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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على حبيبنا وأسووتنا ودودوتنا ويوني نا رسوول اهلل -صولى اهلل عليوه وآلوه وسولم-
أما ب د:
فمرحبوا بووو واني وأ ووواتي وأيلووي وأحبووابي مرحبوا بكووم موورة أ وور مووع "المصووارع" أ ويووا وحبيبووي لولووة النهووارد لولووة
سوننة لودا لوودا ،وإن يوا اهلل نجيول لمووت أكإواش إن يووا اهلل وربنوا يكرمنوا ودايموا منصووري ووول مووا احنوا بن إصووم
بكإاب ربنا وسنة نبينا -صلى اهلل عليه وسلم.-
النهارد الصراع فيه حالة غريبة لدا الشيطان دودر إنوه يسوإندم ب ون النوا فوي إن يموا يوولووا أمثوال ..األمثوال دي
بإودح في إيمانهم أو في عويدتهم أو تؤثر أو تكون منالنة لما لا في كإاب اهلل أو سنة رسوول اهلل -صولى اهلل عليوه
وسلم ،-وظينإنا النهارد والحلوإي اللي لوايي إن يوا اهلل يموا فوي ثوالا حلوواإ كود إن يوا اهلل إن ربنوا يسور لنوا
إن احنا نغيور منهووم األمثوال دي ونولون للنوا مودوع الشورع مو األمثوال دي ،أمثلوة م ينوة لكو إن يوا اهلل ينووول
إيه مودع الشرع منها.
ت الوا نشوفها بسرعة كود فوي عجالوة سوري ة ،وزي موا دلول لحاوراتكم إن يوا اهلل إن ربنوا أحيانوا -سوبحانه وت والى-
ب د ما تنإهوي حلوواإ "المصوارع" كلهوا إن يوا اهلل ب ود رماوان مبايورة ييكوون ي نوي حلوواإ المصوارع كلهوا إن يوا
اهلل مطبوعة في كإاب المصارع ،وحلواإ رماان اللي فاإ "دواو وا يو المنإجواإ" برلوه تكوون مولوودة فوي كإواب
ربنا يجم ني وإياكم على النير.
م األمثال الناوئة والشائ ة بي النا :
"يدي الحلق للي بال ودان"
ت الوا نبدأ حلوة الليلة دي ولكو ب ود موا تصولي علوى حبيبو -صولى اهلل عليوه وسولم ،-مو لوم األمثوال المشوهورة
إن واحد يبوى مثال يايع واحد غني أو مشهور أو عند أوالد والرالل د بوى اتحرم يا إما مو الموال أو مو الشوهرة
أو م األوالد ي ني اتحورم مو الن موة اللوي يواينها عنود ا نسوان اللوي دداموه د فهيبووى زيووان لودا ومإاوايق وب ودي
يننخ كد ويوول "سبحان اهلل يدي الحلق للوي بوال ودان" وب وا يوا لماعوة كلموة "يودي الحلوق للوي بوال ودان" دي فيهوا
ثالا آفاإ:
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اآلفووة األولووى :إن يووي فيهووا سووو أدب مووع ربنووا -سووبحانه وت ووالى ،-إزاي إن أنووا ي نووي عوواير أدووول لربنووا إن أنووا أدر
بالمصلحة مي اللي يسإحق ومي مايسإحوش! دي أوال فيها سو أدب مع ربنا.
اآلفووة الثانيووة :فيهووا اعإوورا

علووى داووا ربنووا ..ربنووا اللووي بيوووزع األرزا  ،إنوول أدر بمصوولحة ال بوواد أكإوور م و رب

