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<=>﷽  
واحد  وأليبحث عن واحد هنا  سعيييظل واملناصب الفانية، وكل واحد ، Dلدرجات الدنيويةالناس مشغولة 

حٌد العزل، وهل يوجد أ بد منالكون يف النهاية يصل إىل ختام املناصب سيما ريتقي يف مناصب الدنيا، وبعدلهناك، 
  أبداً  من مناصب الدنيا؟ م يف منصبٍ و دي

 يف الدنيالك تكون  د أنملاذا تري ،يف آjت القرآن انا نظرg إليهربُّ هي الىت يلفت لكن املناصب الباقية 
 - و كذا أو كذا؟أ ،أو gئب يف جملس يف النواب ،أو رئيس جملس إدارة ،ير مساعددأو م ،مدير عام -منصبك 

  .!!)آل عمران١٦٣( )ُهْم َدرََجاٌت ِعْنَد هللا( :قول هللامع  ،!!؟هللا يف اآلخرة منست ملتفتاً للدرجة اليت تريدها ول
درجات ، )َدرََجاتٌ  – أنفسهم –ُهْم (: قالولكن  هلم درجات عند هللا،مل يقل هللا  .. عندما تتأمل يف اآليةو 

لنا  هللا الذين قال فيهمهم وهؤالء كلهم  ن يف مقام املعية،و ، وآخر يف مقام العندية، وهناك أgٌس يف مقام اللدنية
  ).الواقعة١١) (ُأولَِئَك اْلُمَقرَّبُونَ  .َوالسَّابُِقوَن السَّابُِقونَ ( :اليوم

  ن؟ و ى شٍئ سابقأيف 
   .. ن يف ُحسن املتابعة حلبيب هللا ومصطفاه،و سابق -
   :ن يف اإلخالص يف األقوال واألعمال واألحوال وجعلوها كلها �و سابق -
  .ك لهالعاملني ال شري ربِّ  كلها � ).األنعام١٦٢( )َياَي َوَممَاِيت � َربِّ اْلَعاَلِمنيَ ُقْل ِإنَّ َصالِيت َوُنُسِكي َوحمَْ (

  ..ها هللا، ن يف التخلق Dألخالق النبوية والقرآنية اليت حيبُّ و سابق -
   .ه وحببيب هللا ومصطفاه،ن يف التعلُّق حبضرة اللو سابق -

ِيف  .ُأولَِئَك اْلُمَقرَّبُونَ  .َوالسَّابُِقوَن السَّابُِقونَ ( :يف قول هللا اإلشارةإليه ، و نافسوا فيهالذي ت هذا هو السبق
  ).الواقعة١٢: ١٠) (َجنَّاِت النَِّعيمِ 

، ١٣( )َوَقِليٌل ِمَن االِخرِينَ  .ثـُلٌَّة ِمَن االوَِّلنيَ ( :وألن هؤالء منهجهم راقي وعايل قال هللا تعاىل فيهم
 )َوثـُلٌَّة ِمَن االِخرِينَ  .ثـُلٌَّة ِمَن االوَِّلني( :لدرجة اليت بعدهم وأهل اليمنيلكن ا ،)لةثُ (إىل حىت وا غلبيمل  ).الواقعة١٤

  ).الواقعة٤٠، ٣٩(
و معهم أ نكون حىت حنرص أن، وجلَّ  العّزِة عزَّ  هلم عّزِة ومعزَّة عند ربِّ  ،القوم عزيزون أن هؤالءعرفنا ربنا ف

والفضل اإلهلي  من اإلرث النبوي ، أو منهم ليكون لنا نصيبٌ يتهونون به الذي هم ونتهىنَّ Dهلناء العايلمنهم، إما مع
َناَفِس اْلُمتَـَناِفُسونَ : (به وجلَّ  الذي عمَّهم هللا عزَّ    ).املطففني٢٦( )َوِيف َذِلَك فـَْليَـتـَ

