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  دعوتنا إىل هللا:

  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على السراج املنري املبعوث رمحًة للعاملني.
} ِ����� �َ
َ� ������� �َ��� ������ �َ�ِ� ْ������َ� ��� !�" �#�$�% ْ&ُ( �َ
َ� ����� ������ �)��*�!�"�� ��+�,�!�-�

�.�/ِ0�1�2ْ�� ����{)١(.  

على ضوء هذه اآلية الكرمية قمنا ندعو إىل اهللا منذ أكثر من عشرين عامًا بصورٍة 
  ندور فيها حول النقاط التالية:

ـ تعريف الناس بكمال اهللا تعاىل وبيان رمحته بعباده وعدله يف خْلقه، ورّد كل ما ١
علق باألذهان وما دار على األلسنة مما يتناىف مع العدالة والرأفة والرمحة وسائر 

  الكماالت اإلهلية ونرباسنا يف ذلك قوله تعاىل:
}�4َ5�� ��6ِ� �#������َ7 ��+�8�*ْ�� �9��2�"َ:� �������� ��� �)���;�<� �" ���=��2�"َ� ��7 �)��>�*ْ��? ��?�$��� ��

�)�ُ��2�,�? ��ُ
�َ/{)٢(.  

ـ بيان كمال الرسل عليهم الصالة والسالم الذين شهد اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ٢
  بطهارة نفوسهم وعصمتهم وجعلهم ُمُثالً عليا للعاملني يقتدون م.

ع مسوهم ورفيع مكانتهم متمسكني يف ذلك ودحض كل افرتاء أو تأويل يتناىف م
�{ بقوله تعاىل:#�>َ@ْ(� �A�%��>�6ِ!َ7 ������ B�>�% ��?�$��� �C�Dَ���ُ�{)٣(.  

                                                           
 .)١٨٠سورة األعراف :اآلية ( )٢(      .)١٠٨سورة يوسف :اآلية ( )١(
 .)٩٠سورة األنعام :اآلية ( )٣(
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ـ الدعوة إىل التمسك بأهداب الشرع الشريف، وتقوى اهللا حق تقاته مع حتذير ٣
   قوله تعاىل:اإلنسان من أن يُتبع نفسه هواها ويتمىن على اهللا األماين راجعني إىل

} ِ)��� ���� ��َ� �>ِ<�? E�� ��ِ� �;�<�? �F9��" ْ&�2�,�? ���� ِG�َ@�Hْ�� ِ&�%َ� I��
���َ� E�� �AُHI �
���َJِ� �K� َ�
�F���َ
 E�� ً�M ���� ������{)١(.  

الكيُس َمن داَن نفَسُه وعمل لما بعَد المْوت، والعاجُز « :�وقول رسول اهللا 
  .)٢(»نفسه هواها وتمنى على اهللا األمانيمن أتبَع 

ألصحابه  �ـ إرشاد الناس إىل خطوات اإلميان الصحيح وفق ما بينه رسول اهللا ٤
الكرام أخذًا عن كتاب اهللا، إذ ما من امرٍئ خالطت بشاشة اإلميان قلبه إال استقام 

  ه الكرمي:على أمر اهللا وكان له رادٌع من نفسه، وقد أشار تعاىل إىل ذلك بقول
}���!ْ�َ( �>�6�? ������ِ� �����N�? ������{)٣(.  

وتعظيمه وبيان شأنه العايل عند اهللا مث اإلرشاد إىل طريق  �ـ توقري رسول اهللا ٥
، وبيان ما تثمره حمبة تلك النفس الزكية الطاهرة من إقبال بصحبتها على اهللا �حمبته 

  ٍل من اهللا تأسياً بقوله تعاىل:واصطباغ النفس املؤمنة املستشفعة ا بكما
} �A�% �C�Dَ���ُ� ���,�� َOِ;
ُ� P�$��� �4�Q+�� ���,�!�-��� �#��0��َ
�� �#��4R;���� ��ِ� ْ���+��S ��?�$���َ7

�)��*��ْT�2ْ��{)٤(.  
  

                                                           
 .أخرجه الرتمذي )٢(      .)١٢٣سورة النساء :اآلية ( )١(
 .)١٥٧سورة األعراف :اآلية ( )٤(      .)١١سورة التغابن :اآلية ( )٣(
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}�AُHُ-���1���� �AُH�U���ْVَ��� �AُHُ
����Wِ��� �Aُ/�X��+��َ��� �Aُ/�X���S �)�َ/ �)ِ� ْ&ُ(  ��%��2ُ@ْ7�0َ@ْ(� ٌO�����َ���
��7 ����6ِU�� ������"�4�� ������ ���� �AُH� َ�ِ� RZ�[َ� ��6َ
��َ\�0َ- ���/��8���� ��%����8َ/ �)���1ْ]َ- ^�4��<�-�� 

�.�_�"�َTْ�� �`��َ_ْ�� P�>�6�? E �������� �#ِ0��َJِ� ������ ���-ْJ�? ��@�[ ْ����R��0َ@َ7 ���� ِ!�"{)١(.  

تلك هي حملٌة وجيزٌة عن مبادئنا ودعوتنا نتقيد فيها بكتاب اهللا وسنة رسوله وال 
  حنيد.

يف رقي   �وأثر حمبته  �وقد أحببنا يف هذه الرسالة أن نتكلم عن زيارة رسول اهللا 
  النفس املؤمنة ومن اهللا وحده نستمد العون واهلداية والتوفيق.

  دمشق
  محمد أمين شيخو

  ـه ١٣٨٢صفر  ١٥
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  الفصل األول: 

  

  
  ـ ُحكم الزيارة. 

  ـ أدب الزيارة. 

