها تنشأ من عنصر النفس و: يقولأحد العلماء         

  .لم أقرأهكذا سمعت و ،الدنيا والهوى وردو والشيطان، النفس وعنصر الهوى

لك، ومن منافق ال بد لك من كافر يقات: قال -اهللاتوفي رحمه -سمعت هذا من عالم         

  .ترديك نفسومن  ،من الشيطان يغويكيحسدك، و

  .المنافق والكافرشيطان والنفس و ؛أربعة أعداء        

ينتصر  اإلنسان أحياناً ،نفوس ةست :العوام يقولون-  هذه العناصر األربعة؛ النفس: قال        

 قال ،وجل يرضي اهللا عز ال لو فعل شيئاًو ،لو أدلى بشهادة كاذبة، ولو جانب الحق، ولنفسه

  :البوصيري

  محَّضاك النصَح فاتَّهمِ هماإن واعِصهما     النفس والشيطان و وخالف

 و، مهمته إغواء اإلنسان، وإبعاده عن الرحمن، والتفريق بينه وبين أهله والشيطان        

  :تخويفه من الفقر، قال تعالىوجل، و تخويفه من أداء اهللا عز

  
  ]٢٦٨: اآلية البقرةسورة [

  

، من الناس من يحب أي امرأة من أعداء اهللا، ويفرق بينهم وبين أزواجهم ويخوفهم        

و  ،بشهواتهاويزين له الدنيا  ،، شيطان يوسوس لهالهوى وزوجته ال يحبهاالمودة و ويبادلها

  .-بما فيهاو ،بمكانتهاو ،وبنسائها ،بمالهاو ،بلذائذها

و تفسد  ،القصدتفسد و ،تفسد العملو ،الهوى تفسد القولن والدنيا وطاالشيالنفس و: قال        

، وهناك طريق ،ك عمل حقيقي مادي، وهناك قصدهنا، وعملالقول ، وقول الطريق، هناك

  .صار القول فاسداً، الدنيا أو الهوىأو  الشيطانفإذا دخلت النفس أو 
  

 :من أين تنشأ هذه الحجب؟ 
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  :بأنه ؟وصف قوله بماذا يهاللهم صلِّ عل        

  
  ]٣: اآلية النجمسورة [ 

  

، هذا كالم غير الناس ال يتكلمون إال بالهوى، حتى في بيعهم وشرائهم من كثير         

 ،التي تأتي من هذه الشركة عةكل البضا ،، إذا كان وكيل شركةعن الهوى صادر ،موضوعي

، مديحك ال وكالة تكلم العكس، هذا ميثاقحبت منه هذه ال، فإن سغير معقول مديحاًيمدحها 

خالف بينك نشأ  فإذا ،تالحظ معصية من صديق ال تتكلم ، أحياناًقيمة له ذمك الله، و قيمة

لماذا لم تنصحه؟  ؟بينه شيءم تتكلم بها حينما لم يكن بينك ول لماذا، وبينه تتكلم عن معاصيه

فلما اختلفت معه أصبحت الصالة  ،عاتبهلماذا حينما الحظته ال يصلي لم ت ،هذا موقف شيطاني

  .هذا ينطق عن الهوى ؟الخصومةعنصراً في 

يفرِّّق بين ينطق ولكنه ينطق بلسان الشيطان، يصغِّر اإلنسان و تجد إنساناً :أحياناً         

  .، شيطان ينطقويثبط عزيمته ،، يضعف له همتهعن في عمله، يطوأهله اإلنسان

سمع الكفر  ،، رجل محسوب على المسلمينكنت في مؤتمر: ، قال ليأخٌ حدثني          

، بدأ يعترض، ماذا واعترض ،الدينفع عن داو ،شفة، فلما تكلم مسلم ببنتفلم ينبس  ،البواح

الكالم ن نسبة كالم الناس في الهوى كثير، و، أنا أعتقد أشيطان ينطق باسمه! ؟هذا تفسر

  : وجل قال قليل، واهللا عز الصحيح

  
  ]٣: اآلية النجمسورة [ 

   .صحيح الهوى صار الكالم غير دخل فإذا        
  

  
  

شتري ستائر، فأقنعني البائع أأريد أن  :أني ذكرتها مرة أو مرتين يمكنأروي قصة         

تأخذ قماشاً بما و ،يجب أن تقيس عرض الحائط ،إذا أردت ستائر جميلة جداً ،أستاذيا : قائالً

