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 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
َر َوذََكَر هللا  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي هللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ليَمْن َكاَن يـَرْ  ﴿ ُجو هللَا َواْليَـْوَم اآلخي

ُنوَن األْحَزاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَدََن هللُا َوَرُسولُُه َوَصَدَق هللُا َوَرُسولُُه ( 32) َكثيريًا َوَلمَّا رََأى اْلُمْؤمي
نينَي ريَجاٌل َصَدُقو ( 33) َوَما زَاَدُهْم إيال إيميَاًَن َوَتْسلييًما َن اْلُمْؤمي ُهْم مي نـْ ا َما َعاَهُدوا هللاي َعَلْيهي َفمي

ُلوا تـَْبدييال َتظيُر َوَما َبدَّ ُهْم َمْن يـَنـْ نـْ ْم ( 32) َمْن َقَضى ََنَْبُه َومي ْدقيهي ليَيْجزيَي هللُا الصَّاديقينَي بيصي
يًماَويـَُعذ يَب اْلُمَنافيقينَي إيْن َشاَء َأْو يـَُتوَب َعَلْيهيْم إينَّ هللَا َكاَن َغُفورًا رَ   (.األجزاب) (31) ﴾ حي

 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 .الة والسالم على سيدان دمحم وآله وصحبه ومن واالهوالص احلمد هلل

هذه اآلايت الكرمية اليت إستمعنا إليها اآلن، آايت من سورة األحزاب وهي تفصِ ل جانباً 
 .وصحبه الكرام يف املدينة النورة ليه وسلَّمصلى هللا عض هلا النيب من غزوة األحزاب اليت تعرَّ 

إشراقات وأنوار بينات هنتدي هبا يف منها سباب نزول اآلية، مث أنخذ أواًل أ وكاملعتاد نبني
 .تبارك وتعاىلسريان وسلوكنا إىل هللا 

حييط هبا من ثالث جهات جباٌل املدينة  توكان ،ملا جتمَّع األحزاب حول املدينة املنورة
وكانت قريش ومعها قبيلة غطفان وقبائل أخرى  كان يستحيل على مجوع الكافرين ف وزروعات،

جماٌل يدخلون منه إىل املدينة املنورة هلم فر بلغ عددهم حوايل عشرة آالف مقاتل، فلم يكن ك  
 .واحد من جهة جبل أ حد جمال وقد حاصروها إالَّ 

ة املؤمنني يف كل شأٍن ذي ابل، وكان مجاعلنا هو املثل األعلى  صلى هللا عليه وسلَّموالنيب 
ويستشري خاصة يستشري أصحابه يف أي أمٍر خيص اجلميع،  صلى هللا عليه وسلَّم دأبهمن 

 يستشري فيها جم  نيممور العامة اليت مهم مجوع املسلاألاليت ختصه يف نفسه، أصحابه يف األمور 
 .من زعماء املسلمني

، ويف العصر احلديث جملس الشورى، أو جملس النواب أو كانوا ي سمون ؟أهل احِللُّ والعقدو 
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 .جملس األمة، أي شاكلة من هذه األمساء
اته الشخصية أيضًا ال يستقل به، وكان يستشري خاصة يحكان أمرًا خاصًا بنفسه يف وإذا  

ما رأيكم؟ فأدىل املهاجرون : صحابه، فمثاًل عند خروجه لغزوة بدر، مجع أصحابه وقال هلمأ
أشريوا عليَّ أيها الناس، يعين : فالتفت إىل األنصار وكانوا أغلب اجلموع احلاضرة، وقال، برأيهم

 .فاستشار اجلموع كلهمالبد أن يعرف رأيهم هم اآلخرين، 
 هنع هللا يضرار سيدان سلمان الفارسي  غزوة اخلند  إستشار اجلموع، فأشوكذلك فيما حنن فيه يف

جهة جبل أ حد وهي املنفذ الوحيد لألعداء خندقاً  حبه الكرام وص صلى هللا عليه وسلَّمأن حيفر 
 .كبرياً ال يستيطعون عبوره وال الدخول منه إىل املدينة املنورة

حيلة جديدة ال يعرفها العرب، ألن العرب كانت حروهبم سريعة ـ خطف ـ كانوا  توكان
عة من املساء، فال أتخذ احلرب ساعة من الصباح أو سا تحياربون للرعي وأماكن اإلقامة، فكان

 ، والفرسكثر من ذلك بني قبيلتني، وليس فيها هذه احلروب الطويلة اليت يعرفها اجلماعة الفرسأ
 .بينها وبني الروم وغريهم حروٌب ال تنتهيدولة كبرية 

السيدة عائشة  ور خاصة اخلاصة، عندما حدثت حادثةلكن يف أموره اخلاصة كان يشا
ملنافقون يلوكون أبلسنتهم يف ِعرضها، أخذ يسأل خاصة أصحابه واحداً تلو اآلخر، ، وأخذ ااهنع هللا يضر

ما رأيك وسأل عمر ألخرايت، ا؟ وسأل زوجات النيب ، مارأيك اي علي  فلم جيمعهم فسأل علي  
كان يستشري أقرب الناس إليه، ألن هللا حىت يف أموره اخلاصة ف ،خاصة أصحابهاي عمر؟ وسأل 
 :عز وجل قال له

