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 سر بعثة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم
واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا واذْكُروا        ﴿ :قال تعايل 

ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ كُنتم أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوِبكُم فَأَصبحتم ِبِنعمِتـِه            
 )آل عمران-103( ﴾ِإخوانا 

، صلي اهللا عليه وسـلم    رسول اهللا    وموالنا   وهو سيدنا  ،فافرح بنعمة اهللا  
متفـرقني   بعد أن كـانوا   بني قلوب املؤمنني    به  وجلّ عز  اهللاف  الذي ألَّ 

 .وأعداء ومتقاتلني
اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا حممد سدرة منتهى علـوم           

حبـر  ،  رفيف القرب لكل قاصد وعا     اإلهلية وغاية املقامات    ،اخلالئق
 . وسر القرب والتـداين    اإلهلي وباب الكرم    ،اللطائف وحميط املعاين  

 متسـك   أو ، منوالـه  ى عل ى وكل من مش   ،لهآ ى اهللا عليه وعل   ىصل
  ) بعدأما. ( يارب العاملنيآمني  يوم الدينإىل ، وجتمل جبمالهيهديه

 ىف :أمجعـني  يف اهللا ورسوله بارك اهللا فيكم أحبايبيا  و إخواينيا  
 ال  ألم ، علماء مثلكم   كان سيتحدث مع   إذاتار   حي اإلنسانقة  احلقي

 يف زمحـة املشـاغل       ما نسيناه  ما سنقول بل رمبا يتذكرون    يعلمون  
  !!واجهها يف هذه احلياةواملشاكل اليت ن

 ، وتكـراراً   مسعتموه مـراراً   ا ما سنقوله قد تكونو    أن الإهذا  
صـغي ملـا    ل خارجية وال ي   غوينشغل مبشا ولذلك قد جيلس البعض     

 أن كالم سـبق     ألنه ، جانبية وقد ينصرف البعض ألحاديث    ،يسمع
 إىلن نستمع   أ - وأرضاهمرضي اهللا عنهم     - بوناأدولكن الصاحلني    !!مسعه
 نسمعه ألول   أننا ىعل - جلسة   ألف  ىف أمامنا ولو كرر    -  مقال أى
  .مرة
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جلس أ أحياناً نىنأ حىت   ،وقد جربنا ذلك فوجدنا اخلري يف ذلك      
 ورمبا خيطـب  ، ويكون اخلطيب عادياً جملس عادى،   ىف اجلمعة ةاللص

 ىلفت نظر  وال أ  ،وهيئته اخلطيب   ى عل ىجعل مهِّ أ ولكن ال    ،من ورقة 
صـلى اهللا    قوله   سر،  ول معاين الكالم وما يق    ى عل أركز وإمنا ، ورقته إىل

ل جاء  يقافليس كل ما     .) اانني أفواهخذ احلكمة ولو من     ( :عليه وسلم 
وال كل ما جاء زمانه جـاء        ، جاء زمانه  أوانهكل ما جاء    ال   و ،هأوان

 . رجاله
 وبعضنا حيفظـه   - ن الكرمي آالقر -   كالم اهللا  اعا نتلو فنحن مجي 
 ألول يسمعها   وكأنه اآلية اإلنسان يسمع   أحيانا لكن   ،عن ظهر قلب  

 -  القـوم  أكـابر ن  أ حىت ،ن ذلك لنا فقط   أن تظنوا   أ وإياكم !!ةمر
 اهللا  ىصل ملا مسع بانتقال سيدنا رسول اهللا        - وأرضاه اهللا عنه    ىرضسيدنا عمر   

 قد مات ن حممداًأمن قال :  جاء وسيفه علي عاتقه وهو يقولعليه وسلم
 عندما ترك قومه    ى ذهب للقاء ربه كما ذهب موس      وإمنا ،قطعت عنقه 

 كالم سـيدنا    !!؟إخواىن يا   ن هذا كالم م   .ىأخر ة مر إليناوسريجع  
  !!عمر

 رضى - يق فيه التثبيت ملن يسمعه     وكالم الصد  - يقالصدفجاء  
يثَبت اللّه  ﴿ : يقول فيه اهللا   ىالقول الثابت الذ   معه   ألن - أرضاهاهللا عنه   

الدنيا وِفي اآلِخرِة ويِضلُّ اللّه  الَِّذين آمنواْ ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة
؟ كيف يثبتهم بـالقول    .)إبراهيم -27( ﴾يشاُء اللّه ما الظَّاِلِمني ويفْعلُ   

ـ    أو ،يق يسمعوا من صد   حىت األسباب هلم   يهيئ  قـدم   ى رجـل عل
م ويزيد   ، يقينهم ى ويقو ، فيثبت حاهلم  ،يقالصدم ،إميايسمعون  أل 

  .اآلخرة له بالقول الثابت يف احلياة الدنيا وىف اهللا ومجأعطاه ىمن الذ
سيدنا عثمان  ،   الفزع أصام القوم وقد    يق وجد دفلما جاء الص  
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  .. وغـريه  ، القيام أو وسيدنا علي قعد ومل يستطع النهوض        ،خرسأ
،  قد مات  ن حممداً  فإ اً كان يعبد حممد   نم: فخطب فيهم قائالً   ،وغريه

 :  وجـلّ عـز  قـول اهللا   مث تال ، ال ميوت  ى اهللا ح  نَّإومن كان يعبد اهللا ف    
] دمحا ممقُِتـلَ    ِإالَّ و أَو اتم لُ أَفَِإينسِلِه الرقَب ِمن لَتخ ولٌ قَدسر 

انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اللَّـه شـيئًا             
اِكِرينالش ِزي اللَّهجيسآل عمران-144( ]و( . 

