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���﷽  
ى صـلَّ . نا بـه وجعلنـا بـه خـري أمـة أخرجـت للنـاسجعلنا مجيعاً مـن أمـة حبيبـه ومصـطفاه، وخصَّـاحلمد " الذى 

ك نِّــ، مبَِ وعلينـا معهـم أمجعـني، ومشـى علـى دربـه، واستضــاء بنـوره، ديـهى EسـDل مــن ، وكـوصـحبههللا عليـه وعلـى آلـه 
محني   )أما بعد. (وفضلك وجودك S أرحم الرا

  فيكم أمجعني عزَّ وجلَّ فيا إخواىن وS أحباىب Uرك هللا 
ىف اآلSت الىت استمعنا إليهـا اآلن توجيهـات سـديدة، لـو مشـى اإلنسـان علـى هـديها فإنـه  عزَّ وجلَّ وجهنا هللا    

والعجـب ىف .  احلنييفوز ىف الدنيا واآلخرة، ويكون مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيـني والصـديقني والشـهداء والصـ
أنــه لكــل املســلمني منــذ زمــن بعثتــه صــلوات رىب وســالمه  -ألوىل األلبــاب  عــزَّ وجــلَّ الــذى وجهــه هللا  -هــذا اخلطــاب 

فيقــول هللا ألصــحابه املعاصــرين لــه وأتباعــه الالحقــني Eــم ، وأتبــاع أتبــاعهم وكــل مــن ســار علــى . عليــه إىل يــوم الــدين
َلَقــْد َكــاَن َلُكــْم ِيف َرُســوِل ا}َِّ ُأْســَوٌة َحَســَنٌة  {: إىل يــوم الــدين، يقــول لنــا مجيعــاً  – وحنــن مــنهم إن شــاء هللا -طــريقتهم 

َ َكِثــريًا  ــْوَم اْآلِخــَر َوذََكــَر ا}َّ َ َواْليَـ أســوة حســنة وقــدوة طيبــة ىف إمــام  لكــم مجيعــاً  ).ألحــزابا٢١(  }لَِّمــن َكــاَن يـَْرُجــو ا}َّ
  .للخلق أمجعني عزَّ وجلَّ الكمال الذى أظهره هللا  األنبياء واملرسلني، وهو مظهر

َوِإنـََّك َلَعلـى   {:يقـول لـه مبينـاً قــدره عـزَّ وجـلَّ  �ج مجيع األخالق، ألن هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإن أردت مجـال األخالق فهو
. لـو علـى األخـالق العظيمـةيعـىن تع) أنـت علـى: (صـاحب، وإمنـا قـال: يعـىن) لـذو: (ومل يقـل). القلـم٥( }ُخُلٍق َعِظـيٍم 

األخــالق العظيمــة منــك اســتمدت وبــك أُِمــدَّت، ألنــك األصــل الــذى تفرعــت منــه مجيــع األصــول، أو كمــا يقــول رب 
عـزَّ ، يعـىن أنـت علـى خلـق هللا عـزَّ وجـلَّ والعظـيم هـو هللا ) وإنََّك َلَعلى ُخُلِق َعِظيم: (العزة ىف اآلية على القراءة األخرى

ال بعـد أن فمن أراد . وجلَّ  اله فليوجه نظره إىل حبيب هللا ومصطفاه، فإنـه مـا صـدر عنـه خلـق إ أن ينظر إىل أخالق مو
  .مجله هللا وكمله بنوره وEاه

: أما إذا أرد� جانب السلوكيات فهو اجلمال بعينه، فقد قال سيد� اإلمام على رضى هللا عنه وكـرم هللا وجهـه
ال أحبه( ال إذا أمدهم Uلقوى والقدر خـالق ، ملاذا؟ ألحوال)ما رآه أحد إ ه وخالله وسلوكياته الىت يعجز عنها البشر، إ

