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حنن  :والناس يف غفلة عنها هناك فريضة على كل مسلم يف هذا الزمان
 ،والزكـاة  ،وصيام شـهر رمضـان   ،الصلوات اخلمس :نعلم أن الفرائض عندنا هي

للمـؤمنني مـع    -يف هذا الزمـان   -لكن هناك فريضة !! هذه عبادات هللا .واحلج
   أمجعني اآلن؟إلخواننا املؤمنني -نا كلِّ-ما الفريضة اليت علينا  .املؤمنني

 ،وصيام شهر رمضـان  ،الصلوات اخلمس :حنن نعلم أن الفرائض عندنا هي
للمـؤمنني   -يف هذا الزمان  -لكن هناك فريضة !! هذه عبادات هللا .واحلج ،والزكاة

  إلخواننا املؤمنني أمجعني اآلن؟ -نا كلِّ-ما الفريضة اليت علينا  .مع املؤمنني
نسعى جلمـع صـفوف    أن :املؤمنني مجيعا اآلنالفريضة اليت علينا إلخواننا 

بلـد أو أي   فات املنتشرة بني املؤمنني يف أيرقة والشتات واخلالاملؤمنني، وحنارب الفُ
وأكرب خطـر   ،هذا أكرب مرض ،االنقساممرض  ،الفرقةمرض  ،مرض التفرقة .مكان

 ـ على دين اإلسالم، حىت أن الذين يريدون الدخول يف اإلسالم حتدث هلـم ح يةر، 
أصبحنا ! ؟أم اإلسالم الشيعي ؟أم اإلسالم الوهايب ؟اإلسالم السين: فيقولون نوحيتارو

فن ومطـالب  لذا حنن مجيعاً !!وكل الفرق امسها اإلسالم، وحنن السبب يف هذا!! اًقر- 
واعتصمواْ بِحبـلِ اللّـه    ﴿ :بالعمل بقول اهللا تعاىل –وهي فريضة على اجلميع 

ا ويعمقُواْجفَرآل عمران١٠٣[ ﴾ الَ ت.[  

وسوسعةُةُع  الدينينالد  
صـلى اهللا  الذي جاء به رسول اهللا  - عز وجلَّوهذه تقتضي أن نعلم أن دين اهللا 

يف زمانه وبعد زمانه، يف كل األمـاكن، ويف   - الناس مجيعاً واسع، يسع - عليه وسـلم 
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فال يوجد  !!إىل يوم القيامةيسع اجلميع  .ورجاالً، صغاراً وشيوخاً نساًء - كل الدول
ملَّذ كُيستطيع أن ينفِّ ن جانب مـن   ذُأنا أنفِّ .صلى اهللا عليه وسلمالكرمي  ما جاء به النيب

   !!لكن ال أستطيع أن أنفذ كل اجلوانب ،هذه اجلوانب
من جوانب رسول اهللا، وأخي أخـذ   اًجانب أنا أخذت املشكلة؟أين تقع لكن 

من أعمال رسول اهللا،  اًثالث ول اهللا، وأخي الثالث أخذ عمالًآخر من عمل رس اًجانب
لكن املشكلة اليت جدت يف هذا الزمان هي العبِصفكل إنسان يعتقد أن رأيـه   !!! ةي

عـن   ما دام هذا وارد! !لم يا أخي؟ .هو الصواب، ورأى إخوانه اآلخرين هو اخلطأ
هذه وجهة نظري،  :، فقلت أخذت رأياًوأن !!عن رسول اهللا رسول اهللا، وذاك وارد

أو هذا الرأي الذي أرتضيه، أو هذا الرأي الذي أميل إليه، لكن ال تفرض رأيك على 
ويالئم قدراتـه   ،ألن كل إنسان له ما يالئمه ،اعرض رأيك لكن ال تفرض .اآلخرين

  .عز وجلَّوطاقاته من شرع اهللا 
 - يف هيئة الوقـوف للصـالة   لمصلى اهللا عليه وسالرسول  :نضرب لذلك مثاالً

وهى هيئة وأمأحياناً يضع يـده   صلى اهللا عليه وسلمكان  - ال جيب أن خنتلف فيه أبداً ر
اليمىن على كوع يده اليسرى على قلبه، وأحياناً يضع يده اليمىن على كـوع يـده   

