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 فضٌلة الشٌخ فوزي محمد أبو زٌد

 المسجد الحسيني ـ العشاءطفنيس ـ المكان: 

 هـ 1437جمادى األول  2موافق  11/2/2116األربعاء التاريخ: 

 (المجتمع اإلٌمانً المثالً) 

 بسم اهلل الرضبن الرحيم:
حبتو، لدنيا من خيار أاوجعلنا يف نزؿ علينا سكينتو، وأاغبمد هلل الذي أمت علينا نعمتو، 

ًا من أىل النظر إىل وجو ونسألو عز وجل أف ُيكمل علينا اؼبنة ويتم علينا النعمة وجيعلنا صبيع
 دين.حضرتو يـو ال

وصبلو الذي صافاه مواله وصفَّاه من كل األغيار، والصالة والسالـ على اغببيب اؼبختار 
ت يف اآلخرة، سيدنا ؿبمد احًا لكل السعاداتلكل اػبَتات يف الدنيا ومف باألنوار وجعلو باباً 

طيب الذكر وآلو الكرماء وأصحابو اغبُلماء وأتباعو الفقهاء، وكل من تبعهم على ىذا اؽبُدى إىل 
 يـو الدين وعلينا معهم أصبعُت آمُت آمُت يا رب العاؼبُت.

أف يصنع على يديو  صلى اهلل عليو وسلَّمأيها األحبة: كاف من ىدي اهلل غببيبو ومصطفاه 
كل ؾبتمعات اؼبؤمنُت يف كل أسقاع األرض من ليكوف على ىذا النموذج إديانيًا مثالياً،  ؾبتمعاً 

 زمنو إىل يـو الدين.
 إذا مشينا على ىذا النهج القرآين الكرمي، نكوف كما قاؿ اهلل:

 النور(.54" )َوِإْن ُتِطيُعوُه تَ ْهَتُدوا"
وال شحناء وال نزاعات وال أي ف اجملتمعات اإلدياين ال فيها مشاكل وال خالفات فتكو  

شيٍئ يثَت الريبة فيما بينهم، ألهنم مشوا على الضوابط القرآنية وعلى النموذج العملي الذي 
 يف مدينتو الفاضلة. صلى اهلل عليو وسلَّمصنعو اغببيب 

ىذا اجملتمع اإلدياين يُزيل العصبيات، حىت العصبيات القبلية اليت كانوا مستمسكُت هبا يف 
 كما قاؿ الرضبن:لية، وجيعل كل اؼبؤمنُت يف كل األماكن ويف كل البلداف  اعباى
 اغبجرات(.01" )ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ "

يب العدناف نذىا القيقة اليت قررىا القرآف واليت نفعائلتنا كم فرد؟ حوايل إثنُت مليار، وىي اغب
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وال يبحث بفكره  د أحٌد من عند نفسو،حىت الجيته وجعل اهلل عز وجل ضوابط إؽبية يف القرآف 
اغبكيم وطبقو الرسوؿ الذكر  كلو على ما نزؿ يفػ  وال حياوؿ أف يسيطر على األمور بعقلو، ال 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمالرؤؼ الكرمي 
، صلى اهلل عليو وسلَّمالذي ىو سيدنا رسوؿ اهلل و وؽبم أٌب واحد كل اؼبؤمنُت إخوة، 

 ُت:م أمهات اؼبؤمنوأمهاهت
 األحزاب(.6) "النَِّبيُّ َأْوَلى بِاْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأنْ ُفِسِهْم َوَأْزَواُجُو أُمََّهاتُ ُهمْ "

 صبيات كلها، ولذلك بعد أف ألغى العصبيات كلها قاؿ ؽبم: إظبعو:عفألغى ىذه ال
ى صل)ليس منا من دعا إىل عصبية ػ إذف والعصبية ؼبن؟ ػ هلل ولكتاب اهلل ولسنة رسوؿ اهلل 

 (.اهلل عليو وسلَّم
قاؿ كلكم آلدـ وسيصل النسب يف النهاية  فهذا إبن فالف وىذا إبن عالف وإبن كذا؟

 صل عند آدـ:افالكل جيد أف النسب و  آلدـ،
 )كلكم آلدـ وآدـ من تراب(.

لإلنتساب إىل اإلسالـ، ولدين اهلل ولكتاب اهلل ؟ يكوف الفخر واإلنتساب؟ وؼبنفلم ىذا 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمطفاه وغببيب اهلل وم

وقاؿ يف بدأ بنفسو أواًل، حىت أنو ىذا اؼببدأ رسَّخو سيدنا رسوؿ اهلل بُت أصحابو اؼبباركُت، 
 ػ سيدنا سلماف الفارسي: رجٍل قادـ من بالد فارس

 )سلماف منا آؿ البيت(.
بُت بُت  ف أسودًا والعرب كاف لوهنم بُت بُت، ليس أسودًا ولكناوالرجل اغببشي ولونو ك

 أي بُت السواد والبياض ػ وقاؿ:     
 )أدخل اإلسالـ بالاًل يف نسيب وأخرج الُكفر أبا ؽبٍب من نسيب(.

