بسم اهلل الرمحن الرحيم
المشورة -23-
الحمد هلل رب العالمين والصالالالوة وال الالالوس

الالاليدنا محمد ،وآله وصالالالح ه

أجمعين.
هللا ت ارك وتعال يقول-:
َّللا تَ ْد ً
ِيو}
َّللا ِفي الَّذِينَ َخ َ ْوا ِمن قَ ْ ُل َولَن تَ ِجدَ ِل ُنَّ ِة َّ ِ
{ ُنَّةَ َّ ِ

[ ورة األحزاب]62 :

تقرأ في القرآن الكريم-:
{ َو ََل تَ ِجدُ ِل ُنَّتِنَا تَ ْح ِو ً
يو}

[ ورة اإل راء]77 :

مرة تجد ت ديو ،ومرة تحويو إل آخرهْ ،
إذن هنالك الالالالنن في الو ل والتكوين،
كثيرا،
وحت في التشالالريع ،هذه ال الالنن إذا اإلن الالان لم يتفقه في ا ،الحقيقة يوطأ ً
ويقع في مط ات ظيمة جدا ،ف ذلك من الضالالالالرورة نمكان اَللتفات إل

الالالالنن

الرحيم الرحمن جالل جولاله في الو ل والتكوينً ،
فمثو نجالد أن هللا ز وجالل من
ننه ْ
أن يجعل نواة لما يريد خ قه ولما يريد تشريعه.
يعني :في الو ل ً
مثو ،هللا ت الارك وتعالال قالال نعالد أ وذ نالاهلل ال الالالالميع الع يم من
الشيطان الرجيم-:
{أَلَ ْم ن َْو ُق ُّكم ِمن َّمالاء َّم ِ ين  فَ َجعَ ْنالَ اهُ فِي قَ َرار َّم ِكين ِ إلَ ٰ قَالدَر َّم ْع ُوس 
ِرونَ } [ ورة المر وت]23 - 20 :
فَقَدَ ْرنَا فَ ِن ْع َم ْال َقاد ُ
صالد هللاِ موَلنا ا ِلعظيم ال حانه ،وكثيرة هي النصالو

التي تتحد

ن قضالية

خ ل اإلن ان ،يعني :نالنظرة األول والتشرف ن ذه اآليات-:
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{أَلَ ْم ن َْو ُق ُّكم ِمن َّماء َّم ِ ين}
أشار إل مرح ة الضعف ،ال داية تكون ضعفًا ،جدا واضحة في اآلية األخرى-:
{ َّ
ضالالال ْعف قُ َّوة ً َّ ُ َّم َجعَ َل ِمن نَ ْع ِد قُ َّوة
ضالالال ْعف َّ ُ َّم َجعَ َل ِمن نَ ْع ِد َ
َّللاُ الَّذِي َخ َقَ ُكم ِمن َ
ش ْي َةً}
ض ْعفًا َو َ
َ

[ ورة الروس]54 :

ْ
إذن هالذه من الالالالنن هللا ت الارك وتعالال أن الو ل ،أن التشالالالالريع ،أن ال نالاء ،أن
التكوين ،المرح ة األول تكون ضالالالالعيفة ،فتحتاى إل رحمة هللا جل و و ،هذه
النواة َل تعيش وَل تقوى ْ
أن تعيش إَل نرحمة هللا ت ارك ا المه و نايته ال حانه،
ف ذلك قال-:
{فَ َج َع ْنَاهُ ِفي قَ َرار َّم ِكين}
إذن هالذه النواة ،العنالايالة نالالنواة ،ألن الا نقطالة اَلرتكالاو ،وم الدأ اَلنطو َ ،ل نُالدَّ ْ
أن
أن تضالالالع هذه النواةْ ،
تضالالالعهْ ،
أن تضالالالع ا في قرار مكين ،وهذا القرار المكين
يحتاى إل وقت يتنا ال مع هذا الو ل ،ف ذا خ ل يحتاى إل ت العة شال ور اال ًا،
وهو اإلن ان ،وذاك خ ل يحتاى إل أقل ،وهذا يحتاى إل أكثر ،هذه نواة تحتاى
إل كذا ،هذه نواة تحتاى إل كذا.
ضال ال ُع الشالالاليء في المكان الصالالالحي  ،في القرار المكين ،وَل نُدَّ ْ
أن يكون
فإذ ْن َو ْ
هنالالالك وقالت ،ألن هالذه ال الذرة في الا المقومالات ،في الا الحيالاة نالالقوة ،حت تورى إل
الحيالاة نالفعالل ،تحتالاى إل وقت ،في الا القوة ل نجالاة من الموالا ر اال ًالا ،وأحيالانا تقع
في الموالا ر ،أنالت لمالا تنظر إل النطفالة هي مالاء م ين ،لكن هللا َّز وجال َّل جعالل
هذا الماء الم ين في قرار مكين ،في رحم المرأة ،وجعل هذا المكان آمنًا مصالانًا
محميا محرو ًالا نإذن هللا ت ارك وتعال محاف ً
ظا يه ،هذا اال ًا ،وأحيانًا ي الق ،
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الالالال حالان هللا ،وي ق هالذا إل وقالت مع وس {فَ َقالدَ ْرنالَا فَ ِن ْع َم ْال َقالاد ُِرونَ } في هالذا في
التكوين.
كالذلالك ً
مثو :النطفالة مث الا مثالل نالذرة الن الاتالات ،ال الذرة في الا مقومالات الحيالاة ،فيالأتي
الفوح ويضالالع ا في األر

