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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 خيطئ يف هذا املعن األحباب من  اي كثي أن   ،يف القصيدة أريد أن أوضح معني 
 احــــــــــــــــــــــــغي هيكله املب  ديق منهــــــــالص مل ير

 عن عقول ذوي الصالح تعالتـــــــــــــــــــه ومعاني
سيدان ، ال .بكر الصديق يدان أيبيف سقيل البيت يظن أن هذا كثي من األحباب 

ها إيل يوم القيامة بعد سيدان رسول أكرب مقام يف األمة كل ِّ  صاحب    أبو بكر الصديق
 . هللا

أن حىت  !!والقدم علي القدم ،لقد ابلقدوراء رسول هللا ا اي ولذلك جتده ماشي
 ،ابلوحشة س  أح ،(أو أدىنقاب قوسني )نه عندما كان يف خلوة أسيدان رسول هللا حيكي 
السالم علينا وعلي عباد هللا ) :وقال فيها ،بكر الصديق فأتنس فسمع صوت سيدان أيب

 .مباشرةلكن هو وراء رسول هللا . أخذهم معه، (الصاحلني
َوَلَسْوَف يـ ْعطِّيَك  :قال له هومصطفاه أعلي ما تفضل به املتفضل علي حبيبوإن 

 َوَلَسْوَف يـَْرَضى ؟ اذا قال يف سيدان أيب بكرنا موربُّ (. الضحى5) رَبَُّك فـَتَـْرَضى
صببته يف و  إال   يف صدري شيء   ب  ما ص  ) :  قال!! مباشرةقه يف املقام حلْ فأ ،(الليل41)

 .1(صدر أيب بكر
 ذكر   فسيدان عبد هللا بن عمر ،يتكلم مع أوالده جالساي كان    سيدان عمرو 
  رَ مَ ع   رِّ مْ وع   رَ مَ واحد من أيب بكر خي من ع   ويوم  واحدة  ليلة  لَ  :له بكر فقال أابسيدان 

دخل مع رسول هللا ليلة الغار،  :قال الليلة؟ ما هذه :قال له . ه يف طاعة هللاكل ِّ 
َ اثـْنَـنْيِّ  -معي  واحسبوا كم واحدة حىت ،   إِّْذ ُه َا يفِّ اْلَغار ، بِّ ِّ مع الن  ها هو  ،ََثِنِّ

بِّهِّ اَل ََتَْزْن إِّن  اّلل َ َمَعَناإِّْذ يـَق ول  لِّ   .نااثن ؟اآلن داخل مع فهو  (.التوبة23)  َصاحِّ
 . عليه بارك وتعاىلرضوان هللا ت ،يف كل هذه املقامات بِّ ِّ حضرة الن  
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- يد يعن مجيالي و  -اي لكل رجل عندان يد) :يقول ألصحابه بِّ ِّ كان حضرة الن    
كبية   يد   (.يوم القيامة  يكافئه هبا هللا ن له عندان يداي إإال أاب بكر ف ،انه  هباأكاف

يرجع لكتب كثية  ،ملن أراد أن يعلمهكثي الليلة  هذه تفصيل و ،  بكر أيبلسيدان 
يف خصوصيات اهلجرة املباركة امليمونة لسيدان  أل فناهالذي ، (َثِن اثنني) :منها كتاب
 .   رسول هللا
عندهم  ثَ دَ الصحابة حَ  كلُّ ، يوم وفاة رسول هللا ؛اليوم :قال واليوم؟ :قال

قطعت عنقه بسيفي   ؛ماتقد  اي من قال إن دمحم) :سيدان عمر أمسك سيفه وقال ؛ع  لَ هَ 
سيدان و  ،أو يقومقعد ووقع علي األرض ومل يستطع أن ينهض سيدان عثمان أ  ، و (هذا
شيء له  ،كل واحد من الصحابة حصللسانه ومل يستطع أن يتحدث كَ سِّ أ مْ  علي  

هؤالء  تَ ب ِّ ثَـ يـ  حىت  ،وقوة عزميته ،يف رابطة جأشه من الذي ظل  !! يف هذا اليوم غريب
 .تهم كلهمثب   الذيهو  ، هــو سيدان أبو بكر !؟كلهماجلماعة  

