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 { احلكمة أول دروس املريد}
 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

كما بينا ابقتضاب شديد يف خطبة اجلمعة للمسلمني أمجعني، واملسلمني هذا أمر يصعب 
 .علينا أن جنمعهم على أمر، لكن أان أخصُّ بكالمي السالكني واملريدين

كثرياً   أول ما ينبغي أن يتحلى به املريد والسالك يف طريق هللا هي احلكمة، ميكن أن قلت
 .أننا حمتاجني كلنا دورة يف احلكمة

لعوام يف التعامل مع البعض، بنفس األلفاظ نتصرف تصرفات ا حيانفنحن يف كثري من األ
ته ، وأنظر سالسأواًل أعرضه على الفكر: مع أننا جيب أال ننطق لفظًا إالاليت يرددها العوام، 

  :يد للذكرىوأوجهه بطريقة حكيمة لغريي، وأنتم كلكم فاكرين وأع
أطفال املسلمني حكماء، حىت سيدان احلسن واحلسني اللذان تربيا يف بيت احلكمة، وكان 

 .حكماءكانوا ألن اآلابء واألمهات  
أنت رجل جاهل وتعاىل حىت نعلمك  :  لهفلو قاالرجاًل يتوضأ وال يعرف كيف يتوضأ،  رأاي

 ن، فمااا يفعالن؟ مالكما وشأين؟ وهذا ما حيث اآل: كيف تتوضأ، فسيقول هلما
 : قاال اي عماه

أان أتوضأ أحسن منك، فنحن سنتوضأ أمامك : أان أتوضأ أحسن من أخي، وأخي يقول
 .وأنت حتكم من األحسن فينا يف الوضوء

ال أنتما اإلثنني وضوءُكما صحيح : وهذا توضأ، وهذا توضأ فأدرك الرجل خطأه، فقال هلما
 .وأان الذي أخطأت

ال نعاجل األمور مع بعضنا كأب ٍّ وا األمور مبثل هذه الطريقة؟ ال ملااا؟ ألننا هل أوالدان يعاجل
 .وأم ٍّ هبذه الطريقة
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البد أمام األوالرد يرفع صوته وميد يده ويسمع اجلريان حىت فالرجل لكي ُيظهر أنه رجل 
أنه رجٌل شهم، ونفسه تقول له الك على حسب هوى نفسه، وليس على حسب مفهوم  ُيظهر
  .احلكمة من األبوين يف التعامل خيرج هذا اجليل نفسه جيل حكماءفلو أن أوالده رأوا  ،دينه

فنحن شهدان الصاحلني السابقني وأحباهبم كانوا ماشيني على هنجهم كلهم حكماء، 
يريد أن يكون مريداً، ويكون مع النيب السعيد يف املعية، ولكن له شرط أن املريريدين العصريني 

إعمل هذه وال أترك هذه وال هذه غلط وال هذه خطأ، : ، فال أحد يقول لهميشي على هواه
 :ول ألنه سهل التأويلوبعدها يُ ميشي على هواه 

 (.الكهف44) ﴾ وََكاَن االْنَساُن َأْكثَ َر َشْيٍء َجَدال ﴿
الرجل كان على افني، فونييت كذا، وكان أصحاب رسول هللا وقَّ أان أقصد كذا : ول ويقولي

 :وخليفة املسلمني ومن هو؟ الذي تقول فيه السيدة عائشة املنرب
 [.كان إاا خطب أمسع، وإاا مشى أسرع، وإاا ضرب أوجع]

أان أريد أن أفعل حدًا ملهور النساء، فردَّت : وقالسيدان عمر بن اخلطاب كان شديداً، 
     :وأين أنت من قول هللا تعاىل: واحدة من صفوف النساء وقالت له

 (.النساء20) ﴾ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا َوَآتَ ي ْ  ﴿
في احلال وقف ومل خيشي يف ف ،لكن ربنا صرَّحوهل يوجد من يُعطي إمرأته قنطار اهب؟ 

 : احلق لومة الئم وهو واقف على املنرب وقال
ثسلَّم وميشون حىت ال يخذ الناس منه اخلطأ على أنه كالم م ـ[ أخطأ عمر وأصابت إمرأة]
 .الفورعلى عليه، 

ن يقول يل أنت ـ أان أدعي ابلرْحن مل[ رحم هللا أمرءاً أهدى إيلَّ عيوب نفسي: ]وكان يقول
بل  الويبغي به اإلصالح وليس لإلنتقاد أو لإلعرتاض، و كذا حىت ُأصلحه، عيبك كذا أو كذا أ
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 .هذ الكيفية ألهنم تعلموا من احلضرة النبويةيبغي اإلصالح، فكانوا كلهم على 
  علمنا كيف نعاجل السهو يف الصالة؟يأن  سبحانه وتعاىلاد هللا ملا أر 
قال ـ ليس من املشهورين ـ يف الصالة، فأحد احلاضرين  صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا  سها

ما زادت الصالة مث إلتفت إىل الذين خلفه : هل زادت الصالة؟ أم نسيت؟ قالاي رسول هللا : له
  .مباشرةً ي خلفه يكن يف الصف الذـ ألنه مل 