{فِي قَ َرار َّم ِكين} َل يضالالع ا فو األر

 ،فيأتي

الطير ويالأخالذ ال الذرة هالذه ،والنواة يغطي الا ،في الا القالان يالة ْ
أن تكون في هالذا المقر
اآلمن ،ألجل ْ
أن تنمو وتورى إل الحياة في القوة ،أحيانًا تأتي حشالاشش وأداال،
الارا ،وتط ع حت مع وجود الحشالالالاشش ،فإذ ْن
مع ذلك هي تأخذ يمينًا ،وتأخذ ي الال ً
في ا قوة ،هذا في الجان الظاهر ل حياة الدنيا.
نأتي إل التشالريع ،نرى رب العالمين يريد ْ
أن يرني اإلن الان

من اى معين،

الدين مقوماته موجودة ،مقوماته األ الالالالا الالالالية موجودة في
دين معين ،هذا ِ
الفطرة اإلن الانية ،فالفطرة هي النواة ،ف ذه النواة َل نُدَّ ْ
أن تكون في قرار مكين،
ف ذلك هذه خطورة ،أنواه ي ودانه ،وينصرانه ،ويمج انه -نعوذ ناهلل تعال .-
خطورة ال يئالة

الفطرة اإلن الالالالانيالة ،فالإذ ْن في المعنويالات هالذه الفطرة تعت رها

نواة ال ِالدين فيجال

يالك ْ
أن تحالاف

ي الا ،هي في الا قوة ،وتالذكرون لمالا ذكرتُ لكم

القص الة التي حدَّت معي في ال الاليارة ،لما اإل ار كيف انفجر ،كيف هذه الفطرة
لما دن الالالت ا الماذيات الوارجية واطت ا ،لكن ما َل ت الالالتطيع ْ
أن تقضالالالي ي ا
كيف ظ رت ننقاش ا وصفاش ا نالشداشد-:
{ َو ِإذَا ا َِشالاليَ ُ م َّم ْو كى َك ُّ
الظ َ ِل دَ َ ُوا َّ
صالالينَ لَهُ الدِينَ }
َّللاَ ُم ْو ِ ِ

[ الالورة الاليدنا لقمان يه

ال وس]32 :
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الدين نواة ،هللا ز شالأنه جعل هذه النواة في أصالل و مل الجذر اإلن الاني،
هذا ِ
في مل روحاله ،فالال ِالدين ليس اري ًالا ،ليس ج الالالال ًمالا اري ًالا ،إنمالا هو من مكونالات
شوصية اإلن ان ،وهذا من رحمة هللا ز وجل ناإلن ان.
فالإذن :اَللتفالات إل

الالالالنالة هللا جالل و و في الو ل والتكوين والتشالالالالريع ،هالذه

إذن ن تطيع ْ
اَللتفاتة ضالرورية جدا ل د اة إل هللا ال حانهْ ،
أن نضع تحت الك ية
وأيضالا
األول  :شالالوصالالية الدا ي ،اَللتفات ل الالنن هللا ت ارك وتعال في الكون،
ً
ن الالتطيع ْ
الدين الذي ند وا إليه ،أن
أن نضالالع ا تحت الك ية الثانية أنه من معالم ِ
الدين يوج نا إل ضالالرورة العناية واَللتفات الصالالحي ل الالنن هللا جل جوله
هذا ِ
في الكون ،ن الالتطيع ْ
أن نضالالع َّمرت ا في الك ية الوام الالة ،إذا الحياة قامت
الفطرة ال ال يمة فيا الالوس ،تكون حياة آمنة م الالتقرة مطمئنة ،حياة الالوس وأمان،
وهي الحيالاة التي يريالدهالا الرحيم الرحمن جالل ذكره لو قاله ،فمالا َخ َقَنالا ألجالل ْ
أن
نتقالاتالل ونتعالارك ،إنمالا َخ َقنالا الالالال حالاناله ألجالل ْ
أن نتعالارف ونتالفلف ،ف الذلالك رأينالا لو
نالمرح ة األول ألن ا :مرح ة ال داية مرح ة الضعف.
اإلن ان يحتاى في كل مراحل حياته إل رحمة هللا َّز وج َّل ،لكن الن ة توت ف
اليدنا الن ي صال

هللا

من مرح ة إل مرح ة ،رأينا كيف أن في المرح ة األول
يه وآله وصالح ه و ال م نا ت اره هو أُنموذى الد اة في هذه الحياة ،كيف
تعال

أن هللا َّز وجال َّل حف هالذه النواة لاله ،الفطرة ،فالاختالار لاله األنوين ،اختالار لاله :الد
هللا وآمنالة ،الد هللا في مجتمع معظماله %95 ،إذا لم تكن  %99يع الدون الوت
د العزى في نيئة -نعوذ ناهلل

