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  بسم هللا الرمحن الرحيم
لـه والشـكر  ،بـه عبـاده املـؤمنني وخاصـة أوليائـه الـذي عـمَّ  ،وفضله وكرمـه وجـوده ،على نواله وعطائه احلمد @

وأودع يف قلوبنــا خــالص اإلميــان بــه وصــدق  ،علــى مــا أوالنــا بــه وأعطانــا وتفضــل علينــا بــه فهــدانا حلضــرته ســبحانه وتعــاىل
  .هاً صادقاً إلخالص العمل يف كل حال حلضرتهوتوجُّ  ،االً ورغباً دائماً يف طاعتهوجعل يف صدورنا إقب ،تهحمبَّ 

د املصـــطفني دنا حممـــد ســـيِّ ســـيِّ  ،خبـــري كتـــاب ،خلـــري أمـــة  عـــزَّ وجـــلَّ  هللا أرســـله ،والصـــالة والســـالم علـــى خـــري نـــيبٍّ 
ــار ــوم القــرار ،األخي ــار عليــه هللا ىصــلَّ  .وإمــام أهــل الــدنيا وســيد أهــل املوقــف العظــيم ي ــه األخي وصــحابته  ،وعلــى آل
  .ك وجودك يا عزيز يا غفاروعلينا معهم أمجعني مبنِّ  ،دعا بدعوته ومشى على vجه إىل يوم القرار نْ وكل مَ  ،األبرار

  :فيكم أمجعني  عزَّ وجلَّ  هللا بارك :إخواين وأحبايب
  أوصاف احملبوبني

ها  الــدرجات العاليــة واملقامــات الراقيــة الــيت أعــدَّ بــل وبــنيَّ  املــؤمنني يف جمالســة بعضــهم؟  عــزَّ وجــلَّ هللا  بَ حبَّــ ملَِ 
وجبـت حمبـيت للمتحـابني ّيف  :يف حديثه القدسـي املشـهور - اء إليهوهو الغين وحنن الفقر  -عزَّ شـأنه   حىت قال ؟هلم
  ). عنهموطأ اإلمام مالك عن معاذ بن جبل رضي هللا )واملتزاورين يفّ  ،واملتجالسني يفّ  ،واملتباذلني يفّ  ،

 ن علـى قـراره وال علـى فعلـه وال تصـرفه أحـدوال يهـيمَ  -ن والذي يهـيمِ ، الذي ال ُيسأل عما يفعل عزَّ وجلَّ  هللا
 وال رادَّ  ،وال معـاون لـه يف تصـريف أمـره ،الـذي ال شـريك لـه يف فعلـه ،ألنه وحده هو الواحد األحـد الفـرد الصـمد -
 ومـا مسـا�م؟ ومـاما أوصافهم؟  !!قوماً  بَّ على نفسه أن حيُِ  بُ وجِ يُ  ،خبري لطيفٌ  ،قويّ  ومٌ قيُّ  ،لعدْ  مٌ كَ ألنه حَ كمه، حلُ 

 ،واملتبـاذلني يفّ  ،واملتزاورين يفّ  ،املتجالسني يفّ  :يف هذا احلديث القدسي العظـيم  عزَّ وجلَّ  هللا قد أمجلها عالما�م؟
  . )واملتحابني يفّ 

مـا  هللا هه، ومـن حيبُّـالبـد وأن حيبَّـ هللا ، ومن يتجمل �ـا فـإنوجلَّ عزَّ  هللا وضعها ،، وأربعة عالماتأربعة أوصاف
حلـة  }عبداً مل يضـره ذنـب إذا أحب هللا{ :ومصطفاه هللا يهاً وشرفاً وفخراً قول حبيبيكفيه تِ  الذي له عند مواله؟

   .)األولياء وشعب اإلميان للبيهقي عن عاصم عن الشعيب
ُهْم َأْحَســَن َمـــا َعِملُــوا َونـََتجـــاَوُز َعــن َســـيَِّئاِ�ِْم ِيف  [[[[ :هيقــول يف شــأن  عــزَّ وجـــلَّ  فــإن هللا ُأْولَئِـــَك الـَّـِذيَن نـَتَـَقبَّـــُل َعــنـْ
    ).األحقاف١٦ ]]]]  َأْصَحاِب اْجلَنَّةِ 

ال  عـزَّ وجـلَّ  وهـو ،ألنـه وعـد بـذلك ،منهم أطيب األعمال وأفضل األقـوال ويتجـاوز عمـا سـوى ذلـك هللا يتقبل
ُهْم َأْحَسـَن  [[[[ :كمـا قالـت اآليـة !!كيـف؟،  }عبداً مل يضره ذنـب هللا ذا أحبإ{ :خيلف امليعاد ُأْولَئِـَك الـَِّذيَن نـَتَـَقبَّـُل َعـنـْ

ـــــن َســـــيَِّئاِ�ِْم ِيف َأْصـــــَحاِب اْجلَنَّـــــةِ  ـــــوا َونـََتجـــــاَوُز َع ـــــا َعِمُل ـــــُدونَ  [[[[ ملـــــاذا؟  ،]]]]ִִִִ َم ـــــْدِق الَّـــــِذي َكـــــانُوا يُوَع   ]]]] َوْعـــــَد الصِّ
م هؤالء القوم؟من ه .)األحقاف١٦  

  احلب اخلالص @
 ،وال ملصــلحة عاجلــة أو آجلــة ،ال لعلــة وال لغــرض ،هللا يتحــابون يف أvــم :إن أول أوصــافهم وأهــم عالمــا�م 
   .عزَّ وجلَّ  و@ هللا أي املتحابني يف، )وجبت حمبيت للمتحابني يفّ : و@ هللا هم لبعضهم يفوإمنا حمبتَّ 
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ــا بشــراهم بقــول حبيــب ــه ومصــطفاه  هللا ي ــاداً مــا هــم بأنبيــاء وال  :إذ يقــولصــلوات ريب وتســليماته علي إن @ عب
عـزَّ  رضوان هللافقال أصحابه ، )عزَّ وجلَّ يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء ملكانتهم وقر�م من هللا ،شهداء

 :روايـة ويف - صفهم لنـا !!؟شهداءهم بأنبياء وال شهداء يغبطهم النبيون وال أناس ما يا رسول هللا: علـيهم وجلَّ 
مـن قبائـل شـىت  ،هم أناس من أميت :عليه وسـلَّم هللاصلَّى  عيين ةُ فقال حبييب وقرَّ  -" لنا – مهُ حْ وضَّ  :أيجّلهم "

وال أمـوال يتعاطوvـا فيمـا  - فـال نسـب بيـنهم وال عائلـة - أرحـام بيـنهم علـى غـري هللاوح وا بـرُ تـوادُّ  ،وبلدان شىت
وال أمــوال يتعاطوvــا فيمــا  ،علــى غــري أرحــام بيــنهم هللاوح وا بــرُ تــواودُّ  - جتــارة وال مصــلحة وال منفعــة فــال - بيــنهم
  . . ))بينهم

قـدام  ،وإvم لعلى منابر من نور ،إن وجوههم لنور هللافو: وهو الذي يقسم ويقول !!قسم حضرة النيبِّ أو 
َأال  [[[[ :وجـلَّ  عـزَّ  مث تلـى قـول هللا ،لنـاس وال خيـافونوخياف ا ،يفزع الناس وهم اآلمنون ،عرش الرمحن يوم القيامة

