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  }ماذا بعد رمضان{                                

  : بسم اهللا الرمحن الرحيم: املذيعة
وسبحان اهللا  ،وبروح رمضان ونتعلق به ،السادة املشاهدين ما زلنا نتشبث بروحانيات رمضان

د أو نرتبط وكأنه يعطينا فرصة لنتزو ،صيام ست من شوال صلى اهللا عليه وسلَّمقد سن لنا رسول اهللا 
  .أكثر بروح رمضان لنأخذ زاداً لباقي العام

، فكيف سنكمل فال زلنا ذه الروح وهذه الدفعة اإلميانية يف قلوبنا وأرواحنا لنكمل باقي العام
حناول أن نكون على كيف و ؟وكيف نظل ذه الروح ونظل على هذه الوترية يف العام ؟باقي عامنا

  من هذه الروح اليت كنا عليها يف رمضان؟ القدر من اإلميان قريباً نفس
الداعية ـ  فوزي حممد أبو زيد/هذا موضوع حلقتنا اليوم مع ضيفينا بإذن اهللا األستاذ 

  .اإلسالمي
  .ـ أهالً بفضيلتك معنا أهالً بفضيلة الداعية فوزي أبو زيد

  .ك وبالسادة املشاهدين أمجعنيأهالً ب:فضيلة الشيخ
احلمد هللا أا ما زالت معنا ونقويها بست ـ اليت خرجنا ا من رمضان  ةنيالشحنة اإلميا: املذيعة
  .نريد أن تظل هذه الشحنة معنا طوال العامومن شوال، 
  بدايةً بأي األمور نبدأ؟ هل بالصرب الذي تعلمناه يف رمضان؟ :املذيعة

  :فضيلة الشيخ
صلى اهللا والصرب قال فيه لصرب، بالطبع أكرب شحنة يأخذها املسلم يف شهر رمضان هي شحنة ا

  ).الصرب من اإلميان مبرتلة الروح من اجلسد:(عليه وسلَّم
يعين هذا اجلسد ال يستطيع أن يعيش بغري روح، وكذلك إميان املؤمن ال يتم حتقيقه على أكمل 

سول حىت أن الرهذا املؤمن بالصرب يف كل املواقف، إال إذا جتمل  سبحانه وتعاىلوجه كما حيب اهللا 
  ).الصرب نصف اإلميان:(قال يف حديث آخر صلى اهللا عليه وسلَّم

لوم النفس يف منعها من املعاصي، نصف اإلميان الصرب على حتمل القيام بالطاعات، وعلى حتمل 
  .وعلى حتمل األذي وجتاوز احلد من اخللق يف التعامالت

  ن الناس عندما رب، فامسح يل أنوع من الصمن الكالم تشري ألكثر هذا حضرتك يف سياق :املذيعة
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كذا هنا لى املصائب فقط أو املشاكل فقط، والصرب ع أنهيأيت على أذهام يذكر كلمة الصرب 

توضيح أنواع إىل نوع من الصرب، يعين الطاعات فيها صرب واملعاصي فيها صرب، وهذه أمور حتتاج 
  .الصرب

  :أنواع الصرب تقريباً أربعة:فضيلة الشيخ
   :الصرب على طاعة اهللا:ولالنوع األ

، وخاصة يف األيام الطويلة واحلر طوال يومٍ كاملٍ فالصيان وحبس النفس على األكل والشرب
  ).وهو شهر الصرب:(عن شهر رمضان صلى اهللا عليه وسلَّمالشديد، فهذا حيتاج إىل صرب، ولذلك قال 

  .نوم بالليل بالقدر الكايفألن اإلنسان يصرب فيه عن االمتناع عن اجلوع وعن العطش وعن ال
صرب على طاعة اهللا، فاإلنسان كي يقوم وهو نائم متعب ومل يستغرق يف النوم أيضاً وهناك 

  .كثرياً، أن يقوم لصالة الفجر يف وقت باكر حيتاج إىل صرب النفس وحتملها لذلك
حتتاج إىل صربٍ  فريضة احلج والزحام الشديد يف الطواف أو يف السعي أو يف السفر أو يف غريهو
  .شديد

ه أو ا وأن ال يؤديها اإلنسان وهو كارعات بدون استثناء حتتاج إىل صربٍ حلُسن أدائهافكل الط
  .متربم هلا، ألنه لو أدي الصيام مثالً وهو متربم منه نقص من أجره عند اهللا

  :املذيعة
  ال يكون فيه ضيق؟إمسح يل عندما أكون صابرة أكون متضايقة وأقول أنا صابرة، فهل الصرب 

  :فضيلة الشيخ
، فهذا ليس صرب وينقص يه وهو كارهمل ويؤدفيه حتمل بدون كراهة، يعين لو كره هذا العالصرب 

  .من أجره
هذا هو الصرب شقة فهذا العمل برضا وحبب ولكن فيه مشقة، فأحتمل هذه امل لكن لو أنين أديت

واحلصول على السواد العظيم وعلى رضا اهللا  اجلميل، فأحتمل املشقة يف سبيل الوصول إىل الغاية
  .سبحانه وتعاىل

