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 تمكین هللا لمن یعمل بكتاب هللا    : الموضوع 

 :قال الشيخ فى بداية الدرس 

ى ذنٍب أبدًا وبرئنا من كل شرور لى اهللا وندمنا على ما فعلنا وعلى ماقلنا وعزمنا على أننا ال نعود إللى اهللا ورجعنا إإتُبنا 
ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ونشهد ان سيدنا عمالنا وكل شيٍء يخالف دين اإلسالم أنفسنا وسيئآت أقوالنا وقبائح أ

 .محمداً عبده ورسوله 

لو أن أحدًا محافظًا على العبادات كما عبادات ليست كل الدين، ولذلك ان ال الحقيقة ما أريد ان يعرفه إخواننا جميعاً 
ّدى ؤ ، ويُ م، واإلثنين والخميس من كل أسبوعويصوم شهر رمضان كل عاينبغى، فُيصلى الفرائض فى وقتها فى جماعة بالمسجد 

 ماذا يكون ُحكمة ؟ .. وتكون معامالته وسلوكياته مع إخواننا المسلمين على غير منهج اهللا .. الزكاة ويحج بيت اهللا فقط 

ها تؤذى إن فالنة تقوم الليل وتصوم النهار ولكن: يا رسول اهللا : له  ونوهذا الكالم حدث أيام سيدنا رسول اهللا، يقول
 ) .ال خير فيها هى فى النار : (  صلى اهللا عليه وسّلمجيرانها بلسانها، فقال 

.. عند رسول اهللا ؟ تعريفنا والذى نعرفه أن المسلم من يحافظ على الصالة  فأنا وأنت مسلمان، فماهو تعريف المسلم
 ولها نتيجة تّؤثر عليه فى هذه الحياة، فتنهاه أفعال ود وهذا شيٌء طبيعى فاليوجد مسلم ال يحافظ على الصالة، ولكن الصالة لها رد

المسلم : ( فحضرة النبى ماذا قال عن المسلم ؟ قال )  45:العنكبوت(  ﴾ِإنَّ الصَّالَة تـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  ﴿
تاب وال يّنم وال حد أحداً من الناس وال يغيجال لكل المسلمين فال يُسب وال يشتم وال يلعن و ) من سلم المسلمون من لسانه ويده 

ال يسرق وال يقتل وال يُزّور وال : فى أمان، ألن إسمه مسلم فالناس سلموا من شّره ويده  يسخر، وكل شيئا اللسان المسلم منه
 .يكتب شكاوى كيدية وهو يعلم مائة فى المائة أن هذه الشكوى تكيد أخيه المسلم لكى يأخذ حقاً ليس له 

 : ووضحها وقال  وقد شرحها سيدنا رسول اهللا.. ، فيكون سائراً على هذا السلوك هو المسلم يا إخوانا سلوك فهذا

 . صلى اهللا عليه وسّلمفهذه هى أخالق رسول اهللا ) باب وال لّعان وال فاحش وال بذيء ليس المؤمن بس( 

: قال  أنه العاص بن عمرو بن عبداهللا عن البخاري صحيح فيورد  ،سيدنا عيسى عندما بّشر بسيدنا رسول اهللا فى اإلنجيل
 يجزي وال األسواق في صخَّاب وال القلب غليظ وال بفظٍّ  ليس أحمد اسمه بعدي من يأتى الذي النبي:  التوراة في مكتوب [

المسلمين كما قرأوا  ىليدخلون هنا وينظروا إالناس عندما ..  ]حلما  إال الجاهل جهل اليزيدهو  ويصفح يعفو ولكن السيئة بالسيئة
ّب فما سُ يمن هذا، فمن وال شتم وال لعن، ألن حضرة النبى خّذر  ال يوجد فى قاموسهم ال كلمة سبّ  وه عنهم انهعنهم، وماقرأ

