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اسـ ـم املادة :أصبحنا على فطرة السالم
من سلسلة :أذكارالصباح واملساء
لفضيلة الشيخ :د .عبد الرحمن الصاوي
راب ــط املادةhttps://way2allah.com/khotab-item-149588.htm :

أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ،بسم هللا الرمحن الرحيم ،إن احلمد هلل حنمده ونستعني به ونستغفره،

ونعوذ ابهلل -تعاىل -من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن
ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حمم ًدا عبده ورسوله.

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد ،كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد ،اللهم ابرك على

حممد وعلى آل حممد كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد.
آمنُوا اتَّ ُقوا َّ
َّاس اتَّ ُقوا اربَّ ُك ُم الَّذي
ين ا
" اَي أايُّ اها الَّذ ا
اَّللا اح َّق تُ اقاته اواال َتاُوتُ َّن إ َّال اوأنتم ُّم ْسل ُمو ان" آل عمران " ،102:اَي أايُّ اها الن ُ
ث منْ ُه اما ر اج ًاال اكثريا اونساء ۚ اواتَّ ُقوا َّ َّ
س اواح ادةٍ او اخلا اق منْ اها ازْو اج اها اوبا َّ
اخلا اق ُكم من نَّ ْف ٍ
ام ۚ إ َّن
اءلُو ان به او ْاْل ْار اح ا
سا
ً اً
اَّللا الذي تا ا
آمنُوا اتَّ ُقوا َّ
َّ
صل ْح لا ُك ْم أا ْع امالا ُك ْم اوياغْف ْر لا ُك ْم
اَّللا اوقُولُوا قا ْوًال اسدي ًدا * يُ ْ
ين ا
اَّللا اكا ان اعلاْي ُك ْم ارقيبًا" النساء " ،1:اَي أايُّ اها الَّذ ا
ذُنُوبا ُك ْم اوام ْن يُطع َّ
يما" اْلحزاب  ،71 : 70أما بعد؛
اَّللا اوار ُسولاهُ فا اق ْد فا ااز فا ْوًزا اعظ ً

فإن أصدق احلديث كتاب هللا –تعاىل -وخري اهلدي هدي حممد –صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم– وشر اْلمور

حمداثهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار ،مث أما بعد؛

سوَي ها هنا ،أن
مرحبا بكم أيها اْلخوة الكرام اْلحباب يف هذا الصباح املبارك وأسأل هللا –جل وعال– كما مجعنا ً
جيمعنا مع نبينا حممد –صلى هللا عليه وسلم– بغري حساب وال عذاب يف أعلى جنات اخللد وهو راض عنا –سبحانه

وتعاىل– إنه ويل ذلك وهو نعم املوىل ونعم النصري.

وال زلنا أيها الكرام اْلحباب مع أذكار الصباح اليت نعايشها وحناول أن خترج من قلوبنا قبل ألستنا ،ليتقبلها هللا –جل
قلب غاف ٍل ٍ
دعاء من ٍ
وعال– منا كما قال نبينا –صلى هللا عليه وآله وسلم–" :واعلاموا َّ
أن َّ
اله" 1يعين
اَّللا ال
يستجيب ً
ُ
حىت يتقبل منا الدعاء ،البد أن تكون قلوبنا حاضرة فامهة ما تقول ،نسأل هللا –جل وعال -أن يرزقنا وإَيكم الفهم يف

كتابه ويف سنة نبيه -صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم ،-وأن يرزقنا وإَيكم اإلخالص والصدق يف كل أقوالنا وأفعالنا

وأحوالنا إنه ويل ذلك وهو نعم املوىل ونعم النصري.
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ومعنا ذكر واعرتاف أمام ربنا -جل وعال -وجتديد لإلميان ،جتدده يف كل صباح ،كما روى اإلمام أمحد يف املسند ،ورواه
النسائي واحلاكم وابن أيب شيبة وغريهم من حديث عبد الرمحن بن أبزى أنه قال واحلديث صححه اْللباين -رمحه هللا

تعاىل -أنه قال :كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -إذا أصبح يقول" :أاصبا ْحنا على فطرة اإلسالم ،واكلمة اإلخالص،
َّ
َّ
ودين نابينا َّ ٍ َّ
كني "،2
اهيم ،احني ًفا ُمسل ًما ،وما كان م ان املُشر ا
حممد صلى هللاُ عليه وسل ام ،وملة أبينا إبر ا
يبقى أنت جتدد العهد مع هللا -جل وعال -يف هذا الصباح مع هذه اْلمور ،كم أمر؟ أربعة ،أصبحنا على فطرة اإلسالم

وكلمة اإلخالص ،ودين نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم -وملة أبينا إبراهيم -صلى هللا عليه وسلم -حني ًفا مسل ًما وما
كان من املشركني.

فتجدد العهد مع هللا -جل وعال -يف هذه اْلربعة ،يعين بتقول َي رب يعين أنت أكرمتين ،ومننت علي ،ومددت يف

عمري حىت أصبحت ،فأان أجدد العهد لك يف كل صباح أين ملتزم مستقيم مع هذه اْلربعة .أصبحنا على؛ يعين هذه
نعمة إن ربنا خيليك تصبح ،فلو مد هللا -جل وعال -يف عمرك دي نعمةْ ،لنك لو أصبحت على يوم القيامة خالص
"ال ياتا اكلَّ ُمو ان إ َّال ام ْن
مهسا ،ا
انتهى العمل ،مهو أنت مش هتقدر تتكلم إال إذا أذن هللا لك يوم القيامة ،ال تسمع إال ً

الر ْ َٰ
ص او ًااب" النبأ ،38:أنت أصبحت وبتتكلم هذه منة من هللا -سبحانه وتعاىل ،-فإذا أمد هللا -جل
محا ُن اوقا ا
أاذ ان لاهُ َّ
ال ا

وعال -يف عمرك فقمت صباح الزلت يف اْلجل ،الزلت يف النعمة اليت أعطاك هللا -جل وعال -إَيها ،هذه احلياة ،هذا
العمر ،فتستطيع أن تؤدي حىت لو أنك أذنبت طول عمرك ،إذا أذن هللا -جل وعال -وأبقى لك الروح يف جسدك دي

نعمة ،الزلت يف االستعتاب ،مهما كان جرمك مهما كان ذنبك ،لكن لسه يف العمر زي ما النيب قال -عليه الصالة
والسالمَّ " -
فيعمل
الكتاب،
فيسبق عليه
ليعمل بعمل أهل اجلنة ،حىت ال يكو ان بينه وبينها إال ذراعٌ،
الرجل منكم
فإن
ُ
ُ
ُ
ُ
ا

