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  ااكونوا قرآنكونوا قرآن
بني بني   ىىميشميش

  الناسالناس
 
 

 زيدفوزي حمند أبو
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()÷ 
  الطِبعة األوىلالطِبعة األوىل

  احمللى رقم اإليداع

 .I.S.B.N  :5-4699-17-977الدولي الرتقيم 

 طبع يف  :  دار ُنوَبار للطباعة
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﴿﴿         
           

        
          

     ﴾﴾ 
 سورة الرعد( 13اآلية )
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 بسه اهلل الرمحن الرحيه
 

الحمد هلل الذي ال منتهى لفضلو وكمالو وعطاياه، والصالة والسالـ على حبيبو 
ين لحضرة اهلل، ومصطفاه سيدنا محمد، ضياء ىذه الحياة، ونور المقربين، وسر الواصل

 ....وغوث األناـ أجمعين في األىواؿ الحشرية يـو لقاء اهلل
 وبعد....  ، لى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو ومن واالهص

فإف أىل اإليماف يشعروف ىذا العصر وفي ىذا الزماف بغصة في حلوقهم وأسى 
داعى أىل فقد ت،  في صدورىم وحزف في قلوبهم لما يرونو من أحواؿ المسلمين حولهم

 الكفر قاطبة على أىل اإلسالـ:

   ﴿ ﴿                                           
             ]سورة الصف[﴾ ]سورة الصف[ ﴾  

وكثرت الفتن وانتشرت اإلحن وكثرت الفرقة بين صفوؼ أىل اإليماف حتى 
 الحليم حيراف.بلغت من شدتها أنها تكاد تجعل 

ومما يثير األسى أف من قاموا بما يسمونو الصحوة اإلسالمية المعاصرة كاف كل 
ىمهم اإلىتماـ بالشكليات في الزي والمظهر وآداء العبادات اإلسالمية، بينما جلية 
األمر والمخرج مما فيو المسلموف اآلف من تخلف عن الحضارة المعاصرة، وضعف 

 :وفقر
ورضي  ل بالقرآف على النهج الذي كاف عليو أصحاب النبي ال يكوف إال بالعم

 :ورهرد فى األثر المشو عنهم أجمعين، فقد  اهلل 
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 { كونوا قرآنا ميشي بني الهاس }

 .....فعاشوا بالقرآف  
 .... وناموا بالقرآف... وشربوا... وأكلوا 

 ... واستخرجوا كنوز األرض بالعمل بالقرآف
من الهيبة في صدور أعدائهم وقذؼ ....  قرآف وحاربوا عدوىم بأسلحة ال

 .قبل إمساكهم بالسالح والسناف.... الرعب في قلوبهم 
 ... فكاف القرآف ىو اإلماـ الناطق لهم، وإف سكت

 .... وإف سكن.... وىو المحرؾ لهم 
فحقق اهلل لهم بو الحياة الطيبة في مجتمعاتهم، والعزة والنصر على أعدائهم، 

 : في شأنهم ؿ عمر بن الخطاب فكانوا كما قا

 ،حنو قوم أعزنا اهلل باإلسالم ))

 .ٔ(( ة بغريه أذلها اهلل فإذا ابتغيها العزَّ

 ... التى نحاوؿ أف ننبو المسلمين فيها.... فكانت ىذه المحاضرات 
إلى حقيقة فقو القرآف، والكيفية اإليمانية التي كاف عليها السلف الصالح في 

مما يقودنا إلى توضيح مفهـو العبادة الحقة ... كما جاء فى تعبد بو وال تالوة القرآف
 الكتاب الكريم ، وسنة النبى الرحيم وأعماؿ السلف الصالح رضى اهلل عنهم أجمعين.

                                                 
1
ت ٍلمه  بهالب بؼوهاى ض هَ  ػن طارق بن شهٌا  اها ل ا ها اهمر ػ ها  اتهار لحخهي  الوهَإ ٍػ وهي ن  ر ٍم ها  ٍػ ا ه  

 ا اء، فقااَ  ايل ضها ل وها  ا هي وون، ح قهاج  الوهَإ ٍب اراهت  اتهار ٍلههج ػ هِ ًه    اعها ، فقها  ػ هال نهها اهَر لػ هها   

  صوف  بن لبي شوبت ، ٍفوٌا رٍ ضاث لماُ  باإلسالر، ف ن ه خ س  اؼ  بغواى.
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إلى حقيقة حياة أىل اإليماف والتي تتحوؿ بها كل حركاتهم ومن ثم التنويو 
 .لى عبادة للرحمنحتى في تجارتهم وزراعتهم وأعمالهم إ... وسكناتهم 

 ...واهلل أسأؿ أف ينفع بها كل من قرأىا 
 ....وأف يحيى المسلمين الحياة اإليمانية القرآنية المباركة الطيبة 

 إنو سميع مجيب الدعاء .....
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

 .. مساء الثالثاء
 ـٕٚٓٓمن يناير  ٕىػ ، الموافق ٕٚٗٔمن ذي الحجة  ٖٔ
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  بسه اهلل الرمحن الرحيهبسه اهلل الرمحن الرحيه

 ﴿          
             

        
       ﴾ 

 ]سورة الصف[
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  الباب األولالباب األول
  ..ؾٚدهٚٞ اهػفا١ اهسباُٟؾٚدهٚٞ اهػفا١ اهسباُٟ

    تط٘ز األدٗٙٞ ٗاألدٗا١ حتٟ ُصهت
 ... ؾٚدهٚٞ اهػفا١ اهسباُٟ 

  ٕٚكٚف أعد اهلل طبٚب اهؿٚده
  ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٌٍدًا األعظٍ ذل

  ٞٚزٗغـــــتٞ احلٚاٝ ًّ ؾٚـده
 اهػفا١ اهكسآُٟ

  ٖكٚف حٚا ضوفِا اهؿاحل بٔر
 اهسٗغتٞ اهكسآُٚٞ ؟

 .ًٍٔمل متِع اهوغٞ اهعسبٚٞ تكد ٗ 

   أّٙ حنّ اهَٚ٘ ًّ ؾٚدهٚٞ اهػفا١
 ؟
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 بطٍ اهلل اهسمحّ اهسحٍٚ

    
      

      
     

  اإلسراء[اإلسراء[  8282]]
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  الباب األولالباب األول
  ..ؾٚدهٚٞ اهػفا١ اهسباُٟؾٚدهٚٞ اهػفا١ اهسباُٟ

 تط٘ز األدٗٙٞ ٗاألدٗا١

 حتٟ ُصهت ؾٚدهٚٞ اهػفا١

 إف اهلل سبحانو وتعالى ...
علم بسابق علمو وىو بكل شيء عليم أف كل مشكالت البشرية النفسية 

 والجسمانية واإلقتصادية واإلجتماعية :
ألمراض المعنوية التي تصيب األفئدة والتي تمرض بها النفوس فتهوى سببها ا

 وتزؿ أو تضل أو تبعد عن حضرة المليك القدوس عز وجل .
 فما داـ اإلنساف قريباً من مواله .....

 فإف اهلل يصلح لو كل شأف في دنياه،  ويحقق لو السعادة في أخراه.
 ولذلك يقوؿ اهلل لنا أجمعين:

                                      
                           
 وىذا في الحياة الدنيا .........:

 أما فى الحياة اآلخرة الباقية .............:
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  سورة النحلسورة النحل

انت لإلنساف في مقتبل الحياة اإلنسانية وفي بداية سكنو لهذه الدار الدنيوية وك
مشاكل معنوية ، وأمراض فردية ونفسية قليلة ، تظهر في كل قـو مرة أو ينتشر في كل 

 حتى لما كانوا بضعة نفر ... حدث بين قابيل وىابيل ماحدث ... –جهة داء 
 ...... وكاف سببو نفسى ...

وجل يرسل نبيًا لهؤالء القـو الذين ظهر فيهم ىذا الداء ... ومعو  فكاف اهلل عز
 تشخيص ىذا المرض...  والشفاء الذي ركبو اهلل عز وجل وأنزلو من السماء.

 وبتطور األزماف وتشعب األقواـ 
 ترامت البالد وتنوعت الطبائع والعادات...

 اجات ....وتعددت الوسائل واختلفت الغايات...فتضادت المصالح واإلحتي
 فكثرت األدواء في المجتمعات البشرية ....

 وكثرت األمراض والعلل النفسية وظهرت األوجاع القلبية ....
 وعندىا .....

أنزؿ اهلل عز وجل صيدلية كاملة فيها الشفاء لكل داء  على إختالؼ األنحاء 
 واألعراؽ واألنواء ......

عنها إف فيها دواء .... وذلك ألف  وصيدلية الشفاء الربانى ىذه ... لم يقل اهلل
الدواء يحتمل الشفاء ويحتمل زيادة األلم والداء، ولكن اسمعوا إلى اهلل وىو يقوؿ في 

 شأف ىذه الصيدلية الربانية: 
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  ( سورة اإلسراء[( سورة اإلسراء[ٕٕٛٛ]اآلية)]اآلية)

 لقرآف شفاءاً لكل داء ..جعل في ا
 فَػرُْكن منو فيو شفاء ألمراض الصدور:

                                                 
  (يونس[( يونس[ٚ٘ٚ٘]اآلية)]اآلية )  

كل الهواجس .... ، وكل الوساوس ..... ، وكل الهالوس .... ، وكل األمراض 
 ور الناس ....:النفسية .... ، وكل ما يتعب صد

 فإف الشفاء منها من صيدلية القرآف التي أنزلها الرحمن عز وجل.
 وجعل اهلل عز وجل ركناً آخر لعالج كل المشكالت االقتصادية.

 وركناً لعالج كل المشكالت األسرية.
 وركناً لعالج كل المشكالت االجتماعية....

 شفاء ............ ما من داء إال أوجد اهلل لو في كتابو الكريم 
 وليس القرآف الكريم كتاب شفاء لجميع األدواء األنواء وحسب :

 ال ...  ولكن اهلل تعالى أنزلو تبياناً لكل شيء وبياناً لكل أمر وقاؿ في شأنو:

 ﴿ ﴿                              ﴾ ﴾  

  سورة الكهف [سورة الكهف [  ٜٜٗٗ] آية ] آية 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  1414  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

صغيرة من األعماؿ وال كبيرة من الحسنات إال وربما فهم البعض أنو ال يغادر 
 وعّدىا وكتبها .....

 لكن الفهم السليم الذي يستقيم مع كتاب اهلل الكريم :
أنو ال يغادر صغيرة من أمور الدنيا وال كبيرة من أمور المعايش وال أدنى من ذلك 

يكونوا في عزة وال أكبر : إال وذكرىا وعدَّىا وأمر المؤمنين أف يكتشفوىا ويصنعونها ل
 اهلل عز وجل سبحانو وتعالى .

ولكل صيدلية ناجحة ... طبيب ماىر عالم باألمراض خبير باألعراض وعلى علم  
كامل بأشفيتها وخبرة واسعة بعالجاتها واثق من وصفاتو الطبية  ... وعنده كل 

 المؤىالت للقياـ بهذه الوظيفة العلية .....
 ىى القرآف ... وإذا كانت صيدلية الشفاء الربانى

 فإف طبيب الصيدلية ىو المصطفى العدناف .....
 فكيف أىَّل اهلل تعالى ىذا الطبيب .... ؟؟؟

 وكيف أعده لعالج البعيد والقريب .؟؟... والعدو والحبيب .....؟؟
 

  كٔف أعد اهلل طبٔب الصٔدلُٔ األعظه كٔف أعد اهلل طبٔب الصٔدلُٔ األعظه 
 

 وحتى ال نتحيَّر ، ولكى نطمئن إلى أشفية ربنا عز وجل ....
 قوؿ وباهلل التوفيق .....ن
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جهز اهلل عز وجل الحبيب المصطفى وىو الطبيب األعظم والحكيم  -
 األكـر لهذه المهمة الفريدة .

 تطبيقا حيا ونموذجا وحيداً متكامال . ثم جعلو  -

فكاف عليو أفضل الصالة وأتم السالـ قرآنا يمشى على األرض ،  -
 لقو الشريف :وقد قالت فى ذلك السيدة عائشة لما سئلت عن خ

َوإٖغ١ُّمَظضمَلػمَل٧ّم}طمملَنمُخػمُلعمُل٥ُّماظعملّٕآُن،مأعمملمتعملّٕأماظعملّٕآن،مض٦ّلمآمسّٖموج٢ّمم}}

م{{مُخػمُل٠ّٕمَسصمِلؿمل٣ّٕ
1

م.

واآلف دعونا نرى كيف جهز اهلل تعالى حبيبو بهذه الجماالت والكماالت 
واألشفية واألسرار واألنوار حتى أصبح ىذا النموذج الحى األكمل الفريد األوحد  .... 

 الذى يسير بين الناس :
 أوال :

 ورباه على عينو وعلمو اهلل بذاتو : اختاره اهلل 
ولم ينسب ىذا إلى أستاذ أو معلم فال يكوف ألحد فضل أو وصاية عليو وال 

 على أمتو ، وقاؿ لو إثباتا لهذا الشرؼ األوحد :

                                           
            .]سورة النساء[.]سورة النساء[  

 مخبرا عن ذلك لما سألو سيدنا أبو بكر رضى اهلل عنو : وقاؿ 
                                                 

، قالت:  ا أـ المؤمنين أخبريني بخلق رسوؿ اهلل صلى عن سعد بن ىشاـ بن عامر قاؿ: أتيت عائشة فقلت : ي  ٔ
 مسند اإلماـ أحمد. (ٗكاَف ُخُلُقُو القرآُف، أما تقرأ القرآف، قوؿ اهلل عز وجل }َوإنَُّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم{ )القلم: 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  1616  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

ؼمملرد٦ّلمآم....مظعملّٓمخربتماِّعّٕاءمواظضملصملؼملمملءموادلػمل٦ّكم،مصػمل٣ّمأرمعـ٢ّمم}}

مأدب١ّمأبّٓا!م...مصؼمل٤ّمسػملؼملغمل١ّمػّٔامؼمملرد٦ّلمآم؟مضممللم:

مَأٖدَبؽمِل٨ّمَرب٨ّمَصفمَلِحَل٤َّمَتفمْلِدؼِؾ٨ّم
م{{2

لو سبحانو وتعالى حكيمًا في أقوالو قدوة في سلوكو وأفعالو قويمًا في خلقو وجع
 حتى بلغ في الخلق غاية كمالو وأثنى عليو في كتابو فكاف مما قالو:

                        ]سورة القلم[]سورة القلم[  
وأعلمنا أجمعين أف الهدى الكامل فى أى شأف من شئوف الدين أو الدنيا أو 

 من باب طاعتو  فقاؿ: يأتى إالال  اآلخرة

                       (( ٗ٘ٗ٘]اآلية)]اآلية ) النور[النور[سورة سورة  
فلو أطعناه الىتدينا فما لنا نبحث عن حل لمشاكلنا االقتصادية عند األمم التى 
تجعل كل مبادئها مبادئ فردية اجتهد في تصميمها رجاؿ ومن ينفذىا رجاؿ تنتابهم 

بد لهم وفيهم من أخطاء ونترؾ األشفية المجربة المحكمة المنزىة عن  األىواء وال
 األخطاء التى يقوؿ فيها اهلل:

                           [[سورةسورة  ]النجم]النجم  
 :كنك القوؿ مومن ىنا ي

أف اهلل تعالى أعطاه روحًا نورانية يستشف بها حاجات المجتمعات اإلنسانية 
ية ينظر بها إلى أمراض النفوس واألدواء الجسمانية واإلجتماعية وبصيرة شفافة روحان

                                                 

 ، جامع األحاديث والمراسيل.ابن السَّْمَعاِني في َأَدِب اإلْماَلِء ( عن ابن مسُعود  ٕ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  1717  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

فيضع بأمر اهلل وبإذف اهلل لكل داء دواءًا بالحكمة البالغة وبالرأفة والرحمة العالية التى 
لنا في ذلك   فى بياف عالقتو بأمتو وأثبت ذلك فى قرآنو فقاؿ وأجمل سبحانو فيها وصف

: 

                         التوبةالتوبة  سورةسورة  
 فى الجانب الخلقى والروحى. فكاف ىذا ىو التجهيز األوؿ لو 

 
 ثانياً :

 أما فى الجانب العملى التنفيذى فى مجاؿ الدعوة: 
 فقد أقامو اهلل سبحانو وتعالى يدعو إليو فى مكة ثالث عشرة عاما. -
 اء.وقد القى فيها مااليوصف من اإلعراض واإلضطهاد واإليذ  -

 بذلك نموذجاً للداعي الحكيم الذي يدعوا إلى اهلل :  فكاف  -

 . بقولو صلى اهلل عليو وسلم فى جميع األوقات 
  .وبعملو فى جميع األعماؿ بال استثناء 

 . وبحالو وعلى أى حاؿ كاف 

 . بالحكمة وبالموعظة الحسنة 

  وتحت كل الظروؼ واألحواؿ مما يخطر على الباؿ أو
 يفوؽ الخياؿ.

بدأ دعوتو فردا واحدا وليس معو إال اهلل وال سالح إال القرآف  فقد  -
 والذى كاف يتنزؿ آيات تلو آيات..!!وابتدأ وحيدا فى عرؼ الزماف 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  1818  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

ووصل فى سنوات محدودة إلى أف استجابت لدعوتو أمم من كل  -
 األلواف  .

 
 ثالثاً :أما التجهيز الثالث فهو تجهيز خاص :

 على ىذا النحو فهو : لم يوفره اهلل ألحد من الخلق
 " درس صناعة األمم وبناء الدوؿ والمجتمعات ".

والذى يحتاج إلى عشرات بل مئات السنين ليكتمل ويتم ، ولكن بهذا اإلعداد 
دولة عظيمة قادت  والتجهيز الخاص من اهلل لرسولو صلى اهلل عليو وسلم ، أنشأ  

 العالم كلو فى سنوات قليلة ..... 
 بدا فى التاريخ كلو بهذه الطريقة إال ىذه المرة :وىذا لم يحدث أ

فإنو لما خشى اهلل عز وجل على الناس أف يذىبوا كما ذىب كثير من الناس إلى 
 أف اإلسالـ دين عبادات ومعامالت وليس لو في الدنيا كثير و ال قليل...

 إلى المدينة : ىاجر بحبيبو 
مدنية من عصره إلى ليكوف النموذج القويم في تأسيس المجتمعات ال -

 أف تنتهي ىذه الدار الدنيا الدنية .
فأسس مجتمعًا على تقوى اهلل وعلى مراقبة اهلل قضى فيو على كل  -

المشكالت التى تحدث في كل المجتمعات سواءًا كانت مشكالت 
سياسية أو مشكالت اجتماعية أو مشكالت اقتصادية أو غيرىا من  

تمعات المدنية حتى نعلم علم كل أنواع المشكالت التي تواجو المج
اليقين أف اإلسالـ دين ودولة، دين هلل ودولة تنظم حقوؽ األفراد 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  1919  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

والمجتمعات وتصلح شأنها وتجعلها مجتمعات صالحة ليس بها 
 . مشكالت إذا اتبعوا ىدى حبيب اهلل ومصطفاه 

وبهذا تجد أنو ومن خالؿ جميع ىذه األطوار واألحواؿ والتطورات ،  -
في حياتو البشرية كل المشكالت وكل  أوجد لو   تجد أف اهلل

األمراض وكل األسقاـ وكل األوجاع التي يمكن أف تحدث في 
سواءَا على مستوى األفراد ) رؤساءاً  –البشرية إلى يـو الدين 

ومرؤوسين ( أواألسر أو الجماعات ) من األىل واألعداء واألصدقاء 
ىل األدياف السابقين و و المنافقين والحاسدين والحاقدين ، وأ

أصناؼ الكافرين ، والمغلوبين والجبارين والفقراء واألثرياء .... ( أو 
المجتمعات الصغيرة الناشئة والفتية والراشدة والمتهالكة ....  
والمجتمعات الكبيرة والدوؿ واإلمبراطوريات العادلة والمستبدة 

والمعضالت ...... أوجد لو ربو سبحانو كل أنواع ىذه المشكالت 
والعالقات المتشابكة والمعامالت المترابطة والمتعاكسة ....  
ليعالجها جميعا في أمتو من كتاب اهلل ويجهز لها من سنتو ما بو يتم 
الشفاء بأمر اهلل حتى ال يحتار مسلم وإف طاؿ بو الزماف ... أو نأى 

 بو المكاف ....
لشك أف في أشفية القرآف وفي فكاف فى ذلك إثباتا عمليا وعلميا اليرقى إليو ا

تسجيالت سنة النبي العدناف شفاء لكل داء ظاىر أو باطن على جميع األحواؿ 
 : والمستويات ، وأكد لنا سبحانو كل ىذا بقولو تعالى  في شأنو 

                                     ٕٕٔٔاألحزاباألحزاب  
 لمو:فكاف ىذا دليال قاطعا والكل يع



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  2121  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

ليس أسوة فقط في متابعتو في حركات الصالة أو في متابعتو في أعماؿ  أنو 
الصياـ أو في متابعتو في النوافل التي يتقرب بها المرء إلى اهلل ...... لكنو كما قلنا فى 

 أوؿ الحديث ..
أسوة في كل أقوالو وكل أفعالو وكل حركاتو وسكناتو وكل أحوالو ، وفى كل 

 .....أطوار حياتو ..
 قرآنا حيا يمشى بين الناس . فهو 

  زّشـــــت٘ احلٔاٗ مً صٔـدلٔ٘ القسآٌزّشـــــت٘ احلٔاٗ مً صٔـدلٔ٘ القسآٌ
 نحن اآلف والحمد هلل ....

عددنا كثير والعلم بيننا غزير وكتاب اهلل يتلى آناء الليل وأطراؼ النهار ومعاىد 
القرآف والعلم الدينى في مدننا وقرانا حافلة وأصبح أكثرنا يكادوف يكونوف حفَّاظاً 

 للقرآف........
لكننا نشكوا من الضيق في األخالؽ ومن كثرة الغالء ومن انتشار األمراض 
واألوبئة بين بنى اإلنساف أو بين الحيواف أو حتى بين الطيور الداجنة التى يربيها بنو 
اإلنساف، ونشكوا من كثرة الشقاؽ والخالفات ونشكوا من امتالء المحاكم بالقضايا 

 سبب في ذلك؟والمخالفات، ما ال
ولم يكن ىذا حاؿ أسالفنا السابقين ....... مع أف طبيبنا وطبيبهم واحد ، 
وروشتة  الحياة أو روشتة الشفاء الربانى التى جاءتهم ىى نفس الروشتة التى جاءتنا 

 ......أو دعنا نقولها بلفظ آخر ...... 
 نبينا ونبيهم واحد ...



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  2121  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

 وإلهنا وإلههم واحد .....
 بهم واحد .....وكتابنا وكتا

وربما لم يكن عند بعضهم مصحف واحد بل كاف أغلبهم ال يحفظوف إال بعض 
اآليات في الصدور وليس بينهم كتاب مسطور وليس عندىم إذاعات تذيع ىذا النور وال 

 علماء وال فضائيات......ز
 فلماذا صرنا إلى ما نحن فيو ؟

 حوالهم؟ما الذي جعل حالنا يغاير حالهم وأحوالنا تخالف أ
 إف ىذا األمر يا إخواني يتعلق بنظرىم ونظرنا إلى كتاب اهلل :

فنحن قد جعلنا كتاب اهلل كتاب تعبد بالقراءة  ونقوؿ من يقرأ: "ألم" وىو كالـ 
 حق وصدؽ فلو بكل حرؼ عشر حسنات...

أقبلنا على كتاب اهلل نتلوه باللساف ونستمع إليو باآلذاف ولكننا ال ننفذ ما فيو 
 م والجوارح واألركاف ....بالجس

بل نحن اآلف على سبيل المثاؿ كلما مر علينا شهر رمضاف قرأنا جميعًا كتاب  
اهلل أو سمعناه ويصيربعضنا يتباىى على بعض بأنو ختمو ثالث مرات أو خمس مرات أو 

 عشر مرات كما يحدث بيننا في األحاديث والمسامرات في المجتمعات  ....

 اب خاصاً بالتعبد وشعائر العبادات !!!!جعلنا كتاب اهلل كت
نفذنا ما أمرنا بو من إقامة الصالة وقد ننفذ ما طالبنا بو من إيتاء الزكاة وننفذ ما 

 أمرنا بو من الصياـ وننفذ ما أمرنا بو من حج بيت اهلل...
 هلل عزو جل نحو كتابو العلى ...وقد طبقنا بذلك الجانب النظرى الذي أمر بو ا

 :لنا الجانب العملى التطبيقيلكننا أىم



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  2222  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

وأصبح الكل يعيش على حسب ىواه أىملنا الجانب العملى التطبيقي  وأكرر
 لنا: ويمشي على حسب ما تأمره بو نفسو وشهواتو في ىذه الحياة ونسينا قوؿ اهلل 

 ﴿ ﴿                                                
          ]ص[﴾. ]ص[ .﴾  

اما ىم رضى اهلل عنهم .... فقد كاف القرآف الكريم بحق ...كتاب الحياة لهم 
 ... روشتة الحياة التى أتبعوىا وحيوا بها وتمثلوا وتلبسوا بكل أحوالها ومعانيها..... 

وحتى نرى أين نحن من كتاب اهلل !! ... أين نحن من روشتة الحياة  من 
يقرأوف ية الشفاء الربانى .....، دعونا نري كيف كاف أصحاب رسوؿ اهلل  صيدل

 القرآف  ؟ .... كيف كانوا يحيوف بالقرآف ...... 

  كٔف حٔا سلفيا الصاحل بَرِ السّشت٘ ؟كٔف حٔا سلفيا الصاحل بَرِ السّشت٘ ؟
 ... إف الذي ينظر إلى أحواؿ النبي 

وصحبو المباركين وما كاف لهم أو حولهم في دنياىم في حياتهم من رغد في 
يش ومن ىناءة في الباؿ ومن سعادة في القلب ومن عالقات كريمة ومن معامالت الع

طيبة ومن أخالؽ فاضلة جعلهم في طرفة عين يسودوف العالم أجمع ويسيطروف على 
مقاليد األمور وتصير لهم الهيمنة على جميع أمم األرض بعد أف كانوا أشد الناس فقرًا 

 ي طرفة عين بلغوا إلى ما يريدوف....وأعجز الناس قوة وعدة وعدداً لكنهم ف
الذى ينظ إلى ىذه األحواؿ !!! يتعجب أشد العجب ... ويرى أف ىناؾ سرا 

 وراء ذلك ... وليس سر ذلك بغريب ...
 فسر ذلك ىو العمل بالقرآف ....



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  2323  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

 فإف سلفنا الصالح جعلوا القرآف كتاباً حياً بينهم....
 جعلوا القرآف كتاب حياتهم .....

 كوف إال إذا استأذنوا القرآف ....ال يتحر 
 إذا أراد أحد عمالً لنفسو أو لزوجو أو إلبنو أو لمجتمعو ...

رجع إلى القرآف فيقرأ القرآف المرة أو المرتين حتى تتضح لو حقيقة حالو وسر 
قصده ...... فإف أذف القرآف سارع للعمل وإف وجد القرآف ينهى عن ىذا العمل سارع 

ألنهم جعلوا القرآف دستورىم وإمامهم الذي يأمرىم بكل شأف في إلى الترؾ ..وذلك 
 ىذه الحياة.

لقد حكَّموا القرآف في كل أحوالهم، فكاف شرع اهلل ىو السائد بينهم ، وىو 
الذي يتحكم في كل أمورىم ، ولذلك كانوا ال يحتاجوف إلى دستور من األرض أو 

 موضوع من البشر يحكم بينهم...
قاضيًا واحدًا لكل المسلمين وليست دار  كر الصديق فعندما عين أبو ب

 قضار وال عدة دوائر وال مجموعة من المستشارين ....!!!
 ولكن قاضيًا واحدًا عينو لجميع المسلمين والقاضي ىو عمر بن الخطاب 

 :والذي يقوؿ فيو الحبيب 

م3{{مَجضمَل٢َّمآماْظَق٠ّٖمَسػمل٧ّمِظَلمملٔنمُسؼمَلَّٕمَوَضػمْلِؾ٥ِّم}}

ا القاضي في منصبو مدة عاـ ولم يعرض على المحكمة قضية واحدة من ظل ىذ
جميع األناـ فأراد أف يعطيو مكافأتو على عملو وىو راتبو وقد كاف يعطى كل سنة مرة 

 فرفض عمر الراتب وقاؿ ألبى بكر الخليفة :
                                                 

  ،سنن أبى داود والبيهقى الكبرىابٌن ِلَعِديّْ بِن َعِديّْ اْلِكْنِديّْ  )  ٖ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  2424  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

ََ آمنوا بربهم واتبعوا نبيهم وجعلوا قرآف اهلل حكمًا بينهم ال يحتاجوف  إف قومًا
 لى قاض يحكم بينهم...إ

 ألف الذي يقضي ىو اهلل والذي يسيطر ىو كتاب اهلل .
 وكاف الرجل منهم إذا تليت عليو آية من كتاب اهلل توقف عندىا وقاؿ:

ىو كتاب ربي الذي ال يضل فيو ربي وال ينسى، وعمل بما أشار بو كتاب اهلل 
ل داء وىو الشفاء األكيد ألف كتاب اهلل ىو المنقذ لكل ىذه األدواء وىو العالج لك

 :  قاَؿ النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلملكل المشكالت 

َضمملَل:ممَأاَلمٔإٖغؾمَلمملمَدَؿغمُل٦ُّنمِصِؿؽمَلهمٌل،مِضؿمل٢َّ:مَعمملماْظؼمَلِكَُّٕجمِعؽمِلؾمَلمملمَؼمملمَرُد٦َّلماظػمل٥َِّّم؟م}}

مَب مَعممل مَوُحغمْل٣ُّ مَبضمِلَُّٓط٣ِّ، مَعممل مَوَخَؾُّٕ مَضِؾػمَلغمُل٣ِّ مَعممل مَغَؾممل مِصؿمل٥ِّ ؿمِلؽمَلغمُل٣ِّ،مُػ٦َّمِطَؿمملُبماظػمل٥َِّّ،

ماِبَؿطمَل٧ّ مَوَع٤ّٔ ماظػمل٥َُّّ، مَضزمَلؼمَل٥ُّ مَجٖؾمملٕر مِع٤ِّ مَتََّٕط٥ُّ مَع٤ِّ مَظؿمِلَّٗمِبمملْظؾمَلِّٖٔل، مٰ  اْظظمَلزمِل٢ُّ

ماظػمل٥َِّّمٰ  اْظؾمُلَّٓى مَحِؾ٢ُّ مَوُػ٦َّ ماظػمل٥َُّّ، مَأَضػمل٥َُّّ ماظّْٔطُّٕممِص٨ّمَشؿمِلِّٕٔه مَوُػ٦َّ اْظؼمَلِؿنُي،

اَلمَتّٖٔؼُّٞمِب٥ِّماَِِّػ٦َّاُءمَواَلمماْظَقغمِلؿمل٣ُّ،مَوُػ٦َّماظزملَّٕاُطماْظؼمُلِلَؿعمِلؿمل٣ُّ،مُػ٦َّماظَِّّٔي

ـَِِّٕةماظّٕٖد،م ماْظضمُلػمَلؼمَلمملُء،مَواَلمَؼِكػمُل٠ّٔمَس٤ِّمَط ماَِّْظُل٤ُّ،مَواَلمَترمِلَؾُّٝمِعؽمِل٥ُّ َتػمْلَؿِؾُّٗمِب٥ِّ

َواَلمَتؽمِلعمَلسمِل٨ّمَسَفمملِئُؾ٥ُّ،مُػ٦َّماظَِّّٔيمَظ٣ِّمَتؽمِلَؿ٥ِّماْظِف٤ّٗمٔإِذمَدؼمِلضمَلِؿ٥ُّمَحٖؿ٧ّمَضمملُظ٦ّا:م

َغممًلمَسَفَؾممًلمَؼؾمِلِّٓيمٔإَظ٧ّماظِّٕٗذِّٓمَصـملَعؽمٖلمملمِب٥ِّ،مَع٤ِّمَضمملَلمِب٥ِّمَصََّٓق،مٔإٖغمملمَدؼمِلضمِلؽمَلمملمُضِّٕآ

َوَع٤ِّمَسؼمَل٢َّمِب٥ِّمُأِجَّٕ،مَوَع٤ِّمَحغمَل٣َّمِب٥ِّمَسََّٓل،مَوَع٤ِّمُدِس٨َّمٔإَظؿمِل٥ِّمُػَِّٓيمٔإَظ٧ّم

م4م{{مِصَّٕاٍطمعِلَؿعمِلؿمل٣ّٕ

                                                 
4
 في جا غ  ألحاإضذ ٍ ا ا سول ػن ػ ّي  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  2525  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

دنا وقد استلهم الصحابة كلهم ىذه المعانى و جعلوىا نبراسا لهم و عبر سي
 عن ىذه الحقيقة فقاؿ: عبداهلل بن مسعود 

جضملػملؽملمملمطؿمملبمربؽملمملمردمملئ٢ّمع٤ّمآمسّٖموج٢ّمأغّٖهلمملمإظؿملؽملمملمصغملؽملمملمغعملّٕأهمم}}

م{{وغؿّٓبّٕهمبمملظػملؿمل٢ّمث٣ّمغضملؼمل٢ّموغؽملظملّٔمعمملمصؿمل٥ّمبمملظؽملؾملمملرم

 يعنى ينفذ ما يأمره بو الرحمن في القرآف .
ع كذا ... فإذا قاؿ اعفوا يعفو وإذا قاؿ اصفح يصفح وإذا قاؿ اسمع كذا يسم

ينفذ القرآف حرفًا حرفًا فكاف كل واحد منهم صار قرآنًا يمشي بين الناس، متبعين 
 ، ورضي اهلل عز وجل عنهم أجمعين. ومقتدين لنبيهم 
وأنتم تعلموف ذلك أجمعين عندما ُأْىِدي إليو طبيب رد الطبيب وذلك  والنبي 

ي تعالج األمراض اإلنسانية من ألنهم عملوا بما في كتاب اهلل واكتشفوا األدوية الت
 النباتات الطبية المجاورة فاستغنوا بها عن الطبيب.

بل إف السيدة عائشة تعلمت الطب من الحكماء الذين كانوا يزوروف رسوؿ اهلل 
 ويصفوف لو األدوية.

من مكة إلى المدينة طبقوا تعاليم كتاب اهلل فى كل نواحى  ولما ىاجر النبي 
 الدينية واإلجتماعية .الحياة السياسية و 

 فكاف نتيجة ذلك ...
أف أخرجوا للدنيا نموذجا كامال متكامال للمدينة الفاضلة والدولة العادلة وىو 

 حلم وغاية الدنيا كلها فى جميع العصور
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  ّ ملاذا مل متيع لغ٘ القسآٌ تقدمَه ؟ّ ملاذا مل متيع لغ٘ القسآٌ تقدمَه ؟
 و ىنا إشارة البد منها ....

ذات وقد تكالبت الكثير من دعوات وفى ىذا الوقت الذى نحن فيو اآلف بال
األعداء أو المفتونين بظواىر الحياة الغربية ... تكالبوا وتكاتف األعداء على النيل من 

 اللغة العربية وقالوا فيها وقالوا ....
ونحن نبين ونقوؿ أف ىذا الكتاب الذى كاف ىو دستور حياة سلفنا الصالح و  

و نشأت على أسس روشتة الحياة فيو ىذه كاف ىو اآلمر والناىى لهم ،الذى قامت 
المدينة الفاضلة فى طيبة الطيبة التى قامت نهضتها على كتاب اهلل ... فهذا الكتاب 

 الذى نظم ىذه الحياة الرائعة نزؿ باللغة العربية.
فكالـ اهلل فى كتاب الشفاء لتنظيم حياة الوجود وما بعده...... نزؿ بالعربية 

ية أسسوا النهضة العملية والعلمية واإلجتماعية والسياسية .... وباستخداـ اللغة العرب
 التى طبقت اآلفاؽ ....

 واألمثلة ىنا ال تعد .... ومنها على سبيل المثاؿ :
فإف الذي أسس الطب في أوربا وعليو قامت نهضة أوربا في الطب  -

 ىو كتاب القانوف البن سينا رحمة اهلل عليو.
 ب.وكتاب الرازي الحاوى في الط -

وكاف أوؿ مخترع لألدوات الجراحية ىو ابن زىر في بالد األندلس  -
وجاء بمؤلف عظيم اخترع فيو األدوات الجراحية التي تستخدـ في 
جميع الجراحات الجسمانية في عصره وزمانو ورسمها وحدد طريقة 

 باللغة العربية.كتب صنعهاوكل ىذا  
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فيو كل ما يستطيع وكذلك ابن البيطار فقد ألف كتابًا في زمانو ذكر  -
اإلنساف في عصره أف يعرفو من نباتات األرض وكيفية زراعتها وكيفية 
استنباط السالالت الجيدة منها وما ىي األمراض التى تعالجها؟ وما 

 الكيفية التى تعالج بها؟ 

وكتاب الحيواف للجاحظ وىو من أكبر المراجع العالمية فى ىذا  -
 العلم ... وكاف باللغة العربية.

ما سبق وغيره كثير اليحصى اليدع مجاال للشك فى قدرات ف -
 اإلبداعية للغة العربية ...  لغة القرآف ....

وىى اللغة األكثر ألفاظا على اإلطالؽ واألوسع اشتقاقا وتمكنا وتأثيرا فى غيرىا 
 .... وىى حقائق جلية التخفى على أحد ....

بغير العربية وما شاكلو من العلـو  فما بالنا اليـو والطب يدَّرس  اليـو بجامعاتنا
التجريبية ويزعم الجميع أف لغتنا ال تتحمل ىذه المصطلحات !!! ، وال تطيق ىذه 

 العبارات !!!!!  
وما ذلك إال من عجز بيننا  ... وما ىذا ... وأكررىا واضحة ....إال ألننا إنما 

 اءة كتاب اهلل ...!!!!مددنا أيدينا وظننا أف عبادة اهلل ىي التمتمة والتسبيح وقر 
وتركنا أعداء اهلل يصولوف ويجولوف في كل الميادين ويتحكموف فيها .. ثم بعد 
ذلك وىو ما يحز في نفوسنا ويؤلم صدورنا أنهم نسبوا تقصيرنا إلى ىذا الدين وقالوا إف 
 سر تخلف المسلمين ىو القرآف واإلسالـ واللغة العربية لغة القرآف ولغة نبى اإلسالـ...

بل إف التقصير من المسلمين الذين يجعلوف القرآف   حاشا هلل عز وجل.....
 كتاب عبادة سلبية ولم يجعلوه عبادة إيجابية كما كاف سلفنا الصالح 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  2828  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

 لغة القرآف الكريم ..وفى سياؽ الحديث عن اللغة العربية .... 
 ،وحتى ال يتطرؽ ظن أحد إلى أف الدين يحارب تعلم اللغات غير العربية 

قد يصبح تعلم مثل ىذه اللغات فرضا إنو قد ، بل فادح فى فهم الدينفإف ىذا خطأ 
 النكوص عنو عند الحاجة إليو ....  ونورد لذلك مثاال عمليا .

أف يرسل رسلو إلى من حولو من ملوؾ األرض وكاف قد قرر  عندما أراد النبي 
وؾ المجاورين فطلب ممن في مقره بالرئاسة المحمدية أف يوجو ست رساالت إلى المل

 يحملوف ىذه الرسائل بسرعة خارقة أف يتعلموا لغة البلد التي سيذىبوف إليها وقاؿ 
 لهم فى معنى قولو الشريف :

م{{ع٤ّمتضملػمل٣ّمظطملهملمض٦ّممأع٤ّمعغملّٕػ٣ّمم}}

 وعندما تحقق أنهم أخذوا الدبلومة الربانية في التحدث بهذه اللغات الدنيوية
 صباح واحد ..... أرسلهم جميعاً....  ففي( ٘)

 خرج رجل إلى بالد الشاـ. -
 ورجل إلى بالد فارس. -

 ورجل إلى بالد الحبشة. -

 ورجل إلى مصر. -

 ورجل إلى اليمن. -

 ورجل إلى عماف. -

                                                 

لم تكن اللغة العربية ىى لغة الكثير من ىذه البالد فى ىذا الوقت ، وكاف الكثير من البالد تحت اإلحتالؿ أو  ٘
فرس أو الرـو أو الحبش ، وكانت لغة أىل مصر فى ذلك الوقت ) سيطرة الممالك الغالبة فى ىذا الوقت من ال
 عموما ( ىى القبطية زتوجد بها لغات أخرى  .



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  2929  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

وكل رجل منهم يجيد لغة البلد التي سيذىب إليها أكثر من أىلها وىكذا كاف 
راء أو إرساء فيما يخص تعلم اللغات عند حاجة األمة لوجود السف  أمر نبينا 

 أسس أو قواعد للعالقات الخارجية.
وإف كنا قد سقنا ىذه القصة فى معرض تعامل اإلسالـ مع اللغات غير العربية 

لتوجيهاتو بهذه السرعة وتلقفهم ألوامره فى التو  إال أف استجابة أصحاب النبى 
 والحاؿ ..... لها داللة أخرى :

 بقوا اآلخرين أجمعين :إنما جازوا وفازوا وس ىو أف أسالفنا 
بتنفيذ األوامر وتطبيق التوجيهات أيا ما كانت الصعوبات الظاىرات  أو الخفيات 
... فهذا لم يشغل بالهم بل شحذوا ىممهم وأخذوا باألسباب التى توفرت لهم 
بالتقاعس والارتياب مع إخالص بال حساب فكاف أف أوصلهم اهلل لمرادىم ولو كاف 

 فوؽ السحاب ......
 أما حالنا اليـو من العمل بروشتة الشفاء ووصايا سيد األطباء !!!!

 فإننا نقوؿ ..... والحوؿ والقوة إال باهلل العلى العظيم .......
 

  أًٓ حنً الْٔو مً صٔدلٔ٘ الصفاء ؟أًٓ حنً الْٔو مً صٔدلٔ٘ الصفاء ؟
 نقوؿ ......

 أما نحن اليـو فقد جعلنا روشتة الشفاء الربانى ... القرآف ...
 نا بركة.تعلق في سياراتنا وفي بيوت

 نعلقو للبركة ونضعو في غرؼ الصالوف واإلستقباؿ للبركة.....



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  3131  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

 إخوانى ... ىل يشفى مريض إذا علق الروشتة على الحائط.. ؟؟!!
أو قرأىا ولو مئػات المرات ....؟؟ ال ...  البد من تناوؿ الدواء وتطبيق 

 التعليمات .... وبدقة ؟؟؟
 ثم ماذا بعد ذلك؟

راء تالوتو الحسنات يـو لقاء اهلل .... ىذا حسن .... إذا تلوناه نرجوا من و 
ولكن ليست ىذه ىي الغاية من كتاب اهلل.... الذى أنزلة لشفاء الوجود وإصالح أحواؿ 
عماره أين ومتى وعلى أى حاؿ كانوا .........وتعالوا معا لنطالع بعض األمثلة الحياتية 

ية ولنرى ماذا أراد ربنا منا فيها ؟ ... الحية ..... لنقرأ بعض سطور ىذه الروشتة الربان
وبماذا نصحنا الطبيب .... وماذا فعلنا نحن بالفعل ؟ ... أو أين نحن اليـو من صيدلية 

 الشفاء الرباف القرآنى ...؟؟؟؟؟ مثال 
 روشتة الشفاء فى البيع والشراء -ٔ

 قاؿ اهلل عز وجل لنا في قرآننا:

   ﴿ ﴿                                 ﴾ ﴾ٔٛٔٔٛٔالشعراءالشعراء  
 فال نلقى لهذا الكالـ باالً !!!!!!

وأخذنا نغش في الكيل ونغش في الموازين ولم نعبأ بكالـ رب العالمين عز 
 وجل.

 
 روشتة اآلداب فى مجالس األصحاب -ٕ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  3131  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

أمر اهلل عز وجل المؤمنين أف تكوف مجالسهم على ىذه الهيئة النورانية التى 
 اهلل في سورة الحجرات: نظمها

   ﴿ ﴿                                          
                         (الحجرات[( الحجرات[ٕٕٔٔ﴾ ]اآلية)﴾ ]اآلية )  

فمن الذي يطبق ىذه التشريعات على المجالس التى يجلس فيها ؟؟؟ إف كاف 
 في بيت أخيو أو على مقهى أو في عمل؟ في بيتو أو في بيت صديقو أو

فهذه ىي آداب المجالس التى أمرنا بها اهلل .... والتى أنبأنا عنها كتاب اهلل جل 
 في عاله ... أين نحن منها ....؟؟؟؟

 
 روشتة اإلحساف فى تعامالت اإلخواف -ٖ

حبيب أمرنا اهلل عز وجل أف نتعامل فيما بيننا باألخالؽ العالية التى طلبها من ال
 :في قرآننا فقاؿ لو صلوات ربي وتسليماتو عليو 

 ﴿ ﴿                                        ﴾ ﴾
  ( األعراؼ[( األعراؼ[ٜٜٜٜٔٔ]اآلية)]اآلية)

 أين نحن من ىذا اآلف؟ .. 
 فمن الذي يعفو عن أخيو؟

 ومن الذي يسامح أخاه إذا أخطأ؟
 !! ومن الذي يأمر بالعرؼ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  3232  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

كما أمر اهلل عز وجل ؟  رض عن الجاىل إذا أساء إليو في قليل أو كثير ويع
 ... من ياإخوانى ... من؟؟؟؟ ؟البشير النذير 

 روشتة اإلرشاد فى تربية األوالد -ٖ
 أتدروف جماعة المؤمنين أف اهلل جعل للمؤمنين منهاجاً كامالً لتربية أوالدىم؟

اإلبتدائية أو كانوا في المرحلة  إف كانوا في الحضانة أو كانوا في المرحلة
 اإلعدادية أو الثانوية أو الجامعية؟

 فإف كانوا صغاراً جعل لهم منهجاً كاماًل في سورة لقماف:

   ﴿ ﴿                                     ﴾ ﴾ٖٖٔٔلقمافلقماف  
 مره بعد ذلك:بدايتو أف يمرف ابنو على التوحيد للحميد المجيد عز وجل ثم يأ

   ﴿ ﴿                                          
                                          ﴾ ﴾ٔٚٔٚلقمافلقماف  

واجبو نحو ربو أف يقيم الصالة ويأمر بالمعروؼ وينهى عن المنكر وواجبو في 
﴿   أي قضاء أنزلو عليو:قلبو نحو                ﴾ 

 حتى ال يفزع وال يهلع وال يُفتن من القضاء الذي ينزؿ عليو من السماء ومن 
البالء الذي ينزؿ عليو وال يكشفو إال الدعاء لمن أنزؿ البالء عز وجل، ثم أمره فيما بينو 

 وبين خلق اهلل:

 ﴿ ﴿                                       
                                        



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  3333  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

                                       ﴾ ﴾
  سورة لقماف[سورة لقماف[  ٜٜٔٔ--ٛٔٛٔ]اآليات ]اآليات 

 باهلل عليكم:
لهية وتلك التعاليم القرآنية فإنو واهلل سيكوف  لو تربى طفل على ىذه المبادئ اإل

كالمالئكة الكراـ ويصبح داخاًل في قوؿ المصطفى عليو أفضل الصالة وأتم السالـ 
 الذي يرويو عن ربو:

{{أؼؾملمملماظرملمملبماظؿمملئنملمع٤ّمأجػمل٧ّ،مأغوملمسؽملّٓيمطؾضملّٚمعالئغمليتمم}}
6

م

وة جعل اهلل فيكوف كمالئكة اهلل جل في عاله فإذا وصل إلى مرحلة الشبيبة والفت
 لو منهجاً في صورة الكهف:

   ﴿ ﴿                                    ﴾ ﴾]سورة الكهف[]سورة الكهف[  

 وفصَّل المنهج الكريم :
 الذي يعصم الشباب من الفتن ويعصمهم من المنكرات. -
 ويجعلهم دائماً وأبداً بالحق مستمسكوف.  -

 ين اهلل عز وجل رافعوف وحاملوف.قائموف ولد وبسنة الحبيب   -

 ولمنهج القرآف مطبقوف.  -

 وبوالديهم بررة وكراـ ، ودائماً وأبداً لهم مطيعوف.  -

 

                                                 

 كنز العماؿ  الدَّيلمي عن َأنٍس رَضي اللَُّو عنُو.« َما ِمْن َشْيٍء َأَحبَّ ِإَلى اللَِّو ِمْن َشاَب تَاِئبٍ : »قَاَؿ النَِّبيُّ (  ٘)



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  3434  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

 الروشتة المنهجية فى صالح الحياة األسرية -ٗ
 أما بالنسبة للحياة األسرية:

 فهناؾ منهج كريم جعلو اهلل للحياة األسرية بين الزوجين:

 ﴿ ﴿                        (اآلية)﴾ ]اآلية[ ﴾ٕٕٔٔ] [( الرـو   ( الرـو
 ثم بين كيفية المعاملة:

   ﴿ ﴿                                     
                                    ﴾ ﴾  

  ( النساء[( النساء[ٜٜٔٔ]اآلية)]اآلية)

  
 الروشتة العلمية فى المواد الصناعية -٘

 خذ معدف الحديد مثال .... :
 عندما يقوؿ اهلل لعباده المؤمنين:

﴿                       ﴾ٕ٘الحديد 
 فما الذي صنعناه مع معدف الحديد؟

تركنا األعداء يصنعوف بو الصناعات ويؤصلوف بو المخترعات واخترنا نحن 
 .الجانب السلبي .....



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  3535  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

فقد ظننا أف كل ما علينا ىو أف نقرأ ىذا الكتاب للتعبد لنأخذ  وإجمااًل ......
واأللف حرؼ والالـ حرؼ والميم  اً على الحرؼ عشر حسنات و "ألم " ليست حرف

 ، ولكننا جعلناه كل المطلوب من ىذا الكتاب ...!!!!!!وىذا حقٌ  حرؼ ..
روف علينا بهذه المخترعات تركنا األعداء يستعبدوننا ويسيطفى نفس الوقت و 

وقد أمر اهلل المؤمن أف يتدبر في كتاب اهلل،  ثم يمتلك حقلو بعد ذلك ليأكل من عمل 
... تغطي حاجاتو ، ويمتلك وسائل معيشية تجعل حياتو في رفاىية  اً يده، ويمتلك مصانع

 .فى إتباعو لهذا الكتاب المبين. كما كاف عليو النبي األمين 
ني أف نرجع إلى الفهم األوؿ الذي كاف عليو أصحاب رسوؿ اهلل فعلينا يا إخوا

ألنو قد أصبح فهمنا قاصرًا في عصرنا وفي زماننا أف كتاب اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، 
 أو نضعو بركة في السيارة ،أو في األحزاف ،نتلوه لنتعبد بو أو نتلوه في األفراح
 أو على المائدة في المنزؿ......!!!!!

 عالقة لو بمصنع وال يدخل إلى معمل.لكن ال 
 ما ىذا القصور يا جماعة المؤمنين؟

لكن لو نظرنا اآلف إلى ما نلبسو وما نأكلو وما نفرشو وما نركبو وما نتداوى بو 
نجده كلو من صنع أعداء اهلل عز وجل ولو منعوا عنا كل ىذه األشياء ماذا نصنع وماذا 

لغزالي رحمة اهلل عليو: "أخشى أف يقولوا لكل نفعل؟ .... يقوؿ في ذلك الشيخ محمد ا
 شيء ارجع إلى مكانك فنرجع إلى العصر الحجرى".

فنحن جميعًا اآلف نملك التليفوف المحموؿ ولو منعونا من استيراد البطارية التي 
يتم بها شحن المحموؿ فماذا نفعل بهذا المحموؿ؟ ، وكذلك السيارات التى تركبها فلو 

 ار ىذه السيارات ماذا نفعل؟منعوا عنا قطع غي
 وىنا إشارة لطيفة ...



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  3636  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

لما ىاجر من مكة إلى المدينة : نظر إلى أحواؿ المسلمين  فإف رسوؿ اهلل 
 ىناؾ فوجدىم يشتغلوف بالزراعة...والسوؽ والصناعات في أيدي اليهود...!!!

 فعلم أف رأس الماؿ مع اليهود ومن يملك رأس الماؿ يتحكم في الجميع !!!
 بعد ىجرتو وبعد أف بنى مسجده الشريف : ف أوؿ ما عملو فكا

،  ووزع فيو األماكن على المهاجرين واألنصار ٚأف اختط سوقًا للمسلمين 
 ليكوف البيع بيعهم والشراء شراؤىم والماؿ في جيوبهم فال يتحكم فيهم اليهود.

 كما قاؿ في ذلك الشيخ الشعرواى رحمة اهلل عليو:

 الفأس كاف التفكير من الرأس" إذا كاف األكل من"

 ومن ىنا نأتى إلى سؤاؿ البد منو .....
 وماىو المخرج مما نحن فيو ؟  

 المخرج ىو أف نعود إلى العبادة الحقة فهما وتطبيقاً 
 وىذا ىو موضوع الباب الثانى  من ىذا الكتاب 

 " العبادة الحقة "
 أو سمّْو إف شئت  . 

 " فقو العبادة فى اإلسالـ ".
م

موصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغمملمحمؼملّٓ

                                                 

 ى كتابنا ىذا بالباب السادس الفصل األوؿ "الهجرة والتنظيم اإلقتصادى للدولة ٌاإلسالمية سنتناوؿ ىذا بالتفصيل ف ٚ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

مم  3737  صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..صٔدلٔ٘ الصفاء السباىٙ..  ممالباب األولالباب األول

وسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّم



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   3838                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

 الباب الثانى
  اهعبادٝ احلكٞ اهعبادٝ احلكٞ 

 الفصل األول
ُٕ اهعَبادٝ فٟ اإلضالَ ُٕ اهعَبادٝ فٟ اإلضالَفك   فك

   ٙآفات اجملتنع اإلسالمٙ آفات اجملتنع اإلسالم  

  ٘ٔأشم٘ األم٘ اإلسالمٔ٘أشم٘ األم٘ اإلسالم  

   العبادٗ احلق٘ طسٓق اخلسّج العبادٗ احلق٘ طسٓق اخلسّج  

   فقُ العبادٗ فٙ اإلسالو فقُ العبادٗ فٙ اإلسالو  

  ٗفلٔلً عنلم عبادٗفلٔلً عنلم عباد  

  ٘مناذج مً مثسات العبادٗ احلق٘مناذج مً مثسات العبادٗ احلق  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   3939                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

 ل الثانىالفص
ًِٔج اهؿاحلني فٟ اهرتبٚٞ ًِٔج اهؿاحلني فٟ اهرتبٚٞ 

  عوٟ اهعبادٝ احلكٞعوٟ اهعبادٝ احلكٞ
  ٕزّشت٘ الفتح اإلهلٕزّشت٘ الفتح اإلهل  

  القسآٌ عبادٗ املقسبنيالقسآٌ عبادٗ املقسبني  

  ٕميَج الصاحلني القسآىٕميَج الصاحلني القسآى  

   ٌفتْحـــــات القـــــــسآٌ فتْحـــــات القـــــــسآ  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   4141                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

 الباب الثانى
  اهعبادٝ احلكٞ اهعبادٝ احلكٞ 

 الفصل األول
  فكٕ اهعبادٝ فٟ اإلضالَفكٕ اهعبادٝ فٟ اإلضالَ

   ٙآفات اجملتنع اإلسالمٙ آفات اجملتنع اإلسالم  
سالمي في ىذا العصر وفي كل عصر فى آفات المجتمع اإل حدد النبي 

 ثالث:
 المغاالة. -ٔ
 النحل الضالة. -ٕ
 التأويالت الجاىلة. -ٖ

 قَاَؿ:  النَِّبيُّ  عنىريرَة ،  وَأب فيما رواه سيدنا وذلك مما قالو 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   4141                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

َؼِقؼمِل٢ُّمػّٔاماظضمِلػمْل٣َّمِع٤ِّمُط٢ّٚمَخػمَلٍّٟمُسُّٓوُظ٥ُّمؼؽملظمُل٦َّنمسؽمل٥ُّمَتِقّٕٔؼَّٟماظطمَلمملِظنَيمَؼِقؼمِل٢ُّمػّٔاماظضمِلػمْل٣َّمِع٤ِّمُط٢ّٚمَخػمَلٍّٟمُسُّٓوُظ٥ُّمؼؽملظمُل٦َّنمسؽمل٥ُّمَتِقّٕٔؼَّٟماظطمَلمملِظنَيممم}}}}

مم11{{{{مماجلمملِػػملنَيمواِغِؿَقمملَلمادُلِؾشمِلػملنَياجلمملِػػملنَيمواِغِؿَقمملَلمادُلِؾشمِلػملنَيمموؼ٢َّوؼ٢َّفملفملوِتوِت

 و" الغالين ":
 من التغالي وىو اإلفراط في الشيء أو الزيادة عن حد اإلعتداؿ.

وذلك كإفراط بعض الجماعات الظاىرية في شكليات الدين على حساب الروح 
 والجوىر وتناطحهم في ذلك.

ويقصوف القصص  وكذلك يوجد في أحباب الصوفية المتغالين في حب أشياخهم
في ذلك ويرووف في ىذا األساطير، ويقولوف إنها كرامات وىي ليست كرامات وإنما 

 أساطير وخياالت وىلوسة !!!!
ألف الكرامات شرطها أف تطابق الكرامات التى ذكرت في كتاب اهلل عن السيدة 

خلوف مريم وعن أىل الكهف وعن غيرىم من الذين ذكرىم كتاب اهلل فهؤالء وأمثالهم يد
 : "تحريف الغالين".في قولو 

 وأما "انتحاؿ المبطلين":
كمن ينتحلوف في الدين أشياء ليست منو ألغراض سياسية كإرضاء الحكاـ أو 
ألغراض مذىبية أو ألغراض دنيوية أو ألغراض نفسية، ىؤالء يقف لهم بالمرصاد رجاؿ 

 :يجاىدوف في سبيل اهلل وال يخافوف لومة الئم يقوؿ فيهم 

مم{َؼِقؼمِل٢ُّمػّٔاماظضمِلػمْل٣َّمِع٤ِّمُط٢ّٚمَخػمَلٍّٟمُسُّٓوُظ٥ُّ}

                                                 
 في مجمع الزوائد، والبيهقى في مشكاة المصابيح. رواه البزار ٔ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   4242                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

 والعدوؿ ىم الذين قاؿ اهلل في شأنهم:

   ﴿ ﴿                                       
                        ﴾ ﴾(البقرة[( البقرة[ٖٖٗٔٗٔ]اآلية)]اآلية )  
ىنا ىم العدوؿ، والعدوؿ ىم الذين يحكموف بالحق إلى أف الشهود  فأشار 

 ولو كاف مراً ويفتوف بالحق وأوؿ ما يبدأوف بو أنفسهم وذواتهم وأىليهم.
فال يأمر غيره باألشد ويأمر نفسو باليسر ويختلق لنفسو التأويالت بل ىذا ليس 
من شأف ىؤالء الرجاؿ، لكن ىؤالء الرجاؿ يتشبهوف بعمر بن الخطاب وأبى بكر 

 فهم على شاكلة ىؤالء . الصديق وغيرىم من خيرة أصحاب النبي 

م{مَؼِقؼمِل٢ُّمػّٔاماظضمِلػمْل٣َّمِع٤ِّمُط٢ّٚمَخػمَلٍّٟمُسُّٓوُظ٥ُّممم}

علماءه ، ألف العدوؿ علماء عاملوف في قلوبهم خشية لربّْ العالمين  لم يقل 
 وىم المعنيوف بقوؿ اهلل عز وجل:

   ﴿ ﴿                                      
               ﴾ ﴾(األحزاب[.( األحزاب[.ٜٖٜٖ]اآلية)]اآلية )  

َؼِقؼمِل٢ُّمػّٔاماظضمِلػمْل٣َّمِع٤ِّمُط٢ّٚمَخػمَلٍّٟمُسُّٓوُظ٥ُّمؼؽملظمُل٦َّنمسؽمل٥ُّمَتِقّٕٔؼَّٟماظطمَلمملِظنَيمم}}

م{{م..موؼ٢َّماجلمملِػػملنَيفملوِت

 " الجاىلين ":
األمور الشكلية وجعلوىا ىم الذين شغلوا الناس في ىذا العصر باألمور الفرعية و 

ىي الركن الركين وىي الدين وكل كالمهم في الشئوف الخالفية وكأف الدين كلو الركعتاف 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   4343                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

قبل الجمعة واألذاناف ) األذاناف للجمعة ( ، والتسييد ) قوؿ المؤذف سيدنا محمد فى 
وال  أشهد أف سيدنا محمد رسوؿ اهلل ( وما شابو ذلك ...وكل ىذه أمور شكلية أو فرعية

 يجب على المؤمن أف ينشغل بالو بها بالكلية.

مم{«وؼ٢َّماجلمملِػػملنَيمواِغِؿَقمملَلمادُلِؾشمِلػملنَيفملوِت....}مم

أي الذين ينتحلوف في دين اهلل أشياء ليست في دين اهلل عز وجل كالنحل التى 
ظهرت في عصرنا وفي زماننا مثل البهائية والبابية وىذه نحل موجودة وينتسبوف 

 ن الـز نرد عليهم ونصحح للناس الحقائق ونبين للناس حقيقة دين اإلسالـ.لإلسالـ، لك
 

   ٘ٔأشم٘ األم٘ اإلسالمٔ٘ أشم٘ األم٘ اإلسالم  
 

وينشغل المجتمع كلو بالشكليات والسطحيات والجزئيات والتناطح والتناحر 
 فى الصحف والكتب واإلذاعات والفضائيات 

 وتستهلك األمة وقتها وعقولها ومصادرىا فى ذلك !!!
بل ذلك األمور األصلية، مثل كيف تخرج األمة اإلسالمية من ىذا ويتركوف مقا

الحصار الذي ضربتو عليها األمم الكفرية لتجعلها أمما منحطة ومتخلفة ورجعية وىي 
 الطامة الكبرى التي نحن فيها اآلف ويهددوف بها بصراحة ...

 لما أطلقت باكستاف قنابلها الذرية الخمس قاؿ بوش لرئيس باكستاف أوقف
التجارب الذرية، قاؿ ال أستطيع أف أوقفها إال إذا توقفت الهند، قاؿ: أوقف وإال أردؾ 

 إلى العصر الحجري،  يعني أمنع عنك كل التكنولوجيا !!!!!.



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   4444                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

 انظر إلى التهديد وإلى أي درجة وصل؟
 لماذا ننتظر حتى نصل إلى ىذا األمر ؟؟؟

يفعل ذلك بنا؟  ىل ننتظر لنحصل على السالح من عدو نحاربو بو، وىل س
 سيعطينا سالحاً من عنده لنحارب بو اليهودي؟

 لن يكوف ذلك أبداً ....
ال نستطيع أف نستخرج في بلدنا حتى الكتاكيت ولذا نستوردىا من عندىم ، 

 وال نستطيع استنباط سالالت حيوانية مميزة بل نستوردىا من عندىم.
 ما النتيجة؟

ىذه األشياء، وأنتم تروف ذلك، فبين الفينة  يصنعوف وسائل الهالؾ و التدمير في
 والفينة ينتشر وباء. يأتى من اسرائيل أو غيره.

فمنذ سنتين أعطونا نحاًل بحجة أنو متطور وكاف فيو وباء قضى على الكثير من 
 سالالت النحل في بلدنا  ونحن في غفلة من أمرنا...

ى فى ثروة النخيل وىناؾ مصيبة سوس النخيل التى ظهرت مؤخرا وتكاد تستشر 
ببلدنا ومعروؼ للجميع من أين أتت السالالت األولى الحاملة لهذا اإلصابة الخبيثة 

 الفتاكة ..... 
وكم من مرة وردوا لنا الطاعوف البقرى وغيره من األمراض، فإذا ظهر المرض 

ضعوا يقولوا عندنا األدوية، مع أنو ربما تكوف ىذه األدوية التى نأتى بها من عندىم قد و 
 لنا فيها سموماً ...!!!



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   4545                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

حتى في ألمانيا  -وقد ثبت علميًا اآلف وأذيع في وسائل اإلعالـ أف الدواء 
وىذا تحقيق رسمى نشر بالصحف األلمانية و مفاده أف الدواء الذي  –الدولة الملتزمة 

 يصنع أللمانيا والغربيين غير الدواء الذي يصنع للعرب والشرقيين.....
 ذلك؟ ماذا ننتظر بعد

الذي ينسحب على الدواء ينسحب على كل المعدات التكنولوجية واألشياء 
التى نستخدمها اآلف، حتى أنهم اآلف فى العديد من نواحى الصناعة و البحث .... 
امتنعوا عن توريد التكنولوجيا الحديثة ويبيعوف لنا ما استغنوا عنو في مصانعهم ومعاملهم 

..... 
 نها رخيصة ونستوردىا ...!!ونحن لألسف نفرح بذلك أل

وقد ذكرت صحفنا أنو وجد في ميناء شهير بدولة عربية كبرى أجهزة تحليل 
معملية  مستعملة مستوردة وبالتحليل المبدئى وىي داخلة الميناء وجدوا فيها فيروس 

 اإليدز، وىي أجهزة تحليل داخلة لهذه الدولة اإلسالمية !!!!
 وستستخدـ من قبل األطباء  !!!

 انظر كيف يفعلوف بنا؟ ... ألف كل شيء نستورده؟
أنحن عاجزوف أف نكوف كالصين الدولة الشيوعية التي لم يكن فيها أي وسائل 

 تكنولوجية وال عصرية وأصبحت تناطح أمريكا وأوربا في عقر دارىم ...
 إذا كنا سنشتكي من الفقر فلم يكن ىناؾ دولة أفقر من الصين. أين ىم اآلف؟

 عقولهم وطوروا أنفسهم وأخلصوا لبلدىم .. استعملوا
 لكننا لم يعد عندنا إخالص ال لبلدنا وال لديننا وال ألوطاننا !!!



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   4646                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

 وإنما اإلخالص لجيوبنا !!!!
وىذا ماكنت أراه عيانًا عندما أرى من بداخل  وانطبق علينا قوؿ نبينا 

 :الحرمين ومن حوؿ الحرمين أقوؿ صدؽ رسوؿ اهلل 

م2{ممملِءماظٖلؿمِل٢ّٔـَمملُءمَططمُلـَُش}م

أعداد كبيرة لكن منهم من جاء ليتسوؿ .! ومنهم من جاء ليأكل ويشرب !. ىل 
 ىذا ىو اإلسالـ واإليماف؟ وىل ىذه ىي العبادة؟

إذف ىذه المفاىيم كلها ينبغي أف تتغير بالكلية ، ألننا في حاجة إلى مفاىيم 
 إيمانية صحيحة تغير حاؿ األمة اإلسالمية :

 تغيير المفاىيم لتنهض ىذه األمة. فال بد من -

وال يجب أف نتعلل فننسب التقصير إلى الوالة وال إلى الحكاـ وال إلى  -
 أمريكا وال غيرىا فقط وننسى أنفسنا.

