
 

- ١ -

@òjĐ�òÈà¦a@ @

������ ��	
� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �
���� ��� � �� !�������� ��	
� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �
���� ��� � �� !�������� ��	
� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �
���� ��� � �� !�������� ��	
� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �
���� ��� � �� !��        

"#��� $�%& '�(�� "�)� � *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�"#��� $�%& '�(�� "�)� � *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�"#��� $�%& '�(�� "�)� � *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�"#��� $�%& '�(�� "�)� � *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�        

  "+�  "+�  "+�  "+�١3١3١3١3////    5555    ////6٠١66٠١66٠١66٠١6        

�א�
	�������ن����������� �

�����  

بـده  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممـدا ع              
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم   . ورسوله

     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه *   يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعأَن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ، .  
�              مـوالْيو اَهللا وجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوولِ اِهللا أُسسي رف كَانَ لَكُم لَقَد

  )٢٢: األحزاب (�اآلخر وذَكَر اَهللا كَثريا
 فَاتبِعونِي يحبِبكُم اُهللا ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واُهللا        قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اهللاَ    �

يمحر ٣٢: آل عمران (�غَفُور(  
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من أجل أن جيعلنا وارثني ألفضاله ومننه وإنعاماته فقد أمرنا اهللا تعاىل أن             
لقد حتدثت يف اخلطبة املاضية . نكون عبادا له، أي العباد الذين يعملون بأوامره

ا حول املوضوع نفسه أن العمل بأوامر اهللا يدخل اإلنسان يف زمرة عباده             أيض
وهلذا الغرض أنزل اهللا تعاىل لنا أوامر عدة جيب علينـا أن نـسعى       . احلقيقيني

، ولريث �فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي� : للعمل ا لنكون مصداق قوله تعاىل
 وينال رضاه ويرى مشاهد إجابة      �يقيا له   املؤمن أفضال اهللا ويكون عبدا حق     

من املعلوم أننا نقرأ أوامر اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي ونسمعها، ولكن            . أدعيته
اهللا تعاىل وضع يف فطرة اإلنسان أنه يتأثر من النموذج العملي أكثر مما يتـأثر               
بالقراءة والسماع، فتتولد فيه رغبة وشوق للعمل حبسبه ويسعى للتأسـي يف            

ولكن إذا  . كل صغرية وكبرية مبن يدعي حبه، فيأخذ عملُه صبغة أخرى متاما          
عد إظهار احلب للحبيب واالقتداء به من اإلميان، فال يكون لدى املؤمن أمنية             
أكرب من أن يسعد حبيبه باإلضافة إىل احملافظة على إميانه، ويتقدم يف هذا اال              

نا اهللا تعاىل أن نكون من أمة سيدنا حممد         حنن جد سعداء إذ وفّق    . رويدا رويدا 
 وجعلَه لنا منوذجا كامال وأسوة حسنة يف مجيع األوامر واألحكـام الـيت              �

  .  نزلت عليه بصورة القرآن الكرمي فجعلته عبدا كامال
             دععاء املرء اإلسالم لن يا اخلطبة توجيه أن اد يف اآليات اليت استهللت

، وبـدون   � تعاىل ما مل يتأس بأسوة رسول اهللا         صادقا ولن يفوز بقرب اهللا    
واألمل يف احلصول على نِعم اآلخرة بغري التأسي ذه         . ذلك يبقى إميانه ناقصا   

األسوة أمل فارغ، وال تكون احلسنة معترفا ا دون التأسي بتلك األسوة وال             
اهللا تعاىل  وبدون التأسي ذه األسوة ال ميكن لذكر        . تعد العبادة عبادة بغريها   
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أن يبلّغ املرء درجة قرب اهللا تعاىل، وال ميكن اخلالص من الذنوب دون التأسي 
ذه األسوة وال ميكن للمرء أن ينال نصيبا من رحيمية اهللا تعاىل الذي تدعونه              

  . واتباعه، ألنه هو عبد اهللا احلبيب� بغري طاعة النيب �وال تفوزون حببه 
دتنا الكبرية أننا مسلمون، ولكن ال ميكننا أن        إنه ملن سعا  : فكما قلت آنفا  

 إنْ مل نسع جاهدين للتأسي بأسـوته        �نستفيد من كوننا من أمة رسول اهللا        
 � وإن مل نعش عاملني بتلك األوامر وإن مل ننفذها كمـا أرانـا الـنيب           �

  . بأسوته
اإلمام جنة، أي   :  أنظارنا إىل مضمون هذه اآلية بقوله      �لقد وجه النيب    

ن أسويت هي اليت ميكن أن تنقذكم من الشيطان وليست مـساعيكم، لـذا              أ
وفيمـا يتعلـق    . عليكم أن حتتموا وراء جنيت لتنقَذوا من هجمات الشيطان        

بالعبادة، فال تظنوا أنكم تستطيعون أن تؤدوا حقها بكسبكم األعمال اليت مل            
  . ألن ذلك حمالأعمل ا، وال تزعموا أنكم ستنالون حب اهللا ذه الطريقة 

، احملب الصادق للـنيب     �ويف هذا العصر قد من علينا املسيح املوعود         
 بصورة صحيحة والتأسي ـا      �، بإرشاده وهديه لنا إىل فهم أسوة النيب         �

بصورة صحيحة، وأخربنا أن بدعات عقد جمالس العبادة وحمافل الذكر الـيت            
ذا ال ميكـن أن جتلـب        قط، ل  �راجت يف هذه األيام ليست من سنة النيب         

إذًا، ال بد للحصول على قرب اهللا تعاىل من التأسي          . لإلنسان قرب اهللا تعاىل   
  . �بأسوة النيب 

، ولكن قبل ذلك أريـد أن       �واآلن سأقدم بعض األمثلة من أسوة النيب        
 اليت متثّل لنا هداية كاملة، وبالعمل       �أقدم لكم أمثلة على كيفية عبادة النيب        
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ا أن نصبح عبادا حقيقيني هللا تعاىل، ومن شأا أن جتلب لنا رضـا              عليها ميكنن 
، � عنه   �فأريد أن أقدم لكم أوال ما قاله املسيح املوعود          . اهللا تعاىل وحبه  

