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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
) لَظُلْم كربِاِهللا إِنَّ الش رِكشال ت ينا بي ظُهعي وهو نِهبانُ الإِذْ قَالَ لُقْمو

يمظي  * عف الُهصفنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح هيدالانَ بِوسا االننيصوو
كُراش نِ أَنيامع ريصالْم إِلَي كيدالولي ول *  رِكشلى أَنْ تع اكداهإِنْ جو

بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَال تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا واتبِع سبِيلَ 
بِم ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نلُونَممعت متا إِنْ  * ا كُنهإِن ينا بي

تك مثْقَالَ حبة من خردلٍ فَتكُن في صخرة أَو في السماوات أَو في األرضِ 
بِريخ يفا اِهللا إِنَّ اَهللا لَطبِه أْتي * انو وفرعبِالْم رأْمالةَ ومِ الصأَق ينا بي ه

وال تصعر  * نَّ ذَلك من عزمِ االمورِعنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِ
 خدك للناسِ وال تمشِ في االرضِ مرحا إِنَّ اَهللا ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

نكَر االصوات لَصوت واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ أَ *
  .)لقمان١٩: ١٣( )*الْحمريِ

*********************  
جعل  ،اليوم نأخذ سورة من سور القرآن العظيم وسرية سيدنا لقمان :املذيع

اهللا له سورة كاملة، ووصايا لقمان البنه وهو يعظه مع ضيفنا اليوم فضيلة الشيخ 
  ان؟مقْلُ نم ،فضيلة الشيخ :رمينبدأ مع ضيفنا الك  .فوزي حممد أبوزيد
 وجلَّ عزأهلمه اهللا  ،وجلَّ عزلقمان احلكيم عبد صاحلٌ من عباد اهللا : فضيلة الشيخ

وكان يف بين  ،يعين نويب مصري ،يعين من مصر ،أصالًأنه من بالد النوبة  :قيل ،احلكمة
   .د موسىكان بعو ،وحلق بداود ،عليهما السالماود وسليمان دإسرائيل قبل 

كان لقمان مع بين إسرائيل الذين  ،سرائيل إىل فلسطنيوبعد أن ذهب بنو إ
وكان قبل داود هو مفيت وقاضي لقومه، وعندما بعث داود وآتاه  ،كانوا يف فلسطني

كان دليالً على  - مل ال تفيت؟ : متنع عن اإلفتاء، فقيل لها - اهللا احلكمة وفصل اخلطاب
نبينا  عليه وعلىكفاين اهللا هذه املأونة بداود  :يعين، )قد كُفيت( :حكمته أنه أجاب فقال

لذي ا ما: وسئل يف ذلك ،وكان هذا الرجل مشهوراً باحلكمة .أفضل الصالة وأمت السالم
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  .)وأداء األمانة ،والصمت ،الصدق( :يعطيك احلكمة؟ قال وجلَّ عزجعل اهللا 
يؤتي الْحكْمةَ من يشاُء ( :مةتصف ن آتاه اهللا احلكامن  ؛عظيمات ثالثٌ

  .)البقرة٢٦٩() ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثريا
مت يعين أن يكون اإلنسان يف موقف ويستطيع أن حيصل على الص :املذيع

  حقه فيصمت ائياً؟
، ١)يعنيينتكلم فيما ال أال (: فقال ؛بإجابة أُخرىهذا سر فُ: فضيلة الشيخ

وقع، فإذا مل جيد لكالمه وقعاً فال ه فالصمت هنا أنه ال يتكلم إال إذا كان الكالم ل
ال يتدخل يف شئون اآلخرين، وال يدخل نفسه يف أمرٍ ال يعنيه، وإمنا يتدخل يتحدث، 

من حسن إسالم املرء ( :ى اهللا عليه وسلَّمصلوهذا يقول فيه  ،يف األمر الذي يعنيه فقط
   .٢)ركه ما اليعنيهت

طي لقوهذا خحىت ال يتدخل الناس  ليه مرةً أُخرىجمتمعنا إىل الرجوع إحيتاج  ب
    .بشأنه فال يتدخل يف شأن غريه مشغوالً إنسان يف شئون اآلخرين، فيكون كلُّ

ها اهللا على لسان سيدنا لقمان يف القرآن الكرمي االوصايا اليت أجر : املذيع
وإِذْ قَالَ لُقْمانُ البنِه وهو يعظُه يا بني ال تشرِك بِاِهللا إِنَّ ( :يف أول وصية

يمظع لَظُلْم كرل سيدنا الشيخ، )لقمان١٣( )الشتفض.  
لتربية الشباب، وهذه  اًنيقرآ اًإهلي اًوصايا لقمان تعد برناجم: فضيلة الشيخ

األب واُألم حنو به ف املكلَّاألب واُألم، يعين الربنامج ف ا يف البداية التربية املُكلَّ
الشاب بإعداد  انعصرنا يظن أن األب واُألم مكلف من الناس يف اًجند كثري .اأبنائهم

ونسوا من ناحية املالبس، ومن ناحية الدروس، ومن ناحية العالج،  ؛من الناحية املالية
   .جتماعياًاو إعداده تربوياًن به هو اأن األصل الذي هم مكلف

