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 اركب .. سفينة العمل. 2

  الحمد هلل رب العالمين ...  

 .لجالل وجهك وعظيم سلطانك .. ينبغي اللهم لك الحمد كما  

انىك  ، اهىما يم ل وعلى   ، كمىا صىليع على  اهىما يم ، ل ححمىدعلى  ححمىد وعلى    اللهم صل   

ل ، وعلى    اهىما يم كمىا هاركىع على  ، ل ححمىد وعلى   ، حميد حجيد .. اللهىم هىارع على  ححمىد

 انك حميد حجيد ...، اهما يم 

اليىة   حن حعالم الطميى  الى  و، علم األول الم حع، ، التقينا في الممة الماضية  الكمام اخوتي  

،  عىن كىل سىبب التخلىيو،  وحىد  فتقىار اليى هاال ، وكان عىن الىدخول على    - تبارع وتعال  -

-عى  وجىل  - تصىل هىاهلل ،  هىل ن -سىبحان  وتعىال   –ميم عما سىو  الىمب الكى قلبالقطع نظم و

 ...، ولكن  فضل  واحسان  جوموحد  ون

 ال.. لألحنيات الكاذهة

أنى   إن العبىد وان كىان يعلىم فى ...هالمعلم األول  الصلة و و شديد المعلم الثاني ،حع  نحن اآلنف  

صىل     -حصداقا لقول النبىي  ، وحد   حن  يكون اال وأن العطاء ال ، حول وال قوة اال هاهلل ال

قىد حضىىع  - تبىارع وتعىىال  -ن   اال أ 1" يعطىيو  وخىىا،ن، : " انمىىا أنىا قاسىم - عليى  وسىلم

 ... اليها يتفض أن جعل للنتائج أسباها وحقدحات ، خلق  سنت  فيحكمت   وجمت 

 ، نيىىات.. فمىىن قنىىع هاألح، العمىىل والخطىىو والتقىىمب والسىىيم اليىى  . الىى  واليتىى  وجعىىل السىىبيل  

 ... صلنقطع ولم يا ، السيم ال    في ولم  يجد   ، هاألحالم ف تاكو

نتظىم عطىاء ا أأنى" :أو "نتظم توفيى   أنا : "أأو "أنتظم  داية   "اني :كثم حن يقولأ امف  

 ننتظىم.." و "ننتظم  داية  : "و "نحن ننتظم نصم  " نا:قولنكثم في ونحن كأحة  " ... 

 !!! ... وننتظم .."

 ..؟!نمجو حن الخيم يعقب  حا  لو! ؟..نتظار ححمودانتظارنا  ذا لكن ،  ل ا  

مانىا نتقىدم خطىوة ، اال وال  ن ..؟! ال تأتينا  هعىد  اال النكسىات .. حذحوحا اقد يكون انتظارأن  أم   

 ..؟!هعد ا خطواتوتأخمنا 

 .. خيبة األحلسم

ن الىذين  حنىوا والىذين  ىاجموا ا : )- تعىال  –قد قىال   : "-  رحم   – القيماهن قال اإلحام   

تيىىانهم ههىىذ  إفتأحىىل كيىىل جعىىل رجىىاء م ه 2( وجا ىىدوا فىىي سىىبيل   أولوىىك يمجىىون رحمىىة  
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البىايين  ، واحم المعطلين أل ، المضيعين لحقوق   ، ن المفمطينا :وقال المغتمون، الطاعات 

  !! أولوك يمجون رحمة  ، ئين عل  ححارح  مالمتج ،عل  عباد  

سباب التىي اقتضىتها حكمىة   تيان هاأللمجاء وحسن الظن انما يكون حع اإلن األة أوسم المس  

يكلى   ويمجىو  أن ال ، فيىأتي العبىد ههىا ثىم يحسىن رنى  همهى  ، في شمع  وقدر  وثواه  وكماحت 

  . 3"رضها ويبطل أثم ااويصمف حا يع ، ع ل  حا ينفاوأن يجعلها حوصلة  ، اليها
، يعمىل همىا  أحىم  طميى    ، عليى  أن يسىيم فىييميد رحمة    ، والذي يميد والية   فالذي  

الىىذين الكسىىال   والبطىىالون ، كمىىا قىىال   . أحىىا  اايمانىىا و جىىمة وجهىىاد يبىىذل ، - عىى  وجىىل -  

 ... وصدق  .. فكذهوا  ،لسعي ال  ذلك، حع عدم ا يمجون رحمة   يدعون أنهم

 انها .. أهواب الجنة !

