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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 ــــ

 كلمة األستاذ محمد المعداوى :
 ،  عميد المعهد نيابة عن األستاذ جمال الجوهرى 
 وباسم أعضاء هيئة التدريس  ، 
 وباسم أسرة الشروق بالمعهد . 

لملطـاوى حسـن كامـل انتشرف بأن يكون محدثنا اليوم هو المربى الفاضل العارف بـا  األسـتاذ 
وكيــل وزارة الماليــة الســابق ، وهــو مــن عمــداء التصــوف اإلســالمى .  ــيذا أردنــا تقــديم  ضــيلت  

ة اإلمام األكبر وشيخ التصـوف المففـور لـ  الـدكتور عبـد الحلـيم  يننا نترك الحديث عن  لفضيل
رحم  هللا وطيب ثراه ، حيث يقول  ضيلت  " األستاذ حسن الملطاوى من هؤالء الـذين محمود ، 

ليـ  بـالقول وبالسـلوك  منحـ  هللا سـبحان  وقفـوا حيـاتهم للـدعوة إاتجهوا إلى هللا  ـى صـدق ، و 
 تتاح إال لمن أخلصوا وجههم   تعالى " . حية ال و وتعالى  هماً   ى المجاالت الر 

وبقــى أن نقــول . . أن هــذا المربــى الفاضــل الــذى أمضــى قرابــة نصــو قــرن  ــى خدمــة الــدعوة 
اإلسالمية ليس من خريجى المعاهد الدينية األزهرية ، ولكن  ضيلت  من خريجى كلية التجارة ، 

إلى أعلى المناصب كوكيل لوزارة الماليـة ، وقد تدرج  ى المناصب المدنية المختلفة حتى وصل 
 ولم يشفل  ذلك عن الدعوة اإلسالمية وذلك  ضل هللا يؤتي  من يشاء . 

ســيادت  علــى قبــول دعوتنــا إللقــاء هــذه المحاضــرة ، ونســأل هللا تعــالى أن يثيبــ  عــن  كرونشــ
و ق  دائما  ـى المستمعين أحسن الثواب وأن يجزي  عن اإلسالم والمسلمين خير الجزاء ، وأن ي

 راط المستقيم ، آمين . االرشاد إلى الص
، استمعوا واتعظوا بما يقول  األستاذ حسن كامل الملطـاوى  ـى المحاضـرة واآلن ، أيها األحباب 

 وموضوعها " اإلسالم والشباب "  ليتفضل . 



 سيادة عميد المعهد   ، 
 ،       سيادة األساتذة 

 زات من الشابات ، أبدأ كالمى  أقول : أيها األعزاء من الشباب والعزي
بسم هللا الرحمن الرحيم ، الحمد   رب العالمين ، والصالة والسـالم علـى سـيدنا وموالنـا محمـد 
لـى الصـراط المسـتقيم وجعـل  رسول هللا ، الذى أرسل  هللا رحمـة للعـالمين ،  هـدى إلـى الرشـد وال

للحق ، كما جعل  دليال على محبـة المـؤمن لربـ  هتداء اع  والتأسى ب  سبيال للفالح واألهللا اتب
وبابا إلى محبة هللا لعبده وغفران ذنب  ،  قال تعالى ) لقد كان لكـم  ـى رسـول هللا أسـوة حسـنة 

ن تطيعـوه تهتـدوا    1لمـن كـان يرجـوا هللا واليـوم اآلخـر وذكـر هللا كثيـرا     2كمـا قـال تعـالى ) وال
فـر لكـم ذنـوبكم وهللا غفـور رحـيم اتبعونى يحبـبكم هللا ويفوقال كذلك ) قل إن كنتم تحبون هللا  ـ

 3  . 
وأسترضــى هللا عــن ســادتنا الصــحابة الكــرام الــذين تأســوا بــ  صــلى هللا عليــ  وســلم  ــى أقوالــ  

بأقصى ما استطاعوا مـن جهـد بشـرى ،  نـالوا أعلـى درجـات المـؤمنين عنـد هللا وأ عال  وأحوال  
 ذن هللا . ت بيتعالى ، وصاروا السابقين بالخيرا

وقد علمنا هللا تعالى أن المؤمنين درجات إذ يقـول سـبحان  ) ثـم أورثنـا الكتـاب الـذين اصـطفينا 
ذن هللا ذلـك هـو الفضـل نهم مقتصد ومـنهم سـابق بـالخيرات بـيمن عبادنا  منهم ظالم لنفس  وم

ا حريـر * ن أساور من ذهب ولؤلـؤا ولباسـهم  يهـجنات عدن يدخلونها يحلون  يها م الكبير *
وقالوا الحمد   الـذى أذهـب عنـا الحـزن إن ربنـا لففـور شـكور * الـذى أحلنـا دار المقامـة مـن 

 . 4 يها نصب وال يمسنا  يها لفوب    ضل  ال يمسنا
                                                 

1
 من سورة األحزاب .  21اآلية   
2
 .  من سورة النور 54اآلية   
3
 من سورة آل عمران .  31اآلية   
4
 من سورة فاطر .  35ـ  32اآليات من   



 قــد بشــر هللا المــؤمنين بجنــات عــدن أى إقامــة دائمــة ال يــزول نعيمهــا وال يحــول ، وذلــك مــن 
حســان  لمــن آمنــوا بــأن ال إلــ  إال هللا وأن عطــاء هللا ســبحان  وتعــالى و ضــل  وجــو  ده وكرمــ  وال

محمدا رسول هللا ثم اسـتقاموا  عملـوا بشـر  هللا ، واتقـوا هللا سـرا وجهـرا  ـى حيـاتهم الدنيويـ  ، 
وعملوا عمال صالحا لما بعد الموت . وأسترضـى هللا تعـالى عـن التـابعين وتـابعى التـابعين ومـن 

 عد : واالهم بيحسان إلى يوم الدين وب
 حكمة وجودنا : 

وقد بين لنا سبحان  وتعالى حكمة وجودنا  ى هذه أيها األحباب : إننا خلقنا لآلخرة ال لآلولى ، 
الحياة الدنيا  قال جل جالل  ) وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون * مـا أريـد مـنهم رزق ومـا 

د علمنـا ابـن عبـاس رضـى هللا . وقـ 5أريد أن يطعمون * إن هللا هو الرزاق ذو القـوة المتـين   
عنهما معنى قول  تعالى ) إال ليعبدون    قال : " معناها إال ليعر ون  عدل رضـى هللا عنـ  عـن 
ظاهر العبادة الوارد  ى لفظ ) ليعبدون   إلى ثمرة العبادة  قال معناها " ليعر ون " ألن المعر ـة 

المخالفـات  ينفـذ المـؤمن والمؤمنـة هى ثمرة العمـل الصـالو واالجتهـاد  ـى  عـل الطاعـات وتـرك 
خـالا وو ـاء ، حتـى يـذوقا حـالوة اإليمـان  ـى  أوامر هللا وينتهى كـل منهمـا بنواهيـ  بصـدق وال

 دنياهما ، ويسعدان برضوان هللا  ى أخراهما . 
وقد قال اإلمـام البخـارى رضـى هللا عنـ  : حضـرت العلـم عـن ألـو وثمـانين شـيخا كلهـم أجمعـوا 

م وعمل يزيـد ويـنقا . وأود أن أنـبهكم إلـى أن زيـادة اإليمـان ال تكـون  ـى على أن اإليمان عل
 جوهرة ، بل تكون الزيادة  ى متعلقات 

                                                 
5
 ريات . من سورة الذا 58ـ  56اآليات من   



اإليمان من العبادات وعمل الصالحات ،  عقيدتى مثال مثـل عقيـدة أبـى بكـر الصـديق رضـى هللا 
بأن ال إل  إال هللا  عن  ، ألنى مؤمن بما آمن ب  على يد موالنا رسول هللا صلى هللا علي  وسلم

محمد رسول هللا ومؤمن مثل  كذلك بكتب هللا ومالئكت  وبرسـل  وبـاليوم اآلخـر وبالقضـاء خيـره 
صـل ن ب  لكن ال أسـتطيع ان أدعـى أنـى أوشره . . . . إلخ . ومع انى آمنت بكل هذا الذى آم

ول  ـى هـذه األمـة مرة إيمانى إلى ماوصل إلي  سيدنا أبى بكر الصديق ، ألنـ  الصـديق األ ث ى 
المحمدية ، بل قال العلمـاء  ـى  ضـل  " لـم يصـحب النبيـين والمرسـلين جميعـا مـؤمن مثـل أبـى 

 هــو الصــديق األول  ــى أهــل اإليمــان أجمعــين أى  ــى األمــة بكــر رضــى هللا عنــ  وأرضــاه " 
المحمديـة و ـى غيرهـا مـن األمـم التـى سـبقت األمـة المحمديـة ،  ـال يسـبق  أحـد مـن المــؤمنين 

لسابقين أو الالحقين ونال رضى هللا عن  ذلك بالمعر ـة الحقـة الخفيـة المذاقيـة التـى هـى ثمـرة ا
 الهمة العالية  ى الجهاد بالنفس والمال . 

 الفرق بين العلم والمعر ة : 
عر ـة  قـالوا : العلـم روايـة ، والمعر ـة درايـة ومـن ذلـك نـرى أن العـارف وقد  رقوا بين العلـم والم

بأحاسـيس باطنــة تحملــ  علــى مراقبـة هللا تعــالى  ــى ســره أو جهــره ، ووجــدان  يكـون لــ  شــعور
مؤمن بدوام مراقبة هللا جل جالل   يقولون : " إذا عملـت  ـاذكر لولذلك ينصو السادة الصو ية ا

ذا سكت  اذكر علم هللا  يك " .  ذا تكلمت  اذكر سمع هللا إليك وال  نظر هللا إليك ، وال
ــى ر  ــام الفزال ــول اإلم ــم ويق ــين أن يعل ــرق ب ــة "   ــم والمعر  ــين العل ــق ب ــى التفري ــ    ضــى هللا عن

اإلنسان حد الصحة والشبع وبين أن يكون صحيحا وشبعانا " ونفهم من كلمت  هذه أننا قد نقرأ 
ع لجو  الذى يالزمنـا وال نشـعر بالشـب ى الطب مظاهر الشبع ونحن  ى منتهى الجو   نحس با

غير اإلحسـاس . ولـو أنـك سـألت الجـائع عـن حالـ  لكلمـك بمـا  الذى نقرأ عالمات  .  العلم إذن
 يشعر ب  من ألم 



والجو  ولو أن  قرأ آثار الجو   ـى الطـب مـا شـبع ،  البـد للمسـلم مـن الجمـع بـين العلـم بدينـ  
 والعمل بعلم  ، ويقول صلى هللا علي  وسلم : " من عمل بما علم ورث  هللا علم ما لم يعلم " . 

  ى معر ت  با  تعالى : قيمة المؤمن 
ومما تقدم نرى أن اإلنسان ومكانت  عند هللا يكون بييمان  الصحيو وعمل  الصالو ولذلك يقول 

 السادة العار ون من سادتنا الصو ية  ى عظاتهم الشعرية : 
 بستانا  رض  ى األ  بها   .  ال تزاحم·.  إذا الورود خلت من طيب نفحتها 
 أكفانـا  الموت   . لم تستحق غداة·ر سجدتها . إذا الوجود خلت من نو  
 أبدانا   لـتحت  .  هى الصخور التى·إذا القلوب خلت من  ذكر  خالقها .  
 إنسـانا  تدعوه   لو  . ظلمت نفسك·إذا خال المرء  من   هم  ومعر ة .  

 والكالم هنا يطول وال تكفي  الدقائق وخير الكالم ما قل ودل . 
 واألرواح سماوية : األجساد أرضية 

ــك  ــوق أصــال مــن عــالم المل وأنــتم تعلمــون أن ابــن آدم مركــب مــن جســد وروح ، والجســد مخل
الحيــوانى الظلمــانى ، ألنــ   ــى أصــل  مــن تربــة األرض ، والــروح مخلوقــة مــن عــالم الملكــوت 

مـن النورانى الذى خلق هللا من  المالئكة ، ألن هللا سـبحان  خلـق بقدرتـ  جسـم أبـى البشـر آدم 
تـراب ثـم البسـ  الـروح التـى هـى ســر مـن أسـرار هللا العليـة والخفيـة ، وشـاء هللا ان يخلـق أمنــا 
حواء عليها السالم مـن ضـلع آدم األيسـر لتكـون هنـاك رابطـة قويـة بـين الرجـال والنسـاء وبـين 

 شر بعدهما من ذكر وأنثى ومن نطفة إذا تمنى . بالبنين والبنات ، ثم شاء كذلك أن يتناسل ال
 وقد جعل سبحان  بين الجسد الحيوانى وبين الروح النورانية عالقة قوية 



 تتأثر الروح بفعـل البـدن ويتـأثر البـدن بفعـل الـروح ،  ـين نشـف الجسـد  ـى الطاعـات اسـتنارت 
ن أقبل الجسد على الشـهوات أظلمـت الـروح وعميـت  الروح وحنت إلى عالم الملكوت النورانى وال

يرة للروح تعمل عمل البصر للبـدن ، ونعـوذ بـا  مـن عمـى البصـيرة البصيرة عن الحق ، والبص
تيـان المعاصـى التـى دة كمـا يتسـبب عـن أتيـان الفـواح  وال الذى يتسبب عـن الكفـر وزيـل العقيـ

 نهى هللا عنها أهل اإليمان . 
 ثناء هللا تعالى على المؤمنين والمؤمنات : 

ــذكور واإلنــاث مــن المــؤمنين ا لصــالحين والمؤمنــات الصــالحات  قــد قالــت وهللا تعــالى يمــدح ال
أن  ال خير  ى النساء ، ألن القـرآن الكـريم ت المؤمنين : يا رسول هللا يبدو احدى سيداتنا أمها

تكلم عن الرجال ولم يذكر النساء بخير ،  أنزل هللا تعالى ردا على ذلك مـا يطمـئن النسـاء إلـى 
السـواء .  قـال تعـالى  ـى سـورة األحـزاب ) إن الخير الذى منح  هللا لهن كما منو الرجال على 

المســــلمين والمســــلمات والمــــؤمنين والمؤمنــــات والقــــانتين والقانتــــات والصــــادقين والصــــادقات 
تصـدقات والصـائمين والصـائمات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصـدقين والم

رات أعـد هللا لهـم مففـرة وأجـرا عظيمـا   ا ظين  روجهم والحا ظات والذاكرين هللا كثيرا والذاكوالح
وهذا من  ضل هللا علينا  ى مجتمعنا اإلسالمى إذ ال  رق بين رجالنا ونسائنا وال بين شـبابنا  6

