الح"مد هلل أح"مده وأس"تعينه ،وأس"تغفره وأس"تهدي"ه ،وأوم"ن ب"ه وال أك"فره ،وأع"ادي م"ن ي"كفر ب"ه ،وأشه"د
أن ال إل ""ه إالّ اهلل وح ""ده ال ش ""ري ""ك ل ""ه ،وأشه ""د أ ّن مح " ّ"مدا ع ""بده ورس ""ول ""ه ،أرس ""له ب ""اله ""دى ودي ""ن ال ""حقّ
وال ""نور وامل ""وع ""ظة وال ""حكمة ع ""لى ف ""ترة م ""ن ال " ّ"رس ""ل ،وق " ّلة م ""ن ال ""علم وض ""الل ""ة م ""ن ال "نّاس وان ""قطاع م ""ن
"ساع ""ة ،وق ""رب م ""ن األج ""ل .م ""ن ي ""طع اهلل ورس ""ول ""ه ف ""قد رش ""د ،وم ""ن ي ""عصي اهلل
ال" "زّم ""ان ،ودن" " ّو م ""ن ال " ّ
ورس""ول""ه ف""قد غ""وى وف" ّ"رط وض" ّ"ل ض""الال ب""عيدا .وإ ّن خ""ير م""ا أوص""ى ب""ه املس""لم املس""لم أن ي" ّ
"حضه ع""لى
اآلخ"رة وأن ي"أم"ره ب"تقوى اهلل ،واح"ذروا م"ا ح"ذّرك"م اهلل م"ن ن"فسه ف"إ ّن ت"قوى اهلل مل"ن ع"مل ب"ه ع"لى وج"ل
وم"خاف"ة م"ن ربّ"ه ،ع"ون ص"دق ع"لى م"ا ت"بغون م"ن أم"ر اآلخ"رة .أ ّ"م"ا ب"عد ع"باد اهلل ،ف"رغ"م إن"قضاء أك"ثر
"لرف"يق األع"لى ،ف"إ ّن أ ّم"ة اإلس"الم ل"م
م"ن  14ق"رن"ا ع"ن ان"تقال ال"حبيب امل"صطفى ص"لى اهلل ع"ليه وس" ّلم ل ّ
تخ"ل م"ن أول"ياء رب"ان"يني ،وشه"داء وص"ال"حني ،وع"لماء م"رب"ني ن"اص"حني ،وق"ائ"مني هلل ب"القس"ط م"ن خ"يار
أم"ة مح"مد ال يخ"لو م"نهم زم"ان وال م"كان ،رغ"م ُب ِ
"عد ال"زم"ان وط"ول العه"د ،وه"ؤالء ح" َّن إل"يهم رس"ول اهلل
ص ""لى اهلل ع ""ليه وس ""لم ،واش ""تاق ل ""رؤي ""تهم واع ""تبره ""م إخ ""وان ""ا ل ""ه ،وت ""منى ال ""لقاء ب ""هم ،وبش " ّ"ره ""م ب ""أن ""ه
سيس"بقهم إل"ى ح"وض"ه وي"نتظره"م ه"ناك ل"يسقيَهم م"نه .ك"ان ص"لى اهلل ع"ليه وس"لم م"ع أص"حاب"ه ذات
ي""وم ي""زورون امل""قبرة ف""قال ل""هم" :وددت أنَّ""ا ق""د رأي""نا إخ""واَنَ"نَا" ،ق""ال""وا :أول""سنا إخ""وانَ""ك ي""ا رس""ول اهلل؟!