ال باد؟! سبحانه وت الى.
اآلفة الثالثة :إن فيها نسبة النوص إلى اهلل -سبحانه وت الى -واتهوام ربنوا بوون أعمالوه ال توووم علوى حكموة ..كونوه عواير
يوول ربنا بيدي اللي مايسإايلش وبيمنع ع اللي يسإحق.
إوعى توول المثل د تاني رز إيه أو يدي الحلق للي بال ودان.
"ربنا افإكر "
م لم األمثلة إن ممك تالدي واحد دابل صاحبه إزي يا فالن عامول إيوه؟ أ بوار إيوه؟ إال أ بوار فوالن إيوه؟ فوالن
الإالوول د اللووي يووو بيسووهل عنووه د موواإ ،فصوواحبه يوولووه اسووكل إنوول مووادريإش؟ دووال لووه يوور! دووال لوه "ربنووا افإكوور "
امبووارح دووال لووه "ربنووا افإكوور " إمبووارح امإووى؟ دالووه السوواعة  ،5السوواعة  5ربنووا افإكوور ؟ م نايووا إن  5إال  5ربنووا كووان
ناسيه ،وب ا الكالم د بر غلط ،ن ربنا -سبحانه وت الى -دالَ " :وَما َكا َن َربُّ َ نَ ِسيا" مريم46:
وال ِعل ِ
ِ ِ
ِ
واب َال ي ِ
ول
وال فَ َموا بَ ل
ولما فرعون سهل موسى -عليوه السوالم -دوال" :دَ َ
ا ُّ
رم َهوا ع رنو َد َربِوي فوي كإَ ض َ
وال الر لو لورون راأللولَوى دَ َ ل
سى" وه55:51
َربِي َوَال يَو رن َ
"افإكار رحمة"
دي ننت المشكلة بإاعة لما تود ل علوى واحود مورين وزيووان وماعنودو رلوا بواوا ربنوا سوبحانه وت والى ،إزيو يوا
فووالن وإزي أ بووار ؟ يوونا اهلل وعافووا إيووه ا بووار ؟ فإالديووه بيووننخ ويوووول ل و "إفإكووار رحمووة" وا وود بال و ؟ فطب وا
كلمة "افإكار رحمة" برله م نايا إن ربنا كان ناسيه " َوَما َكا َن َربُّ َ نَ ِسيا" مريم46:
اوعى توول ع واحد ماإ "ربنا افإكر "! إنما دول توفا اهلل ..اوعى تووول لوو واحود د ول عليو وإنول مورين -ربنوا
يشووني لميووع مرلووى المسوولمي  -اوعووى توولووه "افإكووار رحمووة"! دووول الحموود هلل ،حإووى لووو كوورإ الإ وول اللووي عنوود
منيش مشكلة بت سبق الكالم بكلمة الحمد هلل كما دال اب مس ود" :فم سبوها بالحمد هلل فليت بشا ض ".
أ بار إيه يا حوا فوالن؟ الحمود هلل ت بوان يووية يوا ابنوي ..أ بوار إيوه يوا فوالن؟ الحمود هلل الجورح يوادد علوي يووية،
فسبوإها بويه؟ بكلمة الحمد هلل.
"دا اللي ي إود في حجر ينن ه"
مو لووم األيوويا المنإشوورة بوي ب وون النووا  ،إن ممكو تالدوي واحوود مركوول ح اظووة أو ورزة زردووة أو أي حالووة مو
الحالوواإ دي ،فإوووول ل وه إيووه الح اظووة دي أو إيووه النوورزة دي؟ يوووول ل و اسووكل إنوول م وات رفش ،دي بإجيوول لووي
الحظ ألبسها وأنرل الماتش على وول أليل  5أو 4إلوان.
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ألبسوها وأروح مووش عووارش المكوان النالنووي كوول األبوواب تإنووإن ..توووول لوه يووا عووم النورزة دي ال بإننووع وال تاوور ،يوووول
لو اسووكل إنوول مووش فووايم يووا عووم "دا اللووي ي إووود فووي حجوور ينن ووه" ،وب وا الكووالم د تحووت فيووه كوود برائحووة الشوور
ِ
س رسو َ
عيا ا باهلل ،إنه بي إود إن الحجور يننوع أو ياور مو دون اهلل -سوبحانه وت والى ،-ودود دوال لول وعوال " َوإ رن يَ رم َ
ا ٍّر فَ َال َك ِ
ِ
اي َ ِ
س رس َ بِ َن ري ضر فَو له َو َعلَى لك ِل َي ري ض دَ ِدير" األن ام11:
اللَّهل بِ ل
ع لَهل إ َّال لي َو َوإ رن يَ رم َ
ول ل سيدنا عمر أمير المؤمني عمر ب النطواب فوي يووم مو األيوام يووع دودام أيورش وأع وم حجور فوي الكوون د
ِ
الجنة" صححه األلباني
األسو لد م
نرل
كله اللي يو الحجر األسود اللي يو النبي دال عنه " َ
الحجر َ
ل
فوال عمر" :واهلل إني ألعلم أن حجر ال تننع وال تار ولوال أني رأيل رسول اهلل يوبل ما دبلإ " ي نوي أنوا باعمول
كوود علشووان النبووي دووال كوود إنمووا أنووا ع و ننسووي عووارش إن إنوول حجوور ال تننووع وال تاوور وال يووهتي الننووع إال م و عنوود
المولى عر ولل -سبحانه وت الى.-
"الباب المردود يرد الواا المسإ جل"
واحد يبووى داعود يوإكلم موع صواحبه فبيووول لوه يوا أ وي الحمود هلل "البواب الموردود يورد الواوا المسوإ جل" ،موي اللوي
دال الباب المردود يرد الواا المسإ جل؟! ربنا لو أراد يي ييإم ولو كنل إنل داعد لوو  17بواب ودوافلهم كلهوم
اد اللَّهل بَِو روضم لسو ا فَالَ َم َر َّد لَهل َوَما لَ لهم ِم لدونِِه ِم َو ضال" الرعد11:
على ننس  ،دال عر وللَ " :وإِ َا أ ََر َ
وود باألسووباب ،وامشووي فووي سووكإ  ،وامشووي فووي مناكوول الوودنيا ،واولوول الوورز  ،فلووو حصوول اللووي انوول بإحبووه ..دووول
الحم وود هلل ،ول ووو حص وول حال ووة بإكريه ووا ..د ووول د وودر اهلل وم ووا ي ووا ف وول ،واوع ووى تو ووول "الب وواب الم ووردود ي وورد الوا ووا
المسإ جل" منيش حالة تمنع داا المولى عر ولل إن يي تنن .
"لو نرلل في أر

