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املزيـد  عزوجـلقل إن الفضل بيد هللا يؤتيه من يشـاء وهللا ذو الفضـل العظـيم، حنمـد هللا بفضـله علـى فضـله، ونسـأله 

�خـذ من فضله مبن �ب هللا الـذي تـرد منـه املواهـب ألهـل القـرب مـن هللا، والـذي  ه وجـوده وكرمـه، والصـالة والسـالم علـى 
�يدي املنكسرين والبؤساء واملساكني ليوصلهم إىل مراد هللا، والذي وحده بيده لواء الشفاعة وال ينفع شفاعة إال بعـد إذنـه 

� دمحم وآله وصحبه ومن واال  يوم لقاء هللا؛    .هسيد

وكـل واحـد منـا خيتـار احلـال الـذي  ،رين، وبعد السفر إىل هللا مقبلـونحنن نُذكِّر بعض أننا مجيًعا يف الدنيا إىل هللا مساف
يقبل به على هللا مـن كتـاب هللا جـل يف عـاله، والـذي مل يـدرك هـذه احلقيقـة وال خيتـار لنفسـه صـورة تقيـة نقيـة مـن كتـاب هللا 

  : هذه اللحظات تظهر له احلقائق�يت يف ساعة خروج الروح وىف

  ، ، ))قق٢٢٢٢(( }}َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءكَ   {{         

يُكشف عنه الغطاء فريى ما لـه عنـد هللا، الـذي أعـده يف اجلنـة يـراه، ويطلـع علـى املنزلـة الكرميـة الـيت أعـد نفسـه هلـا، 
�ـذه املنزلـة عنـد هللا جـل يف عـاله، وإذا نظـر يف اجلنـة ومل جيـد لـه شـيئاً  وجيد نفسه مكتوب يف لوحة الشـرف اإلهليـة اخلاصـة 

  :ونظر يف اآلخرة ومل جيد له منزلة فيها يقول

}}   َِّ� �َِّ َ� َحْسَرَتى َعَلى َما فَـرَّْطُت ِيف َجْنِب ا   ))الزمرالزمر٥٦٥٦((  }}    َ� َحْسَرَتى َعَلى َما فَـرَّْطُت ِيف َجْنِب ا

�رب أمهلين ارجعين وأخرين يومني أو أسبوع أو شهر حىت أتـوب وأرجـع ! هل تنفع احلسرة يف هذه اللحظة؟ وينادي 
  :الذنوب وأعمل عمًال صاحلاً يكون يل به منزلة عند عالم الغيوب عن

َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِحلًا ِفيَما تـَرَْكُت َكالَّ ِإنـََّها َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمْن َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِحلًا ِفيَما تـَرَْكُت َكالَّ ِإنـََّها َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمْن ) ) ٩٩٩٩((َربِّ اْرِجُعوِن َربِّ اْرِجُعوِن   {{
َعُثوَن  َعُثوَن َورَائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ   ))المؤمنونالمؤمنون((}}    ))١٠٠١٠٠((َورَائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

                                                             
  ١٥/١١/٢٠١٤ھـ ١٤٣٦من محرم  ٢٣الحسینات األقصر  ١
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�تــك النــذير بعــد النــذير، مــن هــو ) الكــ(�تيــه النــداء  ملــاذا؟ ألننــا أنــذر�ك وحــذر�ك قبــل ذلــك مــرارًا، يقولــون لــه أمل 
، لكـــن نفســـه ختدعـــه، عزوجـــلالنـــذير؟ يقولـــون املـــرض والشـــيب واهلـــرم واملشـــاكل واهلمـــوم، كـــل هـــذا حـــىت يرجـــع إىل هللا 

 وطريـق هللا جـل يف عـاله، والشـباب والصـحة جتعلـه والشياطني يعاونو�ا حىت يصدوه عن سبيل هللا، ويبعدوه عـن سـبيل هللا
�ا تدوم، فهي ملن تدوم؟   !.خمدوعاً اليهمه شيء ويظن أ

تُ راحَ�������ة كُ�������لِّ حَ�������يِّ   ول�����������و أن�����������ا إذا متن�����������ا تُركن�����������اول�����������و أن�����������ا إذا متن�����������ا تُركن�����������ا تُ راحَ�������ة كُ�������لِّ حَ�������يِّ لك�������انَ المَ�������وْ   لك�������انَ المَ�������وْ
  ونُس�������أل بع�������د ذا ع�������ن ك�������ل ش�������يونُس�������أل بع�������د ذا ع�������ن ك�������ل ش�������ي  ولكن�����������������ا إذا متن�����������������ا بُعثن�����������������اولكن�����������������ا إذا متن�����������������ا بُعثن�����������������ا

