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  رجمفتاح الف
  :حفظه هللا وأبقاه الشيخفضيلة قال 

  ةٍ مَ عْ نِ  لَ مَ كْ أَ وَ  دٌ صْ ا قَ نَ لَ  تَ نْ أَ وَ   انَ ولُ محُُ  تْ افَ وَ  اءِ رَ هْ ا الزَّ بَ أَ  كَ يْ لَ إِ 
   !!؟ صلى هللا عليه وسلم ستأخذها لسيدنا رسول هللا اليتما احلمول 

   !!؟هذه احلمول يفوماذا سيفعل 
 مـاذا نفعـل معـه .عزَّ وجلَّ وغفالتنا عن ذكر هللا  ،وكبائرنا ومعاصينا ،بذنوبنا وعيوبنا مصلى هللا عليه وسل إليه نذهب

 ،نـا ؟ قـال عنـدما تكثـر الـذنوب؟ إىل أيـن نـذهب يـا ربَّ اذهبـوا؟ ألن ربنـا قـال لنـا وملـاذا نـذهب إليـه؟ صلى هللا عليـه وسـلم
 :مل يقـل ،﴾َولَـْو َأنـَُّهـْم ِإذ ظََّلُمـوْا َأنُفَسـُهْم َجـآُؤوكَ ﴿: لمصـلى هللا عليـه وسـ إىل احلبيـب احملبـوب اذهبـوا ،العيـوب يفوتقعـوا 

 ﴾َجــآُؤوَك فَاْســتَـْغَفُروْا اsَّ َواْســتَـْغَفَر َهلـُـُم الرَُّســوُل َلَوَجــُدوْا اsَّ تـَوَّابًــا رَِّحيًمــا﴿: بــل جــاءوا لــك أنــت ،جــاءوا إىل الكعبــة
  .]النساء٦٤[

 ،وغفـران ذنبهـا ،تفـريج كرyـا صلى هللا عليه وسـلمرسول هللا  يفمة أنه جعل هلا على هذه األ عزَّ وجلَّ ومن فضل هللا 
ــه  ،وســرت عيوyــا ــه وســلمألن ــه املكنــون  يفبــذلك  عــزَّ وجــلَّ وعــده هللا  صــلى هللا علي ال يســتطيع أن يــذهب إىل  الــذيو  ،كتاب

وقـد قــال القائـل علــى  - بعيـدنــه وال يظـن أ -مـن هنــا  صـلى هللا عليــه وسـلماســتغاث بـه  ،ولـيس معــه مـال يوصـله ،هنـاك
  صلى هللا عليه وسلملسان حال رسول هللا 

  ىورِ نُ  ورِ نُ بِ  بُّ حِ أُ  نْ مَ  هُ اجِ وَ تُـ   ورٌ نُ  وحُ الرُّ وَ  بْ غِ تَ  ي ملَْ وحِ رُ فَـ 
  ام السالم اخلاص والع

 -دليل الـ: نقـول لـه ،علينـا عنـدما ننـادى عليـه وأنـه يسـمعنا ويـرد ،منـا يريد دليال يدل على أنه قريـبٌ  الذيو 
الصــالة أن نلقــى الســالم علـــى  يفالبــد  ،عــزَّ وجــلَّ فــنحن عنــدما نصــلى �  .كلكــم حتفظونــه وتعرفونــه -حلمــد هللا وا

؟ ؟ مـاذا نقـولالنـيبِّ ؟ أو هـل نقـول السـالم علـى السـالم عليـه هـل تنفـع الصـالة مـن غـري .صـلى هللا عليـه وسـلمرسـول هللا 
   .)اتهورمحة هللا وبرك النيبالسالم عليك أيها (

وكــذلك كــل  ،مســجد واحــد يفو  ،كلنــا أكثــر مــن مــائتني رجــل- كمــا صــلينا العشــاء الليلــة - وحنــن نصــلى 
هـل يـرد السـالم علـى  ف !!موالكـل يسـلِّ  ،فيه ربـع مليـون الذيو  ،فيه مخسون ألفاً  الذيو  ،فيه ألفان الذي !!املساجد

