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 بسم اهلل الرحمن الرحيم: 
ليو الحكيم كل ما نحتاج إأنزؿ لنا في كتابو الكريم وفي ذكره  الحمد هلل الذي

 .إلصالح دنيانا وللسعادة في ُأخرانا
ُخلقو القرآف، وعملو بالقرآف اللهم صلِّ وسلم وبارؾ على سيدنا محمد الذي كاف 

 شي بين الناس.ونطقو بالقرآف، وحياتو كلها بالقرآف، فكاف قرآناً يم
وعلى كل التابعين  ،وأصحابو الذي آووه ونصروه ،صلى عليو وعلى آلو الذين تابعوه

 واجعلنا منهم أجمعين.بإحساٍف إلى يـو الدين، وأمنن علينا يا ربنا واحشرنا في زمرتهم 
فيو شفاٌء لكل المشاكل ودواٌء لكل في الحقيقة يا أحبة كتاب اهلل عز وجل 

مم شأناً وأسعد الشعوب ذلك لو اتبعناه لكنا أعلى األو لكل المصالح المشاغل، وعالٌج 
 حياًة وتكوف رايتنا مرفوعة على العالم أجمع، ألنو كما قاؿ فيو اهلل لنا:

 الكهف(.94) "ال يُػَغاِدُر َصِغيَرًة َوال َكِبيَرًة ِإال َأْحَصاَىا"
يف ؟ وككيف نتكلم  ؟اه علمَّو لنا اهلل في كتاب اهللكل ما يحتاجو اإلنساف في دني

وكيف نشرب؟ كل الحركات والسكنات التي نحتاجها  ؟وكيف نأكل ؟وكيف نناـ ؟نمشي
 موالنا عز وجل في كتابو القرآف الكريم.هها إلينا في دنيانا وجَّ 
اإلنساف لو أراد النجاح في أي عمل، وأف يتجنَّب كل خطٍأ وكل وأوصانا أجمعين بأف 

يداـو على ذكر اهلل، ألف  في حياتو كلها في كل أمر أفبو فأىم شيئ يستمسك ذلل، 
 ىو المفتاح لكل نجاح وفالح.الذكر 

والعبادات التي فرضها علينا اهلل إنما كانت إعدادًا لنا بالكيفية الصحيحة لذكر اهلل 
 بالصالة، لماذا يا رب أمرتنا بالصالة؟مرنا ا أعز وجل، فربن

َهى َعِن اْلفَ "  العنكبوت(.94) "َأْكبَػرُ  ْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اهللِ ِإفَّ الصَّالَة تَػنػْ
 ظر الواحد المتعاؿ عز وجل:أقواؿ كلها صحيحة تبين وجهة نوىذه فيها 
لكن ذكر اهلل الذي  ،ف تقوؿ أف الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكرفمن الممكن أ

من الصالة، ألف الصالة ن؟ أكثر في النهي عن الفحشاء والمنكر ػ من أي يداـو عليو المرء
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لها أوقات محدودة معدودة، لكن ذكر اهلل على الدواـ يجعل اإلنساف اهلل منو على باؿ،  
 عز وجل ويخشاه ألنو يذكره جل وعال في كل لحظاتو في صبحو ومساه.فيراقب اهلل 
ف تقوؿ: وىذا عين اليقين ػ ذكر اهلل لي بعد ذكري لو في الصالة أكبر من وممكن أ

 ي لو، ألف اهلل قاؿ لنا:ذكر 
 البقرة(.241) "فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكمْ "

 فنحن نذكره في الصالة فالبد أف يذكرنا، فأيهما أكبر؟ ذكري أـ ذكر اهلل؟ حاشا هلل
في حديثو  عز وجل، فذكر اهلل للعبد أكبر من ذكر العبد لربو في الصالة، ألنو قاؿ

 القدسي:
 أٍل خيٌر من مأله(.)من ذكرني في مأل، ذكرتو في م

، لكنو سيذكرني بين المالئكة الذين اصطفاىم وحباىم وأدناىم سيذكرني بين الناس
 وجعلهم عز وجل ال يعصوف اهلل ما أمرىم ويفعلوف ما يؤمروف.