يوم ن من عباد هللا من بعدهم إىل و والصاحلالذي كان يتنافس فيه أصحاب رسول هللا، هو وهذا التنافس 
  :نسأل القرآن .وما مالمح غريهم؟ ؟،ما مالحمهم .الدين

وجه هللا  إالَّ ال يريدون  ).الكهف٢٨( )َيْدُعوَن رَبـَُّهْم Dِْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَههُ ( :األمسىمالمح املقربني  
   .يف عاله جلَّ 

، والطريق "طريق العمل املنزَّه عن العلل" :مسهاالطريق األول  ؛حمبة هللاإىل ن يؤدjن احبة طريقوعندj g أ
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يف حديثه  وجلَّ  العزة عزَّ  يقول ربُّ  .نسأل هللا ،، ولكي ربنا حيبين ماذا أفعل؟"فضل اإلهليلطريق ا" :الثاين امسه
 يف وقتها يف مجاعة يفالبد وأن أحافظ على الفرائض  .١)ليهئ أحب إيلَّ مما افرتضته عما تقرب عبدي بش( :القدسي

  . بيت هللا، وال أتلمَّس لنفسي أى ُعذر
ـ أين؟ يف ٢)الصالة لوقتها(: j رسول هللا ما أحب األعمال إىل هللا؟ قال: سيدg عبد هللا بن مسعود قال

كان كل واحد   ،كمن يصلي يف بيت هللايف بيته  فلو كان من يصلي  يف بيت هللا، ماكن اليت خصَّصها هللا ألدائهااأل
صالٌة يف مجاعة ( :ما معناهفي لكن هناك حديث لسيدg رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّموانتهى األمر، يصلي يف بيته 

  .٣)خٌري من مخسمائة صالة فيما سواهيف بيت هللا 
انتظر بعد : هل أقول له ).الرعد١٠( )ْرِض َيْدُعوُكمْ فَاِطِر السََّماَواِت َواال( :فالبد وأن أجيب..  ربنا ينادي

  ).النساء١٠٣( )ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتاDً َمْوُقو°ً ( :انتظر بعد ساعة؟ وهو الذي قالة؟ أو نصف ساع
يعزُّوه ثالثة  األوىل بغري عذر من يتأخر عن تكبرية اإلحرام: كما يُروى عنهم -ب رسول هللا كانوا اوأصح

ماعة األويل يعزُّوه أسبوعًا، فأين حنن منهم j أحباب؟ أال نريد أن ومن تفوته اجلأjم من الفضل الذي ُحرم منه، 
ما كان يتخلف عن علينا زماٌن  أتى( :فضل هللا، حىت قال سيدg عبد هللا بن مسعوٍد ² افهذ نكون مثلهم؟

  .هم درجاتف ن؟و املؤمنأما  - يعلمون نفاقه .٤)اجلماعة إال منافق ظاهر النفاق
 د أن ينال درجة الرضوان، فهذا يف الوقت األول، منهم من يري -
الصالة بقليل وينتظر  بكرًا قبلمن يذهب إىل املسجد ملدرجة املرابطني، فهذا أن حيظى بيريد  ومنهم من -

  .٥)فذلكم الرDط فذلكم الرDط( :ذان وإقامة الصالةاأل
 ومن يذهب يف نصف الوقت فهذا يف رمحة هللا،  -
 يف عاله،   جلَّ ت فهذا يف عفو هللاومن يذهب يف آخر الوق -

حيافظ على الفرائض يف  شيء يفعله هو أن فأول –يريد حمبة هللا  الذيإذن املؤمن  !!.؟هؤالءفهل يستوي 
عذار ه يف شريعة رسول هللا، فال يكلف نفسه األه وفصِّ ُعذٍر شرعٍي موجوٌد بنصِّ لإال  ،يف بيت هللا أوقا¶ا يف مجاعة