أخرجـه ( }حـىت أرد عليـه السـالم لـى إال ورد هللا روحـيمسـلم يسـلم ع ما من{ :صلى هللا عليه وسلمقـال  ،عمكل هؤالء؟ ن

  ).أبو داود عن أىب هريرة رضي هللا عنه

لكـن  ،)لـيكم ورمحـة هللا وبركاتـهالسـالم ع: (نة أن تقـول لـهعلى شخص مـن السُّـ فلما مترُّ  ،ةنَّ ألن السالم سُ 
 الـذيلكـن  ،أن تلقيـه لـيس عليـك شـيء فـإذا نسـيت ،ةفالسالم نفسه إذا ألقيته ُسنَّ  ،عليك السالم أن يردَّ  :الفرض

   .من ألقى السالم علي عليه أن يردَّ  عليه السالم ففرضٌ  يَ لقِ أُ 
فهـذا مسـكني  !!أهـال وسـهالً  :فبعض إخواننا الغري منتبهـني يقولـون ،)السالم عليكم( :وكذلك إذا قال أحد

فـريد عليـه  )السـالم علـيكم( :ولواآلخـر يقـ، عـزَّ وجـلَّ اسـب علـى ذلـك عنـدما يلقـى امللـك العـالم وحيُ  ،مل يرد السالم
فلــم يـــرد  ،صــباح اخلــري :يقــول لــهف ،)الســالم علــيكم( :واآلخــر يقــول ،فأيضــا مل يــرد الســالم ،تفضــل مرحبــاً : ويقــول

َها َأْو رُدُّوَها﴿ :النا قملاذا؟ ألن ربُّ  ،السالم أيضا  إما بأحسن منهـا ].النسـاء٨٦[ ﴾َوِإَذا ُحيِّْيُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوْا بَِأْحَسَن ِمنـْ
: أو أقــول لــه ،فهـذه أحســن منهـا ،)اتــهوعليـك الســالم ورمحـة هللا وبرك( :أقـول لــه ،)السـالم علــيكم( :فلـو قــال -
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 أعطــاه يل الــذياألمــان  :فالســالم يعــىن !!أيضــا مل أرد !!عليــك الســالم :فــال تنفــع أن أقــول لــه ،)وعليــك الســالم(
 :ال تقـول ،)موعليـك السـال(: نقـول :قال فاألدب الشرعي ،اشرتك معه كذلكأن  لكن أريد ،رددته عليه مرة أخرى

وعليـك (أنت أيضا  :السالم عليكم أقول له :فيقول ،أنا وأنت :يعىن ،)وعليك السالم( :بل تقول ،عليك السالم
  .)سالم ورمحة هللا وبركاتهال

الصـباح  يففتمـر  ،ف السنة أو الفـرضفال أحد يعر  ،هذا الزمان يفهذه األمور  يفأرى الناس قد فرطت  ألين
 :يقـــول لـــك الـــذيو  !!مرحـــب :يقـــول لـــك الـــذيو  !!وســـهالً  أهـــالً  :فمـــن يقـــول لـــك ،)الســـالم علـــيكم( :وتقـــول لـــه

 ونسـى أن السـالم سـنة والـردُّ  !!أو صـباح النـور ،صـباح اخلـري :يقول لك الذيو  !!يكإزَّ  :يقول لك الذيو  !!فتشرَّ 
   .للمؤمنني واملؤمنات وجلَّ  عزَّ وهذا أمر هللا  ،)ري منها أو مثلهاخب(والفرض البد وأن يكون  ،فرض

 ؟ ألنه ال يسـلم علـىَّ ملاذا ،يكوليس السالم عل )السالم عليكم( :فهو يقول يل ،فيمنهم يك وا©موعة واحدٌ 
ـن بـَـ ﴿ :واحد فينـا ميشـى ومعـه حـرس شـرف فكلُّ  !!فليس أحد منا ميشى وحده ،وحدي ْنيِ َيَديْـِه َوِمـْن لَـُه ُمَعقِّبَـاٌت مِّ

