
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ًا، هبم احلب مذهبا بعيد  عليه وسلم قلوب الكثري من اصحابه حتى ذهب  اهلل لقد أحرق حب ُ النبي صىل   

الرسول  به  ملا جاء  وامتثال  باتباع  عمليا  واقعا  ويتجسد  القلوب  بدلوا احلب من حب خيالط  قوم  ثم جاء 

، ملا عاد من  رسولنا جبل أحد   أحب  ،ترتك اثرا يف القلباللسان دون ان  تتجاوز    الكريم ،اىل دعوى حب ل 

ورأى   تبوك  أ غزوة  أحبجبل  وما  ونحبه  حيبنا  جبل  احد  وهذا  طابة  هذه  قال  ترابه   إل ألنرسولنا    هحد 

ومحزة مصعب  بدماء  وعجنت  اختلطت  قد  النرض  وصخوره  بن  حضن   وأنس  من  قام  الذي  وحنظلة 

 . زوجته ملبيا نداء ربه 

 . ء الكرامكام فعل هؤل  بلحمك ودمك، بكل ذراتك وان خيتلط حبه  اهللل رسوعليك أن حتب  

 يتهيؤون و  املسلمون  التي يستعد كرى املولد النبوي  ذ  امل يف ثناياه تطوى وحت  شهر ربيٍع األولهي أيام    هاو

 يستقبلوها باحلفالت واخلطابات والقصائد.  ل  ذكرىه الذل 

؟ عند التأمل منه  قرباً   أو ؟  تعاىلإىل اهلل    ؟ هل يزيدنا قرباً الستعداد  اذ تساءل ما الفائدة من كل هحيق لنا أن ن

 . ل تعدوا أن تكون عادة ورثناها وأشعلنا احلروب ألجلها  ما نقوم به من خطابات لسانية يف حمبته، 

هي، وأكد  تركنا املصطفى صىل اهلل عليه وسلم وقد وضع بني أيدينا قائمة من الوصايا واألوامر والنوالقد  

أن اهلل سبحانه وتعاىل لن يتخىل عن    (وهنى  مترنا بام طلب وانتهينا عام حذر فأ )لنا أننا إن اتبعنا هذه الوصايا  

 من مصاحلها الدنيوية ول
ٍ
سعادهتا األخروية، فلام رحل املصطفى صىل اهلل عليه وسلم    هذه األمة ل يف يشء

األول الرعيل  بعدهم  و  من  خلف  اليو  ،  يمأل  األرضخلف  رحاب  بالكثري   وقد  م  القيام  عن  تكاسلوا 

، إل بقية طيبة صاحلة ل خيلو  ا هنى عنهبالكثري ممواستهانوا    ا قد أوىص به صىل اهلل عليه وسلم،مم  الكثري  

 . نمنها زمان أو مكا 

، أي ليطردن رجال ((رجاٌل عن حويض كام يذاد البعري الضال  أل ليذادن  )) الصالة والسالم:عليه    قال لنا

))عن   فسحقًا حويض  فسحقًا  فأقول  بعدك  من  بدلوا  كم  تدري  ل  إنك  فُيقال  هلم  أل  هلم  أل  فأقول 

 .  (( فسحقا



 

 

 

عليه وسلم  )) اهلل  فأمسك رسول اهلل صىل  ثلٌة من أصحابه بجدي ميت،  الصالة والسالم ومعه  مر عليه 

 ن يشرتي مني هذا بدرهم، فقالوا له يا رسول اهلل: ما نحب أنه لنا بيشء وماذا نصنع به؟ قال: م   بأذنه وقال:

. ومع ذلك فقد وضعنا هذه الدنيا يف مكان احلب األول يف أفئدتنا، ((للدنيا أهون عىل اهلل من هذا عليكم

 قف حياتنا كلها من أجله. الم الذي ت   جعلنا منهايها وفيها ووأخذنا نتسابق إل

ل يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس  ))  قال لنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:

أفئدتنا ((ونفسه التي بني جنبيه  :ويف رواية ،  أمجعني ، سمعنا كالم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فجعلنا 

أوعية ملحب أفئدتنا  الشهوات من  أوعيًة ملحبة كل يشء إل حمبة رسول اهلل، جعلنا  ة سائر ما تتصورون من 

 . احلب احلقيقياألهواء من الدنيا بكل معانيها إل أن تكون هذه األفئدة أوعيًة حلب رسول اهلل 

لرسول اهلل صىل اهلل عليه   نكتبهثم جئنا نتسابق يف مثل هذه املناسبة املوسمية إىل اخلطابات إىل املديح الذي  

 وعىل آله وسلم. 