، قاسه فوجده اخترت القماش الذي أعجبني ،-كالم دقيق- العرض زائد متر  ضعفيعادل 

 عكس- ذا المطرز على الفرد يكون أحلىه ،يا أستاذ: متر، قال لي ناقصضعف العرض 

 ال بد ،، فلما تضررت مصلحته بهذه القاعدةبأدلة جاءاآلن أقنعني بقاعدة قبل دقيقة و ،- اآلية

 :وهذا ما يصنعه أتباعه به النبي اهللا هذا ما وصف 

 :قصة 
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رز يا أستاذ على الفرد يأتي أحلى، هو ينطق هذا المط: لي قال ،أنا أعجبنيأن يبيع القماش، و

  .الحقيقة، ال ينطق عن عن الهوى

من  يأتي الخاطب يصبح ولياً ،حظت نفسك تجد نصف كالم الناس عن هوىال لو        

؟ ال وجد مثله، ما الذي حدثال ي: قلتم ، قبل شهرلم تتم الخطبة يصبح شيطاناً وإذا، أولياء اهللا

، اختلف ليملك من السماء بعثه اهللا : يقول لك ،، يكون شريكاًالذم له قيمةال و ،له قيمة المديح

  .الشريكان أصبح شيطاناً

        نَأبِي ع ههفَعر اهةَ ُأرريقَاَل ،ر:  

  َبِغيَضَك َيْوًما َماَعَسى َأْن َيكُوَن            َهْونًا َما  َحبِيَبَك َأْحبِْب 

  َك َيْوًما َما ـَعَسى َأْن َيكُوَن َحبِيَب       َهْونًا َما  َبِغيَضَكَوَأْبِغْض  
  ]في سننه الترمذي أخرجه[

  .شعرة معاوية اترك دائماً        
  

  
  

والمديح  ،ر موضوعي، صار القول غيوالشيطان والدنيا والهوى تفسد القول النفس        

 أتى، ألنها غريبة ،هاهي ضد زوجة ابن، الذم غير صحيح هوى، األم مع ابنتها، وصحيحغير 

بغسالة  نفسه، فلما جاء صهرها في اليوم وماتيك لزوجته أقامت عليه النكيرابنها بغسالة أوت

وترضين  إنساناً ينتوبخ، في دقيقة واحدة أوتوماتيك لزوجته التي هي ابنتها، كانت راضية عنه

  .على إنسان بعمل واحد، هي تنطق عن الهوى

حمل الصانع ي ،في سن واحدة ابنعنده و ،أن يكون لإلنسان صانع في المحل :معقول        

 ، فإذا حمل ابنه ثوباًأنت شاب: ، قال لهيحمل، ال يستطيع أن أول ثوب والثاني والثالث والرابع

ينطق عن الهوى  اإلنسان الذيعن الهوى، و ينطقهو  !!معقول، احذر ظهرك: قال له ،واحداً

أهون من أن تسقط  ،عكإلى األرض فتنحطم أضال السماءلئن تسقط من يسقط عن عين اهللا، و

  .من عين اهللا

، لماذا ال بد أن ننزله تفوق إنسان ،ننتقد فقط حسداً :، أحياناًننتقدتجد نمدح ونذم و        

عنده أي  ليس ،شخص تجده نائماً هناك، أنت كنت نائماًو نهاراًو ل ليالًهو كان يعم ؟تفوق

دعاء ا هذا :، اهللا وفَّقه وتألق، يقالربيا : إنسان شمر وقال هناك ،الناس يخدمرغبة أن 

ِلم لم تشمر كما  ؟لم تجتهد كما اجتهد ِلم ؟زعبرة، هذا شيطان يتكلم، ِلم لم تعمل مثله للمعرفة

كن أنا ل ؟هو جاهدهواك كما ِلم لم تجاهد نفسك و ؟فر إلى اهللا كما فر إلى اهللاِلم لم ت ؟شمر

لو برئت  ،ال إله إال هو الذياهللا ، ونتصر لنفسياوأحطِّمه، حتى  ،نتقده فقط، وأطعن فيهأ

 :هذا ما يفسد القول 



10 
 

.-٣-السر : ١٠٠-٠٧٣الدرس  -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

تقييم الناس بعضها بعضاً  أعشار، أي ستة لكنا في حال غير هذا الحال ،نفوسنا من الحسد

