
َمْن يـَْهِدِه هللاُ  ِ�، َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ ِ�ِ� ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، ِإنَّ اْحلَْمدَ 

يَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمََّداً َفال ُمِضلَّ َلُه، َوْمْن َيْضُلُل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوْحُدُه ال َشرِ 

.َعْبُدُه َوَرُسولُهُ   

َ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ ( ،)َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�َّ  

ُهَما رَِجاالً َكِثرياً  َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َوَخَلَق ِمنـْ

َ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ ا�ََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً  ،)َوِنَساًء َواتـَُّقوا ا�َّ  

َ َوُقولُوا قـَْوًال َسِديداً ( َ يُ * َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�َّ ْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع ا�َّ

:أَمَّا بـَْعدُ  .. )َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيماً   

ربطناها مع  ، ُمثَّ )َوقَاَل ِإّينِ َذاِهٌب ِإَىلٰ َريبِّ َسيَـْهِدينِ : (هل �ملُتم يوماً يف قوِل إبراهيَم اخلليِل عليه السَّالمُ 

 ،األتقياءِ  جرةِ هلِ معىن ، فاستشعر� أعظَم )َوقَاَل ِإّينِ ُمَهاِجٌر ِإَىلٰ َريبِّ إِنَُّه ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ : (اآليِة األخرى

ا اليت قاَم �ا أبو األنبياِء، ِم الغيوبِ  هجرُة القلوِب، إ�َّ ِمَن اخلليِل، ألنَّ  املعىنوال عجَب يف هذا  ،إىل عالَّ

.ال ُيسمى خليالً حىت تتخلََّل احملبُة يف روِحه وقلِبه، فال يبقى فيه موضٌع لغِري احملبوبِ  اخلليلَ   

، ومواله وخالِقهِ سيِِّدِه ِهجرٌة إىل  للقلبِ إنَّ  ،نعم، وهللاِ : واجلوابُ  ،هل القلوُب ُ�اجُر؟: قد يسأُل سائلٌ و 

وهو ، وُخشوعٍ  ربِّهإىل مع افتقاٍر ، يف ُذلٍّ واستكانٍة وُخضوعٍ ، جلُ والوَ ُه الرَّجاُء ، وحيدو يسوقُه احلبُّ واألملُ 

 حىت إذا وصلَ فُيهاجُر القلُب من َمساٍء إىل مساٍء، أنَّه ال صالَح وفالَح وال ِهدايَة وال سعادَة إال بِِه،  يعلمُ 

 إهلي وسيدي وموالي، قد آنَ : ، وِلساُن حالِه يقولُ أبداً سجدًة، ال يرفُع منها رأَسه  سجدَ  حتَت العرِش،

 حيمُ الرَّ  وأ� العاصي، وأنتَ  فورُ الغَ  كَ أنَّ  ، غريَ ديكَ يل بني يَ  ذرَ عليك، وال عُ  دومُ القُ  فَ زِ إليك، وأَ  حيلُ الرَّ 

.إال بكَ  ةَ وَّ وال قُـ  ولَ ه ال حَ ، فإنِّ يديكَ  ليت بنيَ ضوعي وذُ خُ  ، ارحمْ وأ� العبدُ  يدُ السَّ  نتَ اين، وأَ وأ� اجلَ   

األشجانِ  ثرةِ من كَ  اربٌ أ� هَ *** يت حدَ من وِ  ائدٌ � � إهلي عَ أَ   

  أبوابِ  لُّ بوجهي كُ  تْ دَّ سُ 
ُ
فرانِ الغُ  ك طالبَ �بَ  فأتيتُ **** ىن امل  

دمانِ النَّ  وبةَ ك تَ فاقبْل بعفوِّ ****  ئباً �َ  كَ إين قد أتيتُ  ربِّ  �  



..أيُّها األحبَُّة   

هل اشتغلْت القلوُب بذكِر ِهللا؟، أليَس عالمُة حّبِ ..  قلوبِنا إىل ِهللا تعاىل حقيقَة ِهجرةِ تعالوا لنرى 

