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الدین النصیحة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدین النصیحة . - 015الدرس :  -موضوعات في التربیة 

1990 -11-25  

الحمد � رب العالمین، و الصالة و السالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال  

انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و 

و ارزقنا إتباعھ، و أرنا الباطل باطالً و ارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا األخوة المؤمنون:

  الحدیث الشریف الیوم:

یَن النَِّصیَحةُ  (( َعْن تَِمیٍم الدَّاِرّيِ قَاَل: یَن النَِّصیَحةُ إِنَّ الّدِ ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم: إِنَّ الّدِ قَاَل َرسُوُل �َّ

ِة اْلُمْؤمِ  ِ َوِكتَابِِھ َوَرسُوِلِھ َوأَئِمَّ ِ، قَاَل: ِ�َّ یَن النَِّصیَحةُ، قَالُوا: ِلَمْن یَا َرُسوَل �َّ تِ إِنَّ الّدِ ِھْم أَْو نِیَن َوَعامَّ

تِِھْم )) ِة اْلُمْسِلِمیَن َوَعامَّ   أَئِمَّ

  أیھا األخوة األكارم: 

ً مانعاً   ً جامعا ھذا الحدیث من األحادیث الكبرى التي یدور علیھا الفقھ ؛ ألن في ھذا الحدیث تعریفا

عید من للدین، كلكم یعلم أن للدین جوھر وللدین مظاھر قد تختلط على الناس مظاھر الدین بجوھره فالس

وفق إلى معرفة جوھر الدین وغیر السعید من تعلق بمظاھره ونسي جوھره، فلذلك ھذا الحدیث الشریف 

من أبرز األحادیث الشریفة التي یدور علیھا الفقھ وھذا الحدیث أیضاً لھ شأن عظیم بل إن بعض العلماء 

الحدیث الشریف یعد ربع الدین أي قال: إنھ ربع الدین، إنما األعمال بالنیات ھذا ھو الربع األول وھذا 

  أحد أركان الدین.

النبي علیھ الصالة والسالم قال: من لم یھتم بأمر المسلمین فلیس منھم یعني إذا انسحبت من المجتمع  

وقلت ھؤالء المسلمین ال یعنیني أمرھم أنا مصالحي متوافرة وأموري منتظمة لي صلة با� عز وجل 

م، أنا ناجي أما عامة الناس ال شأن لي بھم، النبي علیھ الصالة والسالم یحذر ولي إقبال علیھ، أنا مستقی

ھذا اإلنسان فیقول: من لم یھتم بأمر المسلمین فلیس منھم یعني لیس مسلم، ومن لم یمِس ویصبح ناصحاً 

  � ولرسولھ ولكتابھ وإلمامة المسلمین ولعامة المسلمین فلیس منھم.
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ً � ولر  سولھ ولكتابھ وألئمة المسلمین وعامتھم فلست مسلماً، إذاً ھو أحد أركان إن لم تكن ناصحا

   اإلسالم أحد أركان الدین، شيء آخر ورد في بعض األحادیث القدسیة حیث أخرجھ اإلمام أحمد:

ُ َعزَّ وَ  َجلَّ أََحبُّ َما تَعَبََّدنِي بِِھ َعْبِدي إِلَيَّ (( َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعِن النَّبِّيِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: قَاَل �َّ

  النُّْصُح ِلي))

أحادیث النصح كثیرةٌ جداً بعضھا یحض على النصح لوالة األمور وبعضھا یحض والة األمور أن  

ینصحوا رعیتھم، یعني البد من أن تكون ھناك نصائح متبادلة البد أن تكون ھناك شبكةٌ من النصیحة 

مر وبین الناس وبین عامة المسلمین وبین أولي األمر، في أحد األحادیث الصحیحیة یقول بین أولي األ

    عبد هللا بن جریر:

كَ  ِ بَایَْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم َعلَى إِقَاِم الصالة َوإِیتَاِء الزَّ اِة َوالنُّْصحِ ِلُكّلِ ((عن َجِریُر ْبُن َعْبِد�َّ

  ِلم))ُمسْ 

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والدرامي]

كل إنسان بمعملھ، بوظیفتھ، بدكانھ، طبیب، مھندس، محامي موظف، مدرس إن لم تنصح فلست مسلماً،  

یعني إن لم تنصح ضع صالتك وصیامك وعباداتك كلھا ومعلوماتك ضعھا في سلة المھمالت إن لم 

تنصح، ھذا تعریف جامع مانع ھذا ھو جوھر الدین حینما عرف أصحاب النبي تنصح ألن الدین ھو أن 

علیھم رضوان هللا جوھر الدین فتحوا أطراف األرض ورفرفت رایاتھم في الخافقین وجعلھم هللا سادة 

الدنیا كانوا رعاة الغنم فأصبحوا رعاة األمم، حینما نصحوا � ولرسولھ، أما إذا قال اإلنسان: دعني 

س، مالي والناس باللغة الدارجة ـ فخار یكسر بعضھ ـ ھذا موقف انھزامي، ھذا موقف ال یتصف بھ والنا

المسلم، أنت مسلم وھؤالء مسلمون أقرباؤك، أبناء جلدتك، أبناء مدینتك، أبناء بلدك، ھؤالء مقصرون، 

بھم إلى هللا أنفعھم فكر في إصالحھم، فكر في ھدایتھم، فكر في حل مشكالتھم، الخلق كلھم عیال هللا وأح

   لعیالھ، وفي مسند أحمد:

َصاٍل أَْن یَُسلَِّم ((َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ َعِن النَّبِّيِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: َحقُّ اْلُمْؤِمِن َعلَى اْلُمْؤِمِن ِستُّ خِ 

تَھُ إَِذا َعَطَس َوإِْن َدَعا هُ أَْن یُِجیبَھُ َوإِذَا َمِرَض أَْن یَعُوَدهُ َوإِذَا َماَت أَْن یَْشَھَدهُ َوإِذَا َعلَْیِھ إَِذا لَِقیَھُ َویَُشّمِ

    َغاَب أَْن یَْنَصَح لَھُ ))

  [أخرجھ الترمذي وابن ماجة وأحمد]

إن طلب عمل رائج تقول لھ ھذه مصلحة فقیرة ھذه یخاف أن تفسد علیھ وتنافسھ ینفرك منھا ویجعلھا  

یجعلھا كلھا ھموم، أنت ما نصحتھ أحیاناً تنصحھ بشيء مؤذي بعدتھ، أحیاناً تبیعھ كلھا عقبات أمامك، 

بضاعة سیئة فاسدة وتقول ألبستھ إیاھا ویصلي أول صف من أجل الثواب، إذا فعلت العبادات كلھا 

وصلیت وصمت حججت كل عام مرة وفعلت كل شيء من عبادات هللا الشعائریة ولم تضع یدك على 
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لست مؤمناً، المسلمون كثر ألف ملیون وال أكتمكم أن كلمتھم لیست ھي العلیا في األرض جوھر الدین ف