  . وكما بين لنا مكانته من حيث وجهة نظره اخلاصة
 قُلْ يا عبادي الَّذين أَسـرفُوا     �:  يف شرح اآلية   �يقول املسيح املوعود    

: الزمـر  (�علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة اِهللا إِنَّ اَهللا يغفر الذُّنوب جميعا           
٥٤ (  

 ،" اهللا  عباد يا قل: "يقل ومل �عبادي يا قُلْ�: اآلية هذه يف تعاىل اهللا يقول
ا هو األسلوب هذا استخدام يف والسرال برمحة تعاىل اهللا يبشر لكي نزلت أ 
. املعاصـي  كثرة بسبب القلوب مكسوري صاروا الذين روع ويهدئ تنتهي،
 ويري رمحته أنواع على مثاال يقدم أن اآلية هذه بواسطة شأنه جلّ اهللا فأراد
 الـذين  يخـرب  أي(. اخلاصة بإنعاماته األوفياء عباده يكرم مدى أي إىل العبد
 تعاىل اهللا يكرم وكيف اهللا ةرمح سعة مدى ذنوم بسبب اهللا رمحة من قنطوا

 إالم انظُـروا  أن �عبـادي  يا قُلْ�: العبارة خالل من � فوضح). بأفضاله
 الطاعـة  بواسـطة  الذي املصطفى عبدي إىل انظروا احلبيب، رسويل وصل

 جيب  أي له عبدا فليكن النجاة يتحرى والذي. يل كان ما كلّ له صار الكاملة
 إن.  قبل من مذنبا كان مهما له سيغفر عندها. له عبد وكأنه طاعته يف يفىن أن
: شـأنه  جـلّ  اهللا يقول كما أيضا، الرقيق على العربية اللغة يف يطلَق" العبد"
�دبلَعو نمؤم ريخ نم رِكشن أن إىل إشارة اآلية هذه ففي. �مم النجاة يود 

 شعرة  قيد أوامره عن خيرج ال أي العبودية عالقة النيب هذا مع ينشئ أن فيجب
الرقيق شأن ذلك يف شأنه طاعته بذيل منوطا نفسه وليعد.  
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 الـذين  والعمهـني  املزعومني املوحدين هؤالء على أتأسف املقام هذا يف
" رسـول  غـالم "و" نيب غالم "مثل األمساء إن حىت � األكرم نبينا يبغضون

 بينما عندهم، الشرك يف تدخل" حممد وغالم" أمحد غالم"و" مصطفى غالم"و
 هـذه  وضـعتم  إذا أي(. النجاة مدار هي األمساء هذه أن اآلية هذه من يتبني

 ميكنكم األمساء هذه بصبغة وانصبغتم أعمالكم وأصلحتم احلسبان يف الصفات
 األمساء ذه أحد تسمية جمرد أن يعين ال هذا ولكن. فال وإال النجاة تنالوا أن

 يفعل أن مث االسم ذا نفسه تسميته تكفيه أنه عمز إذا أو النجاة، له ستجلب
 بد ال بل. األحوال من حبال يصح ال الزعم فهذا حتما، ينجو وسوف شاء ما
 ربقة من خيرج أال اإلنسان على جيب أنه منها املراد بأن الفقرة يف اإلمعان من

  )� النيب طاعة
 أن نيتـضم  والعبوديـة  العبد مفهوم دام ما: ويقول � حضرته يتابع

 أن أي(. متامـا  سـيده  ويتبع واألنانية التحرر من نوع كل عن املرء يتخلّى
 وال  احلر،  ورأيه الشخصية حريته من املرء يتخلى عندما تتحقق احلقيقة العبودية

 فقد لذا )الشخصية برغبته يشاء ما يفعل وال بنفسه نفسه عن القرارات يأخذ
 هـذا  أنفسهم يف ينشئوا أن يف -ةالنجا يريدون كانوا إن - الباحثون رغِّب

 تحبونَ كُنتم إِنْ قُلْ�: األخرى واآلية آنفا املذكورة لآلية أن واحلق. املضمون
 كمـال  ألن واحدا، مفهوما �ذُنوبكُم لَكُم ويغفر اُهللا يحبِبكُم فَاتبِعونِي اَهللا

 بلوغ أن أي(. العبد مفهوم نهايتضم اليت التامة والطاعة الفناء يستلزم االتباع
 كما أنه هو والسر ).الكاملة للطاعة ضروري االتباع درجات أقصى إىل املرء
 حبيـب  يكون أن يستطيع اإلنسان بأن بشر بل باملغفرة، األوىل اآلية يف وعد
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 أتباعي يا أي. متبعي يا قل: هي آخر بتعبري �عبادي يا قُلْ�: اآلية وكأن اهللا،
 سيغفر شأنه جلّ اهللا ألن اهللا رمحة من تقنطوا ال بكثرة الذنوب ارتكبتم لذينا

 اهللا عبـاد " عبادي "من أُريد لو ولكن. يل اتباعكم بربكة كلها الذنوب لكم
 للمـشركني  تعـاىل  اهللا يغفر أن مطلقا صحيحا ليس ألنه املعىن لفسد فقط

 إن. االتباع وشرط اناإلمي شرط فيهم يتحقق أن دون هكذا مجيعا والكافرين
 . البينة الكرمي القرآن نصوص تامة بصراحة يناقض املعىن هذا

، أي يا أتباعي    "قل يا متبعي  "، بتعبري آخر    �...قل يا عبادي  �فكأن اآلية   
الذين تنغمسون يف الذنوب الكثرية؛ ال تقنطوا من رمحـة اهللا ألن اهللا تعـاىل               

عباد اهللا بصفة عامة   " عبادي"د من   فلو أري . سيغفر مجيع الذنوب بربكة اتباعي    
لفسد املعىن ألنه ال يصح أبدا أن اهللا سيغفر جلميع الكفار واملـشركني دون              

أي إذا مل يكن املرء كامال يف اإلميان واالتبـاع          . حتقُّق شرط اإلميان واالتباع   
فلن يغفر له، ألنه يف هذه احلالة يستوي املؤمنون والكفار واملشركون، وهذا            