كانىىىع  ىىىذ   ، هىىىأي شىىىيء انظىىىموا الىىى  أهىىىواب الجنىىىة . تنىىىال هأسىىىباب وواليتىىى  ان رحمىىىة    

.. وحن كان حن  الصالة حن هاب ؟! فمن كان حن أ ل الصالة ، دعيهأعمال.. .؟! ألم تكناألهواب.

 .. و كذا .. حن هاب الميان ، دعي ل الصيام أ

 ..؟!حن   ه  صاحب  يدخل  ،ليس عنوان  عمال ، ل وجدنا هاها للجنة   

 ..؟! أهدا و  .. األحالمو نيات، يدخل حن  العبد هاألحهاها للجنة  ا ل وجدن  

عىن ف ،   حن ذلكلعتتساح  ال  حا  و أ - صل    علي  وسلم -وجدنا  مة أصحاب النبي هل   

حن أنف  ،وجين في سبيل   نودي حىن أهىواب الجنىة يىا  :"قال سول   أن ر أهي  ميمة 

عبد    ذا خيم فمن كان حن أ ل الصالة دعي حن هاب الصالة وحن كان حىن أ ىل الجهىاد دعىي 

حن هاب الجهاد وحن كان حن أ ل الصيام دعي حن هاب الميان وحن كىان حىن أ ىل الصىدقة دعىي 

هأهي أنع وأحي يا رسول   حا على  حىن دعىي حىن تلىك : " كم فقال أهو ه "،حن هاب الصدقة

نعىىم وأرجىىو أن تكىىون :"قىىال  "،فهىىل يىىدع  أحىىد حىىن تلىىك األهىىواب كلهىىا ،األهىىواب حىىن ضىىمورة

 .4"حنهم

ويدخل  ، حن كل هابعلي  يناد  يطلب أن انما و ، حن هاب واحدعلي  يميد أن يناد  ال فهو    

 .عل    حن كل سبب 

أن يصىطفي  والى   ، ره   محمي حت ويعلم أن عمل  سبب  ، أن يعمل العبد: و التوفي  و ذا    

 ..في األولياء المقمهين 
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 هين  مقل.. وسلمان

وهين  وسعوا لإليمان ،هين أناس عملوا  - وهضد ا تتبين األشياء -ة يعسمحقارنات  وانظم في  

 ... عملوا وحا ساروا لكنهم  حا .. علموا .. أناس

،  وكان ل  حن العلم حظ ونصيب ، كان حلكا، ان  لم حلكا وفقط ؟.. ..أتعمفون  مقل حلك الموم   

النجوم  ، هل كان فوق ذلك حمن ينظمون في ويعلم حنها الكثيم ،كتب أ ل الكتاب  فكان يقمأ في

أن تاب هدأ الوحي ، ففي  "ك في - رحم    -ي البخار صحيح في. جاء ذلك  ون األخبارلمسويت

قال  . قد استنكمنا  يوتك : فقال هعض هطارقت  ، خبيث النفس  مقل حين قدم ايلياء أصبح يوحا  

اني رأيع الليلة حين  : فقال لهم حين سألو  ، وكان  مقل ح اء ينظم في النجوم : اهن النارور

 ؟ فمن يختتن حن  ذ  األحة ، نظمت في النجوم حلك الختان قد رهم

فيقتلوا حن فيهم  ، واكتب ال  حداين حلكك ، اال اليهود فال يهمنك شأنهم ليس يختتن : قالوا  

عن خبم  يخبم، أتي  مقل همجل أرسل ه  حلك يسان  ، فبينما  م عل  أحم م . حن اليهود

 ؟اذ بوا فانظموا أحختتن  و أم ال  : فلما استخبم   مقل قال رسول   

 ذا  : فقال  مقل.   م يختتنون : فقال ،   عن العمبوسأل . فحدثو  أن  حختتن ، فنظموا الي   

 . حلك  ذ  األحة قد رهم

فلم يمم ، وسار  مقل ال  حمص . ثم كتب  مقل ال  صاحب ل  هموحية وكان نظيم  في العلم   

 ، وأن  نبي  عل  خموج النبي ، يواف  رأي  مقل ، حت  أتا  كتاب حن صاحب   ، حمص

يا  : ثم اطلع فقال، ثم أحم هأهواهها فغلقع ، في دسكمة ل  هحمص  ،فأذن  مقل لعظماء الموم 

