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الرِحي ِم
الر ْْحَ ِن َّ
بِ ْس ِم هللا َّ
ول هللا أُسوةٌ حسنةٌ ليمن َكا َن يـرجو هللا والْيـوم ي
﴿ لََق ْد َكا َن لَ ُكم يِف ر ُس ي
اآلخ َر َوذَ َك َر هللا
َْ ُ َ َ َ ْ َ
ْ َ َ ََ َ ْ
ْ َ
َكثيريا ( )32ولَ َّما رأَى الْم ْؤي
ز
األح
ن
و
ن
م
َ
ُ
ص َد َق هللاُ َوَر ُسولُهُ
ْ
َ
اب قَالُوا َه َذا َما َو َع َد ََن هللاُ َوَر ُسولُهُ َو َ
َ
َ َ ُ
ً
ي
ي
ال ص َدقُوا ما عاه ُدوا ي
ي
هللا َعلَْي يه فَ يم ْنـ ُه ْم
َوَما َز َ
َ ََ
يما ( )33م َن ال ُْم ْؤمني َ
ني ير َج ٌ َ
اد ُه ْم إيال إيميَ ًاَن َوتَ ْسل ً
ضى ََْنبهُ ويم ْنـهم من يـ ْنـتَ يظر وما ب َّدلُوا تَـب يديال ( )32لييج يزي هللا َّ ي ي
ني بي ي
ص ْدقي يه ْم
ْ
الصادق َ
َْ َ ُ
َم ْن قَ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ
ويـع يذب الْمنافي يقني إي ْن َشاء أَو يـتوب علَي يهم إي َّن هللا َكا َن غَ ُف ي
يما ﴾ (( )34األجزاب).
َُ َ َ َُ َ
َ
َ ْ َُ َ َ ْ ْ
ورا َرح ً
ً
الرِحي ِم:
الر ْْحَ ِن َّ
بِ ْس ِم هللا َّ
هنا إشارة سلوكية عالية وغالية ،ولكن ال ينبغي أن تُقال ال لألحباب وال لغري األحباب.
فنحن عندما نقرأ القرآن املفروض ـ علموان مشاخينا ـ أنين أقرأ القرآن على نفسي ،يعين
وف البحار وف كل شيئ،
وف اجلبال َّ
وف األرض َّ
ف السماء َّ
وف كل شيئَّ ،
اخلطاب يل ،وأان أمة َّ
فاألحزاب اليت عندي بداخلي ما هي؟
حزب النفوس الذين يريدون أن يضيعوان ،أليس هذا حزب وموجود اي إخواان؟
حزب النفس اإلبليسية والنفس اجلمادي والنفس النباتية والنفس احليوانية ،هؤالء كلهم ماذا
يريدون؟
النفس اجلمادية جتمد اإلنسان ،وما معىن جتمده؟ يعين جتعله يكسل لعمل طاعة من
الطاعات ،وهي موجودة وحتتاج جلهاد.
النفس النباتية كل مهه ف األكل ،حىت تنموا النفس احليوانية اليت جتعل اإلنسان كل مهه
والعياذ ابهلل النكاح وما شابه ذلك.
النفس اإلبليسية هي النفس اليت تفرح ،واليت ليس هلا عندان مطرح ،تفرح ف أن يكون إثنني
حيبوا بعض يوقعهم ف بعض وخيتلفوا مع بعض ،تفرح ف التفرقة بني املسلمني ،تفرح ف إلقاء
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العداوة بني املتآخني ف هللا عز وجل ،فهذا اي إخواان يكون ماشياً على هنج من؟
إبليس ،ولذلك نسميها النفس اإلبليسية.
وهي موجودة ف أي إنسان ،أي إنسان هذه النفوس موجودة فيه ،وهذه هي األحزاب اليت
تريد أن هتجم على النفس امللكوتية اليت تريد أن أتخذ اإلنسان إىل امللكوت األعلى ،وإىل
الطاعات والقرابت ،وإىل اإلقتداء بسيد السادات ،وتُسبِط مهتها ،وختذل عزميتها.
فلما يرى اإلنسان السالك إىل هللا األحزاب ،فيتذكر اإلحزاب ف نفسه واملفروض أن تبدأ
هبم وحتارهبم ،وحتاول أن تقضي عليهم:
(رجعنا من اجلهاد األصغر ـ وهذه كانت الرسول وبني الرومان ،والرومان كانوا ،322222
وجيش املسلمني كان  ،22222ـ إىل اجلهاد األكرب)
[اخلطيب البغدادي عن جابر هنع هللا يضر].