بإ بد ال جل حش وإديله"

ول ل سبحان اهلل يوش برله م لم األمثلة المشوهورة أو المنإشورة مو ب ون النوا يووول لو "يوا عوم لوو نرلول
في أر

بإ بد ال جل حش وإديله"

سبل المثل د إن واحد دايم بيهمر بالم روش وبينهوى عو المنكور وبيودعو النوا إلوى اهلل -سوبحانه وت والى -ويوايع
حالة غلط عاير يغيريا بكل يودو ورحموة ،فالإواني يووول لوه يوا عوم موا تسويل النوا زي موا يموا يوو إنول اللوي يإغيور
الكون؟ إنل اللي يإصلن الدنيا دي كلها؟ يا حبيل دلبي إنل ما سم إش المثل اللي بيوول ل "لوو نرلول فوي أر
بإ بد ال جل حش واديله".
وب ا الكالم د فيه دعوة للشر بون أنا أو م ال جل اللي بي بَد م دون اهلل ،وفوي ننوت الودول دعووة إلوى الننوا إن
زي ما النا بإ مل أعمل ..إ ا كانوا بيؤمنوا لي م وايم وتبووى يوي دي السوكة الكسوبانة ،ولوو كنوروا ليو ورايوم
يو إنل يإش يا ابني ع الكون إنل اللي يإصلن الكون؟
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الكالم د كله غلط ..ألن إحنا البد إننا نهمر بالم روش بكل م روش وننهى ع المنكر بغير منكر ،وفي ننت الودول
يبوى كالمنا كله منابط باوابط الكإاب والسنة ومنجاملش حد أبدا على حساب يرع اهلل سبحانه وت الى.
"د احنا عايشي في زم غدار ..د زم أسود"
أحيانا إنسان يبوى عند ثروة كبيرة أوي ،وبيد شول مشوروعاإ وبيكسول الحمود هلل ،ومورة واحودة د ول مشوروع كبيور
أوي فنسور كوول اللووي ددامووه واللووي ورا  ،د وول صوواحبه بيسووهله أ بووار إيووه يووا فووالن؟ عاموول إيووه؟ فيوووول لووه اسووكل "د
احنا عايشي في زم غدار د زم أسود يا أ ي واهلل" تنيل فودإ مالي كله في لح ة دا زم كو ا وزمو كو ا ويو ود
يسوول فووي الوورم  ،ووب وا د سووو أدب مووع ربنووا؛ ن ربنووا -سووبحانه وت ووالى -يووو الو ي يووودر األدوودار ،ومنوويش يووي
بيحصل في الرم إال بهمر اهلل سبحانه وت الى.
ول و ا دووال لوول وعووال فووي الحوودي الودسووي يووؤ يني اب و آدم ،يسوول الوودير وأنووا الوودير ،بيوودي األموور ،أدلوول الليوول
والنهار" صحين البناري
"يا إ ال روش ويا إ األددار"
أحيانا الواحد يوول لصاحبه مثال إنل لما كنل ساك في المكان النالني عرلل ليه وسيبإه وروحل للمكان النالنوي؟
يوووول لووه واهلل يووا أ ووي "يووا إ ال ووروش" إن أنووا أسوويل المكووان د "ويووا إ األدوودار" إن أنووا أسوويل الشووغالنة النالنيووة
دي ،والصواب ..إن األددار ال تشا وال ال روش تشا

