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 ىـ ٖٚٗٔ ربيع اآلخر ٜٕموافق  ٕٙٔٓ/ٕ/ٚاألحد  
 ـ إسنا مسجد الُخن ـ بعد صالة العشاء

 (أىل اإلستجابة)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم:

وإنعامو، وجعلنا أىاًل لفضلو وجوده وكرمو  هلل الذي أىلنا لسماع كالمو،الحمد 
 ر رسولٍ ، وأكرمنا بخيوخصَّنا بأعظم منة تفضَّل بها على عباد اهلل وىي نعمة اإليمان باهلل

ن يحفظ علينا إيماننا محمد بن عبد اهلل، نسألو عز وجل أأرسلو إلى الناس كافة سيدنا 
أجمعين مع نبينا، ونكون جميعاً من أىل جواره في دار حتى يجمعنا على الحوض 

 الفردوس األعلى أجمعين.
و نورًا ُيظهر منو  نزلت على قلبو القرآن، وجعلتو في ظاىره وباطنوالصالة على من أ
، سيدنا محمد وآلو وصحبو وأبنائو أجمعين وعلينا معهم أجمعين كالمك يا حنان يا منان

 آمين آمين يا رب العالمين.
 أيها األحبة جماعة المؤمنين:

و أخ عزيز ا جاءتو رسالة من واحد عزيز عليو من إبن غائب في بالد بعيدة، ألو أحدن
يقول ُيسكت كل من حولو، د قراءة الرسالة ماذا يفعل؟ ساكن في منطقة ُأخرى، فلو أرا

وإذا كان ال يجيد القراءة يبحث عن قارئ في الرسالة،  ذالهم: أسكتوا حتى أعرف ما
ينظر في عنده ويقول لو: أنا أريد أن أعرف ماذا في الرسالة؟ ولمعزَّة صاحب الرسالة 

 أٌن لديو.رف أنو عزيٌز عنده ولو شطلباتو ويسارع في تنفيذىا ليع
فربنا عز وجل وال أعز في قلوبنا وال عندنا من اهلل جل في عاله، ىل يوجد في قلوبنا 

فتكون مصيبة لو كان ىناك من ىو أعز منو، فأعزُّ ما في قلوبنا ىو اهلل وبعده أعزُّ من اهلل؟ 
 . صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسول اهلل 

ـ ال كل مؤمن و إثنين وثمانين رسالة،  أرسل لنا في القرآن مع حضرة النبي العدنان
 فلو كان جاىاًل فقد قال لو رب العزة:يوجد في اإلسالم جاىل ـ 
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 النحل(.ٖٗ) "فَاْسأَُلوا َأْىَل الذّْْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ " 
والعلم يأمر بذكر اهلل فهم ولم يقل أىل العلم، فأىل الذكر يعني الذين عملوا بالعلم، 

جل وأصبحت تستمد من حضرة اهلل الُحجب حتى اخترقت قلوبهم  ،أراده اهلل عملوا بما
 في عاله.

 النحل(.ٖٗ) "فَاْسأَُلوا َأْىَل الذّْْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ "
رسالة رسالة، فنعرف ماذا فيها وننفذ ما فيها، هذه الرسائل لكي نقرأىا بعث لنا ب

صلى اهلل عليو نزلو لنا على النبي أ تاب تمهيداً وأرسل لنا خطاب كان تمهيدًا لخير ك
 ، يقول فيو رب العزّْة لنا ولمن قبلنا ولمن بعدنا:وسلَّم

ألجلو وتقرأه نت في الطريق تمشي فتجلس )عبدي يأتيك كتاٌب من صديٍق لك وأ
عبدي  وتدبره حرفاً حرفاً، وىذا كتابي إليك، أفُكنت أىون عليك من بعض أصدقائك،

ليو بكل سمعك، عليك بكل وجهك وُتصغي إإليك يتحدَّث معك فُتقبل يجلس صديٌق 
 لسائك(.عندك من بعض جُ  اهلل ـ أفكنُت أىون وىا أنذا متحدٌث إليك ـ من الذي يتكلم؟

 توىا، إياكم أن يكون حولكم حركة:ولذلك قال لنا: ىذه الرسائل إذا سمعتوىا أو قرأ
 األعراف(.ٕٗٓ) "ا َلُو َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرَحُمونَ َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرَآُن َفاْسَتِمُعو "
يتحدثون مع بعضهم، فهذا ال  الميكروباصات والركاب لو في الصباح فيشغّْ نحن نُ 

في محل أو في ميكروباص،  و في العمل أوأو نشغلو في البيت أيليق بمقام كالم اهلل، 
 فالبد أن نُنصت.