ق""ال" :ب""ل أن""تم أص""حاب""ي ،وإخ""وانُ""نا ال""ذي""ن ل""م ي""أت""وا ب""ع ُد" ،ف""قال""وا :ك""يف ت""عرف م""ن ل""م ي""أت ب""عد م""ن
ج ""ل ٌة ب ""ني ظه ""ري خ ""يل ُده "م ٍ ب ""هم ٍ أال
أم ""تك ي ""ا رس ""ول اهلل؟ ف ""قال" :أرأي ""ت ل ""و أن رج ""ال ل ""ه خ ""يل ُغ " ٌّ"ر ُم َح َّ "
ج""لني م""ن ال""وض""وء ،وأن""ا فَ" َ"رطُ"هم
ي""عرف خ""يله"؟ ق""ال""وا :ب""لى ي""ا رس""ول اهلل ،ق""ال" :ف""إن""هم ي""أت""ون ُغ" ّ"را ً ُم َح َّ"
ع" ""لى ال" ""حوض"" .ف" ""في ه" ""ذا الح" ""دي" ""ث املبش" ""ر أخ" ""بر ال" ""حبيب األع" ""ظم ع" ""ليه أف" ""ضل ال" ""صالة وأزك" ""ى
خ ِ"تمت ،ول"يس ف"يها ن"في
التس"ليم أن ل"ه ف"ي آخ"ر ال"زم"ان إخ"وان"ا م"ن ب"عده ،ل"يسوا أن"بياء ألن ال"نبوة ب"ه ُ"
خ" ِ
أل ُ
"وة ال""صحاب""ة ل""رس""ول اهلل ،ول""كن ال""رس""ول ذَ َك" َ"ر م""رت""بتهم ال""زائ""دة ب""ال""صحبة ،ف""هؤالء إخ""وةٌ ص""حاب""ة،
وال"ذي"ن ل"م ي"أت"وا ب"عد ،إخ"وةٌ ل"يسو ب"صحاب"ة ،ول"كن ل"هم ف"ضل ب"ما آم"نوا ب"ه ول"م ي"روه ،وب"ال"تعلق ال"قلبي
وامل ""حبة ال ""خال ""صة ل ""رس ""ول اهلل ص ""لى اهلل ع ""ليه وس ""لم ،واالق ""تداء ال ""كام ""ل ،وال ""شوق ال ""زائ ""د امل ""توق ""د،
واإلي"مان املتج"دد ،ول"هم ف"ضل ب"ما ص"بروا ع"لى غ"رب"ة اإلس"الم ،وع"لى ش"دة و ك"يد أع"داء اإلس"الم ع"لى
أه"ل اإلي"مان" .ن"اس أخ"يار ي"أت"ون م"ن ب"عده ص"لى اهلل ع"ليه وس"لم ،أن"زل"هم م"نزل"ة اإلخ"وان ،ف"ي م"رت"بة
ت""حاذي م""رت""بة ال""صحاب""ة وت""قارب""ها ،ه""م ن""اس ي""حبون اهلل ورس""ول""ه امل""حبة امل""زدوج""ة ال""تي ه""ي ب""مثاب""ة
ال""جناح""ني مل""ن أ َّه" َله اهلل للتح""ليق ف""ي ذل""ك األف""ق" .إن ال""ساب""قني األول""ني س""اب""قون ُم""قرب""ون ،وامل""ؤم""نون
ال ""الح ""قون إخ ""وان ُم ""حبون مش ""تاق ""ون ،وك " ُّلهم ع ""لى خ ""ير ع ""ظيم ،ألن ""هم ع ""اش ""وا ل ""إلس ""الم ال ألن ""فسهم،
وألن ""هم أح ""بوا رس ""ول اهلل وت ""فان ""وا ف ""ي ح ""به وات ""بعواا ه ""دي ""ه ونش ""روا ون ""صروا دي ""نه ،وص ""بروا ع ""لى م ""ا
ي"لقون"ه ف"ي س"بيل ذل"ك .ل"كن ل"يس ك"ل م"ن ه"ب ودب وق"ال أن"ا م"ن إخ"وان ال"رس"ول ،ي"دخ"ل ه"نا ،ب"ل ه"م
ال""ذي""ن اش""تاق إل""ى رؤي""تهم ال""رس""ول وت""منى ال""لقاء ب""هم ك""ما أخ""بر ،ول""هم ص""فات روح""ية ع""ملية س""لوك""ية
أ َّه " َلتْهم ليش""تاق إل""يهم رس""ول اهلل .إن""ها بش""رى ع""ظيمة يه""تز ل""ها ك""ل ذي ق""لب مش""تاق ت " ّواق ،وي""رش""ح
ن"فسه ل"ها ب"ال"صدق ال"دائ"م ،وال"طاع"ة ال"كام"لة واالس"تقام"ة وال"دع"وة ال"دائ"بة ،وال"جهاد املس"تمر .ف"كيف ال
نش ""تاق إل ""ى أط ""يب الخ ""لق ال ""ذي س ""بقنا ب ""ال ""شوق ،اش ""تاق ل ""رؤي ""تنا ف ""ما اش ""تقنا إل ""يه ،أال م ""ن دم ""عة
م""شفق ع""لى ن""فسه ال""اله""ية ،ت""نقله م""ن ال""غفلة إل""ى ال""ذك""ر وال""تذك""ر وال""حب وال""شوق وال""ذوق .ل""قد أخ""بر