من ناحية  :كامل، وهو إعداد الشاب أوالً شتملت على منهجٍاهذه الوصايا 
                                                           

قدر اهللا، وأداء األمانة، : "ألست عبد فالن فما الذى بلغ بك ما ارى من احلكمه فقال لقمان: (وقال له رجل ١
  .التفسري الوسيط للشيخ سيد طنطاوى –)  "وصدق احلديث، وتركى ما ال يعنيىن

  .اه الترمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنهرو ٢
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مث إعداده  .على احترام الوالدين :إعداده ثانياًمث  .ول بند من البنودأهذا والعقيدة، 
مث  .مث ربط العالقة بينه وبني مواله .يف كل حركاته وسكناته وجلَّ عزملراقبة اهللا  :ثالثاً
منهج  .يم واألخالق اليت ينبغي أن يكون عليها يف نفسه ومع من حوله من عباد اهللالق

  .بنهماان حنو اكاملٌ يقوم به األبو
يا بين ال تشرك باهللا، وهو غرس العقيدة الصحيحة يف توحيد اهللا : البند األول

واإلعتراف له  ،وإفراده باأللوهية، وجلَّ عزعترب مبثابة التحصني  ، وهذابالربوبية وجلَّ عزي
للشاب من التيارات اإلحلادية واملذاهب الطبيعية اليت حتاول أن جتتذب شبابنا اآلن يف 

  .وجلَّ عزحد الديان وعن األديان اليت تو ،زماننا هذا عن رياض التوحيد
ي واستخدم لقمان مع ابنه منهجاً جيب علينا أن منش :)يا بني ال تشرِك بِاِهللا(

  :هِءعلى ضو
، وهذا يستدر عاطفة الولد، خطاب )يا بني(: خاطبه برفقٍ ولني فقال :أوالً

وهذا يدل على شدة  ،غة التصغريبلُ )يا بني( .لدهحملبوبه، وخطاب محب لو بوبٍحم
  .احملبة

طلب منه ذلك، ألن األوالد يريدون  من له لن ال يشرك، وبيأطلب منه : ثانياً
، مث )يا بني ال تشرِك(: ينهى؟ فقال مل ،يف األمر أو السر يف املنع، السر ن يفهمواأ

، يرضاه من خلق اهللا قطّ لم ال أحد، والظُ)إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم(: علَّل ذلك فقال
فبين له ما طلبه منه وبيليمنعه عن ذلك ن له السر.  

  .عز وجلل وهو تربية الشباب على توحيد اهللا فهذا الربنامج األو
ووصينا االنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهنا ( :هذا أمر التربية، فما قصة: املذيع

الذي ذكره سيدنا لقمان يف قصة التربية وهذا املنهج [ ؟)علَى وهنٍ وفصالُه في عامينِ
رةً متقريراً يف اخلارج مع الناس نستأذن فضيلتك أن نعرضه ونعود قد سجلنا وصاياه البنه، 
  ؟وجلَّ عزربط اهللا وصايا الوالدين بعد النهي عن الشرك باهللا  مل - ]ثانية لنعلق عليه
ألن الوالدين أول مدرس يدرس  ،يلعا يإهلهذا منهج تربوي  :الشيخ فضيلة
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   :ربني أنه البداملرات التربية، ولكل ان لنا ولكل وزن يبيأ وجلَّ عزراد اهللا ، فأللولد
والبد أن نزكي هذا املريب للطفل حىت  ،ريب القدير الذي نزكيهأن خنتار املُ :أوالً

  .براحة نفسٍ، وهذه واحدةات منه وميثق فيه ويأخذ املعل
 ،ؤدبني لألوالدن أول املالداوملا كان الوريب، األدب مع املُ وجلَّ عزمه اهللا علَّ: ثانياً

 والرب .الوالدين يف بر وجلَّ عزعلَّم األوالد األدب الواجب حنو الوالدين، وخيتصرها اهللا ف
ا الَّهو الطاعة، والطاعة حىت ال نأخذها على عحتاط اهللا احتياطاً ايف اآلية  وجلَّ عز

 – ٣)يف معصية اخلالق طاعة ملخلوقٍال ( :لنا كما قاله النيب - يقول لنا  نهمجيالً، كأ
  .)لقمان١٥( )وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَال تطعهما(

يف الذي تعارف ، يعين نطيعهما ))الطاعة يف املعروف((: خنتصرها يف قولٍ بسيط
وال ما خيالف  ،هللاعليه الناس والذي أتى به الدين، ولكن ال نطيعهما فيما خيالف أمر ا

  .دين اهللا، وال ما خيالف العرف الذين دار بني الناس
من الصراع بني األب واُألم وبني  حيدث اآلن بني األجيال نوع: املذيع

يل اإلنترنت، فهذا نوع فنحن جيل املعلومات وجاألوالد سواء أوالد أو بنات، 
حدث مشاكل كثرية يف فت ،همياحلقيقي ما بني األوالد وأُمهم وأبمن الصراع

  البيوت، فما تراه يف ذلك فضيلتكم؟
املوضوع من البداية أن األب واُألم مسحوا بوجود ثنائية بينهما : فضيلة الشيخ

لكن املفروض  .يعين مها طرف وجعلوا الولد أو البنت طرفاً آخر، بنةبن أو االوبني اال
ا، فكما نرى ال يوجد أحد يف والبنت مكملة ُألمه، ن الولد مكملٌ ألبيهأيف التربية 

