
  














  

دار اإلميان واحلياة



  
   اإلسالم فى إصالح األفراد والمجتمعات  الكتاب

   محمد أبوزيديالشیخ فوز  المؤلف

  م٢٠١٢  مايو١٢ھـ، ١٤٣٣ جمادى الثانى ٢١  ثانیةالطبعة ال

  ٢٠٠١ أكتوبر ٢٣  ولىالطبعة األ

 ؤلفات المطبوعةمالمن  ٢٥رقم  الكتاب  رقم الكتاب

  )الكتاب الثامن ( الدين والحیاة   سلسلة

   صفحة٢٥٦  عددالصفحات

   سم٢١*  سم ١٥  المقاس

   جم ٨٠  الورق

   لون ١  الطباعة الداخلیة

   جرام٢٥٠كوشیه لمیع   ورق غالف

   لون،  سلوفان لمیع٤  طباعة غالف

  تحت إشراف
 ، المعادى، ١٠٥ ش ١١٤دار اإليمان والحیاة، 
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شكركرش  
ة يف اجلمعيـة   ة يف اجلمعيـة    العلميـ   العلميـ  لرجـال اللجنـة   لرجـال اللجنـة   ،  ،  وعظيم التقـدير  وعظيم التقـدير  ،  ،  أتقدم بوافر الشكر  أتقدم بوافر الشكر  

   العامة للدعوة إىل ا   هود العظيم يف إخراج هذا الكتاب املبارك،     ؛؛العامة للدعوة إىل اهود العظيم يف إخراج هذا الكتاب املبارك،      على هذا اعلى هذا ا 
  وحـــريص علـــى أمتـــهوحـــريص علـــى أمتـــه، ، غيـــور علـــى دينـــهغيـــور علـــى دينـــه، ، الـــذي ال غنـــى عنـــه لكـــل مـــسلم  الـــذي ال غنـــى عنـــه لكـــل مـــسلم  

  .. يف عصرنا هذا يف عصرنا هذا
   النــصوص النــصوص باســتخراج كــلِّ باســتخراج كــلِّ-- عنــا خــرياً  عنــا خــرياً UU جــزاهم ا  جــزاهم ا --وقــد قــاموا وقــد قــاموا 

  ))  إصــــالح األفــــراد واتمعــــاتإصــــالح األفــــراد واتمعــــات  ((هــــذا هــــذا كتابنــــا كتابنــــا  الــــيت تتحــــدث يف موضــــوع  الــــيت تتحــــدث يف موضــــوع 
من تراثنا املطبوع واملخطوط، ومـن الـشرائط املـسجلة، وغريهـا، وأضـافوها              من تراثنا املطبوع واملخطوط، ومـن الـشرائط املـسجلة، وغريهـا، وأضـافوها              

  ..، إىل الطبعة األوىل من هذا الكتاب، إىل الطبعة األوىل من هذا الكتاب بالغٍ بالغٍ بديع، وحرصٍ بديع، وحرصٍبتنسيقٍبتنسيقٍ
حاديـث  حاديـث   وختـريج األ    وختـريج األ   ة،ة، بـضبط اآليـات القرآنيـ       بـضبط اآليـات القرآنيـ      -- بارك ا فـيهم       بارك ا فـيهم      --وقاموا  وقاموا  

النبوية، ليصبح هذا الكتاب يف      ة، ليصبح هذا الكتاب يف      النبوي  طبعته الثانية صورة  لعملٍ لعملٍ رائعةً  رائعةً طبعته الثانية صورة  منـس  مـوزون،   مـوزون،  قٍقٍ منـس 
  يــــضع برناجمـــــاً كــــامال  ـــ  اا إلصـــــالح  إلصـــــالح   يــــضع برناجمـــــاً كــــامال ـــ  ألفــــراد واتمعـــــات يف كافـَّ   ة اـــــاالت ة اـــــاالت ألفــــراد واتمعـــــات يف كافـَّ

ــــويف كـــــلِّويف كـــــلِّ ــــ التخصـ ف،ف، مـــــن ديننـــــا اإلســـــالمي احلنيـــــ مـــــن ديننـــــا اإلســـــالمي احلنيـــــصات، علـــــى هـــــدىٍصات، علـــــى هـــــدىٍ التخصـ  
  ...... للعلم العصري احلديث  للعلم العصري احلديث    ومطابقاً ومطابقاً

   فبارك ا   فبارك اUU       ،طباعتـه،  طباعتـه، أوأو   يف كـل مـن سـاهم يف إخـراج هـذا الكتـاب،        يف كـل مـن سـاهم يف إخـراج هـذا الكتـاب   
  .. يف نفسه وأهله وماله ووقته وعمله يف نفسه وأهله وماله ووقته وعملهأو نشره؛أو نشره؛

  وصلى ا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى ا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  ففــملؤلملؤلاا
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احلمد هللا على ما أوىل به وأنعم، والصالة والـسالم علـى احلبيـب     

 الصالح، وعلـى آلـه وصـحبه        املختار، زعيم أهل اإلصالح، وسيد أهل     
  ...وبعد ، وورثته والقائمني بدعوته إىل يوم العرض على امللك الفتاح

كنا قد وضعنا هذا الكتاب كمفاتيح إصالحية للمجتمعات اإلسالمية         
  .واملسلمني عموماً أفراداً ومجاعات

 حيـث   ،ة اآلن اإلسالمية و  به البالد العربي   ذي متر ويف هذا الوقت ال   
لرغبة ل، و ستبدادنتفاضات شعبية للقضاء على نظم اإل     إيف كثري منها    حدثت  

تطبيق قوانني العدالة اإلجتماعيـة     ل و إىل احلياة الدميقراطية  متها  نظأيف حتويل   
 اليت أس    ة، واألخـذ مبتطلبـات احليـاة      ستها ودعت إليها الشريعة اإلسالمي
العصري    نة ال  ة اليت توافق التعاليم القرآنية والسة، على كافة مناحي احلياة     نبوي
السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والتعليمية وغريهاة والنيابي.  

بدا لنا بناءاً على طلب كثري من القُراء، ونظراً للظروف احلاضرة           فقد  
ـُلح ة يف اتمعات العربية عقب الثورات اليت اندلعت ـا أن ننظـر يف              امل

ي من جديد لنأخذ منه القواعد األساسـية الـيت ينبغـي أن             املنهج اإلسالم 
تؤس       لبتمعات العربية واإلسالمية العصرية احلديثة، لتي مطالـب   س عليها ا

بات العصر، وجتعل هذه الشعوب تعرب الكبوة الكـبرية الـيت           الثوار ومتطلَّ 
مكثت فيها هذه السنني الطوال، وتلحق بل وتتفوق على سـائر الـدول             

  . واملتقدمة كما حدث قبالًيثةاحلد
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 أن املنهج اإلسالمي اإلصالحي لألفـراد       Uوقد وجدنا بفضل اهللا     
 لكل عصر، ويصلح تطبيقه يف كل بيئة ويف كل جمتمـع            اًواتمعات صاحل 

حيث أنه يواكب أحدث ما وصل إليه العلم احلديث وال يتعـارض معـه،              
  . األمم والشعوبويأخذ بأحدث األساليب اليت يتم ا وعليها ضة

  :يقوم على أساسفهذا املنهج 
  .بناء الفرد أوالً على القيم اإلنسانية الفاضلة

املـساواة يف احلقـوق     وعلـى   ،  وقيام اتمعات على العدالة املطلقة    
 لتوزيـع   اًدقيقويضع نظاماً   ،  ويبين اإلقتصاد على حرية التملك    ،  والواجبات

  .بات لتوزيع املكتسياً ساماًونظام، الثروات
ة ساسته وحكَّامه على الصراحة والوضوح وعدم اللجوء        سويبين سيا 

  .إىل املكر واخلداع والنفاق
تكتسب اآلداب قدراً كبرياً يف منظومة القيم اإلسالمية اليت هلذا و

  :اىل إذ يقولعوصدق اهللا ت، ينبين عليها تقدم األمم وازدهارها

))ôô ttΒΒŸŸ≅≅ ÏÏϑϑ ttãã$$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹ ÏÏ iiΒΒ@@�� ŸŸ22 ssŒŒ÷÷ρρ rr&&44 ss\\ΡΡ éé&&uuθθ èèδδ uuρρÖÖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããΒΒ…… ççµµ ¨¨ΖΖ tt�� ÍÍ‹‹ óóss ããΖΖ nn== ssùùZZοο 44θθ uu‹‹ yymmZZππ tt66 ÍÍ hhŠŠ ssÛÛ((
óóΟΟ ßßγγ ¨¨ΨΨ ttƒƒ ÌÌ““ ôôff uuΖΖ ss99 uuρρΝΝ èèδδ tt�� ôô__ rr&&ÇÇ ||¡¡ ôômm rr'' ÎÎ//$$ ttΒΒ((##θθ ççΡΡ$$ ŸŸ22ttββθθ èè== yyϑϑ ÷÷èè ttƒƒ(())النحلالنحل٩٧٩٧((

 وإضـافة   ،وقد أعدنا إخراج الكتاب بعد حتديثه مبا يناسب الوقـت         
من أحداثبعض من خطبنا وحماضراتنا فيما جد .  

وضـع   وىف صورة ثوب جديد،     يف طبعته الثانية   يف وأخرجنا الكتاب 
أقرب اإلسالم    يف األفراد واتمعات صالح  إل إمياينأو دستور   منهجى  تصور  

  :بقوله تعاىلذلك   يفينمسترشد، املوضوع  يفولقاءاتأمنها كمحاضرات 
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}}÷÷ββ ÎÎ))ßß‰‰ƒƒ ÍÍ‘‘ éé&&��ωω ÎÎ))yyxx≈≈ nn== ôô¹¹ MM}} $$##$$ ttΒΒààMM ÷÷èè ssÜÜ ttGG óó™™ $$##44$$ ttΒΒ uuρρþþ’’ ÅÅ++ŠŠ ÏÏùù ööθθ ss??��ωω ÎÎ))««!! $$$$ ÎÎ//
ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttããààMM ùù== ©©.. uuθθ ss??ÏÏµµ øø‹‹ ss99 ÎÎ)) uuρρÜÜ==ŠŠ ÏÏΡΡ éé&&{{))هودهود٨٨٨٨((  

 لكل من أراد الـصالح    جيعل كتابنا هذا معيناً   أن   ..... Uأسأل اهللا   
ر يطهوأن  ،  ورنامي من يصلح أ   وأن يولِّ ،  يبارك ضة شعوبنا  وأن  واإلصالح،  

وأن جيعلنا مجاعة املؤمنني أمجعـني      ،  جمتمعاتنا من النفاق وأهل سوء األخالق     
  :اونني متوادين عاملني بقول رب العاملنيعخوة متآلفني متحابني متأ

))$$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))((##θθ ßßss ÎÎ== ôô¹¹ rr'' ssùùtt ÷÷ tt//öö// ää33 ÷÷ƒƒ uuθθ yyzz rr&&44((##θθ àà)) ¨¨?? $$## uuρρ©©!! $$##÷÷// ää33 ªª== yyèè ss99
ttββθθ ççΗΗ xxqq öö�� èè??(())احلجراتاحلجرات١٠١٠((

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  

  

  م٢٠١١ يناير ٢٣هـ، ١٤٣٢ صفر ١٩د، اجلميزة، غربية، األح
  اجلميزة ـ حمافظة الغربية ،مجهورية مصر العربية: الربيد 

  ٠٠٢٠-٤٠- ٥٣٤٤٤٦٠:، فاكس ٠٠٢٠- ٤٠-٥٣٤٠٥١٩: تليفون 
  WWW.Fawzyabuzeid.com : موقع اإلنترنت

  fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإلليكتروىن الربيد 
fawzyabuzeid@hotmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com  

http://www.Fawzyabuzeid.com
mailto:fawzy@Fawzyabuzeid.com
mailto:fawzyabuzeid@hotmail.com
mailto:fawzyabuzeid@yahoo.com
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احلمد هللا املنعم اجلواد، واسع اجلود والعطاء واإلمداد، وكنوز فضله          
  .وكرمه فوق خيال كُمل العباد

د، والصالة والسالم على سيدنا حممد صـاحب اهلـدى والرشـا          
 وآله األجمـاد، وأصـحابه مـن         صلى اهللا عليه   ووسيلتنا إىل اهللا يوم التناد؛    

تبعهم خبري إىل يوم امليعادالفقهاء والزه نوبعد .. اد، وم...  
الكليـات    يف بعضها.. فهذه عدة ندوات وحماضرات دعينا إللقائها       

قصور الثقافة   يف ة، وبعضها اجلامعي،  ة والنوادى الرياضي،  ة واجلمعيات العلمي، 
 لدى الشباب، وربط الدين باحليـاة،       عى الديين اهلدف منها مجيعاً تنمية الو    

 والتدليل على   -  بني الدين واحلياة   لُصفْ ت اليت-ة   العلماني يوحماربة الدعاو 
عمله   يف بيته أو   يف أن الدين اإلسالمى وضع املناهج الكاملة إلصالح الفرد       

نـاً  نـها بيا  جمتمعه، لنفسه أو لزوجه أو ألوالده أو ألهل جمتمعه، وبي           يف أو
شافياً، ووضقوله سبحانهحها توضيحاً دقيقاً، سر :  

}}$$ ¨¨ΒΒ$$ uuΖΖ ôôÛÛ §§�� ssùù’’ ÎÎûûÉÉ==≈≈ ttGG ÅÅ33 øø99 $$## ÏÏΒΒ&& óó xx««{{
 ،صالح الفرد إ  يف ها تبني منهج االسالم   نأوجيمع بني هذه احملاضرات     

  عـن اهلـوى    هزن املُ اىنُّالرباملنهج   ذلك   ،صالح اتمعات إ  يف وكذا منهجه 
 والعصبية  ،شفية النفسية  اجلامع لكل األ   ، الشامل جلميع البيئات   ،غراضواأل
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يف  Iاحلـق    ىل ذلك قـول   إ ويشري   .والسياسية جتماعية واإل ،قتصاديةواإل
  :حمكم الكتاب

﴿﴿ΑΑ ÍÍ ii”” tt∴∴ ççΡΡ uuρρzz ÏÏΒΒÈÈββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##$$ ttΒΒuuθθ èèδδÖÖ !!$$ xxÿÿ ÏÏ©©××ππ uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘ uuρρtt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ ùù== ÏÏ jj99﴾﴾  ))اإلسراءاإلسراء٨٢٨٢((..  
 - ى جهة من اجلهات   أ  يف -صالح اتمعات   إسالم جيعل مفتاح    واإل

 ،صالح القلوب والنفوس  إفراد هو   صالح األ إساس  أ و ،فرادصالح األ إهو  
  .ال بشريعة املليك القدوسإوال يكون ذلك 

مجعني ملا فيه صالح أحـواهلم      أخواننا املؤمنني   إق  ن يوفِّ أ Uسأل اهللا   أ
  :يوم الدين  يفالدنيا وسعادم  يفصالح جمتمعامإو
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  له وصحبه وسلمآوصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى 
  ، هـ١٤٢٢ من شعبان السادس ،مساء الثالثاء

  . م٢٠٠١من أكتوبر ن يلثالث والعشراملوافق ل
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، د العربية والبقاع اإلسـالمية     به البال  الذي متر  احلايل هذا الوقت    يف
ستبدادية، شعبية للقضاء على النظم اإل    الاضات  نتفإل ا كثري من الحيث حدثت   

ـ أيف حتويل   القوية  الشعوب   رغبةظهرت  و  هـذه الـبالد إىل احليـاة        ةنظم
ستها ودعـت   أس، وتطبيق قوانني العدالة اإلجتماعية اليت      السليمة الدميقراطية

  ة، واألخذ مبتطلبات احلياة العصرية اليت توافق التعاليم        إليها الشريعة اإلسالمي
 نالقرآنية والس ة ة، على كافة مناحي احليـاة الـسياسية واإلقتـصادي         ة النبوي

  .واإلجتماعية
أخذت الناس كلها تتكلم وتتجـادل      و! من عقاهلا نطلقت األلسنة   او

إصـالح  ؟ كيف ميكن     الفالح طريق و اإلصالحأين سبيل    وتتحاور وتتساءل 
حنن فيه من معـضالت      ماما حل    اتمعات؟ و األفراد ،العبادالبالد و أحوال  

 ... !القـدمي ! ؟ السؤال اجلديـد   ريق لسعادة البشرية  ما الط ومشكالت؟ بل   
  !الذى بني يديككتابنا موضوع  هو...  احللُّأو .. إجابة السؤال و

 

لبحث عـن   لواحد منا زناد فكره     كل  ندما يقدح   ع ! الكرام إخواين
مـن نظريـات    العامل اليوم   حيفل به   إىل ما   النظر  عن  ميوباب طريق اإلصالح؟    

 ! أو اتفـاق   وخالفات وشقاق صراعات  أو  ! سلوكيات وأخالق  وأوفروض  
وأخـرى قـد    ! سننيمل تكن موجودة منذ     أنظمة قائمة   ترى   ... !تري عجباً 

ودول !  وثالثـة تـصارع للبقـاء      !العنيالسمع و كانت ملء    أن   د بع أارت
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  !وليدةوأخرى ! حتتضرتمعات وجم! فقريةى متقدمة وأخر
خـضم    يف احملدود يقد يتوه العقل البشر   ومنا  الواحد  تزداد حرية   و

سـعادة  إىل  إذاً  التساؤل كيـف الـسبيل      شابك  تيو! ذلك الطوفان اجلارف  
  !تيةااألمواج العوسط تلك   يف؟تلك الربية  يفكل إنسانهناءة البشرية و

اآلذان صـوتان   يربز للعيان ويـصك      !تلك املعمعة ومن وسط كل    
  !القوةو املال. !نأوعلو الشوالسلطان الغلبة اليوم هلما ! جهوريان

ن صالح  أفقسم من اخللق عريض يدعون      !  ال حيتاج ملقال   ! ...لاامل
  !الكثريون بال جدالهكذا يظن و !بكثرة املال ال يكون إال احلال

 !احلـضارة الغربيـة   هى قوة العلم احلديث و    ... هنا  القوة  وصوت  
صالح احلال بأن متيل مع الغرب حيـث         إمنا   :يقولونكثريون أيضاً   آخرون  ف

  !!األموالاجلاه مع فيض عليك ياملنعة ووالرفعة جتد القوة وحيث  !مال
  ال ...!أوالًنناقش هذين الرأيني    و يب العلم سلونستخدم األ ودعونا  

 لكى نفنلنرى، ولكن   امهد  ملـال أو   هل ا  : فيهما لنحكم بأنفسنا   جوانب احلق
  !! حقاً ميسكان مفاتيح إصالح األحوال؟؛ هل احلديثقوة الغرب


! أن إسعاد البشرية يف املـال   يقولون   !هذه األيام وهذا قول الكثريين    

  !بكثرة األموالمصر   يف إصالح األحوالدعون أنَّيو
هذالو : ولاأل السؤال !نيعلى هؤالء بسؤال مباشرة وأنا أرد صح 

القتال والتحاسد والبغض  و من مشاكل البشر%٩٩جند فلم ! اإلدعاء
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 ت أليس؟صادر الثروةالتحكم مب و على مجع املالاتوالتآمر بسبب الصراع
  !هل من معارض؟! احلقيقة

ه كثرة  يقول ألصحابه منبهاً وحمذِّراً مما جترrأمل يكن معلم البشرية 
r: } بل ويقسم..  .!!األموال على الناس 


{١١ 

 !امللذاتيف  باإلستكثار من الشهوات واإلغراق يال تنتهفكثرة امل
  ! النهاية يصم ويعمىويف !!والتنافس واحلسد والبغضاء واملكر واخلديعة

حاضرة   يفه املنيع ملا بىن قصر الرشيداألثر أنَّ هارون  يفولذا ورد
وليمة عظيمة ال مثيل وقد زخرف جمالسه وبالغ فيها ويف بنائها، صنع  ،ملكه

  : لهفقال بعد توبته،  العتاهيةوبأالشاعر ه ومنهم تلك ودعى وجهاء مم،اهل
  : ، فأنشأ يقول!انيصف لنا ما حنن فيه من نعيم الديا أبا العتاهية 

  عش ما بدا لـك سـاملاً      
  

  يف ظل شـاهقة القـصور     
  تسعى عليك مبا اشـتهيت     

  
  لدى الـرواح إىل البكـور     

  فاذا النفـوس تقعقعـت     
  

  صدورعن ضيق حشرجة ال   
ــاً   ــم موقن ــاك تعل   فهن

  
  مــا كنــت إال يف غــرور

لتسره، اخلليفة طلبك :  معاتباًعرا للشوزيرهفبكى هارون، فقال  
 . منهدعه، فإنه رآنا يف عمى فكره أن يزيدنا أن :  هاروننهاهفأحزنته، ف
وهو الـصادق املـصدوق      rنسأل رسول اهللا    دعونا   ؛تلكى نتثب و

لـيس إذا كثـر    أو : اهللايانيب .. ىل يوم لقاه،  إع أمته   الذى علَّمه مواله ما ينف    
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

    لزبري، عن عروة بن اصحيح مسلم ١
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  علينا اخلـبري   فريد! هكذا نظن !  مشاكل احلياة  يتنصلح األحوال؟ وتنته  املال  
r: }{٢٢ 

يـشيب  ، و  يزيد حرصه على الدنيا    ابن آدم كلما يشيب   ألنه  !  ال أى
 يريد املزيـد   !وكلما حيصل . Uينسى احلميد ايد    و! أمله فيها  يزيد   معه أى 

{ :ول ضارباً املثل وجملِّياً األمر    ويق بياناً rويزيدنا  ! واليشبع  
 وليس جنيهات

{٣٣ 

انـات  خز  يف كلُّ ما بساعدات  ملو جاءتنا   ! الساعةببساطة وبلغة   أى  
بلـدنا واد     يف صار لكل واحد  ف!  وثروات الدول العربية واألجنبية من أموال    

  !! لن يشبع الناس! ثانياًفلن يكتفى وسيطلب وادياً! كامل مملوءاً ذهباً
لـن  فاحلـديث     يف rكما قال   " ابن آدم " األفراد   مادام وصف ه  ألن

من املال ومن احلرص عليه واحلرص على عمره وعلى الدنيا وما فيهـا             يشبع  
  !آخر شأنٌفشأنه " املؤمن "صفةصفة األفراد  أما لو صار !!!!من متاع

هـل   :ملن يدعون أن كثرة األموال تصلح األحـوال        والسؤال الثاين 
قـد انـصلحت     أهلها ختمة املال   كثرت أمواهلا وأصاب     ت اليت رأيتم اتمعا 

أم أم أيـضاً     ال ينغصها عليهم شىيء؟   ة  حقسعادة    يف أهلوها وعاشا؟  اهلوأح
أظـنكم مجيعـاً تعرفـون     ؟!أشد فتكاً وضراوة  رمبا،أمراض أخرى أصابتهم  

  !!!مفسدة! املال وحده .. ! مشاالً وجنوباً ..شرقاً وغرباً! اإلجابة
وتـوفري  املال،  على معاجلة نقص    احلال  لو رمسنا سبل إصالح     ذلك  ول
أتـاه  مثل طبيب   شأا   رو هذه األم  كلَّ فستجدون أنَّ    كل جمال؟   يف الرفاهية

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  ). يهرم ابن آدم ويبقَى منه اثْنتان الْحرص واَألملُ": (متفق عليه عن أنس بلفظ ٢
 ، روى ىف الصحيحني هدي خري العبادزاد املعاد يف ٣
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لٍعنده   مريضمسكِّناً بالقيح والصديد، فوصف له عالجاً      متأل  اجسمه    يف دم
رمبا يرتـاح    !ال .. ! الداء؟ ي سينه يهل هذا العالج الظاهر   ف،  رهممبخارجياً  

 فاملسكِّنات  ! مما كان  ث أن يعاوده الداء وأشد    لكن ال يلب   !قصرياًاملريض وقتاً   
الـداء مـن    أصل ومكمن   يقتلع  من   لذلك فالطبيب الناجح هو      !حالًليست  

  !ذى يعاجل العرض الناتج عن الداءال ال... جسد من به هذا الداء 
ريـاً ومـسكنا خارجيـاً       ظاه ليست إال عالجاً  ! فكثرة املال فحسب  

  !صالح احلال بكثرة املالليست السعادة وال فإذاً  !ألعراض مرض اتمع
ـ   يرغ ي يوالذ!  العايل صوت الثاين  إىل ال  اآلن فلنأت و صيح  ويزبد وي

 وإال  ! احلديثـة  تهقوة وعلم الغرب وحـضار     اإلصالح ب  يفرض على الناس  ل
ورمبـا  ! رون الوسـطى  الق  يف احلياةبالتخلف والرجعية و  ا معارضيهم   ووصم

الباطنة حيناً!شوا هلم اجليوشجي !واحلقيقية حيناً آخر!نة حيناً واملتلو !!!  


إاء مـشاكل البـشرية      هل   ،ولنلج معاً هذا الرواق من كتاب احلل      
 !ية املتحررة وقوة احلياة الغربوإسعاد اإلنسانية هو الثقافة العلمية احلديثة؟

ما والعلم واحلياة الغربية      يف السعادةذلك؟ هل    زعمهم  يف واصدقهل  
ذلـك   احللم الغـرىب؟  أمسوها  ة  آنيمن قوانني وضعية ومفاهيم     أنتجته عقوهلم   

 ،فرضه اليوم على العامل كله بالترغيب أو بالترهيـب        ون   حياول يالذالنموذج  
بل ويضحون   ؟ الدنيا تاح جنة  ومف  إكسري السعادة  اخللق م مينحون أبدعوى  

 من  اخللقك حصون الطغاة، وحيرروا      لتد األساطيل و شيواجلبأبنائهم فريسلون   
ـ فيب !!أيـضاً والرجعية  والدين   اإلستبداد والفساد  ينـشروا  الفقـر و  دوا  ي

و أ بضع عـشرات  لو قتل من هؤالء اهلمجوال بأس  . !الدميقراطية واإلصالح 



  ))١٦١٦((                            اإلصالح بني املنظور الغربي واإلسالم                        اإلصالح بني املنظور الغربي واإلسالم                                        الباب األولالباب األول
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (اإلسالماإلسالم يف  يف          إصالح األفراد واتمعات         إصالح األفراد واتمعاتالشيخ فوزي حممد أبوزيد               الشيخ فوزي حممد أبوزيد               

ة ها فهذا مثـن زهيـد للحريـة واحليـا      أو دمرت مدن بأكمل    األلوفمئات  
سيأخذ منا  أن قوة الثقافة واحلياة الغربية هو احللُّ        الزعم  وهذا  .... . !اجلديدة

اللججاخلداع و وكثرة !لتشعب احلججاً أطول رد!  
الثقافـة  لو أن البـشرية اتبعـت        أوالً   وأنا أجيب على هؤالء وأقول    

 رمبا تؤدي إىل السعادة، لكنـها       ،نيةالعلمية احلديثة بعد تقنينها باألخالق الدي     
 –يريـدون فرضـه   يت القصيد فيما     وهذا ب  –إذا أطلقت بدون قيود دينية      

سبباً رئيسياً لتدمري اتمعات اإلنسانية ولو      ة  كثريأماكن  كانت كما ترى يف     
  !احلديثةالغربية  العلم واحلياة  ذلك منوخذوا أمثلة على ! حنيبعد

لع رأيه يف الكثري من األمـور احلياتيـة         عندما نستط احلديث  العلم  ف
ها وخطرها وأثرها املدمر علـى       كثري من  يتفق على أضرار  يكاد  ه  جتد! املتنوعة

نفوذ هل استطاع   : أسأل   ولكىن !النهاية  يف ده وعالقاته وسعادته  اتمع وأفرا 
منع تلك   من   وامتكنهل  .. سلطاا  أو قوة اتمعات الغربية و     ،العلم احلديث 

  !؟توفُّر القوة الالزمة ملنعهامع العلم بأضرارها املتفق على متام ر األمو
 

ديـن أوربـا     الذى هو    عجز العلم !! فاشلة! النتيجة فاشلة ! لألسف
ما قرره العلم من حقائق ثابتة       و فهم يدعون أن دينهم هو العلم      وأمريكا اآلن 

 املالحظة والتجربة، وجيعلوا هي الدين الـذي        وقوانني مقننة ومؤسسة على   
قافـة  ثفشل العلم وفشلت القوة وفـشلت ال      ... حيرصون عليه ويدعون إليه   

حىت يف أرقى الدول تقدما وحـضارة       وفشلت احلياة الغربية     ،الغربية احلديثة 
ما  بل وأحياناً كثرية     ،ا اتفقوا مجيعا على ضرره    الكثري مم منع    يف  فشلوا ،ومدنية

استلَغنفسه  العلم، وروفئة ما خلدمة مصاحلض .  
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منـاذج  والدالئل على ما نقول ال تعد وال حتد، ولكن نكتفى بذكر            
  :التفصيل على سبيل املثال مث نتناول بعضها بقليل من ،على ذلكمتنوعة 

 .إجتار/ صناعة/زراعة/تعاطى: والدخان واملخدراتاخلمور  -
من اجلنس العابر   أنواعها   بكل   نسيةاجلاملمارسات  وتقنني  إباحية   -

 !!. ولكل فئات اتمعاوغريهواملثلية واجلنس اجلماعى 
، الكتب، األندية، البيوت، األفالم،     املواقع: صناعة وجتارة اجلنس   -

 .واملنشطات، األدوية، األلعاب، االت
 . بغرض الدفاع عن النفسمحل األسلحة النارية الشخصية -
 جنون البقر   يف تسببمن  ! ؟لشارعخترب ل  من امل  يدزإلاأخرج  من   -

 ! ويعد اآلن أنفلونزا اخليول؟!نفلونزا اخلنازير والطيورأو
أنفلونزا شراء لقاحات   على   – وقهراً  زوراً –من الذى أجرب العامل      -

باع للعامل كله باليني الكمامـات وماليـني أطنـان           و اخلنازير
 !؟املطهرات من إنتاج املصانع األمريكية واألوربية

 العـامل كلـه؟     يف  من الذى يقود محلة تقويض مؤسسة الزواج       -
 !؟ وجيعل العقوق حقوقويدمر صلة األرحام

ـ    من الذى أوهم العامل أنه حبلول        - م ٢٠٠٠سنة  الثانيـة األوىل ل
سـنة   بسبب صفر    نوويةستسقط الطائرات وتنطلق الصواريخ ال    

فيهلك  م١٩٠٠العامل لسنة   أجهزة  برامج  عيد  يالذى س  ٢٠٠٠
شـركات  من  ارات  باملليبرامج تعاجل ذلك     للعامل   اباعوو! ؟املالع

 .الربجمة األوربية واألمريكية وثبت كذب ذلك
من يشجع الربا واملؤسسات املالية ونشاطاا والىت كان هلا اليد           -

  أفرزته من نتائج؟ وما املالية العامليةاتاألزم  يفالطوىل
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خمـازم    يف وعندهمالعامل كله؟     يف من الذى يقود جتارة السالح     -
 كفى إلبادة العامل أالف املرات؟؟من األسلحة ما ت

العلـم  أين أخـذهم    مبسط لنعلم   مما ذكرناه بشرح    وسنتناول بعضاً   
 من  إنقاذهم  يف كيف فشل نرى  ل! السعادة واإلصالح طريق    يف الغرىب احلديث 
  !املصلح والربان وقبل أن نستورده على أنه املنقذ! هالكات حمققة

 

عشرينات وأوائـل ثالثينـات     يفأنفقت الواليات املتحدة األمريكية   
 أصدرت قوانني   ١٩١٩ ميزانية هائلة للقضاء على اخلمر، ففى        يالقرن املاض 

الالزمة الدولة كل الدعايات    وجندت  صارمة ملن يتعاطى اخلمر أو يتجر فيها،        
  . األمريكيني من اخلمرلتنفري

التكاليف ال  وال اجلهود الطائلة و   ! الصارمةولكن مل تفلح ال القوانني      
هلـا  فزادت نسبة املتعاطني    عكسية  بل وجاءت النتيجة    ! منع اخلمر   يف املهولة

بعد يأسهم من حترميهـا     و،  ! وامتألت السجون  ،وتفاقم األمر !  ا واملتاجرين
الً إال أن يتراجعـوا     مل جيدوا ح  ! محل اتمع على ذلك     يف وفشلهم! وجترميها

  بعد أربـع   !اخلمر مرة أخرى   أبيحت   ١٩٣٣ىف سنة   و ،ويلغوا قوانني حترميها  
  !!عشرة سنة من التجربة الفاشلة
  

ـ أكرب  من  وهو  ! العامل كله   يف والتدخني السبب األول للوفيات    د وبن
اخليالية ألرباح  لولكنه الباب األعظم    !  فائدة  بال العامل  يف الناسأموال  استزاف  

  ! وشركات التبغ اإلمريكية واألوروبية،باطرة مزارع الدخانأل
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بأمراض العامل كله     يف األكرب الذى يصيب الناس   الشيطان  أيضاً  هو  و
مصانع األدوية تعمـل بـال توقـف        تروس   فتستمر   ،التنفس والقلب والدم  

صـدق  فأين  !  إىل اهلاوية  وليذهب العامل ! هماملال إىل خزائن  ر  ليستمر تدفق   
  .!؟أين السعادة املنشودة! ؟البشريةاحلياة مبادىء حترام ا وأين !؟العلم

  
 تـأيت ! فمع كل قوانني حترميها وجترميها    ! اً على املخدرات  لث ثا ومثاالً

! تعاطيهـا تقدمها جماناً مل  بل و ! وتبيحها بعض الدول املتقدمة كهولندا وغريها    
ال :  وساسـتها  فقال علماؤها ومشرعوها  ! فشلتقد   مجيع وسائل الردع     ألنَّ

  !! لتوقفوها!هاأبيحو! نعطائل من امل
زراعـة  ون املستفيد من جتـارة      م -  سراً ومل يعد  -والعامل كله يعلم    
  العامل وسادته مـن    قادةإم  ! استخالصها وتوزيعها نباتات املخدرات، ومن    

بل ! قرارات االس العاملية    يف واملتحكمني! أمريكا وأوربا   يف ٤٤اليهود النافذين 
تآمرهم إلجبـار   منظمة الصحة العاملية و   مديرى   وفضيحة   !واملنظمات الدولية 
مل تـنس    من شركات الدواء  أنفلونزا الطيور واخلنازير    مصل  العامل على شراء    

ـ حضارم  قوة  مع  حلديث  اقد عجز علمهم     ف ! كان أعظم  يوما خف ! بعد ن ع
  !.للمجتمع املثاىل أن يقودهم أو! أن يصلح شأمأو ! من جشعهممحايتهم 

 

العلميـة  اجلنـسية   أن الثقافة   وقنن  أن الغرب كله أشاع     رابعاً  ومثاالً  
د اتمع من    ووسائل احلماية، كافية جداً حلماية أفرا      تطور الطيب الاحلديثة مع   

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 .١٠٩-٩٢لوان إفساد اليهود ىف األرض، صوأوسائل :، باب"بنو إسرائيل ووعد اآلخرة"إقرأ كتابنا ٤



  ))٢٠٢٠((                            اإلصالح بني املنظور الغربي واإلسالم                        اإلصالح بني املنظور الغربي واإلسالم                                        الباب األولالباب األول
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (اإلسالماإلسالم يف  يف          إصالح األفراد واتمعات         إصالح األفراد واتمعاتالشيخ فوزي حممد أبوزيد               الشيخ فوزي حممد أبوزيد               

أضرار األمراض اجلنسية املهلكة ألفراده نتيجة اإلباحية اجلنسية الىت جيعلوا          
  !عالمة على تطورهم وحتررهم من القيود الدينية

أو اجلـنس  فهل محتهم الثقافة اجلنسية احلديثة من أخطـار اإلباحيـة         
 حـق   األفرادحرية  ( حتت وهم  السعادة املنشودة العلم  هم  هل وهب  !؟٥٥العابر
حـق  (إدعاء  و !؟)يمحاية الشباب من مضار الكبت اجلنس     ( ستار و !؟)!مطلق

  .!؟)غري مرغوب على محل اإلجهاض إذا حصلن  يفالفتيات والنساء
وألن هذا موضوع هام جداً وبالذات هذه األيام لشبابنا الذين رمبـا            

ربية أن يعيشوا تلك احلياة الغ      يف أن السعادة وإنصالح األحوال    بعضهم   يظن
احلديثة من اجلنس بال رادع وال رابط حتت ستار املدنية الراقيـة والتطـور              

  !الضوابط الدينية وأالعقد الرجعية أو  والتحرر من ياإلجتماع
 هنا  ، ولكين املختلفةحماضراتى    يف هذا على   الردتناولت  قد  كنت  ملا  و

 قل الـرد وإمنا سأن ردودىرد ولن أ ، ف "!وشهد شاهد من أهلها   " ـاستبدلته ب 
 أمسه األصـلى     وهو كتاب  ٢٠١١  يف أمريكا  يف من أحد أكثر الكتب مبيعا    

(Generations in Danger!)  وطبع بالعربيـة  }  خطر  يفأجيال {أى
عاملـة  ٦٦ماريـان جرومسـان   . ملؤلفته د}  ة ليست حالًاإلباحي {عنوان  حتت  

أنَّ حيـاة    أو   ،آلمن فكرة اجلنس ا   مةً حمطِّ الىت ترد الشهرية  النفس األمريكية   
  :، فتقوللسعادةة الشباب وواحة اهى جنقيود ال من  املتحررةالغرب

 هى األكثر شيوعاً   املسببة لأليدز    "إتش ىب ىف  "لة إمسها   إن عدوى متنقِّ  ( 
وممكـن أن    ، وبعض أنواع عدوى األمراض اجلنسية خطـري       كمرض جنسي 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 باستخدام ابر أو الكاجوال هو ممارسة أى أحد للجنس مع أى أحد ماداما متفقان وبرغبتيهما، وآمن يعيناجلنس الع ٥

 .وسائل احلماية املطاطية مع حماولة تقليل عدد الشركاء، فيتجنبوا اإلصابة وهو ما ثبت كذبه قطعاً
 .اجلنس الكاجوال خطر على املرأة : نبعنوا) صباح اخلري(عزة بدر مبجلة . على الكتاب هو مقال دالفضل ىف تعريف ٦
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 إصـابة    كـل  الفريوس يكاد يقـف وراء    هذا  ولكن   ،السرطان  يف بيتسب
 أمريكا،  يف  أربعة أالف إمرأة   وايلحالذى يقتل سنوياً    ،  ٧٧بسرطان عنق الرحم  

  .) أيضاًزاإليدمرض تقريبا نفس عدد ضحايا وهو 
ملاذا يصاب هذا العدد الكبري بالفريوس مـع        : جرومسان. دتتساءل  و

 "اجلنس اآلمـن  " ثقافةتعليم  بل إنَّ   ؟   واحملمومة وجود الثقافة اجلنسية املكثفة   
مع تـوفر وسـائل     ملاذا ال تفلح التعاليم     ! من السادسة اإلبتدائية  أحياناً  يبدأ  

  ؟ ملاذا ينتشر الفريوس؟للطالب! كل مكان وباان  يفاحلماية
 ألن جمال الصحة التناسلية قد متَّ إختراقه        - وننقل باختصار  –وجتيب  

 استهداف منـع     من بدالًف ،ملبدأ اإلباحية والتجريبية  بشدة  ج  بإيدلوجيات ترو 
بفكرة بترويج ما يعرف    تقليل املخاطر    أصبح هدفنا    ؛نا سابقاً ك كما   العدوى
إن مواجهـة ذلـك       يف وهى فكرة قد ثبت فشلها، وأنا أقول      آلمن،  اجلنس ا 
مة للنـشاط   تبعة حمت ب وهى ليست    ،قابلة للتجنب متاماً  " اإلتش ىب ىف  "عدوى  
الشباب لتقنع  أمريكا    يف امعيةاجلالتثقيف الصحى   نشرات   يتدعكما   ياجلنس

على الـرغم مـن     ف ؛هذا مناف للحقيقة  و ، ما اًوقتالكلَّ  ب  ييصلفريوس  اأن  
مليون حالة   ٢٥ومع وجود   تنوعاً،  ممرضاً   ٢٥وعددها   نساجل أمراضكثرة  
% ٤٣إصـابة    يضاًأ، و سنوياًيدز  باإلإصابة  مليون   ٢٠وها  جديدة من إصابة  

 وهـن   بالفريوس القاتـل  الطىب  لفحص  قمن با ممن  من فتيات اجلامعة بأمريكا     
فإن الذين يتمتعـون حبمايـة   كله؛ فمع هذا    ،لسرطان عنق الرحم  مرشحات  

وجـوا  مـا تز  إذا  حىت الزواج و  مل ميارسوا اجلنس    هم من   من اإلصابة   كاملة  
  .يالتزموا اإلخالص اجلنس

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
تكرمي : وهو منشور على موقعنا بالشبكة جماناً، الدرس اخلامس عشر" املؤمنات القانتات" ميكنكم أيضا العودة إىل كتابنا  ٧

  .أعطاها حقوقها اجلنسية: وقاها من أمراض اجلنس والسرطان، ومبحث : اإلسالم للمرأة، مبحث
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الثمانينات نعتـرب الـشذوذ       يف أن كنا عد  وب(: وىف موضع آخر تقول   
 من اإلضطرابات العقلية، أصـبحت رابطـة الـنفس          ٨٨ة واملازوكية والسادي

إعاقة، وأصبحت  قلقاً أو   كذلك إال إذا سببت لصاحبها      صنفها  األمريكية ال ت  
عرف إدارة اجلامعة  يفترفيهاًتعترب  )الشذوذ (ةنشاطات املثلي(.  

 كتاب عن تلك احلالة اخلطرية كتـب   ويف( :واية تكشف السر وتقول   
يوجد اآلن لـدينا اإلحـساس       :بق للرابطة النفسية األمريكية يقول    سا رئيس

مـا  ، وهـو  ٩٩الباطن بالترويع الفكرى املوجود حتت مظلة الصواب السياسى       
أن جمال علم الـنفس     ماء النفس وراء الكواليس؛     صرح به مؤخراً بعض عل    

وأن وعلم اإلجتماع قد متت السيطرة عليه من قبل أجندة ليربالية متطرفـة،             
ض وجهات النظر تتعرض للتشهري والقمع، وهناك قـصص رعـب مـن             بع

 لقد كنت أحتفظ بآرائي لنفسي    (: جرومسانأضافت  و،  )اإلسكات والتهديد 
 ومل أعد أحتمل شعور      طفح الكيل  اخلزانة ولكن   يف ىبءكنت أخت و،  من اخلوف 

  .، وال تعليقنتهى ا)الكتاب للنشر  ولذلك قدمت هذا!الغضب
 للحياة احلديثة ليس     أو النهج الغريب   ،لم احلديث وحده  إذاً رأينا أنَّ الع   

فأين الـسبيل   .. هو سبيل اإلصالح أو السعادة املنشودة لألفراد واتمعات         
   وكيف الطريق إلصالح وخالص األفراد واتمعات؟ ..إذاً؟

إلجابة لأو التمهيد   اآلن إىل رواق املدخل     لج  جيب على ذلك فلن   لنو
 مما أنبأنا بـه   الغيوب  ب علينا منه نسمات     عجيب   هو رواق و الكرمي،   يأخ

  :فهيا معاً إخواىن الكرام إىل الفصل الثاىن ، r احلبيب احملبوب
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 . التلذذ بتعذيب النفس التلذذ بتعذيب الغري، والثاينراض نفسية حياتية وجنسية، األول يعينالسادية واملازوخية أم ٨
  .أى أن أمريكا قائدة العامل ورائدة التحرر املطلق من مجيع القيود وأن ما تفعله هو الصواب وجيب أن يقبل الكل ذا ٩
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 قد نفذ ببصريته النورانية من خالل حجـب         r رسولنا املصطفى إن  
مـستقبل    يف  على ما سـيكون    Iملكان وأطلعه مصرف األكوان     الزمان وا 

 ومـا   ، وخبرنا ما سـيحدث لنـا فيهـا        ، عن أيامنا هذه   rخربنا  فأ! الزمان
ـ فوكأنـه يعـيش بـني ظهرانينـا،         ! ناسيحدث بيننا وحول     :rقـال   د  ق

}{ووصفها ، ١٠١٠rروايات عدة  يف وصف الرائى بعينيه فقال:  
}

{١١١١  
{ :وأخرب بتلبسها على الناس واشتباهها عليهم فقال      

{١٢١٢   وأخرب أيضاً بترادفهـا وبتتابعهـا
ووصـف  ،  }{١٣١٣واشتدادها

r قائالً شدة تأثريها: }{١٤١٤  
  :r قال، t علي د حلديثنعومث  هذا؛ يكفي

} 


TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 . وكرم اهللا وجههtعن علي  ي سنن الدارم١٠
 t عن أنس شيبة  مصنف ابن أيب١١
  t نعيم بن محاد عن حذيفة بن اليمان ١٢
١٣ ةَ ، موىل رسولِ اللَّههِبيوأيب م عن r ، يسنن الدارم  
  ، مصنف بن أيب شيبة عن جندب بن سفيانَ ، عن رجلٍ من بجِيلَة١٤َ
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}{


{١٥١٥ 
وهو حديث شريف أنتم أيـضا      ! وسأزيدكم حديثا فوق هذا احلديث    

r: }، قال   ! بروايات بل حتفظونه اً منذ الصغر    مجيعتعرفونه  


{١٦١٦ 

! الكتـاب والـسنة     يف صالح كلنا نعرف أن اإل    !!وما اجلديد هنا؟  
 اصاروكتب احلديث   القرآن   أنَّالواقع حيكى   و! والسبيل من الكتاب والسنة   

نسخاً ورقية وأخرى   ! املساجد والبيوت والسيارات واجليوب     يف كل مكان  يف
القـراء  قد كثر   ! وصرنا ما شاء اهللا   ! احملمول والكمبيوتر وغريها  على  رقمية  

 ما أكثر التسجيالت والفضائيات وقرآن يتلـى        !واحلفَّاظ والفقهاء والوعاظ  
واملعاهد العلمية واجلامعـات    ! نترنتت واإل اوما أكثر اإلذاع  ! الليل والنهار ب

   !هو وراء اخليالكل ما حىت و! ودور التحفيظ واجلماعات الدينية! الدينية
م يـزداد   ل! لم زادت األغالل وساءت األحوال؟    ف! هذا هو الواقع  

 ال ويزيد الفقراء؟    احلفاظ والقراء ويتزايد اجله! ـاظ ويقـل       ليـزداد الوع م
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  وكرم اهللا وجهه، ومثله ىف الترمذىtعن على سنن الدارمي  ١٥
  tعن أىب هريرة سنن الكربى للبيهقي الاملستدرك على الصحيحني، و ١٦
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 الـسعادة عـن     لراحةرحلت ا  علوم الدين ديارنا   ملَّا استوطنت م   ل !اإلتعاظ؟
 ويرفض هؤالء   الكفَّار والفجار، ملوطن   ديارال يهرب املسلمون من     ملَ !بيوتنا؟

ويزرعوا املزيـد   !  خرياتنا إال بقدر ما ينهبون ثرواتنا ويسلبونا     أتوا بالدنا   أن ي 
  .!؟من الشقاق والبغضاء بيننا

هى إزدواجية حنياها؟   ؟ هل   حنن فيه ما  ما األمر إذاً؟ وكيف صرنا إىل       
فقـط   هـو    مأهل خطة اإلصالح واضحة؟     ؟  لتبست علينا فحواها  ا أم قضية 

 كـل هو  هل   .. الزحام؟  يف أم حبث عن أدوار   ! إلقاء املالم  أو   الكالمبشدق  ت
أليست تلك هـى     ؟الرسولة  نبوءتنا فنت    وأظل اختلطت احللول   أم ؟اًهذا مع 

هو اإلشتباه واإللتباس الذى حذَّرنا منه سـيد        هذا  أليس   !؟الفتنة أيها الناس  
كاد الرؤوس تتحطم من هـول مـا        أال ت ! ةٌ كوجوه البقر  هفنت مشتب ! ؟الناس
  !وصرنا كمن صدمتهم فحول الثريان! جيرى

! لواقع املـدان  عودتنا ل  الغيوب اآلن بعد     عربتلك اإلطاللة    ب ونكتفي
  :سؤاالنفيها ولنا ! عرب املدخل إىل اإلصالحجولتنا ستكمل معاً لنوتعالوا 

  ؟ اإلصالحمن يقود مهمة: أوالً
  ؟ةقيقاحلعلى  ية اإلصالحسر النهضةما أو ما أساس : ثانياً

 
 أو بلغة العـصر   تغيري  لواملنطلق األول ل   يأرسى اإلسالم املبدأ األساس   

تبارك بقوله  تعاىل   أول آية نزلت من كتاب اهللا       يف إلصالح األفراد واتمعات  
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، وكانت  قرأا ي ه ملن آمن به   rيعلمها  من القرآن   فكانت أول كلمة    
الـىت  ربية  تلك ال جدب    يف لبشريةن ا اذآ  يف اإلسالم نيبصدح ا   آيات  أول  

 هـى  رفع العنت عنها والشقاء   والبشرية مجعاء    هلدايةسيد األنبياء   خرج منها   
  !أمر السماء جاء كما وإعمال العقل مبالعلم والتعلُّاألمر 

 :بعدهممن  ولألمة  دائما ما يقول إلصحابهrسيد املرسلني كان قد و
}}{{من  همأن جيمعتربية أصحابه   يفيهن هدكان ملذا و، ...  ١٧١٧

 ويرقِّق قلوم، ويصحح أحواهلم، ويزيدهم علماً  نفوسهمييزكِّوقت آلخر ل
   :لهUاهللا قول تطبيقاً ل،  ..بشرعهمو... بنبيهم و.. هم وبكتاب رب.. بربهم 
}}  ööΝΝ ßßγγ ôôàà ÏÏãã uuρρ  ≅≅ èè%% uuρρ  ööΝΝ ççλλ °°;;  þþ__ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎηη ÅÅ¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  KKωω ööθθ ss%%  $$ ZZóóŠŠ ÎÎ== tt//  {{) ) النساءالنساء٦٣٦٣ .( .(  

إا التربية اإلميانية املستمرة أو إن شئت أن تقول بلغة العصر التنميـة    
  !على األسس النبوية واملفاهيم القرآنيةالبشرية املستدامة 

كيف يصلحون أنفـسهم    قوالً وفعالً   يعلمهم  يربيهم و إمجاالً   rكان  ف
د قصالعني  وهذا  !  فالكبري ، فمجتمعهم الصغري  ،يكونوا نواة إصالح أسرهم   ف

 ! وقـت وحـني    كلَّيف  النبيني  و ن اإلصالح هو رِسالَةُ املُرسلني    من الدين، أل  
نبياء واملرسلني، على األ والدين  صالح أمور الدنيا    تأسيس إ ذلك ألن اهللا جعل     

العلمـاء   لعباد والـبالد  اصالح  هجهم إل اتطبيق من   يف ينوب عنهم ذهبوا  فإن  
  . بالشرائع الىت جاء ا األنبياء واملرسلونالعاملون

الـسبيل    هو اإلصالحالصالح و و السبيل احملقق للنجاح  ن  إولذلك ف 
هـم  ويقوم عليهـا     املهمة   ديقو من   و،  rجاء به رسول امللك الفتاح      الذى  
، من بدء    واألولياء الصاحلنيالعلماء و إلصالح هو رسالة    ا، ف  العاملون العلماء

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  جامع املسانيد واملراسيل، )ز (tبن عمروٍ عن ا) هـ( ١٧
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 :احلديث الشريف   يف ورد اولذالسماء،   األرض و  Uالدنيا إىل أن يرث اهللا      
}}{{}}{{١٨١٨  

أو ! عماراتالصانع أو   امل سيبنونالدين   الرسل واألنبياء أو علماء   هل  
  !جنيهات؟وذهباً يحضرون لنا  سم أ؟ها بالزراعاتصلحون أرضاً وميلئويست

 ال يصنع اإلصالح،    ال وحده الفصل السابق أن امل     يف قد سبق وأجبنا  و
يـشيدون  مـن س  نقلل من شأن    أننا  تساؤلنا   من   م أحد حىت ال يتوه  ولكن و 

إصـالح  سبيل  أمر  لزراعات، فإنىن أقول أن     املصانع أو العمارات أو يقيموا ا     
 ،العلماء العاملني ورثة األنبيـاء واملرسـلني       عند   يينتهال  األفراد واتمعات   

ـ بلغـة اليـوم     هم  ولكن،  املبنياإلصالح   منهج لألمة   همسونالذين ير  ضعون ي
 واألسس اليت قعدون القواعد والركائز    يف،   خلطة اإلصالح  ي األساس الدستور

بالدين يضعون  ن  والعامل فالعلماء   !برامج الصالح واإلصالح  كلُّ  ا  عليهبىن  ت
  .ناسب الزمان واملكان على ج املرسلني مبا يدستور إصالح األمة

والتطبيقية التنفيذية واملذكرات التفسريية واحللول العملية لوسائل اأما 
##))  {{ :Uتكون كما قال احلياتية  املناحى  يفاإلصالحيةاخلطط لتلك  þþθθ èè== tt↔↔ óó¡¡ ssùù  
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منهاج العلماء  تتبع  اإلصالح أن   الصالح و على األمة كلها إن أرادت      ف
كل   يف بعد ذلك مرجعيتها  على الشرع والدين، مث جتعل األمة        القائمالعاملني  

ـ اا نقـول    كم أى   ،تلك الناحية   يف الذكرألهل  ا   حيا يناحية من نواح   وم لي
  . والدرايةواخلربةالعلم والعلماء ألهل 

 شـاملة   ةنهـض الخطط اإلصالح و   إىل أنه لتكون     ناوهذا يوجه أفهام  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

   الدرداءعن أيبجممع الزوائد : ، والثاينtبن النجار عن أنس ، اجامع املسانيد واملراسيل :األول١٨
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اءهـا  نأبتربية  رسم خطط   تأن  لألمة  بد    فال ! ومؤيدة من اهللا   ة ومتطورة ودائم
ولدستور إصـالحها    هلا   وأهل الذكر الذين يدينون    كوادرها العلمية صنع  تل

 متفقـة مـع   متكاملةٌ  إصالحية وتربوية     فهى خططٌ  ،ن األلف للياء  م بالوالء
لنا ، وقد فص   من العلماء العاملني   يقنيوفقه أهل ال   ،سيد املرسلني سنة   و ،الدين

 كتابنا   يفجبالء تربية األبناءما خيص}{  
ة احلـديث   رائد النهض حممد   مهاتري   ا حتضرىن كلمات قليلة للسيد    وهن

العـصر احلـديث      يف صالح استطاع أن يقود مسرية اإل     يلدولة ماليزيا والذ  
   : فيهاقالواملستنري  الصادق ياإلسالمالفهم من خالل  ك الدولةللت

}}


{{١٩
  

 محاهل غير   جديداً ألمته؟ كيف  كياناً   rسيدنا رسول اهللا    كيف صنع   
التبديل الدائم  ليحدث هذا التغيري و   أرساه   ي وما األساس الذ   وبدل واقعهم؟ 

لهم فيها ومج  غارقني    كانوا اليت من أحوال اجلاهلية     rكيف حوهلم    ؟املستمرو
  !؟إىل يوم الدين من يومها و الربيةمازالت موضع عجبٍ كلِّخمتلفة أحوال ب

وفيما يقرب من العـشر سـنوات       جمتمع املدينة     يف متكَّن rإن النىب   
الوجود بأسره  إىل  وا  انطلقومنه   ، فاتمع كله  ،سرفاُأل ،مجيعهمصلح األفراد   أ

 من خالهلا األسس الراسخة لإلصـالح قـوالً         r وضع   بالتربية اإلميانية اليت  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  . ألوجاع مصر الثورةروشتة عالج ماليزية:  لألستاذ جالل دويدار بعنوان ٢٠/٢/١٢من مقال نشر باألخبار  ١٩



  ))٢٩٢٩((                            اإلصالح بني املنظور الغربي واإلسالم                        اإلصالح بني املنظور الغربي واإلسالم                                        الباب األولالباب األول
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (اإلسالماإلسالم يف  يف          إصالح األفراد واتمعات         إصالح األفراد واتمعاتالشيخ فوزي حممد أبوزيد               الشيخ فوزي حممد أبوزيد               

  .أى تفصيل شئتمن العقيدة إىل بدءاً مجيع النواحى   يفوعمالً
 تعداد أمته مائة وأربعة وعشرون ألفـاً،      للرفيق األعلى و   rمثَّ انتقل   

انطلقت تلك األمة الوليـدة     على درجام، مث    مثانية أالف من البارزين     منهم  
 ليصلحوا أحوال العباد وينشروا اخلري واحلق       جاأحثَّت السري على نفس املنه    و

على نفس األسـس التربويـة      بعدهم  من  هم  فسالأ، وتبعهم   البالد  يف والعدل
سنوات قلَّة من إزاحة األمم الكربى عن         يف  حىت متكنت أمة اإلسالم    ،اإلميانية
 ي واإلجتمـاع  ي واألخالق ى عرش الوجود اإلنساين   وتربعت هى عل  ! عروشها

  ٢٠٢٠!العامل كله  يفي والتنموي والعسكري والعلميواإلقتصاد
 ،كل زمـان ومكـان      يف  للتطبيق بلٌ قا r صنعه م    يولكى نعلم أنَّ هذا الذ    بل  

باا  فيها من س   كلما حاقت ا شديد الظلمات جند هلا وقفة ُب        نفسها  األمة  جند أيضاً أنَّ    
حـدث ذلـك    !! .. وتنفض غبار الكسل والالمباالة عن شباا، وُب فتستعيد أجمادها          

  !سر؟ فما ال!طالعة تارخينا العظيم مبجيداً كثرياً وأنتم تعلمون ذلك 
 !كلما عادت هلا األمة وأنطلقت منها جتـاوزت كبوـا         ! هناك قاعدة لإلنطالق  

ـ  ما  دها  لى تسي ع واستمرت   ! .. وسادت زماا  ! ..ونالت مرادها  ، فـإذا   احافظت عليه
ضاعت هيبتها وتالشـت سـيادا شـيئاً     تها وحادت عن السبيلوقلَّت مهَّفترت عزميتها  

  !!! كما نرى!كغثاء السيلفشيئاً حىت تصبح كثرا 
 ؟ ما ذلك  يف فما السر   ضة سر عصر النىب وصحابته األخيار؟     يف  األمة    وما سـر

ومـرة مـع     مواجهة الصليبيني؟   يف وتارة مواجهة املغول؟   يف ةوض األمة من كبوا تار    
ات وغريها من املـرات واملـر      جتاحت أوروبا كلها ناشرة لإلسالم؟    الدولة العثمانية الىت ا   

  .ذلك كله؟  يفما السرالىت ظهرت فيها قوة اإلرادة، 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .٢٤٣- ١٦٥ص  : ٦و٥، الباب }كونوا قرآنا ميشى بني الناس{ من أراد التفصيل فليقرأ كتابنا ٢٠
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ما أول األمـور    لكم  أسأس: ب لكم املسألة  وأقروألسهل األمر عليكم    
مل ! ال لىت علَّمها النىب لألمة؟ هل علمهم الصالة الىت هـى عمـاد الـدين؟             ا

  !يعلمهم الصالة أوالً
 األرقـم إىل    يبأدار األرقم بن      يف  اثىن عشرة عاماً   rبل جلس معهم    

 r ألن الصالة فرضت قبل اهلجرة بعـام والرسـول           –أن فرضت الصالة    
هم كل تلك األوقات؟؟     فماذا كان يفعل مع    –مكة ثالثة عشر عاماً       يف مكث

.. وهذا هو الـسر     ..  ! يربيهم rكان   ... مهم؟ أو يقول هلم؟   ماذا كان يعلِّ  
ربية اإلميانية ...  النهضةهذا هو سرالت!  

 وبإمجالٍ يربي!!  يطهر الصدور..ينقِّى القلوب، ..  النفوس كان يزكِّي
 بتشكيل عامل أصحابه أى يقوم! أصحابه على اخللق القومي والنهج املستقيم

تشكيالً متكامالً على أسس الدين اجلديد، كان عليهم أن " القلوب "يالداخل
يتموا ذلك داخلياً قبل أن ينطلقوا إلعادة تشكيل واقعهم خارجياً، وهذا هو 

 لقول املنعم الفتاح لدعاة r الذى طبقه ب سر اإلصالح والتنفيذ العمليل
��χχ  {{ :ح واإلصالحالتغيري والنجاح والفال ÎÎ))  ©©!! $$##  ŸŸωω  çç�� ÉÉ ii�� ttóó ããƒƒ  $$ ttΒΒ  BBΘΘ ööθθ ss)) ÎÎ//  44 ®®LL yymm  ((##ρρ çç�� ÉÉ ii�� ttóó ããƒƒ  

$$ ttΒΒ  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr'' ÎÎ//  {{)حممد عمارة.  ذلك يقول دويف، )الرعد١٠:  
 أى أكثر من نصف - ثالثة عشر عاماً-وعلى إمتداد املرحلة املكية{ 

  إعادة هيr أقامها رسول اهللا  كانت الصناعة الثقيلة اليت-رسالةعمر ال
القلة املؤمنة، ويف دار األرقم بن   يفصياغة اإلنسان، بإقامة األصول وجتسيدها

 -تاريخ اإلسالم  يف مدرسة النبوة واملؤسسة التربوية األوىل– األرقم أيب
  .٢١٢١}كانت صياغة القلوب والعقول خبلق القرآن وقيم اإلسالم 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  . ىف اإلصالحاملنهج اإلسالمي: ، بعنوان٤/٢٠١٢ ىف مقالة مبجلة األزهر ٢١
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لني واآلخـرين   هذا األمر فاستجليت صورة سيد األو       يف نظرت بفكرٍ ويقني  وقد  
r    ا،       لشتات األمة وبزوغ أنوارها وإظها      ، فوجدت األمر اجلامعر فتوة وبطولـة شـبا
 رجـال   ينتصارها على أعدائها، وحتطيمها لكل من يريد كيدها ال حيدث إال على أيـد             وا

  .  وأخذوا باألمة معهم على ذلك النهجrتربوا على منهج احلبيب 
ميانية اليقينية الىت رسخ بذورها ووضع أحكامهـا        التربية اإل   يف فاألمر الفصل هو  
هذه التربيـة الـىت     ،  ذلك  يف  ، ومن بعده ساروا على هديه      rومبادئها سيدنا رسول اهللا     

 أثـىن    مع صحبه األجلة وتدور أوالً على القيم اإلميانية واملكارم األخالقية الـيت            rبدأها  
  .rه سلوكه وفعاله وكل أحواله رسول  يفوالىت كان عليها، كتابه  يفمتدحهااعليها اهللا و

  وال !قـوة التكنولوجيـا     على وال!املال التعتمد على فالتربية اإلميانية اليقينية     - 
 .يةدالعدقوة الوال . ! صالبة األجساموال !د واآلالتدقوة الع وال !خريات األرض

ـ  كتا قيموالتمسك ب  التخلق بأخالق اهللا    يف صالبة النفس  ولكن تعتمد على   -  ، هب
 الوصول إىل درجة    وأمهها وأبرزها خالقه وقيمه،   أ  يف r  رسول اهللا بحالٍ  كل    يف والتشبه

فإن املـسلمني مـا     ،  Uالدنيا والعمل إلرضاء رب العاملني        يف اليقني الذى يصحبه الزهد   
الـدنيا والتحلـل والتفـسخ مـن        يف زمان من األزمنة إال بالتنافس      يف أخذوا وال غُلبوا  
  . rا رسول اهللا  جاءنا جاء ا اهللا والقيم اليتيت الاألخالق الكرمية

 
، ففجـر   بإتقان حمكـم   أصحابه األجالء    rربى النىب   وعلى هذه األسس الفعالة     

ستودعها فيهم رب الربية، وكل إنـسان فيـه طاقـات            ا فيهم هذه الطاقات الربانية اليت    
ال الكرمي اخلالق، لكن أغلب اخللق يتكاسل ويتخاذل ويظلّ حىت يأتيه املـوت             اليعلمها إ 

ـ   Uودعها فيه اخلالق    أومل يستغل عشر معشار الطاقات الىت         هللا ي، بل ويسلِّمها كمـا ه
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U .. مل يستخدمها يسلَّم األجهزة عند وفاته كما ه .  
حىت يصري  فالداعى صاحب البصرية هو الذى يفجر هذه الطاقات فيمن حوله           

ββ  {{:الرجل العادى من أصحابه بعشر     ÎÎ))   ää33 ttƒƒ  ööΝΝ ää33ΖΖ ÏÏ iiΒΒ  ttββρρ çç�� ôô³³ ÏÏãã  ttββρρ çç�� ÉÉ99≈≈ ||¹¹  ((##θθ çç77 ÎÎ== øøóó ttƒƒ  ÈÈ ÷÷ ttGG ss�� (($$ ÏÏΒΒ  {{  
فيكون الرجل بكم ؟ بعشرة، وهذا كان حال جند املسلمني الذين رباهم سـيد       ،  ))األنفالاألنفال٦٥٦٥((

  معاركهم جتـد حمقـق فـيهم قـول اهللا           يف  ، ولذلك عندما تنظر    rاألولني واآلخرين   
}}ΝΝ ŸŸ22 ÏÏ iiΒΒ77ππ tt⁄⁄ ÏÏùùAA'' ss##ŠŠ ÎÎ== ss%%ôôMM tt77 nn== xxîîZZππ tt⁄⁄ ÏÏùùOOοο uu���� ÏÏWW ŸŸ22ÈÈββ øøŒŒ ÎÎ** ÎÎ//««!! $$##33ªª!! $$## uuρρyyìì ttΒΒtt ÎÎ�� ÉÉ99≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##{{ )البقرة٢٤٩(  

ذه الشاكلة وعندك التـاريخ      ... !!كل املعارك   يف !نعم.. ؟  كل املعارك أم ال   يف  
ال و شهوات فانية، و   ألة  صاحل عاج اهدوا مل ، ومل جي   أو دنيا  ، مل يقاتلوا ملغنم   !اشهدحبث فيه و  ا

  يف علـى اإلخـالص   ألم تربـوا    ! واملباهة والرياء  طلباً للزعامة وال الرياسة وال للفخر     
  . جهادهم قصدهم ويف كل أحواهلم ويف

ملنـصب  إما  الكل ينافس   ،  كل مكان   يف اآلنكمسلمني   فتقر إليه نوهذا بالفعل ما    
هللا، هـل   التنافس كلـه     لكن لو !  والشهرة رياء والسمعة الللفخر أو   ! أو مصلحة أو منفعة   
املـآرب،  تضارب   و ؟ لتنوع املقاصد   ملاذا اإلختالف  إذاً! أبداًحيدث  لن   ؟سيحدث إختالف 

  ! ما حدث إختالف، U  رب الكلِّلو كان مقصد الكلِّو
  وى للمتواجدـوالصراط السـ  ما إختالف النفوس والقصد واحد

 
يظهر فيها تـأثري التربيـة      ! خالدةومضات  عرب التاريخ لقطات فارقة و    ولنرى معا   

  .واملواهب الربانيةإنطالق الطاقات البشرية حلظة أو .. اإلميانية 
والذين سنـضرب هلـم     وىف أمثال هؤالء الرجال الذين يقودون سفن ضة األمة          

  :t  الدين بن عريبييقول اإلمام حم.. أمثاالً من تارخيهم احلى امللهم 
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tt
 كلُّ موقف منها تـاج      ، بكر الصديق مواقف متنوعة ومتعددة     يبألوقد صدق ألن    

  . عليه سيد الربيةاه ربالتربية اإلميانية اليت  يفيتألأل على مفرقيه حيكى درساً خالداً
 لتفهمـوا أن العمليـة      r مثلة من حياته بعد الـنيب     لكم أ ختار  وقد تعمدت أن أ   

التربوية إلصالح أحوال األمة منوطة باألنبياء واملرسلني مث من بعدهم بالعلمـاء الـصاحلني          
النبويـة واألخـالق    لتربية   ألم هم من يكيفوا اآلداب احملمدية وا       ،زمانه  يف العاملني كلٌّ 

الـالزم   اإلصـالح     فيحـدثون  ،صطلحات اآلنية القرآنية على الوقائع احلياتية وباللغة وامل     
  !!أمة كاملة  يف وحده أن يؤثر الصادقكيف ميكن للمربىانظروا و!  املنشودالتغيريو

 اارت  ملَّاr ورباطة جأشه عند وفاة النىب  بكرال ينسى ثبات أيبالتاريخ ف
احلضرة بة عن  ولكنه استكمل الورشة التربوية اإلميانية نيا،الصحابة من هول املفاجأة

يعبد كان أيها الناس من :  وقال، مباشرة ودون أن يطلب منه أحدالوفاةبعد احملمدية 
 : اآليةوتال عليهم! فإن اهللا حى ال ميوتيعبد اهللا كان ومن !  فإن حممداً قد ماتحممداً
))  $$ ttΒΒ uuρρ  îî‰‰ ££ϑϑ pptt èèΧΧ  ��ωω ÎÎ))  ××ΑΑθθ ßß™™ uu‘‘  ôô‰‰ ss%%  ôôMM nn== yyzz   ÏÏΒΒ  ÏÏ&& ÎÎ## öö77 ss%%  ãã≅≅ ßß™™ ””��99 $$##  44   '' ÎÎ** ssùù rr&&  ||NN$$ ¨¨ΒΒ  ÷÷ρρ rr&&  ŸŸ≅≅ ÏÏFF èè%%  ÷÷ΛΛ ää öö66 nn== ss))ΡΡ $$##  

##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ää33 ÎÎ66≈≈ ss)) ôôãã rr&&  44   ttΒΒ uuρρ  óó== ÎÎ== ss))ΖΖ ttƒƒ  44’’ nn?? ttãã  ÏÏµµ øø‹‹ tt66 ÉÉ)) ttãã   nn== ssùù  §§�� ÛÛØØ ttƒƒ  ©©!! $$##  $$ \\↔↔ øø‹‹ xx©©  ( )آل عمران١٤٤(  
بعـد أن    اجلديـدة،    املرحلة  يف قائداً لورشة التربية  نصبته األمة   فأنقذ األمة بثباته و   

 وإنفـاذه جـيش     ،عى الزكاة  وحروب مان  ،حروب الردة   يف tوموقفه  كان عضواً فيها،    
الليل يقوم علـى     ويف! ، وخروجه للعمل صبيحة توليه خالفة املسلمني      أسامة بعد وفاة النيب   

واحملتاجني دون أن يعرفوا أنه خليفة املسلمني، وقبـل وفاتـه رد            خدمة العجائز واملرضى    
  !ة النبويةإا التربي .. !لبيت مال املسلمني كلَّ ما أخذه من أجر طيلة مدة خالفته
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t 
ليطلـب مـدداً    ميدان القتـال      يف  وهو tكان القائد يرسل لعمر بن اخلطاب       

موقعـة    يف  وقاصٍ رسل له سيدنا سعد بن أيب     أ: فمثالً!! للجيش، فيمده عمر بفرد أو أفراد     
 :أرسل له واً واحدالًالعراق يطلب املدد، فأرسل إليه رج  يفالقادسية

}}{{
وصدقت فراسته فإن العدو تناوش اجليش وهم بعض أفراده بالتخاذل والتقهقـر،            

 وحتمس خلروجه نفر من املـسلمني        الفرس املتقدم،  فصاح املقداد وهجم مبفرده على جيش     
ـ     خرطومأنه قطع    يفتبعهم الباقون وكان ذاك سبب النصر، ورو        تالفيل األعظـم فكان

  !ه أحدصول لذلك الفيل فضالً عن قطع مشفر وال يستطيع الو،همتميهز
درع كسرى وفيها درع هرقل ودرع خلاقان ودرع        أفتح املدائن     يف املقدادوغنم  

 هـو  عمرو بن املقداد هذاو ،ىل عمر إ  مجيعها رسلها سعد أللنعمان وسيفه وسيف كسرى ف    
، املقداد بـن عمـرو    ب t أبو بكر    مدهأحاصر احلرية   عندما  ر   أبا بك   خالد استمد ملا يالذ

٢٢٢٢}}{{: وقال

t 
 تـسكن هـذا   الروح الـيت   يف ولكن العربة،ليست العربة باجلسم وقوة اجلسم  ف

  :t٢٣٢٣ذلك اإلمام الشافعى   يفاجلسم، يقول
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

   متييز الصحابةاإلصابة يف ٢٢
 رجل غين فاستدعاه ليخدمه املزين فتقدم احلمام، سفر فدخل يف يصحبت الشافع: سليمان بن قال: ولألبيات قصة ٢٣

: قال يعرفك، ال وهذا نفقة، بال نبقى: فقلت نفقيت، يباق احلمامي اعط: قال يخرج الشافع فلما ،الغين اىل ومضى فتركه
. وغريه بغداد تاريخ ذيل ،..على ثياب: يلشافعافأنشد  ورجليه، يديه وقبل إليه املزين فاعتذر كثرية، دنانري فأعطيته! أعطه

  .قطع: قاطعاً، فرى: جرابه، عضبا: أقلّ من القرش، غمده: الفلس
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ّلَيع  ـابيث  لَـو  بـاعـا  تهميعج  
  

  أَكْثَـرا  منهنّ الْفَلْس كَانَلَ بِفَلْسٍ
  ّيهنفو فْسن  لَـو  قَـاسها  تـضعبِب  

  
فُوسى نرالْو تلَّ كَانا أَجرأَكْبو  

  غمده إخالق السّيف نصلَ ضرّ وما  
  

  فَرى وجهته حيثُ عضباً كَانَ إذَا
   

 املهم الـزى وال املظهـر،        يهم، ليس  ال! السيف نصله شديد ولكن جرابه ممزق     
هذا املظهر الذى فيه اليقني والتمكني وصـدق اإلميـان وفيـه              يف  من يسكن  ولكن املهم 

   .rصالبة العقيدة الىت تلقاها من حضرة النىب أو من ينوب عنه 
كيف فعـل بـسنة     نظروا   ولكن ا   واحدةً روحاً فإنه كان    tفعى  اوقد صدق الش  

مذهبـه ألهـل      يف  النبوية ةالسنصاغ  ؟ وكيف   ى وماذا ترك لألمة    ومن ربr  رسول اهللا   
  .إا بصرية العلماء العاملني واملربني الربانيني ! مبا يناسب أهل مصرهغريمث ! العراق

 
مصر، وطـال     يف حاصر عمرو بن العاص حصن بابليون      ملا   :وخذوا منوذجاً رابعاً  

د وبلغ عدد جيش الروم مائة وعشرين ألـف مقاتـل،           احلصار وعلم أن الروم جاءهم مد     
وكان مجلة ما معه من جنود املسلمني أربعة آالف، فأرسل إىل عمر بن اخلطـاب يطلـب                 

  :رسالةة آالف جندى ومعهم أربعة رجال و أربعtاملدد، فأرسل إليه عمر 


٢٤

٢٥   
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  عمرو بن أنَّركذُالنجوم الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة، وقيل خارجة بن حذافة بدل مسلمة، وىف وفيات األعيان  ٢٤
  . واملقداد بن األسود الكنديأمده خبارجة بن حذافة والزبري بن العوامفثالثة آالف فارس، بyعمر استمد العاص 

، وىف مسند الشهاب y عن ابن عباس أخرجه أمحد. }والَ يغلَب اثْنا عشر أَلْفاً من قلَّة{ : إشارة إىل احلديث الشريف ٢٥
  .}إذا صربوا وصدقوا{ زيادة 
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  ::UUهذا املعىن مقتبس من قول اهللا .. يعىن الرجل من األربعة بكم ؟ بألف 
  }}  ¨¨ββ ÎÎ))  zzΟΟŠŠ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ))  ššχχ%% xx..  ZZππ ¨¨ΒΒ éé&&  {{  )يفكن يساوى أمة، ليسرجلٌ واحد ول، )النحل١٢٠  

جوهره وخربه وقوته الروحانية وصالبته القلبية،   يفمظهره وال قوته البدنية ولكن
  . من اليقنيUونفسه القدسية الىت غُذيت مبا عند اهللا 
 

، يولذا كنت ترى خليفة األمة يرى أن القائد العام يترك منصبه ويتحول إىل جند             
 علـى هـذا     اًد وال يتغري وال يفتر وال يترك اجلهاد ويذهب إىل مرتله معترض           وال يتأثر القائ  

 - رتبة تعد أعلى مـن قائـد اجلـيش         يف  عندما كان  tالتصرف، بل إن خالد بن الوليد       
التـاريخ    يف واليوجدعلو الرتبة العسكرية العليا تكون بعدد املعارك الىت خاضها،          باعتبار  
جديد حيتـاج          ا خاض أكثر من مائة معركة و      قائد نتصر فيها كلها، وكل معركة هلا تكتيك

 ومع ذلـك جـاءه خطـاب    - أحناء العامل كخالد بن الوليد        يف إىل مدارسة كلية األركان   
ـ ف!  من اخلدمـة يعف ي صري جندياً وال  ن ي أ يعين والعزل   !معمعة القتال   يف العزل وهو   يرض

 مائة ألـف    يإن مع ! ؟أنتنت من   وأعزل  تكيف  : املنافقني وقال أحد  وجاءه   !األمرأطاع  و
ـ   تطلبه مين  ما   مابئس: قال! معككلنا  واألمر   تنفذفال  ! معكأوقفتها  سيف   ـ  !ييا أخ  ا، أن
أن أكون قائداً أو جندياذلك   يفهللا وال يهميناسبيل   يفجماهد!!.  