النارَّ .
فيسبق عليه
ليعمل بعمل أهل النار ،حىت ما يكو ُن بينه وبينها إال ذراعٌ،
الرجل
وإن
بعمل أهل النار،
ُ
فيدخل ا
ُ
ا
ُ
3
فيدخل اجلنةا"
فيعمل بعمل أهل اجلنة،
الكتاب،
ُ
ُ
ُ
يعين ممكن يبقى طول عمره بيعمل بعمل أهل النار ،فإذا أراد هللا -جل وعال -به اخلري وفقه ،اجتباه ،هداه لعمل خري،

حىت ولو قبل أجله ،كما قال النيب -عليه الصالة والسالم ،-احلديث اللي فات حديث ابن مسعود يف الصحيحني
احلديث ده كما قال نبينا -صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ،-وبعدين مش قلنا برضه هنتكلم إن من أذكار

الصباح واملساء الصالة على النيب ،فصل على النيب ،متنساش ،أصل لو نسيت مش بقولك أنت متعمد ،أنت مش

متعمد وال حاجة بس ممكن تنسى ،لو نسيت دي برضه مشكلةْ ،لن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من نسي

يق اجلنَّة" ،4غلطت ومشيت يف طريق اتين غري طريق اجلنة ،فاوعى تنسى وخليك على هذا
الصال اة علي اخط ائ طر ا
الطريق ،فنبينا -صلى هللا عليه وسلم -خيربان إن لو ربنا مد يف عمرك أو أجلك ولو نفس واحد دي نعمة ،فما ابلك

بقى بقالك كم سنة بتاكلها ،ممكن ربنا مين عليك يف آخر العمر ويستعملك ،كما قال النيب -عليه الصالة والسالم -يف

حديث أيب عبسة اخلوالين ،كما رواه اإلمام أمحد وبعض أصحاب السنن وصححه اْللباين أن النيب -صلى هللا عليه
ٍ
ح قبل موته
وعلى آله وصحبه وسلم -قال" :إذا أر ا
عمل صال ٌ
عسله؟ قال يُفتا ُ
ح له ٌ
اد هللاُ بعبد ً
قيل وما ا
خريا ا
عسله ا
ضهُ عليه" يعين إيه؟ خالص قرب ميوت خالص بس قبل ما ميوت ربنا بقى يوفقه ،كرم من عند ربنا ،يوفقه إىل عمل
فيقب ُ
 2أخرجه النسائي
 3صححه األلبان
 4اجلامع الصغري للسيوطي
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خري بني يدي أجله حىت يقبضه عليه ،ربنا أكرمك أن يشغلك شغالنة بقالك سنوات طويلة مبتحافظش على صالة
الفجر ،ربنا يكرمك وتيجي يف اآلخر وحتافظ على صالة الفجر وتقبض على ذلك ،يبقى ده توفيق من ربنا .بقالك

مثال يقولك صراحة كفاية كده ،هتقوله إيه؟ خالص
طول عمرك بتدخن 40 ،سنة بتدخن وتيجي واحد يقولك كلمة ً
وهللا وتبطلها .لسه امبارح واحد طيب من إخواين الطيبني كان ماشي مجيب فلقينا واحد بيشرب سجاير فكلمه ،راحيني
نعمل عمل كده فكلمه ،لقيته بيقويل سبحان هللا أنت عارف فالن اللي مات؟ آه .أان قابلته قبل ما ميوت بكام يوم

فقلت له وبعدين؟ قال له إيه؟ وبعدين؟ قال له ماعدش بعدين ،ماعدش بعدين ،قال له خالص طاملا ماعدش بعدين

قابله نضيف ،قابله نضيف ،قال له خالص ،ده فحوى الكالم يعين ،بيقويل سبحان هللا لقيته مقابلين وخالص يعين مل
يبقى من العمر مثلما مضى خالص ،واحد صاحبه اللي كان وسيط بنا قابلين وقال له ده هدية من فالن بيقول لك
احلمدهلل كلمتك خلته يبطل السجاير.

كنت يف أمريكا يف املركز اإلسالمي -شاب قلتلكم القصة دي قبل كده -شاب أفريقي من أصل إفريقي ،وقوي البنيان

طويل بعرض ومشهور يف مكانه أو يف حيه ابلقوة والفساد واإلفساد ،فجأة اْلخوة لقوه يف املسجد ،مش ده اللي هو؟
آه هو .ملا تالقي مثالً واحد بلطجي كده مثالً جمرم فتوة منيم الناس من املغرب زي ما بيقولوا وال مش عارف ايه ،فجأة

تالقيه بيصلي يف املسجد وقاعد بيبكي ،فاْلخوة هناك القوه بيصلي ،وهو أصالً كافر يعين مش مسلم ،فجأة لقوه

طبعا مستغربني وبيكلموا بعض وكده وبعد شوية مش ده هو؟ راح قامي بعد اجلمعة وراح قايل
بيصلي معاهم اجلمعةً ،
لإلمام ،اإلمام واقف هنا قال له :ممكن امليكروفون ،قال له :اتفضل ،هيقول ايه؟ لقاه واقف كده ،قال له :اتفضل خد

اح ٌد (َّ )1
امليكروفون ،طلع مسك امليكروفون قدام الناس وقال بسم هللا الرمحن الرحيم "قُ ْل ُه او َّ
اَّللُ َّ
الص ام ُد ( )2املْ
اَّللُ أ ا
اح ٌد ( ")4اإلخالص  ،4 :1وراح حط امليكروفون وقاعد ،بس .بيقولوا ال عرف يقراها
يال ْد اواملْ يُولا ْد ( )3اواملْ يا ُك ْن لاهُ ُك ُف ًوا أ ا

صح وال ضبط حىت التشكيل صح ،وال جتويد صح بس قاهلا كده وراح قاعد ،الناس مستغربة ايه اللي عمله ده؟ فالناس
مشت ماعدش إال اإلمام واملؤذن وكم واحد كده ،اإلمام راح له وقال له هو أنت مش فالن؟ قاله آه ،قاله طب إيه

اللي حصل؟ قاله أان أسلمت امبارح ،يعين عرضوا علي أسلمت امبارح ابلليل ،قال له طب أنت عملت كده ليه؟ قال

له وهللا أان لسه أسلمت امبارح ومعرفش إال سورة اإلخالص دي ،حفظوهايل امبارح ،يعين حىت الفاحتة كبرية عليه

حمفظهاش ،حفظ سورة اإلخالص بس ،ولسه أول مرة آجي أصلي معاك ،فسمعتك بتقول واملرتجم بيقول حديث النيب

-عليه الصالة والسالم -بلغوا عين ولو آية ،أان لقيتين حافظ أربع آَيت قلت ملا أبلغهم ،فطلع ومسك امليكروفون