 : قال ُحكمه ؟ إسمع حضرة النبى ماذا قال فيه ؟ 

أنا ال أعرف انه : يقول البعض ) ُكفر ّب أخاه المؤمن فهذا نقول عنه أنه فاسق ــ وقتاله  ُسباب المؤمن فسوق ــ من س( 
يعنى فى حماية اهللا، أنت .. من قال ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا فقد عصم مّنى دمه وماله : ( النبى قال .. مسلٌم حقيقى ام ال 

 .إلهية المفروض أن ال تؤذيه وال تقترب منه فقد أصبح له حصانة 

أوالً، فكل مسلم له حصانة عند اهللا، وهذه اكمه يجب ان يرفع عنه الحصانة د ان يحُعضو البرلمان له حصانة ومن يُر 
لماذا ألنه فى حصانة اهللا عزوجّل مادام قد ) كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله  وعرضه : ( رسول اهللا الحصانة قال عنها 
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 .نطق بهذه الشهادة 

ا جهاز مركزى للمحاسبات اإللهية ألحاسب خلق اهللا ؟ فلنا الظاهر فليس لى شأٌن بذلك، فهل أنأما فيما بينه وبين مواله 
 .واهللا يتوّلى السرائر 

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا فحسابه على حضرة : تقول نيته كذا، فما شأنك ؟ ونيته أنت لك الظاهر فقط فمادام ظاهره 
 .اهللا عزوجّل 

فاظ وال داعى لمع من يُسّب ومن يشتم وأنتم تعرفون األ ءيمسلمين ويسفعندما يأتى هؤالء القوم ويروا شارع من شوارع ال
 فماذا يقول عنا هؤالء ؟ .. للعد، وبعضهم يسب بالدين 

ه لو ذهب إلى السوق ع وآداء الصالة فى إتقان هللا، ولكنلو دخل المسجد يجد المسلمين ماشاء اهللا مصفوفين فى خشو 
رد وال البضاعة ال تُ : على أى محٍل من المحالت ر أو كذب او فى مغاالة او مكتوب فى ماذا فى غّش او زو .. ويرى المسلمين 

 توا بهذا الكالم ؟ هل هذا فى اإلسالم ؟ من اى مكان أ. .ُتستبدل 

؟ يأخذوه منه، تى به هنا وأراد أن يُعيده مع أنه حافظ عليه -فمن إشترى بنطلونًا من امريكا ويأأهل الغرب ليسوا هكذا، 
 من قال هذا الكالم ؟ .. البضاعة ال تُرّد وال ُتستبدل : ا التاجر المصرى كاتب على البضاعة لكن هن

كان تاجراً يبيع المالبس، ففى يوم من األيام فتح المحّل صباحاً وجاء رجٌل وقال هذه   رضى اهللا عنهأبو حنيفة سيدنا اإلمام 
يا غالم أغلق : عم، وبعد فترة جاءه إبن أخاه وكان يساعده فى البيع، فقال ن: البضاعة أنا أريد ان اعيدها لك وآخذ مالى، فقال له 

وفى نيتى ان أعمل بحديث : ــ يقول اليوم لن أذهب إلى الدكان : لماذا ؟ قال : ، فقال الغالم المحل فال حاجة لنا بالتجارة اليوم
 : والذى يقول فيه  صلى اهللا عليه وسّلمرسول اهللا 

 .فقال مادام ربنا وفقنا وعملنا بالحديث فيكفى العمل فى هذا اليوم ) صفقته، أقال اهللا عثرته يوم القيامة نادماً من أقال ( 

المحّل، وبعد الصالة فى  أنظروا إلى التاجر يا إخوانا، وهذا هو التاجر الشاطر، فذهب لُيصلى الظهر وترك إبن أخيه فى
: درهم، فقال له  400ب : بكم إشتريته ؟ فقال الرجل : عرف بضاعته ــ فقال للرجل ى رجالً إشترى ثوباً من عنده ــ ألنه يعودته رأ
 : ، فقال له من ذلك ولكنه ارخص بكثير مما فى بلدنا، ففى بلدنا أغلى: مائتين فقط، فقال الرجل  200إن ثمنه 