  وهل الذي فعلناه مسجل؟ ،))الكھفالكھف٤٩٤٩(( }}  ًة ِإالَّ َأْحَصاَهاَال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوَال َكِبريَ     {{لكن الكتاب 

�لفيدي ،))الكھفالكھف٤٩٤٩(( }}  َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا{{نعم ومصّور  �عينكم، والذي صور يف الدنيا   وسوف تروا 
�لصـورة الظـاهرة وع ويصور الصورة الظـاهرة، لكـن الفيـدي � الباطنيـالـر�ين  {{:خيفـى شـيء فـال يسـتطيع أن ةليهـا النـوا يـَـْوَم     

َلى السََّرائِرُ  � يبتسم يف وجه شخص وهو بداخله يدبر له شر ومكر لكن هناك ال ،))الطارقالطارق٩٩(( }}  تـُبـْ   .السرائر تظهر فأحيا

  المقام في الجنةالمقام في الجنة
�ت يف   �شرين إعـال � مسافر والسفر طويل، فأين أقيم؟ أحياء اجلنة  فالعاقل الذي يبحث اآلن عن مقامه يف اجلنة، أ

اب هللا، فالـذي يريـد أن يسـكن يف الفــردوس هـذه هـي الشـروط، والـذي يريــد أن يسـكن يف عـدن هـذه هـي املواصــفات  كتـ
موجودة يف كتاب هللا، حنن نتشاجر مجيعا يف كل البالد حىت حنصل علـى وحـدة سـكنية، وحـىت أن نتسـلمها مـن املمكـن أن 

�خذها؟نكون قد سلمنا األمانة، لكن أنت حمتاج إىل وحدة أبدية ت   دخلها وال ترتكها أبدًا، مباذا 

ُتْم تـَْعَمُلونَ {{ ُتُموَها ِمبَا ُكنـْ �لعمل الذي قدمته ).).الزخرفالزخرف٧٢٧٢(( }}  َوتِْلَك اْجلَنَُّة الَِّيت ُأورِثـْ   .�خذها 

، وربنـا ذكـر لنـا صـورة العقـد يف كتـاب هللا عزوجـلفال بد أن يكون لك مكان يف اجلنة وتتعاقد والعقد مـع رب العاملين
 يف سورة التوبة، والعقد عبارة عن شخص اشرتى من شخص آخر نظري مبلغ معني، أليس هذا هو العقد؟

�ََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ   {{ ُفَسُهْم َوَأْمَواَهلُمْ   {{ماذا اشرتى منهم؟  }}ِإنَّ ا ومـا الـثمن؟  }}أَنـْ
  ).).التوبةالتوبة١١١١١١(( }} �َِنَّ َهلُُم اْجلَنَّةَ    {{

، هل هناك شخص يف هـذه الـدنيا يتنـازل لـك عـن أرضـه وبيتـه وحقلـه ويشـرتيها منـك وهـى زوجلعوانظر إىل الكرمي 
َوَآتُـوُهْم ِمـْن { ال، فالنفس هـذه ملـك مـن؟ ملـك هللا، واملـال ملـك مـن؟ ومـن الـذي أعطـاه لنـا؟ هللا! ملكه يف األصل؟

َ�ُكمْ  �َِّ الَِّذي َآ � الذي أعطيتكم هو املعطي، وهو الذي خلق الن ))النورالنور٣٣٣٣(( }}َماِل ا فس، وبعد ذلك يتفضل ويقول أ
  .املال، وخلقت النفس وأشرتيهم منك؛ حىت أدخلكم اجلنة، فضل هللا جل يف عاله

  منازل الجنةمنازل الجنة
�ت يف كتاب هللا وختتـار اجلهـة الـيت تريـد أن تسـكن فيهـا،  أين يف اجلنة؟ أنت الذي حتدد وأنت الذي تنظر يف اإلعال

  {{ء اء والعظمــاء هــذا لــه مثــن، اجلــوار لــه مثــن غــري الــدار، الــذي يريــد أن يكــون مــع هــؤالتريــد أن تكــون يف حــي الوجهــ
ــَهَداِء َوالصَّــاحلَِِني َوحَ  يِقَني َوالشُّ ــدِّ ُ َعَلــْيِهْم ِمــَن النَِّبيِّــَني َوالصِّ َّ� َعــَم ا ُســَن فَُأولَِئــَك َمــَع الَّــِذيَن أَنـْ