  ـ فائدة الزيارة وغايتھا.
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  ���� زيارته ُحكم
  

 �من السنن املؤكدة قصد املدينة املنورة ُمهاجر احلبيب األعظم سيدنا حممد 
  :�ملشاهدة الروضة املطّهرة اليت هي روضٌة من رياض اجلّنة، قال 

ما بين قبري ومنبري روضٌة من رياض الجنة...  .)١(»«
  :�وزيارة سيد اخللق املبعوث رمحًة للعاملني ولكافة الناس بشرياً ونذيراً لقوله 

ج البيت ولم يزرني فقد جفانيمْن ح  .)٢(»«
َمْن َوَجَد سَعًة ولم يفد إلي فقد جفاني  ».« ويف حديث آخر:

  :�بعد مماته كزيارته يف حياته فقد ورد عنه  �إن هذه الزيارة للسيد األعظم 
من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي  .)٣(»«
  

                                                           
 .)٥٠٠ح ١٠١٠ص ٢متفق عليه من حديث أيب هريرة وعبد اهللا زيد. (مسلم ج )١(
 .رواه الدارقطين وغريه )٣(        .رواه الدارقطين )٢(

٨
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  أدب الزيـارة
  

، أن ُيكثر من الصالة والسالم عليه يف مسريه إىل �وينبغي ملن أراد زيارة الرسول 
تلك الزيارة الشريفة، فإذا الح له حرم املدينة املنورة وبدت له أشجارها أكثَر من 
الصالة والسالم على رسول اهللا، فإذا شارف املدينة فعليه أن يدخلها ماشيًا إن أمكن 

ل ويتنظف ويلبس أحسن الثياب ويتطيب ظاهراً، حىت إذا بلغ املسجد النبوي مث يغتس
فعل ما يفعله املرء حني يريد الدخول على العظماء فوقف قليًال كاملستأذن، وعند 

ومنربه  �الشريف يقصد الروضة املطهرة وهي ما بني قربه دخوله املسجد النبوي 
املسجد جبانب املنرب واألْوىل أن تكون يف احملل الذي كان ُيصلي  فُيصلي ركعتني حتية

 �، مث يدعو مبا يشاء ُمِعّدًا نفسه للمُثول بني يدي رسول اهللا �فيه رسول اهللا 
  إعداداً باطناً مث ينهض للزيارة.

  

٩
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  فائدة الزيارة وغايتها
  

على هذه الزيارة؟. وما هو املقصود منها؟. أم ماذا  �تُرى ملاذا حث رسول اهللا 
  جيد اإلنسان يف زيارته؟. وماذا جينيه من اخلري؟.

  ويف اجلواب عن هذا نقول:
  لإلنسان نفٌس وروح وجسد:

هي ذلك النور اإلهلي الساري يف اجلسد والذي بسببه تقوم احلياة فيه  :فالروح
  فينمو ويتحرك ويباشر األعمال. 

فهي ذات اإلنسان املعنوية الشاعرة، مستقرها يف الصدر وأشعتها  :النفسوأما 
ساريٌة يف مجيع أحناء اجلسم، وهي العنصر األساسي يف هذا اإلنسان فهي اليت تغضب 
وترضى، وهي اليت ختاف وختشى، وهي اليت تسّر وتفرح، وتتنعم وتتأمل وُحتّب وتكره، 

زى وُحتاسب على األعمال، وهي اليت وهي اليت تُوصف بالكفر واإلميان، وهي اليت جتُ 
  ترقى وترتقى متنقلًة يف حمبة اهللا تعاىل من حال إىل حال أعلى.

وكلما زادت النفس تقديرًا خلالقها زادت إقباًال عليه سبحانه وبالتايل اكتسبت منه 
 مسوًا ورفعًة وكماالً، وهي عنصر نوراين ال يصيبه البلى وال متتد إليه يد الفناء، وما

احلامل هلا وبواسطته تُباشر أعماهلا، وعن طريق اجلسد إال ثوب النفس ولباسها، فهو  
احلواس تتعرف إىل ما حوهلا، فإذا ما فارقت الروح اجلسد ومات هذا اإلنسان لبست 
النفس احلال الذي كانت قد وصلت إليه يف احلياة الدنيا. وما القرب الذي يضم اجلسد 

 مركز لتلقي شعاع النفس املستنرية ومهبط ألشعٍة من النفس امليمونة، وتكون النفس  إال

١٠
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املؤمنة أو التقية واحلالة هذه كالشمس جرمها يف السماء وأشعتها سارية يف كل ناحية 
من أحناء الفضاء متلؤها بالنور والضياء، وما هذا إال مثاٌل يُقرب لك احلقيقة، والنفس 

مما ميكن أن يتصوره إنسان، فحاهلا بعد الوفاة ال خيتلف عن املؤمنة أمسى بكثري وأرفع 
حاهلا يف الدنيا من حيث اإلقبال على اهللا، بل إا ترقى يف هذا اإلقبال حلظًة فلحظة 
وآناً بعد آن، والنفس املؤمنة تسري مع نفس رسوهلا الكرمي من الكعبة سارية بتجليات 

 حال برزخي إشرايف غري أا تسمع رّا وإن كانت من حيث عالقتها جبسدها يف
 وترى، إذ تصبح النفس التقية بعد املوت كّلها أعني وكلها آذان، فهي أمسع وأشد

 �شهودًا ورؤية مما كانت عليه يف الدنيا، وهكذا إذا أنت ذهبت لزيارة رسول اهللا 
تشاهدك وتراك وتسمع سالمك  �ووقفت أمام ضرحيه الشريف تسلم عليه فنفسه 

سري إليك عن طريق الكعبة إىل ضريح جسده الطاهر املقدس غامرة إياك وت
ا األعلى، إن كنت مؤمناً حّقاً وممن وصل إىل حال نفسي رفيع استطعت  بفيوضات ر

  رّد السالم عليك. �أن تُعاين ذلك وتسمع منه 
 �لنيب فقف بعيداً عنه بقدر أربعة أذرع مقابًال رأس ا �ولذا إذا دنوت من مقامه 