   .ن يكون عذراً شرعياً وهو يعرفهأالبد و ألعذار، اوال يتلمس لنفسه 
                                                           

َِّ̧ َصلَّى اللَّ : البخاري عن أيب هريرة ² ١ ََّ̧ قَالَ : هم َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل ا ُتُه Dِْحلَْرِب َوَما تـََقرََّب ِإَيلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء : (ِإنَّ ا َمْن َعاَدى ِيل َولِي¹ا فـََقْد آَذنـْ
ُه فَِإَذا َأْحبَـبْـُتُه ُكْنُت َمسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه َوَبَصَرُه الَِّذي يـُْبِصُر ِبِه َوَيَدُه الَِّيت يـَْبِطُش َأَحبَّ ِإَيلَّ ِممَّا افْـتَـَرْضُت َعَلْيِه َوَما يـََزاُل َعْبِدي يـَتَـَقرَُّب ِإَيلَّ Dِلنـََّواِفِل َحىتَّ ُأِحبَّ 

ْيٍء َأgَ فَاِعُلُه تـََردُِّدي َعْن نـَْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َوَأgَ َأْكَرُه ُت َعْن شَ ِ¼َا َورِْجَلُه الَِّيت َميِْشي ِ¼َا َوِإْن َسأََلِين َألُْعِطيَـنَُّه َولَِئِن اْستَـَعاَذِين َألُِعيَذنَُّه َوَما تـََردَّدْ 
  ).َمَساَءتَهُ 

سألت النيب ملسو هيلع هللا ىلص أي العمل أحب إىل هللا قال الصالة على ( :قالعبد هللا يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إىل دار أيب عمرو الشيباين البخاري عن  ٢
  ).وقتها قال مث أي قال مث بر الوالدين قال مث أي قال اجلهاد يف سبيل هللا قال حدثين ¼ن ولو استزدته لزادين

الصالُة يف املسجِد اجلاِمِع تعدُل الفريَضَة حجًَّة مربورًة، (:طس عن ابن عمر رضي هللا عنهما بلفظ -أبوبكر اهليتمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد  ٣
َلِت الصالُة يف املسجِد اجلاِمِع على ما سواه مَن املساِجِد خبمسماَئِة ص ٍة ُمتَـَقبـََّلٍة، وُفضِّ   ).الةٍ والنافَلُة َكَحجَّ

فليحافظ على هذه الصلوات اخلمس ، حيث ينادى ¼ن ، فإن هللا ؛ من سره أن يلقى هللا تعاىل غدا مسلما : (مسلم عن عبد هللا بن مسعود ² بلفظ ٤
نة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم شرع لنبيكم سنن اهلدى ، وإÃن من سنن اهلدى ، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لرتكتم س

إال كتب هللا له بكل خطوة خيطوها حسنة ، ورفعه ¼ا درجة ، ؛ لضللتم ، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ، مث يعمد إىل مسجد من هذه املساجد 
ط عنه ¼ا سيئة ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به    ).يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصفوح

  .روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا ٥
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لذي يؤخرين عن صالة ا ماف يءبش يلُت على املعاش ولست مشغوالً ُأحقد وطاملا  ،لكن أg جالس يف البيت
هيا لنصلي : أقول لهأو أتكلم مع فالن الذي جاء ليجلس معي،  !!.الفريضة يف أول الوقت يف مجاعة يف بيت هللا؟

داعي  فال خالفينفمن وافقين فال مانع، ومن  ،فون عين ذلكر نكمل احلديث، وأصحايب وغريهم يعأوًال وبعدها 
   .ال تصاحب إال من يعينك على هللالصحبته، 

ولكن عندما أنزل من القطار أصلي  ،أن أختلَّف عن اجلماعة إال إذا كنت مثًال يف القطاريف  فليس يل عذرٌ 
أو يف  فُأصلي يف الوقت الذي أملكه سواء يف الطائرةت ألنين ال أضمن ذلك، فوراً، وال أقول حىت أصل إىل البي