الذي يريد هذا الـثمن موجـود يف كتـاب هللا، والعـرض موجـود ومل ينتـه، حـىت  هذا هو اجلوار، ))النساءالنساء٦٩٦٩(( }}   ُأولَِئَك رَِفيًقا
  .يريد أن يكون جبوار احلبيب هذا له مثن آخر   يعطي لك الفرصة، والذي
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إذًا فكل واحد خيتار املنزل واجلار، والذي يريد أن يسري على هواه ويريد أن يزحزحه هللا يف اآلخرة من النـار ويـدخل 
 امن جهنم بعد قضاء مدة السجن فهذا أمـره لـه، وهنـاك مكـان أيضـا هلـؤالء خيرجـو  ااجلماعة الذين خرجو  اجلنة ويسكن مع

  !.من جهنم بعد قضاء حكمه، لكن هل يستو�ن هؤالء وهؤالء؟

والذي يريـد أن يكـون يف اجلنـة ويـرى ويشـهد مجـال هللا وكمـال هللا هـذا نعـيم أعظـم وإكـرام أكـرب وال بـد لـه أن يـدفع 
  :يف الدنيا من العمل الصاحل واملتجر الرابح حىت يدخل مع الذين يقول هللا فيهمالثمن 

َ�ِضَرٌة   {{ َ�ِضَرٌة ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ  َ�ِظَرٌة ) ) ٢٢٢٢((ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ  َا  ِّ� َ�ِظَرٌة ِإَىل َر َا  ِّ�   ))القیامةالقیامة((  }}    ))٢٣٢٣((ِإَىل َر

نـة، على نفسه أن ال خيرج حبيب من أحبته من الـدنيا حـىت يريـه منزلتـه وداره يف اجل عزوجلفاجلنة متسعة وعاهد هللا 
، ففـي سـاعة الغرغـرة يرينـا هللا منزلتنـا يـوم القيامـة يف اجلنـة فتعـرف مـن هنـا ألن ملـك ملسو هيلع هللا ىلص وهذا الذي أخـرب� عنـه رسـول هللا

  :امللوك قال هذا

  ))دمحمدمحم٦٦((  }}    َويُْدِخُلُهُم اْجلَنََّة َعرَّفـََها َهلُمْ َويُْدِخُلُهُم اْجلَنََّة َعرَّفـََها َهلُمْ {{

فـال بـد لـه أن خيـربه عـن حـدوده ! هولـة اهلويـة واملكـان؟فيعرفها هلم هنا، هل هناك أحد يكتـب عقـد بيـت أو أرض جم
ومن الـذي جبـواره مـن اجلهـات األربـع، ومـا لـه مـن املسـاحة؟ حـىت يكـون العقـد صـحيح، وهكـذا عقـد ملـك امللـوك يعرفـك 

�م؟ ومن الذين تتـزاور معهـم؟ وهـؤالء تـدخل معهـم إن شـاء هللا اجلنـة  �نس  يـوم موضعك يف اجلنة ومن جبوارك؟ ومن الذين 
  .القيامة

  منازل المقربین في الجنةمنازل المقربین في الجنة
َوُعِرُضـوا َعلَـى   {{فالذي يريد أن تكون له منزلة يف اجلنة البد أن يبحـث مـن اآلن وحنـن مجيًعـا سـنعرض علـى هللا 

  ففي هذا العرض كيف نكون؟، ، ))الكھفالكھف٤٨٤٨((}}رَبَِّك َصف�ا

�َِّ   {{ :ربنا قال يكون قـدام عـرش الـرمحن علـى منـابر مـن نـور،  هناك من، ، ))آل عمرانآل عمران١٦٣١٦٣((}} ُهْم َدرََجاٌت ِعْنَد ا
�خـذون األكـواب مـن احلبيـب  وهناك من هم حتت ظل عرش الرمحن يوم ال ظل إال ظلـه، وهنـاك مـن حـول حـوض الكـوثر 

  .ويوصلو�ا إىل األحباب، فأين أنت من هؤالء؟ البد أن  ختتار منزلة من منازل الرجال الذين ذكرهم هللا يف القران

�ـ �ت كتـاب هللا، حـىت تعـرف هـؤالء  عزوجـلذا الكـالم أننـا مسعنـا هللا فالذي جـاء  يعلـن عـن صـنف مـن الرجـال يف آ
ُ َأْن تـُْرَفعَ   {{: الرجال ربنا قال فيهم َّ�   ))النورالنور٣٦٣٦(( }}ِيف بـُُيوٍت َأِذَن ا

