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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ،احلمد هللا الذي اختارنا واجتبانا واصطفانا وجعلنا من أمة حبيبه ومصـطفاه 

وقبضـة   ،املتمكـنني  زلفىو ،وأنس الواصلني نعيم املقربني ، والصالة والسالم على
وصـحابته   ،الطيـبني  املباركنيسيدنا حممد وآله  ،لألفراد الوارثنياحلضرة العظمى 

  .العاملني آمني يا رب.. نا معهم أمجعني آمني وعلي ،املطهرين

  بارك اهللا عز وجلَّ فيكم أمجعني: إخواين وأحبايب
 ،أن ختام النبيني ،وأعلم األولني واآلخرين واخللق أمجعني، َعز وجلّأعلمنا اهللا 

هو سيدنا حممد أشـرف   ،إىل يوم الدين رسل بعده رسوالًيوالذي ال  ،وخامت املرسلني
   .هللا أمجعنيخلق ا

 ؟ملاذا أراد أن يعرفنا أنه آخر الرسل وأنه خـامت األنبيـاء   هذا اإلعالم؟ملاذا 
لتبليـغ   َعـز وجـلّ  حنن نعلم أن الرسل واألنبياء اختـارهم اهللا  و - لنعلم علم اليقني

يف عصـورهم   ،رساالت السماء، وحل مشكالت األرض بوحي ونور من السـماء 
 .ا هلموأزمام والقوم الذين أرسلو

  رسول اهللا فراج الكرباترسول اهللا فراج الكربات
والسياسـية   ،إذاً هذا يقتضي أن كل مشكالت األرض الفردية واالجتماعية

كل مشكالت األرض اليت ظهرت أو مل تظهر إىل يـوم  واحلياتية، والكونية والنفسية 
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ولَكـن  ﴿ :صلى اهللا عليـه وسـلم   الدين حلها مع من؟ مع أمري األنبياء واملرسلني
وكَانَ اللَّه بِكُـلِّ شـيٍء   ﴿ :انظر إىل التعقيـب و، ﴾اللَّه وخاتم النبِينيرسولَ 
ألي مبعىن أن من يريد حـال ً  وأكد أنه على أنه رسول اهللا، ].األحزاب٤٠[ .﴾عليما
 - ،يف بلده أو يف وطنه أو يف أُمتـه  ،أو يف بيته ،يف نفسه -معضلة  أو ألي ،مشكلة

صلى  ألن اهللا،  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا من؟ عند اهللا، هذا احلل عندمن  ويريد حالً

ل من زأوحى إليه باحللول الناجعة للمشكالت اليت حدثت يف زمانه، وين اهللا عليه وسـلم 
قوأهل اخلشـية مـن    ،على قلوب املقربني ،ومن أنوار آيات كتاب اهللا ،حضرته لِب

ملشكالت  ل هلم يف قلوم حالًزين ،ضرته لنوره وعلمهوالوارثني حل ،العلماء العاملني
  .أزمام وجمتمعام إىل يوم الدين

؟ ألن صـلى اهللا عليـه وسـلم    ملاذا مل ترتل احللول كلها يف زمن رسول اهللا لكن
، يظهر اهللا عز وجـلَّ  يفتح إال إذا شاع أمرها الكرت حلها املشكلة ال يرتل حلها، أو 

  ].اإلسراء٨٢[ ﴾نزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمنِنيون﴿ :كرت حلها

 من ،إذاً الرتول مستمر) وننزل: (مل يقل اهللا أنزلنا وانتهى الرتول، ولكن قال
 على يديه عز وجـلَّ  العدنان، ومما أجراه اهللا العلوم اليت وهبها للنيبمن ، وقرآنال معاين

يف إصالح بين اإلنسان، احللول الناجعة والنافعة ألهل اإلسـالم يف    عليه وسـلم صلى اهللا
  .كل زمان ويف كل مكان
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بيـوت  اخلربة اليابانية، وبيوت ملاذا نبحث حنن عن بيوت اخلربة األمريكية، و
يعلَمـونَ   ﴿ :ونبحث يف علوم قوم يقول فيهم خالقهم والعامل م! اخلربة األملانية؟

إذاً هذه  ].، الروم٧[ .﴾خرة هم غَافلُونَياة الدنيا وهم عنِ اآلمن الْح ظَاهرا
ل ا املشاكل الدنيوية لكن توقع حتاحللول منقوصة أم حلول كاملة؟ حلول منقوصة، 

صاحبها يف مهوم وغموم ال اية هلا إذا انتقل إىل الدار األخروية، لكن حلول احلبيب 
  .الدنيا وتسعد أهلها يوم الدينحتل مشاكل 

  مشاكلنا اتمعيةمشاكلنا اتمعية
ة الزاد، ومن ضيق األرزاق، ومن غالء األسعار، ومن حنن اآلن نشتكي من قلَّ