لماذا؟ ألنھم تركوا جوھر الدین، كنت أقول لكم دائماً ھذا األعرابي ھذا البدوي الذي قال لھ سیدنا عمر 

ي عندئٍذ قال ھذا بعني ھذه الشاة قال لھ خذ ثمنھا، قال: لیست لي، قال: قل لصاحبھا ماتت، قال: لیست ل

الراعي: وهللا إني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا ولو قلت لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب لصدقني فإني عنده 

صادق أمین ولكن أین هللا، ھذا ھو الدین، الدین أن تقول في كل لحظة أین هللا ماذا سأجیب ربي عن ھذا 

ل ماذا أفعل ؟ لماذا فعلت ھذا یا عبدي ؟ لماذا الموقف كل لحظة تتصور أنك واقف بین یدي هللا عز وج

غششت الناس ؟ لماذا لم تنصح لھم ؟ لماذا أوقعتھم في ھذه المشكلة ؟ لماذا نجوت منھا وأوقعت الناس 

فیھا لماذا غررت بھم ؟ لماذا تحكمت بضعفھم ؟ فنما مالك على حسابھم لماذا ؟ فیا أخوان أعید علیكم 

  ومن شاء صلى ولكنھا االستقامة. قول سیدنا عمر: من شاء صام

االستقامة عین الكرامة، االستقامة عمل، االستقامة ضبط والعمل العمل الصالح بذل وأنت أمام حالتین  

ضبط وبذل، ضبط شھواتك وبذل خیراتك، إذاً أنت مسلم أما تتعلق بالشعائر التعبدیة، قلت لكم سابقاً كما 

أربعة رجال، عالم مستعمل علمھ وجاھل ال یستنكف أن یتعلم وغني قال سیدنا علي: أركان الدین والدنیا 

  ال یبخل بمالھ وفقیر ال یبیع آخرتھ بدنیا، فإذا ضیع العالم علمھ استنكف الجاھل أن یتعلم.

ال یوجد إنسان یزھد اإلنسان بالدین إال إنسان لھ مظھر دیني ویغش الناس ویكذب علیھم ویبدو أمامھم  

مامھم أنانیاً ھذا الذي لھ مظھر دیني لو یعلم ماذا یفعل في مجتمعھ لتمنى أن یقطع غیر منطقي، یبدو أ

إرباً إربا وال یفعل ما یفعل، لو أن إنسان مظھره عادي فعل واحتال وفعل ما فعل فالناس ال یعبئون بھ 

ح فإذا ویقولون فعل ما فعل فالن أساء أما لك ھویة دینیة، اتجاه دیني، عند أھلك وأسرتك مظنة صال

فعلت شیئاً خالف السنة اتخذ الناس موقفك حجةً على الدین وأعداء الدین یتمنون مثل ھذا اإلنسان تشفي 

غلھم ؛ الدین یصنع أناس ھكذا ؛ انظروا إلى الدین ھذه غیبیات ؛ ھذه خرافات ؛ ھذه مصالح ؛ ھذه 

ً لھم مظھر دیني وھم تجارة ؛ ھذه وحول ؛ أعداء الدین ال یتمنون على المجتمع إال أن یجدو ا أناسا

   خارجون عن قواعد الحق.

تَھُ إِذَا َعَطَس َوإِنْ  َدَعاهُ أَْن یُِجیبَھُ  (( َحقُّ اْلُمْؤِمِن َعلَى اْلُمْؤِمِن ِستُّ ِخَصاٍل أَْن یَُسلَِّم َعلَْیِھ إِذَا لَِقیَھُ َویَُشّمِ

  هُ َوإِذَا َغاَب أَْن یَْنَصَح لَھُ ))َوإِذَا َمِرَض أَْن یَعُوَدهُ َوإِذَا َماَت أَْن یَْشَھدَ 

دائماً اإلنسان یفكر إذا استقام ال یموت جوعاً، إذا نصحت المسلمین في بضاعتھم ال تموت جوعاً، ال  

تظن أن الغشاش ھو الذي یربح وھو الذي یعیش في بحبوحة إذاً الدین باطل إذاً، لو أن المنحرف ھو 

عیش الدین إذاً باطل المستقیم یعیش ویربح ویعیش حیاة كریمة ألن الذي یعیش والمستقیم ھو الذي ال ی

هللا بخفي ألطافھ یتولى رعایتھ وعنایتھ، إذاً القضیة قضیة أن تؤمن با� عز وجل شرع منھجاً صحیحاً، 

اآلن كالم الناس إن لم نغش ال نعیش عنده أوالد وھكذا الناس ترید الغش، أخي الناس مالھم حرام 
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یغشھم الغش یتناسب مع مالھم الحرام، أنت لست وصي علیھم ولیس وكیل إذا كان مالھم یریدون من 

     حراماً ھذا ال یعفیك من المسؤولیة، وفي حدیث آخر:

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  قَاَل: َدُعوا  (( عن َحِكیُم ْبُن أَبِي یَِزیٍد َعْن أَبِیِھ قَاَل: َحدَّثَنِي أَبِي أَنَّ َرُسوَل �َّ

  النَّاَس یُِصیُب بَْعُضُھْم ِمْن بَْعٍض فَِإَذا اْستَْنَصَح أََحُدكُْم أََخاهُ فَْلیَْنَصْحھُ ))

أیام یأتي إنسان إلى عند محامي والمحامي خبیر بالقانون وھذه قضیة خاسرة سلفاً، أما یستطیع أن  

أن القضیة رابحة في آخر لحظة عندما یمضي مع ھذه الدعوة ثمان سنوات، ویستطیع أن یبلغ الموكل 

تسقط الدعوة عنده كالم جاھز أنھ یا أخي قلنا لك ادفع ما دفعت یوجد رجل بطنھ كبیر وخصمك دفع 

وأنت لم تدفع وقلنا لك ولم تصدق، ویكون قد ابتز مالھ ثمان سنوات وعیشھ باألمل ھذا مسلم ؟ ال وهللا 

یمة لھا عند هللا إطالقاً، طبیب ال یوجد زبائن یلتقي ولو صلى وصام وحج صیامھ وصالتھ وحجھ ال ق

بمحلل ویتفق معھ أرسل لك اثني عشر تحلیل أول واحد تساویھ بشكل جید والباقي خلبي ومناصفة بیني 

وبینك، ھل ھذا مسلم ؟ ال وهللا إن لم تنصح الناس في عملك، في اختصاصك، في خبرتك، مدرس ھذا 

باه وتقول لھ أنا أنجح لك ابنك وبتفوق وأضمن لك مئتان عالمة في الشھادة الطالب ال ینجح إطالقاً تعد أ

الثانویة، كل درس ثالث مائة وخمسین وفي الجمعة درسین إلى سنة زمان، ثم ما نجح، فیقول وهللا 

نصحتھ كثیراً ولم یدرس، یوجد عنده جواب عند الخبر المؤلم، ھذا ما نصح، قس على ھذا المدرس، 

