
ٗادب املطوٌني املعاصسّٙ حن٘ زض٘ي اهلل                     َف٘ش٠ حمٌَّد أب٘شٙد
                 (1 ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



ٗادب املطوٌني املعاصسّٙ حن٘ زض٘ي اهلل                     َف٘ش٠ حمٌَّد أب٘شٙد
                 (1 ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  ٚاجبٚاجب

  املطًُني املعاصسٜٔاملطًُني املعاصسٜٔ

    اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛحنٛ حنٛ 

 ايطبع١ ايجا١ْٝايطبع١ ايجا١ْٝ

 
 



ٗادب املطوٌني املعاصسّٙ حن٘ زض٘ي اهلل                     َف٘ش٠ حمٌَّد أب٘شٙد
                 (2 ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 ايٓب١ٜٛ ايػسٜف١ ٛاج١ٗامل

 ايطبع١ األٚىل
 ّ 2006َازع  َٔ عػس ًداَظياملٛافل  :  ٖـ 1427 صفس َٔعػس اخلاَظ

 ايطبع١ ايجا١ْٝ
 ّ 2012 ضبتُرب َٔ عػس ًطابعاملٛافل ي:  ٖـ 1433 غس٠ ذ٣ ايكعد٠

 

 I.S.B.N. 977-17-3114-9ٞ :ايرتقِٝ ايدٚي

 2006/5450:  زقِ اإلٜـداع 

بايعبٛز ٓٛباز يًطباع١ايداز 

 



ٗادب املطوٌني املعاصسّٙ حن٘ زض٘ي اهلل                     َف٘ش٠ حمٌَّد أب٘شٙد
                 (3 ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
321 

 .....ا٢بمد هلل 
وجعلو ٔبسمو ، وأنوار صفاتو الزاكية ، ٔبمال أخالقو العالية  ل حبيبو ٝبم  الذى

هللا  خصم  سّرِهبعلى من والصالة والسالم ،  ة هلل على ا٣بلق أٝبعْبوشرعو وخلقو وىديو حجم 
، رتو يؤلفون القلوب على حض، فيف الكون رسل ىدايتو  عواأتبوجعل ، توىذه األمة ٗبودم 
 ه و عبادتو .ويسوقون ا٣بلق إىل توحيد،  نانتونفوس إىل حوٯبذبون ال

و أعُب قضية  –إن ا٢بادثة ا٤بريرة الٌب مرمت أبمتنا اإلسالمية ىف اآلونة األخّبة 
و التفاعالت و  –والٌب نشرت ببعض الصحف األوربية  ولالرسومات ا٤بسيئة للرس

فعال األئمة وأبيان ا٥بدى القرآىن والسنة النبوية  على الرغم من وضوح -أفرزهتا  الٌب ٤بواقفا
، احملاضرات ا١بمعة و خطب ية ببعض ا قد تناولنا ىذه القضو ٤با كنم  - ه الشأنالكرام ىف ىذ

ىذه  طلب الكثّبون ٝبعفقد ، (ٔ)الزايرات أثناء ابلبالد و إخواننا  أسئلةالعديد من  وإجابة
 . الفائدة وينتشر البيان القرآىن والتوجيو النبوى ىف ىذا األمر لتعمم ؛ جها ىف كتاب ا٤بواد وإخرا

هللا  لضفبىذا إخوان صدق حٌب خرج العمل إ٪باز فقد أعاننا على ، وا٢بمد هلل 
 . بْب يدي  الٌبهبذة الصورة الطيبة ،  توفيقووحسن 

 انماىىذا ا٤بوقف الذى ٫بن فيو من ا٥بجمات الشرسة ، و بي م وقد بدأان بتحليل أسباب 
 دالزا وصمفنا بعدىا ، اآلن ارتبطت وتشابكت حٌب وصلنا ٤با نعانيوتلو اآلخر ، و كيف  سببا

ان الٌب استضعفو ة ىذه العثر مة ، و النهوض من جن للتصدى لتل  ا٥بو الذى ٰبتاجو ا٤بسلم
، و انتهينا بواجب  لدعوة غّبه -كل مسلم   –ا٤بسلم ها إلي الٌب ٰبتاجا ا٤بناىج بينم  كما،   فيها