والعزى ،ما اختار له والدًا ا المه

د الوت ،وَل

ت ارك وتعال  -متف تة ،تعيش وت

إل أخس من وضالع الحيوانات -أج كم هللا-

في العوقات نين الن الاء والرجال ،هللا َّز وج َّل اختار له الطاهرة النقية وا الم ا
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آمنالة أمالا ً ،ننالت وهال  ،يالا هللا من الموه الة ،من ال الة ،من العطالاء ،من الكنز ،من
كل ما يُ الالر الق  ،ويفرح الق  ،فع د هللا وآمنة ،ويأتي الاليدنا محمد ص ال

هللا

تعال و م يه وآله وصح ه أهل الفضل والمجد.
انظروا حماية هللا َّز وج َّل وحرا الته ،المرضالعة ح يمة ،الموضالع ننو العد ،من
ال عادة وال آخرها ،ف ذه في المرح ة األول نرى ناية هللا ت ارك وتعال .
هللا أ ْان ْ
الدروعِ َو َ ْن َال ِمنَ ْاأل ُ ِم
ضا َفَة *** ِمنَ
ِوقَا َيةُ ِ
ْ
َت َ ْن ُم َ
ف ْ
الإذن حف هالذه النواة ،هالذه الفطرةَّ ،م ويالادة قالان يالات الا ،د م الا نالالمقومالات ،ومن الا
شرح الصدر ،وأشياء أخرى وأخرى َل تغي
تقرأوا الالاليرة الح ي صال ال

ن نواظركم الكريمة ،فأرجو ْ
أن

هللا تعال و ال ال م يه وآله وصالالالح ه أهل الطي ،

قراءة م التفيضالة ،فإذ ْن هكذا في التشالريع ،في نناء شالوصالية الدا ي إل هللا َّز
وجال َّل ،نعالد ذلالك نرى في المرح الة الثالانيالة نعالدمالا هالذه الفطرة حوف

ي الا من

نورا
الماَّرات الوالارجيالة ،وقويالت هالذه الفطرة وتالألقالت أكثر وأكثر ،واودادت ً
نور نشالرح الصالدر وتع ئته نالنور ،جاءت المجاهدة من الع د نف اله ندوافع
ُ ِ َر ن ا كما ذكرتُ في المحاضالالرات ال الالانقة ،نالفعل الم ني ل مج ول ،ف ُح ِ َ
إليه الووء ،جاءت هنا الو وة :التأمل ،إن الالالان ي الالالر نف الالاله من معمعة الحياة
الاظرا نعيني رأ الالالاله،
واضالالالالطرانالات الحيالاة ،ويج س وحيالدًا فريالدًا متالأم ًو مالدققًالا ن ً
و يني ق ه ،ونصالالالاليرة ق ه إل وضالالالالعه ،ممتز ًجا هذا التأمل نالتع د المط ل،
التع د المط ل َل توجد فيه شرو  ،الصوة كيفما كان ،ذكر هللا َّز وج َّل ،وهكذا
أيضالالا ألن الذي دخل الو وة وتحنث في ا ،تأهل ْ
ألن يت ق
َّم جاء الد م الرناني ً
نركالات رب العالالمين الالالال حالاناله ،وتقويالة رب العالالمين جالل و و ،وهالدايالة رب
العالمين ز شالأنه إل األ ال اب التي تقوي هذه الفطرة ،وت ني هذه الشالوصالية،
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فنزلت اآليات األول  ،وال الور األول  ،وندأ التك يف المنضال

الذي فيه قوا د،

وفيه شالعاشر ،وفيه أوقات ،وفيه شالرو وإمكانات ،وهكذا ،فإذن الذي نف مه من
هذه المراحل ،ونحن ن الير مع ا خطوة خطوة ،أنه :هكذا ت ُنَ َّ
شالأ شالوصالية الدا ي
إل هللا

حانه وتعال .

نعالد ذلالك ،نعالدمالا هالذه ال الذرة ،هالذه الفطرة َّ ُتالت

أشالالالالد الث الات ،ونالدأت تن الت

نالإذن هللا جالل في وه الالمالا نالدأت الثمرة الالالالوف تالأتي المعوقالات ،ألناله َل يُرم
إَل َم ْن نه َّمر ،ف ما قال

يه الصوة والت يم وآله وصح ه أجمعين-:

شدِيد)
ي َذَاب َ
(فإِنِي نَذ ك
ِير لَ ُك ْم نَيْنَ يَدَ ْ

اإلماس ال واري رحمه ال اري

أو ق الل ذلالك لمالا رفوا أناله يقول :إني ر الالالالول هللا صالالالال

حانه

هللا تعالال

وصالح ه و ال م ،وإنه أتاني ج ريل ،وإن ورقة نن نوفل رضي هللا تعال
كذا وكذا ،وإن ووجته الحرة الطاهرة األنية النقية رضي هللا تعال
يك َّ
َّللاُ أَ َندًا)
َّللا َما يُ ْو ِز َ
( َو َّ ِ

ياله وآلاله
نه قال
ن ا قالت-:

اإلماس ال واري رحمه هللا ز وجل.