محامي، والصیدلي الدواء انتھى مفعولھ فوراً یمحي التاریخ ویضع لصاقة ویقول وإال والطبیب، وال

یخرب بیتي، یخرب بیتك یا أخي أفضل من أن ینخرب بیت الزبون یدفع ثمن الدواء وال یستفید، 

فموضوع الدواء، وموضوع اإلسمنت في البناء إسمنت منتھي مفعولھ ینصب ویتعمر طابق فوقھ ترى 

  تشقق وھذا مسكین حتى اشترى ھذا البیت مات مائتان موتة بعتھ بیت مغشوش.أن البناء 

النجار یغش، والحداد یغش، والبائع، والموظف، والتاجر، والمھندس، والطبیب، كل مصلحة فیھا غش  

وكل مصلحة ممكن أن تكون فیھا مستقیم وأقول لكم من كل قلبي إن مھنة اإلنسان وحدھا یمكن أن تدخلھ 

و أن تدخلھ النار المھنة فقط، إذا كانت مشروعةً في األصل وابتغیت بھا وجھ هللا وأنت تكفي الجنة أ

نفسك وأھلك وأن تنفق من ھذا المال لصالح قربك من هللا عز وجل وھي مشروعة في أصلھا ومارستھا 

المسلمین بطریقة مشروعة ولم تقعدك عن صالةٍ أو صیاٍم أو حجٍ أو عن مجلس علٍم وابتغیت بھا خدمة 

  ھذه مصلحتك نفسھا عمل صالح تلقى هللا بھا.

   وكل ھذه األحادیث حول ھذا الحدیث الشریف الذي ھو ربع الدین، ھو جوھر الدین:
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 ً َ یَْرَضى لَكُْم ثَالثا ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم: إِنَّ �َّ ْسَخطُ لَكُْم َویَ  (( َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ

ِ َجِمیعًا َوال تَفَرَّ  قُوا َوأَْن تُنَاِصُحوا ثَالثًا یَْرَضى لَكُْم أَْن تَْعبُُدوهُ َوال تُْشِركُوا بِِھ َشْیئًا َوأَْن تَْعتَِصُموا بَِحْبِل �َّ

ُ أَْمَركُْم َویَْسَخطُ لَكُْم قِیَل َوقَاَل َوإَِضاَعةَ اْلَماِل َوَكثْ    َرةَ السَُّؤاِل ))َمْن َوالهُ �َّ

یعني الناس اآلن أمیل إلى المجاملة، أعطھ جملھ وكما یرید، لیس ھذا ھو الدین، لك جار یغش الناس  

انصحھ، لك جار یتعامل مع النساء تعامل غیر مقبول فیھ شطط انصحھ، لك صدیق، أخ، زوجة ابن، 

ل قوةً في تأثیرھا ھذا من فعل هللا أنت انصح وعلى هللا الباقي، أنت علیك أن تنصح وعلى هللا أن یجع

  عز وجل.

اآلن یوجد معنى خطیر جداً، قال: مادام الدین ھو النصیحة، أنا مرة سمعت كلمة تركت في نفسي أثراً ال 

یعقل، ھذه الكلمة سمعت مرةً أن أتفھ شيء تفعلھ في الدنیا أن تنصح الناس، جعل بعضھم النصیحة أتفھ 

ً كیف أوفق بین القولین ؟  عمٍل على اإلطالق، وأنا أظن وأعتقد أن النصیحة أشرف عمل تفعلھ، طبعا

التوفیق بینھما سھل إذا كنت أنت لست في مستوى النصیحة ونصحت الناس نفرت الناس من النصیحة یا 

     طبیب طب لنفسك.

  ھال لنفسك كان ذا التعلیــم  یا أیھا الرجل المعلم غیــــره 

  فإذا انتھت عـنھ فأنت حـكیم ھا ابدأ بنفسك فانھھا عـن غـیر

  عاٌر علیك إذا فعلت عظیــم ال تنھى عن خلق وتأتي مثلـھ 

فإذا نصحت الناس ولم تكن في مستوى ھذه النصائح فالنصیحة أتفھ شيء تفعلھ في الدنیا، لذلك األئمة  

ى أكمل وجھ، إذا قمت الكبار رضي هللا عنھم فسروا النصح � قالوا: النصح � أن تقوم بأداء واجباتھ عل

أنت بإقامة واجباتك اتجاه هللا عز وجل على أكمل وجھ ھذا ھو مقام اإلحسان، كلكم یعلم أن في الدین 

مقام اإلحسان ومقام اإلیمان ومقام اإلسالم فالدین فیھ إسالم، إیمان، إحسان، وما دام الدین النصیحة إذاً 

سان ؟ أن تعبد هللا كأنك تراه ـ خائفاً ـ فإن لم تكن تراه، أن ینبغي أن تكون مسلماً مؤمناً محسناً، ما اإلح

تعبد هللا كأنك تراه محباً فإن لم تكن تراه فإنھ یراك خائفاً، یعني أن تعبده خوفاً وطمعاً، رجاًء وخشیةً، أن 

  تعبده في كال الحالین.

على أكمل وجھ فال یكمل  یقول علیھ الصالة والسالم أن ھذا الذي ینصح الناس علیھ أن یقوم بواجباتھ

النصح � بدون ذلك وال یتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة ویستلزم ذلك االجتھاد في التقرب إلیھ 

بنوافل الطاعات وترك المحرمات یعني قبل أن تنبس ببنت شفھ قبل أن تقول أي كلمة اجتھد أنت في 

في البذل وبعد ذلك یأتي بكالمك أثر كأثر  الطاعات، اجتھد أنت في المحبة، اجتھد في البذل، اجتھد

    السحر:
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(( النبي علیھ الصالة والسالم یقول: أرأیتم لو كان ألحدكم عبدان فكان أحدھما یطیعھ إذا أمره ویؤدي 

إلیھ إذا ائتمنھ وینصح لھ إذا غاب عنھ وكان اآلخر یعصیھ إذا أمره ویخونھ إذا ائتمنھ ویغشھ إذا غاب 

  ؟ قالوا: ال، قال علیھ الصالة والسالم: فكذا أنتم عند هللا عز وجل )) عنھ، كانا سواءً 

یعني العبد األول یطیعھ إذا أمره وینصحھ إذا ائتمنھ ویبذل لھ إذا استأمنھ والعبد اآلخر یخون ویغش وال  

     ینصح ھذان العبادان سواء عند هللا عز وجل ؟ مستحیل لھذا قال هللا عز وجل:

اتُُھْم لَِّذیَن اْجتََرُحوا السَّیِّئَاِت أَْن نَْجعَلَُھْم َكالَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسَواًء َمْحیَاھُْم َوَممَ ﴿أَْم َحِسَب ا

   )﴾21َساَء َما یَْحُكُموَن (

  [ سورة الجاثیة ]

ق الناس، ابدأ بحق هللا، أیضاً شيء مستحیل، سئل أحد العلماء ما النصح �، قال: أن تبدأ بحق هللا قبل ح 

