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 ؟من ھم الرجال: الموضوع 

 :قال المنشد 

ــاالً ُجملوا بالمعـيا رج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  انى       وإحتسوا فى الشهود خمر القرآنــ

  ؟رتبة على تجملهم بهذه المعانىوما النتيجة المت ؟وما المعانى التى ُجملوا بها ؟من هم الرجال الذين ُجملوا بالمعنى:  رضى اهللا عنهيخ شقال ال

الزمن اآلن فى أّمس الحاجة إلى هذه الكلمات، فنحن فى عصٍر طغت فيه المادة على جميع الجهات، وإنقلبت الموازين هذا نحن فى 
 .صّلى اهللا عليه وسّلمل اهللا ونسينا الموازين التى وصفها لنا اهللا وطّبقها حضرة رسو والمقاييس وأصبح عندنا السائد مقاييس أهل الغرب وأهل الشرك 

ة الدنيوية التى هو فيها بطوله وعرضه وشكله، هذه الموازين لتى يملكها أو بالمنزلفالناس حالياً تقيس األمور إما بالمؤهل العلمى، أو باألموال ا
 ﴾َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللا أَتْـَقاُكمْ  ﴿: د قال اهللا عزوجّل فيهالصحيح فقما الميزان أ ..كلها ال تنفع  ؟وما الذى ال ينفع ؟وما الذى ينفع ؟ماُحكم شرع اهللا فيها

  .)13:الحجرات(

. .رمكم بصيغة المبالغةكأ: إن أكرمكم عند اهللا التقى فتكون التقوى منزلة محببة، ولكنه قال : ى، فلو قال هذا إن أكرمكم عند: ولم يقل 
 :ريم عزوجّل، ألن التقوى درجات أى أنه كلما زادت التقوى كلما زاد فى التكريم عند الك

 .ليس عند الخلق ولكن عند اهللا) 163:آل عمران(  ﴾ُهْم َدرََجاٌت ِعْنَد اهللا ﴿

ضّيعنا هو ترك فالذى . .الذى صّلى اهللا عليه وسّلمفالمؤمن يزن كل أمور الحياة بموازين حضرة الحق تبارك وتعالى وطبقها حضرة رسول اهللا 
 فنادى على الناس ليشهدوا الحّد فى مكاٍن عام، ــ فمن قتل يُقتلــ جل الذى قتل ثم إعترف بالقتل فحكم عليه سيدنا عمر بالقتل الموازين اإللهية، كالر 

 : وبعد حضور الناس لتنفيذ الحّد قال الرجل 

اآلن فأتركنى أعرفهم مكان المال  يا أمير المؤمنين أنا لّدى صبية صغار وعندى مال إدخرته لهم لكوارث الزمان وال أحٌد يعرف مكان المال
ومن يضمنك ــ الرجل لم يكن من : ال أتركك ومن يدرينى لعلك تريد الهرب، فلما ألّح عليه القول قال عمر : وأرجع فورًا لتنفيذ القتل، فقال عمر 

وقال ــ حّول الخطاب إلى أبى ذّر قد و ــ  سيدنا عمر ، فقالنىهذا الرجل يضمنُ : المدينة فتفّرس فى وجوه الحاضرين ثم نظر فى وجه سيدنا أبى ذّر وقال 
ثم قال عمر . .إذا لم يحضر فى الميعاد تُقتل بدًال منه: عمر : قال . .أبو ذّر ال: قال  ؟عمر هل تعرفه نعم، قال: قال سيدنا أبو ذّر  ؟هل تضمنه: له 

وإجتمع الناس وأمسكوا ولم يأتى الرجل، مّر اليوم األول والثانى والثالث و . .إذهب: قال عمر  ثالثة أيام،: قال الرجل  ؟مالمدة التى تكفيك: للرجل 
 .سامحونى عن التأخير ألن المسافة بعيدة: بالضامن أبى ذّر، وعند تنفيذ الحّد شاهدوا خياالً يأتى من بعيد وكان هو الرجل وقال 

