
 

 

 رحـيـم ـاهلل الـرحـمـن ال سمـب 

 

َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: )َكاَن َعْبُد اهللهِ ْبُن  شعار أطلقه الصحايب اجلليل عبد اهلل بن رواحة، رواه لنا    اهلل: عباد   

نَا َساَعًة، َفَقاَل َذاَت َيْوٍم لَِرُجلٍ  ُجَل ِمْن َأْصَحابِِه، َيُقوُل: َتَعاَل ُنْؤِمْن بَِربِّ ُجُل،  َرَواَحَة إَِذا َلِقَي الره : َفَغِضَب الره

ُب َعْن إِيََمنَِك إََِل إِيََمِن  َفَجاَء إََِل النهبِيِّ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَس  لهَم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللهِ! َأََل َتَرى إََِل اْبِن َرَواَحَة ُيَرغِّ

ُه ُُيِبُّ اْلََْجالَِس  إِنه اْبَن َرَواَحَة،  تِي ُتَباَهى ِبَ   َساَعٍة، َفَقاَل النهبِيُّ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم: َيْرَحُم اهللهُ  (  ا اْلَََْلئَِكُة  اله

    )اجلس بنا نؤمن ساعة(  وقريب من مقولته قول معاذ بن جبل ْلن يصادفه من أصحابه  

الصحاهِ فَ  هذان  اخلاصةأن   بيانم  سوقه  له   
ٍ
يشء و   ،كّل  للمدارس  ذهب  العلم  أراد  اجلامعات    فمن 

ومن أراد التجارة وكسب األموال ارتاد األسواق وحمال التجار، ومن أراد اَليَمن وجتديد    وحلقات العلم،

ِذيَن  ))يقول اهلل تعاَل :ه فعليه ان يبحث عن اهل التقوى والصَلح واخلوف من اهلل   اله َمَع  َنْفَسَك  َواْصِِبْ 

ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِِشِّ ُيِريُدوَن   ْنَيا َوََل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا  َيْدُعوَن َربه َوْجَهُه َوََل َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة اْْلََياِة الدُّ

َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا((  وَلمته من بعده    صَّل اهلل عليه وسلم    أمر من اهلل تعاَل لنبينا   َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواته

جمالستهم  والبقاء معهم، َلهنم يذكرونك بحقيقة وجودك يف اْلياة الدنيا يقول اْلسن  بلزوم الصاْلني، و

(( وامره إخواننا احب الينا من اهلينا اما إخواننا فيذكرون اَلخرة واما اهلونا فيارسونا بالدنيا))البرصي  

يتحاشون جمالست  بل  باهلل  يذكرهم  الناس عامة َل حتب من  النفس َلن  بالسهر بالصِب وخمالفة  ه ويرغبون 

َوَل  )) :عن مصاحبة أهل الدنيا؛ فقال  -تعاَل    -ثم هناه     دون وجوده كيَل يعكر عليهم هلوهم وباطلهم ،

ْنَيا واهل ؛  واجلاه  الِغنىطلهْع إَل مصاحبة غريهم من أهل  ؛ أي: َل َتتَ (( َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة اْْلََياِة الدُّ

ومصاحبتهم   هؤَلء  فمخالطة  الدين   مراتب  واقل  الدنيا  مراتب  اعَّل  وحتصيل  الدنيا  مههم  الذين  الدنيا 

اهلل   عن  وتبعده  القلب  ))تقيس  اتبعها  َأْمُرُه لذلك  َوَكاَن  َهَواُه  َبَع  َواته ِذْكِرَنا  َعْن  َقْلَبُه  َأْغَفْلنَا  َمْن  ُتطِْع  َوََل 

 (( ُفُرًطا

 ، اَليَمن  عَّل  هذا  َلن  تركيز  ولتحقيقها،  أجلها  من  اإلنسان  ُخلق  قضية  أهم  وتعاَل  سبحانه  باهلل  اإليَمن 

 من الُسقيا واْلَمية من سائر  والبذر الذي يغرز يف الرتبة إَل رعاية  بُّ رعاية، كَم ُيتاج اْلَ  اإليَمن ُيتاج 