فإن بدأت بحق الناس ولم تبدأ بحق هللا مكشوف أنت توقع وصل وال تملك الرصید، إذا بدأت بحق الناس 

قبل حق هللا نصحتھم أدیت لھم حقھم ولم تنصح نفسك عند هللا عز وجل، إذاً النصح أن تبدأ بحق هللا قبل 

  هللا أوالً ثم حق الناس ثانیاً. حق الناس، لن تستطیع أن تنصح إال إذا بدأت بحق

اآلن یوجد عندنا شيء آخر، قال: النصح أساسھ أول أساس للنصح أن تكون أنت قدوةً، أن تكون أنت 

متفوقاً، أن تكون أنت محسناً أن تكون أنت في مستوى النصیحة یعني إن لم تكن في مستوى النصیحة 

اني النصیحة في أصلھا محبة فالناصح ال فاسكت فالسكوت أشرف لك، ھذا أول عنصر والعنصر الث

یحقد والحاقد ال ینصح، ھل تحب الناس إذا أحببتھم تنصحھم، قال بعض العلماء النصیحة عنایة القلب 

بالمنصوح لھ أن تحبھ، أن تسعى لخیره، أن تخشى فساده، أن تخشى فتنتھ، ھذا الشعور الغني بمحبة 

ن تكون أنت قدوةً أن تكون مثالً أعلى، أن تكون سباقاً إلى اآلخرین عامل آخر في النصیحة، أول عامل أ

ما تنصح إلیھ أن تكون في المستوى الذي یرضي هللا عز وجل، العامل الثاني ال أن تتخذ النصیحة حرفةً 

  أن تتخذ النصیحة مبدأً، أن تتخذ النصیحة تعبیراً عن حبك للناس ھذا الموقف الثاني.

حة ھي شدة العنایة من الناصح باتباع محبة هللا في أداء ما افترض علیھ لھذا قال بعض العلماء: النصی

  ومجانبة ما حرم علیھ، إذاً النصیحة محبةٌ قبل كل شيء.

ھناك تعریف آخر للنصیحة، النصیحة � كما قلنا أن تحب عباده أما النصیحة لرسول هللا صلى هللا علیھ  

أوالً وأن تبین للناس سنتھ، دائماً في النصیحة أن تتبع وتبین، تبین بال أن تتبع ھذه وسلم أن تتبع سنتھ 

لیست نصیحة ھذه حرفة، مصلحة أما تتبع وتبین ھذه ھي النصیحة، النصیحة لكتاب هللا عز وجل شدة 

ف عند حبھ للكتاب وتعظیم أمره وھو كالم الخالق وشدة الرغبة في فھمھ وشدة العنایة في تدبره والوقو

تالوتھ بطلب المعاني، أن تنصح لكتاب هللا الشيء العجیب قد تفاجئون بھ ال تتكلم اسكت، اقرأ كتاب هللا 

وافھمھ، وتدبره، وتمثلھ، وطبقھ، وتخلق بأخالقھ، آخر مرحلة تبین ھذا الكتاب للناس بعد أن تمثلتھ، 
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ا اعرف أبعادھا افھم حكمھا طبقھا النصح لرسول هللا قبل أن تتكلم اعرف قدر النبي اقرأ سنتھ تدبرھ

وبعدئٍذ انصح الناس باتباع سنة النبي لماذا ؟ ألنك إذا طبقت السنة وقطفت ثمارھا فإذا تكلمت عنھا 

  بكالمك روح.

لو فرضنا إنسان سافر إلى بلد جمیل جداً أمضى فیھ أیام عدیدة وعاد، لو قیل لھذا اإلنسان صف لنا ھذا  

ئعاً مثیراً محبباً لك أن تزور ھذا البلد لماذا ؟ ألنھ ال یتكلم من مطالعاتھ بل یتكلم البلد، یصفھ لك وصفاً را

من أحاسیسھ، من تجاربھ، من خبراتھ، إذا أردت أن تؤثر بالناس تكلم من خبراتك الشخصیة، تكلم من 

لنصح أوالً لما معاناتك لھذا قیل القرآن الكریم تؤخذ ألفاظھ من حفاظھ وتأخذ معانیھ ممن یعانیھ، إذاً ا

أنت تقرأ وتنصح ما عانیت وما طبقت وما تفاعلت وما قطفت الثمار ما شعرت بعظمة الدین، ما شعرت 

  بالراحة النفسیة وال الطمأنینة، وما شعرت بالسعادة.

یا أخوان تدینوا وصلوا أنت فاقد الشيء كیف تعطیھ، لكنك إذا كنت قدوةً ومثالً صار في عندك خبرة  

ادة، صار في عندك كما یقولون ذوبان في محبة هللا، اآلن أنت تعبر للناس عن أحاسیسك، وتجربة وسع

عن تجاربك، عن خبراتك، عن معاناتك لذلك ال یعرف الشوق إال من یكابده وال الصبابة إال من یعانیھا، 

  إذاً النصیحة تحتاج إلى تطبیق والنصیحة تحتاج إلى محبة.

ة والسالم فبذل المجھود في طاعتھ ونصرتھ ومعاونتھ وبذل المال إذا أراد أما النصیحة للنبي علیھ الصال

    والمسارعة إلى محبتھ في حیاتھ، بعد مماتھ العنایة بطلب سنتھ، لما ربنا عز وجل قال:

بَُھْم َوُھْم یَْستَْغِفُروَن ( ُ ُمعَذِّ بَُھْم َوأَْنَت فِیِھْم َوَما َكاَن �َّ ُ ِلیُعَذِّ     ) ﴾33﴿َوَما َكاَن �َّ

  (سورة األنفال)

في حیاتھ وأنت في ظھرانیھم وبعد مماتھ وسنتك مطبقةٌ في حیاتھم أو محبتك في قلوبھم ما كان هللا    

المسلمین فحب صالحھم ورشدھم وعدلھم وحب اجتماع األمة علیھم  لیعذبھم، أما النصیحة ألئمة

وكراھة افتراق األمة عنھم، وأما النصیحة للمسلمین فأن تحب لھم ما تحب لنفسك، النبي علیھ الصالة 

  والسالم یقول:

  ْم َحتَّى یُِحبَّ ألَِخیِھ َما یُِحبُّ ِلنَْفِسِھ ))(( َعْن أَنٍَس َعِن النَّبِّيِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: ال یُْؤِمُن أََحدُكُ 

وحتى یكره لھا ما یكره لنفسھ، وعامل الناس كما تحب أن یعاملوك، ھذا معنى النصح لعامة المسلمین،  

فكل إنسان لھ مصلحة تحب أن یشتري الزبون قماش یغش، تحب أن یأخذ شيء على أول غسلة ینتھي، 

ساسھ، تحب أن تعطیھ بضاعة فیھا مواد صناعیة مضرة، النصیحة تحب أن یسكن بیت تغشھ في أ