موظف يف مكتب ومسموح يل لكنين ُجيري عملية إلنسان فال يرتكه ليصلي ألن له عذٌر شرعيٌّ،  اً أو طبيب .غريه
ال أقوم للوضوء قبل مصاحل اخللق، فولكن ُأصلي على قدر الصالة حىت ال ُأعطِّل صلي؟ أقوم ألُ ال اذا Dلصالة فلم

فمن يصلي يف  .حل الناس معطَّلةاة ساعة ومصدو أمسع درسًا ملقرأ قرآن وبعد الصالة أعمل درسًا أالوقت بساعة وأ
ط،  ُيصلي وبعد السالم  ،فيكون جاهزًا Dلوضوء وعندما يسمع اإلقامة ينزل فيصليالعمل يكون يف اجلماعة فق

  .فوراً للعملينصرف ركعيت السنة مث 
ذرك ما عُ  .وجلَّ  الوقت يف بيت هللا عزَّ اعة يف أول مجألهل احملبة يف ترك الفريضة يف  ال يوجد j أحبة عذرٌ ف

وما عذر املؤمن  ،!!ما عذرك؟ ).املرسالت٣٦( )َوال يـُْؤَذُن َهلُْم فـَيَـْعَتِذُرونَ ( :عندما تقف أمام رب العاملني؟ فُيقال
ِإَذا نُوِدَي ِللصَّالِة ِمْن ( :وأمر هللا صريح  !!ما عذره؟ !!طيب على املنرب؟Ïيت للمسجد يوم اجلمعة واخلاآلن عندما 

ترك كل ما يف يدك ا ).اجلمعة٩( )َوَذُروا اْلبـَْيعَ ( - عندg مصاحل؟ - )اجلمعة٩( )يـَْوِم اْجلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر هللا
   ).اجلمعة١٠( )ْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل هللاُة فَانـَْتِشُروا ِيف األفَِإَذا ُقِضَيِت الصَّال( :، وبعد الصالةواذهب للجمعة
أg  !!. هللا؟ينملاذا ال حيب: وبعد ذلك يقول ،!!؟للمنرب صعود اإلمامأدخل إال بعد ال جيعلين الذي لكن ما 

  ، ٦)ما تقرب عبدي بشئ أحب إيل مما افرتضته عليه( :واضح هذا هو الطريقفأريد أن ربنا حيبين، 
أديت أنين  فقد ضمنتُ  ،الفروض يف وقتهاأحافظ على أداء  ).وال يزال عبدي يتقرب إيل Dلنوافل( :وبعدها

من أجله،  يعقبل هللا صالته فيقبل صالة اجلمتد يف اجلماعة رجٌل صاٌحل يُوجإذا و  .. أصلي يف اجلماعة .الفريضة
ليس ( :ُتوزن الصالةفلكن صاليت وحدي مبفردي فل، فأكون قد ضمنت القبول، فما ُأصليه قبل أو بعد فهو نوا

 :الُسدس، ويوم القيامة يقول رب العزةآخذ الثُلث أو آخذ آخذ النصف أو  .٧)للمرء من صالته إال ما عقل منها
، فإن مل يكن له تطوع فلن يكمل له الفريضة وماذا يفعل به؟ يكمل به الصالة ،٨)نظروا لعبدي هل له من تطوع؟ا(

  .وجلَّ  ل فضل هللا عزَّ فال ينا
واألفراد الذين مشوا على  ،نهج أهل القرب والودادمب وأهل اإللتزام ،حتتاج أهل اِجلّد واإلجتهادطريق  اهذ

                                                           

