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 الخروج من الدنیا بمنزلة كریمة  : الموضوع 

 

تنا على المنهج ننا وثباعفر من كنوز إسمه عزوجّل الوهاب وأوجعل لنا النصيب األو  الذى صدقنا وعده وأورثنا الكتاب الحمد هللا

 . صلى اهللا عليه وسلمّ القويم والصراط المستقيم خلف نبينا الرؤف الرحيم 

واب الذى علمه مواله الحكمة وفصل الخطاب وفقهه فى علومه اإللهية وقال فى شأنه فى آياته والصالة والسالم على النبى األ

 : القرآنية 

صلوات اهللا وتسليماته علي هذا النبى الحبيب سيدنا ) 113:النساء( ﴾َفْضُل اهللا َعلَْيَك َعِظيًما َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن تـَْعَلُم وََكاَن  ﴿

 .مين يا رب العالمين آ.. آمين .. على دربه وعلينا معهم اجمعين سائرين آله وصحبه والناهجين على شرعه والمحمد و 

 :بارك اهللا عزوجّل فيكم اجمعين إخوانى واحبابى 

والمرسلين، لى اهللا فى اآلخرة راجعون وال مناص فى أحٍد من خلق اهللا أجمعين حتى األنبياء وإن ومن الدنيا راحلون كلنا مسافرو 

وكلنا قبل ذلك كنا فى العوالم اإللهية فى نعمة الشهود التى ذّكرنا اهللا بها فى آياته القرآنية نشاهد جمال اهللا ونسمع لذيذ خطاب 

 :ن فقال هذا ذّكرنا به اهللا فى آيات القرآو الجواب عن وجٍد قلبى وعن عشٍق شهى لحضرة اهللا  اهللا ونفرح بما سمعناه فردّ 

ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا   قَالُوا بـََلى َشِهْدنَا َأْن تـَُقولُوا يَـ َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَِني َآَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت بَِربُِّكمْ  ﴿

بلى  :ونقول هذا مع اهللا نشهد كان والكمال الكبير و فنحن كنا فى هذا الجمال العظيم  ) 172:األعراف( ﴾ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِليَن 

 .يعنى رأينا وسمعنا ونرّد مع من ؟ مع من يقول للشيء كن فيكون .. شهدنا 

الشهوات والحظوظ واألهواء والملذات والفتن والكّد والتعب والمرض والفكر والغّم معنا و لماذا ربنا بعد ذلك انزلنا إلى األرض 

لم جاء بنا فى الدنيا  كان سيبقى الكل ؟ ال مانعلماذا لم يتركنا فى الجنة عنده وكان أراحنا مما نحن فيه اآلن ؟  .. والهّم والعناء 

 :وجّل فى ساعة الدالل والجمال لكى ندلل باألعمال على صدق القول الذى قلناه هللا عز 

 هل كل الناس لن تحافظ على هذا العهد ؟  ..على هذا العهد ام ال ــ طيب حا شوف هل ستحافظون على أََلْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بـََلى 
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ن وليس كل المؤمنين، ولكنه من المؤمنيوهذا ليس من الناس  )23:األحزاب( ﴾ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اهللا َعلَْيِه  ﴿

يُفتن وهناك من ينزل للدنيا ويُسجن فى سجن شهوته او يهبط فى حظه وأهوائه ولذته ويظن أن ما يحرص عليه فى من  أيضًا هناك

 :الدنيا هو بُغيته مع انه فتنة وال يعرف هذه الحقيقة إال وهو خارج من الدنيا وذاهب إلى اهللا 

 .هنا ولكن هذه جماعة  منهو خارج ) 22:ق( ﴾ْنَك ِغطَاَءَك فـََبَصُرَك الْيَـْوَم َحِديٌد َفَكَشْفنَا عَ  ﴿

فهو يعرف هذه .. أما الجماعة المؤمنين الذين يصحبون الصادقين والذين يسيرون مع العلماء العاملين والذين يجالسون العارفين 

ماله لكى يسارع إلى منزلة كريمة يخرج بها من الدنيا عند رب العالمين ومعه وقته ومعه صحته ومعه وهو اليزال فى الدنيا الحقائق 

