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أَموالهِم يبتغونَ للْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم و ﴿ :يقول اهللا تعايل
من اللَّه ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ والَّذين تبوؤوا  فَضالً

من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما  الدار والْإِميانَ
 مه كلَئفَأُو فِْسهن حش وقن يمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو لَى أَنفُِسهِمونَ عرثؤيوا وأُوت

  ].احلشر٩-٨[ ﴾ الْمفْلحونَ
  ن الرحيمبسم اهللا الرمح

يف ه حبيبه ومصطفاه إىل ما فيه خرينا ونفعنا ورفعة شـأننا  احلمد هللا الذي وج
والرسـول   ،والصالة والسالم على احلبيب األعظـم  .وسعادتنا يوم لقاء اهللالدنيا 
وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ ﴿ :الذي أثىن عليه مواله يف القرآن فقال ،األكرم
سيدنا وإمامنـا حممـد وآلـه األطهـار      ].النساء١١٣[ ﴾اللّه علَيك عظيمافَضلُ 

وعلينا  ،وكل من تبعهم من خاصة املقربني واألبرار إىل يوم القرار ،وصحابته األخيار
  .يا رب العاملني ،آمني.. معهم أمجعني آمني 

  :فيكم أمجعني عز وجلَّأخواين وأحبايب بارك اهللا 
فيها األسس اليت تنشأ  عز وجـلَّ وضح اهللا استمعنا إليها اآلن  اليتهذه اآليات 

عليها اتمعات الفاضلة، وجمتمعات املسلمني واملؤمنني يف أي زمان ومكان ينبغي أن 
نفوسهم على  تتكون جمتمعات فاضلة، ألن أهلها تربوا على مائدة كتاب اهللا، وتزكَّ

 عز وجـلَّ لني خبري األوصاف اليت ذكرها اهللا ممنهج حبيب اهللا ومصطفاه، فأصبحوا جم
  .يف هذه اآليات
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      نتتمعات، الذي بناه اهللا  ومن عجب أن هذه اآليات بيالنموذج األمثل لكل ا
لسيدنا رسول اهللا يف عصره وزمانه من األنصار واملهاجرين، مث وضما ينبغي أن  حت

ومن قبلنا ومن بعدنا، حىت نكون كما قال يكون عليه من بعدهم إىل يوم الدين، حنن 
  ].احلشر٧[ ﴾وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا﴿ :لنا عز وجلَّاهللا 

  إشارات نورانيةإشارات نورانية
ويف اآليات إشارات نورانية، ملن أراد أن يكون من أهل اخلصوصية، ال بد أن 

األفراد،  قِلُويطبقها على نفسه، حىت يتخلق خب يأخذ هذه اآليات على مسرح نفسه،
به عباد اهللا الصاحلني، وأفراد اهللا املقربني يف كل  الذي يعم عز وجلَّويفوز بفضل اهللا 

  .وقت وحني
إذاً اآليات فيها أمر عام للمجتمعات، وفيها إشارات خاصـة للسـالكني يف   

وال فيـه   ،ال فيـه مشـاكل   ،تمعاً تقياً نقياًجم نَ، فمن أراد أن يكَوعز وجلَّطريق اهللا 
وضـحت   فهاكم اآليـات  ،وال فيه تنافس يف الفانيات ،وال فيه صراعات ،تطاحن

صفات أهل اتمع الفاضل الذين اختارهم اهللا واجتباهم اهللا حلبيبه ومصطفاه، وعلى 
ـ ﴿ :زمان ومكان ليدخل يف قول اهللا يهيئتهم من أراد أن يلحق م يف أ ةٌ مـن  ثُلَّ

  ].الواقعة١٤-١٣[ ﴾خرِينوقَليلٌ من اآل ولنياَأل
ألي جتمع إنساين، أناس منتقلني إىل املكـان،  وهي مسة واملهاجرين واألنصار 

وأناس مستقرين وهلم أهلية يف هذا املكان، هؤالء يتشبهون باملهـاجرين، وهـؤالء   
ه الصـفات ليكونـوا مـن    يتخلقون بأخالق األنصار، وهؤالء وهؤالء جيمعون هذ

أن الذي يتخلق جيب أن يتخلق خبلق املهـاجرين واألنصـار    يالصاحلني واألبرار، أ
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  .عز وجلَّليكون من األخيار واألبرار واألطهار عند اهللا 
  الفقراءالفقراء

﴿اجِرِينهاء الْملْفُقَرم بغري عناية اهللاو ﴾لكلمة الفقراء تعين الذين أحسوا بأ، 
ضعفاء وفقراء ال  ،وطَول اهللا ،وحول اهللا ،وتوفيق اهللا ،ورعاية اهللا ،ومعونة اهللا

وال نفعاً وال موتاً وال  اأنفسهم، وال ميلكون ألنفسهم ضر يستطيعون دفع أي شيء عن
جبوده وكرمه، وأسعفهم بفضله  عزَّ وجلَّ واجد الوجود حياة وال نشوراً، إال إذا أمد

 أن الفضل كله هللا، وأن اخلري كله من عند اهللا، وأن وواسع نعمه، فيعلمون علم اليقني
باسط األرزاق ومقسم العطايا هو اهللا، وأن الذي بيده األنفس كلها، وبيده النعم 

ال يشاركه يف ذلك أحد من خلقه ال من قبل ويف عاله،  هو اهللا جلَّ ،واخلريات مجيعها
عز وجلَّ لكنه  ]آل عمران٧٣[ ﴾تيه من يشاءقُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيد اللّه يؤ﴿ :وال من بعد

  .!!يؤتيه من يشاء
! فهل جيوز ألحد أن يتحكم يف فضل اهللا، أو يتدخل يف توزيع عطاءات اهللا؟

ـُؤمن بتمام األدب أن يتأدب مع اهللا جـل يف عـاله، ويسـلم هللا     ينبغي للمؤمن امل
حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم الَ فَالَ وربك الَ يؤمنونَ ﴿ :تسليماً كامالً

  ].النساء٦٥[ ﴾يجِدواْ في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليما 
  هجرة املؤمنهجرة املؤمن