 ِّsرقيـب  امسهمـالـيس  االثنـان، وهـذان وإياك أن تظن أن معك اثنان فقـط، ال ].الرعد١١[ ﴾ َخْلِفِه َحيَْفظُونَُه ِمْن َأْمِر ا
ــْوٍل ِإالَّ َلَديْــِه رَِقيــبٌ  ﴿: لكنــه قــال ،رقيــب وعتيــد :فربنــا مل يقــل -كمــا يقــول بعــض النــاس   - وعتيــد  َمــا يـَْلِفــُظ ِمــن قـَ
وال  ،ال تفوتـــه شـــاردة وال واردة ،شـــديد مراقبتـــه :وعتيـــد أي، عـــزَّ وجـــلَّ وهـــو هللا  ،فهـــو رقيـــب واحـــد ].ق ١٨[ ﴾َعِتيـــدٌ 

َوِإن تـُْبـُدوْا َمـا ِيف َأنُفِسـُكْم َأْو  ﴿ :عـزَّ وجـلَّ وال هاجسة إال أحصـاها وحاسـب املـرء عليـه يـوم لقائـه  ،خطرة وال وسوسة
  ].البقرة ٢٨٤[ ﴾ sُّ ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكم بِِه ا

  

  ظة املالئكة احلف
 عليــه النــيب؟ عـددهم أحصــاهم األئمـة الكــرام مــن أحاديـث مــا عــددهم .؟ امسهــم احلفظـةفمـا أمســاء الـذين معــي

 ،فواحــد يتقدمــه وواحــد مــن خلفــه ،يســريون معــه دائمــاً  كــاً لَ مــع كــل مــؤمن عشــرون مَ : فقــالوا ،أفضــل الصــالة وأمت الســالم
 ،وواحـد يسـجل حسـناته وواحـد يسـجل سـيئاته ،وواحـدا فوقـه وواحـد مـن حتتـه ،احـد عـن مشالـهوواحدا عـن ميينـه وو 

وواحــد حيفــظ جوارحــه حيفــظ عينــه وحيفــظ أذنيــه وواحــد يأتيــه بــاألرزاق وواحــد يأتيــه بــالنور حــىت يــرى عشــرون ملكــا 
ة صــالة العصــر وســاعة وهــؤالء العشــرون يتنــاوبون ســاع ،فأنــت تنــام وهــم جيلســون جبـوارك ،يسـريون يف ركابــك دائمــا

  عزَّ وجلَّ فيبدل عشرون مكان العشرون ويظلوا مع الواحد موظفني معك حىت يلقى اإلنسان هللا  ،الفجر
¹ـى أعينتنـا معـه  الـذيينا من مهمتنا وأحلنا إىل املعاش فالرجل هلقد انت :بعد ذلك إىل هللا ليقولوا له نويذهبو 

كمــا تــرون   مســاواتى مملــوءة مبالئكــيت{ :صــلى هللا عليــه وســلم النــيبكمــا أخــرب   جــلَّ عــزَّ و فيقــول هللا  .؟مرحلتــه إىل أيــن نــذهب
جعلـوا وكـربوين إىل يـوم القيامـة وا للوينوه إىل قرب عبدي فسبحوين اذهبواكما تعلمون ولكن   وأرضى مملوءة مبالئكيت

   ).رواه الطرباين عن أنس( }صحيفة عبدي يفذلك 

الباقيـــات  يفوعملهـــم  ،تـــه ومرحلتـــه تعملـــون علـــى بـــاب قـــربه حلســـابهكنـــتم تعملـــون معـــه فـــإذا أ¹ـــى مهم  أي
صــحيفة  يفوجيمــع ذلــك كلــه  ،ويكــربون هللا إىل يــوم القيامــة ،ويهللــون هللا ،ويســبحون هللا ،يــذكرون هللا !!الصــاحلات