نـَْيا َوِيف اآلِخـَرِة الَ . الَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يـَتـَُّقونَ . ِإنَّ َأْولَِياء ا¬ِّ الَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َحيَْزنُونَ  َهلُـُم اْلُبْشـَرى ِيف اْحلَيـاِة الـدُّ
أمحـد أبـو داود والرتمـذي عـن عمـر بـن اخلطـاب وأيب   رواه اإلمـام) ) ))يـونسيـونس  ٦٤٦٤  ::��٦٢٦٢  ]]]]َذلِـَك ُهـَو اْلَفـْوُز اْلَعِظـيُم تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت ا¬ِّ 

  ).).رضي هللا عنهما  مالك األشعري

يكونون على منابر مـن نـور قـدام عـرش الـرمحن  !!فإن هلم هذه املنزلة العظيمة !!هللا فيا بشرى ملن يتحابون يف
وال منــافع  ،علــى غــري أرحــام وال نســب هللا ألvــم حتــابوا يف  ،،]]الَ َخــْوٌف َعَلــْيِهْم َوالَ ُهــْم َحيَْزنُــونَ   [[ :ومعهــم لــواء األمــان

  .وجلَّ  عزَّ و@  هللا هم يفوإمنا حمبتُّ  ،وال أي أمر من أمور الدنيا
  اجللوس ىف هللا

وال الطيبــة الـيت كانــت يف أصــحاب األحـ هللا وجيمــع ،ويقــوى شـأvا ،حـىت تتوثــق رابطتهـا هـذه احملبــة بـني األحبــة
بــد أي ال، )للمتحـابني ّيف واملتجالســني يفّ : يلــزم علـيهم أن ينفــذوا بقيـة احلــديث ،ألهلهــاعليـه وسـلَّم  هللاصــلَّى  احلبيـب

يف ظلمـات هـذه احليـاة،  هللا وتقـوى هللا وليعني بعضهم بعضاً على طاعـة ،والتقوى أن أن يتجالسوا ليتعاونوا على الربِّ 
أال إvـا سـتكون فـنت  {{ :عليـه وسـلَّم  هللاصـلَّى  وخاصـة يف هـذه الظلمـات احلالكـة الـيت قـال فيهـا احلبيـب - املـؤمن فإن

حيتـاج ملـن يقـوي عزميتـه، وحيتـاج   --  ))املعجم الكبري للطرباين ومسند أبو يعلى املوصلي عن جنـدب بـن  سـفيان  }}كقطع الليل املظلم
ب إليـــه ب لـــه طريـــق الصـــدق، وحيتـــاج ملـــن حيبِّـــ، وحيتـــاج ملـــن حيبِّـــشـــكيمته يف احلـــقّ ي أزره، وحيتـــاج ملـــن يقـــوِّ  ملــن يشـــدُّ 

  .د الساداتالفضائل واملكرمات اليت كان عليها سيِّ 
 ،فالبــد لــه مــن جمالســة اإلخــوة الصــاحلني الــذين يعضــدونه ويشــدون أزره حــىت يتغلــب علــى متاعــب هــذه احليــاة

وغـــريهم مـــن الـــذين يزينـــون  ،واملنـــافقني والكـــاذبني ،احلظوظ واألهـــواءفـــإن الـــدنيا مليئـــة بـــ .هـــوى يف واد ســـحيق وإالَّ 
والواحـد ، ي بعضهم بعضاً يرتج علـيهم حـاهلمبعضهم ويقوِّ  اوجيعلون أهل احلق إذا مل جيالسو  ،الباطل ويبخسون احلق
ألنـه يـرى الباطـل  ،قّ يظن أنه على الباطل وغريه على احل ،ة زلزلته حيتجب يف بيتهورمبا من شدَّ  ،منهم يتزلزل يف نفسه

  .وا أزرهمفالبد أن يتجالسوا ليشدُّ  !!فالباطل هو الظاهر وهو القوي ،جللج
  هللامنهاج األخوة يف 

أخـوك { :صـلوات ريب وتسـليماته عليـهاملنهـاج هلـذه األخـوة فقـال يف شـأvا  صـلى هللا عليـه وسـلم ولذلك وضع احلبيب
 فـإن هللا، وهو بذلك يشرح كتاب هللا). ن إلبن أىب الدتيا عن احلسنخوااإل }وإذا ذكرت أعانك ،من إذا نسيت ذكرك
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فإنــه  :يئــة آدم الــيت �ــا ُأخــرج مــن اجلنــة لألمــة كلهــا مــن بــدء البــدء إىل vايــة النهايــات ســبب خطعنــدما بــنيَّ   عــزَّ وجــلَّ 
تكــب قنــاطري مــن فكيــف يطمــع غــريه ونطمــع حنـن أن نــدخلها علــى الــرغم مـن أننــا نر  !!ُأخـرج مــن اجلنــة بــذنب واحـد

وحنـن رمبـا نسـهو عـن الـذنوب وال نتـوب  ،وقبل منه توبتـه ،هللا والذنب الذي ارتكبه تاب عليه !!؟الذنوب يف كل يوم
ــاهى بفعلهــا بــني خلــق !!منهــا ــه حســنات ويفتخــر �ــا ويتب ــة آدم وذكــر  هللا فــذكر !!هللا بــل رمبــا بعضــنا أن ذنوب خطيئ

ــه وعلــى نبينــا أفضــل الصــالة وأمت الســالمعــن آدم عــزَّ شــأنه   فقــال ،فيهــا ة فعلهــا حــىت ال نقــع علَّــوبــنيَّ  ،ســببها ــْد  [[[[ :علي َوَلَق
َنِسَي َوَملْ جنَِْد َلُه َعْزًما ْبُل فـَ   ).طه١١٥ ]]]]َعِهْدنَا ِإَىل آَدَم ِمن قـَ

ملعلــم وهــو الطبيــب األعظــم واعليــه وســلَّم  هللاصــلَّى  النســيان وفتــور العزميــة، فجــاء احلبيــب مــا هــو ســبب الــذنب؟
َنِسـيَ : وهـذا عـالج النسـيان - أخـوك مـن إذا نسـيت{ :فقـال ،األكرم بالروشـتة الـيت تعـاجل هـذه األدواء مـن  - )فـَ

   .}وإذا ذكرت أعانك –وعالج وخور العزمية وضعف العزمية  – إذا نسيت ذكرك
 :رضــي هللا عنــه اخلطــاب الــذي يقــول فيــه اإلمــام عمــر بــن :إذاً فعــالج هــذه األدواء هــو األخ الصــاحل الناصــح

م عدتك عند الـبالء ،عليك بإخوان الصدق تعش يف أكنافهمvعنـد الـبالء جتـدهم . )وعونـك عنـد الرخـاء ،فإ
وعنـد الرخـاء يطلبـون منـك  ،ويرضـاه هللا هل مبا حيبُّـبل تتجمَّ ، هللا حىت ال تقع يف سخط ،معك يشدون عضدك وأزرك