:  قال !!ملا مسع هذه اآلية ماذا قال؟      - رضى اهللا عنه   - سيدنا عمر 
كأنه يسمعها ألول مرة مـع أنـه        . مسع هذه اآلية ألول مرة    أ كأنىن

 لكن ملا !! وال ينقطع عن تالوة القرآن،ويرتل القرآن !!حافظ القرآن
 ، القلب ت ىف  حلَّ ، وقرأها رجل من أهل العناية     ،جاء أوان هذه اآلية   

 قلبه ى فكانت بالنسبة لوقعها عل،ونزلت يف موضعها الالئق يف القلب     
انيها وحقائقهـا وتثبيتـها      هذا القلب مبع   ىكأا ألول مرة ترتل عل    

 ؟خواىنإواضح هذا الكالم يا  . وجلّعزمن اهللا  الروحاىن
 يسمع  عندما دائماًمنا الصاحلون أن اإلنسان     أجل ذلك علَّ  من  

  ملـاذا؟  .ة أنه يسمعه ألول مر    ى عل ، عامل من العلماء   ى كالم من أ   ىأ
وخاصة إذا كـان     ،يشغل باله بالكالم إذا كان يعرفه     قد  ألن البعض   

كـان   : ملا يسمع سياق الدرس يقول يف نفسـه        ،يظن نفسه أنه عامل   
ن الواجب أن يقول  وكا،يقول يف هذا املوضع كذا وكذاالواجب أن 

 وكان الواجب أن يعدل هذا املقطع       ،من الكالم كذا  يف هذا املوضع    
 وكان الواجب أن    ، وكان الواجب أن يعدل هذه العبارة      ،من الكالم 

أال حيدث ذلـك يف نفوسـنا يـا          . صاحب هذه احلادثة   اسميذكر  
 . إذن ينعدم االنتفاع، بالتعديل مشغوالًظلُّ وي!!؟إخواىن

 يسمع الكالم   -آخر هذا وضع    -  ينتفع ىلكن الذي يسمع لك   
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 لْوهو يواألولياء  ، العاملني ن ملك اإلهلام هو الذي يلهم العلماء      ، إ مه
 لدواءقد يكون ا   ، الذي يأيت بالدواء   . مبا يفيد احلاضرين   ،والصاحلني

أعـرف   أنا    أكون أحياناً و ، بالشفاء ىيأت لكن يف املرة الثانية      ،اًكررم
جرد مبو !! وال يتم الشفاء   ، وأحضره من الصيدلية واستخدمه    ،الدواء

أقـل   يكون   قد اً ويعطيين دواء  ،ىكشف عل ما اذهب إيل الطبيب وي    
 هكذا أمر اهللا يا     !!بالشفاء لكن يأيت    ، القوة ىف  اجلرعة  أو   من منه ىف  
 - عباد اهللا الصـاحلون    كما علمنا    -  مساع دروس العلم    ىف إخواىن

 : اهللا عنه وأرضاهرضىلذلك يقول اإلمام أبو العزائم و
عىناس معوا ما تِمونَلُِقع الم  الكَن    

 امدـ املُىاِف صن ِمِنمحلرا ِبملْالِعفَ
ذْخم ا لَفَا صِمك ِإ نشِةارٍفاِر ع   

 امقَـ السىِفشم يهالم كَونَفُاِرالعفَ
من إخواننا األكـابر     -أحد منكم   يقول   -   يا إخواىن  - إياكم

 ألنه رمبا املريض الذي يئس      ،هذا الكالم  عن مثل     أنا غىن  - العلماء
ـ      قرصعالجه علي   يت  منه األطباء يأ    ة أسربين يشتريه من دكان بقال

ستطيع أن آخذ العلبة بـألف      أ أنا   : نفسه ، ويقول ىف  وهو يستهتر به  
  !! وجلّعزمسبب األسباب سببها  هذه أسباب !! آخذ اسربينة؟،جنيه

، فوراً يغلق خمازن العلم     جيلس يف جمالس العلم   عندما  فاإلنسان  
  ويفـتح شـريطاً    ،اخلي الذي معه   ويغلق سجل العلم الد    ، معه الىت

من عند احلميد ايد    نازل  حديث عهٍد باهللا،     لكي ينتفع بعلم     جديداً
 . عز وجل
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 أيضا يتـذكروا    وإخواىن -  وجلّ عزا اهللا   اليت كلفين    همةما امل 
صلي  مناصرة سيدنا وموالنا رسول اهللا       ىف - فهم ا اهللا   كلَّ  الىت همةامل

  ؟اهللا عليه وسلم
نطيل    ال وحىتباختصار،   - لي اهللا عليه وسـلم    صا رسول اهللا    فسيدن

 –  ، ألن كثرة الكالم ينسي بعضه بعضاً       وال تتشعب األفكار   ،عليكم
صلي اهللا عليـه    فهو   - ف غايتها يف كلمة واحدة     أريد أن أعر   - رسالته
غاييت أن أمتم مكـارم   .) بعثت ألمتم مكارم األخالقإمنا: ( قال وسـلم 

 ؟  مكارم األخالقتيِنب مىت ذ منولكن .األخالق
 أيت ومعه شـيء مـن       ، فكل نيب  عليه السـالم  ت من أول آدم     بني

 .اإلميانيةة   من حوله من أهل الثلَّ      ا ، حياول أن يطبع   اإلهليةاألخالق  
يف اجلنـان، نـزل آدم      حدث بينه وبني الشيطان      ماو آدم   ذألنه من 
، ونزل الشيطان  اإلميانمعه توكيل بضاعة    و حضرة الرمحن   عن مندوباً

خاصـة،   وليس آدم    - عباد الرمحن ومعه بضاعته اليت سيحارب ا      
  . أن يرث اهللا األرض ومن عليهاإيلولكن من أول آدم 

ع ذريته الذين ميشون معه ويتبعونه      أو أتبا  ،فأصبح آدم وذريته  
وهم الذين أخذوا    ،بضاعة الرمحن ، هم الذين معهم توكيل      يف املنهج 
 عـز الئكة أن تناله يف كل مساء من مساوات اهللا          ملالذي متنت ا  التوكيل  

علي  اشرأبت أعناقهم، وتاقت نفوسهم، ومتنوا مجيعا أن حيصلوا          .وجلّ
يف أي  خليفـة   . )البقرة-14( ]  جاعل يف األرض خليفة    إين [ :توكيل
                                                                     ؟ شيء

 ال هم حويل، وأنا رجـل عـامل         نملهذا الكالم   أحدنا  ال يقول   
أو يقـول    ، ال !! الكتب من هذا الكالم، أنا سوف أحصله       إيلأحتاج  
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 أحسن من هـذا علـي        وأقول كالماً   عظيماً  أنا بلغت مقاماً   :أيضا
 إذا، وقد يأيت ألهون سبب       الشفاء من اهللا   إخواينقلنا يا    ماك !!املنابر