وٌم على ذِكرِه، الشيِء هو كثرُة ذِكرِه؟، فكيَف �عظِم وأجلِّ حمبوٍب ُسبحانَه؟، فما ِمن شيٍء إال وهو ُمدا

َوِإن ّمِن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َولَِٰكن الَّ تـَْفَقُهوَن  ِفيِهنَّ ُتَسبُِّح َلُه السََّماَواُت السَّْبُع َواْألَْرُض َوَمن (

.؟وتسبيِحه بكثرِة ذِكرِه نَّاواألرُض أشدُّ حبَّاً ِ� تعاىل مِ  ، فهل تكوُن السَّمواتُ )َتْسِبيَحُهمْ   

َصلَّى هللاُ  َكاَن النَِّيبُّ : السَّالمُ عليه الصَّالُة و وهي َتصُف حاَل اخلليِل حممٍد عائشُة رضَي هللاُ عنها تقوُل 

حبَني، ، َيْذُكُر َهللا َعَلى ُكلِّ َأْحَيانِهِ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ُ
: شيُخ اإلسالِم ابُن تيميَة رمحَه هللاُ  ويقولُ هكذا هو حاُل امل

اِء لِلسََّمَكةِ 
َ
اء؟َفَكيُف َيُكوُن َحاُل السََّمِك ِإَذا فَ ، الذِّكُر لِلَقلِب ِمثُل امل

َ
 هذاينطبُق هل .. فلننظْر ، اَرَق امل

.؟إىل عاِمل ذِكِر احملبوبِ  هاجرتْ ف، ؟القلوبِ  الوصُف على  

أْمَضى احلياَة بتسبيٍح وتـَْهليلِ  *** َلْو يَعَلُم الَعبُد َما ِيف الذِّْكِر ِمْن َشَرفٍ   

ناسبِة والزَّاِد، فأال تروَن إىل الطُّيوِر وهَي ُ�اجُر من بالٍد إىل بالٍد، تبحُث عن 
ُ
هل هاجرْت القلوُب البيئِة امل

ُ َعْنُه  ُمَعاِويَةُ  َخرَجَ واإلكراِم،  اللَّغِو واآل�ِم إىل جمالِس اخلريِ من املعاصي إىل الطَّاعِة، ومن جمالِس  َرِضَي ا�َّ

 ،آ�َِّ َما َأْجَلَسُكْم ِإالَّ َذاَك؟: ُكُر ا�ََّ، قَالَ َجَلْسَنا َنذْ : قَاُلوا ،َما َأْجَلَسُكْم؟: َعَلى َحْلَقٍة ِيف اْلَمْسِجِد، فـََقالَ 

ُ َعَلْيِه  وَلِكنَّ أََما ِإّينِ ملَْ َأْسَتْحِلْفُكْم تـُْهَمًة َلُكْم، : َوا�َِّ َما َأْجَلَسَنا ِإالَّ َذاَك، قَالَ : قَاُلوا َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

َ َوَحنَْمُدُه َعَلى َما َهَداَ� : واقَالُ  ،؟َما َأْجَلَسُكمْ : َوَسلََّم َخرََج َعَلى َحْلَقٍة ِمْن َأْصَحابِِه، فـََقالَ  َجَلْسَنا َنْذُكُر ا�َّ

َنا، قَالَ  َوَمنَّ  ِلْإلِْسَالِم، أََما ِإّينِ َملْ : َوا�َِّ َما َأْجَلَسَنا ِإالَّ َذاَك، قَالَ : قَاُلوا ،ِإالَّ َذاَك؟ آ�َِّ َما َأْجَلَسُكمْ : بِِه َعَليـْ

َ َعزَّ َوَجلَّ  .ِبُكُم اْلَمَالِئَكةَ  يـَُباِهي َأْسَتْحِلْفُكْم تـُْهَمًة َلُكْم، َوَلِكنَُّه َأَ�ِين ِجْربِيُل فََأْخبَـَرِين، َأنَّ ا�َّ  

ضى، فعلمْت ِعلَم يقٍني، أنَّ أقداَر ربِّ العاملَني،  الّرِضا، فآمنْت مبا قدََّر هللاُ وقَ  هل هاجرْت القلوُب يف عاملِ 