 وشاباتنا  ى ثواب األعمال الصالحة التى ترضى هللا تعالى . 
 الكتاب والسنة : 

ناثا بشر  هللا وشر  هللا  قائم على  ثم إن هللا تعالى تعبدنا ذكورا وال
                                                 

6
 من سورة األحزاب .  35اآلية   



الكتــاب والســنة ،  ــالقرآن الكــريم أمرنــا بــأوامر هللا ونهانــا عــن نواهيــ  ســبحان  والســنة النبويــة 
الشريفة بينت لنا تفصيل ما أجمل  هللا عز وجل من األوامر والنواهى واألحكام حيـث قـال تعـالى 

الـذكر لتبـين للنـاس مـا لموالنا رسول هللا صلى هللا علي  وسلم  ى القـرآن الكـريم ) وأنزلنـا إليـك 
 مثال يقول تعالى  ى سورة الحج ) يا أيها الـذين آمنـوا أركعـوا واسـجدوا واعبـدوا  7نزل إليهم   

ربكم وا علوا الخير لعلكم تفلحون * وجاهـدوا  ـى هللا حـق جهـاده هـو اجتبـاكم ومـا جعـل علـيكم 
هـذا ليكـون الرسـول   ى الدين من حرج ملة أبـيكم إبـراهيم هـو سـماكم المسـلمين مـن قبـل و ـى

شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس  أقيموا الصالة وآنوا الزكاة واعتصموا با  هو موالكم 
لكن لم يدخل القرآن الكريم  ى تفاصيل إقامة الصالة ،  بينها لنا  8 نعم المولى ونعم النصير   

بين لنـا صـلوات هللا وسـالم   رسول هللا علما وعمال بأوقاتها وهيآتها وحدودها وشروطها ، كما
وحـدود االعفـاء ومواقيـت اإلخـراج ومصـارف  اة وأنـوا  األمـوال التـى تجـب  يهـاعلي  أحكام الزك

الزكاة . . إلخ إلخ ، كما علمنا صلى هللا علي  وسلم ،  قال تعـالى ) ومـا آتـاكم الرسـول  خـذوه 
" صـلوا كمـا رأيتمـونى أصـلى " لـذلك يقـول صـلى هللا عليـ  وسـلم :  9وما نهاكم عنـ   ـانتهوا   

 ويقول أيضا : " خذوا عنى مناسككم " . 
 أركان اإلسالم الخمسة : 

قال صلى هللا علي  وسلم  يما رواه البخارى بسنده : " بنى اإلسالم على جمـس : شـهادة أن ال 
تـاء الزكـاة وصـوم رمضـان وحـج البيـت مـ قـام الصـالة ، وال ن إل  إال هللا وأن محمد رسـول هللا ،وال

 " . استطا  إلي  سبيال 
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8
 من سورة الحج .  78و  77اآليتان   
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 الركن األول من أركان اإلسالم : 
الركن األول  ى اإلسالم هـو ان يشـهد المـؤمن أو المؤمنـة أن ال إلـ  إال هللا وأن محمـدا رسـول 

 هللا . هذه الشهادة ذات شطرين : 
 الشطر األول : شهادة أن ال إل  إال هللا :

: أشــهد اال إلــ  إال هللا ويعنــى أشــهد أى أتحقــق ، تقــد قلبــ  قــائال  ينطــق المــؤمن باللســان ويع
واأللوهية معناها السيادة المطلقة ، كأنك تقول  ـى شـهادتك وتعتقـد أن السـيادة المطلقـة عليـك 

 ون بأنك عبده وهـو ربـك وقـد قـال العـار  ى كل أمورك إنما هى   وحده سبحان  ، أنت تعترف 
يثبـت بهـا وحدانيـة  ى أريد بها تأكيد اإلثبات  المؤمن ى كلمة " ال إل  إال هللا " : هذه صيفة نف

 هـى عبـارة أقـوى مـن أن  ال صـديق لـى غيـرك " ن قلـت "هللا من طريـق نفـى غيـر هللا . ألنـى إ
أقول لك " أنت صديقى " ألن قـولى : " أنـت صـديقى " ال ينـا ى أنـى أصـادق معـك غيـرك . أمـا 

 ألحد إال صداقتك .  حين أقول " ال صديق لى غيرك " ينى أنفى صداقنى
 شهادة ال إل  إال هللا محمد رسول هللا شهادة حق وقد سماها هللا تعالى  ى كتاب  الكـريم "كلمـة 
التقوى ،  قال سبحان   ى سورة الفتو  ى ثنائ  على صحابة رسـول هللا صـلى هللا عليـ  وسـلم 

سـكينت  علـى رسـول  وعلـى ) اذ جعل الذين كفروا  ى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية  ـأنزل هللا 
 كلمــة  10المــؤمنين وألــزمهم كلمــة التقــوى وكــانوا أحــق بهــا وأهلهــا وكــان هللا بكــل شــ  عليمــا  

 التقوى " ال إل  إال هللا محمد رسول هللا " أى ال أعتقد إال  ى 
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 والصمد هو الـذى ال يأكـل إذ ال جـوف   –ألوهية هللا وحده  هو هللا الواحد األحد الفرد الصمد 

أى ال والـد لـ  وال مولـود لـ  ، ألنـ  لـو كـان لـ  والـد أو ولـد  – 11 ولـم يولـد الذى ) لم يولـد  –
نـد وال وزيـر لـ  أى ال مثـل لـ  وال  12) ولم يكن لـ  كفـوا أحـد   –لكان حادثا يتشاب  مع البشر 

مـن  شير علي  بل هو الواحد األحد الفعال لما يريـد ، ولـيس شـ  أيسـر عليـ وال معين ل  وال م
ش   خلق السموات العلى  ى قدرت  كخلق النملة وخلق الجبال الشوامخ كخلق الجراد أو كخلق 

بسـرعة  السمكة  ى البحر ،  يذا تعلقت إرادت  سبحان  بش  كـان ذلـك الشـ  كمـا أراد أن يكـون 
 يكـون  كأن  قال لها : كن  كان ، ويقول جل شأن  ) إنما قولنا ش  إذا أردناه أن نقول لـ  كـن

  ، وليس معنى ذلك أن يقول هللا للش  المـراد " كـن " بـل هـو تصـوير لسـرعة إيجـاد مخلوقاتـ  
ــا ،  ــب الســرعة أل هامن ــة لتقري ــان وجــاءت صــيفة اآلي ــوق " كــن "  ك ــال للشــ  المخل ــو ق كمــا ل

 وسبحان القادر على كل ش  . 
 القدرة تتعلق بالممكنات :

ــ  ــى أن قدرت ــبهكم إل ــ  أود أن أن ــى مناســبة قدرت ــة إنمــا و  ــات ، وال تتع العلي ــق بالممكن لــق تتعل
بالمستحيالت ،  يذا علمنا ذلك  ال يجوز لجاهل بهذا المبـدأ الصـحيو أن يقـول : " إذا كـان هللا 
قادر على كل ش   يخرجنى من ملك  " ألن  بجهل  طلب شـ  مسـتحيال ال يكـون إذ ال ملـك إال 

أن يقـول جاهـل : " إذا كـان هللا قـادر علـى كـل ملك هللا ،  أين يذهب ب  هللا ؟ . كذلك ال يجوز 
 ش   يجعل ل  شريكا  ى ملك  " وهذا طلب لمستحيل ال يمكن أن 
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 يتحقق أبدا الستحالت  . 
 " هللا " إسم الذات القدسية : 

" هللا " هو األسم األعظن الذى ال يسمى ب  غير هللا ، وقد قالوا من مزايـا هـذا األسـم الجليـل  و
األســماء الحســنى كلهــا ،  األســماء الحســنى التــى علمهــا لنــا رســول هللا هــى  أن جمــع محاســن

تسع وتسعون إسما ، ومعنى األسماء أى المسميات والحسنى تأنيث لألحسن ، ولفظ الجاللة " 
هللا " يمتاز  ى هجائ  بأنك لو حذ ت من هجائ  أى حرف من  دل البـاقى عليـ  سـبحان  ،  لـو 

الالم األولى  يكون البـاقى ) إلـ    داال ولو حذ ت   داال علي )    حذ ت األلو  يكون الباقى 
علي  ، ولو حذ ت األلو والالم الباقى ) ل    داال علي  ومشيرا إلي  ولو حذ ت األلو والالمـين 
يكــون البــاقى ) هــو   أى حاضــر ال يفيــب ) هللا ال إلــ  إال هــو   لــذلك يقــول شــيخ اإلســالم  ــى 

 م العز بن عبد السالم رضى هللا عن  : زمان  سيدى ، اإلما
 وا ــتاه  القوم لما سقيت  ذاه ــياساقى القوم من ش 
  وصرحوا بالهوى و اهـوا   يك طابوا ـغابوا وبالسكر   
  لست تدرى الشراب ما هو  لنى وشربـىـيا عاذلى خ 
   وهــها قال الضمير و إال   بـىح   ن ـما قلت للقلب أي 
 قد اصطفـــاه  إال محب  ـاهحتسما شرب الكأس وا 

 هنا يشار إلي  بلفظ ) هو   ، ولو حـذ ت الالمـين يكـون البـاقى ) أه   " ومعناهـا الـرحيم "  ـى 
الشاذلية . . . أه . . . أه ويؤيدهم  ى ذكر ) أه   قـول موالنـا  الفة الحب  ، لذلك يذكر سادتن

 سم من أسماء هللا " . ين  إوسلم : " دعوا المريض يئن   رسول هللا صلى هللا علي 



 ذكر هللا  ر  ألصل العقيدة : 
 

أرادهللا تعالى أن يقوى رابطتنا بالشطر األول من العقيدة وهـو ) ال إلـ  إال هللا    أمرنـا أن نـذكر 
ــذين آمنــوا اذكــروا هللا ذكــرا كثيــرا *  ــا ال ــالى ) يأيه ــال تع ــا وحــده  ق ــ  معبودن ــرا كثيــرا ألن هللا ذك

 نــذكره بــأنوا  مــن الــذكر كثيــرة ، مــن صــالة وتــالوة قــرآن وتســبيو  13صــيال  وســبحوه بكــرة وأ
 وتحميد وتكبير وتلبية  ى الحج والعمرة ، كما نذكره تعالى بأسمائ  الحسنى . . إلخ . 

 نتيجة لففلتنا عن هللا تعالى : ذنوبنا تقع 
ال نخرج من حدوده التـى إننا إذا ذكرنا هللا تعالى  ى أوامره سبحان   ال نجرؤ على المعصية ، و 

رسمها  ى شرع  القويم ، هذا حالل نأكل  ، وهذا حرام نجتنب  ، حرم الخمر  ال نشربها ، حـرم 
قو من ربنا وقفة العبيد  نحضرها أو نشترك  يها ، وهكذا نالقمار  ال نلعب  ، حرم المراقا  ال

 المطيعين لخالقهم وسيدهم ومالك أمرهم . 
 بقولـ  تعـالى  ـى سـورة آل فلـة عـن هللافإنمـا تقـع نتيجـة للأن الذنوب  وقد استدل العلماء على

) وسارعوا إلى مففرة من ربكم وجنة عرضها السـموات واألرض أعـدت للمتفـين * الـذين  عمران
ينفقــون  ــى الســراء والضــراء والكــاظمين الفــيظ والعــا ين عــن النــاس وهللا يحــب المحســنين * 

 اسـتففروا لـذنوبهم ومـن يففـر الـذنوب إال هللا أنفسـهم ذكـروا  والذين إذا  علوا  احشـة أو ظلمـوا
جـرى مـن هم مففـرة مـن ربهـم وجنـات تا  علوا وهم يعلمـون * أولئـك جـزاؤ هللا ولم يصروا على م

 .  14ونعم أجر العاملين   تحتها األنهار خالدين  يها
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احشـة أو ظلمـوا أنفسـهم    قول  تعالى ) ذكروا هللا   جاء بعد قولـ  تعـالى ) والـذين إذا  علـوا  
أى ذكروا هللا بعد أن كانوا غا لين عند وقوعهم  ى الفاحشة وظلم أنفسـهم بـالخروج عـن حـدود 

 هللا . 
 عورة المرأة : 

وقـد حــرم هللا تعــالى علــى الفتــاة أن تكشــو الـرأس ألن الــرأس مــن عورتهــا ،  ــال يجــوز لهــا أن 
يـوم القيامـة ،  لحجة ال تنفعهـا بـين يـدى هللاتقول : أكشو رأسى مجاراة " للموضة " ألن هذه ا

ألــم تــؤمنى بوحــدانيتى وبرســالة رســولى ،  ينهــا   ــيذا وقفــت المؤمنــة بــين يــدى هللا وقــال لهــا :
ستقول آمنت يارب ، وأنت أعلم أنى كنت مؤمنة با  ورسول  ،  يقول لها : لماذا خرجت عـن 

لفــك قــولى ) يــا أيهــا النبــى قــل ألزواجــك حــدودى ؟ ، ألــم أقــل لرســولى  ــى الكتــاب الكــريم وقــد ب
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيـبهن ذلـك أدنـى أن يعـر ن  ـال يـؤذين وكـان هللا 

جلبـاب السـيدة الصـعيدية  مثـل ، وهذا الجلباب المذكور  ى تلك اآلية الكريمـة 15غفور رحيما  
وتخفـى بـ  وجههـا وال تظهـر إال التى نراها واضعت   وق مالبسـها علـى رأسـها  تفطـى جسـمها 

عينا واحدة مـن عينيهـا لتـرى بهـا الطريـق  ـال يعر هـا مـن يراهـا ، وهـذا الجلبـاب الواسـع يخفـى 
نـى أسـأل  منها تقاطيع جسمها وسـاقيها وشـعرها وصـدرها وظهرهـا وغيرهـا ونحرهـا ورقبتهـا . وال

اشفة لما ال يجوز كشف  من  تياتنا المستمعات لى اآلن ماذا يكون يوم القيامة موقو الفتاة الك
جسمها ، وجسم الفتاة كل  عورة ماعدا الوج  والكفين ؟ هل تحتاج عندئذ بأن تقـول لربهـا  ـى 

الموضة "  ى زماننا ، وقد أخذناها مـن أعـدائك الكـا رين بـا       هكذا كانت "موقو الحساب 
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  ين قالت ذلك  تلك حجة ساقطة قطعا كما يتضو لكن  ى جالء .
ولتعر ن ما كان مـن حجـاب المـرأة  ـى بيتهـا  ـى صـدر اإلسـالم  ـينى أذكـر لكـن أن السـيدة أم  