  !!!لكنهم يزيدون أحياناً  .معيوهؤالء هم اجلماعة الثابتني  ،عزَّ وجلَّ العبد يوم لقاء هللا 
قــوم هــؤالء املالئكــة هللا ي يفيــذهب لزيــارة أخ  الــذيزيــارتكم اآلن ف يفهللا كمــا حنــن  يفذاهــب لزيــارة أخ فأنــا 

 امسعــوا؟ هللا هــذا مــا عــدد هــؤالء االحتيــاطي يفذاهــب لزيــارة أخيــه  الــذيحتفــظ هــذا الرجــل  يطلبــون قــوات احتيــاطي
هللا شيعه سـبعون ألـف  يفهللا فإن من زار أخاً  يفزر { سلمصلى هللا عليه و  قال .صلى هللا عليه وسلم النيبوصلوا على حضرة 
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ه طبــت وطــاب ممشــاك وطابــت لــك ن لــيقولــو {: ملــك، مــاذا يقولــون؟ قــالركابــه ســبعون ألــف  يفميشــى  أي. }ملــك
  .)أخرجه أبو نعيم عن ابن عباس رضي هللا عنه( }اجلنة

صـبح لـه وطاب ممشـاك ألنـه أ ،لعيوبمن الذنوب ومن ا -هللا  يفطاملا أنت ذاهب إىل أخيك  -فأنت طبت 
   .عزَّ وجلَّ هللا  يفوهنيئاً لك اجلنة yذه الزيارات ألخيك  ،عزَّ وجلَّ الكبري  حسنات وأجر كبري عند العليِّ 

فــإذا مل يــرد  .عــه مــن أجــل هــذا نقــول الســالم علــيكمفلمــا حنــن نلقــى الســالم علــى الرجــل واملالئكــة الــذين م
ألقــى الســالم علــى مــن عرفــت ومــن مل تعــرف { :قــال صــلى هللا عليــه وســلم النيبُّ ذلك فــوكــ ،فالــذين معــه يــردون الســالم

  .}ينشرح صدرك لإلسالم
  رافحقيقة الشرف واألش

عـزَّ إذا كان الرجل الصاحل منـا يقـول هللا  .؟يسمعنا ويرد علينا كيف يسمعنا صلى هللا عليه وسلمفسيدنا رسول هللا 

متفـق عليـه مـن ( .}ينطـق بـه الـذييبصـر بـه ولسـانه  الـذييسمع به وبصـره  الذي كنت مسعه{ :يفيه حديثه القدس وجلَّ 

يسـمع بسـمع هللا ويبصـر ببصـر  فالرجل الويل العادي .؟ماذا يكون النيبفما بالكم حبضرة  ).حديث أىب هريرة رضي هللا عنه
أن يـذهب هنـاك فيقـوم بالنـداء علـى ال يسـتطيع  الـذيف .؟صـلى هللا عليـه وسـلممـاذا يكـون  النيبهللا وينطق  بلسان هللا ف

   .!مـن هنـا صلى هللا عليه وسلم النيبحضرة 
وأرضــاه وكــان مــن العلمــاء العــاملني وحــدث  رضــي هللا عنــه عبــد العزيــز الــدريين ولــذلك فقــد حــدث أيــام ســيدي

فالشـريف خالف بينه وبني بعض األشراف الذين يتوكلون على الشـرف وغـري مهتمـني بالعمـل وهـذا الكـالم ال ينفـع 
   .ده عليه أفضل الصالة وأمت السالمال بد وأن يكون أكمل الناس إتباعاً جل صلى هللا عليه وسلم النيباملنسوب حلضرة 