  :الصرب عن املعاصي:النوع الثاين
  قد يعرض على اإلنسان معاصي وتهيئ له أسباا، فإذا حبس نفسه عن  عن املعاصيالصرب ف
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ن خلو املكا من اهللا فإن هذا هو الصرب اجلميل، كأن يلوح لإلنسان يف عملٍ معاملعاصي خوفاً 

ه يتذكر أنه يراه الواحد األحد، فهذا مينعه ووجود قدرٍ من املال يف إمكان أن يأخذه وال يراه أحد، لكن
  .من هذه املعصية

أو ال قدر اهللا أن خيتلي رجلٌ بامرأة ال حتل له ويهيئ هلما الشيطان فعل املعصية، فكونه جياهد 
  .سبحانه وتعاىلنفسه يف ذلك فهذا صرب عن معصية اهللا 

  أيهما أقوى؟ هل الصرب على الطاعة؟ أم الصرب عن املعاصي؟و:املذيعة
  : الصرب عن املعصية أقوى، ألن النفس متيل دوماً إىل املعاصي

  ).يوسف٥٣("  إِنَّ النفْس المارةٌ بِالسوِء" 
، ولذلك كرم عند اهللاسه عن املعاصي مع يئتها، فهذا أواملعاصي تزين لإلنسان، فكونه يكُف نف

صلى اهللا عليه عبد الناس؟ فقال أمن : بني ذلك يف حديثه عندما سأله رجلٌ صلى اهللا عليه وسلَّمالنيب 
  :وسلَّم

  ).إتق احملارم تكن أعبد الناس(
 سبحانه وتعاىلمن يتق املعاصي فهو أعبد الناس عند اهللا فمل يقُل له صلِّ كذا أو صم كذا، ال و

  .عليه وسلَّم صلى اهللاوعند رسوله 
  :الصرب عند مر القضاء:النوع الثالث

   :عند مر القضاء صربوهناك 
أو أُم أو إبن أو إبنة أو زوج أو زوجة، أو  أبٍكأي إنسان يتعرض يف هذه احلياة لفقد حبيب ف

غريه أو يتعرض لقضاء اهللا ال قبل له به كمرض ال يستطيع دفعه وال يستطيع أن يقوم بتمام عالجه، 
  .دعو اهللا ويسلِّم لقضاء اهللاسباب وال يتخلَّى عنها ويصرب هنا يقتضي أن يأخذ اإلنسان باألفال

يعين ال ييأس من روح اهللا، وال يشك اهللا إىل خلق اهللا كما يقول البعض ملاذا إنا يفعل يب ريب 
علم علم اليقني يسأل عما يفعل، وحنن ن كذا وكذا وكذا، فهذا يشكو اهللا خللق اهللا، فهو سبحانه وال

  .أن اهللا ال خيتار لنا إال األكرم واألفضل لنا يف الدين والدنيا واآلخرة
فالبد أن نصرب لننال أجر الصابرين، وأجر الصابرين عظيم، فإن مل نصرب فلن نستطيع فعل شيئاً 

  :برينابرين، قال اهللا يف أجر الصامن أجر الص نحرمويف مصابنا 
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  ).الزمر١٠("  صابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍإِنما يوفَّى ال" 

  .سبحانه وتعاىلويكفي أن الصابر يدخل اجلنة بال سؤال وال ميزان وال حساب فضالً من اهللا 
  :الصرب يف معاناة التعامل مع اخللق :النوع الرابع

لناس يف هذا الزمن حتمل معاناة التعامل مع اخللق، فإن ا وهو األهم يف زمننا هذا الصرب يف
معظمهم خيرج عن طوره يف التعامل، فال يتحمل أذى اخللق، فمنهم من يغضب ألتفه األسباب، 
ومنهم من هو سريع اخلطأ يف األلفاظ والسباب والشتائم، فهذا حيتاج من املؤمن إىل صربٍ شديد يف 

عز وجل وخصوصاً  القدر عند اهللاكرب أنواع الصرب يف حتمل أذى اخللق، ولذلك أنا أعد هذا النوع أ
  .يف هذا الزمن

  :ث عن عباد الرمحن فقالحتد سبحانه وتعاىلواهللا 
  ) ٦٣(وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى االرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سالما 

 "ونَ عشمي يننِ الَّذمحالر ادبعا ونوضِ هـ يعين غري متكربين ـ لَى االر  
  ).الفرقان٦٣(" وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سالما 

  :مث ذكر بعد ذلك العبادات
  ).الفرقان٦٤("  والَّذين يبِيتونَ لربهِم سجدا وقياما" 

والثواب من الصرب يف العبادات، فيستطيع مع اخللق أكرب يف األجر إذن الصرب يف حتمل املعاملة 
اإلنسان أن يقوم الليل، وأن يصوم أبد الدهر يف النهار، ولكنه حيتاج إىل ضبط شديد إذا تعامل مع 
إنسان وخرج هذا اإلنسان عن شعوره، واال عليه سباً وقدحاً وشتماً وما شابه ذلك، فهذا الذي 

  .لقحيتاج إىل ااهدة الشديدة يف حتمل اخل
  .فهذه أنواع الصرب بقدر اإلستطاعة حىت ال نطيل على السادة املشاهدين