 (.آل عمران259) ﴾ َوَشاويْرُهْم ِفي االْمري  ﴿
 .حىت يف أموره اخلاصة صلوات ريب وتسليماته عليه فكان يشاور يف كل أمرٍ 

كما يف هذه السورة سورة األحزاب ابلزواج من السيدة   تبارك وتعاىلملا أمره مواله  أيضاً 
ة واحدًا تلو اآلخر، الصقني له، ويسموهنم اخلاصأخذ يستشري أصحابه املزينب بنت جحش، 
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أن جنعل الشورى هي أساس حياتنا يف كل أموران كلها، ما  صلى هللا عليه وسلَّموهكذا علمنا 
 .صغ ر منها وما كب  

ونعلم صغاران املشورة ونشركهم معنا ليتعلموا هذا النهج النبوي، وميشوا على هذا التقليد 
 :ىل أن يستشري مالئكته، لكنه علمنا وقال لنامل يكن يف حاجة إ تبارك وتعاىلن هللا فإالرابين، 
قَاُلوا َأََتَْعُل ـ يعين ما رأيكم؟ ـ َوإيْذ قَاَل رَبَُّك ليْلَمالئيَكةي إيّن ي َجاعيٌل ِفي االْرضي َخلييَفًة  ﴿

ُد فييَها َوَيْسفيُك الد يَماءَ  يسكنون عليها قبل آدم؟  ان األرض الذين كانواـ كسكَّ  فييَها َمْن يـُْفسي
 وزكُّوا أنفسهم ـ ـ  وحنن هنا

َْمديَك َونـَُقد يُس َلَك قَاَل إيّن ي َأْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ   (.البقرة22) ﴾ َوََنُْن ُنَسب يُح ِبي
وأنه إمنا استشارهم حلكمة  قضاه، فعلموا أهنم أخطأوا وماكان ينببغي أن يراجعوا هللا يف أمرٍ 

 .تبارك وتعاىلفإنه أحكم احلاكمني ورب العاملني رأيهم، وليس ليأخذ ب تبارك وتعاىليعلمها هللا 
منيبني  فذهبوا إىل البيت املعمور فو  السماء السابعة، وأخذوا يطوفون حوله اتئبني

ن يتوب عليهم من هذا املوقف الذي إختذوه، وما كان ينبغي هلم ضارعني إىل هللا عز وجل أ
 .سبحانه وتعاىلني القادر املقتدر جهة رب العاملاإساءة األدب هبذه الطريقة يف مو 

 :كان ينبغي هلم أن يقولوا كما قالوا بعد ذلك
ْلَم َلَنا إيال َما َعلَّْمتَـَنا  ﴿  (.البقرة23) ﴾قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال عي

  :وما هلذا املوضوعمالنا 
ْلَم َلَنا إيال َما َعلَّْمتَـَنا إينََّك َأْنَت اْلعَ  ﴿  (.البقرة23) ﴾ لييُم احلَْكييمُ قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال عي

م سلمان حبفر وعندما أشار عليه كان يشاور أصحابه،  صلى هللا عليه وسلَّمفالرسول 
قبيلة كذا عليها احلفر فجمعهم ووزَّع عليهم أماكن احلفر يف هذا اخلند ،  اخلند  ووافقوا، بدأ

العام  ن القائدمثل هذه األمور أ واملفرتض يف من هنا إىل هنا، وقبيلة كذا عليها من هنا إىل هنا،
تيه ما يبغيه من الطعام والشراب، وهناك مستشارين أيتونه ابخلب جيلس يف خيمة ويسرتيح، وأي
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 صلى هللا عليه وسلَّمانم يف الدنيا ويوم الزحام وحني، لكن القائد العام جلميع األ يف كل وقتٍ 
  :اً فذَّ  ضرب لنا مثالً 

ريفه، وكانت الصخرة اليت تستعصي عليهم، وأرض املدينة أرٌض شاركهم يف احلفر بذاته الش
صلى هللا عليه وال يستطيعون إزاحتها أو قطعها يستدعون هلا حضرة النيب، فيمسك  صخرية،

ألنه ي علمهم أنه يستعني  جزاٍء صغرية،ت إىل أاآللة بيده الشريفة ويضرب هبا الضربة فتتفتَّ  وسلَّم
 .أعانه وقواهمبواله، ومن إستعان ابهلل 

، وجدوا يف وسط هذا اهلم الذي هم فيه، والغم الذي إنتاهبم صلى هللا عليه وسلَّمبل إنه 
، فضرب الصخرة بيمناه صلى هللا عليه وسلَّمصخرة عجزوا مجيعًا عن تفتيتها فاستدعوه هلا 

 :فظهر شعاع كالب ، فقال
 (.هللا أكب ف تحت بالد فارس)
 [.لنسائي والبيهقيرواه الرباء بن عازب ـ ا]

يريدون أن ينجوا من هذه الكارثة اليت هم فيها، فهل أين هم وأين بالد فارس؟ فهم 
 :بعد أن خرجت شرارة أ خرى كالب : يبشرهم بفتح بالد فاس؟ مث ضرب الضربة الثانية، وقال