ْمحًَة لِّْلَعاَلِمَني   {:يكفى أن هللا قال لنا أمجعني. عزَّ وجلَّ البشر  الَّ َر   ).األنبياء١٠٧(  }َوَما َأْرَسْلَناَك ِإ
ـــه وســـكناته، وكلم محـــة املهـــداة، والنعمـــة املســـداة، ىف كـــل حركات اتـــه وأفغالـــه، وارشـــاداته وتوجيهاتـــه فهـــو الر

محة من هللا . ونظراته محة، وإذا نطـق كـان نطقـه حكمـة،  عزَّ وجـلَّ كله ر خللق هللا، فإذا نظر ألحد من البشر كان نظره ر
  .وإذا ملس بيده شيئاً أزال هللا براحته كل ضر، وجعل ىف كفهكل ندى وبركة وخري

  .....................           هُ تُ حَ ارَ  سِ مْ للَّ باً Uِ صَ وَ  تْ أَ رَ بْـ أَ  مْ كَ 
، وإSكــم أن تظنــوا أن ذلــك كــان ىف زمانــه عــزَّ وجــلَّ كــم مــريض ســاعة مــا يضــع يــده عليــه يــربأ ويشــفى بربكــة هللا 

ضـع يـده ومن يعجـز فيـه األطبـاء ويسـتغيث إىل هللا بسـيد األنبيـاء،إذا جـاءه ىف املنـام وو . قط، وإمنا إىل وقتنا هذاف ملسو هيلع هللا ىلص
الم، وإذا أردمت ىف هـــذا رواSت، نريـــد أن جنلـــس مـــع بعضـــنا شـــهور  عليـــه بـــدر التمـــام، تـــزول منـــه مجيـــع األســـقام واآل

  :، حىت قال القائلملسو هيلع هللا ىلصوأعوام، لسرد ما حدث مع الصاحلني ومع املؤمنني واملسلمني الصابرين، من فضل ميناه 
  ـوُد         َوَمسَا بِِنْسَبِتِه ِإلْيَك اجلـُـودُ ُميَْناَك تـَْهِمى Uِلَعطَا َوجتَُ 

  .يداه فيها الربكة الظاهرة والباطنة
نـا وىف ترحالنـا، ىف يقظتنـا وىف لِّ ىف حِ  - وأمر� هللا ىف هذه اآلية أننا نستحضر ىف كل أحوالنـا ،ا هللانَ هَ فنحن وجَّ 
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نستحضـر كيـف  ، عنـد كـل عمـل أو فعـل - حـديثنا منامنا، عند أكلنـا وعنـد شـربنا، عنـد صـالتنا، عنـد وضـوئنا، عنـد
الً لصـاحلنا ملـاذا يريـد ربُّ . حىت منشى على املنوال والصراط، وعلى املنهاج ؟ملسو هيلع هللا ىلصكان يعمل هذا العمل  نـا منـا هكـذا؟ أو

لـن يكــون عنـد� مــرض ىف  ملسو هيلع هللا ىلصولــو أننـا ســر� علـى هـدى احلبيــب  –واآليـة مل تــذكرها ألنـه أمــر مفـروغ منـه  –ىف الـدنيا 
ال حتـدث مشـكلة  ال خيتلـف اثنـان ىف بيـت واحـد، و ال مصائب ىف األنعـام والضـرع، و ال آفات ىف الزرع، و األجسام، و

  .فنكون كأننا حنيا ىف اجلنة، ألن اجلنة ليس فيها شئ مما ذكر�ه. بني زميل وزميله
ــا {وعلــى Uب اجلنــة عينــان،  ــاِن َنضَّ َن محن٦٦( }َخَتاِن ِفيِهَمــا َعيـْ أل²ــا ختــرج لكــل مــن  !!وملــاذا نضــاختان؟). الــر

 كمـا قـال ربُّ   - فيقول ،نٍ زَ وحَ  مٍّ وغَ  مٍّ هَ  يذهب عنه كلُّ  فيشرب من العني األوىل شربةً  ،يقرتب منها ويدخل إىل اجلنة
ويشـرب مـن . نٍ زَ َحـ لُّ وُكـ ،مٍّ غَـ لُّ وكُ  ،مٍّ هَ  لُّ ب عنه كُ ، يذه)فاطر٣٤( }اْحلَْمُد ِ}َِّ الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْحلََزنَ {: وجلَّ  عزَّ  العزة