والْمهاجِر من { :واملؤمن طوال عمره مهاجراً، ألنه وقف عند قول احلبيب
ى اللَّهها نم رجه هنعن عبد اهللا بن عمرو رضـي   صحيح مسلم وسنن الترمذي وأيب داود( }ع

 –فدائماً يهجر ما ى عنه اهللا، وما حذر منه رسول اهللا، إذا وجدت فـنت   ،)اهللا عنهما
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صلى هجر هذه الفنت، وصان لسانه وأعضاءه من اخلوض فيها، قال  –كما نرى اآلن 
التدوين يف أخبار قزوين للرافعي، ( }ةٌ لَعن اللَّه من أَيقَظَهاالْفتنةُ نائم{ :اهللا عليه وسـلم 

إال إذا أراد أن يقـول   ، )ورواه السيوطي يف اجلـامع  ،)كشف اخلفاء(وذكره صاحب 
كلمة خري، أو يتوسط ليصلح بني طائفتني، أو يهدئ األمور بني فـريقني، وبـذلك   

، لكن ال يؤجج فتنة وال يثري عز وجلَّاهللا يكون قد أحسن وله كرمي األجر واملثوبة عند 
زوبعة، وال يردد الكالم الذي يزيد األمور اشتعاالً بني األنام، يردد الكـالم الـذي   

  .يؤدي إىل الوفاق، والذي جيلب االتفاق
ما ظهر منها والفنت فاملؤمن دائماً وأبداً يهجر ما ى اهللا عنه، يهجر املعاصي 

 ﴾فَالَ تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَـومِ الظَّـالمني  ﴿ :سوءوما بطن، يهجر قرناء ال
 ﴾اتقُواْ اللّـه وكُونـواْ مـع الصـادقني     ﴿ :وجيالس الصادقني ].األنعـام ٦٨[
  ].التوبة١١٩[

يهجر وسائل اإلعالم اليت تعمل على إثارة الفتنة وزيادة االشتعال يف صدور 
بال ويستطيع أن يؤدي ما عليه من فرائض أو ذكـر أو   األنام، حىت يكون يف راحة

وخاصة أنين لست طرفـاً وال أسـتطيع أن    .عز وجلَّتالوة كتاب اهللا للواحد املتعال 
نفسك : (، وقد قيلعز وجلَّتشغلين ذا عن اهللا تريد أن نفسي  أؤدي دوراً فيها، فإذاً

حتفظ ما تقوله الفضـائيات،   ال تزال ألنك ،)إن مل تشغلها باحلق شغلتك بالباطل
وتذاكر ما تكتبه الصحف واالت، وتقطع الوقت باألحاديث اليت تثبت أنك متابع 
جيد للفضائيات، وقارئ عبقري لكل الصحف واالت، ال تفوتك شاردة وال واردة 

وأنت على ذلك، مـاذا   عز وجلَّالن، هب أنك جاءك أمر اهللا فوال رأى لفالن أو 
إذا كان اهللا يعاتب من شغل مباله وأهله، وماله ينميه، وأهله يقوم هلـم  ! تقول لربك؟
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ال يف الدنيا !! مبا كلَّفه به خالقه وباريه من مسئوليات، فكيف يشغل نفسه مبا ال يفيد
  :وال يف يوم الوعيد

طَاقْوع قْالوت في نالِو نجبهاد لَ     يسٍفمحت فرِ يهضاه  
كمـا   –من أهل هذا الزمان يف خبال، ويضيعون عمـرهم   اًإذا رأيت كثري

أم ! أو متشي على منهاجهم؟! قال، فهل جيوز لك أن تقتفي أثرهم؟القيل واليف  -قيل
  !!.متشي على منهاج سيد األولني واآلخرين، وتقتفي أثر الصاحلني؟

ن خذ ال تتابع أو ال تقرأ، لك: فاملؤمن ليس له وقت لقطعه يف الفنت، ال أقول
الضروريات، وال تشق على نفسك مبتابعة التفصيالت، واشغل نفسـك بعـد ذاك،   
فالوطن كله حيتاج إىل رجال قلوم صافية، يتوجهـون إىل اهللا بـإخالص القصـد،    
وصفاء الطوية، وتفتح هلم أبواب اإلجابة، ويفتح اهللا هلم كنوز االستجابة، فيـدعون  

ذا كان الكل مشغول البال ذه الفنت فـأين هـؤالء   فيطفئ نار الفنت، إ عز وجـلَّ اهللا 
وأيـن  ! هل نستطيع أن نستورد رجاالً من هنا ومن هناك ليـدعوا لنـا؟  ! الرجال؟

حنتاج إىل بعض الصفاء وبعض الوفاء للقيام مبا كلفنا اهللا ! الصاحلون فينا وأين رجالنا؟
  .ومتابعة حبيب اهللا ومصطفاه

  :كان يقول عنهرضي اهللا  إبراهيم الدسوقيسيدي 
  سهام الَّليلِ صائبةُ املَرامي     إِذَا وترت بِأَوتارِ اخلُشـوعِ
  يصوبها إِلَى املَرمى رِجالٌ      يطيلُونَ السجود مع الركُوعِ

بِالد ـنصحنِي التغا يماً      فَمها سنيمر ا ثُمنرتوعِإِذَا أَور  
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ومن هـم غريكـم، علـى أن     !ألسنا يف أمس احلاجة اآلن إىل هؤالء الرجال؟
تسدوا الباب هلذا اللغط الدائر يف كل مكان، وتتوجهون بإخالص الطوية وصفاء النية 

   .هذه النار املشتعلة يف الصدور عز وجلَّأن يطفئ اهللا 
مريكا وإسرائيل وغريها لتطفئها، ا مبطايف ألو كانت نار متوهجة يف املباين الستعن

لكنها نار يف الصدور، ال يفلح يف إطفائها الكافرون وال املشركون وال املساعدون وال 
أن يطفئ نار  عز وجـلَّ املعاونون، ال يطفئها إال من يقول للشيء كن فيكون، فنسأل اهللا 
اناً وسلفيني وغريهم الكراهية والغضب واإلحن يف صدور إخواننا املصريني أمجعني، إخو