لكي ال ُنخطئ في حق لعظيم ونختم التالوة فإذا لم ننصت فنقول: صدق اهلل ا
 وخالفنا منهج العزيز الحكيم عز وجل: أنفسنا

 األعراف(.ٕٗٓ) "َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرَآُن َفاْسَتِمُعوا َلُو َوَأْنِصُتوا"
 يا رب؟ لماذا

 األعراف(.ٕٗٓ) "َلَعلَُّكْم تـُْرَحُمونَ "
ففي اللغة العربية "لعلَّ" بية، وكلمة لعلَّ في أي موضع من القرآن غير اللغة العر 
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م لعلكم في آيات القرآن للتأكيد: لترحمون، وأيضاً كتب عليكم الصيا لكن لعلَّ  للترجّْي، 
 وليس "جائز" ال ـ ولكن للتأكيد لمراد اهلل عز وجل. تتقون،

بيا أيها الناس، فهي  ، وىي خطابات يبدأىا اهللالقرآن فيو خطاب لكل الناس
 ا بني آدم.ي وىناك خطابات لبني آدم:ا، خطابات للناس كله

لكن الخطابات العالية والغالية التي يبدأىا بيا أيها الذين آمنوا، وأنظر عندما ربنا 
 يُعظمنا ويُفخمنا، ويُبجلنا ويكرمنا. ينادينا

 يقول لنا: لكنراة وغيرىا: يا أيها المساكين، و كان يخاطب اليهود في كتب الت
 األنفال(.ٕٗ" )نَ يَا َأيُـَّها الَِّذي"

عندما يسمعون النداء بارك عنهم أجمعين كان أصحاب رسول اهلل رضوان اهلل ت
إلى كالم رب يقولون: لبيك اللهم لبيك، يعني نحن مسرعين إلى تلبية النداء واإلستجابة 

 األرض والسماء عز وجل.
في كالم الخطاب للمؤمنين، لكن عندما نسمع اآلية نجد فيها عجباً إال للمتدبرين 

عة الذين آمنوا معناىا أنهم صدقوا باهلل وبالرسول وبكتاب اهلل ومشوا ارب العالمين، الجم
أو أحد ورثتو الكرام،  صلى اهلل عليو وسلَّمعلى شرع اهلل الذي علمو إياىم رسول اهلل 

 لكن ربنا ىنا يقول لنا:
 األنفال(.ٕٗ" )وِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلل َوِللرَّسُ "

في كتاب اهلل لها معنى آخر غير ما يعرفو حياة فكأن كلمة ونحن ألسنا أحياء حاليًا؟ 
ويشرب وينام، ويذىب ويجيئ، كل عني يتحرك ويأون: إن فالن حيّّ يناس يقولفالالناس، 

ولم يستجب هلل فيكون يؤمن باهلل، فربنا قال: ال ـ فمن يأكل ويشرب ويذىب ويأتي وال 
 :عايش فقط وليس حيَّا

 طو(.ٕٗٔ" )َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا"
وىي ليست حياة ولكنها ىنا معيشة، أقول ىذ الكالم ألن شبابنا مفتونين بالجماعة 

تي من وا منهم وكل ما يأالعالمين لتبرأ العايشين، مع أنهم لو قرأوا عنهم في كتاب رب
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 عندىم أجمعين. 
 ىؤالء القوم يا رب عندك ما شكلهم؟

 كم أكلهم وشربهم:ية قال: ال يغرُّ دافي الب
َعاُم َوالنَّاُر َمثْـًوى َلُهمْ َويَْأُكُلوَن َكَما تَْأُكُل األَ "  محمد(.ٕٔ) "نـْ

شكروا اهلل وال ي يأكلون كما تأكل األنعام ال يسمون وال يحمدون اهلل على عطاياه،
 لكن المؤمن يعمل بقول اهلل:اهلل، بها عليهم  على النعم التي أفاء

