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هلم من  عزَّ وجلَّ حتدثنا عن أولياء هللا، وأحباب هللا، والصاحلني وأوصافهم وأخالقهم وأحواهلم وما جهزه هللا 
رين ز واملعينني واملؤا ،وأحباب الصاحلني ،أنواع النعيم وأصناف التكرمي، وما ذكرQه ينطبق على أتباع الصاحلني

  .واملساعدين للصاحلني يف كل وقت وحني
الً ممَِّّن َدَعا ِإَىل اhَِّ (: ، فهذا ما وضحته اآليةأن يكون إمامًا من أئمة الصاحلني؟ من يريدأما  َوَمْن َأْحَسُن قـَْو

  ).فصلت٣٣( )َوَعِمَل َصاِحلًا َوقَاَل ِإنَِّين ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 
ال أرقى ال أvى ،ليس هناك أفضل و ال أعلى و ، وأعظمهم وأكرمهم عزَّ وجلَّ من الذي يدعو اخللق إىل هللا  ،و

فإن الوارث له ، تنطبق اآلية على حضرته وتنطبق أيضًا على ورثته. ملسو هيلع هللا ىلص وأستاذهم ومعلمهم هو سيدQ رسول هللا
  .حكم مورثه

اليت  ملسو هيلع هللا ىلصعندما يكون أوصاف احلبيب  ،م إليه؟فنتبعه وُنسلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصكيف نعلم أن هذا الرجل وارً| لرسول هللا 
و إىل اآلخرة، ال يدع .ملسو هيلع هللا ىلصلًة جبمال رسول هللا ذكرها يف قرآنه ظاهرًة لنا فيه، فكأنه صورة صغرية جدًا جداً جدًا جممَّ 

ال يدعو   . وإمنا يدعو إىل هللا، وهذه أعلى املقامات ،إىل اجلنة و
م علماء الشريعة، ويقال هلم الفقهاء، وهناك دعاٌة إىل اجلنة مون الناس شرع هللا، وههناك دعاٌة للشريعة يُعلِّ 

وهم الُعبَّاد؛ الذين يتفنون يف العبادة على �ج رسول هللا ليكون هلم درجات عالية يف اجلنة، وهناك دعاٌة للنجاة من 
طيبا�ا وشهوا�ا حىت يضمنوا عدم الدخول يف  جهنم وبئس القرار، النار وهم الُزهَّاد؛ الذين يزهدون يف الدنيا و

  . واخلري وهناك دعاٌة إىل عمل الربِّ 
الء مقامًا الذي يدعو إىل هللا جلَّ  إىل مجال هللا، وإىل كمال هللا، وإىل جالل هللا، وإىل  ؛يف عاله لكن أعلى هؤ

إمنا خيشى هللا ( :وورثته ملسو هيلع هللا ىلص وهذا املقام األعلى الذي كان عليه رسول هللا ،يف عاله مراقبة هللا، وإىل خشية هللا جلَّ 
طر٣٢() من عباده العلماء الء هم العلماء الذين على احلق اليقني ).فا ِت اhَِّ َوَخيَْشْونَُه (: هؤ الَ الَِّذيَن يـُبَـلُِّغوَن ِرَسا

 ََّhالَّ ا الَ َخيَْشْوَن َأَحًدا ِإ م، فإن الدعوة إىل هللا ويدعون إىل هللا �فعاهلم وأحواهلم قبل أقواهل ،)األحزاب٣٩( )َو
خٌري من كالم ألف رجٍل يف رجل  ،حال رجل يف ألف رجل(( :�حلال فوق الدعوة إىل هللا �ملقال، وقد قيل

  ).َصاِحلًا َوَعِملَ ( :من أجل ذلك قال تعاىل .))واحد
، ويدعون إىل ومع أ�م وصلوا إىل أعلى مقامات خشية هللا، وتقوى هللا، واخلوف من جالل هللا، وكرب�ء هللا