ته، وأحياناً كان يراليسرى على سيديه، هل تسـتطيع أن تقـوم بكـل هـذه      لُبِس
   .احلركات يف صالة واحدة؟ ال

األئمة األعالم وثَّقوا الروايات اليت روصلى اهللا هذه احلاالت عن رسول اهللا  ت

منهم استحسن هيئة وجعلها قائمة يف هيئة الصالة اليت حبثهـا   لٍج، وكل رعليه وسـلم 
  :ودرسها وأباا يف فقهه للناس
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-وىف بالد املغرب العريب  ،رمذهبه منتشر يف بالد الصعيد مبصاإلمام مالك 
فمعظمهم يتبع املذهب املالكي، اختـار اإلمـام    -تونس واجلزائر واملغرب وليبيا  -

 اإلمـام و .أن اإلنسان يقف وذراعيه جبـواره  :مالك إسدال اليدين يف الصالة، أي
أن يضـع  اإلمام الشافعي ينتشر مذهبه يف الوجه البحري يف مصر، اختار  الشافعي

 .ه اليمىن على كوع يده اليسرى على قلبه، هو اختار هذه اهليئة وارتضاهااإلنسان يد
ألن الدولة العثمانيـة كانـت    ة،ومعظم سكان املدن كانوا حنفياإلمام أبو حنيفة و

يضع يده اليمىن على كـوع  اإلمام أبو حنيفة تتخذ املذهب احلنفي مذهباً رمسياً هلا، 
أي هيئة من هذه اهليئات الثالث هل تصـح  يده اليسرى على سرته، والذي يصلي ب

  .صلى اهللا عليه وسلمصالته أم ال تصح؟ تصح ألا عن رسول اهللا 
إن اهليئة اليت أفعلها هـي اهليئـة    :ما يعكر الصفو هو أن إنساناً يأيت ويقول

  !!!قبلصالته ولن ت حصيئة غريها ال تالصحيحة وما عداها خطأ، ومن يتخذ ه

، وال ينبغي لرجل  عز وجلَّألن القبول عند اهللا  ،ل فيما ليس لههو تدخ: أوالً
، ألن هـذه  اًورد فالن اًفالن لَأن اهللا قَب: تآىل على اهللا ويقولمن املسلمني أمجعني أن ي

  .عز وجلَّم الغيوب حضرة عالَّ عليها إالَّ علأمور قلبية، والقلوب ال يطَّ

  !!نثري فرقة بني املسلمني بسببها؟صالة ملاذا هذه هيئة من هيئات ال: ثانياً
إن األئمة رجـال وحنـن   : واآلن جاء جمموعة من الشباب املستحدثني قالوا

ين مباشـرة  رجال فلماذا نذهب للشافعي أو أليب حنيفة أو مالك؟ حنن نأخذ من الد
  وهل معك مؤهالت االجتهاد؟! وننفذ
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لسنة، وتعرف تفسـري كـالم   وأول مؤهل ال بد أن تكون حافظاً للقرآن وا
ألن الكلمة قـد   - صلى اهللا عليه وسلمالقرآن والسنة بلغة العرب على عهد رسول اهللا 

فسـرا   يكون هلا تفسري يف عصر رسول اهللا وىف عصرنا يتغري تفسريها ومعناها، ولو
ال بـد مـن   و - صلى اهللا عليه وسلميف متابعة البشري النذير بالعصر احلايل ستكون خمطئًا 

معرفة أسباب نزول اآليات، وال بد من معرفة سنة النيب العدنان، وتستطيع أن متيـز  
ال بد أن يكون معك آلة االجتهاد، فإذا مل  .بني احلديث الصحيح والضعيف واملتواتر

تكن متلك آلة االجتهاد فينبغي أن تسلِّم تهد وتـتعلم منـه، إىل أن تـتعلم أنـت     
  .االجتهاد

يف توصيف سادتنا العلماء األجالء  قرؤواأوالدنا الشباب  :سبيل املثالعلى 
، فوضعوا أيديهم )يضع يده اليمىن على كوع يده اليسرى(: فقرؤوايف هيئة الصالة، 