ْليَـْنظُِر االْنَساُن ِإَلى َطَعاِمِو )" َنا اْلَماَء َصبِّا )ٕٗفـَ ( ثُمَّ َشَقْقَنا االْرَض َشقِّا ٕ٘( َأنَّا َصَببـْ
َنا ِفيَها َحبِّا )ٕٙ) َبتـْ ُتونًا َوَنْخال )( َوزَ ٕٛ( َوِعَنًبا َوَقْضًبا )ٕٚ( فَأَنـْ ( َوَحَداِئَق ُغْلًبا ٜٕيـْ

َعاِمُكمْ ٖٔ( َوفَاِكَهًة َوَأبِّا )ٖٓ)  .)عبس( (ٕٖ) "( َمَتاًعا َلُكْم َوالنـْ
التي  ةيتدبر وىو يأكل، من لم يشكر اهلل على عطاياه فقد خرج عن الحياة اإليماني

قال: وا في معاصي اهلل، في البعد عن اهلل وغرق اختارىا لنا اهلل جل في عاله، ولما زادوا
 ىؤالء الجماعة ليسوا كالنعام بل ىم أضلُّ من األنعام:

َعاِم َبْل ُىْم َأَضلُّ "  األعراف(.ٜٚٔ) "ُأوَلِئَك َكاالنـْ
ة عز وجل، لماذا يا رب؟ قال: إن األنعام ذللناىا لكم فتمشي كما أمرىا رب العز 

جد، ولكن ألن ربنا ذلَّلو لنا ع أن يقف أمامو من البشر؟ اليو الجمل إذا ىاج من يستط
بالحبل ويمشي بو كما يريد، لماذا؟ ألنو مسنجيب ألمر  صغير يستطيع أن يجرُّه فطفلٌ 

 اهلل:
 يس(.ٕٚ" )َوَذلَّْلَناَىا َلُهمْ "

من يستطيع أن ُيسخّْر ىذه الركائب التي سخَّرىا لنا اهلل، ولذلك قال لنا تذكروا 
 عندما تركبوىا قولوا:

 الزخرف(.ٖٔ) "لَِّذي َسخََّر َلَنا َىَذا َوَما ُكنَّا َلُو ُمْقرِنِينَ ُسْبَحاَن ا"
 دابة من ىذه الدواب، فهي رىا لنا عز وجل فمن يقدر أن ُيسخّْرفإذا لم ُيسخّْ 

 ثانياً.مر اهلل أواًل، وال تغفل عن ذكر اهلل لحظة مسخَّرة بأ
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 اإلسراء(.ٗٗ) "ال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ  َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإال ُيَسبُّْح ِبَحْمِدِه َوَلِكنْ " 
 ال نعرف ىذه الحكاية، وحضرة النبي ضرب أمثلة ألصحابو. نفنح
وأمسك بيده حفنة  ساً مع األئمة األقطاب األربعة الخلفاء الراشدين،لكان يوماً جا

 كلهم سمعوا ىذابألفاٍظ عربية سمعها الحضور،  في يده من الرمل وسبَّح فسبَّح الرمل 
ووضعو في يد عمر التسبيح، فوضعو في يد أبي بكر فسبح الرمل والكل سمع التسبيح، 

 علّي فسبح الرملعثمان ووضعو في يد فسبَّح الرمل والكل سمع التسبيح، فوضعو في يد 
 والكل سمع التبسيح.

فالكل  عد ذلك وضعو في بعض أيدي الصحابة فلم يسمع الحاضرون التسبيح،بو 
 في حديثو الشريف: صلى اهلل عليو وسلَّمجل، ولذلك يقول ُيسبّْح هلل عز و 

 عن ذكر اهلل تعالى في تلك الساعة(. ا)ما من شجرٍة تُقطع أو دابٍة ُتذبح إال لغفلته
تُقطع، وكذلك الدابة أن فماذا يكون عقابها؟ الشجرة التي تغفل عن ذكر اهلل لحظة 

 ُتذبح، فهم ُيسبحون اهلل على الدوام.أن 
ربون  اربون دين اهلل ويحاربون اهلل ويحافرين والمشركين والُمبعدين فإنهم يحلكن الكا

مهما كان معهم من  ربوننا جماعة المؤمنين، فهؤالءاويحكتاب اهلل ويحاربون رسول اهلل، 
فهي فتنٌة لو ، وإمالٌء من اهلل لهم، لماذا شغلهم بهذه األشياء؟ الحياة المادية التي تراىا 