يكن مقتنعاً بقـرار     مل   ألن خالداً  ، احلاجة إىل نفوس تربت هذه التربية      سأم  يف حنن
خوفاً على املسلمني أن يفتنـوا       يعاقب، ولكنه يعلم أن عمر عزله        خيطىء حىت مل  نه  ألعمر  
بال ماعة  صلحة اجل خالد مل  ازاحنف،   األمة على كمال اليقني باهللا      وعمر يريب  ،احلرب  يف خبالد

تـاج   حي وهذا بالضبط مـا   ربية اإلميانية على املائدة احملمدية؛      ألنه تربى الت  جدال وال نقاش،    
  ! من كبوته وليعيد جمد األمة مرة أخرىا اتمع املسلم لينهضإليه

؟ هل  البعضقولواإلطالع كما يالقراءة بالكتب وهل ل لذلك؟ نتوصفكيف 
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Uكما قال  استعادة النهج النبوى للتربيةببل ؟ ال باخلطب واملواعظ والفضائيات
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هؤالء الرجال هم الذين قادوا     لوجدنا أن   تارخينا املبارك     يف لو ذهبنا بعد ذلك   
  . وجه اهللالفتوحات اإلسالمية، إبتغاء

طلسى وخاض البحر بفرسه     انظر إىل عقبة بن نافع عندما وصل إىل احمليط األ         
{{  ::وقال
 UU{{ !! ..   و أ !، وال ليتوىل قيـادة   !ونرياً وال ليجمع ثروات   يال ليكون مل

  :تعـاىل عنـهم     اهللا كما قال عاله    يف وجه اهللا جلّ  هو   ما يريده    وإمنا كلُّ  اً، منصب أليتبو
 }}ššχχθθ ãããã ôô‰‰ ttƒƒΝΝ ææηη −−// uu‘‘ÍÍοο 44ρρ yy‰‰ ttóó øø99 $$$$ ÎÎ//ÄÄ cc ÅÅ´́ yyèè øø99 $$## uuρρttββρρ ßß‰‰ƒƒ ÌÌ�� ããƒƒ{{…… ççµµ yyγγ ôô__ uuρρ  

 
وقد بلغ من العمر أرذله كما يقولون، ولكنـهم          t ي أيوب األنصار  نظر إىل أيب  ا
ن معاوية جهز جيـشاً  أمسع املساء،   يفكارهان إىل اجلهاد كما حتن الطيور إىل أو       كانوا حينو 

قائد اجليش يزيـد    فجاءه   ،وسط امليدان مرض  يف   و ، فذهب ليجاهد معه   ،ينيةطلغزو القسطن 
ضاف رسول  ست؟ ألنه هو من أ    ى شيئاً يا صاحب ضيافة رسول اهللا      أتشته: بن معاوية وقال    

: اهللا عند اهلجرة، قال   
.  

، ونفَّذ له الوصـية بعـد        Uا عند لقاء اهللا      ي يوص انظر إىل الوصية للرجل اليت    
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موته، فحمله اجلند واخترقوا صفوف األعداء وآخر مكان وصلوا فيه إىل األرض حفـروا              
ذا املكان جبوار سور القسطنطينية ومازال ضرحيه املبارك ومـسجده          فيه ودفنوه هناك، وه   

  . به أهل هذه البقاع مجيعهاي إىل اآلن يزدهيالزاه
 أن أصل إليه، عندما ضعفت      يهذا اال ال تعد وال تحد، لكن ما أبغ          يف واألمثلة

 والـشهوات   الدنيا وىف احلظوظ    يف روح اليقني، أو كلما ضعف اليقني وتنافس املسلمون       
 Uضعفت عندهم روح اجلهاد وخبت عندهم القيم اإلميانيـة، فمكّـن اهللا             .. واألهواء  

 كـان   هذه األحوال إال بالرجوع إىل التربية األوىل الـيت          يف عدوهم منهم، وال خمرج هلم    
  :وخذوا أمثلة على ذلك..  مع صحبه الكرام  rعليها رسول اهللا 

 
ـ       يف  الدين األيويب  نتصر صالح لم ا   كـان   ي الـذ  يحطني وقبله نور الدين زنك

  ؟معاركه مع الصليبيني  يفصالح الدين قائداً من قادة جنده
هذه الفترة ظهر كثري من الشيوخ املُربني، الشيخ عبـد القـادر           يف ألن: واإلجابة

ـ   يف مسافر وغريهم من املشايخ   ، والشيخ عدى بن     ي أمحد الرفاع   والشيخ اجليالين واحى ن
 وصالح الـدين    يوكان أس جند نور الدين زنك     ،   مصر  والشام ويف  األكراد وبالد العراق  

  . أيضا على نفس النسق  وكان القادة أنفسهم،هذه التربيةأهل من 
لك قـصراً، وكـان   مي، فلم    حاكم املوصل والشام   مع أنه كان   ي،ونور الدين زنك  

ثالثة دكـاكني    لهكان  ، و دولته  يف جلأفقر ر عن  قاته  ال تزيد نف  كم، و قلعة احل   يف يسكن
يـصنع بعـض احلـرف البـسيطة        ، وكان   محص يأكل من ريعهم     يف شتراهم من غنيمته  ا

 كلمـت أخيهـا     وملا ضجت زوجته  ،  ويعطيها لرجل عجوز يبيعها له سراً ليستكمل نفقته       
 !!؟وأتـرك الفقـراء  أعطيها كيف ف!  املال مال املسلمني وليس يل     ، فقال  الزيادة حثه على لي

  . غري ذلك يعندوليس هلا  ،شتريتها من غنيمة محصاالىت دكاكني ال  أهبهاولكىن
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ن أعـصره     يف حدث: ولتعرفوا ذلك كان على صلة باهللا وحببيب اهللا ومصطفاه،        
أخـذه   وي rمن مال ليستخرج جسد الـنىب       بكل ما حيتاج    ته أوروبا مزوداً    أرسليهودياً  

الً بغـري   اموأاملدينة وأخذ يوزع على الناس       سكنذهب الرجل وتظاهر باإلسالم و     ف ،إليهم
 يشترى داراً قريبة من املـسجد النبـو  اوحسنني واملُتصدقني، حساب، حىت حسبوه من املُ    

كيس ويذهب بـه      يف األرض مث حيمل التراب     يف وكان حيفر بالليل  ،  ومن احلجرة الشريفة  
 إذا برسـول اهللا     ، احلجرة الشريفة  قترب من وملا ا ،   التراب  أنه يزور البقيع ويلقي فيه     زاعماً
r     صـورة  وأراه  ! يا نور الـدين أدركـين     : املنام ويقول   يف ي يذهب إىل نور الدين زنك

  .لصالحهذلك ووإمنا ذهب لنور الدين،  اليمن،  أومل يذهب إىل حاكم احلجاز ،الرجل
لرجل دعى كـل    يصل ل لكى   و ،مال كثري إىل املدينة فوراً ومعه     نور الدين   فذهب  

بقى رجـلٌ   : ؟ قالوا هل بقى أحد  : ، فقال عليهم العطاء، والرجل مل يأت    ووزع   املدينة   أهل
فذهب   ف !حمسن ،ففـتش البيـت فوجـد فيـه        ،  هإىل بيته، فلما رآه عرف     دعوه، فلم يأت

وحفـر   يالنبوضريح  ال وذهب إىل    ،فقتله يقود إىل أسفل احلجرة النبوية،       يالسرداب الذ 
  .ال يستطيع أحد أن يصل إليه وال أن يقترب منه حوله وحصنه بالرصاص حىت 

 
وسـط هـذه      يف كل هذا سقته ألعرفكم بصالح هؤالء من قادوا العباد والبالد         

  . على أيديهم النصر، هذا الرجل كان صالح الدين أحد قادتهUاملهالك، فحقق اهللا 
نه مل جتب عليه الزكاة     أعنه   التاريخ   يحيك وهو من تعرفون،     األيويبصالح الدين   و

ففى معركة عكّـا جهـز اجلـيش        الكبري،  هذا املنصب     يف ماله لكثرة إنفاقه وهو     يف يوماً
كـان   – الناس على دين ملوكهم   و - بإحدى عشر ألف فرس على نفقته اخلاصة فالنتيجة         

  .هذا اخلري وىف هذا العمل  يف يتنافسونلدين واحمليطني بصالح الدينأتباع نور ا
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كان صالح الدين مع إنشغاله بأمور دولته وأمور املسلمني ال يتـرك قيـام              و
 الليل، وجعل قيام الليل طابوراً ألزم به جيشه وقواته، وكان يرسل من يفتش علـيهم              
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 ،والـيقني التربية اإلميانيـة،    و،  التربية اإلسالمية إا   ...  حيقق النصر؟   الذي  ما إذاً

  .الدنيا واألهواء والشهوات   يفوالزهد

 
   :rقال ولنسري مع التاريخ حىت نصل إىل حقبة فاصلة تارخيياً وجغرافيا، 

}}{{٢٦
  !وهكذا !! عودواحاول املسلمون أن يفتحوا القسطنطينية فال يستطيعون وي

ة ة روحي ى تربي ن جاء السلطان حممد الفاتح، وكان السلطان حممد الفاتح يترب         أإىل  
ـ وكان رجـالً م    ]آق سنجر    [  من الصاحلني وإمسه بالتركية    يتركعلى يد رجلٍ     فاًكاش، 

  ه اسـتأذن  ، القـسطنطينية  حاصرلما  فاستأذن شيخه،   ال يفعل شيئاً إال إذا       السلطان   وكان
يوم وقال له   يفإنتظر، حىت جاءله  فيقولفتح القسطنطينية ؟   يفة مرات أن يبدأعد:  
  rr

احلـصن تـرك      يف ر اجلند باهلجوم، فنظروا فوجدوا بابـاً      وهنا قد أتى النصر، أم    
  .النصر  يفصدفة وال يعلمون من فتحه، فدخلوا منه وفتحوا باب احلصن وكان سببا

  .ة الىت كانوا عليها ة الربانيهذه التربيكان سبب النصر ... ؟ السببما 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .، عن اخلثعمىاإلستيعاب يف معرفة األصحاب ٢٦
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 ب، جتد أن الدول الىت كان هلا صولة وجولـة         التاريخ إىل بالد املغر   يف  إذا نظرت   ف

،  دولة املرابطني ودولـة املوحـدين       أعظمها  اإلسالم وخدمة املسلمني، دوالً    رد أعداء  يف
  .وكلهم بنفس الكيفية من التربية اإلميانية الصوفية

، جزيـرة  إمسه عبد اهللا يس، وكـان يـسكن           كان رجالً صاحلاً   ،فمنشأ املرابطني 
 من املُريدين فرباهم على الروح اإلسالمية والقيم القرآنيـة، فلمـا زاد             جتمع عليه كثري  وا

كتسحوا جزءاً  ابالد األندلس قد      يف  هذا الوقت كان الفرجنة    عددهم كلفهم باجلهاد، ويف   
لهو والغناء والتـرف وتـرك اجلهـاد        لكبرياً من بالد املسلمني نتيجة مليل حكام املسلمني         

ن آخر خليفة منهم، وهـو      أحىت  ! انتهم بأعدائهم على بعضهم    واستع ةوتقاتلهم على اإلمار  
ـ :  أمه   بكى، فقالت  -  وقتها  درة أوروبا  – غرناطة   ، ملا دخلوا  يوسف األمحر   مثـل   يأتبك

  .! وتركت اجلهاديالنساء على جمد أضعته بني الغواىن واملعازف واملاله
ـ      يف فذهب املرابطون وكانوا من أقوى اجليوش      وا العامل وقتـها، وأدب

ازوا احلدود ويدخلون فرنسا ،     الفرجنة ووصلوا إىل حدود فرنسا وكادوا جيت      
موريتانيـا    يف ونـشروا اإلسـالم   ... أفريقيـا     يف جتهوا صوب اجلنوب  مث ا 

 كلـه  ي والنيجر ونيجرييا، ولذلك هذا احلـزام الـصحراو      والسنغال ومايل 
  .، من أين ذلك؟ من هؤالءمسلمون

التربيـة   يف    وكانت على شاكلتهم   ومن بعدهم جاءت دولة املوحدين    
 رسـالتهم   طني ألم مرابطون، وموحدين ألن    مراب: اإلميانية، واإلسم واضح  

   .Uنشر توحيد اهللا 
وأسألكم كيف حققت الدولة العثمانية كل ... وتتابعت السنوات 

  !الفتوحات حىت اكتسحت دول أوروبا والدول الغربية يف طرفة عني
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مدارس دينيـة    يفدخلوهمأبصبيان وأتوا ؟ ذلك تارخيياً فعلواكيف نتم تعلمون   أ

مـوا الـدين    أسـلموا وتعلَّ  الذين  صارى  ري من الن  عسكرية، وكان من هؤالء الصبيان كث     
  كان ما  .. الدنيا    يف وهم على الفدائية والرغبة فيما عند اهللا والزهد       وتعلموا العسكرية ورب

  .!!أليس هؤالء هم اجليش الذى حقق هذا النصر كله .. رية ؟ اإلنكشاإمسهم
؟ بالتربية الىت ترىب عليهـا، وهـذه        أم بتربيته فقط  هل حقق ذلك خبربته العسكرية      

النمـسا اآلن واكتـسحوا     يفيــنا ي حققت هذا الفتح حىت وصلوا إىل ف       اليت يالتربية ه 
أيـضاً   و،ياطئ احمليط األطلـس   ش وبية، ومن اجلهة األخرى وصلوا    الدول األور الكثري من   
  .الدول العربية مباذا ؟ ذه الروح الىت تربوا عليها التربية اإلميانية  أغلب اكتسحوا

بية، فلذلك أول ما دخـل الـشام         أيضاً من أهل هذه التر     وكان السلطان العثماين  
ر الشني ظه   يف  السني تإذا دخل : وكان قد قيل  ،   بن عريب  قرب محي الدين   عن مكان    سأل
دخل سـليم  فلما ، الشام  والشني هى،لسلطان سليمترمز لفظهر أن السني     الدين،   حميقرب  

  يفلعقيدتـه اآلن الىت عليهـا    يئه  اهلسه وبناه وجعله على     أسف دهوجد  قربالالشام حبث عن    
ل مـن  وهـو أو ن حيظى مبفتاح احلـرمني،  أحريصاً على    السلطان سليم وكان  ،  الصاحلني

  .خدمة احلرمني  يف يكونأنهو  ألن مناه وشرفه العايلالشريفني  رمنيتسمى خبادم احل

 
   ...حىت آخر سالطني العثمانيني وهو السلطان عبد احلميد

وهى حمفوظـة إىل اآلن،      ؛رسل إىل شيخه رسالة   أوكان له شيخاً من بالد الشام،       
  : يهاوقال له ف، له فيها سبب زوال خالفة العثمانينيذكر 
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أبيع جمـد   ال  : ئالخذ فلسطني وطناً هلم، فرفض قا     أليساومونه  ه  هود جاءو أن الي { 
  فماذا كتنت النتيجة؟   }!آبائى وأجدادى باملال

سقطت اخلالفـة   أوض  يقصة الرجل املر  تعرف ب لقضاء عليه، و  لمؤامرة  له  فدبروا  
، بعد إلغـاء اخلالفـة     ةرولك و الث  املباملنطقة  وزعماء   وادالء ق اشترت أوروبا و  و! العثمانية

 فألغى اللغة العربية، وجعـل     ؛   وكان من يهود الدومنة    مصطفى كمال أتاتورك  األمر  م  تزعو
 الدين من نفـوس     ألفاعيل، ولكنه مل يستطع أن يقتلع     وفعل فيها ا  !علمانية صرفة دولة  تركيا  
  .ن شاء اهللا مشسهم ثانية قريباً إوستشرقوهاهم يعودن إىل األضواء من جديد ! األتراك

 
عصرنا احلديث كان أمر التربية هو املبدأ الذى ركَّز عليه الشيخ حـسن           يف وحىت

تربيتنـا  [ أمسـاه   كتاباً   ألف   قد الشيخ سعيد حوى     ومن علمائهم البنا دعوته فيمن تبعوه،     
  !بد من التربية ال! بد من التربية ال: كان يؤكد فيه] الروحية 

 وهـو   وهو ال يزال حياً يـرزق     رجل  : زماننا هذا   يف  مثاالً قريباً جداً   نتم رأيتم وأ
فقام بإنقالب ليعيـد     بلده  يف رأى األمور تنحدر   السودان الشقيق،   يف املشري سوار الذهب  

 ،ىل جماريها، وأجرى اإلنتخابات مث سلَّم السلطة للرئيس املنتخب وتـرك امليـدان            إاألمور  
  ى  . فيةى تربية صو  ملاذا؟ ألنه تربأواملـدن األوروبيـة     املـدارس األجنبيـة     يف لكن لو ترب 

احلكـم  علـى   اجللـوس   يريد  ألنه  ! الاألغلب    يف ؟تصرف ذه الكيفية  سيهل   ،وحسب
  .وكل من حوله يعظمه ويبجله ويكربه ! لألبد

 
لمـسلمني  ميانيـة ل  اإلتربية  ال تراقبأوروبا  ت  كيف كان : مؤثرةقصة  كر  ذوهنا أّ 

كـانوا  !  مخسمائة عام  وطال ذلك ؟  ها ليستعيدو األندلس ليعرفوا مىت يهامجون     يف ألبنائهم
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قابـل  غرناطـة     يف  هلم اً جاسوس ، ويذكر التاريخ أنَّ   مشباواسيس ليختربوا   يرسلون اجل 
 أصـحاىب  إنَّ: ؟ قـال فـسأله حبرقة،   يبكى   طفلٌمنهم  صبية يلهون بصيد الطيور بالسهام،      

ال طاقة لكـم    أفعاد وأخربهم   ،  إثننيدون  ي وهم يص  اً واحد اًرائ ط سهمأصيد بال ىن  أونىن  عريي
ـ ب طـائرين صادوا أقل مـن   إن بكائهم والنبال ضربفلهو صبيام م   ، وبعـد  !سهمال
،  منـديل حبيـبىت    ضاع :رد؟ ف  يبكى؟ فسأله  فوجد شاباً يتجسس   ذهب آخر    كثرت  سنوا

 وجـاء  ؛فـسد أمـرهم   قد   اآلن   ،شبامتبكى  األحبة   مناديلعلى   :فعاد اجلاسوس وقال  
 !ـار اـد  فلم متض إال سـنوات وا ! وصدق !!جمدهم ضاعو! ت دولتهموذهبوقتهم،  

  ! اإلميانية اإلسالميةالتربيةنتيجة فارق الهو حقاً هذا و
إال بالتربية الىت كان ال يتم  اشأأمتنا ورفعة ضة  أنيؤكد لتاريخ كله اإذاً 

≅≅öö  {{ :أيدى رجال ورثوا قول اهللابال تم إيال أمر ى وه.بيب وأصحابه،عليه احل èè%%  
 ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ  þþ’’ ÍÍ??ŠŠ ÎÎ66 yy™™  ((## þþθθ ãããã ÷÷ŠŠ rr&&  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##  44  44’’ nn?? ttãã  >>οο uu���� ÅÅÁÁ tt//  OO$$ ttΡΡ rr&&  ÇÇ ttΒΒ uuρρ   ÍÍ__ yyèè tt66 ¨¨??   )يوسف١٠٨( }}  ##$$

  جدوا و   وهؤالء الرجال املربحوهلم طالب احلقيقة العلية جنت األمـة        ان إذا و لتف
الىت األجسام    يف األمة الطاقات املوجودة من الكرمي اخلالق املتوارية        يف من الفنت وظهرت  

لـو وجـدت    .... وهذا هو الفيصل،     لكن أين هى التربية اآلن ؟       .. Uدين اهللا   تدين ب 
مـصلحة    يف وإمنا الكل يـسارع   ،  شيء داين   يف  وال رغبة  الفاين  يف اًالتربية فلن جتد تنافس   

  يرجوها سبيل املصلحة العامة اليت     يف ة ومصلحته الشخصية  الكل، يفىن عن األنانية واألثر    
  .الذى نعيش عليه الكرمي الوطن وهلذا هذه األمة  يف

 إال رجـاالً ـذه      أننا الخمرج لنا مما حنن فيه اآلن      ن  ولذلك أنا أرى كما رأيتم اآل     
هر املظـا   يف الكيفية جتردوا من املطامع واألهواء الشخصية والرتوات الفرديـة والرغبـة          

اإلميانيـة ويكونـوا رجـاالً     قاطرة التربية يقودوال ال يريدون إال وجه اهللا صاروا  والكاذبة  
، ويسعد آخـر هـذه   متاما كما حدث من قبل   املهمة اإلصالحية     يف صاحلني يقودون األمة  
  .األمة مبا سعد به أوهلا
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 أو ،نيـة يـة اإلميا التربورشـة  تفصيل األبواب التالية للج   وقبل أن ن    هذا الباب  يف

متثل قواعداً  هامة،  مسائل  عدة   اإلسالمية، سنتناول معاً     ه، ووسائل يةاإلصالحالعملية  منهج  
 لإلصـالح   يخ املفهوم اإلسالم   ألجل أن نرس   اإلسالم، ذلك   يف هامة للمنهج اإلصالحى  

لـدى   الرؤيـة   يف إنفـصال ملنع أى    و ،مع مبادىء الدين  وللتربية اإلميانية أنه كلٌّ متكامل      
ة سلـس ي  حنو املنهج اإلصالح  تكون خطواتنا   لديها  و! املفاهيميربك   دتعد والسادة القراء أ  

 حنو العمليـة اإلصـالحية  ال يبقى لنا إال أن نشحذ اهلمم       وبعد ذلك     ...ويسرية ومتكاملة 
  .عند الناس الدنيا ويفرقى عند اهللا ولنهذه احلياة  يف

قواعـد املنـهج    د من األسئلة الىت تشرح      عدعلى  تباعاً  بفضل اهللا   سنجيب  لذا  و
 ي، عليها عملية اإلصالح اإلسالم     تبين أو قل إن شئت األسس اليت      ي اإلسالمي، اإلصالح

دعاوى أو املفاهيم الىت جيب أال تغيب عن قلوب وعقول من يتصدون لعملية اإلصالح أو               
  : هىسئلةتلك األ، والتربية اإلميانية
   النبوية؟ما الغاية من الرسالة : والًأ -
 وهذا سيجرنا لسؤال ضـمىن      العبادات؟وراء  اهلدف من    وأما الغاية   : ثانياً -

 ؟ والقرباتعالمات قبول األعمالأال وهو ما 
 من أين يبدأ اإلصالح؟: ثالثاً -
 الح؟ــــكيف يكون اإلص: رابعاً -
 الشرعية الىت تعني دعاة اإلصالح؟ما القواعد : خامساً -
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$$  {{ :فاه قائالً لهطإنَّ اهللا تعاىل خاطب حبيبه ومص ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  �� ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  !!$$ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  yy77≈≈ ooΨΨ ùù== yy™™ öö‘‘ rr&&  
## YY‰‰ ÎÎγγ≈≈ xx©©  ## ZZ�� ÅÅ ee³³ tt66 ããΒΒ uuρρ  ## \\��ƒƒ ÉÉ‹‹ ttΡΡ uuρρ  ∩∩⊆⊆∈∈∪∪  $$ ··ŠŠ ÏÏãã## yyŠŠ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##   ÏÏµµ ÏÏΡΡ øøŒŒ ÎÎ** ÎÎ//  %% [[`̀## uu�� ÅÅ   uuρρ  ## ZZ���� ÏÏΨΨ ••ΒΒ  ∩∩⊆⊆∉∉∪∪  ÎÎ�� ÅÅ ee³³ oo00 uuρρ  

tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ¨¨ββ rr'' ÎÎ//  ΜΜ ççλλ mm;;  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  WWξξ ôôÒÒ ssùù  ## ZZ���� ÎÎ77 xx..  ∩∩⊆⊆∠∠∪∪  {{) ) األحزاباألحزاب((  

حماضـرات    يف وهذه اآليات الكرميات سبق وأن تناولناها بالتفـصيل       
كثرية وىف كتب أيضاً، ولكنا هنا ال نتحدث عن وظائف الرسالة أو النبـوة              

  بتفصيل، وإمنا نتناول اهلدف العام من الرسالة، ملاذا أرسل اهللا الرسل؟
r 

  :فيها قال ،معدودات كلمات  يفr نهابي لبها  يفr يبالن رسالة
}}{{

إصالح  هو ،شريعته من يالسام واهلدف ،رسالته من الغاية فجعل
 عالية ومبادىء مثالً سارت اليت األخالق ها منمكارم إظهاراألخالق ب

   .الدانية روضاا إىل مجيعاً الناس يسعىل ،الناس عامل  يفقيةرا وأخالقاً
 ياإلسالم ديننا فإن ،ي الداخلالفرد بناءإصالح   يفتظهر الرسالة وهذه

 ،خالقكرمي األ إنسان بناء إىل ،النبويةه سنن والقرآنية أحواله كل  يفيسعى
$$ßßŠŠ  {{ : تعاىلهقولمثالً  ذلك من ،أهلها على وأثىن مراراًالقرآن  إليها أشار tt77 ÏÏãã uuρρ  

ÇÇ≈≈ uuΗΗ ÷÷qq §§��99 $$##  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ttββθθ àà±± ôôϑϑ ttƒƒ  ’’ nn?? ttãã  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  $$ ZZΡΡ ööθθ yyδδ  ## ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  ããΝΝ ßßγγ tt66 ssÛÛ%% ss{{  ššχχθθ èè== ÎÎγγ≈≈ yyff øø99 $$##  ((##θθ ää99$$ ss%%  
$$ VVϑϑ≈≈ nn== yy™™  ∩∩∉∉⊂⊂∪∪  zzƒƒ ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ššχχθθ ççGG‹‹ ÎÎ66 ttƒƒ  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ nn// tt�� ÏÏ99  ## YY‰‰ ¤¤ff ßß™™  $$ VVϑϑ≈≈ uuŠŠ ÏÏ%% uuρρ  ∩∩∉∉⊆⊆∪∪  {{) ) الفرقانالفرقان((  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .t هريرة أيب عن يالبيهق رواه ٢٧
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 الرمحن لعباد كرمي وصف يوه ،متأنية نظرة اآلية هذه  يفنظرنا فإذا
 سأهلا حني y عائشة السيدة إليه أشارت والذى ،القرآن بأخالق ختلقوا الذين
  ٢٨٢٨}}{{...  :أجابتهف r اهللا رسول أخالق عن سائل

 أوالً تبدأ،  عالياًهاناذكر ليتا الفرقان آيات  يفالقرآن أخالقو
 الرمحن عباد تصف يفه.!بهوا للترتيبوانت .. بالعبادات ىنثَت مث ... باألخالق

 ضعاالتوب حيام  يفمشيهم  يفوصفهم أى ،هوناً األرض على ميشون بأم
ŸŸωω  {{  :البنه احلكيم لقمان بنصيحة عملوا ألم ،واخليالء الزهو وعدم uuρρ  öö�� ÏÏ iièè ||ÁÁ èè??  

šš‚‚ ££‰‰ ss{{  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΖΖ== ÏÏ99  ŸŸωω uuρρ  ÄÄ·· ôôϑϑ ss??  ’’ ÎÎûû  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  $$ ··mm tt�� ttΒΒ  ((  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  ŸŸωω  ��== ÏÏtt ää††  ¨¨≅≅ ää..  55ΑΑ$$ ttFF øøƒƒ èèΧΧ  99‘‘θθ ãã‚‚ ssùù  {{  
  !أليس هذا هو اإلصالح؟ ،))لقمانلقمان١٨١٨((

 يستهويهم فال ،أنفسهم حقيقة يعرفونو الناس بني متواضعني اميشوأن 
  يفالصالح بأدب يتأدبون وإمنا ،اخليالء تأخذهم وال ،بالنعم الزهو وال البطر

 األمر ونفريد ،اهللا ومعونة اهللا توفيق سببها هاكلَّ النعم أن فيعلمون ،القرآن
$$!!  {{ :اهللا قال كما ويقولون ،هللا ¨¨ΒΒ  yy77 tt//$$ ||¹¹ rr&&  ôô ÏÏΒΒ  77ππ uuΖΖ ||¡¡ yymm  zz ÏÏϑϑ ssùù  ««!!   ..))النساءالنساء٧٩٧٩((  }}  ##$$

##  {{ :اخللق أذية ويتحملون هوناً األرض على ميشون الذين ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  ããΝΝ ßßγγ tt66 ssÛÛ%% ss{{  
ššχχθθ èè== ÎÎγγ≈≈ yyff øø99 $$##  ((##θθ ää99$$ ss%%  $$ VVϑϑ≈≈ nn== yy™™  {{ ،ال الصاع أو ،كيلني الكيل عليهم ونيرد 

ôô  {{ :همدأب وإمنا ،صاعني yyϑϑ ssùù  $$ xxÿÿ ttãã  yyxx nn== ôô¹¹ rr&& uuρρ  …… ççνν ãã�� ôô__ rr'' ssùù  ’’ nn?? ttãã  ««!! ، ))الشورىالشورى٤٠٤٠((}}    ##$$
م مع أخالقهم يف هموهديم أحباوجمتمعهم وزمالئهم وجريا :}}  ŸŸωω uuρρ  ““ ÈÈθθ ttGG óó¡¡ nn@@  

èèππ ooΨΨ ||¡¡ pptt øø:: $$##  ŸŸωω uuρρ  èèππ yy∞∞ ÍÍ hhŠŠ ¡¡¡¡99 $$##  44  ôôìì ssùù ÷÷ŠŠ $$##   ÉÉLL ©©99 $$$$ ÎÎ//  }}‘‘ ÏÏδδ  ßß ||¡¡ ôômm rr&&  ## ssŒŒ ÎÎ** ssùù  ““ ÏÏ%% ©©!! $$##  yy77 uuΖΖ ÷÷�� tt//  …… ççµµ uuΖΖ ÷÷�� tt// uuρρ  ××οο uuρρ≡≡ yy‰‰ ttãã  
…… ççµµ ¯¯ΡΡ rr(( xx..  ;;’’ ÍÍ<< uuρρ  ÒÒΟΟŠŠ ÏÏϑϑ yymm  {{))فصلتفصلت٣٣٤٤.(.(  

لتخلق بتلك أخذهم لهلذه األخالق وباملسلمني الوصول  كانوملَّا 
 حنو r، كان هذا ما يستشعره  بعد التوحيدالغاية من الرسالةهو  اآلداب

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .عساكر وابن داود وأبو ومسلم عائشة عن أمحد هروا ٢٨
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 تكليفاً من اهللا r، ويراه  أطفاالً وشباباَ.. أمجعني رجاالً ونساءاً أصحابه
يعاجله من  ف،يصلح حاله إىل أن مالواحد منهاء كان يظلُّ ورحنوهم، ولذا 

يه باألخالق ، وحيلِّصه من أخالقه الذميمة الىت تقطعة عن اهللايخلبتمرضه 
  !!يوصله باهللاوال يزال به حىت ... احلميدة 

! يصلُ قلبه باهللالكن ربنا زمان أو مكان؟ ال،لهل  !كيف يوصله باهللا؟
بة من اهللا يارب، جيد أمامه إستجا: قوليحال مع اهللا عندما   يفيصرييعىن 

 أنت حتتاج إىل  لهذه املرحلة، نقولهلذا مل يصل إو! لكل ما يهواه ويتمناه
$$ttΑΑ  {{  ::عالج، ألن أى مؤمن وأى مسلم قال لنا ربنا كلِّنا ss%% uuρρ  ããΝΝ àà66 šš// uu‘‘  þþ’’ ÎÎΤΤθθ ãããã ÷÷ŠŠ $$##  

óó== ÉÉff ttGG óó™™ rr&&  44 öö// ää33 ss99  {{))غافرغافر٦٠٦٠.(.(  
 فإذا - U يستجيب له اهللا  أى واحد منا يدعو البد أن-فنحن مجيعاً 

أنت مل تصل بعد إىل الدرجة الىت يقول فيها : مل يصل إىل هذه احلالة، نقول له
$$  (( :اهللا yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ãã≅≅ ¬¬77 ss)) ttGG ttƒƒ  ªª!! $$##  zz ÏÏΒΒ  tt ÉÉ)) −−FF ßßϑϑ øø99   .))املائدةاملائدة ( ())  ∪∪∠∠⊅⊅∩∩  ##$$

بالرمحن،  وتتصل عاجل قلبك أوالً من أجل أن تصل فيه حرارة اإلميان
تقول .. !!لبيك عبدى: ه وهو يقول، تسمع!يارب: قول تفساعة ما

}}ßß‰‰ ôôϑϑ yyss øø99 $$##¬¬!!ÄÄ __>> uu‘‘šš ÏÏϑϑ nn==≈≈ yyèè øø99 $$##{{ تقولي عبدمحدين: اهللا يقول ،:}}ÇÇ≈≈ uuΗΗ ÷÷qq §§��99 $$##
ÉÉΟΟŠŠ ÏÏmm §§��99 $$##{{ عبد: يقول تقول ،يأثىن على: }}77 ÎÎ==≈≈ ttΒΒÏÏΘΘ ööθθ ttƒƒÉÉ ÏÏ ee$$!! $$##{{ ولفيق :
ثة تتم حماد ، كن فيكونءذه حمادثة بينك وبني من يقول للشيه! ي عبدجمدين

  ! الغاية من الرسالةيهذه ه !!سبع عشرة مرة كل يومعلى األقل 
 rكان و! هلذا احلال وراءهم إىل أن يوصلهم rيظلُّ ولذا كان 

ملا يكشف هلم عن خبيئة نفوسهم ويصف هلم العالجات املختلفة ليوصلهم 
مؤمن آمن باهللا، وصدق حببيب اهللا جيب أن يكون عليه كل مسلم و

  .حياته وعمله وصالته وصلته باهللا   يفومصطفاه
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 قلبه وال  يفومل يكن}}{{:أى مؤمن يقولف
صدره هذه األمراض، الىت حتجب اإلنسان عن حتقيق املراد،   يفنفسه وال يف

 أقرب إليه من Uيارب، جيد اهللا : يكون بينه وبني اهللا عهد، فعندما يقول
لكن ء،  أقرب إىل كل شىء من نفس الشيUألنه  .. ! بني جنبيهنفسه الىت

 ،الىت ولدت ا وهى قلبك الروحاينأنت تركت عدة التليفون اخلاصة بك 
 :إىل أن صدأتللهوى تركتها فولدت ا صافية سليمة نظيفة على الفطرة، 

}}{{٢٩٢٩  
، رأس كل خطيئةوهو حب الدنيا من  صدأت من األهواء واألجهزة

 نريد أن نخرج من هنا !لب لك غري البوارلن جت، و!باملشواريها والسعار عل
بل ! فقطوياليتها صدأت ! كيف وقد صدأت!  العزيز الغفاروقد نلنا رضا

 ال تشهد حقا ت مرآا فصارتحىت اسود! أمراض وشهوات وفنتبامتألت 
   ..: إذ يقولr  لقول احلبيبوامسع! ها حتتاج إلصالح فهى نوراً،عكسوال ت
      }}                

                  
                    

{{٣٠٣٠ 
 يتتأف!  باهللاوصلكآلة وهو   حتمله بني جنبيك!ودساملفهذا القلب 

وتتعجب ! حيتاج صيانةواجلهاز  مقطوعاخلط  و،لكنه ال يعملو لتتصل به
تصوم صلى وت ت أن!صلح جهاز اإلتصالأنت مل ت! جييب وال اهللادعو تكيف 

صلحه ومل تمل و وملوثمعطَّل ل آن، لكن جهاز اإلرساقرأ القرتقوم الليل ووت
اإلميانية على اإلصالح دخول ورشة أنت حتتاج إىل  ،rطهره كما أمر النىب ت

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  . شعب اإلميان، وعبد الرازق ىف اجلامع، وأبو نعيم ىف احللية، واخلطيب عن عبد اهللا بن عمر يفي رواه البيهق٢٩
 )منكُوساً: مجخّيّا، شدّةُ الْبياضِ في سواد: ربادامأسود (، حذَيفَةُ عن  صحيح مسلم٣٠
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كلما خاطبت ! هناكيا يا سعدك وح قلبك فصاليتم إما  وعند!النبويةالطريقة 
  ! سألته لباكماك وكلب أجاكموال

 

 rفالغاية من رسالته  إلينا، r نيب ال الغاية من إرسالفاإلصالح هو
أفراده  ليخرج !وب أهلهل بإصالح قتربية اتمع بأسرهإصالح وكانت 

 rتربيته وننتناول مناذج من سنعرج سريعاً  كولذل! إلصالح الوجود كله
  :كيف كان يصلح أصحابه بتربيتهم التربية اإلميانية ... اإلميانية لألمة

  .الرجال ومن النساء من صحابه الكرام ألrتربيته  -
  !لشباب بكل أعمارهم لr تهتربيمثَّ  -

r 

 وعلى ،األخالق مرمكا على أصحابه تربية على r يبِالن حرص
 وىف هديهم  يفليصلح قلوم ويصريوا ،الطباع عزيز وعلى ،اخلصال شريف
 أصحابه يتابع وكان، الدين هذا يهإل يدعو ملا طيبة صورة سلوكهم ويف مستهم
  :حىت النطيل  واحد مبثال اإلشارة وإليكم ،القومي النهج هذا على

 ؟خالقاأل مكارم على يربيه كان كيف ،بكر أبو هوصفي هيقُدص فهذا
  :، وقد وردوحني وقت كل  يفعليها روحه وتنطبع ،نفسه يكِّزلي ويتابعه

}}rr
rrrr

rr



  ))٥٣٥٣((قواعد منهج اإلصالح اإلسالمي قواعد منهج اإلصالح اإلسالمي                                                                                                                     الباب الثانيالباب الثاني
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (اإلسالماإلسالم يف  يف          إصالح األفراد واتمعات         إصالح األفراد واتمعاتالشيخ فوزي حممد أبوزيد               الشيخ فوزي حممد أبوزيد               

{{٣١
 ناوياَ احلديبية عام  يفأصحابه مع خرج املَّأنه  ،ذلك من أكثر بل

 ،مجل على r النيبمتاعه ومتاع  بكر بومحل أو ،احلرام اهللا بيت إىل العمرة
  . وزاده معهزاد النيب على حرصاً ، وحدهعبيده من عبداًبه  فوكلَّ

 شيئاً الغالم من بكر أبو طلب،  ما مرتل   وعند ،اجلملشرد  الطريق   وىف
نفعـل الـصديق    اف ،عودته  يف أمل وال ،منه ضاعفعلم أن اجلمل    ،  الطعام من
{{ : له يقول r بالرسول وإذا ،ويضربه هيسب خذوأ

{{ ،ـ ال الصديقية مقام  يفأنت :يعين  بعـد  ميعظ
 الذين الصديقني بأخالق يليق ال هذا نإل ،تلعن وال تسب ال إذاً ؛النبوة مقام
 حثَّـه   هته ل يترب  يف r إنه بل،  والصاحلني والشهداء النبيني عم عليهم اهللا أنعم

نفراً وكذلك  هذا  على   r هوعاهداهللا،   عندرقى  أ مرتلة ليناللى  أععلى مقام   
r: }}هلم   فقال،  ذر وثوبان  أصحابه كأيب من        
{{٣٢٣٢

 فيسقط ،أسفاره  يفأحياناً يركب t فكان ،U اهللا إال تسأل الأى 
 خليفة وهو ذلك وكان، الركوب يعاود مث بيده ويأخذه فيرتل ،ناقته حبل

}}:قولفي !هذا يكنكف إنا ،اهللا رسول ياخليفة :له فقالوا ،للمسلمني
rr{{

 علـى التربية اإلميانية املتكاملة،     ألصحابه r ىبالن تربية كانت هكذا
فتيـات،  لوالشباب وا  ،والنساء الرجال التربية هذه ومشلت ،األخالق مكارم

اهللا حنو خلق اهللا أمجعني     به من   كلف  ألن هذا كان األمر امل     والغلمان والصبيان
  . للنساء وللشبابrوسنفصل قليالً من تربيته !.العاملنيمن 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  يختريج أحاديث اإلحياء العراق،  الدنيا يف الصمت ابن أيبأخرجه ٣١
  . بكر ذر وأيبومبعىن قريب أليب ، أَبو نعيم:عن ثوبانَ }يضمن{،  الدنيا يف الصمتأخرجه ابن أيب :}أصديقني{ ٣٢
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r 
 عائشة ذكرت فقد ،للنساء مثالً نضربوكذلك ، للرجال مثالً ضربنا

زوجته، زوجاته أعز ةصفي بنت حيأخطب بن ى y عنها وقالت :
، ا ،صادقاً وصفاً وكاناملعلم لكن ،الطول قصرية كانت فعالً أل 
  {{٣٣٣٣{{ :هلا قال r األول

 وأال ،القول هذا تعاود أال منها ريده، يصفورته بعد  وعكَّرتهلكد أى
 ذلك ييستدعمادام األمر ال تكرهه ولو كان فيها، ء يبشمسلمة  تصف

  :باهللا آمنوا فيمن اهللا بقول عمالً ،الدائمة ةفَّالع على هالسان ديتعوفشرعاً، 
      ))((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ’’ nn<< ÎÎ))ÉÉ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##šš∅∅ ÏÏΒΒÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99 $$##((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ44’’ nn<< ÎÎ))ÅÅÞÞ≡≡ uu�� ÅÅÀÀÏÏ‰‰‹‹ ÏÏϑϑ pptt øø:: $$##∩∩⊄⊄⊆⊆∪∪((

خراً لتربية تركت ذ ة اليتما أكثر املواقف التربوي ةمع السيدة عائشو
له بزيادة  rه مطالبة نساءشتهرت مثل اعديدة  من حوادث نساء األمة

قالدة األبواء، حادثة اإلفك، ويف ختيريهن، و وإعتزال رسول اهللا هلن، والنفقة
 ة املتكاملة، اليتالتربية اإلمياني السيدة عائشة ريب يr الكثري غريها كان يفو

 يكل إليها الكثري من شئون r كان ، مل تلدلكوا عائشة أنَّا بلغ من كماهل
فه  به وتنظِّف تعتينا بنفسه كيمه ويعلِّ،رعاية أسامة بن زيد وهو صغري

إا الدورات !  من شئون األطفال والبنات اليتيماتاًكثريكذا وتداويه، و
ـالتربويألشد نسائه تكاملة ة املـة النبويrًاستيعاباًو  حفظا.  

نساء  والتعليم إىل    موصل التربية  يالسيدة عائشة بدورها ه   كانت  ذا  لو
 واحلياة  الشرائع واألخالق   يف التربوية الدروس   هذه، فتنقل هلن    وفتيات األمة 

املشاكل وحقوقهن وأن شقائق الرجال و    من إختيار الزوج وحقوقه     الزوجية  
نـساء  نـت   وكا ،وغريهاوتربية األبناء   تدبري البيت    و زينة املرأة وجتماعية  إلا

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
   رضي اهللا عنهاةعائش عن داود أبو رواه ٣٣
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، فتقوم بتدريسهن مـا     rالنىب   بعد خروج    اعندهاإلجتماع    يف يتناوبنألمة  ا
، هكذاو ،تعيده للمعلم األول  ال تعرف   رسول اهللا وجتيب أسئلتهن وما      علمها  

{{ :وحتثهن على التعلم وتقول ما متدحهن وكانت كثرياً 
{{أمهات املـؤمنني   كانت حجرات   ، ف ٣٤٣٤

وفتيات األمـة علـى     لبنات ونساء   وورش ذيب     تربية تكاد تكون حلقات  
ى املباشر من احللقات التربوية الىت كان       هذا كله غري التلقِّ   ،  إختالف أعمارهن 

  كن يس العامة الالئ  ، وغري الدرو   خاصة  باملسجد للنساء والفتيات   rيعقدها  
الصبيانه بعد الرجال و باملسجد وجيلسن بآخراحيضر.  

من بعده ةالسيدة عائشت واستمر rإىل ي على ذلك النهج التربو 
من الشام فقالت  نسوة دخل عليها yا أ  يروى ماومن ذلك ،آخر عمرها

}}: لتعليمهنهلن دون سؤال            
          rr          

{{٣٥٣٥  
r 

عن قيمة الشباب عند سريعة ات  تربية النىب للشباب نأخذ حملوىف
  :rفقد قال وكيف كان يتعدهم بالتربية اإلميانية،  rاحلبيب املصصطفى 

}}              
{{..٣٦٣٦

  ونشرها كله على أكتـاف الـشباب،       يةوبدااً  فكانت دعوته أساس  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 .صحيح البخاري وابن ماجه وابن خزمية ٣٤
  . أىب املليح، عن سنن أيب داوود٣٥
  ، وتفسري حقي ونور األذهان روح البيان ٣٦
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 بـن أىب    ي وعل ،مصعب بن عمري  ياسر وأخته، ودور    بن  تعلمون أدوار عمار    ف
الدور األعظـم   وكذلك  حلبشة،  ا تا وتعلمون هجر  !البداية يفغريهم  ، و طالب

عبد اهللا بن   ثل  املنقوشة مبداد النور م   مسامهام  ، و  للمدينة اهلجرة  للشباب يف 
  . بن أيب طالبعلى وخادمها عامر بن فهرية، ودور ،أيب بكر وأخته أمساء

عبداهللا ك وعلى مسري الدعوة واجلهاد تعلمون دور كثري من الشباب        
 سـفيان،   ومعاوية بن أيب  ومعاذ بن جبل،    عباس،  عمرو، وبن   ، وبن   بن عمر 
ربيعة بـن   و،  أنس بن مالك  و ،أسامة بن زيد  ، و الطيار بن كعب، وجعفر     وأىب

كعب، وحنظلة غسيل املالئكة، وطلحة بن عبيداهللا، وبن الزبري، وأبو قتـادة            
وكذلك ،  y وكثري غريهم  ،ى، وحبيب بن عد   نييوطلحة بن الرباء األنصار   

الزهـراء  وفاطمة   لسيدة عائشة، وأمساء بنت أيب بكر،     ا  مثل  كثريات شابات
  .نصار الكثريات من بنات وفتيات املهاجرين واألy وغريهن

! أقطـار األرض    يف نشر الدعوة لعد ذلك   تعلمون أدوار الشباب ب   و
  يف ي من وراء الغيب بالشباب الذين سيكون هلم دور قيـاد          rوقد أوصى   

}}:مشاق مجع احلديث فقـال    حتمل  الدعوة و 
{{٣٧٣٧  

 rالرسل الذين أرسلهم    وكتبة الوحى، و  ،  ش أسامة جيوتعلمون عن   
 ناهيك عن احلروب والغـزوات ودور الـشباب فيهـا،           للملوك واألباطرة، 

  والـيت  ، وال تعد للشباب    ال حتصى   اليت املواقفمئات بل أالف    غريها من   و
كما أمر زيد بن ثابت ملا رأى        جيهز كلَّ شاب مبا يصلحه ملهمته        rكان فيها   

يعـرفهم   r، وكان   !سبوعنيأ  يف د فأتقنها وم السريانية لغة يه   حفظه أن يتعلَّ  
  .من يفعلأو ينيب ويسأل عنهم املهام   يفويتابعهم بنفسهبأمسائهم، 

 كـان   يهم على اإلحساس بقيمتهم حىت    ويربهم  د يتعهr كان  كما  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

   شرف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي، سعيد اخلدريعن أيب ٣٧



  ))٥٧٥٧((قواعد منهج اإلصالح اإلسالمي قواعد منهج اإلصالح اإلسالمي                                                                                                                     الباب الثانيالباب الثاني
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (اإلسالماإلسالم يف  يف          إصالح األفراد واتمعات         إصالح األفراد واتمعاتالشيخ فوزي حممد أبوزيد               الشيخ فوزي حممد أبوزيد               

! الشرب ليناول اإلناء لشيخ عن يـساره        يف هدور  يف عن ميينه  يستأذن الصيب 
تعليما إحقاقاً و ويناوله  بل  فال ينهره   ! هحلقِّفهماً   و كاً بالنيب تربلصىب  فال يأذن ا  
  !  كالكبريفاعلٌأنَّ الغالم أو الشاب م  هلوإشعاراًللجميع 

 زيد املسؤلية و  مبهم  وكان خيصم على   يدرل املخـاطر   القيادةوحتم ، 
هم وفورة  ة سن طبيععرف  ي ذلك كله    ، ويف قوة احلاضر وحكماء املستقبل   ألم  

وصي الكـلَّ   وي{{{{ :قولفيطباعهم   ومجوحهمشبام  
}}{{ :بأن يرمحوا الشباببالكهول و

٣٨٣٨.  
{{:  شـهوم  إندفاعحيذرهم من   س العذر لفورم    مع تلم و  

اا{{ ، مث
}}هؤالء الشباب الذين خـشعوا هللا     كشف للناس قدر    ي    

{{٣٩٣٩  
يـربيهم علـى    ، و عـنفهم  وال ي  ال يقنطهم  rما إن أخطأوا فكان     أ

باحليـاء  و،  طلبـهم حىت ينـالوا م   لفقرائهم  ينصح بالصرب    و ،املسارعة بالتوبة 
{{ :لألمة مجيعها فيقول  لفتيام  

{{٤٠٤٠
 ما عقد هلـم احللقـات        وكثرياً ، على حتصيل العلم   يهمربي rوكان  

  يف أن جربيـل يأتيـه    ربهم  خي، و  صالة الصبح يسأهلم ويعلمهم    دالتعليمية بع 
وحيـثهم علـى     حتصيل العلم، هم على   حثَّعند مدارسة العلم لي   صورة شاب   

 والتفكري وشغل الوقت بالنافع، وعلى التخطيط الـسليم للمـستقبل           التدبري
  .وهكذا! باغتنام شبام قبل اهلرم، والصحة قبل املرض

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  مع املسانيد واملراسيل، جاt سعيد ييف تارخيه و الديلمي عن أَبِ) ك(، والثاىن عن زيد ابن خالد مسند الشهاب:األول  ٣٨
  .t هريرةَ والْخطيب عن أَيب) هق(: ، والثاىنyعن ابنِ عبّاسٍ ) طب هب(: }يامعشر{  ٣٩
  جامع املسانيد واملراسيل، t ي الدّيلمي عن عل٤٠
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ملـن  واجلد  وحبسن اإلختيار   ملن قدر،   يه  هم عل حيثُّكان  عند الزواج   و
  .والصوم ملن عجزألهل، احقوق ، وحفظ علفملن اإلقتصاد وأقدم، 

يهم عليها مـن    يربr   كان الصحية اليت ة و علميوال ننسى التربية ال   
، ة واجلـرى وغريهـا    الفروسية ورمى النبال والـسباح    ك بالرياضة   اإلهتمام

صحة العقل والبدن، ويعلمهـم  مع يعلمهم أن هلم فيها األجر الكبري من اهللا  و
شدة تنميـة   السعى مع     يف التبكرياإلجتهاد و اجلد و من   لرزقاألخذ بأسباب   ا

  .السفلىاليد  وأن اليد العليا خري من الشعور بالكرامة
سؤال وجواب، أو   وكم حفلت السنة باملواقف التربوية املتعددة من        

أذنـب  زنا أو   الذى  للجميع مثل   ة  التربية العملي ، ومن مواقف    وإرشادنصح  
املسجد، والشاب الـذى      يف  الذى بال  عرايبكاألو ليتوب، و  أوأتى ليخربه،   

أو والشحاذ والقادوم،    !التشميتبقطع الصالة   ن  مو،  بالزناإذناً  جاء يطلب   
  أو    ملا ذهب حيد ،اإلسـتعداد للحـرب    عند حضور املوت، ومواقف     ث اجلن

لتـدريس  ننصح بإختاذها مادة    ! تربوية ال تنضب  وهى ثروة   ،  وأثناءها وغريها 
  . وكليات الدعوةكليات التربية  يفالتربية العمليةورش 

يلقِّنـهم  لو ، شـأم  ييعللاب خلفه    يردف الشب  r كانىف ركوبه   و
ويرشـدهم  هم،  ئأو يستتيب خمط  ،   شاعرهم ، أو يستنشد  العمليةاحلياة  دروس  

ـ تربيـة   الن  ، وغريها م  أو أخطأوا القول أو الفعل    ،  النظرا  ءوأساإذا   ة العملي
الصمت،  و ، والصدقة ،عيادة وال ،والنظر ،الطعام، ناهيك عن دروس     والنظرية

 !معجز يتربوكثري بترتيب  وال!األرحامحق  و، القيام وصالة،وإفشاء السالم
فضالً باب  للش وحمطات تربية النيببلياتعداد أس  يفإذا استرسلناو

 يس هنا جماله، املهم أنَّ أصحابه ل، فهذا أمر طويل جداًالرجال والنساءعن 
r ج  يف وراءهساروا من بعث اخلليفة ، فأنفذ أبوبكر هتربية الشباب على

  ! والكثري، وغريها الكثريوراءه الشيوخراكباً، ووأسامة راجالً عه ودو أسامة
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عمر جاء  الزمان وومرy ففقال ألحدهم وإتقانبعزم يهم كان يرب 
{{ :واشتطَّ  معهأخطأملا 

                    
{{٤١٤١

}}  {{
رأى  tه  أنفقد روى ،التربية العملية خطوة خطوة  يف يتابعهمrبل وكان 

ستهتار لعبث واإليف طرقات املدينة يتبختر يف مشيته وملح فيه مظاهر اأحدهم 
 اطبيعته وال يطيق تركهه فتعلل بأن هذ، فزجره وأمره بترك هذا، اليت ال تليق

على حاله من العبث والتخنث فأمر ثانية  وبعد أيام رآه ،فأمر عمر جبلده
وقد استقامت أخرياً،  جاء الرجل  ومل ميض وقت طويل حىت،جبلده مرة أخرى

{{ :مشيته واعتدل مسلكه وقال      
{{٤٢٤٢ 

  فمثالً ن منهم ، كيف تابعوا تربية الشباب املسلم، وكذا الكثريو
 : لطلب العلما يأتونهعندمللشباب كان يقول  t عبد اهللا بن مسعودسيدنا 

}}{{٤٣٤٣  
 ومن وراءه صحبه الكرام شيوخ التربية rفلم يزل رسول اهللا وهكذا 

 كانكما صاروا ون األمة رجاالً ونساءاً وشباباً حىت يرباألعالم واإلصالح 
r ليكونوادعوهمي : }}{{العامل كلَّه اكتسحواف، ٤٤٤٤ 

كيف صار ... !  أبداًأحديقف أمامهم مل ، وسنةيف أقل من ثالثني شرقًا وغربا 
  .إا التربية اإلميانية الىت نتحدث عنها ذلك؟

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .يعن قبيصة بن جابر األسد). عب، هق( ٤١
  .الفقه على املذاهب األربعة: }جزاك{البيهقى عن عائشة، وحديث : }أمر { حديث  ٤٢
  . العيزار عن عبيد اهللا بن أيب،شعب اإلميان ٤٣
  .ىذوالترم وأمحد أنس عن احلاكم رواه ٤٤
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 ، أحرص ما حيرص عليه اإلسالم     يننا يرسي القيم الفاضلة، وه    ألن دي 
عبادات مبتورة عن األخالق واملعـامالت،      ال  فليس اإلسالم دين شعارات، و    

فإذا كان اإلنـسان حيـافظ علـى     ،ل بعضه بعضاًدين متكاملٌ يكم هو  وإمنا  
فيه ه   يف تعامله مع اخللق، فدين     قيم اإلسالم ، لكن ال يراعي     وقتهايف  فرائض  ال

  .  غري كامل وهذا نسميه التدين املنقوص، أى،غايتهامل حتقق عبادته  و،نقص
فاإلسالم كُلٌ متكامل، فيطلب من املؤمن أن يعطي اهللا حقَّه، ويعطي           
جلسمه حقَّه، ويعطي ألهله حقَّهم، ويعطي تمعه حقَّه، ويعطي لذوي رمحـه            

ه وللصغري حقَّه، ويقـوم     حقَّهم، ويعطي ألصدقائه حقَّهم، ويعطي للكبري حقَّ      
 rوضـح رسـول اهللا       و بكل احلقوق اليت أوجبها عليه الدين، كما أمر اهللا        

! وكل تلك احلقوق تندرج حتت أصناف العبادات والطاعـات والقربـات          
 أخالقه بالعبادات والقربـات الـىت       تانصلحأى  ! صاحلٌأنه   نقول   هاوعند

  !ه من خلق اهللامع من سواصاحلا للتعامل وجعلته أمثرت فيه 
 ووسائل التربية والتهذيب وإصالح     تفاصيل  يف قبل الدخول لذلك  و

ات والطاعـات   القلوب، وما يستتبعه ذلك من ااهدات واألعمال الصاحل       
مـا الغايـة    ..  بوضوح    نقف وقفة حامسة نتعلم فيها     جيب أن ... والعبادات  

  ؟اأين نضع أعيننا وحنن نقوم و ؟واهلدف من الطاعات
لن نستفيد حقاً من     .. ون أن نفهم ونستوعب إجابة هذا السؤال      وبد

 يغتروا المن حتلوا مبكارم الطاعات      ألن   ،الطاعات، بل قد تكون باباً لإلغترار     
 هللا هـو  إمنا عمل كل  يف والتوفيق ،اهللا فضل الفضل أن واعرفإن   أنفسهم يف

 سفاسـف   يف م التشبه عن رفعوافت إخوام معاملة  يف أحسنواإن  و ،اهللا ومن
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 U اهللا همخيـص  ألن أهـالً  ذلك بعد صارواف ،املعامالت سىيءأو   األخالق
zzƒƒ    (( :العبادات بشريف ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ššχχθθ ççGG‹‹ ÎÎ66 ttƒƒ  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ nn// tt�� ÏÏ99  ## YY‰‰ ¤¤ff ßß™™  $$ VVϑϑ≈≈ uuŠŠ ÏÏ%% uuρρ  ∩∩∉∉⊆⊆∪∪  ((  ))الفرقانالفرقان((.  

{{فقد قالوا  ،نةالس تؤكده ما وهذا            


))ًالقليل جداًالقليل جدا((
{{٤٥٤٥ اأ مع فاألوىل ىف النار  ا بالصيام والصالةإالعبدت ر مل هاأن 
 طاعة فإن ،جمتمعها وأهل جنسها بين إىل هاإحسانِ وهى الطاعة مثرة إىل تصل

 ،مستقيمة اًأخالق هاونتيجت هامثرت كانت -  قومية كانت إذا - املستقيمة اهللا
 والذاكرين والعابدين انتنيوالق ،الطائعني سلوكيات  يفتظهر ،قومية وأحواالً

  .، والثانية نفلها قليل ولكن طاعتها أمثرت خلقا حسناUً هللا واحلامدين
 الـصالة  حكم بعض إىل ومشرياً ناًمبي شأنه عز ةالعز رب قال ولذلك

��χχ  ((: اإلسـالمية  العبـادات  أعظم يوه ÎÎ))  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  44‘‘ ssSS ÷÷ΖΖ ss??  ÇÇ∅∅ ttãã  ÏÏ !!$$ tt±± óóss xxÿÿ øø99 $$##  
ÌÌ�� ss33ΖΖ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  ((  ))الـنيب  اآليـة  هـذه  ويبني ،))العنكبوتالعنكبوت٤٥٤٥ r فيقـول  حديثـه   يف:  

 }}{{٤٦٤٦  
$$  ﴿﴿ :شـأنه  جـلَّ  فيقول الصيام من اهلدف U اهللا نيويب yyγγ ••ƒƒ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  

((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ||== ÏÏGG ää..  ããΝΝ àà66 øø‹‹ nn== ttææ  ããΠΠ$$ uu‹‹ ÅÅ __ÁÁ99 $$##  $$ yyϑϑ xx..  ||== ÏÏGG ää..  ’’ nn?? ttãã  šš ÏÏ%% ©©!! $$##   ÏÏΒΒ  ööΝΝ àà66 ÎÎ== öö77 ss%%  ööΝΝ ää33 ªª== yyèè ss99  
ttββθθ àà)) −−GG ss??  ∩∩⊇⊇∇∇⊂⊂∪∪   ﴾    ﴾ ))الـنيب  وخصوصيتها التقوى هذه ويوضح ،))البقرةالبقرة r  فيقـول :

}} ـ ـ ـ أى وقاية  ـ أى وقاية 
{{٤٧٤٧  

 مطالباً ،احلج فريضة أهداف من سامياً هدفاً كذلك U اهللا ويبني
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .املستدرك على الصحيحني t هريرةَ ن أَيبع ٤٥
  عباس ابن عن الكبري ىف الطرباىن رواه ٤٦
  .ةهرير أيب عن يوالنسائ يوالبيهق وأمحد عن أيب جريج،  ومسلم يالبخار رواه٤٧
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﴿ ﴿  :شأنه جلَّ فقال ،احلج فريضة أداء عند به بالتمسك املؤمنني عبادة yyϑϑ ssùù  
uuÚÚ tt�� ssùù    ∅∅ ÎÎγγŠŠ ÏÏùù  ¢¢kk pptt øø:: $$##  ŸŸξξ ssùù  yy]] ssùù uu‘‘  ŸŸωω uuρρ  ššXXθθ ÝÝ¡¡ èèùù  ŸŸωω uuρρ  ttΑΑ## yy‰‰ ÅÅ__  ’’ ÎÎûû  ÆÆ ddkk yyss øø99  ،))البقرةالبقرة١٩٧١٩٧((﴾ ﴾   ##$$
  .اخلالق الكرمي عنها ى أخالق وكلها

 الثمرة يه بل ،اإلسالمية العبادات وجوهر بلُ هى فاألخالق
 طاعته ومجال نهتدي نسح فيه يرون الذين باإلنسان وللمحيطني للمجتمع

  .U اهللا بآداب وتأدبه
 

  يفإىل قبول اهللا وعالماتـه  صحبه الكرام أن ينظروا بعد العمل rم رسول اهللا   علَّ
  . منكUقبول اهللا ، ولكن الشأن هو  فقطهذا القبول، فليس الشأن أن تعمل

اجلبال، يقـول   كفهناك قوم يعملون ويستكثرون من األعمال حىت تكون أعماهلم          
$$!!  ((:  Uعنهم الواحد األحد  uuΖΖ øøΒΒ ÏÏ‰‰ ss%% uuρρ  44’’ nn<< ÎÎ))  $$ ttΒΒ  ((##θθ èè== ÏÏϑϑ ttãã  ôô ÏÏΒΒ  99≅≅ yyϑϑ ttãã  ççµµ≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yyff ssùù    [[ !!$$ tt66 yyδδ    ## ··‘‘θθ èèWWΨΨ ¨¨ΒΒ  

  .جعل اهللا عملهم كله هباًء ألم يعملون عملهم رياًء ومسعة خللق اهللا ،))الفرقانالفرقان((  ))  ∪∪⊃⊃⊅⊅∩∩
 لكن نيام مليئة باإلخالص هللا وإفراد اهللا ، قليلةأعماالًوهناك قوم يعملون 

ال  و، واليرجون بالعمل إال رضاء اهللا والثواب ملن أعده اهللا يوم لقياه،بالعبادة والوحدانية
 ألم يعلمون أن اخللق ال ميلكون ،راً وال ثواباً والمسعة وال ثناءاًينتظرون من اخللق أج

حىت ولو ألنفسهم نفعاً وال ضراً وال موتاً والحياةً والنشوراً، فكيف لغريهم، وهؤالء 
 Uالزالت، يقول عنهم اهللا أو نتابت أعماهلم بعض اهلفوات بعض األعمال وا  يفأخطأوا

 :}}  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ãã≅≅ ¬¬66 ss)) ttGG ttΡΡ  ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ttãã  zz ||¡¡ ôômm rr&&  $$ ttΒΒ  ((##θθ èè== ÉÉΚΚ ttãã  ãã—— uuρρ$$ yyff ttGG ttΡΡ uuρρ   ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÌÌEE$$ tt↔↔ ÍÍ hhŠŠ yy™™  {{  

هذه األعمال وأطيبها ويدع اهلفوات   يفيتقبل اهللا عنهم أحسن ما ... ))األحقافاألحقاف١٦١٦((
  .Uوالزالت والنسيان ألم يعملون وهم راجون فضل اهللا 

املـرء    يف  إىل عالمات جليات واضحات إذا ظهرت       أن ينظروا  rمهم النىب   فعلَّ
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تدلّ على أن اهللا تقبل منه عمله فيباركون له قبول العمل ويهنئونه بكرمي املثوبـة وعظـيم                 
  .ل عمله  ألن اهللا تقبUاألجر من اهللا 

 مثالً ألنـه املعـسكر التـدرييب      الصيام  األعمال كثرية، وسنأخذ    وعالمات قبول   
 فهو من أفضل األمثلة لبيـان  تعقد شهراً كامال كل عام للمسلمني،  والورشة األخالقية اليت  

  : عالماتبثالثهنا نكتفى مثرة وغاية العبادات، وس

 

 أن خيرج العبد بعد     يصيام شهر رمضان ه   طاعات و أول عالمة لقبول    
مع خلق   وقد تغريت معامالته سواٌء مع أهله أو         ،رمضان وقد حتسنت أخالقه   

معاملـة    يف إذا كان قبل رمضان عنده شيٌء من اجلفـاء        ف ..  أمجعني U اهللا
 وسرعة الغضب مع اآلخـرين      ،معاملة الزوجة واألوالد    يف  والقسوة ،اخللق

 ألى قول يقال له من احلاضرين، جنده بعد رمضان وقد غلبت عليه             واإلنفعال
معاملـة    يف  واحللم ،دهوالمعاملة زوجته وأ    يف  والشفقة ،مجعنيالرمحة للخلق أ  

له وفق األخـالق     يغيره وجيع   Uكل خلق اهللا، عالمة الصيام املقبول أن اهللا         
  .}}{{ :ىف األثر ورد فيها املرضية الىت

 وهو ،ل موازيننا يوم القيامةالذى يثقّوقد جعل اهللا الصيام هو وحده 
من  ف،الدار اآلخرة وجنة النعيم  يف الكرميعظيم جبوار النيبالذى يبلغنا املقام ال

، Uميزان حسناته ماذا يفعل؟ نسأل اخلبري الذى عينه لنا الكبري تثقيل يريد 
  r: }}{{٤٨٤٨قال 

جنـة   يف   جواره  لدار اآلخرة ويف  ا يف    يريد أن يكون مع النيب     يوالذ
النعيم، ماذا يفعل لينال هذا املقام الكرمي؟ وضح السيد السند العظيم هـذا             

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  الدرداءرواه اإلمام أمحد والترمذي عن أيب ٤٨
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}}: األلباب   الباب وكيفية الدخول إىل هذا الرحاب فقال ألويل       
{{  وقـال: }}


{{٤٩٤٩  

أجـاب  لعبادات عندما   ا  يف  قيمة حسن اخللق وشأنه    r ن النيب بيوقد  
ليلـة النوافـل احملبـة    جلرياا ىف النار، وأن ق أن العابدة املؤذية   يوماأصحابه  

ن األعمال وجيعلها تنال القبول عند الواحد املتعال         حيس ن أن الذي  فبي،  !جلرياا ىف اجلنة  
إن كان مع أهله أو مع ذوى رمحـه أو  ،  نفسه  يف ق اإلنسان به  سن الذى يتخلَّ  هو اخللق احل  

  .ميادين هذه احلياة  يفالعمل أو مع اخللق  يفزمالئه
  من مجلة العبادات الىت يتناساها اخللق اآلن اهلشاشة والبشاشة         rولذلك جعل   

ألخيـه  وجه أخيه كان له بذلك صدقة، ومن قـال            يف موجوه اآلخرين، فمن تبس    يف
، ومن سكب ىف دلو أخيه له صدقه، ومن دلَّ علـى الطريـق              صدقةهى  كلمة طيبة ف  

ه مـن الـذنوب      هذا الرجل وأخـا    U يده مصافحاً أخيه غسل اهللا       ومن مد صدقه،  
ذنوما ألما تصافحا وأذهبا وحر الصدر من قلوما، وكان مـن مجلـة             تساقطت  و

  .عنها مجاعة املؤمنني واملؤمنات العبادات التعامالت العبادية الىت ال غىن 
 

 أن قيمة العبد    : يدرك العبد فيه أن اهللا قد تقبل عمله        ي الذ األمر الثاين 
  :القـرب فقـال       يف  تفاوت النـاس   rن  ، وقد بيU  عند ربه مبراقبته لربه     

                      }}{{٥٠٥٠
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  جامع املسانيد واملراسيل yعن أَنس ) خط(:، والثاىن رواه الترمذي عن جابر: األول ٤٩
   سلمةن عمرو بن أيبصحيح ابن حبان ع ٥٠



  ))٦٥٦٥((قواعد منهج اإلصالح اإلسالمي قواعد منهج اإلصالح اإلسالمي                                                                                                                     الباب الثانيالباب الثاني
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (اإلسالماإلسالم يف  يف          إصالح األفراد واتمعات         إصالح األفراد واتمعاتالشيخ فوزي حممد أبوزيد               الشيخ فوزي حممد أبوزيد               

  .Uنا أشدكم خوفاً من اهللا أأنا أقربكم من اهللا وأى 
فكلما زادت مراقبة العبد ملواله دلّ هذا على قرب مكانته من اهللا وعلـى رفعـة                

  يف غيبة اخللق بـأن يراقـب اهللا        يف مقامه عند اهللا ويزيد على ذلك إذا كانت هذه املراقبة         
.. اخلأل واملأل     يف Uبأن يراقب اهللا    .. الظاهر والباطن     يف راقب اهللا بأن ي .. السر والعلن   

ن حيـرك   أ فـال يـستطيع      ، ال خيلو عنه زمان وال مكان      Uبأن يعلم علم اليقني بأن اهللا       
  .أى زمان وال مكان مبعصية الديان ألنه يعلم أن اهللا يطلع عليه ويراه   يفجوارحه

ية ووصـوهلا إىل  هذه املراقبة اإلهلوالصيام من أهدافه العظمى هو ترقية  
{{ : الكرام  للحفظة Iل فيه اهللا     ولذلك قا  احلالة املثالية 


{{٥١٥١  

 إال هللا وبذلك تكون له مكانة عظيمة عند مـواله          يراقب اهللا وال ميشي   
U  ،        فإذا رأى اإلنسان نفسه خيشى من اهللاU عصيانه ولـو     يف أن يقع   يف

 اهللا قد   كان مبفرده وحيداً ليس عليه شاهد من اخللق، فإنه يستبشر ويعلم أن           
  : عبـاده املقـربني الـذين يقـول فـيهم          قبل عمله ورفع شأنه وجعله من     

 ))  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  yyìì ttΒΒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ss)) ¨¨?? $$##  tt ÏÏ%% ©©!! $$## ¨¨ρρ  ΝΝ èèδδ  ššχχθθ ããΖΖ ÅÅ¡¡ øøtt ’’ΧΧ  ∩∩⊇⊇⊄⊄∇∇∪∪  ((  ))قــال و ،،))النحــلالنحــلr 
}}{{٥٢٥٢...  

مقام أعلـى مـن املالئكـة         يف  سبحانه من أطاعه فيجعله    زا يع وعنده
ããΑΑ  {{ :الكرام، ألن الـذين أطـاعوا اهللا       ¨¨”” tt∴∴ ttGG ss??  ÞÞΟΟ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ  èèππ xx66 ÍÍ×× ¯¯≈≈ nn== yyϑϑ øø99 $$##  ��ωω rr&&  ((##θθ èèùù$$ ssƒƒ rrBB  ŸŸωω uuρρ  

((##θθ ççΡΡ tt““ øøtt rrBB  ((##ρρ ãã�� ÏÏ±± ÷÷00 rr&& uuρρ  ÏÏππ ¨¨ΨΨ ppgg øø:: $$$$ ÎÎ//   ÉÉLL ©©99 $$##  óóΟΟ ççFFΖΖ ää..  ššχχρρ ßß‰‰ ttããθθ èè??  ∩∩⊂⊂⊃⊃∪∪  {{  ))فصلتفصلت((..  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  . هريرةصحيح ابن حبان عن أيب ٥١
   هريرةسنن الترمذي عن أيب ٥٢
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 يشعر ا كل مسلم شهر رمضان واليت  يفمن عالمة قبول العمل

 أخلص هللا قلباً وقالباً، أنه يشعر حبالوة الطاعة ويتذوق حالوة اإلميان فيدخل
r: }}حديث النىب  يف              

{{٥٣٥٣وينعم حبالوة تالوة كتاب اهللا،يتذوق طعم حالوة اإلميان ، 
  .عاله  يفويأنس مبناجاة مواله جلّ

 يتركها بعد شهر رمضان إىل أن يأيتال  يشعر ذه احلالوة يوالذ
بد أن يستزيد، يزيده  ن الذى سيشعر ذه احلالوة الأل ،رمضان القادم
  .نوار هذه البضاعةقلبه من أ يف  وحيمله،ن هذه الطاعةاحلميد ايد م

 
ولذلك سن لنا احلبيب أال جر الصيام بعد شهر الصيام، بل نواصل 

{{ :ذلك مشجعاً ومرشداً  يفالصيام وقال لنا
{{٥٤٥٤

شوال كتب عند   يفاًًكمل ست، فمن صام رمضان وأالسنةوالدهر أى 
عناية من اهللا وحتبيب .. شربٍ يأكلٍ وياهللا صائماً طوال العام وإن كان مفطراً 

ه حيب  اهللا له ما علم بتعليمr النىب ألن ،للمؤمن على املداومة على طاعة اهللا
  {{٥٥٥٥{{ :د سئلمن خلقه فق
  يفرمضان  يفيعىن من يقرأ القرآن الذى تدمي عليه ولو كان قليالً، أى

  يفغري رمضان خري منه الذى يقرأ عشر آيات  يفكل يوم مرة ويتركه
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .رواه مسلمعنِ الْعباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ  . ٥٣
  .رواه اإلمام أمحد عن أيب أيوب األنصاري ٥٤
٥٥ شائع نرواه البخاري ومسلمةَ ع.  
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، ألن اهللا حيب املداومة على العمل Uرمضان وىف غري رمضان عند الرمحن 
، فقد قالت السيدة rوكان على هذا النهج سيدنا رسول اهللا ،  الصاحل

  {{٥٦٥٦{{ :عائشة رضى اهللا عنها واصفةً عمله هللا
.. إذا جعل لنفسه وقتاً لذكر اهللا دام على هذا الوقت كل يـوم              أى يداوم عليه، ف   

ل ليلة، ولـذا مل يكـن       ك  يف  دام على هذا التهجد     جعل لنفسه ركعات يتهجد ا هللا      وإذا
غري رمضان، بل كان طوال العام إذا جـاء           يف رمضان ويترك التهجد    يف يتهجد rالنيب  

  :جنح الظـالم ألن اهللا قـال لـه            يف الثلث األخري من الليل يقوم مناجياً مواله يصلى له        
))  ÉÉΟΟ èè%%  ŸŸ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  ��ωω ÎÎ))  WWξξ‹‹ ÎÎ== ss%%  ∩∩⊄⊄∪∪  ÿÿ…… ççµµ xxÿÿ óóÁÁ ÏÏ ooΡΡ  ÍÍρρ rr&&  óóÈÈ àà))ΡΡ $$##  ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏΒΒ  ¸¸ξξ‹‹ ÎÎ== ss%%  ∩∩⊂⊂∪∪  ÷÷ρρ rr&&  ÷÷ŠŠ ÎÎ——  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  ÈÈ≅≅ ÏÏ oo?? uu‘‘ uuρρ  

ttββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  ¸¸ξξ‹‹ ÏÏ?? öö�� ss??  ∩∩⊆⊆∪∪  ((  ))المزملالمزمل((..  

