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 ــــــــــــــــــــــــــــ
 حب النبي هو سر الوصول

الذي أنعم علينا وواالنا بإسعافو، احلمد هلل  – ِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ِبسْ 
والصالة والسالم على سيدنا زلمد جوىرة وجعلنا أىاًل لعطاياه وإٓنافو، 

الذي جعل رؤيتو لنا أمجعٌن ادلصونة،  تبارك وتعاىلاحلق ادلكنونة، ولؤلؤة ذاتو 
مضمونة، يف الدنيا واآلخرة، صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو، وكل من 
مشى على ىديو، واختاره اهلل عز وجل ليكون من السعداء برؤية وجهو، 

 أن نكون منهم أمجعٌن. وتعاىلتبارك ونسأل اهلل 
 نحًا عليَّةمن األفراد ادلمنوحٌن مِ كان   رضي اهلل عنواإلمام أبو العزائم 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمعلى يد رسولو  سبحانو وتعاىلمن اهلل 
 ،فكان إذا تنزَّل عليو اإلذلام يغيب عن نفسو، وينطق بلسانو قصائد

 يف ذلك: ويقول
 أغيب عين وأُملي

 
 بسري ٓنلَّىدلن 

 لسُت ادلغين بقويل 
 

 إال إذا الفرد أملى
 ويقول عن ىذه القصائد: 

 ليس شعرًا ما قلت حال ورودي
 

 بل ىو اخلمر ُُيتسى يف الوجود
 راح قدٍس قصائٌد من قصودي 

 
 عبودخصَّنا هبا حضرة ادل

رة ولكنها حكٌم ُعلوية يف صو  ،ولذلك ىذه احلكم النظمية ليست شعراً  
لنفوس التقية، واألرواح البهية ادلتعلقة لتضح فيها ُعلوٌم إذلامية ت نظمية،
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 بذات اهلل بالكلية. 
ت عالية يف القرب من اهلل، ن عندىم رغبافالناس تعشق وخاصة مَ 

يف  نوُيتارو وصول إىل حضرة حبيب اهلل ومصطفاه، رفيعة يف ال وآمال
ن الكثًن منهم أن السبيل إىل ذلك والكيفية اليت توصلهم إىل ىنالك، ويظ

جتهاد يف العبادات، إن كان يف قيام الليل، أو صيام ذلك عن طريق اال
 ،أو الصالة على النيب ادلختار، أو غًنىا من العبادات ،أو األذكار ،النهار

 :صلى اهلل عليو وسلَّمأعالىا تالوة القرآن، لقولو و وأرقاىا 
 ٔ{ اْلُقْرآنِ  ِقَراَءةُ  أُمَّيِت  ُعَباَدةِ  أَْفَضلُ  }

ل إىل درجات يف اجلنات، ومهما كثُرت لكن يف احلقيقة العبادات توص  
 ، قال صلى اهلل عليو وسلم:ومهما زاد إخالص العبد فيها ال تدخلو اجلنة

: َقالَ  اللَّو؟ َرُسولَ  يَا أَْنتَ  َواَل : َقالُوا اجْلَنََّة، َعَمُلوُ  يُْدِخُلوُ  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  } َما
 ِٕمْنُو { ِبَرْْحَةٍ  اللَّوُ  يـَتَـَغمََّدِن  َأنْ  ِإالَّ  أَنَا، َواَل 

 خرى:أويف رواية 
 َٖوَفْضٍل { ِبَرْْحَةٍ  ِمْنوُ  اللَّوُ  يـَتَـَغمََّدِن  َأنْ  } ِإال

اجلنان احلسية اليت فيها احلور و أو بفضل اهلل،  ،ل اجلنة برْحة اهللفدخو 
 والشراب، فإن دخوذلا برْحة اهلل.والقصور وما لذَّ وطاب من الطعام 