 الذي خلف اإلمام مباشرًة يكونوا للعلماء احلفاظ، حىت لو سهاألنه علمنا أن الصف 
كلمة واحدة فقط فيفتح عليه وهو يكمل، فإاا لحيتاج  اإلمام يف اإلمامة يفتحوا عليه، ألنه

، كيف ةن يكون عندهم حكميرتكوه حىت ال يرتبك، فالبد أفتحوا عليه مرة والثانية ومل ُيكمل 
 .يرتكوه حىت ال يرتبك الرجل يف الصالةفإاا مل يتداركها يفتحه؟ يعين يقرأ اآلية، 

الة ويشد آخر ممن يف يف الصالة خيرج من الص ويكونوا علماء حىت لو حدث له حدثٌ 
الة ليكمل الصالة ابلناس، فمن يشده للصالة جيب أن يكون عاملاً، على األقل عامل صال

 .ا املفروض أن يكون يف الصف األولفهذأبحكام الصالة، 
أصبح ابلباع والذراع من يقف يف الصف وهذا الكالم مل يعد مطبقًا يف القرى واملدن اآلن، 

ليس له شأٌن هبذه املواضيع، هنا مكان الشيخ فالن، ف: له األول، وحتاول سحبه منه وتقول
 .جيل جاهل وال أحد علمهملااا؟ ألنه ال يعرف 

مل مل تنبهوين؟ يعين ال يسلم من التنبيه  : إىل من خلفه  معنفاً  عليه وسلَّم صلى هللافالتفت 
صغري، حىت أن النيب ااته طلب منا أن ننبهه يف مثل هذه األمور، وهذا هو احلفاظ عل  وأكبري 

 .تبارك وتعاىلدين هللا 
سبيل  ليس له إال ة، وتعُلم احلكمتعلم احلكمةأان أريد ابختصار حىت ال أطيل عليكم فأ

  .رسول هللا قبل أي عملٍّ أنوي فعلهوحيد ومنهٌج واحٌد رشيد، أنين كما قلت أقتدي ب
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أن آكل، ففي كل مرة آكل أستحضر يف نفسي كيف كان يكل رسول هللا  ردتُ أإ اا حىت 
 .أفعل مثلهحىت 

وجيملها جبمال النيب  سبحانه وتعاىلفإاا نسيت، فتوجد صوٌر يف األكوان يوجدها هللا 
حىت تكون هلل احلجة البالغة، هذا الرجل أشبه الناس  ،ة معنا عيان بيانأهنا موجودحىت  ،عداننال

 .صلى هللا عليه وسلَّم برسول هللا
هل أحٌد منكم مسع أريد أن اشرب أيضاً نفس احلكاية، أريد أن أتكلم يكون نفس الوضع، 

أبدًا حىت يُزعِ ق ويشخط وينطر؟  عندما كان يتكلم هل كان صلى هللا عليه وسلَّمن رسول هللا أ
  .الك يف اخلطبة ال يكون

حبَّة ولكنها حبة مجيلة، فعندان ل، وصهل يعين هَ يف اخلطبة كانوا يقولون كان يف صوته صَ 
صلى هللا عليه فكان ، أكثر بعض القراء وبعض املغنيني يكون عندهم حبَّة يف الصوت جتمله

نه كان ُيسمع اآلفاق، خيطب يف مىن والناس  عااًي مع أ وصوته مل يكنعنده هذه البحة،  وسلَّم
 : كان يقول  هنع هللا يضرفسيدان أنس بن مالك  معظمهم على اجلبال احمليطة مبىن، كان

حىت أمسع أصحاب وحنن يف مىن، فأمسعنا مجيعًا  صلى هللا عليه وسلَّمخطبنا رسول هللا ]
 [.اخليام وهم يف خيامهم على أعلى اجلبل

يخذ واهلواء يوصل أبمر من يقول للشيئ كن فيكون،  اهلواء، يوصل الصوت؟ من الذي
 .لكن سيدان رسول هللا كان ال يعلو صوته أبداً ن هذا ويوصله هنا وهناك، صوت م

أتذكر هل رفع رسول هللا صوته؟ فلو حدث بيين وبني أحد موضوع وأريد أن أرفع صويت، 
فهل كان رسول هللا يتكلم د أن أحتدث بكالم يُؤمل، أرفع صويت، أو أدخل يف اإلاثرة وأري فال

كان هيناً بكالم يُؤمل؟ هل سبَّ أحدًا أو شتم أحدًا أو إستثار أحدًا يكالم يثريه؟ مل حيدث أبدًا  
يف ميدان احلرب  يف بيته أو يف املسجد أو خارج املسجد أو حىتكان لينًا يف كل كلماته، إن  
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 .الذي هو أدعى لرفع الصوت
خيتار أحداً عندما حيب أن يدعو اجليش أو اجلماعة الذين معه وهم مجاعة كثري، كان وكان 

حىت ال  وري الصوت، فهو يقول والرجل يكرر بصوته ألفاظ حضرة الرسول،همن أصحابه ج
 :حىت يعرفنا أن األحسن واألمجل واألكرم الصوت اهلادييرفع صوته، 

 (.البقرة31) ﴾ َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا ﴿
إختاروا الصوت احلسن الذي ختاطبون به الناس وفقط، والكالم واأللفاظ احلسنة املفروض 

 .أن تقولوها للناس
والكلمات األخرى؟ ليست يف قاموسنا اي إخواان، فقاموس ألفاظ املسلمني هل فيه ألفاظ 