للمسلمین أن تحب لھم ما تحب لنفسك وأن تكره لھم ما تكره لنفسك، وأن تشفق علیھم وأن ترحم 

صغیرھم وأن توقر كبیرھم وأن تحزن لحزنھم وأن تفرح لفرحھم، أیام مثالً عندك بضاعة فصار مشكلة 

ل لك: بیتي في الجنة ھذه صفقة ولكن ھذه بضاعة غذاء وارتفع سعرھا فارتفع سعرھا عشر أمثال یقو
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عشرة أمثال حرم منھا الفقیر فأنت أحببت نفسك فقط قال العلماء: عالمة المؤمن لو أنك تاجر واألسعار 

رخصت جداً وخسرت وأكل الناس جمیعاً ھذا الطعام تفرح، ھذا امتحان صعب جداً ألن عندك بضاعة 

تربح منھا أرباح مضاعفة لسبب أو آلخر ھبط سعرھا فشاع شراءھا بین الناس جمیعاً، ومعلق آمال أن 

ً خسروا، وإذا  كثر سمعت من سنتین ثالثة أن أناس ضمنوا المشمش بعشر لیرات فبیع بخمسة طبعا

ً لھم، أكلوا الفاكھة بعد أن حرموا منھ   ا.شاھدت أن كل الناس أطعموا أوالدھم إذا مؤمن فعالً تقول ھنیئا

النصیحة للمؤمنین دقیقة جداً أن تفرح لفرحھم وأن تحزن لحزنھم وإن ضر ذلك في دنیاه كرخص  

ً یصیر إجراء  أسعارھم إن كان في ذلك فوات ربح ما یبیع لھم، ولو السعر ھبط وما ربحت، أحیانا

  یضرك شخصیاً لكن ینفع المسلمین جمیعاً یجب أن تفرح لھ إن كنت مسلماً صادقاً.

ً إرشادھم لمصالحھم تعلیمھم أمور دینھم ودنیاھم، انظر تعلیم الدین من النصیح  ة لعامة المسلمین أیضا

نصیحة المسلمین، أمور الدنیا وضع ابنھ عندك وأنت صاحب مصلحة لما األب وضع ابنھ عندك لتعلمھ 

تقبل عملت المیكانیك وما طلب منك أجرة صار عندك صانع مجاناً وأنت ال ترید أن یفتح محل في المس

طریقة رائعة جداً وفیھا ذكاء شغلھ بأعمال لیس لھا عالقة بالمیكانیك إطالقاً، اذھب وتعال واحضر لي 

ً وعند فك المحرك تقول لھ اخرج إلى خارج المحل أنت ولو  الغداء من البیت ولم تعلمھ شيء إطالقا

ستخدمتھ أین دینك ؟ لم صمت وصلیت وحجیت، األب وضع ابنھ عندك لكي تعلمھ أنت ما علمتھ بل ا

یبَق دین إطالقاً فلذلك النصح، لیس الدین أن نصلي وفقط، الدین أعمق من ھذا بكثیر فإذا لم یدخل الدین 

إلى كل خلیة من خالیاك وإذا ما جرى الدین في عروقك إذا ما جرى في أعصابك، ھذا ابن مسلم وضعھ 

ویفتح محل في المستقبل ویصبح میكانیكي،  عندك أمانة وسامحك باألجرة من أجل أن تعلمھ مصلحةً 

  كھربائي، وإال أنت غششتھ.

إذاً هللا عز وجل رب النوایا وكل إنسان بمصلحتھ إن كانت مصلحتھ فكریة، یدویة، مھنة معینة، سمعت  

أن السلف الصالح كانوا إذا فتح محلھ التجاري یقول نویت خدمة المسلمین، ھذا عمل صالح، إذا قدمت 

ضاعة جیدة متقنة وسعرھا معقول وال یوجد فیھا ربح فاحش وعاملتھ معاملة طیبة ولقیت هللا للمسلم ب

عز وجل یا رب ھكذا فعلت أنت سخرتني لخدمة عبادك المؤمنین، یقول لھ حباً وكرامة أھالً بك سالم 

  علیك، ربنا عز وجل یتجلى على المؤمنین یوم القیامة تجلیات متعددة.

م وتعلیمھم أمور دینھم وأمر دنیاھم وستر عوراتھم، من النصح بالمسلمین إذا في إرشادھم إلى مصالحھ 

فضیحة اسكت، الحدیث عنھا ممتع فیھا لذة الخبر مثیر، قصة رائعة تعطي للسھرة بھجة ماذا حدث، 

فعالً صار ھكذا عجیب، وأنت تتصدر مجلس وتتكلم والناس تصغي إلیك وھذه غیبة، من نصحك 

راتھم وستر عیوبھم، العورة غیر العیب، العیب مقصر فالن مخ ال یوجد غبي، یعني للمسلمین ستر عو

ً وكنت أغبى منھ ستر عوراتھم وستر نقائصھم ونصرھم على  أنت ذكي ال حینما استغبتھ فلیس ذكیا
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أعدائھم والذب عنھم أي الدفاع عنھم، ومجانبة الغش والحسد لھم وأن یحب لھم ما یحب لنفسھ وأن یكره 

ما یكره لنفسھ وما شابھ ذلك، ومن نصحھم دفع األذى والمكروه عنھم، یعني نرید أن نبیع ھذه المادة  لھم

الغذائیة إذا كانت ناصعة سعرھا أعلى لذلك نضع مادة كیمیائیة تستعمل للدھان ونأخذ لیرتین زیادة أنت 

برأ اإلسالم منھ إطالقاً ألنھ مسلم ؟ ال وهللا الذي یضع مواد مؤذیة في صناعات غذائیة حتى یرفع السعر 

  ترك جوھر الدین، صلى وصام ولكن ترك جوھر الدین.

بعض السلف یقولون وددت أن ھؤالء الخلق أطاعوا هللا عز وجل وأن لحمي قرض بالمقاریض، وكان  

عمر بن عبد العزیز یقول: یا لیتني عملت فیكم بكتاب هللا وعملتم بھ فكلما عملت فیكم بسنٍة وقع مني 

ضو حتى آخر شيء منھا خروج نفسي، مرة أرسل ألحد الوالة والوالي أرسل لھ بمبلغ ضخم الجزیة، ع

ً ولم یبعثھ جابیاً وددت أن الناس أسلموا وأن أعمل أنا وإیاك راعیان  فقال لھ: إن محمداً بعثھ هللا ھادیا

  للغنم، ھذا موقف سیدنا عمر بن عبد العزیز.

