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 رضوان الرحمن طریقاللسان  ورع    : الموضوع 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

الحمد هللا الذى مّن علينا وخلع علينا أجمعين خلعة واليته ، وجعلنا من قبل القبل من أهل عنايته ، وجعلنا فى الدنيا من 

 .أهل قربه ومودته 

أنوار الهداية ، وجعل فى سرائرنا أسرار العناية ، وجّملنا  والصالة والسالم على سيدنا محمد الذى أرسي اهللا به فى قلوبنا

وأصحابه الذين رافقوه من .. صلّى اهللا عليه وعلى آله الذين وافقوه فى الغاية .. بجماالت اهللا التى يحبها من البداية إلى النهاية 

آمين ... ربنا قسطاً عظيماً معهم فى هذه الرعاية أجمعين وإحعل لنا يا .. البداية  إلى النهاية ، وأتباعه الذين شاركوه فى هذه العناية 

 ..                                    يا رب العالمين 

 ..إخوانى وأحبابى بارك اهللا فيكم أجمعين  

أو فى  وفى بيوتنا أو مع أزواجناأياسالم على فضل اهللا وعلى كمال اهللا، لم يترك اهللا عزوجّل شاردة وال واردة فى حياتنا 

 .ناً شافياً ال يحتاج المؤمن بعده إلى بيان ابيهنا إليه إال وينب.. أو فى شأن من شئوننا محّل أعمالنا أو فى أسواقنا 

واألبّاء والفصحاء أنه مع علو شأنه وفصاحة عباراته وجزالة أسلوبه إال أنه  الذى يحتار فيه العلماءومن إعجاز هذا القرآن 

اليُحرم والعامى العالم له فهم أعلى لكن أيضًا الملسم أّن ، صحيح ولو كان عاميًا أو أميًّا اليقرأ وال يكتب إال أنه يفهمه كل مسلم

 .ايطلبه اهللا وما يبينه اهللا عزوجّل مواألمّى البد وان يفهم من كتاب اهللا 

 : من أسرار اهللا أشار إليه اهللا عزوجّل فى قوله وهذا سر 

حتى فى البالد الحجازية فى موسم فربنا يّسره ولذلك تجد  )17:القمر( ﴾ُقْرَآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر َولََقْد َيسَّْرنَا الْ  ﴿

جالسين يقرأون القرآن ويقرأونه باللغة العربية السليمة وبعد ما ينتهى من قراءته تكلمه فتجده ال تجد الجماعة غير العرب ــ الحج 

ه يفهم ن ودموعه تنهمر وذلك دليل على أنوال يفهمه، لكنك تجده يقرأ القرآقرآن ، وقد تظن أنه يقرأ الكثير  والقليل ال يفهم عربى 
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أو أّى مسلم أمّى اليقرأ وال يكتب واتلو عليه أو أىّ إمرأة  رجلٍ فأحضر اّى  ..ولقد يسرنا القرآن للذكر : ن باب وهذا أيضاً مويتأثر 

لماذا ؟ لسٌر من أسرار اهللا ألنه كتاب اهللا الذى فيه سعادة .. البد وان يفهم .. ها شيئًا اهللا تجده قد فهم فيأّى آية من آيات 

 .فى هذه الحياة وفوزه ونجاته يوم لقاء اهللا عزوجّل  اإلنسان إذا إتبعه

لى اهللا عليه صن كلهم وقال ولذلك النبى وّصى المسلميوسورة النور كلها آداب  التى سمعناها الليلة ــفمن اآلآداب العالية 

فيها اآلداب الخاصة بالنساء بالذات ومن اآلداب العالية التى علمها لنا ربنا فى هذه  ألن) علموا نساءكم سورة النور (  وسلمّ 

كما عّرفه العلماء هو البعد عن مواطن الشبهات فليس ترك المحرمات، بل ، والورع  اآليات أن المؤمن البد وان يتحلّى بخلق الورع

 .هى حالل أم حرام هل ختلف فيها مُ و ع هو ترك األشياء التى تحتمل الحالل والحرام إن الور 

السالك فى طريق اهللا عزوجّل مادام لم يتبين له بياناً أكيداً الحّل، فعليه بترك هذا األمر لقوله صلّى اهللا عليه وسلّم فالمؤمن 

ن يتيقنه فأى أمر فيه شبهة البد وا) لدينه وعرضه  لشبهات فقد إستبرأفمن إتقى ا: ال قلماذا يا رسول اهللا ؟ ) إتقوا الشبهات : ( 