 :السب والشتم واهلجر اليت نسمعها؟ ال
 (.بذيئليس املسلم بسباب وال لعان وال فاحش وال )
 [.هنع هللا يضرالبخاري عن أنس ]

فلم أدخلها يف قاموسنا وأبثها ليس عنده هذا الكالم هنائيًا ألهنا غري موجودة يف القاموس، 
 يف قاموس اإلسالم؟ 

 .ألهنا أشياء ليست من اإلسالم
ول احلق فنحن كلنا رمز لإلسالم، وكل واحد منا حريص مهما إسُتفذ أن ال خيرج منه إال ق

تقول فيها  إال يف حالة واحدة وسيدان رسول هللا صرَّح هباوال خيرج من هدوئه قط،  صدق،وال
    :السيدة عائشة

 [.تبارك وتعاىلوال يغضب إال إاا إنُتهكت حرمات هللا  كان ال يغضب لنفسه قط،]
حالياً؟ أكون  فهل ينفع أن أسكت عنهافإاا إنتهكت حرمات هللا فهي كبرية من الكبائر، 

 .يف اجلرمية اً كشري
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 .صلوات ريب وتسليماته عليهلنفسه قط  بكان ال يغضف
أتعامل مع اجلريان، وأظن أننا قلنا مثاًل صغريًا مما حدث مع النيب العدانن، وهذا حجة 

مع اليهودي؟ مهما يبلغ  مثلما فعلعلينا مجاعة املسلمني، فهل يوجد أحٌد من املسلمني يعمل 
 :ل كما قالوا يف احلكمةمع حضرة النيب؟ ال، ومااا أفعل؟ حتمَّ يبلغ اإليذاء  إيذاؤه، فهل

جار عليك وظلمك فعليك  وـ وجار يعين مااا؟ ظلم ـ يعين اجلار ول[ اجلار ولو جار]
، فيحل كل املشاكل ولكن ابلراحة وسيأتيك حقك بعد شهر بعد سنة بعد أكثرابلصرب، 

دم أنت مل تتنرفز ومل خترج عن الشعور،  فسيأتيك حقك يف يوم من األايم وسيعرتف خبطأه، ما
 . فيها هجر وال فحش وال غريه اً ومل تُقل ألفاظ

لكننا ال نصرب ومتعجلني األمور دائماً، كيف أترك حقي؟ ومااا يقول عين؟ هنا النفس، 
 :حضرة النيب يقول

 (.ما زاد هللا عبداً بعفوٍّ، إال ِعزَّا)
 [.هنع هللا يضراإلمام مسلم عن أيب هريرة ]

ما فال ال فأان إن مل آخذ حقي سيقولون عين أنين رجٌل ضعيف ورجٌل كذا، : وحنن نقول
 .هل كالمنا هذا؟ أم كالم حضرة النيب؟ ال أعرف هو الكالم األصدق؟

كالمًا عامًا لكل السيدات فجائز ال معشر السيدات ـ وال أقصدكم أنتم ولكنين أتكلم  
فكل واحدة تقول هلا  برية قلياًل يف السن ومل تتزوج، كواحدة  حيدث هذا ـ حتضر معنا وبيننا 

أال تستطيعي أن تبحثي لكي عن زوج : ملااا مل تتزوجي إىل اآلن؟ واألخرى تقول هلا: كلمة
لن أاهب إليه هنائياً هذا املكان : فصحابتنا يزيد القلق النفسي الذي عندها، وتقولوتتزوجيه؟ 

 .ملا أمسعه من هؤالء الناس
 ؟ هلا فاظ؟ ومااا نقولفهل هذه أل
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ربنا يفتح عليكي اي بنييت اببن احلالل، ربنا اي بنييت يرزقك برجلٍّ صاحل يعفُّك، هذا : نقول
 واألفضل، فاملفروض نصربها هذا حىت يرزقك ابألحسن ما نقوله، ميكن اي بنييت ربنا أخَّر لك

 .وال ننفرها
 .هذا الكالم املفروض يف مثل هذه األمور

صلى هللا الم هبدي سيد األانم لفاظ اليت خترج من الكن نتعلم احلكمة يف األأوحنتاج كلنا 
 .عليه وسلَّم

 .وهذا الباب الذي البد منه قبل الدخول يف الرحاب
 ى أنه حتلَّىالبد للمريد أن يتجمل أواًل ابحلكمة العالية، وأول احلكمة وما الدليل عل

دما حيدث ألحدان مشكلة ال يسرتيح حىت يبوح حفظ األسرار الغالية، فنحن كلنا عنحلكمة؟ اب
  .نيىل أخٍّ أعتقد أنه من الصاحلإىل من أْحل مهي؟ إهبا، فُيزيل اهلم عنه ويسرتيح، ف

فأجد بعد يوم أو أكثر من يوم نشرة موجودة بني األحباب أمجعني أبنين عملت كذا وكذا 
أم حُبت ألخٍّ يل يف هللا  ؟لناسيفضحين بني الت لشيطان قلت لفالن كذا، فهل أان حاليًا حبُ و 