 الصالة، ولذلك قاؿ لسيدنا موسى الكليم:فأمرنا اهلل عز وجل بذكره في 
 طو(.29) "َوَأِقِم الصَّالَة ِلذِْكِري"

 لنذكر اهلل عز وجل.ذا فه
 الحج: أيضاً كلو لذكر اهلل:

 البقرة(.122)"فَِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اهلل"
 :يقوؿ ومرًة أخرى

 البقرة(.241" )فَاذُْكُروا اهلل ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراـِ َواذُْكُروُه َكَما َىَداُكمْ "
 اهلل عز وجل.على ذكر  كل آيات الحج تُحُض وتُحث  
 :والصياـ

ره اهلل عز وجل أف على أداء فريضة الصياـ، أمو اهلل عز وجل ما يعيناإلنساف بعد 
 هلل:على أداء الصياـ الذي أعانو وقوَّاه ُيكبِّر عز وجل  

 البقرة(.214) "َوِلُتَكبػُِّروا اهلل َعَلى َما َىَداُكمْ "
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حبيبنا  ومن أحواؿ هلل،ت في كتاب امن ىذه العبادات ومن اآليات المبثوثاعلمنا ربنا  
على ذكر اهلل جل وعال فيها الصالح والفالح ألي أمٍر سيدنا رسوؿ اهلل، أف المداومة 

 .يمشي فيو اإلنساف
، إذا ذكر اهلل عز وجل عند عملو ُيخفف اهلل عز وجل ذىب ليعمل والعمل ثقيلفإذا 

كاف   ضعٍف وال ملل، ولذلك وال خوٍر والعناء العمل حتى يعمل وال يشعر بكسٍل عنو 
 دائماً يذكروف اهلل على الدواـ.الصالحين والمتقين 

ويفاصل، قاؿ ىناؾ ويبيع ويساـو والتي كلها مشاغل يشتري حتى في التجارة يشتري 
 جماعة ربنا يحبهم:

 النور(.73" )رَِجاٌؿ ال تُػْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َوال بَػْيٌع َعْن ِذْكِر اهلل"
بغلتو يـو السوؽ ما يركب رضي اهلل عنهيدنا عبد اهلل بن عمر حتى السوؽ كاف س

فيسألوه: لماذا جئت  ويدخل السوؽ يمشي فيو قلياًل ثم يرجع، فلم يشتري ولم يبع،
 للسوؽ؟ يقوؿ لهم: سمعت النبي يقوؿ:

يحيي  ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الملك ولو الحمد)من دخل السوؽ وقاؿ 
ل شيٍئ قدير، ُكتب لو مائة ألف حسنة، وُمحي عنو مائة ألف سيئة، ويميت وىو على ك

، لماذا؟ ألف أىل السوؽ ىذا األجر الكريمجئت من أجل فقد مائة ألف درجة( ػ لو ورُفع 
 أحياناً يكونوا غافلين.

أضعافًا كثيرة، فكاف يدخل  ضاعفٌ يكوف أجره مُ بين الغافلين فذاكر اهلل عز وجل 
 ز وجل.ليذكر اهلل ع السوؽ

كاف الزرَّاع ال يضع نبتة في األرض إال ومعها ذكٌر هلل لُينبتها اهلل نباتاً حسناً، وال 
عنو فُيخفف ذكر اهلل وال يُنزلها إال ويذكر اهلل،  ويرفعها إال ويذكر اهلل،يمسك آلة أو ُمعدة 

 فيكوف.ثماره مباركًة بأمر من يقوؿ للشيئ: كن عناء العمل ويجعل ىذا العمل مباركاً، و 
 ؤمن البد أف يكوف دائماً ذاكرًا هلل عز وجل.فالم

، وبلوغ اإلسالـ إلى جهات العالم تولَّى بذاتو تدريب لما أراد اهلل عز وجل إعزاز دينو
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خرين ناشرين لهذا الدين، المؤمنين المجاىدين الذين سيخرجوف مع سيد األولين واآل 
و معركة إقتصادي أو معركة سياسية، إلهي وضع خطة النصر في أي معركة حربية أمعسكر 

 في أي معركة ماىي يا رب؟تماعية، خطة النصر ركة إجأو مع
ىذا الكالـ لمن؟ للمؤمنين في عصر النبي، والمؤمنين بعد عصر  ػيا أيها الذين آمنوا 