بنه االوجود يتمنى ألحد أن يكون أفضل منه إال األب واألم، فاألب يتمىن أن يكون 
  .ويفرح بذلك، وكذلك اُألم ،أفضل منه يف كل األمور

                                                           

ال طاعة لبشر يف ( :روى البخاري ومسلم من حديث علي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ٣
وروى أمحد عن عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا  .)معصية اهللا، إمنا الطاعة يف املعروف

: كيف بك يا عبد اِهللا إذا كان عليكم أُمراُء يضيعونَ السنةَ ويؤخرونَ الصالةَ عن ميقاتها؟ قال: (عليه وسلم قال له
 ).تسأَلُنِي ابن أُم عبد كَيف تفْعلُ؟، ال طاعةَ ملخلوقٍ يف معصية اِهللا عز وجلَّ: كيف تأمرين يا رسولَ اِهللا؟ قال
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 نووهذا خطأ يقع فيه الكثري -فمن البداية نأخذهم بالرفق واللني، وال حنملهم 
سيدنا  .ألا رمبا تكون غري صواب ،ها مع آبائنا وأُمهاتناعلى التربية اليت تربينها علي

فإن هلم  ،والدكم على أخالقكمأال حتملوا (( :كان يقول رضي اهللا عنهاإلمام علي 
  : يعين البد أن نراعي تطور العصر معهما، وعلى سبيل املثال .))زمانٌ غري زمانكم

اُألمهات يات اآلباء وكانت ألوان احلياة يف األجيال السابقة فقرية، وسلوك
عن علم، فوجد يف هذا العصر كثرة اخلريات،  توليس املوروثة أكثرها عن جهلٍ

بين تعاملي مع أبنائي وبنايت على السلوك وأصبح العلم هو أساس كل ألوان احلياة، فأَ
أُستجد ومن علم النفس احلديث، ومن علم الذوق الذي  ،من القرآن - العلمي

  .فنعاملهم مبا يالئم هذا العصر ال مبا كنا نتعامل به يف عصورنا - روينافس هذا العص
وأخرجوا  ،نا أنشأونا جيدينرغم ذلك نرى آباء ،فضيلة الشيخ: املذيع

والد يف حالة من اإلنفصام بني اُألسرة واألوالد، ألن األب فاآلن األأجياالً جيدة، 
  .لكتروينإ فضاٍء مشغولٌ طوال يومه، واُألم كذلك يف العمل واألوالد يف

 -  أو كثريقليل  -يكون لألب ولألم وقت  من البداية أنينبغي : فضيلة الشيخ
 )وإِذْ قَالَ لُقْمانُ البنِه وهو يعظُه( :والدهم للنصيحة وللوعظ وللتوجيهأللجلوس مع 

الصغر بنه منذ اُألم من وقت جيلس فيه مع أن البد لألب ولدل على فهذا ي، )لقمان١٣(
له أسباب التوجيه لكي يقتنع، بلني، ويذكر وينصحه  ،فريده برفقليتعود على ذلك، 

  .ليهإوهو كاره أو وهو مضطر  عمالًفال يعمل 
 :فإذا كبر نعمل بقول اإلمام عليى من البداية على هذا املسلك الطيب، تربإذا 

وإذا بنتها، اواُألم تصاحب  ،ينباأُصاحب ؛ ))به سبعاًاحالعبه سبعاً وأدبه سبعاً وص((
بنه، وبني اُألم وابنتها فإن احلياة تكون على ما يرام اهناك صداقة بني األب وكانت 
هذا لكن إذا انشغل األب يف دروب احلياة ومل جيالس أوالده، فإم يفتقدون ، بينهما

وال ، وال يشكون إليه أحواهلم ،ئ ألم ال جيلسون معه وال ويستمعون إليهالش
  .مهما كانت الظروففالبد من توافر هذا الوقت  ،يستمعون نصحه

بعض اآلباء واألمهات يشكون أوالدهم يف أم يتكلمون معهم بلغة : املذيع
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  ، فأين احلقيقة؟واُألمهات غري مقبولة، فيلوموا األوالد، واألوالد يلومون اآلباء
نا األوالد وعلمناهم لو رافق ،ت من البدايةما قلاحلقيقة ك: فضيلة الشيخ

الذوق الصحيح يف املعاملة، فإن األدب يف املعاملة ال يلقنه لألوالد إال األبوين، ال 
ن مها اللذان يلقنان األوالد من البداية الذوق ااألبواتمع وال املدرسة مبفردمها، 

  .ب اجلمالسليم واألد
احلسن واحلسني  ؛النيب والسيدة فاطمة بنت إىل أوالد اإلمام عليمعي وانظر 

!! ا بتوجيهه؟ومعندما وجدا رجالً ال يحسن الوضوء ماذا صنعا ليقُ، رضي اهللا عنهم أمجعني
أنا أتوضأ : والثاين يقول ،أنا أتوضأ أحسن منك: يقول أحدمها لآلخر ؛اصتنعا خالفاً

يحسن  نظر إلينا وانظر إىل من منااأفضل منك، فاحتكما إىل الرجل ليحكم بينهما، 
هما يتوضأ يفأدرك الرجل بفطنته أن كل ،وتوضأ الثاين .. الوضوء، فتوضأ األول