مغضملؿملنملمزعمملغؽملمملمواظضملؿملنملمصذملؿملؽملمملمم...مموظؿملّٗمظّٖعمملغؽملمملمسؿملنمْلمد٦ّاغممل

ت العيب فينا نحن ألف أجدادنا لم يكن عندىم ىذه المعدات وال ىذه المعلوما
وال ىذه الوسائل المتطورة ومع ذلك قدموا للعالم مخترعات كانت ىي أساس 

 المخترعات األصلية التى قامت عليها الحضارة األوربية.
 من أوؿ من صنع الساعة بالشكل الحديث في التاريخ؟

                                                 
2
َعِتَها، فقاَؿ قَائٌِل: يُوِشُك األَُمُم أْف َتَداعى َعلْيُكم َكَما َتَداعى األَكَلُة إَلى َقصْ : »عن ثَػْوبَاَف ، قاؿ قاؿ َرُسوُؿ اهلل  

اِء السَّْيِل، َولَيَػْنزَِعنَّ اهلل ِمْن ُصُدوِر َعُدوُكْم الَمَهابََة ثَ اُء َكغُ ثَ َوِمْن ِقلٍَّة َنْحُن يَػْوَمِئٍذ؟ قاَؿ: َبْل أنْػُتْم يَػْوَمِئٍذ َكثُيٌر، َوَلِكنَُّكم غُ 
نْػَيا وََكَراِىَيُة الَمْوتِ  ِمْنُكْم، َولَيَػْقِذَفنَّ اهلل في قُػُلوِبُكم اَلَوْىَن، فقاؿَ   «.قَاِئٌل: يَا َرُسوَؿ اهلل َوَما اْلَوْىُن؟ قاَؿ: ُحبُّ الدُّ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   4747                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

المسلموف صنعوا ساعة كانت ىدية من ىاروف الرشيد لشارلماف ملك فرنسا، 
عة أنو عند كل ساعة زمنية يخرج جندي ويؤذف !! ، ولما وكاف من تصميم ىذه السا

 رآى شارلماف ذلك خاؼ وفرَّ منها وقاؿ فيها عفريت  ... وىذا ىو ملك فرنسا !!!!
 أين نحن اآلف من ذلك؟

 الصين تبيع الساعة بالكيلو !!!!
 فما بالنا معشر المسلمين من منا يستطيع أف يصنع ساعة؟

 !!!ال يوجد !!!!!!، لماذا؟ !!!
 ألنو ليس ىناؾ أحد منشغل بهذا األمر !!

فلو انشغلنا بهذا األمر ...... فالذي يصلح الساعة ، الشك عرؼ المحتويات 
وعرؼ المقتنيات ، فلو أولى ىذا األمر اىتمامو .... فإنو يستطيع أف يجمعها.... وبعد 

 ذلك يخترعها أو يبدعها !!!!
مطلوب من المسلم في ىذا الزماف كي فالمهم اإلىتماـ ولفت النظر .... وىو ال

 .يرضى اهلل ويناؿ رضاء حبيب اهلل ومصطفاه 
ومن عجب أو إف شئت قلت ومن استخفافهم بنا ما تركوا من شيء يهمنا إال 
وصنعوه ووردوه لنا حتى السواؾ أخذوا منو المادة الفعالة وعملوا منو معجوف األسناف 

 ع.ونحن نستورد فقط لكن ال نستطيع أف نصن
 ومن ىنا نأتى إلى سؤاؿ البد منو .....

 وماىو المخرج مما نحن فيو ؟  
 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   4848                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

  
  

   العبادٗ احلق٘ طسٓق اخلسّج العبادٗ احلق٘ طسٓق اخلسّج  
 

 المخرج ىو أف نعود إلى العبادة الحقة فهما وتطبيقاً 
فالعبادة الحقة ليست أف نأخذ بالجانب السلبي في الحياة ونجلس لنتمتم ونظن 

 . كال واهلل يا جماعة المؤمنين ليست ىذه بالعبادة الحقة ....أف ىذه ىي عبادة اهلل؟ ...
 وليست العبادة الحقة :

 ىى التى نرى المسلمين عليها وقد أغفلنا الجانب التطبيقي :
 فتذىب إلى المسلم اآلف فتجده وقد اىتم بشكلو ومظهره .

 وقبل آذاف الظهر بساعة يستأذف ويترؾ عملو ويذىب ليؤدي الصالة في جماعة
 ألف اهلل أمره أف يؤدي الصالة في الجماعة األولى .

وكذلك قد يمكث بعد الصالة بنصف ساعة وأحيانًا في بعض المصالح يخرج 
 أحدىم ويلقي درس علم بعد الصالة في المسجد.

فإذا جاء أمر طارئ على عجل من رجل مسلم لو حاجة ال تنتظر األجل يقوؿ 
دة الحقة التى أمرؾ بها دين اهلل؟ أيهما أولى في حتى أؤدي الصالة .. وىل ىذ ىى العبا

 العبادة هلل أف تقضي حاجة مسلم أـ أف تخرج إلى الصالة؟
 وليست العبادة الحقة :



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   4949                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

أف تجد اآلف شباب اإلسالـ .. عماد األمة وقوتها الناشطة المحركة .: تجدىم 
ة؟ .... يقوؿ: في العشر األواخر من رمضاف في أجازة ... ماذا ستفعل في ىذه األجاز 

 سأعتكف في المسجد 
 ماذا تفعل في اإلعتكاؼ وباإلعتكاؼ؟

إف اإلعتكاؼ للشيوخ الذين تقاعدوا عن العمل والعجائز الذين ال صحة عندىم 
للعمل أما أنت فيجب أف تعكف على العلم لتخرج منو ما ينفع المسلمين ... تعكف 

 في معملك أو تعكف في مصنعك ...
محراب العلم ليخترع ويبتكر ويكتشف، أو تعكف في أي اعتكاؼ الشباب في 

وإياؾ أف تظن أنها ليست عبادة  مجاؿ أنت فيو وىو خير عبادة لك عند اهلل 
 وسيأتى بياف ىذا بعد قليل .

 وليست العبادة الحقة :
 أف تحيى ليلك بصالة القياـ وقراءة القرآف ...

اح متأخرا وتذىب لعملك وقد تناـ عن صالة الصبح حاضرا أوتستيقظ فى الصب
متكاسال ... ال تطيق أف يكلمك أحد ... فقد كنت قائما طواؿ الليل ، وربما كنت 
قاضيا أومحاميا ... فعندما يقـو قاضي أو محامى ... إلحياء ليلة في طاعة اهلل ويترؾ 
قضاياه مهملة ويؤجل فيها ويسوّْؼ في الوقت ألنو ال يستطيع قراءتها الشتغالو بعبادة 
اهلل أو يحكم أو يترافع فيها بدوف دراسة كافية ومتأنية .!!! فهل ىذه ىى أمانة الدين 

 ؟؟؟ ىل ىذه عبادة؟!
 أيهما العبادة الصحيحة؟



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   5151                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

أف يقرأ ىذه القضايا ويحكم فيها أو يترافع وينجز أـ يشتغل يشتغل بطاعة اهلل 
 عز وجل ، اإلجابة معلومة بال جداؿ لكل ذى فهم .

ة السلبية المتساىلة أو خاطئة الفهم والتطبيق ليست من العبادة فكل ىذه األمثل
 المخرج :  ..... أف نعود للعبادة الحقة مفهوما وتطبيقا كما أسلفنا  ..…. الحقة  

   فقُ العبادٗ فٙ اإلسالو فقُ العبادٗ فٙ اإلسالو  
 

 فنعبد اهلل...:
 كما أراد .. -
 وكما وصف حبيبو وفعل ... -

.. وىى العبادة التى وكما أقتدى األصحاب رضى اهلل عنهم أجمعين .. -
 أوردىا اهلل فى قرآنو وأعلمنا أنو إنما خلقنا لنقـو بها إذ قاؿ :

  ﴿  ﴿                                      
                                 الذاريات﴾ الذاريات ﴾  

 لعبادة الحقة .......فلنقرأ معا بعضا من سطور روشتة ا
 العبادة الحقة : -

 ىى التى تجعل أخالقنا كأخالؽ القرآف على نهج المصطفى العدناف .  -

 فقالت للسائل: عن أخالؽ النبي  فقد سئلت السيدة عائشة  -



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   5151                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

وفى رواية م{{أومعمملمتعملّٕأماظعملّٕآن؟ممضمملل:مبػمل٧ّ،مضمملظومل:مطمملنمخػملعمل٥ّماظعملّٕآنمم}}

م3{{مِّٕآَن،مَؼِّٕض٧ّمِظَّٕٔضمملُه،مَوَؼِلَكُّٛمِظَلَكشمِل٥َِّطمملَنمُخػمُلعمُل٥ُّماْظعمُلمم}} :أخرى قالت

 .إف العبادة الحقة:
 . أف يعبد كل مؤمن بكتاب اهلل في صنعتو، وأف يعمل بو في مهنتو.-
 وأف ينفذ الجانب التطبيقى من كتاب رب العالمين فى مجالو . -
صدقوا وأف يبدع ويخترع في موقعو واهلل عز وجل يلهم عباده الصالحين إذا   -

 في العمل بأحكاـ رب العالمين وإذا نفذوا تعاليم ىذا الدين.
 العبادة الحقة : -

ىى العبادة التى تجعل المؤمن عبدَا هلل تعالى وليس لسواه ، فهى التى تمنح 
المؤمن عزة ومنعة ....ألف كتاب اهلل يا جماعة المؤمنين يطلب من المؤمن أف يكوف 

 عزيزاً:

   ﴿ ﴿                          (المنافقوف[( المنافقوف[ٛٛ﴾ ]اآلية)﴾ ]اآلية )  
 كيف يكوف عزيزاً :

 .ٗوالذي نتكلم فيو اآلف من صنعهم  -
 والذي نجلس عليو من صنعهم .  -

 والمطابع التي تطبع كتاب اهلل من صنعهم . -

                                                 
 جامع األحاديث والمراسيل.عن عاءشة رضى اهلل عنها وعن أبيها . ٖ
4
 نشارة ناِ  ا وكافَ   ا ُ ضخعمد فوي فضو خي لرواء  ا عاضاة. 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   5252                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

 وأحبارىا واردة من عندىم !! -

ات من بل كل ما نلبسو من مصانعهم ، فالنظارات من صنعهم ، والساع -
 صنعهم ، والمالبس من صنعهم ..... 

 فأين كتاب ربنا؟
 :العبادة الحقة ىى التى يقوؿ فيها رسولكم األعظم  -

ٔإٖنمِع٤َّماظُّٔٗغ٦ِّبمُذُغ٦ّبممًلمالمُتغمَلظملخملَُّٕػمملماظزمٖلالُةموالماظزمٚلؿمَلمملُمموالمم}}

ضمملظ٦ّا:مصؼملمملمُؼغمَلظملخملُّٕػمملمؼمملمرد٦ّلمآ؟مضمملل:مم،ماحَليمٗلموالماظضمُلؼمِلَُّٕة

م5.{{مؼمُل٦ُّمميفمَرػمَلنمِلمادَلضمِلؿمِلرمَلهمِلاهُل

يعمل المؤمن ليكوف المؤمن عزيزًا باهلل عز وجل بين إخوانو ويصير المجتمع 
 اإلسالمى كلو عزيزا باهلل عز وجل بين الوجود بأسره 

 
 العبادة الحقة : -

وأقرأ لكم سطرا آخر من سطور الروشتة  أسمعوا ياإخوانى إلى قولو تعالى ...  
 لنا أجمعين:فقد قاؿ اهلل 

                                                 
 عن أبي ىريرة. رواه الطبراني في األوسط  ٘



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   5353                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

 ﴿ ﴿                                           
                                             

        ]سورة التوبة[﴾ ]سورة التوبة[ ﴾  
 ... فالعبادة الحقة أف تعمل بكل آية من كتاب اهلل ..

 فكل آية من كتاب اهلل حجة لك أو حجة عليك ...
 فإذا عملت بها كانت حجة لك وتشفع لك يـو لقاء اهلل .

وإذا لم تمتثل لما فيها من أمر اهلل وتكاسلت عن تنفيذ ما طالبك بو اهلل في ىذه 
 اآلية : .... كانت حجة عليك يـو لقاء اهلل....

ف فيؤتى بالقرآف وتحاسب أمة القرآف ألف الحساب يـو القيامة سيكوف بالقرآ
 .وليس على تالوة القرآف ولكن على العمل بالقرآف وذلك أماـ حضرة الرحمن 

 
 العبادة الحقة : -

 أف تجعلوا كتاب اهلل عز وجل مهيمناً على كل أحوالكم.
 وأف تجعلوه إمامكم في كل حركاتكم وسكناتكم.

 صغيرة إال وأتى بها وبينها.فإنو ما من شاردة وال واردة ... كبيرة وال
 واعلموا بذلك علم اليقين :



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   5454                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

أف ىذه األمة يقدسها اهلل ويرفع شأنها ويبارؾ في أقواتها ويصلح شأف شبابها 
ويحفظ فروج نسائها ....... ما رفعوا القرآف وجعلوه مهيمنًا على حياتهم في كل 

 أطوارىم وأحوالهم.
 

 العبادة الحقة حتى فى السؤاؿ : -
ذا لم تعرؼ في العمل الذي أنت مقبل عليو ماذا يريد منك القرآف ؟ ... فإنك إ

أف تذىب إلى أىل الذكر إلى العلماء والحكماء واسألهم عن حكم القرآف في ىذه 
القضية لتنفذ فيها أوامر رب البرية عز وجل فإف اهلل عز وجل لم يترؾ للعبيد أجمعين 

 رب العالمين عز شأنو.شيئاً يحتاروف فيو ما داموا ينفذوف كالـ 
 العبادة الحقة ىى فى الفكر والتفكر : -

علينا أجمعين جمع المسلمين أف نتفكر ... ونتعبد اهلل تعالى باكتشاؼ كتابو 
 المقروء فى أنفسنا وفى اآلفاؽ حولنا 

رأيت المسلمين أثناء العمرة  يتزاحموف على تالوة القرآف وعلى عبادة الرحمن 
 مسلمين:فقلت لهم يا جماعة ال

 من الذي صنع المسبحة التى تسبح عليها؟
 ومن الذي صنع المصلى الذي تصلى عليو؟

 ومن الذي يحدد لك مواقيت الصالة التى تصلى فيها هلل جل في عاله؟

 ومن الذي صنع لك المنظار الذي تنظر بو إذا عجز البصر عن الرؤيا؟

 من الذي صنع لك األسناف البديلة؟



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   5555                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

 وية التى تتعالج بها؟من الذي صنع لك األد
إف ىذا ىو الذي يجب أف تقرأه في كتاب اهلل، إف كتاب اهلل متلو متعبد وىو 
الموجود في ىذا المصحف وكتاب مقروء في اآلفاؽ وىو الذي أمرنا أف نعيش فيو 

 ونكتشفو الكريم الخالؽ.
 انظر إليو عز وجل وىو يقوؿ:

مم﴿﴿                                              
           ﴾﴾فصلت[فصلت[(م(م5353ػاآلؼهمل)ػاآلؼهمل)مم  

 :قاؿ سيدنا عبداهلل بن مسعود 

وعمملمع٤ّمرمملئّٕمؼشملريمجبؽملمملحؿمل٥ّميفماظلؼملمملءمإالموذطّٕمظؽملمملمتّٕطؽملمملمرد٦ّلمآم}

.{سؽمل٥ّمسػملؼملممًل
6

م

 ماذا دىانا ... !!! ؟؟؟
 البرية عز وجل !!! حتى أف حكم العبادات الطبية يكتشفها لنا أعداء رب

 ذكروا ِحَكماً للصالة !!!
 حكماً رياضية من أداء الركوع والسجود والوقوؼ، !!!

وحكمًا طبية من الوضوء والطهارة قبلها والوقوؼ بين يدي اهلل خمس مرات في 
 أوقات محددة ...!!!

                                                 

 ]البداية والنهاية[. ٔوما من طائر يطير بجناحيو إال أذكرنا منو علماً( ج : لقد توفي رسوؿ اهلل قاؿ أبو ذر   ٙ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   5656                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

 ونحن نؤدي الصالة نتعبد بها هلل ونكتفي بهذا األمر وظننا أننا عملنا ما ينبغي
 علينا هلل جل في عاله .. إف اهلل يقوؿ في المؤمنين أولي األلباب:

   ﴿ ﴿                                        
                    ﴾  ﴾(آؿ عمراف[( آؿ عمراف[ٜٜٓٔٓٔ]اآلية)]اآلية )  

 من ىم يا رب؟

 ﴿ ﴿                                      ﴾﴾  
 ال ..  ؟ىذا فقط

﴿﴿                               ﴾﴾    ٜٜٔٔٔٔآؿ عمرافآؿ عمراف  
 اللهم منَّ علينا بإيقاظ المسلمين من غفوتهم وونومتهم ...

اللهم نبهنا وأبنائنا وبناتنا وأىل جيلنا إلى ما في كتاب اهلل وأف نهتدي بهداه وأف 
 عاملين بو في ىذه الحياة، ومّن علينا بفضلك ...نقـو 

فأغننا عن جميع الكافرين والمشركين من أعداء اهلل، وال تجعل لكافر سلطاناً 
 على أي ضعيف من المسلمين يا رب العالمين.

 
  

 

  ٗفلٔلً عنلم عبادٗفلٔلً عنلم عباد  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   5757                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

 
 إف العبادة الحقة التى أمر بها دين اهلل :

اب اهلل عز وجل وكما قلنا فى أوؿ حديثنا أف ىى أف يحكموا أعمالهم على كت
ودعونا نتناوؿ بعض …. يعبد كل مؤمن بكتاب اهلل في صنعتو، وأف يعمل بو في مهنتو

 …. :األمثلة لأليضاح وتقريب المعنى
 الطبيب مثال : -

فليس على الطبيب بعد آداء الفرائض إال أف يتقن في مهنتو... ويخلص هلل 
 فيها.

يب ليلتو ساىرًا على المرضى ليضمد الجراح ويخفف اآلالـ فعندما يقضي الطب
 ... أىذا أجدى أـ يتركهم يعانوف من اآلالـ وينشغل بتالوة القرآف !!

 إف القرآف ىو الذي أمره أف يشتغل بهؤالء.....
 أيهما أجدى لو أف يعطي صدقو ؟ أـ يعطي حقنو تخفف األلم عن مريض؟

 ريض ألمو.......األولى أف يعطي حقنو ليخفف عن الم
ليس عليو أف يذاكر في فروع الدين ويختلف مع رفقائو حوؿ األمور الفرعية 

 واألمور الشرعية في كتاب اهلل !!!
لكن حسبو أف يناقش معهم أحدث ما وصل إليو العصر في علم الطب ليغني 

 المسلمين عن السفر إلى المجاىيل األوربية للعالج .....
 ؤالء األجانب الذين يتحكموف فينا.......ولنكتفي بمن عندنا عن ى
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 التاجر والبائع :

وليس على التاجر أف يحرص على تالوة كتاب اهلل في كل يـو ، وأف يحج كل 
 عاـ ويعتمر ....!!!!

لكن عليو أف يجلب للمسلمين البضاعة السليمة الخالية من الغش والضر 
 يبشره ويقوؿ لو:للمؤمنين بأرخص األثماف ، فإذا عمل ذلك فإف النبي 

اظٖؿمملِجُّٕماظزمٖلُّٓوُقماَِِّعنُيمَعَّٝماظؽمٖلِؾؿمٚلذملنَيمَواظزمٚلّٓٚؼعمِلنَيمم}}

م.7{{مَؼ٦َِّمماْظعمِلؿمَلمملَعهملمَواظرمٗلؾمَلَّٓاء

 وىو في تجارتو ىكذا ، وفي كل أمر من األمور.
 الزراع وأصحاب األراضى والقائموف على ىذه الشئوف

 
علـو الرسالة وعلـو النبوة ىي  ليس عليهم وقد علموا مع جموع المسلمين أف

 علـو الحياة إال أف يطبقوىا فى مجالهم .
 ففى مجالهم يقولوف ىذا ىو الذي أمرنا بو اهلل عز وجل :

أف نزرع األرض ونكتشف.ما فيها ونحييها بالعمل وليس باألمل واألحالـ  -
 والتوجسات والوساوس التى تدور في النفوس.

وقد بلغوا الذروة في ذلك .... فقد    ويأخذوا األسوة من صحابة النبي -
كانوا يكتشفوف وكاف النبي يختبرىم فعندما كانوا يأخذوف اللقاح من النخل 

                                                 
 وقاؿ: حديث حسن. َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريّْ  والدارمى رواه الترمذي ٚ
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وقد سره أمرىم: ما  الذكر ليضعوه على النخلة األنثى .. قاؿ لهم 
 تصنعوف؟ ... قالوا نلقح النخل ألف اهلل قاؿ في كتابو:

مم﴿﴿                       ﴾﴾(ماحلفّٕ(ماحلف2222ّٕػاآلؼهمل)ػاآلؼهمل)مم..]..]  
الرياح ىي التي تلقح ، فإذا لم تغِط الرياح ) لم تكف لعمليات التلقيح ( تدخل 
اإلنساف بآلتو أو ُمعّدتِو أو بيده ليكمل صنع الرياح لتنتج الثمر الطيب الذي يريده اهلل 

 عز وجل من المؤمنين والمؤمنات.
وأساليب زراعاتهم ومقاومة آفاتها وعليهم أف يتقوا اهلل فى بذورىم وأسمدتهم  -

واليستخدموف إال ما ثبتت فعليتو وعدـ ضرره أوسوء ثأثيره فى المدى القريب أو البعد 
سواء على اإلنساف أو الحيواف أو األرض نفسها ..... فال يخرجوف للناس إال طيبا 
واليكونوف سببا لتفشى األمراض والسرطانات التى ضربت األمة بسبب الغش فى 

 لزراعات واألسمدة والمبيدات .ا
 الموظفوف وأرباب المصالح : -

 عبادتهم الحقة ..:
 ىى قضاء مصالح الناس وتيسير حاجاتهم وتسهيل شئونهم . -
والحوؿ  –وأف يمتنعوا عن أخذ اإلكراميات ) الهدية أو الرشوة ( فإنهم  -

 ...!!اليقوموف بعملهم إال إذا أخذوا ذلك ويستحلونو . -والقوة إال باهلل 

وكما نرى اآلف قد يذىب الواحد منا لقضاء حاجتو إلى أية جهة من   -
الجهات فيجد أف الموظف قد خرج ليستعد إلى الصالة قبلها بنصف ساعة 

وقتها ممتد جعلها اهلل من آذاف الظهر إلى قبل العصر  -الظهر  –والصالة 
 :لكن حاجة المؤمن يقوؿ فيها 
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مَأِخ٤ِّمَعرملَعم}} مَو٧ّمِص٨ّمَحمملَجهمِل مَتضمَلمملىلمِبَكؼمِلَلهمٍل ماظػمل٥َُّّ مَأَزػمل٥َُّّ مادُلِلػمل٣ّٔ َدِؾضمِلنَيمؿمل٥ِّ

مَصكمٔلَذام مَحٖؿ٧ّمَؼظمْلَُّٕغ، مَؼُك٦ُّضمِص٨ّماظِّٕٖحؼمَلهمِل مَؼَِّٖل مَوَظ٣ِّ مَظ٥ُّ، َأْظَّٟمَعػمَل١ٍّمَؼُِّٓس٦َّن

م8{{مَصََّٕغمَطَؿنمَلماظػمل٥َُّّمَظ٥ُّمِحٖفهمًلمَوُسؼمِلَّٕة

 وفي رواية أخرى:

أممملمتعملَّٚم;مطؽملوملمواضظملممًلمع٤ّمعرمل٧ّميفمحمملجهملمأخؿمل٥ّمادلقملع٤ّمضسملؿملوملمم}}

م{{سؽملّٓمعؿملّٖاغ٥ّم،مصكملنمرجقوملمطظملهملمحلؽملمملت٥ّموإالمذظملضملوملمظ٥ّم

 أيهما أولى ىنا:
ىل حاجة المسلمين ؟؟؟ ، أو أذىب ألصلى وأتكلف أماـ الناس بالعبادة؟ ..إف 

 العبادة األعظم ىنا ىي :
قضاء مصالح المسلمين في ىذا الوقت وليس معنى ذلك أنني أدعوا إلى ترؾ 

ت ولكنى أدعوا إلى الفقو في العبادات ، أنظروا إلي فقو السابقين األولين فى العبادا
 قضاء حوائج المسلمين ....

في العشر األواخر من شهر رمضاف معتكفًا  جلس سيدنا عبداهلل ابن عباس 
في مسجد رسوؿ اهلل والمعتكف ال ينبغي لو أف يخرج من المسجد إال لضرورة قصوى 

ابن عباس لى حاجة عندؾ ، قاؿ: ما ىي؟ ، قاؿ: أريد أف تقضي لي  فجاء رجل وقاؿ: يا 
 كذا وكذا ، فقاؿ: ىيا بنا وخرج معو 

 فقاؿ الرجل: يا ابن عباس أنسيت أنك معتكف؟
                                                 

ُهَما( ٛ  جامع األحاديث والمراسيل. اْلخرائطي عن عبد اللَِّو بن عمرو وَأبي ُىريَرَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
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 قاؿ: أعلم ولكن سمعت صاحب ىذه الروضة يقوؿ:

ع٤ّمعرمل٧ّميفمحمملجهملمأخؿمل٥ّمادلقملع٤ّمضسملؿملوملمأممملمتعملَّٚمطمملنمخريًامع٤ّمم}}

{{دؿنيمدؽملهملماسؿغملمملفمص٧ّمعلفّٓىمػّٔام
9

م.

ىل أترؾ حاجة المسلم وأجلس في المساجد أطبخ وأأكل ثم يقرأ القرآف ... 
 ماذا يقرأوف في القرآف؟ 

 ﴿ ﴿                 ﴾ ﴾(الفتح[( الفتح[ٜٕٜٕ]اآلية)]اآلية )    
أين الرحمة التى عند ىؤالء المعتكفين أو المتنطعين فى أداء العبادات الذين 

 لناس فى دين اهلل بسوء فهمهم لفقو العبادة الحقة ؟؟؟عطلوا مصالح خلق اهلل؟  وكرىوا ا
أين الرحمة التى عندىم لخلق اهلل في رمضاف وبعد رمضاف وفى كل أوقات 

 العاـ؟
 ىذا ىو القرآف ....

فقضاء حوائج المسلمين أنفع للمرء في العبادة والدرجة واألجر عند رب 
 العالمين من العبادات النوافل بعد الفرائض .

 
 اب الجاه و ومسموعو الكلمة :أصح -

 فهؤالء .. بماذا ىم مأموروف ؟؟؟
                                                 

9
َمْن َمَشى ِفي َحاَجِة َأِخيِو َكاَف َخْيرًا َلُو ِمِن اْعِتَكاِفِو َعْشَر ِسنِْيَن، »قاؿ:  عن ابن عباس ، عن النبي اية أخرى و ر   

َنُو َوبَػْيَن النَّاِر َثاَلثَ  رواه «.َخَناِدَؽ ُكلُّ َخْنَدٍؽ َأبْػَعُد َما بَػْيَن الَخاِفَقْينِ  َوَمِن اْعَتَكَف يَػْومًا ابِْتَغاَء َوْجِو اللَِّو َجَعَل اللَُّو بَػيػْ
 الطبراني في األوسط وإسناده جيد. 
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 وكل من لو خاطر عند أحد ويستطيع أف يقضى حاجة إلخوانو:
أعظم نافلة  وىذا تحدثنا عنو _ ولكن انظر إلى عبادة يجعلها النبي  -

يتقرب بها المرء إلى اهلل فهي أعظم من الحج النافلة بعد الفريضة وكذلك أعظم من 
 :صالة النافلة بعد الفريضة قاؿ فيها ال

مَواظزمٖلََّٓضهمِل؟م}} مَواظزمٖلاَلِة ماظزمٚلؿمَلمملٔم مَدَرَجهمِل مِع٤ِّ مِبفمَلْصسمَل٢َّ مُأِخِؾُُّٕط٣ِّ )وػ٨ّمَأاَل

م مضمملل:اظؽمل٦ّاص٢ّ( مَبػمَل٧ّ. ماْظَؾؿمِل٤ّٔممَضمملُظ٦ّا: مَذاِت مَصَلمملَد مَصكمٔلَن ماْظَؾؿمِل٤ّٔ، مَذاِت َصاَلُح

مّٓؼىمْلمصقؿملّّْ.ضممللمأب٦ّمِسؿملَل٧ّ:مػّٔامحمم{{مِػ٨َّماْظَقمملِظعمَلهمُل

مَأٖغ٥ُّمَضمملَل:موُؼَِّٕوىمس٤ّماظؽمليٚبم

10{{مِػ٨َّماْظَقمملِظعمَلهمُلمالمَأُض٦ُّلمَتِقػمِل٠ُّماظرمٖلضمِلَّٕمَوَظغمِل٤ِّمَتِقػمِل٠ُّماظّٓؼ٤َّم}}

م

فمن قضى ليلة في الصلح بين متخاصمين خيرًا ممن قضى ىذه الليلة قانتًا 
 عابداً أماـ بيت اهلل الحراـ .

اهلل والتى تشمل على التكافل والتراحم وتعمير  ىذه ىي العبادات التى أمرنا بها
 .ىذه الدنيا على منهج اهلل وعلى سنة حبيب اهلل ومصطفاة 

 
وعلى المهندسين وصناع األسلحة مثال وأىل ىذه العلـو  -

 والتخصصات :

 
                                                 

 عن أبي الدرداء. سنن الترمذي ٓٔ
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 أف ينفذوا الجانب التطبيقي في كالـ رب العالمين فى قولو عز وجل لنا :

   ﴿ ﴿                               (األنفاؿ[( األنفاؿ[ٓٙٓٙ﴾ ]اآلية)﴾ ]اآلية )  
ولكننا نقوؿ ألعداء اهلل اعطونا سالح كذا ودبابات ذات مواصفات كذا وطائرة 

 بإمكانات كذا ؟؟؟؟
 فهل نحن بهذا الشكل نكوف قد أعددنا لهم ما استطعنا كما أمرنا اهلل؟ 

 إذا سرنا على نهجهم أبدًا ألنهم ال يعطوننا إال بمقدار ! ، وال يعطوننا إال
وسياساتهم بين األقطار !!! لكن لو كانت ىذه من مخترعات عقولنا وطبقنا كتاب ربنا 

 واكتشفنا ما جهزه اهلل لنا فال يصير ألحد بنا طاقة.
وعلى الجندى والشرطى والمجاىدين والساىرين على أمن 

 الوطن فى مختلف األماكن وفى جميع البقاع :
 الحقة : أف تعلم أف عبادتهم

 ىى أف يكونوا من أىل ...عين باتت تحرس فى سبيل اهلل .
فليست عبادتو قراءة القرآف والبكاء والقياـ .... ألم يقرأوا قوؿ اهلل عز وجل 

 عندما أعفى المجاىدين من ىذه النوافل من قياـ الليل وقراءة القرآف فقاؿ عز شأنو:

   ﴿ ﴿                                             
                              ﴾ ﴾--   أي طائفة الكبار في السن أي طائفة الكبار في السن––    

 ﴿ ﴿                                                  
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  ( المزمل[( المزمل[ٕٕٓٓاآلية)اآلية)﴾ ]﴾ ]

 يقولوف قياـ الليل فرض .. على من؟
 الذين تقاعدوا .....على المشايخ 

 من فضل اهلل ..... لكن اآلية واضحة فيمن يبتغوف
 في سبيل اهلل ........ فومن يجاىدو 

وىي تعفيهم من ىذه النوافل ألف ما ىم فيو من السعي على المعاش والجهاد 
 في سبيل اهلل أوحراسة األوطاف أىم عند اهلل من ىذه النوافل.

 
 وعلى أىل اإلحساف والتصدؽ...

 ن جميع المسلمين أف يعرفوا أين يضعوف صدقاتهم .م
كنت في عمرة في العشر األواخر من رمضاف فوجدت أىل الخير يتنافسوف في 

 تقديم الطعاـ للمعتمرين فقلت لهم:
أف ىذا الطعاـ يجب أف ترسلونو إلى الفقراء والمساكين في أقصى بقاع األرض 

 جوعتهم وما يغطي حاجتهم.ألف المعتمرين أتوا ومعهم من الماؿ ما يسد 
 وىكذا البد من تغيير المفاىيم اإلسالمية بين شبابنا وشيوخنا ونسائنا أجمعين.
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  ٘مناذج مً مثسات العبادٗ احلق٘مناذج مً مثسات العبادٗ احلق  
 

 ولحدائق العبادة الحقة اليانعة  
وبساتينها المزدىرة ثمرات ال تعد وال تحصى ....فلو صرنا من أىل العبادة 

 اه فى كل شئوننا وكاف ىو المهيمن والمسيطر .......الحقة  فنفذنا القرآف وحكمن
 لسادت السعادة في بيوتنا وفي شوارعنا وفي قرانا وفي مجتمعنا. -
 وكانت المالئكة ظاىرة في الطرقات بيننا . -

 وكانت الخيرات تخرج من األرض وتنزؿ من السماء لنا . -

 : فيما روى فى معنى حديثو  ويفيض الخير حتى يكوف كما قاؿ  -

مم{{ؼّٕصّٝمادللػمل٣ّمزطمملت٥ّميفمحفّٕهمصالمدنّٓمع٤ّمؼفملخّٔػمملمم}}

 ألف اهلل أغنى الجميع بالعمل بكتاب اهلل عز وجل:

   ﴿ ﴿                                               
                  (األعراؼ[( األعراؼ[ٜٜٙٙ﴾ ]اآلية)﴾ ]اآلية )  

زلة من السماء واألرض ليست ىى الخيرات الحسية من ألواف وىذه البركات النا
الخيرات والنعيم وحسب : بل قل بركات من السماء ... من فوؽ ... من .. العقل 
والفهم واإللهاـ ... من المعانى والتنزالت والعوالم العلوية .... !!! وبركات من األرض 
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عمار....فالعبادة الحقة بهذا فى األجساد واألبداف واألرزاؽ واألقوات والصحة واأل
 المعنى المراد من رب العباد ىى الباب الوصل لفتوح اهلل وإلهاماتو .....

وسأذكر لكم بعضا من نماذج ثمرات وبركات العبادة الحقة النازلة من سماء 
 اإللهاـ والتى فتحها اهلل لمن صدؽ فى اتباعو ألوامر الملك العالـ وتوجيهات رسولو 

: 
 

 بن حياف والكيمياء : جابر -ٔ
وكاف من السادة العلماء والفقهاء الذين   انظر إلى اإلماـ جعفر الصادؽ 

كادوا من فقههم أف يكونوا أنبياء، كيف كاف يوجو أصحابو للعبادة الحقة ؟  وبماذا أثمر 
 ؟ صدؽ اتباعهم لتوجيهاتو 

جميعًا مبينة فإف فلم يأمرىم بتالوات محددة وال بأذكار معينة وال أعماؿ نعلمها 
المؤمن يكفيو أف يقـو من ذلك بفرائض اهلل إذا أخلص في العمل الذي يقـو بو لوجو اهلل 
جل في عاله، فقد رأى نجابة في رجل من أصحابو ىو جابر بن حياف فجهز لو معماًل 
وأمره أف يخترع ما يستطيع أف يخترعو من المكونات فكاف أوؿ مؤسس لعلم الكيمياء 

وقد أتى بو من كتاب ربو عز وجل ألنو استعمل كتاب اهلل في الجزء الذي  في الوجود
 أمرنا أف ننفذه اهلل في ىذه الحياة .

 
 العثمانيوف واألسلحة : -ٕ
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لقد طبق أجدادنا المسلمين في تركيا اآلف وىم العثمانيوف ىذه التكنولوجيا  
لجانب التطبيقي في كالـ رب اإللهية الراقية التى أكرمهم بها اهلل تعالى من سر تنفيذ ا

 العالمين فى قولو عز وجل لنا :

   ﴿ ﴿                                ﴾ ﴾ٙٓٙٓاألنفاؿاألنفاؿ  
 فمنَّ اهلل تعالى من سماء إلهامو وفتح عقولهم في صنع األسلحة :

 فكانوا أوؿ من صنع المدفع بشكلو المعلـو في العالم . -
 د وأوؿ من حشاه بالبارو  -
 وأوؿ من صنع البندقية . -

 فاكتسحوا أوربا حتى وصلوا إلى فيينا في لحظات من عمر الزمن ...
ألنهم طبقوا كتاب اهلل على ىذه الحياة وصنعوا الذي أمرىم بو اهلل جل في عاله 

 ففجر اهلل لهم علـو اإللهاـ وأمدىم بتأييد من عنده ففاقوا جميع األناـ .
 ا تهم المسلمين :اإلماـ الشافعى وقضاي -ٖ
 

على سبيل المثاؿ ذىب يومًا يزور أخاه أحمد بن حنبل  فاإلماـ الشافعي 
 الذي كاف كثير الحديث عن الشافعي البنتو .

وفي الصباح سألها: ما رأيك في الشافعي؟ .... فقالت: رأيت فيو ثالث خالؿ 
 ليست في الصالحين ، قاؿ: وما ىي؟

يوجد من الصالحين من ال يقـو الليل ورأيتو قد قالت: رأيتو لم يقم الليل وال 
 صلى الصبح بغير أف يتوضأ ورأيتو يأكل كثيرًا 
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 نسأؿ الشافعي. فقاؿ 
وىناؾ قاعدة اسالمية إيمانية جعلها رب البرية في قرآنو ىذه القاعدة لو طبقناىا 

 الرتحنا في كل أمورنا .. ما ىي؟

 ﴿ ﴿                              ﴾ ﴾(الحجرات[( الحجرات[ٙٙ]اآلية)]اآلية )  
  ﴿فتثبتوا﴾.﴿فتثبتوا﴾.  وفي قراءة أخرى :

أي على اإلنساف أال يتعجل الحكم في أي أمر إال بعد أف يتثبت ويتبين من 
جلية األمر وحقيقتو ومرض سوء الظن الذي انتشر في مجتمعاتنا وباء شديد يجعل المرء 

يتثبت واإلسالـ ليس ىكذا فال بد  يأخذ موقفًا من أخيو مع أنو لم يسمع ولم يتحقق ولم
 من التثبت والتحقق.

 قاؿ: فلما سأؿ الشافعي 
 لقد حللت في ىذه الليلة مائة مسألة كلها تهم المسلمين....

 فلما طبق المفهـو السديد للعبادة الحقة.
لم يقم الليل فى الصالة ، وإنما أحياه فى حل معضالت المسائل التى أىمت 

إلى أف انشغالو باستنباط حلوؿ للمسائل الفقهية خير  ففطن  المسلمين فى عصره، 
 من تعبده وقيامو هلل ألف تعبده يكوف لنفسو واستنباطو يكوف للمسلمين أجمعين .

والعبادة التى تتعدى اإلنساف إلى غيره فيها الفضل وفيو الزيادة وفيها الرضا من 
فمنَّ عليو بحل مائة مسألة تهم  اهلل عز وجل ... ولذا بارؾ اهلل لو فى فهمو وإدراكو

المسلمين فى ىذه الليلة فأنفق الليل كلو فى ذلك ... ولذا صلى الصبح ولم يتوضأ ألنو 
 لم ينم فصاله بوضوء العشاء...
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وحتى إكثار الطعاـ الذى عابتو عليو ابنة اإلماـ أحمد .. فقد كاف لفقهو وعمق 
ابن حنبل طعاـ حالؿ الشبهة فقاؿ إلدراؾ لحقائق الدين ألنو أخبر أف طعاـ أخيو 

وأكلت كثيرًا ألني أعلم أف زادؾ حالؿ وقد قيل في الحكمة: من مأل بطنو من زاد 
 الصالحين مأل اهلل قلبو إيمانا وحكمة..

 
 ومن ىذا كلو وكما اسلفنا .

 البد من تغيير المفاىيم اإلسالمية بين شبابنا وشيوخنا ونسائنا أجمعين ...
 

 سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.وصلى اهلل على 
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 الفصل الثانى
ًِٔج اهؿاحلني فٟ اهرتبٚٞ عوٟ ًِٔج اهؿاحلني فٟ اهرتبٚٞ عوٟ 

  اهعبادٝ احلكٞاهعبادٝ احلكٞ
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالـ على نور اهلل الداؿ على اهلل سيدنا محمد رابطة عقد 
ن من بدء الصالحين واألفق األعلى إلضاءة أرواح المقربين وسدرة منتهى جميع الواصلي

 الدنيا إلى يـو الدين صلى اهلل عليو ...
وعلى آلو المقربين وصحابتو المتقين وكل من مشى على نهجو إلى يـو الدين 

 وعلينا معهم أجمعين آمين .. آمين يا رب العالمين.

 ﴿ ﴿                                 ﴾ ﴾[[ٖٖٓٓ  ]فصلت]فصلت  
 ربهم وأوؿ فتح يأتي لهم من إلههم :فإف أوؿ بشرياتهم من 

أف المالئكة تتنزؿ عليهم تجالسهم وتحادثهم وتؤانسهم ويحدث بينهم مودة 
 وألفة .. من ىؤالء؟

 ىم الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا...
وقالوا ربنا اهلل يعنى أقبلوا بالكلية ظاىرًا وباطنًا على حضرة اهلل وأعلنوا أف 

وجو اهلل وكل أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم يطلبوف بو رضاه وتحقيق  وجهتهم في الدنيا ىي
المنى بأف يفتح عليهم اهلل ويفتح لهم فتحًا في قلوبهم فينالوف ما يتمنونو وىو شهود 
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وجو اهلل جل في عاله.، ىؤالء القـو الذين نعنيهم ونقوؿ إنهم الصالحوف ومن على 
 . رباني تأسوا فيو بحضرة النبي  أثرىم من أتباعهم الصادقوف فإف لهم نهجاً 

وىذا النهج يكاد يكوف في أصلو وفي أساسو مشتركًا بين جميع الصالحين وبين 
 جميع المتقين منذ عهد سيدنا رسوؿ اهلل إلى يومنا ىذا:

 بدايتهم قرآنية. -
 وأوؿ أعمالهم دراسة الفقو األوسط على األصوؿ المرعية. -

اؼ شيخ تقي نقي أقامو رب البرية ثم بعد ذلك العمل على منهج تحت إشر  -
لتربية من يريدوف ىذه المراقى العلية حتى يتم تطهير نفوسهم وتصفية 

 قلوبهم وبلوغ مرامهم .

فيفتح اهلل عز وجل عليهم فتحاً وىبياً أو فتحاً علمياً أو فتحاً كشفياً أو فتحًا  -
عز وجل على لدنيًا أو فتحًا نورانيًا وىي فتوحات ليس لها حد يفتح بها اهلل 

أىل ىذه اإلشراقات وأىل ىذه المقامات وكلهم على ىذا المنواؿ وعلى 
 ىذا الحاؿ.

 

  ٕزّشت٘ الفتح اإلهلٕزّشت٘ الفتح اإلهل  
إذف البداية ىي كتاب اهلل، ثم مدارسة ما البد للمرء منو للعمل من شرع اهلل، ثم 

 العمل بالروشتة التى وصل بها الصالحوف في كل زماف ومكاف إلى الفتح من اهلل.
لروشتة ىي: "التقليل من الكالـ والتقليل من المناـ والتقليل من الطعاـ وذكر وا

 اهلل عز وجل على الدواـ" وىذه روشتة الصالحين حتى من اشتهر منهم بالجذبة 
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وأرضاه ،  اإللهية وبالفناء عن الحياة الدنيا وشهواتها بالكلية كسيدي أحمد البدوي 
  .....وكاف مجذوباً بالكلية إلى حضرة اهلل

 لكنو في بدايتو حفظ القرآف الكريم وجوَّده. -
 ثم درس الروايات السبع المتواترة.  -

 ثم حصَّل الفقو على مذىب اإلماـ الشافعي.  -

ثم تعرَّؼ على شيخو وكاف الشيخ برى وكاف من تالمذة سيدي أحمد   -
 وأخذ منو أوراده. الرفاعي 

 ثم لـز الخلوة وكانت خلوتو ىي غار حراء.  -

د أف جاىد نفسو أواًل في الصمت حتى لُقّْب بين أىل مكة بالصامت بع  -
فقد كاف ال يتكلم إال لضرورة، وىذه سمة من يريد الصالح ويريد الفتح 

، يقلل من الكالـ ليتحدث على الدواـ مع الملك والنجاح من اهلل 
 العالـ عز وجل.

ى آتاه الفتح من وظل على ىذه الحاؿ ثم اشتغل بطاعة اهلل وبعبادة اهلل حت  -
 مواله .. ماذا كانت أوراده؟ 

كاف ليلو قياـ هلل فقد كاف إذا انتصف الليل يظل يقرأ القرآف حتى مطلع الفجر 
 :ويقوؿ لتلميذه عبدالعاؿ 

 يا عبدالعاؿ ركعتاف بالليل خير من ألف ركعة بالنهار.
ىذا الزماف ماذا كاف من وقتو للسهو أو للهو أو للغفلة كما يصنع المريدوف في 

 والذين يستبطئوف الفتح من الرحمن ويقولوف بقى لنا سنوات وسنوات ولم يأتنا الفتح؟
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 :يقوؿ تلميذه سيدي عبدالعاؿ 
فلم أجده قد غفل عن ذكر اهلل  عشت أربعين عامًا مع سيدي أحمد البدوي 

 عز وجل طرفة عين أو أقل طواؿ ىذه المدة .، وىكذا األمر مع كل الصالحين :
على ىذا النهج وكاف يقضي ليلو في تالوة كتاب  قد كاف اإلماـ أبو العزائم ف

اهلل حتى أنو كاف إذا حضره النـو يأمر من بجواره أف يتلو لو في كتاب اهلل حتى يأخذه 
.  النـو

وكاف إذا استغرؽ في النـو توقف التالي الذي بجواره فينطق وىو في نومو 
 ئ أحياناً فكاف يصحح لو القراءة وىو في نومو.ويقوؿ: أكمل ، وكاف من يقرأ يخط

 

  القسآٌ عبادٗ املقسبنيالقسآٌ عبادٗ املقسبني  
عندما سألوه عن ما يقربهم إلى اهلل كما قاؿ سيدي أحمد  ويقوؿ في ذلك 

البدوي وىو في برزخو عندما تحيَّر الشيخ أحمد حجاب بما أُقبل على اهلل أبالذكر أـ 
 بالقرآف؟

ي أحمد  وىو في برزخو يقوؿ لي: قاؿ: فاحترت فترة ثم استمعت إلى سيد
 القرآف. –القرآف  –القرآف 

 كذلك اإلماـ أبو العزائم عندما سألوه قاؿ:

 اقاآ  ضا نمَ هي ....  َحَ  بي ، ٍ حوَ  بي ، ٍك َ  بي،  اقاآ  ضا نمَ هي ....  َحَ  بي ، ٍ حوَ  بي ، ٍك َ  بي،   ––}}  اقاآ  }}  اقاآ  

ٍ شابَ  بي، ٍها َ  بي، ٍ جؼ َى في كل لطَ ركم،  رم اا  فويل  اقاآ  ٍ شابَ  بي، ٍها َ  بي، ٍ جؼ َى في كل لطَ ركم،  رم اا  فويل  اقاآ  
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   7474                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

ٍُ، ٍرٍضٌم  الوي، ٍحَضٌم  ا َرٍإ، ٍُ، ٍرٍضٌم  الوي، ٍحَضٌم  ا َرٍإ،  اكاضم  َرإ آ   اؼ  ئم  اا اكاضم  َرإ آ   اؼ  ئم  اا

ٍكَراًم  ا تٌَإ ، ًٍَ  إل ار اٌم ٍن  ص ج ، ضسأاَهي ابل  اؼ ل ؛ فإ  ٍكَراًم  ا تٌَإ ، ًٍَ  إل ار اٌم ٍن  ص ج ، ضسأاَهي ابل  اؼ ل ؛ فإ  

  لذ  سارػَ  ، ٍن   وغ حاكَ  ٍ سخغ اٍ  {{ لذ  سارػَ  ، ٍن   وغ حاكَ  ٍ سخغ اٍ  {{ 

فالقرآف الكريم ىو الورد الذي يرد بو اإلنساف على اهلل ليفتح عليو حضرة 
 الرحمن عز وجل .

ف ، ولكنو كتاب تالوة باللساف وتدبر بالقلب والقرآف ليس كتاب تالوة باللسا
 والجناف وعمل بالجوارح واألركاف .

ىذا ىو منهج أىل الفتح الذين يريدوف الفتح من الرحمن حتى يكوف الرجل 
 منهم كما يقوؿ النبي العدناف: }كونوا قرآناً يمشي بين الناس{

جميع أحوالو ألنو فيكوف الرجل منهم صورة للقرآف في أفعالو وحركاتو وسكناتو و 
يمشي على منهج القرآف ومنهج القرآف ىو سر الحياة لكل األكواف فكانوا يمشوف على 

 ىذا المنهج الكريم حتى يكرمهم الكريم عز وجل بذلك.
 وأرضاه : وكاف كذلك إمامنا وشيخنا الشيخ محمد على سالمة 

أربعة أياـ مرة أي  أنو كاف يقرأ القرآف في كل فعندما أخبرنا عن بدايتو أخبرنا 
يقرأ كل يـو ربع القرآف وكاف يدخل المسجد في طفنيس التى كاف فيها في بداية عملو 

 ماذا كاف يصنع؟ –في الساعة الثانية من الليل ويظل حتى مطلع الفجر 
 يصنع كما قاؿ اهلل:

 ﴿ ﴿                                            
              ﴾ ﴾(اإلسراء[( اإلسراء[ٜٜٚٚ]اآلية)]اآلية )  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   7575                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

فمن أراد أف يكوف ذو مقاـ محمود فال بد أف يكوف لو قياـ ممدود في الليل 
حتى يكرمو اهلل ويجعلو من أىل الشهود لحضرات القرب من المعبود عز وجل.، بما 

بين يديو اليتنافى كما أسلفنا وبينا مع العمل الموكوؿ إليو ومصالح المسلمين التى 
 وغيره.

  ٕميَج الصاحلني القسآىٕميَج الصاحلني القسآى  
 

 فالقرآف الكريم يا إخواني ىو منهج الصالحين .
والحمد هلل قد أكرمنا اهلل في ىذا الزماف فوظف لنا أعداءنا وأعداء اإليماف 
فصنعوا لنا آالت نسمع بها القرآف في كل وقت وآف حتى نتهنى بالقرآف بدوف تعب وال 

 عناء :
منا لو فتح مسجلو على القرآف في كل صباح على أف يكمل فماذا على الواحد 

ختمة يسمعها بالتتالى ألحد القراء ، وفي كل يـو يسمع جزء وذلك عند إفطاره وعند 
لبسو حتى يخرج من منزلو فيسمع على األقل جزءًا من القرآف بصوت شهى من قراءة 

 صحيحة.
مجود سيجود وذلك  حتى ولو كاف حافظًا للقرآف فإنو سيتذكر وإف كاف غير

ألنها قراءة صحيحة ، وبذلك يقدـ لمعدتو الدواء الشهي الذي يساعد على ىضم 
الطعاـ فإف األوربيوف الذين ال يعرفوف اهلل يستمعوف عند تناوؿ الطعاـ لموسيقى خفيفة  

 كالسيك ويقولوف أنها تساعد على إبعاد الهم والغم حتى يهضم الطعاـ .



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   7676                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

م أف اإلنساف عند الغضب تفرز معدتو سمومًا قد وقد قاؿ أحد األطباء منه
تؤدي لوفاة اإلنساف في الحاؿ ، ونحن عند الطعاـ علينا أف نسمع كالـ الرحمن الذي 

 يقوؿ فيو اهلل:

   ﴿ ﴿                             ﴾ ﴾[[ٗٗٗٗ  ]فصلت]فصلت  
 ويقوؿ فيو أيضًا:

   ﴿ ﴿                      ﴾ ﴾يونس[يونس[  ٚ٘ٚ٘]اآلية]اآلية  
على أف يالحظ السامع أال يتحدث وال يتكلم وذلك حتى ال يدخل في إثم 

 وتلحقو رحمة اهلل في قوؿ اهلل:

   ﴿ ﴿                                        
         ﴾ ﴾(األعراؼ[( األعراؼ[ٕٕٗٓٗٓ]اآلية)]اآلية )  

كل يـو عند الصباح جزء من كتاب اهلل أثناء أىذا شيء عسير علينا أف نسمع  
 الفطور وأثناء إرتداء المالبس؟

 وذلك لكي نتمعن في كتاب اهلل .
وماذا عليك إذا أردت النـو ، وكثير منا يشكو من األرؽ ويأخذ عند نومو 
األقراص المهدئة أو المنومة فماذا علي لو أدرت المسجل واستلقيت على ظهري أو 

 ن وأخذت في اإلستماع لكتاب اهلل وأنا أتجهز للنـو ؟؟؟؟على جانبي األيم
 ىل ىناؾ تجهز أفضل من ذلك؟

 كال واهلل! ألنو سيكوف في ىذا الوقت العظيم في خلوة مع مواله.



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   7777                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

ناىيك بمن يركب سيارتو ، فإنو ستكوف لو ختمة أخرى في سيارتو يسمعها في 
بذلك في الشهر على األقل  الغدو وفي الرواح ، على أف تكوف متصلة فيختم القرآف

 مرتين مرة في المنزؿ ! ، ومرة في السيارة .
وىذا بالطبع ال ينافي أف يكوف لإلنساف وقت ال بد أف يقرأ فيو بنفسو ليمتع 
اللساف بكالـ الرحمن ، ويشنف اآلذاف بسماع الرحمن ، ويمتع النظر ، ويقوى النظر 

 بالنظر في كالـ الرحمن عز وجل.
لم يطلب منا عسيرًا في ىذا األمر ولم يكلفنا كثيرًا في ىذا الباب  واهلل عز وجل

 بل قاؿ عز شأنو وىو الرءوؼ الرحيم::

   ﴿ ﴿                     [ ﴾[ ﴾(ٕٕٓٓاآلية)اآلية]المزمل )]المزمل )  
 المهم أال تقصر والمهم في اإلستمرار والدواـ فإف  :

11{{أحنملماِّسؼملممللمإىلمآمأدوعؾملمملموإنمض٢ّٖمم}}

م

ا يقرأ في رمضاف ، ومنا من يختم خمسًا ، ومنا من يختم ثالثًا ومنا من فكلن
 يختم مرة أو مرتين .....

 لكن بعد رمضاف ىل انتهت قراءة القرآف؟
فمن أخذ منكم أجازة من قراءة القرآف ) إعفاء من القراءة ( عليو أف يخرجها لي 

 اآلف ! ، ويبين من أي جهة إعتمدىا؟
 : فاقرأوا ما تيسر منو في رمضاف، ولكن قاؿ:وذلك ألف اهلل لم يقل

 ﴿ ﴿                      ﴾ ﴾(المزمل[( المزمل[ٕٕٓٓ]اآلية)]اآلية )  
                                                 

 مسند الشهاب –عن أبي ىريرة  ٔٔ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   7878                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

طالما األرواح في األبداف فعليك بالقرآف !!!! وأظن يا إخواني بأنو ليس لنا عذر 
 في التقصير مع القرآف ...

من الذين يقوؿ وما قلت ىذا الكالـ إال إشفاقًا على نفسي وعليكم أف نكوف 
 فيهم القرآف شاكياً لهم إلى الرحمن:

 ﴿ ﴿                                      الفرقاف﴾ الفرقاف ﴾  
 فماذا يكوف ردنا ؟ وماذا يكوف جوابنا ؟ وماذا يكوف حالنا، ىل لنا عذر؟

 ال واهلل ليس لنا عذر أبداً في ترؾ كتاب اهلل.
 

  فتْحات القسآٌفتْحات القسآٌ
 

 أما من يريد الفتح من اهلل ، فعليو أف يقرأ القرآف :
 بصفاء قلب . -
 وطهارة نفػس . -

 وصدؽ إقػػػباؿ . -

 فيفتح اهلل لو في القرآف ما الحد لو من الفتوحات اإللهية .
 وأوؿ ىذه الفتوحات التى تحدث للصالحين والصالحات:



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   7979                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

فيض عليو من الرحمن أف اإلنساف عند تالوتو للقرآف يفتح اهلل لو في قلبو عينًا ت
معاني جديدة طازجة لكالـ الرحمن فيجد في قلبو معاف لم يقرأىا ولم يسمعها من 

 إنساف أفاضها عليو الرحمن يقوؿ فيها في القرآف:

   ﴿ ﴿                 ﴾ ﴾  

﴿ ﴿   ولم يقل منهاولم يقل منها                                 (( ٙٙ﴾ ]اآلية)﴾ ]اآلية )
  اف[اف[اإلنساإلنس

وكلما كرر اآلية ..... وجد معاني جديدة تأتيو من كنوز العناية .... ال عد لها 
 وال حد لها من معاني كتاب اهلل عز وجل .

 وكـر اهلل وجهو قد قاؿ: حتى أف اإلماـ علّى 
 "لو فسرت فاتحة الكتاب بما أعلم لوقرتم سبعين بعيرًا"  

 اًل ....يعنى لو كتبتم ىذا التفسير لحملو سبعوف جم
 وكاف ذلك بما يعلم وليس بما يعلم العليم عز وجل:

   ﴿ ﴿                       ﴾ ﴾(يوسف[( يوسف[ٙٚٙٚ]اآلية)]اآلية )  
 فإذا أكرمو الرحمن عز وجل ...

 وواصل التالوة .... وأخذتو الحالوة .....
 يغيّْبو اهلل عن حسو ونفسو ، ويأخذه بعين قلبو وأذف فؤاده . -

 وجل عن عياف ألفاظ القرآف فيرى األلفاظ عياناً . فيكشف لو اهلل عز -

 فإذا قرأ آيات الجنة يجد الجنة وينظر إلى ما فيها من فضل اهلل . -



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   8181                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

 وإذا قرأ آيات الخلد يجد الخلد ، وإذا قرأ آيات عدف يجد عدف . -

 وإذا قرأ آيات جهنم يجد جهنم وما فيها. -

 :وإذا قرأ أية آية من اآليات يشهد ، وفيو يقوؿ اهلل  -

   ﴿ ﴿                                                ﴾ ﴾
  ( ىود[( ىود[ٚٔٚٔ]اآلية)]اآلية)

 أي يقرأ وىو شاىد ، وناظر !
وىذا فتح أعظم لمن يتلو كتاب اهلل ويحافظ على ىذه التالوة وال يتلوىا حاسبًا 

 هلل بكالـ اهلل جل في عاله.وعادَّاً لألجزاء التى يقرأىا ، وإنما يقرأىا ألنو يناجى ا
 وىذا ىو منهج الصالحين مع القرآف الكريم ....

 فالقرآف الكريم :
 ىو باب الفتح ....
 وىو لب الفتح ....

 وىو سر الفتح ......
 وىو خزائن الفتح ......

 وىو كنوز الفتح من اهلل التى يفتح بها اهلل على جميع الصالحين من عباد اهلل.
 

 ي عاله أف يفتح لنا ، وأف يفتح بنا ، وأف يفتح علينا فتحاً مبيناً.نسأؿ اهلل جل ف
 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   8181                    العبادٗ احلقـَـّــ٘العبادٗ احلقـَـّــ٘                    مملثانىلثانىالباب االباب ا

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   8282  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

 الباب الثالث
  املِٔج اإلضــــــــالًٟ املِٔج اإلضــــــــالًٟ 

  إلؾالح احلٚاٝإلؾالح احلٚاٝ
 

 الفصل األول
  ًِٔج اهكسآًِْٔج اهكسآْ

  فٟ إؾالح أح٘اي بِٟ اإلُطاْفٟ إؾالح أح٘اي بِٟ اإلُطاْ
  ٗالعنل للدىٔا ّالعنل لآلخسٗالعنل للدىٔا ّالعنل لآلخس  

  حقٔق٘ الْىلحقٔق٘ الْىل  

  خالص العنل هللخالص العنل هللاا  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   8383  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

 الفصل الثانى
  إؾالح احلٚاٝإؾالح احلٚاٝ

  باهػـــــــسع ٗاهدّٙباهػـــــــسع ٗاهدّٙ
   ًٓحلن٘ الدًٓ حلن٘ الد  

  اإلىساٌ الْسطاإلىساٌ الْسط  

  الفلس غراء العقلالفلس غراء العقل  

  الركس زّح القــــلبالركس زّح القــــلب  

  حٔاٗ السّح كتاب اهللحٔاٗ السّح كتاب اهلل  

  خلٔفــــ٘ اهلل يف األزضخلٔفــــ٘ اهلل يف األزض  

  تيافــــــــــــس املؤمينيتيافــــــــــــس املؤميني  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   8484  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

 الفصل األول
  ًِٔج اهكسآًِْٔج اهكسآْ

  فٟ إؾالح أح٘اي بِٟ اإلُطاْفٟ إؾالح أح٘اي بِٟ اإلُطاْ
  الرحمن الرحيمبسم اهلل

 الحمد هلل على بيانو القويم ...
وكتابو الكريم الذي أنزلو علينا ذكرًا حكيمًا فيو نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم 

 ما بيننا .
والصالة والسالـ على سيد المصطفين األخيار ..... الذي طهر اهلل قلبو وفؤاده 

 بنزوؿ آيات العزيز الغفار ...
 التنزالت اإللهية . سيدنا محمد ، محل

ومن تنزؿ اهلل عز وجل على قلبو باآليات القرآنية ، وعصمو من األىواء 
 النفسانية ، والبواعث الظاىرة والخفية .....

حتى جعل لو لساف صدؽ ال ينطق عن الهوى في كل األمور األخروية والدنيوية 
تدى بهديهم إلى يـو ، صلى اهلل عليو وعلى آلو الحكماء وأصحابو الرحماء وكل من اى

 العرض والجزاء وعلينا معهم أجمعين....د
 آمين    آمين .... يا رب العالمين.
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  ٗالعنل للدىٔا ّالعنل لآلخسٗالعنل للدىٔا ّالعنل لآلخس  
 

 إخوانى وأحبابى بارؾ اهلل عز وجل فيكم أجمعين 
ما زلنا مع منهج القرآف في إصالح أحواؿ بنى اإلنساف ، ومن جملة ىذا 

من آيات القرآف والتى تشير إلى العدوى التى انتشرت في   المنهج ما استمعنا إليو اآلف
 كل الوجود انتشار النار في الهشيم ......

فقد أصبح الناس ال يعملوف شيئًا إلنساف أو لدولة أو لشركة أو ألى جماعة إال 
لمصلحة أو منفعة ..... وىذا مبدأ بدأ في أمريكا ، ثم طبق في عالم الغرب ، ثم طبق 

 ف  ..... !!!!! في بقية الكو 
 والمصيبة الكبرى أف ىذا المبدأ أخذ يتسلل في صفوفنا ..

وأصبحنا نرى بعض أىل اإليماف ال يصنع معروفاً أو يعمل خيراً إال إذا وجد ثمرة 
عاجلة من الدنيا الزائلة ، مع أف ذلك ليس منهج رسوؿ اهلل والذي نشير إلى قبس منو ، 

 ة بين المؤمنين والمؤمنات ابتغاء وجو اهلل.منهجو في األخوة والصداق فنبينا 
فتصاحب أخاؾ ألنو اجتمع معك في العقيدة وفي الشمائل والصفات والميوؿ 

 واالتجاىات ، وأنت ترجوا نفع ذلك وأجر ذلك من اهلل عز وجل.
وذلك ألننا نعلم علم اليقين أف الدنيا كلها من أولها إلى آخرىا ال تساوى أجر 

المين ، فالتسبيحة الواحدة التى نسبحها ال نستطيع ولو أتينا بكل  عمل بر هلل رب الع
كنوز الدنيا وجواىرىا ودراىمها أف تكافئ أى انساف في أى زماف ومكاف على تسبيحة 

 واحدة للرحمن.
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فهذا سيدنا سليماف بن داود عليو وعلى نبينا أفضل الصالة وأتم السالـ سخر 
لى بساطو وىو عبارة عن سجادة صغيرة ، ومما اهلل عز وجل لو الريح ، وكاف يجلس ع

أعطاه اهلل أف ىذا البساط يتسع كلما أتى إليو آت ، حتى أنو كاف يحمل جنوده من 
الجن وجنوده من اإلنس وكاف جنوده من الجن خمسمائة ألف وجنوده من اإلنس مثلهم 

ونوا طوع أمره بخالؼ وزراءه وحاشيتو ، وكذلك الوحوش والطيور الذين أمرىم اهلل أف يك
..... 

وكاف يمشي بهذا البساط في أفق السماء ، وجعل اهلل عز وجل الهواء لو رخاء 
 يعنى ليناً ال يؤذى الوجوه وال يذىب بالحوائج التى معهم :

                                                
  ( سورة ص[( سورة ص[ٖٖٙٙ]اآلية)]اآلية)

البساط إلى وقود ذرى ، وال وقود طائرات ، وال وقود سيارات وال يحتاج ىذا 
 .!!!!.. وقد رآه رجل في حقلو بجوار بيت المقدس فقاؿ :

ما أعظم ما أوتى سليماف بن داود ، فنقلت الريح الصوت إلى أذنو فأمر الريح 
 أف تهبط بالبساط ومن عليو ثم استدعى ىذا الرجل وقاؿ لو: ماذا قلت اآلف؟ ، فأخذتو

 الرجفة فقاؿ سليماف: ىوف عليك ولكن كرر علىَّ ما قلت؟
 قاؿ: قلت ما أعظم ما أوتى سليماف بن داود ، قاؿ:

واهلل يا أخى لتسبيحة واحدة في صحيفة مؤمن خير وأعظم عند اهلل مما أوتى 
 سليماف بن داود.

واإلسالـ يعلى نظر أىل اإليماف ويجعل عملك مباشرة مع الرحمن حتى ولو  
 األعماؿ التى ال غنى عنها ألى إنساف، لماذا؟كانت 
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ليتم أجرؾ وجزاؤؾ وثواب عملك ومكافآتك ودرجاتك كلها من حضرة الرحمن 
 عز وجل .

واهلل يعطى من يشاء ، ويرزؽ من يشاء بغير حساب  وال يمن عليك ، وال يعايرؾ 
 ، لكن الخلق لو أعطوؾ إما يمنوف عليك ، وإما أف يعايروؾ ....

 عز وجل وىو الكريم ال يمن وال يعاير .... لكن اهلل
 بل إنو عز وجل في مجاؿ التنمية اإللهية ...

ال تصل الكوادر البشرية في أي بنك من البنوؾ البشرية إلى ىذه التنمية 
 فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ليس ىذا وحسب ولكن: 

                          (البقرة[( البقرة[ٕٕٔٙٔٙ]اآلية)]اآلية )  
 فأين ىذا البنك الذي يعطى سبعمائة ضعف واألكثر من ذلك ؟؟!!