ن ال روش دي لمع ال رش ويي األزمان والورم ال مشويئة

له وك ل الودر ال مشيئة له وإنما المشيئة تكون لم ؟ تكون هلل -سبحانه وت والى -فبودل موا أدوول "يوا إ ال وروش
ويا إ األددار ويا إ الموادير" أدول يا اهلل سبحانه وت الى.
ودي يووا لماعووة م و بوواب بووت تصووحين ب وون المنوواييم البسوويطة ،وأحيان وا ال تكووون بسوويطة علشووان نصوولن ونشوووش
ظ ِمو ر دَو روو ضل
األمثلة اللي بإإوال غلط نصلحها ،وتودر ب د كد نن م كل كلماتنا حسل الشورع ن ربنوا بيووول " َموا يَول ِرنو ل
إَِّال لَ َدير ِه َردِيل َعإِيد" 11:
"رز الهبل على المجاني "
مو األ طووا الشووائ ة إن واحوود رايوون يشووإري حالووة فووبص لووى واحوود لمبوه بيشووإري حالووة سووامحوني تافهووة لوودا لوودا
س ريا غالي أوي ي ني مثال راين يشإري ميدالية فالرالل بيوول له أصل الميدالية دي مو أيوام كليبور ،مو أيوام نوابليون
بونوابرإ فالميداليووة دي بإإبوواع بونص مليووون لنيووه ..يوووول لوه واهلل ر يصووة أوي ويوول ياتهووا بونص مليووون لنيووه ..فيوووول
ييشووإري الميداليووة دي بوونص مليووون لنيووه ،وييشووإري اللوحووة النالنيووة دي بو و 5مليووون لنيووه ،صووحين يووا أ ووي زي مووا
بيوولوا "رز الهبل على المجاني ".
وب ووا الكووالم د غلووط برلووه ..ليييووه؟ ن رز الهبوول والمجوواني وال وووال كلهووم علووى مووي ؟ علووى رب األر والسووما
الرزَّا ل لو الر لو َّوةِ ال َرمإِي ل " ال ارياإ51:
سبحانه وت الى ..دال لل وعال "إِ َّن اللَّهَ لي َو َّ
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ودال لل وعال " َوَما ِم َدابَّضة فِي راأل رَر ِ إَِّال َعلَى اللَّ ِه ِررزدلو َها َويَو رلَم لم رسإَو َو َّرَيا َولم رسإَو رو َد َع َها لكلٌّ فِي كِإَ ض
اب ُّمبِي ض " يود4 :
ل
"زرع ييطاني وزرع الالوي"
أحيانا واحد يبوى مايي في صحرا  ،وب دي فجهة ويو مايي في الصحرا كد  ،لوى زرع والع في الصوحرا  ،منويش
حد ال زرعه وال حد سادا وال حد بيإ هد الررع د  ،فابنه يوول له يو يا بابا إيوه الوررع د ؟ يووول لوه يوا حبيبوي د "زرع
ييطاني" وب اهم يوول ل ال ال يا أ ي زرع ييطاني د حرام عليو د "زرع الوالوي" ي نوي إيوه الوالوي وا ود بالو
وب ا كلماإ ال ينبغي إنها تإوال.
ي نووي إيووه زرع يوويطاني؟ إ ا كووان أصووال حبايوول دلبووي ال يجوووز إن إحنووا ن إووود أن النبووي -صوولى اهلل عليووه وسوولم -ينلووق

فكيع ن أن الشيطان ينلق؟! ألمال إيه الصحين يا ييخ محموود نووول إيوه ي نوي؟ بودل موا نووول زرع يويطاني نووول
إيه؟ نوول زرع رباني أو نبل رباني ،دال لل وعال "اللَّهل َ الِ لق لك ِل َي ري ض " الرمر45 :
الرا ِرعلو َن" الواد ة46:46
دال لل وعال "أَفَو َرأَيروإل رم َما تَ رح لرثلو َن * أَأَنروإل رم تَو ررَرعلونَهل أ رَم نَ رح ل َّ
يبوى بدل ما أدول زرع ييطاني أدول نبل رباني أو زرع رباني.
ت ووالوا نكموول األمثوال اللووي عووايريي نغيريووا ونشوووش مودووع الشوورع منهووا ،ت ووالوا نشوووش "صوراع مووع األمثووال" الحويوووة
مولوع طير لدا ومهم لدا دد يبدو إنه مش مهم لكنه مهم لودا؛ ألن فيوه أمثوال يوا لماعوة ممكو ا نسوان يوإلنظ
بيها ويي طه ،ممك تودح في عويدة ا نسوان ،وممكو توهثر عليوه ،وممكو يؤا و عليهوا يووم الوياموة ،فوحنوا بنلحوق
ظ ِمو ر دَو روو ضل إَِّال لَ َديرو ِوه
إ واننوا وأحبابنووا وحبايبنووا اللوي بنحووبهم فووي اهلل علشووان كوول واحوود فوويهم ي لووم إن ربنووا دووال " َمووا يَول ِرنو ل
َردِيل َعإِيد" 11:
"يا يمت يا يموسة دي سنة الننوسة وياتي سنة ال روسة"
أحيانوا ممكو الواحوود يكووون عنوود ونوول صووغير ِسونإه اتكسوورإ ربنووا يحنووظ أوالدكووم يووا رب ال ووالمي فيوووول البنووه إيووه؟
سنة تطلع مكانها؟ يووول لوه أيوو يوا بابوا فيووول لوه ود
عاوز ي لمه حالة بت علمها له غلط فيوول له يا حبيبي عاير ال ِ

السنة واولع بر في البلكونة وبص للشمت ودول لها "يا يمت يوا يموسوة ودي سونة الننوسوة ويواتي سونة ال روسوة"