  .أنا الذي أخطأت يف الوضوء: وضوءاً صحيحاً، فقال هلما
  .ب؟ املرتل الذي تربيا فيهمهما هذا املسلك الطيمن الذي علَّ

 ،نكبعد إذ ،حتلو مس ،من فضلك: فلو أن الطفل من البداية تعلم يف املرتل
يا ( ،)يا عمي(: إستخدام األدب اجلم يف الكالم، مثلووعدم رفع الصوت يف احلديث، 

ن مها املدرسة اذن األبوإ .واماملنهاج يف داخل اتع على الد فيمشي على هذا..  )بابا
  .األناممجيع والذوق التام يف التعامل مع  ،دب يف احلديثاألاألوىل يف تعليم الولد 

 -  وهي البنت -وهو الولد، والطالبة  -رسب الطالب ما وقت مل يكن لديهإذا 
يوجد مهم األدب السليم والذوق الرفيع؟ ال أحد، ال يف هذه املادة، من الذي يعلِّ

  .مدرس وال تدريس وال تطبيق عملي
بعض اآلباء واألمهات يشتكون أن األوالد ال يتلقون منهم، ولكن  :املذيع

أنا غارق : قبوالً يف ترويج الفكرة، والبعض يقولعندهم املدرس واملدرسة أكثر 
ضنة أو مع دادة ايف شغلي جللب املال، وهي كذلك، ويتركون األوالد إما مع ح

  .وهذا حال األسر املصرية - مبفردهمو وحدهم أ
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البد أن نعاود هذا الفكر، فنحن نتعب من أجل األوالد، واألهم : فضيلة الشيخ
الد أن يكون هناك وقت عندنا للجلوس مع األوالد، لدى األوالد ويف مصلحة األو

  .فنضحي بالقليل من الوقت يف سبيل الرعاية
سيعطي  احملبة واملودة والشفقة، من الذياألوالد يف حاجة إىل احلنان والعطف و

  .فهم يف حاجة هلذه األوصافاجللوس معهم؟ باألوالد هذه الصفات غري األبوين 
يا بني إِنها (: ية لقمان بالوالدين، ففي اآليةنا يف وصرب مبعد أن تكلَّ: املذيع

إِنْ تك مثْقَالَ حبة من خردلٍ فَتكُن في صخرة أَو في السماوات أَو في األرضِ 
إن الشرك لظلم (: نتقل بنا من الشرك باهللااملشهد  .)لقمان١٦( )يأْت بِها اِهللا

 تربوي أيضاً هنا موقف؛ مث إىل التوصية بالوالدين إىل آية من آيات اهللا ،)عظيم
  ؟إستفسارات األوالدعلى ن يكونا جاهزين للرد أن الوالدين ينبغي أيعلمنا 

هل لو نزلت : بن لقمان سألهانزول هذه اآلية أن  بإن سب :فضيلة الشيخ
إِنها إِنْ تك مثْقَالَ ( :جابه األب؟ فأوجلَّ عزهل يراها اهللا فحبة خردل يف قاع احمليط 

ةب( –حبة  ولكن بعض ،وليست حبة كاملة - ) حمي  خردل نف أَو ةرخي صف كُنفَت
  .)السماوات أَو في األرضِ يأْت بِها اِهللا

ي املراقبة ه، عز وجلوهذا مقام ينبغي أن نعلمه ألوالدنا يف املرتل وهو مراقبة اهللا 
لح حال يص ، ولنلع عليه ويراه يف كل حركاته وسكناتهن يالحظ اإلنسان أن اهللا يطَّأ

   .اتمع إال بالوصول إىل هذا املقام
، هم الرعيل ورضوان اهللا تبارك وتعاىل عليهم صلى اهللا عليه وسلَّموقد كان صحابة النيب 

  .مقام املراقبةهو ول ما يعلموهم وأ ،األول يف تعليم أوالدهم
 حوال الرعيةد أليالً ليتفقَّولذلك كان عمر بن اخلطاب مير،  فسمع حوار بنت

؛هامع أُم يا: هاتقول هلا أُم ليزيد حجمه، فقالت  من املاء على اللنب ضعي قليالً ،نيةب
: أن أمري املؤمنني قد ى عن غش اللنب باملاء؟ فقالت اُألم أما علمت ،يا أُماه: البنت

 وجلَّ عزمري املؤمنني ال يرانا فإن اهللا أإذا كان : بنةري املؤمنني يرانا؟ فقالت االوهل أم
  .يرانا
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فعلَّم البيت ن هذه البنت وصلت إىل الدرجة العليا يف تعلم املراقبة، عمر أعلم 
لو كان يب قوة لتزوجت هذه الفتاة، : حبجر، وذهب إىل مرتله ومجع أوالده وقال هلم

مل نفقات الزواج كلها؟منكم  نبنه عاصم افوافق ، يتزوج هذه الفتاة وأقوم أنا بتحم
م أ -ا اليت ولد -بنتاً وهذه البنت  اة، فتزوجها وولدتتعلى أن يتزوج هذه الف

  .رضي اهللا تبارك وتعاىل عنهاخلليفة اخلامس عمر بن عبد العزيز 
رس، أو ما نسميه يف  املدابل إن هذا مقام كانوا يعلمونه حىت ملن مل يذهب إىل