رمضان جيب عليك أن حتافظ   يف وفقك اهللا لهيفالعمل الصاحل الذ
  ماكنت تصليهيإن كنت التستطيع أن تصلف ، بعد رمضانئهعليه وعلى جز

   :rرمضان فال حترم نفسك ولو من صالة ركعتني، فقد قال  يف
              }}{{٥٧٥٧  

 أن تكون قد مللت مـن كتـاب اهللا          إياك، و !ولو ركعتني فال حترم نفسك منهما     
هذا يكـون هجـران     للعام القادم،   ستتركه  و،  آخر يوم من رمضان ومل تفتحه       يف غلقتهوأ

لذى يقدم الشكوى إىل خالقه وباريـه       للقرآن، والقرآن يشكو هاجريه، واملدعى العام هو ا       
$$ttΑΑ  ((: : ويقول كمـا قـال اهللا        ss%% uuρρ  ããΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ÉÉ bb>> tt��≈≈ ttƒƒ  ¨¨ββ ÎÎ))  ’’ ÍÍΓΓ ööθθ ss%%  ((##ρρ ää‹‹ ssƒƒ ªªBB $$##  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  ttββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  

## YY‘‘θθ ààff ôôγγ ttΒΒ  ∩∩⊂⊂⊃⊃∪∪  ((  ))رمضان، مث بعد رمضان ليس عندهم وقـت إال    يفاليكون إال ،  ))الفرقانالفرقان
   .Uللمقت وغضب الرمحن 

يوم الذى ال يستفتحون صـباحاً      ال يف r كان أصحاب حضرة النيب   
يـوم   ذكر اهللا، يظل الرجل منهم مهموماً وحزيناً طوال ال         بقراءة ما تيسر من   

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  صحيح البخاري ومسلمعن إِبراهيم عن علْقَمةَ  ٥٦
  جامع املسانيد واملراسيل  ، عن جابرٍ رضي اللَّه عنه) فر( ٥٧
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، فاجعل لنفسك ما تيـسر مـن        Uه بكتاب ربه    ألنه مل يستفتح يومه ويبتدأ    
ρρ##))  ((: :  مل يكلفنا شططاً بل قـال      Uتالوته، واهللا    ââ tt�� øø%% $$$$ ssùù  $$ ttΒΒ  uu�� œœ££ uuŠŠ ss??  zz ÏÏΒΒ  ÈÈββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  ((  

r:  }}قال   و ،،))املزملاملزمل٢٠٢٠((
{{م  أنأى ، ٥٨٥٨حـسا 

  .Uكبري من الثواب واألجر الكبري عند العلى ال بالقناطري
فالذى ذاق حالوة الطاعة وذاق طعم هذه البـضاعة اإلميانيـة ال يـستطيع أن               

 ألنه يريد أن يستنكه     ،و أن يتخلى عنها مهما شغلته املسائل الكونية الدنيوية        أ ،يتسلى عنها 
  .Uرة الرمحن  جعله اهللا للمدمي للطاعة حلضي طعم حالوة اإلميان الذدوماً

 
!  من قواعد العمليـة اإلصـالحية      نيني أساسيت تقاعداآلن وقد فهمنا    

وهو أيضاً غايـة    غاية الرسالة النبوية،    وفهمنا أن إصالح الفرد واتمع هو       
اهللا جعـل   فهمنا أن   فإمجاالً  ! الطاعات والتكاليف الشرعية والقربات اإلميانية    

الدالة على  عالمات  الوعرفنا  حلق،  وربطهم با هذا كله لتحسني أخالق اخللق      
على حوذة الـدين  متنون هم املؤعرفنا أن العلماء والصاحلني     و ،األعمالقبول  

  .األنبياء واملرسلنيعلى هدى اخللق أمجعني إلصالح 
  ن يبدأ اإلصالح؟يمن أ: وهنا نتحدث عن القاعدة الثالثة

عـارفني  وال،  لعلماء العـاملني  اواألساتذة   املصلحنيالسادة  ولنسأل  
 جييبونا عن هـذا الـسؤال؟     ونسأهلم أن   ،  مني األ وبنهج النيب املبني  بالكتاب  

  : هو أيضاً سؤال.. اجلواب أسوق لكم منأول ما و! وهاكم اجلواب
  ره؟ وما الذى يوجهه؟   كه؟ وما الذى يسي    ما الذى حير   !اإلنسانهذا  

  .سمايناجلقلب الس  وليالقلب الروحاين طبعاً إننا نعين ! القلب واجلنانإنه
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 . داوود عن عمرو بن العاصسنن أيب ٥٨
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  :rطبيب القلوب فيه هو الذى قال  القلب الروحاين
}}

{{٥٩٥٩  
احلـديث    يف املـتمعن  ولكن   ، اية احلديث الشريف   يهذه الفقرة ه  و
r:}}قوله  يبدأ ب ه  صدرجيد عجباً، ف   بأكمله

{{ هووسـط :}}
{{ــر {{:هوآخ
{{ممنـوعٍ  وحـرامٍ  ،مباحٍحالل  : بهاشتواملاحلالل واحلرام    أوله عن ف ، 
بحي :هووسط،  !يربك ومشتبهب r خيإتقاء الشبهات و    يف  الناسا أل ها من فو
وىف آخره جتـده     ،نتقيهاها ل كيف نعرف هنا   ربلكنه مل خي   ،اتحرمملل تستدرج
r وهنـا   ... ! كلـه  ح اجلسد صلح القلب   صله إذا    أن خيرببالبالغة النبوية    و

فهنا خيربنا   ! احلديث  يف السرr الـا  الىت  الوسيلة  صالح القلب هو    أنَّ    سر
ها ويتجنبها  فيعرفالذى يكشف به    يهب صاحبه النور    فهو   ،املشتبهاتنعرف  

  . فينجوويستربأ لدينه وعرضه
 وكذا  يصلح الفرد إذا صلح قلبه،    ! األكربلمجتمع  وكذلك بالقياس ل  

  يف فردالالفرد ك   يف القلب :إن شئت فقل  أو  ! ح أفراده صلإذا  اتمع  يصلح  
 ،اتمـع أى   الكبري إذا صلحت صلح اجلسد      ضغة اليت هو امل الفرد  ف،  اتمع

 يفرقون يأصبح عندهم النور الكاشف الذ     القلوب الصاحلة    يذوه  أفرادألن  
ـ  مع الكـبري  مصاحل ات   يف املتشابه بني احلالل واحلرام و    به يتـسللون  ال  ، ف

 فينجو اجلسد   !ملوبقاتاللحرمات وال   وال سهواً   ال عمداً وال خطأً     مبجتمعهم  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .ومسلم عن النعمان بن بشريي رواه البخار ٥٩
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 إذا صلحت صلح اجلسد كلـه،        كما أنَّ القلب هو املضغة اليت      متاماً ،الكبري
  :عملية اإلصالح أو التربية اإلميانيةأساس وهذا هو 
١- تمعات الرمن يصلح اصلح ال د أن يفرد أوالًبد أن ي. 

 .أوالًه ــيصلح قلبأن بد  الأن يصلح الفرد د ر يمنو -٢

  . أوالًةبالتربية اإلميانيأن يصلح القلوب فعليه د ر يومن -٣
 لبعث املرسلني والنبـيني   إصالح القلب هو الغاية العظمى      لذلك كان   و

  .برمتهااإلصالح عملية لنواة ال  فهو،العلماء والصاحلني إىل يوم الدينو
لنأخذ بتجربـة   : فوراً من يقول  فسنجد  ! وقد اتفقنا على ذلك   واآلن  

ولتشكل اللجان وتوضع التعليمات    ! ح التعليم صالبدأ بإ تركيا أو ماليزيا ولن   
  !!تدفع البدالتتصدر النشرات وو

إصـالح  نعم  !  فحسب حوا األمور سطِّال ت ه وأقول   أعيد وأنب ! إخواىن
ول مهام التربية اإلميانيـة     أ، ومن   عملية إصالح األفراد  ل مهام   التعليم من أو  

الـذى هـو    كرب  األدف  اهلحتت  حبرفية وإتقان   ذلك  إدراج  جيب  لكن  ! نعم
حتت شعار التربية اإلميانية ألفراد األمة      ! أوالًإصالح األفراد بإصالح قلوم     

 وجيعلـه   هذا ما جيب أن تبىن عليه إستراجتية العملية اإلصالحية        و! اإلسالمية
  .وبشدةط عليه األضواء اضحا تسلَّاتمع هدفاً و

التعليم أنظمة  إصالح اتمع على إصالح       يف زناركَّمل ننتبه و   ولكننا لو 
 فهـل  ، بالتربيـة اإلميانيـة    األفراد أنفسهم إصالح  اعتبار  وترقيته فقط دون    

 نصري مثل الغرب  س  فهل ،مقامأعلى  ذلك    يف ولو بلغنا حىت   !ينصلح احلال؟ س
  !!؟اإلصالحأمر صبو إليه من هل هذا ما ن و!؟مثالً
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مـع  الفرق بني من فسدت قلوم       لتروا   على ذلك حية  أمثلة  ولنأخذ  
! فأذاقهم اهللا جزاء فعلهم    !األرض  يف فأفسدوا! دنياهم  يف يالصالح الظاهر 

  !مر اهللا أحواهل فغي!األرض  يففأصلحواوبني من صلحت قلوم 
حيسب !!! احمليطات  يف أهل الغرب من كثرة اخلريات عندهم يرمونها      ف

 الزبد، فيجدون أم سيخسرون   تكاليف ختزين   فرنسا وهولندا     يف جتار الزبد 
 فلتأكل  !املعروض منها  بتقليل   السعريرفعوا  البحر حىت     يف لقوا، في بتخزينها

  !باحاألمساك وال يهم إن تضور البشر جوعاً لتزيد األر
 حمدودة ومن ال بطالةال، فمشاكلناال توجد عندهم مشاكل كبالد وهم 

له يأخذون  املضينالعمل و، كافية وتفرش بيومإعانات يستلمون يعملون 
، مواصالتأو زواج  أوسكن ات ال توجد أزم، و بالبخسمن عندنا العمال

ΛΛ÷÷  {{ :كل خريات الدنيا عجلها اهللا هلم، فريات متوفرةفاخل ää öö77 yyδδ øøŒŒ rr&&  óóΟΟ ää33 ÏÏGG≈≈ tt66 ÍÍ hh‹‹ ssÛÛ  ’’ ÎÎûû  
ââ// ää33 ÏÏ??$$ uuŠŠ yymm  $$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99 $$##  ΛΛ ää ÷÷èè ttFF ôôϑϑ ttFF óó™™ $$## uuρρ  $$ ppκκ ÍÍ55  {{  ))األحقافاألحقاف٢٠٢٠.(.(  
 الصدور، وهناك شح وأثرة وأنانية  يفهناك ضيق! لفساد قلوملكن و

 -عالَّم الغيوبوالقضاء عليها أَمر بِنحرِها  –ذميمة خصال القلوب و يف
  أن حيام فيها سعادةوال يظن أحد!! نكد  يفولذلك جند حيام كلها نكد

ôô  ﴿﴿ :، ألن اهللا قال فيها!ملا يبدو من ظاهرها لعينه ttΒΒ uuρρ  uuÚÚ tt�� ôôãã rr&&   ttãã  ““ ÌÌ�� òò22 ÏÏŒŒ  
¨¨ββ ÎÎ** ssùù  …… ãã&& ss!!  ZZππ tt±±ŠŠ ÏÏèè ttΒΒ  %% ZZ33ΨΨ ||ÊÊ  ﴾﴾  ))ولذا ! فمعيشته تكون ضنكاً على الدوام، ، ))طهطه١٢٤١٢٤

ة حلسية اتيظاهر احلياامل  ويف!البنوكأموال   يفنيجتدهم وإن كانوا متفوق
  : ..عندهمإال أنَّ .. الظاهرة 
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  .أكرب نسبة من املصابني بأمراض نفسية وعصبية -
 !نتحارأكرب نسبة من حوادث اإل -
 !!!أكرب نسبة من عقوق األرحام واألقارب -
 .!إلباحية املوجودةتصاب مع اغإلأكرب نسبة من حوداث ا -
تـهم  ثقافرقـى  على الرغم مـن   أعلى نسب األمراض اجلنسية      -

 ! اهلائلالعلميو  التطور الطيببرغمو! عونكما يد اجلنسية
 ! واإلغتياالتيأعلى نسب من حوادث القتل الفرد -
 !!الشوارع وبالذات للنساء  يفأقل نسبة من األمان -

علـى   كلُّ هذا  و !يكفماسبق ي ، ولكن   وأشياء أخرى كثرية ال حتصى    
! قلوب مفقود ال  يف قلُاخلُلكن   !موجوداجليوب    يف عندهم أن اخلري    الرغم من 

س الـذى    وهو األسا  ...واحلياء  .. احلب  و.. اإلخاء  و  ..اجلودالسخاء و  ..
فهل رأيـتم    ! هذا وأكثر غري موجود    كلُّ!!  كلها خريات الوجود   يف يتحكم
  !!أو ما نصبو إليه؟! ؟ه هل هذا ما نريد!!!حاهلم

  
لتعرف تأثري ....  rنىب أصحاب حضرة الأنظر باملقابل إىل وهنا 

كان  !صالح اتمع  يفمث.. صالح الفرد إ  يفبالتربية اإلميانية صالح القلب
 rظلَّ  ... ؟r ماذا فعل !!كثريةحتياجات قليالً، واخللق واإلاملدينة   يفاخلري
عسوورالصدور، ويداويها مب  يفيإىل أن أصبحت راهم القرآن وفيتامينات الن 

ššχχρρ  {{: صدور كما يقول العزيز الغفورهذه ال ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  ttββ%% xx..  
ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  ××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  ﴾﴾  ))احلشراحلشر٩٩((  

األقـوات  فلم تعد هناك مشاكل بينهم، ألن الوسعة ليست وسـعة           
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نبيون وسعة القلوب ووسعة    األرزاق وإمنا الوسعة الىت ينشدها املصلحون وال      و
 r فالنيب .. !على ضيق األقوات واألرزاق   قة  حقياألخالق وهى الىت تتغلب     

 واألنـوار   ،وغريه من النبيني اختارم العناية اإلهلية وأعطتهم املراهم الربانية        
م مـصحام قلـوب إخـوا       يف  يعاجلون ا   اليت ،واألشفية الربانية  ،اإلهلية

ني وكذلك فعل العلماء العاملني والعارف    .. وصدور امللتزمني بشرعهم ودينهم     
  .حلني إىل يوم الديناوالص

حىت املقارنة بني حاىل اتمع إذا صلحت قلوب أفراده         فهل استوعبنا   
  ؟رقى حاهلمحىت لو إذا فسدت قلوم ما و؟ رق حاهلملو 

  يف تحرك إليهـا حثيثـاً    ال الىت ينبغى     اإلصالح األوىل  تلك هى خطوة  
عن ال  مر   هو أ  اتناجمتمع  يف اليومصرنا إليه   ما  نَّ  أل ،التو جتمعاتنامف !تعليقغىن 
 أن  فهل يـصح  !!! مالقا وتفسخت ع  عت األواصر والصالت بني أهلها    تقطَّ

  !حال جمتمع املسلمني؟ القائمني على دين اإلسالم بني العاملنيهذا يكون 
اإلصـالح  التربية اإلميانيـة و    أم ننشد    !هل نستمر على ما حنن فيه؟     

  .صالح فلننشد اإل!؟الصالحالتغيري وو
  

يدخله، وبعـد    rكان النيب   فببساطة كلُّ من يقتنع بدخول اإلسالم       
 اخلطوة الثانية وهى    نبذ الشرك وتثبيت عقيدة التوحيد واإلميان بالرسالة، تأيت       

  !:التربية، وتبدأ بإصالح القلب خطوة بعد خطوة! بيت القصيد املنتج
بالقرآن،  rالنيب رعة قرآنية تطهره يطهره إذا كان القلب حمتاجاً جل

ööΝΝ  {{ :وعالجه ßßγγ99 ss)) yy™™ uuρρ  ööΝΝ ååκκ ››55 uu‘‘  $$ \\//## tt�� xx©©  ## ··‘‘θθ ßßγγ ssÛÛ  {{  ))يتلو عليهم القرآن، ف ،،))اإلنساناإلنسان٢١٢١
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  . القرآن فيطهره اهللا بالقرآن ومعاىن القرآن وأنوار القرآنويشرح هلم معاين
التؤدة يأخذه النىب العدنان ب والذى ما زال عنده املرض شديداً،

 يقول  له العملية اجلراحية النورانية اإلهلية اليتيوالرمحة واللني إىل أن جير
$$  {{ :قوله الكرمي  يففيها رب الربية ooΨΨ ôôãã tt““ ttΡΡ uuρρ  $$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  ΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ôô ÏÏ iiΒΒ  @@ ee≅≅ ÏÏîî  $$ ººΡΡ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  44’’ nn?? ttãã  

99‘‘ ãã�� ßß™™  tt,, ÎÎ## ÎÎ77≈≈ ss)) ttGG ••ΒΒ  {{  ))فالذى يقابل أخاه يقابله بالسرور واإلنشراح ، ، ))احلجراحلجر٤٧٤٧
  .مشئزازينة واحلقد والنفور واإلاإلنفتاح والترحيب، وليس بالضغو

  

 عالجات املصطفى ووظيفة أهلهى اإلميانية وإصالح القلوب فالتربية 
  .كل زمان ومكان  يفالصفا والوفا

صدره  ومن امتأل ،متتلىء بالنوروتطهر الصدور تنصلح القلوب فعندما 
ال يغتاب أحداً، وال حيسد  ،يتملكاملؤمنني إلخوانه النسبة بالنور يكون با

وكأكمل ، هميد أحد  يفنفسه حاجة ملا  يفأحداً، وال حيقد على أحد، وال
مات عن ألنه ملاذا؟ .... األحياء الذين ميشون بالنور فيما ينفع مجيع إخوام 

  {{  :قال فيه اهللانها، وهو من ختلص ماألمراض وقبيح  ttΒΒ uuρρ rr&&  ttββ%% xx..  $$ \\GG øøŠŠ ttΒΒ  ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷�� uuŠŠ ôômm rr'' ssùù  
$$ ooΨΨ ùù== yyèè yy__ uuρρ  …… ççµµ ss99  ## YY‘‘θθ ççΡΡ   ÅÅ´́ôôϑϑ ttƒƒ   ÏÏµµ ÎÎ//  †† ÎÎûû  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 أحياهم اهللا وصاروا ، ))األنعاماألنعام١٢٢١٢٢ ( (}}  ##$$

  : على ذلكذجاًو وخذوا من!U هميشون بنور
  

ـ انصلحت قلوم   تربوا على املائدة احملمدية و    ملا  صل م احلال    و  هأن
 غـين قلبه كن لقري  ف- من إخوانهلرجل فقري مشوية  شاةرأس أحدهم أرسل  

لكـى ال    اجلـريان    لم يسترها عـن    ف - كبري U فيه من اهللا     يوبالنور الذ 



  ))٧٥٧٥((قواعد منهج اإلصالح اإلسالمي قواعد منهج اإلصالح اإلسالمي                                                                                                                     الباب الثانيالباب الثاني
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (اإلسالماإلسالم يف  يف          إصالح األفراد واتمعات         إصالح األفراد واتمعاتالشيخ فوزي حممد أبوزيد               الشيخ فوزي حممد أبوزيد               

بنـا  أو يـسمع    بغتة  أحد  يأتينا   أغلقوا الباب جيداً حىت ال       ه، ومل يقل  نحيسدو
ج أحـو هو   وعياله ي فالن  يا أم فالن، أنا أرى أن أخ       :، بل قال لزوجته   !أحد
مثـل  فعـل     الذى فأعطوها للثاين  !م، خذيها وأعطيها هل   هذه الرأس منا  إىل  

  !! للثالثوأعطاها الثايناألول، 
لكن  !بنا اآلن تعسر  و  قلوم مرض وال غرض وال عرض، وه        يف سيل
 عندما شفيوصار كـلُّ واحـد      اختلف األمر ،  رأيتم عندهم  كما   ر الصدو ت

{{ !!ه وأهله وأوالده لهمع شدة حاجت !ثر أخاه باخلري  يؤ
{{ة أخرى،      وقيل تسعة    ٦٠٦٠وقيلورجعت للمرتل األول مر}}

{{٦١٦١  

 مم !؟كيف تربى هؤالء؟  طاف الرأس ببيوت املدينةهل تصدقون
يرق  منهم للرأس أو متنعه زوجته أو واحد أمل يستشرف !صيغت نفوسهم؟

وسام استحقت  الرحلة العجيبة من اإليثار اليتإا ! ؟لصبيته وكلهم فقراء
! ةكر بأثر التربية اإلميانيذَ ي!يتلى آناء الليل وأطراف النهارالذى .. اإلار 

أصحاب النىب املختار يف ةواألدوية احملمدي:  }}  ŸŸωω uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ZZππ yy__%% ttnn  
!!$$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ((##θθ èè??ρρ éé&&  ššχχρρ ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  ttββ%% xx..  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  ××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  44   ttΒΒ uuρρ  ss−−θθ ããƒƒ  ££xx ää©©  

 ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  šš�� ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé'' ssùù  ããΝΝ èèδδ  šš    χχθθ ßßss ÎÎ== øøÿÿ ßßϑϑ øø99   ))احلشراحلشر((}}  ))٩٩((##$$

 فيموت الثالثة أو األربعة ألن كلٌّ يـؤثر         ،احلرب  يف وكان اإليثار يقع  
  . إيثار بالروح أيضاًنهإ! عنهاء بدالً صاحبه بشربة امل

  :اليوممن بيننا هاكم مثاالً عصرياً و ولنطري إىل عصرنا احلايل

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 ).نقلناه باملعىن ( yعن ابن عمر » الشعب« يف يوالبيهق. وابن مردويه.  احلاكم وصححهه أخرج٦٠
  مصنف ابن أيب شيبة٦١
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ص يغيظـه   بواحـد متخـص    أحدنا    عندما يبتلى   جيداً لكم تعرفون ك
وشك أن  الغيظ ي  فماذا سيحدث؟ !! وجهه  يف ويضغط عليه حىت يكاد ينفجر    

ورمبا يزداد املفعول ويتحول إىل ركـالت       ! بابسرمبا  ويترجم إىل حركات،    
  .!!وضربات، ورمبا يزيد أكثر فيتحول إىل أعرية نارية أو غريه

من احلكماء من العلماء العاملني أحد ولكن إذا جلس هذا الرجل مع 
ويعرفون كيف يعاجلون هذا اإلبتالء أو ذاك ! نور من رب السماءلديهم 
؟ يقوم من  ماذا حيدث يا إخواينوه ويرققوه ويواسوهليحدثفيجلسون ! البالء

 ؟ بأى دواء!!!!بينهم وقد ارتاح فؤاده، وذهب غيظه، وشفى داؤه ومرضه
‰‰U: }}  ôô حيتاج إىل نور حضرة العزيز الغفور يدواء الذالب ss%%  ΝΝ ää33 øø?? uu !!$$ yy__  ××ππ ssàà ÏÏãã ööθθ ¨¨ΒΒ  

 ÏÏ iiΒΒ  ööΝΝ àà66 ÎÎ nn// §§‘‘  ÖÖ !!$$ xxÿÿ ÏÏ©© uuρρ  $$ yyϑϑ ÏÏ jj99  ’’ ÎÎûû  ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ��ÁÁ99 $$##  ““ YY‰‰ èèδδ uuρρ  ××ππ uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘ uuρρ  tt ÏÏΨΨ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ ùù== ÏÏ jj99  {{))يونسيونس٥٧٥٧((  

فاملوعظة جاءت من العامل الصاحل أو الرجل املصلح وجاء معها 
أال يبني لكم هذا بسهولة ... ! الصدر وأذهب اهللا ا الغيظ  يفالشفاء ملا

  .األفراد  يف وأثر اإلصالحر فعل العلماء املصلحنيويس
  

فأصحاب  بوضوح الح القلبمسوا حاجتنا لصلومثال ثالث لتت
،  العاليةعلى هذه الفضائل، وعلى هذه الصفات r رباهم rرسول اهللا 

 بنفسه ويقيس حاله ويذهب لرسول اهللا لطلب وكان لكل واحد معرفة
  .هذا ما كانوا عليه!  بعيوبهنه ويسأل إخوانه ليبصروالدواء القلىب
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يسارع إىل الطبيب، آملته الواحد فينا اآلن لو رأسه املثل هو لو أن و
القاهرة، يسافر إىل   يفذا مل جيدإو! بلده يسافر للقاهرة  يفوإذا مل جيد عالجاً

  !!اخلارج، ألن رأسه توجعه وحيتاج لعالج هلا
 وليس عنده ! ال يدرى ماذا يقوليعندما يصل... ولكن ! هذا حسن

ن يترك قلبه هل هذا يصح أ!! لصالة، وال يسألا  يفو حضورخشوع أ
 املطلوب أن تعاجل نفسك من مرض !؟ أال يطلب له الدواء!ضاً هكذا؟يمر

  يفحقِّهم  يفالصالة، لتكون من الذين أثىن عليهم اهللا، وقال  يفالشرود
  ))املؤمنوناملؤمنون٢٢--١١((..}}الَّذين هم في صالتهِم خاشعونَ الَّذين هم في صالتهِم خاشعونَ . .  قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ{{::كتاب اهللا

 ها لبيان وظيفة وصناعة اإلصـالح الـيت   خمتلفة سقنا ثالثة  فهذه أمثلة   
  : العلماء العاملون، ودعونا نلخص العربةومن بعدهميقوم ا النبيون 
حىت آثر كل واحـد أخـاه       املدينة    يف  مشاكل هؤالء الفقراء   من حلَّ 

   على أشدها؟ي سد فاقتهم وهيما الذشديد احلاجة هلا؟   يفبالرأس وهو
 وشفاؤهم من أمراض األثرة     ،همإمنا هو صالح قلوم ووسعة صدور     

 والبخل، ومـا     والغلُّ والشح والطمع واحلرص    واألنانية واألحقاد واألحساد  
  .!شابه ذلك وهى األمراض الىت تدمر كل بلد وواد

 من أن يتطور غيظه إىل    انق  من الذى منع الشخص احل      املثال الثاين  يفو
ـ  ،قد جير عليه العواقـب    ! ؟ؤسفعمل م  فعل مدمر أو   م النـار مـن     ومعظ

..  العارف بأمراض النفـوس       إنه برد نصيحة العامل الرباين     ،مستصغر الشرر 
  .! بل ورمبا التمس العذر ألخيه،نزل على حر غيظ نفسه فربدها وطيبها

 إذا  املثال الثالث من غفلته وقسوته حـىت        يف عاجل القلب ي يومن الذ 
أمام مـن هـو واقـف        بل يعلم    !؟الصالة مل يشرد من بني يدى اهللا        يف دخل

  .كلما دعاه أجابه ولباهيصري باهللا وفيتصل 
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أدوية ولكنها  ات ظاهرةصيدلي  يفال يوجد الذى إنه عالج القلوب
الذين معهم   ومن بعدهم العلماء العاملونالنبيونا ويعرفها هيصرفربانية 
ããΑΑ  {{  ::ما قال تعاىل  بذلك ك الرمسىومعهم الترخيص الناجععالج الأسرار  ÍÍ ii”” tt∴∴ ççΡΡ uuρρ  

zz ÏÏΒΒ  ÈÈββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  $$ ttΒΒ  uuθθ èèδδ  ÖÖ !!$$ xxÿÿ ÏÏ©©  ××ππ uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘ uuρρ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ ùù== ÏÏ jj99  {{) ) بل )أنزلنا: (مل يقل، ، ))اإلسراءاإلسراء٨٢٨٢ ،
ΑΑ  {{: قال ÍÍ ii”” tt∴∴ ççΡΡ uuρρ  {{يترتل باستمرار على قلوب العلماء :  باملضارع املستمر، أى

 هى سبب كل بالء اليت والصاحلني ما به يشفون املرضى من هذه األمراض
إا التربية نعم  فيصلحوم، ،رض أو يهبط على أهلها من السماءألا  يفيرتل

  !ورشة اإلصالح النبوية  يفاإلميانية
r 
 

 اإلصالح وخرباء التربية والتنمية    مثار للجدل األوسع بني علماء       يهذه القاعدة ه  
ألن الكالم عن العودة للكتاب والسنة والتمسك ما حبر زاخـر ال            ! مجمتمعات اإلسال  يف

 مـن  خروجـاً ف! ألدلته شـاهر  لرأيه ناصر و ، وأهل العلم هذه األيام كلٌ     أول له وال آخر   
  يف  قاعدة أساسية لكل من أراد أن يكون لـه         نقَعد هنا .. اإلشكال واخلالف واإلختالف    

  .وافر نصيب اإلصالح والدعوة
وأنا أتبعها واحلمد هللا منـذ سـنوات        ،  ملن يسر اهللا عليه     اعدة سهلة يسرية    وهى ق 

ملا كان اإلصالح    ؟كيف ذلك  ،وسبيل النجاح والفالح  بعيدة للدعوة لإلصالح والصالح     
ون الم يك اإلس  يف اإلصالح:  إذاً وببساطة  ،هو غاية الرساالت وهدف العبادات والقربات     

علـى  ظاهراً وباطنـاً    بإقامة الدين   ، وهذا ال يكون إال      بتحقيق غاية الرساالت والعبادات   
ـ تلـك   و .. ! األمـني  النيبسنة  ، و تنيحبل اهللا امل  القرآن  من  .. القوى املبني   ساس  األ  يه

  : أبسطها هنا اليتالقاعدة الرابعة
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  !التمسك بالكتاب والسنة وباإلقتداء بالنيبالشاملة اإلصالح بالعودة 
 وميكـنكم  اإلصـالح،   يفاضرات والدروس واخلطبمئات احمل وإن لنا يا إخواين 

، وستجدون أن الكثري منها يبدأ بآية مـن كتـاب اهللا أو             ٦٢٦٢العودة هلا مبوقعنا على الشبكة    
اً مـن   نتناول فيـه شـيئ    أو حبادثة انشغل ا الناس، مث        rحبديث من أحاديث رسول اهللا      

ـ  دب فيها الفساد أو خنرها سوس جور احل        ون اتمع اليت  ئش أو احلادثـة    أو العبـاد     امك
ـ        يف سري احملاضرة تو.. الواقعة  أو احلـديث    يكيفية التمسك باآلية وتطبيقها التطبيق العمل

 استشرى، ونكـون بـذلك قـد        يت أو املرض الذ    لعالج تلك احلالة الىت تفش     الشريف
 هـو أيـسر   وهذا يا إخواين! تلك األرجاء   يف املناسب هلذا الداء الذى ظهر    وصفنا الدواء   

  .الرجوع هلماملداخل للتمسك بالكتاب والسنة وا
  إىل العرب وهـم أّذّل النـاس شـعوباً         rأرسل رسوله   وكلكم تعلمون أنَّ اهللا     

أعزهم بعـد ذلـةّ      به وبشرعه من اخلوف و     Uفآمنهم اهللا   ،  !أمناً وأفقرهم ماالً  هم  خوفأو
  .عصورهم يف غناهم بعد فاقة وجعلهم باتباع شرعه والسري على هديه سادة األمموأ

التمـسك    يف لذلك فأنا أسوق لكم هنا القاعدة الرابعة من قواعـد اإلصـالح           
آية من آيات القرآن نأخذها ونعمـل    يفحمكم كتابه  يفبالكتاب والسنة من قول اهللا تعاىل    

هذه اآلية من كتاب اهللا أمرنا اهللا فيهـا أن            يف فنتلمس تلك القاعدة  !!. ا كما أمر الرمحن   
‰‰ôô  {{ :يبه ومصطفاه فقال لنا عـز شـأنه         نقتدى حبب  ss)) ©©99  ttββ%% xx..  ööΝΝ ää33 ss99  ’’ ÎÎûû  ÉÉΑΑθθ ßß™™ uu‘‘  ««!! $$##  îîοο uuθθ óó™™ éé&&  

××ππ uuΖΖ ||¡¡ yymm   yyϑϑ ÏÏ jj99  ttββ%% xx..  ((##θθ ãã__ öö�� ttƒƒ  ©©!! $$##  ttΠΠ ööθθ uu‹‹ øø99 $$## uuρρ  tt�� ÅÅzz FFψψ $$##  tt�� xx.. ssŒŒ uuρρ  ©©!! $$##  ## ZZ���� ÏÏVV xx..  {{  ))األحزاباألحزاب٢١٢١((..  

 علـى   يكيف نقض ! جمتمعنا اآلن   يف قد كثرت املشاكل وزادت عن احلد     فاليوم  
 من كل هذه اخلالفات ويرجع إلينا عز األمن واألمان          يوكيف ننته  مجيعها ؟ هذه املشاكل   

 أن  U لعـلّ اهللا     U؟ نعرض ذلك علـى اهللا       جوار حضرة الرمحن    يف واحلياة املطمئنة ! 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

أكثر من مائة :  حتت التراث الوايف للشيخ، حتت املقاالت www.fawzyabuzeid.comيوجد مبوقعنا  ٦٢
موضوع حتت اآلداب واألخالق، ومئات أخرى  ١٠٠ موضوعا حتت التصوف والتربية، و٢٥٠موضوع حتت اإلصالح، و

  .حتت ما خيص النساء والفتيات وإصالحهن، ومئات من خطب اجلمعة حتت نفس املواضيع وهكذا

http://www.fawzyabuzeid.com
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العودة للكتـاب والـسنة       يف  احللُّ ؟رب لكل ماحنن فيه اآلن     احللّ يا  يجيبنا على ذلك، ما   
  .rواإلقتفاء لنهج سيد األنبياء 

؟ حنن واحلمد هللا كلنا متبعون حلضرته       هل حنن اآلن غري متبعني حلضرته     ... لكن  و
سائر األبواب، أغلبنـا      يف وال يتبعه ! باب  يف صلوات اهللا وسالمه عليه، ولكن أغلبنا يتبعه      

يف و ..الزكـاة   يف  و ..الصيام  يف  و ..الصالة    يف ..باب العبادات     يف  به ييتأسى به ويقتد  
تلك العبادات وأخلصنا هللا فيها حىت أنتجت ما وعدنا اهللا بـه            يف  هل صدقنا   ولكن !!احلج

  من إصالح األخالق وتوسعة األرزاق؟
  : باهللا عليكمولكن أخربوين! العبادات  يفقتدينا به ظاهراًنعم قد ا

مـن الـذى     !؟أخالقـه   يف  به ي يقتد  من الذى  !؟سلوكه  يف  به يلذى يقتد من ا 
 ومعاملتـه لزوجـه وتربيتـه       بيتـه   يف  من الذى يقتدى به    !؟ءالبيع والشرا   يف  به ييقتد

كيفية حديثـه    يف بهي من الذى يقتد!؟تعامله مع اجلريان  يف بهي من الذى يقتد   !؟ألوالده
مـن  ! مشيه وركوبه وقعوده بل ونومه؟      يف  به من الذي يقتدي  ! ؟نه خترج م  واأللفاظ اليت 
مـن  ! قراء واملساكني والعطف على األيتام؟ وىف الرب بالف!صلة األرحام؟  يف بهالذي يقتدي 

 وحنن نرى املسلمني يقطعون     ! عن طريق املسلمني؟   إزالة األذى وإماطته    يف  به يالذى يقتد 
عطلوم عـن شـواغلهم     ليضرون مصاحلهم وي  كل ربوع البالد      يف الطريق على إخوام  

حالً ملـا يريدونـه     وليس بأيديهم   مثلهم  م متضررون   ، وهم يعلمون علم اليقني أ     !عامدين
 حنـن ا  ، وغريها مم  !!من مصاحل دنيوية ال تغىن عن أمور اتمع الذى حنن مجيعاً شركاء فيه            

  !rأمس احلاجة إىل اإلقتداء فيها برسول اهللا  يف
 !!كل أو بعض مـا ذكرنـا؟        يف يتمسك بالكتاب والسنة   و rمنا يقتدى به    من  

كـل حركـة أو       يف قرآنه هو القدوة واملثل     يف  وبين لنا  Uمه ربه    كما علَّ  rكان  بينما  
ال ي على كل مـسلمٍ منـا أ        ينبغ  وهذا بالضبط ما   !!سكنة من حركات أو سكنات حياته     

  .rه يفعل أمراً صغرياً أو كبرياً وال يتحرك حركة وال يسكن سكنة إال ويزا بأفعال
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اديـة  ، ولو كانت أفعاالً ع    rفأنت لو وزنت أفعالك وأحوالك بأفعال رسول اهللا         
الـسري  و ومعاملة األنام واحلركة     ،طريقة الكالم   يف  به يتأسالك! نظرك عبادية   يف وليست

القرآن، كان هو   خلقه  ألن  كلُّ أفعاله كانت مطابقة للكتاب      ف !الزحام  يف واملشى خالياً أو  
، وكل أقواله كانت من مشكاة وحى اهللا فقد كان ال ينطق عن اهلوى كما أخـرب مـواله                 

  . اهللايرضا أو غضب إال مبا يرض  يفحابه أنه ال ينطقوكما قال ألص
  يف  ويصري العمل الذى هـو     ،تثاب على ذلك وتؤجر على ذلك     فأنت مبتابعتك له    

  اله  يف  عبادةً هللا جلّ   نظرك عملٌ عاديتستحق عليها أعلى أنواع األجر وأفـضل         ... ع 
ألنـك تـشبهت    ..  .الوهـاب أنواع الثواب وأرفع مقامات التكرمي عند حضرة الكرمي         

  !.واب وسرت على هدى السنة والكتاب األالنيبحبضرة 
 دنياه على ما تأمره به نفسه وهـواه ومل يوفـق            حياته ويف   يف أما لو سار اإلنسان   

نة  عليه يوم يلقى اهللا، وال جيد هلا حس        وباالًأعماله  ، كانت   رسول اهللا كل ذلك ب    يف للتأسى
نفري من ديـن اهللا     تصبح مدعاة لل  وأسوأ من ذلك أنه حباله ي     بل  !  وال براً   والخرياً وال أجراً 

أساس األجور عنـد اهللا     ف! حبيب اهللا ج  من  وتنفر الناس منه    الىت  القلبية  ونشر األمراض   
ويرقـى  اتمع ويتقدم    بذلك ينصلح    ه ألن ،رسول اهللا أن يكون العمل مطابقاً ملا كان عليه        

  .يبه ومصطفاهحبالتخلق بأخالق بفضل إقامة دين اهللا و
مشى على هذا املنهاج أصحابه الكرام فأعزهم اهللا علـى مجيـع أعـداء اهللا               وقد  
اآلخـرة مـع حبيـب اهللا         يف الدنيا وسادة وعظماء    يف وجعلهم وجهاء ... وأغناهم اهللا   

t: }} ولذلك قال سيدنا عمر      ،ومصطفاه
{{  

ثورة داخليـة   سيد األولني واآلخرين حنتاج إىل      وأتباع  فنحن مجاعة املؤمنني أمجعني     
واملـصانع  امـل    واملع الـشوارع   يف ط ولكـن  املساجد فق   يف ليس! قلبية وصحوة إميانية  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
٦٣ نشرطهما على صحيح : وقال احلاكم، رواه. طَارِقٍ، ع.  
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ونرجع إىل    rنرجع إىل القيم الىت أرساها رسول اهللا         ثورة حقيقية ل   ،واملدارس واجلامعات 
 أمرنا أن نتجمل ا، فإذا قمنـا بـذلك          األخالق الىت كان عليها ونرجع إىل األحوال اليت       

  . بل سيصلح مجيع أحوالنا،جمتمعني ومجعنا قلوبنا على ذلك فإن اهللا لن خييب رجاءنا
كعبـة املعظمـة وخاطبـها قـائالً         مام ال  ذات يوم أ   لقد وقف النيب  

}}
  {{  وقـال
  {{٦٤٦٤{{ :أيضاً

و بالفعل باللسان أو باليـد أو        بالقول أ  يحرم علينا اإلسالم أن نعتد    
بالسالح أو بالتشنيع والتجريح على كل من يقول ال إله إال اهللا حممد رسول              

ن املسلمني العاديني، ما وصفه وما نعته ؟ يقـول فيـه       من سب واحداً م   .،اهللا
ن من سب مسلماً صـار     أى أ ،  }}r:  }}حضرة النىب   

  .!كفره فهوما من يقتل، أUفاسقاً والعياذ باهللا 
ع على مسلمٍ      أما من يشن      ع عليه قاصـداً أن     وهو يعلم أنه غري ذلك، وإمنا يشن

r}}هدمه أمام اتمع وأن يخزيه أمام إخوانه املؤمنني، يقول فيه      ي
{{٦٥٦٥ن أ ملسلم يألنه ال ينبغ

شنن أمجعـون شـرقاً      املؤمنو وإمنا.......  على مسلم    يوال يعتد ..... ع على مسلم    ي
  : لنـا فـيهم أمجعـني      Uقـال اهللا    .. طفـاالً أشـيوخاً و  ..  ورجـاالً     نساءاً وغرباً

                                                    }}  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  {{  ))احلجراتاحلجرات١٠١٠((..  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
، واحلديث بتمامه  مسلم  صحيح، هريرةَ يأَبِ عن: ، والثاىنماجه، عن عبد اهللا بن عمرو ابن سنن:  احلديث األول٦٤

 اللّه عباد وكُونوا،. بعضٍ بيعِ علَى بعضكُم يبِـع والَ تدابروا، والَ تباغَضوا، والَ تناجشوا، والَ تحاسدوا، الَ {للفائدة 
 بِحسبِ: مرّات ثَالَثَ صدرِه إِلَى ههنا، ويشري التّقْوى. يحقره والَ ه،يخذُلُ والَ يظْلمه، الَ. الْمسلمِ أَخو الْمسلم. إِخواناً
  }وعرضه  ومالُه دمه . حرام الْمسلمِ علَى الْمسلمِ كُلُّ. الْمسلم أَخاه يحقر أَنْ الشّرِّ من امرِىٍء

، عن بن عمر داوود أيب سنن: }ردغة اخلبال{، حديث ، عن عبداهللا بخاري ومسلمال صحيح: }سباب املسلم{حديث  ٦٥
  .وردغة اخلبال هى عصارة أهل النار أعاذنا اهللا تعاىل منها ومما يقرب هلا
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بينـهم الـشفقة    .. بينهم التحـاب    .. بينهم التواد   .. خوة بينهم التآلف    أكلهم  
 سيد األولني   ابينهم كل األخالق الكرمية الىت كان عليه       ..  اللني  بينهم  ..والعطف والرمحة 

ââ  {{  :كتابه املـبني    يف U وجيمعهم قول اهللا     ،واآلخرين !!$$ uuΗΗ xxqq ââ‘‘  ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷�� tt//  {{  ))رمحـة  ، ، ))الف�تحالف�تح٢٩٢٩
 يفواملستـشفيات،     يف  األجـر  يفوالـشراء،   و البيع   يفو،  احلديثيف  و املعاملة،  يف سابغة

   ؟ن رمحــاء بينــهم، والــشدة علــى مــ،روفاتاملــدارس الــىت باملــص  يفاألجــر
))                                                              ââ !!## ££‰‰ ÏÏ©© rr&&  ’’ nn?? ttãã  ÍÍ‘‘$$ ¤¤ÿÿ ää33 øø99   ..))الفتحالفتح٢٩٢٩((  ))  ##$$

 منها املؤمنون ويروع منـها املـسلمون   هذه األيام الشدة يعاين     يف لكن وجدنا 
!! مجعـني  علينا الدور أ    وإذا سكتنا ومل نتحرك سيأيت     ،ويخاف منها اآلمنون املُطمئنون   

  واستمر ساعات حىت وصل ؟     يقٍ سار فيه فوجد الطريق مقطوعاً     طر  يف من منا مل يعاين   
 يريدون أن يعتدوا علـى      ينطرخلمن منا مل يركب املواصالت فوجد فيها الغاصبني وا        

حـاق بنـا   !  إذا قلنا مجيعاً ذلك)وأنا مايل: ( والكل يأخذ نفسه جانباً ويقول    !؟اآلمنني
يا أمة خري األنام، يا أمة بلد مدحه احلبيب عليه أفضل الـصالة              .!!نأمجعني مانراه اآل  

r: }}يامن قال فـيكم رسـول اهللا        .. وأمت السالم 
{{٦٦٦٦

 دبلدكم ي  در واإلقتصاد يم  در واألمن يم  در واملنشآت ترميف كيف نعـيش  ! !م  
 دي ج  بلدر وحنن نتفرليس هذا حـال     !؟ ماذا أصنع وماذا أفعل    وكلٌ يقول ما شأين   ! م 

  :rاملسلمني وليس هذا حال املؤمنني وإمنا املـسلمني واملـؤمنني يتكـاتفون، قـال               
}}{{٦٧٦٧

بد أن ب مجيعـاً      الة هؤالء املنافقني وليكن ما يكن،       بد أن نتكاتف إلزاح    ال
حياتنـا    يف ن نكون عليها  ألتطبيق األخالق احملمدية واألوصاف القرآنية الىت أمرنا اهللا         

هذا املقام لو ختلقنا خبلقٍ واحد كان عليه احلبيب املصطفى عليـه              يف  ويكفينا ،الدنيوية
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 .ي املقاصد احلسنة للسخاواخلفاء، ووردت يف ىف كشف عن عمر العاص بن وعمر ٦٦
  .البخاري صحيح t موسى أيب عن ٦٧
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 يدعى بني   rة وأمت السالم حىت قبل بعثته وقبل تكليفه برسالته، لقد كان            فضل الصال أ
 عليه  ن يرتل عليه وحى السماء ، وقبل أن جيتبيه اهللا للرسالة وقبل أن يترتَّل             أقومه قبل   

: القرآن، فقـال   يف الصادق األمني، واألمة كلها وصفها اهللا القرآن، كان يدعى بينهم   
}}                  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ àà)) ®®?? $$##  ©©!! $$##  ((##θθ ççΡΡθθ ää.. uuρρ  yyìì ttΒΒ  šš ÏÏ%% ÏÏ‰‰≈≈ ¢¢ÁÁ99   ))التوبةالتوبة١١٩١١٩((  }}  ##$$

 ال كباراً وال صغاراً، حـىت     ؛  ال يكذب أحدهم  ! األمة كلها إمسها أمة الصادقني    
،  يبيعوـا  البضاعة الـيت  و،  ا يسمعو الكلمات اليت   يف اللعب، أمناء حىت  واللهو   يف
  .كل أمر  يفالعمل الذين يقومون به، وعلى املهمة الىت كُلفّوا او

فمـا بـالكم لـو      واألمانة لرفع اهللا عنا كل عناء،       فلو ختلَّقت األمة بالصدق     
يرتل علينا الرخـاء    .. تكاملت أخالق النبوة فينا، وكانت أوصاف القرآن فيما بيننا          

لوعد هناء ألنه يقول وهو الصادق ا       يف من السماء ومن األرض وجيعل اهللا حياتنا كلها       
ööθθ  {{  ::الذى وعده ال خيلف ss99 uuρρ  ¨¨ββ rr&&  ŸŸ≅≅ ÷÷δδ rr&&  ##““ tt�� àà)) øø99 $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((## ööθθ ss)) ¨¨?? $$## uuρρ  $$ uuΖΖ óóss ttGG xxÿÿ ss99  ΝΝ ÍÍκκ öö�� nn== ttãã  ;;MM≈≈ xx.. tt�� tt//  

zz ÏÏ iiΒΒ  ÏÏ !!$$ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  {{  ))األعرافاألعراف٩٦٩٦((..  

، }}}}األثر   يففإذا سكتنا عن الباطل فقد ورد
}}UU موسى  عن جربيل وقومفيما رويو

        
                        
{{ ،}}  ((##θθ ççΡΡ$$ ŸŸ22  ŸŸωω  ššχχ ööθθ yyδδ$$ uuΖΖ ooKK ttƒƒ   ttãã  99�� xx66ΨΨ ••ΒΒ  

ççννθθ èè== yyèè ssùù  44  šš[[ øø⁄⁄ ÎÎ66 ss99  $$ ttΒΒ  ((##θθ ççΡΡ$$ ŸŸ22  ššχχθθ èè== yyèè øøÿÿ ttƒƒ  ∩∩∠∠∪∪  {{  ))وأنتم قد مدحكم اهللا قبل هذا ، ، ))املائدةاملائدة
ööΝΝ  {{ :هذه األمة  يفالكون كله فقال ççGGΖΖ ää..  uu�� öö�� yyzz  >>ππ ¨¨ΒΒ éé&&  ôôMM yy__ ÌÌ�� ÷÷zz éé&&  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  ((  اخلريية؟ ماخلريية؟ل مل    

))  ttββρρ ââ�� ßß∆∆ ùù'' ss??  ÅÅ∃∃ρρ ãã�� ÷÷èè yyϑϑ øø99 $$$$ ÎÎ//  ššχχ ööθθ yyγγ ÷÷ΨΨ ss?? uuρρ  ÇÇ ttãã  ÌÌ�� xx66ΖΖ ßßϑϑ øø99 $$##  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ èè?? uuρρ  ««!! $$$$ ÎÎ//  ((  ))عمرانعمرانآل آل ١١٠١١٠((،،  
t: }}{{٦٨٦٨اإلمام مالك وقال             

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .ابن تيمية، وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان يجمموع فتاو ٦٨
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}}:اآلن فقالإلسالمية جمتمعاتنا ا  يفملا حيدث مثالً rالنىب ضرب   


                
                      

{{٦٩٦٩
وانظروا إلعجاز احلديث الشريف فإن من خيرقون السفينة ال يلزم أم يريـدون             

ولكـن  ! م باملرور عليهم  يريدون صاحل بعض ركاا ألم يريدون أال يؤذو       إغراقها بل قد    
 !!رك هؤالء يدمروا األمة والعقالء سـاكتون      يبة حىت لو كانت هناك ال تشفع لت       النوايا الط 

  !!قة املهلكة واملفر!ةدعمتاملفما بالك بأصحاب النوايا السيئة 
صـاحل الـبالد    ريد  يقولون ن ، فينا قلَّةٌ     متاماً اآلنبالدنا اإلسالمية   سفينة   يههذه  ف
  يفكادوا يهلكون الناس لو تركوا، وآخرون خـابوا  مسعاهم في   يف نبهم الصواب ولكن جيا 
ـ   تـأتيهم   ال يريدون إال املصلحة الشخصية و     والوا أعداء الدين    مسعاهم ف   هماألمـوال من
حىت يتـسنى   ،  تضييع األمان منها  استمرار الفوضى فيها و   وبالد اإلسالم وتفتيتها    لتشتيت  

  .!وميلكوم فيها كما يظنونمايريدون اإلسالم بالد   يفهلم أن يصنع األعداء
 العراق وأفغانستان اليت    يف  كما  بعض أقطاره   بقوام وحيتلون   األعداء بل رمبا يأيت  

 بل ساعدوا عليها ألا مصدر الفـساد للـدول    ،مل حياولوا أن يقاوموا زراعة املخدرات ا      
ا بـالد  كون الفنت حىت يقـسمو   يزاألموال لدعاة الفرقة والتطرف، أو       ومصدر   ،اإلسالمية
  .!غريهااليمن و  يف عودتهنالسودان ويريدو  يفكما حدث بالفعلاإلسالم 
يناير، وبعد   يفمصر ثورة الغرب اآلن أشد قلقا على صنيعتهم إسرائيل بعدف

فهم قلقون ! لصحوة اإلسالميةلاألقطار العربية واإلسالمية   يفك النهضة الساريةتل
  :r والىت قال فيها بالد العرب  يفة الضاربةمصر ألا القو من أكثر قلقهم وخوفهمو

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .يسنن الكربى للبيهق، ال رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيمٍ ،النعمانَ بن بشريٍعن  ٦٩
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           }}{{٧٠٧٠
 هلـا    إسـرائيل  قالقل تصدر   يف دائماًمصر وبالد اإلسالم    تكون  رييد الغرب أن    ف
و مـن   ! نستـسلم  وحنـن    عن طريق سـيناء،   وارمني  رات  املخدواملؤامرات و الزالزل  

! أو يفعل ما يشاء   ! أو خيطف أجنبياً  ! لحةيعطل مص  واً، أ يقطع طريق مطلوبه  ستعصى عليه   ا
حاسب فت! موته  يف تسببتمريضاً  كان  مبا  رو! ؟منتقطع الطريق على    ! العقالءبليق  ي  المبا  
  ! !؟ بسيد األمة هل هذا هو العمل بالكتاب والسنة واإلقتداء!عليه

أسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا للدعوة إلصالح        !حنن حنتاج إىل اإلصالح وبشدة    
  .rالبالد والعباد بالعودة إىل شرع اهللا وسنة رسول اهللا 

 
أى فـإن   ! اآلن وقد أدركنا وفهمنا أربعة قواعد تؤسس عليها عملية اإلصـالح          

تمع سوف يصطدم بالكثري من األحوال الىت ال ترض         إل للدعوة   رٍمتصدوال  اهللا   يصالح ا
  ؟يعيدهم إىل شرع اهللالتوجيه ل  يفحبيبه ومصطفاه، فمن أين يبدأ

، فمن أين يأخـذ     جيب أن يبدأ بإصالح القلب فهو اللب       هأنكما أسلفنا   يعرف  هو  
  !كتاب والسنةهم للعودة إىل الشرع الشريف من اليدبأي

إلصالح من حيثما جتد جمتمعـك      اإىل   يداعالبدأ أيها   أن ا .. وكما أوضحت آنفاً    
 إذ أنك نائب عـن      ،الوقت الذى أنت فيه واملكان الذى تدعو منه         يف حيتاج أكثر ما حيتاج   

  يف املستبصرولذلك أقول لك أنَّ     ،  الفرد واتمع لنفع   ي ه توصيل الرسالة اليت    يف الرسل
ذا كانـت   ، فه بعد توحيد اهللا   أمته مبا يناسبها     الح األمم جيد أن كلَّ نىب كان يأيت       قضايا إص 

أى أن عمليـة    ،  دعـاهم لكـذا   الفحـشاء، وذاك     لترك   ىدع، وذاك   الكيلتوفية  دعوته  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 إِنَّ: يقال) اخلطط (كتاب يفال أصل له، ولكن ورد : اشتهر على أنه حديث ولكن مل يرد وقيل ىف الدرر املنتثرة وغريها ٧٠
 معافَاةٌ بلَد مصر{ :اَألحبار كعب ، وعن}اهللا  قَصمه بِسوٍء أَرادها فَمن كُلَّها، اَألرضِ خزائن مصر{ :اِإلهليّة الكتب بعض يف
ننِ، متالف نا مهادبِسوٍء أَر هّلَى اهللا كَبع  هِهجو{عري موسى يأَبـ ، وعناَألش: } ُلأَه رصم داجلُن افعّا الضم مهكَاد دأَح 
  .اهللا رسول أَخربه بذلك أَنَّ فأَخربين جبل، بن معاذ بذلك  فأَخربت:الكالعي عامر بن تبـيع ، قال}مؤونته  اهللا كَفَاهم إِالَّ
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  .زمانالوكان امل ما حيتاج إليه أهل كل وقت ومكان بأشد  يفاإلصالح تبدأ
كل مكـان     يف  املواضيع واألشياء  راتعش هذه جيد    اأيامن  يف ٧١٧١ اإلصالح يوداع

  ؟ ما حيدث الناس فيهف خيتاري وك؟فماذا يفعل!! يذهب إليه أو يدعو فيه

 
أن و،   ملقاصد الـشريعة    الواعى واملدرك  فهمهول ،اإلميانيةمليزان البصرية   هو حيتاج   

شرع لضبط منافع ومـصاخل     ة الىت جاء ا ال    ة الكلي واعد الشرعي لقيكون دارساً مستنرياً ل   
 إنـدراجها كيفيـة  ويفهـم  وعاملاً بفقه الضروريات واألولويـات  ، راية الدين اخللق حتت 
 جههم إليه مما يراه غالباً علـيهم تار للناس ما يو فيخت القواعد الشرعية الكلية      حت وإنشقاقها

واعيـاً  وأن يكـون    وال مهجـورة،    قضايا فرعية   هم ب ل يشغ أو يكون باباً إلصالحهم، فال    
ـ        لواجبات الوقت والعرف والضرورة حتت       ع القواعد الشرعية وما يتفرع عنها حىت ال يوق

 هم أحوج لغريه، أو يكون حديثـه هلـم    وال يشغلهم بأمرٍ   الفتنة وال يشق عليهم     يف الناس
جيـب أن يكـون     ا ذكرنا مما     مب ، وهذا لنقص علمه   تركهم لكان خريا هلم    وباالً عليهم ولو  

 وفقه مستنري، ألن مجع اخللق على احلق هو هدفه احلقيقى وهـدف الرسـل               بهدراية  على  
  !. فما نفع كل ما يفعل؟مل يصل هلذاما و! وغاية العبادات

وحنن هنا لسنا بصدد تدريس ذلك ولكننا نوجه أنظار الدعاة هلذا، ملا وجدناه مـن      
بلـد مل حيـن ألهـل     ، فيخوضون فيما    اإلصالحوة  لدعف  كاى الكثريين بدون علم     تصد 
احلـوادث  الواقـع و فقه استيعام لأو لقلة ، !ساليب ذهب زمااأل همباستخدام، أو  !وقته

بوا سـب ، أو   ! أو النفاق  كابرةاملأو   احملظور يفتلك   والضروريات، فأوقعوا الناس بدعوم   
  . أن من واجبنا التوجيه والتنبيهجدنافو، حسن النية ال يشفع هلذا و!الفرقة واخلالفات

فالـشأن    والدراسـة،  ستقصاءللتعريف والشرح وليس لإل   هنا هو   وما سنذكره   
 سيط مع إنتقاء أمثلة من واقعنا املعاصـر       ب ولكن سقنا األمر بت    من وريقات قليلة  بكثري  أكرب  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 .}كيف تكون داعياً على بصرية{ : أنصح من أراد اإلستزادة بكتابنا ٧١
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ية عن بعض    ولنعطيكم أيها اإلخوان الكرام فكرة أول      على فهم تلك القواعد    الدعاة   حثَّلن
  : وخذوا أمثلة على ذلك،ة اإلصالحااألسس الالزمة لدع

  :قاعدة األمور مبقاصدها: أوال
فيقـيم  ،  فهمـه   يف  يذهب ملكان فيجد شيئاً ينكره     يالداع: مثاالًخذ  

ولو علم صحة مقصدهم مما وجـد       ! ظنه  يف الشرع عن   املكان ويقعده دفاعاً  
، ولرحم الناس من    ومهه  يف بىنملا  التصدى  ة  مشقَّر على نفسه    وفَّاألمر و  ملفه

 أو غري مقدر ملا جيينساهياً يزرعها الفرقة اليتظنونه ولكفاهم شر .  
ـ      ل مثل رجل نزل بلداً فوجد فيهـا ضـرحياً          نيصاحلرجـل مـن ال

هذا خروج عن الشرع، ولو     دعوته لظنه أنَّ      يف غضباً يالداعفاستشاط  يزار،
درك أنَّ املقـصد    ألكفقههـم    مرفعلهم وفقه األ    يف علم من الناس مقصدهم   

كما عنده  ويسألون اهللا   كما أمرت السنة    يزورون الرجل الصاحل     ألم   يشرع
وإمنا حوله   وهم ال ينوون طوافاً   !  وال يسألون الرجل نفسه     زكريا، فعل سيدنا 
ا ههقأنَّ األمور مبقاصدها لف   فلو علم    ! وخروجاً تنظيم احلركة دخوالً  قصدهم  

  . أبداً سبب فتنةماألراح واستراح وو
 باملقاصد  العقود  يف العربة  فروع أخرى مثل   يتفرع عن تلك القاعدة   و

مـن اسـتعجل    ، و ات فيما حيتمله اللفظ   ألميان مبنية على الني   ا، و ال األلفاظ 
  . عوقب حبرمانهالشيء قبل أوانه

  :كقاعدة اليقني اليزول بالش: ثانيا
ألنـه   ،إلصالح اليوم ل ي حيتاجها الداع  وهذه من أخطر القواعد اليت    
 كمـا   ء حىت تثبت إدانته   يتهم بر أن امل و  يتفرع عنها أن األصل براءة الذمة،       

 حقيقـة   يومساءاً ه مرأة  احول رجل أو    جتد شائعة   الصباح  في  ف،  نقول اليوم 
عمويستخدمها  بل   ،ي والقاص الداينشيعها  ية  ظنييد   ت وال  اإلصالح بال تثب
تاناً األعراض ز   يف ة فيقع رويمزيـد البلبلـة    ال  زيـد النـاس إ     وال ي  ،وراً و
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، !!ولو رآهم األوائل حلكموا عليهم حبد القـذف        ؟صالحين اإل فأ !والشقاق
  !!!أبواب الكالمأيامنا من   يفالكثري مما جدوقس على ذلك 

األشياء اإلباحة، وهـو      يف أيضاً أن األصل  ويتفرع عن تلك القاعدة     
عهد النىب    يف ن يتصدون لتحرمي األشياء الىت مل تكن      باب هام لكل الدعاة الذي    

r    بقياس فاسد     م مسعـوا    ! ر حياة الناس  ألنه فقط يعسر عليهم أن تتيسأو أ
    ،فبئس ما يعملون ولو أحسنوا      يهويريدون أن حيملوا الناس عل    هذا من أحد ،

يى على أيد  الترب   ثري مما  ، ويتفرع عن تلك القاعدة الك     ر حاهلم  أهل الفهم لتغي
  .ليس اال جمال ذكره هنا

  :قاعدة املشقة جتلب التيسري: ثالثا
األمهية للسادة دعاة اإلصالح الذين يريدون أخذ         يف وهى قاعدة غاية  

        ما  فهموا جيداً م  الناس لإلقتداء بسيد الناس والعمل بالكتاب والسنة، ولو أ 
رورات تبـيح   الضإذا ضاق األمر اتسـع، و    : تلك القاعدة مثل  تندرج حتت   

الناس حـىت   بني   ، والضرورة تقدر بقدرها، وهى قواعد انتشرت      احملظورات
سف غابت عن كثري من الدعاة فشقوا على الناس         ولكنها لأل ضربت أمثاالً،   

  ! معروفة، واألمثلة على ذلك كثرية و!لفرقة والتطاحناالنفاق و  يفوأوقعوهم
  :رر ويقيدها اليزال بالضقاعدة الضرر يزال: رابعاً

 يرى ضرراً أو خمالفة تستوجب      ي الذ يوهى أيضاً قاعدة أساسية للداع    
اإلزالة، ولكنه ال يهتم أنه بأسلوبه سيحدث ضرراً أشد فيعمى مسعه وبـصره             

 والشرع يقول له متهل أمل تر أنَّ هارون         ،وال ينظر إال إلزالة الضرر الذى رآه      
u         يحته إنتظـاراً  نـص  واترك بىن إسرائيل على عبادة العجل بعد أن رفض 

  !.سرائيل وهو أشدافرقة بىن  لضرر لعودة موسى دفعاً
ويتفرع منها ما هو معلوم للجميع مثل درء املفاسد مقدم على جلب             

ـ     ،الصالة ليحظوا باألجر الوفري     يف يالداعل  طو فقد ي  ،املصاحل ر  فإذا بـه ينفِّ
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ويتفـرع  ،  ! هذا  يدفعهم لترك صالة اجلماعة فأى داعٍ      أو املسجد،الناس من   
 بل  مبثله يزالال  الضرر  ، و الضرر يدفع بقدر اإلمكان   : الكثري مثل ها أيضاً   عن

  .العامالضرر اخلاص لدفع الضرر  لٌمحتيباألخف، و
نها أن  ع، ويتفرع   قاعدة العادة حمكمة  وهناك قواعد أخرى كثرية مثل      

 العادات   اإلصالح ملعرفة أن   يوحيتاجها داع ،  كاملشروط شرطاً املعروف عرفا ً  
 وليس لـه أن ينـاطح النـاس    ،قوة تقدر بقدرهاالشرع   يفحيث يذهب هلا 

بل عليه أن يأخذ القواعد ككل واحد ليعرف من أيـن            ،أعرافهم لفهم عنده  
أيضاً ومنها  بسالسة ويسر،   لشرع رم    الناس لنصحهم واألخذ بأيديهم      يأيت
ر، ويتفرع عنها كـثري     ىل من إمهاله، ما مل يتعذ     أو) تنفيذه( إعمال الكالم   أن  

 يريد أن   ي الذ ي، وهذا حيتاجه الداع   املُطلق جيري على إطالقه مامل يقيد     منه أن   
  .خياله  يف ملظنةيقيد أمراً مطلقاً مل يقيده الشرع

ومن أمجل وأمت ما مجع فيه السادة العلماء روح وفقه تلك القواعد الـسابقة هـو                
  كيف؟! .... فرةاإلشارة إىل أن اإلصالح بالتدريج وليس بالط

 
، وإمنا هو من شـرع      شرع اهللا   يف التفريط  ال يعىن  بالتدريجواإلصالح  
يعلم كيف يأخـذ    وكل األدوات السابقة    جلراح ماهر يتقن    اهللا ولكنه حيتاج    

يـدعو لتـرك   فهو ! التمسك بالكتاب والسنة الناس خطوة خطوة إىل      يبأيد
درجـات   فرائض وسنن، والسنن    الطاعات  ويعلم أنّ  مات مجلة واحدة،  احملر  ،

 البصري واحلصيف والفطن أداة     يوعلى ذلك ميلك الداع   ،  مراتبواألحاديث  
ääíí  {{  :العـالج   يف سلوب احلكمة أ يف قال فيها اهللا     واليتاإلصالح بالتدريج    ÷÷ŠŠ $$##  
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حديث معجز يبني كيف أن التـدريج هـو           يف rفيها  والىت قال   ،  ،  ..))النحلالنحل١٢٥١٢٥((

  :rالسنة الطبيعية إلصالح األمور وكذلك إلفسادها فقال 
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}}



{{٧٢  

العالج؟ نأخذ    يف  العدنان مبدأ التدرج   والنيبالقرآن  استخدم  ف  يكف
  . على ذلك كلكم تعرفونه وهو موضوع حترمي اخلمرمثاالً

 يف جمتمع يغلب على سكانه شرب اخلمر ويعدوا عالمـة           rوجد  
ذلك ويتباهون ـذا    فخراً ب  وينشدون الشعر    الفتوة،على الصواب والقوة و   

 فكيف قضى عليها القرآن الكرمي؟    !! لكثري غريها ومل يكن عندهم ا   .. الصنيع  
  . املسلمني بإتباعه عند أي أمرUبالتدرج اإلهلي الذي طالب اهللا 

ولذلك يقول أمري الشعراء أمحد شوقي عند وصفه لرسولكم الكرمي          
r : ي واألناة، وه    : ، أيروؤدة والتاويت بالتم د

!! وليس كُلُّ داٍء ينفع معه املـشرط      !! يريدون أن يقضوا على الداء مبشرط     
فالداء إذا وصل إىل النفس وتلذذت به، حتتاج إىل التمهل يف استئـصاله، وال      
يستطيع اإلنسان أن يقضي عليه بقانون، ألنه مرض مرضا اشـتدت وطأتـه             

  . رآينعلى نفوس متعاطيه، لكن حيتاجون إىل هذا العالج الق
 أن بعضهم   - وقد حدث يف الصالة      - Uفكان أول ما بدأهم اهللا      

، !!)أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون: (بعد قراءة الفاحتة  رأ  كان يؤم رفاقه، فق   
ــحتها صو :))  IIωω  ßß‰‰ çç66 ôôãã rr&&  $$ ttΒΒ  ttββρρ ßß‰‰ çç77 ÷÷èè ss??  ∩∩⊄⊄∪∪  ((  ))ــ،،))الك��افرونالك��افرون٢٢ ŸŸωω  ((##θθ  ((: ت فرتل çç// tt�� øø)) ss??  

nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  óóΟΟ ççFFΡΡ rr&& uuρρ  33““ tt��≈≈ ss33 ßß™™  44 ®®LL yymm  ((##θθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè ss??  $$ ttΒΒ  ttββθθ ää99θθ àà)) ss??  ((  ))نفسك   كأنه   ))الن�ساءالن�ساء٤٣٤٣ أعط
شـرب اخلمـر    فمن   .. Uوقتا تفيق فيه من سكرتك لتؤدي الصالة لربك         

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  جممع الزوائد بن يسار،  ىف مسنده عن معقلرواه أمحد ٧٢
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ال بد أن يعطي نفسه وقتاً يفيق منها لصالة املغرب، وبعد املغـرب             .. عصراً
وقات اليت  فأصبحت األ ! والعصروالظهر   هناك صالة العشاء، مث هناك الفجر     

مث بعـد   تعاطيها منـهم،    ضيقة وقليلة فقلت كمية     اخلمر  يسمح فيها بتعاطي    
  .!!قال ما يشرب اخلمر فلم يدروكان هم ذلك حدث خالف بني بعض

كل أحكام الشريعة    من حكمته يف شريعة اإلسالم أنه جعل         Uواهللا  
اث لصالة والصيام واملـري   يف ا  ،ماحكأأو  مقاصد للشريعة،    حول مخسة    تدور

  :الغاية من مجيع األحكامف.. ، السلموالزواج والطالق ويف احلرب و
 وحفـظ   ، وحفظ العرض  ، وحفظ املال  ، وحفظ النسل  ،حفظ العقل 

  :لكليات اخلمس أحكام اإلسالم تدور حول هذه االوطن، وكلُّ
بتعاد عما يغيـب   املؤمنني باإلUفالعقل هبةٌ من اهللا، ولذلك أمر اهللا      

العلة يف حتـرمي اخلمـر واملـسكرات،        ك هو السبب و   هذا العقل، وكان ذل   
واإلسالم حيفظ النسل، ويريد من الناس أن يتناسلوا بالطرق احلالل الشرعية،           

حـىت ال يقـع اإلنـسان يف        !!! قتراب منه ك حرم الزنا وحرم حتى اإل     ولذل
  .  بالكُليةUاحملظور بعد دخول هذا احلمى الذي حرمه اهللا 

 ختالس حبفظ املال لكل فرد، ولذلك حرم السرقة واإل        Uوأمر اهللا   
ذه هلحفظاً  لشرعية اإلهلية لقسمة املرياث      والنهب، ووضع القواعد ا    الرشوةو

األموال، حىت ال يتعرض الناس للمشاحنات والتقاتل والتخاصم، ألن هـذا           
وهو سر الشحناء والبغضاء بينـهم، وكـذا العـرض        املال هو موضع الداء     

  .وهى أمور ال حتتاج لبيانوالوطن 
هذه األمور الكلية هي اليت يدور عليها كل األحكام التـشريعية يف            

قتـراب  ع املؤمن من اإل    أن حيفظ العقل من    Uالديانة اإلسالمية فلما أراد اهللا      
د شرا وغياب عقـل     بعالشجار  ملا وقع    مث   ،من اخلمر يف البداية عند الصالة     
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البيان   يف سلمون بني أمر وآخر حىت رغبوا     وتطورت احلوادث، وامل   .. شاربه
عن سيدنا عمر لتـروا كيـف       الكامل  ى لكم احلديث    ووسأرالقاطع فيها،   

  :tعمرقال ،  خطوة خطوةحترميها  يفتدرج اهللا معهم
}}                      
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املؤمنني من شرا وجعلها من اخلبائث وى عنها وقال  rرسول اهللا منع ف

r:}}فيها     {{٧٤.   يعىن ال تقربوها وابتعدوا عنها حىت ال تقعوا يف
ها، جتار فيها، وعن محلها، وعن تقدمي وى عن عصرها، وعن بيعها، وعن اإل،اخلبائث

r:، فقال  اخلموروعن اجللوس حىت على مائدة تدار عليها
}}{{٧٥

األعـالم مـن    وقد مجع يف سبب حترميها عشرة أشياء مجعها األئمـة           
 - يعين القمار، واألنـصاب    -مليسر  فجعل اخلمر وا  ،  rحاديث رسول اهللا    أ

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
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  < عن عمر  الكربىيسنن النسائىف احلديث 
 رواه الطرباىن ىف األوسط وابن النجار عن ابن عمرو:  ٧٤
  .بو داوود والبيهقي عن ابن عمر رواه أمحد وأ٧٥



  ))٩٤٩٤((قواعد منهج اإلصالح اإلسالمي قواعد منهج اإلصالح اإلسالمي                                                                                                                     الباب الثانيالباب الثاني
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (اإلسالماإلسالم يف  يف          إصالح األفراد واتمعات         إصالح األفراد واتمعاتالشيخ فوزي حممد أبوزيد               الشيخ فوزي حممد أبوزيد               

 وهى األصنام اليت تصنع     - واألزالم   -يعىن األصنام اليت تصنع من احلجارة،     
 وهي أربعة، فكان الواجب طبقًا لقواعد اللغة        ،من اخلشب، كلَّها شيئًا واحداً    

إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس مـن عمـل          : العربية أن يقول  
 يعين جعل األربعـة هلـم       ) فاجتنبوه   (:  لكن اهللا قال   الشيطان فاجتنبوهم، 

 حرمة واحدة، أي أن شرب اخلمر يعادل عبادة األصنام بأنواعها، ويعـادل           
إذاً حرم اهللا اخلمر يف هذه اآلية كتحرميـه         القمار بأصنافه ودروبه وأشكال،     

  . وهذا ما اجتمع عليه املسلمونلعبادة األصنام
نة كتب الس روت  ؛  وصاح املنادى بتحرميها   ولذلك ملا نزلت هذه اآلية    

صـنافها  بأمر اخلأراقوا كل ما عندهم من دنان ملا مسعوا النداء     أن أهل املدينة  
 :ىف ذلـك  روى  مما روى   و،  ال تثبت وبال سؤال    ساعة واحدة الطرقات ىف   يف  

}}



{{،}}

{{٧٦٧٦ ،
فلم حيتاجوا إىل قانون جنائي، وال إىل مكاتب للمتابعـة أو للقـبض علـى               

 مبجلٌ من اجلميع، وفيه النفع والشفاء للجميع،        Uاملخالفني، ألن تشريع اهللا     
وقد نزل هلم مع بيان احلكمة الشافية، فكان عالجا هلذا األمر ناجعاً إىل يـوم         

  .كل املنكراتموقفهم من ذلك يا إخواين  وك،الدين
مت الباب األول كيف أن أمريكا حر       يف تعلمون من كتابنا هذا   وأنتم  

 تركهـا   تستطع أن جترب الناس علـى     اخلمر مث عادت وأباحتها مرة ثانية ملا مل         
    .ورة كان جمتمع التربية اإلميانيةاملدينة املن  يفولكن جمتمع اإلسالم ،بالقانون

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .فتح الباري شرح صحيح البخاري:  وكثري من التفاسري والسنة، والثاىن اية األرب يف فنون األدب :نسعن أ: األول ٧٦
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   ....زمانوالكان بتنوع امل.... تتنوع أعراض وأمراض اتمعات 
التـاريخ  اإلدرك والعامل ببواطن احلـوادث و     الفهم و   يف لكن املتبصر 

على مـدار   فلن جتد هلا      ظهر يف عصرنا من أصناف املنكرات      مهمايدرك أنه   
  .اجلاهليةأيام ا كان حادثاً يف أكثر ممالتاريخ 

 على كل   قد استطاع أن يقضي   القرآن الكرمي    والعجب العجاب أن  
غرس اإلميان يف القلـوب، وجعلـه مـسيطراً         ! رات بشيٍء واحد  هذه املنك 

فأصبحت النفوس ملْكاً للمليك القدوس، ال تفعل إالَّ        . ومهيمناً على النفوس  
ما يأمرها به اهللا، وتنتهي بإرادا طواعيةً واختياراً عما ى عنه اهللا، ألن هذا              

، ولـيس   rل اهللا   موجب اإلميان كما بين كتاب اهللا، وكما وضح هلم رسو         
 أبقى خريه وأزال شره، بل بـىن بنـاءاً          ،هذا فحسب أنه قضى على ما سبق      

 واستطاع أن حيول أهل الشظف والبداوة إىل قادة مرموقني وسـادة            جديداً
 وىف سنوات قليلة حتولت األحـوال وتبـدلت         ، ومربني مهيمنني  باحلق فاحتني 

  !الفعال واألقوال وصار األمر كما مل يطرأ باخليال
ا سـو درولذا فال عجب أن مجاعة من الفالسفة واملفكرين الغـربيني   

لبـشرية ،   ا  يف  أفضل مائة رجل أثروا    وا فاختار اخللق  يف تأثري الرجال العظماء  
فمهما صرنا  ،  rهلم حممد   و أعاله قالوا العظماء مائة وأ     فلألسباب الىت ذكرنا  

فإن التـاريخ   ،  عباد وال من أمراض وأعراض أصابت بالنكبة البالد     إليه اليوم   
 وضـعه النبِـى    والرشاد، الـذي   وال صالح هلا إال مبنهج اهلُدى      ،يعيد نفسه 

  .املصطفى وسار عليه أئمة اإلرشاد، وستظل املسرية إن شاء اهللا إىل يوم امليعاد
بـأن  أصحابه الكرام من بعده الواحد تلو اآلخر         و rولذلك بشرنا   

تباع نفس منهج اهلدى والرشاد     إبمر،  ألهذا ا ة  سدحالنا سينصلح ونرجع إىل     
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{{ : مثالً tوبنفس الطريق فقال سيدنا أبوبكر      
{{  يهم، تـولِّ ة خطب  يفالةكثر ووئمة  أوقاهلا

{{:ه كثرياًاإلمام مالك ونقلت عن ر ا   بشو
{بل وأخرب حبيب القلوب      ... ٧٧٧٧r  ألمـة أن اهللا سيـصلح    ووعـد ا

{{ : وقال مبشراً  ا ما نزل    ويكشفأحواهلا  
يف  {{٧٨٧٨  

ور دورة اإلصـالح القلبيـة       ندرس حمـا   وىف هذا الفصل يا إخواين    
والتربية اإلميانية الىت يعقدها أهل التربية ألتباعهم، بعد أن يعلموهم القواعـد      

  .الفصول السابقة  يف تناولناهاواألسس اليت
 

 
عمليـة إصـالح      حنتاج لتأكيدها لتـأيت    اليتن املفاهيم األساسية    بعضاً م سنتناول  

  . نتاجهاالتربية اإلميانيةمثارها، وتنتج دورة ب القلو
  يف بة حسب أولوياا وإمنا طبقا لتناولنا هلـا        ليست مرت  ،  يا إخواين وهذه املفاهيم   
شمل كلَّ املفاهيم الىت حنتاجها وإمنـا بعـضاً مـن           يال  ما ذكرناه   تواريخ خمتلفة، وبالطبع    

 الدين بالضرورة من التوحيد وغريه      ما هو معروف من   نتجاوز هنا ع   وحنن بالطبع    ،أشهرها
 أين كذا وكذا؟ فلو استقـصينا الحتجنـا         ليقولأحدنا   فنرجو أال يتوقف     ،من األساسيات 
  !ينا إصالح القلوب حقهجملدات وما وفَّ

  . بدواح، فال جنا نريد ترسيخها هو أمهية األخالق اإلميانيةوأول املفاهيم اليت
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