 سرية سيدنا رسول اهللا     فظحن - واحلمد هللا  - وحنن   .عز وجـل  أراد اهللا   
، لكن  كاد حيفظها بأسانيدها عن ظهر قلب     وبعضنا ي ،  صلي اهللا عليه وسلم   

 واألوليـاء   ، ويف قصص األنبيـاء والصـاحلني      - ربنا قال لنا فيها   
 ] وِلي اَأللْباِبانَ ِفي قَصِصِهم ِعبرةٌ ُأللَقَد كَ [ :والصديقني واملقربني

  أي عربة؟ . أن آخذ العربة يف هذه القصةاملهم ف).يوسف-100(
، يتفضل علي ربنا    وأعمل ا هذه السنة     عربة هذه القصة   آخذ

 ليسـت  ،لكي أسـتفيد  فأعمل ا السنة القادمة      ، ثانية ةفيعطيين عرب 
 كالم اهللا   ، ألن معاين   وجلّ عزإال اهللا   يعلمها   عرب ال ها  عربة واحدة ولكن  

يفصلها كل التفصيل،   ، وال يستطيع أحد أن      حصر هلا  ال هلا و  عد ال
 .  وجلّعز اللطيف اخلبري إال

عرف كيف ولـد    ن، و لسريةافظ  حنكلنا   - واحلمد هللا    - فنحن
سيدنا رسول اهللا، وكيف كانت حياته؟ وكيف كانـت جماهداتـه؟           

، يعـين هـذا     أوالًفسي  لكن أنا آخذ عربة لن    وكيف كانت عباداته؟    
ه، وأذكر نفسي لكـي  ب كر نفسي أوالً ذأف أقوله،   الدرس الذي سو  

                               .صلي اهللا عليه وسلممع رسول اهللا  ذكر مهمىتأت
 إن(: صلي اهللا عليه وسلم، ولذلك قال  صفايت ىفعىن ]خليفة[ :قال

هؤالء هم الـذين أخـذوا       .)هللا حيب من خلقه من كان علي خلقه       ا
 ىف،   الكـرم   ىف !!؟عن اهللا يف أي شيء     ]خليفة[ . وجلّ عزصفات اهللا   

  الرأفـة، ىف   ىف اجلـود،     العفو، ىف   احلنان، ىف   الشفقة، ىف  ، ىف العطف
 ومجاالت ،فح، يف األمانة، يف كل أخالق اهللا   يف احللم، يف الص   اهلداية،  

 ورث  عند العبد الـذى   ؟  ند م هذه البضاعة عن  .  وكماالت اهللا  ،اهللا
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  . وجلّعز ؟ عن اهللا نم، وآدم عسالمعليه الاخلالفة عن آدم 
 هذه الكماالت ويقضي    ، يهد ذا عن الشيطان؟ يريد أن يهد     وما

 ، واخليانة واخلديعة  ،سةخلمعه اللؤم وا  ، وماذا معه؟    علي هذه البضاعة  
 ،زور والغرور والبهتان وشهادة ال، والظلم والكذب،والبطش والزور

وأتبـاع   ومع أذنـاب     ،شيطانمن هذه األوصاف اليت مع ال     وغريها  
واضـح  .  ا عباد الرمحن يف كل مكان      االشيطان، يروجوا ليحاربو  

  !! أم ال؟إخواينالم يا هذا الك
  وجـلّ  عزر اهللا   تاخ ا مامن ساعة    بدأت شرارة هذه احلرب؟      مىت

 - رضي اهللا عنه وأرضـاه    ولذلك سيدي أبو احلسن الشاذيل       !!آدم خلالفته 
كانوا قال من    ملا   -  التوكيل يف زمانه   ذين أخذوا  ال وكان من األفراد  

؟ جلنة وانتهى األمرما كنا بقينا يف ارة؟  ملاذا أكل آدم من الشج:حوله
 ] إين جاعل يف األرض خليفـة      [ أمل تسمعوا كالم اهللا؟      :فقال هلم 

الفة كانت البد أن    ، اخل ) جاعل يف اجلنة خليفة    إين: (مل يقل .)البقرة-14(
، ألنه لو يف اجلنة ،      ] جاعل يف األرض     [: نه قال ، أل تتم يف األرض  

 يعصـونَ   ال [:  اجلماعة الذين هم اجلنة    !!اجلنة ليست ميدان حرب   
 ). التحرمي-6 (]اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 

يف األرض، يف   ، لكن أين ميدان املعركة؟ هنا       فليس هناك حرب  
 فيه الـنفس    كون وت ،لشهوة يف اإلنسان   تركب ا  هذه األرض، بعدما  

 والكل يتصارع علـي     ،لب ومعها الق  ، ومعها اجلسم  ،ومعها الروح 
 أي  - أن يكون صاحب هـذه الدولـة       الكل يريد    !!كرسي العرش 

 والقلب يريد أن يسريين     !!النفس تريد أن تسريين علي هواها     . اجلسم
   !!كفىو واجلسم يريد أن يأخذ شهواته !!حسب مناه
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] مو           ِهملَـيع اللَّه معأَن الَِّذين عم ولَ فَأُولَِئكسالرو ِطِع اللَّهي ن
 ]ِمن النِبيني والصديِقني والشهداِء والصاِلِحني وحسن أُولَِئك رِفيقًـا        

  .)النساء-69(
، أين   ليست يف اخلارج   إا !؟ بداخلي يا أخواين أين هذه احلرب    

ل ع معصية، تشـت   تعرض علي  ، ساعة ما  اخلي، معي دب؟  إذنرب  احل
أين هؤالء؟  . تفعلها ، ومجاعة يقولوا ال    اعملها ناحلرب، مجاعة يقولو  

ربـك   ، هذه املـرة   تضر  ال :نمجاعة يقولو . بداخلي وليس خارجي  
 ىخر اجلماعة األ  !!عملها وبعد ذلك تتوب ويضحكوا على     رحيم وا 

