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ء، وـغـربتهم أـعـز الغرـبـة، ـفـإن :" رـمحـه هللا اـبـن رـجـباـحلـافظ قـال  وأـهـل ـهـذا الشـأن هــم الغــر
طنة: الغربة عند أهل الطريقة غربتان  .ظاهرة و

ء والنفـاق، وغربـة َّغربة أهل الصالح بني الفس: فالظاهرة اق، وغربة الصـادقني بـني أهـل الـر
ِاء الدنيا الـذين سـلبوا العلماء بني أهل اجلهل وسوء األخالق، وغربة علماء اآلخرة بني علم ُ
 .اخلشية واإلشفاق، وغربة الزاهدين بني الراغبني فيما ينفد وليس بباق

فغربة اهلمة، وهي غربة العـارفني بـني اخللـق كلهـم حـىت العلمـاء، والعبـاد، : وأما الغربة الباطنة
م، وزهدهم، وهؤالء واقفون مع معبوده م ال والزهاد؛ فإن أولئك واقفون مع علمهم، وعباد

م عنه  .يعرجون بقلو
ــم اآلخـرة ـغـري ": ـسـليمان الـداراين يقـول يف صــفتهمفكـان أبـو َّومهـتهم ـغـري مهـة النـاس، وإراد ِ

 ."إرادة الناس، ودعاؤهم غري دعاء الناس
أن يطـلـع علــى قلـبـك فــال ـيـراك ترـيـد مــن الــدنيا ": وســئل عــن أفضــل األعمــال، فبكــى وقــال

 ."واآلخرة غريه
 ."الزاهد غريب الدنيا، والعارف غريب اآلخرة":وقال حيىي بن معاذ

يشري إىل أن الزاهد غريب بني أهل الدنيا، والعارف غريب بني أهل اآلخرة، ال يعرفه العبـاد 
 .وال الزهاد، وإمنا يعرفه من هو مثله ومهته كهمته

ت كلهــا أو كثــري منهــا أ و بعضــها فــال يســأل عــن غربتــه ورمبــا اجتمعــت للعــارف هــذه الغــر
 . فالعارفون ظاهرون ألهل الدنيا واآلخرة،ئذحين

 ."العابد مشهور والعارف مستور":قال حيىي بن معاذ
 .ورمبا خفي حال العارف على نفسه خلفاء حالته وإساءة الظن بنفسه
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عــرف ذـلـك مــن نفســه وال يعرفــه  يف رجــل ال ي إالمــا أرى هــذا أألمــر":ـقـال إـبـراهيم ـبـن أدهــم
 ."الناس

 .وأصلي وأسلم نبينا دمحم وعلى آله وأصحابه أمجعني ،  احلمد  رب العلمني
 -:أما بعد 

وأن الغربـة أقسـام ودرجـات ، هذا املقطع من كالم املؤلـف رمحـه هللا بـني فيـه درجـات الغربـة 
ولذلك قال رمحه ،بل هي متفاوتة بتفاوت أحوال الناس ، ومراتب وليس على منزلة واحدة 

طنة، ظاهرة : قة غربتان الطريإن الغربة عند أهل ":هللا   ."و
بصــــارهم "ظــــاهرة" طـنـــة" ، يعــــين يشــــهدها النــــاس  عمــــال القلــــوب وهــــي "و  مــــا يتصــــل 

، التفـاوت فيـه عظـيم ،  على حقيقة يف التفاوت بني النـاس ال يوقف لهوهي شأن، وأحواهلا
 :بل وصفه ابن القيم رمحه هللا قال

 هــــــــــــذا بينهمــــــــــــا كمــــــــــــا بــــــــــــني الســــــــــــما
ــــــــل او  0 ـــــــــــــــــانألرض يف فضـــــــــــــــــــ  ويف رجحــــــــــ

0 
بـة  ًهذا التفاوت بني قلوب الناس يف حتقيق العبودية بني أيضا ما يرتتب علـى ذلـك مـن اإل

