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  ١٧/٧/١٩٩٧هـ املوافق  ١٤١٨من ربيع األول  ١٢مساء اخلميس  يف ذكرى االحتفال باملولد النبوي الشريفمسجد األنوار القدسية باملهندسني  ١

ــا األمســاع  احلمــد E الــذي ثبَّــت ــا حبــب النــيب املختــار ،واألبصــارمن ــوالصــالة والســالم علــى زَ  .ومــأل قلوبن  نِ ْي
 دٍ مَّـدنا وموالنـا حمَُ سـيِّ  ،لعباده الصـاحلني عزَّ وجلَّ ورة األكملية اليت اختارها هللا والصُّ  ،ة األولني واآلخرينرَّ وغُ  ،املرسلني

الذي ال ينطق عـن اهلـوى،  ولسان احلقِّ  ،الذي ال ميوت علوم حضرة احليِّ  ةِ رَ دْ وسِ  ،لكوتمشس عامل امل ،هللا دِ بْ بن عَ 
كنــوز الفضــل   لكــلِّ  اً وجعلــه فاحتــ ،والــذي تــواله مــواله فــوااله ،واملعصــوم مــن البواعــث النفســانية واألهــواء اإلبليســية

  ... أما بعد .من أهل فضله وعطاياه اً أن جيعلنا مجيع عزَّ وجلَّ ونسأله  ،والكرم واجلود اليت أوجدها هللا
فإن ليل الصيف قصري، ولكن سؤال واحـد سـأجيب  ،ال أطيل عليكم، بارك هللا فيكم :فيا إخواين ويا أحبايب

صـلى هللا عليـه ة سـيدنا رسـول هللا ملـاذا يهـتم الصـاحلون مبحبَّـ :وهـو ،حىت ال يطول بنا األمـل والوقـت ،عنه بقدر معلوم

حـىت أنـه قـلَّ ونـدرَّ أن جتـد رجـالً مـن كبـار  ؟وأحـواهلم يف كل شـئو�م اً عظيم اً وجيعلون هلا جانب ،ويعولون عليها ؟وسلم
، بعضـها يف اً ر ثْـوبعضـها نَـ  اً ، بعضـها شـعر صـلى هللا عليـه وسـلمد األولني واآلخـرين ة سيِّ وله آثار مروية يف حمبَّ  الصاحلني إالَّ 

واألمـر ، وبعضـها يف أنـواره ،وبعضـها يف شـفاعته ،بعضـها يف مقاماتـهو  ،وبعضـها يف مـيالده ،مشائلـه وأخالقـه وكماالتـه
   .]إبراهيم٣٤[ ﴾َوِإن تـَُعدُّوْا نِْعَمَت ا�ِّ الَ ُحتُْصوَها﴿ :صلوات هللا وسالمه عليهيف شأنه  اً لنا مجيع عزَّ وجلَّ كما قال هللا 

رنـا مـا هـذه النعمـة؟ هـي الـيت ذكَّ  !!واحـدة ةٌ َمـعْ لكنهـا نِ  ،)وإن تعـدوا نعـم هللا(مل يقـل هللا يف اآليـة  -ونعمـة هللا 
 تْ َفـفالنعمـة الـيت ألَّ  .]آل عمـران١٠٣[ ﴾َواذُْكـُروْا نِْعَمـَة ا�ِّ َعلَـْيُكْم ِإْذ ُكنـُتْم َأْعـَداء فَـأَلََّف بـَـْنيَ قـُلُـوِبُكمْ ﴿ :�ا هللا فقـال
   .صلى هللا عليه وسلمهو سيدنا رسول هللا  ة؟ما هذه النعم ،﴾فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا﴿ :بني القلوب

 ،واملقامــات الــيت أنزلــه فيهــا هللا ،وإن تعــدوا الكمــاالت الــيت أعطاهــا لــه هللا :يعــين ﴾َوِإن تـَُعــدُّوْا نِْعَمــَت ا�ِّ ﴿
بعـض  ارِ َشـعْ مِ  رَ ال تسـتطيعوا أن حتصـوا ُعْشـ -وغريهـا مـن أصـناف اجلـود والكـرم اإلهلـي  ،�ـا هللا اهُ بَـوالعطايا اليت حَ 

  :رضي هللا عنهأقداره؛ ألن فضل رسول هللا كما قال اإلمام البوصريي 
  مِ فَ بِ  قٌ اطِ نَ  هُ نْ عَ  بُ رِ عْ يُـ فَـ  دٌّ حَ    هُ لَ  سَ يْ لَ  هللاِ  ولِ سُ رَ  لَ ضْ فَ  نَّ إِ فَ 

  ولصُ الوُ  رُّ وسِ  لِ ضْ الفَ  ابُ بَ 
صـلى هللا هو رسـول هللا  ،صوهلم إىل هللاو  رَّ وسِ  ،هموبراق رقيِّ  ،فضلهم وبابَ  ،سلوكهم جعل الصاحلون أساسَ  ملَِ 

وكــل أصــناف العبــادات والعــادات  ،واألخــالق الــيت يرتضــيها ،هــا؟ ألن هللا خلــع عليــه الكمــاالت الــيت حيبُّ عليــه وســلم
   .عزَّ وجلَّ ويزيدهم ويكافئهم عليها من عنده  ،من خلقه عزَّ وجلَّ واملعامالت اليت جيتبيها هللا 

ى مــن أنــه ال يكــون الرجــل مــن الصــاحلني حــىت يتحلَّــ -علــم اليقــني  -قيقــة، فعلمــوا أيقــن الصــاحلون �ــذه احل
واحلســـىن والســـعادة  ،مالبـــس األضـــواء اإلهليـــةوجـــلَّ  عـــزَّ ولـــن يلبســـهم هللا  ،د األولـــني واآلخـــرينأخالقـــه بـــأخالق ســـيِّ 