رسـول  وبإتبـاعال بـد بـأن يزيـد  شـرفه بالصـالة  .؟شريف وال يصلى ما هو هـذا الشـرف يقول أنينلكن        
هللا وســالمه عليــه فلمــا حــدث اخلــالف بينــه وبيــنهم ألنــه يــدعوهم  معامالتــه صــلوات يفأحوالــه و  يفأخالقــه و  يفهللا 
فنحن طاملا معنا الشرف ومعنـا اللوحـة املكتـوب فيهـا النسـب ال حنتـاج إىل  .؟مل وهم يقولون وماذا نفعل بالعملللع
ال  يــا فاطمــة بنــت حممــد اعملــي فــإين{:قــال صــلى هللا عليــه وســلمنفســه  النيبوهــذه حجــة عوجــاء فــ .شــيء بعــد ذلــك أي

يـا عبـاس عـم رسـول هللا  ،ال أغـىن عنـك مـن هللا شـيئا فـإين ، يـا صـفية عمـة رسـول هللا اعملـيأغىن عنك من هللا شـيئا
 نـاس يـوم القيامـة باألعمـال وتـأتوينال ال أغىن عنك من هللا شيئا يـا بـين هاشـم يـا بـين عبـد منـاف ال يـأتيين فإين اعمل

  .النيبحنن أقرباء  نوتقولو  أي ).رضي هللا عنهمتفق عليه من حديث أىب هريرة ( }باألنساب
 ،وyـداهم وبتقـواهم ،بعملهـم وبنـورهم صـلى هللا عليـه وسـلم النـيبهـم الـذين يشـرفون  النـيبفأقربـاء  ،فهذا ال ينفـع

 حـجَّ  ؟ فسـيدنا احلسـنيملـاذا نـالوا هـذه املنزلـة .ا احلسـنمثـل سـيدنا احلسـني وسـيدن ،عـزَّ وجـلَّ ة عند هللا وبأحواهلم اجلليَّ 
ولكنـه ميشـى  ،عـن حاجـة أو فاقـة؟ ال .. ن مرة مـن املدينـة إىل مكـة ماشـياً والركائـب أمامـه وهـل ميشـىيمخسة وعشر 

  .صلى هللا عليه وسلمماشياً حىت يصبح أكـثر تأسياً برسول  ؟ ألنه يريد أن حيجَّ ملاذا !!ائب ميسك yا العبيد أمامهوالرك
  ريأذن اخل

 ،كـل وقـت وحـني  يفوهـو األسـوة الكرميـة والقـدوة الطيبـة لنـا وللمسـلمني أمجعـني  وسلم صلى هللا عليه فرسـول هللا
جـران أو بعـد أو صـد فـال عنـده ه الـذيملا نناديه يسمع ندائنا صلوات هللا وسالمه عليه ويرد، فينا من يسمع وفينـا 

   .يسمع الرد
بعـد صـالة اجلمعـة وأنـا وأنـتم ننـادى علـى ، جنتمـع أيأنا عنـدي ر : ا اختلفوا معه قال هلمفسيدنا عبد العزيز مل

 والناس تسـمعه يكـون هـو األقـرب إىل رسـول صلى هللا عليه وسلميرد عليه رسول هللا  الذيو   صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 
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 يففـاجتمعوا بعـد اجلمعـة  ؛درجة ومنزلة وقرباً ووصوالً وشهوداً من حضرته صلوات هللا وسالمه عليه صلى هللا عليه وسلم
أنـتم فظلـوا  بـدءواا: جبـوار احمللـة الكـربى وقـال هلـم هى بلدة الشـيخ عبـد العزيـز الـدرييناملسجد اجلامع ببلدة درين و 

يـا سـيدي يـا رسـول : نـادى أنـت فقــال :؟ قالوا نعـمانتهيتميقولون يا رسول هللا يا جدنا فلم يسمعهم أحد فقال هلم 
: هــم جالســون لينظــروا األمــر قــال هلــماملســجد مسعــه ف يف الــذيوكــل !  }العزيــزلبيــك يــا ولــدى يــا عبــد {هللا قــال لــه 

! }ولـدى يـا عبـد العزيـز لبيـك يـا{ :قـال لـه يا سيدي يـا رسـول هللا :ال نريـدها مرة أخرى فقالأيكفيكم ذلك؟ قالوا 
  .!!! }لبيك يا ولدى يا عبد العزيز{: رسول هللا مرة ثالثـة قال لهيا  يا سـيدي