ـ  ـ  بمن طوائف الشعب أمجعني، وأن يقذف يف قلوم احلُ لرسـول اهللا،   بهللا، واحلُ
 يـا رب  ،آمني..آمني  ..ألهل مصر أمجعني  بللوطن، واحلُ باهللا، واحلُ ينِلد بواحلُ

  .العاملني
﴿اجِرِينهاء الْملْفُقَرجر لغو  جبال تنسوا أننا يف شهر اهلجرة، في: ﴾ل أن

، وكل ما يغري قلوب اخللق حنو دين اإلسالم، وكل ما يتعلق بالذنوب واآلثام، كالمال
أخطأ إخواننا فظنوا أم على احلق،  .ألننا نقدم صورة قبيحة لإلسالم يف العامل كله

بينما لو نظر هؤالء وهؤالء لوجدوا أم يسيئون إىل دين اهللا، ألن العامل الغريب 
قوم خمتلفون، ومتفرقون، !!! يكي وغريه يشنعون علينا اآلن أن هذا هو اإلسالمواألمر

!!! على أم لن جيتمعوا أبداً ألم وصلوا إىل طريق مسدود  نوال جيتمعون، ويراهنو
  !وهل هناك بني أي مسلم وأخيه طريق مسدود؟

ـ !! وملاذا؟ من أجل الدنيا أو املناصب أو املكاسب  نيئوصحيح أن هؤالء يس
ة وأمت السالم، فمـا  إىل اإلسالم ألم مل يتربوا على مائدة املصطفى عليه أفضل الصال
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ة املباركة اليت ربناها احلبيب، وكيف كان أوالنا أن نلفت نظر الناس ونظرهم إىل الس
  .تعاملهم مع بعضهم

  تأليف القلوبتأليف القلوب
 بني قومني من الشـر  وما ،وهاجر إىل املدينة صلى اهللا عليه وسلملقد بعث النيب 

كما بني األوس واخلزرج يف املدينة، حروب متطاحنة ليس هلا عد   حـدايـة ت وال ،
لَو أَنفَقْت مـا فـي اَألرضِ   ﴿ :، لكن امسع إىل اهللا وهو يقولوأنتم تعلمون ذلك

مهنيب أَلَّف اللّه نلَـكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفَتيعاً مماألنفال٦٣[ ﴾ج.[  
 ة، وهذا يؤيد ما ذكرناه اآلن، لو تدخل الشرق والغرب بعروضهم السـخي

وأمواهلم وفرصهم ومساندم لن يستطيعوا أن يؤلفوا بينهم إال إذا شـاءت إرادة اهللا  
 .﴾لَهم ما يشاءونَ عنـد ربهِـم  ﴿ : ، وإرادة اهللا من الذي يحركها؟ أنتمعز وجلَّ

  .]الزمر٣٤[
لو اجتمعنا ولو قلة قليلة، ونزهنا قلوبنا عن امليل إىل هذا أو ذاك، وهؤالء أو 
هؤالء، ودعونا اهللا بصدق وإخالص، ووفينا ببعض أعمال اخلواص يف هذه األيام، من 

وانشغلنا ذه األعمال  ،صلى اهللا عليه وسلمصيام وقيام وذكر هللا وصالة على رسول اهللا 
 لنوال من الواحد املتعال، مث دعونا اهللا الستجاب لنا اهللا جلَّاليت تستوجب العطايا وا

  .يف عاله
فأنتم عليكم اآلن إطفاء هذه الفتنة، ليس مبساعيكم ألنكم ضـعفاء أمـام   
هؤالء، لكن بتوجهاتكم إىل اهللا، وبلفت نظر اخللق إىل ما كان عليه أصحاب رسول 

أُولَـئك الَّذين هدى اللّـه  ﴿ :اهللا من املهاجرين واألنصار الذين يقول فـيهم اهللا 
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هداقْت ماهداألنعام٩٠[ ﴾فَبِه.[  
وهذا كالم ال يستطيع أحد أو يا أخي اجلُمعة أن يعارضنا فيه، فإذا خطبت ،

طُلب منك إلقاء كلمة أو درس أو موعظة أو نصيحة، حىت ولو لرجـل جتالسـه، أو   
ـ  متوتكلَّلسمري تؤانسه، أو زميل يف العمل ختالطه،  عن ذاك، غيمـا بقلـوب    رت

وكُنا نخوض ﴿: ، لكن لو كان الكل خيوضعز وجلَّالناس، وجعلتهم يتجهون إىل اهللا 
نيضائالْخ عاملدثر٤٥[ .﴾م.[  

 عز وجـلَّ فمن يدعو؟ ومن يسأل؟ ومن يلح يف الدعاء؟ ومن يكرر الرجاء هللا 
 بقلوم، لصفاء نواياهم وقصـودهم؟  عز وجلَّهللا غري هؤالء الذين حنسبهم قريبني من ا

صلى اهللا وإن مل نبلغ القمة لكننا أشبه الناس بصحابة رسول اهللا  –واحلمد هللا  -فنحن 
ـ  ﴿ :، يكفينا أننا داخلني يف قـول اهللا  عليه وسلم م بِالْغهبونَ رعدي  ـيشالْعو اةد

ههجونَ ورِيدوال مال وال دنيا، وإمنـا   وال إمارة، لب وزارةال نط ].الكهف٢٨[ ﴾ي
نطلب مجيعاً رضاء اهللا، ويكفينا هذا يف التشبه بأصحاب رسول اهللا على قدرنا، ولنـا  

  .جاه عند اهللا إن شاء اهللا أمجعني
مجيع الذنوب واآلثام، ولذلك أناشد  رجهأن ن –لنحقق املرام  -فالبد أوالً 

اديثهم مع بعضهم أو مع غريهم، أو من يتجـول علـى   إخواين مجيعاً إن كان يف أح
 :وضوا يف أحد، ال يف هؤالء وال يف هؤالء، فـنحن شـعارنا  ختمواقع النت منهم، ال 