مع زوجته  كان واقفاً وهو بذاته الشريفة   صلّى اهللا عليه وسلمّ حتى أن رسول اهللا ــ ن يحفظ ويحمى نفسه منه المسلم، ويتيقنه يعنى بأ

 .نور فيه الوأرضاها فى الليل وفى مكان غير واضح السيدة صفية رضى اهللا عنها 

فأسرعا فى المشى، من هى يقف مع سيدة وال يعرفا  صلّى اهللا عليه وسلمّ فمّر عليه إثنان من أصحابه فلما وجدا النبى 

والعياذ باهللا  فقد كفرا صلّى اهللا عليه وسلمّ الشك، ولو شّكا فى رسول اهللا  اإلى نفوسهم خاف أن يتطّرق صلّى اهللا عليه وسلمّ فالنبى 

 .فوراً 

) على رسلكما ــ أمشيا على مهٍل ــ إنها صفية زوجتى : ( تعاال  فقال لهما.. فى الحاًل رسول يا إخوانى كفٌر  فالشك فى

 .) ال ولكنى خشيت أن يقذف الشيطان فى قلوبكما شّراً : أفيك نشك يا رسول اهللا ؟ قال : فقال أحدهما 

ُغرزة ويشربون الحشيش ــ ويعتقدون ــ  ماعة يجلسون فىالصالحين ويوجد جيتقى الشبهات، فأنا رجٌل واسير مع فالمؤمن 

ومن ال ولو حتى كما يقول البعض سأجلس معهم ألتّوبهم أن أجلس معهم ؟ فهل يّصح ــ  فى أنفسهم أنهم مشايخ ومن الصالحين
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 : وأرضاه يقول رضى اهللا عنهوا بك ويأخذوك معهم وكان اإلمام أبو العزائم ر فقد يغرّ يضمن أنك تتوبهم ؟ 

فنجان نشرب أدعوكم اليوم ليا فالن ويا فالن : إذا اردت أن تٌتّوبهم تقول لهم ] ال تحاول أن تقّرب ُمبعدًا فيُبعدك معه [ 

، فأخرجهم من االوكر الذى هم فيه، وأدفع لهم ثمن النى وتكون مقهى ليس فيها إال الشاى والقهوةقهوة أو شاى على المقهى الف

 .ال أحضر لهم الشيشة وملتزماتها فقط، فالقهوة او الشاى 

ع وهو يظّن أنه يُحسن صنعاً، وهذا حتى اتقّى أن يصنمنا الحرص ألن اإلنسان إذا لم يحرص، فمن الممكن فالدين يحتاج 

 .الشبهات 

ها ولكن إذا كان عند، ال مانع وأرغب فى ان اعود زوجتهومسافر ــ من أبى وامى أخى حتى ولو كان ــ قد يكون أخى غائب 

 .أصحب زوجتى إلتقاء الشبعات إذا لم يكن اوالدها فى المنزل ما سّن البلوغ وموجودين فى المنزل، أ لىأبناء وصلوا إ

صلّى اهللا عليه رب العالمين عزوجّل فهى ُمحرّمة علّى وقد قال هو فالذى قال هذا يعرف أنها زوجة أخى والذى قال هذا 

أى حتى ) الموت  الحموْ : ــ شقيق زوجها ــ قال  فالحموْ : ــ التى يغيب عنها زوجها ــ قالوا ) ت غيباإياكم والدخول على المُ : (  وسلمّ 

 .أقارب لك اكل سوف تأتى من لكن المشنه لو دخل سيراقبه الناس، لماذا دخل ؟ ولماذا خرج ؟ الحمو ال تسمحوا له بالدخول أل

برجٍل يكون معك إتقاءاً للشبهات، فلنفرض أن رجالً لكبيرة، او إذا اردت الذهاب للزيارة فاصحب زوجتك معك او إبنتك ا

ن تتحّرك ؟ ولنفرض أنك وهل انت متاكد من نفسك أ: قول له نانه متأكد أن الشيطان لن يقترب منه : يقال عنه أنه شيخ ويقول 

 : الشريعة قالت إذن فالعصمة فى الشريعة و .. تضمن ان نفسك لن تتحّرك فهل تضمن أن نفسها لن تتحّرك ؟ ال 

ها إلتقاء الشبهات، فمثًال انا جود محرم، إما من جهته أو من جهتفالبد من و ) اليخلوّن رجٌل بإمرأة إال مع ذى محرٍم ( 

وأرسل لى مبلغًا وطلب منى ان أتاجر له فيه، والرجل مسلم، رجٌل تاجر ــ وأسوق أمثلة متنوعة لننتبه للموضوع ــ وأخى فى الخارج 

