





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




  
  
  
  
  
  
  

  محمد أبوزيد يالشیخ فوز  المؤلف

  ھـ١٤٣٤ ربیع الثانى ٢٧، م٢٠١٣مارس ٩  ولىالطبعة األ

 ؤلفات المطبوعةمن الم ٧٥رقم الكتاب   رقم الكتاب

  ) عشر لتاسعاالكتاب (  اإليمان والحیاة  سلسلة

  صفحة ٢٥٦  عددالصفحات

  سم ٢٠* سم  ١٤  المقاس

  لون ١*  جم ٨٠  داخلي 

  جرام ٣٠٠كوشیه لمیع   غالف

  لون،  سلوفان لمیع ٤  طباعة غالف

  تحت إشراف

، المعادى،  ١٠٥ش  ١١٤دار اإليمان والحیاة، 
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  ... احلمد هللا مؤلف القلوب، وجامع الشتات
والصالة والسالم على مصدر كل خري، ونبـع كـل هـدي    
للمؤمنني يف مجيع اآلنات سيدنا حممد، وآله الذين استضاءوا ديـه،  

إىل يـوم   ذا اهلدىوأصحابه الذين استناروا بنوره، ومن تبعهم على ه
كثر يف جمتمعاتنا اإلسالمية املعاصرة العلل ....  وبعدآمني،  ... الدين 

  :واألمراض املعنوية اجلماعية
 .فتفشت األنانية واألثرة وحب الذات -

 .وزاد التهافت على الدنيا والشهوات -

وأصاب الناس السعار املادي الرهيب، فبدد احلب والوئام،  -
 .ة والبغضاء واالنقساموأحل حملهما الفرقة والعداو

وظهرت بشدة آفات القلوب املردية كاحلقـد واحلسـد    -
 ... والغل والشح والكرب والغرور والعجب

  .فأصبحنا يف حال يسر العدو، ويكمد احلبيب، ويسوء الصديق
  ...والغريب يف هذا األمر 

نبه اُألمة إىل ما حيدث بينها اآلن، وصور ذلك  rأن الرسول 
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واضح وشفاف ال لبس فيه وال غموض، حىت تفيء بأسلوب نبوي 
اُألمة قبل غيها، وتثوب إىل رشدها، فال يتخلف عنها موعود اهللا الذي 

  :Uوعدها به حىت آخر الزمان، وذلك يف قوله 
) y‰ tãuρ ª! $# t Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u óΟä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# 
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  :وقد رصدنا يف كتابنا هذا 
فشـت يف ربـوع األمـة    بعض األمراض اخلطرية الـيت   -

 .اإلسالمية

 .وحلَّلنا أسباا -

وذكرنا من القرآن الكرمي والسنة النبوية واهلدى النبـوي   -
الشريف األدوية اليت ا يزول كل داء؛ واألسباب اليت إذا 
أخذنا ا استردت األمة عافيتها، ورجع هلا صاحل أحواهلا، 

ـ  ر رقيهـا  وعادت هلا قيمها اليت انفردت ا، واليت هي س
 .وازدهارها

وذلك ألن كل مؤمن صادق يف إميانه ال يهدأ له بال، واليستقر 
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إذا دبت الفرقة بني املسلمني، وانتشرت  -له حال، وال يهنأ له عيش 
العصبية الدنيوية احلزبية بني املسلمني، وكل ذلك يف سبيل مناصـب  

احلـظ  حىت تزول هذه الغيـوم مـن    –زائلة، أو مطامع دنيوية فانية 
  .واهلوى، ويعود الصفاء والنقاء بني اإلخوة املؤمنني

ـ  رأيناه من اليأس  ملاوقد أهلمنا اهللا تعاىل رى والقنوط الذى اعت
حىت ظن ! فأقض مضاجعهم وزاد ىف معانامأيامنا هذه الناس ىف مجوع 

 !منه إىل أسوءا حنن فيه إال ممهلم ال خمرج أنه و الناس أنه قد أحيط م
  ... ى على األخضر واليابسالىت تأت ط والفقر وااعةحمن الق

بشـريات  خنتم الكتاب بفصل مـن  فأهلمنا سبحانه وتعاىل أن 
قد صان تلك األمة مـن أن   Uبأنه ...  لألمة احملمديةالصادقة النبوة 

، !وال بالصعق زليهلكها بالسنني وال باجلدب وال باخلسف وال بالزال
وال بد أن يرفع الفرج البد أن يشرق علينا، فنهار  فهما طال أمد الليل

  :eلألمة كلها بقولة  rاهللا ما نزل بنا لبشريات احلبيب احملبوب 
 }أَلْتس طَانِي ثًا،ثَال اللَّهنِ، فَأَعيتى اثْنوزي ونةً، عداحو 

هأَلْتثَ ال أَنْ سعبلَى يي عتا أُمودع نم مرِهغَي جفَيمهاحت 
،طَانِيهفَأَع هأَلْتسثَ ال أَنْ وعبي هِملَيةً عنس ملُهقْتا، توعج 
،طَانِيهفَأَع هأَلْتسلَ ال أَنْ وعجي مهأْسب ،مهنيا بهدفَر لَي١١} ع  

  tجبل  نصحيحي ابن خزمية عن معاذ بمسند اإلمام أمحد و ١  ======================================
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  ...  أسأل Uواهللا 
بنا  أن يكشف عنا وعن املسلمني أمجعني يف هذا الزمان ما نزل

وأن جيمع مشلنا، ويزيل اجلفا والـرين مـن    ... من الفرقة واالنقسام
والعفاف والغـىن يف كـل    وأن يرزقنا أمجعني التقى واهلدى ... قلوبنا

وأن يتوالنا بواليته، وأال يتخلى عنا بعنايته طرفة عـني وال   ..أحوالنا 
  .إنه مسيع قريب جميب الدعاء .. أقل

  وعلى آله وصحبه وصلى اهللا على سيدنا حممد
  اجلميزة يف يوم االثنني

  هـ١٤٣٤من ربيع اآلخر  ١٥
  م٢٠١٣من فرباير  ٢٥

  
  اجلميزة ـ حمافظة الغربية: العنوان الربيدى 

   ٠٤٠ - ٥٣٤٠٥١٩: ت 
  WWW.Fawzyabuzeid.com : موقع اإلنترنت

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإلليكتروىن الربيد 
fawzyabuzeid@hotmail.com ,  

fawzyabuzeid@yahoo.com

http://www.Fawzyabuzeid.com
mailto:fawzy@Fawzyabuzeid.com
mailto:fawzyabuzeid@hotmail.com
mailto:fawzyabuzeid@yahoo.com
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بدين اإلسالم، وآمن به من آمن من  rبعث سيدنا رسول اهللا 
أهل اجلاهلية فكانوا خيارا يف كل أمورهم، منـوذجيني يف أخالقهـم،   
كاملني يف كل تصرفام وأحواهلم، حىت قال رجل من األعراب مـن  

ما جاء به حممد دينـا،   لو مل يكن: rكربائهم يصف ما جاء به النيب 
  .ألنه جاء باألخالق الكرمية. لكان يف خلق الناس حسنا


وحنن أتباع النيب، ووراث دعوة النيب، مع تقدم العلم، وازدهار 
املعلومات، وتقدم الوسائل التكنولوجية يف توصيل املعلومات، نـرى  

ه مبا ليس فيه، ألـم  العامل جيتمع على اإلسالم، يشوه صورته، ويصف
ينظرون إىل أهله وذويه، فيجدوم خيالفون احلق الذي نزل احلبيب به، 
ملاذا يشوهون صورة اإلسالم كما نرى مجاعة املؤمنني؟ هـل تغـريت   

  م٢١/١٢/٢٠١٢خطبة اجلمعة بورسعيد  ١  ======================================
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أخالق اإلسالم اليت نزل ا املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم؟ 
زلت يف حمكـم اآليـات   أبداً واهللا، هل غرينا املعامالت الشرعية اليت ن

القرآنية؟ مل تتغري يف كتاب اهللا وال يف سنة رسـول اهللا وال يف شـريعة   
اهللا، ولكننا جعلناها خلف ظهورنا، ومشينا على أهوائنا يف التعامل مع 
بعضنا يف هذه احلياة، ورأونا مسلمني فنسبوا إىل اإلسالم ما يرونه من 

ونلتزم بتعاليم اإلسـالم الـيت    تصرفاتنا وأفعالنا وأحوالنا، وكأننا ننفذ
  .جاء ا املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم


كان الرجل فيما مضى لو سأل عن اإلسالم، يقولون له أنظـر  
إىل أي مسلم، يف قوله ال يقول إال الصدق، ويف فعله ال يفعل إال مـا  

وال خيون أمانة، وال يتعرض  حيبه اهللا، وال خيلف وعد، وال ينقض عهد،
ألي عمل يشينه ألنه يعلم أن الشني له شني لدينه، وإساءة هللا ولكتابه 
وحلبيبه صلوات ريب وتسليماته عليه، فكانوا منوذجا قوميا هلذا الـدين،  
من أراد أن ينظر إىل تعامل املسلمني مع بعضهم، يأخذونه إىل السوق، 

امليزان، ويعلنون عـن العيـب    فيجدون التجار ال يطففون الكيل وال
املوجود يف السلعة، عمال مبا أوصى به النيب العدنان، يبني التاجر العيب 

  :الذي يف سلعته ألنه فطن إىل قول احلبيب
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  :ويريد أن يكون مع الذين قال فيهم احلبيب

}
{٣٣ 


عجب الصليبيون والكافرون واملشركون من أخالق املقـاتلني  
األشداء املسلمني يف القتال، ال يقتلون امرأة وال صـبياً صـغرياً، وال   
شيخاً عجوزاً، وال رجل دين تفرغ لعبادة اهللا يف صومعة، وإن كانوا ال 

  .ال يعترفون ذا الدينيقرون و
الصليبيني عندما استولوا على بيت املقدس قتلـوا يف سـاعة   
واحدة سبعني ألفا من املسلمني، حىت صارت الـدماء إىل الركـب يف   
شوارع بيت املقدس من كثرة القتلى، لكن صالح الدين األيويب دخل 

طفاه، بعدهم فاحتا وهو ميثل دين اهللا ويفعل ما يأمره به حبيب اهللا ومص
إنا نريـد  : أبقى على األسرى، فجاءه وفد من نساء الصليبيني، وقالوا

منك مكرمة، أن تفك أسر رجالنا ونأخذهم ونذهب إىل ديارنا، ألنا ال 
  صحيح مسلم وابن حبان وسنن الترمذي وأيب داود ٢  ======================================

  سنن الترمذي وابن ماجة ٣
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ففك أسر الصليبيني ابتغـاء وجـه اهللا،   . نستطيع أن نعيش من غريهم
، كـان  Uوإظهاراً لكمال أخالق املسلمني، وإظهاراً جلمال دين اهللا 

ضي املسلمني يأمر أمري املؤمنني أن يقف جبوار خصمه إذا اشتكى له قا
خصم من املؤمنني، وال جيلسه وال جيامله، وإمنا حيكم بالعـدل، لـريى   

  .Uالناس مجال دين اهللا 
درعه، وكان أمرياً للمؤمنني،  tسقط من علي ابن أيب طالب 

ـ  : فوقع الدرع يف يد يهودي، فوجده اإلمام علي وقال ي، هـذا درع
ليس درعك، فاشتكاه إىل قاض املسلمني، فوقف أمري املـؤمنني  : قال

هل معك بينة على أن هذه : جبوار اليهودي، قال القاضي ألمري املؤمنني
: يشهد يل ابين احلسـن، قـال  : الدرع درعك؟ هل معك شاهد؟ قال

اخلـادم ال يشـهد   : يشهد خادمي، قـال : اإلبن ال يشهد ألبيه، قال
الـدرع درعـك يـا    : ال، قال: شاهد آخر؟ قال ملخدومه، هل معك

ما رأيت كاليوم، قاضي أمري املؤمنني ينصـف  : يهودي، فقال اليهودي
اليهودي على أمري املؤمنني، إن هذه هي العدالة اليت أتت ا شـرائع  
السماء، أشهدكم أن هذه الدرع درع أمري املؤمنني، وقد سقطت منه 

دا وأخذا، ونطق بالشـهادتني  عندما كان ذاهبا ليصلي الفجر، فوج
ما دمت قد أسـلمت  : ملا رأى من أخالق املسلمني، فقال أمري املؤمنني

  .فالدرع هدية لك
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كانت أخالق املؤمنني مضرب املثل يف كل زمـان ومكـان، مل   
يكن بينهم أحزاب وال حتزبات، وال سباب وال شتائم وال عصـبيات،  

اخلـالف ال  : د، ولكنهم كانوا يقولـون كانوا خيتلفون واخلالف وار
  .يفسد للود قضية

اختلف عبد الرمحن ابن عوف مع خالد ابـن الوليـد يف رأي،   
واخلالف يف الرأي وارد، والدين ال جيرب أحد على رأي غري ما يرضاه 
ما دام هذا الرأي ليس يف شرع اهللا، وال يف دين اهللا، فله حرية اختيار 

راه من أحد من خلق اهللا، فذهب رجـل إىل  الرأي الذي يراه، بغري إك
: أما مسعت ما قال يف شأنك عبد الرمحن؟ قـال : خالد ابن الوليد وقال

ال، إن ما ذكـرت ال  : قال يف شأنك كذا وكذا، قال: وما قال؟ قال
أن ال تتطاول األلسنة فيما بيننـا   rيوجد بيننا، فقد ربانا رسول اهللا 

  .على بعضنا
ون وال يتشامتون، وال يشـنعون علـى   خيتلفون لكن ال يتساب

إخوام مبا ليس فيهم، وال حياولون أن يظهروم بالوجه القبيح، ألنـه  
وهل مـؤمن  ! مؤمن وأنت مؤمن، وهل مؤمن يقبح وجه أخيه املؤمن؟

إذا ! يباح له أن يتعاىل بالسباب أوالشتائم أو املخازي حنو أخيه املؤمن؟
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  :كان املؤمن يقول فيه النيب الكرمي

}
{٤٤ 

من يرى من أهل الغرب فضائياتنا، ومن هـم منسـوبون إىل    
العلم بيننا، وقد تعالت أصوام بالسباب والشتائم والتكفري إلخوام 

! ثنون على أهله؟املسلمني، أتراهم بعد ذلك يشكرون يف هذا الدين وي
من يرتل منهم إىل سوق من أسواق املسلمني، وينظر إىل ما فيـه مـن   
األميان الكاذبة، والكذب يف األقوال، والغش يف البضاعة، والغـش يف  

أهـذه سـوق للمسـلمني أم سـوق     ! الكيل والوزن، ماذا يقـول؟ 
إن أسواق املسلمني أسست علـى التقـوى والـورع،    ! للمنافقني؟

  :م ورعون، عنواموأصحاا كله

}{٥٥ 
وكان جتارهم على هذه الشاكلة، قد يـدافع املؤمنـون عـن    
قضيتهم ويقولون كان يف العدالة عمر بن اخلطاب، وكان يف القيـادة  
خالد بن الوليد، وكان يف التجارة عبد الرمحن بن عوف، وكان يف كذا 

أين الـذين  ! أمثاهلم يا أمة القرآن؟ أين! فالن وفالن، أين هؤالء اآلن؟
أهـؤالء  ! أين الذين ميشون على أخالقهـم؟ ! يسريون على هديهم؟

  سنن الترمذي ومسند اإلمام أمحد ٤  ======================================
  املستدرك وسنن البيهقي ٥
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باإللتزام ذا الدين وتركنا منشي على هوانا كما حنب  Uطالبهم اهللا 
  !ونبغي وحنن ننتسب إىل دين اهللا ونسمى عند اهللا مسلمني؟


أمجعني، أخذنا اإلسالم من باب هذه هي املهمة اليت قصرنا فيها 

واحد، العبادات، الصالة والصيام والزكاة واحلج، وليتنا نقوم يف هذا 
الباب كما ينبغي، فلو قمنا بالصالة فقط كما حيب اهللا ويرضى، فـإن  

  : )العنكبوت ٤٥(  الصالة يقول فيها اهللا

))  ��χχ ÎÎ))  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  44‘‘ ssSS ÷÷ΖΖ ss??  ÇÇ∅∅ ttãã  ÏÏ !!$$ tt±± óóss xxÿÿ øø99 $$##  ÌÌ�� ss33ΖΖ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  ((    
  : اهللا يف كل ركعة ونقولوحنن ندعو 

))  $$ ttΡΡ ÏÏ‰‰ ÷÷δδ $$##  xxÞÞ≡≡ uu�� ÅÅ __ÇÇ99 $$##  ttΛΛ ÉÉ)) ttGG óó¡¡ ßßϑϑ øø99 $$##    xxÞÞ ≡≡ uu�� ÅÅÀÀ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ||MM ôôϑϑ yyèè ÷÷ΡΡ rr&&  
ööΝΝ ÎÎγγ øø‹‹ nn== ttãã  ((  ))الفاحتةالفاحتة٧٧--٦٦((  

اهللا يف كل صالة أن يهدينا الصراط املستقيم، فإذا خرجنا  ندعو
من الصالة، فال بأس من الكذب، وهـل الكـذب مـن الصـراط     

بأس من الغيبة، وال بأس من النميمة، وال بـأس مـن    وال! املستقيم؟
السب والشتم واللعن، وغريها من أخالق اجلاهلية، اليت نـوه عنـها   

  .وحذر منها خري الربية صلوات ريب وتسليماته عليه



  

)١٤( 

إن هذه الثنائية اليت وقعت يف جمتمعنا هي اليت أساءت إىل ديننا، 
كل شئونه، يف كل حركاته،  فاملسلم ملتزم بدين اهللا يف كل أحواله، يف

يف كل سكناته، ملتزم بدين اهللا يف بيعه وشرائه، كما هو ملتزم بـه يف  
صالته وصيامه، ملتزم بالصدق واألمانة، ألنه ال إميان ملن ال أمانة لـه،  
فإذا فقدت األمانة فقد اإلميان، وإن كان يصلي مع املسلمني ويتظاهر 

بيـب  لتزام بكل ما جاء بـه احل بالعمل بشرائع اإلسالم، لكن الدين ا
  .املصطفى من عند امللك العالم

والدار  Uفإذا كان املسلم على هذه الشاكلة، وكان يبغي اهللا 
  .اآلخرة، فإنه يكون صورة مثلى تقدم اإلسالم إىل األنام

ولو سارت قرية واحدة أو شارع واحد من بلـدان املسـلمني   
أفواجـا، فـإن    Uن اهللا على هذه احلالة الفريدة لدخل الناس يف دي

املسلمني األولني مل يفتحوا البلـدان بالسـيوف، وال باخلطـب، وال    
  :بالكتب، وال باحملادثات

 .وإمنا باألمانة يف البيع والشراء -

 .والصدق يف األقوال -

 .يف كل األحوال Uوالعمل بتشريع اهللا  -

فرأى منهم الناس مناذج فريدة، ألخالق إهلية كرمية، فـرأوهم  
 Uديهم، ومشوا على درم، ودخلوا يف ديـن اهللا   فاهتدوا



  

)١٥( 

  :rأفواجا، قال 

}
{٦٦ 


بقوله وبأخالقه وبأفعاله وبأحواله احلال الذي  rبني رسولكم 

ني الناس، إن كان يف تعامله مع احلق، ينبغي أن يكون عليه كل مسلم ب
رمحة مهداة، شفقة على مجيع خلـق   rأو يف تعامله مع اخللق، فكان 

اهللا، ومودة جلميع عباد اهللا، ترته عن الفظاظة، وعن الغلظـة، وعـن   
القول الفاحش، وعن العمل القبيح، مل يكن يرى منـه إال األخـالق   

  :)آل عمران١٥٩(ىف  بهالكرمية، والصفات العظيمة، ولذا قال له ر

  ))  $$ yyϑϑ ÎÎ66 ssùù  77ππ yyϑϑ ôômm uu‘‘  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  ||MMΖΖ ÏÏ99  ööΝΝ ßßγγ ss99  ((  ööθθ ss99 uuρρ  ||MMΨΨ ää..  $$ ˆˆàà ssùù  
xxáá‹‹ ÎÎ== xxîî  ÉÉ== ùù== ss)) øø99 $$##  ((##θθ ‘‘ÒÒ xxÿÿΡΡ ]]ωω  ôô ÏÏΒΒ  yy77 ÏÏ99 ööθθ yymm  ((    

وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم، أهم ما يتميز به املسـلم يف  
هذه احلياة أن يكون رحيما بإخوانه املؤمنني، شفوقا وعطوفـا علـى   

واملساكني، ماداً يد املساعدة للمحتاجني، لسانه ال ينطـق إال  الفقراء 
  ومسند اإلمام أمحد أيب داودسنن الترمذي و ٦  ======================================



  

)١٦( 

  :كما يقول رب العاملني

  ))  ((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ÉÉ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99 $$##  ((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  44’’ nn<< ÎÎ))  ÅÅÞÞ≡≡ uu�� ÅÅÀÀ  
ÏÏ‰‰‹‹ ÏÏϑϑ pptt øø::   ))احلجاحلج((  ))  ∪∪⊇⊇⊅⊅∩∩  ##$$

يتعامل مع اخللق باجلمال القرآين، ويتعامل مع احلق بالصـفاء   
من رآه من اخللق أحبه، ألخالقه وألدبـه وحلسـن   النوراين يف قلبه، ف

  .هديه يف تعامله مع من حوله
هذا هو املسلم الذي يقدم اإلسالم إىل مجيع األنام، وإذا كـان  
مع ربه، تراه خاشعا، تراه وكأنه حاضراً بقلبه مع مواله، يظهر عليـه  
سيما اخلشية، ويظهر عليه تقوى اهللا، ألنه يرعى اهللا يف كـل حركـة   

نة، ويوجه النيات هللا، فال ينوي عمال إال إذا ابتغى به وجـه اهللا،  وسك
أهل هذا الزمان، من أمر هو السبب لكل ما حنـن   rوقد حذر النيب 

  :rفيه يا أخوة اإلميان، فقال 

}
 

 


  



  

)١٧( 

{٧٧ 
حب الدنيا وطلب املناصب، وطلب املكاسب، والسـعي إىل   
حتقيق املآرب الدنيوية الفانية فيها هو الذي فرق مجعنا، وهـو الـذي   
شتت مشلنا، وهو الذي جعل بعضنا يتعاىل علـى بعـض بالسـباب    

لى احلسـد  والشتائم، وجعل القلوب متتلىء باألحقاد على العباد، وع
ملن عنده خري يف هذه البالد، بينما العامل كله يشـهد بسـماحة هـذا    

  .الدين
أال تعلمون أن أول دستور كُتب يف الدنيا هـو الـذي كتبـه    

، كتب هذه الوثيقة وتسمى وثيقة املدينة، بـني املسـلمني   rالرسول 
واليهود، حيفظ هلم حقوقهم، وحيفظ للمسلمني حقـوقهم، وتوافقـوا   

 rوتراضوا على ذلك، وعاشوا على ذلك، يعلمنا الـنيب  على ذلك، 
أنه البد من التوافق يف األمور وخاصة بني مجاعة املسلمني، إذا كـان  

  :شرط إميان املسلم يقول فيه النيب الصفي

}{٨٨ 
اننا املؤمنني، فلم التنافس على وحنن مجيعا حنب اخلري جلميع إخو

املناصب، والتنافس على الكراسي، والتنافس على الفاين الذي فـرق  
وإذا كان ال بد من التنافس فال بأس لكن بأدب !! مجعنا وشتت مشلنا؟

 إلمام أمحدومسند ا أيب داودسنن  ٧  ======================================
 الصحيحني البخاري ومسلم وسنن الترمذي ٨



  

)١٨( 

اإلسالم، وبأخالق القرآن، ومبا كان عليه احلبيب املصطفى وصـحبه  
ح أحدا رأي أخيه، ولكـن  الكرام، ال يتعاىل مؤمن على أخيه، وال يقب

  :نكون كما قال اهللا

  ))  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  ((##θθ ßßss ÎÎ== ôô¹¹ rr'' ssùù  tt ÷÷ tt//  öö// ää33 ÷÷ƒƒ uuθθ yyzz rr&&  44  
((##θθ àà)) ¨¨?? $$## uuρρ  ©©!! $$##  ÷÷// ää33 ªª== yyèè ss99  ttββθθ ççΗΗ xxqq öö�� èè??  ∩∩⊇⊇   ))احلجراتاحلجرات((  ))  ∪∪⊂⊂

وإين أهيب جبماعة املسلمني أن نكون واسطة خـري يف هـذا   
  :اتمع أمجعني

 .قبيحة يف حق أخيه ال نسمح ألحد بكلمة  -

 .وال نسمح بتجريح مسلم  -

 .وال نسمح بسباب مؤمن -

 .إىل مجع الصف ندعو إىل اخلري وندعو إىل الوحدة، وندعو -

فقد سئمنا من احلياة يف ظل هذه الظروف، اليت أهدرت ثروات 
ه األمـور  البالد، وأوشك صرب العباد على النفاد، بعد أن اجتاحت هذ

  ... كل حياتنا الدنيا
  : )آل عمران١٠٣(ىف .إخواننا إىل قول اهللا دعون 

  ))  ((##θθ ßßϑϑ ÅÅÁÁ ttGG ôôãã $$## uuρρ  ÈÈ≅≅ öö77 pptt ¿¿22  ««!! $$##  $$ YYèè‹‹ ÏÏϑϑ yy__  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ èè%% §§�� xxÿÿ ss??  ((    



  

)١٩( 

٩٩
إن أوجب الواجبات على كل مسلم يف هذا الوقت العصيب، 
احلرص على وحدة الشمل، على مجع الصف، على عدم الفرقة بـني  

واملنازعات بـني املوحـدين، أن   املسلمني، على عدم إثارة اخلالفات 
  :يف ألسنتنا أمجعني Uنكون كما قال اهللا 

  ))  ((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ÉÉ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99   ))احلجاحلج٢٤٢٤((  ))  ##$$
ال نقول إلخواننا إال خرياً، وال نقول يف حقهـم إال بـراً، ال    

نغتاب أحداً من املسلمني، فإن صغري املسلمني عند اهللا عظيم، وال حنقر 
من املؤمنني فرمبا يكون له شأن كبري عند أكرم األكرمني، ألنـه   واحداً

  :يقول يف قرآنه

  ))  ¨¨ββ ÎÎ))  öö// ää33 ttΒΒ tt�� òò22 rr&&  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ««!! $$##  ööΝΝ ää3399 ss)) øø?? rr&&  ((  ))احلجراتاحلجرات١٣١٣((..  
مل  Uنظن بإخواننا املؤمنني أمجعني اخلري كـل اخلـري، ألن اهللا   

ئر يطلعنا على قلوم، واألعمال بالنيات، واملكافأة عنـد اهللا بالسـرا  
الطيبات، وما دمنا مل نطلع على األسرار فكيف حنكم على إنسـان مل  

لسانه ينطق بالتوحيد ! نرى معاصيه أنه من األشرار أو بأنه من الفجار؟
ال يليق هذا بأي مسلم يؤمن باهللا ويتابع !! وأحكم عليه أنه من الكفار

  .م١٤/١٢/٢٠١٢من خطبة اجلمعة بقرية بين شبل مركز الزقازيق ٩  ======================================



  

)٢٠( 

  .حبيب اهللا ومصطفاه
نا أسوة يف الرمحـة  كفوا عن التنفري وامجعوا املسلمني، وليكن ل

العظمى للخلق أمجعني، جيب أن يكون املسلمني فيما بينهم متـرامحني،  
جييب كل دعاء إال نزول الرمحة، كيف ترتل الرمحة من اهللا  Uفإن اهللا 

  :يف ذلك rعلينا؟ قال 

}{١٠١٠ 
قية، فاحلمـد هللا كلنـا يـؤدي    حنن يف حاجة إىل صحوة أخال

العبادات، لكن حنتاج إىل صحوة أخالقية تطابق فيها أخالقنا أخـالق  
كتاب اهللا وأخالق حبيب اهللا ومصطفاه، حىت نكون حمسنني إىل هـذا  

  .الدين، وحنسن عرضه على العامل أمجع
فإننا نعرض اإلسالم على غرينا بأخالقنـا، ولـيس بصـالتنا    

صالتنا وصيامنا وعباداتنا بيننا وبـني اهللا، لكـن   وصيامنا وعباداتنا، ف
اخللق ينظرون إلينا اآلن، فقد تفرق مجعنا وقد أخذنا نسب يف بعضنا، 
ونشتم كبارنا وال نرحم صغارنا، والكل يتوعد أخيه، والكـل جيهـز   
السالح، ويستعد للضغط على الزناد ليميت أخيه، وكأن هذا جهـاد  

ن، أصبح اجلهـاد بـني املسـلمني    لليهود، وكأن هذا جهاد للكافري
واملسلمني، بني املؤمنني واملؤمنني، ال أتصور كيف لقلب خالط بشاشة 
اإلميان تطاوعه يده أن ميسك سكينا فيضرب به أهل اإلميان، أو يدوس 

  سنن الترمذي والبيهقي ١٠  ======================================



  

)٢١( 

على زناد فيقتل رجال يصلي لرب العاملني، حبجة أنه على خالف فيمـا  
  !!!  بينه وبينه

خالف حىت ولـو كـان   !! سي؟خالف سيا!! أي خالف هذا؟
هاء، وتذهبا سـوياً إىل  جيب أن حتتكم إىل من فوقك من الفق!! شرعي؟

  ... منكما من العلماء من هو أعلى
يف  r، قال rلكن ما هكذا أمرنا اهللا وال طلب منا رسول اهللا 

  :املؤمن إذا ساب أخاه ورد عليه

}{١١١١ 
  :وقال يف املؤمنني إذا رفع أحدمها السالح على أخيه

}

{١٢١٢ 

ال ينبغي حىت ملسلم أن يقول كلمة ألخيه املؤمن يؤذيه ـا، أو  
  :rيعيبه بني اخللق ا، فقد قال 

}
  tمسند اإلمام أمحد عن عياض بن محار  ١١  ======================================

  الصحيحني البخاري ومسلم وسنن أيب داود ١٢



  

)٢٢( 


{١٣١٣ 

ألنه بقول كلمة يعلم علم اليقني أن أخاه بريء منها، ولكنـها  
مة فاشية دفعته إليها النفس اإلبليسية من أجل أن يسيء إىل أخيه بني 

 <<<< اخللق، أو يشنع عليه بني الناس

ل بئس هذه الصفات وبئس هذه األخالق، فإن املـؤمنني يقـو  
  :فيهم سيد األولني واآلخرين




{١٤١٤ 
نا باحلب جلميع نريد أن ترجع بيننا األلفة واملودة، أن متتلئ قلوب

، حىت يـزيح اهللا  Uاألحبة، أن تكون نياتنا كلها خالصة وخملصة هللا 
عنا هذه الغمة، وجيمع مشلنا، وال يشمت الكـافرين واليهـود ومـن    

 .عاوم فينا، وجيعلنا يف خري حال

  ...آمني أمني يارب العاملني 
  . وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  اجلامع يف احلديث البن وهب ١٣  ======================================
   بن بشريعن النعمام  صحيح مسلم ١٤



  

      )٢٣(  




            

    
    
    



  

      )٢٤(  

  
    

    
  



  

      )٢٥(  


١١

            
يف هذه اآلونة نرى جمتمعنا، بل واتمعات قاطبـة، إسـالمية   

ري إسالمية، يف هرج ومرج وفنت وختبط ونزاعات وخالفات لـيس  وغ
  !!! هلا حد، وال يستطيع أحد أن يقضي عليها أو خيفف من وقعها

  فما أسباب ذلك؟
  وما السبيل إىل إزالة ذلك؟

هناك آفات ظهرت يف هذا العصر، كانت يف العصور السـابقة  
شر دائهـا،  بسيطة وقليلة، ولكن يف هذا العصر استفحل أمرها، وانت

وقلَّ احلكماء واألطباء الذين يعاجلون أدوائها، فظهر ما نراه اآلن مـن  
فرقة وشقاق وخالف وإحن يف الصدور، وأحقاد وأحساد يف القلوب، 

  م٦/٩/٢٠١٢هـ ١٤٣٣ شوالمن  ١٩اخلميس  - ياملعاد ١  ======================================



  

      )٢٦(  

حىت بني األخوة يف الدين، وبني األخوة يف الـوطن، وبـني األخـوة    
  .األشقاء من بني أب وأم

ض جسـدية،  قلت آفات ألا أمراض معنوية، وليست أمـرا 
فليس العيب يف نقص اخلريات، أو يف قلة األموال، فإن كل ذلك قـد  

، Uيكفي العامل كله، واجلم الغفري إذا باركه إلـه األرض والسـماء   
  :والربكة ال تكون إال بعد القضاء على األمراض املعنوية

  ))  ööθθ ss99 uuρρ  ¨¨ββ rr&&  ŸŸ≅≅ ÷÷δδ rr&&  ##““ tt�� àà)) øø99 $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((## ööθθ ss)) ¨¨?? $$## uuρρ  $$ uuΖΖ óóss ttGG xxÿÿ ss99  ΝΝ ÍÍκκ öö�� nn== ttãã  
;;MM≈≈ xx.. tt�� tt//  zz ÏÏ iiΒΒ  ÏÏ !!$$ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  ((  ))األعرافاألعراف٩٦٩٦.(.(  

هذه اآلفات كثرية ومتنوعة سنشري إىل بعضها، حبيـث نضـع   
  : rبفضل اهللا، وبإمداد سيدنا رسول اهللا 

 .روشتة ألمراض العصر اليت أصابت األفراد واتمعات -

 .والسبيل إىل إصالحها -

والتـواد والتعـاون   والرجوع إىل األلفة واملودة واحملبـة   -
والتناصح والتباذل الذي كان عليـه، وال يـزال عليـه    

  ٢٢ .املؤمنون والفضالء من العامل يف كل وقت وحني

، تربيـة  )٢ط(إصالح األفراد واتمعات ىف اإلسالم : ننصح من يريد املزيد بقراءة كتبنا ٢  ======================================
كونوا قرآنا ميشى بني الناس،  ، )٣ط(، عالج الرزاق لعلل األرزاق )٢ط(القرآن جليل اإلميان 

  .كيف تدعو اهللا على بصرية



  

      )٢٧(  


  ...:إن كانت ...  أول هذه األدواء داء العصبية

 .عصبية للرأى -

 .أو عصبية لدين -

 .أو عصبية ملذهب -

 .يخـأو عصبية لش -

 .نــأو عصبية لوط -

 .بــلنسأو عصبية  -

 .اعةـــأو عصبية جلم -

فقد قضى اإلسالم على العصبية يف شتى صـورها وكافـة    -
  :)آل عمران١٠٣( ىف للمؤمنني يف شأا Uأشكاهلا، وقال اهللا 

  ))  ((##θθ ßßϑϑ ÅÅÁÁ ttGG ôôãã $$## uuρρ  ÈÈ≅≅ öö77 pptt ¿¿22  ««!! $$##  $$ YYèè‹‹ ÏÏϑϑ yy__  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ èè%% §§�� xxÿÿ ss??  ((    
  :وقال اهللا يف شأن اخللق أمجعني

  ))  ¨¨ββ ÎÎ))  ÿÿ ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ  ööΝΝ ää33 ççFF ¨¨ΒΒ éé&&  ZZππ ¨¨ΒΒ éé&&  ZZοο yy‰‰ ÏÏmm ≡≡ uuρρ  OO$$ ttΡΡ rr&& uuρρ  ööΝΝ àà66 šš// uu‘‘  



  

      )٢٨(  

ÂÂχχρρ ßß‰‰ çç77 ôôãã $$$$ ssùù  ∩∩⊄⊄∪∪  ((  ))األنبياءاألنبياء((  
فيما كان حادثا يف عصره وزمانـه مـن العصـبيات     rوقال 

  :العائلية والقَبلية وغريها

}
{٣٣ 

كيف يتم ذلك؟ إذا عرفنا أن مردنـا إىل اهللا، األرض أرض اهللا  
يورثها من يشاء من عباده ليتمتع ا فترة من الزمن، مث ترد إىل وارث 
األرض والسماوات ليوزعها بأنصبة ومقادير معلومـات أوردهـا يف   

  .rات صحيح اآليات، وزادها تفسرياً يف بيان سيد الساد

))  °°!!  ÛÛ�� ùù== ããΒΒ  ÏÏNN ≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  ((  ))الشورىالشورى٤٩٤٩((  
فَلم العصبية ملكان إن كان يف بنيان أو يف أرض أو يف صحراء  

واإلنسان مسافر ولن ينال بعد سفره !! أو يف أي أمر من أمور الدنيا؟
إال ما قدمت يداه من عمل صاحل أعانه وقواه عليه مـواله، ورزقـه   

الكيفية اليت يقبله به اهللا، فحىت التوفيـق يف العمـل   بالتوفيق ليؤديه ب
  .والقيام به فهو من فضل اهللا وبتوفيق اهللا جل يف عاله

يف  rوإن كانت العصبية لنسب أو حلسب أو لساللة فقد قال 
  :ذلك للبشر مجيعاً

 tن أيب داود والبيهقي عن جبري بن مطعم سن ٣  ======================================



  

      )٢٩(  

}


{٤٤ 
كل السالالت البشرية، وكل القبائل والعائالت األرضية ترجع 

  يف النهاية إىل آدم وحواء، فكلنا كما قال اإلمام علـيt   وأرضـاه
  :وكرم اهللا وجهه

  آدم واألم حـــواءأبـــوهم   الناس من جهة التمثيـل أكفـاء  
كلنا يف النهاية ننتمي آلدم، وقد كان احلكمـاء مـن العـرب    

  :يقولون ملن تأخذهم نعرة العصبية باآلباء واألجداد

  إن الفىت من يقول هـا أنـا ذا    ليس الفىت من يقـول كـان أيب  
ناعياً على العرب قبل اإلسـالم عنـدما كـانوا     Uوقال اهللا 

نالبقرة٢٠٠( ى ليتفاخرون باآلباء واألجدادجيلسون يف مناسك احلج يف م(:  

  ))  ((##ρρ ãã�� àà22 øøŒŒ $$$$ ssùù  ©©!! $$##  öö// ää.. ÌÌ�� øø.. ÉÉ‹‹ xx..  ööΝΝ àà22 uu !!$$ tt//## uu  ÷÷ρρ rr&&  ££‰‰ xx©© rr&&  ## \\�� òò22 ÏÏŒŒ  ((    
مـا   على العصبية عملياً وقال ألصحابه يف هذا املقام rوقضى 

  :كما قال علماء احلديث أحاديث كثريةتواه معناه مما جاء بصحة حم

  tسنن الترمذي وأيب داود ومسند اإلمام أمحد عن أيب هريرة  ٤  ======================================



  

      )٣٠(  

}
{ 

  :وقال يف رجل من فارس

}{٥٥ 
  :يعين من أهل خصوصية النيب املصطفي ممن ذكرهم اهللا يف قوله

))  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ßß‰‰ƒƒ ÌÌ�� ããƒƒ  ªª!! $$##  ||== ÏÏδδ õõ‹‹ ãã‹‹ ÏÏ99  ããΝΝ àà66ΖΖ ttãã  }}§§ ôô__ ÍÍ hh��99 $$##  ŸŸ≅≅ ÷÷δδ rr&&  
ÏÏMM øø�� tt77 øø99 $$##  öö// ää.. tt�� ÎÎ ddγγ ssÜÜ ããƒƒ uuρρ  ## ZZ���� ÎÎγγ ôôÜÜ ss??  ∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪  ((  ))األحزاباألحزاب((  

  .أدخل معهم سلمان مع أن سلمان كان من بالد فارس 
شـرية  للسـالالت الب  فألغى العصبية بكل صورها وأشـكاهلا 

  ..والعائالت واآلباء واألجداد
وأصبح املؤمن يفخر بتقوى اهللا، واألدب مع اهللا، واألدب مـع  
خلق اهللا، واألدب مع كتاب اهللا، والعمل الصاحل الذي أعانـه عليـه   

كما  اله، وقواه بفضله عليه، وجعله من خيار عباد اهللا بتوفيق اهللا لهمو
  :).هود٨٨(قال ىف كتابه 

  ))  $$ ttΒΒ uuρρ  þþ’’ ÅÅ++ŠŠ ÏÏùù ööθθ ss??  ��ωω ÎÎ))  ««!! $$$$ ÎÎ//  44  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  ààMM ùù== ©©.. uuθθ ss??  ÏÏµµ øø‹‹ ss99 ÎÎ)) uuρρ  ÜÜ==ŠŠ ÏÏΡΡ éé&&  ((    

  املستدرك على الصحيحني ٥  ======================================



  

      )٣١(  

وألغى العصبية سواء للمذاهب الفقهية، أو للطرق الصوفية، أو 
رء العلم، ويتدرب على أيـديهم  للمشايخ الذين يتلقى على أيديهم امل

على العمل، ألن املشايخ مجيعاً يدعون إىل منهج رسول اهللا، ولو دعـا  
واحد منهم لنفسه حلاربناه، ألننا نتبعه ألنه يدعوا إىل منهج رسول اهللا، 

مع رفعة قدره وعظيم مقداره ال يدعوا إىل نفسه ولكنه  rورسول اهللا 
فلو دعا إىل نفسه ما اتبعنـاه، إذاً   يدعوا إىل حضرة اهللا جل يف عاله،

الكل يدعوا إىل اهللا، كل السابقني واملعاصرين والالحقني يـدعون إىل  
يدعوا إىل اهللا، إذاً كلهم على منهج  rشريعة رسول اهللا، ورسول اهللا 

  :واحد يقول فيه اهللا

  ))  ¨¨ββ rr&& uuρρ  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  ‘‘ ÏÏÛÛ≡≡ uu�� ÅÅÀÀ  $$ VVϑϑŠŠ ÉÉ)) ttGG óó¡¡ ããΒΒ  ççννθθ ããèè ÎÎ77 ¨¨?? $$$$ ssùù  ((  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ ããèè ÎÎ77 −−FF ss??  
ŸŸ≅≅ çç66 ��¡¡99 $$##  ss−− §§�� xxÿÿ ttGG ssùù  ööΝΝ ää33 ÎÎ//   ttãã   ÏÏ&& ÎÎ##‹‹ ÎÎ77 yy™™  ((  ))األنعاماألنعام١٥٣١٥٣.(.(  

وافْقَه البيان يف القرآن، ما السبل اليت ى عنها اهللا؟ اليت تقطع 
الطريق على عباد اهللا، وتوقفهم على نفر من اخللق، وال تـوجههم إىل  
حضرة اهللا جل يف عاله، فكل من يدعوا اخللق إىل اهللا فهذا هو املنهج 

مي، والصراط املستقيم، أما من يدعوا اخللق إىل نفسه كأن يدعوهم القو
إىل تعظيمه وتوقريه وتلقي األوامر منه كأا دستور من السـماء، وال  

عـن   Uهذا من أهل السبل انا اهللا !! يعرضوا على الشريعة الغراء
ه اتباعه، أو املشى على منواله، أو حىت التفكر يف سبيله ألننا مجيعاً نتج

  :إىل دين واحد يقول فيه اهللا



  

      )٣٢(  

  ))  ¨¨ββ ÎÎ))  šš ÏÏ ee$$!! $$##  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ««!! $$##  ÞÞΟΟ≈≈ nn== óó™™ MM}}   ))آل عمرانآل عمران١٩١٩((  ))  ##$$
وعليه شارع واحد هو املصطفى عليه أفضـل الصـالة وأمت    

السالم، والكل يشري إىل حضرته، وهو يشري إىل حضرة اهللا، ووجهـة  
  : اجلميع يف البدء ويف اخلتام

))  $$ yyϑϑ uuΖΖ ÷÷ƒƒ rr'' ssùù  ((##θθ ——99 uuθθ èè??  §§ΝΝ ssVV ssùù  ççµµ ôô__ uuρρ  ««!!   ).).البقرةالبقرة١١٥١١٥((  ))  ##$$


ما اخلالفات بني املذاهب الفقهية إال إهلامات إهليـة يف تأويـل   
النصوص القرآنية، وتوجيه األحاديث النبوية لسعة الديانة اإلسالمية، 
من األئمة من يأخذ بظاهر اآلية وهذا صواب، ومنهم من يأخذ بتأويل 

فسر بعضه بعضاً وهو على صواب، هذا علـى  يف القرآن، والقرآن ي
، مثـال علـى   Uصواب وهذا على صواب، وذلك لوسعة دين اهللا 

  :يقول اهللا تعاىل يف نواقض الوضوء: ذلك

  ))  ÷÷ρρ rr&&  ããΜΜ ççGG óó¡¡ yyϑϑ≈≈ ss99  uu !!$$ ||¡¡ ÏÏ iiΨΨ99   ))املائدةاملائدة٦٦((  ))  ##$$
  :بظاهر اآلية فقال tأخذ اإلمام الشافعي 

بدون حائـل   اللمس هو اللمس املباشر، فلو ملس الرجل املرأة
انتقض وضوءه، فإذا أراد أن يلمس املرأة ال بد أن يضع علـى يـده   



  

      )٣٣(  

  .حائل حيول بينه وبني يدها، وهذا رأى صواب
لو نظرنا إىل قول اهللا عن السـيدة  : قال tواإلمام أبو حنيفة 
  :مرمي البتول رضي اهللا عنها

  ))  ööΝΝ ss99 uuρρ   ÍÍ__ óó¡¡ ||¡¡ ôôϑϑ ttƒƒ  ××�� ||³³ oo00  ((  ))مرميمرمي٢٠٢٠((    
ذاً اللمس الذي ينقض الوضـوء هـو   تقصد باملس اجلماع، إ

هـذا أول مـن   .... اجلماع، لكن اللمس املباشر ال ينقض الوضوء 
القرآن، وهذا أخذ بظاهر القرآن، وذلك ليتبني لنا سعة شرع الرمحن 

U  الذي أنزله لنا على النيب العدنانr   ليس بينـهما خـالف وال ،
ام من اهللا لـيعلم  اختالف، لكن سعة يف الفكر، ونباهة يف الذكر، وإهل

اجلميع أن شرع اهللا شرع واسع ال حييط به رجل واحد من عبـاد اهللا  
  :الذي علَّمه اهللا، وقال له اهللا rإال سيدنا رسول اهللا 

  ))  šš�� yyϑϑ ©©== ttãã uuρρ  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ss99   ää33 ss??  ããΝΝ nn== ÷÷èè ss??  44  ššχχ%% xx.. uuρρ  ãã≅≅ ôôÒÒ ssùù  ««!! $$##  
yy77 øø‹‹ nn== ttãã  $$ VVϑϑŠŠ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊇⊇   ))النساءالنساء((  ))  ∪∪⊃⊃⊆⊆

  .وقس على ذلك باقي األمثلة 
يظهر بينهم خالف، ولذلك مل يظهر علـى مـدى التـاريخ     مل

عصبيات بني أصحاب املذاهب كما ظهـر يف عصـرنا اآلن، ألـم    
  :يعلمون أم



  

      )٣٤(  

  رشفاً من البحر أو غرفاً من الدمي  وكلهم من رسول اهللا ملـتمس 
لو جاء أى رجل مهما كان شأنه بني املسلمني بشيء خيـالف  

حىت أصـغر مسـلم ال   !! لقرعناه بالنعالسنة سيد األولني واآلخرين 
يرضى بذلك، لكنه يأيت بفهم لطيف يف كتاب اهللا، أو يف توجيه حديث 

فهموا ذلك فلم خيتلفوا، ومل يتفرقوا ومل يتحزبـوا  .....  rرسول اهللا 
  .كما ظهر اآلن


وكذا مشايخ الطرق على اختالف أنواعهم وأشكاهلم، الطريق 

واحد، ال يغيب عن سلوكه إال جاحد، وال يصد عنـه إال   Uإىل اهللا 
  كافر أو معاند، لكن كيف أسري فيه؟

ما املنهج الذي إذا اتبعته أنال رضا اهللا وأحظى حبسن املتابعـة  
حلبيب اهللا ومصطفاه؟ وليس فينا وال فيمن قبلنا وال فيمن بعدنا رجـل  

الذين مشوا علـى   يستطيع أن يأيت بكل ما أمرنا به اهللا، فظهر الرجال
منهج حبيب اهللا، واختاروا باباً مشوا فيه، وعندما صدقوا يف السري يف 
هذا الباب فتح عليهم الوهاب، والحت عليهم الفتوحات اإلهلية، رأينا 

  :هلم إهلامات من باب



  

      )٣٥(  

  ))  ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷ΚΚ ¯¯== ttææ uuρρ   ÏÏΒΒ  $$ ¯¯ΡΡ àà$$ ©©!!  $$ VVϑϑ ùù== ÏÏãã  ∩∩∉∉∈∈∪∪  ((  ))الكهفالكهف((  
  :ورأينا هلم وعليهم إشراقات من باب 

  ))   ttΒΒ uuρρ rr&&  ttββ%% xx..  $$ \\GG øøŠŠ ttΒΒ  ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷�� uuŠŠ ôômm rr'' ssùù  $$ ooΨΨ ùù== yyèè yy__ uuρρ  …… ççµµ ss99  ## YY‘‘θθ ççΡΡ   ÅÅ´́ ôôϑϑ ttƒƒ  
 ÏÏµµ ÎÎ//  †† ÎÎûû  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99   ))األنعاماألنعام١٢٢١٢٢((  ))  ##$$

ورأينا هلم إجابة دعاء وحتقيق رجاء من اهللا دليالً علـى أـم    
  :استجابوا هللا فاستجاب هلم اهللا

  ))  ((##θθ çç66‹‹ ÉÉff ttGG óó¡¡ uuŠŠ ùù== ssùù  ’’ ÍÍ<<  ((##θθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ãã‹‹ øø99 uuρρ  ’’ ÎÎ11  ööΝΝ ßßγγ ¯¯== yyèè ss99  ššχχρρ ßß‰‰ ää©© öö�� ttƒƒ  
  ))البقرةالبقرة((  ))  ∪∪∌∌∇∇⊆⊆∩∩

ورأينا فيهم أدب النبوة، ومست القرآن، وسيما الصاحلني اليت  
  .أحبابه املقربني من أُمة النيب العدنان Uوسم ا اهللا 

فكل رجل منهم على باب من أبواب اجلنة، واجلنة هلا أبـواب  
اية كثرية، وال يستطيع اإلنسان أن يدخل منها مجيعاً إال بتوفيق اهللا ورع

  .اهللا جل يف عاله
وأنا بعدما اشتد شوقي إىل ريب ورأيت حنيناً يف نفسي إىل العمل 
مبا أمر ريب أريد أن أمشي على هذا اهلُدى، فأنظر فأجد رجالً وصـل  
إىل ما وصل إليه من الفتح اإلهلي بقيام الليل فأذهب إليه ألتعلم منـه  

به  Uالليل فيفتح اهللا الكيفية السديدة والطريقة الرشيدة اليت أقوم ا 



  

      )٣٦(  

وينظر آخر إىل رجـل فـتح اهللا    .علىU     عليـه بكثـرة اإلنفـاق
والصدقات فيذهب إليه ليتدرب على يديه على الكيفية اليت يتصـدق  

أحتاج إىل خبري ..... ا، وينال القبول بسببها، ويفتح عليه من أجلها 
ل خبري لـه  يف هذا الدرب الذي أريد أن أسلكه إىل العلى الكبري، وك

