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ِ
ِ
ص
كل
احلمد هلل رب العاملني,
املطالب بالتسليم ,والصالة والسالم على َمن ُخ َّ
املقصود يف ِّ
بالكماالت والتكرمي ,وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له بلَّغ _بفضلِه العميم_ نداءَ اخلليل إبراهيم
للحج إىل بيتِه العظيم ,وأشهد َّ
اخلشوع يف رحاب
اخلضوع و
أبرز
ِّ
أن سيدنا حممداً عبده ورسوله خريُ َمن َ
َ
َ

احلرم وامللتزم واحلَطيم ,صلى اهلل وسلم وبارك على ذلك اإلنسان الكامل الذي مسا يف معارج املعار
التأديب والتعليم ,وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان
فأحسن فيه
األجل الذي َّأدبَه
جبالل االنقياد لربه
ِّ
َ
َ
ِ
عرضون على رهبم الكرمي بذلك القلب الزاكي السليم ,وبعد؛
إىل يوم يُ َ
نت ِمن ذُِّريَِِّ بَِواد ََ ِْري ِذي
فيقول اجلليل يف بيانه العظيم حاكياً َ
ُ
حال خليله إبراهيمَّ :
َس َك ُ
(ربَّنَا إِ ِِّّن أ ْ
ِ ِِ
َّاس تَه ِوي إِلَي ِهم وارزقْ هم ِّمن الثَّمر ِ
ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم
يمواْ َّ
َزْرع ِع َ
ند بَْيتِ َ
الصالََة فَ ْ
اج َع ْل أَفْئ َد ًة ِّم َن الن ِ ْ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ
ك الْ ُم َحَّرم َربَّنَا ليُق ُ
احلب اخلالص ِ
ِ
لسالمة القلب َعْب َر
املرتجم
يَ ْش ُك ُرو َن)
ليل يف معهد التوحيد على َمقام ِّ
فخليل الرمحن بيا ٌن ج ٌ
ُ
ُسَرتِه املرتقبة يف واد َ ِري ذي
انقياد فريد لألم ِر اإلهلي دون ُّ
يؤم ُر ِ
بإيداع فلذة كبده املنتظرة وأ ْ
تردد أو تلَفُّت َ
زرع فيطيع باستكانة الفتة وهدوء ِ
آسرِ ,وِهَّة ماضية.
ُ ُ
أجل؛ ذلك أنه أودع مث ناجى (ربَّنا إِّن أَس َكْن ِ
السكن ويف رحاب
ت ِمن َّ
َ
َس َكْن ُ
ْ ُ
ت م ْن ذُِّريَِِّ )...أ ْ
ساكن بيت اهلل
احملرم وهل
اللطف اإلهلي السكينة وإن يف (واد َري ذي زرع )..ألنه عنده أي يف بيتِه َّ
ُ
يُضام؟؟!
ِ
ِ
ِ ِ
كل شيء ،ومن فاته
فمن أدرك
رمحات ربه أدرك َّ
لسا ُن احلال منه يا رب أنت املطع ُم واملْنع ُم واملم ُّد َ
ِ
املقصدُ األسىنِ ،
الصالةَ) وذلك هو ِ
ومن املعلوم َّ
قيموا َّ
اهللُ فاته َّ
املؤمن باملؤم ِن ضياءٌ
كل شيء (ربَّنا ليُ ُ
أن َ
اجعل أَفْئِ َد ًة ِم َن الن ِ
احلب الذي به يَ ْغ ُم ُر الكو َن بنوِر اإلميان
َّاس تَ ْه ِوي إليهم )..إنَّه ُّ
ممتد لذا رجا بقوله( :و ْ
ِ
ملقام التفر ِ
ظام عقيدةِ
يد يف نِ ِ
باملكون ،لذا كانت مناجاتُه من وراء الوادي حتقيقاً ِ
التوحيد وإِظهاراً لذلك
َّ
أن ما أصابه مل يكن لي ِ
خطئَه و َّ
املؤمن الذي أَيْ َق َن َّ
أن ما أ ْ
َخطأَهُ
ُ
َ
الرسوخ باملعىن الذي ال يعر حقيقتَه إال ُ
مل يَ ُك ْن لِيُصيبَه.