احلب، وحيث  حيث أنوار القرب، وحيث لوائح ،اجلنان ادلعنويةأما 
َذِلَك " ، فهي بفضل اهلل: النظر إىل وجو اهلل، ورلاورة حبيب اهلل ومصطفاه

 ،وال بعبادة ،نسببوال  ،ال ُنسبادلائدة( ٗ٘)" َفْضُل اهلل يـُْؤتِيِو َمْن َيَشاُء 
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 على أىل ىذا ادلقام. تبارك وتعاىلإظلا ىي فضٌل من ادلتفضل  ،وال بزىادة
السر الغايل ال فص لون ذلك إال باألدب العايل، وال ُيُ  ،وال ينالون ذلك

ال إال باألدب العايل مع اهلل ومع حبيبو ومصطفاه، ومع الصاحلٌن من ينُ 
 عباد اهلل.

، وكانوا و وسلَّمصلى اهلل عليجاء وفٌد من ُكرباء العرب على رسول اهلل 
 تأليفهم ألمهم زعماء، من ادلؤلفة قلوهبم، يعين الذين كان ُياول حضرة النيب

من زعيم قبيلة، والقبيلة رىن إشارتو، فُيؤلفهم ألن أتباعهم  وكل واحد
 َعاِئَشَة رضي اهلل عنها: َعنْ  ورائهم، يعين على سبيل ادلثال،

 بِْئسَ  :َقالَ  َرآهُ  فـََلمَّا َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيب   َعَلى اْسَتْأَذنَ  َرُجاًل  َأنَّ  }
 َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيبي  َتطَلَّقَ  َجَلسَ  فـََلمَّا ،اْلَعِشًنَةِ  اْبنُ  َوبِْئسَ  ،اْلَعِشًنَةِ  َأُخو

 َرُسولَ  يَا :َعاِئَشةُ  َلوُ  َقاَلتْ  الرَُّجلُ  اْنطََلقَ  فـََلمَّا ،ِإلَْيوِ  َوانـَْبَسطَ  َوْجِهوِ  يف  َوَسلَّمَ 
 َوانـَْبَسْطتَ  َوْجِهوِ  يف  َتطَلَّْقتَ  ُثَّ  وََكَذا َكَذا َلوُ  قـُْلتَ  الرَُّجلَ  َرأَْيتَ  ِحٌنَ  اللَّوِ 
 َعِهْدِتيِن  َمَت  َعاِئَشةُ  يَا :َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  فـََقالَ  !،ِإلَْيوِ 

 َشر هِ  اتـ َقاءَ  النَّاسُ  تـَرََكوُ  َمنْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َمْنزَِلةً  اللَّوِ  ِعْندَ  النَّاسِ  َشرَّ  ِإنَّ  ؟!َفحَّاًشا
}ٗ 

طاع لدى ىذا الرجل كان يسمونو األْحق ادلطاع، فهو أْحق ولكنو م
تقاه ايأمترون بأمره، وشر الناس من  خلفو مائة ألف سيففكان قومو، 

 الناس سلافة شره.
بعض الفقراء من ادلهاجرين حول النيب  وفرأ، ىؤالء الكرباءجاء 

وسيدنا  ،وسيدنا عمار بن ياسر ،جالسٌن يف رحاب حضرتو، سيدنا بالل
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وسيدنا خباب بن األرت، ب الرومي، يُصهسيدنا و  ،عبد اهلل بن مسعود
وكان ىؤالء القوم قد تركوا خلفهم كل ديارىم وأمواذلم وما خيصيهم من 

ألن معظم الناس يف القرب من اهلل ورسولو، وىذا طريق البداية،  ا طمعاً الدني
يف نفس و يكون وزيرًا وال ُيدث ىذا، فهل ثنٌن معاً، يف ىذا الزمان يريد اال

 ال جيتمعان أبداً. ؟!الوقت أمًن أىل احلب والغرام
يف مسجده  صلى اهلل عليو وسلَّمىؤالء القوم من فاقتهم أقامهم النيب 

 ،ان ادلسجد ليس لو سقف، وليس لو فرش يف األرض، بل ترابادلبارك، وك
وادي العقيق القريب من ُنصى أمرىم النيب أن يأتوا  جيددوهودلا أرادوا أن 

ة، وال أحد يأخذ معو مصال ،لم يكن ىناك فرشوفرشوه بو، ف من ادلدينة
 ولكنهم كانوا يصلون على األرض.