فهي بشارة لكل من يطيـع      . ينايف صراحة نصوص القرآن الكرمي البينة     املعىن  
 ويتبعه على وجه الكمال، بأنه بربكة اتباعه الكامل سـتغفر ذنوبـه             �النيب  

  . الكبرية أيضا
ففـي  . �سأعرض عليكم اآلن بعض النماذج من األسوة احلسنة للنيب          

م وااللتفات إىل إحـراز  شهر رمضان كلَّ عام خيلق اهللا حميطا ينشأ فيه االهتما  
احلسنات والعبادة، وهذا االهتمام قد ظهر هذا العام أيضا، فإذا كنتم تريدون            
أن تكونوا عباد اهللا وأحباءه يف احلقيقة فال بد من املداومة على التأسي بأسوة              

 وأسوته ختـص    �فال يكفي العمل مرة واحدة، إذ مل يكن عمله          . �النيب  
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ا، ومل يكن خيص رمضانَ بل كان عمله حميطا جبميع جانبا واحدا أو أمرا واحد
فحـني  ". كان خلقه القرآن  "مناحي احلياة كما قالت عائشة رضي اهللا عنها         

 إن هذه اآلية تري القانطني بسبب الـذنوب         �سيدنا املسيح املوعود    قال  
لن يتحقق إال بعقد العزم على التأسي ذه األسوة، بل ال بريق األمل؛ فإن هذا 

  .  العزم فقط، إذ جيب العمل به والدوام عليهيكفي
  :�سيدنا املسيح املوعود مث يقول 

 يـا   -ال يغينب عن البال هنا أن ملخص هذه اآلية أن الذين يـصبحون              
 أتباعا لك قلبا وروحا فسوف يوهب هلم نور اإلميان واحلـب            -رسول اهللا   

سـتعطى هلـم   والعشق الذي خيلِّصهم من غري اهللا ويتخلصون من الذنوب، و       
حياةٌ طيبة يف هذا العامل وسيخرجون من القبور املظلمـة الـضيقة للثـوائر              

  . النفسانية
فمن أهداف رمضان ابتغاُء مرضاة اهللا واإلخالص له وعبادته، فإذا كان            

فقد . �هذا هو التخلص من غري اهللا فال بد لتحقيقه من التأسي بأسوة النيب              
 سيعطَون حياة طيبة يف هـذا العـامل        �  إن الذين يتبعونه   :�قال حضرته   

وإىل ذلك أشار   . نفسه، ويخرجون من القبور املظلمة الضيقة للثوائر النفسانية       
" أنا احلاشر الذي يحشر الناس على قدمي يـوم القيامـة          " يف حديثه    �النيب  

  .  فاملراد من حشر الناس على قدمي املقتفون أثري
كثُر يف القرآن الكرمي تعبري أن الدنيا       وليكن واضحا أنه قد     : �مث قال   

، كمـا   �كانت ميتة وأن اهللا تعاىل أحياها من جديد ببعثة نبيه خامت النبيني             
). ١٨:احلديـد  (�اعلموا أن اهللا يحيي األرض بعـد موـا        �قال اهللا تعاىل    
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وأيدهم بـروح   �: �وحبسب هذا التعبري قال اهللا تعاىل عن صحابة الرسول          
واملراد من التأييـد    . أيدهم اهللا تعاىل بروح القدس    :  ، أي )٢٣:اادلة (�منه

بروح القدس أن اهللا تعاىل حييي القلوب، وينجي من املوت الروحاين، ويزود            
بالقوى الطيبة واحلواس املقدسة والعلم الروحاين، ويوصل إىل مقام قربه مـن            

  . خالل العلوم اليقينية والرباهني القطعية
املوت الروحاين؟ املراد منها القضاُء على األهواء الدنية،        ما هي النجاة من     

. وذبح النفس األمارة، األمر الذي قد حثّ عليه القرآن الكرمي مرارا وتكرارا           
رضـوان اهللا   -فالصحابة الكرام   . واملراد من النجاة هو الرضا برضا اهللا تعاىل       

 احلياة الروحانيـة،     فعلوا كل هذه األمور، فنفخ اهللا يف قلوم        -عليهم أمجعني 
لقد طهر اهللا أفكـارهم،     . وأودعهم القوى الطاهرة اليت حاربوا ا الشيطان      

ووهبهم علم القرآن الكرمي، فوصلوا به إىل ذروة اإلميان واليقني، وتيسر هلـم             
لقد رأوا مشاهد قدرة اهللا تعاىل بأم أعينـهم، ففـازوا          . عني اليقني باهللا تعاىل   

نالوا كل هذا بربكة اتباعم لسيدهم ومطاعهم املصطفى        لقد  . بقرب اهللا تعاىل  
والـذين جاهـدوا فينـا     � اتباعا كامال، فازدادوا إدراكًا بقول اهللا تعاىل         �

، أي أن الذين يسعون للقائنا فال بد أن ـديهم إىل طـرق              �لنهدينهم سبلنا 
  . � لقد تيسر هلم ذلك كله نتيجة سعيهم لالقتداء بقدوة رسول اهللا. وصالنا

  : �مث يقول املسيح املوعود 
 إال ويقينيـة  قطعية بصورة تنال ال النجاة مدار هي اليت العلوم هذه وإنّ

 قوة بكل الكرمي القرآن ويعلن. القدس روح بواسطة اإلنسان يناهلا اليت باحلياة
  .فقط � اهللا رسول اتباع نتيجة تتسنى إمنا الروحانية احلياة تلك أن وشدة
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 الـيت  هي الروحانية األعمال أن أي آنفًا، املذكورة العلوم ههذ أن: أي(
 املعرفـة  ومتـنح  املقدسة، احلواس وب الطيبة، بالقوى وتزود النجاة، تيسر

 جبهد هكذا تنال ال النجاة، مدار هي اليت العلوم، هذه: � يقول املقدسة،
 أن قـوة  كلب الكرمي القرآن أعلن وقد القدس، روح من تنال وإمنا اإلنسان،