 يكتم سري وال يفشيه لعباد هللا؟
 :ان حضرة النيب يقولإاا ك

ـ يعين وهو يكلمك مسع صوت قادم فالتفت ونظر  (إاا حدثك أخاك حبديث مث إلتفت)
 ملااا؟  ، فال يصح أن تقوهلا ألحد،مانةأن هذا فتعرف أ أحٌد أم ال،وسكت ينظر هل سيأيت 

أي زمان ومكان ال خيلو من املنافقني، واملنافقني وظيفتهم إيقاع الفتنة  ألن أي جمتمع يف
قسام بني صفوف املؤمنني، فلن ينقل الكلمة كما هي، ولكن البد أن يعمل هلا نوالفرقة واال

ولكي يصنع فُرقة بني إخراج، فالبد أن يضيف جزئية من هنا وجزئية من هنا ليثري النفوس، 
 :صلى هللا عليه وسلَّمولذلك قال  ه بذلك؟ حنن،لقلوب، من الذي مسح لا
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 (.اجملالس ابألماانت)
 [.هنع هللا يضراأللباين عن جابر بن عبد هللا ]

نفرض أنين مسعت من أحد األحباب كلمة وأريد أن أفهم معناها ومل أفهم جيداً، فأرجع 
الك؟ ففالن  فما معىن فالن قال كذا، نأ: وأقول لهلصاحب الشأن وال أاهب لواحد آخر، 

 .فيفسرها هبواه هووليس على هوى األول الذي حكاها يل،  ها على هواه هوهذا سيفسر 
أفهم  أريد أنوهللا اي فالن أنت الكلمة اليت قلتها يل يوم كذا : فأرجع لفالن األول وأقول له

 معناها؟ معناها واستوضح 
واحد آخر، يريد عها هبوى ولن أمس ،يقوهلا يل ويوصلها يلن ا يريد هو أفسيفسرها يل كم

تبارك فهذا ال جيوز يف طريق هللا ال  ،خي أخي أو يزيد النزاع بيين وي ن أأن يفصل بيين وبني
 :ولذلك كان السلف الصاحل يقولون، وتعاىل
 [.جنلس مع هللا، فإاا قمنا من اجمللس، فكأننا مل جنلس حنن قومٌ ]

 وألناه ابألمس واليوم، وييت واحد حفظًا للسر، فأنت حضرت مؤمترًا عامًا كالذي عم
 مااا قلتم؟ ومااا مسعتم؟ : أكثر ويسألكم وأإثنني 

فأقول له ما حيتمله وال يستطيع أن يتالعب به، ويعمل يل مشكلة بني الناس، فال أحكي 
إاا كان فيها، فيأخذها على حسب هواه،  حاضراً أكن مل له كل التفصيالت، ألن التفصيالت 

أحكي حبيث ال أعطيه فرصة يستطيع أن  حكيت له فإنسيلعب،  اً أو منافق اً و حاسدحاقدًا أ
وينشر ما يريد وينسبه يف النهاية فالن الذي قال يل هذا، : يتالعب فيما مسعه مين، ألنه سيقول

 .كذا  فالن الذي قال يل: ويقول يل أان،
هار، وأصبح كتمان األسرار هذا أول مؤشر على أن اإلنسان دخل دائرة األخيار األط

 .صلى هللا عليه وسلَّمحكيماً عند النيب املختار 
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م هذه احلكمة، واحبث يف صحائف أصحاب حضرة هنحىت األوالد الصغار كانوا يعلمو 
 .النيب جتد العجب
سيدة أم سليم وكانت من الصاحلات، وكانت ال لوأمه اوأرضاه،  هنع هللا يضربن مالك  سيدان أنس

هللا بولد أن هتبه خلدمة البيت احلرام، فرزقها هللا أبنس، وهي طبعًا لن تُنجب، ونذرت إن رزقها 
سيدان رسول هاجر للمدينة وأنس  ترسله للبيت احلرام إال بعد أن يكرب حىت يعتمد على نفسه، 

  .كان عنده عشر سنوات
اي رسول هللا إين كنت قد نذرُت إن رزقين هللا بولد نذرته خلدمة : فأمه جاءته وقالت

: فقال، إدُع له ـ وهذه احلكمة: قالت له يف البدايةو  ان أهبه خلدمتك،أ أبنس و عبة، فرزقين هللاالك
  (.ثِ ر ماله وولده وأطل عمرهاللهم كَ )

 [.هنع هللا يضرحديث صحيح عن أنس ]
ئ بدون هندسة وراثية وال شيف البصرة تنتج يف العام مرتني، فكثر ماله حىت كانت حدائقه 

وعاش حىت جتاوز حفاده أكثر من مائة رجل، به وأوالده وأإال وأخرج هللا من ُصلآخر، ومل ميت 
 .هي جُمابة فوراً فدعوة رسول هللا  أستجاب هللااملائة، فقد 

 :لكنه يف بيت احلكمةفال يزال تفكريه يف اللعب،  عنده عشر سنني،هو واهب أنس و 
َلى ِف بُ ُيوِتُكنَّ ِمْن َآََيِت هللاِ  ﴿  (.األحزاب14) ﴾ َواحلِْْكَمةِ  َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ

 . أحاديث حضرة النيب، ألن كلها حكم رابنية عاليةيف  واحلكمة هنا يف أصَّح األقوال
م، فجاءهتم أمه سيدان النيب يف طلب فوجد بعض األطفال يلعبون فجلس معه فبعثه