وكانت حصيفة وحكيمة وقد علمنا  -وكانت السيدة عائشة رضي اهلل عنها 
جاءىا سائل ؛ فأعطتو حبة عنب واحدة ؛ فقالوا لها أتعطينو حبة  -اإلسالـ الحكمة 

 واحدة ؟ ، قالت: إف فيها لحسنات كثيرة لو تعلموف !!
ثم جاءىا رجل راكب ضل الطريق ، وىيئتو ليست ىيئة سائل ، فأصرت على أف 
ينزؿ ويتناوؿ الطعاـ ، والنظرات الحصيفة والتى من المطلوب أف نكوف عليها ىى التى 

 تتبين ىذا من ذاؾ....
 قاؿ:أنو عن النبيّْ صلى اهلل عليو وسّلم  فتروى رضي اهلل عنها

مَظؿمَلَؿزمَلّٖٓم}} ماظُّٕٖج٢َّ ماظغمَلِلنمِلماظشملَّؿمٚلنمِلإٖن مِع٤َّ وص٧ّمرواؼهملم:المم–مُقمبمملظزمٖلََّٓضهمِل

مبمملاًل ماظّٕٖمح٤ُّمتؾمملرَكموتضملمملىلممؼػملعمل٧ّمهلممل ،موالمَؼعمْلَؾ٢ُّمآمإالماظشملخملؿملنمَل،مصؿملؿػملعملَّؾملممل
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،موص٧ّمرواؼهملمم{{مبؿملِّٓهمصؿمُلَّٕٚبؿملؾملمملمطؼملمملمُؼَّٕٚب٨ّمَأَحُُّٓط٣ّمَصػمُل٦ُّٖهمأومَوِصؿملظمَل٥ُّمأومَصزمِلؿملػمَل٥ُّ

ػّٔهمصّٓضؿ١ّماظؿ٧ّمتزملّٓضوملمبؾملمملميفمؼ٦ّممطّٔامصؿملعمل٦ّلمظ٥ّمآمتضملمملىل:مم}}

م.1{{مأخّٔغمملػمملمومنؿملؽملمملػمملمظ١ّمصزملمملرتمطؼملمملمتّٕى

ىذه المنح اإللهية ىى التى تدفع المسلمين والمؤمنين إلى األعماؿ اإلجتماعية 
 التى تقضى على المشكالت اإلسالمية .....

 ألنو ال ينتظر أجراً وال ثواباً إال من اهلل....
العاجل فلن يعمل شيئًا إال إذا كاف ما يكتسبو أكثر مما  لكن إذا كاف يريد األجر

 يعطيو ، وىذه ىي الطامة الكبرى ....واإلسالـ قد وجو المسلمين إلى أف العمل هلل:

                              (البينة[( البينة[٘٘]اآلية)]اآلية )  
ن على ىذا البناء وأمرنا كذلك ألف نبني الصداقة والمودة واإلخوة بين المسلمي

المتين ، فمن يريد أف يصاحبنى لعلة أو لمصلحة ومنفعة زائلة وعاجلة ؛ فإف اهلل قد قاؿ 
 عنو في القرآف كما سمعنا اآلف:

                                              
        (النجم[( النجم[ٜٕٜٕ]اآلية)]اآلية )  
 :عنو، أما الذي تصاحبو فيقوؿ فيو مثل ىذا يجب أف تعرض 

مؾمُل٣ِّماظؽمٖلِؾؿمٗل٦َّنمذملذمل٦ّامِبفمَلِغِؾؿمَلمملَءمَواَلمُذؾمَلَّٓاَء،مَؼطمِلِؾشملِسَؾمملَدًامَظؿمِلُلمٰ  ٔإٖنمِظػمل٥َِّّمَتضمَلمملَظ٧ّم}}

                                                 

 عن عائشة رضى اهلل عنها  رواه البزار ٔ
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ماْظعمِلؿمَلمملَعهمِل، مَؼ٦َِّم ماظػمل٥َِّّ مِع٤َّ مَوَععمْلضمَلِِّٓػ٣ِّ مِبعمُلِِّٕبؾمٔل٣ِّ مأنمم–َواظرمٗلؾمَلَّٓاُء مػ٧ّ واظطملؾشملهمل

،م–احللّٓمصؾمل٦ّممتينمزوالماظؽملضملؼملهملمواظضملؿملمملذمبمملٓمؼؿؼملؽمل٧ّمأنمؼغمل٦ّنمعـػمل٥ّمأعمملم

صعملممللمرج٢ّ:مؼمملمرد٦ّلمآمأغمملسمؼطملؾشملؾمل٣ّماظؽملؾؿمل٦ّنمواظرملؾملّٓاءمؼ٦ّمماظعملؿملمملعهمل،م

ممعملمملَلصمم-ويفمرواؼهملم"جػملؾمل٣ّمظؽملممل"مأىموضقؾمل٣ّمظؽملمملموض٦ّحممًلمطمملعاًل-صظملؾمل٣ّمظؽملمملم

مِع٤ِّمُبػمْلَّٓإنمَذٖؿ٧ّ،مَوَضَؾمملِئ ٢ّْمِع٤ِّمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ:مِسَؾمملْدمِع٤ِّمِسَؾمملِدماظػمل٥َِّّ

مُدِغؿمَلمملم مَواَل مِبؾمَلممل، مَؼَؿ٦َّاَصػمُل٦َّن مَأِرَحمملْم مَبؿمِلؽمَلؾمُل٣ِّ مَؼغمُل٤ِّ مَظ٣ِّ ماْظعمَلَؾمملِئ٢ّٔ، مَأِرَحمملٔم ُذضمُل٦ِّب

َؼَؿَؾمملَذُظ٦َّنمِبؾمَلممل،مَؼَؿَقمملٗب٦َّنمِبُّٕؤحماظػمل٥َِّّ،مَؼِفضمَل٢ُّماظػمل٥َُّّمُوُج٦َّػؾمُل٣ِّمُغ٦َّرًا،مَؼِفضمَل٢ُّمَظؾمُل٣ِّم

ماظِّٕٖح مُضّٖٓاَم مُظقمِلُظقمٕل مِع٤ِّ مَتضمَلمملَظ٧ّٰ  ٣َّعؽمَلمملِبَّٕ مَؼظمْلَُّٖس٦َّن،مٰ  ٔن مَواَل ماظؽمٖلمملُس مَؼظمْلَُّٖع ،

ماآلعؽمل٦ّنمث٣ّمتالمض٦ّلمآمسّٖموج٢ّ:ممَكمملُص٦َّنَوَؼَكمملُفماظؽمٖلمملُسمَواَلمَؼ م

     م مم  م  م مم    مم  م م

 م  مم م  م م   م   م  م

   ممم  م   م مم م م م   مممم

م2م{{مػد٦ّرةمؼ٦ّغّٗؼ

 والناس تعتقد في أف الولى لكي يكوف ولياً هلل .....
 يجب أف يقعد في خلوة أو في جبل يعبد اهلل عز وجل . -
 ا خلف ظهره .ويترؾ الدني -

                                                 
 حاديث()جامع األ. في اأَلْسَماِء عن أبي مالك اأَلشعري  الطبرانى و ٕ
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وىذا نطلق عليو مصطلح العابد ، وىذا العابد إذا لم تؤثر العبادة في سلوكياتو 
 ينطبق عليو قوؿ اهلل تعالى فى محكم الكتاب :

                                                 
  ( الفرقاف[( الفرقاف[ٖٕٖٕ]اآلية)]اآلية)

ٖنمُصاَلَغهمًلمَتعمُل٦ّمماظػملَّؿمِل٢َّمَوَتزمُل٦ُّمماظؽمٖلؾمَلمملَر،مَوَتظمْلضمَل٢ُّماْظَكؿمِلذملَّٕاِت،مم:مٔإمِضؿمل٢َّمِظػملؽمٖليبم}}

َوَتَؿزمٖلُّٖٓقمَوُتقمِلِذيمِجرَياَغؾمَلمملمِبػمِلَلمملِغؾمَلممل،مَصعمَلذملمملَلمَرُدذمل٦ُّلماظػملَّذمل٥ِّ:ماَلمَخؿمِلذملَّٕمِصؿملؾمَلذملممل،مِػذمل٨َّممممممم

)أى أرمِعذمل٤َّماُِّْضذملِّٛمممِع٤ِّمَأِػ٢ّٔماظؽمٖلمملٔر،مَوُصاَلَغهمٌلمُتزمَلػمل٨ّمادَلغمْلُؿ٦َّبذملهمَلمَوَتزمٖلذملُّٖٓقمِبذملمملَِِّث٦َّممم
م3{{مِ:مِػ٨َّمِع٤ِّمَأِػ٢ّٔماْظَفؽمٖلهمِلماَلمُتقمِلِذيمَأَحًّٓا،مَصعمَلمملَلمَومبالقليل(

 إذف ال بد وأف تكوف للعبادات ثمرة وترجمة في السلوكيات.
 

  حقٔق٘ الْىلحقٔق٘ الْىل  
 

 من ىو الولى إذف يا إخوانى؟
 ىو من يوالى المسلمين ويؤاخيهم هلل وفي اهلل. -

حة وال منفعة فهو يعمل ويريد ويبغى األجر من وال يريد منهم مصل -
 اهلل وحده سبحانو وتعالى جلَّ شأنو .

                                                 

 عن َأبي ُىريرَة رِضي اللَُّو  جامع األحاديث والمراسيل ٖ
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وكذلك أخوه المسلم يقابل المصلحة بمصلحة يرجوا بها األجر من  -
 اهلل فكالىما معاً يطلباف األجر من اهلل عز وجل .

 ىذا المنهج بتفصيل واضح في حديث آخر فقاؿ:  وقد بينَّ النبي 

،مم،موَعؽمَلَّٝمٓم،موَأِسشمل٧ّمٓموَأِبطمَلَّٚمٓ،منمٖلمٓمَع٤ِّمَأحم}}

م4.{{مصعمَلِّٓماِدؿغملؼمل٢َّمإالميمملَن

 إذف يكوف عملو كلو هلل.
وإذا كاف ذاىبًا لزيارة مريض فعليو أف يزوره هلل ، وليس من أجل رد الزيارة إذا 

ني مرض ، وإذا لم يأِت يعتب عليو ، ويقوؿ : لقد زرتك عند مرضك ! ، فلماذا لم تأت
 وأنا مريض ؟

 وإذا عاونو ! ، وأعطاه مثاًل عشرة جنيهات ، يقوؿ:
 أين العشر جنيهات التى عليك؟ ... لقد أعطيتها هلل !.

إذا زار مريضًا  إذ عليك أف تعطى المريض المحتاج وكاف سيدنا رسوؿ اهلل 
 يسألو أتشتهى شيئاً ؟ يتعاؼ الطعاـ لمرضو ويشتهى أصنافاً معينة ! ، فكاف 

 قوؿ : أشتهى كذا ، فيأتيو رسوؿ اهلل بو .....ي
 وىذا ىو أصل الموضوع ، لكن الناس اآلف حولت العبادات إلى عادات.

مثاًل إذا ذىب أحدىم لزيارة مريض يقوؿ: ىل أذىب بدوف شيء ، ال بد وأف 
 آخذ شيئاً معى، ماذا تأخذ؟، علبة شيكوالتو ؟ ، ىل تسمح حالة المريض باألكل منها؟

                                                 

 عن َأبي ُأمامة رواه الطبراني في َأالوسط، ٗ
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ع غالبا ال، لكن إذا أردت أف تعاونو إف كاف محتاجًا .... فعليك أف تعاونو بالطب
 بما تيسر من الماؿ ، وىذا ىو األكمل في ىذا المجاؿ.

فإف ذىبت مجموعة مثاًل لزيارة مريض وأخذ كل واحد منهم معو خمسو كيلو 
 ة ...برتقاؿ ، فإننا نجد عنده كل يـو ما يكفيو ، ويكفي الجيراف ، ويكفي البلد

إذف األفضل ما تيسر من الماؿ ، وىذا الماؿ الذي أعطيو يكوف هلل ، وال أكتب 
عندى كشف بما أعطيت ، مثاًل لقد أعطيت فالف كذا يـو كذا  وفالف كذا يـو كذا وقد 

 قاؿ في ذلك حضرة اهلل: 

َكمِصؿمل٥ِّماظرمٗلََّٕطمملِءمَس٤ّٔماظرمٚلِِّٕك.مَصؼمَل٤ِّمَسؼمِل٢َّمِظ٨ّمَسؼمَلاًلمَأِذَّٕمٰ  َأَغمملمَأْشؽمَل٧ّم}}

م5م{{مَكَشؿمِلّٕٔي،مَصفمَلَغمملمِعؽمِل٥ُّمَبّٕٔيْء.مَوُػ٦َّمِظػملَِّّٔيمَأِذَّٕ

فإذا عملت العمل بالكيفية التى ذكرناىا فال تنتظر عليو الثواب من اهلل فيجب 
أف يكوف العمل هلل، وإذا تزوج أحد وأعطيتو مبلغًا من الماؿ يجب أف يكوف هلل وىو 

 ة بخير منها: بالطبع مطالب بعد ذلك أف يرد التحي

                                                 
  ( سورة النساء[( سورة النساء[ٙٛٙٛ]اآلية)]اآلية)

لكن أذىب بنفسي لكي أطالب ؟ ، ىذا ال يصح !!! ، فيجب أال أريد شيئًا من 
 أحد إال من اهلل عز وجل .

وسكناتو وأقوالو وأفعالو هلل وعلى المؤمن أف يدرب نفسو أف تكوف كل حركاتو 
 وال يرجوا جزاءاً وال شكوراً إال من اهلل.

                                                 
 : وذكر الحديث (قَاَؿ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ »َعْن َأِبي ُىَريْػَرَة َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو قَاَؿ:  )سنن ابن ماجة ٘
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وقد أثنى اهلل على اإلماـ على رضي اهلل عنو وكـر اهلل وجهو ، لنعلم أف ىذا ىو 
 األمر الذي يحبو اهلل.

وزوجتو السيدة فطمة الزىرتء إف شفي الحسين والحسين  وذلك لما نذر ىو 
 ثالثة أياـ هلل عز وجل . من المرض أف يصوما ثالثة

ورزقهما اهلل عند صيامهما في الثالثة أياـ وقت اإلفطار من يأتى ليأكل فطورىما ، 
 وفي ذلك يقوؿ اهلل تعالى:

                                              
  ( سورة االنساف[( سورة االنساف[ٛٛ]اآلية)]اآلية)
  عز وجل لعملهما في قولهما:ثم بين اهلل تعالى سر حب اهلل

                                               
  ( االنساف[( االنساف[ٜٜ]اآلية)]اآلية)

وكاف سيدنا على يعمل باألجر بذراعيو ، واإلسالـ يحض على ىذا فال بد 
 للمسلم أف يعمل ، وكاف حضرة النبي يشجعو على ذلك .

يهودية يوما ، فقد أرادت يومًا أف تروى أرضها وكاف عندىا  عند وقد عمل 
بئر ، فاستدعت سيدنا على ليروي لها ، وقالت لو كل دلو تخرجو من البئر بتمرة ، وكاف 

 البئر عميقاً ، والماء في قعره ، والحبل غليظ.
فأخرج سيدنا على خمسة عشر دلواً ، وأخذ خمسة عشر تمرة ، وذىب بها إلى 

اطمة ، وإذا برسوؿ اهلل يدخل ، فأثنى عليو ، وطلب أف يطعم من ىذا التمر السيدة ف
 الذي أخذه على من عمل يده .
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 قاؿ : وقد ورد أف رسوؿ اهلل 

َعمملمَأَط٢َّمأحّْٓمع٤ّمبؽملذمل٨ّمآَدَممرضملمملعممًلمخريًامظ٥ّمع٤ّمَأِنمَؼفمْلُط٢َّمع٤ّمسؼمل٢ّمم}}

م6.{{َؼَِّٓؼ٥ِّمَؼَِّٓؼ٥ِّ،مإٖنمَغِؾذمل٨ّٖمآمداوَدمطمملَنمَؼفمْلُط٢ُّمع٤ّمَطِلنمِل

 أما شبابنا اآلف ...
فيريدوف أف يفتشوا على الكنوز ، ويأتوا بالنصابين والمحتالين الذين يأخذوف 
أموالهم ، ويأمرونهم بأف يحفروا ىنا وىناؾ ويقولوف : ما زاؿ خمسة عشر متر، ما زاؿ 

 عشرين متر وفي غمضة عين يهرب ويترؾ األمر على ما ىو عليو !!!
 وز؟أين ىذه الكن

 كل ىذه األمور نصب واحتياؿ !!!
وذلك ألف أوالدنا يريد الواحد منهم في لحظة أف يصبح مليونيراً ... كيف يكوف 

 ذلك؟
إذ يجب عليك أف تأخذ طريق الصادقين والصالحين والمجاىدين في كل مكاف 

 حتى من أعداء اإلسالـ.
 

  

  
                                                 

ـَ  ٙ  بِن َمْعِدْيَكِربَ  رواه البخاري فػي الصحيح عن ِمْقَدا
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  اخالص العنل هللاخالص العنل هلل  
 

 فالعمل هلل يسمونو باإلخالص.
لو أف اإلنساف عمل العمل من أجل الناس ألصبح ىذا العمل رياءًا ، وسمعة ، ف

وإذا عمل العمل ألف نفسو تفرح فيو، فهي شهوة خفية اسمها العجب ، ألنو يعجب 
 بنفسو فيصاب بالزىو والغرور.

لكن العمل إذا كاف هلل فسواء اطلع عليو الخلق أـ لم يطلعوا فإنو سيظل يعمل 
..... ، وقد كانوا يراقبوف اهلل عز وجل حتى يتأكدوف أف ىذا العمل ألنو يعمل هلل 

 خالصاً هلل .
 ومن العجائب التى تروى في ىذا األمر :

أف المسلمين عندما كانوا يحاصروف المدائن فى بالد فارس ، وكانت محاطة 
باألسوار العالية الضخمة ، واستعصى عليهم ثقب األسوار ، أو الدخوؿ من األبواب، 
وإذا برجل من المسلمين قد تنكر ولثم وجهو ، وقاؿ لهم: احملوني وألقونى من فوؽ 
ىذا الباب ، وكاف في غرة من العدو ، فنزؿ فتصدى لو بعضهم فتناوشهم بسيفو ، 

 وقتلهم، ثم فتح الباب ، ودخل المسلموف .
 وبعد المعركة نادى منادى قائد الجيش: من فتح باب الحصن فليأتنا لنكافئو ،

 فلم يخرج الرجل ، فكرر النداء أكثر من مرة ولكنو لم يخرج، فقاؿ المنادى:
إف لم يرضى الرجل بمكافئتنا نرسلو إلى عمر بن الخطاب ليكافئو ! ، وإذا 
بالرجل في جنح الظالـ يذىب لقائد الجيش وىو ملثم ، وقاؿ: أنا أعرؼ الرجل الذي 
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بو أال تعرّْؼ أحدًا من البشر حتى  فتح باب الحصن ، لكنو يشترط عليك إذا أخبرتك
ولو كاف عمر ، قاؿ القائد: لك ىذا ، فقاؿ: أنا ذاؾ الرجل !!! ، قاؿ: ما اسمك يا 

 ىذا؟ ، قاؿ: لو أردت المكافأة منك أو من عمر ما عملت مثل ىذا العمل ...
 ولكنى أنتظر المكافأة من اهلل عز وجل.

 ...وىذا ىو اإلخالص الذي كاف عليو المسلموف 
وما زاؿ الكثير منهم عليو ... لكن ال نعرفهم ألف ما يكوف على وجو الماء ىو 

 الزبد ، وإذا خرجت األسماؾ فإف ما يخرج منها ىو الصغير ... أما الحيتاف ففي القاع.
ومن يعمل هلل فال يريد أف يعرفو أحد ، لكن من يعمل للناس يريد من الكل اف 

 ....يشهر بو ، وتكتب الجرائد عنو .
 ومن أعجب ما روي في ىذا األمر ...:

اشترؾ في احدى المعارؾ ، وطلب واحد من الكفار اف  أف اإلماـ علي 
يخرج إليو واحد من المسلمين للمبارزة ، فخرج لو اإلماـ على ، فأخذا يتصارعاف إلى 
أف مات فرساىما تحتهما من شدة المواجهات ، فترجال وأخذا يتصارعاف بالسيوؼ ؛ 

تكسرت سيوفهما ، ودخال بعد ذلك في مصارعة حرة،  فحملو اإلماـ على وأوقعو  حتى
على األرض ) كلمس األكتاؼ اآلف ( ، وقعد فوقو ، وأخذ خنجره ليذبحو، وإذا بالرجل 

 يتفل في وجهو ، فقاـ اإلماـ علي ، وتركو ، فتعجب الرجل وقاؿ لو:
 لم تركتني بعد أف تمكنت مني ؟؟!!! ، قاؿ:

ت أقاتلك هلل ، فلما تفلت في وجهي خفت أف أقتلك انتقامًا لنفسي، لقد كن
 فأحـر األجر من ربي عز وجل ، قاؿ: أوتراقبوف اهلل في ىذ المواقف؟

 قاؿ: وفي أدؽ منها.
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علمهم نبي اإلسالـ أف يراقبوا اهلل ويتحرو اإلخالص في أدؽ المواطن، كل ذلك 
 اله.لينتظروا األجر والمكافأة من اهلل جل في ع

 إذف من نصاحب يا إخواني؟
نصاحب األخ في اهلل الذي ينتظر األجر على ما بيننا من اهلل عز وجل وىذا ما 

 يقوؿ فيو سيدنا رسوؿ اهلل: 

م7م{{ُزِرمِصذمل٨ّمآمَصذملكمٔلٖغ٥ُّمَع٤ِّمَزاَرمِصذمل٨ّمآمَذؿمٖلضمَل٥ُّمَدِؾضمُل٦َّنمَأْظَّٟمَعػمَل١ٍّمم}}

 :  قاَؿ َرُسوُؿ اهللو 

ّٕٔؼسملممًلمَأِومَزاَرمَأخممًلمَظ٥ُّميفمآمَغمملَداُهمُعؽمَلمملٍدمَأِنمِرِؾومَلمَوَرمملَبمَع٤ّمَسمملَدمَعم}}

م8م{{مَعؼمِلرمَلمملَكمَوَتَؾ٦ّْٖأَتمِع٤َّماْظَفؽمٖلهمِلمَعؽمِلّٖٔاًل

 …:ما دامت العمل هلل 
 فعلىَّ إذف أف أجعل زياراتى كلها هلل . -
 وكذلك أجعل صدقاتى كلها هلل. -

 وأجعل مجالسي كلها هلل.  -

 البر التى أقـو بها لوجو اهلل جل في عاله .وأجعل كل أعماؿ   -

قد حذر أصحابو لتمكينهم في المقاـ أف يكشفوا  حتى أف سيدنا رسوؿ اهلل 
فقد يعمل اإلنساف عماًل اآلف ولم يتحدث بو ، لكن  -ولو طاؿ الزماف  -أمراً فعلوه هلل 

                                                 

 )الفتح الكبير( )حل( عن ابن عبػاس ٚ

 عن َأبي ُىَريْػَرةَ سنن الترمذي و  ٛ
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م فيقوؿ لقد بعد سنين ... يقوؿ لقد فعلت لفالف كذا وكذا،  أو قد يحدث خالؼ بينه
 :فعلت لو كذا وكذا ، ويقوؿ في ذلك 

ٔإٖنماظُّٕٖج٢َّمَظؿمَلضمِلؼمَل٢ُّمَسؼمَلاًلمِدًّٕٓامَصؿمَلغمْلُؿُؾ٥ُّماظػمل٥َُّّمِسؽمِلَُّٓهمَدًّٕٓا،مَصاَلمَؼَّٖاُلمِب٥ِّمم}}

ِع٤َّماظلّٕمَوُؼغمْلَؿنمُلمَساَلِغؿمَلهمًل،مَصكملِنمَسمملَدممٰ  اظرمٖلؿمِلشمَلمملُنمَحٖؿ٧ّمَؼَؿغمَلػمل٣ََّّمِب٥ِّمَصؿمُلؼمِلَق٧ّ

ـٖمملِغؿمَلهمَلمُعِق٨َّمِع٤َّماظلّٕمَواْظضمَلاَلِغؿمَلهمِلمَوُطِؿنمَلمٔرَؼمملَصَؿغمَلػمل٣ََّّما م9م{{مّءظ

 ماذا أصنع إذف؟

                          (فاطر[( فاطر[ٓٔٓٔ]اآلية)]اآلية )  
 أى يرفعو هلل وال يضعو أماـ عينيو وينساه ...

ها وإذا أراد أف يتذكر فعليو أف يتذكر األوزار والذنوب والسيئات لكي يتوب من
قبل الممات ، لكن الصالحات عليك أف تتأكد وتعلم علم اليقين أف اهلل سيدخرىا لك 

 وينميها أضعافاً مضاعفة :

                         أىذا وحسب؟أىذا وحسب؟  
 بل ىناؾ منحة أخرى:

                                 ]سورة النساء[  ]سورة النساء[  
ى ىذا النهج ؛ فستنتشر أعماؿ الخير ، وتكثر أعماؿ البر، ولو مشينا جميعًا عل

ولن يوجد إنساف يكوف لو مصلحة أو منفعة عندي ..، عندما يقابلني يبجلنى ويرحب بي 

                                                 
 الديلمي عن أبي الدرداِء رضَي اللَُّو عنُو.  ٜ
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!! ، وإذا انتهت المصلحة يشيح بوجهو إلى الناحية األخرى !، وال يقوؿ حتى السالـ 
 ب !!عليكم .... فهذا ىو مذىب المنفعة الموجود عند الغر 

 أما نحن فلسنا كذلك لكننا:

                             (الرحمن[( الرحمن[ٓٙٓٙ]اآلية)]اآلية )  
ونحن أساسًا نعمل للرحمن وصحيح أف اإلسالـ أمرنا أف نشكر من أسدى إلينا 

 : معروفاً وقاؿ في ذلك 

وامعمملمَوَع٤ِّمَأَت٧ّمسػمَلؿمِلغمُل٣ِّمَعضمِلُّٕوصممًلمَصغملمملِصُؽ٦ُّه،مصكملِنمَظ٣ِّمَتِفُّٓم}}

م10م{{ُتغملمملصُؽ٦ّغ٥ّمصمملِدُس٦ّامَظ٥ُّ،محؿ٧ّمَتضمِلػمَلؼمُل٦ّامَأِنمَضِّٓمطمملصفملمت٦ّه

 واهلل عز وجل يقوؿ في الحديث القدسى المعروؼ :

م{سؾّٓىمظ٤ّمترملغملّٕغ٨ّمعمملمملمترملغملّٕمع٤ّمأجّٕؼوملمظ١ّماظؽملضملؼملهملمسػمل٧ّمؼّٓؼ٥ّمم}

طمملنمرد٦ّلمآمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّم»س٤ّمسّٕوةمس٤ّمسمملئرملهملمضمملظومل:مم}}

أبؿملمملت١ّ؟مصفملض٦ّل:مأيمأبؿملمملت٨ّمتّٕؼّٓمصكملغؾملمملمطـرية؟ممطـريامعمملمؼعمل٦ّل:معمملمصضملػملومل

م:مصؿملعمل٦ّل:ميفماظرملغملّٕمصفملض٦ّل:مغضمل٣ّمبفملب٨ّموأع٨ّمضممللماظرملمملسّٕم

 واقب قد نماػػيوما فتدركو الع    ارفع ضعيفك ال يحر بك ضعفو 
 أثنى عليك بما فعلت كمن جزى    يجزيك أو يثني عليك وإف من 

مو واىي القوىلف رثا حبلػلم ت    ريم إذا أردت وصالو ػإف الك

                                                 
ْم َمِن اْسَتعاَذ باهلل فََأعيُذوُه، َوَمْن َسأََلُكْم فََأْعُطوُه، َوَمْن َدعاكُ ، وبدايتو }}  عن ابن عمر مسند اإلماـ أحمد. ٓٔ

 ، ثم الحديث {{فََأجيُبوُه،
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آمسّٖموج٢ّماخلالئ٠ّمؼ٦ّمماظعملؿملمملعهملممضمملظومل:مصؿملعمل٦ّل:مغضمل٣ّمؼمملمسمملئرملهملمإذامحرملّٕ

ضممللمظضملؾّٓمإصشملؽملّٝمإظؿمل٥ّمسؾّٓمع٤ّمسؾمملدهمعضملّٕوصممل:مصؾمل٢ّمجّٖؼؿ٥ّمصؿملعمل٦ّل:مأيم

ربمسػملؼملوملمأنمذظ١ّمعؽمل١ّمصرملغملّٕت١ّمصؿملعمل٦ّلمملمترملغملّٕغ٨ّمإذمملمترملغملّٕمع٤ّم

م11م{{مأجّٕؼوملمذظ١ّمسػمل٧ّمؼّٓؼ٥ّ

ف نعترؼ ونقر بمن أسدى إلينا معروفاً أو وىذا من حسن صنيع اهلل بنا أف أمرنا أ
 صنع فينا براً او خيراً ألف ىذه ىي فطرة المسلم أف يعترؼ بالجميل ويقر باإلحساف:

وأوؿ جميل وأوؿ إحساف عليو أف يقر بو ىو الجميل واإلحساف  -
 الواصل إليو من الرحمن عز وجل.

 والجميل واإلحساف الواصل إليو من النبي العدناف . -

 ل واإلحساف الواصل إليو من القرآف .والجمي -

 والجميل واإلحساف الواصل إليو من األبوين. -

والجميل واإلحساف الواصل إليو من األقارب واألىل واألصحاب   -
 والجيراف .

والجميل الواصل إليو من األوطاف ، ألف الوطن أيضًا لو جميل علينا  -
 وفى األثر المشهور :

 {{حنملماِّورمملنمع٤ّماإلميمملنمم}}
 طبيعة المسلم أال ينكر الجميل... ، ولكنو عندما يصنع الجميل يصنعو طالباً ف

                                                 
 مسند الشاميين للطبراني عن عروة عن عاءشة رضى اهلل عنها ٔٔ
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رضاء اهلل ، فهي غاية نبيلة وىدؼ ساـ أمرنا بو اهلل ، وربى عليو سيدنا رسوؿ اهلل 
 أصحابو رضواف اهلل عز وجل عليهم أجمعين ....

 ، ألنهم فلو استطعنا يا إخواني أف ننشر بعض ىذه القيم ، ولو مع صغارنا أوالً 
 أوؿ من يحتاج إلى ىذه القيم .

وأصحابو الكرماء  فعلينا أف نغير أحوالنا إلى األحواؿ التى كاف عليها النبي 
 وإذا غيرنا أحوالنا فإف اهلل عز وجل يغير ما بنا.

 نسأؿ اهلل عز وجل ...
 أف يرزقنا اإلخالص في قلوبنا ....

 والصدؽ في أقوالنا ....
 ل تصرفاتنا وأحوالنا .....ومراقبة اهلل في ك

 وأف يجعل جوارحنا وأجسامنا في طاعتو ....
 وأوقاتنا كلها في ذكره وشكره وحسن عبادتو .....

 وأف يوفقنا في كل أطوارنا وأدوارنا إلى العمل الموصل إلى مراضي حضرتو.
 

 وصلى اهلل على سيدنا حمند
 وعلى آلى وصحبى وسله.
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 الفصل الثانى
  هػـسع ٗاهدّٙهػـسع ٗاهدّٙإؾالح احلٚاٝ باإؾالح احلٚاٝ با

 بسه اهلل الرمحن الرحيه
الحمد هلل على ما أنعم بو علينا من نعمة اإليماف وأسبغو علينا من فضلو عز 

 وجل الهاطل علينا في كل وقت وآف....
والصالة والسالـ على النبي المهتدى والرسوؿ المرتضى سيدنا محمد وآلو 

لينا معهم أجمعين آمين .. وصحبو وكل من سلك طريقو وبو اقتدى وبنوره اىتدى وع
 آمين يا رب العالمين.

 إخواني وأحبابي بارؾ اهلل عز وجل فيكم أجمعين...
ىناؾ قضية تثار اآلف بشدة ...أريد أف أجليها إلخواني المسلمين ، لينتبهوا إلى 

 فضل اهلل عليهم ، وإكراـ اهلل عز وجل لهم بهذا الدين .
 يقوؿ كثير من الناس :

ل بأحكاـ الدين وبشرائع الدين إنما ىو لنيل الجنة والدار اآلخرة إف الدين والعم
أما الدنيا فعلينا إصالحها بحسب نظمنا وعقولنا وتفكيرنا وما وصل إليو ظاىر علمنا، 

 وىذه القضية قد انتشرت في أوربا وأمريكا ألنهم على غير ىدًى من اهلل.
 ولكن المشكلة العظمى اآلف :

 تردد بيننا في مجتمعاتنا اإليمانية اإلسالمية ، واستغل اف ىذه األفكار بدأت ت
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البعض أحواؿ المسلمين فرددوا ىذه الشائعات ، وما زالوا يرددونها ليفتوا عضد اإليماف 
 في قلوب المؤمنين والمؤمنات .

حتى أصبحنا نجد أف حياة المسلم اآلف أو المؤمن في المسجد تختلف عنها في 
سجد،  فتراه في المسجد وكأنك ترى المالئكة .. الهدوء الشارع والسوؽ وخارج الم

 والسكينة والخشوع أو التخاشع وكأنو المعنى بقوؿ اهلل عز وجل:

 ﴿ ﴿                                     ﴾﴾ٙٙالتحريمالتحريم  
 فإذا خرجت من المسجد ....

الفضيلة قد تنحت جانبًا، إف كاف في شارع أو في سوؽ أو في عمل ، تجد أف 
واعتقد أف الرزيلة ىي التى تحقق أملو ، وىي التى تزيد رزقو ، وىي التى تصلح شأنو 
والكل يمشي على ىواه ، وىذه الثنائية الموجودة بين المؤمنين ىي التى أدت 

 بالمجتمعات الغربية أف تتدخل لتفتت اإليماف في قلوب المؤمنين.
 

  ًٓحلن٘ الدًٓحلن٘ الد  
 

 أف نتسائل لماذا نزؿ الدين؟وعلينا ىنا 
 نزؿ الدين لصالح الدنيا وسعادة اآلخرة.

فإف اهلل عز وجل وىو على كل شيء قدير ، خلق اإلنساف ولو قوى ملكوتية 
روحانية نورانية .. كالروح والقلب والعقل والسر والخفا واألخفى ..كل ذلك قوى نورانية 
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ىذه القوى الخفية أي شيء ، ولو قليل ملكوتية ، حتى أف البشر جميعًا ال يعلموف عن 
 مع تقدـ العلـو وانتشار الفهـو .

وجعل اهلل لإلنساف قوة من عالم األرض يمشي ويتحرؾ بها ، وينفذ ما تريده 
 القوى اإللهية والنورانية والملكوتية فيو بها وىي ىذا الجسم.

فإنو سيسير  فإذا كاف اإلنساف يمشي في الدنيا وقد قطع الصلة بقواه الروحانية
في الدنيا على ىيئة الوحوش التى جعلها اهلل لنا مثاًل ونماذج في الحياة الدنيوية .... 

 ولذلك فإف اإلنساف عندما تأخذه ثورة الغضب تجد أنو يقلد الوحوش في فعلو :
فيضرب بيده كاألسد ، أو يضرب برأسو كالثور ، أو يرفس برجلو كالحمار، أو 

، فهو ىنا يقلد األعماؿ التى جعلها اهلل عز وجل في ىذه األمم يبصق من فمو كالثعباف 
التى قاؿ فيها: "أمم أمثالكم" ، فقد جعلها أمثااًل لإلنساف ، ومهما كاف عليو من خير 
ومهما جهَّز اهلل لو من خيرات ومسرات ، إال أف ىذا السلوؾ وىذا الطبع يغلب عليو في  

اه المعنوية وقواه الروحانية النورانية التى أوجدىا كل أدواره الدنيوية ألنو قطع صلتو بقو 
 فيو رب البرية عز وجل .

ولذلك نجد أف الكافرين من أىل أوربا وأمريكا ال يعانوف من أي مشكلة في 
الخيرات ، فهي تزيد عن الحد ، بل ومن كثرتها يلقوف بها في البحر وال يتبرعوف 

قلوبهم تفتقد الرحمة لبنى اإلنساف ،  بالفائض منها للفقراء في العالم ، وذلك ألف
وكذلك ليس لديهم مشكلة في العمل والبطالة ، ولذلك فإف شبابنا يهرب إليهم لكثرة 
فرص العمل عندىم ، وكذلك ليس عندىم مشكلة في السكن وال في أي شيء ، لكن 

كد مع ذلك يفتقدوف السعادة القلبية ، والحياة الطيبة الدنيوية ، ويسيطر عليهم الن
والفصاـ واألمراض النفسية والعصبية ، حتى أف أعلى نسبة إنتحار في العالم تجدىا في 

 ىذه الدوؿ....!!!! ...
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 فلماذا ينتحروف مع ما لديهم من مقومات ىذه الحياة؟ 
 ذلك ألف اإلنساف عندىم لم يعمل التوازف بين القوى الظاىرية والقوى الباطنية.

 

  اإلىساٌ الْسطاإلىساٌ الْسط  
 

  عز وجل الدين ...وقد أنزؿ اهلل
وجعل فيو ىدى لجميع المسلمين والمؤمنين ، فيصنع تػوازنًا بين الروح وما يليها 

 ، والجسد وما فيو من قوة الشهوة والغضب والنفوس ....
 فإذا تم ىذا التوازف ، كاف اإلنساف كما قاؿ الرحمن عز وجل: 

 ﴿ ﴿                         ﴾ ﴾(البقرة[( البقرة[ٖٖٗٔٗٔ]اآلية)]اآلية )  
فإذا أتاه اهلل عز وجل الخيرات، فتنزؿ في قلبو الشفقة والحناف والحناف 
والعطف فينظر إلى إخوانو في اإلنسانية جمعاء ، وليس في الديانة اإلسالمية وحسب 

 .... فيعطيهم !!
لما تعرض ألشد اإليذاء من أىل مكة بكافة أنواعو  أال تعلموف أف رسوؿ اهلل 

 وقاؿ: دعا عليهم وشتى دروبو 

م"اظػملؾمل٣ّماجضمل٢ّمسػملؿملؾمل٣ّمدؽملنيمطلؽملنيمؼ٦ّدّٟ"

 فحل عليهم القحط والغالء ، وشحت لديهم األقوات لدرجة أنهم لم يجدوا ما 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   116116  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

وىو زعيمهم في ذلك الوقت مع ما  -يردوف بو األود ألي إنساف ، فذىب أبو سفياف 
 وقاؿ: -من العداوة والبغضاء والحروب  بينو وبين النبي 
 د ننشدؾ اهلل والرحم .يا محم

إال أف جهز قافلة محملة باألقوات ، ومعها خمسمائة دينار،  فما كاف منو 
إغاثة لهؤالء القـو مع ما ىم فيو من عمى عن دين اهلل ومع ما ىم فيو من حربو وعداوتو 

 ، صلوات ربي وتسليماتو عليو ....
 ما سبب كل ذلك؟

 إنها الرحمة اإلنسانية:

   ﴿ ﴿                                           ﴾ ﴾
  ( الكهف[( الكهف[٘ٙ٘ٙ]اآلية)]اآلية)

 عندما يتبع المؤمن شرع اهلل جل في عاله :
ينزؿ اهلل عز وجل على قلبو رحمة من عنده فيبر الوالدين، يكـر الضيفاف، 

ل في كل يعطف على الفقراء والمساكين، يرعى حق الجار ولو جار، يراقب اهلل عز وج
 األحواؿ ، وذلك ألف اهلل أعطاه رحمة من عنده.

إذف ىذا التوازف يجعل اإلنساف في حياة طيبة دينًا ودنيا ، وحياة سعيدة إف شاء 
 اهلل في الدار اآلخرة .

والمؤمن الذي يسعى في الدنيا على شرع اهلل ، يريد أف يغذي الجسم بالحالؿ، 
ديو نزعة وال رغبة إلى المعاصى حتى ولو قرّْبت، وإذا غذّْى الجسم بالحالؿ؛ ال تكوف ل

 وىيئت إليو المعاصي ، ألف اهلل يجعل حائاًل في قلبو بينو وبين المعاصي.
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   117117  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

 أما إذا غذّْى الجسم بالحراـ ؛ تجد أف صاحبو يبحث عن المعاصي.
محتسبًا على  -وكاف رجاًل صالحًا  -روي أف ىاروف الرشيد عين أخاه بهلوؿ 

ي مهنة تشبو اآلف مباحث التموين أي يراقب األسواؽ في الكيل والميزاف وى –األسواؽ 
 واألسعار .

ومكث بهلوؿ في وظيفتو عاماً ، ولم يحرر محضراً أو مخالفة ، فاستدعاه ىاروف 
الرشيد وقاؿ: يا بهلوؿ أرى أنك لم تحرر مخالفة واحدة في عاـ كامل، ىل يتعامل 

: حسبك يا أمير المؤمنين فإني وجدت اهلل عز وجل الناس جميعًا بم يرضي اهلل؟ ، قاؿ 
ينتقم من الظالمين أواًل بأوؿ ، قاؿ: كيف؟، قاؿ: كل ماؿ جمعوه من الحراـ سلطهم اهلل 

 على إنفاقو في الذنوب واآلثاـ .
 وىكذا سنة اهلل: ......

 ﴿ ﴿                     (األحزاب[( األحزاب[ٕٕٙٙ﴾ ]اآلية)﴾ ]اآلية )  
 بذلك أنهم قد أخذوا الجزاء العادؿ من اهلل. ويرى بهلوؿ

إذف فإف الجسم لو غذّْى من حالؿ يستقيم، ىل يستطيع ابن ُغّذى من حالؿ 
 على أمو أوأبيو ؟ -وليس يده  -أف يرفع صوتو 

 كال واهلل ! 
وذلك ألنو تربى من حالؿ ، ويميل إلى الخير ، حتى ولو ضحك عليو أىل 

اهلل عز وجل يوجد لو صحوة ويقظة في قلبو تخرجو من  الشر في غفلة من نفسو ، فإف
 ذلك: 
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   118118  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

 ﴿ ﴿                                      
                       ﴾ ﴾(األعراؼ[( األعراؼ[ٕٕٔٓٔٓ]اآلية)]اآلية )  

.  فيعطي الجسم غذاءه من حالؿ ، وِمن الذي أباحو لو ذو الجالؿ واإلكـر
منع اهلل عز وجل عنا شيئًا من خيرات الدنيا وحرمَّو علينا إال لعلمو جل شأنو وما 

 أف بو مفسدة جسيمة للجسم وبو مفسدة جسيمة كذلك للدين !!!
وقد نهانا عنها من أجل ذلك ، فلو أف بها منفعة واحدة غالبة ألباحها اهلل عز 

 ذا؟وجل لنا فقد منع عنا الخمر والخنزير وغيره وغيره ... لما
ألف فيها فساد للجسم وفيها فساد للدين وفيها فساد لألخالؽ، وفيها فساد في  
المجتمعات ، ومن يشربونها أو يأكلونها يقروف بذلك ، وىم الذين أظهروا ما بها من 

 مفاسد وأضرار بأجهزتهم العلمية .
ال  لكنهم وألنهم لم يؤمنوا باهلل ، ولم يكن لهم واعظ في قلوبهم من عند اهلل ،

يستطيعوف منع أنفسهم من مفارقة ىذا اإلثم مع اعترافهم الكامل بأنو يسبب لإلنساف 
 بالغ الضرر كما ذكرنا ، ويقرُّوف جميعاً ويعترفوف.

بل وىم الذين يعلموننا بأضرار الزنا والفجور ، ويشرحونها بإسهاب مع ذكر 
ألحواؿ ، لكنهم ال األمراض الكثيرة التي يجرىا عدـ مراعاة الحالؿ في مثل ىذه ا

 يستطيعوف منع أنفسهم .. لماذا؟
ألنهم لم يراعوا التوازف بين المادة والروح .... وال يأتى التوازف إال لمن آمن باهلل 

 ، وعمل بشرع اهلل جل في عاله.
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، وألنهم راعوا ىذا التوازف وأصبح اإلنساف  وكاف أىل اإليماف حوؿ النبي  
 وما أباحو اهلل ، ويراقب اهلل ويخشاه ، ويقـو بتنفيذ منهم يعطي لجسمو ما أحلو اهلل

 األوامر التي كلفو بها اهلل ، فلم يحتاجوا إلى طبيب واحد ، بل إنهم ردَّوا الطبيب !!
 فلماذا إذف كثرت المشاكل عندنا ؟ ، واألمراض بيننا ؟ ، والحوادث بيننا؟

 كفة اآلخرة  !!!ذلك ألننا ملنا بالكلية إلى الدنيا ... ورجحناىا على  
مع أف اهلل قد أمرنا أف نكوف أمة وسطًا ... نوازف بين الدين والدنيا ، فال يطغى 
ىذا على ذاؾ ، والدنيا بهذه الكيفية تكوف آخرة .... ألف كل شيء تفعلو يصبح في 

 :ميزاف حسناتك، قاؿ 

ودؼؽملمملْرمَأِسشمَلؿمِلَؿ٥ُّمصذمل٨ّمدؼؽملمملْرمَأِسشمَلؿمِلَؿ٥ُّمعلغملؿملؽملممًل،مودؼؽملمملْرمَأِسشمَلؿمِلَؿ٥ُّمصذمل٨ّمَرَضَؾهمٍل،مم}}

اظّٓؼؽملمملُرماظَِّّٔيمَأِغظمَلعمْلَؿ٥ُّم»،مضمملَل:م«دؾذملؿمل٢ّٔمآ،مودؼؽملمملْرمَأِغظمَلعمْلَؿ٥ُّمسػملذمل٧ّمَأِػػمِل١َّ

م12م{{مسػملذمل٧ّمَأِػػمِل١َّمَأِسصمَل٣ُّمأجًّٕا

 وذلك ألنو يسير بالتوازف النوراني الرباني الذي أمره بو اهلل.
 

  الفلس غراء العقلالفلس غراء العقل  
 

 وغذاء العقل:وكذلك يعطي للعقل حق وغذاءه ... 

                                                 
 رواه مسلػم فػي الصحيح من حديِث سفػياَف الثػَّْوِريّْ. عن أبػي ىريرةَ  ٕٔ
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   ﴿ ﴿                              ﴾ ﴾ٜٜٔٔٔٔآؿ عمرافآؿ عمراف  
أي يتفكر في كائنات اهلل،  لكن العقل اآلف يتفكر في الدنيا !! ماذا سآكل 

؟ ماذا سألبس اليـو وغدًا؟ في ماذا سأعمل غداً وبعد غد؟  وأشرب اليـو
 فاشتغلنا في الدنيا...!!!

قة الفكر التى جعلها اهلل لنا لنتفكر بها في مخلوقات اهلل ، والعقل وىو طا
 أغلقناىا ولم نستخدمها كما أمر اهلل عز وجل .. ويقوؿ اهلل في ذلك: 

 ﴿ ﴿                                        
                                      

                  ]سورة الغاشية[﴾ ]سورة الغاشية[ ﴾  
 فلو تفكرنا كما أمرنا اهلل ...

سنهتدى بإلهاـ من اهلل إلى كل شأف يصلح لنا حالنا في ىذه الحياة ، كأف 
نخترع ونكتشف ونصنع ما نريده، ونصبح في غنى باهلل عن جميع أعداء اهلل جل في 

 شياء الدنية ......عاله، ولكننا انشغلنا باأل
 التى ضمنها لنا رب البرية ..... وتكفل بذلك في اآليات القرآنية.

 

  الركس زّح القلبالركس زّح القلب  
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   111111  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

 وغذاء القلب كما قاؿ اهلل: 

 ﴿ ﴿                            ﴾ ﴾(الرعد[( الرعد[ٕٕٛٛ]اآلية)]اآلية )  
 يذكره في الصالة...

 من فضل اهلل ، ثم مرة أخرى :فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا 

﴿﴿                 ﴾﴾  (الجمعة[( الجمعة[ٓٔٓٔ]اآلية)]اآلية )  
وبعد الصالة، يذكره في العبادات ، وقبل الصالة ، فيذكره في الصالة 

 :من المفروضات وفي النوافل والقربات حتى يصل إلى حاؿ يكوف فيو

﴿﴿                          ﴾﴾  األحزاب[( األحزاب[ٖٖ٘٘آلية)آلية)]ا]ا )  
والذكر يرفع عن اإلنساف كل ىم ، وىو المصل الواقي من الهمّْ ، والغمّْ ، 

 والضنك ، والنكد ، ولذلك يقوؿ اهلل في ذلك:

 ﴿ ﴿                                             
        ﴾﴾  (الزخرؼ[( الزخرؼ[ٖٖٙٙ]اآلية)]اآلية )  

يخوفو من الفقر ، ويزج بو في المشاكل .!!! كل ىذا ألنو غافل يحمّْلو الهم ، و 
 عن اهلل ، و بعيد عن شرع اهلل ، والعمل بما يحبو اهلل عز وجل ويرضاه .

لكن الذاكر هلل :....ز تجد أف اهلل عز وجل أقرب إليو من نفسو التى بين جنبيو 
مشكلة إال ويفرّْجها اهلل ، وال ، ال تحدث لو عقدة إال ويفكها اهلل ، ألنو ذاكر هلل ، وال 

 ورطة إال وينقذه منها اهلل .....
 فالرجل الذي ترؾ قومو حزنا منهم ...وركب البحر وىاجت األمواج ..
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وعندىا قاؿ ركاب السفينة إف فينا واحد آبق ، وعلينا أف نعمل قرعة ومن تأتى 
 عليو القرعة نلقيو في البحر ، لتسكن ىذه األمواج ...

 قرعة على ىذا الرجل ، فألقوه في البحر ....فوقعت ال
 فالتقمو الحوت وقد قاؿ فيو اهلل: 

 ﴿ ﴿                                             
               ﴾ ﴾]سورة الصافات[]سورة الصافات[  

يدنا يونس عليو وعلى ما الذي نجَّاه؟ ... ذكر اهلل، عندما ذكر مواله .. وىو س
 : نبينا أفضل الصالة وأتم السالـ وجاء فيما رواه الحبيب األعظم 

وضؿمل٢ّ:مأوح٧ّمآمإىلماحل٦ّت:مإٓغ٨ّمملمأجضمل٢ّمؼ٦ّغّٗمظ١ّمرزضممًل،موإمنمملمم}}

م13م{{مممًلجضملػملومُلمبشملؽمل١ّمظ٥ّمدفؽملممًل;مصالمتؾملرملؼمل٤ّمع٤ّمؼ٦ّغّٗمسصملؼمل

ضم الحديد مع أف معدة الحوت تكاد تهضم كل شىء تبتلعو )حتى ليقاؿ أنها ته
 ( لكن اهلل منعو من إصابتو بأي سوء ألف سيدنا يونس قاؿ لو:

   ﴿ ﴿               ﴾ ﴾  
ولم يقل ال إلو إال ىو ، ..... ولكنو كاف يخاطب اهلل عز وجل في مقاـ 

 المراقبة في مقاـ اإلحساف :

                                                 

 .كتاب تاريخ دمشق البن عساكر ٖٔ
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 ﴿ ﴿                                   
                                    ﴾ ﴾  

 ىل بمفرده؟ .. ال  :

 ﴿ ﴿                       ﴾ ﴾]سورة األنبياء[]سورة األنبياء[  
 :أي للمؤمنين نفس القرار، قاؿ 

ِٓم}} ِٓمِع٤ِّمِذْطّٕٔما 14{{مَعمملمَسؼمِل٢َّماِب٤ُّمآَدَممَسؼمَلاًلمَأِغَف٧ّمَظ٥ُّمِع٤ِّمَسَّٔاِبما

م

ولو ظللنا نسرد األمثاؿ لضاؽ الوقت ... فيما ورد عن الصحابة الكراـ ، وعن 
 األنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة وأتم السالـ.

لكن من يذكر اهلل بقلبو يحتىّْ القلب بذكر اهلل ، وإذا احتيا القلب بذكر اهلل فلن 
 .يصاب بهم وال غم وال نكد وال توتر وال عصبية وقلق 

وما ذكرناه كلو ىو سبب كل أمراض العصر التى يشتكي منها الناس اآلف، لكن 
إذا كاف القلب ذاكرًا هلل .... فهو قلب سليم يحمى اهلل عز وجل صاحب ىذا القلب 
من ىذه األمراض النفسية ، ومن ىذه األحواؿ العصبية ، فيعيش حياة طيبة إيمانية يقوؿ 

 رآنيةاهلل عز و جل عنها في آياتو الق

 ﴿ ﴿                                    
                        ﴾ ﴾(النحل[( النحل[ٜٜٚٚ]اآلية)]اآلية )  

                                                 
  ٍن َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َأْخَرَجُو اْبُن َأِبْي َشْيَبَة َوالطَّبَػَراِنيُّ بِِإْسَناٍد َحسَ  ٗٔ
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وال يقع في حيرة من أي أمر ، وذلك ألف القلب الذاكر موصوؿ باهلل ، ويوجهو 
في أمرىا ، واألنفع  مواله ، فعند أي مشكلة أو معضلة يلهمو اهلل بالصواب واألحسن

 في شأنها ، واألفضل في عملها .... ألنو قلب ذاكر هلل جل في عاله.
 إذف غذاء القلب يا إخواني ىو ذكر اهلل عز وجل.

 

  

  حٔاٗ السّح كتاب اهللحٔاٗ السّح كتاب اهلل  
 

 وغذاء الروح ىو كتاب اهلل جل في عاله .
كل الدنيوية فيلـز للمؤمن لكي يكوف عنده توازف إلهى رباني وال يتعرض للمشا 
، وىذا  وال تصيبو ىذه األمراض النفسية والعصبية أف تكوف لو حصة مع كتاب اهلل  

 يأمرنا بقراءة القرآف في الصالة . ما جعل اهلل 
يطيل القراءة في صالة الفجر ليشحن القلوب بالنورانية والشفافية من  وكاف 

الصالة وقد شحنت بهذه  آيات كتاب اهلل عز وجل ، فعندما تخرج ىذه القلوب من
 الشحنات النورانية تكوف كما قاؿ ربنا عز وجل:

 ﴿ ﴿                                            ﴾﴾  
  ( الحديد[( الحديد[ٖٕٖٕ]اآلية)]اآلية)
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فيصبحوف معتمدين على فضل اهلل ، وأف كل أمورىم يوجهها اهلل عز وجل،  
 ه األمراض في ىذه الحياة ، وكاف أصحاب رسوؿ اهلل لذلك ال تحدث لهم مثل ىذ

 يقولوف:

أنمط٢ّمؼ٦ّممالمؼلؿظملؿّّمصؿمل٥ّماظّٕج٢ّمؼ٦ّع٥ّمبـملؼمملتمع٤ّمطؿمملبمآمؼصمل٢ّمم}}م

م{{عؾملؼمل٦ّعممًلمر٦ّالمػّٔاماظؿمل٦ّمم

 فما الذي يزيل الهم والغم؟
 أف يستفتح اإلنساف يومو بآيات كتاب اهلل عز وجل فيحدث لو: 

 ﴿ ﴿                    ﴾ ﴾( اإلسراء[( اإلسراء[ٕٕٛٛ]اآلية )]اآلية )  
ولم يقل أنزلنا ولكن وننزؿ بصيغة المضارع المستمر لمن يقرأ بإمعاف وتدبر 

 وخشوع لحضرة الرحمن:

   ﴿ ﴿                                            ﴾ ﴾
  ( اإلسراء[( اإلسراء[ٕٕٛٛ]اآلية)]اآلية)

 ينزؿ اهلل لو الشفاء:

   ﴿ ﴿                    ﴾ ﴾(يونس[( يونس[ٚ٘ٚ٘]اآلية)]اآلية )  
ولو تفحصنا أمراض اإلنساف في ىذا الزماف نجد أنها ىى الهمـو والغمـو التى 
في الصدور .... ، وال يمحو ىذه األمراض إال نور كتاب اهلل جل في عاله ... ، وىذا 

 ما يرفع عن اإلنساف كل عناء.
 فنحن مثالً نقرأه في رمضاف .....
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   116116  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

عد رمضاف نأخذ أجازة إلى رمضاف الذي يليو ، وكأف القرآف لم يأمرنا ولكن ب
 الرحمن بتالوتو إال في رمضاف !! ، فلماذا ال يتلوه المسلم؟

 ومن لم يستطع التالوة عليو أف يستمع بشرط أف يتأدب بآداب اإلستماع وىى:

 ﴿ ﴿                                        
       ﴾ ﴾(األعراؼ[( األعراؼ[ٕٕٗٓٗٓ]اآلية)]اآلية )  

فال يتكلم مع أحد ، وإذا تكلم معو أحد يقوؿ صدؽ اهلل العظيم ، ويغلق 
 المسجل أو المذياع.

فالقرآف يا إخواني ىو غذاء األلباب ، وصحة األرواح ، وفالح ونجاح للمؤمنين 
 والمؤمنات في ىذه الحياة...

لكل الحقائق الظاىرة والباطنة ، ولما يعطى المؤمن  وقد أنزؿ اهلل كما قلت غذاءً 
لكل حقيقة حقها ، يصبح توجيهو في يد ملك الملوؾ .... فإما أف يوجهو منامًا أو 
إلهاماً، فقد يرى في المناـ كما كاف أصحاب المصطفى عليو أفضل الصالة وأتم السالـ 

 يصلى بهم الفجر ، ثم يستدير لهم ويقوؿ : فقد كاف 

م15م{{؟مٓؼغمُل٣ِّمَرَأىماظػمّلؿمِلػمَلهمَلمُرِؤؼمملَأم}}

ثم يجلس معهم ليقص كل واحد منهم رؤياه ، وذلك ألنهم باتوا في صفاء ونقاء 
فأخذ اهلل أرواحهم إلى الملكوت األعلى ليغذيها بالصفاء والنقاء والتوجيهات التى تجعل 

والعناء ، أو يوجهو حياتهم في الدنيا كلها في صفاء ونقاء ، وال يعانوف أبدًا من الشقاء أ
 اهلل إلهاماً .... فيجد اإللهاـ نازالً على صدره من اهلل عز وجل:

                                                 
ٔ٘

 المستدرؾ للحاكم.وقد أسندت ىذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعاً إلى النبي .  عن سفينة مولى أـ سلمة   
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   117117  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

 ﴿ ﴿                           ﴾ ﴾(األنفاؿ[( األنفاؿ[ٜٕٜٕ]اآلية)]اآلية )  
 فال يستطيع أحد أف يضحك عليو ، وذلك ألف معو نور يكشف،...

اـ ، لكن نور الفرقاف فنور المصباح الذي نجلس فيو اآلف ال يكشف إال األجس
الذي ينزلو الرحمن يكشف الخدع التى في العين ، يكشف الحيل التى في الصدور ، 

 والسر ... فبنور اهلل يكشف كل ما غاب عن اإلنساف في ىذه الحياة، ومن سيرى بنور 
 اهلل يقوؿ فيو حبيب اهلل ومصطفاه:

16{{مِبؽمُل٦ّٔرماظػمل٥َِّّمَوَؼؽمِلشمِل٠ُّمِبَؿ٦ِِّصؿمل٠ّٔماظػمل٥َِّّمٔإِحَُّٔروامِصَّٕاَدهمَلماْظؼمُلقمِلِع٤ّٔمَصكملٖغ٥ُّمَؼؽمِلصمُلُّٕم}}

م

والكلمات التي سيقولها ...... لن يستطيع أحد أف يأخذ منها ما يعاتبو بها أو 
 يحاسبو عليها ... لماذا؟

﴿﴿                                         
          ﴾  ﴾]سورة الحج[]سورة الحج[  

ن وصل إلى ذلك فال شأف لو بمشاكل الحياة أو األرزاؽ أو كيف يعيش وم
 األوالد وكيف يتزوجوف ألنو عز وجل قاؿ:

   ﴿ ﴿                      ﴾ ﴾(سورة األنعاـ[( سورة األنعاـ[ٔ٘ٔٔ٘ٔ]اآلية)]اآلية )  
 فهل أنت ممن معو المفتاح أـ الفتاح عز وجل؟

                                                 
 جامع األحاديث والمراسيل.-)ابن َجرير ( عن ثوباف رضَي اللَُّو عنوُ  ٙٔ
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  خلٔف٘ اهلل يف األزضخلٔف٘ اهلل يف األزض  

جل قد أنزؿ الدين ليمشي اإلنساف خليفة عن إذًا يا إخواني فإف اهلل عز و 
الرحمن في ىذه األرض ، فيعطي لكل حقيقة ما يالئمها مما علمو مواله ، ووضحو  
كتاب اهلل ، وبينو في سلوكو وعملو حبيب اهلل ومصطفاه ، وزاده وضوحًا فعل أصحاب 

 .رسوؿ اهلل 
 إلنس والجاف،..ويجعلو اهلل عز وجل بهذا التوازف إنساناً لو كياف يخشاه ا

فإذا مشى فإف الوحوش في البرية تخشاه، وقد كانت الوحوش تسمع ألقواؿ 
 أصحاب رسوؿ اهلل وتفر من أمامهم ألنهم يريدوف أف يبلغوا رسالة اهلل جل في عاله.

وقصوا  وقد حدث أف شيطانًا تلبس بفتاة ، فذىبوا لسيدنا أحمد بن حنبل 
، فأعطاىم حذاءه ، وقاؿ قولوا لو: أحمد بن حنبل  عليو أف الفتاة يحدث لها كذا وكذا

 يقوؿ لك أخرج وإال قتلتك ضرباً بهذا الحذاء ، فخرج الشيطاف ولم يعاودىا .
وبعد عشرة سنين مات أحمد بن حنبل ، فعاد الشيطاف للفتاة مرة أخرى ، 

خاطب فذىبوا ألحد العلماء ولكنو لم يكن في منزلة أحمد بن حنبل وال درجتو ، فجاء و 
الشيطاف وأمره بالخروج،  فقاؿ الشيطاف : لن أخرج ، فأعاد عليو القوؿ أخرج ، فقاؿ 

 لن أخرج ! ، فقاؿ لماذا خرجت خوفاً من أحمد بن حنبل 
 قاؿ: إف أحمد بن حنبل كاف رجاًل يخشى اهلل فكاف يخشاه الجن واإلنس.

عالم .. ىل ىو ونأخذ مثااًل آخر من السالح المؤثر الذي فتح بو المسلمين ال
 الصواريخ أو القنابل والطائرات؟
 ال ىذا وال ذاؾ ولكن .
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 ﴿ . ﴿ .                    ﴾ ﴾(الحشر[( الحشر[ٕٕ]اآلية)]اآلية )  
فقد كاف الجيش قبل أف يأتيهم بشهر يتركوف البالد ويفروف خوفًا من المسلمين 

 وقد جاء ىذا الخوؼ وىذه الهيبة من اهلل عز وجل: 

 ﴿ ﴿                             ﴾ ﴾(المنافقوف[( المنافقوف[ٛٛ]اآلية)]اآلية )  
 وىو يضع روشتة اإلصالح قاؿ: ولذلك فإف رسوؿ اهلل 

ُؼ٦ِّذذملذمل١ُّماَُِّعذملذمل٣ُّمأِنمَتذملذملَّٓاس٧ّمَسػملذملذملؿمِلغمُل٣ّمَطؼمَلذملذملمملمَتذملذملَّٓاس٧ّماَِّطػمَلذملذملهمُلمإَظذملذمل٧ّمَضزمِلذملذملضمَلِؿؾمَلممل،مم}}

ِغذملُؿ٣ِّمَؼ٦َِّعِؽذملٍّٔمَطذملـُرْي،مَوَظغمِلذملؽمٖلغمُل٣ّمممممصعملمملَلمَضمملِئ٢ّْ:مَوِع٤ِّمِضػملَّهمٍلمَغِق٤ُّمَؼ٦َِّعِؽٍّٔ؟مضذملمملَل:مَبذمل٢ِّمأمم

مملِءماظٖلذملذملؿمِل٢ّٔ،مَوَظؿمَلؽمِلذملذملَّٖٔس٤ّٖمآمِعذملذمل٤ِّمُصذملذملُّٓؤرمَسذملذملُّٓوُط٣ِّمادَلؾمَلمملَبذملذملهمَلمِعذملذملؽمِلغمُل٣ِّ،مممممـَذملذملمملُءمَططمُلـَذملذملُش

َوَظؿمَلعمْلَِّٔص٤ّٖمآميفمُضػمُل٦ِّبغمُل٣ّماَظ٦َِّػ٤َّ،مصعملمملَلمَضمملِئ٢ّْ:مَؼمملمَرُد٦َّلمآمَوَعمملماْظذمل٦َِّػ٤ُّ؟مم

م17م{{مَّٕاِػؿمَلهمُلمادَل٦ِِّتضمملَل:مُحنمٗلماظِّٓٗغؿمَلمملمَوَط

فعندما سكن في قلوبنا حب الدنيا امتألت المحاكم واألقساـ واستحالت 
مجالس الصلح وكل أسباب ىذه المشاكل ىو حب الدنيا وابحث عن أي مشكلة أو 

 معضلة في أسرة أو في شارع تجد أف سببها ىو حب الدنيا.
األقوات الحالؿ التى  إذًا إذا حقق اإلنساف التوازف وأعطى للجسم حقو من

أباحها ذو الجالؿ، وللفكر النظر واإلعتبار، وللقلب ذكر اهلل على كل حاؿ، وللروح 
تالوة كتاب اهلل وتدبره فيصبح ىذا اإلنساف مؤيدًا في كل حركاتو وسكناتو من الرحمن 

 فكيف ُتحل مشاكلو؟
                                                 

 دالئل النبوة»واه أبو داود، والبيهقي في ر عن ثَػْوبَاَف ، ٚٔ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   121121  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

 سيصبح ومن يقود سفينتو ىو القلب .
وإذا كاف القلب ىو الذي يسيّْر ىذا الجسم فإف  والقلب يتلقى إلهامًا من اهلل

 صاحبو بذلك ثاقب البصر ، وسينظر إلى ما ىو مقبل عليو بعد ىذه الحياة ....
إلى أف يحجز لو مقعدًا من مقاعد الصدؽ يـو لقاء اهلل ويحجز لنفسو سكنًا في 

ردوس أي أحياء الجنة شاء وعلى حسب العروض التى قدمها كتاب اهلل فمن يريد الف
 ماذا يفعل؟

ُيجهّْز لها ما تطلبو ومن يريد جنة عدف أيضًا يجهز ما تطلبو فكل جنة لها إعالف 
في كتاب الرحمن .. جنة الخلد ، جنة المأوى .. ومن يريد الجار قبل الدار ويطلب 

 السكن في حي الوجهاء والرسل واألنبياء والعظماء يجب عليو أف يعمل بقوؿ اهلل:

 ﴿ ﴿                         ﴾﴾  (الفتح[( الفتح[ٜٕٜٕ]اآلية)]اآلية )  
إذف يلـز للمؤمن أف يبحث عن منطقة يسكن فيها ىناؾ فال توجد ىناؾ أماكن 

وأرضاه  لزيارة سيدنا أبي ذر  لإليجار ، وقد ذىب يومًا بعض أصحاب رسوؿ اهلل 
، وقصعة يأكل فيها  في بيتو فوجدوا عنده فراشًا بسيطًا يناـ عليو ، وكوبًا يشرب منو

 ويغسل ثيابو فيها ويعجن فيها ، فقالوا لو أين أثاث بيتك؟، قاؿ :

إنمظؽملمملمبؿملؿممًلمشريمػّٔامدؽملؽملؿعمل٢ّمإظؿمل٥ّمضّٕؼؾممًلم،مصغمل٢ّمعمملموجّٓغمملهمع٤ّمم}}

م{{صمملحلمعؿمملسؽملمملمح٦ّظؽملمملهمإظؿمل٥ّم

  ال دار للمرء بعد الموت يسكنها  ...  إال التى كاف قبل الموت يبنيهاال دار للمرء بعد الموت يسكنها  ...  إال التى كاف قبل الموت يبنيها
  مسكنو  ...  وإف بنػاىا بشر خاب بانيهامسكنو  ...  وإف بنػاىا بشر خاب بانيها  فإف بنػػاىا بخير طابفإف بنػػاىا بخير طاب

 فإذا كانت النفس ىي المسيطرة على الجسم :



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   121121  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

فإنو بذلك ال ينظر إال تحت قدميو فال يريد إال الشهوات والحظوظ .. ماذا 
؟ ؟ ماذا ألبس اليـو ؟ ماذا أشرب اليـو  آكل اليـو

 وإذا كانت من حالؿ أو من حراـ فال يهم !!!
 رياء أو سمعة فال يهم !!!! أو إذا كاف فيو شبهة أو

وذلك ألف النفس ىنا تعميو عن فضل اهلل !!!! ، وطريق اهلل !!! ، وشرع اهلل 
 جل في عاله !!!! .