هي من الدروس اليت تعلمناها طوال شهر رمضان أننا نراقب اهللا، وهي تقوى اهللا والتقوى :املذيعة
  .عز وجل اهلدف من الصيام يف مراقبة اهللا

  العام وليس يف رمضان فقط؟ طوالكيف نراقب اهللا عز وجل؟ أو منتفعني مبراقبة اهللا عز وجل 
هذه النقطة بالذات لو إستطاع اإلنسان واتمع إصالحها إنصلح أحوال األفراد : فضيلة الشيخ
  .واتمعات بالكلية
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إذا كان مبفرده وال يطلع عليه أحد، فالذي مينعه من ذلك فاإلنسان الصائم يستطيع أن يأكل 
اهللا يطلع عليه ويراه يف شهر رمضان، فإن اهللا يطلع عليه  علمه بأن اهللا يطلع عليه ويراه، وإذا كان

  .ويراه يف كل وقت وآن
  :املذيعة

  :إمسح يل فضيلتك هناك نقتطني أريد ذكرمها مبناسبة مراقبة اهللا عز وجل
احملل : ويضع الفتة على احملل يقول فيهاجند اآلن بعض احملالت تضع كامريات مراقبة،  :األوىل

  . مراقب بالكامريات
يف بعض البالد عملوا وقفات إحتجاجية بأن أي إنسان من حقه اإلفطار علناً وهذا حقه، : الثانية

  .مع أن اهللا قد فرض الصيام واإلطار إختياري بالنسبة لإلنسان وال حيتاج إىل وقفات إحتجاجية
  .فهاتان النقتطان ال يفهما الناس، فأرجوا التوضيح

  : فضيلة الشيخ
  :ه ثالث كامريات تراقبهاإلنسان املؤمن ل

  ـ عملَكُم ورسولُه وقُلِ اعملُوا فَسيرى اُهللا" 
  .وهذه الكامريا األوىل

 ولُهسروهذه الكامريا الثانيةـ و.  
  .وهذه الكامريا الثالثةـ  )التوبة١٠٥" ( والْمؤمنونَ

فقط، ولكنها تراقب الظاهر  والكامريات اإلهلية غري الكامريات البشرية اليت تراقب الظاهر
  .واخلواطر اليت يف السرائر

  ).طه٧("  يعلَم السر وأَخفَى" 
  ).غافر١٩("  عينِ وما تخفي الصدوريعلَم خائنةَ اَأل" 

  :يطلع اهللا عليها ويراها، ولذلك حياسب على النية
  ).إمنا األعمال بالنيات(

  .لقلبوالنية عملٌ خفي مصدره ا
  .حىت يفارق الدناوالكامريات اإلهلية تسجل أحوال اإلنسان يف كل حلظات حياته 
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فلو علم اإلنسان أن اهللا يطلع عليه ويراه فإنه سيحفظ نفسه بتوفيق اهللا من الوقوع يف أي خمالفة 

  .أو معصية يف حق اهللا أو يف حق أي أحد من إخوانه املسلمني
بيعٍ ولن يغش يف كيل وال يف ميزان، ولن يغش يف سعر، وال حياول فإذا كان تاجراً فلن يغش يف 

  .وال يكذب وال حيلف كاذباً ليروج بضاعة ،أن خيزن األقوات حىت يرتفع السعر على إخوانه املسلمني
  :املذيعة

بكل كلمة  إمسح يل فضيلتك ألن هذا املوضوع إنتشر بني التجار وحنن نريد أن نفيد الناس
  ل احللف يف التجارة كاذباً أو صادقاً حالل؟فه، نقوهلا

  : فضيلة الشيخ
  .يف حديثه الصحيح صلى اهللا عليه وسلَّمهذا ممنوع، فقد قال 

  ).احللف منفقةٌ للسلعة ـ يعين ليروج للسلعة ـ ممحقةٌ للكسب(
حىت ولو كان صادقاً، ولذلك قال احللف ممحقة للكسب يعين جيعل املكسب ليس فيه بركة، 

  :يف احلديث اآلخر هللا عليه وسلَّمصلى ا
  ).ال واهللا، وبلى واهللا: ويلٌ للتاجر من(

فاملفروض ال حيلف مطلقاً إال إذا أُستدعي للحلف يف قضية واستدعاه القاضي ليشهد يف هذه 
  .القضية

  :لكن يف البيع والشراء ويف أي تعامالت فاملسلم غري مطالب أن حيلف، قال اهللا تعاىل
 "عجال توانِكُممةً اليضرالبقرة٢٢٤" ( لُوا اهللا ع.(  

  .وهذا أيضاً من مراقبة اهللا
ال ففإذا راقب اإلنسان ربه إنصلح حاله سواٌء يف بيته أو يف شارعه أو مع جريانه أو يف عمله، 

يراقب دفتر احلضور واالنصراف واملدير الذي حياسبه ويعاتبه، ولكن يعمل العمل ابتغاء مرضاة اهللا، 
صلى اهللا من مواله، ويعامل اخللق مجيعاً كما قال ما حيبه فيمواله ويعامل أوالده يف يعامل زوجته و