  .البخاري عن أيب هريرة ² ٦
فقيل  ،هاإن عمار بن jسر صلى صالة فأخف: (أمحد Ôسناد صحيح وتقدم املرفوع وهو عند أيب داود والنسائي عن عمار بن jسر ²اإلمام أخرجه  ٧
إن العبد (: إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ،إين Dدرت سهو الشيطان: قال ،ال: قالوا .هل رأيتموين نقصت من حدودها شيئا؟: فقال ،خففت j أD اليقظان: له

). منا يكتب للعبد من صالته ما عقل منهاإ: (وكان يقول ).وال ثلثها وال ربعها وال مخسها وال سدسها وال عشرها. ليصلي الصالة ال يكتب له نصفها
 .وأخرجه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول

  .رواه أبو داود والرتمذي والنسائي عن َأِيب ُهَريـَْرَة ² ٨
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  .لني ¼ذه األنوارمنهج احلبيب املختار وأصحابه اÖمَّ 
وجائز ال، جائز أحبه يعين  حىت ُأحبه،: ، ألن احلديث يقولوهذه بفضل هللا - حمبة هللانوال خر لالطريق األ

للمتحابني (: قال -ملن j رب؟  - )جبت حمبيتو ( :البد أن ُأحبه من يفعل ذلك: لكن السكة األخرى يقول فيها
   .٩)تباذلني يفَّ وامل ،واملتزاورين يفَّ  ،واملتجالسني يفَّ  ،يفَّ 

إن � عبادًا ما هم Øنبياء { :أن هؤالء أولياء: النيب قال ةوحضر ال لعلة وال لغرض،  ،حيبون بعضهم ملن؟ �
j رسول هللا صفهم لنا، : قالوا .يوم القيامة وجلَّ  يغبطهم النبيون والشهداء ملكانتهم وقر¼م من هللا عزَّ  ،شهداءوال 
البد وأن  :دوااتو  – توادُّوا بروح هللا على غري أرحاٍم بينهم ،من قبائل شىت وبلدان شىت ،هم ُأgٌس من أميت: قال

، ، يفزع الناس وال خيافونوإÃم لعلى منابر من نور قدَّام عرش الرمحن ،فوهللا إن وجوههم لنور - ينهم مودةتكون ب
الَِّذيَن َآَمُنوا  .َأال ِإنَّ َأْولَِياَء َهللا ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ (: وجلَّ  مث تلى قوله عزَّ  ،منونوخياف الناس وهم اآل

نـَْيا َوِيف االِخَرِة ال تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت ِهللا َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  .ُقونَ وََكانُوا يـَتـَّ  : ٦٢( )َهلُُم اْلُبْشَرى ِيف اْحلََياِة الدُّ
  .١٠})يونس٦٤

ولو كانت حىت العلة  ،احلب �، ال لعلة -وحيبهم ومينحهم وصله  ،بفضلهربنا مشلهم فعالمة اجلماعة الذين 
فهذه علة، ألن املؤمن ال Ïنس إال �D أو بكتاب هللا أو Dحلديث يد أن جنلس مع بعضنا لنأتنس ببعض، أننا نر 

 أأنس Dألحاديث الدنيوية، ألن فالالطيب العذب عن أحباب هللا من الصحابة والتابعني واألولياء والصاحلني، 
قاموا على غري ذكر هللا إال مث ما جلس قوٌم ( :الدنيا ميتة وذكر امليتة Ïيت Dلروائح العفنة، قال صلى هللا عليه وسلَّم

أو Dلصالة  ،أو Ýية من كتاب هللا ،البد أن يُعطِّر اÖلس بذكر هللاهكذا األمر،  .١١)قاموا على أننت من جيفة محار
   .على حبيب هللا ومصطفاه صلى هللا عليه وسلَّم

ومنع �، فقد  ،عطى �وأ ،غض �من أحب � وأب( :فاحلب يكون أوًال �، قال صلى هللا عليه وسلَّم
ن كان إ ال يعمل عمًال إال إذا كان �،فأÃم  ،ةالنيَّ  يصححهؤالء القوم كل عباد¶م قلبية،  .١٢)استكمل اإلميان