 ؟ما الذى أرجعك وكنت قد فررت من القتل: ــ فقالوا له بالمعانى العالية  رجاٌل تجّملوا: للرجال  صّلى اهللا عليه وسّلمهذه تربية رسول اهللا 
نت رجٌل من أهل زمان ــ فتوجه عمر إلى أبى أ: حتى ال يضيع الوفاء بين الناس ــ نحن فى أيام حتى لو أحدنا تمّسك بالوفاء يصفوه بالسزاجة ويقولون له 

الذى مّر على إمرأٍة تبكى  جلحتى ال تضيع المروءة بين الناس ــ الر : فقال أبو ذّر  ؟أنه قد ال يعودما الذى جعلك تضمن هذا الرجل مع : ذّر وقال له 
 :وقال 

 ؟فقلت لها على ما تنتحب الفتاةُ    مررت على المروءة وهى تبكى    

ــى  هلكيف ال أبكى وأفقالت   ــ ــ ــجميع     ــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اتواــاً دون خلق اهللا مـــ

ال يرى دتكاد تسقط من التعب ويجلس وكأنه تنظر إلى شاٍب ذو صحة وعافية وجالس على مقعد فى المواصالت ويرى إمرأًة تحمل ولدها و 
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أو  لكن السعد الذى كان فيه المجتمع األول لم يكن بسبب المال ،غارصينتظر رحمة اهللا، فربنا يرحمنا من أجل العجائز واألطفال ال ل هذاشيئًان فه
 .العالية فال يحتاج إلى فرق أمن وال يحتاج إلى محاكم ألن الجميع أهل نخوة ومروءةالطائرات أو السيارات، ولكن السعد سببه القيم اإلنسانية 

ألشياء ا يا أمير المؤمنين ونحن عفونا عنه حتى ال يضيع العفو بين الناس ــ مادام هذا الرجل أظهر هذه األخالق فهذه: فقال أصحاب القتيل 
ًا سليمة وجوارح مستقيمة، أّسس قلوبابه، فلم يطلب منهم بناء عمارات أو تأسيس رياشًا فاخرة، ولكنه حأصو النبى العدنان هى التى جّمل بها القرآن 

 . عليه وسّلمصّلى اهللالكرام كما حدث مع أصحاب النبى ومادام قد أّسس قلوباً سليمة وجوارح مستقيمة فستكون الدنيا تحت أقدام هؤالء 

فى تغيير  صّلى اهللا عليه وسّلمفى البيئة كانت هناك عادات جاهلية قديمة، لكن اإلعجاز لحضرة النبى  صّلى اهللا عليه وسّلمعندما نشأ 
 .صفاتهم الجاهلية، فأخذهم بالتدريج ــ رويداً رويداً 

 من هذا: لنقو  :االجماعة األعيان ــ قَالُو  وكان منــ  ؟َهَذا ِفى تـَُقوُلونَ  امَ :  النبي فمّر رجٌل آخر فقال لهم جالسًا بين أصحابه،ذات يوٍم  فكان 
ــ  آخر رَُجلٌ  َوَمرَّ ,  وسلم عليه اهللا صلى النبي فَسَكتَ  لقوله ُيْسَمعَ  َأنْ : قَالَ  َوِإنْ  ُيَشفَّعَ  َأنْ  َشَفعَ  َوِإنْ  ُيخطب، َأنْ  َخَطبَ  ِإنْ  َحِريٌّ  هذا الناس أشرف