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ِ
نور اجلمال!! أجل؛ وإال فلِ َم كان ِذ ْك ُر الفؤ ِاد يف َم ْع ِر ِ
ض
أجل؛ من وراء الوادي يف ظالل اجلالل يَْن ُف ُذ ُ
ِ
جتسيد املرتقى ملَِعايل املعار اإلهلية الِ ُجتلِّي
احلال الذي به
أداء املهمة بالرجاء ،من أجل أ ْن يعلم أنه ُ
ُ
ِ
حظوظ النفس والتَّخلِّي عن األَنا وذلك
التجرِد ِمن
وم ِ
منهج األنبياء يف نظام الشعور باملسؤولية على ُّ
َم ْف ُه َ
الس ِ
للعْبد حيثما َح َّل وارحتل ,وال أجلى هلذه احلقيقة ِم ْن ذلكم احلوار بني اخلليل
طلق َّ َ
هو ُمْن ُ
عادة الغامرة َ
بأم
و ِّأم امساعيل ففي البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :جاءَ إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم ِّ
امساعيل و بابنها إمساعيل وهي تُ ِ
وض َعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم يف أعلى املسجد،
رضعُهُ حىت َ
ِ
متر وسقاءً فيه ماءٌ مث مضى
فوض َعها هناك
وليس مبكة يومئذ أح ٌد وليس هبا ماءٌ َ
َ
ووضع عندِها جراباً فيه ٌ
ِ ِ
أنيس
اهيم أين
ُ
اهيم ُمْنطَلقاً فتَب َعْتهُ ُّأم إمساعيل فقالت :يا إبر ُ
إبر ُ
تذهب وترتكنا هبذا الوادي الذي ليس فيه ٌ
ِ
ِ
ت إليها.
وال شيء فقالت ذلك مراراً ،وجعل ال يَ ْلتَف ُ
قالت له :آهللُ أ ََمَرَك هبذا؟ قال :نعم قالت :إذاً ال يضيّعنا_ ويف رواية :نادتْه من وراء الوادي يا
ْ
فانطلق إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم
رجعت،
رضيت باهلل مث
يم إىل َمن ترتُكنا؟ قال :إىل اهلل قالت:
ْ
ُ
َ
إبراه ُ
ِِ
استقبل بوجهه البيت دعا هبؤالء الدعوات فرفع يديه فقال( :ربَّنا
حىت إذا كان عند الثَنيَّة حيث ال يََرْونَهُ
َ
ِ
احملرم )...حىت بلغ ...يشكرون)
ك َّ
ت ِم ْن ذُِّريَِِّ بِواد ََ ِْري ذي َزْرع ِعْن َد بَْيتِ َ
َس َكْن ُ
إِّن أ ْ
ِ
ِ
بشهود املنعم فيما أَنْ َع َم ِمن يُ ْس ِر العِبادةِ والشعور
أقول :ففي رحاب قوله (لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْش ُكرو َن) تذكريٌ
ألن الو ِ
ِ
مبر ِاسم العبودية مع اليقني بالوعد املقدور يف اآلجلة َّ
األرض
اع َد اهللُ وكفى هبا رابطةً وثيقةً بني
ِ
ِ
ينقاد لألمر طواعيةً باألدب واإلحسان
والسماء .فاملؤم ُن يَْنتَظ ُر بعد شدَّته رخاءً ,وبعد ابتالئه أمناً وأمانا ألنّه ُ
ِ
(ولَنَْب لَُونَّ ُك ْم) َو ْع ٌد بِالْ َفَرِج مبا هو أهلُه.
واملراقبة للديَّان مع الرضى مبا يقضيه لإلنسان ألنه ملا قالَ :
األم وولدها بني يدي املوعود به من
اهيم بعد ائْتِما ِره بأم ِر اهلل تعاىل الذي أ ََمَرهُ ِ
بإيداع ِّ
فقد دعا إبر ُ
املؤم ِن مْنطلق ِ
أن املكا َن ال َق ْفر ذاك سيغدو حبرم ِة ِ
البيت احملرم ،و َّ
اللقاء على اهلل تعاىل على أثري مهوى الفؤاد
ُ َ
ُْ َ
َ
ِ
االنقياد ل ِ
القلب فكان ما كان ِمن امل ِ
اإلميان والتصديق و ِ
ِ
وصفاء ِ
قضاء اهلل وقَ َد ِرهِ بزكاةِ ِ
وعود
النفس
بنور
احلق.
احلق بنور ذلك ِّ
التماسك والتسليم،
الرشاد كان ذلك
أهل اإلميان و َّ
ُ
اآلمر اهللُ و َ
أال إخويت األحبة؛ إنه ملا كا َن َ
املأمور ُ
الضَّراء
اهيم عليه السالم وأسرتِه املباركة َ
مثال األسرةِ املسلمة الصادقة مع رِّهبا يف ا َّ
لسراء و َ
وإِّن ألرى يف إبر َ
ُس ِ
س العقيدة لِقطا الثِّمار العاجلة واآلجلة يف مقدمة ذلك ال َف ْه ِم عن األنبياء
املتماسكة يف البالء على أ ُ
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الذين ما أرسلوا إال لِسعادةِ اإلنسانية واالرتقاء به إىل أعلى مستويات الشعور باملسؤولية الِ ُمحِّلَها اإلنسان
احلرمات.