فهل مائيت ألف ف مواجهة ثالثني ألفاً يكون جهاد أصغر؟ قالوا :وما اجلهاد األكرب اي
رسول هللا؟ قال :جهاد النفس واهلوى).
وهم املصيبة الكربى والعقبة العُظمى أمام أي إنسان يريد أن يكون قريباً من حضرة الرْحن
تبارك وتعاىل ،ومها النفس واهلوى.
والنفس حتتها سلسلة نفوس وقد أشران إىل بعضها ،ومن يُرد شرحاً مستوفياً فعندان كتاب
النفس وموجود ومعمول ومطبوع ومتوفر ،ولكن حيتاج لقراءة بتأين وتدبر ،ألنه فيه وصف كامل
هلذه النفوس ،وكيفية القضاء على نزعاهتا اليت ال ترضي املليك القدوس سبحانه وتعاىل.
ي
اب قَالُوا َه َذا َما َو َع َد ََن هللاُ َوَر ُسولُهُ ﴾ (33األحزاب).
﴿ َولَ َّما َرأَى ال ُْم ْؤمنُو َن ْ
األح َز َ
كلما إلتقى اإلنسان املسلم ف حياته مجاعة من أهل الشر جيتمعوا عليه ،أو مجاعة من
يدعون املشيخة يشنِعون عليه ،أو مجاعة من الذين َّ
الذين َّ
يدعون العلم ينهشون ف حلمه
وأعراضه ،أيخذوا اخلبيث ويظهروه ،والطيب خيفوه ،أليس هذا موجوداً؟ فهذه كلها أحزاب
وموجودة ،عندما يرى هذه األمور ماذا يفعل؟ يعرف أنه خمصوص ومطلوب للحضرة العلية،
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ولذلك تكالبت عليه قوى الشر الظاهرة واخلفية.
يقول فيها اإلمام أبو العزائم هنع هللا يضر على لسان احلضرة القدسية:
حرب ٍ
بال ٍ
شديد ال يكون
تريد أن ترى حسين وترقى
البد وأن تكون حرابً شديدة:
فمن رام الوصال إىل جنايب أصـ ـ ـ ـ ـ ِفيه وف هذا فتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون
متسك إن أردت القرب مين بسنة ٍ
أْحد فهو احلصن احلصني
إمسك فقط بسنة رسول هللا ف وسط هذه املعامع واجلهاد.
ملاذا أقول هذا الكالم؟ ألن كثري من األحباب يذكِروين مبا فعل بعض األصحاب مع رسول
هللا صلى هللا عليه وسلَّم ،يظن أنه عندما يدخل طريق هللا وينتمي إىل الصاحلني من عباد هللا،
فسوف يعيش ف الدنيا وهو ف اجلنة ،ال أتتيه مشاكل ،وال ينتابه مهوم ،وال غموم بل ويعيش ف
الدنيا ف اجلنة.
فالرسول قال ذلك :قال أن الدنيا سجن ملن؟ للمؤمن ،وجنة ملن؟ للكافر ـ وملاذا هو
سجن؟ ألنه يسجن حواسه الظاهرة ف أحكام الشريعة املطهرة ،فلن جيعل عينيه تنظر مييناً ومشاالً
كما تريد:
﴿ قُل ليلْم ْؤيمنيني يـغُ ُّ ي
صا يريه ْم ﴾ (22النور).
ضوا م ْن أَبْ َ
ْ ُ ََ
وال جيعل فمه أيكل كل ما َّلذ وطاب وال يسأل أحالل أو حرام ،ال ينفع هذا ،وهكذا كل
األعضاء فأصبحت ساجناهم ،ساجناهم ف ماذا؟ ف قيود الشريعة املطهرة.
خصه
هم يروها سجن ،لكنها جنة ملن يصرب مع هللا وجيلو هللا له بصريته ،ويرى بنور هللا ما َّ
به مواله تبارك وتعاىل.
فذهبوا حلضرة النيب ف بداية الدعوة اإلسالمية ملا كانوا يُؤذون ،الكفار كانوا يضربوهم
ومنهم من يعذبوهم وأنتم تعرفون هذا الكالم ،فذهب أحدهم وقال له :اي رسول هللا يعملون فينا
كذا وكذا ،فسيدان رسول هللا غضب غضباً شديداً ،وقال صلى هللا عليه وسلَّم:
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(إن من كان قبلكم كان الرجل ُميشط منهم ابملشط احلديد ،من رأسه إىل أمخص قدمية ،ال
يتغري عنه عقيدته ف هللا طرفة ع ٍ
ني وال أقل).
[البخاري عن خباب بن األرت هنع هللا يضر].

أيتون ٍ
مبشط حديد من جربوهتم وميشطوا اللحم وهو حي ،من العظم ،من منكم يتحمل
هذا الكالم؟ هم كانوا يتحملون هذا الكالم وذلك ليُغري عقيدته ،فال يغري عقيدته أبداً.
ليتمن هللا هذا األمر حىت متشي
(والذي نفسه بيده ـ بشرهم أيضاً وكان البد أن يُبشر ـ َّ
الظعينة ـ والظعينة يعين املرأة ـ حىت متشي الظعينة من صنعاء إىل بالد الشام ال ختشى إال هللا،
والذئب على الغنم).
[ ُعدي بن حامت هنع هللا يضر رواه البخاري].