وكان من  ، عنو وأرضاهرضي اهلل بن عبد العزيز ولذلك سيدنا عمر 
دلا توىل والية ادلدينة، وكان ، صلى اهلل عليو وسلَّمباع حلضرتو ل أىل االت  ُكمَّ 

وكان طبة اجلمعة ويف غًنىا من الفرائض، الوايل يؤم الناس يف الصالة ويف خ
أن عمر بن عبد العزيز فأمر الوليد بن عبد ادللك،  ادلسجد قد فرشوه أيام

سجد عليو حت ال يكون بٌن جبهتو واألرض حاجز،  يزيلوا الفرش الذي ي
من ٓنت رجليو ولكن يُرفع من كما ىو رتك الفرش  فكأيام حضرة النيب، 

يقول يف  صلى اهلل عليو وسلَّمٓنت منطقة سجود الرأس، دلاذا؟ كان النيب 
 سجوده:

 َسَجَد، ِإَذا النَّيبي  َداُودُ  َوَبَصَرُه، وََكانَ  ََسَْعوُ  َوَشقَّ  َخَلَقوُ  لِلَِّذي َوْجِهي َسَجدَ  }
 َ٘لُو { َوُحقَّ  خِلَالِِقي التـيَرابِ  يف  َوْجِهيَ  َعفَّْرتُ : َقالَ 
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، !!يعفر وجهو بالرتاب، وضلن نستنكف من الرتاب الذي على السجاد
 الرتاب نفسو. يسجد علىلكنو 

لة القدر؟ قال: إن سجدُت ودلا سألوا سيدنا أبو سعيد اخلدري عن لي
يعين ادلياه نزلت فصلوا على طٌن، قال صلى  وطٌن، ها على ماءصبيحتيف 

 اهلل عليو وسلم:
َلةَ  أُرِيتُ  } : َقالَ  َوِطٌٍن، َماءٍ  يف  َأْسُجدُ  ُصْبَحَها َوَأَراِن  أُْنِسيتُـَها، ُثَّ  اْلَقْدِر، لَيـْ

َلةَ  َفُمِطْرنَا  أَثـَرَ  َوِإنَّ  َفاْنَصَرَف،  اللَّوِ  َرُسولُ  بَِنا َفَصلَّى َوِعْشرِيَن، َثاَلثٍ  لَيـْ
َهِتوِ  َعَلى َوالط ٌنِ  اْلَماءِ   ٙ{َوأَْنِفِو  َجبـْ

وصنع ذلم عريشًا يقيهم  ،فهؤالء القوم أقامهم النيب يف مسجده ادلبارك
وكل  ،، والعريش كان من النخلة(الُصفَّ )ادلطر واحلر، وىذا العريش َساه 

مكان كل  ،ىا يف الروضةار نىناك كان من النخل، فاألعمدة اليت  شيء
قتنا ىذا خلف منزل ة موجود إىل و جزع طللو، ومكان الُصفَّ كان عمود  

 السيدة فاطمة.
ول اهلل يف ادلسجد، وسيدنا رس ، ويعيشونيف ادلسجد نفكانوا ينامو 

ليشرتوا مال عليو، فماذا كانوا يلبسون؟ ليس معهم  ُيطعمهم شلا أفاء اهلل
خييطوه  -جلد خروف  – بس جلد ضأنيلمنهم مالبس، فكان كل واحد 

 ، وجلد اخلروف مع احلر ومع العرق يُعطي رائحة كريهة.هويلبسو 
قالوا: يا رسول اهلل إنا ال ىؤالء القوم ومشوا ىذه الرائحة، فلما أتى 

إن العرب يأتونك من  و نطيق ىذه الرائحة، فاجعل ذلؤالء وقتًا ولنا وقت، 
يعين كيف نكون  ،منزلتنا عندىم كل مكان، فإذا رأونا مع ىؤالء سقطت
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يعين يف  !من الوجهاء ومن األكابر وننزل صللس مع ىؤالء األصاغر؟
 نظرىم.