فمــن وصـل أخالقــه بأخالقــه  .وسـلم صـلى هللا عليــهالكــرمي  إال إذا كــانوا متمسـكني يف كــل أنفاســهم �ـدي النــيبِّ  ،األبديـة
ال يسـمح لـه  ،عـزَّ وجـلَّ عليه فطرتـه ونفسـه مـن أخالقـه وعاداتـه حجبـه هللا  تْ لَ ومن متسك يف نفسه مبا ُجبِ  ،وصله هللا

   .انيةبذرة من األنوار الربَّ 
وعــن  ،مالبــد أن يتخلــوا عــن فطــر نفوســه ،العبــاد ومــن هنــا أدرك الصــاحلون أ�ــم لكــي ينــالوا املــراد مــن ربِّ 

وهو الـذي ظهـر  ،ه هللاويسارعوا إىل الكمال الذي حيبُّ  ،الذي ارتضاه هللاويتجملوا باجلمال  ،عادا¬م وعن أخالقهم
   !!وكانوا يف ذلك شديدي اللمح .صلى هللا عليه وسلمدنا وموالنا رسول هللا يف سيِّ 
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وال ينــال مــا تشــتهيه نفســه مــن أحــوال  ،العبــد رائحــة الصــاحلني مُّ ُشــأنــه ال يَ  ،واعلمــوا يــا إخــواين علــم اليقــني
 ،فــال حيتـاج إىل القــول ،صـلوات هللا وســالمه عليـهد األولــني واآلخـرين إال إذا كـان شــديد املالحظـة ألحــوال سـيِّ  ،املقـربني

 إىلَّ  بَ ُحبِّــ( :مــنهم يقــول علــى ســبيل املثــال اً ســرية الصــاحلني جتــد كثــري  تَ حْ فَّ َصــبــل لــو تَ  ،وال حيتــاج إىل األمــر والزجــر
برهـة مـن الـزمن اطلعـت بعـد مث  ،ةجبلـة وفطـر  ،أو مسعته من أحـد ،فعل كذا وكذا ومل أكن قد اطلعت عليه يف كتاب

   ).يف كتاب كذا فوجدت أن هذا من أحوال األولياء والصاحلني
ويلحظهــا  - حــىت أن الصــاحلني يف صــغرهم تظهــر علــيهم أنــوار التقــوى والصــالح يف تصــرفا¬م ويف ســلوكهم

أل�ـم يلحظــون بكـل أحـواهلم حضـرة رســول هللا  ،مبـدون معلِّـ - وجـلَّ  عــزَّ واخلاشـعون واخلاشـون E  ،ء العـاملونالعلمـا
  .عليهم عزَّ وجلَّ  رضوان هللافقد كان أئمتنا يف هذا أصحابه  ،صلى هللا عليه وسلم

  امرَ الكِ  هِ ابِ حَ صْ ألَ صلى هللا عليه وسلم  هُ تُ يَ بِ رْ تَـ 
مــن شــدة  ،قبــل أن يتفــوه بلســانه ،أصــحابه مــا يريــد كــلُّ   هُ َقــفْ عنــدما ينظــر بعينــه؛ يَـ  ســلمصــلى هللا عليــه و فقــد كــان 
إىل بـواطنهم وقلـو�م، فقـد كـانوا يعلمـون أنـه  صـلى هللا عليـه وسـلمواألنوار اإلهلية السارية من هيكلـه  ،الشفافية الباطنية

   !!شيء يلمحون به ذلك أيُّ  أو يظهر عليه ،شيء بدي أيَّ بدون أن يُ  ،قد جاع وحيتاج إىل الطعام
مـا  :فقـال ،ذات يوم فوجد أبا بكر بالبابوسلم  صلى هللا عليهخرج ( :حىت أنه كما تعلمون يف الرواية الصحيحة

مث جــاء عمــر ابــن اخلطــاب  .وأنــا مــا أخــرجين إال اجلــوع :قــال .هللا اجلــوع يــا رســول :قــال ؟أخرجــك يف تلــك الســاعة
 .اجلــوع يــا رســول هللا :قــال ،يف وقــت القيلولــة يف صــيف حــار يــا ابــن اخلطــاب؟مــا أخرجــك يف تلــك الســاعة  :فقــال

  .يف هذا األمر اً فاشرتكوا مجيع
احتـــاد  اً هـــر علـــيهم مجيعـــظف ،أنـــه مـــن بـــاب املصـــادفات، وإمنـــا حركـــة القلـــوب حركـــة واحـــدة اك أن تظـــنَّ وإيَّـــ
ووقفـوا منتظـرين فضـل هللا مـن رسـول هللا  ،وقفوا على بـاب هللا اً ، أل�م مجيعواجتماع املعاين والكماالت ،األوصاف

   .صلى هللا عليه وسلم
 ،وفـىن عـن نفسـه ،هفقـد فـىن عـن حظِّـ ،ه مـوالهه هللا وأثىن عليه؟ ألنه كان يسارع فيما حيبُّ ملاذا أحبَّ هللا ورسول 

لـه السـيدة عائشـة رضـي هللا حـىت قالـت  ،فأغنـاه هللا بـذلك عمـا سـواه ،إال ما يرضـي هللا ومـا حيبـه هللا له همٌّ  دْ عُ ومل يَـ 
يعـين  .)"اكوَ يف هَ  ارعُ سَ يُ  ك إالَّ ى ربَّ رَ ا أَ مَ  : "البخاري عن عائشة رضي هللا عنها بلفظ( )إين أرى هللا يسارع يف هواك: (عنها وأرضاها