 نظارة ننظر بها في الدنيا: وقد أعطانا سيدنا رسوؿ اهلل 
 كيف ننظر بهذه النظارة يا رسوؿ اهلل؟ ، قاؿ:

ؽمِلصمُلِّٕمإَظ٧ّمَعمملمُػ٦َّمَص٦َِّض١َّ،مَصكملٖغ٥ُّماِغصمُلِّٕمإَظ٧ّمَع٤ِّمُػ٦َّمَتِقَؿ١َّ،مَوالمَتم}}

م18م{{َأَجَُّٓرمَأِنماَلمَتَِّٖدٔريمِغضمِلؼمَلهمَلماظػمل٥َِّّمِسؽمِلََّٓك

 إذف عليك أف :
 تنظر لمن ىو فوقك في الدين . -
 وتنافس لكي تصبح مثلو . -

 وال تحسده ولكن عليك أف تغبطو . -

 .وىذا ما كاف فيو أصحاب رسوؿ اهلل 
 

                                                 
 ابن حباف في صحيحو، واللفظ لو، والحاكم، وقاؿ: صحيح اإلسناد ٛٔ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   112222  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

  تيافس املؤمينيتيافس املؤميني  
 

 س يا رب؟فيم نتناف
 قاؿ اقرأوا كتاب اهلل ، أين؟ ...،  قاؿ اهلل تعالى فى كتابو الكريم :

 ﴿ ﴿                            ﴾ ﴾]سورة المطففين[]سورة المطففين[  
 ىل المقصود من اآلية التنافس في الطعاـ والشراب والثياب والمباني والفيالت؟

 أبداً ، ولكن اآلية تتكلم عن: 

 ﴿ ﴿                                         
                                    ﴾ ﴾  

 أين ىؤالء لكي نعمل مثلهم؟

 ﴿ ﴿                                       ﴾﴾  
  لمطففين[لمطففين[]سورة ا]سورة ا

أين ىذه اآلرائك؟ ... في شرفات الجنة ،.. وأرض القيامة والحساب وتطاير 
 الصحف والموازين والصراط أين يكونوف من ذلك كلو؟

 ال شأف لهم بذلك ألنهم خرجوا من القبور إلى القصور..:

   ﴿ ﴿                                    ﴾ ﴾]الزمر[]الزمر[  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   123123  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

 واحد منهم يجلس في شرفتو:وكل 

   ﴿ ﴿                                     
        ﴾ ﴾]سورة المطففين[]سورة المطففين[  

 ماذا يفعلوف في ىذه الجلسة؟

﴿﴿                                   ﴾ ﴾  
 وما حاؿ اآلخرين؟

 فإف كل واحد منهم :
 يجد لسانو ممدوداً متراً أو مترين. -
 ويدوس على لسانو من شدة اللهث والعطش .  -

 ويتمنى أف يخرج من الموقف ولو إلى جهنم من شدة ما يعاني. -

 فإذا أراد اف يشرب يأتوف لو بالحميم. -

-  .  وإذا أراد أف يأكل يأتيو الزقـو

 أما أىل النعيم ..... فيجلسوف على اآلرائك ، ولذلك قاؿ تعالى:

﴿﴿                               ﴾﴾  ]سورة المطففين[]سورة المطففين[  
 لكن إذا تنافست في الدنيا على الدور والقصور ...

وأصبح عندؾ خمسمائة قصر .. وفي آخر الليل عندما تريد أف تناـ، على كم 
 شبر ستناـ في ىذه القصور؟ على شبرين أو ثالثة؟ 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   124124  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

ن ىو نائمًا في الشارع قرير العين ...، وآخر نائم على ومن الجائز أف يكوف م
الحرير وتنغص عليو المشاكل حياتو ....، وقلبو مملوء باألحقاد ويحيك المؤامرات 

 إلخوانو .....، ومشغوؿ بهذه المشاكل ويعيش في الهم والغم .. وفى األثر  :

م19م{{اهل٣ّٗمجؽملّٓمع٤ّمجؽملّٓمآمؼلػملشمل٥ّمسػمل٧ّمع٤ّمؼرملمملءمع٤ّمسؾمملدهمم}}

وذلك ألنو مشغوؿ بغير اهلل جل في عاله أما اآلخرين فهم يجلسوف في نضرة 
 النعيم وذلك ألف من سيدخل الجنة سيشرب من عينين اثنتين:

   ﴿ ﴿              ﴾ ﴾]سورة الرحمن[]سورة الرحمن[  
 تخرج للواحد منهم شربة مخصوصة على قدره وعندما يشرب من العين األولى يقوؿ:

   ﴿ ﴿                                ﴾ ﴾(سورة فاطر[( سورة فاطر[ٖٖٗٗ]اآلية)]اآلية )  
فبمجرد أف يشرب الشربة األولى تخرج كل ىذه األشياء من صدره ... وعندما 

 يشرب من العين الثانية تظهر عليو نضرة النعيم :

   ﴿ ﴿                                   ﴾ ﴾]القيامة[]القيامة[  
 وسيظلوف في شباب دائم في سن الثالثة والثالثين ... إلى متى؟

 ﴿ ﴿                ﴾﴾  (النساء[( النساء[ٚ٘ٚ٘]اآلية)]اآلية )  

                                                 

اهلل؟ قاؿ: )الجباؿ، الجباؿ يقطعها الحديد ؛ فالحديد أقوى،  جند: من أشد  علي بن أبي طالب  سئل  ٜٔ
 ريحوالأقوى، الماء يطفئ النار؛ فالماء أقوى، السحاب يحمل الماء؛ فالسحاب أقوى،  فالناروالنار تذيب الحديد؛ 

يغلب اإلنساف؛ فالنـو أقوى،  والنـوتعبث بالسحاب، فالريح أقوى واإلنساف يتكفأ الريح بيده وثوبو؛ فاإلنساف أقوى، 
؛ فأقوى جند اهلل ىو الهم يسلطو    على من يشاء من عباده(. اهللوالهم يغلب النـو



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   125125  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

فال يأتى عليو يـو ويضعف بصره، أو تقع أسنانو ، أو يلبس نظارة وال يعجز عن 
 شيء أبداً .

 اله .فال يبلى شبابهم وذلك ألنهم في جنة اهلل ، وفي رضاء اهلل جل في ع
وىذا ما كاف يتنافس فيو أصحاب رسوؿ اهلل ، وكاف كل واحد منهم يريد أف 

 يجهز لنفسو جلباباً يلبسو عندما يسافر من الدنيا ....
 ألنو عندما نخرج إلى الموقف العظيم ماذا نلبس؟

 ومن منا سيكوف لديو جلباب ؟ أو بدلة يلبسها ىناؾ؟
 لقد قاؿ الحديث :

ضمملظوملمسمملئرملهمل:مؼمملمرد٦ّلم،موَنمَؼ٦َِّمماْظعمِلؿمَلمملَعهمِلمُحظملمملًةمُسَّٕاًةمُشِّٕاًلٔإٖغغمُل٣ِّمُتِقرمَلُّٕم}}

آماظّٕجممللمواظؽمللمملءمؼؽملصملّٕمبضملسملؾمل٣ّمإىلمبضملّٚ؟مضمملل:مؼمملمسمملئرملهمُلمٔإٖنمَأالِعَّٕم

م20م{{مَأَذّٓٗمِع٤ِّمَأِنمَؼؾمُلؼمٖلؾمُل٣ِّمذظ١َّ

 فال يروف إال ما ىم فيو .
 وىذا لمن يرى،  أما الذي أعمتو الدنيا:

 ﴿ ﴿                                           
                                      
                             ﴾﴾  ]سورة طو[]سورة طو[  

                                                 

 عن عائشة صحيح البخارى ومسند اإلماـ أحمد ٕٓ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   126126  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

 إذف سيأتي أعمى ... أعاذنا اهلل .
 السمت؟وكيف يكوف الشكل و 

 سيكوف ظاىره مثل باطنو !!!
فإذا كاف ما بالداخل أبيض ؟ فإف ظاىره يكوف أبيض .... ، وإذا ما كاف ما 

 بداخلو أسود فإف ظاىره يصبح أسوداً :

   ﴿ ﴿                          ﴾ ﴾(آؿ عمراف[( آؿ عمراف[ٙٓٔٙٓٔ]اآلية)]اآلية )  
 فيريد الواحد منا:

 أف يبيض وجهو ىناؾ . -
 ا ... كذلك يلبس ىناؾ جلباب..و كما قلن -

 أين ىذا الجلباب؟ ، قاؿ فيو اهلل:

 ﴿ ﴿                      ﴾ ﴾(األعراؼ[( األعراؼ[ٕٕٙٙ]اآلية)]اآلية )  
 ىناؾ مالبس التقوى ...وىي بالعمل الصالح الذي نتنافس فيو.

 :أما من انشغل بالدنيا
... لماذا فالف فدائمًا يتسائل لماذا فالف بنى كذا ؟ ، ىل ىو أحسن مني؟ 

 اشترى كذا ؟ ، ىل ىو أفضل منى؟
 ال بد وأف أشترى مثلو !!!

 وىكذا  !!!



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   127127  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

فإذا كاف فالف ىذا اشترى خمسمائة فداف ! ، وأنت ال تملك سهمًا في فداف ، 
 فعند لقاء اهلل ... ألن يتساوى الجميع عند خروج الروح إلى اهلل عز وجل؟

 لكن المهم بعد ذلك ماذا قدمت لنفسك ؟
 وليس لربك؟

 وإياؾ أف تقوؿ كما يقوؿ بعض الغافلين:
 لقد عملنا ما علينا هلل ! ، وصلينا الركعتين !، ماذا يريد منا بعد ذلك؟

 وىل يريد اهلل منك شيء؟

 ﴿ ﴿                                               
               ﴾ ﴾ الجاثية[الجاثية[]سورة ]سورة  

 ولذلك فإف حضرة النبي  صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ:

َظؿمِلَّٗمَظ١َّمِع٤ِّمَعمملِظ١َّمٔإالَّمَعمملمَأَطػمْلومَلمَصفمَلْصؽمَلؿمِلومَل،م)َأِو(مَوَظِؾِلومَلم)َصفمَلِبػمَلؿمِلومَل(مَأِومم}}

م21م{{َتزمَلّْٖٓضومَلم)َصفمَلِعسمَلؿمِلومَل(

 إذف مالك ىي الصدقة ....
 وحسب.

 

                                                 
 رؽ العجليعن مو  مصنف ابن أبي شبيبة ٕٔ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   128128  ....امليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗامليَاج اإلسالمٙ إلصالح احلٔاٗ  مملثالثلثالثالباب االباب ا

 وصلى اهلل على سيدنا حمند
 بى وسله.وعلى آلى وصح 

 
 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   129129  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 الباب الرابع
  تؿخٚح املفآٍٚتؿخٚح املفآٍٚ

   حاج٘ األم٘ اإلسالمٔ٘ لتصخٔح املفأٍه حاج٘ األم٘ اإلسالمٔ٘ لتصخٔح املفأٍه
 ..... .....  

        ميَج الصْفٔ٘ السدٓد      ميَج الصْفٔ٘ السدٓد  
         ًالصٔخ احلداد فٙ بالد الٔنً       الصٔخ احلداد فٙ بالد الٔن  

            ُاإلماو الصافعٙ زضٙ اهلل عيُ        اإلماو الصافعٙ زضٙ اهلل عي  

  حاج٘ اجملتنع للتجدٓدحاج٘ اجملتنع للتجدٓد                  

        مْقف اإلسالو مً عنازٗ الدىٔا      مْقف اإلسالو مً عنازٗ الدىٔا  

  ٗاإلسالو للخٔاٗاإلسالو للخٔاٗ  ىظسٗىظس  

  ىظسٗ اإلسالو للْقتىظسٗ اإلسالو للْقت  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   131131  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

   ملاذا ال ٓستجٔب اهلل دعائيا لتغٔري ملاذا ال ٓستجٔب اهلل دعائيا لتغٔري
  شئْىيا ّإصالح أحْاليا ؟شئْىيا ّإصالح أحْاليا ؟

       ٘التْب٘ باب اإلجاب٘     التْب٘ باب اإلجاب  

        اىتصاز اليفاق      اىتصاز اليفاق  

       الْصف٘ اليبْٓ٘ لصالح أحْاليا     الْصف٘ اليبْٓ٘ لصالح أحْاليا  

  عظن٘ اإلسالوعظن٘ اإلسالو  

  ٙعْدٗ اجملد اإلسالمٙعْدٗ اجملد اإلسالم  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   131131  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 بسه اهلل الرمحن الرحيه

  املفأٍه املفأٍه   حاج٘ األم٘ اإلسالمٔ٘ لتصخٔححاج٘ األم٘ اإلسالمٔ٘ لتصخٔح

  
 الحمد هلل ...

 الذي أكرمنا بهداه وبين لنا في كتابو سبيلو الذي يحبو ويرضاه ...
وجعل لنا حبيبو ومصطفاه نموذجًا قويمًا ومثاًل عظيمًا لكل من يريد الصالح في 

 الدنيا والنجاح يـو لقاء اهلل.
ين من اللهم صلى وسلم وبارؾ على سيدنا محمد إماـ األتقياء ، وسيد المصلح

بدء الدنيا إلى أف يرث اهلل األرض ومن عليها، أصلح بو اإلنساف ، وأصلح بو األكواف 
 وعمَّر اهلل عز وجل بو الدنيا على طاعة الرحمن ....

صلى اهلل عليو ، وعلى آلو الكرماء ، وأصحابو الحكماء وكل من اىتدى بهديو 
 ا رب العالمين.إلى يـو الدين وعلينا معهم أجمعين ... آمين .. آمين ي

 إخواني وأحبابى بارؾ اهلل عز وجل فيكم أجمعين.
 إف المسلمين اليـو في حاجة إلى ثورة لتصحيح المفاىيم اإلسالمية :

فكما سبق وأسلفنا القوؿ ... فقد فقو كثير من المسلمين الدين على أنو 
زاد على  العبادات التى افترضها رب العالمين ..... من صالة وصياـ وزكاة وحج وما

 ذلك  من تسبيح أو ذكر أو فكر أو ما شابو ذلك.....
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وظنوا أف ذلك ىو الطريق الوحيد ، والسبيل األكيد إلرضاء اهلل !!!! وتركوا 
 الدنيا ولم يعمروىا على شرع اهلل جل في عاله !!!

 مع أف القرآف كتاب حياة  ...
 فيو كل شيء يصلح أىل الدنيا :

 من زراعات .. -
 ..من صناعات . -

 من قيم وأخالؽ تهذب السلوؾ والعادات .... -

 فكل ما يحتاجو اإلنساف في ىذه الدنيا جعلو اهلل عز وجل في القرآف .. -

 لكن المؤمنين ظنوا أف تالوة القرآف ىي المطلوبة من كل مؤمن وحسب :
ولذلك نجدىم في رمضاف يتسابقوف ويتفاخروف ، فمنهم من يقوؿ قرأتو خمس 

 ؿ قرأتو عشر مرات ... ...مرات ومنهم من يقو 
 فما أثر ىذه التالوة في سلوكك وأخالقك وفي حياتك؟

 ىذا ىو المهم ألف اهلل عندما أمرنا بتالوة القرآف قاؿ:

   ﴿ ﴿                                        ﴾﴾    

  ]سورة القمر[]سورة القمر[

 ولم يقل ىل من تاٍؿ ....
 كر .... أى متفكر في ىذه التالوة ...ولكن قاؿ ىل من مد 

 عندما قاؿ اهلل عز وجل في قرآنو على سبيل المثاؿ:
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 ﴿ ﴿                                  ﴾﴾    

  ( سورة الحديد[( سورة الحديد[ٕٕ٘٘]اآلية)]اآلية)

 أين نحن من ىذه اآلية؟
 ية عن طريقها؟أين من تدبروا فيها وأخذوا يفكروف في نهضة األمة اإلسالم

كاف على ذلك أصحاب رسوؿ اهلل ومن تالىم من األمم الفاضلة الذين 
 اكتسحوا الدنيا بأخالقهم وليس بسالحهم....

وبفضائلهم النفسية ، وأحوالهم العلية ، وليس بمعدات وال آالت حسية ، وال 
أنو كتاب أمواؿ ، وال شيء من ىذه الدنيا الدنية .... فقد فقهوا القرآف ... وعلموا 

 حياة .....
 فأقبلوا عليو يعمروف بو الدنيا كما أمر اهلل ....

ألف المؤمن أمره اهلل عز وجل أف يكوف غنيًا عن جميع من سواه ، ولن يكوف 
 غنياً إال إذا استغنى عن اإلستيراد من اآلخرين ....

 أي تكوف سيد قرارؾ .....
نا الصالح رضي اهلل عنهم ألف لديك كل ما تحتاج إليو وقد كاف على ذلك سلف

 وأرضاىم.
 ولنبدأ بتصحيح المفاىيم ...

 وأوؿ المفاىيم التى تحتاج إلى تصحيح ... ما ىو المنهج السديد للصوفية ؟
 ىيا بنا ....
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  11ميَج الصْفٔ٘ السدٓدميَج الصْفٔ٘ السدٓد
  

 ظن الناس في زماننا لما رأوه من األدعياء .....
اإلنسحاب من الحياة أف الصوفية تدعوا إلى السلبية ، واإلنعزالية ، و 

اإلجتماعية، والتخفف من المسئوليات األسرية واإلجتماعية، واإلنشغاؿ بالعبادات، 
 والذكر ، وتالوة القرآف .... وغيرىا مما شابو ذلك !!!!

 وليست ىذه ىي الصوفية ...
 ولكن الصوفية ىي:

نهم نفس المنهج النبوي الذي كاف عليو خير البرية وصحبو الكراـ رضي اهلل ع
أجمعين ، ولذلك تجد أف الرعيل األوؿ من الصوفية كما يقوؿ شيخنا الدكتور 

 عبدالحليم محمود رضواف اهلل عليو :
 كلهم أصحاب حرؼ نابغين فيها منهم :

 الجنيد القواريري سيد الطائفة وكاف يشتغل بالقوارير وىي صناعة الزجاج. -
 ومنهم الصبَّاغ. -

 ومنهم النسَّػاج. -

 اد.ومنهم الحػػدَّ  -

 ومنهم الورَّاؽ . -

                                                 
راجع كتابينا "الصوفية في القرآف والسنة" و " المنهج الصوفى والحياة العصرية " ، وغيره من كتبنا فى الدراسات  ٔ

 والسير الصوفية لمن أراد المزيد.
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 ومنهم ، و منهم في كل الصناعات والحرؼ ..... -

وكاف اهلل عز وجل يكرمهم بالكرامات ..... ، وىم في ىذه الحرؼ والصناعات 
..... ، وذلك ألنهم يراعوف اهلل ، ويريدوف أف يغنوا إخوانهم المسلمين عن اإلحتياج 

 إلى عداىم.
المثاؿ في بالد اليمن ، وما زالت أسرتو  فقد اشتهر الشيخ الحدَّاد على سبيل

 موجودة ىناؾ .... تتبوأ منزلة عالية في الصوفية ىناؾ ، لماذا؟
 ألنو فتح مدرسة بجوار بيتو لتعليم المسلمين قواعد الدين وأحكاـ الدين. -
 . ثم تطبيقها عملياً في ىذه الحياة كما كاف سيدنا رسوؿ اهلل  -

 ة الحدادة ليأكل من كد يده.وآثر رغم كل ذلك أف يشتغل بمهن -

فلما كثرت النفقات وزاد اشتغالو بذكر اهلل ، كاف أحيانًا يؤخذ بذكر اهلل ويضع 
 يده ويخرج الحديدة المحمَّاة فال تؤذيو ، ولذلك اشتهر بهذا اللقب بين عباد اهلل.

ولم يفعل ذلك رغبة في العلو في األرض ، وال لحب الظهور ، بل قد حدث لو 
ف أف يشعر بو ، ألنو كاف في غيبة بذكر ربو عز وجل ، وكانوا يوجهوف تالميذىم األمر دو 

 إلى استنباط العلـو واألعماؿ التى تنفع المسلمين.
 : واإلماـ الشافعى 

كاف يبت الليالى ساىرا اليناـ ليس قائما متهجدا بالصالة وإنما قائما بحل 
بحسب عصره ، ألف الفقو اإلسالمي  المسائل الفقهية التى  تريح المسلمين في حياتهم

 يتجدد بحسب العصور.
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والشافعي نفسو عندما كاف في العراؽ وضع مذىباً، وعندما جاء إلى مصر ورأى 
البالد غير البالد ، والعباد غير العباد، فجاء بمذىب آخر يالئم أىل مصر ، وسمَّاه 

 المذىب الجديد 
مذىب القديم، ومع أنو ال يوجد أما المذىب الذي كاف في العراؽ فقد سماه ال

قديم وال جديد ولكن ىذا يالئم أىل العراؽ ، وذلك يالئم أىل مصر استنباطاً من كتاب 
، وىذا االستنباط يريح العباد ، ألنو يعالج المشكالت اهلل ومن سنة رسوؿ اهلل 

 العصرية التى تنشأ بينهم على نهج الشريعة اإلسالمية .
عصرنا غير موجودة في كتب الفقو التى تدَّرس في فهناؾ قضايا كثيرة في 

 معاىدنا ألنها اسُتحدثت في ىذا العصر ....
 فمن الذي يأتي فيها بحكم اهلل وبشرع اهلل؟

يأتى بو أىل التجديد من الفقهاء العلماء الحكماء ، الذين درسوا دين اهلل 
 وعملوا بو ، ورزقوا بصيرة نفاذة ينظروف فيها بنور اهلل ....

 ليس كما ىو حادث اآلف حيث يتعرض للفتيا من ىو ليس أىالً لها ...:و 

 ﴿ ﴿                                     سورة ﴾ ]سورة[ ﴾
  األنبياء[األنبياء[
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  حاج٘ اجملتنع للتجدٓدحاج٘ اجملتنع للتجدٓد
  

 التجديد يبدأ من القلب  ....
 :ولذلك فقد قاؿ حبيبى وقرة عيني 

م،َغغمُل٣َِّجُّٓٚدوامإمَيمملم}}

مَضمملَل:مذملمِضؿمل٢َّ:مَؼمملمَرُد٦َّلماظػمل٥َِّّمَوَطؿمِلَّٟمُغَفُّٓٚدمإمَيمملَغؽمَلممل؟

م2{{م٥ُّ٥َّمإالَّماظػملََّأْطـُِّٕوامِع٤ِّمَض٦ِّٔل:ماَلمإظ

 يعنى جدد قلبك دائماً هلل ... ولخلق اهلل ...
 وال تتركو على ما ىو عليو !!!.

ليك أف تجدد، فلكي تعلى شأف نفسك في الدنيا ، وترفع مقامك في اآلخرة ، ع
 وال تقف على حاؿ واحد ، وتظن أنك على خير .....

 ألنك بذلك لن تصل إلى شيء .!!!
لكن إذا كنت في حاؿ عليك أف ترتقي إلى حاؿ أعلى ، وكذلك إف كنت في 

 حاؿ دنيوي يجب عليك أف ترتقي فيو أيضاً ...
إلى فعلى اإلنساف أف يجدد في الدنيا ...وكذلك يجدد في العمل الموصل 

 رضواف اهلل عز وجل ، وال يقف على حاؿ واحد ...

                                                 

 رواه أحمد والطبراني، وإسناد أحمد حسن. َوَعْن َأِبي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  ٕ
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فإذا كنت مثاًل أصلي اآلف وأنا مشغوؿ ، علىَّ أف أجاىد على أف أصلي وأنا 
حاضر .، وإذا كنت أصلي وأنا حاضر ، ينبغي علىَّ بعد ذلك أف أصلي وأنا مشاىد ، 

 اىد..وإذا كنت أصلي وأنا مشاىد فيلزمني أال أغيب لحظة عن المشهود والش
 إذف يلـز أف أكوف في إزدياد ...

ولذلك فإف الرضا بالحاؿ الدوف في الدنيا ، أو في الطريق ، يجعل اإلنساف في 
 تخلف ، وتأخر .....

فالوقوؼ حجبة ألف غيرؾ يمشي ، وبذلك تكوف قد تخلفت عن القافلة التى 
 تسير إلى اهلل عز وجل.

 

  مْقف اإلسالو مً عنازٗ الدىٔامْقف اإلسالو مً عنازٗ الدىٔا
  

 عز وجل عمارة الدنيا فرضا علينا جماعة المؤمنين ...وجعل اهلل 
 فما الفرض الذي علينا كلنا؟

لقد فهمنا أف الفروض التي علينا ىى الصالة، والصياـ، والزكاة، والحج، وىناؾ 
 فروض أخرى :

 قالوا عنها فروض كفاية .
 من ضمنها :

 أف الميت إذا صلى عليو جماعة يكفوف عن الباقين . -
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لمسلمين أطباء يقوموف بحاجات المسلمين، ال يحوجونهم أف يكوف في ا -
 للسفر إلى الخارج للعالج عند اآلخرين.

أف يكوف في المسلمين مخترعوف ومكتشفوف يصنعوف لهم ما يحتاجونو  -
 حتى يغنيهم اهلل عن اآلخرين .

وىذا ىو فرض الكفاية الذي من المفروض أف نبحث عنو ، ونقـو بو جماعة 
 نؤصل شرع اهلل عز وجل ونجعلو مهيمناً علينا.المؤمنين ، لكي 

 وفى عمارة الدنيا بهذه األشياء سالـ للبشرية كلها :
فالمسلم لو أف العلم عنده فلن يستخدمو إال فيما يفيد البشرية ، فلن يستخدمو 
في تدمير أو في إىالؾ أو كما نرى ، وال في حياكة مؤامرات تدبَّر للضعفاء الذين ال 

 طوؿ من األقوياء الذين يمتلكوف مستحدثات العلم ... حوؿ لهم وال
 وال نتعلل في ىذا األمر ونقوؿ أننا فقراء !!!....

 فإف اهلل عز وجل قاؿ لنا:

 ﴿ ﴿                                               
                   ﴾ ﴾(سو ( سو ٜٜٙٙ]اآلية)]اآلية )]رة األعراؼ[رة األعراؼ  

فال يصنّْع أحد المعادف في باطن األرض ...ولكن من يصنّْعها ىو اهلل ، وقد 
 أخرجها لنا اهلل لنستثمر أموالها في رفاىية اإلنساف المسلم في ىذه الحياة ..

 :ولذلك يقوؿ شيخنا الدكتور عبدالحليم محمود 
 -ها الركازواسم-وىي الخمس -لو أخرجت زكاة البتروؿ من بالد المسلمين 

 لو أخرجت زكاة البتروؿ ما وجد فقير عػلى  -فكل ما تخرجو األرض عليو الخمس
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 ظهر ىذه البسيطة من عباد اهلل المسلمين.
 فمن الذي أخرج وفجَّر البتروؿ؟

 اهلل عز وجل ...
 ولكن عار علينا جماعة اإليماف أف نػػػػأتى :

 بمن يكتشفوه ...!!! -
 وبمن يستخرجوه ..!!!!  -

 يصنّْػػػعوه ...!!!وبمن  -

 ونصير عػػالة عليهم ...!!! -

 ونطلب منهم مشػػتقاتو ...!!! -

 ويتحكموف فػػػػػػينا ...!!! ألف بأيديهم صناعاتو !! -

حتى لو حدث ذلك !، لماذا ال نتعلم منهم كما يصنع غيرنا معهم ؟ ونجعل 
؟؟؟؟ وىذه  مهندساً من عندنا مع كل مهندس منهم لكي يتعلم منو حتى يتقن ىذه المهنة

 الحرفة ... ... لماذا ؟؟
 يقوؿ الشيخ الغزالى رحمو اهلل:

"أخرمل٧ّمأنمؼعملممللمظغمل٢ّمذ٨ّءمسؽملّٓغمملمارجّٝمإىلمعغملمملغ١ّمصؽملّٕجّٝمم

مإىلماظضملزملّٕماحلفّٕي"

 فلو منعوا عنا قطع غيار المعدات ..!!؟؟؟ ماذا نصنع بها؟
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   141141  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 ستصبح خردة !!!
 وليس ىذا ىو اإلسالـ.

 ألف نبي اإلسالـ حسم القضية عندما: فليس اإلسالـ أف نقعد في المساجد ،

وجّٓمرجذملاًلمجمملظلذملممًلميفمادللذملفّٓ،مضذملمملل:معذملمملذامتظملضملذمل٢ّ؟مضذملمملل:مأسؾذملّٓمآ،مممممممممم}}

{{ضمملل:موع٤ّماظّٔيمؼشملضملؼمل١ّ؟مضمملل:مأخ٨ّ،مضمملل:مأخ٦ّكمأسؾّٓمعؽمل١ّم
3

م

 وعلى نهجو سار عمر :

سؽملّٓعمملموجّٓمض٦ّعممًلمجمملظلنيميفمادللفّٓمصعملذملمملل:معذملمملذامتظملضملػملذمل٦ّن؟م،مضذملمملظ٦ّا:مممممم}}

ٓمسّٖموج٢ّم،مضذملمملل:مأغذملؿ٣ّمادلؿ٦ّاطػملذمل٦ّنم،مثذمل٣ّمغذملّٖلممممممحن٤ّمادلؿ٦ّطػمل٦ّنمغضملؾّٓما

سػملؿملؾمل٣ّمضّٕبممًلمبّٓرت٥ّم،موضمملل:مظعملّٓمسػملؼملؿ٣ّمأنماظلؼملمملءمالممتشملّٕمذػؾذملممًلموالمصسملذملهملممم

م{{ػؿملمملماخّٕج٦ّامع٤ّمادللفّٓم

 فإف المسلم ....يسبح بآلتو التى يعمل بها ...
 يسبح في مهنتو التى يكفى المسلمين بها ......

 ..يسبح عابداً هلل عز وجل في عملو ..

  

  ىظسٗ اإلسالو للخٔاٗىظسٗ اإلسالو للخٔاٗ
  

                                                 
3
قاؿ: أخوؾ  ،قاؿ أخي، قاؿ: من يعولك؟  ،السالـ رأى رجاًل فقاؿ: ما تصنع؟ قاؿ: أتعبدوروي أّف عيسى عليو  

 .ٕ٘، صٕإحياء علـو الدين _ج – أعبد منك
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   142142  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 ونرجو أف يحوَّؿ إخواننا النظرة إلى الدين  ....
وأف يفقهوا الدين ويعلموا أف الدين ليس اإلقباؿ على العبادات بل إف عمارة 

 الدنيا ىي عمارة الدين ما داـ ذلك رغبة في نفع المسلمين ....
ركو ويشتغل باألمور وال ينبغي ألى مسلم قد تخصص في تخصص فريد ، أف يت

الفرعية ، فقد تجد صيدلى أو طبيب أو مهندس أطلق لحيتو ، وأطاؿ عدبتو ، ويشتغل 
 بأمور الدين ، ىل ىذا ىو ما طلبو منك الدين؟

 بل إف الدين يطلب منك أف تجيد في مهنتك ، وأف تجوّْد في حرفتك ...
 أيهما أولى للطبيب :

لمصابين ، ويخفف عنهم اآلالـ ؟ أـ أف يقضي ليلة في مواساة المنكوبين وا
 يقضيها في الصالة في بيت اهلل الحراـ؟

 بالطبع أف يقضيها في تخفيف اآلالـ عن عباد اهلل عز وجل.
ىذه النظرة يا إخواني نحن في احتياج إلى أف نقتنع بها ، وننشرىا ليعم الخير 

من ىذه األفكار العقيمة ، في مجتمعنا ، فإف مجتمعنا لن يتغير إال إذا غيرنا ما بأنفسنا 
 وىذه العادات الذميمة:

   ﴿ ﴿                                               ﴾  ﴾
  ( سورة الرعد[( سورة الرعد[ٔٔٔٔ]اآلية)]اآلية)

 ومن يريد أف يغير فلن يستطيع بمفرده ...
إلصالح بل ينبغي أف تكوف معو جماعة تعينو ... فأين الجماعة التى تعين على ا

 والتنوير والتغيير المفيد لجماعة المؤمنين والمؤمنات؟
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   143143  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

إف الجميع اآلف قبل أف يذىب لعملو في الصباح الباكر ، يفكر كيف يحتاؿ 
 ليخرج ويزوغ من العمل، لماذا يا فالف؟ ......

 يقوؿ على قدر فلوسهم !!!!!
عجبك ىذا وىذا ال يصح ألنك متعاقد ، والعقد شريعة المتعاقدين ػ وإف لم ي

 العمل اتركو وابحث عن غيره ......
لكن تظل في ىذا العمل ، وتعمل أيضًا في مجاؿ آخر فيصبح ىذا حراـ ، 
واآلخر حراـ ....وتكوف جميع أرزاقك حراـ .... ، ووقتك كلو ذنوب وآثاـ عند الملك 

اـ ، العالـ ، حتى لو كنت تشغل وقتك بعد ذلك في الليل بالصالة ، وفي النهار بالصي
 :وذلك ألف المؤمنين والمؤمنات يقوؿ فيهم 

م4{{مَع٤ِّمَبمملَتمَطمملاٛلمِع٤ِّمَرػمَلنمِلماْظَقاَلٔلمَبمملَتمَعطمِلظمُل٦ّرًامَظ٥ُّم}}

 وإذا كاف يشتكى من  البطالة ؟..... فإذا فكر فإف اهلل سيوجد لو مخرجاً.
 وقد ذىب ملكاف من المالئكة الكراـ لزيارة داود عليو السالـ .

 د يقسّْم أيامو :وقد كاف داو 
فجعل يومًا لطاعة اهلل فال يخرج من محرابو .... ، ويومًا ألىل بيتو  ......، 

 ويوماً للحكم بين رعيتو .
وكاف الملكاف يترادفاف الزيارة إليو ، حتى صارت بينهما مودة ، فقاؿ لهما داود 

 يوماً ىل فيَّ عيب؟ 

                                                 
 . جامع األحاديث والمراسيل -ابن عساكر عن َأنٍس رَضي اللَُّو عنوُ  ٗ
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   144144  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

ىو؟ ، قاال: إنك تأكل من بيت  قاال: ال نرى فيك إال عيبًا واحدًا  ، قاؿ: فما
 ماؿ المسلمين .... فوراً عـز داود أف يحترؼ مهنة يأكل منها .

وعندما عـز ألهمو اهلل أف يصنع الدروع من الحديد ، وكاف أوؿ من اخترع 
 الدروع ..... وعندما تبحث تجد أف كل األنبياء مخترعوف في الحياة العلمية ...

 البشر؟فمن ىو أوؿ من صنع سفينة من 
كاف نوح عليو السالـ ، وبمفرده ولم يصنعها في السويد أو النرويج أو في 
حوض عائم، بل صنعها في وسط الصحراء، وكانت سفينة كبيرة مكونة من ثالثة أدوار، 
وكذلك سيدنا داود .... فهو أوؿ من أالف اهلل لو الحديد ، وصنع الدروع عندما عـز 

 العـز األكيد :

 ﴿ ﴿                    ﴾ ﴾]سورة سبأ[]سورة سبأ[  
 وكذلك أي إنساف لو عـز على أمر فإف اهلل يعينو ويسدده ويلهمو.

والشباب في الوقت الحالى الذي يريد من أبيو أف يزوجو ، أو يتزوج بدوف مقابل 
 !!!! : ألم يسمعوا بنبي اهلل موسى ... :

عشر سنين ، وقد خيره الذي دفع مهرًا وىو أجرة رعى الغنم في الصحراء لمدة 
والد العروس إما أف يعمل ثمانى سنين أو عشر على حسب ما يريد .... ولكنو اختار أف 

 ( سورة القصص[ :ٕٛ]اآلية) يتمم العشر سنين..

 ﴿ ﴿                               ﴾﴾  
 وقد قاؿ سيدنا رسوؿ اهلل :

م{{،مث٣ّمتّٖوجمبضملّٓػممل.أغ٥ّمضّٓمأمتؾملؼملمملم..،موأمجػملؾملؼملمملم..م}}
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   145145  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

أما شبابنا اآلف ال يريد أف يدفع مهرًا ، لكن يريد من أبيو أف يجهز لو المنزؿ ، 
 والوظيفة ، ويزوجو ، ثم يصرؼ عليو ىو والعياؿ ......

 أين دورؾ إذف ؟؟؟!!!...
 وقد قاؿ اهلل في بعضهم:

 ﴿ ﴿                                   ﴾﴾  

  ( سورة الكهف[( سورة الكهف[ٖٖٔٔ]اآلية)]اآلية)

 وىم كما يقوؿ سيدنا على:

م"إسؼمل٢ّمظّٓغؿملمملكمطفملغ١ّمتضملؿملّ٘مأبًّٓامواسؼمل٢ّمآلخّٕت١ّمطفملغ١ّممت٦ّتمشًّٓا"

 ىؤالء ىم من نحتاج أف نحتضنهم ونربيهم ....
وعلينا أف نبدأ بأنفسنا ، ونعلم علم اليقين أف زيارة المريض عبادة، تشييع 

يجعل الراتب القليل فيو بركة تغني عن الكثير ،  الجنازة عبادة، العمل بجد وإخالص
 ألنو أتى من عرؽ الجبين .....

 :ولذلك قاؿ حبيبي وقرة عيني 

م5م{{مَأِسِّٛماِّجرَيمَأِجَُّٕهمضؾ٢َّمَأِنمَؼِفّٟٖمَسَُّٕض٥ُّم}}

 قَاَؿ النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم: 

فمْلُط٢َّمِع٤ِّمَسؼمَل٢ّٔمَؼِِّٓه،مَؤإٖنمَغِؾ٨ّٖمَعمملمَأَط٢َّمَأَحّْٓمَرضمَلمملعممًلمَضُّّٛمَخؿمِلًّٕامِع٤ِّمَأِنمَؼم}}

م6م{{ماظػمل٥َِّّمَداُوَدمَطمملَنمَؼفمْلُط٢ُّمِع٤ِّمَسؼمَل٢ّٔمَؼِِّٓه

                                                 

 عن أبػي ىريرةَ  سنن البيهقى الكبرى. ٘
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   146146  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 وأكتفي بهذا القدر خوفاً من اإلطالة ....
وأدعوا اهلل عز وجل ونحن في ىذا المقاـ الكريم أف ينظر إلينا نظرة عطف 

 وحناف وشفقة واقتناف فيبدؿ حالنا إلى أحسن حاؿ ...
 اللهم طهر نفوسنا ، وصفّْ قلوبنا ....

 وأصلح شأننا ، وشأف أوالدنا وبناتنا .....
 واجعلنا دائماً في مرضاتك ....

 واقمنا في كل أطوارنا في طاعتك .....
 واجعلنا في اآلخرة من أىل جناتك.

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم.
 

  
 

  ىظسٗ اإلسالو للْقتىظسٗ اإلسالو للْقت
  

 اإلسالـ ..:يرى 
 أف وقت المؤمن ىو رأسمالو الذى يستثمره وصوال إلى اهلل . -ٔ

                                                                                                                              

 يح البخارى.صح - عن المقداـ رَضي اللَُّو عنوُ  ٙ
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   147147  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 وىو رأس الماؿ الوحيد الذى اليمكن استعادتو إذا ذىب ومر. -ٕ

 إذف يلـز لإلنساف المؤمن أف يستثمر الوقت. -ٖ

فالمؤمن  -لكي نعيش فيها  -ولذلك نقوؿ إلخواننا ونكرر على ىذه المعاني 
 ، فيجب اف يقضي وقتو إما في : ليس لديو وقت للهو أو للعب

 منفعة لو وألوالده في الدنيا. -
 أوفي المعايش بالحالؿ . -

 أو فى الطريق الواضح في سبيل الواحد المتعاؿ. -

 وإما في عمل يرفعو في اآلخرة. -

ألف المؤمنين ىم أىل الجد ، وأىل العزيمة ، وأىل الجهاد ، وأىل مضاء 
 ية التى تجعل الواحد منهم قدر عشرة:النفوس، وأىل القوة الروحية والجسمان

استمع إلى اهلل تعالى إذ يقوؿ فى محكم التنزيل ، فى خطابو ألىل اإليماف  
 كاشفا الستار عن قوى األخالؽ اإليمانية ....."

 ﴿ ﴿                                      ﴾ ﴾  
  ( األنفاؿ[( األنفاؿ[٘ٙ٘ٙ]اآلية)]اآلية)

خيبر وبعد قتاؿ عنيف لفتح الحصن ، ومع ذلك لم يُفتح وقد حدث في غزوة 
 :أف قاؿ سيدنا رسوؿ اهلل 

شًّٓامأسشمل٧ّماظّٕاؼهملمظّٕج٢ّمذنؾ٥ّمآمورد٦ّظ٥ّموذننملمآمورد٦ّظ٥ّمم}}

ضذملذملمملل:معذملذملمملممتؽملؿملذملذملوملماإلعذملذملمملرةميفمؼذملذمل٦ّممإالميفمػذملذملّٔاممحؿذملذمل٧ّمأنمدذملذملؿملّٓغمملمسؼملذملذملّٕم
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   148148  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

م:مأؼذمل٤ّمسػملذمل٧ّ؟م،مضذملمملظ٦ّا:مإغذمل٥ّمؼرملذملغمل٦ّامعذمل٤ّماظّٕعذملّٓ،ممممممماظؿمل٦ّم،مويفماظزملؾمملحمضذملممللمم

صفملخّٔمبّٕؼعمل٥ّ،مووضّٝمسػمل٧ّمسؿملؽمل٥ّ;مصرملظمل٨ّميفماحلمملل،مودذملػملؼمل٥ّماظّٕاؼذملهمل،موتعملذملّٓممممم

سػمل٨ّمحن٦ّماحلزملذمل٤ّ،مودلَّذملمملمادؿضملزملذمل٧ّمسػملؿملذمل٥ّماحلزملذمل٤ّ،مأعلذمل١ّمبذملمملبماحلزملذمل٤ّممممممممم

ث٣ّمدخ٢ّمم-أي جعلو كدرع لو يقيو من سػيوؼ األعػداء -بؿملّٓؼ٥ّموخػملضمل٥ّموترتسمب٥ّم

احلزمل٤ّم،موبضملّٓمادلضملّٕطهملمحمملولمثالث٦ّنمرجاًلمع٤ّمأصقمملبمردذمل٦ّلمآمأنمم

م{{٤ّمع٦ّضضمل٥ّمصؼملمملمادؿشملمملس٦ّام.ذنّٕط٦ّهمع

 كيف كاف يحملو إذف؟  –
ىذه ىي القوة الروحانية التى تعطي إفاضة للجسم فتصبح لديو قوة مضاعفة ، 

 وقد أثبت ذلك العلم الحديث :
فالصبر يفرز مادة األندروفين التى تقوى الخاليا العصبية واألعضاء الجسمانية 

 فتجعل اإلنساف في غاية القوة .
 المسلم: وبذلك يكوف

 ظاىره القوة . -
 وباطنو الفتوة. -

 وعملو هلل عز وجل، وال يشتغل إال بعمل نافع . -

فال وقت عند المسلم يضيعو ، فال وقت للتسالى وال وقت للترويح كما يقولوف 
، ألف ترويح المؤمنين يكوف باألناشيد الدينية في مدح خير البرية ، فيكوف أيضا عماًل 

نا بمداعبة األوالد والزوجات بنية ، أو نروح عن أنفسنا صالحاَ، أو نروح عن أنفس
 بالسماع إلى كتاب اهلل ، ونصغى عن طريق الكاسيت.
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   149149  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

إذف المؤمن ليس لديو وقت يضيعو في غير طاعة ، فإما عمل نافع لدنياه ، وإما 
عمل رافع ألخراه ، وعليو أف يوازف بين اإلثنين ، فال يجعل الدنيا تطغى على عمل 

 نها وسيلة لخآخرة :اآلخرة أل
 فكل ما أحصلو من ماؿ فهو وسيلة لخآخرة. -
 وما أخلفو من عياؿ المفروض أف يعينوني على سلوؾ طريق اآلخرة. -

 وكذلك أتزوج وأختار من تعينني على سلوؾ طريق اآلخرة. -

 وال يجب أف أنشغل عن اهلل بهم. -

ىذا كذلك وكذلك ال يتفرغ للطاعة ويترؾ األوالد والزوجة والمعايش، ألف  -
 أمر ال يقره اهلل ورسولو... وىذا مثاؿ :

زوجتو وتفرغ لطاعة اهلل ، وجاء سيدنا سلماف  فعندما ترؾ سيدنا أبو الدرداء 
 وكاف أخاه في اهلل لزيارتو :

فقاؿ سلماف: ما بِك؟ ، قالت:  -أي غير مهتمة بنفسها  -فوجد زوجتو مبتذلة 
 و شأف بالدنياأخوؾ أبو الدرداء مشغوؿ باآلخرة وليس ل

 وىذه تشبو الرىبانية وىي ليست عندنا:

م7م{{المرػؾمملغؿملهملميفماإلدالممم}}

م8م{{مأعيتسػملؿمل١ّمبمملجلؾملمملدمصكملغ٥ّمرػؾمملغؿملهملمم}}

                                                 

 الطبراني رواه ٚ

 صيغةهذه الأحمد باإلماـ أخرجو  ٛ
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   151151  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

فأراد أبو الدرداء أف يصلي قياـ الليل ، فمنعو سلماف من ذلك ، وقبل الفجر 
 .بقليل أيقظو ، وقاؿ: قم اآلف لنتوضأ ونصلى الفجر مع رسوؿ اهلل 

أف قياـ الليل سيؤثر على عملى بالنهار ، فإني بذلك أرتكب فيو إثمًا  فلو -
 في حق اهلل عز وجل .

 ولو أف صياـ النهار نافلة سيؤثر على عملى ... ىنا يجب علىَّ أف أتركو. -

 وىذا مثاؿ على ذلك :
فقد كاف سيدنا عبداهلل بن مسعود رضى اهلل عنو وأالضاه ُيحفّْظ القرآف ، وقاؿ 

  في حق ابن مسعود:رسوؿ اهلل

َُّٕؤُهمذملذملذملذملَّْٕأُهمَطؼمَلمملمَؼعمْلذملذملذملذملمملمَطؼمَلمملمُأِغَّٖٔلمَصػمْلؿمَلعمْلذملذملذملِّٕآَنمَشسم٘لذملذملذملذملذملََّٕأماْظعمُلذملذملذملذملذملَع٤ِّمَأَراَدمَأِنمَؼعمْلم}}

م9م{{مٍّٓذملذملذملذملاِب٤ُّمُأممَسِؾ

وبسبب ىذا الحديث ، امتألت مدرستو بمن يريد أف يحفظ القرآف، وكاف عندما 
نوافل يجد نفسو متعبًا ال يستطيع .... فترؾ صياـ النوافل ُيحفّْظ القرآف وىو صائم لل
 إشتغاالً بتحفيظ القرآف ...

 ... وىذا ىو فقو أصحاب رسوؿ اهلل 
 إذ يجب أف يكوف العمل للمعاش أواًل ليكوف حالاًل هلل عز وجل.

وجاء أبو الدرداء لسلماف بالفطور فى الصباح، فقاؿ سلماف: اجلس لتفطر 
 درداء: إني صائم.معي، قاؿ أبو ال

 قاؿ سلماف: لن أفطر حتى تفطر معي ثم قاؿ لو سلماف:
                                                 

 جامع األحاديث والمراسيل. – عن ابن عمرو َرِضَي اللَُّو َعْنو طبرانى الكبير ٜ
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   151151  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

إنمظؾّٓغ١ّمسػملؿمل١ّمحعملممًل،موإنمظّٖوج١ّمسػملؿمل١ّمحعملممًل،موإنمظّٕب١ّمسػملؿمل١ّمم}}

م{{حعملممًلم.....مصفملسشمل٨ّمظغمل٢ّمذيمح٠ّمحعمل٥ّم

 : فذىب أبو الدرداء يشكوه لرسوؿ اهلل ، ونقل لو ما قالو سلماف فقاؿ 

م10م{{صّٓقمدػملؼملمملنمم}}

 

  

  

  ذا ال ٓستجٔب اهلل دعائيا لتغٔري أحْاليا ؟ذا ال ٓستجٔب اهلل دعائيا لتغٔري أحْاليا ؟ملاملا
  
 لعل كثيرا منا فى ىذه األياـ بالذات ....

 يعتب على حضرة اهلل ويقوؿ آناً فى نفسو ، ومرارا وتكررا بين خلق اهلل :

                                                 

ونورد ىنا إحدى روايات الحديث للفائدة ، وللحديث روايات عدة بأوجو كثيرة وزيادات ىنا أونقص ىناؾ :  ٓٔ
 بخارى رضى اهلل عنو وأرضاه :وىذه ىى رواية اإلماـ ال

َـّ آخى النبيُّ »عن َعوِف بِن أبي ُجَحيفَة عن أبيِو قاؿ:  ْرداء، فرأى أ بيَن َسلماَف وأبي الدَّرداِء، فزاَر َسلماُف أبا الدَّ
نيا. فجاَء أب لًة فقاؿ لها: ماشأُنك؟ قالت: أخوَؾ أبو الدَّرداِء ليَس لُو حاجٌة في الدُّ و الدَّرداِء فصَنَع لُو الدَّرداِء مَتبذّْ

َطعاماً فقاؿ لو: كل، قاؿ: فإني صائٌم، قاؿ: ماأنا بِآِكٍل حتى تَْأُكَل. قاؿ: َفَأكَل. فلّما كاف الليُل َذىَب أبو الدرداِء 
يا. فقاؿ لو يقوـُ، قاؿ: َنْم، فناـ. ثم َذىَب يقوـُ، فقاؿ: َنْم. فلّما كاَف ِمن آِخِر الليِل قاؿ َسلماُف: ُقِم اآلَف، فَصلَّ 

فذَكَر  َسلماُف: ِإفَّ ِلربّْك عليَك حقاً، ولنْفِسَك عليَك حقاً وألىِلَك عليَك حقاً فأْعِط كلَّ ذي َحّق حقَّو. فأتى النبي 
 صحيح البخاري. -«: َصَدَؽ َسلمافُ ذلَك لو، فقاؿ لو النبي 
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   152152  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 أين إجابة الدعاء ؟
 متى يتم تحقيق الرجاء ؟

 لماذا ال ينصرنا اهلل مع إيماننا على األعداء ؟
 والنا ويحوؿ نكد عيشنا الى سعو ورخاء؟ لماذا ال يصلح أح

 واألمر يا إخوانى جماعة المؤمنين باختصار شديد:
أننا ننظر إلى الواجب على اهلل لنا ، ولكننا نسينا فى غمرة الحياة أف ننظر الى 

 الواجب علينا نحو إخواننا المسلمين ونحو حضرة اهلل :
 ؟؟؟ وكما أوصانا حبيب اهلل كما طلب منا كتاب اهلل-فهل وفينا بما علينا هلل 

 ثم أبطأ علينا فى اإلجابة ؟!!! –ومصطفاه  ؟؟؟ 
 أبدا !!!!!

ىل قمنا بالتكاليف الشرعية ، واآلداب الواجبة فى المعاملة فى المجتمعات 
 اإليمانية، ثم حرمنا اهلل من خيرات األرض والسماء ؟؟؟؟؟

 أبدا واهلل يا إخوانى ....
 نا أجمعين :إنو ىو الذى نادانا ودعا

                       (غافر[( غافر[ٓٙٓٙ]اآلية)]اآلية )  
 طلب منا أف ندعوه :

ولم يقل سأنظر فى أمركم ، أو سألبى بعد حين طلبكم ، ولكنو أجاب بلساف 
 الفورية .... أى فورا أستجب لكم .....
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   153153  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 لكن متى يكوف ىذا ؟
آيات الصياـ ، وقاؿ فيها بين اهلل عز وجل ذلك فى آية قرآنية جعلها فى مؤخرة 

 عز شأنو : 

                                               
          ––  ولكن بشرط. ما ىو الشرط؟ولكن بشرط. ما ىو الشرط؟  

                                         
  ]سورة البقرة[]سورة البقرة[

 بنا ألمر اهلل .فإذا استج -
 وعملنا بشرع اهلل . -

 وانتهجنا سنة حبيب اهلل ومصطفاه. -

فإف اهلل سيجيبنا قبل أف نسأؿ ، ويعطينا قبل أف نطلب ، ويحقق لنا ما نرجو، 
 وفوؽ ما نرجو، ألف ىذا وعده .... وىو ال يخلف الميعاد .

 اسمع إليو عز وجل وىو يذكر ىذا األمر فيقوؿ :

                                                   
                    (األعراؼ[( األعراؼ[ٜٜٙٙ]اآلية)]اآلية )  

 فورا يفتح ىذه البركات .

 التوبػػة بػػاب اإلجابػػة
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   154154  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 لكن يا إخوانى :
ا المؤمن دائما إذا أراد شيئا من ربو البد أف يسبقو بأف يحاسب نفسو ، وىكذ

 أدب القرآف ، وىكذا سنة النبى العدناف ، وىكذا حاؿ المؤمنين فى كل وقت وآف .
فلو ضنت السماء بالماء ،وأراد المسلموف أف ينزؿ المطر من السماء ، أمرىم 

 إماـ الرسل وسيد األنبياء :
 أف يخرجوا الى الصحراء ومعهم الحيوانات ومعهم النساء ومعهم األطفاؿ. -
  عز وجل من الذنوب.ثم يتوبوف الى اهلل -

 ويندموف بين يدى حضرتو من اآلثاـ والعيوب . -

 ثم يطلبوف .................. -

فيحقق اهلل عز وجل لهم فورا من الرجاء كل مطلوب ، وىذا نهج إلهى  -
 ونسق نبوى اسمع الى اهلل سبحانو وتعالى وىو يقوؿ فى سورة النساء :

                                           
                                        

 ونحن ألننا نريد نصر اهلل ، وتفريج اهلل ، وعطاء اهلل .....
 علينا أف ننظر إلى أنفسنا نظرة 

 انتشػػػػػار النفػػػػاؽ

 بالء خص الخاص وأشرؾ معو العاـ :لقد انتشر بيننا فى ىذه األياـ 
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   155155  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 صرنا نعانى من األمراض . -
 ونشكوا من الهمـو واألنكاد . -

وأصبحنا دائما وأبدا نشكوا من قلة األرزاؽ وسوء األخالؽ وانتشار أوصاؼ  -
 وصفات أىل النفاؽ .

ىذه األوجاع التى انتابتنا ، وىذه البركة التى تركتنا ،وىذه المنغصات التى 
 ...نغصت حياتنا .

 من الذى صدرىا لنا؟
 ومن الذى أتى بها إلينا ؟ 

 ................. نحن المؤمنوف مع بعضنا ....................
تعاملنا فيما بيننا على غير ما يرضى ربنا،  وأخالقنا التى تخالف أخالؽ نبينا، 

 وأخالؽ قرآننا ، يقوؿ اهلل عز وجل لنا :

                                                 
  ( التوبة[( التوبة[٘ٓٔ٘ٓٔ]اآلية)]اآلية)

 كيف نعمل يا حبيب اهلل ؟ ..... يقوؿ لنا :

م11م{{مٔإٖنمآمُؼِقنمٗلمٔإَذامَسؼمِل٢َّمَأَحُُّٓط٣ِّمَسؼمَلاًلمَأِنمُؼِؿعمِلؽمَل٥ُّم}}

 من الذى يعمل بهذا الحديث ؟
 ومن الذى ينفذ ىذه اآلية بيننا؟

                                                 

 )مجمع الزوائد( عن عائشة رواه أبو يعلى ٔٔ
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   156156  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

لو كاف عليو ألف رقيب ...... يرى فى نفسو أنو لن يصيب إال إذا الرجل الذى 
 غش أخاه المؤمن !!!!! ، ولو كاف قريبا لو أو حبيب !!! ثم يطمع فى كـر اهلل !!!!

 أنى لو يجيب !!! !!! ؟؟؟؟
 لو نظر اهلل عز وجل إلى أسواقنا والذى نظمو فينا لمعامالتنا يقوؿ نبينا :

12{{مَّٗمِعؽمٖلمملَع٤ِّمَشرمٖلؽمَلمملمَصػمَلؿمِلم}}

م

 ومن الذى لم يغش اآلف ؟
ومن يغش ؟ أيغش فى بضاعتو اليهود والكفار والمشركين )وليس ىذا بمبػػاح( 

 ؟!! ال واهلل إنو يغش إخوانو المؤمنين .
 يغشهم !!!

فيقدـ لهم الطعاـ الذى يعلم علم اليقين أنو سيهدـ األجساد ، ويسبب فيها 
 األمراض واآلالـ العظاـ .

ت أجسامنا إال من الطعاـ الذى نتجرعو وكلو سمـو وكلو كيماويات  وما مرض
 وكلو من الذين ال يراقبوف اهلل ويريدوف مكسبا سريعا !!!!!

 ولو كاف فيو حتف إخوانهم المؤمنين  !!!! ..........
وإف  –لو كاف ىذا الطعاـ يقدـ إلى اليهود لكاف ىذا المسلم ربما يكوف مصيبا 

 لكنو يقدمو للمؤمن . –بذلك  كاف دينو ال يأمره
ال يستطيع مؤمن فى زماننا أف يشترى بضاعة يطمئن لها فؤاده ، ويسكن لها 
قلبو ، ويعلم إنها مراده ...!!! ألنو يعلم الغش والتدليس فى أصناؼ ال نستطيع ذكرىا 

                                                 

 رجالو ثقاتعن عائشة رواه البزار و  ٕٔ
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   157157  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

اذا ال وال عدىا !!! ثم نقوؿ لماذا ال ينصرنا اهلل ؟، ولماذا ال يوسع أرزاقنا اهلل ؟ ، ولم
يصلح أحوالنا اهلل؟ ، ىل عملنا بشرع حبيب اهلل ومصطفاه ثم أبطأ علينا نصر اهلل عز 

 وجل ؟!! !!!!        ............................ال .........................!!!
 الموظف الذى كلفتو الدولة بعمل :

ل إال لمن عنده لماذا ال يقـو بعملو للمؤمنين أجمعين؟ ، لماذا ال يقـو بالعم
مصلحو أو من وراءه منفعة ؟!! ، والرجل الفقير أو المسكين الذى ليس بينو وبينو صلو 
يمهلو ويقوؿ بعد غد، بعد شهر، بعد سنو كأنو رجل أمريكى أو أوربى ) وإف كاف ىذا 

 اليحل لو أيضا( وليس رجال يقوؿ .... ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل .

 لصػػالح أحوالنػػا الوصفػػة النبويػػة

اسمع الى الحبيب األعظم وىو يضع الوصفة الطبية النورانية اإللهية ألحوالنا 
 فيقوؿ صلى اهلل عليو وسلم :

م13م{{ماِرَحؼمُل٦ّامَع٤ِّميفمْاَِِّرٔضمَؼَِّٕحؼمِلغمُل٣ِّمَع٤ِّميفماظٖلؼملمملِءم}}

 األمر ال يحتاج إلى دعاء !!!!
 وال الى ترتيل كتػػاب !!!!!! 

 ػػبيح !!!!!!!.وال الى تسػػػ
 إذا أحسنا فيما بيننا . -

                                                 

الرَّاِحُموَف يَػْرَحُمُهُم الرَّْحَمُن. اْرَحُموا َمْن »، قاَؿ: قاؿ َرُسوُؿ اهلل:  ، رواه أحمد و الترمذيعن َعْبِد اهلل بِن َعْمٍرو  ٖٔ
 («ْن َقَطَعَها َقَطَعُو اهللفي ْاأَلْرِض يَػْرَحْمُكْم َمْن في السَّماِء. الرَِّحُم ِشْجَنٌة ِمَن الرحَمِن َفَمْن َوَصَلَها َوَصَلُو اهلل َومَ 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   158158  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 وتعاملنا فى بيعنا وشرائنا ومجتمعاتنا وأسواقنا بما يرضى اهلل . -

نظر اهلل إلينا نظرة رضا ، وأصلح جميع أحوالنا ، وجعل الخير من كثرتو يفيض 
 حتى عن طيورنا وحيواناتنا ..... ألنو قاؿ فى قرآنو العظيم : 

                                          

  ماذا لو يا رب ؟ ...أما فى الدنيا:ماذا لو يا رب ؟ ...أما فى الدنيا:

                           

  وأما فى اآلخرة :وأما فى اآلخرة :

                                           
  ]سورة النحل[]سورة النحل[

 قاؿ اهلل تعالى فى حديثة القدسى :

إغ٧ّمواإلغّٗمواجل٤ّمص٧ّمغؾفملمسصملؿمل٣ّ،مأخػمل٠ّموؼضملؾّٓمشذملريى،مأرزقممم}}

وؼرملذملذملغملّٕمدذملذمل٦ّاى،مخذملذملريىماىلماظضملؾذملذملمملدمغذملذملمملزل،موذذملذملّٕػ٣ّماىلمصذملذملمملسّٓ،مأ ؾذملذملنملمم

إظؿملؾمل٣ّمبذملمملظؽملضمل٣ّموأغذملمملماظطملؽملذمل٧ّمسذملؽملؾمل٣ّ،موؼؿؾطملسملذمل٦ّنماىلمبمملدلضملمملصذمل٧ّموػذمل٣ّمأحذمل٦ّجممممممممم

ذذملذمل٧ّءإاىٖل،مإنمتذملذملمملب٦ّامإىٖلمصفملغذملذملمملمحؾؿملذملذملؾؾمل٣ّم،موإنمأسّٕضذملذمل٦ّامسؽملذملذمل٧ّمصفملغذملذملمملمصفملغذملذملمملممممممم

م14م{{زملمملئنملمِّرؾملّٕػ٣ّمع٤ّماظّٔغ٦ّبموادلضملمملؼنملمرؾؿملؾؾمل٣ّمأبؿػملؿملؾمل٣ّمبمملدل

                                                 
)مسند الشاميين والفتح الكبير( ، وفى كتاب شعب اإليماف ،  )اْلحكيم ىب ( عن َأبي الدَّرداِء رضَي اللَُّو عنُو. ٗٔ

 وفيو روايات عدة .



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   159159  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

ع٤ّماسذملّٕضمسؽملذمل٧ّمعذملؽملؾمل٣ّمغمملدؼؿذمل٥ّمعذمل٤ّمضّٕؼذملنملم،موعذمل٤ّممممممممم}}موىف رواية :

تزملّٕفمبعمل٦ّت٧ّمأظؽملذملوملمظذمل٥ّماحلّٓؼذملّٓم،مأػذمل٢ّمذطذملّٕىمأػذمل٢ّم مملظلذملؿ٧ّم،مأػذمل٢ّممممممممم

ذغملّٕىمأػ٢ّمزؼمملدت٧ّم،مأػ٢ّمعضملزملؿملؿ٧ّمالمأضؽملشملؾمل٣ّمعذمل٤ّمرمحؿذمل٧ّم،مإنمتذملمملب٦ّامممم

مم{{صفملغمملمحؾؿملؾؾمل٣ّموأغمملمأحنملماظؿ٦ّابنيموأحنملمادلؿشملؾملّٕؼ٤ّم

  ٘ اإلسالو٘ اإلسالوعظنعظن
  

 فما أعظم ىذا الدين الذي يطلب من أىلو:
أال يؤدوا فريضة الحج إال إذا كاف الواحد منهم يملك مااًل حالاًل زائدًا عن  -

 حاجتو وحاجة أىلو .....
 وال يرضى أف تستدين لتحج. -

وال يرضى أف يكوف لك إبن متأىل للزواج وتتركو بغير زواج وتحج ألنو  -
وتزوجو، أو ابن ال يعمل وتتركو وتذىب للحج،  األولى عليك أف تبدأ بو

 فاألوجب ىنا أف أجد لو بهذا المبلغ فرصة عمل كأف أعمل لو أي مشروع
وإذا ذىبت لتحج يشترط عليك أف توفر ألىلك كل نفقاتهم التى يحتاجوف إليها 

 حتى تعود من الحج ....
 فكما نرى اآلف :

حج ال يصح فيو الدين وىو فرض يقترض بعض إخواننا ليؤدي عمرة، فإذا كاف ال
 ! ، فهل أقترض ألعمل عمرة؟



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   161161  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 وما العمرة؟
فإني أستطيع أف أعمل عمرة وأنا ىنا ! ، وكذلك أستطيع أف أحج وأنا ىنا ! ف   

 كيف ذلك؟
 :قاؿ تستطيع في كل يـو أف تحج مرتين .... وتعتمر مرتين، قاؿ 

َؼُّٔطُّٕماظػمل٥ََّّمتضملمملظذمل٧ّمحٖؿذمل٧ّمَتشمْلػمُلَّٝمث٣ّٖمَضضمَلَّٓم،مَع٤ِّمَصػملذمل٧ّماظظمَلفَّٕمصذمل٨ّمَجؼملمملَسهمٍلمم}}

،ممملٖعهمٍلمذملذملت،مؼمِلٍَّٕةمذملذملذملذملذملٖفهمٍلموُسذملذملذملطمملَغومِلمظ٥ّمطفملِجّٕٔمَح;مث٣ّٖمَصػملذمل٧ّمَرْطضمَلَؿذملؿمِل٤ّٔم،ماظرمٖلؼمِلُّٗم

15{{ممملٖعهمٍلذملذملذملذملت،ممملٖعهمٍلذملذملذملت

م

 ومن يصر على ذلك بعد ىذا الحديث فإنها شهوة نفس وليست هلل عز وجل.
 أف يبدأوا أوالً كما قاؿ السلف الصالح:وىكذا ديننا يطلب من المؤمنين 

))مابّٓأمبؽملظملل١ّم،مصمملحّٕزمض٦ّت١ّموض٦ّتمع٤ّمتضمل٦ّلم،مث٣ّمبضملّٓمذظ١ّمتضملؾّٓم

مظّٕب١ّمسّٖموج٢ّم((

 وىذا بالنسبة للنوافل.
 وقد حلَّ اإلماـ الشافعي مشكلة البطالة من أمواؿ الزكاة :

 فقد أمر أال نعطي الزكاة للفقراء سيولة نقدية. -
 .وإنما ندربهم على حرفة  -

 فإذا أتقونها نوفر لهم حانوتاً ونأتى بأدوات الصنعة ونتركو ليتصنع ويتكسب. -

                                                 
 قاؿ الترمذي: حديث حسن ٘ٔ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   161161  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 وىكذا كاف المنهج ألف الفقير لو تعود على األخذ فلن يعمل أبداً . -

 وىذا مصداقاً للحكمة الصينية التى تقوؿ:
 "ال تعطي للمرء سمكة ولكن علمو كيف يصطاد السمكة". 

