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احلمد هلل رب العاملني ،الذي مأل قلوبنا بنور اإلميان ،وجعل مهجة قلوبنا متعلقةً أبفضل
ولد عدانن ،وجعل فينا آذاانً نورانيةً تلتذ بسماع القرآن ،وأطلق ألسنتنا بفضله بذكره يف كل
ٍ
وقت وآن ،سبحانه سبحانه ال يوفق لطاعته إال من أحبه وارتضاه ،وجعله أهالً للقرب من
حضرته واملناجاة.
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،حيب من عباهه التوابني واملتطهرين.
وأشهد أن سيدان دمحماً عبد هللا ورسوله ،إمام األوابني واملستغفرين.
اللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم وآله املباركني وصحابته الطيبني ،وكل من تبعهم
على هذا اهلدى إىل يوم الدين ،واجعلنا أمجعني منهم ومعهم يف الدنيا واآلخرة اي أرحم الرامحني.
أيها األحبة مجاعة املؤمنني:
الذي يريد أن يعيش يف الدنيا سعيداً موفقاً ،وأن يكون يف اآلخرة مع الذين أنعم هللا عليهم
من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ،ماذا يفعل؟
أصل و ٍ
وجهنا النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلَّم إىل ٍ
احد يف الدين ،لو أصلحناه
إنصلحت مجيع أحوالنا يف الدنيا ،وكنا من السعداء املباركني يوم الدين ،فما هو هذا األصل؟
صالح القلب ،إذا أصلح املؤمن قلبه ملواله ،ونزع منه كل ما ال حيبه هللا وال يرضاه ،ومأله
حبب هللا ،وحب حبيبه ومصطفاه ،وحب كتاب هللا ،وحب الصاحلني من عباه هللا ،وحب اخلري
جلميع خلق هللا ،فإن هللا عز وجل يكون له يف الدنيا طوع أمره ورهن إشارته.
فال يطلب شيئاً من مواله إال وأجابه ولبَّاه ،وال خيشى شيئاً إال وهفعه هللا عنه ومحاه ،ألنه
يف محاية هللا ويف رعاية هللا جل يف عاله.
حىت إن كان زارعاً وعنده زرع ،يقول يف أهل الزرع مجيعاً هللا:
َِّّ
ج إِّال نَ ِّك ًدا ﴾
ج نَبَاتُهُ ِِّبِّ ْذ ِّن َربِّ ِّه َوالَّ ِّذي َخبُ َ
ث ال ََيْ ُر ُ
ب ََيْ ُر ُ
﴿ َوالْبَ لَ ُد الطي ُ
(85األعراف).
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ما هام قلبه سليم ،ونيته طيبةٌ للموىل الرؤف الرحيم فإن زرعه يبارك هللا فيه ،وضرعه يبارك
هللا فيه ،وجسمه يبارك هللا فيه ،وأوالهه مجيعاً يبارك هللا فيهم ،وكل شيئ له يكون مباركاً ،وكأنه
ارث لقول هللا:
و ٌ
ت ﴾ (32مرمي).
﴿ َو َج َعلَ ِِّن ُمبَ َارًكا أَيْ َن َما ُك ْن ُ

تكون الربكة معه وحتفه ابلعناية والرعاية إن شاء هللا.
فإذا توجه إىل مواله وهو يف احلياة الدنيا ،فإن هللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أموالكم،
ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم ،فإن حمل نظر عالم الغيوب هي القلوب ،فإذا نظر فيه ووجد
إخالص العمل هلل ،والصدق يف حسن املتابعة لسيدان وموالان رسول هللا ،واحلب اجلم جلميع
خلق هللا ،هخل يف قول هللا عز وجل:
﴿ ُُِّيبُّ ُه ْم َوُُِّيبُّونَهُ ﴾ (81املائدة).
حيبه مواله ،وإذا أحبه مواله وااله ،يواليه ابألنوار يف قلبه ،ويواليه ابإلهلاما العلمية الرابنية
يف فؤاهه:
﴿ آَتَ ْي نَاهُ َر ْْحَةً ِّم ْن ِّع ْن ِّد ََن َو َعلَّ ْمنَاهُ ِّم ْن لَ ُد ََّن ِّعل ًْما ﴾ (58الكهف).