اكتب لنا  أن يوافقهم، فقالوا: لتأليفهم  صلى اهلل عليو وسلَّمفهمَّ النيب 
ورقة وقلم ليكتب، فنزل بيعين يريدون األمر رَسياً، فدعا اإلمام علي كتاباً، 

َوال َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَـُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشي  يُرِيُدوَن "  تعاىل: فورًا قول اهلل
، والورقفأمر اإلمام علي أن ينصرف، وأن يرفع القلم األنعام( ٕ٘" ) َوْجَهوُ 

، يروي ذلك سيدنا خباب بن األرت رضي اهلل عنو ورفض أن يكتب ذلم
 فيقول:
، َحاِبسٍ  ْبنُ  اأْلَقْـرَعُ  } َجاءَ  َنةُ  التَِّميِميي  َرُسولَ  فـََوَجَدا اْلَفَزارِيي، ِحْصنٍ  ْبنُ  َوُعيَـيـْ

 يف  َقاِعًدا َوَخبَّاٍب، َوَعمَّاٍر، َوِباَلٍل، ُصَهْيٍب، َمعَ  صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ 
 صلى اهلل عليو وسلم النَّيب   َحْولَ  َرَأْوُىمْ  فـََلمَّا اْلُمْؤِمِنٌَن، ِمنَ  الضيَعَفاءِ  ِمنَ  نَاسٍ 

 لََنا تـَْعِرفُ  رَلِْلًسا ِمْنكَ  لََنا َْنَْعلَ  َأنْ  نُرِيدُ  فقالوا: ِإنَّا ِبِو، َفَخَلْوا فَأَتـَْوهُ  َحَقُروُىْم،
 َىِذهِ  َمعَ  اْلَعَربُ  تـََرانَا َأنْ  فـََنْسَتْحِيي تَْأتِيَك، اْلَعَربِ  ُوُفودَ  َفِإنَّ  َفْضَلَنا، اْلَعَربُ  ِبوِ 

َناكَ  ضَلْنُ  فَِإَذا اأْلَْعُبِد،  ِإنْ  َمَعُهمْ  فَاقْـُعدْ  فـََرْغَنا ضَلْنُ  فَِإَذا َعْنَك، فََأِقْمُهمْ  ِجئـْ
 َوَدَعا ِبَصِحيَفةٍ  َفَدَعا: َقالَ  ِكَتابًا، َعَلْيكَ  لََنا َفاْكُتبْ : قَالُوا نـََعْم،: َقالَ  ِشْئَت،

َرائِيلُ  فـَنَـَزلَ  َيٍة،نَاحِ  يف  قـُُعودٌ  َوضَلْنُ  لَِيْكُتبَ  َعِليًّا  "َوال :فـََقالَ  السَّاَلم، َعَلْيوِ  ِجبـْ
 ِمنْ  َعَلْيكَ  َما َوْجَهوُ  يُرِيُدونَ  َواْلَعِشي   بِاْلَغَداةِ  َربَـُّهمْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتْطُردِ 

 ِمنَ  فـََتُكونَ  فـََتْطُرَدُىمْ  َشْيءٍ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  ِحَساِبكَ  ِمنْ  َوَما َشْيءٍ  ِمنْ  ِحَساهِبِمْ 
َنةَ  َحاِبٍس، ْبنَ  اأْلَقْـرَعَ  ذََكرَ  ُثَّ  الظَّاِلِمٌَن"  "وََكَذِلكَ : فـََقالَ  ِحْصٍن، ْبنَ  َوُعيَـيـْ