: لقد مقلت لك  لقد  من الوصايا التي أوصيتك هبا؟ تتغنى به ختيل أن املصطفى سيقول أين هذا املديح الذي  

تركتكم عىل بيضاء نقية ظاهرها كباطنها ل يزيغ عنها إل هالك، ملاذا زغتم عنها؟ ملاذا ابتعدتم عنها؟ ملاذا  

لعابكم عىل م البأساء سال  الصرب عىل  نموذج  أريتكم من نفيس  لقد  اآلخرين؟  ال ا لدى  لقد عانيت   وع ، 

اقتدوا يب يف يشء من ذلك؟  والفقر وال  الذين  فأين  مثاًل يف شخيص.  الوطن، رضبت لكم ذلك  غربة عن 

العتمة والصبح } قلت: ما يف  أنتم معرضو  {ألتومها ولو حبواً -أي إىل املساجد- لو علم املسلمون  ن  فإذا 

املساء   أقبل  إذا  متأخر  سهراتكم عكفتم عىل  عن وصاياي،  إىل   حتى وقت  تدعوكم  التي  املساجد  وبقيت 

أما السواد األعظم فبعيدون  ،  من الناس   قليلة  تنفيذ وصايا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فارغًة إل من ثلة

 بعيدون عن وصية رسول اهلل. 

الكلمةو هبذه  اإلخوة  أهيا  فكرت  ولو حبواً ألت )) كم  عليه وسلم   ((ومها  اهلل  اهلل صىل  قال رسول  وعندما 

 هذا كانت الطرقات إىل املساجد غري معبدة، وكان الوحل هو الذي يملؤها، ومع ذلك كان الناس كلهم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

تسابقون إىل املساجد تنفيذًا لوصية رسول اهلل. أما اليوم فالطرق معبدة، واألنوار مضيئة، والسبل ميرسة،  

 كثرية. ولكن الكسل هو الذي ران علينا، وحمور هذا كله أن أفئدتنا فرغت من حب رسول اهلل. واملساجد 



 

 

 

لك عامرة قلوبنا بحبه علينا أن  ذونحن نرسل التهنئة الشكلية بعيد ميالده زاعمني ب  شعر باخلجلعلينا أن ن

فيام أقول؟ أنا أشعر أن الصمت أوىل  مدعي أنني وأعلم  هذا أفعل شعر باخلجل الكبري من رسول اهلل كيف ن

 يب، أنا أرى أن الصمت أبلغ يف مثل هذه احلال ويف مثل هذه املناسبة. 

من سار عىل هنجهم، عندما أقارن حالم  وقارن بني واقع ذلك الرعيل األول أصحاب رسول اهلل  نعندما  

 عارًا.  بنا نحن أشعر بأن املوت خري لنا، وبأن علينا أن نلطم وجوهنا خزيًا و 

تار بأجماد  تتباهى  ما  بمقدار  ولكنها  تارخيها؟  بأجماد  تتباهى  كم  اليوم  األمة  هذه  إىل  تتناسى خي انظروا    ها 

الذي يتمثل يف كلمة الوفاء  الفرق ما بني  إىل  التاج. فانظروا  الذي توجها هبذا  نحن قوٌم أعزنا اهلل   السبب 

  الذيخجلنا من ديننا  آل إليه حالنا عندما    ماوإىل   أذلنا اهللباإلسالم فمهام طلبنا العزة بغري ما أعزنا اهلل به  

 أعز اهلل به أسالفنا. 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 


