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 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
َعُثنَّ ُثَّ لَتُـنَـبـَُّؤنَّ ِبَا َعِمْلُتْم َوَذلِ " َعُثوا ُقْل بـََلى َوَرّبِِ لَتُـبـْ َك َعَلى هللا َيِسرٌي َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ

َزْلَنا َوهللا ( 7) يـَْوَم ََيَْمُعُكْم لِيَـْوِم اْْلَْمِع َذِلَك ( 8)ِبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرٌي َفَآِمُنوا ِِبهلل َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي أَنـْ
َهاُر ِري ِمْن ََتِْتَها األَ يـَْوُم التـََّغاُبِن َوَمْن يـُْؤِمْن ِِبهلل َويـَْعَمْل َصاحِلًا يَُكفِِْر َعْنُه َسيَِِئاتِِه َويُْدِخْلُه َجنَّاٍت تَْ  نـْ

 (.  التغابن)( 9) "َك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذلِ 
 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

لنا خري بياٍن أنزله  أكرمنا هبُداه، وزاد يف إكرامنا فأرسل لنا حبيبه ومصطفاه، وأنزلاحلمد هلل الذي 
 .وهو كتاب هللا إىل خلق هللا

 :صلى هللا عليه وسلَّم القائل يف حديثه النبويوالصالة والسالم على سيدان دمحم 
 (.كنُت أول النبيني يف اخللق، وآخرهم يف البعث)

على آله وصحبه، وكل من اهتدى هبديه ومشى على هنجه إىل يوم الدين، وعلينا صلى هللا عليه و 
 .معهم أمجعني آمني آمني اي رب العاملني

 :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
علم  :للمبتدئني يف اإلسالمصلى هللا عليه وسلَّم اآلخرين كانت أول علوٍم يُعلمها سيد األولني و 

إنه البدء وعلم النهاية، إذا عرف اإلنسان بدايته، وعلم اإلنسان هنايته، وعلم بعد ذلك سر خليقته، ف
 .تبارك وتعاىلويستقيم على منهج هللا  ميشي يف الدنيا كما أمر هللا،

وأخذ عليهم ميثاقًا أشار إليه يف كتابه املبني، فقال  خلق هللا عز وجل أرواح اخللق أمجعني، ومجعهم
 :سبحانه وتعاىل

 قَالُوا َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبِِن َآَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرِِيَـّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِِكمْ "
 (.األعراف271) "َنَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِليَ بـََلى َشِهْدََن َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة إِ 

األرواح كلها مجلًة واحدة، ما  سبحانه وتعاىلقبل خلق جسم آدم، من عناصر األرض خلق هللا 
تبارك ظهر منها وما مل يظهر إىل يوم القيامة، وأعطى لكل روٍح صورهتا، وخصوصيتها اليت خصها هبا هللا 

 وكان أول جسم يظهر هو  اح يف أجساٍم تتكون من عناصر األرض،األرو  تجاء، وبعد ذلك وتعاىل
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 .نبينا أفضل الصالة وأمت السالم جسم سيدان آدم عليه وعلى

 :ـ وامسعوا معي وعوا تبارك وتعاىلأشار إىل هذا التدريج اإلهلي قول هللا 
ُثَّ قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اخي يع ي بعد فتة وويلة ـ ـ مجيعاً، ومث للت ُثَّ َصوَّْرََنُكْم ـ مجيعًا ـ  َوَلَقْد َخَلْقَناُكمْ "

 (.األعراف22) "َدمَ اْسُجُدوا آل
، وأخذ السالم عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمتم ُخلقت وُصورت قبل خلق آدم قد فأرواحنا كلنا 

 :هللا عز وجل علينا عهداً وميثاقاً كما ذكر يف ُُمكم القرآن
 .بلى شهدان: مسعنا، بل قالوا: لست بربكم؟ فلم يقولواوأشهدهم على أنفسهم، أ

تبارك جدها فينا هللا و شهدان مجال هللا ومسعنا كالم هللا، وأجبنا خطاب هللا، حبقائق روحانية أك
بلى، ومل نسمع فقط بل وشهدان أيضاً، : ، قالواهألسُت بربكم ـ وهذا خطاب هللا ـ مسعنا :وقال وتعاىل

 :فأولق التحذير اإلهلي
 (.األعراف271) "َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإَنَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِليَ "

سيدان دمحم، مل يُقل هللا  صلى هللا عليه وسلَّمعندما جاء األنبياء واملرسلني وإمامهم وسيدهم  ولذلك
يف امليثاق األزيل قبل خلق  أي فكَّرهم ابلعهد الذي ُأخذ عليهم "وذكِ ر": علم بل قال له: تبارك وتعاىل

 .عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالماألكوان، وقبل وجود جسد آدم 
هللا احلرام مع أمري  يتوكرم هللا وجهه، كان حُيج ب هنع هللا يضروبني حقيقة هذا العهد سيدان اإلمام عليٌّ    