وبلغهم ،أربع آَيت وراح قاعد يف اجلنب وخالص ،الناس انفضت هو خارج لسه من املسجد صدمته سيارة مات قدام

املسجد ،كان لسه امبارح هيدفن مع الكفرة ال غسل وال تكفني ،اآلن دفن يف مقابر املسلمني صلى عليه املسلمون

وغُسل من املسلمني ،اختاره هللا وأحسن ختامه ،فأنت ملا ربنا ميد يف عمرك علشان تستعتب ممكن العمل اللي
هيدخلك اجلنة لسه جماش ،صح؟ يبقى وأنت بتقول كده "أصبحنا على" تستحضر النعمة ،هنيجي نتكلم برضه "اللهم
بك أصبحنا وبك أمسينا" يعين من فضل ربنا عليك أكرمك وأصبحت ،ده نعمة من ربنا ،أنت أول حاجة بتقوهلا ملا
تقوم من النوم إيه؟ احلمد هلل الذي أحياان بعدما أماتنا وإليه النشور ،يعين بتحمد ربنا إنه أمد يف عمرك حىت أحياك ،هذه

نعمة ،ممكن العمل اللي هيدخلك اجلنة لسه.
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مثال مشغول ،يقويل
أحياان بيكسل تعبان ً
أخ فاضل حبييب داميًا كلمته كده ملا مثالً نروح نعمل خري مثالً وتالقي إنسان ً
تعاىل ميكن دي طبة امليزان ،فهمتوها ،يقويل كده تعاىل ميكن دي طبة امليزان .يعين ختيل كده ملا تكسل عن أي عمل إن

أنت واقف قدام امليزان يوم القيامة بني يدي هللا -جل وعال -يتحط هنا تسبيحة ويتحط هنا نظرة حمرمة ،يتحط هنا

مثال ركعة يف جوف الليل واحتط هنا سهرة يف احلرام،
سر ،احتط هنا ً
كلمة توحيد ويتحط هنا مثل كلمة ْلبيك وأمك ال تا ُ

فحسنات وسيئات .فأنت قاعد بني الرجاء واخلوف إذا رجحت كفة احلسنات ترجو وتطمئن وتسعد وحتس ابلقرب من
اجلنة وأتمل فيها ،إذا وضعت يف كفة السيئات سيئة ختاف ويضطرب قلبك وترتعد فرائسك وحتس ابلقرب من النار
فتعيش بني الرجاء واخلوف ،حسنة وسيئة ،حسنة وسيئة ،ختيل لو أهنم زي بعض وخلص الكتاب ،قلبك يبقى عامل

ازاي؟ ميكن بقى يطلع لك حسنة ،مش النيب -عليه الصالة والسالم -يقول يف احلديث القدسي حديث صاحب
البطاقة وفيه أن النيب -عليه الصالة والسالم -احلديث يف مسند أمحد وفيه أن النيب قال يقول -جل وعال -للعبد:

انظر لعل لك حسنة عندان فإنه ال ظلم اليوم ،الشاهد أن ممكن لك حسنة تبقى هي طبة امليزان ،هي طبة امليزان فإذا

من هللا -جل وعال -وأكرمك وأحياك ليُ بْق اي لك اْلجل لتعمل ،ميكن العمل اللي اجلاي ده هو ده اخلتام ،هو ده
حسن اخلتام ،هو ده طبة امليزان ،هو ده اللي هيدخلك اجلنة.
وكانت كلمة السلف الصاحل لعل احلسنة اليت يرضى هللا هبا عنا مل نفعلها بعد ،وغريه يقول لعل الطاعة اليت يدخلنا هللا
هبا اجلنة مل نفعلها بعد ،وغريه يقول لعل اليوم الذي يكون سببًا يف دخولنا اجلنة مل أيت بعد ،فلما تقول "أصبحنا" أول ما

تقول الكلمة دي -هتيجي معاان يف كل أذكار الصباح واملساء -تستحضر إيه؟ نعمة أن مد هللا يف عمرك وأجلك ،خلوا

ابلكم َي أخواان فيه انس كانت معاان امبارح مش معاان النهاردة ،مش شرط يف املسجد ده بس وال يف الشارع ،أنتوا مش
بتشوفوا فيه جمموعة على الواتس امسها "يف صالة جنازة" حد مشرتك فيها؟ املشرتك فيها يرفع ايده ،نشوف بس النسبة
أد إيه ،أكيد الوجوه الطيبة اللي بنشوفها دي اجملموعة دي فيها صالة جنازة ،ليه بقى؟ الشباب عاملينها حبيث يقولوا

مثال ،فيه جنازة يف العيسوي بعد صالة العصر أو
مثال أن فيه جنازة يف اجلمعية الشرعية بعد صالة الظهر اليوم ً
لبعض ً

جنازتني أو  ،3فيه جنازة يف مسجد الرضوان يف طلخا يف اجلديدة ،فيه جنازة يف مسجد مش عارف ايه يف طلخاْ ،لن
صائما؟ من تبع منكم
فيه شباب حريصني على أن يعملوا كل يوم اْلربع أعمال اللي النيب قاهلا" :من أصبح اليوم منكم ً

ضا؟ من أطعم منكم اليوم مسكينًا؟" 5فتالقي شباب كده ربنا يكرمهم وجوههم
اليوم جنازة؟ من عاد منكم اليوم مري ً
داميًا يبقى صامي ويروح على اجلنازة ويف جيبه كمان التمر علشان يعطيك إفطار ،وهو راجع يعدي على واحد مريض
يزوره أو يعدي على مستشفى يزور املرضى اللي فيها ،ولو مسكني يديله شوية أي حاجة يفطروا بيها .فده حريص على

أنه يعمل اْلعمال اْلربعة دي ،فعاملني اجملموعة دي اللي عايز يشرتك فيها أان ممكن أديله الرقم ويشرتك فيها ،يعرف لو

فيه صالة جنازة ،فأان بقولك كل يوم انس بتفارقنا إىل هللا ،ملا تشوف ده تقول احلمد هلل أنه أمد يف عمري علشان أعمل

وحس ان عملُهُ" ،6العمل احلسن اللي يدخلك به اجلنة
خريُكم امن ا
طال عُ ُ
طاعة ،قال النيب -عليه الصالة والسالمُ " -
مرهُُ ،

ربنا ،ميكن لسه جماش ،فربنا بيطول عمرك علشان ترجع ،علشان تستعتب ،وهذا فضل هللا -جل وعال -علينا ،أن
يطيل هللا -جل وعال -يف عمرك واحنا قربنا على رمضان ،حديث عظيم حديث طلحة بن عبيد هللا الثابت الصحيح
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رواه أصحاب السنن وصححه اْللباين أن طلحة بن عبيد هللا كان -حديث أم سلمة والقصة رواها أو ذكرها طلحة بن