 :ألنو ال يريدوىمويتعرفون عليو ليو جعون إر حتى ال ي
 القلم(.٘ٗ) "َوأُْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتينٌ "

 وكيف تكون الحياة يا رب؟
وحياة الروح وحياة الفؤاد، وىذه الحياة ال تتم إال بعد الحياة ال تكون بحياة القلب، 

 .صلى اهلل عليو وسلَّماإليمان وباإلستجابة للنبي العدنان 
 األنفال(.ٕٗ) "يُبوا هلل َوِللرَُّسولِ اْسَتجِ "

 ولكي يبين لنا منزلة حضرة الرسول ودرجتو عند رب العزة عز وجل قال لنا:
 استجيبوا هلل ولمن؟ وللرسول، وبعد ذلك؟
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 األنفال(.ٕٗ) "ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ " 
 كن:فمن الذي يدعو؟ رسول اهلل ىو الذي يدعوا، ولولم يقل: إذا دعاكما، 

 النساء(.ٓٛ) "َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اهلل"
من عند  إنما ىو وحيّّ  حتى ال نقف عند ىذه الجزئية فنعلم أن كل ما يفعلو وما يقولو

 اهلل وليس من عند نفسو.
ما كان يكتب األحاديث لرسول اهلل رضي اهلل عنهسيدنا عبد بن عمرو بن العاص 

ختلط تستكتب األحاديث فإنك قالوا لو:  عة ممن حولوافجم، صلى اهلل عليو وسلَّم
صلى فذىب لرسول اهلل  وىذا ما يقولو الجماعة المعاصرين ـ بالقرآن، والنبي بشٌر مثلنا ـ

وقال: يا رسول اهلل أأكتب عنك؟ قال: نعم، قال: في الرضا والغضب؟  اهلل عليو وسلَّم
 ا والغضب إال حقا:في الرضقال: في الرضا والغضب، فإني ال أقول 

 النجم(.ٖ) "َوَما يـَْنِطُق َعِن اْلَهَوى"
أن يبلغ رساالت اهلل إلى ىو ا يريده وكل م في مواله،ىنا وال ىنا، فكل ىواه يميل وال 

مؤل قلبو خلق اهلل، وكل ما ُيحزنو إذا رأى رجاًل ال يستجيب هلل إشفاقاً عليو ألن اهلل 
ولكن  لكائنات، وليس للمخلوقات األرضية فقط،بالشفقة والحنان والعطف على جميع ا

 لجميع الكائنات صلوات ربي وتسليماتو عليو.
يقول: كنت ُأصلي في مسجد حضرة النبي  رضي اهلل عنوولذلك سيدنا يعلي بن أمية 

 ونادى عليَّ: صلى اهلل عليو وسلَّمفدخل النبي 
ن تجيبني؟ : ما منعك أذىب لرسول اهلل، فقال يا يعلي، فأكمل الصالة، وبعد الصالة
وما دام نادى عليو  والفرض ُمقدَّم على النافلة،وكان ُيصلي نافلة وإجابة رسول اهلل فرض، 

رسول اهلل فالبد أن ُيسلّْم ويُلبي رسول اهلل أواًل، ثم ُيصلي ما شاء من النوافل بعد ذلك، 
 ي صالة، قال: ألم تسمع لقول اهلل:ألن التلبية فريضة ـ قال: كنت ف

 األنفال(.ٕٗ) "يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلل َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ "
نبطوا من ىذه اآلية ومن ىذه تفالبد أن ننتبة بين الفرائض السنن، ولذلك األئمة اس
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ت من يو  نحرم البأمرنا أن الالحادثة، أن اإلنسان لو كان ُيصلي في البيت نافلة واإلسالم  
أو أمو نادت  وىو ُيصلي أبوه نادى عليوبعض النوافل من النوافل حتى ال تكون كالمقابر، 

ألن طاعة  منو؟ أو أمو ماذا تريد منو؟ هيريدوينظر ما عليو، فماذا يفعل؟ يسلّْم ويجيب أباه 
 األب واألم فريضة، وصالتو التي ىو فيها نافلة.