زماننا أُمألن مقام املراقبة ال حيتاج إىل تعليم مدين !!اييف  ، ولكن حيتاج إىل حالٍ قليب
فعبد اهللا بن عمر كان ميشي يف الصحراء، وشعر هو ومن معه إىل  .عز وجلمراقبة اهللا 

غالم بعين شاة، يا (: فذهب إليه وقال غالماً يرعى الغنمى ورأ ،حاجتهم إىل طعام
فأراد أن  .لسيدي يا سيدي أنا أجري وهذه الغنمات ليست يل ولكنها ملكاً: فقال

إذا قلت هذا : ن الذئب أكلها، فقالإقُل لسيدك : خيتربه يف مقام املراقبة، فقال له
      !!؟ )لسيدي الصغري هنا، فماذا أقول لسيدي الكبري يوم القيامة

، ولو استطعنا حتقيق وجلَّ عزتعلُّم مراقبة اهللا  ئ كانوا حيرصون عليهأحرص ش
 :صلى اهللا عليه وسلَّموهذا الواجب علينا حنو أوالدنا، قال  ،نصلح حال اتمع كلهاذلك 

وهذا ما  ،وجلَّ عزفإذا وجدت األمانة وجدت مراقبة اهللا  .٤)ال إميان ملن ال أمانة له(
  .ااالتللنهوض مبجتمعنا كله يف شتى  هحنتاج

يا بني أَقمِ الصالةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ ( :قال تعاىل: املذيع
نريد إلقاء الضوء على ، )لقمان١٧( )واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ االمورِ

    .هذه اآلية
، فاإلنسان وجلَّ عزه بنه وبني رباد العالقة بني أراد لقمان أن يوطِّ: فضيلة الشيخ

 نوعالقة طيبة مع م ،وحالٌ طيب يف نفسه ،هبة مع ربن تكون له عالقة طيأاملؤمن البد 
  :ثالث جهاتحوله، 

                                                           

قلما خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسنده عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قد روى اإلمام أمحد يف ٤
   ).ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له: (إال قال
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 .)يا بني أَقمِ الصالةَ( :إال الصالةوال يصلحها  ؛والً بالعالقة مع اهللاأفبدأ 
امها خبشوعها  ربه، وإذا أقام الصالة يعين أقبني العبد وبنيفالصالة هي الصلة 

 )عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ إِنَّ الصالةَ تنهى( :وحضورها مع اهللا، فإنه يتحقق بقول اهللا
 مث أمره أن يكون إجيابياً يف .فإا تنهاه عن كل فحشاء وعن كل منكر، )العنكبوت٤٥(

، إجيايب له دورويكون  - ألن اإلسالم ال يعترف بالسلبية- ال يكون سلبياً ،جمتمعه
إجيايب البد أن يبدأ بنفسه أوالً، فال يأمر غريه قبل أن يأمر نفسه ولكي يكون له دور: 

  .)وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ(
 له موقفاًها عن فعل الشر، مث يكون يبدأ يبنفسه أوالً فيأمرها بفعل اخلري وينها

ألن السلبية ليست يف دين  -عليه أن ينبه برفق ف ،مع غريه إذا رأى ما اليحمد اًإجيابي
، وإذا لنيبفينصح غريه برفقٍ و، ٥)ةُيحصالن ينالد( :ى اهللا عليه وسلَّمصلَّ، قال وجلَّ عزاهللا 

  ).مهنيب قوا احلَاعضماً أَوقَ اُهللا نعلَ( :ففياألثرفُقدت النصيحة ضاع اتمع، 

مع غريه، فيبدأ بنفسه مث يشارك غريه، وإذا شارك غريه وأراد أن يكون إجيابياً 
الرد، وقد يعامله أحد ل ما ال يطيقه، فقد يسئ إليه أحدمعاملة ال تنبغي فقد يتحم، 

يسوا كلهم على النصيحة للخلق، ألم لف، )واصبِر علَى ما أَصابك( :فعليه أن يصرب
   .درجة واحدة
مِ ( :إليه لكي يقتنع، فقال فيما يدعوهن له السبب مث بيزع نم كإِنَّ ذَل

عزمية قوية، وحيمد  اكل هذه األمور من عزم األمور، يعين إذا فعلتها صرت ذ، )االمورِ
  .وجلَّ عزعند اهللا  كرميةٌ مسلكك، وتكون لك مرتلةٌ وجلَّ عزاهللا 

ه كما ويحب - بنهايف التفسري القرآين حرص سيدنا لقمان على الواضح  :يعاملذ
ربيه من كل أيريد  هنأوكتك، وأيضاً يريد أن يتنقَّل له بني املشاهد، ادلت سيتفضن ي

وال تصعر خدك للناسِ وال تمشِ في االرضِ مرحا إِنَّ اَهللا ال ( :اجلوانب، فيقول له
حورٍيالٍ فَختخكُلَّ م ب*  كَرإِنَّ أَن كتوص نم ضاغْضو يِكشي مف داقْصو

                                                           

