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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
النرباسـي  والطبيـب   ،والصالة والسالم على احلبيب األعظم.. احلمد هللا رب العاملني 

سيدنا حممد وآله الذين  ،اإلنسانية النفوس وآالم ،األكرم الذي علمه مواله كل ما يفيد البشرية
وكل من سار على هديهم  ،وأصحابه الذين عاونوه وآووه ونصروه ابتغاء وجه اهللا ،اتبعوا هداه

  .العاملني يا رب ،آمني .. إىل يوم الدين وعلينا معهم أمجعني آمني
  :فيكم أمجعني عز وجلَّأخواين وأحبايب بارك اهللا 

يف كل أحوالنا وشئوننا، مساكننا وطرقنا، والناظر إىل أحوالنا اآلن، يف قرانا ومدننا، ويف 
 ا حنن فيه من أدواء، إن كانـت أدواءٌ منتلمس الشفاء م.. عجباً  -وحنن املسلمني  -جيد أمرنا 
نتلمس الشفاء لكل ذلك يف اخلـريات   -اجتماعية  وعللٌ معيشية، أو أمراض ٌءنواحسية، أو أ

سوة اليت تنتجها األرض، واليت يوجلَّى اهللا احلسي فيها بني املؤمن وغري املؤمن عز.  

املشاكل باملاديات وباملال وباخلري، ولذلك نطلب فيه كل هذه  أن حلَّ الكل يظن
املساعدات، ومند األيدي حىت ألهل الشقاء، حىت أعداء دين اهللا، نمأيدينا إليهم طالبني املال،  د

  .ونظن أن املال هو الذي سيصلح األحوال
كانت مناذج  اليت -وقرآننا وأحوال جمتمعاتنا اإلسالمية  صلى اهللا عليه وسلمنا بينما نبي
لو  عز وجلَّفإن اهللا . .. ما الذي أصلح أحواهلم؟ األدوية القرآنية املعنوية - مضيئة لكل الربية

ملَّك لكل رجلٍ منا ما حيتاج إليه ويزيد ويفيض، بل ما يطلبه من املال، وترك يف الصدور داء 
 :صلى اهللا عليه وسلميه فهل ستحل املشكالت؟ إن الذي فيه مرض الطمع يقول ف ،الطمع واحلرص

يه لَو أَنَّ ابن آدم أُعطي واديا ملْئًا من ذَهبٍ أَحب إِلَيه ثَانِيا، ولَو أُعطي ثَانِيا أَحب إِلَ{
  ).والترمذي وأمحد عن أنس البخاري( }يسد جوف ابنِ آدم إِال التراب ثَالثًا، ولَا

وكما نشاهد أن جامعي األموال هم أحرص الناس كما قال الواحد املتعـال  وكما نرى 
مـا  ما زاد معه املال كلَّكلَّ ].البقرة٩٦[ ﴾ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة﴿ :على احلياة

أو  ،أو أسـرية  ،إن كانـت فرديـة   -ما منا طمعه، وكل مشكالت الوجود زاد حرصه، وكلَّ
هـو   ،وحصلت املشاكل بسببه ،جتد أن السبب الذي وراءهايف أي زمان ومكان،  - اجتماعية

إىل أن األخ يهجر أخاه، بل ورمبا يهجره بسـبب   -كما حنن اآلن  -حىت وصل األمر !! املال
 إِنما أَموالُكُم﴿ :، واملال فتنة فقالعز وجـلَّ املال، وفتنة املال هي اليت حذرنا منها الواحد املتعال 
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تفنت اإلنسان، وجتعله مشـغوالً عـن    ،]التغابن١٥[ ﴾دكُم فتنةٌ واللَّه عنده أَجر عظيموأَوال
  .وهو اهللا جلّ يف عاله ،حضرة الذي خلقه وأبدعه وسواه

 صلى اهللا عليه وسـلم ا احلبيب هجزهذه املشكالت؟ األدوية القرآنية اليت م إذاً ما الذي حيلُّ
يف  -أمراض النفوس اإلنسـانية   كلَّ ة، وركَّب منها أدوية وأشفية عاجلتيهِسنته البوخلطها ب