ولذلك جاء بعض ، فأصبح النسب ىو اإلسالـ، ب فيو العصب وىو عمومع أف أبو ؽب
يقوؿ فمرة ػ ومل ينتبهوا للحقيقة ػ فسألوه: أنت إبن من؟  نفر يسألوف سيدنا سلماف الفارسي

 ؽبم: أنا ابن من سجدت لو اؼبالئكة أصبُت، ومرة يقوؿ ؽبم: 
 قيٍ  أو تميمَ ب والسما  لي  لي لسواه      إاا اتتر  أبي اإل
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  فكاف الكل إخوة، وما ىو شرط األخوة اإلديانية؟ الشروط اليت جاءنا هبا ربنا عز وجل: 
 التوبة(.70) "َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْوِلَياءُ "

يق وصلة وتعاطف وبر وتنسالبد أف تكوف والية بينهم، وما معٌت والية؟ يعٍت تعاوف، 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمبيب قوؿ اغب يكملوا بعضهم، فيدخلوف يف

 )اؼبؤمن للمؤمن كالبنياف يُشد بعضو بعضا(.
موضع أفال  من أي اؼبسجد قالبُت من الطوبىذا جبوار الذي فلو خلعنا من ىذا اعبدار 

  .خيتل ؟ ألف اغبجارة متماسكة ببعضها
 ؟ اىانؾبتمعاً مثالياً ليس فيو اؼبشاكل اليت ذكر كوف اجملتمع لي طو الشر  فما ىي

 الشرط األوؿ:
 يف السراء والضراء ويف كل األحواؿ. متكاتفُت مع بعضهماؼبؤمنُت يكوف  ىو أف

 قاؿ: ؟مصلى اهلل عليو وسلَّ ما شكل ىذا النوذج يا رسوؿ اهلل 
طفهم وتراضبهم كمثل )مثل اؼبؤمنُت ػ وليس يف الصالة وال يف الصـو ػ يف توادىم وتعا

 سائر اعبسد بالسهر واغُبمَّى(.لو إذا اشتكى ُعضٌو منو تداعى  اعبسد الواحد،
اغبديث العظيم أف بعضهم كاف يشعر باعبوع إذا جاع أخاه وبينو وصل هبم األمر يف ىذا 

أف أخي  أحاسيسهم ببعضهم؟ يقوؿ: أنا حاسس وانظر إىل أي مدى وصلتوبينو مسافات ػ 
 يف اؼبكاف الفالين ػ وىو اخاه يف اهلل ػ جوعاف.فالف 

أو أنا حاسس أف أف أخي يف اؼبكاف الفالين بو أمل من مرٍض أتعبو،  ويقوؿ: أنا حاسس
 خي يف اؼبكاف الفالف عنده مشكلة.أ

جعلتهم كلهم كأهنم جسٌد واحد إذا اشتكى ُعضٌو اليت ارتقت باطنيًا و ىذه األحاسيس 
 .عى لو سائر اعبسد بالسهر واغُبمىمنو تدا

 ويف رواية ُأخرى:
 )إذا اشتكى بعضو اشتكى كلو(.

ويف التعاليم ػ ىذا اإلحساس الراقي كاف نتيجة الذوباف يف مائدة القرآف  يشعروف ببعضهم
 .مصلى اهلل عليو وسلَّ لنيب العدناف االيت أتى هبا 
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يكن فيها كلها وال  إذف شرط اؼبؤمنُت لكي تكوف ؾبتماعاهتم كمجتمع اؼبدينة اؼبنورة اليت مل 
  البالد اليت حوؽبا وحدة صحية.

قد ملك مصر ة، قاؿ: ماذا نفعل بو؟ أعيدوه ػ فكاف وؼبا جاء غبضرة النيب الطبيب ىدي
وأرسل لو بعض العسل ػ كاف قد اريتُت ىدية، أرسل لو طبيبًا ىدية وأرسل لو فرسًا وأرسل لو ج

 . وكانت مشهورة بالعسل يف ىذا الوقتجلبو من بنها 
 قبل العسل وقبل اعباريتُت وقبل الفرس وقاؿ: ماذا نفعل بالطبيب، ؼباذا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ:

      كل حىت جنوع وإذا أكلنا ال نشبع، فمن أين يأتينا اؼبرض(.)حنن قوـٌ ال نأ
 اؼبرض. كيف ُيصيبنا

مل يكن فيها غَت قاٍض واحٍد عينو سيدنا أبو بكر، والقاضي كاف سيدنا عمر أعدؿ 
مكث عاـ يف القضاء ومل تأتو قضية واحدة يف البلد، األولُت واآلخرين بعد األنبياء واؼبرسلُت، 
إىل عهٍد  ذ زمنوالراتب كاف كل سنة وحنن حنفظ منفسيدنا أبو بكر استدعاه ليأخذ راتبو، 