 ؟ فتبايعوا  ذا النبي، وأن يثبع حلككم  ،  ل لكم في الفالح والمشد، حعشم الموم 

 ، فلما رأ   مقل نفمتهم، فوجدو ا قد يلقع  ، فحاصوا حيصة حمم الوحش ال  األهواب  

أختبم هها شدتكم عل   ، اني قلع حقالتي  نفا: لوقا . يردو م عل :قال ، وأيس حن اإليمان

 . فقد رأيع ، دينكم

 .5".. فسجدوا ل  ورضوا عن  فكان ذلك  خم شأن  مقل  

كيىل سىال للبخىاري ايىماد  ىذا الخبىم  :فىإن قيىلي: "فتح البىار يف - رحم    -اهن حجم  قال  

، حهم ؟ فالجواب أن  لم يقصد ذلككاالمشعم هتقوية أحم المنجمين واالعتماد عل  حا تدل علي  أح

حىىن ، وعلى  لسىان كىل فميى   ، جىاءت حىىن كىل طميى  هىل قصىد أن يبىين أن اإلشىارات هىالنبي 

أو يجىنح ، انسي أو جني ، و ذا حن أهىد  حىا يشىيم اليى  عىالم ، حح  أو حبطل ، كا ن أو حنجم 

    .6"الي  ححتج

  ، وحجتى  البالغىة واحسىان  الى  العبىاد،  حىن كمىال رحمىة   ، ذا هل ان تكثيم أسباب الهداية   

 .  - سبحان  وتعال  -عليهم 
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 ،فَإِْن َكاَن َحا تَقُوُل َحق  ا: " خم    يقال ف، سفيان    حوار  طويل حشهور هين  وهين أهيثم جم  

فَلَىْو أَنيىي أَْعلَىُم ، أَُكْن أَرُىن  أَنَّى ُ ِحىْنُكْم لَْم ، َوقَْد ُكْنُع أَْعلَُم أَنَّ ُ َخاِرٌج  ، فََسيَْملُِك َحْوِضَع قََدَحيَّ َ اتَْينِ 

  7" لََغَسْلُع َعْن قََدِح ِ  ، َولَْو ُكْنُع ِعْنَد ُ . لَتََجشَّْمُع لِقَاَء ُ ، أَنيي أَْخلُُص اِلَْيِ  

يكون حىن سىكىان يظىن أنى   نى  حىا، وأ  ىذا ال حىان بيىا يخىمج فىينفها  و  مقل ، كان يعلىم أن   

لي  لغسىل قدحيى  ، وأن  لو يقدر أن يصل اخم ال حان   ل  أن  نبيان  قد تأكد هما رهم و ،العمب 

 مقىل خطىوة نحىو  ؟!... وحىع ذلىك لىم يخىط  ل يوجد علم هالح  أكثم حما توفم لهمقىل ... هالماء

حع عظيم  ... ء حن ذلكانتفع  هشيفما . لم يؤحن ، لم يلح  ه  ،   ، لم يسم ال  النبي اإليمان

 .. قمها حن   ، فلم يعط لم يسم ال    !!... لكن  حا شكم ا ... ة   علي نعم

.. انى  سىلمان الفارسىي ..   هيوىة وثنيىة  قدر لى  أن ينشىأ فىيحن  ال  الجهة األخم  وانظموا في 

حمىا كىان  ، -ألنى  نشىأ حجوسىيا  – هدا ل  حىا  ىو أحى  حىن دينى  لكن  سار في طمي  الح  .. لما

 ، اليى  حتى  يهىاجم ..  الىدين أصىل  ىذا عىنهل سىأل  ،لم ينتقل ال  دينهم وفقط ، صار  عند الن

 .. -تبارع وتعال   - يطلب القمب حن ره  .. ويطلب 

 ، حتى  دل على  حبعىث النبىيحن را ب ال  را ىب  ، وتنقلع ه  األقدار، فهاجم ال  هالد الشام   

 حتى  اسىتمق واسىتلب ثىم جىمت هى  األقىدار . .أخبىم ههىا هصىفتها  ، وأن  يهاجم ال  المدينىة ،

 اليها ، قبل حقدم النبي ي هالمدينة ال  أن كان عبدا عند يهود لووص ، ولد عليها حميت  التي

..  