 :ع قال لكن الشر 

َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدلِ  ﴿ َوال َتْسأَُموا َأْن َتْكتُُبوُه َصِغيًرا َأْو َكبِيًرا إَِلى   .. ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن إَِلى َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكتُُبوُه َولَْيْكُتْب بـَيـْ
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إستلم مكسبك  يا فالن : ، وآخر العام أقول له مسيطرًا على هذه الحسابات على أكمل وجهوقد أكون )  282:البقرة(  ﴾َأَجِلِه 

إن ما بيننا مشاركة ونظامها كذا، او مضاربة ونظامها كذا، : البد وان تعّرفه المعاملة التى بينك وبينه وتقول له .. ال : كذا، قال 

ألنه قد راحة لماذا ؟  ، فتظّل بهذا النظام طوال حياتك فى راحة وهو فىوإشتريت بكذا وبعت بكذا وربحت كذا وانت لك كذا

الدّغ على الودان يقلب : [ يستغلّك، ويأتيه ثانى وثالث وكما يقول المثل الشعبى أخاك س: يتدّخل رجٌل من أهل النفاق ويقول له 

 ] .الكيان 

إقطع  دايةال لنا من البفعًال طالما ال يحاسبنى فالحساب غير سليم، لكن الشرع ق: فيأتى يومًا ويتأثر بهذا الكالم ويقول 

ًا ولم يظهر وجته، فزوجته تعرف انه يتقاضى مائتى جنيهالرجل وز بين أحياناً يكون : قال ذا ؟ الم.. وأبين له كل شيء الشك باليقين 

إن وراءه سّر وقد يتزوّج غيرى، وهذه : ؟ فلو أنكر تقول له أين الباقى : امامها فى المصروفات سوى خمسين جنيهًا فتقول له 

 ه طوال حياته فما بالكم بمن ليس معه ؟زوجته ومع

دائماً ا هو امر اإلسالم ذهعلى أمور واضحات جليات بينات، ف نبين هذه األمور لنتّقى الشبهات ونصبح سائرينفالبد وان 

 .هذا فى األعمال، لكن الصالحين يصلون إلى مقام آخر .. وإتقاء الشبهات التى ذكرناها 

ية هو إتقاء الشبهات فى األقوال وإتقاء الشبهات فى األعمال، فمن الجائز أن معظمنا يسير الذى نريد أن نصل إليه فى ااآل

يعنى أمر نسان إلى أن يرمى بريئاً بما ليس فيه، اإلهو إتقاء الشبهات فى األقوال وهى حتى اليصل  المصيبة الكبرى، لكن فيه جيداً 

هذا الموضوع إذا كانت على ا تُعتبر حّجة لى أو علّى، فأّى كلمة لى فى لم أحضره ولم أره ولم أطلع عليه فالكلمة التى سأقوله

 .سبيل الرأى فأمٌر لم أحضره ولم أره، فأنّزه لسانى عن الخوض فيه 

، كان الخلفاء الذين من قبله من بنى امّية ــ كان حديثهم دما تولّى الخالفةوارضاه عن رضى اهللا عنهسيدنا عمر بن عبد العزيز 

كله سباب فى سيدنا علّى رضى اهللا عنه وأرضاه،  وكّرم اهللا وجهه على انه تواطأ مع قتلة سيدنا عثمان ة الثانية يوم الجمعة  فى الخطب

 .ولم يدافع عنه بن عفان 
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 : لم يعجبه هذا األمر وقال لهم فلما تولّى سيدنا عمر بن العزيز الخالفة 

، وكل شيء يأخذ فكل واحد منا يحكى من وجهة نظره ]سنا عن الخوض فيه شيئاً لم نره ولم نشترك فيه بسيوفنا ننّزه أنف[ 

إن فالنة : وكل بلونه مثل سيدنا سليمان عندما ذهبت المرأة لسيدنا داود وهى تبكى، وقالت له  يزيدالكالم إال  ،منه اإلنسان يقلّ 

من غير  قأت لألخرى عيناها اإلثنان، فحّجةنى قد فنتظرى فقد تكو إ: م لها، فقال سيدنا سليمان لها قد فقات عينى، فأراد ان يحك

 . ن كل واحد يحكى على قدر هواه األخرى عوجاء، أل

شيء غير ذلك ؟ واحياناً الواحد يغمز غمزات أثناء فال أدرى هل كالمه صادقاً مائة فى المائة أو فيه فلما أسمع من واحد 