ال وال يفعـل شـيء عـن شـهوة و  ،ال حتتاج إىل شيء إال ويفعله هللا لك بدون طلب، ألنـه ال حيتـاج إىل شـيء يف نفسـه
قُـْل ﴿ :يف شـأنه عـزَّ وجـلَّ فقد كان كما قال هللا  .ه هللاويسارع فيما حيبُّ  ،وإمنا يشتاق ملا يرضي هللا ،أو خفيّ  جليٍّ  ظٍّ حلَ 

ــــْرُت َوَأنَــــْا َأوَّ   ،١٦٢[ ﴾ُمْســــِلِمنيَ ُل الْ ِإنَّ َصــــَالِيت َوُنُســــِكي َوَحمَْيــــاَي َوَممَــــاِيت ِ�ِّ َربِّ اْلَعــــاَلِمَني الَ َشــــرِيَك لَــــُه َوبِــــَذِلَك أُِم

   .]األنعام١٦٣
ـــ .وبقيـــة الصـــف الـــذين بعـــده هـــم الـــذي ســـاروا علـــى �جـــه ،يف الصـــف لٍ ُجـــرَ  لُ فهـــو أوَّ  ر فمـــا أضـــعف وال أخَّ

واآلمـال الفارغـة يف  ،وحظـوظ األجسـام ،إال شهوات النفوس - وال بعد عصرنا ،وقبل زماننا ،يف زماننا -املسلمني 
مـن أصـحابه املبـاركني كـان أول صـلوات هللا وسـالمه عليـه ربـوا علـى مائـدة رسـول هللا األعظـم لكن الـذين ت !!الدنيا الفانية

  . ]التوبة١١١[ ﴾ِإنَّ اّ�َ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَهلُم﴿ :شيء عاهدوه عليه
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لينـال شـهوة  سـراف وبـدون حـدٍّ فقـد ينفـق اإلنسـان املـال بإ ،ألن اجلهـاد األشـد جهـاد الـنفس ،ومل يبدأ باملـال
إال يف  ،وال آمــال وال أغــراض ،لــيس هلــا أطمــاع ،E سُ فْ إذن األســاس األول يف البيــع أن تكــون الــنـَّ  !!ترضــي نفســه

  .عزَّ وجلَّ العباد  رضا ربِّ 
هم ومتــابعتهم للحبيــب ءاقتــدا صــلى هللا عليــه وســلم عليــه أصــحاب رســول هللا َين هــذا هــو األســاس األول الــذي بـَــ

 -وقائــد هــذا اجلــيش عمــرو بــن العــاص  ،يف جــيش اً عمــر وأبــا بكــر جنــود النــيبُّ  ثَ َعــولــذلك بَـ  .لوات هللا وســالمه عليــهصــ
أو يشــعر حبــرج يف  ،يف نفســه اً مــنهم شــيئ ومل جيــد أحــدٌ  ،مــنهم فلــم يتــربم واحــدٌ  - اً وكــان قــد دخــل يف اإلســالم حــديث

 عـزَّ وجـلَّ فهـو أن يرضـي هللا  مُّ ِهـأمـا املُ  ،مُّ هُ أو قادة ال يَـ  اً جنود - يف رضاء هللا اً ، أل�م يعلمون أن مرادهم مجيعصدره
وأوثـق  ،مع أ�م أقرأ منـه لكتـاب هللا. ألن إمام اجليش هو قائد اجليش، ومل ينازعوه حىت يف إمامة الصالة - !!عنهم

جـرَّدهم مـن  صـلوات هللا وسـالمه عليـهنـه لك .صـلى هللا عليـه وسـلموأعلـى منـه منزلـة ومكانـة عنـد رسـول هللا  ،منه قربة عند هللا
رَِجـاٌل الَّ تـُْلِهـيِهْم ِجتَـارٌَة َوَال بـَْيـٌع َعـن ِذْكـِر ا�َِّ َوِإقَـاِم الصَّـَالِة ﴿ :عـزَّ وجـلَّ وجعلهـم كمـا قـال هللا  ،هذه األغراض الفانية

  .]النور٣٧[ ﴾َصارُ َوِإيَتاء الزََّكاِة َخيَاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْألَبْ 
ـــم يكـــن بيـــنهم فـــنت وال  ـــذلك فل ـــأيت مـــن املنازعـــة يف  ،وال أحقـــاد وال أحســـاد ،حـــنإول ألن هـــذه األمـــراض ت

 مَ ِلـفَ  ،وطلـب رضـاء هللا ،اختـار الباقيـة لكـن مـا دام الكـلُّ  .أو من املنافسة يف املكاسب والرغبات الفانيـة ،املناصب
بــل هــم كمــا قــال  ،عنــدهم لــيس هلــذا الــذي ذكرنــاه شــأنٌ  !!؟نويتباغضــو  نســدو يتحا وملَِ  !!؟نيتفرقــو  وملَِ  !!؟نخيتلفــو 

ْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر مُّتَـَقابِِلنيَ ﴿ :هللا   . ]احلجر٤٧[ ﴾َونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهم مِّ
ــدبرنا يف ســرية أصــحاب رســول هللا وجــدنا يف ذلــك البــاب اجلــمَّ  ــاج إىل مــ ،الكثــري وإذا ت ن يقرأهــا ولكنهــا حتت

  .مثل هذه املواقف ويقابلها بصفاء قلب ونقاء سريرة يلِ عْ ويُـ  ،بتدبر
  

  الصاحلني للرءوف الرحيم بِّ حُ  رُّ سِ 
وإن كـــان قـــد بلـــغ فيـــه  ،وا رســـول هللا؟ لـــيس جلمـــال جســـمهملـــاذا أحبُّـــ ،األمـــني والصـــاحلون كأصـــحاب النـــيبِّ 