 (.هللا أكب ف تحت بالد الشام)
  [.رواه الرباء بن عازب ـ النسائي والبيهقي] 

يف هذه  صلى هللا عليه وسلَّم، وكأنه تبارك وتعاىلهللا إستبشر مبا بشره به مواله  سبحان
سلمني وهي تدخل بالد ورأى جيوش امل ،األحداث املستقبليةله الضرابت كشف هللا عز وجل 

 .تبارك وتعاىلوهي تدخل بالد الشام فاحتة إبذن هللا  الفرس فاحتة،
ي ي بشر هبا هللا املؤمن يف كل األوقات، وهذا ما وأعلمنا بذلك أن سالح الب شرايت الذ

 :جيعله يستبشر دائماً بنعمة من هللا وفضل
ُروَن بينيْعَمٍة ميَن هللا َوَفْضلٍ  ﴿  (.آل عمران272) ﴾ َيْستَـْبشي

 .ألن هللا بشره ييأس وال يتملك منه هم  وال غم، الحيزن والفال يقنط و 
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يف  تبارك وتعاىل، واملؤمنني الصادقني يبشرهم هللا اليقظةب شر يف  صلى هللا عليه وسلَّموالنيب 
 :صلى هللا عليه وسلَّماملنام قال 

 (.مل يبقى بعدي إال املبشرات الصاحلات، يراها الرجل املؤمن أو ت رى له)
 [.راوه أبو هريرة هنع هللا يضر الصحيحني]

كون على من احملبوبني ليبوٌب أو حممن املقربني،  إما أن يراها له رجلٌ ن يراها بنفسه، و أإما 
يت للغافلني وال أت، ولكن البشرى لن تبارك وتعاىلن هذه بشرى من رب العاملني أيقني 

 .أن نكون منهم أمجعني تبارك وتعاىليت ألهل اليقني ـ نسأل هللا ولكن أتللجاهلني، 
هم يف ْحل كار يش وكان يف حفر اخلند  بذاته الشريفة، صلى هللا عليه وسلَّمفكان يشاركهم 

وكان الرتاب على كتفه ليخرجه خارج اخلند ، وكان يشاركهم يف اجلوع، ألنه كان يف اخلند  
زنوا أقوااًت هلذه احلرب، ولذلك سيدان جابر فلم خي  هل املدينة، أقواٌت كافية أل وقت ليس فيه

حضرته أثر الِسقم واجلوع فرأى على وجه  صلى هللا عليه وسلَّموأرضاه نظر إىل رسول هللا  هنع هللا يضر
  .والَضىن

ويظهر عليه أثر  صلى هللا عليه وسلَّماي أم فالن رأيت رسول هللا : فذهب إىل إمرأته وقال
وعنا  يعين  نا  ـليس عندان إال ع: فه؟ قالتالسقم واجلوع والضىن، فهل عندان من شيئ نضي ِ 

عوه، وأطلب منه أن ال يزيد عدد من إذهب إليه واد: دعوه، قالتإذحبيها وأَ : قال صغري ـماعز 
 .معه عن عشرة، يعين الطعام الذي عندان ال يكفي إال عشرة

فذهب إليه وكانوا من لطفهم وقرهبم من رهبم كلهم غاية يف الذو  اللطف، كلما قر ب 
لهمني ما حيبه هللا 

 
اإلنسان من مواله، كلما زاد يف الذو  السديد، واللطف الرشيد، وكان من امل

 .من عباده املخلصني يف كل وقٍت وحني ارك وتعاىلتب
اي : فقرب من أذن رسول هللا وأسرَّ إليه ـ يعين كلمه يف أذنه حىت ال يسمع أحٌد ـ وقال

ضر معك أكثر من عشر رسول هللا ندعوك لطعام الغذاء  صلى هللا عليه فقال  ة،على أن ال حت 
دائمًا  صلى هللا عليه وسلَّمـ وكان للرسول  ومبجرد أن مشى الرجلإسبقنا إىل املنزل، : وسلَّم
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، صلى هللا عليه وسلَّم، واملنادي يكون صوته عايل ينبِ ه على الناس مبا يريده سيد الناس منادي
ي ردد وراءه ما يقوله يف الصالة، والذي نسميه املبلغ، ومل يعد موجود اآلن وكان أيضًا يف الصالة 

 .جوداً إىل عصٍر قريبلوجود امليكروفوانت، لكنه كان مو 
أخوكم : اندي على أهل اخلند ، وق ل هلم: اندى املنادي وقال لهالرجل فبمجرد أن مشى 

 يده آلة رماها ألهنم جعانني كلهم،فكل من بيده فأس أو يف جابر يدعوكم إىل طعام الغداء، 
 .لثالمثائةعددهم كان يزيد على ا، وقيل أن صلى هللا عليه وسلَّموخرجوا وراء رسول هللا 

ما صنعت بنا؟ أمل أق ل لك ق ل لرسول هللا : فلما رأت زوجة جابر اجلموع اآلتية، قالت له
وهللا لقد بلغته، وقلت له ذلك يف : ال يزيد عدد من معه عن عشرة؟ قال صلى هللا عليه وسلَّم