ال"رس"ول أن"ه س"يكون م"ن ب"عده م"ن أم"ته م"حبون مش"تاق"ون إل"يه ،وم"ن ش"دة ح"بهم ل"نبيهم ال ُي"بال"ون ل"و
أن ""فقوا ك ""ل أم ""وال ""هم واف "ت َ َد ْوا ب ""أه ""لهم م ""قاب ""ل رؤي ""تهم ل ""رس ""ول اهلل ص ""لى اهلل ع ""ليه وس ""لم ،ق ""ابَ ""لوا ش ""وق
ال"رس"ول إل"يهم ب"شوق ه"ائ"ج إل"يه م"ن وراء ج"دران ال"زم"ان وال"حواج"ز .ف"عن ال"نبي ص"لى اهلل ع"ليه وس"لم
ق""ال" :م""ن أش""د أم""تي ل""ي ح""با ن""اس ي""كون""ون ب""عدي ،ي""و ُّد أح""ده""م ل""و رآن""ي ب""أه""له وم""ال""ه .وع""ن أب""ي ذر
ال"غفاري رض"ي اهلل ع"نه أن ال"نبي ص"لى اهلل ع"ليه وس"لم ق"ال" :إن أش" َّد أم"تي ل"ي ح"با ق"وم ي"كون"ون أو
ي ""جيئون ،وف ""ي رواي ""ة  -يخ ""رج ""ون ب ""عدى ي ""ود ّأح ""ده ""م أن ""ه أع ""طى أه ""له وم ""ال ""ه وأن ""ه رآن ""ي" .وع ""ن أب ""ي
ه ""ري ""رة رض ""ي اهلل ع ""نه ق ""ال :ق ""ال رس ""ول اهلل ص ""لى اهلل ع ""ليه وس ""لم" :ل ""يأت ""ني ع ""لى أح ""دك ""م زم ""ان ألن
أحب إليه من مثل أهله وماله".
يراني
ُّ
إن املؤمنني الصادقني في زمان الغربة هذا  -على قلتهم وذلتهم -ال يشعرون بالغربة وال بحياة
حس بها غيرهم ،إذ كيف يشعرون بها وقلوبهم مألى بحب اهلل ورسوله والشوق إلى
الضنك ،التي يُ ُّ
لقائهما ،فهم يفتخرون بغربتهم في مجتمع الضياع ،ومجتمع انحطاط القيم ،ونُضوب اإليمان من
القلوب واللهث وراء املاديات املُلهية املُطْغية ،وبحبهم وشوقهم لرسول اهلل تَذهب همومهم وتنجلي
كرباتهم ،وتبرأ أدواؤهم .فإلى املصطفى تتشوق نفوسهم العالية ،وبحبه تَلتاع أرواحهم السابق ُة
َ
ت بك همتك أخي املسلم لتكون من
إلى الخيرات ،الناشئ ُة على االستقامة والطهر .فهل
نهض ْ
ت حبَّك
هؤالء؟ وهل زاد حبك لرسول اهلل وتمنيت لقياه واشتقت لرؤية وج ِهه األنور؟ وهل ضا َعفْ َ
ت طموحك؟ وهل نصرت حبيبك حينما تستوجب النصرة؟ .فلينظر كل
وشوقك ورف ْع َ
همتَك وأوق ْد َ
ت َّ
منا إلى صدق إيمانه بربه ،وليفتش عن محبته هلل ولرسوله بني جوانحه ،والشوق إلى لقائهم .من
عرفوا قدر املصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم وأحبوه حبا كبيرا وألِفُوهُ ولم يُطيقوا ِفرا َقه وال ِبعا َد
عنه فحركهم الشوق إليه والتلذذ بطلعته والتنور بنور وجهه ومجالسته ،عن أمنا عائشة رضي اهلل
ألحب إلي من
عنها قالت" :جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال :يا رسول اهلل :إنك
ُّ
نفسي ،وإنك ألحب إلي من ولدي ،وإني ألكون في البيت فأذكرك ،فما أصبر حتى آتي فأنظر
دخلت
فعت مع النبيئني ،وإني إذا
وعرفت أنك إذا
ذكرت موتي وموتك
إليك ،وإذا
ُ
دخلت الجنة ُر َ
َ
ُ
ُ
الجنة خشيت أن ال أراك ،فلم ير َّد النبي صلى اهلل عليه وسلم شيئا حتى نزل جبرجبريل بهذه
الش َه َد ِ
الص ِّد ِ
ِ
س َ
ني َو ُّ
اء
يق َ
ول فَأ ُ ْو َل ِئ َك َمعَ ا َّل ِذي َن أَنْ َع َم اهللَُّ َع َل ْي ِه ْم ِمن الن َّ ِب ِّي َ
الر ُ
ني َو ِّ
اآليةَ " :و َم ْن ُيطع اهللََّ َو َّ
الصالِ ِ
س َن أ ُ ْو َل ِئ َك َر ِفي ًقا ذَلِ َك ا ْلفَ ْ