ف دأوا ي المعون هذه األخ ار ،وهذه األن اء ،م اشالرة ظ رت المعارضالة ،جاءت
المعوقات ،هذه نة هللا ت ارك ا مه في كل المجاَلت.
حت  -ال حان هللا -انظروا الجنين اكتمل نموه ،وأكمل ت العة أشال ر ،الوف يأتي
إل هذه الدنيا ،يولد أول ما يولد يصالر ..الر الول األ ظم يه الصالوة وال الوس
وآله وصح ه الكراس ،نين في حديث صحي -:
شال ْي َ
شال ْي َ
ار ًخا ِم ْن ن َْو َال ِة ال َّ
( َما ِم ْن َم ْولُود يُولَدُ ِإ ََّل نَ َو َالهُ ال َّ
ط ُ
انِ ،إ ََّل
ان ،فَيَ ْالتَ ِ ُّل َ
صال ِ
ط ِ
انْنَ َم ْريَ َم َوأ ُ َّمهُ) اإلماس م م رحمه المنعم جل و و.
الشاليطان نو اله ،يعني :ضالرب الطفل في خاصالرته ،حت يقول له :أنت جئت
إل حياة في ا معوقات ،فصر .ونك  ،أنت اآلن تعيش في مرح ة في ا معوقات،
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ف ذلك نمجرد أن الر الالول األ ظم صالال

هللا تعال

يه وآله وصالالح ه و الال م،

أ ن ن ن وته ،نمجرد اإل وس نأي شالالكل من أشالالكال اإل ون م اشالالرة ظ رت
ْ
أن نف م اَ ،ل ت التغرب يا فضالي ة الشاليم لما تأتي تحد
المعارضالة ،فنحن يج
واحدًا نضالرورة اَللتزاس نشالرع هللا ت ارك وتعال  ،وضالرورة ال حث ن مرشالد،
الدينَ ،ل ت الالتغرب ْ
أن يورى
وأن ال يعة في حياة الم ال م ركن ركين من أركان ِ
لك أشالالكال وأنواع ،آراء ،ومعارضالالة ،وم اترة ،وإيذاء ،و عن ،وامز ،ولمز،
فو ت الالالتغرب ،هذه م الالالألة
وه -ألولياء الرحمن

يعية ،هذه نزاات الشالالاليطان -نعوذ ناهلل جل في

حانه.

ْ
فإذن هنا نحتاى إل ماذا؟ نحتاى إل الص ر ،ف ذلك في المرح ة الثانية والمرح ة
الثالثةالالالالال في ندايات ما أنزل ،جاء التأكيد

الصال ر ،جاء التأكيد

الصال ر

ً
ً
وفعو ،وصالال ر الصالالانرون ،لكن هذا َل يعني أن م َل ي حثون ن و الالاشل
قوَل
النجاةَ ،لَ ،ل نُدَّ من و الالالالاشل النجاة ،فالن تة لما ضالالالالايقت ا الحشالالالالاشش وايرها،
حالاولالت ْ
أن تورى ،يالأتي الا مالدد رنمالا من الفوح يالأتي ويرفع ور الة متطف الة
هذه الن تة إل آخره ،لكن حت لو هذه ما تمت نشالكل تاس وكامل ،ف ي تحاول ْ
أن
تورى وتث ت وتصال ال ر ،صالالالانر أنت أي ا الدا ي؟ ين غي يك ْ
أن تف م المرح ة
الثالثة نأن ا مرح ة ص ال ر ومصالالانرة ومرانطة فتص ال ر وتصالالانر ،تران وت ني
هذه المجاهدة

الالا التقوى ،ألجل ْ
أن تصالالل إل الفوح وال دى قال ت ارك

ا مه-:
صانِ ُروا َو َرانِ ُ
طوا َواتَّقُوا َّ
َّللاَ لَعَ َّ ُك ْم ت ُ ْف ِ ُحون}
{يَا أَيُّ َ ا الَّذِينَ آ َمنُوا ا ْ
ص ِ ُروا َو َ

[ ورة

آل مران ي م ال وس]200 :
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نرى أنه في هذه المرح ة الثالثة ظ رت معالم ،من ا :الحفاظ
دار األرقم ،الالالاليدنا األرقم رضالالالالي هللا تعال

النواة ،فصالار

نه المأوى اآلمن ،القرار المكين

لحضالالرة الاليد المر الال ين يه الصالالوة والت الال يم وآله وصالالح ه أجمعين ،لنواة
الالد وة إل هللا رب العالالمين جالل و و ،انظروا اآلن نحالاجالة إل ْ
أن يكون في
قرار مكين ،اير ممكن ْ
أن ي ق هكالذا هالدفًالا لكالل َم ْن هال ودبَ ،لَ ،ل نُالدَّ من
قرار مكين ،القرار المكين هالذا فياله الطمالأنينالة ،فياله الراحالة ،فياله الف م ن هللا جالل
ذكره ،فياله المجالال ل ترقيالة والتزكيالة نالذكر هللا َّز وجال َّل ،وذكر الحقالاشل الجالديالدة
التي يحتالاى إلي الا الالالالالالكو الطريل إل هللا َّز شالالالالالأناله ،والم الاجرون إل هللا
حانه-:
{ َوقَا َل ِإنِي ذَا ِه ك ِإلَ ٰ َر ِني َيَ
ِير ُّم ِ ك
ين} ]
َّللا إِنِي لَ ُكم ِم ْنهُ نَذ ك
{فَ ِف ُّروا إِلَ َّ ِ