 

 

 

له سحابة كسحابة القمر،  ما من القلوب قلب إَل و ))فقد جاء يف  اْلديث الصحيح   ، اَلمراض واجلوائح  

علته إذ  ميضء  القمر  فأضاء بينا  عنه  جتلت  إذ  فأظلم،  ))سحابة  وحديث  َجْوِف ((  يِف  َلَيْخَلُق  يََمَن  اإْلِ إِنه 

ُقُلوبُِكمْ  يِف  يََمَن  اإْلِ َد  ُُيَدِّ َأْن  َتَعاََل  اهللهَ  َفاْسَأُلوا  الثهْوُب  َلُق  ََيْ َكََم  وينقصاإليَمن  إن  ف   ((َأَحِدُكْم  يزيد يزيد   ،

وإن كثرًيا من الناس تعرض له فتن وابتَلءات  قد ُيصل عنده نوع من اَلهتزاز    بالطاعة وينقص باْلعصية،

الزيغ  أسباب  وعَّل  دينه،  عَّل  الثبات  أسباب  عَّل  يتعرف  أن  عليه  ُيوجب  وهذا  إيَمنه،  يف  والثبات 

يُ  بأن  ربه  إَل  َيفَزَع  أن  قبل ذلك  القواَلنحراف، ويوجب عليه  ليبقى هذا  إيَمنه  الذكرى ثبِّته عَّل  لب هتزه 

(( اهلل  من  ربم  وخلوف  وعَّل  إيَمنا  زادهتم  آيته  عليهم  تليت  واذا  قلوبم  وجلت  اهلل  ذكر  إذا  الذين 

َأََلْ َيْأِن لِلهِذيَن آَمنُوا  ))   يريد منهم العناية بقلوبم حمل العناية واَلنوار  هو ربنا يعاتب اوليائه   يتوكلون(( وها

)) اْْلَقِّ ِمَن  َنَزَل  َوَما  اهللهِ  لِِذْكِر  ُقُلوُبُْم  ََتَْشَع  عن   َأْن  عنه مسعود  ابن  ثبت  اهلل  بني    ريض  كان  ما  قال:  أنه 

  ألكمل إَل أربع سنني، فباهلل عليكم اذا كان هذا خطاب اهلل   آليةإسَلمنا وبني أن عاَتبنا اهلل جله وعَل بذه ا 

ما  الذين  لنا ونحن   اخللق بعد األنبياء الصحابة والذين قدموا كل غايل ونفيس هلل فَمذا يكون خطاب اهلل 

 هلذا الدين يشء وَل نرب او نرب أبنائنا عَّل التقديم هلذا الدين    قدمنا   

َجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوإِنه ِمَن  ))ولعل اَلليق بنا خطاب اهلل تعاَل    ُثمه َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َفِهَي َكاْْلِ

َوإِنه  اأْلَهْنَاُر  ِمنُْه  ُر  َيَتَفجه ْلََا  َجاَرِة  اهللهُ  اْْلِ َوَما  اهللهِ  َخْشَيِة  ِمْن  ََيْبُِط  ْلََا  ِمنَْها  َوإِنه  اْلَْاُء  ِمنُْه  َفَيْخُرُج  ُق  قه َيشه ْلََا  ِمنَْها   

ا بران َل تنفذ معه هذا بال اْلجارة أما نحن فسيطر عَّل قلوبنا حب الدنيا حتى غشاه  (( بَِغافٍِل َعَمه َتْعَمُلونَ 

                                وصية أو عظة               

دعا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أصحابه واجتمعوا ثم أرسل خلف ايب موسى اَلشعري َل ليجلسوا  

وَل ليقل    _،وَل ليتكلموا عن الدنيا وزخرفها أربع ومخس ساعات يف اللهو الباطل وتضيع ساعات العمر  

او   ساعة  نغتاب  بنا  اجلس  لبعض  ونقيمهم    نستهزئ بعضهم  ساعة  اهلل  يا  _بخلق  علينا  اقرا  قال  أبا  بل 