  .زمانه وإىل يوم الدين
هـل توجـد يف    !!اآلن؟ بمن أين نشترى احلُ...  بنأخذ دواًء واحداً منها وهو احلُ

الصيدليات كبسوالت للح؟ب أو شراب للحعه املصانع؟ ؟ هل يوجد يف املتاجر؟ أو هل تصنب
ألم .. ال  !!يف أوروبا أو أمريكا أو اليابان وما غريها؟ -هل يوجد هذا الدواء يف عامل األغنياء 

سيطر عليهم حمهِّ الدنيا، وأصبح كلُّ بوصل إليها وما جيعلها هلمهم الدنيا وما ي.  

ضاء على كـل  والق ،وراحة اتمعات ،أن خالص النفوس صلى اهللا عليه وسـلم وجد النيب 
ون كتـاب اهللا، مث  اهللا، مث حيب أن الناس تتحاب فيما بينها، يحبون اهللا، مث يحبون نيب ،املشكالت

حيبون بعضاله ههذا احلب هو الذي حيلّ كل املشكالت، وقد رأينـا  .. م بعضاً يف اهللا جلّ يف ع
  .هذا احلب املشكالت على الطبيعة ومسعنا كيف حلَّ

من مكة وغريها إىل املدينـة، وتركـوا وراءهـم     صلى اهللا عليه وسلمالنيب  هاجر أصحاب
هم، وال ميلكـون  وكل ممتلكام، وذهبوا إىل املدينة معتمدين على رب هموجتاراتأمواهلم ودورهم 

من حطام الدنيا ال قليل وال كثري، ماذا فعل أهل املدينة الذين انشرحت صـدورهم لإلسـالم،   
  ؟ عز وجلَّاخلالص حلضرة الرمحن  بباحلُوامتألت قلوم 

وسعوشـاركوهم يف   ،هم، واقتسموا معهـم أمـواهلم  وهم بصدورهم، ففتحوا هلم بيوت
ف، بـل إمنـا   عن ضيقٍ، وال عن حياء، وال عن تعسأرزاقهم بسخاوة نفسٍ وبسالمة طبع، ال 

وكـل   ،أيت مخسون رجالً من األنصارأن الرجل املهاجر كان يأيت إىل املدينة في :حىت قيل !!ةمبحب
ـ  رجلٍ منهم يريد أن حيصل على هذه الغنيمة، وال يرى أن ذلك غرامة، بل يراها غنيمة للحب 

صلى اهللا عليه الذي يف القلوب ويف الصدور، وكل واحد منهم يريد أن يظفر به، حىت كان احلبيب 

  .منهم ظافراً بالغنيمةليخرج رجلٌ  -بني اخلمسني رجالً أو يزيد  - يجرى قرعة بينهم وسلم
 ـف   ،يأخذه إىل بيته -طريد شريد  -وما الغنيمة؟ رجلٌ مهاجرنصيقتسم معه ماله، وي

ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَـانَ  ﴿ :عز وجلَّرغبة فيما عند اهللا  !! ملاذا هذا كله؟. معه بيته
  .صلى اهللا عليه وسلماملختار  هللا وللنيب ذي نتج عن هذا احلباإليثار ال ].احلشر٩[ ﴾بِهِم خصاصةٌ
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له مقياسـاً وترمـومتراً يف قلـوب     صلى اهللا عليه وسلمهذا احلب الذي جعل حضرة النيب 
 -العاملني يف قلب املؤمن؟ إذا كان  ة ربمىت يكون اإلميان الذي يستوجب رضا وحمب .الصادقني

 }ال يؤمن أَحدكُم حتى يحب َألخيه ما يحـب لنفِْسـه  { :ه وسلمصلى اهللا عليكما قال النيب 
  .)البخاري ومسلم وسنن الترمذي(