فال نقوؿ: أف ىذا كاف ألصحاب النبي ونحن منهم إلى أف يرث اهلل األرض ومن عليها، 
القرآف يُتلى مدى ولماذا جعل اهلل ىذا ، ونحن ال شأف لنا بهذا الموضوع؟ النبي ومن حولو

 .التعليمات الدىر؟ حتى نعرؼ ىذه
ح في أي موضوع البد أف يعمل ُخطة وديننا علمنا التخطيط السليم، ا نجمن يُرد ال

 والخطة تكوف جسمانية:
دة التنشين، وعلى كيفية استخدامو وعلى إجاتدريب على القوة وعلى حمل السالح، 

الخطة التي يتوقف  ستراتيجية وىيإف يكوف معها ُخطة ولكن البد أوكلها قوة بدنية، 
 عليها النجاح في أي مصلحة عاجلة دنيوية أو حربية أو إقتصادية كما قلت:

 األنفاؿ(.94) "َذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثْػُبُتوا"إ
لإلنساف مبدأ سيثبت عليو، للثبات على المبدأ، فإذا كاف  أوؿ شيئ البد للثبات ػ

لتين، أو يعمل خطة للنهوض أف يحارب فيعمل ُخطة لإلصالح بين عائفالبد لإلنساف 
يريده من وراء ذلك، وخير المبادئ ما كاف  المجتع إقتصادياً، فيكوف لو مبدأو ببنفسو أ

 يريد بو وجو اهلل عز وجل.
 صلى اهلل عليو وسلَّمألكـر وضرب اهلل عز وجل المثل في ذلك لحبيبو األعظم ونبيو ا

وقالوا: ما رأيكم نريد أف مكة جلسوا مع بعضهم حوؿ الكعبة في لما بدأ دعوتو، الجماعة 
جمع من كل واحد منا مبلغاً نف يكوف رجاًل غنياً نيتو، فنعرض عليو إذا كاف يريد أ نعرؼ

المنصب ويكوف و  الرئاسةوإذا كاف يريد  من الماؿ حتى يكوف أغنانا ويترؾ ىذه الدعوة،
ما يحدث لو تعب من مسٍّ من ، وإذا كاف فنحن موافقوف على ذلك أمير مكة ورئيسناً 

 و تعب روحاني أو تعب جسماني، فنحن مستعدوف أف نأتي لو باألطباء والحكماءالجن أ
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 والُكهَّاف ليعالجوه. 
 بعد أفو وجهائهم ليعرض عليو األمر، تاروا رجاًل من من الذي يُعرض عليو الُخطة؟ إخ

قاؿ لو: نعم، فقاؿ لو: استمع لما جئُت بو من عند عرض عليو األمر قاؿ لو: ىل انتهيت؟ 
 ربي:

ْنِب َوقَاِبِل التػَّْوِب َشِديِد 1اْلَعزِيِز اْلَعِليِم ) ( تَػْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اهللِ 2حم )" ( َغاِفِر الذَّ
 )غافر(.( 7) "ِو اْلَمِصيرُ اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِؿ ال ِإَلَو ِإال ُىَو ِإلَيْ 

أو ينزؿ صاعقة من السماء فالرجل عندما سمع ىذه اآليات خاؼ أف تتزلزؿ األرض 
وتغيَّر ورجع مسرعاً إلى قومو، فقالوا لو: ماذا رأيت؟ قاؿ: أنا أرى أف تتركوا ىذا الرجل وال 

ولم م يستطع كم، وإذا لين الذي معو فهو شرٌؼ لكم ألنو إبنإذا ظهر والدفشأف لكم بو، 
 طاقة بالعرب فيكفوكوا شره وليس لكن عالقة بهذا الموضوع.لو يكن 

وأني فقالوا لو: لقد سحرؾ، فقاؿ لهم: واهلل إنكم لتعلموف أنني أعلمكم بالشعر 
وىذا الكالـ منو ليس بشعر وال بسحر وال يقولو بشر،  فضلكم إلى السحر، فما سمعتوأ