لصـاحلني مـن عبـاد هللا، وىف بيوت حلضرة هللا تتنزل فيها األنوار اإلهلية واأللطاف الر�نية والعلوم اإلهلية وهى قلوب ا
  :فهؤالء بيو�م اليت أشار إليها حضرة النيب وقال فيها يف احلديث القدسي عن هللا

قٌّ عَلَى   {{ ارَ ، فَحَ نْ بُیُوتِي فَإِیَّايَ زَ نِي فِي بَیْتٍ مِ ارَ ضُوءَ ثُمَّ زَ سَنَ الْوُ أَ فِي بَیْتِھِ فَأَحْ ضَّ نْ تَوَ قٌّ عَلَى مَ ارَ ، فَحَ نْ بُیُوتِي فَإِیَّايَ زَ نِي فِي بَیْتٍ مِ ارَ ضُوءَ ثُمَّ زَ سَنَ الْوُ أَ فِي بَیْتِھِ فَأَحْ ضَّ نْ تَوَ مَ
ائِرَ  مَ زَ رِ ورِ أَنْ یُكْ زُ ائِرَ الْمَ مَ زَ رِ ورِ أَنْ یُكْ زُ   ٢}}..هُهُالْمَ

فالناس فهمت أن يتطهر يف بيته ويتوضأ يف بيته مث يذهب إىل املسجد ولكنه يريد هذا البيـت الـذي قـال فيـه حضـرة 
  :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

                                                             
  .رواه الطبراني في المعجم الكبیر عن سلمان بن اإلسالم ٢



ق�ال �ىل هللا                     :                                            ٨٨كتاب      )٤(                    ق�ال �ىل هللا�یف�ة االٕ   �یف�ة االٕ

 م ١٥/١١/٢٠١٤ھـ الموافق ١٤٣٦حرم من م ٢٣األقصر  –الحسینات  ١

ةَ قَالَ  یْرَ ةَ قَالَ عَنْ أَبِي ھُرَ یْرَ سُولُ ا�َِّ   ::عَنْ أَبِي ھُرَ سُولُ ا�َِّ قَالَ رَ أَمْ   {{: : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقَالَ رَ كُمْ وَ رِ أَمْ إِنَّ ا�ََّ ال یَنْظُرُ إِلَى صُوَ كُمْ وَ رِ نْ یَنْظُرُ إِلَى إِنَّ ا�ََّ ال یَنْظُرُ إِلَى صُوَ لَكِ كُمْ وَ الِ نْ یَنْظُرُ إِلَى وَ لَكِ كُمْ وَ الِ وَ
الِكُمْ  أَعْمَ الِكُمْ قُلُوبِكُمْ وَ أَعْمَ   ]]متفق علیھ متفق علیھ [ [   }}قُلُوبِكُمْ وَ

 � �لطهارة الظاهرة حينما تتطهر، وتطهر الظاهر؛ تتفكر وتطهر الباطن  ألن هذا هو موضع نظر هللا،  عزوجلذّكرك 
�س و  الشهوات وكل مـا يشـغل عـن حضـرة وهؤالء طهروا هذه القلوب من الشرك والشك والوهن واخليال واألرجاس واألد

، وبعد أن طهروا القلوب َشَغلوها بذكر عـالم الغيـوب، عزوجل؛ حىت تصبح هذه القلوب خالصة لعالم الغيوب عزوجل هللا
�لزراعــة أو أي عمــل فــال شــيء يشــغلهم عــن هللا ألن الــذكر يف القلــب،  �جــروا أو عملــوا  وهلـذا قــال فــيهم هللا هــؤالء ســواء 

�م اجلسم يكون القلب مشغوًال بذكر اللهوالقلب يعمل ح   :على الدوام  عزوجلىت لو 

ال یَنَامُ قَلْبِي { {  ال یَنَامُ قَلْبِي تَنَامُ عَیْنِي وَ   ٣}}تَنَامُ عَیْنِي وَ
فطهروا القلوب واشتغلوا فيها بذكر حضرة عالم الغيوب، وأصبح اللسان يـرتجم عـن مـا يف القلـب فـال جيـوز للسـان 