طاب كان له هنج  إهلي يريد أن يُباعد بني العرب ، وعمر بن اخلهنع هللا يضراملؤمنني يف زمانه عمر بن اخلطاب 
صلى هللا عليه وبني الشرك اجلليِ  ألهنم كانوا حديثي عهٍد ابألصنام واألواثن، فالشجرة اليت كان رسول هللا 

حون هبا ويتربكون هبا، مسَّ جد الناس يذهبون إليها فيتفو  ،بيعة الرضوانوهي  ابيع أصحابه حتتها وسلَّم
 .يكون اإلنسان على صلٍة مباشرٍة حبضرة الداينحىت فقطعها 

 : ، مث قال لهلهلمه وقبَّ واستسعد فجاء إىل احلجر األ
 ـ[ ا قبلتكيُقبلك م صلى هللا عليه وسلَّمر وال تنفع، ولوال أين رأيُت رسول هللا إنك حجر  ال تضُ ]

ؤيته ابلكلية ر وال يرى األسباب ل ،تبارك وتعاىلوكان عمر يف مشهد عاىل، فال يشهد الضار النافع إال هللا 
 .سبحانه وتعاىلملسبب األسباب 
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 : وكرم هللا وجهه هنع هللا يضرفقال اإلمام علي 

ية كتبه يف  لى الذر إنه ينفع ويُضر إبذن هللا اي أمري املؤمنني، أما علمت أن هللا حني أخذ العهد ع]
 .[له إىل يوم القيامةكتاب، مث ألقمه هذا احلجر، فهو يشهد لكل من استلمه أو قب

عنا عليه أمجعني، كتاب األزل القدمي بوحدانية هللا، ومعاهدة هللا هو ُمسجَّل فيه الكتاب الذي وقَّ 
وُنطيعه وال نعصاه، ونذكره وال ننساه، به شيئا،  جل يف ُعاله، ألننا إذا جئنا إىل الدنيا نُوحده وال ُنشركُ 

 .هد األزيلونشكره وال نكفر نُعماه، وهذا ُُممل الع
فكل إنسان له زمن  لإلمتحان يف العهد الذي أخذه عليه حضرة الرْحن، فيأيت ميعاد االمتحان يُهيئ 
هللا عز وجل له بداًن جسمًا من عناصر األرض يتغذَّى من عناصر األرض ويلبس من عناصر األرض، 

الروح اليت هي حقيقة اإلنسان  ويب ي بيتًا ُيكنمه من احلر والربد من عناصر األرض، ليحمل الساكن وهي
 .سبحانه وتعاىلاليت أقرَّت ابحلدانية حلضرة الرْحن 

 :وميشي يف األكوان لكي أيتسي ابلدليل والربهان على صدق اإلميان الذي عاهد عليه الرْحن
 (.األحزاب12" )َعَلْيهِ  ِمَن اْلُمْؤِمِنَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا هللاِ "

 .دق، صدق اإلميان يف هذه احلياة الدنياوهنا يظهر الص
ألنه ابلوحدانية يف يوم امليثاق جهراً،  تبارك وتعاىلفقد أقرموا هلل  أما الكافرون واملشركون واجلاحدون

راهنم هلذا وُكف جبالله، فلما ظهروا يف الدنيا متردموا وبدأ يظهر منهم ما يدل على نكراهنم للجميل، مواجهه
 .لعباده املؤمنني تبارك وتعاىلدوا عن الطريق الذي رمسه هلم هللا السبيل، ولذلك حا

 :ربنا ُُياوب عندان يف اآلايت اليت استمعنا إليها اآلن الفريقني
 :الفريق األول

ظهر ُملحدون : بعض يقولالوهؤالء كانوا منذ بدء الدنيا إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها، يع ي 
رة يظهر فيها ُملحدون؟ أمل يكن هناك ملحدون أايم حضرة النيب؟ وكان يف هذه األايم، وهل هي أول م

 :والبد منه، ألنه قال م األنبياء السابقني؟ هو أمر هللاهناك ملحدون أاي
 (.الشورى7) "َفرِيٌق ِف اْْلَنَِّة َوَفرِيٌق ِف السَِّعريِ "

 هؤالء إىل اجلنة وال : بيمينه، وقالقبض هللا قبضًة :)صلى هللا عليه وسلَّمقال وكل واحدة هلا أهلها، 
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أابيل ـ وليس معىن ميينه أن له ميني كيميننا، حاشا هلل ولكنه تقريب  للحقيقة ـ وقبض قبضًة بشماله، 

 (.هؤالء إىل النار وال أابيل: وقال
اليت  كما جاء يف اآلايت: هنا، وفريق  هناك، أهل النار كذبوا املرسلني وقالوا فالبد أن يكون فريق ذ