، ق إنسان، إذا تألَّاإلسالمية حسد الجماعات، حتى في حقل حتى في حقل الدعوة إلى اهللا حسد،

  .ال يتحملون وأصحاب االحتكار ،الوجاهة أصحاب؟ ال يتحمل هؤالء من أين صعد هذا
  

  
  

 أنهالمحسوبين على  كبار العلماء أحد ،العباسيفي العصر  هناك عالم تألق جداً: قال        

أراد أن يحضر درس هذا  ،قُدس سرهو ،فريد زمانهو ،ووحيد عصره ،من أساطين العلم

  :، قال تعالىذلكاآلية تؤكِّد فقط، و حسداً رهليصغِّ الشاب

  
  ]١٩: اآلية عمران آل سورة[

  

لذي قلته ما ، هذا الكالم ايا هذا: هو البغي فقط، قال له أمام الناس االختالف علة        

هذا : قال، ال: هل حصلت كل العلم؟ قال ،يا سيدي: ، من أين جئت به؟ فقال له الشابسمعناه

  .من الذي لم تحصله

و اهللا : قال ،انتشر ذكره في اآلفاقو ،ذاع صيتُهو ،تألق نجمه ،آخر شاب عالم :أيضاً        

: ، قال ال: ؟ قالمني عنهم شيئاًوهل سمعت : مما يقوله الناس عنك، قال له عليكإني أشفق 

  .فأشفق عليهم
  

  
  

بال  يمدح ،تسعة أعشار كالم الناس عن هوى، ليس هناك موضوعية :سكأنت راقب نف        

العيوب  ويخفي ،يظهر العيوب عند الضرورة لمصلحة ،لمصلحة، ويذم لمصلحة يمدح ،سبب

، يغش الناس  والهوى، هذه تفسد القول كما أنها تفسد العمل الدنيالمصلحة، فالنفس والشيطان و

فمال الحرام عند ، اهللا شاءاُهللا ال يؤاخذني إن أنا عندي أوالد، و: لكداخل في العمل، يقول  هذا

  .شيطانيةيخترع تعليالت مضحكة ، فيخترع أدلة والناس ليس مشكلة
  

  
  

 :حوار جرى 

 :هذا ما يفسد العمل 

 : هذه علة االختالف بين العلماء
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وأنا ال  ،شريكي، إن شاء اهللا في رقبة يا أستاذ أنا لي مطعم يقدم الخمراهللا و: هقال ل        

إن  :يبيع الخمر، قال والمطعم ،يصلي في أول صف في المسجد ؟ال دخل لك ، كيفدخل لي

  ،إثم، هذا الذي أخذته علي ان آخذ ربحي فقط أنا ؟ماذا أفعل له ،هكذا هو ،رقبتهشاء اهللا في 

وصار هناك  ،هناك كذب رل، والعمل فسد، صاعم الكالم؟ فغير دك ألخذ الربحمددت ي لماذا

قصده  فصار، وجل كان قصده اهللا عز :والقصد ،حسد هناك صارو ،غش، وصار هناك إساءة

  .الدنيا
  

  
  

تألم ألما  ،تغيب يوم، ففي يكبر مع اإلمام ،لزم صالة الفجر أربعين عاماً: قال واحد        

  ؟ ماذا يقول الناس عني اليوم: غير معقول، قال

، ماذا انتبه القصد، صححوا قصدكم، وصححوا نواياكم ،سنة ليست هللا األربعينأي أن         

، الناس، لكنك خشيت ش من اهللا شيئاًلم تخو ،الناس عني اليوم؟ أنت فاتتك هذه الصالة يقول

  :جل صار غير سالك، قال تعالىو عز الطريق إلى اهللاو

  
  ]٢٤: اآلية التوبة سورة[

  

و  ،تفسد القول ،الدنياى والهوالنفس والشيطان و ة؛مغلقاً، هذه األربع الطريق صار        

العمل و يق القول و، تقطع طرقلَّتهابحسب غلبتها و وتفسد الطريق ،القصد تفسدو ،العمل

إلى القلب قطعت عليه الطريق إلى أن يصل إلى ما وصل منه ، وأن يصل إلى القلب القصد

  :تعالى قال ،إلى القلب قطعت الطريق إلى الرب ، فإن وصلتتُقطع الطريق إلى القلب ،الرب