ى أف لو لطالوة وإف عليو لحالوة وإف أعاله لمثمر، ظاىر من عند اهلل عز وجل، فأنا أر 
 وإنو ليعلوا وال يُعلى عليو، من الذي قاؿ ىذا الكالـ؟ كافر ولم يؤمن. وإف أسفلو لمغدؽ

وعائلة النبي  ىو الذي كاف يدافع عن حضرة النبيو ػ قالوا: نذىب إلى عمو أبو طالب 
فقالوا: إما مكة كاف العدد فيها كبير، لكن  ػ أربيعين رجالً كلهم التي ىي بني ىاشم كانوا  

 أف تحجز عنا إبن أخيك، وإما نتجمَّع كلنا عليكم وىذا ال طاقة لكم بو.
فذىب أبو طالب لحضرة النبي فقاؿ لو: يا بن أخي ال تحملني ما الطاقة لي بو 

 فقاؿ لو:فارحمني وارحم نفسك وال داعي لهذا الموضوع، 
في يساري على أف أترؾ ىذا  في يميني والقمر لو وضعوا الشمس )يا عماه واهلل

 األمر ما تركتو حتى ُيظهره اهلل عز وجل أو أىلك دونو(.
على فأوؿ شيئ يحتاجو اإلنساف لبلوغ المراد في أي شأٍف ىو صدؽ النية والثبات 

أو فريقين أو عائلتين أو لصلح بين إثنين لالمبدأ، ولذلك أنبأنا اهلل عز وجل لمن يمشي 



6 

 :طائفتين 
نَػُهَما"  النساء(.74) "ِإْف يُرِيَدا ِإْصالًحا يُػَوفِِّق اهلل بَػيػْ

لهم حديد القلوب ثبت على المبدأ وكانوا يريدوف الُصلح مؤكدًا فإف اهلل يُليِّن إذا 
 ف ذلك.و ألنهم ينو  لحوفويهتدوف بأيديهم ويتقاربوف ويصطويجعلهم يلينوف في أيديهم 

لوجو اهلل  نية صالحة المبدأ يكوف هلل ويكوف معوبدأ، و فأوؿ شيئ ىو الثبات على الم
 عز وجل.

أمر، حتى ما ىي الُخطوة الثانية في الُخطة اإللهية القرآنية؟ ػ لمن يريد أف يصل ألي 
، أف يكوف ثابتاً في المبدأ وليس لتحصيل دنيا ف يصل إلى اهلل فالبد من ذلكلمن يريد أ

فهذا  اس يدوروف من حولو، أو ليقبلوا يده، أو ليجعل النأو لمشيخة أو إلظهار كرامات، 
، فال يريد من اهلل إال وجو أف يكوف ىذا األمر هلل عز وجلكلو ليس هلل، فالبد من البداية 

 اهلل، وال يريد من اهلل شيئاً سواه، فإذا ثبت على المبدأ:
 األنفاؿ(.94) "َواذُْكُروا اهلل َكِثيًرا َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ "

 بنا في أكثر من آية في القرآف ويقوؿ فيها كما في آية األحزاب:وربنا يخاط
 (91) "( َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيال92ِذْكًرا َكِثيًرا ) يَا َأيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا اهللَ "

 )األحزاب(.
يلو أو لو نهاية؟ فاإلنساف لو قطع لفهل يكوف للذكر حٌد؟ فلما ربنا يقوؿ لنا: كثيرا 

ألف كلمة كثيرًا وتكوف حياتو كلها في ذكر اهلل، فهل يكوف قد ذكر اهلل كثيرا؟ ال ػ  ونهاره
وال غاية، وكلما زاد اإلنساف في من رب العزة معناىا أنو باٌب مفتوٌح وليس لو نهاية أبدًا 

ألف  ليو مواله وحباه وقرَّبو وأدناه،، وكلما رفعو إذكر اهلل زاد في القرب من حضرة مواله
 :اهلل عز وجل كما سمعنا وكما قلنا

، ولذلك كاف السادة فاذكروني أذكركم، فكلما زاد في الذكر كلما زاد في الُرقي
ف يقولوف: ما ىي عالمة الوالية؟ وما عالمة المرء الذي ُكتب في ديواف الصالحو 

