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  ونِ يُ ا العُ يَ  ضِ يِيب بِ د حَ محَْ أَ   دمَّ ى حمَُ لَ ي عَ لِّ صَ  يا ربِّ 
  : رضي هللا عنهمعلًقا على هذا البيت الذي أنشده املنشد من قصيدة لإلمام أيب العزائم  -قال الشيخ 

لـذي يف هـذا الـزمن ا صـلى هللا عليـه وسـلمحنن أحوج ما نكون يا إخواين إىل الصالة على سـيدنا وموالنـا رسـول هللا 
حنـن فيــه، فقــد كثــرت املشــكالت، وزادت املعضــالت، وانتشـرت اآلفــات وكســت الظلمــات، وال خمــرج لنــا منهــا إال 

مــن الظلمــات إىل  -كمــا أخــرج العــرب وغــري العــرب -، ليخرجنــا صــلى هللا عليــه وســلمبنــور هللا وحبيــب هللا ومصــطفاه 
  . عزَّ وجلَّ الناس من كل الظلمات إىل نور هللا إىل يوم القيامة الذي خيرج  صلى هللا عليه وسلمفهو . النور

ومــع اخــتالف الظلمــات يكــون اخــتالف التوجهــات النورانيــة احملمديــة املوجهــة للقضــاء علــى هــذه الظلمــات، 
ـْن َأنُفِسـُكْم َعزِيـٌز َعَلْيـِه َمـا َعنِـتُّْم َحـرِيٌص َعلَـْيكُ ﴿ :عـزَّ وجـلَّ وهذا سر قـول هللا  م بِـاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف َلَقـْد َجـاءُكْم َرُسـوٌل مِّ

على إخراجنا من كل مشـكلة، وحـريص علـى جناتنـا مـن كـل معضـلة،  حريص صلى هللا عليه وسـلم فهو). التوبة١٢٨(﴾ رَِّحيمٌ 
م الطلب � أننا نريد أن خيرجنا سـيِّدنا وموالنـا رسـول  وحريص على محايتنا عند كل كارثة مذهلة، لكن علينا أن نقدِّ

  والطلب الذي نقدمه له ما هو؟. مما نتعرض له يف هذه احلياة، ومما خناف منه يوم لقاء هللا عليه وسلمصلى هللا هللا 
  ونِ يُ ا العُ يَ  ضِ يِيب بِ د حَ محَْ أَ   دمَّ ى حمَُ لَ ي عَ لِّ صَ  يا ربِّ 

وهذا الطلب يا إخواين ال يرد، بـل إن االسـتمارة املعتمـدة يف املـأل األعلـى، والنمـوذج الـذي يعـرض اإلنسـان 
رجـالً يكتـب الطلـب،  هللا عليـه وسـلم صـلىفيه حاله على هللا، والذي ينزل مـن السـجل النبـوي اإلهلـي، مـا هـو؟ ملـا وجـد 

يـا هـذا أخطـأت : وقـال لـه صـلى هللا عليـه وسـلممباشـرة، نـادى عليـه سـيدنا وموالنـا رسـول  عزَّ وجـلَّ و�ذا الطلب يدعو هللا 
إذا أردت : (مسـتأنًفا الكـالم صـلى هللا عليـه وسـلمليـه الرجـل طـويالً فقـال طريقة كتابة هـذا الطلـب ليسـت هكـذا، فنظـر إ

يـَْقبَــُل الصــالة عــزَّ وجــلَّ فابــدأ بالصــالة علــيَّ، مث اذكــر حاجتــك، واخــتم بالصــالة علــيَّ، فــإن هللا عــزَّ وجــلَّ أن تــدعو هللا 
  .)عليَّ وهو أكرم من أن يدع ما بينهما

هللا؛ والذي يريد عرض حاله على هللا ويستجيب له هللا مـاذا يفعـل؟  إذن النموذج احملمدي لعرض احلال على
إن كانـت حاجـة مـن حاجـات الـدنيا، أو حاجـة مـن  -مث يـذكر حاجتـه  صلى هللا عليه وسلم،يبدأ بالصالة على رسول هللا 