  ووجهه األكرم متأدباً غاية األدب، خاشعاً وقل بصوٍت خافت:
Kא�������	
�����	
�ل�א�،�א���م��������	
�����	

	������א�Kא���م�����������	
�ل�א�،�א���م��������	
�����	

	������א�Kא���م�����������	
�ل�א�،�א���م��������	
�����	

	������א�Kא���م�����������	
�ل�א�،�א���م��������	
�����	
�א���م������ �� �� �� �
K�����א���	
��א�،�א���م�������������	
�����	
���א����Kא���م�������	
��א�،�א���م�������������	
�����	
���א����Kא���م�������	
��א�،�א���م�������������	
�����	
���א����Kא���م�������	
��א�،�א���م�������������	
�����	
�א���م������ �� �� �� �

� 
א���م������
	�(	)�א�'���،�א���م������و��%��!��$�#��א�"����א�"	!�
 �א���م������
	�(	)�א�'���،�א���م������و��%��!��$�#��א�"����א�"	!�
 �א���م������
	�(	)�א�'���،�א���م������و��%��!��$�#��א�"����א�"	!�
 �א���م������
	�(	)�א�'���،�א���م������و��%��!��$�#��א�"����א�"	!�
�K	ً+���,�-.���%�4א�������و��%����5و�34	$��و�زوא��1وذ�/
#��و�.-�,���+ً	�%�4�Kא�������و��%����5و�34	$��و�زوא��1وذ�/
#��و�.-�,���+ً	�%�4�Kא�������و��%����5و�34	$��و�زوא��1وذ�/
#��و�.-�,���+ً	�%�4�Kא�������و��%����5و�34	$��و�زوא��1وذ�/
#��و �� �� �� �
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�و�د>
�6א;:	�89و�و�637 8�	��A@��$�?<�6א�� �و� ��:#��(Bًא �و�د>
�6א;:	�89و�وD1�637א�Cא���'	 8�	��A@��$�?<�6א�� �و� ��:#��(Bًא �و�د>
�6א;:	�89و�وD1�637א�Cא���'	 8�	��A@��$�?<�6א�� �و� ��:#��(Bًא �و�د>
�6א;:	�89و�وD1�637א�Cא���'	 8�	��A@��$�?<�6א�� �و� ��:#��(Bًא D1א�Cא���'	
�����E�F�!	1د،�و	�G�63א�H9�6א�<+8،�وIJK�8وLMא�����E�F�!	1د،�و	�G�63א�H9�6א�<+8،�وIJK�8وLMא�����E�F�!	1د،�و	�G�63א�H9�6א�<+8،�وIJK�8وLMא�����E�F�!	1د،�و	�G�63א�H9�6א�<+8،�وIJK�8وLMא�Kد	NOא�/Pא����Kد	NOא�/Pא����Kد	NOא�/Pא����Kد	NOא�/Pא���� �� �� �� �

وقد يغلب عليك أثناء الزيارة احلال النفسي من حيث صلة نفسك بنفس رسول اهللا 
 �ويتعطل اللسان عن الكالم وخيتلط شعاع هذه النفس الزائرة بنفس رسول اهللا  �

الزكية الطاهرة فتقبل مبعيتها على اهللا، وتعرج بصحبتها يف معارج القدس الرفيعة وحتصل 
واقفة يف حضرة اهللا فانية يف  �ة احلقيقية والشفاعة وتغدو نفسك مع نفسه هلا الرفق

شهود كمال اهللا كأن النفسني نفٌس واحدة وتلك هي حال من أحوال الشفاعة 
الدنيوية اليت ما فاز ا مؤمن إال وغدا إنسانًا إنسانيًا ومؤمنًا كرميًا وعاملًا حكيمًا وإىل 

 هذه الرفقة والصحبة املعنوية يف إقبال النفسني معاً هذه الشفاعة، وإن شئت فقل إىل
من زار قبري وجبت له « بقوله: �على اهللا خالل هذه الزيارة الشريفة، أشار 

شفاعتي  .)١(»
ئتمام به يف الوجهة إىل على اهللا واال �فهي شفاعة صحبة ورفقة يف اإلقبال مبعيته 

هذه ومتتد بك حىت آخر حلظٍة من حلظاتك يف هذه احلياة، اهللا، تبدأ بك منذ زيارته 
بل ُتالزمك وال تُفارقك إىل ما بعد الوفاة فما تزال نفسك مرافقة مصاحبة تلك النفس 

  السامية حىت تقف للحساب بني يدي اهللا، قال تعاىل:
}�? �A�%�4�ُ
 ���,�� ���+��S ��?�$����� R�ِ!R+�� ������ Pِ;ْ]�? E �`���? �)�ُ��ُ_�? �Aِ6�
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، ويف احلقيقة ال يعرف قدر هذه الزيارة �تلك هي الغاية من زيارتك لرسول اهللا 
 حق اإلميان يتوج حجه بتلك الزيارة العالية ويسمو بنفسه إىل منازل إال امرٌؤ آمن باهللا
  املؤمنني الصادقني.
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  الفصل الثا':  

  

  

  
  أثر المثل ا$على في سلوك ا�نسان. -
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  أثر املثل األعىل يف سلوك اإلنسان
  

ولعلك تقول َأِجُدَك كلما عرضت لك مناسبة وكلما انفسح أمامك جمال تنتهز 
وإنك دومًا لتؤكد  �الفرصة وتغتنمها لتتكلم عن صلة النفس بنفس رسول اهللا 

تأكيدًا يكاد جيعل هذه احملبة وهذا االرتباط فرضاً  �وجوب حمبته وارتباط النفس به 
القرآن الكرمي، أم هل من حديث شريف ورد عنه  ضروريًا وأمراً الزماً، فهل من آية يف