 .ٍ واألرض يف فضل ويف رجحان ءواألجر كما بني السما
ء وغربـة، أهـل الصـالح بـني الفسـاقفالظاهرة غربة :"يقول رمحه هللا  الصـادقني بـني أهـل الـر

وغرـبـة علمــاء اآلخــرة ـبـني علمــاء ، هــل اجلهــل وســوء األخــالقلمــاء ـبـني أوغرـبـة الع، النفــاقو
 ،ني الراغبني فيما ينفد وليس بباقوغربة الزاهدين ب، نيا الذين سلبوا اخلشية واإلشفاقالد

فغربــة اهلمــة وهــي غربــة العــارفني بــني اخللــق " وهــي غربــة أعمــال القلــوب"وأمــا الغربــة الباطنــة
ُّوالعـبـــاد والزهــــادكلـهـــم حــــىت العلـمـــاء   مــــع علمـهـــم وعـبـــادهم  واقـفـــونـئـــكـفـــإن أول:" يقــــول،"َ

 ".وزهدهم
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هــؤالء و":َّلـكـن الـعـارفني يـقـول ، "واقـفـون مــع علمـهـم"أي العـبـاد والزهــاد والعلـمـاء : "ئـكأول"
 . اية العلم ومنتهاه  كبرية وهي غوهذه املعرفة منزلة عالية، "واقفون مع معبودهم

وأن جتلـو ، اإلنسان األمـور علـى حقائقهـا أن يرى ، يعين هي املقصود من املعارف والعلوم 
 .اجب والكدر الذي مينعه من الرؤعن عينه الغشاوة واحلو

م ومهــتهم غــري مهــة الـنـاسفكــان أـبـو ســليمان اـلـداراين ":يقــول رمحــه هللا  ــم ،  يف صــفا وإراد
 يقـة وذلك لـيس يف الصـورة إمنـا يف احلق،"ودعاؤهم غري دعاء الناس، خرة غري إرادة الناساآل

م  .وما يكون يف قلو
، أي "أن يطلـع علـى قلبـك: فبكـى وقـال : قـال ، سـئل عـن أفضـل األعمـال: قال رمحـه هللا

 وهــذه هــي ،" يطـلـع علــى قلـبـك فــال ـيـراك ترـيـد مــن الــدنيا واآلخــرة غــريه أن"هللا جــل وعــال 
ِإ أخلصـناهم خبالصـة ذ﴿اإلخالص اليت قال هللا تعاىل فيهـا مرتبة  ٍ َ ِ َ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ ِكـرى الـدارِ َّ َ ـم ) 46( ْ ْوإ َُّ َِ

ِعند لمن المصطفني األخيار َ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ ُ ْ َ ِ َ َ َ  . املنازل نسأل هللا أن يبلغنا على هذه، )1(﴾ِْ
 ".آلخرةوالعارف غريب ا، الزاهد غريب الدنيا :  وقال حيي بن معاذ ":يقول 

وإن كـــان ،  غـــري مقصـــود غـــريهاآلخـــرةفمقصـــوده مـــن ،  آلن أمثالـــه قلـــة ،" غريـــب اآلخـــرة"
، أعـلـى مــا يكــون يف اجلـنـة مــن النعــيملكــن طمحــه ونظــره إىل مــا هــو ، يقصــد اجلـنـة وعملهــا

 .املني جل يف عالهوهو النظر إىل رب الع
والعــارف ، العاـبـد مشــهور : قــال حيــي ، فالعــارفون ظــاهرون إلـيـه يف اـلـدنيا واآلخــرة ":يقــول 

 . " وإساءة الظن بهخلفاء حالتهورمبا خفي حال العارف على نفسه ، مستور 
ة املعرفـة التامـة   يبلـغ منزلـ، يعـين"مـا أرى هـذا األمـر:"وهذا معىن كالم إبراهيم بـن أدهـم 

