
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

اهلل:  معاوية    عباد  إليها  كتب  أهنا  عنها  اهلل  عائشة ريض  املؤمنني  أم  عن  عنه جاء  اهلل  سفيان ريض  أيب  بن   

: أما بعد، فقد سمعت تقولعيل ، فكتبت إليه ريض اهلل عنها    اكتبي يل كتابًا توصيني فيه وال تكثري  يقول: 

وسلم   عليه  اهلل  اهلل صىل  عنه  رسول  وأرىض  عنه  اهلل  ريضي  الناس  بسخط  اهلل  رضا  اْلتمَس  ))من  يقول: 

َط اهلل عليه وأْسَخط عليه الناس((                                                              الناس، ومن التمس رضا النَّاسي بسخط اهلل سخي

ى الرجل وله إليه حاجة، فيقول إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيلق مسعود ريض اهلل عنه))   يقول ابن

أنت كيت وكيت، يثني عليه لعله أن يقيض من حاجته شيئًا، فيسخط اهلل عليه، فريجع وما معه من دينه   له

أ  أهيا االحباب       ((يشء   صادق   وإيامنٌ ،لقي يف الضامئر يقنٌي باهلل يرسخ يف القلوب كاجلبال  : إن خري ما 

وعىل النقيض من ذلك أناس    عبيده ...،قديم مرضاة رهبم عىل رضاء خلقه  بكفاية اهلل لعباده، يدفعهم إىل ت

َضع ف فيهم اليقني باهلل، فأرضوا الناس بسخط اهلل، وجاملوهم يف معايص اهلل، وتعلقوا هبم واشتغلوا عن 

الدنيا، أو خوفًا من   نوال حطام  او بذريعة اخلرهبم رغبة منهم يف  ف من سطوة  و فوات يشء من زخرفها 

                   ساط أو بغي باغ....

نص احلديث واضح وبنين ال حيتاج اىل كثري كالم بقدر ما حيتاج اىل مهة عالية وايامن راسخ يف القلب يبعث   

لو كنا متعلقني بكتاب ربنا ونتلوه حقا لكان املشهد  ف  ،صاحبه عىل امليض فيام يريض اهلل ال فيام يريض اخللق

وب بيننا  اهلوة  بعدت  ولكن  املسلمني  واذهان  وبني  واضحا يف عقول  بيننا  املسافة  فبعدت  املبني  الكتاب  ني 

كان الثمن ما كان من قيم ديننا    ولو رب العاملني باختيارنا وارادتنا الن قلوبنا عشقت الدنيا وقدمت الدنيا  

  )) اَي َفاْرَهب وني ((  ووتعاليم نبينا صىل اهلل عليه وسلم  يقول تعاىل ))َوإييَّ وني اَي َفاتَّق  هَن ْم َفاهللَّ   ))َأََتَْشوْ و))َوإييَّ

نينَي((  ْؤمي نْت ْم م  (( وَأَحقُّ َأْن ََتَْشْوه  إيْن ك   ))َوََتَْشى النَّاَس َواهللَّ  َأَحقُّ َأْن ََتَْشاه 

البالد ويف هذه األيام احوج ما نكون مستحرضين هلذا احلديث   التي تغريت  ،لعلنا يف هذه  البالد  يف هذه 

يندجموا يف املجتمع ولو عىل حساب الدين فخجلوا من اللحى فحلقوها وعاب ل، فيها أزياء شبابنا وبناتنا  

 أو ذريعة املصلحة   االندماج أو بدلت اجللباب بالبنطال حتت مسمى   حالقوا اللحى عىل من َتلع حجاهبا



 

 

      ، اإلسالمي واملفسدة  والزي  املظهر  إخفاء  وهو  واحد  هلام  الدافع  الن  سواء  االثم  يف  اهنام                       ونيس 

   : مها طريقان أهيا االخوة حيثام رحلت وأينام نزلت 

تعاىل ولو سخط عليه الناس، وهو طريق ينبع من صدق  توحيد العبد لربه طريق من التمس رضا اهلل  -1 

ز وجل فال ينطلق يف حياته إال طلبا لرضاه يف كل حركاته وسكناته ومعامالته، فينفذ ما أمر اهلل تعاىل به ع

أدنى حساب لسخط أحد    تعاىل   ال يلتفت يف ذلك ملدح مادح أو ذم ذام، وال يضع يف نفسه وهو يريض اهلل 

                                                           من اخللق أو رضاه مهام كلفه ذلك من مشاق.

من مل َتلص نفسه هلل عز وجل، طريق ضعاف اإليامن ومن اهتزت عقيدهتم فهو   الثاين طريقوالطريق  -2

يبحث عام يريض الناس ويفعله، وعام يعرضه لسخطهم فيرتكه، ولو كان ذلك عىل حساب دينه، ولو كان 

      عز وجل، ألن املهم عنده أال خيرس الناس وأال يكون يف موضع نقمتهم وغضبهم.يف ذلك ما يسخط ربه 

بني و نبذه  من    شتان  ولو  اهلل  بدين  ويتسمك  النصح هلل  يبذل  باهلل  اال  يتعلق  ومل  اهلل  اال  عاش هلل ومل خيش 

اب  سألوا احلسن البرصي عن عدم اكرتاثه برىض الناس فقال ولدت وحدي وتعلمت كت  وجفوه،الناس  

ريب لنفيس وصليت وزكيت وصمت وحججت وحدي وسأموت وحدي وأدخل بالقرب وحدي وأعرض 

عقلوا وفهموا عن اهلل فأعىل اهلل  ) عىل ريب وحدي ومصريي إما جنة وحدي وإما نار وحدي فاميل وللناس

   واالخرة(  شأهنم يف الدنيا 

ا، َوبياإلْساَلمي ديينًا،  لقد ورد يف أذكار الصباح واملساء )) يت  بياهللي َربًّ : َرضي نَي ي ْميسي
، َوحي ْصبيح  نَي ي 

َمْن َقاَل حي

ٍد صىلَّ اهلل عليه  َحمَّ َياَمةَنبييًّا وسلَّمَوبيم  َيه  َيْوَم اْلقي
ْرضي ًا َعىَل اهللي َأْن ي   ))، َكاَن َحقن

بل هو مي  التكرار دون تبرص وتفكر  الذكر ملجرد  العبد  مل يرشع هذا  عينيه، يف كل دقيقة    نصبثاق جيعله 

م عىل رضا اهلل رضا أحد من البرش مهام  ف  اليوم،وحلظة من حلظات   وال يقدم عىل اخلوف من    كان، ال ي قدِّ

بذلك يكون حقيقة ريض باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد  ألنه    كان،غضب اهلل غضب أحد من البرش مهام  

 ريض اهلل عنها  قول الصديقة الربة العفيفة رابعة العدوية  وساعتها حيلو له ان يردد  نبيا

 وليتك ترىض واألنام غضاب                فليتك حتلو واحلياة مريرة 

 وبيني وبني العاملني خراب            بيني وبينك عامر الذيوليت                                     

 فوق الرتاب تراب  الذيوكل        إذا صح منك الود فالكل هني                                     

 أقول ما تسمعون واستغفر اهلل يل ولكم 