  :وقال يف ذلك سيدنا حسان بن ثابت ،الكمال
  اءُ ـــسَ النِّ  دْ لِ تَ  ملَْ  كَ نْ مِ  لُ مَ كْ أْ وَ   ِين يْ عَ  طّ قَ  رْ تَـ  ملَْ  كَ نْ مِ  لُ مجَْ أَ وَ 

  اءُ ـشُ ا تَ مَ كَ  تَ قْ لِ خُ  دْ قَ  كَ نَّ أَ كَ   بٍ يْ عَ  لِّ كُ   نْ ًء مِ ــــربَ ـــــــــمُ  تَ قْ لِ خُ 
ن ملــاذا؟ أل .ه هللابــلــه الــذي مجَّ  الُ َمــواجلَ  الُ َمــلكــن الــذي شــغلهم الكَ  ،لكــن هــذا مل يشــغلهم حــىت طرفــة عــني

صـلى وكيف يرضون هللا؟ إذا بلغوا بعض الكمال وبعض اجلمال الذي كان عليـه رسـول هللا  .مقصدهم كان رضاء هللا

   .هللا عليه وسلم
وســـارعوا بأنفســـهم إىل التخلـــق بتلـــك  ،ومـــن أخالقـــه العظيمـــة ،لـــه بـــه هللا مـــن صـــفاته الكرميـــةا مجَّ َمـــوه لِ فـــأحبُّ 

فــال يهتمــون بســريته يف  ،كــانوا يفتشــون يف بطــون الكتــب عمــا ذكرنــاهولــذلك   .والتأســي �ــذه الكمــاالت ،الصــفات
  .قّ ، ويف أحواله مع احلَ قلْ هم يف أخالقه مع اخلَ وإمنا كان مهُّ  ،رٍ دَ قَ األحوال احلربية وغزواته إال بِ 

 ويف ،ويف مؤانســاته ،ويف مواجهاتــه ،وكيـف كــان حالــه يف عباداتـه ؟قَ ْلــكيــف كــان يعامـل اخلَ   !!هـذا حمــل نظـرهم
 !!وهـذه �ايـة مطـالبهم الـيت مـن أجلهـا بـذلوا الـنفس والنفـيس ،هـم ومبلـغ علمهـممهِّ  هذا كلُّ  .عزَّ وجلَّ  ذكره للحقِّ 

خلعـه هللا علـى  بل هـذا الكمـال وهـذا اجلمـال ،وأنبأ عنها يف كتابه الكرمي ليست مبفردها ،ألن الصورة اليت ارتضاها



  حمبة الصاحلني إلمام األنبياء واملرسلنيفضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد                           

  ١٧/٧/١٩٩٧هـ املوافق  ١٤١٨من ربيع األول  ١٢مساء اخلميس  يف ذكرى االحتفال باملولد النبوي الشريفمسجد األنوار القدسية باملهندسني  ٤

والذين معـه مـا حـاهلم مـع  ،أي أهل معيته ،﴾مٌَّد رَُّسوُل ا�َِّ َوالَِّذيَن َمَعهُ حمَُّ ﴿ :فقال يف شأ�م وشأنه ،أناس أحاطوا به
ــاخلَ  ــنَـُهمْ ﴿ ق؟ْل ــاِر ُرَمحَــاء بـَيـْ ــى اْلُكفَّ ــا ُســجًَّدا﴿ ؟وحــاهلم مــع احلــق ،﴾َأِشــدَّاء َعَل ــَراُهْم رُكًَّع ــوَن ﴿َ  ؟ومــا طلــبهم ،﴾تـَ بـْتَـُغ

َن ا�َِّ َوِرْضَوانًا ومـن فيوضـاته  ،ومـن علـوم الواحـد القهـار ،مـن األنـوار اً جعل هللا هلم نصـيب افأ¬م؟وما مك ،﴾َفْضًال مِّ
   .]الفتح٢٩[ ﴾ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهم﴿ :ها يف قولهومجعها كلَّ  ،املختار ِيبِّ ى به على قلب النَّ اليت جتلَّ 

ــْن  ِســيَماُهْم ِيف ُوُجــوِهِهم﴿ :بــل قــال ،ألن هللا مل يقــل عالمــتهم ،وليســت هــي العالمــة الظــاهرة الــيت يف الوجــه مِّ
ـــُجودِ   :ِيبِّ وهللا قـــال للنَّـــ .]األعـــراف٤٦[ ﴾رَِجـــاٌل يـَْعرِفُـــوَن ُكـــالÄ ِبِســـيَماُهمْ ﴿مـــن الـــذي يعـــرفهم؟  .]الفـــتح٢٩[ ﴾َأثَـــِر السُّ

عــزَّ بــواطنهم E وا بــه قلــو�م و الــذي مجلَّــ ،واجلمــال القلــيب ،يعــين باجلمــال البــاقي ،]البقــرة٢٧٣[ ﴾تـَْعــرِفـُُهم ِبِســيَماُهمْ ﴿

  .وجلَّ 
  مجال املقربني

ويف  ،يف هيئتــه ويف لبســه ،يف حركاتــه الظــاهرة صــلى هللا عليــه وســلمفهمــوا مــن خطــاب هللا متابعــة رســول هللا  اسٌ نَــأُ 
لكنه لـيس هـو الـذي يصـل بـه املـرء لرضـاء هللا، وإمنـا يصـل  ،بٌ طيِّ  وهذا شيءٌ  .ويف شربه ويف نومه ،مشيه ويف أكله

