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 سعة رحمة هللا بالخلق فى عباداتھم: الموضوع 

وتقواه وجعلنا أهًال لحبيبه ومصطفاه، وجعل  الحمد هللا الذى أنعم علينا بُهداه وآثرنا بنورهبسم هللا الرحمن الرحیم 
 . لتنزل كالم اهللا قلوبنا محالًّ 

والصالة والسالم على خير إمام إصطفاه اهللا عزوجّل لنا ولألنبياء والمرسلين السابقين وجعله فى الدنيا سيدا وفى اآلخرة 
على آله وصحبه وكل من قام بدعوته وسار على نهجه إلى صّلى اهللا عليه و  ،شفيعًا لنا وللمذنبين وألهل الكبائر فى كل وقٍت وحين

 :أما بعد فيا إخوانى ويا أحبابى بارك اهللا عزوجّل فيكم أجمعين .. آمين آمين يا رب العالمين .. الدين  يوم

المستشرق يعلم كثرًا من  لمؤمنين فهل هذا نعتبره مستشرق ؟لوم الشريعة لكن ليس فيه أوصاف امعه دكتوراه فى ع رجلٌ 
وهذا هو األساس يا إخوانى والذى عليه صالح لمؤمن فيه أوصاف اإليمان لكن ا ،علوم الدين لكنه ليس له عالقة بأوصاف اإليمان

 .فى هذا العصر وفى كل عصر وهذا هو األساس الذى ليس فيه إختالف األفراد والمجتمعات 

 ــ وهذا فى المواطن التى هى أصالً لكن كل اإلختالفات التى بين الناس المسلمين ليست فى األصول وال فى النوافل الثابتة 
ر وال فى قليل، فهذا يال فى كث.. ن يقفوا عندها أحاجة  للمسلمين وليس  ،صّلى اهللا عليه وسّلممواطن خالفية فى سنة رسول اهللا 

أشهد أن سيدنا محمداً رسول اهللا والثانى يقول أشهد أن محمداً رسول اهللا، فليس فيها شيء وليس هناك خالفاً، فواحد أتى : يقول 
  . هى المغلفةفيهما الف والثانى أتى بها وهى مغلفة بغالف واألفضل بشيكوالته بدون غ

هذا يؤّذن آذان .. وحيد وليس فيها خالف توالثانى ملتزم بالفهذا ملتزٌم بالتوحيد وزد عليه بعض األدب فهذا ال مانع منه 
 ا وارد فلم الخالف عليهما ؟ هذواحد يوم الجمعة واآلخر يؤّذن أذانين، فهذا وارد و 

؟ األمر مشكلة فى هذا لاوالثانى ال ُيصلى عليه، فما هى  بعد األذانفهذا أيضاً يُصلى على النبى .. هكذا فى كل األمور و 
د اآلذان، فمن صّلى على النبى بعإن .. الموضوع كله من أوله إلى آخره ال يقف عنده المؤمن وال يجب أن يكون هناك خالفاً فيه 

لماذا ؟ .. ستكون كذا وكذا إنك ؟ و لم لم ُتصّلى : أقول له ال يجب أن ال ُيصلى فهو ُحٌر، لكن ، والثانى عمل صالحًا فلنفسه
ائض اهللا ألن الدين جعل فيه سعة قد ُعقد على الشهادتين فتبقى كل هذه األمور ليست فر الموضوع أكبر من ذلك مادام القلب 

 .لخلق اهللا 

سمعت القرآن أو قرأت .. اسعة التى وسعت خلق اهللا وكله وارد فى دين اهللا فلماذ ُنضّيق عليه ونحجر عليه، رحمة اهللا الو 
ها العبد إلى رضا فيليس فيها مشكلة ألننا جميعاً نقرأ القرآن حتى الطرق الصوفيه التى يصل ، ع القرآنا القرآن لكن كلها وسيلة لسم