ال : (قــال فيهــا ملسو هيلع هللا ىلص النــىبُّ ). املطففــني٢٤( }تـَْعــِرُف ِيف ُوُجــوِهِهْم َنْضــَرَة النَِّعــيِم  { :العــني الثانيــة فتظهــر عليــه نضــرة النعــيم
ال يتغوطـون  ،يشيبون ال يتبولون و ال يهرمون، و يكونـون شـباب إىل مـا شـاء  ،)مهُ ابُـ بَ ى َشـلَـبْـ ال يَـ  –م بـل شـباب دائـ –و

  .هللا
ىف صـدورهم، وحاضـر  موجـوداً  ملسو هيلع هللا ىلص هذه احلالة ألهل اجلنة تكون للمؤمنني ىف الدنيا إذا سـاروا وكـان رسـول هللا

عـن مـنهج رسـول هللا  ما الذى جيلب الشاكل، ويشغل القلب Uملشاغل؟ البعـد. ىف قلوEم، ويهتدوا به ىف كل شئو²م
َوَمـا  {: نـامنهج للضعفاء أمثاىل، وهذا الذى قـال فيـه ربُّ : جعل لنا منهجني ملسو هيلع هللا ىلصوسيد� رسول هللا . الذى كان عليه ملسو هيلع هللا ىلص

ال يعمـل أى شـئ لنفسـه أو يعـرف تعـاليم الـدين وي). احلشـر٧( }آَ�ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَـانتَـُهوا  سـري، و
ال إذا رأى بيـان خـري املرسـلني  محـه، أو لنفـر مـن املسـلمني أو غـري املسـلمني، إ ألهله، أو حلقلـه، أو جلريانـه أو لـذوى ر

الَ تـَْعَلُمونَ {اسأل : ىف هذا األمر كيف أسري، وإذا مل أعرف، قال   ).النحل٤٣( }فَاْسأَُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم 
له عذر، ألن ديننا ليس فيه جاهل، اسأل، وإذا مل جتد منا واحداً تسـأله تـذهب إىل أقـرب بلـدة،  نْ ا مَ منليس 

الً إىل طبيــب ىف مُ ْســوإذا مل يكــن ىف البلــدة القريبــة تــذهب إىل األبعــد حــىت القــاهرة، ألنــك إذا مــرض جِ  ك تــذهب أو
قـاهرة، وإن مل يكـن ففـى اخلـارج، حـىت يـتم العـالج ليخـف بلدتك، وإذا مل  يكن ففى بلـدة أكـرب، وإذا مل يكـن ففـى ال

الم واألسقام، وربنا قـال .األمل ْمحَـٌة لِّْلُمـْؤِمِننيَ {: فأنت تريد أن تشفى من مجيع اآل  }َونـُنَــزُِّل ِمـَن اْلُقـْرآِن َمـا ُهـَو ِشـَفاء َوَر
الم األجسام )اإلسراء٨٢( الم؟ آ وُكلُـوْا {:  ولـو سـر� علـى قـول هللا ،تـامإذا سارت على منهج احلبيـب نـىبِّ اخل -، أى آ

َال ُتْسرُِفواْ  ال ¾كـل : (ملسو هيلع هللا ىلص كيـف نسـري علـى ذلـك؟ كمـا قـال!! مـن أيـن ½تـى املـرض؟) األعـراف٣١( }َواْشَربُوْا َو حنـن قـوم 
ال نشبع، فمن أين ½تينا املرض؟   ).حىت جنوع، وإذا أكلنا 

ال من املعدة، ال Dتى إ واألخطر أن الرجل يكون شبعا�ً، ويرى الطعام فيعجبه فيأكـل، يـدخل  معظم األمراض 
النتـاج Uملعـدة مل ينتـه مـن هضـم الطعـام السـابق، فيعطـل هـذا اخلـط، ورمبـا يعجـز  الطعام على الطعام، علماً ¿ن خـط ا