   .هللا ومغفرة هللاإىل ثواب 
ــفعليــه أن يُ  ،ه هللاوالوصــول إىل مــا حيبُّــ ،أمــا مــن يريــد الوصــول إىل رضــاء هللا لهــم علــى نفســه وقــواه وجيمِّ  لَ قِب

والتواضـع خللـق  ،واخلشـوع E ،جلميـع النـاس بِّ مجال احلُ  بُ رْ فالقُ  .صلى هللا عليه وسلمل به هللا حبيبه باجلمال الذي مجَّ 
َأِذلـٍَّة ﴿ :يف قرآنـه عـزَّ وجـلَّ كمـا أمـر هللا   ،والتواضع للمـؤمنني ،ة على الكافرينوالعزَّ  ،ا بينه وبني الناسفيم والذلِّ  ،هللا

   .]املائدة٥٤[ ﴾َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِينَ 
والفـرار مـن الـدنيا وزهر¬ـا  ،يف الفـاين دِ ْهـال يتحقق إال بعد الزُّ  عزَّ وجلَّ والفرار للواحد القهار  ،فاإلقبال بصدق

 يئاً،وال ميلـك مـن حطـام الـدنيا شـ ،أنـا فـررت إىل هللا :يعين الذي يقـول. تبع ذلك نْ مَ وال يتحقق ذلك إال لِ  ،وزينتها
ك إذا تُــ نيَّ قولــك هــذا حيتــاج إىل دليــل، وال يتحقــق الــدليل إال عنــدما متلــك الــدنيا يف يــدك؛ ألنــه رمبــا تتغــريَّ  :نقــول لــه

فيكـون  ،فـرَّ إىل هللا مـع مـا أعطـاه هللا مـن الوسـعة يف هـذه احليـاة نْ َمـلكن الفرار إىل هللا ال يتحقق إال لِ  .َىن جاءك الغِ 
  .عزَّ وجلَّ ملرضاة هللا  اً ، ألنه يعمله طلبعليها مجيع األنام هُ دُ سِ وحيس فيه مبتعة حيَْ  ،ويتنعم بالصيام ،ذَّ وطابعنده ما لَ 

ويتملـق إليـه  ،كنه جيد متعة أن يرتك فراشه ويقف على األرض يناجي هللا بكالمـهويكون عنده الفراش الوثري ل
ة واألســرَّ  شِ رُ الليــل أكثــر مــن متعــة اآلخــرين يف التلــذذ بــالنوم علــى الُفــ متعــة يف صــالة ركعتــني يف جــوف دُ جيَِــ ،بإنعامــه

   .صلى هللا عليه وسلميدنا رسول هللا �ا الصاحلون بعد متابعتهم لس سُّ هذه هي املتعة القلبية اليت حيَِ  .واألرائك
الرتمـذي ( }وجـلَّ ِيل  هللا عـزَّ  بِّ  حلُِ وِين بُّ حِ أَ { :صلى هللا عليه وسـلمقال ألنه  ،هللا له بِّ ون رسول هللا حلُِ فالصاحلون حيبُّ 

فقــد   ،هِقــلْ معاملــة خَ ومــن الكمــال يف  ،ا كــان عليــه مــن األدب معــهَمــه لِ أحبَّــ عــزَّ وجــلَّ وهللا . )عـن بــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا
حــىت تتــورم  ويقــف بــني يديــه علــى قــدم واحــدة قائمــاً  ،عــزَّ وجــلَّ كــان مــع هللا ال يرفــع بصــره إىل الســماء حيــاًء مــن هللا 

: فيقـول !!؟أمل يغفـر هللا لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر: (وتشـفق عليـه زوجتـه وتقـول لـه ،قـدماه مـن طـول القيـام
   ).واه البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن املغرية بن شعبة وأمحد يف مسنده والرتمذي وابن خزمية عن عائشةر ( .}أفال أكون عبًدا شكورًا{

حـىت أنـه  ،إذا مشـى وإذا قعـد ،علـى مجيـع أحوالـه عـزَّ وجـلَّ فكـان يـذكره  ،عليـه مجيـع أمـره كَ لَـبه حـىت مَ  فَ ُشغِ 
 .عـزَّ وجـلَّ ، فيذكر هللا حىت يف نومـه مـن شـدة شـغله بـاE تنام عينه وقلبه ال ينام - ه Eمن شدة شغفه وحبِّ  -إذا نام 

وعرض عليه الكافرون كل ما تشتاق إليه الـنفس مـن متـع الـدنيا وزخارفهـا  .الفرد الصمد إالَّ  ومل خيشَ  أحداً  بْ هَ يَـ  ملَْ 
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  ١٧/٧/١٩٩٧هـ املوافق  ١٤١٨من ربيع األول  ١٢مساء اخلميس  يف ذكرى االحتفال باملولد النبوي الشريفمسجد األنوار القدسية باملهندسني  ٥

 اً يريـد أن يكـون قريبـ نْ وعلى هذا احلال جيب أن يكون مَ  .وجلَّ  عزَّ يف مرضاة ربه  اً ه طمعلكنه رفض ذلك كلَّ  ،وزينتها
  .ممن يقول للشيء كن فيكون

  يعُ نِ شَ  اسِ يَ  القِ ي ِيف رِ مْ عَ ذا لَ هَ   هُ بَّ تـَْعِصى اِإللَه َوأَْنَت تـَْزُعُم حُ 
  يـعُ طِ مُ  بُّ حيُِ  نْ مَ لِ  بَّ حِ املُ  نَّ إِ   هُ تَ عْ طَ ألَ  قاً ادِ صَ  كَ بُّ حُ  انَ كَ   وْ لَ 
كــان جيلــس معنــا حيــدثنا : (حيــث قالــت هللا عنهــا رضــيمــا وصــفته بــه الســيدة عائشــة  ،ه Eفكــان مــن شــدة حبِّــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ،وحندث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وال نعرف   )فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتمع إىل اآلذان فكأمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال يعرفن