يإطلع ل سنة مكانها ،فالولد ي إود ويإربى علوى إن الشومت يوي اللوي بإنلوق األسونان ،ود طوه ألن الشومت لنود
م لنود اهلل سبحانه وت الى.
ِ
السووماو ِ
دووال لوول وعووال "أَلَو روم تَو َور أ َّ
اإ َوَم و ر فِووي راأل رَر ِ َو َّ
وال
ووم َوالر ِجبَو ل
ُّجو ل
ت َوالر َو َمو لور َوالن ل
َن اللَّووهَ يَ رسو ل
وج لد لَووهل َم و ر فووي َّ َ َ
الشو روم ل
َو َّ
الش َج لر َو َّ
اب َوَكثِير ِم َ النَّا ِ " الحج11 :
الد َو ُّ
ومت إ ا غابو وول؟
وحبيبنو ووا -صو وولى اهلل عليو ووه وسو وولم -لمو ووا دو ووال ألبو ووي ر "يو ووا أبو ووا َ ٍّر يو وول تَو و رد ِري أي و و ت و و ل
يل الشو و ل
تهتي ال ر َ  ،فإسج لد بي يَ َد ري ربِه " صححه األلباني
فونها ت ل
يل حإى َ
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" دإ الشر وراحل"
مو لووم األيوويا اعإووواد ب وون النووا إن لمووا ا نووا أو الكوبايووة تإكسوور يبوووى وودإ الشوور وراحوول ،تالدوي الحالووة
داعدة ربنا يحن ها وفجهة راح ابنها الصغير راح كاسور الكوبايوة ،أبوو رايون ياوربه تووول لوه ماتاوربو

والخ ودإ

الشر وراحل ،إيش عرفنا إن ا نا اللي اتكسر د د الشر أو لاب النير ،ي ني يل يو بيملو إنوه يا ود الشور أو
ا و ٍّور فَو و َال َك ِ
ِ
وع لَووهل إَِّال لي و َوو َوإِ رن
اي و َ
س رسو و َ اللَّ ووهل بِ ل
يجي وول الني وور ،ال يملو و لو و إال اهلل -س ووبحانه وت ووالىَ " -وإ رن يَ رم َ
س رس َ بِ َن ري ضر فَو له َو َعلَى لك ِل َي ري ض دَ ِدير" األن ام11:
يَ رم َ
فا نا ال يه النير وال يه الشر وال يهتي بالنير ،وإنما ال ي يهتي بالنير يو اهلل -سبحانه وت الى.-
ول الصواب نوول إيه؟ الصواب لما يإكسر ا نا نوول ددر اهلل وما يا ف ل.
"كنت البيل بالليل بيجيل النراب"
ب ن النا بإ إود و صوصا النا الطيبي الكبوار موثال داعودي فنجوهة الحالوة داعودة فوي البيول وفجوهة بنإهوا دامول
عشووان تكوونت البيوول بالليوول توووول لهووا يووا بنإوي إوعوي تكنسووي بالليوول يووا حبيبإووي يووو انو ِ
ول مووش عارفووة "إن كوونت البيول
بالليل بيجيل النراب" مي اللي دال إنه بيجيل النراب؟ ،وب ا الكالم د كله ليت عليه أي دليل.
بل إن مثل ال ب اهم لو زولها سافر لبلود موا فلموا سوافر فابنهوا دوام بالليول عشوان يكونت البيول تووول لوه حبيبوي انول
بإكوونت البيوول يبوووى أبووو مهوووا رالووع مو السوونر ،فإ إبوور إن كوونت البيوول د دليوول علووى إن الرلوول مووش رالووع م و
السنر ،وكل دي م االعإواداإ الناوئة اللي نإمنى أنها تغيل بي المسلمي .
"فإن الموص ودنله بالليل يجلل المصائل"
وب اهم بي

إن فإن الموص بالليل ودنله يجلل لإلنسان المصائل ،وي ا أياا م االعإواداإ الناوئة.

"امس النشل"
أحيانا واحد داعد مع صاحبه فبيوول له أ بار إيه يا فوالن بيووول لوه الحمود هلل رب ال والمي  ،يوا د لول الكليوة دوال
له آ  ،يا د لل كلية إيه؟ يوول له بت بوى امس النشل د لل كلية الطل ،واحد تاني دابل صواحبه يوا يوا فوالن
دورإ علووى وظينووة؟ آ دورإ ولويوول الحموود هلل ربنووا أكرمنووي بوظينووة طيوورة ،وي ول اتوظنوول فووي ؟ امس و النشوول
اتوظنول منور كبيور فوي دنواة ادورأ ،إيووه يوا فوالن ات ينول كو ا كو ا ،في وإوود إن كلموة امسو النشول يوي الإوي تصوورش
ال ي والحسد عنه ودا طه ألن ال

يصرش عن ال ي والحسد إن انل أوال تسإ ي باهلل وإن انل تردى ننس .