صوتا   الصحابة  امجل  من  وكان  وَل    _موسى  وترا  وَل  نايا  سمعت  ما  واهلل  عنه  اهلل  ريض  مرسوق  يقول 

صوته   من  امجل  موسى    _صنجا  أبو  بكوا  فقرا  بحتى  عمر  بكاء  اكثرهم  وكان  الفاروق  مجيعا  اخلطاب  ن 

 اْلبرش باجلنة            

                                                                                                                              



 

 

وْلا زار عمر بن اخلطاب أبا عبيدة يف بَلد الشام بعد فتح بيت اْلقدس قال له يا أبا عبيدة تعال لنتذاكر       

أ عبيدة  أبو  فقال  اهلل  رسول  بعد  امري تقصرينا  يا  عيونك  تتعرك  أن  أخاف  باجلنة  واْلبرش  اَلمة  هذه  مني 

اْلؤمنني فجلسا وبكيا حتى الفجر ومها يتذاكران مواقفهم مع الرسول وكم من اخلري فاهتم بعد رسول رب  

                                                          العاْلني

ْينَا َمَع رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم  َذاَت َلْيَلٍة اْلَْْغِرَب ، َفَرَجَع َمْن    وجاء عن عبد اهلل بن عمرو قال :َصله

وَ  النهاُس  َها  َوَقْد َحََضَ  اآلِخَرِة 
ِ
اْلِعَشاء لَِصََلِة  النهاُس  َيُثوَب  َأْن  َقْبَل  َفَجاَء   ، َعَقَب  َمْن  َوَعَقَب  َعَقَد  َرَجَع  َقْد 

يَن َوَأَشاَر بِإِْصُبعِ  ُكْم َفَتَح َباًبا  تِْسًعا َوِعرْشِ وا َيا َمْعرَشَ اْلِْْسلِِمنَي ، َهَذا َربُّ  َوُهَو َيُقوُل : َأْبرِشُ
ِ
ََمء بهاَبِة إََِل السه ِه السه

 ُيَباِهي بُِكُم اْلَََْلئَِكَة ، َيُقوُل : َيا َمََلئَِكتِي اْنُظُروا إََِل ِعَباِدي
ِ
ََمء  َقْد َقَضوْ   : ِمْن َأْبَواِب السه

ِ
ا َفِريَضًة َوُهْم  َهُؤَلَء

       َينَْتظُِروَن ُأْخَرى

جلسنا نذكر اهلل ونحمده عَّل ما هدانا لإلسَلم   قالوا:وخرج عَّل حلقة من أصحابه فقال :ما أجلسكم؟  

أما إين َل أستحلفكم    قال:  ذاك. واهلل ما أجلسنا إَل    قالوا:   ذاك؟ إَل    مما أجلسك   قال: آهلل  بك،  عليناومّن  

 أن اهلل يباهي بكم اْلَلئكة    فأخِبين:تاين جِبيل هتمة لكم ولكنه أ

القوم َل   فهم  باجللوس معه  اْلوَل  يغفر لك  الذين  القوم هم  التي تدين من اهلل وهؤَلء  اْلجالس  هذه هي 

 يشقى بم جليس  

واستشعار  بتدبر،  القران  اقرأ  فباختصار  اَليَمن  وجتديد  قلبك  لني  اردت  اهلل    إذا  لك عظمة  ومراقبته 

فان   تراه  كأنك  اهلل  )اعبد  َلحفظيا  عمليا  يقينا  انه واجعلها  فاعلم  اَلحسان  مرتبة  وتستشعر  تراه  تكن  َل 

وقتك   وامأل  واْلسارعة  يراك((،  اهلل  اهلل  بطاعة  من  والقرب  ودرجاهتا  اَلخرة  منازل  وتذكر  يرضيه،  فيَم 

            للمقربني وكن عَّل وجل من سوء اخلامتة 

، نسال نيا وستفيق بعد زمان  واهلل لو ان القلوب سليمة لتقطعت اْلا من اْلرمان ولكنها سكرى بحب الد   

   اهلل ان ُييي قلوبنا وان ُيدد با نور اَليَمن ...اقول ما تسمعون واستغفر اهلل 

 

 

 واْلمد هلل رب العاْلني 

   