المؤمنين سودة بنت زمعة ، رضى هللا عنهـا وأرضـاها ، قـالوا لهـا : أال تحجـين البيـت الحـرام ؟ 
قالت لقـد حججـت واعتمـرت والحمـد   ، وربـى يقـول لـى ) وقـرن  ـى بيـوتكن وال تبـرجن تبـرج 

ة األولــى وأقمــن الصــالة وآتــين الزكــاة وأطعــن هللا ورســول  إنمــا يريــد هللا ليــذهب عــنكم الجاهليــ
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا * واذكرن ما يتلى  ى بيوتكن من آيات هللا والحكمة إن هللا 

وأضا ت تقول :  ينى ألتزم بيتى إلى أن أموت وأحمل إلى قبرى  ى البقيـع  16كان لطيفا خبيرا  
 . 
مجتمعنــا  ــى الوقــت الحاضــر غالــب عليــ  مــن أســو هــوى الــنفس الــذى تخــرج بــ  عــن حــدود و 

أة  احشة نؤاخذ بهـا يـوم القيامـة ، حيـث ال تنفـع الندامـة ، وأنـا ال الشر  و ى عصياننا هذا جر 
أطمع أن نصل  ى تقوانا إلى مرتبة أسال نا األولين رجاال ونساء إنما أطمع أن نطيع هللا تعـالى 

  الطاقة ، وال نتمسك بتقليد غير المسلمين تحت ستار " الموضة " . على قدر 
 الذكر الكثير يحى قلوب المؤمنين ويكسبها خشية هللا تعالى : 

والذكر الكثير يوقظ القلوب عن غفلتها ويكسبها التمسك بأحكام هللا تعالى ويخيفها من الخـروج 
عالمهـا سـيدى عبـد هللا بـن العبـاس رضـى عنها تفاديا لفضب هللا وعقاب  . ويقول حبر األمة و 

 هللا عنهما  ى  ضل الذكر الكثير : 
غيـر ، العـذر  وعـذر أهلهـا  ـى حـالفرض هللا  ريضة على عباده إال جعـل لهـا حـدا معلومـا لم ي

 الذكر ،  ين  لم يجعل ل  حدا ينتهى إلي  ، ولم يعذر 
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أمـرهم بـ   ـى كـل األحـوال  قـال ) ولـذلك  –أحد  ى ترك  إال مفلوبا علـى عقلـ  ، أى المجنـون 
 اذكروا هللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم   وقال ) أذكروا هللا ذكرا كثيـرا   أى بالليـل والنهـار و ـى 

 نية . و ى الصحة والسقم و ى السر والعال  البر والبحر
 أوامر هللا ونواهي  لصالحنا : 

نمــا  ــرض هللا تعــالى علينــا الطاعــات ونهانــا عــن المنهيــ ات لصــالحنا نحــن ، ألنــ  ســبحان  ال وال
نمـا أراد بنـا الخيـر ليثيبنـا يـوم القيامـة  تنفع  طاعة من أطاعـ  وال تضـره معصـية مـن عصـاه وال
بجنات النعيم ويجنبنا نار الجحيم التـى يـدخلها الكـا رون ويـدخلها معهـم العصـاة مـن المـؤمنين 

 قال تعالى ) يا أيها الذين  الكا رينحذرنا هللا من المعاصى التى تعرضنا لنار  والمؤمنات ، وقد
آمنوا ال تأكلوا الربا أضعا ا مضعفة واتقوا هللا لعلكم تفلحون * واتقوا النار التى أعدت للكـا رين 

 .  17* وأطيعوا هللا والرسول لعلكم ترحمون  
 رين مام أبى حنبفة رضى هللا عن  : هذه اآلية ) واتقوا النار التى أعـدت للكـاإلإوقد قال سيدى 

   هى أشد آية  ى كتاب هللا على المؤمنين . 
 خير وأبقى من الدنيا : اآلخرة

وقــد عنــى أســال نا األولــون بــأمر آخــرتهم كــل العنايــة ، واتعظــوا بقولــ  ســبحان  ) بــل تــؤثرون 
 كـانوا ينقلـون أنفسـهم بوجـدانهم إلـى الـدار اآلخـرة وهـم  18الحياة الدنيا * واآلخرة خير وأبقى  

نيا قبل أن يروا اآلخرة ، وتدليال علـى ذلـك أذكـر لكـم أن موالنـا رسـول هللا صـلى هللا  ى هذه الد
 علي  
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لقـى أحـد اصـحاب  مـن األنصـار الكـرام ، وهـو حارثـة بـن مالـك األنصـارى رضـى هللا عنـ   وسلم
 قال ل  موالنا رسول هللا صلى هللا علي  وسلم : كيو أصبحت يا حارثة ؟  قال أصبحت مؤمنـا 

رســول هللا ،  قــال لــ  إن لكــل قــول حقيقــة ،  مــا حقيقــة إيمانــك ؟ قــال يــا رســول هللا :  حقــا يــا
ا ، وكأنى بارز ى أنظر إلى عر  ربى يا  أسهرت ليلى وأظمأت نهارى وكأنعز ت نفسى عن الدن

أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون ، وكأنى أسـمع عـواء أهـل النـار ،  قـال لـ  رسـول هللا صـلى هللا 
 " عر ت  الزم " .  علي  وسلم :

ــارف بــا  . وقــول ســيدنا حارثــة رضــى هللا عنــ  :  ومــن هنــا أخــذنا كلمــة المعر ــة وكلمــة الع
ا علــى أنــ  كــان يصــلى بالليــل والنــاس نيــام ، ويصــوم نفــال  أســهرت ليلــى وأظمــأت نهــارى تــدلن

ان  ، بالنهــار والنــاس مفطــرون ،  كــان جــادا  ــى طاعــة هللا بالصــالة والصــيام تقربــا إليــ  ســبح
ليكون أبيض الوج  بين يدى هللا يوم القيامة يوم تبـيض وجـوه وتسـود وجـوه وقـد قـال تعـالى ) 
 أمــا الــذين اســودت وجــوههم أكفــرتم بعــد إيمــانكم  ــذوقوا العــذاب بمــا كنــتم تكفــرون وأمــا الــذين 

 .  19ابيضت وجوههم  فى رحمة هللا هم  يها خالدون  
  ضل تالوة القرآن الكريم : 

 تعالى ) اتـل مـا أوحـى اليـك مـن الكتـاب وأقـم الصـالة إن الصـالة تنهـى عـن الفحشـاء يقول هللا
ويؤخــذ مــن هــذه اآليــة الكريمــة أن تــالوة  20والمنكــر ولــذكر هللا أكبــر وهللا يعلــم مــا تصــنعون  

قظ يقــو بتالوتــ  علــى أوامــر هللا القــرآن ذكــر   تعــالى وتقــرب إليــ  ســبحان  ألن القــار  المتــي
 أتمر باألوامر وينتهى واهي  ،  يون
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الصـالة المحـا ظ  ن الفواح  ، كما يبتعـد عنهـا مقـيمبالنواهى ، ويقبل على الطاعات ويبتعد ع
عليهات مـع الجماغـة . ألن الصـالة هـى مناجـاة   تعـالى  البـد أن تكـون مـع أقبـال تـام علـى 

بـين يـدى مـواله ، طاعت  وابتعاد كلى عن معاصي  . والمؤمن بدخول   ـى الصـالة يتـذكر ، أنـ  
 تخشع نفس  ويتذلل قلب  ويراقب رب  الذى يـراه  تخشـع بخشـو  قلبـ  الجـوارح ، وال يكـاد يفـر  
من الصالة حتى تجب علي  صالة آخرى بعدها  يبقـى علـى خشـوع  وطاعتـ  و ـى ذلـك سـعادة 

 حقة للمؤمن لحسن صلت  برب  جل وعال . 
 المنكر : أخذ الدين عن اآلمرين بالمعروف والناهين عن 

ولقد أمرنا سـبحان  وتعـالى أن نتعـاون علـى البـر والتقـوى لعلمـ  تعـالى بضـعو اإلنسـان وحـده 
أمام شهوات نفس  ،  قال تعالى ) وتعـاونوا علـى البـر والتقـوى وال تعـاونوا علـى األثـم والعـدوان 

 ـأنتم مـثال وسنة الحياة جرت على أن نأخذ الش  مـن أهلـ   21واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب  
تتعلمــون علــوم التجــارة اآلن علــى يــد أهلهــا مــن أســاتذتكم وطلبــة الطــب يتعلمــون الطــب علــى 
أساتذة الطب ، وطلبة الهندسة كـذلك يأخـذون مـن أسـاتذة الهندسـة ، وهكـذا يـتعلم السـلو مـن 

 الخلو . 
 على كسـب عيشـ   ـى دنيـاه ،دنية يستعين ب  صاحب  بعد تخرج  وكل تخصا  ى العلوم الم

 ليسأل كل منكم نفس  : ولكن ماذا تعلمت من علوم دينك وهى الزمة آلخرتك ؟ هذا الذى يجب 
على كل شاب أن يسـأل نفسـ  عنـ  ، وهـذا السـؤال هـو الـى شـدنى إلـى أن أتعلـم دينـى بعـد أن 

 تخرجت  ى كلية التجارة ، وقد كنت أصلى تقليدا ألبى وأمى رحمهما هللا ، ولكننى لم أكن 
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نـى مـن الوقـوف علـى تلـك كندى ثقا ـة عاليـة تمحكام دينى القدر الكا ى ، بينما عنـأعرف من أ
،  لو أن هللا سـألنى يـوم القيامـة : مـاذا  علـت بثقا تـك ؟ هـل وقفـت  ام ، وهذه حجة على  األحك

بها على الدنيا الفانية وحدها ؟ ألم يكـن  ـى أمكانـك أن تحصـل بهـا  ـى دينـك شـيئا يتفعـك  ـى 
عــث الــذى تــؤمن بــ  ؟ قتــتعلم حــالل هللا وحرامــ  وســنة رســول   تتــأدب بــاألداب آخرتــك يــوم الب

الشرعية التى تحلى بها رسولك الذى أمرتك أن تقتدى ب  ؟ هذا ما جرنـى إلـى التفقـ   ـى دينـى 
 . 

ى أن هللا ألهمنـى أن أحفـظ شـيئا مـن كتـاب هللا الكـريم ثـم وجهنـى إلـى األطـال  ومن حسن حظـ
ول ما قرأت تفسير " الجاللين "وهـو تفسـير علمـى مختصـر علـى هـام  على تفسيره .  قرأت أ

المصــحو الشــريو ، ثــم توســعت  قــرأت تفاســير البيضــاوى والنســفى والقرطبــى واأللوســى وابــن 
جرير الطبرى ، ثم من هللا علي   يلتقيت بشـيخين عـار ين جليلـين وكـان التقـائى بهـم بركـة مـن 

أخــذت عنهمــا رضــى هللا عنهمــا أحكــام الــدين ، وكــذلك بركــات ســيدتنا زينــب رضــى هللا عنهــا ، و 
ة  ــى تربيتهــا الروحيــة علــى ى الطريقــة الصــو ية العظيمــة القائمــســلكت الطريقــة الخليليــة وهــ

محمـد أبـو خليـل سـاكن ضـريح  الكتاب والسنة إلمامها األكبر وصاحبها األشهر سـيدى الحـاج 
 األنور الملحق بمسجده المبارك بالزقازيق . 

حسان  إلى حين علم سبحان  بأكيـد رغبتـى  ـى أن أقـو علـى أحكـام من ك وكان ذل عطاء هللا وال
 انتفعت  ـى دينـى ونفعـت غيـرى دينى ألربى  ى جنب  تعالى نفسى واقتداء بالشيوخ المربيين ، 

نـى اعتـدت أن  ، ولوال أنى أخـذت عـنهم وتربيـت علـى أيـديهم مـا سـمعتم منـى محاضـرة اليـوم وال
ن الشـباب المثقـو  ـى منزلـى يـوم األثنـين مـن كـل أسـبو  ، . وقـد  سـرت أحاضر عددا كثيرا م

 300لهــم القــرآن الكــريم كلــ   ــى خمــس ســنوات  ســجلوا التفســير الــذى ســمعوه منــى  ــى نحــو 
 شريف ، وكذلك  قهتهم  ى أحكام دين هللا ، على مذهب 



  رائف عنى أيضا . من شيوخى الكرام وقد سجلوه  ى الش اإلمام مالك  ى العبادات كما تعلمت 
ــى الكتــاب والســنة .  وكــذلك حاضــرتهم  ــى التصــوف . وبينــت لهــم مبــاد  التصــوف القــائم عل

هـــا كتـــاب المربـــى ومنهـــاج الصـــو ية وكثيـــر مـــن واطلعـــوا علـــى العديـــد مـــن مؤلفـــاتى  يـــ  ، من
ده  ى األزهر الشريو ونـادى التجـارة التى ألقيتها بقاعة الشيخ محمد عبة المحاضرات المطبوع

وغيرهمــا ، كمــا قــرأوا مقــاالتى التــى تنشــر  ــى منبــر اإلســالم كــل شــهر بعنــوان " الصــو ية  ــى 
إلهامهم " من أربعة عشر سن  وقد طبـع منهـا المجلـس األعلـى للشـئون اإلسـالمية جـزئين كـل 
جــزء شــامل لمقــاالت ثــالث ســنوات : واألجــزاء الثالــث والرابــع والخــامس تحــت الطبــع والحمــد   

 ل  وتو يق  . كثيرا على  ض
عليــ   اإلرشــاد  ـى ديـنكم ، ألنــ  صـلى هللاونصـيحتى لكـم أن تنتفعــوا  ـى شـبابكم بأهــل الخبـرة و 

وسلم يقول وما أرو  ما يقول : " اغتنم خمس قبل خمس : شبابك قبـل هرمـك ، وصـحتك قبـل 
 سقمك ، وغناك قبل  قرك ، و راغك قبل شفلك ، وحياتك قبل موتك . 