  :عليه وسلَّم
  ).ال يؤمن أحدكم حىت يحب ألخيه ما يحب لنفسه(

إذا إنتشرت هذه املراقبة يف اتمع كما إنتشرت يف اتمع األول يف عصر النيب ويف عصر اخللفاء 
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  ف يكون احلال؟الراشدين، فكي
ما كان ميشي يف البادية ومعه مجاعة من رفقائه، فقصرت م رضي اهللا عنهعبد اهللا بن عمر 

إا ليست : يا غالم بعين هذه الشاة، فقال: فوجدوا راعي غنم فطلبوا أن يبيعهم شاة، وقال لهالنفقة، 
عجباً لك وماذا : ب الراعي وقال لهإن الذئب أكلها، فغض: قُل له: يل فأنا أجري وإا لسيدي، فقال له

  ؟سبحانه وتعاىلهللا أقول 
سبحانه قبون اهللا افهؤالء وليس معهم شهادات عالية وال دراسات راقية، ولكنهم كانوا ير

  :، ومل تكن هناك كامريات تراقبهم، ولكن كان معهم كامريات اإلهليةوتعاىل
  ).فإنه يراكاإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه (

  :املذيعة
بعضهم يأمتن بعض الناس يقولون أننا لسنا يف زمان هؤالء القوم، والناس مجيعهم مل يعودوا 

البعض، ومل يعودوا ذه األخالق، فأنا سأراقب اهللا يف الناس، فمن يراقب اهللا يفَّ؟ فالبد أن أحتاط أنا 
  ل سيحفظين؟لو راقبت اهللا فه ر، أو أُعامل الناس باملثل، وهلاآلخ

  :فضيلة الشيخ
  ).يفَّ ويف أميت إىل يوم القيامةاخلري (احلمد هللا ـ 

سبحانه يفَّ، ألن اهللا  سبحانه وتعاىلقب اهللا اسيحفظين، وسيقيد يل من ير تبارك وتعاىلواهللا 
  .سبحانه وتعاىليعاملين مبا أُعامله  وتعاىل

لصاحلني الذين يحسنون معامليت وهم كثري، لكن اهللا يل من اخللق ا فإذا عاملت اهللا يف اخللق قيض
 ،يف احلوادث ائل اإلعالم تسلط على جوانب الشرلألسف أن كل املشكلة يف هذا الزمن، أن وس

  .والفضائل كثرية وال تعد وال حتد يف اتمع ،وليتها تسلط على الفضائل
ال هللا، ووسائل اإلعالم شتهر ا ألنه يعمل ال يحب أن ي: يعمل مكرومات أوالً لكن الذي

  . تمعتسلط عليه ألا تم باجلانب السيئ يف ا
 يف هذا الزمن والصادقني كثري واحلمد هللا، وما أكثرهم يف كل زمان لكن الناس املخلصني

  .ومكان
 معظم أعمال اخلري يف اتمع من الذي يقوم ا؟ أفراد يعملون إبتغاء وجه اهللا، وطلباً ملرضاة اهللا،

  .سبحانه وتعاىلومراقبةً هللا 



 ماذا بعد رمضان.. }جدد حياتك{: برنامج                                                   فوزى حممد أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 هـ١٤٣٩شوال ٩موافق   ٢٣/٦/٢٠١٨بالتليفزيون املصرى السبت ) القناة السادسة( برنامج جدد حياتك املذاع على قناة الدلتا

  :املذيعة
ن الصيام كما يصحح األرواح يصحح األجسام، فاملفروض أن يقل الطعام أيف رمضان يفترض 

ما بعد فيفيخف اجلسد وختف معه الروح، كيف حنافظ على صحة اجلسد وخفة الروح واجلسد 
  رمضان؟

  :فضيلة الشيخ
حدث للجسد يف فقد  ،صلى اهللا عليه وسلَّمسيدنا رسول اهللا إذا صمنا الصيام الذي نتأسى فيه ب

كل أعضاء اجلسد ترتاح عند النوم ما عدا شهر رمضان متام الصحة والعافية، ألن اإلنسان طول العام 
ومها حباجة إىل راحة إلكمال مسرية اإلنسان وضمان حيويته طوال مرحلته يف حياته القلب واملعدة، 

  .الدنيا
وصام اإلنسان طوال النهار وتابع هدي النيب يف السحور والفطور، شهر رمضان فإذا كان يف 

  .تسحروا فإن يف السحور بركة: ر قبل الفجر مباشرةً ويقوليتسح صلى اهللا عليه وسلَّمفقد كان 
يعجل الفطر بعد أذان املغرب على مترٍ مبلول باللنب أو باملاء، مث يصلي  صلى اهللا عليه وسلَّموكان 

  .ملغرب مث يرجع يتناول اإلفطار بقدرا
وميوت فيها كثري من  ،إذا مشى اإلنسان على هذا املنوال فإن املعدة جتف فيها كل الرطوبات

  .البكتريا الضارة اليت تضر اإلنسان، وترجع إىل متام صحتها وسالمتها
قول اهللا يف  والقلب يستعيد نشاطه وقوته، فإذا مشى اإلنسان املؤمن بعد شهر رمضان على

  :القرآن
  ).األعراف٣١("  وكُلُوا واشربوا وال تسرِفُوا" 

  :صلى اهللا عليه وسلَّمال ميأل املعدة بالطعام، فماذا يصنع؟ كما قال 
  ).حنن قوم ال نأكل حىت جنوع، وإذا أكلنا ال نشبع، فمن أين يأتينا املرض(