  
  ]٤٢: اآلية النجمسورة [

   :تعالى وقال        

 :متى يكون الطريق إلى اهللا غير سالك؟ 
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  ]١٦٢: اآلية األنعام سورة[

  : تعالى قال              

  

  ]٦: اآلية فصلتسورة [ 
  

 ،إلى سمعة ال ،تكون االستقامة خالصة له، ويجب أن توصلك استقامتك إليه أن يجب        

  .ثناء إلىال و ،ال إلى مديحو ،وال إلى مكانة
  

  
  

دام أنه عندنا أربعة عناصر  ، مابالزهد فيها: كيف تُحارب الدنيا؟ قال :، اآلنخوانأ يا        

تقطعنا  التي؟ هذه القواطع كيف نحارب هذه العناصر الهدامة، لنفس والهوىالدنيا وا ؛مخيفة

  .لقصد والطريقاتقطع علينا صواب القول والعمل و ،عن اهللا

  .تُحارب بالزهد فيها الدنيا: قال        

معي أربعة دراهم متى تُراني : قال ؟لك بصلة أآمر :قال سيدنا عمر ألويس القرني        

  .؟خرقتهماثوب متى تُراني علي إزار وو ،أنفقتها

 :زهد فيما سواه، إذًا اهللامن عرف ينما يغتني باهللا يزهد في الدنيا، و، فاإلنسان حالزهد        

  .يضره أن تكون في يديه ال، وحد األدنى أن يخرجها من قلبهاليجب أن يزهد فيها، و
  

  
  

هذه من المفارقات  طبعاً-  :أموال طائلة، وإنسان فقير هل تصدقون يدهي غني ف إنسان        

ة عن مضاعف بالدنيا أضعافاً قد يكون متعلقاً ،طعام ثمنأن هذا الفقير الذي ال يملك  -الحادة

عن ذكر  تلهيهملكن تجارتهم ال و ،المؤمنون يبيعون ويشترونو ؟هذا الغني الذي بيده كل شيء

، لذلك أنا حرصه وأعماله الصالحة فوق كل شيءوإقباله  ،دروسهداته ووعبا صلواته ؛اهللا

  .وقته ينظِّمأتمنى على كل أخ أن 
  

  

 :هل تصدق؟ 

 :الدنيا ينبغي أن تكون في يديك ال في قلبك 

 :كيف تحارب الدنيا؟ 



13 
 

.-٣-السر : ١٠٠-٠٧٣الدرس  -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

  

  .مؤمن القوي كما قال النبي الكريمأن ال :الذي أراهو        

        نةَ قَاَل َأبِي عريرخَْيٌر  الْقَوِيُّ الُْمْؤِمُن :-ُه َعلَْيِه َوَسلََّملَّى اللََّص-قَاَل َرُسوُل اللَِّه ((: ه

َوال  َواْستَِعْن بِاللَِّه ،نْفَُعَك، اْحرِْص َعلَى َما َيخَْيٌر كُلٍَّوِفي  ،ِه ِمْن الُْمْؤِمنِ الضَِّعيِفَوَأَحبُّ ِإلَى اللَّ

قََدُر اللَِّه َوَما شَاَء  :، َولَِكْن قُْلَوكَذَااَن كَذَا لَْو َأنِّي فََعلْتُ كَ :َوِإْن َأَصاَبَك شَْيٌء فَال تَقُْل ،تَْعَجْز

  ))الشَّْيطَانِ َعَمَلفَِإنَّ لَْو تَفْتَُح  ،فََعَل
  ]في الصحيح مسلم أخرجه[

  

، أن للدكتوراه ال بد لك من دراسة ، من أجل أن تكون حامالًتحتاج إلى أسباب والقوة        

 عاليةحصلت مرتبة شديداً، فإذا اهتممت أنت و اهتماماً ال بد أن تهتم كبيراً تاجراً تكون

، فتُحارب تكون الدنيا في يديك ال في قلبك ينبغي أن لكن ،ووظَّفتها في الحق، فهذا عمل عظيم

 يقلِّل ذلك بقوة الو بيتهتكون في يديه و إخراجها من القلب، وال يضر أنوالدنيا بالزهد فيها 

  .يقينه باآلخرة
  

  
  