 تنال اليت احلياة هذه أن علما. � النيب باتباع تتيسر إمنا الروحانية احلياة هذه
  )�مث يقول . مادية ليست روحانية حياة خطواته واتباع � النيب بطاعة
 توجـد  وال ميتون فهم � األكرم النيب هذا اتباع من ميرقون الذين أما 
  :)� قال مث. الروحانية احلياة روح فيهم ليست: أي(. احلياة روح فيهم

 حتيـا  اليت والعملية العلمية اإلنسان قوى هي الروحانية احلياة من واملراد
 أن اُهللا يريـد  اليت األحكام أن الكرمي القرآن من والثابت. القدس روح بتأييد
 جلربيـل  جناح ستمئة مقابلها ويوجد حكم، ستمئة هي عليها اإلنسانَ يثِّبت
 بالـستمئة  عاملةً جربيل أجنحة حتت اإلنسان بشرية بيضة تأت مل وما. �
  .اهللا يف الفناء ولَد فيها يتولد فال هذه حكمٍ
 حكم بالستمئة اإلنسان يعمل مل ما أنه يعين وهو � ضربه مثال هذا(
، ولن خيرج من بيضة بـشريته ذلـك         تعاىل اهللا يف يتفاىن أن يستطع ال هذه،

  )�صى درجة يف قرب اهللا تعاىل، مث يقول املولود الروحاين الذي ينال أق
  بيضة، ستمئة كفاءة فيها البشرية واحلقيقة 
 هذه اإلنسان فطرةَ تعاىل اهللا أودع لقد بل صعبا، شيئًا ليس هذا أن: أي(
 مث. ستمئة عددها البالغ األحكام ذا العمل من لتمكّن وسعى أراد فلو القوةَ،
  :)� يقول
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 نكان الستمئة، جربيل أجنحة حتت الستمئة هكفاءت بيضات دخلت فم 
  .كاملة حياة حياته وكانت كامال، تولُّدا هذا تولُّده وكان كامال، إنسانا
 روحانيـة  حيـاة  ينـال  وال حقيقية روحانية والدة املرء يولد ال: يعين(

 مث. الستمئة األحكام ذه للعمل فاسعوا األمور، هذه بكل بالعمل إال حقيقية،
  :) � قال

 البيـضة  مـن  ولدوا الذين الروحانيني األوالد أن والتدبر بالتأمل ويتبني 
 عـددا  وأكمـلَ  أمتَّ كانوا � النيب اتباع بربكة القدس روح بواسطة البشرية
  . مجيعا األنبياء أوالد من وحالةً ونوعا وصورةً وكيفًا
حتلوا  أي   -� أن األوالد الروحانيني الذين ولدوا باتباع النيب         �يعين  (

 كانوا أكثر عددا وأفضل كيفيةً وصورةً ونوعيةً وحالةً         -بالصفات الروحانية 
من األوالد الروحانيني الذين ولدوا بربكة الثورة اليت حصلت علـى أيـدي             

  :)�مث يقول . األنبياء اآلخرين كلهم
آل  (�كنتم خري أمة أُخرجـت للنـاس      � وإليه أُشري يف قول اهللا تعاىل       

  .  أي أنتم أفضل أمة خلقت إلصالح البشر،)١١١: عمران
إننا نعد أنفسنا خـري أمـة،       .  كثريا يف اخلطب   �خري أمة �نسمع كلمة   

ولكن ال بد لنا لنكون خري أمة حقًا من أن نسعى جاهدين لنحدث يف أنفسنا               
الثورة الروحانية بكل أنواعها كما أُمرنا، وأن نعمل جبميـع التعـاليم الـيت              

فإذا أصلحنا أنفسنا   .  وذكرها القرآن الكرمي   �ليت ذكرها الرسول    أُعطيناها، ا 
على هذا النحو وفُزنا ذا املقام الروحاين، استطعنا إصالح اآلخرين أيـضا،            

لو سعينا للتأسي بأسوة الرسـول      . وتكون عملية اإلصالح هذه ناجعة مثمرة     
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ورنا روحانيـا   ، وصغنا حياتنا حبسب قدوته، وحاسبنا أنفسنا دوما، وتط        �
حماولني لذلك باستمرار، وفحصنا أنفسنا لنرى مدى طاعتنا ألحكام اهللا تعاىل           
الواردة يف القرآن الكرمي يف معامالتنا، عندها فقط نستطيع إحداث الثورة يف            

  . العامل، ونتمكن من تبليغ رسالة اإلسالم احلقيقية يف الدنيا
كون عبدا هللا تعاىل، وميكن أن ال شك أن اإلنسان اآلمث أيضا يستطيع أن ي     

تغفر له ذنوبه كلها، ولكن ال يتيسر ذلك إال ملن يبذل سعيه كلـه لالقتـداء               
  . �بقدوة الرسول 

 وأسوته اليت أمرنـا اهللا   �تعالوا نر اآلن اجلوانب املختلفة لسرية الرسول        
 كيـف وإىل أي مـدى       �تعاىل بالتأسي ا، اليت قد بين املسيح املوعود         

يع اإلنسان االقتداء ا، واليت إذا عمل ا فاز حبب اهللا تعاىل حىت يأخذه              يستط
  .ربه احملبوب يف أحضانه

 يف حب اهللا تعاىل وشكره      �فأوالً نتحدث عن النماذج اليت قدمها النيب        
 يظل طول النهار مشغوالً يف النهوض مبهام        �كان هذا النيب العظيم     . وعبادته

ربيتهم وهدايتهم إىل طرق تساعدهم على التقـدم        احلكومة وإصالح أتباعه وت   
 يف األيام العادية، ولكن يف احلاالت الطارئة وأيام         �هذا كان دأبه    . الروحاين

احلرب كانت مشاغلهم تزداد حبيث كانت املشقة اجلسدية تبلغ منه املنتـهى،   
كان . راومع ذلك ال جند يف عباداته بالنهار وال يف عباداته بالليل خلالً وال فتو             

يقوم بالليل حىت كانت قدماه تتورمان من طول القيام يف العبادة، وكان يفعل             
كانت عبادته بالليل تبلغ النصف بـل       . ذلك ألن اهللا تعاىل قد أمر بقيام الليل       
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ال :  ، أي �إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأقوم قيالً       �لقد قال اهللا تعاىل     . أكثر
  .شك أن قيام الليل أفضلُ طريقة لقتل النفس وقول احلق