متشي وحدها ال ختاف أحداً أبداً ،وهذه اجلماعة العلماء الفقهاء كانوا أيخذون من
احلاديث خالصتها ،والذي أخذ منها اإلمام الشافعي هنع هللا يضر ،واجلماعة املتشددين يقولون :املرأة ال
تسافر أي سفر إال إذا كان معها حمرم ،قال :ال الرسول قال :متشي الظعينة ومل ي ُقل معها حمرم
وال غريه ،وهذا حديث صحيح ف البخاري ومسلم ،من صنعاء إىل بالد الشام سفراً طويالً،
وليس معها إال هللا ،وليس معها حمرم وال غريه.
وهذا نص احلديث تسافر وال شيئ ،ولكن من ابب اإلحتياط وطاملا ذهبت حلج البيت
احلرام ،يكون مها نسوة مؤمنات قانتات وتكون رفقة صاحلة متشي معها تؤنسها ف السفر.
فانظر كيف كانوا أيخذون األدلة؟
ي َّ ي
ين يَ ْستَـ ْنبيطُونَهُ يم ْنـ ُه ْم ﴾ (32النساء).
﴿ لَ َعل َمهُ الذ َ
فهل ينفع ٍ
ألحد منا أن يستنبط من كتاب هللا ومن سنة رسول هللا؟ ال البد أن يكون قد
أخذ الدورة:

ي ٍي
ي
ي
نفر من األجسام والنفوس للقلوب والرواح إىل
﴿ فَـلَ ْوال نَـ َف َر م ْن ُك يل ف ْرقَة م ْنـ ُه ْم طَائ َفةٌ ـ ٌ
حضرة املليك القدوس:
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لييـتَـ َف َّقهوا يِف ي
الدي ين ـ من رب العاملني ـ َولييُـ ْن يذ ُروا قَـ ْوَم ُه ْم إي َذا َر َجعُوا إيلَْي يه ْم لَ َعلَّ ُه ْم ََْي َذ ُرو َن ﴾
َ ُ

(233التوبة).
هم هؤالء األئمة ربنا أخذهم ابلكلية وعلمهم العلوم الوهبية والقرآنية ،وأمرهم أن يرجعوا
فيُعلموا غريهم من عطاء هللا سبحانه وتعاىل الذي إختصهم به هللا تبارك وتعاىل.
لكن هل يوجد أح ٌد ف الدنيا اي إخواان يطمع أن يكون مؤمناً ويعيش ف الدنيا بدون بالء؟
ال ـ (أشد الناس بالءً ـ من؟ األنبياء).
خص هللا كل ن ٍيب ببالء غري اآلخرين ،ملاذا؟ حىت يكونوا مجيعاً حجة هلل على خلق
ولذلك َّ
هللا ،فمن يقول لربنا :إمشعىن ربنا أعطاين بنات ومل يُعطيين أوالد صبيان؟ نقول له :عندك إمام
الرسل واألنبياء صلى هللا عليه وسلَّم ،وعندك سيدان لوط.
يقول :إمشعىن ربنا أخرين ف اإلجناب ومل جيعل يل ذرية طيبة من البداية على طول؟ عندان
سيدان إبراهيم أبو األنبياء مل يُنجب إال ف الثمانني ،وسيدان زكراي.
يقول :أان ف عملي مسئول ومشغول وال أستطيع أن أُؤدي الطاعات كما حيب هللا
ويرضى ،فهل أنت مشغول أكثر من شغل سليمان بن داود؟
فآاته هللا ملكاً عظيماً فكان ملك للجن واإلنس والطيور واحليواانت ،وكل هذا ومل يغفل
عن هللا سبحانه وتعاىل ف ذلك كله طرفة ع ٍ
ني وال أقل.
وهكذا عندما تبحث ف القرآن ف رسل هللا ،وكتابة كل و ٍ
احد منهم إختصه هللا ببالء ،حىت
يكون قدوة لألتقياء واألنقياء.
الشيخ فالن يقولون عليه شيخ عظيم وزوجته ال متشي على هنجه وتعاكسه على الدوام،
نوح وإمرأة لوط:
فعندان إمرأة ٍ
اد ََن ص ي
ت َعب َدي ين يمن يعب ي
احلَْ ي
اُهَا ﴾ ـ
ني (22التحرمي) ـ أليس كذلك؟ ـ فَ َخانَـتَ ُ
َ
﴿ َكانَـتَا َتْ َ ْ ْ ْ َ
واخليانة أهنا كانت تنقل أسراره ،لكن ُحم ٌرم على نساء األنبياء اخليانة الزوجية ،وربنا حافظهم من
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ذلك تبارك وتعاىل.
رجل صاحل ولكن له إبن ال نعرف كيف أتى؟ واي ترى كيف ُولد هكذا مع أن أبوه ال
فالن ٌ
أيكل حرام وال شيئ ،فهل نسيت إبن نوح؟
ب َم َعنَا ﴾ (43هود ) ـ وأخذ حياول معه أن يركب معه ،حىت قال:
﴿ َاي بُـ ََّ
َن ْارَك ْ
َح َكم ا ْحلاكي ي
وح إي
﴿ إي َّن ابْيَن يم ْن أ َْهليي َوإي َّ
َّ
ُّ
َ
س
ي
ل
ه
ن
ن
اي
ال
ق
)
44
(
ني
م
أ
ت
ن
أ
و
ق
حل
ا
ك
د
ع
و
ن
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
صالي ٍح ﴾ (( )41هود).
يم ْن أ َْهلي َ
ك إينَّهُ َع َم ٌل غَْيـ ُر َ
عمل ـ يعين كله على
وهذه قراءة ،عمله غري صاحل وأنت غري مسئول عنه ،وف قراءة :إنه ٌ
عمل غري صاحل.
بعضه ٌ
حىت ال نعاير أحداً ف الدنيا بقضاء هللا وقدر هللا ،قال صلى هللا عليه وسلَّم:
(ال تعريوا أحداً ٍ
بذنب ،فعسى هللا يشفيه ويبتليك).
[الرتمذيث عن واثلة بن األسقع هنع هللا يضر].