 .عزوجّل 

حظوظ لى الشهوات والوزخرفها وزينتها ويركن فيها إالدنيا فاإلنسان دائما يريد من يذّكره ويحضره حتى ال يغتر بزينة الحياة 

 فما هو األمل ؟ .. والملذات ويسارع إلى العمل لتحقيق األمل 

فمن يريد الجنة يعمل األعمال التى ذكرها ربنا .. على حسب مناه يعمل لتحقيق ما يتمناه ليجده عند مواله جّل فى ُعاله  كل واحد

 :فى القرآن وأصحابها إذا عملوها وقبلها اهللا يستوجبوا بهذا العمل 

.. يكون فى الفردوس أم يريد من يريد منزلة كريمة فى الجنة، ) 43:افاألعر ( ﴾ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ماذا ؟ تِْلُكُم اْلَجنَُّة أُورِثـُْتُموَها  ﴿

يجد ممنزلة كريمة عند بارئه وخالقه وباريه الملف ويستوفيه ألجل عندما يخرج من الدنيا له فالذين يُورثوها ماهى ملفاتهم ؟ وُتجّهز 

 :فى الفردوس األعلى 

كم ورقة فى هذا الملف ؟ عشر ) المؤمنون (  ﴾ )11(رِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن الَِّذيَن يَ ) 10(أُولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن  ﴿

 )10(فيها عشر ورقات .. الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون ) 10(ورقات 

المتعال، فإذا نال القبول أصبح من أهل الفردوس األعلى وكل عامًال بشرع الواحد لف الحبيب األعظم أعمال يستقيم عليها خ

 .أن يطلع من هنا بمنزلة كريمة عند الخالق العظيم عزوجّل واحد فى الدنيا عاقل وحكيم وعليم البد وان يعمل حسابه 

ى أين أو ماهو موقفه، او ماهى لرف من هنا هو طالع إال ينفع أبدًا للمؤمنين األكياس الحكماء العقالء أن يكونوا مثل الرعاع، اليع

تكون صاحب هذه المنزلة الكريمة التى  أو أنمل تيه البشرى من اهللا عزوجّل بتحقق األنزلته ؟ البد وان يخرج من هنا وتأدرجته أو م

 .عزوجّل قك لكى يكون لك منزلة كريمة عند اهللا دنياك وسعيت لها بكل جوارحك وحقائفى انت حددتها 
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 :اهى يا إخوانا ؟ ماسمعناه اليوم وأعظم المنازل م

اليخافون على انفسهم وال على غيرهم وال يحزنون على  )62:يونس( ﴾َأال ِإنَّ َأْولَِياَء اهللا ال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن  ﴿

صلى اهللا عليه لرؤف الرحيم احبابهم ألن ربنا سيجمعهم مع بعضهم فى مقام التكريم فى الموقف العظيم وفى جنة النعيم بجوار ا

 . وسلمّ 

يذهبوا معا وفدًا كل جماعة وفد مع ) 85:مريم( ﴾يـَْوَم َنْحُشُر اْلُمتَِّقيَن إَِلى الرَّْحَمِن َوْفًدا  ﴿: فى اآلخرة يمشون مع بعضهم 

 : بعضهم وفى الجنة طبعاً مع بعضهم 

وكل جماعة عرفوا بعضهم فى .. وكل جماعة مع بعض أى جماعات )  73:الزمر(  ﴾ َمًراَوِسيَق الَِّذيَن اتـََّقْوا رَبـَُّهْم إَِلى اْلَجنَِّة زُ  ﴿

 .الدنيا وجلسوا معا فى الدنيا ومشوا معا وإلتزموا مع بعضهم بمنهج اهللا وسنة حبيب اهللا ومصطفاه 

فما .. المنازل وهم األولياء يكونون مع بعض فى اآلخرة ومع بعض فى الجنة إن شاء اهللا رب العالمين، وهؤالء القوم هم أعلى 

 من اهلها ونُحشر فى زمرة هؤالء األولياء والصالحين ؟  المنزلة ؟ ومالذى يجعلنا أن نكون الذى يوصلنا إلى هذه