ال ظهوراً، وجيعلون أنفسهم يف غمار املسلمني ًال و ال قا ًال و ال حا ال يرون ألنفسهم  ال أ�م  : هللا حباهلم و�عماهلم؛ إ
يف كل وقت وحني، فال يعرتضون  عزَّ وجلَّ اُلمْسِلمني اُلمَسلِِّمني ¡  ،)فصلت٣٣( )َوقَاَل ِإنَِّين ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ (

ال يشتطون يف معاداعلى قضاء، و   ،األعداء، بل ميشون على �ج سيد الرسل واألنبياء ةال جيزعون عند بالء، و
  .يف عاله، هذا حاهلم مع احلق ألمر هللا جلَّ تسليماً ويسلموا 

الَ السَّيَِّئُة اْدَفْع ِ�لَِّيت ِهَي َأْحَسنُ (: أما حاهلم مع اخللق الَ َتْسَتِوي احلََْسَنُة َو أِخالُقهم مع  ،)فصلت٣٤( )َو
َأَمَرِين  ؛ِبَسْبِع ِخَصاٍل، فـََلْن َأَدَعُهْن َحىتَّ أَْلَقاهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َأْوَصاِين َخِليِلي أَبُو اْلَقاِسمِ ( :¦ اخللق تكون كما قال أبو ذر

الَ  ًئا، َوَأْن ِحبُبِّ اْلَمَساِكِني َوُجمَاَلَسِتِهْم، َوأَْنظُُر ِإَىل َمْن ُهَو ُدوِين، َو الَ َأْسَأُل النَّاَس َشيـْ  أَْنظُُر ِإَىل َمْن ُهَو فـَْوِقي، َو
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َْ̈خُ  الَ  ئٍِم، َأْعُفَو َعمَّْن ظََلَمِين، َوَأِصَل َمْن َقَطَعِين، َوَأْن َأُقوَل اْحلَقَّ َوِإْن َكاَن َأَمرَّ ِمَن الصَّْربِ، َو الَ ُذِين ِيف اhَِّ َلْوَمُة 
الَّ h�َِِّ : ْن قـَْولِ َوَأْن ُأْكِثَر مِ  َة ِإ الَ قـُوَّ  .١)الَ َحْوَل َو

ألن هذه الذي  من مل يدخل نفسُه بنفسِه جبهاد نفسه يف هذه املقامات فليس له يف الدرجات العليا نصيب،
ملَّا  ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ،)األعراف١٩٩( )ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِ�ْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلنيَ (: حلبيبه فيها عزَّ وجلَّ قال هللا 

ِإنَّ اhََّ ¬َُْمُرَك َأْن تـَْعُفَو َعمَّْن ظََلَمَك، َوتـُْعِطَي َمْن َحَرَمَك، َوَتِصَل َمْن : َما َهَذا َ� ِجْربِيُل؟ قَالَ ( :نزلت هذه اآلية
 .٢)َقَطَعكَ 

وإخوانه على الصغرية والكبرية، واهلفوة ولذلك لو وجدت رجًال يف ِعداد أحباب الصاحلني حياسب أحبابه 
  :فاعلم أنه ليس منهم، إذاً فما �ل أحباب الصاحلني؟ امسع لإلمام أبو العزائم ماذا يقول فيهم ،الصغرية جيعلها كبرية

  الت فالعفو أرفقزَّ وعفواً عن ال  هموسرتاً لعورات األحبة كلِّ 
الذي تعلم أنه شيطان وسط األحباب، و  ،هذا وذاككلما تكلم يتحدث عن مع األحباب   اً إذا وجدت أحد

ال تتغري القلوب؟ا، ، إذا حتدث معك عن أن فالن قال عنك كذا وكذ)فرق بني األحبةامل: (قيل فيه ال تتغري ! أ أ
  .خوانما حيرصون عليه سالمة قلوب جسد األم ، أهل النور أهوهذا ليس حال أهل النور! الصدور؟
هم روح واحدة هي روح احملبة اإلهلية، وروح األسرار النبوية، وروح األخالق جسد واحد، تسري في خواناأل