حضرة النيب أرسلين يف طلب له، : مااا تصنع هنا اي أنس؟ فقال هلا: فسألته ،ابلصدفة كانت متر
 .هكذا فكن: ال أبيح سر حضرة النيب، فاحتضنته وقالت له: فأين أرسلك؟ فقال هلا: قالت

 كيف؟ ومل؟ ومن أجل من؟: تقول لهفلم تلومه و 
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تعرف ما حيدث  حىتفرُتفق معه أحد األوالد،  زوجة زوجها يذهب ليزور أحد أقاربه،ال
تعاىل اي ولد أو تعايل اي بنت مااا أكلوكم؟ ومااا سقوكم؟ ومااا فعلوا : هناك، فعندما يعود تقول

 .وميكن أن ترضبه وتؤايهبين وال أعرفك، ست إل: معكم؟ فإن مل يُقل، فتقول له
 فأين حنن؟ وأين الرتبية احملمدية؟ 

نت كن كما أ: ت لهك؟ ال ولكن قالكيف ختفي هذا على أم: فلم تغضب منه ومل تُقل له
 سرار حضرة النيب، ملااا؟أافظ على حت هكذا

 :يف مذكرة املرشدين واملسرتشدين وأرضاه يقول للسالكني هنع هللا يضراإلمام أبو العزائم 
أهالً ليختربك، فإن حُبت هبا، كنت لست قد يبوح لك ملرشد ببعض أسراره اخلاصة ]

 [.لتحمل األسرار العلية
جتلس وأتكل وتشرب  ،أو أكثرصلح هلذه السكة، حتضر معنا مخسني سنة مائة سنة ال ت

 .بدايً ألنك لست حافظاً لألسراراي القلبية حمروم منها حترمياً ألكن العطاوتقوم وخالص، 
 وإن حفظتها ومل تُبح هبا كنت أهاًل حلفظ األسرار العلية، ولذلك الصاحلني يف الدرجات

، وأمنٌي على ما يسمعه يف على ما يراه ويطلع عليه من حضرة هللا ، ألنه أميالُعلى إمسهم األمناء
 .رؤيته حلبيب هللا ومصطفاه

 كم مرة رأيت حضرة النيب؟ وكيف رأيته؟ : فبعض املتطفلني يسألوان
وهل اإلنسان حيكي أسراره لكل  هذا املوضوع؟ إهنا أسرار اي أخي، وشأنأنت فما شأنك 

حىت مصلحة يف هذا األمر من صاحب اإلان،  مرة شيئًا فيكون إبانٍّ الناس؟ فإاا حكى اات 
 . وليس لنفسه

 ولكنه مااا رأى؟ وما لقاءاته مع حضرة النيب؟ فهل حيكي كل هذه األمور؟
لن أستطيع أن : قال لهسيدان موسى عندما أراه ربنا ما أراه من آايت هللا يف املأل األعلى، 



 احلكمة واالقتداء أبخالق رسول هللا ىف كل أعمالنا وأقولنا     فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

11 

 بدار مناسبات جممع الفائزين املقطمـ  املقطم  ـ بعد صالة اجلمعة 1441ربيع األول  16موافق  22/10/2021: اجلمعة
 االحتفاء ابملولد النبوي الشريف 

 

 :طق هبذه األمورنأ
 ﴾َوال يَ ْنَطِلُق ِلَساين ـ من كثرة ما نزل فيه من العطاءات اإلهلية ـ َصْدِري َوَيِضيُق  ﴿

 (.الشعراء11)
 .ال أستطيع أن أُظهر شيئاً من هذه أبداً 

 ألهنا أماانت إهلية وقد ال حتتملها عقول الربية، 
  .[ومن أظهر ما ال ُيطاق، أوقع غريه يف النفاق]

 . ال أقدر على هذا األمر: فقال له
حىت سيدان هارون مل يرتَّبَّ يف بيت فرعون، فعندما كان لكن جزئية طلبه أن يوازره هبارون 

  :سيدان موسى خياطب فرعون فقال له
 (.الشعراء13) ﴾ َأََلْ نُ َربِ َك ِفيَنا َوِليًدا َوَلِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِنيَ  ﴿

كان نفسه إله،   ينقد أولوهيتنا، ألنهأول من فهل تكون ، ن ربيناك هذه الرتبيةأيعين بعد 
  .اي رب: فقال

 (.القصص14) ﴾ َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمّنِ  ِلَسانً  ﴿
  .جةيعين الكالم مع هؤالء القوم، ألهنم ليس هلم عليه حُ 

هارون ـ كان فرعون يف البداية يقتل كل مواليد بين إسرائيل، فُولد موسى فوضعته أمه يف 
سنة نقتل األوالد، وسنة : فرتة خفَّف األحكام، فقال وبعدقت به يف البحر، وألصندوق 

فنجا وليس لفرعون عليه مجيل، ، األوالد نرتكهم، فُولد هارون يف السنة اليت ليس فيها قتل
 .واألنبياء أحسن الناس إحرتاماً ملن أدَّى إليهم مجيل، وشكراً ملن صنع فيهم مجيل

 .لمه مرًة اثنية ألنه رجٌل يعايرين ابلرتبية اليت تربيُت فيها عندهملن أستطيع أن أك: فقال له
 :والعقدة هنا
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 (.طه22) ﴾ َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساين  ﴿
ة يف كتب دسوسألدغ كما تقول الرواايت امل اً بنبي ٍّ يكن  العقدة هنا هي عقدة احلياء، ومل