رَِجـاٌل َال تـُْلِهـيِهْم ِجتَـارٌَة َوَال بـَْيـٌع َعـْن    {{أن يذكر هللا والقلب مشغول بدنياه، فاللسان يعرب عن ما يف القلب فلهـذا 
�َِّ َوِإقَاِم الصََّال  �خلوف من هللا وهذا مقام املراقبني يراقبون الله ))النورالنور٣٧٣٧((}}  ِة َوِإيَتاِء الزََّكاةِ ِذْكِر ا  عزوجلومجّلوا القلب 

ُ َأْحَسَن َما َعِمُلوا{{جيزيهم هللا  ايف كل أحواهلم مباذ  َّ�  ىأي يتغاضى عن السـيئات ويتغاضـ ))النورالنور٣٨٣٨(( }}     لَِيْجزِيـَُهُم ا
 :أجر مضاعف عن احلسناتعن الذنوب ويسرت العيوب وجيزيهم 

ِ�ِْم ِيف َأْصَحاِب   {{ ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونـََتجاَوُز َعْن َسيَِّئا َقبَُّل َعنـْ ِ�ِْم ِيف َأْصَحاِب ُأولَِئَك الَِّذيَن نـَتـَ ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونـََتجاَوُز َعْن َسيَِّئا َقبَُّل َعنـْ ُأولَِئَك الَِّذيَن نـَتـَ
  ))األحقافاألحقاف١٦١٦((  }}    اْجلَنَّةِ اْجلَنَّةِ 

ــَدُهْم ِمــْن َفْضــِلهِ   {{: هــذه األوىل، والثانيــة كمالــه مــن الــنعم فيجــزيهم مبــا يليــق جبمالــه ويليــق ب ))الن��ورالن��ور٣٨٣٨(( }}   َويَزِي
�ــا خصوصــية  � الر�نيــة الــيت ال يســتطيع لســان مهمــا أوتــى مــن بيــان أن يكشــف عــن ذرة منهــا أل واألفضــال اإلهليــة والعطــا

�ا أهل هذا املقام الكرمي من رجال هللا الصاحلني الذين ذكرهم هللا يف القرآن   .حلضرة الرمحن خص 

  ))البینةالبینة٧٧((  :هذا صنف من األصناف وصنف آخر

ُر اْلَربِيَّةِ إِ إِ   {{ ُر اْلَربِيَّةِ نَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ُأولَِئَك ُهْم َخيـْ   }}نَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ُأولَِئَك ُهْم َخيـْ

  :هؤالء أحسن الناس يوم القيامة، هؤالء يصلون إىل مقام الرضوان

ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ     {{ ُ َعنـْ َّ� ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َرِضَي ا ُ َعنـْ َّ�   ))البینةالبینة٨٨((  }}َرِضَي ا

  .عزوجلاة حضرة هللا ما العمل الذي أوصلهم إىل ذلك؟ خشية هللا ومراقبة هللا ومراع

�ت ونتدارسها مـع األخصـائيني صـلى هللا الـذين عيـنهم سـيد األولـني واآلخـرين  فنحن حنتاج أن نفتش يف هذه اإلعال
�  عليه وسلم � هنـا حىت نعرف ما فيها وخنتار بعضها؛ حىت حنسن ألنفسـنا؛ خنتـار واحـًدا منهـا فنفـوز أو خنتارهـا كلهـا، فـإذاً 

�ـذه الكمـاالت حـىت خيـرج مـن هـذه الـدنيا وتكـون لنـا األومسـة الر�نيـة زوجلعمع نبينا عند ربنا  ، وحياول الواحد أن يكمل 
  .والنياشني الر�نية والشهادات القرآنية حىت يزفه إىل خروج روحه من احلياة الدنيوية

� عمر بن عبد ال روا من جبوارهم مبا يروا، سيد وأرضـاه، يف حلظـة  τعزيز ولذلك كان الصاحلون يف حلظات املوت يبشِّ
  :إين أرى حضرة ما هم جبّن وال إنس وبعد حلظة قال: موته قال ملن حوله

                                                             
  .صحیح البخارى ومسلم عن عائشة بنت عبدهللا ٣
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  ))الصافاتالصافات٦١٦١((  }}ِلِمْثِل َهَذا فـَْليَـْعَمِل اْلَعاِمُلونَ ِلِمْثِل َهَذا فـَْليَـْعَمِل اْلَعاِمُلونَ {{

�ك أن تقـول هـذا الزمـان لـيس فيـه هـذه األصـناف،  وقـد ورد ىف املنزلة الـيت يراهـا، وهـذا موجـود يف العلـوم اإلهليـة، إ
  :الذى اشتهر على أنه حديث ويؤيده احلديث األثر