 . وتتيىن املأيا أفعل املعصية وأنوما يدريك ، ال :نيقولو
 ـم   هتممن أنا   وطيبكان اجلماعة ال  إذا  ،  فيحدث هذا الصراع  

صلي اهللا    العدنان يب، وأعطي هلم فيتامينات من سنة الن      وأغذيهم بالقرآن 
الذين تـأيت   لعلماء  خبشوع من ا   يستمعون   ، وأجعلهم دائماً  عليه وسـلم  

  م بالثمار العليعووا ، سري الدوام الرمحن علي    ة من طازج،  اإلهليةة  قلو
  .ينتهوا عن الغي وعن القبيحو

، عته ومنعت عنـه كتـاب اهللا      داخلي جو  ب ى الذ اإلمياننبات  
ـ مسَويت اجلسم   ، وقو صلي اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   من  ع  والعلم الناف   هنت

ستطيع أ  ولن اإلمياني  ِوزن، سوف ي   وطاب لذَّ أحضر له ما  زال  أال  و
صـرة جيـد    لب علي جنود الشيطان، وكلما يطلب القلب الن       أن أتغ 

 يا  :يقوليرجع و   وبعد املعصية  .، ويقع يف املعصية   واخلذالناخلسران  
نـه  أل  يفـتح البـاب    كذلك وهو. تواب يا غفور، يا رحيم يا كرمي      

]   ِرينطَهتالْم ِحبيو اِبنيوالت ِحبولكن ملن؟ للذي    ،)البقـرة -222( ]ي
  !!يتوب
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، اًمله حسن ع ي ما و ،اًطيب يفعله   ما ويري نفسه أن     ،يتوب لكن ال 
ون يكف !! وجلّ عزال يري اهللا     ألنه   - يراه أحد  ، وأنه ال  اً يعمله خري  ماو

، وأصبح  نوه ودفنوه وكفَّلوه  وغس مات   قداإلميان   علي أن    هذا دليلٌ 
ـ    ، والذي ميشي جسماً    بغري روح  ميشي جسماً  بغري روح م الـذي  ن 

ومن  [ !!؟من الذي حيفظ القرآن  ؟إخواىنيا  لبسه؟ أحتفظون القرآن    ي
   قَِرين لَه وا فَهطَانيش لَه ضقَيِن نمحن ِذكِْر الرع شعالزخرف-36( ] ي.( 

هذه احلكاية مازال    :ل له ، ويقو يطان دائما يسوف له   شيركبه  فأصبح  
 وترجـع   توبت ،نساناإلأجل  رب  ت يق عندما و !! طويالً  أمامها الوقت

يغويه وخيضع لزينة احليـاة     ، لكي يغريه و    ويقرب له البعيد   !! اهللا يلإ
 !!الدنيا

الشيطان ملا حدثت له    ؟  إخواين ستستمر يا    مىت إيلفهذه احلرب   
 هذه املعركة   : قال له  كذلك،:  قال له  ؟اً يل شرط  إن :قال هللا ،  املعركة

قَالَ رب   [ !!لقيامة يوم ا  إيلمع آدم والذين من ورائه      تظل مستمرة   
 ).ص -79:80( ]قَالَ فَِإنك ِمن الْمنظَـِرين      . فَأَنِظرِني ِإلَى يوِم يبعثُونَ   

 : من جباحته أقسم بعـزة اهللا      حىت !!لن أترك أحدا منهم    إذن: قال له 
]   ِعنيمأَج مهنُألغِْوي ِتكورجع ثانية واستدرك   ،  )ص -82( ]قَالَ فَِبِعز

  ). ص-83( ] ِعبادك ِمنهم الْمخلَِصنيِإالَّ[ :وقال
 إيلرب شغالة يف األكوان منذ نزول آدم من اجلنان           احل هنا إذن

الرمحن وقادم األنبياء    يف جبهة منها جند      .عليها أن تنتهي الدنيا وما   
 وعدم  ،واملرسلون، وبعدهم العلماء العاملون واألولياء والصاحلون     

 ويف اجلانـب    .ين يعينوم هم عباد الرمحن من املؤمنني      والذوعتادهم  
 وأهـل  وأهل الشـرك     ،عه هم أهل اجلحود   الشيطان وجند م  اآلخر  
 واحلـرب   !!، وهؤالء كـثريون    وأهل األهواء وأهل املعاصي    ،الكفر
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  .متواصلة
ويرتل علي القلوب، فيرتل  مددهم من السماء      وجـلّ  عزأهل اهللا   

 مـن اهللا،   إهلاماًة من اهللا، طمأنينة من اهللا،       ، سكين  من اهللا  مددهم نوراً 
، فيثبتهم ويعينهم علي عدوهم الذي قال هلم فيـه       من اهللا  ايوهبعلما  

 أن  إياكم ).فـاطر -6( ] ِإنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتِخذُوه عدوا      [: اهللا
 . ملكره يف نفس من األنفاساتأمنوا له يف يوم من األيام، أو وتسلم

 ومعهـم   ،ر اهللا مع أعوانه األكوان، معهم املال      والشيطان سخ
 ومعهـم   ، ومعهم اجلمال ومعهم األهواء    ،فاملطارالزخارف ومعهم   

 العيون وال يستطيع     ىف ىتقوم  افإغراءومعهم الشهوات،   احلظوظ  
من حتصن باهللا ومتسك دي سيدنا وموالنا رسول         الإمنها  لص  أن خي 
  .لمصلي اهللا عليه وساهللا 

 وهؤالء يريدون أن ينشروا     ،هؤالء يريدون أن ينشروا الفضيلة    
 -يه   حنن ف  الذىيف العصر    -صلت  ا احلرب و  نأ ولألسف   .الرذيلة
؟ أي شيء ب سنحارب   !!بني املسلمني حىت  صفوف املقاتلني    إيلزحفها  
وأصـبح   !!تسلحنا بسالح العـدو   قد   فنحن   !! وأين هو؟  ،الصدق

 الواحد منـا   أصبح   !! أين هي؟  ،األمانة!! تادناالكذب هو عدتنا وع   
 أن يراعي حقـه، املهـم أن        ، ليس مهماً   أخيه دينار من  يأخذ ال  األن

  !! أو اجلنيه له، أو الريال له،يكون الدينار له
  لكن ال- إخواينيا  -هذه هي املصيبة اليت وقع فيها املسلمون  