، وحناول أن نسـتل  ب، وجنمع الناس على احلُاًنجمع وال نفَرق، ونؤلف وال نثري فتن
  .من صدورهم الشحناء والبغضاء
وقد تقول إنك على احلق ،تعرف احلق!! من كالم اخللـق،   أنت عرفت احلق
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عنـدما   صلى اهللا عليه وسـلم إن كان من الصحف أو الفضائيات أو اإلذاعات، وقد قال 
إِنكُم تختصمونَ إِلَي ولَعلَّ بعضكُم أَلْحن بِحجتـه مـن   {  :جاءه متخاصمان

أَخ قبِح لَه تيقَض نضٍ، فَمعـارِ،  بالن نةً مطْعق لَه ا أَقْطَعمفَإِن هلئًا بِقَويش يه
  ).البخاري ومسلم وسنن الترمذي( } فَال يأْخذْها

فمن قضيت له حبق ليس علـى   ألنه يقضي باحلجة اليت أمامه وليس مبا يعلم،
معـاداة   فأنت غري مأمور مبناصرة هـؤالء، وال  .أخيه فإمنا أقطعت له قطعة من النار

هؤالء، وإمنا حنن محامة السالم، ورمز الوئام الذين جيمع اهللا بنا يف هذا الزمان أهـل  
بد مـن  فضل الصالة وأمت السالم، إذاً الاإلسالم على منهج احلبيب املصطفى عليه أ

  .اهلجرة
  حاجة املؤمن ألخيهحاجة املؤمن ألخيه

﴿هِمالوأَمو ميارِهن دوا مرِجأُخ ينتلبية ألمر : ﴾الَّذهم، وتنفيذاً لطلب رب
حبيبهم، فإن اهللا عز وجلَّ يأمرك أن خترج من دارك يف أوقات الصالة لتذهب إىل بيت 

خرج من مالك حقن الذي أخرجك  اهللا، ويأمرك أن تالفقري الذي أوجبه فيه اهللا، م
بيت من هذا األمر؟ اهللا عز وجلَّ، خترج من دارك ألداء فرائض اهللا، وال جتلس يف ال

كما حيدث يف هذا الزمان، فإن من األمور اليت أثرت يف الروابط والعالقات بني 
املسلمني اكتفاء الناس بالصالة يف البيوت وتركهم للمساجد إال يف يوم اجلمعة، وحىت 

  .إذا ذهبوا إليها يوم اجلمعة ال حياول واحد منهم أن يتعرف على إخوانه املصلني
ين اإلنس يف هذا الزمان أنك ما دمت ال حتتـاج  وسول الشيطان لكثري من ب

إىل مال من أحد، وال إىل مصلحة من أحد، فال عليك أن تواصل اخللق أو توادهم أو 
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أمريكية، ألن ذلك سياسـة أمريكـا    - عز وجلَّوالعياذ باهللا  –تتعرف عليهم، وهذه 
ان لـه منفعـة   ، ال يتحرك إال إذا ك)مذهب املنفعة(وأهل الغرب، وهو ما يسمونه 

ولكن حنن مجاعة املؤمنني نعلم علـم الـيقني أن    .مادية، وال يدركون ما وراء املادة
املنافع اليت تعود على األخ من إخوانه املؤمنني اُألخروية والروحانية والدينية والربانية 
تفوق أضعاف أضعاف أضعاف الدنيا كلها من أوهلا إىل آخرها إذا سلمها له مـواله  

وملنـافع   ،عاله، فإن األخ حيتاج إىل أخيه يف الدنيا قبل اآلخرة ملنافع ربانيـة  يف جلَّ
والْمؤمنـونَ  ﴿ :بيننا وقال فيهـا يف قرآنـه   عز وجلَّجعلها اهللا  ،وملنافع إهلية ،دينية

  ].التوبة٧١[ .﴾والْمؤمنات بعضهم أَولياء بعضٍ
، بل إن أغىن أغنياء املسلمني، بـل إن  كل مسلم حيتاج إىل إخوانه املسلمني

وهـو   صلى اهللا عليه وسلموقد كان  !!سلطان املسلمني حيتاج إىل أفقر رجل من املسلمني
روي ـرعى، عندما خيرج بقواته وجيوشه إىل الغزوات يج علـى  ث أصحابه هذا اهلَد

ارك، ويقـول  الشيوخ والعواجيز الذين ال يستطيعون اخلروج للجهاد يف مسجده املب
ال تنسونا من دعاءكم فإمنا ننصـر بـدعائكم، وورد يف    :كما جاء باألثر  يا إخويت

ال : وقال لعمـر . ادع لنا واستغفر لنا: قال لغالم املغرية صلى اهللا عليه وسلمالقرطاس أنه 
  .تنسانا يا أخي من صاحل دعواتك ملا استأذنه للعمرة

فَلَـم   ﴿: هلم عز وجلَّبل قال اهللا ) كم إنا ننصر بسيوف( فهو مل يقل إلخوانه 
 .﴾تقْتلُوهم ولَـكن اللّه قَتلَهم وما رميت إِذْ رميت ولَـكن اللّـه رمـى  

ابغـونِي فـي   { :لنا وللمؤمنني أمجعـني  صلى اهللا عليه وسلمولذلك قال  ].األنفال١٧[
كُمفَائعوجلَّألن الضعفاء هلم وجاهة عند اهللا احبثوا عنهم . )املستدرك والطرباين( }ض عز ،

صلى دعوة من أي رجل مؤمن قد تراه ضعيفاً أو حقرياً أو فقرياً قد تغري الكونني، قال 
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كَم من أَشعثَ أَغْبر ذي طمرينِ ال يؤبه لَه لَو أَقْسم علَى اللَّـه  { :اهللا عليه وسلم
هرن الترمذي ومسند اإلمام أمحد وصحيح ابن حبانسن( }َألب.(  

لكنه يستطيع أن يعمر الصحاري، وليس معه  اً،ضعيف اًفقري اًقد يكون مسلم
مال، يذهب إىل الصحراء ويستغيث مبواله فيرتل اهللا له املاء، وال تستطيع اإلمكانيات 

أن تصنع سحاباً  الضخمة أن تأيت باملاء، ألن جوف األرض ليس فيه ماء، وال تستطيع
سيره لريوي هذا املكان باملاء، لكن هذا املسلم الفقري إذا ذهب إىل أي مكان ولو وت

  .مناه عز وجلَّكان صحراء جرداء وسأل اهللا فوراً أعطاه اهللا 
سالح الدعاء استهونت به الناس يف هذا الزمان، ولذلك ال بـد أن نؤهـل   

بدعائنا كل  عز وجلَّعلى الدعاء، حىت يصلح اهللا أنفسنا له، وجنهز أنفسنا له، ونتدرب 
العاملني هذه األحناء واألرجاء إن شاء اهللا رب.  