عطي، حمي، وما ابتلى إال ليَ ُكلَّها خٌري للعبِد املسكِني، فما منَع إال ليَ 
ُ
فهل جزي، فهو ُسبحانَه املانُع وامل

النِّقِم؟، كم جتاوَز عن اهلَفواِت  ِمْن َكثريِ ا دفَع عنَّ وهل نسينا ما نسينا ما أعطا� من عظيِم النِّعِم؟، 

.لقلوِب أن تكوَن أسريًة يف ُحبِّه والثَّناءِ تقصِري� جزيَل العطاِء، فُحقَّ ل بسببِ واألخطاِء، ومل مينْع   



 ،عاىل؟تَ  ه من حّبِ هللاِ غايتَ  الرجلُ  بلغُ ، مىت يَ � أ� عليٍّ : ، فقالَ ه هللاُ رمحَ  ياضٍ عِ  بنَ  ضيلَ الفُ  رجلٌ  سألَ 

كَ عطاؤه ومنعُ  إذا كانَ (: ضيلُ له الفُ  فقالَ  ).من حبِّه الغايةَ  لغتَ واًء، فقد بَ ك سَ عندَ  ه إ�َّ  

ينه �َ لكِ يف مُ  هُ ا لَ � واحًدا مَ ***  لبَّاين واليَ � مَ  لتُ إذا قُ  نْ  مَ �َ   

نساين� َمْن لْسَت تَ  نساكَ أَ  فكيفَ ***  نسى وتذُكرينسرتين أَ عصي وتَ أَ   

 دِ عدُّ وتَ  ،األوا�ِ  ثرةِ على كَ  املوجوداتِ  الُ مجَ فإذا كاَن هل هاجرْت القلوُب إىل حّبِ َمن كلِّ ما فيه مجيٌل، 

، ا�تِ على الغَ أَ  صفِ من هذا الوَ فكيَف بواهِب اجلَماِل الذي بلَغ ه، مجالِ  آ�رِ  هو من بعضِ  انو�ِ فُ 

  عيمِ مع ما هم فيه من النَّ  اجلنةِ  أهلَ  أنَّ  كَ سبُ حَ و 
ُ
ها، إذا درُ قَ  قدرُ اليت ال يُ  رورِ والسُّ  ذاتِ اللَّ  وأفاننيِ  ،قيمِ امل

هلم هذه  دومُ ، وودوا لو تَ عيمَ هم هذا النَّ ندَ عِ  لَ ، واضمحَّ ما هم فيهِ  سوا كلَّ ه؛ نَ عوا جبمالِ تَّ م، ومتَ رأوا ر�َّ 

ه ه سبحانَ ه ونورِ واكتسبوا من مجالِ ، هذا اجلمالِ  يف شهودِ  إليهم من االستغراقِ  أحبُّ  شيءٌ  ، ومل يكنْ احلالُ 

.لوبُ له القُ  تطريُ  تكادُ  رحاً فَ  املزيدِ  فرحون بيومِ م يَ ه، حىت إ�َّ إىل رؤيتِ  دائمٍ  وقٍ قوا يف شَ م، وبَ إىل مجاهلِ  مجاالً   

الكَ عُ  اللِ يف جَ  كَ مبدحِ  تْ لَ فِ حَ ***  صائدٌ قَ  بادِ العِ  أنفاسَ  لو أنَّ   

اناكَ سَ  سنِ ى وحُ مسَ األَ  كَ دِ عن جمَ  *** رتْ صَّ وقَ  قُ ستحِّ ما تَ  دركتْ ما أَ   

تِني، وِلساُن حالِه
َ
، فهداُه هللاُ )ِإّينِ َذاِهٌب ِإَىلٰ َريبِّ َسيَـْهِدينِ : (أتلوموَن بعَد ذلَك قلباً هاجَر إىل القويِّ امل

، َأْحَرَقْت قـَْلَبُه أَنـَْواُر بَِبِصريَتِهِ   رَبِّهِ َ�ِظٌر ِإَىل فعاَش حياَة الُعبوديِة لربٍّ كرٍمي، تعاىل إىل ما فيه اخلُري العميُم، 