ِين} ] ورة الصافات]99 :
ْد ِ
ورة الذاريات]50 :

هالذا القرار المكين يحتالاجاله الالدا يَ ،ل نُالدَّ نالده من نقطالة انطو وارتكالاو وقرار
مكين.
تحتالاى الالد وة إل اإلمالامالة في ال ِالدين ،اإلمالامالة في ال ِالدين هي :نقطالة اَلنطو ،
يعني :أنالت إذا مالا نالدك مرجع ترجع إلياله ،أصالالالالل ترت

ناله ،فالأنالت تالاشاله ،وأنالت

ضالالاشع ،ومن هنا لما كت ت ر الالالة الدكتوراه في الالنة  ،1998 - 1997د وت
في ا نمرجعية ل مامنين ،وصالار ا ترا

ي من رشيس المناقشالة -هللا يغفر له

وي طف نه -وقالَ :ل ،هذه لغيرنا ،هذه الك مة َل نح ا ،هذه لغيرنا.
ُكل الطال ليس داش ًما يقدر يحرى األ الالالتاذ نالمناقشالالالة ،فذكرت فيه شالالاليئًا
ن ي ً
طا ،ردا

ًو ن ي ً
طاَّ ،م لما خرجنا ج تُ معه ،ق ت :له أنت أ تاذي و

رأ الي ،در التني في ال كالوريو

والماج التير ،واآلن أنت رشيس لجنة مناقشالة
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ر الالالالالالة الالدكتوراه ،أنالا أحترمالك وأجالك ،نالل أنالا نالدمالا أمر

وَل أ الالالالتطيع ْ
أن

أخط  ،أتصالل نك أنت توط في جامعي ،هذا هو الواقع الذي كنت أ يشاله مع
الالدكتور ،ق الت لاله :أنالا مالا أح التُ ْ
أن أحرجالك أمالاس الم  ،وإَل ك مالة المرجع ك مالة
قرآنية ،إذا أخذها أهل الضالالول ،فو يعني أننا نترك ا ،هي لنا وذكرتُ له نعض
األدلة.
لكن جاء وقت اإلشالالالارة إليه أنه الر الالالول األ ظم يه الصالالالوة والت ال ال يم وآله
وصالالح ه أجمعين ،أو لما يامن الم الال مَ ،ل نُدَّ ْ
أن يرت

نالر الالول األ ظم يه

الصالالوة وال الالوس وآله وصالالح ه الكراس ،من خول الشالال ادة ،اإلقرار نالشالال ادة
وال يعةَ ،ل نُدَّ ْ
أن ي ايع

اإل الالوس ،ف ذلك ترون كل الذين دخ وا في اإل الالوس

في هذه المرح ة يقول له :ان الال يدك ألنايعك .قَ ِل اإل الالوس ،اإل الالوس َل نُدَّ من
نيعة ،وهذا موضالالالوع جدا جدا م م ،وأنا اآلن موجه نتشالالالكيل لجنة لدرا الالالة ما
ْ
أن نكت ه نشالالكل موتصالالر ،فيما يتع ل نالتزكية الن وية الشالالريفة ،و الالوف
يج
ناكالد جالدا

هالذه ،فقرة المرشالالالالد ،العالالم الرنالاني ،الوار المحمالدي ،ونيعتاله

ومعاهدته ،فننظر أنه ظ رت هذه المعالم.
أن يكون م ايعًاْ ،
إذن شالالالوصالالالية الدا يْ ،
أن يكون له مرشالالالد ،هذه ك ا ظ رت
مت ؟ في المرح الة ،يعني :ن الايالات المرح الة الثالانيالة ،نالدايالات المرح الة الثالالثالة
ورا وتألقًا
صالارت ظاهرة جدا ،ظاهرة شالر ية ،الكل يعرف ذلك ،واشالتدت ظ ً
نعد قياس دار اإل الوس ألن هذه األ الس َل تتغيرَ ،ل تتغير أندًا الما النواة حوف
ي الا نالالمرح الة األول َّ ،م اودادت تالألقًالا وقوة ً ألجالل ْ
أن تظ ر ويُع ن ن الا في
المرحالة الثالانيالة ،نمجرد اإل ون ن الا يجال اَلرت ا ن ا ،يج اَللتفاف حول ا،
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يج اَلقتراب من ا ،لماذا؟ ألجل اَلرتشالالاف من رحيق ا ،وا الالتنشالالا

طرها،

وأكل وشرب خيرات ا ونركات ا ،ألجل ْ
أن تقوى أي ا الع د.
يعني :في الم الظاهر مثو الن تة ،الفوح ج

ال ذور ،حفظ ا ،اآلن شالالالالركات

التغذية نال ذور ،يعتنون ن ا وكيف ندهم محافظة ي ا ،ندهم و الالاشل الحفاظ
ي ا إل ْ
أن ي ال موها ل فوح تامة كام ة نامية ،الفوح يضالع ا في األر
ْ
أن وضالالالع ا في األر