وودائع جليلة فهو
أمانات خطرية
َ
َ
املستأم ُن على ُ
أهل الشام الذين ُشِّرفنا بالنسبة النبوية من السيد األعظم صلى
وهذا ما حنتاج إىل استحضاره حنن َ
ِ
ِ
يومها وقد ُسئِ َل:
اهلل عليه وسلم ما ُد ْمنا شاميِّني ِّ
معتزين بشاميَّتنا كأجدادنا الربانيِّني حيث قال سيِّ ُدهم َ
ِ
َخ ُر ُج ِم ْن هذه البلدة إال
هل
صحيح أنك ستغاد ُر البالد؟ أنا كهذه الصخرة الراسية يف ختوم قاسيون ال أ ْ
ٌ
ب الشام يَ ْس ِري يف أوصال
الويل العار
الشيخ ُمال رمضان رمحه اهلل الذي َج َع َل ُح َّ
اقتالعاً إنه سيدي ُّ
ُ
الشام و ِ
ِ
عالم ِة ِ
لده سيدي الشهيد السعيد حيث قال :أنا
مريديه وأبنائه وحمبِّيه أَْمثََر َمْتناً َجليالً على لسان ّ َ
رسول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم.
أ َْعتَ ُّز بأنَّين يف املكان الذي تَغََّزَل به ُ
ِ
ِ
بلد ُكم ِمن اخلري ِ
ات والْبكات
أهل الشام َ
فأقولَ :
صْب َر احملتسبني ,فلو َعل ْمتُ ْم ما َخبَّأَ اهللُ تعاىل ل ْ
ص ْْباً َ
ِ
أكثر فَأَ ْكثَر.
لَ َع َّم ْقتُ ْم جذوركم يف طوايا تُْربَتها َ
املفرحات بإذن اهلل تعاىل ذلك َّ
املشر هلذه البلدة
صْب املنتظرين للفرج ففي طياته
أن ِّ
ُ
أجل أجل؛ َ
صلى اهلل عليه وسلم قال(( :الشام صفوةُ اهللِ ِمن بالده إليها ََيتِب ص ْفوتَه ِمن ِع ِ
باده فَ َم ْن َخر َج ِم َن الشام
ُ
َْ َ َ ْ
ْ
ِ
وم ْن َدخلَها ِم ْن َريها فْبمحته)) /الطْباِّن واحلاكم./
إىل َريها فبِ ُس ْخطهَ ،
ِ
أهل الشام َّ
اليوم الذي يَظْ َه ُر فيه
رسوخ جباهلا ،ولَيَأْتَِ َّ
أن أولياءَ اهلل يف الشام راسخون َ
ني ُ
واعلموا َ
فضلُها مبوعود َمن ال ينطق عن اهلوى صلى اهلل عليه وسلم...أال َّ
األم َن و األما َن _إذا كثرت الفنت_
وإن ْ
خري فيكم،
أهل الشام فال َ
يف الشام .يا أهل الشام؛ نبيُّكم األعظم صلى اهلل عليه وسلم يقول( :إذا َ
فسد ُ
ِ
تقوم الساعة) /الرتمذي صحيح./
ال تزال طائفة من أمِ منصورين ال يَ ُ
ضُّرهم َم ْن َخ َذ َهلُ ْم حىت َ
وعن هبز بن حكيم عن أبيه عن َجدِّهِ رضي اهلل عنهم(عنهما) وحنا بيده حنو الشام.
ت ُّأمها بعقيدة راسخة إذاً ال يضيعنا اهلل وال تكونوا من
فكونوا يا أهل الشام كتلك األسرة الِ أ َْعلَنَ ْ
الذين أدبروا فأبعدهم اهلل حيث خرجوا منها إىل َريها بِسخطه.
ِ
ت فَ َق ْد أ َْعطَْيت.
َخ ْذ َ
الثبات َ
فاللهم َ
لئن ابْتَ لَْي َ
ت فَ َق ْد عافَ ْيت ,ولَئ ْن أ َ
الثبات ْ
أما بعد( :إِ َّن ِيف َذلِ ِ ِ
الس ْم َع َوُه َو َش ِهي ٌد).
ب أ َْو أَلْ َقى َّ
َ
ك لَذ ْكَرى ل َمن َكا َن لَهُ قَ ْل ٌ
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