من كده ومن عمل يده ، ويكوف عفيف  والدين يريد من كل مسلم أف يأكل
النفس لدرجة أف لو جاءه حتى ماؿ بطيب نفس من أحد فال يقبلو ، إال إذا كاف في 

 أمس الحاجة إليو ، ويأخذ ما يحتاجو ثم يرد الباقي على عباد الواحد األحد.
 وىكذا دين اهلل :

لح ىذه يريد من المؤمن أف يكوف في شغل دائم إما مع اهلل، أو من أجل مصا
الحياة بتوازف، فال ينشغل بالدنيا إلى أف يترؾ الفرائض، أو ينسى الزكاة، أو ينشغل 

 بالدنيا ويملك الماؿ ومع ذلك يقوؿ ليس لدى وقت ألحج إلى بيت اهلل....
 ....... ونكرر يجب التوازف ......

 ﴿ ﴿                  ﴾ ﴾(سورة النور[( سورة النور[ٖٖ٘٘]اآلية)]اآلية )  
 مدية ال ىي شرقية وال ىي غربية :فالديانة المح

 وشرقية إشارة لإلنشغاؿ بالروح بالكلية كالرىبنة في المسيحية. -
 وغربية إشارة لإلنشغاؿ بالمادة مثل اليهود: -

 ﴿ ﴿                                           ﴾ ﴾
  ( سورة القصص[( سورة القصص[ٗٗٗٗ]اآلية)]اآلية)

 واألولى:



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   162162  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 ﴿ ﴿                             ﴾ ﴾]سورة مريم[]سورة مريم[  
 وذلك ألنها كانت مشغولة بالعبادة .

عن عبد اهلل بن مسعود قاؿ قاؿ أما نحن )المسلموف( فنعمل لإلثنين معًا : ف
 :فى حديث طويل واصفا أصحابو  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسّلم

م16{{مؾمَلمملٔرُرِػَؾمملْنمِبمملظػملَّؿمِل٢ّٔمُظؿمُل٦ّْثمِبمملظؽمٖلم}}

يعني بالليل كالرىباف في طاعة اهلل وبالنهار كالسباع في طلب األقوات ليِعفُّوا بها 
 أنفسهم وأىليهم عن الناس أجمعين.

 واصفاً شباب اإلسالـ: وفي ذلك يقوؿ اإلماـ أبو العزائم 
 تراىم نهاراً كالسباع شهامة  ...  كما طلب الرحمن في طػػلب البر

 بذكر إلههم  ...  سكارى حيارى في شهود وفي ذكروفي الليل رىباف 
 متى يناموف إذف؟

سيكفيهم اهلل بنفس أو أنفاس معدودة تعوض الجسم كل القوى المفقودة ، 
 وتجدد لو الخاليا واألنسجة والنشاط والقوة .

ال يناـ لياًل وال نهارًا إال لحظات مابين الظهر والعصر،  فقد كاف سيدنا عمر 
 :ير المؤمنين: ارفق بنفسك ، فيقوؿ يقولوف يا أم

                                                 

َف َعَلى َأْنَصاِفِهْم، َويُػَوضّْؤوَف َأْطَرافَػُهْم أَنَا يّّاَتزُِرو ، وفيو }}....  عن عبد اهلل بن مسعودمجمع الزوائد رواه الطبراني، ٙٔ
يَّ ِدَمُأوُىْم، رُْىَباٌف بِاللَّْيِل لُُيوٌث َجِليػُُّهْم ِفي ُصُدورِِىْم ُيَصفُّوَف للصَّاَلِة َكَما ُيَصفُّوَف لِْلِقَتاِؿ، قُػْربَانُػُهْم الَِّذي يَػتَػَقرَّبُوَف ِبِو ِإلَ 

 {{ بِالنػََّهارِ 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   163163  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

))مجضملػملوملمغؾملمملرىمظّٕسؿمليت،موجضملػملوملمظؿملػمل٨ّمظّٕب٨ّ،مصكملنممنوملمغؾملمملرًامضؿملضملوملم

مرسؿمليت،موإنممنوملمظؿملاًلمضؿملضملوملمغظملل٨ّم((

 : وكاف سيدنا أبو حنيفة 
عالم فقو ولديو مدرسة لتعليم الفقو ،ومع ذلك كاف يتكسب من قوت يده ، فقد  

كة العلم كاف يفتح الحانوت وما ىى إال ساعة أو كاف يتاجر في الخز) الحرير( ، وببر 
أقل من ساعة حتى تأتيو األرزاؽ التى يحتاجها من اهلل عز وجل في ىذا اليـو ، ويكتفي 

 بذلك ، وال ينتظر رزؽ غده ...
 متى كاف يناـ؟

 كاف ال يناـ إال وقتاً قلياًل بعد صالة الظهر،  ثم يقـو ليعلم الفقو ....
جميعًا مسافروف ... مسافروف إلى نومة طويلة سنناـ فيها إلى  وكما تعلموف فإننا

أف تبلى األجساد من كثرة النـو وطوؿ الوقت ، أما الوقت الذي أعطاه اهلل لنا في الدنيا 
 فهو وقت للجني وللحصاد ، وليس للنـو وللرقاد.

نومهم غلبة أى ال يناـ الرجل  -كما وصفوا - وكاف أصحاب رسوؿ اهلل 
  إذا غلبو النـو .منهم إال

يوجههم بأف من  وكاف الواحد منهم أحيانًا يناـ وىو راكع أو ساجد ، فكاف 
 ناـ في صالتو فليسلم وال يصلى حتى يستكمل حضوره مع اهلل عز وجل.

فقد كاف عملهم بالنهار مع رسوؿ اهلل يحصلوف، أو في التجارة ،أو في الزراعة، 
ف ،أو بالنهار في الحروب مع رسوؿ اهلل ، وكانوا وبالليل في العبادة ،وتالوة القرآ

 يتنافسوف في الصدقات ... ألنهم يريدوف أف يدخلوا في قوؿ اهلل تعالى:



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   164164  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 ﴿ ﴿                  ﴾ ﴾(سورة البقرة[( سورة البقرة[ٛٗٔٛٗٔ]اآلية)]اآلية )  
 وأف يكونوا من أىل الباقيات الصالحات.

في ىذه الحياة إال في فالمؤمن الكيس الفطن الذي ال يضيع نفسًا من عمره 
 رضاء مواله عز وجل .......

فاحرص على نفسك أكثر من حرصك على مالك، فالماؿ إذا مت سيصير إلى 
ورثتك ، لكن النفس لن تستطيع أف تأتي بغيره مرة أخرى ، وستندـ عليو إف أنفقتو في 

 غير رضاء اهلل يـو لقاء اهلل عز وجل....
حياتنا كلها وفق منهج اهلل عز وجل ، وشرعة فنجدد القلوب .....على أف نجعل 

عالـ الغيوب ..... فإف وقتنا إما هلل ..... وإما لعمل نافع لنا أو للمسلمين في ىذه 
الحياة ..... ونتوب إلى اهلل من اللهو واللعب الذي جنيناه ...!!! ومن الغفلة التى غفلنا 

 فيها عن اهلل !!!!!
 لو وصحبو وسلم.وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آ

  

  عْدٗ اجملد اإلسالمٙعْدٗ اجملد اإلسالمٙ
  

 مع أف أمة اإلسالـ جعل اهلل لها العزة في اإلسالـ 
 ولكن حالها اليـو ... يخبر بغير ذلك  .... فمتى تعود لألمة عزتها ومجدىا ؟



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   165165  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 متى يكوف ذلك ؟ .... متى ؟
 إذا غيرنا المفاىيم . -
 وعمرنا األرض. -

 كنوزىا التى أمر اهلل باستخراجها.  ونقبنا في باطنها وأخرجنا منها  -

فال ينبغي لدولة مسلمة وقد سجلت األقمار الصناعية كل المواقع األرضية 
للمعادف والفلزات أف تعجز حتى عن استخراج ىذه المعادف من أرضها فتأتي لنا 

 الشركات األجنبية لتستخرج لنا البتروؿ من أرضنا والمعادف من بيننا ونحن عاجزوف.
يحلم بو الشاب عندنا إذا كاف ذا طموح أف ترضى عنو إحدى ىذه وكل ما 

وليس الخبراء ألف الخبراء ال بد أف يكونوا  -الشركات وتضمو إلى صفوؼ العاملين بها 
وىذه غاية سعادتو .... وكلما يذىب إلى أى مكاف يفتخر بأنو يعمل في شركة   -أجانب 

 كذا األوروبية او األمريكية !!!!
 اإلسالمية؟ أين الشركات

 مهمشة !!!
 ىذا موضوع يا إخوانى أرجوا أف تجعلوه في قلوبكم ، وفي مهجة أفئدتكم ،

وأف نحاوؿ قدر استطاعتنا أف نحيي ىذه الروح اإلسالمية ، وىذه اليقظة اإليمانية حتى 
 تتغير معالم الحياة فيما بيننا  ومعالم المجتمعات التى نراىا بيننا.

 يد من عدو عتيد ، لم يجعل اهلل لو في قلبو رحمة .!!ألننا اآلف في حصار شد
 وأنتم رأيتم ذلك عياناً، ىل رحموا امرأة أو طفاًل في أفغانستاف !!

 أو في الشيشاف !!!



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   166166  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 أو في البوسنة !!!
 أو في العراؽ اآلف !!!

 أو في أي بلد من البلداف. 
 إذف كيف ُنحكّْم في أنفسنا من لم يجعل اهلل في قلوبهم ذرة من الرحمة؟

ال يتوانى أحدىم عن قتلك بأي وسيلة ! ، إذا كاف في إبرة محقن ! ، أو في 
برشامة ! ، أو في دواء !!!! ... ما داـ يعلم أنك تقاتلو وتحاربو لتسترد عافيتك ، 

 وتجعل أىل اإلسالـ شباب أقوياء. 
 ستوجب صحوة من األمة  ..ىذا الذي ي

 .تحيي اليقظة في قلوب األناـ ، حتى نرضي اهلل ورضي رسوؿ الختاـ 
ألنهم بلغ من عتوىم أف تحكموا في مصائرنا حتى في اللهو واللعب ..!!! ، 
ففي اللعب أصبحنا ال نستطيع أف نستغني عن المدرب األجنبي ، والحكم األجنبي ، 

 والالعب األجنبي....
 ي اللهو :وكذلك ف

 ال يصلح إال اإلنتاج األجنبي ، والمخرج األجنبي ، والممثل األجنبي ، ففقدنا 
 ىويتنا حتى في اللهو واللعب !!!!

 أين نحن اآلف من العالم الذي حولنا؟
 وىل كنا دوماً ىكذا عالة على األمم؟

 من قاؿ ىذا !!
 لقد انطلق أجدادنا من رعاة غنم إلى رعاة لألمم .. بماذا؟



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   167167  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

التطبيق الصحيح لكتاب اهلل جل وعال، بالفقو في الدين وليس فقط بالتمسك ب
 بالعبادات الشكلية وترؾ األمور المهمة والجوىرية والمعنوية.

 ىذه وصيتي لكل مسلم مؤمن في ىذا الوقت !!
نسأؿ اهلل عز وجل أف يصلح أحوالنا،  وأف يعلي شأف إخواننا المسلمين ، وأف 

 مة ،ويصلح عوجها في كل وقت وحين.يقيم بنا أود ىذه األ

 وصلى اهلل على سيدنا حمند وعلى آلى وصحبى وسله
 

  

 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   168168  .             .             تصخٔح املفأٍهتصخٔح املفأٍه                          مملرابعلرابعالباب االباب ا

 ورد ىف وصف أصحاب رسول اهلل 
م{ُرِػَؾذملذملذملذملذملذملذملذملذملمملْنمبمملظػملؿمل٢ّمُظؿمُل٦ّْثمبمملظؽمٖلؾمَلذملذملذملذملذملذملمملرمم}

 رْهبان 
 ْيِلاللِب

 وثــيــُل 
 اِرـــالنوـِب 

  بن مسعودعن عبد اهللفى مجمع الزوائد  رواه الطبراني



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   169169  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 الباب اخلامش
  كُ٘٘ا قسآُا ميػٟ بني اهِاعكُ٘٘ا قسآُا ميػٟ بني اهِاع

  فٟ ضعٚلٍ هألق٘اتفٟ ضعٚلٍ هألق٘ات

 
 الفصل األول

  اهفكساهفكس  عالجعالجاهكسآُٚٞ هاهكسآُٚٞ هاهػفا١ اهػفا١ خطٞ خطٞ 

 
 الفصل الثانى

  اهلسَ اهرٓبٟ هكضٚٞ األزشاق اهلسَ اهرٓبٟ هكضٚٞ األزشاق 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   171171  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا
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َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   171171  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 بسه اهلل الرمحن الرحيه
  قتصادقتصادكلن٘ البد ميَا ... اإلسالو ّاإلكلن٘ البد ميَا ... اإلسالو ّاإل

 
قبل أف نبدأ عرض المحاضرات التى وفقنا اهلل إللقائها ولجمعها وتنسيقها تحت 
ىذا الباب و الباب التالى بعنواف :  كونوا قرآنا يمشى بين الناس ... فى سعيكم 

 لألقوات ، وكونوا قرآنا يمشى بين الناس  ....فى حياتكم اإلقتصادية ..
ىذه األياـ ... فقد كثرت الدعوات البد أف نوضح أمرًا فى غاية األىمية 

المغرضة والتى يدعمها أعداء اإلسالـ والمتخوفوف منو أف يجعلوا القرآف كتب عبادة 
وفقط  وأف يفصلوا الدين عن الحياة ... ولكن القرآف الكريم وكما أسلفنا فى العديد من 

 المواضع فى ىذا الكتاب وغيره .... كتاب حياة.
الحياة وعماد نهضة المجتمع ومظهر رقى أفراده ..  واإلقتصاد ىو شرياف ىذه

فكيف يمكن سلخو عن الدين  وىو الدليل والمنظم لهذه الشئوف كلها !!! إف نظرة 
ٌاإلسالـ للحياة اإلقتصادية اإلجتماعية ىى جزء متكامل ال يمكن بتره عن نظرتو وتنظيمو 

القرآف وسنة النبى  للحياة اإلنسانية كلها ، وذلك تحت غطاء الشريعة من سيادة
 العدناف.

فألف باء اإلقتصاد ... أف اإلسالـ اليحـر الغريزة الطبيعية لحب التملك على 
أفراده ولكنو يهذبها ويرشدىا حماية لصاحبها قبل مجتمعو ، كما أنو اليكبل طاقات 

على  إبداع أفراده فى ترقية الحياة ، بل يحثهم على اإلنتاج واإلبداع والتعمير والتطوير ،
 أف يكوف ذلك من حالؿ وفى حالؿ وبال إسراؼ وأف يشكروا اهلل عليو.



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   172172  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

واإلسالـ اليساوى بين الناس فى ممتلكاتهم ، ولكنو يساوى بينهم فى حقوقهم 
وكرامتهم اإلنسانية، ويزيد فيجعل للضعفاء حقوقا لدى األقوياء فيتقووف بها، وللفقراء 

فينتفى الضعف والفقر من المجتمع وىما  نصيبا فى أمواؿ األغنياء فيستعينوف بها،
أعداء النهوض اإلقتصادى، ويزوؿ الحقد والحسد والكراىية وىم أعداء السالـ 
اإلجتماعى، وىو فوؽ ىذا يحث الفقراء دائما على العمل وترؾ المسألة، فيدفع بذلك 

ويصبح قوى المجتمع كلها رجاال ونساءًا للعمل ونبذ التسوؿ ومحاربة البطالة والكسل، 
 الكل نسيجا واحدا مترابطا متكاتفا ومنتجًا.

والمسلموف على يقين أف الماؿ الذى ىو عصب اإلقتصاد، فى حقيقتو ملك هلل 
حتى يفتح الباب لطاقاتهم  –وىم مستخلفوف فيو، وإف كانوا يكسبونو بعلمهم وعملهم 

هم فيو رقيب، ولكنهم يعلموف أف اهلل تعالى سائلهم عن مصدره ومصرفو ؟ ، وىو علي -
ولوشاء حوَّلو لغيرىم وبهذا حددت الشريعة عالقتهم بالماؿ فصاروا اليطغيهم وجوده، 
واليدفعهم للحراـ عدمو، واليسلب أخالقهم زيادتو وال نقصانو، إذا أقبل شكروا فزادوا، 

 وإذا أدبر صبروا فنالوا.
عدىا من موت كما يعلم كل مسلم أف الحياة الدنيا بكل ما فيها تتكامل مع ما ب

وبعث وحساب، وأف كل أعماؿ كسب الماؿ أو إنفاقو التنفصل عن ىذه المشاىد، 
والمسلم فى حياتو اإلقتصادية يعمّْر الدنيا كأنو لن يغادرىا أبدًا .... ويعمل آلخرتو كأنو 
مالقيها غدًا ، وىو فى ىذه أوتلك ، دستوره قرآف واحد ، ومعلمو نبى واحد ، وأخالقو 

تجزأ ، فليسو ىناؾ من خلق للمسجد وآخر للمتجر ، وال خلق للمصنع واحدة الت
 وآخر للمنزؿ .

المسلم ىو المسلم فى أى مكاف وفى أى زماف ، وكل أعمالو فى رضاء الواحد 
 الدياف وعلى نهج النبى العدناف. 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   173173  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 الفصل األول
  اهفكساهفكس  عالجعالجهه  اهكسآُٚٞاهكسآُٚٞاهػفا١ اهػفا١ خطٞ خطٞ 

  ػفا١ األٗي : اه                     

 اإلجسا١ات اهتفٚرٙٞ هوػفا١ األٗي
 إعالْ ًٚجاق اإلخ٘ٝ اإلمياُٚٞ -1

 ُصع اهغى ًّ اهؿدٗز -2

 ُبر اهفسقٞ ٗت٘حٚد اهؿف -3
 

 اهتطبٚكات اهعٌوٚٞ ٗاهٌِاذج اهفعوٚٞ -4

 أٗال : إذا متلّ حب اهلل ٓاْ كى ًاض٘اٖ

 ثاُٚا إذا متلّ حب اهل٠٘ مل ِٙفع اهدٗا

 لس باب اهصٙادٝاهػ -ثاهجا 

 زابعا املِاعٞ اإلمياُٚٞ

 خاًطا : ٗفٟ ذهم فوٚتِافظ املتِافطْ٘



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   174174  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 : اهجاُٟ ػفا١اه

                                ..  
 

 : اهجاهح اهػفا١

                                       
 

 ٚٞ هلرا اهػفا٢نياهٌِاذج اهتطبٚكًّ 
 اهبعضتفكد أح٘اي بعضِا   أٗال :

 طمـثاُٚا : أحب ألخٚم ًاحتب هِف

 اهفكسغدٝ ثاهجا :اإلٙجاز حتٟ عِد 

 ٘تــــاملبني ٙد٠ ٙجاز حتٟ زابعا :اإل

 ًّ احلٚاٝ اهعؿسٙٞ تعجبٚٞهكطٞ : ٗأخريَا



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   175175  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 الفصل األول
  اهفكساهفكس  عالجعالجهه  اهكسآُٚٞاهكسآُٚٞاهػفا١ اهػفا١ خطٞ خطٞ 

 لعلى الكبير اللطيف الخبير إف اهلل سبحانو وتعالى ا
خلق اإلنساف ويعلم ما توسوس بو نفسو وما يهجس في صدره وما يتألم بو 

 جسمو وما يشكو منو في مجتمعو 
فهو جلَّ وعال ال تخفى عليو خافية في األرض وال في السماء أحاط بكل شيء 

 علماً وأعطى لكل شيء في ملكو وملكوتو حكماً ....
داء شفاء وأنزلو في كتاب مبارؾ من السماء على سيد  جعل عنده عز وجل لكل

الحكماء وطبيب المرسلين واألنبياء سيدنا محمد عليو أفضل الصالة وأتم 
 قدوة لنا وأسوة لنا وللخلق أجمعين.  السالـ...وجعلو 

يا أخى في اهلل عز وجل تعالى بنا ننظر فى ىذه الصيدلية القرآنية لنأخذ منها 
 لج ما نحن فيو من شدة وفاقو وفقر واحتياج:ركناً واحداً يعا

 "كيف عالج القرآف الفقر؟"
 أدوية ال عد لها وأشفية ال حصر لها...

لكننا نأخذ آية واحدة تحكى تجربة النبي األمين بعد ىجرتو من مكة إلى 
المدينة فعندما خرج من مكة إلى المدينة المنورة المبجلة وكاف أىلها الفقراء وليس لهم 

 لزراعة والرعى وبعض البساتين القليلة ...إال ا



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   176176  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

جاءتهم الوفود وكثر العدد فكيف يأكلوف وكيف يشربوف وكيف يتسع الزاد 
 ٔلهؤالء القـو مع كثرة عددىم؟

 ( الحشر[:ٜانظر في كتاب اهلل عز وجل]اآلية)
                    

 لمشكلة الفقر والحاجة:العالج األوؿ  -
              

 
 والصنف الثاني من الشفاء: -
                        . 

 
 والصنف الثالث الذي يتم بو اإلنتهاء من الفقر والفاقة والعوز والحاجة: -
                          
 

فبهذه األشفية الثالثة.... عالج القرآف الكريم ىذه المشكلة االقتصادية التى 
أعجزت أعتى المفكرين والمصلحين ... وجاء اإلعجاز النبوي بالتطبيق العملى بالخطة 
 الربانية الجاىزة في كل زماف ومكاف إلصالح األحواؿ االقتصادية لجميع بنى

 اإلنساف.....: وىذه الخطة اإلقتصادية الربانية لعالج على الفقر والعوز ...
 ىى الخطة القائمة على ىذه اآلية الشريفة ....

                                                 
1
 ً    ا َضَع  ن   ٍضت لماُ باابا   اساإب حعج ػوَ    اٌلاة ٍحوظوم  اعواة  إلاخصاإضت . سوخواٍ  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   177177  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

إجراءات تنفيذية ، ومذكرة تفسيرية و  –مثل كل خطة  –وىذه الخطة لها 
 نماذج تطبيقية لبنود الخطة فما ىى ىذه الملحقات : ...........

 وؿ من خطة القضاء على الفقر :بند الشفاء األ 

  صفاء األّلصفاء األّلالال

                        
 

 فهو :
 حب اهلل . -
 وحب رسوؿ اهلل. -

 وحب كتاب اهلل تعالى . -

فأوؿ عالج لداء الفقر والفاقة والحاجة ، أف يمأل اإلنساف قلبو وما حولو 
قرآف ، وبحب أىل القرآف ، باإليماف ، وبحب اهلل ، وبحب النبي العدناف ، وبحب ال

 وأىل اإليماف.
 ولهذا البند بند الشفاء األوؿ بند الحب والمحبة ....

إجراءات تنفيذية بها يخرج ىذا القانوف إالى الحياة العملية، ولو أيضا مذكرة 
 تفسيرية ونماذج تطبيقية ...مثل كل القوانين ... 

 اإلطالة :أما اإلجراءات التنفيذية فنجملها فى أربعة لعدـ 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   178178  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 اإلجسا١ات اهتفٚرٙٞ هوػفا١ األٗي

       إعالْ ًٚجاق اإلخ٘ٝ اإلمياُٚٞ أٗال : 

 
 قوؿ اهلل تعالى   

                        ٔٓٔٓالحجراتالحجرات  
بروح  وىذا البند النورانى ، والميثاؽ الروحانى ، ىو الذى بسره كوف النبي 

 نورانياً  اهلل وبنور كتاب اهلل ... مجتمعاً 
كانت فيو األخوة اإليمانية فوؽ أخوة النسب ، وفوؽ أخوة العصب ، وفوؽ 

 . أخوة المصالح والمنافع ..... ألنها أخوة في اهلل وباهلل حوؿ سيدنا رسوؿ اهلل 
في  بين اهلل عز وجل في قرآنو السبيل إلى تحقيق ىذه األخوة وأفاض النبي 

 اب اهلل في توضيح السبيل إلى ىذه األخوة ...سنتو وبيانو في شرح ما جاء من كت
فما شرط ىذه األخوة؟ وكيف تتحقق؟ ، وىذا ىو البند اإلجرائى الثانى فى 

 مذكرة الشفاء القرآنية :
 

 ُصع اهغى ًّ اهؿدٗزاإلجسا١ اهجاُٛ : 

 قوؿ اهلل تعالى :

                                 ٗٚٗٚ   الحجرالحجرسورة سورة  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   179179  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 لكى نتآخى في اهلل...ال بد 
أف نتصافى ، ويمسك كل واحد منا مشرط كتاب اهلل ، ويفتح صدره وقلبو 
ويمأله بسر األخوة في اهلل والحب في اهلل والود في اهلل .... حتى تصير ىذه األخوة 

 أخوة فعالة في ىذه الحياة .
اهلل  وال يستطيع أحد أف يضع األخوة في اهلل وال الحب في اهلل وال الود في

والقلب مملوء بالبغضاء والشحناء واألحقاد واألحساد والنفور وما شابو ذلك من 
 األمراض التى تمنع تحقيق األخوة اإليمانية بين المؤمنين ....

 ولذلك فإف اهلل قد ساؽ المنهج القرآنى في آية صغيرة:

                                 (الحجر[( الحجر[ٚٗٚٗ]اآلية)]اآلية )  
تحت الغل تندرج األثرة واألنانية والحقد والحسد وكل الصفات الشخصية و 

ليحل مكانو القيم الجماعية كاإليثار، المودة، اإلحساف، الرحمة، فإذا أزيلت وأميطت 
من القلب كل الصفات التى تدعوا إلى األنانية وحلت مكانها الصفات والقيم القرآنية 

 جماعية فورًا:الربانية التى تدعوا إلى األخوة وال

                             ]سورة الحجر[]سورة الحجر[  
إذف شرط األخوة أواًل : أال يكوف شيئًا في الصدور ال حقد وال حسد وال بغض 

 وال كراىية .
وقالوا لسيدنا أبي ذر رضى اهلل عنو وأرضاه وقد كاف لو أخ في اهلل ابتعد قلياًل 

 بغضو؟ ، قاؿ: عن طريق اهلل: أال ت
م{{أبطملّٚمُخػمُلعمْل٥ّمصكملنمتّٕط٥ّمطمملنمأخ٧ّم.م}}



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   181181  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

لكن البعض اآلف يصل إلى أف األخ يريد أف تنزؿ المصائب على أخيو والمصيبة 
األكبر أف يفرح إذا نزلت ىذه المصائب ويحزف إذا جاءه خير وىذا ليس من صفات 

 : المؤمنين وأحياناً يظهر الشماتة مع قوؿ الحبيب 

م2م{{ماظرمٖلؼمَلمملَتهمَلمَِِّخؿمل١َّمَصؿمَلَِّٕحؼمَل٥ُّماظػمل٥َُّّمَوَؼِؾَؿػمِلؿمل١َّماَلمُتصمْلؾمٔلّٕٔم}}

 
وقد وضح سيدنا رسوؿ اهلل ىذه اآلية في الحديث الصحيح الموجود في 

 صحيحي البخارى ومسلم وقاؿ:

اَلمَتَقمملَدُّٓوا،مَواَلمَتؽمَلمملَجرمُل٦ّا،مَواَلمَتَؾمملَشسمُل٦ّا،مَواَلمَتَّٓاَبُّٕوا،مَواَلمَؼِؾِّٝمَبضمِلسمُلغمُل٣ِّمم}}

ماَلمَس ماْظؼمُلِلػمِل٣ّٔ، مَأُخ٦ّ ماْظؼمُلِلػمِل٣ُّ مٔإِخ٦َّاَغممًل، ماظػمل٥َِّّ مِسَؾمملَد مَوُط٦ُّغ٦ّا مَبضمِلّٕٚ، مَبؿمِلّٝٔ ػمَل٧ّ

ماظٖؿعمْل٦َّى مَؼِقعمِلُُّٕه: مَواَل مَؼِكُُّٔظ٥ُّ، مَواَل مَصِّٓٔرِه،مػممل َؼصمْلػمِلؼمُل٥ُّ، مٔإَظ٧ّ مَوَأَذمملَر ُػؽمَلممل،

مُط٢ّٗ ماْظؼمُلِلػمِل٣َّ، مَأَخمملُه مَؼِقعمِلَّٕ مَأِن ماظرمٖلّٕ مِع٤َّ ماِعّٕٔىٍء مَسػمَل٧ّممِبَقِلنمِل اْظؼمُلِلػمِل٣ّٔ

م3م{{ماْظؼمُلِلػمِل٣ّٔمَحَّٕاْم:مَدُع٥ُّ،مَوَعمملُظ٥ُّ،مَوِسُِّٕض٥ُّ

وكأف األخوة ال تتم إال بعد القضاء على ىذه األمراض المعنوية ، وىذه األمراض 
مع األسف تسكن اآلف في قلوب األمة اإلسالمية، أما مجتمع المدينة :فقد عالجو 

نفسية ، والمعنوية ، فأصبح الرجل يحب ألخيو ما سيدنا رسوؿ اهلل من ىذه األمراض ال
 يحب لنفسو .... بل يحب الخير ألخيو أكثر مما يحبو لنفسو 

 فاألخوة معناىا :
                                                 

 عن وائلةَ  )الفتح الكبير( رواه الترمذي ٕ

 .)جامع األحاديث والمراسيل( عن َأبي ُىَريْػَرَة  ٖ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   181181  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 أننا جميعاً رجل واحد . -
 لنا ىدؼ واحد وىو إرضاء الواحد . -

 ولنا كتاب واحد ىو الذي أنزلو اهلل على النبي الكريم . -

اهلل واجتباه لخلق اهلل من بدء الدنيا إلى  ولنا نبي واحد ىو خير نبي اختاره -
 يـو الدين .

 وأعمالنا التى تقرب إلى اهلل واحدة . -

والجزاء الذي يقدمو اهلل للعاملين اشترط فيو صالح أحواؿ المؤمنين إف كاف  -
 ىذا الجزاء في الدنيا أو في يـو الدين.

وترفع الوباء، وىذا يقود إلى اإلجراء الثالث ، والذى بو تنزع يارب الغالء، 
 ونعيش في بركات وخيرات من األرض والسماء ، وىو :

 

 اإلجسا١ اهجاهح : ُبر اهفسقٞ ٗت٘حٚد اهؿف

 قولو تعالى : 

                   ........  ٜٜٙٙاألعراؼاألعراؼ  
 قاؿ ال بد وأف تجتمعوا على كلمة رجل واحد:

                                     



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   182182  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

حتى نصف البلدة مع بعض وليس كل واحد بمفرده أو كل عائلة وحدىا أو 
 وحدىا إذ ال بد وأف يكونوا كلهم رجل واحد:

                                                 
                    (األعراؼ[( األعراؼ[ٜٜٙٙ]اآلية)]اآلية )  

 يريدنا اهلل جماعة: إذف

م4{{مَؼُّٓمآمَعَّٝماجَلؼمَلمملَسهمِل،مواظرمٖلؿمِلشمَلمملُنمَعَّٝمَع٤ِّمَخمملَظِّٟمَؼُِّٕطُّٚم}}

،  فلو حدث قحط وشحت السماء بالماء ونريد الماء من السماء ماذا نفعل؟
عليكم أف تصلوا صالة االستغاثة، من الذي يصلى؟ ىل ىم حملة  قاؿ حضرة النبي

 رجاؿ فقط؟القرآف؟ ، قاؿ ال، ىل ال
قاؿ: ال، إنما الرجاؿ والنساء والصبياف وكذلك الحيوانات يخرجوف جميعًا لكي 

 يدعوا اهلل فتتحقق شفقة اهلل وعطف اهلل فينزؿ عليهم فضل اهلل جل في عاله .

مأصسمل٢ّماظزملالةمم}} موسػمل٧ّمغؾؿملؽملممل مع٦ّد٧ّمسػملؿمل٥ّ مخّٕجمدؿملّٓغممل وسؽملّٓعممل

ؿؾملػمل٦ّامإىلمآمسّٖموأمتماظلالممإىلماالدؿلعملمملءمعّٝمض٦ّع٥ّمبينمإدّٕائؿمل٢ّمواب

مع٦ّد٧ّمظ٦ّم مؼممل مصعملممللمآ: مربم، مؼممل مصعملممللمع٦ّد٧ّ: مإجمملبهمل، مؼّٕوا وج٢ّمصػمل٣ّ

دس٦ّمت٦ّغ٧ّمعمملمذؽؿ٣ّمصػمل٤ّمأدؿفؿملنملمظغمل٣ّم،مضمملل:مدلمملذامؼمملمرب؟م،مضمملل:مِّنم

مصؿملغمل٣ّممنمملمم.....

                                                 
 رواه الطبراني وعن عرفجة )مجمع الزوائد(  ٗ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   183183  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

ضمملل:موع٤ّمػ٦ّمؼمملمربمحؿ٧ّمخنّٕج٥ّمع٤ّمصظمل٦ّصؽملممل؟مم،مضمملل:مؼمملمع٦ّد٧ّم

م{{أأغؾملمملط٣ّمس٤ّماظؽملؼملؿملؼملهملموأط٦ّنممنمملعممًلممم!!م..

 اذا نفعل يا رب؟م

                                              
  ( النور[( النور[ٖٖٔٔ]اآلية)]اآلية)

قد صور كل  إذف يريد اهلل من األمة أف تكوف على قلب رجل واحد والحبيب 
 المجتمعات اإليمانية في كل زماف ومكاف بأنها على ىيئة رجل واحد فقاؿ:

]إف كػػانوا فػػي القػػاىرة أو فػػي الهنػػد أو فػػي أوروبػػا أو فػػي ـَذملذمل٢ُّماْظؼمُلذملذملقمِلِعؽمِلنَيمَعم}}
ِصذملذمل٨ّمَتذملذمل٦َّاٚدِػ٣ِّمَوَتذملذملَّٕاُحؼمِلؾمٔل٣ِّمَوَتضمَلذملذملمملُرظمِلؾمٔل٣ِّ،مَعـَذملذمل٢ُّماْظَفَلذملذملِّٓ.مم.مأمريكػا وفػػي أي مكػػاف[

م5م{{مَظ٥ُّمَدمملِئُّٕماْظَفَلِّٓمِبمملظٖلؾمَلّٕٔمَواْظُقؼمٖل٧ّمٰ  ِعؽمِل٥ُّمُسسمِل٦ّْ،مَتَّٓاَس٧ّمٰ  ٔإَذاماِذَؿغمَل٧ّ

قد طبق النبي ىذا المنهج الكريم أكثر من مرة ، وفي أكثر من موضع ، وحدد و 
طريق فعل ذلك ، فقاؿ حاثًا ألىل اإلٌيماف على التكافل ، ووحدة الصف ، والتضامن 

 اإلجتماعى ...:

ٔإٖنماَِِّذذملذملذملضمَلّٕٔؼنَيمٔإَذامَأِرَعػمُلذملذملذمل٦ّامِصذملذملذمل٨ّماْظطمَلذملذملذملِّٖٔو،مَأِومَضذملذملذمل٢ّٖمَرضمَلذملذملذملمملُممِسؿمَلذملذملذملمملِظؾمٔل٣ِّمم}}

ؼؽمَلهمِل،مَجضمَلػمُل٦ّامَعمملمَطمملَنمِسؽمِلَُّٓػ٣ِّمِص٨ّمَث٦ٍِّبمَواِحٍّٓمُث٣ّٖماْضَؿَلذملؼمُل٦ُّهمَبؿمِلذملؽمَلؾمُل٣ِّمِصذمل٨ّممممِبمملْظؼمَلِّٓ

م6م{{ٔإَغمملٍءمَواِحٍّٓمِبمملظٖل٦َّٔؼهمِل،مَصؾمُل٣ِّمِعينمَوَأَغمملمِعؽمِلؾمُل٣ِّ

                                                 
٘
ُ  صحٛح يغهى ٔيغُذ اإليبو أحًذ   ٍِ ان ٍِ ثَِشٍٛش َع ٌِ ْث ب ًَ  ْع



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   184184  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 اإلجسا١ اهسابع

 اهتطبٚكات اهعٌوٚٞ ٗاهٌِاذج اهفعوٚٞ
 

وف من ىاجر إليهم " واآلف وقد استوعبنا أنو لتنفيذ ىذا الشفاء األوؿ "يحب
والذى ىو أوؿ السبيل للقضاء على الفقر ....، البد من اإلخوة اإليمانية مع نزع الغل 

 وتوحيد الصف ...
فإننا نتناوؿ الموضوع بشرح أوسع من خالؿ ىذه المذكرة التفسيرية التالية  

 بما يلى:والنماذج التطبيقية لهذا الشفاء و ىى أكثر من أف تحصى أو تعد ونكتفى منها 
 

 أٗال : إذا متلّ حب اهلل ٓاْ كى ًاض٘اٖ :

إذا تمكن ىذا الحب حب اهلل وحب رسولو وحب كتابو وحب أىل اإليماف .. 
 إذا تمكن من القلب وملك الفؤاد ...

سهل على اإلنساف كل أمر في دنياه،  ألف اهلل يتواله بواليتو ، ويختصو 
 ا ليكونوا طوع إرادتو :بخصوصيتو ، ويأمر األرض والسماء وما بينهم

                                                   
                    (األعراؼ[.( األعراؼ[.ٜٜٙٙ]اآلية)]اآلية )  

                                                                                                                              

 ،جامع األحاديث والمراسيل(.عن َأِبي ُموَسٰى رضَي اللَُّو عنُو  ٙ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   185185  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 ثاُٚا إذا متلّ حبُّ اهل٠٘ ال ِٙفع اهدٗا

 وعلى النقيض من ذلك ....: -
 ولو :إذا أبدؿ أحدنا حب اهلل ورس

بحب الدنيا ، وحب األىواء، وحب الشهوات، وحب النساء، وحب البنين، 
وحب القناطير، المقنطرة من الذىب والفضة والخيل المسومة، والسيارات والطائرات 
والقطارات ، وما على شاكلتها ، واألنعاـ والحرث ...... فمن كاف ىذا حالو ؟ واهلل عز 

 وجل ليس لو على باؿ ؟؟؟؟
 عذاب اهلل. فليتربص

 وعذاب اهلل في ىذه الحياة :
ىو الهم ، والغم ، والضيق الذي ينتاب اإلنساف في ىذه الحياة ، والذي يحل 
باإلنساف في كل أمره ، فال يجد رضا وإف أفاض اهلل عليو الخيرات ...... وال يجد 

 قناعة وإف توالت عليو النعم والبركات ........
 ف باإليماف كاف كما قاؿ النبي العدناف:فاإلنساف إف لم يعصمو الديا

.ظذمل٦ّمطذملمملنمممم)وملمؼعمل٢ّمصػمل٧ّمآمسمملؼ٥ّمودػمل٣ّم:مظ٦ّمطمملنمظػملؼملذملقملع٤ّ(مظ٦ّمطمملنمالب٤ّمآدمم}

الب٤ّمآدممواديمع٤ّمذػنملمظؿؼملؽمل٧ّماظـذملمملغ٧ّم،موظذمل٦ّمطذملمملنمالبذمل٤ّمآدمموادؼذملمملنمممممم

م7م{ع٤ّمذػنملمظؿؼملؽمل٧ّماظـمملظىملم،موالمميألمسنيماب٤ّمآدممإالماظرتاب

                                                 

ـَ }} قَاَؿ َرُسوُؿ الّلِو :  نورد رواية مسلم  ٚ ـَ َواِديَاِف ِمْن َماٍؿ الَبْػتَػَغٰى َواِدياً ثَالِثاً. َوالَ َيْمألُ َجْوَؼ اْبِن آَد َلْو َكاَف اِلْبِن آَد
 صحيح مسلم(َعْن َأَنٍس ) .{{،  اُب. َويَػُتوُب الّلُو َعَلٰى َمْن تَابَ ِإالَّ التػُّرَ 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   186186  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 اهػلس باب اهصٙادٝ : -ثاهجا 

 في شأنو: المؤمن فيقوؿ  أما

م8م{{مِغضمِل٣َّمادلمملُلماظزمٖلمملحُلمظػملُّٕٖج٢ّٔماظزملمملحٔلم}}

 وذلك ألنو :
 يشكر اهلل على عطاياه . -
 ويطلبها من حل وأبواب أحلها لو اهلل . -

ثم يصرفها ال على حسب ىواه لكن على حسب ما أمره بو اهلل وأوصى بو  -
 حبيب اهلل ومصطفاه .

 والشاكروف يقوؿ فيهم اهلل: وىو بذلك شاكر ألنعم اهلل ،

                                        
         ]سورة إبراىيم[]سورة إبراىيم[  

 وأرضاه : انظروا إلى سيدنا على زين العابدين 
كيف كاف يشكر ربو على نعماه وكاف من األثرياء والمرفهين وكيف كاف يطبق 

 مانية ....معانى األخوة اإلي
عندما كانوا يغسلوه بعد وفاتو ، وجدوا في ظهره شيئًا بارزًا كأنو يعمل حمااًل 
لألثقاؿ، فقد عمل قبل وفاتو بحثًا اجتماعيًا مع نفسو .... ولم يطلع عليو إال ربو على 

                                                 

 رواه أحمد . ٛ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   187187  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

أىل المدينة ، فوجد ثالثين أسرة ليس لهم مصدرًا للدخل ، وعائلهم عاجز عن 
 مكتب ضماف اجتماعى يكفل ىذه األسر بنفسو ...الكسب، فعمل لنفسو 

 :وألنو يعلم قوؿ الحبيب 

{{صّٓضهملماظلّٕمتظملسمل٢ّمصّٓضهملماظضملالغؿملهملمبلؾضملنيمضضملظملممًلمم}}م
9

م

 فلم يعلم زوجو وال خدمو وال حتى أوالده ...
وكاف يحمل جواؿ الدقيق على ظهره ووعاء فيو سمن في يمينو ، وُصرة بها ماؿ 

لسحر ..... وىذه كانت عبادتو في ذلك الوقت وىى في شمالو ، كل ذلك في وقت ا
 أفضل عبادة .،..... 

ألف عبادة المؤمن التى تتعداه إلى غيره ، أفضل من عبادتو التى تقتصر على 
نفسو، وكاف يطرؽ الباب وقبل أف يفتحوا الباب يضع ما معو ويذىب بدوف أف يعرؼ أى 

 ف الناس .... فسألوىم :أحد شيئاً عنو ، وبعد موتو إذا بهذه األسر تتكف
 كيف كنتم تعيشوف؟ ، فقصوا عليهم ما كاف  ....

فعلموا أف ىذا الرجل كاف يضطلع بهذه المسئولية ، وذلك ألف المجتمع 
 اإليمانى ىو مجتمع التكافل ..... بين المؤمنين والمؤمنات .....

 ...... وىذا ىو المجتمع الذي أسسو رسوؿ اهلل 
 انى لو طبقنا ىذه النماذج الطيبة فماذا نحتاج بعد ذلك؟فباهلل عليكم يا إخو 

 
                                                 

َصَدَقُة السر ُتْطِفىُء َغَضَب الرَّب، َوِصَلُة الرَِّحِم َتزِيُد ِفي اْلُعُمِر، َوِفْعُل اْلَمْعُروِؼ »قَاَؿ النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم:   ٜ
 جامع األحاديث والمراسيل. ،عن َأبي سعيٍد رضَي اللَُّو عنُو ، «يَِقي َمَصارَِع السُّوءِ 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   188188  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 زابعا املِاعٞ اإلمياُٚٞ

في قلوب المؤمنين والمؤمنات مناعة ضد التنافس  وبذلك كلو وضع النبى 
في الدنيا والتصارع في الحصوؿ عليها والتنافس في الوصوؿ إليها.، و عالج الجشع 

 س، فقاؿ :الذي في القلوب واألطماع التي في النفو 

َع٤ِّمَأِصَؾَّّمآِعؽملممًلمِص٨ّمِدِِّٕب٥ِّمُعضمَلمملًص٧ّمِص٨ّمَبَِّٓغ٥ِّ،مِسؽمِلَُّٓهمُض٦ُّتمَؼ٦ِِّع٥ِّمَصغمَلفمَلٖغؼمَلمملمم}}

م10{{مِحؿملَِّٖتمَظ٥ُّماظِّٓٗغؿمَلمملمِبَقَّٔاِصرٔيَػممل

 : وقاؿ 

وإنمطمملنم،مووارىمس٦ّرت١ّ،مج٦ّس١ّمجضملرمل٣ّمؼغملظملؿمل١ّمعؽملؾملمملمعمملمدّٖٓممملماب٤ََّؼم}}

م11م{{..مصرتطؾؾملمملمصؾّْموإنمطمملغوملمدابهمل،مبؿملؿممًلمؼ٦ّارؼ١ّمصّٔاكم

وىذا ال يعنى بأى حاؿ من األحواؿ أف يحجزىم عن تعمير الدنيا أوطلب السعة 
 والرفعة ، ولكنو صلى اهلل عليو وسلم :

 يحجزىم عن طلبها من غير حلّْها إذا تعسرت . -
وأف يوجو أنظارىم إلى حقائق نعمها الدنيوية فال يقطعهم الشوؽ إليها وإنما  -

 متنعت أو تعسرت .يعلوف عنها إذا ا

 ويشكروف عليها واليطغوف بها أو يسرفوف فيها إذا تيسرت ... -

                                                 

 َعْبِد اللَِّو ْبِن ِمْحَصٍن اْلُخَطِميّْ َرِضَي اللَُّو َعْنوُ عن  رواه الترمذي ٓٔ

وما فوؽ اإلزار ، وماء الجر ، فلق الخبز .. »  وللحديث يداية ، ونهايتو قولو  عن أبي الدرداء قاؿ: قاؿ  ٔٔ
 مسند الشاميين. «فحساب عليك
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   189189  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 خاًطا : ٗفٟ ذهم فوٚتِافظ املتِافطْ٘

 وبهذا الحب اإليماف و األخوة العلية التى سكنت القلوب لبعضهم البعض ...
 أبدؿ ىذه الرغبة المحمومة فى التنافس على الدنيا وحسب :

 شرع اهلل.بالتنافس فى عمارتها على  -
 والتنافس فى رعاية المحتاجين من أفراد المجتمع . -

 والقياـ على مصالحهم وشئونهم. -

أنظر إلى أبى بكر وعمر رضى اهلل عنهما وكيف ضربا لنا أكمل األمثلة فى قتل 
وىذا يفوؽ بال قياس كل  –الفقر وانتشاؿ أىل العوز من كبوتهم مع حفظ ماء وجوىهم 

 : -ة والتشدؽ بالمدنية الحديثة أساليب الرعاية المستحدث
 فيم كانوا يتنافسوف؟ وانظر إلى أصحاب رسوؿ اهلل 

 وفي أي شيء كانوا يسارعوف ويستبقوف؟
 كانوا يبحثوف عن المنكسرين من عباد اهلل الذين ال زائر لهم وال جليس:

فكاف سيدنا أبو بكر يمشي في فجاج المدينة ، فوجد عجوزًا مقعدة ، وال 
د ، فيذىب في وقت ال يراه فيو أحد إال الواحد األحد ، ألنو يريد العمل بينو يعولها أح

وبين اهلل ، وال يريده للفخر والمباىاة وال للرياء وال للسمعة بين عباد اهلل ، لكن حسبو 
 أف اهلل عز وجل مطلع عليو ويراه ، ودأبو وديدنو قوؿ اهلل:

                                                 
  (سورة التوبة[(سورة التوبة[٘ٓٔ٘ٓٔ]اآلية)]اآلية)
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   191191  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 فيذىب سيدنا أبو بكر إلى ىذه المرأة يكنس بيتها ويقضي لها حاجاتها .
ورأى سيدنا عمر أف رسوؿ اهلل يؤثر أبا بكر عليو ، فأراد أف يبحث عن ىذا 

ىم ، كما أمر اهلل السر ، وأخذ يبحث عن البؤساء والمساكين ليقضي مصالحهم ويرعا
جل في عاله .... وأثناء بحثو وجد ىذه المرأة ، لكنو كلما ذىب إليها وجد بيتها 

 مكنوساً ، وكل حاجاتها مقضية ، فسألها من الذي يقضي لك ىذه الشئوف؟
 فقالت: رجل ال أعرفو 

 قاؿ: ومتى يأتى؟
 قالت: قبل الفجر 

فرأى الداخل عليها ويقضي  فتربص عمر في مكاف قريب من البيت قبل الفجر ، 
 :كل مصالحها ىو سيدنا أبو بكر 

                               [[ٕٕٙٙ  ]سورة المطففين]سورة المطففين  
 وفي ذلك كانوا ال يحتاجوف آل إلى لوائح ...

 وال إلى قوانين ....
 وذلك ألنهم يراعوف رب العالمين عز وجل.

 

  

  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   191191  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 اهجاُٟ ػفا١اه

                                ..  

 اهجاهح اهػفا١

                                       
 

واآلف أين المذكرة التفسيرية والمالحق التنفيذية والنماذج التطبيقية لهذين 
 الشفائين ؟ 

 المثاؿ ... الالحصر :ىاكم بعضا منها على سبيل البياف و 

 فا٢نيـــــــاهػ ّٙاهٌِاذج اهتطبٚكٚٞ هلرًّ 

 اهبعضتفكد أح٘اي بعضِا   أٗال :
 

 من تماـ اإليماف : جعل 
 أال يبيت المسلم شبعاناً وجاره جائع ال يشعر بو.

فال بد وأف يتفقد األحواؿ االقتصادية لجيرانو وأىل شارعو وأىل حيو، فهي 
ال يرتفع قدره في درجات اإليماف عند اهلل إال إذا نفذ ىذه الخطوة مهمة كلفو بها اهلل و 

التى كلفو بها حبيب اهلل ومصطفاه ، وذلك ألف المشاعر واحدة ، وإف كانت األجساـ 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   192192  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

متعددة ، فالمؤمن الذي سيأكل الخيرات ويتنعم بالمسرات وجاره يتحسر على 
 اللقيمات وال يجد ما يسد بو رمقو ...

 ا اإليماف؟ما حالو في ىذ
 : نسأؿ النبي العدناف 

م12م{{مَعمملمآَع٤َّمَع٤ِّمَبمملَتمَذِؾضمَلمملَنمَوَجمملُرُهمَجمملِئّْٝمٔإَظ٧ّمَجؽمِلِؾ٥ِّمَوُػ٦َّمَؼضمِلػمَل٣ُّمِب٥ِّم}}

 فيجب علىَّ أف أبحث عن جارى ....
 بدوف أف أتحسس عليو ، أو أتجسس عليو ، لكن أتفقده من أجل :

 مرني بو اهلل .إف كاف محتاجاً أعينو ..... ألف ذلك أمر أ -
 وإف كاف ضعيفاً أقويو . -

 وإف كاف فرحاً أىنيو . -

 وإف كاف عنده عزاء أعزيو . -

المهم أف أبحث عن األشياء التي تسد حاجات اإلخواف ، وىذا ما أمرنى بو 
 .الرحمن ، وأوصاني بو النبي العدناف 

إذف على اإلنساف أف يحس بمن حولو ويشعر بهم ، حتى إف كانت المشاعر 
حسية الظاىرية التى فيك مائة في المائة نحو أخيك ، لكن المشاعر القلبية نحو ال

إخوانك ميتة ، فال تنفع مثل ىذه المشاعر الحسية ، إذ ال بد من المشاعر القلبية 
 اإليمانية .... ألنها التى يتفقد بها أحواؿ إخوانو وأحواؿ رفقائو .....

                                                 

 رواه الطبراني والبزارعن َأنٍس رَضي اللَُّو عنُو.  ٕٔ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   193193  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 ثاُٚا : أحب ألخٚم ًاحتب هِفطم
 درجة أعلى فى تماـ اإليماف ... ثم جعل 

للذين أصبحوا أصحة في  أف يحب اإلنساف ألخيو ما يحب لنفسو فقاؿ  
 أفئدتهم مطهرين في نفوسهم:

م13م{{ِمالمُؼقمِلِع٤ُّمَأحُُّٓط٣ِّمحؿ٧ّمُؼِقنمٖلمِِّٛخؿمل٥ّمعمملمُؼِقنمٗلمِظؽمَلظمْلِل٥ّم}}

، والتى فحثِّ المسلمين أجمعين على العمل حتى يصلوا إلى ىذه الحاؿ العالية
بها يكونوف على تماـ اإليماف ، ولو طبقنا ىذا الحديث وعملنا بو في حياتنا .... ىل 

 ستكوف ىناؾ مشكلة؟
 أبداً واهلل ...!!!

 ألننى أحاسب نفسي ...
 وكذلك أخي يحاسب نفسو ....

 وكل واحد يحب الخير ألخيو كما يحبو لنفسو .....
 فتنتهى القضية !.

 . ثالية في المدينة المنورة التى أسسها رسوؿ اهلل كما كانت في الحياة الم
ونأخذ مثااًل واحدًا على ذلك ، فكما تعلموف أف األنصار وسعوا إخوانهم 
واقتسموا معهم الدور واألمواؿ وغيرىا ...، وعندما جاءت الفتوحات، وجاءت الغنائم ، 

 جمع رسوؿ اهلل األنصار وقاؿ لهم :

                                                 
 صحيح اإلماـ مسلم.عن أَنٍس  ٖٔ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   194194  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

معمملمتعمل٦ّظ٦ّنم)معمملرأؼغمل٣ّ؟(م؟م}}

ػ٢ّمأخّٙٗمبؾملّٔهماظطملؽملمملئ٣ّمادلؾملمملجّٕؼ٤ّمظظملعملّٕػ٣ّمسػمل٧ّمأنمؼرتط٦ّامظغمل٣ّمعمملم

مأسشملؿملؿؼمل٦ّهمهل٣ّم؟م،مأومأضلؼملؾملمملمبؿملؽملؾمل٣ّموبؿملؽملغمل٣ّم؟

م{{وؼصمل٢ّماظ٦ّضّٝمسػمل٧ّمعمملمػ٦ّمسػملؿمل٥ّ؟م

 وانظروا لهؤالء القـو الذين تحلوا باإليثار حيث قالوا:
مؼمملمرد٦ّلمآم،ب٢ّمأسشملؾملمملمطػملؾملمملمظػملؼملؾملمملجّٕؼ٤ّ،م}}

م{{ٓمسّٖموج٢ّم.موالمغفملخّٔمعؽملؾمل٣ّمذؿملؽممًلمخّٕجؽملمملمعؽمل٥ّ

 فنزؿ قوؿ اهلل تعالى :

                                
ولم يقل الدار وحسب !، بل الدار واإليماف، ، إذف علينا أف نطلب الدار مع 

 اإليماف ، و لذلك وتنفيذا لهذه المعانى السامية ...
ذه األحاديث المباركة، على ىذه اآلية ، وعلى ى و لما إطلع أصحاب النبي 

ساروا على ىذا النمط في سلوكهم، وفي حياتهم ، وأصبحوا وال يرتاح باؿ أحدىم حتى 
يرى الخير في أخيو،  وحتى يبعد الشر عن ذويو، وحتى يكوف حب الخير ألخيو في 

 قلبو أكثر من حبو لنفسو ....
 ليس األمر أمر فاقة وضيق

فاء القلوب...والذي ال يكوف إال ..... ولكن األمر أمر سعة الصدور وص
 . بصريح اإليماف وخالص الحب هلل عز وجل وللنبى العدناف 
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   195195  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 ثاهجا : اإلٙجاز حتٟ عِد اهفكسا١
 وظل ىذا الحاؿ بين الصحابة أجمعين ....

حتى في أشد الحاالت ضيقاً، وىاكم مثاال واحدا، وكما قلنا آنف ... األمثلة 
 ع لإلكثار ...::غير محدودة ولكن المجاؿ ال يتس

مظّٕج٢ّمم}} صعملّٓمذبّّمرج٢ّمع٤ّماِّغزملمملرمذمملةم..وأسشمل٧ّمرأدؾملممل

متضملػملؼملنيمأنمأخ٨ّم مضممللمهلممل: مودخ٢ّمظّٖوجؿ٥ّ موبضملّٓمأنمأخّٔػممل صعملريم،

مظ٥ّ،م مأسشملؾملممل مصمملذػنملمو مضمملظومل: ماظّٕأسمعين.، صالنمأح٦ّجمإىلمػّٔه

موضممللمهلممل:م مصّٓخ٢ّماظّٕج٢ّماظـمملغ٨ّمظّٖوجؿ٥ّ مِّخؿمل٥ّ، صّٔػنملموأسشملمملػممل

آمأح٦ّجمإىلمػّٔهماظّٕأسمعينمتضملػملؼملنيمأنمأخ٨ّمصالنميفمدؼ٤ّم

م،حؿ٧ّمعّٕتماظّٕأسمبلؾّٝم مظ٥ّ موأسشملؾملممل ماذػنملمإظؿمل٥ّ موضمملظومل: صرملفضملؿ٥ّ

م{{دورمع٤ّمدورماِّغزملمملرمث٣ّمرجضملوملمظألولمعّٕةمأخّٕىم!!!م

 ما ىذا اإليثار؟
 ىو الذي حلوا بو عقدة الفقر .....

 وقضوا بو على الحاجة والفاقة :

                                           
 صدؽ اهلل تعالى .

 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   196196  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 زابعا :األٙجاز حتٟ عِد ًالقاٝ امل٘ت

 حتى في أوقات الحروب والمعارؾ ، وعند معالجة سكرات الموت :

صعملّٓمرأىمأحّٓمأصقمملبماظؽمليبماظغملّٕؼ٣ّميفمواضضملهملماظريع٦ّكميفمم}}

مسػمل٧ّماِّرضمؼضملمملجلم بالدماظرملمملمماب٤ّمس٣ّمظ٥ّميفمصظمل٦ّفماجلّٕح٧ّمصّٕؼضملممًل

معمملء.،مدغملّٕاتما مأذؿؾمل٨ّمذّٕبهمل مضمملل: م، مأترملؿؾمل٧ّمذ٨ّء؟ مصعملممللمظ٥ّ: دل٦ّتم،

مصكملذام م; مالب٤ّمسؼمل٥ّ مؼؽملمملوظ٥ّ مأن مأراد موسؽملّٓعممل م، مبمملدلمملء موسمملد صّٔػنملمعلّٕسممًل

موالمؼلؿشملؿملّٝماظغملالمم مؼرملريمإظؿمل٥ّ مؼّٓلمأغ٥ّمذنؿمملجمأؼسملممًلمم-جبّٕؼّّمآخّٕ مبممل

م،مصّٔػنملمإىلمػّٔامم-إىلمادلمملءم مب٥ّمأواًل مابّٓأ صعملممللماجلّٕؼّّمالب٤ّمسؼمل٥ّ:

بـمملظىملمؼػملؾملىملمع٤ّمذّٓةماظضملشملّ٘م،موؼرملريمإىلمادلمملءم،مصعملممللماظّٕج٢ّم،موإذام

مصّٕجّٝم مضّٓمعمملت، مصّٔػنملمإىلماظـمملظىملمص٦ّجّٓه م، مأواًل مب٥ّ مابّٓأ اظـمملغ٨ّمظ٥ّ:

م{{إىلماظـمملغ٨ّمص٦ّجّٓهمضّٓمعمملتم،مورجّٝمإىلماِّولمص٦ّجّٓهمضّٓمعمملتم.

 ماتوا جميعاً .
 ولم يشربوا الماء .

 ولكنهم فازوا بقوؿ اهلل في كتابو المنزؿ :

                                         
                                   الحشرالحشر  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   197197  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 حديثو المشهور : قاؿ 

اظػملؾمل٣ّمبمملركميفماِّغزملمملرم،مويفمأبؽملمملءماِّغزملمملرم،مويفمأبؽملمملءمأبؽملمملءممم}}

م{{.ماِّغزملمملرم،مويفمذرؼهملماِّغزملمملرمإىلمؼ٦ّمماظّٓؼ٤ّ

 
 والنماذج التطبيقية ....

 والمذكرات التفسيرية من السنة النبوية ...
ومن وفعل السادة السابقين األولين أكثر من أف تحصى أو تستقصى ، فقد 

بعد عالجهم ..... في مصحة الملك القدوس فحيوا وىم فى الدنيا حياة  جعلهم 
 السعادة والهناءة والسرور.

 

 ٗأخريَا .....

 بٚـــٞ ًّ احلٚاٝ اهعؿسٙٞهكطٞ تعج

 عوٟ ٓاًؼ ٓرٖ املركسٝ اهتفطريٙٞ

  
 ما دمنا إخوانى جماعة المؤمنين ... جسداً واحداً :

 فهل عضو في الجسد يضرب عضواً منو؟ -
 ىل عضو في الجسد يشتكي عضو منو؟   -



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   198198  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 فلماذا كثرت الشكايات بين المؤمنين ؟ -

والمسلمين، وليست  ولماذا امتألت المحاكم بالقضايا التى بين المسلمين -
 بين المسلمين وغير المسلمين ؟

لماذا يمر مسلم على مسلم فيعرض عنو وال يلقى عليو السالـ؟ مع أف   -
 السالـ هلل جل في عاله !!!

لماذا ينظر المؤمن إلى أخيو المؤمن إذا جاءه خير ويتمنى أف يبتعد ىذا  -
 الخير عنو؟ مع أف ذلك ليس من شيم أىل اإليماف !!

 إذا جاء ألخيو المؤمن فرح حزف؟لماذا  -

 وإذا أصيب أخيو المؤمن بسوء فرح؟ -
 ....ليست ىذه من أخالؽ أىل اإليماف التي أسسها النبي العدناف 

فإف المسلمين جميعًا جسد واحد يفرحوف بفرح أخيهم ، ويحزنوف جميعًا إذا 
مؤمنوف الضر أصاب بعضهم ، وال يرتاحوف حتى يمسحوا ىذا الضر عن أخيهم ... ال

متكاتفوف، متآلفوف، فإذا حققنا ذلك كما كاف أىل المدينة على ذلك ، وأىل المجتمع 
اإليماني كلو على ذلك ... نظر اهلل لنا نظرة رأفة وحناف، فبدؿ حالنا إلى أحسن حاؿ، 

 وجعلنا كهؤالء رضى اهلل عنهم أجمعين ....
 تعد وال تحد؟كيف غير اهلل البأساء والضراء .... إلى خيرات ونعم ال 

بهذه األشفية الثالثة المذكورة فى اآلية الكريمة ..... وبها يحل القرآف واحدة من 
 أعتى مشاكل الحياة .... وبهذا يعالج القرآف الفقر.

  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   199199  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 الفصل الثانى
اهلسَ اهرٓبٟ هعالج قضٚٞ اهلسَ اهرٓبٟ هعالج قضٚٞ 

  األزشاقاألزشاق
 زكّ اهكاعدٝ األٗي

                               ٕٕٕٕالذارياتالذاريات  

 

 زكّ اهكاعدٝ اهجاُٟ

                                ٔٔالطالؽالطالؽ  

 

 زكّ اهكاعدٝ اهجاهح

                              ٗٗٗٗ  القلمالقلم  

 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   211211  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 زكّ اهكاعدٝ اهسابع

                            ٕٕٚٚ  ةةالمائدالمائد  

 

 قٌٞ اهلسَ اهرٓبٟ

 أٗ زكِٕ اخلاًـــظ  أٗ اهِتٚـــــــــــــجٞ

                                    ٜٜٙٙاألعراؼاألعراؼ  

 

 بسكٞ اإلمياْ ٗاهتك٠٘

 بسكٞ احملافظٞ عوٟ اهؿالٝ

 بــــسكٞ إخـــــساج اهصكـــاٝ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   211211  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 الفصل الثانى
  اهلسَ اهرٓبٟ اهلسَ اهرٓبٟ 

  زشاقزشاقهعالج قضٚٞ األهعالج قضٚٞ األ
 صيدلية القرآف ...

تعالج قضية نعاني منها نحن والمسلموف أجمعوف في كل وقت وحين ، وىى 
 قضية

 " إف األرزاؽ غير كافية !!! "،
 فكيف يعالج الرحمن ىذه القضية ألىل اإليماف؟

فهذه القضية محكومة بمبادى قرآنية واضحة تتكامل مع بعضها ، وىى وإف  
 بعضها لبعض ....  كانت متعددة ومتشابكة ويقود

 إال أننا سنكتفى منها بأربعة  مبادىء أو قواعد:
 تمثل القاعدة الذىبية لقضية كفاية األرزاؽ. -
 وأما المبدأ الخامس فهو فى حقيقة األمر النتيجة.  -

ويمكنك أف تشبو ذلك بهـر لو أربعة أركاف تصنع قاعدتو وركنو الخامس ىو  
 قمتو أو النتيجة  :



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   212212  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 هـر الذىبى القرآنى لعالج قضية األرزاؽ بأركانو الخمسة .. واآلف فلندرس ال

 زكّ اهكاعدٝ األٗي

                                  الذاريات الذاريات  
 أف كلنا يعلم يقيناً :

 أف الرزؽ مقدَّر . -
 وأف ىذا األمر مسطر . -

 وأف نفساً لن تخرج من الدنيا حتى تستوفى رزقها . -

 ا أيقنا بقوؿ الحبيب الذي أنواره ال تغيب:ولو أنن

مَظ٤ِّمم}} مَغظمْللممًل مَصكمٔلٖن ماظشملَّػمَلنمِل. مِص٨ّ مَوَأِجؼمِلػمُل٦ّا ماظػمل٥ََّّ ماٖتعمُل٦ّا ماظؽمٖلمملُس َأٗؼؾمَلممل

مِص٨ّم مَوَأِجؼمِلػمُل٦ّا ماظػمل٥ََّّ مَصمملٖتعمُل٦ّا مَسؽمِلؾمَلممل. مَأِبشمَلفمَل مَؤإِن مٔرِزَضؾمَلممل، مَتِلَؿ٦ِِّص٨َّ مَحٖؿ٧ّ َتؼمُل٦َّت

م14م{{َوَدُس٦ّامَعمملمَحَُّٕمماظشملَّػمَلنمِل.مُخُّٔوامَعمملمَح٢ّٖ،

ولو فتشنا اآلف لوجدنا أف كل مشاكل الناس ىي عدـ الرضا بما قسم اهلل ، فلو 
أف اإلنساف رضي لزاده اهلل خيرات وبركات ودفع عنو آفات وأمراض وعاىات، لكنو غير 

 راض ويقوؿ: إلى متى يكفينى ىذا الرزؽ؟

                                                 
 َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو. سنن ابن ماجة ٗٔ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   213213  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

ذلك سببو عدـ الرضا بما ويريد المزيد فيلجأ للغش واإلحتياؿ والنصب وكل 
قسم اهلل ، فلماذا إذًا ال أرضى عن اهلل ؟ وأطيع اهلل ! ، وأقنع بالقليل الذي يعطيو لي 

 اهلل من أجل أف يغنيني بو اهلل عن جميع من سواه !!!
 وىذا ىو الغنى !!