 ًQلشيطان، وليس له نصيب  ، ويكون مقرونوالذات احملمدية املصطفوية، فالذي يسعى فيها �لنميمة يكون شيطا�
  .ملسو هيلع هللا ىلص يف وراثة النيب العدQن

أمت السالم وجد مجاعة ذاهبني إىل امرأة يريدون أن يرمجوها فسيدQ عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة و 
من كان منكم بال : ((إ�ا زانية، فقال عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم :قالوا ،�حلجارة، قال ماذا هناك؟

الً  .))خطيئة فلريمجها ُبُه َعْن ُعُيوِب النَّاسِ ( :احبث عن نفسك أو   .٣)طُوَىب ِلَمْن َشَغَلُه َعيـْ
وجيب أن  - والعياذ �¡ -فاألخ الذي عيونه مسلطة على عيوب األحباب يكون وقع يف فخ الشيطان 

ال نُنفِّ و ألننا مؤلف ،ر نفسه ويستتيبيُبصِّ  ال نغضب ألنفسنا قطّ ن ولسنا منفرين، نؤلف بني األحبة و  ر، وسالحنا أن 
  .عزَّ وجلَّ حرمات هللا ، ولكن نغضب إذا انتهكت ملسو هيلع هللا ىلص كنهج احلبيب

طعين أصله أQ من أجل رسول هللا ال يصلين أصْلُه ¡، وآخر سيقا َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ (: أخ  ) ِإمنَّ
، أو يدخل بني أحباب رسول هللا ويريد أن يفرق ةوأم واحد واحد فالذي يُفرق بني إخوة من أب .)احلجرات١٠(

نفسه ضحكت عليه، والشيطان متكن منه، فأصبح شيطاQً  ،!!هذا مسكني .!!جلماعة املسلمني؟ هلذا وما ما ،بينهم
يبة أن يفرق بني األحبة، وأن ميشي بينهم �لغِ  ،!!وما بضاعة الشيطان؟ .يف صورة إنسان ألنه حيمل بضاعة الشيطان

وملاذا تذكر هذا . .، وماذا فعل فيك فالن؟ ؟انظر ماذا قال عليك فالن.. م والتفريط والَقْدح والنميمة والذَّ 
  .حتافظ على جمتمع ومجاعة املؤمننيحىت  اذكر حماسنه، أو اذكر فضائله! الكالم؟

                                                           

  خلرية املهرة للبوصريياحتاف ا ١
  جامع البيان عن ¨ويل آي القرآن، وتفسري بن أيب حامت ٢
  .مسند البزار ومسند الشهاب عن أنس ¦ ٣
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محن الوارثني للنيب العدQن اجلهل أحسن أم العلم؟  .)اْدَفْع ِ�لَِّيت ِهَي َأْحَسنُ (: هيملسو هيلع هللا ىلص  فصفات عباد الر
وقس على ذلك بقية .. العلم، إذًا أدفع اجلهل �لعلم، واحللم أحسن أم سرعة الغضب؟ إذًا أدفع الغضب �حللم 

السجا� واألخالق، فالسجا� الظلمانية واألخالق الشيطانية أدفعها �ألخالق القرآنية والسجا� احملمدية 
الت اإلهلية   .والكما

َنكَ  الَِّذي فَِإَذا(: ملسو هيلع هللا ىلص لكي أكون من ورثة النيب العدQنإذًا هذه صفايت  َنهُ  بـَيـْ يمٌ  َوِيلٌّ  َعَداَوٌة َكأَنَّهُ  َوبـَيـْ ) محَِ
ه سيصبحون أحب الناس له، مثلما كان حيصل مع ءعندما ميشي اإلنسان vذه األخالق فإن أعدا .)فصلت٣٤(