، وماذا بقى  ا٤بسلم ا٤بعاصر ىف كيفية استعمال الرد القرآىن على من أساء ٢بضرة النىب 
 ؟بتساؤل ..ىل من فائدة ٤با حدث  مث ختمنا، الشريفة ٫بو حضرتو ذل  بعد  علي ا٤بسلمْب

                                                 
،  ٕٙٓٓ/ٕ/ٖ-ٔ/ٖٔ: سجلت ٧بتوايت ىذا الكتاب ىف خطب ا١بمعة والندوات ابلبالد اآلتية : ٧بافظة قنا  ٔ

 . ٕٙٓٓ/ٕ/ٛٔ، شبْب الكوم  ٕٙٓٓ/ٕ/ٚٔ، بنها   ٕٙٓٓ/ٕ/ٓٔا٤بعادى ابلقاىرة 
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 ، و أخواتى الكرٲبات...م االكر  نبا٤بسلم إىن أخواىنو 
،  خّب ا١بزاء ٯبزي كل من ساىم فيوأن  عزوجلأسأل هللا ،  ذ أقدم لكم ىذا العملإ

، حٌب  وأن ٯبعلو خالصا لوجهو الكرًن، و أن يساعد بو ىف زوال اللبس وتوصيل رأى الشرع
وس إىل اتباع ىدى سيد األولْب و اآلخرين يرى الناس ٝبال و كمال ىذا الدين ؛ فتشتاق النف

. 
 ّبغ لغاتالناطقْب با٤بسلمْب و غّبىم من  إىل ا٢بقائق النفيسةتصل ىذه ومن أجل أن 

أىل  فإىن أدعو وأحث   –على ا٢بقيقة  ه ا٤بعارف٥بذو الذين ىم أحوج منا  –العربية 
 و٧ببٌّ لرسولو هم أن يتقدم كل غيور من؛ اإلختصاص ىف اللغات و الَبٝبة و النشر 
 لَبٝبة و النشراب ذن مُبو ىذا إ – وىف أى مكانفيَبٝبوا ىذا العمل و ينشروه أبية لغة 

اإلسالمية إىل كل ىف توصيل الدعوة  وإسهاما وحبا ىف رسولو  –حسبة لوجو هللا تعاىل 
 .، بكلِّ ما ىف الطاقة و اإلمكان مكان 

دان دمحم جع و ا٤بآب ، و صلى هللا علي سيو ا٤بر و ماتوفيقى إال ابهلل عليو توكلت و إلي
أو عاد إىل ، وحبيب كل من التمس و سل  طريق ا٥بدى  تومابو إمام كل قدوة كل أوماب 

 صواب .ال
 فوزى دمحم أبو زيد

 م ٕٙٓٓمارس  ٖ ى  ،ٕٚٗٔصفر  ٖمعة ١با
 . ا١بميزة   غربي ة : 
  :ٖٜ٘ٗٓ٘ٔ-ٓٗٓ+   :ٖ٘ٗٗٗٙٓ-ٓٗٓ+ 
 تاإلنَبن ا٤بوقع على : WWW.Fawzyabuzeid.com 
  اإلليكَبوينالربيد E-mail  : 

fawzy@Fawzyabuzeid.com 
fawzyabuzeid@hotmail.com 

fawzyabuzeid@yahoo.com 
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 ؟.ايتخًٌٝ…:ٍ.ايفصٌ األٚ

  اهلجُات ايػسض١ ع٢ً اإلضالّاهلجُات ايػسض١ ع٢ً اإلضالّ

  ......ٚأضبابٗاٚأضبابٗا

 .................ايطبب األٍٚ

  تٛقريٙتٛقريٙٚٚ    سضٍٛسضٍٛايايايتكصري ف٢ تعصٜس ايتكصري ف٢ تعصٜس 

 .............جاْٞايطبب اي

  املطًُنياملطًُني  دٜازدٜازف٢ ف٢   األخالماألخالم  تٗا٣ٚتٗا٣ٚ

 .........جايحايطبب اي

  دع٠ٛ ايػري إىل دٜٔ اهللدع٠ٛ ايػري إىل دٜٔ اهلل  ايتكاعظ ف٢ايتكاعظ ف٢

 ...ايطبب ايسابع 

  ًٛب أعدا٥ًِٗٛب أعدا٥ِٗضٝاع ٖٝب١ املطًُني َٔ قضٝاع ٖٝب١ املطًُني َٔ ق
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 زٚض١ َٔ اجل١ٓ