باب، وال يستطيع أحد أن يدخل من كل األبواب إال احلبيب الـذي  
  .rاحلكمة وفصل اخلطاب، سيدنا حممد  Uمنحه اهللا 

ومن هنا ظهر الصاحلون، منهم من اشتهر بذكر اهللا، ومنهم من 
اشتهر بتالوة كتاب اهللا، ومنهم من اشتهر بالعلوم، ومنهم من اشـتهر  

، ومنهم من اشتهر بالصلح بني املتخاصمني من خبدمة الفقراء واملساكني
املسلمني، ومنهم من اشتهر بالسعى على حوائج األرامـل والفقـراء   

كل واحد منهم دخل من باب، ومن هنـا  ..... والضعفاء واملساكني 
افترقوا، مل يكن افتراقهم عن اختالف، وإمنا إلظهار غىن شـرع اهللا،  

 رضاء اهللا، وإىل فضل اهللا، وإىل وكثرة األبواب اليت توصل املؤمن إىل
  .Uإكرام اهللا 

اخلطأ يف هذا املقام للذي يدعي أن الطريق الذي سـلكه هـو   
وحده الطريق السديد، وغريه على اخلطأ، وهذا ال ينبغي أن يكون بني 
املسلمني، فإم كلهم على الصواب، لكن هذا منهج ارتضيته وأحببته، 

، rغريي ألا كلها عن رسول اهللا  وليس معىن ذلك أن أُقبح مناهج
وكلها توصل إىل مراضي اهللا، لكين أميل إىل ذلك، فال أُقبح غريي إذا 



  

      )٣٧(  

سار على غري ذلك، فمن أراد أن يلزم غريه باملنهج الذي سار عليـه  
فقد حجر واسع فضل اهللا، وأغلق أمام اخللق األبواب اليت فتحهـا اهللا  

لق للخالق، سر كما شئت واتـرك  ، لكن دع اخلrوبينها رسول اهللا 
  .غريك يسري كما يشاء
لـيس فضـله    Uواسع عليم، ومن وسعته  Uواعلم أن اهللا 

قاصر على أحد، وال قاصر على عدد، وال قاصر علـى زمـان، وال   
يحيط بكل زمان ومكان، ويحيط  Uقاصر على مكان، بل فضل اهللا 

ن منذ خلق الدنيا باملالئكة واإلنس واجلان، وغريها من خملوقات الرمح
  .األرض ومن عليها Uإىل أن يرث اهللا 

لو فهم أتباع العارفني ومحبي الصاحلني هـذه احلقيقـة هـل    
وهل هناك مـن سـبيل   !! شيخي أفضل، أو شيخك أقل!! خيتلفون؟

  :يف آيته القرآنية Uملعرفة األفضلية عند رب الربية بعد قول اهللا 

  ))  ¨¨ββ ÎÎ))  öö// ää33 ttΒΒ tt�� òò22 rr&&  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ««!! $$##  ööΝΝ ää3399 ss)) øø?? rr&&  ((  ))احلجراتاحلجرات١٣١٣((  
  !! ومن يعرف التقوى؟ 

هل معك أشعة يف باطنك ونوراً يف قلبك تستطيع أن تكشف به 
  !تقوى األتقياء لتميز بينهم؟

موصداً هذا  rهذا أمر هللا جلَّ يف عاله، وقد قال احلبيب 
  :الباب أمام أصحابه ومن بعدهم



  

      )٣٨(  

}{٦٦ 
  : tوأشار إىل صدره، وقال للصديق األعظم سيدنا أبو بكر 

}
    

        
{٧٧ 

فأنت ال تعرف من األقرب إىل اهللا، أو األشد خشية حلضـرة  
  :tاهللا، وقد قال سيدي جعفر الصادق 

}
  

U

 

U{ 
مؤمن حتقق بذلك هل جتد بينه وبني غريه خـالف أو فُرقـة أو   

  صحيح البخاري ومسند اإلمام أمحد ٦  ======================================
  جامع املسانيد واملراسيل، الديلمى عن على رضى اهللا عنه ٧



  

      )٣٩(  

كـال واهللا،  !! و جدال أو تناحر أو تضاد أو ما شابه ذلـك؟ شتات أ
هذا ال يكون من مسلم مبتدئ ..... ناهيك عن السب والشتم واللعن 

  .، ألن املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويدهUيف دين اهللا 


آفة اآلفات يف اتمع اآلن العصبية، وخاصة بعد دخـول  إذاً 

املذاهب السياسية، فزادت العصبيات، وزاد اهلجـوم   الفرق الدينية يف
  !! حىت على شاشات الفضائيات، وزاد اإلستهزاء، وزادت السخرية

من يشـتم  !! كيف هذا؟!! من يسخر مبن؟ مسلم يسخر مبسلم
من أجل دنيا دنية، أو من أجـل  !! من؟ مسلم يشتم مسلم، لم هذا؟

ينبغي أن يكون ذاك بـني   مناصب فانية، أو من أجل مكاسب بالية، ال
املسلمني أبداً ألن املسلمني ال يريدون يف الدنيا وال يف اآلخرة إال وجه 

  .ورضاه Uاهللا 
وهذا جمال شاسع وواسع ال أريد أن استطرد فيه، ولكن أنتقل 

  :إىل جمال آخر يف داخله
نرى حىت داخل التجمعات، إن كان جتمعاً حول شـيخ أو وىل  

حول حزب، أو جتمعاً حول أى عصبية، بينـهما  أو عارف، أو جتمعاً 
أمور تدركوا مجيعاً من النفوس، أمام النـاس أخـوة متـآلفني، وإذا    



  

      )٤٠(  

جالست أى رجل منهم يف غيبة أخيه تعلم علم اليقني أم متشاكسني، 
ألن كـل  !! ملـاذا؟ !!! وأن بينهما خالفات كما بني املشرق واملغرب

األعظم من العلم من العامل الـذي  رجل منهم يظن أنه استأثر بالنصيب 
يتبعونه، أو من الربكة والنور من الشيخ الذي يلتفون حولـه، وهـو   
! مسكني مل ينظر بعني اليقني إىل ما معه، وال من مع غريه، فكيف ميز؟

وكيف جعل هذا أقـل مـن   ! وكيف فرق؟! وكيف جعل نفسه أميز؟
ن عمـى البصـرية،   إن هذا ال يكون إال م! هذا، وهذا خري من هذا؟

  .وطمس السريرة


ن األجالء يظن كل واحد منهم يف كل وقـت  والتالميذ املؤدب

وحني أنه أقل إخوانه شأناً وأنه أحقر احلقراء بينـهم، وأنـه أعصـى    
العاصني يف وسطهم، وأنه لوال وجوده فيما بينـهم حللـت علـيهم    

ـ  ات مـن األرض، فـإذا   الربكات من السماء وخرجت عليهم الربك
  !!امتنعت الربكات يقول هذا لوجودي بينهم

وارجعوا إىل دوواين الصاحلني واقرأوا هذه النماذج املضـيئة  
لتعلموا ما كان عليه حممد رسول اهللا والذين معه، والسلف الصـاحل  

كلهم على هذه الكيفية، يقول ..... الذين مشوا بعدهم إىل يومنا هذا 



  

      )٤١(  

  :tالعزائم يف ذلك إمامنا أبو 

}
{ 

ويرى من إخوانه  !!! ...فالعبد الذي يرى من نفسه اخلري فقط
  !!!:الشرور فقط 
  !!!هو أشر الناس يف هذا الوقت ف

  إذاً ماذا نفعل؟
  :نرجع إىل ضابط احلبيب

}{٨٨ 
وليس عنده فضول وقـت   ..املؤمن التقي النقي منشغل بعيبه 

  .. لينظر إىل عيب غريه فينتقده
وإذا وجهته يقول ال أرى ألنه ال يرى إال حماسن غريه وعيـب  
نفسه، فينظر إىل حماسن إخوانه وينظر إىل عيب نفسـه، وحيـاول أن   

  ... يصلح نفسه
النفـوس، وبلوغهـا إىل    وهذه هي الطريقة السديدة إلصالح

  .Uمراضي حضرة القدوس 
  tسنن البيهقي عن أنس  ٨  ======================================



  

      )٤٢(  


يل مخسة عشر عام، : وأمر آخر أعقد من هذا، يتساءل البعض

وال !! أو مخسة وعشرون عام وال أرى ما يراه الصاحلون وأمسعه عنهم
ويسـارع  !! أحظى بالشفافية القلبية اليت رأيتها فيهم وقرأا عنـهم 

، أو إىل ربه rذلك إىل شيخه، أو إىل حبيبه املسكني فينسب تأخره يف 
U !!  ،وهذه فرية حتتاج إىل توبة نصوح يبكي فيها الدم بدل الـدمع

  :ألن اهللا قال عن احلبيب

  ))  $$ ttΒΒ uuρρ  uuθθ èèδδ  ’’ nn?? ttãã  ÉÉ== øø‹‹ ttóó øø99 $$##  && ÏÏΨΨ ŸŸÒÒ ÎÎ//  ∩∩⊄⊄⊆⊆∪∪  ((  ))التكويرالتكوير((    
ليس خبيالً، ولكنك مل تبلغ املراد، ومىت بلغت املراد فُتحت لك 

، غري أنك تفتش يف عيب غريك وال تفتش Uعم اجلواد كل كنوز املن
  .يف عيب نفسك

املريد املوفق الذي يفتش يف عيوب نفسه ويسترشد دى شيخه 
يف عالجها، واملريد غري املوفق الذي ينظر يف عيوب غريه، وإذا الطفه 
شيخه وأراد أن يبني له بلطف عن عيوب نفسه دافع عن نفسه، وزجمر 

مثل هذا كيـف تكشـف لـه    !! ه خايل من العيوبواشتد، وظن أن
وهو كله عيوب، ومل يتبـع  !! وكيف يطلع على احملجوب؟!! الغيوب؟



  

      )٤٣(  

  .rج احلبيب احملبوب 
يبلغ بعض املريدين يف هذا األمر أن يتعصب لرأية الذي تمليـه  
عليه نفسه حىت ولو كان مضاداً للرأى الصريح الذي أمره به شيخه، 

أبداً، وهذا كثري، وشيخه إذا أمره بأمر يستضـيء   ومثل هذا ال يفلح
بكتاب اهللا، ويستبني بسنة رسول اهللا، ويأمره ببيان مرته عـن اهلـوى   
كما قال اهللا يف حبيبه ومصطفاه وورثته على أثره صلوات اهللا وسالمه 

  : عليه

))  $$ ttΒΒ uuρρ  ßß,, ÏÏÜÜΖΖ ttƒƒ  ÇÇ ttãã  ##““ uuθθ ooλλ ùù;; $$##  ∩∩⊂⊂∪∪    ÷÷ββ ÎÎ))  uuθθ èèδδ  ��ωω ÎÎ))  ÖÖ óórr uuρρ  44 yyrrθθ ããƒƒ  
  ))النجمالنجم((  ))  ∪∪⊇⊇∩∩

والوحى لرسول اهللا، واإلهلام للصاحلني، وهو نوع من الوحي  
  .يلهمهم به اهللا جلَّ يف عاله

وقد ميتثل أمام الشيخ ويتظاهر باخلضوع واإلمتثال، فإذا مشى 
أرغمته نفسه على املخالفة، وإذا أرغمته على املخالفة فتحت له بـاب  

يف األمـر الواضـح    التأويل ليئول لنفسه، مع أنه ال ينفـع التأويـل  
  .الصريح، ال اجتهاد مع النص

فيكون صورة للشيطان بني  -والعياذ باهللا  –بل يظهر بعضهم 
إخوانه، فإذا مسع درساً مثل هذا وهو جالس بني إخوانـه، وانتـهى   
الدرس، وجالس إخوانه، وقدموه أو كبروه يتظاهر بأنه أعلـم مبـراد   



  

      )٤٤(  

لك كذا وكذا، فيضل سعيهم الشيخ يريد بقوله ذ: الشيخ، فيقول هلم
ويخيب رجاءهم ألنه حكَّم نفسه، وفسر هذا الكالم بنفسـه، وهـم   
يظنون أنه من املقربني، وهو يف هذا املقام مقرب إىل إبلـيس اللعـني   

  :، ألنه أول من فتح لنفسه باب التأويلUوالعياذ باهللا 

  ))  ttΑΑ$$ ss%%  OO$$ ttΡΡ rr&&  ××�� öö�� yyzz  ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏ iiΒΒ  ((   ÍÍ__ ttFF øø)) nn== yyzz   ÏÏΒΒ  99‘‘$$ ¯¯ΡΡ  …… ççµµ ttGG øø)) nn== yyzz uuρρ   ÏÏΒΒ  
&& ÏÏÛÛ  ∩∩∠∠∉∉∪∪  ((  ))صص((  

لو سلَّم ألمر رب العباد وسجد لنجى وفاز، لكنه فسر وأول،  
  .وهذه النفس اإلبليسية

أو جيتهد ويصدر أوامر إلخوانه ويظنون أن الشيخ كلَّفه بذلك، 
مع أن هذا من نفسه، وأهل الطريق مل يتعارفوا على ذلك، فقد كـان  

r يقول هلم:  

}{٩٩ 
ال بد من املشاورة، وقد رأينا ومسعنا وعلمنا أن أهل الطريـق  
حىت وهم يف وسط اجلموع كان أحدهم يضع فمه على أذن الشـيخ  

  ليشريه يف أمر حىت ال يفعلوا شيئاً إال عن أمره، ملاذا؟

  ))  ŸŸξξ ssùù  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘ uuρρ  ŸŸωω  ššχχθθ ããΨΨ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããƒƒ  44 ®®LL yymm  xx88θθ ßßϑϑ ÅÅ jj33 yyss ããƒƒ  $$ yyϑϑŠŠ ÏÏùù  

  سنن النسائي ٩  ======================================



  

      )٤٥(  

tt�� yyff xx©©  óóΟΟ ßßγγ ooΨΨ ÷÷�� tt//  §§ΝΝ èèOO  ŸŸωω  ((##ρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  þþ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎηη ÅÅ¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  %% [[`̀ tt�� yymm  $$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  
||MM øøŠŠ ŸŸÒÒ ss%%  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏ kk== ||¡¡ çç„„ uuρρ  $$ VVϑϑŠŠ ÎÎ== óó¡¡ nn@@  ∩∩∉∉∈∈∪∪    ((  ))النساءالنساء.(.(  

يأخي : إنك بذلك تغلق باب اإلجتهاد، أقول: قد يقول البعض
إنك مل تبلغ رتبة اإلجتهاد، أنت الذي تقـيم نفسـك يف اإلجتـهاد،    

  :تبة اإلجتهاد يقول فيها اهللاولذلك جتتهد على غري صواب، فر

  ))  öö≅≅ èè%%   ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ  þþ’’ ÍÍ??ŠŠ ÎÎ66 yy™™  ((## þþθθ ãããã ÷÷ŠŠ rr&&  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##  44  44’’ nn?? ttãã  >>οο uu���� ÅÅÁÁ tt//  OO$$ ttΡΡ rr&&  
ÇÇ ttΒΒ uuρρ   ÍÍ__ yyèè tt66 ¨¨?? $$##  ((  zz≈≈ yyss öö66 ßß™™ uuρρ  ««!! $$##  !!$$ ttΒΒ uuρρ  OO$$ ttΡΡ rr&&  zz ÏÏΒΒ  šš ÏÏ.. ÎÎ�� ôô³³ ßßϑϑ øø99 $$##  

∩∩⊇⊇   ))يوسفيوسف((  ))  ∪∪∇∇⊂⊂
 :وهذا هو الذي قال له رسول اهللا 

}{١٠١٠ 
لك لكل أصحابه، لكنه قال ذلك لرجل وصل إىل هذا مل يقل ذ

  :tاملقام، يقول يف ذاك إمامنا أبو العزائم 

  يف الكون ظاهرة للعني يف القلب  عن حكَمٍ استفت قلبك يا ذا القلب
هو اإلمام إمام الدين والقـرب   عن احلق يتلقـى معارفـه   قلب  

  من الذي جيتهد؟
  مي ومسند اإلمام أمحدسنن الدار ١٠  ======================================



  

      )٤٦(  

ل اهللا، واإلهلام املباشر من الذي وصل إىل رتبة التلقي من رسو
حضرة اهللا جل يف عاله، أما غري ذاك فإذا نسي رتبة املريد، وأقام نفسه 
يف أى أمر فهو بعيد ألنه مل ميشي على املنهج احلميد الذي وضعه النيب 
السعيد صلوات ريب وتسليماته عليه، لذاك يذل ويضل ويبتعد ويظـل  

  .طوال عمره على هذا املقام
، وقد ذهـب إليـه مريـد    tيدي أمحد البدوي كما قيل لس

يا سيدي أنا معك منذ كذا وكذا ومل أر ومل أشهد ما مسعته عن : وسأله
تعال يا بىن، وأخذه إىل الساقية اليت كانت تخرج املاء : الصاحلني، قال

من البئر للوضوء ملن يريد أن يصلي يف مسجده، وكان يدير السـاقية  
يا بىن إذا مشى هـذا  : اً على عينيه، فقالمحاراً، وقد وضعوا له غطاء

ما املسـافة الـيت   : اللسان وسألته Uاحلمار طوال اليوم وأعطاه اهللا 
فـإذا  : يقول ثالثني أو مخسني كيلـو، قـال  : مشيتها ماذا يقول؟ قال

: قال!! يرى أنه مل جياوز قدميه: كُشف الغطاء عن عينيه ماذا يرى؟ قال
بصريته الغطاء، ومل تفتح لـه كنـوز    كذاك املريد الذي مل يكشف عن

  .Uالفضل والعطاء من اهللا 
  :)ق٢٢( الذي يسمح له باإلجتهاد

  ))  $$ uuΖΖ øøÿÿ tt±± ss33 ssùù  yy77ΨΨ ttãã  xx88 uu !!$$ ssÜÜ ÏÏîî  xx88 ãã�� ||ÁÁ tt77 ssùù  ttΠΠ ööθθ uu‹‹ øø99 $$##  ÓÓ‰‰ƒƒ ÏÏ‰‰ ttnn    ((    
على شرع  –مع أنه مكاشفة  -وكذا ال بد أن يعرض ما يراه  



  

      )٤٧(  

يوافـق شـرع اهللا    ايد احلميد، فإن وافق شرع اهللا أمضـاه، وإن مل 
  :tضرب به عرض احلائط، قال اإلمام أبو احلسن الشاذيل 

}
U

{ 
  :أول شيء جيب أن يفعله املريدإذاً 

  ))  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ŸŸωω  ((##θθ ããΒΒ ÏÏ dd‰‰ ss)) èè??  tt ÷÷ tt//  ÄÄ““ yy‰‰ ttƒƒ  ««!! $$##  
 ÏÏ&& ÎÎ!!θθ ßß™™ uu‘‘ uuρρ  ((  ))احلجراتاحلجرات١١((    

ال يقدم يف نفسه، وال يف صدره، وال على لسـانه لنفسـه وال   
غريه رأياً خيالف رأى شيخه، أو خيالف هدى رسـول اهللا، أو خيـالف   

حىت  -فإذا ائتمر بذلك وصار على ذلك .... كتاب اهللا جلَّ يف عاله 
وصل إىل أعلى املقامات، وكلما كان أحرص كلما  -يف أهون األمور 

أحظى، وكلما فرط زاد الغطاء،  rكان عند اهللا أرفع، وعند احلبيب 
  :وحرم العطاء ألنه دخل يف قول اهللا

  ))  ||MM ÷÷ƒƒ uu tt�� ssùù rr&&  ÇÇ ttΒΒ  xx‹‹ ssƒƒ ªªBB $$##  …… ççµµ yyγγ≈≈ ss99 ÎÎ))  ççµµ11 uuθθ yyδδ  ãã&& ©©## ||ÊÊ rr&& uuρρ  ªª!! $$##  44’’ nn?? ttãã  55ΟΟ ùù== ÏÏææ  
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      )٤٨(  


هذه اآلفة الشديدة ظهرت يف هذا العصر، وال تـزال تسـبب   
مشاكل تزلزل اجلبال، فأغلى شيء خلقه اهللا يف اإلنسان، وميـز بـه   

  :ىف األثر يع خملوقات الرمحن هو العقل، وقد ورداإلنسان عن مج

}U


{ 
ــول اهللا yì (: وورد يف كتــب التفســري، يف تفســري ق |Ê uρ uρ 

šχ# u”� Ïϑ ø9   :)الرمحن( ) ∪∠∩ #$
  :لإلنسان هو العقل Uالذي وضعه اهللا  أن امليزان 

مييز به بني احلَسن والسيء، وبني الطيب واخلبيث، وبني املليح 
والقبيح، وبني ما يرضي اهللا وما يغضب اهللا، وبني ما فيه منافع لإلنسان 

يـوم لقـاء حضـرة الـرمحن     وما فيه مضار يف الدنيا وخزى وندامة 
  .يميز به بني األشياء كلهالإلنسان، 

اإلنسان املؤمن أن يحكِّم العقل املُتبع لصـحيح   Uوأمر اهللا 



  

      )٤٩(  

الشرع والنقل يف كل أمر من األمور، الذي أتعـب النـاس يف هـذا    
الزمان عدم اخلضوع لصوت العقل، والتسليم ملا يأمر به اهلوى ولـو  
كان يعلم علم اليقني أن يف فعل ما يأمر به اهلوى غضب اهللا وسـخط  

!! ة يف دنياه، ونرى اآلن أناساً يفاخرون ويباهون بـه اهللا وعقوبة معجل
إذاً !! إين أفعل كذا مع أين أعلم أن هذا غـري صـواب  : يقول أحدهم
أن تحكم العقل حىت تكون  Uألست إنسان أمرك اهللا !! ملاذا تفعله؟

  !!مكرماً؟

  ))  ôô‰‰ ss)) ss99 uuρρ  $$ ooΨΨ øøΒΒ §§�� xx..  ûû ÍÍ__ tt//  ttΠΠ yyŠŠ## uu  ((  ))اإلسراءاإلسراء٧٠٧٠.(.(  
ع كثرة الثقافات، وتعدد من جييـدون  ولذلك يف هذا الزمان م

اللغات، وظهور كل املخترعات واملكتشفات، قـلَّ العقـالء الـذين    
يحكِّمون العقل يف تصرفام ويف شئوم، كان سلفنا الصاحل من آبائنا 

حيكمون العقل يف األمور، أو  –مع أن معظهم كانوا أميني  –وأجدادنا 
يد، والرأى الرشيد، لكن أين يرضون مبا حيكم به صاحب العقل السد

  !!.من يسمع اآلن لصاحب العقل الرشيد والرأى السديد؟
لو حكَّم الناس العقل، أو رأى صاحب العقـل مـا حـدثت    
مشكالت بيننا يف هذا اتمع، نشكو أفراداً ومجاعات ودول من قلـة  

  !!!ذات اليد، من الفقر، ومن ضيق املوارد، ومن تقتري األرزاق 
امة من الكل، لو فحصناها جند أن األسباب اليت هذه شكوى ع

تؤدي إليها مجيعها سببها األول والرئيسي عدم حتكيم العقل يف الرزق 



  

      )٥٠(  

لإلنسان، إما أن يبذِّر فيما ـى اهللا فيـه عـن     Uالذي يسوقه اهللا 
التبذير، وإما ينفق بسفه يف أمور تستوجب غضب اهللا جلَّ يف عـاله،  

قتري فيما حضه عليه العلي الكبري، وفيما حثه عليـه  وجتده يقَتر غاية الت
البشري النذير، انظر إىل الناس يف املطاعم واملشارب واملالبس، أيتبعون 

  :السنة اليت هي وقاية وجنة يف قول احلبيب

}
{١١١١ 

كم من أوالدنا من يستخدم مالبـس العـام    !!ذلك؟ أيتبعون
إذاً ! هل ربانا آباؤنا على هـذا؟ ! أكنا حنن هكذا؟!! الدراسي املاضي؟
مهما اشتريت إلبنك من أفخـر أنـواع احلقائـب    ! ملاذا نصنع هذا؟

املدرسية هل يستعملها ملدة عامني؟ ال، لم؟ ألنك مل تعلمه اإلقتصـاد،  
  :ومل تطبق املنهج القرآين

  ))  tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  !!## ssŒŒ ÎÎ))  ((##θθ àà)) xxÿÿΡΡ rr&&  ööΝΝ ss99  ((##θθ èèùù ÌÌ�� óó¡¡ çç„„  ööΝΝ ss99 uuρρ  ((##ρρ çç�� ääII øø)) ttƒƒ  ttββ%% ŸŸ22 uuρρ  
šš ÷÷ tt//  šš�� ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  $$ YYΒΒ## uuθθ ss%%  ∩∩∉∉∠∠∪∪  ((  ))الفرقانالفرقان.(.(  

لقى من األطعمة يف بلدان املسلمني يكفي اجلائعني  الكمالذي ي
أطعمة صاحلة لآلدميني تلقى للجـرذان  !! يف العامل كله أضعاف املرات

أهـذه أحـوال   !! وغريها من اهلوام واحلشرات يف القمامةوالفئران، 
  مسند اإلمام أمحد ١١  ======================================



  

      )٥١(  

  !!املسلمني؟
السيدة عائشـة رضـي اهللا    وجته احملببة لديهيوجه ز rوكان 

أا نعمة من اهللا  بعض قطع من اخلبز على األرض rعنها عندما رأى 
  :والبد من احملافظة عليها ولوقلت، وورد ىف احلديث

}{ ( 

!! كم من اخلبز يف هذا الوطن يشترى ويرمى علفاً للحيوانات؟
ملـاذا نعجنـه وخنبـزه    !! أأمرنا اهللا أن نصنع اخلبز لنطعم به احليوان؟

أليس هذا إسراف ى عنـه اهللا  !! وندخله النار مث نرميه للحيوانات؟
  :وقال فيه

  ))  …… ççµµ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ŸŸωω  ��== ÏÏtt ää††  tt ÏÏùù ÎÎ�� ôô££ ßßϑϑ øø99   ).).األعرافاألعراف((  ))  ∪∪⊆⊆⊃⊃∩∩  ##$$
مصاريفنا حنن وأوالدنا على التليفونات احملمولة تكفي ميزانيـة  
دولة، ومعظم أوالدنا يستغلون هذه التليفونات يف التفاهـات، هـذا   
التليفون حنتاجه يف الضرورة، كتحديد ميعاد ملقابلة شـخص، وعنـد   
مقابلته أحتدث معه، لكن أحتدث معه على التليفون نصـف سـاعة أو   

ال هـذا  !! هل هذا يوافق عليه الطب والعلم والعقل والدين؟!! كثرأ
  .وال ذاك

والذين خترج أوالدهم يف الثانوية العامة، وأبناء هـذا الزمـان   



  

      )٥٢(  

: تربوا على التواكل بالكلية على األب واألم، كأن لسان حاهلم يقول
كما يقال  -إن أبانا على كل شيء قدير، يريد الشاب أن يدخل كلية 

ن كليات القمة، ال يذاكر وال يعبأ بالـدروس، وال يسـهر، وال   م -
أيب معه، وإذا مل أُقبل يف كلية حكوميـة  : جيتهد، ويقول لنفسه ولغريه
وجتد معارك يف اُألسر ال حد هلا، فيصـر  !! سيدخلين يف جامعة خاصة

اإلبن على دخول كلية معينة وهو غري مؤهل هلا ال نفسياً وال ذهنيـاً  
هنا جيب أن نرجـع حلكـم الشـرع    !! اً، ماذا يفعل األب؟وال علمي
  .والعقل

مب كلفين الشرع حنو أوالدي؟ أن أربـيهم حسـب وسـعي    
وطاقيت، ال أستدين ألربيهم، وال أكلف نفسـي شـططاً ألدخلـهم    
جامعات خاصة، إن كان يف استطاعيت فبها ونعمت، وإن مل يكـن يف  

الذي أمرنا به اإلسـالم،   استطاعيت أقول ال أستطيع غري هذا، هذا هو
  .ومن فعل غري ذلك فقد ظلم نفسه

لو دخلي يكفي بالكاد ضروريايت، وأريد أن أدخل ابين جامعة 
إذا وجدت من يسلفين هـذا  ! خاصة مببلغ كبري، فمن أين آيت باملبلغ؟

كلها يف النهاية شـهادة أو  !! وملاذا؟! العام، فمن يعطينيه العام التايل؟
لى عمل، وإذا نظرنا إىل أغىن أغنياء القاهرة جندهم رخصة للحصول ع

  :غري متعلمني، ألن هذه أرزاق قال فيها الرجل الصاحل

  ملاتت إذاً من جهلـهن البـهائم    ولو أن أرزاق العباد على احلجى



  

      )٥٣(  

احلجى هو العقل، فالبهائم تتوكل على اهللا، والفالح يبحث عن 
ت يسهر طـوال الليـل   األرض ويزرعها ويرويها ليؤكلها، وإذا مرض

  :إذاً !!Uألا تتوكل على اهللا !! جبانبها

  ))  ŸŸωω  ßß## ÏÏ kk== ss33 ããƒƒ  ªª!! $$##  $$ ²²¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  ��ωω ÎÎ))  $$ yyγγ yyèè óó™™ ããρρ  ((  ))البقرةالبقرة٢٨٦٢٨٦((  
لو استطعت أن أدخل ابين مدارس لغات بال تعب وال عنـاء   

وال مد يد إىل حرام ال مانع، لكن لو كلفت نفسـي شـططاً فأقبـل    
دارس اللغات ليكون كغـريه، يف  الرشوة، أو أغش حىت أدخل ابين م

، واملؤمن Uهذه احلالة أنا مل أُحكم العقل وال الشرع الذي أمر به اهللا 
  :Uكيس فطن ميشي على قدر الرزق الذي قدره له الرزاق 

  ))  ŸŸωω  ßß## ÏÏ kk== ss33 ããƒƒ  ªª!! $$##  $$ ²²¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  ��ωω ÎÎ))  $$ yyγγ yyèè óó™™ ããρρ  ((  ))البقرةالبقرة٢٨٦٢٨٦((  
يف املباين أو  إن كان يف التعليم أو يف الزواج أو يف املسكن أو 

يف أى أمر من األمور، لو معي مبلغ من املال يأتيين .... يف السيارات 
بشقة حجرتني ولكين أردت شقة أكرب فأستدين هلا ديناً أسدده علـى  

  !!:سنني

}{١٢١٢ 
شي على قدر وسعه الذي قـدره لـه   املؤمن مطالب بأن ميإذاً 

 .Uالرزاق 
  سنن البيهقي ١٢  ======================================



  

      )٥٤(  

مناذج بسيطة، لكن الطامة العظمى فيما خرجتـه األجهـزة يف   
بلدنا، فقد ذكر جهاز اإلحصاء أن ما ينفقه املصريون على املخـدرات  
يف العام إثنان وعشرون مليار دوالر، وأنتم رأيـتم اآلن املخـدرات   

وليسـوا  !! ن عقول الشباب؟صارت بني الشباب كالنار يف اهلشيم، أي
الذي ينفق يف مواد التجميل للنساء يف القاهرة فقـط مثانيـة   !! أُميني

  :هذه األموال تنفق فيما يغضب اهللا!! مليارات جنيه

  ))  ööΝΝ ååκκ ¨¨ΞΞ zz�� ßß∆∆ UUψψ uuρρ  ��χχ çç�� ÉÉ ii�� ttóó ããŠŠ nn== ssùù  ššYY ùù== yyzz  ««!!   ))النساءالنساء١١٩١١٩((  ))  ##$$
  !!.لكن أين املليارات اليت ننفقها فيما يرضي اهللا؟ 

آلباء واألبناء والبنات من عدم اإلستطاعة املادية على ويشكو ا
الزواج، فإذا بدى هلم الزاج ماذا ينفقون؟ فيما ال فائدة فيه، وال طائل 

! منه، وكلها ديون، وخيرج الشاب من زواجه مـدين بكـذا، ملـاذا؟   
  !!للقاعة كذا، وللفرقة كذا، وللكوافري كذا، وللسيارة اليت تزفه كذا

امراة تبيـع  : افية ال طائل هلا، على سبيل املثالمبالغ كلها خر
اخلضروات الورقية كالفجل واجلرجري، ومتد يدها وتأخذ من الناس ما 

سرادق احلناء أربعـة  يتصدقون به، وعندها حناء البنتها، فأنفقت يف 
هل العقل يأمر املسـلم  ! أين العقل يف هذه األمور؟! عشر ألف جنيه

 يشتري الباجنو واحلشيش ويصنع مكاناً هادئاًعند الزواج أنه ال بد أن 
د أليس حيدث هـذا يف كـل بـال    لرواده حىت يكون الزواج ناجحاً؟



  

      )٥٥(  

يسـتهزؤن  ها عون معه؟ أقلاملسلمني، وإذا حتدث رجل عاقل ماذا يصن
  !! وال يستمعون لصوت العقل !!به، فلم يعد الناس حيكمون العقل

وال تحـد،   ولذلك حدث ما نراه اآلن من مشـاكل ال تعـد  
 Uاخلالص منها كلها أن نرجع إىل هذا اجلزء اإلهلي الذي ركَّبـه اهللا  

فينا، فال منضي أمراً صغرياً أو كبرياً إال إذا تفكرنـا وتـدبرنا مليـاً،    
وعرضنا ذاك على شرع اهللا، فإن وافق العقل والشرع أمضـيناه، وإن  

يـد نستشـري   مل يوافق العقل أوالشرع أبينا، وإذا أردنا زيـادة التأك 
  :أصحاب العقول، وأصحاب البصائر، فنعمل بقول اهللا

  ))  ööΝΝ èèδδ ãã�� øøΒΒ rr&& uuρρ  33““ uu‘‘θθ ää©©  ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷�� tt//  ((  ))الشورىالشورى٣٨٣٨.(.(  
قيل يف اجلاهلية لعائلة كان عددها ألفاً، وكان فيهم رجل واحد 

  :حكيم، لكنهم ال يصدرون أمراً إال عن رأيه


 

لكن أين من يتبع رأى احلكيم يف هذا الزمن العقيم، إذا كـان  
  !!!من آفة العصر أن الناس ال يحكمون العقول

فإن من أعظم اآلفات أن يكون بني القوم احلكيم ويرمون رأيه 
  !!خلف ظهورهم وميشون على أهوائهم



  

      )٥٦(  

جاة من كل جماهل وفنت اتباع العقل املستضيء بنور الشرع الن
  .ومبكيات ومضحكات هذه احلياة

١٣١٣  
هناك فريضة على كل مسلم يف هذا الزمان والناس يف غفلـة  

  :عنها
حنن نعلم أن الفرائض عندنا هي الصلوات اخلمس وصيام شهر 

  ... رمضان والزكاة واحلج، هذه عبادات هللا 
 .لمؤمنني مع املؤمننيلكن هناك فريضة يف هذا الزمان ل

  ما الفريضة اليت علينا كلنا إلخواننا املؤمنني أمجعني اآلن؟
  :الفريضة اليت علينا إلخواننا املؤمنني مجيعا اآلن

أننا نسعى جلمع صفوف املؤمنني، وحنارب الفرقـة والشـتات   
  .واخلالفات املنتشرة بني املؤمنني يف أى بلد أو أى مكان

  .رقة واالنقسامحنارب مرض التفرقة والف
فهذا أكرب مرض وأكرب خطر على دين اإلسالم، حىت أن الذين 

 م١٦/١١/٢٠١٢هـ ١٤٣٤من حمرم  ٣ـ األقصر الطود مسجد جنع الطويل ـ ١٣  ======================================



  

      )٥٧(  

: فيقولـون  نيريدون الدخول يف اإلسالم حتدث هلم حـرية وحيتـارو  
!! اًأصبحنا فرق! اإلسالم السين أم اإلسالم الوهايب أم اإلسالم الشيعي

  !!وكل الفرق امسها اإلسالم، وحنن السبب يف هذا
بالعمـل   –وهي فريضة على اجلميع  -ن وبلذا حنن مجيعا مطال

  :بقول اهللا تعاىل

  ))  ((##θθ ßßϑϑ ÅÅÁÁ ttGG ôôãã $$## uuρρ  ÈÈ≅≅ öö77 pptt ¿¿22  ««!! $$##  $$ YYèè‹‹ ÏÏϑϑ yy__  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ èè%% §§�� xxÿÿ ss??  ((  ))آل عمرانآل عمران١٠٣١٠٣((  


الذي جاء به رسول اهللا  Uوهذة تقتضي أن نعلم أن دين اهللا 

r الناس مجيعاً، يف زمانه وبعد زمانه، يف كل األمـاكن،   واسع، يسع
يسع اجلميع إىل .... ويف كل الدول، نساءاً ورجاالً، صغاراً وشيوخاً 

يوم القيامة، فال يوجد من يستطيع أن ينفذ كل ما جاء به النيب الكرمي 
r   أنا أنفذ جانب من هذه اجلوانب لكن ال أستطيع أن أنفـذ كـل ،

  !! اجلوانب
  لكن املشكلة أين تقع؟

آخر  اًوأخي أخذ جانبمن جوانب رسول اهللا،  اًأنا أخذت جانب
ثالث من أعمال رسول  من عمل رسول اهللا، وأخي الثالث أخذ عمالً



  

      )٥٨(  

  !!! اهللا، لكن املشكلة اليت جدت يف هذا الزمان هي العصبية
فكل إنسان يعتقد أن رأيه هو الصواب، ورأى إخوانه اآلخرين 

  !هو اخلطأ، لم يا أخي؟
رسـول اهللا،   ما دام هذا وارد عن رسول اهللا، وذاك وارد عن

وأنت أخذت رأى، فقل هذه وجهة نظري، أو هـذا الـرأى الـذي    
أرتضيه، أو هذا الرأى الذي أميل إليه، لكن ال تفرض رأيـك علـى   
اآلخرين، اعرض رأيك لكن ال تفرض ألن كل إنسان له مـا يالئمـه   

  .Uويالئم قدراته وطاقاته من شرع اهللا 
  :نضرب لذلك مثاالً

ف للصالة، وهى هيئة وأمر ال جيـب  يف هيئة الوقو rالرسول 
أحياناً يضع يده اليمىن على كـوع يـده    rأن خنتلف فيه أبداً، كان 

اليسرى على قلبه، وأحياناً يضع يده اليمىن على كوع يده اليسـرى  
على سرته، وأحياناً كان يسبل يديه، هل تستطيع أن تقوم بكل هـذه  

  .احلركات يف صالة واحدة؟ ال
وثَّقوا الروايات اليت روت هذه احلـاالت عـن    األئمة األعالم

، وكل رجل منهم استحسن هيئة وجعلها قائمة يف هيئة rرسول اهللا 
  :الصالة اليت حبثها ودرسها وأباا يف فقهه للناس

اإلمام مالك مذهبه منتشر يف بالد الصعيد مبصـر وىف بـالد   
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ع املـذهب  املغرب العريب تونس واجلزائر واملغرب وليبيا فمعظمهم يتب
املالكي، اختار اإلمام مالك إسدال اليدين يف الصالة، أى أن اإلنسان 

  .يقف وذراعيه جبواره
واإلمام الشافعي ينتشر مذهبه يف الوجه البحـرى يف مصـر،   
اختار اإلمام الشافعي أن يضع اإلنسان يده اليمىن على كـوع يـده   

  .اليسرى على قلبه، هو اختار هذه اهليئة وارتضاها
مام أبوحنيفة ومعظم سكان املدن كانوا حنيفيه ألن الدولة واإل

العثمانية كانت تتخذ املذهب احلنفي مذهباً رمسياً هلا، اإلمام أبو حنيفة 
يضع يده اليمىن على كوع يده اليسرى على سرته، والذي يصلي بأى 
هيئة من هذه اهليئات الثالث هل تصح صالته أم ال تصح؟ تصح ألا 

  .rهللا عن رسول ا
إن اهليئة اليت أفعلها  :ما يعكر الصفو هو أن إنساناً يأيت ويقول
يئة غريها ال تصـح  هي اهليئة الصحيحة وما عداها خطأ، ومن يتخذ ه

  !!!صالته ولن تقبل 
، وال Uهو تدخل فيما ليس له ألن القبـول عنـد اهللا   : أوالً

أن اهللا قبِـل  : ولينبغي لرجل من املسلمني أمجعني أن يتآىل على اهللا ويق
فالن ورد فالن، ألن هذه أمور قلبية، والقلوب ال يطلـع عليهـا إال   

  .Uحضرة عالم الغيوب 
هذه هيئة من هيئات الصالة ملاذا نثري فرقة بني املسـلمني  : ثانياً
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  !.بسببها؟
إن األئمـة  : واآلن جاء جمموعة من الشباب املستحدثني قالوا

شافعي أو أليب حنيفة أو مالك؟ حنن رجال وحنن رجال فلماذا نذهب لل
  وهل معك مؤهالت االجتهاد؟! نأخذ من الدين مباشرة وننفذ

وأول مؤهل ال بد أن تكون حافظاً للقرآن والسنة، وتعـرف  
، ألن rتفسري كالم القرآن والسنة بلغة العرب على عهد رسول اهللا 
يـتغري   الكلمة قد يكون هلا تفسري يف عصر رسـول اهللا وىف عصـرنا  

يف متابعـة   فسرا بالعصر احلايل ستكون خمطـأً  تفسريها ومعناها، ولو
، وال بد من معرفة أسباب نزول اآليات، وال بد مـن  rالبشري النذير 

معرفة سنة النيب العدنان، وتستطيع أن متيز بني احلـديث الصـحيح   
ـ  ن والضعيف واملتواتر، ال بد أن يكون معك آلة االجتهاد، فإذا مل تك

متلك آلة االجتهاد فينبغي أن تسلِّم تهد وتتعلم منـه، إىل أن تـتعلم   
  .أنت االجتهاد

  :على سبيل املثال
أوالدنا الشباب قرأوا يف توصيف سادتنا العلماء األجـالء يف  

يضع يده اليمىن على كـوع يـده اليسـرى،    : هيئة الصالة، فقرأوا
الكوع هو املرفق، قـال   فوضعوا أيديهم على املرفق، ألم اعتقدوا أن

  :اهللا تعاىل
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ما الكوع الذي يقول به العلماء إذاً امسه املرفق وليس الكوع، 

الذي جيتهد ال بد أن يكون عارفاً بدالالت إذاً ويقصدونه؟ إنه الرسغ، 
وصحبه الكـرام، ألنـه    rعصر حضرة النيب األلفاظ كما كانت يف 

عصر الوحى وزمن نزول الشرع، لكن لو سأستخدم املعـىن العـام   
  .املوجود اآلن فأكون هنا قد أخطأت يف إتباع الشرع

ال بد أن ننتبه ملثل هذه األمور، واألصول املوجـودة بـني   إذاً 
هلـوامش  املسلمني ال خالف فيها بني املسلمني أمجعني واحلمد هللا، أما ا

مـا دمنـا    اليت تثري املشاكل والفرقة بني املسلمني ملاذا خنتلف فيهـا؟ 
جمتمعني ومتفقني على أن الصلوات مخس، والصبح ركعتان، والظهـر  

ن على وقت هذه ووالعصر أربع، واملغرب ثالث، والعشاء أربع، ومتفق
  :)النساء ١٠٣( الصلوات، ألن التوقيت الذي وقَّته هو اهللا وقال لنا

  ))  ¨¨ββ ÎÎ))  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  ôôMM ttΡΡ%% xx..  ’’ nn?? ttãã  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  $$ YY77≈≈ ttFF ÏÏ..  $$ YY??θθ èè%% ööθθ ¨¨ΒΒ  ((    
  !.ملاذا اخلالف؟إذاً  

أنا أود أن أصلي ركعتني سنة قبل الظهر، وآخر يريد أن يصلي 
، كـان  rأربع ركعات، هذا وارد وذاك وارد عن سيدنا رسول اهللا 

  .لي أربع ركعاتيصلي أحياناً قبل الظهر ركعتان، وأحيانا كان يص
أنا أريد أن أصلي أربع ركعات قبل العصر، وآخر ال يريـد أن  
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يصلى نافلة قبل العصر، هل عليه وزر؟ ليس عليه وزر وال ذنـب ألن  
السنن كلها خري، من فعل هذا اخلري له ثوابه، والذى سيترك هذا اخلري 

  !! ليس عليه عقاب وال وزر وال مسئولية وال شيء أبداً
ليه وزر؟ إذا ترك الفريضة، لكن مادامت نافلة ملاذا مىت يكون ع

خنتلف يف النوافل؟ نريد أن نصلي ركعتني سنة بعد آذان املغرب وقبل 
الصالة، والناس الذين يف املسجد ال يصلون قبل املغـرب ويقيمـون   

  الصالة بعد اآلذان مباشرة، ملاذا خنتلف؟
  .املؤمنني Uاخلالف أشد فتنة حتدث يف األرض بني عباد اهللا 


ضرب لنا مثاال كرمياً على نبيه الكليم وأخيه هـارون   Uاهللا 

عليهما وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم، سيدنا موسى خرج مع 
قومه بين اسرائيل من مصر وكانوا إثىن عشرة عائلة، وكـل عائلـة   
ا عددها مخسون ألفاً، أى أن عددهم كلهم ستمائة ألف، إىل أن وصلو

  :إىل خليج السويس وشاهدوا فرعون خلفهم فقالوا
  :!! سيلحق بنا فرعون

  ))  $$ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ää.. uu‘‘ ôô‰‰ ßßϑϑ ss99  ∩∩∉∉⊇⊇∪∪  ((  ))الشعراءالشعراء((  
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  :فقال هلم 
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  :قال له اهللا 
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لكن ! كل عائلة هلا طريق، كيف سيمشون وقاع البحر طني؟ 
سلَّط الشمس على هذا الطني فجففتـه يف الوقـت واحلـال     Uاهللا 

  :ولذلك قال له اهللا

  ))  óó>> ÎÎ�� ôôÑÑ $$$$ ssùù  ööΝΝ ççλλ mm;;  $$ ZZ))ƒƒ ÌÌ�� ssÛÛ  ’’ ÎÎûû  ÌÌ�� óóss tt77 øø99 $$##  $$ TT¡¡ tt66 ttƒƒ  ((  ))طهطه٧٧٧٧((    
يه، وبني كل طريق وطريق مجـد اهللا  يبساً يعىن جافاً، ومشوا ف

يا موسى حنن ال نرى : املاء، مجدها من يقول للشئ كن فيكون، فقالوا
بعضنا، ونريد أن نطمئن على باقى إخواننا، فضرب هلم البحر فأصبح 
يف املاء املتجمد نوافذ ينظرون منها إىل بعضهم البعض، ويتحدثون مع 

  !!. من هذه؟بعضهم وهم سائرون، هل هناك معجزات أكرب
بعد أن أغرق اهللا هلم فرعون وجنـوده   -قاتلهم اهللا  -لكنهم 

أنا ذاهب إىل ريب ألتلقى األلواح، وابق معهم حىت : قال موسى هلارون
أعود، وذهب لتلقي الوحى من اهللا، سيدنا هارون فوجئ ملـا عـربوا   
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البحر ووجدوا مجاعة يصنعون أصناماً على هيئـة أبقـار ويعبـدوا،    
  !!.اجعل لنا إهلاً كما هلم آهله: وافقال

حىت تعلموا أم يستحقون غضب اهللا جل يف عاله، ألم قوم 
ت وقوم ال تصل حقيقة اإلميان إىل قلوم أبداً، وأراد اهللا أمراً، ألم 
قبل خروجهم من مصر أوعزوا إىل النساء أن تذهب كل واحدة منهن 

ألم خرجوا مـن   -هو عيدنا  إىل صديقتها املصرية وتقول هلا إن غداً
وأريد أن تعطيىن ذهبك على سبيل السلف للبسه  -مصر يوم عيدهم 

يوم العيد، وأرده لك مرة أخرى، وأخذوا ذهب املصريات وخرجـوا  
قد أكد لنا أن كل مال جاء من  rيعلِّمنا، كما أن النيب  Uبه، واهللا 

مع كله، كل مال جاء حرام ينفق يف الذنوب واآلثام، وانظروا إىل ات
من حرام يسلط اهللا جامعه على إنفاقه يف الذنوب واآلثام، يشتري بـه  
باجنو، أو يشتري به برية، أو يشتري به حشيشـاً، أو يشـتري بـه    

ألنه جاء من طريق حـرام،  .... هريوين، أو يشتري به حبوب هلوسة 
، لكن إنسان سيأيت باملال من طريق حالل هل سيشترى به سيجارة؟ ال

يستحي من اهللا أن ينفق قرشاً حالالً يف شراء سيجارة تضـر نفسـه   
  .Uوبدنه، وحيرق ا ماله، ألنه ال بد أن ينفق املال فيما يرضي اهللا 

فلما طلب بنو اسرائيل إهلاً كان معهم موسى السامرى، وكان 
  .إبن خالة سيدنا موسى، عندما كان فرعون يذبح الذكور

تركته يف الغابة خوفاً عليـه مـن   أم موسى السامرى أخذته و



  

      )٦٥(  

فرعون، فأنزل اهللا له األمني جربيل وجاء له بغزالة أخذت ترضعة حىت 
  .شب ومنا

وموسى الكليم أوحى اهللا إىل أمه أن تضعه يف التابوت، وتضعه 
يف البحر، وكان بيتهم على البحر، وتربطه حببل كلما جاع جـذبت  

ا جاء جنود فرعون ليفتشوا احلبل وأرضعته مث تعيده للتابوت، حىت إذ
أن تـأيت موجـة شـديدة     Uالبيت مل جيدوا شيئاً، شاءت إرادة اهللا 

فقطعت احلبل ومشى التابوت إىل أن وصل إىل شاطئ قصر فرعـون،  
فأخذه فرعون ورباه، ومل يقبل املرضعات، وكانت أخته ترقبه، فقالت 

 وهو يف بيت أنا عندي املرضعة، فأرضعته أمه ألنه يف رعاية من اهللا: هلم
  :فرعون، ولذلك قال بعض الصاحلني

  وموسى الذي رباه فرعون مرسل  فموسى الذي رباه جربيل كـافر 
موسى السامري رأى سيدنا جربيل ألنه هو الذي كان يربيـه،  
ورآه عندما نزل ليؤيد سيدنا موسى، فأخذ السامري حفنة تراب مـن  

سأصنع لكم إله، لكن  املوضع الذي وطئه سيدنا جربيل، وقال هلم أنا
انظر املال الذي مجـع مـن حـرام     -هاتوا الذهب الذي معكم كله 

فجمع ما معهم مـن ذهـب وأسـاله،     -يصرف يف الذنوب واآلثام 
ووضع عليه التراب الذي معه وصنع هلم إله، وعندما عـاد سـيدنا   
موسى وجد قومه يعبدون الصنم، فأمسك بـرأس سـيدنا هـارون    

تركتهم مؤمنني وأعود فأجـدهم  : ربه، وقال لهوبلحيته ويريد أن يض
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  :)طه٩٤( فسيدنا هارون قال له: كافرين
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 وتغري هذا املنكر ويعودوا كمـا  أنا ال أريد أن أفرقهم حىت تأيت
كانوا، لكن لو أنا تصرفت كانوا سينقسموا إىل فئتني، والفُرقة ليس هلا 