، فاسىتح  هىذلك القىىمب  .. - تبىارع وتعىال  - طالىب القىىمب حىن   .. كىل ذلىك سىائم  و ىو فىي  

: "سلمان قال  أن  طالب ثم عن علي هن أهيحت  ان  قد صح األ ، وكان حن سادات المؤحنين

 ، و و حن  ىو فىي، ولكن  صح عن علي   ، لم يصح ذلك عن النبي  نعم  " ..حنا  ل البيع

، لسىيم   ..نسبة تكميم وتشىميل  " ..حنا  ل البيع.. "   ، والقمب حن النبيوالشمف  ، العلم

  .. - تبارع وتعال  -قمه  حن ره  تو، وطلب  ، د  هاوج

، لكن العبىمة همىن سىار وصىدق  ؟!.. وكم تيسم لهمقل ؟!.. نشأت  األول   كم تيسم لسلمان في  

 ... -سب  هالعلم ولم يسب  هالعمل  أي : –ليسع العبمة همن علم وسب  و

 المدينةأ ل حكة .. وأ ل وهين 

 أعلم  ل حكة كانوا  مان أ ؟!.. أم أ ل المدينة..   حكة كانوا أعلم هالنبيأ ل  ل  !!.. انظموا   

انهىم لمىا طلبىوا حتى   ...أ ىل المدينىة  أكثىم حمىا رأ  صدق  الدالة عل  يات اآل ا حنقد رأوف ،
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 8قتمهىع السىاعة وانشى  القمىم(: )ا - تبارع وتعال  -ن ل   .. وأ ش  القممان .. القمم انشقاق

.. 

.. تأخم الكثيم حنهم ، فأخم م اإليمان لم يسيموا ويسعوا نحو  ذا  .. لكنهم لم يبادروا هاإليمان  

..   

..  9يطلبىىون اإليمىىان هالمسىىول  ..لىى   حكىىة احىىمتحلين حىىن حىىدينتهم  .. مدينىىةوجىىاء أ ىىل ال  

..  -تبىارع وتعىال   -الىذكم الحسىن عنىد    .. فاستحقوا هذلك..  10 ويسعون ال  نصمة النبي

حىىىن  هقين األولىىىين ) والسىىىاهقون األولىىىونوكىىىانوا  ىىىم حىىىن السىىىا.. القىىىم ن  ات فضىىىلهم فىىىيثبىىىوا

تميى وا هىذلك  11...(المهاجمين واألنصار والذين اتبعو م هإحسان رضي   عنهم ورضىوا عنى  

 ..  عن كل حن جاء هعد م

..!  هيىنهم    قىد نشىأ النبىيحىع أنى ، و ىم أكثىم أ ىل حكىة .. اسىالحهم تمي وا هذلك عمن تىأخم  

وحىن .. القىمب  .. وأخىموا فىي الفضىل .. وأخموا فيالذكم  وا في.. فأخمالعمل  لكنهم تأخموا في

 .. رفع وأعطي .. هادر هالعمل وسار

 .. ألجل حن سع  العتاب المهاني

 – وتعىال تبىارع  -أنى ل    ، وفىي أولهىا يحفظها  كل أو أكثم أ ل المسىاجد انها السورة التي  

  12لعل  ي ك (اء  األعم  . وحا يدريك . أن ج )عبس وتول  ..  ا .. يعاتب في  النبيقم ن

ألنى  انشىغل عىن  رجىل  ؟!.. على  حىاذا..  يثبع في القم ن عتاها للنبىي  - تبارع وتعال  -    

 النعمة فىيلكن  حع نقصان  ذ   ، عن رجل حمم نعمة النظم.. حن ضعفاء المؤحنين وحساكينهم 

نع عن  . فأو و يخش  . ع يسع  وأحا حن جاءذلك ، فقال : )  ثبع   ل .. أ جاء يسع  .. هدن 

هىل  ىو هسىعي   .. وال يهمىل .. وال يىمد .. يتىمع ال ان  ىذا المقبىل السىاعي .. : يعنى ..  13(تله  