 

 

 

  ًا بني بٚتٟ ٗ ًِرب٠ زٗضٞ ًّ زٙاض اجلًِٞا بني بٚتٟ ٗ ًِرب٠ زٗضٞ ًّ زٙاض اجلِٞ
  حدٙح غسٙف ًتفٌق عوٕٚحدٙح غسٙف ًتفٌق عوٕٚ
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 *اهلجُات ايػسض١ ع٢ً اإلضالّ ٚأضبابٗااهلجُات ايػسض١ ع٢ً اإلضالّ ٚأضبابٗا

 ويقولون يل : لكثّبونيتساءل ا
من أىل الد٭بارك وغّبىم من  إننا يف تعب وضيق شديد ٩بن ىاجم حضرة النيب 

 ؟ ماىو أساس ا٤بوضوع، فدعوان نفهم معا  الكافرين
 قال :إذ الينطق عن ا٥بوى الذي  الطبيب األعظم ولنعد إىل كالم 

ًَ  ٘غُم٘غُمُُٙٙ  }} ًَاأل ِْ  ٍٍُُاأل ِْأ   ًًِِِِّّ  ََٗٗأََأ  ::قاه٘اقاه٘ا  ، ،   أأتِِتعََعصِِصىل َقىل َقإإ  ُُٞٞوََوٟ األَكٟ األَكاَعاَعدََدا َتا َتٌٌٍََ َكٍ َكٟ عوُٚلٟ عوُٚلاَعاَعدََدتََت  أ
ٗ ٗ   ،،ٚى ٚى ا١ اهطَّا١ اهطَّجََجغُُغكََك  ا١ٌا١ٌجََجٗهلِلٍ ُغٗهلِلٍ ُغ  ،،  سسٌٌٚٚجِِجر َكر َك٣ِِ٣ًًََِِ٘٘أُتٍ َٙأُتٍ َٙ  ىِِىبََب  ::  قايقاي  ؟ ،؟ ،ر ر ٣ِِ٣ًًََََِِ٘٘ٙٙ  ُُّّخِِخََُُ  ٍٍٞٞوَّوَّقِِق
َٚ  ََٞٞاَباَبََٔٔٗكٍ امَلٗكٍ امَلدُُدعََع  ِٗزِٗزدُُدَّّ اهلل ًّ ُصَّّ اهلل ًّ ُصعََعصََصََِِِِٚٚهِِه ًَِٚلٍ ٗه ، ،   ََََََّّٓٓ٘٘يف قو٘بلٍ اِهيف قو٘بلٍ اِه  َّ اهللَّ اهللفََفرِِرقِِقًِلٍ ٗه

ِٓسََسَٗكَٗك  اهدُٚااهدُٚا  بُّبُّ: ُح: ُح، قاَي، قاَي؟ ؟   اهللاهلل  ٙا زضَ٘يٙا زضَ٘ي  ََََُُّّٓٓ٘٘: ًٗا اِه: ًٗا اِه  ٘ا٘اقاهقاه ِٓا   22..{{ت ت ِِ٘٘امَلامَل  ُُٚٞٚٞا
 : الجدال فيها مع مرارهتاقرر حقيقة فهذا ا٢بديث الشريف ي

، ٤با تداعت علينا  وٱبرج منها حب ا٢ببيب األعظم مل يسكن حب الدنيا قلوبنا لو 
٤با جرؤ إنسان يف الوجود أن  ، و! لقدران مستنقصة! ،  آمنة من بطشنامن حولنا ، األمم 

 !!....!..نا موقٌن بذل  ومقٌر .وكل  ...!!..ىذه ىى ا٢بقيقة ا٤برمة  ... ينال منو 
مل ، شتكى من وطأتو نو من قسوتو  أنن  يو إل صرانا٢بال الذى و  قيقةا٢ب هىذ ولكن
بنا ا٣بلل بدأ  إذعدة .... على مراحلوتسلمل تسلسل و إ٭با ! ، ..من السماءفجأة ينزل علينا 

 ا٢بق دعوةل اً ترك، و  خالقلأل بيعاً و ، ألرزاق اب شغالً  ّبان ىف حب نبينا قصبتن ا٤بسمون ٫ب
، نا أعداؤان واستباحوا حرماتنا ب هان، فاست استجداء منافعهم وأا٣بلق إرضاء  ضغطٙبت 