 ،وفينـا مـن ال يسـمع ،لكـن فينـا مـن يسـمع ،عليـه صـوته ويـردُّ  ينـادى عليـه يسـمعُ  الـذي فرسول هللا يا إخواين
   .على الكل وهو يردُّ  ،)ورمحة هللا وبركاته النيبالسالم عليك أيها ( :الصالة نقول يفوكلنا 

 يفهللا  يـديوأرضاه كان يقول ما من مرة أجلس بـني  رضي هللا عنه لكن رجًال مثل سيدي عبد الوهاب الشعراين
وعليـك السـالم يـا {: محـة هللا وبركاتـه إال وأراه أمـامي وأمسعـه وهـو يقـولور  النـيبالصالة وأقـول السـالم عليـك أيهـا 

علـم األعظـم ألنـه هـو املُ  ،فهـو يـرد السـالم علـى كـل واحـد بامسـه وبنعتـه صـلوات هللا وسـالمه عليـه! !}عبد الوهـاب
  .ه عليههلذه األمة املرحومة كلها صلوات هللا وسالم

  

  رجباب الف
  :رضي هللا عنه قال اإلمام البوصريي

  إال وجدت جواراً منه مل يضم  ما سامين الدهر ضيْم واستجرت به
  إن تلقه األسد يف آجامها جتم    رتهــــــــــــول هللا نصـــــــــــــومن تكن برس

 املصـائب أو املشـاكل زادت عنـدي يب الـدهر ونزلـت يقول إنه ما من مرة من املرات أتعبين فاإلمام البوصريي
  .صلى هللا عليه وسلمبرسول هللا  االستغاثةوغمى بربكة   فيفرج هللا كريب ويكشف هللا مهيإال وأقول يا رسول هللا

فـإذا كنــت غــري ســامع أو غــري  ،ليــه كمــا قـال أناديــه فيســتمع لكالمــي وأسـلم عليــه فــريد ســالميفلمـا أنــادى ع
 فقـد أعلمـه ،عليه حاجة من أمرنـا مجيعـاً  فيال خي صلى هللا عليه وسلم لكنه ،لك ليس ُمهماً ذف ،منتبه أو غري ملتفت للرد

  .عزَّ وجلَّ ألنه ينظر با� إىل خلق هللا  .هللا ويكشف له هذه اخلبايا هللا
إذا أو  ،أو إذا أمل بـه داء ،أو إذا أصـابته معضـلة ،مشـكلة أي يففوراً إذا وقع أحـدنا  ؛من أجل هذا يا إخواين

ــه هــمٌّ أ ــ أو غــمٌّ  نــزل ب ــاراً ري ملــاذا يرهــق نفســه؟ أو ملــاذا يفكــر كث ــا مفــرِّ ؟ أو ملــاذا حيت وكاشــف  ،ج الكــروب؟ وحنــن معن
قـد  جبـواري الـذي فـأخي ،السـكن يف جبـواري يذالـ وقد يكون أقرب إىل وإليـك مـن أخـي ،صلى هللا عليه وسلماخلطوب 

 ].التوبــة١٢٨[ ﴾بِــاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف رَِّحــيمٌ ﴿ مبجــرد أن أنــادى عليــه فــوراً  لمصــلى هللا عليــه وســ لكنــه ،يفَّ أدق بابــه فــال يســأل 
غــم أو هــم أو  يفنكــد أو  يفمشــقة أو  يففبمجــرد مــا جيــد أحــدنا . صــلوات هللا وســالمه عليــهفكلــه رأفــة وكلــه رمحــة بنــا 

 ،علــى هــذا األمــر اً فيكــون هــو حزينــ ،نتابنــاي الــذيالضــيق  :والعنــت هــو .]التوبــة١٢٨[ ﴾َعزِيــٌز َعَلْيــِه َمــا َعنِــتُّمْ ﴿ :عنــت
  . احلال يفله  عزَّ وجلَّ ويستجيب هللا  ،ويدعو هللا لنا ليفرج هللا عنا