وهـؤالء   .. عدم توافر الوظائف للعاطلني من أبنائنا، والعنوسة اليت انتشرت يف بناتنا
يوم لن جتدوا فيه قطـرة   يقولون سيأيت عليكم !!خيوفوننا حىت من املاء الذي أنزله اهللا

وحنـن  !! هامنمن املاء، حىت قطرات املياه اليت أنزهلا خالق األرض والسماء خيوفوننا 
نريد أن نعيش يف هذه الدنيا طيبني صاحلني، ويف نفس الوقت يكون لنا عند اهللا يـوم  

ـ ﴿ الدين أجر الصاحلني وسعادة املقربني، فأين هذه املنازل؟ ا محاللَ صمع نن م
أين هذا الكالم؟ يف الـدنيا، ويف   – ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً

  ].النحل٩٧[ ﴾ ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ -اآلخرة 

ويف اآلخـرة  حنن نريد حلوالً مثل هذه جتعلنا نعيش يف الدنيا يف عيشة طيبة، 
فما الذي  يف اآلخرة، تورطناحتل مشاكلنا يف الدنيا و يف سعادة وارفة، ال نريد حلوالً
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حنـن نعـرف أن الـدنيا دار     !!يف عاله يوم لقاء اهللا جلَّاملسعى ويا خيبة  !!علناه؟ف
ها القرار واالستقرار هي الدار اآلخرة، لذا فـنحن  فيواآلخرة دار، ولكن الدار اليت 

احللول النبوية اليت مشى عليها وأجراهـا سـيدنا   ، لول مثل حلول القرآننريد احل
   . صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا

وأنتم تعلمون كلكم مهما حيدث لنا من مشاكل اقتصادية، وضائقات مالية، 
فرية وشركية، كل ما حيدث لنا هذا من مقاطعات عاملية، ومن حروب كُور، فقومن 
بلده وهاجر، وهم ترك  .لسيدنا رسول اهللا وأصحابه الكراميساوي ذرة مما حدث  ال

دوهم، فمن يهاجر يستولون على ما عنده، أهليهم وهاجروا، وأهل الشرك جرتركوا 
إن كان تاجراً يأخذوا بضاعته، وإن كان صاحب ماشية يأخذوا ماشيته، وإن كـان  

وذهبوا كلهم .  جيبهيف رج ومعه أي مال يف يده أوخيع ونمميأخذوا زراعته، و اًزارعم
إىل املدينة، وقام اليهود بعمل مقاطعة كاملة لكل من يف املدينة، ال يبيعـون هلـم وال   

بوا وحتز !!حرب ..يشترون منهم وال يتاجرون معهم، وال يساعدوم وال يعاونوهم 
ـ يف الكتاب، لكن حضرة الن عز وجلَّوكَونوا األحزاب كما وصفهم اهللا  هـم  معلَّ يبِ

الَّذين قَالَ لَهـم النـاس إِنَّ   ﴿ : هم، كلما كثرت املصائب يقولونبهم وأدبوهذَّ
   ـمنِعو ا اللّـهنبسقَالُواْ حاناً وإِمي مهادفَز مهوشفَاخ واْ لَكُمعمج قَد اسالن

اللّه وفَضلٍ لَّم يمسسـهم   فَانقَلَبواْ بِنِعمة من  ماذا كانت النتيجـة؟  - الْوكيلُ
  ].آل عمران١٧٤، ١٧٣[ .﴾سوٌء
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 ؟قـوم أن نعيد احلال الذي كان عليه هؤالء ال -يا إخواين  –فهل نستطيع 
حبثنا عن حل ثاين أو ثالـث أو   م، إنْكراهؤالء الالذي توىل به لنا إكرام اهللا  عودسي

 وال الغم نا، ولن ينتهي النكد وال اهلم، واألنكاد ممسكة بنابورابع ستبقى اهلموم يف قل
هـل يـذهب    اًجـذري  من عندنا أبداً، فمن عنده مشكلة يريد حلها يا إخواين حالً

ليس هذا حبل، ناهيك عن عداد القرض  !!ليقترض حىت جيد هلا حالً؟ وهل هذا حل؟
  الذي يعد عليه الفوائد، إذاً فما احلل؟

    إصالح القلوبإصالح القلوب  
 سيدنا رسـول اهللا  !!هلؤالء القوم كيف حلَّت مشكالم ها هو احلل، انظر

أَدعو إِلَى اللّـه علَـى   ﴿ :بالبصرية النورانية اليت أعطاها له مواله صلى اهللا عليه وسلم
ةريصرب اجعل هذه البصرية معهم ومع من بعدهم فقال يا :قالمن رمحته و - ب:  - 

هـذه  ليس يل وحدي، كل مؤمن له نصيبه مـن  و ].يوسف١٠٨[ ﴾أَناْ ومنِ اتبعنِي
  .البصرية، ليمشوا على املنهاج القومي واهلدي الكرمي والصراط املستقيم