ةِ { {  مِ الْقِیَامَ ِتي إِلَى یَوْ ِفي أُمَّ یْرُ ِفيَّ وَ ةِ الْخَ مِ الْقِیَامَ ِتي إِلَى یَوْ ِفي أُمَّ یْرُ ِفيَّ وَ   ٤}}الْخَ
�لــدنيا و�ملشــاكل و�ملالهــي واجلــاه واملناصــب وفّكــروا أن أهــل الصــفا غــري موجــودين، فأهــل  لكــن النــاس اشــتغلت 

�ـم ال ير  نالصفا موجودون لكن مستورو  يـدون أن ينشـغلوا مـع املشـغولني، فهـم يريـدون أن يكونـوا مـع بسرت رب العاملني أل
�م وبعد ذلك جيد اهلنا جبوار امللك العالم   عزوجلالله �م أو بعض أ �م يعلمون أن الدنيا كلها أ   .عزوجلعلى الدوام أل

  زاد األتقیاءزاد األتقیاء
�  جيــب علــى املــؤمن أن جيهــز لنفســه ويســتوثق مــن هنــا أيــن مكانــه يف اجلنــة؟ وأيــن مقامــه يف الــدار اآلخــرة؟ مــع ســيد

، إذا كــان متــذكًرا ذلــك إن شــاء هللا سيصــلح هللا أحوالــه، فحينمــا تريــد نفســه أن تشــغله  ψوصــحبه الكــرام ملسو هيلع هللا ىلصرســول هللا 
�نًيا �ئباً ويصحح له حاله، ألنه فاكر ويذاكر فريجع    .فالذي بباله يرده 

  :دار ويظل مع التائهني حىت ينادوهوإذا نسي هذه األفكار فسوف يتوه يف هذه ال

  ))الفجرالفجر((  }}  اْرِجِعياْرِجِعي) ) ٢٧٢٧((َ� أَيـَّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة َ� أَيـَّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة     {{

�نه بني يدي من يقول للشيء كن فيكون   !!فيفاجأ 

ليس أمامه فرصة أن يرجع أو يتوب أو خيتار أو يفعل أي شيء ينقذه من هذا الوضع الذي وضـع فيـه نفسـه األمـارة 
�ــذه �لســوء وو  �نــس  �ــار فأنســوه هللا وأنســوه الــدار اآلخــرة وجعلــوه  ســاوس الشــيطان وخــّالن الســوء الــذين جيالســهم ليــل 

� رسـول هللا  �ا التصـلح ألي إنسـان سـكنًا، ألن امسهـا دار البـوار، سـيد كـان يعلّـم أصـحابه هـذا احلـال دومـاً   ملسو هيلع هللا ىلصالدار مع أ
  :فيقول ألحدهم

، أَوْ عَابِرُ سَبِیلٍ كُنْ فِي الدُّ كُنْ فِي الدُّ { {  یبٌ ، أَوْ عَابِرُ سَبِیلٍ نْیَا كَأَنَّكَ غَرِ یبٌ ،  ،،نْیَا كَأَنَّكَ غَرِ سَاءَ رُ الْمَ تَ فَال تَنْتَظِ بَحْ ،إِذَا أَصْ سَاءَ رُ الْمَ تَ فَال تَنْتَظِ بَحْ   إِذَا أَصْ
تِكَ  وْ یَاتِكَ لِمَ نْ حَ مَ ، وَ كَ ضِ رَ تِكَ لِمَ حَّ نْ صِ ذْ مِ خُ ، وَ بَّاحَ رُ الصَّ سَیْتَ فَال تَنْتَظِ إِذَا أَمْ تِكَ وَ وْ یَاتِكَ لِمَ نْ حَ مَ ، وَ كَ ضِ رَ تِكَ لِمَ حَّ نْ صِ ذْ مِ خُ ، وَ بَّاحَ رُ الصَّ سَیْتَ فَال تَنْتَظِ إِذَا أَمْ عَ   ،،وَ دُدْ نَفْسَكَ مَ اعْ عَ وَ دُدْ نَفْسَكَ مَ اعْ وَ

تَى وْ تَىالْمَ وْ   ٥}}  الْمَ
  {{ال بـــل ال بـــد أن يكـــون معـــه زاده ! ن تكـــون لـــه شـــنطة هـــل يضـــع  فيهـــا مـــأكوالت ومشـــرو�ت؟فاملســـافر يريـــد أ