يما " .صحابي محب يهزّه
ح َ
نيَ ،و َح ُ
َو َّ
ض ُل ِم ْن اهللََِّ ،و َكفَى ِباهللَِّ َعلِ ً
الحب ُ
خرجه من بيته ،فال يُقعده إال أمام رسول اهلل ،ويبعث فيه
املشوب بالشوق هزا ً عنيفا ً ويُ ُ
الطموح والهمة ليفكر في مصيره في اآلخرة ،هذا هو الحب وإال فال .وهذا "ثوبان مولى رسول
ونح َل
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان شديد الحب له قليل الصبر عليه ،فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ُ
عرف في وجهه الحزن ،فقال له" :يا ثوبان ما غيَّ َر لونك"؟ فقال يا رسول اهلل :ما لي من
ُ
جسمه يُ ُ
واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ،ثم
اشتقت إليك
ضر وال وجع ،غير أني إذا لم أرك
ذكرت
ُ
ُ
ُ
اآلخرة وأخاف أن ال أراك هناك ألني أعرف أنك تُرفع مع النبيئني ،وإني وإن دخلت الجنة كنت
في منزلة أدنى من منزلتك ،وإن لم أدخل الجنة فذاك أحرى أن ال أراك أبدا" فأنزل اهللَ } :و َم ْن
خالِ ِدي َن ِفي َها َوذَلِ َك ا ْلفَ ْوزُ ا ْل َع ِ
سو َل ُه يُ ْد ِ
يُ ِ
خ ْل ُه َجن َّ ٍ
ات تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْح ِت َها ْ
ار َ
ظي ُم {،
طعِ اهللَ َو َر ُ
األَنْ َه ُ

استوحش ثوبان حبيبه واغتم وحزن ،وما كان به من وجع وال ألم ،ولم يمت له قريب وال حبيب ،ولم
يحزن على مال ضاع منه ،وال على منصب من مناصب الدنيا فاته ،وال على صفقة خسرها ،كل
ما أهمه هو أنه كان شديد الحب للرسول قليل الصبر على فراقه .كان إذا غاب عنه وجه حبيبه
وأي شوق؟! شوق املحب إلى الحبيب الذي
وتذكره هجمت عليه الوحشة وجاءه الشوق .إنه الشوق ّ
أحبته كل الكائنات صلى اهلل عليه وسلم .نفعنى اهلل وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم،
.أقول هذا وأستغفر اهلل لى ولكم ،فاستغفروه ويا فوز املستغفرين
--------------------------------------------------------------------------الحمد هلل الذى ال يُحمد على مكروه سواه ،نحمده على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار،
محمدا عبده ورسوله .عباد اهلل :إنها نفوس
وأشهد أن ال إله إالّ اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أ ّن
ّ
وأر َقها ال ِبعا ُد
طاهرة َّ
أهمها حب الرسول وأنساها مآسي الحياة وهموم الدنيا ،ومصائب الزمانَّ ،
عن حبيبها ،وجعلها تتطلع لرؤيته ،وتتعلق أرواحها به ،وال تغيب صورته عن أذهانها ،وكيف ال
تبتهج األرواح بنور محياه ،وال تتشوف األبصار لرؤيته ،وهو دواؤها وطبيبها وهاديها ومن أتاها
بكل خير؟ عباد اهلل ،إ ّن محبّة الرسول واجبة متأ ّكدة ملا ورد في الصحيح عنه :والذي نفسي بيده،
أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعني .بمعنى أ ّن اإليمان ال
ال يؤمن أحدكم حتى أكون
ّ
يكتمل إال بتقديم محبّة رسول اهلل عن النفس واألهل واملال وكل الناس ،لذلك إخوة اإليمان فواجبنا
نحو حبيبنا نصرته ودراسة سيرته العطرة وتدريسها لألطفال كي ينشؤوا على محبّته واتباع
.سيرته صلى اهلل عليه وسلم