،  ")سألذان كأنـه ال يعـرف أحـدا مـن النـاكـان النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم إذا مسـع ا: " أخرجه األزدي يف الضعفاء من حديث سويد بـن غفلـة مرسـالً  (
عى مـع ذلـك نـداء هللا، ويـدَّ  هللا وال يسـتطيع القيـام مـن أمـام الفيـديو أو التليفزيـون ليلـيبِّ  وليس كمن يـزعم أنـه حيـبُّ 

   !!صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  أنه حيبُّ 
ولذلك قاس الصاحلون أحواهلم على أحواله حىت يكونوا على منواله؛ فأعطاهم هللا بعض ذرة من حميط كمالـه 

وا رسـول هللا أل�ـم عشـقوا اجلمـال ، فـأحبُّ صـلوات هللا وسـالمه عليـهقلـو�م بـأنوار احلبيـب  ، فأشرق علىصلى هللا عليه وسلم
   .سواء مع األعداء أو مع األحياء ،مع هللا ومع خلق هللا ،له به هللالذي مجَّ 

واحــد  فلــم يتعــرض !!صــلوات هللا وســالمه عليــهه يف ذاتــه جتــد الكمــال كلَّــ ،فلــو نظــرت إليــه وإىل أنبيــاء هللا ورســله
أذاه   نْ علــى َمــ لكنــه مل يــدعُ  ،مــن اإليــذاء صــلى هللا عليــه وســلمإىل مــا تعــرض لبعضــه  -بــل ومل يتعــرض مجلــتهم  - مــنهم

رواه ابن حبان والطرباين يف الكبري والبيهقي يف شعبه عن سهل بن (} م ال يعلمونقومي فإ�َّ  دِ اللهم اهْ {: بل كان يقول ،كما زعموا

ويطالـــب احلضـــرة اإلهليـــة  ،يف الشـــفقة واحلنـــو علـــيهم صـــلى هللا عليـــه وســـلمإيذائـــه كلمـــا اشـــتد وكلمـــا اشـــتدوا يف . )ســـعد
 ﴾فـََلَعلَّــَك بَــاِخٌع نـَّْفَســَك َعَلــى آثَــارِِهْم ِإن ملَّْ يـُْؤِمنُــوا ِ�َــَذا اْحلَــِديِث َأَســًفا﴿ :لــه عــزَّ وجــلَّ حــىت قــال هللا  ،باإلقبـال علــيهم

   .]الكهف٦[
   .صلوات هللا وسالمه عليهمن فرط رمحته  ،ا بأي وسيلة وبأي كيفيةفقد كان يتمىن أن يؤمنو 

فإنه ليس مالـك ولـيس مـال  ،يل على هذا اجلمل مما أتاك هللا يا حممد لْ امحِْ  :فيقول له ،يأتيه الرجل ومعه مجل
 :فيقـول .)منـكيعـين سـآخذ حقـي (ويقـاد منـك يـا أعـرايب  ،امحلوا لـه مجلـه :ألصحابه صلى هللا عليه وسلمفيقول  ،أبيك

 صــلى هللا عليــه وســلمفيضــحك رسـول هللا  .وإمنــا تعفــو وتصــفح ،ألنــك ال جتــزي الســيئة بالســيئة :؟ فيقــولوملَِ  :فيقـول ،ال
أخرجــه الطــرباين وابــن حبــان ( )مــاً لْ حِ  الَّ إِ  هِ ْيــلَ عَ  لِ اِهــاجلَ  لُ ْهــجَ  هُ يــدُ زِ ال يَ ( :صــلوات هللا وســالمه عليــهويظهــر علــى وجهــه البشــر 

  .)البيهقي وأبو نعيم عن عبد هللا بن سالمواحلاكم و 
مملــوءة  وبطــون الكتــب - مــع هللا ومــع خلــق هللا - يف ســرية الصــاحلني جتــدهم علــى هــذا الــنهجوإذا تصــفحنا 

ال يلتفـت إىل  ،كثـرية  اً حـىت كـان بعضـهم يغيـب عـن نفسـه وعـن أهلـه أيامـ ،عزَّ وجـلَّ وإقباهلم على هللا  ،هم Eمبدى حبِّ 
 يف غـار حـراءكان يقف   رضي هللا عنهفهذا اإلمام أمحد البدوي  .عزَّ وجلَّ شغالً باE  وال إىل زوجة ،شراب وال إىل ،طعام

، اً واقفـ اً يومـوكان يقف أمام الغار أربعـني  - صلى هللا عليه وسلموذهب إليه وعاش فيه سبع سنني أسوة بالنيب األمني  -
يف هــذا اÎــال أســوة  وغــريه كثــريٌ . عــزَّ وجــلَّ ه ه مــع ربِّــُأِخــَذ بكلِّــ ألنــه ،ا مــن ذلــكال يأكــل وال يشــرب وال يشــتهي شــيئ

ــعِ  يــتُ بِ أَ {: صــلى هللا عليــه وســلم، فكــان كفــائهم وغــذائهم مــن بــاب قولــه صــلى هللا عليــه وســلمبرســول هللا   ِين ُمــعِ طْ يُ  فَـ يبِّ رَ  دَ ْن
   ).رواه اسحاق بن راهويه يف مسنده عن عائشة(} يِين قِ سْ يَ وَ 
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َلَقـْد  ﴿: ألن هـذا طريـق الرجـال ،إنـك تطمـع يف حمـال :نقـول لـه ،ذه الوراثـة بغـري هـذه الكياسـةمن يطمع يف ه
َ َكثِـــريً  َ َواْليَـــْوَم اْآلِخـــَر َوذََكــَر ا�َّ األســـوة  .]األحــزاب٢١[ ﴾اَكــاَن َلُكـــْم ِيف َرُســوِل ا�َِّ ُأْســـَوٌة َحَســَنٌة لَِّمـــن َكــاَن يـَْرُجـــو ا�َّ