العبد ــ فماهى هذه النوافل التى يتقرب بها ) لنوافل حتى أحبه باإلّى وما زال العبد يتقرب : ( ألنهم سمعوا الحديث الذى يقول اهللا 
إلى اهللا ؟ رجٌل من الصالحين تقّرب إلى اهللا بخدمة الفقراء والمساكين فربنا أوصله بهذه النافلة ورأى فضل اهللا وعطاء اهللا، فجماعة 

 : قالوا له فهذا الفضل عليه رأوا 

 ال شيء يُوّصل غير هذا الطريق،:  ، لكنه لو قالفليس فيها شيئاً .. مثله بهذه الكيفية فعملوا : كيف وصلت ؟ فقال 
 . ]هللا طرائق بعدد أنفاس الخالئق [ ألن فيكون خاطئ 

وآخر جلس يُعد .. ن فتح ربنا عليه أإلى جلس يذكر اهللا والذكر واسع وجلس يذكر بإسم من أسمائه الُحسنى ورجٌل آخر 
 .فكل واحد له فتٌح معين .. حتى فتح اهللا عليه ذلك ه، وآخر زاد على إلى أن فتح اهللا علي أسماء اهللا
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هذا مثلنا مثله، فذهبوا إلى من يذكر بسبع أسماء ومنهم من : م فالذى يذكر بإسم واحد قالوا فالجماعة رأوا هذا فذهبوا إليه
 :موجودة فى النوافل  ذهب لمن يذكر بعشر أسماء فهذه كلها وسائل وليست موجودة فى الفرائض كلها، ولكنها

ــما إختالف الطريق والقصد واحٌد     والصراط الس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جدِ اوى للمتو ــ

أجرة وهذا سيارة طائرة وهذا يركب وهذا يركب فمثًال كلنا مسافرون إلى اإلسكندرية .. كلها تُوّصل إلى اهللا   هذه األمور
فأين ..  المهم فى النهاية أن يصلوا.. الزراعى ا يركب أوتوبيس على الطريق يركب أوتوبيس مكّيف على الطريق الصحراوى، وهذ

هؤالء الناس تستوعب الطائرة وهل  ئرة،أنك قلت الوصول إلى اإلسكدنرية ال يكون إال عن طريق الطاالخالف ؟ الخالف هو 
 .فال يكون ذلك إال بالسيارة، وكل الناس لديهم سيارات جميعهم ؟ 

 فهل هناك خالف ؟ فالحكاية أن كل واحد يأخذ الطريق الذى يستريح إليه ويصل به إلى اهللا عزوجل، 

حتى أنه رآه فى المنام، فزاد أكثر حتى مع األكثرية بالصالة عليه واحد ربنا ألهمه بالصالة على حضرة النبى وأخذ يصلى 
 واهللا هى هذه السكة : ؟ فقال رآه الناس وسألوه لماذا فتح اهللا عليك رآه كل ليلة فى المنام فظهرت عليه اإلشراقات والفتوحات، ف

واسع لكى نعرف أن الحكاية فضل اهللا  ثة والثالث بصفى رابعة وهذا يُعرفنا أنوبصيغة أخرى واآلخر بصفة ثالنا رجٌل آخر رب
فنقول له الطُرق كثيرة وأى سكة تُوّصل  ، والُمخطئ هو الذى يقول ال يوجد غير هذه السكة،واسعة وال أحد يحجر على فضل اهللا

 .أم الغاية فى الوسيلة فى الوسيلة  ّل حتى الخالف بين الصالحين خالفاً إلى اهللا عزوج

؟ ليس هناك خالٌف فى الصالة وال فى الصوم وال فى الحج وهذا يُعتبر خالفًا فى العقيدة، هل هناك خالٌف فى الفرائض 
 .يس فيها شيء مادامت الغاية واحدة لكن هذا خالاٌف فى الوسسيلة ول