أفعل إذا كنت أنفق  ماذا: كان يقول -رضي اهللا عنه-من بن عوف الرح عبدسيدنا         

  ؟ ماذا أفعل ؟في المساء فيؤتيني اهللا ألفاً الصباحمائة في 

، قال سيدنا عبد -وظف هذا المال في خدمة هذا الحقيو ،هللاهناك إنسان رزقه ا-         

  .ألدخلن الجنة خبباً ،-واالعتماد على رحمة اهللا التفاؤلباب  من-واِهللا : الرحمن

  :شيطان بترك استجابته لداعي الهوى، قال تعالىيحارب الغني كبير، و وهو        

  
  ]٢٤: اآلية األنفال سورة[

   :قال تعالى ،للهوى يستجيب الذي        

  
  ]٥٠: اآلية سورة القصص[

  

حارب الشيطان بعدم االستجابة يو ،ونقلها من القلب إلى اليدين ،بالزهد الدنيا تُحارب        

  .له
  

 :قصة المال عند هذا الصحابي الجليل 
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 ،بنييا : قال لي مرة ،- كلم أحد علماء دمشقالمت-لدي وا: أخٌ بكالم طيب، قال حدثنا        

 جاءكو ،إذا أردت أن تدفع ألف ليرة :؟ قالكيف: عاقبه، قال لهإذا وسوس لك الشيطان ف

 :، قال لكغالمبل ضاعفْ ،ال تدفعها، أوالدك أولى، عاقبه وادفع ألفي ليرة: وقال لك ،الشيطان

معاقبة الشيطان  هذه ،زيادةافعل عكسها و ،وسوسة وسوس لك بها أي، ال تصل، صلِّ ضعف

، وصله، اإلنسان عليه أن ستسمحهاو ،اذهب إليه ،حارب فالناً :، يقول لك، ال تستجب له

وتجاوز عن  ،ذهب إليها ،، أهانك فالناألساسيةالشيطان يستعين بالدوافع عاقب الشيطان، وي

  .إهانته
  

  
  

 اللهم: عليه الصالة والسالم فقال، يا رسول إنني نؤوم((: قال رجل إلى الرسول أتى        

عليه -النبي  فقال !فضحت نفسك لقد ،رجليحك يا و: دنا عمر، فقال سيأذهب عليه النوم

  .))فضوح الدنيا أهون من فضوح اآلخرةفإن  ،دعه يا عمر: -السالموالصالة 

اهللا سمح الهوى بتحكيم األمر المطلق، كل واحد منا له أهواء وشهوات، و ويحارب        

ما  لمالا، ومن ط من النساء زوجة، أنا أسمح لنفسي ما سمح اهللا لي فقفي قناة نظيفة بشهوة

وهذا معنى  ،، من النزهات ما خال من معصية، أنا أمارس الذي سمح اهللا لي بهكان حالالً

  :قوله تعالى

  

  ]٨٦: اآلية سورة هود[
   ))لما جئت به حتى يكون هواه تبعاً ،يؤمن أحدكم ال((: ورد لذلك        

  ]عجممفي ال الطبراني أخرجه[         

  

لم يتحدث بكلمة استيقظ اإلنسان في الليل وصلى و ، إذااإلخالص النفس بقوة ويحارب         

دون  اإلنفاق، ما تكلم ؟لقد نافقت في هذه الصالة: ، هل تستطيع نفسه أن تقول لهلآلخرين

دليل  الليل، صالة الذكر دليل إخالص، وغض البصر دليل إخالص، النوافل دليل إخالص

الشيطان  وتحارب ،رب الهوى بتحكيم الشرع، وتحاإخالصتحارب نفسك بقوة  فأنت ،إخالص

إلى اليدين، هذه الموانع  القلبنقلها من و ،بعدم االستجابة له، وتحارب الدنيا بالزهد فيها

  .القواطعو

 :الموانع والقواطع هي هذه 

 :فائدة 
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وحكَّم  ،أخلص هللاو ،منزلق يقال لخاصة المؤمنين، زهد فالن في الدنيا عندنا :اآلن            

، فظن أن هذه المكانة ولم يستجب للشيطان، نال مكانة عند اهللا ،يحكِّم الهوى لمو ،لشرعا

الكبر  منزلق، هناك في االستقامة، حتى في اإلخالص حتى ،بها فاستكبر بقوة إرادته حصلها