 حا يطلب ..   ، ويستح  اعطاء وأ ميت  ،يكتسب أولويت  

، حواسىىهم  ، حمىىن أعطىىوا كمىىاال فىىي حمىىا أعطىىي كثىىمأحىىا ييىىم  ، حمىىن أعطىىوا حىىن األسىىباب أ  

.. حىع عظىيم وكلمىة حسىموعة حطاعىة هىين النىاس  ، أحىوالهم ، وثماء فىيأعضائهم  وسالحة في

راجىين القىمب حىن ، طىالبين لى   ، ل  اإليمانساعين ا اولما لم يكون.. أن يؤحنوا   رجاء النبي

.. وهىىين الضىىىعيل الضىىىميم  أال  يقىىارن هيىىىنهم أحىىىم   نبيىىى  ،  -سىىىبحان  وتعىىال   -الىىمحمن 

 .. الي   سعحمن ي و تمع ييم  ، قدم ساعيهل اذا  جاء ال .. الساعي

                                                
 [ . 1 –] القمر   2
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 لنيل الفضل .. ال سبيل سوا 

انمىىا تنىىال هالعمىىل و البىىذل ،  -عىى  وجىىل  -وواليىىة    ، - تبىىارع وتعىىال  -فىىالطمي  الىى      

 والسعي ...

أنا عنىد يث القدسي : "الحد قال في - ع  وجل -ن  أ - تبارع وتعال  -حدثنا عن رهنا   النبي  

وان ذكمنىي فىي . ذكمت  في نفسي  .. فإن ذكمني في نفس  ، وأنا حع  اذا ذكمني ، يرن عبدي ه

وان تقىمب الىي . تقمهىع اليى  ذراعىا .. وان تقىمب الىي هشىبم  . خيىم حىنهم ذكمتى  فىي حىأل  ..حىأل

 .. 14"أتيت   مولة .. وان أتاني يمشي . تقمهع الي  هاعا.. ذراعا 

العمىل .. و .. الهىد أن يقىدم السىعي لكىن ، -ففضل   واسع  – أكثم حما يعطياإلنسان يأخذ ان   

 .. فنال هذلك والية   ،اقتمب حن     ..ن يقتمب أواذا حاول العبد ، ذكم     .. ذا ذكم العبدفإ

 ..فالمحموم  حن حمم  ذ  الخطوة   

 ..  ره  فلم يذكم .. حن لم يذكم  

 .. لي  ولم يتقمب حن ا .. فلم يسع ره  يتقمبلم و يسع حن لم  

 .. الحواج  والمسافات.. فكانع هين  وهين     

هىد  ال ، و ذا السىعي ..هد حن  ذا العمل  ال .. لكن ، يعطيك أكثم حن عملك ..   كميم ، ان نعم  

 - عى  وجىل-لفضىل حىن   انتظار اهالتالي و ، حن الحول والقوة تبمؤحع كمال ال، يجمع  ذا أن 

 التوفي  ال  التمقي في حماتب الوالية .. ر،ق العبد ..األحمان  ن ذا .. فإذا اجتمع

  كذا .. كان المسول 

يوحوىذ األعظىم   ، وكىان لىواء رسىول   يوحوىذ األلويىة  عقىد رسىول  "يى وة هىدر  ففي  

حع  ، ولواء األوس لحباب هن المنذر، ولواء الخ رج حع ا لواء المهاجمين حع حصعب هن عميم

:  وشىعار الخى رج . ي عبىد الىمحمن: يا هن شعار المهاجمين  ، وجعل رسول   سعد هن حعاذ

: هىىل كىىان شىىعار المسىىلمين جميعىىا  ويقىىال . : يىىا هنىىي عبيىىد   وشىىعار األوس . يىىا هنىىي عبىىد  

 ... يوحوذ: يا حنصور أِحعْ 

، فبعىث  عشاء ليلة جمعة لسبع عشمة حضع حىن شىهم رحضىان أدن  هدر   ون ل رسول    

،  عليا وال هيم وسعد هن أهي وقاص وهسبس هىن عمىمو يتحسسىون خبىم المشىمكين على  المىاء

وأنى  قىد أخىذ    . وهلى  قميشىا خبىم رسىول   ، فأخىذو م فوجدوا روايىا قىميش فيهىا سىقاؤ م

: خلىل  ؟ فقىالوا : أيىن قىميش فقىال   وأتي هالسىقاء الى  رسىول   . ، فماج العسكم سقاء م