 ،منذ

 ،ت دأ العناية ،ي دأ التفكير ن ا ،وليس فو ًحا َم ْن وضالالالع

ال ذرة وترك ا ،وليس أنًا ولي ت أما َم ْن شعرت نأن ا حامل وَل تفكر في حم ا،
وَل األب يفكر في ت يئالة األجواء ل الذا الجنينَ ،ل نُالدَّ من ارت الا نالهَ ،ل نُالدَّ من
اَلقترابَ ،ل نُدَّ من الر اية والحماية والحرا الة ،فور ما تورى ت دأ تثمر ،يج
ْ
أن نالذهال لنرت

أن نت الذذ ن الا ،ألجالل ْ
أن نالأكالل َّمرت الا ،ألجالل ْ
ن الا ،ألجالل ْ
أن نتفيالأ

نظول الا ،إل آخرهالا وهلل المثالل األ

 ،ف الذلالك ترون هاَلء الم الالالالالاكين الالذين

يقولون لك :وهللا أنا صالار لي ( )30النة في المدينة ما ذه تُ أوور الن ي صال
هللا تعال

يه وآله وصالالح ه و الال م ،أنت جاف ،أنت م الالكين ،أنت نعيد ،تظن

نالأن ال ِالدين نمجرد أنالك تركع وت الالالالجالدَ ،لَ ،ل ،هالذا نق ،ظيم ،وَّ مالة ك يرة في
الالدين ،وأمرك خطير ،خطير ،خطير ،يالا م الالالالكين ،فالإذا رأينالا أناله كيف هالذا
اَلرت ا نالح ي ص

هللا تعال و م يه وآله وصح ه أهل الطي  ،وارت ا

نأ ظم نصر يادي إل قوة اَلرت ا  ،وهو نصر الح  ،نصر الح  ،فإذن
هذه معالم ندأت تظ ر

أشدها.

ي  :المعوقات ظ رت ،القذف ،وال الالال  ،والشالالالتم ،والن الالال ة إل الضالالالولة
والمجون ،وتغيير دين اآلنالاء واألجالداد ،وتجالاوو الوطو الحمراء ل عشالالالاليرة
أمرا
والق ي الةَّ ،م إل األذى نالاليالد ،وإل آخره ،ك الا ظ رت ليقضالالالالي هللا تعالال
ً
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ضالا ي ين أن
كان مفعوَل ،ليتوذ منكم شال داء ،وحت يعطي األجر ل صالانرين ،وأي ً
أصالل الدين محاولة دس المواصالمة ،و دس المصالادمة ،األصالل أنه أنت تتوجه
إل هللا ت ارك وتعال ن الالال م و الالالالوس ،وأمن وأمان ،ولكن إذا قدر هللا َّز وج َّل
يك شاليئ ًا ،فين غي يك ْ
مر الن ي يه الصالوة
أن تصال ر وَل تضالجر ،لذلك لما َّ
وال وس وآله وصح ه الكراس نفل يا ر ذك َر ُهم
ص ْ ًرا آ َل َيا ِ ر فَ َّ
إن َم ْو ِ دَ ُكم ال َّجنَّةُ)
( َ

اإلماس الحاكم رحمه هللا تعال .

صالالالال َر ُهم ن الذا األصالالالالل الالذي هو الصالالالال ر ،أنتم قالدر هللا َّز وجال َّل هالذا يكم
فاصال روا ،وآخر يقول :توكل
ألنالالادي ن الالا

هللا أنت أ ال مت؟ يقول :وهللا أ ال مت لكن وهللا

م هم ،هالالذا الرأي أنالالت اخترتالاله لنف الالالالالك ،اذهال

وتحمالل

الم اولية ،ألنك ل ت مشر ًا حت أن اك ،أنا أريد هذا الصوت ْ
أن يرتفع نشكل
أو نفخر ،أريد هذه الثقافة ْ
اخترت هذا لنف ك.
أن تنتشر نشكل أو نفخر ،إن
َ
انظر ً
مثو يدنا الن ي ص

هللا تعال

يه وآله وصح ه و م يأخذ نكل أ اب

األمن ،وهللا لو تأتي كل الدواشر األمنية والما

ات األمنية ،وشركات الحمايات

الواصالالالالة والحرا الالالالات ما ندهم هذه الثقافة التي كان الر الالالالول األ ظم يه
الصالالالوة والت الالال يم وآله وصالالالح ه أجمعين ي ا ،اقرأ الالاليرة ال جرة ،كم أخذ
ضالالالمانات ألجل ْ
أن يحاف
أر

المدينة المنورة ص

موك ه الشالالالريف ،حت يصالالالل إل -ويشالالالرف-
هللا تعال و م

لكن انظر اليدنا مر رضالي هللا تعال

اكن ا.