حإذا كان املؤمن يومـن اجلـاه ومـن     ،من املال ومن األوالد -إلخوانه املؤمنني  ب
على صدق اإلميان  وبرهانٌ ما يحب لنفسه، فهذا دليلٌ -ومن األرزاق ومن الربكات  ،اخلريات

نفسه أكثر من غـريه، ويريـد أن يسـتأثر     بإذا كان يحأما  .عز وجـلَّ يف قلبه حلضرة الرمحن 
باخلريات، ويكون له أعظم غنيمة من األموال والعطاءات دون إخوانه املؤمنني، يكون يف هـذا  

إىل جتديد، وإىل فيتامينات قرآنية، وإىل كبسوالت نبوية ليقوى هذا اإلميان، حـىت   اًالوقت حمتاج
صلى اهللا عليه وسلمالعدنان  يصل إىل درجة اإلميان الذي أثىن عليه الرمحن، والذي وصفه النيب.  

بعضنا، وخاصـة   بنح !!وهو احلب ،حنن حنتاج يف هذا الزمان إىل هذا الدواء القرآين
نا قد جربنا السفر، فعندما يركب واحد نا مسافرون، كلُّنا مجيعاً أن الدنيا إىل زوال، وكلُّأننا علم

ماذا يصنع؟ أال يشاركهم .. منا القطار وجبواره أناس غرباء ومعهم طعام وأراد أن يتناول الطعام 
السـفر   ملاذا ؟ ألن األمر يقتضى ذلك، فهو يف سفر، والكل يتعاطف يف وقت.. يف هذا الطعام 
والدنيا كلها سفر، وكلنا إىل اهللا مسافرون، وكلنا للدنيا تاركون، وحنتاج من  .ويتواد ويتحابب

هب أنك ملكت الدنيا : (لكنا وكما قال القائل .عز وجلَّالدنيا إىل ما يبلغنا ما نرجوه عند اهللا 
الـدنيا،   هب أنك عندك كل خريات !!)بأمجعها، ما الذي يكون منها يف يدك عند املوت

موضع يكون لك املنام؟ أغىن األغنياء على كم سرير ينام؟ وكم  يماذا تأكل عند الطعام؟ ويف أ
دجسده علـى هـذا    يأكل من الطعام؟ ال يأكل إال ما يس جوعته، وال ينام إال على قدر ما ميد

  .الثرى أو على هذا التراب

 ه املؤمنني، ورغبته يف أن يفوز برضاء ربفيكون اإلنسان املؤمن إميانه باهللا، وحبه إلخوان
ه إال صلة أرحامه، العاملني، جيعله ال يفرح إال بإخوانه، وال يسعد بالقرب إال من جريانه، وال يهم

ل املـرء  الن ين -مبا فيها ومن فيها  -والدنيا كلها .. ألنه يعلم أن هذا الذي حثّ عليه الدين 
إِنَّ نفْسا لَن تمـوت حتـى   { :صلى اهللا عليه وسلم، قال عز وجلَّاملني الع ما قدره له رب منها إالَّ

  .)عنهرضي اهللا ابن ماجة وابن حبان عن جابر ( }تستوفي رِزقَها
حبب أوالدنا وبناتنا يف ولذلك حنن حنتاج إىل جتديد األحوال اإلميانية، فنعود مرة ثانية ون
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، فإذا نشـأوا علـى   حىت ينشأوا على احلب ،ويف املؤمنني ، رسول اهللاويف ،ويف كتاب اهللا ،اهللا
فكل شيٍء من مشاكل الدنيا ينتهي باللطف والود، ولن حتدث مشكالت، ولـن تكـون    احلب

حـبِّ   :أدّبوا أوالدكُم علـى ثـالث خصـالٍ  { :صلى اهللا عليه وسلمهناك معضالت، قال 
بِـيِّكُمن، لَ ببِّ أهحوهتـي، القُرآن راَءةوق،   مـولِّ اهللا يفـي ظ لَةَ القُرآنمفـإِنَّ ح