 .قضية إلى إتجاه مختلف تماماً ل الالكالم ويتحايل فى انه صادق، وهذه الغمزات ُتحوّ 

ماهى حقيقة الخالف بين سيدنا علّى وسيدنا و .. أكرمه ربنا وبين له الحقيقة عبد العزيز قال هذا الكالم سيدنا عمر بن فلما 

 : ومن األشياء الغريبة، متكلمين، ، وكانوا كلهم ماشاء اهللا هواهوعلى كما يرى : ال احد يعرف، وكٌل يقول معاوية ؟ 

فسيدنا علّى فى معركة صّفينن و كان معه سيدنا عّمار بن ياسر،  )54:الكهف( ﴾وََكاَن االْنَساُن َأْكثـََر َشْيٍء َجَدال  ﴿

جارة  نها كانت حكان يقوم معه ببناء المسجد،  وكان كل واحد يحمل حجراً، أل  صلّى اهللا عليه وسلمّ وسيدنا عّمار فى أيام النبى 

صلّى اهللا عليه النبى مع موجودين حتى ، فجماعة سخروا من سيدنا عّمار حتى ال يعمل والمنافقين كبيرة وكان هو يحمل حجرين

 .، فالرجل الذى يعمل بهمة يريدون أال يعمل وسلمّ 

ــ  حتى تموت يعنى أرح نفسك ستظّل تحمل طوب: فقد قالوا له ) مالهم ولعمار : ( قال  صلّى اهللا عليه وسلمّ فالنبى 

 : فالنبى قال ــ المنافقين فى تعمير المسجد وال أحانظروا إلى 

) ياعمار آخر زادك من الدنيا شربة لبن : ( الفئة الباغية ــ ثم قال له هى تقتله  ذىفال) مالهم ولعّمار تقتله الفئة الباغية ( 

أرسل إلى  ركة قُتل، فسيدنا علىّ قربت النهاية، فبعد المع: ماهذا ؟ قال شربة لبن، قال : ٌل شيئًا فقال ففى يوم صفين أعطاه رج

 .انتم الفئة الباغية ألنكم قتلتم عّمار : سيدنا معاوية وقال له 
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 قل له قتله من أخرجه، أى الذى قتله هو الذى : فانظر إلى الجدال، فقال للرسول الذى أرسله 

فى هذه األمور  داهية من الدواهى كان  ضحة لكن سيدنا معاويةحّجة وااخرجه من بيته، فاإلنسان من طبيعته الجدال فهذه 

كلما ن الذى على الحق من كثرة الجدال  قتله من أخرجه، أنظروا إلى الحجج اعنى أنه وصل األمر أن الناس ال يعرفون م: فقال له 

 .يأتى بالحجج التى تؤيّده 

جالساً صلى اهللا عليه وسلّم اهللا  لما إحتار فى هذا الوضع وقال ما قلناه، رأى فى المنام رسولبن عبد العزيز فسيدنا عمر 

، إذا بسيدنا علّى يدخل وفى مؤخرة هذا نه سيدنا أبو بكر وعن يسارة سيدنا عمر وبينما هم جالسونفى بهو قصر عظيم، وعن يمي

خلف البهو ستارة لكنها ستارة تغطّى وال تكشف شيئًا فدخل سيدنا علّى خلف الستارة وبعد برهة دخل سيدنا معاوية ودخل معه 

 .الستارة فعلم ان فى خلف هذه الستارة المحكمة 

ُقضى لى ورب الكعبة ــ اى أن المحكمة حكمت لى، وبعد مّدة خرج سيدنا : ة من الوقت خرج سيدنا علّى وقال فتر وبعد 

 يه ؟ أو نتكلم فيه ؟ ؟ لماذا نخوض فغُفر لى ورب الكعبة ــ يعنى الُحكم مع إيقاف التنفيذ، فما لنا وهذا الموضوع : معاوية وقال 

صلى اهللا عليه وسلّم كيف مات أبو النبى : مثل فالورعين يأتوا للقضايا المثارة فى مثل هذه األمور التى يُثيرها بعض إخواننا 

 هل إطلعنافيها ولماذا نتكلم فيها ؟  أو كيف مات أبو طالب ؟ مالنا وهذه األمور يا إخوانى ؟ لماذا نخوض؟ أو كيف ماتت أمه ؟ 

وهل هناك شيء يتحّكم ويحكم على الرب عزوجّل ؟ فإذا كان النبى يقول انه سبحانه وتعالى يأتى بعد شفاعة رسول على الغيب ؟ 

 : وبعد شفاعة الشفعاء، ويقول صلى اهللا عليه وسلّم اهللا 

، ويمين اهللا ليست  ليه وسلمّ صلى اهللا عشفع الشفعاء وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيأخذ بيمينه ــ وهذا كالم رسول اهللا ( 