:  قَالُوا ؟َهَذا في تـَُقوُلونَ  َما:  وسلم عليه اهللا صلى النبي فقال ة وحالته اإلجتماعية متواضعة ولكن بين جوارحه قلٌب يخشى اهللا ويتقى اهللا ــومالبسه عادي
 فـََقالَ  ، لقوله ُيْسَمعَ  الَ  َأنْ  ، قَالَ  َوِإنْ  ، َشفَّعَ يُ  الَ  ، َشَفعَ  َوِإنْ  ، يـُْنَكحَ  لمَ ,  َخَطبَ  ِإنْ ,  َحِريٌّ  هذا,  المسلمين فقراء من هذا,  اهللا رسول يا واهللا:  نقول
رٌ  لَهَذا:  وسلم ليه ع اهللا صلى النبي ن موازين اهللا أل رض من مثل هذا األول،هذا األخير خيٌر عند اهللا عزوجّل من ملء األ )َهَذا ِمْثلَ  اَألْرضِ  ِمْلءِ  ِمنْ  َخيـْ

 :من عند حضرة عالم الغيوب  صّلى اهللا عليه وسّلمة النبى بالقلوب واألخالق الطيبة التى جاء بها حضر 

ــيا رجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاالً ُجملوا بالمعانى       وإحتسوا فى الشهود خمر القرآنـ ــ  ـ

تعّدوا على سيد ء الذين جمعهم باألخالق العالية الصدق والمروءة والكرم واألدب العالى فى الحديث حتى مع األمراء وحتى مع الُسفها
يا رسول اهللا خذ هذه األشياء : مسك بمالبسه وشّده منها حتى علّمت فى جسده الشريف وهو الذى قد قال له من قبل أفعندما جاء السفيه و  األنبياء،

 ).وأنا أرُّدها لك بعد شهر(:  صّلى اهللا عليه وسّلمنتفع بها وال أريدها، فقال وإ

 صّلى اهللا عليه وسّلمجاء الرجل يطالب بحاجته وفعل هذا مع رسول اهللا وجذبه من ردائه بشدة وآذى رسول اهللا فمّر أسبوع ولم يأتى الميعاد و 
 : صّلى اهللا عليه وسّلم، فقال يا رسول اهللا دعنى أقطع عنق هذا الرجل: ــ فقال سيدنا عمر 

ليس هناك كبيراً  ن يعلو وال يُعلى عليه،أيريد الحق  )سن األداءمرنى بحُ المطالبة وتأ أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، تأمره بُحسن(
هذا الحال الذى جّملهم به اهللا وجّملهم به سيدنا  صّلى اهللا عليه وسّلمهم حضرة رسول اهللا افوق الجميع على مثل هذه الكماالت ربّ  أمام الحق والحق

 .صّلى اهللا عليه وسّلمرسول اهللا 

أنت ستنزل السوق البد وأن تكون : علم بعضنا البعض ونقول تذأب حتى ال تأكلك الذئاب، يقول لك نحن نُ  ولألسف هذه األخالق إختفت
 .فالمانع، والذى معه سالح يستطيع أن يعيش والذى ليس معه شيء يؤكل وال يكون له مكان. .فهلوى تخدع وتغش

ومع ذلك ليس لديهم قيم ُسبل الحياة و معهم المخترعات وكل واآلالت و ون فى حين أنهم دائماً يصرخ فقد غرتنا المظاهر الكذابة من الغرب،
ليس هناك صالح للمجتمع البشرى إال بالتمسك بهذه  هناك،والبقاء ، فلو ذهب هناك ال يطيق الُمكث الحياة ال ُتطاق عندهمإنسانية ومن غير القيم 

نفّذنا مافيه سنكون سرنا عليه و إذا  اً كتالوج  أعطاناينفعنا ويجعلنا فى عيشة هنية ملك الملوك سبحانه وتعالى والذى خلقنا والذى يعلم ما . .األخالق
 :سعداء وفى رفاهية وخيرات 

ت فهى موجودة يفتح علينا بركات، أما الخيرا )96:األعراف( ﴾َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتـََّقْوا لََفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواالْرضِ ﴿
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نُعطيكم خيرات ومساعدات : يقولون لنا فنا نُمّد أيدينا ألعداء اهللا سعة مليئة بالخيرات والبركات وكلوال توجد بركات مع أهل الجفا واألرض عندنا وا
 .بها تمسكونسمعلى أن تتخلوا عن القيم اإلنسانية التى أنتم 