ليس يف كثرة األمـوال، وال  حوال أن إصالح األ صلى اهللا عليه وسلمفرأى 
الصناعات، وال يف شـاهق البنايـات، وال جتهيـز    إقامة يف كثرة املزروعات، وال يف 

  بة باألسلحة واملعدات، إذاً فكيف يأيت اإلصالح يا سيدي يا رسول اهللا؟اجليوش املدر
يف اتمع معه شيء يف صدره، لو صلح هذا الشيء الذي  واحدقال أن كل 

والـدنيا   ،ولكن إذا مل نصلح هذه املنطقة وهذا األمر !!فينا كلنا سوف تنصلح الدنيا
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ونقاتل بعـض، ويزيـد   حارب بعض، نس، خزائنواألرض أصبحت أموال، امتألت 
احلروب مستمرة ولـن   ظلاحلقد منا على بعض، ويزيد التنافس بيننا وبني بعض، وت

أَال وإِنَّ فـي الْجسـد مضـغةً إِذَا    { ها؟تنتهي، لكن كل املشاكل فيم يكمن حلُّ
أَال و ،كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو كُلُّه دسالْج لَحص تلَحصالْقَلْب يه{ 

  .)البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة عن النعمان بن بشري(

حنـن  كل مؤمن له جسد صغري، و!! وهناك جسد صغري، وهناك جسد كبري
مثَلُ الْمؤمنِني في توادهم وتعاطُفهِم { :مجاعة املؤمنني ميثلون جسد آخر كبريكلنا 

اشتكَى منه شيٌء تداعى سـائر الْجسـد بِالسـهرِ    مثَلُ الْجسد الْواحد إِذَا 
إذا احتاج عضـو  ، )البخاري ومسلم ومسند اإلمام أمحد عن النعمان بن بشـري ( }والْحمى

. يشاركه فرحتـه  خيفف عنه، وإذا فرح أحد الكلُّ يعاونه، وإذا حزن أحد الكلُّ الكلُّ
   .كلهم جسد واحد

أنأ أقول هذا الكالم  ،بنور البصرية وأعطانا هذا احلل يه وسلمصلى اهللا عل فاجتهد
مشاكلنا ومشاكل بلدنا وال مشـاكل  قضي على وسنرى أنه ال حل ي ،واأليام قادمة

 .صلى اهللا عليه وسلم واملرسلنيء املسلمني إال إذا رجعنا هلذا احلل الذي وضعه أمري األنبيا

ترك سبعني أو مثانني مليون جنيـه،  ما رأيكم يف الرجل الذي يتاجر حالياً، وي
وترك ثالثة أو أربعة أوالد مل يتطهر فيهم القلب وال الفؤاد؟ سيكونون راضـني أم ال؟  

إذاً !! لن يرضوا مع أم عندهم ما يكفيهم، وليسوا حمتاجني، وعندهم اخلري الكـثري 
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زاق سمه الرالعربة ليست يف الكثرة، ولكن العربة يف القناعة والرضا باملقسوم الذي ق
اسِ{ :القيوم وهو احليى النأَغْن كُنت لَك اللَّه ما قَسبِم ضالترمذي وابن ماجة ( }ار

  ).ومسند اإلمام امحد عن أيب هريرة

مشاكل هؤالء بإصالح القلب، مـا   كلَّ هكذا حقاً، فسيدنا رسول اهللا حلَّ
ـ  الذي يسبب املشاكل بني الناس ويفسد العالقات من ا ور يف تألساس؟ احلقـد املس

إذا  القلب، واحلسد إذا أصيب به القلب، واألنانية إذا تسلطت على اإلنسان، والشح
 سيطر على جنان اإلنسان، هذه هي املعضالت اليت تسبب املشاكل يف كل اتمعات

مل نقضي على هذه األمراض وتنتهي هذه األعراض فلـن   ذاإ واألسر بني بين اإلنسان،
ق وتشرذم يف رقة ومتزهذه املشاكل، وسنظل كما نرى يف خالفات ومشاكل وفُتنتهي 

  .كل زمان ومكان
ا لنا نبي البقية الباقية احملافظة علـى   هي اليتنا من اهللا، ووحىت القيم اليت أتى
الفردية واألنانيـة وأفعـال    ظهروننهي عليها، ون ،النسيج االجتماعي، ها حنن نذحبها

 اإلسـالمية   قد أتت لنا، ألن الذي حيفظ اتمع من أعمال اجلاهلية القيماجلاهلية اليت
، توقري الصغري للكبري، وعطف الكبري على الصغري، وبر الوالدين، اليت بيننا وبني بعض
اتمـع  هذه هي القيم اإلسالمية اليت أسس عليهـا   ..ة األيتاميعاروصلة األرحام، و

  .أفضل الصالة وأمت السالم اتمع اإلسالميحبيبنا املصطفى عليه املثايل 
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  طهارة الباطنطهارة الباطن
ليس ي شيء؟ أمن  لكننا نريد محلة تطهري شاملة، نريد أن نطهر اتمع كله،