يبني ضرورة هذه احملبة وهذا االرتباط، أم أا أذواق تتذوقها وأشواق اعتلجت يف  �
نفسك وحلت ا ال تربحها فجعلت تتحني الفرص وتوجد املناسبات لتعرب عنها 

  وتبثها.
هلذه الناحية أو يعرفوا شيئًا عنها حىت إن كثرياً من الناس يف عصرنا َقل أن يتعرضوا  

إم ليستغربون منك هذه األحاديث اليت تسوقها ذا اخلصوص استغراباً شديداً، فهل 
من أثارة من علم أو هل من مستند إىل كتاب أو سنة ُيشري إىل هذه الناحية وينري 

  أمامنا السبيل جتاه هذه النقطة اهلامة؟.
  توضيحاً لهذه الناحية أقول:وفي الجواب عن هذا السؤال و 

ما أوصل كثريًا من الناس إىل ما أوصلهم إليه من بعد ذريع عن طريق الفضيلة 
والكمال وما أوقعهم فيما أوقعهم به من تدهور مريع يف الدين واألخالق إال عدم 

، إذ من القوانني العامة والسنن الكونية الثابتة اليت �تقديرهم وتعظيمهم لرسول اهللا 
ؤيدها علم النفس وعلم االجتماع أن فقدان املثل األعلى يصل باإلنسان حتمًا شاء ي

  أم أىب إىل هذا التدهور وهذا االحنطاط.
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  :الفصل الثالث  
  

  

  ـ قانون ارتباط ا$تباع بزعيمھم. 

  .����رسول هللا ـ ا�يمان الحقيقي ھو السبيل الموصلة إلى محبة 
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  قانون ارتباط األتباع بزعيمهم
  

وحتب أن تتعرف إىل األصول اليت يوصلك  �وتسألين عن طريق حمبة رسول اهللا 
التمسك ا إىل هذه احملبة السامية، وتقول ما من شيٍء يف هذا الكون إال وله سنةٌ 

بطة مبحبة الرسول فما الطريق إليها وما وقانون وأصول وما دامت سعادة اإلنسان مرت
  األصول الواجب اتباعها؟. فأقول:

ما من طريق وال وسيلٍة تصل بك إىل حب رسول اهللا وتقديره إال إذا انطوت 
نفسك على قبس من بعض صفاته أو طرف من أخالقه، إذ من السنن الكونية هلذه 

ت اليوم معروفة يف علم النفس النفس اإلنسانية ومن القواعد العامة اليت أصبح
االجتماعي أنه ال ينشأ االرتباط النفسي بني الزعيم واألتباع إال إذا مثلهم مجيعًا يف 
منازعهم وتفوق عليهم يف اجتاهام. فإذا مل يكن كل واحد من األتباع متخلقًا نوعاً 

أو كثري من إحدى ما ُخبُلق من أخالق قائده، وإذا مل تنطِو نفس التابع على قليٍل 
صفات زعيمه فال ميكن أن يتولد هذا التقدير وال أن حيصل هذا االرتباط باحملبة بني 
النفسني، وإذا كان هذا االرتباط يتزايد وينمو كلما ازدادت هذه الصفة يف التابع ظهوراً 

من صفٍة  ومتكنًا وزاد فيها من ذلك الزعيم قربًا ودنوًا فال ريب أن حتقق التابع بأكثر
  واحدة جيعله أكثر لذلك املثل األعلى تقديراً وأشد به ارتباطاً وحّباً. 

هذه قواعد وقوانني ال ختتلف وال تتبدل وكل شيء يف هذا الكون إمنا يعمل ضمن 
  سنٍة وقانون ولن جتد لسنة اهللا تبديالً.
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  ����رسول هللا  يقي هو السبيل املُوصلة إىل محبةاإل?ان الحق
  

أما وقد عرفنا هذه النقطة اهلامة وهذا املبدأ األساسي فال بد لنا من أن جنيب على 
  السؤال اآليت وهو قول من قال:

ما دام احلب احلقيقي لرسول اهللا ال يتولد يف أنفسنا إال إذا اتصفت بصفٍة من 
ه الصفات صفات الكمال، فما هي الطريق اليت نسلكها حىت حنصل على إحدى هذ

  الكاملة أو عدد منها؟. 
  وفي الجواب عن هذا نقول:

أصل الكمال ومصدره األساسي هو اهللا سبحانه وتعاىل. وما من صفٍة عاليٍة 
انطبعت يف نفس أو حلت ا إال وهي من ذلك األصل واملصدر العايل، فإذا أنت 

هت إليه بقلبك وتوثق يتك واجتت هذه الصلة املعنوية بني أقبلت على اهللا تعاىل بكل
  النفس وبني خالقها فهنالك ينطبع يف نفسك شيء من الكمال وتصطبغ به.

}{)١(.  ًdَe�!�f ������ ���� ���8�[َ� ������ ������ َdَe�!�f
وتتساءل كيف حتصل هذه الوجهة إىل اهللا تعاىل؟. وكيف تتم؟. وهل باستطاعة 

  أن يّتجه ويُقبل؟. فأقول: اإلنسان مىت شاء
إن هذه الوجهة إىل اهللا تعاىل وهذا اإلقبال عليه ال يكون وال يتم إال إذا كانت هذه 

، هذه حقيقة ثابتة واثقة من إحسانها مطمئنة إلى أن اهللا راٍض عنها بعملهاالنفس 
الثقة وال  وقانون من قوانني النفس ال يتغري وال يتبدل وما دام اإلنسان ال جيد هذه
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يشعر ذه الطمأنينة فليس مبستطيع أن يلتفت إىل خالقه أو يقبل عليه مهما حاول 
  وأراد.