الصاحلني وانقلبوا إىل عاشقني �حوال الصاحلني مما رأوا من أخالقهم  حضرة احلبيب، وأصحاب احلبيب، ومن حاربوا
  .يف كل وقت وحني
ال يدري أ�ا ز وهنا توجد  لة، مع أ�ا عمل خسيس من عمل ز لة كبرية جدًا يقع فيها كثري من احملبني، وهو 

ذا وكذا، وأخوك فعل  الشيطان الرجيم، مع زوجته يف البيت كلما جيلس مع زوجته، يقول هلا أختك قد فعلت ك
! ،!هل يصح هذا الكالم؟. !!تأثر vا لوحده ويقطعها عن أهلهاسكذا، وأبوك صفته كذا، وأمك كذا، ويريد أن ي

ال تقرأ معها كتاب هللا؟ ،!!هل هذا ذكر هللا الذي ُأمرُت به؟ أو تذاكر معها يف سرية الصاحلني من عباد  ،!ملاذا 
ال تذكرها بسري الس، !هللا؟   !.لف الصاحل؟ملاذا 

طريق هللا  ال إذا منع نفسه عن قيل وقال حىت مع زوجهقدر ال ميشي املريد يف  ، هل عندك الوقت !!أُمنلة إ
قال هللا، وقال رسول هللا، وقال الصاحلني من عباد هللا، لكن هل  :يإمنا قيل وقال فقط تكون عند! لقيل وقال؟

الئقة اهلابطة املنافي ع األمة اإلسالمية واÅتمع اإلسالمي وهذا الذي ضيَّ  ،!ة لألدب؟عندي وقت لألقوال الغري 
  .وجمتمعات الصاحلني يف هذا الزمان

يف حني أنه من املفروض أن !! فالناس مفتحة األعني على أخطاء اآلخرين، ولو مل جيد خطأ يتلمس أخطاء
الذي سيحاسب  ،!!هل سأحاسبهم؟و ! تكون عدساته كلها على نفسه، وأخطاء الناس وراء ظهره، فما يل وما هلم؟

 )َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اhَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ( :الكل هو رب الكل، وأQ جيب أن أكون مثل رسول هللا
إذا مل نكن سنتخلق vا فمن الذي ! أليست هذه أخالقه؟.. الّسْمح، الَسَماح، العفو، الصْفح  ،)األحزاب٢١(

  !.سيتخلق vا؟
. عليه أن َيصْل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه ،ملسو هيلع هللا ىلص د أن يكون من ورثة رسول هللامن يري

ما كجيب أن ¬يت هو ليصاحلك، إذًا ستبق  ! كيف تذُهب لتصاحله؟: لكن سيجعل نفسه كبريًا، فإن نفسه ستقول له
ُرُمهَا الَِّذي يـَْبَدُأ ِ�لسََّالمِ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصأنت يف حزب الشيطان، ألن حضرة النيب  ال تريد أن تدخل يف  .٤)َوَخيـْ وأنت 

  ! أليست هذه أخالق اإلسالم؟! ة، إذاً كيف تريد أن تكون وار|ً لرسول هللا؟رييهذه اخل
جات vا على العبد، يتفضل عليه �ألخالق اإلهلية، و�لدر  عزَّ وجلأخالق حتتاج عزمية قوية لكي يتفضل هللا 
الَّ الَِّذيَن َصبَـُروا(: الوهبية اليت يقول لنا فيها هللا يف آ�ته القرآنية صربوا على ماذا؟  ،)فصلت٣٥() َوَما يـَُلقَّاَها ِإ

صربوا على جهاد النفس، هذا هو الصرب األعظم، فالصرب على احلرب سهل، والصرب على الـُمر سهل، لكن الصرب 

                                                           

  .¦ البخاري ومسلم عن أيب أيوب األنصاري ٤
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َوالَِّذيَن (!! يس يف احلربل ،)احلج٧٨() َوَجاِهُدوا ِيف اhَِّ َحقَّ ِجَهاِدهِ ( :األعظم هو الصرب على جهاد النفس
َلَنا وعلوَمنا وألحَوالنا العلية وكشوفَاتنا  ،اليت تؤدي إىل مجَالنا وكَمالنا الُسبل خاصة ،)َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـُ

الءأين القدسية، و    .جيب أن يكون يف مقام اإلحسان) العنكبوت٦٩() َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ  َوِإنَّ اhََّ (هم؟ أقلُّ  ،هؤ
الَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ ( الية عناية يف خَبا  :هنا يعين ظُّ واحلَ ، )فصلت٣٥( )َوَما يـَُلقَّاَها ِإ عناية من هللا، فأصل الو

طََّلع عليهم احلبيب ا عزَّ وجلادَّخرها هللا  ،األ�م ملصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم، ملن أحب من األقوام، وا
ال  وأمره أن يواليهم بنظرات العطف واحلنان والشوق واإلكرام، حىت يرتبوا الرتبية النورانية فيكونوا دائمًا وأبدًا 

ال يغيب عنهم هللا عزَّ وجلَّ يغيبون عن هللا  ال أقل عزَّ وجلَّ ، و  فجهاد النفس هو السبيل األوحد لتكون .طرفة عٍني و
  :مع األحبة

  واحذر قوى الشيطان يف القلب كمني  جاهد نفوساً فيك �لشرع األمني
  ٍة يف كـل حنيظُلم العباد بنيَّ   وحرص من حسوٍد جاهلٍ  لٌّ غِ 

لكي نفوز وجنوز، ألين وضعتها يف لوح القلب، فأخذ يف  عملياً  هذه القصيدة أخذQ سنوات يف تطبيقها
لكننا نريد أن نصل إىل املقامات العلية ومعنا  .الصفات اليت أشاروا إلينا فيها وحياول أن يتخلص من ،ترديدها

  :ال جيوز، فالتحلي بعد التخلي! كيف يكون ذلك؟!! األوصاف الظلمانية

  بعد حموي حمللي  التحلي �لتخلي
الجي البد أن أب التخلية لكي ¨يت التحلية، و ضع التجلي بد أن أنصرف عن التحلية لكي ¬يت التجلي، و

  .خلف ظهري لكي أْهَنأ �لّتَمّلي، وكلها جماهدات، وأوهلا جهاد النفس
فيك �لشرع األمني، واحذر قوى الشيطان، والشيطان يف أي مكان  -وليست نفساً واحدة  - جاهد نفوساً 

 !!اذا � بين؟مل!! القلب، لذلك عندما ¬يت أحد من الغافلني وحنن يف الصالة، ويضع رجله فوق رجلي يف! يكون؟
ال يدخل بيننا الشيطان، أقول له ال، احلديث : يقول لكي  �بين الشيطان بداخلك، أيكون الشيطان بيين وبينك؟ 

  .٥)ِإنَّ الشَّْيطَاَن َجيِْري ِمَن اْبِن آَدَم َجمَْرى الدَّمِ ( :هو الذي قال لنا هذا
وهذا النزع ، )َونـََزْعَنا(: هللا قبل أن ينزعوإمنا هو �لداخل، يف القلب، كيف سيصل إىل ! ليس بينه وبينك

ال يرتك أي أثر، مل يقل !! ماذا يعين؟ َونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهم (فسوف ترجع مرة أخرى، ولكن ) وقطعنا(بشدة، أي 
ْن ِغلٍّ  ية اليت ومعها كل الصفات اجلِبلِّ  ،ومعها الظلم ،ومعها احلسد ،معها احلقد لِّ وشجرة الغِ  ،)األعراف٤٣() مِّ

  .بنزعها يف اآلية القرآنية عزَّ وجلأمرQ هللا 
وأن يشرح صدورQ للعمل  ،وأن يبلغنا ذلك ،أن يعيننا على ذلك عزَّ وجلَّ فالبد من جهاد النفس، نسأل هللا 

  .وأن يؤهلنا لذلك ،بذلك
  وصلى هللا على سيدQ دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

***********************  
                                                           

٥ Ñ البخاري ومسلم عن صفية بنت حيي  
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