، فقبل اؼبساجد أف تدخل اإلوقاؼ كانت كل بلد ها "اؼبيسانية" أتذكروف اؼبيسانيةقريب كاف اظب
 يعٍت يعطوه شيئاً من الزرع.ويعطوه ميسانية  بواحد يقـو خبدمة اؼبسجد يأتوف

فسألو: كيف مل  اؿ: أنا ال أستحقو ألنٍت مل أعمل،ليعطيو الراتب السنوي، فق فطلبو
؟ ؼباذا؟  واحدة يف ىذه السنةقاؿ: مل تُعرض عليَّ قضية  تعمل؟ ػ قضية واحد بُت ىؤالء القـو

ألنو كاف بينهم وبُت بعضهم ؿببة ومودة ورضبة وشفقة وعطف وحناف، وظبعوا حضرة النيب 
 يقوؿ:

 )ال يؤمن أحدكم حىت حُيب ألخيو ما حُيب لنفسو(.
ىناؾ فلم يكن ُأحبو لنفسي فال ُأحبو لغَتي، الذي ال فوقفوا عند ىذا اغبديث وعملوا بو، 
 عاليم السماء ومشوا علىتبُت إثنُت ؼباذا؟ ألهنم نفذوا حىت قضية واحدة يف البلد كلها ولو رمزية 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمسيد الرسل واألنبياء  اىدي الشريعة السمحاء الذي أرسى معاؼبه

 الشرط الثاين: النصيحة باغبكمة واؼبوعظة اغبسن:
لو رأى خطأ يف أخيو  ف كل مسلمضي أ؟ تقتن حنب بعضنا؟ وحنماذا تقتضي ىذه احملبة

فضيحة، وإذا  ألف النصيحة على اؼبلِ  برفق ولُت وال يكوف أماـ اآلخرين،اؼبسلم ينصحو ولكن 
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والناس الذين فتكوف اؼبشاكل اليت نراىا، ؼباذا؟ ألنو مل يعد أحٌد يتقبل النصيحة انتهت النصيحة  
 لكنهم مل يكونوا ىكذا.حة حىت اليُقابل دبا الحُيمد ُعقباه، ينصحوف خيافوف أف يقدموا النصي

 سيدنا عمر خليفة اؼبسلمُت وأمَت اؼبؤمنُت كاف يقوؿ ؽبم:
 نفسي[.يلَّ عيوب أىدى إ ]رحم اهلل أمروءاً 

يا إخواين من يرى يفَّ عيباً يقدمو يل، وىذا العيب الذي يدلٍت عليو ىو أعظم ىدية يهديها 
 فَتى تقدمي النصيحة ىنا ىدية. صلح من نفسي،ؼباذا؟ حىت أُ يل، إ

 أىدى إيلَّ عيوب نفسي[. ]رحم اهلل أمروءاً 
 على اؼبنرب ذات يـو فقاؿ:عيويب ألعمل فيها، ولذلك كاف واقفاً يل يبُت 

فقاـ سلماف وقاؿ لو: ال ظبع وال طاعة، فقاؿ لو: ؼباذا؟ فقاؿ:  ]أيها الناس اظبعوا واطيعوا ػ
وانظر إىل الشجاعة األدبية اليت ػ ثوباف إثناف اآلف نت لبست ًا وأحد ثوبأنت أعطيتنا كل وا

: أين عبد اهلل بن عمر، فقاـ، فقاؿ لو: أين ثوبك؟ فقاؿ: عمر ػ فقاؿ علمها ؽبم خَت الربية
وأطلتهم، فقاؿ: تربعت لك بثويب فوضعت الثوبُت مع بعضهما عندما وجدت ثوبك قصَتًا 
 طع[.سيدنا سلماف: اآلف نسمع ون

كانوا سائرين على ىذا النهج، فيسألوىم عن ذلك: فيقولوف: اُخذ علينا العهد من رسوؿ 
 .أف ننصح كل مسلم، البد وأف ننصح اؼبسلمُت صلى اهلل عليو وسلَّماهلل 

، فأصبحت شريكًا يف  وعلى سبيل اؼبثاؿ: لو مررت بتاجر ورأيتو يُغش  يف ؼبيزاف وسكتَّ
وأنا مل أقل: أف تكلمو أماـ اؼبشًتي، ولكن ُقل ، أف تنصحوف ألنك رأيت وخائىذا الغش، 

 وأقوؿ لو: يا فالف ما تفعلو خطأ:فيما بينك وبينو،  لو: مساررةً 
َوِإَاا َكاُلوُىْم َأْو ( 2) الَِّذيَن ِإَاا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوُتونَ ( 0) َوْيٌل ِلْلُمَطفِِّفينَ "

ُعوثُونَ ( 3) َوزَنُوُىْم ُيْرِسُ ونَ   ؟)اؼبطففُت(.( 5) "لِيَ ْوٍ  َعِظيمٍ ( 4) َأال َيُظنُّ ُأوَلِئَك أَن َُّهْم َمب ْ
كل   فتتحوؿفالبد أف ننصح ولكن بالطريقة اللطيفة كما قلت: باللُت واؼبودة والرضبة 