ـَر الـزَّاِد التـَّْقـَوى فيضـع فيهـا الباقيـات الصـاحلات، تضـع فيهـا الشـيء الـذي جتـده ) ) لبق�رةلبق�رةاا١٩٧١٩٧((}}  َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ
  .ملسو هيلع هللا ىلصل أصحاب حضرة النيب ، فإذا سار اإلنسان على هذا احلال النبوي فيكون مثعزوجلعند هللا 

� أبو ذّر  �جلزء اآلخر وقصعة وجدوا بيته ال يوجد به إال فراش يفرشه τسيد يغسـل فيهـا ويصـنع اخلبـز  حتته ويتغطى 
�ثك؟ فقال ،فيها وكوب ماء للشرب كـل املتـاع   ،!يوجد منزل نبنيه أفضل من ذلك نوجه إليه صـاحل متاعنـا: فقالوا له أين أ

ً� جديــًدا وأجهــزة جديــدة فهــل جيعــل  -لطيــب أرســله إىل هنــاكا � ــا جديــًدا يريــد أن يســكن فيــه فيشــرتى لــه أ الــذي يبــىن بيًت

                                                             
صحیح، وكذا فى الدرر المنتثرة فى األحادیث المشتھرة،  الجد الحثیث فى بیان ما لیس بحدیث للعامرى، قال ابن حجر ال أعرفھ ومعناه ٤

 أن إل�ى الح�ق عل�ى ظ�اھرین أمت�ي م�ن طائفة تزال ال( حدیث في یعني وفى المقاصد الحسنة للسخاوى، قال ال أعرفھ ولكن معناه صحیح
  .)الساعة تقوم

5 .رضى هللا عنھصحیح ابن حبان عن عبدهللا بن عمر    
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 م ١٥/١١/٢٠١٤ھـ الموافق ١٤٣٦حرم من م ٢٣األقصر  –الحسینات  ١

 خريًا من هذا نوجه إليه صاحل متاعنـا فقـالوا أن لنا منزال: فقال هلم-ت اجلديد؟ األجهزة اجلديدة يف البيت القدمي أم يف البي
ٌر َوأَبـَْقىَواْآلَ   {{: : قال له أين هذا املنزل؟   .))األعلىاألعلى١٧١٧(( }}ِخَرُة َخيـْ

هذا املنـزل يف الـدار اآلخـرة البـد للواحـد منـا أن جيهـز لنفسـه املنـزل؛ فالـذي يسـكن يف اسـرتاحة يف أي بلـد يريـد أن 
� للـد �لراحـة فيهـا، ولكننـا مـاذا أعـدد �ث واألجهـزة مـا جيعلـه يشـعر  ار جيهزها، فحينما يريد أن ينزل إليها جيد فيها مـن األ
  :الباقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وال يوجـد أحـد هنـاك جيهـز عنـك وال يقرضـك وال يتصـدق عليـك، إذا مل تعمـل فـال ، ))النساءالنساء٥٧٥٧(( }}    َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا  {{
جتد لك شيًئا، كل واحد مشغول بنفسه ويبحث عن نفسه، إذا كنا مع بعض نساعد بعًضـا فنهنـئ بعًضـا فنكـون مـع بعضـنا 

  :حصل خالف البعض هناك، لكن إذا

ُء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنيَ   {{   ))الزخرفالزخرف٦٧٦٧((}}اْألَِخالَّ

وحنـن نعلـم أن هـذا أمـر يقـني ! فيهـا صـباًحا ومسـاءاَ نتفكـر لفهذه الفكرة اليت أريد أن أضعها يف ذهـنكم وصـدوركم و 
؟ إذاً مـاذا ننتظـر؟ ال لطاعـةيجلس يف املسـجد ويتفـرغ لفـمن الذي يعرف ساعته أو  يه؟ من الذي ال ميوتأحد يشك فوال 

  !.على الدوام حينما ينادي مناد هللامستعدين كون نبد أن 

�ـم كـولذا   �يت ملـك املـوت ويـروه كـانوا يرونـه أل انوا صـاحلني يقولـون لـه كان أحباب هللا وأصـحاب رسـول هللا حينمـا 
  :مرحًبا بك