بنفس الذنب الذي عايرته به ،وماذا نفعل؟
نشكر ونفعل كما قال رسول هللا:
(إذا رأيت رجالً مبتلى ف ُقل :احلمد هلل الذي عافاين مما إبتلى هذا به ،وفضلين عليه وعلى
كث ٍري ممن خلق تفضيال).
[الصحيحني عن أيب هريرة وعبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما].

أرأيت سيدان رسول هللا كيف يوجهنا؟ وماذا نقول؟
وانظر إىل أي شيئ وجهنا سيدان رسول هللا؟ ماذا نقول؟
لكن هل نعيب عليه؟ ال أو هل نعايره؟ ال ،فهذا ليس من أخالق املؤمنني الصادقني.
إذاً البالء من هللا ،ولكن فيه سر لعباد هللا الصاحلني ،قبل أن ينزل عليهم البالء ،يكون
ُمنزل عليهم اللطف ،فينزل على قلوهبم ُجند اللُطف ومدد اللُطف من عند هللا ،فيجعله ساعة
البالء يرضى ،وال يسخط وال يتربم وال يشكو هللا إىل خلق هللا ،ملاذا؟ ألن هللا أهله وجهزه نجند
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اللطف الذي أنزله على قلبه املوىل تبارك وتعاىل.
فهذا مما يزيد اإلنسان ف اإلميان ،ويزيد اإلنسان ف التسليم للنيب العدانن ،ليدخل ف قول
هللا تعاىل:
﴿ ويسليموا تَسلي
يما ﴾ (14النساء).
َُ َ ُ ْ ً
ذكر هللا تبارك وتعاىل وأشار إىل بعض الرجال من املؤمنني السابقني ف غزوة األحزاب
وغزوة بدر وغزوة أُحد وغريهم ،وأشار ف اآلية إىل رجال هللا الصاحلني بعدهم إىل يوم الدين
فقال تعاىل:
﴿ يمن الْم ْؤيمني
ي
ٌ
ذكر وأُنثى ،لكن
ذكور،
كلهم
املؤمنني
رجال،
املؤمنني
كل
فليس
ـ
ال
ج
ر
ني
َ
َ
َ ُ
ٌ
الرجولية صفة ،صفة قرآنية البد أن يتصف اإلنسان هبا ،قال ف القرآن عندما تراهم جتد
أوصافهم ،وسنأخذهم على سبيل املثال:
الص ي
الة َوإييتَ ياء َّ
﴿ ير َج ٌ
الزَك ياة ََيَافُو َن يَـ ْوًما
ال ال تُـ ْل يهي يه ْم يِتَ َارةٌ َوال بَـ ْي ٌع َع ْن يذ ْك ير هللا َوإيقَ يام َّ
تَـتَـ َقلَّ ي ي
ار ﴾ (23النور).
وب َواالبْ َ
ب فيه الْ ُقلُ ُ
صُ
ُ
وهؤالء رجال:
وعندان هنا رجال ،ما هم؟
﴿ ص َدقُوا ما عاه ُدوا ي
هللا َعلَْي يه ﴾ (32األحزاب).
َ ََ
َ
صدقوا ،ولذلك الصدق أساس الطريق إىل هللا تبارك وتعاىل.
﴿ و َعلَى اال ْعر ي
ال يـع يرفُو َن ُكال بي ي
ي
ٌ
اه ْم ﴾ (41األعراف).
س
ج
ر
اف
يم ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ

وهؤالء معهم علم السيميا وهو علم الكشف الباطين ،يعرف اإلنسان عندما ينظر إىل
حقائقه الباطنة بنور هللا تبارك وتعاىل:
﴿ في ي
ال ُيَيبُّو َن أَ ْن يـتَطَ َّهروا ـ والتطهر هنا ظاهراً وابطناً ـ وهللا ُي
َّ
ي
ي
ي
ٌ
ين ﴾
ر
ه
ط
ْم
ل
ا
ب
َي
ج
ر
يه
ُّ
ُ
َ
َ
َ
ُ َ
ُ
(223التوبة).
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هذه مواصفات الرجال املوجودة ف القرآن.
﴿ َوأ يَذ ْن يِف الن ي
وك ير َجاال ـ واحلج هنا يعين القصد ،القصد إىل بيت هللا احلرام
َّاس يِب ْحلَ يج ََيْتُ َ

هذا قصد ،لكن القصد األعلى القصد إىل وجه هللا ،من الذي أيتيه هنا؟ الرجال ف طريق هللا:
قال :أيتوك ـ يعين أيتوك أنت ،ومل ي ُقل أيتني إىل البيت احلرام ،ولكن أيتوك أنت ،أيتوك
ض يام ٍر ـ يعين وعلى جسم ٍ
حنيف من الصيام واجلوع ف طلب مرضاة هللا:
رجاال ـ َو َعلَى ُك يل َ
ني يم ْن ُك يل فَ ٍج َع يم ٍ
يق ﴾ (33احلج).
ََيْتي َ
هؤالء هم الرجال ،فربنا قال هؤالء الرجال من املؤمنني ،وليس املؤمنني كلهم ،ولكن جزء
من املؤمنني:
﴿ ص َدقُوا ما عاه ُدوا ي
هللا َعلَْي يه ﴾ (32األحزاب).
َ ََ
َ
وسب نزول اآلية ـ كما تعودان ـ أن أحد أصحاب رسول هللا وامسه أنس بن النضر وهو عم
ومسي أنس إبمسه ،فكان فاتته غزوة بدر ،فقال :لئن
سيدان أنس بن مالك الصحايب اجلليلُ ،
أحياين هللا إىل مثلها ،ألُريَ َّن هللا ورسوله ماذا أفعل.
فلما كانت غزوة أُحد ،قاتل فيها قتاالً شرساً ،فقابله أحد الصحابه وسأله :ماذا بك؟
ألشم رائحة اجلنة ،يعين هذه رائحة اجلنة وأريد أن أدخلها.
وملاذا تشد على نفسك؟ قال :إين ُ
بعد املعركة وجدوا فيه بضعاً ومثانني ضربة ،بني طعنة ابلسيف وطعنة ابلرمح وضربة بسهم،
ومل يعرفوه إال أخته عرفته من بنان أصابعه ،فكان كل جسمه ال يظهر منه شيئ من شدة
الطعنات ،فنزل فيه قول هللا:
ي
ي
ال ص َدقُوا ما عاه ُدوا ي
ضى ََْنبَهُ َويم ْنـ ُه ْم َم ْن
هللا َعلَْي يه فَ يم ْنـ ُه ْم َم ْن قَ َ
َ ََ
﴿ م َن ال ُْم ْؤمني َ
ني ير َج ٌ َ
يَـ ْنـتَ يظ ُر َوَما بَ َّدلُوا تَـ ْب يديال ﴾ (32األحزاب).
بعض الصحابة األجالء يسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم ذات ٍ
يوم وكان على منربه
الشريف ف املدينة املنورة:
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اي رسول هللا من الذي قضى حنبه؟ وقضى حنبه هلا معنيني:
النحب إما النذر وإما املوت ،فقضى حنبه يعين و ََّّف بنذره ،كالرجل الذي ذكرانه حالياً ،نذر
أنه يعمل ف هذه الغزوة كذا وو ََّّف ابلنذر ،أو قضى حنبه يعين مات.
فنظر صلى هللا عليه وسلَّم ملن يقول له :من الذي قضى حنبه اي رسول هللا؟ إىل سيدان
طلحة بن عُبيد هللا ،وكان عندما هجم الكفار على رسول هللا وقف أمام رسول هللا ليحميه
بنفسه ،فكل سهم قادم يتلقاه نيابة عن رسول هللا ،وكل ضربة ٍ
سيف يتلقاها عن رسول هللا،
حىت جاءته ضربة قطعت يده ،وأيضاً مل يتحرك من مكانه ويدافع عن رسول هللا صلى هللا عليه
سهم بني أسنان رسول هللا وحاول بعض الصحابة أن يشدوه ،فقال هلم :ال
وسلَّم ،إىل أن جاء ٌ
دعوين أفعل ذلك ،والسهم مل خيرج حىت خرجت معه أسنان سيدان طلحة هنع هللا يضر.
نظر صلى هللا عليه وسلَّم وقال:
(هذا ممن قضى حنبه).
هذا من اجلماعة الذين وفوا نذرهم ،وأخذوا أجورهم موفورة عند هللا تبارك وتعاىل.
الزبري بن العوام هنع هللا يضر وقال:
ومرة أُخرى نظر صلى هللا عليه وسلَّم إىل ُ
(من أراد أن ينظر ٍ
ميت ميشي على وجه األرض ،فلينظر إىل هذا).
[رواه الرتمذي واأللباين عن جابر بن عبد هللا هنع هللا يضر].