يعـين ذاب يف قلـبـه النظـر إىل عمـلـه وأصــبح ، "إال يف رـجـل ال يعـرف ذـلـك مـن نفـسـه"تعـاىل 

                              
 .سورة القصص )1(
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ـنـاس ال يعرفوـنـه  وال،"وال يعرـفـه الـنـاس"، وال ـلـه مكاـنـة ، وال ـلـه منزـلـة ، رى لعمـلـه شــيءال ـيـ
وهــذه ، كمــا يســرت عــنهم ســيئاته، ـبـل يســرته عــنهم، ال يظهــر هلــم عمـلـه، فهــو خفــي عــنهم 

ءونســألك  ، "رب عفــوك :"الواـحـد إذا ـتـدبرها ـقـال فالواـحـد ، " رب أن تـسـلمنا ـمـن اـلـر
، يت وصــمت ًمـنـا إذا فعــل العمــل صــاحلا ظــل يقــول ســويت ورحــت وجـيـت وعمـلـت وصــل

 .؟ ما ميكن يقول لك وال شيء ماذا عملت من السيئات:ىلولكن إذا قلت له تعا
مصـــلحة كحرصـــنا عـلــى إخفـــاء فينبغـــي أن يكـــون حرصـــنا عـلــى إخفـــاء أعمالـنــا إذا مل تكـــن 

 .سيئاتنا
ســأل هللا أن يبلغــا  ،  بلغنــا منزلــة كــربى يف اإلخــالص  جــل وعــال إذا بلغنــا هــذه املنزلــة

 .وعظيم اإلخالص له ، صدق معرفته 
 .)1(»إن هللا حيب العبد اخلفي التقي«: ويف حديث سعد عن النيب ": محه هللا يقول ر

إن هللا ـحيـــب مـــن عـبـــاده األخفيـــاء األتقـيـــاء اـلـــذين إذا «: ويف حـــديث مـعـــاذ عـــن الـنـــيب 
ُحضروا مل يعرفوا، وإذا غابوا مل يفقدوا، أولئك أئمة اهلدى ومصابيح العلم ُ«)2(. 

ٍطــوىب لكــل عبــد مل يعــرف النــاس، ومل تعرفــه النــاس «:  قــال  وعــن علــي بــن أيب طالــب 

 .»ُوعرفه هللا منه برضوان، أولئك مصابيح اهلدى جتلى عنهم كل فتنة مظلمة
فــون َكونــوا جــدد القلــوب، خلقــان الثيــاب، مصــابيح الظــالم، خت«:  وقــال ابــن مســعود

 .»عرفون يف أهل السماءُعلى أهل األرض، وت

                              
 ).1529(، )1441(، وأمحد )2965(أخرجه مسلم  (1)
يف إسناده عبد هللا بن هليعة وهو : ل البوصريي يف الزوائدقا. بلفظ مقارب) 3989(أخرجه ابن ماجه رقم  (2)

 .ضعيف
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لنظــر ر مــنهم للنــاس فهــو بيــنهم ومــن ظهــ فهــؤالء أخــص أهــل الغربــة، ببدنــه، وقلبــه معلــق 
 "األعلى

، أي من اضطر إىل الظهور لتحقيق مصلحة وإدراك منفعة شرعية" ومن ظهر منهم"يعين " 
لقلب  تعاىل  ًال يرقب من النـاس نفعـا ، فإنه ال يعنيه هذا الظهور عن أن يكون معلق 

 دمحم اعطين إن :  ملسو هيلع هللا ىلص للرجل األعرايب الذي جاء  فقال لهوما أصدق قول النيب، ًوال ضرا 
وإذا ذممـت ذمـي يشـني ، يعين إذا مـدحت يطـري مـدحي يف اآلفـاق، مدحي زين وذمي شني

، يعــين الــذين مدحــه يــزين )1(» ذاك هــو هللا «:فمــاذا قــال لــه النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قــال ، مــن أذمــه 
 .وأما اخللق فمدحهم ال يزين وذمهم ال يشني ،  وذمه يشني هو هللا

