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 مشاكل المسلمینلحل  العودة إلى الحب فى هللا    : الموضوع 

، وجعله اهللا ضياءاً لغيوب لكل قلب خال منه العيوبًا لالحبيب المحبوب كاشفالنبى رسل الذى أالحمد هللا رب العالمين 
 . للقلوب، وشفاءاً لما فى الصدور وعالجاً لكل مشكالت النفوس

ل أوجاع البشرية، وآالم النفوس والصالة والسالم على الحبيب األعظم والطبيب األكرم الذى علمه مواله كل مايزي
غاء وجه اهللا وكل من سار على هديهم إلى يوم الدين ونوه ونصروه إبتانسانية سيدنا محمد وآله الذين إتبعوا هداه وأصحابه الذين عاإل

 :جمعين إخوانى وأحبابى بارك اهللا عزوجّل فيكم أ..آمين يا رب العالمين  ..آمين .. وعلينا معهم أجمعين 

.. بًا الناظر إلى أحوالنا اآلن فى قرانا وُمدننا وفى مساكننا وطرقنا وفى كل أحوالنا وشئوننا، يجد أمرنا ونحن المسلمين عج
نتلّمس الشفاء لكل ذلك .. حسّية أو أدواء معيشية أو أمراض وعلل إجتماعية نتلّمس الشفاء مما نحن فيه من دواء إن كانت أدواء 

  . فى الخيرات الحسّية التى تنتجها األرض والتى يُساوى اهللا عزوجّل فيها بين المؤمن وغير المؤمن

نمد األيدى حتى ألهل نطلب فيه المساعدات و ولذلك  بالخير،و بالمال الكل يظن أن كل هذه المشاكل بالماديات و 
صلى اهللا عليه ، نمد أيدينا إليهم طالبين المال ونظن أن المال هو الذى سيصلح األحوال، بينما نبينا عداء دين اهللالشقاء حتى أ

  ؟ ى أصلح احوالهمما الذ.. لتى كانت نماذج مضيئة لكل البرية وقرآننا وأحوال مجتمعاتنا اإلسالمية ا وسلمّ 

األدوية القرآنية المعنوية، فإن اهللا عزجّل لو مّلك لكل رجٍل منا ما يحتاج إليه ويزيد ويفيض بل ما يطلبه من المالل وترك فى 
 : صلى اهللا عليه وسلّم فهل سُتَحل المشكالت ؟ إن الذى فيه مرض الطمع يقول فيه .. الصدور داء الطمع والحرص 

األموال  ىعأن جاموكما نرى وكما نشاهد ) ن إلبن آدم وادياً من ذهب لتمنى الثالث واليمأل عين بن آدم إال التراب لو كا( 
 : هم أحرص الناس كما قال الواحد المتعال على الحياة 

، وكلما نمى طمعه وكل صهزاد معه المال كلما زاد حر كلما )  96:البقرة(  ﴾َولََتِجَدنـَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة  ﴿
مشكالت الوجود إن كانت فردية أو أسرية أو إجتماعية فى اى زمان ومكان تجد ان السبب الذى وراءها وحصلت المشاكل من 

 .هو المال .. اجلها 

ا وفتنة المال هى التى حذرنا منه ،بسبب المال هن األخ يهجر أخاه بل وربما يهجر كما نحن اآلن إلى أحتى وصل األمر  
 : فقال المال فتنة و الواحد المتعال عزوجّل 

َنةٌ  ﴿  تفتن اإلنسان وتشغل اإلنسان وتجعل اإلنسان مشغوالً عن حضرة الذى )  27:األنفال(  ﴾ أَنََّما أَْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفتـْ
 .خلقه وأبدعه وسّواه وهو اهللا جّل فى ُعاله 

بسنته البهية ورّكب وخلطها صلى اهللا عليه وسلّم القرىنية التى مزجها الحبيب دوية إذن ما الذى يحّل هذه المشكالت ؟ األ
 .لى يوم الدين اإلنسانية فى زمانه وإ شفية عالجت كل أمراض النفوسمنها أدوية وأ
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لحب أو شراب للحب لوجد فى الصيدليات كبسوالت ين نشترى الحب اآلن ؟ هل تأ.. الحب : نأخذ دواءًا واحدًا منها 
 يوجد فى المتاجر ؟ او هل تصنعه المصانع ؟  ؟ هل

ألنهم سيطر عليهم حب الدنيا .. مريكا واليابان وما غيرها ؟ ال فى أوروبا أو أالدواء فى عالم األغنياء  يوجد هذاهل 
 . وأصبح كل هّمهم الدنيا وما يُوّصل إليها وما يجعلها لهم 