 ى هما سواه : اإلنشفال با  تعال
وقد دخل سيدنا عثمان بن عفان على سيدنا عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنهمـا وهـو مـريض 

ذنوبى  بل قال ل  :   وقال ل  : ما تشتكى يابن مسعود ؟  لم يقل ل  معدتى وال عينى وال رأسى
، أى  حمة ربى . قال : نحضر لك الطبيـب ؟ قـال الطبيـب أمرضـنى، قال وما تشتهى ؟ قال : ر 

الذى  ى يده طبى أمرضنى ، يشير بـذلك إلـى هللا تعـالى الفعـال لمـا يشـاء ، وهـى  لسـفة ترينـا 
 كيو كان أسال نا السابقون يتعلقون بقلوبهم مع هللا الذى يملك كل ش  . 
 وكذلك دخلوا أيضا على سيدنا أبى بكر الصديق رضى هللا عن   ى مرض 



ى الطبيب ، قالوا : وماذا قال لك ؟  أجابهم : قـال : " رآن ل  نحضر الطبيب ؟  قال : لقد وقالوا
 إنى  عال لما أريد " . وهذه أمثلة تدلكم على يقظة قلوبهم  ى صلتهم با  تعالى . 

متـ  ، لتـؤتى سـباب الشـفاء التـى أقامهـا هللا بحكوليس معنى اإلجابـات التـى أجابوهـا أن نتـرك أ
عن هللا  ى أى حال وال ننساه ، ونذكره  ى بواطننـا و ـى  ثمرتها بأذن  ، لكن معناها أن ال نففل

ا وألســنتنا  ــى الليــل والنهــار والســر والعالنيــة ى الــدوام ،  يكــون ســبحان  علــى بالنــظواهرنــا علــ
والصــحة والمــرض ، وكفــى شــر ا للــذاكرين أن يقــول هللا تعــالى )  والبــر والبحــر والعســر واليســر

وأين ذكرنا لـ  مـن ذكـره لنـا ،  هـو يـذكرنا بثوابـ   22رون  ذكرونى أذكركم واشكروا لى وال تكف ا
 وعطائ  و ضل  . 

 رد الفضل إلى هللا : 
وكما يجب علينا أن نذكر هللا تعالى علـى الـدوام ، ويجـب علينـا كـذلك أن نـرد الفضـل إليـ   يمـا 

نـــة نتقلــب  يـــ  مــن نعمـــ  الظــاهرة والباطنـــة ، والـــنعم الظــاهرة كالصـــحة والمــال ، والـــنعم الباط
بفناه  . . كما  عـل قـارون عنـدما قـال ) إنمـا أوتيتـ  منا  يمان ب  سبحان  ،  ال يفتر الفنىكاإل

 فخسف هللا به وبداره وبأمواله األرض . 23على علم عندى  

وهناك حكمة عظيمة تهزنى كلما تذذكرتها   يوذول فيهذا السذالة العذارفين مذن سذالتنا ال ذوفية   

ارتى   طجتهذذالى   علمذذى   ال توذذل خبرتذذى   ىكذذائى   مهذذ أى   الالتوحيذذد هذذو طسذذواط اليذذا ات   

ليذه فضل ربى   كما قال سيدنا سليمان عتنسب لنفسك شيئا فيما يوفوك هللا طليه بل قل   هذا من 

 ال الة  
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والسالم لما رأى عر  بلقـيس مسـتقرا عنـده ، حيـث قـال مـا حكـاه هللا تعـالى عنـ  : ) هـذا مـن 
ى كـريم ما يشكر لنفسـ  ومـن كفـر  ـين ربـى غنـشكر أم أكفر ومن شكر  ين ضل ربى ليبلونى أأ

 رد الفضل إلى هللا تعـالى  ـى تلـك المعجـزة ، حيـث جـاءه بقـدرة هللا سـبحان  عـر  بلقـيس  24 
مــن الــيمن إلــى بيــت المقــدس قبــل أن يرتــد إليــ  طر ــ  ، وكانــت تلــك المعجــزة ســببا  ــى إســالم 

 بلقيس ملكة سبأ . 
 ن العقيدة " محمد رسول هللا " :الشطر الثانى م

 الشطر الثانى  ى العقيدة اإلسالمية هو األقرار برسالة موالنا رسول هللا صلى هللا علي  وسلم . 
 شطرا العقيدة متالزمان : 

 من أمن بأن ال إل  إال هللا ونطق بها لفظا واعتقدها قلبا ، ولكن لم يعتقـد رسـالة سـيدنا محمـد 
 إنمـا المؤمنـون الـذين آمنـوا ) هللا منـ  إيمانـا وال توحيـدا ألنـ  تعـالى يقـولرسول هللا ، ال يقبل 

 25با  ورسول  ثم لم يرتـابوا وجاهـدوا بـأموالهم وأنفسـهم  ـى سـبيل هللا أولئـك هـم الصـادقون  
رسلين الذين ذكـرهم هللا  ـى كتابـ  العظـيم ال يعـد أنكر رسالة أى رسول من سادتنا المكذلك من 

ا على ذلك قولـ  تعـالى  ـى سـورة البقـرة ) آمـن الرالسـول بمـا أنـزل إليـ  مـن ربـ  مؤمنا ، ويدلن
والمؤمنــون كــل آمــن بــا  ومالئكتــ  وكتبــ  ورســل  ال نفــرق بــين أحــد مــن رســل  وقــالوا ســمعنا 

ليك المصير    .  26وأطعنا غفرانك ربنا وال
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 الصالة والسالم على موالنا رسول هللا : 
تنــا بالشــطر األول مــن عقيــدتنا عــن طريــق اإلكثــار مــن ذكــر هللا ألن هللا تعــالى رابط وكمــا يقــول

الذكر الكثيـر  ـر  لشـطر " ال إلـ  إال هللا " كـذلك يقـوى سـبحان  رابطتنـا بالشـطر الثـانى " محمـد 
رسول هللا " أمرنا تعالى بالصالة والتسليم على موالنا رسول هللا صلى هللا علي  وسـلم  قـال : ) 

 الصالة  27الذين آمنوا صلوا علي  وسلموا تسليما   لى النبى يا أيهاصلون عإن هللا ومالئكت  ي
والتسليم على رسول هللا صلى هللا علي  وسلم  ر  الشطر الثانى من العقيدة " محمد رسـول هللا 
" .  كيو نصلى ونسلم علي  ؟ حين نزلت تلك اآلية الكريمة قال أصحاب رسـول هللا : يارسـول 

يهــا النبــى ورحمــة هللا وبركاتــ  ، قــالوا أمــا ل : قولــوا الســالم عليــك أيــك ؟ قــاهللا كيــو نســلم عل
السـالم  قــد عر نــاه  كيـو نصــلى عليــك يارسـول هللا ؟  قــال : قولــوا : اللهـم صــلى علــى محمــد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . . . . إلى آخر ما جاء  ـى الصـيفة 

 األخير  ى الصالة .  التى نكررها  ى التشهد
تــة لطيفــة جــدا  ــى الســالم ،  قــد قــال صــلى هللا عليــ  وســلم قولــوا : الســالم عليــك أيهــا فوهنــا ل

وكلمة )  أيها    ى لفة العرب ال تقال إال للحاضر معنا ، كما نقول  النبى ورحمة هللا وبركات  ،
ن الـذى تخاطبـ  حاضـرا معنـا ، : أيها الصديق ، أيها العميد ، أيها الوزير ، أيها الـرئيس ، حـي

ولم يقل صلى هللا علي  وسلم : وعندما أموت قولوا : السالم على النبى بلفة الفائب ، وخطابـ  
علـى أنـ  إن غـاب جسـده صـلى هللا عليـ  وسـلم  ناصلى هللا علي  وسلم بلفة الحاضـر معنـا يـدل

 رعاية وقبر  ى القبر الشريو  ين روح  الشريفة معنا بنورها يرعانا بها 
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 الراعى لرعيت  صلى هللا علي  وسلم مرسل للناس كا ة ال لمن كانوا  ى زمان   حسب . 
وال تستبعدوا هذه الرعاية الروحية  ين هللا تعالى علمنا  ى كتاب  الكريم أن الشهداء أحياء عنـد 

ى ربهم يرزقون ،  كيو ال يكـون حيـا  ـى قبـره سـيد المرسـلين وهـو الـذى علمهـم االستشـهاد  ـ
 .سبيل هللا تعالى 

) إن هللا ومالئكتــ  يصــلون علــى النبــى   ويقــول العلمــاء إن اآليــة الكريمــة بــدأت بقولــ  تعــالى 
وهى جملة إسمية تفيد دوام الصالة علي  من هللا تعالى ومـن المالئكـة ، و ـى ذلـك تكـريم كبيـر 

 لموالنا رسول هللا صلى هللا علي  وسلم . 
ــال اإل ــام البخــارى رضــى هللاوق ــالى ثنــاؤه عليــ  عنــد م ــة : صــالة هللا تع ــال أبــو العالي  عنــ  : ق

المالئكة وصالة المالئكة الدعاء . وجاء  ى تفسير اإلمام إبن كثير رضى هللا عن  : والمقصود 
بأنـ  يثنـى  عنـده  ـى المـأل األعلـىمن هذه اآلي  أن هللا تعالى أخبر عبـاده بمنزلـة عبـده ونبيـ  

ين وأن المالئكـة تصــلى عليـ  ثــم أمـر هللا تعــالى أهـل العــالم الســفلى قــربعليـ  عنــد المالئكـة الم
 بالصالة والتسليم علي  ليجتمع الثناء علي  من أهل العالمين العلوى والسفلى جميعا . 

  ضل الصالة والتسليم على موالنا رسول هللا : 
ى هللا عليـ  ويقول سيدنا أبو بكر الصديق رضى هللا عنـ   ـى  ضـل الصـالة والسـالم عليـ  صـل

وسلم : الصالة على النبى صلى هللا علي  وسلم أمحق للذنوب من الماء البارد للنار ، والتسليم 
عتق الرقاب ، وحب رسـول هللا صـلى هللا عليـ   منعلى رسول هللا صلى هللا علي  وسلم أ ضل 

عنـ   وسلم أ ضل من الضرب بالسيو  ى سبيل هللا ويقول سيدى سـهل بـن عبـد هللا رضـى هللا
: الصالة على النبى صلى هللا علي  وسلم أ ضل العبادات ألن هللا توالهـا هـو ومالئكتـ  ثـم أمـر 

 ذلك . بها المؤمنين وسائر العبادات ليسن 



 مدة الدعوة إلى شطرى العقيدة اإلسالمية 
همـا عوة إلى أركان اإلسالم  دعا النـاس أوال إلـى شـطرى العقيـدة و دتدرج موالنا رسول هللا  ى ال

 : 
" ال إل  إال هللا ، محمد رسول هللا " واستمرت دعوت  إليهما أثنى عشر عاما من بعثت  الشريفة 
، وكــان يعلــم النــاس أوال توحيــد هللا ، بعــد أن كــانوا يعبــدون األوثــان مــن ســفاهة العقــول ومــن 

ت عقيــدة تضــليل الشــيطان ،  ــدعاهم إلــى توحيــد هللا واإليمــان برســالة رســول هللا ،  لمــا اســتقر 
 التوحيد دعاهم بعد ذلك إلى العبادات من صالة وزكاة وصيام وحج . 

 الركم الثانى من أركان اإسالم : الصالة : 
مـن المسـجد  –قبل الهجرة إلى المدينة المنورة بسنة  –أسرى برسول هللا صلى هللا علي  وسلم 

األقصــى جمــع هللا لــ   الحـرام بمكــة المكرمــة إلـى المســجد األقصــى ببيـت المقــدس و ــى المسـجد
النبين والمرسلين جميعا وصلى بهم إماما حيث قدم  إلمـامتهم جبريـل عليـ  السـالم وقـال لـ  : 

لــين واآلخــرين وأميــر األو صــلى بهــؤالء  صــلوا وراءه و ــى ذلــك تشــريو ودليــل علــى أنــ  ســيد 
 . األنبياء والمرسلين ويقول  ى ذلك المقام العظيم أمير الشعراء شوقى رحم  هللا 

 هللا ليال إذ مالئكــ  أسرى بك 
 والرسل  ى المسجد األقصى على قدم      
 لما خطرت ب  التفوا بسيدهــم 
   كالشهب بالبدر أو كالجــند بالعلــم     
 صلى وراءك منهم كل ذى خطر 
 ومن يفـــز بحبيب هللا يأتــــمم     



 جبت السموات أو ما  وقهن بهم
 اللجــم بـ يعلى منــورة در     

 ب  لك من عز ومن شـرفركو
 ال  ى الجياد وال  ى األينق الرسم     
 مشيئة الخالق البارى وصنعتــ  
 وقدرة هللا  وق الشك والتهـــم     
 حتى بلفت سماء ال يطار لهـــا 
 على جناح وال يسعى على قــدم     
 ل كل نبى عند رتبتـــــ وقي 
 ـــمويا محمد هذا العر   استل     
 خططت للدين والدنيا علومهمــا 
 مس القلــميا قار  اللوح بل ياال     
 أحطت بينهما بالسر وانكشفــت 
 لك الخزائن من علم ومن حكـــم     
 ت من منـندوضاعو القرب ما قل 
 بال عداد وما طوقت من نعــــم     

 –لســموات الســبع ووصــل إلــى مــا  ــوق ا –صــلى هللا عليــ  وســلم  –وعــرج بموالنــا رســول هللا 
إلى مقام سمع صريو األقالم التى تكتـب  ـى اللـوح المحفـوو . وتجلـى  –صلى هللا علي  وسلم 

األلــ  عليــ   ــرأى ربــ  بــال كيفيــة . وال يعنــى ذلــك أن هللا لــ  مكــان  ــوق الســموات بــل كــان هــذا 
 السالم المكان محل التجلى علي  ، كما كان الطور مكان التجلى مع سيدنا موسى علي  



  كان العبد  ى المكان والرب  ى أال مكان .  28موسى تكليما   ) وكلم هللا
ويقول سيدنا عبد هللا بن العباس رضى هللا عنهما  ى تفسـير قولـ  تعـالى  ـى سـورة اإلسـراء ) 

: هـى رؤيـة عـين أريهـا رسـول هللا صـلى هللا  29وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إال  تنـة للنـاس  
م ليلة أسرى ب  . و ى ليلة المعراج  رض هللا تعالى علي  وعلـى أمتـ  الصـالة . و ـى علي  وسل

وقد  ـرض علـى  ـى كـل يـوم رواية مسلم يقول صلى هللا علي  وسلم :  أوحى هللا إلى ما أوحى 
هيـت إلـى موســى ، قـال مــا  ـرض ربـك علــى امتـك ؟ قلــت وليلـة خمسـين صــالة  نزلـت حتــى انت

ليلـة ، قـال ارجـع إلـى ربـك  اسـأل  التخفيـو ألمتـك ،  ـين أمتـك ال سين صالة  ى كـل يـوم و خم
رتهم قـال :  رجعـت إلـى ربـى  قلـت : أى ربـى خفـو ق ذلك وانى قد بلوت بنى اسـرائيل وخيـتطي