 بَِأْعَلمَ  اللَّوُ  أَلَْيسَ  بـَْيِنَنا ِمنْ  َعَلْيِهمْ  اللَّوُ  َمنَّ  َأَىُؤالءِ  لِيَـُقوُلوا بِبَـْعضٍ  بـَْعَضُهمْ  فـَتَـنَّا
 َعَلْيُكمْ  َسالمٌ  فـَُقلْ  ِبآيَاتَِنا يـُْؤِمُنونَ  الَِّذينَ  َجاَءكَ  "َوِإَذا: َقالَ  ُثَّ  بِالشَّاِكرِيَن"
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 َعَلى رَُكبَـَنا َوَضْعَنا َحتَّ  ِمْنوُ  َفَدنـَْونَا: َقالَ  الرَّْْحََة"، نـَْفِسوِ  َعَلى َربيُكمْ  َكَتبَ 
 يـَُقومَ  َأنْ  َأَرادَ  َفِإَذا َمَعَنا، جَيِْلسُ  صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسولُ  وََكانَ  رُْكَبِتِو،

 بِاْلَغَداةِ  َربَـُّهمْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َمعَ  نـَْفَسكَ  "َواْصربْ  :اللَّوُ  فَأَنـَْزلَ  َوتـَرََكَنا، َقامَ 
َناكَ  تـَْعدُ  َوال َوْجَهوُ  يُرِيُدونَ  َواْلَعِشي   ُهْم" َعيـْ  اأْلَْشَراَف: "تُرِيدُ  ُْنَاِلسْ  َواَل  َعنـْ

نـَْيا احْلََياةِ  زِيَنةَ  َنةَ : يـَْعيِن  ِذْكرِنَا" َعنْ  قـَْلَبوُ  َأْغَفْلَنا َمنْ  ُتِطعْ  َوال الدي  َواأْلَقْـرَعَ  ُعيَـيـْ
َنَة، أَْمرُ : َقالَ  َىاَلًكا،: َقالَ  فـُُرطًا"، أَْمرُهُ  وََكانَ  َىَواهُ  "َواتَـَّبعَ   ُثَّ  َواأْلَقْـرَِع، ُعيَـيـْ
نـَْيا، احْلََياةِ  َوَمَثلَ  ،الرَُّجَلٌْنِ  َمَثلَ  ذَلُمْ  َضَربَ   َمعَ  نـَْقُعدُ  َفُكنَّا: َخبَّابٌ  َقالَ  الدي

 َحتَّ  َوتـَرَْكَناهُ  ُقْمَنا ِفيَها يـَُقومُ  الَّيِت  السَّاَعةَ  بـََلْغَنا َفِإَذا صلى اهلل عليو وسلم النَّيب  
 ٚ{ يـَُقومَ 

العالية ىؤالء ىم أصحاب الوجاىة يف الدنيا واآلخرة، وأصحاب ادلنزلة 
 ُنبهم لرسول اهلل مب نالوا ذلك؟ وكيف وصلوا إىل ذلك؟ ورسولو، عند اهلل

 .، فهي الوسيلة الوحيدةصلى اهلل عليو وسلَّم
يف غزوة ُأحد وىو أول  رسول اهلل الصحايب اجلليل الذي كان ُيمل لواء

 ن ُعمًنبمصعب ينة ليبشر أىلها باإلسالم، وىو مبعوث يرسلو إىل ادلد
، إذا غطوا يلبس جلد ضأنكان و ، اً بعد ادلعركة شهيد هو وجد ،رضي اهلل عنو

، !نكشفت رجليوا جهو ورأسو، وإذا غطوا وجهو ورأسونكشف و ا رجليو
 :قالفالنيب مقباًل وعليو ِإىاب كبش  آهىذا الرجل ر 