ع والتخمة، أو إدخال الطعام على الطعام إذن معظم األمراض كما أثبت األطباء سببها الشب
  .واإلنسان غري جائع

  :ولذلك بني النيب الكيفية الصحيحة للمؤمن فقال
فثُلثٌ لطعامه، وثُلثٌ لشرابه، وثُلثٌ : حبسب ابن آدم لُقيمات يقمن صلبه، وإن كان والبد(
  ).لنفَسه
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أي ال يدخل املعدة أكثر من الثُلث، وكلما جاع يأكل، وليس شرطاً أن جيوع جوعاً كلياً مث 
   .ميألها بالطعام

إذا مشى على هذا اهلدي فسيتم له كما مت لرسول اهللا، عندما أرسل رسالته إىل املقوقس عظيم 
 ى اهللا عليه وسلَّمصلمصر وأرسل إليه هدية، وكان من جملة اهلدية طبيب وجارية وفرساً، فقبل 

  .اجلارية وأعتقها وتزوجها وهي السيدة مارية القبطية وأجنب منها إبنه إبراهيم
وقبل الفرس ورد الطبيب، وكانت املدينة املنورة كلها بدون طبيب وال وحدة صحية وال 

  .النبوي اهلدي ف، وهنا صيدلية وهيمستوص
  :اهللا عليه وسلَّم صلىيا رسول اهللا مل رددت الطبيب؟ فقال : فقالوا

  ).ا ال نشبع فمن أين يأتينا املرضحنن قوم ال نأكل حىت جنوع، وإذا أكلن
يأكل عندما جيوع، ويأكل أن فإذا مشى املؤمن بعد رمضان مبا تعلمه من هدي النيب يف رمضان 

وما  بقدر، وكلما جاع أدخل بقدر، يعيش اإلنسان سليماً معافاً من األمراض اليت تنتاب األجساد
أكثرها يف هذا العصر الذي ظهرت فيه أوبئة مل يسمع عنها الناس من قبل، ومعظمها من التخمة 

  .والشراهة يف األكل، وعدم كبح مجاح النفس عند طلبها لشهوات الشراب والطعام
  :املذيعة

، القيام، حىت يف صالة الفجر النوم على فتراتصالة تقسيم اليوم وعن وماذا عن الصالة وماذا 
  .وقد وجد األطباء خطورة النوم املتصل على صحة اإلنسان

  :فضيلة الشيخ
صالة الفجر من جملة الصلوات اليت فيها الصحة التامة جلسد اإلنسان، ألن اإلنسان إذا نام فترةً 

، ولذلك ينصحون النائم أن يستيقظ بني الفينة طويلة والقلب يكون عمله ضعيفاً، يضعف القلب
  .ولو أن يذهب إىل احلمام يتحركوالفينة و

أيت لنا بالسحور وصالة الفجر، وطبعاً هذه الصالة ليست يف رمضان  صلى اهللا عليه وسلَّمفالنيب 
  .فقط، ولكن يف رمضان وبعد رمضان

يسرياً للمسلمني، فإا مستدامة طوال العام توصالة القيام إذا كانت يف رمضان بعد صالة العشاء 
  : قبل صالة الفجر

  ).الذاريات( )١٨("  وبِاالسحارِ هم يستغفرونَ) ١٧( انوا قَليال من اللَّيلِ ما يهجعونَكَ" 
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يف هذا  صلى اهللا عليه وسلَّموقت يسري، قال نسان على القيام قبل الفجر ولو بفإذا واظب اإل
  :التيسري
تني هللا، كُتبا من الذاكرين اهللا كثرياً إذا استيقظ الرجل من الليل فقام وأقام زوجته مث صليا ركع(

  ).والذاكرات
ركعتني فقط مث يصلي الفجر فيظل طوال عمره ال يصيبه هرم وال سقم وال عالمات الشيخوخة 

  .اليت يصابون ا اآلن وهم يف سن الشباب
الء معظم هؤأن ولذلك هذا مانراه يف جمتمعنا فنرى احملافظني على صالة الفجر طول العام جند 

سليمة، ألن صالة الفجر بالذات  وجسمه سليمة وأعضاؤه وحواسهسليم  قلهعاهللا  يظل إىل أن يلقى
اهلواء الذي يشمونه يف هذه اللحظة هواٌء صحي نقي، ليس فيه عوادم سيارات وليس فيه أتربة وليس 

نه غرفة إنعاش يدخلها ه كأهباإلنسان أنا أُشفيه ميكروبات وال جراثيم، ولكنه هواٌء نقي إذا مشَّه 
إنتعاش كامل لكل قواه اجلسدية فيستطيع أن يعيش يف أمان واطمئنان حىت يلقى اإلنسان فيحدث له 

  .وهو يف أمت الصحة والعافية سبحانه وتعاىلاهللا 
  :   املذيعة
تصحيح األجسام جتديد األخالق والناس حاولوا على قدر صيامهم وعلى قدر إحساسهم لأيضاً 