يـَْقبَـُل  عـزَّ وجـلَّ ، وهللا جـلَّ عـزَّ و عليه وسـلم، ويف اخلتـام يتوجـه إىل هللا  صلى هللامث يصلي على رسول هللا  -حاجات اآلخرة 
الصالة اليت يف البداية والصالة اليت يف النهاية، ألنه آىل على نفسه أال يـَُردَّ صـالًة علـى حبيبـه ومصـطفاه مهمـا كـان 
حال قائلها، إال إذا كـان يقوهلـا علـى هيئـة السـخرية واالسـتهزاء، وهـذا والعيـاذ بـا� يتعـرض ألشـد الـبالء، لكـن إذا  

  :هلا عبادة له، وتوجها إىل حضرة هللا، فإن هللا يـَْقبَـُلَها بال شككان يقو 
  فـََقبـُــــــــــــوُهلَا َحْتـــٌم ِبَغْريِ تـََردُّدِ     َأِدْم الصَّالَة َعَلى النَِّيبِّ ُحمَمَّدٍ 

  دِ إالَّ الصالَة َعَلى النَِّيبِّ ُحمَمَّ     اـالَُنا بـَْنيَ الَقبُــــــــــوِل َوَردِّهَ ـَأْعمَ 
ال يقبــل هللا : (وسـلم صـلى هللا عليـهألن أي عمـل آخـر البـد فيـه مـع قــول اللسـان مـن حضـور القلـب، ولــذا يقـول 

مشـغول، والـذي يـدعو هللا : يعـين) الهٍ (و). رواه الرتمذي يف مسنده واحلاكم يف املستدرك عن أيب هريـرة رضـي هللا عنـه() دعاًء ِمْن قـَْلٍب الهٍ 
الصالة وهـو مشـغول يف املصـاحل، أو يف البيـت، أو مـع األوالد أو غـريه، ال يقبـل هللا منـه سواء يف الصالة أو خارج 

إالَّ إذا كان عن حضور قلـب، وال يقبـل تـالوة القـرآن إال إذا كانـت  عزَّ وجلَّ هذا الدعاء، وال يقبل هللا الذكر حلضرته 
  . عن طهارة ظاهرة وباطنة للحنان املنان
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، مقبولة على كل حال، فهي الصالة اليت مل يشرتط هلـا هللا طهـارة صلى هللا عليه وسلم لكن الصالة على رسول هللا
، عـزَّ وجـلَّ والصالة اليت نصليها � ال تنفع بغري وضـوء، فالبـد لإلنسـان أن يتوضـأ قبلهـا ويتطهـر قبلهـا � ، يف بدايتها

قــال يف  عــزَّ وجـلَّ َتِصـحُّ علــى أي وضـع، ألن هللا جـائزة علــى أي حــال، و  صـلى هللا عليـه وســلملكـن الصــالة علـى رســول هللا 
. عـزَّ وجـلَّ وسـلُِّموا مبـا وراء ذلـك مـن علـم هللا ). األحـزاب٥٦(﴾ يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسـِليًما﴿ :شأ¤ا

ول هللا، وخيتمـه بالصـالة علـى رسـول هللا فأي عمل حيتاج اإلنسان أن يقبله منه هللا، البد أن يبدأه بالصالة على رسـ
  .صلى هللا عليه وسلم

  َحِقيَقُة الصَّالِة َعَلْيهِ 
أن نبــدأ بالصــالة عليــه وخنــتم بالصــالة عليــه؟ لنستحضــر   صــلى هللا عليــه وســلموملــاذا طلــب منــا ســيدنا رســول هللا 

يعمـل  صلى هللا عليـه وسـلمكيف كان كيف كان يتضرع ويرفع العمل �؟ وحنن نصلي عليه يف بداية كل عمل لنستحضر  
اللهـم افـتح لنـا : (، فالـذي يـدخل املسـجد ويـدعو بـدعاء رسـول هللا ويقـولعـزَّ وجـلَّ هذا العمل ويرفعه إىل حضـرة هللا 

، وبعـدها يصـ ،)رواه مسلم يف صحيحه وأمحد يف مسـنده والرتمـذي يف سـننه والـدرامي عـن فاطمـة() أبواب رمحتك لي قبلهـا يصـلي علـى النـيبِّ
، وعندما يدخل يقول اللهـم افـتح لنـا أبـواب : (بسم هللا والصالة والسالم علـى رسـول هللا وبعـدها يقـول: على النيبِّ