 : ولكنه قال فيهم فتح على أهل الغرب اللفتحنا خيرات لكان : لو قال الفتح هنا بالنسبة ألهل اإليمان هو البركات ألنه 

بها طغوا ــ لو كانت  هو إستدراك بالخيرات وهم )األعراف( ﴾)183(َوأُْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتيٌن ) 182(َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يـَْعَلُموَن ﴿
ى والجلباب الت ،كفى لخمسه أفراديلفرد واحد فتحنا عليهم خيرات، ولكن الفتح فى البركات والبركة يعنى الشيء الذى أفعله : الخيرات فتح لقال 

 ،صّلى اهللا عليه وسّلمالنبى لنا وهذا هو الذى علّمه  ،ستخدم لمدة شهر تكفينى لمدة ثالثة أعوام والطعام المخصص لفرد واحد يكفى لعشرة أفرادتُ 
 :تى من التقوى أر بالبركة وهى تنسينحن ف

الذى عندى سوف يأتى بكذا أردب ولكن البركة المحصول  )الطالق( ﴾َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ ) 2(َوَمْن يـَتَِّق اهللا َيْجَعْل لَُه َمْخَرًجا ﴿
 :نقّرب لذلك مثال . .تأتى من التقوى

ــوكم هللا من لطٍف خف ــ  فهم الزكىّ  ىٍّ     يدق خفاه عنــ

ــ كما  السوبرماركت بالبركة لم تكن هناك مستشفى وال أطباء ولم يكن هناك صيدليات، حاليًا الصيدليات أكثر من  يمشونعندما كان أهلنا 
ــ صّلى اهللا عليه وسّلمية من ملك مصر للنبى هدــ  اً أرسلوا إليهم طبيبحدث عندما   إلى مصر مرة أخرى  فأعادوه ـ

 :ى عن الحضارة الظاهرية المادية الزائلة غنا حضارة أخالقية معنوية تُ لنربنا أرسل 

موا فى أنفسهم ال كّ حهؤالء ت ؟فنحن من أين يأتى إلينا المرض )فمن أين يأتينا المرضنحن قوٌم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبع (
 :إفراط وال تفريط 

بيننا إما إسراف أو جوع، فلو أن إنتشرت األمراض التى ) 67:الفرقان( ﴾َوَلْم يـَْقتُـُروا وََكاَن بـَْيَن َذِلَك قـََواًماَوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوا َلْم ُيْسرِفُوا ﴿
ولم أنا تعبان : الذين ذهبا لسيدنا الحسن البصرى، وكان أحدهما ُمتخم وقال  لرجلينللجائع فى أفريقيا ــ كازيادة التى عنده وأعطاها الالمسرف أخذ 

 :وقال أنا بطنى تؤلمنى ولى يومين لم آكل، فقال الحسن البصرى ، ودخل رجٌل آخر وال أستطيع الهضم لنفسى حساب وأكلت أعمل

لن ترى ف ،فلو أن اإلسالم هو الذى يمسك الزمام وهو الذى يوجه العالم] بطن هذا ما إشتكى هذا وال هذا  بطن هذا فى لو كان مازاد فى[ 
غناهم جاء من مّص دماء الدول العربية وأخذوا كل الخيرات الموجودة لدينا، ولما إستعمرونا لم يتركونا إال أن أهل الغرب  فى حين مشاكل فى الدنيا

لكن عندما يكون الزمام فى يد اإلسالم، فنحن  ،وأخذوا جميع الخيرات وهم يعطوها لنا عندما نُغير مفاهيمنا ألن اإلمامة ليست فى أيدى أهل اهللا
 .لتوجيهات النبوية المحمدية فسنعيش فى رغد عيٍش وحياة طيبة بدون مشاكللونفذنا ا