خمسـا ،  نزلـت حتـى انتهيـت إلـى موسـى  قـال : مـا  علـت ؟  قلـت حـف عنى عن أمتى ،  حف 
ارجع إلـى ربـك  اسـأل  التخفيـو ألمتـك ،  قـال عنى خمسا ،  قال : ان أمتك ال تطيـق ذلـك ،  ـ

نـى خمسـا خمسـا حتـى قـال : يـا محمـد هـن رجـع بـين ربـى ، وبـين موسـى ، ويحـف ع لم أزل أ
،  تلك خمسون صالة ، ومن هم بحسـنة  لـم  اخمس صلوات  ى كل يوم وليلة بكل صالة عشر 

ا لـم تكتــب ،  ــين  لـم يعملهــســيئة عشــرا ، ومـن هــم بيعملهـا كتبــت حسـنة ،  ــين عملهــا كتبـت 
واحــدة ،  نزلــت حتــى انتهيــت إلــى موســى  أخبرتــ  ،  قــال ارجــع إلــى ربــك عملهــا كتبــت ســيئة 

أمتـك ال تطيـق ذلـك  قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـ  وسـلم : لقـد   اسأل  التخفيو ألمتك ،  ـين
رجعت إلى ربى حتى استحييت " ومـن ذلـك نعلـم أن رسـول هللا صـلى هللا عليـ  وسـلم تـردد بـين 

 مقام التكريم وبين سيدنا موسى تسع مرات وعندما قال : " لقد رجعت إلى ربى 
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ل أن يعفيــ  مــن إلــى ربــ  لكــان مــن المحتمــو عــاد حييت " كــان حاذقــا ولبيبــا ، ألنــ  لــحتــى اســت
الخمس الباقيـة ،  يحـرم نفسـ  ويحـرم أمتـ  مـن مناجـاة هللا حيـث ال تكـون لنـا صـالة ،  نكـون 
غا لين عن هللا ، أو ير ض هللا الطلب ،  يحزن لهـذا الـر ض بعـد أن أجابـ   ـى المـرات التسـع 

 السابقة . 
را قبــل شــروق الشــمس ، الصــبو ركعتــان جهــو ريضــة الصــالة لهــا أوقاتهــا وركعاتهــا ،  صــالة 

وصالة الظهر أربع ركعات سرا ، وصالة العصر أربع ركعات سرا ، وصالة المفرب ثالثـة ركعـات 
ثنتامنها إثنتان جهرا وواحدة سرا وصالة العشاء أربع ركعات منها إثن  ان سرا . تن جهرا وال
يــتكلم المــؤمن أو المؤمنــة  ــى والصــالة ســميت صــالة ، ألنهــا صــلة بــين المصــلى وبــين هللا ،  

ــذلك يقــول بعــض الصــالحين : إذا وقفــت بــين يــدى هللا  صــالت  مــع هللا ويكلمهمــا  يهــا هللا ، ل
 يما أقولـ     ـى صـالتى ومـا مصليا ال أ كر غير ما أقول   ى الصالة أو يقال لى ، بل أتدبر 

   هللا لى  يها . يقول
و  الذى هو سـبيل الفـالح ألنـ  تعـالى يقـول : ) قـد أقول وهذا التدبر يؤدى بالمصلى إلى الخش

 يذا تذكرت أنك  ى الصالة بين يدى هللا  30أ لو المؤمنون * الذين هم  ى صالتهم خاشعون  
وأنك تخشع   بقلبك وجوارحك وتكون سـعيدا بشـرف المناجـاة  ـى الصـالة ، ولـذلك كـان صـلى 

صــلى هللا عليــ   –الة أى كــان ســروره يقــول " . . وجعلــت قــرة عينــى  ــى الصــهللا عليــ  وســلم 
  ى الصالة ، ألن  يخاطب رب  ويخاطب   يها رب  وهو شرف ال يعد ل  شرف .  –وسلم 

  ضل الصالة : 
 والصالة عبادة ذات  ضل كبير ، ونحن  ى الصالة نستقبل البيت الحرام 
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كـريم ، والتسـبيو  ـى الركـو  قرآن ال فيها التكبير وتالوة ال طاهرين ونذكر هللا تعالى ذكرا كثيرا ،
والســجود والتشــهد والصــالة والتســليم علــى موالنــا رســول هللا صــلى هللا عليــ  وســلم والــدعاء 

 ونخضع بين يدي  تعالى قائمين وراكعين وساجدين . 
ــ  وســلم :  ــال صــلى هللا علي ــك العظــيم   ق ــ  الكــريم )  ســبو باســم رب ــزل هللا  ــى كتاب وحــين أن

تعــالى ) ســبو اســم ربــك األعلــى   قــال صــلى هللا عليــ  هللا حــين أنــزل اجعلوهــا  ــى ركــوعكم ، و 
 هــو ســبحان  وســلم : اجعلوهــا  ــى ســجودكم . والتســبيو معنــاه تنزيــ  هللا تعــالى عــن النقــائا 

متصو بكل كمال وينفى عن  كل نقا ، وهو الواحد األحد الذى ليس كمثل  ش  وهو السـميع 
 البصير . 

 الصالة والشباب :
ــيم وألهميــة  الصــالة  ــى التربيــة اإلســالمية كــان صــلى هللا عليــ  وســلم يحــض األبــاء علــى تعل

أبنائهم الصالة  ى الصفر  قال صلى هللا علي  وسلم لألباء : " علموهم لسبع واضـربوهم لعشـر 
" لذلك كان ينشأ الصبى  ى اإلسالم مصليا قبل أن يبلل الحلم ،  يوالى الصالة بعد البلـو  ألنـ  

  ل سن التكليو  ال يتركها . اعتادها قب
 الركن الثالث من أركان اإلسالم : الزكاة : 

 ــى الســنة الثانيــة مــن الهجــرة  رضــت الزكــاة علــى األغنيــاء حقــا للفقــراء ونصــابها  ــى األمــوال 
 والزرو  معروف  ى الفق  . 

اة شــو واإلنســان عــادة تبخــل نفســ  بينفــاق المــال ،  ــأراد هللا ســبحان  أن يعــالج بفريضــة الزكــ
النفوس البشرية وبخلها لتجود وتنفق  ى مرضات  تعـالى شـيئا ممـا أعطانـا عطفـا علـى الفقـراء 

 والمساكين وشكرا   على نعمائ  ونسبة الزكاة 



%   على ما حال علي  الحـول مـن الـذهب  2.5المفروضة نسبة بسيطة  هى ربع الشر ) أى 
مسبتها  ى المحاصيل الزراعية التـى تسـتعمل  ـى والفضة أو األموال النقدية وال يقابل  دين ، و 

األقوات العشر  يما يروى منها بالراحة ونصو العشر  يما يروى باآلالت إذ زاد المحصـول عـن 
ــام شــاة عــن ــة ، وهــو حــد الكفــاف . والزكــاة  ــى األغن أربعــين رأســا ، و ــى البقــر  خمســين كيل

سـا ، وحقـة ) عجـل ابـن ثـالث سـنين تين  أكثر   عن ثالثين رأوالجاموس تبيع ) عجل ابن سن
  أكثر   عن أربعين رأسا . 

وعندما امتنع المسلمون األوائل  ى الجزيرة العربية عـن أداء الزكـاة  ـى خال ـة سـيدنا أبـى بكـر 
الصديق شاور رضى هللا عن  أصـحاب رسـول هللا  يمـا يفعـل بمـانعى الزكـاة ،  قـالوا ال قبـل لنـا 

ــة ا ــالعرب أى ال نســتطيع محارب ــو ب ــ  : وهللا ل ــال رضــى هللا عن ــاة ،  ق ــين عــن أداء الزك لممتنع
منعونى عقال بعير كانوا يؤدون  للنبى صلى هللا علي  وسلم لقاتلتهم علي  ، أينقا الـدين وأنـا 

: أمـرت أن أقاتـل النـاس حى ،  قال ل  الصحابة : كيو نقاتلهم وقد قال صلى هللا عليـ  وسـلم 
وأموالهم إال بحقهـا وحسـابهم علـى   يذا قالوها عصموا منى دماءهمحتى يقولوا ال إل  إال هللا ، 

هللا ،  قال سيدنا أبو بكـر بفقـ  ورشـد وعمـق  هـم : أقـاتلهم بقولـ  صـلى هللا عليـ  وسـلم : إال 
بحقهــا . ألن مــن حقهــا أن تــؤدى الزكــاة كمــا تقــام الصــالة ويصــام رمضــان ويحــج البيــت مــن 

ال وانتصــر وتقاضــى حــق هللا  ــى أمــوالهم لبيــت مــال اســتطا  إلبــ  ســبيال ، وقــد حــاربهم  عــ
 المسلمين وأنفق   ى مصار   الشرعية . 
 الركن الرابع من أركان اإلسالم : الصيام :

 رض هللا تعالى صيام شهر رمضان  ى السـنة الثانيـة مـن الهجـرة ، وأراد هللا سـبحان  بفريضـة 
 ى  رد الصيام أن يربى قلوبنا على مراقبة هللا تعالى ألن أ



رب ويأكل  ى الخفاء ، ولكـن يستطيع أن ، يتظاهر بالصيام أمام الناس ويخلوا بعيدا عنهم  يش
 الصادق يمنع نفس  من األ طار  ى غير وقت  خو ا من غضب هللا وعقاب  .  الصائم

 الصيام والشباب : 
صــلى هللا وأداء الصــيام يعــاون الشــباب  ــى تربيــة نفوســهم بكســر شــهواتهم الجســدية وقــد قــال 

،  أنـ  أغـض للبصـر ، مـن اسـتطا  مـنكم البـاءة  ليتـزوج  : يـا معشـر الشـباب علي  وسلم : "
وأحسن للفرج ،  من لم يستطع  علي  بالصوم  ين  ل  وجـاء " أى وقايـة مـن المعصـية ، وذلـك 
ألن الشاب الصائم يربى قلب  على رقابـة هللا تعـالى  ـى سـره ، كمـا أن الجـو  والعطـ  يضـعو 

  خو ا من عقـاب هللا لـ  يـوم القيامـة عارمة ،  يتمكن من مقاومة هوى نفست  الجنسية الشهو 
وطمعا  ى ثواب  الذى وعده للمتقين من المؤمنين والباءة  ى الحـديث الشـريو معناهـا تكـاليو 

 الزواج ونفقات  . 
مـا جـاء  ـى وما أسعد الشباب الذى يربى نفسـ  علـى تقـوى هللا ،  قـد علمنـا موالنـا رسـول هللا 

حـديث قدسـى عـن هللا عـز وجـل : " أحـب ثالثــا وحبـى لـثالث أشـد ، أحـب التقـى وحبـى للشــاب 
التقــى أشــد ، وأحــب المتواضــع وحبــى للفنــى المتواضــع أشــد ، وأحــب المتصــدق وحبــى للفقيــر 
المتصدق أشد ، وأبفض ثالثـا وبفضـى لـثالث أشـد ، أبفـض العاصـى وبفضـى للشـيخ العاصـى 

بــر وبفضــى للفقيــر المتكبــر أشــد ، وأبفــض البخيــل وبفضــى للفنــى البخيــل أشــد ، وأبفــض المتك
 أشد " . 

، والـدين ومن ذلك ترى أن اإلسالم خلق ،  مـن زاد عليـك  ـى خلقـ   قـد زاد عليـك  ـى إسـالم  
ل بصدق يؤدى إلـى الخلـق ، لـذلك يقـول صـلى هللا عليـ  وسـلم " إنمـا بعثـت علم وعمل ، والعم

 . ألتمم مكارم األخالق " 



 الركن الخامس من أركان اإلسالم : الحج :
 رض  هللا تعالى  ى السنة الثامنة من الهجرة  قـال سـبحان  ) و  علـى النـاس حـج البيـت مـن 

وأكمـل هللا الـدين بفريضـة الحـج ،  31 ين هللا عنى عن العالمين   استطا  إلي  سبيال ومن كفر
وأداء  32يكم نعمتى ورضـيت لكـم اإلسـالم دينـا   قال تعالى ) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عل

الحج واجب علـى المسـتطيع مـن المـؤمنين والمسـتطيعة مـن المؤمنـات مـرة واحـدة  ـى العمـر ، 
 وقد سئل موالنا رسول هللا صلى هللا علي  وسلم عن حد االستطاعة  قال : " الزاد والراحلة " .

ذا تأملنا  ى قول  تعالى ) ومن كفر  ين هللا غن تفليظـا علـى تـارك  ى عن العالمين  وجدنا  ي وال
الحج مع استطاعت  ولذلك  ين صلى هللا علي  وسلم " من مات ولم يحج  ليمـت إنشـاء يهوديـا 

 أو نصرانيا . 
 أول أمير للحج كان شابا : 

وقد كان أول أمير للحج شابا تقيا نقيا من سـادتنا الصـحبة الكـرام وهـو سـيدنا عتـاب بـن أسـيد 
 ا من قبل رسول هللا على مكة بعد الفتو . وكان والي

أميرا على الحج  ـى السـنة الثامنـة للهجـرة ، و ـى  عين  موالنا رسول هللا صلى هللا علي  وسلم 
السنة التاسعة كان األمير الثانى للحج الذى عينـ  موالنـا رسـول هللا صـلى هللا عليـ  وسـلم هـو 

نة العاشـرة حـج بنفسـ  صـلى هللا عليـ  وسـلم سيدنا أبو بكر الصدبق رضى هللا عن  . و ى الس
ونزلت علي  وهو  ى عر ة اآلية الكريمة السابقة  بينت أن دين اإلسالم تم بالحج وهـو خـامس 

 أركان اإلسالم . 
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 أركان اإلسالم كل ال تتجزأ : 
ك ودين اإلسالم بأركان  الخمسة كل ال يتجـزأ ،  ـال يجـوز أن يقـوم المسـلم بـبعض األركـان ويتـر 

البعض اآلخر ، كأن يقـول شـاب مـؤمن : إنـى مـؤمن بـا  وكفـانى هـذا اإليمـان ، ثـم ال يصـلى 
هذا طـي  وجهـل وكسـل ،  الصلوات الخمس التى  رضها هللا علي   ى اليوم والليلة ،  ين قول 

اإلسالم بأمر هللا تعالى على خمسة أركان وهو يقول : كفـانى ركـن واحـد ويخـالو  إذ كيو يقوم
  . أمر هللا

وقد علمتم مما تقـدم أن كلمـة اإليمـان : " ال إلـ  إال هللا محمـد رسـول هللا " يجـب أن يـؤدى كـل 
مؤمن لها حقها كامال ، ومن حقها أن يقيم المؤمن الصالة ، ويؤتى الزكاة ، ويصوم رمضان ، 