ــ هل يستطيع احٌد كهذه لكن العبارة هكذا ــ ويأخذ حصوات من حبص جهنم ــ من أهل الخلود فى جهنم ــ ويلقهم فى نهر الحياة 

 لماذا فعلت ذلك ؟ : ان يقول 

وهذا يدخل النار وهذا يدخل الجنة ؟ هل  لماذا نُنصّب انفسنا قضاه )23:األنبياء( ﴾ال يُْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم يُْسأَلُوَن  ﴿
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لو : انظروا إلى سيدنا عمر هذا الرجل الحكيم، ماهو حالك يا عمر ؟ قال .. ال يستطيع واحٌد منا الحكم على انه يدخل الجنة ؟ 

 : قالوا 

كل الناس فى النار : ولو قالوا  يخاف من اهللا ــــ البد وأن  ، لخفت أن اكون ذلك الواحداً كل الناس فى الجنة إال واحد[ 

إلى درجة اليأس، وطمٌع ال طامع فى ربنا بين الخوف والطمع، فخوف ال يوّصل هو أيضاً  ]إال واحداً لطمعت ان اكون ذلك الواحد 

 .مان واإلطمئنان هللا عزوجّل لى درجة األيوّصل إ

هل  ..هذا حرامى وصفته كذا وكذا فالن : هم يعنى كما نسمع الناس يتورعون عن الكالم الذى لم يروه بأعينفأهل الورع 

تحكم عليه أنه حرامى وانت لم تره سماعاً من الناس ؟ والناس من الجائز انهم كاذبون ويتهمونه بغير فكيف .. رأيته وهو يسرق ؟ ال 

إتهمنى يا رب هذا : يوم القيامة ويقول  ، لكن كلمتك التى تقولها قذف ولو طالبك بهذه القضية امام أحكم الحاكمينوجه حق

؟ ماذا تقول له وانت لم ترى ؟ أواضح هذا الكالم يا إخوانى ؟ فالن هذا ماشى مع فالنة ويفعل كذا أين الدليل : بالسرقة ويقول لك 

 .؟ حتى لو رأيت وحدك واطلعت على كل شيء، ال تصلح شهادتك ل رأيت ؟ هل إطلعت ه.. وكذا 

رأى العين، فكيف تتكلم فى هذا األمر ؟ ولذلك النبى ربعة البد وأن يكونوا قد شاهدوا أو أمعك ثالثة فالبد وان يكون 

فيهدم عمل مائة سنة ألنه أمر تره بعينك فماذا تلوك فيها ) قذف المحصن يهدم عمل مائة سنة : ( نبهنا وقال صلى اهللا عليه وسلّم 

 : بلسانك 

يَِعظُُكَم  )16(قـُْلُتْم َما يَُكوُن لَنَا َأْن نـََتَكلََّم بَِهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا بـُْهَتاٌن َعِظيٌم : قالوا ية اآلية يا سالم وبقَوَلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه  ﴿

 .إياكم ان تتقولوا فى هذا األمر ) النور (  ﴾) 17(اهللا َأْن تـَُعوُدوا ِلِمْثِلِه أَبًَدا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِيَن 

 : ى مثٍل من المؤمنين وأشاعوها، فانظروا إلوالمنافقين رّوجوا لها ثة اإلفك ولما حدثت حاد

قينى يا أم أيوب نعم، أصد: هل سمعت ما يقوله الناس ؟ قال لها : سوياً فقالت له مع ام أيوب لس أبو أيوب األنصارى ج

فعائشة : ال واهللا يا ام أيوب، قالت : قال  ننى ؟أنت لو تهيأت لك األسباب هل تخو  وهل.. ال : نينى ؟ قالت هل ترضين ان تخو 
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 نا فكيف بمن هو خيٌر منا ؟وأنت نُنّزه أنفسنا عن خيانة بعض أفضل منى ورسول اهللا أفضل منك، وإذا كنت أنا

أننا : أنفسهم عن قذف المحصنات الغافالت ، فالذى أود ان أقوله  يُنّزهون ن والمؤمنات الذينهم المؤمنو يا إخوانى  ؤالءه

طلق ألستنا بدون ضابط أو رابط والواحد منا قد ال ينتبه وهو يتكلم والكالم يخرج منه جزافًا وكل هذا الكالم يكون قذفاً ن

 .عزوجّل للمحصنات أو الُمحصنين وهو بهذا يُجّهز نفسه لحساب يوم لقاء رب العالمين 

معات أحياناً يقول بعض الناس أن رئيس الجمهورية ونسمعه فى المجتله، وسوف اقول شيئاً آخر قد ال تكونوا غير منتبهين 