نَســاَن لََيْطغَــى ِإنَّ [[[[ :ـأال تقــف عنــد النعمــة وتنســى املــنعم فـــ بــل يطلبــون منــك كلمــا ، )العلــق٩،١٠ ]]]]َأن رَّآُه اْســتَـْغَىن . اْإلِ
  ).إبراهيم٧ ]]]] لَِئن َشَكْرُمتْ َألزِيَدنَُّكمْ [[[[ :هللا توافرت النعم أن تزيد من شكر املنعم حىت تدخل يف قول

يســأل املــرء عــن صــحبة { : مــا معنــاهم عليــه وســلَّ  هللاصــلَّى  واÅالســة يقــول فيهــا احلبيــب !!إذاً البــد مــن اÅالســة
يعـين بـذلك ، ). "مـن vـار سـاعةصـحابته، وإن  عـنكال يا فالن، إن كـل صـاحب يصـحب صـاحباً مسـؤول : "روى بن جرير بلفظ }ساعة

إذا مـرض ومل تعـده، وإذا  .فإنـك تسـأل عـن هـذه الصـحبة يـوم القيامـة ،و@ ملـدة سـاعة هللا أنك لـو صـحبت رجـالً يف
ومل تشــاركه، وإذا كــان مهمومــاً مغمومــاً ومل   تــزره ومل تتفقــده، وإذا احتــاج ومل تعنــه، وإذا كــان مســروراً غــاب عنــك ومل

ألvــا حقــوق اإلخــوان  ،ها لنــا حبيــب هللا ومصــطفاهنَّ كــل هــذه مســئوليات أوجبهــا عليــك هللا، وحقــوق ســ .ختفــف عنــه
  .يف عاله جلَّ واإلخوة يف هللا 

  التزاور ىف هللا
والزيــارة ومــا  ،بــد أن نــزر بعضــنا بعضــاً ال -) واملتــزاورون يفّ  – زاورواÅالســة حتتــاج إىل التَّــ، لســةالبــد مــن اÅا
النــاس أvــم اســتغنوا مبــاهلم ومبناصــبهم وجبيــو�م وبــأوالدهم عــن  وظــنَّ  ،فاعلهــا يف هــذا الزمــان أدراك مــا الزيــارة قــلَّ 

ومصــطفاه ىف اجلــديث املشــهور الــذى  هللا قــول حبيــب هللا يكفــي ملــن يــزور يف ،وهــذا ال يكــون أبــداً !! هللا اإلخــوان يف
 ،ه سـبعون ألـف ملــكعشــيَّ  زار أخـاً يف هللا نْ َمـ فــإنَّ  زر يف هللا{ :وقـد ورد بطـرق عديــدة وروايـات متعـددة -معنـاه 

ن ألـف ملـك سـبعو ، )أبـو نعـيم يف احلليـة عـن بـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا}لـك اجلنـة وطابـتْ  ،ممشـاك وطابَ  تَ بْ طِ  :يقولون له
   مثلهم؟ نْ مَ !! هللا ون بالعبد إن ذهب لزيارة أخ له يفحيفُّ 

 ،نهم الواحـد املعبـودمن هؤالء اجلنـود الـذين عيَّـ اً ال يوجد حىت يف زعماء الوجود من ميشي يف ركابه سبعون ألف
 -ألــف جنــاح ولــه ســبعون  -فــإن واحــداً مــنهم محــل علــى ريشــة واحــدة مــن جناحــه  ،وطاقــا�م وقــدرا�م بغــري حــدود

مبــا عليهـا مـن رجاهلــا ونسـائها وبيو�ــا وحيوانا�ـا إىل الســماء السـابعة وقلبهــا يف  ،وهـي ســبع مـدائن ،هــامـدائن لـوط كلَّ 
 مـن زار أخـاً يف هللا فـإنَّ  زر يف هللا{ :واحـد مـن هـؤالء اجلنـود وهـو جنـديٌّ ، األرض وصارت حبراً ميتـاً إىل يومنـا هـذا
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رضـي هللا عنـه  نـسروى بـن أيب الـدنيا عـن أ }طبـت وطـاب ممشـاك وطابـت لـك اجلنـة :ون لـهيقول ،عه سبعون ألف ملكشيَّ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ نُوِدَي َأْن طِ أ : "بلفظ ُ َعزَّ َوَجلَّ ، َويـَُقوُل ْبَت َوطَاَبْت َلَك اْجلَنَّةُ يُّ َعْبٍد زَاَر َأَخاُه ِيف ا¬َّ لَـْن َأْرَضـى ِلَعْبـِدي ، وَ ِدي زَاَر ِيفَّ َعَليَّ ِقَراهُ َعبْ : ا¬َّ

  ) " ِقًرى ُدوَن اْجلَنَّةِ 
وال جيـب أن يـرتك املـؤمن  ؟أو يف كـل اسـبوع علـى األقـل مـرة ؟أال تريد أن تقال لك هذه الكلمات يف كـل يـوم

ويسـتجيب هلـم  هللا الـذين اسـتجاب هلـم  عـزَّ وجـلَّ  هللا يريد أن يسمع دعـوات مالئكـة. هذا العمل ألن معه هذا األمل
  .هللا ا يدعون للرمحاء من خلقعندم

 ،وإن كنـا ال نـراهم بأعيننـا -مالئكـة يعرتضـون سـبيله  هللا ض ملن يذهب لزيارة أخ له يفيقيِّ   عزَّ وجلَّ  هللا بل إن
معـىن  يفعليـه وسـلَّم  هللاصـلَّى  ويقـول يف شـأvم احلبيـب -ويسمعون عذب كلما�م  ،لكن أهل احلقائق يروvم بأبصارهم

فقـالوا . فـالن لزيـارة أخـى يف هللا: فقـال أين تـذهب؟ :وقالوا له فاعرتضته مالئكة هللا ار أخ أخاً له يف هللاز { :احلديث
يف خيـربك أنـه حيبـك كمـا أحببتـه  أبشـر فـإن هللا :قـالوا لـه .ال :قـال يعـين تطلبهـا؟ -هل لـك عليـك مـن نعمـة تر�ـا : له
، وهـو التـآخي يف هللا، حيبه ألنه يعمل العمل الذي حيبه هللا شرونه بأن هللايب ،)أمحد ومسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه }هللا

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة  [[[[ :هللا يف كتاب وتنفيذ قول هللا   ).احلجرات١٠ ]]]]ِإمنَّ
ــهــذه هــي اإلخــوة الــيت حبَّ  زهــا وفعلهــا وعمــل �ــا ومــدح صــانعيها وأهلهــا ســيدنا وعزَّ  ،هللا دها كتــاببهــا وعضَّ

 هللا ألنـه يف ، مـداهال يستطيع واحد من األولـني واآلخـرين أن يبـنيِّ  هللا وثواب اإلخوة يف .عليه وسلَّم هللاصلَّى  هللا رسول
وينـاديهم كمـا  ،على رؤوس اخلالئـق أمجعـني هللا يكفيهم أvم يوم الدين جيمعهم !!عزَّ وجلَّ  هللا وأجره على حضرة ،و@