الدين (: رواه مسلم يف الصحيح من حديث متيم الداري وله شواهد عند غري مسلم، يقول صلى اهللا عليه وسلم ٥
  .)هللا ولكتابه ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم :ن يا رسول اهللا؟ قالمل: النصيحة، قلنا
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  .فنريد تفصيلها واحدة واحدة، )لقمان١٩، ١٨( )االصوات لَصوت الْحمريِ
لكي يحبه  -اخل اتمع ما ينبغي أن يكون عليه يف نفسه د: فضيلة الشيخ

خالق وال يكتفي بذلك بل يأمره باألألخالق السيئة، ينهاه عن اأن  - ن واآلخر
  .احلميدة
وخدك مائل، واخلد املائل دليلٌ على  يعين ال متشِ: )وال تصعر خدك للناس(

الكبر، فكأنه ينهاه عن صفة الكجتعل اإلنسان بغيضاً عند الناس، رب رب، وصفة الك
: مكتوب على باب اجلنة( :صلى اهللا عليه وسلَّم، ويكفي فيها قوله وجلَّ عزبغيضاً عند اهللا 

والناس ال حيبون املتكربين،  .٦)ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب
  .)غافر٧٦( )فَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين( :قال يف قرآنهكما  وجلَّ عزواهللا 

، يعين التواضع ربالك وعكسرب، الكيعين يرتهه عن  :)للناسوال تصعر خدك (
صلى اهللا عليه قال  ،أن يكون هيناً لين اجلانب مع مجيع الناس، فيألفه الناس ويألف الناس

الناس يحبونه وهو وهو يألف الناس،  يعين الناس تألفه، ٧)وفألُف ملْإِ نؤماملُ( :وسلَّم
يف  نسان يف راحة بالٍع ولكي يعيش اإليحب الناس، والبد من ذلك لسالمة اتم

  .حياته
ينهاه عن  :)وال تمشِ في االرضِ مرحا إِنَّ اَهللا ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ(

أفضل ه نفسيرى  :يعين ،وباختيال وبزهو، فاإلنسان إذا مشى بزهوٍاملشي أيضاً بتكبر 
ن هلم أنه أفضل منهم، وهذا أو يريد أن يبي ،عليهم اًفيمشي مزهو اتمع يفممن حوله 

ذلك لو .قلُفنهاه عن هذا اخلُ، نسبة لإلنسان يف نفسه وملن حولهمسلك غري محيد بال
إِنَّ اَهللا ( :ن له أيضاً السر يف ذلك فقالوبي، )وال تمشِ في االرضِ مرحا( :قال له

  .)لقمان١٨( )ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ
                                                           

عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النبِي صلَّى اللَّه  أمحدو ابن ماجهو أبو داودو الترمذيو مسلمروى  ٦
إِنَّ الرجلَ يحب أَنْ يكُونَ ثَوبه : ثْقَالُ ذَرة من كبرٍ، قَالَ رجلٌال يدخلُ الْجنةَ من كَانَ في قَلْبِه م(  :علَيه وسلَّم قَالَ

  ).إِنَّ اللَّه جميلٌ يحب الْجمالَ، الْكبر بطَر الْحق، وغَمطُ الناسِ: حسنا، ونعلُه حسنةً، قَالَ
الْمؤمن آلف مأْلُوف : (قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَالَجابِرٍ عن روى الطرباين والبيهقي وابن عساكر  ٧

  ).ناسِ أَنفَعهم للناسِوال خير فيمن ال يأْلَف وال يؤلَف ، خير ال
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جاء بل  ،بالنهي فلم يكتفلك الطريقة الصحيحة يف املشي، مث بني له بعد ذ
قتصاد يف املشي هو املشي واال، )لقمان١٩( )واقْصد في مشيِك( :بالطريقة األفضل

ملعىن الظاهر يف املشي العادياهو وهذا  ،يبتؤدة وبتأن.   
خري ف((، وهو أن اإلنسان ميشي متوسطاً يف كل أمور حياته :وهلا معىن أعمق

فيكون معتدالً يف طعامه وشرابه، ومعتدالً يف  - عتدال اال :القصد، ف))ور الوسطماأل
 :ومعتدالً يف كل حركاته وسكناته، قال اهللا تعاىل ، ومعتدالً يف لباسه،أساس بيته

فهذه الوسطية هي االعتدال والتوسط يف  .)البقرة١٤٣( )وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا(
والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا ( :واإلنفاق يقول فيه اهللا .عز وجلاهللا  دين

  .عتدال يف كل األمورفالقصد يعين اال .)الفرقان٦٧( )وكَانَ بين ذَلك قَواما
 )واغْضض من صوتك( :ن نكون عليه أمجعنيأالذي ينبغي ق مث جاء إىل اخلُلُ

ينبغي للمؤمن أن ال يتحدث إال بصوت على قدر السامعني، أما اجللبة والصياح ف
 عزشوارعنا فهذا ليس من ديننا، فدين اهللا  يفالعايل الذي نسمعه يف أسواقنا و والصوت

  .ىل الصوت اخلافتإيدعو  وجلَّ
وا ال ترفَع( :عندما نزل عليه صلى اهللا عليه وسلَّموكان أصحاب رسول اهللا 

بِيالن توص قفَو كُماتوإال مساررة، يعين يكلمونه ال كانوا : قالوا - )احلجرات٢( )أَص
وكان هذا دأم حىت مع بعضهم، فإذا أراد أحدهم حديثاً يف أُذنه،  شوش آخروكما ي

من آخر فال ينادي عليه من بعيد، بل يذهب إليه ويحدثه يف أُذنه، ألنه كانت سيمة 
تمع اإلسالمي الصوت اخلافتا.  