ان الناس تتحاب فيما احة المجتمعات والقضاء على كل المشكالت أن خالص النفوس ور صلى اهللا عليه وسلّم وجد النبى 
هذا الحب هو الذى .. فى ُعاله  ، ثم يُحبون نبى اهللا، ثم يحبون كتاب اهللا ثم يحبون بعضهم بعضًا فى اهللا جلّ بينها، يُحبون اهللا

 .ينا وسمعنا كيف حّل هذا الحب المشكالت على الطبيعة ن وقد رأيحّل كل المشكالت

من مكة وغيرها إلى المدينة وتركوا وراءهم اموالهم ودورهم وتجاراتهم وكل صلى اهللا عليه وسلّم جر أصحاب النبى ها
تى ماذا فعل أهل المدينة ال ،ممتلكاتهم، وذهبوا إلى المدينة معتمدين على ربهم وال يملكون من حطام الدنيا ال قليل وال كثير

هم بصدورهم ففتحوا لهم بيوتهم لحضرة الرحمن عزوجّل، وسعوْ م بالحب الخالص نشرحت صدورهم لإلسالم وإمتألت قلوبهإ
واقتسموا معهم اموالهم وشاركوهم فى أرزاقهم بسخاوة نفٍس وبسالمة طبع ال عن ضيٍق وال عن حياًء وال عن تعُسفٍّ بل إنما بمحبة 

 : حتى قيل 

كل رجٍل منهم يريد أن يحصل على هذه الغنيمة و نصار من األ المهاجر كان يأتى إلى المدينة قيأتى خمسون رجالً أن الرجل 
صلى يريد ان يظفر به حتى كان الحبيب بل يراها غنيمة للحب الذى فى القلوب وفى الصدور، وكل واحد  ،وال يرى أن ذلك غرامة

 .غنيمة بينهم ــ بين الخمسين رجالً او يزيد ليخرج رجالً منهم ظافراً باليُجرى قرعة اهللا عليه وسلّم 

لماذا هذا  .. ف معه بيته ليشاركه فى كل ماله بيته يقتسم معه ماله ويُنصّ  مهاجٌر طريد شريد يأخذه إلى هى الغنيمة ؟ رجلٌ وما 
 :كله ؟ رغبة فيما عند اهللا عزوجّل 

صلى عن هذا الحب هللا وللنبى المختار اإليثار الذى نتج )  9:الحشر(  ﴾َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ  ﴿
 .اهللا عليه وسلّم 

تى يكون اإليمان فى ًا وترمومترًا فى قلوب الصادقين مله مقياسصلى اهللا عليه وسلّم هذا الحب الذى جعل حضرة النبى 
 ؟ اإليمان الذى يستوجب رضا ومحبة رب العالمين ؟ قلب المؤمن 

 : صلى اهللا عليه وسلّم إذا كان كما قال النبى 

والد ومن إذا كان المؤمن يُحب إلخوانه المؤمنين من المال ومن األ) واهللا اليؤمن ادكم حتى يُحب ألخيه ما يُحب لنفسه ( 
هنا يكون هذا هو الدليل والبرهان على صدق اإليمان فى قلبه رزاق ومن البركات مايُحب لنفسه ألالجاه ومن الخيرات ومن ا

 .حمن عزوجّل لحضرة الر 

خوانه موال والعطاءات دون إغنيمة من األويكون له اعظم وإذا كان يُحب نفسه أكثر من غيره ويريد ان يستأثر بالخيرات 
يكون فى هذا الوقت يحتاج إلى تجديد وإلى فيتامينات قرآنية وإلى كبسوالت نبوية ليقّوى هذا اإليمان حتى يصل إلى المؤمنين 

 .صلى اهللا عليه وسلّم نبى العدنان وصفه ال ثنى عليه الرحمن والذىدرجة اإليمان الذى أ
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 علمنا جميعًا ان الدنيا إلىننا حب بعضنا وخاصة أنُ .. الحب .. فنحن محتاجين فى هذا الزمان إلى هذا الدواء القرآنى 
راد بجواره أناٌس غرباء ومعهم طعام وأاهرة و لى القما يركب واحٌد منا القطار ومتجه إعندف ،جربنا السفرقد كلنا مسافرون و كلنا زوال و 

لكل يتعاطف نه يقتضى األمر ذلك ألنه فى سفر والماذا ؟ أل.. ؟ ال يشاركهم معه فى هذا الطعام أماذا يصنع .. ان يتناول الطعام 
 .ويتحابب فى وقت السفر فى وقت السفر ويتواد 

ونحتاج من الدنيا إلى ما يبلغنا مانرجوه عند اهللا عزوجّل، لكنا تاركون  لدنيال والدنيا كلها سفر وكلنا إلى اهللا مسافرون وكلنا
                         مالذى يكون معى ؟ ماذا ؟ ] بأجمعها، ما الذى يكون فيها فى يدك عند الموت ؟ الدنيا  ك ملكتهب ان: [ وكما قال القائل 