مات عن هواه ومات حظه ومات عن شهواته ف حب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلَّم
مع أنه ميشي على األرض.
ضى ََْنبَهُ َويم ْنـ ُه ْم َم ْن يَـ ْنـتَ يظ ُر َوَما بَ َّدلُوا تَـ ْب يديال ﴾ (32األحزاب).
﴿ فَ يم ْنـ ُه ْم َم ْن قَ َ

وهذا سبب نزول اآلايت ،وابلنسبة هلؤالء الرجال بعد إنتقال أئمة الرجال الذين ذكرانهم
وأشران إليهم ،يوجد مؤمنني موجودين ف كل ٍ
زمان ومكان ،فما عالمتهم؟
الصدق ف األقوال ،والصدق ف األعمال ،والصدق ف األحوال ،والصدق ف كل أم ٍر
يتعلق ابلواحد املتعال سبحانه وتعاىل.
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الصدق ف األحوال:
يعين ال يكذب أبداً ،حىت ولو كان ف ذلك قطع رقبته ،قال اإلمام علي هنع هللا يضر وكرم هللا
وجهه:
[إذا كان الكذب يُنجي ،فالصدق أجنى].
والصدق ف األعمال:
أن يتابع رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم وشريعته ،وال يبتدع شيئاً ف دين هللا غري وارد ف
عمل رسول هللا وف شرع هللا تبارك وتعاىل.
والصدق ف األحوال:
أن يستحضر حال رسول هللا الباطين ،وحاله القليب وهو يؤدي كل ٍ
عمل هلل تبارك وتعاىل.
من ميشي على هذا املنوال يكون من هؤالء الرجال:
صدقوا ما عاهدوا هللا عليه ،والعهد:
ألست بربكم ،وكلنا حضرانه ونوف به ف الدنيا.
إما العهد الذي كان ف يوم ُ
وإما العهد الذي حضرت فيه أرواحنا حتت بيعة الرضوان ،وابيعت فيه رسول هللا صلى هللا
عليه وسلَّم ،وهذا أيضاً عهد ،ونوف هبذا العهد.
وإما العهد الذي عاهدان به أنفسنا أن نعمل إلرضاء هللا ،حىت نكون من الثُلة املقربة الذين
حيبهم هللا تبارك وتعاىل.
فمنهم من قضى حنبه وو ََّّف نذره ،ومنهم ينتظر ـ يعين ال يزال ماشي ف السكة ،فمن و ََّّف
وصار من العارفني والصاحلني ،ومنهم الذي ال يزال ميشي ف الطريق وهذا من السالكني ،أو
املريدين ،ولكنه ماشي على هذا العهد املبني ليلحق ابلصاحلني.
﴿ َوَما بَ َّدلُوا تَـ ْب يديال ﴾ (32األحزاب).
يعين الشرط هنا ال تبديل ،يعين ال تبديل لكلمات هللا ،وال تبديل لشرع هللا ،وال تبديل ملا
جاءان به حبيب هللا ومصطفاه ،وال تبديل ملا إختاره لنا األئمة من اآلداب والرتبية ف طريق هللا،
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فال نبدل شيئاً أبداً ،فنحن متبعني ال مبتدعني.
﴿ لييج يزي هللا َّ ي ي
ني بي ي
ص ْدقي يه ْم ﴾ (34األجزاب).
الصادق َ
َْ َ ُ