ــْوَم َوَال َأنــُتْم َحتَْزنُــوَن  [[[[ :الــوجيز قــال يف قرآنــه العزيــز وكالمــه العــذب ال  ).الزخــرف٦٨ ]]]]يَــا ِعَبــاِد َال َخــْوٌف َعَلــْيُكُم اْليَـ
الــرؤوف الــرحيم أن  وإذا أمــر �ــم إىل دار النعــيم فــإن مــن كمــال التكــرمي مــن الــربِّ  ،ختــافون علــى شــيء وال مــن شــيء

  ).مرمي٨٥ ]]]]تَِّقَني ِإَىل الرَّْمحَِن َوْفًدا يـَْوَم َحنُْشُر اْلمُ  [[[[ :يذهبون فوجاً واحداً  ،يدخلهم معاً 
وإمنـا  ،وال للصـراط ،وال للميـزان ،وال ألرض احلسـاب ،فـإvم ال حيشـرون إىل املوقـف !!والتفت إىل معىن اآليـة

جيلسون على منابر من نـور الذين  عزَّ وجلَّ  هم وفود الرمحن، ]]]]يـَْوَم َحنُْشُر اْلُمتَِّقَني ِإَىل الرَّْمحَِن َوْفًدا  [[[[: حيشرون للرمحن
 ،مشلهــم برعايتــه هللا ألن :وال مــا ســوى ذلـك ،وال بالصـراط ،وال بــامليزان ،ال شــأن هلــم باحلسـاب ،قـدام عــرش الـرمحن

فــإذا  ،ويف اجلنــة مــن أهــل النظــر إىل مجــال طلعتــه ،ويف اآلخــرة مــن أهــل ســعادته ،وجعلهــم يف الــدنيا مــن أهــل عنايتــه
ــًرا  [[[[  :ام التكــرمي يف دار النعــيم املقــيمعلــى متــأكرمــوا بنظــرة منــه وأمــر �ــم  ــْم ِإَىل اْجلَنَّــِة زَُم ــْوا رَبـَُّه ــيَق الَّــِذيَن اتـََّق  ]]]] َوِس

كذلك ميشون مع بعضهم) الزمر٧٣!!   
ــــب  ــــه حــــىت ورد أن احلبي ــــدنيا - قــــال يف بعضــــهمصــــلوات ريب وتســــليماته علي ــــآخني يف ال ويتجالســــون  ،وكــــانوا مت

إنــه مل يعمــل مثــل : تعــاىل فيقــول هللا أيــن أخــي فــالن؟ يــا ربِّ  :ادخــل اجلنــة، فيقــول.. : ويتــزاورون فيمــا بيــنهم
خـذ : تعـاىل فيقـول هللا  - قسـم عملـي بيننـا حنـن اإلثنـنيا :يعين - يا رب إين كنت أعمل يل وله: عملك، فيقول

، ٥بكتـاب عـوارف املعـارف ج" ائل اإلحيـاءتعريـف األحيـاء بفضـ"، ويف )قـوت القلـوب: ورد يف كتـاب )بيد أخيك وادخال معاً اجلنة
فــإن هـذه اجللسـات هـي الــيت  .وهـذا مـا جعـل الصـاحلني قــدمياً وحـديثاً يقولـون النـاجي منــا يأخـذ بيـد أخيـه). ١٩٨ص 

 !!فمـن جيلـس معهـم ال يشـقى أبـداً ، )هـم القـوم ال يشـقى جليسـهم :ملالئكته من فوق السبع طباق هللا يقول فيها
 ،وإمنـا جـاء حلاجـة ،لـيس مـنهم اً فيهم فالنـ إنَّ  ،نايا ربَّ : فيقولون .نهم مما خيافونويؤمِّ  ،ما يطلبون  جلَّ عزَّ و  هللا يعطيهم
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ــه }هــم القــوم ال يشــقى جليســهم {  :تعــاىل هللا فيقــول ــرة رضــي هللا عن فمــن جيلــس معهــم يســعد  ).رواه مســلم عــن أيب هري
  !!بسعاد�م

، هللا ، ألن اخلــري الــذي ينــزل مــن)ل يف حضــرتنا شــقياً وال حمرومــاً ال جتعــ اللهــم :ولــذلك كــان القــوم يقولــون
  .ألن الكرمي كرمه واسع ال حيد ،اجلميع يعمُّ  ،ومصطفاه هللا والعطاء الذي يتنزل من فضل حبيب

  البذل ىف هللا
فقـد  ،)تبـاذلني يفّ وامل :والزيارة تستلزم كما كان يفعـل أصـحاب رسـول هللا .عزَّ وجلَّ إذاً تلزم الزيارة ىف هللا و@ 

شــيء يذوقونــه، قــد يكــون متــراً، وقــد تكــون فاكهــة،  :أي ،ورد عــنهم أvــم كــانوا إذا اجتمعــوا مل يتفرقــوا إال علــى ذواق
ألن الرمحة تتنزل عليهم وهم يتنـاولون أقـوات  ،وقد يكون طعامًا، املهم أvم جيتمعون على شيء يتذوقونه فيما بينهم

 عـزَّ وجــلَّ  مـن أكـل مـع قـوم مغفـور هلـم غفـر هللا: األثـر يفقـد ورد و ، علـى عطايـاه  زَّ وجـلَّ عـ ألvـم يشـكرون هللا ،هللا
 وهؤالء القـوم مـن أجـل مـا بـّني هللا، تـآخوا يف هللا .جل األكل والشربأوليس من ، وكان هدفهم نوال مغفرة هللا ).له

ــٍذ [[[[  :هللا ن املعنيــني بقــولويكونــون مــ ،لكــي حيــوزوا هــذه املكرمــات وينــالوا هــذه الــدرجات العظيمــات ء يـَْوَمِئ اْألَِخــالَّ
  ).الزخرف٦٧ ]]]]بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنيَ 

وتـزاور ، هللا وأن يكـون هنـاك جتـالس يف ،و@ هللا ومن أجل أن تتحقق اإلخوة جيب كما قلنا أن تكـون احملبـة يف
وىف  ،)البيهقـي عـن أيب هريـرة رضـي هللا عنـه }�ـادوا حتـابوا {  :صـطفاه وم هللا ، وأن يكون هناك عمـل بقـول حبيـبهللا يف

    .)توادوا حتابوا، جيب أن يكون هناك مودة لكي تنتشر احملبة بني األحبة .)توادوا حتابوا :الرواية األخرى
عـزَّ  هللا د قـالوقـ ،ألن أهل املدينـة فـازوا وجـازوا ببـذهلم وإيثـارهم ووقـايتهم لشـح أنفسـهم ،وكذلك يلزم البذل

ــْبِلِهمْ [[[[  :يف شــأvم  وجــلَّ  ميَــاَن ِمــن قـَ اَر َواْإلِ ــُدوَن ِيف  [[[[ مــا صــفا�م؟، ]]]]َوالَّــِذيَن تـَبَـــوَُّؤوا الــدَّ حيُِبُّــوَن َمــْن َهــاَجَر ِإلَــْيِهْم َوَال جيَِ
َّا ُأوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِ�ِْم خَ   :فقـال يف شـأvم ،هلـم بـالفالح  هللا مث حكـم، ]]]]َصاَصةٌ ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممِّ

  )احلشر٩ ]]]]َوَمن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن [[[[
  هللا أسرار املؤاخاة يف