، وعن مقولة ملالك بن أنس جامع املسانيد واملراسيليف  tرواه ابن عساكر عن خطبة أليب بكر : عن مقولة أليب بكر ٧٧
tإغاثة اللهفان من مصائد الشيطانتاوى بن تيمة، وأضواء البيان و ىف جمموع ف.  
  .tرواه البخاري ومسلم وأمحد وابن حبان وابن عساكر عن أيب هريرة   ٧٨
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دةً يغفل عنها كثري من املـسلمني، بـل وال          ا ديننا ونبينا وقرآننا شأن عب     أعال
 أعلى عبادة يقوم ا املسلم خللق اهللا، وينـال ـا رضـا              يبل ه ،  يظنوا أا عبادةً    

 التخلق بأخالق اهللا والتخلق بأخالق كتـاب اهللا وأخـالق حبيـب اهللا              يمواله، وه 
  : r  اخللق احلسن فقـال    يالغاية العظمى من الدين ه     r ومصطفاه، فقد جعل النيب   
}}{{٧٩٧٩

القرآن مل ميدحه على العبادة هللا، وال على أى عملٍ يقـوم              يف وعندما مدح اهللا نبيه   
  :لق احلـسن الـذى قـال لـه فيـه مـواله            بـاخلُ  حه، ولكن مد  تبليغ رسالة اهللا    يف به

                                                          ))  yy77 ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  44’’ nn?? yyèè ss99  @@,, èè== ääzz  55ΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊆⊆∪∪  (() ) القلمالقلم((  

ق العظيم هو سبب كل فتحٍ وكل تكـرمي، فمـن أراد أن             اخلُلُ r جعل النيب 
r : }} ؟ قـال  ناته ثقيالً يوم الدين ماذا يصنع     ميزان حس   يف يكون

{{٨٠٨٠  
راد أن يكون مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والـصديقني والـشهداء              أومن  

ك؟ لما العمل الذى يوصلك لـذ     .. جوار سيد النبيني واملرسلني       يف والصاحلني وأن يكون  
r: }} حبـييب ذلـك   يف  قـال   .. وما العمل الذى يقربك لذلك؟    

{{      حبـه اهللا وأن ينـالومن أراد أن ي
r: }} ذلك حبيب اهللا ومصطفاه     يف ماذا يصنع ليحبه اهللا؟ قال    ؛  رضاهو Uفضله  

{{٨١٨١.  
 يتقـرب ـا     فاخلُلق احلسن مع خلق اهللا هو أفضل العبادات وأعظم النوافل اليت          

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
   هريرة الكربى عن أيبيسنن البيهق ٧٩
  الدرداءرواه اإلمام أمحد والترمذي عن أيب ٨٠
  . عن أيب هريرةرواه البخاري: ، الثاىنرواه الترمذي عن جابر :  األول٨١
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العبد إىل مواله، ويثّقّل ا ميزان حسناته يوم الدين، ويكون فيها وا مع النىب املـصطفى                 
ـ أمججمتمعنـا اآلن     يف  وما أحوجنـا   ، والشهداء والصاحلني  ني والصديقني ومع النبي  ني إىل ع
 قرابتنا ومـع    يهل بيتنا ومع عشريتنا ومع ذو     أسن مع جرياننا، ومع زمالئنا ومع       اخلُلق احل 

عاطفهم كمثل اجلـسد الواحـد      تتوادهم وترامحهم و    يف  ألن جمتمع املؤمنني   ،اتمع أمجعني 
  .بالسهر واحلمىئر اجلسد شتكى عضو منه تداعى له سااإذا 

ماذا جيب أن يكون عليه كل مسلم من اخلُلُقِ          وهنا يعلمنا النبِي الكرمي   
 منـه،   Uالعظيم، فاملسلم ال ينتقم ممن عاداه، بل يعفو ويصفح إذا مكَّنه اهللا             

tt  (( :ه   فاملؤمنون هم املعنيون بقول    ،rا برسول اهللا    تأسي ÏÏϑϑ ÏÏàà≈≈ xx66 øø99 $$## uuρρ  xxáá øø‹‹ ttóó øø99 $$##  (( 
tt  ((  الدرجة الدنيا  يوهذه ه  ÏÏùù$$ yyèè øø99 $$## uuρρ  ÇÇ ttãã  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99   وهذه هـي الدرجـة الوسـطى        ))  ##$$

))  ªª!! $$## uuρρ  ��== ÏÏtt ää††  šš ÏÏΖΖ ÅÅ¡¡ óóss ßßϑϑ øø99 أقل املؤمنني ، وهذه هي الدرجة العليا  ))آل عمرانآل عمران١٣٤١٣٤ ( ())  ##$$
من يكْظم غَيظَه، وال يشفي غيظه يف مؤمن أو مسلم، ألن املؤمنني أخوة، كما              

$$  (( : شأم يفUقال اهللا  yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  (() ) احلجراتاحلجرات١٠١٠((  
{{ :نيب حقيقة املسلم، فقال   وبين ال 

{{٨٢٨٢           وأخرج املسلم الذي يتظاهر باإلسالم ولسانه ال يكف عن اآلثـام
٨٣٨٣}}}}من املعية احملمدية، وقال

##))  (( :وإمنا سمة املؤمنني كما قال رب العاملني       ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ÉÉ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  

ÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99 $$##  ((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  44’’ nn<< ÎÎ))  ÅÅÞÞ≡≡ uu�� ÅÅÀÀ  ÏÏ‰‰‹‹ ÏÏϑϑ pptt øø::   ..))الحجالحج ( ())  ∪∪⊇⊇⊅⊅∩∩  ##$$

إال أنه قال مللك اجلبال     البالغة له    الكفارأذية   رغم   rفالرسول   اولذ
}}UU{{٨٤٨٤

  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .رواه مسلم والبخاري وأمحد عن جابر ٨٢
  .رواه أمحد والبخاري يف األدب وابن حبان واحلاكم عن ابن مسعود ٨٣
  .رواه البخاري ومسلم وأمحد والبزار عن عائشة ٨٤
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 هذه املثل وهذه - أهم ما حيرص عليه -هذا الدين جيعل املؤمن 
وقد قال اهللا !! ، ألن اإلنسان حييا يف سبيل هذا املبدأ وتلك األخالقاملبادئ
Uيف هؤالء القوم : ))  tt∃∃ ööθθ ||¡¡ ssùù  ’’ ÎÎAA ùù'' ttƒƒ  ªª!! $$##  55ΘΘ ööθθ ss)) ÎÎ//  ööΝΝ ååκκ ™™:: ÏÏtt ää††  ÿÿ…… ççµµ ttΡΡθθ ™™66 ÏÏtt ää†† uuρρ  AA'' ©©!! ÏÏŒŒ rr&&  ’’ nn?? ttãã  

tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  >>οο ¨¨““ ÏÏãã rr&&  ’’ nn?? ttãã  tt ÍÍ�� ÏÏÿÿ≈≈ ss33 øø99 $$##  ššχχρρ ßß‰‰ ÎÎγγ≈≈ ppgg ää††  ’’ ÎÎûû  ÈÈ≅≅‹‹ ÎÎ66 yy™™  ««!! $$##  ŸŸωω uuρρ  ttββθθ èèùù$$ ssƒƒ ss††  ssππ ttΒΒ ööθθ ss99  
55ΟΟ ÍÍ←← IIωω  44  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ãã≅≅ ôôÒÒ ssùù  ««!! $$##  ÏÏµµŠŠ ÏÏ?? ÷÷σσ ããƒƒ   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„  44  ªª!! $$## uuρρ  ìììì ÅÅ™™≡≡ uuρρ  ííΟΟŠŠ ÎÎ== ttææ  ∩∩∈∈⊆⊆∪∪  (() ) املائدةاملائدة((  

 ملا وجد أن الكفار يضيقون      tليل صهيب الرومي     اجل وهذا الصحايب 
عليه ليترك اإلسالم ويرجع إىل الكفر وال يستطيع ذلك، ألن بشاشة اإلميـان       

وه بكثرة، وبكتيبة جمهـزة      وهاجر، فتبع  U استخار اهللا    ،خالطت شغاف قلبه  
 رغماً عنه، وليس معه إالَّ سـيفه إىل مكة  مدججة بالسالح، ليستعيدوه  مدربة

  :t يد ابن املسيب، وىف مسند احلارث يروى سعورحمه وقوسه وإميانه بربه
}}rr





{{  

وآثر قيمه اخلالدة   !! فآثر مبدأه على ماله   !! فاشترى نفسه منهم مباله   
إذا مات  !!  ومبدأ ألن اإلنسان قيمةٌ ومثَلٌ   ! !حلياة الدنيا إلسالمية على هذه ا   ا

أو ،  اً، مات فالن كان رجالً صادق     اًًوفيمات فالن إنه كان     : اإلنسان، يقولون 
  !ت رجل الشهامة واملروءةماأو كان رجالً صادق الوعد، وقد مات 

لكن إذا مات وعنده مليارات مجعها من اخلبائث والغش واخلـداع،           
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  .وكذا.. وكذا .. كان يفعل كذا : سبونه ويلعنونه،ويقولوني
انثَوو  ققَـائــاةَ دإِنَّ احلَي     لَةٌ لَـــهِء قَائقَلْبِ املَـر قَّاتد  
ثَان ـرمع ـانسِإلنل ا     فَالذِّكْرهكْرذ كتوم دعب فِْسكنلْ لمفَاع  

 أن rنزل به األمني جربيل، وأمر النبِي !! سام عظيميف احلال نزل له و
∅∅šš  (( : مكتوب عليه مبداد القدرة النوراينبه يف عنقه أمام أصحابهيطوقه  ÏÏΒΒ uuρρ  
ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##   ttΒΒ  ““ ÌÌ�� ôô±± oo„„  ççµµ ||¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  uu !!$$ ttóó ÏÏGG öö// $$##  ÉÉVV$$ ||ÊÊ óó�� ss∆∆  ««!! $$##  33  ªª!! $$## uuρρ  88∃∃ρρ ââ uu‘‘  ÏÏŠŠ$$ tt66 ÏÏèè øø99 $$$$ ÎÎ//  ∩∩⊄⊄⊃⊃∠∠∪∪  ((  

  }}{{٨٥٨٥ا رآه عندمrفقال النيب ، ، ))البقرةالبقرة((
اهلجرة هي يف احلقيقة هجرة يف سـبيل  وهلذا السبب كانت اهلجرة، ف   

التمسك باملثل واملبادئ والقيم الفاضلة اليت أمرنا ا اهللا، ونوه على أمهيتـها             
نيا يف  ، وقد جعل اهللا لنا فيها درساً عظيماً، ألن من يضحي بالد           rرسول اهللا   

ويسخر لـه اهللا    .. سبيل احلفاظ على املثل واملبادئ والقيم ال بد أن يذلِّل له            
كل ما يف الدنيا، كما صنع مع حبيبه ومصطفاه، ومع أصحابه من األنـصار              

  .  عنهم أمجعنيUرضي اهللا واملهاجرين 
فقد ضحوا يف سبيل املبدأ، ألن اإلميان عندهم إميانٌ صادق، فكانت           

 أن أقام اهللا هلم دولة، وكسب اإلسالم م جولة، وصار هلم يف عـامل               النتيجة
الناس كلِّه صولة، وقذف اهللا الرعب منهم يف قلوب أعدائهم، مـع أـم ال               

فقد كانـت أسـلحتهم     !! ميلكون تكنولوجيا تناسب العصر الذي كانوا فيه      
عدديـة ال   رس، وقوم ال  بدائية بالنسبة لألسلحة الرهيبة عند الروم وعند الف       

إميـام صـلب   الـسر أنَّ  ، ولكن !!، وأبدام ضعيفة  األعداء جبيوش   تقارن
وقوي جزاتعالثبات على املبدأ يصنع املوأنَّ ! وصلد!ر الطاقات ويفج!!.  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .رواه ابن سعد واحلارث وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو نعيم ٨٥
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  !القلوب  يفحنتاج لترسيخه آخر وهاكم مبدأ
 ؟ اإلميانيـة  هذه التربية ح  جناما سر   أال وهو ما الغاية من هذه احلياة؟        

والفتـاة  ، والرجل منهم،  رباهم على أن يكون الولد منهم rذلك السر أنه   
له هدف كرمي يسعى إليه، ويبذل يف سبيل حتقيقه كل ما ميلـك،             ، كلٌّ   منهن

 ال يدري ملاذا خلقه     ة، أى  بغري هوي  اًسالمي ال يعرف شباب   ولذلك فإن ديننا اإل   
وما رسالته اليت كلَّفه اهللا ا؟ وما مهمته اليت ينبغي أن يقـوم             اهللا يف األرض؟    

  .ا لينفع نفسه، وأهله، وجمتمعه ووطنه، والعامل كُلَّه؟
ال بد أن يكون للشاب أوالً هدف نبيل، ومثُلٌ طيبة، وقيم فاضـلة،             

  هذا هو النسق األول الذي ربى عليـه        علها أمام عينيه، ويسعى لتحقيقها،    جي
جعل هـدفهم هـو نـشر القـيم     ف شباب اإلسالم األوائل،     rسيدنا حممد   

اإلنسانية الفاضلة اليت جاء ا من عند اهللا بني ربوع هذه احلياة، وال تستقيم              
  : ضرب مثالً لذلكأ و،احلياة إال ذه القيم اليت تستمد من اإلميان

 شـئ   ى عندما كان يف مكة، كان أهل مكة يتركون عنده أ          rالنيب  
شون ضياعه، ألنه مل يكن يوجد عندهم بنوك حيفظون فيها األمـوال، وال             خي

 شئ خيـشون عليـه يعطونـه        ىخزن يودعون فيها األشياء الثمينة، فكان أ      
 ليحفظه عنده مع اختالفهم معه يف الدين، ومع أم حياربونـه            rلرسول اهللا   

  . بهويعلنون عليه احلرب املستمرة اليت ال تنقطع لكن ال تنقطع ثقتهم
  يف حكاه لنا بعض من نثق م أنـه اليـوم  يا إخواينقريب من هذا   و

كولومبيا معرب خمدرات العامل من أمريكا الوسطى إىل أمريكا الشمالية، توجد           
 إلنتشار مجيع أنواع اجلرائم ـا وغيـاب         أسوأ مدينة أو أخطر مدينة بالعامل     
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ال يسافر أحد مـن أهـل       ولكن  من املسلمني،   قليلٌ  وا  ! األمن متاما تقريباً  
 ويترك أهله إال ويأخذ مقتنياته وأمواله ويكتب عليها إمسـه ويتركهـا             البلدة

 أهل البلدة   سأل من أخربنا بعض   وقد  !  أى جار مسلم ولو مل يعرفه      دوديعة عن 
 ؤ ال جير  :"أجابوه ف "رمون بيوت املسلمني؟  ال يهاجم ا  اذا  ومل": الذين قابلهم 

فنحن نرى املسلمني عالمة    ! نا أن الرب حيميهم   عهدأى جمرم على ذلك فقد      
  ! وال تعليقهذا اليوم يا إخواين"! .. الطهر والنقاء والصفاء الذى حييا بيننا

 

 أو قل السحر احلـالل الـذى        !هى الساحر اخلفى  .. األخوة اإلميانية   
   ...!!ةملسلمني حلل املشاكل اإلجتماعيحنتاج إليه مجاعة ا

اإلسالم حيتاج منا مجاعة املسلمني أن نكون فيما بيننـا صـورة حيـة              
$$  (( :هلتعاليم yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  (() ) احلجراتاحلجرات١٠١٠(( ..  

   وكيف نطبقها على مسرح احلياة؟كيف تكون أخوة اإلسالم؟ف
   بحأحدنا  أن ي  حتت أحدهم  وإذا وضعت قلب    ،   لنفسه ألخيه ما حيب

 والبغـضاء    واحلسد والكرب  سكوب اإلهلي جتده نقيا من الغلِّ والغش      امليكرو
$$  {{ : إن اهللا يقول يف شـأن املـؤمنني        ،والكره ooΨΨ ôôãã tt““ ttΡΡ uuρρ  $$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  ΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ôô ÏÏ iiΒΒ  @@ ee≅≅ ÏÏîî  
$$ ººΡΡ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  44’’ nn?? ttãã  99‘‘ ãã�� ßß™™  tt,, ÎÎ## ÎÎ77≈≈ ss)) ttGG ••ΒΒ  {{  ))احلجراحلجر٤٧٤٧((.  

بيـت  يذهب بعض التالميـذ إىل      ... مثاالً قد يعرفه بعضكم     وخذوا  
عندي دواء للقـضاء    : اإلمام أيب حنيفة فيجدون عنده فئران، فيقول بعضهم       

وما هو؟ قال عندي قطة ماهرة إذا مسـع الفئـران           : على هذه الفئران، قال   
إىل : وأين يذهبون؟ قال  :  فقال اإلمام أبو حنيفة    ،صوا فروا مجيعاً من البيت    

{{ : يقـول  r إذاً أكون قد آذيت جاري، والرسـول      : اجلريان، قال 
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{{٨٦٨٦  
الذي جعل جار أبو حنيفة اليهودي ينظر إليه        ! !أين هذا احلق اآلن؟   

يف يوم شات وقد وقف قبالة بيته متحرياً وقتاً طويالً، فقال له مـا بـك يـا                  
قطعة من الطني فلصقت    قال عندما مشيت يف الوحل خرجت هذه ال       !! إمام؟

يف جدار بيتك، وأنت قد نظفته ودهنته من قريب، فوقفت متحرياً إذا تركتها             
فهل تـساحمين يف    !! شكل بيتك وإذا أزلتها فأثرها أيضا يؤذي      !! فقد آذيتك 

إنَّ :  قـال  ،وأكثر من هذا  : قال!! وهل دينكم يأمركم ذا؟   : فقال! !ذلك؟
احلق ينهذا هلو الد.  
من اجلار الذي يؤذي من فوقه، ومن حتتـه، مبجاريـه، أو            أين هذا   

فيديو، أو رائحة   ن أو   مبياهه، أو بدقِّه، أو بوسائل ترفيهية من إذاعة أو تليفزيو         
   !! يعجز العقل والوقت عن حصره؟طعامه، أو غري ذلك مما

كلَّه عصبيات وأحقاد وصفات كلُّنا نعرفها اإلسالم جمتمعاً فقد وجد 
وبنورِه   الكثري، ما الذى فعله؟ أصلح القلوب بكالم عالَّم الغيوبومسعنا عنها

  :املوهوب، فلما صلحت القلوب، طَهرت هللا، فأصبحوا كما قال فيهم اهللا
                      )  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  ((  ))الحجراتالحجرات١٠١٠((  

 أخيه،  حدث، الذى كان يقسم بيته معيوأنتم تعلمون بعد ذلك الذ
أن  r النبِيكثري وأراد ما جاء خري وكذا، وعند..  يقسم ماله، وكذا يوالذ

على أن يردوا لألنصار ما تنازلوا هلم  فقراء املهاجرين يويعطء وزع الفىيي
 ما أعطوهم من املنازل  للمهاجريني األنصار ويبقيأو أن يعط،  قبالًعنه

! املهاجرينإخواننا   أعط بلل اهللاال يارسو: قالواف، ! األنصارر وخي!وغريه
  .Uخرجنا منه هللا يما  ف، ألننا ال نرجعال يردوه لناوما أخذوه منا 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .الترمذي عن عمر وعائشة والبيهقيرواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود و ٨٦
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 جتده منهم الرجل فكان ،الكرمي ىبِالن زهمجه ميانيةإلا التربية هذه مبثل
 ال ،معاملته  يفمروءة وذو شهماً ،وأمانته وعده  يفصادقاً ،كلمته  يفرجالً

 خيون أن لنفسه يسمح وال ،عداءاأل مع حىت العهد ينكث أن لنفسه يستبيح
  :احلرب حالة  يفحىت منيألا يبِللن قال اهللا ألن ،الكافرين مع كان ولو حىت
))  $$ ¨¨ΒΒ ÎÎ)) uuρρ    ∅∅ ssùù$$ ssƒƒ rrBB   ÏÏΒΒ  BBΘΘ ööθθ ss%%  ZZππ ttΡΡ$$ uuŠŠ ÅÅzz  õõ‹‹ ÎÎ77 //ΡΡ $$$$ ssùù  óóΟΟ ÎÎγγ øø‹‹ ss99 ÎÎ))  44’’ nn?? ttãã  >> !!## uuθθ yy™™  44  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  ŸŸωω  ��== ÏÏtt ää††  
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 ،ا وإمياناً ،التربية ذه وعرفاناً واضحة بطريقة للحرب إليهم اخرج أى
 اخللفاء عهود  يفأمجعني الصادقني املؤمنني جمتمع كان ،عليها وحرصاً

  .الدين يوم إىل تبعه ومن ،اإلسالم مبدأ  يفالزاهرة العصور وىف ،الراشدين
 جبرميتهأقر و ،طاباخل بن عمر خالفة  يفرجالً قتل رجالً أن ورد فقد

 أحد يعلمه ال ماالً  إنَّ لهوقال ،عمرمن مهلة أيام  طلب ،للقتل مدقُ وملا
 مث .وطلب املهلة لذلك! يريد أن يدهلم على املال صغاراً صبيةٌ وىل ،هغري
 نظر :يعىن – الرجل سفتفر ؟كنمضي نموt:  عمر فقال . ليقتلثانية جعلري
 فقال .يضمنين الرجل هذا :وقال t ذر أيب إىل لتفتا مث - القوم وجوه يف

 ،!أوافق :قال ؟به قتلت دعي مل إذاف: قال. نعم: قال تضمنه؟أ :ذر يبأل عمر
 اليوم ويف ،الثالثة األيام ومرتأمهل عمر الرجل ثالثة أيام، وغادر الرجل، ف

 القوم وأشفق ينتظرون، العصر صالة بعد الشمس مغيب قبل اجتمعوا الثالث
 أسودة يرون م إذا كذلك هم وبينما ،حيضر مل الرجل ألن ذر أيب مصري على
 يكون لعله انتظروا :فقالوا – بعيد من يتحرك أسود شيئاً :يعىن – بعيد من
   .بوعده ىفِّويل املسري  يفدجِي وكان ،الرجل كان وفعالً ،الرجل ذاك

 من جنوت أن بعد تأيت جعلك يالذ ما: هل وقالوا القوم فتعجب
حىت ال يقال ضاع  :اإلسالمية التربية حلقيقة ومبيناً منبهاً هلم فقال !!القتل؟
فه؟ رفلما ضمنته يا أبا ذر وأنت ال تع :ذر ألىب عمر فقال ،الناس بنيالوفاء 
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 حىت عنه عفوناوحنن : القتيل أهل فقال ،الناس بني املروءة تضيع ال حىت: قال
  .!!ناسال بني العفو يضيع ال

 

م مبيزان كيف نقيمهم ونز! وهنا مبدأ أساسى تعرف به قيمة الرجال
��ωω  (( : نسأل كتاب اهللا فيقول لناالقرآن الكرمي، ÎÎ))  ôô ttΒΒ  ’’ ttAA rr&&  ©©!! $$##  55== ùù== ss)) ÎÎ//  55ΟΟŠŠ ÎÎ== yy™™    ((  

مراض  من األسليماًالقلب ن يكون أ ةاآلي  يفوليس املقصود .. )الشعراء٨٩(
  ! واألحقاد واألحسادة من الذى قلناه من األنانيليماً ولكن س،اجلسمانية

غ علمه بعد أن طهر قلبه ه وال مبلمل جيعل اهللا الدنيا أكرب مهِّأى أنه 
اجللوات   يفمراقبة اهللا  يف، فأصبح مهُّه كلُّه إما الباقيات الصاحلات، وإماهللا

و العمل الباقى ه  أنه- متام اإلعتقاد -العمل الذى يعتقد   يفواخللوات، وإما
وهذا اإلنسان الذى يصلح به كل زمان ، له بعد زوال األرض والسماوات

  . األفراد على هذه اخلصوصيةوكل مكان، فكان يريب
 بيت مال املسلمني، أمر خادم بعدما وزع كل ما يف tسيدنا عمر 
ه باملاءبيت املال أن يرش حىت حيضر هو وبعض نفرٍ من أصحاب النىب ،r 

 –متنوا : ة ركعتني فيه، وحضر وصلى ركعتني وجلس معهم وقال هلملصال
{{  أن ميأل اهللا به بيت مال املسلمني؟يعىن ما الذى تتمنون

  
                


{{٨٧٨٧

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .زيد بن أسلم حدثه عن أبيه، عن عمر املستدرك على الصحيحني : ٨٧
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  : هلمفقالالبقيع   يفyأصحابه ميشي ومعه عمر خرج وذات مرة 
}}            

        
            
٨٨٨٨  {{٨٩٨٩

 على دعـوة    اً تساعد  ما يتمنونه أمور   لُّ كُ بة، نوايا طي  ه عندهم أصحاب
األمـوال إال إذا  ال ، ال حيتاجون إىل الدنيا وI إىل رضوان اهللا     توصل  أو ،اهللا

 لكـن ال    ، وتساعدهم على هذه امللمـات     ،كانت تعينهم على هذه املهمات    
 ا لذاعمر  لكن  .. ،  محيتاجوt  م من  حيتاج ويتمىن الرجال    تمىن؟   ماذا يأل

  !!اخليالفوق ويقومون مبا ! ققون معجز اآلمالينقلون اجلبال وحي

 

ظهم وعرفهم بأن الدنيا كلها قليلة، فعرفوا جيداً أن املرء حفَّفقد 
  .هاهو خارج منفالدنيا   يفمهما عاش
الدنيا   يفاًك؟ وكم عامتأشريتأين : الدار الربزخيةيف يسألونه و

  : فمنهم الذي يقول!؟اًنا عشت سنينأ هل :عشت؟ فيتعجب ويقول
))  ööΝΝ ååκκ ¨¨ΞΞ rr(( xx..  ttΠΠ ööθθ ttƒƒ  $$ ppκκ ttΞΞ ÷÷ρρ tt�� ttƒƒ  óóΟΟ ss99  ((## þþθθ èèWW tt77 ùù== ttƒƒ  ��ωω ÎÎ))  ººππ §§‹‹ ÏÏ±± ttãã  ÷÷ρρ rr&&  $$ yyγγ99 pptt ééÏÏ    ((  ))أنا عشت إما ، ، ))لنازعاتلنازعاتاا٤٦٤٦

ما  أ، واحداً فلم يكمل حىت يوماً، أو مقدار وقت الضحى،قدر زمن العشاء
 !! أم ما عاشوا غري ساعة واحدة: يقولون،ارمون فيقسمون بأغلظ األميان

ttΠΠ  (( : دقيقةنيوليست ست ن حلظةآوالساعة يف القر ööθθ ttƒƒ uuρρ  ããΠΠθθ àà)) ss??  èèππ ttãã$$ ¡¡¡¡99 $$##  ÞÞΟΟ ÅÅ¡¡ øø)) ããƒƒ  
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 فتوح الشام واستعمله عمر على  عمري بن سعد بن عبيد وكان صحابيا شهديعينعمري  ، و اإلصابة يف متييز الصحابة٨٨
  .محصاًتوىل وتقواه ملا وله قصص مشهورة ىف ورعه وزهده محص إىل أن مات وكان من الزهاد 

  . جممع الزوائد  رواه الطرباين،٨٩
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ا سابقني ألننا كلنوالنيب ذكر ألصحابه بعض األسئلة الىت سئلت لل
 نيب اهللا نوح بعدما خرج من الدنيا سألته: سنتعرض لسؤال امللكني فقال هلم

 اًمع أنه عاش ألف - كيف وجدت الدنيا؟ ، يا نيب اهللا: وقالت لهاملالئكة
 ،قبلهاعاش فترة  لكن ، هذه مدة الدعوةنيوتسعمائة ومخس ،وثالمثائة سنة

 كيف وجدت -   وثالمثائة سنةألف ومجلتها ،وفترة عاشها بعد الطوفان
  }}{{ :الدنيا؟ قال

وإذا مل يأت املال من حالل  !ستكثار من الدنياونريد اإلأمل فما لنا ن
من حرامن يف احلصول عليه أتفن،؟ى شيءمن أجل أ!! ن يف اخلداع وأتفن!!   

 والسفر ، العاملني من خزانة ربتجر والتذاكر خ،افرونمس حنن مجيعاً
 ،U أرحم الرامحني  وال يعلمه إالَّ، ولكن ال أحد يعرف امليعاد،هذا على يقني

 ،جتهد وأرجع قبل امليعادأ حنرف قليالًأ كنت عندما ،ويا ليتين أعرف امليعاد
فوال أسو!!.  

 

يقوم به النيبتدريب! يخ القويل عملي بعد الترسوهنا تدريب  rيف  
ظه مر حفَّوهذا األ ! يعقدها ألصحابه الكرامدورات التربية اإلميانية اليت

 ةًكان يأخذهم مربالقول والعمل لشدة أمهيته، ولذا ، yرسول اهللا ألصحابه 
  ... وخذوا مثاالً عملياً ألمثلة العملية باةً ومر القوليةباألمثلة

مزبلة خارج إىل  مرةً y معه نفراً من أصحابه rاهللا  رسول صحب
  :rل هلم فقا وعظاماً خنرة ! .. باليةثياباً فوجدوا ،املدينة
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 لكن عندما انـشغل     ،هذا الكالم نعرفه ونأخذه من العلماء العاملني      
 وباجللوس علـى    ،ادثاتباحملو الناس عن جمالس العلم وانشغلوا باملسلسالت     

 ،حد يسمع أال   !م؟ فمن الذي يقول له العال     ،املقاهي ويف الشوارع والنواصي   
هو أومن هو؟    ذا يقول نفسه ما   يف يقولمغروراً  يكون  ليسمع  حد  أواذا حضر   
  !! وال حنتاج هذاالتليفزيون  يفيالشيخ الشعراونا دفعولو كان  !الشعراوى

ن العلوم أسرارها تؤخذ مـن       أل ،ولنيوهذا ليس منهج املسلمني األ    
قلـوب    يف وهذه املواجهات فيها أنوار حتـصل      ،املواجهة بني العامل واملتعلمني   

 يطلب العلم   نسان ولو جلس فريداً    لإل  ال تأيت  ،األبرار يرسلها الواحد القهار   
رتل  ت هم املالئكة اليت   بركة هذه االس الىت حتفُّ     !!مبفرده سنني طوال ليل ار    

  .U تغشاهم من اهللا  والرمحة اليت، على قلومالسكينة

تدفقت  اشغل  نيا وطهرت جوارحهم من ال    ولذلك ملا عرفوا قيمة الد    
هذا مثلٌ  و! أحواهلم فوق العقول واملفاهيم    فصارت   قلوم،  يف حالوة اإلميان 

ركعتني   يف خرهآىل  إوله  أه من   ن كلَّ آكان يقرأ القر   t سيدنا عثمان : ذلكل
حوال كان فيها   أهذه  إمنا   ،فرع أ ال تقول كيف ذلك؟  ! بني املغرب والعشاء  

فسألوه مـا   ؛  الوجود بأسره  Uن يرث اهللا    أىل  إ وما زالت    - هؤالء الرجال 
 :قال بني القرآن؟الذى بينك و

 ه وقـصائد ، عظيمـاً وكان شاعراً،  الرجل الذى جاء من الصحراء    و
مـا صـنعه معـه      ول  أ،  )اتقَلَّعاملُ (ها على الكعبة   ويعلقون ،بالذهبتكتب  

يرتل فيه   ل ،من قلبه إنشغاله حبطام الدنيا الفانية     ن يرفعوا   أ ،اهللاصحاب رسول   أ
 ه  كالم ربU  ،أل   ورن كالم اهللا ن، ن يرتل على ماعون فيـه      أور ال جيب     والن

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  . أخرجه ابن أيب الدنيا يف ذم الدنيا والبيهقي يف شعب اإلميان من طريقه من رواية ابن ميمون اللخمي مرسال٩٠ً
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هذا يناسب نور   أ !! يقول الكذب والزور   كالم اهللا بلسان  ألنك تقرأ   

ΟΟ¢¢  {{ :نىن عندما أقـرأ    أل !!؟Uكالم الغفور    èèOO  öö≅≅ ÍÍκκ ttJJ öö66 ttΡΡ  ≅≅ yyèè ôôff uuΖΖ ssùù  ||MM uuΖΖ ÷÷èè ©©99  ««!! $$##  ’’ nn?? ttãã  
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 حلـضرة   عمال الصادرة مين   لتصلح األ  ،طهر القلب واجلنان  أ و ،لسانال والًأ

   .Uالرمحن 
أجروا له عملية الطهـارة القلبيـة       بعدما   الرجل   فسيدنا عمر خيترب  

بالدنيا من قلبه وأشهدوه حقيقتها كما جاء بالكتاب وكمـا          وأخرجوا التعلق   
نـشدنا  أ : له ويقوليختربوا الرجل الشاعر اللبيب      ف ، األواب مسعوا من النيب  
مـأل  أن  أ  ما ينبغى يل   !نت تقول هذا  ، أأ  يا أمري املؤمنني   : قال ،بعض قصائدك 

 وأنظـم  و أ ،و نثرأىل شعر إنظر أ ال !ذ دخلهإري كتاب اهللا بعد     غء  ي بش قليب
بعـد   !ء من هذا القبيـل     وال شي  ،فالمأو  أ ،مسلسالت وأو مواويل   أ ،غاينأ
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ن أننا نريد   أمشكلتنا  ! لكن مشكلتنا أننا ال نرى الدنيا على حقيقتها       و
 يجـر أسوف  لو خالفت    فأنا   !!جيوز  ال وهذاة،  خر الدنيا واآل  ،ثننيجنمع اإل 

خذت أال  ها و خرج من أ و ،ها أبداً لحصأ وال   !يمامأ يجترألحصل الدنيا وهى    
 وتركـت   سـعيت للظنـون،   كنت مفتون    نين أل ،خرةآلمجعت ل الدنيا وال   

  .! األيام والسنوناملضمون وضاعت مين
و بعد   على اهللا، وه   يأنا أمجع نفس  ف.. لو عرفت قيمة الدنيا حقاً      لكن  

هذا هو سـبيل املـؤمنني       ..هذه احلياة     يف أحتاج له  كل ما    ذلك يسخر يل  
  .r النبِى األمني ربانا عليه يالذ! ... وطريق الصادقني
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  !ميانيةوكتمان األسرار حمور من حماور التربية اإل
ر ة بني الناس إال ملا ضاع كتمان الس       ءشهامة واملرو لألنه ما ضاعت ا   

 تستطيع أن    وصرت ال  ، أندر من الكربيت األمحر     وصار اخلل الويف   ،من بينهم 
  !!.كنون نفسك ألحدال تبيح مبتأمتن أحداً على سر و

كتمـان    يف نظروا لتاريخ اهلجرة النبويـة مـثالً جتـدون عجبـاً          ا
rr{{: وامسعوا للسيدة عائشة تقول     .!األسرار


rr


{{أبو بكر يف ثقة       ٩١٩١ ما تعلَّ  ردـ مأل ا كتمـان   ت
بكر أبـا  r فأنبأ النىب  بإذن ممن مهس به يف آذاما؛        السر وعدم إباحته إال   

  .يصل إليه الكافرون مصونٌ ولن ه، ألنه يعلم أن سرىف وجودمهاخبرب اهلجرة 
، ٩٢٩٢}}r: }}هذه قيمة يقول فيها     

خصلة إسالمية ما أحوجنا إليها اآلن يف حياتنا االجتماعية والدراسـية           هى  و
ويف كل أحوالنا فإن معظم مشاكلنا سببها األول عدم كتمان األسرار، فمـن         

يعه لصاحبه فتنشب اخلالفات وتقوم     يسمع سرا من زميله يذهب بسرعة ليذ      
           رالصراعات، والسبب األول أننا مل نتأدب بأدب اإلسالم وهو كتمان الـس، 

  ٩٣٩٣}}إذا حدثك أخوك حبديث مث التفت{  :rقال 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  yعن عائشة  صحيح البخاري ٩١
  . عن معاذ بن جبل يف الثالثةرواه الطرباين ٩٢
  .أيب هريرةرواه أبو داود والترمذي عن  ٩٣
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ق ربى عليه   هذا اخلُلُ ، ف يعين ال تذعه وال تبلغه ألحد إال بإذن ممن قاله         
  بِيالنr  ًن اجلبهة الداخلية،    !البداية من أيام دار األرقم     من    أصحابه مجيعافأم ،

فأصبح العدو ال يستطيع أن خيترق جبواسيسه صـفوفهم، وال أن يـصل إىل              
جبوا فقـد جعلـت     عوال ت !! الصغاراألطفال  حىت  وال  أسرارهم وأخبارهم،   

  .!!الرجال الكبارفاقت حلفظ األسرار التربية اإلميانية منهم خزائن 
rr{{: يقول  املدينةمن غلمانغالم 


rr

rr{{لكصار كذ 
{ : نفسهأخرب ب كما ة رباه التربية اإلميانيrالنىب ألن 

rrrr
rrrr{٩٤.  

الذى حيكى عن بدايته ، tالغالم؟ إنه أنس بن مالك كان أتعرفون من 
}}rrفيقول  
rr      

{{٩٥٩٥.  
 rأنَّ رسول اهللا خربكم أودعوىن !.ماذا أصبحوأظنكم بالطبع تعرفون 

{{ :قائالً rوفاته  قبل rله دعا 


{{٩٦٩٦ 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .t عن أنس جممع الزوائد:  عن أنس بن مالك، والثاىنمسند اإلمام أمحد: األول  ٩٤
  ).بتصرف ( t عن أنس جممع الزوائد ٩٥
   وغريهاالفاضل يف اللغة واألدب ٩٦
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 من صـغرهم    اإلميان احملمدية باملدينة    أبناء مدرسة  rفربى الرسول   
  هو كلُّ مادار      و ،على كتمان السر أو والـد   صديق  أحد من   بينك وبني   السر

أما األمور ، شأن خاصذو  ، يف أمر خاص     أو ولد أو أم أو زوجة أو أي إنسان        
فليس هناك سر يف إذاعتها،     ،  ياسة واأللعاب الرياضية والدراسة   العامة يف الس  

  .أمنا عليه، إال ما استUولذلك أباحها لنا اهللا 
 

 ،مجيعـاً وحمور آخر من حماور التربية اإلميانية، حنن يف أمس احلاجة له            
والقوم .. أن خيرج مهاجراً، وعنده ودائع القوم        أرادملا  ذكركم باهلجرة أنه    وأ

قد فزعوا أصحابه، وأخذوا دورهم وأمواهلم، وتركـوهم خيرجـون بـدون            
 ليستويل عليهـا الكـافرون      -وتركوا ممتلكام    خرجوا بدينهم    -ممتلكام  

 شاب صغري هو علي بن      – فجاء بشابٍ يبلغ ثالثة عشر عاماً        ،ظلماً وعدواناً 
  : وقال-أيب طالب 
}}


{{  

 مـع هـذه     ! من بدءه إىل اخلتام    كان درساً عظيماً يف الكون كلِّه،     و
 :إال أنه يلقِّنهم هذا الـدرس العظـيم       !  ومع ما أخذوه من أصحابه     احلرب،

}}{{٩٧٩٧
فـال  خانك هـو   لو   فحىت،  

خبيانة، ألن كُلَّ إناء مبا فيه ينضح، إذا كان مسح لنفسه باخليانة فخلُقي              ردهات
  .ودينِي وإِمياين ال يسمحون يل ذه اخلصلة الذميمة

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  رواه البخاري وأبو داود والترمذي واحلاكم عن أيب هريرة ٩٧
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 ما أبـرز    ،على املأل مسات أتباعه منذ بعثته إىل يوم الدين         rوأعلن  
r: }}قال  ف!! سمة يتِسم ا مسلم يف كل زمان ومكان؟ األمانة        

  

اإلسالم األول هو األمانة،    خ يف املال، ويف   ..  واألمانة يف كل شئ      لُق
يف كل شئ، وعلى املـؤمن أن       .. املقال، ويف النظر يف األشياء، ويف األسرار        

  .  خلق األمانة...يلتزم ذا اخلُلُق 
 بـأكثر مـن     r وعى أصحابه هذا الدرس فبعد هجرة النيب         كولذل

 يسمى أبو العاص بن الربيع وكان متزوجا مـن ابنـة   رجلثالثة أعوام، جاء  
كفره   وظلَّ على  - هاجرت إىل املدينة     وملا رضي اهللا عنها  زينب  النيب السيدة   

يلة ارة لقب كان على رأس قافلة كبرية للتج     فحدث أنه   فرق اإلسالم بينهما،     -
شـرح اهللا صـدره   ، وبينما هو عائد بالتجارة بربحٍ وفـري       الشام،   قريش إىل 

قالوا ف فهمس يف أذنه بعض املرجفني ضعاف النفوس         ، من املدينة  اًلإلسالم قريب 
، وأعطه إخوانك املهاجرين تعويضاً     ماهلامادمت أسلمت فال ترد لقريش      : له

: رفض وقال لكنه   ،يف مكة فار منهم   الك اأخذه ماهلم وممتلكام اليت  هلم عن   
!  باخليانة؟ Uبئسما نصحتين به يا أخا اإلسالم، أتريد أن أبدأ عهدي مع اهللا             

  . باألمانةال يكون ذلك أبداً، ال بد أن أبدأ عهدي مع اهللا
}}صحاا، وقـال  ألاألموال  رد  فذهب إىل مكة و   




{{وذهب إليهم يف دارهـم ومل      ،  ٩٩٩٩
  .خيش أن يقتلوه أو حيبسوه ويسجنوه، ألنه يريد أن ييثبت هلم القيم اإلميانية

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  . عن أنسيرواه أمحد وابن خزمية وان حبان والبيهق ٩٨
  املغازى للواقدى ٩٩
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  !وكم حنتاج للصرب اليوم وكل يوم.. الصرب   يفواحملور التايل
 دعا أهل مكة إىل اإلسالم فلم يستجب له منهم إال rالرسول 

، ومل ييأس وحتمل آذاهم، وهو يدعوهم متجمالً خبلُقِ الصرب، ألن القليل
الصرب هو العدة األوىل اليت يعتمد عليها أي إنسان يريد أن يبلغ مناه، كما 
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هو اخلُلُق رباألول الذي حيتاج إليه اإلنسان ليواجه كل ضروب فالص 
كما أن ف ١٠٠١٠٠}}rr}}احلياة، ولذا قال 

  . عن الصرباملؤمن ال يستغين لك فكذ!اجلسد ال يستغين عن الروح
  ،  يف قـصة اإلسـراء     rحياتنا من نبينا      يف الصرب من أول ما نستفيد    و

ن يف مقتبل العمر يدور يف أذهان شبابنا طموحـات كـبرية،            فإننا خاصة وحن  
وأمنيات كثرية، قد يضيق الزمن عن حتقيقها، وقد ال يسعف املال بتحقيقها،            
فما علينا إال أن نتدثَّر برداء الصرب، وال نتعجل يف حتقيق الرغبات مبا خيـالف               

  .هذه أكرب آفة يف جمتمعنا اآلنالشرع، و
 ال تكفي دخوهلم احلالل     -ا لكثرة متطلبات احلياة      نظر -فإن الناس   

لتحقيق ما يطمحون إليه، فيلجأون إىل أبواب احلرام، وطرق الكسب غـري            
املشروع، ليحصلوا على األموال اليت يلبون ا طلبام، فيخـسرون الـدنيا    

  ! Uواآلخرة ألم خالفوا شرع اهللا 
 ومل ينطوِ على -مكة  ملَّا يأس من أهل - إىل الطائف rذهب النيب 

نفسه، ومل تنتابه العقد النفسية أو األحوال العصبية أو املرضية، ألنه مجملٌ 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  . شيبة والديلمي يف الفردوس عن أنس وابن أيبي عن عليرواه ابن حبان وابن عساكر والبيهق ١٠٠
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ين، وتلك حكمة النبيني بِروحِ اهللا، وإذا يأس من قوم ذهب إىل آخر
أبر رزق يسوقه اهللا للمسلم واملرسلني، ويكفى أنَّ الصرب هو أوسع عطاء و

{{ :احلديث الشريف  يفجدكما و              
{{١٠١١٠١  

 

  !وهنا حمور دقيق من حماور التربية اإلميانية
 ، وبني مـوالك   ك بين  هو باب الصلة اليت     الروحاين ياملك الداخل إن ع 

  .ي يصل إليك منه اخلري من اهللاواحلبل املوصول الذ
إىل أهل الطـائف ودعـاهم إىل اإلسـالم،          rرسول اهللا   ذهب  ملا  

، حيفون به عند مسريه مـن     عليه سلطوا عبِيدهم وصبيام  ووكذَّبوه، وآذوه،   
ومنهم من ينهشه بلـسانه  !!! ه يف قدميه باحلجارةكل اجلهات، منهم من يقذف  

  !!!ما املخرج؟!!! بِسب أو شتمٍ أو جتريح
إميانياً، حنتاج   درساً عملياUً هنا يعلِّمنا اهللا الصرب أوالً وقد علمناه، مثَّ
أنَّ اإلنسان إذا ضاقت به األمور، وانقلبت . إليه مجيعاً يف كل حلظات حياتنا

  :Uيرجع إىل اهللا، ويفزع إىل مواله، فقد قال !! يفعل؟عليه اخلطوب، ماذا 
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وهذا الباب هو الذي حيفظ التوازن لعباد اهللا املؤمنني، فَتقـلُّ بينـهم             
نتحارية، ألن املـرء    سية، واحلوادث اإل  ة، واآلفات النف  نسبة األمراض العصبي  

عندما يرجع إىل اهللا، ويفرغ الشحنة اليت ضاق ا صـدره إىل اهللا، فـإن اهللا      
 رتَّلُ عليه بالسكينة والطمأنينة، ويهدتـت    ئيجأشـه، ويثب ـسكِّنروعه، وي 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  جامع املسانيد واملراسيل ، سعيدعن أَيب). ابن جرير( ١٠١
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   !عله يتحمل الصعاب بنفس راضيةنفسه، وجي
: تمتع أهلها باحلـضارة املاديـة     فإن أكرب دول ي   ... أما غري املؤمنني    

، هذه الدول ال حيـس      )السويد، النرويج، والدامنارك   ( ةالدول االسكندينافي 
املرء فيها بأي مشكالت حياتيه، من جهة العمل، أو الـسكن، أو وسـائل              

 لكن اإلحصاءات اليت جتريهـا      ،املواصالت، أو أي أمر حيتاجه املرء يف دنياه       
أا أعلى دول يف العامل يف األمراض النفسية والعصبية         املنظمات العاملية تثبت    

 عندهم جفاف روحانِي، وليس هلم طريـق        ألن!!!! حوادث االنتحار، ملاذا؟  و
 ، عاكفاً على حـضرة اهللا ، فاجعل سرك دائماً  إمياينٌّ يلجأون إليه عند املصائب    

أحـسن   تكن على خري و    ، وال ترم أمحالك على سواه     ،وباب قلبك مفتوحا هللا   
  .!وأفضل ما حتبه وتتمناه

 

   ..من أبواب التربية اإلميانية يأساسوحمور الدعاء باب 
ولكننا مله وننساه، ..  عنه مؤمن أبداً ال يستغين يهو شأن تربو

غري املؤمن  ..إذا نزلت به مصيبة، أو حلَّ به كرب، ماذا يفعل؟ نسان إلاف
ينسى األمر، واخلمر عاقر ذهب لييرجاً، قد حياول وحياول فإذا مل جيد خم

فينشغل حلظات مث يرجع إىل صحوه، وجيد اهلم مالزما له كما هو، فيلجأ إىل 
ذا يأس يلجأ إىل اإلفراط يف تناول املهدئات، أو إىل تناول املسكنات، وإ

 حىت اجلاهلون -أما املؤمنون ! !عليهاآسف نتحار لينهي حياته غري اإل
احملن، ويثبتهم عند نزول  فإن اإلميان يف قلوم حيفظهم من هذه -واألميون 

 إىل اهللا، وعلمنا بالدعاء أن الدعاء ينفِّس عن rفلجأ النيب املصائب، 
 بعد r الذى دعاه املكروب، ويفَرج عن احملزون، وقال يف دعاءه الوارد

{{ :الطائف وقبل اإلسراءدعوة أهل حادثة       
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{{١٠٢١٠٢
فالدعاء خيفف األحزان، ويفرغ الشحنة اليت تثقل صدر اإلنسان 

واملرء منا إذا تعب من أمر، ال يرتاح حىت جتعله مهموما مغموما يف حياته، و
لكنه ال يأمن يفرغ الشحنة فيحكيها، قد حيكيها لزميل، وقد حيكيها لصديق، 

إذا حكاها لزميل أو صديق أن يفشي سره، فيسبب له مشاكل، هذا إىل 
لكنه إذا جلأ إىل !!! جانب ماذا يفعل الصديق أو الزميل يف الكربات العظام؟

ولذلك قالت السيدة ، فرج اهللا عنه يف احلال، اهللا، وبثَّه همومه وشكْواه
 y:.......  }}rr{{١٠٣١٠٣عائشة 

 والصالةُ دعاٌء يناجي فيه اإلنسان اهللا، ويحدثُه مبا ،يعين جلأ إىل الصالة
  . Uيف قلبه أو يف نفسه، فَيفَرج عنه اهللا 

 يبدعا النrهفاستجاب له أول حديثنا عن الدعاء  يف كما ذكرنا رب ،
 :وقال لهاجلبال  األمني جربيل ومعه ملك ونزل عليه، يف احلالUاُهللا 
}}                          

                    ))ن ن جبالجبال
rr))مبكةمبكةحييطان حييطان 

{{١٠٤١٠٤
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  . وابن اسحاق عن عبد اهللا بن جعفررواه الطرباين ١٠٢
 )، فتح الباري شرح صحيح البخاريأحكام القرآن ابن عريب ١٠٣
  .صحيح البخاري ومسلم عن عائشة ١٠٤
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نه أصعب مـن    إ! هذا العصر واألوان    يف وما إمساك اللسان  ! وإمساك اللسان 
فنت هذا العصر تتأتى مـن      أخطر  وعظم   فأ !من ذيلها حية  اك  قبض على اجلمر أو إمس    ال

  : r، وهذه تؤدى كما قـال       !لفكرارتبط با أخطرها ما   و! اللسان والكالم وما يتبعه   
}}{{١٠٥١٠٥

 فعلتـها    فعلتها الفضائيات والنت، واليت    ارة اليت ملاذا ؟ من الفكر والبلبلة واإلث     
، مثل األهـواء، والرتعـات،      اتمع  يف  تثريها القوى املُتعددة   وسائل اإلعالم، واليت  

اتمـع،    يف  عملت بلبلـة   األشياء كل هذه    ، وهى ليست خالصة لوجه اهللا     وامليول،
{{ :هذا العصر؟  سيدنا رسـول اهللا أكّـد عليهـا فقـال           يف فماذا نفعل 


{{١٠٦١٠٦  

كل مكان وزمـان،     يف اجلدال  يف مون أنفسهم  هذا؟ اآلن الناس يقح    ماذا يعين 
النهاية ألهل العصر، فكل واحد معجب برأيه، ومتـشبث           يف  بنتيجة واجلدال ال يأيت  

  !!.جلدال؟به، ولن يتخلَّى عنه، فما الفائدة من ا
ولذلك ال تشغل نفسك بغريك، فاشغل نفسك مبن ال يؤمن وحاول أن ديـه              

فسك مبن آمن بفكر وأصر عليه، وال تـستطيع أن          لإلسالم، خري لك من أن تشغل ن      
فكره، فما الفائدة من هـذا األمـر؟ فهـذا            يف تزحزحه قدر أمنلة عما هو مصر عليه      

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
أَتتكُم الْفتن كَقطَعِ اللَّيلِ املُظْلمِ، يصبِح الرّجلُ مؤمناً ويمِسي كَافراً ، { : قَالَ: ومتامه للفائدة t احلديث عن حذَيفَةَ ١٠٥

هيند كُمدأَح بِيعاً، يركَاف بِحصياً ونمؤمِسي ميويلٍ، قُلْتا قَلينّالد نضٍ مر؟ قَالَ:  بِع ولَ اللَّهسا ري عنصن ففَكَي : كِْسرت
قُلْت ،كدقَالَ: ي ،تربجان فَإِن :ٰرى، قُلْتاالْخ كِْسرٰىت ؟ قَالَ: تى مّتةٌ: حيةٌ قَاضّنِيم ئَةٌ، أَواطخ دي يكأْتى تّتكر. (}ح(.  

ودع عنك أَمر الْعوام، وإِنَّ من ورائكُم أَيّام الصّبرِ، الصّبر فيهِنّ مثْلَ الْقَبضِ علَى الْجمرِ، للْعاملِ {  ومتام احلديث ١٠٦
الَ، بلْ أَجر : اللَّه أَجر خمِسني منهم ـ ؟ قَالَيا رسولَ : فيهِنّ مثْلُ أَجر خمِسني رجالً يعملُونَ مثْلَ عملكُم، ـ قَالُوا

كُمنم ِسنيمد ت هـ حب(» خ (ثعلبة الْخشينعن أَيب  t) جامع املسانيد واملراسيل)ز ،  
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الوسـطية الـىت      يف حنـن !! ، ما لنا وهذه األمور؟    ي، وهذا سلف  ، وهذا صويف  يشيع
yy77  (( :القرآن  يفاختارها لنا اهللا ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx.. uuρρ  ööΝΝ ää33≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yy__  ZZππ ¨¨ΒΒ éé&&  $$ VVÜÜ yy™™ uuρρ  ((  ))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣(.  

١٠٧١٠٧}}{{:  لكل فرد من أفراد األمة      ناصحاً r قالو
ـ ،  أهم ف

 فـال ! كثرياًفرامل السيارات تطورت  هذا الزمن أن اإلنسان ميسك زمام اللسان،          يف شيء
����ωω  uu  ((  ::ضوء قول اهللا    يف تكلم إال فال ت ! السانبد من حتديث فرامل      öö�� yyzz  ’’ ÎÎûû  99���� ÏÏVV ŸŸ22   ÏÏ iiΒΒ  

ööΝΝ ßßγγ11 uuθθ ôôff ¯¯ΡΡ  ��ωω ÎÎ))  ôô ttΒΒ  tt�� ttΒΒ rr&&  >>ππ ss%% yy‰‰ ||ÁÁ ÎÎ//  ÷÷ρρ rr&&  >>∃∃ρρ ãã�� ÷÷èè ttΒΒ  ÷÷ρρ rr&&  ££xx≈≈ nn== ôô¹¹ ÎÎ))  šš ÷÷ tt//  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99   .)النساءالنساء١١٤١١٤((  ))  ##$$

  :: كمـا قـال تعـاىل      إذا نطق للخلق أمجعني فيكـون هديـه للنـاس أمجعـني           ف

))  ((##θθ ää99θθ èè%% uuρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  $$ YYΖΖ óó¡¡ ããmm  (() ) ث مــع املــؤمنني فيكــون هديــه  ،،))البق�رةالبق�رة٨٣٨٣وإذا حتــد:  
))                                              ((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ÉÉ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99   .))الحجالحج٢٤٢٤((  ))  ##$$

  !ند اهللا أن يكون من أولياء اهللافمن فعل ذلك أضمن له ع
ألن اإلنسان دائماً ، ملن يعينه اهللا ولكن  سهلةيه ؟ هنافمن ينفّذ هذه الروشتة

  .اللهو  يفلوقتالم، وإىل إضاعة امييل إىل الثرثرة، وإىل اإلكثار من الك
tt  (( :لكن إذا كان املؤمنون     ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ööΝΝ èèδδ  ÇÇ ttãã  ÈÈθθ øøóó ¯¯==99 $$##  ššχχθθ ààÊÊ ÌÌ�� ÷÷èè ããΒΒ  (() )  املؤمنـون املؤمنـون((،، 

إذا !! وهؤالء هم املؤمنون، فكيف بنا وحنن نريد أن نكون من احملسنني، ومن املوقنني؟            
 هو الكالم الذى ال يفيد،    : كان املؤمنون العاديون يعرضون عن اللغو، واللغو كما قيل        

هـذه    يف غريه، ماذا تفيـد الكلمـات       يف االنتخابات، أو   يف السياسة، أو   يف يتكلم
  !!املوضوعات و أشباهها ؟

من أعالهـا   املؤمن ال يشغله إال اإلقبال على اهللا، أو املُهمة الىت كلفه ا اهللا، و             
يه؟ نـسميه   من ال يتكلم كثرياً ماذا نسم     . ... عاله  يف الدين خللق اهللا جلّ   إظهار مجال   

r: }}{{١٠٨١٠٨حكيماً، وهل يوجد مثل هذا؟ أو لقب مثل هذا؟ قال 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  واملراسيل املسانيد ، جامعt عامرٍ بن عقبةَ عن ١٠٧
 .واملراسيل املسانيد ، جامعt عمروٍ ابن عن) ت حم( ١٠٨
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دواء الصمت مـع    هذا الزمان؟ من حيافظ على الصمت فيأخذ          يف يمن الناج 
نفس الوقـت     يف كيف يصمت املرء و   : .... يفرض نفسه    وهنا سؤال عارض  اخللق،  

إذا صدقت النية يـوفر اهللا لإلنـسان   : قوليدعو إىل اخلري ويأمر باملعروف؟ وأجيب فأ     
 واألمر  ،كل ما حيتاجه بال سبب، وإمنا من رب الربية، وهذه ال حتتاج إىل حتكيم العقل              

 نفسك، مث أهلك مث األقرب فاألقرب،       هو أن تأمر نفسك وتنه    : لنا أوالً باملعروف هنا   
  .وذا تسري األمور إن شاء اهللا رب العاملني

نا أنه يأمر الناس وينهى الناس، وهو مل ينته ومل ميتثل، خيطب على             لكن املصيبة ه  
فمـاذا   .. !الطرقات وعورا ظاهرة    يف ابنته تسري نرب خطبة عصماء عن احلجاب و     امل

يتكلم عن القرآن وقيمـة     !! يقول الناس؟ أليست هذه ابنة الشيخ؟ فكيف يسمعونه؟       
! الوقت أحد مـن الـسيف     : لالقرآن، وعن الوقت وإضاعة الوقت، ويقو       يف الوقت
تـتكلم  كيـف  !نت كافيه يضيع وقتهال  يف أو يتسامر أو  يلعب  مقهى    يف وجتده! وكذا

  .هذا العصر  يفبد أن يكون اإلنسان أوالً قدوة فال! ؟تقتلهعن الوقت وأنت جالس 
 

 كمـا   rهللا  عندما قال سيدنا رسول ا    ف ! من أسس حياة املسلم    وهذا احملور اإلمياين  
{{: م اهللا وجهه  كر و t يروى اإلمام عل  

{{١٠٩١٠٩
فإن أهـل الـصالح      !األكوان  يف النجاة الذى أنزله   حبل فإنه بالقرآن عليكف
 ،تالوة كتاب اهللا    يف ا كيف يسوقون املريدين ليستمروا     احتارو زماننا هذا   يف والتقوى

وال يقفوا مثلما يفعلون بعد رمضان، فيقرأوا ما تيسر منه بعد رمضان، ألننـا نـرى                
 يتـرك   - وبعضهم قبل إنتهائه بيومني أو ثالثة أيـام          - رمضان   يبعضهم بعد أن ينته   

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .t بزار ىف مسنده عن عليأخرجه ال ١٠٩
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هل !! تركه؟  يف جدت الرب هل و !! غريه؟  يف  هل وجدت اخلري   !؟ملاذا.. رآن  تالوة الق 
  !!تالوته وقراءته؟  يفستمرارترك اإل  يفوجدت خرياً

 بالعطاءات  Uأمل يحطك اهللا    !! أمل تأتك الربكات؟  !! أمل تترتَّل عليك اخلريات؟   
هذا الزمان كما     يف عليك بالقرآن، والقرآن يسره اهللا لنا     !! ملاذا تتركه؟ !! والنفحات؟

‰‰ôô  ((  :قال ss)) ss99 uuρρ  $$ ttΡΡ ÷÷�� œœ££ oo„„  ttββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  ÌÌ�� øø.. ÏÏ ee%%## ÏÏ99  öö≅≅ yyγγ ssùù   ÏÏΒΒ  99�� ÏÏ.. ££‰‰ ••ΒΒ  ∩∩⊇⊇∠∠∪∪  (() ) القمرالقمر((  
  ! تسمع.. ال تستطيع القراءة؟ 
كل مكان، فإذا ركبت السيارة تسمعه مـن مـسجل            يف وقد وفَّر لك مساعه   

هذا الزمان ميسر مساعه باحملمول الـذى         يف أصبح.. السيارة، أو املُسجل الذى معك      
.  مشكلة؟ تريد أن تقرأ ال مانع، أو تريد أن تسمع ال مـانع             فهل توجد اآلن  .. معك  
معك املوبايل وتـستطيع أن   .. فهذه حجج عليك    ! !ر إىل احلُجة الىت عليك اآلن؟     فانظ

 الـشراب،   الطعـام ويف    يف ن، وأنت راكب، وأنت جالس ستسمعه،     ترتّل عليه القرآ  
  :رأ وتتــدبرفتحتــاج أن تقــ!  مينعــك؟يوكلنــا معنــا موبــايالت، فمــا الــذ

                                                          ))  öö≅≅ yyγγ ssùù   ÏÏΒΒ  99�� ÏÏ.. ££‰‰ ••ΒΒ  ∩∩⊇⊇∠∠∪∪  (() ) القمرالقمر((.  
  .هذا الزمان هو حصن األمان  يففالقرآن يا إخواين

 
   ! فإنه حصن حفظ حصني وأمنيدوام اإلجتماع على الصادقنيأما 

  يف حيفظون اخللق وهم  ،  اتباعهم للنىب األمني    يف ين صدقوا  ألم الذ  .....ملاذا؟
هذا الزمان من اخلزعبالت الفكرية، ومن املوجات اإلحلادية، ومن األفكار النفـسية،            

   :ولذلك قـال لنـا اهللا     .. الىت ال تليق بالعبد مع رب الربية، ومن كل األشياء املُخزية            
))  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ àà)) ®®?? $$##  ©©!! $$##  ((##θθ ççΡΡθθ ää.. uuρρ  yyìì ttΒΒ  šš ÏÏ%% ÏÏ‰‰≈≈ ¢¢ÁÁ99   ..))التوبةالتوبة١١٩١١٩ ( ())  ##$$
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مع من خيالطـه     - وإن مل يدرِ     -اإلنسان دائماً يتشاكل    أنَّ  ..ذلك    يف والسر 
  اإلنسان مثل األخالق والسلوكيات الـيت      يوجيالسه ويصاحبه، فال توجد عدوى تعد     

أى مكان، فتنتقل لك طريقـة كالمـه وطريقـة            يف ينقلها من اجلالسني، وتالحظوا   
  .شعرأنت ال ت العدوى وكلموضوعات، فتنتقل إليلتناوله أو حىت مزاحه، 

 فال  -أن ال يشغلىن عن اهللا       بشرط   - أحبث عمن أجالسه     بلديت  يف ولذلك أنا 
  ١١٠١١٠}}{{ : قوله النيب أخذت من حديث!فماذا أفعل؟! !أجد

، أو  مسألة شـرعية    يف يتكلمل، ولكن   ينيمفتوح ملن يأت  هو  و.. بيىت    يف فأجلس
فال مانع، أما إذا كان     )  بصورة مبسطة وليست تفصيلية    (مسألة شخصية     يف دينية، أو 

  !!! وقت أضيعهيليس عندأنا : كذا أو كذا فأقول له  يفسيشغل الوقت
فال أريد أن أبذّر ما     !! احلقيقة مفلس، فكيف أذهب إىل اهللا وأنا مفلس؟         يف فأنا

كيف تكون مفلساً وأنت تـصلى      : تقول يل  !!ور من العمر، ولكن أدبر بعض األم      يبق
ربة بـالقبول،  لعفـا !. أم ال؟يت صالتى وصيام  قُبِلَأنا ال أدرى هل     : وتصوم؟ أقول لك  
يقولـون  من أن    فأنا خائف    ولكن ال أضمن القبول،    .. !نتهى األمر ا! فإذا ضمنت القبول  

$$!!  ((::هناك يل uuΖΖ øøΒΒ ÏÏ‰‰ ss%% uuρρ  44’’ nn<< ÎÎ))  $$ ttΒΒ  ((##θθ èè== ÏÏϑϑ ttãã  ôô ÏÏΒΒ  99≅≅ yyϑϑ ttãã  ççµµ≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yyff ssùù  [[ !!$$ tt66 yyδδ  ## ··‘‘θθ èèWWΨΨ ¨¨ΒΒ  ∩∩⊄⊄⊂⊂∪∪  (() ) الفرقانالفرقان((  

 - مع وجـود األمـل   !  نعم!! يضمن القبول؟مناضربوا ذا العمل وجه صاحبه،   
   !بد من العمل  ولكن ال- واحلمد هللا 

 وال يضمن اإلنـسان     ،فيحفظ اإلنسان نفسه أوالً من اخلطأ والزلل، وهو املهم        
 اهلالكني أو البعداء التعساء، فلن يصلح ألنه        العصمة واحلفظ من الزلل وهو جالس مع      

إذاً الكـالم،     يف  ألنه يستمر   تستطيع، أحياناً اللسان يتكلم، وأنت تريد أن توقفه وال       
رفقاء السوء فنبتعد عنهم بالكلية،     أما  .. جمالس الصادقني     يف كيف يكون احلفظ؟ هو   

نا أريد أن أسلك الطريـق إىل       أ: وأرضاه وقال له   tولذلك سأل رجل اإلمام أبا العزائم       
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  ، عن عبد اهللا بن مسعودجممع الزوائد ١١٠
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 :، أريد روشتة بسيطة، فماذا أفعل؟ قـال لـه         Uاهللا  
(  

بد من مـصاحبة األخيـار      الال،  فهل يصح أن أجالس األخيار واألشرار معاً؟        
ثر من ذلك، فأساس كل شيٍء أنك أوالً تـصاحب  وال أريد منك أك،  ومفارقة األشرار 

  .األخيار، وتفارق األشرار، فصحبة الصادقني تنفع وترفع إن شاء اهللا تعاىل
 

 كانوا يبذلون فيها النفس والنفيس حـىت  ميانية اليت من حماور التربية اإل   حمور املراقبة 
ألنَّ مواله معـه حيـث      .. حد واحداً جبانبه يراقبه     فال حيتاج كل وا   ! يتعلمه ويعيشه املؤمن  

!  حتل مشاكل اتمعات بكلمة واحـدة       واملراقبة من أسس التربية اإلميانية اليت      !ذهب ووىل 
كـل مكـان      يف وينم والت الشرطة والرقابة يوش من   جلال حتتاج األمة لكل هذه ا     وعندها  

  .ووراء كل ناصية أو جدار
املعـامالت والـورع،      يف وقته نظري   يف مل يكن له  ،  ويفالتّستري الصّ سيدنا سهل   

قيـل   (قال يل خايل يومـاً : قد قالوكانَ سبب سلوكه هذه الطريق خالُه حممد بن سوار، ف      
  :)وكان عمره عندها ثالث سنوات

} 


(، ه فقال      فقذلك ليايلَ مث أعلمت لت:    فقلت ذلـك ،
، فقلـت ذلـك،   : مث أعلمته، فقال  

  قال يل خـايل      ، فلما ك ان بعد سنة :
        ًـالوةهلا ح فوجدت ،يف؛ فلم أزلْ على ذلك سنني  

: سرِّي؛ مث قال خايل يوماً    
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{ ١١١١١١.  فكانَ ذلك أولَ أمره 

 غىن غىن كامالً، وماقدره من خري لعبد أو للعبيد الينتظر من هذا العبد Uاهللا 
نه يعطينا املأكل واملشرب وحييينا أشيئاً يفعله للحميد ايد واليريد منا شيئاً، مع 

ىل مال حاجة إ  يفمرض أو  يفشدة، إن كان  يفحد منا إال ووقعأويهدينا، وال يوجد 
من .. رب وختلى عنه أبداً شدة وقال يا  يفجد واحد منا وقعمشكلة، وال يو  يفأو

 حدث له ذلك ؟ لو كل واحد منا كتب ماحصل له من حضرة اهللا منا يا إخواين
  {{  :يكتب جملدات ألنه قال هذا ttΒΒ uuρρ  ÈÈ,, −−GG ttƒƒ  ©©!! $$##  ≅≅ yyèè øøgg ss††  …… ãã&& ©©!!  %% [[`̀tt�� øøƒƒ xxΧΧ  ∩∩⊄⊄∪∪  ççµµ øø%% ãã—— öö�� ttƒƒ uuρρ  ôô ÏÏΒΒ  

ßß]] øø‹‹ yymm  ŸŸωω  ÜÜ== ÅÅ¡¡ ttFF øøtt ss††  {{  ))الطالقالطالق٣٣--٢٢((.  

 ، وخنـاف مـن اهللا     ، ونراقب اهللا  ، اهللا ين نتق أهو يريد شيئاً واحداً منا فقط وهو        
وخنشى من غضب اهللا، ونعمل حساب لليوم الذى نلقى فيه اهللا، وكل واحد منا حيـسب                

 إىل اهللا؟ كـم خمالفـة       ي عند رجوع  يفماذا أمحل مع  .. نا راجع   أ.. حساباته وجيهز صحفه    
وسأحاسب عليهم هناك؟ وكم يل         على ل علىمـن الرصـيد هنـاك؟       ؟ وكم حمضر مسج 

  عطيهم من هذا الرصيد ؟ أ وي خصوميوذلك لكى أرض
إمحل عنا مما عنـدك     : يكفى واحداً فقط أو إثنني وينفد هذا الرصيد، ويقولون ىل           

 مـن   يخروج دائماً حياسب نفسه على هذا احلساب، فأنا ال أعلم مىت            املؤمن يا إخواين  .. 
  يف  وأبـدأ  يآتى قبلها بسنة وأترك كل السوء واملعاص      .. مانع    فلو أعرف امليعاد، فال    ،هنا

$$(( !؟فمن منا يعرف مبيعاد موتـه     .. الطاعات   ttΒΒ uuρρ““ ÍÍ‘‘ ôô‰‰ ss??ÓÓ§§ øøÿÿ ttΡΡ## ssŒŒ$$ ¨¨ΒΒÜÜ== ÅÅ¡¡ òò66 ss??## YY‰‰ xxîî((
$$ ttΒΒ uuρρ““ ÍÍ‘‘ ôô‰‰ ss??66§§ øøÿÿ ttΡΡÄÄ dd““ rr'' ÎÎ//<<ÚÚ öö‘‘ rr&&ßßNNθθ ßßϑϑ ss??((

   ...ن أكون جاهزاً دائماً على الفور للقاء اهللاأد وب فال..  شيئاً يليس مع
 املوت، لكنـهم كـانوا      فكلنا حنزن عندما يأيت   .. rنظر إىل أصحاب رسول اهللا      ا
{{ يفرحون

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  ، وحلية األولياء بالوفياتالوايف ١١١
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{{نا ذاهب لرسول اهللا وصحبه الكرامأين أنا ذاهب ؟ أ ... ١١٢١١٢!  

 ويطوف بالبيـت    الدنيا ليزور حضرة النيب     يف إذا كان من يذهب من هنا جبسمه      
ملاذا ؟ ألنه ذاهـب     ،  القرعة كلنا نبارك له     يف حىت من يفوز  .. حاً ونئه   نقيم له حفالً وفر   

 وذاهب! وليس لبيت اهللا  بذاته   إىل اهللا    فكيف مبن هو ذاهب   ،  ! ويطوف بالبيت  ليزور النيب 
نتظرونه ليهنئـوه   يلصحابة الكرام واألنبياء واملرسلني والصاحلني، وهم       لأيضاً لرسول اهللا و   
   . !!بسالمة الوصول

 

  ! املؤمن يكون جاهزاً للقاء اهللا؟ دائماًحالهماذا يكون فاملؤمن 
¨¨ββ{{: املؤمننيفه، فهو حيبن يصأاً ال يستطيع أحد نا حب حيبUواهللا  ÎÎ))©©!! $$##��== ÏÏtt ää††

tt ÎÎ//≡≡ §§θθ −−GG99 $$##��== ÏÏtt ää†† uuρρšš ÌÌ�� ÎÎ ddγγ ssÜÜ ttFF ßßϑϑ øø99 $$##{{.  

 حيبآيبون،اهبون ذ فترة كلُّ!روناجلماعة الذين يتطه ،رون لكى يتوب  يتطه
r:}}قال ؟ يوحنن ملاذا نصلِّ، Uعليهم اهللا             

                          
{{١١٣١١٣  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  ، والواىف بالوفياتسري أعالم النبالء وكثري غريها، وتفسري السراج املنري الشربيين، تفسري البحر احمليط  ١١٢
  .t صحيح البخاري عن أيب هريرة ١١٣١١٣
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 من الذنوب، مث خيرجـه اهللا مـن هنـا           اًرتكب بعض فكلما أذنب الواحد منا، وا    
  حيـبU  فيعود ثانيةً فيفعل الذنوب، فيخرجه اهللا من هنا مغفوراً له، فـاهللا             .. مغفوراً له   

وقد كان احلبيب القريب مـن مـواله        ! التوبة! فالتوبة.. رين  ابني واملتطه توهؤالء القوم ال  
وهو من غفر اله له ماتقدم مـن ذنبـه          ! اليوم والليلة أكثر من سبعني مرة       يف يتوب إىل اهللا  

  اليوم والليلة؟   يفكم جيب علينا من التوبة! فما بالنا بنا حنن! وما تأخر
 

أال جيب عليك شكره؟ وحنن ! وفقكيليغفر لك والتوبة أمرك بوهذا الذى ي
شكره؟ نكيف ! م لنا خدمةحنتار فيمن قد ما املناسبة ؟ اهلديةماونتشاور ديه؟ هل 

؟ Uواخلدمة الىت أداها يل؟ فمن منا يستطيع أن حيسب اخلدمات اليت قدمها لنا ربنا 
  !من يستطع أن حيسب هذه النعم؟؟ اآلخرة يف وأالدنيا   يفالدين أو  يفإن كانت

                      ) βÎ) uρ (#ρ‘‰ ãès? |M yϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθÝÁøtéB ( )إبراهيم٣٤(  

انظر إىل نعمـة    .. إا نعمة واحدة فقط     ) وإن تعدوا نعم اهللا   (مل يقل    لآلية،   وانتبها
نعـم ال تعـد     ..  أو نعمة اهلداية     ، أو نعمة الكالم، أو نعمة اإلميان      ،و نعمة السمع  أ ،البصر

وال حتصى، فإن مل يكن املرء شاكراً على هذه النعم، فعلى األقلّ يكون شاكراً ملواله، ومن                
(( يشكر مواله ماذا يفعل معه؟ ÈÈ⌡⌡ ss99óóΟΟ èè?? öö�� xx66 xx©©ööΝΝ ää33 ¯¯ΡΡ yy‰‰ƒƒ ÎÎ—— VV{{((.  