أرأيت إىل اإلنسان ذاته يقف للصالة أحيانًا بني يدي ربّه فال جيد لصالته حالوة 
وال يشعر فيها بصلة وال يرى فيها إقباالً، ويقف أحيانًا أخرى فما أن يكرب تكبرية 

حىت تسري نفسه عارجًة يف معارج القدس بأسرع من ملح البصر حىت إنه قد  اإلحرام
يشعر ذه الصلة قبل الصالة وبعدها وتصل به هذه الصلة يف حال الصالة إىل أعلى 
درجاا. ويتساءل هذا اإلنسان باحثًا عن السبب، فإذا هو يف حاله األول حال 

أو صدرت منه هفوة مل يكن راضياً  انقطاعه عن تلك الصلة قد بدرت منه بادرة سوء
عن نفسه فيها، وعلى الرغم من كون ذلك قد صدر منه عن غري قصد وسوء نية، 
لكن خجله من عمله هو الذي حال بينه وبني الوجهة إىل ربه فشل قوة هذه النفس 
وحجبها عن خالقها فإذا هي يف جفاء البعد، وإذا هي يف حاٍل من عدم اإلقبال ال 

نها ما دامت خجلى من عملها إال أن خترج من هذا احلال بعمل طيب تقوم ينفك ع
  به ويف احلديث الشريف:

وأَْتِبع السيئة الحسنة تمحها  .)١(»«
وإذا هو يف حاله الثاين حال اإلقبال على اهللا قد أدى خدمة طيبة أو قام بعمل 

  ها برضاء اهللا عنها ما جعلها يف قرب وصلة وإقبال. صاحل فإذا للنفس من ثقت
وتسألين عن السبيل الذي يدفع باإلنسان إىل العمل الصاحل وحيجزه عن الوقوع يف 

  السيئات فأقول:

                                                           
 .)٥٥رواه الرتمذي يف سننه يف كتاب البحر ( )١(
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لقد قرن القرآن الكرمي العمل الصاحل يف مواضع شىت ويف عدد كبري من اآليات 
عمال وهو السبيل والسبب الوحيد باإلميان لنعلم أن اإلميان هو سبيل الصاحل من األ

 الجتناب السيئات. فليس يصلح عمل اإلنسان وهو ال يستطيع اجتناب السيئات إال
  إذا وصل إىل اإلميان.

وهكذا فاإلميان احلقيقي هو النقطة األوىل اليت يكون منها االنطالق وهو وحده 
، وبالتايل هو اآلخذ بيد املوصل إىل االستقامة والبعد عن الوقوع يف املعاصي واملوبقات

هذه النفس إىل الصالة احلقيقية املنطوية على الصلة باهللا تعاىل، حيث تستقي النفس 
الكمال وتصطبغ به وتتحّلى بكرمي الصفات وهنالك جتدها حتّب الرسول وترافقه بال 

  انقطاع.
  ولعلك تقول:

مل تسُم نفوسهم ذلك السمو العايل، ومل  �ذكرَت من قبل أن أصحاب رسول اهللا 
، فلما أردَت بيان الطريق �تبلغ منازل الكمال الرفيعة إال بسبب حّبهم لرسول اهللا 

  قلَت: �إىل حمبة الرسول 
ال يستطيع اإلنسان أن حيب رسول اهللا حبًّا حقيقًا إال إذا كانت نفسه متحّلية 

يا ترى هو الذي يصل باإلنسان  بنصيب من صفات الكمال ؛ فهل الكمال النفسي
  إىل حمبة رسول اهللا، أم أن حمبة رسول اهللا هي اليت تسمو بالنفس إىل منبع الكمال؟.

  وفي الجواب عن هذا نقول:
إذا كان القارئ يظن أن بني القولني اختالفًا وتناقضًا فليس بينهما شيء من ذلك 

بيناه وفصلناه إال إذا استقيت أصًال، فأنت ال تستطيع أن حتب رسول اهللا حسبما كنا 
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من اهللا تعاىل بصالتك املبنية على استقامتك وإميانك طرفًا من صفة من صفات 
واستغرقت نفسك يف هذه احملبة فعندئذ تتدرج  �الكمال، فإذا أنت وصلت إىل حمبته 

فتشرب من  �يف الكمال إىل أمسى املنازل وتبلغ فيه أعلى املراتب، إذ تدخل بصحبته 
ذلك املنبع العايل والبحر الالمتناهي، تعاىل اهللا عن كل مثال، شربًا متواصًال وتسمو 
نفسك مسوًا كبريًا وتصل إىل حال ما كنت لتصل إليه يف يوم من األيام أو تصبح من 

  واستشفاعك به إىل اهللا تعاىل. �أولئك الرجال لوال توسلك مبحبته 
عض ما نفهمه من حث اهللا تعاىل إيانا وذلك ب �تلك هي مثرة حمبة رسول اهللا 

على حمبة رسوله الكرمي َوأَْمرِنا يف ُحمكم كتابه بالصالة عليه، وما هذه الصالة على 
إال صلة النفوس املؤمنة به لتدخل مبعيته على اهللا فتستقي منه تعاىل   �رسول اهللا 

  تناهى.كماالً وترتقي يف هذا الكمال من حال إىل حال أعلى، رقياً ال ي
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  :الفصل الرابع  

  

 

  
  

ـ موازنة بين ا�يمان المبني على السماع والنقل وا�يمان المبني 

  على ا<ستد<ل والعقل.

  ـ مراحل ا�يمان الث@ث.