 إنك مقـرب عنـد اهللا       �وذات مرة قالت عائشة رضي اهللا عنها للنيب         
يا عائشة، أفال : �تعاىل، فلماذا تتكبد كل هذا العناء واملشقة يف العبادة؟ قال 

ام اهللا تعاىل قد    ما دمت مقربا عند اهللا تعاىل، وما د       : أكون عبدا شكورا؟ أي   
  . تفضل علي بكل هذه األفضال، أفليس من واجيب أن أكون عبدا شكورا له

 كان يتذكر منن اهللا وأفضاله      �إن الشكر يكون مقابل اإلحسان، فالنيب       
  . دوما ويشكره عليها

إنه ملن منن اهللا علينا أنه مل جيعلنا مسلمني فقط، بل وفّقنا ألن نقرأ سالم               
وهذه املنـة وحـدها     . �) املسيح املوعود (غالمه الصادق    على   �النيب  

عظيمة لدرجة أن أي مسلم أمحدي ال يستطيع أن يشكر اهللا عليها حق الشكر 
لذا فعلى كل مسلم أمحدي أن يسعى دوما ألداء حق عبادة . مهما سعى لذلك

  .اهللا تعاىل بكل ما أويت من قوة
جد، فينبغي أال يكون هذا      لقد اعتدنا يف رمضان على النوافل وقت الته       

عمالً عابرا مؤقتا، وال ملقاصدنا املادية، بل جيب أن تكون معظم هذه النوافل             
لو . شكرا هللا تعاىل، وينبغي أن يظهر تأثري عباداتنا هذه باديا يف أقوالنا وأفعالنا            
 كنا  أردنا إصالح العامل بِعد أنفسنا خري أمة فإن أقوالنا لن تكون ناجعة إال إذا             

  .ملتزمني ذه األمور
أما فيما يتعلق   .  عن النوافل والعبادة بالليل    �هذا فيما يتعلق بأسوة النيب      

 بأداء الصلوات الفرض فكان حيضر املـسجد ألداء الـصالة           �مبدى التزامه   



 

- ١٣ -

مجاعةً حىت يف املرض الشديد مستندا إىل بعض الناس، مع أن هناك رخصة أن              
  . لقيا أو يف بيته يف املرض الشديديصلي املرء جالسا أو مست

 والتزامه يف العبادة، جنده من جهة أخرى ال حيب التكلف           �ومع مشقته   
 يف بيته حبالً معلقًا، فسأل عنه، فقيل لـه إن           �فذات مرة رأى    . يف العبادة 

. زينب رضي اهللا عنها تقوم بالعبادة وعندما تصاب باإلرهاق تستند ذا احلبل           
ذلك وقال اعبدوا اهللا تعاىل ما دامت البـشاشة فيهـا، وإذا             �فكَرِه النيب   

  . أصابكم اإلرهاق فاسترحيوا واجلسوا
كان اهللا تعاىل قد منحه قوة عظيمة، فكان يطيل قيامه حىت تتورم قدماه،             

ولكن هذه السهولة ال تعين أن يستغلّها املرء بطريق         . ولكنه أراد السهولة لغريه   
. لوس يف الصالة فـال يـصلون إال جالـسني   خاطئ، حيث يعتاد البعض اجل    

ويستيقظ البعض لصالة الفجر، ولكنه ال يتوضأ وإمنا يقوم بالتيمم  جالسا يف             
جيب أال تستغلّوا رخصة السهولة هكذا، ألن       . هذا خطأ . السرير ويصلي فيه  

على كل  . علينا أن نبذل كل قوتنا يف العبادة      . مثل هذه الصالة ليست عبادة    
ف مدى قدرته وقوته ويبذهلا، وعندها ميكنه القول إنه حيـاول           واحد أن يعر  

  .العمل باألسوة النبوية احلسنة
 يف العبادات وما بلغـه مـن        � لقد رأيتم فيما ذكرته لكم مناذج النيب        

لن يدخل أحدا :  يقول يف مناسبة أخرى�مستوى عال فيها، ومع ذلك جنده 
ل اهللا، أنت أيضا ال تـدخل اجلنـة          يا رسو  �اجلنةَ عملُه، فقال أبو هريرة      

بأعمالك، مع أنك تعبد اهللا تعاىل خبشوع وتفان طول الليـل حـىت تتـورم               
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لن أدخل أنا أيضا اجلنة بأعمايل بل يدخلين اهللا تعاىل اجلنـة            : �قدماك؟ قال   
  . برمحته وفضله

وكم هـو مـدعاة للخـوف للـذين         . انظروا إىل مدى خشيته وخوفه    
ندعو اهللا تعاىل أن يتغمـدنا بـرداء        . مهما كانت صغرية  يتبجحون حبسنام   

  . مغفرته وفضله ويوفقنا ألداء حق العبادة كما جيب ويوفقنا للتواضع أيضا
 مبا معناه أن عليكم أن تكسبوا احلسنات وتبحثوا عـن           �لقد قال النيب    

 محِسنا فَلَعلَّـه    لَا يتمنى أَحدكُم الْموت إِما    : وقال أيضا . سبل قرب اهللا تعاىل   
    بتعتسي لَّهِسيئًا فَلَعا مإِمو اددزولكن جيب أن يكون معلوما أن العبـد ال         . ي

يوفَّق للتوبة إال بفضل اهللا تعاىل، لذا جيب أن يدعو املرء للتوفيق أيـضا وإال               
 �فقولـه   . هناك كثريون يف الدنيا يكسبون السيئات ويظلون يتوغلون فيها        

هذا موجه إىل املؤمنني، وكان يشري إىل األخطاء البسيطة يف قـوهلم بـأم              
إذًا، حياول املرء يف شهر رمضان أن يتخلص من أخطائه . سيوفَّقون للتوبة عنها

إذًا، فـإن   . وسيئاته، فينبغي أن يستمر يف هذا السعي ويتقدم فيه أكثر فأكثر          
وجهون إىل التوبة وحيـاولون أن       املذكور آنفا يشري إىل الذين يت      �قول النيب   