ء ھي قال: العلماء إذا أرادوا أن ینصحوا � عز وجل علیھم أن یردوا اآلن یوجد نصیحة خاصة بالعلما 

األھواء المضلة بالكتاب والسنة، إذا في أھواء، رغبات جامحة، انحراف في العقیدة، انحراف بالسلوك، 

شبھ استحلھا المسلمون، أعمال استبرأھا المسلمون علیھم أن یوقفوا ھؤالء عند حدھم وأن یردوھم إلى 

والسنة أیضاً رد األقوال الضعیفة من زالت العلماء یعني أحیاناً العالم لھ زلة فیروج شيء ینفي  الكتاب

عن هللا كماالتھ أحیاناً أو ییأس الناس من هللا عز وجل وھو بنیة حسنة فمن النصح � عز وجل أن تفند 

 عز وجل قال: یا رب إنك ھذه األقوال الضعیفة وأن تبین الصواب، كلكم یعلم لما أحد األنبیاء سأل هللا

تعلم أنني أحبك، قال یا رب أي عبادك أحب إلیك حتى أحبھ بحبك، قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي 

الیدین ال یمشي ألحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي، قال: یا رب إنك تعلم إني أحبك 

  الئي ونعمائي وبالئي.وأحب من یحبك فكیف أحببك إلى خلقك، قال: ذكرھم بآ

إذاً من النصح � عز وجل أن تفند اآلراء الفاسدة وأن تفند السلوك الفاسد وأن تعید الناس إلى كتاب  

ربھم وسنة نبیھم، أیضاً من األقوال الضعیفة أحدھم قال مثالً من وحد فقد ألحد، ھذه قالھا شیخ، أنا مالي 

لمین فإذا إنسان روج ھذه الكلمات بین المسلمین أوقعھم في وما لھذا الشیخ ھذا الكالم لیس لعامة المس

حیرة أوقعھم في لبس، أوقعھم في حیرة فكریة، النبي علیھ الصالة والسالم یقول: أتریدون أن یكذب هللا 

  خاطبوا الناس بما یفھمون.

ً من مھمتي ال أسمح إلنسان یروج أفكار محیرة ألغاز مثالً یروج أحادیث تحتاج  إلى شرح أنا أیضا

  طویل جداً:
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ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: إِذَا َوقََع الذُّ  بَاُب فِي إِنَاِء (( َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضي اللَّھم َعْنھم أَنَّ َرُسوَل �َّ

  َوفِي اآلَخِر َداًء )) أََحِدكُْم فَْلیَْغِمْسھُ كُلَّھُ ثُمَّ ِلیَْطَرْحھُ فَِإنَّ فِي أََحِد َجنَاَحْیِھ ِشفَاءً 

ھذا الحدیث العلم الحدیث أثبتھ اآلن ولكن إذا ما شرحتھ شرح كافي لعل الناس ینفرون منھ، فأنت مكلف  

أن تنتقي األحادیث التي تحبب الناس بھذه السنة، أما إذا في حدیث یحتاج إلى شرح طویل یجب أن 

    ة والسالمتشرحھ شرحاً طویالً، أحدھم خطب قال: قال علیھ الصال

 َصلَّى اللَّھم (( َعْن أَبِي أَیُّوَب أَنَّھُ قَاَل: ِحیَن َحَضَرتْھُ اْلَوفَاةُ ُكْنُت َكتَْمُت َعْنكُْم َشْیئًا َسِمْعتُھُ ِمْن َرُسوِل �َِّ 

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل: لَْوال أَ  ُ َخْلقًا یُْذنِبُوَن َعلَْیِھ َوَسلََّم َسِمْعُت َرسُوَل �َّ نَّكُْم تُْذنِبُوَن لََخلََق �َّ

  یَْغِفُر لَُھْم ))

أنت ألقیت قنبلة ھذا لیس حدیث شریف، بل ھو شریف ولكن یحتاج إلى شرح كبیر قبل أن تلقیھ على  

الناس، إذا في أحادیث یحتاج إلى تبین تأویل یجب أن توضح للناس أبعاد ھذا الحدیث وإال وقعت في 

  الل بعید، إذاً ھذه من مھمة العلماء.ض

قال أحد األئمة: إنك لن تبلغ حق نصیحتك ألخیك حتى تأمره بما یعجز عنھ، أنت ال ترید أن تحرج  

اآلخرین فمقیم على بعض المعاصي وأنت ساكت، ما نصحتھ أنت مادام یوجد معاصي مقطوع الخط مع 

وحشة یصیر الدین عبء، إذا ال یوجد استقامة تامة  هللا عز وجل وإذا مقطوع ال یوجد ثمار للدین یوجد

ال یوجد اتجاه إلى هللا عز وجل، ال یوجد اتجاه ال یوجد سعادة، إذا أنت شاھدت إنسان یعجز عن ضبط 

حواسھ انصحھ واحملھ على ذلك حتى یسعد بلقاء هللا عز وجل وإال ما نصحتھ أنت، أي دلھ على طریق 

صبحت وقافة ولیست سیارة إذا تحركت ورأى مناظر جمیلة وشعر تتحرك سیارتھ وإال یمل منھا أ

بالتنقل من مكان إلى مكان شعر بقیمتھا وقطف ثمارھا، على كٍل ھذا الحدیث أحد أركان الدین قلت لكم 

في بدایة الدرس الدین لھ مظاھر ولھ جوھر، ھذا الحدیث إن لم تنصح الناس في كل شيء في أقوالك، 

حرفتك، في كل نشاطاتك فلست مسلماً ولست مؤمناً ولست محسناً إذاً اإلنسان حتى وفي أفعالك، مھنتك، 

ال یضیع وقتھ، إن هللا كره لكم قیل وقال، ماذا قال فالن أیھما أرجح استھلكت حیاتك في قیل وقال وفي 

كثرة السؤال وإضاعة المال، حتى اإلنسان ما یستھلك وقتھ وما یضیع عمره سدى علیھ أن یضع یده 

على جوھر الدین وجوھر الدین أن تنصح � أي أن تؤدي واجباتك اتجاه هللا عز وجل أوالً وأن تدعو 

إلیھ ثانیاً، مع النبي أن تفھم سنتھ وأن تدعو الناس إلى طاعتھ، مع الكتاب أن تفھمھ وأن تطبقھ بعدئٍذ دل 

مل یفعلھ اإلنسان فإن لم الناس علیھ، یعني یوجد عملیة أولیة في النصح وحتى یكون النصح أخطر ع

تكن كذلك یكون النصح أتفھ عمل تفعلھ وإن كان كما أراد النبي علیھ الصالة والسالم فالنصح أخطر 

  عمل.
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یوجد فقرة متعلقة بالنساء وعدتكم في كل درس سابق أحب أن أجعل فقرة لھا مساس بالنساء، النبي علیھ 

     الحدیث رواه اإلمام البخاري: الصالة والسالم یقول حدیث رواه أبو ھریرة وھذا

َجا ِل َوالتَّْصِفیُق (( َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضي اللَّھم َعْنھم َعِن النَّبِّيِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: التَّْسبِیُح ِللّرِ

  ِللنَِّساِء ))

أة كانت في صالة تصلي وراء كانوا مثالً في محاضرة وألقى الخطیب خطبة رائعة، الحقیقة لو أن امر 

زوجھا وزوجھا قام بالركعة الخامسة للظھر ماذا تفعل ؟ لو أن المقتضي رجل لقال لھ سبحان هللا لو قعد 