خلـط، ويعجـز جـزء مـن هـذا ا -أشـياء للهضـم وأخـرى للتسـكني، وجيـرى علـى األطبـاء –لساعات، ويريد مساعدات 
ـن رَّبُِّكـْم َوِشـَفاء  {:  ولكـن القـرآن عالجـه األمشـل واألكمـل. فيستمر على الدواء علـى الـدوام قَـْد َجـاءْتُكم مَّْوِعظَـٌة مِّ

  ).يونس٥٧( }لَِّما ِيف الصُُّدوِر 
هـذا عنـده انفصـام، واآلخـر عنـده انفصـال، والثالـث انطـواء  - إننا نعجب كيف تظهر فينا األمـراض النفسـية

ال ميشون علـى مـنهج حبيـب هللا ومصـطفاه - زالوانع أمـا مـن ميشـى علـى مـنهج هللا، وعنـده مخـس جلسـات !! أل²م 
ال هـمٌّ  الستزادة فتح كتاب هللا وتال كالم هللا، من أيـن Dتيـه األمـراض النفسـية؟   ىف اليوم نورانية ىف الصالة، وإذا أراد ا
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ال غمّ  ال حَ و ال أَ  نٌ زَ ، و ال تَـ رَ و ال قَـ  بٌ عَ ق، و ال مَ لَ و ال نَ  لٌ لَ ق، و   . دكَ و
خـالص، أ� لـن أدخـل : ولذلك ىف هذه الفرتة جند أبناء� ىف الثانوية من ليس له نفس للمذاكرة، والذى يقول

المتحان، واآلخر يقول العتمـاد علـى فضـل هللا . أ� �سى كل شـئ: ا ، عـزَّ وجـلَّ أل²ـم اعتمـدوا علـى املـذاكرة، ونسـوا ا
الســ يســهر الطالــب مــنهم إىل الســاعة الثانيــة أو الثالثــة . تقامة إذا حــافظ علــى صــالة الفجــرولــيس هنــاك أنفــع مــن ا

َوقـُـْرآَن اْلَفْجـِر ِإنَّ قـُـْرآَن  {: يقـول فيـه عـزَّ وجـلَّ وينام، ويصلى الصبح بعد طلوع الشمس، من أين ½تيه الفتح؟ إن هللا 
انسان منا ماذا نفعل؟ أفضـل حـل، وأحسـن حـل، وأسـرع حـل، وأ� وأنت أو أى ). اإلسراء٧٨( }اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا 

 {: العزيــز الغفــور عــزَّ وجـلَّ أن أصــلى الفجــر وأحــافظ عليــه ثالثــة أو أربــع أSم، جتــد علــى الفــور ينطبــق عليــك قــول هللا 
ُ َصْدرَُه ِلْإلِْسَالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر مِّن رَّبِِّه    ).الزمر٢٢( }َأَفَمن َشَرَح ا}َّ

الم العظـام، واهلمـوم والغمـوم تبعـد بعيـداً عنـك، ألنـك فتجد  نور هللا يعمر صدرك، ويكشف كـل األسـقام واآل
إن النـور إذا : (يوضح نور الفجر يدخل القلب فيقـول صلوات هللا وسالمه عليهتتمتع بنور هللا ىف صالة الفجر، واحلبيب 

نعـم، التجـاىف عـن دار الغـرور، واإل�بـة : مـة؟ قـالهل لذلك مـن عال: فقيل S رسول هللا. دخل القلب اتسع وانفسح
الستعداد للموت قبل نزوله    ).يف نوادر األصول من حديث ابن عمرالرتمذي احلكيم خرجه ( )إىل دار اخللود، وا
 الطعام لن Dتيه ىف جسمه العلل واألسقام، والذى حيافظ علـى مـا جـاء إذاً من حيافظ على منهج املصطفى ىف