ة وأسرار التربية اإلمياني  يفولذلك جعلناه حموراً هاماً!!فالشكر باب املزيد
، فكلما شكر يزيده من !املشاكل احلياتية عليها املعول حلل اإلصالحات القلبية اليت

 ؟فكيف نشكر على هذه النعم اإلهليةعلى نعمه،  Uهذه النعم مادام هو شاكراً هللا 
  :حديثه املبارك   يف بني لناrسيدنا رسول اهللا !  التاليةوانتبهوا هلذه اإلجابة

}}––{{١١٤١١٤  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  . من حديث طويل عن اإلسالم واإلميان واإلحسان عن أىب هريرةصحيح البخاري ١١٤
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وال ! اإلسالم أن تـسلم هللا    !  ألنه يغيب عن الكثريين     يا إخواين  واعتنوا بفهم املعىن  
، عندها تستحق منه كـل      معه أحداً شرك  تال  وترى سواه فاعالً وال غريه متصرفاً فتوحده        

  .!لتكون سعيد واخلري الذى تصبو إليه ، تريدالزيادة اليتالعون والعطف و
 ولدك   أهلك ويف   مالك ويف  نفسك ويف   يف ترى األفعال أى   :ونوضح أكثر فنقول  

ظـة  حل  يف ن تظن ، وإياك أ  U من اهللا    يالدنيا لك ولغريك ه     يف  أى شيء   حقلك ويف  ويف
لـذا  ، وإرادتهر أن ينفعك بدون و يقده، أن يضرك بدون إذن   أن هناك أحد من العباد يقدر أ      

{{ :ىف احلديث اجلامع املانع r قال
{{١١٥١١٥  

بـه ألى   والده به بررة، وأهله حيبوه ويريدون أن يـذهبوا          أميرض الرجل، و  قد  
 قدر له أنه سـريجع إىل       Uوهو  .. من املال، واملهم أنه يشفى      ويدفعوا له أى مبلغ     مكان  

ملـاذا ؟   .. ن يفعلوا له شيئاً     أيستطيعون  ال   األطباء الذين يذهبون إليهم      !اهللا، ماذا يفعلون؟  
  .عاله   يفمر اهللا جلّأألن مايصري هنا هو 

$$))هللابد لإلنسان أن يعلم علم اليقني أن الفعـال هـو ا            فال ttΒΒ uuρρΝΝ ää33 ÎÎ// ÏÏ iiΒΒ77ππ yyϑϑ ÷÷èè ÏÏ ooΡΡ
zz ÏÏϑϑ ssùù««!! $$##(( أنا رجل مـاهر،     ،نا رجل شاطر  أ: إياك أن تتباهى بنفسك وتقول    ، ف 

 ليس لـه    ي كذلك نظر  !؟ فمن الذى صنعه وخلقه ووجهه     اً اليوجد مثله عقل، إذ    ينا عقل أ
 ! الدنيا كلـها؟   ن نقطة وقعت عليه ماذا يفعل أطباء      أ وكيف لو    !؟من الذى صنعه  .. مثيل  

 خلـق   ينا أمسع دبيب النملة، من الـذ      أ:  اليستطيعون فعل شيء، يقول    !؟ماذا يفعلون .. 
  . ولو ختلى عنه حلظةً تصري أصماً! ويواىل السمع؟، وأصلح السمع،فيك السمع

 لو كان مـن األكـل       !، من الذى أعطاها لك؟    ليس هناك قوةً مثل قويت    : يقول  
 يأكل، لكن القوة من اهللا واألكل هو سبب إذا جعل فيـه اهللا              ي قوةً للذ  يكان األكل يعط  ل

سر القوة الىت تقوى العبد، فإذا أخذ منه سر القوة ولو كان هذا األكل كله فيتامينات فلن                 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  سنن الترمذي عن ابن عباس ١١٥
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  ::Uاإلنسان وال يستطيع أن يتحرك ولو حركة واحدة ألن املُحرك للكل هو اهللا                يف يؤثر
                                      }}  uuθθ èèδδ  ““ ÏÏ%% ©©!! $$##  öö// ää.. çç�� ÉÉ ii�� ||¡¡ çç„„  ’’ ÎÎûû  ÎÎ hh�� yy99 øø99 $$##  ÌÌ�� óóss tt77 øø99 $$## uuρρ  {{  ))یونسیونس٢٢٢٢((  

 ي؟ أنـسب لنفـس    يفماذا أنسب لنفس  ،  Uفاملفروض أن الفضل تنسبه إىل اهللا       
$$!!  (( :واجلهل،  والغفلة،  واملعصية ،الذنب ¨¨ΒΒ  yy77 tt//$$ ||¹¹ rr&&  ôô ÏÏΒΒ  77ππ uuΖΖ ||¡¡ yymm  zz ÏÏϑϑ ssùù  ««!! $$##  ((  !!$$ ttΒΒ uuρρ  yy77 tt//$$ ||¹¹ rr&&  

 ÏÏΒΒ  77ππ yy∞∞ ÍÍ hh‹‹ yy™™   ÏÏϑϑ ssùù  yy77 ÅÅ¡¡ øøÿÿ ¯¯ΡΡ  ((  ))كيف؟! د كما كان عليه أصحاب رسول اهللانعو  ،،))ساءساءالنالن٧٩٧٩  
البلـد،    يف  زرع ماشاء اهللا أحـسن   كان  يا فالن زرعك هذا العام      : رجل يقول ال
ـ ووتاهللا نسى فضل يومة عالية  أنا وضعت السماد وعملت   ! طبعاً: فيقول له  وهنـا  ! هفيق
كر فيذ،  كذا وكذا لعمل    اهللا قد وفقين ،  فيق اهللا ومعونته  هذا بتو : الواجب أن تقول  اخلطأ، ف 

  .! أو امجه اآلفات وال يصح! ذلك، ألنك قد تعمل كلَّأوالً توفيق اهللا ومعونة اهللا
مثـل   العـزاء   يف صوتككان  أنت يا سيدنا الشيخ     : يقول الرجل   .. مثالٌ آخر   

 هذه احلنجـرة     ويشرف على  !؟هذا الصوت عطاه هذا الصوت ومجل      أ يالكروان، من الذ  
!  الـصوت  يينتهمرضاً خفيفاً   احلنجرة    يف ، فلو وضع  U؟ هو اهللا    ت مجيالً ليخرج الصو 

  . U ومن نعم اهللا Uهذا من فضل اهللا ومن كرم اهللا : فماذا يقول ؟ يقول 
غـافالً  ، إذا كـان   %٩٩ن إبنك ما شاء اهللا حصل علـى    يا فال : يقول  آخر  و

، أمـا   !نسى فضل اهللا  ي و ..عليه كذا   وصرفت  ! أعطيته دروس ىف مجيع املواد    لقد  : يقولس
هذا من فضل اهللا، صحيح أنـا       : يقولفسأو الصادقني   من الصاحلني   ذاكراً شاكراً   إذا كان   

  :اهللا، لكن لوال فضل اهللا ملا متّ املراد، ألن املـراد اليـتم إال بفـضل           كذاعملت له كذا و   
 ))  ŸŸωω ööθθ ss99 uuρρ  ãã≅≅ ôôÒÒ ssùù  ««!! $$##  öö// ää33 øø‹‹ nn== ttææ  …… ççµµ ççGG uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘ uuρρ  $$ ttΒΒ  44’’ ss11 yy——  ΝΝ ää33ΖΖ ÏÏΒΒ  ôô ÏÏ iiΒΒ  >>‰‰ ttnn rr&&  ## YY‰‰ tt// rr&&  ((  ))النورالنور٢١٢١((  

ن نفعل ذلك؟ هـذا أول درس       هل نستطيع أ   ،U لربهفينسب اإلنسان كل شيء     
{{ :أعطاه سيدنا رسول اهللا ألصحابه الكرام وقال      

{{١١٦١١٦  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  t صحيح البخاري عنِ الرباِء ١١٦
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أنا وأنت ماذا ..  وجاء املضلّ يذهب اهلاد، فلو U ياهلداية اهلاد  يفبفالسب
  !ن املضلّ جاء ألحد األوالد ماذا تفعل؟ لو أ!نفعل؟
))yy77 ¨¨ΡΡ ÎÎ))ŸŸωω““ ÏÏ‰‰ ööκκ ssEEôô ttΒΒ||MM öö66 tt77 ôômm rr&&££ ÅÅ33≈≈ ss99 uuρρ©©!! $$##““ ÏÏ‰‰ ööκκ uu‰‰ ttΒΒââ !!$$ tt±± oo„„((لن 

نا يستطيع أن يهيمن على  م أبداً، منحدتقدر أن تفعل شيئاً ال أنت وال أنا وال أ
U: }} حيرك القلوب؟ إنه عالم الغيوب يو يدخل عليها؟ من الذالقلوب أ

UU
rr{{١١٧١١٧  

$$!!  (( :Uه قوليعمل ب حقيقياً ال بد أن حد اهللا توحيداًكى يوفاإلنسان ل ¨¨ΒΒ  yy77 tt//$$ ||¹¹ rr&&  
ôô ÏÏΒΒ  77ππ uuΖΖ ||¡¡ yymm  zz ÏÏϑϑ ssùù  ««!! $$##  ((  !!$$ ttΒΒ uuρρ  yy77 tt//$$ ||¹¹ rr&&   ÏÏΒΒ  77ππ yy∞∞ ÍÍ hh‹‹ yy™™   ÏÏϑϑ ssùù  yy77 ÅÅ¡¡ øøÿÿ ¯¯ΡΡ  ((  ))فينسب ، ))النساءالنساء٧٩٧٩

؟ ال نا حضرت هلا من أسبوعأنا خطبت اجلمعة اليوم، وهل أف ... Uهللا كله الفضل 
ال أملك شيئاً، لكن املوضوع هو أن الواحد منا  شيئاً وي، فأنا ليس معواهللا يا إخواين

 أنا الضعيف !نا اجلهول وأنت العليمأ !نت الغينأأنا الفقري و: قولي و اهللايقف أمام
  ! الضعيف قويياقو..  اجلهول يا عليم علِّم..  الفقري  أغنِيا غين. ..! .ينت القوأو

صوت والنغمات ك بقوة الففى احلال يلهمك بالكلمات، وهو ميدوعندها 
اإلنسان كثري اهلفوات .. ى حفظ اإلنسان من اهلفوات لَّ يتوواحلركات، وهو الذى

  .U حيفظك منها غري حضرة الرمحن ين الذ م،اللسانزالت وخاصة 
ÉÉ  ((: : قالولذلك سيدنا موسى نفسه  bb>> uu‘‘  ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  !!$$ yyϑϑ ÏÏ99  ||MM øø99 tt““ΡΡ rr&&  ¥¥’’ nn<< ÎÎ))  ôô ÏÏΒΒ  99�� öö�� yyzz  ××���� ÉÉ)) ssùù  

  .١١٨١١٨}}{{ :فقال له، ))القصصالقصص ( ())  ∪∪⊇⊇⊅⊅∩∩
صاحب  لكى أجعل رجع يلاالدكان ف  يفحتتاج امللح أو العلف وهو عندما يعين

كن لو مل ل! بغريك وعنده ما تريد فيعطيه لكيفتح حانوته وجتده غري مشغول ن االدك
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  مسند اإلمام أمحد عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما١١٧
     واأللوسىتفسري الرازي ١١٨
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م ترجع إىلّ فتطوف على حوانيت البلد كلها والبالد الىت من حولك، وجتدهم كله
  !ءكلِّ شي  يفجع إىلَّار !؟ فماذا تفعل! أو تفقد املال!أو ليس عندهم طلبك ،مغلقني

! ؟يا رب مـاذا أفعـل     :  الدرس، وعندما آملته أسنانه قال     فسيدنا موسى أخذ هذا   
إذهب إىل أرض كذا فيها نبات صفته كذا وخذ منه وضـعه علـى أضراسـك                : فقال له 

وبعد فترة آملتـه  ، ينبات ووضعه على أسنانه فشف بال ، فذهب إىل األرض وأتى    فتشفى بإذين 
   !! .....ريقة، ومل يرجع إىل اهللاأنا عرفت الط: نفسه  يفأضراسه مرةً ثانية، فقال

 بـد  كل صغرية وكبرية، تريد أن تأكل فال  يف يريدك أن ترجع دائما إليه Uاهللا  و
ـ     وأن تقول بسم اهللا، فلو مل تقل ب        حلقـك،    يفدة تقـف سم اهللا ممكن أن جيعل لقمة واح

لو وقفت األجهزة الـىت     لطبيب يستطيع أن يفعل هلا شيئاً،        ال املاء يرتهلا وال ا     !فماذا تفعل؟ 
نـت مـن    أ هل   !؟هل أنت الذى سيشغل املعدة للهضم     .. !فيك فهل أنت الذى تشغلها؟    

 غري  ! حترك اليد لتمسك وترفع اللقمة؟     ينت الذ أ هل   !يشغل اللسان لكى يتذوق الطعام؟    
  .U اهللا  ولكن عندما تسمى، قائم بكل شيءUقوة الرمحن فهو 

: قـال وفعندما أتى سيدنا موسى بالنبات ووضعه على أضراسه، زاد األمل فتـذكر             
النبـات،    يف رجعت إلينا فجعلنا الـشفاء    األوىل    يف يا موسى : فقال له ؟  ملزاد األ م  ليارب  

  .!!لنباتوىف الثانية مل ترجع إلينا فرتعنا الشفاء من ا
عرف مكان الـصيدلية، والعـالج      أنا أعرف الطبيب فالن، و    أإذا مرضت تقول    

الوجود ال يتحـرك إال بـأمرٍ مـن           يف ى سبب أالطبيب والعالج هذا سبب، و    ،  معروف
 بـد  فاليقف الشفاء،   ! توقف: ، وإذا قال    !ى يشف !إشف: ، فإذا قال    Uمسبب األسباب   

##  (( : هللا قبل الرجوع إىل السبب أرجع     ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  ààMM ôôÊÊ ÌÌ�� ttΒΒ  uuθθ ßßγγ ssùù  ÉÉ ÏÏÿÿ ôô±± oo„„  ∩∩∇∇⊃⊃∪∪  ((  ))ال�شعراءال�شعراء٨٠٨٠((. 
  !!! قبل الطبيب وقبل الدواء

ذهبت للطبيب فالن وكتـب     : يقول له  ؟ فالن كيف شفيت   نت يا أ: يقول الرجل   
 أنـا  بل! ال .. U مسبب األسباب يهذا نس.. شفيت بسببه بربكة الطبيب    الدواء فأنا    يل
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ذهبت إىل الطبيب فالن    .. ىل   U ومبعونة اهللا    علىI   ومبن اهللا ..  Uبفضل اهللا   : أقول  
ـ : أتناول الـدواء أقـول  أن  وقبل U هللا أرجع أوالً!!! وكتب كذا ومتّ الشفاء     سم اهللا ب

 لكن لو أخـذ     ... !!الدواء يتم الشفاء    يف  لو وضع سره    املعايف ، ألن الشايف   املعايف الشايف
   الشفاء؟فمن أين يأيتسر الشفاء من الدواء اهللا 

كـل    يف يرجـع هللا فسيدنا موسى بعد ذلك، كل األحوال  يف فاإلنسان يرجع هللا  
ول النظر إىل وجه اهللا حىت رغيف العيش، ذهب ملـدين            أخذ الدرس واستوعبه من أ     ،شيء

أريد : ر على البيوت ويقول    هلم وجلس ويريد أن يأكل، فلم يد       وصنع مجيالً للبنات وسقى   
ÉÉ  ((:قـال طعاماً، ولكن ماذا قال؟      bb>> uu‘‘  ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  !!$$ yyϑϑ ÏÏ99  ||MM øø99 tt““ΡΡ rr&&  ¥¥’’ nn<< ÎÎ))  ôô ÏÏΒΒ  99�� öö�� yyzz  ××���� ÉÉ)) ssùù  ((  ))الق�صصالق�صص٢٤٢٤(( ، ،  

 ذهيبا: قلب شعيب وقال إلحدى بناته      يف ، فربنا على الفور قذف    !ربنا أريد أن آكل يا    أ
  :علـى  العمـل العظـيم الـذى عملـه لكـم            أجره   لكى نعطيه    ليأتيناإىل هذا الرجل    

}}  šš�� ttƒƒ ÌÌ““ ôôff uu‹‹ ÏÏ99  tt�� ôô__ rr&&  $$ ttΒΒ  ||MM øø‹‹ ss)) yy™™  $$ ooΨΨ ss99  {{  ))القصصالقصص٢٥٢٥(( ،ين الذمه القلب ؟ الرب  وجU! 
  :متعة خاصـة إهليـة فقـال       Uمن اهللا   سيدنا موسى    طلبالطعام  وفوق ذلك   

))  ttΑΑ$$ ss%%  ÉÉ bb>> uu‘‘  þþ’’ ÎÎΤΤ ÍÍ‘‘ rr&&  öö�� ÝÝààΡΡ rr&&  šš�� øø‹‹ ss99 ÎÎ))  ((  ))ول النظر   من أ  :انظر! هد عالٍ ،وهنا مش ))األع�رافاألع�راف١٤٣١٤٣
  !؟وأين حنن من هذا يا إخواين! هللامن ا !كله من أين؟.. إىل وجه اهللا إىل رغيف العيش 

مـاذا  ! لقـوىل نتبهوا   وا نا مل أقل ذلك،    أ !؟ ال أطلب من اخللق    هل معىن ذلك أين   و
، ألننـا مل  Uسـباب  ب األإىل مسبباب ولكن ننسب الفضل أوالً   طلب من األس  أقول ؟ ن  
ن لكن ال ننسب الفضل لبعض إال بعـد أ         و ، عن بعض، وحنن كلنا حنتاج إىل بعض       نستغن

وهذا شيٌء سهلٌ ولكن حيتاج إىل إنتبـاه         ... ل أوالً هللا وهذا هو املطلوب منا      ننسب الفض 
ـ     ،ن تطيعه أن توحده وال تشرك به شيئاً وأ      اإلنسان مع اهللا، وهذا معىن       رعه  يعىن تنفّـذ ش

  .الذى أمرك به احلبيب املصطفى
         الـدنيا   يف وال تعصاه أى ال ختالف الشريعة، ألن خمالفة الشريعة هم  يف  ونكـد  

فـراداً او    حنن فيها إن كـان أ      ل املشاكل اليت  كف.. اآلخرة      يف  والعياذ باهللا وخزى   الدنيا
  .خمالفة الشريعة يأو اتمع سببها األساسأسراً 
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 وأحـد  ،ومن أعمـدة التربيـة اإلميانيـة    .. وهنا حمور من حماور الدين األساسية       

  !أال وهو ذكر اهللا! العملية اجلراحية لعمل اإلصالحات القلبية  يف الرئيسيةدواتاأل
مـاذا تريـد    .. يها الذين آمنوا    يا أ : القرآن كل فترة      يف  علينا ين اهللا يناد  إف

$$  (( رب؟يا ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##ρρ ââ�� èè00 øøŒŒ $$##  ©©!! $$##  ## [[�� øø.. ÏÏŒŒ  ## ZZ���� ÏÏVV xx..  ∩∩⊆⊆   ..))األحزاباألحزاب((  ))  ∪∪⊆⊆

  وكيف وأين نذكر؟  .. ذكر اهللا     يف درون عليه  ماتق يعين.. كم مرة ؟ مل حيدد      
))  $$ VVϑϑ≈≈ uuŠŠ ÏÏ%%  ## YYŠŠθθ ããèè èè%% uuρρ  44’’ nn?? ttãã uuρρ  ööΝΝ ÎÎγγ ÎÎ//θθ ããΖΖ ãã__  ((  ))آل عمرانآل عمران١٩١١٩١((.  

وما ! ؟ع اللسان أن يتحرك ويذكر الرمحن     الطريق فما الذى مين     يف ينت ماش وأ
r: ؟ فأنـت لـو منـت علـى ذكـر اهللا قـال               ن تـذكر اهللا   املانع وأنت نـائم أ    

}}
{{١١٩١١٩  

  !؟ي مينعك من أن تذكر اهللا حىت تنامفما الذ
ن يكون العبد متطهراً    بد وأ  ال: اإلسالم هلا شروط    يف كنهم ر  أ يفإن الصالة وه  

تجـه  تن  بد أ  مكان طاهر، وال   مسجد أو   يف من احلدث األصغر واألكرب، والصالة تكون     
ال أريد فيه مسجداً وال تتجه للقبلة وال حتتاج إىل الطهارة، حـىت             : للقبلة، لكن الذكر قال   

لكن ،  ن يقرأ القرآن أو يلمس املصحف      وممنوع أ  يباً ممنوع أن يصل   ان كان جن  لو أن اإلنس  
  .مينع عن ذكر اهللا  ألنه ليس هناك شيء!!نه جنبمع أنوعاً من ذكر اهللا، ليس مم

ـ الذولذلك   هـل هنـاك   -  ن نكون مجيعاً منهم ونسأل اهللا أين سيدخلون اجلنة 
هناك من يدخل اجلنة وحيـزن، مـن   قال نعم،    r؟ النىب   اينأحد يدخل اجلنة وحيزن يا إخو     

{{ : قـال  !بعد النعيم املقيم والدرجات العلى حيزنوا؟     الذين  هم يا رسول اهللا     
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 t عن الْحكم بن عمري يالديلم ١١٩
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UU{{١٢٠١٢٠  
الغفلـة ومل أذكـر     يفنا ضيعت هذه األوقاتأ  اللحظة، فيقول ملاذا  والساعة يعين 

: اجلنـة يقـول     يف زددت، والفقري ايا ليتىن كنت قد     : اجلنة فيقول     يف فيها اهللا؟ أما الغين   
  : تركهـا مـن غـري ذكـر اهللا    علـى اللحظـات الـيت   قد أكثرت، يندم   كنت   ياليتين

  ))  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((   : :ربنا وسعديك ك  ي اللهم لبيك، لب   لبيك:  علينا، فنقول  ييناد 
//ŸŸωω  öö  ((:؟ فيقول   ربماذا تريد منا يا    ää33 ÎÎγγ ùù== èè??  ööΝΝ ää33 ää99≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&&  IIωω uuρρ  ööΝΝ àà22 ßß‰‰≈≈ ss99 ÷÷ρρ rr&&   ttãã  ÌÌ�� òò22 ÏÏŒŒ  ««!! $$##  ((  

  ..  يفعـل ذلـك ؟     يك عن ذكر اهللا، ومـن الـذ       نن مالك وعيالك يلهو   أ: ن تقول إياك أ 
            ..))   ttΒΒ uuρρ  öö≅≅ yyèè øøÿÿ ttƒƒ  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé'' ssùù  ããΝΝ èèδδ  ttββρρ çç�� ÅÅ££≈≈ yy‚‚ øø99 $$##  ∩∩∪∪  ((  ))المنافقونالمنافقون((  

لك أنت كنت غافالً يـوم كـذا         وماهو املُربر الذى ستقوله لربك عندما يقول      
 !ماذا تقـول لـه؟    . ليس لك عذر     !عذر عدم الذكر اآلن؟     يف  ماذا تقول له   !وساعة كذا؟ 
 ألـيس  !! وغافل يالطريق ناس   يف م كنت ماشياً  أ كنت أشاهد التلفزيون،     ينأ: هل تقول له  

{{ :فقـد قيـل    وإذا كان عندك هم أو غم        !؟أنك تذكر اهللا  األفضل  
{{١٢١١٢١  

{{ :نه قال وإذا ذكرت اهللا، فإنك تكون جالساً مع اهللا أل        
{{ووقت ما تذكره يذكرك، ١٢٢١٢٢: ))  þþ’’ ÎÎΤΤρρ ãã�� ää.. øøŒŒ $$$$ ssùù  ööΝΝ ää.. öö�� ää.. øøŒŒ rr&&  ((  ))البقرةالبقرة١٥٢١٥٢((..  

فهذا هو ذكره، وإذا ذكرتـه      ؟ إذا ذكرته من الضيق، يفرج الضيق        كيف يذكرين 
ذكره الطالـب   ، وإذا    من املرض   يشفيين نا مريض أ ذكرته و  ، وإذا  يزيل هذه الشدة   للشدة

 هلـم   يذكر اهللا للعبيد أنه يقـض     فاإلمتحان،    يف ذكر اهللا له هو أن ينجحه     ف ميتحن،   يالذ
  .U من أجلها ذكروا اهللا احلاجات اليت

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  tعن معاذ ) طب هب ( ١٢٠
  tس  عن ابن عبااملستدرك على الصحيحني ١٢١
يا رب أَقَرِيب أَنت : قَالَ موسٰى{ : ، ومتام احلديث جامع املسانيد واملراسيل ، tالدّيلمي عن ثوبان أخرجه  ١٢٢

؟ فَقَالَ اللَّه تأَن نفَأَي ،اكالَ أَرو كتوص ّسح ّسفَإِين أُح ،يكادفَأُن يدعب أَم ،اجِيكفَأُن :ا خا أَني كالمش نعو كامأَمو لْفَك
   }موسٰى، أَنا جلَيس عبدي حني يذْكُرنِي ، وأَنا معه إِذَا دعانِي
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  وال؟كل األح  يفترك ذكر اهللا  يفك عذرهل هنا
 فهذا ذكـر،     اذا ؟   مب..  أذكر اهللا    اًنائماً أو   ينت ماش إذا ك 

   فهذا ذكـر  ،
  فهذا ذكر ،     ،فهذا ذكر     فهـذا ذكـر ، 
   ذكرفهذا، فهذا ذكر ، ر ذكر، 

ذكر .  
، Uالذكر مدده واسع وأبوابه كثرية لكى ال يكون للمؤمن حجة يوم لقـاء اهللا               

آيـة   يفىف الدرجة ذُكروا     أعلى الناس : الدرجة عندك؟ قال    يف من يارب أعلى الناس   
šš  ((   : ىف قوله تعاىل   سورة األحزاب  ÌÌ�� ÅÅ22≡≡ ©©%%!! $$## uuρρ  ©©!! $$##  ## ZZ���� ÏÏVV xx..  ÏÏNN ≡≡ tt�� ÅÅ22≡≡ ©©%%!! $$## uuρρ  ££‰‰ ttãã rr&&  ªª!! $$##  

ΜΜ ççλλ mm;;  ZZοο tt�� ÏÏÿÿ øøóó ¨¨ΒΒ  ## ··�� ôô__ rr&& uuρρ  $$ VVϑϑ‹‹ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊂⊂∈∈∪∪  ((..  

≈≈==ÜÜ  (( : فقال هل اليمني م أ  بأ اً اهللا قوم  ذكر pptt õõ¾¾ rr&& uuρρ  ÈÈ ÏÏϑϑ uu‹‹ øø99 $$##  !!$$ ttΒΒ  ÜÜ==≈≈ pptt õõ¾¾ rr&&  ÈÈ ÏÏϑϑ uu‹‹ øø99 $$##  

ttββθθ  (( :السابقونأم  ن ب ي آخر اًقوموذكر   ....  .... ))الواقع�ةالواقع�ة((  ))  ∪∪∠∠⊅⊅∩∩ àà)) ÎÎ77≈≈ ¡¡¡¡99 $$## uuρρ  ttββθθ àà)) ÎÎ77≈≈ ¡¡¡¡99 $$##  ∩∩⊇⊇ ⊃⊃∪∪  

yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  ttββθθ çç// §§�� ss)) ßßϑϑ øø99 $$##  ∩∩⊇⊇   ؟صلواوون كيف ن العالو املقربهؤالءف .. ))الواقعةالواقعة((  ))  ∪∪⊆⊆
  :مجدانجبوار جبل   ون  سائرم   وه yإذ قال ألصحابه     r  ضرة النيب إسستمعوا حل 

}}
{{

هؤالء هـم   ف،   }  . .  . {{: ، وىف روايات  ١٢٣١٢٣
ألنـه عنـدما    ،  افاً خف U وضع الذكر عنهم أثقاهلم حىت يلقوا اهللا         !السابقون السابقون   

ββ¨¨  (( : فإنَّتذكّر اهللا ÎÎ))  ÏÏMM≈≈ uuΖΖ ||¡¡ pptt øø:: $$##  tt ÷÷ ÏÏδδ õõ‹‹ ããƒƒ  ÏÏNN$$ tt↔↔ ÍÍ hhŠŠ ¡¡¡¡99   :، فمثالً))ھودھود١١٤١١٤((  ))  ##$$
 ..؟ لـك مـاذا يقـول   rمرة واحدة، حضرة النىب     اهللا   ال إله إال  : لو أنت قلت  

}}
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  عن أَبِي هريرةَ .رواه مسلم والترمذي ١٢٣
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{{
  الـيت بتذهب إىل صحيفتك فتمسح كـل الـذنو    اهللا،   ال إله إال  : فعندما تقول   

ββ¨¨  ((: تقـف جبـوار هـذه احلـسنة       فجتد حسنة   إىل أن    ،جبوارها ÎÎ))  ÏÏMM≈≈ uuΖΖ ||¡¡ pptt øø:: $$##  tt ÷÷ ÏÏδδ õõ‹‹ ããƒƒ  

ÏÏNN$$ tt↔↔ ÍÍ hhŠŠ ¡¡¡¡99 $$##  44  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  33““ tt�� øø.. ÏÏŒŒ  šš ÌÌ�� ÏÏ..≡≡ ©©%%## ÏÏ99  ∩∩⊇⊇ ⊇⊇ $$!!  ((: وقـــال. ))ھ���ودھ���ود((  ))  ∪∪⊇⊇ ¨¨ΒΒ rr'' ssùù  ββ ÎÎ))  ttββ%% xx..  zz ÏÏΒΒ  

tt ÎÎ// §§�� ss)) ßßϑϑ øø99 $$##  ∩∩∇∇∇∇∪∪  ÓÓyy ÷÷ρρ tt�� ssùù  ××ββ$$ pptt øø†† uu‘‘ uuρρ  ààMM ¨¨ΖΖ yy__ uuρρ  55ΟΟŠŠ ÏÏèè ttΡΡ  ∩∩∇∇∪∪  ((  ))؟؟مــاذا يفعــل ف..،.))الواقع�ةالواقع�ة  
   .Uميلّ وال يكلّ وال يغفل عن ذكر اهللا   ال                   

 

 هـو   يكد للجميع أن التصوف احلقيق    ؤوهذا احملور جعلناه ألجل أن ن     
 كان عليها األصحاب واألتباع للحبيـب       الطاهرة النقية اليت  احلالة الصافية   

وال لتسمية ألم كلهم كـانوا      خاص  ونوا حباجة إلسم    ك فلم ي  ،rاملصطفى  
  .!على تلك الشاكلة من الصفاء والنقاء واألخوة اإلميانيةمجيعاً 

التربوية لكل ما سبق من احملاور      هو حمور جامع    وعلى ذلك فهذا احملور     
 نريد ترسيخ مفاهيمها    ر اليت  ولذلك ختمنا به احملاو    التطبيقةنظرية و لاإلميانية ا 

  . واهللا املستعان وبه توفيق البيان،معاً
  : اتفق عليه كل األئمة يمعناه الصحيح والذ  يفالتصوفف

 هـذه   يف r اهللا رسـول  بسنة قتداءواإل ،اهللا شرع بأحكام العمل هو
  .لقياه يوم U اهللا عند فيما ورغبةً طمعاً ،احلياة

  .العمل هلذا يالفعل التطبيق هو والتصوف ،العمل إىل تدعونا فالشريعة
 لٍثُوم ملبادىء حياة ال ألنه ،اليقني وحقيقة ،الدين جوهر هوفالتصوف  

 يالذ لكن ،زوال إىل يفه أعمال إىل لُثُواملُ املبادىُء ترجمت مل إن ،عمل بغري
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

   ، وقال للعراقى أخرجه أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيفإحياء علوم الدين ١٢٤
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 ـج  على يالفعل التطبيق هو رتقاءاإلو الدنيا عامل  يف واخللود البقاء هلا يكتب
  .واألنبياء املرسلني

  كيف؟.. العبادات ميدان  يفليس للصوفية يالعمل والتطبيق
 ،U هلرب ويتعبد بنفسه املرء خيلو أن هو التصوف أن أقوام ظن دق

 الصباح  يفU اهللا ويذكر ،القرآن تالوة ويواصل ،النهار ويصوم الليل فيقوم
  ..!مواعوا أو زهذا ما ظن .. هرب ذكر  يفهكلَّ واره ليله ييقضو ،املساء ويف

 نـسميه  ال الـشاكلة  هذه على اإلنسان كان إذا... لكننا ىف احلقيقة    
عابداً نسميه وإمنا ،اصوفي!  

 عـن  أحيانـاً  العبادة وأخذته،  U هرب بعبادة اشتغل يالذ هو فالعابد
يـضيق  ورمبا ،األرزاق لطلب وقت هعند يكون ال فرمبا ،احلياة شئون أخص 
 ،اتمعـات  أمـور   يف النظر أو ،األوالد رعاية أو ،الزواج عن عبادته وقت
 رسولنا ومنهج القومي ديننا  يف األعلى املثل هو ليس ولذلك ،كماالً ليس وهذا
  :حقيقته  يفالتصوف وإمنا، r الكرمي

  .هحقَّ حق ذى لِّلكُ املرء ييعط أن -
 علـى  آخر احق به مميزاً - احلقوق ألصحاب- احق يهضم وال -

 .احلقوق سائر
 .وعبادته طاعته وىف ،توحيده  يفهحقَّ U هللا يفيعط -
 .أوالده أو زوجه حق  يفريقصوال  -
 حقـوقهم  للجميـع  ييعط وإمنا ،جمتمعه أفراد حق  يفيتواىنال  أو -

ـ الن ةنوبـس  ،الغـراء  الشريعة مبوازين أمجعني هلم ويقوم  r ىبِ
 .الزهراء الواضحة

ـ ن إجيـاده  إىل ويسعى ويطلبه ،اإلسالم يبغيه الذى الفرد هو وهذا  ىبِ
  .السالم وأمت الصالة أفضل عليه اإلسالم
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 فجعلوها ،اإلميانية احلقيقة هذه عصر لِّكُ  يفالصوفية رجال أدرك
  :t البدوى أمحد اإلمام ذلك  يففقال ،فوصالت جوهر

}}{{
  .األخالق مكارم إىل الوصول هو فوصالت بولُ جوهر فجعلوا
 - فتحت اليت العربية غري البلدان إىل عابرة نظرة نظرنا لو ولذلك

  :اإلسالمية الدعوة إليها ووصلت
 ،)اآلن ماليزيا ( واملاليو ،كإندونيسيا البلدان هذه أغلب نأ جند

 والصوفية التجار طريق عن الدعوة وصلتها ،كلها أفريقيا ودول ،والفلبني
 هذا إىل القوم هؤالء جذبوا وهديهم ومستهم أخالقهم حبسن ،الصادقني

وإمنا ،مدفع وال دبابة وال طائرة وال ،رمح أو بسيف اهيفتحو مل ،ينالد 
 حبسن وأسروهم القوم هؤالء آثروا !!معاملتهم ومجال أخالقهم حبسن فتحوها
  يفعليها كانوا اليت العالية الكرمية باألخالق اهللا دين إىل وجذبوهم ،أخالقهم

  .أحواهلم كل
 فيه قال - العرب من يؤمنوا مل من بعض فيه قال كما -  الدين وهذا

  :يصيف بن أكثم العرب خطيب
  

 وتفصيالً مجلةً - هكلُّ فاإلسالم ... األخالق مكارم إىل يدعو ألنه
 بتعاليم نفسه يأخذ أن يستطيع يالذ املسلم لكن ،األخالق مكارم إىل يدعو

 نسميه الذى هو هذا ،األخالق مبكارم وباطناً ظاهراً هالُوجيم ،اإلسالم
صاهللا فيه يقول الذى هو وهذا ي،وف:  
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))zz ÏÏ iiΒΒtt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##××ΑΑ%% yy`̀ ÍÍ‘‘((##θθ èè%% yy‰‰ ||¹¹$$ ttΒΒ((##ρρ ßß‰‰ yyγγ≈≈ ttãã©©!! $$##ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã((ΝΝ ßßγγ ÷÷ΨΨ ÏÏϑϑ ssùù ¨¨ΒΒ
44 ||ÓÓ ss%%…… ççµµ tt66 øøtt wwΥΥΝΝ ååκκ ÷÷]] ÏÏΒΒ uuρρ ¨¨ΒΒãã�� ÏÏàà ttFF⊥⊥ ttƒƒ(($$ ttΒΒ uuρρ((##θθ ää99 ££‰‰ tt//WWξξƒƒ ÏÏ‰‰ öö77 ss??((
 ابتغاء أخلصوا اسنأُ اهللا إىل هميشد - ومكان زمان كل  يفالناس فإن

 رونيغيال يغرهم املال، وال تلفتهم زخارف الدنيا وزهرا، ف - اهللا وجه
 اشد الدين إىل ذلك مهفيشد - وهديهم طباعهم من يتملصون أو ،أخالقهم

م أهل التصوف الصادقون العاملون والعاملونأل ،اقوي.  
 

 

د الفرائض  ليعلم اجلميع أن أحسن العبادة بعاحملور الثاينوهذا احملور جعلناه 
ى نفعه لغريكهو ما تعد.  

ن النيبولذلك بي rيعمله اإلنسان لبيني قيمة العمل الذ اإلنسان وبي ه ن أن
  .الثواب عند حضرة الرمحن  يفأكرب النوافل
  ؟الثواب  يف أكرب النوافليماه

  :rلنىب األواب  نستعرض بعض ما ذكره ايتعالوا مع
 ،و تالوة القرآن أ، أو صيام النهار،ي قيام الليليظن بعض الناس أن أكرب النوافل ه

ن ح إذا مل يكن هناك عملٌ يستطيع أهذا صحي.. أو تكرار احلج والعمرة لبيت اهللا احلرام 
  !! .... اإلنساندمه ملن حوله من بينيق

كرام ولنا وملن قبلنا وملن صحبه ال وهو يقول لrمسع إىل حضرة النىب الصفى وا
  :وأعريوىن أمساعكم وفهمكم بارك اهللا فيكم وعليكم..  منبهاً وموضحاً بعدنا
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}}

{{١٢٥

الصلح بني إثنني متخاصمني   يفيقضى بعضاً من ليلةلو األخ املسلم عىن أن مب
 أو ذاكراً حلضرة ، أو تالياً لكتاب اهللا،من قيام هذه الليلة راكعاً ساجداً ملوالهخري له 

  .مل الذى يتعدى املرء إىل ماعداه هو العUى يقدمه هللا اهللا، ألن العمل الذ
 صاحلة يقول فيها عمالٌوالذكر واحلج أ قيام الليل وصيام النهار وتالوة القرآن

ôô  (( :اهللا ttΒΒ  ŸŸ≅≅ ÏÏϑϑ ttãã  $$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹   ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øøÿÿ uuΖΖ ÎÎ== ssùù  ((  ôô ttΒΒ uuρρ  uu !!$$ yy™™ rr&&  $$ ppκκ öö�� nn== yyèè ssùù  ((  §§ΝΝ èèOO  44’’ nn<< ÎÎ))  óóΟΟ ää33 ÎÎ nn// uu‘‘  ššχχθθ ããèè yy__ öö�� èè??  
  : شاهد من العصر األول يمعو، ))اجلاثيةاجلاثية ( ())  ∪∪∋∋⊆⊆∩∩

ذهب عمر بن اخلطاب ؟ قيام الصديق لليل فكيف كان قيامهتعالوا بنا ننظر إىل 
تها وقد جهز بيتها وال جتد من خيدمها، وكلما ذهب إليها وجد بي  يفمراة مقعدةإىل ا

ي هذه  إليك ويقضيا أمة اهللا من الذى يأتى: هلاونظف، وحاجاا قد قُضيت فسأ
و قالت أ ،قبل الفجر بساعة:  قال مىت يأتيك؟ قالت،رجلٌ ال أعرفه: اجات ؟ قالتاحل

الفجر  واآلذان األول كان يؤذّن قبل ،بعض الروايات عند اآلذان األول  يفكما قيل
  .ي الطريق لينظر من يأتيهابعض نواح  يففىبساعة، فذهب قبل املوعد وخت

ة يكنس بيتها ويحضر املاء والطعـام       أر يذهب إىل هذه امل    t بكرٍ الصديق    فإذا بأيب 
 ألن هذه هى العبادة األرقى واألمسـى الـىت          ،هلا، وينظّف هيئتها ويتركها على خري حال      

نا الكرمي ورسولنا الرؤف الرحيمعلمها له نبي r!!  
لتفـت إىل   ا أن يبين ذلك ألصحابه الكرام، فذات يوم بعد صالة الصبح            rراد  أو

  : يعقد هلم الدورات اخلاصة بعد صالة الفجرr كان ص وكثريا ماصحبه سائالً
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 t صحيحه عن أَبِي الدرداِء ىف لترمذي وابن حبان رواه أبو داود وا١٢٥
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}}



{{١٢٦
ولكنـه  ، Uقربه لرب العاملني ذى ي البدأ يومه بالصيام    أراد أن يعلمهم أن الصديق      

  .!م املسكنيعيادة املريض، اجلنازة، وإطعاك تنفع املؤمنني العبادات اليتأكثر من 
  يف نين تكون دأب املسلم    أ ياألعمال الىت ينبغ   rبين النىب    حديث آخر    يفو

r: }}الزمان، فقـال    هذا العصر و    يف كل زمان ومكان وخاصة   
{{١٢٧١٢٧ 

{{: روىو



{{١٢٨١٢٨.  

قـصة  لعملياً، وامسعـوا  حياتياً و ووعوه وطبقوه    ذلك فقه أصحاب النيب  وقد  
، فَأَتاه رجلٌ فَسلَّم    النبوىِسجِد  املَكَانَ معتكفاً في    إذ  إبن عباس   سيدنا عبداهللا   
لَسج ّثُم هلَياسٍ فَقَاعّبع ناب زِيناً: لَ لَهباً حئكْتم اكا فُالَنُ أَرقَالَ؟ ي :معن :  

}}



TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 وعن عائشة رواه البزار ١٢٦
  .يختريج أحاديث اإلحياء العراق، أخرجه احلاكم وصححه من حديث ابن عباس .١٢٧
  .tوالْخطيب عن أَنسٍ ) كر( يف مكارم اَألخالق والْخطيب يالْخرائط ١٢٨
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{{١٢٩١٢٩  
احلب للمؤمنني واحلب لرسول رب العاملني، واحلب هللا هو الترمجة العمليـة الـىت              

r: }}تصلح شأن جمتمعنا، فقد قال        


{{.١٣٠١٣٠  
ـ     على ما ذكرناه لبناء جمتمع إمياين      r ركّز النيب  ربأصـحابه   ي سديد، فكان ي 

 ذلك يدعوهم لتنشيط األعضاء خبدمـة       وعلى الصفاء وعلى الوفاء، مث بعد     على النقاء   
مرضاة اهللا، وعبادة اهللا   يفم طمعاًإخواI نقرآنه العظيم  يفكما أمر وكما بي.  

حساد هذا الدين وطهرة النفس من األحقاد واأل        يف فاحلب هو األساس األول   
حوال اتمـع إال    وعليها صالح األحوال، فلن تنصلح أ      عليها قبول األعمال      اليت يه

ثرة وكل الصفات الىت ى عنها      ألنانية واأل حساد وا إذا طهرنا نفوسنا من األحقاد واأل     
متألت صـدورنا وقلوبنـا باحلـب هللا،        ا، ولن يقبل اهللا أعمالنا إال إذا        Uكتاب اهللا   

ـ      يف  والترمجة العملية لذلك   ،واحلب لرسول اهللا    وامسعـوا   ،د اهللا احب اخلري جلميع عب
  : ة من بعدهم واألم يربيهم اrبية العملية الىت كان رلتلك القصة من دروس الت

}}





TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
   واحلاكم خمتصراً، الترغيب والترهيب  .رواه الطرباين يف األوسط والبيهقي واللفظ له ١٢٩
١٣٠  هدائرٍ عبد الكرمي الشريازي يف فَوصو نفر(أَب (جالن وابن يلارِ عن عt.  
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UU











{{}}
{{١٣١

{{ : فيها  ألنس rقال  ولذا  هى اخلصلة الىت عال ا واستحق ا النعيم،         


{{١٣٢١٣٢  
ب هذا العمل حيقد على     ما فائدة قيام الليل وصيام النهار وتالوة القرآن وصاح        

  ويريد أن يدبر شراً لعبد من عباد اهللا، ويفكّر         ،أخيه فالن وحيسد فالن على ما آتاه اهللا       
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  tجامع املسانيد واملراسيل عن أَنسٍ  )كر(، والزيادة ىف عن أَنسِ بنِ مالك رواه أمحد ومسلم والنسائي، ١٣١
  .t عن أَنسٍ رواه الترمذي ١٣٢
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على هذا كان حبيـب اهللا      أم   !؟مره اهللا رتهلا لشخص يكون قد أذاه، أذا أ      ى ي وبلْ يف
ŸŸωω  (( : قال للمـؤمنني     U كال يا إخواىن فإن اهللا       !؟ومصطفاه uuρρ  ““ ÈÈθθ ttGG óó¡¡ nn@@  èèππ ooΨΨ ||¡¡ pptt øø:: $$##  ŸŸωω uuρρ  

èèππ yy∞∞ ÍÍ hhŠŠ ¡¡¡¡99 $$##  44  ôôìì ssùù ÷÷ŠŠ $$##   ÉÉLL ©©99 $$$$ ÎÎ//  }}‘‘ ÏÏδδ  ßß ||¡¡ ôômm rr&&  ((  ))فصلتفصلت٣٤٣٤((  

$$ßßŠŠ  ((::وصف عبـاد الـرمحن      يف وقال tt77 ÏÏãã uuρρ  ÇÇ≈≈ uuΗΗ ÷÷qq §§��99 $$##  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ttββθθ àà±± ôôϑϑ ttƒƒ  ’’ nn?? ttãã  
ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  $$ ZZΡΡ ööθθ yyδδ  ## ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  ããΝΝ ßßγγ tt66 ssÛÛ%% ss{{  ššχχθθ èè== ÎÎγγ≈≈ yyff øø99 $$##  ((##θθ ää99$$ ss%%  $$ VVϑϑ≈≈ nn== yy™™  ((  ))الفرقانالفرقان((..  

››ÉÉ  ((:: من أتباع الـنيب  يهاً له ولكل صف    موج شأن النيب   يف وقال èè{{  uuθθ øøÿÿ yyèè øø99 $$##  óó�� ßß∆∆ ùù&& uuρρ  
ÅÅ∃∃ óó�� ããèè øø99 $$$$ ÎÎ//  óóÚÚ ÌÌ�� ôôãã rr&& uuρρ  ÇÇ ttãã  šš ÎÎ== ÎÎγγ≈≈ ppgg øø::   ..))األعرافاألعراف١٩٩١٩٩((  ))  ##$$

  ؟من يراه ى هذه األوصاف ظاهرة جلية اآلن فأمن أراد أن ير
 األسـرة   البيـت ويف  العمل ويف السوق ويفالشارع ويف  يف ما يظهر بيننا  فإنَّ  

أننا حباجة ماسة   ينبأ بوضوح وجالء     ، واملشاكسات واملشاحنات  خلالفاتمن ا  ةالواحد
  . هدى اهللا وإىل كتاب اهللا اآلنشديدة إىل الرجوع إىل

$$  ((::أنزل اهللا على قلبه قولهاحلبيب الذى عندما رأى ولذلك  yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  
××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  ((##θθ ßßss ÎÎ== ôô¹¹ rr'' ssùù  tt ÷÷ tt//  öö// ää33 ÷÷ƒƒ uuθθ yyzz rr&&  (() ) أصحابه خالفاً،رأى بني  عندما، )احلجراتاحلجرات١٠١٠  

ن يقوم فوراً حىت ولو مل ينتدبه أحد واجب ملزم للمرء أم األمة كلها أنه منا وعلَّعلَّ
  .! وال نتركه لتتسع شقته،هذا اخلالفولدرء  ،باإلصالح بني إخوانه املسلمني
ال، .؟فضل من الصلح بني املسلمنيأنوافل الرب من  أو هل توجد عبادة نفلية

r: }}، قال يثبنص احلد
                        

{{وكان ، rقضى على الداء ىف مهده لي يقول :}}
{{١٣٣١٣٣ 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .بد اهللا بنِ مسعودعنَ  سنن أيب داوود: ، والثاىن الدرداِءيعن أَبِ .داود والترمذي وابن حبانأبو : األول ١٣٣
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ألوىل مـع  أظن أننا قد وصلنا إىل سبب ما حنن فيه اآلن أمجعـني، أيـن الوقفـة ا      
  :rه قول  يفب هو علينا حنو إخواننا لندخل الواجماهو؟ والصدور وتطهريها بالنور

}}
{{١٣٤

بـد   ، فـال ي أو إنفرادنعزايلإ ينفع أن يكون الفرييد من املؤمن أن خيالط املؤمنني      
من املخالطة ألن هلم حقوق، وعليهم واجبات لكل املؤمنني وكل املسلمني بطهارة القلـب              

  ! أن نتطهر منها r وصانا النيب وأ، أن نتخلى عنهاU أمرنا اهللا بالكلية من األخالق اليت
الغلظـة والقـسوة   تأتى أين فإذا حتققنا بتلك الطهارة وجتملنا ذه األوصاف فمن  

يوجد أفعال من هذه بني املـؤمنني مثـل القـسوة والغلظـة             هل   !والشدة بني املؤمنني؟  
U: ))  ââ اهللانسأل .. ؟والشدة !!## ££‰‰ ÏÏ©© rr&&  ’’ nn?? ttãã  ÍÍ‘‘$$ ¤¤ÿÿ ää33 øø99 $$##  ââ !!$$ uuΗΗ xxqq ââ‘‘  ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷�� tt//  ((  ))الفتحالفتح٢٩٢٩((.  

ـ      أبد و  ، ال شخص عاصياً أن  لو  رض  تنف ، فلـو   ين أرمحه لكى أنتشله من املعاص
  ؟فبماذا أعامله.. ي األمر  وينتهيملته بشدة فسيفر مناع

  إىلأعامله باحلكمة واملوعظة احلسنة لكى آخذه من يد الشيطان وأضمه مرة ثانيـة    
  .ن الكافرين واجلبارينموأين الشدة؟ الشدة مع اآلخرين .. صفوف الرمحن 

ا ظهر منها وما     وهو املخرج من الفنت م     ،الشدائد  يف هو املالذ ! القرآن الكرمي و
  يف طراف النهار أفالقرآن يتلى آناء الليل و    ال أدعو إىل تالوة القرآن فقط،       أنا  و! بطن

   .....:اإلذاعات وىف املسجالت
نتوجه مجيعاً للعمـل  فعلينا أن ،  ...ىل العمل بالقرآن يا أمة القرآن لكن أدعو إ 

  .! من البيان لكى ذى جنانوىف هذا ما يكفى!العمل بالقرآن! العمل بالقرآن! بالقرآن
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  t صحيح البخاري ومسلم عن النعمان بن بشري ١٣٤
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  ...!وتقطع الوشائجهو الذى بدونه تنشب احلرائق وهذا احملور اإلمياىن 
  !خوة اإلميانية حبقوق األيواإلقرار العمل! عصبيةإنه نبذ ال

 حييـف الغـين    منهم الضعيف، و   ي والعرب أمة مهجية يأكل القو     rلقد بعث   
وينصر األخ أخاه ولو كان ظاملاً على اآلخر ولو كان مظلومـاً، وال        ،  منهم على الفقري  

   !!!القضايا بالعدل والسوية  يف وال يحكم بينهم،يقام بينهم ملظلوم قضية
   .. حلظة بعث خري األنام سيدنا حممد عليه أفضل الصالة وأمت السالمويف

هو حياور رجالً حديث عهد باإلميان وقـد كـان   هذا احلوار و  يف rمسع إليه   ا
 كاشـفاً   r، قال لـه رسـول اهللا        يدى بن حامت الطائ   إمسه ع ملكاً من امللوك لطئ و    

  :احلجب عن بعض الغيوب
}}
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rr{{١٣٥
  :وقد قال الشاعر


  ؟ إىل هذه احلالة بصحبه الكرام وجمتمع املسلمنيrكيف وصل النىب 

حالة اإلميان واإلطمئنان التام على النفس وعلى العرض وعلـى املـال             - 
  .وعلى الزوجة وعلى الولد وعلى كل أحد

-  روال ي    وال يرو ع اإلنسان أحد يف رحـاب اإلسـالم     يف  والكل عه أحد  
 . بشرع اهللايحيكم بينهم القاضأمان حيرسهم اهللا و

متثلت لطاعة اهللا وامتنعـت      ا  جوارحهم وأعضاؤهم اليت   يواحلوافظ ه  -
  .Uعن عصيان اهللا 

بسبب واحد حىت ال نطيل     منها  هنا   ي بأسباب كثرية نكتف   r وصل إىل ذلك النيب   
  : وقد أختذناه موضوعاً هلذا احملور من حماور التربية اإلميانيةعليكم

 وكـل  ، وبينهم عصبيات قبليـة ،عرب يفترقون إىل قبائل شىت     ال r وجد النيب 
قبيلة تتعصب ملن تنتسب إليها وتفاخر غريها مبا لديها، وكانت هذه العصبية شـديدة              

  !شرق عليهم أنوار آيات اهللا جليةن تأجاهلية قبل   يفجداً ألم كانوا
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  البخاري عن عدي بن حامت١٣٥ٍ
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  : قالrبدأ به  فأول ما
}}

{{١٣٦
مجيـع البقـاع      يف علن على املأل أن كـل اخللـق       أأبطل العصبيات القبلية و   

  :حديثه املبارك  يفواألسقاع كما قال
}}{{١٣٧

لذين على هذه البسيطة شرقاً وغرباً مشاالً وجنوباً تناسلوا من إثـنني آدم             كل ا 
 أعلى ذُرى شـجرة احلـسب ينتـسب إىل آدم           اية النسب ويف    يف وحواء، فالكل 

 بيننا أخوة إنسانية جلميع الربيـة       ،اآلدمية  يف  مجيعاً أخوة  اًوينتسب إىل حواء، فنحن إذ    
   .rكما بين سيدنا رسول اهللا 

ل بني أصحابه العصبيات القبلية وأعلن عن تكوين قبيلـة واحـدة، عائلـة              مث أبط 
 يقول فيها لنـا اهللا      جامعة واحدة، أسرة واحدة هى أسرة املؤمنني وهى أسرة املسلمني اليت          

Uأمجعني  : :  ))  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  ((  ))الحجراتالحجرات١٠١٠((.  
ولـه علـى    ا أخ ىل ولـك،      ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا فهذ       : كل فرد قال    

  : وكل رجلٍ منا كذلك،نت كذلك وأ،حقوق وىل عليه واجبات
قمنا حبقوق هذه األخوة اإلميانية كنا مجيعاً أسرة واحـدة وإن وصـل             أننا  فلو  

تعدادها إىل مليارات، ألننا مجيعا مؤمنون، فربنا واحد وديننا واحد وكتابنـا واحـد              
 كلها من كتـاب اهللا  ،تنا واحدة ومعامالتنا واحدة   ونبينا واحد وعقيدتنا واحدة وعبادا    

  .rأو من سنة حبيبنا رسول اهللا 
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 t  سنن أبن داوود عن جبري بن مطعم١٣٦
 t رواه البزار عن حذيفة ١٣٧
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 تحد فقال عـن بـالل       حوادث عدة ال تعد وال      يف  هذا األمر  rوأكّد النىب   
  : كما ورد ىف األثر املعروفtاحلبشى 
}}{{

مـة  ه أصبح مـن أ ـنأه من احلبشة إال   ـسب اإلميان، وبالل مع أن     نسب إال ن   فال
  :يعن سلمان الفارساحلبيب ، وقال U العدنان من قبيلة التوحيد للحنان املنان النيب

}}{{١٣٨
  ! أىب اإلسالم:tسلمان من أبوك؟ فقال فسألوا ولذلك حار بعض العرب 


  


  

  


 إىل يوم الدين وجعل اهللا لنا أمة املسلمني من عصر النيب!  اإلسالميأبوتى هف  
��  ((::أمهات نشترك فيهن أمجعني ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  44’’ nn<< ÷÷ρρ rr&&  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$$$ ÎÎ//  ôô ÏÏΒΒ  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ((  ÿÿ…… ççµµ ãã__≡≡ uuρρ øø—— rr&& uuρρ  

ööΝΝ ååκκ ççJJ≈≈ yyγγ ¨¨ΒΒ éé&&  ((  ))بباألحزااألحزا٦٦((....  

 rمجعني والنيب   أزواج حضرة النىب أمهات لنا أ     هذه األمهات و    يف كلنا نشترك 
﴿ النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني مـن أَنفُـِسهِم        ﴿ النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني مـن أَنفُـِسهِم         :الرواية القرآنية الىت فوق العشر      يف كما ورد 

  ..﴾﴾  وأَزواجه أُمهاتهموأَزواجه أُمهاتهم  وهو أبوهموهو أبوهم
 بيننا  ي وحنن بيننا رابط األخوة اإلميانية، والعصب الذ       ، أب لنا أمجعني   r  فالنيب

 ، والفصيلة الـيت   U وهو العصب الذى يحبذه ويدعو إليه الرمحن         ،هو عصب اإلميان  
 كل وقـت    يف  إليها هى فصيلة التوحيد حلضرة الرمحن، فكلنا موحدون ونقول         يننتم

 أن يلتزم أهـل هـذه العائلـة         r وأمر النىب     ) ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا       (وحني  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 جامع املسانيد واملراسيل  نه، عن عمرو بن عوف رضي اللَّه ع) طب ك ( ١٣٨
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القلب واجلنـان،     يف اإلميانية بقول اللسان، وال يتحدثون وال ينقبون وال يفتشون عما         
  : املشهورفيما ورد من األثرد قيل فق

}}{{١٣٩  
عقيدتـه    يف دينه، أو تلمزه    يف بالشهادتني وتغمزه ن تعرض برجلٍ ينطق     أإياك  

ÈÈββ  (( :ألن هذا أمر قال فيه اهللا ÎÎ))  ããΝΝ õõ33 ßß⇔⇔ øø99 $$##  ��ωω ÎÎ))  ¬¬!!  (() ) األنعاماألنعام٥٧٥٧((.  
ة فهم  وانظر إىل دقَّ  .. عاله ، وىف احلديث الشريف        يف هذا أمر خاص باهللا جلّ    

، واسـتمع لـراويهم ومتتـع       r ري الربية الصحابة الذين تربوا على املائدة اإلميانية خل      
  : وذاع صيتهاyبالفهم، وهى قصة وردت عن أسامة بن زيد 

}}


rr



}}

{{
{{١٤٠  

، Uلع ويعلم ما فيها عالم الغيـوب        طَّوبني اخللق شهادة احلق والقلوب ي     بيننا  
 ،بيت الـرمحن   يف الفرائض اخلمسةين نشهد للرجل باإلميان إذا رأيناه يصل       أ أمرنا اهللا 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
: اشتهر هذا األثر كحديث وليس حبديث، وإن كانت له شواهد عدة تؤيده من األحاديث قال صحب الدرر املنتثرة ١٣٩

. مل أقف له على سند): رختريج أحاديث املختص(وقال احلافظ عماد الدّين بن كثري يف ، )الرِّسالة(هذا من كالم الشافعي يف 
  .، وأضاف بعضهم أنه قد أورده أكثر املفسرين على أنه حديث شريف ومن هنا كثر اللبس وإن صح اإلستداللانتهى
  عن أُسامةَ بنِ زيد وهذَا حديثُ ابن أَبِي شيبةَ،صحيح مسلم ١٤٠



  ))١٥١١٥١((                          حماور دورة اإلصالح القلبية والرتبية اإلميانية                           حماور دورة اإلصالح القلبية والرتبية اإلميانية       الباب الثالثالباب الثالث
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (اإلسالماإلسالم يف  يف          إصالح األفراد واتمعات         إصالح األفراد واتمعاتالشيخ فوزي حممد أبوزيد               الشيخ فوزي حممد أبوزيد               

  :rذلك النىب العدنان   يفوقال
}}{{١٤١
  . لنا الظاهر واهللا يتوىل السرائرألن

نا باحلقوق والواجبـات علينـا حنـو         على هذه األخوة اإلميانية وقم     لو حافظنا 
 الذى يوثـق    ألن ،الدين، لصارت كل بلدة من بالد املسلمني عائلة واحدة          يف إخواننا

  :r عرى اإلميان فقال فيه النىب العدنان
}}

{{١٤٢
تلكـم أعمـال   قراءة كتاب رم ألن   يف صيامهم ال   يف صالم وال   يف مل يقل 

ôô  ((  :صاحلة يقول فيهـا اهللا     ttΒΒ  ŸŸ≅≅ ÏÏϑϑ ttãã  $$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹   ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øøÿÿ uuΖΖ ÎÎ== ssùù  ((  ôô ttΒΒ uuρρ  uu !!$$ yy™™ rr&&  $$ ppκκ öö�� nn== yyèè ssùù  ((  §§ΝΝ èèOO  44’’ nn<< ÎÎ))  
óóΟΟ ää33 ÎÎ nn// uu‘‘  ššχχθθ ããèè yy__ öö�� èè??  ∩∩⊇⊇∈∈∪∪  (() ) اجلاثيةاجلاثية((  

أ القرآن كل يوم مرة، كل هـذا        أنت تقوم الليل كله وتصوم الدهر كله وتقر       
نك تفعله، ألن اهللا    أ به، وال أن تفتخر على غريك        خيكأ ال ينبغى أن تـدلّ على       !؟ملن
U        ول شـرط   أ و ،هـذه العبـادات     يف  إن كنت تريد وجهه يريد اإلخالص منـك

  .همبين اخللق وطلب السمعة حب الظهور بنيوهو !  الرياءاإلخالص هو أن تطهر من
ا مجيعـاً كأننـا رجـلٌ         لكل مؤمن حقاً علينا، هذه احلقوق ا صرن        rجعل النىب   

  : عندما سأله رجلrن تسلم عليه إذا لقيته، ولذلك قال احلبيب أ: واحد، منها
}}قالقال : :

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
١٤١ يدعسنن الترمذي عن أيب س t 
 tنعمان بن بشري  صحيح البخاري ومسلم عن ال١٤٢
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}}{{١٤٣
 بل تسلم على كل مـن     ،هذه املدينة على من تعرف فقط       يف  أن تسلم  يال ينبغ 

 وجيعل ذلك عالمة    ،طريقه على الصغار    يف  يسلمr الطريق، حىت كان النىب       يف تقابله
  ؟rآلن من سنة خري األنام على إنشراح الصدر لإلسالم، أين حنن ا

              ،ـسلمإذا دخل بيته ي ،سلموإذا خرج من املسجد ي ،سلمإذا دخل املسجد ي
  .ذا خرج من بيته يسلم ويتعارفوإ

  يف ين نـصل   ال ينبغى أ   ، وجنتمع فيه للصالة   كاملسجدمكان واحد     يف إذا كنا 
{{ : قـال  r هذا املكان سنني وال يعرف بعضنا بعضاً، ألن الـنيب         


{{١٤٤١٤٤  

خيك األلفة، متد يدك أل   التعارف و   يف مرنا أن نصافح بعضنا ألن ذلك زيادة      وأ
، فـإذا   Uهلم حقوق علينا أوجبها رب العاملني       عرفته أو مل تعرفه، ألن كل املسلمني        

r: }}صافحته ماذا لك عند اهللا ؟ يقول        


{{١٤٥١٤٥  
  يفمتمته كلمة طيبة فالكلمة الطيبة صدقة، إذا نظـرت إليـه وتبـس        إذا كلَّ 
 ـ     وجه أخيك صدقة، إذا غاب تسأل       يف مكوجهه، فتبس اً عليـك،    عنه ألن له حقوق

ئـه  حتاج، وتهن ا وتشيعه إذا مات، وتعينه إذا       ، وتعوده إذا مرض   ، عليه إذا لقيته   تسلِّم
  .يه إذا أصيب مبصابذا فرح، وتعزإ

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  صحيح البخاري عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو رضي اهللا عنهما١٤٣
 عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما) الْخرائطي يف مكَارِمِ اَألخالَقِ  (١٤٤
  رواه الطرباين عن سلمان١٤٥
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ـ     م رجـلٌ  أتلكُم األعمال هى الىت تقوى الروابط بني املؤمنني، فيـصريون ك
 أمحيهـا  جته أخت يل، وإبنتـه بنتـاً يل،       أى زمان ومكان، زو     يف واحد وعائلة واحدة  

؟ ي يستطيع أن خيترق صفوفنا    فإذا كنا كذلك فمن الذ     ،Uوأصوا كما أمر الرمحن     
  !!.؟لطجة فيما بيننا أو يثري الفتنة والب،ن يروع أحدنا أو مجعناأ وأ

إذا أخطـا    .. r األمـني    هذا اليكون أبداً ألننا أمة املؤمنني نعمل بقول النيب        
مرنا النىب   أ منا   واحدr        ،نصحه فيما بـيىن    أ أن نصلح خطأه باحلكمة واملوعظة احلسنة

  يفنصحه على املأل ألن النصيحة على املأل فضيحة، وإذا نصحته ال ألـوك       أوبينه، وال   
 تشحن الـصدور،   اليتيشنع عليه بني املسلمني، فتلك األمور هأعرضه مع اآلخرين و 

  .عل العداوة بني األخوة املؤمننيالقلوب، وجت  يفوتؤجج السخائم
 بالقول والفعل على أى رجـلٍ       ي عن الغيبة والنميمة والتعد    ولذلك ى النيب  

}}عطاها اهللا لكل مسلم   احلصانة اإلهلية الىت أ     يف  فقال ،من املسلمني 
{{١٤٦١٤٦

 وضح حدودها ومواصفاا إمامنا وحبيبنا رسـول        ة من اهللا، واليت   هذه احلصان 
حقوق األخوة حياسبه على ذلك       يف  يقصر ي علم اليقني أن الذ    ي، واعلم يا أخ   rاهللا  

 وهو يـصف    ياحلديث القدس   يف  ذلك مسع إيل ا،  Uيوم العرض واجلزاء رب العاملني      
  :احلساب فيقول عندما تقف أمامه

}}





TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 t صحيح مسلم عن أيب هريرة ١٤٦
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{{١٤٧
{{ : فقال احلدود الىت أزور فيها املرضى؟ حدها حضرة النيبما    
{{١٤٨١٤٨  

هـذه    يف ى أن أى مريض   أثنني كيلومتراً إال ربعاً من كل اجلهات،        اوامليل هو   
ى ذلك املـوىل    ن تزوره وإال سيحاسبك عل    أاجلهات زاد مرضه عن الثالثة أيام عليك        

U مام األنام يوم الزحامأ.  
قوله هو  من أمهها قبل أن أختم      إذا قمنا حبقوق األخوة فيما بيننا كنا رجالً واحداً و         

 rالويالتمما لو متسكنا به لتجنبت األمة الكثري من ! ليعلمنا أصول نصرة اإلخوان:  
}}


{{١٤٩

 أمان، لو حذفنا من قاموسنا كلمـة        يف لو قمنا ذا احلديث لكان جمتمعنا كله      ف
!! نـا مـايل  أ:  قوياً يضرب طفالً صغرياً يقول      اإلنسان رجالً  يعندما ير ف ] وأنا مايل [ 

ن أتلك القضية ينتصر له فيها رب الربية يوم الدين، عندما يرى شاباً سـفيهاً حيـاول                 
رأينا سلفنا الصاحل، كان    وقد   .!!أنا مايل : ة ويغض طرفه ويقول   يعتدى على فتاة مؤمن   

رمضان لكثرة الالئمني الذين يردون عليه ومينعونـه مـن            يف فطرال جيرؤ واحد أن ي    
   ...ن يعاكس فتاة لكثرة الالئمنيأ وال يستطيع شاب ،اجلهر بالفطر

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 t صحيح مسلم عن أَبِي هريرةَ ١٤٧
  الفتح الكبري  ، عن مكحول مرسالً) الدنـيا فـي كتاب اإلخوانابن أبـي  ١٤٨
 t صحيح البخاري عن أنس ١٤٩
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ى أو قـريىب أو صـديقى       فعندما يستنجد ىب أخ   .. من اجلانب اآلخر للنصرة     و
أتيـت  من أين ! مع أحد فأذهب مغمض العينني وآخذ اآلخر ركالً وضرباً  له  ملشاجرة  
ذا اليقني؟ أال جيوز أن يكون قريىب هو الظامل املخطـىء واملـستحق للزجـر     يا أخى   
التعـصب   إنه   !!!أوليس اآلخر أيضاً هو أخوك ىف الدين أو اجلرية أو الوطن          ! والعقاب
   !وصلنا إىل ماحنن فيه اآلنأ يهو الذاألعمى 

مـا أمرنـا رب    وجيب أن نكـون ك     أننا مجيعاً أسرة واحدة     .. إخواىن الكرام   
  :)الفتح٢٩( ىف متعاونني متعاضدين نسعى مجيعاً ملصلحة اجلميع يقول فينا اهللا..العاملني 
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 إنه قلة   !؟ للخالف يما الداع ! خوة اإلميانية  وإقرار األ  وبعد نبذ العصبية  
  .دين اهللا  يفالفهم والفقه
 هذه اُألمة خبتام األنبياء واملرسلني، وجعله رسـوالً         Uخص اهللا   لقد  

للناس كافة منذ زمنه إىل يوم الدين، وجعله نبياً رءوفاً ورحيماً يدعوا إىل اهللا              
ريعته أحكاماً لكل اخللق على اختالف      ش  يف باحلكمة واملوعظة احلسنة، وجعل   

أزمنتهم وألسنتهم وبلدام وأحواهلم، ألن هذا الدين هو دين اخلتام وفيه كل            
  .ما يتعلق بكل مصاحل األنام منذ بعثته إىل يوم الزحام

 ، وأحكامـاً للنـساء    ، وأحكاماً للشيوخ  ،فجعل فيه أحكاماً للشباب   
 ،ماً لـسكان املنـاطق البـاردة       وأحكا ، وأحكاماً للعرب  ،وأحكاماً للرجال 
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 وأحكاماً لكل أهـل     ، وأحكاماً ألهل زمانه   ،وأحكاماً لسكان البلدان احلارة   
  .زمان إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

  يف  كان قصري األمـد    يزمن بعثته الذ    يف كل ذلك بينه وفصله احلبيب    
 حكام الـيت   من عليه بفضله وجوده وكرمه فأصدر األ       Uالدنيا، ولكن اهللا    

تتعلق جيميع املكلفني املؤمنني به إىل يوم الدين، فترك ثروة تشريعية فوق طاقة             
أى فرد من البشر، مجعها الناس من بعده وهم الصحابة والتابعني وفَصصوها            

  .ووضحوها وبينوها أبلغ بيان
 العدنان أحرص ما حيرصون عليـه أن        لكنهم كانوا كما علَّمهم النيب    

 غري متفرقني، متوحدين غري خمتلفني، ألننا مجيعـاً واألولـني           يكونوا جمتمعني 
 ، واحـد  r فربنا واحد ونبينـا      ،العقيدة  يف واملعاصرين واآلخرين ال خنتلف   

 الىت فرضـها علينـا ال   U وفرائض اهللا    ، والكعبة قبلتنا مجيعاً   ،وكتابنا واحد 
ـ        يف شأا، فال يوجد    يف خنتلف تاً أو  مجاعات املسلمني من جعل الصلوات س
بل الكل يتفق على مخس صلوات وعلى عدد ركعاا وعلى توقيتاا،           !! أربعاً

والكل جيتمع على صيام شهر رمضان، والكل يتفق على أنـصبة الزكـاة،             
ألن ذلك كله   ... والكل يتفق على حج بيت اهللا من وقته ومناسكه وكيفيته           

  .rورد عن رسول اهللا 
أصول هذا    يف ني بعض املسلمني فليس   وإذا وجد خالف آناً أو أحياناً ب      

 يتفق عليها مجيع املؤمنني، حىت أن اخلالفات        عقيدة اإلميان اليت    يف الدين، وال 
 أن يكون أقوى منها وأحرص      يال تصل إىل الفروع، لكنها أمور هامشية ينبغ       

  .عليها حنن مجيعاً اُألخوة اإلميانية الىت بيننا مجاعة املؤمنني
كبرية اإلحرام وهذا اليرفع، هـذا يبـدأ الفاحتـة          ت  يف هذا يرفع يديه  

بالبسملة وهذا يبدأها باحلمد هللا رب العاملني، هذا جيهر خبتام الصالة وهـذا             
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لفُرقة والتشيع  دعو ل أمور هامشية ال ت   ! الصالةسره، واإلثنان خيتمان      يف خيتمه
 :القرآنيةآياته    يف بني اُألمة اإلسالمية ألن اهللا حذر من ذلك أبلغ حتذير فقال          
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  .هؤالء خارج الدين وخارج منهج سيد األولني واآلخرين

اخلالف ال  : (الصحابة املباركون كانوا خيتلفون لكنهم جعلوا شعارهم      
ض وال سب وال شـتم وال لعـن وال          ال جتريح وال اعترا   ) يفسد للود قضية  

  :r  املصطفىخروج عن طبيعة اإلسالم واإلميان ألن املسلم قال فيه النيب
}}{{واملــؤمن ، ١٥٠١٥٠

  r: }}{{١٥١١٥١يقول فيه 
كانوا خيتلفون ويئتلفون، واخلالف ال يؤدى إىل إعراض هذا عن ذاك،           

الغزو، منهم من يصوم ومنـهم مـن          يف  جماهدين rكانوا خيرجون مع نبينا     
يفطر، ال يعيب الصائم على املفطر وال يرى أنه بصيامه أفضل عند اهللا مـن               

  :فقالأخيه املفطر، ألن التقوى حملها القلب، واهللا وضع قانوا 
))¨¨ββ ÎÎ))öö// ää33 ttΒΒ tt�� òò22 rr&&yy‰‰ΨΨ ÏÏãã««!! $$##ööΝΝ ää3399 ss)) øø?? rr&&((

  :أمر صريح  يف قريظة وهو ذاهب إىل حصار بينقال هلم النيب
}}


rr{{١٥٢
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  .مسند اإلمام أمحد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن عبداهللا بن مسعود ١٥٠
  .مصنف ابن أىب شيبة عن أنس بن مالك رضى اهللا عنه ١٥١
  .صحيح البخارى عن ابن عمر رضى اهللا عنه ١٥٢
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فَقه قوم من حديث رسول اهللا أن يبدأوا أوالً بصالة العصر مث يتجهوا 
  إىل بينم يؤخرون صالة العصر حىت يذهبوا قريظة، وفهم آخرون أإىل بين

ثنني ؤالء سفَّهوا هؤالء ألن اإلقريظة، ال هؤالء اعترضوا على هؤالء وال ه
 وا العصر يفأول وقته، وهؤالء صلُّ  يفوا العصروا العصر، هؤالء صلُّمعاً صلُّ

   ....r آخر وقته، والكل استجاب وذهب حيث ينفذ أمر النيب
 تنشأ بينهم، ويرجعون بعد يتكل اخلالفات ال  يفوهكذا كان أمرهم

وا بينهم، املهم أن تكون اُألمة ذلك إىل علمائهم ليحكموا بينهم، وليوفق
 ىف حمكم كتابه الكرمي ىف Uنظرهم عاملة بقول اهللا   يفاإلسالمية كلها

θθ##))  (( :الترتيل ßßϑϑ ÅÅÁÁ ttGG ôôãã $$## uuρρ  ÈÈ≅≅ öö77 pptt ¿¿22  ««!! $$##  $$ YYèè‹‹ ÏÏϑϑ yy__  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ èè%% §§�� xxÿÿ ss??  (())آل عمرانآل عمران١٠٣١٠٣((  

ألصحابه يوم سنr  النىب تعلمون أنَّ :حادثة عجيبة  إىل يانظروا مع
 احلجيج على عرفة الظهر قصراً ركعتني وبعده مباشرة العصر يعرفة أن يصل

ىف عهد أىب بكر قصراً ركعتني، وظلَّ املسلمون على هذا العهد سائرون، 
 إىل أن اإلسالم دخل فيه أناس كثريون جدد ال tمث فطن عثمان ، yوعمر 

فة يوم عر  يفوا أن صالة الظهر والعصر ركعتنييفقهون حقيقة الدين ورمبا ظن
 وجد ىف احلج tأنه روى ؛ كما  األمنيفريضة ومن تركها فقد خالف النيب

ى فصلَّ -  منذ احلج املاضى ركعتنيلى الظهر والعصر ركعتنيإعرابياً مازال يص
، أى صالمها كهيئتهما املعتادة اًيوم عرفة الظهر أربع ركعات والعصر أربع

أىب ذر الغفارى  إىل رأى ذلك بعض املنافقني فذهبوا مسرعنيف، بدون قصر
tأرأيت ما فعل عثمان اليوم؟:  وقالوا له  

}}    ًأى الظهر أربعاً والعصر أربعـاً    أى الظهر أربعاً والعصر أربعـا
rr
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{{١٥٣  
 فتركـوه وذهبـوا إىل      ،ألن نبينا شدد على عدم اخلالف بني املسلمني       

 نفس الرد  عليهم ب   ونقلوا له نفس احلوار، وردt     عبد اهللا بن مسعود     سيدنا  
 مثلما فعل أبـو ذر      فعل بن مسعود  لكن للعجب   و،  يأبوذر الغفار ه  الذى رد 
y  ،   صليت الظهر والعصر أربعاً أربعاً؟     فتعجبوا وسألوه ماخلـالف  : قـال  ل

 ،ألن اهللا ذلك شرUمنع املسلمني عن اخلالف .  
 اًما دام األمر وارد   فأمر من أمور الدين،       يف أما إذا حدث خالف بينهم    

  !! لم اخلالف بيننا؟،عن رسول اهللا والكل يأخذ من سنة حبيب اهللا ومصطفاه
، العلماء أصحاب املذاهب كانوا     ! آخر اًأخذت جانباً وأخذت أنا جانب    

هذه اهلوامش ألن كل واحد منهم أخذ ما ارتضاه من الـذى ورد               يف خمتلفني
          أو حدث بينـهم     إليه من رسول اهللا، ولكننا مل نسمع أنه حدث بينهم خالف 

عظِّ     صدامأو مشاحنات، ولكنهم كانوا ي   قدم   مون بعضهم ويمون بعضهم أل
  .Uعلموا أن ذلك كله من دين اهللا 

  يف الـدعاء (  صاحب املذهب كان عنده القنوت       t اإلمام الشافعي 
  يف بعد القيام من الركوع، واإلمام أبو حنيفة عنـده القنـوت         )صالة الصبح 
مسجد   يف لركعة الثالثة، ذهب اإلمام الشافعى ليصلى الفجر      ا  يف صالة الوتر 

لم تترك القنوت مـع     : الصبح، فقالوا له    يف  حنيفة بعد موته فترك القنوت     أيب
  !!مسجده  يفباً مع صاحب املذهبتأد: قال !مذهبك؟  يفأنه واجب

هكذا كان أدم مع العلماء، مل يكن بينهم ال سباب وال شتم وال لعن              
، مادام الرأى الذى واه أنت      rبية ألا كلها واردة عن خري الربية        وال عص 
  !السنة لم العصبية؟  يف والرأى الذى أهواه أنا له أصل،السنة  يفله أصل

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 ، جممع الزوائد  ل مل يسمه عن رجرواه أمحد ١٥٣
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}}
{{١٥٤١٥٤ 

هذه هى سـر    ! ؟ املعترب وملاذا يعتقد اإلنسان أن رأيه هو األفضل وهو       
  يف هذه القضايا، مادمنا ليست بيننـا خالفـات         يف اخلالفات الىت حتدث بيننا   

الفـروع    يف العقيدة علينا أن نتحفظ على كـل اخلالفـات          يف األصول وال 
ني وعلى مجاعـة املـؤمنني، وال        على وحدة صف املسلم    يواهلوامش حىت نبق  

نسمح ألى مغرض يعكر صفو اجلماعة اإلسالمية ويفرق مشلها ونطرده مـن            
  .U ارتضاها لنا اهللا بني صفوفنا حرصاً على مجاعة وأُلفة املؤمنني اليت

خـري    يف  أنفسنا بأمساء ونترك اإلسم الذى اختاره اهللا لنـا         يملاذا نسم 
عليه وعلى نبينـا أفـضل        اخلليلإبراهيم  سيدنا  أبو األنبياء   كتاب ومسانا به    

))  uuθθالصالة وأمت السالم èèδδ  ããΝΝ ää3399 ££ϑϑ yy™™  tt ÏÏϑϑ ÎÎ== óó¡¡ ßßϑϑ øø99 $$##   ÏÏΒΒ  ãã≅≅ öö66 ss%%  (( )احلج٧٨(.  
سمن أنـصار   و واآلخر ،ن صوفيني و واآلخر ،ى قوم أنفسهم سلفيني   في

إذا كانت أمساء اصطالحية فال بأس ـا،        ....  واآلخرون مجعية شرعية     ،سنة
 أال توجِد خالفاً بني املسلمني، حنن مجيعاً على اختالف الطوائـف            يلكن ينبغ 

أى بند مـن      يف مسلمني آمنا باهللا رباً ومبحمد نبياً وبالقرآن كتاباً وال خنتلف         
أى أصل من أصول الدين، ملاذا نـثري هـذه اخلالفـات           يف بنود العقيدة وال  

وهذه اجلماعة   !مني؟ى احملك الذى يفصل بني املسل     الفرعية اهلامشية وجنعلها ه   
  !!!ذه اجلماعة تنتمى إىل الشيخ فالنتنتمى إىل الشيخ فالن وه

  : أمجعنيrأصحاب النىب قال فيهم 
}}{{١٥٥

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  املدونة الكربى لإلمام مالك ١٥٤
  . كتاب الصرب–أحاديث اإلحياء العراقي  ١٥٥
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كان لكل رجل منهم تالميذ، لعلى بن أىب طالب تالميذ، ولعبد اهللا بن             
النىب  رجل من أصحاب      وكلُّ ن به، وقارى املتعلِّ مسعود مريديه، وألىب ذر الغف    

r    داه   يكان له من يقتد ديه ويأخذ ،   لكنه ال يتعد     ى على غريه وال يسب 
 وأن غريهـم    ، وال يدعى أم مجاعة وأم أفضل املسلمني       ،أحداً من اآلخرين  

 Uهللا ألن اذلـك   ..  !!دين اهللا  يف وأقل منهم علماً،أقل منهم شأناً عند اهللا 
  ))  ¨¨ββجعل املقياس بني املؤمنني أمجعني هو التقى وقال فيه         ÎÎ))  öö// ää33 ttΒΒ tt�� òò22 rr&&  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ««!! $$##  

ööΝΝ ää3399 ss)) øø?? rr&&  ((  ))وملا سألوا النيب   ،))احلجراتاحلجرات١٣١٣ r       عن التقوى أشار إىل صدره وقـال:  
}}{{١٥٦١٥٦  

   الصدور إال حـضرة      يف لع على ما   وال يطِّ  ، إال مواله  أى ال يعلم التقى
  : عليه أال يفرق بني املسلمني وإمنا حنن مجيعاً كما قـال اهللا            ياهللا، واملؤمن ينبغ  

))  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  (( )ن ألننا إخـوان   وحنن مجيعاً إخوان مسلم   ،  )احلجرات١٠ 
 ألننا نتبع سلفنا الصاحل ومنـشى     نون للرمحن، ومجيعاً سلفي   واإلميان ومسلم  يف

ـ        U: ))  ((##θθه  على هداهم ومنـهجهم ونعمـل بقول àà)) ¨¨?? $$$$ ssùù  ©©!! $$##  $$ ttΒΒ  ÷÷ΛΛ ää ÷÷èè ssÜÜ ttFF óó™™ $$##  (( 
كل واحد حياول أن يقتدى دى السلف الصاحل علـى حـسب   ، و .)التغابن١٦(

القلوب واخلـشوع حلـضرة       يف ن ألننا ننشد صفاء   يواستطاعته، وكلنا صوف  
علينا مجاعة املؤمنني أن خنرج من ذلك        !!اذا اخلالف؟  مل اًإذ.... عالم الغيوب   

I: ))  yy77كله ونتمسك بقول اهللا  ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx.. uuρρ  ööΝΝ ää33≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yy__  ZZππ ¨¨ΒΒ éé&&  $$ VVÜÜ yy™™ uuρρ    ((  ))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣((  

 ار عليهـا حبيـب اهللا      ة الىت اختارها لنا اهللا والىت س      نتمسك بالوسطي
ـ     يفومصطفاه والىت كانت هديه    هصـالت   يفطكل أحوالـه، فكـان يتوس، 

طعامه  يف طويتوس، نومه  يف ط ويتوس، ملبسه  يف ط ويتوس، كـلِّ   يف ط ويتوس 
رة  من حماور الدو    موضوع حمورنا التايل   ية ه  وهذه الوسطي   ...أمر من أموره  

  .التربوية اإلصالحية اإلميانية
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  tاملسند اجلامع عن احلسن  ١٥٦
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  وندع اخلالف جانباً ستك    ةعندما نترك العصبي ، ون الوسطي ة هى الدوحة   ة اإلسالمي

  !!اليانعة الىت تشملنا بظالهلا الوارفة ومثارها الناضجة
ـ      ،ختار لنا اإلسالم ديناً   ا العاملني   هللا رب إن ا  ـ  داً والقرآن كتاباً، وسـيدنا حمم اً  نبي

 فية البيضاء، وجعلها علـى الوسـطية      يجعلنا على الشريعة السمحاء وامللةّ احلن     ، و ورسوالً
  .بالعدل والسوية Uالقرآنية، وعلى نسق احلضرة احملمدية ليكون الناس مجيعاً عند اهللا 

ـ ولكن    يفهذه األيام واآلنـات ـ ظهـر بيننـا      يفأيها األخوة مجاعة املؤمنني 
ـ  هم بر فيهم بفكره أيالدين تيارات حيتار اإلنسان إذا نظر إليهم بعقله، وإذا تد  يفاتمع 

  يف Uختاره لنـا املـوىل      ا الطريق القومي واملنهج املستقيم الذى       علىهم  ـُّأي و ؟على احلق 
  ؟r ف الرحيم نبينا حممدءوحاله وسلوكه الر  يف وكان عليه ..كتابه الكرمي

    يف دنرى أناساً أخذوا اجلانب املتشد       دةالدين، وألزموا أنفسهم باجلوانب املتـشد 
ون أم بذلك يزيـدون     حواهلم، ويظن أ كل   م ويف  تعامال  عبادام ويف  سلوكيام ويف  يف

 فيطيلون الصالة، ويكثرون من تـالوة كتـاب         ؛r رم ويحسنون املتابعة لنبيهم    قرباً إىل 
 يف األمور الظاهرة   يف دوناهللا، ويتشد   للنـساء،   واملظهـر واللبـاس للرجـال و       يالـز

عتدلني  دون مع امل  ويتشد م بغلظةوخياطبو اً أحيان  وقسوة! ـ  ،خرىأ أحياناً    وبعنف م  ويظنو
فر؛طنيم     م على عدم اإللتزام بالتشدن ذلك هـو املنـهج   أ ويزعمون   !الدين  يف د ويلومو

  .r الوارد عن سيد األولني واآلخرين
   يف دينهم وتساهلوا   يف اوطوهناك طائفةٌ أخرى فر      م، قـصيف رواتنفيذ شرع ر  

 ،التعامل على مبـادئ شـرع اهللا        يف  الزكاة، وال حيافظون   أداء  يف اطوداء الصالة، وفر  أ
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وكرميعون أنويد ابورحيم وتو ن اهللا سيتوب عليهم وسيغفر هلمأ و، اهللا غفور!.  
منم ال هؤالء.. ؟ ستقيم وعلى الصراط امل! هؤالء على املنهج القومين!  