  .، وبعدها وصلى هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم)رمحتك
ول هللا، وهكذا يف كل أمـر، يبـدأ اإلنسـان فيـه بالصـالة علـى رسـول هللا، وينهـي هـذا األمـر بالصـالة علـى رسـ

حىت اªالس حينمـا نبـدأ اªـالس بالصـالة والتسـليم عليـه لنستحضـر أدبـه يف اجللـوس، وكيفيـة نطقـه أثنـاء احلـديث، 
وأدبـــه يف معاملــــة اجللــــيس، ونستحضــــر قســــمات وجهــــه عنــــدما يتوجــــه باملؤانســــة للجلــــيس، وهــــذه األشــــياء كلهــــا 

مـا جلـس (: صلى هللا عليـه وسـلمقال . صلى هللا عليه وسلمهللا  نستحضرها يف اªلس، وبعدما ينتهي اªلس نصلى على رسول
أمحـد وأبـو داود والنسـائي واحلـاكم ( )قوم يف جملس مث قاموا بغري ذكر هللا أو الصالة عليَّ إال وقاموا علـى أنـنت مـن جيفـة محـار

ــه  اªــالس، والــيت كــان يصــنعها ويفصــلها اآلداب املطلوبــة يف نيعرفــو  ملــاذا؟ أل¤ــم ال ،)يف املســتدرك عــن أيب هريــرة رضــي هللا عن
  .صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

، )بســم هللا: (يف بدايـة كـل عمـل، ال يعـين ذلـك أن نقـول صـلى هللا عليـه وسـلموحنـن عنـدما نصـلي علـى رسـول هللا 
نظـر إىل فقط، وإمنا نستحضر كيف كان ميشـي؟ وكيـف كـان ي) والصالة والسالم عليك يا رسول هللا: (وبعدها نقول

احلـاكم ( )ةظَـالحَ املُ  هِ رِ ظَـنَ  ُجـلّ : (كما يقـول الواصـفون  -ومييًنا ومشاًال؟ فنجد أن وصفه  ،أو ينظر إىل السماء ،األرض
، أي يراقـب مـن حولـه ويتفقـدهم، وكـان يطيـل الصـمت )طرباين يف الكبري عـن احلسـن بـن علـٍي رضـي هللا عنهمـا ليف املستدرك وا

عـزَّ ، وكان متواصل األحزان ألن الدنيا ليس فيها شيء يطرف عينه فيفـرح بـه عـن هللا زَّ وجلعليتفكر يف خملوقات هللا 

  .، وكان يدمي النظر إىل األرض وال ينظر إىل السماء إال ملاماً وجلَّ 
  بركة األعمال واألقوال

نــا عنــد وهكــذا عنــدما جيلــس اإلنســان، وعنــدما ميشــي اإلنســان، وعنــدما ينــام اإلنســان، حــىت يف املــوت علم
، لنجعلـه ينـام كمـا علَّمنـا )صلى هللا عليه وسـلمبسم هللا وعلى ملة رسول هللا (: املوت عندما نضع امليت يف القرب نقول

ــله نبــدأ بـــ  املعلــم  -يــا إخــواين  -وهكــذا ). صــلى هللا عليــه وســلمبســم هللا وعلــى ملــة رســول هللا (رســول هللا، وعنــدما نغسِّ
، ليستحضر الكيفية اليت كـان يـدرس )بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا(دأ بـ عندما يبدأ الدرس البد أن يب

  .، واهليئة اليت كان يعلِّم �ا أصحابهصلى هللا عليه وسلم�ا رسول هللا 
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، وكــذلك الــذي ينظــر يف )بســم هللا والصــالة والســالم علــى رســول هللا(والطبيــب عنــدما جيــري عمليــة يبــدأ بـــ 
بسـم هللا (، والسائق الذي يقود السـيارة كـذلك يبـدأ بــ )بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا(ـ الصحيفة يبدأ ب

بسـم : (حـىت الـذي يلـبس احلـذاء ينبغـي أن يقـول قبـل أن يضـع رجلـه يف احلـذاء). والصالة والسالم على رسـول هللا
طبعـاً، كـان رسـول هللا !! ذاء فيه استحضـار، ملاذا؟ ليستحضر، وحىت لبس احل)هللا والصالة والسالم على رسول هللا