ومل تعرتض ولكن لم مبا يفعل ـ أع صلى هللا عليه وسلَّمإذًا رسول هللا : أ ذنه، ماذا قالت؟ قالت
 .دام هو من فعل ذلك فهو ح ر  ما

 .سبحانه وتعاىلمعه التصريف من حضرة املصرف 
اي رسول هللا ماذا : ، قالصلى هللا عليه وسلَّموالرجل كذلك مل يسكت عندما وصل إليه 

دع الناس عشرًة عشرة، حىت أيكلوا ويشبعوا، وأرين طعامك، فراح اال ختف، و : قالفعلت بنا؟ 
: ، وقالتبارك وتعاىلاإلانء الذي فيه اللحم وأمسك ابملغرفة وأخذ يقلب فيه ويسمي هللا على 

أين عجني زوجتك؟ فسأهلا فأشارت إليه، فأمرها أن تضع فوقه غطاء ـ ومن حلظتها وحنن نغطي 
 .العجني ـ وتستدعي نساًء من جرياهنا، وتوقد انر الفرن، وأتخذ من حتت الغطاء وال تكشفه

نه هو، أنه هو مل ينقص منه قطعة، والعجني كعشرة، واللحم كأ ميع وشبعوا عشرةً فطعم اجل
 :صلى هللا عليه وسلَّممل ينقص منه قدر رغيف، فقال 

 (.والدك، مث أطعم ابلباقي جريانك من ها هنا، ومن ها هناأطعم زوجك وأ)
يد لنا من كل أن نستمسك هبا، فهي املخرج الوح وهذه البكة اليت علمها لنا رسول هللا

 .أزمات إقتصادية فردية أو مجاعة نواجهها يف هذه احلياة، أن املخرج كله يف البكة
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َن السََّماءي َواالْرضي  ﴿ ْم بـَرََكاٍت مي  ﴾ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيهي
 (.األعراف96)

وهذا ما ت كما هي ولكن دخلت فيها البكة، مل يق ل هللا فتحنا عليهم خريات، فاخلريا
زن القمح والذرة يف صومعة فو  البيت، وتضع فوقها  شاهدانه وحنن صغار، كانت أمهاتنا خت 

والصومعة أتخذ منها ما شاء هللا، إال لو  أسفل، من فتحة منغطاء وتسدها، وأتخذ من حتت، 
 .رتتفع البكةة ال زال فيها، فتفتح من فو  فحدثتها نفسها أن الصومع

هذه البكة اي إخواين اليت حنتاج إليها أمجعني، وهي اليت يتعايش هبا الصاحلني واملخلصني 
مع أن هللا قال إلبراهيم عندما كان حيفر البيت يف كل وقٍت وحني، ومن حوهلم يتعجب منهم، 

 :يف أسفله حجراً مكتوٌب عليه احلرام، ووجد
   [.ن القوي حىت يتعجب القويأان هللا رب البيت أرز  الضعيف م]

وهذا الرجل كيف يعيش ومبلغه البسيط ال يكفي ما أان آخذ مبلغ كذا وكذا وال يكفي، 
سبحانه حنن فيه يومًا واحداً؟ الذي أنت فيه ليس فيه البكة، لكن هذا عنده البكة من هللا 

 .وتعاىل
 ه وجيوع معهم،ه وعلى كتفعلى ظهر معهم، وحيمل الرتاب معهم  صلى هللا عليه وسلَّمفكان 

 وافاألغاين ختفف العناء، وكان هم وهم يعملون عماًل شاقًا يغنون،وينشد معهم األهازيج، علم
 :يقولون مثالً 

 لئن قعدان والنيب يعمل    فذلك منا العمل املضلل
 :صلى هللا عليه وسلَّمكيف نقعد والرسول يعمل؟ فيقول 

 لألنصار واملهاجرة اللهم إن العيش عيش اآلخرة    فاغفر
مع هؤالء القوم،  صلى هللا عليه وسلَّموهذا منوذج من النماذج اليت كان يغنيها رسول هللا 

  .و يف كل أمورهمأيشاركهم يف كل أمورهم، إن كان يف حروهبم أو سفرهم 
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: وأرادوا الغذاء ومعهم شاة، فأحدهم قالوأنتم تعلمون عندما كان مسافراً وكان معه ثالثة، 
فسيدان رسول وأان عليَّ طبخها، : وأان عليَّ سلخها، والثالث قال: عليَّ ذحبها، والثاين قالان أ

يف الصحراء ليجمع  ذه أشقُّ مهنة من املهن، أبنه يدورمجع احلطب، وكان ه وأان عليَّ : هللا قال
 .صلى هللا عليه وسلَّماحلطب من هنا وهناك، لكنه يعطينا املثال األعلى 

 .اآلايتهذه سبب نزول وهذا كان 
 :لكن رسول هللا هو القدوة واأل سوة احلسنة جلميع املؤمنني إىل يوم امليقات

   (. األحزاب32) ﴾َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي هللا ُأْسَوٌة  ﴿
 ؟ "لكم"وحسنة يعين طيبة، مبن خيص بـ وأ سوة يعين قدوة، 