فاغِْسـلُواْ  ﴿ :على املرفق، ألم اعتقدوا أن الكوع هو املرفـق، قـال اهللا تعـاىل   
رإِلَى الْم كُميدأَيو كُموهجقِواملائدة٦[ ﴾اف.[  

ما الكوع الذي يقول به العلماء ويقصـدونه؟  إذاً امسه املرفق وليس الكوع، 
بد أن يكون عارفاً بدالالت األلفاظ كمـا كانـت يف   الذي جيتهد الإذاً إنه الرسغ، 

وصحبه الكرام، ألنه عصر الوحي وزمن نـزول   صلى اهللا عليه وسـلم عصر حضرة النيب 
م املعىن العام املوجود اآلن فأكون هنا قد أخطأت يف إتباع الشرع، لكن لو سأستخد

   .ال بد أن ننتبه ملثل هذه األمورإذاً  .الشرع
 -واألصول املوجودة بني املسلمني ال خالف فيها بـني املسـلمني أمجعـني    

 ملاذا خنتلف فيهـا؟  ،رقة بني املسلمنيأما اهلوامش اليت تثري املشاكل والفُ - واحلمد هللا
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، والصبح ركعتان، والظهر والعصر ا جمتمعني ومتفقني على أن الصلوات مخسما دمن
ن على وقـت هـذه الصـلوات، ألن    وأربع، واملغرب ثالث، والعشاء أربع، ومتفق

إِنَّ الصالَةَ كَانت علَى الْمؤمنِني كتابـا  ﴿ :التوقيت الذي وقَّته هو اهللا وقال لنا
  ! ملاذا اخلالف؟إذاً  ].النساء١٠٣[ .﴾موقُوتا

أنا أود أن أصلي ركعتني سنة قبل الظهر، وآخر يريـد أن يصـلي أربـع    
كـان يصـلي    .صلى اهللا عليه وسلمركعات، هذا وارد وذاك وارد عن سيدنا رسول اهللا 

  .، وأحيانا كان يصلي أربع ركعاتنيأحياناً قبل الظهر ركعت

خر ال يريد أن يصلى نافلـة  أنا أريد أن أصلي أربع ركعات قبل العصر، وآ
ألن السنن كلها خري، من فعل  ،قبل العصر، هل عليه وزر؟ ليس عليه وزر وال ذنب

سيترك هذا اخلري ليس عليه عقاب وال وزر وال مسـئولية   والذيهذا اخلري له ثوابه، 
مىت يكون عليه وزر؟ إذا ترك الفريضة، لكن مادامت نافلـة ملـاذا    !! وال شيء أبداً

  يف النوافل؟ خنتلف 
نريد أن نصلي ركعتني سنة بعد آذان املغرب وقبل الصالة، والناس الذين يف 
 املسجد ال يصلون قبل املغرب ويقيمون الصالة بعد اآلذان مباشرة، ملـاذا خنتلـف؟  

  .املؤمنني عز وجلَّاخلالف أشد فتنة حتدث يف األرض بني عباد اهللا 


ه الكليم وأخيه هارون عليهما وعلى كرمياً على نبي مثاالً ضرب لنا عز وجلَّاهللا 

من مصر إسرائيلسيدنا موسى خرج مع قومه بين  .نا أفضل الصالة وأمت السالمنبي، 
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هـم  أن عـددهم كلَّ  أيعائلة عددها مخسون ألفاً،  عشرة عائلة، وكلُّ اثينوكانوا 
 :فرعون خلفهـم فقـالوا   وشاهدوا ،ستمائة ألف، إىل أن وصلوا إىل خليج السويس

إِنَّ معي ربي  كَالَّ﴿ :فقال هلم ].الشعراء٦١[ ﴾إِنا لَمدركُونَ﴿ :!!سيلحق بنا فرعون
اضرِب بعصاك الْبحر فَانفَلَق فَكَانَ كُـلُّ  ﴿ :قال له اهللا ].الشعراء٦٢[ ﴾سيهدينِ