 :فمن ىو الغنى في نظر رسوؿ اهلل وفي نظر اهلل، قاؿ 

15{{مَظ١َّمَتغمُل٤ِّمَأْشؽمَل٧ّماظؽمٖلمملٔسمَواِرَضمِبؼمَلمملمَضَل٣َّماظػمل٥َُّّم}}

مم

فكل ما سوؼ تحتاجو سيأتى بو إليك ما دمت مراقبًا هلل وتخشاه..، ولو توكلت 
على اهلل فإف القليل الذي قسمو لك اهلل سيكفيك ويزيد وتتصدؽ منو على خلق اهلل جل 

 في عاله.
لك أبو وقد كاف أصحاب رسوؿ اهلل في البداية فقراء حفاة عراة ، ويقوؿ في ذ

 :ىريرة 

مثؿملمملب٥ّمم}} موحن٤ّمغزملػمل٨ّمخػملّٟمرد٦ّلمآمؼلرت معؽملممل ماظّٕج٢ّ طمملن

م{{وؼرملّٓػمملمسػملؿمل٥ّم،محؿ٧ّمالمتصملؾملّٕمس٦ّرت٥ّمصؿؾشمل٢ّمصالت٥ّم

ومعنى ذلك أنو كاف ال يلبس سروااًل ، وظلوا على ذلك إلى أف أصبحوا ىم 
 األمراء والوجهاء والعظماء ... لماذا؟

                                                 

َماِت فَػيَػْعَمَل ِبِهنَّ َأْو يُػَعلَّْم َمْن يَػْعَمُل َمْن يَْأُخُذ ِمنّْي ىِذِه اْلَكلِ »َوَعْن َأِبي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو قاَؿ:  ٘ٔ
اتَِّق اْلَمَحاِرـَ َتُكْن َأْعَبَد النَّاِس َواْرَض »فَػَقاَؿ َأبُو ُىَريْػَرَة: قُػْلُت َأنَا يَا َرُسوَؿ اللَِّو، فََأَخَذ بَِيِدي، َوَعدَّ َخْمسًا قاَؿ: « ِبِهنَّ؟

ى النَّاِس، َوَأْحِسْن إَلى َجاِرَؾ َتُكْن ُمْؤِمناً، َوَأِحبَّ لِلنَّاِس َما ُتِحبُّ لِنَػْفِسَك َتُكْن ُمْسِلماً، َوالَ ِبَما َقَسَم اللَُّو َلَك َتُكْن َأْغنَ 
 )الترغيب والترىيب(رواه الترمذي «. ُتْكِثِر الضَِّحَك، فَإفَّ َكثْػَرَة الضَِّحِك ُتِميُت اْلَقْلبَ 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   214214  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

اـ الذي حرمو اهلل فلو عرض عليو الدنيا  ألنهم رضوا بما قسم اهلل ، ورفضوا الحر 
 كلها من حراـ إف كاف رشوة أو نصب أو بكذب أو بحيلة يقوؿ:
 ال، ماذا أفعل بها؟ فيما أعطاني ربي الكفاء والغناء ....

ولكن على الرغم من وضوح ىذه القاعدة األولى أو ىذا األساس لكل مسلم إال 
 سنا ....!!!!أننا نصر أف نعالج قضية األرزاؽ ىذه بأنف

 بل إف كل واحد منا يريد أف يزيد في رزقو !!! 
وإذا كاف الشرع ال يبيح فيختلق ىو الحلوؿ  !!!؟؟؟ ويخالف المعهود ويترؾ 

 ويتخطى الحدود مع أف اهلل يقوؿ: سنة النبي 
 

 زكّ اهكاعدٝ اهجاُٟ

                                ٔٔالطالؽالطالؽ  

 
 أين يبحث عن الفرج ؟؟؟ فمن

وىو يقدـ على ما يتعدى بو حدود اهلل فال يحصل من ذلك إال أف يظلم نفسو 
!!!!! ، وال يظلم نفسو وحسب بل إف الرزؽ الحالؿ الذي قدره لو اهلل ال يكفيو !! ، 

 وىو يريد الثراء كمن حولو !!!
 والعين ممدودة لهم ويطمع أف يكوف مثلهم فماذا يفعل؟ 

 ن الحراـ  !!فيكثر م



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   215215  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 ويزداد فى الخطايا واآلثاـ !!!
وىو يظن أنو سيريح نفسو وروحو ، ومن حولو أيضًا ، وما يأتيو اليكفى ؟؟ وىو 

 يريد المزيد ؟؟؟ .... كيف يصل لذلك؟
إذا كانت ىذه البضاعة تأتيو بجنيو مكسب ، فهو يريد عشرة لكي يصبح 

مر وأتصدؽ على الفقراء والمساكين.، مليونيرَا ، ويقوؿ في نفسو وبعد ذلك أحج وأعت
أو أبني مسجدًا ويضحك على نفسو !! ، أو تضحك عليو نفسو !!! ، ويظن انو 

 يضحك على اهلل عز وجل ؟؟؟؟
 ألف ىذه األشياء يلزمها الماؿ ... الحالؿ والحبيب يقوؿ:

همُلماْظَقَّٕاُممِص٨ّمَج٦ِِّص٥ِّمَواظَِّّٔيمَغظمْلُّٗمُعَقؼمٖلٍّٓمِبؿمَلِِّٓهمإٖنماْظضمَلِؾَّٓمَتؽمِلعمَلُِّٔفماظػملُّعمْلؼمَلم}}

م16م{{مَعمملمُؼَؿعمَلٖؾ٢ُّمِعؽمِل٥ُّمَسؼمَل٢ّْمَأِرَبضمُل٦َّنمَؼ٦َِّعممًل

 والمطعم الحالؿ ...
ىذه ىي النقطة الجوىرية التى يجب أف يؤسس المؤمن عبادتو عليها لرب البرية 
عز وجل ، ومن الجائز أف يتعبد اإلنساف هلل ، ويعتمر ويحج خمسين مرة ، ويأتى يـو 

 فى معنى حديثو الشريف : ة كما يقوؿ حضرة النبي القيام

مميألمبنيماظلؼملمملءمم}} معممل مواظـؽملمملء مع٤ّماظّٔطّٕ مادلالئغملهمل مظ٥ّ مظؿؽملرملّٕ إنمادلّٕء

واِّرضم،مصؿملعمل٦ّلمآمسّٖموج٢ّمدلالئغملؿ٥ّ:مردوهمسػمل٧ّمسؾّٓي،مصؿملعمل٦ّظ٦ّن:م

م{{دلمملذامؼمملمرب؟مؼعمل٦ّل:مإغ٥ّمملمؼّٕدمبّٔظ١ّموجؾمل٨ّمواظّٓارماآلخّٕةم

                                                 
ُهَما(.، عن ابن عبَّابرانى فى األوسططال ) ٙٔ  جامع األحاديث والمراسيلٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   216216  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

رشوة أو يغش في البيع ، أو يغش في الوزف ، أو يرتكب المفاسد ، كأف يأخذ 
في الكيل ، أو يسرؽ وينصب ويخدع ، أو يتسوؿ ، كل ىذا وأكثر منو وىذه صور 

 حرمها اهلل .... ومنعها اهلل .
 ويضرب حضرة النبي في ذلك مثاال :

اذرتىمرج٢ّمث٦ّبممًلمبضملرملّٕؼ٤ّمدرػؼملممًلمتلضملهملمسرملّٕمعؽملؾملمملمحاللمم}}

م{{وواحّٓمعؽملؾملمملمحّٕاممصغملػملؾملمملمحّٕامم

 وىذه ىي المصيبة التى وقعنا فيها اآلف ...
وأصبح الماؿ حراماً !!! فال يقبل اهلل مني عماًل ، وإذا دعوت فلن يستجيب اهلل 

 قاؿ: لدعائي ، وإذا قلت يا رب .... تسد أبواب السماء ، وذلك ألف النبي 

م17م{{مَأِرنمِلمَعشمْلضمَلؼمَل١َّمَتغمُل٤ِّمُعِلَؿَفمملَبماظِّٖٓس٦َِّةمم}}

 بمن يمأل بطنو؟فما بالكم 
 النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم:قاؿ 

م18م{{ِب٥ِّممٰ  َأٗؼؼمَلمملمَظِق٣ّٕمَغَؾومَلمِع٤ِّمَحَّٕإممَصمملظؽمٖلمملُرمَأِوَظ٧ّم}}

فأنت تحرص على تصحيح اللقمة ... بأف يكوف الطعاـ صحيَا لكي يكوف 
الجسم مضبوطَا ، وتحرص على أف تشترى من التاجر فالف ، ومن عند الفرف الفالني 

                                                 

ُهَماغيرصبرانى ط ٚٔ  ،جامع األحاديث والمراسيل، عن ابن عبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ

 .)جامع األحاديث والمراسيل( عن َأِبي َبْكٍر رضَي اللَُّو عنوُ  ٛٔ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   217217  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

كى تأتي الخبز الصحي، وكذلك بالنسبة لكل ما يخص الطعاـ والشراب ...فمن باب ل
 أولى أف تكوف حريص على أف تقدـ هلل ما يطلبو تعالى لتناؿ بو رضاه .

وأوؿ أساس طلبو منك اهلل أف تغذي ىذا الجسم الذي تطيع بو اهلل من حالؿ 
 أحلو اهلل، وأف تبتعد عن الشبهات والمحرمات ......

 كن الكثيروف .....ول
 ال يرضوف ، واليقنعوف ، واليكتفوف ، ويقولوف نحن محتاجوف !!!!!
 وىنا تأتى القاعدة الذىبية الثالثة والتى البد أف يعلمها كل مسلم ...

فقد يسلك المحتاج طريق الحراـ ، فيأتيو الماؿ من ىنا أوىناؾ كما قلنا.... 
ميره ، وسار كما سار الالىوف بال ضابط ويظن أف الغمة قد أنكشفت أخيرا لما نسى ض

 أو رابط .من شرع أو ضمير .... !!!!
ولكنو قد اليدرى أف اهلل يقوؿ لو ، ولكل من ظن أف سبيل الخالص من نقص 

 األرزاؽ ؟ ... يبدأ بالخالص من " قاؿ اهلل وقاؿ الرسوؿ "...يقوؿ لهؤالء أجمعين :

 زكّ اهكاعدٝ اهجاهح

                              ٗٗٗٗ  القلمالقلم  

 
فإف مظنة إنفراج األزمة بالكسب الحراـ ، ليست إال استدراج لهم وألمثالهم 

 : والصادؽ المصدوؽ ينبو ويحذر الجميع فى معنى قولو الشريف 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   218218  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

إذامشسملنملمآمسػمل٧ّمسؾّٓمرزض٥ّمع٤ّمحّٕاممصكملذاماذؿّٓم }}

 {{ شسملؾ٥ّمسػملؿمل٥ّمبمملركمظ٥ّمصؿمل٥ّ

يزىو المسكين بنفسو ويعتقد أف ذلك الفرج بسبب   ومع ىذا اإلستدراج
 شطارتو ومهارتو ، ومن الجائز أف يتعالى على المسلمين األتقياء وعلى المؤمنين األنقياء 

 وال يعرؼ أنو ممكور بو ومستدرج وداخل في قوؿ اهلل:

                                             
               .]سورة القلم[.]سورة القلم[  

بل واألمر من ذلك أنو إذا كسبت من حراـ فإنك ستنفقو في الذنوب واآلثاـ 
 وإذا استمرأت ذلك فإنو دليل على غضب اهلل:

وقد عين ىاروف الرشيد أخاه بهلوؿ مفتش تموين على األسواؽ وبعد عاـ 
 استدعاه وقاؿ: كم قضية حققتها ىذا العاـ؟

 وال قضية واحدة ، قاؿ: لماذا؟ ، قاؿ:قاؿ: 

ؼمملمأعريمادلقملعؽملنيمرأؼوملمآمؼعملؿّٙمع٤ّماظصملمملدلنيمأواًلمبفملولمصغمل٢ّمعممللم

محزمٖلػمل٦ّهمع٤ّماحلّٕاممدػملشملؾمل٣ّمآمسػمل٧ّمإغظملمملض٥ّميفماظّٔغ٦ّبمواآلثمملم.

إنها قضية وعليك أف تراىا في كل الحياة اإلنسانية أما إذا جاء الماؿ من حالؿ 
 رضي ذي الجالؿ واإلكراـ عز وجل.فال بد وأف ينفق في عمل ي

 وىنا تحل القاعدة الذىبية الرابعة :
 والتى يكتمل بها المربع الذىبى لقاعدة األرزاؽ 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   219219  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

الحلَّ وال سبيل وال إمكانية للخروج من مأزؽ عدـ كفاية األرزاؽ إال بها ... فإف 
ن الضيق الظاىر اهلل لن يقبلنا ، ولن يتقبل منا ، ولن ينظر إلينا ليخرجنا مما النحب م

 ....... إلى السعة الحقيقية .....
 ........................ إال إذا اتقيناه .........................

 زكّ اهكاعدٝ اهسابع

                            ٕٕٚٚ  المائدةالمائدة  
 

 سيدنا عيسى على نبينا وعليو أفضل الصالة وأتم السالـ...
مع الحواريين )أي تالميذه( وجاءوا عند قبر وىم يعلموف أف اهلل قد كاف يمشي 

أعطاه إحياء الموتى فقالوا: يا رسوؿ اهلل ادعوا اهلل أف يحيي صاحب ىذا القبر لينبئنا بما 
 القاه ، فدعا اهلل ، وإذا بصاحب القبر يقـو ويقوؿ:

 يا روح اهلل أنا ىنا منذ خمسة آالؼ سنة 
 قاؿ: وما حالك؟

 كنت في أشد العذاب ولم ينصرؼ عنى العذاب إال اآلف .  قاؿ:
 قاؿ: وما فعلت؟

قاؿ: كنت أتقى اهلل وأطيع اهلل ولكننى كنت أعمل حمَّااًل على جمل كنت أملكو 
 فأخذت ذات مرة عوداً من الحطب ألسلك بو أسناني بدوف إذف صاحبو ...

 وىذا ما أوقعنى في ىذا العذاب"



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   211211  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 ب؟ فماذا نفعل نحن وأين نذى
 فإذا استوعبنا ما سبق . -
 وأدركنا أف الرزؽ مقدر ورضينا بماقسم اهلل لنا. -

 ولم نسلك إال ماأحلو لنا سبحانو لنوفى احتياجاتنا . -

 ومشينا على النهج الصحيح  -

ونظرنا النظرة التى علمها لنا رسوؿ اهلل  لكل ىذه الشئوف من الفقر والغنى  -
 والقناعة والرضا والحل والحرمة 

 . إذا كاف ذلك ........... -
 فإف اهلل يرسل لو دعماً من السماء واألرض ...... ما اسم ىذا الدعم؟

 وىو ما أرسلو اهلل ألصحاب رسوؿ اهلل والصادقين من عباد اهلل ....
 ..........................ىذا الدعم اسمو البركة .........................

 ـر القرآنى الذىبى.........................................وىذه ىى قمة اله
 بل قل إف شئت النتيجة الموعودة لكل ماسبق إذا سلكنا السبيل القويم .....

 

 قـــــٌٞ اهلــــــسَ اهرٓبٟ

 أٗ زكِٕ اخلاًــــظ

 أٗ اهِتٚـــــجٞ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   211211  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

                                    ٜٜٙٙاألعراؼاألعراؼ  

 

 مياْ ٗاهتك٠٘بسكٞ اإل
 

اإلدارة الملكوتية التى تشرؼ على األرزاؽ الدنيوية ، يأتيها األمر من رب البرية 
 ، أف فالناً ىذا أعطوه دعماَ على بطاقتو التموينية ...

 فأنت لك بطاقة تموين يومية ...
وآخر صفحة في البطاقة يأتي موظفو مكتب التموين ، ويقولوف يا فالف لقد 

 بة واحدة ، أو لقمة واحدة فلم نجدىا .... وىذا عند مفارقة الدنيا.فتشنا لك عن شر 
 وكما قلنا يعطوه الدعم على ىذه البطاقة ، وىذا الدعم عبارة عن :

 ﴿ ﴿                                    ﴾﴾  ٜٜٙٙاألعراؼاألعراؼ  
 ................."البركة" ...............

 الغافلين لم يعد ىناؾ بركة ... وقد يقوؿ بعض
ولكن نقوؿ لهم إف البركة موجودة وغير مفقودة ... والحمد هلل نراىا ونلمسها 
ونعيش فيها ، وكل الصالحين والصادقين يعيشوف فيها بفضل اهلل والحمد هلل، ومن 

 أعطاه اهلل ىذا الدعم فقد تواله اهلل سبحانو وتعالى :

 ﴿ ﴿                  ﴾﴾  ] سورة األعراؼ [] سورة األعراؼ [  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   212212  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 فال يحوجو اهلل ألحد من خلقو طرفة عين وال أقل .. كيف؟
إذا كاف يملك أكاًل يكفي ليومين يجعلو يكفي لسنتين ، وال تقل كيف ألف ذلك 

 :علم اهلل عز وجل ، وىذا حاؿ موجود كاف فيو أصحاب رسوؿ اهلل 

مرد٦ّلمآمم}} مأب٦ّمػمصعملّٓمأسشمل٧ّمدؿملّٓغممل مع٤ّمدؿملّٓغممل ّٕؼّٕةمضّٓرًا

مث٣ّمحّٓثوملم موز٢ّمؼفملط٢ّمعؽمل٥ّم....، اظؿؼملّٕم،موضضمل٥ّميفمجّٕابمع٤ّماجلػملّٓم،

عضملّٕطهملموغظملّٔمعمملمعضملؾمل٣ّمع٤ّمرضملمملممصغملمملنمدؿملّٓغمملمأب٦ّمػّٕؼّٕةمؼضملشمل٨ّمظغمل٢ّمواحّٓم

ع٤ّماجلؿملّ٘ممتّٕةم،موز٢ّمؼفملط٢ّمع٤ّمػّٔاماجلّٕاب،موؼشملضمل٣ّمشريهمعؽمل٥ّ،مإىلم

أنمح٦ّصّٕمدؿملّٓغمملمسـؼملمملنمع٤ّمبضملّٚماهلؼمليملماظّٕسمملعمصفملخّٔواماجلّٕابمعؽمل٥ّم..م

م{{وظغملؽمل٥ّمضّٓمز٢ّمؼفملط٢ّمع٤ّمػّٔاماجلّٕابمدؽملنيمر٦ّالم.

 واألمثلة في ىذا المجاؿ ال تعد وال تحصى ...:
في السيرة الصحيحة ، وكذلك فإف ىذه األمثلة موجودة في حياتنا اآلف والحمد 

 هلل ، فإف البركة إذا حلت:
 تجعل ىذا الجلباب ال يبلى. -
 جراحات وعالجات.وتجعل األعضاء واألبداف صحيحة ، ال تحتاج إلى  -

 وتجعل اإلبن والبنت في ذكاء دائم ال يحتاج لمساعدة أو لدروس..... -

سيمنع عني وىذا ما ال يراه أحد، فإف ما يمنعو اهلل عنا أكثر من الذي يعطيو  -
 يقوؿ فى الدعاء المعلـو : لنا في أيدينا فقد كاف 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   213213  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

م{{واصّٕفمسؽملمملمذّٕمعمملمضسملؿملوملمم}}

 لك رزؽ ال يعد ، وال يحد !!!فكونو سبحانو يصرؼ عني ، فإف ذ
 ألف ما يصرفو اهلل قد يكوف بالءاً بداء يحتاج مني إلى آالؼ من الجنيهات 

 للعالج ..... قد تكوف أكثر من عشرين ألف مثاًل ، فكم أعطاني اهلل ىنا؟
 أعطاني عشرين ألفاً خالؼ الصحة والعافية التي ال تُعوَّض..!!!!

 وال يلتفت الناس لمثل ذلك.
 فع اهلل عن المؤمنين والمؤمنات ال يعد وال يحصى.... ود 

وأوضح ثانية تأكيدا أف البركة موجودة والحمد هلل، لكن يلزمها أخذ األسباب 
 التى يستأىل بها المرء البركة من اهلل:

                                     
 ماذا يحدث؟

                                        ٜٜٙٙاألعراؼاألعراؼ  
 وانتبهوا لخآية فلم يقل لفتحنا عليهم خيرات أو أرزاؽ ولكن قاؿ:

                          
ولو وزف المؤمنوف أنفسهم بهذا الميزاف فورًا ينظر اهلل إلينا نظر عطف وحناف 

 ويبدؿ حالنا إلى أحسن حاؿ:

                                                  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   214214  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 )بدوف اجتهاد وال صنعة وال مهارة( وكيفية الفتح: 

                                 
 لم يقل خيرات ... ألنو من الجائز أف يكوف المحصوؿ قليل  !!

 فى الكثير .لكن عندما تنزؿ عليو البركة يك
فقد ينتج الفداف أردبين فقط ، لكن األردبين يكفياف سنتين ، ألف اهلل يحفظهم 

 بحفظو ، ويضع فيهم البركة بأمره عز وجل .
لكن إذا أنتج الفداف اآلف خمسة وعشرين أردبًا مع وجود السوس في القلوب، 

 ومن ىناؾ ..... وىو الغل .... فوراً يظهر السوس في النبات ، وتأتى اآلفات من ىنا
 فتأكل الناس وال تشبع ...!!!

 وتتناوؿ الخيرات وال تشكر ...!!! 
وال شيء يكفى وذلك لعدـ وجود الرضا باألرزاؽ الحالؿ ... التى أرسلها رب 

 البرية عز وجل.
 :فإذا أخذت باألسباب التى تؤدى إلى ذلك 

وينزؿ في قلبي كنز ىو   فإف اهلل يتوالني اهلل بالبركة ويتوالني بدفع البالء والشر
 كنز القناعة قاؿ فيو الرسوؿ:

م19م{{ماظعملؽملمملسهملمطؽملّٖمالمؼظملؽمل٧ّم}}

 ومن ينزؿ في قلبو كنز القناعة ماذا يُرزؽ؟
                                                 

 .رواه البيهقي مرفوعا ٜٔ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   215215  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 يرزؽ الرضا عن اهلل ...
  ومثل ىذا  يكوف أعنى الناس كما قاؿ رسوؿ اهلل 

 وىذه ىى بركة التقوى والورع والرضا باألرزاؽ الحالؿ 

 ٟ اهؿالٝبسكٞ احملافظٞ عو

وقد قلنا أف المؤمن البد لو من األخذ باألسباب التى تؤىلو لنواؿ بركة اهلل 
 وتنزلها عليو .....ز

وقد أسلفنا أنو إذا رضى المرء عن رزؽ اهلل ، ولم يمد عينيو ويديو ... إلى 
 الحراـ الذي حرمو اهلل ....... فوراً تتنزؿ عليو بركة اهلل .....

 الة .......ما داـ محافظا على الص
وىنا يأتى السبب اآلخر الذى يستأىل بو المومن أف يتواله اهلل ببركاتو .... 

 فالبد ألف يكوف محافظاً على الصالة ...
 وخاصة صالة الفجر ألنها الصالة التى ينزؿ في وقتها البركة من اهلل.

سؽملّٓعمملمؼّٔػنملمظزملالةماظظملفذملّٕمؼذمل٦ّضّٜمابؽملؿذمل٥ّماظلذملؿملّٓةمصمملرؼملذملهملمممممممصعملّٓمطمملنمم}

ؼمملمممعملصملؾملمملموذػنملمإىلماظزملالةموطمملغوملم ؾملّٓةموملمتعمل٣ّمصعملممللمويفمؼ٦ّممأؼ

صمملرؼملذملذملهملمعذملذملمملمعؽملضملذملذمل١ّمأنمتعملذملذمل٦ّع٨ّميفمػذملذملّٔهماظلذملذملمملسهملم؟م،مأعذملذملمملمسػملؼملذملذملوملمأنمػذملذملّٔهممم

صعملمملظذملوملممم-مأي أهناا اسااا ة اسان ل ايل  الاا اسلىاة  زاق ا ر ا -دمملسهملمت٦ّزؼّٝماِّرزاق؟م



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   216216  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

ؼمملمردذمل٦ّلمآ:مسفؾذملوملمدلذمل٤ّمؼزملذملػمل٧ّماظزملذملؾّّمبضملذملّٓمممممممم-بضملّٓػممل-اظلؿملّٓةمسمملئرملهمل

م{طؿملّٟمؼّٕزق؟،مضمملل:مؼّٕزقمطؼملمملمؼّٕزقماظغملمملصّٕمذّٕوقماظرملؼملّٗم

 أي رزؽ ليس فيو بركات .
 وىذه البركات ىى التى عليها المعوؿ في حياة المؤمنين والمؤمنات .

فالجلباب كما سبق وقلنا الذي يكفي عامًا مثال يعيش لمدة عشرين عاما  -
 ببركة اهلل سبحانو وتعالى 

الطين ، يعيش مئات السنين ، والمنزؿ الذي كاف يبنيو أجدادنا وكاف من   -
والمنزؿ الذي نبنيو اآلف بالمسلحات والحديد ، ال يمكث حتى عشرات 
السنين ... ونجد أنو يلزمو الصيانة أو اإلزالة !!! ......  لماذا؟ ، كاف 
المنزؿ الذي يبنيو أجدادنا يؤسس على البركة ، وعلى تقوى اهلل ، وعلى 

 طاعة اهلل جل في عاله .
ف إذا اختلط عندنا شيء من الماؿ بالحراـ ، يجعل الماؿ كلو حرامًا، ونحن اآل

 والبركة يا إخوانى ىى التى تحل كل مشكالت المسلمين ، ونأخذ مثاالً واحدًا:
إخواننا في الجزيرة العربية ، عندما حافظوا على صالة الفجر في وقتها أخرج 

ه ؟ ، أبدًا بل إف اهلل عز لهم اهلل البتروؿ من األرض .... ىل زرعوه ؟ أو صنعو 
وجل أتى لهم بأناس من أقصى الشماؿ من أعداء اهلل، وسخرىم للبحث والحفر 

 ، ليستخرجوا البتروؿ ...!!!
وكل ما على أىل الخليج أنهم يجلسوف على العداد عند الميناء ، ليأخذوا 

 نصيبهم فيو بال تعب وال نصب ...
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   217217  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 إقامة الصالة !!! وذلك ألنهم استجابوا هلل ، وحافظوا على
وعندما تهاونوا ..... سلط اهلل عليهم الحروب ، فأكلت أرزاؽ اهلل التى أرسلها 

 لهم اهلل.
فاألرض وما عليها من نبات .... يقدر اهلل عز وجل أف يبارؾ في ىذا النبات ، 

 وما يأتى من فداف واحد قدر ما يأتى من عشرين فداف .. كيف ذلك؟

 صكـــاٝبــــسكٞ إخـــــساج اه
 إذا اتقى اإلنساف حضرة اهلل ....

 وراعى اهلل ....
 وأخرج من ىذا النبات حق اهلل وىو الزكاة....

 أما إذا طمع في حق اهلل وقاؿ كما نسمع:
"اللي يحتاجو البيت يحـر على الجامع" ، فإف العلى الكبير ال يترؾ حقو وقد 

 :قاؿ في ذلك البشير النذير 

م{{إالمودػملّٛمسػملؿملؾمل٣ّمآصمملتماظّٖراسهملممعمملمعؽملّٝمض٦ّمماظّٖطمملةم}}

 وفى الحديث 

20{{مَعمملمَعؽمَلَّٝمَض٦ِّْمماظَّٖٖطمملَةمٔإالَّماِبَؿاَلُػ٣ِّماظػمل٥َُّّمِبمملظلؽمِلنَيم}}

م

فتأتى اآلفات من كل جهة ، وكلما جاءوا بمبيدات أو كيماويات ... تتحور 
 اآلفات ، ويصبح عندىا مناعة من ىذه المبيدات ، فما الذي يقضي عليها إذف؟

                                                 
 .)جامع األحاديث والمراسيل( لَُّو عنوُ ( عن بريدَة رَضي البرانى فى األوسط)ط ٕٓ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   218218  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 إذا أخرجنا الزكاة ،وأخرجنا حق اهلل:
 يبارؾ اهلل في ىذا الزرع . -
 ويحفظو من اآلفات . -

 مباركاً ، ولذلك فإف اهلل قد قاؿ لحضرة النبي: ويجعلو نماءاً  -

                                              

  ( التوبة[( التوبة[ٖٖٓٔٓٔ]اآلية)]اآلية)

ك أنت ، فتخرج منك مرض الشح والبخل ، ومرض فهى تطهر النبات ، وتزكي
 األثرة ، ومرض األنانية  .......

وإذا خرجت ىذه األمراض ، وأصبح اإلنساف مجماًل باإليثار ، فإف األرزاؽ 
يبارؾ فيها العزيز الغفار عزوجل ...... وإذا بارؾ اهلل عز وجل في األقوات ، فإنو يبارؾ 

ا إلى دروس خصوصية بالعشرات والمئات ، ويرزقهم في األوالد والبنات ، ولن يحتاجو 
اهلل الفهم في عقولهم، والذكاء في أفئدتهم ، ويعطيهم القوة على تحصيل علومهم ، 

 ويجعلهم ىادين مهديين حريصين على التفوؽ كما يحب رب العالمين ......
 لكن إذا كاف ماؿ اإلنساف فيو شبهة ، وقلت: ذاكر يا ولد

 !!! فأنا أعرؼ مصلحتى ..!!! يقوؿ: ليس لك شأف
وإذا أرسلتو إلى الدرس يهرب منو ، بل من الممكن أف يأخذ فلوس الدرس 
ويصرفها في المحرمات ، أو يبتليو اهلل برفقاء سوء يعودوه على السجائر أو المخدرات  

 كل ذلك ألف ىذا الماؿ فيو شيء من الحراـ ...!!!
 لكن إذا كاف الماؿ حالالً فأبشر.



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   219219  .             .             فٙ سعٔله لألقْاتفٙ سعٔله لألقْات                          ممخلامسخلامسالباب االباب ا

 

اهلل على سيدنا حممد وصلى 
وعلى آله وصحبه وسلم



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   221221  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

 الباب السادسالباب السادس

  كُ٘٘ا قسآُا ميػٟ بني اهِاعكُ٘٘ا قسآُا ميػٟ بني اهِاع
  فٟ إقتؿادكٍفٟ إقتؿادكٍ

 الفصل األولالفصل األول
  اهلجسٝ ٗاهتِظٍٚ اإلقتؿادٜاهلجسٝ ٗاهتِظٍٚ اإلقتؿادٜ

  هودٗهٞ اإلضالًٚٞهودٗهٞ اإلضالًٚٞ

 الفصل الثانىالفصل الثانى
  اهصكاٝ ٗحى املػلوٞ اإلقتؿادٙٞاهصكاٝ ٗحى املػلوٞ اإلقتؿادٙٞ

  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   221221  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

 قميص الحبيب محمد صلى اهلل عليو وسلم 
 بتركيا اآلف .من محفوظات الدولة العثمانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   222222  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

 الفصل األولالفصل األول
  اهلجسٝ ٗاهتِظٍٚ اإلقتؿادٜاهلجسٝ ٗاهتِظٍٚ اإلقتؿادٜ

  هودٗهٞ اإلضالًٚٞهودٗهٞ اإلضالًٚٞ

 

  أٗاَل      :  تأًني اجلبٔتني اهداخوٚٞ ٗاخلازجٚٞأٗاَل      :  تأًني اجلبٔتني اهداخوٚٞ ٗاخلازجٚٞ

  ثاًُٚا  :  إُػا١ دلٌع املؿاحل اهدِٙٚٞ ٗاهدُٚ٘ٙٞثاًُٚا  :  إُػا١ دلٌع املؿاحل اهدِٙٚٞ ٗاهدُٚ٘ٙٞ

  ثاهجَا :  تأًني اهبِٚٞ اهتختٚٞ ) ًؿادز املٚاٖ (ثاهجَا :  تأًني اهبِٚٞ اهتختٚٞ ) ًؿادز املٚاٖ (

  هع٘شهع٘شزابعا :  عالج اهفكس ٗاحلاجٞ ٗازابعا :  عالج اهفكس ٗاحلاجٞ ٗا

  خاًطا :  إُػا١ اهط٘ق اإلضالًٚٞ ٗ تِظٌٚٔاخاًطا :  إُػا١ اهط٘ق اإلضالًٚٞ ٗ تِظٌٚٔا

  ضادضا :  مناذج ًّ ٗزؽ اهعٌى احملٌدٙٞ فٟ املدِٙٞضادضا :  مناذج ًّ ٗزؽ اهعٌى احملٌدٙٞ فٟ املدِٙٞ

  اه٘زغـــٞ األٗىل : قٌٚٞ اه٘قت ٗتِظٌٕٚاه٘زغـــٞ األٗىل : قٌٚٞ اه٘قت ٗتِظٌٕٚ  --
  اه٘زغٞ اهجاُٚٞ  تػجٚع اإلضتجٌازاه٘زغٞ اهجاُٚٞ  تػجٚع اإلضتجٌاز  --
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   223223  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

  ضابعا : جعى اهصكاٝ هوتعٌري ٗاهتط٘ٙسضابعا : جعى اهصكاٝ هوتعٌري ٗاهتط٘ٙس

  ثاًِا : إُػا١ ٣ٚٓٞ األٗقاف اهِب٘ٙٞثاًِا : إُػا١ ٣ٚٓٞ األٗقاف اهِب٘ٙٞ

  بطاهٞ ٗ اهتط٘ي :بطاهٞ ٗ اهتط٘ي :تاضعا : اهكضا١ عوٟ اهتاضعا : اهكضا١ عوٟ اه

  أٗال    :  اهتعب٣ٞ املعِ٘ٙٞ ٗاهت٘جٕٚ اهِفطٟأٗال    :  اهتعب٣ٞ املعِ٘ٙٞ ٗاهت٘جٕٚ اهِفطٟ  --
  ثاُٚا :  اهت٘جٕٚ اهعٌوٟ  باحلطِٟ ٗامل٘عظٞ احلطِٞثاُٚا :  اهت٘جٕٚ اهعٌوٟ  باحلطِٟ ٗامل٘عظٞ احلطِٞ  --

  ثاهجا : املطاعدٝ اهعٌوٚٞ هودسٗج ًّ دا٢سٝ اهبطاهٞ  ثاهجا : املطاعدٝ اهعٌوٚٞ هودسٗج ًّ دا٢سٝ اهبطاهٞ    --

  أٗبوغٞ اهعؿس : إُػا١ املػسٗعات اهؿغريٝأٗبوغٞ اهعؿس : إُػا١ املػسٗعات اهؿغريٝ

  عاغسا :    تػسٙع عٌى املسأٝ ًٗػازكتٔا عاغسا :    تػسٙع عٌى املسأٝ ًٗػازكتٔا 

  د ًّ ٗقفٞد ًّ ٗقفٞٗأخريا :  ِٓا البٗأخريا :  ِٓا الب
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   224224  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

 الفصل األولالفصل األول
  اهلجسٝ ٗاهتِظٍٚ اإلقتؿادٜاهلجسٝ ٗاهتِظٍٚ اإلقتؿادٜ

  هودٗهٞ اإلضالًٚٞهودٗهٞ اإلضالًٚٞ

 
فضالها على األمة . التى ال منتهى ألالهجرة النبوية فاتحة الخير ..كانت 

..   . فقد نشأت أمة وليدة بأيدى أفراد قلة .. وفى سويعات من عمر الزمناإلسالمية .
راسخة عن عروشها ، وانبرى الناس فى  ناطحت .... با أزاحت ممالك الشر القديمة ال

يتسابقوف ليكونوا من رعاياىا ، وليحظوا باإلنتساب إليها ..... أو يكوف كل أقطار الدنيا 
 لهم شرؼ العيش فى ظاللها ...

واإلقتصاد عماد ىذه الوثبة الواسعة .... وال سبيل لتحقيق ماكاف إال بو؟ ، 
، وكيف صارت لهم ىذه المدنى الراقى فكيف صنع صلى اهلل عليو وسلم ىذا المجتمع

الحياة اإلقتصادية الواثقة والراسخة والتى أمدتهم بالروافد التى صاروا بها سادة العالم 
 وساستو وقادتو ...

فلنأخذ لمحات من ىذا النور الباىر الذى أضاء جنبات المدينة فنورىا ... 
... فلنتابع معاً بعضاً من الخطط  يماً ومنها أشرؽ إلى العالم كلو .... تشريعاً وتعليماً وتنظ

البارزة فى تنظيم الحياة اإلقتصادية للدولة اإلسالمية بالمدينة ... وىى درس حى على 
 .... لكل من أراد النهضة والعزة والرفعة والمنعة ...مدى الزاف 

 فى أى وقت ... وفى أى زماف .....
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   225225  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

  ::أٗاَل أٗاَل 

  تأًني اجلبٔتني اهداخوٚٞ ٗاخلازجٚٞتأًني اجلبٔتني اهداخوٚٞ ٗاخلازجٚٞ

 ...بتأمين سالمة ىذه الدولة الناشئة بصلى اهلل عليو وسلم بدأ 
 :تأمين جبهتها الداخليةب

فذىب إلى اليهود وعقد معهم معاىدة صداقة وصلح حتى يؤمن جبهتو الداخلية  -
 لتتوفر لو المقاومة الخارجية وفيها الكثير والكثير.

طاؿ أمده  كما أصلح بين قبيلتى األوس والخزرج وأنهى العداء المزمن الذى -
 تهم المالية والبدنية والنفسية.بينهم والذى كاف يستهلك جل طاقاتهم وإمكانيا

وآخى بين المهاجرين .. الوافدين من صحراء مكة ، واألنصار المقيمين  -
..، حتى تصبح طوائف المجتمع نسيجًا واحدًا متجانساً  ببساتين المدينة

 ومترابطاً ...

 :ولتأمين الجبهة الخارجية
 .إلى قبائل العرب المجاورة أرسل -
 المجاورة. أرسل رسال إللى ملوؾ وأمراء الدوؿو  -

بل وإلى اإلمبراطوريات القائمة والمهيمنة فى ىذا الزماف، والتى كاف لها الغلبة  -
 .على كلسكاف األرض وقتها



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   226226  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

اهلل  ، وترؾ ظلم عبادليعلمهم بميالد ىذه الدولة الفتية وليدعوىم إلى اهلل
وليعرؼ موقفهم من دولة اإلسالـ الناشئة ودعوتو تحكم فى أقواتهمن واستعبادىم وال

 ليبنى على ذلك خططو اإلقتصادية والتى على أساسها تنهض الدوؿ .

  ثاًُٚا  :ثاًُٚا  :

  إُػا١ دلٌع املؿاحل اهدِٙٚٞ ٗاهدُٚ٘ٙٞإُػا١ دلٌع املؿاحل اهدِٙٚٞ ٗاهدُٚ٘ٙٞ

ثم نظر إلى حاؿ من حولو من المؤمنين والمسلمين ونظر إلى حاجاتهم في أمور 
 .... س لهم مجمع المصالح الدينية والدنيويةالدنيا والدين فأس

 فقد أسس لهم مسجده الشريف وجعلو مجمعاً لجميع المصالح:
 فمن أراد الدين يجده فيو.

 ومن أراد تعلم العلم يجد حلقاتو فيو. 

 ومن أراد الضماف اإلجتماعى يجد مكتبو فيو. 

 يو.. ومن أراد القضاء الشرعي أو المدنى يجد القاضي مجلس حكمو ف

 ومن أراد أي أمر يتعلق بو أو بذويو ديناً أو دنيا يجد أمره فيو. 

 ....اإلجراءات صلى اهلل عليو وسلم بسط  
فلم يحتج المواطنوف في زمانو إلى الجرى ىنا وىناؾ أو إلى البحث بين األماكن 

 .المختلفات لكنو بسط اإلجراءات وجعل مصالح الدين والدنيا كلها في مكاف واحد
 ... ب اإلنساف ليؤدي فريضة الصالة هلل فيذى

 .....ثم يقضي كل مصالح دنياه وآخرتو وما يحتاجو في ىذه الحياة 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   227227  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

للمصالح الدنيوية ويالو من مجمع  من مسجد اهلل الذي أسسو رسوؿ اهلل 
 واألخروية بحق ... صّل اهلل عليك وسلم ياسيدى يارسوؿ اهلل.

  ثاهجَا :ثاهجَا :

  ((آُرانآُران  ادز املٚاٖ ادز املٚاٖ تأًني اهبِٚٞ اهتختٚٞ ) ًؿتأًني اهبِٚٞ اهتختٚٞ ) ًؿ

 ...إلى مصادر المياه  ثم نظر 
وليس في المدينة ما يشرب منو المسلموف ، فوجد رجاًل يهوديًا يمتلك بئرًا 

 غيره.... فخط خطة محكمة لتأمين ىذا المصدر بطريقة شرعية فقاؿ :
 من يشترى بئر رومو وأضمن لو الجنة؟ 

ره وناوره ولكنو أصر على أال قاؿ عثماف أنا فذىب عثماف إلى اليهودي وحاو 
 !!يبيعها ألنو يريد أف يتحكم في رقاب المسلمين 

 وفي النهاية اقترح عليو أف يشترى نصفها فوافق.
عثماف إلى المسلمين أف املئوا قربكم وأسقيتكم في اليـو المخصص لي  فأسرَّ  

 وال تشتروا الماء في يـو اليهودي.
 ... دمة المؤمنين والمسلمينولكم أف تنظروا في توظيف الذكاء لخ

فوجد اليهودي أف الناس ال تأتيو في يومو لتشترى الماء وقد كاف عثماف جعل 
الماء في يومو صدقة جارية للمسلمين فذىب إلى عثماف ليعرض عليو أف يشترى البئر  

 !! كلو، فقاؿ: ال أريد



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   228228  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

يص فأخذ يلح عليو حتى ارتضى عثماف أف يشتريو بثمن زىيد وذلك ألنو حر 
 ...على أف يحرر المسلمين من اليهود وتحكمهم في مصائر المسلمين 

 وخاصة الماء الذي ال يستغني عنو إنساف.

  زابعا :زابعا :

  عالج اهفكس ٗاحلاجٞ ٗاهع٘شعالج اهفكس ٗاحلاجٞ ٗاهع٘ش

ثم نظر إلى أحواؿ أصحابو الكراـ فوجد :قومًا مقيمين ودخولهم ضئيلة ال 
ترعى.،   وجاءىم من  يملكوف إال بضع أشجار من نخيل وزراعات قليلة وبعض أغناـ

 !!!! المهاجرين إخواف كثيروف
 :فقرىم وقلة ذات يديهم وعوزىم فعالج  فكيف يعيشوف؟ ...

بالخطة القرآنية الربانية النبوية المحكمة التى أسلفناىا فى الفصل األوؿ من  -
 ىذا الباب  ) كيف عالج اإلسالـ الفقر( .

لقرآنية السامية التى تحكم من أف يزرع فى نفوسهم المبادىء ا كما تمكن  -
السابق أيضًا : قضية األرزاؽ والتى شرحناىا بإيجاز فى الفصل الثانى من الباب 

 " الهـر الذىبى لحل قضية األرزاؽ"  

  خاًطا :خاًطا :

  إُػا١ اهط٘ق اإلضالًٚٞ ٗ تِظٌٚٔاإُػا١ اهط٘ق اإلضالًٚٞ ٗ تِظٌٚٔا

 صلى اهلل عليو وسلم :ثم بعد ذلك وجد 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   229229  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

 .أف األمواؿ في يد اليهود -
 .واألسواؽ عند اليهود -

 .والتجارات المهمة كتجارة الذىب والسالح والقمح واألغذية في يد اليهود -

 فماذا فعل عليو الصالة والسالـ:
 .خط سوقاً للمسلمين -
 .وخصص فيو أماكن للبائعين -

وأمرىم أف يسارعوا في االستثمار لجعل الماؿ في يد المسلمين حتى ال يتحكم  -
 .أجمعين.فيهم اليهود ومن واالىم وىم أعداء دين اهلل 

ثم جعل السوؽ اإلسالمية في أيدي قلوب رحيمة ترعى اهلل وتراقب اهلل ال  -
 .تحتكر األقوات لتزيد سعرىا على المسلمين الفقراء

بل إذا شح الدقيق ولم يجدوا في المدينة كفًا من دقيق يأتى لكبير من تجار 
دقيق فيذىب  المسلمين ألف جمل محملة بالدقيق وليس في المخازف وال الحوانيت أي

 إليو تجار المدينة ويقولوف لو: بع لنا ىذا الدقيق، فيقوؿ: بكم تشترونو؟
يقوؿ: جاءني من يدفع أكثر من ذلك ، يقولوف: نشتريو !، يقولوف: بضعف ثمنو 

بضعفي ثمنو، يقوؿ: جاءني من يشتريو بأكثر من ذلك ، يقولوف: من الذي جاءؾ ونحن 
هلل قد اشتراه مني بعشرة أضعاؼ ثمنو، أشهدكم أني جميع تجار المدينة؟ فيقوؿ: إف ا

 جعلتو صدقة لفقراء المدينة.
ىؤالء ىم التجار األخيار الذين رباىم النبي المختار والذين يعدىم بوساـ اإلنعاـ 

 من العزيز الغفار فيقوؿ لهم مبشرًا:



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   231231  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

م1{{مواظرمٗلؾمَلّٓاِءواظزمٚلِّٓٚؼعملنَيممظٖؿمملِجُّٕماظزمٖلُّٓوُقماِِّعنُي،مَعَّٝماظؽمٖلِؾؿمٚلنَيم}}م

 وما أحوج مجتمعنا إلى ىذا الصنف من التجار.

  ضادضا :ضادضا :
  فٟ املدِٙٞفٟ املدِٙٞ  مناذج ًّ ٗزؽ اهعٌى احملٌدٙٞمناذج ًّ ٗزؽ اهعٌى احملٌدٙٞ

ورشة العمل التعليمية التدريبة األولى وكاف درسها األوؿ  ثم عقد لهم 
 واإللزامى لجميع الدارسين والدارسات ىو :

  األٗىل :األٗىل :اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ اه٘زغٞ اه٘زغٞ 
  ٕ .ٕ .اضتغالهاضتغاله  ت ٗتِظٍٚت ٗتِظٍٚقٌٚٞ اه٘ققٌٚٞ اه٘ق

... والبد من إحداث ثورة ..بال مشاكل . يمتد الوقت فيهافالبيئة التى أتوا منها 
وال وقت بدوف تنظيم  ، وال اقتصاد بدوف وقت ، فكرية ألنو لن تزدىر أمة بال اقتصاد

 وال تنظيم بدوف تعليم  ...
مة الوقت كهذا وال يوجد في األرض دين قديمًا أو حديثًا قدس الوقت وعرؼ قي

ومن لم  ،الدين فالوقت فى اإلسالـ ىو رأس الماؿ األوؿ المتاح لكل فرد فى األمة
وكاف أوؿ بند فى  ورشة "قيمة ظة عليو لم يفلح فى أى شأف أبدا، يفلح فى المحاف

 الوقت وتنظيمو" ىو :
 مواقيت الصالة ففى سورة النساء: -

                                                 
ٔ
ٍْ أثٙ َعِعٍٛذ    عٍُ انزشيز٘ع



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   231231  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

  ﴿                     ﴾ 
 :ومع األسف
مواقيت الصالة اآلف غيرنا يصنعو لنا وكذلك يصنع لنا البوصلة التى إف أجهزة 

نتجو بها إلى قبلتنا والمصالة التى نسجد عليها لخالقنا والمسبحة التى نعد عليها 
 التسبيحات لربنا ألننا غير قادرين على صناعتها.

 :نى والثالث  .... ىكذا .والبند الثا
 .الصياـ وقت محدود ومعدود من الفجر إلى غروب الشمس  -
 .والحج أياـ معدودات -

 والزكاة:  -

 ﴿                      ﴾ٔٗٔاألنعاـ 

 وقد قاؿ الفقهاء في ذلك أي ال تؤخروىا عن وقت حصاد المحصوؿ .
 فى وقت محدد وال يخرج عنو ...... كل شيىْ أى أف ...  

ثم نرى المسلمين وىم اآلف يضيعوف الوقت في الغث وليس في أي شيء ثمين، 
 ؟؟؟؟؟؟وماذا يفعلوف؟؟؟؟؟؟؟ ماذا يصنعوف 

وبالدنا  ... والشباب المتوقد الذكاء في بلدنا، والماؿ عندنا ، فالوقت عندنا  
من كل بقاع األرض ليشهدوف عظمة  ىي التى خرَّجت الحضارة التي يأتي لها الناس

 األجداد......  فأين إنتاج األوالد واألحفاد؟
 فال أريد أف أقوؿ يشاىدوف بالدة األوالد.



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   232232  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

 ...أوقاتهم خير استثمار  فاستثمروا 
وال أدؿ عل ذلك من أف عشر سنوات من تاريخ المدينة الفاضلة قضاىا 

 .. و أرقى دولة عرفها التاريخ المسلموف مع معلمهم األعظم أنتجت للوجود أعظم
 مع أنهم كانوا يركبوف اإلبل وليس عندىم محموؿ وال كمبيوتر .... 

 ..ومن يقرأ تاريخ عرفائهم وعلمائهم 
 ...يذىل من العلـو  التى أبتدعوىا  

 ...والكتب التى ألفوىا 
 ....والصناعات التى أتقنوىا 

من السنين لتجود قريحتو بهذا  ويظن الدارس ألحوالهم أف الفرد منهم عاش ألفا
النتاج .... ولكنو لم يعش إال بضع عشرات من السنين ..... إنها قيمة الوقت الذى 

 حافظوا عليو وأحسنوا استغاللو .

  اه٘زغٞ اهجاُٚٞ  تػجٚع اإلضتجٌاز .اه٘زغٞ اهجاُٚٞ  تػجٚع اإلضتجٌاز .

 ... ىذه الورشة ألصحاب رؤوس األمواؿ  وقد عقد 
اثلة لبعض الحاالت التى تحدث في حالة مم وقد قاؿ لهم سيدنا رسوؿ اهلل 

في أيامنا ىذه، حيث يستسهل الناس إذا وجدت معهم النقود فيضعونها في البنك 
 ، قالوا : ماذا نفعل إذًا؟فأمرىم صلى اهلل عليو وسلم أف يستثمروا أموالهم وحسب، 

  ؟ ... قاؿ:قاؿ: تستثمروا ... فيم نستثمر يارسوؿ اهلل 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   233233  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

م2م{{مٔقمِص٨ّماظؿَفمملَرِةمَواْظضمُلرمِلُّٕمِص٨ّمادَل٦َّاِذ٨ِّتِلضمَلهمُلمَأِسرمَلمملٔرماظِّٕزم}}

يوجو إلخراج الماؿ المكنوز واستثماره فيما يعود بالنفع على  وىكذا فهو 
 صاحبو أوال وعلى ما يثرى الحياة اإلقتصادية ثانيا ... 

فهو وإف كاف يخرج زكاة مالو ولكنو اليستحب لو أف يترؾ الماؿ عاطال ... 
.... ؾ مالو فى التجارة أو الزراعة أو غيرىا من أبواب العمل فينفع يجب عليو أف يحر 

وينتفع غيره وتتسع دائرة الفائدة وتتعدى إلى غير أىل الزكاة ويشترؾ المجتمع كلو فى 
 اإلنتفاع بالماؿ المكنوز وأولهم صاحبو ...

وعلى نهجو كاف صحابتو من بعده ، فقد حثَّ عمر بن الخطاب القائمين على 
 ، وال يتركزىا تدفع عنها الزكاة كل عاـ وحسب :ؿ اليتامى باستثمارىا لهم أموا

مم3{{ابؿطمل٦ّامص٧ّمأع٦ّالماظؿملؿمملع٧ّمالمتفملطػملؾملمملماظزملّٓضهملم}}

سعر الفائدة الممنوحة فى البنوؾ يوجد فى علم اإلقتصاد ما يعرؼ بتقليل واليـو 
هم لسحبها على السندات والودائع وغيرىا وذلك لكى يحثوا أصحاب األمواؿ ويدفعون

  .من البنوؾ واستثمارىا فيما يعود بالنفع والفائدة

  ضابعا :ضابعا :
  جعى اهصكاٝ هوتعٌري ٗاهتط٘ٙس :جعى اهصكاٝ هوتعٌري ٗاهتط٘ٙس :

في الزكاة الحل لجميع مشاكل المسلمين وال تكلف  ثم بعد ذلك جعل 
 الدولة شيئاً قط. خزانة

                                                 
ٕ
ٍ  األَصد٘   حً  جبيع األحبدٚث ٔانًشاعٛم -عٍ َعٛى ثٍ عجذ انشَّ
َماَ  3 ٌَا  اصَّ  سون  ابوٌقِ  اكباُتُ. ػن سؼوم بِن  اـُ َسوَِّب لَ َّ ُػَ َا بَن  اـ  ا ِ رضي   ػوي اا ل  ْبخَغَُ  فـي ل َ ِ   اـوَخَاَ ِ ال حَأُْك ُ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   234234  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

 ،وقد ضرب سيدنا عمر بن عبد العزيز مثاال ناجحا تطبيقيا لذلك فى خالفتو 
يظن القارْى أف األمثلة الناجحة كانت فى عهد النبوة وفقط أو الخلفاء الراشدين حتى ال

 ... ال بل كانت فى كل وقت طبق الناس فيو تعاليم ىذا الدين القويم .
وقد أفردنا لموضوع الزكاة وكيف كانت عالجا ناجعا لكثير من أمراض األمة  

لرابع من ىذا الباب :  الزكاة وعالج اإلقتصادية، أفردنا لذلك مبحثا خاصا وىو الفصل ا
 المشكلة اإلقتصادية 

  ثاًِا :ثاًِا :
  إُػا١ ٣ٚٓٞ األٗقاف اهِب٘ٙٞ :إُػا١ ٣ٚٓٞ األٗقاف اهِب٘ٙٞ :

ولما كانت أمواؿ الزكاة موارد غير ثابتة جعل الحكيم األعظم ورجل الدولة 
 األكـر أبواباً ثابتة للمسلمين والمسلمات....

 وكانت نواة فكرة " الوقف" أو "األوقاؼ" .
ر يومًا وقاؿ: إني أملك أرضًا في خيبر ىي أعز األرض عندي أريد فقد جاءه عم

 .قاؿ: ال، أبقي عينها وتصدؽ بخيرىا، أف أتصدؽ بها هلل 
 التي تكفل كل المشاريع اإلسالمية : "األوقاؼبذلك "فرتب 

 فإذا أسسوا مسجداً فأوقف لو ريعاً ينفق عليو. -
 يها .وإذا أسسوا مستشفى جعلوا لها وقفاً ينفق عل -
 امعة جعلوا لها وقفاً ينفق عليها.وإذا أسسوا ج -
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   235235  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

وسار  فقضى على كل مشاكل تمويل ىذه الهيئات أو المؤسسات ... 
 المسلموف على ىذا النهج من بعده ....

  ::تاضعاتاضعا
  اهكضا١ عوٟ اهبطاهٞ ٗ اهتط٘ي :اهكضا١ عوٟ اهبطاهٞ ٗ اهتط٘ي :

حملتو الرسمية للقضاء على البطالة والتسوؿ في مجتمع المدينة  ثم بدء 
رة وىذا ىو دواء آخر من رؼ الصيدلية المحمدية للقضاء على البطالة والتسوؿ المنو 

 وذا ىو الذى نشر الفقر الذي استشرى في جسد األمة في ىذا الزماف .....
فإف البطالة والتسوؿ ىما الوجو اآلخر لعملة الفقر بل ىما أساس انتشار العديد  

ح فى وجودىما أية خطط للتنمية أو من األمراض اإلجتماعية المستعصية والتى التفل
 التطوير أو رفع مستوى المعيشة .

لم يرَض أف أحدًا من أصحابو يبقى عالة بال عمل واى  فسيدنا رسوؿ اهلل 
عمل يبلّْغ األمل وليس المهم ىنا مؤىالتى وشهاداتى لكن المهم أف يكوف عماًل حالاًل 

 بادة عن ىذا العمل .......يرضي ذي الجالؿ واإلكراـ عز وجل وال أنشغل بالع
 فكيف سارت ىذه الحملة المباركة ، وكيف كانت خطواتها 

  أٗال : اهتعب٣ٞ املعِ٘ٙٞ ٗاهت٘جٕٚ اهِفطٟ :أٗال : اهتعب٣ٞ املعِ٘ٙٞ ٗاهت٘جٕٚ اهِفطٟ :
بدأت مثل كل الحمالت الناجحة المدروسة ... بدأت بالتعبئة المعنوية  .. 

 بالبياف النظرى و التوجيو المعنوى أوال :
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   236236  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

عمل فال وجود في مجتمع المؤمنين لعاطل وال فأمر أف يكوف ىذا الدين دين ال
لمتسوؿ فإف اإلسالـ ىو الذي حارب التسوؿ في كل زماف ومكاف ألف المؤمن ىو من 

 صلى اهلل عليو وسلم:يأكل من عرؽ جبينو ، فقاؿ :

َعمملمَأَط٢َّمَأَحّْٓمَرضمَلمملعممًلمَضُّّٛمَخؿمِلًّٕامِع٤ِّمَأِنمَؼفمْلُط٢َّمِع٤ِّمَسؼمَل٢ّٔمم}}

م.4{{ممملَنمَؼفمْلُط٢ُّمِع٤ِّمَسؼمَل٢ّٔمَؼِِّٓهاظػمل٥َِّّمَداُوَدمَطمَؼِِّٓه،مَؤإٖنمَغِؾ٨ّٖ

وكاف يشجع على كل األعماؿ الحالؿ ويخبر أف الشاؽ منها مدعاة للمغفرة 
 فقاؿ:

ع٤ّماظّٔغ٦ّبمم}}وم،م{{تمطمملالمع٤ّمسؼمل٢ّمؼّٓهمبمملتمعطملظمل٦ّرامظ٥ّمع٤ّمبمملم}}

م5{{ظملّٕػمملماظلضمل٧ّمسػمل٧ّمادلضملمملشمذغ٦ّبمالؼغملظملّٕػمملمص٦ّمموالصالةموظغمل٤ّمؼغمل

 :أف  وعلمهم 

م6م{{مْظؿمَلُّٓماْظضمُلػمْلؿمَلمملمَخؿمِلّْٕمِع٤َّماْظؿمَلُّٓماظٗلظمْلػمَل٧ّام}}

واليد العليا يجب أف تكوف يد المسلم والمؤمن العزيز ، وأف المسلم الصادؽ 
 ىو الذى الذي يمشي على المنهج الذي يقوؿ فيو اهلل:

                ٛ المنافقوف 
عزة يريدىا سيدنا رسوؿ اهلل في أوالدنا فال ينبغي لإلبن أف يريد من أبيو فهذه ال

 أف يوظفو ويزوجو ويبنى لو ويطعمو ىو وزوجتو وعيالو، كيف يكوف ذلك؟
                                                 

ٗ
 صحٛح انجخبسٖ.عٍ انًقذاو  
٘
 عجق رخشٚجّ. 
ٙ
ٍِ عًشَ  صحٛح اثٍ حجبٌ  ٍِ اث  ع
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   237237  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

 وىل سيعيش أبوؾ مدى الحياة؟
 ....إذف على الشاب المسلم أف يكوف عزيزاً ويعتمد على نفسو 

يفتح لو من األلطاؼ الخفية أرزاقًا ولو نوى وصدؽ في النية فإف اهلل عز وجل 
 ... دنيوية يغنيو بها بالكلية عن جميع الخلق في ىذه الدار الدنية

لكنو يعـز عزيمة مضعضعة معتمدًا على ما يملك أبيو  المهم أف يعـز بإصرار....
ألنو ... واإلسالـ ليس كذلك ... ويريد أف يعمل عماًل بو وجاىة ومنصب وكذا وكذا 

 مسلم أف يكوف عفيفاَ عزيزاَ بعزة اإلسالـ.يريد من ال

  ثاُٚا: ثاُٚا: 

  اهت٘جٕٚ اهعٌوٟ  باحلطِٟ ٗامل٘عظٞ احلطِٞ :اهت٘جٕٚ اهعٌوٟ  باحلطِٟ ٗامل٘عظٞ احلطِٞ :

َهُو للعمل ويقوؿ لهم  :ما معناه فإذا وجد رجاًل ال يعمل وجَّ

م{{مإنمآمذننملماظّٕج٢ّماحملرتف}}م

حب إلى اهلل حتى من أي الذي لو حرفة ولو عمل يكتسب منو، وىو أفضل وأ 
 ادة، ومن المشهور فى ىذا المجاؿ:تصنع العب

صعملّٓمدخ٢ّمعلفّٓهمص٦ّجّٓمرج٢ّمؼؿضملؾّٓ،مصعملمملل:مع٤ّمأؼ٤ّمم}}

ممتفملط٢ّ؟م،مضمملل:مإنمأخ٨ّمؼشملضملؼملؽمل٧ّم.م،مضمملل:مأخذمل٦ّكمأصسملذمل٢ّمعؽملذمل١ّم.ممم

ودخ٢ّمسػمل٧ّمرج٢ّمآخذملّٕمؼؿضملؾذملّٓمواظؽملذملمملسمؼؿ٦ّ ذمل٦ّنمصؿملذمل٥ّماظزملذملالحممممممم
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   238238  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

طػملؽملذملذملمملمصعملذملذملمملل:موعذملذمل٤ّمأؼذملذمل٤ّمتفملطذملذمل٢ّ؟م،مصعملذملذملممللمعذملذمل٤ّمح٦ّظذملذمل٥ّمعذملذمل٤ّماظؽملذملذملمملس:مم

 {{م٥ّؼشملضملؼمل٥ّم،مضمملل:مطػملغمل٣ّمخريمعؽمل

ودسٗج ًّ ودسٗج ًّ ثاهجا املطاعدٝ اهعٌوٚٞ ٗاهفعوٚٞ هثاهجا املطاعدٝ اهعٌوٚٞ ٗاهفعوٚٞ ه
  ::احلدٙحاحلدٙح  بوغٞ اهعؿسبوغٞ اهعؿسدا٢سٝ اهبطاهٞ  ، أٗ دا٢سٝ اهبطاهٞ  ، أٗ 

  إُػا١ املػسٗعات اهؿغريٝ :إُػا١ املػسٗعات اهؿغريٝ :

مدمملئاًلمؼلفمللميفمادلّٓؼؽملهملمصمملدؿّٓسمملهموضممللمظ٥ّ:مموجّٓم

.مِحػمْلّْٗمَغػمْلَؾُّٗمَبضمِلسمَل٥ُّمَوَغِؾُلُّٛمٰ  َضمملَل:مَبػمَل٧ّ«مَظ١َّمِص٨ّمَبؿمِلِؿ١َّمَذ٨ِّْء؟م}}

مَوَضَّْٓح ممَبضمِلسمَل٥ُّ. مَضمملَل: ماْظؼمَلمملَء. مِصؿمل٥ِّ مِبؾمٔلؼمَلممل»َغرمِلَُّٕب ماِئِؿؽمِل٨ّ مِبؾمٔلؼمَلممل.م« مَصفمَلَتمملُه َضمملَل،

م مَضمملَل: مُث٣ّٖ مِبؿمَلِِّٓه. ماظػمل٥َِّّ مَرُد٦ُّل مه»َصفمَلَخَُّٔػؼمَلممل مَؼرمِلَؿّٕٔي مَذِؼ٤ّٔ؟ٰ  َع٤ِّ َصعمَلمملَلم«

م مَضمملَل: مِبِِّٓرَػ٣ّٕ. مآُخُُّٔػؼمَلممل مَأَغممل مَسػمَل٧ّمِدِرَػ٣ّٕ؟»َرُج٢ّْ: مَؼّٖٔؼُّٓ مَع٤ِّ مَأ« ِومَعَّٕٖتؿمِل٤ّٔ

مَوَأَخَّٔم مٔإٖؼمملُه مَصفمَلِسشمَلمملُػؼمَلممل مِبِِّٓرَػؼمَلؿمِل٤ّٔ. مآُخُُّٔػؼمَلممل مَأَغممل مَرُج٢ّْ: مَضمملَل َثاَلثممًل.

ماَِِّغزمَلمملٔرٖي،مَوَضمملَل:م مَصمملِغِؾُِّٔهم»اظِّٓٚرَػؼمَلؿمِل٤ّٔ،مَصفمَلِسشمَلمملُػؼمَلممل مِبفمَلَحِِّٓػؼمَلمملمَرضمَلمملعممًل اِذَؿّٕٔ

َصظمَلضمَل٢َّ.مَصفمَلَخَُّٔهمَرُد٦ُّلماظػمل٥َِّّ.م«مٔإَظ٧ّمَأِػػمِل١َّ.مَواِذَؿّٕٔمِبمملآلَخّٕٔمَضُّٓوعممًل،مَصفمْلِتؽمِل٨ّمِب٥ِّ

م مَوَضمملَل: مِبؿمَلِِّٓه مُس٦ّدًا مِصؿمل٥ِّ مَسرمَلَّٕم»َصرمَلّٖٓ مَخؼمِلَلهمَل مَأَراَك مَواَل مَصمملِحَؿشمِلنمِل اِذَػنمِل

مَؼ٦ِّعممًل مَصعمَلمملَل:م« مَدَراِػ٣َّ. مَسرمِلََّٕة مَأَصمملَب مَوَضِّٓ مَصَفمملَء مَوَؼِؾؿملُّٝ. مَؼِقَؿشمِلنمُل َصَفضمَل٢َّ

مَوِبَؾ» مَرضمَلمملعممًل مِبَؾضمِلسمِلؾمَلممل مَث٦ِّبممًلاِذَؿّٕٔ مضمِلسمِلؾمَلممل م«. مَضمملَل: مَأِنمٰ  ه»ُث٣ّٖ مِع٤ِّ مَظ١َّ مَخؿمِلّْٕ َذا
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   239239  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

ماَلمَتزمِلػمُلُّّمٔإالَّم ماْظعمِلؿمَلمملَعهمِل.مٔإٖنماْظؼمَلِلفمَلَظهمَل مُغغمْلَؿهمٌلمِص٨ّمَوِجؾمٔل١َّمَؼ٦َِّم مَواْظؼمَلِلفمَلَظهمُل َتِف٨َّء

م7{{مِظِّٔيمَصعمْلّٕٕمُعِِّٓضّٕٝ،مَأِومِظِّٔيمُشِّٕٕممُعظمْلصمِلّٕٝ،مَأِومَدٕممُع٦ِِّجّٕٝ

 وىنا لطيفة :
 رب الناس للرجل  ألغناه اهلل عن سؤاؿ الناس، ولكنو  لو سأؿ الرسوؿ ف 

يعلمهم عفة النفس واإلعتماد على الذات ليكونوا مجتمعا منتجا مترابطا فيو اإليثار وفيو 
 العفة وفيو احتراـ الذات والشعور بكرامة الفرد المسلم وعزتو .