من دوافع السلوك العدواين، ومـن دوافـع   و، ولكن من دوافع الشر !!من ارمني
ونزعنا مـا فـي   ﴿ :السلوك السيئ، الدوافع اليت أشرنا إليها اآلن وهي يف القلب

نيقَابِلترٍ مرلَى سا عانولٍّ إِخغ نم مورِهدا(وكلمة  ].احلجر٤٧[ ﴾صنعزدليل  )َن
ومتمكنة وحتتاج إىل قوة يف اقتالعها، فال تراخي راسخة على أن هذه الصفات السيئة 

اون، بل حتتاج إىل قوة يف اقتالع هذه األوصاف اليت بي وجلَّن اهللا وال أن بسـببها   عز
   !!فسدت األحوال يف السموات واألرض
اهللا اثنتني وسبعني ألف سنة، وىف ما الذي أخرج إبليس من اجلن دة؟ إبليس عب

فما الذي ، }ليس يف السموات موضع أربعة أصابع إال وإلبليس فيه سجدة هللا{ :األثر
ه اهللا بالسجود آلدم فاسـتكرب  أخرجه؟ مرض الكرب، أصيب مبرض الكرب، حيث أمر

ال يدخلُ { :قال صلى اهللا عليه وسلممن اجلنة، وحضرة النيب  عز وجلَّورفض فأخرجه اهللا 
داود عن عبد اهللا  الترمذي وأبومسلم و( }الْجنةَ من كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ

  ).بن مسعود
، فالناس تقول طاملا معي د يف النفوس عن احلدومرض الكرب يف هذه األيام زا

الذي معه : (ويقولون .ألحد فلوس يف جييب، وعندي كل شيء يف بييت، فلست حمتاجاً
كلنا حمتاجون لبعض، فهـل فينـا واحـد    !! ؟كيف هذا) فلوس يدوس على الروس
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 سيدخل اجلنة إال إذا صلى عليه أربعون من إخوانه املسـلمني، وشـيعوه إىل مثـواه   
وجلَّالكبري  األخري، وشهدوا له عند العلى م ولو كانت على غري الواقـع   عزفشهاد ،

إِذَا رأَيتم الرجـلَ  { :قال لنا النيب :ملاذا شهدمت؟ يقولون :، فيسأهلمعز وجلَّيقبلها اهللا 
انبِاِإلمي وا لَهدهفَاش جِدسالْم ادتعي مسند اإلمام أمحد عن أيب سنن الترمذي والدارم( }ي

   ).سعيد اخلدري

وما شهِدنا إِالَّ بِما علمنا وما ﴿ :فيطلعهم اهللا على ملفات أعماله، فيقولون
نيظافبِ حيلْغا لصـلى اهللا عليـه    قال، فيغفر اهللا له بشهادة إخوانه ].يوسف٨١[ ﴾كُن

عـز   الناس خيرا، قَالَ اللَّه علَم منه شرا، ويقُولُإِذَا مات الْعبد واللَّه ي{ :وسلم

 }فيه قَد قَبِلْت شهادةَ عبادي علَى عبدي، وغَفَرت لَه علْمي:  لمالئكَته وجلَّ
  .)مسند البزار ومسند أيب حنيفة وكشف الستار عن عامر بن ربيعة(

 ،عة إخوانه، الذي سيبحث وحيتار يوم القـرار فبم دخل الرجل اجلنة؟ بشفا
قـال  ماذا يفعـل؟   ،ويفتش عن عمل ينقذه من النار وجيعله يدخل اجلنة مع األبرار

قُولُ { :صلى اهللا عليه وسلم حضرة النيبلَ لَيجإِنَّ الر-  ـةني الْجـلَ    :فـا فَعم
أَخرِجوا لَه صديقَه  :اللَّه تعالَى صديقي فُالنٌ؟ وصديقُه في الْجحيمِ، فَيقُولُ

يقب نقُولُ مفَي ،ةنال﴿ :إِلَى الْجو نيعافن شا ما لَنيمٍفَمميقٍ حد١٠٠[ ﴾ ص، 
  .}]الشعراء١٠١
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نسقَالَ الْح :} موةً يفَاعش مفَإِنَّ لَه ،نِنيمؤقَاِء الْمداَألص نوا مركْثتاس
ةاميكل رجل من املسـلمني لـه   ). معامل الترتيل تفسري البغوي عن جابر بن عبد اهللا( }الْق

ستهزئ الناس به، لكن له كلمة مسموعة عنـد  يشفاعة، ورمبا أخ ال تنتبه له، ورمبا 
 }َألبـره كَم من أَشعثَ أَغْبر ذي طمرينِ ال يؤبه لَه لَو أَقْسم علَى اللَّه { :اهللا
مـن   فيجب أال ختاصـم أحـداً   ).صحيح البخاري وسنن الترمذي وأيب داود عن أنس(