 !التعامل مع املسلمني  يفالقُساة ال الغالظ !طنيملُفرادين وال ال املتشد .. !وال هؤالء
 محده اهللا يأما املنهج احملمود الذ شرع رب العاملني  يفتساهلونيوال املتساهلني الذين 

  :كتاب اهللا  يفهو املنهج الذى قال لنا عنه اهللا ف حبيبه ومصطفاهوكان عليه
 ))yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx.. uuρρööΝΝ ää33≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yy__ZZππ ¨¨ΒΒ éé&&$$ VVÜÜ yy™™ uuρρ(( )الذى ال إفراط فيه ي الوسطهو املنهج ، )البقرة١٤٣ 

صاحب  يقول فيها تساهل، وإمنا على الوسطية اليت ال تشدد فيه وال !وال تفريط
r: }} الطلعة البهية      

{{}}{{١٥٧١٥٧  
بعض شباب  نأاحلديث   يف ولذلك ورد،عليكم بالنهج األوسط

 ذهبوا إىل بيوت النىب وسألوا زوجاته عن عبادة تحمسني للعبادةاإلسالم امل
 r، ويقال أم فعلوا ذلك بعد موعظة عظيمة مسعوها من رسول اهللا النيب

حىت هانت الدنيا على نفوسهم وتشون العملب منها مقوا لآلخرة وما يقر:  
}}rrrr

rr

rr


{{١٥٨

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  tي  شيبة عن عليبأمصنف ابن  ، والثاينt يأخرجه أبو عبيد عن عل ١٥٧
  tي عن أنس بن مالك صحيح البخار ١٥٨
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؟ هـو فعـل     ي حدودك هفأى عمل تعمله، فما     !  قاتلٌ خطأٌىف السلوك   كان  هذا  
 فأنت تكون بـذلك     ؛ ستزيد عن فعل النيب    يوم من األيام أنك     يف  ، فإياك أن تظنr     النيب

U:  ))  ββبعدت عن طريق اهللا      ÎÎ)) uuρρ  ççννθθ ããèè‹‹ ÏÏÜÜ èè??  ((##ρρ ßß‰‰ ttGG ôôγγ ss??  ((  ))مثلما وافعل   خلفه   مشِا !))الن�ورالن�ور٥٤٥٤
ـ        كان كذا وكذا وت    ن النيب أتقول  .. يفعل     يف كتحدث جبدال فهذا من النفس وهذا يوقع
  . rف الرحيم ءوكل أعماله الر  يفمامهإهتدى بالنهج القومي، كان ا، لكن من !اخلبال

ه، وقـد    اإلنسان كل ذى حق حقَّ     ين يعط أهى  ة، و  إىل الوسطيr   همدعاولذلك  
  .  هذا النهج أصحابه الربرة الكرامسار على

ه الكرام ومها   ثنني، فآخى بني رجلني من كُمل أصحاب      ا بني كل    يوكان النىب يؤاخ  
 الدرداء رضى اهللا عنهما وخرج سلمان إىل سفرٍ، وعندما رجع مـن          سلمان الفارسى، وأيب  

  :استرعى إنتباههفوجد أمرا ..  ليزوره الدرداءخيه أيبأالسفر دخل بيت 
}}










rrrr
{{١٥٩

، ق عليهـا رسـول اهللا      وصـد  نصيحة أخ ألخيه   ىف   هنا جاء الوسطية   مفهف
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  سنن الكربى للبيهقي، جعفر بن عونرواه البخاري يف الصحيح عن بندارٍ عن  ١٥٩
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قد ف!  عن الوسطية   خروجاً ا رأين ملولكن من نسوة لنسوة     وامسعوا حلديث آخر مشابه     
  وال خيجلن مـن    ..  وفهمن ما هلن     اإلسالم وتربني عليه  على علم كامل بوسطية ا    كُن

  :وامسعوا للحديث! كن حبياء وحشمةقول احلق وكانت األمور اخلاصة تتناول ول
}}







{{١٦٠  

النظـر إىل     يف وكالم احلبيب البسيط املعجز   .. وامسعوا للموقف اآلخر العجيب     
 كما يفعل الكـثريون ممـا أودى بـاتمع ىف ظلمـات             حقائق األمور وليس بظواهرها     

  : يارسول اهللايصلى اهللا وسلم عليك ياسيد! ... اخلالفات
}

r


r



r

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  عن أيب بردة عن أيب موسى صحيح ابن حبان ١٦٠
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{١٦١١٦١ 
 لكن رمبا يكون قلبه أتقـى وأنقـى         ! فرضها اهللا   إال الفرائض اليت   يدمع أنه اليؤ  

ليس فيه غلٌ وال غش وال حقد وال حسد ألحد من عباد اهللا، ومثـل               ،  Iرقى عند اهللا    أو
  .U وا ينال الدرجات العلى عند اهللا ، فرضها عليه موالههذا يكفيه فرائض اهللا اليت

  غفران الغفـور ويف    كرم الكرمي، ويف    يف أما املُفرطني الذين يتساهلون ويطمعون    
وضحكت علـيهم أنفـسهم وسـولت هلـم         رمحة الرحيم، فإن هؤالء خدعتهم أنفسهم       

م على احلق، وفيهم يقول رسول امللك احلقشياطينهم أ r :  
}}


{{١٦٢

  يف ط اإلنسان ن يتوس أ فما أحسن الوسطية اإلسالمية الىت جاء ا خري الربية وهو         
هـا، وال   ءطاعة اهللا، ويؤدى الطاعة الىت جتعله ال ميلّ مـن أدا            يف طسفيتو .. حوالهأكل  

لى مـن يعـول      اإلنفاق ع  ، ويف  والطعام يالز  يف اإلنفاق  يف طس ويتو  يسأم من تكرارها،  
  .كل أحواله   يفمعاملته مع اخللق ويتوسط  يفطسعلى مدى األيام، ويتو

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  يف الكبري ورجال أَمحد ثقات أَثبات رواه أَمحد والطرباين١٦١
  عن احلسنتفسري البحر احمليط واأللوسي  ١٦٢
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tt  {{ :عاله  يفالذى يقول فيه اهللا جلّفهذا هو املنهج السديد  ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  !!## ssŒŒ ÎÎ))  ((##θθ àà)) xxÿÿΡΡ rr&&  
ööΝΝ ss99  ((##θθ èèùù ÌÌ�� óó¡¡ çç„„  ööΝΝ ss99 uuρρ  ((##ρρ çç�� ääII øø)) ttƒƒ  ttββ%% ŸŸ22 uuρρ  šš ÷÷ tt//  šš�� ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  $$ YYΒΒ## uuθθ ss%%  ∩∩∉∉∠∠∪∪    {{))الفرقانالفرقان((  

  ١٦٣١٦٣}}}} عن أحب األعمال إىل اهللا قالrوملا سئل 
 املنـهج   وهذا هو   ..  حنتاج إليه وحيتاج إليه املسلمون أمجعون اآلن         يالدرس الذ فهذا هو   

كتابه للتمسك ذا الدين ولنيل الشرف األعلى لنشر هذا           يف Uرتضاه اهللا   ي ا  الذ ياإلهل
  :كل شيء  يفةالوسطي الدين،

- العمل بالدين  يفةالوسطي.  
--  خرينالتعامل مع اآل  يفةالوسطي.  
--  السعى لكسب املعاش  يفةالوسطي.  
--  اإلنفاق  يفةالوسطي.  
--  كل شيء هى منهج اهللا   يفةالوسطيU .  
 منا أن نكون رهباناً فنتفرغ Uوآيات القرآن مليئة بذلك، اليريد اهللا   

 الرهبانية وقال  عن ىUيدينا للغري سائلني، ألن اهللا أمند بالكلية للعمل بالدين، و
ىف األثر و١٦٤١٦٤}}r: }}احلبيب فيها 

الدنيا   يف اليريد منا أن نستغرقUواهللا ١٦٥١٦٥}}}}  :الشهري
  ينعمنا بعنايته ورعايته وخريه وبركتهيلطلب املعاش، وننسى الرمحن الذحبجة السعى 

  .ين منشى على املنهج الوسطأيريدنا ... آن  كل وقت و يف
أى مشكلة بني إثنني، بني رجلٍ وزوجته، أو بني جارٍ   يفواحلقيقة أننا لو تبحرنا

لة هى أن هناك املشك  يفين السبب األساسأالعمل، جتد   يفوجاره، أو بني مجاعة
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  رواه البخاري ومسلمعن عائشةَ  ١٦٣
   رواه الطرباين١٦٤
ر مل أره ذا لكن يف حديث سعد بن أيب وقاص عند البيهقي إن اهللا أبدلنا ال ابن حج، ق ال رهبانية يف اإلسالم ١٦٥

  .اجلد احلثيث يف بيان ما ليس حبديث للعامري، بالرهبانية احلنيفية السمحة 
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واحد متشدد زيادة عن اللزوم، وواحد متساهل ومتهاون زيادة عن اللزوم، ولو 
 إىل جانب أن هذا جيعل الناس ،نتهت كل مشاكلنا بالكليةرجعنا إىل الوسطية ال

 ألن اآلخرين ال ينظرون إىل كلمات املسلمني وال يعريوا اً،دين اهللا أفواج  يفيدخلون
كتب الذين يعرضون اإلسالم وإمنا ينظرون إىل سلوكيات  يف أذُنٌ، وال يقرأون

  .املسلمني ويقيمون ا اإلسالم 
؟ ديننا يأمر بالصدق ويأمر باألمانة ويأمر بالوفاء هؤالء اجلماعة ماذا يعملون

  :كلكم حتفظواومجلة واحدة   يفr النىب هوبالعهد ويأمر مبكارم األخالق، وخلّص
}}{{١٦٦١٦٦

  هيوهم يعلمون هذا الكالم، فكيف باجلماعة املنتمني هلذا الدين، فما
؟ كما ذكر الشيخ حممد أخالقهم؟ هل يعملون مبا يقولون؟ هل هم يقولون مبا يفعلون

، }}{{: العبده رمحة اهللا عليه عندما ذهب إىل باريس وق
{{:  قال الىت يتمسكون فيها بظاهر اإلسالم فقطنيبالد املسلموعن   

{{ وملا زار أندونسيا قال ،: }}{{.  
جتده ىف ! فات واملعامالتألنك جتد اإلسالم ىف التصر ؟كيف هذا

يتمسكون باهلدى عندئذ فهم ..  أخالقهم  مستهم ويفهم ويفهدي يفاملسلمني 
  ؟من النهج النبوىوأين حنن ، ي القومياإلسالم

مسه ا؟ مل يقل احدة، من هو املسلم يا رسول اهللابكلمة و املسلم  عرفr النيب
  :، لكنه قال ...لإلسم عالقة بهليس .. مسه على أو إبراهيم احممد أو 

}}{{١٦٧
، ن من لسانه ويدهوهذا هو التعريف اجلامع للمسلم وهو الذى يسلم املسلمو

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .t هريرة أيب عن يالبيهق رواه ١٦٦
  صحيح البخاري عن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما١٦٧
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  ١٦٨١٦٨}}}}؟ قالومن هو املؤمن
  .قبلوا عليهن فاجلريان حيبوه، ويبالنسبة للجريا.. ال يوجد ضرر منه أبداً 

بشاهد يشهد له فسمح له بذلك، تيه أن يأ من رجلٍ ولذلك عندما طلب عمر 
ي تعرف نت جاره الذأهل : الرجل له بأنه كذا وكذا فقال عمرتى بالشاهد فشهد أو

ال، : ل قا،السفر يسفر عن مكارم األخالقف ؟ قال فهل سافرت معهال،: بوائقه؟ قال
قالال، : شف حقيقة مراقبة الكرمي اخلالق، قال واملعاملة تك؟فهل عاملته: قال

}}{{.  
 دعا إليها وكان عليها  واليت، يبني الصالح هو التقى ومكارم األخالقيفالذ

yy77 (: قال فيه مادحاً الكرمي اخلالقيالذ ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  44’’ nn?? yyèè ss99  @@,, èè== ääzz  55ΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  ((  ))أنتم ، ))القلمالقلم٤٤
 على كل أحيانه Uنه كان يقوم الليل حىت تتورم قدماه، وكان يذكر اهللا أتعلمون 

  .نه اليفطرأ  يصوم صيام الوصال حىت كان يقالصلوات رىب وتسليماته عليه، وكان
 من وراء ي ه عليه ذه العبادات، وإمنا أثىن عليه بالغاية اليتومع ذلك اليثين

yy77  (( :خالق مكارم األيدات وهفرضية هذه العبا ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  44’’ nn?? yyèè ss99  @@,, èè== ääzz  55ΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  (( ،وهو   
r القائل: }}{{١٦٩١٦٩  

 Uكان يوفر لكل زوجة من زوجاته طعام يكفيها ملدة عام عندما رزقه اهللا 
واحدة منهن كل  ل فكان يوزع السهم على زوجاته الكرام ويؤيت،بسهم خيرب

  .مايكفيها ملدة عام
 فكان يعطيها ما يكفيها ،صحيح أنه كان ينفد ألن كن كرميات مع الضيفان

مير يوم إال ويذهب إىل مجيع زوجاته يتفقدهن قبل أن يذهب إىل  ملدة عام، وكان ال
  . بيوتن مير على البيوت كلها وكانت تسعبد أ صاحبة النوبة، فال

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 t مصنف ابن أيب شيبة عن أنس بن مالك ١٦٨
  صحيح البخاري عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما١٦٩
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بد وأن مير عليهن ويذهب لكل واحدة جيلس   فكان العشرة، وأحيانا يكونوا
؟ ألنه يدعو إىل ألخرى، ملاذا لمعها ويؤنسها ويواصلها ويتفقد أحواهلا قبل أن يذهب

 لكنه مل حيرم ، عليهU، فكان يأكل ما وجد ويشكر اهللا rالوسطية بفعله وقوله 
اً أحله اهللا ألنه  لكنه ماحرم شيئ،ويأكل ما وجد على حسب التيسريطيبات الدنيا، 
≅≅öö  (( :كتاب اهللا  يفمسع اهللا يقول èè%%  ôô ttΒΒ  ttΠΠ §§�� yymm  ssππ ooΨΨƒƒ ÎÎ——  ««!! $$##  ûû ÉÉLL ©©99 $$##  yyll tt�� ÷÷zz rr&&   ÍÍνν ÏÏŠŠ$$ tt77 ÏÏèè ÏÏ99  

ÏÏMM≈≈ tt66 ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$## uuρρ  zz ÏÏΒΒ  ÉÉ−− øø—— ÌÌ hh��99   .))األعرافاألعراف٣٢٣٢((  ))  ##$$
  .ر أصحابه أمجعني على هذه الكيفيةوسا
عندما جاءت الوفود من اجلزيرة العربية وحضر،   يلبس ماrكان  - 

 له باإلسالم، كلف أصحابه أن يشتروا له ثوباً للجمعة، وملقابلة مبايعةً
شتراه خبمسة ان هذا الثوب أ يذصحيح الترم  يف وورد،الوفود

وعشرين مجالً، ملاذا ؟ ليليق بزعيم أمة ورئيس دولة سيقابل هذه 
 ، العزة حىت على امللوكUالوفود، وكان منهم امللوك وقد أعطاه اهللا 

  .عزيزاًن يكون أبد و ال
ة آاملر  يفالدخول عليه ينظر  يفستأذنواا إذا جاء وفد وrوكان  - 

 أن السيدة عائشة، فأخربها أنه حيب، فسألته عمامته وشعرهويصلح 
عباس كان ابن فأصحابه لك تبعه  كما يتزينون للقائه، ويتزين ألصحابه

 إنى أحب أن أتزين لزوجىت كما تتزين ىلفيما يهمله الكثري يقول 
 ،وعطر رائحة اجلسم بني البشر ، بالسواكبطهارة الفمأمر الذى وهو  - 

 . واألفنية واألوعية واملالبسوأمر بنظافة األجسام والبيوت
  عليها جبواره عني ماءفمروا على جبل ، سائرأ مع جيشهrوكان  - 

ن جيلس عند أ  يفإىل رسول اهللا يستأذنهرجل ممن معه شجرة، فذهب 
د ويصلى هللا العني ويتوضأ ويتعبU فقال ،r:  }}
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{{١٧٠١٧٠.  
  ! ....ال .. ؟يأخ اإلسالم يا  يفهل توجد رهبانية - 

 ي هاإلسالم دين الوسطية اإلسالمية، لكن املهم فيه األخالق الكرمية، واليتف
ة املؤمن تكون مقبولة ال، فما الدليل أن صUالدليل على صحة العبادات لرب العباد 

 على ج أخالق يخرين صورة طيبة متشالتعامل مع اآلىف ؟ إذا رأيت أخالقه عند اهللا
rr::))  ��χχرسول اهللا ÎÎ))  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  44‘‘ ssSS ÷÷ΖΖ ss??  ÇÇ∅∅ ttãã  ÏÏ !!$$ tt±± óóss xxÿÿ øø99 $$##  ÌÌ�� ss33ΖΖ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  ((  ))العنكبوتالعنكبوت٤٥٤٥((.  

 ،لكن لو ذهبنا اآلن إىل أى سوق من أسواق املسلمني، والسوق به مسجد
  والغش،الوزن  يف والغش،الكيل  يفصلني بعد الصالة يرجعوا لعملهم، جتد الغشوامل
كل شيء، وكأن هذا أمر وهذا أمر، والذى   يف والغش،الثمن  يفالبضاعة، والغش يف

  !لوا الدين عبارة عن عبادة وفقطجع!  أوجدها املسلمونأضاع الدين هو الثنائية اليت
فالدين .. عنها ال أحد يبحث  !!خالق ؟ أين مادة األأين مادة املعامالت ؟

 وتالوة ام األيام الفاضلةالصالة وقيام الليل وصيام النهار وصي  يفختصروهاختزلوه وا
 اإلنسان، فكل واحد ميشى على هواه وليس على لكن العمل مع بين.. القرآن 

   .rماقرره اهللا وبينه رسول اهللا 
العبادات   يف الربية، ولذلك جتد حىترتضاها لنا خرياإلسالم الىت ا  يفالوسطية

 أتصلي مبفردك أم تصلي: أصلي، قالنا أريد أن مثالً أ:  حرص عليهاحضرة النيب
{{ : قال هناك فرق بني اإلثنني؟ طبعاًعة؟ وهلمجا

{{١٧١١٧١  
املنهج العام   يف باملنهج اخلاص وأطبقهن، فال يصح أن آيتافيكون هناك منهج

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
وموضع سوط أحدكم . { ومتام احلديث عن أيب حازمٍ عن سهلِ بنِ سعد الساعديِّ رضي اهللا عنه  ، صحيح البخاري ١٧٠

ةُ خريوديف سبيلِ اهللا أوِ الغ ها العبدروحوحةٌ يّنيا وما عليها، والرّالد من خري نيا وما عليهامن اجلنةّالد من {   
 tصحيح البخاري ومسلم عن أيب هريرة  ١٧١
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  .rفأكون قد خالفت سنة خري األنام  
عاذ بن جبل، ماذا فعل ؟ شتكوا له سيدنا ماتى مجاعة إىل رسول اهللا وأفقد 

يث كامالً لتعرفوا قصته وكيف كانوا يفهمون الدين عن سيد وسأروى لكم احلد
  :tلكن هل من مدكر، وامسعوا لقول سيدنا جابر و! الذى أمت لنا الديناملرسلني، 
}}







--    روايـة أنـه     روايـة أنـه     وىف  وىفrr  كررهـا   كررهـا !!--  }}{{
}}{{}}{{}}{{{{١٧٢

   تفنت الناس عن دينهم؟هل س
  :هناك منهج عام ومنهج خاص ... ؟ إذاًماذا أفعل

جنح الظالم، أو   يفبيتك  يفيستصل، r  عليه خري األناميوالذ - 
و بثلث ساعة، أ الشمسطلوع بيتك صالة الضحى بعد   يفيستصل
 ، فقد كان r قرأ كما فعل النيبل واأى زمان ومكان، طو  يفيستصل
.. احدة الركعة الو  يفالليل فيقرأ البقرة وآل عمران  يفبيته  يفيصلي

  . وحدهألنه يصلي
 رتضاه اهللا وسار عليهالذى ا أتبع املنهج الوسطي اإلهلي لكن مع الكلِّ - 

  .مورهكل أ  يفrرسول اهللا 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  . بنحوهtعن جابرمسلم رواه االمام  ١٧٢
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  :وهنا حمور الواجب علينا لدعوة اإلسالم حنو مجيع األنام
 عن اإلسالم ومميزاته وخصائصه، وينظر إىل ما اآلنعندما يسمع رجلٌ 

نيف تعاملهم، وم غش نخديعة يف أحواهلم لبعضهم، وبينهم عليه املسلمون م 
رائهم، يظن أن ذلك هو وبني أقارم وإخوام، ومن تدليس يف بيعهم وش

يب للدين الذي ال يعتقد أن العيب يف املسلمني، بل ينسب الع! اإلسالم
  . فيعيب اإلسالم ملا رأى عليه من أحوال املسلمني! اختاره املسلمون

  :للمجاهدين األولني rنبيه  على لسان  قالم إن اإلسالعندما نقول له
}}{{١٧٣١٧٣ ،

عندما يسمع اإلنسان غري املسلم بذلك، مث يرى على شاشات وسائل اإلعالم 
 تقتيل شباب املسلمني بعضهم بعضاً بدون شئ يستوجب ذلك، ماذا يقولون

م زعماء عن أحوال هؤالء الذين يدوصاية على م هلوأ! اإلسالم؟عون أ
  !!؟تهكلَّفهم اهللا بتطبيق شريع وأ! ؟أحكامه

ا     وينف بيالعا وانِنمز يبعامانانوس بيا عانِنمزل   
كانت تلك األخالق اإلميانية هي اليت جتذب هؤالء القوم إىل ديننا 

إذا طبقنا فيما بيننا حق املسلم على املسلم، وحق اجلار على جاره، اإلسالم، ف
وحق األب على إبنه، وحق الصديق على صديقه، وحق الزميل على زميله، 
وحق األخ على أخيه، وحق الزوجة على زوجها، وحق الزوج على زوجته، 

 مسلماً، أو ينرفز فلن يكون يف جمتمعنا أمر يضر... إذا طبقنا هذه احلقوق 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  t واملراسيل عن عمر بن اخلطاب صاحب جامع األحاديثرواه  ١٧٣
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جيد من حوله . جسمه، أو يوتر أعصابه، ألنه ال جيد فيمن حوله إالَّ ما يحبه
نفسه، وحيب نون له اخلري كما حيبونه ألنفسهمأحرص عليه م.  

ه ينظر إلينا مفترق طرق، والعامل كلُّ  يف- حماة اإلسالم  - حنن مجيعاً اآلن 
يراه من   إال ما،ينوال يعرف من حقيقة هذا الد، أننا مسلمنياآلن، ينظر إلينا على 

 وأحوال املسلمني مع ، وتعامالت املسلمني، وسلوكيات املسلمني، املسلمنيأوصاف
  .ين جلمال ومكارم هذا الدالعارضونفأنتم . جمتمعام  يفبعضهم

 وحنو ؟نا وحنو نبيآننا؟قر وحنو ؟ وحنو إهلنا؟يننا علينا مجيعاً اآلن حنو دي ينبغيلذ اما
   وحنو اخللق أمجعني؟أنفسنا؟ وحنو ؟إخواننا

 حتلى به بعض ،ينهذه اآلونة املاضية إال مظهراً شكلياً هلذا الد  يف مل يرالعاملُ
الشكليات   يف النقاب،ويف،  السواك ويف، وىف اجللباب،املظهر  يفاملنتسبني لإلسالم

جوهر الدين هو  . الدينين، لكن ليست هى كلُّهذا الدظاهر ر مجيلٌ لهوهى مظ
  .الذى جيذب غري املسلمني إىل مجال وكمال هذا الدين

  يف ، وموجـودة ومـشهودة    ،يريدون أن يروا أخالق القرآن ظاهرة وماثلـة       
ـ   ، اتمعات  الطرقات ويف   ويف ، املنازل الشوارع ويف  ـا املـسل     وقد جتم ونمل .. !

 ، والتراحم والتعاطف والشفقة   ، والوفاء بالعهد واملودة   ،يريدون أن يروا صدق الكلمة    
 وجاء ا النىب العدنان، وكان علـى        ، وهذه الصفات ذكرها القرآن    ،واحلنان واحلب 

ــ هــايِد ًتخلقــاــ  يفها وم ــه رب ــذلك يقــول ل   ::UUه كــل وقــت وآن، ول
))  $$ yyϑϑ ÎÎ66 ssùù  77ππ yyϑϑ ôômm uu‘‘  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  ||MMΖΖ ÏÏ99  ööΝΝ ßßγγ ss99  ((  ööθθ ss99 uuρρ  ||MMΨΨ ää..  $$ ˆˆàà ssùù  xxáá‹‹ ÎÎ== xxîî  ÉÉ== ùù== ss)) øø99 $$##  ((##θθ ‘‘ÒÒ xxÿÿΡΡ ]]ωω  ôô ÏÏΒΒ  

yy77 ÏÏ99 ööθθ yymm  ((  ))ر هـذا فقـال     ،بالرمحة جلميع خلق اهللا    مباذا أرسله؟ ،  ))آل عمران آل عمران ١٥٩١٥٩وفس  r:  
}}{{١٧٤١٧٤  

مجال هذا الدأصحابه  إىلانتقل ومنه ،د األولني واآلخرينين سطع على سي 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .واملراسيل املسانيد  جامع-t هريرةَ أيب عن عنه) ك (مرسالً صاحل أَيب عن ) والْحكيم سعد ابن(  ١٧٤
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 بدون خطب وال دين اهللا أفواجاً  يف والسلف الصاحل أمجعني، فدخل الناس،والتابعني
 ، إىل هديهمقلْ اخلَرظَ وإمنا ن، وال كتب وال مراجع،شرائط وال فضائيات وال كلمات

وإىل سمم،همتوإىل أخالقهم وإىل سلوكيا ،ذا الد أسس هؤالء يين الذ فأعجبوا 
ن اهللا يد  يف،يقيا وغريهمر وأهل أف، وأهل جزر املاليو،دخل أهل أندونيسيا ف،األفراد
  .ين ملا رأوه من العارضني هلذا الدأفواجاً

 لكن إذا ،ين يكون عليه أتباع هذا الدأن اهللا أمر ي الذيفهذا هو املظهر اإلهل
  يفطفيف وت، من غشٍّ،نظر أهل الغرب اآلن إىل املسلمني فيما بينهم وبني بعضهم

 ، وخيانة للعهد،كل وقت وآن  يف وكذب ال ينفك واحد عنه،املكيال وامليزان
 القوى على الضعيف، وقطع استيالء و، وكُره وبغض وأحقاد وأحساد،وشقاق ونفاق

 وال أنفسهملى املمات، وال يرمحون عوشك أ الذى قتصاداإل وقضاء على ،للطرقات
ا رفهمة الىت كلَّينظرون إىل املهم أمرهم و،همبهم أن يكونوا عليها نبي.  

 ماذا يقولون عن اإلسالم اآلن عندما يرون مجاعة املسلمني وقد تركنا كل ما
 أن در وصحابته الكرام، وتدثّرنا ولبسنا أخالق الشياطني اللئام؟ قلّ ونكان عليه النيب

نوايا   يفكون ويشك!! بعضهمعلىتنظر إىل طائفة من املسلمني إال وجتدهم يعيبون 
هل هذا من !!  ويتعدون باأللفاظ البذيئة على أئمتهم وكُربائهم!!سلوكيات إخوامو
 ،نا إىل نبييء ونس،يننا إىل ديء ونس،ين؟ إننا بذلك نسيء إىل أنفسناالق هذا الدخأ

 هو ي الذ،نور ألننا أخذنا من الدين القشور وتركنا اجلوهر املُمتلئ بال، إىل كتابنايءونس
  . احلقين وهو الد،ين جتذب اخللق إىل هذا الدكالشمس اليت
  مثل بقية املسلمنييمثل:  ألن البعض يقول،هذا الزمان مهمته ثقيلة  يفاملسلم

{{ :حذّر من هذا وقال r يبِ والن-  )الناسزى الناس أنا ( –
        

      {{أنا : أنا مع الناس، ولكن قُل: ال تقُل .. ١٧٥١٧٥
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 والترهيب ، الترغيبt حذَيفَةَ الترمذي، عن واهر ١٧٥
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أ و، الناسمع ربهد خري نيبأنا على ع:  قُل، الناسنا مع خري كتاب أنزله رب 
 الصحابة الذين أحسنوا متابعته فأثىن اهللا دىِأنا على ه:  للناس، قُلUختاره اهللا ا

  :ناً أوصافهمياً ومبيشأم مجلِّ  يف وقال،كتاب اهللا  يفعليهم وذكرهم
  ))  ÓÓ‰‰ ££ϑϑ pptt ’’ΧΧ  ããΑΑθθ ßß™™ §§‘‘  ««!! $$##  44  tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ÿÿ…… ççµµ yyèè ttΒΒ  ((.. على من؟، قُساةاء غالظٌأشد   

))  ââ !!## ££‰‰ ÏÏ©© rr&&  ’’ nn?? ttãã  ÍÍ‘‘$$ ¤¤ÿÿ ää33 øø99  والتوادد ،الرمحة واملودة واأللفة: وفيما بينهم وبني إخوام ،،))  ##$$
  يف والعمل على مرضاة اهللا جلَّ،اهللا  يف والبذل،اهللا  يف والتآخى والتزاور،والتحابب

ââ  (( حوائج إخوام طلباً ملرضاة اهللاقضاء   يفعاله، والسعى !!$$ uuΗΗ xxqq ââ‘‘  ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷�� tt//  (( ))الفتحالفتح٢٩٢٩((.  
 يدلنا آيات اهللا وأصبحت الشدة من بعضنا على بعض، ال يرحم التاجر املُشترأب

فيزيد أجره ومكسبه أضعافاً مضاعفة، وال يرحم الصانع من طلبه فيجعل األجر أضعافاً 
{{  : يتقن صنعته ويعمل بقول احلبيبهتيلَ و،مضاعفة          
{{وخذوا مناذجاً وما لديكم أكثر  .... ١٧٦١٧٦:..  

إن رجالً بالعيادة على وشك : ال يرحم الطبيب املريض، فلو قيل له - 
 نه أخأ مع ،للطبيب مثن الكشف املوت ال يأذن له بالدخول حىت يدفع

  .!!اإلسالم  يفخأاإلميان و يف
عمله الذى يأخذ  يفبلسانه  نطقن يأال يرحم املدرس تلميذه ويرفض  -

! مادتى فليذهب إىل عياديت  يفن ينجحأمن أراد :  ويقول،أجره عليه
 .!!ن يحوهلم إىل املنازل ليتكسب منهم اآلثام والذنوب العظامأيريد 

بتزازه بقدر ا من جلأ إليه ليدافع عن قضيته، فإنه حياول يال يرحم احملام -
 تدخل ليطيل األمر ويطيل يطاقته، وكلما أوشك األمر على احلُكم النهائ

 وهذا أمر فيه غُلو !! ويأخذ من املشكوياإلبتزاز، بل ورمبا يأخذ من الشاك
ينيتناىف مع هذا الد.  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 واملراسيل املسانيد عنها، جامع اللَّه رضي عائشة عن) هب (١٧٦
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 حىت أصبحنا مجيعاً ،جمتمعنا  يف سرتهذه األمور اليتعلى نستطيع أن نقيس 
واشنطن،   يفتل أبيب وال  يف ونشكو جمتمعنا مع أننا ال نسكن،نتململ من حياتنا

 ال تحد  وبلد املساجد اليت،بلد األزهر الشريف،  القاهرةمصر ويف  يفولكن نسكن
  .كل مكان  يفين الددى بلد العلماء الذين نشروا ه،وال تعد، بلد القرآن
أين الدين ما مجاعة املؤمنني؟ن....   

 !!الذكر فقط؟الصيام وتالوة القرآن و  يف أو!!؟الركعات  يف أو!!؟ الصالةأيف
  !!هل هذا هو الدين؟

 ،د املرسلنيبة دعا إليها سي الدين سلوكيات طي،الدين أخالق يا مجاعة املؤمنني
ى وصام وزكّى املسلم من صلَّ:  فماذا يقول؟ مل يقل!!املسلم؟ عن  وهو يقولهمسعا

  ١٧٧١٧٧}}}}وحج، وإمنا قال قولٌ واحد
  لكنهم،حيافظون على فرائض اهللامنا كثري ، ردن و قلَّ؟ناآلاحلق أين هو املسلم 

األخالق وبني !  الدينيعتقدوا أا ها؛ وفرقّوا بني طاعة اهللا - زماننا  وهذه مشكلة - 
واملعامالت والسلوكيات، وكل واحد منهم مشى على هواه ومايريد حتقيقه من مناه، 

 رضأوظنينه يه على العبادات الىت كلَّ ربا اهللا، مع أن النىب فه r هذا   يفحكم
األمر حكماً صرحياً عندما قيل له  }}      

))اللسان اللسانسليطةسليطة (({{١٧٨١٧٨  
الدليس قاصراً ين على العبادات، ولكن الدللخلقا هللا وحقوقاًين جعل حق ، 

هى :  واحلج، وحقوق عباد اهللا، والصيام، هو الصالة: حق اهللا،دين اهللا  يفوكلها
 والىت كان ، واملعامالت احلسنة الىت على منهج كتاب اهللا، واألخالق الكرمية،الزكاة

دنا رسول اهللاعليها سي r .  
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  الترمذي عن أىب هريرة، سنن ١٧٧
  الصحيحني على عن أىب هريرة ، املستدرك ١٧٨
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 -  واحلمد هللا - خترنا ا وقد ، حنن فيها اآلن إىل جتربتنا اليتإن العامل كله ينظر
  يفخالقناأقتصادنا؟ هل سنصلح به ا به مونقَ فهل س،اإلسالم واملنهج اإلسالمى

  يفيملنهج اإلهلاإن سيدنا عمر بن عبد العزيز طبق  جمتمعنا؟ هل سيعم اخلري بالدنا؟
ن أ حىت ،فاض املال: احية اإلقتصاديةمن الن  ماذا كانت النتيجة؟.عامني ونصف

ها منه، فيعطيها لبيت املال ذجره فال جيد من يأخح  يفالرجل كان يأخذ زكاة ماله
  الزكاة؟ بشاكل امل فعله حللّ يما الذ ،لينفقها حيث يريد

مملكته، وكانوا إىل جانب الفقر   يف واحد هناك فقري ومل يبق،قضى على الفقر
 ال يقفون خارج أبواب املساجد وينتظرون ،ربؤون دين اهللا عن التسول ي،أعزة باهللا

 -  على األجر القليل -  وينتظرون ، ولكن يسعون إىل العمل ألم شرفاء،العطاء
   .القليل فيغىن عن الكثري  يفن يباركأالربكة من السماء، ألن اهللا وعد املؤمنني 

{{  :ا التسول فقد قال فيه حضرة النيبأم
{{١٧٩١٧٩  

سيئ بفعله إىل هذا الدا أمام اخللق أنه كان ي فتضحل ،ينعالمة يويتسو 
 فاه أغنياء وأثرياء املسلمني وهوستغىن باهللا لكا ولو ،نه ال حيتاج إىل ذلكأويشحذ مع 

  .U العاملني رب  يف ألنه واثق،موضعه ومكانه يف
وامره أ وأصدر ،فلما قضى على مشكلة الفقر قضى بعدها على مشكلة األمية

ماً يعلم نساًء ورجاالً القراءة كل مسجد من مساجد املسلمني معلِّ  يفن يكونأب
أمة   يف بعددع حىت مل ي،موال الزكاةأقالم من حضروا هلم األلواح واألأوالكتابة، و

مل  -   وكانت هذه هى دولته-  املسلمني على إمتدادها من املغرب إىل حدود الصني
  . ال يقرأ وال يكتبةٌميأ أو  أمى وال رجلٌمراةٌايعد فيها 

هد الطرق،د الطرقبعد ذلك مهمومل يكن هناك الوسائل العصرية الىت ت !! 
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١٧٩ نع دبنِ اِهللا عب ودعساجلامع املسند: م  
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رجاء هذه اململكةأكل   يفد الطرقمه،وجعل على كل مرحلة داراً للضيافة فيها طاه  
 به من املسافرين لوجه اهللا، وفيها مكانٌ للنوم ينام لَّ حن ويطعم م،يطهو الطعام
ألا كانت ؛ واب حىت جعل فيها مكاناً لعلف الد،راد الراحةأإن  ويستريح فيه

  .موال الزكاةأوكل ذلك من . U واألجر عند اهللا ،هيطعم دابته من فمراكبهم
!  اليهودأعلى من؟ على!! اآلنيفعل بعض املسلمني  كما -  مل يقطعوا الطرق
! سم احلريةإ ب!!على إخوام الفقراء الذين هلم مصاحل ال، بل! أم الكفار واملشركني؟

اله ال إله إال اهللا،  إذا كان ديننا جيعل اإلميان أع!؟r أهذا على شرع اهللا وسنة رسوله
  .!!عى اإلسالم واإلميان؟ وند!! وحنن نقطع الطريق،دناه إماطة األذى عن الطريقأو

 الىت - أى عدم الزواج -  وبةزنتقل إىل مشكلة العانتهى من مشكلة األمية اوملا 
خيطب الفتاة الىت .  الشباب من أموال الزكاةجفأمر بتزوي، تفاقمت اآلن إىل حد كبري

  .زوج من مال الزكاةت وبيت املال يقوم بتجهيزه وي،ق لهترو
حلّ كل مشاكل األموهو بند الزكاة، فما بالكم بالبنود ،ة من بند واحد 

 هذه Uا على وجه الصواب جعل اهللا منا  الىت إذا ق،قتصاد األمةإاألخرى من 
  .كفار والغرماء أمجعنييفيض به اللئام وال خري تام؟ وال حيتاجون إىل ما  يفالبقاع كلها

 نفسناأ هو أن نكون معتمدين على ، احلاجة إليه اآلنمسأ  يفلكن الذى حنن
املعونات  مل تأت: كل صباح ومساء  يفوال نقول - إقتصادنا   يفا حنتاج إليهميال ك- 

  !!.بعد، وملاذا ننتظر املعونات وال نعمل ونتكاسل ونتباطأ؟
ج إليه، يقوم شبابنا باإلستقامة مع احنت ماإال سترياد اإلحنتاج أيضاً أال نلجأ إىل 

،  وخيترعون ما يغنينا عن اإلسترياد من هؤالء،دراسة علوم احلياة  يف ويتوسعون،اهللا
 ،ذلك الوقت يساعدنا وينصرنا  يفU  واحلق، وأقمنا دين اهللا،فنكون قد أرضينا اهللا
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  : ولنجعلهذه األيام العصيبة أن نسعى جهدنا إىل مجع مشل املسلمني  يفعليناو
##))  (( :مسلم ومسلم مبـا أمـر رب العـاملني        اخلطاب بني أى     - ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  
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وأن يكون اخلطاب بيننا وبني سائر الناس الذين ال يؤمنون برب النـاس              -

θθ##))  (( :القرآن  يفكما قال اهللا لنا ää99θθ èè%% uuρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  $$ YYΖΖ óó¡¡ ããmm  ((  ))البقرةالبقرة٨٣٨٣((،. 
  :ما بيننا مبا علَّـم اهللا بـه نبينـا فقـال لـه ولنـا               وأن يكون التعامل في    -
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  يف الشكليات ولكـن    يف ليس نظهر للعامل كله مجال هذا الدين وهو         علينا أن 
r :}}عملياً قولـه    باقيات، علينا أن نظهر هلم      األخالق والقيم ال  


{{١٨٠١٨٠

األغنياء والفقراء واملـساكني، وصـلة      نظهر املودة بني املسلمني والتراحم بني       
األرحام واملودة بني مجوع املؤمنني، احترام الصغري للكبري، وعطـف الكـبري علـى              

  .yالصغري، وغريها من االخالق اإلهلية اإلسالمية الىت كان عليها سلفنا الصاحل 
فإذا جتملنا ذه الصفات فإن مجال اإلسالم سيدعوا إليه كل من علـى هـذه               

 اهللا احلق، ألم يريدون     دين  يف  ولن يبقى على ظهر األرض رجل إال ويدخل        البسيطة
 أخالق اإلسالم وقيم اإلسالم بني املسلمني، لكنـهم عنـدما يـرون مجـوع            أن يروا 

  يف  والعصبية الـىت بينـهم والـشراسة       -إن كانوا علماء أو أتباع العلماء     -املسلمني  
 تسفيه بعـضهم وسـب     يف  وجتاوز احلد  أفعاهلم  يف كالمهم والغلظة   يف طبعهم واحلدة 

  !!كيف ينظر العامل اآلن إىل اإلسالم واملسلمني؟!!! بعضهم وشتم بعضهم
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 tلنعمان بن بشري يد واملراسيل عن اجامع املسان ١٨٠
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وحنن منثل اإلسالم وينظرون لإلسالم من خالل حركاتنا وأفعالنا وسكناتنا، إننا           
 العامل كله يقول إن اإلسالم ديـن        نظهر هلم صورة قبيحة هلذا الدين جعلت كما ترون        

جبار النـاس   إ  يف اإلرهاب، ألم ال يرون إال الفزاعة وإال الشدة وإال استخدام القوة          
##IIωω  ooνν  ((::القـرآن   يف على آراء اإلسالم مع أن اهللا قال       tt�� øø.. ÎÎ))  ’’ ÎÎûû  ÈÈ ÏÏ ee$$!! $$##  ((  ‰‰ ss%%  tt ¨¨ tt66 ¨¨??  ßß‰‰ ôô©© ””��99 $$##  
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دين اهللا، دخل سلفنا الصاحل إىل هذا البلـد           يف  الدخول ال إكراه إلنسان على   

بلدنا واحد يدين     يف اإلسالم ما وجد    يف اآلمن املطمئن، لو أكرهوا أهله على الدخول      
 ملن حيبـه    ي هو اهلاد  U وأن اهللا    ،بغري اإلسالم، لكنهم علموا علم اليقني أن الدين هللا        

قهم وأعماهلم وأحواهلم وتركـوا هلـم       داه وأن اهلُدى هدى اهللا، فدعوا اخللق بأخال       
  (( :حرية اإلختيار yyϑϑ ssùù  uu !!$$ xx©©   ÏÏΒΒ ÷÷σσ ãã‹‹ ùù== ssùù  ∅∅ ttΒΒ uuρρ  uu !!$$ xx©©  öö�� ààÿÿ õõ33 uu‹‹ ùù== ssùù  ((  ))الكهفالكهف٢٩٢٩((.  

  كيف أدخلهم ؟  ..دين اهللا أفواجاً      يف ن يدخل الناس  أالكون؟    يف  مهمة املسلم  ما
 يـدخل   حـد ؟ وهل هناك أ   الدين  يف  هل أعلن عليهم احلرب ألدخلهم     مأهل أحرجهم ؟    

 يعجبوا ـذا    أن وبعد   ، أظهر هلم مجال هذا الدين      ....؟ إذاً الدين؟ فماذا أفعل    يف باحلرب
.. الدين يدخلون فيه، وهو املنهج الذى سار عليه رسول اهللا وأصحابه الكرام ومن تابعهم               

  ؟ف كانوا يتعاملون مع هؤالء القومولننظر كي
األخـالق    يف اية اإلعجاز والروعة  غ  يف وصفحات التاريخ مملوءة، فنجد املعاملة    

عليـه  وعملوا مبا كان    ساروا  ؟ ألم   اذا الذى كانوا سائرين عليه، مل     يالقرآنية واهلدى اإلهل  
؟ العدل، فكان أسـاس اإلسـالم هـو         اإلسالم  يف  حيبب الناس  يمالذ .. rرسول اهللا   

 جعل  يلعدل الذ  ا  ...  اليفرق بني هذا وذاك    يالذالعدل  .. العدل، والعدل أساس املُلك     
أرسل إىل اإلثـنني،     -  كانت بني اإلمام على ورجلٍ آخر     والقضية   -  tأمري املؤمنني عمر    

ـ ، واآلخر  جبوارهليجلس اإلمام علي-  نا يا أبا احلسن  هاه  تعالَ قالليأتياه، ف  ، يجبوار القاض
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ـ : وقال لهسيدنا عمر عاتبه ة موبعد إنتهاء احملك عليه ذلك،    ظهرفغضب اإلمام على و    لم 
ومل يثبت احلق    ي خصم  ومل تكن  ينيتلسببني، ألنك كن  : ؟ قال   كعندما ناديت غضبت   كرأيت

  . القاضىأمام   واقفي وخصم!ن أجلس جبواركأ مينطلبت أنك  و،!بعد يل
 الـسبب   ان ك دين اهللا أفواجاً    يف ولو تدبرت صفحات التاريخ جتد أن من دخلوا       

 يروا حىت    واألخالق الكرمية اليت   ،همعدالة حكام و ، مساحة املسلمني  هولذلك   يالرئيس
إىل هذا الدين، ال التقتيـل وال  هم  الىت جذبتي أخالق فوق العظمة وه  ،املسلمني من مقاتلي 

إذا فيه أنـه    إمنا  ! ال؟   ترويع اآلمنني  يه ف ؟ هل اإلسالم  يف الترويع وال التفجريات، هل هذا    
››õõ  (( :عـدوه رب إال بعد أن يعلـن       دأ احل يبفالقائد املسلم ال  احلرب    يف كان ÎÎ77 //ΡΡ $$$$ ssùù  óóΟΟ ÎÎγγ øø‹‹ ss99 ÎÎ))  

44’’ nn?? ttãã  >> !!## uuθθ yy™™  ((  ،     سأحاربكم، ملـاذا؟ قـال     نينإفيقول هلم من البداية : ))  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  ŸŸωω  ��== ÏÏtt ää††  

tt ÏÏΨΨ ÍÍ←← !!$$ ssƒƒ øø::   .ولذلك كانت احلروب اإلسالمية ذه الكيفية ، ))األنفالاألنفال((  ))  ∪∪∇∇∋∋∩∩  ##$$
ليخـربهم  رسـوالً   أن يرسل إليه      وقاص  سعد بن أيب   طلب من قائد الفرس رستم    

ـ    من املـسلمني     أرسل إليه رجالً فقرياً   ف ؟ا حلرم جاؤملاذا   y :  بـن عـامر    يإمسـه ربع
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  .ي باألسلوب العصروأتكلم اآلن عن حتديث اخلطاب الديين

  :وسأتناول فيه موضوعني رئيسيني
 ألن إعمال الفكر والعقل هو مسة العصر اليوم، والثـاين         .. احلث على التفكر    

علـى  .. الدعوة إىل اهللا فيما بيننا ويف بيوتنا ولغرينا           يف هو استخدام اإلعجاز العلمي   
  ! املتطور اليوميالنسق العلم

علم نبيكم الكرمي صحابته العظام ومن تابعهم على هذا اخلري وعلى هذا اهلدى إىل              
وبعني الفكر نظـر    نظر عربة،   ادير بعني القلب    يوم الزحام أن ينظروا إىل كل أمرٍ جتريه املق        

 ألن عني الرأس فقط تنظر بعني غرة، فـاملؤمن ينظـر            ، فقط بعني الرأس   فكرة، وال ينظروا  
  :لذى عناه ربه فقالبرأسه ويفكر بعقله ويعترب بقلبه ألنه هو ا

))  ((##ρρ çç�� ÉÉ99 ttFF ôôãã $$$$ ssùù’’ ÍÍ<< ''ρρ éé'' ¯¯≈≈ ttƒƒÌÌ��≈≈ ||ÁÁ öö// FF{{ $$##∩∩⊄⊄∪∪  (() ) احلشراحلشر((  
تظهـر  .... لية نورانيـة  فالماً تـسجي األكوان أ  يف ماحيدثUفقد جعل اهللا  

وتظهر مدى عنايتة ورمحتـه وشـفقته وعطفـه         .... إبداع بديع صنع حضرة الرمحن      
  . اإلنسانعلى بينوحدبه 

وتـدبريه لـشئوم     ، ومدى رعايته خبلقـه    Uفنحن نرى عظيم قدرة القادر      
ء من ماء وهواء ونـور وضـيا      ه  كل ما حيتاجون  هلم    اخللق وخلق  خلقإذ  ؛   م ورمحته
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نـه  ره وكوهذه احلياة دب  يفهوكل ما حيتاجون ،ام وشراب وكساء ومسكن ودواء وطع
اله  يفره وأمضاه بقدرته جلّوسخفل ع ،واحد منها فقط وهو حسبناننظر إىل صنف !  

  : ....هو املاءأال و
 وملا  ،البحار واحمليطات   يف ن املاء  خز ، ثالثة خزانات للماء   حياء لأل Uجعل اهللا   

 فيها سائالً فإنه يتعرض للعفن ويتعرض للعطن ويتعرض للننت ويتعرض للتغري            كان املاء 
و  تغـري أ يهذا اخلزان اإلهلى مـن أ   يف املاءجاجا حيفظ هذا    لحا أُ  فيه مU  فجعل اهللا   

  .عطن أو عفن
احملـيط    يف وجعل هناك خزاناً حتت األرض وهى املياة اجلوفية، وخزانا مجـده          

، وكل ذلك من أجـل  Uمداً على هيئة ثلوج حفظه احلفيظ        ماًء جم  ،الشماىل واجلنويب 
مسخرةٌ   أوجدها ال لذاا ولكنها كلها     رمحته باإلنسان وعطفه على كل الكائنات اليت      

  . اإلنسانلة لبينومذلَّ
ن تـسلط    الـشمس أ   Uى مكان إىل املاء، أمر اهللا       أ  يف حتاج اإلنسان افإذا  

ويـأمر اهللا   ،اء إىل خبار ويرتفع إىل الفضاء        فتحول امل  يحرارا على مياه اخلزان البحر    
U     الرياح الىت نراها اآلن أ      مث جتعله سحاباً وحتركـه      ،كامان حتمل هذا املاء وجتعله ر

 تسير املاء حىت يصل إىل األرض اجلدباء الىت قـررت هلـا             وتسريه، فهى القاطرة اليت   
  .Uن يرتل عليها املاء إغاثة من املغيث أإدارة السماء 

 ،ب بعضها معـه موجـات سـالبة       ا إنزال املاء جعل للسح    Uراد اهللا   ا أ فإذ
دم ببعضها بإذن را فتخرج شرارة نراها باألعني        ط فتص ،وبعضها معه موجات موجبة   

 ولو ذهبت إىل مجـاد  ، ولو ذهبت إىل زرع ألتلفته ، لو تعرض هلا إنسان ألحرقته     ،مجيعا
دم السحاب بعضه ببعض، فيرتل املـاء       طه، فهى قوة الربق الىت نراها عندما يص       تألهلك

ها، ولو نـزل املـاء      من السماء مثل خراطيم احلريق الكبرية الىت ال نستطيع حتمل ماءُ          



  ))١٨٥١٨٥((                          حماور دورة اإلصالح القلبية والرتبية اإلميانية                           حماور دورة اإلصالح القلبية والرتبية اإلميانية       الباب الثالثالباب الثالث
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (اإلسالماإلسالم يف  يف          إصالح األفراد واتمعات         إصالح األفراد واتمعاتالشيخ فوزي حممد أبوزيد               الشيخ فوزي حممد أبوزيد               

لو نـزل   واحلال،    يف نسان ملات  على إ  لو نزل .. ذه اهليئة ألتلف كل شيء يواجهه       
  .الاحل  يفولو نزل على زرع هللكاحلال،   يفعلى بنيان مهما كانت قوته لتهدم

 وترتل هذه   ،ن تتحرك بعد نزول املاء فتفرقه إىل قطرات       الرياح أ  Uفيأمر اهللا   
 وعلى الزرع فال تؤثر إال باخلري فيه، وعلـى اجلمـاد       ،القطرات على الوجه فال تؤذيه    

 مث مـا .. فتزيده قوة وصالبة ليوحد بلسان القدرة خالقه وباريه، وينتفع اإلنسان باملاء        
 ليبقـى   ي احمليط ي أو إىل اخلزان البحر    ، اجلويف يىل اخلزان اإلهل  فاض وزاد عنه يذهب إ    

  :القرآن  يفU فإذا رأى اإلنسان ذلك نطق بقول اهللا ، اإلنسانهحىت حيتاج

))öö�� ÝÝààΡΡ $$$$ ssùù##’’ nn<< ÎÎ))ÌÌ��≈≈ rrOO## uuÏÏMM uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘««!! $$##((
.. عـاله     يف حياة اإلنسان ما ال يعد وال يحصى من نعم اهللا جلّ            يف ومثل هذا 

نفه مكيفات  فتحة أ   يف ركّب اخلالق لإلنسان   -نه  بد م  وال -إذا جاء هذا ومعه الربد      
ربانية تسخن اهلواء الذى نراه قبل دخوله إىل الرئتني حىت اليؤذى اإلنسان وال يتضرر              

وأبـدعها  ،  هذه املكيفات اليستطيع أحد إصالحها إال من خلقها فسواها         ،ي إنسان أ
  .Uبقدرته 

 ، وسخر لك كـل شـيء      ، دبر لك كل شيء    Uاملؤمن ربك    يوهكذا يا أخ  
  :نفسك  يفي وقل مع وقل يليواستفق مع

كيف وسقيته باملاء، أطعمته و كلباً وغذيته باللنب وبيتك قطاً أ  يفيتلو رب
إن الفرس الذى !؟ ورعايتك لههيصنع لك تقديرا حلدبك علي؟ وماذا ه لكيكون حب 
ض نفسه للهالك من القدمي   يفيه الفارسكان يربعرأو احلديث كان يدخل احلرب وي

  : ذكر ذلك فقالUن اهللا  حىت أ!! كان يعلفه ويربيهيحبه الذ صاأجل
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  .ميدان القتال  يف الفرس مع صاحبهكل ذلك إشارة إىل فعل
  : خلقك وصورك وسواك ودبر لك كل أمرينا ماذا صنعت للذوأنت وأ

﴿﴿  ““ ÏÏ%% ©©!! $$## ÍÍ__ ss)) nn== yyzzuuθθ ßßγγ ssùùÈÈ ÏÏ‰‰ ööκκ uu‰‰““ ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρuuθθ èèδδ ÍÍ__ ßßϑϑ ÏÏèè ôôÜÜ ããƒƒÈÈ ÉÉ)) óó¡¡ oo„„ uuρρ  ﴾﴾  ))الشعراءالشعراء٧٩٧٩وو٧٨٧٨((  

 كمن قالة السوء ألنه طلب من هل منعت لسانك !؟هل فعلت شيئا ألجله
 هل أنفقت مما أتاك !؟ النظرات احملرمة ألنه أمرك بذلكهل منعت عينك من! ذلك؟

  !.؟ذلك  يفقراء واملساكني ألنه حببكمبلغا ولو قليال على الف
  ؟ منا شيئاUً هل حيتاج اهللا :قد يقول البعض

  !نعم: نا أقولأ
وأن حنبب خلقه فيه،ري كل اخلريا اخلم لنا ويقدم لنحيتاج إىل أن حنبه ألنه قد ، 

هم على فعل اخلري الذى ض وأن نح،هم بتعاليمه وبشرعة وكتابهن حناول أن نبصروأ
ن نأخذ بأيديهم إىل الوسائل الىت وأ ،ن ننهاهم عن الشر الذى ى عنهأمر به، وأ

وجب غضبه  تست اليتين نكون معينني هلم عن اإلنتهاء عن املعاصوأ ،ينالون ا رضاه
U،  ال أقول بعض ماعلينا هللا، وال ؛ إذا فعلنا ذلك وقمنا بذلك فقد نكون قد أدينا

ستطعنا أن نشكر ا ألنا لو كنا طوال عمرنا نقوم بذلك ما ،بعشر معشار ماطالبنا به اهللا
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  :rه وسعنا وامتثلنا لقول  يفستطعنا وعملنا مااولكننا نقول قد قمنا مبا 
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U 

 مع   وعبادته هو فيها ذاكر وشاكر وفاكر وحاضر       ،ابداً هللا كيف يكون املؤمن ع   
؟ اليكون ذلك إال إذا أكرمه اهللا بعبادة التفكر، وهى عبـادة األنبيـاء      لى الدوام اهللا ع 

 وىف ،كل حملة يرى البصر منظـراً     يف هألن ،بادة الصاحلني واألفراد املقربني   واملرسلني وع 
القلـب، وإذا     يف العقل وعـربة    يف يكون معه فكرة  ،  على الفور  كل منظر تراه العني   

 يعاً سائرين مـع اهللا    وهؤالء مج ،  الروح  يف  نوراين  يكون معه أيضاً مشهد روحاين     تدانَ
  .خط واحد يف

؟ ألن هـذا مقـام العـارفني،        ن نصل هلذا املقام   أغري قادرين   صرنا  وحنن ملاذا   
 تتحـرك   !على الفـور  ،  ؟ كلما نظروا إىل منظر    نفاسهم عبادة هللا ملاذا     ون كل أ  فالعارف

يتفكر .. مجعني  أأمر فيه خري وفيه منفعة لنفسه وللمسلمني وللناس           يف الفكرة ويتفكر 
: عربة وعظة، ولذلك قـالوا   يفماذا ؟  يف القلب

  عطاه هذه املـواعظ   من داخله، فإذا أ!؟اإلنسان  يفواعظ املؤثر ما امل
  . تؤثر وتغري من حياته وسلوكياته الىتيفه

 قد ينـال اإلستحـسان وقـد         املنابر والفضائيات فهذا لآلذان    إذا كان واعظ  
دائـرة القلـب،      يف اإلنسان فهذا   يف  ولكن الوعظ الذى يؤثر    ،ينصرف عنه اإلنسان  

أن عبادة رسول اهللا     وأنتم تعرفون    ،وهذا يكون من اإلنسان نفسه عندما ينفعل مبا يراه        
rماوردان يتفكر، أليس هذا هو ؟ كغار حراء، فماذا كانت عبادته  يفيكان خيتل:  

}}
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ـ   : ، قالوا  من الوحى أو التكليف    ومل يكن شىيٌء قد جاءه بعد      اس كان يعرتل الن
ي شـيء   العشاء أو امللبس أو أ      يف غداً أو الغذاء    يف ؟ هل  أى شيء يتفكّر   يف! ويتفكر

  يف؟ يتفكّـر نه تركها وراءه، وفيما كان يتفكر ليس له شأن بذلك أل   !؟من هذا الكالم  
ارتقى إىل مـشاهدة    سيدنا إبراهيم    .. يراها لكى تعطيه العربة      خملوقات اهللا تعاىل واليت   

  كت معها دائرة العـربة    ك دائرة الفكر، وبعد   األنوار مباذا؟ حرك دائرة الفكر حترما حر 
القلب، انصرف إىل الذكر، فالذكر فـتح         يف القلب، وعندما حتركت دائرة العربة     يف
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هـذه    يف لكوت، وليس التفكّر  إىل أنوار امل   النظر   امللك رفعه إىل    يف إذاً فتفكّره 
؟ هو التفكّر فيمـا  امللكوت  يففع اإلنسان إىل النظر   ير يالذاألشياء ولكن للنظر، فما     

  .Uعامل امللك من آثار املليك   يفيراه
   و متحـف لفـن مـن        أ ،دة معرض إن كان لصناعة    دعى ملشاه أنت حالياً عندما ت

 ،فيهـا لتكنولوجيا الراقية الـيت     وا ومن   املصنوعات تتعجب من إبداعها   الفنون تقف عند    
شركة عظيمة، ألن هذا يدل علـى       الىت صنعت هذا املنتج العظيم       وتقول إن هذه الشركة   

 فمـاذا يـدل     و غريه الرسامني أو لواحد حنات أ    لو ذهبت إىل متحف ألحد       .... الشركة
  .ات أو هذا املثّال؟ أيضاً يدل على مهارة هذا النحذلك

  يف  آثـار قدرتـه    إذا نظـرت إىل   .. ؟ احلق   Uفكيف تصل أنت إىل حمبة اهللا       
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‘‘,, pptt øø::   ؟مىت اإلنسان يصل إىل هذا املقام ...  ... ))فصلتفصلت٥٣٥٣ ( ())  ##$$
هـواء، لكـن إذا كـان    ب من الدنيا والشهوات واحلظوظ واأل     إذا طهر القل  

الدنيا، ولن تستطيع أن تصرفه ألن ذلك         يف الفكر؟يكون  أين  ،  القلب مشغول بالدنيا  
  .أفق القلب  يفيهو الذ
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ى هـذه   كيفية احلصول عل    يف يكون الفكر س القلب يهوى الشهوات،     لو كان 
أمـا إذا كـان القلـب       .... ب هو الذى يدور فيه الفكر         يشغل القل  الشهوات، ما 

  يف و يلوح من حضرة اهللا فيجول الفكـر       باهللا وحببيب اهللا وبكل شيء جاء أ      مشغولٌ  
 فيما يـشاءه    Uاآلثار للدخول منها إىل بديع إبداع صنع اهللا ومدى عظيم قدرة اهللا             

  .هذه احلياة  يفاملرء
  :rكان يقول فيه  إبنه،وكان إمسه عومير، والدرداء كان و الدرداء ا أبسيدن

                                }}{{١٨٤١٨٤ 
؟ ذهبوا ليسألوا زوجته أم الـدرداء عـن         حكيم األمة، بأى شيء أخذ احلكمة     

 كل شهر؟ وكم    الليل؟ وكم مرة خيتم القرآن      يف لدرداء، كم ركعة يصليها   عبادة أبو ا  
لس يتفكّر  مل تكن هذه عبادته، لكنه كان جي      .. ال  : سبوع؟ فقالت هلم  األ  يف يوماً يصوم 

نت جالس تفكّر، فال حتتاج إىل قيام وال حتتاج إىل          أو .. !!.؟وأنت أين ..  هذه عبادة    !
 وأنت ملقى على ظهرك، فهى الحتتاج إىل حركـة          ،نت راقد أيضاً تتفكر   أو.. وض  

ن اإلنسان  اج إىل أموال، ولكنها حتتاج إىل أ       وال حتت  إىل قوة، وال حتتاج مدد،    وال حتتاج   
   ...عامل التفكّر إذا صفا القلب  يففهنا يبدأ .... املتعالمييل بقلبه بالكلية إىل الواحد 
ن اإلنسان عندما يعتـرب      لتعلموا علم اليقني أ    ، ذا الفكر  وال يصفو القلب إال   

الكون ال حيدث     يف أن كل ماحيدث  فسيتيقن   اهللا مع الفكر  مور بيد   ويرى كل هذه األ   
ن كل ماحيدث حلكم عاليـة فيهـا   مور عاليها ودانيها بيد اهللا، وأن األإال بإذن اهللا، وأ   

رمحة وفيها شفقة وفيها عطف وفيها حنان على خلق اهللا، ولكننا رمبـا النـدريها اآلن        
  .اها عن قريب إذا فتح علينا اهللاوسنر

  ؟نع اإلنسانفماذا يص
هذا اإلله جيـب أن ينـشغل       : عاله، وبعد التسليم يقول     يف  جلّ مره هللا يسلم أ 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  البيان والتعريف– األملوكي مرسالً  املثينمسنده عن أيب ىف أخرجه احلارث بن أيب أسامة ١٨٤
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، ولكن كيـف     هذه احلالة يذكر اهللا    هذه احلياة، ويف    يف اإلنسان بذكره عن كل شيء    
  !حالة الغياب  يف؟ ذكر حضور وليس ذكريكون الذكر هنا

  :وردت ىف ذكرهم اآلثار العديدةالذين   يفهذا سيدخل 
}}


{{١٨٥  

؟ ألن التـسبيحة    ملـاذا أفضل من ملء األرض من عمل سواه،        حة الواحدة   التسبي
رجت من جتاويف القلب، فيها حضور وفيها خشوع وفيها نورانيـة وشـفافية             الواحدة خ 

وفيها روحانية جتعلها تكشف كل احلجب عن القلب حىت يتهنى القلب باألنس مع الـرب          
U         فشتان بينه وبني من وقـف      ! ، وكذلك من خرجت صالته من قلب فاكر ذاكر حاضر

  !أمام مواله بقلب غافل اله مشغول حبظه وهواه
و أكثر من املسلمني يـذكرون      املائة أ   يف  ستني يكون هناك حوايل   ميكن أن    ألنه

ويصلي ويقرأون كتاب اهللا    رون اهللا   الصالة وهم غائبني أليس كذلك؟ فهم يذك        يف اهللا
أنا صـليت   :  الصالة يقول  وبعد..  ويدعوا ويقرأ التشهد وهو نائم وهو شارد         أحدهم

  .ذكر ال أ!؟الركعة األوىل  يفر، أنا ماذا قرأت أنا ال أتذك!؟ ثالثة أم أربعة!؟كم ركعة
  يف  الطريق وهو طريق أهل التحقيق ولـيس بكثـرة املدارسـة           هذا يا إخواين  

ال .. الكتب وال بكثرة اإلستماع إىل العلوم وال بكثرة اإلنشغال بالطاعات والعبادات            
  .اسعةدائرة هذه اآلثار الو  يفولكن باإلقبال على اهللا بكُنه اهلمة والتفكر

كل اآلفاق ومعرض فيـك، ولـو         يف ،هذه السماوات وىف األرض     يف معرض
  : فيك كما قالواينت نظرت للمعرض الذأ

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  جمموع فتاوى ابن تيمية   ١٨٥
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}}{{
  وأكرر النداء، يا إخـواين      إلخواين فمعرضك هنا يكفيك، ولذلك دائما أقول     

  ؟ كيفاهللا،  يفيكم بأوالدكم حببوهمعل
هلم واعرضوا علـيهم األفـالم العلميـة        وفروا    فقط ولكن  ال تتكلموا معهم  

 تزيـد    اليت ي، فهذه ه  r  وبأحاديث رسول اهللا   U  فيها ربط بآيات اهللا    احلديثة واليت 
 ستجعل الطفل يحـب      اليت ي وه ي، يسموا اإلعجاز العلم   املراحل اليت  ي وه ،اليقني

  .لعلمي الذي اكتشفه هم أعداء اهللاهللا، وخاصة عندما يرى أن اإلعجاز ا
نصدعة نفوسهم منكسرة قلوم بعد     وأم كيف وقفوا أمام آيات كتاب اهللا م       

سالف العصر    يف ا قيل حدث األحباث العصرية مطابقاً مل    ن وجدوا أن ما وصلت إليه أ      أ
.. حـب اهللا    أ:  أن هذا كالم اهللا، لكنك تقول له       واألوان من اآليات القرآنية، فيعرفوا    

 وإعجاز  ،ت وهو حتتاجان مع بعضكما إلعجاز العلم      ؟ لن تعرف كيف تتكلم، فأن     ملاذا
 قع الدكتور زغلول  ، فهناك مو  ن غري حساب  العلم واحلمد هللا على مجيع مواقع النت م       

  .وى وغريها الىت الحد هلا وال عدمواقع الشيخ الشعراالنجار، و
  احليوان ويف األرض ويفالسماوات ويف  يفتتحدث عمامواقع كثرية جداً 

ما حنتاجه حالياً حنن ، وهذا ياإلعجاز العلم  يف كل اجلهاتاملعادن ويف النبات ويف
{{ :احلديث الذى يقولوالدنا لكى حنب اهللا حىت نكون قد طبقنا وأ    

{{١٨٦١٨٦ 
عليه وعلى نبينا أفـضل الـصالة   يٍء آخر، قال اهللا تعاىل لسيدنا داود    وحنتاجها لش 

  :، وىف روايـة   }}{{ :وأمت السالم 
}}{{١٨٧١٨٧ 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  سنن الترمذي  ، عن ابنِ عبّاسٍ ١٨٦
  إحياء علوم الدين  ، والثاىن ىف    الزهد أمحد بن حنبلعن مشيط، : األوىل ١٨٧
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  يف ب اخللـق   حي ي الذ ، وما اهللا  يف لقب اخل حيبمن  وهو  ى عامل كبري،    أوجهبذ  
اهللا؟ هذه النعم، فنحن مازلنا كل أحاديثنا مع بعضنا نتكلم عـن اللحيـة والـسواك                

 ،فولأ  يف واجللباب والطاقية والكالم الذى اليفيد، وهذا الكالم جدال جيعل القلوب         
قـلّ،  له فسيأخذ منه موقفاً على األ      جياد يإن مل يكن اإلنسان سيغضب من صاحبه الذ       

  !!؟ن يتكلم معه، مالنا وما هلذه املواضيعأن يبتعد عنه وال يريد أوبعد ذلك يريد 
  يف ؟ وماذا رأيـت أنـا اليـوم       ياإلعجاز العلم   يف ماذا قرأت اليوم  : أقول إلبىن 

ن جيلس إىل النت يقـرأ، ومـن مل يـستطع           أ؟ من مل يستطع     ي؟ وجنلس معاً  اإلعجاز العلم 
فال توجد مـشكلة    ... التليفزيون    يف دة فيشغلها على الفيديو    واألفالم موجو  ،القراءة يرى 
  .هذا األمر  يفوال معضلة

 عن هذا األمر، لكـن الـربامج واألفـالم          ةفضائياتنا كلها عاجز    يف الربامج
  يف  وخاصة الناس احليـارى    تتكلم مع أي إنسان ستستطيع أن تأخذ بيده       ، س موجودة  

  يف ذهم ونزيد اإلميان عندهم لكى ندخلـهم      هذا الزمان، والذين حيتاجون إىل أن نأخ      
  . واإلقتداء حببيب اهللا ومصطفاهدائرة مراقبة اهللا والتواصل مع شرع اهللا

نفوسهم وحنن حمتاجون إىل ذيب من حولنـا مـن النـاس            فنكون قد هذبنا    
سبيل رسـول   ! ؟ هذا هو السبيل   هذا اتمع، ماهو السبيل يا إخواين       يف لينصلح حالنا 

  :يقول t أبو ذريدنا س، rاهللا 
}}{{١٨٨

؟ هو هذه األشياء، فكان يذكر هلم على قدر عقوهلم          فماذا كان علم رسول اهللا    
  !ماليو فنضيف ما استجدالزمان،  تغير  العصر وستجدا زمام، وحنن قد وعلى قدر