بعد التعاضض واحملبة اؼبهم اؼبساوئ اؼبوجودة يف اجملتمع إىل ؿبامد، ولذلك ربنا قاؿ يف العنصر 
 والوداد:
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِ  َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ "  آؿ عمراف(.014) "َويَْأُمُ وَن بِاْلَمْعُ وِف َويَ ن ْ



6 

د أف تأمر باؼبعروؼ فقاؿ: لو تُر أعطانا الطريقة السديدة  صلى اهلل عليو وسلَّموحضرة النيب  
وأىلك، حىت ال تقوؿ ألحٍد: يا  وبعد ذلك أوالدؾ ف تأمر نفسك أواًل،مع لك؟ البد وأوُيس
نتك فالف حجِّب إبنتك، فيقوؿ: شوؼ ب يا ، فيقوؿ لك: إحبث عن نفسك،إعمل كذا فالف

  وزوجتك ػ فقاؿ:
 مهم وتسقيهم ػ مث األقرب فاألقرب(.إبدأ بنفسك مث دبن تعوؿ ػ من تطع)

 ُيستجاب لك. حىت إذا أمرَت باؼبعروؼ واللُت
 شاكل اإلسالمية.لقضية فإف شاء اهلل ستنتهي اؼبهبذه ا فعندما يبدأ كل مؤمن

 وماذا عن النهي عن اؼبنكر؟
مَت األنبياء ا للحديث الذي خييف اؼبؤمنُت من أىذا أمٌر مفروغ منو يا إخوانا، واظبعو 

 ، يقوؿ فيو:صلى اهلل عليو وسلَّم واؼبرسلُت
 )من رأى منكم منكراً فرضي بو كاف مشاركاً يف اإلمث ؼبن فعلو(.

 قاؿ: داـ أنت ترى وتسكت فكيف يصِّح ىذا الكالـ؟ فماذا نفعل يا رسوؿ اهلل؟ ما
ػ قالوا ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظاؼباً؟ قاؿ: سبنعو عن  مظلوماً  و)أنصر أخاؾ ظاؼبًا أ
 الظلم فذلك نصرؾ إياه(.

 ػ فالبد أف سبنعو.يظلم  
فهل ويؤذيو، برجٍل ضعيف قويًا ديسك يرى نفسو شديًا و أمشي يف الطريق وأرى رجاًل 

ىت ننفذ كالـ رب ودننع ىذا الظلم حننظر ونسكت، فكلنا نكوف آشبُت، البد وأف نتدخل 
 العاؼبُت عز وجل.

يفتخر بنفسو شوية،  اً شاب اً ولد ديث ػرأينا كما نرى واألشياء اليت ظهرت يف اجملتمع اغب
ولد واقف يف الشارع ويشتم أباه واللسن، وأصبح ضعيف البنياف واغبركة، اوأبوه رجل كبَت يف 

 ؟ بأقبح األلفاظ، فهل نسكت على ذلك
اليت عيَّنها رب الربية للمحافظة على الشرطة اإلؽبية ىو ال ػ البد أف نتحرَّؾ، ألف اؼبؤمن 

وليست الشرطة اليت عينتها الدولة وتأتيك بناًء عن طلب، لكن ، األمن يف اجملتمعات اإلسالمية
يخاؼ، وممن خياؼ؟ من أراد عمل شيئ فنا، فعندما نفعل ذلك حىت من بعضحنن أعيننا ترى 
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 واؼبسلمات، وأعطيكم مثااًل:اؼبسلمُت،  
صالت أو يف أي ايف رمضاف يقدر يشرب سيجارة يف شارع أو يف اؼبو زمن قريب من من 

كاف الشرطة ػ وىل  ليست يف بالدنا اإلسالمية؟ ىل كاف يقدر أحٌد فعل ذلك؟ ؼباذا؟  مكاف
 ال.؟ عالنيًة أماـ الناس أحٌد أف يعاكس فتاة؟ ىل كاف يستطيع أف اس يًتكوه يفعل ذلكالن

، والكل يأكل ويشربرى اآلف يف رمضاف ؿبالت األكل وؿبالت الشرب مفتوحة نلكن 
ن عليك، وحنن تكاسلنا ػ ونقوؿ: خِّ دوي وذبد من يركب جبوارؾ يف اؼبواصلة ويشرب السيجارة

على  ُتيوجد شيئ مثل ىذا يف اإلسالـ، ففي اإلسالـ حنن كلنا مسئول ال ومالو؟ ػ يلوأنا ما
 .صلى اهلل عليو وسلَّمالتعاليم اليت جاءنا هبا نيب اإلسالـ على احملافظة 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك قاؿ 
 اهلل عليكم عذاباً من عنده(. نَّ وؼ ولتنهوف عن اؼبنكر، أو ليسلط)لتأمُرفَّ باؼبعر 
 اآلف. نراه من غالء ووباء وخالفات واؼبشاكل اليت حنن فيها وكل ىذا مما

 ا: يا رسوؿ اهلل أهنلك وفينا الصاغبوف؟ قاؿ: رضي اهلل عنهقالت السيدة أـ سلمة 
 )نعم إذا رأوا اؼبنكر ومل يغَتوه(.