َ َكِثريًا﴿ :والشرط الثالث املهم ، واليوم اآلخرللذي يريد هللا احلسنة ملن؟ هللا  بُّ ي أنـه ِحيـعِ أما الـذي يـدَّ  .﴾َوذََكَر ا�َّ
لكــن  ،وال يف فضــل هللا ،وال يف عطــاء هللا ،فــال يطمــع يف رضــاء هللا ،لكنــه يكســل عــن ذكــر هللا ،ويرجــو فضــل هللا

ال يشــغلهم نفــس عــن . ]آل عمــران١٩١[ ﴾ا َوقـُُعــوًدا َوَعَلــَى ُجُنــوِ�ِمْ الَّــِذيَن يَــْذُكُروَن اّ�َ ِقَياًمــ﴿ :الــذي يطمــع يف ذلــك
   .صلى هللا عليه وسلميف ذلك برسول هللا  نأل�م يتأسو  عزَّ وجلَّ ذكر هللا 

علــى قــدرهم ولــيس علــى و  ،وجعلــوا أخالقهــم علــى هديــه ،فأقبــل الصــاحلون علــى رســول هللا وعاشــوا أحوالــه
حيـاول  لكـن كـلٌّ  ،ال يف األولـني وال يف اآلخـرين ،صـلوات هللا وسـالمه عليـهنه مل يبلغ قدره أحد ، فإعليه وسلم صلى هللاقدره 

النـاس  أو مـع ربِّ  ،سـواء مـع النـاس -ا يÄـقِ لُ ا وخُ وكلما زاد يف التشبه به قلبيÄـ ،صدره عزَّ وجلَّ يشرح هللا على قدره مبا 
  وحـجَّ  ،والنهـار صـائماً  ،يصـلي وقضـى الليـل قائمـاً  ،اشبه بـه ظاهريـÄلكن من ت .عزَّ وجـلَّ كلما زاد يف املقام عند هللا  -

أن فالنـة تقـوم  :عنـدما قيـل لـه -صـلى هللا عليـه وسـلم فمثلـه قولـه  ،ومل ميـش علـى �جـه مـع هللا وال مـع األنـام ،كل عـام
أمحــد وبــن حبــان ( }النــارال خــري فيهــا هــي يف {: هللا عليــه وســلم صــلىفقــال  ،ولكنهــا تــؤذي جريا�ــا ،الليــل وتصــوم النهــار

   .) واحلاكم عن أيب هريرة رضي هللا عنه
  الرمحة التامة 

 ،ولألرملـة وللمسـكني ،للصـغري والكبـري صلى هللا عليه وسـلمإذن العربة باألخالق الباطنة وبالرمحة اليت كان عليها 
حـىت طمعـت  ، جلميـع خلـق هللافقد كان رمحة كمـا وصـفه هللا ،وللمهتدي والضال ،ولألمري وللحقري ،وللغين وللفقري

   !!أذاها نْ يف رمحته احليوانات واجلمادات، فجاءت إليه احليوانات تشتكي ِممَّ 
إن  :ألهلــه صــلى هللا عليــه وســلمفقــال  ،ووقــف علــى عنقــه برأســه ورغــى وأزبــد ،يلهــث وخلفــه أهلــه لٌ فقــد جــاء َمجَــ

 مَّ وِمــ :قــالوا – )رضــي هللا عــنهم ي يف ســننهممماجــة واإلمــام الــدار رواه اإلمــام ابــن (وهــذا احلــديث  - هــذا اجلمــل يشــكو إيلَّ مــنكم
، وأخـرج لتمـوه فحـالً حىت إذا كرب واستسمنتموه فجع ،وه عندكم صغرياً مُ يتُ يقول إنكم ربَّ  :يشكو يا رسول هللا؟ قال

فإنـه جـاء الئـذا يب : القـ. لقـد صـدق فيمـا قالـه يـا رسـول هللا :فلما عجز أردمت ذحبه، قـالوا ،اً كثري   اً هللا لكم منه نتاج
 .علـى وجهـه اً أن ميشـي حـرÄا طليقـ صـلى هللا عليـه وسـلمفأومأ إليه رسول هللا  ،يا رسول هللا وهبناه لك :فقالوا ،فبيعوه يل

فسـألوه عـن  ،بالـدموع صلى هللا عليـه وسـلممث تتغرغر عيناه  ،أمني مرتني صلى هللا عليه وسلمويقول  ،مث إذا به يرجع ويسجد
 :فقلـت ،سـكن هللا رعـب أمتـك يـوم القيامـة كمـا سـكنت رعـيب: لقد دعا فقـال: صلى هللا عليه وسلمفقال  ؟سبب ذلك

ال جعـل هللا بأسـهم بيـنهم : مث قـال .آمـني: فقلـت ،أمتك هـول يـوم الـدين كمـا أمنتـين عزَّ وجلَّ أمن هللا  :مث قال .آمني
ال جعــل هللا (وهــي  ،طــاين االثنــني ومل يعطــين الثالثــةألين قــد ســألت هللا هــذه الــثالث فأع ،فاغرورقــت عيــين بالــدموع

  ). بأسهم بينهم
أيكــم فجــع هــذه بأوالدهــا؟ ( :عنــدما رآهــا ترفــرف عليــه جبناحيهــا صــلى هللا عليــه وســلمفقــال  ،وجــاءه طــائر صــغري