ويلهمه ابلبصرية النورانية احملمدية ،ويقول كما قال خري الربية:
﴿ قُل ه ِّذ ِّه سبِّيلِّي أَ ْدعو إِّ ََل ِّ
للا َعلَى ب ِّ
ص َريٍة أ َََن َوَم ِّن اتَّبَ َع ِِّن ﴾ (225يوسف).
ُ
َ
َْ َ
ويوجهه هللا عز وجل إىل ما فيه من العيوب ،فيصلحها ليكون صاحلاً ،ملواجهة حضرة عالم
الغيوب ،قال هللا تبارك وتعاىل يف حديثه القدسي:
إيل ،من
(إن يل عباهاً من عباهي أحبهم وحيبوين ،وأذكرهم ويذكروين ،وأنظر إليهم وينظرون َّ
سلك طريقهم أحببته ،ومن عدل عنهم مقته ،قالت املالئكة :اي ربنا وما عالماهتم؟ قال :هم
عباه من عباهي ،يراعون الظالل يف النهار كما يراعي الراعي غنمه ـ والظالل يعين األجسام ـ
ٌ
إيل
فإذا جنَّهم الليل واختلط الظالم ،وافُتشت الفرش ،وانجي كل حبيب حبيبه ،نصبوا َّ
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إيل إبنعامي ،فمن صارٍخ وابك ،ومن
إيل وجوههم ،وانجوين بكالمي ،ومتلقوا َّ
أقدامهم ،ووجهوا َّ
ٍ
متأوه وشاك ،بعيين ما يتحملون من أجلي ،فأول ما أعطيهم ثالث :أقذف يف قلوهبم من نوري،
فيخربون عين كما أخرب عنهم ،والثانية :لو كانت السماوا واألراضني يف موازينهم الستقللتها
هلم ،والثالثة :أقبل عليهم بوجهي ،أرأيت من أقبلت عليه بوجهي ،ال يعلم أح ٌد ما أريد أن
أعطيه).
أو كما قال:
أهعوا هللا وأنتم موقنون ابإلجابة.
اخلطبة الثانية:
احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،يعز عباهه املنيبني إليه
والطائعني.
وأشهد أن سيدان دمحماً عبد هللا ورسول ،صاحب املقام احملموه ،واللواء املعقوه والكوثر
املشهوه.
اللهم ِّ
صل وسلِّم وابرك على سيدان دمحم وآله وصحبه وسلَّم ،واعطنا اخلري واهفع عنا الشر
وجننا واشفنا وانصران على أعدائنا اي رب العاملني.
أما بعد فيا أيها اإلخوة مجاعة املؤمنني:
من منا يريد أن يكون مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم حتت لواء حضرته يوم الدين ،ويف
جواره يف جنة النعيم؟ كلنا ذاك الرجل ،ما الذي يوصلنا إىل هذا املقام العظيم؟
أن نعمل بوصية نبينا الرؤف الرحيم اليت أوصاها لسيدان أنس بن ٍ
مالك هنع هللا يضر ،قال صلى هللا
عليه وسلَّم موصياً له:
غش ٍ
ألحد من املسلمني فافعل ،فإن
(اي بين إن استطعت أن تبيت وليس يف قلبك غلٌّ وال ٌّ
ذلك من سنيت ،ومن فعل سنيت كان معي يف اجلنة).
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[سنن الرتمذي عن سعيد بن املسيب وأنس بن مالك رضي عنهما].

غض وكل ٍ
غل وكل ب ٍ
إذاً الذي يبلغ هذا املقام هو الذي ينزع من صدره كل ٍ
حقد وكل
ٍ
حسد وكل كرٍه لألانم ،ويكون كما قال هللا تبارك وتعاىل عن املؤمنني يف حمكم القرآن:
﴿ ونَز ْعنا ما ِِّف ص ُد ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ي ﴾ (17احلجر).
وره ْم م ْن غ ٍل إِّ ْخ َو ًاَن َعلَى ُس ُرٍر ُمتَ َقابِّل َ
ُ
ََ َ َ

ولذلك أعجب إذا ذكر يل أحد املريدين أنه بقي له مع أحبابه ومع شيخه سنني ،ومل يفتح
عليه حىت برؤاي منامية ،فأقول له :هل سلمت قلبك حنو إخوانك أمجعني؟ إذا سلمت قلبك حنو
إخوانك أمجعني فتوقع فوراً الفتح من رب العاملني تبارك وتعاىل.