وال ضــائقة  ،ينــزل yــم ربوال كــ ،ة يقعــون فيهــافــال توجــد شــدَّ  ،أكــرم هللا yــا الصــاحلني الــيت وهــذه احلالــة هــي
أو نفكــر بعقولنــا وحنــن معنــا مفتــاح  ،غل بالنــا أو نتعــب أنفســنا؟ وملــاذا نشــاحلــال يقولــون مــا شــأننا يفإال و  ،جتتــاحهم

  جْ ا رسـول هللا فـرِّ يـ .فيأخـذ بيـده فـوراً  ،، يـا رسـول هللا خـذ بيـديرسول هللا؟ نقول يا ماذا نقول .عزَّ وجلَّ الكرمي الفتاح 
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ــيــا رســول هللا أَ  ،فيغيثــك فــوراً  ،ل هللا أغــث شــديتيــا رســو  ،كــربيت يــا رســول هللا ارفــع  ،وراً تــك فــيقيــل عثر  ،عثــريت لْ ِق
   .احلال يففيشفع لك عند هللا فريفع درجتك  ،درجيت

ــه وســلمألن رســول هللا   وأعطــاه  ،وأعطــاه الــربّ  ،وأعطــاه الكــرم ،وأعطــاه اجلــود ،نــا أعطــاه الفضــلربُّ  صــلى هللا علي
فَـــاْمُنْن َأْو َأْمِســـْك بِغَـــْريِ  ﴿ :ه مبعرفتـــكْعـــمجيعـــه عنـــدك وزِّ  ،﴾ َهـــَذا َعطَاُؤنَـــا ﴿: وقـــال لـــه ،وأعطـــاه اإلحســـان ،اخلـــري

 تفعـل مـا تعـط هلـذا فأنـت حـرٌّ  ؟ وملَِ تعـط هلـذا ملَْ  ؟ وملَِ أعطيـت هـذا حناسـبك ولـن نقـول لـك ملَِ لن  .]ص٣٩[ ﴾ ِحَسابٍ 
ِإْن ُهـَو ِإالَّ َوْحـٌي  ﴿: عزَّ وجلَّ فأنت تفعل ما يرضى الديان  ،عرض أو غرض كوال عند ،ألنك ليس عندك هوى ،تريد

   ].النجم٤[ ﴾ وَحىيُ 
صـلى هللا عليـه أحضان سيد األولني واآلخرين  يفمن أجل هذا دائماً جند املؤمنني الصاحلني دائما يرمون أنفسهم 

العــدنان ويرمــى نفســه علــى أقدامــه وميــرغ خــده  النــيب زمــان أنــه بــني يــدي أي يفويستحضــر الواحــد مــنهم وهــو  وســلم
عـزَّ احلـال ألنـه جـاء إىل هللا مـن بـاب هللا  يفقضـاء حاجتـه  عـزَّ وجـلَّ فيعجـل هللا  وجلَّ  عزَّ بأعتابه ويسأله ويتوسل به إىل هللا 

  .وجلَّ 
  أتاه من غريك ال يدخل    وأنت باب هللا أي امرئ

عــزَّ لــن يســتجيبها هللا  صــلى هللا عليــه وســلم النــيبإن مل يضــع قبلهــا حضــرة : قــال ،دعــوة يريــد أن يــدعوَ  الــذيحــىت 

يقبـل الصـالة  عـزَّ وجـلَّ فـإن هللا  ،واختمـوا بالصـالة علـىَّ  ،وا بالصالة علـىَّ أن يستجيب هللا لكم فابدء إذا أردمت { :وجلَّ 
فمـن غـري املعقـول أن  ).أخرجه السخاوي يف املقاصـد احلسـنة عـن أىب الـدرادء رضـي هللا عنـه( } وهو أكرم من أن يدع ما بينهما لىَّ ع