  .عالج، وهذا هو الشاهد الذي أردت أن أُبينه
حـىت ال يفترقـوا ألن أكـرب داء     اًسيدنا هارون تركهم كفار

اآلن تصاب به األمة هو داء الفرقة اليت نراها اآلن، وأصبحت الفرقة 
زائدة عن احلد، هذه اجلماعة جعلت هلا راية، وهلـم مفـتني، وهـذه    

وكل مجاعـة  .... اجلماعة هلم أمراء، واجلماعة األخرى هلا فكر آخر 
  !!حتاول هدم فكر األخرى

  !!ملاذا يا إخواين واإلسالم واضح وضوح الشمس؟
وكلنا كجماعة املسلمني ال خنتلـف أبـداً علـى األصـول،     

شية اليت يف الفروع نؤجلها إىل وقت تتجمع فيه األمـة  اخلالفات اهلام
ويتجمع مشلها، لكن يف الظروف الراهنة جيب على كبار القوم من هنا 
ومن هنا أن جيتمعوا على أسس مشتركة نقضي ا علـى الفرقـة يف   
اهلوامش واخلالفات اليت يف أشياء ليست أصلية وال حىت فرعية يف دين 

  :بقول اهللا تعاىلحىت نعمل مجيعاً  Uاهللا 
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  ... املسلم مأمور بأن ميد يده إىل أخيه

ىت لو رآه ابتعد عن طريق اهللا وغفل ووقع يف املعاصـي، ال  ح
ليس : إذا عنفته سيقول ىلأعنفه، وال أقسو عليه، وال أشدد عليه ألنين 

  .لك شأن وسيتركين وميشى
كانوا أصحاب النـهج الطيـب،    rلكن أصحاب رسول اهللا 
أخوك فالن الذي آخى : وقالوا له tذهب مجاعة لسيدنا أيب الدرداء 

ـ   rبينك وبينه حضرة النيب  ر فمـاذا  ذهب إىل الشام وشـرب اخلم
  :ستفعل؟ هل جره؟ قال ال

}{ 
ألنين لو تركته سينفرد به الشيطان وجيهز عليه، ويصبح مـن  

  !! جنوده ومن أتباعه
أنا ال بد أن أمد يدي إليه ألجذبه مـن وسـاوس الشـيطان،    

  :وهواجس النفس، مث ضرب هلم مثاالً وقال هلم



  

      )٦٨(  

}


{ 
 ال إلـه إال اهللا (ن يف صدورهم نـور  ون واملؤمنوإخواننا املسلم

إال أنه خيضع إذا اسـتمع   اًوجبار ومهما يكون عاتياً) حممد رسول اهللا
إىل آيات من كتاب اهللا بشفقة وعطف ورمحة وحنان، ال يريد الـذي  

ه أو يقسو عليه، لكن يريد الذي يأخذه بالرفق د عليه أو يغلظ علييشد
  .واللني لريده إىل صفوف املسلمني

ة مـن احليونـات   وأنتم تشهدون مجيعاً، لو شخص معه جمموع
؟ ال، كيف يعيدها؟ هل يعيدها بالعصا !ابتعدت رج ا، وواحدة منهاخي
 من األكل وينتظرها حىت تأكل، ا يأخذها بالسكينة، ويأخذ هلا شيئاًوإمن

وكذلك العصاة واملذنبني الـذين بيننـا   !!  مث يأخذها باللطف واللني
  .حيتاجون إىل اللطف واللني

: أنت كافر، أو أنت ذاهب إىل جهنم، سيقول لك: ال أقول له
ال شأن لك، وأنا ال أملك هذه وال تلك، ال يوجد مسلم مهما عـال  

شأنه يستطيع أن حيكم على واحد من املسلمني يقول 
  فيهـا، ألن   بالكفر، أو بأنه من أهل جهنم خملـد
  .احلكم يف هذه هللا



  

      )٦٩(  

  .علينا أن نذهب إلخواننا ونعيدهم لإلسالم ماذا علينا؟إذاً 
يف الشام، وأنتم تعلمون أن سيدنا عمر  سيدنا عمر كان له أخ
شـرب   أخوك الذي ذهب إىل الشام: كان شديداً يف احلق، فقالوا له

  :، وكتباًأحضروا ىل كتاباً وقلم: اخلمر، فقال هلم
≈=üΝm ∩⊇∪  ã≅ƒÍ”∴s? É (بسم اهللا الرمحن الرحيم   tGÅ3ø9 $# zÏΒ «! $# 

Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟŠÎ=yèø9 $# ∩⊄∪  Ì�Ïù% yñ É= /Ρ ¤‹9$# È≅Î/$ s%uρ É> öθ−G9 $# Ï‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9 $# “ÏŒ 
ÉΑ öθ©Ü9$# ( Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθ èδ ( Ïµ ø‹s9 Î) ç��ÅÁ yϑø9 هذا كتاىب إذا وصلك  )غافر( ) ∪⊃∩ #$

  .فتب إىل اهللا وارجع إىل حضرة اهللا
  :ألن الدين النصيحة

واَألوىل بالنصيحة البعيد عن حضرة اهللا الذي ترك منهج اهللا، 
  .الذي أمهل يف الصالة، والذى ال يؤدي الزكاة

  :النصيحة تكونو
حلكمة واملوعظة باحلكمة واملوعظة احلسنة، فإذا قمنا مجيعاً با

احلسنة جنمع صفوف املسلمني ونوحد مشل املؤمنني حىت نكون قوة 
أمام مجوع الكافرين واملشركني واليهود ومن عاوم أمجعني، وهذا هو 
أول واجب علينا يف هذا الزمان وأول فريضة فرضها علينا الرمحن حنو 

  :إخواننا املؤمنني

))  ((##θθ ßßϑϑ ÅÅÁÁ ttGG ôôãã $$## uuρρ  ÈÈ≅≅ öö77 pptt ¿¿22  ««!! $$##  $$ YYèè‹‹ ÏÏϑϑ yy__  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ èè%% §§�� xxÿÿ ss??  ((  ))آل عمرانآل عمران١٠٣١٠٣.(.(  



  

      )٧٠(  

١٤١٤
شرعه األغر، ودينه القيم على اليسر يف كل شيء،  Uبىن اهللا 

حىت نستطيع أن نسميه دين اليسر، فلم يكلفنا ما يشـق علينـا، ومل   
يكلفنا ما ال طاقة لنا به، ومل يحملنا ما ال نستطيع محله من التكليفات 

أن نسري على هذا النسق فيما بيننـا، نيسـر    rنيب اإلهلية، وأمرنا ال
للمؤمنني، ونسهل األمر للموحدين ما دام األمر مل خيرج عـن شـرع   

يف نفسـه   rوكـان  وعن سنة سيد األولني واآلخرين، رب العاملني، 
  :تقول عنه السيدة عائشة رضي اهللا عنها

}r
{١٥١٥ 

اخللق  rوكان يقول لرسله ودعاته الذين يبلغون عن حضرته 
  :دين اهللا

}{١٦١٦ 
  :ويقول هلم 
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}{١٧١٧ 
تيسرون لألمة أمر هذا الدين، حـىت يقبلـوا حبـب صـادق     
وإخالص قصد يف كل عمل يتوجهون به إىل رب العاملني، هـذا هـو   

  .أساس الدين


مع تقـدم العلـم وانتشـار     -ولألسف ظهر يف عصرنا اآلن 

انتشـار طائفـة كـبرية مـن      –بدينهم  الثقافة، وزيادة معرفة الناس
  .... املتشددين

وجعلوا أنفسهم هم وحدهم األوصياء على الدين، كالمهم هو 
  ل، وال أعرف من أين أتو بذلك؟احلق، وكل ما سواهم فكالمه باط

ن الذي كتب هلم هـذا  ! ن الذي أعطاهم هذه الوصاية؟وموم
  !التوكيل عن البشري النذير؟
ن إليه جندهم حيرصـون علـى التعسـري    وإذا وجدنا ما يدعو

ويرفضون التيسري يف أى أمر من األمور اليت تتعلق باملؤمنني، ويزعمون 
أن هذا فيه إرضاء هللا، وحسن متابعة حلبيب اهللا ومصطفاه، ألنه يـدل  
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، بينما هذا مل يكن مع Uعلى العزمية القوية الفَتية الصلبة يف دين اهللا 
  .ام األطهاروصحبه الربرة الكر rالنيب 

وزاد األمر سوءاً أم جعلوا أنفسهم قضاة وليسـوا دعـاة،   
فيحكمون على هذا بالكفر، وحيكمون على هذا بالشرك، وحيكمـون  
على هذا بأنه سيخلد يف جهنم، وحيكمون على هذا بأنه لـن يـدخل   

  :مع أم حيفظون قول اهللا!! اجلنة

  ))  ÈÈββ ÎÎ))  ããΝΝ õõ33 ßß⇔⇔ øø99 $$##  ��ωω ÎÎ))  ¬¬!!  ((  ))األنعاماألنعام٥٧٥٧((  
 نهم قضاة يف احملكمة اإلهلية ولن حيكم فيها يـوم  من الذي عي

  !؟Uالقيامة إال رب الربية 
  :rأشد التحذير، يكفي قوله  rوالكفر حذر منه نبينا 

}
{١٨١٨ 

يا كافر، وكان أخوه مؤمناً : مضمون احلديث أن من قال ألخيه
موحداً رجع الكفر عليه، ألنه يتهم مؤمناً بغري حـق، اإلميـان حملـه    
القلب، وال نستطيع أن نخرج مؤمناً من اإلميان إال إذا خرج اإلميـان  

، وهل هناك من يطلع علـى  Uمن قلبه، وأصبح جاحداً بدين الرمحن 
أما األعمال اليت يعملها الناس !!.ل اإلميان حىت حيكم عليهم؟قلوب أه

  yالصحيحني البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن عمر  ١٨  ======================================
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جبوارحهم وأجسامهم وأعضاءهم، فإا ذنوب أو معاصي يغفرهـا اهللا  
U للعبد إن تاب منها، وقد قال اهللا لنا أمجعني:  

  ))  ((## þþθθ çç//θθ èè?? uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##  $$ ··èèŠŠ ÏÏΗΗ ssdd  ttµµ ••ƒƒ rr&&  ššχχθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ÷÷// ää33 ªª== yyèè ss99  
ššχχθθ ßßss ÎÎ== øøÿÿ èè??  ∩∩⊂⊂⊇⊇∪∪  ((  ))ورورالنالن((  

إىل اإلستكثار من اإلستغفار ليمحـو الـذنوب    Uودعانا اهللا 
  :واألوزار

  ))  ((##ρρ ãã�� ÏÏÿÿ øøóó ttFF óó™™ $$##  ööΝΝ ää33 −−// uu‘‘  …… ççµµ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ššχχ%% xx..  ## YY‘‘$$ ¤¤ÿÿ xxîî  ∩∩⊇⊇ ⊃⊃∪∪    ÈÈ≅≅ ÅÅ™™ öö�� ããƒƒ  
uu !!$$ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  // ää33 øø‹‹ nn== ttææ  ## YY‘‘## uu‘‘ ôô‰‰ ÏÏ iiΒΒ  ∩∩⊇⊇ ⊇⊇∪∪    // ää.. ÷÷ŠŠ ÏÏ‰‰ ôôϑϑ ããƒƒ uuρρ  55ΑΑ≡≡ uuθθ øøΒΒ rr'' ÎÎ//  tt ÏÏΖΖ tt// uuρρ  

≅≅ yyèè øøgg ss†† uuρρ  öö// ää33 ©©99  ;;MM≈≈ ¨¨ΖΖ yy__  ≅≅ yyèè øøgg ss†† uuρρ  öö// ää33 ©©99  ## \\��≈≈ ppκκ ÷÷ΞΞ rr&&  ∩∩⊇⊇⊄⊄∪∪  ((  ))نوحنوح.(.(  
فإذا مل يتب اإلنسان إىل اهللا فإن اهللا قد يتوب عليه بابتالء خيصه 
به يف هذه احلياة، مبرض يف نفسه، أو بنقص يف قوته ورزقه، أو بشـيء  

  :rيف ولده، وهذا ما يسمى البالء، ويقول فيه إمام الرسل واألنبياء 

}
{١٩١٩ 

  !كلما أذنب ذنباً جاءه بالء فكفَّر اهللا به هذا الذنب
حىت ولو خرج هذا املؤمن مـن الـدنيا    Uناهيك عن أن اهللا 

 tسنن الترمذي وابن ماجة ومسند اإلمام أمحد عن أيب هريرة  ١٩  ======================================



  

      )٧٤(  

ومات ومل يتب، فقد جعل لنا أمجعني شفاعة احلبيب احملبوب، وقد قال 
r يف شأن هذه الشفاعة:  

}{٢٠٢٠ 
ولكنه خصص شـفاعته   !!أو للمتقنيشفاعيت للصاحلني : مل يقل

ألهل الكبائر، ومل يقل حىت ألهل الصغائر الذين ماتوا ومل يتوبوا إىل اهللا 
U  لكن القلب استقر فيه اإلميان، وفيه توحيد الرمحن، ولذلك يشفع

 إذا مل تلحقه شفاعة حضرة الـنيب فـأمره   وحىت، rفيه النيب العدنان 
مفوض إىل اهللا إن شاء عفا عنه وغفر له، وإن شاء عذبه، وال يطلـع  

  .على ذلك أحد من خلق اهللا


ليس ألى مسلم مهما كان شأنه أن يكفر مؤمناً بذنب فعله، إذاً 

ني، فقـد  حىت ولو كان ارتكب كبرية من الكبائر، حىت ولو قاتل املؤمن
  : يف املؤمنني Uقال اهللا 

))  ββ ÎÎ)) uuρρ  ÈÈββ$$ ttGG xxÿÿ ÍÍ←← !!$$ ssÛÛ  zz ÏÏΒΒ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ((##θθ èè== ttGG ttGG øø%% $$##  ((##θθ ßßss ÎÎ== ôô¹¹ rr'' ssùù  
$$ yyϑϑ ååκκ ss]] ÷÷�� tt//  ((  ..ββ ÎÎ** ssùù  ôôMM ttóó tt//  $$ yyϑϑ ßßγγ11 yy‰‰ ÷÷nn ÎÎ))  ’’ nn?? ttãã  33““ tt�� ÷÷zz WW{{ $$##  ((##θθ èè== ÏÏGG≈≈ ss)) ssùù  
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 ÉÉLL ©©99 $$##   ÈÈöö öö77 ss??  44 ®®LL yymm  uu þþ’’ ÅÅ∀∀ ss??  ##’’ nn<< ÎÎ))  ÌÌ�� øøΒΒ rr&&  ««!!   ))احلجراتاحلجرات٩٩((  ))  ##$$
  ...!! اهم اهللا مؤمننيمس .. م اقتتلوامع أ

  ..!!! ومل خيلع عنهم إسم اإلميان
 :وأدم الباهر rولذلك انظر إىل فراسة أصحاب رسول اهللا 

معاوية بن أيب سفيان ألنه خـرج علـى    tعندما حارب اإلمام علي 
  :طاعته، قال بعض أصحاب اإلمام علي يف حق أتباع معاوية

}وىف رواية: 
–وىف رواية:_

 


.) { 
لمونـا، إخواننـا أسـاءوا    اننا ظكما قال اهللا يف القرآن، إخو

ون ويصلُّ) ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا(لكنهم ما داموا يقولون !!إلينا
  :هللا، ويصومون هللا، وحيتكمون إىل شرع اهللا، ويعملون بكتاب اهللا

  !كيف ملسلم مهما كان شأنه أن حيكم عليهم بغري ذلك؟ف
  !!مع أم يقاتلون إخوام املؤمنني 

  .ن الكبائر األخرىناهيك ع
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وانظروا يف أمره الغريـب   rتعالوا معي إىل حضرة رسول اهللا 

  :العجيب مع بعض أصحابه الذين ارتكبوا الكبائر يف عصره
ز رسول اهللا جهr     عشرة آالف مقاتل لفـتح مكـة، وأمـر

أصحابه أن يكتموا هذا اخلرب، فال يعلم به أهل مكة إال وهـم علـى   
ب مدينتهم، حىت ال يكثر فيهم القتل، فهو الرمحة العظمى صلوات أبوا

ريب وتسليماته عليه، فجاء رجل من خاصة املؤمنني من أهـل بـدر،   
  :وإمسه حاطب بن أيب بلتعة، وكتب كتاباً إىل قريش وجاء جبارية وقال

أوصلي هذا إىل قريش وإذا أوصلتيه فأنت حـرة لوجـه اهللا،   
ره رسـول اهللا  وهذه خيانة عظمى ألنه يخرب األعداء مبا دبره وقدr ،

  :فيقول tويروي هذه الواقعة اإلمام علي 
}r

–
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r


    r   r 
    

        
      

       


      
  r      

     
  

{٢١٢١ 
وغفر له ومل يتهمه بالتكفري، ومل يقم عليه حداَ، ومل  rعنه عفا 

يعلم أن قضية اإلميان موضعها القلب، وال  rيعرضه لقتل، ألن النيب 
، أما األعمال الـيت يعملـها   Uيطلع على القلب إال حضرة الرمحن 

إىل من يقول للشيء كن فيكون اإلنسان فأمرها مفوض.  
  tالصحيحني البخاري ومسلم عن علي  ٢١  ======================================
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  :أخرى من هذه اجلرائمتعالوا إىل جرمية 

}r



{٢٢٢٢ 

  :أى يطلب منهم أن يقولوا له بدالً من ذلك
ألن الـنيب  ..... هداك اهللا، أصلح شأنك اهللا، تاب عليك اهللا 

r    ن معه من جنود هـذه الرمحـةكان رمحة مهداة لكل خلق اهللا، وم
  :أمجعني، وروي أيضاً yار اإلهلية من الصحابة من املهاجرين واألنص

}    r   
r

 r       
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r
{٢٣٢٣ 

لكن يف قلبـه   !!مع أنه يشرب اخلمر ألن نفسه سولت له ذلك
اهللا، ويف حب رسول اهللا صلوات ريب وتسـليماته عليـه،    قلبه حب

  !.فكيف يحكم عليه بالكفر؟
ال يستطيع أهل اإلميان أن حيكموا على أى إنسان بـالكفر يف  

  :هذه الدنيا وهذه األكوان إال إذا أتى مبا خيالف ما دخل به يف اإلميان
 .كأن جيحد حضرة الرمحن -

حـد هـذه   وال يقيم فرائضـه، وجي  Uأو أن يتحدى اهللا  -
الفرائض، حىت من يترك هذه الفرائض متكاسالً فله التوبة 

 .إىل اهللا والرجوع إىل اهللا

لكن الذي يحكم عليه بالكفر من جيحد هذه الفرائض ويهون 
  .منها، ويسب فاعليها، أو يشتم الذين يقومون ا

وشرطه أن يكون قوله يجمع عليه علمـاء اُألمـة األجنـاب    
وأن يكون يف حالة كمال وعى، وأن يكون بالغـاً  األقطاب العدول، 

عاقالً، فلو قال قوالً يف حالة ذهاب عقله ال يؤاخذ عليه، وإذا كـان  
  :قال tجاهالً ال يعلم ال يؤاخذ على ذلك، بل إن اإلمام الشوكاين 
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ينبغي عليـه هللا،  ألنه ال يعرف حكم هذا األمر، أُعلمه أوالً ما 

لكن ال أسارع بسب اجلاهل واامه بالكفر وهو ال يعلم مـا ينبغـي   
  .علمه من دين اهللا

وإن كان شرب مخراً أو أخذ مسكراً وغاب عن وعيه، وهذى 
يف قوله، ال نؤاخذه على هذا القول ألنه يهذي بعد فقدان العقل، وإن 

أرذلـه وأُصـيب   كان صغرياً ال يدرك، أو كبرياً وصل به السـن إىل  
وال يستطيع أن يسيطر على أفكاره وكلماته، فهـذا ال  مثالً بالزهامير 

  .نؤاخذه بأقواله
هو دين التيسري الذي دعانا إليه البشري النـذير،   Uدين اهللا 

  :أن نسري على ذلك بني املؤمنني rوأوصانا 
فال نتهم املؤمنني بأمر يأباه رب العاملني، وينهى عنه سيد األولني 

، وال نعلن أنفسنا وصاة على هذا الدين ،بل نترك األمر rآلخرين وا
والقلوب بني يدى اهللا، وهو الذي يعلم ما فيها، وحياسب فاعليهـا   ،هللا

  :rهو اهللا جل شأنه، قال 

}
{٢٤٢٤ 
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  :قد يقول البعض

ـُفتني، ومـن   أصبحنا يف حرية من كثرة اآلراء، ومن كثرة امل
كثرة الكاتبني يف الصحف، واملتحدثني يف الفضائيات، وبعضهم يهاجم 

، وبعضهم قد يتعاىل على البعض، بل بعضهم رمبا ال يسـتطيع أن  اًبعض
ن نتبع؟!! ه ما ال ينبغي أن يقولهأخيه ويقول في ميسك لسانه فيسبم  

لو  :نأخذ هذا امليزان لنمشي عليهعلينا مجيعاً مجاعة املؤمنني أن 
نظرنا إىل الفُرقة بني التيارات اإلسالمية املوجودة اآلن، ال جندها تعصباً 

آلراء رجـال   ، ولكن عصبيةrه لكتاب اهللا، وال عصبية لسنة رسول
  .راء علماء قالوها يف سنة رسول اهللاأو آ ،قالوها يف كتاب اهللا

فتجد العصبية يف احلقيقة لرجال من السابقني الذين انتقلوا إىل 
  :Uجوار اهللا 

هذا يتعصب لإلمام فالن ويتمسك برأيه على أنـه الصـواب،   
ويزعم أنه وحده علـى  !! وهذا يتمسك ويتعصب لرأى اإلمام فالن 

شئة جدت يف هذا العصـر مل  ، وهذه نا!!! احلق وما سواه على الباطل
  .تكن لدى سلفنا الصاحل

  :فكانت العصبية عندهم فقط لكتاب اهللا ولسنة رسول اهللا
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على العني والرأس، : إذا كان األمر يف كتاب اهللا كانوا يقولون
على العني : وإذا كان األمر يف سنة رسول اهللا الصحيحة كانوا يقولون

هم رجال وحنن رجال، : كانوا يقولونوالرأس، وإذا كان الرأى لفالن 
  :)وعزاه الغزاىل إلبن عباس(  tويقولون كما قال اإلمام مالك 

}r{ 
أى عامل من علماء اُألمة نأخذ من كالمه ما يوافق حياتنا، ومـا  

م هـذا  يوافق عصرنا، وما ال يوافق حياتنا وعصرنا ال نأخذ به، ما دا
الكالم ليس مؤيداً بكتاب اهللا أو بسنة رسول اهللا، بل قوالً قاله مـن  
عنده يف تفسري آية، أو يف تأويل حديث، فآخذ برأى آخر يف تفسـري  

  .اآلية وتأويل احلديث يكون مناسباً لنفسي وأهلي وعصري
وإذا كان هذا الرأى رأياً وحيداً فريداً وأمجع كم كـبري مـن   

  لى رأى آخر، ما الذي ينبغي أن أصنعه؟علماء املسلمني ع
  :rن، لقوله وينبغي أن أتبع ما أمجع عليه املؤمن

}{٢٥٢٥ 
الذي اتفق عليه اجلماعة من صحابة رسـول اهللا، والتـابعني،   
وتابعي التابعني، واألئمة أصحاب املذاهب املعتربة يف الدين، وغريهـم  

ا هذا هو األوىل بالصواب، وهو األظهر لنا، والذي من العلماء إىل يومن
  yسنن الترمذي عن عبد اهللا بن عباس  ٢٥  ======================================
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  :rينبغي لنا أن نتبعه ألن يد اهللا مع اجلماعة، وقوله 

}{٢٦٢٦ 
إذ اجتمع رأى علماء األمة على رأى فهو الصواب ال مـراء،  

ستمسك به وأقـول  فال أترك رأى اجلماعة وأذهب إىل رأى منفرد، وأ
  .هذا الصواب وأهجر رأى اجلماعة

ـُقدم، وهو  كانت اُألمة يف عزة عندما كان رأى اجلماعة هو امل
ـُتحكم يف تشريعاتنا فيما بيننا، وهو احلاكم لتصرفاتنا وسـلوكياتنا   امل

، فلما ذهبت اآلراء الفردية واعتز ا أقـوام  Uحنو بعضنا وحنو ربنا 
مجاعات تشتتت اُألمة وأصبحنا مجاعـات  ونصرها فئات وتعصب هلا 

  بعد أن كنا مجاعة واحدة، ملاذا مجاعات؟
هؤالء يتعصبون لرأى فالن، وهؤالء يتعصبون لرأى فالن، لـو  
تركنا فالن وفالن ورجعنا مباشرة إىل القرآن وسنة النيب العدنان هـل  

ملاذا نتعصب آلراء العلماء وهـي  ! .يكون هناك خالف بني املسلمني؟
  !!وعندنا كتاب اهللا، وسنة رسول اهللا واضحة جلية!! راء؟آ

أنه جعل القرآن ميسراً جلميع املؤمنني حىت  Uومن حكمة اهللا 
اُألميني، يستطيع كل مؤمن يقرأ كتاب اهللا أن يفهـم مـراد اهللا، وأن   

ن رسـول  ععن أيب بصرة الغفاري ، وىف رواية أخرى yاملستدرك عن عبد اهللا بن عمر  ٢٦  ======================================
أَنْ الَ  Uلْت اهللا سـأ . أَربعاً، اعطَانِي ثَالثاً ومنعنِي واحـدةU  سألْت ربِّي { : قال eاهللا 

كما أهلك األمم  أن ال يهلكهم بالسنني Uو سألت اهللا . تجتمع أُمّتي على ضالَلَة ، اعطَانِيها
أَنْ الَ  Uلْت اهللا سـأ و، عطَانِيهاأيظْهِر علَيهِم عدواً، أَنْ ال  Uلْت اهللا سأو، قبلهم فأعطانيها

  .رواه أمحد، والطرباين، } يلْبِسهم شيعاً ويذيق بعضهم بّاس بعضٍ، فَمنعنِيها
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يستخرج الذي يريده من تشريعات من كتاب اهللا، ال حيتاج بعد ذلك 
لماء العاملني وأهل الفقه النـاجني ليوجهـوه إىل   إال إىل توجيه من الع
  .الوجهة الصواب

جنعل القرآن هو احلجة البالغة للخلق : فهلموا مجيعاً إىل القرآن
جنعلها وحدها هي املذكرة التفسـريية  : وإىل سنة النيب العدنان، أمجعني

وأقوال العلماء أمجعني ما كان منها يالئم عصرنا ..  لكالم رب العاملني
اتفق عليه أئمة اُألمة يف الدين فنحن مع إمجاع املسلمني، أمـا اآلراء  و

  .الشاذة فيجب أن نضرب عنها صفحاً أمجعني

٢٧٢٧
ملاذا كثرت مشاكل املسلمني وخرجت منها مجاعـات كـثرية   

  أثارت قالقل يف كل أحناء العامل؟
فرق إسـالمية   ظهرت يف بداية الثمانينات من القرن العشرين

كثرية، أحدثت قالقل يف العامل كله، ألا كانت تلجأ للقتل والتـدمري  
والترويع، وقامت بعمل أحداث جسام، إن كان يف مصر أو يف أمريكا 

  !!أو يف أفغانستان أو يف نيجرييا أو يف أماكن أخرى يف العامل
ما سبب ذلك مع أننا نعرف أن اإلسالم دين يسـر وسـالم،   
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  .إىل احملبة والوئام؟ ودين يدعو
ملا كان األزهر الشريف قائد مسرية العلم الـديين  أنه احلقيقة 

  :اإلسالمي يف العامل
كان العامل كله يشعر جبمال اإلسالم، وحالوة اإلميان، ومل تكن 

كان بيننا وبني مثالً مصر فى هناك أى مشكلة بني املسلمني وغريهم، ف
، ومل يكن هناك أى مشاكل األقباط وئام وصداقات وصالت ومودات

  .بيننا وبينهم، وكان ذلك عندما كان الزمان لرجال األزهر
معنـدما   -وهم شيعة  -ي األزهر ألن الفاطميني واألزهر س

دخلوا مصر فاحتني من بالد املغرب بنوا هذا املسجد ومسـوه بإسـم   
، وبنوه ليكون معهداً لدراسـة الفكـر   لالسيدة فاطمة الزهراء 

  .لذي ينتسبون إليهالشيعي ا
ألن اهللا اختار !! أمراً Uأرادوا أمراً وأراد اهللا  :ولكن كما قيل
فكان أن جاء صالح الدين األيـويب وطـرد    !! مصر لنصرة شريعته

الفاطميني، واستوىل على مصر، وجعـل األزهـر منـرباً للوسـطية     
  .اإلسالمية

لي وجعل فيه كراسي للمذاهب األربعة املالكي واحلنفي واحلنب
  .والشافعي، وكل مذهب له إمام وله قاضي

وجعل التعليم يف األزهر لكل من يأيت إليه مـن أى مكـان يف   
العامل جمانياً، يأيت الطالب فيسكن ويأكل ويحصل العلم ويأخذ الكتب 
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ومل ..  Uكل ذلك جمانياً ابتغاء وجـه اهللا  ، واألقالم ومصروف جيب
لعراق أى معهد آخـر ينـافس   يكن يف اجلزيرة العربية وال يف بالد ا

  .األزهر يف هذا اال
فحمل األزهر بفضل اهللا وبتيسري اهللا لواء الدعوة اإلسـالمية  

  .الوسطية إىل العامل كله


ينتسب إىل العلم و  إىل أن ظهر يف اجلزيرة العربية يف جند رجلٌ

هو الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وكانت الدولة تنقسم إىل قسـمني  
  .د، وبالد احلجاز اليت ا املدينة املنورة ومكة املكرمة وجدةجن

وأهل البادية والصحراء مييلوا دائمـاً إىل الشـدة والغلظـة    
واجلفاء، غري أهل املدن أو أهل احلضر فيميلون إىل الليونة والسالسـة  

ملاذا؟ كأن الكون يؤثر فـيمن  ) من بدا جفا: (والسهولة، ولذلك قالوا
.... ال والصحاري والكثبان الرملية والرياح واجلمال يعيش فيه، اجلب

  .كل ذلك يؤثر يف شخصية اإلنسان
ولذلك أذكر أن الشيخ حممد الغزايل السقا رمحـة اهللا عليـه،   

أنـتم  : وكان رجالً من كبار العلماء، كان يناظر علماء جند ويقول هلم
  .أهل غلظة وشدة وفقه صحراوي غليظ شديد مثلكم
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 على حسب ظروف كل بلد، فاإلمام الشـافعي  ألن الفقه يتغري
كان يف العراق ووضع مذهبه القدمي، وعندما جاء إىل مصـر وجـد   
أحوال أهل مصر وأحوال مصر ختتلف عن العراق، فوضـع مـذهباً   

  .جديداً من كتاب اهللا، ومن سنة رسول اهللا يوافق أهل مصر
صادف مع ظهور حممد بن عبد الوهاب وجود إمارة يف منطقة 
جند آلل سعود، وأرادوا أن يتوسعوا، وأغراهم األمـر أن يتوسـعوا   

وأهل احلجاز كانوا مييلـون إىل  ) احلرمني(فيسيطروا على بالد احلجاز 
أهل بيت النيب، وكان الذي حيكمهم األشراف، وعاصمتهم كانـت  
مكة، فكان األشراف الذين يسكنون مكة حيكمون إقليم احلجاز، وهم 

  .از مييلون إىل األشرافيعلمون أن أهل احلج


إذا دخلت السياسة يف الـدين  : (وهناك قاعدة جيب أن نعلمها

ألن الـدين   ،)أفسدته، وإذا دخل الدين يف السياسة حيتاج إىل كياسة
عكس السياسة، فالساسة يف العامل كله منذ عصر ميكـافيلي معناهـا   

الدهاء، وال تقـوم  اخلداع واملؤامرات والكذب والنصب واإلحتيال و
  !السياسة إال مبثل هذه األمور

نا نعلم أم اإلجنليز، ملاذا؟ عنـدهم  لأشهر الساسة يف العامل ك
دهاء ومكر، مث أصبح بعد ذلك اليهود، فالذي ميشي يف جمال السياسة 
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ال بد ميمثل الصدق واألمانة واملروءة والوفاء  له من هذا، أما الدين فق
  .ال، إال مع الكياسة! ا يصلح يف جمال السياسة؟هل هذ...بالوعد 

واتفق آل سعود مع حممد بن عبد الوهاب على أن يأيت هلم من 
الدين مبا جيعل أهل احلجاز ينطفيء هواهم مع أهل البيت، ويتخلـون  

حىت جاء  –والدين فيه كل شيء  –عنهم، فأخذ يبحث من هنا وهناك 
قهاء إىل أن يأخذ منـه ابـن   بقواعد املذهب الوهايب، ووجد أميل الف

تيمية، وابن تيمية كان على املذهب احلنبلي، لكن حممـد بـن عبـد    
الوهاب وجد بعض اآلراء عند ابن تيمية ال توافق ما يريده، فأخذ من 

  .ابن تيمية ما يوافقه وترك ما ال يوافقه
فابن تيمية كان يثين يف فتاويه على الصاحلني وخاصـة اإلمـام   

وتكلم كالماً يف الفناء مل يتكلمـه   ،عبد القادر اجلياليناجلنيد والشيخ 
  .الصوفيةعند حىت الصوفية، ألن الفناء أعلى مقام 

لكن حممد بن عبد الوهاب سد الباب أمام كل ذلك، واعتـرب  
، ومن مجلتهم من حيبون أهل البيت، وأن Uأن الصوفية مشركني باهللا 

ا من دون اهللا، وهـي أوثـان   القبور اليت أقاموها إمنا هي آهلة يعبدو
  .وشرك وال بد من هدمها وتكسريها، وغري ذلك

واتفق آل سعود مع حممد بن عبد الوهاب نظـري أن تكـون   
الفتوى يف ولده وأوالد ولده وذريته على الدوام، ولـذلك ال يتـوىل   
الفتوى يف السعودية حىت اآلن إال أوالد الشيخ، واملقصود بالشيخ هو 
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هناك صريح يف ذلك، فال يتوىل الفتوى مر هاب، واألحممد بن عبد الو
إال رجل من آل الشيخ، وجلنة اإلفتاء ال بد أن تكون من أهل جنـد،  
وإمامة احلرمني ال بد أن تكون من أهل جند، وال يصرح بإلقاء درس يف 
أحد احلرمني إال ألهل جند، فسيطروا على بالد احلجاز وحولوهـا إىل  

  .ديةاململكة العربية السعو
وطمحت أنظارهم إىل إعادة اخلالفة اإلسالمية مرة أخرى، ألن 

إما ..  عندهم احلرمني، فتكون عاصمة اخلالفة ىف موطن أحد احلرمني 
  ... مكة أو املدينة

الثراء املادي من أعقبه ما  وعاوم على ذلك ظهور البترول، و
والكويـت  الواسع، فنشروا أفكارهم يف اجلزيرة العربية كلها، يف قطر 

  .والبحرين ومل يستطيعوا دخول عمان
واستقطبوا شباباً من هنا وهناك وأغروهم باملـال، وأخـذوهم   
وأعاشوهم سنني عندهم، ودرسوا هلم املذهب الوهايب ليكونوا دعـاة  
هلذا املذهب عندما يرجعون إىل بالدهم، وأغدقوا عليهم املال حىت بعد 

  ... رجوعهم، وكلفوهم بالدعوة هلم 
قاموا بإمدادهم باألموال الالزمة إلنشـاء مسـاجد، أو دور   و

  .كل هذا يف سبيل الدعوة.... كفالة أيتام وغري ذلك 
وأى إنسان ضعيف أمام املادة، وخاصة إذا كان الدين يـدرس  

فالذي جعـل الصـوفية   ...  من خالل القشور، وال يصل إىل القلوب



  

      )٩٠(  

ركزوا على ذيب النفوس يتخلون عن الدنيا وال يتنافسون فيها أم 
، .. علـى املظـاهر  .. لكن هؤالء ركزوا ....  وعلى صفاء القلوب
  .... والشعائر الظاهرة


فظهر هؤالء الشباب وفُتنوا بالعلم اإلسالمي الظاهر، فاسـتغل  

  .بعض املشهورين منهم البسطاء حوله رغبة يف الوصول إىل أمر
  ما معىن ذلك؟
ر منهم اجلماعة اإلسـالمية، ظهـرت يف أسـيوط    أول ما ظه

والقاهرة، كانوا يريدون إقامة اخلالفة اإلسالمية، وأفهموهم أن احلُكام 
ن عن تعـاليم الـدين،   ون، وأن كل من يعارض مبادئهم خارجوكافر

ولذلك ال حرمة يف قتله، وال حرمة يف به واإلستيالء على ماله، وهذا 
  !!! ما كان حيدث يف ذلك الوقت

وكلما يأيت واحد منهم يبغي الزعامة حتت هذا الفكـر جيمـع   
حوله جمموعة، فاختلف أفراد اجلماعة اإلسالمية مع بعضهم من أجـل  
الزعامة فقام فريق منهم بعمل مجاعة ومسوها اجلهاد، وهكذا كثـرت  

.. .لقاب، هذا أمري وهذا جملس شورى اجلماعات، ويعطون ألنفسهم أ
 غدق عليهم األموال، وهذا ما وغري ذلك، فيفرحونذه األلقاب، وت
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دول اخللـيج وإيـران    تيهم مـن أشجعهم على ذلك، هذه األموال ت
والسودان، ولذلك كان هناك خالف يف الفترة املاضية بيننـا وبـني   
السودان ألن املخابرات السودانية كان هلا دور يف تدعيم اجلماعـات  

اإلخوان املسلمني يف السـودان   اإلسالمية، فالترايب أراد أن يقيم دولة
لكنه اختلف مع البشري مع أنه تابع له، فأخربه بأن له أتباع يف اجليش، 

  .فقام البشري بإخراجهم من اجليش
والعمليات اليت كانت تقوم ا هذه اجلماعات كانت من أجل 
املال، ألم لو مل يقوموا ذه العمليات فإن هذه اإلمدادات ستتوقف، 

ت الدولة يف أيام مبارك بالقضاء عليهم عندما منعوا عنهم ولذلك جنح
  .اإلمدادت املالية

هذه اجلماعات قامت بعمل مراجعات وهم يف السجون، هـذه  
، واعترفوا فيها بأخطائهم، وأم أسـاءوا  ومنشورة املراجعات مطبوعة

إىل اإلسالم، ورجعوا عن هذا األمر، وبدأوا بالسري يف احلياة السياسية 
  .نية، وبعدوا عن تيار العنفاملد

والذين أصروا على فكرهم ذهبوا إىل أفغانستان، وظلـوا وراء  
أسامة بن الدن حىت صنعوا ما يسمى بتنظيم القاعدة، وقاموا بـتفجري  
مبىن التجارة يف أمريكا، وكان هذا سبب النكسة ألفغانستان والعراق 

ن والعـراق،  وكل البالد اإلسالمية، وسبب دخول أمريكا ألفغانسـتا 
وسبب تشويه اإلسالم بني األوربيني كلهم وغريهـم، ألن اإلسـالم   

  .عندهم أصبح إمسه إرهاب، وكل ذلك بسبب هذه القلة القليلة
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هذه اجلماعات يف مصر اآلن تقريباً انتـهت ألـم اعترفـوا    
يتكلمون فيه عن القتل وحرمتـه  ) املراجعات(خبطأهم وهلم كتاب امسه 

كانوا يقتلون الناس؟ وحرمة تكفري املسلم، وآراء يف اإلسالم، وكيف 
العلماء يف ذلك، والقتال، وآداب ودستور القتال يف اإلسالم وغـري  

  .ذلك من األمور


م حسن البنا، وحسن البنا كان أما اإلخوان املسلمون، فأصله

، ، وترىب يف الطريقة احلصافية ،وله أوراد صـباحية ومسـائية  صوفياً
كانت الكُتب املعتمدة يف بداية اإلخـوان املسـلمني هـي كتـب     و

  .التصوف، كإحياء علوم الدين، وحكَم ابن عطاء اهللا السكندري
وملا حدث اخلالف بينهم وبني مجال عبد الناصر هرب منـهم  
كثري إىل السعودية وقطر وغري ذلك، هؤالء تشبعوا بالفكر الوهـايب،  

، صوفية ومشوا على الفكر الوهـايب وهم الذين نراهم اآلن، تركوا ال
كذلك السلفية، ال نقول عليهم سلفيون، ألننا حنن السلفيون، ولكـن  

أَنَّ  بن عبد اهللا ابنِ عمـر  ع، نقول عنهم املتشددون أو الوهابية
 ولَ اللّهسرr َقال:  

}
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{٢٨٢٨ 
  .وهذا سبب فرقة املسلمني اآلن


ما الذي فرق أهل الصومال؟ ما الـذي فـرق أهـل غـزة     

  وفلسطني؟ ما الذي يفرق مصر اآلن؟
هؤالء املنتسبون إىل الوهابية، ألم متعصبني للرأى، وال مييلون 

ججة، وال يعترف أحدهم بالرأى اآلخر، بل رأيه هو الصواب، إىل احملا
ورأى غريه اخلطأ بدون نقاش أو مناظرة أو غري ذلك، وال يسـمحون  

  .ألنفسهم بقراءة فكر آخر، أو اإلطالع على فكر آخر
آثار املذهب الوهايب هي السبب الرئيسي يف كل املعاناة اليت  إذاً

  .جيدها املسلمون شرقاً وغرباً اآلن
حسن البنا كان يريب اإلخوان املسلمني تربية إسـالمية علـى   
املنهج الصويف أو املنهج النبوي، أما اآلن فقد دخل علـيهم السـلفية   

  البخاري وسنن الترمذي ومسند اإلمام أمحد ٢٨  ======================================
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يريدون أن ميشوا يف السياسة، وكذلك اجلماعات اإلسالمية، واجلمعية 
ال بأس يف ذلك، لكن جيب أوالً احلصـول علـى دورات    !! الشرعية

سة غري التدين، هل رجل الدين يستطيع أن يقـود  سياسية، ألن السيا
هل رجل دين يستطيع مع أنه درس الشريعة !! معركة حربية ويخطط؟

ال، ألنه ال بد أن يدرس القـانون  !! أن حيكم بني متقاضيني يف حمكمة؟
مع الشريعة، هل رجل دين يستطيع أن ميشـي يف التجـارة بـدون    

هي املشكلة واملعضلة اليت وهذه  !!احلصول على دورات يف التجارة؟
تواجهها مصر اآلن، هؤالء عندهم تقى وعندهم ديـن وورع لكـن   
ينقصهم اخلربة السياسية، أنت تستطيع أن تصنع مجاعة دينية، لكـن  
احلزب السياسي حيتاج إىل تغيري املنهج، أو جتد طريقة تكون ا أنـت  
متدين وال تغري منهجك، ألن السياسة كما قلنـا كـذب وخـداع    
ومؤامرات، وذلك يتناىف مع الدين، وحتتاج السياسة التساع الرؤيـة،  

  .لكن رجل الدين نظرته قريبة


فاملعضلة األساسية اليت حنن فيها أن هذه مجاعات دينية لـديها  
فكر ديين، لكن ليس عندها اخلربة السياسية، وكان مقتضى األمـر أن  

يجتمع التقـى والـدين، واخلـربة    يستعينوا خبربة املدنيني السياسية، ف
  ...ينبغي إن شاء اهللا رب العاملني  السياسية فتسري البلد كما
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ففي السابق كانت اخلربة السياسية ومل يكن هناك رقابة دينيـة  
فكان الفساد، لكن إذا وجدت اخلربة السياسـية، ووجـدت معهـا    

  .ر البالدالرقابة الدينية اليت تراقب اهللا فيصلح أمر العباد ويصلح أم
لكن لألسف ما حيدث اآلن هو استقطاب لكل املناصب، حىت 

كيف !! كيف يدير أى عمل رجل غري كفء؟!! وإن مل يكونوا أكفاء
لطبيب قلب أو طبيب أمراض نساء أن يكون حمافظاً بـدون دورات  

سياسة اإلستقطاب احلادة يف عـدم وجـود الكـوادر    إذاً  !!إدارية؟
، وحنن كلنا كنا نؤيد اإلخوان املسـلمني  الـمدربة هي سبب املشكلة

من كالمهم، فكانوا يتكلمون عن مشروع النهضة، وعن أموال دعـم  
موجودة بالفعل، وعن الكفاءات اإلدارية، وفوجئنا بغري ذلك متاماً، ما 
القرار الذي صدر يف مصلحة اإلنسان الفقري؟ ال يوجد، هل تغـريت  

األسوأ؟ إىل األسوأ، وفوجئنـا  الظروف اإلقتصادية إىل األفضل أم إىل 
  .بعدم وجود كفاءات سياسية وإدارية

  :كل ما حنتاجهإذاً 
 .عدم اإلستقطاب -

 .اً، ونساعد بعضاًونعاون بعض -

 .وخنتار الكفاءات -

فإذا وصلنا إىل ذلك واخترنا الكفاءات، فإن كـل املشـاكل   
ـ   وطنياًوجيب مع الكفاءة أن يكون رجالً...  ستحل علـى   اًحريص
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  .يرعى اهللا وال يسرق وال ينهب اًورع ورجالًوطنه، 
ن عليها، فلو كان طبيباً ماهراً وعاملياً ووهذه شروط كلنا متفق

يكـون  لكنه غري إداري فال يصلح للوزارة، ولكن الذي يقود الوزارة 
ووزارة الدفاع ال يصلح هلا مقاتل ليس له مثيل يف رسم .. اً إداري اًطبيب

ـ اخلطط العسكرية لكنه ليس  !! ، ولكنـها حتتـاج إىل إداري  اًإداري
  .وتسرياألمور ذه الشاكلة

واحملافظات احلل األمثل هلا كما تصنع الناس يف كل اجلهـات  
  .عمل إنتخابات، وخيتار أهل كل حمافظة حمافظاً هلا من أهلها


  :ىف احلديث القدسى قال اهللا تعاىل

}
{٢٩٢٩ 

  :عليه أفضل الصالة وأمت السالم قالو 

}
 tاألمساء والصفات للبيهقي عن أيب هريرة  ٢٩  ======================================
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{٣٠٣٠ 

  :rقال و

}
{٣١٣١ 

  :rقال و

} 



 

 

{٣٢٣٢ 
  :rقال و

 tصحيح مسلم وسنن الترمذي عن عبد اهللا بن مسعود  ٣٠  ======================================
 ابن حبان عن عبد اهللا بن عمرو  ٣١
 tالصحيحني البخاري ومسلم ومسند اإلمام أمحد عن أيب هريرة  ٣٢
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}
{٣٣٣٣ 

  :ا قال أبو يزيد

}


{ 
  .، ومعرفته بنفسهUوتواضع كل إنسان على قدر معرفته بربه 

 ربالك:  
ـُتكبر عليـه،   هو االسترواح والركون إىل رؤية النفس فوق امل
وخلُق الكرب موجب لألعمال، ولذلك إذا ظهر على اجلـوارح يقـال   

ربر، وإذا مل يظهر يقاتكبل يف نفسه ك.  
  .وإزالته فرض عني

فإذا رأى مرتبة نفسه فوق مرتبة غريه حصل فيه خلُق الكـرب،  
يف نفسه بسبب ذلـك،   فيحصل يف قلبه اعتداد، وهزة، وفرح، وعز

فتلك العزربة، واهلزلُق الكة، وهذه العقيدة هي خ.  
  ؛ ملاذا؟فالكرب آفته عظيمة، وفيه يهلك اخلواص من اخللق

 tصحيح مسلم وسنن الترمذي والدارمي عن أيب هريرة  ٣٣  ======================================
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وتلك األخالق ، ألنه حيول بني العبد وبني أخالق املؤمنني كلها
  .هي أبواب اجلنة

والكرب وعزة النفس يغلق تلك األبواب كلها ألنه ال يقدر على 
أن يتخلق بتلك األخالق وفيه شيء من العز.  

ميم إال وصاحب العز والكـرب، مضـطر إليـه    فما من خلُق ذ
هليحفظ به عز.  