جعل أن كلنا ذاكرين هللا، والطريق يمشى لكن هذا من حكمة ربنا   أحباب حتى أن أهل الطريق الواحد أحباٌب كما نحن اآلن
 .ويُعرفهم المواعيد ل باإلخوان وواحد يًتصّ واحد يخدم إخوانه وأحدهم يُوزّع ماءاً 

لماذا ؟ لكى تتنوّع العبادات والكل يقوم .. عندما يقرأوا له الفاتحة وهكذا ويسعد  هوايته أن يأتى بالنفحة وينبسطواحد 
حتى ولو كان فى نفس الطريق تختلف فيه األذواق والمشارب إلختالف  بها، لكن لو كلنا سنذكر اهللا فمن الذى يقوم بالباقى ؟

 .المشاهد وهذا دليٌل على سعة دين اهللا عزوجّل 

فهناك واحد يكون شبيهاً .. ُصنع ربنا سبحانه وتعالى بديع وواسع فعّرفنا أن الدين واسع ة واحدة فديننا واسع وليس سك
كلهم مثل بعضهم فتكون كلها مثل بعضها إلى ماشاء اهللا، لكن فى ُصنع اهللا ال   54مصنعًا يخرج هناك للثانى تمامًا بتمام وليس 

فكل واحد له صوٌت خاص به وليس له شبيه فى األولين وال هذا فحسب، خاٌص به وليس  ، فكل واحٍد له شكلٌ يوجد هذا الكالم
 .. فى اآلخرين 

، وكل واحد له هوكل واحد له بصمة شمِّ خاصة به وكل واحد له رائحة عرٍق خاصة بفكل واحد له بصمة صوت خاصىة به 
 .لكى يعرفك أن الحكاية واسعة آخر  يشترك مع إنسانإنسان له شكٌل خصوصى به وال يوجد  وكل شيءٍ  ،بالزما دٍم خاصة به

ففضل اهللا واسع وعطاء اهللا واسع ودين اهللا كذلك واسع وأبواب كرم اهللا عزوجّل واسعة ال عّد لها وال حّد لها، والمشكلة 
ق ن اإلخوان فى الطريأحتى .. و ال يوجد غير هذا الطريق أوجد غير هذا المنهج يلمن يقول ال توجد غير هذه السكة أو ال 
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 .يختلفون مع بعض 

ال يوجد أفضل : أفضل من العلم ؟ وواحد آخر يتعّبد فهل يقول  شيءٌ ال يوجد : يتحّدث فى العلم فهل يقول واحٌد مثلى 
أنا إسترحت لهذا العمل ألن : ليس أفضل من الخدمة ؟ ليست الحكاية هكذا، لكن أقول : من العبادة ؟ وآخر ثالث يقول 

 .يعرف أين الفضل، واألفضلية ال يعلمها إال رب البرية عزوجّل  الحكاية واسعة وال أحدٌ 

 : وال أحكم عليك به فماذا إذن ؟ أنا أستريح لهذا العمل فال مانع إذهب لهذا العمل، 

نا أتيت به إلى هنا ته الطريق وأمن أدخل هناكقد يكون )  256:البقرة(  ﴾ال ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد تـَبَـيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  ﴿
فال أعلن عليه الحرب وأُسبه لمانع فى ذلك ؟ اما ف.. وهو بعد ما دخل ورأى الوسعة وال يعجبه ويريد أن يبحث عن مكان آخر 

 !!نا الذى أدخلته فى الطريق وأنا الذى صنعته أ: وأقول 

 الواحد المتعال نه يصدق إلى الباب الذى يفتح له كنوزأ، والمهم فليذهب لغيرى وليس فيها شيء

 .وإنتهت القصة عزوجّل  

 .حتى يصل إلى مراد الرحمن فى أمان  نيدير موتور القلب لكى يُسّير عجلة الحب وتقود مركب اإلنسا اً ريد مفتاحأأنا 
 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 

  

 المعادى ــ المقر: المــــــكان 
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