 .)عنـــه اكم عـــن بـــن مســـعود رضـــي هللاحلـــ( )ا�ـــا فرجعـــتفردهـــا إىل مك ،وهـــا عليهـــاردُّ : فقـــال ،أنـــا: فقـــال أحـــد أصـــحابه
فضــالً عـــن اجلـــن  -يطمــع يف رمحتـــه  صـــلى هللا عليــه وســـلمفقــد كـــان مــن فـــرط رمحتــه  ،كثـــرية  الواحلكايــات يف هـــذا اÎــ

  .نو وهكذا يا إخواين الصاحل .وكل شيء يف ملك هللا وملكوته ،الطري والوحش واجلمادات -واإلنس 
  إن التشبه بالرجال فالح  فتشبهوا إذ مل تكونوا مثلهم
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، واعتـذروا E  اقـرءوه وعـوه مث اعملـوا بـه علـى قـدركم ،إخواين �ـدي رسـول هللا فيمـا بينـه وبـني هللاوعليكم يا 
 اً ولـو قلـيالً جـد اً شيئ عزَّ وجلَّ فإننا ال نستطيع مهما أوتينا من قوة أن نقدم E  ،ا من ضعفنا وتقصريناكما نعتذر مجيع

لكـن كمـا كـان أصـحاب  ،علـى هـذه النعمـة عـزَّ وجـلَّ لـه  اً ، شـكر يلـةعلينـا مـن نعمـه اجلم عـزَّ وجـلَّ من بعض مـا أنعـم هللا 
َن اللَّْيـِل َمـا يـَْهَجعُـوَن َوبِاْألَْسـَحاِر ُهـْم َيْسـتَـْغِفُرونَ ﴿: النيب وكما أثىن عليهم هللا  مَّ ِمـ .]الـذاريات١٨، ١٧[ ﴾َكانُوا قَِليًال مِّ

   .عزَّ وجلَّ ويف طاعتهم E  ،يستغفرون من التقصري الذي رأوه يف عبادا¬م E !!يستغفرون؟
ه يف �ايـة ذلـك كلِّـ ،ومـن صـفاء وٍّ لُـومـن عُ  ،مهمـا بلـغ أحـدهم مـن رقـي فتجدهم مجيعاً  !!نيوهذا حال الصاحل

  :رضي هللا عنهكما قال اإلمام البوصريي   - يقولون
  مقِ تَ اسْ  كَ  لَ ِيل وْ ا قَـ مَ فَ  تُ مْ قَ تَـ ا اسْ مَ وَ          هِ بِ  تُ رْ مَ ا ائتَ مَ  نْ كِ لَ  رَ يْـ اخلَ  كَ تُ رْ مَ أَ 

وإذا وزن  ،إذا حاسبهم بعدله اً قليًال وال كثري  عزَّ وجلَّ ويرون أنفسهم مل يقدموا E  ،نييرون أنفسهم مقصر 
 !!القليل يكون عنده كثري لكنه أذا تفضل وعاملهم بفضله فإنَّ  ،وإذا حاسبهم على نعمه ،أعماهلم مبيزان اإلخالص

، وإمنا يرون أنفسهم وال دالالً على غريهم بعبادا¬م وبصاحلا¬م اً وال يتيهون فخر  ،نوال بأنفسهم يعجبو  ،فال يغرتون
ِلِمْثِل َهَذا فـَْليَـْعَمْل ﴿ :صلوات هللا وسالمه عليه ِيبِّ يتشبهون بصفات النَّ  -كما قلت يا إخواين  - أل�م  ،مقصرين اً دائم

  .نوعلى هذا النهج سار الصاحلو  .]الصافات٦١[ ﴾اْلَعاِمُلونَ 
 ،صـلى هللا عليـه وسـلمولذلك أحببنا الصاحلني حـىت نـرى كيفيـة تطبـيقهم ألحـوال وأخـالق سـيد األولـني واآلخـرين 

لهـــم وحتمُّ  ،والكرامـــات الـــيت تصـــحب أهـــل الصـــالح والتقـــوى يف كـــل وقـــت وحـــني هـــي صـــربهم علـــى إيـــذاء اخللـــق
وال أن متشـي علـى  ،فإن الطـري يطـري يف اهلـواءفليست الكرامة أن تطري يف اهلواء  .مبثلهموعدم الرد عليهم  ،ألذاهم

ولكــن  ،يصــنع ذلــك نَّ وال أن متشــي يف خطــوة مــن املشــرق إىل املغــرب فــإن اجلِــ ،املــاء فــإن الســمك يغــوص يف املــاء
َ غَ الكرامة أن تُـ    مـن ألـف االسـتقامة خـريٌ ( :والـيت قـالوا فيهـا ،تلـك كرامـة الصـاحلني. نَسـحَ  قٍ لُـفيـك ِخبُ  اً سيئ اً قلُ خُ  ريِّ

  .)كرامة
لنـا يف  اً ، وأن جيعلـه نـور على قلوبنـا بـأنوار احلبيـب املصـطفى قَ رِ شْ وأن يُ  ،أن يرزقنا االستقامة عزَّ وجلَّ نسأل هللا 

 ،وأن جيعلنـا مـن رفقائـه يف جنـات النعـيم ،لنا عند حشرنا اً ، وشفيعلنا عند سؤالنا تاً ومثبِّ  ،لنا يف قبورنا اً ، وأنيسقلوبنا
  .ومنازالته السامية ،وأخالقه الراقية ،وأن يتفضل علينا بأحواله العالية ،ابعتهوأن يكرمنا حبسن مت

  .وصلى هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

********** 