َوقَالُوا َما ِهَي ِإال َحَياتـَُنا الدُّنـْيَا ﴿: م اهللا ليضرهم اهللا، غّرهم بالدنيا حتى قالوا هغرّ ف ،شعوبنا تنظر ألهل الغرب ؟أتت هذه المشاكلأين فمن 
 .والنهج القويمياً على الصراط المستقيم اشعلى الحياة اآلخرة فستكون مأنت عينك ) 24:الجاثية( ﴾الدَّْهرُ نَُموُت َوَنْحَيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإال 

 )كلكم راٍع ومسئوٌل عن رعيته(: تنا اأبناءنا وبن ىعنحن نحتاج إلى أن نر . .وإذا نظر على أنه لن يموت فسيكون مثل أهل الغرب وأهل الكفر
والدى ال أمن الصغر وكيف أنشيء ولٌد من صيدليات ولكنها موجودة فى قلوب أهل اإليمان، أربيهم على القيم وهذه القيم ليست فى محالت أو 

 :لكن أتحملها من أجل قول اهللا عزوجّل  ؟وكيف أربيه على القناعة فى وسط مجتمع كله طمع وجشع ؟يكذب أبداً 

وهى مهمتنا ورسالتنا التى كلفنا بها اهللا  ؟وولدك وأهلك كيفتقى نفسك  )6:التحريم( ﴾َواْلِحَجارَةُ  قُوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاسُ ﴿
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 .عزوجلّ 

خالق رسول اهللا وشرع اهللا فتبدأ بنفسك لتكون قدوة لهم، وإذا قمت بهذا أجعلك اهللا مدرسًا تدّرس ألهلك وأوالدك أخالق اهللا عزوجّل و 
 :ة الطيبة فى الدنيا والسعادة الدائمة فى الحياة اآلخرة مع من تحب العمل ضمن لك صاحب العمل الحيا

 .)97:النحل( ﴾ْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرهُ ﴿

فى وقته من فرنسا حتى بالد الصين، لم  ، وكان أمير المؤمنين وكانت دولته من أكبر الدول فى العالمرضى اهللا عنهعبد العزيز سيدنا عمر بن 
ــ فقال له أحد الخلفاء أتأتى دولة مثلها وكان لديه ثالثة عشر ولداً وعندما جاءه الموت جمع أوالده و  ــ وهذا شيء قليل جداً   :عطى كل واحٍد ديناراً 

يقول الحق   ،تهم التقوى، والتقى ال يتخلى عنه اهللا بل يكأله برعايته وحفظه وصيانتهلمأنا ع ؟كيف: فقال له  ؟والدك وهم فقراءأكيف تترك 
 :فى الحديث القدسى 

يصرقه على هواه له ماًال ل أتركوالذى فيهم غير منضبطًا فكيف  )؟إذا كنت أرزق من غفل عنى وعصانى فكيف ال أرزق من أطاعنى ودعانى(
 : وأرضاه  رضى اهللا عنهــ فقال سيدنا عمر بن عبد العزيز  ؟وحظه وأحاسب أنا عليه

طالح منهم فما كنت ألعينه أو ألترك له ماًال يعينه على فسقه لاأما أما الصالح منهم فيتواله اهللا واهللا يتولى الصالحين، و : أوالدى قسمين [ 
 .]نا الذى جمعته أ وحظه وهواه فأحاسب أنا عليه ألنى

 .من التجارة الحالل التى فتحها لهم اهللا عزوجلّ  واحٍد منهم معه مائة ألف دينارٍ  لم تمر عليهم سنة بعد وفاته إال وكان كل

دى والعفاف، ، ولم يعلمهم الُتقى والهُ وترك لكل واحٍد منهم مائة ألف ديناراً  انية عشر ولداً،توّلى بعده إبن عمه هشام بن عبد الملك وترك ثم
 .فلم يمر عليهم عاٌم إال وقد مّدوا أيديهم يسألون الناس ويستعطفونهم