ضمنت الفوز يوم الدين، ليس قد فتكون  ذاكاملسلمني حىت تدخل يف شفاعة هذا أو 
لَن يدخلَ الْجنـةَ  { :صلى اهللا عليه وسلمباألعمال ألنه لن يدخل أحد اجلنة بعمله، قال 

وال أَنا، إِال أَنْ يتغمدنِي اللَّه : وال أَنت يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: أَحد بِعمله، قيلَ
هتمح{ :ويف رواية، }بِرمغتإِال أَنْ يةمحبِر هنم نِي اللَّهلٍ دفَضمسند اإلمـام  ( }و

  ).ن أيب هريرةأمحد وسنن البيهقي ع

النـاس   .. وهؤالء املسـاكني  !!إذاً فما الذي سيدخلنا اجلنة؟ هذه اجلماعة
ال﴿ :، وتاهت عما ينفعهاتاهت يف هذا الزمان عن احلقالٌ وم نفَعال ي موـونَ  ينب 

إذاً من الذي سـينفعين هنـا؟    ].الشعراء٨٩-٨٨[ ﴾من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ إِالَّ
يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه ﴿ :احب الصاحل الصادق الذي قال فيه اهللا تعاىلالص

نيقادالص عواْ مكُونالتوبة١١٩[ ﴾و.[  

ن هللا أال يكفي هذا؟ ال، ولكن ال بد من مصاحبة الصـادقني،  وفها حنن متق
حىت ولو جاء يف آخر  -احبثوا عنهم، وإياكم أن تتركوهم، ألن الذي سيجلس معهم 
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 }هم الْقَوم ال يشقَى بِهِم جليسهم{ :عز وجـلَّ يقول اهللا   - الس، أو أتى حلاجة
  )صحيح مسلم وسنن الترمذي ومسند اإلمام أمحد(

مع أصحابه حىت طهرت قلوم لبعضهم، فال أحقاد  صلى اهللا عليه وسلم بدأ النيب
والشح والكره وكل الصفات اليت تفسد املودة بـني  وال أحساد، وطهرهم من الغل 

  .املؤمنني

  تزيني القلبتزيني القلب
زرع احملبة واملودة والشفقة والعطـف   بعد ذلك؟ صلى اهللا عليه وسلم وماذا فعل

صلى اهللا عليـه   أصحاب رسول اهللا واحلنان والرمحة إلخوام ولكل بين اإلنسان، فكان

واحليوانات، ولـذلك   ه الرمحة حىت للطيورمن كثرة الرمحة يف قلوم يسعون ذ وسلم
  ].احلشر٩[ ﴾يحبونَ من هاجر إِلَيهِم﴿ :ملا وصف ربنا األنصار قال فيهم

حيبم حم املسلمني، ويف قلوون إخواب اهللا وحوجعـل  ، رسـول اهللا  ب
امليـزان؟   اإذا نظرنا إليه حلت كل املشكالت فوراً، ما هذ ،هلذا احلب احلبيب ميزاناً

 }ال يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه مـن نفِْسـه  { :صلى اهللا عليه وسـلم  قال
  ). البخاري وأمحد واحلاكم يف املستدرك عن عمر بن اخلطاب(

ال يطْعم أَحدكُم طَعم اِإلميان حتى أَكُونَ أَنا أَحب إِلَيـه  { :وقال أيضاً
نم نيعماسِ أَجالن نمو ،هيبنج نيي بالَّت فِْسهنو ،هدالوو هلَدتعظـيم قـدر  ( }و 
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  ).الصالة للمروزي عن أيب أمامة
هذا بيان من رسول اهللا لتزن نفسك، وتجهز نفسك، وتؤهل نفسك حـىت  

ـ   ك جبهـاد  تصل هلذا املستوى من احلب احلقيقي، وإذا مل تصل هلذا املسـتوى فعلي
حبيب  باملال عندك أكرب من ح بح -يف يوم من األيام  -نفسك، وإياك أن يكون 

بزخرفها وزهرا وزينتها أن تدخل يف قلبـك   اهللا ومصطفاه، وإياك أن تسمح للدنيا
اللهم اجعلـها يف  : (يقولون صلى اهللا عليه وسـلم  ة، فكان صحابة سيدنا رسول اهللامر

 :كلـه  ألن الدنيا لو دخلت القلب ستلوث القلـب  ،)يف قلوبناأيدينا وال جتعلها 
}يئَةطكُلِّ خ أْسا رينالد بشعب اإلميان للبيهقي( }ح.(  

حب الدنيا سبب كل األمراض واخلالف، فلو خرج حالدنيا من القلـب   ب
الـذي   توجد مشكالت، فكل نفإن احملاكم ستغلق أبواا، وال حنتاج إىل قضاء ألنه ل