فى تحقيق هذا النوافل بابها واسع وانا أريد نافلة سهلة وُميّسرة وسريعة لكن  ذا صحيح،وه.. بعض الناس إعتقد أن هذا من النوافل 

 : قّرب لنا البعيد وأالن لنا الحديد وسّهل لنا كل أمر لعلّة كما قال فى شأنه عوزجّل  صلى اهللا عليه وسلمّ حضرة النبى .. مل األ

لذى سمعناه اليوم من ، فبين السبيل وذكر الدليل فى الحديث احريص على ماينفع هذه األمة )128:التوبة( ﴾َحرِيٌص َعلَْيُكْم  ﴿

 :يقول فيه ف اخى بارك اهللا

لمكنتهم وقربهم من اهللا عزجّل الشهداء النبيون و ــ أناٌس ماهم بأنبياء وال شهداء يغبطهم ــ يعنى يتمنوا ان يكونوا مثلهم ن من امتى إ( 

ء لمكانتهم يوم القيامة ــ المكانة العالية التى فيها النبيين والشهداء يتمنوا ان يكونوا معهم فى هذه المنزلة ــ يغبطهم النبيون والشهدا

 :ٌل عربى كان داخل قال له ــ فرجوقربهم من اهللا عزوجّل يوم القيامة 

ا يعنى وّضح ــ يعنى وضحهم لنلنا جلّهم : يغبطهم النبيون والشهداء صفهم لنا، وفى رواية يا رسول اهللا أناس ماهم بانبياء وال شهداء 

من امتى ــ شرط أن يكونوا من أمة رسول اهللا من قبائل شتى ومن بلدان  ناسهم أ: صلى اهللا عليه وسلّم فقال  لنا من عم هذه الفئة

 ؟ يارة الز  ولمن تكون، الموّدة هللا: ى تواّدوا بروح اهللا وهذا الشرط األول شتّ 

 يل يكون، ومن يسقيه يسقيه هللا ومن يخدمه يخدمه هللا، ومن يقوم بمعروف او جمهللا والتعامل بيننا هللا والذى يُطعم أخاه يُطعمه هللا
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ّل ــ توادوا بروح اهللا على مقابل هذا العمل ولكن أعمله كله هللا عزوجوال يريد منه أجرًا وال يريد منه حتى تعظيم وال تكريم أيضًا هللا 

ووصفهم  ال توجد تجارة وال زراعة وال شركة بينهمــ موال يتعاطوها فيما بينهم ــ وال أغير أرحام بينهم ــ التوجد قرابة عن طريق الرحم 

 وماذا يكون شكله ــمالهم يوم القيامة 

، ويخاف الناس وهم اآلمنون م القيامة يفزع الناس وال يفزعون،وإنهم على منابر من نور قدام عرش الرحمن يو نور لوجوههم فواهللا إن 

 :ثم تلى هذه اآلية قول اهللا عزوجّل 

لَُهُم الُْبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّنـَْيا َوِفي ) 63(الَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن ) 62(ُهْم َيْحَزنُوَن  َأال ِإنَّ َأْولَِياَء اهللا ال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ﴿

ج ويتوّ ذى يريده من الصالحين لافيكون شرط بلوغ هذا المقام و  )يونس (  ﴾ االِخَرِة ال تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت اهللا َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

جاء للعالمين بهذا األمر صلى اهللا عليه وسلّم  يوّد إخوانه فى اهللا، وحضرة النبى بالوالية الُعظمى من رب العالمين، فماذا يفعل ؟ 

 : الذى يحكيه اهللا ويقول لنا فيه  والذىبُبشرى عظيمة من اهللا 

والمتجالسين فّى والمتزاورين فّى  للمتحابين فىّ  ؟لمن يا رب .. وجبت محبتى محبتى ــ وهو الذى اوجب على نفسه وقال  وجبت( 

، والتكون زيارة مقابل زيارة أو زيارة والمتباذلين فّى ــ فّرع الموضوع لكى نأخذ بالنا فالحب هللا مثلما قال رسول اهللا والزيارة تكون هللا