  :اَذ ْبَن َجَبٍل َلمَّا َحَضَرُه اْلَمْوُت َقالَ َأنَّ ُمعَ  َعْن َعْمِرو ْبِن قَـْيسٍ 
نَا؟ فَقِیلَ   {{   َبحْ وا، أَصْ نَا؟ فَقِیلَ انْظُرُ َبحْ وا، أَصْ بِحْ : : انْظُرُ بِحْ لَمْ نُصْ تَّى أُِتيَ فَقِیلَ لَ�ھُ ، ، لَمْ نُصْ تَّى أُِتيَ فَقِیلَ لَ�ھُ حَ ، قَ�الَ : : حَ تَ ، قَ�الَ قَ�دْ أَصْ�َبحْ تَ أَعُ�وذُ بِ�ا�َِّ أَعُ�وذُ بِ�ا�َِّ : : قَ�دْ أَصْ�َبحْ

بٌّ  غِ ائِرٌ مُ بًا زَ حَ رْ تِ مَ وْ بًا بِالْمَ حَ رْ ، مَ ا إِلَى النَّارِ ھَ بَاحُ َلةٍ صَ نْ لَیْ بٌّ مِ غِ ائِرٌ مُ بًا زَ حَ رْ تِ مَ وْ بًا بِالْمَ حَ رْ ، مَ ا إِلَى النَّارِ ھَ بَاحُ َلةٍ صَ نْ لَیْ اءَ عَلَى فَاَقةٍ   مِ بِیبٌ جَ اءَ عَلَى فَاَقةٍ حَ بِیبٌ جَ مَّ إِنَّكَ ، ، حَ مَّ إِنَّكَ اللَّھُ اللَّھُ
، فَ  افُكَ لَمُ أَنِّي كُنْتُ أَخَ ، فَ تَعْ افُكَ لَمُ أَنِّي كُنْتُ أَخَ يِ أأتَعْ طُ�ولَ الْبَقَ�اءِ فِیھَ�ا لِكَ�رْ ، إِنِّ�ي لَ�مْ أَكُ�نْ أُحِ�بُّ ال�دُّنْیَا وَ جُ�وكَ مَ أَرْ يِ نَ�ا الْیَ�وْ طُ�ولَ الْبَقَ�اءِ فِیھَ�ا لِكَ�رْ ، إِنِّ�ي لَ�مْ أَكُ�نْ أُحِ�بُّ ال�دُّنْیَا وَ جُ�وكَ مَ أَرْ نَ�ا الْیَ�وْ

، وَ  رِ اجِ لَكِ��نْ لِظَمَ��إِ الْھَ��وَ ، وَ رِ سِ الشَّ��جَ ال لِغَ��رْ ، وَ األَنْھَ��ارِ وَ رِ اجِ لَكِ��نْ لِظَمَ��إِ الْھَ��وَ ، وَ رِ سِ الشَّ��جَ ال لِغَ��رْ مَ��ةِ الْعَُلمَ��اءِ األَنْھَ��ارِ وَ احَ زَ مُ ، وَ كَابَ��دَةِ السَّ��اعَاتِ مَ��ةِ الْعَُلمَ��اءِ مُ احَ زَ مُ ، وَ كَابَ��دَةِ السَّ��اعَاتِ مُ
رِ  كْ لَقِ الذِّ نْدَ حِ كَبِ عِ رِ بِالرُّ كْ لَقِ الذِّ نْدَ حِ كَبِ عِ   ٦}}بِالرُّ

�ـم  � الـذي أذهـب عنـا احلـزن ملـاذا أل � مـن اهلـّم والغـّم واملشـاكل واملـرض الـذي حنـن فيـه احلمـد  �خـذ أنت تريـد أن 
 حـىت نتـذكر هـذه ودائمـا نسـارع يف جمـالس العـارفني جاهزون فهذا حال املـؤمنني الصـادقني ولـذلك حنـن نصـاحب الصـاحلني

  .األحوال العالية

  ... عزوجل نسال هللا

�ل، وأن يرزقنـا خشـيته ومراقبتـه وأن يتـوىل سياسـة كـل أمـور� وأن ال يكلنـا إىل نفوسـنا وال  أن جيعل اآلخرة منا على 
  ...إىل أهوائنا طرفة عني وال أقلّ 

�ملقـام الكـرمي يف جـوار الـرءوف  وأن يقبل بنا عليه، وأن ال يرتكنا إال  سـعداء بـني يديـه وأن جيعلنـا مـن الـذين يفـوزون 
الرحيم، وأن جيعلنا يف أهل جواره يف جنة النعيم ومن مقامه الكرمي يف الدار اآلخرة وأن جيعلنا مـن الـذين ال خـوف عليـه وال 

  هم حيزنون وأن جيعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

� دمحم وعلى آله وصحبه وسلموصلى    هللا على سيد
                                                             

  .الزھد ألحمد بن حنبل ٦
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