فمـن أجـل هـذا حنـن دائمـا نرمـى محولنـا  .كرمي  كلَّ   حيبُّ  ألنه كرميٌ ما بينهما،  عزَّ وجلَّ يأخذ ما هو باألول واآلخر ويرتك 
  .صلى هللا عليه وسلمعلى رسول هللا 

نعـى  الـذييفكـر ويقـدر هـو  الـذيغـم وال يفكـر وال يقـدر ف يففاملؤمن من أجـل هـذا ال حيمـل مهـاً وال يعـيش 
ــَر َوقَــدََّر ﴿:القــرآن يفعليــه ربنــا  أمــا حنــن فاألفضــل لكــم أال تفكــروا وال  ].املــدثر ١٩-١٨[. ﴾َل َكْيــَف قَــدَّرَ فـَُقِتــِإنَّــُه َفكَّ

   .احلال وترحيوا أنفسكم  يفهللا  فينزل بكم على حبيب هللا وص الذيتقدروا وعليكم أن تنزلوا األمر 
لـه مـا أغمـك  وأشـكو، فـأنزل عليـه مـا أمهـك تشغل به نفسك وعنـدك البـاب موجـود ينزل عليك ملاذا الذيف

   .صلى هللا عليه وسلماحلال يفرج هللا عنك كل هم ويكشف عنك كل كرب بربكة رسول هللا  يفوأطرح عنده ما أمل بك 

ــيهم مــن أجــل مصــلحة يرفعــون األمــر � فتقضــى  احلــال ملــاذا؟ أل¹ــم  يفلــذلك الصــاحلني إذا ذهــب النــاس إل
تتصـرف  الـذيوحنـن مـن غـريه وال حاجـة فأنـت  نـا شـيءويقولون حنن ليس مع صلى هللا عليه وسلم يرفعو¹ا إىل رسول هللا

   .الدنيا واآلخرة صلوات هللا وسالمه عليه يفوقد أعطاه هللا التصرف الكامل 
 يفإىل الـدرجات العـال فوقـف  صـلى هللا عليـه وسـلمفقد ذهب إليه رجل وقال له يا رسول هللا وذلـك بعـدما انتقـل 

َولَـْو َأنـَُّهـْم ِإذ ظََّلُمـوْا َأنُفَسـُهْم َجـآُؤوَك فَاْسـتَـْغَفُروْا اsَّ َواْسـتَـْغَفَر َهلُـُم ﴿ زَّ وجـلَّ عـالروضة وقـال يـا رسـول هللا لقـد قـال هللا 
 فـيف .أن يغفـر يل ذنـيب وتائبـاً فسـل هللا يل قـد جئـت إليـك مـذنباً  وإين ].النسـاء٦٤[ ﴾الرَُّسوُل َلَوَجُدوْا اsَّ تـَوَّابًا رَِّحيًما

 أيالروضـة املباركـة فـألقى هللا عليـه النـوم فــر  يفوكـان جالسـاً ) الشـيخ العتــىب(لعلمـاء العـاملني ااحلـال وكـان رجـل مـن 
أبلغـه طاملـا  وبشـره بـأن هللا قـد غفـر لـه أي احلـق األعـرايب يـا عتـيبوقال له  ؛yيئته الشريفة صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

   .لك عزَّ وجلَّ أنت وصلت هنا وقلت هذا الكالم فقد غفر هللا 
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غـم  يفهـم و  يفنكـد و  يفجيعلـك  الـذييتعبـك ومـا  الـذيمـا  عـزَّ وجـلَّ معـك مفتـاح الكـرمي الفتـاح  فأنت يـا أخـي
أن  عــزَّ وجــلَّ فنســأل هللا  صــلى هللا عليــه وسـلمشــدة وأنــت معــك مفــرج الكــروب وكاشـف اخلطــوب  يفعنــاء و  يفكـرب و   يفو 

  .صلى هللا عليه وسلم النيبعناء وبالء جباه  ليفرج عنا كل كرب وأن ييسر لنا كل عسر وأن يكشف عنا ك
  وصلى هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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