يتقدموا يف احلسنات ويقولون إن املوت مقدر للجميع يف كـل األحـوال،             
 بـأن عـدم     �فقال الـنيب    . فندعوك يا رب أال منوت إال وأنت راض منا        

استخدام املرء مؤهالته وإنعامات اهللا تعاىل النازلة عليه أيضا سـوء أدب وأن             
فكسب اإلنسان احلسنات باجلوارح اليت     . استخدامها بصورة صحيحة عبادةٌ   

إن . وهبه اهللا تعاىل إياها مثل األذن والعني واللسان واليد والقدم أيضا عبـادةٌ            
مساع املرء كالما حسنا يكسبه رضا اهللا تعاىل ولكن مساعه باألذن نفسها غيبة             
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ولكن لو سد املرء أذنه بصورة دائمة لئال يـسمع          . الناس والوشاية ضدهم إمث   
كـذلك  . كالما سيئا فهذا ليس استعماهلا الصحيح بل يدخل يف سوء األدب          

  .احلال عند استخدامه بقية اجلوارح مبا فيها اللسان واليد وغريها
يف هذه األيام منر بشهر رمضان، وقد أمرنا اهللا تعاىل أن نتسحر ونفطـر              

 تعاىل هذا    وأراناه بأسوته، والذي ال يعمل بأمر اهللا       �وهذا ما عمل به النيب      
فهو يسيء األدب ويرتكب إمثا، غري أنه تكون هناك بعض حاالت االضطرار؛            

. فال يتيسر لإلنسان طعام اإلفطار فورا أو ال يستطيع أن يتسحر فهي استثناء            
وإذا كان أحد ال يصوم مع كونه سليما معاىف فهذا أيضا يـدخل يف سـوء                

  . األدب والذنب
 نِعم اهللا تعاىل النازلة عليه حبسب أمر اهللا         فباختصار، إن استفادة املرء من    

تعاىل وبطريقة مشروعة تعد حسنة وإن استخدامها بطريق غري مشروع أو يف            
  .  مناذج ذلك بعمله�وقد أرانا رسول اهللا . غري حملها ووقتها يصبح ذنبا

ففي إحدى املرات قال لـه أحـد        . كان صربه وجلده أيضا بالغا منتهاه     
غري الئق وهو مسكَر باخلمر، وذلك قبل حرمة اخلمر طبعـا،  الصحابة كالما   

هذا وجند أمثلة كثرية .  ظل يسمع بكل هدوء دون أن يرد عليه شيئا     �ولكنه  
على صربه وحتمله يف سواحنه بعد أن منحه اهللا السلطة بعد هجرته إىل املدينة              

 بضعة  ولكننا نرى يف الدنيا أن بعض الناس عندما يقتنون        . واستقرت حكومته 
مليمات أيضا يعتزون ا مبا ال نظري له، أو إذ مسعوا شيئا ال تستسيغه طبيعتهم               

 يتصرف يف مثـل     �يأنفون منه بشدة، ولكن جيب أن نرى كيف كان النيب           
  . هذه املواقف
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 � يهودي وجعل حياوره وخياطـب الـنيب      �ففي إحدى املرات جاءه     
 حاكمـا يف املدينـة      �وقد حدث ذلك يف زمن كان النيب        ". حممد"بامسه  

 �مل يعجب الصحابةَ    . وكانت احلكومة مستتبة يف مناطق واسعة حوهلا أيضا       
دائما، أما  " يا رسول اهللا  : "أسلوب كالم اليهودي ألم كانوا خياطبونه قائلني      

فمنعـه الـصحابة مـن      ". أبو القاسم "غري املسلمني فكانوا خياطبونه بكنيته      
 وقالوا إن كنت ال تريـد أن        � مع النيب    استخدام هذا األسلوب من الكالم    

قال اليهـودي، لـن     . على األقل " يا أبا القاسم  : "فقل" يا رسول اهللا  "تقول  
إِنَّ اسـمي   :  وقال �فتبسم رسول اهللا    . أخاطبه إال بامسه الذي مساه به أهله      

  .محمد الَّذي سمانِي بِه أَهلي فدعوه يناديين ذا االسم
 مما كان يشغله    �ألحيان كان الناس يبدأون حبديث طويل معه        يف بعض ا  

 كان يسمع هلـم     �أحيانا عن مهامه األخرى ويؤدي إىل ضياع وقته ولكنه          
وفيما يتعلق بالعدل فكان يؤدي مقتضى      . بكل هدوء ومثابرة ويسد حاجام    

العدل يف كل األحوال دون أن ينظر إىل فقر ارم أو ثرائه، أو هل هو مـن                 
فقد حدث ذات مرة أن سرقت امرأة من عائلة   . ئلة عريقة أم شخص عادي    عا

غنية ماال، وحكم عليها، األمر الذي أثار القلق يف بعض القبائل وال سيما بني              
. الذين كانوا من أقارا وقالوا ما معناه بأا من عائلة عريقة فيجب أال تعاقَب            

 ذلـك   �عندما مسع النيب    . � ليشفع هلا عند رسول اهللا       �مث أُرسل أسامة    
 كان حلما وشفقة متجسدة وكان كالمه مع      � علما أنه    -من أسامة سخط    

الناس مبنيا على األخالق الفاضلة دائما وال يسخط قط ولكنه سخط ـذه             
أَتشفَع في حد من حدود اِهللا؟ ثُم قَام فَاختطَب ثُم قَالَ إِنمـا        :  وقال -املناسبة
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هلَك الَّذين قَبلَكُم أَنهم كَانوا إِذَا سرق فيهِم الشرِيف تركُوه وإِذَا سرق فيهِم             أَ
   دالْح هلَيوا عأَقَام يفعأَنَّ     . ولكن اإلسالم ال يسمح بذلك    . الض اِهللا لَـو مايو

  .ا دون عقوبةفَاطمةَ بِنت محمد ارتكبت هذا الذنب ملا تركته
ولكننا نرى يف هذه األيام أن العدل مفقود لدى املسلمني وهـذا هـو              

. السبب احلقيقي الحنطاطهم، لذا جيب علينا أن نكون حذرين جدا يف هـذا            
ينبغي على أصحاب املناصب يف اجلماعة أن يؤدوا مقتضيات العـدل دائمـا             