القعود األول وتابع إلى آخر القعود ماذا یفعل ؟ یقول سبحان هللا أما إذا كانت امرأة النبي علیھ الصالة 

فھا الیمنى على ظاھر كفھا الیسرى، والحدیث یبدو سھل والسالم سن لھا أن تصفق أن تضع باطن ك

جداً، اإلمام البخاري قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، لكن التحلیل النبي علیھ الصالة والسالم منع 

المرأة أن تسمع صوتھا وھي في الصالة أي في حالة یغلب على الظن أنھا ال تخضع بصوتھا قال 

     تعالى:

َمَرٌض َوقُْلَن  النَّبِّيِ لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَْیتُنَّ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِھِ  ﴿یَا نَِساءَ 

   )﴾32قَْوالً َمْعُروفاً (

  [ سورة األحزاب ]

وھي في حالة یظن أنھا ال تخضع بصوتھا وال تترنم بھ وھي في الصالة وھي في أشد حاالت الخشوع  

وال ترجو منھ أن یستمیل لھ الرجال ومع ذلك أمرھا أن تصفق ال تسبح لذلك إلى اآلن بالد المغرب عند 

الفئات المحافظة إذا طرقت الباب ال یقال لك من ؟ ال یوجد كالم أبداً یقرع لك على الباب من الداخل أي 

باب ماذا ترید حدیث ال یوجد، المرأة وھي في الصالة ال ینبغي أن تقول سبحان هللا سمعنا أنك طرقت ال

وھي خاشعة فكیف إذا غنت وكیف إذا سمع غناءھا وكیف إذا ألف الناس أن یستمعوا إلى غناء النساء 

حان هللا یوجد بعد شدید جداً عن أحكام الشریعة طبعاً التحریم دقیق، النبي الكریم منع المرأة أن تقول سب

وھي في الصالة لئال یكون صوتھا فتنةً للرجال فكیف إذا صار في اختالط وصار أخذ وعطاء وما إلى 

ذلك، لذلك اإلسالم شرع مجموعة قواعد لكي ال تقع الفتنة في المجتمع أول قاعدة قال: یحرم خلوة 

ن السفر خلوة، إذا إنسان سافر الرجل بامرأة لیست بذات محرم لھ وال تنسوا أیھا األخوة أن العلماء یقولو

   مع امرأة ال تحل لھ فھذا السفر خلوة لھذا قال علیھ الصالة والسالم:

ي َمْحَرٍم فَقَاَم (( َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَّبِّيِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: ال یَْخلَُونَّ َرُجٌل بِاْمَرأٍَة إِال َمَع ذِ 

ةً َواْكتُتِْبُت فِي َغْزَوِة َكَذا َوَكذَا قَاَل ا َرُجٌل فَقَاَل: ِ اْمَرأَتِي َخَرَجْت َحاجَّ   ))ْرِجْع فَُحجَّ َمَع اْمَرأَتِكَ یَا َرُسوَل �َّ

    رواه البخاري ومسلم، وقال علیھ الصالة والسالم:
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بینھما وألن یزحم  (( إیاك والخلوة بالنساء والذي نفسي بیده ما خال رجل بامرأة إال دخل الشیطان

  رجل خنزیراً متلطخاً بطین أو حمأة خیر لھ من أن یزحم منكبھ منكب امرأة ال تحل لھ "))

یعني حتى في مصعد المصعد خلوة، یعني إذا في مكان فیھ ازدحام وأنت زاحمت والمست كتفك كتف  

قال اإلجراء الثالث ویحرم  امرأة ال تحل لك أو ظھراً بكتف أو بطناً بظھر وھكذا، ھذا اإلجراء الثاني،

علیھا الخروج من بیتھا إال لضرورة ماسة وإذا خرجت لضرورة فعلیھا أن ال تخرج إال بإذن زوجھا أو 

ذي محرم منھ، وأن تبتعد عن مظاھر الزینة فتستر جسمھا بلباس سابغ ساتر ال یصف البدن وأن ال 

     تتعطر وال تتبختر، قال تعالى:

ْفِل الَِّذیَن لَْم یَْظَھُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساِء َوَال یَْضِرْبَن ﴿التَّابِِعیَن َغیْ  َجاِل أَِو الّطِ ْربَِة ِمَن الّرِ ِر أُوِلي اْإلِ

ِ َجِمیعاً أَیَُّھا اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَّكُ      )﴾31ُحوَن (ْم تُْفلِ بِأَْرُجِلِھنَّ ِلیُْعلََم َما یُْخِفیَن ِمْن ِزینَتِِھنَّ َوتُوبُوا إِلَى �َّ

  [ سورة النور ]

  اإلجراء 

تْ  ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم أَیَُّما اْمَرأٍَة اْستَْعَطَرْت فََمرَّ  َعلَى قَْوٍم (( َعِن األْشعَِرّيِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ

  ِلیَِجُدوا ِمْن ِریِحَھا فَِھَي َزانِیَةٌ ))

  َرأٍَة اْستَْعَطَرْت ثُمَّ َخَرَجْت ِلیُوَجَد ِریُحَھا فَِھَي َزانِیَةٌ َوكُلُّ َعْیٍن َزاٍن ))(( َعْن أَبِي ُموَسى أَیَُّما امْ 

جاء في شرح الحدیث كل عین زانیة أو كل عین نظرت إلیھا نظرة إعجاب و استحسان فھي زانیة، ال  

  أحد یقول لي لفھا برمة أستاذ ھذا ھو الشرع.

    علیھ الصالة والسالم: ویحرم علیھا السفر منفردةً قال

ُث بِأَْربَعٍ َعِن النَّبِّيِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم فَأَْعجَ  ْبنَنِي ((عن َسِعیٍد اْلُخْدِريَّ َرِضي اللَّھم َعْنھم یَُحّدِ

  َوآنَْقنَنِي قَاَل ال تَُسافِِر اْلَمْرأَةُ یَْوَمْیِن إِال َمعََھا َزْوُجَھا أَْو ذُو َمْحَرم)) ٍ 

حدثني رجل كان في بلد في بالد الحجاز فرجل مقیم في ھذه البالد من مصر ذھب إلى مصر في إجازة  

وتزوج ولكن إلى أن تھيء الزوجة وتجھز ألبستھا وحاجاتھا فعاد إلى مكان عملھ وطلب من أھل زوجتھ 

الق الطائرة والوقت أن یرسلوھا إلیھ بالطائرة وحدھا وطلب منھم أن یرسلوا رسالة أو برقیة بمیعاد انط

المناسب، وكان عنده عمل خارج مقر عملھ وجاءت البرقیة للموظف حدثتھ نفسھ بشر فأخفى البرقیة 

وجاء إلى المطار واستقبلھا نیابةً عن زوجھا وفعل بھا ما فعل ھو وأصدقاؤه ثم قتلت لئال تنتشر، وھو 

فالنیة وأرسلنا برقیة یعني حینما تجد ینتظر زوجتھ إلى أن جاء جواب لقد طارت إلیك على الطائرة ال