سوَي وجاهدا مع النيب -عليه الصالة والسالم-
عبيد هللا -كان طلحة بن عبيد هللا له صاحبان ،اتنني أصحابه أسلما ً

االثنني إيه؟ أسلموا يف وقت واحد ،أصحاب ،وكان من أحدمها أن قُتل شهي ًدا يف املعركة ،أما الثاين فمات بعده بسنة

على فراشه ،اْلوالين إيه؟ شهيد مع النيب يف املعركة ،والتاين مات على فراشه ،احنا بفهمنا إن اْلعظم درجة مني؟

الشهيد فطلحة بن عبيد هللا رأى يف منامه أن الذي مات على فراشه يقف جبوار الشهيد وجبوارمها طلحة ،أصحاب

الثالثة ،أمام ابب اجلنة ،فخرج خارج من اجلنة وأشار على الذي مات على فراشه هلم فلتدخل اجلنة ،يعين إنت من
السابقني ادخل اجلنة فمكث فيها ما شاء هللا أن ميكث مث خرج ،فنادى على الشهيد أن يدخل اجلنة ،فقام ودخل مث

التفت إىل وقال انتظر فإنه مل حين أوانك بعد ،لسه الدور جماش عليك ،فقام طلحة وقص الرؤَي على من ،على بعض

من حوله ،ففزعوا ،استغربوا ،اتعجبوا ،ليه؟ مات على السرير وده شهيد مش النيب اللي قالنا أن الشهيد له خصال؛

يغفر له مع أول دفقة من دمه ،ويرى مقعده من اجلنة ،وجيار من عذاب القرب ،وأيمن من الفزع اْلكرب ،وحيلى حلية

اإلميان ،ويكسى اتج الوقار ،ويزوج ابثنتني وسبعني من احلور العني ،ويشفع يف سبعني من أهله ،وال جيد من أمل القتل إال

كما جيد أحدان من مس القرصة ،كما ثبت يف حديث آخر .ازاي ده؟ فذهبوا إىل النيب -عليه الصالة والسالم -وقص

طلحة الرؤَي عليه ،الصحابة حواليه عايزين يشوفوا التفسري إيه ،ازاي؟! فقال النيب -عليه الصالة والسالم -امسعوا

بقى ،مما تعجبون؟ مما تعجبون؟ قالوا َي رسول هللا نعجب أن هذا ميوت على فراشه يسبق الشهيد! قال النيب -عليه
الصالة والسالم -أليس قد مكث بعده سنة؟ يعين إيه؟ مش ربنا طول عمره سنة ،أليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا:

بلى َي رسول هللا ،قال :وأدرك رمضان؟ كمان يعين قالوا :بلى ،قال وصلى كذا وكذا من سجدة يف السنة؟ يعين كمان

إيه؟ زاد يف الصلوات ،قالوا بلى َي رسول هللا ،قال النيب -عليه الصالة والسالم -فما بينهما أبعد مما بني السماء

واْلرض ،ده مش سبب بس ده يف اجلنة كمان بينه وبني الشهيد أعلى من الشهيد ،كما بني السماء واْلرض.7

أان عاوز املعاين دي تستحضرها يف قلبك وأنت تقول إيه؟ "أصبحنا ،أصبحنا" إن ربنا أكرمك وأمد يف عمرك حىت

تصبح ،واتخذ الرسالة مين ،أن خالص قول لنفسك كده؛ امحد ربنا بقى .يعين ختيل كده إن أنت حصل لك حادثة

والعربية اتقلبت واللي حواليك كلهم ماتوا ،وأنت طلعت سليم ،تقول لنفسك إيه؟ امحد ربنا بقى ،فوق بقى .فأنت
برضه كثري من اللي انموا مقاموش صح؟ امحد ربنا بقى ،وقول لنفسك كفاية كده بقى وفوق .هي دي معىن "أصبحنا"

اللي هتيجي معاان يف كذا حاجة ،أصبحنا على فطرة اإلسالم ،أصبحنا وأصبح امللك هلل ،اللهم بك أصبحنا وبك
أمسينا ،كل ده أو يف احلديث وإن كان ضعيف ،اللهم ما أصبح يب من نعمة أو أبحد من خلقك إىل غري ذلك ،إنك
تستحضر نعمة هذا اإلصباح ،أن أمد هللا -جل وعال -يف عمرك حىت أصبحت ،أصبحنا على فطرة اإلسالم وكلمة

اإلخالصَ ،ي رب أان يعين جبدد أهو بقى اإلميان وجبدد عهدي معاك يف هذه اْلربعة ،على فطرة اإلسالم وكلمة
مسلما وما أان من
اإلخالص ودين نبينا حممد  -صلى هللا عليه وسلم -وملة أبينا إبراهيم -صلى هللا عليه وسلم -حني ًفا ً

املشركني.
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أصبحنا على فطرة اإلسالم
هذا اإلسالم العظيم دين الفطرة ،احلمد هلل كل شيء يف هذا اإلسالم يوافق الفطرة ،فطرة هللا اليت فطر الناس عليها،

ملتزم بشرائع اإلسالم ،ما هو ربنا قال كده" :فاأاق ْم
أنت تقول َي رب أان أصبحت على فطرة اإلسالم ،يعين أان ملتزمٌ ،
ت َّ َّ
َّاس اعلاْي اها" الروم ،30:يبقى معىن أنك تقول "أصبحنا على فطرة اإلسالم"
ك للدين احني ًفا ۚ فط اْر ا
او ْج اه ا
اَّلل اليت فاطاار الن ا
يعين أان أقمت شعائر اإلسالم أمامك َي رب ،أان جمتهد َي رب ،طاملا أنعمت علي خالص سأكون متمس ًكا هبذا اإلسالم
الذي يوافق الفطرة ،فكل شيء تفعله بفضل هللا -جل وعال -يوافق الفطرة ،نعمة اإلسالم وهللا َي إخواننا كل حاجة

فيها توافق فطرتك ،ال تتضاد مع ما فطر هللا الناس عليه ،يعين ملا ربنا حرم عليك الزان ونبينا -صلى هللا عليه وسلم-

أصال ،يعين فطرة املخلوقات إن اإلنسان يغار على عرضه ،يغار
حذران منه ،اْلمر الرابين واْلمر النبوي ده يوافق الفطرة ً
قردا زان بقردة ،الصحايب شافه ،القرد زان
على عرضه ،فطرة اإلنسان كده ،يعين يف صحيح البخاري أن صحابيًا رأى ً
بقردة مش زوجته ،يقول- :هو بيحكي القصة دي للنيب -عليه الصالة والسالم -فما كان من القردة إال أن جتمعوا