 قالوا:الصالحين؟ 
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يذكر اهلل على ]إذا ألهمو اهلل بمداومة ذكر اهلل في كل وقٍت وحين، ويرى نفسو  
وغيره، فيعرؼ ويعلم علم اليقين أف اهلل اختاره وكتبو في ديواف  قائماً وقاعداً وماشياً  الدواـ

 لصالحين[.
 وكـر اهلل وجهو: رضي اهلل عنوقاؿ في ذلك اإلماـ عليٌّ 

 [.ه]إذا أحب اهلل عبداً ألهمو ذكر 
ألنو ال يحتاج إلى فيجعلو يذكر اهلل على الدواـ، والذكر ليس لإلنساف ُعذرًا في تركو، 

معين، أذكر اهلل في أي وقٍت:  شيئٍ لوضوء وال إتجاه للقبلة وال الجلوس في مسجد وال 
 وقعودًا وعلى جنوبهم في أي وقت. قياماً 

تنمعو من قراءة  ولكنها ، اهللإلنساف عليو جنابة، فالجنابة ال تمنعو من ذكر ولو حتى ا
 من ذكر اهلل. كتاب اهلل والصالة والصياـ والطواؼ بالبيت، ولكن ال تمنعو

فما ُعذر المرء الذي يقدمو لمواله في غفلتو عن ذكر اهلل جل وعال؟ ال يوجد شيئ 
 أبداً.

: ىناؾ جماعة سيدخلوف الجنة سيندموف، ولماذا صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ ولذلك 
 وف؟ قاؿ:يندم

ت بهم دوف ذكر اهلل عز ي الجنة إال على الساعة التي مرَّ )ال يندـ أىل الجنة وىم ف
 وجل(.

كاف رأس مالو خفيف يقوؿ:  فمن لو رأس ماؿ في الجنة يقوؿ: لماذا لم أزيد؟ ومن
ألف ذكر اهلل كالـٌ خفيٌف على اللساف ثقيٌل في  فلم تكن تكلفنا شيئاً،أزيد؟  لماذا ال
ما التعب الذي اهلل فهل ىذا يتعبو يا أحبة؟  فعندما يذكر المرءحبيٌب للرحمن، الميزاف 

فيو؟ ال يوجد أبدًا، ولذلك جعل اهلل عز وجل أعظم المقامات التي ذكرىا في سورة 
 ، ماىو أعلى مقاـ؟األحزاب

 األحزاب(.74) "َكِثيًرا َوالذَّاِكَراتِ   َوالذَّاِكرِيَن اهللَ "
نهم يوماً ألصحابو، وكاف ماشياً في الصحراء وبجواره جبل  بيَّ وىؤالء سيدنا رسوؿ اهلل
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 :صلى اهلل عليو وسلَّمإسمو ُجمداف، فقاؿ  
سيروا فقد سبق المفردوف، قالوا: وما المفردوف يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: )ىذا ُجمداف 

م المستهتروف بذكر اهلل وضع الذكر عنهن يعني المكثروف ػ لمستهتريػ وكلمة ا المستهتروف
 أثقالهم حتى يلقوف اهلل عز وجل يـو القيامة خفافاً(.

 تناوؿ مثااًل واحدًا يقوؿ فيو الحبيب:وأ
فمحت  إذا قاؿ العبد ال إال اهلل ذىبت إلى صحيفتو ػ التي ُيسجِّل فيها المالئكة ػ )

 كل سيئة تقابلها حتى تجد حسنًة تجاورىا(.
في الصفحة حتى  كل السيئات  إال اهلل فتعمل كممحاة فتمسحعنما يقوؿ: ال إلو 

 فتقف بجوار ىذه الحسنة.تجد حسنة 
والمعونة من حضرة  ويستمد صاحبو القوة فالذكر يخفف الذنوب ويستر العيوب،

 ألنو يذكر اهلل عز وجل. عالـ الغيوب، فيبلغ ما يريد
اؿ لهم: إياكم أف تتركوا الذكر قوحتى ما ىم في ميداف القتاؿ كما رأينا في اآلية 

تجهِّزوا الُخطة، فأي خطوة من  نتم تضعوف الزخيرة، وأنتمنتم تضربوف بالسالح، وأوأ
نا عرفنا أنو كاف من كن نحن كلنا أو الجماعة الكبار م، ويمالخطوات عليكم بذكر اهلل