   ].الشعراء٦٣[ ﴾فرقٍ كَالطَّود الْعظيمِ

 عـز وجـلَّ  لكن اهللا ! ائلة هلا طريق، كيف سيمشون وقاع البحر طني؟كل ع
 :ولـذلك قـال لـه اهللا    !!سلَّط الشمس على هذا الطني فجففته يف الوقت واحلال

يعىن جافاً، ومشوا فيـه،   :يبساً ].طـه ٧٧[ ﴾فَاضرِب لَهم طَرِيقًا في الْبحرِ يبسا﴿
وبني كل طريق وطريق جمد اهللا املاء، جفقالوا !!كن فيكون يءدها من يقول للشم :

إخواننا، فضرب هلم البحـر   ييا موسى حنن ال نرى بعضنا، ونريد أن نطمئن على باق
ويتحدثون مع بعضهم د نوافذ ينظرون منها إىل بعضهم البعضفأصبح يف املاء املتجم ،

  !!.وهم سائرون، هل هناك معجزات أكرب من هذه؟
بعد أن أغرق اهللا هلم فرعون وجنوده قـال موسـى    -قاتلهم اهللا  - لكنهم

وذهب لتلقـي   ،معهم حىت أعود مكثأنا ذاهب إىل ريب ألتلقى األلواح، وا: هلارون
سيدنا هارون فوجئ ملا عربوا البحر ووجدوا مجاعة يصنعون أصـناماً   .من اهللا الوحي

حـىت تعلمـوا أـم    !! ةكما هلم آهل اجعل لنا إهلاً: على هيئة أبقار ويعبدوا، فقالوا
يستحقون غضب اهللا جل يف عاله، ألم قوم ت وقوم ال تصل حقيقة اإلميـان إىل  
قلوم أبداً، وأراد اهللا أمراً، ألم قبل خروجهم من مصر أوعـزوا إىل النسـاء أن   

ـ  -إن غداً هو عيدنا  :تذهب كل واحدة منهن إىل صديقتها املصرية وتقول هلا م أل
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ذهبك على سبيل السلف للبسـه   وأريد أن تعطيين -مصر يوم عيدهم  خرجوا من
   .ذهب املصريات وخرجوا به نيوم العيد، وأرده لك مرة أخرى، وأخذ

أن كل مـال   :قد أكد لنا صلى اهللا عليه وسلميعلِّمنا، كما أن النيب  عز وجلَّواهللا 
مال جاء مـن   ه، كلُّإىل اتمع كلِّ جاء من حرام ينفق يف الذنوب واآلثام، وانظروا

حرام يسلط اهللا جامعه على إنفاقه يف الذنوب واآلثام، يشتري به باجنو، أو يشتري به 
ألنه ، برية، أو يشتري به حشيشاً، أو يشتري به هريوين، أو يشتري به حبوب هلوسة

 لكن إنسان سيأيت باملال من طريق حالل هـل سيشـترى بـه    .جاء من طريق حرام
نفسه وبدنه،  سيجارة؟ ال، يستحي من اهللا أن ينفق قرشاً حالالً يف شراء سيجارة تضر

  .عز وجلَّها ماله، ألنه البد أن ينفق املال فيما يرضي اهللا وحيرق بِ
خالـة   بـن ، وكان إهلاً كان معهم موسى السامري إسرائيلفلما طلب بنو 

أخذته وتركته يف  يموسى السامرأم ، عندما كان فرعون يذبح الذكور .سيدنا موسى
وجاء له بغزالـة أخـذت    ،جربيلالغابة خوفاً عليه من فرعون، فأنزل اهللا له األمني 

  .ىومن حىت شب ترضعه

ه أن تضعه يف التابوت وتضعه يف البحـر وموسى الكليم أوحى اهللا إىل أم - 
وكان بيرضعته مث تعيـده  كلما جاع جذبت احلبل وأ ،وتربطه حببل - هم على البحرت

للتابوت، حىت إذا جاء جنود فرعون ليفتشوا البيت مل جيدوا شيئاً، شـاءت إرادة اهللا  
ومشى التابوت إىل أن وصل إىل شـاطئ   ،أن تأيت موجة شديدة فقطعت احلبل عز وجلَّ