 . ويحج البيت الحرام إن استطا  إلي  سبيال 
ق رضى هللا عن  قاتل مانعى الزكاة استنادا إلـى حـق " وقد سمعتم آنفا أن سيدنا أبا بكر الصدي

ال إل  إال هللا محمد رسول هللا " وقال لمعارضي   ى قتـالهم كلمتـ  المشـهورة " وهللا لـو منعـونى 
عقال بعير كانوا يؤدون  للنبى صلى هللا علي  وسلم لقاتلتهم علي  ، أينقا الدين وأنـا حـى ؟ " 

 . 
 الدين عقيدة وعمل وخلق : 

نى أسمعكم حديثا شريفا وارد  ى باب الو ود  ـى كتـاب زاد المعـاد لممـام ابـن القـيم رضـى هللا  وال
عن  ، وهذا الحديث هزنى  ى شبابى وكان ل  أثر  ى تربيتى ونا الحديث هو " حـدث علقمـة 
بن يزيد بن سويد األزدى قال حدثنى أبى عـن جـدى بـن الحـارث قـال : و ـدت سـابع سـبعة مـن 

أعجبـ  مـا رأى مـن سـمتنا  هسول هللا صلى هللا علي  وسلم  لما دخلنا علي  وكلمناقومى على ر 
 وزينا  قال : ما أنتم ؟ قلنا : مؤمنون  تبسم رسول هللا صلى هللا علي  وسلم 



يمانكم ؟ قلنا خمسة عشر خصلة : خمـس منهـا  وقال إن لكل قول حقيقة ،  ما حقيقة قولكم وال
، وخمس أمرتنا أن نعمل بها ، وخمس تخلقنا بها  ـى الجاهليـة  أن نؤمن بهاأمرتنا بها رسلك 

 نحن عليها إال أن تكره منها شيئا  قال صـلى هللا عليـ  وسـلم :  مـا الخمـس التـى أمـرتكم بهـا 
رسلى أن تؤمنوا بها ؟ قلنـا أمرتنـا أن نـؤمن بـا  ومالئكـة وكتبـ  ورسـل  والبعـث بعـد المـوت ، 

ــ  إال هللا ، ونقــيم قــال :  مــا الخمــس التــى أمــرتكم  ــا أمرتنــا أن نقــول ال إل ــوا بهــا ؟ قلن أن تعمل
الصالة ونؤتى الزكاة ، ونصوم رمضان ، ونحج البيت الحرام إن استطعنا إلي  سـبيال قـال :  مـا 
الخمس التى تخلقتم بها  ى الجاهلية ؟ قلنا الشكر عند الرخاء ، والصبر عنـد الـبالء ، والرضـا 

مــواطن اللقــاء ، وتــرك الشــماتة باألعــداء ،  قــال صــلى هللا عليــ  بمــر القضــاء ، والصــدق  ــى 
وسلم مسرورا بما سمع : حكماء علماء كادوا من  قههم أن يكونوا أنبياء ثم قال : وأنـا أزيـدكم 
خمسا ،  تتم لكم عشرون خصلة ، إن كنتم تقولـون  ـال تجمعـوا مـاال تـأكلون ، وال تبنـوا مـا ال 

، أنتم عن  غدا تزولـون ، واتقـوا هللا الـذى إليـ  ترجعـون وعليـ   تسكنون ، وال تنا سوا  ى ش 
تعرضــون ، وارغبــوا  يمــا عليــ  تقــدمون و يــ  تخلــدون . قــالوا  ســمع القــون وصــية رســول هللا 

 وعملوا بها . 
وقد أرانا هذا الحديث الشريو أن الدين عقيـدة وتطبيـق عملـى وخلـق كـريم لـذلك قـال صـلى هللا 

معتم من قبل " إنمـا بعثـت ألتمـم مكـارم األخـالق " وقـد أثمـى هللا تعـالى علي  وسلم بحق كما س
نـك لعلـى خلـق عظـيم  على موالنا رسول هللا صـلى هللا عليـ  وسـلم بعظـم خلقـ   قـال تعـالى ) وال

يــربف المــؤمن بربــ  وطــرف يــربف المــؤمن بمجتمعــ  . والمــؤمن طــرف والخلــق لــ  طر ــان :  33 
 الكامل 
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بأن يؤمن بوحدانية هللا وبمـا آمـن بـ  رسـول  الكريمة بين  وبين هللا ، هو الذى تتم ل  األخالق
هللا صلى هللا علي  وسلم ، ويقتدى ب   ى تنفيذ أوامر هللا ، والكو عن نواهى هللا ، كما يتأسى 
بموالنا رسول هللا صلى هللا علي  وسلم  يما تحلـى بـ  مـن مكـارم األخـالق  ـى رابطتـ  بـا   ـى 

 تحلى ب  من أخالق زكية . ى ب   يما ع .كذلك يتأسرابطت  بالمجتم
 مثال وصو سبحان  موالنا رسول هللا صلى هللا علي  وسـلم بسـمو خلقـ  مـع المـؤمنين ،  قـال 

سـول مـن أنفسـكم عزيـز علـيكم مـا تعالى ممتنا علينـا بـ  صـلى هللا عليـ  وسـلم ) لقـد جـاءكم ر 
ى المـؤمن والمؤمنـة أن يتحلـى كـال  يجـب علـ 34حـريا علـيكم بـالمؤمنين رؤوف رحـيم   عنتم

منهما بالرأ ـة والرحمـة مثـل رسـول هللا صـلى هللا عليـ  وسـلم ،  يتـألم كـال منهمـا بمـا يتـألم بـ  
المؤمنون والمؤمنات ، ألن أهل اإليمان كجسد واحد المؤمنون والمؤمنات ، ويفرح بما يفرح ب  

م وتـراحمهم وتعـاطفهم كمثـل الجسـد ثل المؤمنون  ـى تـوادهإذ يقول صلى هللا علي  وسلم : " م
الواحد إذا اشتكى من  عضو تداعى لـ  سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى " .  ـالمؤمنون يجـب أن 

أمــتكم أمــة واحــدة وأنــا ربكــم  يكونــوا كالجســد الواحــد ، وكيــو ال وهللا تعــالى يقــول ) إن هــذه
 35 أعبدون  

 اد الشباب وحرارة إيمانهم  ى اإلسالم : جه
ى تــاريخ اإلســالن لوجــدنا أن للشــباب تضــحيات جســيمة  ــى ســبيل هللا  قــد اعتــزوا لــو نظرنــا  ــ

باإلسالم وضحوا بالنفس والنفيس  ى تثبيت عقيـدة اإليمـان  ـى األرض علـى رغـم أنـو أعدائـ  
ة اإلسالم ، وال عجب استقرت بعد جهاد شاق شريعالكا رين ،  باعوا أنفسهم وأموالهم   حتى 

 ) إن هللا اشترى من المؤمنين  قد قال هللا تعالى 
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بأن لهـم الجنـة يقـاتلون  ـى سـبيل هللا  يقتلـون ويقتلـون وعـدا عليـ  حقـا  ـى أنفسهم وأموالهم 
التوراة واالنجيل والقرآن ومن أو ى بعهده من هللا  استبشروا ببـيعكم الـذى بـايعتم بـ  وذلـك هـو 

الفـانى بنعـيم اآلخـرة البـاقى ، وذلـك  يم الدنيانع وهى صفقة رابحة ،  قد باعوا 36الفوز الفظيم  
بوا ، بـل بـادروا يبيع مربو لألتقياء العقالء . ولم يؤجل الشباب د اعهم عن اإلسالم إلى أن يش

ببذل جهودهم الصادقة  ى شبابهم الباكر إيثارا منهم   عما سواه طلبا لرضاه وذلك هو الفـوز 
ليكم بفض األمثلة الرائعة  ى هذا الم العظيم  قام : ، وال

كان إسالم سيدنا على بن أبـى طالـب  ـى صـفره عجبـا ،  قـد أخـذه موالنـا رسـول هللا صـلى هللا 
علي  وسلم من أبي  طفال وضم  إليـ  ،  لمـا كـان  ـى سـن السـابعة ) وقيـل الحاديـة عشـر   ، 

ل  بين يدي ربـ  ،  سـأل رسـول هللا عـن سـجوده ،  أعلمـ  رسول هللا ساجدا  ى منز رأى موالنا 
هذه صالة  ى دين جديد أرسل  هللا ب  ، وهو قائم على أن ال إل  إال هللا محمـد رسـول هللا ، أن 

 قال كرم هللا وجه   ى صفره : يارسول هللا : علمنى هذا الدين ،  قال ل  : استشر أباك ،  لـم 
هـذا  يفعل ورجع إلى موالنا رسول هللا صلى هللا علي  وسلم بعد قليل وقال يا رسـول هللا علمنـى

الدين ،  قال ل  صـلى هللا عليـ  وسـلم : هـل استشـرت أبـاك ؟ قـال وهللا يارسـول هللا لقـد  كـرت 
 ى األمر  وجدت أن هللا حين خلقنى لم يستشر أبى  ى خلقتـى ،  لمـاذا أستشـير أبـى  ـى أمـر 

عليـ  يربطنى بربى ، وذلك ، ما يدلكم على عبقريت  الباكرة ،  لقن  موالنـا رسـول هللا صـلى هللا 
الشــهادة ، واســتمعوا بعــد ذلــك إلــى ســيدنا علــى وهــو يتحــدث عــن نعــم هللا عليــ   ىوســلم كلمتــ

 واعتزازه باإلسالم حين يقول شعرا : 
 وحمزة سيد الشهداء عمى  * *  محمد النبى أخى وصهرى  
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 ابن أمى   يطير مع المالئكة  * *  وجعفر الذى يمسى ويضحى 
 ولحمى  مشوب لحمها بدمى * *   وبنت محمد سكنى  وعرسى 
  من منكم ل  سهم كسهمـى * *  اوسبطا أحمد أبناى  منهــ 
 لمىـصفيرا ما بلفت أوان ح * *  سبقتكموا إلى اإلسالم  طـرا 
  من منكم ل  يوم كيومــى * *  وصليت الصالة وكنت  ـردا 

تـى كانـت  ـى السـنة وسيدنا على قاتل  ى باكورة شباب  أعداء اإلسالم  ى غـزوة بـدر الكبـرى ال
الثانية من الهجرة وكان عدد الصحابة من المهاجرين واألنصـار ثالثمائـة وثالثـة عشـر رجـال ، 
وكان عدد األعـداء مـن كفـار مكـة نحـو ألـو مقاتـل ، وظهـرت بطولـة سـيدنا علـى  ـى المعركـة 

سـبعة   قتل وحده وهو  ى الثانية والعشرين من عمره أكثر من نصو القتلى ، لألن  قتل وحـده
وثالثين من قتلى األعـداء البـالل عـددهم سـبعين قتـيال ، وكـان ممـن قـتلهم أقربـاء مـن صـناديد 

 قري  . وقاتل كذلك سيدنا عمر  ى غزوة بدر وهو شاب قتال األبطال . 
ــنظم  ــا رســول هللا صــلى هللا عليــ  وســلم كــان ي ــك الفــزوة أن موالن ــع  ــى تل ومــن طريــو مــا وق

 خرج عن الصفوف شاب اسم  سواد بن غزيـ  ،  قـال لـ  رسـول  الصفوف استعدادا للمعركة ،
هللا صلى هللا علي  وسلم تأخر يا سواد .   تأخر ولكن  لم يواز الصو تماما ،  زجـ  رسـول هللا 
صلى هللا علي  وسلم بقضيب ) غصن شجرة    ى بطن  وقال ل  تأخر يا سواد ،  تأخر وقال : 

أقـتا منـك ،  قـال صـلى  ى بالحق والعـدل ، اصـبر لـى حتـيا رسول هللا وقد بعثك هللا ىأوجعتن
هللا علي  وسلم : أصبر ،  قال سواد : لم يكن على قميا ولكن عليـك قمـيا ،  حسـر صـلى 
هللا علي  وسلم القميا عن بطن  ،  ما كان مـن سـواد إال أن قبـل بطـن النبـى صـلى هللا عليـ  

 عليـ  وسـلم مـا الـذى حملـك علـى هـذا يـا وسلم ، ثم عانق  بحـرارة شـديدة ،  قـال لـ  صـلى هللا
سواد ؟ قال يا رسول هللا ، حضـر مـا تـرى ،  ـأردت أن يكـون آخـر عهـدى بـك أن يمـس جلـدى 

 جلدك ، واكتفى بهذه األمثلة لبيان 



 ائل لتقتدوا بهم  ى مسلكهم .  ورسول  عند شباب المسلمين األو حرارة اإليمان وحب هللا
يكشـو عـن مـدى أعتـزاز رسـول هللا صـلى هللا عليـ  وسـلم بشـباب وأنى بعد ذلك أذكر لكم مثال 

اإلسالم ،  قد جاء جماعة من بنى أبذى كانوا أسلموا علـى يـد أحـد الصـحابة الكـرام ، وتوجهـوا 
  ،  لما قـابلوه  صلى هللا علي  وسلم ويستمعوا منإلى المدينة المنورة ليتشر وا بلقاء رسول هللا

هال رددتموها على  قرائكم ؟ قالوا بأمولنا ،  قال صلى هللا علي  وسلم قالوا يا رسول هللا : جئنا 
بمـا  همما جئتا إليك إال بما  ضل عن  قرائنا ،  ـأكرمهم رسـول هللا صـلى هللا عليـ  وسـلم وأجـاز 

كان يجيز ب  الو ود ، ثم قال لهم : هل بقى منكم أحد ؟ قالوا غالم حدث خلفناه علـى رحالنـا ، 
إلينـا ،  جـاء هـذا الشـاب الحـدث إلـى رسـول هللا صـلى هللا  لي  وسلم : أرسـلوه قال صلى هللا ع

علي  وسلم  أجازه بما أجازهم ب  ،  قال الشاب : وهللا يـا رسـول هللا مـا أعملنـى مـن بـالدى إال 
أن تدعوا هللا لى أن يففر لى ويرحمنى ويجعل غناى  ى قلبى ، قال موالنا رسـول هللا صـلى هللا 

اللهم ارحم  ، اللهم أجعل غناة  ى قلبـ  ، وعـاد الشـاب مـع قومـ  اللهم اغفر ل   علي  وسلم :
 إلى بالده . 