درهم الزيادة،  200الـ  تأخذ أن فإما خذ علينا العهد من رسول اهللا أال نُغش مسلماً، تعالى معى نحن ال نرضى بذلك فقد أُ 
 .درهم كلهم فأنا أفّضل المكسب القليل عن غش المسلم  400وإما ترّد الثوب وتأخذ الـ 

التاجر الصدوق األمين مع النبيين والصديقين : (  صلى اهللا عليه وسّلمفهؤالء هم تجار السلمين، فقد قال رسول اهللا 
 . )والشهداء والصالحين 

حضرة النبى يوصى التاجر المسلم أنه يبين العيب الموجود فى البضاعة يظهر العيب ويوضحه، فعندما يشترى واحد من 
ن ؟ وما هو المنهج الذي نسير عليه اآلن يا إخوانى ؟ إنه منهج من العيب، اين هذا الكالم اآليجب ان يوّضح له مافيها البائع 

 :األهواء 

فكل واحد ماشى على هواه وهذه هى الكارثة التى حّلت بنا  )23:النجم( ﴾الظَّنَّ َوَما تـَْهَوى االنـُْفُس ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإال  ﴿
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كل واحد يمشى فجماعة المسلمين اآلن فجعلنا المسجد هو فقط الذى فيه شرع اهللا، وبعد ذلك العمل فى الشارع او فى السوق 
اآلن ونسينا ان كل واحد منا يعمل معرضاً يعرض فيه بضاعة اإلسالم ويعرض على هواه وهذا ماسبب هذه المصائب التى نحن فيها 

فيه لألنام بضاعة الصدق ويعرض األمانة ويعرض المروءة ويعرض الكرم ويعرض اإلخالق اإليمانية التى أتت فى القرآن والتى كان 
 .أجمعين عليهم من اهللا الرضوان عليها النبى العدنان وأصحابه 

، التى يعرضها كل واحد فينا، او بعبارة ثانية بالنسبة لغير المسلمين يُعتبر مثل مندوب مبيعات فى شركةعة فهذه هى البضا
 .ومندوب المبيعات يحرص على أن يأتى بالزبائن للشركة، فُيظهر ُحسن التعامل 

 ا ؟ بعد تنفيذها فى الحياة،للبضاعة اإللهية القرآنية، فكيف  تعرضها وتُبينها للناس اآلخرين ؟ وكيف يرونهأنت مندوب 
، ولذلك عندما سألوا السيدة عائشة عن ُخلق رسول اهللا، فقالت للسائل صلى اهللا عليه وسّلموأّول واحد نفذها من هو ؟ رسول اهللا 

 كيف ؟ .. ألم تقرأ القرآن ؟ كان خلقه القرآن : 

 . )199:األعراف( ﴾يَن ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهلِ  ﴿

والخير والبر، وعندما يأتيه من يجهل عليه فال يغضب، مثل ما مر دائمًا بالمعروف ان يمشى دائمًا يعفو عمن ظلمه ويأك
 :  صلى اهللا عليه وسّلمقالوا فى شأنه 

 : مرك أنت أيضاً والذى امر رسول اهللا هو الذى أ] إال إذا إنتهكت ُحرمات اهللا عزوجّل كان ال يغضب لنفسه قط [ 

أم نعمل به ؟ نقوله لكى نعمل به، فقط نقوله فهل وهذا كالم اهللا ) 63:الفرقان( ﴾َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْلَجاِهُلوَن قَالُوا َسالًما  ﴿
 :ن تدبروه ال تقرأوه قراءة عادية، أنا اريد أ: نقرأ القرآن قال  عندما أمرنا أن ولكن نقوله وال نعمل به فهذا ال ينفع ألن ربنا

هل من ُمدّكر يعنى : ولم يقل من فهل من تالى، ولكن قال  )17:القمر( ﴾َولََقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرَآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر  ﴿
 .يفهم القرآن ويُريد أن يُنّفذ القرآن 