 صـدق،   دين حق ودين  فلو بدأت ذا الطريق فسيشعر الناس بأن هذا الدين          
 ، تأتيه باآليات القرآنية وتربطها باألحـداث احلياتيـة العـصرية          بأن؟  وكيف سيشعر 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 t صحيح ابن حبان عن أيب ذر ١٨٨
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 ألن هذا الكـالم لـيس       ، فيزيد يقينه بأن هذا دين حق      ،وبالتكنولوجيا العلمية الراقية  
  :)اادلة١١( ويزيد إميانهفتزيد عقيدته ، Uر قُدبكالم بشر، ولكنه كالم خالق البشر وال
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 نريد أن نوصل أنفسنا به من أجل الناس، ومن أجل أنفسنا            يهو الطريق الذ  وهذا  

 يقول  ين يصل يريد أ .. و الذى سيبحث    حب اهللا وه  سي ذلك هو    بعد.. جل أوالدنا   ومن أ 
لب،  وال حيتاج أن تقول له تعاىل ألعلمك الصالة، فهو الـذى سـيط             ، الصالة لك علمين 

أنا طلبت منـك    هل  : تعاىل ألعلمك الصالة يقول لك    : ولكن لو ذهبت إلنسان وقلت له     
  !.؟أن تعلمىن

  يف  وتحببـه  ،ديـن اهللا    يف  وتحببـه  ،اهللا  يف ؟ تحببه البداية ماذا تفعل    يف لكن
أريـد  :  هو الذى سيطلب ويقول لكرسول اهللا، وهو بعد ذلك  يف وتحببه ،كتاب اهللا 

ي ؟ وهـو الـذ    الصالة  يف ن أتعلم كذا، كيف أتوضأ؟ وكيف أصلي؟ وكيف أخشع        أ
  .سيطلب منك هذا األمر

والدي وأقول   وأ ي، ومعك مفكرة أذكّر ا نفس     هذا األمر   يف هو املطلوب هذا  
فكيف فعلـت   : ول له فعلت كذا، أق  : ي ماذا فعلت اليوم؟ يقول لك      ولد تعاىل يا : له

؟ ي جعل عينيك تنظر   ؟ ومن الذ  ك نبه فكر  ي؟ ومن الذ  ي حرك لك يدك   ؟ ومن الذ  هذا
نـا   وأ ، تسيره وتسري لـه األمـور      اليتكون معه دائماً ألنبهه للقوة اإلهلية الربانية        وأ

  . األمر ذايج دائماً ألذكّر نفس فأنا أحتاكذلك،
هىن ويسر لنا املاء الذى نتوضأ       من الذى ذكّرىن ونب    ،صلينا ووقفنا بني يدى اهللا    

 لنـسري مـا إىل    ولين لنا القدمني!؟ا األعضاء لكى نستخدمها كما نريد ن لن  ولي !؟به
 وذكّرنـا   ! وحفظ لنا اللسان لننطـق؟     !؟ وحفظ لنا السمع لنسمع    !؟بيت رب العاملني  
 ولو قطع التيارات الكهربائية الربانية عن أى عضو من          !؟الصالة  يف باألذكار لننطقها 
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  .إنتهى األمر! ؟وماذا نفعل! هذه األعضاء فماذا سنصنع؟
ر، ولذلك ربنا قـال     كر نفسه دائماً ذه األمور وينظ     ن يذَ بد وأ   اإلنسان ال  اًإذ

≅≅ÈÈ  (( :القرآن  يفلنا èè%%  ((##ρρ ãã�� ÝÝààΡΡ $$##  ## ssŒŒ$$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  ÅÅVV ≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  (() ) يونسيونس١٠١١٠١((  
  :وات واألرضالسم  يفنظروا إىل ماا

))öö�� ÝÝààΡΡ $$$$ ssùù##’’ nn<< ÎÎ))ÌÌ��≈≈ rrOO## uuÏÏMM uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘««!! $$##yy## øø‹‹ ŸŸ22ÇÇ‘‘ øøtt ää††uuÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##yy‰‰ ÷÷èè tt//!!$$ ppκκ ÌÌEE ööθθ ttΒΒ44¨¨ββ ÎÎ))
šš�� ÏÏ99≡≡ ssŒŒÇÇ‘‘ óóss ßßϑϑ ss9944’’ ttAA ööθθ yyϑϑ øø99 $$##((uuθθ èèδδ uuρρ44’’ nn?? ttããÈÈ ee≅≅ ää..&& óó xx««ÖÖ��ƒƒ ÏÏ‰‰ ss%%∩∩∈∈⊃⊃∪∪((

  !وكيف ينبت؟! لزرع؟وكيف خيرج ا! اء؟كيف يرتل امل.. املطر 

))ÌÌ�� ÝÝààΖΖ uu‹‹ ùù== ssùùßß≈≈ ||¡¡ΡΡ MM}} $$##44’’ nn<< ÎÎ))ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΒΒ$$ yyèè ssÛÛ∩∩⊄⊄⊆⊆∪∪(())ÌÌ�� ÝÝààΨΨ uu‹‹ ùù== ssùùßß≈≈ ||¡¡ΡΡ MM}} $$##§§ΝΝ ÏÏΒΒ
tt,, ÎÎ== ääzz∩∩∈∈∪∪((

ر، وال يكون معه    يدعونا دائماً إىل النظر، ولكن النظر جاء معه الفكر واإلعتبا         
نظر بفكرٍ واعتبار بعـد طهـارة   إال إذا طهر القلب من األغيار، وإذا      الفكر واإلعتبار   

 فـريى  ، ومن أنوارالكون من أسرار  يف رى ما يح عني بصريته و   تالقلب من األغيار فتف   
  :t، فيقول  كما قال اإلمام أبو العزائم اهللا نور السموات واألرض


  :ويقول ملن يعلمهم ويدرم


الجتعل نظرك بالعلم فقط فهذه العني الترى إال احملسوسات، ولكن عني القلب            

بد أن تغض هذه العني عن النظـر          فال إذاً.... الكائنات    يف وار اإلهلية ظاهرة  ترى األن 
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  .األكوان  يفي الرمحن السار ترى حضرة نوركوان لكى تنفتح عني قلبك اليتإىل األ
 وطريـق اهلدايـة     ، طريق املقربني وطريق األنبيـاء واملرسـلني       هذا يا إخواين  

زوجـات  البنـات و  الوالد و األنفوس النشأ مـن       يف  وطريق تقوية اإلميان   ،للمبتدئني
  .أمجعني، وهذه هى الطريقة السليمة

النت،   يف يون أو التليفز  يف والدي وال أريد أن ينظروا    أنا حىت لو جلست مع أ     
؟  لنا هذا املوضوع، مـاذا فيـه       أقرا يا بىن و   تعالَ: ل له قوقدرهم وأ أحضر كتاباً على    

  .ذا الفكرشغل ندربه لكى يتفقه ولكى يعترب ولكى يجلس معه أوأ
 ،!! التقليد إنه ...؟هذه القرون السالفة كلها     يف ميةل األمة اإلسال  ما الذى عطَّ  

  : ...  كذاوا فعلآبائنا: يقولون

))  $$ ¯¯ΡΡ ÎÎ))!!$$ ttΡΡ ôô‰‰ yy`̀ uuρρ$$ ttΡΡ uu !!$$ tt//## uu##’’ nn?? ttãã77ππ ¨¨ΒΒ éé&&((  ))خرفخرفالزالز٢٢٢٢((  
  !!! مثل أمىينا مثلأ: ، وهى تقول !!أيب مثل ي وانأ مثل!!أيب فعل كذا

 ن شغلوا الفكر  واآلفاق اإلسالمية عندنا أمجعني، واآلخر      يف وقفت عجلة احلياة  
 إذا   أحد أن حيسبها، يعين    تطيعالدائرة الكونية فتقدموا وسبقونا بسنني طوال ال يس        يف
 !!؟ا وبني أوروبا  نحن كم بينن  فبني أوروبا وأمريكا ثالمثائة سنة،       يقولون حالياً أن     واكان

 ومل يعـد    ، فلم يعد فينا إهلام    ،؟ ألننا عطلّنا دائرة الفكر    ملاذا!! ؟مريكاوكم بيننا وبني أ   
 مكتـشف  حىت إن وجد     ، ومل يعد فينا إبداعات، وال يوجد إكتشافات       ،فينا إختراعات 

  .العمل النبيلزماننا جيد أدوات التعطيل جاهزة فتعطل هذا  يف
د عصور اإلزدهاء جت    يف يالفكر اإلسالم   يف ؟ فلو نظرنا  أين أيام اإلسالم األوىل   

اختـرع الدبابـة؟     ين الـذ  مالعرب املسلمني هم سادة األمم، ففى جمال السالح،         
؟ ثة مثـل البـارود والطلقـات الناريـة        حلديخترع ااألسلحة ا  ا ياملسلمني، ومن الذ  

، استخدم األسلحة الناريـة العـصرية     التاريخ    يف هم أول جيش  فاملسلمني العثمانيني   
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  . الفكرا حنن الذين عطَّلنالكنن
  !!خترعنا الورق او !  خترعنا احلرب او !ا األقالم   نخترعا حنن الذين    وىف ميدان العلم  

  .وروبا من عندنا هذا أخذته أكلُّ! ة اجلسمحىت استخدام الصابون واملاء ىف نظاف
 وأصبح عندنا مكاتب تعمـل      ،لرساالت اجلامعية رساالت نقلية   حىت أصبحت ا  

!!! فهذه مثنها مخسة عشر ألف جنيهـا فقـط،      : كذا    يف نت تريد رسالة  الرساالت، أ 
دائـرة مغلقـة     يفدخلنـا  .. !!!خذها وذاكرها لتستطيع أن ترد على املناقشني فقط      

 .. ؟؟؟ !!!بالدنـا اإلسـالمية    يفوقفت احلضارة وركدت أمور احلياة  أ ؟؟؟؟ !!مةمظل
  .لنا دائرة الفكرط؟ ألننا عملاذا

كـل    يف  والدين صاحل  ،دين اهللا   يف الفقه أمور  يف  يفكّر حىت  لو وجد شخص  
فيحاول تفسريه اآلن تفسرياً عـصرياً      ،   والقرآن نازل لكل زمان ومكان     ،زمان ومكان 

!! م من القـرطيب؟   أ ي الطرب  إبن كثري أم من    من؟ هل   أتيت به أين  من  ص  شخفيسألك  
ي من أين جاءوا به؟ هل أتـوا         والطرب وتفسري القرطيب !! هؤالء فال ينفع    يف إن مل يكن  

 وكل عـصر لـه      ، وكانوا على حسب عصرهم    !به من اللوح احملفوظ؟ أليس بفكر؟     
ΝΝ§§﴿ ﴿  :القرآن  يف، وقد قال اهللارجال èèOO  ¨¨ββ ÎÎ))  $$ uuΖΖ øøŠŠ nn== ttãã  …… ççµµ ttΡΡ$$ uuŠŠ tt//  ∩∩⊇⊇∪∪ ﴾  ﴾ ))القيامةالقيامة((  

  ؟أين.. .!!؟ فكيف نضع حجر عثرةني على حسب كل عصرحنن الذين نب
ن  على حسب العصر، وال نريد أيضاً أ       ن نطوره  وال نريد أ   ، الفكر اإلسالمي  يف

 ي على حسب مستجدات العصر، ألننا مشينا على الفقـه الـذ           ينطور الفقه اإلسالم  
 ستجد فيهـا  ا ي؟ والذ  القضايا العصرية ماذا نصنع فيها     ه فهذ ،ورد عن األئمة األربعة   

أطفال األنابيب؟ فلم يتكلم فيها اإلمـام مالـك وال            يف  ماذا نصنع  عصرنا حالياً،  يف
  !!.أصالًبن حنبل؟ ال يعرفون هذا املوضوع ا وال أبو حنيفة وال يالشافع

صرية الفقـه   األمور العصرية كثرية، واألمور الع    ؟ ف وائد البنوك ف  يف ماذا نصنع 
، فمـاذا    ألن املستجدات العصرية احلياتية كثرية جداً      ،فيها أكثر من مجلة الفقه القدمي     
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لكنه مبىن علـى القواعـد      !  فكر ؟ يعين ، وماذا يعين اإلجتهاد   ؟ حنتاج إىل إجتهاد   حنتاج
 بـد مـن     لكن ال .. كتاب اهللا واملؤسسة على سنة رسول اهللا          يف الشرعية املوجودة 

  .إعمال الفكر
 الوصول  دروب احلياة حنتاج إىل الفكر، ويف       يف  حىت ، من إعمال الفكر   فال بد 

.. أسرار كتاب اهللا حنتاج إىل دائـرة الفكـر            يف  التمعن إىل اهللا حنتاج إىل الفكر، ويف     
ttββρρ  (( : قال اهللا تعاىل فيهم    فالبد أن نفتح آفاق الفكر حىت نكون من الذين         ãã�� ¤¤66 xxÿÿ ttGG ttƒƒ uuρρ  
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ÍÍ‘‘$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  ∩∩⊇⊇   ..))آل عمرانآل عمران ( ())  ∪∪⊆⊆

  {{١٨٩١٨٩{{ : احلديث الشريف ذكرولذا 
اهللا نـزل   أ فبمجرد فكره خري من عبادة عادية ملدة ستني سنة، ولألسف حنن الذين           

≅≅öö  (( :علينا èè%%  ((##ρρ çç���� ÅÅ™™  †† ÎÎûû  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  ((##ρρ ãã�� ÝÝààΡΡ $$$$ ssùù  yy## øø‹‹ ŸŸ22  rr&& yy‰‰ tt//  tt,, ùù== yy⇐⇐ øø99   ..))العنكبوتالعنكبوت٢٠٢٠((  ))  ##$$

  !؟فهل فعلنا حنن ذلك
  ! إال من الفكروتقدم العلم ال يأيت

  يف وحنن...  ؟ نتقدم ا   الوسائل اليت  وما.... ؟   علمياً فنفكر كيف نتقدم    نتقدم
  .Iكتاب اهللا   يفلحة الىت نزلت عليناأيدينا كل العلم وكل األس

  : كما قال اإلمام الشافعى فالعيب فينا
  نعيب زماننا والعيب فـينـا   

  
  وما لزماننا عيب سـوانـا   

  وقد جو الزمانَ بغري جـرم       
 

  ولو نطق الزمانُ بنا هجانا    
   والـتـرائي عيانا التصننفد  

 
  وحنن به نخادع من يرانـا    

  لذئب يأكل حلم ذئبٍ   وليس ا  
 

  ويأكلُ بعضنا بعضاً عيانـا   
 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 اجلامع الصغري ىف  ورد عن ابن عباس وأيب الدرداء١٨٩
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١٩٠١٩٠}}r: }}الفكر ال تعد يكفيك قوله   يفأحاديث رسول اهللا
 يأ.. و صيام أو تالوة قرآن أو ذكـر         إن كانت صالة أ   توجد عبادة مثلها    ال

}}قـال ؟  رسـول اهللا  كم وقتها يا    ،   ال تساوى الفكر   عبادة نفلية 
{{.ولذا ورد قوله ١٩١١٩١ ،r :}}


{{هـذه  ، فاللحظـة حاديث رسول اهللا يعىن أ  يفوالساعة، ١٩٢١٩٢

U:  ))  ßß‰‰ƒƒاهللا   يفالعبادة تزيد يقينك ÌÌ““ ttƒƒ uuρρ  ªª!! $$##  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## ÷÷ρρ yy‰‰ ttGG ÷÷δδ $$##  ““ WW‰‰ èèδδ  ((  ))مرميمرمي٧٦٧٦((..  

ن نحييهـا لكـي     كر، وهى عبادة إندثرت وحنن نريد أ      حنن حنتاج إىل عبادة الف    
  : مبشراً من حييون سنته علـى مـر الزمـان والـسنني            rقول رسول اهللا      يف ندخل
}}{{١٩٣١٩٣  

نـزور  هيا بنا   : اليوم نقول هلم  ف! وا  هن يترتَّ يريدون أ عندما مثالً   والدنا  أونوجه  
 ..نظر إىل هذا وانظر إىل هذا وانظر إىل هـذا           ا: ديقة احليوان، وهم هناك أقول هلم     ح

  .ات اهللاخملوق  يفب قدرة اهللاوأريهم عجائ
أن أجتهز أنا نفسى هلذه الزيارة بقراءة بعـض    بل والواجب أيضاً على     ؛وال مانع 

، يث الشيق املمتع واملفيد   دليكون عندى زاد للح   ! تااملعلومات والطرائف عن احليوان   
زاد ورىب ، و، وأضاء فكـره  ابنهح عن نفسو راحلالتني، يفإبىن  ستفاداا يكون قد    نفه

  .رابطته بأبيه أيضاً قوى، وقلبه  يفاإلميان
الزرع وينظر إىل مظهر من مظاهر الطبيعة، جيد فيهـا مظـاهر              يف أيضاً يترتّه 

  .ي أتقن كل شيٍءإبداع اهللا وقدرة اهللا وصنع اهللا الذ
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

١٩٠ ذيب الكمال عن علي t 
 مسند الفردوس من حديث أنس ىف كتاب العظمة من حديث أيب هريرة، ورواه الديلمي ىف  أخرجه ابن حبان١٩١
   وأخرج أبو الشيخ والديلمي عن أيب هريرة مرفوعا١٩٢
  الفتح الكبري  ، عن أنس) السجزي ( ١٩٣
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 ي ننميها ونشغلها وخاصة كما قلت باإلعجاز العلم       ،دائرة الفكر   يف  دائما هذا
 نوصله ألوالدنا ولبناتنـا     ي وهذا ما جنعله الزاد الذ     ، العدنان  سنة النيب  آن ويف القر يف

  . على ألستنايولزوجاتنا، ونوصله للمسلمني أمجعني، ويكون هذا هو احلديث الذ
األراء حاديـث الـصالة وتنـوع       أ و ،حاديث الوضوء وإختالفهم فيهـا    أأما  

ال حنتاج منه إال إىل القليل الذى تصح بـه           فهذا   ،فيهاواإلختالفات الفقهية واملشاهد    
العبادات ويتعلمون به الطهارة الواجبة واملعلومات الشرعية الالزومة هلـم ىف هـذه             

  .هلذه املرحلة  الالزمة ألبنائناشرعيةوكلٌّ بوقته ولكل مرحلة عمرية الزيادة ال! السن
نامج الذى الرب: جعل حلقة الفكر أو كما نقولسيدنا رسول اهللا لكن أنظر ل

 وخترج به يت عليه العقيدة هو األساس الذى بنالفترة املكّية  يفالفكر  يفوضعه هلم
 دة علمهم الوضوء؟أى م  يف:مثالً الوضوء ...! فاألمر يسري.أما العبادات.. الرجال 

 والىت ال حيتاجها غري راها اآلن ناملطوالت اليت  يف، مل يعد كما نرىائق معدودةدق يف
 rكيف علمهم .. أما املسلمون فامسعوا! ون من أهل العلم والتدقيقاملتخصص
  : روى إبن عمر! وهو ال تصح الصالة إال به وهى عماد الدين الوضوء
}}rr




{{١٩٤ 
مهم عملياً ل كذا أو كذا ولكن هو علَّمث أمرهم باإلنصراف ومل يقل هلم تفع

لكن الوقت  ... هم فيها الوضوء؟ مخس دقائق فقط علَّم ماذا استغرقيان العملوالبي
  !وقد سبقت إشارتنا لذلك !!! الفكر  يف؟أى شيء  يفرقهستغاكله 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  . وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمرأحكام القرآن ابن عربني ١٩٤
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 ىف دار األرقم ماذا كانوا يفعلون... مكة  يفمتصلة  عشر سنواتأكثر من 
  .... ؟ كيف يتفكروا وكيف يتذكروا... رون ب؟ يتدبن أىب األرقم

ختلف ملاذا ا : فقالوا له ؛  البصرة  يف كانملا  لك   سيدنا أنس بن ما    اسألولذلك  و
: ن تعرفوا السر؟ قـالوا    تريدون أ : ب رسول اهللا؟ قال هلم    الناس عندنا اآلن عن أصحا    

  : هذا قولـه  و yجندبٍ  ، وقال سيدنا    ه قال عبد اهللا ابن عمر      سأقول لكم، ومثل    نعم
}}rr

{{١٩٥١٩٥
يزداد الذين أون القرآن ، فعندما يقريتعلمون اإلميان أوالًوهذه هى القضية، 

لكن تريد  ... Uدادوا رعاية، ويزدادوا مراقبة هللا  ويز،آمنوا هدى، ويزدادوا هداية
 القرآن تكون أنت معاين  يفأن تحفّظه القرآن فهو حيفظ من أي كتاب، فعندما يتمعن

كذا والبالغة كذا ىف اآلية النحو  .. تعالَ: قد شغلت ذهنه بكذا وكذا وتقول له
   !! Uه عن القرآن وعن مرتّل القرآن شتـت.. رف كذا صوال

 هي أن كل تشريعاته،  يفنمقصد الديوهو ، ربط العبد بربهوالقرآن مقصده 
  !يرتبط قلب العبد بربه، وأن يعمل أى عمل فيكون هذا العمل هللا ويعمله كما أمر اهللا

؟  الدينليس هذا هو مقصد كان عليها رسول اهللا، أبالكيفية اليتكيف ؟ 
؟ ألنه ملاذا حتفظ القرآن: ، أقول لهUفيكون املقصد األول هو أن يرتبط قلبه باهللا 

: Uدائرة ربط القلب باهللا   يف لكى أعمل مبا يحبه اهللا ويرضاه فيكون كله،كالم اهللا
)  $$ ooΨΨ ôôÜÜ tt// uu‘‘ uuρρ  44’’ nn?? ttãã  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ//θθ èè== èè%%  øøŒŒ ÎÎ))  ((##θθ ããΒΒ$$ ss%%  ((##θθ ää99$$ ss)) ssùù  $$ uuΖΖ šš// uu‘‘  ��>> uu‘‘  ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  ((  
 : بينهم وبني اهللا، قال فيهم اهللا؟، الربط هنا بينهم وبني منيةوانتبهوا هلذه اآل ،،))الكهفالكهف١٤١٤((
))  ööΝΝ ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ))  îîππ uu‹‹ ÷÷FF ÏÏùù  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ nn// tt�� ÎÎ//  óóΟΟ ßßγγ≈≈ ttΡΡ ÷÷ŠŠ ÎÎ—— uuρρ  ““ WW‰‰ èèδδ  ∩∩⊇⊇⊂⊂∪∪  (() ) م ، ، ))الكهفالكهفرتبطت باهللا األن قلو
U،ن من عباد و والصاحل كان حيرص عليها سيدنا رسول اهللاذىبيت القصيد الا هو  وهذ

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
    عن جندبسنن الكربى للبيهقي ١٩٥
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  . عليهوبعد ذلك ال ختش.. ضرة اهللا،  كيف تربط قلب الولد والبنت حبي وه،اهللا
؟ ألنك  ذا سيحدث له   وما لكن أنا حالياً خائف أن الولد يذهب للمكان الفالين        

يـد   بك مبا حيتاجه فقط باملال وال ير   هطاتبإرته بك أنت، و   مل تربط قلبه باهللا، ولكن ربط     
  !! و لذا أنت عليه خائف من نفسه ومن الناس !!!!غري ذلكمنك شيئاً 

نفـسه أو    يفن يرتبط قلبه باهللا فيعلم بقلبه أن كل ما حيـدث لـه     لكن نريد أ  
، عاله  يف  اهللا جل  خارجه إمنا هو بإرادة اهللا، وحبول اهللا وبتوفيق اهللا ومبعونة اهللا وبقدرة           

  .فإذا ربطته ذا الرباط فيكون هذا هو املراد
  ؟، فمىت يكون مريداً على طريق سديداملريد  يفذه أيضاًوه
 فيـسمع مـرة    ويـأيت  ، ويسمع ويعود فينسى   رتبط قلبه مبواله، لكنه يأيت    اإذا  

 وتشغل منه   ، بالعيال ،قلبه مرتبط بالوظيفة، قلبه مرتبط بالكلية     .. أخرى ويعود فينسى    
$$!!  ((::، ربنا يقول له   البال yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ööΝΝ ää33 ää99≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&&  öö// ää.. ßß‰‰≈≈ ss99 ÷÷ρρ rr&& uuρρ  ××ππ uuΖΖ ÷÷GG ÏÏùù  ((  ))فال جتد منه فائدة،   ،  ))التغـابن التغـابن ١٥١٥

ي يرتبط  ؟ الذ طريق اهللا   يف ؟ وماذا سيقدم  فماذا تكون الفائدة  .. م ليس له    فهذا الكال 
$$  {:باهللا ويرى كل مافيه قلبه  ttΒΒ uuρρ  ΝΝ ää33 ÎÎ//   ÏÏ iiΒΒ  77ππ yyϑϑ ÷÷èè ÏÏ ooΡΡ  zz ÏÏϑϑ ssùù  ««!!   ..))النحلالنحل٥٣٥٣((}}  ##$$

نا نفـسى أحتـاج إىل إعـداد        وطبعاً حىت أستطيع أن أربط قلوب أبنائى باهللا ؛ فأ         
  : احليوان، وهنا أزيد األمر وضوحاً فأقول يز كما قلت سابقاً عند زيارة حدائقوجته

يكون اإلنسان هـو نفـسه      دة أو القائم على التربية      لالبد أن يكون الوالد أو الوا     
  ! ال يكرره هلم بال روحقلب باهللا، حىت يستوعب ما يقوله لسواهمرتبط ال

 عنـدما   يوالً أن أجعل أوالد    بد أ  ال.. كما قلنا   ... إلميان  ا اليقني و  والبداية بغرس 
  ؟كيف.. وله إله واحد ال سواه يدركون يعترفون ويقرون بأن هناك مبدع هلذا الكون 

ضع املكعبات بطريقـة    :  يلعب ا وأقول له    اليت..  مثالً؛   له بلعبة املكعبات   آيت
  !!ن قصراً عظيماًتكول أولتشكِّالنهاية  يفبشرط أن تأتى عشوائية 
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بـد وأن    لكى يصنع قصراً باملكعبات فال    .. ؟ ال   ن يصل إىل ذلك   هل يستطيع أ  
  ...والعشوائية لن تنتج له القصر أبداً .. فكره وإرادته ويصمم ويصنع القصريدخل 

أدخل على الكمبيوتر وأكتب كلمات عشوائية وأريد أن تكون هذه          : أقول له 
  .؟ مستحيلة، هل يتم ذلكيقة وموزونة وسوية قصيدة شعرية منسالنها  يفلماتالك

فوية بال ختطيط وال تصميم وال تركيز على أن         ععلى الكمبيوتر بطريقة    ارسم  
.. ؟ ال   هل يستطيع .. ين   مبهر للمشاهدين وللناظر   يءالنهاية هذا الرسم بش     يف خيرج

مع إنتظام كل شـيء     فكيف يكون هذا الكون مع إبداع صنعته ومع كمال حكمته و          
  :ضرب له األمثلةبقدرٍ حمدود، وأ

زمن مؤقت، وليس عندها أجـازات        يف زمن حمدود وتغرب    يف الشمس تطلع 
عارضة وال عندها أجازة سنوية، فلو أن الشمس حصلت على إجازة سـنوية فمـاذا               

بد وأن تسري حبد حمدود وبينها وبني        يكون حال األرض؟ سنموت من شدة الربد، فال       
  . مليون كيلومتراً ١٥٠ مليون ميالً أو ٩٣رض األ

لـدمرت احليـاة    خارج مدارها   قتربت الشمس من األرض كيلومترات قليلة       فلو ا 
فوق خط سـريها    على األرض من شدة حرارا، ولو بعدت عن األرض كيلومترات قليلة            

ر الـيت  ؟ أين عساكر املرو   ي أمرها بذلك  د ما على األرض من شدة الربودة، من الذ        لتجم 
  !!؟ الفضائية واألوتوبيسات الكوكبيةتنظم سري املركبات

 :الفضاء ويقول اهللا فيها     يف  ومراكب تسري  ،الفضاء  يف هناك أوتوبيسات تسري  
))  ßß§§ ôôϑϑ ¤¤±±99 $$## uuρρ  ““ ÌÌ�� øøgg rrBB  99 hh�� ss)) ttGG óó¡¡ ßßϑϑ ÏÏ99  $$ yyγγ ©©99  44  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ãã��ƒƒ ÏÏ‰‰ øø)) ss??  ÍÍ““ƒƒ ÍÍ•• yyèè øø99 $$##  ÉÉΟΟŠŠ ÎÎ== yyèè øø99   ..))يسيس٣٨٣٨ ( ())  ##$$

حـوادث التعـد وال     .. ع كل قوانني املرور     حنن كلنا عندنا هنا مع املرور وم      
نتهت الـدنيا مبـن     اآلفاق العلوية ال    يف لو حدثت حادثة واحدة مرورية    لكن  تحصى،  

، أو جنم بكوكب ماذا حيـدث؟       دم جنم بنجمٍ  طصافلو  .. حادثة واحدة فقط     .. !!فيها
≅≅@@  (( .. ؟فكيف يسريون ää.. uuρρ  ’’ ÎÎûû  ;;77 nn== ssùù  ššχχθθ ßßss tt77 óó¡¡ oo„„  ∩∩⊆⊆   ..))٤٠٤٠::يسيس ( ())  ∪∪⊂⊂
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حـىت خطـأ     !!؟ور حبيث ال حتدث حىت حادثة واحدة       ينظم هذا املر   يالذن  م 
بـد مـن     و عشوائية أم ال   هل هذا صدفة أ   ..  ال يوجد خطأ     !!ط  املليار فق   يف واحد

 العقـل والفكـر واإلدراك   مهندس خبري وضع هذا التصوير الكبري الذى يعجز عنـه         
  !!.والتصوير؟

 هـذه   خـذ يـا حبـييب     :  أقول له  لعندما يأك : أحتاور مع الولد ذه الكيفية    
  يف ؟ وضـعنا البـذرة    أتت إليك عن رحلتها من البداية حىت      كيف  وأخربىن  ! لةربتقاال

 والذي توالها بالغذاء وينبت النبـات       ،وات واألرض ااألرض، واملاء أنزله خالق السم    
 هلـا    فلو منع منها املاء فمن أين نأيت       ،، وحنن نضع البذرة فقط    Uمن األرض هو اهللا     

  .؟ مهما كانت قدراتنا التكنولوجية هلا باهلواءولو منع عنها اهلواء فمن أين نأيت باملاء؟
  يف حيتاجه األحيـاء   هذا ما : ص الربتقالة وكل فص أقول له       بعد ذلك نفص  مث  

الكون   يف ى شركة أ فهل هناك    ،هلا غالفاً  Uاهللا  وجعل  ي،  فصل الشتاء من فيتامني س    
كثـر  أ؟ والشجرة تنتج  تطيع أن تصنع غالفاً كهذا الغالف     ة تس و أمريكي أيابانية كانت   

  .! واملاء واحد واهلواء واحد وكل مثرة هلا شكلها وهلا لوا وهلا طعمها،من مثرة
و كل  ؟ أ خط إنتاج فيه كل سيارة مبوديل     ن يصنع   الوجود من يستطع أ     يف فهل

حىت يغريوه، ولكـن هنـا   ؟ خط اإلنتاج ينتج موديالً واحداً ملدة سنة      تليفزيون مبوديل 
  .أفهمه على هذا املنوالو.. يل وهلا طعمها وهلا رائحتها كل مثرة هلا مود

وغري ؟  أله كيف يأيت املطر   ساملطر أ نزل    إذا :الظواهر الطبيعية   يف وأسترسل معه 
علوم احليـاة،     يف هذا الزمان أن يكون مع أوالده       يف  على كل أب   يوينبغ.... لك  ذ

ء، ألننـا    وخاصة قسم األحيا   ياإلعداد  يف  أو ياإلبتدائ  يف علوم سواء مادة ال   يف فمثالً
  .أوالدنا لنلفت نظر اف مع املادة العلمية اإلعجازن يضاملفترض كبالد إسالمية أ

ماذا درست اليوم يـا     : أقول له .. لوم بدون هذا اإلعجاز     لكننا ندرس هذه الع   
نـا معـي    ، وأ ي معك جهاز هضم   أنت: أقول له ،   مثالً اجلهاز اهلضمى : ؟ يقول يل  بين
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مىت يبـدأ   .. وعندما تأكل    !كيف؟.. جهاز هضمي يعطيين إنذار عندما أكون جائعاً        
  يف يـتحكم ي؟ وأين الكمبيوتر الذذلك  يفل أستطيع التحكموهاألكل؟ اهلضم؟ بعد  

فيبـدأ اهلـضم وال     ! فيعطى لكل مادة من الطعام ما يناسبها من مواد اهلـضم          ؟  ذلك
وكيف ال تشعر ذا املصنع اجلبار الذى يدور داخلـك          .. قفه اإلنسان   يع أن يو  يستط

  .U؟ الرمحن  املشرف عليهمن يكون! .. وال تسمع له صوتاً وال حتس منه تعباً
كيف يذهب هذا   .. رزاً وعدساً وحلماً    أوله اإلنسان   يتنامما  ... مث بعد هضم الطعام     

يعينها علـى قـوة النظـر،        ذهب للعني ما  يتحول وي و .. ؟ي أعضاء اإلنسان  الطعام ليغذّ 
ولألذن ما يعينها على قوة حاسة السمع، وللعقل على مايعينه على صفاء ودقـة الفهـم،                

  !!! وبالقدر الذى حيتاجهن طعام يالئمهويذهب لكل عضو من أعضاء اإلنسا
  .هذا البابدخل له من وأ.. ؟ ولكنها قدرة اهللا له اآلن نأكأين ذلك فيما

 وهذه كلها موجود فيها عجائب صنع       .....ي واجلهاز الدور  يلتنفسواجلهاز ا 
 كيف تـرى    ،وجيا العني  لنرى تكنول  تعال..  اليوم ؟ العني     ، ماذا درست يا بين    Uاهللا  

.. وكـذا  ؟ رأيت كذا حديقة احليوان  يفنت ماذا رأيت العام املاضىوأ؟ وكيف تنظر، 
 ؟ وجـاءت اؤها وكيف مت إستدع؟ أين توجد  ين مكاا أ؟ و وهذه الصور كيف أتيت ا    

  !!. كيف ؟!؟ عليك؟ ومل تشغل ماوس وال شيئاً آخروقتها ومل تستعص يف
  يف  تشد الصغار والكبار ويكون هلا أثـر واسـع         وحىت الظواهر الطبيعية اليت   

وكاالت األنباء كاخلسوف والكسوف ويشاهدها العلماء وحيتفون ـا ويرصـدوا،          
  وحتبيب األبنـاء   ي واإلسالم ي إلظهار اإلعجاز النبو   ةصبنستطيع أن جنعل منها مادة خ     

 وكيـف   ،وعميق ثقتهم بكتام وبنبيهم، وسأضرب لكم مثال على ذلك        دين اهللا،    يف
 تـضح مالحمهـا    من حادثة من هذه احلوادث ورشة عملية لإلعجاز مل ت          rجعل النىب   

  .؟عصرنا هذا  يفالكاملة إال بتطور العلم الكبري
ن تأخذ هلم تارخياً قريباً على ظاهرة اخلـسوف أو الكـسوف     فمثالً وتستطيع أ  
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 كان حدثاً عظيماً يثبت إعجاز اإلعجاز لسيد        ١٩٦١٩٦ يوم الثالثاء املاضى   يفف،  الىت تتكرر 
بالد الصني واهلند وغريها إذا كسفت الشمس         يف األولني واآلخرين، فقد كان الناس    

صرخون ويلجأون إىل الطبـل     مسك بعني الشمس في   عتقدون بأن تنيناً عظيماً جاء وأ     ي
  .هم هذه الشمس ويظنون أم خلصوها بفعلتالسماء حىت ترجع  يفويلقون بالقذائف

 أو حلـادث عظـيم      وبعضهم كان يظن أن كسوف الشمس ملوت رجلٍ عظيم        
}}ورد فيهم األثر  ذلك املنجمون الذين      يف حتارالكون وا   يف حيدث

{{  ،  الناس والعلماء على حقيقة هذه املعجزة كان رسـول          قظوأول من أي 
 بغالم بعد أن كان ولده كلهم بنات، فسماه إبراهيم وعاش           U، فقد رزقه اهللا     rاهللا  

 وهـو يعـاجل     r مات فيه دخل عليـه الـنىب         ي اليوم الذ  إبراهيم فترة مث مات، ويف    
t:  عـوف    سكرات املوت، وطفرت من عينه الدموع، فقال سيدنا عبد الرمحن بن          

}}rr


{{١٩٧١٩٧     م، سفت الشمس ملـوت إبـراهي     لقد كُ : وخرج فوجد الناس يقولون
  : rورد ىف احلديث الشريف عنه فماذا قال هلم ؟ قال كما 

}}
{{١٩٨

هذا احلديث مع قلة كلماته فيه معجزات ال تحد وال تعد نـشري إىل بعـضها                
.. كل وقت وحني      يف لتعلموا قدر نبيكم الكرمي وتعظموه بالصالة عليه وحسن إتباعه        

  :ول هذه املعجزات وأ
 أنه لو كان يطلب دنيا أو شهرة أو صيتاً بني الناس لفرح بذلك وأقر ذلك ألـم                 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  . حدث ىف هذا اليوم كسوفا كلياً للشمس١٩٦
١٩٧  عنه اللّه عن أنسٍ رضي عن ثابت رواه موسى عن سليمانَ بنِ املغرية 
 t صحيح مسلم عن جابر ١٩٨
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، لكنه ال يريد إال وجه اهللا وال يسعى إال لرضاه، ال            ولون أن الشمس كُسفت ملوت إبنه     يق
يعمل إال لنشر دين اهللا، ولذلك ألغى كل اخلرافات بشأن هذه اآلية وأثبت حقيقتها فقـال                

  .من الناسن من آيات اهللا، ال ينكسفان ملوت أحد االشمس والقمر آيتأن 
  :املعجزة الثانية 
ىل زمانه يعلمون ويعتقدون أن كسوف الشمس من الشمس فقط          كان الناس إ  

أحد إال بعد رسول اهللا،     علم الفلك     يف والقمر ال دخل له فيها، ومل يثبت هذه احلقيقة        
بد فيه مـن الـشمس مـع     ليعلمنا أن الكسوف ال   )  الشمس والقمر    اإمن: ( فقد قال 

نواعـه وأضـرابه    القمر، فإذا كان القمر بني األرض والشمس حدث الكـسوف بأ          
  .rعلم الفلك سجل حملمد رسول اهللا   يفوأشكاله، وكان هذا إعجاز

ىل الشمس ساعة الكسوف خيـرج منـها        زماننا أن النظر إ     يف شف العلماء كتا
تـسبب   وقـد  الوقـت،   يف أشعة حتت احلمراء تضر شبكية العني، قد تسبب العمى        

 إذا رأوا هذه اآلية أن ينصرفوا إىل        أضراراً للشبكية تضر بالنظر إىل الشمس، فدعاهم      
 وينشغلون  Uفأمرهم بأن يصلوا صالة الكسوف، ويدعون اهللا         وإىل الدعاء،    الصالة

  من النظر إىل الشمس، ومن اآلثـار الـيت       Uبالدعاء حىت تنجلى اآلية فيحفظهم اهللا       
$$﴿  ﴿   :ي قال فيه اهللا    الذ حتدث ملن ينظر إليها بربكة إعجاز النيب       ttΒΒ uuρρ  ßß,, ÏÏÜÜΖΖ ttƒƒ  ÇÇ ttãã  ##““ uuθθ ooλλ ùù;; $$##  

∩∩⊂⊂∪∪  ÷÷ββ ÎÎ))  uuθθ èèδδ  ��ωω ÎÎ))  ÖÖ óórr uuρρ  44 yyrrθθ ããƒƒ  ∩∩⊆⊆∪∪  ﴾﴾) ) النجمالنجم((..  

ن نتعلم صالة الكسوف وصالة اخلـسوف  عة املسلمني أمجعني أ   وجيب علينا مجا  
وصالة الكسوف تؤدى وقت    ،   تأديتها  وال تشغلنا أعباء احلياة عن     ،حينها  يف ونؤديها

 ويؤديها اإلنسان إن كان     ،سراً اراً، وتكون   مجاعة أو فُرادى    يف كسوف الشمس إما  
أما صالة اخلسوف للقمر فتكون لـيالً مبفـرده أو          ،مجاعة كصالة النهار    يف ومبفرده أ 
 هـذا   ي يزيد عن الركعتني حىت ينجل      والسنة أن يكرر الصالة يعين     ،مجاعة  يف يصليهما

 ، وليس ها هنـا    r سنها النىب عليه     وهذه سنة اإلسالم اليت   وف،  األمر ويذهب اخلس  
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  .اال لتفصيل شرحها وهى يسرية
 وربطهم بالدين احلنيف باألساليب احلديثة ال أنـسى         ي النهاية ولتعليم أبنائ   ويف

  ! شئت أم أبيتشيئاً هاماً أم ينظرون إىلَّ
  !الكبرية الىت نقع فيها وال ندرىأو األخطاء وهذه أحدى املشاكل 

ري أنـا الوالـد أو األم أو    أمن يكون  على أ  ،هذا اال   يف أدخل معه البد أن   
حىت يرى فيه اإلبن واإلبنة     ،  جاً لألخالق القرآنية والصفات احملمدية    ذأوالً منو املعلم له   

الكالم اليكـذب     يف يفاخر بأن أباه رجلٌ صادق    ..  به   ياملثل األعلى ويفاخر به ويباه    
 يسمعه من   يلذالكالم ا   يف  بأن أباه رجلٌ أمني حىت     ياللهو واللعب، يباه    يف أبداً حىت 
  .ديث من أبيه أو من أخيه إىل غريه وال ينقل احل،اآلخرين

 ي،يـؤذ   الخيرج منه إال الكالم الذى ال      ،احلديث  يف يباهى بأن أباه رجلٌ رقيق    
  .دبٍ يشتم وال يلعن بل يتكلم برفق وأفاليسب وال

 يـستنكف األب    ال.. ! ومن أمه ! من أبيه من؟  الكالم    يف فالطفل يتعلم احلوار  
حـىت  ..  بكذا   من فضلك أعطىن كذا، لو مسحت إئت يل       :  البنه حىت يعلمه     قولن ي أ

  :يقول tاإلمام الغزايل ،  ألنه ينقلييتعلم السلوك العمل
}}

{{
  !مهأمن أبيه وأخذه ل ما يويسجينقل أى  ... نظره معلقهل فهمنا؟ 

اإلسـتقامة علـى     األخالق اإلميانية ويف   يف.. ه صورة مثالية    افرييد أن يرى أب   
يتعـود  ف ،مسع اآلذان يترك كل ماىف يده ليلبى نداء الـرمحن  إذا   .... متابعة خري الربية  

ستجاب أبوه لنداء الصالة وقف جبانب      اعلى ذلك اإلبن، وجتد اإلبن إذا كان صغرياً و        
 وإن مل يدرك فحواها وال يعلم مايصنع ألنه ترىب على احملاكاة، وهـى              ،الصالة  يف أبيه
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ه الطفـل    يقلد اآلخرين، فأول من حياكي      يعين ي؟ حياك  الطفل ماذا يتعلم   ،نظرية نفسية 
نمقة من الظـاهر    ن يكون أمامه صورة مثالية وال تكون صورة م        بد وأ   ال ، إذاً األبوين

  .وخادعة من الباطن
ـ         Uنه طفل فإن اهللا      مع أ  ألن الطفل  .. داع   أعطاه فطانة يكشف ـا هـذا اخل

، لكـن  !!!!إنه طفل صـغري ال يـدرك    : ء واألمهات أم يقولون   ومايقع فيه كثري من اآلبا    
ا فعلت   لذلك إذا قالت له أمه مرة إذ        ... الطفل يعطيه اهللا مايدرك به الصدق من اخلداع،       

ذلـك بإحـساس بـاطين      يعرف،تكذبني علىأنت   .. !ال: كذا سأعطيك كذا، يقول هلا    
  .Uداخلي يهبه له اهللا 

أوصى  rجاً مثالياً ظاهراً وباطناً، لذلك النىب       ذن يكون األب واألم منو    بد أ  فال
 ،حجرما اخلاصة بعد نـوم أطفاهلمـا        يف الزوجني إذا حدث خالفاً بينهما أن يتفامها      

مـام   وأن يرفعا صوتيهما مبا الجيـب أ     د،ن خيتلفا أمام األوال    أ يجيب وال ينبغ   ن ال ولك
اآلباء ينادى على إبنـه     مام األوالد، كيف جند بعض      والد، وال ينطقا بألفاظ التليق أ     األ
 سـيتعلمه  ي مثل هذا ما الذ،إنه ابنه!! ؟ملاذا !!بن كذااذهب يا ان كذا وابتعاىل ـ يا  : 

  !!.من أبيه ليخرج به إىل اتمع؟
 إيـاك أن  !؟وهل أباح اهللا لك ذلك! ؟نفسك تسب  ومن هذا الذى تسبه؟ ملاذا    

، Uنت مطالب بأن تعمـل بـشرع اهللا         ، أنت لست حراً، أ    نفسي  يف نا حر أ: تقول
θθ##))  ((: ، وقـد قـال اهللا لـك       نطاق ما فرض اهللا     يف وحريتك ää99θθ èè%% uuρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  $$ YYΖΖ óó¡¡ ããmm  ((  

  .للناس أمجعني حىت للكافرين ،،))البقرةالبقرة٨٣٨٣((
املظاهر الطبيعيـة     يف  مث يأخذا األوالد   ،قدوة طيبة ن يكون األب واألم     بد أ  فال

هذه   يف ن يزيد علمه  ر حيتاج من األب أن يثقف نفسه وأ       ويقفون معهم، طبعاً هذا األم    
   :الظواهر الكونية ويربطها باإلعجاز العلمى، وهذا هو الدين

}} ◌ٰ ◌ٰ



  ))٢٠٩٢٠٩((                          حماور دورة اإلصالح القلبية والرتبية اإلميانية                           حماور دورة اإلصالح القلبية والرتبية اإلميانية       الباب الثالثالباب الثالث
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (اإلسالماإلسالم يف  يف          إصالح األفراد واتمعات         إصالح األفراد واتمعاتالشيخ فوزي حممد أبوزيد               الشيخ فوزي حممد أبوزيد               

{{١٩٩
  :rاحلبيب له قال ..  أن أرعى أحداً ل أحد أنا مل يطلب مىن اهللاوحىت ال يقو
}}{{٢٠٠

  أن األستاذ اجلامعي جيـب   مام طالبه، و  ملدرس جيب يحضر درسه حىت ينجح أ      ا
حضحيضر دروسـه حـىت     أن  ر حماضراته حىت ينال ثقة طالبه، واملدرس املرتىل جيب          ي

!... ال.. ؛فقـط   األموال  نحضره هو   أن  جيب يننا إعتقدنا أن الذ   إ،  ينجح أمام أوالده  
��öö  ((:  قال لنا الواحد املتعالوإمنا ããΒΒ ùù&& uuρρ  yy77 nn== ÷÷δδ rr&&  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$$$ ÎÎ//  ÷÷�� ÉÉ99 ssÜÜ ôô¹¹ $$## uuρρ  $$ ppκκ öö�� nn== ttææ  ((  ŸŸωω    yy77 èè== tt↔↔ óó¡¡ nnΣΣ    $$ ]]%% øø—— ÍÍ‘‘  

((  ßß øøtt ªªΥΥ  yy77 èè%% ãã—— öö�� ttΡΡ  33  èèππ tt66 ÉÉ))≈≈ yyèè øø99 $$## uuρρ  33““ uuθθ øø)) −−GG== ÏÏ99  ∩∩⊇⊇⊂⊂⊄⊄∪∪  (() ) طهطه((..  

ريد حبثاً عن   أ: هن يدخل على النت بنفسه أكلف     أإذا كرب اإلبن وأصبح يستطيع      
ناقـشه   اآلفاق العلمية ويـستزيد منـها، وأ        حىت جيوب هذه   ،كذا  يف  أريد حبثاً  ،كذا

  .بيننا حىت نتأسس على هذه الكيفيةر هو أساس احلوارات وأجعل هذا احلوا
 اآلن من يدرس جسم اإلنسان ويـشرحه وال         عندنا ن نرى لكن من العجب أ   

  :r قـال    ،ال يعتربوا ولعربة   أكرب مادة ل   ىتشريح وه اليعترب، كثري من األطباء درسوا      
}}{هذه أكرب موعظة لـك لتـرى أعـضاء    ف، ٢٠١٢٠١

درست خصائص األعضاء وفـسيولوجيا     ! هذه األجزاء   يف سة الربانية داإلنسان واهلن 
العجـاب،  التشريح قف هلا من الناحية اإلميانية وأربطها باآليات القرآنية جتد العجب            

 نـضيف ألوالدنـا     نريـد أن  نت أول من يسلكه، لكننا      وهذا اال موجود وليس أ    
 يتماشى مع العـصر     ي باألسلوب الذ  تربية األوالد   يف لباب حىت ننجح  م ذا ا  اإلهتما

  ! هذه األيامي والفكريوالتطور العلم
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 جامع املسانيد واملراسيل، عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه) ن حب( ١٩٩
  رضي اهللا عنهما صحيح البخاري عن عبداهللا بن عمر٢٠٠
 زرِ الْقُبور تذْكُر بِها اآلخرةَ، واغِْسل املَوتى فَإِنَّ معالَجةَ جسد خاوٍ موعظَةٌ بليغةٌ ، وصلِّ {: ومتامهtعن أَبِي ذَرٍّ  ٢٠١

 لِّ اللّهي ظف زِينفَإِنَّ الْح ،كزِنحأَنْ ي كلَّ ذلزِ لَعائنلَى الْجرٍعيكُلَّ خ ضّرعترواته ثقات: رواه احلاكم وقال. »ي. 
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  !أحد أسس اإلصالح الىت جيب أن تنتبه إليها األمة كلها  هوهذا احملور و
هل الذمة هم اليهود والنصارى  وأ،معاملة أهل الذمة يف r  هديهو وهأال

r :}} قال فيهم ،جوار وكنف املسلمني  يفالذين يعيشون
{{ننظر إىل هديه ، وتعالوا ٢٠٢٢٠٢r بعد هجرته إىل املدينة املنورة...   

 إليهم وعقد معاهدة بينه فقد كان فيها مجاعة أو جالية كبرية من اليهود، فذهب
ن جيتمعوا دينه، وأ  يف هلم شئوم اخلاصة م، وله شأنه اخلاص مع املسلمنين أ،نهموبي

 وعاملهم ،سكناها  يف يهاجم املدينة، ألم مجيعاً يشتركونيحماربة العدو الذ  يفسوياً
yy77﴿ ﴿  :شأنه مواله  يفاهللا ألنه كما قالكما أمره  ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  44’’ nn?? yyèè ss99  @@,, èè== ääzz  55ΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊆⊆∪∪   ﴾ ﴾))القلمالقلم((  

 ، يفتحون بـه القلـوب     يهله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين السالح الذ        أ مفعلَّ
 وهو سالح اخللق القـومي      ،دين اهللا أفواجاً    يف  وتدخل ،وجيعلوا تستنري بنور عالم الغيوب    

  .r الكرمي  كان عليه النيبيالذ
ـ  ـم  تعلمون ـ إال أ  م ماههم الذين تعلمون عن وفما كان من اليهود بعد ذلك 

أمورهم اخلاصة، فقد حكى عنهم       يف كل أمورهم حىت    يف  بينهم حيكم بينهم   لوه حكماً جع
ـ  أن يهودياً متزوجاً زنا بيهو وا لرسـول   ولكنهم ذهبدية متزوجة ـ وهذا شانٌ خاص م 

{{:  ليهود   rفقال  اهللا ليحكم بينهم،    
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  .اورده اإلمام الترمذى، وىف شرح البارى لصحيح البخارى ٢٠٢
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{{فرتل قـول اهللا     ؛  ٢٠٣٢٠٣U: }}  zzΝΝ ää33 óóss ttGG ÏÏ99  tt ÷÷ tt//  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  !!$$ ooÿÿ ÏÏ33  yy7711 uu‘‘ rr&&  ªª!! $$##  44  ŸŸωω uuρρ  

 ää33 ss??  tt ÏÏΖΖ ÍÍ←← !!$$ yy‚‚ ùù== ÏÏ jj99  $$ VVϑϑ‹‹ ÅÅÁÁ yyzz  ∩∩⊇⊇ ⊃⊃   !كل شئوم  يففكانوا يحكّمونه ))النساءالنساء((  }}  ∪∪∋∋
 وأخـذ   ،بل إن شبام أعجِب حبضرته حىت أن شاباً يهودياً وهب نفسه خلدمتـه            

ه فوجـده يعـاجل     لزيارت r فذهب النىب    ،لشابمرض  ، و دم رسول اهللا وهو على دينه     خي
  :r لهسكرات املوت، فقال

}}
rr{{٢٠٤٢٠٤  

 وجاء وفـد مـن أكـرب قاعـدة          إىل اإلسالم،  rأما النصارى فقد دعاهم النىب      
ـ اجل  يفللنصارى ـ وكان من بلدة تسمى جن زيرة العربية   وكان وفـداً كـبرياً   ران اآلن 

  ؟وال فنادق للرتالء، فأين يرتهلمقصوراً للضيافة  rوليس للنىب 
؟ فأذن هلـم    سول اهللا أين نقيم شعائرنا    يا ر : فقالوا! ... مسجده املبارك   يف أنزهلم

  .ريب وتسليماته عليهمسجده صلوات   يفوهم على نصرانيتهمهم موا شعائريأن يق
{{ :إِذَا بعثَ جيوشه قَالَ    rكَانَ رسولُ اللَّه    و


{{ماهذا؟ ... ،٢٠٥٢٠٥  

 ها وفي، جاء ا اهللا حلبيبه ومصطفاه احلنيفية السمحاء اليتيإن هذه ه
##IIωω  ooνν﴿ ﴿   :بعدنايقول اهللا لنا وملن  tt�� øø.. ÎÎ))  ’’ ÎÎûû  ÈÈ ÏÏ ee$$!!   .)البقرةالبقرة٢٥٦٢٥٦((  ))  ##$$
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   عبد اللّه بن عمرعنصحيح مسلم  ٢٠٣
 t صحيح البخاري عن أنسٍ ٢٠٤
  مسند اإلمام أمحد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما٢٠٥
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التكره أحداً على دين اهللا ألن الدين حيتاج إىل إقتناع وإىل برهان حىت             
  ...  ال رياءاً وال نفاقاً وال كذباً وال إتقاءاً Uيكون ديناً حقاً هللا 

  :على هذا النهج أصحابه املباركني رضوان اهللا عليهم أمجعنيسار 
  يف والنـصارى يراعون ألهل الذمة حقهم ودخل أهل الذمة من اليهود yفكانوا  

مـر ـا     أ ملسلمني، واألخالق الكرمية اليت   دين اإلسالم ملا وجدوه من حسن التعامل من ا        
،  سار عليها من بعده من مجـوع املـؤمنني          واليت ، املصطفى  كان عليها النيب    واليت ،القرآن

  .لف وال تتبدل ال تتخوتلك سنة اهللا اليت
هـل الذمـة     فيجد رجالً كبرياً من أ     ينة يوماً  يتفقّد املد  tفهذا عمر بن اخلطاب     

:  تفعـل ذلـك؟ قـال      مل: فه وقال له  تأمسك بك ل ويسأل الناس، فأتاه من اخللف و      تسوي
ـ   كانوا يدفعوا حىت اليدخلون القوات املـسلحة   واجلزية هى الغرامة اليتاجلزية والسن 

  .  فهذه مقابل هذه،وال حياربون وحيارب عنهم املسلمون
ليته وهو أمني بيت املـال       بيته وأعطاه من ماله، مث دعا وزير ما        إىل tفأخذه عمر   

ـ   هباؤوضرنظروا هذا ا: وقال   يفكلنا شـبيبته مث تركنـاه   فما أنصفناه، أ ـ يعىن أمثاله 
  . فأعطهم ما حيتاجون من بيت املال وأسقط عنهم اجلزيةهباؤر وضنظر هذاا !!الكرب

الـشيوخ   الصغار وعن النساء وعن      ، فأسقط اجلزية عن   rذا أمرنا رسول اهللا     هفب
جيوش املـسلمني،     يف على أال حياربوا  القادرين على الكسب والعمل     وجعلها على البالغني    

  .اء الدينعداءهم وأعدحروب الدين ضد أ  يفعنهم املسلمونن يدافع وأ
 ما يعلى شأن اإلسالم علـى الـدوام ىف           لنصارى جنران  rوىف عهد رسول اهللا     

 وفيها أنه وضع اجلزية عـن القـساوسة   ل وحفظه ورعايته حلقوقهم،ل امللته ألهل تلك معام
واملوضوع ىف  ! ستطيعون محل السالح  ومن ال ي  والرهبان وأهل العبادة ىف الصوامع والبيع،       

  .للمطوالت لإلستزادةعليه بالرجوع املعاهدة كبري وجليل ومن يرغب 
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بـالد    يفن اخلطـاب  وكان قائد عمر بt أن أبا عبيدة بن اجلراح      يولذلك رو 
 أهلها، وأعطوه اجلزية مث وصلته أخبـار        الشام، دخل محص فاحتاً وكتب معاهدة بينه وبني       

ن الروم قد جهزوا مجوعاً كبرية ال يستطيع مقاومتها، فجمع قادة جنده والـوالة علـى                بأ
طيع  وجاء الروم جبنـد ال نـست       ،هل الذمة حلمايتهم  خذنا اجلزية من أ   أإنا   :بالده وقال هلم    

ايتكم فخذوا جـزيتكم     نستطيع مح  ال: ردوا إليهم اجلزية، وقولوا هلم    مقاومتها ومحايتهم، ف  
  !محوا أنفسكماو

ردوا شيئاً مما أخـذوه،      واهللا لو كان الروم ما    : هل محص اجلزية قالوا   فلما أعطى أ  
 مع  ،رومىت اليدخل إلينا ال   جواركم ح   يف إذهبوا نصركم اهللا وردكم ساملني، فواهللا لنقاتلن      

 U واهللا   ،كل زمان ومكان    يف ، ألن اإلنسان حيب العدل    !!الروم كانوا مثلهم نصارى   ن  أ
  .جاءنا بدين العدل

عندما دخل مصر وجد أهلها من النصارى مضطهدين         tهذا عمرو بن العاص     و
مصر ألم على خـالف ملتـهم،         يف حينييفوجد الرومان يذحبون املس   ،  من قبل الرومان  

وفـتح  عمرو بن العاص     اهللا   هرب إىل الصحراء، فلما مكن    فا الذى يرأسهم    وطاردوا األنب 
ن يكـون رأسـاً   نيامني من الصحراء وأصدر قـراراً أ رية، دعا األنبا بدمصر وفتح اإلسكن 

 يكـون    هدمها الرومان، ألن اإلسالم أمرنا أن      مصر، وجدد له الكنيسة اليت      يف للنصارى
  .هلم مالنا وعليهم ما علينا

صـلوات رىب    اجلزية يقول لـه       عندما كان يرسل من يجيب     r الرسول   نحىت أ 
}}وتسليماته عليه 

{{يوم القيامة، مبثـل   سأخاصمهيأى أنا الذ٢٠٦٢٠٦ 
ويف قصة ابن عمـرو بـن العـاص مـع            ... دين اهللا أفواجا    يف هذا العدل دخل الناس   

  :الكثري من العظات وهاكم إياها tوسيدنا عمر األنصارى 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 سنن أيب داوودrعن آبائهِم دنيةً عن رسولِ اهللا  rدة من أبناِء أصحابِ رسولِ اهللا صفْوانَ بن سلَيمٍ عن ععن  ٢٠٦
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{{٢٠٧
ساسـه  أ قامت علـى     ي يا معشر املؤمنني لتقيموا العدل الذ      Uبعثكم اهللا   وأنتم  
العدل عمارة الـدنيا وصـالح        يف U وجعل اهللا    ،رض بني الناس أمجعني   السماوات واأل 
  :rقال ،  الظلم فساد الدينالظلم خراب الدنيا ويف  يفالدين، وجعل

}}{{   بل أقامr األمام العادل مقام األنبياء فقال :  
}}{{٢٠٨  
ـ  ف من صالة الفجر كان خارجاً وهو خليفة tي وسيدنا عل  وقعت منه درعـه 

لـسهام  صدره ويتقى به ضربات السيوف والرمـاح وا         يف  كان يلبسه  يوهذا الدرع الذ  
مـع  الصباح    يف  فوجد الدرع   الظهر ويغطى بالقماش ليلبسه      وهو مصنوع من احلديد من    

  !!يفأخذه وذهب به إىل القاضي، يهودرجل 
  !لقاضي؟ رئيس الدولة ذهب إىل ايمن الذ
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  جامع املسانيد واملراسيل  ، )ابن عبد الْحكم( ٢٠٧
  عنهماعن ابن عبّاسٍ رضي اللَّه ) فر(» : ، والثاىنجامع املسانيد واملراسيل  ، tعن أَبِي هريرةَ ) ش (: األول ٢٠٨
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 بـين إ: هل معك شاهد يا أمري املؤمنني؟ قـال       : ، فقال القاضي  هذه درعي : وقال
اخلـادم ال   : ي فالن، قال القاضـي    خادم: شهد ألبيه، قال  ن ي اإلبن ال جيوز أ   : احلسن، قال 
، ك يـا يهـودي    الدرع درع : قال.. ال  : شاهد؟ قال : د ملخدومه، هل معك   جيوز أن يشه  

  .ي قامت به السماوات واألرضهذا هو العدل الذ: فاليهودي تعجب وقال
مـت   قا ي إنه العدل الـذ    !!أمري املؤمنني حيكم على أمري املؤمنني      قاضي: وأضاف

نت خـارج   ا أمري املؤمنني، فقد سقطت منك وأ      عليه السماوات واألرض، الدرع درعك ي     
 فقـال ... العدالـة،   بسبب   .....نطق بالشهادتني؟  ملاذا .لشهادتني   وتشهد با  ،من املسجد 
  .ادمت قد أسلمت فالدرع هدية لكم: رضاه  وأt اإلمام على

ل مكان ظاملني، والناس كانوا     ك  يف وكان هدف قادة املسلمني عندما رأوا احلكام      
ن يأخـذوا   أدين، ومل يكـن هـدفهم  م احلكام املستب فأرادوا أن حيرروهم من ظل  ،مساكني

ال مل يكن هذا هدفهم وال هذه بغيتهم، وإمنـا          .. األرض ليأخذوا ريعها أو يأخذوا خراجها       
  . واملساكني من جور هؤالء احلكامبغيتهم كما قلت هو حترير املستضعفني

اإلسـالم، ولكنـهم      يف ي بلد يدخلوها على الدخول    أ  يف يرغموا أى واحد  ومل  
  .دين اهللا مبحض إرادم  يف والناس بعد ذلك دخلوا،هم عليه يتركوهم على ما

 يـن  لنا د  مصر  يف  دخلوها، فنحن  ولذلك مل تتغري أى بلدة من بالد املسلمني اليت        
دينون لنا بأننا لنا أفضال علـيهم، ألن         وي  املوجودين عندنا من األرثوذكس،    على املسيحيني 
  يف هم وطـردوهم   وكانوا يـذحبون فـي     ،كاثوليكحيكمون مصر، وكانوا    الرومان كانوا   

  ؟مصر  يفبقاهم من الصحارى وأنقذهم وأعادهم أيالصحارى، من الذ
: قـالوا ؟   أى كبريهم ىف الدين    هو األنبا من   :  عمرو بن العاص   سأهلم.. املسلمون  

 ومن وقتها يصدر للبابا     ،دعوه، وأصدر له قراراً   الصحراء، قال هلم ا     يف رب وهو ها  بنيامني
 فعل ذلك عمرو بن العـاص، وهـم خيتـارون           يقراراً بتعيينه من رئيس اجلمهورية، والذ     
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  .رئيس الدولةبد وأن يصدر له قراراً من  مايشاءون ولكن ال
ـ  يع أ  هلم مرة ثانية، أمل يكن يستط      الكنائس هدمت، فجددها  : قالوا   ي هـذه   ن يلغ

 ولكنه اليريد أن يدخل اإلسالم مسلم بظاهره وكافر بباطنـه، فهـذا الينفـع               !؟الكنائس
44  (( :املسلمني وال حاجة للمسلمني إليه     ||MMΡΡ rr'' ssùù rr&&  ççνν ÌÌ�� õõ33 èè??  }}¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  44 ®®LL yymm  ((##θθ ççΡΡθθ ää33 ttƒƒ  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããΒΒ  

∩∩∪∪  ((  ))ولـو  نت، حـىت    وإال كن كما أ   ..  يدخل عن إقتناع      يدخل، يالذ ... ))ی�ونسی�ونس
  .حوالناحنن لنا معاملة ولنا ديننا ولنا أنت، وتعبد أصناماً فكن مع أصنامك كما أكنت 

  ؟ص يستطيع أن يهدم كل هذه الكنائسأمل يكن عمرو بن العا -
 على ماتركه قدماء املصريني إن      ي يستطيع عمرو بن العاص أن يقض       يكن أمل -

  !؟غريهو كانت آثاراً أو أهراماً أ
تى ـا    أ حىت يعلم الناس العدالة اليت    .. ا عالمة على الظلم      أن بقاءه   فتركها مع 

ديـن    يف وحرروهم من ظلم احلكام الذين كانوا قبل ذلك، فكيف يدخل الناس ،املسلمون
��šš  ((::وهو يعلـم بعلـم اهللا        rاحلبيب   ... ؟ باملعاملة الطيبة الكرمية     اهللا yyϑϑ ©©== ttãã uuρρ  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ss99  

 ää33 ss??  ããΝΝ nn== ÷÷èè ss??  ((  ))ن أهل مصر من غري املسلمني اآلن أقـرب النـاس إىل            أيعلم  ، ، ))الن�ساءالن�ساء١١٣١١٣
   : عندهم األهلية واإلستعداد، فقالدخول اإلسالم، يعين
}}{{٢٠٩  

  :فيهمفيهم U ن منكم، قال اهللاوملاذا ؟ ألم قريب
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  جامع املسانيد ىف  ابن سعد عن أُبي بن كعباه رو٢٠٩
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ن أهل مصر مشوا على منهج اإلميان فيما فهم أقرب الناس إليكم، هؤالء لو أ
  .اإلسالم  يفاً على ملته إال ودخلمصر كلها واحد  يفبينهم فقط مابقى

م مع بعضهم أكثـر     ؟ فه اإلسالم  يف بعضنا، فلماذا يدخلون    يف لكنهم يرونا نأكل  
 لكن لو أن املـسلمني علـى املنـهج          !!؟ديننا  يف  فلماذا يدخلون  ، منا اً وأكثر ترابط  اًتعاون

 الحظناهم وقد غلبت علـيهم      ال يوجد، وإننا  ! ؟ف عن اإلسالم  يتخلّ فمن منهم س   القرآين
: ل لـك ـ بالرغم من تشدد بعض أبناء املسلمني ـ عادات املسلمني، فتجد بعضهم يقو 

 يقـصد  السام عليكم كما يقول البعض ـ فهو ال : نه يقول م عليكم ـ وال تقول أ السال
  .ذلك ألنه قد تعود على ذلك

" داقـوف   " مسهـا   فظة املنيا وموجودة لوقتنا هـذا وا      حما  يف نا ذهبت إىل بلدة   أ
  ممعاً ــ وهـذا     ختان البنات املسلمات واملسيحيات      يجيرمسلماً  رضاً  فوجدت رجالً م

  ! عشرة سنة ن منذ مخسالكالم كا
، وجـدوا   همألم يعيشون مع املسلمني ووجدوهم يفعلوا ذلك ففعلوا مثل        ذلك  

أضـرحه  جعلوا  ون أضرحة ف  ماملسلجعل   ..  ..همأن املسلون يصنعون املوالد فصنعوا مثل     
  .تقليدنا دائماًولوا ا نفس احلكاية، حييمثلهم، فه

ع الكعك، فصنعوا الكعك مثلنـا،  ، نصنUدين اهللا   يف فلو أننا منضبطون لدخلوا   
عيـدهم الكعـك أسـوةً        يف فـصنعوا .. ن  ؟ هم الفاطميو  عة الكعك  بدأ صنا  يومن الذ 

ون، وبعـضهم ـ   مموتاهم كما يفعل املـسل   يفباملسلمني، حىت أن بعضهم عمل عظات
.. -  منهم فوضعوا شريط قرآن ىف املـسجل  ـ مل جيد من يعظ  القاهرة  يفكما مسعت هنا

  . وجدوا املسلمني بعيدين عن الدينأم  يف املسلمني ولكن املشكلةفهم يقلدون
 ألم يتعاونون معا ويساعدون بعضهم ويقفون جبانب        ،نتماؤهم لدينهم إفادة لنا   او

؟ ملـاذا ! الي ميد يده للتسول؟     أى جانب من جوانب الطرقات مسيح       يف بعض، هل رأيت  
  يف املـسيحيني أم    يف  هل موجودة  ،مصر  يف دة البطالة املوجو  ! فقرائهم ألم متولني أمور  
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فما .. شركام    يف صفوف املسلمني فقط ألم ليس عندهم بطالة فيعينوهم         يف ؟املسلمني
   !؟فعة، ألنه مباذا ينتفعن عدم وجود امل؟اإلسالم  يفمهل جيعلهم يسوفون دخويالذ

عـاً وسـائرين علـى      فعندما جيد املسلمني متعاونني معاً ومتآلفني معاً ومتكاتفني م        
ـ Uدين اهللا   يفاملنهاج القومي فسيدخلون مؤهلني، لكـن  ـ  الذين هم بيننا  ، لكن هم 

ن يكونـوا    يقلدون جنوب السودان، فرييدون أ     جندهم أحياناً .. ؟ ال   إذا بارزناهم باحلرب  
! ؟ حنـن  ي صدهم عن دين اهللا    ؟ من الذ  الدين بعدها   يف ، فمن منهم سيدخل   دولة منفصلة 

  .ينه معاملة لتقربه إىل دين اهللاجعل بينك وباصلح بقية وإبقِ لل
، r  مطبقني منـهج حبيـب اهللا  t وضعه سلفنا الصاحل ي هو األساس الذ  وهذا

يـن   وأ ؟على أصحابه فبماذا أشار علـيهم     سيدنا رسول اهللا عندما ضاقت اجلزيرة العربية        
  :املسيحية؟ فقال هلم احلبشة، وماذا كانت تتبع احلبشة؟ أمل يكن دينهم ؟ إىليذهبون


{{٢١٠ 

 حال املسلمني، وأرسل أهل مكة عمرو بن يفذهبوا إىل هناك، ورأى النجاش
لي هم النجاشيالعاص ومعه وفدفقدموا له اهلدايا لنجاشي املسلمني، ومعهم هدايا لسلم ،

  .أمسع منهم: يهؤالء صفام كذا وكذا، فقال النجاش: الوا لهوق
  :؟ قالماذا معكم:  وقال لهt طالب  جلعفر بن أيبيفأرسل النجاش

 ونأيت يتةامل ونأكل األصنام نعبد جاهلية، أهل قوما كنا امللك، أيها{ 
 ما وحرمنا شيئًا، به نشرك فلم وحده اهللا إىل أن قال فعبدنا...  الفواحش،

  .ةفواخلطبة طويلة ومعرو..}  .. لنا أحل ما وأحللنا علينا، حرم
 ـ وانظروا إىل دعاة نعم: ؟ قالل معكم شيئاً من كتاب اهللاه: فسأله النجاشى
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 .والتحرير والتنوير، والبداية والنهاية ،السرية احللبية ٢١٠
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 تتكلم عن سيدنا  تعجب امللك، فتلى اآليات اليترسول اهللا خيتارون من اآليات اليت
 ال إمنا نتهى األمر،حكيماً، ومل يقرأ أى آيات أخرى واه كان عيسى والسيدة مرمي، ألن

‰‰ôô  ((: يات الىت فيها تنفري وتكفري مثللم يقرأ اآلف.. كان حكيماً  ss)) ©©99  tt�� xxÿÿ ŸŸ22  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  
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ترجم يترجم له، ، وكان يقرأ واملقرأ ما يناسبهمولكنهم طاملا هم أهل كتاب فقد 
مشكاة واحدة،  جاء به عيسى ليخرج من يالذوإن هذا واهللا هو : فقال هلم النجاشي

هداياهم ي معه  ورد على عمرو والوفد الذي،بلد  يفأمان  يفأخرجوا وأنتم سيوم، أى
  .أماين  يفوهؤالءعودوا إىل بالدكم، : وقال هلم

بنه ومعـه وفـد     إرسل   يد سيدنا جعفر، وأ    على لإلسالم    امللك  اهللا ىبعد فترة هد  
  :rلرسول اهللا ليعلمه الدين، ولذلك عندما مات، قال رسول اهللا 

}}{{٢١١
  .احلبشة  يفياملدينة والنجاش  يفيه صالة اجلنازة وهووصلى عل

 فلو فعلوا كمـا يفعـل       !!؟ هل دخل باحلرب   ؟اإلسالم  يف يكيف دخل النجاش  
  وهذا يفجر قنبلة هنا وهذا يـصنع تفجـرياً         ،البعض اآلن يدخلون البالد ويعملون عصابة     

موا الوسـيلة   سـتخد الكنـهم   ..  ال   !!دين اهللا؟   يف  سيدخل يفهل كان النجاش  .. هناك    
  .r علمها لنا سيدنا رسول اهللا اإلسالمية اليت

تلك القضية الفريدة   لوامسعوا   :دخلوا بلداً إال بعد إعالن أهلها     وكان يقول هلم الت   
عهد عمر بن عبـد العزيـز         يف أن قاضياً مسلماً حكم على أعظم قائد      احلروب  اريخ  ت يف

 من قُـواد الفتـوح،      يبة بن مسلم الباهل   على الرغم من أنه قريب له، القائد كان إمسه قتي         
مل ينتظـر   و،إما اإلسالم وإما اجلزية: روسيا اآلن ـ وقال هلم   يفد وهىأرسل ألهل مسرقن

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 t صحيح مسلم عن عمرانَ بنِ حصينٍ ٢١١
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لخليفة عمر بن عبـد  رسلوا ل أ أهل البلدة قد مسعوا عن اإلسالم ف       وكانالرد ودخل البلدة،    
 ي، فأحال املوضوع إىل قاض    ن قائدك قد دخل علينا بدون شروط املسلمني       إ: العزيز وقالوا 

م دخلوا بغري   املسلمني، والقاضى قضى بأن خيرج اجلند من البلدة وأن يتركوها ألهلها أل           
  .!!الشروط اإلسالمية

  !!دين اهللا أفواجاً  يفيعاًوبعد أن خرج اجلند دخل الناس مج
ن املسلمني مثل الـروس أو مثـل        ؟ العدالة اإلسالمية، لكن لو أ     هم أدخل يمن الذ 

  ؟الدين  يف يدخل الناسيالذا الروم أو مثل هؤالء اهلمج فلن ينفع ذلك، لكن م
 أن  ها أنت ترى   يراها غري املسلمني، و    احلقوق اليت  ومراعاة    العدالة واملساواة  ي ه
نه هنـاك    وهل يذهب للمدينة إال إذا عرف أ       ، يذهب للمدينة   حيدث له حادث   يأى مسيح 

  !سيحصل على حقه ؟
ن يـضم قطعـة أرض      وأراد أ  ن يوسـع مـسجداً،    يريد أ اص  عمرو بن الع  كان  

ففعل كما تفعل الدولـة اآلن، أخـذ األرض وأعطـى اليهوديـة             .. ال  : ليهودية، فقالت 
 اهـدم : له عمـر  املدينة ومل تذهب بنفسها، فقال        يف تعويضاً، فأرسلت لعمر بن اخلطاب    

  يف  ال جيـوز أن يـبىن       وأعد هلا أرضها فإن مسجد املسلمني      ،أرضها  يف اجلزء الذى بنيته  
ـ   ال جيوز  !!؟ كيف تأخذ األرض باإلغتصاب    ،أرضٍ مغتصبة  اإلسـالم، وليـست      يف ذا ه

  .فال جيوزاملسجد جزءاً مغتصباً ولو صغرياً   يفناألرض فقط بل لو أ
        الـسلطان قايتبـاي   د  فعندما كانت املدينة املنورة واجلزيرة العربية تابعة ملصر وجد

مـت  نزلت صاعقة من السماء فحطَّ    ه؛  دن جد فبعد أ ،  د النبوي املسجسلطان مصر آنذاك    
  ! ومعه الناس أن هناك شيئاً غري صحيحالسقف بأكمله، فأيقن السلطان

 وا كل شيٍء ولو كـان     لن يسج من قاموا بعمارة املسجد أ    أمر  قد  السلطان  وكان  
خـذ  أُخلـشب    من ا   فوجدوا أن هناك لوحاً    ة األوراق فأرسل جلنة من مصر ملراجع    ،  قليالً

ـ      مل يرضU  ، فعلموا أن اهللا     !سقف املسجد   يف غصباً ووضع  لوحـاً  ه   ذا العمل ألن في
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  . وهكذا يكون اإلسالم! .. نه اإلسالم إ!!؟ماهذا.. واحداً خمالفاً 
  املعامالت الـيت   ي ه وهذه..  أفواجاً Uدين اهللا     يف ولو رأى الناس ذلك لدخلوا    

ومشى عليها السلف الصاحل إىل يـوم       ،  فاء الراشدون  ومشى عليها اخلل   ،أسسها رسول اهللا  
  .دين اهللا أفواجاً  يف تدخل الناس باملعامالت اإلسالمية اليت،الدين