َلَقْد َرأَيـُْتُو بـٌَْنَ أَبـََوْيِن اْنظُُروا ِإىَل َىَذا الرَُّجِل الَِّذي َقْد نـَوََّر اللَُّو قـَْلَبُو، } 
َوانَُو بَِأْطَيِب الطََّعاِم َوالشََّراِب، َفَدَعاُه ُحبي اللَِّو َوَرُسولِِو ِإىَل َما تـََرْونَ   ٛ{ يـَُغذ 
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 :َويـَُقولُ  َيْذُكرُهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  وََكانَ 
 ْبنِ  ُمْصَعبِ  ِمنْ  نِْعَمةً  أَنـَْعمَ  َواَل  ُحلَّةً  َأَرقَّ  َواَل  ِلمَّةً  نَ َأْحسَ  ّنَكَّةَ  َرأَْيتُ  َما } 

 ٜ{ ُعَمًْنٍ 
أمو كانت من أغىن األغنياء يف مكة، لكنو عندما أحب اهلل ورسولو 

رأى أخاه أسًنًا وميسكو بدر، وحت عندما كان يف غزوة ترك ذلك كلو، 
: استمسكوا بأسًنكم افقال ذلم ا،ثنٌن من األنصار، فأحب أن يوصيهما

و غنية وستفديو ّناٍل كثًن، فقال أخوه: أىذه وصيتك بأخيك؟ ىذا فإن أُمّ 
 ق بيننا.ىؤالء إخويت واإلسالم فرَّ  ،قال: لست أخي

ما الذي أوصلو إىل ىذا ادلقام؟حب اهلل  أين أمثال ىؤالء الرجال؟
 ورسولو.

قال: لن أستطيع فكان من أغىن ْنار مكة، سيدنا ُصهيب الرومي  
أسرعوا ودلا َسع أىل مكة العيش يف مكة بدون رسول اهلل، فخرج مهاجراً، 

فأخرج كل ما معو من سهام  ،، وكان جييد الرمي بالسهامحت أدركوهخلفو 
وىم  -زىا، وقال ذلم: واهلل لن تصلوا إيلَّ حت تنفذ ىذه السهام وجهَ 

خًٌن  لكم علي شيءولكن ىل أد -يعلمون أن سهمو ُيصيب وال خييب 
؟ قال: أدلكم على مايل فتأخذوه وترتكون، وكان ذاكقالوا: وما  من ىذا؟

 مالو قد دفنو ٓنت عتبة الباب، فدذلم على مالو وتركوه.
"  قبل أن يصل إىل ادلدينة كانت احلقيبة اإلذلية نازلة باآلية القرآنية:و 

" ْرَضاِة اهلل َواهلل َرُءوٌف بِاْلِعَباِد َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نـَْفَسُو اْبِتَغاَء مَ 
 سيدنا رسول اهلل قال لو:إىل ما وصل البقرة( فلٕٚٓ)
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 ٓٔ{ َُيٍَْن  أَبَا اْلبَـْيعُ  َرِبحَ  َُيٍَْن، أَبَا اْلبَـْيعُ  َرِبحَ  }
حت يكون َنوار  شرتى نفسو منهم ّنالو، دلاذا؟، فاوابنو كان اَسو ُيٍن

 رسول اهلل.
فكان الرجل منهم يضحي بالنفس والنفيس ليحظى بنَـَفٍس يكون فيو 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمجليس حلضرة النيب 
إذا وصل اإلنسان إىل ىذا ادلقام، يعلم علم اليقٌن أنو من ادلصطفٌن 

صلى اهلل عليو األخيار، ولو عند اهلل قدٌر ومقدار، ولو عند حضرة احلبيب 
األنبياء والصاحلٌن واألولياء، ألنو ُيبو احلب عطاء كعطاء الرسل و  وسلَّم

صلى اهلل عليو الذي أمر بو اهلل، والذي طلبو منا حبيب اهلل ومصطفاه 
 .وسلَّم

دعوى ٓنتاج إىل عمل وبرىان يدل على  لكنواحلب ليس كالم، 
 ذلك.