:  . قىال : ال نىدري ؟ قىالوا : كم عىدد م . قال : كثيم ؟ قالوا : كم  م قال .  ذا الكثيب الذي تم 
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.  : القىوم حىا هىين األلىل والتسىعمائة   فقىال . : يوحىا عشىما ويوحىا تسىعا قىالوا ؟  كم ينحمون

: يىا رسىول  . وقال الحباب هن المنذر حائة فمس فكانوا تسعمائة وخمسين انسانا، وكانع خيلهم

، انطل  هنا ال  أدن  حاء ال  القوم فإني عالم ههىا  ، ان  ذا المكان الذي أنع ه  ليس همن ل  

ور غىنبني علي  حوضىا فنشىمب ونقاتىل ون ، ثم وهقلبها، هها قليب قد عمفع عذوهة حائ  ال ين ح

 . حا سوا  حن القلب

فدخلى  النبىي ، عىميش حىن جميىد    وهنىي لمسىول   ... ففعل ذلك   فنهض رسول   ...  

  . ، وقام سعد هن حعاذ عل  هاب العميش حتوشحا هالسيل وأهو هكم الصدي 

يصىفل أصىحاه    ، وطلعع قميش ورسول   فلما أصبح صل أصحاه  قبل أن تن ل قميش  

 . : تىأخم والى   ىذا . : تقىدم يشيم ه  ال   ىذا، وحع  يوحوذ قدح  ويعدلهم كأنما يقوم ههم القدح

 15... " حت  استووا

،  ثىم هعىد ذلىك ؟!.. حشد الجيش همىا يقىدر عليى  وعبىأ  ونظمى  واختىار الموقىع ل تأحلتم كيل   

اللهم أنج  لي حا وعدتني اللهم  ت : "القبلة ثم حد يدي  فجعل يهتل همه   نبي   استقبل " 

فمىا ،ال يهتىل  ، "ك  ذ  العصىاهة حىن أ ىل اإلسىالم ال تعبىد فىي األر حا وعدتني اللهم ان تهل

فأخىذ رداء  ، فأتىا  أهىو هكىم  ، حتى  سىقط رداؤ  عىن حنكبيى  ، حسىتقبل القبلىة، يديى   همه  حىادا  

يا نبي   كفاع حناشدتك رهك فإن  سينج  لك :  وقال، ثم الت ح  حن ورائ   ، فألقا  عل  حنكبي 

   17"  16       چ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  : فأن ل   ،حا وعدع

 .. ال يأتي أن الخيم والنصمه يقينال ، ألن فتقار.. حع كمال التذلل واال والبذل يسعفهذا كمال ال  

 هأسباب ال هد حن سلوكها ... –ع  وجل  -.. وأن  يطلب حن   - سبحان  وتعال  -اال حن عند   

 أرشد العلماء .. ذلك ال و

لن أحكي لك  نا صورا حن اجتهاد األولياء ، في عبىادة العبىاد .. أو هىذل العلمىاء .. أو تضىحية   

 المجا دين .. فالتاريخ حملوء هها ، وقد ألفع فيها الكتب الكثيمة هما يغني عن التكمار ..

 لكنني أسوق لك حكمة .. رأ  فيها أحد األئمة خالصة تجمهة .. فكتبها في أعجب حكان ..!  

ا عن ثم" وضع أ"هاب أوقات الصلوات الخمس " فيفي "صحيح  – رحم    -اإلحام حسلم   

.. فمىا حعنى   18""ال يسىتطا  العلىم هماحىة الجسىم : قىال أنى  –رحمى     -يحي  هىن أهىي كثيىم 

 ؟!.. ذا؟!.. وحا عالقت  هأوقات الصالة

                                                
 .الطبقات الكبرى ، البن سعد   15
 [ . 3 –] األنفال   17

 . عن عمر بن الخطاب [  3733] مسلم  11
 . باب أوقات الصلوات الخمس، كتاب المساجد ومواضع الصالة  في ،صحيح مسلم   12
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 ، جىىمت عىىادة الفضىىالء": " شىىمح  لصىىحيح حسىىلم" يفىى - رحمىى    - ويحىىام النىىواإلل وقىىي  

 حع أن  ال يذكم في كتاه  اال أحاديىث النبىي  ، هالسؤال عن ادخال حسلم  ذ  الحكاية عن يحي 