 :اهلل أكبر، فكاف يقوؿ الرجلكلمة في النصر سنة ثالثة وسبعين ماىي؟  األسلحة الفعالة 
وليس من السالح، ولكن من التكبير سلم جزع ويناـ ويستلو  يودليهفيحدث لاهلل أكبر 

 لنعرؼربنا أعطاه لنا في ىذا الميداف الكريم، وكاف درسًا عملياً الذي سمعو من المؤمن 
أو في أف ذكر اهلل عز وجل أىم سالح يعتمد عليو المرء في ىذه الحياة إف كاف في دنياه، 

 .و الجهاد في سبيل اهلل عز وجلحياتو أ
 األمر الثالث:

 المجادلة(.27) "َوَأِطيُعوا اهلل َوَرُسوَلوُ "
 البد من طاعة رسوؿ اهلل، وطاعة رسوؿ اهلل ىي طاعة اهلل:

 النساء(.12) "َمْن ُيِطِع الرَُّسوَؿ فَػَقْد َأطَاَع اهلل"
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أو نفسو أو ولده أو  ألنو من الجائز أف ُيحـر اإلنساف من رزقو، أو يُعاقب في جسمو 
 لماذا؟ لمخالفة شرعية خالف فيها الحضرة المحمدية.غيره، 

ولم تكن  حاصروا حصن بابليوف في مصر ػ صلى اهلل عليو وسلَّمأصحاب رسوؿ اهلل 
ولكنو كاف حصناً ولو سوٌر من حولو، وكاف أىل البلد من أتباع المقوقس القاىرة قد بُنيت، 

 الجماعة األقباط. مومعه
نجدة من سيدنا عمر فأرسل لهم نجدة ومكثوا ف الحصن وطلبوا فحاصر المسلمو 

وا يعرفوف أنهم وىم في الميادين أف كانفتعجبوا ألف أصحاب رسوؿ اهلل  ستة أشهر، 
تستغرؽ أكثر من ساعة مهما كانت قوة العدو، فهي ساعة واحدة حتى  الكانت  المعركة

 يأتي اهلل بالنصر.
وؿ اهلل؟ ولم نعمل باآلية: وأطيعوا طاؿ الوقت قالوا: ماذا تركنا وخالفنا فيو رسفلما 

 النصر؟لنا اهلل ورسولو لذلك لم يتحقق 
الصالة ألنهم كانوا  وليس بسبب نسياف، بحثوا فوجدوا أنهم نسوا إستخداـ السواؾ

ولكن نسوا فضيلة من الفضائل وىي السواؾ والذي ف على الصالة، يصلوف ومحافظو 
 فيو: حضرة النبي قاؿ

 سبعين صالًة بغير سواؾ(.)صالة بسواؾ خيٌر من 
في فمو قطعة من السور فوجدوا كل واحٍد  وا للسواؾ، فاألعداء نظروا من فوؽفرجع
فقالوا: يبدوا أف ىؤالء القـو جاءىم مدٌد فيأكلوف خشب ػ وىو من السواؾ أي ػ الخشب 

، فكيف نحارب من يأكل الخشب؟الخشب،   وإذا كنا لم نقدر على ىؤالء القـو
و، ولذلك كاف سيدنا عمر لماذا؟ ألنهم أطاعوا اهلل ورسول لموا فورًا،فسلموا واستس

عدد ألنهم أكثر لكثرة غلبوا تال وأرضاه يُوصي جنده ويقوؿ لهم: إنكم  رضي اهلل عنو
 وإنما تغلبونهم بطاعة اهلل عز وجل.، ُعدتهم أشد من عدتكم ، وال بُعدٍة ألفمنكم اً عدد

ذا عصوا اهلل فيكونوا نهم إأللُجند من معصية اهلل، ر االقائد ويقوؿ لو: حذِّ وُيحذر 
قوى في الُعدة فيكوف لهم النصر، ما ألعداء واألعداء أكثر في العدد وأمتساويين مع ا
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 .صلى اهلل عليو وسلَّمورسوؿ اهلل الذي يُرجِّح ميزاننا؟ طاعة اهلل  
في مواضع ال تُعد ليها عوركَّز وأىم وصية في ىذه اآلية القرآنية التي ركَّز عليها اهلل، 