في ىذا الزمان ويسألونا فيها والفتوى فيها زادت عن  وقعوا في مشكلةبعض الشباب 
وأنا قلت لهما:  افقة،و الزواج من فالنة وأبي غير موافق وأمي غير مماذا؟ أنا أريد الحد، 

، وطاعة الوالدين فرض، فأقول لو: يا بني إن الزواج سنةتزوجها رغمًا عنكما، أني سأ
أفال تنتبهوا يا شباب من ىذه الحكاية، طاعة األبوين فكيف تُنفّْذ السنة بضرب الفرض؟ 

 قال صلى اهلل عليو وسلَّم: فريضة، لكن الزواج كلو ماذا عنو؟
 (.الزواج من سنتي)

إذا فأقنعهم أو آتي بأصدقاء لهما ليقنعوىما، أن فاألولى ىنا طاعة األبوين، أحاول 
وجل ال يريده لي، ألن اهلل لو يريده  ، واهلل عزأعلم أن ىذا األمر ليس فيو خيرًا ليف أصَّرا

 فيمشيان كما أريد، وىذا المنهج اإلسالمي الذي احنُّن قلوبهميُ فس لي فسيوافق األبوين،
 وسيدنا رسول اهلل: علمو لنا كتاب اهلل

 األنفال(.ٕٗ) "اْسَتِجيُبوا هلل َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ "
لؤلوامر التي جاء بها اهلل وبلغها لنا رسول اهلل، وىي ل؟ كيف نستجيب هلل وللرسو 

وبلغو لنا رسول اهلل، فالبد لنا أن نستجيب يعني ننفّْذ اإلستجابة، فكل ما أمرنا بو اهلل 
 الحضرة المحمدية.حضرة اإللهية التي كان يفذىا مطالب ال

 وكيف ُتصلي؟ مرنا اهلل بالصالة، فنستجيب،أ
 لي(.)صلوا كما رأيتموني ُأص

لذي نستجيب افالكيفية عند الحضرة لمحمدية، وكل ما طلبو منا اهلل عز وجل فهو 
على المنهج الذي كان الحبيب لو، يعني أن نسارع إلى تنفيذه ونسارع إلى العمل بو، 

يؤديو بو ويعملو بو ألن اهلل عز وجل جعلو ميزان األحوال وميزان  صلى اهلل عليو وسلَّم
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 كل زماٍن ومكان.  األعمال للمسلمين في 
إذا استجاب اإلنسان ومشى على ىدي النبي العدنان وتأسى بو ُيحيي اهلل قلبو، 

 والقلب إذا إحتيا فيظهر فيو كما قال اهلل:
َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا َيْمِشي ِبِو ِفي النَّاسِ "  األنعام(.ٕٕٔ) "َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَـيـْ

وعندما ينظر  ية وُتطل ىذه األنوار من ىذه العين اإلنسانية،فُيمؤل باألنوار اإلله
 :صلى اهلل عليو وسلَّمور اهلل كما قال ناإلنسان ينظر ب

 )اتقوا فراسة المؤمن فإنو ينظر بنور اهلل(.
الفتن زادت عن الحد، فكل مؤمن منا يحتاج إلى ىذا ونحن في ىذا العصر 

 يحتوشو النصابين، وال يُغرُّه إغواء ، والل الداجلينئالكشاف حتى ال يقع في حبا
والقلب ال يستنير إال بعد القيام الشياطين، وماذا يريد؟ يري نور السريرة ويريد نور القلب، 

ن اهلل عز وجل قال في شانو أل طناً الحضرة المحمدية في كل األحوال ظاىرًا وباببالتأسي 
 وفي وصفو:

 األحزاب(.ٙٗ) "َوِسَراًجا ُمِنيًرا"
وب المتقين ضيئ اهلل عز وجل قليُ لسراج المنير الذي أناره اهلل بنوره، ومن نوره فهو ا

نوار سيد األولين واآلخرين ويمشون في الدنيا بنور اهلل كما كان والمقربين، فيستنير بأ
 جمعين.رضوان اهلل تبارك وتعالى عليهم أ المباركينأصحاب رسول اهلل 

التقية والنقية ببستان، بنتو السيدة عائشة خصَّ اكان قد   رضي اهلل عنوسيدنا أبو بكر 
وكانت جالسة بجواره  وىي وصية، فلما حضر األجل، ألحد يحتى ال تحتاجوقال لها: 

وإنما  أن تعود لكل الورثة، وأريد كذا،يا عائشة كنُت قد وىبتِك ـ وليس توريث ـ  : افقال له
 لي إال أختاً عبد الرحمن، وليس عبد اهلل و  ، قالت: يا أبتي أخوايىما أخواك وأختاكِ 