استمعنا إليها، هذا النيب بشر  مثله كمثلنا، فلماذا خصَّه ابلرسالة؟ ومل مل يرسل لنا حنن أيضًا الرسالة 
 مباشرًة؟ 

 :طبعاً هذا إعتاض على األُلوهية ألن هللا يقول يف قرآنهكو 
 (.األنعام211) "هللا َأْعَلُم َحْيُث ََيَْعُل ِرَسالََتهُ "
 .سبحانه وتعاىلنفيذ رساالت هللا تار ما يراه صاحلاً يف تُي

وأكرمهم يف كل  مع أهنم يعلمون أنه أفضلهمـ وقبله على املرسلني  ،وبعد أن إعتضوا على الرسول
 :ولذلك يقول هللا تعاىل حلبيبه ومصطفاه النواحي وامليزات ـ

بُوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمَي ِبَََِيِت هللا ََيَْحدُ "  (.األنعام22) "ونَ فَِإنَـُّهْم ال ُيَكذِِ
أفضلنا نسبًا وأكرمنا ُخلقًا وأعالان شرفاً، فلماذا ال تتبعوه : فيقولكان أي واحٍد منهم ُيسأل عنه 

 وتصدقوه؟ 
 :سالة مجعهم كلهم وقالر عندما بُعث ابل صلى هللا عليه وسلَّموهو ذاته 

: ؟ قالواأكنتم ُمصدقي ِ  اي معشر ُقريش لو أين أخربتكم أن خياًل خلف هذا الوادي ستغري عليكم،)
 (.إين نذير  لكم بني يدي عذاب  شديد: ما جربنا عليك كذابً قط ـ مل تكذب علينا أبداً ـ قال

 تبَّاً لك ـ يع ي هالكاً لك ـ أهلذا مجعتنا؟ : من عمه أبو هلب فقال لهفتحدث الطامة الُكربى 
ى هواه، ويفعل ما يتمناه، وال يريد يُريد أن ميشي علما هذا؟ وبيعة اإلنسان يف كل زماٍن ومكان 

  .ما يريده وال يوجد حالل وال حرامهذا حالل وهذا حرام، بل يريد أن يفعل : له من أحٍد أن يقول
ألنه يريد أن  السبب، هو هذا  جند أنادية قدميًا وحديثًا حلولذلك لو حبثت عن كل احلركات اإل

إن هذا حالل فُكل منه، وهذا حرام فال تقربه، : ول لهن الدين قيد  له، ألنه يقأميشي على هواه ويرى 
حلفظ  اً إهلي اً وتشريع اً لم حُيرم النساء ولكن عمل تقنينفنظَّم، الدين فالدين مل حُيرم شيئًا أبدًا ولكن 

 .وهو ال يُريد ذلك التشريع، ولكنه يُريد أن ميشي على هواهيد الزواج فيكون ابلطريقة الفالنية، ر األنساب، إن ت
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سرم تكذيب املكذبني لألداين اليت نزلت من رب العاملني على أيدي األنبياء واملرسلني، فبعد  وهذا

وهل إذا متنا فهل سنُبعث مرًة اثنية : جزئية مهمة وقالواأن اعتضوا على النيب، عادوا فاعتضوا على 
 وحُناسب، فكيف يكون ذلك؟ 

اي  :بعظم مجل وكان على وشك أن يذوب، وقال له صلى هللا عليه وسلَّمحىت أن أحدهم جاء للنيب 
 :عليه تبارك وتعاىلدمحم أتزعم أن هللا عز وجل حُييي هذه العظام بعد هالكها، فردَّ هللا 

 "يمٌ ُقْل ُُيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِِ َخْلٍق َعلِ ( 78)قَاَل َمْن ُُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميٌم "
 (.يس)( 79)

فكذبوا ابلبعث بعد املوت، وكذبوا ابلقيامة، ملاذا؟ مالذي جيعل اإلنسان أن ميشي متزاًن يف حياته 
 الدنيا؟

، وحُياسب على كل ما فعلت يداه، لكن لو أنه ال حساب رف أنه يف يوٍم ما سُيعرض على هللاإذا ع
ف والغ ي أيكل الفقري، وتكون األُمم كلها وال حقوق، فكل واحد ميشي على هواه، والقوي أيكل الضعي

 .مهجية أكثر من احليواانت يف الربية
 لكن مالذي يُنظم نظام العامل؟

ينفذ يف الدنيا من أن الناس يعرفون أن هناك حساب، وهناك بعث، ومن يستطع حبيلة من احليل 
 ؟سبحانه وتعاىلقضية، كيف ينفذ يوم لقاء رب الربية 

َعُثواَزَعَم الَِّذيَن كَ "  (.التغابن7) "َفُروا َأْن َلْن يـُبـْ
 :وهنا احلُكم اإلهلي أن كل من يُنكر البعث يكون كافراً 