يبوى مطلوب حالإي أ ويا وحبيبي :مطلووب حالوة مو اللوي ربنوا أن وم عليوه إن يوو يردوي ننسوه ،ومطلووب مو الإواني
اللي ياش ن مة ربنا على أ و إن يو يووول بسوم اهلل موا يوا اهلل ال دووة إال بواهلل اللهوم بوار  ،يبووى دا المطلووب دوال
رل َما َيا َ اللَّهل َال دلو َّو َة إَِّال بِاللَّ ِه" الكهع63:
رل َلنَّإَ َ دلول َ
لل وعال " َولَ روَال إِ ر َد َ ل َ

والنبي دال للصحابي اللي يو حسد واحد تاني دال "أال َّبركل؟" صححه األلباني
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يبوى ننر م المولوع د بحالإي يبوى لو ربنا أن م علي بن موة اردوي ننسو واحمود ربنوا ولوو يووفل ن موة علوى
حد دول ما يا اهلل ال دوة إال باهلل اللهم بار فدي تمنع الحسد وتمنع ال ي .
"بالرفا والبني "
م لم األييا اللي مولودة ..فالن اتجوز وفالن راين يبار له السالم عليكم ازي يوا فوالن بالرفوا والبنوي ويول
ود فيها إيه دي؟ يي فيها حالة يهدول ل عليها دلودل ،الرفا كلمة لميلوة أوي حلووة لودا الرفوا إن ربنوا يج ول
بين و وبووي زولإ و وئووام وود وحوول وعشوورة ويبووة ..دي كلمووة حلوووة أوي ولميلووة ،إنمووا والبنووي فيهووا مشووكلة إيووه؟
المشكلة؟ إن كانوا في الجايلية مابيحبو ينلنوا البناإ وكانوا بي إبروا إن لنة البناإ دي كانل عار وانول عوارش
إن كان في زمان في الجايلية وأد البناإ.
فجا ا سالم فولن إن لنة البناإ عمريا ما كانل عار وعمريا ماكانل وحشوة بول بوال كت دي لنوة البنواإ دي
بإكون سبل للنير لدا واسهلوا اللي لع البناإ ربنا بيكرمه برز واسوع وربنوا بيحن وه وبيكرموه ،كموان البنواإ سوإر
م النار وسبل م أسباب د ول الجنة وصحبة النبي -صلى اهلل عليه وسلم .-
األوالد يبة كبيرة م عند ربنا -سبحانه وت الى -سوا كانوا كور أو كانوا إنواا كلوه يبوة ويديوة مو عنود ربنوا ولو ل
النبي دال إيه؟ "م ِ ابإلِي ِم ي ِ ِ
ِ
البناإ بشي ض  ،فهحس َ إلي ِه َّ  ،ك َّ لَهل ِس رإورا ِم َ النا ِر" صحين األلباني
َ ل َ ر
ووم الويام ِوة أنوا ويوو ول َّوم أصووابِ َع" صوحين مسولم يبووى إ ن صووحبة
حودي تواني "مو عوال لوواريإَو ري حإَّوى تبلغوا ،لوا يو َ
البنوواإ أو لنووة البنوواإ بإكووون سووبل د ووول الجنووة بناوول اهلل -سووبحانه وت ووالى ،-وبيكووون سووبل صووحبة النبووي ف وي
الجنة وبيكون سبل النجاة م النار.
ألمال لما أعوز بوى إن أنا أبار