والــذى . بــه مــن عبــادات وأذكــار يربئــه هللا مــن أمــراض النفــوس وأثقــال الصــدور، ويكــون ىف حيــاة راقيــة إميانيــة قرآنيــة
ميشـى  -مـن واألمـان يـوم الزحـام هـذا مـن يريـد أن يعـيش ىف سـالم ويضـمن اجلنـة واأل ملسو هيلع هللا ىلصيسري على منهج رسـول هللا 
  .             على منهج رسول هللا Uلتمام

ويريــد أن يكــون مـن الوجهــاء والعظمــاء يــوم  –مقــام كـرمي  -لكـن مــن يريــد أن يكـون لــه شــئ أعلـى مــن ذلــك 
مـاذا كـان يعمـل؟ ومـاذا كـان  بذاتـه ، ولكـن يـرى النـىبَّ ملسو هيلع هللا ىلص العرض واجلزاء، ماذا يفعل؟ ليس فقط ما جاء به رسول هللا

َلَقـْد َكـاَن َلُكـْم ِيف َرُسـوِل ا}َِّ ُأْســَوٌة  {: ولـذلك هـذا هـو املـنهج.  وسـالمه عليـهصـلوات رىبِّ يفعـل؟ ويقتـدى بـه ظـاهراً وUطنـاً 
َ َواْليَـْوَم اْآلِخَر  َ َكِثريًا َوذَ   - والسالح الذى يصل به إىل هذا املقام -َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يـَْرُجو ا}َّ   ).  األحزاب٢١( }َكَر ا}َّ

ال يستحضـر : إذاً لدينا منهجان  –منهج العمل فيه مبا جـاء بـه رسـول هللا، لكـن اإلنسـان يعمـل Eـذا املـنهج و
السـعادة يــوم  مجيــل طلعتـه وكمــال حميـاه، وهــو مـنهج عظـيم، وهــو سـبب الســعادة ىف الـدنيا، وهــو أسُّ  –أثنـاء العمـل 

أن نستحضــر حبيــب هللا ومصــطفاه عنــد كــل عمــل، ويعمــل كمــا   :ملــنهج األعظــم واألكــرم واألكمــلولكــن ا. لقــاء هللا
ة استحضارهم حلضرته، قد ينكشف عـنهم الغطـاء فريونـه ىف عـامل حىت أن أصحاب هذا املقام من شدَّ . ملسو هيلع هللا ىلص كان يعمل

وهللا ذو الفضـل  ،، ألن ذلك فضل هللا يؤتيـه مـن يشـاءاملثال، ويقتدون Uلفعل كما يرونه بعني البصرية وأنوار السريرة
  .العظيم

نيــاهم، و½خــذ يــنهم ودُ ىف أمــور دِ  كــان ½مــرهم Uأليســر  ملسو هيلع هللا ىلصملــاذا هــذا كــان أكــرم وكــان أعظــم؟ ألن رســول هللا 
ال . نفسـه Uألشــد تعنيــف، وفيــه فمــن يعمــل مبــا يقولــه ســيأخذ Uلتخفيــف، وهــذا أيضــاً مــنهج لطيــف، لــيس فيــه شــدة و

 ،تطلـب منـه عزميـة أشـدّ يعمل كما كان يعمل رسـول هللا، في أما من. وسعادة غامرة يوم لقاء هللا ،ورحيان ىف الدنيا حٌ وْ رَ 
ال تلني، ومهَّ  اً ونفس ال أقل، وحيتاج عزمية  ال تعرف الراحـة، ألن صـاحبها يطمـع ىف مقـام عظـيم، ال ترتدد طرفة عني و ة 

َمــَع الَّــِذيَن َأنـَْعــَم اّ}ُ  { :صــورة احلبيــب، حــىت يكــون حلبيــب، وهنــا علــى األقــل مستحضــالً اويريــد أن يكــون هنــاك مــع 
يِقَني َوالشَُّهَداء َوالصَّاحلَِِني  دِّ َن النَِّبيَِّني َوالصِّ   .)النساء٦٩( }َعَلْيِهم مِّ
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ال نقـول أن هـذا علـى  سَ لَـوجَ  قَ ْلـهو املنهج الوسط، وإذا رأينـا أحـداً تـرك اخلَ  ملسو هيلع هللا ىلص ومنهج رسول هللا ىف اجلبـل، 
إين : (املـــنهج الصـــحيح الســـليم، وإمنـــا مثـــل هـــذا أخـــذ جـــزءاً مـــن املـــنهج، ولكـــن املـــنهج الصـــحيح الـــذى يقـــول فيـــه