ملا مسع  - خارج املدينة  عن رسول هللا اي وكان يسكن بعيد -جاء ووجد احلالة 
له وقب   لغطاء عن رسول هللا وكشف ا ،وقال أدخلوِن عليه ألراه ، جاء ودخل عليه

: جلماعة كلهم فقال هلمهلؤالء ابعد ذلك خرج   ،(اي رسول هللا ا وميتاي حي   تَ بْ طِّ ) :وقال
َوَما ، ال ميوت هللا حي   ومن كان يعبد هللا فإن   ،من كان يعبد دمحماي فإن دمحماي قد مات}

ت ْم َعَلى َأْعَقابِّك ْم َوَمن ُم َم د  إِّال  َرس ول  َقْد َخَلْت مِّن قـَْبلِّهِّ الرُّ  س ل  َأفَإِّن م اَت َأْو ق تَِّل انَقَلبـْ
 .4{(آل عمران122) يَنَقلِّْب َعَلَى َعقِّبَـْيهِّ فـََلن َيض ر  اّلل َ َشْيئاي َوَسَيْجزِّي اّلل   الش اكِّرِّينَ 

ول أل - عندما قرأها أبو بكر -؟ فكأِن أمسع هذه اآلية انظروا ماذا يقول سيدان عمر
القلوب؟  هو  هذهت هللا به من الذي ثب  !! كذلكأية  القرآن كأنه ال يعرف أن يف !! مرة

  !!!الصديق سيدان أبو بكر
ويثبت النفوس  ،صديق الذي يثبت القلوب عند النوازلال ،قدم الصديق وهذا

 ،يل الشهواتإويثبت األفراد عندما تزل هبم نفوسهم ومييلون  ،عند تزلزل األهواء
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عنده  دثحي نْ مَ !! هو الذي يثبت هؤالء القوم نو كيف ،ن إيل أسفل الدركاتوينحطو 
كما أن اجلبال الظاهرة   ،جبال يثبت هللا هبا القلوب هؤالء، أو حيصل عنده  زلزلة ،ةرج  

 .هبا األرض  يثبت هللا
و أغلبها ورجعت عن أها العرب كلُّ خرجت  عندما ؛ةد  هو يوم الر ِّ  الثاِن واليوم

 !!ال ندفع  الزكاة لكننصلي حنن موافقون أن يقولون  !د دفع الزكاةير ت   الو اإلسالم 
  .هبمحار نعود فحىت نتمكن ون ؛وكبار القادة واألصحاب يقولون نرتكهم قليالي 

وح اليت لكن الرُّ  – اي وكان ضعيف ،كان حنيف اجلسمو  -  سيدان أبو بكر وهنا
لو ) : رواح املوجودة يف األمة كلها كما قال سيدان رسول هللابداخله  أكرب من األ

قال اإلمام الشافعي مثلما . 0(وزن إميان هذه  األمة إبميان أيب بكر لرجحت كفة أيب بكر
 -  فكان يقول عن نفسه -وهو نفس املنهاج: 

 أكثر نكان الفلس منهلثياب لو يباع مجيعها       بفلس  علي  
  -يم وأظنها يف الكويت لوالفلس عملة كامل ،ال تساوي حىت فلساي 

 ثرـــــــــــــــــــلكان الفلس منهن أك علي  ثياب لو يباع مجيعها بفلس
 وأكربكانت أعز   ىنفوس الور   يقاس ببعضها وبينهما نفس لو 

 !!!بداخلهاملهم النفس املوجودة 
 ه فريحيث وجهتـ اض  إذا كان ع غمدهق الخإوما ضر نصل السيف 

  !!يف اجلراب وليساملهم يف السيف ال يضره ف السيف مهرايي جراب إذا كان 
  : ك يقول سيدي ُمي الدين بن العريبولذل، راب حيوي الروحكاجلاجلسم  و 

هي اليت ثبتت ه روح!!!(. أبكمله اي هلزمت جيش أيب بكر الصديق  وح  ر   ت  ثَ عِّ ب  لو )
 .اجليوشهذه 