ؽ المدينة ورأس مالو أقل وانظر إلى المهاجر الذى بدأ مشروعا تجاريا بسو  -
من وزف نواة أوحصاة من ذىب ، ورفض بعزة المسلم أف يقبل عرض أخيو األنصارى 
ليشاركو داره ومالو ويزجو إحدى زوجتيو ... وقاؿ ألخيو األنصارى: بارؾ اهلل لك في 
زوجك ومالك وبيتك وأرضك ولكن دلنى على السوؽ .... وبدأ مشروعو التجارى 

ندما بلغ ىذا الخبر لسيدنا رسوؿ اهلل وما فعلو الصحابي المهاجر دعا وع  الصغير ....
بعد فترة وجيزة وعليو أثر زينة   فكاف أف رآه اؿ: اللهم بارؾ لو في صفقة يمينو، لو وق

 فسألو فقاؿ يارسوؿ اهلل بعت واشتريت وتزوجت.
نحن  وإذا مشى المسلموف على ىذا األمر فعليهم أف يستبشروا بفضل اهلل، فهل

فهم أكثر من ألف و ثالثمائة مليوف ومع ذلك غلبوا العالم  يا إخوانى أقل من الصين؟
 .بالصناعة فكل واحد فيهم يعمل حتى في داخل البيوت وىذه ىي سنة رسوؿ اهلل 

وعلى الرؼ كثير من األدوية التى تقضي على ىذه المشاكل ولكنها تريد من 
يملئوا القلوب بحب اهلل وحب حبيبو ومصطفاه المؤمنين أف يتدبروا في كتاب اهلل و 

ويزيلوا حب الدنيا ويقتلعوه من جذوره وىو ما أعمانا عن الطريق المستقيم وعن المنهج 
 : القويم  ونشر البغضاء والشحناء والمشاكل بين المسلمين، قاؿ 

                                                 
7
ٍِ َيبنٍِك   ٍْ أَََِظ ْث  عٍُ اثٍ يبجخ ٔ عٍُ أثٙ دأد ٔانُغبئٙ ٔانزشيزَ٘ع
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   241241  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

م8م{{مُحنمٗلماظِّٓٗغؿمَلمملمَرْأُسمُط٢ّٚمَخشمِلؿملَؽهمٍلم}}

  عاغسا :عاغسا :

    اأٔكتكتززااػػًًعٌى املسأٝ ٗعٌى املسأٝ ٗتػسٙع تػسٙع 
وكاف من جملة ىذه الخطة اإلقتصادية اإلستفادة من القوة العاملة لجموع 

قاؿ النبي حتى زوجات النبي كن يعملن.  النساء فقد وجههم إلى األعماؿ المناسبة .....
  ْـّ اْلُمْؤِمنيَن ، قَاَلْت: قَاَؿ َرُسوُؿ الّلِو لزوجاتو كما روت السيدة  :َعاِئَشَة ُأ

مَؼًّٓاَِدَُّٕسم}} مَأْر٦َُّظغمُل٤ّٖ مِب٨ّ، مَظَقمملضممًل ممغمُل٤ّٖ مَؼَؿشمَلمملَوْظ٤َّم، مَصغمُل٤ّٖ َضمملَظومِل:

) أى ظننا أف ذلك لطوؿ اليد البشرية الحسية فكنا نقف بجوار مَأٖؼُؿؾمُل٤ّٖمَأْر٦َُّلمَؼًّٓا
ممبعضنا ونقيس أيدينا بأيدي بعضنا م( مَزِؼؽمَلنمُل.م!! مَؼًّٓا مَأْر٦ََّظؽمَلممل مَصغمَلمملَغومِل مَضمملَظومِل: .

 )صحيح مسلم(م{{َغومِلمَتضمِلؼمَل٢ُّمِبؿمَلَِّٓػمملمَوَتزمَلُّٖٓق.َِّٖغؾمَلمملمَطممل

بو ولم أى و إذا بنا نجد السيدة زينب بنت جحش ىي أوؿ زوجات النبي لحوقاً 
طويلة ولكنها كانت تأتى بالصوؼ وتغزلو وتبيعو وتتصدؽ بو على  تكن يدىا الجسمانية

 وأف نرعاىم.الفقراء والمساكين من عباد اهلل الذين أمرنا اهلل أف نكفلهم 
 ،، ومنهن من كانت تربي األغناـ...  فمنهن أيضا من كانت تربى الدواجن...

بل وقد كانت السيدة عائشة طبيبة ماىرة تصف  وكن يقمن بأعماؿ أخرى فى بيوتهن ...
األدوية مع أنها لم تحصل على دكتوراه في عالم الطب من جامعة من الجامعات العلمية 

ربة بمعاشرتها لخير البرية وقد قيل لها يا أـ المؤمنين كيف تعلمت لكنها حصَّلتو من التج

                                                 
8
َٛب فٙ: )يكبٚذ انشَّ    ٛطبٌ(انجـٛٓقٙ فٙ )انش عت (، يٍ يشاعٛم انحغٍ يشفٕعبً . ٔاثٍ أثـٙ انذ 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   241241  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

ويصفوف لو األدوية  الطب؟ ، قالت: إف حكماء العرب كانوا يأتوف إلى رسوؿ اهلل 
 فتعلمت ذلك منهم.

 ... فالمرأة فى مجتمع المسلمين تعمل وال تتسوؿ ......

  ... البد ًّ ٗقفٞ... البد ًّ ٗقفِٞٓا ِٓا ٗأخريًا ... ٗأخريًا ... 
الحديث عن الهجرة وقواعد وآيات التخطيط اإلقتصادى التى ولو استرسلنا فى 
 .ولكن البد من وقفة ىنا . .ا الحتجنا إلى مجلدات ومجلداتانبثقت عنها وتفرعتم عنه

بعد ما رأيت ىذا التخطيط اإلقتصادى واإلجتماعى المحكم: وبعد أف قضى 
ت المدنية في بخبرتو الربانية وحنكتو السياسية على كل المشكال النبي األمين 

مجتمعو .... فصاروا أجمعهم قرآنا يمشى على األرض ...... ىل يبقى بعد ذلك حاجة 
 للمحاكم والقضاء : .. ال واهلل !

وعين قاضياً واحدًا لكل  الخالفة بعد النبى  إنو لما تولى أبو بكر الصديق 
وكانت دار القضاء في ، الكلية والجزئية والمدنية والشرعية واالستئناؼ  ضائيةالدوائر الق

وليس لديو قلم محضرين وال كتبو وال مساعدين  مجمع المصالح بمسجد رسوؿ اهلل 
 فقاؿ عمر:، ولم يكن انتشر في ىذا الوقت بعد المحاموف وجاء بعد عاـ ليعطيو راتبو

: أين سجل ) روؿ ( القضايا التى قاؿ أبو بكر كيف أتقاضى راتبًا على شيء لم أعملو؟
قاؿ: عاـ كامل ولم تعرض عليك قضية ، قاؿ: لم تعرض علىَّ قضية واحدة عندؾ؟
قاؿ: إف قومًا آمنوا بربهم واتبعوا نبيهم وجعلوا القرآف  قاؿ: ولم؟، قاؿ: نعم، واحدة

 حكماً بينهم لم يحتاجوا إلى قاضى ولو كاف عمراً يحكم بينهم.
فإف ىذه  ... وحتى ال نقوؿ أف ذلك كاف في عصر النبوة أو أبى بكر وعمر

التجربة قد طبقت في عصر عمر بن عبدالعزيز، وكاف ذلك بعد عصر النبوة بمائة عاـ 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   242242  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

وقد كانت خطة نصف خمسية وعاش الناس بعدىا رحماء وليس بينهم فقير وال عائل وال 
  مسكين ألف جميعهم قد شملتهم الخطة االقتصادية اإللهية التى وضعها خير البرية 

 الزكاة وعالج المشكلة اإلقتصادية. لفصل التالى :وىذا ىو موضوع ا



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   243243  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

  اهفؿى اهجاُٟ اهفؿى اهجاُٟ 

  اهصكاٝ ٗعالج املػلوٞاهصكاٝ ٗعالج املػلوٞ

  اإلقتؿادٙٞاإلقتؿادٙٞ  
 

 الزكاة ياإخوانى عالج ناجع ...
بل شفاء ال يرد للكثير من مشاكل المجتمع اإلقتصادية ... بل قل ىى محرؾ 

 ة ........اليهدأ وباعث ال ينطفىء لتطوير وتنمية وتعمير المجتمعات اإلنساني
 وأكرر وأقوؿ مرة ثانية وثالثة ياإخوانى .... 

إف العالج لكل أدوائنا وأمراضنا أف نرجع مرة أخرى لتطبيق الفهم الحقى لمعانى 
ىذا الدين القويم ، وليس الرجوع كما يعتقد البعض لطريق العبادات .....  فالمساجد 

د زماف تحققت فيو تالوة القرآف مملوءة والحمد هلل والقرآف يتلى في كل مكاف وال يوج
ولكن المسلم اآلف يصلى في المسجد ثم يكذب بعد أف يخرج ويغتاب  مثل اآلف ....

وينم وقد يفكر وىو في أثناء الصالة كيف يضر أخاه؟ أو كيف يدبر لو شكوى كيديو 
 تضره ويفرح ىو بذلك؟ .. باهلل عليكم ىل تصح ىذه الصالة؟

 فأنت تقوؿ:              كأى صراط؟ 

             الفاتحة 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   244244  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

 من ىم الذين أنعم اهلل تعالى عليهم؟

                          
               (النساء[ٜٙ]اآلية ) 

 ؟فأنت تريد أف تكوف مع ىؤالء
 فما كانت أحواؿ ىؤالء في ىذه الحياة مع خلق اهلل؟

ىذا ىو ما يجب أف نعيو ونعرفو على الحقيقة لنمارسو ولنطبقو ليغير اهلل أحوالنا  
 كما غير أحوالهم ..... فلو رجعنا إلى ىذه المثل المضيئة ووزنا إخوتنا بإخوتهم وأحوالنا

بأحوالهم وجاىدنا في أف نرقى أنفسنا حسًا ومعنًى وقلبًا إلى قريب من ىؤالء فإف كل 
 شيء سينصلح يا إخواني بفضل اهلل وبسر أنوار كتاب اهلل جل في عاله .

ونحن نختار نموذجا ليس من عهد النبوة وال الخلفاء الراشدين ... بل ىو بعيد 
حن والمحسوبيات وكثير من األمراض عنهم زمنيا وقد انتشرت في وقتو الفتن واإل

اإلجتماعية الظاىرة والخفية ..... ومع ذلك أمكن عالجها و إصالح أحواؿ أىلها 
وىذا النموذج من عصر سيدنا عمر بن عبدالعزيز .....  بالرجوع الحقى لدين اهلل ....

 والدواء الشافى الذى أخترنا عرضو عليكم ... ىو شفاء ... الزكاة ....
ف احدثت الفتن واإلحن وحدثت المشكالت وكانت مدة خالفتو سنت فعندما

وستة شهور رجع مرة أخرى إلى ىذه القوانين والقواعد الربانية وطبقها على األمة ولم 
ففى ، يكلف ميزانية الدولة أي شيء بل أخذ بند الزكاة فقط وحل بو كل المشكالت

ستطاع في ىذه الفترة مدة سنتين وستة أشهر فقط وىى مدة خطة نصف خمسية ا
الوجيزة أف يحل كل مشاكل مجتمعو ولم يكلف خزانة الدولة مليمًا واحدًا  .... كيف  

 كاف ذلك :



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   245245  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

 أوال : نظَّم جمع الزكاة.
ثانيا : نظَّم كذلك توزيع الزكاة أو مصارفها وخرج بها إلى المعنى التطبيقى 

 الحقيقى لتطوير وتعمير األمة من ماؿ زكاتها :
 . بقضاء حاجات الفقراء والمساكين. بدأ أوالً  -
 .ثم ثنى بتمهيد الطرؽ من أمواؿ الزكاة   -

وجعل لكل طريق على مرحلة منو استراحة رسمية من أمواؿ الزكاة ينزؿ فيو  -
المسافر فيجد مكانًا يناـ فيو وطعامًا ساخنًا يأكل منو وقوتًا لركوبتو التى يركبها 

 من أمواؿ الزكاة.

ماؿ من أمواؿ الزكاة فأصدر إعالنًا عامًا في جميع أرجاء وبعد ذلك كلو بقى   -
مملكتو من المغرب األقصى إلى بالد الهند: من أراد الزواج من الشباب 
فليسجل اسمو وليختر شريكتو في الحياة ويتكلف بيت الماؿ من أمواؿ الزكاة 

فتيات بدفع مهره ونفقات زواجو من ماؿ الزكاة فقضى على العزوبة نهائيًا بين ال
 والشباب.

 :وبعد ذلك أيضاً بقى ماؿ  -

فأمر بوضع معلمين في كل مساجد المسلمين يجيدوف القراءة والكتابة   -
 .ومعلمات للنساء تجدف الكتابة والقراءة 

ومعهم ألواح وأقالـ الكتابة على نفقة زكاة ماؿ المسلمين وذلك لمحو أمية  -
كل نساء ورجاؿ دولتو من جميع المسلمين والمسلمات فاستطاع أف يمحو أمية  

 أمواؿ الزكاة.

 :ورغم ذلك كلو بقيت لديو حصيلة من أمواؿ الزكاة  -



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   246246  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

 .فأنشأ مالجئ لأليتاـ  -

 ودوراً لعالج الفقراء والمساكين وكلها من أمواؿ الزكاة.  -

 ... وبعد ذلك كلو كاف ىناؾ فائض من ميزانية الزكاة  -

سالـ يدعوف إلى اهلل عز فخصص دعاة ينزلوف في بالد اهلل التى ال تخضع لإل -
وجل وأعطاىم ما يحتاجوه لنشر الدعوة ليكفلوا بيوتهم وأوالدىم حتى ال 

 يحتاجوا في غيابهم

ولم يكلف الدولة مليمًا واحدًا ألنها حق هلل جعلو اهلل عز وجل حقًا مفروضًا 
 :التوبة(ٖٓٔ) يقوؿ فيو لحبيبو ومصطفاه

                           

 ...والحمد هلل 
فهذا يعطى وىذا يعطى لمن ىو ... اآلف بند الزكاة عندنا بند كبير لكننا نبذره 

 ..!!! ...غير أىل لذلك 
 ...وأرضاه  واإلماـ الشافعى 

 سألوه: لمن نعطى الزكاة؟... قاؿ :

ؾملؽملهملمث٣ّماذرتوامهل٣ّمالمت٦ّزس٦ّػمملمسػمل٧ّماظظملعملّٕاءموظغمل٤ّمسػملؼمل٦ّػ٣ّمحّٕصهملمأومعم}}

ودس٦ّػ٣ّمؼغملؿلؾ٦ّنمع٤ّممع٤ّمأع٦ّالماظّٖطمملةمأدواتمػّٔهمادلؾملؽملهملموخمملعمملتؾملممل

م{{سؼمل٢ّمأؼّٓؼؾمل٣ّم

 ذلك  على   سيتكل فإنو   اآلخروف وأعطاه  واحد  إذا أعطيت   وذلك ألنك



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   247247  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

 ..ولكن إذا علمتو مهنة أو حرفة وجهزت لو أدوات ىذه الحرفة 
تو رأس ماؿ صغير وقلت لو اعمل إف كاف سباكًا أو مبلطًا أو نجارًا وأعطي

 واكتسب قوتك كما علم حضرة النبي الرجل الذي جاءه يسأؿ.
 .وىذا ىو التصرؼ األمثل في أمواؿ الزكاة كما قاؿ اإلماـ الشافعى 

 :أي 
نقيم مراكز نموذجية للحرؼ والمهارات والصناعات العصرية التى نحن في  -

 .أمس الحاجة إليها اآلف من أمواؿ الزكاة
 .من يتخرج نهيئ لو كشكاً أو حانوتاو  -

 .ونجهزه بمستلزمات صنعتو -

 .ونحضر لو الدفعة األولى من الخامات -

 ونجعل لهم سوقاً يروج ىذه السلع ويبيعها ... -
كما تفعل الصين اآلف مع أنها بعيدة عن دين اهلل عز وجل، فكيف قضت على 

 مشكلة ألف وستمائة مليوف؟
 .حرؼتعطى لكل بيت ما يناسبو من ال -
 .ويصنّْع في بيتو وال يكلف الدولة وال نفسو شيئاً  -

 .ثم تمر قوافل السيارات تأخذ المصنوعات وتبيعها -

 .فاكتسحوا العالم كلو بهذه الصناعات البسيطة والغير مكلفة  -

وليست قوة  وحولوا العدد الهائل من البشر لقوة منتجة وطاقة عاملة ..  -
 مستهلكة وفقط ...



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   248248  إقتصــــادكه             إقتصــــادكه             فٙ فٙ                           مملسادسلسادسالباب االباب ا

 طيط الذي أخذوه من ديننا اإلسالمي.ونجحوا بهذا التخ 
 ...ونحن والحمد هلل 

نستطيع بما شرعو اهلل لنا أف نقضى على كل ىذه األمراض ببند واحد ىو بند 
 ...الزكاة 

كل ما علينا أف نفعلو ىو عمل لجاف للزكاة ثم ننفقها في مشاريع الخير التى 
 يحتاجها عباد اهلل وبالد اهلل ...

 ..ؿ القائموف على ىذا البند عدوؿ بشرط أف يكوف الرجا
 ...فال ينظروف إلى قريب أو جار أو ىوى أو عصبية 
 ...إال للحاجة التى يستنبطها من حياتو اإلجتماعية 

 والتى تقتضيها الضرورة الشرعية.
 

 
 
 
 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   249249                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

 الباب السابعالباب السابع
  كُ٘٘ا قسآُا ميػٟ بني اهِاعكُ٘٘ا قسآُا ميػٟ بني اهِاع

  ًع أعدا٢لًٍع أعدا٢لٍ

oo  هٚظ اإلضالَ دّٙ إزٓابهٚظ اإلضالَ دّٙ إزٓاب  
oo  فٟ حسبلٍٟ فٟ حسبلٍقسآُا فقسآُا ف ٟ  

oo  ً٘جبات اهِؿسً٘جبات اهِؿس  
oo  إخباز اهِبٟ بأح٘اي عؿسُاإخباز اهِبٟ بأح٘اي عؿسُا  

oo  ُٟاهطالح اإلمياُٟاهطالح اإلميا  
oo   ُٕؿس اهلل هسض٘هٕ ُؿس اهلل هسض٘ه    
oo  األخر باألضباب أضاع اهِؿساألخر باألضباب أضاع اهِؿس  

 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   225151                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

  بطٍ اهلل اهسمحّ اهسحٍٚبطٍ اهلل اهسمحّ اهسحٍٚ

        
           

         
     

     
 البقرة[ٜٓٔ]



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   251251                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

  هٚظ اإلضالَ دّٙ إزٓابهٚظ اإلضالَ دّٙ إزٓاب
انتشر فى ىذه األياـ فى وسائل اإلعالـ الكافرة والصهيونية أف اإلسالـ دين 
اإلرىاب وأف المسلمين يعلنوف الحرب على البشر أجمعين فى كل زماف ومكاف وكذبوا 
فإف الحرب فى اإلسالـ لها شروط ولها مبادئ وقيم لم ولن يصل البشر الى بعض 

ف ديننا دين الرحمة والعدؿ للخلق أجمعين فاسمعوا معى الى قوؿ اهلل عز معشارىا أل
وجل فى آية صغيرة من كتابو سبحانو وتعالى يفصل فيها أحكاـ الجهاد فى اإلسالـ 

 وتحويها كلمات موجزة مختصرة من كالـ الملك العالـ ماذا يقوؿ عز وجل ؟ : 

                              
               (البقرة[ٜٓٔ]اآلية ) 

وأريد من إخوانى المؤمنين أف يعوا األمر جيدا حتى ال يرتابوا فى دينهم وال 
   يشكوا فى قرآنهم ويعلموف أنو ال يوجد فى الكوف كلو شرقا وغربا أزال وأبدا مثلهم:

            جعل القتاؿ البد أف يكوف لغاية نبيلة وترضى اهلل عز
وجل فال يبيح القتاؿ ألغراض شخصية وال لطموحات اقتصادية وال لنزعات عرقية أو 
سياسية وإنما الحرب فى اإلسالـ دفاعا عن النفس أو رد لظلم الظالمين عن 

افعوا عن أنفسهم أو إذا أصيب إنساف بمن المستضعفين الذين ال يستطيعوف أف يد
يعتدى عليو فى نفسو حتى ولو كاف وحيدا فريدا فقد قاؿ اإلماـ مالك رضى اهلل عنو : 

  نقاتل من ؟ ))مع٤ّمداصّٝمس٤ّمغظملل٥ّموعمملظ٥ّمصؾمل٦ّمص٧ّمدؾؿمل٢ّمآمسّٖموج٢ّم((م
 الذين يقاتلوننا                 [

وال يخوف المعاىدات فلو كاف بينو وبين قـو ... اإلسالـ بالقتاؿ  أالبقرة[  ال يبدٜٓٔ
 ىا.معاىده وأرادوا الخيانة أعلم حضرة النبى أف يعلنهم الحرب قبل أف يبدأ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   252252                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

 قاؿ لو صلى اهلل عليو وسلم :

            
 وبينو وبينهم عقد 

                  (األنفاؿ[ٛ٘]اآلية ) 
 ...بالحرب  ميعنى أعلنه 
 قبل أف تبدأىا ألف ىذا أمر اهلل وىذه تعاليم دين اهلل عز وجل . 

فيدافع المؤمن عن   إذا أحس بأف اآلخرين سيبدءونهافال يبدأ اإلسالـ حربا إال
 :ثت من المسلميننفسو ولذا لم يدرؾ التاريخ كلو وقائع كالتى حد

ىل تصدؽ يا أخى المؤمن أف القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباىى دخل جيشو 
مدينة سمرقند فاتحا ولكنو لم يعلن أىلها بالقتاؿ فقدموا شكوى إلى الخليفة العادؿ 
عمر بن عبدالعزيز بأف جيش المسلمين دخل بلدتهم قبل أف يعلنهم بالقتاؿ كعادة 

الخليفة العادؿ إال أف استندب قاضيا للطوارئ فورا وأرسلو الى المسلمين فما كاف من 
جبهة القتاؿ ينظر فى األمر ويحكم فأحضر الطرفين وسمع من االثنين ثم أصدر قراره 

 الذى ليس لو استئناؼ بما يلى : 
البند األوؿ: أف يخرج جيش المسلمين من البلدة ألنو دخلها بغير إذف أىلها  -

 بالقتاؿ .
انى: أف يعوض أىل ىذه البلدة من بيت ماؿ المسلمين ما تكبدوه من القرار الث -

 خسائر فى مالقاة جيش المسلمين .



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   253253                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

القرار الثالث : أف يعرض جيش اإلسالـ عليهم اإلسالـ أو الصلح ثم يبـر على   -
 وفق أمرىم وعلى حسب رأيهم .

 ما ىذه العدالة التى لم يسمع بها األولوف وال اآلخروف ؟
أىل سمرقند عندما رأوا العدالة التى لم يعرفوا لها مثيل إال أف فما كاف من 

 . اتنازلوا عن شكواىم وأعلنوا جميعا أنهم مسلموف ودخلوا فى دين اهلل أفواج
 فإذا حدثت حرب ماذا يصنع المسلموف فيها ؟

 اسمع الى قوؿ ربك وافقهو بتفسير نبيك : 

                        
 البقرة[سورة ]

 ما معنى وال تعتدوا ؟
 معنى ذلك :… 

 .ال تحاربوا إال المحارب  -
 .ال تحاربوا إال الجيش الذى يشترؾ فى القتاؿ -

 .ال تضربوا مستشفى وال تهدموا مدرسة   -

 .وال تقتلوا طفال وال شيخا كبيرا وال امرأة  -

 .وال تحرقوا زرعا -

 .وال تذبحوا حيوانا  -

 .وإنما الحرب على المقاتلين  -



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   254254                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

 وقد كاف يقوؿ فى ذلك سيد األولين واآلخرين لقادة جنده :  -

اْشُّٖوامبمملِد٣ّٔمآمويفمَدِؾؿمل٢ّٔمآمَوَضمملِتػمُل٦ّامَع٤ِّمَطظمَلَّٕمبمملٓ.ماْشُّٖوا،مَوالم»

م«َتطمِلُُّٓروا،مَوالمَتطمُلػمل٦ُّّا،مَوالمُتؼمَلـٚػمُل٦ّا،مَواَلمَتعمْلُؿػمُل٦ّامَوِظؿملًّٓا
1

م

هج الخلفاء الراشدوف وقادة المسلموف الى يـو الدين فقد كاف كاف على ىذا الن
اإلماـ أبو بكر الصديق رضى اهلل عنو عندما يرسل أى جيش من جيوشو يوصى قادة 
الجند بوصية المصطفى صلى اهلل عليو وسلم ليزيد بن ابى سفياف : ))ال تقتلن امرأة ، 

، وال نخال ، وال تحرقها، وال تخربن وال صبيا، وال كبيرا ىرما ، وال تقطعن شجرا مثمرا 
 عامدا ، وال تعقرف شاة، وال بقرة إال لمأكلو ، وال تجبن ، وال تغلل (( 

 وكذلك كانت وصية الصديق حين ودع جيش أسامة :

مَفم}} مِبضمَلرمِلّٕٕ مُأوِصؿملغمُل٣ِّ مِضظمُل٦ّا ماظؽمٖلمملُس! مَأٗؼؾمَلممل ماَلمٱَؼممل مَسؽمٚل٨ّ: ِحظمَلصمُل٦َّػممل

مَو مَتطمُلػمل٦ُّّا، مَواَل مَواَلمَتُك٦ُّغ٦ّا، مَصطمِلريًا، مِرظمْلاًل مَتعمْلُؿػمُل٦ّا مَواَل مُتؼمَلـٚػمُل٦ّا، مَواَل مَتطمِلُِّٓروا، اَل

مَطِؾريًا،مَواَلم ِعََّٕأًة،مَواَلمَتضمِلعمِلُّٕوامَغِكاًل،مَواَلمَتِقُّٕٔض٦ُّه،مَواَلمَتعمْلشمَلضمُل٦ّامَذَفًَّٕةمٱَذؿمِلكممًل

مِظؼمَل مإالَّ مَبضمِلريًا مَواَل مَبعمَلًّٕة مَواَل مَذمملًة مَتَِّٔبُق٦ّا مَواَل ـِؼمِلًَّٕة، مَتؼمُلّٕٗوَنمُع مَوَد٦َِّف فمْلَطػمَلهمٍل،

مَظ٥ُّ،م مَأِغظمُلَلؾمُل٣ِّ مَصُّٕٖش٦ّا مَوَعممل مَصَُّٓس٦ُّػ٣ِّ مَأِغظمُلَلؾمُل٣ِّمِص٨ّماظزمٖل٦َّاِعّٝٔ، مَصُّٕٖش٦ّا مَضِّٓ ِبفمَلْض٦َّإم

مَسػمل٧ّ مُتعمَلُِّٓع٦َّن مَصكملَذاممٰ  َوَد٦َِّف ماظشملَّضمَلمملٔم، مَأْظ٦َّاُن مِصؿملؾمَلممل مِبـملِغؿمَلهمٍل مَؼفمْلُت٦َّغغمُل٣ِّ َأْض٦َّإم

م2م{{مِد٣َّماظػمل٥َِّّمَسػمَلؿمِل٥ِّٱِذُطُّٕوامٱممًلمَبضمِلَّٓمَذ٨ِّءمَفَأَطػمْلُؿ٣ِّمِعؽمِلؾمَلمملمَذؿمِلؽ

 ما ىذه التعليمات ؟ 

                                                 
ٔ
 ، ِّ َْٚذحَ عٍ أثِٛ ٍِ ثَُش ٌَ ث ب ًَ ْٛ   )عٍُ أثٙ دأٔد(.عٍ ُعهَ
ٕ
 ٖٕ٘ص  8ٔ، جبيع األحبدٚث )يغبَٛذ انصحبثخ( انجضء8ٕٗص ٓٔ، انكبيم الثٍ األثٛش جعٍ اْنحغٍ ثٍ أَثٙ اْنحغٍ  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   255255                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

عدـ ضرب األىداؼ المدنية كما تقوؿ تعليمات جنيف الحديثة واألمم المتحدة 
 .لكن المسلمين قالوىا وطبقوىا وعملوا بها

واألمم التى تزعم أنها متحضرة كما نرى ال تعمل بها فال يسمحوف بإنقاذ 
حى ويتركونهم حتى يموتوا بعد نزؼ جروحهم ،ال يرحموف األمهات ،وال يتركوف الجر 

الصغار من البنين وال البنات ويحرموف استخداـ المستشفيات ويمنعوف األكل و الطعاـ 
عن الجائعين من الشيوخ الكبار وأصحاب العاىات ويدَّعوف أنهم أىل الحضارة وأف 

 !!!المسلمين ىم أىل اإلرىاب 
 !!!اكوا الدماء كذبوا على اهلل عز وجل وىم سف

 :والفضل ما شهدت بو األعداء لقد قاؿ 
 :) جوستاؼ البوف( فى كتابة حضارة العرب

م))ملمؼّٕماظضملمململمصممل مملمأرح٣ّموالمأسّٓلموالمأ ّّمع٤ّماظضملّٕبم((

لقد دخل أبو عبيده بن الجراح مدينة حمص فى بالد الشاـ وصالحهم على أف  
ية يدفعها األشداء وال تؤخذ من الشيوخ وال النساء وال األطفاؿ وال يدفعوا لو جزية والجز 
 .المرضى وال الضعفاء

تؤخذ من األقوياء مقابل أنهم ال يشتركوف فى الحرب ويدافع عنهم المسلموف 
بأف الرـو قد جهزوا جيوشا كبيرة ال قبل لهم بها وال يستطيع أف  هفلما سمع أبوعبيد

 اؿ لهم :يدافع عنهم جمع رؤسائهم وق
 ألننا ال نستطيع أف ندافع عنكم . ىذه جزيتكم فخذوىا

 .ماذا قالوا ؟ قالوا : واهلل ألنتم أحسن لنا منهم



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   256256                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

فعدلكم أحسن من ظلم الرـو وواهلل ما شعرنا بالحرية إال تحت واليتكم نصركم 
 انية .اهلل وردكم إلينا اهلل وسنحارب مع قائدكم حتى ال يرجع الرـو الظالمين إلينا مرة ث

 !!!!عدالة ليس لها فى تاريخ البشرية مثيل 
لقد دخل الصليبيوف الى مدينة بيت المقدس فى العصور الوسطى وقتلوا من 

 .أىلها سبعين ألفا حتى صارت الخيوؿ تمشى الى ركبها فى دماء المقتولين فى الشوارع
 :وفتح اهلل على بطل اإلسالـ صالح الدين

 .سالـفلم يعاملهم إال بمعاملة اإل -
ترؾ النساء والصبياف والشيوخ وخيرىم بأف من أراد البقاء يبقى فى داره وال  -

 .يتعرض ألذى 

 .ومن أراد أف يخرج فليخرج فى حماية جيوش المسلمين حتى يبلغ مأمنو -

 .و أمر بفتح المستشفيات  لعالج الجرحى من المقاتلين من الصليبين  -

يح فأرسل إليو طبيبة الخاص ومعو وبلغو أف قائدىم )ريتشارد ( قد أصيب وجر   -
 .الدواء ألف ىذه إنسانية أمرنا بها اهلل عز وجل وعليها شريعتنا السمحاء

وجاءتو فتاة قالت إف خطيبى فى األسر وقد كنا تواعدنا على الزواج فى ليلة كذا  -
 فقاؿ لهم اخرجوا لها خطيبها وأعطوىا من الماؿ ما يكفى تجهيزىا .

عز وجل جعل فى قلوبهم اإليماف فاإليماف يا إخوانى ىو رحمة واسعة ألف اهلل 
قلب لم يدخل فيو اإليماف إياؾ أف تظن أف فيو رحمة لبنى ...... الذى فيو الرحمة 

 اإلنساف يزعم أنو يرحم الحيواف وىل الحيواف أعز من اإلنساف ؟
 !!!!ترحم الحيواف وتهلك بنى اإلنساف 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   257257                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

 !!!!ىذا أمر عجيب وغريب 
ن اهلل عز وجل يا جماعة المؤمنين بل إف ديننا اإلسالمى فى أثناء لكن ىذا دي

 : القتاؿ لم يوصى بالمستضعفين من الرجاؿ والنساء فقط بل أوصى بالمقاتلين فقاؿ

ع٤ّمطظملّٕمبمملٓ،ماشّٖواموالماشّٖوامبمملد٣ّمآموص٧ّمدؾؿمل٢ّمآموضمملتػمل٦ّام}}

م3م{{اموظؿملّٓامػمل٦ّاموالمخت٦ّغ٦ّاموالمتعملؿػمل٦ّمتدملتطمُلػمل٦ُّّا،موالممتطملّٓروام،مو

ال تمثلوا يعنى ال تقطعوا طرفا من أطراؼ المقاتلين ، ال تقطعوا آذانهم وال 
أعضائهم وال ألسنتهم وال تصلبوىم على جذوع وال تعذبونهم وكاف من يقع فى يده أسير 

 يستوصى بو ويقوؿ لو :

م.{{ادؿ٦ّٔصمبفملدريكمخريامم}}

بيتوف طوايا من الجوع حرصا حتى كاف أصحابو الكراـ يؤثروف األسرى بالطعاـ وي
 .على العمل بوصية النبى الرءوؼ الرحيم صلى اهلل عليو وسلم

 ومر ذات يـو يتفقد األسرى فسمع أنين ألسير فى خيمتو فقاؿ :

ع٤ّمؼضملّٔبمػّٔاماِّدريم؟مصؿظملقزمل٦ّاماِّعّٕمص٦ّجّٓوامأنماحلؾ٢ّماظّٔىممم}}

م{{مربّٛمب٥ّمضّٓماذؿّٓمرابشمل٥ّمسػملؿمل٥ّمصؾمل٦ّمؼؽ٤ّمع٤ّمذظ١ّمصفملعّٕػ٣ّمبظمل١ّموثمملض٥ّ

ألنو رحمة شاملة لبنى اإلنساف علمها لنا الرحمن وطبقها النبى العدناف وأصحابو 
 .الهداة المهديين فى كل زماف ومكاف والنماذج يضيق الوقت عن سردىا

                                                 
ٖ
 عٍُ أثٗ دأٔد عٍ عهًٛبٌ ثٍ ثشٚذح عٍ أثّٛ. 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   258258                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

كل ما أريده من إخوانى المؤمنين أف يقرأوا ىذه الصفحات الناصعة فى تاريخ 
 :المسلمين ويقرأ بعدىا الصفحات الظالمة

الذين كانوا يقيموف قصورا من جماجم ... التتار والمغوؿ وىوالكو  من أوؿ
 ...المحاربين الى محاكم التفتيش الى ما فعلتو أمريكا فى العراؽ وأىل أفغانستاف  

الى ما تفعلو إسرائيل اآلف التى يقولوف إنها واحة الديمقراطية فى ىذه المنطقة 
 ها فى كل مكاف ؟العربية . أين حقوؽ اإلنساف التى يتشدقوف ب

 أين حقوؽ أطفاؿ فلسطين ؟
 أين حقوؽ نساء المؤمنين فى فلسطين ؟

ال يتم ذلك إال إذا كاف الفاتح ىم المؤمنوف والمحارب ىم المسلموف ألف اهلل 
 جعل فى قلوبهم الرحمة وقاؿ لهم :

اظّٕٖاِحؼمُل٦َّنمَؼَِّٕحؼمُلؾمُل٣ُّماظِّٕٖحؼمَل٤ُّ.ماِرَحؼمُل٦ّامَع٤ِّميفمْاَِِّرٔضمم}}

م4{{مؼمِلغمُل٣ِّمَع٤ِّميفماظٖلؼملمملِءَؼَِّٕح

 

 
 

                                                 
ٗ
ٍشٔ   ًْ ٍِ َع  أحًذ ٔعٍُ انزشيز٘ ، يغُذ اإليبوعٍ َعْجِذ هللا ث



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   259259                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

  قسآُا فٟ فٟ حسبلٍقسآُا فٟ فٟ حسبلٍ
 
            (سورة محمدٚاآلية ) 
 

 ...الحمد هلل رب العالمين 
 الذى أعز جنده ونصر عبده وىـز األحزاب وحده .

 والصالة والسالـ على خير نبى اختاره اهلل لرسالتو وكلفة بتبليغ شريعتو ووعده
 بتبليغ دعوتو الى كافة اآلفاؽ وكتب على ظهره فى خاتم النبوة :

))مت٦ّج٥ّمحؿملىملمذؽوملمصكملغ١ّمعؽملزمل٦ّرم((
5

م

 ...صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلم
 ...وكل من دعا بدعوتو  

 ...واستقاـ على منهجو 
 ....وعمل بشريعتو الى يـو الدين 

قاؿ اهلل عز وجل فى  ك وفضلك وجودؾ يا أرحم الراحمين ، وعلينا معهم بمنّْ 
 كتابو الحكيم            (محمد[ٚ]اآلية ) 

 وعدنا اهلل بالنصر إف عملنا بقوؿ اهلل عز وجل 

                                                 
٘
ركش انحبفع اثٍ دحٛخ فٙ كزبثّ )انزُٕٚش(: كبٌ انخبرى انز٘ ثٍٛ كزفٙ سعٕل هللا، عهّٛ انصالح ٔانغالو، كأَّ ثٛضخ   

  عًذح انقبس٘.حًبيخ يكزٕة فٙ ثبطُٓب: )هللا ٔحذِ(: ٔفٙ ظبْشْب: )رٕجّ حٛث شئذ فإَك يُصٕس(.



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   261261                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

  ً٘جبات اهِؿسً٘جبات اهِؿس

 
 فما ىى األسباب التى تستوجب بها نصر حضرة النصير ؟

بها  وما ىى المعدات واألسلحة التى أمر اهلل عز وجل المؤمنين أف يتجهزوا
 لينصرىم فى كل معركة ويؤيدىم فى كل غزوة أو واقعة ؟

ىناؾ أسلحة ظاىرة البد منها وال يمكن االستغناء عنها وفيها يقوؿ  رب العزة 
 عز شأنو:

                    [ٙٓ ]األنفاؿ 
معنوية، وقوة الحب هلل )قوة السالح، وقوة الماؿ، وقوة اإلعالـ ، وقوة الروح ال

 عز وجل ، والرغبة فى الشهادة ، ونيل الدرجات األخروية . 

وكلمة قوة نكرة يعنى كل نوع من أنواع القوة نستطيع تجهيزه واألخذ بو دعا اهلل 
 عز وجل إليو ،وركز اهلل عز وجل فى سالح من أسلحة القتاؿ عليو معوؿ النصر :

                       
                    [ٙٓ]األنفاؿ 

 ..وىو رباط الخيل فى زمن النبوة 
ونظيرة فى عصرنا الطائرات والصواريخ وما شابو ذلك من األسلحة التكنولوجية 

إصابة الهدؼ مع البراعة فى  السريعة التى تتميز بالخفة والسرعة والدقة البالغة فى



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   261261                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

 المناورة وىذا األمر البد منو وال غنى عنو  .
 ...ولم يطالب اهلل المؤمنين مهما كاف إيمانهم  

ومهما كاف صدؽ برىانهم أف يحاربوا باإليماف وبقوة التصديق بالقرآف بدوف 
 ...األسلحة المناسبة لزمانهم وعصرىم وعدوىم 

االثنين، فالسالح الظاىر البد لمن يحملو من بل البد أف يجمع المؤمن بين 
 ...صفات قرآنية وأخالؽ ربانية وحقائق إيمانية يستجلب بها النصر من رب البرية 

 ألف النصر كما قاؿ اهلل وىو أصدؽ القائلين : 

             (األنفاؿ[ٓٔ]اآلية ) 

 .. اىا القرآنىوقد أخذ قـو ىذه اآلية على غير معن
فطلبوا النصر من عند اهلل بغير االستعداد بالقوة التى أمر بها اهلل واكتفوا بالدعاء 

 وطلب االستعانة من اهلل وظنوا أف فى ذلك نصر اهلل .
لكن اهلل عز وجل جمع فى القرآف موجبات النصر التى أيدىا النبى العدناف 

 وجل . كيف ننصر اهلل ؟صلى اهلل عليو وسلم وأولها أف ننصر اهلل عز 
ننصر شرعو فنعمل بدينو بأف ننفذ على أنفسنا وفى بيوتنا ومجتمعنا تعاليم قرآنو 

ىذا ىو النصر الذى ننصر بو اهلل ا سويا على المشى على نهج حبيبة ... ونتعاوف جميع
 عز وجل .

نا فإذا قمنا عاملين بشرع اهلل فإف اهلل عز وجل ينصرنا على عدونا ما دمنا تسلح
 باألسلحة المالئمة للمعارؾ التى نخوضها مع عدونا 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   262262                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

 :وقد ورد فى ذلك أف أجدادنا األولين 
من كانوا مع عمرو بن العاص رضى اهلل عنو عندما حاصروا حصن بابليوف وىو 
موضع القاىرة اآلف واستعصى عليهم فتح ىذا الحصن لمدة ستة اشهر وكاف ىذا أمرا 

 ...عز وجل كاف ينصرىم فى يـو أو بعض يـو غريبا بالنسبة لهم ألف اهلل 
 فلما أبطأ عليهم النصر اجتمعوا لينظروا ما الذى قصروا فيو من أمر اهلل ؟ 

 وما الذى غاب عنهم تنفيذه من سنة رسوؿ اهلل ؟
 والذى من أجلو أخر اهلل عز وجل عليهم بالنصر ؟

ركوا فريضة فى مع أنهم واثقين فى نصر اهلل جل فى عاله  فوجدوا أنهم لم يت
وقتها ، ولم يتركوا سنة مؤكدة ، وإنما تركوا سنة مرغوب فى فعلها وىى سنة استخداـ 

 السواؾ مع كل وضوء لقوؿ المصطفى صلى اهلل عليو وسلم :

َسػمَل٧ّمُأٖعِؿ٨ّ(م)َظ٦ِّاَلمَأِنمَأُذ٠ّٖمَسػمَل٧ّماْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَيمَوِص٨ّمَحِّٓؼىمِلمُزَػؿمِلّٕٕ،مم}}

م6م{{ِسؽمِلَّٓمُط٢ّٚمَصاَلٍةمََِّعُِّٕتؾمُل٣ِّمِبمملظٚل٦َّاِك

 ...فوجدوا أنهم قصروا فى استخداـ السواؾ 
وفورًا تداركوا األمر واستخدموه فلما استخدموه واستاكوا بو فى أسنانهم ورآىم 

 العدو من خلف األسوار قاؿ األعداء لبعضهم :
وىذا المدد يأكل   -يعنى قوة معاونو -إف المسلمين قد جاءىم مدد  

شجار فإذا كنا لم نستطيع أف نقاتل ىؤالء فكيف نقاتل من يأكلوف األخشاب واأل
 األخشاب واألشجار ؟

                                                 
ٙ
َْٚشحَ   ٍْ أَثِٙ َُْش  ، صحٛح يغهىَع



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   263263                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

فسلموا الحصن ببركة استخداـ ىذه السنة النبوية ... يا قـو سارعوا الى التسليم 
 وىذا مصداقا لقوؿ اهلل عز شأنو :

            (محمد[ٚ]اآلية ) 
ة القتالية التى يؤيد بها اهلل عز وجل أحبابو وأنصار دينو فإف من أقوى األسلح

 :والعاملين بشرعة 
 .أف يقذؼ فى قلوب أعدائهم الرعب منهم -
 .وقد كاف ىذا السالح ىو السالح الفعاؿ   -

 فقد قاؿ النبى صلى اهلل عليو وسلم عن نفسو : -

مم7{{مُغزمِلُِّٕتمبمملظِّٕٗسنملمَعِلرَيَةمَذؾملّٕٕم}}

انوا يتسامعوف بنبأ خروجو إليهم لغزوىم وبينهم وبين أى أف األعداء عندما ك
حضرتو مسيرة شهر كانت ترتجف أفئدتهم وتكاد تنخلع قلوبهم من أجسامهم خوفا 

 وجزعا وىلعا لماذا ؟
 :ألف اهلل أرسل إليهم

                (الحشر[ٕ]اآلية ) 
 .أرسل إليهم سالح الرعب فى قلوبهم  

                                                 
7
ٍُ عجذهللاِ    َّٙ صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى قبل:  :أخجَشَب جبثُش ث ٌَّ انُج ْعت َيِغَٛشحَ »أَ ٍَّ أحٌذ قجهٙ: َُِصْشُد ثبنش  أُْعِطُٛذ َخًغبً نى ُْٚعطَُٓ

أُِحهَّْذ ن َٔ  ، َٙ األسُض َيغِجذاً ٔطَٕٓساً فأَٚ ًب َسُجٍم يٍ أُيَّزٙ أدَسَكْزُّ انصالحُ فْهَُٛصمِّ غبَُِى ٔنى رَِحمَّ ألَحٍذ َشٍٓش، ُٔجِعهَْذ ن ًَ َٙ ان
خ خً ٔثُِعْثُذ إِنٗ انُّبِط عبيَّ ٙ  ُْٚجَعُث إِنٗ قَِٕيّ خبصَّ  صحٛح انجخبس٘«.قَْجهٙ، ٔأُْعِطُٛذ انشفبَعخَ، ٔكبٌ انُج

 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   264264                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

ا سالح اهلل ال يمد بو إال العبد الذى اعتصم باهلل وتوكل على اهلل وعمل كما وىذ
 يحب اهلل بكتاب اهلل وبسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم .

 

  إخباز اهِبٟ بأح٘اي عؿسُاإخباز اهِبٟ بأح٘اي عؿسُا

  
ولعل ذلك يذكرنا بأمر زماننا والذى تنبأ بو نبينا وأراه اهلل عز وجل بعين بصيرتو 

 مين فى ىذا العصر فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم :ما سيحدث لجماعة المسل

مإَظ٧ّمم}} ماَِّطػمَلهمُل مَتَّٓاس٧ّ مَطؼمَلممل مَسػملؿمِلغمُل٣ّ مَتَّٓاس٧ّ مأِن ماَُِّع٣ُّ ُؼ٦ِّذ١ُّ

مَطـُرْي،م مَؼ٦َِّعِؽٍّٔ مأِغُؿ٣ِّ مَب٢ِّ مَؼ٦َِّعِؽٍّٔ؟مضمملَل: مَغِق٤ُّ مَوِع٤ِّمِضػملَّهمٍل مَضمملِئ٢ّْ: مصعملمملَل َضزمِلضمَلِؿؾمَلممل،

مُش مَططمُلـََوَظغمِلؽمٖلغمُل٣ّ مـَمملُء ماظٖلؿمِل٢ّٔ، مادَلؾمَلمملَبهمَلممملِء مَسُّٓوُط٣ِّ مُصُّٓؤر مِع٤ِّ مآ َوَظؿمَلؽمِلَّٖٔس٤ّٖ

ِعؽمِلغمُل٣ِّ،مَوَظؿمَلعمْلَِّٔص٤ّٖمآميفمُضػمُل٦ِّبغمُل٣ّماَظ٦َِّػ٤َّ،مصعملمملَلمَضمملِئ٢ّْ:مَؼمملمَرُد٦َّلمآمَوَعمملم

مادَل٦ِِّت مَوَطَّٕاِػؿمَلهمُل ماظِّٓٗغؿمَلممل مُحنمٗل مضمملَل: ماْظ٦َِّػ٤ُّ؟ واه أبو داود، ر عن ثَػْوبَاَف ،«.
م.«النبوة دالئل»والبيهقي في 

 ...فلما كانت قلوب المؤمنين عامرة بخشية اهلل 
 .ألقى اهلل عز وجل الرعب فى قلوب أعدائهم وأعداء اهلل 

ولما ذىبت الخشية إال أقل القليل وامتألت القلوب بحب الدنيا وما يتوصل بو 
إليها من حب الماؿ ، ومن حب الجاه ، ومن حب المناصب، ومن الرغبة فى المغانم 

كاسب انخلعت من قلوب الكافرين وأعداء الدين الرىبة من عباد اهلل المؤمنين والم
 ...وتجرءوا علينا ، ولم يخشوا اهلل عز وجل فكاف ىذا حالنا 
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الذى نسأؿ اهلل عز وجل أف يغيره الى أحسن حاؿ ألنو سبحانو وتعالى يرد األمر 
 إلينا فيقوؿ :

                          
 الرعد[ٔٔ]
 :فخشية اهلل ىى السالح األوؿ 

 ...  الذى كاف يحارب بو إخواننا المؤمنين مع الخيل والرماح والسهاـ والسيوؼ
فكاف الرجل منهم ولو كاف فردا إذا أرسلو القائد األعظم صلى اهلل عليو وسلم ال يبالى 

 ؿ اهلل : إال اهلل وىو المعنيوف بقو 

                        
      [ٖٜ]األحزاب 

 ...والحمد هلل رأينا فى زماننا نفرا منهم 
وال يخشوف إال وىم يقاتلوف اليهود ، وىم الذين يستشهدوف فى فلسطين اآلف 

ألنهم وضعوا الرعب والرجفة ... الشهادة عند اهلل  اهلل عز وجل وىم فى أعلى مراتب
ومع أنهم ..... فأصبحوا يخافوف مع وجود السالح فى أيديهم ، فى قلوب أعداء اهلل 

 قاؿ اهلل عز وجل فيهم : 

                   [ٔٗ]الحشر 
 شية عباد اهلل المؤمنين .ومع ذلك تكاد قلوبهم تنخلع من الرعب من خ
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   266266                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

 ىكذا المؤمنوف األولوف وىكذا يكوف اآلخروف ال يخشوف إال اهلل .
أرسل النبى صلى اهلل عليو وسلم جنديو سفينة برسالة الى بالد اليمن فوصل الى 

 !!مفترؽ طريق ووجد القـو يرجعوف فارين خائفين 
 فسألهم ما بكم ؟

 ..فخفنا منو فرجعنا فقالوا : األسد جائع ىائج على الطريق 
قاؿ : تعالوا معى وال تخافوا ، فتقدـ حتى اقترب من األسد وما كاف بينو وبينو 

 إال خطوه وقاؿ :
  لة من رسوؿ اهلل ومعى رسا أيها األسد إنى جند من جنود رسوؿ اهلل 

 .وأمرت بتسليمها فتنحى عن الطريق حتى أمر ومن معى 
 ق ومروا بسالـ..فحرؾ األسد ذيلو  وتنحى عن الطري

ألف اهلل عز وجل أيد ىؤالء القـو بمدد من عنده وجند من جنده وأنزؿ فى 
 ...قلوبهم السكينة وجعل كل شئ فى الوجود يأتمر بأمرىم ويخشى بأسهم

 ألنهم جند اهلل عز وجل .
وربما تقوؿ ىذا رجل أرسلو النبى لكن ىذا أمر كاف مستمر فى كل من سار على 

 ى كل من عمل بقوؿ اهلل :نهج ىذا النبى ف

                        
                       ]األحزاب[ 

 :وىذا عقبة بن نافع رضى اهلل عنو 
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 .و ليبيا يقود جيوش المسلمين ليفتح شماؿ أفريقيا بعد أف فتحت ل
فاتجو الى موضع تونس اآلف وأراد أف يبنى مدينة ومعسكرا يتحصنوف بو وكاف 
من أدب المسلمين فى القتاؿ أنهم كانوا يسكنوف خارج المدف والقرى حتى ال يرىبوف 

 .اآلىلين وال يسببوا الرعب للشيوخ وال النساء وال الصغار وال المستضعفين
دف فتشاور مع جنده فى بناء مدينة تكوف فكانوا يبنوف معسكراتهم خارج الم

وقالوا ىذا الموضع  ةمقرا لجيش الفتح فاختاروا غابة فى موضع خارج مدينة غرناط
 ثم تشاوروا فى أمر ىذه الغابة ؟؟؟؟يصلح لهذه المدينة 

 ماذا يصنعوف؟
وقد نهاىم النبى عن حرؽ األشجار وعن قتل الحيوانات وعن البطش بالشيوخ 

 .فاؿ وعن إيذاء غير المقاتلينوالنساء واألط
ونهاىم حتى عن التمثيل والتنكيل بالمقاتلين بل وصاىم بحسن معاملة األسرى 
الذين استسلموا من المحاربين ىذا ديننا وىذا شرعنا وىذه وصايا نبينا كاف يقوؿ لهم 

  ىاكر وقد سبق ذ. 
شجار وانما يعنى ال تقطعوا أذاف أو أناؼ المقاتلين أو تصلبونهم فى جذوع األ

 أحسنوا معاملتهم ألف بهذا أمره ربو عز وجل .
 فماذا يفعلوف فى ىذه الغابة وىى مليئة بالوحوش من كل األصناؼ واألنواع ؟

فقاؿ القائد الصالح عقبة بن نافع : انتظروا حتى أوذنهم وركب فرسو وذىب الى 
 حافة الغابة ونادى وقاؿ :

د اإلسالـ فارحلوا وسأمهلكم ثالثة أياـ يا سكاف ىذه الغابة إنى جندى من جنو  
 قاؿ المؤرخوف : .
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   268268                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

فنظروا فإذا الحيوانات تحمل صغارىا وتخرج من ىذا المكاف تلبية لنداء ىذا  
 القائد الذى ىو من عباد الرحمن الذين ليس للشيطاف عليهم سلطاف .

ده أف وأعلنو جن... ونفد الماء ... وىذا القائد أيضا كاف إذا مشى فى البادية 
... ثم يصلى ركعتين  ... فيتوضأ بما تبقى من الماء... يقوؿ انتظروا ... الماء قد نفد 

 فينزؿ الماء فورا ألنو عمل بقوؿ مواله :

                    [ٜ ]األنفاؿ 
 فعندما يستغيث بمواله يلبيو اهلل ألنو عمل بشرع اهلل 

 

oo  مياُٟمياُٟاهطالح اإلاهطالح اإل  

  
فالسالح اإليمانى الذى ال يتخلف معو نصر والذى علمو لهم أستاذ فن 

 ىو:: االنتصارات فى كافة المجاالت سيدنا محمد صلى اهلل عليو وسلم 
 .اإلخالص فى العمل هلل

أى ال يقصد الجندى أو القائد المسلم أو المؤمن بأى عمل إال وجو اهلل وإال  
 مرضاة اهلل عز وجل .

                             
 ( الكهف[ٕٛ]اآلية)
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وما داـ يريد اهلل ورضاء اهلل وليس لو غاية فى غنائم أو غاية فى شهرة أو سمعة 
 يستوى عنده األمر فى ميداف القتاؿ ..... أخرى خالؼ ذلك 

 .... ىل سمعتم يا جماعة المؤمنين قديما أو حديثا 
عن قائد عاـ برتبة مشير خاض مائة معركة حربية ولم يهـز فى واحده منها ثم 

 ؟؟عاديا بعد أف تجرد من جميع ألقابو .... يعزؿ من القيادة فيعمل جنديا 
 وال يرى فى ذلك غضاضة وال بأسا ؟

 !!!!!ولم ولن يكوف ىذا أبدا 
زيد على أربع مائة فقد انتصر بجيشو الذى ال يزيد عن عشرين ألف على جيش ي

 .ألف ومع ذلك لم يغره النصر ولم يأخذه الزىو ولم يعلن التمرد والعصياف
وإنما انتظر حتى انتهت المعركة وجمع القادة وجاء بالقائد الذى اختير ليحل 
محلة وىو أبو عبيده بن الجراح رضى اهلل عنو وقاؿ : يا أبا عبيده ىذه عصا القيادة 

ى ال يصاب المسلمين باإلحباط وليس رغبة فى زعامة وىا أنا وإنما أخرت اإلعالف حت
 جندى لك فمرنى بما شئت ، وأنا طوع أمرؾ.

 فى مدرسة : فى أى معسكر وفى أى كليو تخرج ىذا القائد ؟  

            (محمد[ٚ]اآلية ) 
لك شيئا من متع ىذه ال يريد إال نصر اهلل وال يبغى إال رضاه وال يطلب مقابل ذ

 الحياة ألنو علم ِعلم اليقين بقوؿ اهلل :

               (النحل[ٜٙ]اآلية ) 
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 ..... ىل رأى العالم شرقا أو غربا قديما أو حديثا 
مبارزا يبارز فارسا من فرساف الكفر شديد البأس قوى المراس وقد ظال يتبارزاف 

 ....اتت الخيوؿ تحتهما فترجال حتى م
 ..... وظال يصطرعاف حتى تكسرت سيوفهما

فتصارعا باأليدى فأمسك اإلماـ على رضى اهلل عنو وكـر اهلل وجهو بهذا الفارس 
وألقاه على األرض على ظهره وركب فوقو وأخرج خنجره ليقتلو وإذا بهذا الفارس يبصق 

عن حده ألنو يقاتل هلل ال يغضب لنفسو  فى وجهو فلم يزده حمقا ، ولم يخرجو الغضب
وإنما يغضب هلل ، فقاـ وتركو فتعجب ىذا الكافر وقاؿ : لم تركتنى بعد أف تمكنت 

 منى؟ قاؿ رضى اهلل عنو ملقنا لنا الدرس العظيم الذى علمو لهم النبى الرؤوؼ الرحيم :

طؽملوملمأضمملتػمل١ّمٓمصػملؼملمملمبزملعملوملمص٧ّموجؾمل٧ّمخظملوملمأنمأضؿػمل١ّماغؿعملمملعمملمم)

ظؿملّٗمرػملؾمملمدلّٕضمملةمرب٧ّمصعملممللماظّٕج٢ّم:موػ٢ّمتّٕاضؾ٦ّنمآمسّٖمظؽملظملل٧ّمو

مص٧ّمأدقمعؽملؾملمملم(.وج٢ّمص٧ّمػّٔهمادل٦ّار٤ّم؟ممضممللم:مو

 ىؤالء الرجاؿ وصفهم اهلل فقاؿ :

                      

              (المائٗ٘]اآلية )]دة 
فاإلخالص كاف شعرىم وخشية اهلل عز وجل تمأل قلوبهم ، ومن قاتل بهاتين 

بل إف الكوف كلو يكوف رىن إشارتو ..... الخصلتين ال يقف أمامو جيش وال يرده بأس 
 وطوع أمره وإرادتو ألف اهلل عز وجل قاؿ فى مثل ىؤالء :
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 ( المجادلة[ٕٔ]اآلية)

ولذلك ال يبالوف بكثرة عدد األعداء أو بشدة عتادىم أو بتحصنهم وتترسهم 
وراء جدراف أو قالع حصينو ألف اهلل عز وجل معهم يؤيدىم وينصرىم ىؤالء القـو 
أعطاىم اهلل المنهج ، منهج النصر الذى عملنا بو بحمد اهلل فى العاشر من رمضاف 

 فنصرنا اهلل عز وجل . ماذا يقوؿ لهم اهلل ؟ ٖٚلسادس من أكتوبر عاـ ا

 :                              
              [ٗ٘]األنفاؿ 

 الثبات واإلكثار من ذكر اهلل ثم يوصيهم فيقوؿ :

                     
 ... أى عليكم  باالعتصاـ بالجماعة والوحدة  

وىكذا ىناؾ معوقات كثيرة للنصر جعلها اهلل فى كتاب اهلل وال يسعنا الوقت 
 :لذكرىا لكن أبرزىا وأىمها وأولها

 لكى نتغلب عليها ونناؿ النصر من اهلل ....
لعمل بشرع اهلل فى أنفسنا، وفى أوالدنا، وفى بيوتنا، وفى أف نهب جميعا ل

 مجتمعاتنا فإذا رأى اهلل منا ذلك أعاننا بقوتو وقدرتو على عدونا .
 وقد وصى عمر بن الخطاب رضى اهلل عنو سعد بن أبى وقاص فقاؿ لو :
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م...م))مأعمملمبضملّٓ

مبؿعمل٦ّىمآمسػمل٧ّمط٢ّمحممللم موع٤ّمعضمل١ّمع٤ّماِّجؽملمملد صكملغ٧ّمآعّٕك

مص٧ّماحلّٕبمصكملنمتعمل٦ّىما موأض٦ّىمادلغملؿملّٓة مسػمل٧ّماظضملّٓو ٓمأصسمل٢ّماظضملّٓة

مع٤ّم معؽملغمل٣ّ مادلضملمملص٧ّ مع٤ّ ماحرتادممل مأذّٓ متغمل٦ّغ٦ّا مأن معضمل١ّ موع٤ّ وآعّٕك

مؼؽملزملّٕم موامنممل مسّٓوػ٣ّ مع٤ّ مسػملؿملؾمل٣ّ مأخ٦ّف ماجلؿملّ٘ مذغ٦ّب مصكملن سّٓوط٣ّ

مِّنم مض٦ّة مبؾمل٣ّ مظؽملممل متغمل٤ّ مذظ١ّممل مٓموظ٦ّال مسّٓوػ٣ّ ممبضملزملؿملهمل ادللػملؼمل٦ّن

صؿملؽملمملمص٧ّمادلضملزملؿملهملمطمملنمسّٓدغمملمظؿملّٗمطضملّٓدػ٣ّموالمسّٓتؽملمملمطضملّٓتؾمل٣ّمصكملنمادؿ٦ّ

مهل٣ّماظظملسمل٢ّمسػملؿملؽملمملمص٧ّماظعمل٦ّةم.

واسػملؼمل٦ّامأنمسػملؿملغمل٣ّمص٧ّمدريط٣ّمحظملصملهملمع٤ّمآمؼضملػملؼمل٦ّنمعمملمتظملضملػمل٦ّنم

معؽملؾمل٣ّموالمتضملؼملػمل٦ّاممبضملمملص٧ّمآموأغؿ٣ّمص٧ّمدؾؿمل٢ّمآموالمتعمل٦ّالم صمملدؿقؿمل٦ّا

سّٓوغمملمذّٕمعؽملمملمصػمل٤ّمؼلػملّٛمسػملؿملؽملمملموإنمأدفملغمملمصّٕبمض٦ّممدػملّٛمسػملؿملؾمل٣ّمذّٕمعؽملؾمل٣ّم

مسؼملػمل٦ّاممبلمملخّٛمآمطظملّٕةماجمل٦ّسم:مطؼملمملمدػملّٛمبؽمل٧ّمإدّٕائؿمل٢ّمدلممل

(( م  م م(ماإلدّٕاء5((ماآلؼهمل)مم

متلفملظ٦ّغ٥ّماظؽملزملّٕمسػمل٧ّمسّٓوط٣ّم مآماظضمل٦ّنمسػمل٧ّمأغظمللغمل٣ّمطؼملممل ادفملظ٦ّا

مادفمللمآمذظ١ّمظؽملمملموظغمل٣ّم((.

 ... سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   273273                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

اصمة تركيا وقاؿ يفتحها رجل التى ىى اآلستانة حاليا ع ةبشر بفتح القسطنطيني
من الصالحين فتنافس قادة المسلمين من أوؿ سيدنا معاوية من أجل فتحها حتى يكونوا 
من الصالحين فاستعصت عليهم الى أف جاء شاب كاف فى األربعينات  من عمره من 

 ...سالطين الدولة العثمانية اسمو محمد 
ة بعدما دخلوا القسطنطينية سموه الفاتح ألف ربنا فتح على يده القسطنطيني

 أرادوا أف يشكروا اهلل فقاؿ لهم :
ال يتقدـ الى إمامتنا اليـو فى الصالة إال من بقى لو ثالثين عاما ال تفوتو صالة 

 فجر واحده فى جماعة . ففتشوا فلم يجدوا إال السلطاف .
 ف عاما لم يترؾ فجرا واحدا فى جماعةو فكاف السلطاف وحده ىو الذى لو ثالث

 من أجل ذلك فتح اهلل عليو .
 لماذا قاؿ اهلل تعالى :

                    
    (التوبة[ٖٕٔ]اآلية )               

       (البقرة[ٜٓٔ]اآلية ) 
ألمة اإلسالـ وباب تقريب للنفوس لحضرة المليك القدوس  ـألف ىذا باب إكرا

عز وجل باب إكراـ ألف الذى يسارع فيو إف كاف بنفسو أو بمالو أو بكلمو أو بأغنية 
حماسية أو بأى عمل يؤثر فى األعداء فلو فضل عند اهلل عز وجل ال يعادلو فضل يكفى 

 فيو قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  :

مِص٨ّممَشَِّٓوٌةم}} مَوَرِوَحهمٌل مِصؿملؾمَلممل، مَوعممل ماظِّٓٗغؿمَلممل مِع٤َّ مَخؿمِلّْٕ مآ مَدِؾؿمل٢ّٔ ِص٨ّ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   274274                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

مِع٤َّم مَخؿمِلّْٕ مَد٦ِّطمِص٨ّماجَلؽمٖلهمِل مَوَع٦ِِّضُّٝ مِصؿملؾمَلممل، مَوعممل ماظِّٓٗغؿمَلممل مِع٤َّ مآمَخؿمِلّْٕ َدِؾؿمل٢ّٔ

م8.{{ماظِّٓٗغؿمَلمملمَوعمملمِصؿملؾمَلممل

 : كيف يشترى الناس الجنة ؟ الجنة فيها كما يقوؿ الحبيب  

مام}} مُط٢ّمٔإٖن مَبؿمِل٤َّ مَدَرَجهمٍل، مِعمملَئهمَل مَدِؾؿملؿمِلػمل٥ِّ مِص٨ّ مِظػمْلؼمُلَفمملِػِّٓؼ٤َّ مَأَسّٖٓ ظػمل٥ََّّ

مَأَتعمَل٦ّٖى مَعممل مِسؽمِلِّٓي مَطمملَن مَصػمَل٦ِّ مَواَِِّرٔض، ماظٖلؼمَلمملِء مَبؿمِل٤َّ مَطؼمَلممل ِب٥ِّممٰ  َدَرَجَؿؿمِل٤ّٔ

مَؼَؿعمَل٦ّٗوَنمِب٥ِّ،مَعمملماِغشمَلػمَلعمَلومِلمَدّٕٖٔؼ مِبفمَلِؼِّٓؼؾمٔل٣ِّمَعممل مُطؽمِلومُلمَوُأَض٦ّيماْظؼمُلِلػمِلؼمِلنَيمَأِو همٌلمٔإالَّ

ِظ١َّمِبؿمَلِّٓيمَواَلمِبفمَلِؼِّٓؼؾمٔل٣ِّ،مَوَظ٦ِّمَخَِّٕجومُلمَعمملمَبعمِل٨َّمٰ  ِط٤ِّمَظؿمِلَّٗمذٰ  َصمملِحَؾؾمَلممل،مَول

ِظ١َّمَؼرمٗل٠ّٗمَسػمَل٨ّٖمَوَسػمَلؿمِلؾمٔل٣ِّ،مَصػمَل٦َِّدِدُتمَأغ٨ّمٰ  َأَحّْٓمِصؿمل٥ِّمَخؿمِلّْٕمٔإالَّماِغشمَلػمَل٠َّمَعضمِل٨ّمَوذ

م9{{مَصمملْضَؿ٢َّمُث٣ّٖمَأِحؿمَلمملمُث٣ّٖمَأْشُّٖومَصمملْضَؿ٢ََّأْشُّٖومَصمملْضَؿ٢َّ،مُث٣ّٖمَأِحؿمَلمملمُث٣ّٖمَأْشُّٖوم

 ما حدود ىذه الدرجات ؟ ومن الذى يأخذىا ؟:

                       

 وما الثمن؟

            

 كيف يسددوف الثمن ؟
                                                 

8
 يغُذ اإليبو أحًذعٓم ثٍ ععذ عٍ  
9
ُ عُُّ. عٍ  َٙ هللاَّ  جبيع األحبدٚث أثٙ يبنك األَْشَعِش٘ سض



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   275275                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

                         
 ( التوبة[ٔٔٔ]اآلية)

 من الذى يأخذ ىذه الدرجات غير ىؤالء .
فهذا باب للدرجات العليا فى جنة اهلل عز وجل وباب لجمع النفوس على 

 ....حضرة المليك القدوس 
 كيف ننتصر ؟

 كيف ننتصر يا رب؟ .... اهلل أعطانا المنهج 
 نية وثالثة ... ورابعة .......المنهج واضح، أكررىا ثا

            (محمد[ٚ]اآلية ) 
فهو عز شانو يقوؿ لنا اعملوا بو  ،ننصر شرعو ودينو وكتابو..... كيف ننصره ؟ 

حتى  ، ....وفى بلدانكم ،وفى أسواقكم ،وفى شوارعكم ،وفى بيوتكم ،فى أنفسكم
 يأتى لكم النصر .