ن يقتله، فامرأته قالت أة ـ ملا أراد فرعون أن سيدان موسى ـ نقاًل عن اليهودي: التفسري، يقولون
فأتوا له بتمرة ومجرة فأمسك ابجلمرة ووضعها على لسانه إنه ال يعرف التمرة من اجلمرة، : له

 .ألدغاً  فأصبح
مرة ولسعت يده، فهل يضعها ، ألنه لو أمسك ابجلصحيح، ولكنه غري صحيحأنه ككالم  

بيده فهل يستطيع رفعها إىل لسانه مرًة اثنية؟ ال  ولنتكلم ابملنطق، هل لو أمسكهاعلى لسانه؟ 
وهل  ال،حىت لو وضع اجلمرة على لسانه فستلسع اجلزء العلوي من لسانه فهل يصبح ألدغاً؟ 

 .البد وأن يكون فصيحاً و ؟ فشرط النيب الفصاحة، اً ينفع أن يكون نبياً ألدغ
األولياء الورثة، فالن هذا رجٌل وهذا أيضًا الشرط الذي نقوله ألحبابنا إاا كنت تريد معرفة 

فال يتكلم، فغري مأاون وليس وارث كلي وأمشي خلفه وليس صاحل وفيه كذا وكذا وله كرامات 
 :البد أن يرشديكون ولياً لنفسه، لكن الويل املرشد أن ولياً مرشداً، فجائز 

   (.الكهف12) ﴾ ا ُمْرِشًداَوِلي  : ـ هل ولياً فقط؟ ال بل قالَوَمْن ُيْضِلْل فَ َلْن ََتَِد َلُه  ﴿
والويل اآلخر فما شأين وشأنه، إاا كان ال يتكلم فهذا دليل على أنه ليس صاحب الشأن 

ينتقل من األب أن وليس الشرط فإاا كان أبوه يتكلم فأبيه كان صاحب الشأن، مر، يف هذا األ
بعون إبن اجلسم، وهذا إلبنه يف اجلسم، إنتقل ألحد أبنائه يف الروح، لكن الناس من غفلتهم يت

سبحانه مواصفات قرآنية وضحها هللا هو الوارث وهو الذي معه كل شيئ، ال، : اجلسم ويقولون
 .للجميع يف آايته القرآنية وتعاىل

ألنه كان حي ًا وكيف واحلل عقدة من لساين فهي عقدة احلياء، : قال سيدان موسىفعندما 
ن وصل وهم الذين قاموا له بكل ما ينبغي إىل أ ،شأوهوهم الذين أن ،هؤالء اجلماعة بعد أن ربوه
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 .إىل سن الرشد
 يف هذا املكان، فحادثة اجلمرة والتمرة ليس هلا أساس اي إخواان ال يف َّبَّ لكن هارون مل يرت 

صحيح القرآن، وال ورد عنها حديث عن النيب العدانن، وال وردت عن الصادقني من أصحاب 
 فمااا هي؟ النيب األمني، 

ة يف القرآن، وهذا املدسوسوما أكثر الرواايت اليهودية اية مدسوسة من الروايت اليهودية، رو 
 .ٌة صحيحةأهنا قصعلى مسلم عادي أن حيكيها لغريه أو واعظ أو عامل  حيُرم على أي مسلم

فهي قصة ليست ن الشيخ فالن قال يل كذا وكذا، أألنه جائز يعتقد فيك، فيقول 
 :الكفاية هاحلق فيصحيحة، وعندان القصص 

 (.آل عمران) ﴾ ِإنَّ َهَذا ََلَُو اْلَقَصُص احلَْق   ﴿
   .وهو القرآن الكرمي

ن يتجه إىل احلكمة العلية ليتعلمها، ومن أفإاًا اي أحبة ينبغي على اإلنسان يف بدايته      
يعاجله؟  صنع شيئًا إال واستحضر حضرة النيب كيف كان يفعله؟ وكيف كانيأين يتعلمها؟ أن ال 

 :يعرف يسألفإاا مل 
ُتْم ال تَ ْعَلُمونَ  ﴿  (.النحل41) ﴾ فَاْسأَُلوا َأْهَل الذ ِْكِر ِإْن ُكن ْ

  :أاكر مثاًل واحداً 
فيوزع الرتكة فلو رجعوا كلهم رياث بدون حق، الناس الذين خيصون بعض أبناءهم يف امل

مصر كلها؟ لن حيدث، لكن  ، فهل حيدث هذا املوضوع يف بلدان كلها ـ يفللعلماء األتقياء
نت حٌر فيه، فِلَم ربنا مالك وأ هذا مايل وأان حر فيه، فإاا كان: عندما يصنع من نفسه ويقول

من أين جئت به؟ ويف أي شيئٍّ أنفقته؟ فلو كان مالك : فسيحسبك عليه مرتنيحياسبك عليه؟ 
 فِلَم حياسبك عليه؟ 
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ان حر أهذا مايل و : رٍّ من األمور، ويقولولذلك عندما يُنفق بعض الناس يف سفهٍّ يف أي أم
حه املذكرة التفسريية وضوتحراً، فأنت معك بند املصروفات يف كتاب هللا،  تسفيه، ال أنت ل