قـائمون   و ،ألنكم أنتم محلة الرسالة   ، ملاذا؟   مثلكمجيب أن يقع فيها     
؟ ، فماذا حنمل األمانةذههل صلي اهللا عليه وسلمبالنيابة عن سيدنا رسول اهللا  
 أن  وإياكم .لواء الفضيلة ؟  صلي اهللا عليه وسلم   وماذا ورثنا من رسول اهللا      
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 مـع  ؟إخواين يا ن مع ماهلداية، هذه  اهلداية معه لواء    نأيظن أحدكم   
 ] بت ولَِكن اللَّه يهِدي من يشـاء       تهِدي من أَحب   ِإنك ال  [  ...اهللا
  ).القصص-56(

    م علماء، يقول     وهذه النقطة هي اليت تغرربنا  : الذين يظنون أ 
شاء  ، واستجاب للكالم الذي مسعه مين وبقي ماى علي يداًهدي فالن

 -وما اللواء الذي حنمله     ،   كلها من اهللا   اهلدايةألن   يس كذلك، ل. اهللا
 وأنـتم   ، أنا وأنتم ماذا نبيع؟ أنا أبيـع       !!نه لواء الفضيلة  إ؟  إخواىنيا  

 ،وسط هذا اتمع نبيع للناس الصدق واألمانة       حنن سائرون    ،تبيعون
جاء   وكل ما  ، والصدق واإلخالصوالوفاء بالعهود    ،والكرم واجلود 

ـ روامل،  عز وجـل  به األنبياء واملرسلون من بضاعة رب العاملني          ةصوص
 . عز وجلتشرة يف كتاب اهللا واملبثوثة واملن

 إيل، أنظـر     تعرضها آنية اليت رالق املعارض   إيل أنظر   !!موجودة
ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا     [ : هذه اللوحة  هذه اللوحات، أقرأ مثالً   

 إيل هـذه اللوحـة      إيلوأنظر   ،)األحـزاب -23 (]ما عاهدوا اللَّه علَيهِ   
 . قرآنيةآخرها وغريها من اللوحات ال

  ليست حرباً  -  اآلن ىمثلما نر  -أصبحت احلرب    .. اآلنحنن  
، بل هي حـرب يف      ، وال باملدافع وال بالدبابات    وجهل وجهاًبالسيف  

بدال مـن    ،روين، فالعدو وجنوده يريدون أن يغي     عامالتملاألخالق وا 
أن  يريـدون    . ال كلمة يل   أصبح رجالً  ... ال   ،صادقا أن أكون رجالً  

أميناً لكي أستحق أن أكون      -   أميناً  من أن أكون رجالً    ، بدالً روينيغي 
كـذلك  يريدون  -  وعلي تقدير اهللا  ، وعلي أسرار اهللا   ،علي علم اهللا  

  !!شيئا من اخليانةأن يكون عندي 
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نـه يتمسـك    أل!! حربفاملؤمن يف هذا الزمان يا إخواين يف        
أنا  ، غريي مل يوجد لو   و ،بالفضائل ولو مل يكن يف الكون كله إال هو        

نين عن قريب سألقي اهللا أعرف أ ألنين   ، والزمن يتبدل ويتغري   ،كما أنا 
ا      وسيسألين    وجلّ عز عن األمانة اليت كلفينماذا أقول لـه؟  . وجـلّ عز 

 ، وطلبات الـدنيا   ، وضرورات الدنيا  ، إن احلاجة يف الدنيا    :أقول له 
 ...ليس هـذا عـذراً     :يقول يل !! جعلتين أغش لكي آكل وأعيش    

ملاذا؟  ....ليس هذا عذراً  : يقول ىل  !! لكي أعيش  اًجعلتين أخون فالن  
 ألنه حامحـل   ،ليس لك دخل أنـت    :قال يل   ولين رسالة الفضيلة    م 

  ونَ        [!!  أنا الرسالة والباقي عليرـأْماِس تِللن تِرجٍة أُخأُم ريخ مكُنت
نكَِر وِن الْمنَ عوهنتوِف ورعونَ ِباهللاِبالْمِمنؤآل عمران-110 (] ِّت .(  

 انظـر إيل    !!دخـل  ليس لك    :ل يل وقي ،قمت أنا ذه الرسالة   
 ؟ كلنا نعرف أنه كان فقـرياً،      صلي اهللا عليه وسـلم    نبيك كيف كان حاله     

فـه اهللا    فلمـا كلَّ   ، ومرة يتاجر للسيدة خدجية    ،كان مرة يرعي الغنم   
يف يوم   لن نتركك    ،لينا حنن  هذه ع  ، ليس لك دخل   : قال له  ،بالرسالة

 ووجـدك عـاِئالً    [: صلوات اهللا وسالمه عليه    وهو يف املدينة     !!من األيام 
 ؟  ذلك كيف،أغناه اهللا عن اخللق، )الضحى-8( ] فَأَغْنى

ومل يعقـب    -  وكان أغين أغنياء اليهـود     -  من اليهود  واحد 
ـ    وجلّ عز فشرح اهللا    ، ليس له أوالد   ،نسالً وذهـب   ،الم صدره لإلس

 أنت خرينا   : قالوا !! ماذا تعلمون عين؟   ، يا معشر اليهود   :لليهود وقال 
 : قـال  –  وكان ذلك يف غزوة أحد يف هذا الوقـت         - وابن خرينا 

ين إ ف : ال، قال  : قالوا ، فأخرجوا لنصرته  ، علي احلق  داًمحون أن م  تعلم
 مت فمـايل    فإذاوسأخرج لنصرته،    ،أشهدكم أين آمنت به وبرسالته    
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وأعطاها لرسـول   وخرج   ،، وكتب وصيته  صلي اهللا عليه وسلم   ه حملمد   لُّك
  .صلي اهللا عليه وسلماهللا 

ولكن دخـل لنصـرة     ،  ي وال صام   وال صلَّ  -ودارت املعركة   
عركة أستشهد فأصبح هذا املـال   ويف امل  - صلي اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