يلبس احلذاء على حالته، ويف ذات يوم أراد أن يلبسه فجاء طائر عظـيم اهليئـة فخطفـه مبنقـاره وطـار  عليه وسلم صلى هللا
ا وعلَّـم فعلَّمنـ. عليـه وسـلم صـلى هللابه يف عنان السماء، مث قلبـه فنـزل منـه ثعبـان أسـود سـام جـًدا، مث أنزلـه إىل رسـول هللا 

الطـرباين ( )من كان يؤمن با� واليوم اآلخر فـال يلـبس حـذاءه حـىت ينفضـه(: أصحابه اهليئة اليت نلبس �ا احلذاء فقال

  .صلى هللا عليه وسلم، فاإلنسان عندما يلبسه يتذكر فينفضه تأسياً برسول هللا )يف الكبري عن أيب أمامة رضي هللا عنه
يف كـل حركاتنـا وسـكناتنا،  صـلى هللا عليـه وسـلمن إىل أن نتأسـى بسـيدنا رسـول هللا حنن حمتاجو  -يا إخواين  -إذن 

تصري أموراً تعبدية، فهي أمـور عاديـة لكـن األسـوة  صلى هللا عليه وسلمألنه حىت األمور العادية لو تأسينا فيها برسول هللا 
كلنـا ننظـر يف املـرآة مـرارًا وتكـراراً، وميكـن : مـثال يعـين. فيها برسول هللا جتعلها عبادة تـَُقرُِّب اإلنسان إىل حضـرة هللا

بسـم هللا والصـالة والسـالم علـى رسـول : (النساء أكثر، لكن لو أن اإلنسان ينظر يف املرآة وقال ما قال رسـول هللا
ْن ُخُلِقـي ي يف مسـنده عـن بـن مسـعود رواه أمحـد يف مسـنده وبـن حبـان يف صـحيحه وأبـو يعلـ( )هللا، اللُهمَّ كما َحسَّْنَت َخْلِقي َفَحسِّ

وصـلى هللا علـى سـيدنا حممـد وعلـى : ، أصبح النظر يف املـرآة عبـادة، وهـذا دعـاء، وآخـر الـدعاء يقـول)رضي هللا عنه
  . آله وصحبه وسلم

، ملـاذا؟ ألنـه لـو نظـر للمـرآة بغـري عـزَّ وجـلَّ هذا الدعاء لو نظر اإلنسان منـا يف املـرآة ويقولـه يسـتجيب لـه هللا 
، فقـد ينظـر إىل شـكله وينظـر إىل تقـاطيع وجهـه، أو املـرأة تنظـر هذا الدعا ء ممكن يصاب بالغرور، وعندما يغـرُّ يضـرُّ

إىل مالحمهــا وتنظــر إىل مفاتنهــا، أو إىل شــعرها، مث تظــن أ¤ــا علــى شــيء، وأن هــذا يرجــع إىل مهار¹ــا، أو يرجــع إىل 
ْلَقـة وهـذه الصـنعة الفضـل فيهـا �، والشـكر فيهـا �، شطار¹ا أو غريه، لكن عندما يذكر الدعاء يعرف أن هـذه اخلِ 

َخَلَقَنا كما يريد، ال كما حنـن نريـد، ومل خيـريِّ واحـداً فينـا يف مالحمـه وتقـاطيع وجهـه، فعنـدما يبـين املـرء بيتـاً  عزَّ وجلَّ فإنه 
الشـك للبنَّـاء الـذي بنـاه، ليس له مثيل، إىل من يرجع الفضل يف بناء هذا البيت؟ لصاحب املال أو البنَّـاء؟ الفضـل 

  .عزَّ وجلَّ كذلك الفضل يرجع � . ألن مهارته هي اليت صنعت هذا البناء، وليس للذي دفع التكلفة واملال
، )آل عمـران٦( ﴾ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِيف اَألْرَحاِم َكْيَف َيَشـاء﴿ :فإذا كان اإلنسان مجيل الصورة فليتذكر قول هللا

نَــْنيِ ﴿ :عزَّ وجلَّ ، وإذا كان مجيل العينني يتذكر قول هللا هو الذي صوَّره وإذا كـان مجيـل الفـم ، )البلـد٨( ﴾َأَملْ َجنَْعـل لـَُّه َعيـْ
وهكــذا كلمــا ينظــر إىل شــيء يعجبــه يف صــورته يتــذكر ، )البلــد٩( ﴾َوِلَســانًا َوَشــَفتَـْنيِ ﴿ :واللســان يتــذكر قولــه ســبحانه