يف احملاكم سببه حال، ألن حـب  ! حاً؟فإذا خرج هل سيشتري أحد سال !!!الدنيا  ب
هـل سـيكذب   ! يف كيل أو وزن؟ اًهل سيغش أحد! ؟اًأحد سيقتلالدنيا خرج، هل 

، كل هذا سينتهي إذا ذهبت الدنيا من القلوب، أين الدنيا؟ يف قـول اهللا  !!ال  !أحد؟
  ].احلديد٢٣[ ﴾ تفْرحوا بِما آتاكُملَى ما فَاتكُم والأْسوا ع تلكَيال﴿ :تعاىل

لَن تموت نفْس حتـى  { :صلى اهللا عليه وسلمألن اإلنسان يعلم قول احلبيب 
لـن  . )عنه اهللارضي ابن ماجة وابن حبان واحلاكم يف املستدرك عن جابر ( }تستوفي رِزقَها

 ال بد أن يأخذ كل التموين الذي قـرره لـه أحكـم   خيرج أحد من هنا وله متوين، 
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قبل أن ينتقل من الدار الدنيا إىل الدار اآلخرة يف جوار سيد األولني  عز وجلَّاحلاكمني 
صـلى اهللا   وبالنسبة إلخواننا املؤمنني، ما عتبة اإلميان؟ قال .صلى اهللا عليه وسـلم  واآلخرين

البخاري ومسلم ( }ى يحب َألخيه ما يحب لنفِْسهال يؤمن أَحدكُم حت{ :عليه وسلم
لو طبقنا هذا احلديث هل سنحتاج إىل قـوانني حتكمنـا أو   . )وسنن الترمذي عن أنس

فدستورنا سطور يف القلوب كتبـها بقدرتـه عـالم    !! دستور نتقاتل ونتعارك عليه؟
   ].اادلة٢٢[ .﴾ميانَاِإلكَتب في قُلُوبِهِم  أُولَئك﴿: عز وجلَّالغيوب 

فهل حنن حمتاجني تعليمـات مـن بـين     ،)يف قلوم اإلميان بتكَ(إذا كان 
لـذلك   ،على هذه احلال صلى اهللا عليه وسلمفمشى أصحاب النيب  .بالطبع ال! اإلنسان؟

   !!شهدنا ومسعنا عنهم العجب العجاب
 ،واملال نصـفني  ،نيتعاىل نقسم البيت نصف: واحد منهم يقول ألخيه يف اهللا

انظر أيهما تعجبك فأطلقها  ،ناغري متزوج أنا معي زوجت وإن كنت ،والنخل نصفني
وال تبغي إال وجـه   ،من الدنيا فال يصنع هذا إال قلوب طابت!! وبعد العدة تتزوجها

   .هذه قلوب طيبها احلبيب فقضت على كل هذه املشكالت .اهللا

بـارك اهللا لـك يف   : فيقول له ،ةالعفَّ عليه وسـلم صلى اهللا  واآلخر علَّمه احلبيب
لك يف جتارتك، اهللا ك، وبارك مال لك يفاهللا لك يف زوجك، وبارك اهللا بيتك، وبارك 

ة، فال يوجد بينـهم مـن   ة، وعلمه العفَّفعلَّمه الرسول العز !!ين على السوقلكن دلَّ
أمواهلم بغري حق، وال  كما نرى يف هذه األيام، وال نصب على الناس ألخذ - يتسول
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،  عـز وجـلَّ  كل هذا مل يكن موجوداً عندهم، ألم كانوا يراقبـون املـوىل   !! تزوير
  .صلى اهللا عليه وسلم تعليمات احلبيب احملبوب وينفذون

ببرةُةُكَكَر  النيةةالني  
كـل األرزاق   - والقرآنية ،والربانية ،والقدسية ،الدنيوية –األرزاق اإلهلية 
ةتكون على حسب الني، وليس على حسب السعي والكد: ﴿ جرخي بالطَّي لَدالْبو

ة، فالنية إا الني ].األعراف٥٨[ ﴾نباته بِإِذْن ربه والَّذي خبثَ الَ يخرج إِالَّ نكدا
يوجهها إىل الطريق  عز وجـلَّ هي اليت عليها حتقيق كل أمنية، فلو صلحت القلوب فإنه 

  :تصر للخري وامسعوا القصةاملخ

: فَقَالَ للْحسنِ أَوِ الْحسينِ ،ى أَمريِ املُؤمنِني عليوقَف سائلٌ عل{
تركْت عندك ستّةَ دراهم فَهات منها درهماً، : لَهاىل أُمك فَقُلْ اذْهب إ

الَ : علي تركْت ستّةَ دراهم للدّقيقِ، فَقَالَ قَالَت إِنّما: فَذَهب ثُمّ رجع فَقَالَ
: نه مبا في يده، قُلْ لَهايكُونَ مبا في يد اللَّه أَوثَق م يصدق إِميانُ عبد حتّٰى