أن  جيب صلى اهلل عليو وسلَّمرسول اهلل فأحوال الصاحلٌن يف حب 
منهم يريد النوم يف الليل فال يأتيو النوم، دلاذا؟ ألنو يف  كان الواحد،  نطالعها

، يقول فيها اإلمام صلى اهلل عليو وسلَّمشوٍق شديد إىل رؤية وجو احلبيب 
 :رضي اهلل عنوأبو العزائم 

 كيف نومي بعد عشقي
 

 واحلبيب ىو اإلمام
ال نيا لشهوة جسدية جسمانية فانية، من أىل الد الذي ُيب امرأة 

النوم، فما بال من ُُيب الذات النورانية ادلكملة بالكماالت  يأتيو
بكل كنوز فضلو وعطاءاتو  سبحانو وتعاىلواليت أفردىا اهلل  ؟!!القدسية
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إال إذا خصَّو اهلل ولو بنظرة من حبيب اهلل ومصطفاه ؟!! ال يأتيو النوم الذاتية
 .صلى اهلل عليو وسلَّم

رضي اهلل عنو م أبو العزائم مجاعة من األحباب مع اإلماىناك كان 
ذات ويف حبوه، أن يص احلج طمعاً إىل  عون احلب الشديد، وذىبوا معوويدَّ 

السهرة طلب منهم أن من  انتهواخًن من الليل بعد أن ليلة يف الثُلث األ
يصحبوه لزيارة بيت اهلل احلرام، وكان من ضمنهم اخلادم الذايت لإلمام أبو 

أْحد الُسبكي رْحة اهلل عليو، فذىبوا معو إىل َسو الشيخ االعزائم، وكان 
 :اإلمام ، فقالويريدون النومودلا وصلوا كانوا قد تعبوا  ،الكعبة

 أْحد الُسبكي تنام وتدَّعي حبنا
 

 نوم أىل احلب يف الزُلفى حرام
 !!كيف ينام أىل احلب وىم يف ىذا القرب القريب من اهلل عز وجل؟ 

وينام حت تطلع الشمس، فهل ىذا حب  عي حب اهلل عز وجليدَّ  فالذي
ال ينام إال إذا الح يد أن يكون يف الدرجة الُعليا يُر  الذيكن !! لأم دعوى؟

فينام متعطشًا إىل متام اجلمعية ، ل بو ريقويب سًا على األقل من حبيبوفَ لو نَـ 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمالكربيائية على احلبيب األعظم 

ة رسول نَّ ادلذكورة يف كتاب اهلل، وادلبينة يف سُ ىي إذًا الوسيلة الوحيدة 
اهلل لنيل العطاء ورفع الدرجة إىل معية السعداء، ودخول حضرة اذلناء، ىي 

وعلى ىذا كان أصحابو ، صلى اهلل عليو وسلَّملسيد الرسل واألنبياء  احلب
 الكرام وكان الصاحلٌن إىل يوم الدين:

 سر الوصول إىل اجلناب العايل
 

 النيب زلمد واآللحب 
 ماالتو وعلومو وىيئاتو وإشاراتو.دلقاماتو وك ؛واآلل يعين الورثة حلضرتو 

 قال: والعبادة؟



11 
 

 كم عابٍد يف ظلمة ال يشهدن
 

 لاإال وساوس نفسو ِني
 والفضل ال يُعطى لعلة عاملٍ  

 
 نز ه إذلك عن سوًى ومثال

 يُعطى منةً  اهلل والفضل فضل 
 

 الغايلباحلب يف طو العزيز 
 من حلظٍة يف احلب تشهد وجهو 

 
 وتفوز منو بسره واحلال

غًن  ال شيءلذي يكشفها؟ ا كل احُلجب اليت على عٌن الفؤاد ما 
 يقوىكلما و احلب، فديناميت احملبة ىو الذي يكشف احُلجب عن األحبة، 