وكلــيم  إذا كــان نـيب هللا يف جمالسـة املــؤمنني لبعضـهم؟هللا عليـه وســلَّم  صــلَّىب رسـوله ورغَّــ ،عــزَّ وجـلَّ ب هللا ملـاذا حبَّـ
ــه الســالم ســيدنا موســى  هللا ــعلي ــاب اإلجابــة  عــزَّ وجــلَّ  وفــتح هللا ،ه إىل مــواله وناجــاهعنــدما توجَّ وأمــره أن يعــرض  ،لــه ب

ام الـــدنيا عـــمـــن ط وال مـــاالً وال شـــيئاً  ،عقـــاراً  مل يطلـــب داراً وال ؟هللا طلباتـــه ويتحقـــق أvـــا مســـتجابة، مـــاذا طلـــب مـــن
 :عليـه وسـلَّم هللاصـلَّى  فقـد قـال ،الكائنـات قِ ْلـقبـل خَ   عزَّ وجـلَّ  ألنه يعلم أن هذه األمور انتهى منها هللا ،وحطامها الفاين

احلــاكم يف املســتدرك عــن عبــدهللا بــن عبــاس رضــى هللا  }خلــق الــدنيا وقــدر فيهــا أقوا�ــا قبــل خلــق آدم بــألفي عــام إن هللا{
  . القيوم صه له احليُّ الذي خصَّ  كل واحد له رزقه املقسوم واملعلوم، و )عنهما

ـْر ِيل َأْمـِري. قَـاَل َربِّ اْشـَرْح ِيل َصـْدِري [[[[ :هللا طلـب طلبـه مـن امسعوا إىل أعزِّ  ماذا طلب؟ َواْحلُـْل ُعْقـَدًة . َوَيسِّ
َواْجَعـل  [[[[: ملكـن انظـروا إىل الطلـب القـاد، كل طلب مما سبق كلمة واحدة). طه٢٨ :٢٥ ]]]]يـَْفَقُهوا قـَْوِيل . مِّن لَِّساِين 

ْن َأْهِلي لكـن الطلبـات السـابقة   ،وأخذ يذكر املربرات. )طه٢٠، ١٩ ]]]]َهاُروَن َأِخي  [[[[  :لهمن الوزير؟ فصَّ  ]]]] يلِّ َوزِيًرا مِّ
هـارون  :لكنـه هنـا جـاء بـاملربرات ،وحسـب )ويسـر يل أمـري، )اشـرح يل صـدري :مثـل !!فقطكان يطلب الطلب و 
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: ٣١ ]]]]ِإنَّــَك ُكنــَت بَِنــا َبِصــريًا. َونَــْذُكَرَك َكِثــريًا. َكــْي ُنَســبَِّحَك َكِثــريًا. َوَأْشــرِْكُه ِيف َأْمــِري. ْزِري اْشــُدْد بِــِه أَ [[[[ ملــاذا؟، أخــي
  .)طه٣٥

، ويشـــارك أزر اإلنســـان يشـــدُّ :. ثالثـــة - هللا وفقـــط مـــن أنبيـــاء -األخـــوة الـــيت طلبهـــا ســـيدنا موســـى  إذاً ســـرُّ 
ــنَـُهْم  [[[[ :فيســـتبني وجــه الصـــواب ه ويف أحوالــهاإلنســان يف أمـــره، ويشــاوره يف آرائـــ  ).الشـــورى٣٨ ]]]]َوَأْمــُرُهْم ُشـــوَرى بـَيـْ
إذاً مــاذا  !!نعــم ؟هللاإىل أخ يعينــه علــى ذكــر  هللا أحيتــاج كلــيم .والتســبيح @ هللا وكــذلك يســاعد اإلنســان علــى ذكــر

قَـاَل قَـْد ُأوتِيـَت ُسـْؤَلَك يَـا  . ِإنََّك ُكنَت بَِنا َبِصـريً . َكِثريًا   َوَنْذُكَركَ . َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثريًا  [[[[  !!حنتاج حنن وحنن الضعفاء؟
  .ألنه قد فتح له باب اإلجابة، )طه٣٦: ٣٣ ]]]]ُموَسى 
 ،املشــهود وكنــز احلــقِّ  ،وبــاب الســعود لكــل موجــود ،الوجــود ورُ نُــعليــه وســلَّم  هللاصــلَّى  هللا ولــذلك ســيدنا رســول 

كنـوز العطـاء وأمـره أن يتصـرف فيهـا  هللا والذي أعطاه ،لنا وعندنا من اآلباء واجلدودوالرمحة العظمى اليت هي أغلى 
وهـو بيـنهم، ، هللا ومع ذلك جاء بإخوانه وأمرهم أن يتآخوا على أن يكون لكل واحد أخ على األقل يف ،بغري حدود

  !! ؟ة، أمل يأمر أن يكون لكل واحد أخوذلك عندما هاجر إىل املدين
ويكون اآلخر يف عملـه أو يف راحتـه، ، هللا حيضر واحد منهم اÅلس مع رسول. يشاركه: قال خ؟ماذا يفعل األ

وخيـرب الشـاهد الغائـب يف أثنـاء غيابـه مبـا  ،لكي ال يفـوت االثنـني شـيء ،مث بعد ذلك يذهب هذا لعمله وحيضر اآلخر
وقـد قـام مبؤاخـا�م إىل أن بقـى سـيدنا  .أزر بعضويشدون  ،ويعينون بعضاً  ،عليه وسلَّم هللاصلَّى  شاهد وما مسع من النيب

 هللا فحــىت ســيدنا رســول ).أنــت أخــي يف الــدنيا واآلخــرة ،يــا علــيّ : فقــال لســيدنا علــي ،ومل يتبــق لــه أخ ،اإلمــام علــيّ 
املسـتدرك  }أنت مين مبنزلة هارون مـن موسـى ،أنت أخي يف الدنيا واآلخرة{  :وهو سيدنا عليّ  ،جعل لنفسه أخاً 

  ).رضي هللا عنهما صحيحني للحاكم ، عن ابن عباسعلى ال
ــَض . َوَوَضــْعَنا َعنــَك ِوْزَركَ [[ :وقــال لــه يف صــريح القــرآن ،ورفــع شــأنه وقــدره، هللا إذا كــان مــن رفعــه الَّــِذي َأنَق

 -  هـذا العصـرفكيف بالواحد منا يعيش يف، هللا جعل لنفسه أخاً يؤاخيه يف).).الشرحالشرح٤٤: : ٢٢  ]]َورَفـَْعَنا َلَك ِذْكَركَ . َظْهَركَ 
ومـن الـيت  ،إذاً سيسـقط يف أقـل فـخ مـن الـيت ينصـبها الشـيطان !!؟من غـري أخ -عصر الظلمات واحلظوظ واألهواء 

 نْ َمـ :وهـو!! ركِّ ذَ إنـه األخ املُـ من الـذي سـينبه اإلنسـان؟). وءبالسُّ  ارةٌ أمَّ تعينه فيها النفس اليت وصفها الرمحن بأvا 
   .)كانَ أعَ  تَ رْ كَ ذَ  وإذا ،كرَ كَّ ذَ  يتَ سِ إذا نَ 