واإلقتداء مبن؟ لكم يعين األولني واملعاصرين واآلخرين إىل يوم الدين، يعين لكم مجيعاً، 
 .صلى هللا عليه وسلَّمبسيدان رسول هللا 

 ومباذا نقتدي به؟
نقتدي بظاهره، نريب اللحية كما كان يربيها، ونلبس عمامة : بعض األحبة من املؤمنني قال
ر الثياب كما أمر، ومنسك السواك بصفة دائمة ذهاب ونقص ِ ونعمل هلا عدبه كما مكان يفعل، 

 .اهر، ماشيظونقتدي يف هذه املوإايب، 
صلى هللا عليه أقتدي به حواله، بل نقتدي به يف كل أهذا عني اإلقتداء؟ ال ليس لكن 

 :صلى هللا عليه وسلَّميف آداء العبادات ظاهراً، لقوله  وسلَّم
 (.صلُّوا كما رأيتموين أ صلي)
 [.ه مالك بن احلويرث هنع هللا يضر ـ البخاريروا]

وجنلس كما كان جيلس،  نقف كما يقف، ونسجد كما كان يسجد،نركع كما كان يركع، و 
لكن حنتاج إىل أن نتابعه ونتلوا كما كان يتلو، وندعوا كما كان يدعو، وهذا كان يف الظاهر، 

 .أيضاً يف تقلب قلبه بني يدي مقلبه وهو يف الصالة
 الصالة، ماذا كان يف قلبه؟  وهو يف
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 لتائهة من مشاغل الدنيا ومشاكلها أتتينا؟هل مثلنا عندما نقف يف الصالة فالغائبة وا
 .هل هذه اليت حتضر يف الصالة؟ ال نة اليت دارت بيين وبني فالن؟واحلوارات الساخ

 :إذا كان هللا قد قال عن املؤمنني الصادقني
ُنونَ  ﴿ ُعونَ ( 2) َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤمي  (.املؤمنون) (3) ﴾ الَّذييَن ُهْم ِفي َصالِتييْم َخاشي

صلى هللا عليه فناتبعه واخلشوع ليس يف الظاهر، ولكن اخلشوع يف الباطن ويف القلب، 
يف حضوره  مواله، يف خشوع قلبه حلضرة هللا، يف توحيد قصوده حنويف إخالص عمله هلل،  وسلَّم

، تبارك وتعاىليف الصالة يف حال املناجاة مناجٌة مع حضرة هللا ابلكلية مع مواله، ولذلك كان 
 .فنتابعه ظاهراً وابطناً 

 :يف العبادات كلها
وأثىن عليه من أجلها وقال له يف  تبارك وتعاىلونتابعه يف أخالقه الشريفة اليت مدحه هللا 

 :شأهنا
 (.القلم1) ﴾ َوإينََّك َلَعلى ُخُلٍق َعظييمٍ  ﴿

يعين إنك أعلى من اخل لق العظيم، ويف  "على"، ولكن قال ك لذو خلقٍ وأن: ل لهفلم يق  
نت لقي عظيم، خلق مضاف وعظيم مضاف إليه، والعظيم هو هللا، يعين أقراءة إنك لعلى خ  

 .تبارك وتعاىلعلى خ لق من؟ خلق هللا 
 :لَّمصلى هللا عليه وسيف كل أحواله، ولذلك قال  صلى هللا عليه وسلَّمنتابعه يف أخالقه 

 أكثركم صالة؟ أو هل أكثركم ذكرًا هلل؟ فماذا: قالأقربكم مين جمالس يوم القيامة ـ هل )
 (.؟ ـ أحاسنكم أخالقاً، املوطئون أكنافاً، الذين أيلفون ويؤلفونقال

 [.رواه الرتمذي عن جابر بن عبد هللا هنع هللا يضر]

ق، ويف تعامله مع اخللق، ويف ونتأسى به يف تعامله مع احل صلى هللا عليه وسلَّمنتابعه 
تعامله مع أهل بيته زوجاته وأوالده، يف تعامله مع جريانه، يف تعامله مع املسلمني أمجعني على 
إختالف طبقامهم وأصنافهم، يف تعامله مع حىت  أعدائه، وهذا ابب لو مكثنا يف موقفنا هذا إىل 
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 .صلى هللا عليه وسلَّمدان رسول هللا شهور، لن ننتهي من تعداد املواقف اليت نقتدي فيها بسي
 :رسوله هللا؟ عندان صنفنيقتدي بالذي يمن 

 :املقربني وأهل اليمني، املقربني ذكرهم هللا
َر  ﴿  (.األحزاب32) ﴾ليَمْن َكاَن يـَْرُجو هللَا َواْليَـْوَم اآلخي

باب هللا يطمع يف القرب من مواله، يطمع يف احل ظوة ابلتجليات اليت يتجلى هبا هللا ألح
والصاحلني من عباد هللا، يطمع أن يكون يوم القيامة إذا قامت قيامته حىت وهو يف الدنيا أن 

 :يكون من الذين يقول فيهم هللا
َرةٌ  ﴿ َا ََنظيَرةٌ ( 33) ُوُجوٌه يـَْوَمئيٍذ ََنضي  (.القيامة) (32) ﴾ إيََل َرّب ي