ال جتعلين : فيقول أحدهمأخالقهم  ـ حاولوا أن جيمحوا مجاحهم وحيسنواوقيمة رمضان برمضان 
ي سبب وبعضهم يكون أكثر هدوءاً يف رمضان، فكيف حنافظ على هذه األخالق بعد أفطر وذلك أل

  رمضان؟
  :فضيلة الشيخ

  :صلى اهللا عليه وسلَّماهلدف األساسي من اإلسالم هي األخالق، قال 
) عثتُألمتم مكارم األخالقإمنا ب.(  

وعندما مدح اهللا النيب ـ والنيب كان يقوم الليل ويصوم النهار وال ميل عن ذكر اهللا طرفة عني، 
  :مل ميدحه بذلك، وإمنا قالوومع ذلك مدحه اهللا 

  ).القلم٤("  وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ" 
أن أسعد الناس وأفضل الناس يوم  صلى اهللا عليه وسلَّم، وبني النيب فمدحه مبكارم األخالق

  :ملن أراد أن يكون معه يف درجته يوم القيامة صلى اهللا عليه وسلَّمالقيامة أكرمهم خلقاً، فقال 
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  ).إن أقربكم مين جمالساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقا(
  :الذين على اخلُلق احلسن، وبني أن الذي يثقل امليزان كذلك فقال

  ).فيس موازينكم اخلُلق احلسنإن أثقل ما جتدونه (
  :صلى اهللا عليه وسلَّمولذلك عرف النيب املؤمن تعريفاً لطيفاً، فقال 

  ).املؤمن من أمنه الناس، واملسلم من سلم الناس من لسانه ويده(
  .فاملؤمن واملسلم كرميا األخالق

  :وبني أن الذي جتاوز يف أخالقه ليس مؤمناً كامل اإلميان فقال
  ).ن بلعان وال طعان وال فاحش وال بذيئليس املؤم(

  :املذيعة
جدع أو شهم أو أبو الرجوله أو ال أحد أحسن : الشباب والكبار والصغار جيدون من يقال عنه

كذلك، ولكن عند التعامل جتده غري ذلك باملرة من الشتم اللعن والطعن ولو من منه، فأصحابه وأهله 
         . ن بأسلوب حياةباب املزاح والشهامة، ويعدون ذلك م

  :فضيلة الشيخ
هذا مناف ألخالق اإلميان، فهناك مؤمن وهناك منافق، وأسلوب احلياة هذا غري مطابق ملا جاء به 

  .رسول اهللا لنا من عند اهللا
يف العام ندخل يف هذا املعسكر ومنشي على األخالق اليت  لذلك جعل اهللا لنا معسكراً شهراًو

هذا الشهر، فلعل اهللا أن يعيننا أن منشي عليها بقية العام يف ا إستمررنا على ذلك أمرنا ا اهللا، وإذ
  .فنكون من املؤمنني الصادقني

  :يف برنامج الصيام صلى اهللا عليه وسلَّمفقال 
فُث ـ والرفث أي اخلروج عن كل طاعة، والوقوع يف رإذا كان يوم صيام أحدكم، فال ي(

   .صوته، فاملؤمن دائماً صوته هادئ يعين ال يرفعفث وال يصخب ـ رمعصية ـ فال ي
 ولذلك أنا أعجب عندما أجد بعض املسلمني يف الطرقات ينادي بعضهم على بعض بصوت

يسب ال لٍ، فهذا ال ينبغي أن يكون عليه املسلم، فاملسلم هادئ الصوت على الدوام وال يصخب واع
  ).وال يشتم

  :املذيعة
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ضهم فينطق بالكلمة يظهر فيها احملبة بغري ما يبطن، فما الذي نرى بعض الشباب يتكلم مع بع
  عليه أمام ربنا؟

    :فضيلة الشيخ
  :صلى اهللا عليه وسلَّمفقد قال هذا خمالف للهدي النبوي، 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من غضب اهللا ال يلقي هلا باالً ـ كما نرى حالياً يظهر احملبة واملودة ـ (
  ).ار سبعني خريفاًيهوي ا يف الن

  :صلى اهللا عليه وسلَّم، ويكفي قول النيب الكلمة الواحدة سنة، بوسبعني خريفاً يعين سبعني
يسبهما أو أحد أن ال جيعل األول أبر الرب أن يرب الولد الوالدين، ومن بر الوالدين من إن (

  ).يشتمهما
هذا ينايف بالكلية ملا أُمه وسب أبيه، و إال بسبوالشباب اآلن يتباهى بأنه ال ينادي على صديقه 

  .صلى اهللا عليه وسلَّموما جاءنا به رسول اهللا  جاء به اهللا،
حنتاج إىل مدرسة أخالق كاملة ألن اإلسالم دين اخلُلق احلميد، والسلوك الطيب، وأصحاب 

  .كانوا قُدوةً طيبة لنا يف هذا اال صلى اهللا عليه وسلَّمرسول اهللا 
يا ابن السوداء، وبالل كانت أُمه : بو ذر إختلف ذات مرةً مع سيدنا بالل، فقال لهسيدنا أ

؟ إنك إمرٌء فيك جاهلية، فما كان من سيدنا بأُمه أتعيره: سوداء حقاً، فسمع النيب فغضب وقال له
  بالل إال أن أنبذَه ضمريه وحاسب نفسه وأراد من بالل أن يساحمه، فماذا يفعل؟   

على صدغه، وأن يضع بالل قدمه على صدغه لعله يربأ ع رأسه على األرض أقسم أن يض
  .ويساحمه على ما فعل
ة وذوق عال، فبالل عندما أقسم أبو ذر البد له أن يرب قسم أخيه، فوضع رجله اقوكلهم ذوي لي

  .رب اليمني، لكن مل تلمس القدم وجه أو صدغ أيب ذريفوق رأسه ولكن مبسافة لكي 
م به أصحابهعلَّ صلى اهللا عليه وسلَّممن أصناف األدب الديين الذي النيب  وهذا صنف.  