وعلـى مـا مجَّلـه بـه مـن كمـال اهليئـة ومـن مجـال الصـورة، فيكـون ناسـباً هـذه  اخلالق فيشكره على مـا تفضـل بـه عليـه،
شاكًرا له سبحانه على ما حباه به من مجال الطلعـة ومـن مجـال احلليـة، فيسـجد بـني يـدي  عزَّ وجل«،الصورة اجلميلة � 

من داء الُعْجِب ومـرض الغـرور، ومعظـم وجلَّ  عزَّ فيحفظه هللا عزَّ وجلَّ، هللا �ذه الصورة البهيَّة اليت خلقها وكمَّلها هللا 
  مشاكل الناس يف هذه احلياة سببها الغرور، ومىت يصاب املرء بالغرور؟

عندما يعتقد أن هذه األشـياء ِمْلُكـُه وهـو الـذي صـوَّرها، وهـو الـذي صـنعها، وهـو الـذي خلقهـا، وهـو الـذي 
فتقـول إحــداهن لألخـرى مشــرية إىل ابنهــا !! يف ذلــك حسَّـنها، حــىت أنـك تســمع كثـرياً مــن النسـاء يتجــاوزون احلـدود

َمـْن الـذي جـاء �ـا؟ !! وهـل هـم الـذين جـاءوا �ـا؟) أنـتم تعرفـوا جتيبـوا واحـدة مثـل هـذه: (اجلميل، أو ابنتها اجلميلة
ثانيـة، هـو  ، وهللا عزَّ وجلَّ هو الذي يعطي وهو الذي حيفـظ، وهـذه مهمـةعزَّ وجلَّ ، ومن الذي أعطى؟ هللا عزَّ وجلَّ هللا 
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أعطــى صــحيح لكــن لــو مل حيفــظ تصــري مشــكلة كبــرية، فقــد أعطــاين العينــني لكــن إذا مل يتوكــل يل حبفــظ العينــني فــإن 
، وأنـا أريــد احلفـيظ حيفــظ يل مجـال العينــني، وحيفـظ يل نــور العينـني، وحيفــظ يل �ـاء العينــني،  الضـرر سـيلحقين ال مفــرَّ

  .عزَّ وجلَّ يف العقل، وكذا يف كل شيء أعطاين هللا وكذا يف األذنني، وكذا يف الصورة، وكذا 
ينســب الفضــل واجلمــال  -ينظــر يف املــرآة  صــلى هللا عليــه وســلمكمــا كــان   -إذن املــؤمن عنــدما ينظــر يف الصــورة 

، ويفتش بعد ذلك احلساب على ماذا يا رب؟ يـا تـرى علـى الصـورة؟ ال، ألنـه عزَّ وجلَّ والنعمة والكمال كلها ملن؟ � 
َغًة َوَحنْـُن لَـُه َعابِـدونَ ﴿ :على اللون؟ ال، ألنه هو الذي صبغ. الذي صوَّرهاهو  َغَة اÁِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اÁِّ ِصـبـْ  ﴾ِصبـْ

هــذا اللــون والصــبغة بضــاعته، وهــي مــن أول الــوالدة حــىت املــوت، وهــي حتــافظ علــى نفــس النَِّســِب الــيت  ).البقـرة١٣٨(
ت ا   .لنَِّسُب حلظة نسرع إىل طبيب األمراض اجللدية، ورمبا ال يستطيع أن يصنع شيئاً تظهر �ا لوين، فلو تغريَّ

فهو الذي أعطى مجـال الصـورة، وهـو الـذي أعطـى تناسـق اللـون، حـىت ميكـن نـرى إنسـاناً أسـود لكـن شـكله 
كله لـيس مجـيًال، وإنسـاناً أبـيض شـديد البيـاض، وشـ!! ملاذا؟ ألن تناسق العليِّ الكبري أعطى له شكالً مجيالً !! مجيل