بلدنا يتوارثون فيما بينهم على شرعة ديننا، ألن الديانة           يف سوا أن النصارى  تنوال  
ـ   دات فقط فكيف يتوارثون   املسيحية ليس فيها تشريع بل فيها عبا       ى الـشريعة   ؟ ميشون عل

الدول األوروبية كل دولـة       يف املرياث، فالتشريعات   يف اإلسالمية، ولذلك يأتون لسؤالنا   
لـشريعة  رتـضوا ومـسترحيني ل    ا الشخصية، لكن هم هنا وافقـوا وا       على حسب أحواهل  

  .فهذه خطوة هامة! ؟اإلسالمية، فلماذا ننفرهم
 كان حيفظ   ١٩١٩وكان ضمن املشاركني ىف ثورة       مكرم عبيد هو  و حماميهمأحد  

 على قلب رجلٍ واحـد     نون واملسيحي واحملاكم، وكان املسلم    يف  وكان يترافع به   ،القرآن
ن يـدخل بيننـا ونعـاديهم       عاً، ملاذا نسمح للطابور اخلامس أ      وكانت أيديهم م   ،الثورة يف

هم لنـا،    بـضم  من جبهتنا الداخليـة،   ؤ ن نريد أ حنن ن ! ملاذا نفعل ذلك؟  ؟  ائنافيصريوا أعد 
  . أفواجاUًدين اهللا   يفعطيهم مجال اإلسالم ومجال املعاملة اإلسالمية فيدخلونفن

 وال مـه العمل وأنت تغلق الطريق فيما بينك وبينـه وال تكلِّ        يف لك جار مسيحى  
  ؟مك، فلماذا يعرف اإلسالميكلِّ

 ، وتبـدأ ئه بأعيادهاحلديث ون  يفصل معهتتكلم معه، وتتواوالصحيح هو أن تبدأ  
  تدخل الناس   اليت ية وه حياته اإلجتماعية وتعطيه املشورة، وبعد ذلك احملب        يف مساعدته يف
  ؟الدين إال بذلك  يففهل سيدخل الناس.. دين اهللا أفواجاً  يف

ألنه مل يـدخل أحـد      .. ؟ ال   ي باخلنجر أو بالسيف   الدين اإلسالم   يف فهل دخلنا 
  . املدن أو غريهافتح البالد وال ببالسيف ولكنه دخل بفتح القلوب 

.
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 ميزانية الدولة اإلسالمية األوىل •
 أسباب فرض الضرائب •
 الضوابط الشرعية لفرض الضرائب •
  حلِّ مشاكل اتمعدور الزكاة يف •
 توصيات وإقتراحات •
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عصب احلياة، ورمبا أشـاع الـبعض أن الـدين          اإلسالم جيعل املال    
نعزالية، والتواكل والتراخي، وأشاع أعـداء      اإلسالمي يدعو إىل السلبية واإل    

اإلسالم هذا املفهوم بيننا ويف دول الغرب، حىت أصـبح مسـة يف وسـائل               
وأحياناً كلمةُ مـسلمٍ    . متكاسل وغري منتج ومتراخي   : إعالمهم، فَمسلم يعين  

 عنـدنا وينـشروم يف      ويصورون املتـسولني  !! لمتسو:  تعين – عندهم   –
  .!!هذا هو اإلسالم: ويقولون.. صحفهم 

  يهتم باحلياة يف دقائقها وكل صغائرها، فما من شأن          بينما اإلسالم دين 
  .ووضع له الضوابط القرآنيةUاهللا إالَّ وقَننه  حياته ىف كلِّيف حياة اإلنسان 

 
 عندما  rوالدليل على اهتمام اإلسالم باملال واستثماره، أن الرسول         

هاجر من مكة إىل املدينة، وكان اليهود يسكنون ا، واليهود كما تعلمـون             
U: ))  ööΝΝاهللا قوم يقول فيهم  ååκκ ¨¨ΞΞ yy‰‰ ÉÉff ttGG ss99 uuρρ  šš⇑⇑ tt�� ôômm rr&&  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  44’’ nn?? ttãã  ;;οο 44θθ uuŠŠ yymm  ((  ))البقرةالبقرة٩٦٩٦((  

ن يستثمر األموال ويقتنصها بأساليب يعرفوـا جيـدا،         فَهم أَمهر م  
 أن املال يف املدينة مركَّز يف أيدي اليهود، والتجـارة الرئيـسية يف              rفوجد  

املدينة جتارة الذهب وجتارة السالح، وال يوجد فيها تاجر واحد غري يهودي،            



  ))٢٢٥٢٢٥((                                              اإلصالح املايل للمجتمع اإلسالمي                                               اإلصالح املايل للمجتمع اإلسالمي       ب الرابعب الرابعالباالبا
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (اإلسالماإلسالم يف  يف          إصالح األفراد واتمعات         إصالح األفراد واتمعاتالشيخ فوزي حممد أبوزيد               الشيخ فوزي حممد أبوزيد               

 مـن الـيمن،     -بل وجد السوق الذي جتلب له البضائع من خارج املدينة           
  : والبيع فيه ألهل املدينة قائم على اليهود-ارس، والشام وف

 أي  - يعين يستوردوا بلغة العصر    -فهم الذين جيلبون البضائع      -
 . إىل املدينة رواحيض

 اليت يـسيطرون ـا      -وكوسيلتهم  وهم الذين يقومون ببيعها،      -
 من ليس معه الثمن نقداً، يعطونه باألجل، حىت         -على الشعوب   

  .ه، ويكون حتت سيطرم وهيمنتهميف مصرييتحكمون 
 - بعد بنـاء املـسجد       - ٢١٢٢١٢ يف املدينة  rختذه الرسول   فأول قرار ا  

: أما القرار الثـاين   .. وكان أول قرار صدر من احلضرة احملمدية بناء املسجد          
ستغل يف ذلك   أمر أن يكون هناك سوق خمصوص، وا       ف ،فبناء سوق للمسلمني  

سـتغل  ء، وا  يف البيع والشرا   ، يف التجارة  -مكة  وهم أهل   -مهارة املهاجرين   
 فكان هذا السوق أول     ،هذه اخلربة يف صفوف املسلمني، وأمرهم بأن يتاجروا       

  .د، مث خيلصها ائيا من اليهود ليخلِّص املدينة من سيطرة اليهوrعملٍ عمله 
بدأ معهم بالتدرج، فاستولوا على التجارة، وأصبح املؤمنون يتاجرون         

ن إىل بالد الشام، وإىل بالد اليمن، وإىل بـالد فـارس، وحيـضرون              ويذهبو
البضائع ويبيعوا باألسس والتشريعات والقوانني اإلسـالمية، ممـا أدى إىل           
كساد احلياة التجارية عند اليهود، ألن القوانني والتشريعات اإلسـالمية يف           

قه، وجتعل املرء دائماً    البيع والشراء تسهل لإلنسان، وال تضع غلَّ الربا يف عن         
  .أبداً يرتاح هلذا التعامل الطيبو

 املال عصب احلياة، وجعل له يف اإلسالم نظريةً         rمن هذا جعل نبينا     
اقتصاديةً إسالمية، كاملة املالمح، كلها من كتاب اهللا ومن سنة رسـول اهللا             

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
الباب : }لناس كونوا قرآنا ميشى بني ا{ملزيد التفصيل ىف التنظيم املاىل واإلدارى مبجتمع املدينة األول؛ إقرأ كتابنا  ٢١٢

 .٢٤٣-١٦٥، كونوا قرآنا ميشى بني الناس ىف إقتصادكم، كونوا قرآنا ميشى بني الناس لعمارة الدنيا: اخلامس والسادس
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r،        سريية يف  فالقوانني األصلية يف القرآن، والشروح واحلواشي واملذكرة التف 
، والتفصيل على حسب كل زمان من العلماء اتهدين         rسنة النيب العدنان    
  .الفقهاء يف اإلسالم

 

 لَم نر، ولَم نسمع عن التجربة االقتصادية اإلسالمية       : قد يقول البعض  
!  جناحها، حىت نطبقهـا يف حياتنـا       دىوعن م  -ىف غري جمتمع املدينة األول    -

  :، ولكن أعطي مثاالً واحداًيطول املقاللن أعطي أمثلة متعددة حىت : أقول
 -أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز توىل احلكم ملدة سنتني وستة أشهر             

 ونفَّـذ القـوانني والتعـاليم       -كما نقول اليـوم     يعين مل يكمل خطة مخسية      
  :ذا كانت النتيجة ما،والتشريعات اإلسالمية

   ... !!فاض املال
 - وكان يسمى يف عصره خازن بيـت املـال           -حىت أن وزير املالية     

شكى له من ضيق بيت املال من كثرة ما فيه من سيولة، ومن كثرة األموال،               
ماذا نصنع ـذا املـال؟ ففكـروا يف         : فأحضر املخططني واملشرعني وسأهلم   

  .تلو املشكلة، ليحلوها مشكلةً املشاكل اليت يعاين منها اتمع
إن أغلب طبقات الـشعب ال    .. أول مشكلة واجهتهم مشكلة األمية      

ن تستطيع القراءة والكتابة، وهي القضية اليت نريد أن ننتهي منها اآلن يف القر            
حيـث عـين    !! نتهى منها يف سنة واحدة     وقد ا  - ومل ننجح بعد     -العشرين  

 وكانت الكتابة على األلواح     - وأعطاهم األلواح    كُتاباً يف كل دور العبادة،    
رهم وطلبام كلها من بيـت املـال،         واملواد اليت يكتبون ا، وجعل أج      -
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ولذلك أحصى رجال التاريخ، أن العصر الوحيد الذي قُضي فيه على أميـة             
  . عصر اخلليفة عمر بن عبد العزيزالنساء والرجال، هو

مية، وجد فائضاً وسيولة يف بيت املـال،   وبعد أن انتهى من مشكلة األ     
  ماذا يصنع ا؟

 مساه  -أَصلَح الطرق ومهدها، وجعل على كل مرحلة من الطريق بيتاً           
 ألن السفر كان برا، وعلى ظهور اجلمال أو اخليل أو ما شابه             -بيت الضيافة   

 كل مرحلة    فجعل على  ،ذلك، فكان يستغرق وقتاً طويالً بني البلدان املتنوعة       
 قدرها العلماء مبا يوازي مخسني كيلو متراً يف عـصرنا، ألـم    -من الطريق   

 بيتـاً للـضيافة،     -كانوا يستخدمون امليل، وامليل تقريبا اثنني كيلو إال ربع          
جهزه وجعل فيه أماكن للنوم، ومطبخاً يطهى فيه الطعام، وطاهيـاً يطهـي             

  .!!سلمني والنفقة كلها على بيت مال امل،الطعام
فإذا تعب املسافر يدخل إىل بيت الضيافة، فيجد الطعام جماناً، وجيـد            

فيجـد  !!  ومن العجب أنه جعل هناك علفاً للـدواب        ،مكان الراحة جاهزاً  
  . العلف جاهزاً أيضاً على نفقة بيت مال املسلمني

  وبعد ذلك وجد فائضاً وسيولة يف بيت املال، ماذا يصنع؟
اليم أن يزوجوا شباب املسلمني على نفقة بيـت  أمر والته وحكام األق  

 فالشاب ما عليه إالَّ أن خيتار الفتاة اليت تروقه، مث يبدي رغبته للوايل أنه               ،املال
 حبسب مـا    -بيت املال بتجهيز بيت الزوجية      يريد الزواج من فالنة، ويقوم      

!! يئاً يف ذلك   ش - آجالً أو عاجالً     - وال يدفع الشاب     -حيتاج إليه يف عصره     
فاستطاع يف هذا الزمن القصري أن يحلَّ كل مشاكل الدولة، ألنه اتبع النظرية             

  .اإلسالمية السليمة يف كل عصر
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: هذه النظرية اإلسالمية تقوم على عدة أُسسٍ قرآنية، تنقسم إىل شقني          
سالم أباح اكتساب املال، ولكنه رشده، وأبـاح         فاإل ،اكتساب املال وإنفاقه  

 والنصوص اليت تتكلم    ،Uاستثمار املال يف أي جمال على أن يطابق شرع اهللا           
$$  (( :Uعن هذا األمر كثرية وكثرية أوهلا قول اهللا          yyγγ ••ƒƒ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## þþθθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ àà)) ÏÏÿÿΡΡ rr&&  

 ÏÏΒΒ  ÏÏMM≈≈ tt66 ÍÍ hhŠŠ ssÛÛ  $$ ttΒΒ  óóΟΟ ççFF öö;; ||¡¡ ŸŸ22  (() ) البقرةالبقرة٢٦٧٢٦٧.(.(  
 بد أن يكون الكسب من طريق طيب، والطرق الطيبة للكسب           إذاً ال 

  . وأسوقها على عجالة سريعة- بينها اإلسالم اليت
 

 

فاإلسالم دين العمل، ووضع اإلسالم ضابطاً ال يصلح العمـل يف أي            
≅≅ÈÈ  (( :عـز شـأنه   زمان أو مكان بغريه، وهو قوله        èè%% uuρρ  ((##θθ èè== yyϑϑ ôôãã $$##  ““ uu�� zz�� ||¡¡ ssùù  ªª!! $$##  öö// ää33 nn== uuΗΗ xxåå  
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 صلحت مجيع األعمال،    - الذاتية الداخلية    -إذا وجدت هذه الرقابة     
 ال نـستطيع أن نـنجح يف أي         - الذاتية اإلميانية    -وإذا فقدت هذه الرقابة     

التوصيات والتوجيهـات،   عمل مهما شرعنا من تشريعات، ومهما برعنا يف         
  .ف اجلهاتلومهما شددنا يف أجهزة الرقابة على خمت

، فإنه يستطيع أن يتحايل     Uإن مل يكن الرقيب على املرء إميانه وربه         
 وأنتم ترون مجيعا أن الدولة تـشرع ولكـن عنـدنا خـرباء              ،على كلِّ أمر  
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ط العمـل    إذاً ال يضب   ،متخصصني يف تفصيل القوانني على حسب ما يريدون       
  . ، بأن يكون العمل هللاUإال الرقابة الداخلية هللا 

  :سب راعى فيه اإلسالم عدة أمورهذا الك
θθ##))  ((  ::جعل املالَ واخلريات كلَّها ملْكاً هللا: أوال àà)) ÏÏÿÿΡΡ rr&& uuρρ  $$ ££ϑϑ ÏÏΒΒ  // ää33 nn== yyèè yy__  
tt ÏÏÿÿ nn== øø⇐⇐ ttGG óó¡¡ ••ΒΒ  ÏÏµµŠŠ ÏÏùù  {{) ) املالهذا أمر طبيعي أن اإلنسان ميوت ويتركف، ))احلديداحلديد٧٧ ، 

أي أن هذا املال وسيلة وليست غاية، وهذا أساس من :  أن املال هللاومعىن
أسس النظرية اإلسالمية، فاملال وسيلة حلصول املرء على ما يريده يف الدنيا، 

 -والكتساب السعادة اليت يرجوها يف الدار اآلخرة، فإذا كان املال وسيلة 
قب يف مجعه ويف  فإن هذا جيعل املؤمن يرا-وليس غاية كما يفعل اآلخرون 

  .rإنفاقه شرع اهللا وسنة رسوله 
 واإلسالم كذلك جعل اتمع وحدةً واحدة، وكل فرد يف اجلماعـة          

فبدد مبدأ األنانية، ومبدأ األثرة، ومبـدأ       يسعى لراحتها ومنفعتها وإصالحها،     
  .نه جعل اتمع كله وحدةً واحدةالشح والبخل، أل

بد أن يراعـي     يقوم بالكسب، ال  ومن هنا كان الذي جيمع املال، أو        
اتمع، فال يكسب شيئاً يتناىف عمله مع تقاليد اتمع، وال يستثمر مالـه يف              
شئ يتحقق أن فيه ضر للمجتمع، وأن يسعى خلري هذا اتمع، فرياعـي أن              
يكون استثماره مطابقاً لعادات وأعراف وتقاليد وشرع اتمع الذي يعـيش           

  .ووطنه وجمتمعه وبين جنسه نافعاً لنفسه فيه، حىت يكون إنساناً
أوجب اإلسالم بعد ذلك على املؤمن الذي يكـسب املـال أمـوراً             

ل املال بـين لـه       لكي حيص  ،إسالمية يف حتصيله، وأموراً إسالمية يف استثماره      
عليه اسـتثمار املـال يف اجلهـات الـيت          أوهلا، مث بعد ذلك     السبلَ، فالعمل   

  .سنحددها فيما بعد
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  : املرياثالطريقة الثانية لكسب املال من طريق حالل
فاملال الذي يأيت عن طريق املرياث مالٌ أحلَّه اهللا، علـى أن يكـون              

  .ابقاً لكتاب اهللا وشرع اهللاملرياث مط
خري ضامن حيفظ التوازن املايل     نظام املرياث اإلسالمي    وىف احلقيقة إنَّ    

 حـىت   -بن األكرب   جنليزي مثالً جيعل التركة كلَّها لإل      فالقانون اإل  ،جتماعياال
 لكن النظام اإلسالمي جيعل     ، فيظلُّ الغين غنيا والفقري فقرياً     -ال تتفتت الثروة    

الكُلَّ يشترك يف هذا املرياث، فيجعل املال دائماً يف حالة توازن بني طبقـات              
حىت  -ه  تطيع أن يوزع   صحيح أنه حيصله بغري حد أقصى، لكنه ال يس         ،اتمع

  .إال يف حدود -صاحبه 
رأة حقها كالم   وكلُّ ما يثار عن أن نظام املواريث ىف اإلسالم هضم امل          

الغري إسالمية ىف العامل    املالية  اليثبت له حجة، واحلقيقة أن كثرياً من اتمعات         
مل ىف تطبيقـه، و ث وحاولوا اإلقتراب منه كـثريا     يدرسوا نظام اإلسالم للتور   

  .رجال الدين من عداء اإلسالمموقف مينعهم من اإلقتداء به إال قوة الساسة و
 

قد اإلسالم  إنَّ   :هي الطريقة الثالثة لكسب املال يف اإلسالم      الوصية  و
ولكن بشروط حفظـاً    صاحب املال احلق يف أن يوصي جبزٍء من ماله،          أعطى  

أن : والشرط الثـاين  ،  عن الثلث صيته  ىف و أال يزيد   الشرط األول    :للحقوق
فإذا كانت الوصية يقصد ا الضرر بالورثـة،        ؛  تكون الوصية بنِية فيها خري    

  .ذوعدم حصوهلم على حقوقهم، جيعلها اإلسالم وصيةً جائرة، ال تنفَّ
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  .فالوصية هي األمر الثالث الذي كسبه حالل يف اإلسالم
 

ع، أن يتربع املرء بشئ مما      بة هي ما نسميه الترب    واهل :اهلبة: األمر الرابع 
  .رضاء ربه، أو ألي نية صاحلةميلكه إلنسان، رغبة يف نفعه، أو رغبة يف 

  :هي الطرق اليت جعلها اإلسالم لكسب املالباختصار هذه ف
  . واهلبة،العمل، املرياث، الوصية

 

لكـسب املـال      األوىل ةنعود إىل الطريق  ؛   أمجلنا تلك الطرق   وبعد أن 
 والذى هو ىف احلقيقـة      العمل و - وهو الذي حيتاج إىل تفصيل       -وهى العمل 

ـ لإمنوط بكلِّ واحد منا أن يقوم به على الوجه األكمل، والذى             ه تطـوير   ي
  .وإثرائهاضتها اتمعات و

، الت املتعـارف عليهـا  م هو العمل يف اافالعمل الذي أباحه اإلسال  
  : بطرقستثمارإوأن يكون هذا العمل ك

  .نفسهبإما أن يقوم به الفرد  -
 .وإما أن يوكِّل فيه غريه -
 .مع غريهفيه بنفسه وإما أن يشترك  -

أو بغـريه أو يـشترك معهـم    فالعمل الذي يقوم به اإلنسان يف نفسه     
  .وابط إسالميةكالزراعة، الصناعة، التجارة وهذه األمور حددها اإلسالم بض
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ففي الزراعة أباح للمؤمن أن يأخذ األرض امليتة على أن يقوم 

  :rبزراعتها، فقد قال 
}}{{٢١٣

 كطريق اإلمساعيلية   -رق الصحراوية   فنحن نمر أحياناً على بعض الط     
 وجند كلما منشي الفتة مكتوبـاً عليهـا   -الذي يصل بني القاهرة وبورسعيد     

 اإلسـالم جعـل هـذه       ،مزرعة فالن، وهي أرض عليها سور وغري مزروعة       
األرض من حق املسلم أن يقتطعها، ومن حق احلاكم أن يقطعها له، علـى أن          

 فإذا تركهـا فعلـى      ،تثمارها وزراعتها ينظره ثالث سنوات إلصالحها واس    
  .احلاكم أن يصادرها منه ويعطيها لغريه، ألن اإلسالم يرغِّب يف االستثمار

واالستثمار يف اإلسالم حر، ولكن اإلسالم أمر والة األمر أن يتدخلوا           
 فاحلرية يف اإلسالم مكفولة لكـل       ،لتوجيهه إذا لزم األمر، كما رأينا يف ذلك       

ماله كيف يشاء، على أال يضر أحداً، وعلى أن يكون وفـق            فرد أن يستثمر    
  .Uشرع الواحد األحد 

ال يزرع شيئاً يضر األبدان، أو ى       أ:  يف جمال الزراعة   الناحية الثانية 
ات، وكمـن يـزرع األرض       كمن يزرع املخدرات واملـسكر     ،عنه اإلسالم 
عـة واملنتـشرة،     اليت كبدت شعبنا يف هذا العصر األمراض الفظي        باحملظورات

كمن يغذي الفواكه واخلضراوات باهلرمونات، أو يكثِّـف هلـا املبيـدات،            
فيأكلها اإلنسان فيجدها تنخر يف داخل األبدان، وهذا خمالف لشرع الديان           

U،          تمعه وال ينتج لنفع نفسه فقط، فال بد أن يكون هذا      ألن املسلم ينتج
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .رواه أمحد والنسائي وابن حبان والترمذي والضياء عن جابر ٢١٣
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     ا وعقليتمع صحيـا، وعرفـاً       اإلنتاج يالئم هذا اا ودينيا، وعقائديا ونفسي
  . هذه هي الضوابط اإلسالمية،واجتماعيا

 

سـتثمارات الـيت    فاستصالح األرض وزراعة األرض من أفـضل اإل       
  .حرص عليها شرعنا وديننا احلنيف وجعل طرق االستثمار يف الزراعة متنوعة

نسان بنفسه وإما أن يعطيها ملن يزرعهـا علـى أن           إما أن يزرعها اإل   
يكون له نصيب مما خيرج منها، كالنصف أو الثلث على حـسب االتفـاق              

  .)املزارعة(وتسمى 
وإما أن يعطي الشجر ملن يقوم بسقيه نظري نصيب معلوم مـن مثـرة              

  .)املساقاة(وتسمى 
شخص وإما أن يؤجرها كلها إلنسان ويأخذ منه اإلجيار ويتوىل هذا ال          

  . تلك بعض الوسائل للزراعة يف اإلسالم ...الزراعة وحيصل على احملصول
 

 مـن عجيـب     - والصناعة     ،الوسيلة الثانية لالستثمار هي الصناعة    
 جعل أفضل مصرف للزكاة أن نشتري        وأرضاه t أن اإلمام الشافعي     -األمور  

 ونفتح هلم حانوتـاً     - بعد أن نعلمهم احلرف      -محتاجني  ا وسائل العمل لل   
، أعلم احملتاجني حرفاً صناعية، مث جنعل هلم دكاناً أو حانوتاً         :  يعين ،يعملون فيه 

  .ونتركهم يستثمرون هذا األمرونعطيهم العدد واألدوات من الزكاة، 
  :يسأَلُه، فَقَالَأنصارى رجل  عندما جاءه r رسولالوأخذ ذلك من 
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rr



rr


–– ين كبريين كبري عليه دعليه د{{٢١٤

 

إذاً استثمار املال يف الصناعة يف اإلسالم أن تكون هـذه الـصناعة ال    
ختـالف  ، وأال   يـة نـشر اإلباح   وال   جتماعيـة تساعد على نشر اجلرائم اإل    

  .التشريعات اإلسالمية
 وال جيـب علـى      ،فال جيب على مسلم أن يعمل مصنعا لصنع اخلمر        

 وال جيب على مـسلم      ،مسلم أن يقيم مصنعا لصنع السالح ويبيعه ألي أحد        
 سواء يف أجسامهم أو     ،أن يقيم مصنعا ألي أمر يضر باتمع أو بأفراد اتمع         

  . ألن كل مؤمن جنديا يف هذا اتمع، دينهميف أخالقهم أو يف قيمهم أو يف
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

٢١٤ كالسِ بنِ مسنن أيب داوودعن أَن tالكوب: كساء البعري، القعب: ، احللس.  
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  ٢١٥٢١٥}}r:}}أما التجارة فقد قال فيها 

 يف  ل السوق وميتحن التجار    يدخ tوقد كان سيدنا عمر بن اخلطاب       
ك حاثاً على حتصيل العمل     شأن ذل  ويقول يف    - البيع والشراء    -فقه البيوع   

{{ :الالزم الشرعى للعمل به ىف التجـارة      
{{٢١٦٢١٦ وىف األثر وىف األثر::}}{{  

 

 ،أَحلَّ اإلسالم التجارة وجعلها حالالً إذا كانت بالضوابط اإلسالمية
 مير يف األسواق وخيترب البضاعة rفقد كان . ط فيها منع الغشوأول ضاب

 وامسعوا للروايات ألن !بطعامٍ بسوقِ املدينة فأعجبه حسنهيوماً مرّ فبنفسه، 
  :!!!لألسف! الغش صار املصيبة الكربى ىف جمتمعات املسلمني اليوم 

}}rr
{{روىروىوو::  

}}
))املطراملطر((
{{}}{{٢١٧ 

سواء يف الكيل أو يف امليزان أو يف الصنف بأن يعلن فنهى عن الغش 
 الذي  يعرف أننأ وعن الغش يف الثمن ك،عن صنف جيد ويبيع صنف ردئ

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  اه سعيد بن منصور عن عبد الرمحن األزديرو ٢١٥
 ، والقرطىب والسمرقندىتفسري البحر احمليط ٢١٦
  . عن عبداهللاصحيح ابن حبان : عن أىب هريرة، الثالثصحيح ابن حبان  : ، و الثاىنعن ابنِ عمر ، سنن الدارمي ٢١٧
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يع له البضاعة بأكثر من مثنها  فيستغل جهله ويبجيهل الثمن) املشتري(أمامه 
 –خداع املشتري واستغالل جهالته أى  وهذا يسمى الغرر ،اف مضاعفةأضع

لى حنو قاطع م ع ضمانة له بأن يتضرباً من املعاملة التجارية الأو أن يكون 
rr{{ :سٍ قالَعن ابنِ عبّافذاك من الغرر حيفظ احلقوق 

            rr  
{{٢١٨٢١٨  

  .بكل أصنافه وأشكالهواملكر واخلداع فمنع اإلسالم الغش 

 
أن تكون  ىف اإلعالن   ولذلك فمن األمور اليت ينبغي أن يراعيها املسلم         

اإلعالنات مطابقة جيداً للمواصفات، فمعظمنا يغرر به باإلعالنات، ألنه جيد          
أن اإلعالن يعطي ميزات ال حد هلا، مث يذهب ليشتري السلعة فيجد كل هذه              

  !!ودةاإلعالنات وكل هذه املواصفات غري موج
 فيجب أن يكون هناك تقنني واضـح لإلعالنـات مـن الـوزارات            

أو مـثالً   بعرض إعالن طـيب     أو الصناعة   ، فال تسمح وزارة الصحة      املختصة
 للمواصـفات، حبـسب مكتـب       اًمطابق؛وإال إذا كان حقيقياً   السلعة  يانات  

 فاتيف الوزارة الذي يتأكد من هذه املواص      أو املختربات   املستشارين واخلرباء   
  . وبال حماباة وال تعنتمن أجل املستهلك

tt{{ حدث فقد   املعلن أال يؤذى الناس بإعالنه    كما أمر   


{{٢١٩  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  لفريايبِّ، واللفظ لرواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيمٍ  ٢١٨
 .ة املذاهب األربعالفقه على ٢١٩
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  .حتكارواملبدأ الثاين يف التجارة ى اإلسالم عن اإل
حتكار أن يشتري املرء السلعة مث خيزا إىل وقت الغالء ويرتهلـا            واإل

السوق، أو كما يفعل التجار اآلن، جيتمعون معاً ويتفقون على إخفاء البضاعة            
  . مضاعفةحىت يغلُّوا الثمن، مث يرتلوا يف السوق لريحبوا أضعافاً

 عندما سـألوه أن     r وقد قال    ،واإلسالم يف احلقيقة ليس فيه تسعري     
ريسع: }}{{لكنه أبـاح لـوالة   ، ٢٢٠٢٢٠

حتكار، أبـاح لـوالة األمـور أن        األمور أن يتدخلوا للتسعري يف حاالت اإل      
اً يطروا على البضاعة ويوزعوا بأنفسهم، ضمان     يذهبوا إىل خمازن التجار ويس    

  .إلصالح حال اتمع اإلسالمي
 يتأكد يف املواد الغذائية واملواد الطبيـة        - بصفة خاصة    -حتكار  واإل

اليت ال غىن ألحد يف اتمع عنها، وإن كان يعم كل األحوال احلياتية الـيت               
  :٢٢١٢٢١طورة هذا األمر فقـال     خ r وبني الرسول    ،حيتاج إليها املسلم يف حياته    

}}{{ ،
ــال يف  ــوق ــراآلديث احل ٢٢٢٢٢٢}}}}خ

،  
  .يعين ال يدخل اجلنة أبدا 

 ما يسمى يف فقـه      -حتكار، وى اإلسالم عن     فنهى اإلسالم عن اإل   
  والنجش أن يذهب إنسان مع إنسان آخر ويعـرض أن          ، النجش -اإلسالم

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  tرواه أمحد والترمذي وأبو داود عن أنس  ٢٢٠
  .رواه اإلمام أمحد يف مسنده ٢٢١
  tرواه الديلمي عن ابن مسعود  ٢٢٢



  ))٢٣٨٢٣٨((                                              اإلصالح املايل للمجتمع اإلسالمي                                               اإلصالح املايل للمجتمع اإلسالمي       ب الرابعب الرابعالباالبا
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (اإلسالماإلسالم يف  يف          إصالح األفراد واتمعات         إصالح األفراد واتمعاتالشيخ فوزي حممد أبوزيد               الشيخ فوزي حممد أبوزيد               

  كـي يــأخذها    - مع أنه لن يـشتري       -يشتري البضاعة بثمن مبالغ فيه      
 يعـين   ، بالثمن املرتفع، وهو نوع من الغش وى عنه اإلسالم         املشتري اآلخر 

اشتريها مـثال خبمـسني     : يذهب ليتفق مع التاجر تشتري هذه بكم؟ فيقول       
املـشتري   فينخـدع    -ساوي أكثر من عشرين جنيهـاً        وهى ال ت   -جنيهاً  

 ى عن ذلك اإلسالم ألن ديننا يطلب احلـد          ،ويشتريها ذا الثمن املبالغ فيه    
  .األوسط واملعتدل يف الربح

ر أي هامش للربح، لكن     صحيح أن الربح يف اإلسالم حر، يضع التاج       
أن يكون من يبيع لـه      : ال يستغل حاجة اتمع يف هذا األمر، وثانياً       أ: شرطه

  .على علم بالثمن احلقيقي فال يستغل جهالته
قي التجار مـن اخلـارج الـذين        ولذلك ى اإلسالم كذلك عن تلَّ     

 سوق يوجـد بـه بعـض التجـار     املدينة مبعىن عندنا يف   ،يرخصون األسعار 
مينعون أهل القرى الذين معهم البضاعة من دخـول         ) جتار اجلملة : (يسمون

  .بضاعة لكي يتحكموا يف سعر السوقون منهم الالسوق ويأخذ
  r:}}{{٢٢٣٢٢٣وقد ى اإلسالم عن ذلك وقال 

وهم أهل البادية الذين يأتون بالبضاعة إىل أسواق املـدن فيقابلـهم            
التجار ويأخذون منهم البضاعة بأي سعر، وإما أن يبيعوهم وإما أن مينعـوهم             

  .موا يف السعربأي كيفية حىت يتحكبأي طريقة و
ى اإلسالم عن ذلك وجعل األمر يف اإلسالم عرضاً وطلباً، فإذا زاد            
املعروض قلَّ السعر، وإذا كان العرض يف يد فئة قليلة حتكمـوا يف الـسعر،               

  .واإلسالم يرفض ذلك
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 tرواه أمحد والبيهقي عن أيب هريرة  ٢٢٣
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كلِّ جتار يف اإلكذلك جعل اإلسالم للتجارة أموراً حمددة، فنهى عن 
نهى عن التجارة يف اخلرتير، ونهى عن التجارة يف املخدرات، ف ،شئ حرمه اهللا

 r فقد ى ،ونهى عن التجارة فيما نراه اليوم كتربية الكالب وبيع الكالب
عن مثن الكلب، ألنه ال يبِيح الكلب إالَّ ملن بيته يف خالء وخيشى السرقة أو 

 يف داخل البيت اآلمن، ولذلك قال خيشى الوحوش، لكن ال يبيح الكلبr:  
}}{{٢٢٤٢٢٤  

 والعذر أن يكون يف خالء وخيشى       -فالبيت الذي فيه كلب بغري عذر       
،  ى اإلسالم عن ذلـك     -الضرر، سواء كان من الوحوش، أو من السرقة         

مـثالً يف أفـالم     اليوم   كمن يتاجر    - يف عصرنا    ذلك ما استجد  ويدخل يف   
 ومن يتـاجر يف عـصرنا اآلن يف         ، فتلك جتارة حمرمة وغري شرعية     -إباحية  

  .ممنوعةاتنا فهذه جتارة تسيء إىل شبابنا وفتيعليها مواد مدجمة  اسطوانات
له ومن يتاجر أيضاً يف عصرنا يف أصباغ ومواد تغري هيئة اإلنسان وجتع           

وأحـرم هـذه    ... ، وغري هـذا الكـثري       خيدع اآلخرين، فتلك جتارة حمرمة    
 يف وسائل الغيـار     - فيما يقال    - إلطالق، التجارة التجارات املعاصرة على ا   

الذين يأتون باآلدميني ويقطعوم ويتاجرون يف أعضائهم، فتلك        : اآلدمية، أي 
r: }}ألعن جتارة يف هذا العصر لقولـه        

UU{{٢٢٥٢٢٥
  

 امليادين ملن يستثمر ماله      كل هذه  ،هذا اال وهناك أمور كثرية تدخل     
  ! نفسهفعلشريكاً ولكننا نتحدث عن البنفسه، وبالطبع فقد يطلب وكيالً أو 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  tرواه أبو داود والنسائي واحلاكم عن علي ورواه أمحد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أيب طلحة  ٢٢٤
  .اه النسائي عن أيب بكرةرو ٢٢٥
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بط ىف اإلسـالم لإلسـتثمار ىف الـصناعة         وبعد أن رأينا أهم الضوا    
تعدى قدرة الفرد الواحد فيحتـاج      ي كثريا ما    اإلستثمارأن  لم  نع .. والزراعة

  .يف شرع اهللالكاملة املشاركة هلا ضوابطها وللمشاركة مع اآلخرين، 
  :فيما يرويه عن ربه    - rقد قال فيها    ؛   للمشاركة األساسيةوالقاعدة  

}}{{٢٢٦٢٢٦  

أن يكون أحدمها مباله واآلخـر      : منهابصور  أباح اإلسالم املشاركة    و
  .مش الربح مناصفة أو أقل أو أدىنجبهده، ويتفقون على ها

  .ومنها أن يشتركان يف رأس املال باملشاركة
 تسمى بالوكالة   ومنها من يأخذ املال ويقوم باستثمار هذا املال وهي ما         

  : ولكنه وضع هلا ضوابط- كما تقوم به البنوك والشركات واملصارف -
- أن يأخذ اإلنسان املال من     وهى   ا أن تكون عن طريق املضاربة     إم

اآلخر ويستثمره ويقتسمان على ما يتفقان عليه مـن الـربح،           
  . يف اخلسارة ألن اخلسارة متوقعةوأيضا يشتركان

- أن يأخذ اإلنسان مـاالً     وهى  ق املراحبة،   ا أن تكون عن طري    وإم
فيتفق مع صاحب املال على أن يعطيه نسبة من األرباح إذا وفق            

 .ضاً شريكه إذا حدث خسارة بينهمايف كسبه، ويكون أي
 من هذه الطرق الشرعية اإلسـالمية،       وإما أن تكون عن طريق     -

  .االىت تنوعت اليوم وليس اال هنا لتفصيله
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .رواه أبو داود يف سننه عن أيب هريرة ٢٢٦
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تدور يف أذهـان    كثرية  أسئلة  هذا املوضوع أيها اإلخوان الكرام فيه       
، ألن  اختـصار من الناس يف عصرنا، وسأحاول أن أجيـب عليهـا ب          العديد  

  .موضوع الزكاة حيتاج إىل وقت طويل
رسائل يف  واملقارنة بني الزكاة والضرائب أو التكامل بينهما حيتاج إىل          

 وليست رسـالة واحـدة      -املاجستري والدكتوراه لكل جانب من جوانبها       
  .يد أن نعاجل ما يدور بذهن البعض لكن نر-تستطيع أن تغطي هذا املوضوع 

هل الضرائب تعترب شرعية؟ وما مدى شـرعيتها مـع          : يقول البعض 
هل تغين الزكاة عن الضرائب؟ أو      : وجود الزكاة؟ هذا سؤال، وسؤال آخر     

  هل الضرائب تغين عن الزكاة؟
أو كما حيلو للبعض أن يأيت مبا خصم من وعائه الضرييب وخيصمه ممـا              

  :ما اإلجابة على ما قلنا! حىت ال أدفع املال مرتني: ويقولعليه من زكاة هللا، 
 

  : علىلفاء الراشدين تعتمد واخلrرسول اهللا أيام كانت امليزانية 
املصدر األول الذي كـان عليـه متويـل         وكانت  الزكاة  : أوال -

  .امليزانية اإلسالمية يف العصر األول
 .ما يفرض على األراضي الزراعية؛ وهو اخلراج: ثانياً -
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 اليت تفرض على    -وهو ما يسمى اجلمارك اآلن      ؛  العشور: ثالثاً -
 .الميةالبضاعة املنقولة من وإىل الدولة اإلس

  .يت يغتنموها من املعارك احلربيةومعه كان سهم الغنائم ال  -
كانت هذه هي أهم البنود اليت تقام عليها ميزانية الدولة اإلسالمية يف 
 هذا الوقت، وكانت تعتمد يف تغطية ما حتتاج إليه بعد ذلك على جوانب البِر

ية، وجانب عند أهل البِر، مثل جانب الصدقات، وجانب األوقاف اخلري
θθ##))  ((  :ه تعاىل وكلها من باب قول،التربعات ççΡΡ uuρρ$$ yyèè ss?? uuρρ  ’’ nn?? ttãã  ÎÎ hh�� ÉÉ99 øø99 $$##  33““ uuθθ øø)) −−GG99 $$## uuρρ  (() ) املائدةاملائدة٢٢((  

فلم يكن هناك يف ذلك الوقت والزمن الفاضـل حاجـة إىل فـرض              
الضريبة، خاصة أن حوائج األمة كانت قليلة، حىت أن الزكاة مبفردها كانت            

 وقد توىل احلكم    - عمر بن عبد العزيز       فمثال عصر  ،تغطي كل حاجات األمة   
 -يف هذين العامني والنـصف      !! ملدة عامني ونصف، يعين خطة نصف مخسية      

  . استطاع أن يغطي كل ما حتتاجه األمة من مطالب وخدمات من بند الزكاة
فمشروع الزكاة كان يغطي كل حاجات األمة ألا كانت قليلـة يف            

 والزكـاة كانـت   ، ميزانية الدولةوقتها، وكان له مصارف أخرى تعضده يف   
، وأقام فيها عمـاالً يقومـون       rجتمع على هيئة مؤسسة أسسها رسول اهللا        

جبمعها، وكان يأمرهم جبمعها وتوزيعها يف املكان الذي جيمعوا فيـه، وفـق             
الضوابط القرآنية الشرعية وتفسريها يف املذكرة التفسريية النبوية احملمديـة،          

ن الفائض إىل بيت املال يف عاصمة الدولة يف املدينـة،      وإذا فاض عنهم يرسلو   
  .فاقه يف بنوده احملددة والثابتةليتوىل خليفة املسلمني إن

وظلَّ هذا النظام قائماً من بعده يف الدولة اإلسالمية، ومل يلْغَ يف مصرنا             
إالَّ يف عصر دولة املماليك، عندما كان السلطان قالوون املنصوري ملكاً على            

 يف عصره تكاتف األغنياء وذهبوا إليه واستطاعوا إمالته، وطلبوا منـه            مصر،
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أن مينع أخذ الزكاة عن طريق الدولة وينفقوا بأنفسهم ألا تقهرهم، فأصدر            
  .قرارا حبل جلان الزكاة وإلغاء مؤسسة الزكاة

 

بت املوارد ومل يعد    فالزكاة كانت تقوم بالواجب يف وقتها، لكن ملا نض        
 وقلَّ دخل الدولة، ووجِدت أوقات      - ألنه مل يعد هناك حروب       -هناك مغامن   

عصيبة احتاجت من الدولة أمواالً تغطي ا نفقاا احلربية، أو حروا املتعددة            
 - غري الزكـاة     -مع اجلهات األجنبية، نظر علماء املسلمني يف فرض ضريبة          

 ومن السنة النبويـة،  - القرآن الكرمي - من Uاهللا وأصلُوا ذلك من كتاب     
  .ومن أقوال السلف الصاحل من الصحابة والتابعني

 اإلمام بن حزم األندلسي     -وقد مجع وشرح هذه النظرية شرحاً وافياً        
 وهذا ملن يريد أن يستزيد يف هذا املوضوع مـن           -) احمللى: (يف كتابه املسمي  

  .ننا طالب الدراسات العلياإخوا
  :قد شرح نظرية الضريبة شرحاً وافياً، وبين أا تكمل الزكاة، وقالف
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 tفكان إيتاء املال يف بداية اآلية غريالزكاة، يقول فيها سيدنا عمـر             
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{{ :عندما حدثت له يف زمانه جائحة اجتاحت الناس       
{{٢٢٧٢٢٧  

احلاجة، ويقول فيه   وقت    يف وكان هذا حقا للفقراء من أموال األغنياء      
{{ كرم اهللا وجهه ورضى اهللا عنه           طالب  أيب اإلمام على بن  


{{ ،ذلك إىل قوله   يففجعل ذلك فريضة، واستندواr:  
}}{{٢٢٨

العلمـاء   فرضها ،هذا احلق هو حق الفقري واملسكني إذا مل تكفه الزكاة   
  .بعض األوقات  يفاملسلمون

  يف لطان قطز فمثالً عندما تعرضت مصر لغزو املغول أو التتار، مجع الس         
إن : فرض ضريبة لتجهيز اجلـيش، فقـالوا        يف وقتها علماء األمة ليشاورهم   

ال يكـون    أال يكون يف بيت املال شـىء، وأ        اإلسالم يبيح لك ذلك بشرط    
إبدأ جبندك وخذ مـا زاد علـى        : جندك عندهم ما يزيد عن حاجام، يعين      

 علـى   وغـريه، مث افـرض    حاجام من الذهب والفضة والكراع والسالح       
 وعندما اعترض على أخذ ما عند اجلند خوفاً من شوكتهم،           الشعب ما شئت،  

فرض الضريبة واجلند هلم عذرهم ألم سيحاربون، رفض إمام العلماء          أوقال  
  .وقت عز الدين بن عبد السالم ذلكيف ذلك ال

وملا أصر امللك على رأيه، خرج مهاجراً إىل بالد الشام، فنصحه مـن             
 لو تركته خيرج، لقامت ثورة عليـك ال تـستطيع القـضاء       :حوله وقالوا له  

 فأسرع إليه واسترضاه، مث بدأ حيصل األموال من قادة اجلند الزائـدة             ،عليها
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 ، واحمللى باآلثار تاريخ الطربي ٢٢٧
  . وابن أيب حامت، وابن عدي، والدارقطين، عن فاطمة بنت قيس  الترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن املنذره أخرج٢٢٨
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عن حاجام، والذهب الزائد عن حلى نسائهم، والـسالح الفـائض عـن             
  .حاجام، مث فرض بعد ذلك الضريبة

 جـاءت  وكذلك حدث ذلك مع السلطان بيربس يف دمشق، عنـدما       
املرة الثانية لغزوات التتار، مجع فقهاء الشام ليفرض ضـريبة علـى النـاس              

ا عليها باملوافقة، مث    لتجهيز اجليش فوافقوه، فكتب عريضة وأمرهم أن يوقعو       
الشيخ حمي الدين   نعم،  : هل بقى عامل لَم حيضر؟ قالوا     : بعد أن وقعوا  قال هلم   
 ال: فرفض؛ وقـال   لى العريضة أمره أن يوقع ع   فأرسل من أتى به، و     النووي،

ـ   و –ماءك  أوقع عليها إال إذا جردت إ      أعلم أ  ذهبـهن  مـن  -مئتـان  ن ،
قال. من الذهب الذي حيصلونه وحيرزونه    ؛  مثامنائةوعددهم  دت عبيدك   وجر :

 فأراد بعد ذلك أن ينفذ      ،مسعاً وطاعة، فخرج إىل نوى    : اخرج من بلدي، قال   
ال : أرسل إليه يرجوه أن يرجع، قال     ف ، استرضائه البد من : الضريبة فقالوا له  

  .أرجع إال إذا خرج بيربس من دمشق، فمات بيربس بعد شهر
  .وكان هذا هو الضابط

 
إن ديننا اإلسالمي وضع له العلماء الضوابط الشرعية املقننة الـيت ال            

نة، تالئـم    ثابتة ومقن  اً وضع للزكاة ضوابط   Uاهللا  حتتاج إىل مزيد، فكما أن      
فالضريبة ،  ل، فكذلك وضعوا للضرائب ضوابطها     وكل دخ  زمان و إنسانكل  

  : شرطها األول- )نائبهاحلاكم أو ( لكي يفرضها ويل األمر يف اإلسالم 
أن يكون دخل بيت املال، أو موارد الدولـة، ال تكفـي احلاجـات              

 وغين عن التعريـف، أن      ،ة يف أمس احلاجة إليها    الضرورية اليت تكون الدول   
الضرائب تقوم باملصاحل العامة اليت ال نستطيع أن نوجه إليها مصارف الزكاة،            

 وبناء اجلامعات، وشق الترع، وعمل وسائل املوصـالت،        ،بناء املدارس : مثل
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  .من مطارات وسكك حديدية
 مصارف الزكاة،   كل هذه املصارف ال نستطيع أن نوجه إليها من بند         

 وكذلك ااري والكهرباء، وكل احلاجات اليت       ،والذي يغطيها هو الضرائب   
يطلقون عليها البنية األساسية، أو احلاجات الضرورية اليت يتمتع ا مجيع أبناء            

 ال نفرق بني غين وفقـري،       -الشعب، فإن احلاجة هنا للجميع، فالكل يتعلم        
 فهذه األوعيـة، وهـذه      ،م املطارات والكل يستخدم الطرق، والكل يستخد    

 فإذا كانت موارد اخلزينة العامة ال تكفي هلـذه          ،املصارف، تغطيها الضرائب  
  .ألننا ال نستغين عن هذه األعمالبد من وضع ضريبة  املشروعات فال

  :وهذه الضريبة شرطها الثاين
 كما هـو    -أن يكون فيها عدالة، فال تطبق على فئة ويعفى منها فئة            

 فإن الزكاة يعفى منها من مل يبلغ ماله النصاب مهمـا كـان              -زكاة  شأن ال 
شأنه، أما الضرائب فقد يكون فيها بعض اإلعفاءات، فـبعض األمـوال يف             
البنوك هلا إعفاء، كشهادات االستثمار وغريه، لتشجيع االسـتثمار، لكـن           

ة يف   فالـضريب  .Uالزكاة ليس على من يملك نصابها إعفاٌء ألا حـق اهللا            
شرع اإلسالم تكون على مجيع من يستطيعون دفعها، ال نفرق بني مـستطيع             

  .ثري ومستطيع فقري ليس له من يدافع عنه
بد أن يقرها مندوبو     بد أن تكون عن شورى، أي ال       ال :األمر الثالث 

 حىت ال ينفرد أولو األمـر ـا         - وهم يف عصرنا جملس الشعب       -الشعب  
  .د أن الضريبة فيها مصلحة عامة جلميع الشعبملصلحة خاصة، وإمنا نتأك

  :األمر الرابع
أن تنفَق هذه الضرائب، ونتأكد من صرفها على األمور العامة، الـيت            

  .تعم وتهِم مجيع أفراد الشعب
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وعلـى  . هذه هى الضوابط اليت يباح ا فرض الضرائب يف اإلسالم         
ه بأن خيصم الضريبة مما عليـه  هذا فالذي خيصم منه ضريبة ال نستطيع أن نفتي    

من الزكاة، ألن الزكاة حق الفقراء وحق اهللا، والضريبة حق اتمع ومقابـل             
بد  فالزكاة حق ال  . اخلدمات اليت ينتفع ا يف مصنعه، أو يف عمله، أو يف شأنه           

 هـذا   ،من إخراجه، وقد جزم الفقهاء بذلك، وال ميكن التحايل على ذلـك           
  .زكاة والضرائببالنسبة لل

 

 بـه إىل  يأما بالنسبة لكيفية التكامل بينهما، فهذا عمل حيتاج أن نوص  
 جامعة،  – على األقل تكون يف كل حمافظة مؤسسة         -مؤسسة أو مؤسسات    

  .تم بأمور الزكاة، ألن الزكاة يف الوضع احلايل تعاجل حاالت فردية
وملا كنا يف أمس احلاجة إىل أمواهلا لنهـضة إجتماعيـة وإقتـصادية،             
فنحتاج إىل جتميع اجلهود وال نتركها لألفراد، فإن الزكاة إذا مجعت بطريقـة             

 أن نصلح األراضي الزراعية يف بالدنا، ونقيم ا         - مثالً   -مجاعية نستطيع ا    
رمياً نستطيع أن نحلَّ ا أزمـة       قرى لشبابنا ومنلكها هلم، ونيسر هلم عمالً ك       

  ):اُألم(يف كتابه  t  فقد قال اإلمام الشافعي،البطالة
––


إذا اجتمعوا، وكانـت هنـاك      وهذا ال ميكن أن يقوم به األفراد إال         

مؤسسات للزكاة تقوم ذه األعمال اخلريية العظيمة، فإن الزكـاة ومعهـا            
األوقاف اخلريية مها اللتان يضطلعان بالنشاط اإلجتماعي يف األمة اإلسـالمية       
إىل العصر احلديث، فكانت تبىن منها اجلامعات، وكانـت تؤسـس منـها             
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ـ     ياملستشفيات، وكانت تقام منها املالج     ل النـواحي   ء وكانت تقام منها ك
  .واملؤسسات اإلجتماعية

 وهو مؤسسة علمية أسست على أمـوال        -وحنن نرى مجيعاً األزهر     
 وكانت تكفل هذه املؤسسة لطالا كل ما حيتاجونه، من إعاشـة            -األوقاف  

  .ردهان اجلامعة وال يطالبوم بمالتخرج  حىت روف جيبوإقامة وكتب ومص
    أرجو اهللا   ،ضتنا اإلقتصادية إىل هذه املؤسسة الزكوية     فما أحوجنا يف 

Uأن جيعل ذلك عن قريب .  
 

  :صى السادة املسؤلني وأصحاب القرار مبا يلىووهنا أقترح وأ
 البدء يف إختاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء مؤسسة للزكاة تتـوىل           -١

 .مجع الزكاة وإنفاقها يف جماالا املختلفة
 يف ضوء األحكـام     -ن يكون من ضمن جماالت إنفاق الزكاة         أ -٢
  :املعروفةالشرعية 

 اإلنفاق على الفقراء من طالب العلم يف خمتلف املراحـل           -أ  
  .التعليمية، للنهوض باملستوى التعليمي للمجتمع اإلسالمي

املسامهة يف مساعدة الشعوب اإلسالمية الـيت تتعـرض          -ب  
  .مثالًفلسطيين للعدوان واالضطهاد كالشعب ال

 العمل على إقامة املشروعات املختلفة من بعض أموال الزكـاة           -ج  
  .جمتمعناكل البطالة يف ومتليكها ملستحقي الزكاة، للمسامهة يف حل مشا

 دراسة إصدار قانون للزكاة ينظم عملية جتميـع الزكـاة مـن             -٣
ددة، لتـساعد   األموال املختلفة اخلاضعة هلا، وتوجيه إنفاقها على جماالا احمل        
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  .على النهوض والرقي باتمع اإلسالمي
 اهتمام وسائل اإلعالم بتوعية أفراد اتمع، بأن سداد كل مـن            -٤

الزكاة والضريبة ميثل واجباً دينياَ، عالوة على أنه واجب وطين، واإلمهال يف            
  .ذلك يعين ضعف اجلوانب الدينية والوطنية للفرد املسلم

ل األعمال وأصحاب املـشروعات وغريهـم،        التأكيد على رجا   -٥
            بضرورة احلرص على سداد كل من الزكاة والضرائب، ألن الزكاة فـرض
ديين والضريبة واجب وطين وقومي، وال جيوز اإلستغناء بأحدمها عن اآلخر،           

  .ألن لكل منهما جماالته وختصصاته الىت ال ميكن االستغاء عنها
 الزكاة يف كليات التجارة بالبلدان      سبة التوصية بتدريس مادة حما    -٦
، وذلك لزيادة احلرص على اإلهتمام ذا الركن من أركان الشريعة           اإلسالمية

اإلسالمية، وتوفري الكفاءات اليت تساعد باقي أفراد اتمع علـى تـسديد            
  .الزكاة املستحقة عليهم
   ...............إنتھى بحمد هللا وتوفیقه...............


 
   ،للترمـذي ) ت (،أليب داود ) د (،هلمـا ) ق (،ملـسلم ) م (،اريخللب) خ(
 ،هلم إال ابـن ماجـه     ) ٣ (،هلؤالء األربعة ) ٤ (،البن ماجة ) ه (،للنسائي) ن(
للحاكم يف مستدركه وإال    ) ك (،يف زوائده البنه  ) عم (،ألمحد يف مسنده  ) حم(

البن حبـان يف   ) حب (،له يف التاريخ  ) تخ (،للبخاري يف األدب  ) خد (فمبني،
لـه يف   ) طـص  (،له يف األوسط  ) طس (،للطرباين يف الكبري  ) طب (،صحيحه
لعبـد  )عب (،البن أيب شيبة  ) ش (،لسعيد ابن منصور يف سننه    ) ص (،الصغري

للدارقطين يف السنن وإال    ) قط (،يب يعلى يف مسنده   أل) ع (،الرزاق يف اجلامع  
) هـب  (ة،أليب نعيم يف احللي   ) حل (،للديلمي يف مسند الفردوس   )فر (فمبني،

 ،البن عدي يف الكامـل    ) عد (،له يف السنن  ) هق (،للبيهقي يف شعب اإلميان   
   .وإال فمبنيللخطيب يف التاريخ )خط (،للعقيلي يف الضعفاء)عق(
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الثامن  يف  حممد أبوزيد ي ولد الشيخ فوز: نبذة%

 من ذى احلجة ١٥م ،املوافق ١٩٤٨عشر من أكتوبر
هـ باجلميزة، مركز السنطة، غربية، ج م ع، ١٣٦٧

وحصل على ليسانس كلية دار العلوم من جامعة القاهرة 
بية والتعليم حىت وصل إىل منصب م، مث عمل بالتر١٩٧٠

  .م٢٠٠٩مدير عام مبديرية طنطا التعليمية، وتقاعد سنة 
 يعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة إىل: النشاط %

 ومقرها ٢٢٤واملشهرة برقم ،  جبمهورية مصر العربيةاهللا
وهلا ،  حدائق املعادى بالقاهرة١٠٥ ارعش ١١٤ى الرئيس
لنشر مبصر والدول العربية واإلسالمية يتجول ، كما .يةاجلمهورمجيع أحناء   يففروع

هذا . باحلكمة واملوعظة احلسنة؛ ثل واألخالق اإلميانيةوإحياء املُالدعوة اإلسالمية، 
، وله الكثري من التسجيالت الصوتية المسباإلضافة إىل الكتابات اهلادفة إىل إعادة جمد اإل
ات على الشرائط واألقراص املدجمة، لقاءوالوسائط املتعددة للمحاضرات والدروس وال

وأيضا من خالل موقعه على شبكة املعلومات الدولية اإلنترنت 
WWW.Fawzyabuzeid.comبابه  ىف  وهو أصبح أحد أكرب املواقع اإلسالمية

وجارى إضافة تراث الشيخ العلمى الكامل على مدى مخسة وثالثني عام مضت، 
  .وجاري إضافة اإلجنليزية

والعمل على مجع الصف ، يدعو إىل نبذ التعصب واخلالفات - ١: هوتـدع %
واألثرة  والتخلص من األحقاد واألحساد،  اإلسالميةاإلخوةوإحياء روح ، اإلسالمى

التربية الروحية بحيرص على تربية أحبابه  - ٢، واألنانية وغريها من أمراض النفس
 مما شابه من التصوفعلى تنقية يعمل  - ٣، .هم وتصفية قلومسالصافية بعد ذيب نفو

الكرمي  السلوكى املبىن على القرآن صوفوإحياء الت،  عن روح الدينةمظاهر بعيد
  .وأصحابه الكرام rل رسوالوعمل 

ونشر األخالق ، إعادة اد اإلسالمى ببعث الروح اإلميانية: هدفه   %
  .ترسيخ املبادئ القرآنيةب ، وكذلكاإلسالمية

http://www.Fawzyabuzeid.com
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%%


، . الشيخ حممد على سالمه سرية وسريرة- ٢) ط٢( اإلمام أبو العزائم ادد الصوىف- ١
   شيخ اإلسالم السيد إبراهيم الدسوقى-٤ املرىب الرباىن السيد أمحد البدوى - ٣
  سن الشاذىل الشيخ الكامل السيد أبو احل- ٥


 نور - ٩ . مائدة املسلم بني الدين و العلم- ٨. ٢و١ نفحات من نور القرآن ج-٧و٦

) ط٧(الفرج  مفاتح -١١. فتاوى جامعة للشباب-١٠اجلواب على أسئلة الشباب
ليزية ترجم لإلجن) (ط٢(تربية القرآن جليل اإلميان -١٢)ترجم لألندونسية(

 كيف حيبك - ١٤.)ط٢ (اإلسالم ىف  إصالح األفراد و اتمعات-١٣ )واألندونسية
 - ١٦)يترجم لألندونيسية ( بني الناس كونوا قرآنا ميشى-١٥).يترجم لألندونيسية(اهللا 

اد ز١٩. قضايا الشباب املعاصر-١٨ فتاوى جامعة للنساء-١٧املؤمنات القانتات 
  .نو إسرائيل ووعد اآلخرةب) ٦٧(،)ط٢(احلاج واملعتمر 




شهر شعبان و  : ٣ ج-٢٢. اإلسراء و املعراج: ٢ ج-٢١. املولد النبوى: ١ ج-٢٠
األضحى احلج و عيد  : ٥ ج- ٢٤. شهر رمضان و عيد الفطر: ٤ج- ٢٣ليلة الغفران، 

املناسبات :١مج: اخلطب اإلهلامية - ٢٦. اهلجرة و يوم عاشوراء : ٦ ج- ٢٥. املبارك
  .جملد) ثالث طبعات(الدينية 


 ٣٠-٢٩ . الرمحة املهداة- ٢٨). ط٣( حديث احلقائق عن قدر سيد اخلالئق -٢٧

 واجب املسلمني - ٣٢، الت احملمدية الكما-٣١. ٢، ج)ط٢(١ج:إشراقات اإلسراء
  .ثاىن اثنني) ٧٠(، .السراج املنري-٣٣ ).ترجم لإلجنليزية(املعاصرين حنو الرسول 
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 عالمات التوفيق ألهل -٣٦ ااهدة للصفاء و املشاهدة -٣٥.  أذكار األبرار-٣٤

 طريق احملبوبني و - ٣٩.  مراقى الصاحلني- ٣٨. رسالة الصاحلني- ٣٧. التحقيق
 - ٤٢. نيل التهاىن بالورد القرآىن- ٤١.  كيف تكون داعياً على بصرية-٤٠.أذواقهم

 - ٤٣، ).حتقيق(يوم عاشوراء للقاوقجى  ىف حتفة احملبني ومنحة املسترشدين فيما يطلب
 نوافل - ٤٤). ترجم لألندونسية( طريق الصديقني إىل رضوان رب العاملني

  .أحسن القول)٦٤.(ملقربنيا


 أبواب القرب و -٤٧. الصفاء واألصفياء- ٤٦.  الصوفية و احلياة املعاصرة-٤٥
 - ٤٩). ترجم لإلجنليزية) (ط٢(القرآن والسنة  ىف  الصوفية- ٤٨، .منازل التقريب

.  موازين الصادقني- ٥١.  واألولياء الوالية-٥٠ .املنهج الصوىف واحلياة العصرية
منهاج - ٥٥. سياحة العارفني- ٥٤. النفس وصفها وتزكيتها- ٥٣. الفتح العرفاىن-٥٢

األجوبة ) ٦٩.(العطايا الصمدانية لألصفياء) ٦٨. (نسمات القرب) ٦٥.(الواصلني
  .األسئلة الصوفية يف الربانية


 أوراد األخيار - ٥٧).ط٣( أذكار األبرار - ٥٦). ط٤(فاتح الفرج  خمتصر م-٥٥

 بشائر املؤمن -٥٩ ).ط٢( عالج الرزاق لعلل األرزاق -٥٨، )ط٢).(ختريج وشرح(
 خمتصر زاد - ٦١، )ط٢(u أسرار العبد الصاحل وموسى-  ٦٠) ط٣(عند املوت 

  .ي اإلهلبشائر الفضل) ٦٦. (اآلخرة  يفبشريات املؤمن) ٦٣. (احلاج واملعتمر


 نور اجلواب - ٣، )٢ط(فتاوى جامعة للشباب  - ٢احلب واجلنس ىف اإلسالم، ..١

طريق الصديقني إىل رضوان -٤الصوم شريعة وحقيقة،  -٣ ،)٢ط(على أسئلة الشباب 
  .).٢ط (rواجب املسلمني املعاصرين حنو رسول اهللا  - ٥، )٢ط(رب العاملني 
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 القاهـــــرة  رقم اهلاتف إسم املكتبة
  ش جوهر القائد األزهر١١٦ ٢٥٩١٢٥٢٤  الد العريبمكتبة 

 سوق أم الغالم ميدان احلسني ٢٥٩٠١٥١٨ اجلنديمكتبة 
  ش الشيخ رحيان،عابدين٥٢ ٢٧٩٥٨٢١٥ دار املقطم

 لشيخ صاحل اجلعفرى الدراسة ا١٧ ٢٥٨٩٨٠٢٩ جوامع الكلممكتبة 
  عمارة األوقاف باحلسني١ ٢٥٩٠٤١٧٥ التوفيقيةمكتبة 

  زقاق السويلم خلف مسجد احلسني٢ ٠١٢٢٧٤٧٥٩٣١ بازار أنوار احلسني
  ميدان حسن العدوى باحلسني١١ ٢٥٩١٥٢٢٤ العزيزيةمكتبة 

  ش جوهر القائد بالدراسة١٣٠ ٢٥٩٠٠٧٨٦ الفنون اجلميلة
  ش املشهد احلسيىن باحلسني٢٢ ٢٥٩٠٢٥٤١ نيةاحلسيمكتبة 

  ش حممد عبه خلف األزهر١ ٢٥١٠٨١٠٩ القلعةمكتبة 
 . ميدان السيدة نفيسة ٩ ٢٥١٠٤٤٤١ نفيسة العلممكتبة 

  ش شريف٢عمارة اللواء  ٢٣٩٣٤١٢٧ املكتب املصري احلديث
  ش البستان بباب اللوق٢٨ ٢٣٩٦١٤٥٩ األديب كامل كيالىن

  ش التحرير، ميدان الدقي١٠٩ ٣٣٣٥٠٠٣٣ اإلنساندار مكتبة 
  ميدان طلعت حرب٦ ٢٥٧٥٦٤٢١ مكتبة مدبوىل

 ، ش النصر مدينة نصر٢٠٠٠طيبة  ٢٤٠١٥٦٠٢ مدبوىل مدينة نصر
  ش عدىل جوار السنترال٩ ٢٣٩١٠٩٩٤ النهضة املصرية

  ش دحجازي، خلف نادي الترسانة٦ ٣٣٤٤٩١٣٩ هال للنشر والتوزيع
 درب األتراك، خلف اجلامع األزهر ٠١٠٠٥٠٤٢٧٩٧ األزهرية للتراثاملكتبة 

  ش جوهر القائد األزهر١٢٨ ٢٥٨٩٨٢٥٣ أم القرىمكتبة 
  ش الصنادقية باألزهر٩ ٢٥٩٣٤٨٨٢  األدبية احلديثةاملكتبة 
 أمحد أمني، مصر اجلديدة.ش د٢١ ٢٦٤٤٤٦٩٩ الروضة الشريفةمكتبة 

 اإلســــكندرية  
 حمطة الرمل، أمام مطعم جاد ٠١٢٢٤٦٠٩٠٨٢ كشك سونا

 حمطة الرمل، صفية زغلول ٠١٠٠١٢٣٢٦٩٨ معرض الكتاب اإلسالمى الثقاىف
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  شارع النىب دانيال، حمطـة مصر٦٦ ٠١١١٤١١٤٣٠٠ كشك حممد سعيد موسى
  ش النىب دانيال، حمطة مصر٤ ٠٣-٣٩٢٨٥٤٩ مكتبة الصياد
 مساعيل، سيدى جابر املشريأمحد إ٢٣ ٠٣-٥٤٦٢٥٣٩ مكتبة سيبويه

  أمحد األبيض/  أ-حمطة الرمل  ٠١٢٨٨٣٤٣٥٥٥  الكشك األبيض
 األقـــــــاليم  

 الزقازيق، جبوار مدرسة عبد العزيز على -------حممد  كشك عبد احلافظ
  شارع نور الدين–الزقازيق  ٠٥٥-٢٣٢٦٠٢٠ مكتبة عبادة
 طنطا أمام السيد البدوى ٠٤٠-٣٣٣٤٦٥١ مكتبة تاج
 ش سعيد واملعتصم أمام كلية التجارة٩ طنطا ٠٤٠-٣٣٢٣٤٩٥ مكتبة قربة

  ،كفر الشيخ ش السودان أمام السنترال ٠١٠٠٨٩٣٥١٨٢  كشك التحرير
 سامى أمحد عبد السالم/أ

 ش جيهان جبوار مستشفى، املنصورة   ٠١٠٠٢٢٨٥٢٥٣  ةصحافة اجلامعمكتبة 
  عماد سليمان/أ الطوارىء

  عاطف وفدى/أ، ش اهلادى، عزبة عقل، املنصورة  ٠١٠٠١٤٢١٤٦٩  الرمحة املهداةمكتبة 

، الثانويه جبوار مدرسة ابن لقمان املنصورة ش  ٠١٠٠٥٧٣١٥٥٠  ةمكتبة صحافة الثانوي
  كمال الدين أمحد/احلاج

  أخبار اليوم صحافة
 أمام ،جبوار مدرسة صالح سامل التجاريه، طلخا  ٠١٢٢٤٩١٧٧٤٤  للحاج حممد األترىب

  اكوبرى طلخ
  احلاج أمحد غزاىل بربرى-فايد --------  مكتبة اإلميان

 حسن حممد خريى/ ، ح الشهداء، شالسويس -------- كشك الصحافة
  املهىنأمام التكوينسوهاج ش امحد عرايب  ٠٩٣-٢٣٢٧٥٩٩ أوالد عبدالفتاح السمان
 قنا أمام مسجد سيدي عبد الرحيم القناوى ٠١٠٦٩٥١٨٦١٦ كشك أبو احلسن

 حممد رمضان حممد النوىب/ أ_  القرايا–إسنا  ٠١٠٩٩٣٠٣٩٣٩ حممد رمضانك كش

أيضاً بدور األهرام واجلمهورية واألخبار للتوزيع و دار الشعب والقومية للتوزيع والنشر ومن أيضاً بدور األهرام واجلمهورية واألخبار للتوزيع و دار الشعب والقومية للتوزيع والنشر ومن 
وميكن أيضاً اإلطالع وميكن أيضاً اإلطالع . . املكتبات الكربى األخرى بالقاهرة واجليزة واألسكندرية واحملافظاتاملكتبات الكربى األخرى بالقاهرة واجليزة واألسكندرية واحملافظات

ذة خمتصرة عن املؤلفات على أكرب موقع علمى للكتاب العرىب على اإلنترنت ذة خمتصرة عن املؤلفات على أكرب موقع علمى للكتاب العرىب على اإلنترنت إليكترونيا على نبإليكترونيا على نب
wwwwww..aasskkzzaadd..ccoomm  الكتب بشروط املوقع الكتب بشروط املوقعميلميلميكن حتميكن حت، و، و ..  

   املعادي بالقاهرة، املعادي بالقاهرة،١٠٥١٠٥ ش  ش ١١٤١١٤دار اإلميان واحلياة، دار اإلميان واحلياة، : : الناشرالناشر
  ٠٠٢٠٢٢٥٢٦١٦١٨٠٠٢٠٢٢٥٢٦١٦١٨، فاكس ، فاكس   ٠٠٢٠٢٢٥٢٥٢١٤٠٠٠٢٠٢٢٥٢٥٢١٤٠: : تت  
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  ص  املوضوع
 ٤:     ، مقدمة الطبعات٣:   شكر

-  
- ٨  

اإلصالح بني الغرب :١باب
 واإلسالم

٩  
  ١١  العالـم واإلصالح: ١فصل 

  ١١  !واملال! القوة! صوتان عاليان
  ١٢  !هل صالح احلال بكثرة األموال؟
  ١٥  هل قوة الثقافة الغربية هي احلل؟
  ١٦  دالئل على فشل الثقافة الغربية

  ١٨  فشل حماولة حترمي اخلمر يف أمريكا
  ١٨  !ني مع ضرره القاطعإباحة التدخ

  ١٩  إباحة املخدرات وتقدميها يف هولندا
  ١٩  حتطُّم خرافة ممارسة اجلنس اآلمن

  ٢٣  مدخل إىل املنهج اإلسالمى: ٢فصل 
  ٢٣  !إطاللة من وراء الغيوب

  ٢٥  من يقود قاطـرة اإلصالح ؟: أوالً
  ٢٨  التربية اإلميانية سر اإلصالح: ثانياً

ةتربية اإلميان مفج٣١  ر الطاقات الرباني  
  ٣٢  صور باقية لتأثري التربية

  ٣٣  أبو بكر الصديق 
  ٣٤  املقداد بن عمرو،   اإلمام الشافعى

  ٣٥  رجالٌ الواحد بألف
  ٣٦  عزل خالد بن الوليد

  ٣٧  عقبة بن نافع، أبو أيوب األنصاري
  ٣٨  نور الدين زنكي

  ٣٩  السلطان صالح الدين األيوىب
  ٤٠  مد الفاتح والقسطنطينيةالسلطان حم

  ٤١  املوحدين دولة دولة املرابطني و

  ٤٢  الدولة العثمانية والسلطان سليم
  ٤٢  السلطان عبد احلميد
  ٤٣  ويف العصر احلديث

  ٤٣  إذاً التربية اإلميانية هي املخرج
  ٤٥  قواعد اإلصالح اإلسالمى:٢باب 

  ٤٨  الرسالة ةُايغَاإلصالح هو : ١قاعدة 
  ٤٨  ؟rاذا أرسل اهللا رسوله مل

  ٥٢ مناذج من تربية النىب ألمة اإلسالم
  ٥٢  هابِحألصr  ىبِالن ةُيبِرت
تبِرةُي بِالنى r لنِل٥٤  اِءـس  

 بِيةُ النبِيرتrِاببلش٥٥  ل  
  ٦٠  العبادات ةُايغَاإلصالح : ٢قاعدة 

  ٦٠  ملاذا أمرنا بالتكليفات والطاعات؟
  ٦٢  عالمات قبول األعمال الصاحلة

  ٦٣  حسن اخللق: العالمة األوىل
  ٦٤ علو املراقبة هللا: العالمة الثانية
  ٦٦ تذوق حالوة اإلميان: العالمة الثالثة
  ٦٦ دوام عمل الطاعة : العالمة الرابعة

  ٦٨  بداية اإلصالح بالقلوب: ٣قاعدة 
  ٧١  مقارنة الزمة بني جمتمع راق فاسد القلب

  ٧٢  !وجمتمع أويل وصاحل القلب
  ٧٣  إصالح القلوب.. صناعة اإلصالح 

  ٧٤  أمثلة يف التربية واإلصالح
  ٧٤  الرحلة العجيبة لرأس الشاة

  ٧٦  نار الغيظ والغضب، الشرود يف الصالة
 ٧٨  اإلصالح بالكتاب والسنة: ٤قاعدة
 ٨٦ أدوات شرعيـة الزمة للداعى: ٥قاعدة 



  ))٢٥٦٢٥٦((الفهرست                      الفهرست                      
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (اإلسالماإلسالم يف  يف          إصالح األفراد واتمعات         إصالح األفراد واتمعاتالشيخ فوزي حممد أبوزيد               الشيخ فوزي حممد أبوزيد               

  ٨٧  إلصالح الكلية الشرعية لاحلاجة للقواعد
  ٩٠  التدرج كمثال لألداة اإلصالحية

  ٩٥  حماور دورة اإلصالح والتربية: ٣ باب
  ٩٧  ترسيخ املفاهيم األساسية: ١ حمور
  ٩٨  أولوية التخلُّق خبلق اإلميان - ١
  ١٠٠   الثبات على املَبدأ- ٢
  ١٠٢   للحياة غَايةٌ- ٣
٤ -مةُ اِإليو١٠٣  انِية اُألخ  
  ١٠٦   تقييم األفراد- ٥
  ١٠٧   قصر الدنيا وحتمية املوت- ٦
  ١١١  الكتمان -٨  ،١٠٨: قيمة الدنيا- ٧
  ١١٥   الصرب- ١٠   ،  ١١٣:  األمانة- ٩

  ١١٦  عكُوف السر علَى اهللا-١١
  ١١٧   سالح الدعاء-١٢
  ١١٩   إمساك اللسان-١٣
  ١٢١   صحبة كتاب اهللا-١٤
  ١٢٢  ادقني صحبة الص-١٥
  ١٢٦   التوبة-١٧،   ١٢٤:  املراقبة-١٦
  ١٢٧   الشكر واإلستعانة باهللا-١٨
  ١٣٣   ذكر اهللا عز وجلَّ-١٩
٢٠- رهوج القاَألخةُ وبِيرالت 

فوصالت  
١٣٦  

الصوفةُي والدعاِإل ىلَإِ ةُو١٣٨  المِس  
  ١٣٩  نوافل الرب: ٢حمور 
  ١٤٦  بية وإقرار احلقوقنبذ العص:  ٣حمور
  ١٥٥  نبذ اخلالفات بني املسلمني: ٤ حمور
  ١٦٢  الدين يف ةُـالوسطي:  ٥حمور
  ١٧٣   للناسإظهار مجال اإلسالم: ٦ حمور

  ١٨١  هدى النىب ىف دعوة الغري لإلسالم
  ١٨٣  حتديث اخلطاب الديين: ٧ حمور

  ١٨٧  عبادة التفكر عبادة ال تنقطع
  ٢١٠  الذمة باإلسالممعاملة أهل : ٨ حمور
  ٢٢٢  اإلصالح املايل يف اإلسالم: ٤ باب

  ٢٢٤  اإلقتصاد يف اإلسالم: ١فصل 
  ٢٢٤ اهتمام اإلسالم باملال

  ٢٢٦ التجربة اإلقتصادية اإلسالمية
  ٢٢٨ النظرية املالية وطرق الكسب املباحة

  ٢٣١ جماالت العمل املباح يف اإلسالم
  ٢٣٢ االستثمار الزراعي يف اإلسالم
  ٢٣٣ اإلستثمار الصناعي يف اإلسالم

  ٢٣٥ استثمار املال يف التجارة يف اإلسالم
٢٣٥ منع الغش  

  ٢٣٦ اإلعالن اإلسالمي عن السلع
  ٢٣٧ النهى عن اإلحتكار

  ٢٣٩ ما ال يباح اإلجتار فيه
  ٢٤٠ استثمار املال مع الغري

  ٢٤١  الزكَاة والضرائبِ: ٢فصل 
  ٢٤١  اإلسالمية األوىلميزانية الدولة

  ٢٤٣ أسباب فرض الضرائب
  ٢٤٥ الضوابط الشرعية لفرض الضرائب
  ٢٤٧ دور الزكاة يف حلِّ مشاكل اتمع

  ٢٤٨ توصيات وإقتراحات
  ٢٥١  ة مؤلفاتهم قائ  ،٢٥٠: ترمجة املؤلف

  ٢٥٣ أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ 
  ٢٥٥  الفهـرست
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