  أحـد  إيلال حيتاج    حىت أغناه اهللا    !!صلي اهللا عليه وسـلم    ؟ لرسول اهللا    ملن
  .عز وجل اليت كلفه ا اهللا األمانةيقوم حبمل  ملاذا ؟ ألنه .سواه

 اهللا  هيغني ، ويبلغ الرسالة ، وميشي باألمانة     ،فالذي حيمل األمانة  
مثلمـا   - أن تسمع لكالم أعوان الشيطان       إياك .عز وجل نصره اهللا   يو

 أنت  :لون له فيقو.. ؟ واهللا بالصدق     كيف تبيع يا فالن    -اآلن  نسمع  
ـ    إذا ، تشرب ن تأكل ول  لنو ،يشهكذا لن تع    ،ن تنفـع   مل تغش فل

 أتـوا    أين  من .) تأكله الذئاب  يتذأبمن مل    (:يقولواحلديث يا أخي    
 ا يؤيدو  يريدون أن  همهو ليس حبديث وال غريه، لكن     !! ؟ذا احلديث 

  !!وأغراضهمكالمهم 
قا علَينا  وكَانَ ح  [ : وعد بنصر جنده   - يا إخواين  -اهللا  لكن  

 ِمِننيؤالْم رص( مل يقل  ،)الروم-47( ] ن    املؤمنني الذين مع النولكن  )يب ،
 إيلوال حيوجهم    يف كل زمان ومكان، وعد اهللا أن ينصرهم          ناملؤمنو

 شرعبو ، دي اهللا  نسكوتمي ماداموا   ،اه طرفة عني وال أقل    أحد سو 
  .وبالرسالة اليت كلفهم ا اهللا ،اهللا

يا أَيها الَِّذين َآمنـوا      [  ..؟ الفضيلة إخواىن ما رسالتنا يا     إذن
 ويريد  - إخواىنيا   - ربنا   أحيارب ).الصـف -14 (]ِ  كُونوا أَنصار اللَّه  
ـ    -أن ننصره    يريد   ،منا أن ننصره؟ ال    يف  - إخـواين ا  كما قلت ي

اهللا بيـاء   اليت جاء ا أن    بالفضائل وبالقيم    نستمسك، بأن   أنفسنا أوالً 
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  .ورسل اهللا
 كانت وظيفتـه؟    ذاما عليه السالم ونلقي نظرة علي سيدنا شعيب      

 أَوفُوا الْكَيلَ وال [ :عز وجليل و لقيمتني اثنتني وضحهما املكان حارساًً
    ِسِرينخالْم وا ِمنكُونالكيل ايوفوأن  يريدهم فقط   ،)الشعراء-181( ]ت 

 ملاذا جاء؟ جـاء     عليه السالم  يدنا موس يوس .ان، هذه كل وظيفته   وامليز
 . إسرائيليف بين ليزيل الظلم وحيقق العدل 

بنات  ملا خرج من مصر، وجد عليه السالم أنه ، ذلك لناني يب وحىت
 انتهي حىتما، أغنامهتسقي سيدنا شعيب علي البئر وال تستطيعان أن 

كومها روت كلهم سقوا حيوانام وأغلقوا البئر باحلجر        - ةاكل الرع 
 والفتوة هنا ليس معناها الشجاعة - ن اهللا هنا فتوتهفبي -  غري ماءمن

 : كلمة الفتوة يف القـرآن معناهـا       - لفتوة هنا معناها املروءة   فقط، ا 
مشـت  ملا  و  ...هلما  ورفع احلجر  - وليست الشجاعة فقط   ،املروءة
  خلفي وصِف امِش:، قال هلا أمامه والريح فهف ثواالكربىالبنت  
ـ   !!علي القيم والفضائل  س  حارألنه  ؟  ريق، ملاذا يل الط   لكـي   أت مل ي

 !! إليهاوينظر يتطلع هلا 
 فقال -  وليس معه شيء وكان جائعاً-  سيدنا شعيبإيلذهب  

نأخذ األجـر    حنن من آل بيت ال    ،   ال :، قال له   تعايل لتأخذ األجر   :له
 قال له   !!نأخذ عليه أجر   ، فالذي فعلناه ال    وجلّ عزعلي عمل فعلناه هللا     

 البـد أن    : أزوجك واحدة من بنايت، فقال له      أريد أن : سيدنا شعيب 
 موافق، فقال   : قال سيدنا شعيب   .، ال أتزوج من غري مهر     أدفع مهراً 

دي يف  تشتغل عن  :فقال له سيدنا شعيب   ؟  املهر الذي يرضيك   ما   :له
 .كما يروق لك األمر ، عشر سنواتو مثاين سنوات أإمارعي الغنم ، 



سر بعثة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: لمولد النبوى الشریفاالحتفال با   
)15(--  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

 1996/ 26/7  اهرة الق– املهندسني –مسجد األنوار القدسية 

 عن املـدة الـيت      صلي اهللا عليه وسلم   ألوا سيدنا رسول اهللا     ما س عند
، العشـرة ؟ ، يعين كم سنة    أمتهما وأوفامها  :قال؟  قضاها سيدنا موسي  

  ال،  كفىمل يقل مثاين سنوات و    ،  ره الرجل خي  !!م القيم  ألنه يعلِّ  ؟ملاذا
 وإبـراز  !!اإلهليـة م القـيم    ، ألنه يعلِّ  البد أن يتم العشر سنوات    ...