نه ،ألنه اير مشالرع وقف

نادي م

أن ييتم أوَلدهَ ،م ْن أراد ْ
وقالالَ :م ْن أراد ْ
أن يثكالل ووجتاله أو أنالاه وأماله ف يت عني
خ ف هذا الوادي ،هل الالاليدنا مر رضالالالي هللا تعال

نه يا أي ا الذكي الفطن،
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اليدنا مر أشالجع من الر الول صال

هللا تعال و ال م يه وآله وصالح ه العدول؟

َل وهللا ،وألف َل ،وم يون َل.
لكن الر الالول األ ظم صال
هالاجر ونيالة ،خو

هللا تعال

كالل األمالة ،يجال

يه وآله وصالالح ه و ال م مشالالرع ،لو أنه
كالل األمالة ْ
أن تع ن حركالات الا ،وهالذا

الوطر الذي قد َل يقدر يه اإلن ان ،وليس كل واحد منا هو يدنا مر رضي
هللا تعال

نه-:

ف َّ
َّللاُ َن ْف ًا ِإ ََّل ُو ْ َع َ ا}
{ ََل يُ َك ِ ُ

] ورة ال قرة]286 :

يال  :إذا ظ رت المعوقالات ،كيف نتعالامالل مع المعوقالات؟ نالالصالالالال ر الجميالل،
نال جر الجميل ،ك ا فقه في الد وة إل هللا ت ارك وتعال .
يال  :مالا هي الو الالالالاشالل التي نالذلالل ن الا هالذه العق الات؟ نعالدهالا األمور المعنويالة،
الصالال ر أمر معنوي ،اَلحت الالالاب أمر معنوي ،وأنت تقول :وهللا ضالالالرنني
ت ألني ممنوع ْ
وج ي ،الحمد هلل ،أ ْ الالال ُك ْ
أن أرفع يدي يه ،وحت لو قتل أخي،
أنا َل أ تطيع ْ
أن أذه وأقت ه ،ممنوع ،ما أمرت نه.
هذا اَلحت الالالاب ،هذا أمر معنوي ،صالالالفة إيمانية نينك هللا جل في وهَ ،ل أحد
يقدر يط ع

إخوصال ا إَل هللا َّز وج َّل ،يجوو واحد يصال ر أَنَفَة -نعوذ ناهلل-

فو أجر له ،وآخر يص ر يقول :وهللا معًا و ا ة يا رني أنت الذي ق ت وقولك
الحل-:
ص ِ ْر َ َ ٰ َما يَقُولُونَ َوا ْه ُج ْر ُه ْم ه َْج ًرا َج ِميوً}
{ َوا ْ

[ ورة المزمل]10 :

إذن تالذليالل العق الات المعنويالة التي ظ رت ،والتي هي تتع ل نالاإليمالان ،وصالالالال الة
اإلن الالالالان نالالرحيم الرحمن الالالال حالاناله ،كالذلالك ظ رت المالاديالة ،مالا هي المالاديالة؟
اَلحتماء نالعشالاليرة ،اَل الالتنجاد نإن الالان يحميك ويجيرك ،الر الالول األ ظم يه
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الصالوة وال الوس وآله وصالح ه الكراس ،لما رجع من الطاشف ما ا التطاع ْ
أن يدخل
مكالة المكرمالة إَل نجوار ،فالإذن ال حالث ن الطالاقالات المتالاحالة ،حت لو كالانالت من
الكافر ،فالر الالول األ ظم صالال

هللا تعال

يه وآله وصالالح ه و الال م دخل مكة

المكرمة نعد ودته من الطاشف نجوار كافر.
الالالاليدنا أنو نكر رضالالالالي هللا تعال

اجرا إل الح شالالالالة ،فرأوه َم ْن
نه خرى م ً

يعرفوه من أهل القوة ،وهم مشالركون ،قالواَ :ل وهللا َل ن الم لك ،أنت ليس من
الشالالالالرف لنالا ْ
أن تترك مكالة ،نحن نالدك ،أنالت رجالل كريم ،رجالل وديع ،رجالل
رحمة ،ارجع نحن نحميك .لم يقل :وهللا أنا َلَ ،ل أدخل في حماية كافر.
ا الالالتثمار الطاقات الموجودة شالالالريطة َل تحتر  ،لذلك أنا ق ت لكم ق ل الالالنين:
(اخترا ندون احترا ) ف اليدنا أنو نكر رضالي هللا تعال

نه لما دخل نجوارهم

ما جاء وتم ال نأصالنام م ،وقال :هاَلء الذين يع دون األصالناس ي ون وكرماء
و ندهم الرجولة والشالال ال امةَ ،لَ ،ق ِ ا ،لكن ايره الذي ليس نده هذا ال الالالالند،
وليس نده هذا الد م ،ماذا فعل؟ هاجر إل الح شة.
إذن ال جرة مالاديالة ومعنويالة ،مالاديالة ْ
ْ
أن ترك مكالة ،ترك مو ناله ،ترك م الالالالق
رأ ه.
أن يقف معنا ندون ْ
ا الالالتثمار ل طاقات من حولناَ ،من ي الالالتطيع ْ
أن نحتر ؟ مرة
أخرى ،اذه وا اقرأوا :ما الذي دار نين الصالالالالحالانة رضالالالالي هللا تعالال

ن م لمالا

هاجروا إل الح شالالالالة ،ووفادة قريش ضالالالالد الم اجرين ومفاوضالالالالات م ل الالالاليدنا
النجاشالالي رضالالي هللا تعال