وال يف مسجد، حىت أن  ،وال يف شارع ،وال يف سوق ،ال تسمع جلبة يف بيت
بصوت مرتفع، وقوماً يقرأون دخل املسجد فوجد قوماً يدعون  صلى اهللا عليه وسلَّمالنيب 
ا خفِّضو - إنكم ال تنادون أصماً( :صلى اهللا عليه وسلَّمن بصوت مرتفعٍ، فقال آالقر

  نفسكم ذا الصوت العايل؟أملاذا تجهدون  .٨)أربعوا على أنفسكم ،أصواتكم
                                                           

كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فجعل الناس قال أيب موسى عن روى النسائي والطرباين واحلاكم  ٨
أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم وال غائبا ( :جيهرون بالتكبري فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
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وهذا عالمة  .شعار اتمع اإلمياين الذي ينبغي أن يكون هوالصوت اخلافت 
وال ، بصوت يسمع اآلخرينرقي اتمع، إذا كان اتمع ال يتحدث أفراده إال  لىع

  .مقامٍ راقي إىلرتقى إا اتمع على أن هذ جلبة وال صخب، فهذا دليلٌ
ل الكاسيت يشغتويف كل الشوارع تقريباً أصوات السيارات  نسمع :املذيع

سماعات ب اًأو جتد فرح ،عايل جداً، وكذلك التكاتك أيضاً يف املناطق الشعبية بصوت
وأصبح الناس أصوام عالية، فماذا قال سيدنا النيب يف لية جداً، اأصواا عو يج الدي

  الصوت العايل؟
كما قلنا  وجلَّ عز وى اهللا ،عن رفع الصوت صلى اهللا عليه وسلَّمى : فضيلة الشيخ

كما قال  -قال لنا ، و)احلجرات٢( )كُم فَوق صوت النبِيال ترفَعوا أَصوات(: يف اآلية
 ةالعايل، واتمعات الراقي عن الصوت، )إِنَّ أَنكَر االصوات لَصوت الْحمريِ( :لقمان

  .اليت لنا فيها أُسوة يف هذا الزمان
فيها ممنوع ذكر يف هذا اال أن يف سويسرا وغريها من دول مشال أوروبا، او

 -  يقلق اجلريانحىت المنعاً باتاً تشغيل السيفون بعد الساعة احلادية عشر مساًء، 
 مساًء إىل الصباح، ملاذا؟ ١١الساعة ممنوع تشغيله بعد ف -السيفون يف دورة املياه و

حرصاً على من جبواري من اجلريان، وفوقي كان حىت ال أُقلق من كان حتيت ومن 
  .اهلدوء والسكينة اليت يبغيها اإلسالم

من املسلمني أمجعني أن ما حيدث عندنا اآلن ال حيدث يف أي مكان، وهذا نرجوا 
  .دين يدعو إىل الصوت اهلادئ احلنونوأن يدعوا إىل أصل هذا الدين، وال ،ينتبهوا

ومع ذلك  ،فكان صوته هادئاًيف ذاته غري عايل الصوت،  صلى اهللا عليه وسلَّموكان 
س يف لناوقد توزع ا ،ىن وخطب خطبةً يف مىنورد أنه كان يف م .ن حولهميسمع 

صلى خطبنا ( :رضي اهللا عنهخيامهم حىت على رءوس اجلبال، وقال سيدنا أنس بن مالك 
فليس الصوت العايل هو الذي  .)اهللا عليه وسلَّم يف مىن فأمسعنا مجيعاً وحنن يف خيامنا

                                                                                                                                                    

يا عبد اهللا بن ( :فقال ،باهللا ال حول وال قوة إال :وأنا أقول ،وأنا خلفه :قال ).وهو معكم إنكم تدعون مسيعا قريباً
   .)قل ال حول وال قوة إال باهللا( :قال ،بلى يا رسول اهللا :فقلت ،)؟أال أدلك على كرت من كنوز اجلنة ،قيس
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  .يسمع
  ؟فضيلة الشيخ - هذه خصيصة للنيبرمبا تكون  :ملذيعا

ن اهللا ألإذا مشوا على ج النيب، كذلك وخصيصة ألمة النيب : فضيلة الشيخ
ولِ اهللا أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اَهللا لَقَد كَانَ لَكُم في رس( :قال لنا يف شأنه

  .)األحزاب٢١( )والْيوم اآلخر وذَكَر اهللا كَثريا
  كيف نعاجل الصوت العايل يف جمتمعنا؟   :املذيع

أو األفراح اليت  متـآينبغي وقف كل احلفالت سواء امل: أوالً: فضيلة الشيخ
ال تتجاوز مساعات داخلية ذه القاعات هل، وتكون تقام يف القاعات املخصصة لذلك

  .ن نفعله مجيعاً اآلنأوهذا شأن األمم املتحضرة الذي ينبغي  ،القاعة
أمسع على قدر شقيت أو مرتيل، وإذا كان فأنا أُريد أن أمسع، : وكذلك يف بيوتنا