فسأل عنه فجاء من خيـربه بأنـه  ،إىل بالد الشام  عزَّ وجلَّ  هللا ذهب األخ الذي آخاه يف رضي هللا عنه سيدنا عمر
تَنزِيـُل اْلِكتَـاِب ِمـَن ا¬َِّ . حـم[[ الـرمحن الـرحيم هللا بسـم :أعطـوين ورقـة وقلمـاً وكتـب إليـه: فقال عمر!! يتعاطى اخلمر

وحتـت   ،،غـافرغـافر) ) ٣٣  ::١١  ]]َغاِفِر الذَّنِب َوقَاِبِل التـَّْوِب َشِديِد اْلِعَقـاِب ِذي الطـَّْوِل َال ِإلَـَه ِإالَّ ُهـَو ِإلَْيـِه اْلَمِصـريُ . ْلَعِليمِ اْلَعزِيِز ا
  ).وجلَّ  عزَّ ك ىل ربِّ إوتب  ،ا أنت فيهإذا بلغك كتايب هذا فانزع عمَّ  :اآلية كتب

أخذ علينا : كانوا يقولون  ،وسيدنا أبو الدرداء ،وسيدنا أبو هريرة ،نسسيدنا أ :كانوا مجيعًا يقولون ملاذا؟
هل ننصح بعض . لكي ننصح بعض ملاذا نتآخى إذًا؟). أن ننصح لكل مؤمنعليه وسلَّم  هللاصلَّى  هللا العهد من رسول

سه تعرف فإن نف ،فسهفلو ترك اإلنسان أمر الدنيا لن ،إن الدنيا ال حتتاج من أحد أن ينصح اآلخر فيها بالدنيا؟
، لكن جيب أن تكون النصيحة يف التعريف بالدنيا، حىت ال تضحك علينا وتشغلنا عمن حيل الدنيا وخدعها جيداً 
، ٩٩  ]]َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِحلًا ِفيَما تـَرَْكتُ . َربِّ اْرِجُعونِ   [[ :يف شأن قوم هللا ونقول كما قال ،يقول للشيء كن فيكون

  ..))الزمرالزمر٥٦٥٦  ]]يَا َحْسَرَتى عَلى َما فـَرَّطُت ِيف َجنِب ا¬َِّ [[   :يقول اإلنسان عند خروجه من الدنياأو ). املؤمنون١٠٠
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فـإذا كـان معـك مخسـني دكتـوراه مـن الـدنيا فإvـا كلهـا زائلـة  فاملهم أن تعرف منزلتك عند خروجك مـن الـدنيا؟
ــ ،وباطلــة ــا وعنــد بــاب مجــارك الــربزخ جتــد مكتوب ــاٌت ِعنــَد ا¬ِّ  [[: اً لكنــك عنــد خروجــك مــن هن آل ١٦٣ ]] ُهــْم َدرََج

  ).عمران

أو يـا !! وهـذا وارد ما درجة هذا القادم لكي يستقبلوه؟ يا ترى هل يأيت اجلماعة املخـربين لكـي يقبضـوا عليـه؟
أو يـا تـرى هـل سـيأيت زعمـاء املالئكـة لكـي يعظمـوه؟ أو يـا تـرى  ترى هل سيأيت مجاعة من مالئكة الرمحـة ليسـتقبلوه؟

لكـي  عليـه وسـلَّم هللاصـلَّى  و يا ترى سيأيت األمـني جربيـل واحلبيـب األعظـمأ روه؟ن لكي يبشِّ و ن والنبيو سيأيت الصاحل هل
فــدرجتك هــي مــا قــدمت يــداك ومــا  ،  ]]ُهــْم َدرََجــاٌت ِعنــَد ا¬ِّ  [[ :وكــل واحــد علــى حســب درجتــه ومنزلتــه  يهنئــوه؟

ُموْا ألَنُفسِ   [[  :قدمته ملوالك ْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعنَد ا¬ِّ َوَما تـَُقدِّ   ).).البقرةالبقرة��١١٠١١٠  ]]ُكم مِّ

 فهـذه ليسـت إخـوة يف ،فقد أخذوا العهد على بعضهم أن ينصحوا بعضهم البعض، لكن من يقول ال شأن يل
الـدين : ولكن أحوال املؤمنني هـي. من أحوال املنافقني ا@وقريباً والعياذ ب ،ولكنها أحوال البطالني،  عزَّ وجلَّ  و@ هللا

 ا@فـإن هـذا والعيـاذ بـ  ).األعـراف٧٩  ]]َوَلِكـن الَّ حتُِبُّـوَن النَّاِصـِحَني   [[ :ومن ال يقبل النصيحة فلـيس مـنهم ،)النصيحة
: وكــان ســيدنا عمــر يقــول. يحة مــن أخيــه حــىت ولــو كــان أقــل منــهألن املــؤمن يقبــل النصــ ،لــيس مــن صــفوف املــؤمنني

نفسيعيوب  أهدى إيلَّ  ءً ىمر إ رحم هللا(.  
 هللا ورجعـت إىل هللا تبـت إىل ،عمر عـين خـرياً  هللا جزى: ولذلك عندما ذهبت النصيحة ملن يتعاطى اخلمر قال

  .أال يعود هلذا الذنب مرة أخرى أبداً   عزَّ وجلَّ  هللا وعاهد هللا وأنبت إىل
 ،يضــيق عــن ذكرهــا املقــال ،وال حتــدُّ  وهلــم يف هــذا اÅــال أمثلــة ال تعــدُّ  هللا وهــذه كانــت أحــوال أصــحاب رســول

  .عنهم وأرضاهم أمجعني  عزَّ وجلَّ  رضي هللاوطبقات الصحابة  ،ولكنها موجودة يف صحف السرية العطرة
  منافع جمالس اإلخوان

 عمـالً بقـول ،وقـالوا منشـي علـى العهـد ،أداموا هـذا األمـرعنهم أمجعـني   عزَّ وجلَّ  رضي هللاوملا جاء السلف الصاحل 
ــِدهْ   [[ :عــالهيف  جــلَّ  هللا ـــِئَك الَّــِذيَن َهــَدى اّ¬ُ فَِبُهــَداُهُم اقْـَت كــانوا جيلســون مــع   مــاذا كــانوا يفعلــون؟  ).).األنعــاماألنعــام��٩٠٩٠  ]]  ُأْوَل

 .وال ذكر الـدنيا وال األمـور الفانيـة، وال جتد فيها قيل وال قال ،وهذه اÅالس كانت ختلو من الغيبة والنميمة، بعضهم
لكـي ، يف عـاله  جلَّ  هللا ليعينوا بعضهم البعض على السري إىل ،واألخالق الراقية ،الصاحلة إمنا تذكري باآلخرة واألعمال

   .القدير خيرج الواحد منهم من الدنيا ومعه شهادة تقدير من العليِّ 
فيجـد جمـالس ، كـان يـدخل املسـجد هللا تـروى لنـا كتـب السـرية أن رسـول ؟هللا ماذا كان يفعل أصحاب رسول

الـدارمي َعـْن  )كالمها علـى خـري :فكان يقول، هللا وجملس أهله يذكرون، جملس أهله يقرءون القرآنفمنهم  :متعددة
ُ َعْنهُ     .)َعْبِد ا¬َِّ ْبِن َعْمٍرو َرِضَي ا¬َّ
وجيمعهــم يف  ،مــن األغــراب هللا يهــتم مبــن يــدخلون حــديثاً يف ديــن رضــي هللا عنــه بــن رواحــة هللاوكــان ســيدنا عبــد