  : نفسه على الدوام معهمه أن ي صبيطمع أن يدخل يف القوم الكرام الذين أمر حبيب
ي ي يُرييُدوَن َوْجَههُ  ﴿ ْلَغَداةي َواْلَعشي ْ نـَْفَسَك َمَع الَّذييَن َيْدُعوَن رَبَـُّهْم ِبي  ﴾ َواْصربي

 (.الكهف32)
 :يقول يف ذلك، وهو رجٌل من هؤالء الرجال هنع هللا يضرال جنة وال انر، اإلمام أبو العزائم 

 كال وال أبغي اجلنان لطيبها   خاف وحقه من انره     أان ال أ
 اـــــــــــين        والبعد عنه انره وليهيبهـــــفالقرب منه جنيت وحماس

تبارك وهذه انر املقربني وهذه جنة العارفني، فجنة العارفني القرب من أكرم األكرمني 
الروح والسر ولكن القرب ابحلقائق الباطنية القلب و  والقرب معىن وليس القرب ابجلسم،، وتعاىل

، ليحظى هبا العبد ابلقرب والوداد من رب العباد سبحانه وتعاىلوالفؤاد، فهي اليت خلقها هللا 
 .تبارك وتعاىل

 :هنا حبيبناأولذلك قال لنا يف ش
، وإمنا ينظر إىل قلوبكم كمال يهتم جبماهلا ـ وال إىل أجسام إن هللا ال ينظر إىل صوركم ـ)

 (.وأعمالكم
 [.ن أيب هريرة هنع هللا يضراالمام مسلم ع]
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    ( وإمنا ينظر إىل قلوبكم ونياتكم: )ويف رواية

 املهم ما النية؟ النية اليت يف القلب حنو هللا ما شكلها؟
 :أهل اليمنيومل ينسى هللا  ،وهذا مقام املقربني

َر  ﴿  (. األحزاب32) ﴾ليَمْن َكاَن يـَْرُجو هللَا َواْليَـْوَم اآلخي
يوم القيامة، ومن يريدون الفوز ابلنعيم املقيم، ومن يريدون النجاة من  من يريدون النجاة

اسبوا حساابً  اجلحيم، ومن يريدون أن يستظلوا بظل العرش يوم ال ظل إال ظله، ومن يريدون حي 
يسريا، كل هؤالء طالب اآلخرة، فجمع اآلية اإلثنني، واإلثنني البد هلم من االقتداء بسيد الرسل 

 .ى هللا عليه وسلَّمصل واألنبياء
 ومالذي يبلغهم هذا ويعينهم على ذلك؟

  (. األحزاب32) ﴾ َوذََكَر هللا َكثيريًا ﴿
الطائفتني وغريهم ماذا؟ ذكر البضاعة اليت تبلغهم املقام الذي يطلبونه من امللك العالم كال 

يس ذكٌر هلل، دالتسبيح والتحميد والتق ذكٌر هلل، وذكر هللا ابٌب واسع، تالوة القرآن هللا،
كل عمٍل صاحل تسبقه نيٌة   ذكٌر هلل، صلى هللا عليه وسلَّمالصالة على النيب  االستغفار ذكٌر هلل،

 .تبارك وتعاىلهلل  ان هذا العمل يف ظاهره دنيوي ذكرٌ طيبة حىت ولو ك
بنية طيبة، فعمله والده عن سؤال الناس نفسه وأ فَّ ليك  خيرج اإلنسان ليسعى إىل معاشه 

  .واملودةأو يداعب أوالده ليشعروا ابلعطف واحلنان والشفقة واحملبة كله ذكٌر هلل، هذا  
واألطفال يف هذا اجليل رغم وفرة اخلريات، إال أهنم يف أمسِ  احلاجة إىل حنان األبوين، 

منها هم حمرومني  والرفق واللطف من األبوين، والذي من األبوين،والرْحة والشفقة والعطف 
احلضانة وتذهب للعمل، فمن  إىلدون أحداً يعطيها هلم، فاألم ترسل إبنها أو بنتها اآلن، وال جي

أو رْحة أو شفقة أو مودة؟ هل يوجد هناك من يفعل يف احلضانة يعطيه احلنان أو العطف؟ 
   هذا؟
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وهو ، هل اخلادمة تكون مثل األم يف احلنان والعطف والشفقة واملودة؟ أبداً تستأجر خادمة
 .يريده هذا الذي

لكن كثرة املشاغل ال جتعل يل  يف اليوم مائة جنيهاً، كتسبأان أخرج وأسعى وأذهب وأ
هلذا  يف حاجةأو أربِ ت عليه قلياًل، أو أضع يدي على رأسه وأرقيه، فهو وقتًا أداعبه فيه قلياًل، 

 .أكثر من الفلوس اليت أجلبها لهاحلنان مين أان، 
ولذلك يوسعوا ألنفسهم من املضرات الشيبسي العصر،  وهذا أمر إفتقده أطفالنا يف هذا

 .ألهنم حيتاجون إىل نظرة العطف واحلنانمراض، ملاذا؟ وكلها أوكلها أضرار  ،وغريه وغريه
اإلمام أبو و  يعلمنا يف قصة حقيقية هذا األمر كان عنده سائق، هنع هللا يضراإلمام أبو العزائم 