 .... ننا وىكذا يا إخوا
 .....وال بعيدا عن اهلل .... النصر ليس كثيرا على اهلل 

 ولكنو يريد أف نرجع إليو وعلى الفور: 

                 (النمل[ٕٙ]اآلية ) 
 ....البد أف يجيب المضطر 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   276276                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

 ألنو قاؿ ادعونى وأنا أستجب لكم . ولكن كيف تكوف الدعوة ؟ 
 .فواه طهرت من دخوؿ النجاسات الحسيةبألسنة وأ -
 .خروج النجاسات المعنويةوطعرت من  -

ربما يمسك البعض منا بالسواؾ ويستخدمو كل وقت فى أسنانو وىو طواؿ اليـو 
 !!!!!يأكل لحم إخوانو المؤمنين 

 وىل السواؾ يطهر الفم من اللحم الميت ؟!! 

             (اآلية[ٕٔ) ]الحجرات 
فاإلنساف الذى يجلس طواؿ اليـو يغتاب المؤمنين وخضرة اللحم !!!!! ال 

 وعندما يدعو اهلل ماذا يقوؿ هلل؟ وماذا يقوؿ لو اهلل؟ للمسلمين على لسانو وعلى أسنانو
سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ضرب المثل للمؤمنين فى غزوة تبوؾ التى  

 :كاف فيها شدة للمؤمنين 

مؼؿقؼملالنمرجػملنيمع٤ّماظظملعملّٕاءمم}} صعملّٓمجضمل٢ّمرجػملنيمع٤ّماِّشؽملؿملمملء

مادلقملعؽملنيم مرجػملنيمع٤ّ مصغملمملن معضملؾمل٣ّ موؼضملؿملّ٘ معضملؾمل٣ّ موؼفملط٢ّ معضملؾمل٣ّ ؼّٕطنمل

عضملؾمل٣ّمدؿملّٓغمملمدػملؼملمملنماظظملمملرد٧ّمرض٧ّمآمسؽمل٥ّموأرضمملهمبضملّٓعمملمعرمل٦ّامعّٕحػملهملم

مؼمملم م: مظ٥ّ مصعملمملظ٦ّا ماظّٔىمعضملؾمل٣ّ ماظشملضملمملم موغظملّٓ مادلمملء مغظملّٓ ماظشملّٕؼ٠ّ مص٧ّ طؾرية

مرضمل مظؽملممل مواحسملّٕ ماذػنمل مدػملؼملمملن مآ مرد٦ّل مسؽملّٓ مع٤ّ مظ٥ّمممملعممل صعملمملل

اظّٕد٦ّل:مأدفمللمبالالمِّنمباللمطمملنماخلمملزنمسػمل٧ّمأض٦ّاتمحسملّٕةماظؽملؾ٧ّم

صػملؼملمملمدفملظ٥ّمضممللم:مظؿملّٗمسؽملّٓغمملماظؿمل٦ّممذلملم.مصعملمملظ٦ّامظ٥ّ:ماذػنملماىلمأب٧ّمبغملّٕم



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   277277                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

صّٕجّٝمع٤ّمسؽملّٓهموضممللمهل٣ّم:مالمؼ٦ّجّٓمسؽملّٓهمذلملم.مصعملمملظ٦ّامظ٥ّم:ماذػنملماىلم

مالمؼ٦ّجّٓمسؽملّٓهمذ ماذػنملمسؼملّٕمصّٔػنملمث٣ّمرجّٝموضممللم: مظ٥ّم: مصعملمملظ٦ّا لملم.

اىلمسـؼملمملنموسؽملّٓعمملمعرمل٧ّمضممللمأحّٓػ٣ّمظ٩ّخّٕمإنمدػملؼملمملنمظ٦ّمأردػملؿ٥ّماىلم

مم–بؽّٕمحمملحم مبطملّٖارةمادلؿملممله مص٧ّمادلّٓؼؽملهمل م،مم–وطمملنمعرملؾمل٦ّرا ظؽملسملنملمعمملؤػممل

ماظؽملؾ٧ّم مص٧ّمادلؿملّٓانممجؿملضملمملمموحسملّٕ مؼّٕؼّٓمأنمؼغمل٦ّنمط٢ّمع٤ّمعضمل٥ّ ِّغ٥ّ

م ماظّٕمح٤ّ: مداخػملنيمص٧ّمض٦ّلمحسملّٕة   م   م م م   م

م[،]أى ؟ممملىلمأرىمخسملّٕةماظػملق٣ّمسػمل٧ّمأص٦ّاػغملؼملمملصعملممللمهل٣ّم:معمالمائدة
ملماذا تأكلوف لحما نيئا مذضمملظ٦ّا؟ مرد٦ّلمآمعممل موآمؼممل معؽملّٔمطّٔام: مرضملمملعممل ضؽملممل

أملمتفملطالمحل٣ّممأص٦ّاػغمل٣ّ،م:مإغ٧ّمأرىمخسملّٕةماظػملق٣ّمسػمل٧ّوطّٔامؼ٦ّم،مضمملل

م.{{م؟مأملمتعمل٦ّالمظؾضملسملغملؼملمملمطّٔامطّٔامطّٔامؼملمملندػمل

كاف .... فأىل اإليماف عندما كانوا يحاربوف أىل الكفر والشرؾ والطغياف 
 ،ويرجعوف الى اهلل خلف الجنود كلهم يتوبوف الى اهلل،الجنود والمقيموف فى البالد و 

 ويكونوف على أتقى قلب رجل واحد تقى هلل عز وجل . 
الميداف  كاف الذى يجلس فى المدينة كاف يقوؿ لو حضرة النبى وىو ذاىب الى

: 

مم}} مبّٓسمملئغمل٣ّ مغؽملزملّٕ مإمنممل مإخ٦ّتممله م-ىذا للمرضى وكبار السنم-ؼممل

م{{أغظمللغمل٣ّمحؿ٧ّمؼغمل٦ّنماظّٓسمملءمعلؿفمملبممصفملصػملق٦ّامع٤ّ

 :ويمكن كلكم سمعتم الى عصر قريب



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   278278                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

أياـ حرب المماليك مع المغوؿ وحرب الصليبين كانوا الناس يجتمعوف فى  
يقرأ القرآف ومنهم من يقرأ  المساجد وفى األزىر منهم من يقرأ البخارى ومنهم من

 صحيح مسلم ومنهم من يعمل حلقات ذكر لينصر اهلل المجاىدين.
والظاىر بيبرس عندما رجع بعد انتصاره على المغوؿ رجع الى الجامع األزىر 

 وقاؿ: إنما نصرنا بدعائكم .
 :لكن نحن اآلف صحيح ندعوا اهلل

 !!!!لكننا نأكل فى بعضنا  -
 !!!!ونأكل لحـو بعضنا  -

 ... !!!!ونأكل أمواؿ بعضنا ظلما وبهتانا وزورا وعدوانا  -

 ... !!!!وال نتورع عن غش إخواننا المسلمين  -

 ...!!!!وال نتورع عن الكيد والنصب والحيل على المؤمنين  -

 وبعد ذلك نقوؿ لماذا ال ينصرنا اهلل ؟
 لماذا ال يحقق اهلل النصر ؟

 ننصر أنفسنا أوال :البد أف 

            (اآلية[ٚ) ]محمد 
ننصر اهلل على أنفسنا يجاىد كل واحد فينا نفسو الى أف يمنعها عن الفحشاء  

والمنكر والغى والبغى والقبيح ويطبعها على العمل الصالح والخير وكل شئ مليح إذا 
 مشينا على ىذا المنواؿ وانتصرنا على أنفسنا:



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   279279                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

               البقرة[ ]سورة 
 ... فإذاً يا إخوانى 

صالح األحواؿ ىو الذى عليو تحقيق النصر فى الدنيا والسعادة الدائمة يـو 
لقاء الواحد المتعاؿ . وىذه األمور ال تحتاج إال أننا نعرؼ ونعلم علم اليقين قوؿ رب 

 العالمين عز وجل: 

                           
 ( الرعد[ٔٔ]اآلية)

من الغش والغل والبغض والخداع وخصاؿ المنافقين .... إذا غيرنا ما بأنفسنا 
 ....وأحواؿ ال يرضاىا رب العالمين 

 ....وظهرت فينا أوصاؼ القرآف  ،وأصبحنا عباد الرحمن
 مامنا ؟من يا إخواننا فى الكوف كلو يستطيع أف يقف أ

 ال يوجد أحد ألف ربنا قاؿ: 

                          
 ( المجادلة[ٕٔ]اآلية)

 .....وىذا سوؼ يحدث إف شاء اهلل 
فتحدث البشريات التى ذكرىا كتاب اهلل والتى بشرنا بها حبيب ومصطفاه 

 :هلل ويتحقق قوؿ حبيب اهلل ومصطفاه وينصرنا اهلل على اليهود فبإذف ا



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   281281                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

ُؼعمَلمملِت٢َّماْظؼمُلِلػمِلؼمُل٦َّنماْظؿمَلؾمُل٦َّد.مَصؿمَلعمْلُؿػمُلؾمُل٣ُّماْظؼمُلِلػمِلؼمُل٦َّن.ممٰ  اَلمَتعمُل٦ُّمماظٖلمملَسهمُلمَحٖؿ٧ّم}}

مَأٔوممٰ  َحٖؿ٧ّ ماْظَقَفُّٕ مَصؿمَلعمُل٦ُّل مَواظرمٖلَفّٕٔ. ماْظَقَفّٕٔ مَوَراِء مِع٤ِّ ماْظؿمَلؾمُل٦ِّدٗي َؼِكَؿِؾ٧َّء

م10م{{مَخػمْلظمِل٨ّ.مَصَؿضمَلمملَلمَصمملْضُؿػمْل٥َُّذامَؼؾمُل٦ِّدٙيمٰ  َؼمملمَسِؾَّٓماظػمّل٥ِّمَػذملاظرمٖلَفُّٕ:مَؼمملمُعِلػمِل٣ُّم

 من:لكننا اآلف منا .... ألنو أصبح عبد مع اهلل على الدواـ 
 .ىو عبد الماؿ -
 .. ومن ىو عبد الحظ والهوى -

 ومن ىو عبد للزوجة. -

 .ومن ىو عبد للمنصب والجاه  -

 ومن ىو عبد للدنيا . -

 م ينشغل إال بمواله واعتمد وتوكل على اهلل ؟!! أين العبد هلل الذى ل
عندما نكوف على ىذه الوتيره فيكوف النصر أقرب من لمح البصر ألف اهلل عز 

 وجل قاؿ فى شأف النصر : 

             (األنفاؿ[ٓٔ]اآلية ) 

 ....فى ىذا الوقت نكوف مثل حضرة النبى وأصحابو الكراـ 
وال معهم أحواؿ أكثر منا وال معهم دوؿ !، ال نقل معهم سالح أكثر منا 

 ألننا نكوف:... تساعدىم أعظم أو أكثر منا 

                                                 
ٔٓ
ٍْ أَثِٙ ُْ   َْٚشحَ َع  صحٛح يغهىَش



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   281281                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

               [ سورة ]األعراؼ 

ال يقف أماـ ىؤالء الجنود أحد. فلو فعلنا نحن ... النصر قادـ من عند اهلل 
 النبى وأصحابو الكراـ .جماعة المسلمين كما يفعل 

كانوا إذا أبطأ عنهم المطر وخرجوا لالستسقاء كانوا  يخرجوف ومعهم النساء 
وكبار السن حتى الحيوانات يستجيروف باهلل وأوؿ شئ يعملوه قبل أف يسألوا يتوبوا من 

 الذنوب التى فعلوىا ويستغفروا من األحواؿ التى كانوا فيها . 

ماظضملؾمملسمرض٧ّمآمم}} موضممللمدؿملّٓغممل مسؼملّٕ مدؿملّٓغممل مضّٓع٥ّ مسؽملّٓعممل سؽمل٥ّ

عمل٧ّمبضمل٣ّمغؾؿمل١ّمصؿلعملؿملؽملمملم،موإغمملماظؿمل٦ّمممغلؿلم:اظػملؾمل٣ّمإغمملمطؽملمملمغلؿلعمل٧ّمبؽملؾؿمل١ّم

م ماظضملؾمملسم، موضّٖٓم مادس٦ّامصمملدعملؽملممل مأغممل م: موضممللمهل٣ّ ماظضملؾمملسمرصّٝمؼّٓه صلؿملّٓغممل

وأغؿ٣ّمتقملعؽمل٦ّنمخػملظمل٧ّمث٣ّمضممللم:ماظػملؾمل٣ّمالمؼؽملّٖلمبالءمإالمبّٔغنملم.ماظػملؾمل٣ّماغمملم

غلؿطملظملّٕكمع٤ّمط٢ّمسؼمل٢ّمضؾؿملّّمجؽملؿملؽملممله،مهموغؿ٦ّبمإظؿمل١ّمع٤ّمط٢ّمذغنملمصضملػملؽملممل

وص٧ّماحلممللموجّٓماظلؼملمملءموطمملغوملمظؿملّٗمصؿملؾملمملممفبدأ أوال بالتوبة بعد التوبة سأؿ اهلل

م{{ب٥ّمواحّٓةمغّٖظوملمبمملدلمملءمبطملريمحلمملبممدقممل

 وقد قاؿ لنا ربنا ذلك:

                            
                    

 ( النساء[ٗٙ]اآلية)



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   282282                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

.... وباألركاف ... بل باألفعاؿ ... فلو تبنا الى اهلل ليس باللساف فقط 
إف  .... لو تبنا الى اهلل من األفعاؿ التى ال ترضى اهلل  ...  وباألبداف  .... وبالجوراح

وجعلنا أعمالنا وأحوالنا .... يوتنا أو فى شوارعنا أو فى حياتنا كانت فى أعمالنا أو فى ب
 .... وأخالقنا على ميزاف الشرع الشريف 

وعد اهلل ال يتخلف سيأتى نصر اهلل عز وجل فى أقل .... على الفور يا إخوانى 
 من لمح البصر .

يدينا سيجعل اهلل النصر على أ....ولسنة النبى العدناف .... فإذا رجعنا للقرآف 
 ....وإف طاؿ الزماف 

 وإذا نفذنا سنة النبى العدناف ..... إذا عملنا بالقرآف 
 نسأؿ اهلل عز وجل أف ينصرنا على نفوسنا 

 وأف يعيننا على العمل بأحكاـ ديننا 

وصلى اهلل على سيدنا حممد 
 وعلى آله وصحبه وسلم



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   283283                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

    ُؿس اهلل هسض٘هٕ ُؿس اهلل هسض٘هٕ 
 ....الحمد هلل رب العالمين 

 .... ي األولى واآلخرة ولو الحكم وإليو ترجعوفلو الحمد ف
 إخوانى وأحبابي جماعة المؤمنين:

 ....ال تزاؿ ذكرى ىجرة النبي المختار تتوالى علينا في كل عاـ 
لتذكرنا بإنعاـ اهلل عز وجل وتوفيقو للمصطفى عليو أفضل الصالة وأتم السالـ 

 .....ونحن نحتفى بهذه الهجرة 
 : عز وجل دوماً لنذكر أنفسنا بأف اهلل

 .جنده يعزُّ  -
 .ويؤيد حزبو -

وينصر من قاـ ناشرًا للواء شريعتو عاماًل بكتابو ناىجًا نهج سيد أحبابو في كل   -
 .وقت وحين

 فإف النصر من عند اهلل مقروف بطاعة اهلل ولذلك يقوؿ لنا اهلل في كتاب اهلل:

            (محمد[ٚ]اآلية ) 
 ل يحارب اهلل لكي ننصره؟! فكيف ننصر اهلل؟وى

 وقد تناولنا معانى نصرنا هلل فى المبحث السابق وعرفنا أننا:
 .ننصر شرعو فنعمل بو -



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   284284                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

وفي  ... وفي بيوتنا  ... في أنفسنا.... وتعامالتو ، وننصر كتابو فنحيى أخالقو  -
 .كل من حولنا

في ىذه الحياة، نعمل وننصر حبيبو ومصطفاه بأف نعمل بسنتو في كل أنفاسنا  -
بسنتو إذا قمنا ونعمل بهديو إذا نمنا ونعمل بسنتو إذا أكلنا أو شربنا ونعمل 

 .ونعمل بسنتو إذا جلسنا ،بسنتو إذا تكلمنا

 فلو في كل دروب حياتنا سنة وىدياً قاؿ فيو كلو اهلل:

            [ سورة]النجم 
 .حى من اهللفما تحرؾ حركة إال بو  -
 .وما سكت إال عن أمر من مواله -

وما فعل شيئًا في نفسو أو مع أىلو أو مع غيره إال بإذف صريح من حضرة اهلل  -
 .عز وجل

 لذلك قاؿ لنا أجمعين في شأنو:و 

                         

                     [ سورة]األحزاب 
وما أحوجنا في ىذه األياـ .... وما أحوجنا في ىذه األياـ إلى نصر اهلل عز وجل 

وعنايتو لنا في .... وبركتو عز وجل لها في المعيشة  ... إلى معونة اهلل لنا في الخيرات
 ....أحوالنا الدنيوية كلها من أولها إلى آخرىا 

 ...  ... يكوف إال إذا استننا أجمعين بسنة النبي المأموفوذلك ال



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   285285                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

من فعل ذلك ومن وفقو اهلل لذلك فليعلم علم اليقين أف اهلل عز وجل سيتواله 
في جميع أموره وسيكوف اهلل عز شأنو وتعالى أمره ىو المتولى لو في جميع أموره ظاىراً 

 .اهوباطناً كما تولى حبيبو ومصطفاه من بدئو إلى منته
 :وانظر إلى عناية اهلل لحبيبو ومصطفاه على قدر ما يسمح بو ىذا الوقت

أو ال يدؿ أحدىم  ،لمن حولو حتى ال يمن أحدىم عليو بنصرتو يقوؿ اهلل 
 أو ال يباىى أو يفتخر أحد منهم بإيوائو يقوؿ لهم اهلل عز وجل أجمعين:  ،عليو بمؤازرتو

                ([ٗٓ]التوبة ) 
 ...ولم يقل فقد ينصره اهلل 

 ...وكاف أوؿ ىذا النصر  ،وإنما نصره اهلل من بدء الدنيا
أف اهلل قد أعلى شأنو في عوالم الجنة وكتب على كل ورقة من أوراؽ أشجار 

وعلى  ،وكتب ىذه العبارة على صدور الحور العين ،الجنة ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل
ليعلم الخلق أجمعين عاليهم ودانيهم  ،وعلى كل شيء في دار النعيم ،جنة النعيمقصور 

 .أنو النبي المجتبى والرسوؿ المرتضى من اهلل عز وجل
لمَّا وقع في خطيئتو بماذا يستغيث إلى  ،حتى أف آدـ وىو أوؿ نبي وأوؿ رسوؿ

 وسلم: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليوقاؿ كما ورد في الحديث الصحيح:  ربو؟

مٔإالَّمم}} مُعَقؼمٖلٍّٓ مِبَق٠ّٚ مَأِدفمَلُظ١َّ مَرٚب مَؼممل مَضمملَل ماخَلشمِلؿملَؽهمَل مآَدُم ماْضَؿََّٕف َظؼمٖلممل

َصغمَلؿمِلَّٟمَسَّْٕصومَلمُعَقؼمٖلًّٓامَوَظ٣ِّمَأِخػمُلعمْل٥ُّمَبضمِلُّٓ؟مَصعمَلمملَل:مَؼمملم»َصعمَلمملَلماظػمل٥َُّّ:م«.َشظمَلَِّٕتمِظ٨ّ

مِص٨ّٖ مَوَغظمَلِكومَل مَخػمَلعمْلَؿؽمِل٨ّمِبذملؿمَلَِّٓك، مَظؼمٖلممل مَِّٖغ١َّ مَرْأِد٨ّممَرٚب مَرَصضمِلومُل مُروِح١َّ ِع٤ِّ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   286286                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

ماظػمل٥َِّّ،م مَرُد٦ُّل مُعَقؼمٖلّْٓ ماظػمل٥َُّّ مٔإالَّ مٔإظ٥َّ ماَل مَعغمْلُؿ٦ّبممًل ماظضمَلِّٕٔش مَض٦َّاِئ٣ّٔ مَسػمَل٧ّ َصََّٕأِؼومُل

ماظػمل٥َُّّم مَصعمَلمملَل مٔإَظؿمِل١َّ ماخَلػمْل٠ّٔ مَأَحنمٖل مٔإالَّ مٔإَظ٧ّماِدؼمِل١َّ مُتسمِلِّٟ مَظ٣ِّ مَأٖغ١َّ َصضمَلػمِلؼمِلومُل

مَِّ مٔإٖغ٥ُّ مآَدُم، مَؼممل مَشظمَلُِّٕتمَصَّْٓضومَل مَصعمَلِّٓ مَدفمَلْظَؿؽمِل٨ّمِبَقعملخمل٥ِّ مَؤإِذ مٔإَظ٨ّٖ، َحنمٗلماخَلػمْل٠ّٔ

11{{ماَلمُعَقؼمٖلّْٓمَعمملمَخػمَلعمْلُؿ١ََّظ١َّ،مَوَظ٦ِّ

م

 ... اللهم بحق سيدنا محمد اغفر لنا أجمعين ما مضى من الذنوب واآلثاـ
 .ووفقنا أجمعين للعمل الصالح وصالح العمل فيما بقى لنا من العمر واألياـ

 :ل اهلل عز وجلثم جع
 .أوصافو النورانية وصفاتو الحسية الجسمانية مع كل نبي ومع كل رسوؿ -
وأصدر لهم أمرًا إلهيا ربانيًا أف يعلموا أممهم بأوصاؼ ىذا النبي وبصفات ىذا  -

 .الرسوؿ

عليو أف ...  وعصره .. أف من حضر منهم زمانو .... ويأمرونهم أمرًا قاطعًا  -
 .... يتبعو وينصره 

 :....كل نبي يرسلو اهلل إلى فئة من أىل األرض فكاف   -

أف يخبرىم أنو جاء مبشرًا .... أوؿ ما يبدأ بو بعد دعوتهم إلى توحيد اهلل 
 بالرسوؿ الذي يأتى في الختاـ: 

                      [ٙ]الصف 

                                                 
ٔٔ
انحبكى ٔانجـٛٓقٙ ٔاثٍ عغبكش يٍ طشٚق عجذ انشحًٍ ثٍ صٚذ ثٍ أَْعهَى عٍ أثـّٛ عٍ جذِ عٍ عًش ثٍ انخطبة اِ سٔ 

 جبيع األحبدٚث ٔانًشاعٛم



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   287287                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

 :ووصف ىذا الوصف فقاؿ

يمؼفملت٧ّمع٤ّمبضملّٓىما ٥ّمحمؼملّٓمظؿملّٗمبظملّٜموالمشػملؿملّٜموالماظؽمليبماظّٔم}}

م{{مصكمملبميفماِّد٦ّاقموالمدنّٖىماظلؿملؽهملمبمملظلؿملؽهملموظغمل٤ّمؼضملظمل٦ّموؼزملظملّّ

حتى أف اهلل عز وجل أرسل معو صفات وأوصاؼ أصحابو الذين يمشوف معو في 
 .ىذا الهدى ويعينونو على تبليغ رساالت اهلل

لمنورة ىم األنصار الذين ولذلك قد يعجب البعض لماذا كاف أىل المدينة ا
نصروا حضرة النبي وما الذي دعاىم إلى نصرتو وما الذي جعلهم ال يبطئوف في  إجابة 

 دعوتو؟
 !!بل يذىبوف إليو في مكة مرة تلو المرة 

 .بيعة العقبة األولى، وبيعة العقبة الثانيةفكانت وفي كل مرة يبايعونو 
تهم على أف يحمونو مما يحموف وفي كل مرة يبايعونو على أف يهاجر إلى مدين

 .منو أنفسهم وأوالدىم وأزواجهم المهم أف يتوجو إليهم ويسكن في مدينتهم 
 :تلك يا إخواني عناية اهلل بحبيب اهلل ومصطفاه

بيّنوا زمن مولده ومكاف ىجرتو وطريق  فعندما بشر أنبياء اهلل برسوؿ اهلل 
وفي أي عاـ  ،ذىب إلى بالد الشاـحتى بينوا متى ي ،ىجرتو وما سيحدث لو في صغره

 .وفي أي طريق يسلك
عشر عاماً وىو ذاىب  ىعمره وقتها اثنولذلك عندما أخذه عمو أبو طالب وكاف 

 إلى التجارة في بالد الشاـ وجد الراىب بحيره في انتظاره وقاؿ لو:
 ما يكوف ىذا الطفل بالنسبة لك؟



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   288288                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

 قاؿ: أنا أبوه.
  .نوف أف أباه يموت وىو في بطن أموقاؿ: ال، عندنا في الكتاب المك

 .قاؿ: أنا عمو
 .قاؿ: صدقت، عندنا أف الذي يتولى تربيتو جده ثم عمو

ارجع بابن أخيك فإف اليهود يعلموف أف ىذا عاـ خروجو إلى الشاـ وقد وقفوا 
على اثنى عشر طريقًا على كل طريق وفد منهم يترقبونو ليقتلونو يريدوف أف تكوف النبوة 

 تذىب إلى ولد اسماعيل يعلموف حتى العاـ الذي سافر فيو إلى بالد الشاـ فيهم وال
 .والطرؽ التى يتوقعوف أف يسير فيها ويقفوف على ىذه الطرؽ

ه أبو طالب ألنو علم علم اليقين أف أمر ىذا النبي أعلمو اهلل عز وجل فردَّ 
 .لألنبياء والمرسلين قبل بعثتو بآالؼ السنين

جر منهم من ىاجر من بالد الشاـ منهم من ذىب إلى عرفة علم اليهود ذلك فها
وأقاـ ومنهم من ذىب إلى مكة وأقاـ ومنهم من ذىب إلى المدينة ألنهم يعلموف أنها 

 .موضع ىجرتو وأقاـ
أصيب برمد في عينو فقالوا لجده ىنا راىب من اليهود  ،عندما ولد حتى أنو 

فأخذه وذىب إليو فعندما رآه  ،اويوعلى جبل عرفة يعرؼ الطب فاذىب إليو لعلو يد
 قاؿ:

 .في الحاؿ عو، خذ من ريقو وضع على عينو يشفَ إف ىذا دواءه م
فأخذ من ريقو ووضع على عينو فشفي في الحاؿ، ألنو علم أنو نبي اهلل ورسوؿ 

 .اهلل الذي جعلو اهلل نبي الختاـ ورسوؿ آخر الزماف 
 :فسكن طائفة منهم في المدينة



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   289289                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

نبي بثالثمائة عاـ فقد خرج ملك من اليمن فاتحًا يسمى أسعد وقبل بعثة ال
الحميري ومعو من الجيوش ثالثمائة ألف يريد أف يوسع دولتو فلما وصل إلى مشارؼ 

 وقالوا لو: ،يثرب وىى المدينة اآلف خرج لو علماء اليهود
 !أيها الملك اعلم أنك لن تستطيع أف تدخل ىذه المدينة

 قاؿ: لم؟
 .مهاجر نبي آخر الزماف قالوا: ألنها

 .فسأؿ من معو من العلماء فأقروا بذلك
وبنى لكل عالم  ،وزوجهم ،فما كاف منو إال أف اختار أربعمائة عالم من الذين معو

 وقاؿ لو موصيًا:... منهم منزاًل من طابق واحد وبنى لكبيرىم منزاًل من طابقين 
الزماف عندما يهاجر إلى ىذه  وإنما بنيتو لنبي آخر ،إف ىذا المنزؿ ما بنيتو لك

حتى يسلمونو إلى نبي ....  وترؾ معو خطابًا وأمره أف يسلمو لبنيو ويتوارثوه ،المدينة
 ... آخر الزماف

 فمن ىم األنصار؟ !وجد األنصار... المدينة  ولذلك عندما دخل النبي 
الثمائة ىم ذرية ىؤالء العلماء الذين أرسلهم اهلل إلى مكاف ىجرتو قبل ىجرتو بث

أف ىاىنا مهاجر النبي ... ويعلموف علم اليقين ... ومستعدوف  ... وىم جاىزوف !! عاـ
 .وأنهم أنصار ىذا النبي 

 ..فكانوا يترقبوف أواف ظهوره 
 فلما علموا ذلك قالوا: ، ويتحينوف ظهور دعوتو



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   291291                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

مبؽملمملممم}} مض٦ّممإؼمملط٣ّمأنمتلؾعملغمل٣ّماظؿملؾمل٦ّدمإىلمتفملؼؿملّٓهموغزملّٕت٥ّمػؿملممل ؼممل

عغملهملمظؽملشملػملنملمعؽمل٥ّمأنمؼؾملمملجّٕمإظؿملؽملمملمظؽملغمل٦ّنمأغزملمملرهموالمؼظمل٦ّزممغّٔػنملمإظؿمل٥ّميف

م.{{ب٥ّماظؿملؾمل٦ّدمدوغؽملممل

: فلما ىاجر إلى مدينتو وأراد كل رجل منهم أف يمسك بزماـ ناقتو فقاؿ  
 دعوىا فإنها مأمورة تسير بأمر اهلل: 

                              
                  [ٙٗ]مريم 

 ....سارت الناقة 
 ...حتى جاءت إلى مكاف يجففوف فيو التمر وبركت 

 ....فجاءوا يستبقوف أيهم يأخذ رحلو أي أساسو ومتاعو 
 -وىو من ذرية كبير العلماء -وكاف أقربهم إلى ىذا الموضع أبو أيوب األنصارى

 ....لو ىو المكوف من طابقين وىو ما بنى لحضرة النبي ومنز 

 ٍَ م.ملمؼلغمل٤ّمسؽملّٓمأحّٓمع٤ّماظؾرملّٕإىلمبؿملؿ٥ّممصػملؼملمملمدخ٢ّماظؽمليبمم}}ٍَ

مأؼ٦ّبمأؼ٤ّمطؿمملبمُتؾّٝمصفملت٧ّمب٥ّمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّممضمملل مأبممل مؼممل :

م:صؿمل٥ّمحلسملّٕت٥ّممًلمعغملؿ٦ّبصكملذامب٥ّم

م٣ّذملذملذملذؾملّٓتمسػمل٧ّمأمحّٓمأغ٥ّمم...ممرد٦ّلمع٤ّمآمبمملرىماظؽملل



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   291291                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

م٣ّذملذملذملذملىمإىلمسؼملّٕهمم...ممظغملؽملوملمغزملريًامظ٥ّمواب٤ّمسصػمل٦ّمعّٓمسؼملّٕ

موصّٕجوملمس٤ّمصّٓرهمط٢ّمػ٣ّموجمملظّٓتمبمملظلؿملّٟمأسّٓاءهمم..

مم{{مّٝأولمع٤ّمآع٤ّمب٨ّمتٖؾ،مّٝرح٣ّمآمتٖؾم:مصعملممللم

 . فكاف أوؿ من آمن برسوؿ اهلل 
ناىيك عن أف اهلل عز وجل اختار لو خيار المعادف من خيار األسر، خيار الرجاؿ 

 :ينين لو واألمر في ذلك يطوؿ، قاؿ أنصاراً لو ومع

ماظَِّّٔؼ٤َّمم}} مَأْطؽمَلمملصممًل مادُل٦َّرخملُؽ٦َّن مَأِخاَلضممًل مَأَحمملِدؽمُلغمُل٣ِّ مإَظ٨ّٖ مَأَحٖؾغمُل٣ِّ إٖن

مَبؿمِل٤َّم مادُلظمَلُّٕٚض٦َّن مِبمملظؽمٖلؼمِلؿملؼمَلهمِل مادَلرمٖلمملُؤوَن مإَظ٨ّٖ مَأِبطملسمَلغمُل٣ِّ مَوإٖن موُؼقمِلَظظمُل٦َّن، َؼفمْلَظظمُل٦َّن

م12م{{مػمْلُؾَّٕآِءماْظضمَلؿمِلنمَلؼمِلُل٦َّنمِظاَِِّحٖؾهمِلمادُلػمْلَؿ

 إخوانى وأحبابي جماعة المؤمنين:
ىكذا كما قلت فإف اهلل يعز أىل اإليماف وينصرىم في كل مكاف وزماف ويصنع  

 . بهم ولهم كما صنع مع النبي العدناف 
 :قبل الهجرة بقليل والنبي 

 .قد أخذه الجليل من مكة إلى بيت المقدس -

 .وسين أو أدنىإلى السموات العلى إلى قاب ق -

                                                 
 رواه الطبراني في الصغير واألوسط، ورواه البزار من حديث عبد اهلل بن مسعود  ٕٔ



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   292292                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

وىذه المسافات يقربها لنا على حسب عقولنا صلوات ربي وتسليماتو عليو   -
 فى معن حديو الشريف: فيقوؿ

عمملمبنيماظلؼملمملءمواِّرضمعلريةممخلؼملمملئهملمسمملمموعمملمبنيمط٢ّم مملءمم}}

م{{و مملءمعلريةممخلؼملمملئهملمسمملمموسّٕضمط٢ّم مملءمعلريةممخلؼملمملئهملمسمملمم

وبكل حضرات  ،ين والمالئكة والكروبيينقطعها كلها واجتمع بالنبيين والمرسل
.. ما زاؿ دافئًا ... ورجع وفراشو الذي يناـ عليو لم يبرد بعد  ،القرب عند رب العالمين

 !!!أى أنو قطع ىذه المسافات كلها في لحظات
 فلماذا لم يفعل ذلك في ىجرتو؟

 !!وقد كاف في استطاعتو فكل شيء في الدنيا واآلخرة طوع أمره وإرادتو
قد نزؿ عليو األمين جبريل وقاؿ: يا محمد إف اهلل يقرئك السالـ ويقوؿ لك ل 

ونزؿ عليو ملك الجباؿ وقاؿ: يا محمد الجباؿ   ،األرض طوع أمرؾ فمرىا بما شئت
 !!! كلها طوع أمرؾ فمرىا بما شئت

 فلماذا لم يرفع رجلو من بيتو ويضعها في المدينة وينتهى من ىذا األمر؟
 و ومن رحمتو بأمتو وشفقتو على أمتو دعانا أجمعين وقاؿ لنا:رحيم بأمت ألنو 

م13م{مادُلسمِلضمِلُّٟمأعرْيمسػمل٧ّمأصقمملب٥ّم}

 وإذا كنا في ركب وفي جماعة من يكوف األمير؟ 

م14م{{مظسمٖلضملؿملّٟمأعرُيماظّْٕٖطنملام}}

                                                 
ٖٔ
 حذٚث عًش يٍ  



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   293293                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

 يعني في السفر: أي أنّْهم َيِسيُروف بَسيره. 
 .. تعبت توقفواأي أف الجماعة كلها تأتمر بأمر الضعيف فإذا قاؿ 

فعلى الجميع أف يتوقف ألجلو حرصًا عليو وإذا قاؿ: سيروا ببطء يسيروف على  
 !وليس على قدر األقوياء.... قدر سيره 

أمر أف تكوف القيادة ، وكل أمور الدين ، ىكذا سنة الحبيب في كل أمور الدنيا 
 والمساكين حتى في الصالة:... والعجزة ... للضعفاء 

مِظػملؽمٖلمملٔسمَصػمْلؿمُلَكظملخملِّٟماظزمٖلاَلَة،مَصكمٔلٖنمِصؿملؾمٔل٣ُّماْظغمَلِؾرَي،مٔإَذامَعم}} مَضمملَممَأَحُُّٓط٣ِّ ممل

م15.{{مَصػمْلؿمُلشمِل٢ِّمَصاَلَت٥ُّمَعمملمَذمملَءَوِصؿملؾمٔل٣ُّماظسمٖلضمِلؿملَّٟ،مَؤإَذامَضمملَممَوِحَُّٓهم

 ......أف يكابد الهجرة  فاختار النبي 
لمؤمنين إذا صدقوا ليعلمنا أجمعين أف عناية اهلل مع كل المسلمين ومع جميع ا

 ...... مع رب العالمين عز وجل فلو قطع المسافة من مكة إلى المدينة في خطوة لقلنا
 ....أف ىذا ليس بعجيب ألف ذلك دوماً فعل اهلل مع النبي الحبيب 

لكن النبي أراد اف يعطينا درساً عمليًا في عناية اهلل وأف عناية اهلل لكل عبد مؤمن 
 اؿ: ولذلك فإف اهلل قد ق

                   [ٕ ]الطالؽ 

 لمن ىذه اآلية؟

                                                                                                                              
 ب األحاديثالنهاية في غري ٗٔ
ٔ٘
 عٍ أثٗ ْشٚشح صحٛح انجخبسٖ ٔيغهى 



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   294294                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

 أىي لألنبياء والمرسلين؟
 ....بل لكل المؤمنين ولكل المؤمنات !! ... كال واهلل 

ولكل المسلمين ولكل المسلمات إف كانوا عربًا أو عجمًا بيضًا أو حمرًا أو 
 اإلنساف يتقى اهلل فإف اهلل يتواله.فالعبرة بالتقوى، فما داـ  ،سمراً 

 .......نسأؿ اهلل عز وجل أف يتوالنا بواليتو 
 ......وأف يجعلنا من أىل عنايتو 

 ........وأف يوفقنا أجمعين إلى حسن طاعتو 
 ......وأف يجعل جوارحنا وأجسامنا أبد اآلبدين في خدمتو 

في الدنيا ستره وغطائو وأف يجعل قلوبنا دومًا متوجهة إلى حضرتو وأف يرزقنا 
 .ويجعلنا في اآلخرة من أىل جنتو وعطائو

 

 وصلى اهلل
 على سيدنا حممد 

 على آله و 
 سلم صحبه و و 
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  األخر باألضباب أضاع اهِؿس األخر باألضباب أضاع اهِؿس 
 

 أيهم يا إخوانى أعلى مقامًاوأرفع درجة عند اهلل ...؟؟
 ترى ىل يكوف سيدنا رسوؿ اهلل أـ سيدنا عمر؟

 .بالطبع سيدنا رسوؿ اهلل
ذىب ألكابر قريش وفرسانها وىم حوؿ ن عندما أراد سيدنا عمر أف يهاجر، لك

 اً وذلك ألنو في ىذا الوقت وفي ىذه الحالة كاف مجذوب ،الكعبة وىددىم وتوعدىم
 .وال يستطيع أحد أف يقدر عليو في ىذه اللحظة... والمجذوب مغلوب 

 :فقد ذىب إليهم قائالً 
 تثكلو أمو أو ترمل زوجتو فليتبعنى خلف ىذا الوادى من أراد أف يتيتم أوالده أو 

ومع ذلك لم يرد عليو أحد ولم يمش خلفو أحد منهم، ىل كانوا في ىذا الوقت  !!!
 .أبداً فهم من وقفوا أماـ بيت حضرة النبي بالسيوؼ قبل ىجرتو...  عجزة؟

 إذف كيف فعل عمر ذلك؟
ألعلى أـ مقاـ سيدنا كاف وقتها في حالة جذب، لكن ىل ىذا المقاـ ىو ا

 .بالطبع مقاـ سيدنا رسوؿ اهلل...  رسوؿ اهلل؟
أما مقاـ الجذب فكلو ، فهو يعرفنا أف المقاـ األعلى ىو مقاـ األخذ باألسباب 

 .معتمد على فضل اهلل، تأييد اهلل، قوة اهلل، معونة اهلل
 أين خلق اهلل ىنا؟



َٓكُُك َْٓىْا قسآىا    فْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓدفْشٖ ُمَخنَّد أُبْشٓد              ني الياس  ني الياس  صٙ َبصٙ َبنِِنْىْا قسآىا 
 

 

   296296                            كْىْا قسآىا مع أعدائلهكْىْا قسآىا مع أعدائله                        مملسابعلسابعالباب االباب ا

 .ال يوجد
خلق اهلل نصيب يكافئو بو الوىاب ومقاـ األخذ باألسباب يجعل لكل واحد من 

 :عز وجل
 .فقد جعل نصيباً ألبي بكر لكي يمشي معو -
 .لمن يأتيو بالطعاـ اً ونصيب -

 .لمن يأتى لو باألخبار اً ونصيب -

 .ى خلفو األثرونصيب لمن يعمّْ   -

بأف يكوف دليل عظم وىذه ىى الغرابة في دين اهلل ...... وجاء تأييد اهلل األ -
كتب   ، ولم تروِ من مكة إلى المدينة ىو واحد من الكفاررسوؿ اهلل الذي أخذه 

ومع ذلك وافق ىذا الرجل ......  ،نو قد أسلم وىو عبداهلل بن أريقطأ السيرة
إلى أف أوصلهم ....... غير معروؼ أف يأخذ بيد رسوؿ اهلل وأبي بكر من طريق 

لمن  ملقيمتها مائة ج...... ف عن جائزة كبرى في حين أف ىناؾ إعال للمدينة
فما الذي جعل ىذا .....  حيًا أو ميتاً صلى اهلل عليو وسلم يأتى برسوؿ اهلل 

 الرجل أمين مع النبي األمين؟
ىى معونة اهلل ورعاية اهلل فكأف اهلل ربط عليو ليكوف في خدمة رسوؿ اهلل وليس 

لكن الشأف أف يسخر لك .... الشأف أف يسخر اهلل لك أحبابو ألف ىذا من الطبيعى 
 .وىذه عناية عظمى من اهلل عز وجل ،عدائكأ

وليس ىذا الرجل وحسب فقد كاف سيدنا رسوؿ اهلل وأبو بكر وحدىما أثناء  
 الهجرة فهل سيدخلوف المدينة بهذا الشكل؟
 ال، وذلك ألف اهلل كتب على نفسو:
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                 [ٛ ]المنافقوف 

 :ازه، فقبل أف يصال إلى المدينةال بد من إعز 
جاء شاب وقد جمع سبعين من عائلتو بسيوفهم ليأسر النبي ويسلمو لقريش 
لكي يأخذوف الجائزة وىذه العائلة ىى عائلة أسلم وقائدىم كاف يسمى بريدة بن 
الحصيب األسلمى، وانتظر السبعين بالسيوؼ على الطريق الذي سيأتى منو رسوؿ اهلل 

 .......يكن معهما أي سالح وأبي بكر ولم 

موسؽملّٓعمملموص٢ّمرد٦ّلمآموجّٓمضمملئّٓماظرملؾمملبمواضظملممًلمصعملمملل:مع٤ّماظّٕج٢ّ؟م}}

م.ضمملل:مأغمملمبّٕؼّٓةمب٤ّماحلزملؿملنمل

صمملظؿظملوملمدؿملّٓغمملمرد٦ّلمآمِّب٨ّمبغملّٕموضمملل:مبّٕدمأعّٕكمؼمملمأبمملمبغملّٕ،مصعملممللم

مضمملل:مع٤ّمأدػمل٣ّمدؿملّٓغمملمرد٦ّلمآمظػملّٕج٢ّ:ممم٤ّ؟

م....مصعملممللمرد٦ّلمآ:مدػملؼملوملمؼمملمأبمملمبغملّٕ

مصعملممللمبّٕؼّٓة:مع٤ّمأغومل؟

م{{مصعملمملل:مأغمملمحمؼملّٓمرد٦ّلمآ

فلم يكن في كل الوجود من ىو أشجع من رسوؿ اهلل حتى أف القادة الكبار 
 :واألبطاؿ يقولوف

م{{طؽملمملمإذاماذؿّٓتماحلّٕبماتعملؿملؽملمملمبّٕد٦ّلمآمم}}
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 .أي يصدروه لألعداء ويحاربوف من خلفو
عندما دخلوا بين  ،من معووفي غزوة حنين عمل المشركين كمين لرسوؿ اهلل و 

 ....جبلين إنهاؿ المشركين عليهم بالسهاـ فجرى المسلمين 
وكاف يركب بغلة بطيئة وكاف ، ولم يفر  ،لكن رسوؿ اهلل لم يتزحزح عن مكانو

 ينادى بأعلى صوتو:

 {{ أنا النبي ال كذب أنا ابن عبد المطلب}} 
ألنو صاحب أكمل فال يوجد مثيل لرسوؿ في الشجاعة وال في كل الصفات 

 :الكماالت 

              ]القلم[ 
 !.أى أنك فوؽ الخلق العظيم وأعلى منو

 :وعندما قاؿ
فيقذؼ اهلل اإليماف في  !وإذا بالمعجزة اإللهية تحدث ،أنا رسوؿ اهلل لبريدة

 .أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أنك رسوؿ اهلل :قلب الرجل فيقوؿ
وذلك لكي نعرؼ عناية  ،ولم ُيسمعو أي درس ،مع أنو لم يقرأ لو آية من القرآف

 .روع وعن عاؿ من األطماهلل التى أغنت عن مضاعفة من الد اهلل ووقاية
 .ف إسالمهم في الحاؿو واألغرب من ذلك أف يعلن السبع

 !!وقاؿ بريدة لرسوؿ اهلل: لن تدخل المدينة ىكذا
 .صفين في كل صف خمسة وثالثوف وأمر من معو أف يصطفوا -
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 .وخلع شاؿ عمامتو وربطو أعلى الرمح كأنو علم وراية -

 .ومشى أماـ الصفين بالراية ورسوؿ اهلل في المؤخرة -

وذلك لكى يدخل النبي إلى المدينة في كتيبة، في حرس جمهورى، في إعزاز   -
 .اهلل جل في عاله

 ا قاؿ اهلل:وقد جاءت ىذه الكتيبة فى الحاؿ وذلك لكى نعرؼ كم

  .. إنا لننصر رسلنا 

 ولكن:.... ليس وحدىم 

                       
        ]غافر[ 

 وىذا يعنى أف من سيمشي خلف حضرة النبي ويتابعو ستنطبق عليو ىذه اآلية.
فلم تكن الهجرة  ،سيدنا رسوؿ اهلل من مكة كاف في أوؿ شهر ربيع عندما خرج

 .وقد دخل المدينة ليلة اثنى عشر ربيع ،في المحـر
 :ولذلك كاف من عالمات السعد لسيدنا رسوؿ اهلل

 .أنو ولد ليلة اثنى عشر ربيع أوؿ -
 .ودخل المدينة ليلة اثنى عشر ربيع أوؿ -

 .يع أوؿوانتقل إلى جوار ربو ليلة اثنى عشر رب -

 .وولد يـو االثنين -
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 .ودخل المدينة يـو االثنين  -

 .وكانت وفاتو يـو االثنين  -

 . وتلكم ىى عالمات مضيئات تبين لنا عناية اهلل بسيد السادات 
بذلك استغرؽ المسير من مكة إلى المدينة في أسبوع مكث منهم في الغار 

 .وثالثة أياـ مع الحر ، ثالثة أياـ 
 ..... تسخت مالبسوومع مشقة الطريق ا

وما .....  ،وال يليق أف يدخل المدينة بهذا الوضع عند رب العالمين عز وجل
وكاف في ... إذ بسيدنا عبدالرحمن بن عوؼ يأتى ..... ىى إال أمتار ويصل إلى المدينة 

 فقاؿ: ،تجارة بالشاـ
ين ال يليقاف إال ، وجدت حلتوأنا في تجارتى بالشاـ !انتظر يا رسوؿ اهلل

فقلت أشتريهما وأىديهما لرسوؿ اهلل وأعطاىم لرسوؿ اهلل لكي يلبسهم أثناء  ،بالملوؾ
 .دخولو للمدينة وكانت حلة منهم داخليو واألخرى خارجية

وألف اهلل يريد أف يلبسو عزة الملوؾ إذ بسيدنا الزبير بن العواـ يأتى بتجارة أخرى 
يقاف إال بالملوؾ فاشتريتهما وعزمت وقاؿ: يا رسوؿ اهلل لقد وجدت ثوبين أبيضاف ال يل

 .أف يكونا ىدية لك
معنى ذلك أنو لبس حلتين جديدتين ومعو كذلك حلتين احتياطى فأدخلو اهلل 

 :المدينة دخوؿ الملوؾ الفاتحين

 وإذا العناية الحظتك عيونها  ...  نم فالمخاوؼ كلهن أماف
 :بذلك يعرفنا اهلل أف من يمشي في ىذا الطريق
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وتأييد اهلل وإعزاز اهلل، فمن في الوجود كلو قباًل وبعدًا ... نصر اهلل  يصبح معو 
 :سيكوف في

 .عزة الخليفة عمر -
 .أو في علم اإلماـ على -

 .أو في قراءة اإلماـ أبى بن كعب -

 .أو في الحالؿ والحراـ كمعاذ بن جبل  -

 ...أو في القيادة والمهارة كخالد بن الوليد -

ألف اهلل انتقى لو صفوة وإذا أراد اهلل  ،كل شيءفقد بلغوا مقامات اإلعزاز في  
 :برجل خيراً انتقى لو أصحابو كما انتقى لرسولو 

          
 ىل وحده يستطيع أف يبلّْغ الدعوة؟

...        [ٕٜ]الفتح 
زىم اهلل حتى فقد كانوا معو يعينوه على دعوة اهلل وعلى نشر رسالة اهلل ولذلك أع

من كاف منهم بسيط على قدره كما تقوؿ اللغة صعلوؾ حقير أصبح أمير أو وزير أو كبير 
 وذلك ألف الذي أعلى شأنهم ىو العلى الكبير عز وجل.

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم.
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 بام اهلل اسرمحن اسرحام

      
     

        
       

 غا ر[سورة ]
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 األضتاذُبرٝ عّ املؤهف فضٚوٞ.
 ف٘ش٠ ذلٌد أب٘شٙد

:مماجلؼملؿملّٖةم،مم18/10/1948متمملرؼّْموحم٢ّمادلؿملالد

ممجؾمل٦ّرؼهملمعزملّٕماظضملّٕبؿملهملمم–ماظطملّٕبؿملهملحممملصصملهملممم-معّٕطّٖماظلؽملشملهملم

:ّممم.1970ظضملػمل٦ّمم،مجمملعضملهملماظعملمملػّٕةمظؿمللمملغّٗمطػملؿملهملمدارمامادلقملػ٢

:ّمعّٓؼّٕمسمملمممبّٓؼّٕؼهملمرؽملشملمملماظؿضملػملؿملؼملؿملهمل.ماظضملؼمل٢

مإىلم-1م:ماظؽملرملمملط مظػملّٓس٦ّة ماظضملمملعهمل مظػملفؼملضملؿملهمل ماظضملّٕبؿملهملمآمؼضملؼمل٢ّمرئؿمللممل معزملّٕ م،جبؼملؾمل٦ّرؼهمل

وهلمملم،ممحّٓائ٠ّمادلضملمملدىمبمملظعملمملػّٕةم105ممملرعذم٧114ّموععملّٕػمملماظّٕئؿمللم224وادلرملؾملّٕةمبّٕض٣ّم

ماجلؼملؾمل٦ّرؼهمل.صّٕوعمص٧ّممجؿملّٝمأحنمملءم

ماظّٓس٦ّةماإلدالعؿملهملماجلؼملؾمل٦ّرؼهملؼؿف٦ّلمص٧ّممجؿملّٝمم-2 مادُلمظؽملرملّٕ ـ٢ّمواِّخالقموإحؿملمملء

م.مبمملحلغملؼملهملموادل٦ّسصملهملماحللؽملهملماإلميمملغؿملهمل

م.مالمدبمملإلضمملصهملمإىلماظغملؿمملبمملتماهلمملدصهملمإىلمإسمملدةم ّٓماإلم-3

مادلؿم-4 ماظ٦ّدمملئّٛ مو ماظزمل٦ّتؿملهمل مواظّٓروسمواظػملعملمملءاتممّٓدةضملواظؿلفؿملالت ظػملؼملقمملضّٕات

م.ّٓ هملوماِّضّٕاصمادلمسػمل٧ّماظرملّٕائّٛ

مWWW.Fawzyabuzeid.comوأؼسملمملمع٤ّمخاللمع٦ّضضمل٥ّمبمملإلغرتغومل:مم-5

 م:م٦ّت٥ّذملدس

ماظؿضملزملنملمواخلالصمملتمبنيمادللػملؼملنيم-1 مإىلمغؾّٔ ماظزملّٟممؼّٓس٦ّ واظضملؼمل٢ّمسػمل٧ّممجّٝ

مماإلدالع٧ّ مروح مماإلخ٦ّةوإحؿملمملء ماإلدالعؿملهمل مواِّحلمملد، ماِّحعملمملد واِّثّٕةممواظؿكػملّٙمع٤ّ

م.واِّغمملغؿملهملموشريػمملمع٤ّمأعّٕاضماظؽملظملّٗ

متؾملّٔؼنملمغظمل٦ّدؾمل٣ّمذنّٕصمسم-2 مبضملّٓ ماظزملمملصؿملهمل ماظّٕوحؿملهمل ماظرتبؿملهمل مسػمل٧ّ مأحؾمملب٥ّ متّٕبؿملهمل ػمل٧ّ

م.موتزملظملؿملهملمضػمل٦ّبؾمل٣ّ

وإحؿملمملءمم،مس٤ّمروحماظّٓؼ٤ّمةمممملمذمملب٥ّمع٤ّمعصملمملػّٕمبضملؿملّٓماظؿزمل٦ّفؼضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمتؽملعملؿملهملمم-3

م.موأصقمملب٥ّماظغملّٕاملمّٕد٦ّاظاظلػمل٦ّط٧ّمادلؾؽمل٧ّمسػمل٧ّماظعملّٕآنموسؼمل٢ّممزمل٦ّفاظؿ

م:ػّٓص٥ّممم

ماإلدالع٧ّمبؾضملىملماظّٕوحماإلمي ماجملّٓ مإسمملدة ممملغؿملهمل موتّٕدؿملّْم، ماِّخالقماإلدالعؿملهمل وغرملّٕ

م.مادلؾمملدئماظعملّٕآغؿملهمل
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   314314            اخلـــــــــــامتـــــــــــــــــــةاخلـــــــــــامتـــــــــــــــــــة

حمؿ٦ّؼمملتماظغملؿمملبممم
 ٘ تمهيد

 ٜ الباب األوؿ صيدلية الشفاء الربانى
 ٔٔ تطور األدوية واألدواء.حتى نزلت صيدلية الشفاء 

 ٗٔ كيف أعد اهلل طبيب الصيدلية األعظم محمداً صلى اهلل عليو وسلم 
 ٕٓ صيػدلية الشفاء القرآنىروشتة الحياة من 

 ٕٕ كيف حيا سلفنا الصالح بهذه الروشتة القرآنية ؟
 ٕٙ و لم تمنع اللغة العربية تقدمهم.

 ٜٕ أين نحن اليـو من صيدلية الشفاء  القرآنى ؟ 
 ٖٓ روشتة الشفاء فى البيع والشراء -ٔ      
 ٖٓ روشتة اآلداب فىمجالس األصحاب. -ٕ      
 ٖٔ شتة اإلحساف فى تعامل اإلخواف رو  -ٖ      
 ٕٖ روشتة اإلرشاد فى تربية األوالد -ٗ      
 ٖٖ الروشتة المنهجية فى الحياة األسرية -٘      
 ٖٗ الروشتة العلمية فى المواد الصناعية -ٙ      

 ٖٚ الباب الثانى        العبادة الحقة
 ٜٖ الفصل األوؿ        فقو العبادة فى اإلسالـ

 ٜٖ آفات المجتمع اإلسالمى
 ٕٗ أزمة األمة اإلسالمية

 ٚٗ العبادة الحقة طريق الخروج
 ٚٗ وليست العبادة الحقة ىى

 ٜٗ فقو العبادة فى اإلسالـ
 ٘٘ فليكن عملك عبادة

 ٘٘ الطبيب      
 ٙ٘ التاجر والبائع      
 ٚ٘ الزراع والمالؾ      
 ٛ٘ الموظفوف وأرباب المصالح      
 ٓٙ أصحاب الجاه ومسموعو الكلمة      
 ٔٙ المهندسوف والصناع وأرباب ىذه الصناعات      
 ٕٙ الجنود والمجاىدوف والساىروف على أمن الوطن      
 ٖٙ أىل اإلحساف       

 ٖٙ نماذج من ثمرات العبادة الحقة
 ٗٙ جابر بن حياف و الكمياء      
 ٘ٙ سلحةالعثمانيوف وصناعة األ      
 ٙٙ اإلماـ الشافعى وقضايا المسلمين      

 ٛٙ الفصل الثانى منهج الصالحين التربية على العبادة
 ٜٙ روشتة الفتح اإللهي

 ٔٚ القرآف عبادة المقربين
 ٖٚ منهج الصالحين القرآني

 ٙٚ فتوحات القرآف
 ٜٚ الباب الثالث      منهج اإلسالـ إلصالح الحياة

 ٔٛ منهج القرآف إلصالح بنى اإلنساف    الفصل األوؿ  
 ٕٛ العمل للدنيا والعمل لخآخرة
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   315315            اخلـــــــــــامتـــــــــــــــــــةاخلـــــــــــامتـــــــــــــــــــة

 ٚٛ حقيقة الولى
 ٕٜ اخالص العمل هلل

 ٜٜ الفصل الثانى      إصالح الحياة بالشرع والدين
 ٓٓٔ حكمة الدين

 ٕٓٔ اإلنساف الوسط
 ٙٓٔ الفكر غذاء العقل 
 ٚٓٔ الذكر روح القلب

 ٔٔٔ حياة الروح كتاب اهلل
 ٗٔٔ خليفة اهلل في األرض

 ٛٔٔ تنافس المؤمنين
 ٕ٘ٔ الباب الرابع     تصحيح المفاىيم

 ٕٚٔ حاجة األمة اإلسالمية لتصحيح المفاىيم 
 ٖٓٔ منهج الصوفية السديد 

 ٖٔٔ الشيخ الحداد فى بالد اليمن ، اإلماـ الشافعى رضى اهلل عنو -
 ٖٖٔ حاجة المجتمع للتجديد 

 ٖٗٔ ـ من عمارة الدنيا موقف اإلسال
 ٖٛٔ نظرة اإلسالـ للحياة 
 ٖٗٔ نظرة اإلسالـ للوقت 

 ٛٗٔ لماذا ال يستجيب اهلل دعائنا لتغيير أحوالنا 
 ٓ٘ٔ التوبة باب اإلجابة  -            
 ٔ٘ٔ انتشار النفاؽ  -             
 ٖ٘ٔ الوصفة النبوية لصالح أحوالنا  -             

 ٘٘ٔ سالـ عظمة اإل
 ٔٙٔ عودة المجد اإلسالمى 

 ٘ٙٔ الباب الخامس   كونوا قرآنا يمشى بين الناس فى سعيكم لعمارة الدنيا
 ٚٙٔ كلمة البد منها ... اإلسالـ واإلقتصاد 

 ٜٙٔ على الفقر عالجالقرآنية لالشفاء خطة الفصل األوؿ      
  شفاء األوؿ : ال          ٖٔٚ 

 ٗٚٔ اإلجراءات التفيذية للشفاء األوؿ :
 ٗٚٔ اإلجراء األوؿ :إعالف ميثاؽ اإلخوة اإليمانية      
 ٗٚٔ رنزع الغل من الصدو  -اإلجراء الثانى :      
 ٚٚٔ  اإلجراء الثالث : نبذ الفرقة وتوحيد الصف     
 ٓٛٔ  لفعليةاإلجراء الرابع : التطبيقات العملية والنماذج ا     

 ٓٛٔ  أوال : إذا تمكن حب اهلل ىاف كل ماسواه            
 ٔٛٔ  ثانيا إذا تمكن حب الهوى لم ينفع الدوا            
 ٕٛٔ  الشكر باب الزيادة -ثالثا             
 ٗٛٔ  رابعا المناعة اإليمانية            
 ٘ٛٔ  وفخامسا : وفى ذلك فليتنافس المتنافس            

 :  الثانى شفاءال            .  ٔٛٚ 
  الثالث الشفاء                       ٔٛٚ 

 ٚٛٔ  النماذج التطبيقية لهذا الشفائينمن 
 ٚٛٔ البعض  تفقد أحواؿ بعضنا  أوال : -         
 ٜٛٔ  سكػثانيا : أحب ألخيك ماتحب لنف -         
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   316316            اخلـــــــــــامتـــــــــــــــــــةاخلـــــــــــامتـــــــــــــــــــة

 ٜٓٔ  الفقرشػػدة ثالثا :اإليثار حتى عند  -         
 ٜٔٔ  الموتبين يدى يثار حتى رابعا :اإل -       
 ٖٜٔ  من الحياة العصرية تعجبيةلقطة : وأخيراَ  -       

 ٜٚٔ رزاؽ الفصل الثانى       الهـر الذىبى لقضية األ
  ركن القاعدة األوؿ                   ٕٕالذاريات ٜٔٛ 
 ركن القاعدة الثانى                        ٔالطالؽ ٕٓٓ 
 ركن القاعدة الثالث                  ٗٗ القلم ٕٖٓ 
 ركن القاعدة الرابع                    ٕٚ المائدة ٕٓ٘ 
قمة الهـر أو النتيجة                        ٜٙاألعراؼ ٕٓٙ 

 ٕٚٓ بركة اإليماف والتقوى        
 ٕٔٔ المحافظة على الصالةبركة         
 ٖٕٔ بركة إخػراج الزكػػػاة        

 ٕ٘ٔ كونوا قرآنا يمشى بين الناس فى اقتصادكمالباب السادس    
 ٜٕٔ الهجرة والتنظيم اإلقتصادي للدولة اإلسالميةالفصل األوؿ     

 ٕٕٓ أوالَ      :  تأمين الجبهتين الداخلية والخارجية                
 ٕٕٔ اً  :  إنشاء مجمع المصالح الدينية والدنيويةثاني                
 ٕٕٕ ثالثاَ :  تأمين البنية التحتية ) مصادر المياه (                
 ٖٕٕ رابعا :  عالج الفقر والحاجة والعوز                
 ٖٕٕ خامسا :  إنشاء السوؽ اإلسالمية و تنظيمها                
 ٕٕٗ فى المدينة سادسا :  نماذج من ورش العمل المحمدية                

 ٕٕٚ-ٕٕ٘ الورشة األولى : قيمة الوقت وتنظيمو ، الورشة الثانية  تشجيع اإلستثمار                                
 ٕٕٛ سابعا : جعل الزكاة للتعمير والتطوير                
 ٜٕٕ ثامنا : إنشاء ىيئة األوقاؼ النبوية                
 ٖٕٓ تاسعا : القضاء على البطالة و التسوؿ :                

 ٖٕٓ أوال    :  التعبئة المعنوية والتوجيو النفسى                                
 ٕٖٕ ثانيا :  التوجيو العملى  بالحسنى والموعظة الحسنة                                
ثالثا : المساعدة العملية للخروج من دائرة البطالة أو إنشاء المشروعات                                 

 الصغيرة 

ٕٖٖ 

 ٖٕ٘ شريع عمل المرأة ومشاركتها عاشرا :    ت                
 ٖٕٙ وأخيرا :  ىنا البد من وقفة

 ٖٕٚ الفصل الثانى     الزكاة وعالج المشكلة اإلقتصادية
 ٖٕٗ كونوا قرآنا يمشى بين الناس مع أعدائكمالباب السابع       

 ٕ٘ٗ ليس اإلسالـ دين إرىاب
 ٖٕ٘ قرآنا فى فى حربكم

 ٕٗ٘ موجبات النصر
 ٕٛ٘ خبار النبى بأحواؿ عصرناإ                
 ٕٕٙ السالح اإليمانى                

 ٕٚٚ  نصر اهلل لرسولو 
 ٜٕٛ األخذ باألسباب أساس النصر

 ٜٕٚ نبذة عن المؤلف األستاذ فوزى محمد أبوزيد
 ٖٔٓ ولفات األستاذ فوزى محمد أبوزيدمقائمة ب

 ٕٖٓ تحت الطبع للمؤلف
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   317317            اخلـــــــــــامتـــــــــــــــــــةاخلـــــــــــامتـــــــــــــــــــة

مضمملئؼملهملمعقملظظملمملتماِّدؿمملذ

م

 ن أعالـ الصوفية :أوال : م
الشيخ محمد على سالمة سيرة  -ٕاإلماـ أبو العزائم المجدد الصوفى       -ٔ

 .وسريرة
 المربى الربانى : السيد أحمد البدوى -ٖ

 ثانيا : الدين والحياة :
 ٔنفحات من نور القرآف ج  -٘ط(           ٕزاد الحاج و المعتمر ) -ٗ
 مائدة المسلم بين الدين و العلم -ٚ         ٕنفحات من نور القرآف ج  -ٙ
 فتػاوى جامعة للشبػاب -ٜاب   نور الجواب على أسئلة الشبػ -ٛ

 .)حجم صغير(.مختصر مفاتح الفرج  -ٔٔ)ترجم لألندونسية(  ط(٘مفاتح الفرج ) -ٓٔ
  ، ) ترجم إلى اإلنجليزية واألندونسية (تربية القرآف لجيل اإليماف -ٕٔ
 فى اإلسالـالمجتمعات إصالح األفراد و  -ٖٔ
 . كيف يحبُّك اهلل  -ٗٔ
 كونوا قرآنا يمشى بين الناس-٘ٔ

 المجلد األوؿ : المناسبات الخطب اإللهامية :
 : اإلسراء و المعراج ٕج -ٚٔ                     : المولد النبوىٔج -ٙٔ
 : شهر رمضاف و عيد الفطر ٗج  -ٜٔ.    : شهر شعباف و ليلة الغفراف ٖج -ٛٔ
 .: الهجرة و يـو عاشػػػوراء ٙج -ٕٔ   : الحج و عيد األضحى ٘ج -ٕٓ

 ثالثا : الحقيقة المحمدية :
 .(بعاتطٖحديث الحقائق عن قدر سيد الخالئق ) -ٕٕ
  (ٕ)ج -إشػراقات اإلسراء -ٕٗ       ط(ٕ) ٔج -إشراقات اإلسراء -ٖٕ
 مديةالكماالت المح -ٕٙ                    الرحػمة المهػداة  -ٕ٘
 .واجب المسلمين المعاصرين نحو الرسوؿ  -ٕٚ

 رابعا : الطريق إلى اهلل :
 ) ترجم لألندونسية (  واف رب العالمينػػطريق الصديقين إلى رض -ٕٛ
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 أذكار األبرار ) حجم صغير ( -ٖٓرار                 أذكػار األبػػ -ٜٕ
 توفيق ألىل التحقيقعالمات ال -ٕٖالمجاىدة للصفاء و المشاىدة          -ٖٔ
 مراقى الصالحين -ٖٗ                     رسالة الصالحين  -ٖٖ
 طريق المحبوبين و أذواقهم . -ٖ٘
 ) تخريج وشرح (.   ..  أوراد األخيار )حجم صغير( -ٖٙ

 خامسا : دراسات صوفية معاصرة :
 الصفػػاء و األصفيػاء -ٖٛالصوفية و الحياة المعاصرة            -ٖٚ
  الصوفية فى القرآف و السنة -ٓٗأبواب القػرب و منازؿ التقريب   -ٜٖ
 المنهج الصوفى والحياة العصرية -ٔٗ

م

مظػملؼملقملظّٟ وملماظشملؾّٝم

م

 اسوالية وا وسااء  دراسات صو اة معاصرة :         -1

 شيخ اإلسالـ السيد إبراىيم الدسوقى من أعالـ الصوفية :    -ٕ

 المؤمنات القانتات   ة :  الدين والحيا -ٖ

 الصلوات اإللهاميَّة   الحقيقة المحمدية :  -ٗ
 الحكم اإللهاميَّػػة   الطريق إلى اهلل:   -٘

 الموت و الحياة البرزخية الخطب اإللهامية  : المجلد الثانى  :  -ٙ
 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم
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