فَما حلَّ حبوته : لَ السّائلِ، قَاابعثي بِالستّة دراهم، فَبعثَت بِها إِلَيه فَدفَعها إِىل
ج هعلٌ مجر بِه ّرى مّتحيلفَقَالَ ع ،هبِيعلٌ يلُ؟ قَالَ: ممائَ: بِكَمِ الْجبِم ة

عبأَرويلاً، فَقَالَ عمهرد لُ : نيجّالر قَلَهئَاً، فَعيش نِهبِثَم كخرؤا نّإِن ،ّليع لْهقاع
أَتبِيعه؟ : لي، فَقَالَ: فَقَالَ علي لمن هذَا الْبعري؟: ، ثُمّ أَقْبلَ رجلٌ فَقَالَومضى
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فَأَخذَ الْبعري : قَد ابتعته، قَالَ: بِمائَتي درهمٍ، قَالَ: بِكَم؟ قَالَ: ، قَالَنعم: قَالَ
لَ الَّذي أَراد أَنْ يؤخره مائَةً وأَربعني درهماً، الرّج وأَعطَاه املائَتينِ، فَأَعطَى

هذَا ما وعدنا اللَّه على : ذَا ؟ قَالَما ه: فَقَالَت .ةَإِىل فَاطم وجاَء بِِستني درهماً
بِيهن انسا﴿ لهثَالأَم رشع فَلَه ةنساء بِالْحن ججامع ، الْعسكري( }]األنعام١٦٠[ ﴾م

 للفتاوى وىف السرية احللبية أن رسول اهللا يوىف احلاو. )عن عائشةَ ،املسانيد واملراسيل
واملعىن أم أتوك على ، }البائع جربيل واملشتري ميكائيل{ :قال صلى اهللا عليه وسلم

قُلُوبِكُم إِن يعلَمِ اللّه في ﴿: وذلك حىت تتحقق عناية اهللا ألحباب اهللا ،صورة بشر
نكُمذَ ما أُخما مريخ كُمتؤا يرياألنفال٧٠[ .﴾خ.[  

لذا إن كنا نريد هذا اخلري جيب أن ننشر النوايا الطيبة، وحاخلري لبلـدنا   ب
 .﴾يؤتكُم خيرا مما أُخـذَ مـنكُم  ﴿ :اخلري عز وجـلَّ وإخواننا وأهلنا، فيعطينا اهللا 

حنن نبحث عن العـدد   .)ينالإ تدر نابضاعت(: كما يقول الصاحلون .]العنكبوت٤٥[
لـو أن   .مثلما كان سلفنا الصـاحل  !!وننسى املدد، فإن جاء املدد ال حنتاج إىل عدد

عندي يف البيت طعام يكفي اثنني وجاءين واحد فطعام االثنني يكفي الثالثة، وطعـام  
، فإن مل يأت املدد يصبح الطعام عز وجلَّاهللا  الثالثة يكفي اجلماعة، إذا نزل هلم مدد من

  !! الذي جهزته ال يكفي بعض العدد

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنـواْ واتقَـواْ    ﴿: فنحن حمتاجون لقول اهللا تعاىل
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 ؟ما هـذا الفـتح   ].األعراف٩٦[ ﴾لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماء واَألرضِ
فهذا يعين أن الفدان الذي ينتج  ،)خريات( :بركات؟ بركات، ألنه لو قال خريات أم

ستة أرادب قمحٍ ينتج عشرين، لكن الربكات يعين أن الفدان حىت لو أنـتج أردبـاً   
 صلى اهللا عليه وسلم فسيكفي الثالثني واخلمسني، وهذه الربكة داخل فيها مع النيب واحداً

وال  اجرين، والقصص يف هـذا اـال ال تعـد   صحابته املباركني من األنصار وامله
حصى، وردت يف كتب حياة الصحابة وكتب السرية وكتب التفسريت.  

أين الربكة؟ هي املشكلة اليت نعاين منها حنن اآلن، فنحن حنتاج إىل الربكة من 
، أهل العقول يبحثون عن األعداد ويقولون هذا يكفي وهـذا ال يكفـي،   عز وجلَّاهللا 

هل هناك أحد حـارب مـن   ، عز وجلَّ اإلمداد من اهللا ل القلوب يبحثون عنلكن أه
وكان يفكـر يف عـدد اجلـيش الـذي      صلى اهللا عليه وسلم أصحاب سيدنا رسول اهللا

سيحاربه؟ أبداً، فمرات كثرية كان فيها عدد جيش املسلمني ثالثـة آالف وجـيش   
غَلَبت فئَةً كَثريةً بِإِذْن اللّه واللّه  كَم من فئَة قَليلَة ﴿ :الكفار مائيت ألف، ولكن