 .رغبة فى تجارة أو زيارة من أجل مصلحة أو زيارة لطلب منفعة 

لن يحزن لماذا ؟ ألن والمصلحة لم تُقضى ف ، فلو ذهبهللامنفعة عند أخى المانع، فالهدف األساسى  لنفرض أن لى مصلحة أو

دث ؟ أرجع وانا زعالن ومتجّهم وغضبان وعابس لماذا ؟ حماذا يلكن ذاهب من البداية للمصلحة والمصلحة لم تُقضى  الزيارة هللا،

 .ألن انا لست ذاهباً هللا 

وثالثة وال يوجد مانع ولكن  ثانيةا مع بعض نهائياً فالبد وان تكون النية فى كل عمل أوالً هللا، وهناك نوايا لكنه قال لنا لكى ال تحزنو 

 .النية األصلية هللا 

على  اهواجر هو عمل درسًا جيدًا فيكون هللا )  9:اإلنسان(  ﴾إِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهللا  ﴿: الزيارة هللا وهو صنع طعامًا فيكون هللا 

هللا ، واحد سينشد لكى يُهّيم األرواح هللا، كل الذى يعمل عمًال فى هذه .. سأقرأ آيات قرآن لكى أسّمع الحاضرين .. اهللا يديه 

 : سيدنا رسول اهللا  الدائرة يكون هذا العمل هللا والذى قال فيه

زوره هللا ويزورنى هللا وليست الزيارة فأ.. فى ُعاله  يا إخوانى هللا جلّ فيكون كلّى ) اوثق ُعرى اإليمان الحب فى اهللا والُبغض فى اهللا ( 

 ، ومن كان أجره على اهللا ال يعلم أحدٌ مقابل زيارة، أطعمه ويُطعمنى هللا فيكون كل ما بيننا هللا ومادام األمر هللا فيكون األجر على اهللا
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 .فى الدنيا وال فى اآلخرة قدر منزلته عند اهللا جّل فى ُعاله 

هذه بعشر حسنات وهذه بسبعين  :ة تعمل فى حدود الستة التى معهم من الذي يعرف ؟ حتى ان المالئكة ال تعلم، ألن المالئك

 .حسنة، لكن من الذى يُعطى األجر ؟ هو اهللا جّل فى ُعاله 

روابط لرصون عليه هو توطيد االروابط لكى ينالوا هذه المقامات العلية، وجعل اهم ما يح سيدنا رسول اهللا أسس بين الصحابة هذه

، كان الواحد منهم عندما يرى صلى اهللا عليه وسلمّ مع إخوانهم حتى انهم من شدة إنتباههم للحبيب وإستجابتهم للطبيب األعظم 

 :يده له ألن النبى قال لهم ذلك  اخاه كان البد وان يُسلّم عليه ويمدّ 

تبسمك فى وجه : ( ويواجه أخيه بالبشر ) ــ ذنوبهما كما يتحاّت ورق الشجر  تت ــ يعنى نزلتاإذا إلتقى المسلمان فتصافحا تح( 

لماذا ؟ ماذا بينك وبينه ؟ إفرض عندك أنت مشاغل أو مشاكل فى .. فى وجهه  فإذا عبست وــ كشرت وبّوزت ــ) اخيك صدقة 

 ماهو ذنبه ؟ .. الدنيا 

الصدر والكالم الهّين اللين الذى يُسّر الخاطر والذى يُسّر القلب، فكانوا  قابلت أخيك فى اهللا فالبد وان تقابله ببشاشة وشرحفإذا 

يسلموا على بعض وكانوا يصلوا بعض، فإذا مشى إثنان معاً ثم فرق بينهما عامود يتقابال بعده فيسلموا على بعضهما ثانية لكى ينالوا 

 .من اهللا هذا األجر 

قال  وجد هذه الروايط ؟ سيدنا رسول اهللاوأ، فما الذى وطد هذه العالقات ؟ عليه وسلمّ صلى اهللا وهذا الثواب بينه سيدنا رسول اهللا 