نسان أدول له إيه د بال مو حالوة إن موش يوهدول لوه بووى بالرفوا والبنوي  ،أدوول

لوه "بووار اهلل لكمووا وبووار عليكمووا ولمووع بينكمووا فوي يوور" ،ووالوون كوود د اللوي كووان بيوولووه النبووي -صوولى اهلل عليووه
وسلم.-
"ثور اهلل في برسيمه"
أحيانا واحد بيسهل صاحبه بيوول له انل تشغل مي م ا فوي الشوركة يووول لوه بصوراحة أنوا د ودإ أدور ودورإ كإيور
أوي لحد ما في اآل ر لويل فالن ،د أفال واحد وأنسل واحد ،يوول له يا رالل حورام عليو موالويإش غيور الغبوي
د دا "ثور اهلل فوي برسويمه" وب وا لنوظ صو ل أوي أوي م نوى كود إن يوو أثبول إن فيوه ثوور هلل وثوور للنوا وأثبول إن
ثوور اهلل -سووبحانه وت ووالى -حايوى هلل أن يكووون لووه كو ل  ،وأثبوول إن ثوور اهلل ال ينهووم ،وثوور النووا يووو اللوي بووينهم،
فوال دا "تور اهلل في برسيمه".
وب ا كلمة يا لماعة فيها سو أدب يديد لدا مع ربنوا -سوبحانه وت والى -دا مو ناحيوة ،ومو ناحيوة تانيوة فيهوا غيبوة
لمسلم م المسلمي  ،مهو يإم الرلل الثاني ،فووعى حد يسهل توول له "دا تور اهلل في برسيمه" اوعى توول
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الكلمة دي ،فيها سو أدب مع ربنا.
"اللي ي وز البيل يحرم على الجامع"
أحيانا واحد يوولوا له ي ني فيه مسجد لمبنا بيإبني محإالي تبرع ،أو في المسجد بي مل مساعداإ لألسور النويورة،
فيوووول لو بووص يووا عووم انوول ماسووم إش المثوول اللوي بيوووول "اللوي ي وووز البيوول يحوورم علووى الجووامع" يووا عووم يحوورم علووى
الجامع مي دال اللوي ي ووز البيول يحورم علوى الجوامع؟ أ ويوا وحبيبوي الموال موال ربنوا ،وربنوا بيسوإنلننا فوي الموال د
عشان ير إ ا كنا ينسإ مل المال في واعإه واال في م صيإه؟ فالمال مال ربنا.
أنا م ا لو مكانش م ا غيور مبلوب بسويط لودا ال يكنوى إال لوووإ أوالد وزولإو  ،فن وال فوي الودول د إن البيول
أولى بت اوعى توول في اللح وة دي "اللوي ي ووز البيول يحورم علوى الجوامع" ،ال ميحورمش علوى الجوامع ،الجوامع د
بيل ربنا -سبحانه وت الى ،-إنما أدول إيه؟ أدول واهلل يا أ ي أنا م ور وظروفي ماتسمحش ،والنلوو اللوي م ايوا يوا
دوب تكني بيإي وأوالدي أولى ،لك ماتوولش اللي ي وز البيل يحرم على الجامع.
"األدارب عوارب"
أحيانوا ولوود بيوووول لوالوود أنووا رايوون أزور عموي يوووول لووه عمو مووي يووا حبيبووي و الو مووي إنوول ماسووم إش المثوول اللوي
بيووول "األدوارب عوووارب" المثول د وب وا منإشور لوودا لودا لوودا بكول أسووع" ،األدوارب عوووارب" ،والكوالم د ينووالع
س رويإل رم إِ رن تَو َوولَّريإل رم أَ رن تلو رن ِسو لدوا فِوي راأل رَر ِ َوتلو َوطِ لووا
يرع ربنا وينالع سنة نبينا ألن ربنا أمرنا بصلة الرحم فووال "فَو َه ر
ول َع َ
ِ ِ
ص َارلي رم" محمد56:55
َص َّم له رم َوأَ رع َمى أَبر َ
أ رَر َح َام لك رم * ألولَئ َ الَّ ي َ لَ َنَو له لم اللَّهل فَه َ
ط لَه في رزدِ ِه وأن ينسهَ لَه في أث ِرِ فَ ِ
ليصل َرِح َمهل" صحين البناري
سرل أن يلبس َ
حبيبنا -صلى اهلل عليه وسلمَ " -م َّ
ل َ
ِ
إن ل ووي دراب ووة أ ِ
وول ِ
اهلل َّ
لح ِسو و ل إل وويهم ويلس وويئو َن وأحل و لوم
وفو وي ح وودي آ وور "أن رل ووال د ووال :ي ووا رس و َ
َصو و ل له رم ويوط ووون وأ ر
ِ
ال م و م و ِ
ول علووى ل و " صووححه
ول وال يور ل
المو َّ
اهلل ظهيوور مووا لد رمو َ
ويجهلووون دووال :إن كووان كمووا توووول فكهنمووا تلسو ُّون له رم َ
األلباني دلل فكهنما تسنهم المل :ي ني الرماد الحار.
اوعى توول في يووم مو األيوام "األدوارب عووارب" األدوارب دول صولة رحوم ،ربنوا أمور إن إنول تصولها ،والنبوي -صولى
اهلل عليه وسلم -أمر إن إنل تصل درايب  ،اوعى في يوم مو األيوام تووول "األدوارب عووارب" حإوى لوو يوم دط وو
إنول تصولهم ولوو حإوى بالمكالموة ،ولوو حإوى بالرسوايل ،ولوو حإوى إن إنول تب ول لهوم يديوة ،ولوو حإوى إنول فوي ال يوود
تإصل وتسلم عليهم.
"امشي في لنازة وال تمشي في لوازة"
أحيانوا واحوود بيوفوق رأسووي فوي الحووالل زي مووا بيوولووا بيجوووز فوالن علووى فالنووة وبيحواول بووودر ا مكوان إن فووالن عنوود
بنوول فالوولة ،وعووارش إن فووالن عنوود اب و فالوول بيحوواول يوف وق االتنووي  ،ويمش وي ف وي الجوووازة كوودا عشووان ربنووا يكرمووه
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يا د ألر تهسيت وإدامة بيل مسلم ،لك أحيانوا بيحصول مشواكل ،أحيانوا ييجوي يوفوق لووازتي موع ب ون البنول تووع
في واحد مش كويت أو الولد يوع في بنل مش كويسة واالتني ييجووا يإنوانووا م وا يوولووا إنول السوبل فوي الجووازة
دي ،وإنوول اللوي عملوول فينووا وإنوول اللوي ود إنووا فوي ال يلووة دي ،فييجوي واحوود يوووول لوه إنوول يووا ابو الحووالل إيووه اللوي
ال تمشي في المولوع د ؟ انل ماسم إش المثل اللي بيوول "امشي في لنازة وال تمشي في لوازة".
وب ا المثل د غلط ،أمال إيه الصن بإاعه؟ الصن بإاعه امشي في لنوازة ،وامشوي فوي لووازة ،وإنول كول موا فوي األمور
إن بإودم يور ،وبإووول للنوا يوا لماعوة أنوا ال أعورش مكنونواإ الصودور ،أنوا بواوفق األ ول دي موع األ د واأل
د مووع األ وول دي وال يلإووي دول مووع ب وون ،أنووا م وااعرفش النووا دول د ليوواتهم إيووه ،أنووا كوول مووا ف وي األموور بآ وود
باألسباب يا لماعة ،وننسي أددم النيور عشوان إعنواش يوباب وبنواإ المسولمي  ،لوو حصول إن فيوه مشوكلة ب ود كودا
دارإ ما بينكم انإو م البداية يا لماعة أنا بهدلكم على ب ن وانإو اسهلوا على ب ن وحاولوا تإحوروا المسوهلة ،لكو
لووو حصوول مشووكلة أنووا ملوويش نوول فوي المولوووع ،فووو ن فوي النهايووة امشوي فوي لنووازة تا وود ألريووا وامشوي فوي لوووازة
برله تا د ألريا.
" لدف في مثوا األ ير"
أحيانا يوول ل فالن ،فالن مواإ فإيجوي تالدوي واحود بيووول لو إيوه فوالن النالنوي " لدفو فوي مثووا األ يور" والكوالم
د غلووط؛ ألن المثووو األ يوور عموور مووا كووان الوبوور ،المثووو األ يوور د بالنسووبة للنووا اللووى بينكووروا اآل وورة ،وانوول