، ي المساجد وفي الشوارع وفي الجوارفي كتاب اهلل ونحن نحتاجها كلنا في كل أحوالنا ف
 وفي العمل وفي أي مجاؿ:

نقسامات، وافال يحدث بيننا وبينو خالؼ، وال يحدث بين بعضنا ُفرقة ػ وال تنازعوا 
مشاكل التي في عصرنا، فيكوف ىذا ضد ىذا، وىذا ما يسبب ال بعد أف كنا رجٌل واحد

 لمجتمعنا الذي نحن فيو اآلف.
وظهرت اإلنقسامات وكل جماعة يظنوف أنهم فظهرت الُفرقة وظهرت الخالفات، 

مع أنهم مسلمين وأصبحت األسلحة ، ويقضوا بقتلهم على الحق والباقي على الباطل
جَّو لليهود؟ ال الح اآلف يُو ىل يوجد سعايشين آمنين مطمئنين، موجهة للمسلمين واليهود 

ببصيرة نبوتو،  صلى اهلل عليو وسلَّمولكن السالح موجو للمؤمنين، وىذا أخبر بو نبينا ػ 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ فيو 

ُحداث األسناف ػ صغار في السن ػ سفهاء  خر الزماف خرج من أمتي شبابٌ )إذا كاف آ
لك أبدًا ػ يقرأوف القرآف ال يتجاوز العقوؿ ليست ثابتة ألنها لو ثابتة ال تفعل ذ األحالـ ػ

يتركوف أىل األوثاف ويقتلوف  إلسالـ كما يمرؽ السهم من الرمية،حناجرىم، يمرقوف من ا
 .أىل اإلسالـ(

 حذَّرنا منها رسوؿ اهلل وحذَّرنا منها كتاب اهلل:ألم يحدث ذلك اآلف وقد 
 األنفاؿ(.94) "ِبُروا ِإفَّ اهلل َمَع الصَّاِبرِينَ َوال تَػَناَزُعوا فَػتَػْفَشُلوا َوَتْذَىَب رِيُحُكْم َواصْ "

في العراؽ  في سوريا وحاصلٌ  في ليبيا وحاصلٌ  ، فشل حاصلٌ وىذا الحاصل اآلف
ويحاولوف ، لنا نحن نا لحدث، ولوال عناية اهلل بفي اليمن في الصوماؿ وحاصلٌ  وحاصلٌ 

 مع ىؤالء الجماعة.بكل وسيلة ليدخلونا 
بزوجتو وأوالده ويمشي كما يمشي الجماعة السوريين في  اجرمن منا يستطيع أف يه

وأين نذىب؟ لكن ربنا سبحانو وتعالى أكرمنا في ىذا الوقت وأخرجنا من البالد األجنبية؟ 



11 

 ىذا المقاـ، فأوصى اهلل عز وجل بعدـ النزاع. 
وىذا لو رأي في الدين  ،وىذا لو رأي في الدين ،كٌل لو رأيو في الديننحن في بلد  

 هو أعلمف نرجع لألعلى في العلم، تعالى أنا وأنت نذىب لفالفال نختلف، وماذا نفعل؟ ف
 وعليك. يمشي عليَّ ورأيو ، منا
، قضية حدود في أرض أو قضية في بيت، أو في أي أمركفإذا إختلفنا في أي فضية،  

ي في ونرضى بحكمهم وكاف ىذا الكالـ يمشمين العقالء ويعملوف لوجو اهلل، نلجأ للمحكِّ 
للجنة لو فال يوافق على لكن اآلف إف لم تحكم االزمن القديم وكانت الُقرى في سعادة، 

 .أعضاء اللجنةرض على حكم تتعالكالـ و 
أمرنا باختيار حكماء عقالء يحكموف في كل المشاكل وكل المشاغل التي اإلسالـ 

عض الصالحين كما قاؿ بو األمر الوحيد في تحدث بيننا، وبذلك نظل  كما قاؿ اهلل 
 ىذا األمر:والمسلمين يرفضوف تطبيق 