صــحيح املعمــل يف بطــن األم، لكــن أيــن األم الــيت تســتطيع أن . عــزَّ وجــلَّ ملــاذا؟ تلــك أمــور خيــتص �ــا العلــيُّ الكبــري 
تقـــدري جتيـــيب واحـــدة مثـــل هـــذه، مـــن الـــذي حيـــدِّد ويـــتحكم يف : تـــتحكم يف خطـــوات ذلـــك املعمـــل؟ كـــي نقـــول هلـــا

  .عزَّ وجلَّ املعمل؟ هللا 
لن يقدر على تغيري يف َخْلـٍق إال بـأمر هللا،  -التقدم الذي وصلت إليه اهلندسة الوراثية  مع -والعلم احلديث 

فـال يوجـد شـيء يتـدخل فيـه اإلنسـان ليعـارض !! ، وكل شـيء يتـدخلون فيـه يفسـدوهعزَّ وجلَّ وبتقدير هللا، وبتدبري هللا 
 البشـرة، أو يغـريِّ اهليئـة، أو يغـريِّ الصـورة يفسـدها، به أو يغريِّ به خلق هللا أو قـدرة هللا إال وأفسـد، فـإذا أراد أن يغـريِّ 

 -وضـع  عـزَّ وجـلَّ وهكذا أيُّ شيء يتدخل فيه اإلنسان ليغـريِّ طبيعـة هللا وتصـوير هللا وتـدبري هللا فإنـه يفسـده؛ ألن هللا 
إلنسـانية الـيت تعجـز كـل املعامـل هـذه اهليئـة ا -بأنامله اإلهلية، وأقـداره الربانيـة، ومعاملـه النورانيـة، وقدراتـه الال¤ائيـة 

شـرحية واحـدة، أو نقطـة  .عـزَّ وجـلَّ البشرية عن إجياد شرحية واحدة يف جلد إنسـان علـى اهليئـة الـيت كو¤ـا احلنَّـان املنَّـان 
اختــل فيهــا مصــنع األنســجة اإلهليــة وتغــريت عــن بقيــة اإلنســان، هــل  -ظــاهرة أو باطنــة  -واحــدة يف جســم إنســان 

ود كلُّـه أن جتعلهـا تتناسـب مـع بقيـة املصـنع اإلهلـي، مصـنع األنسـجة اإلهليـة، إال إذا أراد هللا، وإال تقدر معامل الوجـ
  .عزَّ وجلَّ إذا شاء هللا 

  البقاء ةِ ورَ صُ  الِ مجََ  رُّ سِ 
فاإلنسان إذا نظر إىل مجال هيئته وتفصـيل صـورته يف املـرآة، حيمـد هللا أنـه جعـل لونـه مليحـاً، وشـكله مقبـوالً 

ــَن لــه مــا بــه ينــال حســن هــذه الصــورة يــوم لقــاء هللا ومجــيالً  ألن عــزَّ وجــلَّ، ، وهيئتــه حســنة، ويرفــع األمــر إىل هللا أن ُحيَسِّ
علـى  -أل¤ـا دار ابـتالء  -الصورة هنـا . الصورة ليست دائمة، أل¤ا يوم القيامة تكون الصورة على حسب السريرة

، لكن اهليئة والصورة يوم لقاء هللا على حسب سريرة العبد فيمـا بينـه وجـلَّ  عزَّ حسب عطاء هللا وتقدير هللا وفضل هللا 
ــَيضُّ ُوُجــوٌه َوَتْســَودُّ ُوُجــوهٌ ﴿ :وبــني هللا َويـَــْوَم اْلِقَياَمــِة تـَــَرى الَّــِذيَن َكــَذبُوْا َعَلــى اÁَِّ ُوُجــوُهُهم ﴿ ،)آل عمــران١٠٦( ﴾يـَــْوَم تـَبـْ
  ). الزمر٦٠( ﴾مُّْسَودَّةٌ 

، وجــلَّ  هللا، والــذين يكـذبون علـى رسـول هللا، والــذين يكـذبون علـى أهـل اإلميــان بـا� عـزَّ يكـذبون علـى  الـذين
فهذه خصلة، أو هذه بلوى، أو هذا داء انتشر يف عصرنا، وهذه هي املصـيبة يـا إخـواين، وهـذا الوبـاء الـذي انتشـر 