ن ما بنت خارجة فأظن أ بطنفقال لها: أنظري فكان متوزجاً بأخرى،  واحدة ىي أسماء،
 أُنثى. في بطنها

اإللهي بداخلو الُسونار ولكن كان كل مؤمن معو لم يكن ىناك ُسنار وال شيئ، 
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ولنعرف أيضاً احدة حامل، ، و النوّْزع التركة إال بعد أن تلد الحامل طالما ىناك و النوراني 
ولو حتى عرفنا بالسونار أيضاً ال نوّْزع ألن اهلل قد يبدّْل من  ،إن كان المولود ذكرًا أو أُنثى

 وبعد ستة أشهرأو نصيبين،  فيكون لو نصياً واحداً فإذا كان ذكرًا أو أنثى حاٍل إلى حال، 
 .ىذا الكالم؟ بنور اهلل عز وجلعرف نتاً، وكيف ولدت ب

على المنبر يوم الجمعة، وجيشو يحارب في بالد فارس وبينو يخطب عمر وىو  سيدنا
شغااًل للمحطات األرضية  ولم يكن معو محمولٌ أربعة آالف كيلومترًا، وبين الجيش 

حمول شغال على األقمار الصناعية الذي يستخدمو اإلرىابيين وليس معو مالعادية، 
واشتروه " الثُرياوأخذت توكيلو شركة إسمها " ، فالمحمول يعمل باألقمار الصناعيةوغيرىم

ويساعدوىم ليعملوا اشتراه ىؤالء الجماعة ألن الكفار يحمسونهم بسبعين ألف دوالرًا، و 
 قالئل في بالد المسلمين.

أرضية وال تليفون وال شيء، ولكن  فلم يكن معو شيئاً كهذا ولم يكن معو حتى سماعة
 ونادى:و على المنبر معو جهاز تليفونو اإللهي ـ فنظر وى

ان يوم الجمعة، الجبل ـ وسارية كان في الميدان والوقت وقت الظهيرة وكيا سارية 
 ر إلى الجبل فوجد األعداء يتحولونيقول: الجبل، فنظكصوت عمر   فقال: سمعُت صوتاً 

 ببركة نداء عمر. من خلف الجبل ليحيطوا بالجيش من الخلف، فتنبَّو وتم النصر
على المنبر فالناس المصلين احتاروا وقالوا: ما الذي سمعناه اليوم من  ن نزل منبعد أ

وكان عمر لو ىيبة ورثها من رسول اهلل، فسيدنا رسول اهلل كان من رآه بديعًة ىابو، عمر؟ 
حتى مع أعتى الكافرين، فكان ىناك أحد الناس أبو جهل أكل تجارتو،  فلو ىيبًة إلهية،

أحب أن يوقعو فواحد لو: ليس لنا دخاًل بو،  لو مالو فقالوا ماء مكة ليردُّوافدار على زع
 محمد.بحقك؟  تعرف من الذي يأتيكفي مأزق، فقال لو: أ

أنا فقال لو: ىيا بنا فأخذه وذىب إلى سيدنا رسول اهلل وكان جالساً بجوار الكعبة، 
فقال لو:  ةأعلم من يأتي لك بحقك، فذىبا إلى سيدنا رسول اهلل وكان جالساً بجوار الكعب

حضرة النبي أبو جهل دما رآى نوع، البابطرق وذىب إلى بيت أبي جهل و ىيا بنا، 
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عطي لهذا الرجل حقو، جهل: ماذا تريد؟ قال لو النبي: إ حدثت لو رجفة إلهية، فقال أبو 
ىيبة رسول من خل وجاء بحق الرجل وأعطاه للرجل، وىذا لرىبتو دقال: فاغرب اآلن و 

 ىزَّت أعضاءه وكيانو كلو. وسلَّم صلى اهلل عليواهلل 
رفين والتي فكان لسيدنا عمر ىيبة كذلك وىي الهيبة التي نراىا للصالحين والعا

 .صلى اهلل عليو وسلَّممن سيد األولين واآلخرين  وراثةً  أخذوىا
سمعنا عمر يقول: كذا، فقال أن يكلموه فذىبوا لسيدنا علي، فقالوا: فلم يستطيعوا 