 لماذا نحن نتآخى مع بعض ؟.. لهم هذه هى األخوة 

 :من األخ الذى انا أصاحبه واجالسه وازوره واوُده ؟ قال و لكى نعين بعضنا على طاعة اهللا، 

: تنسى الحقوق التى عليك إلى اهللا والواجبة عليك لخلق اهللا يقول لك  لو )أخوك من إذا نسيت ذّكرك وإذا ذكرت أعانك ( 

وإذا .. فهذا أخ .. يافالن لماذا لم تؤّدى الواجب لفالن ؟ يعنى يُذّكرك : يقول .. لماذا ؟ .. أنت لم تأتى الفجر أمس يافالن 

 .ذكرت يُعيننى 

 : عض، فيساعدنى ويُعيننى أنا أريد ان أذهب ألخى فى األقصر يقول وأنا معك ونذهب مع ب

يقول وأنا معك نجلس معًا وتقرأ أنت وأنا أسمع، وأقرأ انا وأنت .. انا اريد ان أقرأ ما تيّسر كل ليلة .. ] خذ الرفيق قبل الطريق [ 

 : تسمع لكى نعين بعضنا 
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 .أعانك  إذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت: وهذا هو شرط األخ ) المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ( 

من أصحاب غفير  جمّ ، ولذلك روى األحاديث بشّدة النبى العدنانوالجزء المهم الذى يكاد يختفى فى هذا الزمان والذى رّكز عليه 

جّم غفير وكلهم ماذا يقولون ؟ أخذ علينا رسول اهللا .. حضرة النبى كأبو هريرة وسيدنا انس بن مالك وسيدنا جابر وسيدنا أبو ذّر 

خوة وننال رتبة الوالية فى تتم األوبه ان الدين كله هو النصيحة : العهد ان ننصح لكل مسلم قال لنا جميعًا  ليه وسلمّ صلى اهللا ع

أمام مجموعة أو واحد أو ] والنصيحة على المأل فضيحة [ هذه األخوة، البد أن ننصح بعضنا ولكن النصيحة بالطريقة الصحيحة 

 .ل كذا وكذا لماذا ؟ فهذه فضيحة وانا قد فضحته فى هذه النصيحة انت يا فالن لم تعم: فيقول إثنين 

اهللا المحمدية وأدخله بهذا الطريق لكى ينتصح ويعمل بأمر األسلوب األنسب له من األساليب النبوية فكيف تكون النصيحة ؟ أرى 

 .ويسير وفق شرع اهللا عزوجّل 

: يُنسب لنا جميعاً، فيقول  وعمل شيئًا مع الخلق يغضب اهللا وهذا الموضوع نحن حاليًا تآخينا فى اهللا فلو أحدنا خرج وشّذ قليالً 

.. كلهم هكذا : وإذا كان فيهم أحٌد يخشى اهللا فيقول ويُعمم لماذا ؟ .. أن فالن هذا يمشى مع هؤالء الجماعة ويفعل كذا وكذا 

 .وهناك أناس حاليا ال يخشون اهللا فى األلفاظ 

ننصح بعضنا، فأنت تتهم لماذا بغير حق لكن كلنا البد وان   يتهم إنساناً بريئاً إال ببينة،تم وال يلعن والب وال يشسُ يالمؤمن ال لكن 

قالوا له  عنهوتبارك رضى اهللا ورضى اهللا عنهم أجمعين، فسيدنا عمر  صلى اهللا عليه وسلمّ أصحاب رسول اهللا وكان على هذا العهد 

 :آتونى بورقة وكتاب وكتب له رسالة فوراً لخمر، فقال أخوك فالن عندما ذهب إلى الشام شرب ا: 

تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اهللا اْلَعزِيِز اْلَعِليِم ) 1(حم  ﴿: بسم اهللا ارحمن الرحيم من عبد اهللا عمر بن الخطاب إلى فالن ــ ثم كتب له [ 

إذا جاءك كتابى هذا فانزع ) غافر (  ﴾) 3(ْوِل ال إِلََه ِإال ُهَو ِإلَْيِه اْلَمِصيُر َغاِفِر الذَّْنِب َوقَاِبِل التـَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّ ) 2(

 . ]عّمن أنت فيه وارجع إلى اهللا فوراً 

لقد نصح : أعطه هذا الكتاب لكى اكون قد نصحته وأديت بالنصيحة وعندما فتح الكتاب قال : قال له وبعث الكتاب مع احد و 

 .به نقوم له  لذى ينبغى علينا أناوهذا هو األمر الهام إلى اهللا وأعاهد اهللا أال اعود إلى مثل هذا اإلثم أبداً  تُبت إلى اهللا ورجعت.. 