 : العبرة هنا بالتربية والتقوى 

 .)9:ءالنسا( ﴾ْوال َسِديًداَوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخافُوا َعَلْيِهْم فـَْلَيتـَُّقوا اهللا َوْليَـُقولُوا قَـ ﴿

 .والشهامة واألخالق اإلسالميةهو يتقى اهللا ويقول القول السديد ويعلمهم الصدق واألمانة 

 ُيسّخرفإنه بسّر هذا الصدق سي اً واحد اً رجًال صالحاً ولم يكن معه مليمنحن نحتاج لصحوة إسالمية نرجعها فى أنفسنا ومع أبنائنا لو نشأ إبنى 
الدنيوية وأكمل الحظوظ لو نال حظه الدنيوي ونال أعلى المناصب سعادة فى جوار اهللا تعالى فى اآلخرة، لكن الال كل العوالم فى الدنيا وسينله  اهللا 

 .ه أم أنا السبب فى إبعاده عن السعادة لينال رضاء اهللا عزوجلّ تونسى الموت وغفل عن دين اهللا، فهل أنا أصلح

ه إلى هذه القيم العالية الرفيعة واألخالق المحمدية هوأوجّ ى اهللا عليه وسّلم  صلّ أحببه فى أخالق رسول اهللا هو أن فالصالح واإلصالح 
 .دنا إلى هذه األخالق والقيم فستجد الفتح العظيمعُ وال يصلح مجتمعنا أبداً إال إذا  الكريمة،

  ؟بشهادة الزوركيف نصلى ونصوم ونحج ــ وال مانع وأغش أو أدلى 

صدق المعامالت  ؟إنجذبت للدخول فى اإلسالم لماذادقة الحسنة حتى مع أعداء اهللا، فالناس زمان الصدق والمعامالت اإلسالمية الصا
وجاء من الشام  اً ، حتى أن الرجل لما دخل اإلسالم جديدصّلى اهللا عليه وسّلمحوال اإلسالم الذى كان عليها النبى أوعندما رأوا األخالق الكريمة و 

 .أوصلها ألصحابها وأترك البضاعةُ  ثمصّلى اهللا عليه وسّلم أعلن إسالمى عند النبى أوالً فأدخل : ه وكان معه بضاعة لقريش فقال فى نفس
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ماكنت ألبدأ : أنت أسلمت وهى فرصة أن تترك البضاعة وال تسلمها ألصحابها، فقال لهم : وقالوا له ه جماعة من شياطين اإلنس جاء
                                       .شيٍء قط فهذا هو الحال الذى كان عليه أصحاب رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلمعهدى مع اهللا بالخيانة فال يبارك لى اهللا فى 

ءت مع آيات القرآن بإتفاق واحد كما قال اهللا تعالى اوالتى جاألحاديث الصحيحة  وصفهم فىكما   صّلى اهللا عليه وسّلمفأصحاب رسول اهللا 
: 

نَـُهمْ  ُمَحمٌَّد َرُسولُ ﴿   .)29:الفتح( ﴾اهللا َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بـَيـْ

فكل من فيه هذه الصفات فهو مع  المحمدية والخالق إإللهية، لوانهم ولكن كل الذى فيهم هى الصفاتأفليس الوصف بأشكالهم وال 
 : حضرة رسول اهللا الذى قال 

 .وليست صفات جسمانيةفصفاتهم صفاٌت معنوية  )ال بالتقوى والعمل الصالحال فضل لعربى على عجمى إ(

 .نسأل اهللا أن ُيحى فينا هذه القيم اإلسالمية وأن يُحيينا الحياة اإليمانية وأن يرزقنا العمل الصالح لوجهه الكريم

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 

 ــ المنیامغــــــــــــاغة : المــــــكان 
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