رواه ) (ينِّ  فلـيس ِمـِيت نَّ فمن رغـب عـن ُسـ ،وأتزوج النساء ،وأصلي وأرقد ،لكين أصوم وأفطر ،ألخشاكم " وأتقاكم له
  ).Ó أنسالبخاري عن 

ال، أفضـل الوجـود الـذى علـى : أقول هذا ألن الكثري منا يعتقد أن اجلماعة اÔاذيب أفضل الوجود، نقول لـه
ال ميـدَّ حقَّـ ذى حـقٍّ  ، والذى يعطـى كـلَّ ملسو هيلع هللا ىلصمنهج سيد الوجود  الـذى . يـده إىل أحـد ه، والـذى يسـعى علـى كسـبه حـىت 

الد علــى مــنهج احلبيــب اجلــواد، والــذى يتــزوج حــىت يعلمنــا معاملــ الد ليعلمنــا كيــف نــرىب األو ة الزوجــات، والــذى لــه أو
كيـف كـل ذلـك؟ هـذا هـو مـنهج رسـول هللا . خيالط الناس ليعلمنا كيف خنالط الناس، منشى مع هذا ونصـاحب ذلـك

  .ملسو هيلع هللا ىلص
ال الزهــد والعبــادة أمــا مــن جيلــس ىف جبــل ووقــف علــى نفســه، وتــرك مقابلــة النــاس، ومل أتع والزهــد  –لــم منــه إ

لكـن هـذا لـيس معـه وهـو زاهـد، وميكـن إذا صـار  - عـزَّ وجـلَّ يكون أكمـل إذا الـنعم ىف يـد العبـد، وهـو يزهـد فيهـا " 
  . صلوات هللا وسالمه عليه، ولكن الزهد األكمل هو ما كان عليه السيد األكمل الشئ ىف يده رمبا يتغريَّ 

، مث ىف اليـــوم التـــاىل خـــرج حـــامالً معـــه رضـــى هللا عنـــهوأقامـــه  ،عهـــد ســـيد� عمـــر لإلمـــارة وقـــد اختـــاروا رجـــالً ىف
ارجــع فــإ� جنعــل لــك مــن بيــت املــال راتبــاً فرجــع، : فقــال لــه أمــري املــؤمنني –وكــان �جــراً  –البضـاعة الــىت كــان يبيعهــا 

الده وقال هلم فقـال . ردوه إىل بيـت املـال: كذا، قال هلم  :كم أخذ� من بيت املال؟ قالوا: وعندما وافته املنية مجع أو
  !!كيف حيكم من بعدك؟  ،)لقد أتعبت َمْن بعدك: (رضى هللا عنهسيد� عمر 

مـنهج سـيد� أىب بكـر الصـديق . هحقَّـ ذى حـقٍّ  ى لكـلِّ عِطـ، أن يُ ملسو هيلع هللا ىلصهذا هو املنهج الذى علمـه هلـم رسـول هللا 
ىف األمــة؟ ومثلــه كـان ســيد� عمــر، ومثلــه كــان سـيد� عثمــان، ومثلــه كــان ســيد� ، هــل هنــاك مـا أعلــى منــه رضـى هللا عنــه

أمجعـني؟ هـل مسـع مـنكم أحـد أن رجـالً مـن أصـحاب رسـول هللا تـرك  رضـى هللا عـنهمعلى، وكـذلك أصـحاب رسـول هللا 
  . الدنيا وذهب إىل جبل؟ أبداً 

ال قرأمت أن رجًال كان ميشى مـع حضـرة النـىب  S رسـول هللا ائـذن ىل أن : وهـم ىف غـزوة مـن الغـزوات فقـال ملسو هيلع هللا ىلصأ
أشــرب مــن هــذه العــني، وآكــل مــن هــذ الــزرع،  –ب طيِّــ وزرعٌ  عــذبٍ  مــاءٍ  واملكــان فيــه عــنيُ  –أمكــث ىف هــذا املكــان 