منهم من يبلغه هللا:
﴿ م ْقع يد ي
ص ْد ٍق يع ْن َد ملي ٍ
يك ُم ْقتَ يد ٍر ﴾ (44القمر).
َ َ
َ
ألهنم ف مقعد الصدق.
ومنهم من جيعله هللا مع:
﴿ الَّ يذين أَنْـعم هللا َعلَي يهم يمن النَّبييني و ي ي ي
ني َو ُّ
ني ﴾ (19النساء).
الش َه َد ياء َو َّ
الصاحليي َ
الصديق َ
ََ
ْ ْ َ
َ ََ
ومنهم يُدخله هللا ف:
ول هللا والَّ ي
ين َم َعهُ ﴾ (39الفتح).
ذ
﴿ ُُمَ َّم ٌد َر ُس ُ َ َ
كل واحد منهم يُنزله هللا درجة من درجات املقربني ،نسأل هللا أن نكون منهم أمجعني.
وانظر إىل رْحة هللا تبارك وتعاىل العُظمى ف قوله:
يي
ي
وب َعلَْي يه ْم ﴾ (34األجزاب).
ب ال ُْمنَافق َ
اء أ َْو يَـتُ َ
﴿ َويُـ َعذ َ
ني إي ْن َش َ

مل يُغلق هلم الباب حىت املافقني فتح هلم ابب التوبة ،يُعذب املنافقني ،يُعذب املنافقني إن
شاء ـ فأدخلهم ف املشيئة ـ فال جيوز ٍ
ألحد منا مهما كان شأنه أن حيكم على فالن ابلنفاق ،أو
على فالن نجهنم ،أو على فالن ابلكفر ٍ
لعمل ،أو ل ٍ
شيئ قام به أو قدمه ،ألن احلكم هنا ملن؟
هلل.
ما دام دخلوا ف املشيئة اإلهلية ،فهل جيوز لنا نتدخل ف مشيئة رب الربية تبارك وتعاىل؟
عني تطرف فباب التوبة مفتوح ،ولذلك قال:
ال ألنه ما دام فيه ٌ
يي
ي
وب َعلَْي يه ْم ﴾ (34األجزاب).
ب ال ُْمنَافق َ
اء أ َْو ـ أو ماذا؟ ـ أَ ْو يَـتُ َ
﴿ َويُـ َعذ َ
ني إي ْن َش َ
هو حر ،إايك أن تقول :ملاذا اتب ربنا على فالن؟ فما لك وما هلذا املوضوع؟
رجل ألحد العلماء وقال له :هل يل من
حيكي لنا حضرة النيب ف القوم السابقني ،أنه جاء ٌ
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توبة؟ فقال له :لن يغفر هللا لك أبداً ،فقال فأوحى هللا لنيب ذلك الزمان:
[من الذي يتأله علي أن ال أغفر ٍ
ألحد سواه].
َّ
وما شأنه وهذا املوضوع؟ ملاذا يضع نفسه ف هذا املوقف؟
إن هللا يغفر ملن يشاء ويُعذب من يشاء.
ابب مفتوح لنعرف رْحة هللا ابلعباد ،وشفقة هللا حىت ابملنافقني ،ورْحته حىت
وهذا ٌ
ابلكافرين ،يفتح هلم ابب التوبة كما قال سيد األولني واآلخرين:
(إن هللا يبسط يده ابلليل ليتوب مسيئ النهار ،ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيئ الليل،
حىت تطلع الشمس من مغرهبا).
[البخاري عن أيب موسى األشعري هنع هللا يضر].