َبِتهِ  َوِإْن َنَطَق فـََعِن  ،فَِإْن َتَكلََّم فَِبا�َِّ  ،َواْنَكَشَف َلُه اْجلَبَّاُر ِمْن َأْسَتاِر َغْيِبهِ  ،َوَصَفا ُشْربُُه ِمْن َكْأِس ُوّدِهِ  ،َهيـْ

.، هذه وِهللا هجرُة القلِب احلقيقيةُ فـَُهَو ِ��َِّ َو�َِِّ َوَمَع ا�َِّ  ،َن َفَمَع ا�َِّ َوِإْن َسكَ  ،َوِإْن َحتَرََّك فَِبَأْمِر ا�َِّ  ،ا�َِّ   

َوُمهُوٌم َوُغُموٌم َوَأَسفْ  ***كّل حمُبوٍب، ِسَوى ِهللا سَرْف   

ِفيِه ُحبُّ ِهللا َحّقاً، فـََعَرفْ  ***اّلذي  أْوَرَد الَقلَب على اُحلبِّ   

، َفسمَّى واقَتَطفْ  ***مثّ َجاَلْت َكفُُّه يف َشَجٍر  أنَبَت اُحلبَّ  

ُحبُُّه َغايَُة َغاَ�ِت الّشَرفْ  ***َدائُِم الّتذكاِر ِمْن ُحّب الذي   

.أقول ما تسمعون، واسأل هللا يل ولكم السّداد والعون، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم  



 لوبَ ه ما َسرَّ به قُ ه وأفعالِ أمسائه وصفاتِ  يلِ من مجَ  ظهرَ وأَ  ،اكرينَ الذَّ  لسنَ ه أَ بذكرِ  نَ يَّ الذي زَ  �ِ  احلمدُ 

 ارفنيَ العَ 
ُ
  دونَ فرِّ ، فأثىن عليه �ا امل

َ
 أن ال إلهَ  شهدُ ه وأَ شكرُ عاىل وأَ ه تَ ، أمحدُ واآلخرينَ  من األولنيَ  دونَ وحِّ امل

:أما بعد..  هه ورسولُ أن دمحماً عبدُ  وأشهدُ  ،له ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ   

نيا، فاحلياِة إىل ربِّه يف حقيقًة إنَّ قلباً قد هاجَر ف فتعالوا املنزلَة الُعليا، لقائه شوُق ال بُدَّ أن يكوَن قد بلَغ الدُّ

هل ُحنبُّ لِقاَء ِهللا تعاىل؟، ألننا لو جاَءَ� َمَلُك املوِت اليوَم، فهل سنفرُح بقدوِمه، : َنصدُق مع أنفِسنا

َمْن : (صلى هللاُ عليه وسلمَ  ، ُحمقِّقًة قوَله)َوَعِجْلُت إِلَْيَك َربِّ لِتَـْرَضى: (الرُّوُح من اجلسِد وهي تقولُ ستقفُز 

ُ لَِقاءهُ  ملا فهل سنفرُح �ذا الرَّسوِل، الذي جاَء يستأذُن هلذا اللِّقاِء املأموِل؟، ، )َأَحبَّ لَِقاَء ا�َِّ َأَحبَّ ا�َّ

هل : فقالَ  ،ائماً ذلك اليومصَ  إبراهيمُ  وكانَ  ،ه إسحاقَ عا ابنَ دَ  ،هاين بنُ  إبراهيمُ  احلُ الص العبدُ  احتضرَ 

 ، وأنتَ رضِ يف الفَ  لك يف اإلفطارِ  صَ ه قد ُرخِّ فإنَّ  � أيب فطرْ ال، ولكن أَ : قالَ  ،؟ينَّ � بُ  الشمسُ  ربتْ غَ 

 :رأَ وقَ ، مَ بسَّ وتَ  كَ حِ مث ضَ  ،من املاءِ  عةً رْ جُ  ناولَ تَ  مسُ الشَّ  ربتْ ، فلما غَ مهلْ أَ : إبراهيمُ  فقالَ  ،طوعِ يف التَّ  اآلنَ 