  :رسوؿ اهلل حيكيسيدنا 
أف صباعة يف بٍت إسرائيل أمر اهلل جربيل أف يهبط إىل األرض ويقلب عاليها إىل واطيها، )

 ، قاؿ: ومل يا رب؟ قاؿ: إهنم رأوا اؼبنكر وملقاؿ: يا رب إف فيهم فالف وفالف؟ قاؿ: فبهم فابدأ
 يغَتوه، ومل دينعهم ذلك أف يواكلوه ويشاربوه(.

ال نكر أنٍت أمتنع عن التعامل مع ىؤالء البلطجية، األمر بالعروؼ والنهي عن اؼبػ أقل األمر 
صلى اهلل عليو سيدنا رسوؿ اهلل  كما أمرنا  ج من عندهجو وال أتزوَّ أبيع لو وال أشًتي منو وال أُزوِّ 

 ىذا أضعف اإلدياف.و  وقاؿ: وسلَّم
ولكن ليس كإخواننا ىداىم اهلل  فالبد أف حُنيي األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر،

 :قاؿ فيهم النيبوالذين  نطعُتاؼبت
 )ىلك اؼبتنطعُت(.

ويسوقوا الناس، فالنيب مل يقل ىذا، وربنا مل يقل ىذا،  الذين يريدوف أف ديسكوا بالعصا
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 ولكن ربنا قاؿ: 
 النحل(.025)"ادُْع ِإَلى لَسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَ "

ا النفوس وتفرح هبا القلوب وال تشمئذ تقبلهة مقبولة باغبكمة أواًل واؼبوعظة تكوف موعظ
 منها.

 :الشرط الثالث: لتكوف حياة اجملتمعات حياًة طيبة
 البقرة(.3) "الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّماَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاةَ "

  ة ستقوِّي الصلة بينهم وبُت اهلل.فإقامة الصال
 اء الزكاة:إيتإقامة الصالة و الرابع: الثالث و والشرط 

وإيتاء الزكاة ستقوي الروابط بينهم وبُت إخواهنم من عباد اهلل، واجملتمع ليصلح حيتاج 
بإقامة عناية اهلل وتوفيق اهلل وكفالة اهلل ونصرة اهلل، وكلها ال تتأتَّى إال لرعاية اهلل و ىؤالء، حيتاج 

 الصالة واحملافظة على الصالة يف وقتها.
فلن يكوف يف قلبو ال الفقَت أف لو نصيٌب يف ما عند الغٍت  إخراج الزكاة: عندما يعرؼ

ؼباذا؟ ألنو بل حيرص على مالو وحيرص على أرضو، حسد وال حقد وال غل حنو ىذا الغٍت، 
 .يأخذ منها نصيبو

ما يقوِّي الصلة بيننا وبُت حضرة اهلل، وما يقوِّي الروابط بيننا وبُت من فيجب أف نعمل 
 نا من خلق اهلل بإخراج الزكاة اليت فرضها علينا اهلل.بينحولنا ممن يعيشوف 

حبسب ما أمرنا بو اهلل ورسولو وكل أمورنا وبعد ذلك دنشي يف كل حركاتنا وُخطواتنا 
يف أواًل للشريعة، والشريعة ويطيعوف اهلل ورسولو يف أي أمر ػ أي أمر أُريد فعلو، فالبد أف أرجع 

 أعرؼ: فإذا ملأنفذه ػ  وتطلبماىذا األمر 
 النحل(.43) "تَالْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِ  ِإْن ُكْنُتْم ال تَ ْعَلُمونَ "

 حىت ال أفعل شيئًا إال ما يُرضي رب العزة عز وجل،سألو ماذا أفعل؟ أتوجو للعامل وأ
ال أخدعو يف كالمي ألنٍت أنا اؼبسئوؿ، فكثَت من العلماء اآلف ػ فوأحكي لو القضية بصدؽ 

 هنرب من مسائل الطالؽ، ؼباذا؟ ػ  ومعذرًة وأنا منهم
: ضعها يف رقبة عامل وأخرج منها سامل، فأنت يا بٍت ألف من يعرض مسألتو يكذب ويقوؿ
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، فماذا نفعل؟ نقوؿ لو: إذىب للجنة الفتوى، اؼبسئوؿ وأنا أحكم على ما تقوؿ، فال فائدة 
 .ضبطفيقوؿ ما حدث بالؼباذا؟ ألف اؼبرء يف السابق كاف حريصاً على دينو 

فيأيت السائل فأسألو: ىل  وبعضهم حىت ال يكلف خاطره فَتسل آخر يسأؿ بالنيابة عنو،
ألف اغبكم أنت صاحب الواقعة؟ فيقوؿ: ال ػ فأقوؿ لو: البد وأف أظبع منو ماقالو بالضبط، 