 : يف وصفهم كما قال أمري املؤمنني :"قال رمحه هللا
ُجســــــــمي معــــــــي غــــــــري أن اـلـــــــروح عـنـــــــدكم ُ َ ِْ َ َّ َ َْ ـــــــــــــة والـــــــــــــروح يف وطـــــــــــــن َ ِفاجلســـــــــــــم يف غرب َ َ ُ ُّ ٍ ُْ ُ

 : تنشد يف هذا املعىندوية رمحها هللا تعاىلوكانت رابعة الع
ـــــــــــك يف الفـــــــــــــــ ـــــــــــــد جعلـتـــ َولقــ ِؤاد حمـــــــــــــــدثيُْ

ــــــــــب مــــــــــــــــؤانس ــــــــــــم مــــــــــــــــين للحبـيـــــ ُ فاجلســــ
 

ْوأحبــــــــــــت جســــــــــــمي مــــــــــــن أراد جلوســــــــــــي  َ ِ ْ ِ ُ
ـــــــــــــــؤاد أنيســــــــــــــــي ـــــــــب قلــــــــــــــــيب يف الفـ ِوحبيـــــــ ُ

وأكثـــرهم ال يقـــوى علـــى خمالطـــة اخللـــق، فهـــو يفـــر إىل اخللـــوة ليســـتأنس حببيبـــه؛ وهلـــذا كـــان  
 .أكثرهم يطيل الوحدة

 .» جليس من ذكرينأ: كيف أستوحش وهو يقول: أال تستوحش؟ قال: وقيل لبعضهم«
 .»وهل يستوحش مع هللا أحد؟«:وقال آخر

 .»من استوحش من وحدته فذلك لقلة أنسه بربه«:وعن بعضهم

                              
)1(  
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إن كنـت مـن النـاس فالبـد : وكان حيىي بن معـاذ كثـري العزلـة واالنفـراد، فعاتبـه أخـوه فقـال لـه
 .لك من الناس

 .ن كنت من الناس فالبد لك من هللاإ:  فقال حيىي
م له: َإذا هجرت اخللق فمع من تعيش؟ قال: له وقيل  ُمع من هجر َ. 

ــــــــــــق طـــــــــــــــر ــــــــــــــرت اخللـــ ُهجـ ا يف هواكـــــــــــــــاُ
ــــــــــب إر ــــــــــــــــــــــين يف احلــــــــــــــ ــــــــــــــــــو قطعتــ ًفلــــــ ِّ ََّْ َ

 

ـــــــــــــــــــي أراكــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــت العـيـــــــــــــــــــال لكـ ُوأيـتمـــــــ َ ََْ
ــــــــــــــــــواكا ــــــــــــــؤاد إىل ســــ ــــــــــــن الفــــــــ ـــــــــــــــــا حــــــــــ ِملـــــ ُ َّ

 .»َإين أصبت راحة قليب يف جمالسة من لديه حاجيت«:وعوتب ابن غزوان على خلوته فقال 
ُولغــربتهم مــن الـنـاس رمبــا نســب بعضــهم إىل اجلـنـون لبعــد حاـلـه مــن أحــوال الـنـاس كمــا كــان 

 ."أويس يقال ذلك عنه
مــر إذا لقيـتـه  وقــال لع،ـتـيكم يف أمــداد أهــل اـلـيمن(أوـيـس القــرين اـلـذي قــال فـيـه الـنـيب ملسو هيلع هللا ىلص 

لكوـفـة ألـنـه كــان  فلمــا جــاءه ـعـرف عمــر ـقـال أكـتـب ـلـك إىل أمــري افســأله أن يســتغفر ـلـك،
 .َّ قال أكون يف غرباء الناس أحب إيلمتوجه إىل الكوفة،