 بكر صاحب مقام الصديق؛ ألن سيدان أاب ؟يق  د ِّ ص ِّ ال رَ يَـ  مْ ـلَ  :كلمةإذن ما معىن  
  ان رسول هللاديف سي َن فَـ  ، َأن يتمتع حببيب هللا ومصطفاه  د  حَ ومل يستطع أ- 
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ابلكلية عن ذاته ونفسه يف  َفنِّ  إال إذا -ويتلذذ بوصاله  ،كمالهويشاهد   ،مجاله ويرى
 - واحد اوهذ ،واحد هذا - نياثن يزال الن يق يعصد ِّ  جمردلكن . حبيب هللا ومصطفاه

يف احلبيب فـََن  ينال القدر األعظم إال من لكن ال ،قدره يعلأيخذ  يزال إذن ال
 . املصطفى

 ؟ يقولماذا بلغ هذا املقام  عندما مالعزائ إىل اإلمام أيب واانظر 
 تْ قَ ُم ِّ  ه  ات  ذَ  د  بْ أان عَ  واترةي   انَ أَ  اكَ رَ أَ  ور  م  فتارةي أان مَ 

 يراه، (اإلنسان41) َوَسَقاه ْم رَبُـّه ْم َشَراابي َطه وراي  : الرابنية ب اخلمريشر  عندما
  العزائماإلمام أاب وذهب ليىمدينة السويس  األحباب كان يفمن حد ولذلك وا ،هو
،  سيدان رسول هللا رأى - افر فيهايسس ىتلاة الليل يف -وهو يف املنام  اي جالس 

سيدان رسول فمه فتح إذا  ،وأمام الستارة اإلمام أبو العزائم ،وأمامه ستارة ،علي كرسي
 !!مراألهذا فاحتار يف !! بو العزائمأاإلمام ؟ نمَ مرة أخرى يعيدها ويرددها  ةكلمبونطق 

يف صحن البيت وحوله  اي وكان اإلمام جالس، العزائم إيل اإلمام أيب ذهب
مل   اإلمام أبو العزائمو  - ليم مي  إذا ابإلمام أيب العزائ دخل صاحبنا،أول ما  ،األحباب

والذين من حوله  ،صائد فيددهاقوهي ال ،هواتف اإلهليةعليه  ىلا كان مي  إمن ،يكن يؤلف
 هحرقوها ألنأ :هلم بعضها يقول ؟ماذا قالمسعوِن أيقول هلم  ،يكتبوها أنا وبعد هنيكتبو 

عن ألهنا  ؟ملاذا .ا مواجيداهمس  و  ،اتركوها :وبعضها يقول هلم ،لهاَتمُّ  أحد  يستطيع ال 
 . لرسول هللا عن حب   و  ،وعن شوق د  جْ وَ 

يغيب  كأنه احلالهذا ملا أيتيه  وكان اإلمام أبو العزائم - الرجلدخل  وعندما
عضهم األحباب بفكان  احلال ليالي كان أيتيه أنه   حىت ،نيكتبو معه  ومنويتكلم  ،حلظات
ال أنه  ظانني ،خلفه نيكتبو فلي مي  احلال ليالي أييت ا عندم ،وينام َتت سرير اإلماميدخل 

 :فقال هلميعلم هبم 
 كلمايتالبيت عن  أحجار هذا  لتكلمت أان لو أغن يف اخلََفا

 الكتابة،يعرف فيهم  حد  أوال لي علي املوجودين كان مي  أحيااني  و  ،غل ِّ بَـ تـ  سارة جاحلهذه 
ويظل  !!لم ويكتبيمسك القف ،ن يكتبأفالن ال يعرف و  اي فالن اكتب؛: يقول
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 ىانتهو  فيكتباكتب  !! اي من هللاإكرام !!الدوامعلي بعد ذلك شاء هللا  يكتب ما
 :يقول  العزائم أبوإلمام ابدخل وإذا أن الرجل ومل يلبث  - األمر

 ـق ملوىلـــــــــعــهـد وثـي     والــول  والــول  وال ــل
 وبــحـت ابلسـر قـوال     لكشفت عن ستاري

 إال إذا الـفـرد أمـلـي     ت املغن بقويلـــــــسل
 ىي َتل  ر ِّ ـــــــــــملن بس     يــــــأغيب عن وأمـل

 أعلى وأغلى فالسرُّ      إن كان ما قلت نوراي 
 ىتسل   ْي  غَ  عن كل ِّ      راد  ــــــــــعطي لفرد مي  

 حىت به صرت أوىل     االي ــــــابع النفوس وم
 

 على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا 
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