  .العجبو

ه و ف، يعني ذاع صيتُمن مائة أل صار أتباعه قريباً ،الهند فيقرأت عن عالم  أنا        

  .العليا ثم ادعى األلوهية الدينتقلَّب في مراتب اشتهر و

، فيه مخاطر انزالق بالعجب والغرور و حتى النجاح فيه مخاطر ،الكرام خوانناأ        

خير من طاعة  ،رب معصية أورثتْ ذال وانكساراً: عطاء اهللا السكندري يقول ابنالكبر، لذلك 

ما يلقى  ، هذا بالمقابل الذي كان كثيراًالسكِّير الشريدوانظر إلى : قال ،واستكباراً عزا أورثت

على الشراب، كيف قامت به قوةُ إيمانه ويقينه ومحبته هللا و  فيحده، به إلى النبي مخموراً

، وهو عياض عن لعنه -عليه الصالة والسالم- حتى نهى النبي ،انكسارهو تواضعهرسوله و

  .تابو -هللا عنها رضي- بن حمار 

        نع رمنِ الْخَطَّابِ عب،  النَّبِي دهلَى عال عجر َأن- لَّى اللَّهصهلَيع لَّمسو-،  هماس كَان

اللَّه دبا ،عارمح لَقَّبي كَانو، كَانو  وَل اللَّهسر كحضي -لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- ،و كَانالنَّبِي  -

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهابِ - صي الشَّرف هلَدج قَد، يفَُأت دلفَج بِه را فََأمموي مِ ،بِهالْقَو نٌل مجفَقَاَل ر: 

فََو اللَِّه َما  ،تَلَْعنُوُه ال: -َمِه َوَسلََّعلَْي اللَُّهَصلَّى -فَقَاَل النَّبِيُّ  ،الَْعنُْه َما َأكْثََر َما ُيْؤتَى بِِه اللَُّهمَّ((

   ))اللََّه َوَرُسولَُه ُيِحبَُّعِلْمتُ ِإنَُّه 

  ]في الصحيح البخاري أخرجه[

  

العجب ، وهذا الذي أخذه الغرور ولخمير انتهت حياتُه بتوبة نصوحاو السكِّير فهذا              

  :اتقلو نجوتَ من هذه المعو حتى

  .-العجب– لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبرو ل        

في  عندك، ، ليس عندك شيءأنه جاءك عشرون ضيفاً :لطيفاً أنا ذكرت مرة مثالً        

، عيران شراباًوقدمته  ،وملحاً ووضعت ثلجاً ،، أضفت له خمس أمثاله ماءلبن البيت كيلو

، خمسة أضعافه لفسد واحدةنقطة كاز ، لو وضعت فيه الكيلو خمسة أمثال ماء هذا اللبنتحمل 

 بماءشرخوانأيا  واهفانتب، كنقطة الكاز تفسد العمل الكبر ،ي.  

        نَأبِي ع الْخُد يدعةَ قَاالسريرَأبِي هو اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى-قَاَل َرُسوُل اللَِّه ((: رِي- :

   ))فََمْن ُينَازُِعِني َعذَّْبتُُه رَِداُؤُه الِْعزُّ ِإَزاُرُه َوالِْكْبرَِياُء

 :منزلق قد يقع فيه خاصة المؤمنين 
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  ]في الصحيح مسلم أخرجه[

  

  .كبيراً م موجه لواحد ناجح نجاحاً، هذا الكاللخاصة الخاصة ةالفكرة األخير هذه :طبعاً        
  

  
  

ربي ال تحجبني عنك  اي: قال ،لقي عشرة آالف أمامه ،بهرك على طالالمبا ابندخل         

  :قال اهللاو ،ال تحجبهم عنك بيبهم، و

  
  ]٣١: اآلية التوبةسورة [

  

 أحياناً مقصودك هو اهللا، لكن متواضع، تخدم، ،محب ،، أديبأنت مع اهللا اإلخالص،            

  .قع في شركو ،َهللا فيعبد سوى اهللا وهو ال يشعرينسى اإلنسان ا

        ننِ عاب اعا-سٍ بمنْهع اللَّه يضر- النَّبِي نع ،- لَّى اللَّهصهلَيع لَّمسلَْو (( :قَاَل -و

   ))َولَِكْن َأِخي َوَصاِحبِي ،َأَبا َبكْرٍ لَاتَّخَذْتُكُنْتُ ُمتَِّخذًا ِمْن ُأمَِّتي خَِليلًا 
  ]في الصحيح البخاري أخرجه[