خــــري «ال عـنـــه الـنـــيب ملسو هيلع هللا ىلصـقـــ، وهــــو خــــري الـتـــابعني ،  فـهـــو يشــــري إلـيـــه رمحــــه هللا ورـضـــي عـنـــه 
 .»التابعني

ـا بـر فهـذ َوالعمل الذي ذكره النيب ملسو هيلع هللا ىلص مـا هـو ؟ كـان لـه أم هـو  ه الـذي بلـغ بـه ا كـان عملـٌّ
 .نسأل هللا من فضله ،  العليا ةزلتلك املن

لــذكر ال يـفــرت لســانه، فقــال رجــل  :"قــال رمحــه هللا  ُوكــان أبــو مســلم اخلــوالين كثــري اللهــج  ْ َ
  ."لكن هذا دواء اجلنون!  ابن أخي: أجمنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم: جللسائه



 --------------------  سابعدرس ال ال-كشف الكربة   –الدروس 

 www.almosleh.com 
 

»8« 

ُّأال ـبـــــذكر ا تطمــــــئن ﴿تـبـــــارك وتعــــــاىل كمــــــا ـقـــــال هللا ، يـعـــــين دواء اجلـنـــــون هــــــو ذـكـــــر هللا ِ َ ْ َ َِّ ِ ْ ِ ِ ََ
ُالقلوب ُُ ْ﴾)1(.  

 .)2(»جمنون: اذكروا هللا حىت يقولوا«: ويف احلديث عن النيب  :"قال رمحه هللا 
  . ، ضعيفهذا احلديث ال يصح

لقـوم مـن مـرض«:وقال احلسن يف وصـفهم" . »إذا نظـر إلـيهم اجلاهـل حسـبهم مرضـى ومـا 
 .»لطوا وقد خالط القوم أمر عظيم هيهات، وهللا مشغول عن دنياكمقد خو«: ويقول

 :ويف هذا املعىن قال
ُوحرمـــــــة الـــــــود مــــــــا يل عـــــــنكم ـعـــــــوض ِّ

ُوقــــــد شــــــرطت عـلــــــى قــــــوم ـصــــــحبـتـهم َُ ْ ِ ُ
ـــــم قـــــالوا ُبـــــه ـمـــــرض: ومـــــن حـــــديثي 

 

ــــــــــــاديت ـغـــــــــــــرض  ُولـــــــــــــيس يل يف ـســـــــــــــواكم ـسـ
ــــــــــــــم فـرضــــــــــــــوا ــــــــــــن دو ُن قـلـــــــــــــيب لكــــــــــــــم مــ ََ ِ َّ

ـــــــــــــــك املــــــــــــــــ: ُفقـلـــــــــــــــت ُرضال زال عــــــــــــــــين ذـل
اـسـتح ـمـن هللا كـمـا تـسـتحي ـمـن رجـلـني «:  أوـصـى إىل رـجـل فـقـالويف اـحلـديث أن الـنـيب  

 .)3(»من صاحلي عشريتك ال يفارقانك
 .)4(»أفضل األعمال أن تعلم أن هللا معك حيثما كنت«: قالويف حديث آخر عنه 

 حيــث أن يعلــم أن هللا معــه«: مــا تزكيــة املــرء نفســه؟ قــال: ويف حــديث آخــر أنــه ســئل 
 .»كان

                              
 .28:سورة الرعد )1(

، وهو ، من حديث أيب سعيد اخلدري )1/499(، واحلاكم )4(وابن السين ) 11653(أخرجه أمحد  (2)
 ).517(انظر األحاديث الضعيفة . حديث ضعيف

ثنا جعفر ابن الزبري عن القاسم عن أيب أمامة : نانعن صفدي بن س) 203/1، 53/2(أخرجه ابن عدي  (3)
 ).1500(انظر األحاديث الضعيف . ًوهو حديث ضعيف جدا. ًمرفوعا