 ننظر لماذا قال ىذا؟فاسألوه أواًل ثم  ،أن يخوض أحدكم مأياكبمخرجو، لهم: عمر أعلم 
وأيضاً علمونا أنهم يعملون بقول اهلل: فتبينوا وتثبتوا، وال يفعلون كما نعمل اآلن نشيع 

تثبت منو حقيقة األمر وجلية وأتبين منو وأفورًا، ولكن أذىب لصاحب الشأن أواًل وأسألو، 
بعض ضعفاء ىذا الزمان المنتسبين إلى ىذا األمر كما يفعل الموضوع قبل أن أخوض في 

 اإلسالم.
في فالن و في ، فيصعد المنبر ويخوض يقول كذا اً يسمع أحد الناس يقول: أن فالن

فهل ىذه أخالق اإلسالم؟ ال ـ أذىب رأي فالن وىو لم يقابل فالن ولم يسمع من فالن، 
 فما صحّْة ىذا الموضوع؟ لفالن أواًل وأقول لو: أنا سمعت أنك قلت كذا،

وىنا يكون الحكم الصائب في أي أمر، أو واحد قال فيجيبني فأفهم منو وأعرف منو 
تحرَّى من جلية األمر، بَّت وأثد أن أتأتبين والبلي: أن فالن يقول عليك كذا، فالبد أن 

 الكالم ربنا وصفو بأنو فاسق:ألن من ينقل 
 الحجرات(.ٙ" )َتبَـيـَُّنواِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَـ "

وىل اسمع لفاسق،  فهذا فاسق،مر بين إثنين من المسلمين ليوقع بينهما من ينقل األ
وماذا أفعل؟ البد أن أتبين، فذىب سيدنا علي إلى سيدنا عمر وقال لو: سمعناك تقول  

فقال لو: رأيُت سارية وجيشو، وسارية خلفو جبل ورأيت فصياًل من  كذا على المنبر،
من خلفو فناديُت عليو، فقالوا: ننتظر حتى عداء يدور حول الجبل ليحيطوا بالجيش األ

 ر بالنصر.اًل ُيسمَّى البشير ليبشّْ ينتصروا يرسلوا رجيأتي البشير ـ وكانوا عندما 
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وجاء بعد شهر ـ قالوا نخرج كل يوم نقابل البشير في الخارج قبل أن يقابل عمر  
كل يوم   الشكّْ ـ فكانواالنفوس ُجبلت على ذلك و عمر ـ  لربما عمر يجعلو يقول ما قالو

من الصباح خارج المدينة بعدّْة أميال، فجاء الرجل فسألوه: فقال: نصرنا اهلل،  يذىبون
قالوا: ألم تسمعوا ؟ فقال: كان يوم كذا وكان يوم جمعة وقت صالة الجمعة، قالوا: ومتي

وىم لم ينتبهوا لكالم حضرة ارية الجبل، صوتاً كصوت عمر يقول: يا سشيئًا؟ قال: سمعنا 
 النبي لذي قال:

 (.لمنهم ُعمرقد كان فيمن قبلكم ُمحدثون وإن )
كان جالساً في مجلس الخالفة، وصحابي من   رضي اهلل عنوسيدنا عثمان بن عفَّان 

وىو ماشي في الشارع وقادم على دار الخالفة صحابة رسول اهلل جاءه لعرض قضية، 
الرجل فعندما دخل لىساقها، فنظر  مو تمشي فهبَّت ريٌح فكشفت ساقهاافرأى إمرأة أم

، أي عندما تنظر في العين ـ فهل ىذه الحكاية تظهر في العينعلى أمير المؤمنين عثمان 
 الكشفلكن أىل  ىل تعرف؟ ال ـ؟ بعينو إلى فالنة أو عالنةفهل تعلم أن ىذا الرجل نظر 

 فإنو ينظر بنور اهلل. اهلل:؟ بنور بنور يعرفون، كيف النوراني
 فقال:فلما دخل 

 ]أما يستحي أحدكم أن يدخل عليَّ وفي عينو أثر الزنا؟[.
فقال الرجل لو: أوحٌي بعد رسول اهلل يا أمير المؤمنين؟ قال: ال ولكنها فراسة 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمأما سمعَت قول رسول اهلل المؤمن، 
 (.؟ر اهلل)اتقوا فراسة المؤمن فإنو ينظر ينو 