  .هحممود إال وهو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته عز وما من خلُق
  
 رب وشرأنواع الك:  
  .ما مينع من استفادة العلم وقبول احلق واالنقياد له هو
  
  من حيث املُأنواع الكربكَبر عليهت:  
  
  


ر عليهاملتكب 

لعبادر على االتكب ر على الرسلالتكب ر على اهللالتكب 
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 رأسباب التكب:   
وال يستعظمها إال وهو يعتقد هلا .ال يتكرب إال من استعظم نفسه

  :فات الكمالصفة من ص
 العلم.  
 العمل والعبادة.  
 احلسب والنسب.  
 التفاخر باجلمال.  
 الكرب باملال.  
 الكرب بالقوة وشدة البطش.  
    التكرب باألتباع واألنصار والتالمذة والعشـرية واألقـارب
  .والبنني

 البواعث على التكرب وأسبابه املهيجة له:  
 العجب.    دـاحلق.    دـاحلس.    اءـالري.  
 جمامع حسن األخالق والتواضع سرية الـنيب  وr  ،ـ ف  هب

  .فينبغي أن يقتدي به، ومنه ينبغي أن يتعلم
 أن يعرف نفسه، ويعرف ربه تعاىل :عالجه.  
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١١  

كثر يف هذه األيام الكالم، والكل يديل بدلوه، والكل يقـدح  
ويقترح الطريق إىل اإلصالح، والسبيل إىل النجاح بعد أن زناد فكره، 

أصبحت أحوالنا تذكرين مبا كانت عليه دولتنا أيام املماليك، كل حلظة 
تقوم ثورة من أحد املماليك على الباقني، يتقاتلون وحياربون بعضـهم  
بعضاً، واخلاسر يف ذلك هي اجلموع املنكسرة الفقرية اليت ال متلك من 

قليالً وال كثرياً، ألم كانوا من غشمهم وقـوم ينـهبون    أمر نفسها
املتاجر، ويسلبون ما يف البيوت، ويصنعون ما ال يسـتطيع اإلنسـان   

 م٣/٥/٢٠١٢هـ ١٤٣٣اآلخر  من مجاد١٢اخلميس  –املعادي  ١  ======================================



  

  )١٠٤(  

  .يف إخوام املسلمني –مع أم كانوا مسلمني  -ذكره باللسان 
حالنـا؟ نسـمع    Uأى سبيل جيب أن منضي فيه ليصلح اهللا 

ال أو ذاك، منهم من يعتقد أن كلمات عامة غري متخصصة يف هذا ا
السبيل إلصالح البالد هو إفاضة املال وتكثري اخلريات، وملء اجليوب 
واخلزائن والبيوت بأنواع األموال، وادعوا أن ذلك ما صار عليه أهل 
الغرب، فتقدموا يف نظرهم، ووصلوا يف احلضارة إىل ما يعتقـدون أن  

  .هذا ما ينبغي أن يكون عليه العامل أمجع


ومنهم من يعتقد أن حتقيق اآلمال ال يكون إال بالعلم العصـري  
احلديث الذي ينمي املخترعات، والذي يزيد اإلكتشـافات، والـذي   
يسهل الطاقات، وحيول األعمال إىل أعمال سهلة النوال، عظيمة الكم 

  .بال بعد املنتج النهائي، فتكون قيمتها اإلقتصادية هلا
أما من يـدعي أن املـال هـو سـبيل     : ونقول هلؤالء وهؤالء

اإلصالح، فتعالوا معـي إىل أغـىن عـوامل األرض، وهـي الـدول      
اإلسكندنافية مثل السويد والنرويج والـدمنارك، وبعـدها يف املرتبـة    
أمريكا وكندا، وبعدها اليابان وأملانيا، وبعدها الدول األوربية األخرى، 

لكنهم مل يكتسبوا القيم اليت جاء ا الرسل واألديـان  عندهم اخلريات 
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السماوية، فتجد أصحاب املصانع، وأصحاب املزارع، والتجار، يكثر 
عندهم اخلري، فيحسبون حسبة مالية رياضية، لو أجرنا خمازن احتياطية 
هلذه اخلريات ستزيد التكلفة علينا ويكون الربح قليل، ماذا يصنعون؟ 

احمليط، ويرمون القمح والذرة وكل هـذه األصـناف   يرمون الزبد يف 
الفاخرة يف احمليط، وال تأخذهم شفقة، وال حنانـة، وال رمحـة، مـع    
معرفتهم املعرفة التامة بأن هناك أناس على سطح البسيطة يتكففون وال 
جيدون حىت لقمة العيش اجلاف، ولكنهم ال يرسلوا إلـيهم، حـىت   

حتدده احلسابات الرياضـية والنظريـة   يروجون بضاعتهم ويبيعوا مبا 
  !!.عندهم

وهو يف أعمق اخلالفات بينه وبني أهـل مكـة،    rمع أن نبينا 
وأشد العداوة منهم حلضرته، حدثت جماعة كربى يف مكـة اسـتجابة   

  :rلدعوته، فقد قال 

}{٢٢ 
سل أبو سفيان إىل حضرته برسالة، يقول فلما أصام القحط أر

مجاالً حمملة  rأى أقاربك وأسرتك، فأرسل ) أَنشدك اللَّه والرحم: (له
، مـع  !!ومعها مخسمائة دينار -دقيق وقمح ومسن وخريات  -باملرية 

أم كانوا له حماربني، وللعرب على حضرته مـؤلبني، ويريـدون أن   
انظر إىل هذا، وانظر إىل الذين !! وحني يقضوا على دعوته يف أى وقت

 tالصحيحني البخاري ومسلم سنن الترمذي عن عبد اهللا بن مسعود  ٢  ======================================



  

  )١٠٦(  

!! واحلريــات!! وحقــوق اإلنســان!! يتشـدقون حبقــوق البشــر 
ال يوجد له جمال، ألن املهـم  !! أين ذاك يف اإلقتصاد؟!! والدميقراطية

ولـو جبـوع الفقـراء    !! عندهم هو املكسب، ولو مبوت اآلدمـيني 
  .ال يهم، وإمنا املهم عندهم هو املكسب!! واملساكني
 بعد ذلك مع أن عندهم كل ما حيتاجه املرء يف دنيـاه مـن   مث

مسكن ومأكل ومشرب وملبس وعالج وتعليم، إال أن عندهم أكـرب  
وأكـرب نسـبة يف حـوادث    !! نسبة أمراض عصبية ونفسية يف العامل

وفساد تام يف العالقات اإلجتماعية، فـال  !! اإلنتحار يف البشرية كلها
راحم، وال بر إلبن بأبيه، وال أى أنواع توجد روابط، وال مودة، وال ت

الصالت اليت جاءت ا الديانات، واليت لوالها ملات اإلنسان كمداً إذا 
  .أحس أنه ال يستطيع أن يتواصل مع من حوله

كم مـن  : أما العلم الذي جعلوه ديناً يدينون به، فإننا نقول هلم
رر الشديد، وال بد أشياء ثبت بالعلم أا ضارة باإلنسان، وحتيق به الض

له أن يتجنبها ليتجنب هذا األذى الذي يصيببه بسببها، ولكننا جندهم 
أمجعني ال يستطيعوا تركها، كاخلمر، واملخدرات، والزنا، والعالقـات  
اجلنسية املشبوهة واملثلية كاللواط والسحاق وغريها، والربـا ومنـه   

علم إثباتاً فـائق  كل هذه األمور يثبت ال..... خراب العامل اإلقتصادي 
احلد أضرارها، ويدعو الجتناا، هل من يؤمنون بـالعلم ويقدسـونه   

  .استطاعوا إيقاف هذه األشياء يف حيام؟ أبداً



  

  )١٠٧(  


لكن الدين يستطيع أن يقضي على أى أمر من األمور يف طرفة 

ت عني أو أقل، فاخلمر استطاع اإلسالم أن يقضـي عليهـا يف آنـا   
ملا أنزل فيها أمر آية اخلتام يف حترميها، بعد  Uمعدودات، حىت أن اهللا 

  : التدرج يف حترميها

))  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ãã�� ôôϑϑ ssƒƒ øø:: $$##  çç�� ÅÅ££ øøŠŠ yyϑϑ øø99 $$## uuρρ  ÜÜ>>$$ ||ÁÁΡΡ FF{{ $$## uuρρ  ããΝΝ≈≈ ss99 øø—— FF{{ $$## uuρρ  ÓÓ§§ ôô__ ÍÍ‘‘  
ôô ÏÏ iiΒΒ  ÈÈ≅≅ yyϑϑ ttãã  ÇÇ≈≈ ssÜÜ øø‹‹ ¤¤±±99 $$##  ççννθθ çç77 ÏÏ⊥⊥ ttGG ôô__ $$$$ ssùù  ((  ))املائدةاملائدة٩٠٩٠((  

جاجة فيها مخر روت الروايات أن كل من كان عنده جرة أو ز 
كسرها، وأفرغ حمتوياا، حىت قيل أن اخلمر من كثرـا سـاحت يف   
طرقات املدينة، فكان كل من يريد أن ميشي خيـوض يف اخلمـر مـن    

  !!.يف حلظة وأقل بدين اهللا!! كثرا
فالدين له هيمنة على القلوب، وله سلطان علـى النفـوس، ال   

مهما سـخر املختـربات،   يستطيع أن يبلغه العلم مهما حتقق صدقه، و
ومهما اخترع من أدوات، ومهما جهز من خمترعات، إال أن اإلنسـان  

  .Uباطنه ال خيضع إال ملا جاء من عند خالق األرض والسماوات 
العـالج يف  : ما العالج؟ بعض اإلخوة املتدينون يقولـون إذاً 



  

  )١٠٨(  

دين وأين احلل يف اإلسالم واإلسالم ) اإلسالم هو احلل(الرجوع للدين 
أى تعاليم من تعاليم اإلسالم ! واسع، يسع أقطار السماوات واألرض؟

ينبين عليها اإلصالح؟ أى قوانني نزل ـا كتـاب اهللا نبـدأ ـا يف     
  .اإلصالح؟


إن اإلصالح كما كان قدمياً يكون حديثاً، ال يكون إال بتربيـة  

ن عند اهللا، وطبقهـا  األفراد املسلمني على القيم القرآنية اليت جاءت م
على نفسه، مث طبقها على جمتمـع املـؤمنني، التربيـة     rرسول اهللا 

  .rاإلسالمية على كتاب اهللا وعلى سنة رسول اهللا 
قد جند كثرياً من املتسلقني يتظاهرون بالدين، ويعلنون شعارات 
دينية، ويطبعون برامج دينية، لكن ما حاهلم عنـد الصـراعات مـع    

 الدين والعقيدة؟ هذا هو الشأن، هل تنشأ الصراعات على إخوام يف
  :اُألخوة اإلميانية اليت يقول فيها اهللا

))  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  ((##θθ ßßss ÎÎ== ôô¹¹ rr'' ssùù  tt ÷÷ tt//  öö// ää33 ÷÷ƒƒ uuθθ yyzz rr&&  44  
((##θθ àà)) ¨¨?? $$## uuρρ  ©©!! $$##  ÷÷// ää33 ªª== yyèè ss99  ttββθθ ççΗΗ xxqq öö�� èè??  ∩∩⊇⊇   ))احلجراتاحلجرات((  ))  ∪∪⊂⊂

  :Uهل يشتركون يف العمل بقول اهللا 



  

  )١٠٩(  

  ))  ((##θθ ççΡΡ uuρρ$$ yyèè ss?? uuρρ  ’’ nn?? ttãã  ÎÎ hh�� ÉÉ99 øø99 $$##  33““ uuθθ øø)) −−GG99 $$## uuρρ  ((  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ ççΡΡ uuρρ$$ yyèè ss??  ’’ nn?? ttãã  
ÉÉΟΟ øøOO MM}} $$##  ÈÈββ≡≡ uuρρ ôô‰‰ ããèè øø99 $$## uuρρ  ((  ))كان وال يزال مبدأهمكان وال يزال مبدأهم  ))املائدةاملائدة٢٢::    

))  ÷÷ββ ÎÎ))  ßß‰‰ƒƒ ÍÍ‘‘ éé&&  ��ωω ÎÎ))  yyxx≈≈ nn== ôô¹¹ MM}} $$##  $$ ttΒΒ  ààMM ÷÷èè ssÜÜ ttGG óó™™   ))هودهود٨٨٨٨((  ))  ##$$
إن جاء على يدي فبها ونعمت، وإن جاء على يد غريي فأنـا  

صالح، وليس شرطاً أن أكون زعيمـاً أو قائـداً أو ذا   أعاونه على اإل
شأن، املهم أن ينصلح شأن العباد والبالد، لتسود يف بالدنـا شـريعة   
السماء، ونور اهللا وضياء اهللا يف كل األرجاء، أما أن نتناحر ونتقاتـل  

هل هذا يف ديـن  !! ونتصارع على املناصب، ونتكالب على الكراسي
هل على هذا النهج كان أصحاب سيد !! دين؟أذا أمر ال!! ؟Uاهللا 

  !األولني واآلخرين رضي اهللا تبارك وتعاىل عنهم يف كل وقت وحني؟
حىت أنه عندما اجتمع األنصار يف سقيفة بين ساعدة بعد انتقال 

، وعلم املهاجرون، فراح عمر وأبو بكر وأبـو عبيـدة،   rرسول اهللا 
ون البيعة له، ويرفض كان كل رجل منهم يقدم صاحبه، ويريد أن تك

  .ملاذا؟ !!أن تكون البيعة لنفسه


  :)احلشر٨(ىف  rهكذا علَّمهم سيدنا رسول اهللا 

))  (( ššχχρρ ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  ttββ%% xx..  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  ××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  44  



  

  )١١٠(  

 ttΒΒ uuρρ  ss−−θθ ããƒƒ  ££xx ää©©   ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  šš�� ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé'' ssùù  ããΝΝ èèδδ  ššχχθθ ßßss ÎÎ== øøÿÿ ßßϑϑ øø99 $$##  ((  
منهم إن خرج إىل امليدان إن كـان جنـدياً أو    ال يعبأ الرجل

  .قائداً، أن يؤم املصلني أو يكون رجالً من عامة املصلني
علَّمهم أن يكون الدين هللا، وأن تكون الكفـاءة يف   rوالنيب 

تويل املناصب حبسب اخلربات يف هذه احلياة، قد يكون ديناً وهو الغاية 
يف هذا املنصب، مـن الـذي    يف اإلميان، لكن هناك من هو أكفأ منه

  !:يساوي إميانه إميان أيب بكر؟
}

{٣٣ 
يرسل جيشاً ومن جنده أبو بكـر وعمـر،    rلكن رسول اهللا 

رو ويأيت قائداً حديث العهد باإلميان، ولكن له خربته القتالية، وهو عم
لتفهم جه، ولو اتبعنا جه  rانظر إىل بعد نظر احلبيب  -بن العاص 

جعل عمرو بن العاص قائداً للجـيش،   –سنصيب ونطيب إن شاء اهللا 
 - Uحاشا هللا  –وحتت إمرته أبو بكر وعمر، ليس ألنه أفضل منهما 

ولكن ليقيم املنهج النبوي أنه أكفأ يف هذا الباب، وهذا باب حيتاج إىل 
  .اع ودهاء، وكان عمرو داهية العرب يف هذا األمرخد

، كان هناك قائد روماين يف فلسطني بعد rوثبتت فراسة النيب 
ذلك مبراحل يف فتح الشام، وكان إمسـه األرطبـون، وال يسـتطيع    

 y شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لأللكاين والبيهقي يف الشعب عن ابن عمر  ٣  ======================================



  

  )١١١(  

  !املسلمون كسر شوكته وال التغلب عليه
فأراد عمرو بن العاص أن يعرف حقيقة وجلية أمره وقواتـه،  

ه يطلب منه أن يأذن لعمرو أن يرسل رسوالً إليه ليحادثـه،  فأرسل إلي
ليتجسـس علـى    –باملعىن العصري  –وهو يريد أن يذهب الرسول 

  .جيشه ليعرف قوته
  من الرسول الذي أرسله عمرو؟

  !!ذهب عمرو بنفسه يف صورة رسول
ودخل وقابل األرطبون، وتعرف علـى اجلـيش، ومل يفطـن    

إنه عمرو اقتلوه، ففر عمـرو،  : وجه، فقالاألرطبون إليه إال عند خر
رمین ا أرطب ون ال روم    (  :، فقـال tفوصل اخلرب إىل عمر بن اخلطـاب  

  !!.بالدهاء واملكر اًوكان األرطبون مشهور..  ) بأرطبون العرب


جيعل الكفاءات، ولـذلك وزع اإلختصاصـات، ومل    rفكان 

  :ألصحابه rفقال  جيمعها يف يد واحد أو عدة أشخاص،
}       

      
       



  

  )١١٢(  


{٤٤ 

  .والتزموا ذه التخصصات
وكان حافظاً للقرآن، وكان حسن الصـوت   - tرأى عمر 

املسلمني مفرقني يف صالة التراويح يف رمضـان، فجمعهـم    –بتالوته 
  .tنيب وهو أُبى بن كعب على الذي أشار إليه ال

لكنه احترم !! مل يقرأ هو القرآن ويصلي م مع أنه جدير بذلك
الكفاءات والتخصصات اليت وضع أساسها لتمشي عليه اُألمة إىل يوم 

  .rالدين سيدنا رسول اهللا 


أقام للناس صـالة   –وكان مثاالً للحاكم العادل  -وجاء عمر 

  مجاعة، وال يصليها معهم، ماذا يفعل؟التراويح 
هم يصلون التروايح وهو ميشي يف طرقات املدينة يتفقد أحوال 

طوال الليل يتلو  اًأهلها، ال ينبغي ملن يتوىل أمر املسلمني أن يكون عابد
أوىل بذلك أن يتحسس أحـوال املسـلمني   !! القرآن ويركع ويسجد

ي لقائـد املسـلمني أن   ال ينبغ، ويقضي حاجام، وينظر يف مصاحلهم
 tسنن الترمذي وابن ماجة ومسند اإلمام أمحد عن أنس  ٤  ======================================



  

  )١١٣(  

ميسك مسبحة يف يده ويظل ليله اره يسبح اهللا بلسانه ويترك أمـور  
كان عمر ال ينام اراً وال ليالً إال غفوة يف وقت الضحى،  !!املسلمني

  :فقيل له يف ذلك، فقال


U 

  .وكان هذا يف بداية توليته للحكم 
مث بعد ذلك كان الليل والنهار بعد الفرائض لرعيته، ألنه محـل  
هم األمة على كتفه وعنقه، وجعل نفسه مسئوالً مسئولية كاملة عـن  
أحوال رعيته، فكان يقوم بالفرائض، والنوافل يف النظـر يف مصـاحل   

  .. ه الليل يف حراسة املدينةاخللق، وقضاء حوائج العباد، قيام
ا يبكون، وقدر هلا موقد علـى النـار،   فريى مة امرأة وصبيا

ولم : من اجلوع، قال: يا أمة اهللا لم يبكي هؤالء الصغار؟ قالت: فقال
هذا قدر فيه ماء أومههم : قالت! ال تطعمينهم وهذا الطعام على النار؟

ومـن  : ، قـال Uإىل اهللا عمر  ، وسأشكو!!ن فيه طعام حىت يناموابأ
ال ينبغي ملن يكون يف مثل مقامه أال يعرف : قالت! أدرى عمر بشأنك؟

فذهب مسرعاً وكان معه عبد !! فزادت مهَّه!! حالة أحد من املسلمني
وفتحا بيت املال، ومحل الدقيق على ظهـره،   بالرمحن بن عوف 
ـ  : أمحل عنك، قال: قال له عبد الرمحن وم وهل حتمل عـين أوزاري ي



  

  )١١٤(  

  .ومحل الدقيق على ظهره، والسمن يف يده!! القيامة؟
يا أمة اهللا ضعي الدقيق وقلبيه وأنا أنفخ لـك  : وذهب، وقال

النار، فأخذ ينفخ النار والدخان خيرج على وجهه فيسود حليته ويسود 
وجهه، حىت نضج الطعام، وأفرغت للصغار، فسروا وضحكوا بعـدما  

تتنازلني بعد ذلك عن مظلمتك يف شـأن   يا أمة اهللا هل: أكلوا، فقال
؟ وإذا بعبد الرمحن يناديه بيا أمري املؤمنني، Uعمر اليت ستقدمينها هللا 

  .tفأحست بأنه أمري املؤمنني عمر 
 فكانوا حيترمون التخصصات، وجيعلون الكفاءات هـي الـيت  

  .تتوىل املناصب لتحقيق املرادات
الذي يأتيه الوحى من  وال غرو يف ذلك، فأنتم تعلمون أن النيب

اهللا كان يشاور أصحابه، وأخذ برأى احلباب بن املنذر يف غزوة بـدر  
فارسي يف القتال يف غـزوة  مع أنه رجل عادي، وأخذ بفكرة سلمان ال

  .األحزاب
وما أكثر األمور اليت أخذ فيها مبشورة أصحابه، ليعلن لنـا أن  

داموا خيشـون اهللا،   األمور يف الدنيا ينبغي أن تكون ألهل الكفاءة ما
ويعملون بكتاب اهللا، وليس يف عملهم الذي يقومون به مـا خيـالف   

  .شرع اهللا جلَّ يف عاله، وهذا هو بيت القصيد
لكن هل ينبغي أن جنعل الوزراء واحملافظني وكـل املسـئولني   

كيـف يكـون مـدير    !! ال يصح ذلك!! خرجيي كلية أصول الدين؟



  

  )١١٥(  

ال بـد مـن   !! ج كلية أصول الـدين؟ اإلدارة اهلندسية أو الطبية خري
الكفاءة ما دامت الكفاءة صاحبها متمسكاً دى اهللا، وخيشى اهللا، وال 

  .يفعل شيئاً خيالف شرع اهللا جلَّ يف عاله


ما حنتاجه اآلن يف هذه األيام، ولن ينصلح حالنـا إال بـه،   إذاً 

لقرآن، وكـان عليهـا الـنيب    الرجوع إىل القيم الدينية اليت أسسها ا
، خشية اهللا، واخلوف من اهللا، واملطعم احلالل الـذي هـو   rالعدنان 

أساس دين اهللا وطاعة اهللا وعبادة اهللا جلَّ يف عاله، والصدق، واألمانة، 
والوفاء بالعهد، وكل األخالق اإلسالمية، والقيم اإلميانية اليت ركَّـز  

  :rعليها خري الربية، وقال يف شأا 

}{٥٥ 
وما املعاناة اليت نعانيها مجيعاً اآلن إال بسبب مرض النفاق الذي 

  .بني املسلمني، وهو آفة كل اتمعات اإلسالمية –ولألسف  -تفَشى 
فإذا تفَشى النفاق مرضت األخالق، وإذا مرضـت األخـالق   

ءت الطباع صار الناس يتصارعون يف الـدنيا،  ساءت الطباع، وإذا سا
الكاسرة، وكسكان الغابة مع ويتنافسون يف الفاين، فكانوا كالوحوش 

وهذا ما نرى منظره اآلن يف جمتمعنـا   ...ل أحواهلم ويف ك ...بعضهم 
 tالبيهقي عن أيب هريرة  احلاكم يف املستدرك ومسند اإلمام أمحد وسنن ٥  ======================================



  

  )١١٦(  

  .الذي حنن فيه


أن يتخلص ألن املؤمن أول شيء يفعله ليثَبت به إميانه عند اهللا 
من كل .... من أمراض النفاق، من الكذب، ومن اخليانة، ومن الغدر 

  :rهذه األمراض اليت قال فيها 

}



{٦٦ 

هل هذه األوصاف ينبغي ملؤمن أن يكون فيه منها شيء ولـو  
  .ال بد أن يتربأ املؤمن منها بالكلية..  !!أبداً واهللا! بكم قليل؟

نتشرت ولذلك كل ما حنن فيه اآلن بسبب هذه األمراض اليت ا
يف جمتمعنا، وذهبت القيم الدينية واإلسالمية اليت كان حيرص عليهـا  

  .جمتمعنا اإلسالمي يف أى زمان ومكان
  :واألعداء يعلمون ذلك علم اليقني

 yالصحيحني البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن عبد اهللا بن عمرو  ٦  ======================================



  

  )١١٧(  

ولذلك ورد يف التاريخ أن أهل أوربا كانوا يرسلون بني الفينة 
والفينة جواسيس إىل بالد االندلس يف قمة ازدهارها، ليعرفـوا شـان   

هلها، فذهب جاسوس يف أيام عظمة الدولة فوجد غالماً يبكي، فقال أ
أبكي ألن رفاقي يصـطادون بالسـهم الواحـد    : ما يبكيك؟ قال: له

صيدين، وأنا ال أستطيع إال أن أصطاد صيداً واحـداً، فرجـع هـذا    
ال تستطيعوا أن تتغلبوا علـيهم إذا  : اجلاسوس وأبلغهم بذلك، فقالوا

م ال يستطيعوا أن يصيدوا بالسـهم الواحـد   كان صبيام يبكون أل
صيدين، وراحت األيام، وغاب الكرام، وجـاء اللئـام، وأرسـلوا    

ضاع مين منديل : لم تبكي؟ قال: جاسوساً فوجد شاباً يبكي، فقال له
اآلن اغزوهم فقد متكَّن منـهم اخلـور   : حبيبيت، فأرسل إليهم، فقالوا

ت، ومل يعودوا يشتغلون بـالقيم  والضعف، وانشغلوا بالدنيا والتفاها
  .اليت أمرهم ا دينهم

  !!!فهم يعلمون ذلك علم اليقني
ولذلك ال قيام لإلسالم يف أى زمان أو مكان إال بالقيم الدينية، 
فالدستور الذي يتخاصمون عليه، ويشتبكون يف معارك شديدة عليـه،  

ت أن هل يستطيع هذا الدستور مهما سطَّروا فيه من قوانني وتشـريعا 
  !يقضي على جرمية الكذب؟

 املصائب اليت حنن فيها من جرمية الكذب، هـل يسـتطيع أن  
  !!أبداً! يقضي على جرمية اخليانة؟



  

  )١١٨(  

إذا كان اإلنسان يف غيبة املسئولني فإنـه ال يراقـب إال رب   
، هل يستطيع الدستور أن يصلح النفوس وجيعلها تراقـب  Uالعاملني 

  !! ...أبداً..   !امللك القدوس؟
  .. لكن عندنا خري دستور وهو كالم رب العاملني

  ... وهو شرع اهللا، ودين اهللا
، وهـو  rوحى اهللا الذي أنزله على حبيبه ومصـطفاه  هو و

  .الدستور الذي إذا أقمناه انصلحت عليه كل أحوالنا


  :أين الدستور الذي يستطيع أن يطبق

  ))  ÈÈ≅≅ èè%% uuρρ  ((##θθ èè== yyϑϑ ôôãã $$##  ““ uu�� zz�� ||¡¡ ssùù  ªª!! $$##  öö// ää33 nn== uuΗΗ xxåå  …… ãã&& èè!!θθ ßß™™ uu‘‘ uuρρ  
ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  ((  ))التوبةالتوبة١٠٥١٠٥((  

ال حيتاج إىل الئحة جزاءات، وال حتويل لشئون قانونيـة، ألن   
، هل رأيتم دستوراً يف الوجود من بدء الـدنيا  Uأصحابه يراقبون اهللا 

إىل يومنا هذا جيعل اجلاين يذهب إىل احلاكم ويعترف جبرميته، ويطلـب  
  !طهر؟إقامة احلد عليه ليت

، والغريب والعجيب أن هذا مل rمل حيدث إال يف زمن احلبيب 



  

  )١١٩(  

يكن من الرجال فقط، بل والنساء، والقوانني الوضعية اليت حنتكم إليها 
وخنتصم إليها اآلن جتعل اجلاين إذا اعترف بأمر، وخرج مـن مكـان   

وقد يتهم مـن اسـتجوبه بأنـه    !! اإلعتراف يسارع إىل تغيري أقواله
  !! الشدة، أو عذَّبه لإلعتراف بأقوالهاستخدم معه 

أقم على : تأيت املرأة الغامدية، وتقول له rلكن حضرة النيب 
لعلك المست، لعلك : احلد يا رسول اهللا، طهرين لقد زنيت، فيقول هلا

زنيت يا رسول اهللا، لعلك تريد أن : ضاجعت، لعلك قبلت، فتقول
ن يف بطين أثر ذلك، إ -رجل قبلها  -تفعل معي ما فعلت مع ماعز 

: عمها، قال: من ويل أمرها؟ قالوا: rفأنا حامل من ذلك، فقال النيب 
خذها وأكرمها وال نها حىت تضع ما يف بطنها، وكان احلبيب 
يستجوا كل فترة، ولكنها ال تغري أقواهلا، ألا قلوب استضاءت بنور 

كان، واإلميان اإلميان، فأصبح اإلميان هو املسيطر على اجلوارح واألر
  :Uإذا سطع يف القلب كان مستمداً أنواره من حضرة اهللا 

  ))   ÅÅ33≈≈ ss99 uuρρ  ççµµ≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yy__  ## YY‘‘θθ ççΡΡ  ““ ÏÏ‰‰ ööκκ ¨¨ΞΞ   ÏÏµµ ÎÎ//   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± ®®ΣΣ  ôô ÏÏΒΒ  
$$ ttΡΡ ÏÏŠŠ$$ tt66 ÏÏãã  44  ((  ))الشورىالشورى٥٢٥٢ ( (  

وقد يكون النور ..  قد يكون النور يف قلب كشمس الضحى
وقد يكون .. وقد يكون النور يف قلب كلقمر .. يف قلب كاملصباح 

وقد  ..وقد يكون النور يف قلب كشمعة ... النور يف قلب كالنجم 
احلظ  –يكون النور يف قلب كشمعة تضيء مرة ويطفئها اهلواء 



  

  )١٢٠(  

أينما توجه،  Uمرة، قوة النور جتعل اإلنسان يراقب اهللا  -واهلوى 
  :)الحدید∪⊇∩( وحيثما سار، ودائماً أمام ناظريه

  ))  uuθθ èèδδ uuρρ  óóΟΟ ää33 yyèè ttΒΒ  tt øø rr&&  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ççGGΨΨ ää..  44  ªª!! $$## uuρρ  $$ yyϑϑ ÎÎ//  ttββθθ èè== uuΚΚ ÷÷èè ss??  ××���� ÅÅÁÁ tt//    ((    
خذها وأكرمها حىت تتم رضاعها، : فجيء ا بعد الوضع، فقال

ال حمامي غرها، وال صديقة ضـرا، وال   !!ثالث سنني ومل تغري أقواهلا
ملاذا؟ ألن الكل كان ينشـد احلـق،   !! امرأة زينت هلا أن تنكر ذلك
  :دقوالكل كان ميشي على الص

  ))  óóΟΟ ßßγγ ss99  ttΠΠ yy‰‰ ss%%  AA−− ôô‰‰ ÏÏ¹¹  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ hh55 uu‘‘  ((  ))يونسيونس٢٢((  
فجاءت بعد فطامه وقد أمسكت الغالم قطعة من اخلبز، 

  !!.يا رسول اهللا لقد فطمته وإنه يأكل: وقالت

وهل هناك تشريع وصل إىل هذه الدقة يف ! أى تشريع هذا؟
ري تطهري اتمع من املصائب والكوارث وغريها من النكبات اليت تغ

  !أحوال الناس وجتعلهم يف حالة سيئة كما نرى اآلن؟
حنن حنتاج إىل التشريعات اإلهلية أوالً يف القيم إذاً ال واهللا، 

القرآنية، مث نأخذ من التشريعات اإلهلية القوانني اليت نبين عليها 
  .األحكام وحياتنا اإلجتماعية

للرجال لكن قبل ذلك ال بد أن تكون التربية لألفراد وللبنات و
وللنساء على القيم القرآنية، لكن لو أخذنا بنود التشريع من الشريعة 



  

  )١٢١(  

اإلسالمية، ومل يترىب القائمون على هذه القوانني والتشريعات، أو 
املنفذين هلا على هذه القيم، سيحاولون أن خيترقوا الثغرات بنفوسهم، 
وبأبلستهم، وسيكون معهم شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل 

  :بعض زخرف القول غروراً، وإليكم املثال
هناك باب يف الفقه امسه باب احليل الفقهية، حتايل على أحكام 
اهللا حىت ال ينفذ اإلنسان هذه األحكام، ويعترب نفسه عـامالً بشـرع   

من الذي يقوم بعمل هذه احليل؟ علماء أجالء درسوا الشـريعة  !! اهللا
وقـد قـال اإلمـام    خبشية اهللا، لكن قلوم مل متتليء وختصصوا فيها، 

  :وأرضاه يف كتابه إحياء علوم الدين tالغزايل 


U

 
  !!.Uملاذا؟ ألنه ال يوجد عنده خشية اهللا 
ة، يترىب عليها الشعب كله، إذاً حنتاج قبل الدستور القيم اإلهلي

فنحتاج إىل تغيري املنظومة التعليمية، ونريب القيم، لـو كـان هـؤالء    
! املتنافسون تربوا على إخالص العمل هللا، هل سيحدث بينهم خالف؟

هل ! هل سينتقد بعضهم بعضاً على املأل؟! هل سيهاجم بعضهم بعضاً؟
  !سيجرح بعضهم بعضاً؟



  

  )١٢٢(  

ونتفق ونتعاون على واحد منا أيـاً  كلنا ينبغي أن جنلس سوياً 
كان، وحنن نسانده ونعاونه لكى متشي سفينة اإلسالم يف هـذا البلـد   

العمل بالقرآن بسالم إن ، وUعلى جودي األمان، وتصل إىل بر اهللا 
إذاً حنتاج قبل كل شيء إىل القيم، هـؤالء يريـدون أن   ... شاء اهللا 

ملصـلحة مـن   !! ملاذا؟! !يشكلوا الوزارة، وهؤالء يتشبثون بالوزارة
  ومن املتضرر من ذلك؟!! ذلك؟

عامة الشعب املساكني، لو كان هـؤالء يريـدون وجـه اهللا،    
ويعملون أعماهلم خالصة هللا، جللسوا واتفقوا على أن متر هذه الفتـرة  
بأى كيفية، مث بعد ذلك ميسك الزمام رجل يعمل مبايرضي اهللا، ويطبق 

  .حتقيق هذا املرادشرع اهللا، ونعينه مجيعاً على 
! من قـال ذاك؟ ! ال يطبقه إال فالن وفالن؟ Uهل شرع اهللا 

ومن الذي أفىت بذلك؟ ما دمنا مجيعاً نتعاون على الرب والتقوى فسنقوم 
مبا ينبغي حنو ديننا، ونعمل على تطبيق ما أمر به قرآننا، ونعيـد اـد   

اشدين، ولذلك حنن الذي كان عليه سلفنا الصاحل أيام نبينا واخللفاء الر
دعاة لنشر هذه القيم اإلميانية، فنريد أن خنلص اتمع مـن خصـال   

  :Uالنفاق، وأوصاف املنافقني، وما أكثرها يف كتاب اهللا 

))  ## ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  ((## þþθθ ããΒΒ$$ ss%%  ’’ nn<< ÎÎ))  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  ((##θθ ããΒΒ$$ ss%%  44’’ nn<<$$ ||¡¡ ää..  ttββρρ ââ !!## tt�� ããƒƒ  }}¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  
ŸŸωω uuρρ  ššχχρρ ãã�� ää.. õõ‹‹ ttƒƒ  ©©!! $$##  ��ωω ÎÎ))  WWξξŠŠ ÎÎ== ss%%  ∩∩⊇⊇⊆⊆⊄⊄∪∪  ((  ))ساءساءالنالن((  

نريـد أن نطهـر    .. وغريها من الصفات املذكورة يف القرآن،



  

  )١٢٣(  

اتمع من هذه األوصاف، حىت يكون اتمع كالذي قال فيه الـنيب  
  :rالكرمي 

}


{٧٧ 
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

٨٨
وأعلم األولني واآلخرين واخللق أمجعني أن ختام  Uاعتمد اهللا 

النبيني وخامت املرسلني والذي ال يرسل بعده رسول إىل يوم الدين هـو  
  .اهللا أمجعني سيدنا حممد أشرف خلق

  ملاذا أراد أن يعرفنا أنه آخر الرسل وأنه خامت األنبياء؟
لتبليـغ   Uحنن نعلم أمجعني أن الرسل واألنبياء اختـارهم اهللا  

رساالت السماء، وحل مشكالت األرض بوحي ونور من السـماء يف  
 عصورهم وأزمام والقوم الذين أرسلوا هلم

 tصحيح البخاري ومسند اإلمام أمحد عن النعمان بن بشري  ٧  ======================================
 م١٠/١١/٢٠١٢األقصر -جنع الطويل  -الكرنك  ٨



  

  )١٢٤(  


قتضي أن كل مشكالت األرض الفردية واالجتماعية هذا يإذاً 

كل مشكالت األرض اليت ظهرت .... والسياسية والكونية والنفسية 
  :أو مل تظهر إىل يوم الدين حلها مع من؟ مع أمري األنبياء واملرسلني

  ))   ÅÅ33≈≈ ss99 uuρρ  ttΑΑθθ ßß™™ §§‘‘  ««!! $$##  zzΟΟ ss??$$ yyzz uuρρ  zz↵↵ ÍÍ hhŠŠ ÎÎ;; ¨¨ΨΨ99 $$##  ((    
  :انظر إىل التعقيب

  ))  ttββ%% xx.. uuρρ  ªª!! $$##  ÈÈ ee≅≅ ää33 ÎÎ//  >> óó xx««  $$ VVϑϑŠŠ ÎÎ== ttãã  ∩∩⊆⊆⊃⊃∪∪  ((  ))األحزاباألحزاب((  
مبعىن أن من يريد حال ألي مشكلة أو ألي معضلة يف نفسه أو  

يف بيته يف بلده أو يف وطنه أو يف أُمته ويريد حال من اهللا، هـذا احلـل   
أوحـى إليـه بـاحللول الناجعـة      U، ألن اهللا rعند رسـول اهللا  

قلب حضرته ومن أنوار للمشكالت اليت حدثت يف زمانه، ويرتل من 
آيات كتاب اهللا على قلوب املقربني وأهل اخلشية من العلماء العاملني 
والوارثني حلضرته لنوره وعلمه يرتل هلم يف قلوم حـال ملشـكالت   

لكن ملاذا مل ترتل احللول كلها يف زمن .أزمام وجمتمعام إىل يوم الدين
ال يفتح كرت حلـها إال   ؟ ألن املشكلة ال يرتل حلها، أوrرسول اهللا 

  :)اإلسراء٨٢( إذا شاع أمرها
  ))  ããΑΑ ÍÍ ii”” tt∴∴ ççΡΡ uuρρ  zz ÏÏΒΒ  ÈÈββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  $$ ttΒΒ  uuθθ èèδδ  ÖÖ !!$$ xxÿÿ ÏÏ©©  ××ππ uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘ uuρρ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ ùù== ÏÏ jj99  ((    

إذاً  )وننـزل : (مل يقل اهللا أنزلنا وانتهى الرتول، ولكـن قـال  



  

  )١٢٥(  

لعدنان، الرتول مستمر، نزول املعاين العلوية، والعلوم اليت وهبها للنيب ا
يف إصالح بـين اإلنسـان، احللـول     rعلى يديه  Uومما أجراه اهللا 

  .الناجعة والنافعة ألهل اإلسالم يف كل زمان ويف كل مكان
ملاذا نبحث حنن عن بيوت اخلربة األمريكية، واخلربة اليابانيـة،  

  :ونبحث يف علوم قوم يقول فيهم خالقهم والعامل م! واخلربة األملانية؟

  ))  ttββθθ ßßϑϑ nn== ôôèè ttƒƒ  ## \\�� ÎÎγγ≈≈ ssßß  zz ÏÏ iiΒΒ  ÍÍοο 44θθ uuŠŠ pptt øø:: $$##  $$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99 $$##  ööΝΝ èèδδ uuρρ  ÇÇ ttãã  ÍÍοο tt�� ÅÅzz FFψψ $$##  
öö// ããφφ  ttββθθ èè== ÏÏÿÿ≈≈ xxîî  ∩∩∠∠∪∪  ((  ))الرومالروم((  

هذه احللول منقوصة أم حلول كاملة؟ حلول منقوصة، حنل إذاً  
ا املشاكل الدنيوية لكن توقع صاحبها يف مهوم وغموم ال اية هلا إذا 

ل احلبيب حتل مشـاكل الـدنيا   انتقل إىل الدار األخروية، لكن حلو
  .وتسعد أهلها يوم الدين


حنن اآلن نشتكي من قلة الزاد، ومن ضيق األرزاق، ومن غالء 
األسعار، ومن عدم توافر الوظائف للعاطلني من أبنائنا، والعنوسة اليت 
ن انتشرت يف بناتنا، وهؤالء خيوفوننا حىت من املاء الذي أنزله اهللا يقولو

سيأيت عليكم يوم لن جتدوا فيه قطرة من املاء، حىت قطرات املياه الـيت  
وحنن نريد أن نعيش يف هذه !! أنزهلا خالق األرض والسماء خيوفوننا ا

الدنيا طيبني صاحلني، ويف نفس الوقت يكون لنا عند اهللا يوم الـدين  



  

  )١٢٦(  

 أجر الصاحلني وسعادة املقربني، فأين هذه املنازل؟

))  ôô ttΒΒ  ŸŸ≅≅ ÏÏϑϑ ttãã  $$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹   ÏÏ iiΒΒ  @@�� ŸŸ22 ssŒŒ  ÷÷ρρ rr&&  44 ss\\ΡΡ éé&&  uuθθ èèδδ uuρρ  ÖÖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããΒΒ  
…… ççµµ ¨¨ΖΖ tt�� ÍÍ‹‹ óóss ããΖΖ nn== ssùù  ZZοο 44θθ uu‹‹ yymm  ZZππ tt66 ÍÍ hhŠŠ ssÛÛ  ((   هذا األمر يف الدنيا ولكن أين هذا األمر يف الدنيا ولكن أين

óóΟΟ  ((اآلخرة؟ اآلخرة؟  ßßγγ ¨¨ΨΨ ttƒƒ ÌÌ““ ôôff uuΖΖ ss99 uuρρ  ΝΝ èèδδ tt�� ôô__ rr&&  ÇÇ ||¡¡ ôômm rr'' ÎÎ//  $$ ttΒΒ  ((##θθ ççΡΡ$$ ŸŸ22  
ttββθθ èè== yyϑϑ ÷÷èè ttƒƒ  ∩∩∠∠∪∪  ((  ))النحلالنحل((  

ا يف عيشة طيبة، حنن نريد حلوالً مثل هذه جتعلنا نعيش يف الدني 
ويف اآلخرة يف سعادة وارفة، ال نريد حلوال حتل مشـاكلنا يف الـدنيا   
 وجند أنفسنا يف ورطة يف اآلخرة، ويا خيبة من خسر يوم لقاء اهللا جـل 

حنن نعرف أن الدنيا دار واآلخرة دار، ولكن الدار الـيت  ... يف عاله 
ريد احللول الـيت  ا القرار واالستقرار هي الدار اآلخرة، لذا فنحن ن

  .مثل حلول القرآن
، rاحللول النبوية اليت مشى عليها وأجراها سيدنا رسول اهللا 

وأنتم تعلمون كلكم مهما حيدث لنا من مشاكل اقتصادية، وضائقات 
مالية، ومن حرق، من مقاطعات عاملية، ومن حروب كفرية وشركية، 

رسـول اهللا  كل ما حيدث لنا هذا لن يساوي ذرة مع ما حدث لسيدنا 
وأصحابه الكرام، تركوا أهاليهم وهاجروا، وأهل الشرك جـردوهم،  
فمن يهاجر يستولون على ما عنده، إن كان تاجراً يأخذوا بضـاعته،  
وإن كان صاحب ماشية يأخذوا ماشـيته، وإن كـان زارع يأخـذوا    
زراعته، ويمنع من اخلروج ومعه أي مال يف يده أويف جيبه، وذهبـوا  



  

  )١٢٧(  

دينة، وقام اليهود بعمل مقاطعة كاملة لكل من يف املدينة، كلهم إىل امل
ال يبيعون هلم وال يشترون منهم وال يتاجرون معهم، وال يسـاعدوم  

وحتزبوا وكَونوا األحزاب، كما وصفهم اهللا ... واليعاونوم يف حرب 
U     ـم، كلمـام وأديف الكتاب، لكن حضرة النيب علمهم وهـذ

  : نكثرت املصائب، يقولو

))  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ttΑΑ$$ ss%%  ããΝΝ ßßγγ ss99  ââ¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  ¨¨ββ ÎÎ))  }}¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  ôô‰‰ ss%%  ((##θθ ããèè uuΚΚ yy__  ööΝΝ ää33 ss99  
ööΝΝ èèδδ ööθθ tt±± ÷÷zz $$$$ ssùù  ööΝΝ èèδδ yyŠŠ## tt““ ssùù  $$ YYΖΖ≈≈ yyϑϑƒƒ ÎÎ))  ((##θθ ää99$$ ss%% uuρρ  $$ uuΖΖ çç66 óó¡¡ yymm  ªª!! $$##  zzΝΝ ÷÷èè ÏÏΡΡ uuρρ  

ãã≅≅‹‹ ÅÅ22 uuθθ øø99   ))آل عمرانآل عمران((  ))  ∪∪⊃⊃∠∠⊆⊆∩∩  ##$$
  ).آل عمران١٧٤( فماذا كانت النتيجة؟ 

))  ((##θθ çç77 nn== ss))ΡΡ $$$$ ssùù  77ππ yyϑϑ ÷÷èè ÏÏΖΖ ÎÎ//  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  99≅≅ ôôÒÒ ssùù uuρρ  ööΝΝ ©©99  ööΝΝ ææηη óó¡¡ ||¡¡ ôôϑϑ ttƒƒ  ÖÖ þþθθ ßß™™  ((  
  فهل نستطيع أن نعيد احلال الذي كان عليه هؤالء القوم؟

سريجع لنا إكرام اهللا إكراما هلؤالء األقوام، إن حبثنا عن حـل  
ثاين أوثالث أو رابع ستبقى اهلموم يف القلب، واألنكاد ممسكة بنا، ولن 

فمن عنده مشكلة يريد ينتهي النكد وال اهلم وال الغم من عندنا أبداً، 
حلها يا إخواين حل جذري هل يذهب ليقترض حىت جيد هلا حالً؟ وهل 
هذا حل؟ ليس هذا حبل، ناهيك عن عداد القرض الذي يعـد عليـه   

  فما احلل؟إذاً  الفوائد،



  

  )١٢٨(  


ها هو احلل، انظر هلؤالء القوم كيف حلَّت مشكالم، سـيدنا  

  :رانية اليت أعطاها له موالهبالبصرية النو rرسول اهللا 

  ))  ((## þþθθ ãããã ÷÷ŠŠ rr&&  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##  44  44’’ nn?? ttãã  >>οο uu���� ÅÅÁÁ tt//  ((  ))يوسفيوسف١٠٨١٠٨((  
ن؟ قال يارب اجعل هذه البصرية معهم ومع من بعدهم وواملؤمن

$$OO  ((: فقال ttΡΡ rr&&  ÇÇ ttΒΒ uuρρ   ÍÍ__ yyèè tt66 ¨¨?? وليس يل وحدي، كل مؤمن له نصيبه  ))  ##$$
لكرمي والصراط من البصرية هذه، ليمشوا على املنهاج القومي واهلدي ا

  .املستقيم
فرأى أن إصالح العامل ليس يف كثرة األمـوال، وال يف كثـرة   
املزروعات، وال يف بعض الصناعات، وال يف شاهق البنايات، وال جتهيز 

فكيف يأيت اإلصالح يا سيدي إذاً اجليوش املدربة باألسلحة واملعدات، 
  يا رسول اهللا؟

 صدره، لو صـلح  قال بأن كل شخص يف اتمع معه شيء يف
هذا الشيء الذي فينا كلنا سوف تنصلح الدنيا، ولكن إذا مل نصـلح  
هذه املنطقة وهذا األمر امتألت الدنيا باملشاكل، واألرض أصـبحت  
كلها فساد، فسنحارب بعض، ونقاتل بعض، ويزيد احلقد منـا علـى   
بعض، ويزيد التنافس بيننا وبني بعض، وتصري احلروب مستمرة ولـن  



  

  )١٢٩(  

  لكن كل املشاكل فيم يكمن حلها؟ تنتهي،

}
{٩٩ 

كل مؤمن له جسد صغري، ومجاعة املؤمنني ميثلون جسد آخـر  
  :كبري

}


{١٠١٠ 
 ،وإذا حزن أحد الكل خيفف عنه ،إذا احتاج عضو الكل يعاونه
  .كلهم جسد واحد .... وإذا فرح أحد الكل يشاركه فرحته

أنأ أقـول هـذا    ،بنور البصرية وأعطانا هذا احلل rتهد فاج
وسنرى أنه ال حل يصلح ملشاكلنا أو مشـاكل   ،الكالم واأليام قادمة

بلدنا وال مشاكل املسلمني إال إذا رجعنا هلذا احلل الذي وضعه أمـري  
 .rواملرسلني ء األنبيا

ما رأيكم يف الرجل الذي يتاجر حالياً، ويترك سبعني أو مثـانني  
مليون جنيه، وترك ثالثة أو أربعة أوالد مل يتطهر فـيهم القلـب وال   

  tالصحيحني البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة عن النعمان بن بشري  ٩  ======================================
 tري ومسلم ومسند اإلمام أمحد عن النعمان بن بشري الصحيحني البخا ١٠



  

  )١٣٠(  

الفؤاد؟ سيكونون راضني أم ال؟ لن يرضوا مع أم عندهم ما يكفيهم، 
العربة ليست يف الكثـرة،  إذاً !! وليسوا حمتاجني، وعندهم اخلري الكثري

ولكن العربة يف القناعة والرضا باملقسوم الذي قسمه الرزاق وهو احلي 
  :القيوم

}{١١١١ 
هكذا حقاً، فسيدنا رسول اهللا حل كل مشاكل هؤالء بإصالح 
القلب، ما الذي يسبب املشاكل بني الناس ويفسـد العالقـات مـن    
األساس؟ احلقد املسطور يف القلب، واحلسد إذا أصيب بـه القلـب،   

على اإلنسان، والشح إذا سيطر علـى جنـان   واألنانية إذا تسلطت 
اإلنسان، هذه هي املعضالت اليت تسبب املشاكل يف كل اتمعات إن 
مل نكن سنقضي على هذه األمراض وتنتهى هذه األعراض فلن تنتـهي  
هذه املشاكل، وسنظل كما نرى يف خالفات ومشاكل وفرقة ومتـزق  

  .وتشرذم يف كل زمان ومكان
ى ا لنا نبينا من اهللا، وهي كانـت البقيـة   وحىت القيم اليت أت

الباقية احملافظة على النسيج االجتماعي، ها حنن نذحبها، وننهي عليها، 
وخنرج الفردية واألنانية وأفعال اجلاهلية اليت قد أتت لنا، ألن الـذي  
حيفظ اتمع من أعمال اجلاهلية القيم اإلسالمية، توقري الصغري للكبري، 

لى الصغري، وبر الوالدين، وصلة األرحـام، وإعالـة   وعطف الكبري ع
هذه هي القيم اإلسالمية اليت أسس عليها حبيبنا املصطفى .... األيتام 

 tسنن الترمذي وابن ماجة ومسند اإلمام امحد عن أيب هريرة  ١١  ======================================



  

  )١٣١(  

  .عليه أفضل الصالة وأمت السالم اتمع اإلسالمي

  

لكننا نريد محلة تطهري شاملة، نريد أن نطهر اتمع كله، ليس 
الشر، من دوافع السلوك العدواين، ومن  من ارمني ولكن من دوافع

  :دوافع السلوك السيئ، الدوافع اليت أشرنا إليها اآلن وهي يف القلب

  ))  $$ ooΨΨ ôôãã tt““ ttΡΡ uuρρ  $$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  ΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ôô ÏÏ iiΒΒ  @@ ee≅≅ ÏÏîî  $$ ººΡΡ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  44’’ nn?? ttãã  99‘‘ ãã�� ßß™™  
tt,, ÎÎ## ÎÎ77≈≈ ss)) ttGG ••ΒΒ  ∩∩⊆⊆∠∠∪∪  ((  ))احلجراحلجر ( (  

وكلمة نزعنا دليل على أن هذه الصفات السـيئة متمسـكة   
كنة وحتتاج إىل قوة يف اقتالعها، فال تراخي وال اون، بل حتتاج ومتم

أن بسببها فسـدت   Uإىل قوة يف اقتالع هذه األوصاف اليت بين اهللا 
األحوال يف السموات واألرض، فما الذي أخرج إبليس مـن اجلنـة؟   

  :وىف األثرإبليس عبد اهللا اثنتني وسبعني ألف سنة، 

}
{ 

فما الذي أخرجه ؟ مرض الكرب، أصيب مبرض الكرب، حيـث  
من اجلنـة،   Uأمره اهللا بالسجود آلدم فاستكرب ورفض فأخرجه اهللا 



  

  )١٣٢(  

  :قال rوحضرة النيب 

}{١٢١٢ 
كرب يف هذه األيام زاد يف النفوس عن احلد، فالنـاس  ومرض ال

تقول طاملا معي فلوس يف جييب، وعندي كل شيء يف بـييت، فلسـت   
!! ملاذا؟) الذي معه فلوس يدوس على الروس: (حمتاجا ألحد ويقولون

كلنا حمتاجون لبعض، فهل فينا واحد سيدخل اجلنة إال إذا صلى عليـه  
يعوه إىل مثواه األخري، وشـهدوا لـه   أربعون من إخوانه املسلمني، وش

، فشهادم ولو كانت على غري الواقع يقبلها اهللا Uعند العلى الكبري 
Uفيسأهلم ملاذا شهدمت؟ يقولون النيب قال لنا ،:  

}{١٣١٣ 
  :)يوسف∪⊆∇∩( له، فيقولونفيطلعهم اهللا على ملفات أعما

))  $$ ttΒΒ uuρρ  !!$$ ttΡΡ ôô‰‰ ÍÍκκ yy−−  ��ωω ÎÎ))  $$ yyϑϑ ÎÎ//  $$ uuΖΖ ôôϑϑ ÎÎ== ttææ  $$ ttΒΒ uuρρ  $$ ¨¨ΖΖ àà22  ÉÉ== øø‹‹ ttóó ùù== ÏÏ99  tt ÏÏàà ÏÏÿÿ≈≈ yymm  ((  