  .����ـ كيف يصل ا�يمان الحقيقي بصاحبه إلى محبة رسول هللا 

  في رقي النفس المؤمنة. ����ـ أثر محبته 
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  موازنة بG اإل?ان املبني عىل السFع والنقل
  واإل?ان املبني عىل االستدالل والعقل

  
رًا باملراحل اليت جيب أن يسلكها  ل لك مذكأما وقد أجبتك عن سؤالك فألفص

املؤمنني اإلنسان يف طريقه إىل اإلميان الصحيح الذي جيعله أهًال ألن يدخل يف عداد 
  الذين استحقوا أن خياطبهم اهللا تعاىل بقوله الكرمي:

}{)١(.  F2 ���8َ- ���2c��"�� ��� َ��� ْ��g��f ���+��S ��?�$��� ��6Q?َ���? I�ِ!R+�� �َ��� �)�g����? ��َ@َH�=h���� ������ R)ِ��
  فأقول:

الكرمية السابقة َوذََكَرُه اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي  ليس املراد باإلميان الذي عنته اآلية
ثه ويتلقاه الطالب عن كتابه  يف مواضع عدة ذلك اإلميان الذي يتناقله السامع عن حمد
ومعلمه ويتوارثه الولد عن أمه وأبيه، فهذا النوع من اإلميان ال نستطيع أن نسميه إمياناً، 

  بل هو جمرد اعتقاد وتصديق.
ميان الصحيح ال يأتينا عن غرينا، بل إمنا ينبعث يف قرارة نفوسنا ويتولد يف قلوبنا، اإل

علٌم نفسي وشهود يقيين تشهده النفس ذاا وتعقله يف سرها فإذا  :اإليمان الصحيح
هو حقيقة مستقرة فيها ختالطها ومتازجها وال تنفك عنها، اإلميان شيٌء معنوي يسري 

باء يف األسالك واملاء يف األغصان واحلياة يف األجساد يشرق يف النفس سريان الكهر 
يف النفس فُيشع فيها النور والعلم واحلياة تدلل عليه الصفات احلسنة واملعاملة الطيبة 
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واألخالق الكرمية واألعمال الصاحلة ويشعر به املرء يف صميمه فيطمئن به قلبه وترتاح 
  وتنمحي به الظلمات. إليه نفسه وتنقشع أمامه الشكوك والشبه،

أما الذين يف قلوم ريب ويف أعماهلم إساءة ويف نواياهم سوء وخبث ويف معاملتهم 
  تالعب واحنراف فما هم من اإلميان يف شيء ولو زعموا أم مؤمنون قال تعاىل:
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نفسك هل توصلت إىل هذا اإلميان الصحيح الذي نتكلم عنه فاسأل أيها اإلنسان 

  وهل هي تابعت خطواته ومراحله واحدة إثر أخرى؟.
فإن فعلت فاطلب منها أن تذكر لك هذه املراحل وتعددها وتبني لك الطريق اليت 
سلكتها، وإن مل تفعل فاستمع إيل أرشدك وما عليك إال أن تسلك الطريق بذاتك 

 ف إىل مراحله واحدة بعد واحدة فأقول:وتتعر  
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  مراحل اإل?ان الثالث
  

أول ما جيب أن يبدأ به اإلنسان أن ينظر يف نفسه ويتفكر يف ذاته مم ُخلق،  :أوالً 
وكيف تكون يف بطن أمه حىت صار إنسانًا سوياً؟. وعليه أن يتابع بفكره األطوار اليت 

يها، فمن نطفٍة إىل علقٍة ومن علقة إىل مضغة، ومن تنقل فيها واملراحل اليت مر عل
مضغة إىل إنسان سوي كامل اهليئة تام الرتكيب حيار الفكر يف كمال صنعه ويقف 
حائرًا أمام عظمة كل جهاز من أجهزته وحاسٍة من حواسه وال يسعه إال أن خير 

نظر يف نفسه ساجدًا لعظمة تلك اليد اليت عملت يف تكوينه وإحكام صنعه، فإذا ما 
هذه النظرات جنيناً، وأتبعها بنظرات أخرى تدور حول أيام طفولته األوىل مولوداً 
صغريًا يوم كان يأتيه الغذاء من ثدي أمه لبنًا سائغًا كامل الرتكيب كايف املقدار منظم 
املعايري متوافقًا يف نسبته الغذائية مع تدرجه يف النمو يومًا بعد يوم على حسب ما 

  طلبه جسمه وحيتاج إليه، أقول:يت
إذا نظر اإلنسان إىل نفسه هذه النظرات وفكر هذا التفكري وتابع ذلك وتوسع فيه 
فال شك أن تفكريه هذا يرشده ويهديه إىل أن هنالك يدًا عظيمة صنعته وخلقته 

ة به وُعنيت برتبيته منذ أن تشكل وخرج إىل هذا الوجود وهي ما تزال مستمرة العناي
  قائمة بالرتبية عليه.

إن هذه النظرات يف البداية ويف أصل التكوين هلا أثرها، ال بل عليها يتوقف اإلميان 
باملريب، ومن مل ينظر هذه النظرات يف أصله ومن مل يتعرف إىل بدايته فما هو من 

  اإلميان اليقيين بربه يف شيء.
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على معرفة املريب مبا أشارت إليه اآليات قال تعاىل معرفًا إيانا بطريق االستدالل 
  الكرمية يف قوله تعاىل:
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وقد عرف اإلنسان خالقه ومربيه ونظر يف بدايته وتبدت له عظمة ربّه فال  أما :ثانياً 

شك أن ذلك يقوده إىل التوسع يف التفكري وينتقل به إىل النظر يف ايته كما نظر يف 
بدايته فيتساءل يف نفسه ما بال فالن قد قضى حنبه ومات؟. وما بال فالن مل يطل به 

فالن؟. وما بقي هلؤالء الذين فارقوا هذه احلياة من العز أمد احلياة؟. وأين فالن و 
والسلطان؟. وأين هم من متع احلياة وشهواا ومجيع ما فيها من ملذات؟. وإذا كان 
املوت اية كل إنسان ومصريه احملتوم وإذا كانت مساعي اإلنسان مجيعها تصل به إىل 

ياة من أمل، واخلاسر الذي يسرتسل هذه النهاية مهما امتد به العمر وطال فما يف احل
  فيها دون أن يتعرف إىل ما وراءها.