 :ال مانع: لسيدان رسول هللا، حىت يف الضرورات، أان أريد أن آكل، قال
  (.األنعام141) ﴾ِه َوال ُتْسرُِفوا ُكُلوا ِمْن ََثَرِِه ِإَذا َأَْثََر َوَآُتوا َحقَُّه يَ ْوَم َحَصادِ  ﴿

يه يف الزابلة، هات على ولكن ما الشرط؟ ال تسرف وال يكون فيه تبذير، فال أتكل وتلق
 .كلقدر ما أت

 :زاد ووضحها أكثر، فقالحضرة النيب 
 (.كلوا واشربوا يف غري إسرافٍّ وال خميلة)
 [.هنع هللا يضرالنسائي وأمحد عن عبد هللا بن عمرو ]

، والذي يتيك إثنني حىت تعمل وليمة كبرية تكفي مخسني و ُخيالء،تباهي أيعين يلة وخم
هذا أيضًا ال : كرمي وأنت كذا وكذا، قال  نت شيخ عرب، وأنك رجلٌ أ: تتباهى أمامهم ويقولون

ان أنفقه، هللا، وتفسريه يف سنة رسول هللا يف أي أمرٍّ أ ينفع، فيكون عندان البند موجود يف كتاب
 :صلى هللا عليه وسلَّمك قال ولذل

 (.ال سرف يف اخلري)
تى مبا أ، ألن أبو بكر ومااا يعين الك؟ يعين لو مايل كله سرفته يف اخلري، الالئحة تسمح

: هل قال لهأبقيت هلم هللا ورسوله، : مااا أبقيت ألهلك اي أاب بكر؟ قال: عنده كله، فقال له
  .موافقة على الك ألنه يف اخلري فالالئحةهل إعرتض على الك؟  خذ نصفهم؟ أو

كتب يف صحيفة السيئات، ويتحرر قلياًل يف الشر، فقد أسرفت، ألنه سيُ  اً ولو أنفقت جزء
ـ  وليس األحباب فبعض األحباب أو بعض الناس، يف السيئاتألنه  ،فيما أنفقت لك حمضراً 

واملسكرات ويقول ت ألن األحباب ليس عندهم هذا النظام ـ فلوسه كلها ينفقها على املخدرا
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 هل يوجد أحٌد منا حٌر اي إخواان؟ ان حر فيها اي أخي، سي وأهي فلو : لك
مران به هللا يف كتاب هللا، وما وضحه أحنن كلنا عبيد ملن؟ هلل وعبيد هلل يعين مااا نفعل؟ ما 

، ، لكن أنت تعمل نفسك حر، ال أنت لست حراً صلى هللا عليه وسلَّملنا سيدان رسول هللا 
 :املال الذي معك ربنا قال فيهف

 (.احلديد2) ﴾ َوَأْنِفُقوا ِمَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفَي ِفيهِ  ﴿
وزعه  اي فالن قبل أن  متوت : لو أنه مالك كان قال لكفهذا مال هللا وتركوا معك فرتة، 

زعوه كما ومااا أفعل؟ أتركه وأقول هلم اي أوالد و لكن هل ينفع أن تزوعه كما تريد؟ ، كما حتب
 .سبحانه وتعاىلقال شرع هللا ألنه ليس ملكي، ولكنه ملٌك هلل 

 (.األعراف123) ﴾ ِإنَّ االْرَض هلل يُورِثُ َها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ  ﴿
، ال ينفع أن مانة هنا أكربإاا كنت أان أمني على مال نفرٍّ أو مجاعة من املسلمني، فاأل

ت يدي كما أريد، ال كما يريد هو، لكن أنفقه كما أريد الذي حتهذا مال املسلمني أتصرف يف 
وأقول أنين أعمل هلل وهذا مال هللا وأان أأتلف به قلوب عباد هللا، ال فإنك مل تصل هلذه املرحلة، 

ووضح ما خفي  صلى هللا عليه وسلَّمألنت تنفق كما بني هللا يف كتاب هللا، وكما بني رسول هللا 
 .تبارك وتعاىلب هللا علينا من البيان يف كتا

اجملتمع أن معظم القائمني  يف ـ وليست لنا حنن ـ ،ومن املعضالت الُعظمى يف هذا الزمان
يستطيع إخفاء جزء كبري  هألن ،على األعمال اخلريية يتصرف كما يريد يف هذه األموال األهلية

يف خلري، ونفسه  نه يفعل الكونفسه أتول له أ ويتصرف فيه كما يشاء،عن األجهزة الرقابية 
متني عتيد يف كتاب هللا، واستشارة رجل  قوي ٍّ  بحثٍّ ل، وألجل هللا حيتاج الـ  تومهه أنه عمله هلل

 .صلى هللا عليه وسلَّم يف كون هللا ابلنيابة عن حبيبه ومصطفاه رشيد أقامه هللا
فيهم إن فيهم ألف رجل، و : وكيف؟ قالوا: بين فالن ألف حكيم، قالوا إن: ولذلك قالوا
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  .فهم ألف حكيمأمره، ال عن إشيئاً ون صدر حيكٌم واحد، ولكنهم ال ي
ضاعت الدنيا، وهذا الذي ضيَّع أحوال جمتمعنا  ، فقدلكن لو كل واحد تصرَّف على هواه