  :rفيغفر اهللا له بشهادة إخوانه، قال  

}
U

 tصحيح مسلم وسنن الترمذي وأيب داود عن عبد اهللا بن مسعود  ١٢  ======================================
 tسنن الترمذي والدارمي مسند اإلمام أمحد عن أيب سعيد اخلدري  ١٣



  

  )١٣٣(  

{١٤١٤ 
فبم دخل الرجل اجلنة؟ بشفاعة إخوانه، الذي سيبحث وحيتار 
يوم القرار ويفتش عن عمل ينقذه من النار وجيعله يدخل اجلنـة مـع   

  :األبرار ماذا يفعل؟ حضرة النيب قال

}


 ] 
[{ 
  : الْحسن قَالَ

}
{١٥١٥ 

كل رجل من املسلمني له شفاعة، ورمبا أخ ال تنتبه له، ورمبـا  
 !!:تستهزئ الناس به، لكن له كلمة مسموعة عند اهللا

}
د أيب حنيفة وكشف الستار عن عامر بن ربيعة العـرتي  البحر الزخار مبسند البزار ومسن ١٤  ======================================

t 
  tمعامل الترتيل تفسري البغوي عن جابر بن عبد اهللا  ١٥



  

  )١٣٤(  

{١٦١٦ 
فيجب أال ختاصم أحدا من املسلمني حىت تدخل يف شفاعة هذا 
أوهذا فتكون ضمنت الفوز يوم الدين، ليس باألعمال ألنه لن يـدخل  

  :rأحد اجلنة بعمله، قال 

}
{ ويف

١٧١٧} }:رواية 
فما الذي سيدخلنا اجلنة؟ هذه اجلماعة، وهؤالء املساكني، إذاً 

  :ت عن ما ينفعهاالناس تاهت يف هذا الزمان عن احلق، وتاه

  ))  ttΠΠ ööθθ ttƒƒ  ŸŸωω  ßßìì xxÿÿΖΖ ttƒƒ  ××ΑΑ$$ ttΒΒ  ŸŸωω uuρρ  ttββθθ ããΖΖ tt//  ∩∩∇∇∇∇∪∪    ��ωω ÎÎ))  ôô ttΒΒ  ’’ ttAA rr&&  ©©!! $$##  
55== ùù== ss)) ÎÎ//  55ΟΟŠŠ ÎÎ== yy™™  ∩∩∇∇∪∪  ((  ))الشعراءالشعراء.(.(  

   فمن الذي سينفعين هنا؟إذاً 
  :الصاحب الصاحل الصادق الذي قال فيه اهللا تعاىل

  ))  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ àà)) ®®?? $$##  ©©!! $$##  ((##θθ ççΡΡθθ ää.. uuρρ  yyìì ttΒΒ  
šš ÏÏ%% ÏÏ‰‰≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  ∩∩⊇⊇ ⊇⊇ ∪∪  ((  ))التوبةالتوبة((    

  tصحيح البخاري وسنن الترمذي وأيب داود عن أنس  ١٦  ======================================
 tمسند اإلمام أمحد وسنن البيهقي عن أيب هريرة  ١٧



  

  )١٣٥(  

فها حنن متقني هللا أال يكفي هذا؟ ال، ولكن ال بد من مصـاحبة  
الصادقني، احبثوا عنهم، وإياكم أن تتركوهم، ألن الذي سيجلس معهم 

  :Uحىت ولو جاء يف آخر الس، أو أتى حلاجة يقول اهللا 

}{١٨١٨ 
مع أصحابه حىت طهرت قلوم لبعضـهم، فـال    rبدأ النيب 

أحقاد وال أحساد، وطهرهم من الغل والشح والكره وكل الصـفات  
  .اليت تفسد املودة بني املؤمنني


  بعد ذلك؟ rوماذا فعل 

زرع احملبة واملودة والشفقة والعطف واحلنان والرمحة إلخوام 
من كثرة الرمحـة يف   rولكل بين اإلنسان، فكان أصحاب رسول اهللا 

قلوم يسعون ذه الرمحة حىت للطيور واحليوانات، ولذلك ملا وصف 
  :ربنا األنصار قال فيهم

  ))  ttββθθ ™™77 ÏÏtt ää††  ôô ttΒΒ  tt�� yy__$$ yyδδ  ööΝΝ ÍÍκκ öö�� ss99 ÎÎ))  ((  ))احلشراحلشر٩٩ ( (  
  .ن إخوام املسلمني، ويف قلوم حب اهللا وحب رسول اهللاحيبو

وجعل احلبيب ميزانا هلذا احلب إذا نظرنا إليـه حلـت كـل    
 صحيح مسلم وسنن الترمذي ومسند اإلمام أمحد ١٨  ======================================



  

  )١٣٦(  

  :rاملشكالت فوراً، ما هذا امليزان؟ قال 

}{١٩١٩ 
  :وقال أيضاً

}


{٢٠٢٠ 
هذا بيان من رسول اهللا لتزن نفسك، وتجهز نفسك، وتؤهـل  

صل هلـذا  نفسك حىت تصل هلذا املستوى من احلب احلقيقي، وإذا مل ت
املستوى فعليك جبهاد نفسك، وإياك أن يكون يف يوم من األيام حـب  
املال عندك أكرب من حب حبيب اهللا ومصطفاه، وإياك أن تسمح للدنيا 
بزخرفها وزهرا وزينتها أن تدخل يف قلبك مرة، فكان صحابة سيدنا 

)  اللهم اجعلها يف أيدينا وال جتعلها يف قلوبنـا : (يقولون rرسول اهللا 
 :ألن الدنيا لو دخلت القلب ستلوث القلب كله

}{٢١٢١ 
حب الدنيا سبب كل األمراض واخلالف، فلو خـرج حـب   

  tند اإلمام أمحد واحلاكم يف املستدرك عن عمر بن اخلطاب صحيح البخاري ومس ١٩  ======================================
 tتعظيم قدرالصالة للمروزي عن أيب أمامة  ٢٠
  شعب اإلميان للبيهقي ٢١



  

  )١٣٧(  

الدنيا من القلب فإن احملاكم ستغلق أبواا، وال حنتاج إىل قضاء ألنه ال 
  !!! توجد مشكالت، فكل الذي يف احملاكم سببه حب الدنيا

ال، ألن حـب الـدنيا   ! فإذا خرج هل سيشتري أحد سالحاً؟
هـل  ! هل سيغش أحـد يف كيـل أو وزن؟  ! خرج، هل سيقتل أحد؟

  !سيكذب أحد؟
، كل هذا سينتهي إذا ذهبت الدنيا من القلوب، أيـن  !!!!    ال

  :الدنيا؟ يف قول اهللا تعاىل

  ))  ŸŸξξ øøŠŠ ss33 ÏÏ jj99  ((## ööθθ yy™™ ùù'' ss??  44’’ nn?? ttãã  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ää33 ss??$$ ssùù  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ ããmm tt�� øøÿÿ ss??  !!$$ yyϑϑ ÎÎ//  
ööΝΝ àà6699 ss??## uu  ((  ))احلديداحلديد٢٣٢٣((  

 :rألن اإلنسان يعلم قول احلبيب  

}{٢٢٢٢ 
لن خيرج أحد من هنا وله متوين، ال بد أن يأخذ كل التمـوين  

قبل أن ينتقل من الدار الـدنيا إىل   Uالذي قرره له أحكم احلاكمني 
  .rوار سيد األولني واآلخرين الدار اآلخرة يف ج

  :rوبالنسبة إلخواننا املؤمنني، ما عتبة اإلميان؟ قال 

}{٢٣٢٣ 
 tسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان واحلاكم يف املستدرك عن جابر بن عبد اهللا  ٢٢  ======================================



  

  )١٣٨(  

لو طبقنا هذا احلديث هل سنحتاج إىل قوانني حتكمنا أو دستور 
وب كتبها بقدرته عالم فدستورنا سطور يف القل!! نتقاتل ونتعارك عليه؟

   :Uالغيوب 

  ))  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  ||== ttFF ŸŸ22  ’’ ÎÎûû  ããΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55θθ èè== èè%%  zz≈≈ yyϑϑƒƒ MM}}   ))اادلةاادلة٢٢٢٢((  ))  ##$$

إذا كان كتب يف قلوم اإلميان فهل حنن حمتاجني تعليمات من 
  .بالطبع ال! بين اإلنسان؟

على هذه احلال لذلك شهدنا ومسعنا  rفمشى أصحاب النيب 
تعاىل نقسـم  : هم يقول ألخيه يف اهللاعنهم العجب العجاب، واحد من

البيت نصفني واملال نصفني والنخل نصفني وإن كنت غري متزوج أنـا  
فـال  !! معي زوجتني انظر أيهما تعجبك فأطلقها وبعد العدة تتزوجها

  .تبغي إال وجه اهللايصنع هذا إال قلوب طابت من الدنيا وال 
الت، هذه قلوب طيبها احلبيب فقضت على كل هذه املشـك 

بـارك اهللا لـك يف بيتـك،    : العفة فيقول له rواآلخر علَّمه احلبيب 
وبارك لك اهللا يف زوجك، وبارك لك اهللا يف مالك، وبارك لـك اهللا يف  
جتارتك، لكن دلين على السوق، فعلَّمه الرسول العزة، وعلمه العفـة،  
فال يوجد بينهم من يتسول كما نرى يف هذه األيام، وال نصب علـى  

كل هذا مل يكن موجوداً ... ألخذ أمواهلم بغري حق، وال تزوير  الناس

                                                                                                      
 tالصحيحني البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أنس  ٢٣



  

  )١٣٩(  

، وينفذون تعليمـات احلبيـب   Uعندهم، ألم كانوا يراقبون املوىل 
  .،rاحملبوب 


كـل  ... األرزاق اإلهلية الدنيوية والقدسية والربانية والقرآنية 

  :األرزاق تكون على حسب النية وليس على حسب السعي والكد

  ))  àà$$ ss## tt77 øø99 $$## uuρρ  ÜÜ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##  ßßll ãã�� øøƒƒ ss††  …… ççµµ èè??$$ tt66 ttΡΡ  ÈÈββ øøŒŒ ÎÎ** ÎÎ//   ÏÏµµ ÎÎ nn// uu‘‘  ((  ““ ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  
yy]] çç77 yyzz  ŸŸωω  ßßll ãã�� øøƒƒ ss††  ��ωω ÎÎ))  ## YY‰‰ ÅÅ33 ttΡΡ  ((  ))األعرافاألعراف٥٨٥٨((  

إا النية، فالنية هي اليت عليها حتقيق كل أمنية، فلو صـلحت  
  :وامسعوات القصةيوجهها إىل الطريق املختصر للخري Uه القلوب فإن

}      ا
       

        


ٰ


       



  

  )١٤٠(  

        
       


       
        


      

        
][{٢٤٢٤

  :قال rله أن رسول اوىف احلاوى للفتاوى وىف السرية احللبية 
} { 

حىت تتحقق عناية اهللا واملعىن أم أتوك على صورة بشر وذلك 
   :)األنفال٧٠( ألحباب اهللا
))  ββ ÎÎ))  ÄÄΝΝ nn== ÷÷èè ttƒƒ  ªª!! $$##  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ää33 ÎÎ//θθ èè== èè%%  ## ZZ�� öö�� yyzz  ööΝΝ ää33 ÏÏ?? ÷÷σσ ããƒƒ  ## ZZ�� öö�� yyzz  ((    
لذا إن كنا نريد هذا اخلري جيب أن ننشر النوايا الطيبة، وحب  

  :اخلري Uري لبلدنا وإخواننا وأهلنا، فيعطينا اهللا اخل
   لعن عائشةَ  ،سانيد واملراسيلجامع امل، الْعسكري ٢٤  ======================================



  

  )١٤١(  

  ))  ööΝΝ ää33 ÏÏ?? ÷÷σσ ããƒƒ  ## ZZ�� öö�� yyzz  !!$$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  xx‹‹ ÏÏ{{ éé&&  ööΝΝ àà66ΖΖ ÏÏΒΒ  ((  ))األنفالاألنفال٧٠٧٠((  
  .بضاعتهم رجعت هلم: كما يقول الصاحلون

حنن نبحث عن العدد وننسى املدد، فإن جاء املدد ال حنتاج إىل 
يكفي اثنني عدد مثلما كان سلفنا الصاحل، لو أن عندي يف البيت طعام 

وجاءين واحد فطعام االثنني يكفي الثالثة، وطعـام الثالثـة يكفـي    
، فإن مل يأت املدد يصبح الطعام Uنزل هلم مدد من اهللا  إذاًاجلماعة، ف

  :فنحن حمتاجون لقول اهللا تعاىل!! الذي جهزته ال يكفي بعض العدد

  ))  ööθθ ss99 uuρρ  ¨¨ββ rr&&  ŸŸ≅≅ ÷÷δδ rr&&  ##““ tt�� àà)) øø99 $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((## ööθθ ss)) ¨¨?? $$## uuρρ  $$ uuΖΖ óóss ttGG xxÿÿ ss99  ΝΝ ÍÍκκ öö�� nn== ttãã  
;;MM≈≈ xx.. tt�� tt//  zz ÏÏ iiΒΒ  ÏÏ !!$$ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  ((  ))آل عمرانآل عمران٩٦٩٦((    

فما هذا الفتح خريات أم بركات؟ بركات، ألنه لو قال خريات 
فهذا يعين أن الفدان الذي ينتج ستة أرادب قمحٍ ينتج عشرين، لكـن  
 الربكات يعين أن الفدان حىت لو أنتج أردباً واحداً فسيكفي الـثالثني 

صحابته املباركني من  rوهذه الربكة داخل فيها مع النيب واخلمسني، 
األنصار واملهاجرين، والقصص يف هذا اال ال تعد وال حتصى، وردت 

  .يف كتب حياة الصحابة وكتب السرية وكتب التفسري
أين الربكة؟ هي املشكلة اليت نعاين منها حنن اآلن، فنحن حنتاج 

هل العقول يبحثون عن األعداد ويقولون هذا ، أUإىل الربكة من اهللا 
يكفي وهذا ال يكفي، لكن أهل القلوب يبحثون عن اإلمداد مـن اهللا  



  

  )١٤٢(  

U هل هناك أحد حارب من أصحاب سيدنا رسول اهللا ،r   وكـان
يفكر يف عدد اجليش الذي سيحاربه؟ أبداً، فمرات كثرية كان فيهـا  

  : ألف، ولكنعدد جيش املسلمني ثالثة آالف وجيش الكفار مائيت

  ))  ΝΝ ŸŸ22   ÏÏ iiΒΒ  77ππ tt⁄⁄ ÏÏùù  AA'' ss##ŠŠ ÎÎ== ss%%  ôôMM tt77 nn== xxîî  ZZππ tt⁄⁄ ÏÏùù  OOοο uu���� ÏÏWW ŸŸ22  ÈÈββ øøŒŒ ÎÎ** ÎÎ//  ««!! $$##  33  
ªª!! $$## uuρρ  yyìì ttΒΒ  tt ÎÎ�� ÉÉ99≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  ∩∩⊄⊄⊆⊆∪∪  ((  ))البقرةالبقرة((    

فهم متعودون على ذلك، ومل يكن معهم نوعية سالح تضـاهي  
  .لنوعية سالح األعداء، ألم معتادون على الربكة

  :يقول tسيدنا أبو هريرة 
وكنا ثالثني رجالً، وأعطاين  rيف سرية مع رسول اهللا خرجنا 

قبضة من التمر وضعتها يف جراب، ويف سرينا نفد  rسيدنا رسول اهللا 
ثالثني يوماً  -ما معنا من الزاد، فأخذنا نأكل من التمر الذي يف جرايب 
وظـل  : قال –!! متراً خيرج ويعطي الثالثني رجال فطار وغداء وعشاء

فجاء رجل مـن اهلمـج   : tيوم حصار عثمان  على ذلك حىت كان
  .وأخذه مين وفتحه فانتهت بركته

دخل اهلمج ضيعوا الربكة اليت كان يعيش فيها أصحاب سيدنا 
ويف هذا الباب حكايات ليس هلا اية، فكانوا يعيشون ، rرسول اهللا 

  .يف الربكات بعد طهارة القلوب
ايا، وأصلح إذا طهرت القلوب صلحت النوايا وصفت الطوإذاً 



  

  )١٤٣(  

الزرع يف البالد، وأصلح اهللا كـل   Uاألجساد، وأصلح اهللا  Uاهللا 
شئ للعباد، وجعلهم يرتعون يف بركة العد هلا والحصر هلا من السماء 

  :).احلجرات٨( ومن األرض

))  WWξξ ôôÒÒ ssùù  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  ZZππ yyϑϑ ÷÷èè ÏÏΡΡ uuρρ  44  ªª!! $$## uuρρ  ííΟΟŠŠ ÎÎ== ttææ  ÒÒΟΟŠŠ ÅÅ33 yymm  ((  
اجـة إليـه اآلن،   هذا هو النهج الرشيد الذي حنن يف أمس احل

يريدون أن يقطعـوك،  مد أيدينا ملن ليغري اهللا حالنا ألحسن حال، لكن 
  :هم يريدون أن يهلكونا ن يريدون أن يذلوك أم يعزوك؟وفالكافر

  ))  ttββρρ ßß‰‰ƒƒ ÌÌ�� ããƒƒ  ((##θθ ää↔↔ ÏÏÿÿ ôôÜÜ ãã‹‹ ÏÏ99  uu‘‘θθ ççΡΡ  ««!! $$##  ööΝΝ ÎÎγγ ÏÏδδ≡≡ uuθθ øøùù rr'' ÎÎ//  ªª!! $$## uuρρ  ––ΛΛ ÉÉ ããΒΒ   ÍÍνν ÍÍ‘‘θθ ççΡΡ  
ööθθ ss99 uuρρ  ooνν ÌÌ�� ŸŸ22  ttββρρ ãã�� ÏÏÿÿ≈≈ ss33 øø99   ).).الصفالصف((  ))  ∪∪∇∇∩∩  ##$$

فبدالً من أن مند أيدينا هلم هيا مند أيدينا هللا، لكـن ينبغـي أن   
نصلح ما بداخلنا بيننا وبني بعض، فال يصح أن نكون مع بعضنا حالياً 
يف مشاكل يف أمور ليست من أصول الدين، وال من أسـس املنـهج   
الذي جاء به سيد األولني واآلخرين، وأصبحنا نذبح القيم القرآنيـة  

سالمية، ونعمل باألخالق اجلاهلية، وصـرنا نطعـن يف   واألخالق اإل
بعض، واجم بعض، ونسب بعض ونشتم بعض، فهل هـذه أحـوال   

! مال هـؤالء؟ : هذا جيعل مالئكة اهللا حتتار يف أمرنا وتقول!! مسلمني؟
اهللا ! ون هلم أوصاف أخرى عنـدنا فاملسلم! ما شأم وشأن اإلسالم؟

U الذي قال ذلك:  



  

  )١٤٤(  

  ))  ((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ÉÉ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99   ))احلجاحلج٢٤٢٤((  ))  ##$$
، اًهم أناس ال خيرج منهم إال الكالم الطيب الذي اليؤذي أحد

  .بل خيفف اهلم والغم عن الناس أمجعني
 .rهذا هو النهج الرباين الذي أخرب به سيدنا رسول اهللا  -

 .والذي حل به مشكلته  -

 .وحل به كل ما اجتاح دولته  -

على ظهر هذه البسيطة، بالنهج الذي جاء  إىل أن صاروا ملوكاً
وصلى اهللا على سيدنا حممـد وعلـى آلـه    ، rبه سيدنا رسول اهللا 

 وصحبه وسلم

٢٥٢٥
كلنا مشغول مبا يدور يف بلدنا اآلن، نشاهد الفضائيات، ونقرأ 
الصحف واالت، ونسمع ونشاهد يف التعليقات، نريد أن نستمع إىل 

 rد الرسل واألنبياء للداء الذي حنن فيه اآلن، ونأخذ منـه  رؤية سي
كاشفه اهللا ببصريته النورانية عن كل مـا   rروشتة الشفاء، والرسول 

حيدث يف هذه األمة وهلا إىل يوم الدين، ليشخص الداء يف كل زمـان  
  .Uومكان، ويصف له الدواء من كتاب الرمحن 

 م٧/١٢/٢٠١٢هـ ١٤٣٤من حمرم  ٢٣مسجد النور باملعادي  -خطبةاجلمعة ٢٥  ======================================



  

  )١٤٥(  


املتسبب يف املشاكل اليت حنن فيهـا اآلن؟   ماذا يقول عن دائنا

  :وهو يقول rامسعوه 

}


{٢٦٢٦ 
وشـحناء يف النفـوس،    هذا سر الداء، بغضاء يف الصـدور، 

وتسابق يف الفانيات، وتصارع على الكراسي والرياسـات، وعامـة   
الناس ال جيدون من يبحث هلم عن توفري رغيف اخلبز، أو تسيري األمن، 
أو تسهيل أمور احلياة، وترخيص األسعار ليستطيعوا أن يواجهوا هذه 

ؤمنني، مـع أن أى  احلياة الدنيا بعزة اهللا اليت أمر اهللا أن يكون عليها امل
  :مؤمن لكى يكون مؤمناً حقاً عند اهللا يقول فيه اهللا

  ))  $$ ooΨΨ ôôãã tt““ ttΡΡ uuρρ  $$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  ΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ôô ÏÏ iiΒΒ  @@ ee≅≅ ÏÏîî  $$ ººΡΡ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  44’’ nn?? ttãã  99‘‘ ãã�� ßß™™  
tt,, ÎÎ## ÎÎ77≈≈ ss)) ttGG ••ΒΒ  ∩∩⊆⊆∠∠∪∪  ((  ))احلجراحلجر((    

، هـل جيـوز أن   !ألخيه أبداً ال ينطوي صدر املؤمن على غل
أبداً، إنه يكـره   من مؤمناً؟يبغض مسلم مسلماً؟ هل جيوز أن يكره مؤ

  tمسند اإلمام أمحد وسنن الترمذي عن الزبري بن العوام  ٢٦  ======================================



  

  )١٤٦(  

اليهـود ومـن عـاوم    أعداء اهللا املشركني والكافرين واجلاحدين و
أما أخي املسلم حىت لو كان مرتكباً للكبائر جيـب  .. ونصرهم أمجعني 

على أن أتقرب إليه وأتودد إليه وأحتبب إليه لريجع عن طريق الغى إىل 
  !ال أمه بشرك أو كفرطريق اهلدى والرشاد، ال أسبه وال ألعنه و

) ال إلـه إال اهللا حممـد رسـول اهللا   (ال يكَفَّر إال من تربأ من 
فـيهم يف   Uواملسلمون دائماً وأبداً يف كل زمان ومكان، يقول اهللا 

#) ( :أحاديثهم، يف فضائيام، يف كلمام ومقـاالم  ÿρ ß‰ èδ uρ ’ n< Î) É= Íh‹ ©Ü9 $# 

š∅ ÏΒ ÉΑ öθ s) ø9   )الحج٢٤( ) #$

ويطفيء نار الفـنت   كالم الطيب الذي يؤلف القلوبن اليقولو
باً، واإلحن املوجودة يف الصدور، ال يشعلون الفنت وال يزيدوا التـها 

وال يقولون ما ال ينبغي أن يقولوه يف حق  يؤلفون وجيمعون وال يفرقون
إخوام املؤمنني، ألن هذا هو الذي يؤلب الصدور ويثري الشحناء، هل 

  :rيقول  !ن يرفع لسانه بكلمة قبيحة ألخيهأينبغي ملسلم 

}


{٢٧٢٧ 
يتهمه مبا ال يفعله وما  كيف يقول يف أخيه ما ليس فيه؟ وكيف

  :الظنون حذرمنها النيب املأمون وقال! مل يقوله؟
  tاجلامع يف احلديث البن وهب عن أيب الدرداء  ٢٧  ======================================



  

  )١٤٧(  

}{٢٨٢٨ 
  :وقال ملن ال يتورعون عن الظن

}{٢٩٢٩ 
ال خترب عن ظنك أنه حقيقة إال إذا وجدت على ذلـك أدلـة   

وحسية تثبت ظنك الذي ظننت يف نفسك، وإال فاضرب بظنك  مادية
عرض احلائط، واستغفر لربك وتب إليه وقل أعوذ باهللا من الشـيطان  
الرجيم أن أقول كلمة يف أخي املؤمن أو املسلم ليست فيه ألخـالف  

  :r ا تساب مسلمان يقول فيهما، إذrومصطفاه  هاهللا، وأخالف حبيب

}{٣٠٣٠ 
ال ينبغي ملسلم أن يسب مسلماً أبداً، تعـالوا معـي إىل هـذا    

ورجل مـن املسـلمني،    tحدث خالف بني أيب ذر : املشهد الكرمي
يا ابن السوداء، فـذهب  : وكان أسود اللون، فقال له أبو ذر غاضباً

ه بالنسبة ملا يقـال يف  وأظن أن هذ -الرجل واشتكاه إىل حضرة النيب 
، وملع الغضب يف وجهه، وكان rفغضب النيب  -زماننا ليست بشيء 

  :إذا غضب امحر وجهه، وقال

}{٣١٣١ 
  الصحيحني البخاري ومسلم وسنن الترمذي ٢٨  ======================================

  أخرجه الطرباين ٢٩
  tند اإلمام أمحد عن عياض بن محار مس ٣٠



  

  )١٤٨(  

  !!كيف تعري أخاك بأمه بلون بشرا
وأصر أبو ذر أن يعفو عنه، وأقسم أن يطأ الرجل وجهه بقدمه 

  !!عن ذنبه خوفاً من غضب النيب صلوات ريب وتسليماته عليه تكفرياً
ولكنهم كانوا كما علَّمهم النيب غاية يف األدب، ورفعة الذوق، 
مع أم مل يتخرجوا من جامعات، ومل حيصلوا علـى رسـائل فـوق    
الشهادات اجلامعية، ماجستري ودكتوراه، أقسم عليه، واملؤمن ال بد أن 

ه حماذية لرأس أخيه ،وبينها وبينه قدر شرب، يرب قسم أخيه، فوضع قدم
أدب رباين وتعليم ، حىت يرب قسمه، وإن كان مل يلمس وجه أخيه بقدمه

  :نبوي علَّمه هلم النيب الكرمي الذي قال له ربه

  ))  yy77 ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  44’’ nn?? yyèè ss99  @@,, èè== ääzz  55ΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊆⊆∪∪  ((  ))القلمالقلم.(.(  
لينـا ال  إخواننا نسوا أننا منثل دين اهللا، وأن العامل كله ينظـر إ 

بأمسائنا وال بأشخاصنا، وإمنا يرى فينا تعاليم ديننا، ويشنعون علينـا يف  
الشرق والغرب ويقولون هؤالء املسلمون وهذا دين اإلسالم، تقاتـل  
وصراع وسباب وشتام وكذا وكذا مما نراه، فال يسيئون إىل أنفسـهم  

طامـة  ولكنهم ولألسف يسيئون إىل دين اهللا جل يف عاله، وهذه هي ال
  .ى اليت تناسوها ومل يفطنوا إليهاالكرب

ن العامل كله ينظر إلينا ال يعرف أمسائنا، ولكن يعـرف أننـا   إ
                                                                                                      

 tالصحيحني البخاري ومسلم وسنن أيب داود عن أيب ذر  ٣١



  

  )١٤٩(  

ن ومنثل اإلسالم الذي جاء خري دين، وكل رجل منـا علـى   ومسلم
أوصاف خري األنبياء واملرسلني، لقد كان إخواننا يف أفريقيـا عنـدما   

االت كرمية ويقولون هذا يذهب إليهم رجل من بلدنا يجرون له احتف
جاء من عند النيب، حيتفون به ألنه مسلم جاء من بلد األزهر، وجـاء  
من عند حضرة النيب، وكأنه يمثل حضرة النيب يف أخالقه وكماالتـه  

  :الداءإذاً أوصافه صلوات ريب وتسليماته عليه، و
}


{٣٢٣٢ 


  :مث يأيت بالدواء

}


{٣٣٣٣ 
احملبة واأللفة والعطف والشفقة واملودة اليت فطـر اهللا  : الدواء

  tمسند اإلمام أمحد وسنن الترمذي عن الزبري بن العوام   ٣٢  ======================================
  tصحيح مسلم وسنن الترمذي ومسند أمحد عن أيب هريرة   ٣٣



  

  )١٥٠(  

عليها عباده املسلمني مع بعضهم ومع إخوام يف أى زمان ومكـان،  
بق ذلك يف حياته على أهـل  والذي دعا النيب أن يزدهي م عندما ط

  :مدينته املنورة وقال فيهم
}


{٣٤٣٤ 

تصدق ا الرجل الغين هذا احلب الذي جعل رأس الشاة اليت 
على فقري متر على سبعة بيوت للفقراء مث ترجع إىل البيت األول، وكل 
واحد منهم يؤثر أخيه على نفسه ويذهب إليه ويعطية الرأس، واآلخر 

  .كذلك والثاين كذلك
حىت يف حلظات املوت يف واقعة الريموك جـرح واحـد مـن    

ريد، فأشار إليه أنه يريـد  املسلمني وذهب إليه ابن عمه ليسأله ماذا ي
، وعندما جاءه باملاء وجد جرحياً آخر جبواره أشار إىل املاء، اًشربة ماء

فأشار إليه أن اذهب إىل أخي، فذهب إىل الثاين وإذا جبريح ثالث يرجو 
املاء ويطلب املاء، فأشار إليه الثاين أن اذهب إىل أخـي، فـذهب إيل   

ين فوجده قد مات، فرجـع إىل  الثالث فوجده قد مات، فرجع إىل الثا
مات الثالثة ومل يشربوا املاء، لكنهم أخـذوا  !! األول فوجده قد مات

  :وسام اإلستحقاق من خالق األرض والسماء املكتوب عليه بكالم اهللا
  tالصحيحني البخاري ومسلم ومسند اإلمام أمحد عن النعمان بن البشري   ٣٤  ======================================



  

  )١٥١(  

))  ššχχρρ ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  ttββ%% xx..  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  ××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  ((  ))احلشراحلشر٩٩((  
ال عالج لنا إال باحملبـة، وال  .. .اإليثار بينهم كان هو األساس 

حمبة تكون بيننا إال إذا كانت أمنياتنا إرضاء اهللا، وهدفنا إعالء شـأن  
دين اهللا، أما إذا كانت األهداف دنيئة دنيويـة، نطلـب مقاعـد أو    
كراسي أو مكاسب، فإن هذا يدعو إىل التقاتل، فإن الكالب يتقاتلون 

لـى الوصـول إىل املقامـات    على اجليف، أما األشراف فيتعاونون ع
  :r، قال Uالكرمية وإىل حتقيق األمنيات العظيمة عند اهللا 

}






{٣٥٣٥ 
  :حب الدنيا رأس كل خطيئة، والذي يوصل إىل احملبة

}{ 
} أفشوا السـالم  { : وإمنا قال) ألقوا السالم( rمل يقل النيب 

  tسنن أيب داود ومسند أمحد عن ثوبان  ٣٥  ======================================



  

  )١٥٢(  

انشروا السالم يف اتمعات، وانشـروا السـالم يف اإلجتماعـات،    
اجلانبيات،  وانشروا السالم يف املقاالت، وانشروا السالم يف األحاديث

وانشروا السالم بني املؤمنني أمجعني، وانشروا السالم بـني املتقـاتلني   
واملتخاصمني حىت يرجع املؤمنون أمجعون رجالً واحداً يرجو رضا اهللا، 

  .rوجيعل العمل لطاعة اهللا، ويقتدي دى سيدنا رسول اهللا 


سلمني أن يلتزم الصـمت يف  الواجب اآلن على كل فرد من امل

هذه األوقات إال إذا كان للنصح للمسلمني، أو لتأليف القلـوب، أو  
جلمع الناس يف هذه اخلطوب، ال نقول قوالً يثري الفـنت، وال ننضـم   
لفريق على حساب فريق فكلهم أخوة لنا، وكلهم على ما أعتقد ومـا  

 الرأى، فكل أظن يسعون ملصلحة بلدنا، لكنهم أصيبوا بآفة التشدد يف
فئة منهم تتشدد لرأيها، وينبغي علينا مجاعة املؤمنني إذا كان فينا عقالء 

  :أن يدخلوا ليصلحوا بينهم

  ))  ββ ÎÎ)) uuρρ  ÈÈββ$$ ttGG xxÿÿ ÍÍ←← !!$$ ssÛÛ  zz ÏÏΒΒ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ((##θθ èè== ttGG ttGG øø%% $$##  ((##θθ ßßss ÎÎ== ôô¹¹ rr'' ssùù  
$$ yyϑϑ ååκκ ss]] ÷÷�� tt//  ((  ))احلجراتاحلجرات٩٩.(.(  

شتبك مـع  وحنن مجاعة املؤمنني وعوام املؤمنني جيب علينا أال ن
أمثالنا فرتيد املبلَّة طيناً، إن كان بالكالم أو كـان باأليـدي أوكـان    
بالفعال، وإمنا حناول قدر اإلستطاعة تأليف القلوب، ومجـع شـتات   



  

  )١٥٣(  

  :فيما رواه الرافعى عن أنس rالنفوس، ألن هذه أوقات يقول فيها 

}     { ل فيما حنن فيه ويقو
{ :اآلن 
















{٣٦٣٦ 
ل آيات كتاب وؤنة إىل ذروا، وأصبح كل فريق يوصلت الفت

اهللا حسب هواه، ويؤيد أقواله بآيات من كتاب اهللا يلـوي ذراعهـا   
  tسنن الترمذي عن علي بن أيب طالب   ٣٦  ======================================



  

  )١٥٤(  

، علينا بالرجوع Uلذي يهواه، وهذا ليس من دين اهللا لتحكي رأيه ا
عن ذلك بالفهم الصحيح لكتاب اهللا الذي فهمه سلفنا الصاحل، أبـو  
بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان معهم، ومن تابعهم علـى هـذا   
الدرب من العلماء العاملني وأصحاب املذاهب أمجعني، فـإم كـانوا   

إال ما يعتقـدون أنـه يرضـي رب     ورعني ومل يتأولوا على كتاب اهللا
العاملني، وخنرج من األهواء الشخصية، والتأويالت السياسية آليـات  

، فإذا رجعنا مجيعاً إىل ذلك واتفقنا على ذلك رمبا ينظـر  Uكتاب اهللا 
  .اهللا إلينا نظرة عطف وحنان فيحول حالنا إىل أحسن حال

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

٣٧٣٧
هل من روشتة ربانية نبوية ملا حنن فيه اآلن؟ جتمـع الشـمل،   

  :وتوحد الصف، وجتعلنا مجيعاً نعمل بقول اهللا

))  ((##θθ ßßϑϑ ÅÅÁÁ ttGG ôôãã $$## uuρρ  ÈÈ≅≅ öö77 pptt ¿¿22  ««!! $$##  $$ YYèè‹‹ ÏÏϑϑ yy__  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ èè%% §§�� xxÿÿ ss??  ((  ))آلعمرانآلعمران١٠٣١٠٣((  

ما سبب الفرقة اليت حنن فيها اآلن؟ وكيف اخلالص منـها يف   
بعني قلبه النورانيـة، الـيت    rنظر النيب ..  .  ؟rبيان النيب العدنان 

  :زكاها يف قرآنه رب الربية، وقال له قل هلم
  ٢٠١٢/  ١٢/  ١٤خطبة اجلمعة بقرية بين شبل مركز الزقازيق ٣٧  ======================================



  

  )١٥٥(  

))  öö≅≅ èè%%   ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ  þþ’’ ÍÍ??ŠŠ ÎÎ66 yy™™  ((## þþθθ ãããã ÷÷ŠŠ rr&&  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##  44  44’’ nn?? ttãã  >>οο uu���� ÅÅÁÁ tt//  OO$$ ttΡΡ rr&&  
ÇÇ ttΒΒ uuρρ   ÍÍ__ yyèè tt66 ¨¨??   ))يوسفيوسف١٠٨١٠٨((  ))  ##$$

ونظر إىل ما حنن فيه اآلن من أهواء وتنافسـات وخالفـات    
وعدم التزام األدب يف احلوار، وأصبحنا مع أننا أمة  وتشتت ىف الرأي،

واحدة، وربنا واحد، وكتابنا واحد، وديننا واحـد، ونبينـا واحـد،    
أصبحنا مفترقني والكل يظن أنه على احلق، بل ويتجاوز قدره ورمبـا  
خيطئ أخاه يف اهللا، ورمبا يسبه مبا ال يرضاه اهللا، ورمبا يتكلم يف حقـه  

ول اهللا، بل رمبا يتعدى ذلك فينسـبه إىل الكفـر   بطريقة ى عنها رس
  :والعياذ باهللا، مع أن احلكم يف كل ذلك ليس ألحد من اخللق

  ))  ÈÈββ ÎÎ))  ããΝΝ õõ33 ßß⇔⇔ øø99 $$##  ��ωω ÎÎ))  ¬¬!!  ((  ))األنعاماألنعام٥٧٥٧.(.(  


ليصف لنا الداء، فنتجنبه ونأخذ من كتـاب اهللا   rنظر النيب 

عـداء، الـذين   الشفاء، فنرجع إخوة أوداء أصدقاء، ونتوحد أمام األ
يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكـافرون،  

مشخصا سبب الداء الذي حنن فيه، داء الفرقة، داء التنافس  rفقال 
يف الفانيات، داء الصراع على املناصب الفانية، داء التحزب الذي ى 

  :rعنه اهللا يف كلماته الباقية، فقال 



  

  )١٥٦(  

}
 

 


 
{٣٨٣٨ 

مـن  ! من أجل مناصب فانية؟! لم اخلالف وحنن إخوة متآلفني؟
وهل هذا الذي ربانا عليه ! ال وغريه دانية؟أجل شهوات دنيوية يف امل

وهل هذا الذي كان عليه أصحاب النيب عليه أفضل الصالة ! اإلسالم؟
كال واهللا، إم كانوا أحرص ما يكون على إخـوم يف  ! وأمت السالم؟
  :اىف صحيح مسلم عن عائذ بن عمرو اهللا، فقد ورد

}
 

 
r 

 


  tسنن أيب داود ومسند أمحد عن ثوبان  ٣٨  ======================================



  

  )١٥٧(  

{ 
دين بلغ فيه أن اهللا يقول حلبيبه ومصـطفاه الـذي اختـاره    

  : لته، وأمره بتبليغ شريعته، وأيده بعصمته، يقول لهلرسا

))  ÷÷�� ÉÉ99 ôô¹¹ $$## uuρρ  yy77 ||¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  yyìì ttΒΒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ššχχθθ ãããã ôô‰‰ ttƒƒ  ΝΝ ææηη −−// uu‘‘  ÍÍοο 44ρρ yy‰‰ ttóó øø99 $$$$ ÎÎ//  
ÄÄ cc ÅÅ´́ yyèè øø99 $$## uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ƒƒ ÌÌ�� ããƒƒ  …… ççµµ yyγγ ôô__ uuρρ  ((  ŸŸωω uuρρ  ßß‰‰ ÷÷èè ss??  xx88$$ uuΖΖ øøŠŠ ttãã  ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ttãã  ßß‰‰ƒƒ ÌÌ�� èè??  

ssππ ooΨΨƒƒ ÎÎ——  ÍÍοο 44θθ uuŠŠ yyss øø99 $$##  $$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99   ))الكهفالكهف٢٨٢٨((  ))  ##$$
قد أذنا : هم مل يقم من بينهم إال إذا قالوا لهإذا جالس rفكان  

لك يا رسول اهللا فاذهب حيث شئت، وإذا صافح أحـدهم، مل يكـن   
يسحب يده من يده حىت يترك املصافح يده، وإذا احتاجوا إليه يف أمر 
يرسلون إليه الطفل الصغري، فيأخذه من يده وال يسأله النيب إىل أيـن؟  

  :).التوبة∪∇⊅⊆∩( ا قال فيه ربهكم rوال من الذي أرسلك؟ ألنه 

  ))  ëëÈÈƒƒ ÌÌ�� yymm  ΝΝ àà66 øø‹‹ nn== ttææ  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$$$ ÎÎ//  ÔÔ∃∃ρρ ââ uu‘‘  ÒÒΟΟŠŠ ÏÏmm §§‘‘    ((    
ألف بينهم على هذا األساس القرآين، وعلـى هـذا اهلـدي    
النبوي، أخرج الدنيا من قلوم، فلم تكن الدنيا أكرب مههم وال مبلـغ  

ا بأي كيفية علمهم، مل يكونوا طالب رياسات، وال راغبني يف مجع الدني
وأي وسيلة، وإمنا كانت رغبام أن يبلغوا رساالت اهللا، وأن يساعدوه 
يف نشر دين اهللا، ونذروا أنفسهم للدعوة اإلسالمية، طلبا ملرضاة اهللا ال 
يرجون من وراء ذلك جزاء وال شكورا، وإمنا يرجون من وراء ذلـك  

يف  Uم لقائـه  جنة عالية ونوراً وسروراً وفضالً كبرياً يو Uعند اهللا 



  

  )١٥٨(  

  .دار جنانه ودار رضوانه


   :rالدنيا يقول فيها النيب 

}{٣٩٣٩ 
لغلقت احملاكم أبواا، لن نـرى   :لو نزع حب الدنيا من قلوبنا

متنافسني، وال متصارعني، وال متحاسدين، وال متحاقدين، بل الكـل  
الً لشرع اهللا، وما حيكم به اهللا، ومـا حيكـم بـه    سيسلم تسليماً كام

العدول يف األمة من رجال اهللا العلماء العاملني الذين يرجـون احلـق   
، حب الدنيا هو سر كل Uوحيكمون باحلق طلبا ملرضاة رب العاملني 

  .ما حنن فيه


  وما املخرج؟

نا وكل ال خمرج لنا إال إذا أخلصنا العمل هللا، فكانت كل أعمال
حركاتنا وكل سكناتنا وكل أقوالنا وكل أفعالنا ننوي ا وجه اهللا، ال 
نقول قوالً إلرضاء فالن وحنن نعلم أنه على غري احلق ألن هذا خيـالف  

  :صريح الدين
  الزهد البن أيب الدنيا ٣٩  ======================================



  

  )١٥٩(  

}{٤٠٤٠ 
ال أرى متخاصمني أمامي مث أدعى إىل الشهادة فـأقول مل أرى،  

  :دة وأكتمهامع أنين رأيت وأنكر الشها

  ))  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ ßßϑϑ ççGG õõ33 ss??  nnοο yy‰‰≈≈ yyγγ ¤¤±±99 $$##  44   ttΒΒ uuρρ  $$ yyγγ ôôϑϑ ççGG òò66 ttƒƒ  ÿÿ…… ççµµ ¯¯ΡΡ ÎÎ** ssùù  ÖÖΝΝ ÏÏOO## uu  
…… ççµµ çç66 ùù== ss%%  ((  ))البقرةالبقرة٢٨٣٢٨٣((    

حىت ولو كانت اخلصومة بني أخي أو أيب وغريه من املسـلمني،  
   يف شأن املسلمني السابقني واملعاصرين والالحقني Uفقد قال اهللا 

  ))  yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx.. uuρρ  ööΝΝ ää33≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yy__  ZZππ ¨¨ΒΒ éé&&  $$ VVÜÜ yy™™ uuρρ  ((##θθ ççΡΡθθ àà66 ttGG ÏÏ jj99  uu !!## yy‰‰ ppκκ àà−−  
’’ nn?? ttãã  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  ttββθθ ää33 ttƒƒ uuρρ  ããΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ööΝΝ ää33 øø‹‹ nn== ttææ  ## YY‰‰‹‹ ÎÎγγ xx©©  ((  ))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣:.(:.(  

جعل اهللا هذه األمة شهوداً على األنبياء السابقني وأممهم، ألا 
أمة العدالة، وأمة إحقاق احلق، وأمة يقول فيها احلق يف سر اجتبائهـا  

  :يتها على سائر األنامعلى سائر األمم وخري

  ))  ööΝΝ ççGGΖΖ ää..  uu�� öö�� yyzz  >>ππ ¨¨ΒΒ éé&&  ôôMM yy__ ÌÌ�� ÷÷zz éé&&  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  ttββρρ ââ�� ßß∆∆ ùù'' ss??  ÅÅ∃∃ρρ ãã�� ÷÷èè yyϑϑ øø99 $$$$ ÎÎ//  
ššχχ ööθθ yyγγ ÷÷ΨΨ ss?? uuρρ  ÇÇ ttãã  ÌÌ�� xx66ΖΖ ßßϑϑ øø99 $$##  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ èè?? uuρρ  ««!! $$$$ ÎÎ//  ((  ))آل عمرانآل عمران١١٠١١٠((  

جعل اإلميان بعد األمر باملعروف والنهي عن املنكـر، مـع أن    
إلميان، لكـن كـالم اهللا   مقتضى كالمنا مع بعضنا يقتضي أن يسبق ا

  .Uحلكمة يعلمها مرتل القرآن 
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  )١٦٠(  

أمة تقول احلق، وتظهر احلق، وتعمل لوجه اهللا، ال تريد يف أي 
عمل إال وجه اهللا، إذا كان قائداً أو جندياً فهو يعمـل هللا، إذا كـان   
خادماً أو رئيساً فهو يعمل هللا، جاء عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 

قراراً نبويـاً أن   rعلنني إسالمهم، فأصدر النيب بعد صلح احلديبية م
يتوىل عمرو بن العاص قيادة إحدى الغزوات وتسـمى غـزوة ذات   
السالسل، وكان من جنده أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما، أي رجال 

  .Uهؤالء؟ ماتت شهوات نفوسهم، ومل يعودوا يريدون إال وجه اهللا 
وخاض خالد أكثـر   ومسي خالد بن الوليد سيف اهللا املسلول،

من مائة معركة حربية انتصر فيها مجيعا، ويف إحـدى الغـزوات ويف   
إحدى املعارك مع الروم وهي معركة الريموك، وكان املسلمون حوايل 
أربعني ألفا والروم حوايل أربعمائة ألف، جاء خطاب من أمري املـؤمنني  

ند ويعزل عمر بن اخلطاب إىل أيب عبيدة بن اجلراح أن يتوىل قيادة اجل
خالد، ويجرد من مجيع رتبه، ويرجع جندياً عادياً، انظر إىل الرجـال  

  :الذين قال فيهم اهللا

  ))  ××ΑΑ%% yy`̀ ÍÍ‘‘  ((##θθ èè%% yy‰‰ ||¹¹  $$ ttΒΒ  ((##ρρ ßß‰‰ yyγγ≈≈ ttãã  ©©!! $$##  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  ((  ))األحزاباألحزاب٢٣٢٣((    
نعم، : يا خالد أرضيت ذا األمر؟ قال: جاء رجل خلالد وقال

ى، وإين خلفي مائة ألف إن كنت رضيت ذا األمر فإنا لن نرض: قال
بئسما أشرت به علي : سيف ينتصرون لك إن رفضت هذا األمر، قال

يا أخي، أنا أقاتل هللا، إن كنت قائداً أقاتل هللا وإن كنت جندياً أقاتـل  
  .هللا، فال يهمين هذا وال ذاك



  

  )١٦١(  


هؤالء الرجال الذين أخرجهم اهللا من ظلمات الدنيا وشـهواا  

ان، وجعلهم يف معية النيب العدنان، ما أحوجنا إلـيهم يف  إىل نور اإلمي
  :)املائدة٥٤( هذا الزمان، رجال يقول فيهم الرمحن

  ))  ššχχρρ ßß‰‰ ÎÎγγ≈≈ ppgg ää††  ’’ ÎÎûû  ÈÈ≅≅‹‹ ÎÎ66 yy™™  ««!! $$##  ŸŸωω uuρρ  ttββθθ èèùù$$ ssƒƒ ss††  ssππ ttΒΒ ööθθ ss99  55ΟΟ ÍÍ←← IIωω  ((    
ما وصفهم؟ اإلخالص هللا، ال ينطق فمه بكلمة إال إذا حتقق أا  

حبركة إن كانت لعيـادة مـريض، أو    لوجه اهللا، وال تتحرك جوارحه
لتشييع جنازة، أو لقضاء مصلحة ملؤمن، أو لقضاء مصلحة للمجتمع، 

، Uأو ألي عمل إال إذا أخلص النية فيها هللا، وكان يبغي ا وجه اهللا 
لو توحدت النوايا وصفت الطوايا، واجتهنا مجيعـاً إىل اهللا، وكانـت   

سكناتنا هللا، ال لدنيا وال ملظاهر وال أعمالنا هللا، وأقوالنا هللا، وحركاتنا و
يف هذا الوقت ال لسمعة، وال ملناصب وال ملكاسب لشهرة، وال لرياء و

لن يكون بني املسلمني خالف وال اختالف، وإمنا سيكونون مجيعا رجالً 
  :rواحداً، ألن النية كلها لوجه اهللا، وفيهم ويف أمثاهلم قال 

}
{٤١٤١ 
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  )١٦٢(  

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

٤٢٤٢
  :)الحشر٩-٨(ىف  يقول اهللا تعايل

ÉÉΟΟ óó¡¡ ÎÎ00  ««!! $$##  ÇÇ≈≈ uuΗΗ ÷÷qq §§��99 $$##  ÉÉΟΟŠŠ ÏÏmm §§��99 $$##  

))  ÏÏ !!## tt�� ss)) ààÿÿ ùù== ÏÏ99  tt ÌÌ�� ÉÉff≈≈ yyγγ ßßϑϑ øø99 $$##  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ãã__ ÌÌ�� ÷÷zz éé&&   ÏÏΒΒ  ööΝΝ ÏÏδδ ÌÌ��≈≈ ttƒƒ ÏÏŠŠ  
óóΟΟ ÎÎγγ ÏÏ99≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&& uuρρ  ttββθθ ääóó ttGG öö66 ttƒƒ  WWξξ ôôÒÒ ssùù  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  $$ ZZΡΡ≡≡ uuθθ ôôÊÊ ÍÍ‘‘ uuρρ  ttββρρ çç�� ÝÝÇÇΖΖ ttƒƒ uuρρ  

©©!! $$##  ÿÿ…… ãã&& ss!!θθ ßß™™ uu‘‘ uuρρ  44  šš�� ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  ããΝΝ èèδδ  ttββθθ èè%% ÏÏ‰‰≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  ∩∩∇∇∪∪    tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  
ρρ ââ §§θθ tt77 ss??  uu‘‘## ¤¤$$!! $$##  zz≈≈ yyϑϑƒƒ MM}} $$## uuρρ   ÏÏΒΒ  öö// ÅÅ‰‰ ÏÏ== öö77 ss%%  ttββθθ ™™77 ÏÏtt ää††  ôô ttΒΒ  tt�� yy__$$ yyδδ  
ööΝΝ ÍÍκκ öö�� ss99 ÎÎ))  ŸŸωω uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ZZππ yy__%% ttnn  !!$$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ((##θθ èè??ρρ éé&&  

ššχχρρ ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  ttββ%% xx..  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  ××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  44   ttΒΒ uuρρ  
ss−−θθ ããƒƒ  ££xx ää©©   ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  šš�� ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé'' ssùù  ããΝΝ èèδδ  ššχχθθ ßßss ÎÎ== øøÿÿ ßßϑϑ øø99 $$##  ∩∩∪∪  ((    

فيها األسس الـيت تنشـأ عليهـا     Uهذه اآليات وضح اهللا 
املسلمني واملؤمنني يف أى زمان ومكـان   اتمعات الفاضلة، وجمتمعات

ينبغي أن تكون جمتمعات فاضلة، ألن أهلها تربوا على مائدة كتـاب  
  م٦/١٢/٢٠١٢هـ ١٤٣٤ حمرممن  ٢٢س اخلمي - ياملعاد ٤٢  ======================================



  

  )١٦٣(  

اهللا، وتزكت نفوسهم على منهج حبيب اهللا ومصـطفاه، فأصـبحوا   
  .يف هذه اآليات Uجمملني خبري األوصاف اليت ذكرها اهللا 

ومن عجب أن هذه اآليات بينت النمـوذج األمثـل لكـل    
تمعات، والذي بناه اهللا لسيدنا رسول اهللا يف عصره وزمانـه مـن   ا

األنصار واملهاجرين، مث وضحت ما ينبغي أن يكون عليه من بعدهم إىل 
  :لنا Uيوم الدين، حنن ومن قبلنا ومن بعدنا، حىت نكون كما قال اهللا 

  ))  !!$$ ttΒΒ uuρρ  ããΝΝ ää3399 ss??## uu  ããΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ççννρρ ää‹‹ ãã‚‚ ssùù  $$ ttΒΒ uuρρ  ööΝΝ ää3399 ppκκ ttΞΞ  ççµµ ÷÷ΨΨ ttãã  
((##θθ ßßγγ ttFFΡΡ $$$$ ssùù  ((  ))احلشراحلشر٧٧((..  