مفتوح عند هللا تبارك وتعاىل.
يعين خترج الروح وميوت ،إىل خروج الروح ابب التوبة ٌ
ولعلكم تعلمون أن موسى نيب هللا عليه وعلى نبينا أفضل الصالةة وأمت السالم ،ملا إعرتض
إبن خالته قارون ـ وكان إبن خالته ـ وآاته هللا من اخلزائن ما يعجز عن ْحل مفاحته الرجال أولو
فاغرت ،وظن أنه ال يوجد له شبيهٌ وال مثيل حىت ولو كان موسى نيب
القوة من كثرة هذه اخلزائن َّ
هللاَّ ،
ففكر ف مصيبة يُلصقها مبوسى لينفرد ابلشرف والعُلو ف األرض بغري احلق بني بين
ٍ
مومس أن أييت هبا ف يوم العيد والناس مجيعاً حاضرين بنو إسرائيل،
إسرائيل ،فاتفق مع إمر ٍأة
وتقول :أن موسى فعل معها الفاحشة.
ومقابل ذلك وعدها مبا ال يُعد وال ُحيصى من األموال واخلريات ،وكان عامل لنفسه كرسي
ومهد وقال لبين إسرائيل
من الذهب جيلس عليه ف يوم العيد ليبني غناه وسراؤه الفاحشَّ ،
ستسمعون خرباً طيباً عن موسى اليوم.
فتجمع الناس ليشاهدوا ماذا حيدث؟
َّ
وهللا عز وجل يُعلمنا أن قلوب العباد بيد رب العباد ،هو الذي ُجيري فيها اخلواطر اليت
ختطر عليها.
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فاملرأة وهي ذاهبة للحفل قالت ف نفسها ،أان مل أفعل ف حيايت خرياً قط ،فأعمل اليوم
مهد التمهيد ،وقال هذه ستقول لكم خرباً عن موسى،
علي ،فقارون َّ
خرياً لعل هللا يتوب َّ
وتقول :إن موسى فعل هبا الفاحشة ،قالت له :ال أنت من قال يل قويل :كذا وكذا وكذا،
وموسى مل يصنع معي شيئاً ،فظهرت الرباءة:
﴿ فَـبَـ َّرأَهُ هللاُ يِمَّا قَالُوا ﴾ (19األحزاب).
سيدان موسى كان فيه ِحدَّة وكان سريع الغضب ،وهذه يعرفها هللا تبارك وتعاىل له ،فقال:
اي رب أيبلغ األمر أن يتهمين ابلزان ،وأخذ يشكو إىل هللا ويضرع إىل هللا ،فقال :اي موسى
فمرها مبا شئت ،فقال :اي أرض خذيه ،فتنشق األرض ،وقارون يقول له:
األرض طوع أمرك ُ
بت اي ابن اخلالة ،فتعود األرض مرًة اثنية ،فيقول :اي أرض خذيه ،فيقول :تُبت اي ابن اخلالة،
تُ ُ
فتعود األرض مرًة اثنية ،كم مرة؟ سبعني مرة.
كلما قال :اي أرض خذيه تنشق األرض ،واآلخر يقول :تبت اي ابن اخلالة ،ترجع مرًة اثنية
وتتجمع ،وبعد السبعني إبتلعته ،فعاتبه هللا تبارك وتعاىل وقال:
[اي موسى يستغيث بك سبعني مرًة فال تُغثه؟ وعزيت وجاليل لو إستغاث يب مرًة واحد ًة
ألغثته].
بت اي رب ،كان فوراً يقبله هللا ،ما هذا اي إخواان؟
يعين لو قال :تُ ُ
هي الرْحة الرابنية ،والشفقة والعطف اإلهلي الذي جعله هللا سبحانه وتعاىل لكل البشر مع
اختالف أجناسهم وطبقاهتم وألواهنم ،وألجل ذلك مسَّى نفسه :الرْحن الرحيم ،الغفور التواب،
الرؤف وهكذا من صفات هللا اجلمالية والكمالية اليت يفتح هبا هللا اجملال لكل الناس ،حىت ال
ييأس من روح هللا إال القوم الكافرون.
فعندما يكون ربنا على هذه الشاكلة فهل جيوز يل ولك أن نُويئِس إنساانً من رْحة هللا؟
ٍ
إنسان مهما كانت معصيته عن الرجوع إىل مواله ،بل
هل جيوز يل ولك أن نصد أي
ابلعكس حنن نطمع ف أي ٍ
إنسان مهما كان وزره وذنبه أن يرجع إىل هللا ويتوب إىل هللا سبحانه
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وتعاىل.
فقد ورد ف بعض اآلاثر القدمية:
[إذا اتب العبد قال هللا ملالئكته :لقد اتب عبدي فالن ،إفتحوا له أبواب السماء لقبول
س العبد التائب عندي اي مالئكيت أعز من السماوات
توبته ،ولدخول أنفاس حضرته ،فلَنَـ َف ُ
واألراضني وما فيهن].
ماذا بعد هذه الرْحة اإلهلية؟
إيل من زجل املسبحني).
عندما يقول( :اي دود أنني املذنبني أحب َّ
أان أحب اجلماعة الذين يئنوا من الذنوب اليت فعلوها ليتوبوا إىل هللا ،ويرجعوا إىل هللا تبارك
وتعاىل ف عُاله.
ولذلك قال بعدها:
﴿ إي َّن هللا َكا َن غَ ُف ي
يما ﴾ (34األجزاب).
َ
ورا َرح ً
ً
أتى أبمساء من األمساء احلُسىن اليت تقتضي املغفرة :غفوراً ورحيماً ،وهي كلها من صفات
اجلمال اإلهلية الذي يشمل هبا هللا هبا عباده.
قولوا مجيعاً:
نستغفر هللا العظيم الذي ال إله إال اال هو احلي القيوم ونتوب إليه ،تُبنا إىل هللا ورجعنا إىل
هللا ،وندمنا على ما فعلنا ،وعلى ما قلنا ،وعزمنا على أننا ال نعود إىل ٍ
ذنب أبداً ،وبرئنا من
شرور أنفسنا ،وسيئات أقوالنا ،وقبائح أفعالنا ،وكل ٍ
شيئ خيالف دين اإلسالم.
ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ،ونشهد ان سيدان دمحماً عبد هللا ورسوله.
وصلى هللا وسلَّم وِبرك على سيدَن دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

األحتفال ابملولد النبوى الشريف اخلميس 3232/9/32 :موافق  21صفر  2442املقطم ـ بعد صالة العشاء