﴿ هِمالوأَمو ميارِهن دوا مرِجأُخ ينالَّذ اجِرِينهاء الْملْفُقَروهنا : ﴾ ل
حمط الكالم، ما طلبام؟ وما الذي حيتاجونه؟ وما الذي يبغونه؟ وما الذي يرغبون فيه؟ 

هل الوصول إىل ! هل التنافس على املقاعد الربملانية؟! هل تشكيل أحزاب سياسية؟
أبداً واهللا، لكن ! هل تكوين شركات كربى تبتلع الفقراء واملساكني؟! الوظائف العلية؟
﴾ يريدون  من اللَّه ورِضوانا يبتغونَ فَضالً ﴿ :القائلني هو أصدقاهللا يقول فيهم و

ألن اجلنة فوقها مقام الرضوان، وهو أعلى ) جناناً: (فضل اهللا ورضوان اهللا، ومل يقل اهللا
من مقام اجلنة، مقام اجلنات مبا فيها من أنواع، فردوس وخلد وغريه مقام للنعيم، 

لتنعم بالنساء، التنعم باملسامرات واملؤانسات واحملادثات مع التنعم باملأكوالت، ا
 األصحاب واألصدقاء، لكن مقام الرضوان يكون التنعم فيه باملواجهات مع حضرة اهللا
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، ٢٣-٢٢[ .﴾إِلَى ربها ناظرةٌوجوه يومئذ ناضرةٌ ﴿ :لذلك هو أعلى، عزَّ وجلَّ
   ].القيامة

علت مهتهم فال يطلبون إال األعلى واألغلى واألرقى من وهم كانوا أكياساً، 
   .اهللا وعند اهللا جل يف عاله

هانت عليهم الدنيا وعلموا أن الدنيا ال تصلح حلى وطنـاً فلـم يطلبوهـا،    
جيعل الدنيا خادمة ومسرية وتابعة ملن يتوجه إليه، وجيعل طالب  عز وجلَّوعلموا أن اهللا 

سعي جبد حنوها، ويشغل وقته يف ييد يف طلبها خادماً هلا، الدنيا واحلريص عليها والشد
حصوجـلَّ ل منها إال ما كتبه اهللا طلبها، وال ي له فيها، وخسر الصاحلات، وخسـر   عز

الطاعات، وخسر القربات، ألنه انشغل يف طلب الدنيا عن هذه األمور اليت يهتم ا 
  .املقربون واملقربات

يرزق من غفل  عز وجلَّأن اهللا  -بتعليم اهللا  -وا لكن املقربون والوجهاء علم
عنه وعصاه، فكيف ال يرزق من أطاعه ودعاه، فولُّوا وجوههم بالكليـة حنـو اهللا،   

 عز وجـلَّ وألقوا حبل االعتماد على اهللا، وتوكلوا بالكلية على فضل اهللا، فجعلهم اهللا 
رٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينـه  من عملَ صالحا من ذَكَ﴿ :كما قال يف كتابه

  ].النحل٩٧[ .﴾حياةً طَيبةً
ـ القفعاشوا يف الدنيا يف حياة طيبة، ال فيها هم وال غم وال نكد وال  ل وال ق

شجون وال شئون، وإمنا هي فرح دائم مبا يرد على قلوم، ومبا يرد على خـواطرهم  
ومـن   ].البقرة٢٨٢[ .﴾واتقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه﴿ :من باب عز وجلَّمن عامل اهللا 

   ].جلمعةا٤[ .﴾ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ﴿ :باب
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فعليهم  ،فإذا ابتغوا فضل اهللا ورضوان اهللا: ﴾من اللَّه ورِضوانا يبتغونَ فَضالً﴿
   .﴾وينصرونَ اللَّه ورسولَه﴿ :قوموا يف الكونأن ي

  نصر اهللا ورسولهنصر اهللا ورسوله
ـ كيف ينصرون اهللا ورسوله؟ ينشرون املنهج الوسطي الذي كان عليه الن  يبِ

  .وأصحاب النيب من املهاجرين واألنصار، وأتباع النيب إىل يوم القرار
لكن  .مفرطني ومتغالنياجللية اليت تراها اآلن جتدها بني ولو تدبرت يف الفنت 

أهل الوسطية املساكني هم القاعدون وليس هلم شأن ا، وإن كان البد أن يلحقهـم  
ضرر، ألن هذه أمور متس أهل الوطن أمجعني، فنحتاج إىل نشر ثقافة الوسطية حـىت  

يف اجلزيـرة العربيـة، وجعلـت    ) جند(خنرج من كل هذه الضبابات اليت فجرا لنا 
املسلمني بني العوامل األخـرى مبـا    هترجاء اُألمة اإلسالمية، وشوالقالقل يف كل أ

أخرجوه من تشدد، ومن فظاظة، ومن غلظة، ومن خشونة يف التعامل، ومن تسلط يف 
م وحدهم على احلقوأن ما سواهم على الباطل اآلراء، ومن اعتقادهم أ.  