هل أنت رأيت شيئًا من هذا ؟ لمذا تتكلم ؟ وقائع تكتبها .. والمحافظ يكون حرامى ورئيس المدينة حرامى وكلهم جماعة حرامية 

 نفعل ؟  ألننا النرى من الصحيح ماذا ؟ من الصادق ومن الكاذب.. وهناك وقائع كاذبة الصحف، فهناك وقائع صادقة 

 : ال نخوض حتى نعّود ألستنا عدم الخوض فى الباطل فال نأتى هناك ونقول 

 .األمور هذه أمر من أى فى ماهناك مع هؤالء القوم وهذا كل فال نكون  ) 45:المدثر( ﴾وَُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضيَن  ﴿

عقول انه يعمل هللا فالبد أنه أخذ من فالن كذا ومن فالن  وهل م: هللا فيأتى بعض الناس ويقول  اً ل خير نرى رجًال يفعفعندما 

 كذا فانا لم أره، فلماذا أقذفه وأتهمه وليس معى دليل ؟ 

حتى التخرج منه  ــ فرامل على الشعرة ــ فالذى يريد أن يسير فى طريق اهللا وُيصبح من الصالحين فالبد وان يُرّكب لجاماً أو 

 .كلمة إال بعد ان يزنها اوالً 

ل أقو سامحه،: يعلمنا أشياء غريبة، فأحياناً يحدث خالف بينى وبين رجل فيأتى رجل ويقول لى  صلى اهللا عليه وسلمّ نبى فال

 : يقول فيها  اهللا عليه وسلمّ  صلىوالنبى هذا قذف .. ال إنه يهودى، وهذا الكالم يحدث منا كثيراً : له 

..  فالن هذا سامحه: يقول لى ) يوم القيامة على رؤوس األشهاد  من قذف أخيه بكلمة ليست فيه ليشينه بها شانه اهللا( 

ال إنه نّصاب، هل رأيت نصبه او جربته ؟ فلماذا تتهمه بالنصب ؟ فهناك سيقيم عليك قضية فى هذا الكالم الذى قلته، : فيقول له 

 :منى إال العسل كالنحل ماذا أفعل ؟ اليخرج 
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أو على الزهور الشهد     فالنحلة ال تقف إال على) طيب وال يخرج منها إال طيب مثل المؤمن كالنحلة ال تقف إال على ( 

 والورود ألن رائحته زكّية وال يخرج منها إال الشيء الذى فيه شفاء للناس 

فانا نفس النظام فال اجلس إال فى المجالس الطيبة وال أجلس إال مع الخّيرين والطيبين، وال يخرج منى إال الكالم الذى 

سمعوا كلمتين ائض اهللا، وجائز يكون شفاءًا لبعض المنكوبين، فإذا لبعض المتكاسلين والمتهاونين بفر أن يكون دواءًا ن الجائز م

نه لو أن نصيحة بليغة لعبد من عباد اهللا أو مشورة سديدة ألطيبتين فتشفيهم من الهم والكرب الذى عندهم، او من الجائز ان تكون 

 .فى دين اهللا عزوجّل وإال تكون خيانة أسدى إليه النصيحة كما ينبغى أحداً شاورنى يجب أن 

 : يقول ربنا فى المؤمنين  ولهذا) مستشار ُمؤتمن لا: (  صلى اهللا عليه وسلمّ لو اشرت عليه بما ليس فيه نفعه قال 

 . )24:الحج( ﴾َوُهُدوا إَِلى الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا إَِلى ِصَراِط اْلَحِميِد  ﴿

 :فعندما يهتدوا إلى القول الطيب ففوراً يكونون قد إهتدوا إلى الصراط المستقيم 

ك هذا وينهش هذا ويشو ك شو اليجعلنى كالشوك الذى يلكن لسانى ) رحم اهللا أمرٌء قال خيرًا فغنم، او سكت فسلم  ( 

ا قلت لرجٍل يا يهودى من قال ألخيه المؤمن يا يهودى إذصلى اهللا عليه وسلّم فقال النبى .. ؟ ال ويسّب هذا ويلعن هذا عرض هذا 

بتهمة كبيرة، تتهمه انه يهودى  نك تتهمه ، فإن كان الذى قيلت فيه أهالً لها وإال نزلت على قائلها، ألاو يا مشرك فترجع إلى األرض

 ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا كيف تقول له يا يهودى ؟: وهو يقول 