هـيائفوأص هبِـيائأن عم لُّهلَّ إالَّ ظال ظ موي ةـيامالنـجار عن علـي( }الق ابن(.  
فكل  با احلُفإذا تربوا على هذ :بأن نربى األوالد على هذا احلُ صلى اهللا عليه وسلمطالبنا 

مشكالت تواجههم ستنتهي يف حلظات، ولن حيدث بينهم خالف على اإلطالق، ال حيتاجون إىل 
ألن كل واحد منهم حيرص دائماً وأبداً علـى أن يسـعد    ،حماماةحماكم، وال إىل قضاء، وال إىل 

َألخيه ما يحب  ال يؤمن أَحدكُم حتى يحب{ :أخاه، وأن يعمل بقول حبيب اهللا ومصطفاه
فِْسهنالبخاري ومسلم وسنن الترمذي( }ل(.  

، )عن أىب هريـرة  يالبيهق( }تهادوا تحابّوا{ :دواء املودة والتهادي :وعندنا غري ذلك مثل
 ال أَو ،ا تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحـابو ال{  :وعندنا دواء السالم

كُمنيب الموا السأَفْش ،متبابحت وهملْتٍء إِذَا فَعيلَى شع لُّكُمصحيح مسلم وسنن الترمذي ( } أَد

وعنـدنا   ،وعندنا دواء إتقان العمل لوجه اهللا، وعندنا دواء صلة األرحام. )وأيب داود عن أيب هريرة
 .دواء اإلخالص هللا يف احلركات والسكنات

لكـن  ، هذه األدوية القرآنية هي احللّ لكل املشاكل واملعضالت اليت حنـن فيهـا اآلن  
نظروا إىل  .لألسف أهل بلدنا املسلمون نظروا إىل الغرب، وال يأيت من الغرب شيٌء يسر القلب

وهذا هو الـذي  ، ما هم عليه من زينة الدنيا ومفاسدها، ويريدون أن ينافسوهم يف هذه األمور
أَخشى أَنْ تبسطَ الدنيا علَيكُم كَما بِسطَت علَى مـن  { :فقال صلى اهللا عليه وسلممنه حذّرنا 

 ،لَكُمكَانَ قَبفَتلَكُما قَبوهافَسنا تا كَموهافَسالبخاري ومسلم وسنن الترمذي عن عمرو بن عوف ( }ن

  .)األنصاري
وقطـع  .. واملعــــارك  .. واملشـاكل . .واخلالفات ..  القطيعة حيصل؟الذي  ما
  !!كل هذا ما سببه؟ التنافس يف الدنيا ..  والسرقات والبلطجة ..  الطريق

، ويف متابعة حبيب اهللا عز وجلَّواملؤمن جيب أن يتنافس يف عمل اآلخرة، وفيما يرضي اهللا 
أَوثَـق عـرى   إِنَّ { :ه وسلمصلى اهللا عليومصطفاه، وهذا ال يكون إال بعد احلب يف اهللا وهللا، قال 



  احلب يف اهللا حيل مشاكل املسلمني                         فوزي حممد أبوزيد       / فضيلة الشيخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ ١٤٣٣ربيع ثاين  ١٦م املوافق ٩/٣/٢٠١٢درس جرجا سوهاج 

ي اللَّهف ضغبتو ،ي اللَّهف بحأَنْ ت انمسند اإلمام أمحد عن الرباء بن عازب( }اِإلمي.(  

وأن جيعلنا من خيار أحبابه املتبعني خلري  ،ا يف حضرتهأن ميأل قلوبنا حب عز وجـلَّ أسأل اهللا 
وأن يرزقنا احلُ ،نيبحلُوا ،لبعضنا بب وأن جيعلنا يف كل  ،واحلب للمسلمني أمجعني ،نالكتاب رب

ما يف وسعهم  لَّويبذلون كُ ،وينافسون يف الطاعات ،وقت وحني من الذين يسارعون يف اخلريات
  .لنيل القربات ورفعة الدرجات عند رفيع الدرجات

وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم  

***************  
 

 