  . )م عن أنس Óرواه مسل( )لغدوة ىف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها: (ملسو هيلع هللا ىلصفقال . رىبِّ  دُ بُ عْ وأَ 
 .أنــت تريــد أن جتلــس هنــا تتعبــد، وحنــن نريــد منــك أن تفيــد اإلســالم، ونفعــك يتعــداك إىل غــريك مــن املســلمني

. َأتـََعبَّـُد : قَـاَل  َمـا َتْصـَنُع ؟: َلِقَي ِعيَسـى بْـُن َمـْرَميَ َعَلْيـِه السَّـَالُم رَُجـًال ، فـََقـاَل لَـُه : (فَعْن ُسْفَياَن ْبِن َسِعيٍد الثـَّْوِريِّ قَالَ 
اذا؟ ألنـه يسـعى وجياهـد ملـ ).اÔالسـة وجـواهر العلـم للـدينوري() َأُخوَك َأْعَبُد ِمْنـكَ : قَالَ . َأِخي: َمْن يـَُعوُلَك ؟ قَاَل : قَاَل 

  . ملسو هيلع هللا ىلص إلظهار منهج هللا، والكمال الذى جاء به رسول هللا
الَ بـَْيـٌع َعـن ِذْكـِر ا}َِّ َوِإقَـاِم الصَّـَالِة َوِإيتَـاء الزََّكـاِة  { مباذا أثـىن هللا علـيهم؟ وهـو ). النـور٣٧( }ال تـُْلِهـيِهْم ِجتَـارٌَة َو

علـيهم أل²ـم تركـوا الزراعـة والتجـارة  نِ ثْ مل يـُـ. هذا وذاك، ويكيل، والتجارة مل تشغله عن ذكـر هللايَِعدُّ الفلوس، ويناول 
ال ½مر� أن نرتك الدنيا لآلخرة، بل حنول الدنيا إىل اآلخرة Uلنيَّات الفاخرة. وا لعبادة هللاغُ وتفرَّ  كـل املوضـوع . وديننا 

الدى عن سؤال الناس، وكل هـذا عبـادةأن : بة، أ� ذاهب للزرعأنىن أقدم نيَّة طيِّ  إن مـن الـذنوب ( . أعفَّ نفسى وأو
 ًUال الصالة ال يكفرها ذنو رواه الطبران�ى ()  اهلمـوم ىف طلـب املعيشـة(  :قـال قيل فما يكفرهـا S رسـول هللا؟ .الصوم و
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  ).لیةحنعیم فى البو فى األوسط وأ
قـــد يكـــون حمتاجـــاً  !! عـــزَّ وجـــلَّ مـــن اخللـــوة اىل هللا رايـــح إىل زSرة قريـــب لصـــلة األرحـــام، وهـــذه عبـــادة أفضـــل 

، وأ� )لطيـف S.. لطيـف  S(: فأساعده، أو عنده مشكلة وأحلها بفضل هللا تعاىل، ولكن إذا جلست وحدى وأقول
مبفـــردى، مـــاذا اســـتفاد املســـلمون مـــىن؟ صـــحيح هـــذه عبـــادة هلـــا أجرهـــا وهلـــا حســـناØا، ولكـــن العبـــادة األرقـــى منهـــا، 

هـذا هـو . منها، العبادة الىت تتعداىن إىل اخللق، والىت يشرتك معى فيها الناس، والىت أقدم فيها منفعـة للنـاسواألعظم 
  . وصحبه الكرام ملسو هيلع هللا ىلصطريق رسول هللا 

أن يرزقنـا كمـال اتباعـه، وأن جيملنـا جبمـال أخالقـه وآدابـه، وأن جيعلنـا مـن الـذين يسـتمعون  عزَّ وجـلَّ نسأل هللا 
  .لقول فيتبعون أحسنها

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
*************************  