وأركــان اإلميــان الصــحيح الــذي يــؤدي إىل مقــام  ،شــرح هلــم قواعــد اإلميــانيســاعة،  ا@تعــالوا نــؤمن بـــاملســجد ويقــول 
أمــا إذا   ،إال إذا وصــل اإلنســان ملقــام املراقبــة حلضــرة الرقيــب ألن اإلميــان لــن يصــحَّ  .عــزَّ شــأنه املراقبــة حلضــرة الــرمحن

َوِلَمــْن [[ :أمــا اإلميــان القــوي فهــو ،اً وضــعيف اً ميــان هّشــكــان اإلميــان يف الكتــب وانعــدمت املراقبــة يف القلــب يكــون اإل
  .هللا كإميان أصحاب رسول ).الرمحنالرمحن٤٦٤٦  ]]َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجنََّتانِ 
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 .هللا حنـب بعضـنا يف :قـالوا فمـاذا يفعلـون؟ ،لوا على أنفسهم أن يسريوا على هـذا املـنهجآ :وكذلك الصاحلون
أو مـرتني يف  ،قـد يكـون مـرة يف األسـبوع -لسوا مع بعضهم جملس خري وبركـة ال بد أن جي، هللا ومن حيبون بعضهم يف

إما أن نتلـوا آيـات  ماذا نفعل يف هذه اÅالس؟، وجنعلها مواعيد ثابتة لكي نعني بعضنا على طلب اآلخرة -األسبوع 
فـتح عليـه  مع العلم من عبـدٍ أو نس، هللا أو نذكر ،ومصطفاه هللا ي على حبيبأو نصلِّ ، هللا أو نستغفر، هللا من كتاب

 هللا ومسـع مثلهـا حبيـب هللا ح النفوس ببعض احلكم الدينية اليت أقرها الصاحلون وكانت يف عصـر رسـولأو نروِّ  ،مواله
  .ومصطفاه

 ،وجبــت حمبــيت للمتحــابني يفّ  :هللا وهــا وجعلوهــا لكــي يــدخل اإلنســان يف قــولفُ وهــذه هــي اÅــالس الــيت وظَّ 
 .)حضــرة :وبعــض النــاس يقولــون عليهــا ،)جملــس :ولــذلك مسوهــا. )واملتبــاذلني يفّ  ،املتــزاورين يفّ و  ،واملتجالســني يفّ 

وجـــد جملســـاً  :قـــالوا عنـــه هللا ، وســـيدنا رســـول)للمتجالســـني يفَّ : هللا وإمنـــا جملـــس كمـــا قـــال ،ولكنهـــا ليســـت كـــذلك
ا كانــت هــذه اÅــالس تشــمل كــل مــا ســبق وإذ ،أو جمــالس الــذكر ،أو جمــالس القــرآن ،، إذاً فهــي جمــالس العلــم)للعلــم

   .نقول عليها جمالس اإلخوان
، ألن ذلــك يســتوجب حالــة عاليــة وال نســتطيع أن نصــل لــذلك، يف عــاله جــلَّ  هللافإvــا حضــرة  :لكــن احلضــرة

فــإذا ملــع يف قلــوب  .واإلطــالع بعــني القلــب علــى عــامل الطهــر واجلمــال والبهــاء والضــياء ،وغاليــة مــن الصــفاء والنقــاء
وتعالـت عـن  ،عـن الكـالم تْ كـانوا يف حضـرة جلَّـ عـزَّ شـأنه، ونظروا بعني البقـاء إىل البـاقي ،األصفياء نور حضرة البقاء

  .عزَّ وجلَّ  ألvا حضرة فيها حضور بني يدي املذكور ،احلديث
قلبـه، ألنـه البـد لإلنسـان مـن جلسـات يقـوى فيهـا  وهذا ما جعل الصاحلني حيافظون على هذه اÅالس، ملـاذا؟

س حياتـه لكـن لـو أن اإلنسـان كـرَّ  .ي فيها صدره، لكي يسـتطيع أن يواجـه أعبـاء هـذه احليـاةي فيها نفسه، ويصفِّ وينقِّ 
سـتنتابه !! مـا الـذي سـيحدث؟ ،ر صفو القلـبر البال وتكدِّ من العمل، إىل املشاكل، للمتاعب، لألحاديث اليت تعكِّ 

 -عليه الصالة والسـالم والذين ابتعدوا عن vج املصطفى  ،اآلن هللا لقكما نرى خ  - وتتواىل عليه األعراض ،األمراض
مـــن مـــنهم كـــان يـــذهب  ،والـــذين كـــانوا يســـريون علـــى هـــذا الـــنهج ،علـــيهم أمجعـــني  عـــزَّ وجـــلَّ  هللا ولكـــن آباءنـــا رمحـــة

حنات الــدنيا يــذهب إىل اÅلـس فيفـرغ شـ !!غ هـذه الشـحنات مـرتني يف األسـبوعألنـه كـان يفــرِّ  !!ال أحـد!! للـدكتور؟
 ،واسـتجابة الـدعاء ،كـان يتـوىل بربكـة هـذه اÅـالس تفـريج الكـروب  عزَّ وجلَّ  هللاو، هللا واملشاكل واملشاغل إىل حضرة

  .وحتقيق الرجاء
ُهيــئ لكــل واحــد مــنهم أنــه يســتطيع أن يعمــل  - وألvــم تعلمــوا العلــوم الدنيويــة -لكــن النــاس يف هــذا الزمــان 

فقـد  .فكـان مـا حنـن فيـه اآلن ،ويستطيع أن يـؤمن أوالده ،أو يبين نفسه ،أن يسعد نفسهكأن يستطيع   ،بنفسه لنفسه
وكيــف ومــن أيــن يتــزوج؟ وأيــن يســكن؟  ؟وبعــد ذلــك أيــن يعمــل، جتتهــد إىل أن جتعــل ابنــك مهندســاً أو طبيبــاً أو غــريه

   !! وذلك ألنك محلت نفسك اهلمَّ 
وراضــني عمــا  ا@وقــد كنــا ماشــني بـــ !!يتعــب مــنهم أحــد أبــداً ولــذلك مل !! هللاأمــا آباؤنــا فقــد تركــوا األمــر علــى 

 - كمــا يفعــل أبناؤنــا اآلن معنــا -ومل يكــن منــا مــن يســتطيع أن يتــربم أو يتضــايق أو يطلــب كــذا أو كــذا  ،يفعلــوه معنــا
علـى  ل نفسـك وأعطينـا مـن دخلـك مـا يسـاعدناحتمَّـ :بنـه مـن الدراسـة يقـول لـهاوعندما ينتهـي  ،وكانوا يف راحة البال

   .هللا فتوىل األمور حضرة، هللا كان يعني اجلميع ألvم رموا احلمول على هللاو. تربية إخوتك
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َـا ُأوتِيتُـُه َعلَـى ِعْلـٍم ِعنـِدي[[ :لكننا اآلن أصبحنا ُشطار فيقـول أحـدهم أنـا شـاطر ومـاهر ، )القصـص٧٨  ]]قَـاَل ِإمنَّ
  !!؟ماذا تفعل يا شاطر !!جتهد يا شاطرا إذاً  -وهذا موجود اآلن  - وأعرف كذا وكذا ،وأعرف السوق