هللا : نحـن بنـوا أبـذى  ثم عاد إلى المدينة مرة أخرى بنوا أبذى  ى العام التالى ، وقالوا يارسـول
قـالوا : آنفا ،  قـال لهـم صـلى هللا عليـ  وسـلم : مـا  عـل الفـالم الـذى كـان معكـم ؟  الذين آتوك

وهللا يـــا رســـول هللا ، إنـــ  ألزهـــدنا  ـــى الـــدنيا وأرغبنـــا  ـــى اآلخـــرة ، حتـــى أنـــ  لـــو رأى النـــاس 
يقتسمون الدنيا ما نظر إليهم وال التفت نحوها ،  قال صـلى هللا عليـ  وسـلم : الحمـد   ، إنـى 

يعـا يـا ألرجوا أن يموت جميعـا ،  عجبـوا مـن هـذه الـدعوة وقـالوا : أولـيس الرجـل منـا يمـوت جم
رسول هللا ،  قال : تفرق أهواؤه وهموم   ى أودية الـدنيا  لعـل أجلـ  أن يدركـ   ـى بعـض تلـك 

  ال يبالى هللا عز وجل  ى أيها األودية



هلك ،  بين بذلك رسـول هللا صـلى هللا عليـ  وسـلم أن كلمـة جميعـا أى مجمـو  القلـب علـى هللا 
 إلى آخر عهده بالدنيا عند الموت . 

 اضرة : ختام المح
 ونخرج من كل ما سمعناه إلى ما يأتى : 

أداء الفـرائض المفروضـة علينـا والمترتبـة  ضرورة التمسك بالعقيدة اإلسالمية وضـرورة .1
 عليها ألن أركان اإلسالم الخنسة كل ال يتجزأ . 

ت الموت ،  ـال كلنا يؤمن أن هللا كتب الموت على كل كائن حى وأخفى سبحان  عنا وق .2
وقـد يهـرم الشـيخ ، وقـد أخفـى هللا متى يفجؤه أجل  ،  قـد يمـوت الشـاب  يدرى اإلنسان

عنا األجل لحكمة عالية ، وهى أن نكون على حذر من  جأة الموت وما بعده ،  نعمـل 
المــوت ،  ــين طالــت آجالنــا أو قصــرت لكنــا مــن أعمالنــا  دائمــا لآلخــرة قبــل أن يفجأنــا

ا علـى شـريعت  كمـا أمرنـا جـل وعـال ، الصالحة على خير ، حيـث آمنـا بـا  ثـم اسـتقمن
زل علـيهم المالئكـة أال تخـا وا قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تت وهللا تعالى يقول ) إن الذين

 .  37وال تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون  

تخلق بخلـق رسـول هللا صـلى هللا عليـ  وسـلم كمـا تخلـق أصـحاب رسـول هللا نيجب أن  .3
ية الكريمة التى أثنى علي  بها سبحان  وتعالى ، ويجب أن نذكر دائما باألخالق المحمد
لوا ب  من العمل الجاد والخلـق وصو الصحابة الكرام وصفهم بما تح أن هللا تعالى حين

الكــريم  قــال تعــالى مــثال  ــى ســورة الفــتو ) محمــد رســول هللا والــذين معــ  أشــداء علــى 
 األخ المسلم أخاه المسلم ، ال يكرهحم  أى قام بينهم ترا 38الكفار رحماء بينهم  
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لم الجاهل ويعطو اوال يتمنى ل  الشر بل يرحم الكبير الصفير ويوقر الصفير الكبير ، ويعلم الع
هتمــامهم بالصــالة ثــم قــال ) عــالى ) تــراهم ركعــا ســجدا    ــأبرز إالفنــى علــى الفقيــر ، ثــم قــال ت

مـن أثـر السـجود ذلـك مـثلهم  ـى التـوراة   يبتفون  ضال من هللا ورضوانا سيماهم  ى وجـوههم 
 أبرز النور الوضاء الذى بدا على وجوههم من أثر السجود ثم اتبع ذلك بقول  تعالى ) ومثلهم 
 ــى األنجيــل كــزر  أخــرج شــطأه   طلعــت ثمــاره )  ــآزره  اســتفلظ  اســتوى علــى ســوق  يعجــب 

حات مـنهم مففـرة وأجـرا عظيمـا   أى الزرا  ليفيظ بهم الكفار وعد هللا الذين آمنوا وعملوا الصال
بارك هللا  يهم  كثروا بعد قلة ، وصاروا أقوياء بعد ضعو ، وعملوا صـالحا أرضـاء   تعـالى ، 

  وعدهم مففرة وأجرا عظيما . 
وا شبابا لم يتزوجوا ، وهـم مـن دتنا الصحابة من أهل الصفة ، وكانوقد أثنى هللا تعالى على سا

جد رسول هللا حيث لـم يكـن لهـم مـأوى عنـد سـادتنا األنصـار مـن أهـل المهاجرين وآووا إلى مس
المدينة وكانـت الصـفة بالمسـجد النبـوى )  ـى المكـان المعـروف اآلن بمصـطبة األغـاوات خلـو 

مـان القبر النبوى الشريو   ، وكان  يهم سادتنا أبو هريرة ، وسلمان الفارسى ، وحذيفة بن الي
اء العرب إلى موالنـا رسـول هللا صـلى هللا عليـ  وسـلم وأبـدوا ني، وعمار بن ياسر ، وقد جاء أغ

استعدادهم للدخول  ى اإلسالم على أن ال يجالسهم أهل الصفة المرقعـة ثيـابهن وقـالوا : أجعـل 
لنا مجلسا تسـمع العـرب بـ  ،  ـأنزل هللا تعـالى  ـى شـأن أهـل الصـفة وهـم الفقـراء  ـى جيـوبهم 

ــ ــوبهم ، قول ــاء  ــى قل ــاء األغني ــذين يــدعون ربهــم بالفــداة والعشــى األتقي ــالى ) وال تطــرد ال   تع
يريدون وجه  ما عليك من حسابهم من ش  وما من حسابك عليهم من شـ   تطـردهم  تكـون 

ثم أنزل هللا بعد ذلك  ى شأنهم قول  الكريم  ى سورة الكهو ) واصبر نفسـك  39من الظالمين  
 مع 
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الـدنيا  ال تعد عينـاك عـنهم تريـد زينـة الحيـاةه  و الذين يدعون ربهم بالفداة والعشى يريدون وج
أى ال تطـع هـؤالء األغنيـاء  40وال تطع من أغفلنا قلب  عن ذكرنا واتبع هـواه وكـان أمـره  رطـا  

  ى جيوبهم الفا لين عن هللا بقلوبهم . 
ى وقد سرت هذه الوصية موالنا رسول هللا صلى هللا علي  وسلم وقال : " أحمد هللا الذى لم يمتن

يجاهـدون األعـداء حتى أمرنى أن أصبر نفسى مع ناس مـن أمتـى " وكـان سـادتنا أهـل الصـفة 
 ـى ســبيل هللا  ـى الســرايا نهــارا ويجاهـدون أنفســهم  ــى عبـادة هللا لــيال ، لــذلك قيـل  ــى شــأنهم 

 كانوا عبادا بالليل وأسودا بالنهار . 
األنصـار مـن الصـحابة الكـرام  يقـول هللا تعالى سادتا السابقين األولين مـن المهـاجرين و  رويبش

ــذين اتبعــوهم  ــون مــن المهــاجرين واألنصــار ال ــة ) والســابقون األول جــل شــأن   ــى ســورة التوب
بيحسان رضى هللا عنهم ورضـوا عنـ  وأعـد لهـم جنـات تجـرى تحتهـا األنهـار خالـدين  يهـا أبـدا 

بيـت  –إلـى القبلتـين  والسابقون األولون من المهاجرين هـم الـذين صـلوا 41ذلك الفوز العظيم  
أو الذين شهدوا غزوة بدر الكبـرى ، أو الـذين أسـلموا قبـل الهجـرة،  –المقدس والكعبة المشر ة 

والسابقون األولون من األنصار هم أهل بيعة العقبة األولى وكانوا سبعين وكذلك الـذين أسـلموا 
هللا صـلى هللا عليـ   أول سفير بالمدينـة لموالنـا رسـولعلى يد سيدنا مصعب بن عمير ، وكان 

حسان    قيـل ر قول  تعالى ) والذين اتبعوهم باوسلم قبل الهجرة . واختلو المفسرون  ى تفسي
حقــون بالســابقين مــن أهــل القبلتــين ، وقيــل هــم الــذين اتبعــوا الصــحابة الكــرام اللهــم الصــحابة ا

 باإليمان والطاعة إلى يوم القيامة . 
 هللا بصدق متابعتهم لموالنا رسول هللا  نرضواوسادتنا الصحابة السابقون نالوا 
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واالقتداء ب   ى أقوال  وأ عال  وأحوال   صلحت ظواهرهم وبواطنهم وتحلـوا صلى هللا علي  وسلم 
بأخالق  الزكية وأحوال  السنية  شـكروا هللا تعـالى علـى النعمـاء وصـبروا   عنـد وقـو  الـبالء ، 

 ا على البائس الفقير وتمنوا الخير لجميع المؤمنين . ألن  سبحان  صاحب القضاء ، كما عطفو 
. أن طاعة هللا ورسول  واجبـة علـى المـؤمن  مـن حـرا عليهـا  قـد  ـاز  ـوزا عظيمـا ،  4

ال سديدا * الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قو كما قال سبحان   ى آخر سورة األحزاب ) يا أيها 
وهـو  42هللا ورسول   قد  از  ـوزا عظيمـا   يصلو لكم أعمالكم ويففر لكم ذنوبكم ومن يطع

وعد كريم من  سبحان  بأن من يطع هللا ورسول  يعي   ى الدنيا حميدا و ى اآلخـرة سـعيدا 
ويـة ) ومـن ى يقول كاشفا لهـذه السـعادة اآلخر ، وكيو ال يكون سعيدا  ى اآلخرة وهللا تعال

بيـــين والصـــديقين والشـــهداء يطــع هللا ورســـول   أولئـــك مـــع الـــذين أنعــم هللا علـــيهم مـــن الن
ن والفتيـات عد أهل الطاعة من الشباب المطيعي،  ما أس 43والصالحين وحسن أولئك ر يقا  

المطيعات بعشرة من أنعم هللا عليهم من سـادتنا األنبيـاء والصـديقين والشـهداء والصـالحين 
ر وأشكركم على وحسن أولئك ر يقا ذلك الفضل من هللا وكفى با  عليما . وأكتفى بهذا القد

 حسن استماعكم وأرجوا أن ينفعنا هللا وأياكم بما علمنا ب  هللا ورسول  . 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركات  . ،،
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 األسئلة واألجوبة : 
 سؤال: 

 هل مجرد الكالم بين الطلبة  ى والطالبات  ى شئون الدين أو  ى الدراسة حرام ؟ . 
 جواب : 

مـن البشـر ، وهـذه الخلـوة والشابة  ى مكان ال ثالث لهم وال ناظر لهم  أن يخلو الشاب المحرم 
 هى عنها شر  هللا درءا للفتنة ووساوس الشيطان .هى التى ن

واألصل أن يكون للبنات معاهد غير معاهـد الشـبان لكـن مـن األسـو أننـا  ـى الـبالد اإلسـالمية 
ق مع ديننا وهذا ممـا يحـزن كـل مـؤمن جنحنا إلى تقليد األجانب وأخذنا عنهم النظم التى ال تتف

ــرا ســي ــدنا لهــم كــان أث ــ  . وتقلي ــى دين ــور عل ــغي ــذى منيــت ب ــار االســتعمار ال ــبالد ئا مــن آث   ال
اإلسالمية ، وقد آن لنا بعد أن تحررت بالدنا من كارثة االستعمار أن نعمل بتقاليدنا اإلسـالمية 

 السليمة ارضاء   عز وجل . 
خوانــ  تكلــم الشــاب مــع الفتــاة وهمــا بــين إ بــا  التو يــق : أنــ  إذاوجوابــا علــى الســؤال أقــول و

وأخوات  ، أى غيـر منفـرد بهـا  ـى خلـوة ، وكـان النقـا  بريئـا  ـى مسـألة دينيـة أو  ـى مسـألة 
علميـة أشـكلت علـيهم  ـى المحاضـرة  ـأرجوا هللا سـبحان  أن يففـر المخالفـة  ـى لقـاء الجنسـين 

حسان  ، خاصة أن  تياتنا بكـل أسـو يظهـر مـن أجسـادهن مـا يجـب علـيهن أن يكـون  بعفوه وال
ألجنبـى أن أنـ  ال يجـوز ل ور ورقـاب ، وسـيقان وأذر  عاريـة مـعخا يا بحكـم شـر  هللا مـن شـع

 ومن أنثى ال تحل ل  .  ينظر إلى ش  من ذلك أبدا



اها وما أهناء الفتاة التى تأخذ االحتشام عن سيدتنا أم المـؤمنين عائشـة رضـى هللا عنهـا وأرضـ
ة مثواها ،  قد كانت  قيهة وحجة  ى الدين حتى لقد قال رسول هللا صـلى هللا عليـ  جعل الجنو 

وعنــدما  –ء بشـقرة وكانــت بيضـا –ن هـذه الحميـراء " وسـلم  ـى شـأنها " خــذوا نصـو ديـنكم عــ
انتقــل رســول هللا صــلى هللا عليــ  وســلم إلــى الر يــق األعلــى كــان ســن الســيدة عائشــة أقــل مــن 

حديث من األحادبـث  1600، ولكنها نقلت لألمة بفطنتها وذكائها وهمتها حوالى  عشرين سنة
وم أن حـديثا ومعلـ 440رضـى هللا عنهـا نحـو رى بوية الشريفة ، وقد نقل عنهـا اإلمـام البخـاالن

صحيو البخارى هو أصو كتاب  ى األرض بعد كتاب هللا ، وكانت أمنا عائشة مرجعـا للصـحابة 
ئض وهو علم المواريث ، وهو أصعب باب  ى الفق  . وأمنا عائشـة صـاحبة الكرام  ى علم الفرا

تلك المواهب كانت  ى غاية االحتشام ،  قد د ن  ـى غر تهـا موالنـا رسـول هللا صـلى هللا عليـ  
وسلم ، ثم د ن جـواره أبوهـا أبـو بكـر الصـديق رضـى هللا عنـ  ،  كانـت ال تضـرب الخمـار علـى 

ن إلى جوارهما سيدنا عمر رضى هللا عنـ  كانـت تضـرب الخمـار ) رأسها وصدرها ، ولكن لما د 
الطرحة   ألن  أجنبى عنها ،  ال هو أب وال هو زوج ، ولمـا وجـدت  ـى لـبس الخمـار مشـقة ، 
أقامت جدار  ى غر تها بين القبور وبينها ليكون الجدار حجابا شرعيا يمكنها من خلـع الخمـار 

ــر المــؤمنين عمــر وهــو أ جنبــى المــد ون  ــى غر تهــا مــع أبيهــا وزوجهــا . دون حــرج مــن أمي
لتقوى الناشئة األنسة أم كلثوم بنت سيدنا على وسيدتنا  اطمـة الزهـراء واسـمها زينـب واعجبوا 

الوسطى ،  قد كانت ناشئة صفيرة ورغـب سـيدنا عمـر وهـو أميـر المـؤمنين أن يتزوجهـا ليقـوم 
، ألنـ  تـأثر رضــى هللا عنـ  بالحــديث  نسـب بينـ  وبــين موالنـا رسـول هللا صــلى هللا عليـ  وســلم

امة إال الشريو الذى قال  ي  رسول هللا صلى هللا علي  وسلم " كل نسب وسبب ينقطع يوم القي
 دنا على وقال ل  : نسبى وسببى "  ذهب إلى سي



زوجنى من أم كلثوم يا أبا الحسن ،  قال ل  سيدنا على : إنها صفيرة يا أمير المؤمنين ،  قال 
)  ده أحـد ،  قـال : سأرسـلها لـك ببـردتها مـا ال يرصـا أبا الحسن  ينى أرصد من كرامها يزوجني

ثوب   كرمز بينى وبينك لتقـول لـك : إن أبـى أرسـل أليـك البـرد ،  ـين أعجبـك  هـو لـك ، وكـان 
 المقصود بالعرض على الحقيقة هى الناشئة المخطوبة أم كلثوم رضى هللا عنها . 