وهنا ومبثل هذا التفكري يف النهاية واملصري إىل القرب وما فيه من رهبٍة ووحشة، ختاف 
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النفس وتلتجئ إىل الفكر وتصدق يف طلب معرفة احلقيقة، فلَم جاء اإلنسان إىل هذا 
وأرسلته إىل هذه الدنيا مث كتبت عليه املوت ومفارقة  الوجود؟. وما هذه اليد اليت خلقته

  احلياة؟. 
  وينشد اإلنسان هذا النوع اجلديد من املعرفة ناظراً يف أصله ملا كان نطفة فيقول:

هذه النطفة اليت أنا منها ُخلقت وتكونت إن هي إال خالصة ألوان شىت من أطعمٍة 
  ها ُخلقت؟.وفواكه وأمثار جتمعت هذه اخلالصات ومن

فمن أين جاءت هذه األطعمة، ومن الذي خلق هذه الفواكه واخلضار واألمثار وما 
هذه البذور املختلفة ومن أين جاءت ومن الذي ألقى ا على سطح األرض؟. ما 
هذه الرتبة اليت اشتملت عليها األرض وكيف تكونت؟. ما هذه األار؟. ما هذه 

ذا القمر؟. ما هذا الليل والنهار؟. ما هذا السري األمطار؟. ما هذه الشمس؟. ما ه
الدائم؟. ما هذه احلركة املستمرة يف هذا الكون وما هذه الدورات املنظمات؟. بل ما 

  هذه اليد اليت تدير الكون كّله لتتأمن حيايت وتتوفر أقوايت وليستمر وجودي؟.
جرام؟. أليس كله يعمل أليس هذا الكون كّله وحدٌة مرتابطة األجزاء متماسكة األ

  ضمن قانون ونظام؟.
أما هلذا الكون من يد مدبرة وقدرة ُعليا مهيمنة تشرف على ملكوت السموات 

  واألرض وال يعزب عنها من مثقال ذرة.
وهنا ينتقل هذا اإلنسان إىل هذه النقطة اجلديدة فتعقل النفس عظمة هذه اإلرادة 

 انتظمت الكون مبا فيه علويه وسفليه، جليله العليا والقدرة اليت ال حد هلا واليت
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تدرك النفس طرفًا من عظمة اهللا تعاىل وتعرف أنه ال مسري  وحقريه، صغريه وكبريه:
  غريه وال متصرف يف هذا الكون إال اهللا، إا تدرك حقيقة كلمة:

  » ال إله إال اهللا «
إال به، وليس من  فتعلم أن التصرف بيده تعاىل وحده وليس ألحد من حول وال قوة

حركة إال بإمداده ومن بعد إذنه، فال ب رياح، وال ترتاكم غيوم، وال طل أمطار، 
وال تشرق مشس، وال تدور أرض، وال يتعاقب ليل وار، وال تدب دابة وال تنبت نبتة، 

  وال تنعقد مثرة، وال تسقط ورقة إال بعلمه ومن بعد إذنه.
هذا اإلنسان فريى أن اليد ال تتحرك حركة، وأن الرْجل ال  ويتسع أفق التفكري لدى

تنطلق خطوة والعني ال تطرف طرفة، واألذن ال تسمع مهسة، واللسان ال ينطق ويلفظ  
  كلمة إال بإذن اهللا وحبوٍل وقوٍة منه.

ال رد السماع والنقل، وهنالك  العقليدرك هذا اإلنسان ذلك كله عن طريق 
حصن االستقامة احلصني فتجد أن اهللا تعاىل معها ومشرٌف عليها،  تدخل النفس يف

بل هو املمد هلا يف كل حلظة وحني ال حيول وال يزول، فحيثما حل هذا اإلنسان 
ه يرى اهللا تعاىل معه وأنه شاهٌد عليه،  اجت وارحتل، وأينما سار وانتقل، وكيفما نظر وأىن

، وبه قيام وجود الكون جبميع ما فيه وهو أقرب فهو سبحانه ناظٌر رقيب وسامع قريب
  إىل اإلنسان من نفسه اليت بني جنبيه.
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إلنسان، وهذه هي احلقيقة اليت يعثر عليها من هذه هي املرحلة اليت يُفضي إليها ا
) مبنيًا على  ال إله إال اهللابعد تفكريه املتواصل، يعقلها عقًال ويصبح إميانه بكلمة ( 

  علم كما أمر سبحانه بذلك، إذ قال تعاىل:
}{)١(.  ������ �Eِ� ��َ�ِ� E ���
َ� �Aَ����َ7

هو املطلوب من كل إنسان وذلك هو اإلميان احلق الذي وهذا النوع من اإلميان 
  حيجز اإلنسان عن املعاصي واملوبقات ويف احلديث الشريف:

كفى بالمرِء علماً أن يخشى اهللا  .)٢(»«
}{)٣(.  �9��2َ��,ْ�� �#����!�� ���� ������ ��1ْ]�? ��2�
ِ�

من قال ال إله إال اهللا مخلصًا دخل الجنة، « بقوله الشريف: �وإىل ذلك أشار 
أن َتحُجَزُه عن محارِِم اهللا وما إخالصها؟. قال: قيل:  .)٤(»
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  ����كيف يصل اإل?ان الحقيقي بصاحبه إىل محبة رسول هللا 
  

أما وقد أصبح هذا اإلنسان يف حال يشهد معه أن اهللا تعاىل ناظٌر رقيب ومشرٌف 
قريب، لذلك تراه يستقيم على أمر اهللا فال خيالف أوامر ربّه يف شيء. فالعني ال تنطلق 
واللسان ال ينطق، واليد ال تتحرك والرْجل ال ختطو إال ضمن ما أمر به اهللا، ووفق ما 

  إىل ذلك بقوله الشريف: �، وقد أشار �بينه رسول اهللا 
ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به  .)١(»«

وهنا ومبثل هذا السري الطيب والعمل الصاحل تتولد يف تلك النفس املؤمنة الثقة 
ة النفسية برضاء اهللا تعاىل عنها وتتجه إليه وحتصل هلا وعلى حسب إقباهلا الصل