ابِرِينالص عالبقرة٢٤٩[ .﴾م ،.[  

دون على ذلك، ومل يكن معهم نوعية سالح تضاهي نوعية سـالح  اتعفهم م
خرجنـا يف  ( :يقول رضي اهللا عنهسيدنا أبو هريرة  .األعداء، ألم معتادون على الربكة

صـلى اهللا   وكنا ثالثني رجالً، وأعطاين رسول اهللا  عليه وسـلم صلى اهللا سرية مع رسول اهللا

قبضة من التمر وضعتها يف جراب، ويف سرينا نفد ما معنا من الزاد، فأخذنا  عليه وسلم
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فطـار   متراً خيرج ويعطي الثالثني رجالً-نأكل من التمر الذي يف جرايب ثالثني يوماً 
: رضـي اهللا عنـه    يوم حصار عثمان وظل على ذلك حىت كان: قال –!! وغداء وعشاء

دخل اهلمج ضيعوا الربكـة   .)فجاء رجل من اهلمج وأخذه مين وفتحه فانتهت بركته
ويف هـذا البـاب   ،  صلى اهللا عليه وسلم اليت كان يعيش فيها أصحاب سيدنا رسول اهللا

  .حكايات ليس هلا اية، فكانوا يعيشون يف الربكات بعد طهارة القلوب

 عز وجـلَّ ت القلوب صلحت النوايا وصفت الطوايا، وأصلح اهللا إذاً إذا طهر
للعباد، وجعلهم  يءالزرع يف البالد، وأصلح اهللا كل ش عز وجلَّاألجساد، وأصلح اهللا 
الً﴿ :هلا وال حصر هلا من السماء ومن األرض يرتعون يف بركة ال عدفَض   اللَّـه نم

  ].احلجرات٨[ ﴾مونِعمةً واللَّه عليم حكي

احلاجة إليه اآلن، ليغي سر اهللا حالنـا  هذا هو النهج الرشيد الذي حنن يف أم
فالكافرون يريدون أن يذلوك  - أيدينا ملن يريدون أن يقطعوك ألحسن حال، لكن مد

اللَّه يرِيدونَ ليطْفؤوا نور اللَّه بِأَفْواههِم و﴿ :أم يعزوك؟ هم يريدون أن يهلكونا
 دمهيا ن ،فبدالً من أن مند أيدينا هلم - ]الصف٨[ ﴾متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ

فال يصح أن نكـون   - بيننا وبني بعض -أيدينا هللا، لكن ينبغي أن نصلح ما بداخلنا 
مع بعضنا حالياً يف مشاكل يف أمور ليست من أصول الدين، وال من أسـس املنـهج   

جاء به سيد األولني واآلخرين، وأصبحنا نذبح القـيم القرآنيـة واألخـالق     الذي
اإلسالمية، ونعمل باألخالق اجلاهلية، وصرنا نطعن يف بعض، واجم بعض، ونسب 
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هذا جيعل مالئكة اهللا حتتار يف أمرنا !! ونشتم بعض، فهل هذه أحوال مسلمني؟ ،بعض
فاملسلمون هلـم أوصـاف أخـرى     !!؟اإلسالمما شأن هؤالء و! !هلؤالء؟ ما: وتقول
وهدوا إِلَى الطَّيبِ من الْقَولِ وهدوا إِلَى ﴿ :الذي قال ذلك عز وجـلَّ اهللا ! !عندنا

يدمالْح اطراحلـج ٢٤[ .﴾ص.[ م أناس ال خيرج منهم إال الكالم الطيب الذي ال إ
يؤذي أحداً، بل خيفف اهلم عن الناس أمجعني والغم.  

،  صلى اهللا عليه وسـلم سيدنا رسول اهللا  كان عليهاين الذي نهج الربذا هو امله
ملوكاً كلهم صاروا  حىت، به كل ما اجتاح دولته وحلَّته، مشكالكل به  والذي حلَّ

صلى اهللا عليـه   نهج الذي جاء به سيدنا رسول اهللاملهو  هذا. على ظهر هذه البسيطة
  .وسلم

ا، وأن يـرتع  نفسنألنا يصلح وأن يذهب فساد قلوبنا  نسأل اهللا عز وجلَّ أن
والتوادد والتصـايف  احلب املودة ونا، وأن يزرع قلوبالغلَّ والغش واحلقد واحلسد من 
يف قلوبنا، وأن جيعل الصدق رائدنا يف كل أحوالنا،  والتآخي واإلخالص هللا عز وجلَّ 

يف كل أحوالنـا،   صلى اهللا عليه وسلموأن جيعلنا نتجه هللا يف كل شئوننا، ونقتدي باحلبيب 
، حىت يكرمنا اهللا كما أكرمهم، ويعزنا كما أعزهم، ويوسع اهللا علينا كما وسع عليهم

وحييطنا بعنايته وصيانته كما أحاطهم، وجيعلنا يف الدنيا يف ستره وعنايته، ويف اآلخرة 
   .من أهل قربه ومودته يف جنته

  د وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا على سيدنا حمم