عليه وأخذوا يلقونه ابحلجارة حىت مات ،يعين حترمي الزان ده أمر فطري ،الغرية على اْلعراض والغرية على الزوجة ،ده

س بقى كل شرائع الدين ،الصالة دي
أمر فطري ،حىت الرجم احلد الشرعي ده أمر فطري يواكب الفطرة ،وعلى هذا فاق ْ

أصال توافق الفطرة ،أنت مش حمتاج علشان تصلي أن جيي يقولك أصل ثبت أو أثبت العلم احلديث أن أنت حمتاج
ً
على اْلقل  5مرات يف اليوم أنك تفرغ الشحنات السالبة اليت تسري يف اجلسم ْلهنا بتصيب اإلنسان ابْلذى،
التشنجات ،الزَيدة العصبية ،مش عارف القهر النفسي ،الضغط العصيب ،فمحتاج اإلنسان كل يوم يفرغ الشحنات

السالبة ،طيب يفرغها ازاي؟ الزم رأسه تلمس اْلرض ْلن اْلرض موجبة واجلسم الشحنات السالبة ماشية فيه فلما حيط
دماغه يف اْلرض الشحنات السالبة خترج ،يرفع راسه يهدأ ويسكن ،ده العلم احلديث اللي بيقول كده.

أنت مش حمتاج علشان يثبت لك العلم احلديث حاجة يف الدين إن تقول يبقى صح ،ال احنا على يقني إن العبادة هي

دي اللي حمتاجها جسمك ،أطباء القلب بيقولوا إن اإلنسان البد أال يستمر يف نومه ساعات طويلة البد أن يستيقظ يف
وسط النوم ،ويفعل لو جمهود بسيط إنه يقوم يتحرك ولو أنه يشرب ميه وال أنه حيرك جسمه حركة بسيطة ،ولو ذهب
ليعاود النوم ،وإال اجلسم يبقى معرض للجلطات ومعرض ملش عارف إليه يف القلب ،ده مقال عندي قرأته ابلعريب

وابإلجنليزي ،فقالوا سبحان هللا ،يعين عاملني يف اهلند تنظيم للساعة البيولوجية ،اْلمريكان بريوحوا اهلند علشان يهيأوا
الناس كده ،يبقى علماء اهلند الكبار -مع أهنم -بوذيني جييبوا الناس اللي عاوزين ينظموا جسمهم ويرجعوه للضبط؛

ضبط اجلسم الصحيح ،يقعدوهم كده خيليهم بعد ما تغرب الشمس بساعتني تقريبًا الزم تناموا الزم تناموا ،ويقومه بعد

أربع ساعات تقريبًا ويقعده نص ساعة إىل ساعة يتحرك فيها ،وبعدين يرجعه ينام اتين حوايل ساعتني إىل  3ساعات،
وبعدها يقوم قبل ما يظهر النور ،قبل ما يظهر النور والزم يقعده حوايل  6ساعات متصلة وأيمره ينام يف وسط
الضوضاء والنهار بس يف مكان هادئ ساكن مظلم ولو  5دقائق ،الكالم ده كله اللي بيعملوه اهلنود ده يقعد اإلنسان

يقعد يعمله شهر إىل  40يوم يرجع يبقى كل أمراضه العصبية والنفسية والضغوط والضغط وكل ده اتظبط ،هو حضرتك

أصال إن حضرتك بتقوم يف ثلث اليوم اآلخر ،وبدل املشيتني والتدريب
اللي احنا قلناه ده ايه؟ هو ده يوم املسلم ً
البسيط ال ده أنت بتدرب نفسك تدريب رابين إنك بتقوم الليل ،والنيب كان حيب قيام الليل ويطيل فيه ،والنيب -عليه
الصالة والسالم -كان أحب القيام إليه كما فعل داود ،وهو أحب إىل هللا -جل وعال -من قبل ،إنه ينام سدس الليل

اآلخر ،كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ،والنيب -عليه الصالة والسالم -والسلف الصاحل كذلك كانوا ال
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يستحبون النوم بعد صالة الفجر ،وكان النيب يستحب أن ينام القيلولة ،هو السجود ده الشحنات السالبة خترج من

اجلسد ،إنتوا عارفني الشيخ حممد حسان -هللا حيفظه -بيقول كنا مرة يف املطار وبنصلي يف املطار والدعاة كانوا

مستحني قلتلهم تعالوا نظهر ديننا ،فصلينا يف املطار على أرض املطار وسجدان واحنا ساجدين القينا واحد جه سجد
معاان ،حط راسه ،بعد ما خلصنا طلع راجل مشرك قال هم أصل أن عندي نفس املرض اللي عندكم ومبريوحش مين إال
ملا أحط راسي يف الرتاب زيكم كده ،فأول مرة أالقي انس مرضى نفسيني زيي ،وعندهم نفس العالج اللي أان بعاجل

نفسي به ،ال دول مش مرضى نفسيني ،ال ده هو ده إصالح النفس ،ده ده زكاة النفس ،فلما تسمع بقى أو تقول
أصبحنا على فطرة اإلسالم ،اعلم أن اإلسالم هو الدين الذي يوافق الفطرة اليت فطرك هللا -جل وعال -عليها،
اإلسالم ده هو الذي حيتاجه بدنك وجسمك وعقلك بعد قلبك ونفسك وروحك ،هو ده اللي أنت حمتاجه ،فأنت

جتدد العهد مع هللا -جل وعال -يف هذا الصباح تقول َي رب أان أصبحت على هذا اإلسالم الذي أان على يقني أنه هو

صالحي ،أنين على يقني أنه هو الفطرة ،هذا هو الدين.

النيب -عليه الصالة والسالم -رأى يف رحلته يف اإلسراء واملعراج قُدم له كأس من اللنب وكأس من اخلمر ،النيب عمل
أصال حىت قبل اإلسالم الفطرة
إيه؟ أخذ اللنب وشرب وترك اخلمر ،قال له جربيل :لقد اخرتت الفطرة ،الفطرة يعين ً

أصال إنك ايه؟ ماتشربش مخرة ،كان العقالء مش حىت أقولك املسلمني ،كان العقالء يف اجلاهلية قبل اإلسالم ال يقعون
ً
يف الزان وال يشربون اخلمر ،دي الفطرة الصحيحة ،حىت أن أاب بكر ملا ُرميت عائشة -رضي هللا عنها -ابلزان وهي ُمربأة

من فوق سبع مسوات ،قال أبو بكر وهللا لقد ُرمينا بشيء ما ُرمينا به يف اجلاهلية ،أبو بكر يف اجلاهلية ما سجد لصنم،

مخرا ،ده فطرة ،كان فيه حنفاء قبل ما النيب يُ ْب اعث خالص ،زي زيد بن عمرو بن نفيل،
وال وقع يف الزان ،وال شرب ً
وورقة بن نوفل كانوا ال أيكلون امليتةْ ،لن دي فطرة ،كانوا ال أيكلون ما ذُب اح على النصب ،دي فطرة ،الكالم ده قبل

ما ييجي اإلسالم .فحني يكرمك هللا -جل وعال -هبذا اإلسالم الذي أمت هللا -جل وعال -به عليك النعمة ووافق كل

أمر فيه تلك الفطرة اليت فطرك هللا -جل وعال -عليها ،وأنت جتدد العهد على ذلك كل صباح ،كمان لو طولنا شوية
نتكلم عن سنن الفطرة بقى ،الذي توافق الفطرة .أصبحنا على فطرة اإلسالم.