         ب االحنطـاط   وبكل معىن الكلمة وإال سيؤدي ذلك إىل أخطار فادحة ويسب
 �لقد أمرنا القرآن الكرمي أن نعدل مع العدو أيضا وقد ضرب النيب          . والدمار

 بعض الصحابة إىل مكان ما إىل       �لقد أرسل النيب    . مثال أعلى يف هذا اال    
ناحية مكة لتفقّد األحوال، وعندما دخلوا حدود احلرم قابلوا بعـض النـاس          

م فخطر بباهلم بأم قد خيربون أهل مكة مبقدمهم فهامجهم الذين كانوا يعرفو
وعندما وصلوا إىل املدينة تابعهم وفد من أهل مكـة      . الصحابة وقتلوا أحدهم  

كان ميكن أن يقول هلم هـل       . يشكوم بأم قتلوا شخصا يف حدود احلرم      
نسيتم ما قتلتم أنتم يف حدود احلرم وهل نسيتم اجلرائم اليت ارتكبتموها؟ لكنه             

 احملتمل أن املقتولني مل يقاوموا الصحابةَ ظنـا منـهم بـأم              فكَّر أن من   �
سيلجأون إىل احلرم، وفكر أن أصحابه رمبا اعتدوا عليهم، فوافق على أن يدفع    

فهذه هـي   . الدية هلم، فدفع الدية هلم حبسب العادة السائدة يف اتمع العريب          
  .ان يف كل مك�معايري اإلنصاف اليت أقامها ذلك املنصف األعظم 

 اآلن الحظوا قمة احترامه ملشاعر اآلخرين، إذ قد اشتكى إليه أحد اليهود 
واهللا لقد فضل اهللا حممدا رسول اهللا       "أن أبا بكر الصديق جرح مشاعره بقوله        
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 أفضل من مجيع األنبياء والقرآنُ      �، واحلقيقة أن النيب     "� على موسى    �
ه عن القصة، فـأخربه أن      دعا أبا بكر وسأل    �الكرمي يشهد على ذلك، لكنه      
." أقسم مبوسى الذي فضله اهللا على العامل كله: "ذلك اليهودي قد بدأه بالقول

مع ذلك كان ينبغي أن ال تقول له ذلك، عليكم أن           :  قال �لكن رسول اهللا    
  . حتترموا مشاعر اآلخرين

مث كيف كان حيترم من خيدمون الناس . فهكذا كان حيترم مشاعر اآلخرين
د يف الروايات أنه حني قاتل أفراد قبيلة طي املسلمني وأُسر عدد منهم             فقد ور 

 فأحـسن   �وكانت منهم ابنة حامت املشهور بكرمه، علم بذلك رسول اهللا           
إليها مث بشفاعتها أطلق سراح اآلخرين من قبيلتها، فهذا أيضا مـن املعاملـة              

  . لناساحملترمة للمحسن إىل اإلنسانية جتاه من كانوا خيدمون ا
مث نالحظ كيف أقام شرف النساء واحترامهن؛ كان العـرب حبـسب            

إن النـساء إمـاء اهللا      :  قال �العادات السائدة عندهم يضربون النساء لكنه       
: �مث حني سأله أحد الصحابة عن حقوق الزوجات قـال           . ولسن إماءكم 

طموهن أطعموهن ما رزقكم اهللا وألبسوهن مما هيأ اهللا لكم من األلبسة، وال تل          
  . وال تشتموهن وال تخرجوهن من البيت

فمثل هذه األحداث تظهر يف العصر الراهن أيضا إذ ترفع الشكاوى من             
 �جيب أن يتأمل أمثال هؤالء يف تصرفهم، إذ يدعون حب اهللا            . هذا القبيل 

  . ويعصون أوامره يف الوقت نفسه
ان الـنيب   ك. خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي     : �لقد قال النيب    

 كما قلت سابقا جم املشاغل املتعلقة بشئون احلكومة والتربية، كما كان            �
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مع انصرافه إىل التربية يساهم يف إجناز شئون البيت وتأدية مـسئولياته علـى              
كلما كان يف البيت انشغل     : تقول السيدة عائشة رضي اهللا عنها     . أحسن وجه 

لياته األخرى متنعه من إجناز     يف مساعدة أهل البيت وخدمتهم، فلم تكن مسئو       
شئون البيت، فكان يرقع ثيابه بيده، وحيلب الشياه، وإذا جاء إىل البيت متأخرا 

  . تناول الطعام بنفسه، ومل يكن يوقظ أهل بيته
فهذه هي األسوة احلسنة للذين يظنون أم لو أجنزوا بعض شئون البيـت       

ن واجب الزوجة أن تنهض     الرتكبوا ذنبا، فإذا جاؤوا إىل البيت متأخرين فم       
وتقدم هلم الطعام الساخن، ويظنون أم إذا مل يفعلوا ذلك فسوف يفقـدون             

. السيطرة واهليبة، وأمثال هؤالء ال يهدأون ما مل يصرخوا علـى الزوجـات            
فبعض الناس يف اخلارج تصل عنهم الشكاوى أم خارج البيت ينشطون يف             

لكنهم يف البيـت ميارسـون علـى        أعمال اجلماعة وتكون معاملتهم رائعة      
الزوجات اعتداءات حني يسمع عنها اإلنسان يصاب بدهشة كـبرية عـن            
التفاوت الكبري بني معاملة اإلنسان يف اخلارج عنها يف داخل البيت، فهـو ذو    

مث هناك أناس يفسدهم أقاربهم، من األخوات واألمهات، فإذا أعـد         . وجهني
نه صار خادم الزوجة، أو يقولون ما الذي        أحدهم الشاي للضيف يقال عنه إ     

حيدث؟ من هذه الزوجة اليت تشغل أخانا أو ابننا يف شئون البيت، فأخونا أو              
فهكـذا يخـرب دمـاغ األزواج       ! ابننا مسكني فهو يقوم باألعمال املرتلية     

والشباب، فيبدأون باالعتداء على الزوجات، مع أن احلقيقـة أـم ليـسوا             
قة إذ هم حيسنون عاقبتهم ويكسبون الثواب بالعمل بأسـوة          مساكني يف احلقي  