اه، ومل يقبل املرضعات، وكانت أخته ترقبه، فقالـت  قصر فرعون، فأخذه فرعون ورب
وهو يف بيت فرعون،  -ألنه يف رعاية من اهللا  -ه ي املرضعة، فأرضعته أمأنا عند: هلم
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  :ولذلك قال بعض الصاحلني

  لٌسرم نُوعرف اهبي رذى الَّوسمو   رافكَ يلُرِبجِ اهبي رذى الَّوسمفَ

ورآه  - ألنه هو الذي كـان يربيـه   - موسى السامري رأى سيدنا جربيل
ليؤيد سيدنا موسى، فأخذ السامري حفنة تراب من املوضع الذي وطئـه  عندما نزل 

 -ه ، لكن هاتوا الذهب الذي معكم كلَّاًأنا سأصنع لكم إهل :سيدنا جربيل وقال هلم
انظر املال الذي جفجمع ما معهـم مـن    -صرف يف الذنوب واآلثام مع من حرام ي

  .اًإهلذهب وأساله، ووضع عليه التراب الذي معه وصنع هلم 
وعندما عاد سيدنا موسى وجد قومه يعبدون الصنم، فأمسك برأس سـيدنا  

: تركتهم مؤمنني وأعود فأجدهم كافرين: هارون وبلحيته ويريد أن يضربه، وقال له
 بِرأْسي إِني خشيت أَن يا ابن أُم ال تأْخذْ بِلحيتي وال﴿ :فسيدنا هارون قال له

قْتقُولَ فَري تلقَو قُبرت لَميلَ وائرنِي إِسب نيطه٩٤[ ﴾ب[ ،قهم أنا ال أريد أن أفر
 نحىت تأيت وتغري هذا املنكر ويعودوا كما كانوا، لكن لو أنا تصرفت كانوا سينقسمو

  !إىل فئتني، والفُرقة ليس هلا عالج، وهذا هو الشاهد الذي أردت أن أُبينه
ألن أكرب داء تصاب به األمة هو  ،حىت ال يفترقوا اًرسيدنا هارون تركهم كفا

هـذه اجلماعـة    .داء الفرقة اليت نراها اآلن، وأصبحت الفرقة اآلن زائدة عن احلد
اجلماعة هلم أمراء، واجلماعة األخرى هلـا فكـر    تلكو ،فتنيجعلت هلا راية، وهلم م

   !!وكل مجاعة حتاول هدم فكر األخرى ،آخر

وكلنا كجماعة املسلمني  !!واإلسالم واضح وضوح الشمس؟ ملاذا يا إخواين
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ال خنتلف أبداً على األصول، اخلالفات اهلامشية اليت يف الفروع نؤجلـها إىل وقـت   
-تتجمع فيه األمة ويتجمع مشلها، لكن يف الظروف الراهنة جيب على كبار القوم من 

لفرقة يف اهلـوامش  نقضي ا على ا ،أن جيتمعوا على أسس مشتركة -هنا ومن هنا 
حىت  ،عز وجـلَّ يف دين اهللا  -وال حىت فرعية  - واخلالفات اليت يف أشياء ليست أصلية

 آل١٠٣[ ﴾واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا والَ تفَرقُواْ﴿ :نعمل مجيعاً بقول اهللا تعاىل
  ].عمران


املسلم مأمور بأن يمىت لو رآه ابتعد عن طريق اهللا وغفـل  ح يده إىل أخيه د

فته سـيقول  ألنين إذا عن ،دد عليهووقع يف املعاصي، ال أعنفه وال أقسو عليه، وال أش
 صلى اهللا عليه وسـلم لكن أصحاب رسول اهللا  .وسيتركين وميشى يب، ليس لك شأن: يل

: وقالوا له رضي اهللا عنه ذهب مجاعة لسيدنا أيب الدرداء .كانوا أصحاب النهج الطيب
ذهـب إىل   - صلى اهللا عليـه وسـلم  الذي آخى بينك وبينه حضرة النيب  -أخوك فالن 

كن أقـرب إىل أخيـك   ( :ر فماذا ستفعل؟ هل جره؟ قال الالشام وشرب اخلم
ألنين لو تركته سينفرد به الشيطان وجيهز عليـه،  . )من إبليس عندما يكون قريباً