َعُثنَّ ُثَّ لَتُـنَـبـَُّؤنَّ ِبَا َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى هللا َيِسريٌ "  (.التغابن7) "ُقْل بـََلى َوَرّبِِ لَتُـبـْ
طول شرحها وال نستطيع شرحها يف هذا الوقت جيمع اخللق مجيعًا يف يوم الدين، والكيفية أمر  ي

ليبدأ  هللا هلذا األمر يف الوقت واحلنيف اخلالئق أمجعني يف أرض املوقف اليت جُيهزها ويصطَّ القصري، 
 :احلساب، ولذلك يقول القائل

 لكان املوت غاية كل شيئ                   فلو أان إذا متنا تُركنا  
 شيئفُنسأل بعدها عن كل                    ولكنا إذا متنا بُعثنا   
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على املؤمنني لكي يُعطينا الروشتة اليت فيها النجاة يف هذا اليوم املبني،  سبحانه وتعاىلمث عرَّج هللا 

 فما هي روشتة النجاة؟
َزْلَنا"  (.التغابن8) "َفَآِمُنوا ِِبهلل َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر الَِّذي أَنـْ

 آمنوا ابهلل ورسوله؟: فنحن مؤمنني، فلماذا قال لنا
 :يف اآلايت اأُلخرىكما قال 

ليزداد املؤمنون إمياان مع إمياهنم، يع ي نزيد جرعات اإلميان، فنحن ُمتاجني إىل زايدة ُجرعة اإلميان، 
جرعات من القرآن وجرعات من سنة فهي التحصني الذي حُيصننا به وأوالدان وبناتنا من فنت هذا الزمان، 

 : يصل اإلنسان إىل مقام اليقنيوجرعات من العلماء العاملني، حىت ،النيب العدانن
 (.احلجر99) "َواْعُبْد رَبََّك َحَّتَّ َيَْتَِيَك اْلَيِقيُ  "

اإلنسان على الدوام من جرعات اإلميان، واإلميان حيتاج أن يتعلموا من العلماء أن يستزيد فالبد 
 :وأثىن عليهم يف كتابه املبني املني أهل اخلشية الذين ذكرهم هللاالع

 (.األحزاب29) "َوََيَْشْونَُه َوال ََيَْشْوَن َأَحًدا ِإال هللاَ  َن يـُبَـلُِِغوَن ِرَساالِت هللاِ الَِّذي"
يف حركاته واإلميان ابهلل يقتضي أن يعمل املرء مبا أمره به مواله ـ وهذه واحدة، وأن يراقب هللا 

يطلع عليه ويراه يستحي أن يعصى  تبارك وتعاىلوسكناته ويعلم أن هللا يطلع عليه ويراه، فإذا علم أن هللا 
 .معه سبحانه وتعاىلهللا حىت ولو كان ال يراه أحد  من خلق هللا، ألنه يرى أن هللا 

حىت ال ُيرج اإلنسان عن يقتضي االقتداء به يف كل أحواله،  صلى هللا عليه وسلَّمواإلميان ابلرسول 
 :هللا يف شأنهقال ريقه يف قليٍل وال كثري، فقد و

 (.األحزاب12) "َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل هللا ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ   َلَقدْ "
وقد نزيد  صلى هللا عليه وسلَّمبقدوتنا، واآلفة اليت وقعت للمسلمني يف زماننا أننا نقتدي ابلرسول 

 (.صلوا كما رأيتموين ُأصلي):يف صالتنا وصيامنا وعباداتنا، ألنه قال لنا
ونطيل يف الركوع ونطيل يف  ،كان ُيصلي الصالة الوسطية فنطيل يف القراءةفجائز أننا نزيد قلياًل ألنه  

صلى هللا عليه السجود، ظنًا منا أن هذا أمر  حسن، لكن كثري  من املسلمني يف زماننا تركوا اإلقتداء به 
 . اليت حنتاج إليها اآلن يف أخالقه ويف معامالته، وهي وسلَّم



 [9-7]التغابن { أركان اإلميان}                                      فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 هـ األقصر ـ مسجد سيدي يوسف احلجاجي بعد صالة العشاء 0349صفر  87املوافق  8102نوفمرب  6: الثالاثء

 
 :ن لنا هبا ولسنا يف حاجة يف أمرها، وإمنا فيها كما قال هللافالعبادات بينك وبني هللا، ال شأ

َها ُثَّ ِإََل رَبُِِكْم تـُْرَجُعونَ "  (.اجلاثية21) "َمْن َعِمَل َصاحِلًا َفِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـََعَليـْ
 ؟ ومل تغتَّ فهذا لك وال أنخذ منك شيئاً، ولن تفتخر عليَّ هبن أنت ُتصلي يف الليلة ألف ركعة،

 وتظن أنك أحسن من فالن وعالن؟ وهل ضِمنَت القبول؟ 
و تصوم ووال العام فهو لك، لكن كل ما يهم ي كيفية تعاملك معي، حتج كل سنة مرة فهذا لك، أ

 .صلى هللا عليه وسلَّموهي اليت كان حريص عليها سيدان رسول هللا 
ال يُرى إال ابمساً، إذا كان   عليه وسلَّمصلى هللاي برسول هللا يف أخالقه، فكان حنتاج أن نقتد

 :جالساً أو ماشياً أو يتكلم ال يُرى إال ابمساً، ويقول لنا كلنا
 (.تبسمك يف وجه أخيك صدقة)
ن ُيكشِ ر يف وجه أخيه؟ أو يعبس يف وجه أخيه؟ أيقول هذا الكالم فهل ينبغي على مسلم  بعد أنف

 .صلى هللا عليه وسلَّماملرسلني األنبياء و واإلقتداء أبمري ة؟ رم نفسك من الصدقملاذا اي أخي؟ هل حتُ 
 :ها هو امليزان لنانتكلم مع بعضنا فقال 

 (.الكلمة الطيبة صدقة)
فلماذا ُأخرج اأُلخرى؟ وما ابل القواميس اليت نسمعها يف الطرقات؟ فقال هذه ليست تتبعنا فال 

 :نيب األمني فقالتتبع اإلسالم، وال خُتصم املسلمني، وهنى عنها ال
 (.ليس املسلم بسبَّاب وال لعَّان وال فاحش وال بذيئ)

 نكون كذلك؟ املسلم ليس كذلك، فهل أن بعد أن يقول 
عن والشتم اإلنسان عندما يرى املسلمني يف كل زماٍن ومكان ابلسب والل شيئ غريب يعجب له

 .على التحقيق  عليه وسلَّمصلى هللاوهذا كله خمالفاً هلدي النيب  واأللفاظ اليت ال تليق،
 :إذا قابلت أخاك، فقال

 (.إنكم لن تسعوا الناس أبموالكم، وسعوهم ببسط وجٍه وُحسن ُخلق)
صلى كل مسلم يقابل املسلم أاًي كان ابسم الوجه ألهنا كانت السمة اليت كان عليها النيب العدانن 

 .هللا عليه وسلَّم
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 كيف نتعامل مع بعضنا؟

رسول هللا  ، أمل تكن هذه أخالقوابملودة وابلشفقة وابلرْحة وابلعطف وابحلنان ابلتواضع وابللني
 :؟ ونسمع هللا يقول عنهصلى هللا عليه وسلَّم

 (.آل عمران219" )فَِبَما َرْْحٍَة ِمَن هللا لِْنَت ََلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب النـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ "
وجتمَّل ابجلزء الذي ربنا  ،ني يف هذا الزمان ترك اجلزئية اليت أثىن ربنا على النيب هبافكثري  من املسلم

والده أو جريانه أو مع إخوانه أبرأ النيب منه ابلفظاظة والغلظة والشدة والقسوة، إن كان مع زوجته أو مع 
املفتضة  الفرائضيؤدي يظن أنه ما دام  أنهالوضع العجيب يف هذا الزمان،  املسلمني، وهذا اي إخواننا

 .يكون قد أدَّى ما عليه حنو مواله، وأصبح مسلماً صادق اإلميانعليه، 
 ي هبذا النيب؟ ة، وأين بقية النواحي؟ ومباذا تقتدقد أخذت انحيل

، وبعد ذلك نتابعه يف أمور جيب أن نتابع رسول هللا فيهميف العبادات واألخالق واملعامالت، ثالث 
 .سبحانه وتعاىل خشوعه ويف حضوره ويف صفائه مع هللا أحواله القلبية يف

: إن كانت جتارية أو غريها أو غريها، تقول لهالتعامالت  م يفعندما نرى بعض املؤمنني أو كثري  منهو 
من الذي قال ال بل إهنا على هواك الذي أنت فيه، هذه نقرة وهذه نقرة، : الشريعة تقول كذا، يقول لك

 هذا الكالم؟
 الشرعي؟ أي زمان أو مكان ومل يُبني ُحكمهيف  قرآن ترك شيئاً لإلنسان يعملهال وهل

 ومل يُبني الكيفية السديدة الرشيدة له؟ وهل النيب ترك أي أمٍر من أموران 
كيف نتعامل مع وحىت كيف منشي؟ وكيف نتكلم؟ وكيف جنلس يف الشمس؟ مل يتكنا على هواان،  

 :قال؟ علينا الشتاء وقد دخلالشمس 
 (.إستدبروا الشمس واستقبلوا اهلواء)

ليهم كان أحدهم ال ع هللا تبارك وتعاىل وانرضمل يتك صغرية و ال كبرية، حىت أن السلف الصاحل 
 يعمل أي عمٍل صغرٍي أو كبري إال بعد أن يتيقَّن من حديٍث صحيح كيف فعله البشري النذير؟

مل ال أتكل البطيخ مع أنه ُروي أن رسول : بطيخ، فقالواتوقف عن أكل ال هنع هللا يضرسيدان أْحد بن حنبل 
 كان حُيب   صلى هللا عليه وسلَّمكان حُيب البطيخ؟ قال ورد ابلرواية الصحيحة أنه   صلى هللا عليه وسلَّمهللا 
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البطيخ، لكن مل يرد إيلَّ برواية صحيحة كيف كان أيكل البطيخ؟ فأخاف أن آكله على غري هديه 

 .فيالشر 
 :ماذا بلغت درجة احلرص؟ ألن ربنا قال لنا يف القرآنوانظروا 

 (.النور11) "َوِإْن ُتِطيُعوُه تـَْهَتُدوا"
 :ذاراً شديداً عطى إنومن ُيالف؟ أُ 

َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ " ْلَيْحَذِر الَِّذيَن َُيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ  (.النور32) "فـَ
أليم يف الدنيا من اهلم والغم واملرض والوابء وغريه، غري العذاب األليم أو عذاب أتتيه فتنة من ُيالف 

 .يف الدار اآلخرة، حفظنا هللا أمجعني
اي أحبة ابختصاٍر شديد يقتضي اإلقتداء به يف عباداته هلل،  صلى هللا عليه وسلَّمفاإلميان برسول هللا 

ه يف كل أحواله مع مجيع عباد هللا، ليكون هذا هو ُحسن املتابعة ويف اخالقه مع خلق هللا، ويف تعامالت
 .صلى هللا عليه وسلَّمحلبيب هللا ومصطفاه 

َزْلَنا"  (.التغابن8) "َوالنُّوِر الَِّذي أَنـْ
 :والنور هنا هو القرآن الكرمي

َنا ِإلَْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرََن َما ُكْنَت َتْدِري َما الْ "  "ميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًاِكَتاُب َوال اإلِ وََكَذِلَك َأْوَحيـْ
 (.الشورى11)

فالقرآن الكرمي نور، والقرآن الكرمي اي أحبة كتاب حياة، مل يُنزله هللا عز وجل لنتلوه آانء الليل 
 .وأوراف النهار ألخذ احلسنات وكفى، ولكن أنزله إلينا هللا لنتدبره ونعمل مبا فيه

َزْلنَ " بَـُّروا َآََيتِهِ ِكَتاٌب أَنـْ  (.ص19) "اُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
عمل، فقد كان أصحاب يتدبر مث يليس املطلوب من املسلم أن يقرأ القرآن كل يوم مرة، ال ولكن 

رضي ، فكان سيدان عبد هللا بن مسعود يتدبرون القرآن كما يُروى عنهم  صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 
 :يقول هللا عنه
لنا القرآن الكرمي رسائل ربنا إلينا، ـ خطاابت أرسلها لنا ربنا ـ فكنا نقرأه ونتدبره ابلليل، مث نعمل جع]

 [.مبا فيه ابلنهار
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 .البد من جانٍب عملي للقرآن، جزء نظري للقراءة والتدبر، واجلزء العملي هو تنفيذ ما أمر به هللا

أي يُعطوه لقب عظيم، ملاذا؟ ألنه حفظ " ماً عظي"فكان الرجل الذي حيفظ منهم سورة البقرة يُدعى 
 .وعمل هبا، مث يقرأ اآلية اليت بعدهاكان ال ينتقل من آية إىل آية إال إذا تدبرها البقرة، وكيف حفظها؟  

 :اهنع هللا يضرتقول السيدة عائشة 
 [.ة، خري  لك من أن تقرأ القرآن كله هزرم"إذا زُلزلت األرض زلزاهلا بتدبر"ألن تقرأ سورة ]

وهزرمة يع ي بسرعة وبغري فهم، فالقرآن حيتاج إىل تدبر وفهم، ومن إعجاز هللا عز وجل يف القرآن أن 
دره يف  أي إنسان ـ حىت ولو كان أُميًا ـ لو مسع القرآن وحضَّر قلبه يُرسل هللا له من عنده سهمًا على ق

  .كتاب ربه
فكل  تفاوت األفهام ـ لكن الكل يفهم،توالقارئ يقرأ ـ صحيح أنه  زاء،فعندما حنضر كلنا أي ع

 :له فهم  يف آايت هللا، ألنه قال جل شأنه واحد يُرسل
   :يضاً، والذكر يع ي التدبر والفهمأـ وليس للتالوة وانتبهوا  (.القمر11) "َوَلَقْد َيسَّْرََن اْلُقْرَآَن لِلذِِْكرِ "
 (.القمر11) "فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ "

لتالوة والتدبر والفهم، فعندما عمل املسلمون كتاب للميامت، وكتاب لالقرآن حيتاج فومل يُقل للتايل، 
حىت لو تعبدوا فيه حيتاجون أن يعدموا كم ختمة قرأها، وال فهم وال عمل فحدثت النكسات التس حنن 

 .فيها اآلن
واعني ملراد م كانوا عنه رضي هللا تبارك وتعاىل و صلى هللا عليه وسلَّملكن أصحاب حضرة النيب 

 :الرْحن يف القرآن، ألن هللا عاتب الذي يقرأ وال يتدبر
 (.دمحم11) "َأَفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقْـَفاَُلَا"

 وملاذا ال يتدبر هؤالء الناس القرآن؟
 هل على القلوب أقفال لكي ال تفهم معاين القرآن؟ 

وهللا اي مجاعة املؤمنني لو تدبر املؤمنون يف عصران يف آايت  ،وتعاىلسبحانه مع أنه ُميسر من الرْحن 
هبا لسعدان سعادة ال يستطيع ة املغرب والعشاء والفجر وعملوا اليت تُتلى عليهم فقط يف صالالقرآن 

 .إنسان  منا وصفها
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عندما  لَّمصلى هللا عليه وسمل بكتاب هللا عز وجل، وخاصة أن رسول هللا عحتتاج فقط للتدبر مث ال

 :حتدث عما حيدث يف هذا الزمن الذي حنن فيه، قال
 كتاب هللا تعاىل ـ  :وما املخرج منها اي رسول هللا؟ قال: املظلم، قيل لأال إهنا ستكون فنت  كقطع اللي)

، وُحكم ما بينكم ـ كل ما حتتاجونه فيه ـ ما بعدكم خربما قبلكم، و  نبأفيه : ولكي يُوضح لنا احلكاية ـ قال
إان مسعنا قرآانً : وهو الذي ال تنقضي عجائبه، وال تنتهي غرائبه، وهو الذي مل تنتهي اجلن إذ مسعته إذ قالوا

عجبًا يهدي إىل الُرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به ُأجر، ومن دعا إليه دعا إىل وريٍق 
 (.تبارك وتعاىلمستقيم، ومن تركه من جباٍر قسمه هللا 

والسياسية، وكلها  ةالشفاء لكل ما حنن فيه اآلن من األمراض اإلقتصادية واالجتماعيفالقرآن هو 
 :ألن هللا قال فيه

 (.اإلسراء81) "َونـُنَـزُِِل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْْحٌَة لِْلُمْؤِمِنيَ "
 :فقط حيتاج إىل التدبر والتفكر والفهم مث العمل

 (.التغابن8) "َخِبريٌ َوهللا ِبَا تـَْعَمُلوَن "
ىل مقام مراقبة هللا واعتقدان آانء الليل وأوراف النهار إإذا وصلنا بقي املقام الذي ُيصلح كل األقوام، 

صلح احلني من بعدهم من عباد هللا، سيُ أصحاب رسول هللا، والصعليه أن هللا يطلع علينا ويراان كما كان 
، ألن كل واحد منا يف أي عمٍل سيعمله وال مديرين خمربين ىل متابعني والحال اجملتمع، فال ُمتاجني إ

 :أمامه اللوحة اإلرشادية القرآنية
 (.التوبة201" )َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى هللاُ "

ألنه  عملوا عندي، فال حيتاجون أن يتابعهم أحد،يفلو إستأجرت مجاعة لال حيتاج أحد  يتابعه، 
 .يعرف أنه يراقب هللا وهللا يطلع عليه ويراه

 .سيعملون ويتقنون ألهنم يعرفون أن هللا يطلع عليهم يف هذا العمل ،إذا وظفنا مجاعة يف أي عمل
الناس، ختطفتنا الشياوني ونسينا مراقبة رب العاملني،  ونراقبوالناس ي، ناما أصبحنا نراقب بعضفل

 .اعة املؤمننيوأصبحت أحوالنا كما نرى اي مج
 :نعلم علم اليقني أن هناك يوماً يقول فيه رب العاملني إذن ما احلل؟
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  (.التغابن9" )يـَْوَم ََيَْمُعُكْم لِيَـْوِم اْْلَْمِع َذِلَك يـَْوُم التـََّغاُبنِ "
، إ  .وكل واحد سيأخذ حقهفهنا سيأيت يومه ايك أن تظلم أحداً يف الدنيا وتظن أنك سَتِفرم

أحدمها له قرون، واآلخر أجلح ليس له قرون،  ماشيًا وكبشني ينتطحان  عليه وسلَّمصلى هللاكان 
 : فقال لسيدان أيب ذر

اليت هي من غري أي لكن هللا يدري وسيأخذ للجلحاء ـ : قال ـ ال: أتدري فيما ينتطحان؟ قال)
 (.قرون ـ حقها من القرانء يوم القيامة

يُنادي منادي أتخذه على اجلنة، ئكة من احلساب، واملالأن ينتهي الواحد وبعد وهكذا احلكاية، 
 (.من كان له مظلمة عند فالن فليخرج) :هللا

اي رب خذ يل : ، والكل يقولومن ميسك برجليه ،رقبته، ومن ميسك بيديهُيرج الناس، فمن ميسك ب
تبارك ـ فيقول هللا  كل واحد يذكر مظلمتهو مبظلميت من هذا ـ ملاذا؟ سبَّ ي أو شتم ي أو إغتاب ي خدع ي، 

 (.وعزيت وجاليل ال تدخل اجلنة حىت تُرضي ُخصماءك: وتعاىل
 :وتفاوض معهم، وهات يل ُماضر ُصلح منهم، أين هذا املكانإجلس معهم 

 (.األعراف13) "َوَعَلى االْعَراِف رَِجاٌل يـَْعرُِفوَن ُكال ِبِسيَماُهمْ "
أعرفه هناك، تعرفهم بسيماهم وليس إبمسه وال فسرفه، واحد إغتاب ي يف الدنيا ومل يصل ي اخلرب وال أع

يف هذا اليوم، فإذا كان  صلى هللا عليه وسلَّمبنسبه وال بلقبه، لكي لتؤديَّن احلقوق إىل أهلها كما قال 
املؤمن يعرف أن هللا يطلع عليه ويراه، وأنه سيقف بني يديه وسُيؤدي احلقوق اليت عليه لعباد هللا، فكيف 

 يف الدنيا؟يكون حاله 
 :سيكون كما ربنا يقول

 (.  التغابن9) "َوَمْن يـُْؤِمْن ِِبهلل َويـَْعَمْل َصاحِلًا"
 :بعض اهلفوات أو بعض الذنوب الصغرية والسيئات سيغفرها له هللاحىت ولو له 

 (.التغابن9" )ُيَكفِِْر َعْنُه َسيَِِئاتِهِ "
 :مصلى هللا عليه وسلَّ يوم القيامة كما قال  يقولفربنا 

 أما ما كان بي ي ويبنكم فقد وهبته لكم ـ : اي عبادي لقد استمعُت إليكم وويال، فاستمعوا إيلَّ قليال)
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 (.أان مسامح يف حقي ـ وأما ما كان بينكم وبني بعضكم فتجاوزوا عنه وادخلوا اجلنة برْحيت

ته التائهة، أنتم أحرار مع بعضكم، وحنن مع بعضنا ماذا نعمل؟ ال شيئ فكل واحد يبحث عن حسن
 .إن كان هنا أو هنا أو هنا، ألنه يوم شديد

فاإلنسان املؤمن العاقل الذي ُيرج من الدنيا وليس عليه مظامل وال حقوق للعباد، فمن له حقوق 
هناك غري احلسنات، ال يوجد لكن  ، سهلكان مليون جنيهاً   وحىت ولعندك اآلن فهذا سهل التعويض، 

اي رب حسنات وال يزال له فينتهي الرصيد، وأُعلن اإلفالس ومل يعد  فُتعطي هذا حسنات وهذا حسنات
 :صلى هللا عليه وسلَّمذنوبنا وسيئاتنا، قال إْحل عنا : له املطالبني يطالبون، وماذا تريدون؟ يقولون

 املفلس من أُميت من: املفلس فينا ما ال درهم له وال دينار، قال: أتدرون من املفلس فيكم، قالوا)
صالة وصيام وصدقة وحج، وأييت وقد شتم هذا وضرب هذا وسرق هذا وأكل مال بيوم القيامة أييت 

هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ُأخذ من سيئاهتم فطُرحت عليه مث 
 (.وُرح يف النار

 :لو أن املؤمن وضع هذا الكالم يف أعتباره، فيأخذ على الفور
 "نـَْهارُ ْن ِِبهلل َويـَْعَمْل َصاحِلًا ُيَكفِِْر َعْنُه َسيَِِئاتِِه َويُْدِخْلُه َجنَّاٍت َتِْري ِمْن ََتِْتَها األَ َوَمْن يـُْؤمِ "

 (.  التغابن9)
 : ، فطمأننا وقالخلفنايف يوم من األايم خرجنا منها كم سنة ميكث يف اجلنة؟ فلو 

   (.    التغابن9) "َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا"
 .؟ يع ي أبداً خالدين فيهان يدخلها لن ُيرج منها أبداً، وما مقدار فم
 (.        التغابن9) "َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ "

ل هللا أن نكون من الفائزين الفوز العظيم، وأن ُيصلح أحوالنا، وأن يُذهب فساد نفوسنا، وأن نسأ
من جيعلنا  بينا يف أخالقنا ومعامالتنا، وأناالتباع لنوأن يرزقنا ُحسن ُيصفي قلوبنا، وأن حُيببنا يف بعضنا، 

  .الذين يراقبون هللا وُيشونه حق خشيته، ومن الذين يعملون ابلقرآن آانء الليل وأوراف النهار
 وسلَّم وِبرك على سيدَن دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم وصلى هللا