يكون يف هللا و�D فكل ما يعمله احلنان املنان، وخري عمل اللسان، أو عمل ما ميلكه من فضل  رح، أوعمل اجلوا
  .وجلَّ  عزَّ 

وما الذي فنجالس بعض،  .؟ننا حنب بعضناأ على لدالالتاهذا احلب له عالمات وبراهني ودالالت، ما 
 يف األسبوع مرتني - والصالة على رسول هللا لذكر هللا وتالوة كتاب هللا -جعل اجلماعة الصاحلني عملوا جلسات 

لنقرأ كتاب هللا، ، ملاذا جيلسون مع بعض؟ )املتجالسني يفَّ ( :وندخل يف ،حيققوا احلديثحىت  !!على األقل؟و مرة أ
 ، أليس كذلك jومساع العلم ،نبدأ أوًال بقراءة كتاب هللا، والصالة على رسول هللا، وذكر هللا: تنا هي كذلكاوجلس

   .�إذن فكلها  !!.أحباب؟
                                                           

 .موطأ اإلمام مالك عن معاذ بن جبل ² ٩
١٠
 .عن أيب مالك األشعري ²قي والبيهمسند اإلمام أمحد وأبو يعلى ومسند ابن املبارك والطرباين  

 .عن أيب هريرة ² وأبو داود، أمحد رواه  ١١
 .رواه أبو داود والطرباين واملقدسي عن أيب أمامة ² ١٢
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Øَِْلِسَنِتِهْم يـَُقوُلوَن ( :يف القرآن يهربنا نعى علهذا ، ف)شغلتنا أموالنا وأهلوg( ،!!ملاذا؟ـ  فمن يقول أg مشغول
، نت طوال النهار مع نفسكفأ ،!!؟أال تستطيع أن توفر ساعة يف النهار مع ربك ).الفتح١١( )َما لَْيَس ِيف قـُُلوِ¼ِمْ 

ب عندما حباواملعارف واأل وحتافظ عليها، ساعة يف األسبوع � أن ختصصأفال تستطيع  ،مع أهلك وولدكأو 
  .عدون عين من أنفسهمسيبن هذا الوقت ال أُفرِّط فيه أيعلمون 

أقول له يف هذا اليوم ال، فمرة  ،يل مصلحة :ولويق�  الذي حددتهاليوم  يف ونتكان Ï  دايةبيف ال كنا
أين أنت  :لهون قولوإذا حاول أحدهم يفال Ïيت يل يف هذا اليوم،  ،علم أن األمر جدٌّ يوالثالثة والرابعة ة يوالثان

أن ، لكن هذا شئ مقدور عليه وأريد نت صاحب عزميةأفالبد وأن تكون  .هو مشغولاليوم هذا  ،، ارجع!!ذاهب؟
هل أستكثر  ـ) رينأg جليس الذاك(، !!محن؟وىل أم اجللوس مع الر أ، فهل فالن .!!أرى فالن، وهذا الذي حددته

  ؟ على نفسي اجللوس مع هللا
وًال دفنعمل ج ،ـ فالدرس ليس كل شئ ١٣)توادوا حتابوا( :جالسنا بعضنا فالبد أنفالبد أن جنالس بعض، 

اَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوتـَعَ ( :بعضناحوال بعضنا، ونعني ونتفقد أ، الgً فوغدًا نزور  ،يننا، اليوم نزور فالgً لنتزاور فيما ب
  ).املائدة٢( )َوالتـَّْقَوى

فلماذا تركناه؟ ن حيدث زمان، اك وهذا ماهل البلد تعالوا نزور إخواننا يف البلد الفالنية، j أ: نقولاليوم 
: جنتمع عند فالن يف بلده على اخلري والربكة لكي ننفذ شطر احلديثوماذا لو جعلنا يومًا يف الشهر هلذه الزjرة؟ 