ــ إشمعنى انا الذى أقول له فربما يزعل منى وإشمعنى انا انصحه ليبّوز فى وجهى ويكّشر وال يقابلنى : الناس فى هذا الزمان يقولون 

 :نصحه وهذا خائف ان ينصحه فبهذا قد ضاعت النصيحة ونحن األمة التى قال فيها اهللا فهذا خائف ان يبعد كده ــ 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ  ﴿ َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر لماذا ؟ .. ُكْنُتْم َخيـْ   ﴾ َوتـُْؤِمُنوَن بِاهللا.. إذا فعلنا ذلك .. تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
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؟ إذا أمرت أخى بالمعروف ُيصبح اإليمان ويصدق اإليمان ويكون معى البرهان على صدق اإليمان  متى)  110:آل عمران( 

 .ونهيته بالطريقة الرشيدة السديدة عن الذى هو فيه 

ا ماذا فعلت يا فالن فى الزكاة ؟ وكيف وزعتها ؟ وماذا فعلت فى كذا وكذ: ماذا فيها إذا ذّكرته .. أخى عنده زرع وجاء يوم الحصاد 

يكون شيطان على الفور، وادخل له بطريقة فلكى أذّكره بالزكاة، فإذا زعل فهذا ال ينفع ان يكون أخًا ألنه ال يحب الناصحين .. 

 .فالبد ان أفّكره وأذّكره  فة فأكون أنا هنا ذّكرته وفّكرته،لطي

ماذا أفعل ؟ أؤدى دورى نحوهم فت  سكل ينفع أن أه.. أو أمه أو أخيه أو أخته اهللا عزوجّل جفوة بينه وبين أبيه فى رأيت فى أخى 

لكن أؤدى الدور الذى علّى لكى تستقيم أمور .. أنت نسيت حقوق اهللا وهى كذا، وحقوق األب كذا، وحقوق األم كذا : وأقول له 

 .ان اكون ولياً هللا جّل ُعاله هذا الدين وتستقيم الحياة، وأنا بعد ذلك أستحق 

 صلى اهللا عليه وسلمّ هذه رهبنة والنى .. هللا وأصلى الليل وأصوم النهار وليس لى دخل بالخلق وإنتهى  لىياً أن اكون و لكن انا أريد 

 .كل مسلم ينصح من حوله ف.. ديننا ؟ دين النصيحة  ما هوهل هناك أحٌد راهب فى ديننا ؟ ف) ال رهبانية فى اإلسالم : ( قال لنا 

أنا أراك هذين : ومتيّقن أن هؤالء جماعة بلطجية والمرء على دين خليله أهمس فى أذنه رأيت أخًا لى يجالس بلطجية وأنا متأكد 

لماذا تجالسهم ؟ إن كان اليعرفهم أزيده قليًال معارف بسيطة : يعرفهم أقول له  إن كانفاليومين تجالس فالن وفالن وانت تعرفهم، 

 .عنهم لكى أكون قد نصحت وأديت األمانة التى علّى هللا 

مصيبة يوم القيامة يمسك فّى حية، والهذه نا) شيطان أخرس حق الساكت على ال: ( رأيته على الخطأ وسّكت، النبى قال  فإذا

هذا، وجدنى على الباطل ولم ينهنى ــ شافنى على الباطل وتركنى فى عمايا ولم ينهانى ــ وهذه  رب خذ لى بمظلمتى من يا: ويقول 

انت سّكت لماذا وهو نفسه الذى يتشّبث فيك ويمسك بك يوم : على هذا السكوت، ويقول حاسب هى المصيبة األعظم أنك ستُ 