نه ،وماذا دار في مج س الاليدنا النجاشالالي؟ وماذا

حصالالل؟ هذه ك ا هدايات ،ونركات ،ونيان معالم شالالوصالالية الدا ي ،وما ند وا
إليه ،وهكذا.
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هذه المرح ة الحقيقة أريدكم ْ
أن تدر الالوها درا الالة م الالتفيضالالة جدا إل ال جرة،
هذه هي المرح ة التي يحياها الم مون اليوس

الكرة األرضية ،الم مون َل

دولة ل م ،يوجد دول إ الالالومية ،وهذه صالالالرح ن ا في معالم الطريل ،وموجودة
ندكم ،يعني :معظم شالالعون ا م الال مون ،نعض القوانين في ا إ الالومية كاألحكاس
الشالالالالر يالة ،مثالل الطو وكالذا وكالذا ال آخره ،لكن اَلقتصالالالالاد قالاشم
العوقات الدولية قاشمة
-هللا تعال أ م-

الرنالا،

األهواء والويانات وضالوَلت وإل آخرها ،اإل وس
ماذا قاشم ،أمور كثيرة د الالتورية تشالالريعية مناقضالالة لدين

أن أم ي ق ونكم اي ً
اإل الالالالوس ،ليس هالذا الكوس ألجالل ْ
ظالا وحقالدًا

النالا

و

الالدول التي نعيش في الاَ ،ل وهللا أنالدًا ،وإنمالا نيالان ل واقع فق  ،حت نف م مالا هي
المرح الة التي نحن في الا ،ومالاذا يجال

ينالا ْ
أن نفعالل حت نرحم النالا  ،حت

نورج م من الظ مالات إل النور ،حت نالأخالذ نالأيالدي م نرفل ،حت نوجاله ق ون م
نالدفء وحنالان ومح الة ،ه موا إلينالا أي الا النالا  ،فنحن نحال الوير لكم ،نحن نريالد
إنقاذكم ،فين غي ْ
أن نف م هذا.
وإن شالالاء هللا تعال إذا اقتضال األمر ْ
ْ
أن نتحد

ن معان أخرى هذه المرح ة،

َّم نإذن هللا َّز وج َّل نتشالاور حول الوطة العم ية التي ين غي ْ
أن ن ال ك ا م تدين
ن دي اليد المر ال ين يه الصالوة والت ال يم وآله وصالح ه أجمعين ،ونما أكرمنا
هللا جالل و و ناله من فقاله ل الذا ال ِالدين ،المع َّر ناله في آيالات القرآن الكريم ،ومن الا
قول رننا

حانه الذي أمر ْ
أن يُع ن نه الد اة إليه ،وإل

ي ه القاشل نعد أ وذ

ناهلل ال ميع الع يم من الشيطان الرجيم:
َّللا َو َما أَنَا
يرة أَنَا َو َم ِن ات َّ َ َعنِي َو ُ ال ْ َحانَ َّ ِ
{قُ ْل ٰ َه ِذ ِه َ ال ِي ِي أَ ْد ُو ِإلَ َّ ِ
َّللا َ َ ٰ َن ِ
ص ال َ
ِمنَ ْال ُم ْ
ش ِر ِكين} [ ورة يدنا يو ف يه ال وس]108 :
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صالالالالالد هللا العظيم ،ونعوذ نالاهلل ت الارك وتعالال من الشالالالالرك ،ومن أهالل الكفر
والضالالول ،ون الالأل هللا ز شالالأنه ْ
أن يروقنا ح الالن اإلت اع ل الاليد األن ياء يه
الصالالالالوة وال الالالالوس وآلاله وصالالالالح اله األتقيالاء في األحوال واألفعالال يالا ذا الجول
واإلكراس ،إن رننا

حانه ميع مجي .

حانك ال م ونحمدك نش د ْ
أن َل إله إَل أنت ،ن تغفرك ونتوب إليك.
الال حان رنك رب العزة َّما يصالالفون و الالوس

المر الال ين ،والحمد هلل رب

العالمين.
صل و م ونارك
ال م
ِ

حضرة خاتم األن ياء ،يدنا محمد الن ي الذي تنحل

نه العقد ،وتنفرى نه الكرب ،وتقضال ال نه الحواشج ،وتنال نه الرااش  ،وح الالالن
الوواتيم ،وي الت الق الغماس نوجه الكريم ،وأنيض ي الت الق الغماس نوج هَّ ،مال
اليتام

صالالمة ل رامل ،ي وذ نه ال وك من آل هاشالالم ،ي وذ نه ال وك من نني

آدس ،ف م نده في نعمة وفواضالالالل ،ال م اجع نا نده يا هللا ،ال م اجع نا نده يا
هللا ،ال م اجع نالا نالده يالا هللا ،و

آلاله وصالالالالح اله ،في كالل لمحالة ونفس نعالدد كل

مع وس لالك نرحمتالك يالا أرحم الراحمين ،وآخر د وانالا أن الحمالد هلل رب العالالمين،
أ الالتود كم هللا العظيم الذي َل تضالاليع وداشعه ،وال الالوس يكم ورحمة هللا تعال
ونركاته.
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