ال : على النـت  منذ حوايل شهر قال) جند(بلغ م األمر أن أحد هؤالء يف 
عصـبية  !! جعل اجلنة قاصرة على أهل جنـد !! يدخل اجلنة إال من كان من أهل جند

إىل تكفـري   –هـداهم اهللا   –، ويسارعون صلى اهللا عليه وسلمليست يف دين خري الربية 
ويغفلون عن أن هذا ! كيف هذا؟!! املوحدين، وإىل الرمي بالفسق للمسلمني املصلني

إِنَّ الـدين عنـد اللّـه    ﴿: عز وجـلَّ الدين الذي قال فيه اهللا  إساءة بالغة إىل هذا
الَمصلى اهللا عليه وسلموقال فيه  ].آل عمران١٩[ .﴾اِإلس: }رسي ين١}إِنَّ الد  

                                                 
  صحيح البخاري والنسائي وابن حبان ١
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فنصرة دين اهللا ونصـرة اهللا   .تركوا اليسر وعسروا على الناس أمور دينهم
ان عليها حبيبنا وقـرة عيننـا سـيدنا    ورسوله يف هذا الزمان بنصرة الوسطية اليت ك

ال نستطيع أن نلعن مسلماً، وال أن نكفر  .وصحبه الكرام صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
من امللة حىت ولو ) ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا(مؤمناً، وال أن نخرج من يقول 

مفوض إىل اهللا إن  أمره: ارتكب كبرية من الكبائر ومل يتب منها إىل املوت، وإمنا نقول
حىت لـو   ،)ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا(ما دام قال  ،شاء عفا عنه وإن شاء غفر له

كان قاهلا خوفاً من سيف، أو خوفاً من حاكم، أو طلباً ملنفعة، فقد قال احلبيب فيمن 
البخاري ( }ه إِال بِحقِّهال إِلَه إِال اللَّه فَقَد عصم مني مالَه ونفْس: من قَالَ{ :قاهلا

  .)ومسلم والنسائي
قتلون املسلمني، ويرفعون السالح على املوحدين، هذا أمـر ال  ناهيك مبن ي

جابِينبغي أبداً السكوت عنه مجاعة املؤمنني، ال نح ونـبني  ههم مبثل أفعاهلم، وإمنا نوض
يعلـم العـامل حقيقـة     حقيقة هذا الدين، ويسره وتيسريه ووسطيته للعامل أمجع، حىت

  .اإلسالم
إىل هذه املعرفة إخواننـا الـذين    نوأول الناس، وأوىل الناس الذين حيتاجو

م ليرباليني، هعون عنهم أيشاركوننا يف الوطن، إن كانوا مسيحيني، أو ما يدأن  ب
شـيوعيني، أو   -كما يقول الـبعض   –هؤالء الليرباليني ال يقرون بالدين، وبعضهم 

سم من أمسـاء اإلسـالم،   دام يف أرض اإلسالم، وتسمى با ما –ني أو غريه، وجودي
وينتسب إىل أبوين مسلمن، وال يقول لذلك بقول، وال يدل على ذلك بفعل، وإمنـا  ي

حىت ظاهراً يقول إين مسلم، فينبغي على أن أُظهر له يف فعلي وقـويل معـه مساحـة    
إِنمـا الْمؤمنـونَ إِخـوةٌ    ﴿ :ن اُألخـوة اإلسالم ويسر اإلسالم، وأن اإلسالم دي
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  ].احلجرات١٠[ .﴾فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ
  نزع الشحناء والبغضاءنزع الشحناء والبغضاء

فإذا فعلنا ذلك ننتقل إىل اجلانب اآلخـر، فنحـاول أن نـرتع الشـحناء     
والَّـذين  ﴿: واُأللفة والشفقة والعطف واحلنان والبغضاء، ونضع مكاا احملبة واملودة
هِملن قَبانَ مالْإِميو اروا الدؤوبما أول شيء ﴾ت : ﴿ هِمإِلَي راجه نونَ مبحي﴾ ،

املسلم ال  .﴾صدورِهم حاجةً مما أُوتوا ولَا يجِدونَ في ﴿: احلب، مث بعد ذلك
على أي واحد من املؤمنني، حىت احملاربني له إن كـانوا حيـاربوه،   جيد شيئاً يف صدره 

واملؤذين له إن كانوا يؤذوه، ألنه ال حيمل يف قلبه إال السالمة، وحيرص على أن يكون 
  ].الشعراء٨٩[ .﴾إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ﴿: متخلقاً بقول اهللا

ن آفاته، وأعظم آفات القلب الغل أهم شيء حيافظ عليه املرء سالمة القلب م
وغريها من األمراض اليت عمـت  ..... واحلقد واحلسد والشح والكراهية والبغضاء 

أرجاء الوطن اآلن، فقطَّعت حبائل املودة، وجعلت اإلخوة أعداء، واألصدقاء فرقاء، 
وصلة األرحام أصبحت يف خرب التاريخ، ومل تعد موجودة إال يف أقل القليـل، كـل   

توارى ألن احملبة خرجت من الصدور، ووضع مكاا والعياذ بـاهللا البغضـاء   ذلك 
والشحناء من أجل دنيا فانية، قد يسعى اإلنسان إليها وال يحصلها، وقد يحصلها وال 
ينتفع ا، وقد جيمعها من حرام فينفقها يف الذنوب واآلثام، وقـد جيمعهـا للورثـة    

من أيـن  : ال يرضي اهللا، فيحاسب على هذا املال كله ويأخذها الورثة فينفقوا فيما
؟ وفيما أُنفق؟ ألنه مل يهذب أوالده ولن يعلمهم دين اهللا، وتركهم يتصـرفون  تهجمع

  .على أهوائهم، فيشاركهم يف هذه املسئولية يوم لقاء اهللا جل يف عاله
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ال ! ما الشيء الذي يف الدنيا يستوجب أن يبغض األخ أخـاه مـن أجلـه؟   
هب أنك ستظل رئيسـاً إىل  ! هل إىل يوم الدين؟! رئيس مجهورية، إىل مىت؟!! أدري

لقد قال أصحاب رسول اهللا ! يوم الدين، ويوم القيامة ماذا سيكون وضعك وشأنك؟
ينبغي أن نقول عنـد نعـى أي   ( :tوإمامهم سيدنا أبو هريرة  صلى اهللا عليه وسلم

ة والنياشـني  مسهل يأخذ األو، ه بألقابوينهى عن تلقيب  )مات عبد اهللا فالن: عبد
  هل تنتقل السلطات معه إىل عامل الربزخ؟! معه إىل قربه؟

إذاً ما الشيء الذي يف الدنيا يبغض من أجله األخ أخاه، أو حيارب صـديق،  
واهللا ال فيها شيء أبداً يفرح به اإلنسان، ألن الشيء الذي ينبغـي  ! أو يعادي قريب؟