 ذلك نيتو عند النطق هبذا الكالـ.ينبٍت على منطوؽ الكالـ، وأعرؼ ك
ويعلموا يطيعوا اهلل أف لمؤمنُت إخوانا ل م الشرعي، فالبد يافقد حنتاج إىل النية يف اغبك

 ىل حراـ أـ حالؿ؟و ونفعليو أو وننعأف يصالصحيح يف أي أمٍر يريدوف  العلم
ولكن من واغبمد هلل البالد أصبحت مملوءة بالعلماء،  مل أعرؼ، فأرجع للسادة العلماء

 أسأؿ من منهم؟ 
 اؼبناىج األزىرية، فهذه الوسطية اإلسالمية درسوا يفلذين يدرسوف و االعلماء أىل الوسطية 

 للدياف عز وجل.زبية، وإدنا الدين اغباػبالية من اؼبذاىب السياسية وال 
أو أسأؿ واحد متساىل لكن أذىب ألسأؿ واحد متشدد فأكوف قد شددُت على نفسي، 

 ، فمن أسأؿ إذف؟ العلماء.فأكوف قد ضيعُت نفسي
  كاف يقوؿ: رضي اهلل عنوسيدنا عمر 

  إال من ترى أنو خيشى اهلل عز وجل[.ال تسأؿ ]
دبا يراه حقاً عنده خشية هلل وخوٌؼ من اهلل فهذا من تسألو ألنو سُيفتيك  من ترى أف

 فيحاسبو مواله عز وجل.وصواباً ألنو خيشى أف خُيطئ 
 فماذا يكوف لو؟ الذي ذكره ربنا للمة اإلسالمية  ديشي على ىذا اؼبنهجمن 
 كما ذكرت:بعضها  إىل  شَتكثَتة جداً سنُ اء  أشي
 التوبة(.70) "ُأوَلِئَك لَسيَ ْ َحُمُهُم اهلل"

سَتضبهم يف الدنيا من الغالء ومن الوباء ومن اؼبعاصي ومن الفنت ما ظهر منها وما بطن، 
 يقوؿ فيها عز شأنو:وجيعلهم وىم يف الدنيا يف حياٍة طيبة، 

 النحل(.97" )َأْو أُنْ َثى َوُىَو ُمْؤِمٌن تَ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة طَيَِّبةً  َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن اََك ٍ "
فال بينو وبُت  يف آخر الليل وىو مرتاح الباؿ،وحياة طيبة يعٍت راحة الباؿ، فيناـ اإلنساف 
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، واهلل عز وجل أحٍد عداوة، وال قدـ إساءة ألحد، وال فعل جردية مع أحد، فيناـ مرتاح الباؿ 
 :قاؿ حضرة النيبنو اليت حيتاجها، فماذا حيتاج؟ كما و ويكفيو كل شئ يتواله

فقد حيزت لك الدنيا  ،)إذا أصبحت معافًا يف بدنك، آمنًا يف بيتك عندؾ قوت يومك
 حبزافَتىا(.

ىل كيف أجيبو، مل يأيت غدًا وال أعرؼ   نساف من الدنيا غَت ذلك؟ رزؽ غدٍ ماذا يريد اإل
إذا  أقابل اػبالق البارئ عز وجل، فلم أنشغل بو؟ ، أـ فيو؟ ال أعلمفيو أو أحضر موجوٌد أكوف 

 .ـالرزؽ يف ىذا اليو ىذا اليـو فهو اؼبتكفل يل بكاف ىو قدَّر يل 
ِة اْلَمِتينُ "  الذاريات(.58) "ِإنَّ اهلل ُىَو ال َّزَّاُق ُاو اْلُقوَّ

روحو ويبشرونو يقبضوف  من اعبنةيرحم اإلنساف عند اؼبوت، فيأيت صباعة من مالئكة الرضبة 
ومن معو من الصحابة الكراـ  صلى اهلل عليو وسلَّمبفضل اهلل، ويستقبلو اغببيب اؼبختار 

فيجعل مكانو روضة من رياض اعبنة، ويفتح يف قربه، عز وجل اغبُت، سَتضبو اهلل ولياء والصواأل
، وجيعل عملو نوراً القيامةينزؿ منو الروح والرحياف إىل يـو لو كما قاؿ اغببيب بابًا من اعبنة 

عملو الصاحل الذي عملو يؤنسو يف ال حُيسِّ بوحشة وال يشعر بغربة ألف معو يؤنسو يف قربه، 
فيأخذ كتابو بيمينو، وعندما يأخذ الصحف، ويـو القيامة سَتضبو اهلل عز وجل عند تطاير قربه، 

 ألىل اؼبوقف: ويقوؿالكتاب يطَت من شدة الفرح 
 .)اغباقة( (21) "ِإنِّي ظَنَ ْنُت َأنِّي ُمماٍق ِحَسابَِيوْ ( 09) ُءوا ِكَتابَِيوْ َىاُؤُ  اقْ  َ "

 فتقوؿ اؼبالئكة:
 )اغباقة(. (23) "ُقُطوتُ َها َدانَِيةٌ ( 22) ِتي َجنٍَّة َعالَِيةٍ ( 20) تَ ُهَو ِتي ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ "

بذاتو عند  اً واقف ليو وسلَّمصلى اهلل عسَتضبو اهلل عز وجل عند اؼبيزاف، فيجد النيب العدناف 
صلى اه وإال شفع فيو عند اهلل، ألهنا شفاعة اغببيب ، إذا رجحت كفة ميزاف حسناتو ىنَّ ميزانو

 .اهلل عليو وسلَّم
بها ييشعر جبهنم وؽب سَتضبو اهلل عند الصراط فيمر كالربؽ اػباطف فال ربتوشو النَتاف وال

لذين يوفوف هبذه الشروط ااهلل ال تُعد وال رُبد للمؤمنُت رضبة ف ،دنا دير كالربؽ اػباطفوإوشررىا، 
 لرب العاؼبُت عز وجل.
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 وعدىم بو:

 التوبة(.72) "اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ  َوَعَد اهللُ "
ونعيم باطٍت نوراين  تتمتع بو األجساد اليت زُبلق وتعاد ؽبا نشأهتا يف ىذا الطور،نعيم حسِّي 

 يأخذوف اإلثنُت مع بعضهما:سبحانو وتعاىل، معنوي مع رب العزة 
 التوبة(.72" )نْ َهارُ اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِ ي ِمْن َتْحِتَها اال َوَعَد اهللُ "

  :واألهنار
ٌر ِمْن َخْمٍ  َلذٍَّة ِتيَها َأنْ َهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِ  َآلِسٍن َوَأنْ َهاٌر ِمْن َلَبٍن َلْم يَ تَ َغي َّْ  َطْعُمُو َوَأنْ َها"

 ؿبمد(.05) "ِللشَّارِبِيَن َوَأنْ َهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفِّى
خيتلط اػبمر بالعسل واػبمر يف ال لط اللنب باػبمر و توكلها ذبري يف ؾبرى واحد فال خي

لكن طبر اآلخرة مباح النو تفضل فخمر الدنيا ؿُبرـٌ ألنو يغيب العقل،  ،اآلخرة غَت طبر الدنيا
 كرمي الفتاح عز وجل.بو ال

 ومساكن اعبنة حضرة النيب يقوؿ فيها: 
)إف يف اعبنة ُغرفًا يُرى ظاىرىا من باطنها، وباطنها من ظاىرىا ػ شفافة ػ قيل ؼبن ىي يا 

 رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ؼبن أالف الكالـ وألقى السالـ وأطعم الطعاـ وصلى بالليل والناس نياـ(.
 اعبنة يعرؼ ما يف نفس رب العزة عز وجل، وكل من يفىذه مساكن اعبنة اليت جهزىا لنا 

ىناؾ ينتظر حىت تطلب، فأنت نفسك  ال أحدٌ فنو، تيو دبا يريد بدوف أف يتحرؾ لساويأ اإلنساف
  تفاحة.لك  نزؿيت عندؾ والفرع يُ إىل أف تأرؾ حيف التفاح فالشجرة تت

ا طعمها وؽبا رائحتها وؽبا ؽب ةكل واحدتريد أكل تفاحة أخرى، فاألوىل غَت الثانية خالص،  
، كل واحد لو شابوتألف اهلل عز وجل ال يُعطي لشيٍئ يف اعبنة طعمًا واحدًا لكل معظمتها 

 خاصية خصَّو هبا رب الربية عز وجل.
أنا جالس عليو بدوف أف وىذا شيٌئ يف خاطري، السرير الذي ، يف اعبنة زور فالفأريد أف أ

فهي فاعبنة ىكذا ال ربتاج إىل أوامر سو ويأخذين إىل ىناؾ، أقوؿ لو شيئًا يتحرؾ من تلقاء نف
ف اهلل عز وجل سخَّرىا لنا وخدَّمها لنا، لكي يطمئننا تعرؼ ما خيلد يف نفس اإلنساف وفكره أل
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 خُيرجنا منها يوماً ليعلمنا أننا خالدين فيها، ولن خنرج منها أبدا: لنبأنو عز وجل  
 "االنْ َهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِتي َجنَّاِت َعْدٍن َاِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  َجنَّاٍت َتْجِ ي ِمْن َتْحِتَها"

 الصف(.02)
 يف اعبنة ىناؾ حضرة النيب يقوؿ فيو:اللي اؼبصيف 

اعبنة ػ يعٍت يف اعبنة مصيف ىناؾ ؼبن مل يصيِّف سيكوف لؤلؤة فيها سبعُت غرفة على أهنار 
 ا يقوؿ:نخلها ربدا يعندم ةواعبنىنا، ولكنو مصيف عايل 

على الدواـ ػ ال يتبولوف وال إف لكم أف ال هترموا أبدا ػ ال يهـر فيها أحد ويظلوف شبابًا )
يف الدنيا غَت موجود  وال يتنخموف ػ كل من يضايقنايتغوطوف ػ وبالنسبة للنساء ػ ال حييضوف 