وهذا الحديث معناه  أقّرها سيداألولين واالخرين ــبقين واحاديث الجماعة األنبياء الساــ  اً إلهياً سيدنا داود ربنا بعث له حديث
 : فى القرآن 

تدبّره حرفًا حرفًا لكى ترى ما يُريده تيأتيك كتاٌب من صديق لك وأنت فى الطريق تمشى فتجلس ألجله وتقرأه و [ 
ك فُتقبل عليه يأتيك صديق يجالسعبدى .. أهون عليك من بعض أصدقائك أفجعلتنى عندك صاحبك، وهذا كتابى أنزله إليك 

 ] .بكلك وُتصغى إليه بأذنك، وها أنا متحّدث إليك، أفكنت أهون عليك من بعض جلسائك 

فى هذه الحياة، كتاب اهللا يا إخوانا فيه التدبُر ومن يقرأه يأخذ األجر والثواب، لكن المطلوب األعظم أنه يقرأه ويعمل به 
 : ولذلك ربنا عاتب الجماعة القراء فقط وقال لهم 

 .ليس كالكتب األخرى تقرأها ونتعّبد بها هللا فقط القرآن يا إخوانا ألن  )82:النساء( ﴾أََفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرَآَن  ﴿

، فالناس الذين يريدون الثواب وفقط فهؤالء يعملون مثل مزامير داود او اإلنجيل أو التوراة، واإلنجيل القرآن للدنيا ولآلخرة
 .فى أمتى ، وال توجد رهبانية فى اإلسالم للعبادة وفقط وهم الرهبانيقرأوه ليس فيه شيئاً للدنيا ف

فالقرآن كتاب حياة نظّم للمرء كل أمور حياته فى دنياه، كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يمشى وكيف ينام وكيف يختار 
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ياة موجود فى كتاب اهللا، ولكن ماذا الزوجة وكيف يعامل زوجته الصالحة وكيف يُربّى إبنه وكيف يتصّرف فى كل شيٍء فى هذه الح
 .يحتاج ؟ يحتاج إلى تطبيق 

نحن قد تركناه ونبحث وندور ونأتى بتجربة من اليابان عندنا خير كتاب انزله اهللا وفيه كل ما ينفعنا فى هذه الحياة ولألسف 
يوم فى الدنيا و فيه كل ماينفع البشرية كلها  تى بتجربة من الهند، ونريد ان نأتى بتجربة من امريكا ونحن عندنا خير كتابونريد ان نأ

 .العرض والحساب 

صالحين مثل عمر بن عبد لامن الحكام ومن بعده المهديين وهذه النماذج طبقها رسول اهللا ومن بعده الخلفاء الراشدين 
رة على قدره تُظهر جمال القرآن، نا صو مالحياة ونريد ان نتدبّر القرآن حتى يكون كل واحد العزيز وغيرهم إلى يوم الدين وهو كتاب 

، وصورة للسلوك الطيب مانة فى البيع والشراءواألوصورة للوفاء بالعهد، وصورة لألمانة فى المجالس صورة فى الصدق وفى القول 
 .المسلمين ومع األعداء مع سائر 

علماء ُحكماء فقهاء  : ( فيهم  حضرة النبى قاليكون صورة طيبة لكل ما أمر به كتاب السماء ألن الجماعة الذين طبقوه 
واعّزهم اهللا عزوجّل هم الصورة المرضية  صلى اهللا عليه وسّلمولذلك كان أصحاب رسول اهللا ) كادوا من فقههم ان يكونوا أنبياء 

ن على جميع أهل الدنيا فجعل لهم سيادة ورياسة على الكون كله ألنه وعد المؤمنين من هم طبقوا هذا المنهج فى أى زمان أ
 :يُمكنهم 

 ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َلُهْم َوَعَد اهللا الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِفي االْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذينَ  ﴿
                       ) . 55:النور(  ﴾ ْم أَْمًنا يـَْعُبُدونَِني ال يُْشرُِكوَن ِبي َشْيئًاِدينَـُهُم الَِّذي ارَْتَضى َلُهْم َولَيَُبدِّلَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفهِ 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 
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