إنسـان مثلنـا ال ميلـك لنفسـه  يف عصرنا هذا ما سـببه؟ أي ملـاذا نكـذب؟ أحيانـاً بسـبب حـب املـال، وآونـة مـن أجـل
موتاً وال حياة وال ضراً وال نفعًا، وآونة أخرى ألن اإلنسان قد يكون خائفاً مـن اإلحـراج، ورمبـا ألن اإلنسـان يطمـع 
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وجــائز يكــذب ويكــذب يف سلســلة طويلــة مــن أجــل حاجــة قليلــة، ويف  -وقــد ال حيصــل عليــه  -يف شــيء دنيــوي 
: فـاملؤمنون يقولـون. عـزَّ وجـلَّ كذبه الذي يعرض به على هللا فيسود وجهه يـوم لقـاء هللا النهاية ال يناهلا، ويظل عليه يف  

اللَُّهـمَّ َكَمـا َحسَّـْنَت َخْلِقـي (: يا ربِّ كما أحسنت هذه الصورة هنا، نتضرع إليك أن تكون هذه الصورة مجيلة هناك
ْن ُخُلِقي ، ملـاذا؟ ألن األمـر )يعلـي يف مسـنده عـن بـن مسـعود رضـي هللا عنـهرواه أمحـد يف مسـنده وبـن حبـان يف صـحيحه وأبـو ( )َفَحسِّ

  !!يوم القيامة على اخلُُلق
يُبعـــث النـــاس يـــوم القيامـــة ال علـــى هيئـــا¹م وال علـــى صـــورهم وال علـــى ألـــوا¤م، وإمنـــا علـــى أخالقهـــم وعلـــى 

مــا ). آل عمــران١٠٧(﴾ ِفــي َرْمحَـِة اÁِّ ُهــْم ِفيَهــا َخالِــُدونَ َوَأمَّــا الَّــِذيَن ابـَْيضَّــْت ُوُجــوُهُهْم فَ ﴿ :عــزَّ وجـلَّ أعمـاهلم يــوم لقــاء هللا 
حمجلـني  - والغـرَّة نـور أعلـى الوجـه - تـأيت أمـيت يـوم القيامـة غُـر«ا: (صـلى هللا عليـه وسـلمالذي يبيض وجوهنـا هنـاك؟ قـال 

يــدين ويف الــرجلني ويف الــذراعني، هــذا النــور يكــون يف الوجــه ويف ال. )البخــاري عــن أيب هريــرة رضــي هللا عنــه) (مــن أثــر الوضــوء
أقـل املـؤمنني نـورًا مـن يضـيء لـه : (صـلى هللا عليـه وسـلموالنور يكـون علـى حسـب عمـل اإلنسـان، لـذا فـأقلهم يقـول فيـه 

َهــاِم : "رواه الطــرباين مــن حــديث عبــد هللا بــن مســعود بلفــظ) (نــوره إ�ــام قدميــه أي علــى قــدر أصــبعه ). "َقَدِمــهِ َحــىتَّ َيُكــوَن رَُجــًال يـُْعطَــى نُــورَُه َعَلــى ِإبـْ
األكرب، وهناك من الناس من يضيء ُحسنه ألهـل املوقـف كمـا تضـيء الشـمس ألهـل الـدنيا، مـن أيـن هـذا احلسـن؟ 

  . من العمل
تَـِبْس يـَـْوَم يـَُقـوُل اْلُمنَـاِفُقوَن َواْلُمَناِفَقـاُت لِلَّـِذيَن آَمنُـوا انظُُرونَـا نـَقْ ﴿ :وأهل النفاق يوم القيامة وجوههم مسـودة

ِقيـَل اْرِجعُـوا َورَاءُكـْم فَاْلَتِمُسـوا ﴿ :قبساً مـن نـوركم كـي منشـي علـى ضـوئكم، فيقولـون أعطونا، )احلديـد١٣( ﴾ِمن نُّورُِكمْ 
  .أي هذا النور جاء من الدنيا، ألنه نور األعمال الصاحلة). احلديد١٣(﴾ نُورًا

يـة، ويطلـب مـن هللا أن يـتم نـوره فيظهـره بـني يـدي ولذا يا إخواين ينبغي على كل واحـد منـا أن ينظـر إىل النها
  .حضرة املعبود، وهذا هو الذي فيه الفضل يوم اللقاء املشهود أمام اخلالئق أمجعني