كشَّاف رباني   ألن كل واحٍد منهم كان معو بهذه الحكايات،وملف األصحاب مآلن 
صلى اهلل عليو النبي  أحوالاهلل عز وجل بحقيقة ينظر بو بنور اهلل إلى خلق اهلل، فُيعلمو 

 :اوبحقيقة القلوب وىي التي ربنا يقول فيه ،وسلَّم
 الطالق(.ٕ) "ًجاَوَمْن يـَتَِّق اهلل َيْجَعْل َلُو َمْخرَ "

تبدأ العطاءات والتزالت  ةفبعد الحياة اإليمانيميزان بداخلك ىنا تزن بو األحوال، 
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 العلم اإللهي:بقد يلهمو اهلل عز وجل فاإللهية للعبد المؤمن،  
 الكهف(.٘ٙ) "َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما"

 وقد يؤتيو اهلل عز وجل الحكمة:
ًرا َكِثيًرايـُْؤِتي اْلِحْكَمَة مَ "  البقرة(.ٜٕٙ) "ْن َيَشاُء َوَمْن يـُْؤَت اْلِحْكَمَة فـََقْد ُأوِتَي َخيـْ

 البرية: رب قولالنبوة ويدخل في ة بنور ئقد يؤتيو اهلل عز وجل بصيرة ُمضي
 يوسف(.ٛٓٔ) "َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتَـّبَـَعِني ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اهللِ "

نو لم يقدم مع أاهلل عز وجل من عنده قبواًل بين خلقو فيجد الخلق يحبونو  قد يرزقو
 إليهم شيئا سر قول الحبيب فيما يرويو عن جبريل:

أىل في  ويُوضع لو القبولنادى جبريل فقال: إني أحبو )أن اهلل إذا أحب عبدًا 
 ه:فُيحبو أىل األرض نظرًا ألن اهلل عز وجل ألقى عليو محبة من عند ،األرض

 طو(.ٜٖ) "َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة ِمنّْي َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْيِني"
هلل  ن نستجيبي الموضوع كلو أعطايا اهلل في ىذا الباب ال ُتحد والتُعد ولكن ما ف

 .صلى اهلل عليو وسلَّم وننفذ ما طلبو منا اهلل متشبهين في ذلك ومتأسين بسيدنا رسول اهلل
 جمعين إلى ذلكذلك وأن يوفقنا أل بذلك وأن يجعلنا من أىل عز وج اهللنسأل 

 وفاً من السآمة والذلل.خكتفي بهذا القدر وأ
 لبلدنا مصر:وأدعو اهلل عز وجل بدعاٍء تؤمنّْون عليو 

ل لنا فيها بالخيرات الوافرة، ز سخاًء رخاًء وتن اللهم اجعل مصر بلدًا آمناً مطمئناً 
 .بخريك وبرك عن جميع المعونات والمساعدات واجعلها خيرات مباركات واغننا

لهل ىذا البلد  واقطع رقاب الظالمين والمارقين والقاتلين وسفكة الدماء والمروعين
في الوقت والحين، وخلّْص بفضلك وكرمك البالد منهم أجمعين حتى نكون في حياٍة 

ين على ىذا وداخليها أجمعين، واجعل اللهم القائمآمنة مطمئنة كما وعدت سكان مصر 
البلد موفيقين للعمل الصالح للعباد وللبالد، واجمع عليهم البطانة الصالحة واحفظهم من 

 والنفاق والغش والخداع والبطانة السيئة.أىل السوء 
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إماماً لكل  واجعلها للمسلمين جميعاً  جمعاء، األمة اإلسالمية بمصرنا بالدواجمع  
بل اهلل وتوحدىم في العمل الصالح الموجو إلى إعتصامهم بحبدولهم يُقتدى بأحوال أىلها 

 اهلل عز وجل.
وكل من يا رب العباد أن ترزقنا الماء من حيث شئت وكيف شئت، نسألك كما 

رزقنا الماء او رادنا بكيٍد في ىذا الباب فأنزل عليو ساحقة ماحقة ال تُبقي عليو وال تذر، أ
النعيم واجعل بلدنا بلدًا  كجناٍت  ألرض،وفجّْر لنا ينابيع الماء من االمبارك من السماء، 

 تجري من تحتها األنهار في كل واٍد يا حي يا كريم.
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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