  ..... هكذا        
  

  
  

  
  

لم يوقف لهم على ، صفاته اإلجابية أنهم سبقوا ولهم صفات: قال ،هؤالء أصحاب السر        

 هذا، يحكي القصة مائة مرة، ان في دهره صلى قيام ليل، هناك إنس، سبقوا بال ضجيجرسم

  صائمينأنتم لستم : ، يقولاًيصوم فالن يوم ،اإلنسان سبق من دون ضجيج، ألنه مخلص

  .يباهي بصيامه ،اليوم

؟ من صاحب هذه اللوزة؟ من صاحب هذه اللوزة: أثناء الطواف صاح لوزةًوجد أحد         

  .يا صاحب الورع الكاذب كلها: عمرقال له سيدنا 

يعمل بال  ،اإلنسان صاحب السرهذا : ضجيج، قال معهناك عمل  ،كلها وخلِّصنا        

  .ومن دون لفت نظر ،تعليقات، ومن دون ، ومن دون تبجحضجيج
  

: رسمأنهم سبقوا ولم يوقف لهم على  -١

 :من صفات أصحاب السر 

 :خذ ابن المبارك قدوة لك 
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، لم يشتهروا به، هناك إنسان يحب األلقاب، أنهم لم ينسبوا إلى اسم :الثانية العالمة        

  .في كذا دكتوراه ،فالنيالمجمع ال مثالًعضو 

 اهللا، الفقير إلى من كبار علماء األرض ويكون عالماً ،الفقير إليه تعالى: كانوا قديماً        

، أخطأت معه، أستاذ: تعالى، ال يهتمون باألسماء واأللقاب والمراتب، احذر أن تقول لدكتور

   .ال بالمراتبن باأللقاب والسر ال يهتمو أصحاب ،لها رنين خاص ، دكتورخطأ تكفِّره
  

  
  

، هناك شخص ليس أن عبادتهم مطلقة وليست مقيدة :ي مقام هؤالءألطف شيء ف اأم        

، و ويمشي مع إنسان ،وينظِّف ،أم هذا صاحب السر يخدم في جامع، الفقه فقط غيرله عمل 

، يمكن أن أو مفكِّر، مؤلِّف أو ،يفعل كلَّ شيء، ليس له عمل واحد، عالم فقطخوانه، وأ يتفقَّد

، ، تجد نفسه هينةً، ويمكن أن ينظِّف مسجداًثنين، ويمكن أن يساعد إنساناًا بينيدخل وساطة 

، إنفاق المال عبادة، أقامك غنيا أول كبير، أن تعبد اَهللا فيما أقامك العبادة المطلقة أمر هذه

الضعيف، أقامها امرأة أول  تساعدقامك قويا أول عبادة أ، أول عبادة تعليم العلم قامك عالماًأ

ظرف وضعك فيه، األب مريض أول  هناك، بادة رعاية زوجها وأوالدها، هذه فيما أقامكع

معاونة االبن، الزوجة مريضة أول عبادة  عبادة، االبن عنده امتحان أول عبادة تمريض األب

ن له وقت فجر و أذَّفي الوقت الذي  ،م الضيفإكرا عبادةأول  مراعاة الزوجة، عندك ضيف

   .كل وقت له ترتيبه ،سياراتيل ليس لغسقت صالة، و

ناك مقام أعلى هل ه ؟السنةمن  ، تريدون دليالًهذا صاحب السر كل األعمال يفعلهاف        

  :من مقام رسول اهللا؟ مقامه مقام الدعوة، قال تعالى

  
  ]٤٦-٤٥: اآلية األحزاب سورة[                                           

  

كل ثالثة على راحلة، و أنا : هناك ثالثمائة راحلة وألف صحابي، قال النبي ،بدر في            

 في، جاء دوره ركب النبي الكريم وانتهت نوبته :-ةالنتيج– وأبو لبابة على راحلة عليو

ما أنتما : ؟قال ماذا ،-أي أكرمنا- راكباابقَ  !يا رسول اهللا: المشي، فصاحباه توسال إليه، قالوا

  .ال أنا بأغنى منكما على األجرعلى السير، وبأقوى مني 

: عبادتهم مطلقة وليست مقيدة-٣

: أنهم لم ينسبوا إلى اسم-٢
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ودعيتَ لفض  هو داع إلى اهللا كبير، وإن كنت أنت داعية كبيراً ،أجر المشي أريدأنا         