؟ وحكى   فكيىل أدخلهىا هينهىا ، ححضة ، حع أن  ذ  الحكايىة ال تتعلى  هأحاديىث حواقيىع الصىالة

رحمىى     - ن حسىىلما  عىىن هعىىض األئمىىة أنىى  قىىال : سىىبب  أ -رحمىى    تعىىال   -القاضىىي عيىىا  

أعجب  حسن سياق  ذ  الطمق التي ذكم ا لحديث عبد   هن عممو ، وكثمة فوائىد ا ،  -تعال  

وتلخيص حقاصد ا ، وحا اشتملع علي  حن الفوائد في األحكىام وييم ىا ، وال نعلىم أحىدا شىارك  

 ، ل هها حعمفة حثىل  ىذاأراد أن ينب  حن ريب في تحصيل المتبة التي ينا، فيها ، فلما رأ  ذلك 

  13"فقال : طميق  أن يكثم اشتغال  واتعاه  جسم  في االعتناء هتحصيل العلم

وانما حصل ، سهال  كنلم ي يجد  هين يدي  ، لقد أراد أن يدل  القارئ ، عل  أن  ذا الخيم الذي   

  .. هالتعب

و، حن لىة لىم كميما .. وأن  تح.. وأن تنال والية حن   وت تسديدافإذا أردت أن تم،ق توفيقا و  

  .. قطع األحل.. فا واال ، التعب والبذلالعمل و .. ن تسلك طمي .. فعليك أ تسب  اليها

 .. يسب  العاديات اانسانكن 

يوحا سورة " العاديات " .. فعمفع أنها الخيل ، ذكمت هأوصافها حين تمكض أخي  ل تدهمت   

) والعاديات ضبحا . فالموريات  ؟!.. -تعال   –ل   وتستفمل وسعها في حواطن الجهاد في سبي

 20قدحا . فالمغيمات صبحا . فأثمن ه  نقعا . فوسطن ه  جمعا (

.. فعمفىع أن ذلىك ألن األوصىاف  و ل تساءلع عن سم ذكىم األوصىاف ، دون ذكىم الموصىوف  

صار ذكىم األوصىاف  نا  ي األ م ، ال األعيان .. وألن األوصاف لما اشتد ارتباطها هأصحاهها ، 

 كافيا في حعمفة األعيان ، دون الحاجة لذكم ا ؟!..

ال يقسىم اال همىا لى  قىدر عنىد  ، حمىا ينبى  هى  عبىاد  ؟!..  –عى  وجىل  –ألم تتذكم هعىد ا أن     

 –عنىدحا أقسىم ههىا رب العىالمين  فعمفع أن الخيل ، و ي حن الحيوانات ، لم تكتسىب  ىذا القىدر

 لعمل والتعب والعدو .. في أعظم حواطن العبودية والتضحية في سبيل   ..اال .. ها -سبحان  

ثىم  ىل عىدت فسىألع نفسىك : لمىاذا أقسىم   ههىذا على  جحىود اإلنسىان لنعمىة رهى  عليىى  ) ان   

 ؟!.. 21اإلنسان لمه  لكنود (
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ظم حا خلقع ألنك أيها اإلنسان ، قد سخمت لك  ذ  الخيل الموصوفة ، فما استخدحتها .. في أع  

حن أعطاع ايا ا .. فكنع أنع الشا د على  نفسىك  ل  ، هل يمقع في حظ نفسك حنها ، ولم تشكم

 .. 22هجحود نعمة رهك .. ) وان  عل  ذلك لشهيد . وان  لحب الخيم لشديد (

هل ألنك أيها اإلنسان ، قد أعطاع    في نفسك وصفاتها .. خيما حما أعط  الخيل .. وكيىل ال   

المخلوق المكمم المفضل .. ) ولقد كمحنا هني  دم وحملنا م في البم والبحم ور،قنا م حن  وأنع

؟!.. فكيىل تبلى  خيىل رتبىة .. تقصىم أنىع  23الطيبات وفضلنا م عل  كثيىم حمىن خلقنىا تفضىيال (

 أال تكون ههذا .. شا دا عل  جحودع نعمة رهك عليك ؟!..عنها ؟!.. 

. اركض .. لتسب  العاديات ، وأنىع أ ىل لهىذا .. هعظىيم نعمىة   فاعمل أخي ، وال تسم .. هل .  