 يقول؟  العزائم يعلمنا التصوف الصحيح، فماذا
أفخر املفروشات، وكل أشهى الطعام، وأشرب أروى الشراب، تزوج أمجل النساء، وأفرش ]

 [.عليه بعد ذلك تبارك وتعاىلمث تشكر هللا  على أن يكون ذلك من حالل،
هذه حكايتنا، فما ابل هؤالء الذين مينعون أنفسهم عن الطيبات؟ من الذي قال هلم إفعلوا 

 ذلك؟ 
َن الر يْزقي ُقْل َمْن َحرَّ  ﴿  (.األعراف23) ﴾ َم زييَنَة هللا الَِّتي َأْخَرَج ليعيَباديهي َوالطَّي يَباتي مي

فكان من أوائل الذين إقتنوا من الذي حرمها؟ وليست الطيبات فقط، بل والزينة أيضاً، 
، بدل أن أذهب تبارك وتعاىللتساعدين يف دعوة هللا : ملاذا؟ قالالسيارات حني إخرتاعها، 

وحتمل معي أيضاً الد البعيدة ماشيًا أو راكب ركوبة، أذهب ابلسيارة فتختصر الوقت، للب
 .يوحتمل معي أيضاً أغراضي وأاثث ،جمموعة

هذا السائق هداه هللا علي يديه وكان نصرانيًا فأسلم، ومساه ص هيب فكان له سائق، 
اي بين : فذات يوٍم قال لهعنه،  رضي هللا تبارك وتعاىلهيب الرومي الرومي، على إسم سيدان ص  

 : من أمه هذه؟ فذهب ألمه وهي نصرانية وقال هلاز ر أمك اليت أرضعتك لنب اإلسالم، 
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نعم، كنا ساكنني جبوار عائلة : أسألك ولكن أ صدقيين، هل أرضعين أحٌد غريك؟ قالت له
لمة وهي وأان بعد والدتك تعبت، ومنعين األطباء من إرضاعك، فجائتين جارتنا املسمسلمة، 

 .فكان هذا سر إسالمه، اللنب الذي رضعهاليت أرضعتك، 
س طريق وكان من أوائل الزاهدين الورعني، وأول من أسَّ  هنع هللا يضرسيدان اإلمام احلسن البصري 

 التصوف يف ديننا القومي، من أين أتى له ذلك؟ 
والسيدة أم ، وسلَّمصلى هللا عليه أمه كانت خادمة عند السيدة أم سلمة زوجة حضرة النيب 

إىل ما يزيد عن الثمانني عاماً، فلما أمه ولدته كانت أحيااًن تذهب لقضاء بلغ عمرها سلمة 
فماذا تفعل؟ فالسيدة أم سلمة ذات مرة أمسكته ثديها  ،حاجة للسيدة أم سلمة فيجوع الطفل

ضع وقد بلغت ال ت ر  تلكي ت سكته، فكانت إرادة هللا أن نزل لنٌب من ثديها يف فمه، وكان
 رضي هللا تبارك وتعاىلكى الناس وأعبد الناس وأورع الناس انني، قالوا سر هذا الرضاع كان أالثم
 .عنه

تنظر له وهذه  دهد على الولد،إذا كان هذا الرضاع، مع الرضاع ماذا تفعل األم؟ مه  
هلية، وهذا ال اإلالنظرات ت نزل له عطف وحنان وشفقة ومودة، فتمأل جوانح قلبه هبذه العواطف 

رضعة األخرى املستي
 
ال يوجد فهي يت له هبذا الكالم؟ أجرة من أين أتتأتى إال بذلك، لكن امل

 .لتأخذ أجرها وخالص رسالتهاتريد أن ت ؤدي 
، أنين تبارك وتعاىلأي عمل يعمله املرء هلل يتقدمه نيٌة خالصٌة هلل  سبحانه وتعاىلفذكر هللا 

أو أعمل أي عمل وتسبقه نية زة أو آخذ بيد أعمى ليعب الطريق، أزور مريض أو أشارك يف جنا
 .عز وجلفهذا العمل ذكر هلل  صاحلة،

 .سبحانه وتعاىلفالذكر ليس حركة اللسان، وإمنا حركة األبدان يف طاعة الرْحن 
 (.األحزاب32) ﴾ َوذََكَر هللا َكثيريًا ﴿

وهذا سبب نزول هذه اآلية، ـ صحابه كان قد قال أل  صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا 
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 :ولذلك عندما رأوا األحزابأن األحزاب سيأتوكم بعد اتسع أو عاشر يوم، 
ُنوَن األْحَزاَب  ﴿   ـ هذاقَاُلوا َهَذا َما َوَعَدََن هللُا َوَرُسولُُه ـ  ـ ماذا قالوا؟َوَلمَّا رََأى اْلُمْؤمي

َما زَاَدُهْم ـ وَ  هدـ وهذه حقيقة ويف الوقت الذي حدولُُه َوَصَدَق هللاُ َوَرسُ الذي وعدان به الرسول ـ 
 (. األحزاب33) ﴾ إيال إيميَاًَن َوَتْسلييًما