  .أذهب معه ،، اذهب معي إلى فالنأخي أنا ليس لدي وقت، دعيت إلى وساطة :ال تقل ،نزاع
  

  
  

ما لي : ، قال لهورآه كئيباً رجل، فجاء كان معتكفاً ،أن سيدنا ابن عباس :قرأت مرة        

ابن  سيدنا قال ،لفالن: لمن؟ قال: ، قالسدادهاديون لزمتني ال أطيق : ؟ قال لهأراك كئيباً

تَ أنك أنسي ،يا بن عباس: قالوا ،إذا شئت، فقام ليكلِّمه: أتحب أن أكلِّمه لك؟ قال له: عباس

 صاحب سمعت: قال له ،-؟ومقامك وإقبالك وبكاؤك، أين ذاهب اعتكافكلك  أنت- ؟معتكف

اعتكافه ي في حاجته خير لي من صيام شهر وألن أمشي مع أخ ،-قريبالعهد به و-هذا القبر 

  .في مسجدي هذا

  .اعتكافه في مسجدي هذاخير لي من صيام شهر و ؟كيف فهم العبادة انظر        

ويقتضي أن تعينه، وتأخذه إلى مستشفى، و  ،تمشي مع أخيك نأيقتضي  :أحياناً        

، ال بد له حاجاته من السوق، أنت لك خبرة، وهو ليس له خبرة تشتريو ،تقرضهو ،تمرضه

  .؟تساعدهو كيف تشتريها ،نومأن تأخذ له غرفة 
  

  
  

 ،دخل السجن ،إداري أمطلقة، حصل خط ةً، أنا أثق ببراءته ثقخوانناأمن  أخٌعندنا         

 دخل، احتفى احتفاء غير طبيعي لما إلى زيارته في السجن، استغرب مدير السجن كثيراً ذهبت

، آلخرأي مؤمن دخل السجن بسبب أو  ،لخاطره ، جبراًنبي كريم دخل السجن :، قلت لهاألخ

  ،إلى هناك للدخولإجراءات صعبة و جهداًو قتاًكلَّفتني و ،هذه الزيارة لن ينساها إلى الموت

  .، أو تسعف هرة، بالمساعدة وبالنصح، وأن تعود مريضاًكثيرةالصالحة أنواع  فاألعمال

، ، هذا عمل صالحتعال غداً :قال ،بيطريأخذتها إلى مستشفى  ،وجدت هرة مدعوسة        

 ،إلى اجتماع ،جدمس يفإلى تنظ ،إلى خدمة ،من دعوة ؛أصحاب السر أعمالهم منوعة هؤالء

  .شكلو إلى كتابة استدعاء أحياناً ،إلى مساعدة ،وساطةإلى 
  

  
  

خاص  لباس ،ء أصحاب السر ليس عندهم كهنوت وزي خاصفي هؤال :آخر شيء        

 و ،هيئة خاصةو ،أختام خاصةو ،لهم رسم خاص ليس، يكلِّف مئات األلوف، ال ،فخم جدا

 :زيارة خاصة 

 :ابن عباس يقتدي برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

:زي خاص ليس عندهم كهنوت و -٤
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  .، ال يوجد شيء من هذهسة خاصةجل

        محمد؟أيكم (( :دخل أعرابي((.  

   .؟ مع أصحابه على األرضالنبي جالساً كان، أين لم يعرفه        

ال بطريق و ،ال بزيو ،اسمال و ب ،و بال رسم ،بإشارةهؤالء ال يتقيدون ال  :قال        

   .وضعي اصطالحي

؟ أنا متَّبع لرسول اهللا اتباع النبي، من :طريقك، االتِّباع اهللارسول  :من شيخك؟ قل        

  .السنة ؟فقط، مذهبك

اجعلنا من أصحاب السر لهؤالء، اللهم اجعلنا من هؤالء، و كثيرة جداً صفات هناك        

  .نا في الدرحة العادية في المجتمعلو ك، ووجل هللا عز أخلصواالذين 

، خامل في نعم يا أخي: أومثلي؟ قال: جبريُل بقدومه، قال رنيخببمن  أهالً((: قال        

  .))السماءاألرض علَم في 
   . هللا رب العالمين والحمد

  

  

  