  [[: هللا سـندخل مجيعـاً يف قـول، هللا ومشـينا علـى الـنهج الـذي وضـعه لنـا سـيدنا رسـول هللا لكن لو توكلنا علـى

 :وحسـبه).).الطـالقالطـالق٤٤، ، ٣٣  ]]فـَُهـَو َحْسـُبُه َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال َحيَْتِسُب َوَمن يـَتَـوَكَّْل َعلَـى ا¬َِّ . َخمَْرًجا َوَمن يـَتَِّق ا¬ََّ َجيَْعل لَّهُ 
    .عزَّ وجلَّ  هللا يعين كافيه ويكفيه

ــْو َأنَّ َأْهــَل اْلُقــَرى   [[ :العبــاد وخــالق الــبالد قــال ألن ربَّ  ،كانــت هــذه أحــواهلم وكانــت الربكــات تعــم الــبالد َوَل
َن السََّماء َواألَ  لكـن  .الربكة ستنزل من فوق وخترج من حتـت  ).).األعرافاألعراف٩٦٩٦  ]]ْرِض آَمُنوْا َواتـََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرََكاٍت مِّ

  فلن تسد ولن متد ستأيت اخلريات بدون بركات ماذا تفعل؟
قـى ويف ويف تُ  اوكانـت أحـواهلم دائمـاً يف رضـ ،ن املاشـني علـى vـج الصـاحلني مسـرورينو لذلك كان آباؤنـا األولـ

مــن أراد غــًىن بغــري : وهـذه روشــتته وكمــا قـال اإلمــام علــيّ ، وجــلَّ  عـزَّ  العــاملني اعتمــادهم وتـوكلهم علــى ربِّ  ة بســرِّ عـزَّ 
وهذا هو السالح األقـوى الـذي نسـتطيع  ).وجلَّ  عزَّ  فعليه بتقوى هللا ،مبغري تعلُّ  اً وعلم ،بغري عشرية اوعزÝ  ،مال

لمـــاء، ومـــن جمالســـة مـــن جمالســـة األتقيـــاء، ومـــن جمالســـة الع وكيـــف تـــأيت التقـــوى؟ .بـــه أن نواجـــه ظلمـــات هـــذه احليـــاة
  .احلكماء، ومن جمالسة األصفياء

عـزَّ  هللا ومـن سـار مـع، هللا وجتعل املرء مؤهالً ألن يسري مـع ،وهذه اÅالسات تنزع من النفس فطرها وعواهنها
كـن ل .وكانـت األخـالق فيهـا حمبـة ومـودة وألفـة ،وكانت أحوال البالد يف حتسـن ،كل مؤنةسبحانه وتعاىل  هللا كفاه  وجلَّ 

حـىت ، وانتشـرت الشـرور بغـري حـد يف كـل ربـوع الـبالد ،رأينـا األضـغان واألحقـاد واألحسـاد هذه اÅـالس تْ عندما قلَّ 
ويقـدر هـذه  ،أن اإلنسان الكرمي احلليم ذو اخللـق العظـيم حيتـار يف قضـاء مصـاحله، ألنـه لـن جيـد مـن يقـدر هـذا اخللـق

  .املكارم
فســلطان  .لكننــا لــيس مــثلهم !!ون لســكان الغابــة بروتوكــوالت بيــنهمألن النــاس اآلن كــأvم يف غابــة، وقــد يكــ

فـال يأكـل إال مـن صـيد  ،فإنـه ال يأكـل مـن صـيد غـريه :بسـجيته وفطرتـه مكـارم األخـالق هللا الغابة وهو األسد علمـه
يـرتك بـاقي مـا و  ،وال يأكـل ممـا صـاده إال مـرة واحـدة ،تـه أن يأكـل منـهوإذا وجد شيئاً صاده غريه تـأىب عليـه عزَّ  ،نفسه

   !!أين هذه األخالق حىت بني عظام البشر اآلن؟ .صاده للعجزة من احليوانات اليت حوله لكي يقتاتوا
فــإن يــوم اجلمعــة الــىت تكــون فيــه  مــن أيــن يــأيت مثــل ذلــك؟ !!فحــىت أخــالق أهــل الغابــة مل نصــل إليهــا إىل اآلن

ديـين يف التليفزيـون  يسـمعوا اخلطبـة ،وإذا جـاء حـديثٌ  ال يدخل أحد اجلامع إال عنـد إقامـة الصـالة لكـي ال :املوعظة
مــع إن احلــديث دقــائق  !!، وال وقــت عنــدهم لألحاديــث الدينيــةن املسلســل أو الفــيلمألvــم يريــدو  ،ال يســمعه أحــد

   .ولكن ال جيد من لديه الوقت ليسمعه ،معدودة
أيـن إذاً مـن . ذي ال ينفع ولكنه قد يضروالكالم ال ،ه يف الكرة والتليفزيونمهِّ  وإذا اشرتى الصحف يكون كلُّ 

  ؟هللا ن أخالقه وأحواله مع عبادوحيسِّ  ،هللا يقرأ كتابه لكي يسري إىل
ألنــه رمبــا يواجــه  ،م النصــيحةوال الكبــري يســتطيع أن يقــدِّ  ،ومل يعــد الصــغري حيــرتم الكبــري ويســمع منــه النصــيحة

عليـه  هللاصـلَّى  وأحـوال النـيب ،إىل أحـوال السـلف الصـاحل فأصبحت األمـور ال مـرد هلـا إال بـالرجوع !!بشتيمة وفضيحة
  .وأصحابه الكرام العظام وسلَّم
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، جمـالس الــذكر الــذي فالبـد أن تنتشــر جمـالس اهلــدى مـن جديــد، جمـالس اخلــري، جمـالس النصــيحة، جمـالس الــربّ 
  .القلب والفؤاد، جمالس الرمحة، جمالس املودة قُ يرقِّ 

ــ ،نــار أم زَّ وجــلَّ عــ هللا يف أن وهــذا هــو الســرُّ   ،النصــائح واألحاديــث املتتاليــة إلينــاعليــه وســلَّم  هللاصــلَّى  ه احلبيــبووجَّ
، هللا ونسـتغرق أوقاتنـا يف طاعـة ،د أحوالنـالكـي جنـدِّ  ،واملداومة على مسـاع هـذه النصـائح ،للمداومة على هذه اÅالس

فــإذا خرجنــا مــن الــدنيا ، هللا ل املســرية إىلفنكمــ ،وننتشــل أنفســنا مــن ظلمــات ومشــاكل ومتاعــب وعنــاء هــذه احليــاة
  .)فاطر٣٤ ]]]]اْحلَْمُد ِ¬َِّ الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْحلََزنَ [[[[ :هللا كما قال كتاب -فرحنا وقلنا 

ويزيننا باحللم،  ،ملنا بالعلموجين يكرمنا بالتقوى، وأأن جيملنا بأحوال أصحاب النيب اÅتىب،  هللانسأل 
  .ستمعون القول فيتبعون أحسنهعلنا من الذين يوجي

  وعلى آله وصحبه وسلم وصلى @ سيدنا حممد
  

*******  
 

 