  املَْوِت َأْكَفاناً  َملْ َتْسَتِحْق َغَداةَ   إذا الُوُجوُه َخَلْت ِمْن نُوِر َسْجَد¹َِا
أهــل ( ر الوضــوء، ولــو كانــت لواحــدة مــن اإلفــرنج فــالوجوه الــيت خلــت مــن نــور الســجود ونــور الصــالح ونــو 

ملوك اجلمال وملكات اجلمال، لكن عند املوت ال تستحق حىت الكفـن الـذي نكفنهـا بـه، أل¤ـا ماتـت عـن ) الغرب
ــوم لقــاء هللا  ــة وهلــا عــذاب شــديد ي ، والقلــوب املشــغولة بالــدنيا، عــزَّ وجــلَّ ذكــر هللا، فأصــبحت يف نظــر هللا جيفــة عفن

باملشــاكل، واملشــغولة بالتطلعــات، واملشــغولة بــالتربج، واملشــغولة بزينــة احليــاة الــدنيا، واملشــغولة بالتفــاخر واملشــغولة 
والتكــــاثر يف األمــــوال واألوالد، ونســــمع مــــنهم مــــا نســــمع مــــن اجلماعــــة اجلــــاهلني التفــــاخر بــــاألموال واألحســــاب 

  .واألجسام واألنساب
  َفِهَي الصُُّخوُر الِيت رُكَِّبْت أَْبَداناً   اَخاِلِقهَ  إَذا الُقُلوُب َخَلْت ِمْن ِذْكرِ 

يف األعمـال الصـاحلة والبضـاعة الراحبـة،  -يـا إخـواين  -صارت كالصخور يف األبدان، ألن الفقر يوم القيامـة 
 أن يكرمنــا �ــا، وأن يعيننــا علــى إحيائهــا يف هــذا الزمــان، ألن يــوم عــزَّ وجــلَّ الــيت هــي األخــالق الكرميــة الــيت نرجــو هللا 

ــْدِق َوَصــدََّق بِــِه ُأْولَِئــَك ُهــُم اْلُمتـَُّقــونَ ﴿ القيامــة ســتكون املنــازل الكرميــة ملــن؟ اجلماعــة ). الزمــر٣٣(﴾ َوالَّــِذي َجــاء بِالصِّ
هــؤالء هــم الــذين هلــم عليــه وســلم،  هللاصــلى الصــادقون يف أقــواهلم وأفعــاهلم وأحــواهلم وســلوكهم مــع هللا ومــع رســول هللا 

  .الوجاهة هناك
ــُدوٌّ ﴿: صــداقاتويف ال ــبَـْعٍض َع ــٍذ بـَْعُضــُهْم ِل ء يـَْوَمِئ ــدنيا أو ). الزخــرف٦٧( ﴾اْألَِخــالَّ وذلــك إذا كانــت الصــداقة ل

ء يـَْوَمئِـــٍذ بـَْعُضــُهْم لِـــبَـْعٍض َعــُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقـــنيَ ﴿: ملنفعــة أو ملــأرب أو ملصـــلحة، أمــا الصـــداقة الباقيــة فلمـــن؟  ﴾اْألَِخــالَّ



   ِيبّ ى النَّ لَ عَ  الةِ صَّ ال لُ ضْ فَ                                                                            فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد

  ملسو هيلع هللا ىلص مبسجد األنوار القدسية باملهندسني بالقاهرة يف ذكرى االحتفال مبيالد رسول هللا ١٢/٩/١٩٩٢هـ ال  ١٤١٤من ربيع األول  ١٥اخلميس  ٦

أنـتم الـذين ). الزخـرف٦٨( ﴾يَا ِعبَـاِد َال َخـْوٌف َعلَـْيُكُم اْليَــْوَم َوَال َأنـُتْم َحتَْزنُـونَ ﴿ ؟عزَّ وجلَّ هلم املوىل ماذا يقول ). الزخرف٦٧(
  .لكم الوجاهة، وأنتم الذين لكم اهليئة، وأنتم الذين لكم املقام العايل عندنا

وأن يرزقنـا احلُـبَّ اخلـالص لوجهـه الكـرمي، وأن  أن يكرمنا مبتابعـة سـيدنا وموالنـا رسـول هللا، عزَّ وجـلَّ فنسأل هللا 
  .يوفقنا للعمل اخلالص الذي ينفعنا يوم لقائه

  .وصلى هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
******************  

 