  .اتَ مَ  ُمثَّ ، )ِلِمْثِل َهَذا فـَْليَـْعَمِل اْلَعاِمُلونَ (

ا ستمتليُء حبّبِ الدُّنيا  ا، فإ�َّ  ألَ سَ  ،ها ستكرُه املوَت ومفارقَة الدُّنياوال بُدَّ، وعندَ إنَّ قلو�ً مل ُ�اجْر إىل ر�ِّ

 رمتُ مَّ كم عَ ألنَّ : له الَ قَ  ،نيا؟الدُّ  بُّ وحنُ  اآلخرةَ  كرهُ ملاذا نَ : له قالَ فَ  رمحَه هللاُ، ازمٍ � حَ أَ  مويُّ األَ  اخلليفةُ 

.ابِ رَ إىل اخلَ  ارِ مَ من العَ  االنتقالَ  كرهونَ نتم تَ كم، فأَ بتم آخرتَ رَّ وخَ  ،نياكمدُ   

ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم (ببدنِه عنَد املوِت،  إذا كانْت املالئكُة تُعاتُب من مل يُهاجرْ .. فيا أيُّها األحباُب 

قَاْلَوْا أَملَْ َتُكْن أَْرُض اّ�ِ َواِسَعًة *  اْلَمآلِئَكُة ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم قَاُلوْا ِفيَم ُكنُتْم قَالُوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف اَألْرضِ 

 ، فكيَف �ِهلجرِة األعظِم، ِهجرُة القلوِب إىل ِهللا،)نَُّم َوَساءْت َمِصرياً فـَتُـَهاِجُروْا ِفيَها فَُأْولَـِئَك َمْأَواُهْم َجهَ 

  .؟ُعذُر القلوِب القاعدةِ ِحيَنها ذا سيكوُن ما، و القلوِب القاصدةِ يستطيُع أن مينَع ِهجرَة  فمْن ذا الذي

، نا احلبالُ بِ  عتْ قطَّ ، وتَ اآلمالُ  ، وانتهتْ بلُ علينا السُّ  اقتْ ، وضَ يلُ نا احلِ بِ  رتْ إذا �َ  نْ ، � مَ شيءٍ  كلَّ   سعتْ وَ  كَ محتِ � من رَ اللهمَّ 

نا نا بعد إذ هديتَ قلوبَ  زغْ نا ال تُ ربَّ  نا، اللهمَّ قلوبَ  أصلحْ  اللهمَّ ، � هللاُ : دينا�َ  ،األبوابُ  وصدتْ ، وأُ مورُ األ ، واستعسرتْ دورُ صُّ ال اقتْ وضَ 

نا على قلوبَ  فْ رِّ صَ  القلوبِ  صرفَ ك، و� مُ نا على دينِ لوبَ قُ  بتْ ثَ  القلوبِ  قلبَ � مُ ، الوهابُ  أنتَ  كَ إنَّ  محةً لنا من لدنك رَ  بْ وهَ 

ال  نا، اللهمَّ نا وأعمالَ قلوبَ  اللهم أصلحْ ، واإلكرامِ  ، � ذا اجلاللِ � قيومُ  إليك، � حيُ  بتةً خمُ  اشعةً خَ  ليمةً سَ  اللهم ارزقنا قلو�ً ، كطاعتِ 

نا، وأصلح لنا �، وأصلح لنا دنيا� اليت فيها معاشُ أمرِ  نا الذي هو عصمةُ اللهم أصلح لنا دينَ ، ناعلمِ  بلغَ مَ  نا، والمهِّ  نيا أكربَ جتعل الدُّ 

عما  العزةِ  بِّ رَ  كَ ربِّ  بحانَ سُ ، رٍّ شَ  لنا من كلِّ  راحةً  ، واجعل املوتَ خريٍ  لنا يف كلِّ  ز�دةً  �، واجعل احلياةَ نا اليت إليها معادُ أخرتَ 

 .العاملنيَ  ربِّ  �ِ  ، واحلمدُ على املرسلنيَ  المٌ ، وسَ صفونَ يَ 