  . أنفسهمىالقرآنية علالفضائل 
 ا ولكن عنـدما يـأتو     ،، والعلماء كثريون  فالناس تسمع كثرياً  

  فعله !!؟ونصدق، ماذا ي  إحباط القول بالفعل حيدث عندهم      ايقيسوو
 ، اجلماعـة الـذين معـي     ، قال ال  سلموعليه   صلى اهللا   يب الن !!؟أو كالمه 

، ال  هان، ليس عنده وج    قال فعل  إذا،  وا معي كونوالذين يريدون أن ي   
  وباطنه يف مراقبة اهللا    ،ه كباطنه ظاهر،  يلقي هؤالء بوجه وهؤالء بوجه    

 .أمجل وأكمل من ظاهره
املنـافقون   اجلماعـة    - إخواينيا   -ن  املؤمنني اآل  فالذي حيبط 

 ،ئنا فينـا  ا بضـاعة أعـد    ن ألن هؤالء يروجو   ،الذين ينتشرون فينا  
وغريهـا مـن     ، وعدم الوفاء بالوعد   ، فينا الكذب واخليانة   نيروجو

  !!البضاعة اليت نراها يف هذا الزمان الذي حنن فيه
ألم يستخدمون كل أجهـزم     املعركة أصبحت علي أشدها     

ما هذا   أليس   . وحماربة الفضيلة  الرذيلة يف نشر    احلديثةوكل التقنيات   
ربون الصـدق   ا وحي ،العفة يف بناتنا وبنينا     ؟ حياربون  إخواين يا   دثحي

سـالمية   إال، كل القـيم     القيم والوفاء والرب   وكل هذه    ،واإلخالص
 حنن الذين معنـا القـيم وحقـوق         :ن ويقولو ن ويتشدقو ،حياربوا
يف  -واحلمد هللا    - وأنتم ترون    ،انان املن م احلن  كذَّ !!؟أين.اإلنسان

  .كل مكان
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الـذين   أنتم   . أنتم إال؟ ليس هلا أهل     رسالة من  ...الةهذه الرس 
 ، هم ] فَسوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه      [ :سوف تقومون ا  

 إخـوام ، متواضعني مع    ] أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني   [ إن شاء اهللا،  أنتم  
، )املائـدة -54( ] أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين   [  و ، ليس هناك تكرب،   املؤمنني  

ـ ك -زاقنا يف أيديهم     لو كانت أر   حىت شيئاًليسوا حمتاجني منهم      ام
 من أن نعيش علي السحت       علي دين اهللا خري    منوت - يقول البعض 

  . وجلّعزواحلرام واخلديعة وما يغضب اهللا 
 وقد لكن ملا الواحد ميوت      !!؟ هي مرة واحدة    سنموت كم مرة 

 من املقامات اليت    ويأخذ مقاماً ي ما عاهد عليه اهللا، يأيت يوم القيامة         وفَّ
الصـاِدِقني والصـاِدقَاِت والصـاِبِرين       َ[؟  وما هي  اهللا،   أعدها لنا 

والصاِبراِت والْخاِشِعني والْخاِشعاِت والْمتصـدِقني والْمتصـدقَاِت       
      الذَّاِكِريناِفظَاِت والْحو مهوجفُر اِفِظنيالْحاِت واِئمالصو اِئِمنيالصو

 ). حزاباأل-35 (]ريا والذَّاِكراِت اللَّه كَِث
 فالن هذا ما    !!إخواينهذه هي املقامات اليت سيبقي ا اهلناء يا         

 ينادي منادي . ؟ من األوفياء  فالن هذا ما مقامه   . مقامه؟ من الصادقني  
منادي اهللا أين أهل الصفح ؟ ينادي   ....اهللا أين أهل العفو؟ فيقومون

 .عز وجلتكون هلم املرتلة يوم لقاء اهللا  هؤالء الذين س....فيقومون 
علي ، ملا أموت     واحدة موتةفنحن ألجل ذلك ماذا نقول؟ هي       

مالت، أحسن من أن أموت     اعليه من األخالق واملع    الوفاء مبا عاهدته  
 وقد خسرت   - والعياذ باهللا  -رذيلة من هذه الرذائل، فأصبح      علي  

 . وذلك هو اخلسران املبنيالدنيا واآلخرة 
؟ ا كيف يتممه  ، رسالة األنبياء  منا رسول اهللا جاء لكي يتم     سيد
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، والذي جاء يرفع الظلـم،      الذي جاء منهم بالوفاء بالكيل يف امليزان      
 ،جاء بكـذا  والذي   ،مثل سيدنا لوط   -والذي جاء مبحاربة الرذيلة     

، راشخربيع بن   ر عنها   مثلما عب  اإلسالمرسالة  .. والذي جاء بكذا    
لنخرج الناس من عبادة     ناثابتع اهللا   إن: وقال له ملا دخل علي كسري     

 إيل، ومن جور احلكام      عبادة اهللا الواحد األحد    إيلاألنداد  األضداد و 
  .اإلسالمعدالة 

 وتفـرح   ،تفرح بنـا األرض   !! ؟ لننشر العدل  جئنا لننشر ماذا  
الَ تفَتح   [ :ا األبواب، لكن اآلخرين   نا السماء فتفتح ل    أنوارن بصعود

  ماء لَهمالس ابوألن املالئكـة     رمحة اهللا باملالئكة   ).األعراف-40( ] أَب ،
هناك واحد مثل   كان  إذا   -أحدنا  ميوت   عندما   –الذين معي ومعك    

 للمـواطن  إالوصـلت بنـا     ما،اك اهللا خرياًجز:  له نيقولوالتنا  حا
 ، وال مكان منيمة   ،وال مكان غيبة   ،، مل تدخلنا مكان املعصية    الصاحلة

 يا رب أين :، فيقولونعز وجل اهللا إيل مث يصعدون .وال خالفهغريه وال  
 وأرضي ،مسائي مملوءة مبالئكيت كما ترون ( :، فيقول نريد أمراً نتوجه؟  

 قرب عبـدي فامكثـا      إيلولكن اذهبوا    ،كما تعلمون مملوءة مبالئكيت   
ا ذلك كله    واكتب ، يوم القيامة  إيلين   وكربا وهلالينين   وسبحا ،جبواره

 .شغالني هناكن ، ويظلو)يفة عبدييف صح
ليسوا اثنني  ؟  يا إخواين عددهم  كم   .الكرام الكاتبون  من هم؟ 

يتعاقـب فـيكم    ( :  قال صلي اهللا عليه وسلم    ألن النيب    ،كما يظن البعض  
 يف صالة العصـر تـتغري       ،يتعاقبون عليك  - )مالئكة بالليل والنهار  

: ال يف احلـديث   ولذلك ق .  ويف صالة الفجر تتغري الوردية     ،الوردية
 وتركناهم وهم   ، جئناهم وهم يصلون   :؟ يقولون كيف تركتم عبادي  (
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 ألن هذا   ، حافظوا علي الفجر والعصر    :ألجل ذلك قال لنا    .)يصلون
  وجـدناه نائمـاً    :حىت ال يذهبوا هناك ويقولون     ،وقت تغيري الوردية  