  ).واملتجالسني يفَّ  ،واملتوادين يفَّ  ،املتحابني يفَّ (
ميني كانوا يتنا وكنا صغار، األداالفقراء يف باألحباب أg رأيت بعض  ).تباذلني يفَّ وامل( :وDقي احلديث

 أما اآلن جتد الكل ينسحب ويرتاجع وهويف جمالس الذكر واحلضرات، خواÃم إليتنافسون يف النفحات اليت تُقدَّم 
فهؤالء إىل أين أنت ذاهب؟ تعاىل : له لقو ت فسÏكل ما لذَّ وطاب، ويُنفق بغري حساب، وعند جزئية هللا هذه الن

   .!!يستحقونوال غري حمتاجني؟ 
لى الفقراء واملساكني، خٌري من أن أُنفق مائة درمهًا عألن أُنفق درمهًا على إخواين، [ :قال ² فسيدg علىّ 

ال  مَ ، فلِ )تباذلني يفَّ وامل(: وأنت تريد أن تعمل Dحلديث .]مائة درمهًا على إخواين خٌري من أن أعتق رقبةوألن أُنفق 
  .ال شئ أبداً  !!العلم الذي تعلمته؟فما الذي استفدته من  ،!!؟تبذل

ر فستشعفعلى الفور  - مع احملافظة على الفرائض يف وقتها -  ةننفِّذ الشروط األربعنفعل ذلك و عندما 
 - أحوالك ويف وقتك ويف كل  ،ويف مالك ويف ولدك ،ويف قلبك ويف روحك ،يف نفسك -ظاهرًا وDطنًا وُحتسُّ 

  .وجلَّ  هللا عزَّ  هللا وحبِّ  ءتشعر بفتح هللا ورضا
ط بك من كل اجلهاتجتد  وãييد هللا كات والسكنات، احلر معك يف كل  وجلَّ  وتوفيق هللا عزَّ  ،عناية هللا حتي

تيك مبا ال خيطر على البال، ملاذا؟ ألنك عملت Ï وجلَّ  صالح األحوال من هللا عزَّ لك يف كل األعمال، و  وجلَّ  عزَّ 
  ).واملتباذلني يفَّ  ،واملتزاورين يفَّ  ،واملتجالسني يفَّ  ،للمتجابني يفَّ حمبيت وجبت ( :ذي ذكره لنا رسول هللالث هللا ايحبد

                                                           

 .)توادوا حتابوا: (، ويف الرواية األخرى)¶ادوا حتابوا(بلفظ صحيح مسلم عن أىب هريرة ١٣
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j أحدأي ولذلك كنت جتلس مع إيل ذلك،  ونينا القدامى يسارعأهلاليت جعلت اجلماعة هي أحبة  وهذه 
ت  يف املنام الفاليت رأي: حوال الصاحلني الُكمَّل، يقول لكأ معه كرامات، وتشعرك أن  كأÃافتسمع منه رؤjت  هم من

نه يعيش يف ملاذا؟ ألال شئ، : ماذا رأيت j بين؟ يقول لك: سأهلمأما اآلن فترأيت كذا،  ةفالنيكذا، ويف الليلة ال
  .فماذا Ïتيه يف املنام غري الدنيا والكوابيسومشغول Dلدنيا،  ،وgئم يف الدنيا ،الدنيا

  .واليت بينها يف أحاديثه القدسية وجلَّ  عزَّ سكة هللا  هذه j إخواينف
جيعلنا أن حضرات القرب من حضرته، و أن جيعلنا من أهل هذه األمنية، و ن يُبلغنا مجيعًا أ وجلَّ  هللا عزَّ نسأل 

وأن ال يتخلى عنا بفضله وجوده ورمحته طرفة عني وال وأن يشملنا بعنايته وحفظه وصيانته،  ه ومودته،قربمن أهل 
  .أقل

  وصلى هللا على سيدg دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
***************** 

  
 

 

 