الذى كّرم اهللا وعظّم اهللا أنزله إلى هل .. فالن هذا كلب أو جحش : يقولون  وا معى جميعاً نستسهل بها ــشيٌء آخر ــ وانتبه

 نعى عليها اهللا عزوجّل ؟تبة الحيوانات التى ر م

..  عنت أحداُ من خلق اهللا مثل فالن او عالن أو الثانى أو الثالث ؟ اللهذا اليّصح أبدًا فى دين اهللا عزوجّل، فما بالى لو 

اليمشى معنا جمٌل : ( صلى اهللا عليه وسلّم فى الدين، فالنبى كان يسير مع أصحابه وأحدهم لعن جمالً، فقال هذا الكالم ال ينفع 

 .) إنزل من فوقه واتركه يمشى حيث يريد : وماذا أفعل ؟ قال له : فقال له  ملعون،
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أن تلعنه ألن ربنا إذا لعن فى القرآن يلعن الكافرين أو يّصح  أتركه يمشى على راحته فيريد أن يؤدبه وليس أدب الفلوس فال

لكن هل ألعن الموحدين ؟ ) 18:هود( ﴾َأال لَْعَنُة اهللا َعَلى الظَّاِلِميَن  ﴿ ...) 89:البقرة( ﴾فـََلْعَنُة اهللا َعَلى اْلَكاِفرِيَن  ﴿: الظالمين 

إنها تذكر اهللا أفضل مّنى .. ى الجمادات أو النباتات أو الحيوانات ؟ ال ألعن المؤمنين ؟ ال ألعن حت.. ألعن المسلمينى ؟ ال .. ال 

 : صلى اهللا عليه وسلّم أحياناً، لكنها ال تغفل عن ذكر اهللا عزوجّل، ولذلك قال النبى فأنا أتكاسل 

يصل اإلنسان إلى مقاٍم من فهذه األلفاظ كلها حتى ) لعن اهللا أعصانا لربه : دنيا لعن اهللا الدنيا، قالت ال: لرجل لو قال ا( 

يشتم أحدًا وال يقع فى عرض أحد من  الو ل هذه المقوالت، فال يسّب أحدًا البد وان ينّزه لسانه عن مثاإليقان أو اإلحسان 

 ينك وبينه، والنصيحةإنصحه فيما ب: حتى لو رأى أّى أحٍد من المؤمنين على ذنب واراد نصحه، قال له المؤمنين أو المؤمنات ألنه 

 :إستجاب للنصيحة قال ، فإن ضيحةعلى المأل ف

من يا رسول اهللا الذى ) ستره اهللا فى الدنيا واآلخرة  مسلماً  رتسمن : ( إياك ان تنشر السّر الذى بينك وبينه فاستره  

لقد فغلت : ل ألنه ُيصبح فى الصباح ويقو ) ال غيبة لفاسق : ( الفاسق المجاهر بالمعصية فليس له غيبة فقال : نفضحه ؟ قال 

 : صلى اهللا عليه وسلمّ نه تاريخ، فل يعد له غيبة، وقال كأبهذا الكالم  باألمس كذا وسويت كذا ويفتخر 

فلم يعد يستحى ويفضح نفسه، لكننى إذا نصحته واستجاب فعلّى ان أسنره فالورع ) من خلع جلباب الحياء فال غيبة له ( 

الذى ليس فيه شيء من ذكر الملك الكالم الذى فيه ذنوب وآثام، وإجتناب الكالم ، ولكن الورع فى إجتناب هنا ليس فى الكالم

 :العالم عزوجّل ألن المؤمن غير متفرغ إال لذكر اهللا عزوجّل 

، وإذا لم حتى ال نقع فى قذف مسلم أو مسلمة وحّد القذف ثمانين جلدة) ال يزال لسانك رطبًا بذكر اهللا عزوجّل ( 

من اإلنسان  وتخرجوتكون الفضيحة على رؤوس األشهاد مع أنها كلمات عادية يوم القيامة والعياذ باهللا  فسيجلدهمهنا يجلدوهم 

 . أنت اليد وان تصون هذا اللسان.. ال : إلى اهللا يقول لى لكن الطريق اليُلقى لها باالً، 

ــ ــإحفظ لسانك أيها اإلنســ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــان      ليلدغّنك إنه ثعبـ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانــ  ــ
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ــ ــ ــ ــكم فى المقابر من قتيل لسانه       كانت تهابه الشجعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  انــ

 : إنتبه فالجماعة أعضاء مملكتك صباح كل يوم يجتمعون ولكن ال نسمعهم : يقول  صلى اهللا عليه وسلمّ ولذلك النبى 