الفرح به، وما الشيء الذي يدوم الفرح بـه يف الـدنيا؟ ال    أن تفرح به ما يدوم لك
 .﴾قُلْ بِفَضلِ اللّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونَ﴿ :يوجد

  ].يونس٥٨[
  احملبة واألحبةاحملبة واألحبة  

ـ حنن نريد أن نعمل يف هذا الزمان عطارين، فنبيع حب ة، ونضـعها يف  ة احملب
لوب املسلمني واملؤمنني واملوحدين أمجعني، وجنالس اخللق ونرتع منـهم البغضـاء   ق

هللا، واحلب لرسول اهللا، واحلب لكتاب اهللا، واحلـب   بحلُوالشحناء، ونضع مكاا ا
للصاحلني، واحلب لعباد اهللا أمجعني، حىت نكون يف اجلنة يف الدرجة العظمى مع أمـري  

 :رضي اهللا عنـه  قال ألنس صلى اهللا عليه وسلم، ألنه  عليه وسلمصلى اهللا األنبياء واملرسلني 
: إِنْ قَدرت أَنْ تصبِح وتمِسي لَيس في قَلْبِك غش َألحد فَافْعلْ، ثُم قَالَ لي{

ي كَانَ معي يا بني وذَلك من سنتي، ومن أَحيا سنتي فَقَد أَحبنِي، ومن أَحبنِ
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ةني الْجمن الذي يسيورثه؟ الذي ينشر احلب كما كـان   )سنن الترمذي والطرباين( }ف
  .صلى اهللا عليه وسلمينشره 

جمالسنا تكون كلها حمبة، وكلماتنا كلها تعرب عن احملبـة، وتتحـدث عـن    
 ﴾قنيوكُونواْ مـع الصـاد   ﴿ :األحبة، ويف أي زمان ومكان ال جنالس إال األحبة

الَّ خير في كَثريٍ من نجواهم إِالَّ من أَمر ﴿ :وال نتكلم إال باحملبة ].العنكبوت٤٥[
  .]النساء١١٤[ ﴾بِصدقَة أَو معروف أَو إِصالَحٍ بين الناسِ

ننشر احلب والوئام للكل، وابدأ بنفسك، فانشر احلب بني بيتك، وأوالدك، 
خوانك، مث جريانك، مث ينتشر احلب، ألن اإلسالم ما انتشر إال باحلب، وزوجك، مث إ

السالح الذي نشر به اإلسالم يف كل أركان الوجود هو سالح احملبة، محلـه أحبـة   
فنشروا احملبة يف كل أرجاء الكون، إياك أن تعتقد أم نشروا الدين بـالكالم، فلـم   

عهم فضائيات مما نشـاهده اآلن، ومل  يكونوا ذو فصاحة كما نراهم اآلن، ومل يكن م
يؤلفوا كتب، ومل ينشروا مقاالت يف صحف، وإمنا كتبوا يف الصدور خبيوط النور حمبة 

ميانَ وأَيدهم بِروحٍ ئك كَتب في قُلُوبِهِم اِإلأُولَ﴿: ورسوله واملؤمنني عز وجـلَّ اهللا 
هنادلة٢٢[ .﴾ما.[  

  الدرجة العظمىالدرجة العظمى
د أن يكون يف الدرجة العظمى مع أمري األنبياء واملرسلني ال بـد أن  ومن أرا

ولَا يجِدونَ  ﴿ :يطهر سخيمة نفسه، ودخيلة فؤاده من كل شيء حنو إخوانه املؤمنني
إِنَّ بدالَء أُمتي لَم يـدخلُوا  { :صلى اهللا عليه وسلمقال  ،﴾في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا

نالْج    ةاوـخسو ،مورِهـدص ةـالما بِسلُوهخد نلَكو ،هِماميال صو هِمالتص ةةَ بِكَثْر
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فُِسهِموبعد سالمة الصـدور : الشرط األول سالمة الصدور،  )سنن البيهقي( }أَن:  
﴿  ـحش ـوقن يمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو لَى أَنفُِسهِمونَ عرثؤيو   فِْسـهن

   .﴾فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ
وقف نفر منهم ذات ليلة يقدم بعضـهم   صلى اهللا عليه وسلمأصحاب رسول اهللا 

بعضاً على إمامة صالة العشاء حىت منتصف الليل، والكل يرى أن أخـاه أوىل منـه   
   .باإلمامة فيقدمه، واآلخر يرى أن أخاه أوىل منه باإلمامة فيقدمه

روا إىل حالنا اآلن، وانظروا إىل سقيفة بين ساعدة، عندما انتقل احلبيـب  انظ
اجتمع األنصار، ومل جيتمعوا من أجل سلطان، إمنا ، إىل الرفيق األعلى صلى اهللا عليه وسلم

من املهاجرين،  أرادوا أن جتتمع كلمة املسلمني خوفاً من أن يتفرق مجعهم، وعلم نفر
يا معشر األنصار أنـتم  ( :، فقال أبو بكرأسرعوا إليهمف أبو بكر وعمر وأبو عبيدة

ذا احلي األنصار وحنن املهاجرون، وحنن قبيلة النيب وال تعترف العرب إال ،
ال خالف  ).رضينا يا أبا بكر: من قريش، فمنا األمراء ومنكم الوزراء، قالوا

  :وال إتالف
مشـكلتنا اآلن أن   فسيدنا أبو بكر كان ذكياً، ألنه أعطاهم الوزارة، لكـن 

وهذا هو سبب !! الذي يريد أن يأخذ شيء يريد أن يأخذه كله، وال يترك شيء ألحد
يا عمر امدد يدك ألبايعك، فقـال  : الفتنة اليت حنن فيها اآلن، مث قال سيدنا أبو بكر

إن رسول اهللا ارتضاك إلمامتنا يف الصالة، أفال نرتضيك يف إمامتنا يف احلكـم،  : عمر
كيف تبايعين ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح، وقـد  : يا أبا بكر لنبايعك، قالامدد يدك 

لكُلِّ أُمة أَمني، وأَمني هذه اُألمة أَبـو  { :يقول صلى اهللا عليه وسلممسعت رسول اهللا 
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كل واحد يريد أن يدفعها عن  ،)البخاري والترمذي واإلمام أمحد( }عبيدةَ بن الْجراحِ
  .فسهن