ام ؟ أغنى األغنياء على كم سرير وفى أّى موضع يكون لك المنكل عند الطعام ؟ أنك عندك كل خيرات الدنيا ماذا تأهب 
 .، وال ينام إال على قدر مايمّد جسده على هذا الثرى أو على هذا التراب وكم يأكل من الطعام ؟ ال يأكل إال مايُسّد جوعتهينام ؟ 

جعله ال يفرح إال بإخوانه اء رب العالمين يه فى أن يفوز برضفيكون اإلنسان المؤمن إيمانه باهللا وحّبه إلخوانه المؤمنين ورغبت
والدنيا كلها بما فيها ومن فيها .. وال يسعد بالقرب إال من جيرانه وال يهّمه إال صلة أرحامه ألنه يعلم أن هذا الذى حّث عليه الدين 

 .عزوجّل لم ينل المرء منها إال ما قّدره له رب العالمين 

 ،ولذلك نحن نحتاج إلى تجديد األحوال اإليمانية) ًا لن تموت حتى تستوفى رزقها إن نفس: ( صلى اهللا عليه وسلّم قال 
، فإذا نشأوا على وبناتنا فى اهللا وفى كتاب اهللا وفى رسول اهللا وفى المؤمنين حتى ينشأوا على الحب فنعود مرة ثانية ونُحبب أوالدنا

صلى اهللا عليه ث مشكالت ولن تكون هناك معضالت، قال ولن تحدنتهى باللطف والوّد الحب فكل شيٍء من مشاكل الدنيا ي
 :وسلّم 

صلى اهللا عليه وسلّم طالبنا ) حب ربهم وعلى حّبى وعلى حّب كتاب اهللا وعلى حّب آل بيتى : اّدبوا اوالدكم على ثالث ( 
 اً خالف حدث بينهمات ولم يأن نُربّى األوالد على هذا الحب، فإذا تربوا على هذا الحب فكل مشكالت تواجههم ستنتهى فى لحظ

ألن كل واحد منهم يحرص دائماً وابدًا على أن يُسعد أخاه .. لى قضاء وال إلى محاماه ، اليحتاجون إلى محاكم وال إعلى اإلطالق
 :وان يعمل بقول حبيب اهللا ومصطفاه 

 : ة دواء المودّ وهو .. غير ذلك  ناوعند) ألخيه ما يُحب لنفسه حدكم حتى يُحب ال يؤمن أ( 

وعندنا دواء األرحام وعندنا دواء إتقان العمل لوجه اهللا، ) فشوا السالم بينكم أ: ( وعندنا دواء السالم ) تواّدوا تحابوا ( 
 .وعندنا دواء اإلخالص هللا فى الحركات والسكنات 

المسلمون أهل لألسف الحّل لكل المشاكل والمعضالت التى نحن فيها اآلن، لكن هذه األدوية القرآنية هى يا إخوانى 
ونظروا إلى ماهم عليه من زينة الدنيا ومفاسدها ] اليأتى من الغرب شيٌء يُسّر القلب [ ماهم أهل الغرب ؟ بلدنا نظروا إلى الغرب، و 

 : فقال صلى اهللا عليه وسلّم وهذا هو الذى حّذرنا منه ويريدون ان ينافسوهم فى هذه األمور 

ماذا يحصل ؟ القطيعة والخالفات والمشاكل والمعارك وقطع الطريق ) بعدى فتتنافسوا فيها  أخشى أن تُفتح عليكم الدنيا( 
 يا إخواننا ؟  ما سببهوكل هذا .. والسرقات والبلطجية 

ومصطفاه،  ا يُرضى اهللا وفى متابعة حبيب اهللاوفيموالمؤمن على اّى شيٍء يتنافس ؟ فى عمل اآلخرة .. التنافس فى الدنيا 
 :صلى اهللا عليه وسلّم قال  ،ون إال بعد الحب فى اهللا وهللاوهذا اليك
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 ) .الحب فى اهللا والبُغض فى اهللا : رى اإليمان أوثق عُ ( 

المتبعين لخير بريته، وان يرزقنا الحب جعلنا من خيار األحباب وان يأسأل اهللا عزوجّل ان يمأل قلوبنا حبًا فى حضرته 
مين أجمعين وانا يجعلنا فى كل وقت وحين من الذين يسارعون فى الخيرات وينافسون لبعضنا والحب لكتاب ربنا والحب للمسل

 .فى الطالعات ويبذلون كل مافى وسعهم لنيل القربات ورفعة الدرجات عند رفيع الدرجات 
 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 

 