ين عمر بالبرد وقالت ل  : يـا أميـر المـؤمنين إن أبـى أرسـلنى لـك بهـذه  ذهبت إلى أمير المؤمن
البــرد ويقــول لــك : إن أعجبــك  هــو لــك ،  قــال لهــا أعجبنــى أكرمــ  هللا ، وأمســكها مــن يــدها ، 
 قالت ل   ى غيرة دينية : وهللا لوال أنك أمير المؤمنين لصفعتك على وجهك ، وذهبـت غاضـبة 

ل  : لقد أرسـلتنى إلـى رجـل سـوء ،  قـال لهـا متعجبـا : وهـل عمـر إلى أبيها سيدنا على وقالت 
أنا ال أحـل لـ  ،  عـرف أنهـا أعجبتـ  صمى و رجل سوء ؟  قالت لقد أمسكنى من معبن الخطاب 

ــزواج باإليجــاب و  ــم ال ــزواج ســوى وت ــذ ال ــق لتنفي ــم يب ــين خاطبهــا ول ــى أمرهــا وب ــين ول ــول ب القب
   أمسكها من معصمها ألن  قبلها كزوجة . الشاهدين ليلة الز اف ،  طمأنها أبوها أن

وكان أمير المؤمنين سعيدا جدا بزواجها . وقال لبعض الصحابة أال تهنئونى ؟ قالوا : بمـاذا يـا 
. بنـت اإلمـام علـى  صـار لـى نسـب برسـول هللا صـلى  المؤمنين ، قال : تزوجت أم كلثـوم أمير

يلـة كـان يعـس  ـى المدينـة متفقـدا أحـوال هللا علي  وسلم ومن طريو ما قرأت  عنهما أن  ذات ل
الرعية  وجد رجال خـارج المدينـة  جالسـا  ـى الصـحراء إلـى نـار متقـدة يتـد أ مـن البـرد ،  ـألقى 
علي  أمير المؤمنين السالم وسأل  عن سبب سهره  ى سـاعة متـأخرة مـن الليـل ،  قـال امرأتـى 

هــا  ـى الــوالدة ،  أسـر  أميــر حــدى النسـاء لتعاونالخيمـة جاءهــا المخـاض ولــيس معهـا إداخـل 
المــؤمنين بــالرجو  إلــى بيتــ  ، وقــال لزوجتــ  الســيدة أم كلثــوم : هــل لــك أجــر ســاق  هللا اليــك ؟ 

  قالت وما هو يا أمير 



 قال امـرأة جاءهـا المخـاض ولـيس عنـدها إحـدى النسـاء ،  رحبـت بالـذهتب إليهـا  المؤمنين ؟ 
ودخلـت السـيدة أم كلثـوم الخيمـة لتسـاعد السـيدة وحمل معها أمير المؤمنين الـدقيق والسـمن ، 

الوالدة ، وجلس سيدنا عمر يسامر الرجل والرجل ال يعرف أن جليس  هو أمير المؤمنين ،  لما 
تم الوضع نادت السيدة أم كلثوم قائلة يا أمير المؤمنين : بشر صـاحبك بفـالم ،  فـوج  الرجـل 

ن ز ،  قال ل  : هو، وخجل الرجل واهت طابأن الجالس مع  هو أمير المؤمنين ، عمر بن الخ
 بنفس  للوالدة عصيدة ليطعمها منها .  عليك ، وأخذ الدقيق والسمن وصنع

وهــذه واقعــة تــدل علــى مــدى التــراحم الــذى أثنــى هللا تعــالى علــى ســادتنا الصــحابة الكــرام بقولــ  
  سبحان  ) رحماء بينهم   وهو تراحم خالا لوج  هللا ولفير علة دنيوية .

ذا أردتم مثال آخر لفتاة صادقة  ى الطاعة  ينى أذكر لكـم أن أميـر المـؤمنين عمـر رضـى هللا  وال
ورة ليقو على أحـوال الرعيـة  سـمع مـن وراء الجـدار ن مرة يعس بالليل  ى المدينة المنعن  كا

تعلمـى  امرأة تقول ألبنتها : يا بنية قومى للبن  شوبي  بالماء ،  قالت لهـا بنتهـا : يـا أمـاه ألـم
اآلن ،  أميـر المـؤمنين منـا أن أمير المؤمنين قد نهى عن خلف اللبن بالمـاء  قالـت لهـا : وأيـن

 قالت لها ابنتها : وهللا يا أماه ما كنت ألطيع أمير المؤمنين  ى العالنية وأعصي   ـى السـر ، 
وج بزوجـة  سر سيدنا عمر من تلك الفتاة وذهب إلى أوالده وقال لهـم : مـن مـنكم يريـد أن يتـز 

صالحة ،  وا ق على الزواج بها عاصـم ابنـ  بعـد أن قـا عليـ  أبـوه القصـة وتزوجـت  أنجـب 
منها عاصم بنتا وهى أم سيدنا عمر بن عبد العزيز بن مروان الذى تشب  بجده ألمـ  عمـر بـن 

 الخطاب حتى صار يضرب ب  المثل  ى الور   ى الدولة األموية . 



 سؤال : 
يناسب مجتمعنا وأيهم أسهل  ى قضاء مصالحنا وتأدية الفرئض المطلوبة أى المذاهب األربعة 

 منا ؟ 
 جواب : 

ة التــى اتفــق المســلمون  ــى كــل األجيــال علــى تقليــدها هــى مــذهب اإلمــام أبــى المــذاهب األربعــ
حنيفة النعمان ، ومذهب اإلمام مالك ، ومذهب اإلمام الشا عى ، ومذهب اإلمام أحمد بن حنبـل 

المـذاهب األربعـة ألنهـا كلهـا  الرأى  ى األمة اإلسالمية على اتبا  واحـد مـن هـذه، وأجمع أهل 
نمـا والسـنة ، والخـالف بـين المـذاهب إ ة على الحق ، ويستند كل مـذهب منهـا إلـى الكتـابقائم

ة المجتهدين  ى الفرو  الجزئية . إنما هو رحمة رو  ال  ى األصول ، واختالف األئمهو  ى الف
 . بالمسلمين 

قد أراد الخليفة هارون الرشيد أن يحمل الناس  ى خال ت   ى المشارق والمفارب على مـذهب و 
اإلمام مالك وحده حين و ق اإلمام مالـك  ـى تـأليو كتابـ  الموطـأ بعـد أربعـين سـنة مـن البحـث 
الجاد ، واتج  الخليفة إلـى أن يعلـق الموطـأ علـى بـاب الكعبـة ويحمـل الدولـة عليـ  وحـده دون 

األخرى وكتب بذلك األتجاه لممام مالك  رد اإلمام مالك رضى هللا عن  ، على الخليفـة المذاهب 
هارون الرشيد قائال : ناشدتك هللا يا أمير المؤمنين ال تفعل  ين أصـحاب رسـول هللا تفرقـوا  ـى 

 األمصار وعند كل علم ،  قد يكون غيرى وصل  من العلم ما لم يصلنى . 
 ى مذهب من المذاهب األربعة ويلزم المؤمن أن يتفق   



ليعبد هللا علـى علـم صـحيو ، وال بـأس أن يقـو علـى األحكـام  ـى المـذاهب الثالثـة األخـرى إن 
استطا  ليقلد بعض أحكامها عند األقتضاء ،  مثال اإلمام مالك يشترط على المتحلل من العمرة 

ا عى يكتفــى بــبعض أو الحــج أن يقصــر أو يحلــق شــعر الــرأس كلــ  ، ولكــن مــذهب اإلمــام الشــ
الشعر ، ولو ثالث شعرات ،  يذا خاف المتحلل ضررا من تقصير كل الشعر أو حلقـ  أمكنـ  أن 

 يقلد المذهب الشا عى بتقصير البعض . 
 سؤال : 

 هل الصو ية مذهب أو طريق ؟ 
 جواب : 

 التصوف مشرب يقوم على حب هللا وايثـاره تعـالى علـى مـا سـواه طلبـا لرضـاه سـبحان  ، ولـيس
 با  قهيا .  من الجائز أن تتصوف وأنت تقلد أى مذهب  قهى من المذاهب األربعة . ذهم

 سؤال : 
 وما هى الصو ية ؟ 

 جواب : 
هذا موضو  يحتاج إلى كالم طويـل ، إنمـا إختصـارا : أن أول جيـل مـن أجيـال المسـلمين الـذين 

ألنــ  لــيس أشــرف مــن  عاصــروا موالنــا رســول هللا صــلى هللا عليــ  وســلم قيــل لهــم الصــحابة ،
األنتســاب لرســول هللا بالصــحبة لمــن اجتمعــوا بــ  وأخــذوا عنــ  ، وعــرف الــذين أدركــوا الصــحابة 

عوا ل هللا ، ثم قيل للجيل الثالث تاببالتابعين  من شر هم أنهم أدركوا الصحابة الذين أدركوا رسو
 التابعين ، ألن شر هم أنهم أدركوا التابعين الذين أدركوا



 ول هللا صلى هللا علي  وسلم . صحابة رس
والرسول صلى هللا علي  وسلم يزكى األجيال الثالثـة مـن الصـحابة والتـابعين وتـابعى التـابعين ، 
بقول  : " خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " وقيل للمجتهدين  ـى الـدين بعـد 

شـرقا وغربـا وغـزت الجيـو  اإلسـالمية ذلك : الزهاد والعبـاد ، ثـم اتسـعت الفتوحـات اإلسـالمية 
وتشـاغل كثيـر مـن بالدا كثيرة وانتصرت واتسعت الفتوحات اإلسالمية  ى األرض ، شرقا وغربـا 

المسلمين بالدنيا وزخر ها وبحيازة األموال واألمالك ، وغفلوا كثيرا عن أمر األخرة ، ولـم يكونـوا 
تـابعين  االعبـادات والطاعـات والقربـات . كأسال هم الصالحين مـن الصـحابة والتـابعين وتـابعى ال

ولكن  ريقا من المـؤمنين قلـدوا أسـال هم مـن السـابقين األولـين وبـذلوا جهـدهم  ـى مرضـات هللا 
مـوا  ـورثهم هللا علـم وهـؤالء عملـوا بمـا عل "الصـو ية  " وذكره وشكره وحسـن عبادتـ   قيـل لهـم

 .   مالم يعلم
مــنهم مــد ونان  ــى العــراق وهمــا ســيدى عبــد القــادر  وللصــو ية أربعــة مــن كبــار األئمــة ، اثنــان

الجيالنــى وســيدى أحمــد الر ــاعى واثنــان مــد ونان بمصــر وهمــا ســيدى أحمــد البــدوى وســيدى 
إبــراهيم الدســوقى رضــى هللا عــنهم أجمعــين . والفقــاء األربعــة كــانوا  ــى مســلكهم صــو ية أيضــا 

وء امـا وكـان يصـلى الفجـر بوضـين عويدلنا على ذلك أن اإلمـام أبـى حنيفـة قـام الليـل كلـ  أربعـ
صــوف ولــم يتشــر   قــد العشــاء وحــج البيــت الحــرام خمســين مــرة ، واإلمــام مالــك يقــول : مــن ت

ولم يتصوف  قد تفسق ومن تشر  وتصوف  قد تحقق . لكن أئمة التصـوف  تزندق ومن تشر 
 هدوا  ي  . مع تفقههم اشتهروا بما تخصصوا  ي  ، وأئمة الفق  مع تصو هم اشتهروا بما اجت

  و ى هذه  المناسبة يسرنى أن أنقل أليكم أن سيدى عبد القادر الجيالنى 



 سئل لماذا يقال للصو ى  قير .  قال لهم رضى هللا عن  : 
   وصفات  نعت و راغ  من  ذات  * *   ناؤه  ى اء الفقير  
 والقاف قوة قلب   بحبيب   * * وقيام     ى مرضاتــ  
 رب  ويخا    * * ويقوم بالتقوى حق تقاتـ والياء يرجو  
 شهواتـ  ة قلب  وصفائ   * * ورجوع    عنوالراء رق 

وقيل صـا ى المـؤمن ربـ   صـو ى مـن ربـ  ،  قيـل لـ  صـو ى ، أى صـار عنـد هللا مـن خـواا 
 األولياء واألصفياء ، ويقول  ى ذلك أبو الفتوح البستى رضى هللا عن  : 

 واختلفوا  تناز  الناس  ى الصو ى 
 وف ـمن الص  قا تشقدما وظنوه م     
 ولست أنحل هذا األسم غير  تـى 
 ى  صو ى حتى سمى الصو ى صا      

وأشــكركم علــى حســن االســتما  وأشــكر ســيادة العميــد علــى تفضــل  بــأن أتــاح لــى هــذه الفرصــة 
 . الطيبة لكى أنصو الشباب والشبات بما يسعدهم إن شاء هللا  ى دينهم ودنياهم 

 والسالم عليكم زرحمة هللا وبركات  ،،       
      حسن كامل الملطاوى        

  
               