 .التسليم هلل ورسوله
وهذا كذلك حيدث مع أتباع الصاحلني، فإن هللا عز وجل من حكمته العلية تطهري قلوب 

، مموهي اليت توحد اهلن والكروب، الصاحلني، وهللا ال يطهر القلوب إال مبا يتواىل عليها من احمل
يكون كله جمموع يف هذا األمر، وهذا عندما ينزل ابإلنسان همٍ  أو غمٍ  أو كرٍب أو شدة، 

ولذلك ي روى حديث عن سيدان رسول ، سبحانه وتعاىلإىل من؟ إىل هللا ـ املطلوب حىت يتوجه 
 :ما معناه صلى هللا عليه وسلَّمهللا 

روا قضاء حاجته، فيقولون مل أخ ِ : حل يف الدعاء، يقول هللا تعاىل ملالئكتهإذا أحلَّ العبد الصا)
يستغيث يب، حىت  أريد أن يظل يدعوين، ويظليعين  ن أمسع صوته ـأ إين أ حب: اي رب؟ فيقول

مل اي : ونقوليف طلبه،أجيبوا : يظل معي على الدوام ـ وإذا انداه العبد الفاجر، قال هللا ملالئكته
 (.إين ال أحب أن أمسع صوته :رب؟ يقول

 :صلى هللا عليه وسلَّمال يريد أن يسمع صوته، قال 
 (.ماشي وراءه ـ حىت ميشي على األرض وليس عليه خطيئةيعين ال يزال البالء ابملؤمن ـ )
 [.حديث حسن صحيح رواه أبو هريرة هنع هللا يضر]

فيه على قضاء ي ال يتسخَّط البالء ولكن لإلنسان الذ؟ إذًا مالذي ي طهر القلب والفؤاد
، ويعمل ويصنع كما يصنع مبا أمره به موالههللا، وال يشكو هللا إىل خلق هللا، وإمنا يرضى ويسلم 

 . رسول هللا، فيتأسى فيه هذا املكان
إذا كان ربنا يريد أن يرفعه فريفعه، ال أان : ونزول البالء ليس معناه أنين أرضى ابلبالء وأقول

قيت وأستعني ابلدعاء، وأحاول أن أستغيث بكل ما أملك لتحقيق الرجاء، أسعى و سعي وطا
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 .يفعل يف كل أموره كلها صلى هللا عليه وسلَّمولكن آخذ ابألمرين كما كان 
لقرب إىل حضرة الرْحن اويزيد اإلنسان يف الرقي و فهذا يزيد اإلنسان يف درجات اإلميان، 

 .سبحانه وتعاىل
صاب والبد أن أيتيه بالء، وهل يعيش يف الدنيا من، يكون املؤمن م  البالء ابملؤ  فعندما ينزل

 بغري عناء؟ 
فإمرأة من السلف الصاحل يف عصر التابعني تزوجت رجاًل صاحلاً، وعاشت معه فرتة ومل 

تيه أنفلونزا أو صداع أو غريه فال أيتيه شيئ، ففي النهاية أن أتفتنتظر جتده يشكو من أمٍل أبداً، 
ومل؟ قالت ملصلحة، وهي تنوي أن تطلب : نت نذهب للمأذون، فقال هلاأاىل أان و تع: قالت له

 مل؟ : نرجع، فتعجب وقال هلا: وأثناء مسريمها تعثَّر، فقالت لهالطال ، 
 :ن هللا انسيكإيف الفرتة املاضية كلها مل ي صبك أي أذى، فقلت : قالت له

 (.حلشرا29) ﴾ َنُسوا هللا فَأَْنَساُهْم َأنـُْفَسُهمْ  ﴿
لما ذكرك هبذا األذى، قلت ربنا ال يزال يذكره فنرجع مرًة اثنية ونعيش، ألن املؤمن دائماً ف

 . حياته هبذه الشاكلة حىت ال يركن عن مواله طرفة عني وال أقل، فدائماً يلجأ إىل هللا
 :لو اإلنسان و سع عليه يف الدنيا قليالً 

 (.العلق) (7) ﴾ ُه اْستَـْغَن َأْن رَآَ ( 6) إينَّ االْنَساَن َلَيْطَغى ﴿
د، ويتكاسل عن العبادات ألنه يرى اخلريات اسيتكاسل عن الطاعات ويتكاسل عن األور 

 :صلى هللا عليه وسلَّمعنده متدفقة، ولذلك قال 
ومل : فرعون أخي موسى عاش أربعمائة سنة مل يشكو مرًة واحدة من وجٍع يف رأسه ـ قالوا)

 (. يقول اي ربحىت ال: اي رسول هللا؟ قال
اي رب، فجعله احلياة كما نرى الكافرين واجلاحدين واملشركني، : ربنا ال يريده أن يقول

    .نسأل هللا وتعاىل احلفظ والسالمة أمجعني



 16 [11-12]األحزاب  ـ اجلزء األول اأُلسوة احلسنة          فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 الة املغرباملقطم ـ بعد ص 2112 صفر 26موافق  32/9/3232: اخلميساألحتفال ابملولد النبوى الشريف 

            .واىل اجلزء الثاين من التفسري إن شاء هللا
 وصلى هللا وسلَّم وِبرك على سيدَن دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

 
 