  بعض المشكالت تنشأ من مخالفة منھج هللا عز وجل

    یحرم علیھا التشبھ بالرجال: 
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ِ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص َوَمْنِزلُھُ فِي اْلِحّلِ  َوَمْسِجُدهُ فِي ((َعْن َعَطاٍء َعْن َرُجٍل ِمْن ُھَذْیٍل قَاَل: َرأَْیُت َعْبَد �َّ

ُجِل فَقَاَل: َعْبُد ْلَحَرِم قَاَل فَبَْینَا أَنَا ِعْنَدهُ َرأَى أُمَّ َسِعیٍد اْبنَةَ أَبِي َجْھٍل ُمتَقَلَِّدةً قَْوًسا َوِھَي تَْمِشي ِمْشیَةَ ا  الرَّ

، فَقُْلُت: َھِذِه أُمُّ َسِعیٍد بِْنُت أَبِي َجْھٍل، فَقَاَل  ِ َمْن َھِذِه ؟ قَاَل: اْلُھذَِليُّ ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ �َّ َسِمْعُت َرسُوَل �َّ

َجالِ  َجاِل ِمَن النَِّساِء َوال َمْن تََشبَّھَ بِالنَِّساِء ِمَن الّرِ   ))َوَسلََّم یَقُوُل: لَْیَس ِمنَّا َمْن تََشبَّھَ بِالّرِ

أحادیث صحیحة  یعني ھذه بعض اإلجراءات التي تمنع الفساد في المجتمع وتمنع وقوع الفتنة وھذه كلھا 

   وھذه توجیھات النبي، وأذكركم بقول سیدنا سعد:

  ((ما سمعت حدیثاً من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إال علمت أنھ حق من هللا تعالى "))

یعني بالمختصر المفید ھذه تعلیمات الصانع إذا شئت أن تحیا سعیداً وأن تموت سعیداً وأن تعیش في  

فعلیك بتطبیق السنة، آخر فقرة بالدرس لیست ھناك قصة محددة ولكن مجموعة قصص الجنة سعیداً 

حول موضوع واحد، ورد في بعض األخبار أن ملك الموت حینما یأتي المؤمن یأتیھ على أطیب ریح 

وأحسن صورة، من یحب ھذا المؤمن لھ ابن عم، ابن خال، صدیق، شریك، هللا عز وجل إكراماً لھ یأتیھ 

ت على صورة أحب الناس إلیھ ویأتیھ على أطیب ریح وأحب صورة، وأحب الناس إلیك لھم ملك المو

أشكال عدیدة، ساعة یقول لك متعب، وساعة معصب، وساعة مشرق الوجھ فھذا الذي یحبھ یأتیھ على 

ً بك، ویقول ھذا المؤمن لملك الموت  أطیب ریح وعلى أطیب صورة ویقول ھذا الملك للمؤمن مرحبا

جئت ؟ فیقول لھ الملك لقبض روحك وعلى أي حال تحب أن أقبض روحك فیقول ھذا المؤمن  ألي أمر

إذا كنت في السجود فافعل ما أمرت فیأتیھ حافظاه ویقول أحدھما لصاحبھ كان لنا صاحباً وأخاً وقد حان 

ن كثرة الفراق فیقوالن لھ ـ الذین عاشوا معھ طوال حیاتھ یسجلون ـ ال یوجد في مكان في الیمین م

األعمال الصالحة كلھ امتأل، یقوالن لھ جزاك هللا خیراً وغفر لك فنعم األخ كنت لقد كنت أیسر مؤمن 

ونعم ما قدمت لنفسك، وتقول روحھ لجسده جزاك هللا عني خیراً كنت تحب الخیر وأھلھ وتبغض الشر 

  وأھلھ نستودعك هللا.

َسلمي رحمھ هللا قال لما توفي أبو عبد هللا بن مقاتل ھذا مشھد من مشاھد مغادرة المؤمن للدنیا، مأمون ال

غسلناه وكفناه ودفناه فھتف بنا ھاتف من السماء الحمد � الذي أوصل الحبیب إلى الحبیب راضیاً 

مرضیا، بعد أن مات رآه بعض أصحابھ في المنام بعد موتھ وكان یتبختر في حظیرة القدس وھذه المشیة 

ت لھ ما ھذا التبختر یا أبا عبد هللا ألسنا قد نھینا عنھ، فیقول: ھذا مشي الخدام غیر الئقة وغیر شرعیة فقل

في دار السالم عند الملك العالم، ھذا مشي المؤمنین في الجنة وهللا معھ حق أن یتبختر نجح، إذا طالب 

  جاء وناجح واألولي یختل توازنھ من فرحھ وإذا راسب یشق الجالء.

مھ هللا تعالى، في امرأة صالحة عاشقة � اسمھا المسكینة قال عمار بن وقال عمار بن إبراھیم رح

إبراھیم: رأیت المسكینة الطاویة بعد موتھا في المنام، امرأة مسكینة مثل رابعة العدویة، رأیتھا في المنام 
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رع، وكانت تحب مجالس الذكر، مجلس یذكر فیھ اسم هللا عز وجل، یذكر فیھ النبي، یذكر فیھ أحكام الش

وكانت تحب مجالس الذكر فقلت لھا مرحباً یا مسكینة، فقالت: ھیھات یا عمار ذھبت المسكینة وھذه في 

  الدنیا كانت.

وهللا مرة قرأت كلمة أقشعر لھا بدني، أحد العارفین با� قال: مساكین أھل الدنیا عاشوا فیھا وغادروھا 

، أكلوا، وشربوا، وتنزھوا، وسكنوا، ونظموا ولم یذوقوا أطیب ما فیھا ما أطیب ما فیھا ؟ ذكر هللا

حیاتھم، وعملوا لقاءات، واحتفاالت، وأعراس، وأطیب شيء في الدنیا ما ذاقوه ذكر هللا ومن وااله، فقال 

ً لِك، فقالت:  لھا: مرحباً یا مسكینة، فقالت لھ: ھیھات یا عمار ذھبت المسكینة وجاء الغنى، فقلت: ھنیئا

    ھا الجنة بحذافیرھا یبدو أن الجنة شيء عظیم، لما ربنا عز وجل قال:ولم تسأل عمن أبیحت ل

ِة أَْعیٍُن َجَزاًء بَِما َكانُوا یَْعَملُوَن (     ) ﴾17﴿ فََال تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِفَي لَُھْم ِمْن قُرَّ

  [ سورة السجدة ]

ً متقدة قلت: بماذا أبیحت لك الجنة بحذافیرھا، قالت: بمجالس الذكر، اآلن بط  اریة ترید أن تكون دائما

تحتاج إلى شحن باستمرار، وأنت بطاریة ترید شحن أسبوعي وإذا كان الشحن مرتین أفضل في 

  األسبوع تكون اإلضاءة متألقة أكثر، یوجد رجل آخر اسمھ علي بن زادان.

 