، ويسعون ليكونوا عبادا حقيقيني هللا، وإمنا سيصبحون مساكني عندما          �النيب  
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يتعرضون لبطش اهللا تعاىل نتيجة اعتدائهم على الزوجات، حني يسألون أهذه           
احية يدعون هي األخالق السامية اليت اكتسبتموها بعد االدعاء باإلميان؟ فمن ن

اإلميان ومن ناحية يبدون هذه األخالق؟ فأمثال هؤالء الرجال أيضا جيب أن            
  . يقلقوا

 يف حب األطفال والشفقة عليهم، فقد       �اآلن نالحظ ما هي أسوة النيب       
يـا  : ورد يف رواية أنه كان يدعو ألوالده واألوالد الذين كانوا يسكنون معه           

، فلم يضرب األوالد قط بل رباهم باحلـب         ريب أنا أحبهم فأَحبهم أنت أيضا     
كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه       : "فعن أَبِي هريرةَ قَال   . والدعاء على الدوام  

       ةرلِ الثَّمبِأَو ةاكُوربِالْب يإِذَا أُت لَّمسو ...     انن الْوِلْدم هرضحي نم رغأَص يهطعي "
  )كتاب األطعمة, الدارميسنن (

فمعلوم أن أغلبية اآلباء حيبـون      . وجند يف الروايات ذكْر لَعبه مع األوالد      
أوالدهم لكن هناك آباء يضربون األوالد دومنا سبب، فقبل بضعة أيـام زارين    

أنا يالزمين اخلوف والرعب دوما وصرت مريض       : شاب، فقال يل أثناء اللقاء    
 يضربين، وحني سأله أحد ملاذا يضرب األوالد        اخلوف، ألن والدي كان دائما    

هو ضروري لفرض السيطرة على األوالد، فبعض اآلبـاء         : دومنا سبب؟ قال  
بل نالحظ هنا . يعاملون األوالد على هذا النحو أيضا، فهناك آباء ظاملون أيضا

يف هذا اتمع وقد كثرت األخبار أن هناك أناسا يقتلون أوالدهم من أجـل              
اء النفس، مث هناك أناس حيبون أوالدهم وال يتحملون رؤيـة أوالد            إشباع أهو 

  .  كان حيب كلَّ طفل ويالطفه�آخرين، وال حيبوم، بينما النيب 
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إذا كان القرآن الكرمي قد أَمر باإلحسان إىل اجلريان فقد أقام أرفع معايريه             
 �فذات يوم كان حـضرته      . أيضا وأوصى املؤمنني به مرارا وتكرارا بذلك      

                ا ذَاكمقَالُوا و نمؤلَا ي اللَّهو نمؤلَا ي اللَّهو نمؤلَا ي اللَّهجالسا يف جملسه فقال و
يا رسولَ اللَّه قَالَ الْجار لَا يأْمن جاره بوائقَه قَالُوا يا رسولَ اللَّه وما بوائقُه قَالَ 

هرمسند أمحد. (ش (  
 ونصيحته تشمل كل    � ذكرت لكم بعض األمور، وإننا جند أسوته         لقد

اجلوانب؛ يف اإلحسان إىل األقارب والتعاون املتبادل ومقابلة السيئة باحلسنة،          
 عبدا كامال   �فكان  . واجتناب التجسس، وحسن الظن وأي خلق سام آخر       

قد أحدث انقالبا يف أهل ذلك العصر بتسجيل أسوة كاملة يف كـل جمـال               
فاليوم أيضا إذا كنا نريد االستفادة من هذه الربكات الـيت           . جعلهم ربانيني ف

قدرت للمنضمني إىل أمته ونريد أن نؤدي حق السعي لنكون عبادا كمال فال             
. بد من التأسي ذه األسوة، لنتمكن من نيل أفضال اهللا وحتسني دنيانا وعقبانا     

 املتبقيني من رمضان أيضا ألنه      لذا ركِّزوا على الدعاء اليوم أيضا ويف اليومني       
 مـؤمنِني  �شهر إجابة الدعاء، مث داوِموا عليه طول احليـاة أن جيعلنـا اهللا    

  . �حقيقيني ويوفقنا للتأسي بأسوة النيب 
سـيدنا  ويف األخري أعرض عليكم مرة أخرى بعض املقتبسات من كالم           

سوا بأسـوة   لقد أمر اهللا املسلمني بأن يتأ     : " حيث يقول  �املسيح املوعود   
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّـه  � ويتبعوه يف كل قول وفعل كما قال    �النيب  

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَـاتبِعونِي       �، مث قال    )٢٢: األحزاب (�أُسوةٌ حسنةٌ 
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اللَّه كُمبِبحه خاليةً من  وأقوالُ�، فلو مل تكن أفعالُ النيب )٣٢: آل عمران (�ي
  العيب فلماذا فرض علينا اتباعه؟

ال يستطيع املرء أن خيلق يف نفسه حب اهللا الكامل : �مث يقول حضرته 
 � وأسوته، فقد قـال اهللا       �ما مل يأخذ التوجيه واإلرشاد من أخالق النيب         

 أي  �كُم اللَّه قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِب      �نفسه يف هذا اخلصوص     
، واالتباع احلقيقي هو    �إن اكتساب حب اهللا حيتم اتباعا صادقا لرسول اهللا          

، وذلك ال يتأتى نتيجة السعي الشخصي بل يتوقف علـى  �التخلق بأخالقه   
 ال يبطل أبدا سنته اليت سنها للحصول على فضله، وتلك           �فهو  . فضل اهللا 

ومن يبتـغِ غَيـر     � و � اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه    قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ   �السنة  
   هنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دفاإلسالم وحده ديـن جيـدر   ). ٨٦: آل عمران (�الْإِس

 إلدراك هذه احلقيقة �وفَّقنا اهللا . �باالتباع، واإلسالم كل قولٍ وفعل للنيب 
كيننا من اإلدراك الصحيح هلذا األمر، ووفقنا لقطع        وودعنا رمضانُ هذا بعد مت    

  آمني   . األشواط اجلديدة متأسني ذه األسوة إىل رمضان القادم
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