ويف اآليات إشارات نورانية، ملن أراد أن يكـون مـن أهـل    
اخلصوصية، ال بد أن يأخذ هذه اآليات على مسرح نفسه، ويطبقهـا  

الذي يعم  Uعلى نفسه، حىت يتخلق خبلق األفراد، ويفوز بفضل اهللا 
  .ل وقت وحنيبه عباد اهللا الصاحلني، وأفراد اهللا املقربني يف ك

اآليات فيها أمر عام للمجتمعات، وفيها إشارات خاصـة  إذاً 
، فمن أراد أن يكَون جمتمعاً تقياً نقياً ال فيه Uللسالكني يف طريق اهللا 

مشاكل وال فيه تطاحن وال فيه صراعات وال فيه تنافس يف الفانيـات  
فهاكم اآليات، وضحت صفات أهل اتمع الفاضل الذين اختـارهم  



  

  )١٦٤(  

هللا واجتباهم اهللا حلبيبه ومصطفاه، وعلى هيئتهم من أراد أن يلحق م ا
  :).الواقعة( يف أى زمان ومكان ليدخل يف قول اهللا

  ))    ××'' ©©## èèOO  zz ÏÏ iiΒΒ  tt,, ÎÎ!! ¨¨ρρ FF{{ $$##  ∩∩⊇⊇⊂⊂∪∪    ××≅≅‹‹ ÎÎ== ss%% uuρρ  zz ÏÏ iiΒΒ  tt ÌÌ�� ÅÅzz FFψψ $$##  ∩∩⊇⊇⊆⊆∪∪  ((    
واملهاجرين واألنصار منوذج ألى جتمع إنساين، أناس منتقلني إىل 

س مستقرين وهلم أهلية يف هذا املكان، هؤالء يتشـبهون  املكان، وأنا
باملهاجرين، وهؤالء يتخلقون بأخالق األنصـار، وهـؤالء وهـؤالء    
جيمعون هذه الصفات ليكونوا من الصاحلني واألبـرار، أى أن الـذي   
يتخلق جيب أن يتخلق خبلق املهاجرين واألنصار ليكون مـن األخيـار   

  .Uواألبرار واألطهار عند اهللا 


كلمة الفقراء تعين الذين أحسوا بأم  :)الْمهاجِرِين  للْفُقَراء (

بغري عناية اهللا ومعونة اهللا ورعاية اهللا وتوفيق اهللا وحول اهللا وطَول اهللا 
ضعفاء وفقراء ال يستطيعون دفع أى شيء عن أنفسهم، وال ميلكـون  

نشـوراً، إال إذا أمـد    ألنفسهم ضراً وال نفعاً وال موتاً وال حياة وال
جبوده وكرمه، وأسعفهم بفضله وواسـع نعمـه،    Uواجد الوجود 

فيعلمون علم اليقني أن الفضل كله هللا، وأن اخلري كله من عنـد اهللا،  
وأن باسط األرزاق ومقسم العطايا هو اهللا، وأن الذي بيده األنفـس  



  

  )١٦٥(  

يشـاركه   كلها، وبيده النعم واخلريات مجيعها هو اهللا جل يف عاله، فال
  :يف ذلك أحد من خلقه ال من قبل وال من بعد

  ))  öö≅≅ èè%%  ¨¨ββ ÎÎ))  ŸŸ≅≅ ôôÒÒ xxÿÿ øø99 $$##  ÏÏ‰‰ uuŠŠ ÎÎ//  ««!! $$##  ÏÏµµŠŠ ÏÏ?? ÷÷σσ ããƒƒ   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„  ((  ))آل عمرانآل عمران٧٣٧٣.(.(  

فهل جيوز ألحد أن يتحكم يف فضل اهللا، أو يتدخل يف توزيع 
ـُؤمن بتمام األدب أن يتأدب مع اهللا ! عطاءات اهللا؟ ينبغي للمؤمن امل
  :يسلم هللا تسليماً كامالًجل يف عاله، و

))    ŸŸξξ ssùù  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘ uuρρ  ŸŸωω  ššχχθθ ããΨΨ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããƒƒ  44 ®®LL yymm  xx88θθ ßßϑϑ ÅÅ jj33 yyss ããƒƒ  $$ yyϑϑŠŠ ÏÏùù  
tt�� yyff xx©©  óóΟΟ ßßγγ ooΨΨ ÷÷�� tt//  §§ΝΝ èèOO  ŸŸωω  ((##ρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  þþ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎηη ÅÅ¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  %% [[`̀ tt�� yymm  $$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  

||MM øøŠŠ ŸŸÒÒ ss%%  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏ kk== ||¡¡ çç„„ uuρρ  $$ VVϑϑŠŠ ÎÎ== óó¡¡ nn@@  ∩∩∉∉∈∈∪∪  ((  ))النساءالنساء.(.(  


  :د قول احلبيبواملؤمن طوال عمره مهاجراً، ألنه وقف عن

}{٤٣٤٣ 
فدائماً يهجر ما ى عنه اهللا، وما حذر منـه رسـول اهللا، إذا   

هجر هذه الفـنت، وصـان لسـانه     –كما نرى اآلن  –وجدت فنت 
  :rوأعضاءه من اخلوض فيها، قال 
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  )١٦٦(  

}{٤٤٤٤ 
إال إذا أراد أن يقول كلمة خري، أو يتوسـط ليصـلح بـني    
طائفتني، أو يهدئ األمور بني فريقني، وبذلك يكون قد أحسن ولـه  

، لكن ال يؤجج فتنة وال يثري زوبعـة،  Uكرمي األجر واملثوبة عند اهللا 
وال يردد الكالم الذي يزيد األمور اشتعاالً بني األنام، يردد الكـالم  

  .لذي يؤدي إىل الوفاق، والذي جيلب اإلتفاقا
فاملؤمن دائماً وأبداً يهجر ما ى اهللا عنه، يهجر املعاصـي مـا   

  :)األنعام∪∇∌∩( ظهر منها وما بطن، يهجر قرناء السوء

  ))  ŸŸξξ ssùù  ôô‰‰ ããèè øø)) ss??  yy‰‰ ÷÷èè tt//  33““ tt�� òò22 ÉÉ jj‹‹99 $$##  yyìì ttΒΒ  ÏÏΘΘ ööθθ ss)) øø99 $$##  tt ÏÏΗΗ ÍÍ>>≈≈ ©©àà99 $$##    ((    
  :وجيالس الصادقني

  ))  ((##θθ àà)) ®®?? $$##  ©©!! $$##  ((##θθ ççΡΡθθ ää.. uuρρ  yyìì ttΒΒ  šš ÏÏ%% ÏÏ‰‰≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  ∩∩⊇⊇ ⊇⊇ ∪∪  ((  ))التوبةالتوبة((  
يهجر وسائل اإلعالم اليت تعمل على إثـارة الفتنـة وزيـادة    
اإلشتعال يف صدور األنام، حىت يكون يف راحة بال ويستطيع أن يؤدي 

  .Uما عليه من فرائض أو ذكر أو تالوة كتاب اهللا للواحد املتعال 
نفسـك إن مل  : (وقد قيل ،Uنفسي تشغلين ذا عن اهللا إذاً 

ألنك حتفظ مـا تقولـه الفضـائيات،    ) تشغلها باحلق شغلتك بالباطل
يف ي السيوطه وروا  )كشف اخلفاء( ذكره صاحب ، والتدوين يف أخبار قزوين للرافعي ٤٤  ======================================

   اجلامع



  

  )١٦٧(  

وتذاكر ما تكتبه الصحف واالت، وتقطع الوقت باألحاديث الـيت  
تثبت أنك متابع جيد للفضائيات، وقاريء عبقري لكـل الصـحف   
واالت، ال تفوتك شاردة وال واردة وال رأى لفالن أو عالن، هـب  

إذا كان ! وأنت على ذلك، ماذا تقول لربك؟ Uجاءك أمر اهللا  أنك
اهللا يعاتب من شغل مباله وأهله، وماله ينميه، وأهله يقوم هلم مبا كلَّفـه  

ال يف !! به خالقه وباريه من مسئوليات، فكيف يشغل نفسه مبا ال يفيد
  :الدنيا وال يف يوم الوعيد

ــاد حملــت ف  واقطع الوقت يف نـوال نفـيس   ــه رضــاهجبه   ي
إذا رأيت كثري من أهل هذا الزمان يف خبال، ويضيعون عمرهم 

أو متشي ! يف قيل وقال، فهل جيوز لك أن تقتفي أثرهم؟ -كما قيل –
أم متشي على منهاج سيد األولني واآلخرين، وتقتفي ! على منهاجهم؟
  !!.أثر الصاحلني؟

ع، أو ال ال تتاب: فاملؤمن ليس له وقت لقطعه يف الفنت، ال أقول
تقرأ، لكن خذ الضروريات، وال تشق على نفسك مبتابعة التفصيالت، 
واشغل نفسك بعد ذاك، فالوطن كله بعد ذلك حيتاج إىل رجال قلوم 
صافية، يتوجهون إىل اهللا بإخالص القصد، وصفاء الطوية، وتفتح هلـم  

 Uأبواب اإلجابة، ويفتح اهللا هلم كنـوز اإلسـتجابة، فيـدعون اهللا    
ذه الفنت فأين هـؤالء  في طفئ نار الفنت، إذا كان الكل مشغول البال

هل نستطيع أن نستورد رجاالً من هنا ومن هنـاك ليـدعوا   ! الرجال؟



  

  )١٦٨(  

حنتاج إىل بعض الصفاء وبعض ! وأين الصاحلون فينا وأين رجالنا؟! لنا؟
  .الوفاء للقيام مبا كلفنا اهللا ومتابعة حبيب اهللا ومصطفاه

  :كان يقول tلدسوقي سيدي إبراهيم ا

  إذا وترت بأوتـار اخلشـوع    سهام الليل صـائبة املرامـي  
  يطيلون السجود مع الركـوع   يصــوا إىل املرمــى رجــال
  فما يغين التحصـن بالـدروع    إذا أوتــرن مث رمــني ســهماً

  !ألسنا يف أمس احلاجة اآلن إىل هؤالء الرجال؟
ذا اللغط الـدائر يف  ومن هم غريكم، على أن تسدوا الباب هل

 Uكل مكان، وتتوجهون بإخالص الطوية وصفاء النية أن يطفيء اهللا 
هذه النار املشتعلة يف الصدور، لو كانت نار متوهجة يف املباين الستعنا 
مبطايف أمريكا واسرائيل وغريها لتطفئها، لكنها نـار يف الصـدور، ال   

ملسـاعدون وال  يفلح يف إطفائهـا الكـافرون وال املشـركون وال ا   
 Uاملعاونون، ال يطفئها إال من يقول للشيء كن فيكون، فنسـأل اهللا  

أن يطفيء نار الكراهية والغضب واإلحن يف صدور إخواننا املصـريني  
أمجعني، إخواناً وسلفيني وغريهم من طوائف الشـعب أمجعـني، وأن   
يقذف يف قلوم احلب هللا، واحلب لرسول اهللا، واحلـب لـدين اهللا،   

  ..واحلب للوطن، واحلب ألهل مصر أمجعني 
  .آمني آمني يارب العاملني



  

  )١٦٩(  

  :)الْمهاجِرِين  للْفُقَراء (
 .جيب أن جر لغو الكالم -

 .وكل ما يتعلق بالذنوب واآلثام -

 .وكل ما يغري قلوب اخللق حنو دين اإلسالم -

  .ورة قبيحة لإلسالم يف العامل كلهألننا نقدم ص
م على احلق، بينما لو نظر هؤالء وهؤالء أخطأ إخواننا فظنوا أ

لوجدوا أم يسيئون إىل دين اهللا، ألن العامل الغريب واألمريكي وغـريه  
قوم خمتلفون، ومتفرقـون،   !!! يشنعون علينا اآلن أن هذا هو اإلسالم

وال جيتمعون، ويراهنوا على أم لن جيتمعوا أبداً ألـم وصـلوا إىل   
  !هناك بني أى مسلم وأخيه طريق مسدود؟وهل  !!! طريق مسدود

صـحيح أن  !! وملاذا؟ من أجل الدنيا أو املناصب أو املكاسب
هؤالء يسيئوا إىل اإلسالم ألم مل يتربوا على مائدة املصـطفى عليـه   
أفضل الصلة وأمت السالم، فما أوالنا أن نلفت نظر الناس ونظرهم إىل 

  .وكيف كان تعاملهم مع بعضهمالسنة املباركة اليت رباها احلبيب، 


وهاجر إىل املدينة وما بني قومني من الشـر   rلقد بعث النيب 

كما بني األوس واخلزرج يف املدينة، حروب متطاحنة ليس هلا عد وال 



  

  )١٧٠(  

  :اية تحد، لكن امسع إىل اهللا وهو يقول

  ))  ööθθ ss99  ||MM øø)) xxÿÿΡΡ rr&&  $$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  $$ YYèèŠŠ ÏÏΗΗ ssdd  !!$$ ¨¨ΒΒ  ||MM øøÿÿ ©©99 rr&&  šš ÷÷ tt//  
óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ//θθ èè== èè%%  ££ ÅÅ66≈≈ ss99 uuρρ  ©©!! $$##  yy## ©©99 rr&&  ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷�� tt//  ((  ))األنفالاألنفال٦٣٦٣((  

وهذا يؤيد ما ذكرناه اآلن، لـو تـدخل الشـرق والغـرب     
بعروضهم السخية، وأمواهلم وفرصهم ومساندم لـن يسـتطيعوا أن   

من الـذي   U، وإرادة اهللا Uيؤلفوا بينهم إال إذا شاءت إرادة اهللا 
  : يحركها؟ أنتم

))  ΜΜ ççλλ mm;;  $$ ¨¨ΒΒ  ššχχρρ ââ !!$$ tt±± oo„„  yy‰‰ΖΖ ÏÏãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ hh55 uu‘‘  ((  ))الزمرالزمر٣٤٣٤((  
لو اجتمعنا ولو قلة قليلة، ونزهنا قلوبنا عن امليل إىل هـذا أو   

ذاك، وهؤالء أو هؤالء، ودعونا اهللا بصدق وإخالص، ووفينا بـبعض  
أعمال اخلواص يف هذه األيام، من صيام وقيام وذكر هللا وصالة علـى  

األعمال اليت تستوجب العطايا والنوال  وانشغلنا ذه..... رسول اهللا 
  .من الواحد املتعال، مث دعونا اهللا الستجاب لنا اهللا جل يف عاله

فأنتم عليكم اآلن اطفاء هذه الفتنة، ليس مبسـاعيكم ألنكـم   
ضعفاء أمام هؤالء، لكن بتوجهاتكم إىل اهللا، وبلفت نظر اخللق إىل ما 

واألنصار الـذين يقـول   كان عليه أصحاب رسول اهللا من املهاجرين 
  :)األنعام٩٠( فيهم اهللا

  ))  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ““ yy‰‰ yyδδ  ªª!! $$##  ((  ããΝΝ ßßγγ11 yy‰‰ ßßγγ ÎÎ66 ssùù  ÷÷νν ÏÏ‰‰ ttFF øø%% $$##  ((    



  

  )١٧١(  

وهذا كالم ال يستطيع أحد أن يعارضنا فيـه، فـإذا خطبـت    
اجلُمعة، أو طُلب منك إلقاء كلمة أو درس أو موعظة أو نصيحة، حىت 

أو زميـل يف العمـل ختالطـه،    ولو لرجل جتالسه، أو لسمري تؤانسه، 
وتكلمت عن ذاك، غريت ما بقلوب الناس، وجعلتهم يتجهون إىل اهللا 

Uلكن لو كان الكل خيوض ، :  

))  $$ ¨¨ΖΖ àà22 uuρρ  ÞÞÚÚθθ èèƒƒ wwΥΥ  yyìì ttΒΒ  tt ÅÅÒÒ ÍÍ←← !!$$ ssƒƒ øø::   ))املدثراملدثر٤٥٤٥((  ))  ∪∪∋∋⊇⊇∩∩  ##$$
فمن يدعوا؟ ومن يسأل؟ ومن يلح يف الدعاء؟ ومـن يكـرر   

بقلـوم،   Uريبني من اهللا غري هؤالء الذين حنسبهم ق Uالرجاء هللا 
  .لصفاء نواياهم وقصودهم؟

وإن مل نبلغ القمة لكننا أشـبه النـاس    –واحلمد هللا  -فنحن 
  :)الكهف٢٨( ، يكفينا أننا داخلني يف قول اهللاrبصحابة رسول اهللا 

  ))  ššχχθθ ãããã ôô‰‰ ttƒƒ  ΝΝ ææηη −−// uu‘‘  ÍÍοο 44ρρ yy‰‰ ttóó øø99 $$$$ ÎÎ//  ÄÄ cc ÅÅ´́ yyèè øø99 $$## uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ƒƒ ÌÌ�� ããƒƒ  …… ççµµ yyγγ ôô__ uuρρ  ((    
وال مال، وال دنيا، وإمنا نطلب مجيعاً رضـاء  ال نطلب وزارة،  

اهللا، ويكفينا هذا يف التشبه بأصحاب رسول اهللا على قدرنا، ولنا جاه 
  .عند اهللا إن شاء اهللا أمجعني

أن جر مجيع الذنوب واآلثـام،   –لنحقق املرام  -فال بد أوالً 
ولذلك أناشد إخواين مجيعاً إن كان يف أحاديثهم مع بعضـهم أو مـع   
غريهم، أو من يتجول على مواقع النت منهم، أال خيوضوا يف أحد، ال 



  

  )١٧٢(  

يف هؤالء وال يف هؤالء، فنحن شعارنا نجمع وال نفَرق، ونؤلـف وال  
نثري فنت، وجنمع الناس على احلب، وحناول أن نستل مـن صـدورهم   

  .الشحناء والبغضاء
قد تقول إنك على احلق، وتعرف احلق، أنت عرفت احلق مـن  

الم اخللق، إن كان من الصحف أو الفضائيات أو اإلذاعات، وقـد  ك
  :عندما جاءه متخاصمان rقال 

}


{٤٥٤٥ 
ألنه يقضي باحلجة اليت أمامه وليس مبا يعلم، فأنت غري مـأمور  
مبناصرة هؤالء، وال معاداة هؤالء، وإمنا حنن محامة السالم، ورمز الوئام 
الذين جيمع اهللا بنا يف هذا الزمان أهل اإلسالم على منـهج احلبيـب   

  .ال بد من اهلجرةإذاً وأمت السالم، املصطفى عليه أفضل الصالة 


)  هِمالوأَمو ميارِهن دوا مرِجأُخ ينـم،    )الَّذتلبية ألمـر ر

يـأمرك أن ختـرج مـن دارك يف     Uوتنفيذاً لطلب حبيبهم، فإن اهللا 
  الصحيحني البخاري ومسلم وسنن الترمذي ٤٥  ======================================



  

  )١٧٣(  

أوقات الصالة لتذهب إىل بيت اهللا، ويأمرك أن تخرج من مالك حـق  
، Uأوجبه فيه اهللا، من الذي أخرجك من هذا األمر؟ اهللا الفقري الذي 

خترج من دارك ألداء فرائض اهللا، وال جتلس يف البيت كما حيـدث يف  
هذا الزمان، فإن من االمور اليت أثرت يف الروابط والعالقـات بـني   
املسلمني اكتفاء الناس بالصالة يف البيوت وتركهم للمسـاجد إال يف  

ا ذهبوا إليها يوم اجلمعة ال حياول واحد منهم أن يوم اجلمعة، وحىت إذ
  .يتعرف على إخوانه املصلني

وسول الشيطان لكثري من بين اإلنس يف هذا الزمان أنك مـا  
دمت ال حتتاج إىل مال من أحد، وال إىل مصلحة من أحد، فال عليـك  

والعياذ بـاهللا   –أن تواصل اخللق أو توادهم أو تتعرف عليهم، وهذه 
U - ريكية، ألن ذلك سياسة أمريكا وأهل الغـرب، وهـو مـا    أم

يسمونه مذهب املنفعة، ال يتحرك إال إذا كان له منفعـة ماديـة، وال   
يدركون ما وراء املادة، ولكن حنن مجاعة املؤمنني نعلم علم الـيقني أن  
املنافع اليت تعود على األخ من إخوانه املؤمنني اُألخروية والروحانيـة  

ربانية تفوق أضعاف أضعاف أضعاف الدنيا كلها من أوهلا والدينية وال
إىل آخرها إذا سلمها له مواله جل يف عاله، فإن األخ حيتاج إىل أخيه 
يف الدنيا قبل اآلخرة ملنافع ربانية وملنافع دينية وملنافع إهلية جعلـها اهللا  

U التوبة٧١( :بيننا وقال فيها يف قرآنه(:  

  ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  ààMM≈≈ ooΨΨ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  ööΝΝ ßßγγ ààÒÒ ÷÷èè tt//  ââ !!$$ uuŠŠ ÏÏ99 ÷÷ρρ rr&&  <<ÙÙ ÷÷èè tt//  ((    
كل مسلم حيتاج إىل إخوانه املسلمني، بـل إن أغـىن أغنيـاء    



  

  )١٧٤(  

  .املسلمني، بل إن سلطان املسلمني حيتاج إىل أفقر رجل من املسلمني
وهو يورث أصحابه هذا اهلَدى، عنـدما خيـرج    rوقد كان 

وخ والعواجيز الـذين ال  بقواته وجيوشه إىل الغزوات يعرج على الشي
 كما جاء باألثر  يستطيعون اخلروج للجهاد يف مسجده املبارك، ويقول

، وورد ىف يا إخويت ال تنسونا من دعاءكم فإمنـا ننصـر بـدعاءكم   
ال : وقال لعمر. ادع لنا واستغفر لنا: قال لغالم املغرية rالقرطاس أنه 

  .رةملا استأذنه للعم تنسانا يا أخي من صاحل دعواتك
  : هلم Uبل قال اهللا ) إنا ننصر بسيوفكم ( مل يقل إلخوانه فهو 

))  ööΝΝ nn== ssùù  ööΝΝ èèδδθθ èè== ççFF øø)) ss??    ∅∅ ÅÅ33≈≈ ss99 uuρρ  ©©!! $$##  óóΟΟ ßßγγ nn== ttGG ss%%  44  $$ ttΒΒ uuρρ  ||MM øø‹‹ ttΒΒ uu‘‘  øøŒŒ ÎÎ))  
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  :لنا وللمؤمنني أمجعني rولذلك قال 

}{٤٦٤٦ 
، دعوة من أى رجل مؤمن Uعفاء هلم وجاهة عند اهللا ألن الض

  :rقد تراه ضعيفاً أو حقرياً أو فقرياً قد تغري الكونني، قال 

}
{٤٧٤٧ 

  املستدرك والطرباين ٤٦  ======================================
  سنن الترمذي ومسند اإلمام أمحد وصحيح ابن حبان ٤٧



  

  )١٧٥(  

الصحاري، قد يكون مسلم فقري ضعيف لكنه يستطيع أن يعمر 
وليس معه مال، يذهب إىل الصحراء ويستغيث مبواله فـيرتل اهللا لـه   
املاء، وال تستطيع اإلمكانيات الضخمة أن تـأيت باملـاء، ألن جـوف    
األرض ليس فيه ماء، وال تستطيع أن تصنع سحاباً وتسريه لريوي هذا 

ن املكان باملاء، لكن هذا املسلم الفقري إذا ذهب إىل أى مكان ولو كـا 
  .مناه Uصحراء جرداء وسأل اهللا فوراً أعطاه اهللا 

سالح الدعاء استهونت به الناس يف هذا الزمان، ولذلك ال بد 
أن نؤهل أنفسنا له، وجنهز أنفسنا له، ونتدرب على الـدعاء، حـىت   

بدعاءنا كل هذه األحناء واألرجـاء إن شـاء اهللا رب    Uيصلح اهللا 
  .العاملني
 )اجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَمـوالهِم  الْمه للْفُقَراء (

وهنا حمط الكالم، ما طلبام؟ وما الذي حيتاجونه؟ وما الذي يبغونـه؟  
هل التنافس على ! وما الذي يرغبون فيه؟ هل تشكيل أحزاب سياسية؟

هـل تكـوين   ! هل الوصول إىل الوظائف العليـة؟ ! املقاعد الربملانية؟
أبداً واهللا، لكن اهللا يقـول  ! ربى تبتلع الفقراء واملساكني؟شركات ك

 )يبتغونَ فَضالً مـن اللَّـه ورِضـواناً     (: فيهم وهو أصدق القائلني
ألن اجلنة فوقهـا  ) جناناً: (يريدون فضل اهللا ورضوان اهللا، ومل يقل اهللا

هـا مـن   مقام الرضوان، وهو أعلى من مقام اجلنة، مقام اجلنات مبا في
أنواع، فردوس وخلد وغريه مقام للنعيم، التنعم باملأكوالت، التـنعم  



  

  )١٧٦(  

بالنساء، التنعم باملسامرات واملؤانسات واحملادثات مـع األصـحاب   
واألصدقاء، لكن مقام الرضوان يكون التنعم فيه باملواجهـات مـع   

  : )القيامة( ، لذلك هو أعلىUحضرة اهللا 

))  ××ννθθ ãã__ ããρρ  77‹‹ ÍÍ×× ttΒΒ ööθθ ttƒƒ  îîοο uu�� ÅÅÑÑ$$ ¯¯ΡΡ  ∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪    44’’ nn<< ÎÎ))  $$ ppκκ ÍÍ hh55 uu‘‘  ××οο tt�� ÏÏßß$$ ttΡΡ  ∩∩⊄⊄⊂⊂∪∪  ((    
وهم كانوا أكياساً، علت مهتهم فـال يطلبـون إال األعلـى    

  .واألغلى واألرقى من اهللا وعند اهللا جل يف عاله
هانت عليهم الدنيا وعلموا أن الدنيا ال تصلح حلى وطناً فلـم  

جيعل الدنيا خادمة ومسرية وتابعـة ملـن    Uيطلبوها، وعلموا أن اهللا 
يتوجه إليه، وجيعل طالب الدنيا واحلريص عليها والشـديد يف طلبـها   
خادماً هلا، بسعى جبد حنوها، ويشغل وقته يف طلبها، وال يحصل منـها  

له فيها، وخسر الصاحلات، وخسـر الطاعـات،    Uإال ما كتبه اهللا 
وخسر القربات، ألنه انشغل يف طلب الدنيا عن هذه األمور اليت يهتم 

  .ن واملقرباتا املقربو
يرزق من  Uلكن املقربون والوجهاء علموا بتعليم اهللا أن اهللا 

غفل عنه وعصاه، فكيف ال يرزق من أطاعه ودعاه، فولُّوا وجـوههم  
بالكلية حنو اهللا، وألقوا حبل اإلعتماد على اهللا، وتوكلوا بالكلية علـى  

  :كما قال يف كتابه Uفضل اهللا، فجعلهم اهللا 

  ))  ôô ttΒΒ  ŸŸ≅≅ ÏÏϑϑ ttãã  $$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹   ÏÏ iiΒΒ  @@�� ŸŸ22 ssŒŒ  ÷÷ρρ rr&&  44 ss\\ΡΡ éé&&  uuθθ èèδδ uuρρ  ÖÖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããΒΒ  



  

  )١٧٧(  

…… ççµµ ¨¨ΖΖ tt�� ÍÍ‹‹ óóss ããΖΖ nn== ssùù  ZZοο 44θθ uu‹‹ yymm  ZZππ tt66 ÍÍ hhŠŠ ssÛÛ  ((  ))النحلالنحل٩٧٩٧((  
فعاشوا يف الدنيا يف حياة طيبة، ال فيها هم وال غم وال نكـد   

وال بالبل وال شجون وال شئون، وإمنا هي فرح دائم مبا يـرد علـى   
  :من باب U قلوم، ومبا يرد على خواطرهم من عامل اهللا

  ))  ((##θθ àà)) ¨¨?? $$## uuρρ  ©©!! $$##  ((  ããΝΝ àà66 ßßϑϑ ÏÏ kk== yyèè ããƒƒ uuρρ  ªª!!   ))البقرةالبقرة٢٨٢٢٨٢((  ))  ##$$
  :ومن باب 

  ))  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ãã≅≅ ôôÒÒ ssùù  ««!! $$##  ÏÏµµ‹‹ ÏÏ?? ÷÷σσ ããƒƒ   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„  44  ªª!! $$## uuρρ  ρρ èèŒŒ  ÈÈ≅≅ ôôÒÒ xxÿÿ øø99 $$##  
ÉÉΟΟŠŠ ÏÏàà yyèè øø99   ))اجلمعةاجلمعة٤٤((  ))  ∪∪⊇⊇∩∩  ##$$

فإذا ابتغوا فضل  )يبتغونَ فَضالً من اللَّه ورِضواناً  (
وينصـرونَ   (: فعليهم أن يقوموا يف الكون...  اهللاهللا ورضوان 

 ولَهسرو اللَّه(.  


كيف ينصرون اهللا ورسوله؟ ينشرون املنهج الوسطي الذي كان 
عليه النيب وأصحاب النيب من املهاجرين واألنصار، وأتباع الـنيب إىل  

  .يوم القرار
  .بني مفرطني ومتغالنيالفتنة اجللية اليت تراها اآلن جتدها 



  

  )١٧٨(  

ن وليس هلم شأن ا، ولكن أهل الوسطية املساكني هم القاعد
وإن كان ال بد أن يلحقهم ضرر، ألن هذه أمور متس أهـل الـوطن   
أمجعني، فنحتاج إىل نشر ثقافة الوسطية حىت خنرج مـن كـل هـذه    

 يف اجلزيرة العربية، وجعلت القالقل يف) جند(الضبابات اليت فجرا لنا 
كل أرجاء اُألمة اإلسالمية، وشوهت املسلمني بني العوامل األخرى مبـا  
أخرجوه من تشدد، ومن فظاظة، ومن غلظة، ومن خشونة يف التعامل، 
ومن تسلط يف اآلراء، ومن اعتقادهم أم وحدهم على احلق وأن مـا  

  .سواهم على الباطل
ـ : قال) جند(بلغ م األمر أن أحد هؤالء يف  ة إال ال يدخل اجلن

عصـبية  !! جعل اجلنة قاصرة على أهل جنـد !! من كان من أهل جند
إىل تكفـري   –هداهم اهللا  –، ويسارعون rليست يف دين خري الربية 

! كيـف هـذا؟  !! املوحدين، وإىل الرمى بالفسق للمسلمني املصـلني 
 : Uويغفلون عن أن هذا إساءة بالغة إىل هذا الدين الذي قال فيه اهللا 

) ¨β Î) š Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n= ó™ M}   )آل عمران١٩( ) #$
  :rوقال فيه 

}{٤٨٤٨ 
  .تركوا اليسر وعسروا على الناس أمور دينهم

  صحيح البخاري والنسائي وابن حبان ٤٨  ======================================



  

  )١٧٩(  

فنصرة دين اهللا، ونصرة اهللا ورسوله يف هذا الزمـان بنصـرة   
 rالوسطية اليت كان عليها حبيبنا وقرة عيننـا سـيدنا رسـول اهللا    

تطيع أن نلعن مسلماً، وال أن نكفر مؤمناً، وال وصحبه الكرام، ال نس
من امللة حىت ولـو  ) ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا(أن نخرج من يقول 

أمـره  : ارتكب كبرية من الكبائر ومل يتب منها إىل املوت، وإمنا نقول
ال إله إال (مفوض إىل اهللا إن شاء عفا عنه وإن شاء غفر له ما دام قال 

حىت لو كان قاهلا خوفاً من سيف، أو خوفاً مـن  ) ل اهللاهللا حممد رسو
  :حاكم، أو طلباً ملنفعة، فقد قال احلبيب فيمن قاهلا

}
{٤٩٤٩ 

ناهيك مبن يقتلون املسلمني، ويرفعون السالح على املوحدين، 
ا أمر ال ينبغي أبداً السكوت عنه مجاعة املؤمنني، ال جنـاهم مبثـل   هذ

أفعاهلم، وإمنا نوضح ونبني حقيقة هذا الدين، ويسره وتيسريه ووسطيته 
  .للعامل أمجع، حىت يعلم العامل حقيقة اإلسالم

وأول الناس، وأوىل الناس الذين حيتاجوا إىل هذه املعرفة إخواننا 
، أو ما يدعون عنـهم  وطن، إن كانوا مسيحينيالذين يشاركوننا يف ال

 –أم ليرباليني، هب أن هؤالء الليرباليني ال يقرون بالدين، وبعضهم 
ما دام يف أرض  –كما يقول البعض  شيوعيني، أو وجوديني أو غريه، 

  الصحيحني البخاري ومسلم والنسائي ٤٩  ======================================



  

  )١٨٠(  

اإلسالم، وتسمى بإسم من أمساء اإلسالم، وينتسب إىل أبوين مسلمني، 
وال يدل على ذلك بفعل، وإمنا حـىت ظـاهراً   وال يقول لذلك بقول، 

يقول إين مسلم، فينبغي على أن أُظهر له يف فعلي وقويل معـه مساحـة   
  :اإلسالم ويسر اإلسالم، وأن اإلسالم دين اُألخوة

  ))  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  ((##θθ ßßss ÎÎ== ôô¹¹ rr'' ssùù  tt ÷÷ tt//  öö// ää33 ÷÷ƒƒ uuθθ yyzz rr&&  44  
((##θθ àà)) ¨¨?? $$## uuρρ  ©©!! $$##  ÷÷// ää33 ªª== yyèè ss99  ttββθθ ççΗΗ xxqq öö�� èè??  ∩∩⊇⊇   ).).احلجراتاحلجرات((  ))  ∪∪⊂⊂


فإذا فعلنا ذلك ننتقل إىل اجلانب اآلخر، فنحـاول أن نـرتع   
الشحناء والبغضاء، ونضع مكاا احملبة واملـودة واُأللفـة والشـفقة    

ما أول  )والَّذين تبوؤوا الدار والْإِميانَ من قَبلهِم  (: والعطف واحلنان
 يجِدونَ وال (: احلب، مث بعد ذلك )يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ( :شيء

املسلم ال جيد شيئاً يف صدره على أى  )في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا 
واحد من املؤمنني، حىت احملاربني له إن كانوا حياربوه، واملؤذين لـه إن  

السالمة، وحيرص على أن يكون  كانوا يؤذوه، ألنه ال حيمل يف قلبه إال
  : متخلقاً بقول اهللا

))  ��ωω ÎÎ))  ôô ttΒΒ  ’’ ttAA rr&&  ©©!! $$##  55== ùù== ss)) ÎÎ//  55ΟΟŠŠ ÎÎ== yy™™  ∩∩∇∇∪∪  ((  ))الشعراءالشعراء.(.(  
أهم شيء حيافظ عليه املرء سالمة القلب من آفاتـه، وأعظـم   



  

  )١٨١(  

..... آفات القلب الغل واحلقد واحلسد والشح والكراهية والبغضاء 
طن اآلن، فقطَّعت حبائـل  وغريها من األمراض اليت عمت أرجاء الو

املودة، وجعلت اإلخوة أعداء، واألصدقاء فرقاء، وصـلة األرحـام   
أصبحت يف خرب التاريخ، ومل تعد موجودة إال يف أقل القليل، كل ذلك 
توارى ألن احملبة خرجت من الصدور، ووضع مكاا والعيـاذ بـاهللا   

ليهـا وال  البغضاء والشحناء من أجل دنيا فانية، قد يسعى اإلنسـان إ 
يحصلها، وقد يحصلها وال ينتفع ا، وقد جيمعها من حرام فينفقها يف 
الذنوب واآلثام، وقد جيمعها للورثة ويأخذها الورثة فينفقوا فيمـا ال  

من أين جمع؟ وفيما أُنفـق؟  : يرضي اهللا، فيحاسب على هذا املال كله
تركهم يتصـرفون علـى   ألنه مل يهذب أوالده ولن يعلمهم دين اهللا، و

  .أهوائهم، فيشاركهم يف هذه املسئولية يوم لقاء اهللا جل يف عاله
ما الشيء الذي يف الدنيا يستوجب أن يبغض األخ أخاه مـن  

هب أنك ستظل ! هل إىل يوم الدين؟! رئيس مجهورية، إىل مىت؟! أجله؟
 لقد! رئيساً إىل يوم الدين، ويوم القيامة ماذا سيكون وضعك وشأنك؟

  :tوإمامهم سيدنا أبو هريرة  rقال أصحاب رسول اهللا 

}{ 
هل يأخذ األومشة والنياشني معـه  .. وينهى عن تلقيبه بألقاب  
  هل تنتقل السلطات معه إىل عامل الربزخ؟! إىل قربه؟

خـاه، أو  ما الشيء الذي يف الدنيا يبغض من أجلـه األخ أ إذاً 
واهللا ال فيها شيء أبداً يفـرح بـه   ! حيارب صديق، أو يعادي قريب؟



  

  )١٨٢(  

اإلنسان، ألن الشيء الذي ينبغي أن تفرح به ما يدوم لك الفرح بـه،  
  :وما الشيء الذي يدوم الفرح به يف الدنيا؟ ال يوجد

  ))  öö≅≅ èè%%  ÈÈ≅≅ ôôÒÒ xxÿÿ ÎÎ//  ««!! $$##   ÏÏµµ ÏÏFF uuΗΗ ÷÷qq tt�� ÎÎ// uuρρ  yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ ÎÎ77 ssùù  ((##θθ ããmm tt�� øøÿÿ uu‹‹ ùù== ssùù  uuθθ èèδδ  
××�� öö�� yyzz  $$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ttββθθ ããèè yyϑϑ øøgg ss††  ∩∩∈∈∇∇∪∪  ((  ))يونسيونس.(.(  


حنن نريد أن نعمل يف هذا الزمان عطارين، فنبيع حبـة احملبـة،   
ونضعها يف قلوب املسلمني واملؤمنني واملوحدين أمجعني، وجنالس اخللق، 
ونرتع منهم البغضاء والشحناء، ونضع مكاـا احلـب هللا، واحلـب    

، واحلب للصاحلني، واحلب لعبـاد اهللا  لرسول اهللا، واحلب لكتاب اهللا
أمجعني، حىت نكون يف اجلنة يف الدرجة العظمى مـع أمـري األنبيـاء    

  :tقال ألنس  r، ألنه rواملرسلني 

}
         

{٥٠٥٠ 
جمالسنا تكون كلها حمبة، وكلماتنا كلها تعـرب عـن احملبـة،    

  :وتتحدث عن األحبة، ويف أى زمان ومكان ال جنالس إال األحبة
  سنن الترمذي والطرباين ٥٠  ======================================



  

  )١٨٣(  

  ))  ((##θθ ççΡΡθθ ää.. uuρρ  yyìì ttΒΒ  šš ÏÏ%% ÏÏ‰‰≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  ∩∩⊇⊇ ⊇⊇ ∪∪      ((  ))التوبةالتوبة((  
  :وال نتكلم إال باحملبة 

))    ��ωω  uu�� öö�� yyzz  ’’ ÎÎûû  99���� ÏÏVV ŸŸ22   ÏÏ iiΒΒ  ööΝΝ ßßγγ11 uuθθ ôôff ¯¯ΡΡ  ��ωω ÎÎ))  ôô ttΒΒ  tt�� ttΒΒ rr&&  >>ππ ss%% yy‰‰ ||ÁÁ ÎÎ//  
÷÷ρρ rr&&  >>∃∃ρρ ãã�� ÷÷èè ttΒΒ  ÷÷ρρ rr&&  ££xx≈≈ nn== ôô¹¹ ÎÎ))  šš ÷÷ tt//  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99   ))النساءالنساء١١٤١١٤((  ))    44  ##$$

ننشر احلب والوئام للكل، وابدأ بنفسك، فانشر احلـب بـني   
ريانك، مث ينتشر احلـب،  بيتك، وأوالدك، وزوجك، مث إخوانك، مث ج

ألن اإلسالم ما انتشر إال باحلب، السالح الذي نشر به اإلسـالم يف  
كل أركان الوجود هو سالح احملبة، محله أحبة فنشروا احملبة يف كـل  
أرجاء الكون، إياك أن تعتقد أم نشروا الدين بالكالم، فلم يكونـوا  

مما نشاهده اآلن،  ذو فصاحة كما نراهم اآلن، ومل يكن معهم فضائيات
ومل يؤلفوا كتب، ومل ينشروا مقاالت يف صـحف، وإمنـا كتبـوا يف    

  : ورسوله واملؤمنني Uالصدور خبيوط النور حمبة اهللا 

))  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  ||== ttFF ŸŸ22  ’’ ÎÎûû  ããΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55θθ èè== èè%%  zz≈≈ yyϑϑƒƒ MM}} $$##  ΝΝ èèδδ yy‰‰ −−ƒƒ rr&& uuρρ  88yyρρ ãã�� ÎÎ//  
ççµµ ÷÷ΨΨ ÏÏ iiΒΒ  ((  ))ادلة٢٢٢٢ادلةاا.(.(  


جة العظمـى مـع أمـري األنبيـاء     ومن أراد أن يكون يف الدر

واملرسلني ال بد أن يطهر سخيمة نفسه، ودخيلة فؤاده من كل شـيء  



  

  )١٨٤(  

 ) يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتـوا  وال (: حنو إخوانه املؤمنني
  :rقال 

}


{٥١٥١ 
ـ   :الشرط األول سالمة الصـدور     :المة الصـدور وبعـد س

)  فِْسهن حش وقن يمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو لَى أَنفُِسهِمونَ عرثؤيو
  . )فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

وقف نفر منهم ذات ليلة يقدم بعضهم  rأصحاب رسول اهللا 
بعضاً على إمامة صالة العشاء حىت منتصف الليل، والكـل يـرى أن   
أخاه أوىل منه باإلمامة فيقدمه، واآلخر يرى أن أخاه أوىل منه باإلمامة 

  .فيقدمه
انظروا إىل حالنا اآلن، وانظروا إىل سقيفة بين ساعدة، عنـدما  

  :إىل الرفيق األعلى rبيب انتقل احل
اجتمع األنصار، ومل جيتمعوا من أجل سلطان، إمنـا أرادوا أن  
جتتمع كلمة املسلمني خوفاً من أن يتفرق مجعهم، وعلـم نفـر مـن    

  :املهاجرين، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فقال أبو بكر
 سنن البيهقي ٥١  ======================================



  

  )١٨٥(  

يا معشر األنصار أنتم األنصار وحنن املهاجرون، وحنـن قبيلـة   
عترف العرب إال ذا احلي من قريش، فمنا األمراء ومنكم النيب، وال ت
  .رضينا يا أبا بكر: الوزراء، قالوا

  :ال خالف وال اتالف
فسيدنا أبو بكر كان ذكياً، ألنه أعطاهم الوزارة، لكن مشكلتنا 
اآلن أن الذي يريد أن يأخذ شيء يريد أن يأخذه كله، وال يترك شيء 

 حنن فيها اآلن، مث قال سـيدنا أبـو   وهذا هو سبب الفتنة اليت!! ألحد
إن رسول اهللا ارتضـاك  : يا عمر امدد يدك ألبايعك، فقال عمر: بكر

إلمامتنا يف الصالة، أفال نرتضيك يف إمامتنا يف احلكم، امدد يدك يا أبا 
كيف تبايعين ومعنا أبو عبيدة بن اجلـراح، وقـد   : بكر لنبايعك، قال
  :يقول rمسعت رسول اهللا 

}
{٥٢٥٢ 

  .كل واحد يريد أن يدفعها عن نفسه
وجاءتـه   tوانظر إىل أصحابه عندما طُعن عمر بن اخلطاب 

سكرات املوت، وأمجعوا على أن خيتاروا ابنه عبد اهللا بن عمر لصالحه 
ال، يكفـي آل  : tابن عمر، فقال عمر وورعه ودينه وقوته، ال ألنه 

اخلطاب منها واحد، ألنه أراد أال يقر مبـدأ التوريـث، وأن جيعلـها    
  صحيح البخاري وسنن الترمذي ومسند اإلمام أمحد ٥٢  ======================================



  

  )١٨٦(  

كما  yشورى بني املؤمنني أمجعني، كانوا يتدافعون املناصب، وكانوا 
حيرصون على منافع اآلخرة، وعلـى مكاسـب    rعلَّمهم رسول اهللا 

عيوم الدنيا مهما جاءم الدار الغالية العالية وهي اجلنة، وال تطرف 
  .ومهما قابلتهم


املثال األعظـم ملـن يتشـدقون بالـدين      rوقد أعطى النيب 

ويتمسحون به يف زماننا، فكان يضع الرجـل املناسـب يف املكـان    
  .املناسب، فيختار على حسب الكفاءة، وليس على حسب الثقة

، وكان سبباً يف هزميته جاءه خالد بن الوليد، وكان خالد حياربه
هو وأصحابه يف غزوة أُحد، لكنه عرف كفاءته القتاليـة وجديتـه يف   
قيادة اجليوش، فبمجرد دخوله يف اإلسالم أصدر النيب قـراراً نبويـاً   
بتعيينه قائدا جليش من جيوش املسلمني، وحتت إمرته قدامى املسلمني، 

بدر، ومنهم من  منهم من هو من أهل الشورى، ومنهم من هو من أهل
، أن يولون rفكان هذا تعليماً هلم من النيب هو كذا، لكنها الكفاءة، 

  .األكفاء يف مناصبهم
ومشى على هذه السنة أصحابه األجالء رضـوان اهللا تبـارك   

  ..وتعاىل عليهم أمجعني
دينه لربه، وإمنا نعينـه  : كانوا ال يعينون الرجل لدينه، ويقولون



  

  )١٨٧(  

  .جها يف عمله بعد دينهلكفاءته اليت حنتا
  :، وجاءت امرأة وقالت٥٣٥٣جالساً يف جملس tكان عمر 

يا أمري املؤمنني زوجي يقوم الليل، ويصوم النهار، ويتلو القرآن 
آناء الليل وأطراف النهار، وال يكـف عـن ذكـر اهللا والتسـبيح     

إنه رجل صاحل، فقال رجل جبواره مل يكن عمر يفطن : والتحميد، قال
  وماذا أرادت؟: املؤمنني إنك مل تفطن إىل تعريضها، قال يا أمري: له

إا أرادت أنه مشغول بطاعة ربه وال يعطيها حقها، قـال  : قال
  .ما دمت قد فطنت إىل ذلك فاحكم هلا: له

: ال، قال: ألك زوجات غريها، قال: فاستدعى الرجل وقال له
األقل، فقال إن اهللا جعل لك أربع، فاجعل هلا ليلة كل أربع ليال على 

  :متفرساً يف الرجل tعمر 
أنت يف حكمك هذا خري منك يف بديهيتك هذه، اذهب فقـد  
وليتك قاضياً على بالد البصرة يف العراق، ألنه عرف أنه كفء هلـذا  

  .العمل
فكانوا يولون األكفاء، وال يتعصبون ألى أمر مـن األمـور،   

وصاروا مثُالً  ولذلك نصرهم النصري، وأعزهم العزيز، وأغناهم الغين،
مضيئة لنا وللمسلمني أمجعني يف كل زمان ومكان، بل للتـاريخ كلـه   

  .أن نتركها كما رويت مبعناها ىف الس االقصة مشهورة وفيها روايات عديدة وقد آثرن ٥٣  ======================================



  

  )١٨٨(  

  .والعامل أمجع
ما أحوجنا إىل أن نقلب هذه الصفحات، ونبينها إلخواننـا  إذاً 

املسلمني واملسلمات، حىت من يتشدقون بالعلوم، ومن خيطبون علـى  
 حاجة إىل مـن  املنابر، فقد أعماهم اهلوى عن هذا الذي نقوله، فهم يف

  .يردهم إىل احلق، ويبني هلم هذا املنهج القومي، والطريق املستقيم
من الذي نقتدي به؟ سيدنا رسول اهللا، وأصحاب رسول مـن  
املهاجرين واألنصار يف أُخوم ويف مودم ويف ألفتهم ويف تعـامالم  
مع بعضهم ويف زواجهم ويف طالقهم ويف بيعهم ويف شرائهم ويف كـل  

  .حواهلم مع بعضهمأ
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

٥٤٥٤
الناظر إىل أحوالنا اآلن، يف قرانا ومدننا، و يف مساكننا وطرقنا، 

.. عجبـاً   -وحنن املسـلمني   -و يف كل أحوالنا وشئوننا، جيد أمرنا 
اء، إن كانت أدواء حسية، أو أدواء نتلمس الشفاء مما حنن فيه من أدو

نتلمس الشفاء لكل ذلـك يف  ... معيشية، أو أمراض وعلل إجتماعية 
فيها بـني   Uاخلريات احلسية اليت تنتجها األرض، واليت يساوى اهللا 

 هـ١٤٣٣ن ربيع الثاين م ١٦م ٩/٣/٢٠١٢جرجا  ٥٤  ======================================



  

  )١٨٩(  

  .املؤمن وغري املؤمن
الكل يظن أن حل كل هذه املشاكل باملاديات وباملال وباخلري، 

عدات، ومند األيدى حىت ألهل الشقاء، حـىت  ولذلك نطلب فيه املسا
أعداء دين اهللا، مند أيدينا إليهم طالبني املال، ونظن أن املال هو الـذي  

وقرآننا وأحوال جمتمعاتنا اإلسـالمية   rسيصلح األحوال، بينما نبينا 
ما الذي أصـلح أحـواهلم؟   ... اليت كانت مناذج مضيئة لكل الربية 