خبالقها، وذه الصلة تنمحي من النفس شوائبها وكدوراا وتطهر من أدراا، وذه 
الصلة أيضًا تشتق النفس منه تعاىل كماًال وُخُلقًا ساميًا وصفًة عالية وذا تدخل يف 

سيد  �عداد من حتلت نفوسهم بالكمال وتغدو ذات قابلية وأهلية لتقدير رسول اهللا 
ل، وهنالك تصلي الصلوات اخلمس كما أمر اهللا ا وحتصل على الفائدة أهل الكما

  حيث يقول: �املرجوة منها اليت ُشرعت من أجلها وإىل ذلك أشار 
أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل في كل يوم خمس مرات، ما تقولون؟. «

َمَثُل الصلوات فذلك  ال يبقى من درنه شيئاً. قال: ذلك يُبقي من درنه؟. قالوا:
الخمس يمحو اهللا بها الخطايا  .)٢(»
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  يف رقـي النفـس املؤمنـة ����أثر محبته 
وتتقدم النفس بصالا يومًا إثر يوم وترقى حينًا بعد حني يف منازل الكمال حىت 

ق العاملني طُرّاً يف الذي فاقها وفا �تصبح أهالً ألن تتعشق وتشتبك بنفس رسول اهللا 
  الكمال.

على اهللا فتشهد من الكمال اإلهلي وترى  �وهنالك ومبثل هذه احلال تدخل مبعيته 
  من األمساء احلسىن ما جيعلها يم باهللا حّباً بنسبة ما شهدت ورأت.

وذا احلب السامي حلضرة اهللا تصل النفس إىل التقوى، إذ تكتسب من اهللا تعاىل 
  خلري خرياً والشر شراً، قال تعاىل:نوراً ترى به ا
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ا احلب السامي تشتق النفس أيضًا من احلضرة اإلهلية والذات العلية حظًا كبرياً وذ
  من الكمال وتصطبغ به اصطباغاً جيعلها من أمسى الناس مرتبًة وأعالهم منزلًة.

ملا استطاعت أن تدخل مبعيته ذلك املدخل العايل وملا  �وإنه لوال حّبها لرسول اهللا 
تفصيل ما كنا أشرنا إليه عند كالمنا عن أثر حمبة  مست هذا السمو الرفيع، وهذا هو

  يف نفوس أصحابه الكرام. �رسول اهللا 
ونال من اهللا  �واآلن إذا دخل اإلنسان هذا املدخل العايل بصحبة رسول اهللا 

تعاىل ذلك احلظ الوافر من الكمال فال تظنن أنه يقف عند هذا احلد ال خيطوه وال 
يتعداه، بل إنه أضحى يف حاٍل من الرقي ال يعرف له حد وال انتهاء، فكلما دخل 
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مبعية الرسول على اهللا تعاىل اكتسب من اهللا كماًال وكلما ازداد كماًال زاد لرسول اهللا 
  ارتباطاً، وهكذا فمن حاٍل إىل حال أعلى ومن مقام إىل مقاٍم أمسى. حّباً وبه

سبب االرتقاء والعروج يف منازل الكمال، وبسببها  �وبناًء على هذا فمحبته 
على التقوى فيستنري قلبه بنور اهللا، وإنه ال حياة للقلب إال حبب اهللا  �حيصل حمُِبُه 

، أولئك الذين مست أنفسهم وتسامت �بني له وحب رسوله وال عيش إال عيش احمل
يف حبها هلذا السيد العظيم والرسول الكرمي فآثرت حمبة اهللا تعاىل وحمبة رسوله على كل 

  حمبوب.
فإذا شئت السعادة سعادة الدنيا واآلخرة، وإن شئت احلياة الطيبة فاصدق جاّداً 

ن بربك منتقًال إىل التفكري يف املوت وادأب ساعياً يف طريق اإلميان احلقيقي بادئاً باإلميا
الذي يولد يف نفسك الصدق يف معرفة اهللا مرتقياً بذلك إىل اإلميان بكلمة ( ال إله إال 
اهللا ) ذلك اإلميان الذي حيجزك عن املعاصي وحيملك على االستقامة على أمر اهللا، 

اىل إقباًال صادقًا يصبغ وهنالك تتولد الثقة يف نفسك برضاء اهللا عنك فُتقبل عليه تع
نفسك بالكمال صبغًة تؤهلك حلب رسول اهللا سيد أهل الكمال وذلك هو احلب 
الذي به قرة العيون ورحيان النفوس وبه يكون الدخول يف حضرة اهللا واالستنارة بنور 
اهللا والسري على هدًى وبصرية يف هذه احلياة، ومن مل يظفر بذلك احلّب السامي حّب 

عاىل وحّب رسوله الكرمي فدنياه شقاء ونغص وآالم وحياته مشحونة باهلموم اهللا ت
  والغموم واحلسرات.
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أما وقد فصلت لك يف هذا اال بعض التفصيل أعتقد أنك أصبحت ممن يدرك 
معي ِملَ حث اهللا تعاىل املؤمنني كافًة على حمبة رسوله الكرمي والصالة عليه، كما 

  مسو الصحابة ذلك السمو العايل.أصبحت ممن يدرك سبب 
يف رقي األنفس املؤمنة وكيف أن اإلميان يرقى  �واآلن قد تبني لك أثر حمبته 

وصاحبوه  �بالرجال إىل أمسى املنازل وأعلى املراتب سواٌء ممن كانوا عاصروا رسول اهللا 
ب وْلتصدق يف ولو بعد عصره بعشرات القرون، فْلتجد يف الطل �أو ممن جاؤوا بعده 

السعي لتكون يف عداد أولئك املؤمنني باهللا الصادقني يف حمبته وحمبة رسول اهللا، إذ 
  وبني املؤمنني احملبني له زماٌن وال مكان، قال تعاىل: �ليس يفصل بينه 
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