 .ذّكرنى، خذ لى بحقى منه يُ  ولم يُوعظنى ولميا رب رآنى ولم ينهنى : القيامة ويقول له 

قربات ونتعاون فى ماذا ولذلك حضرة النبى قال لنا أننا نُنبه بعضنا ونحن ننهى بعض عن المنكرات فنساعد بعضنا على الطاعات وال

 :فى شيء واحد فقط وهو يا رب ؟ 

أن ننصح   صلى اهللا عليه وسلمّ عضنا ألننا أخذنا العهد على رسول اهللا لكن ننصح ب)  2:المائدة(  ﴾َوتـََعاَونُوا َعَلى الِْبرِّ َوالتـَّْقَوى  ﴿

 .  كل مسلم

 إن هذا ملكى، فأقول : ماذا تفعل ؟ لماذا تكتب له، يقول لى : له  أنا أرى أن اخى أصبح يكتب ألحد أبنائه ورأيته يكتب فعال أقول
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ملكك ولكنها ُعهدة وساعة ما تطلع  تفاألرض التى عندك ليسيا ؟ هللا ملك السماوات واألرض وهل ألحد منا ملكًا فى الدن: له 

 .للكريم ُتسلّم الُعهدة، فمن الذى يُوزعها ؟ صاحب الُعهدة عزوجّل 

 .اهللا مثل األنصبة الشرعية التى جعلها اهللا تتوزع، فأنت سُتدخل نفسك فى شيء وتحمل الوزر يوم لقاء اهللا تتوزع على كتاب 

، وأنا لكن إذا جلست معه واعرف انه يفعل ذلك وأسكت ويمكن أشهد على العقد فأصبح شريك له فى هذا الوزر واإلثم والبهتان

ألن أساس األخوة .. ققت األخوة التى بينها وشرحها ووضحها سيدنا رسول اهللا ؟ ال فهل أنا ح.. أطمع بعد ذلك فى والية اهللا ؟ ال 

 هو اننا نتعاون على البر والتقوى وننصح بعض ونُنّبه بعض ولكن بالطريقة الصحيحة الشرعية اللطيفة التى ربنا قال فيها 

روا اس سيغافإذا فعلنا ذلك فيكون مجتمعنا نموذجى والن)  125:النحل(  ﴾ ةِ ادُْع إَِلى َسبِيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَ  ﴿

علموا منا ونبدأ فى نشر القيم اإلسالمية فى مجتمعنا لكى ُنصلح حال هذا المجتمع ولن ينصلح حال ويدخلوا فينا ويريدون ان يتمنا 

 .هذا المجتمع الذى نحن فيه إال بالرجوع إلى هذه القيم اإليمانية 

: وانا مالى ليضربنى بالسكينة ــ هذا يقول : يرى اللص يسرق ويقول  ن الواحد يرى بعينه الولد يعاكس البنت ويقول ــ وأنا مالى ــلك

مجتمع المسلون كلهم وهذه األمور كما ترون فى هذا المجتمع، فهذا ليس مجتمع المسلمين .. وأنا مالى : وأنا مالى وذاك يقول 

 .تهم أدناهم على أعالهم وكلهم متكاتفون فى تحقيق مصلحتهم ومصلحة المجتمع الذى يعيشون فيه مجتمع واحد يسعى بذم

الدين النصيحة ونسأل اهللا ان يرزقنا النصيحة بالطريقة الصحيحة وان يجعلنا من اهل األخوة اإليمانية وان يبلغنا أعلى مراتب الوالية ف

، وعن المنكر للخلق أجمعين ناهين، وأن يُحيى بنا شرع آمرين ، وبالمعروفصحيننفسنا ناخوية وان يجعلنا أخوة متحابين وألاأل

النبى األمين وسنة سيد األولين واآلخرين وان ُيصلح احوالنا واحوال هذا المجتمع حتى يجعل مصر بلدنا بلدة آمنة مطمئنة سخاًء 

 . ن بفضل رب العالمينويجعلنا أّعزة بهذا الدي رخاًء ويُغنينا بخيره عن المشركين والكافرين

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 
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