، وقال لمن عاتب  في شىدة اجتهىاد  :  عليك ، تكن تاهعا .. لمن أتعب نفس  وهدن  في حمضاة  

 .  24" أفال أكون عبدا شكورا ؟!"

 حا عالقتنا .. هالصماط المستقيم ؟

 –عل  األقل  –ي كل ركعة حن صالتنا ، فنقول ف –سبحان  وتعال   -ندعو رهنا الكميم اننا   

فهل عمفنا حا  و ) الصماط  25سبع عشمة حمة ، في كل يوم وليلة : ) ا دنا الصماط المستقيم (

 المستقيم ( ؟!..

:  حت  تتضمن خمسة أحور ، وال تكون الطمي  صماطا" – كما يقول اهن القيم –ان    

. وتعين  طميقا للمقصود، وسعت  للمارين علي  ، لقمب وا، واإليصال ال  المقصود ، ستقاحة اال

 . 26"لهذ  األحور الخمسة ، وال يخف  تضمن الصماط المستقيم

هل ال يخف  ، أن االنتفا  هالصماط .. ال يكون همجمد حعمفت  ، وال ححبت  ، وال الكالم عن  ، أو   

 ذكم ححاسن  .. هل هالسيم في  .. للوصول ال  المقصود ..

 سار .. وصل .. فمن  

 وحن وقل  .. انقطع ..  

 وحن تأخم .. حمم ..  

كما قال الصادق  27أ ه  عمل  ، لم يسم  ه  نسب  "هط  فإن  " حن و ل السيم اال هالعمل ؟!..   

 . المصدوق 

 لذلك استحسن  النووي في حقدحة "ريا  الصالحين" قول القائل :    

                                                
 [ . 2:  1 –] العاديات   22
 [ . 18 –] اإلسراء   23

 . [ عن المغيرة بن شعبة   5151[ ومسلم ] 1831متفق عليه : أخرجه البخاري ]   24
 [  . 7 –] الفاتحة   25
 مدارج السالكين ، البن القيم .  27

 . [ عن أبي هريرة  4314مسلم ]  21
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 نيا وخافوا الفتنا"ان هلل عــبــادا فـطـنا   طلقوا الد

 نظموا فيها فلما علموا   أنـها ليـســع لحي وطــنا

 28جعـلو ـا لجة واتخذوا   صالح األعمال فيها سفنا"    

" الذي يىدعو   أن يهديى   هالصماط المستقيم لكل واحد حنا أن يتساءل عن عالقت  "  ن فهل  

 ؟!.. الي 

 السعي العظيم .. للهدف العظيم

 ناع  دف أعظم حن .. والية   ..ان  ليس    

 والتناسب هين الهدف .. والطمي  الموصل الي  ، حقيقة .. كونا وشمعا ..  

 ال  أ ل الدنيا .. تعتبم .. –ان شوع  –انظم   

 وساهقهم ..هل انظم ال  حن سبقوع .. حن أولياء   ..   

 واهك .. " ..عل  هعدع لع قمب المحبين ، لبكيعلو تخيوتذكم كلمة اهن القيم : "  

أنا عملك الصىالح : " -وقد دخل حع  قبم  ، ليؤنس   –هل تذكم كلمة العمل الصالح .. لصاحب    

كمىا أخبمنىا نبينىا  29"، كنع و  سميعا في طاعة   ، هطيوا عن حعصية   ، فج اع   خيىما

 .. 

 الخيىم . فقىد حىمص النبىي  واستحضم أن حىمص اآلخىمين على  الخيىم لىك ، ال يوصىلك الى   

وحع ذلك .. لم يؤحن أهو طالىب  –حت   خم لحظات حياة أهي طالب  –عل  ايمان عم  أهي طالب 

عالقتىك يحىمص على   ..!! ألن  لم يتحمع هنفس  نحو  ذا اإليمان .. وأنع لن تجىد حثىل النبىي 

  ىذ  العالقىةحىمع نحىو .. فلن ينفعك ذلك .. حت  تت -عل  سبيل االفتما   –، ولو وجدت  همهك

.. 

 .. اركب سفينة العمل .. لهذا  

 وال تسم .. هل اركض ..  

 حت  .. تدرع الهدف ..  

 الدعاء .. وفقك   .. وأعانك .. وأرضاع هقمه  ..  حين .. –هعد النصح  -ولك حنا   
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