اْلمر التاين جندد العهد ،وكلمة اإلخالص اللي هي ال إله إال هللا ،يعين َي رب أان ملتزم هبذه الكلمة ،وعلى كلمة

اإلخالص ،كلمة اإلخالص اليت تعلن هبا إذعانك هلل ،اإلخالص يعين إيه؟ يعين أنت خلصت نفسك من كل شيء

وأبقيت حياتك لربك ،اإلخالص إنك خلصت ،اإلخالص من اخلالص ختلص ،وبه اخلالص يف اجلنة ،خالص من

العذاب ،خالص من النار هذا اإلخالص ،هو سر بينك وبني هللا -سبحانه وتعاىل.-

وعلى كلمة اإلخالص .ليه ال إله إال هللا كلمة اإلخالص؟ ما هو أنت بتقوله َي رب أان لن أتوجه إال لك ولن أعبد

سواك ،ولن أسأل سواك ،ولن أتوكل إال عليك ،يعين مفيش إال هو ،يعين أخلصت كل أمرك له وحده ،فأنت بتقول ال
إله إال هللا إله يعين معبود يعين أي عبادة هتكون ملني؟ مش له وبس ،ال ده مفيش عبادة إال له ،هي دي معىن ال إله إال

نفي واستثناء ،على هذا املقياس معناها ايه؟ ال إله إال هللا يعين ال أتوكل إال على هللا ،ال أعبد إال هللا ،ال أصلي إال هلل،

ال أذبح إال هلل ،ال أقوم إال هلل ،ال أذهب إىل املسجد إال هلل ،ال أتزوج إال هلل ،ال أعمل إال هلل ،ال أبذل إال هلل ،ال أنفق
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إال هلل ،ال أبر إال ْلجل وجه هللا ،كده ،ال أجاهد إال هلل ،فأنت ختلص كل أعمالك هلل ،هي دي معىن ال إله إال هللا ،مش
الكلمة بنحفظها وخالص يعين ال إله إال هللا ال معبود حبق إال هللا.

ت أا ْن أا ْعبُ اد َّ
ين"
املشركني كانوا عارفني إن ربنا إله ،ال أنت ال بد أن ختلص له وحده "قُ ْل إين أُم ْر ُ
اَّللا ُُمْل ً
صا لَّهُ الد ا
الزمر ،11:فهذه كلمة اإلخالص .تتعود أال تتوجه ابلعبادة إال له -سبحانه وتعاىل ،-لن يثيبك إال هو ،يعين -سبحان

مثال أنت عاوز َّتع ارف الناس ليه أنك أنفقت أو بنيت مسجد؟ ليه؟
هللا -من ترائيه بعبادة قلبه بيد من غفلت عنه ،يعين ً

أصال قلوب هؤالء بيد ربك ،فيه انس -سبحان هللا-
علشان يثنوا عليك؟ علشان حيبوك؟ صح؟ علشان يقدروك؟ ً
مهما تعمل علشان الناس بس هم عارفني أهنم بيتزلفوا وعارفني أهنم بينافقوهم ،وفيه انس مبتعملش حاجة أمام أحد،
وربنا جعل هلا القبول .فاإلخالص أخي احلبيب يعين اإلخالص له رحية ،أان بقولك بصدق أنت لو عايز تعمل أي عمل

اسرته ،كما كان السلف الصاحل ،العبارة دي وهللا َي أخواان رمست حيايت شخصيًا يعين ،كان السلف الصاحل يسرتون
حسناهتم كما نسرت سيئاتنا ،أنت لو عملت غلط وال عملت واحد معاه حاجات مرتضتيش ربنا على احملمول مثال ،يسره

إن أبوه يشوفها؟ وال إن يتفضح بيها قدام الناس؟ احلرامي بريوح يسرق ويقول إيه؟ ربنا يسرت ،عاوز يسرت ذنبه.

السلف الصاحل بقى كان ابلنسبة هلم الطاعة بيسرتوها زمان زي ما احنا بنسرت الذنب ،مش عايزين حد يعرفها .هو ده

سريى أثره
بقى اإلخالص ،وهو ال يريد حممدة من الناس ،فهو على يقني أن اإلخالص؛ هذا السر الذي بينك وبني هللا ُ

أمام الناس ،يف اْلثر اإلخالص سر من أسراري ال يطلع عليه نيب مقرب فيعرفه ،أو ملك فيكتبه لكن هللا -جل وعال-

يظهر أثره ،قال أحدهم ويُروى حديثًا لكنه أثر مش هقول حديث علشان إسناده" ،لو أن أحدكم يعمل يف صخرة
صماء ال ابب هلا وال كوة ْلخرج هللا عمله كائنًا من كان" ،يعين حضرتك لو بتقيم الليل يف جوف الليل حمدش شايفك
وال زوجتك عرفت بدموعك وال بكاءك ،منتاش حمتاج تقول للناس أان كنت بصلي ،ده أان وهللا بقوم الليل ،ده أان

وهللا  ..ماتقولش ،أخلص خليها سر بينك وبني ربنا ،وسيجعل هللا هذا العمل له قبول عند الناس ،أنت بتقول للناس أان

بصلي ليه؟ علشان يقولوا أنت طيب وصاحل ،خليك مع ربنا وماتقولش ،وهو -سبحانه وتعاىل -جيعلهم يقولوا أكثر من

ذلك لو أخلصت ،أي وهللا ،هو ده اإلخالص ،فكلمة التوحيد بتعلمك اإلخالص ،ال إله إال هللا مفيش عبادة توجه إال

له ،مفيش معبود إال هو ،مفيش أحد ترجوه إال هو ،مفيش أحد تطلب منه الكرامة وال الفضل وال الرزق وال العزة وال
العطاء وال الدنيا وال اآلخرة وال اجلنة إال هو ،هي دي معىن كلمة اإلخالص ،جتدد العهد مع هللاَ ،ي رب أان ُملص يف

إمياين لك ،ال أريد إال سواك ،وال أطلب إال منك.