موابإنكر اآل وورة ،انوول عووارش إن فيووه آ وورة وفيووه يوووم ديامووة وفيووه لنووة وفيووه نووار ،ألمووال المثووو األ ي ور فووي يووا يوويخ
محمود؟ المثو األ ير إما في الجنة وإما في النار ربنا يج ل مثواي ومثواكم الجنة يا رب ال المي .
"البوية في حيات "
أحيانا واحد راين ي ري واحد فدا ل ي ريه فدا ل السالم عليكم يا فالن والد توفى اهلل يرحمه رحمة واس ة
"البوية في حيات " كلمة البوية في حيات تويم إن الرالل د كان ميل نادص عمر فربنا يكمل الونوص اللوي حصول
فوي عموور د ويووديهول انوول ،وب وا الكووالم د غلووط ألن منوويش حوود بيموووإ نووادص عموور ،دووال لوول وعووال " لِ لكو ِل أ َّلمو ضوة
ِ
اعة َوَال يَ رسإَو رو ِد لمو َن" يونت63 :
َل ل له رم فَ َال يَ رسإَهر لرو َن َس َ
َلل إِ َا َلا َ أ َ
أَ

ودووال -صوولى اهلل عليووه وسوولم" -إن روح الووود ننو فووي روعووي أن ننسوا لو تموووإ حإووى تسووإكمل أللهووا" صووححه
األلبوواني ويوول أدووول إيووه للواحوود اللوي أنووا رايوون أعريووه؟ دووول الكووالم اللوي يإسووم ه د وننووإم بيووه إن إنوول لمووا توابوول
واحوود وعوواير ت ريووه دوول لووه "إن هلل مووا أ و ولووه مووا أعطووى وكوول يوي ض عنوود إلووى ألوول مسوومى فلإصووبر ولإحإسوول" دووال
الشيخ األلباني" :وي ا الحدي أحس ما ي ر به" ،مش دادر تحن ه دل له "ع م اهلل ألر  ،آلور اهلل" أي حالوة
إنمووا مواتوولو البويووة فوي حياتو ألن ممكو الرالوول يصوودد فووي

ف ووال إن الحيوواة بإاعوة حبيبووه اللوي موواإ يإكموول

عند .
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ربنوا يجم نووا وإيواكم علووى النيور ت ووالوا نكموول بكور إن يووا اهلل موع "صوراع مووع األمثوال" ونصووحن األمثوال النطووه اللوي
ظ ِم ر دَو رو ضل إَِّال لَ َدير ِه َردِيل َعإِيد" 11:
بإشيع بي ب ن المسلمي  ،عشان كلنا عارفي إنه " َما يَول ِرن ل
نإوابل بكر إن يا اهلل مع "صراع موع األمثوال" الجور الإواني ،بوهحبكم فوي اهلل سوبحان اللهوم وبحمود أيوهد أن ال
إله إال أنل أسإغنر وأتوب إلي وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
تم بحمد اهلل
يايدوا الدر للنشر على النل في دسم تنريب الدرو في منإدياإ الطريق إلى اهلل تنالوا ينا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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