وجدناهم ( :يقولونن  ولكن اآلخر !!  ألن هذه مصيبة   ،وتركناه نائماً 
 . ) يصلونم وه- أيضا –وتركناهم ، نيصلو

 ،بعـض الصـاحلني أحصـوهم      ؟هؤالء املالئكة كم عددهم   
. عِن الْيِمِني وعِن الشماِل قَِعيد     [ :أما قوله  .فوجدوهم عشرين ملكاً  

         ِتيدع ِقيبِه ريٍل ِإلَّا لَدلِْفظُ ِمن قَوا يرقيب وعتيـد    ،)ق- 17،18 (]م 
 وعتيد  ). وعتيد رقيب( :قاللما لو أمساء مالئكة      هلؤالء أل  ليس امساً 

 ال ، وعتيد ألنه شديد يف مراقبته للخلـق      ،صفة رقيب واحد وهو اهللا    
كان أيت بواو ، لكن لو كانا اثنني. إال أحصاها تفوته صغرية وال كبرية     

  . أو واو العطف،)رقيب وعتيد(املعية 
 ينصني اآلخر  يأيت واحد من العا    عندماهؤالء حيزنون   فاملالئكة  

 ،مـداخل التـهم    أدخلتنـا  ، ال جزاك اهللا خرياً    :وميوت ويقولون له  
  ويلعنوه ألنه مل حيسن صحبتهم     ،أماكن املعاصي والظلمات  وأدخلتنا  

  .طوال عمره وهم معه يف هذه احلياة الدنيا
ـ   ن صحبوا الطائع يف هذا الوقت رمحة      فاملالئكة الذي   ة مبن؟ رمح

 وجعلـهم   ،؟ ألنه نشـر اهلدايـة      ملاذا،   سلمصلي اهللا عليه و   برسول اهللا   
 ويطيعون  ، ويستغفرون اهللا  ،يفرحون مبن يصحبوم وهم يذكرون اهللا     

  . وجلّعزاهللا 
ز جهالذى  و   ألنه ه  صلي اهللا عليه وسلم   اجلنة أيضا تفرح برسول اهللا      

فكل شيء يف ملك اهللا وملكوته يفـرح ملـا   .الرجال الذين يدخلوا  
 كل شيء خلقه اهللا يفرح ملا       . وجلّ عزملا يغضب اهللا    ن   وحيز ،يرضي اهللا 
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يف امللـك أو    ،  عـز وجـلّ   يرضي اهللا ويسخط ويتربم ملا يغضـب اهللا         
ن الـرباق   أحىت   ، يف اجلمادات أو النباتات أو احليوانات      ،امللكوت

 أخذ يرقص مـن     صلي اهللا عليه وسلم   عندما جاء به جربيل إيل رسول اهللا        
ـ  ،مه يا براق   :عليه السالم يدنا جربيل    فقال س  !!شدة الفرح  واهللا مـا    ف

  وجلّ  علي اهللا    ركبك خملوق أعز مـا   يعين أنت لك حـق يف        !!منه عز
 .صلوات اهللا وسالمه عليه فهو مبسوط ألن النيب سريكبه .تفعله هذا

 عندما  !!وكانت حتت أمره   ،واألرض كانت تطوي حتت قدميه    
 ملاذا؟ ألـا تـبغض   !! وفرسهأمرها أن تأخذ بأقدام سراقة بن مالك      

فكل شيء يف ملك اهللا يفـرح باهلدايـة ويفـرح            .العصاة واملذنبني 
ما من أحد يف     (:صلي اهللا عليه وسلم    قال   ، عصاة اجلن واإلنس    إال ،بالتقي

، ) يل بالرسالة إال عصاة اجلن واإلنس      ملك اهللا أو ملكوته إال ويشهد     
 .ري وهذا الكرم اإلهليهؤالء هم الذين ينكرون هذا الفضل وهذا اخل

 حـىت    ،يريد هداية اهللا وعناية اهللا     -يا أخي    -لكن كل شيء    
  –  عنـدما يـدعو    صلي اهللا عليه وسـلم     كان سيدنا رسول اهللا      :ما قيل ك

صـلي اهللا عليـه      كان سقف البيت يردد الدعاء خلف رسول اهللا          :قالوا
صلي لدعاء   خلفه ا  دكانت ترد ،  ابوباألواليت يسموا يف اللغة     ،  وسلم

  .اهللا عليه وسلم
 – والذي كان يسند ظهره عليـه      ،املنرب الذي كان يقف عليه    

ومسعوا صوته حىت نزل والتزمه     بكى   ملا صعد املنرب أمل يبك؟       - اجلذع
 .)والذي نفسي بيده لو مل ألتزمه لظل يبكي إيل يوم القيامـة           (: وقال

لـو مل    ،هللابأيب أنت وأمي يا رسول ا     : يقولمسع  ولذلك سيدنا عمر    
 .أ لك ما ناسـبتنا  ولو مل تناسب إال كف،لك ما كلمتناأ   إال كف  تكلم  
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 يف هـذا    كثرياًسيدنا عمر    ردد وظل ي  :بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا     
  ] وما أَرسلْناك ِإلَّا رحمةً لِّلْعالَِمني     [ : وجلّ عز قال اهللا    .املقال الطويل 

  . هو من العاملنيعز وجلّاهللا وكل ما سوى ، ) األنبياء-107(

 يشرح صدورنا    وجـلّ  عز أن اهللا    - ولكم  لنا يا إخواىن   -الفاحتة  
 وجيعلنا  ، ويوفق أبداننا بذكره وشكره وحسن عبادته      ،للعمل بطاعته 

ويبارك لنا يف أوالدنـا      ،آلمننيا ويف اآلخرة من     ،يف الدنيا روحانيني  
 ويوفقهم إيل السري علي ـج       ،وبناتنا وأزواجنا وجيعلهم من املتقني    

 حـىت  وأن حيفظنا أمجعني من فنت هذا الزمان         ،سيد األولني واآلخرين  
 . ....خنرج من الدنيا يف أي حلل الشوق إيل لقاء حضرة الـرمحن           

جباه النب وصلي اهللا عليه وسلم يبالفاحتةسر . 
******************** 

 