أصبحنا على فطرة اإلسالم وعلى كلمة اإلخالص ودين نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-برضه مستمسك هبذا

الدين الذي أرسله هللا ،ليه مقولتش الدين اإلسالمي؟ ده أنت برضه بتستحضر نعمة أن أرسل هللا إليك النيب -عليه

الصالة والسالم ،-ملا تكلمنا يف الذكر اللي فات ،رضيت ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد -صلى هللا عليه وسلم -نبيًا
فأنت سعيد وفرحان فبتحمد ربنا على نعمة إرسال النيب -عليه الصالة والسالم ،-وجتدد العهد أنك على سنته .بس َي
أخواان الكالم ده حمتاج عمل ،أصبحنا على فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص ودين نبينا حممد ،أنت ماسك يف دين النيب

وال ْل؟ وال أول حاجة بتحصل لك بتتنازل هبا عن الدين ،مهو ده اختبار برضه ،يوم القيامة ختيل املشهد ،مشهد

صعب 50 ،ألف سنة الناس واقفة ،والشمس فوق الرؤوس لدرجة أن فيه انس العرق غطاها ،العرق كده غطاه ،لوال أن
ربنا ما كتب أهنم يذوقوا املوت إال املوتة اْلوىل كانوا غرقوا من العرق ،الزحام خينق اْلنفاس ،لوال إن ربنا ما كتب عليهم
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املوت مرتني كانوا ماتوا اختناقًا وعرقًا ،حد يقدر يقف  50ألف سنة على رجليه ،ويعدي على النار حتته ،الشررة تبقى
زي القصر ،أهو يف احلر ده تشوف من بعيد النيب -عليه الصالة والسالم -هو اللي ينادي عليكَ ،ي حممدَ ،ي حممود،

َي خالدَ ،ي إبراهيمَ ،ي أمحدَ ،ي عبد الرمحن ،ينادي عليك ده أنت من أميت أان عارفك ينادي عليك النيب -عليه
الصالة والسالم ،-ليه؟ تعال اشرب ،حوض عدد كيزانه بعدد جنوم السماء ،يعين مليارات واحلوض جاي من اجلنة،

يصب فيه ميزابني جايني من هنر الكوثر اللي يف اجلنة هنر النيب ،يعين النيب يسقيك من امليه بتاعته ،من الكوثر اللي هو

اك الْ اك ْوثا ار" الكوثر- 1:عليه الصالة والسالم ،-أنت رايح بقى جري علشان خالص لو شربت
خاص ابلنيب " إ َّان أا ْعطاْي نا ا

شربة مش هتعطش اتين ،خالص ،ال يف أرض احملشر وال يف اجلنة وال أي حاجة ،حىت لو دخلت اجلنة وشربت مش من
ض اح َٰى" طه  ،119 :118شربة واحدة بس ،فبتجري
ك اال تاظ اْمأُ ف ايها اواال تا ْ
وع ف ايها اواال تا ْع ار َٰى * اوأانَّ ا
العطش "إ َّن ل ا
اك أ َّاال اجتُ ا

أصال أنك تشوف النيب ،النيب اللي أنت بتتمىن تشوفه يف الرؤَي هرتوح تشوفه ،وهو واقف على
طبعا وأنت مشتاق ً
ً
احلوض ويسقيك من حوضه الشريف -صلى هللا عليه وسلم -ولو شربة لن تظمأ بعدها أب ًدا خالص قربت من النيب -
عليه الصالة والسالم -وخالص شفت النيب قرب منك ،واحلوض قدامك وخالص هتشرب ،لسه بتقرب من النيب
تالقي املاليكة راحت واقفة يف النص ،ابعد إيه ده النيب بينادي علي؟! ال َي رسول هللا مش ده ،ده من أميت؟ أنت
غري ،ده َّ
بدل ،أنت قلت له اعمل كذا ومعملهاش ،أنت قلت له متعملش
متعرفش ،مستمسكش بسنتك بعدك ،ده َّ

غري ،املاليكة تقف
كذا وعملها ،هو عارف أن شكلك كذا وطريقتك كذا وكالمك كذا وعبادتك كذا ومعملش زيك؛ َّ

َتنعه أبعد ،والنيب -عليه الصالة والسالم -يقول ده تبعي أان عارفه ،ال معلش َي رسول هللا ماعدش تبعك ،النيب -عليه
الصالة والسالم -قال" :ليزودن أانس عن حوضي يوم القيامة وأان أعرفهم" يعين النيب يعرفهم يزودن يعين إيه؟ يطردوا

أبعد مش هتيجي ،فأقول إهنم من أميت ،دول تبعي ده أان عارفهم ،فيُقال يل :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ،8إهنم بدلوا
بعدك ،غريوا ،ده مش دين حممد -عليه الصالة والسالم ،-ده مش طريقة حممد حىت لو ظننت أنك ستهتدي هبا ،ال
احنا مطالبني أن هنتدي إىل احلق وبطريقة النيب ،احفظوا الكلمتني دول ،أنت مطالب أنك هتتدي ابحلق وبطريقة النيب -

عليه الصالة والسالم.-

سول
َّاس يا ْسأالُو ان ار ا
مش النيب -عليه الصالة والسالم -ملا ذكر حديث حذيفة يف الصحيحني ،حذيفة يقول" :كا ان الن ُ
أسأالُهُ اعن َّ
لتَ :ي ارسو ال َّ
َّ
اَّللَّ ،إان ُكنَّا يف اجاهليَّ ٍة
الشر ،اُماافاةا أ ْن يُ ْدراكين ،فا ُق ُ
صلَّى هللاُ عليه وسلَّ ام اعن اخلا ْري ،وُك ْن ُ
ت ْ
اَّلل ا
ذلك َّ
اء اان َّ
قال :نا اع ْم،
الشر من اخ ٍْري؟ ا
هل با ْع اد هذا اخلا ْري من اش ٍر؟ ا
وهل با ْع اد ا
قال :نا اع ْم قُ ُ
و اش ٍر ،فا اج ا
لتْ :
اَّللُ هبذا اخلا ْري ،فا ْ
قال :قا ْوٌم يا ْه ُدو ان بغري اه ْديي" ، 9يعين أانس بيهدون الناس للخري ،بس إيه؟ مش ده طريق
لت :وما اد اخنُهُ؟ ا
وفيه اد اخ ٌن قُ ُ

النيب -عليه الصالة والسالم ،-مش دي طريقة النيب .ما هم عاملني مجعيات الرفق ابحليوان ،وبرضه بيدوا للمساكني،

مش الغرب بيعملوا كده؟ عاملني كده ،بس مش دي طريقة النيب ،طريقة النيب إنك تقول قبلها كلمة اإلخالص موحد
اْلول ،وأن تفعلها ابتغاء مرضاة هللا ،وأنت بتسرتها ،فامحد هللا -جل وعال -أن وفقك لسنة النيب -عليه الصالة

والسالم ،-ولدين النيب -عليه الصالة والسالم ،-هذه نعمة.