انظر . ، وهو حديث ضعيفأخرجه الطرباين يف الكبري، وأبو نعيم يف احللية، من حديث عبادة ابن الصامت  (4)
 ).2589(األحاديث الضعيفة 
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ثالـثـــة يف ظــــل هللا يظلهــــم هللا يف ظـلـــه ـيـــوم ال ظــــل إىل «:  قــــالويف حــــديث آخــــر عـنـــه 
 .)1(»ًرجال حيث توجه علم أن هللا معه«: فذكر منهم. »ظله

أن تعبـد هللا كأنـك تـراه فـإن مل تكـن تـراه فإنـه «: أنه سئل عن اإلحسان فقالوثبت عنه 
 .)2(»يراك

ًبيــات حســنة أســاء نـقوهلــا يف خملــوق وقــد أصــلحت منهــا أبيــا وأليب عبــادة يف هــذا املعــىن أ ُُ
 :حىت استقامت على الطريقة

ًكـــــــأن رقيبـــــــا منـــــــك يرعـــــــى خـــــــواطري
ًفمـــــــا بصـــــــرت عينـــــــاي بعـــــــدك منظـــــــرا َْ َ
َّوال ـبــــــــــدرت مـــــــــــن يف بعـــــــــــدك لفظـــــــــــة ِ
وال خطـــــرت مـــــن ذكـــــر غـــــريك خـطـــــرة

َّإذا مــــا تســــلى القاعــــدون علــــى اهلــــوى 
ُوجـــدت الـــذي يســـلي ســـواي يشـــوقين

وان صـــــدق ـقــــد ســـــئمت لقـــــاءهموإخـــــ
 ـغـــــري أـنـــــينُمُلى عــــــنهْســــــَوـمـــــا الغــــــض أ

ظـــــــــــــــــــــري ولســـــــــــــــــــــاين  ــــــــــــــــى  ــــــــــــــــر يرعـــــ وآخـــــ
ـــــــــت قـــــــــــــــــــــد رمقـــــــــــــــــــــاين يســـــــــــــــــــــوؤك إال قلــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــاين ــــــــــــــد مسعــ ـــــــت قـــــــــ ـــــــــــــــريك إال قـلـــــــــــــــ لغــــــــ
ـــــــــــــب إىل عرجــــــــــــــــــــا بعـنـــــــــــــــــــاين ـــــــــــــى القـلــــــ َّعـلــــــ
ـــــــــــــــــــــالن ـــــــــــــــــالم فــ ــــــــــــــــــــذكر فـــــــــــــــــــــــالن أو كــــــ ٍبـــ

ــــــــــــل مكـــــــــــــــــــــاين ــــــــــــــــــىت أمـــــــــ ــــــــــــــــربكم حـــ َّإىل قـــــ
ــــــــــــــــــنه ـــــــــــريف عـ ـــــــــــــــيت طــــــــ  ولســـــــــــــــــــاينُمُوأغضــــ

ـــــــــــــــــات تـــــــــــــــــــــراين ــــــــــــــــــــل اجلهــــ أراك كمـــــــــــــــــــــا كـ
 ."وصلى هللا على سيد دمحم وآله وصحبه وسلم، واحلمد  رب العاملني

حـال وصـف كشـف الكربـة يف "  املبـارك الكتـاب هـذاهذا آخر ما ذكر املؤلف رمحـه هللا يف
 ".أهل الغربة

                              
انظر األحاديث الضعيفة . ً، وهو حديث ضعيف جداري من حديث أيب أمامة أخرجه الطرباين يف الكب (1)

)2444.( 
 ).10، 9(، ومسلم )4777(، )50(أخرجه البخاري  (2)
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  ويالحــظ أن الشــيخ رمحــه هللا ذكــر مجلــة مــن األحاديــث الــيت ال تصــح مــن حيــث اإلســناد
ا إســناد ــا ــا تصــلح يف االستشــهاد واالعتضــادا إىل نقــل العلمــاء هلــا وأًلكــنهم ـيـذكرو  ال أ

 .أحاديث تثبت أحكام هلا شواهد تعضدها
 .وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم 

 
 