، ذيهؤأضع مساعةً يف أُذين حىت ال فأ ،ال يريد أن يسمع - حىت يف مرتيل  -من جبواري 
فكثري ما مسعنا عن معارك بني الزوجة وزوجها، فالزوجة تريد أن تنام والزوج يريد 

ن يسمع فيسمع عن أد يمساع املذياع أو التليفزيون، وهي متعبة طوال النهار، فمن ير
  .يشاهد ويسمع بسماعة، فال يؤذي مشاعر اآلخرين، أو طريق مساعة اُألذن

م مريض، وهؤالء حيتاجون ون، أو يكون جبوارهيكون هناك طلبة يذاكرفأحياناً 
للقضاء على الصوت العايل ثورة أخالقية يف جمتمعنا  وسكينة، فينبغي أن تقوم إىل راحة

  .ائياً
  هل يتصور حبدوث ثورة أخالقية؟  :املذيع

قد توفرت الوسائل احلديثة، فأُريد أن اصة حالياً وخما املانع؟ : فضيلة الشيخ
ثه فيما بيين وبينه، بدالً من أطلبه على املوبايل وأُحدالن وهو بعيد عين، أُنادي على ف

، فأصبحنا نقضي على هذه الظاهرة بالكلية وندخل يف وت عالٍأن أُنادي عليه بص
  .مصاف األمم املتحضرة

ومن يسلم وجهه إِلَى اهللا وهو محِسن فَقَد ( :يف نفس السورة :املذيع
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تورِاسةُ االمباقإِلَى اِهللا عثْقَى والْو ةوربِالْع كسلقمان٢٢( )م( ،سما معىن أن يلم 
  اإلنسان وجهه إىل اهللا؟
هي القلب والروح  ليتا ؛الوجه هنا يعين حقيقة اإلنسان الباطنية: فضيلة الشيخ

  .باطن اإلنسانهي والعقل وما شاها، وما تبعه من احلقائق اليت 
  هل القلب املقصود به املُضغة اليت يف اجلسد؟: ذيعامل

هذا القلب الذي القلب النوراين الذي به اإلنسان إنسانٌ مؤمن، : فضيلة الشيخ
وفيه الشفقة واحلنان  ،وفيه التوكل على اهللا ،وفيه اإلسالم ،وفيه احلب ،فيه اإلميان

أمره مواله يف شرع اهللا يف  يعين يعمل مبا -والعطف، فينبغي أن يسلم اإلنسان حقائقه 
وال جيتهد بعقله يف أي أمرٍ أمره به اهللا  - كتاب اهللا، أو مبا ورد يف سنة رسول اهللا

ال هذا احلُكم ال يوافق العقل، أو : كما نرى البعض يف عصرنا، ويقولويتوقف عنه، 
اهللا د أن أُسلِّم بكل ما جاءين به فالب ،ال، بق العصر، وهي موضة موجودة اآلنيطا
وأكون يف هذا ، ة رسول اهللا، أُسلم الوجهة هللاويف سنمرين به اهللا يف كتاب اهللا أو

إن اهللا يحب إذا عمل ( :)وهو محِسن( :الوقت أُحسن كل عملٍ طلبه مين اهللا
  .٩)أحدكم عمالً أن يتقنه

وأن اهللا  ،وهو يعتقد أن اهللا يراهومن متام اإلحسان أن اإلنسان يعمل العمل 
ن اهللا ينظر إىل حركاته وسكناته، فيحسن العمل وأ ،كلماتهيسمع  هوأن ،يطلع عليه
والعروة  - ) بِالْعروة الْوثْقَى(يطلع عليه ويراه، ويستمسك  وجلَّ ن اهللا عزأالعتقاده 

فإن فيها النجاة من كل فنت الدنيا اليت ظهرت يف هذا  - وجلَّ عزيعة اهللا رالوثقى هي ش
وفيها النجاة من كل احملن اليت يتعرض هلا اإلنسن  .وهذا العصر عصر الفنت - رالعص

فَأُولَئك (: وفيها النجاة يوم لقاء اهللا ودخول اجلنة ،ق النجاة من هذه احملنوألن فيها ط
الصاِء ودهالشو نييقدالصو نيبِيالن نم هِملَياهللا ع معأَن ينالَّذ عمنيحالنساء٦٩( )ال(. 

  .نسأل اهللا أن نكون منهم أمجعني
افية صعلى هذه املعلومات الزيد فوزي حممد أبو الشيخفضيلة نشكر : املذيع

                                                           

  .رضي اهللا عنها أبو يعلى والطرباين عن عائشة أخرجه  ٩
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وأختم هذه احللقة بدعاء لفضيلة الشيخ  .الوافية يف وصايا لقمان يف سورة لقمان
  :فوزي لعل اهللا يتقبل منا ومن السامعني واملتابعني

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت ( :خفضيلة الشي
، ويسرنا للعمل الذي تحبه وأهلمنا رشدنا ،هنا يف ديننااللهم فقِّ .العزيز احلكيم

ترضاه، واجعلنا من الذين أنعمت  وترضاه، واحفظنا حبفظك وصيانتك من كل ما ال
       .)نيوالصاحلوالشهداء عليهم من النبيني والصديقني 

  مى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّوصلَّ
*******************  

 