 8رواايت احلديث هن ــا
 9صحيح البخاري
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وعلى دين نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم -أان حباول أختصر َي أخواان علشان خنلص النهاردة ،ودين نبينا حممد

مسلما وما كان من املشركني ،خلوا ابلكم َي أخواان إنت كأنك بتقول َي
صلى هللا عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حني ًفا
ً

رب لو مل يكن على ظهر اْلرض مسلم أب ًدا فأان مسلم ،هي دي معىن على ملة أبينا أبراهيم ،ما هو ده اللي حصل

لسيدان إبراهيم؛ خرج مع زوجه سارة وقال إن سألوين عنك سأقول أبنك أخيت وهي مني؟ زوجته ،فإنه ليس على ظهر

اْلرض من مسلم إال أان وأنت ،يبقى ملة أبينا إبراهيم إن أان َي رب اثبت على دينك حىت لو إن اْلرض كلها كفرت ،أان

مائال
مسلما ،حني ًفا يعين إيه؟ يعين ً
اللي هبقى مسلم ،لو اْلرض كلها أشركت أان اللي هبعد عنهم ،هي دي معىن حني ًفا ً
عن الشرك ،يعين لو كله أشرك أان إيه هبعد ،لو كله كفر أان اللي هبقى املسلم الوحيد ،هي دي معىن ملة أبينا إبراهيم
ك م ان
حني ًفا
يم اكا ان أ َُّمةً قاانتًا ََّّلل احني ًفا اواملْ يا ُ
ً
مسلما وما كان من املشركني ،زي ما ربنا قال يف القرآن" :إ َّن إبْ اراه ا

مسلما وما كان من املشركني ،فأنت تقول كذلك َي رب
ال ُْم ْشرك ا
ني" النحل ، 120 :أمة يعين هو لوحده كأنه أمة ،حني ًفا ً

أان ماشي على دين سيدان إبراهيم ،النيب نفسه -عليه الصالة والسالم -كان على ملة إبراهيم اللي هي احلنيفية
ٍ
َّ
يم احني ًفا ۚ
السمحة ،والنيب كان يفرح بذلك وأمره هللا بذلك "قُ ْل إنَّين اه اداين اريب إ ا َٰىل ص اراط ُّم ْستاق ٍيم دينًا قيا ًما ملةا إبْ اراه ا
ني" اْلنعام.161:
اواما اكا ان م ان ال ُْم ْشرك ا
ربنا رفع ذكر سيدان إبراهيم أبنه عبد هللا –جل وعال -وحده يف أرض عجت ابلكفر ،وصرب على أن يلقى يف النار،
وصرب على هذا وحاد عن الشرك ،وبعد عن الشرك وثبت على اإلسالم ،مع أنه مفيش حد مسلم يساعده ،حىت أبوه

طرده وقال له هارمجك ،وقال له امشي ،حىت أبوه رضي أن كله يتجمعوا عليه ويرموه يف النار ،ومع ذلك هو رضي ابهلل
-سبحانه وتعاىل -وصرب على ذلك ،فأنت تقول َي رب أان أجدد عهدي أان ماشي ورا سيدان إبراهيم ،واحنا كل صالة

بنجدد هذا العهد ،اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمَ ،ي رب أان ماشي
وراه وبصلي عليه وبذكره وهأتبع ملته زي ما أنت أمرت النيب -عليه الصالة والسالم -أن يتبع ملته .هو ده الدين

القيم املستقيم السليم الصحيح ،أن تكون على طريقة نيب هللا إبراهيم.

علشان كده ملا أهل الفرتة اللي هم قبل النيب -عليه الصالة والسالم ،-أهل الفرتة الذي قُبل عند هللا -جل وعال -من

مسلما
كان على ملة إبراهيم ،زي ورقة بن نوفل على احلنيفية السمحة البعيد عن الشرك ،وعلى ملة أبينا إبراهيم حني ًفا ً

وما كان من املشركني.

وأنت تعلنها لربك تربؤك كذلك من الشرك ،ومما خيالف هذا التوحيد الذي عليه إبراهيم ،وجاء عليه النيب اْلمني -صلى
هللا عليه وعلى آله وسلم ،-وحني تسمع هذا تعجب كيف رفع هللا -جل وعال -ذكر نيب هللا إبراهيم .ذكر النيب -عليه

الصالة والسالم -لغاية يوم القيامة صح؟ وذكر النيب -عليه الصالة والسالم -من زمان النيب -عليه الصالة والسالم-
مثال نقول سيدان عيسى أو سيدان موسى ربنا
لغاية يوم القيامة ،وإن كان ربنا قد أعطى النيب ما أعطى إلبراهيم ،يعين ً

رفع ذكرهم كذلك ،بس من أول سيدان موسى لغاية يوم القيامة ،لكن مل يُرفع ذكر من اْلنبياء قاطبة مثلما رفع هللا ذكر

نيب هللا إبراهيم لدرجة إنك يف الصالة بتذكره ،والوحيد الذي رفع هللا -جل وعال -ذكره كنيب هللا إبراهيم وأكثر هو نبينا

حممد -عليه الصالة والسالم ،-فأنت بتقول أذكار الصباح وتذكر اسم سيدان إبراهيم ،تصلي بتذكر اسم سيدان
إبراهيم ،بتقرأ قرآن بتذكر اسم سيدان إبراهيم ،هذا ْلن هللا -جل وعال -رفع ذكره حني أرادوا إيقاف ذكره وأراد ربك
ٍ
ين" الشعراء،84:
جل وعال -شيئًا آخر ،فرفع هللا ذكره واستجاب دعوته حني قال " او ْسا ان ص ْدق يف ْاآلخر ا
اج اعل يل ل ا
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فأنت تذكر بلسان صدق نيب هللا إبراهيم يف صالتك ويف عباداتك وع ًدا من هللا -جل وعال -برفع ذكره ،أصبحنا على
مسلما وما كان من املشركني.
ملة أبينا إبراهيم حني ًفا ً

أسأل هللا -جل وعال -أن يثبتنا وإَيكم على هذا الدين وأن يتقبل منا ومنكم صاحل اْلعمال وأن يرزقنا وإَيكم

اإلخالص والصدق يف القول والعمل إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله

وأصحابه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني.
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