إتق اهللا  فينا، فإنّا بك محاسبون وبك مثابون أو : لسان وتقول له ما من يوم تشرق شمسه إال واألعضاء تخاطب ال( 

 .) معااقبون 

صى اللسان ألنه المتحّدث الرسمى بإسم هذه المملكة وهو وزير اإلعالم لهذه المملكة وهو و فاألعضاء منا فى كل يوم تُ 

م إذا تكلم كلمة البد وان تكون موزونة وتُعّبر عن الذى يتحّدث مع الصحفيين ويكلم الناس ويبين آراء هذه المملكة، ووزير اإلعال

فأنت .. سان نفس النظام البد وان تكون كلمته دقيقة، والليخرج وال يصلح لهذا المنصب فرأى الدولة، فلو زاد كلمة هنا أو هناك 

 .مملكة جعلها اهللا عزوجّل مملكة العجائب ومملكة الغرائب 

ــا طويت فهل      ــ  أدركت سّراً فيك من معنى الولى فيك العوالم كلهـ

والتحّدث مع النبى المختار، والتحدث مع اهللا عزوجّل بغير فالواحد فينا إذا أراد الوصول إلى التحدث مع المالئكة 

نه كيف يكون هذا اللسان دائمًا فى اللغو والخنا والفجور ويسمحون له أن حرّمه الرحمن فى القرآن، أل اترجمان فليصن لسانه عمّ 

 : يتكلم مع المالئكة الذين 

ُمسلط على عباد اهللا بكرابيج من ال باللسان؟ كيف ) 6:التحريم( ﴾ال يـَْعُصوَن اهللا َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن  ﴿

، لكن  عليه وسلمّ صلى اهللاولين واالخرين والمرسلين مع زينة خلق اهللا وسيد األ وغيرها وغيرها ويؤذن له بالحديث الشتائم واللعان

 :مهذباً حتى النطيل عليكم أنظروا إلى تربية العارفين يكون البد لهذا اللسان أن 

فون دوأرضاه كان من تالميذه رجٌل خياط إسمه الشيخ مكين الدين األسمر وم رضى اهللا عنهسيدى أبو العباس المرسى 

، فكانوا كل دكانه يحوى زبائن، والزبائن يتكلمونى، وطبعًا الخياط بجواره مع المجموعة التى بجواره امام سيدى أبو العباس المرس

، فأحد الجالسين تعّجب أن مكين الدين من األبدال: فقال الشيخ فى يوم .. يوم يخوضون فى الكالم لكنه كان ليس له شأن بأحد 
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 خياط وُيصبح من األبدال كيف هذا ؟ : وقال 

م فوجده ال يفعل شيئًا سوى عمله لكن ليس له شأن بما يقولونه وال يسمعه فهو فهو ليس عالماً، فذهب ليراقبه عّدة أيا

 .ة باإلبرة وليست بالماكينات كما هو الحال اآلن  وإبرته ويظّل على هذا الحال حيث كانت الخياطبذكر اهللامشغول 

 : ما الذى تعمله ؟ أريد ان اعرف ؟ ألنى سمعت الشيخ يقول عنك كذا ؟ قال : فقال له 

لمعادى، فالليل لآلخرة مع لليل اال شيء كما ترى كل الذى يحدث إنى أعمل حتى المغرب فجعلت النهار لمعاشى، و [ 

ع  بأر إقترب المغرب ذهبت إلى المسجد وتوضأت وجلست أحاسب نفسى على ما قلته فى يومى هذا فأجده اهللا عزوجّل، فإذا 

 ،ذلك كلمات أو خمس كلمات اليزدن على

         ] .اهللا عزوجّل منه  توما وجدت فيه غير ذلك أستغفر  ن خير حمدت اهللا تعالى،فما وجدته م 

شرائط ؟ وهذه  عشرةباهللا عليكم الذى يتكلم فينا لو وضعوا له مسجًال بجواره يسجل كم شريط فى نهاره ؟ تسعة او 

 :لوا لو ذكر اهللا ستجدها هناك ؟ لكن شرائط هنا وهنا وهنا هذا ال ينفع قاالشرائط 

أو المشاكل بين ؟ أو المشاكل بين الناس ؟ مالذى يجلب المشاكل بين األخوة ] من عّد كالمه من عمله قّل كالمه [ 

 ..اللسان هو أو بين األخ وأخيه ؟ ؟ الرجل وزوجته 

 .آمين يا رب العالمين . .ذكرا ونطقنا عبرا فكرا ونطقنا اللهم إجعل صمتنا 

 على آلھ وصحبھ وسلمّ وصلى هللا على سیدنا محمد و
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