جالساً وجاء رجلٌ وأخذ يسب أيب بكر، فلما زاد عن احلد أراد أبو  صلى اهللا عليه وسلَّموكان 
يا أمل ترى : وقالخلفه بكر أن يدافع عن نفسه، فقام النيب من الس، فمشي سيدنا أبو بكر بسرعة 

  : ما حدث، قالول اهللا رس
نعم عندما كنت صامتاً كان هناك ملك يدافع عنك، وعندما حتدثت ذهب امللك وجاء شيطان (
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  ).وال أجلس يف جملسٍ فيه شيطان
  :صلى اهللا عليه وسلَّموأنظر إىل وصف الرسول لإلثنني الذان يسبان بعضهما، قال 

  ).املتسابان شيطانان(
ومها يسبان بعضهما، ففي هذا الوقت مها كشيطانان، لكن  كأما شيطان هنا وشيطان هنا

سبحانه املؤمن حليم كرمي اخلُلق عفو صفوح، وال يرضى أن يكون ذه اخلالق اليت ال ترضي اخلالق 
  .وتعاىل

  :املذيعة
عيد حياة مجيلة تكلمنا عن األخالق وقد قضينا يوم العيد واحلمد هللا وهو يوم اجلائزة، ويف ال

ام وهي صلة الناس لبعضهم، فنعود بعده لدوامة احلياة، فكيف حنافظ على هذه ا طوال العنفتقده
  الصالت؟

  :فضيلة الشيخ
صلى اهللا أهم ما حيرص عليه ديننا تقوية الصالت واملودة واحملبة والتراحم بني الناس، ولذلك النيب 

  :لخلَّص ما يحب أن يراه يف أُمته إىل يوم القيامة فقا عليه وسلَّم
ترى املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم ـ ومل يقُل يف صالم وال يف صيامهم ـ كمثل (

  ).اجلسد الواحد إذا إشتكى له عضو منه تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
أو ملنفعة، فمذهب املصلحة واملنفعة هو مذهب  فديننا يدعو للعمل هللا، وليس العمل ملصلحة

  .رد وجاء إىل جمتمعنا هنا حديثاً وهو الذي قلب هذه املوازينأمريكي أُستو
بوين رغبةً يف رضاء اهللا، ويعامل اجلريان رغبةً فيما عند اهللا، ويعامل أفراد ألكن املؤمن يعامل 

اتمع مجيعاً رغبةً فيما عند اهللا، فيكون بيننا وبني بعضنا صالت، وإختالطنا باتمعات األوروبية هو 
ورمبا كذلك كثرة مشاغل الناس الدنيوية، وانشغال خفَّف بيننا املودة، ى لنا ذه األمور، وأتالذي 

الناس الزائد عن احلد باألرزاق ليعيشوا يف فخفخة إجتماعية أرقى، مع أنه مطلوب الناحية اإلجتماعية 
  .يمشيان معاً يف إجتاه واحدفمع اآلخرة 

ن وجعل لكل مسلم حق على املسلم وهو أن يسلم فعندما جند أن اهللا عز وجل قد أمر املؤم
، وأن يعوده إذا عنه إذا لقيه، وأن يصافحه إذا حضر معه، وأن يفتقده إذا غاب املسلم على املسلم

ن حيضر فرحه ويهنئه إذا كان عنده فرح، وإذا قصر يف هذه رض، وأن يشيع جنازته إذا مات، وأم
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  :صلى اهللا عليه وسلَّمقال يحاسبه على ذلك، األمور بني النيب أن اهللا هو الذي س
سبحانك ترتهت، كيف : عبدي مرضت فلم تعدين، فيقول: ان يوم القيامة يقول اهللا تعاىلذا كإ(

مرض عبدي فالن ولو زرته لوجدتين عنده، عبدي جعت فلم : مترض وأنت رب العاملني؟ فيقول اهللا
، جاع عبدي فالن: تعاىلنت رب العاملني؟ فيقول سبحانك ترتهت، كيف جتوع وأ: تطعمين، فيقول

  ).ذلك عندي ولو أطعمته لوجدت
  .إذن أساس رضا اهللا رضاء اخللق، أو إرضاء اخللق بالعمل الطيب هللا

والكلمة الطيبة صدقة، وهذه برامج يعلموها يف اإلسالم جعل تبسمك يف وجه أخيك صدقة، 
جيعل كل مجاهري املسلمني تحسن هذه املعاملة، فلماذا الغرب حلُسن التعامل مع اجلماهري، واإلسالم 