وجاءتـه   رضـي اهللا عنـه   وانظر إىل أصحابه عندما طُعن عمر بن اخلطاب
، وأمجعوا على أن خيتاروا ابنه عبد اهللا بن عمـر لصـالحه   بعد طعنه سكرات املوت

ال، يكفـي آل  : رضـي اهللا عنـه   وورعه ودينه وقوته، ال ألنه ابن عمر، فقال عمر
وريث، وأن جيعلها شورى بني املـؤمنني  اخلطاب منها واحد، ألنه أراد أال يقر مبدأ الت

صلى كما علَّمهم رسول اهللا  رضي اهللا عنهمأمجعني، كانوا يتدافعون املناصب، وكانوا 
حيرصون على منافع اآلخرة، وعلى مكاسب الدار الغالية العاليـة وهـي    اهللا عليه وسلم

  .اجلنة، وال تطرف عيوم الدنيا مهما جاءم ومهما قابلتهم
  يف القيادةيف القيادةالكفاءة الكفاءة 

املثال األعظـم ملـن يتشـدقون بالـدين      صلى اهللا عليه وسلموقد أعطى النيب 
ويتمسحون به يف زماننا، فكان يضع الرجل املناسب يف املكان املناسب، فيختار على 

  .حسب الكفاءة، وليس على حسب الثقة
ه جاءه خالد بن الوليد، وكان خالد حياربه، وكان سبباً يف هزميته هو وأصحاب

يف غزوة أُحد، لكنه عرف كفاءته القتالية وجديته يف قيادة اجليوش، فبمجرد دخولـه  
جليش من جيوش املسـلمني، وحتـت    يف اإلسالم أصدر النيب قراراً نبوياً بتعيينه قائداً

إمرته قدامى املسلمني، منهم من هو من أهل الشورى، ومنهم من هو من أهل بـدر،  
،  صلى اهللا عليه وسـلم  كفاءة، فكان هذا تعليماً هلم من النيبومنهم من هو كذا، لكنها ال
جاءه عمرو بن العاص مسلماً فوالَّه قيادة اجليش وفيه  .أن يولون األكفاء يف مناصبهم
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فكلٌّ له جماله، واحلرب خدعة وهي حتتـاج ملثـل    !!أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما
يس لألتقياء الذين يعجزون عن فعـل  عمرو وأمثاله الذين يفكرون بدهاء األعداء، ول

، عليهم أمجعـني  تبارك وتعاىلومشى على هذه السنة أصحابه األجالء رضوان اهللا . ذلك
دينه لربه، وإمنا نعينه لكفاءته اليت حنتاجها يف : كانوا ال يعينون الرجل لدينه، ويقولون

  .عمله بعد دينه
يـا أمـري    :امرأة وقالت جالساً يف جملس، وجاءت رضي اهللا عنه كان عمر

املؤمنني زوجي يقوم الليل، ويصوم النهار، ويتلو القرآن آناء الليل وأطراف النـهار،  
إنه رجل صاحل، فقال رجل جبواره : وال يكف عن ذكر اهللا والتسبيح والتحميد، قال

 ؟وماذا أرادت: طن إىل تعريضها، قاليا أمري املؤمنني إنك مل تف: مل يكن عمر يفطن له
 قد فطنت ما دمت: ه وال يعطيها حقها، قال لهإا أرادت أنه مشغول بطاعة رب: الق

  .إىل ذلك فاحكم هلا
إن اهللا جعـل  : ال، قال: ألك زوجات غريها، قال: فاستدعى الرجل وقال له

متفرساً  رضي اهللا عنهلك أربع، فاجعل هلا ليلة كل أربع ليال على األقل، فقال عمر 
ت يف حكمك هذا خري منك يف بديهيتك هذه، اذهـب فقـد   أن( :يف الرجل

  .، ألنه عرف أنه كفء هلذا العمل)وليتك قاضياً على بالد البصرة يف العراق
فكانوا يولون األكفاء، وال يتعصبون ألي أمر من األمور، ولذلك نصـرهم  

مجعـني  النصري، وأعزهم العزيز، وأغناهم الغين، وصاروا مثُالً مضيئة لنا وللمسلمني أ
  .يف كل زمان ومكان، بل للتاريخ كله والعامل أمجع

إذاً ما أحوجنا إىل أن نقلب هذه الصفحات، ونبينـها إلخواننـا املسـلمني    
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واملسلمات، حىت من يتشدقون بالعلوم، ومن خيطبون على املنابر، فقد أعماهم اهلوى 
هلم هـذا املنـهج   عن هذا الذي نقوله، فهم يف حاجة إىل من يردهم إىل احلق، ويبني 

  .القومي، والطريق املستقيم
من الذي نقتدي به؟ سيدنا رسول اهللا، وأصحاب رسول مـن املهـاجرين   

ويف  ،ويف تعـامالم مـع بعضـهم    ،ويف ألفتهم ،ويف مودم ،واألنصار يف أُخوم
  .ويف كل أحواهلم مع بعضهم ،ويف بيعهم ويف شرائهم ،زواجهم ويف طالقهم
وأن  ،وأن يرزقنا النقاء والصفاء ،وجل أن يرزقنا هذا االقتداء نسأل اهللا عز
وأن جيعـل لنـا لسـانا     ،جتباها واصطفاها وطهرها من أدراااجيعلنا من األمة اليت 

ذاكرا، وقلبا شاكرا، وبدنا على طاعته هينا لينا صابرا، وأن يوفقنا يف هذا الزمان إىل 
ا كاشـفًا     ،ما ظهر منها وما بطنوحيفظنا من الفنت  ،ه ويرضاهما حيبوجيعلنـا نـور

رد أهل الفظاظة والغلظة عن إخـوام  نالضالني وبأيدي نأخذ لظلمات هذا الزمان 
ونأخذ بأيدي املؤمنني املتهاونني إىل العمل الصاحل الذي يـنفعهم يف الـدنيا    ،املؤمنني

  .ويرفعهم يوم الدين
  سلموصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه و