يف الفؤاد نار ٓنرق  يصبحاحلب كلما يكشف احُلجب، فاحلب يظل حت 
 األغيار، حت يظهر وجو النيب ادلختار:

 نار احملبة كم أذابت مهجيت
 

 وأخو احملبة ال مييل لغًنىا
 انتهى األمر:فإذا الح وجو احلبيب  

 من حلظٍة يف احلب تشهد وجهو
 

 وتفوز منو بسره واحلال
 :كل شيءمن حلظة يف احلب تشهد وجهو وتأخذ منو   

 وتشهدن فترتمجنتُعطى العلوم 
 

 بلسان أىل القرب واألبدال
 اإلذلية اإلذلامية الشهودية:تُعطى العلوم  

 تُعطى اجلمال فال يراك مصدقٌ 
 

 إال ويشهد نوره ادلتاليل
 من أين ىذا العلم والنور الذي 

 
 أُعطيتو من حلظٍة يف احلال؟

 من حب قليب للحبيب زلمدٍ  
 

 نلُت ادلىن بل نلُت كل أمايل
لو ًنفع فُُيب  إنساندميات، فجائز باألق شأنىذا احلب ليس لو  

س من فَ ال يُفتح لو نَـ وآخر ميكث مخسٌن سنة يدَّعي احلب، و احلجاب، 
 الباب، دلاذا؟ احلب ىو ادلقياس.

واحلب يف احلقيقة فضٌل من اهلل، وإكراٌم من اهلل، وعطاٌء من اهلل، يُنال 
 عليهم يف ىذه احلياة. اهلل تبارك وتعاىل وانرضبربكة ُصحبة الصاحلٌن 
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إذا صحبناىم هلل، وصدقنا معهم لوجو وكيف ننال احلب مع ىؤالء؟ 
 ،اهلل، فقد مينيوا علينا فيدعون لنا اهلل عز وجل بدعوٍة صادقة تُنيل العبد مناه

 .تبارك وتعاىلوْنعلو من عباد اهلل اجملتبٌن عند اهلل 
أن يكون  كل ما على اإلنسانولكن   شديد، باختصار األمركل   افهذ

فيو حسد وال ُكره وال بُغض وال دنيا وال  ليسالقلب ليس فيو غًن احلب، 
 شهوات وال حظوظ وال أىواء وال ملذات.

مفتوحًا عليو وحسده يعلم علم اليقٌن أنو زلروٌم من أخًا لو إذا رأى 
النساء( ٗ٘" )ِمْن َفْضِلِو  َآتَاُىُم اهللنَّاَس َعَلى َما أَْم َُيُْسُدوَن الفتح اهلل: " 

كان   رضي اهلل عنوسيدنا جعفر الصادق ولكن من فضلو،  ليس من رزقو
 ((.معنا فضل اهلل نان هبذه اآلية، ألنو ضلن ادلخصوص))يقول: 

 نأل الرزق؟ علىُيسده ال ففضل اهلل ىو العطاء اخلاص من اهلل، 
أمره واسع، لكنهم ُيسدومهم على الفضل اإلذلي الذي الدنيوي الفان الرزق 

ايات وال واحلسود ال يسود، وال تُفتح لو الر ، سبحانو وتعاىلعمَّهم بو اهلل 
 البنود.

وُُيب كل من ُأكرموا ُنب  ،بد لإلنسان أن ُُيب حضرة النيب الإذًا 
 حضرة النيب.

احلب نسأل اهلل عزوجل أن يرزقنا احلب اخلالص لوجهو الكرمي، و 
غنا منو غاية ادلراد، وأن يفتح ف الرحيم، وأن يبل  ءو الصادق لسيدنا زلمد الر 

، وجيعلنا بو من األفراد الذين لنا بو فتحًا مبيناً، ويهدنا بو إىل طريق الرشاد
 يوم ادليعاد. ن بو يف الدنيا، ويكونون ٓنت لوائوو فوز ي

 به وسلَّموصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصح


