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 مسجد األنوار القدسیة ــ المھندسین  :المكان 

 غیر معلوم :التــاریخ 

 تغییر خلق سيء بخلق حسن :الموضــوع 

  خیر إحتفاء بمیالد الحبیب صلى هللا علیھ وسلمّ 

                                                                : بسم اهللا الرحمن الرحيم 

القلوب بنور الحبيب المحبوب ، وطّهرها من العمى واللغوب ، وجعلها أفقاً لظهور كالم الحمد هللا الذى نّور 

 .اهللا عّز وجّل المكتوب 

خير مثال أنزله لنا اهللا وأفضل أنموزج نحتذى به فى  ،والصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد بن عبد اهللا

ديه وتمسك بنهجه الُهداة وأصحابه الُتقاة وكل من سار على ه ه وعلى آلهصلى اهللا عليهذه الحياة لننال رضا اهللا ــ 

 آمين آمين يارب العالمين .. ، وعلينا معهم أجمعين فوصل إلى اهللا

الشريعة المرعية ولذلك  قيم اإلسالمية واألخالق القرآنية والعالقات اإلنسانية التى بين الناس على آدابال

ء سيدنا عيسى وغيرهم من األنبيامثل سيدنا موسى و  صلى اهللا عليه وسلمّ هللا عندما بّشر األنبياء والمرسلين برسول ا

 : بشّروا به حيث قال 

والبشريات هذه لم تكن لرسول  صلى اهللا عليه وسلمّ  )6:الصف(َوُمَبشًِّرا ِبَرُسوٍل يَأْتِي ِمْن بـَْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد 

بين صفاتهم ومالمحهم، وربنا كررها فى القرآن الكريم فقال ولكن كان معه أصحابه تُ وحده،  صلى اهللا عليه وسلمّ 

 : تعالى 

ن اآلية لم ُتحدد أّى زمان أو اى عصر، ولكن الذين من جملتهم، أل ونحنُمَحمٌَّد َرُسوُل اهللا َوالَِّذيَن َمَعُه  ﴿

نَـُهْم َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر رُحَ : معه فى الدين إلى يوم الدين، وصفتهم اآلية وقالت  وبعد األخالق الرحيمة هذه .. َماُء بـَيـْ

 َمثـَُلُهْم ِفي تـََراُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَْبتَـُغوَن َفْضال ِمَن اهللا َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلكَ : الصالة 

 .) 29:الفتح( ﴾ التـَّْورَاةِ 
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انت تريد أن تصلى او تزّكى او تحج، لمن هذا ؟ إياك ان تقول هللا، .. الموجودة فى التوراة هذه أوصافهم 

 : ربنا اليريد منك شيئاً، ولكن هذا لنفسك، قال تعالى 

َها ثُمَّ إَِلى رَبُِّكْم تـُْرَجُعوَن  ﴿ ولكن اإلسالم يريد منا ) 15:الجاثية( ﴾َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـََعلَيـْ

وكل أخالق األخيار وكل الذى ينتفع بببه أخوك من األخالق والموّدة والرحمة والرأفة والعطف والشفقة واإليثار  النفع

والتى كان هو  صلى اهللا عليه وسلمّ التى ذكرها كتاب اهللا والتى بينها رسول اهللا أخالق األطهار وكل صفات األبرار 

 والذين معه  عليهاصلى اهللا عليه وسلّم 

 :اء السابقين عندما ُبشروا برسول اهللا فأوصافه التى وصفوه بها هى فاألنبي

 م أجمعين فيما رواه اإلمام البخارى عن سيدنارضى اهللا عنهيقول عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

النبى الذى يأتى من بعدى إسمه أحمد، ليس بفظ وال غليظ وال صّخاب فى األسواق، وال يجزى : [ موسى  

ولذلك عندما كان  ،صلى اهللا عليه وسلمّ فهذه هى أخالق سيدنا رسول اهللا ] ة، ولكن يعفو ويصفح السيئة بالسيئ

، يريد أن يتعّرف على األوصاف والعالمات التى ذكرها يأتى أى شخٍص من أهل الكتاب ويريد أن يدخل فى اإلسالم

 . اهللا عليه وسلمّ صلى يتعّرف عليها من أخالق سيدنا رسول اهللا األنبياء والرسل السابقين 

، وجاء قبل تمرًا إلى أجل صلى اهللا عليه وسلمّ حد كبار علماء اليهود واسمه بن الُسعنة أقرض رسول اهللا أ

يابنى عبد المطلب أنتم قوٌم ُمطٌل ــ أنظر : رقبته وهّزه وقال عند  منى رسول اهللا ماشيًا فأمسك بجلبابه الميعاد ورأ

عمر بن الخطاب وكان عنده حمية وقوة فى اهللا وليست لنفسه أو مصلحته سيدنا إلى الشدة وكان من بين أصحابه 

 : قال ف

سيف وأراد ان يهوى به على عنقه، فقال له سيدنا رسول اهللا ، ورفع الهذا الكافر يا رسوالل دعنى أقطع عنق

 : بكل هدوء مثلما وصفه اهللا 

نشر )  159:آل عمران(  ﴾ْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب النـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اهللا لِْنَت َلُهْم َوَلْو كُ  ﴿

هذا اإلسالم بالرأفة والرحمة واللين والشفقة والعطف مع اليهود والكافرين والجاحدين والمشركين وليس مع 
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كله فى لحظات سيدخل فى تباعه ساروا على هذا النهج لوجدت العالم  فقط وإنما مع هؤالء أيضاً، فلو أ المسلمين

 .دين اهللا أفواجا 

فربنا يقول أشداء على الكفارن ولكنهم أشداء بينهم وكل واحد يقوم بعمل !! لكن اتباعه اآلن أشداء بينهم 

وال مانع ان يسّبه أو يشتمه فى المحاكم بالباطل والزور المستحيل مع أخيه لكى يأخذ منه الدنيا والخيرات الفانية 

أو شهوة خفية قد اليكون ينتفع بها فى حياته الدنيوية وقبل أن تلمسها يداه يتوفاه اهللا  نهاية دنيا دنّيةليأخذ فى ال

 .ويبوء بإثمها عند اهللا جّل فى ُعاله 

ــ (  :رضى اهللا عنه لسيدنا عمر  صلى اهللا عليه وسلمّ فى الفائدة ــ فقال يكون الطمع ولكن  وهذا هو الطمع 

 ) !! منك ن تأمره بحسن المطالبة وتامرنى بحسن األداء  كالنا أولى بغير ذلك

هذا هو األدب العالى !! تأمرنى : ول لتلميذه يق صلى اهللا عليه وسلمّ انظر إلى اخالق سيدنا رسول اهللا 

: سق ــ والو ) تأمرنى ــ يا عمر خذه فأعطيه ماله وزده عشرين وسقاً جزاء ما رّوعته : والذوق الرفيع، يقول لسيدنا عمر 

 الُقّفة أى ثالثين قّفة منعبارة عن عبّوة تساوى فى عصرنا 

 :الموجودة اآلن ــ فسيدنا عمر أخذ اليهودى ليعطيه هذا فقال اليهودى لسيدنا عمر  

، وقد أنه اليزيده جهل الجاهل إال حلما: ن عندنا فى التوراة أل: قال .. ال : هذا ؟ قال  أتدرى لَم فعلتُ 

اليزيده جهل الجاهل إال : ول اهللا فى التوراة ولم يبق إال هذا الوصف واريد ان أتحقق منه وصاف رسأتحققت من 

 .. حلما 

:  قال.. ال : يا عمر أتعرفنى ؟ قال ) 199:آل عمران( ﴾ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِليَن  ﴿

ياعمر أشهد انى تحققت من : ثم قال .. نعم : م اليهودى الكبير ؟ قال الحبر العال: عية، قال عمر السُ  يد بنأسأنا 

 .أوصاف رسول اهللا، وعلمت يقيناً أنه نبى اهللا ورسول اهللا 

الشكل أو العين أو فى لوجدنا الكثير والكثير وكلهم يريدون أن يتحققوا من أوصاف الرسول، وليس  قرأناولو 

التى جعلت الناس يموتون ُحبّاً النبيين وهى أوصافه األخالقية ومزاياه الربانية  الجمال، ولكن األوصاف التى رّكز عليها
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 . صلى اهللا عليه وسلمّ فى خير البرية 

يصف المسلمين والمؤمنين، من هو المسلم يا رسول اهللا ؟ هل هو الذى  صلى اهللا عليه وسلمّ وعندما جاء 

الذى يصلى فى المسجد ؟ قد يكون فهل هو .. ال : قال  مكتوب إسمه فى شهادة الميالد أو البطاقة أنه مسلم ؟

 :وصاف التى نعرفه بها عند اهللا ؟ قال لكن األ.. 

، وتالوة القرآن لنفسه، ولكن ألن الصالة والصيام لنفسه) المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ( 

لم يخرج منه إال الكالم )  24:الحج(  ﴾ ْلَقْولِ َوُهُدوا إَِلى الطَّيِِّب ِمَن ا ﴿: الذى ينفع إخوانه المسلمين قال 

لو ان السملمين تخلقوا بهذا الوصف هل توجد هناك مشاكل أو محاكم بينهم أو شحناء او الطيب ــ باهللا عليكم 

 بغضاء فى النفوس ؟ 

ن، ومن سالطة اللسان ومن نقل اللسان للكالم من إنسان إلى إنساكل هذه األشياء تأتى من بذاءة السان 

 :ُحرمات حّرمها اهللا على أهل اإليمان حيث قال رسول اهللا مع ان كل هذه 

وهى ) ن يظن به ظّن السوء وأ: ( وفى رواية أخرى ) كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ( 

المسلم بسبّاب  ليس: ( أيضاً  صلى اهللا عليه وسلمّ يعنى ال يصلح أن يظن سوء بأخيه، وقال .. رواية سيدنا أبو داود 

الذى يريدها نبى اإلسالم ويرديدها اهللا عزوجّل خالق المسلم هذه هى أ) وال لّعان وال فاحش وال بذيء  وال شتّام

 .حتى يكون الهدى بين جميع األنام 

وبين سيدنا رضى اهللا عنه عندما حدث خالفًا بين أبى ذّر  صلى اهللا عليه وسلمّ إلى سيدنا رسول اهللا أنظر 

أتُعّيره بامه ؟ إنك : ( يابن السوداء ــ وهذا كالم حقيقى ألن أمه سوداء، فسيدنا رسول اهللا قال له : وقال له بالل 

بن السوداء إليس إلبن السموداء وال إلبن البيضاء شيُء على طّف الصاع طّف الصاع ــ لماذا ؟ ــ ) أمُرٌؤ فيك جاهلية 

  ) .إال بالتقوى والعمل الصالح 

يضع ن ر إستوعب الدرس فذهب إلى بالل يستعطفه ويطلب منه السماح والعفو، وأصّر أبوذر أسيدنا أبوذ

، واقسم ان يطأ بقدمه وجهه وهو على هذا الذنب خّده على التراب وان يطأ بالل بقدمه على خّده ربما تمحو

فسيدنا بالل كان على  سمه ــيّبر قسم اخيه طالما حلف فى معروف فالبد وان يّبر قوالمؤمن مطالب بأن ــ التراب، 



                               تغییر ُخلق سيء بخلق حسن خیر إحتفاء بمیالد الحبیب          5العارف باہلل الشیخ فوزى محمد أبوزید                          

=================================================================== 

  .رفيع وادب بديع ذوق 

لى ذوقية، فوضع قدمه وبينها وبين رأس أبى ذر وهى عفالبد أن يّبر القسم ولكن بطريقة إسالمية إيمانية 

س عليها، ولكنه كان على ذوق رفيع لكى يّبر اليمين وفى نفس الوقت لم لم يدو راً ولم يضعها على رأسه و األرض شب

صار على نهج سيد المرسلين فى اخالقه العالية وآدابه الغالية التى كانت ُيسيئ إلى المسلم وفى نفس الوقت يكون 

  .بينهم جماعة المؤمنين 

ــ فسيدنا  تى كانت يهودية وأسلمتءت سيرة السيدة صفية ــ والاالرسول مع زوجته السيدة عائشة وجتكلم 

عندهم الغيرة وخاصة مع سيد األولين واآلخرين، فكل ولكن النساء  ــ أثنى عليها صلى اهللا عليه وسلمّ رسول اهللا 

وهى ــ يا رسول اهللا وما يُعجبك منها إنها قصيرة ؟ : صاحبة الُحظوة والمقام األعلى ــ فقالت واحدة تريد ان تكون 

 :  صلى اهللا عليه وسلمّ ــ فقال لها فعالً قصيرة 

تُعّكر ماء البحر كله، ولكن لو سمع مانقول فى بعضنا اآلن ) لقد قلتى كلمة لو ُمذجت بماء البحر لعكرته ( 

ونحن ننتقى أبذأ الكالم وأعظمه فى الذنوب واآلثام لكى ُنسمعه لألنام وهذا مايحدث اآلن يا إخوانى، والذين حولها 

السرقة والقتل، انت المشاكل هى وقديمًا كلك، وهل الذى يكلمها يهودى ؟ ولكنه إسمه محمدًا يشجعونها على ذ

ولكن فى هذا العصر الذى نحن فيه أصبحت أكبر جرائم هى الشكاوى الكيدية التى تمأل كل الجهات الحكومية 

 .من المسلمين 

، لكن لماذا ننشر هذا األمر بينن لماذا تشكو أخيك من غير حق ؟ فلو لك حٌق طالب به بالطرق الشرعية

أن نراجع ملف األخالق الذى  صلى اهللا عليه وسلمّ أرجاء األمة اإلسالمية ؟ نحن مطالبين فى اإلحتفال برسول اهللا 

الُعظمى لألخالق فى كتاب اهللا وبين المرجعية ونوازن بينها وبين الموازنة العامة  اً ونعمل لها جرديخّصه وملف الطباع 

وبين النموذج األعظم فى األخالق فى كل زمان ومكان  صلى اهللا عليه وسلمّ اإللهية وهو سيدنا رسول اهللا  للكماالت

 .وهم أصحاب رسول اهللا 

بين أخالقه وينظر إلى المرجعيات الثالثة السابقة واين انا منها ويحاول فى هذه األيام الطاهرة أنا يُغّير يطابق 

 ولو خلق واحد 
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، فسألوه ما أفضل يد البسطامى عن الكرامات التى ينالها الصالحونأبو اليز مع الشيخ يتحدث بعض الناس 

 : فالرجل قال كالماً حكيماً، قال الكرامات ؟ 

امة أن تمشى على الماء ألن ليست الكرامة أن تطير فى الهواء، ألن الطيور تفعل ذلك، وليست الكر [ 

إنما .. ين المشرق والمغرب فى لحظة ألن إبليس يفعل ذلك وليست الكرامة أن تقطع ماب ،اك تفعل ذلكاألسم

 ] .الكرامة هى أن تُغّير ُخلقاّ سيئاً فيك بُخلٍق حسن 

نسان  أن الفرد يُغّير نفسه من إنسان غضوب إلى إنسان حليم، ومن إنسان شحيح إلى إوهذه هى الكرامة 

لكى يكون على األوصاف التى يُحبها اهللا كما يُغير الصفات وهكذا .. كريم، ومن إنسان قاسى إلى إنسان رحيم 

وفى طرفة عين كانت .. كلها أخالقاً جاهلية فعل أصحاب رسول اهللا، فقد نشأوا فى بيئات جاهلية وكانت األخالق  

 .المقربين أخالقهم تفوق أخالق المالئكة 

 : قال ولذلك عندما ربنا مدحهم فى القرآن 

وبعد ) 63:الفرقان( ﴾يَْمُشوَن َعَلى االْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْلَجاِهُلوَن قَالُوا َسالًما  َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذينَ  ﴿

ثم أعلى من النوافل األخالق  )64:الفرقان( ﴾َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَربِِّهْم ُسجًَّدا َوِقَياًما  ﴿: النوافل وأعالها قال ذلك 

قد رّكز عليها فى كتاب شر فى كل األفاق وهو الصلح بين المتخاصمين ومع أن اهللا ومكارم األخالق التى كانت تنت

 :اهللا وقال 

على كل مسلم إن سمع أن فينبغى ) 10:الحجرات( ﴾فََأْصِلُحوا بـَْيَن َأَخَوْيُكْم َواتـَُّقوا اهللا لََعلَُّكْم تـُْرَحُموَن  ﴿

ه، خر يسكن معه فى داره من غير ماينتبه ومن غير ما يطلبجاره وشخٍص آجاره غضبان مع جاره أو هناك خالفاً بين 

 .رب العالمين لكى ُيصلح بين إثنين هو البد له أن يندب نفسه ويذهب لهما ألن الذى إنتدبه 

يؤّدى إلى إتالف فالبد من رأى شركاء فى التجارة بينهم خالفاً والخالف أو ، رأى إثنين من زمالئه فى العمل

ــ ربنا جعل لهذا شرطاً وبه اك من يقول نحن نتدّخل وال أحٌد منهما يسمع الكالم واليتّم الُصلح التدخل للُصلح، فهن

 : يتم الصلح وهو بداخلك أنت، فيقول 
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نَـُهَما  ﴿ ربنا ُيسّخر لك ويُعينك ليتم .. بنية الُصلح  تذهبفلو  )35:النساء( ﴾ِإْن يُرِيَدا ِإْصالًحا يـَُوفِِّق اهللا بـَيـْ

نا نقيس كل شيء بالماديات وهذا الكالم نسمعه فى زماننا هذا ــ ألنوالُصلح هذا ماذا أستفيد منه ؟ ــ هذا الُصلح 

 .لم ننتبه له لكن و  كبيرٌ   جانبٌ  ، ولكاباً فى هذه الحسابات، وانت لك حستابوالحسا

من الصالة والصيام أال ادلكم على ماهو خيٌر لكم : (  صلى اهللا عليه وسلمّ هذا الجانب يقول فيه رسول اهللا 

الذى يقضى ساعة أو ليلة فى الُصلح بين ) إصالح ذات البين : ؟ قال وماذاك يا رسول اهللا : والزكاة والحج ؟ قالوا 

بين يدى رب العالمين، ألن هذه الليلة ستؤّلف بين متخاصمين أفضل من آالف يقضون هذه الليلة عابدين 

 .المسلمين 

 : ثمن، يقول اهللا تعالى جد شيئاً عند اهللا بال والفرد يتعب واليُو  فى حّل المشاكل والكالم كثير

رواه ، وهذا الحديث صلى اهللا عليه وسلمّ وقال ) 30:الكهف( ﴾ِإنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمال  ﴿

قبة هللا عزوجّل فى كل  فكأنه أعتق ر ) من أصلح بين إثنين فله بكل كلمة عتق رقبة ( :  رضى اهللا عنهاإلمام أبو داود 

 ؟ ؟ إذن ال تقول أنى ماذا أستفيدكلمة تقول المجلس كم   حسب فى هذاــ إكلمة 

.. يكفيك بهذا العمل أنك وارث لرسل اهللا وأنبياء اهللا ألنهم هم الذين أرسلهم اهللا لإلصالح بين خلق اهللا 

 .ف وال أحد يتّدخل ظّلون ستة أشهر أو سنة أو سنين فى الخالتختلف ويحالياً الناس لكن 

لمذا هذا ؟ وفى أّى مجتمع .. واآلخر كذلك .. ال : قال  ،ذهبت إلى فالن وقلت له تّدخل للُصلح بينناأنا 

نحن ؟ هل نحن فى مجتمع المؤمنين ام غير المؤمنين ؟ نحن فى مجتمع المؤمنين يا إخوانا فال تُوجد مشكلة تبيت 

حلها حتى يبيت مجتمع المؤمنين متصافيين ومتحابينن مؤمنين من يسهر لوتجد من رجال ال فى مجتمع المؤمنين إال

 . إرضاءاً لرب العالمين عزوجلّ .. وليس بينهم مشكلة 

أسبوعاً ؟ فالشّر يزيد ويكثر والنار تزيد أتركها : المشكلة كم يوماً، التقل فهذا هو مجتمع المؤمنين فال نترك 

 .ول يكون اوالً بأ ، ولكن الحلّ والحقد الذى فى القلوب يزيد

إثنين ليس الذى يكذب لُيصلح بيثن ) إثنين  ليس بكذاب من أصلح بين: (  صلى اهللا عليه وسلمّ قال 
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، ويقول لآلخر بان اآلخر يمدح فيك ولو لم يحدث، ولكن الكذب يكون فى ان يقول ألحد األطراف بكذاب

، المالية حتى ال ُيضّيع نفسه فى مشكلةط ولكن ال يكذب فى الشرو  ،الطرف اآلخر يمدح فيك ولو لم يحدث

 فى المدح فقط حتى ولكن انت تتكلمّ  أنا مستعد إلعطائه مبلغ خمسمائة جنيهًا واآلخر غير مستعٍد،: يقول  فمثالً 

وهكذا تظّل فى الدفاع عنه وفى . لم يحدث .. ال : ن اآلخر شتم فالمانع من ان تقول إذا قال أحد األطراف بأ

 .ألن هّمه كله للصلح بين المسلمين والمسلمات  المدح فى اخيه

ونضع أيدينا فى أيدى  بأننا نتكاتف صلى اهللا عليه وسلمّ فيكون يا إخوانا إحتفالنا بميالد سيدنا رسول اهللا 

 نموذجاً فى كتاب اهللا والتى كان عليها ونعاهد اهللا أننا نتمّسك باألخالق النبيلة القويمة التى جاء بها  بعضنا البعض

 .سديداً قويماً بين خلق اهللا 

 واهللا يا إخوانى لو فعل المسلمون ذلك لدخل الناس فى دين اهللا أفواجان فما هو السالح الذى نشر اإلسالم

األخالق، والذى نشر اإلسالم فى هذه البالد هم التجار، إنما هى كستان وافريقيا فى اندونيسيا والصين والهند وبا 

فسألوهم من أين تعلمتم هذا الكالم ؟ .. عهدهم ووفائهم سن اماناتهم وصدقهم وحُ  ى الناسأر .. تاجر الصدق 

 .. من هذا الدين الحنيف : قالوا 

فّعال يداوى المشركين والكافرين والُجّهال ويوصلهم  دين اهللا أفواجا وال يوجد سالحٌ  فىفدخل الناس 

 المحمدية والكماالت اإللهية  للدخول فى دين اهللا إال التمسك باألخالق القرآنية والصفات

، هؤالء متشددين: إنهم إرهابيين، ونتعّصب فى العبادات، فقالوا : فقالوا .. لكننا نصلى ونطّول فى الصالة 

إذا أرادوا ذلك دخلوا فى ولكن الذى يحتاجونه هى األخالق والمعامالت بيننا وبين البعض وجماعات المسلمين 

 .دين اهللا أفواجا 

 على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ وصلى هللا 

 

                                               

 