ملآرهبم  ما يريدونكيف هذه األايم اي أحبة، ألن الناس الذين معهم املشاريع اخلريية ينفقوهنا  
 .تبارك وتعاىلالشخصية، فهذه كلها ال يرضى هبا رب الربية وآلقارهبم وألغراضهم 

العبد املؤمن ال ينفق ماله إال إاا علم علم اليقني أنه ُوضع يف كفة حسناته، وصار له عند 
 .هللا يربيه له وينميه له

فحىت األشياء اليت ال نشدد فيهها، يعين اجلماعة املتشددين شوية يخذون بفتوى املفيت 
 حرامز  أصدر فتوى أبن الدخان {فريد واصلنصر  }بل السابق وإمسه الدكتور الذي كان ق

يعين سأقول ألنه ال ُيسكر، لكن فيه تبذيٌر وإسراف،  حلرامدرجة احنن نقول مل يصل لو 
 .تبارك وتعاىلشيئ ليس على سبيل الفخر، ولكن على سبيل توفق هللا 

وكنت عاهدُت نفسي أنين يف شهر رجب يف البداية يف بداية حيايت كنت أتنقل يف البالد 
ويف شهر شعبان مرًة أخرى ويف شهر رمضان أمر على مجيع اإلخوان يف الوجه البحري واملنيا، 

 : مرة أخرى، فالشيخ قال يل
اي موالان أان اعتربت : فقلت لهاي بين هذا السفر وهذه الرحالت حتتاج إىل مصاريف، 

، أنفقه يف السفر لزايرة تبارك وتعاىلقه ملرضاة الرْحن وقلت هذا الدخان أنفن، أنين أدخنفسي 
 .ورؤية اإلخواناإلخوان 

وهذه األايم الضرر أعظم يف  ،فتضر الرئتنيالسيجارة  فأنت عندما حتسبها حاليًا تشرب
حتاج لرئتني قويتني، مالذي فتالرئتني، وهو الوابء املنتشر اآلن، إاا نزل الرئتني فليس له عالج، 

ن، أي واحد يشرب الدخان يكون على الفور تقوية املناعة، أنك ال تشرب الدخا يساعد على
 .إاا نزل الوابء إىل الرئتني تبارك وتعاىلُعرضة بسرعة اهلالك والعياا ابهلل 
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ألهنا تنتقل عن طريق الفم كل واحد يشرب ويناول اآلخر،  ،وأشد وكذلك اجلوزة أضَّر
 .فهذه مصيبة ُعظمى
قال : أو بكم؟ سأل الشيخشرب دخان، وليكن يف الشهر بعشرة جنيهات، فأان لو حاليًا أ

العلبة خبمسة وعشرين جنيهاً، ويشرب الشخص يف اليوم على األقل علبة واحدة، : احلاضرون
نفقت أأنت : ، مااا أقول لربنا عندما يسألينيف الشهر كون احلساب سبعمائة ومخسني جنيهاً في

هلم، أنفقهم يف وجه من  أان غري حمتاج، ل اإلضرار بصحتكسبعمائة ومخسني جنيهًا يف سبي
 :وجوه اخلري يف وجه من وجوه الرب، سيأخذهم والنيب قال لنا

 (.دقوا ولو بنصف مترةصت)
 :صلى هللا عليه وسلَّمثمن نصف سيجارة، قال واعتربها ب

جر يف األإن الرجل ليتصدق ابلشيئ ال يُلقي له اباًل، فيجده يوم القيامة كجبل ُأحد )
هذه صدقتك اليت تصدقت هبا يف يوم كذا : اي رب من أين يل هبذا؟ فيقول: والثواب، فيقول

 (.أخذانها لك ومنيناها لك فصارت كما ترى
 :تساوي النسبة اليت يعطيها رب الكونال توجد نسبة ربح اي إخواان يف الكون 

بُ َلٍة  َمَثُل الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواََلُْم ِف َسِبيلِ  ﴿ هللا َكَمَثِل َحبٍَّة َأنْ بَ َتْت َسْبَع َسَناِبَل ِف ُكلِ  ُسن ْ
 (.البقرة261) ﴾ ِمَئُة َحبٍَّة َوهللا ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َوهللا َواِسٌع َعِليمٌ 

ف، إجعل نسبة أرابح سبعمائة يف املائة ـ فمااا يكون حجمها؟ وتزيد ضاعُ وال يزال فيه ت
وال نت يوم القيامة لك أجٌر ال يعلم مداه وأيت هللا والنسبة ال تزال شغالة، القو وأنت عند هللا 

 .تبارك وتعاىلحضرة هللا إال قدره 
ا دام ارتضى ابلعبودية هلل، تاب هللا ويعلم أنه عبٌد هلل، ومفاملؤمن ملا يقتدي برسول هللا وبك

شيئٍّ يرضي ربه، فيمشي على فال يتصرف يف نفسه، وال يف صحته وال يف بيته وال يف ماله إال ب
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  .م، فيكون رجاًل من كمل الصاحلنيوالطريق املستقياملنهاج القومي 
 .أن يُلحقنا هبم أمجعني تبارك وتعاىلنسأل هللا 

      .ونكتفي هبذا القدر
 وصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدن دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

 
 

 