 آؿ عمراف(.227) "َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلل َجِميًعا َوال تَػَفرَُّقوا"
وىذا األمر الذي ال نستطيع تطبيقو، فكل واحد يعتقد أف رأيو ىو الصواب وغيره 

سمعنا وأطعنا، لكن  فعلى العين وعلى الرأس ونقوؿ: اً شرعي اً رأيكاف لماذا؟ فلو  رأيو خطأ، 
ونقرِّب وجهات النظر وتسير األمور ، واآلخر لو وجهة نظر ُأخرى، ىذا رأيك ووجهة نظرؾ

 ونعمل بقوؿ اهلل:
نَػُهمْ "  الشورى(.71) "َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ

ليبيا وفي في قوة الأين : فتذىب ريحكم ػ أي قوتكم، ألنها التي ضيِّعت قوتنا
 تدافع عن ىذا المبدأ؟.والتي كانت  لعراؽفي االصوماؿ وفي سوريا و 

كانت من أقوى ىل ىناؾ قوة؟ ما الذي ضيَّع ىذه القوات؟ الخالفات، فالعراؽ  
 وكيف أصبحت اآلف؟الدوؿ العالمية في السالح، 

أنهم والمصيبة  أخذوىا وباعوىا ،كفي أفريقيا كلهاتسالح مخازف عندىا  ليبيا كاف
ويعبروا بها من الحدود، وكاف يجلبوىا لنا باألطناف نا، ىا عندو عابالكثير و جلبوا منها 
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وذىبت القوة التي كانت في ىذه الدوؿ، وما أعاننا في  وزادوا المشاكل بين المسلمين 
من الجهة األخرى، كانت سوريا  و أننا كنا مع سوريا، نحن في ىذه الجهة،  2437عاـ 

 .ينا لتستريح إسرائيلفسوريا اآلف ضاعت لم يعد إال نحن ويريدوف اإلنهاء عل
 ، وماذا نحتاج يا رب؟لماذا ضاعت القوة؟ نتيجة الفشل ونتيجة التنازع

 النفاؿ(.94) "َواْصِبُروا ِإفَّ اهلل َمَع الصَّاِبرِينَ "
 في الغضب، وال نتعجَّل في الردنصبر مع بعضنا في التعاوف مع بعضنا، وال نتعجَّل 

 .الصبر يا إخوانيو  بعد التأني والمشورة موضوع إال نا، وال نتعجَّل فيإذا سمعنا ما اليعجب
من يمشي فيو يكوف معو اهلل، يعني معو تأييد اهلل ومع معونة اهلل ومعو توفيق اهلل، ف

 ومعو عناية اهلل وال يتخلى عنو مواله طرفة عين وال أقل.
وُخطة ىذه يا أحبة ليست ُخطة للقتاؿ فقط، ولكنها ُخطة للقتاؿ في سبيل اهلل، 

لجهاد النفس لمن أراد الوصوؿ إلى رضواف اهلل جل في عاله، أليس ىذا قتاؿ أيضًا؟ 
ف يصل إلى فضل اهلل لمن أراد أوجهاد النفس قتاؿ أيضاً، فيكوف خطة لجهاد النفس، 

 وىذا ىو المنهج وىذه الخطة اإللهية. كرامات اهلل وعطاءات اهلل،وإ
ف يعلمنا ما لم نكن علمَّنا، وأف ينفعنا بما ف يُعلمنا ما ينفعنا، وأنسأؿ اهلل عز وجل أ

وما أعلنا وما أظهرنا وما وما أسررنا  ،ف يغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخرناوأنعلم، 
وأف يجعلنا دوماً من عباده الذاكرين الفاكرين  وما علمنا وما لم نكن نعلم، ،أبطنا

لحقنا بالصالحين وأف يُدخلنا في لحضرتو في كل وقٍت وحين، وأف يُ  الحاضرين الشاكرين
نعيم، أىل جواره في جنة ال نومىل شفاعتو يـو الدين، وأف يجعلنا من أمعية سيد النبيين، 

شربًة ىنيئة مرئية بيده الشريفة ال نظمأ بعدىا  ف يجعلنا ممن يكرع من حوضو الشريفوأ
 بداً.أ

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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