لو ملَّك لكل رجلٍ منا ما حيتـاج   U، فإن اهللا األدوية القرآنية املعنوية
إليه ويزيد ويفيض، بل ما يطلبه من املال، وترك يف الصدور داء الطمع 

فهل ستحل املشكالت؟ إن الذي فيه مرض الطمع يقـول  .. واحلرص 
  :rفيه 

}


{٥٥٥٥ 
وكما نرى وكما نشاهد أن جامعي األموال هم أحرص الناس 

  :)البقرة٩٦(كما قال الواحد املتعال على احلياة 

  ))  ööΝΝ ååκκ ¨¨ΞΞ yy‰‰ ÉÉff ttGG ss99 uuρρ  šš⇑⇑ tt�� ôômm rr&&  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  44’’ nn?? ttãã  ;;οο 44θθ uuŠŠ yymm  ((    
كلما زاد معه املال كلما زاد حرصه، وكلما منا طمعه، وكـل   

 tصحيح البخاري وسنن الترمذي ومسند اإلمام أمحد عن أنس  ٥٥  ======================================



  

  )١٩٠(  

مشكالت الوجود إن كانت فردية أو أسرية أو إجتماعية يف أى زمان 
ومكان جتد أن السبب الذي وراءها وحصلت املشاكل بسـببه هـو   

  .املال
إىل أن األخ يهجر أخاه،  -كما حنن اآلن  -حىت وصل األمر 

سبب املال، وفتنة املال هي اليت حذرنا منها الواحـد  بل ورمبا يهجره ب
  :، واملال فتنة فقالUاملتعال 

  ))  !!$$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ööΝΝ ää33 ää99≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&&  öö// ää.. ßß‰‰≈≈ ss99 ÷÷ρρ rr&& uuρρ  ××ππ uuΖΖ ÷÷GG ÏÏùù  ((  ))التغابنالتغابن١٥١٥((  
تفنت اإلنسان، وجتعله مشغوالً عن حضرة الذي خلقه وأبدعه   

  .وسواه وهو اهللا جلّ يف عاله
الت؟ األدوية القرآنية اليت مزجها ما الذي حيلّ هذه املشكإذاً 

وخلطها بسنته البهية، وركَّب منها أدوية وأشفية عاجلـت   rاحلبيب 
  .كل أمراض النفوس اإلنسانية يف زمانه وإىل يوم الدين

من أين نشترى احلـب  ... نأخذ دواءاً واحداً منها وهو احلب 
اآلن؟ هل توجد يف الصيدليات كبسوالت للحب أو شراب للحـب؟  

يوجد  يف املتاجر؟ أو هل تصنعه املصانع؟ هل يوجد هذا الـدواء    هل
ألـم  .. يف عامل األغنياء يف أوروبا أو أمريكا أو اليابان وما غريها؟ ال 

سيطر عليهم حب الدنيا، وأصبح كل مهّهم الدنيا وما يوصل إليها وما 
  .جيعلها هلم



  

  )١٩١(  

ـ  rوجد النيب  اء أن خالص النفوس وراحة اتمعات والقض
على كل املشكالت أن الناس تتحاب فيما بينها، يحبون اهللا، مث يحبون 
نىب اهللا، مث حيبون كتاب اهللا، مث حيبون بعضهم بعضاً يف اهللا جلّ يف عاله 

هذا احلب هو الذي حيلّ كل املشكالت، وقد رأينا ومسعنا كيـف  .. 
  .حلّ هذا احلب املشكالت على الطبيعة

مكة وغريها إىل املدينة، وتركـوا   من rهاجر أصحاب النيب 
وراءهم أمواهلم ودورهم وجتارام وكل ممتلكام، وذهبوا إىل املدينـة  
معتمدين على رم، وال ميلكون من حطام الدنيا ال قليل وال كـثري،  
ماذا فعل أهل املدينة الذين انشرحت صدورهم لإلسـالم، وامـتألت   

ـ Uقلوم باحلب اخلالص حلضرة الـرمحن   عوهم بصـدورهم،  ؟ وس
ففتحوا هلم بيوم، واقتسموا معهم أمواهلم وشـاركوهم يف أرزاقهـم   
بسخاوة نفسٍ وبسالمة طبع، ال عن ضيقٍ، وال عن حيـاء، وال عـن   
تعسف، بل إمنا مبحبة، حىت قيل أن الرجل املهاجر كان يأيت إىل املدينة 

علـى  فيأيت مخسون رجالً من األنصار وكل رجلٍ منهم يريد أن حيصل 
هذه الغنيمة، وال يرى أن ذلك غرامة، بل يراها غنيمة للحب الذي يف 
القلوب ويف الصدور، وكل واحد منهم يريد أن يظفر به، حىت كـان  

يجرى قرعة بينهم، بني اخلمسني رجالً أو يزيـد ليخـرج    rاحلبيب 
  .رجالً منهم ظافراً بالغنيمة

بيته يقتسـم   وما الغنيمة؟ رجلٌ مهاجر طريد شريد يأخذه إىل
  ملاذا هذا كله؟... معه ماله، وينصف معه بيته 



  

  )١٩٢(  

  :)الحشر٩( Uرغبة فيما عند اهللا  

  ))  ššχχρρ ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  ttββ%% xx..  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  ××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  ((    
  .rاإليثار الذي نتج عن هذا احلب هللا وللنىب املختار 

مومتراً يف له مقياساً وتر rهذا احلب الذي جعل حضرة النيب 
قلوب الصادقني، مىت يكون اإلميان الذي يستوجب رضا وحمبـة رب  

  :rالعاملني يف قلب املؤمن؟ إذا كان كما قال النيب 

}{٥٦٥٦ 
إذا كان املؤمن يحب إلخوانه املؤمنني من املال ومـن األوالد  

اه ومن اخلريات ومن األرزاق ومن الربكات مايحب لنفسـه،  ومن اجل
  .Uفهذا دليل وبرهان على صدق اإلميان يف قلبه حلضرة الرمحن 

وإذا كان يحب نفسه أكثر مـن غـريه، ويريـد أن يسـتأثر     
باخلريات، ويكون له أعظم غنيمة من األموال والعطاءات دون إخوانه 

إىل جتديد، وإىل فيتامينات قرآنية، املؤمنني، يكون يف هذا الوقت حمتاج 
وإىل كبسوالت نبوية ليقوى هذا اإلميان، حىت يصل إىل درجة اإلميـان  

  .rالذي أثىن عليه الرمحن، والذى وصفه النيب العدنان 
.. حنن حنتاج يف هذا الزمان إىل هذا الدواء القرآين وهو احلب 

زوال، وكلنـا   نحب بعضنا، وخاصة أننا علمنا مجيعـاً أن الـدنيا إىل  
 الصحيحني البخاري ومسلم وسنن الترمذي ٥٦  ======================================



  

  )١٩٣(  

مسافرون، كلنا قد جربنا السفر، فعندما يركب واحد منـا القطـار   
مـاذا  .. وجبواره أناس غرباء ومعهم طعام وأراد أن يتناول الطعـام  

ملاذا ؟ ألن األمر يقتضى ذلك، .. يصنع؟ أال يشاركهم يف هذا الطعام 
  .فهو يف سفر، والكل يتعاطف يف وقت السفر ويتواد ويتحابب

نيا كلها سفر، وكلنا إىل اهللا مسـافرون، وكلنـا للـدنيا    والد
، لكنـا  Uتاركون، وحنتاج من الدنيا إىل ما يبلغنا ما نرجوه عند اهللا 

هب أنك ملكت الدنيا بأمجعها، ما الـذي يكـون   : (وكما قال القائل
هب أنك عندك كل خريات الـدنيا، مـاذا   ) منها يف يدك عند املوت

موضع يكون لك املنام؟ أغىن األغنياء على  تأكل عند الطعام؟ ويف أى
كم سرير ينام؟ وكم يأكل من الطعام؟ ال يأكل إال مايسد جوعته، وال 

  .ينام إال على قدر ماميد جسده على هذا الثرى أو على هذا التراب
فيكون اإلنسان املؤمن إميانه باهللا، وحبـه إلخوانـه املـؤمنني،    

املني، جيعله ال يفرح إال بإخوانه، وال ورغبته يف أن يفوز برضاء رب الع
يسعد بالقرب إال من جريانه، وال يهمه إال صلة أرحامه، ألنه يعلم أن 

والدنيا كلها مبا فيها ومن فيها لن ينـل  .. هذا الذي حثّ عليه الدين 
  :r، قال Uاملرء منها إال ما قدره له رب العاملني 

}{٥٧٥٧ 
ولذلك حنن حنتاج إىل جتديد األحوال اإلميانية، فنعود مرة ثانية 

 tسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان عن جابر بن عبد اهللا  ٥٧  ======================================



  

  )١٩٤(  

ونحبب أوالدنا وبناتنـا يف اهللا ويف كتـاب اهللا ويف رسـول اهللا ويف    
املؤمنني حىت ينشأوا على احلب، فإذا نشأوا على احلب فكل شيٍء من 

ت، ولن تكون مشاكل الدنيا ينتهي باللطف والود، ولن حتدث مشكال
  :rهناك معضالت، قال 

}


{٥٨٥٨ 
  :أن نربى األوالد على هذا احلب rطالبنا 

فإذا تربوا على هذا احلب فكل مشكالت تواجههم ستنتهي يف 
حلظات، ولن حيدث بينهم خالف علـى اإلطـالق، ال حيتـاجون إىل    

ألن كل واحد منهم حيـرص  .. حماكم، وال إىل قضاء، وال إىل حماماه 
  :ل بقول حبيب اهللا ومصطفاهدائماً وأبداً على أن يسعد أخاه، وأن يعم

}{٥٩٥٩ 
  :والتهادى وعندنا غري ذلك مثل دواء املودة

}{٦٠٦٠ 
    ا عن علـي) أبو نصر عبد الكريـم الشريازي فـي فوائده فر وابن النـجار ٥٨  ======================================

 ومسلم وسنن الترمذي الصحيحني البخاري ٥٩
 سنن البيهقى الكربى عن أىب هريرة ٦٠



  

  )١٩٥(  

  :وعندنا دواء السالم -

}


{٦١٦١ 
 .وعندنا دواء صلة األرحام -

 ،وعندنا دواء إتقان العمل لوجه اهللا -

 .وعندنا دواء اإلخالص هللا يف احلركات والسكنات -

  :هذه األدوية القرآنية 
  .ل املشاكل واملعضالت اليت حنن فيها اآلنهي احللّ لك

لكن لألسف أهل بلدنا املسلمون نظروا إىل الغرب، وال يـأتى    
  .من الغرب شيٌء يسر القلب

نظروا إىل ما هم عليه من زينة الدنيا ومفاسدها، ويريـدون أن    
  :ينافسوهم يف هذه األمور

  :فقال rوهذا هو الذي حذّرنا منه 

}
 tصحيح مسلم وسنن الترمذي وأيب داود عن أيب هريرة  ٦١  ======================================



  

  )١٩٦(  

{٦٢٦٢ 
  ماذا حيصل؟

 !! القطيعة -

 !!واخلالفات   -

 !!!اكل ـواملش -

 !!! اركـــواملع -

 !!!وقطع الطريق   -

  !!!والسرقات والبلطجة  -
  !!لدنيا كل هذا ما سببه؟ التنافس يف ا

، Uواملؤمن جيب أن يتنافس يف عمل اآلخرة، وفيما يرضي اهللا 
ويف متابعة حبيب اهللا ومصطفاه، وهذا ال يكون إال بعد احلـب يف اهللا  

  :rوهللا، قال 

}
{٦٣٦٣ 

ـ  ى آلـه وصـحبه وسـلم   وصلى اهللا على سيدنا حممد وعل
  tالصحيحني البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن عمرو بن عوف األنصاري  ٦٢  ======================================

 tمسند اإلمام أمحد عن الرباء بن عازب  ٦٣



  

  )١٩٧(  



            








  

  )١٩٨(  




            
rr

}}
{{١١

            
  مسند اإلمام أمحد واملستدرك ١  ======================================



  

  )١٩٩(  



            

٢٢
جيب أن نرجع إىل أدب اخلالف الذي كان عليـه أصـحاب   

  :كانوا خيتلفون مع بعضهم، لكن كان مبدأهم  :rرسول اهللا 

 
سأختلف معك لكن ال أشـتمك، وال أغتابـك، وال أشـوه     

صورتك أمام اخللق، وال أشنع عليك، ألن ذلك يتنـاىف مـع كـوين    
  .اًمسلم

  م١٤/١٢/٢٠١٢هـ١٤٣٤من صفر١بعد صالة اجلمعة  بين شبل –الزقازيق  ٢  ======================================



  

  )٢٠٠(  


  :rما صفة املسلم؟ وما صفة املؤمن؟ قال النيب 

}
{٣٣ 

املؤمن ليس فيه صفة من هذه الصفات، ال يسب حىت الكفار، 
 : ألنك لو سببته سيسبك

))  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ ™™77 ÝÝ¡¡ nn@@  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ttββθθ ãããã ôô‰‰ ttƒƒ   ÏÏΒΒ  ÈÈββρρ ßßŠŠ  ««!! $$##  ((##θθ ™™77 ÝÝ¡¡ uuŠŠ ssùù  
©©!! $$##  ## JJρρ ôô‰‰ ttãã  ÎÎ�� öö�� ttóó ÎÎ//  55ΟΟ ùù== ÏÏææ  ((  ))األنعاماألنعام١٠٨١٠٨ ( (  

السـيدة   عـن وكذلك ال يلعن حىت األشياء اليت يستخدمها، ف
 بِـه  فَـأَمر  لَها، بعريا فَلَعنت سفَرٍ، في r النبِي مع كَانت اأَنه عائشةَ
بِيالن r ْأَن ،درقَالَ يو: 

}{٤٤ 
فيجب !! وأمرها أن تتركه ميشي يف الصحراء لتكفر عن ذنبها

مار، فاملسلم ال يلعن، أال ألعن اجلمل، وال ألعن السيارة، وال ألعن احل

  مسند اإلمام أمحد واملستدرك ٣  ======================================
  مسند اإلمام أمحد والطرباين ٤



  

  )٢٠١(  

  :ألن اللعن يف القرآن واضح

  ))  èèππ uuΖΖ ÷÷èè nn== ssùù  ««!! $$##  ’’ nn?? ttãã  šš ÍÍ�� ÏÏÿÿ≈≈ ss33 øø99 $$##  ∩∩∇∇∪∪  ((  ))البقرةالبقرة((  

  ))  ŸŸωω rr&&  èèππ uuΖΖ ÷÷èè ss99  ««!! $$##  ’’ nn?? ttãã  tt ÏÏϑϑ ÎÎ==≈≈ ©©àà99     ))هودهود((  ))  ∪∪∇∇⊆⊆∩∩  ##$$
لكن كلمة مؤمن معناها مصدق، فكيـف ألعـن رجـل مـن     

  !!.الصادقني؟
م الطيب اللـني،  واملؤمن ليس بفاحش فال خيرج منه إال الكال

  .واملؤمن ليس ببذيء، أى ال خيرج منه الكالم الذي خيدش احلياء


وإذا اختلفت مع أحد إما أن حنتكم إىل رجل نتوسم فيـه أنـه   
أعلم منا ونعرض عليه القضية فيحكم بيننا مبا يرضي اهللا، فال مييل مع 

عرض هذا ويعرض هذا وخريمها هذا وال مييل مع ذاك، وإما يلتقيان في
  :الذي يبدأ بالسالم، ومدة اخلصام جيب أال تزيد عن ثالثة أيام

}
{٥٥ 

  :وقال فيمن يهجر أخاه سنة
  مسلم عن أيب أيوب األنصاريون البخاري الصحيحا  ٥  ======================================



  

  )٢٠٢(  

}{٦٦ 
إذا اختلف املؤمنون يف أمر يردوه إىل اهللا وإىل الرسول، أو إذاً 

إىل أويل األمر منهم، أو يعرض هذا ويعرض هـذا مث يبـدأ أحـدهم    
  .بالسالم

وصل اخلالف إىل أن حدثت حرب بني اإلمام علي وبني سيدنا 
أكفار هم؟ : ة الفتنة، فقال مجاعة لإلمام عليمعاوية، وكانت هذه بداي

إخواننا بغوا علينا، أخذ : ما هم إذن؟ قال: من الكفر فروا، قالوا: قال
  : اإلمام علي بنص القرآن

))  ββ ÎÎ)) uuρρ  ÈÈββ$$ ttGG xxÿÿ ÍÍ←← !!$$ ssÛÛ  zz ÏÏΒΒ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ((##θθ èè== ttGG ttGG øø%% $$##  ((##θθ ßßss ÎÎ== ôô¹¹ rr'' ssùù  
$$ yyϑϑ ååκκ ss]] ÷÷�� tt//  ((  ..ββ ÎÎ** ssùù  ôôMM ttóó tt//  $$ yyϑϑ ßßγγ11 yy‰‰ ÷÷nn ÎÎ))  ’’ nn?? ttãã  33““ tt�� ÷÷zz WW{{ $$##  ((##θθ èè== ÏÏGG≈≈ ss)) ssùù  

 ÉÉLL ©©99 $$##   ÈÈöö öö77 ss??  44 ®®LL yymm  uu þþ’’ ÅÅ∀∀ ss??  ##’’ nn<< ÎÎ))  ÌÌ�� øøΒΒ rr&&  ««!!   ))احلجراتاحلجرات٩٩((  ))  ##$$
سيدنا اإلمام علي مع أنه صاحب احلق، وهو اخلليفة، والكـل   

بايعه إال أنه رفض أن يصفهم بالكفر، وإمنا وصفهم مبا وصـفهم بـه   
النار وقتالنـا يف  إخواننا بغوا علينا، مل يقل قتالهم يف : كتاب اهللا فقال

  .هذا كالم ال يليق بني املسلمني!! اجلنة
 وعندما جاء سيدنا احلسن بن عليt  ووجد أن دماء املؤمنني

يقتلها املؤمنون تنازل عن اخلالفة يف سبيل حقن دماء املؤمنني، وهـذه  
  tسنن أيب داود ومسند اإلمام أمحد واملستدرك عن أيب خراش السلمي   ٦  ======================================



  

  )٢٠٣(  

  :tقال يف احلسن  r، ألن النيب rكانت معجزة نبوية لرسول اهللا 

}
{٧٧ 

باملسلمني، فاحلرب مل خترجهم مـن دائـرة    rوصفهم النيب 
اإلسالم، ألم يصلون ويصومون ويقرأون كتاب اهللا ويقولون ال إلـه  

! ن أعطاين هـذا احلـق؟  م! إال اهللا، فكيف أصفه أنا أو غريي بالكفر؟
اخلالف ال جيعلين أحتول عن احلق وأرميه زوراً وتاناً ألن هـذا هـو   

  .rاألساس اإلسالمي الذي علَّمه لنا نيب اهللا 
تنازل احلسن عن اخلالفة مع أنه كان معه مائة ألـف مقاتـل   
بسيوفهم ليحقن دماء املسلمني، فعرفنا أال نفتعل معارك مع املسلمني، 

خالفات بني املؤمنني، أو خنترع معارك ومهية أو حقيقيـة بـني   أو نثري 
  .املوحدين


أهم شيء جيب علينا يف هذه األيام أن حنافظ عليه هو ألفتنا، إذاً 

فكل إنسان له رأيه وهو حر فيه، فال يوجد يف اإلسالم حجـر علـى   
  :الفكر، إذا كان اإلميان نفسه قال لنا اهللا فيه

  البخاري والترمذي وأمحد وسنن أيب داود ٧  ======================================



  

  )٢٠٤(  

  ))  IIωω  ooνν## tt�� øø.. ÎÎ))  ’’ ÎÎûû  ÈÈ ÏÏ ee$$!!   ))البقرةالبقرة٢٥٦٢٥٦((  ))  ##$$
  :)یونس٩٩(r وقال للنيب  

  ))  ||MMΡΡ rr'' ssùù rr&&  ççνν ÌÌ�� õõ33 èè??  }}¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  44 ®®LL yymm  ((##θθ ççΡΡθθ ää33 ttƒƒ  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããΒΒ  ∩∩∪∪  ((    
ال جيوز أن يدخل أحد اإلسالم بالسيف، بل ال بد أن يقتنع به  
  .أوالً بقلبه


يف ذلك، ومـا دامـت   هذا له رأى وهذا له رأى وال مشكلة 

الدولة قد عرضت الرأيني فال يوجد رأى حـرام ورأى حـالل، وإذا   
تناقشنا فيجب أن يكون النقاش كما علَّمنا األدب أصحاب املـذاهب  
األربعة، مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل كانوا خيتلفـون مـع   
بعضهم لكن باألدب، كل واحد له حجته من كتاب اهللا ومـن سـنة   

، لكن ال اختالف وال تغري قلوب، وال إحن يف الصدور، rهللا رسول ا
وال مؤامرات، وال خالفات، وال تأجيج شباب بسالح، وال مليونيات 
كاليت نراها اآلن واليت عطلت مصاحل الناس يف كل األرجاء، والـيت  
ستدمر اإلقتصاد، ولألسف حنن مند يدنا ملن ال يرحم وهم الكـافرون،  

 بشروط، وهذه الشروط يف صاحلهم، والشروط ال ألم لن يعطونا إال
  .بد أن يكون فيها تنازل عن دين اهللا



  

  )٢٠٥(  

ال مانع من اإلختالف، ألن املسألة اجتهادية وليست نصية، إذاً 
ألا لو كانت نصية ملا كان فيها استفتاء، وكل إنسان يعرب عن رأيـه،  

ولكـن   وحنن ال نستفيت على كتاب اهللا أو شرع اهللا أو سنة الـنيب، 
نستفيت على جمموعة قوانني قام بعملها بشر، والبشر قد خيطئون وقـد  

اخلطأ األكرب أن نعادي بعض، أو نسب بعض، أو حنارب إذاً يصيبون، 
بعض، أو نكفر بعض، أو نكون عصابات ضد بعض، ونقسـم البلـد   
نصفني، فاختالف الرأى ال يفسد عالقتنا ومودتنا وصلتنا مع بعضـنا،  

ؤمنني متآلفني متوادين متواصلني، أيدينا يف أيـدي بعـض   ألننا أخوة م
  .rلنعمل بكتاب اهللا، وننفذ سنة رسول اهللا 

والذي يريد أن يعرض رأيه ال مانع لكن ال يلزم به أحـد، ألن  
اإلسالم ليس فيه فرض رأى أو عصبية، وهذا ما أدعوه لوجه اهللا، ألين 

ئع بـني هـذه   مع اهللا، ويصعب على هذا الشعب املسـكني الضـا  
اخلصومات، ألم يتنافسون على املقاعد والكراسي، وحنـن مقبلـون   
على كارثة إقتصادية، وصراعهم على املناصب والكراسي جعلـهم ال  
يرون ذلك األمر، لكن نبدأ حنن مع بعضنا بأن جنعل أيدينا يف أيـدي  
بعض، فال نفترق وال خنتلف وال نتخاصم وال نتشامت، بل نكون كمـا  

  :قال اهللا

  ))  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  ((##θθ ßßss ÎÎ== ôô¹¹ rr'' ssùù  tt ÷÷ tt//  öö// ää33 ÷÷ƒƒ uuθθ yyzz rr&&  44  
((##θθ àà)) ¨¨?? $$## uuρρ  ©©!! $$##  ÷÷// ää33 ªª== yyèè ss99  ttββθθ ççΗΗ xxqq öö�� èè??  ∩∩⊇⊇   ).).احلجراتاحلجرات((  ))  ∪∪⊂⊂



  

  )٢٠٦(  

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم


٨٨

  :لعل سائالً يسأل
اواته مملـوءة مبالئكتـه املقـربني، منـهم     مس Uإذا كان اهللا  
ن، ومنهم ون ،ومنهم الداعون، ومنهم املكربون، ومنهم املهللواملسبح
ن، وال خيلو موضع أربـع أصـابع مـن    ون، ومنهم الساجديوالراكع

عبادة مستقرة إىل يوم الـدين،   Uالسماوات إال وفيه ملك يعبد اهللا 
لكائنات، حىت احليوانات، يذكره ويسبحه مجيع ا Uناهيك عن أن اهللا 

  :Uحىت اجلمادات، كل الكائنات يقول فيها رب العزة 

  ))  ββ ÎÎ)) uuρρ   ÏÏ iiΒΒ  >> óó xx««  ��ωω ÎÎ))  ßßxx ÎÎ mm77 ||¡¡ çç„„   ÍÍνν ÏÏ‰‰ ÷÷ΚΚ pptt   ))اإلسراءاإلسراء٤٤٤٤((  ))  22¿¿
  !!وهو غين عن ذلك كله

  ملاذا فرض علينا العبادات؟إذاً 

  م٢/١١/٢٠١٢هـ١٤٣٣من ذي احلجة١٧ –املعادي–ة اجلمعةخطب ٨  ======================================



  

  )٢٠٧(  


ـ علينا الصالة Uفرض اهللا  يام، ، وزاد ففرض علينا الص

وزاد ففرض علينـا  ، وزاد ففرض علينا احلج إىل بيت اهللا
 .فريضة الزكاة

إن اهللا جل يف عاله فرض علينا هذه الفرائض حلكَمٍ ال تعـد،  
  :وأسرار ال يحيط ا أحد

هو السبب يف  Uنكتفي منها اليوم بسر منها مجيعاً جعله اهللا  
الة والصيام والزكاة صالح أحوالنا، وإصالح جمتمعاتنا، وما عالقة الص

جعل شرط قبول هذه األعمال  Uواحلج بإصالح اتمعات؟ ألن اهللا 
عند حضرته أن تتحقق النتائج الطيبة واآلثار امللموسة بعد أداء هـذه  

  .العبادات يف اتمعات بني خلق اهللا الذين أتعايش بينهم


 : ا فيها اهللاما عالمة قبول الصالة؟ يقول لن Uفإذا صليت هللا 

))  ��χχ ÎÎ))  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  44‘‘ ssSS ÷÷ΖΖ ss??  ÇÇ∅∅ ttãã  ÏÏ !!$$ tt±± óóss xxÿÿ øø99 $$##  ÌÌ�� ss33ΖΖ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  ((  
  ))العنكبوتالعنكبوت٤٥٤٥((



  

  )٢٠٨(  

إذا انتهى املصلي قبل وبعد الصالة عن مجيع الفحشاء ،وعـن   
فعل املنكرات، وعن اإلساءة للمسلمني واملسلمات كان هـذا دليـل   

الً يف دنيـاه،  على أن اهللا تقبل عمله، وسيثيبه ذا العمل أجراً عـاج 
  :وأجراً كبرياً آجالً يف أخراه، يقول فيهما اهللا يف كتابه جل يف عاله

  ))  ôô ttΒΒ  ŸŸ≅≅ ÏÏϑϑ ttãã  $$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹   ÏÏ iiΒΒ  @@�� ŸŸ22 ssŒŒ  ÷÷ρρ rr&&  44 ss\\ΡΡ éé&&  uuθθ èèδδ uuρρ  ÖÖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããΒΒ  
…… ççµµ ¨¨ΖΖ tt�� ÍÍ‹‹ óóss ããΖΖ nn== ssùù  ZZοο 44θθ uu‹‹ yymm  ZZππ tt66 ÍÍ hhŠŠ ssÛÛ  ((  

  :هذا هو األجر العاجل يف الدنيا، أما األجر اآلجل يف اآلخرة 

  ))  ΟΟ ßßγγ ¨¨ΨΨ ttƒƒ ÌÌ““ ôôff uuΖΖ ss99 uuρρ  ΝΝ èèδδ tt�� ôô__ rr&&  ÇÇ ||¡¡ ôômm rr'' ÎÎ//  $$ ttΒΒ  ((##θθ ççΡΡ$$ ŸŸ22  ttββθθ èè== yyϑϑ ÷÷èè ttƒƒ  
∩∩∠∠∪∪  ((  ))النحلالنحل.(.(  

عالمة قبول الصالة حسن تعامل املؤمن مع إخوانه املؤمنني إذاً 
أو يف ... إن كان يف املسجد أو يف الشارع أو يف العمل أو يف السوق 

  .أى موضع
، يف مجاعة توطيداً للعالقـات بـني املسـلمني    Uوجعلها اهللا 

وزيادة يف الروابط بني املؤمنني، حىت نتعارف فيما بيننا، ونساعد بعضنا 
يف حل مشكالتنا، فإذا افتقدنا أحدنا يف املسجد يف يـوم حبثنـا عنـه    
وذهبنا إليه وسألناه، فإن كان له مشكلة واستطعنا حلها قمنا حبلها له، 

  :وإن مل نستطيع عاوناه، ألن املؤمنني يقول فيهم رب العاملني



  

  )٢٠٩(  

  ))  ((##θθ ççΡΡ uuρρ$$ yyèè ss?? uuρρ  ’’ nn?? ttãã  ÎÎ hh�� ÉÉ99 øø99 $$##  33““ uuθθ øø)) −−GG99 $$## uuρρ  ((  ))املائدةاملائدة٢٢((  
ال بد من التعاون بني املسلمني، وال يتم التعاون إال إذا اجتمعنا 

  :r رسولالوتعارفنا وتآلفنا وتكاتفنا وتساندنا، ولذلك يقول لكم 

}{٩٩ 


سئل نيب اهللا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصـالة  : والصيام
حىت ال أنسى : (لم تصوم وأنت على خزائن األرض؟ قال: وأمت السالم

أمرنا اهللا أن نصوم لنجوع فنحس بإخواننا اجلائعني، ونستشعر ) اجلائع
كلنـا  إخواننا الفقراء واملساكني، نسوق إليهم شيئاً من اخلري الـذي و 

بإنفاقه رب العاملني ،واملال مال اهللا، والعبيد عبيد اهللا، والـذي ينفـق   
  :يعمل بقول اهللا

))  ((##θθ àà)) ÏÏÿÿΡΡ rr&& uuρρ  $$ ££ϑϑ ÏÏΒΒ  // ää33 nn== yyèè yy__  tt ÏÏÿÿ nn== øø⇐⇐ ttGG óó¡¡ ••ΒΒ  ÏÏµµŠŠ ÏÏùù  ((  ))احلديداحلديد٧٧.(.(  
فتتم املشاركة بني املؤمنني حىت أن النيب جعل من ال يشعر بأخيه 

  :صالة وأمت السالماجلائع إميانه غري تام فقال عليه أفضل ال

}{١٠١٠ 
  ن البخاري ومسلم ومسند اإلمام أمحداالصحيح ٩  ======================================



  

  )٢١٠(  


وجعل فريضة الزكاة فيها فرض فرضه اهللا للفقراء واملساكني، 
مل جيعله صدقة تطوعية متروكة لألرحيية، ألن اإلنسان طبيعته البخل يف 

اسبه عليه مواله، أن يعطي نصـيباً  اإلنفاق، لكنه جعله فريضة وحق حي
مما أفاء عليه مواله للفقراء واملساكني، ويعلم علـم الـيقني أن هـذا    
حقهم، فال مين عليهم باإلعطاء، وال يجرح وجوههم باملعايرة بأنه قدم 
هلم شيئاً، ألن هذا حقهم قد أخذوه، والذي فـرض احلـق هـو رب    

  .Uالعاملني 


عاماً لتعارف املـؤمنني يف كـل القـارات     وجعل احلج مؤمتراً

واألقطار، وجعل أساس هذا اإلجتماع العام صفاء النيـة وإخـالص   
الطوية وخالص القلب من مجيع األمـراض واألحقـاد واألحسـاد    
الدنيوية، حىت يكون املؤمنون علـى اخـتالف ألـوام وأجناسـهم     

النكـد يف   وألسنتهم كأم رجل واحد، ولذا حذر املسافرين مما يـثري 
القلوب، ويؤجج األحقاد يف النفوس، ويؤلب اُألخوة وجيعلها عداوة، 

                                                                                                      
 املستدرك وسنن البيهقي ١٠



  

  )٢١١(  

وال يليق ذلك يف رحاب بيت امللـك القـدوس، فقـال للحجـاج     
  :املسافرين

))   yyϑϑ ssùù  uuÚÚ tt�� ssùù    ∅∅ ÎÎγγŠŠ ÏÏùù  ¢¢kk pptt øø:: $$##  ŸŸξξ ssùù  yy]] ssùù uu‘‘  ŸŸωω uuρρ  ššXXθθ ÝÝ¡¡ èèùù  
ŸŸωω uuρρ  ttΑΑ## yy‰‰ ÅÅ__  ’’ ÎÎûû  ÆÆ ddkk yyss øø99   ))البقرةالبقرة١٩٧١٩٧((  ))  ##$$

نساء أو مع النساء بالكليـة، وعـن   منعهم عن احلديث عن ال 
مجيع املعاصي الظاهرة والباطنة، حىت أنه ال حياسب على اهلم باملعصـية  

  :إال يف البيت احلرام، إذا هم اإلنسان هناك مبعصية حوسب عليها

  ))   ttΒΒ uuρρ  ÷÷ŠŠ ÌÌ�� ããƒƒ  ÏÏµµŠŠ ÏÏùù  ¥¥ŠŠ$$ yyss øø99 ÎÎ** ÎÎ//  55ΟΟ ùù== ÝÝàà ÎÎ//  ççµµ øø%% ÉÉ‹‹ œœΡΡ  ôô ÏÏΒΒ  AA>>## xx‹‹ ttãã  55ΟΟŠŠ ÏÏ99 rr&&  
  ) ) احلجاحلج((  ))  ∪∪∋∋⊅⊅∩∩

  .ادة واهلم حياسبه عليه موالهجمرد اإلر
وى عن اجلدال ألنه يثري الشحناء، ويؤجج البغضاء، وجيعـل  

  .األخوة متنافرين بعد أن كانوا متآلفني


هذه العبادات كلها شـرط أدائهـا الطهـارة     Uوجعل اهللا 

  :rالظاهرة والباطنة هللا جل يف عاله ،فقال احلبيب 



  

  )٢١٢(  

}{١١١١ 
الطهارة الظاهرة باملاء، والطهارة القلبية من مجيع األمراض اليت 
حذر منها اهللا، وى عنها رسول اهللا، وهي األمراض اليت تسبب فساد 
، اتمعات مثل احلقد واحلسد والغل والكره والبغض والشح واألنانية

ـ  وء العالقـات  وكل هذه األمراض الشخصية هي اليت تؤدي إىل س
اإلجتماعية، وإىل تشرذم األفراد، وإىل انتشار ما نراه فيما بيننـا اآلن  

  :من مساوئ ال عد هلا وال حد هلا، ولذلك قال اهللا يف مجاعة املؤمنني

  ))  $$ ooΨΨ ôôãã tt““ ttΡΡ uuρρ  $$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  ΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ôô ÏÏ iiΒΒ  @@ ee≅≅ ÏÏîî  $$ ººΡΡ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  44’’ nn?? ttãã  99‘‘ ãã�� ßß™™  
tt,, ÎÎ## ÎÎ77≈≈ ss)) ttGG ••ΒΒ  ∩∩⊆⊆∠∠∪∪  ((  ))احلجراحلجر.(.(  

العبد أن يقف بني يدى مواله وهو يعلم علم اليقني أن ال يليق ب
موضع نظر اهللا منه هو قلبه، ويكون يف هذا القلب حقد أو حسـد أو  
غل ألحد من املسلمني، وهي األمراض اليت تعصف باتمع كما نرى 
اآلن، الكل يف اإلسالم يسعى ملصلحة الكل، ليس كل رجل يسـعى  

  :النيب قال لنا ملصلحة نفسه، وينسى من حوله ألن

}
{١٢١٢ 

  سنن الترمذي وأيب داود ومسند اإلمام أمحد ١١  ======================================
 الصحيحني البخاري ومسلم وسنن الترمذي ١٢



  

  )٢١٣(  

وقاية من كل الذنوب واآلثام اليت تقطع  rوالصيام جعله النيب 
  :العلقات بني األنام

}
 {١٣١٣ 

   :)التوبة١٠٣( أما الزكاة فقد قال فيها اهللا

))  õõ‹‹ èè{{  ôô ÏÏΒΒ  ööΝΝ ÏÏλλ ÎÎ;;≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&&  ZZππ ss%% yy‰‰ ||¹¹  ööΝΝ èèδδ ãã�� ÎÎ ddγγ ssÜÜ èè??  ΝΝ ÍÍκκ�� ÏÏ jj.. tt““ èè?? uuρρ  $$ ppκκ ÍÍ55  ((    
فالعبادات تطهـر بـاطن   فهي طهرة للقلب، وطهرة للنفس،  

نية، واألخالق احملمدية، فيحرص على ود اإلنسان، فيتعلق بالقيم القرآ
إخوانه، وحيرص على صلة أرحامه، وحيرص على بر أبويـه، وحيـرص   

  .Uعلى مصلحة مجيع املؤمنني، ألنه يريد رضاء رب العاملني 


أما ما نراه يف جمتمعنا اآلن فهي رياح غربية وأمريكية، هبـت  

مبا عند هؤالء القوم من حضـارة  علينا سواء درينا أو مل ندري لتعشقنا 
مدنية، نأخذ منهم احلضارة املدنية ال بأس، لكن ال ينبغـي أن نأخـذ   
منهم أخالقهم، ألن عندنا كتاب اهللا، وعندنا رسول اهللا ومهـا كـرت   
األخالق الذي أنزله لنا اهللا، وأمرنا أن نتخلق به فيما بيننا وبني بعضنا 

  البخاري والنسائي ومسند اإلمام أمحد ١٣  ======================================



  

  )٢١٤(  

  .يف هذه احلياة
الرياح املادية، فال يعرفون احلياة إال من  غلب على هؤالء القوم

جانبها املادي، ال يرون أى روحانية يف أى عالقات، وال أى أعمـال  
وإمنا حيام مادية صرفة، ومن هنا انتشر بينهم مذهب املنفعـة، فـال   
يعرف إنساناً إال إذا كانت له منفعة عنده، فإذا انقطعت املنفعة ال يعبأ 

ال يعرفه، وإذا كرب اإلبن ال يعرف أباه وال أمـه،  به وال يهتم به وكأنه 
غاية ما يصنعه حنومها أن يأخذمها ويضعهما يف دار للمسنني، وال يفكر 
يف زيارم وال النظر يف أحواهلم، حىت إذا مات أحدهم ما عليه إال أن 
يرفع مساعة التليفون إىل إحدى وكاالت دفن املوتى، ويقول هلم مـات  

اذهبوا فخذوه وادفنوه وأخربوين بـاملبلغ الـذي    فالن يف موضع كذا
ليست هناك عالقات إجتماعية وال روابط إنسـانية، وإمنـا   !! تطلبون

  .حياة مادية صرفة، ومذهب املنفعة هو السائد بينهم
ولألسف يف هذا الزمان صدروا لنا هذا األمر، فأصبح يسيطر 

 دين اهللا، ومطالب على كثري منا احلياة املادية، وينسى أنه منسوب إىل
بني يدى اهللا بالعمل مبا شرع اهللا ومبا كان عليه حبيب اهللا ومصـطفاه،  

  :وأساس ذلك كله

  ))  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  ((  ))احلجراتاحلجرات١٠١٠.(.(  
  :وحال املؤمنني يف أى زمان ومكان يقول فيه القرآن



  

  )٢١٥(  

  ))  ââ !!$$ uuΗΗ xxqq ââ‘‘  ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷�� tt//  ((  ))الفتحالفتح٢٩٢٩ ( (  
  : النيب العدنانوحاهلم كما قال فيه 

}


{١٤١٤ 


جعل  Uإخواننا املؤمنني أن اهللا  علينا حنو Uبلغ من فضل اهللا 

أعظم القربات اليت يتقرب ا العبد إىل مواله هي األعمال اليت تتعلق 
بإخوانه املؤمنني، أعظم القربات اليت يتقرب ـا العبـد إىل اهللا هـي    
الفرائض بعد الفرائض، فهناك فرائض نلزم ا أمجعني وهي الصـلوات  

إليه سبيال، وهناك فروض علـى   والصيام والزكاة واحلج ملن استطاع
  .اجلماعة كلها

إذا قام البعض ا أجزأ عن اآلخرين، مساه العلمـاء فـروض   
الكفاية، وإذا مل يقم ا اجلماعة أو نفر منهم حوسب اجلميـع، هـذه   
الفروض كالصالة على األموات، وتشييع اجلنازات، وودفن املـؤمنني  

ة من املؤمنني وليست سـنة،  عند املوت، فريضة ال بد أن يقوم ا مجاع
  أمحد صحيح مسلم ومسند اإلمام ١٤  ======================================



  

  )٢١٦(  

ولكن اهللا بواسع رمحته جعلها فريضة كفائية إذا قام بعضنا ا سـقط  
عن الباقني املطالبة بشأا، لكن إذا تكاسلنا مجيعاً عن القيام ا حوسبنا 

جعل أعظم قرباتنا حلضرته ما يتعلق مبصـاحل   Uعلى ذلك، ألن اهللا 
  . كل زمن ويف كل وادالعباد، وما يتعلق حبقوق إخواننا يف

جعل املؤمن لو أقرض مؤمناً حمتاجاً فله من األجـر والثـواب   
  :rأعظم من الصدقة، قال النيب 

}



{١٥١٥ 

وهو فرض علينا نعـني  ! أين القرض احلسن بني مجاعة املؤمنني؟
ونسأل اهللا أن !! وليته يعودبه إخواننا حىت ال نعرضهم للمرابني، ذهب 

يعود بيننا هذا العمل الطيب حىت تحل مشاكل املسلمني بدون مشاكل 
  .إقتصادية وال تضخم وال غريه

جعل لكل مسلم على كل مسلم إذا وجه له أى حركـة مـن   
، لو نظـر إليـه   Uحركات أعضاءه يكون له عظيم األجر عند اهللا 

 rف يف مسجد رسول اهللا بشوق كانت نظرته هذه تعادل أجر معتك
  سنن ابن ماجة والطرباين ١٥  ======================================



  

  )٢١٧(  

  :املعلوم كما ورد ىف األثرملدة عام، 

}
r{ 

جعل مصافحة املسلم تساوي احلج إىل بيـت اهللا، وتسـاوي   
  :rالصالة، ألن أجر احلج كمال قال فيه احلبيب 

}
{١٦١٦ 

  :rوإذا صافحت أخاك يف اهللا يف اإلميان يقول 

}
{١٧١٧ 

بيـت اهللا   يغفر اهللا لكليهما رد املصافحة، فكأنه يضارع حج
احلرام، ألن املصافحة أجرها مغفرة مجيع الذنوب واآلثام إكراماً من اهللا 
وتشجيعاً خللق اهللا على توطيد العالقات، وعلى متتني الـروابط بـني   

  .املؤمنني يف كل وقت وحني
إذا ألقى عليه السالم كان لـه حسـنات، وترتلـت بينـهما     

  الصحيحني البخاري ومسلم وسنن الترمذي وأيب داود ١٦  ======================================
  سنن البيهقي وكشف األستار ١٧



  

  )٢١٨(  

يف اجلنـة، وإذ شـيع    الرمحات، وإذا عاده وهو مريض كان له بساتني
جنازته له قرياط من األجر والثواب، والقرياط كجبل أحد كما أخـرب  

  :rالنيب 

}
{١٨١٨ 

اط، وإذا وإذا صلى عليه كان له قرياط آخر، فإذا صلى فله قري
  :شيع فله قرياط، وإذا عزى أهله كان له مثل أجرهم

}{١٩١٩ 
جعل كل األحوال اليت تتعلق باملؤمنني، واحلركات معهم بأجور 

  :وفرية عند رب العاملني
 .لو تبسمت له كانت البسمة صدقة لك -

 .بة صدقة لكولو كلمته كلمة طيبة كانت الكلمة الطي -

أى أجر أعظم عند اهللا من األجور اليت تتعلق حبقـوق املـؤمنني يف اهللا   
  !!جل يف عاله؟

ال يساوية أجر قيام الليل وال صيام النهار، إذا أصلحت بـني اثـنني    
  :وهو يقول rمتخاصمني، امسع إىل حديث النيب 

 صحيح مسلم وسنن ابن ماجة ومسند اإلمام أمحد ١٨  ======================================
  سنن الترمذي وابن ماجة ١٩



  

  )٢١٩(  

}


{٢٠٢٠ 
اإلصالح بني املؤمنني خري من أعمال الرب هذه اليت عددها سيد 

  .األولني واآلخرين
متسكنا يف العبادات اهلامشـية، وخنتلـف عليهـا، ونتنـاقش     

  :هاونتجادل بسببها، وكل مشاكلنا من أجل
  !!هذا يحبذ هذه اهليئة، وهذا ال يحبذ هذه اهليئة 

  !!وهذا يكفر فاعل ذلك
  !!وهذا يأمر غريه بفعل ذلك

ونسينا ما أمرنا به اهللا أوالً، ورسوله ثانياً وهو توطيد العالقات 
بني املؤمنني، واإلخالص بني قلوب املوحدين، وتدعيم الرابطة بني عباد 

  :ول اهللا يف كتابه املبنياهللا املؤمنني، والعمل بق

  ))  ((##θθ ßßϑϑ ÅÅÁÁ ttGG ôôãã $$## uuρρ  ÈÈ≅≅ öö77 pptt ¿¿22  ««!! $$##  $$ YYèè‹‹ ÏÏϑϑ yy__  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ èè%% §§�� xxÿÿ ss??  ((  ))آل عمرانآل عمران١٠٣١٠٣((..  
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سنن أيب داود ومسند اإلمام أمحد وابن حبان ٢٠  ======================================



  

  )٢٢٠(  

٢١٢١
  : عن عون بنِ أيب جحيفةَ عن أبيه قال

}  r    
        

        
       

        




       

  r  
r{٢٢٢٢ 

املنهج الذي يرمسه رسول اهللا لكل مؤمن أن جعل علـى كـل   
 م٣/٢/٢٠١٢هـ ١٤٣٣من ربيع األول ١١مسجد النور باملعادي  ٢١  ======================================

 البخاري وابن حبان ٢٢



  

  )٢٢١(  

وهو طاعة اهللا وعبادة اهللا بالكيفية اليت فرضها علينا  Uمؤمن حقاً هللا 
ملـاذا؟   اهللا يف كتاب اهللا، ونؤديها بالكيفية اليت علَّمنا إياها رسول اهللا،

  :لنا وحولنا ال تعد وال حتصى Uشكراً هللا على عطاياه، وعطايا اهللا 

  ))  ββ ÎÎ)) uuρρ  ((##ρρ ‘‘‰‰ ããèè ss??  ssππ yyϑϑ ÷÷èè ÏÏΡΡ  ««!! $$##  ŸŸωω  !!$$ yyδδθθ ÝÝÁÁ øøtt ééBB  ((  ))النحلالنحل١٨١٨.(.(  
ملن نعاشره مـن زوجـة وأوالد وأهـل     rوجعل رسول اهللا 

كل واحد من هؤالء أو واحدة .... وأقارب وجريان وخالن وأصدقاء 
ـذه    له حقوق علينا بي نها رسول اهللا، وطلب منا مجيعـاً أن نلتـزم

احلقوق، فإذا التزمنا ا نلنا رضائهم، ويف يـوم القيامـة أمنـا مـن     
مطالبام، ألن أى إنسان يقصر فيما عليه واجب يف هـذه احلقـوق   

  .Uيسائَل عنها يوم القيامة، والذي يسائل وحياسب هو رب العزة 
على نفسه، ورمبا يظن ببال البعض  وجعل آخرها حق لإلنسان

أن حق اإلنسان على نفسه أن ميتعها بـأن يـذهب ـا إىل أمـاكن     
ال مانع من ذلك إذا كانت هـذه  ... املنتزهات، وإىل أماكن السياحة 

األماكن ليس فيها ما يغضب اهللا، ولن يرتكب فيها خمالفات شـرعية،  
أن يتفكر وأن يتذكر على أن يكون أهم ما حيرص عليه فيها أن يعترب و

  :يف كل ما يراه نعم اهللا جل يف عاله

  ))  ��χχ ÎÎ))  ’’ ÎÎûû  ÈÈ,, ùù== yyzz  ÏÏNN ≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  ÉÉ##≈≈ nn== ÏÏFF ÷÷zz $$## uuρρ  ÈÈ≅≅ øøŠŠ ©©99 $$##  
ÍÍ‘‘$$ ppκκ ¨¨]]99 $$## uuρρ  ;;MM≈≈ ttƒƒ UUψψ  ’’ ÍÍ<< ''ρρ TT [[{{  ÉÉ==≈≈ tt66 øø99 FF{{ $$##  ∩∩⊇⊇   ).).آل عمرانآل عمران((  ))  ∪∪⊂⊂



  

  )٢٢٢(  

لكن أهم ما على اإلنسان حنو نفسه أن حيرص على أن ينجيهـا  
ا من عذاب اهللا، وعلى أن جيعلها تكتسب وتنال بعد اخلروج من الدني

رضاء اهللا، وأن جيعلها من الذين يدخلون يوم القيامة جنة اهللا يف جوار 
  : حبيب اهللا ومصطفاه

))  ’’ ÎÎûû uuρρ  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ÄÄ§§ ssùù$$ uuΖΖ ooKK uu‹‹ ùù== ssùù  ttββθθ ÝÝ¡¡ ÏÏÿÿ≈≈ ooΨΨ ttGG ßßϑϑ øø99   ).).املطففنياملطففني((  ))  ∪∪∌∌⊅⊅∩∩  ##$$
فكان وعلَّمنا رسول اهللا يف ذاته كيفية الوصول إىل هذا املرام، 

r   يف ذاته اإلنسانية، ويف قيامه بواجباته وحقوقه حنو نفسه صـلوات
ريب وتسليماته عليه ال يتكلم فيما ال يعنيه، ال يـتكلم إال إذا وجـد   
للكالم ضرورة، فإذا مل جيد ضرورة امتنع عن الكالم، ألن الكالم إمـا  
خري تنال أجره يوم الزحام، وإما ذنوب وآثام تستوجب العقاب يـوم  

  :Uقاء امللك العالم، إما هذا أو ذاك لقول اهللا ل

  ))  $$ ¨¨ΒΒ  ààáá ÏÏÿÿ ùù== ttƒƒ   ÏÏΒΒ  @@ΑΑ ööθθ ss%%  ��ωω ÎÎ))  ÏÏµµ ÷÷ƒƒ yy‰‰ ss99  ëë==‹‹ ÏÏ%% uu‘‘  ÓÓ‰‰ŠŠ ÏÏGG ttãã  ∩∩⊇⊇∇∇∪∪  ((  ))قق.(.(  
ملا تعلَّموا من حضرته هذا اخلُلق  rوكان أصحاب رسول اهللا 

النبيل، وهذا الوصف اجلميل أحرص الناس على أال خيرج من اللسان 
لهم عاهد نفسه أال يسـب أحـداً، وال   ، فكUإال ما يرضي الرمحن 

يعلِّمهم ذاك يف دروس عملية،  rيشتم أحداً، وال يلعن أحداً، وكان 
حنو مكة يف صلح احلديبية ينوي العمرة ومعه الصـديق   rمشى النيب 

أبو بكر، وأبو بكر جهز مجالً وضع عليه زاده وزاد احلبيب املصـطفي  
r  يكون هنـاك هـم لـه إال    من الطعام، وطلب من غالم عنده أال



  

  )٢٢٣(  

احملافظة على هذا اجلمل ألن فيه قوته وغـذاءه وقـوت حبيـب اهللا    
لقد ذهب اجلمـل  : ومصطفاه، فجاء الغالم بعد برهة من الزمن وقال

وهم بسبه ولعنه، وإذا بـاملعلم   tوتاه وضاع مين، فغضب الصديق 
  :األعظم صلوات ريب وتسليماته عليه أمامه ويقول له

}
{٢٣٢٣ 

رجع عما نواه، وأوقف لسانه عن إخراج الكـالم الـذي ال   ف
  .rيرضي اهللا تأسياً حببيب اهللا ومصطفاه 

وهذا أعظم ما لقَّنه احلبيب بفعله وحاله وقوله لصحبه الكرام، 
  :يقول عن حضرته rكان 

}{٢٤٢٤ 
فكان ال يتكلم إال بالكلمات املعدودات لكنها حتتوي معـاين  
كُثر ال حتويها وال تستطيع شرحها الكتب املعدودات، لدقـة معانيـه   
وتعمقه يف األلفاظ اليت ينطقها، ألن وجهته يف كل لفظ إرضاء خالقـه  

، وإذا نطق بكلمة ألى إنسان يالحظ حال هذا اإلنسـان،  Uوباريه 
م إال كأنه شفاء وعسل وبلسم شايف جلميع من حوله فال خيرج منه كال

  : )النجم ٤-٣( من بين اإلنسان، ولذا قال فيه ربه مادحاً ومثنياً
  عن عائشة ب أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت ٢٣  ======================================

 tصحيح مسلم وسنن الترمذي عن أيب هريرة  ٢٤



  

  )٢٢٤(  

))  $$ ttΒΒ uuρρ  ßß,, ÏÏÜÜΖΖ ttƒƒ  ÇÇ ttãã  ##““ uuθθ ooλλ ùù;; $$##    ÷÷ββ ÎÎ))  uuθθ èèδδ  ��ωω ÎÎ))  ÖÖ óórr uuρρ  44 yyrrθθ ããƒƒ  ((  ))النجمالنجم((    
ولذلك وصف صلوات ريب وتسليماته عليه يف الكتب السابقة، 

بِـم  : هللا بن عمرو بن العاص رضـي اهللا عنـهما  وسئل يف ذلك عبد ا
  :tيف التوراة واإلجنيل؟ فقال  rوصف رسول اهللا 

}


      
       


      

{٢٥٢٥ 
ولقننا هذه املعاين يف دروس عظيمة تليق حبالنا فقال لنا معشـر  

  :املسلمني أمجعني
}

{٢٦٢٦ 
 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 صحيح البخاري وسنن البيهقي ومسند اإلمام أمحد ٢٥  ======================================
  سنن الترمذي ومسند اإلمام أمحد ٢٦



  

  )٢٢٥(  

٢٧٢٧
بوصية جامعة يف هذا الزمان، ألنه  rأوصانا سيدنا رسول اهللا 

r  ن أن هذا العصر عصر الفنت، وأخرببيr    ـاأن الفنت مـن كثر
املظلم، ويف حديث آخر أا ترتل مـن السـماء   ستكون كقطع الليل 

كاملطر، فنت ال عد هلا وال حصر هلا، وكانت الفنت يف العصر املاضي يف 
األعظم يف هذا نة الشهوات ويف احلظوظ واألهواء وامللذات، لكن الفت

  :rالعصر الفكر، وهذه تؤدي كما قال 

}
{٢٨٢٨ 

  ملاذا؟
بسبب الفكر، فهذه البلبلة واإلثارة اليت سببتها الفضـائيات،  
وشبكة اإلنترنت، ووسائل اإلعالم، والقُوى املتعددة يف اتمـع مـن   

  !وليست خالصة لوجه اهللا ،األهواء والرتعات وامليول يذو
ما العمل يف هذا العصر؟إذاً تمع، كل ذلك يسبب البلبلة يف ا  

  .هناك مجلة من الوصايا

 م٦/١/٢٠١٢هـ ١٤٣٣من صفر  ١٢ي املعاد ٢٧  ======================================
 tذي وأيب داود عن أيب هريرة صحيح مسلم وسنن الترم ٢٨



  

  )٢٢٦(  


  :أكد عليها فقال rسيدنا رسول اهللا  

}
{٢٩٢٩ 

  ما معىن ذلك؟
الناس تقحم نفسها يف اجلدال يف كل مكان وزمان، واجلـدال   

ال يأيت بنتيجة يف النهاية، ألن كل واحد من أهل هذا العصر معجـب  
  ما الفائدة من اجلدل؟إذاً  برأيه ومتشبث به ولن يتخلى عنه،

لذا جيب أال تشغل نفسك بغريك، وعليك نفسك، وإذا أردت 
وحاول أن ديـه   ،فاشغل نفسك مبن ال يؤمن أن تشغل نفسك بغريك

لإلسالم، فهذا خري لك من أن تشغل نفسك مبن آمن بفكـر وأصـر   
صر عليه يف فكره، وال تستطيع أن تزحزحه قدر أمنلة عما هو م ،عليه

لكن ال شأن لنا إن كان هذا شيعي أو سـلفي أو صـويف ألننـا يف    
  :الوسطية اليت اختارها اهللا لنا يف القرآن

  ))  yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx.. uuρρ  ööΝΝ ää33≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yy__  ZZππ ¨¨ΒΒ éé&&  $$ VVÜÜ yy™™ uuρρ  ((  ))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣((..  

 tسنن الترمذي وأيب داود وابن ماجة عن أيب ثعلبة اخلشين  ٢٩  ======================================



  

  )٢٢٧(  


٣٠٣٠}r :} قال 

أهم شىء يف هذا الزمان أن ميسك اإلنسان بزمام اللسان، فال 
  :)النساء١١٤( يتكلم اإلنسان إال يف ضوء قول اهللا

  ))  **  ��ωω  uu�� öö�� yyzz  ’’ ÎÎûû  99���� ÏÏVV ŸŸ22   ÏÏ iiΒΒ  ööΝΝ ßßγγ11 uuθθ ôôff ¯¯ΡΡ  ��ωω ÎÎ))  ôô ttΒΒ  tt�� ttΒΒ rr&&  
>>ππ ss%% yy‰‰ ||ÁÁ ÎÎ//  ÷÷ρρ rr&&  >>∃∃ρρ ãã�� ÷÷èè ttΒΒ  ÷÷ρρ rr&&  ££xx≈≈ nn== ôô¹¹ ÎÎ))  šš ÷÷ tt//  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  ((    

  :وإذا نطق للخلق أمجعني فيكون هديه 

  ))  ((##θθ ää99θθ èè%% uuρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  $$ YYΖΖ óó¡¡ ããmm  ((  ))البقرةالبقرة٨٣٨٣((  
  :وإذا حتدث مع املؤمنني فيكون هديه 

  ))  ((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ÉÉ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99     ))احلجاحلج٢٤٢٤((  ))  ##$$
ل أوليا ن فعل ذلك أضمن له عندمئهاهللا أنه سيكون من كُم.  