وأول الفتح :الرؤاي املنامية ،واثنيه :اإلهلاما القرآنية ،واثلثه :رؤاي احلبيب املصطفى الرؤاي
املنامية ،ورابعه :إنفتاح عني القلب ورؤية املكاشفا واملشاهدا اليت يعجز اللسان عن
حصرها أو عدها ،إكراماً من هللا لعباهه الصاحلني.
وقبلها وبعدها إجابة الدعاء وحتقيق الرجاء ،ألن هؤالء القوم يقول هللا تبارك وتعاىل هلم ويف
شأهنم:
﴿ ََلُ ْم َما يَ َشاءُو َن ِّع ْن َد َرِّّبِّ ْم ﴾ (38الزمر).
أييت كثريٌ من احملبني ويظنون أن اآلية تشمل الدنيا الدنية ،وكأن هللا سيعطيهم ما يطلبون
من األموال ومن العقارا والعمارا  ،ومن املناصب واملكاسب والدنيا الدنية.
بينما هذه اآلية ملن ترك الدنيا كلها وراء ظهره ،وأصبح مقبالً ابلكلية على مواله ،فال
يطلب من هللا إال قربه ورضاه ،والتمتع ابلوجه اجلميل حلضرة هللا ،واألنس والسرور ابملالقاة ،وما
يفتح هللا به عليه من أبواب القرب اليت يقول فيها اإلمام اجلنيد هنع هللا يضر:
[حنن يف لذة لو يعلم امللوك ما حنن فيه ،حلاربوان عليه بسيوفهم].
لذةٌ قلبيه ابلتمتع ابلعطاءا الوهبية اإلهلية ،واهلدااي احملمدية من حضرة النيب صلى هللا عليه
وسلَّم ،هل هؤالء يطلبون شيئاً من الدنيا؟ وقد علموا أهنا لو كانت تساوي عند هللا جناح
بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء ،فكيف يطلبون مثل هذه؟
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يطلبون النعيم املقيم ،ويطلبون التكرمي من الكرمي ،ويطلبون العطاءا من سيدان ٍ
حممد
الرؤف الرحيم ،وفضل هللا تبارك وتعاىل على هؤالء عظيم ،فلهم ما يشاءون عند رهبم من
التكرمي ،ومن هذا العطاء العظيم ،وال يلتفتون إىل الدنيا ألهنم يعلمون أن هللا عز وجل حيميهم
من الدنيا حىت يقبلوا عليه ابلكلية.
قال صلى هللا عليه وسلَّم:
(إن هللا حيمي عبده املؤمن من الدنيا ،كما حيمي الطبيب مريضه من الطعام).
[احملدث األلباين عن حذيفة بن اليمان رضي اله عنه].

الذي يزيد سقمه ويزيد أمله.
نسأل هللا تبارك وتعاىل أن يرزقنا حبه اخلالص لوجهه الكرمي ،وأن ينقي قلوبنا من كل شي ٍئ
سواه ،وأن يهيِّم أرواحنا هائماً وأبداً يف العمل املقرب إىل حضرته ونوال رضاه ،وأن يرزقنا مجيعاً
حسن املتابعة يف كل أحوالنا لسيدان رسول هللا.
اللهم أران احلق حقاً وارزقنا اتباعه ،وأران الباطل زاهقاً وهالكاً وارزقنا اجتنابه ،اللهم اغفر لنا
يب
ولوالدينا ،وللمسلمني واملسلما واملؤمنني واملؤمنا  ،األحياء منهم واألموا  ،إنك ٌ
مسيع قر ٌ
جميب الدعوا بيا رب العاملني.
وارض اللهم عن أسياهان أصحاب هذا املقام ،وأحلقنا هبم يوم الدين ويف اجلنة يف هار
السالم اي أكرم األكرمني.
اللهم وفق والة أموران ملا فيه خري العباه والباله ،وأنزل على قلوهبم الشفقة لعباهك املؤمنني،
وانصران على مجيع من يكره مصر وأهلها اي خري الناصرين.
عباه هللا إتقوا هللا:
االحس ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ان َوإِّيتَ ِّاء ِّذي الْ ُق ْرََب َويَ ْن َهى َع ِّن الْ َف ْح َش ِّاء َوال ُْم ْن َك ِّر
﴿إ َّن للاَ ََي ُْم ُر ِبل َْع ْدل َو ْ َ
َوالْبَ ْغ ِّي يَ ِّعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن﴾ (02النحل).
أذكروا هللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم ،واشكروه على نعمه يزهكم ،وأقم الصالة.
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