  .نتجهم يف وجوه البعض، ملاذا ننطق بألفاظ ال تليق
  :صلى اهللا عليه وسلَّمإذا تصافح املؤمن مع أخيه يقول 

  ).إذا التقى املسلمان فتصافحا غفر اهللا هلما(
صدقة، فما الطيبة دقة، والكلمة صفيغفر هلذا ويغفر لذاك، فالتصافح يغفر فيه لإلثنني، والبسمة 

  .سبحانه وتعاىلعظيمة عند اهللا ه هلا أجور كل هذبالك بعيادة املريض؟ ومابالك بتشييع اجلنازة؟ 
الناس يف زماننا ظنوا أن الطاعات والعبادات قاصرة على الصالة والصيام والزكاة واحلج، ونسوا 

  .أن الطاعات األهم هذه، وهي اليت مع اخللق
أراد أن يبني ألصحابه هذا األمر، فجاء بعد صالة الفجر يوماً  صلى اهللا عليه وسلَّمهللا فرسول ا

  :وقال
   أيكم اليوم شيع جنازة؟(

أبو بكر أنا، وأنا يف طريقي إىل املسجد شاهدت األنصار يشيعون جنازة فشاركتهم، فقال : فقال
  أيكم اليوم عاد مريضاً؟ : صلى اهللا عليه وسلَّم

نا يف طريقي فعدته، أمسعت أن أخي عبد الرمحن بن عوف مريضاً فعرجت وأنا، : بكر فقال أبو
  : صلى اهللا عليه وسلَّمفقال 

  أيكم اليوم أطعم مسكيناً؟ 
أبو بكر أنا، جاء إبين عبد الرمحن خلفي ومعه رغيفاً، وعند باب املسجد وجدت : فقال فسكتوا

   .نيت نصفه للسائل، ونصفه إلبين عبد الرمحفأعطسائالً يسأل، فقسمت الرغيف نصفني، 
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  أيكم أصبح اليوم صائماً؟ : صلى اهللا عليه وسلَّمفقال 
يف أي أبواب ما اجتمعن يف رجلٍ مسلم إال وخير : صلى اهللا عليه وسلَّمأنا، فقال : فقال أبو بكر

  ).يدخل من أي باب شاءاجلنة الثمانية 
ي اهللا عنه وعمر كان قيامهما الليل قبل الفجر حبث عن مال، وأبو بكر رضترغيب يف هذه األع

واملرضى واملساكني إلطعامهم وجتهيزهم وإراحتهم وقضاء ما البد هلم منه، فهذه الفقراء واملنقطعني 
  .املباركني رضوان اهللا تبارك وتعاىل عنهمكانت األعمال اليت يتنافس فيها الصحابة 

ولذلك أذكر أنه يف اإلذاعة األملانية جعلوا برناجماً يدعو  وحنن كمسلمني حمتاجني إىل هذا األمر،
عضهم، ألن العالقات هناك أنانية عالقات اإلسالمية يف تعاملهم مع بالناس يف أملانيا إىل الرجوع إىل ال

  .مفرطة
وأذكر أنه يف املركز اإلسالمي يف باريس جاءت إمرأة فرنسية ومعها إبنها، وطلبت منهم أن 

ومل تريدين أن تدخلي إبنك يف : ال، فقالوا هلا: هل أنيت مسلمة؟ فقالت: م، فقالوا هلايلقنوه اإلسال
وال يعاملين كما حىت إذا كربت يعاملين كما يعامل أبناء املسلمني آباءهم وأمهام، : اإلسالم؟ قالت

  .يعامل أبناء الفرنسيني أباءهم وأُمهام
 تغاء مرضاة اهللاونسارع إبوين الذي نسعى فيه وجناهد فيه حتتاج إىل الرب املوجود يف اإلسالم لألب

  .فيه تبارك وتعاىل
 كل ما يربطين به سباب، فأنا ال أستطيع أن أذهب إىلوقد يسر اهللا عز وجل يف هذا الزمان األ

الصلة، لكن معي التليفون احملمول، فماذا علي لو جعلت يف كل يوم مكاملة واحدة لقريب أو ذي 
  صديق؟رحم أو 

ماذا يكلفين هذا؟ دقائق، وأستطيع أن أتكلم وأنا يف العمل أو يف الطريق أو يف السيارة، فماذا أن 
  تكلفين؟

فلماذا نضيق فأصبح األمر ميسراً، وحنن نستهلك إستهالكاً رهيباً يف املكاملات على احملمول، 
ألصدقاء الذين تركونا؟ املرضى؟ والسؤال عن انطاق هذه الكلمات لصلة األرحام والسؤال عن 

  .كأحدهم كان معنا وإُحيل إىل املعاش يصعب عليه أن زمالؤه مل يسألوا عنه، وهكذا
  :فأصبح املوضوع سهلٌ كما قالوا

  ].إن الرب شيئٌ هني، وجه طليق وكالم لني[
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  :املذيعة
  /نشكر فضيلتك الشيخ عد هذا الكالم اجلميل من فضيلتك ب

  فوزي حممد أبو زيد 
عنا يف هذه احللقة، وإن شاء اهللا نظلُّ بروح رمضان وبروحانياته اجلميلة معنا مجودك على و

  . طوال العام بإذن اهللا
   .   والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم                        