هذه روشتة سهلة، لكنها سهلة ملن يعينه اهللا، ألن اإلنسان دائماً 
مييل إىل الثرثرة، وإىل اإلكثار من الكالم، وإىل إضاعة الوقت يف اللغو، 

  :إذا كان صفة املؤمنني

 tسنن الترمذي وأيب داود ومسند اإلمام أمحد عن عقبة بن عامر  ٣٠  ======================================



  

  )٢٢٨(  

))  tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ööΝΝ èèδδ  ÇÇ ttãã  ÈÈθθ øøóó ¯¯==99 $$##  ššχχθθ ààÊÊ ÌÌ�� ÷÷èè ããΒΒ  ∩∩⊂⊂∪∪  ((  ))املؤمنوناملؤمنون((  
فما بالك مبن يريد أن يكون من احملسنني أو املـوقنني فمـاذا    
  !يعمل؟

ة واللغو كما قيل هو الكالم الذي ال يفيد، كالكالم يف السياس
  !وغري ذلكفيما ال يفيد اإلنتخابات التعليقات الىت ال تلزم على و

كلَّفه ا واملؤمن ليس يشغله إال اإلقبال على اهللا، أو املهمة اليت 
اهللا وهي إظهار مجال دين اهللا خللق اهللا جلَّ يف عاله، والذي ال يـتكلم  

  ! إال نادراً نسميه حكيم، وهل هناك لقب أفضل منذ ذلك؟
٣١٣١}r: }قال 

  

الذي ينجو يف هذا الزمان من حيافظ على الصـمت مـع   إذاً 
ن كل ما حيتاجه بـال  يوفر لإلنسا Uاخللق، لو صدقت النية فإن اهللا 

  .سبب وإمنا من رب الربية
كيف أمجع بني الصمت وبني األمر باملعروف : قد يقول البعض

  والنهى عن املنكر؟
  .مث األقرب فاألقرب ،أوالً تأمر نفسك وتنهى نفسك

  .ابدأ بنفسك مث أهلك مث األقرب فاألقرب

 yسنن الترمذي والدارمي ومسند اإلمام أمحد عن عبد اهللا بن عمرو  ٣١  ======================================



  

  )٢٢٩(  

تثـل،  لكن املصيبة أن يأمر الناس وينهى الناس وهو مل ينته ومل مي
ويـتكلم  !! فيأمر الناس باحلجاب والنقاب وابنته متشي وعورا ظاهرة

عن قيمة الوقت يف حياة املسلم مث جيلس على القهوة ويلعب الدومينو 
  .جيب أن يكون أوالً هو قدوة يف هذا األمرإذاً !! شطرنجالأو 


  :rقالً : قال tعن علي بن أيب طالب  

}
{٣٢٣٢ 

  !يف األكوان Uعليك بالقرآن ألنه حبل النجاة الذي أنزله اهللا 
وهذه مشكلة تواجه الصاحلني، كيف يسـوقوا املريـدين إىل   

يقرأون القرآن إال يف  مداومتهم على تالوة كتاب اهللا، ألن املريدين ال
هـل  !! ملـاذا؟ !! رمضان، وبعد رمضان يأخذون أجازة من القـرآن 

هل وجدت ! هل وجدت الرب يف تركه؟! وجدت اخلري يف كتاب غريه؟
أمل  !أمل تترتل عليك اخلـريات؟ ! ضراً يف االستمرار يف تالوته وقراءته؟

يـك  عل !بالعطاءات والنفحـات؟  Uأمل حيطك اهللا  !تأتيك الربكات؟
  :)القمر( بالقرآن، والقرآن يسره اهللا لنا يف هذا الزمان

  سنن الترمذي والدارمي ومسند اإلمام أمحد ٣٢  ======================================



  

  )٢٣٠(  

  ))  ôô‰‰ ss)) ss99 uuρρ  $$ ttΡΡ ÷÷�� œœ££ oo„„  ttββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  ÌÌ�� øø.. ÏÏ ee%%## ÏÏ99  öö≅≅ yyγγ ssùù   ÏÏΒΒ  99�� ÏÏ.. ££‰‰ ••ΒΒ  ∩∩⊇⊇∠∠∪∪  ((    
فمن مل يستطع القراءة يسمع، فإذا ركبت سـيارة فسـماعه    

متوفر يف مسجل السيارة، ويتوفر مساعة يف التليفون احملمول، فال يوجد 
  :)القمر( ع عن القرآن، املهم التدبرشيء مين

  ))  ôô‰‰ ss)) ss99 uuρρ  $$ ttΡΡ ÷÷�� œœ££ oo„„  ttββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  ÌÌ�� øø.. ÏÏ ee%%## ÏÏ99  öö≅≅ yyγγ ssùù   ÏÏΒΒ  99�� ÏÏ.. ££‰‰ ••ΒΒ  ∩∩⊇⊇∠∠∪∪  ((    
  .فالقرآن حصن األمان ألهل هذا الزمان


للـنيب   مني الذين صدقوا يف اتباعهقدوام اإلجتماع مع الصاد 
الزمان مـن اخلـزعبالت    ألم حيفظون أحوال اخللق يف هذا ،األمني

الفكرية، ومن املوجات اإلحلادية، ومن األفكار النفسية اليت ال تليـق  
  :بالعبد حنو رب الربية، ومن كل األشياء املخزية، ولذلك قال لنا اهللا

))  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ àà)) ®®?? $$##  ©©!! $$##  ((##θθ ççΡΡθθ ää.. uuρρ  yyìì ttΒΒ  
šš ÏÏ%% ÏÏ‰‰≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  ∩∩⊇⊇ ⊇⊇ ∪∪  ((  ))التوبةالتوبة((  

مع من خيالطـه   -وإن مل يدري  -نسان دائماً يتشاكل ألن اإل 
تعدي اإلنسـان قـدر عـدوى     ىوجيالسه ويصاحبه، فال يوجد عدو

  .األخالق والسلوكيات اليت ينقلها من االسني



  

  )٢٣١(  

  :ولذلك ال بد لإلنسان أن خيتار من جيالسه أو يؤانسه
ليحفظ نفسه من اخلطأ والزلل، وال يضمن العصمة واحلفظ من 

أ والزلل وهو جيلس مع اهلـالكني أو البعـداء أو التعسـاء، ألن    اخلط
 اللسان أحياناً يتكلم مبا ال تريده وال تستطيع منعه، ولكن احلفظ يـأيت 

  .مبجالسة الصادقني
  .أما رفقاء السوء فيجب البعد عنهم بالكلية

  :العزائم وقال له ولذلك عندما جاء رجل لإلمام أيب
  :، فقال لهUهللا أريد أن أسلك الطريق إىل ا


 

ىف كتابـه   جيعلنا ممن قال فيه Uوتكفي هذه الروشتة علَّ اهللا 
   ىف حمكم الترتيلالكرمي 

))  ããΑΑ ÍÍ ii”” tt∴∴ ççΡΡ uuρρ  zz ÏÏΒΒ  ÈÈββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  $$ ttΒΒ  uuθθ èèδδ  ÖÖ !!$$ xxÿÿ ÏÏ©©  ××ππ uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘ uuρρ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ ùù== ÏÏ jj99  ((  
  ))اإلسراءاإلسراء٨٢٨٢((

وصلى اهللا على سيدنا حممـد وعلـى آلـه وصـحبه سـلم     



  

  )٢٣٢(  


١١
            





  م٢٨/٢/٢٠١٣هـ ١٤٣٤من ربيع اآلخر١٨املعادي  –جلمعة خطبة ا ١  ======================================



  

  )٢٣٣(  




            


}





{
  tجبل  أمحد وصحيحي ابن خزمية عن معاذ بنمسند اإلمام  ٢  ======================================



  

  )٢٣٤(  


٣٣
            

كلنا يتابع الفضائيات، واإلذاعات، والصحف مبختلف أنواعها 
بار يشترك واالت، وبعضنا يتابع النت، ومن شدة شغفه مبعرفة األخ

يتليفونه احملمول لتصل إليه الرسائل ليل ار، حىت صـرنا مجيعـا يف   
  !!حرية، وكثري من اُألمة أصاا اإلحباط، والبعض أصابه االكتئاب

بعد أيام لن جند رغيف عيش نأكله، وبعد حـني  : والكل يقول
لما حتمله لنا األخبـار  .... من الدهر لن جند يف األسواق شيئاً نشتريه 

  .بتعقيدها وويلها من أخبار

وأنا ألوم إخواين مجيعاً، هال طالعتم أخبـار هـذا الزمـان يف    
أحاديث سيد ولد عدنان، لقد جرى ج املسـلمني يف كـل زمـان    

  م٢٨/٢/٢٠١٣هـ ١٤٣٤من ربيع اآلخر١٨املعادي  –خطبة اجلمعة  ٣  ======================================



  

  )٢٣٥(  

ومكان، إذا حريم أفكار املتحدثني والكاتبني واملشنعني واملهـولني أن  
ـ  ن هـذه  يرجعوا إىل أحاديث سيد األولني واآلخرين اليت تتحدث ع

الفترة من الزمان، ليعلموا قدر هذه األمة عند حضرة الرمحن، وعنايـة  
  .اهللا هلا يف كل وقت وآن
  ":أبشروا أمة احلبيب

كـان   –صلوا عليه وسلموا تسـليما   –فإن اهللا جعل لنا نيب 
حريصاً على األمة حرصاً بالغاً يف دنياها إىل يوم الدين، ويف أخراها يف 

  .ب حىت يطمئن عليهم يف جنة النعيماملوقف العظيم واحلسا


فأما اآلخرة فكان ال يكف عن الدعاء، ويطيـل يف الصـالة   

عن نيب اهللا إبراهيم ألمته،  Uيارب أميت أميت، وقرأ قول اهللا : ويقول
  :)إبراھیم( واألنبياء مجيعا حريصون على أمممهم

  ))  ÉÉ bb>> uu‘‘  ££ ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ))  zz ùù== nn== ôôÊÊ rr&&  ## ZZ���� ÏÏVV xx..  zz ÏÏ iiΒΒ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  ((   yyϑϑ ssùù   ÍÍ__ yyèè ÎÎ66 ss??  
…… ççµµ ¯¯ΡΡ ÎÎ** ssùù   ÍÍ hh__ ÏÏΒΒ  ((  ôô ttΒΒ uuρρ  ’’ ÎÎΤΤ$$ ||ÁÁ ttãã  yy77 ¯¯ΡΡ ÎÎ** ssùù  ÖÖ‘‘θθ ààÿÿ xxîî  ÒÒΟΟ‹‹ ÏÏmm §§‘‘  ∩∩⊂⊂∉∉∪∪  ((    

  .يطلب من اهللا أن يغفر هلم
  :وقول اهللا يف شأن عيسى بن مرمي مع أمته



  

  )٢٣٦(  

  ))  ββ ÎÎ))  ööΝΝ ååκκ öö55 ÉÉ jj‹‹ yyèè èè??  ööΝΝ ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ** ssùù  xx88 ßßŠŠ$$ tt66 ÏÏãã  ((  ββ ÎÎ)) uuρρ  öö�� ÏÏÿÿ øøóó ss??  ööΝΝ ßßγγ ss99  yy77 ¯¯ΡΡ ÎÎ** ssùù  ||MMΡΡ rr&&  
ââ““ƒƒ ÍÍ•• yyèè øø99 $$##  ÞÞΟΟŠŠ ÅÅ33 pptt øø:: $$##  ∩∩⊇⊇   ))املائدةاملائدة((  ))  ∪∪∇∇⊆⊆

  :يديهِ وقَالَ رفَعفأخذ يضرع إىل اهللا و

}U 



r
{٤٤ 

 ولكنه مل ينته عن ضراعته، ومل يكف عن دعاءه ملـواله، حـىت  
  :أراحه اهللا فأنزل له يف شأننا يف كتاب اهللا

  ))  tt∃∃ ööθθ ||¡¡ ss99 uuρρ  yy��‹‹ ÏÏÜÜ ÷÷èè ããƒƒ  yy77 ••// uu‘‘  ## yyÌÌ ÷÷�� ttII ssùù  ∩∩∈∈∪∪  ((  ))الضحىالضحى((  
وبعد نزول هذه اآلية اجتمع أصحاب حضرة النيب يف مسجده  

املبارك، وعملوا حفالً فاخراً فرحاً بفضل اهللا ومبنة اهللا اليت أنزهلا هلـم  
موضحاً قدر هذه املنة، ومنهم  على حبيبه ومصطفاه، منهم من خطب

وهو حسان بن ثابت من عبر عن رأيه يف هذه املنة بكالم حكيم مـن  
  :الشعر فقال

 yصحيحي مسلم وابن حبان عن عبد اهللا بن عمرو  ٤  ======================================



  

  )٢٣٧(  

ــاء   )ولسوف يعطي(مسعنا يف الضحى  ــا ذاك العط ــر قلوبن   فس
  وفينــا مــن يعــذب أو يســاء  وكيف يـا رسـول اهللا ترضـى   

، لن يرضى وواحد من أمته يف النار، حىت يشـفع لـه إىل اهللا  
ويستنقذه بعفو من اهللا، ويخرجه ويدخله اجلنة، ويطمئن علـى أمتـه   

  .أمجعني
يصلي تارة بالليل، وتـارة بالنـهار،    rأما يف الدنيا فقد كان 

وتارة يف الضحى، وتارة يف املساء، وتارة يف جوف الليـل، ويطيـل   
ما هذا يا رسول اهللا؟ : الصالة، ويدعو اهللا جل يف عاله، فيسأله صحبه

  :ما هذه الصالة؟ فيقولو
}{٥٥ 

  :rويدعو ألهل هذه األمة يف الصالة، مباذا دعا؟ قال 
}


  
 


  tصحيح مسلم ومسند اإلمام أمحد عن سعد بن أيب وقاص  ٥  ======================================



  

  )٢٣٨(  






 

{٦٦ 


أبشروا فليس هناك جماعة وال قحط مهما اشتد الغالء، ومهمـا  

، ولن يسـلط اهللا  rسل واألنبياء زاد الوباء ببشرى السماء لسيد الر
علينا عدواً من سوى أنفسنا، مهما كثر أعدائنا، ولكنه منع عنه واحدة 

  .وهي أن يكون بأسنا بيننا شديد
  :rوتعددت الدعوات بعد ذلك، يقول 

}





  tصحيح مسلم وسنن أيب داود والترمذي عن ثوبان بن جيدد  ٦  ======================================



  

  )٢٣٩(  

{٧٧ 
ثاً، فيستجيب اهللا اثنتني ويبقى واحدة، يسـأل اهللا  يسأل اهللا ثال

أربعاً، فيستجيب اهللا ثالثاً وتبقى واحدة، والواحدة يف كل األحاديث 
  .أال جيعل اهللا بأسهم بينهم...  :الىت ال يستجاب هلا هي الواحدة

حنمله يف هذا الزمان، وكل معضـلة   كل همU فقد كفانا اهللا 
الوقت واآلنوقوعها يف هذا يف حصوهلا أو نتوقع  نشك.  

فلن يستطيع أهل الكفر وإن اجتمعوا أن يتغلبوا علينا، ألن هذا 
، ولن يستطيع أهل الشرك مهما حاصـرونا أن يقضـوا   Uوعد اهللا 

علينا باجلوع، ومهما حاصرونا باحلروب املائية أن مينعوا عنـا قطـر   
تني هللا سنة السماء، بل كل مسلم معه مفتاح يأيت باملاء، إذا صلى ركع

يغيثه باملاء يف أى موضع من أرض اهللا، وتلك  Uاالستسقاء، فإن اهللا 
  .اليت ال تتخلف Uسنة اهللا 


لكن املشكلة اليت حددها لنا النيب يف هذا الزمان هي الفرقـة،  
وأن يكون بأسنا شديد، اخلالفات بني اإلخوة املؤمنني، والتنـافس يف  

والتنافس يف الرئاسـات، والتنـافس يف االنتخابـات،     احلطام الداين،
والتنافس يف اإلمساك برؤس األموال للسيطرة على احلياة االقتصادية، 

  tجبل  أمحد وصحيحي ابن خزمية عن معاذ بنمسند اإلمام  ٧  ======================================



  

  )٢٤٠(  

والرغبة يف اإلحتكار، واالحتكار منهي عنه يف شرع الـنيب املختـار،   
  :rوقال فيه 

}{٨٨ 
  .أى أنه أخطأ طريق اجلنة

ل ويشـترون الـدوالرات مـن السـوق     فمن معهم ما -
 .نةاجلليحتكروها ويغلون على خلق اهللا فقد أخطأوا طريق 

ومن خيبئون األقوات ليعلوا سـعرها، وليسـيطروا علـى     -
سوقها ويكسبون أضعافاً مضاعفة من مثنها فقـد أخطـأوا   

 .طريق اجلنة

ومن يريدوا أن ينفردوا باالسـترياد حـىت يتحكمـوا يف     -
سعار كما يريدون فقد أخطـأوا طريـق   السوق ويغلوا األ

 .اجلنة

  !!ج املؤمنني، وال سبيل املسلمني وهذا ليس 
  !!بل هو باب حرمه اهللا

  .rونوه عنه بأحاديثه الصرحية سيد األولني واآلخرين 

  tصحيح مسلم وسنن الترمذي وأيب داود عن معمر بن أيب معمر  ٨  ======================================



  

  )٢٤١(  


  :فالفُرقة هي الداء الوحيد الذي حذرنا منه يف هذا الزمان

على دينه، حـريص علـى   ولذا ينبغي على كل مسلم حريص 
  :وطنه، حريص على بلده، حريص على إخوانه املؤمنني

 .أن ميد يده إلخوانه املؤمنني لنجتمع مجيعاً على كلمة سواء -

 .وجنتمع على األصول اليت أنزهلا لنا اهللا -

مث بعد ذلك نترك اخلالفات إىل حني، حىت يصلح اهللا شأننا،  -
 .ويذهب اهللا املشكالت من جمتمعنا

عد ذلك جنلس سوياً لنصل إىل كلمة سـواء، توحـد   مث ب -
صفوفنا يف األراء اليت نفترق فيها، ويف اخلالفات اليت يشتد 
الرأى فيها، ألا كلها خالفات على أشخاص، وليسـت  

 .rخالفات على كتاب اهللا، وال على سنة رسول اهللا 

  :rقال 

}
{٩٩ 

  tسنن الطرباين عن حذيفة بن اليمان  ٩  ======================================



  

  )٢٤٢(  

  : قاعدة قرآنية ألمة النيبيف قرآنه الكرمي Uوضع اهللا 
وا عليها لن يعذم اهللا يف الدنيا بزالزل، وال خبسف، إذا سار 

عدو مـن سـوى   وال مبسخ، وال بقذف، وال جبوع، وال بقحط، وال ب
  ! ..إذا ساروا على هذه القاعدة..  أنفسهم

  ما هذه القاعدة؟

  ))  $$ ttΒΒ uuρρ  ššχχ%% ŸŸ22  ªª!! $$##  ööΝΝ ßßγγ tt// ÉÉ jj‹‹ yyèè ãã‹‹ ÏÏ99  ||MMΡΡ rr&& uuρρ  ööΝΝ ÍÍκκ�� ÏÏùù  44  $$ ttΒΒ uuρρ  
ššχχ%% xx..  ªª!! $$##  ööΝΝ ßßγγ tt// ÉÉ jj‹‹ yyèè ããΒΒ  ööΝΝ èèδδ uuρρ  ttββρρ ãã�� ÏÏÿÿ øøóó ttGG óó¡¡ oo„„  ∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪  ((  ))األنفالاألنفال ( (  

  ط:نان اثناعلينا يف هذه اآلنات أمر
حصننا من فنت هذا الزمان، وجتعلنـا  دروع واقية أنزهلا لنا اهللا ت
  .وإخواننا وأهل بلدنا مجيعاً يف أمان

  :الدرع األول
  : )وأنت فيهم  (: أن نعمل بشريعة النيب العدنان

 .بشريعتك  -

 .نتكـوس -

 .ريتكــوس -

 .افك الكرميةـوأوص -



  

  )٢٤٣(  

  :فإذا عملنا بشرع اهللا وحكَّمناه 
  .Uفزنا مجيعاً بتوفيق اهللا ورعاية اهللا 


  :الدرع الثاين

  .لزوم االستغفار
أن نداوم على االستغفار هللا، واالستغفار يقول اهللا يف روشتته يف 

  :كتاب اهللا مبيناً فوائده لعباد اهللا

  ))  ((##ρρ ãã�� ÏÏÿÿ øøóó ttFF óó™™ $$##  ööΝΝ ää33 −−// uu‘‘  …… ççµµ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ššχχ%% xx..  ## YY‘‘$$ ¤¤ÿÿ xxîî  ∩∩⊇⊇   ))نوحنوح((  ))  ∪∪⊂⊂
يضمن النجاة يف اآلخرة ألنه يغفر للمسـتغفرين، ويف الـدنيا    

جات اإلنسان، إما ملال، وإما لولد، وإما ملطر من السـماء، وإمـا   حا
لعيشة طيبة تتوق إليها نفوسنا مجيعاً نكون فيها يف خري حال، وذلـك  

  :كله بابه وكرته االستغفار

))  ÈÈ≅≅ ÅÅ™™ öö�� ããƒƒ  uu !!$$ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  // ää33 øø‹‹ nn== ttææ  ## YY‘‘## uu‘‘ ôô‰‰ ÏÏ iiΒΒ  ∩∩⊇⊇ ⊇⊇∪∪    // ää.. ÷÷ŠŠ ÏÏ‰‰ ôôϑϑ ããƒƒ uuρρ  
55ΑΑ≡≡ uuθθ øøΒΒ rr'' ÎÎ//  tt ÏÏΖΖ tt// uuρρ  ≅≅ yyèè øøgg ss†† uuρρ  öö// ää33 ©©99  ;;MM≈≈ ¨¨ΖΖ yy__  ≅≅ yyèè øøgg ss†† uuρρ  öö// ää33 ©©99  ## \\��≈≈ ppκκ ÷÷ΞΞ rr&&  

  ))نوحنوح((  ))  ∪∪⊅⊅⊆⊆∩∩



  

  )٢٤٤(  

باإلضافة إىل أنك إذا نظرت إىل !.وماذا وراء ذلك من الدنيا؟ 
  :قول اهللا

  ))  // ää.. ÷÷ŠŠ ÏÏ‰‰ ôôϑϑ ããƒƒ uuρρ  55ΑΑ≡≡ uuθθ øøΒΒ rr'' ÎÎ//  tt ÏÏΖΖ tt// uuρρ  ((  
  :جتد أنه

، إذا جاء املدد مع املال كان فيـه الربكـة    -
 .فالقليل يغين عن الكثري

بـاراً بأبيـه،    وإذا جاء املدد مع الولد كان -
مطيعاً له يف كل األحوال، ال يغيظه، وال يشق عصا الطاعة 
عليه، وال يهجره، وال يتركه، وال جيفوه ألنه جاء مدداً من 

 .هلذا العبد املؤمن Uاهللا 

  :وقال rولذا أوصانا النيب 

}


{١٠١٠ 
  !ولزم أى داوم على االستغفار

  !ألسنا مجيعاً يف ضيقٍ اآلن؟ !ألسنا مجيعاً يف همٍ اآلن؟
  yعباس  سنن أيب داود وابن ماجة ومسند اإلمام أمحد عن عبد اهللا بن ١٠  ======================================



  

  )٢٤٥(  

  !لم ال نلجأ إىل اهللا ونستغفر اهللا؟
  :وقد كان احلبيب الذي يستجيب دعاءه اهللا يقول

}
{١١١١ 

النيب يستغفر اهللا يف اليوم مائة مرة، وحنن ال نحـرك اللسـان   
  !!باالستغفار ولو مرة

 واالستغفار ال حيتاج ضرورة إىل وضـوء، وال إىل التواجـد يف  
فيجوز أن أسـتغفر وأنـا أسـري يف     ..املسجد، وال إىل اإلجتاه للقبلة 

  ... الطريق، أو وأنا يف املواصالت، أو وأنا مضطجع أستعد للنوم
  :قال فيمن يستغفر عند النوم rبل إن النيب 

}





{١٢١٢ 
  tصحيح مسلم وسنن أيب داود ومسند اإلمام أمحد عن األغر املزين  ١١  ======================================

  tسنن الترمذي ومسند اإلمام امحد عن أيب سعيد اخلدري  ١٢



  

  )٢٤٦(  

حنن ! ؟Uملاذا ال ختتم صحيفة يومك باالستغفار للعزيز الغفار 
  .يا أمة احلبيب حنتاج يف هذ الوقت العصيب إىل االستغفار

إذا شحت السماء باملاء، وأخربوه أن الـزرع   rوكان النيب 
والضرع أوشك على اهلالك واجلفاف، وخرج م لصالة االستسقاء، 

إىل اهللا واالستغفار، مث بعد ذلك يصلي م كان يبدأ معهم أوالً بالتوبة 
  :tصالة االستسقاء، وىف ذلك يقول العباس 

}{ 
  .. فتوبوا إىل اهللا

  .. وأدميوا االستغفار هللا
  :وبعد ذلك ختريوا األوقات اليت يستجيب اهللا فيها الدعاء

  .. وبصالح احلال لرجالنا .. ناوادعوا اهللا بصالح احلال لبلد
وعـدم متكـن   .. وبصالح احلال لكل أهلينا وأوالدنا وبناتنـا 

  .األعادي مجيعاً منا
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  
   !!!!مت حبمد اهللا تعاىل !!!!



  

)٢٤٧(  


من ذى  ١٥وافق م، امل١٩٤٨أكتوبر ١٨يف  tولد : نبذة %

هـ باجلميزة، مركز السنطة، غربية، ج م ع، وحصل ١٣٦٧احلجة 
م، مث عمل ١٩٧٠على ليسانس كلية دار العلوم من جامعة القاهرة 

بالتربية والتعليم حىت وصل إىل منصب مدير عام مبديرية طنطا 
  .م٢٠٠٩التعليمية، وتقاعد سنة 

 اهللا إىل يعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة: النشاط% 
 ١١٤ى ومقرها الرئيس ٢٢٤واملشهرة برقم ، جبمهورية مصر العربية

مجيع أحناء  يف وهلا فروع، حدائق املعادى بالقاهرة ١٠٥ ارعش
لنشر مبصر والدول العربية واإلسالمية يتجول ، كما .اجلمهورية

باحلكمة واملوعظة ؛ ثل واألخالق اإلميانيةوإحياء املُالدعوة اإلسالمية، 
، وله المسباإلضافة إىل الكتابات اهلادفة إىل إعادة جمد اإلهذا . سنةاحل

الكثري من التسجيالت الصوتية والوسائط املتعددة للمحاضرات 
والدروس واللقاءات على الشرائط واألقراص املدجمة، وأيضا من 
خالل موقعه على شبكة املعلومات الدولية اإلنترنت 

WWW.Fawzyabuzeid.com  أحد أكرب املواقع وهو أصبح
بابه وجارى إضافة تراث الشيخ العلمى الكامل على ىف  اإلسالمية

  .مدى مخسة وثالثني عام مضت، وجاري إضافة اإلجنليزية
والعمل ، يدعو إىل نبذ التعصب واخلالفات -١: وتهـدع% 

والتخلص ، اإلسالمية اإلخوةوإحياء روح ، على مجع الصف اإلسالمى

http://www.Fawzyabuzeid.com
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، واألثرة واألنانية وغريها من أمراض النفس من األحقاد واألحساد
التربية الروحية الصافية بعد ذيب بحيرص على تربية أحبابه  -٢
مما شابه من  التصوفيعمل على تنقية  -٣، .هم وتصفية قلومسنفو

السلوكى املبىن على  صوفوإحياء الت، عن روح الدين ةمظاهر بعيد
  .الكرام وأصحابه rل رسوالوعمل الكرمي القرآن 
ونشر ، إعادة اد اإلسالمى ببعث الروح اإلميانية: هدفه   %

  .ترسيخ املبادئ القرآنيةب ، وكذلكاألخالق اإلسالمية

%%

 

الشيخ حممد على سالمه  -٢) ط٢(اإلمام أبو العزائم ادد الصوىف -١
شيخ اإلسالم  -٤املرىب الرباىن السيد أمحد البدوى  -٣، .سرية وسريرة

  الشيخ الكامل السيد أبو احلسن الشاذىل -٥السيد إبراهيم الدسوقى 
 

مائدة املسلم بني الدين و  -٨. ٢و١نفحات من نور القرآن ج -٧و٦
فتاوى جامعة  -١٠نور اجلواب على أسئلة الشباب - ٩ .العلم

تربية القرآن -١٢)ترجم لألندونسية) (ط٧(مفاتح الفرج  -١١.للشباب
 إصالح األفراد و اتمعات -١٣) ترجم لإلجنليزية) (ط٢(جليل اإلميان 
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، )يترجم لألندونيسية( )ط٣(كيف حيبك اهللا  -١٤).ط٢(اإلسالم ىف 
املؤمنات  - ١٦ ،)يترجم لألندونيسية(بني الناس كونوا قرآنا ميشى - ١٥

زاد - ١٩.قضايا الشباب املعاصر - ١٨فتاوى جامعة للنساء -١٧القانتات 
الصيام ) ٧١(،خرةبنو إسرائيل ووعد اآل) ٦٧(،)ط٢(احلاج واملعتمر 

احلب واجلنس ىف ) ٧٤( ،إكرام اهللا لألموات) ٧٢(وحقيقة، شريعة 
  .رية النبوةأمراض األمة وبص) ٧٥(اإلسالم، 

 

 
:  ٣ج -٢٢. اإلسراء و املعراج: ٢ج -٢١. املولد النبوى: ١ج - ٢٠

 - ٢٤. شهر رمضان و عيد الفطر: ٤ج- ٢٣شهر شعبان و ليلة الغفران، 
. اهلجرة و يوم عاشوراء:  ٦ج -٢٥. ركاحلج و عيد األضحى املبا:  ٥ج

  .جملد) ثالث طبعات(املناسبات الدينية :١مج:اخلطب اإلهلامية  - ٢٦
 

  .الرمحة املهداة -٢٨). ط٣(حديث احلقائق عن قدر سيد اخلالئق  - ٢٧
 الكماالت احملمدية -٣١ ،٢،ج)ط٢( ١ج:إشراقات اإلسراء ٣٠- ٢٩

ترجم ( r لمني املعاصرين حنو الرسولــواجب املس -٣٢، )طبعتان(
  .نيــاىن اثنــث) ٧٠( السراج املنري،-٣٣ ،)لإلجنليزية

 
عالمات  - ٣٦ااهدة للصفاء و املشاهدة  - ٣٥. أذكار األبرار - ٣٤
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. مراقى الصاحلني -٣٨.رسالة الصاحلني -٣٧. التوفيق ألهل التحقيق
. كيف تكون داعياً على بصرية -٤٠.طريق احملبوبني و أذواقهم - ٣٩
حتفة احملبني ومنحة املسترشدين فيما  -٤٢.نيل التهاىن بالورد القرآىن - ٤١
طريق الصديقني إىل -٤٣، )حتقيق(يوم عاشوراء للقاوقجى ىف  يطلب
، .ل املقربنينواف - ٤٤ ،)ترجم لألندونسية(  ن رب العاملنيرضوا

  امع األذكار واألورادـج) ٧٣(، أحــسن القول)٦٤(
 

أبواب  -٤٧.الصفاء واألصفياء -٤٦. الصوفية و احلياة املعاصرة - ٤٥
ترجم ) (ط٢(القرآن والسنة ىف  الصوفية -٤٨، .القرب و منازل التقريب

. الوالية واألولياء -٥٠ .الصوىف واحلياة العصريةاملنهج  -٤٩). لإلجنليزية
س ـالنف - ٥٣، ح العرفاىنـــالفت -٥٢ ،موازين الصادقني - ٥١

) ٦٥.(منهاج الواصلني-٥٥.ياحة العارفنيـس - ٥٤، وصفها وتزكيتها
األجوبة الربانية ) ٦٩(، العطايا الصمدانية لألصفياء) ٦٨.(نسمات القرب

  .يف األسئلة الصوفية
 

 - ٥٧،)ط٣(أذكار األبرار  - ٥٦). ط٤(خمتصر مفاتح الفرج  - ٥٥
عالج الرزاق لعلل األرزاق  -٥٨، )ط٢).(ختريج وشرح(أوراد األخيار 

أسرار العبد الصاحل  - ٦٠،)ط٣(بشائر املؤمن عند املوت  -٥٩، )ط٢(
بشريات املؤمن  )٦٣( ،خمتصر زاد احلاج واملعتمر -٦١، )ط٢( وموسى

  .بشائر الفضل اإلهلي) ٦٦( ،اآلخرة يف
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 القاهـــــرة  رقم اهلاتفإسم املكتبة
 ش جوهر القائد األزهر ١١٦ ٢٥٩١٢٥٢٤مكتبة الد العريب
 سوق أم الغالم ميدان احلسني ٢٥٩٠١٥١٨مكتبة اجلندي
 ش الشيخ رحيان،عابدين ٥٢ ٢٧٩٥٨٢١٥دار املقطم
 الشيخ صاحل اجلعفرى الدراسة ١٧ ٢٥٨٩٨٠٢٩مكتبة جوامع الكلم
 عمارة األوقاف باحلسني ١ ٢٥٩٠٤١٧٥مكتبة التوفيقية
 زقاق السويلم خلف مسجد احلسني ٢ ٠١٢٢٧٤٧٥٩٣١بازار أنوار احلسني
 ميدان حسن العدوى باحلسني ١١ ٢٥٩١٥٢٢٤مكتبة العزيزية

 ش جوهر القائد بالدراسة ١٣٠ ٢٥٩٠٠٧٨٦ن اجلميلةالفنو
 ش املشهد احلسيىن باحلسني ٢٢ ٢٥٩٠٢٥٤١مكتبة احلسينية
 ش حممد عبه خلف األزهر ١ ٢٥١٠٨١٠٩مكتبة القلعة
 .ميدان السيدة نفيسة  ٩ ٢٥١٠٤٤٤١مكتبة نفيسة العلم
 ش شريف ٢عمارة اللواء  ٢٣٩٣٤١٢٧املكتب املصري احلديث

 ش البستان بباب اللوق ٢٨ ٢٣٩٦١٤٥٩ب كامل كيالىناألدي
 ش التحرير، ميدان الدقي ١٠٩ ٣٣٣٥٠٠٣٣مكتبة دار اإلنسان
 ميدان طلعت حرب ٦ ٢٥٧٥٦٤٢١مكتبة مدبوىل
 ، ش النصر مدينة نصر٢٠٠٠طيبة  ٢٤٠١٥٦٠٢مدبوىل مدينة نصر
 ش عدىل جوار السنترال ٩ ٢٣٩١٠٩٩٤النهضة املصرية

 ش دحجازي، خلف نادي الترسانة ٦ ٣٣٤٤٩١٣٩والتوزيع هال للنشر
 درب األتراك، خلف اجلامع األزهر ٠١٠٠٥٠٤٢٧٩٧املكتبة األزهرية للتراث
 ش جوهر القائد األزهر ١٢٨ ٢٥٨٩٨٢٥٣مكتبة أم القرى
 ش الصنادقية باألزهر ٩ ٢٥٩٣٤٨٨٢املكتبة األدبية احلديثة
 أمحد أمني، مصر اجلديدة.ش د٢١ ٢٦٤٤٤٦٩٩مكتبة الروضة الشريفة

 اإلســــكندرية 
 حمطة الرمل، أمام مطعم جاد ٠١٢٢٤٦٠٩٠٨٢كشك سونا
 حمطة الرمل، صفية زغلول ٠١٠٠١٢٣٢٦٩٨معرض الكتاب اإلسالمى الثقاىف
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 شارع النىب دانيال، حمطـة مصر ٦٦ ٠١١١٤١١٤٣٠٠كشك حممد سعيد موسى
 دانيال، حمطة مصر ش النىب ٤ ٠٣-٣٩٢٨٥٤٩مكتبة الصياد
 املشريأمحد إمساعيل، سيدى جابر ٢٣ ٠٣-٥٤٦٢٥٣٩مكتبة سيبويه
  أمحد األبيض/ أ -حمطة الرمل  ٠١٢٨٨٣٤٣٥٥٥الكشك األبيض

 األقـــــــاليم 
 الزقازيق، جبوار مدرسة عبد العزيز على ------- حممد  كشك عبد احلافظ 
 نور الدين شارع –الزقازيق  ٠٥٥-٢٣٢٦٠٢٠مكتبة عبادة
 طنطا أمام السيد البدوى ٠٤٠-٣٣٣٤٦٥١مكتبة تاج
 ش سعيد واملعتصم أمام كلية التجارة٩ طنطا ٠٤٠-٣٣٢٣٤٩٥مكتبة قربة

كفر الشيخ ش السودان أمام السنترال،   ٠١٠٠٨٩٣٥١٨٢كشك التحرير
 سامى أمحد عبد السالم/أ

 الطوارىء جبوار مستشفى ش جيهان، املنصورة   ٠١٠٠٢٢٨٥٢٥٣ةصحافة اجلامعمكتبة 
  عماد سليمان/أ

  عاطف وفدى/أ، ش اهلادى، عزبة عقل، املنصورة  ٠١٠٠١٤٢١٤٦٩الرمحة املهداةمكتبة 

، الثانويه جبوار مدرسة ابن لقمان املنصورة ش  ٠١٠٠٥٧٣١٥٥٠ةمكتبة صحافة الثانوي
  كمال الدين أمحد/احلاج

أخبار اليوم صحافة
أمام  ،جبوار مدرسة صالح سامل التجاريه، طلخا  ٠١٢٢٤٩١٧٧٤٤للحاج حممد األترىب

  كوبرى طلخا
 احلاج أمحد غزاىل بربرى -فايد -------- مكتبة اإلميان
 حسن حممد خريى/ السويس، ش الشهداء، ح -------- كشك الصحافة
 املهىن أمام التكوينسوهاج ش امحد عرايب  ٠٩٣-٢٣٢٧٥٩٩أوالد عبدالفتاح السمان

 قنا أمام مسجد سيدي عبد الرحيم القناوى ٠١٠٦٩٥١٨٦١٦حلسنكشك أبو ا
 حممد رمضان حممد النوىب/ أ_ القرايا –إسنا  ٠١٠٩٩٣٠٣٩٣٩كشك حممد رمضان

أيضاً بدور األهرام واجلمهورية واألخبار للتوزيع و دار الشعب والقومية للتوزيع والنشر 
وميكن أيضاً . سكندرية واحملافظاتومن املكتبات الكربى األخرى بالقاهرة واجليزة واأل

اإلطالع إليكترونيا على نبذة خمتصرة عن املؤلفات على أكرب موقع علمى للكتاب العرىب 
  .الكتب بشروط املوقع ميلميكن حت، و www.askzad.comعلى اإلنترنت 
: ت  املعادي بالقاهرة، ١٠٥ش  ١١٤دار اإلميان واحلياة، : الناشر

     ٠٠٢٠٢٢٥٢٦١٦١٨ ، فاكس ٠٠٢٠٢٢٥٢٥٢١٤٠

http://www.askzad.com
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  مقدمة  ٣
  متهيد  ٧
  نظرة اآلخرين لإلسالم  ٧
  املؤمن الصادق رمز لإلسالم  ٨
  مجال أخالق املؤمنني  ٩
  أدب اخلالف  ١١
  مهمة املؤمنني  ١٣
  حال املسلم مع الناس  ١٥
  واجب الوقت  ١٩
  الباب األول  ٢٣
  أمراض األمة العصرية  ٢٥
  آفة العصبية -١  ٢٧
٣٢  الفات الفقهيةاخل سر  
  منبع مناهج الطرق  ٣٤
  آفة العصبية  ٣٩
  صفة األتقياء األنقياء  ٤٠
  املريد املوفق  ٤٢
  عدم حتكيم العقل -٢  ٤٨
 مرض الفرقة واالنقسام -٣  ٥٦
  وسعة الدين  ٥٧
  موسى وقومه  ٦٢
  واجب املسلم حنو أخيه املسلم  ٦٧
  يسر اإلسالم  ٧٠
  التشدد يف الدين -٤  ٧١
  تكفري املؤمنني -٥  ٧٤
  حكم مرتكب الكبرية  ٧٦



  

)٢٥٤(  

  شرب اخلمر  ٧٨
  حقيقة الفُرقة يف الدين وعالجها  ٨١
  كثرة التيارات اإلسالمية -٦  ٨٤
  الوهابية  ٨٦
  السياسة والدين  ٨٧
  اجلماعات اإلسالمية  ٩٠
  اإلخوان املسلمون  ٩٢
  سر فرقة املسلمني  ٩٣
  سبيل اإلصالح  ٩٤
  الكرب -٧  ٩٦
  اب الثاينالب  ١٠١
  البصرية النبوية وبيان الشفاء  ١٠٣
  سبل اإلصالح  ١٠٣
  العلم وحلِّ املشاكل االجتماعية  ١٠٤
  الدين حيل مشاكل البشرية  ١٠٧
  تربية األفراد  ١٠٨
  مراعاة الكفاءة  ١٠٩
  توزيع االختصاصات  ١١١
  املسئولية ومحل األمانة  ١١٢
  إحياء القيم الدينية  ١١٥
  مراض النفاقالتخلص من أ  ١١٦
  مراقبة اهللا  ١١٨
   الصالح بإصالح القلوب  ١٢٣
  رسول اهللا فراج الكربات  ١٢٤
  مشاكلنا اتمعية  ١٢٥
  إصالح القلوب  ١٢٨
 طهارة الباطن  ١٣١
  تزيني القلب  ١٣٥
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  بركة النية  ١٣٩
  النيب يصف الداء والدواء  ١٤٤
  داء الفرقة وأسبابه  ١٤٥
  الدواء النبوي لُألمة  ١٤٩
  الواجب على املؤمن عند الفنت  ١٥٢
  اإلخالص  ١٥٤
  داء الفرقة  ١٥٥
١٥٨  اخلطايا أس  
  اإلخالص هللا  ١٥٨
  صفاء النوايا  ١٦١
  اتمع الفاضل  ١٦٢
  إشارات نورانية  ١٦٣
  الفقراء  ١٦٤
  هجرة املؤمن  ١٦٥
  تأليف القلوب  ١٦٩
  حاجة املؤمن ألخيه  ١٧٢
  نصر اهللا ورسوله  ١٧٧
  الشحناء والبغضاء نزع  ١٨٠
  احملبة واألحبة  ١٨٢
  الدرجة العظمى  ١٨٣
  الكفاءة يف القيادة  ١٨٦
  احلب يف اهللا حيل مشاكل املسلمني  ١٨٨
  الباب الثالث  ١٩٧
  واجب املسلمني املعاصرين  ١٩٧
  أدب اخلالف  ١٩٩
  صفة املؤمن  ٢٠٠
  أدب االختالف  ٢٠١
  األلفة بني املؤمنني  ٢٠٣



  

)٢٥٦(  

  رأى اآلخرالرأى وال  ٢٠٤
  دور العبادات يف توطيد العالقات االجتماعية  ٢٠٦
  العبادات وإصالح اتمعات  ٢٠٧
  حكمة الصالة  ٢٠٧
  حكمة الصيام  ٢٠٩
  حكمة الزكاة  ٢١٠
  حكمة احلج  ٢١٠
  الطهارة الظاهرة والباطنة  ٢١١
  الرياح املادية  ٢١٣
  واجب املؤمنني حنو إخوم املؤمنني  ٢١٥
 لواجبة على كل مؤمناحلقوق ا  ٢٢٠
  وصايا للنجاة من فنت هذا الزمان  ٢٢٥
  الوصية األوىل  ٢٢٦
  الوصية الثانية  ٢٢٧
  الوصية الثالثة  ٢٢٩
  الوصية الرابعة  ٢٣٠
  الباب الرابع  ٢٣٢
  بشريات النبوة ألهل هذا الزمان  ٢٣٤
  حرص النىب على األمة ىف آخرا  ٢٣٥
  بشريات النبوة لنا  ٢٣٨
  العصرمشاكل   ٢٣٩
  الداء والدواء  ٢٤١
  روشتة اإلستغفار  ٢٤٣
  ترمجة املؤلف فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد  ٢٤٧
  :قائمة مؤلفات الشيخ ٢٤٨
  أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد  ٢٥١
 حمتويات الكتاب  ٢٥٣

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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