 الفضالت؟  كيف زبرجأي  كيف خيرج؟ ػ   يا رسوؿ اهلل ما باؿ األكل قالوا: ػ ىناؾ
ألف شبار اعبنة ليس ؽبا فضالت، وإذا رائحتها كرائحة اؼبسك، رشحات عرٍؽ زبرج قاؿ: 

ربنا أراناىا وحنن يف الدنيا حدث خيرج عرؽ لو رائحة طيبة كرائحة اؼبسك، وديكن ىذه الصورة 
 يف حضرة النيب:

كاف ندما يعرؽ عرقو  ع اعبنة ػ حيدث لنا يفوىو يف الدنيا ػ كما  صلى اهلل عليو وسلَّمكاف 
ػ رائحتو كرائحة اؼبسك، وكاف عندما يعرؽ ويشتد العرؽ كاف يذىب عند السيدة أـ سليم 

 هَتة.ػ كاف يقيل عندىا يف وقت الظ من الصحابة اؼبباركُتالصاغبات وكانت من كبار 
، فقاؿ وتعصرىا يف زجاجات يـو إستيقظ فوجدىا سبسك دبناديل وسبسح هبا العرؽ وذات

: وماذا سليهنَّ  ػ يريدوف عرقك ػ قاؿ ما ىذا يا أـ سليم؟ قالت: نساء األنصار يطلنب عرقكؽبا: 
 ُنصلح بو طيبنا وىو أطيب الطيب(. يصنعن بو؟ قالت: يقلنَ 

فتكوف فيو قطرات من عرؽ حضرة النيب  رائحتو غَت صبيلة نضعنشًتي طيبًا وتكوف عندما 
 لح بو طيبنا وىو أطيب الطيب.ػ ُنص اًل أبداً رائحة زكيَّة ليس ؽبا مثي

أنا أريد أف أُزوج إبنيت خطبها خاطب وليس جاءه رجٌل ذات مرة وقاؿ لو: يا رسوؿ اهلل 
، ولكن ىات زجاجة فارغة، اآلف ن ليس عندنا شيئٌ عندي شيٌئ أجهِّزىا بو، فقاؿ لو: حن

زجاجة حىت ملىا من عرقو ويضعو يف ال أخذي صلى اهلل عليو وسلَّمفأخذ فارغة فجاءه بزجاجة 
 تك.نوقاؿ لو: ضعها يف جهاز إب
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عطور ويضع الجيلب فتح ؿبل عطارة، وُبٍت على أي شيئ؟ فت تاجر زوجها وبعد أف تزوج 
ػ  "بيت اؼبطيبُت"وأصبح ؿبلو اظبو  صلى اهلل عليو وسلَّمعليها قطرة مما يف زجاجة حضرة الرسوؿ 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمرؽ الرسوؿ من عؼباذا؟  يعٍت اعبماعة ذوي الرائحة الطيبة ػ
اٌب بال ِىـر ال يتبولوف وال يتغوطوف وال بففي اعبنة سيكوف أىل اعبنة خلوٌد بال موت، وش

 يف كل أحواؽبم.يتنخموف وإدنا على رهبم عز وجل يتوكلوف 
  وماذا بعد ذلك؟وىذا للجسم ػ 

 يتجلى رب العزة عليهم فيقوؿ: بعد ىذه اؼبتع كلها 
نة ىل بقي لكم شيٌئ عندي؟ فيقولوف: يا ربنا كيف بقي لنا شيئ وقد حصلنا )يا أىل اعب

ُأحل  عليكم رضواين  ؿ اهلل تعاىل: بقي لكم شيٌئ عندي:فيقو وأعطيتنا كل ما نطلب وزيادة، 
 فال أسخط عليكم بعده أبدا(.

 ىنا على: فيحصلوف
 التوبة(.72) "َعِظيمُ َأْكبَ ُ  َاِلَك ُىَو اْلَفْوُز الْ  َوِرْضَواٌن ِمَن اهللِ "

فيهما صالح الدنيا وسعادة اآلخرة وجالء األحزاف وذىاب فيبقى عندنا آيتُت من القرآف 
 ،  نعمل بو.ال فلماذا نًتؾ ىذا الكالـ كالـ الرضبن ودنشي على ىوانا و اؽبمـو وذىاب الغمـو

متبعُت لسنة رآف، ف جيعلنا عاملُت بالقوأ ف يُلهمنا رشدنافقهنا يف ديننا وأأف يُ نسأؿ اهلل 
وآف، وأف يرزقنا عز وجل التسليم غبضرتو،  هلل يف كل وقتٍ النيب العدناف موفقُت يف طاعة ا

متوادين وخُيرج من نفوسنا وصدورنا األضغاف ؼبقاـ عزِّتو وجيعلنا إخوًة متآلفُت متكاتفُت واؼبراقبة 
                       واألحساد واألحقاد إلخواننا اؼبسلمُت وللخلق أصبعُت.
 

 وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  
   
    
        

 