  !!تباعهويصبح من جنوده ومن أ

يدي إليه ألجذبه من وساوس الشيطان، وهواجس الـنفس، مث   بد أن أمدأنا ال
مـاذا كنـتم    ،لكم وقع يف بئـر  اًأرأيتم لو أن أخ( :ضرب هلم مثاالً وقال هلم

  )ك إذا وقع يف الذنبوكذلك أخ: قال .يدنا إليه لنخرجه مند :فاعلني؟ قالوا
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ال إله إال اهللا حممد رسول (نور إخواننا املسلمون واملؤمنون يف صدورهم 
إال أنه خيضع إذا استمع إىل آيات مـن كتـاب اهللا    ،ومهما يكون عاتياً وجباراً) اهللا

أو يقسو عليه،  ،أو يغلظ عليه ،يشدد عليه منبشفقة وعطف ورمحة وحنان، ال يريد 
ه إىل صفوف املسلمنيلكن يريد الذي يأخذه بالرفق واللني لريد.   

نـات خيـرج ـا،    اشهدون مجيعاً، لو شخص معه جمموعة من احليووأنتم ت
ة، ينككيف يعيدها؟ هل يعيدها بالعصا؟ ال، وإمنا يأخذها بالس! وواحدة منها ابتعدت

  !! ويأخذ هلا شيئاً من األكل وينتظرها حىت تأكل، مث يأخذها باللطف واللني 

: ال أقول له .اللطف واللنيوكذلك العصاة واملذنبني الذين بيننا حيتاجون إىل 
ال شأن لك، وأنا ال أملك هـذه  : أنت كافر، أو أنت ذاهب إىل جهنم، سيقول لك

يستطيع أن حيكم على واحـد مـن    -مهما عال شأنه  -وال تلك، ال يوجد مسلم 
بالكفر، أو بأنه من أهـل جهـنم   ) ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا(املسلمني يقول 

ماذا علينا؟ علينـا أن نـذهب إلخواننـا    إذاً  .احلكم يف هذه هللا فيها، ألن املخلدين
  .ونعيدهم لإلسالم

سيدنا عمر كان له أخ يف الشام، وأنتم تعلمون أن سيدنا عمر كان شـديداً  
 أحضروا يل: م شرب اخلمر، فقال هلمأخوك الذي ذهب إىل الشا: يف احلق، فقالوا له
ترتِيلُ الْكتابِ مـن اللَّـه    حممحن الرحيم بسم اهللا الر﴿ :بتكتاباً وقلماً، وكَ
  إِلَه إِالَّيد الْعقَابِ ذي الطَّولِ الغَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شد الْعزِيزِ الْعليمِ

ريصالْم هإِلَي وهذا فتب إىل اهللا وارجع إىل حضرة  كتايبإذا وصلك  ].غافر٣-١[ ﴾ه



  رقة واالنقساممرض الفُ                                        فوزي حممد أبوزيد      / فضيلة الشيخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م١٦/١١/٢٠١٢ الموافق ھـ١٤٣٤محرم المن  ٣ - ـ األقصر الطود مسجد نجع الطویل ـ

) الدين النصـيحة : (قال لنا صلى اهللا عليه وسلموالنيب ، دين النصيحةالما هذا؟  .اهللا
اهللا، الذي أمهل يف الصالة، واَألوىل بالنصيحة البعيد عن حضرة اهللا الذي ترك منهج 

  .باحلكمة واملوعظة احلسنة النصيحة تكونو .ال يؤدي الزكاة والذي

د مشل ونوح ،ف املسلمنيفإذا قمنا مجيعاً باحلكمة واملوعظة احلسنة جنمع صفو
 .حىت نكون قوة أمام مجوع الكافرين واملشركني واليهود ومن عاوم أمجعني ،املؤمنني

وأول فريضة فرضها علينا الـرمحن حنـو    ،وهذا هو أول واجب علينا يف هذا الزمان
  .]آل عمران١٠٣[ ﴾واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا والَ تفَرقُواْ﴿ :إخواننا املؤمنني

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

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