، ، فانكشفت ٥بم أظهران و بطوننا  وزرعوا صنائعهم ىف أوساطنا، وأجمجوا انر الفتنة بيننا 
والحول وعاقبة ٤با نسيناه ، نتاجا ٤با زرعناه و حصادا ٤با أٮبلناه ، علينا  مفكانت ىجماهت

 والقوة إال ابهلل ..!!..
 !!..كغثاء السيل على كثرتنا غثاءًا  صران  حٌب؟  واىلوت؟ كيف بدأ األمر معا  لنرى و 

                                                 
 ..  أي الرغاوي الٌب تطفو فوق ماء البحرأي الرغاوي الٌب تطفو فوق ماء البحرغثاء السيل :غثاء السيل :  ،  وابنثعن  صحيح أىب داود ، ٕ
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 ايطبب األٍٚ : ايبدا١ٜ ...

  ٕٕآآايتكصري ف٢ تعصٜس ايسضٍٛ ٚتٛقريٙ ع٢ً ْٗج ايكسايتكصري ف٢ تعصٜس ايسضٍٛ ٚتٛقريٙ ع٢ً ْٗج ايكس

 ؟ كيف كانت البداية من ىنا ..
 ميع ا٤بؤمنْب :١بوقال لنا و ، ن هللا أمر ا٤بؤمنْب أمرًا صرٰباً إ ....

                                         الفتحالفتح  99اآليةاآلية    
كل على قدره : ونعاونو يف تبليغ دعوتو ، .أي نساعده يف نشر رسالتو ، ره أمران أن نعزِّ 

وأقل القدر أن نكون ٫بن مثااًل و٭بوذجًا للمسلم القوًن يف أخالقنا وسلوكياتنا ومعامالتنا  ...،
. 

، مث ذىب وآخرىم رجل دخل من شهر يف فرنسا : ا نسمع من يدخل يف اإلسالم ولكن
، : ا٢بمد هلل أنِب قد دخلت يف اإلسالم  وقالة بلد من بالد ا٤بسلمْب ، فرأى العجب ، ر لزاي

ألن ا٤بسلمْب غّب ملتزمْب . ٤باذا ؟؟... .!! وإال ٤با دخلت فيو؛ ..!!..قبل أن أرى ا٤بسلمْب 
 ..!!..أبحكام دينهم

عل ى ج ج الق رآن و كم ا أم رم رانه وقم  وأ  رسول هللا  رانكون قد عزم نىل بسلوكنا ىذا 
 ...!! وشجعنا غّبان على ذل ، بل !! ا بو أم نكون قد استهنم ...!..؟؟الرٞبن 

  !!! تطتٛجب ايتأدٜب  ! تطتٛجب ايتأدٜب  ٚيهٔ ٚيهٔ نًُات َأيٛف١  نًُات َأيٛف١  

 ..:إن ا٤بسلمْب شعروا أو مل يشعروا يستهزءون بنبيهم
 -أو نزاع ويقول لو ، وٰبدث بينهما شطط يف الكالم ، م الذي يتكلم مع أخيو فا٤بسل

ولكنها عبارة يقو٥با لتهدئو ، ىو ال يقصد الصالة ، على النيب"  ى"صل:  -وإن كان ال يدرى 
ألنو استخدم ! ، ٯبب أتديبو ؛ هبذه الكيفية أن قائلها حكم الفقهاء : إن ىذه العبارة  ، أخيو

 .غّب موضعو  اسم النيب يف
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 : وإذا ذىب رجل إىل رجل يطلب منو العفو يف أمر يقول
ىذه الكلمات وأمثا٥با وأشباىها نسمعها   ،" وهللا لن أعفو حٌب ولو جاءين النيب دمحم "

 يف غّب موضعو ألنو زج ابسم النيب دمحم ؛ كثّبا وىذه الكلمات ٯبب أن يعاقب فاعلها 
 : مع أن هللا يقول ١بميع ا٤بؤمنْب؟ !!..ترفضو النيب دمحم لو جاءك يف أمر  ....،

                                               
        األنفالاألنفال  4242اآليةاآلية      
 .مثل ىذه األقوال تشيع بيننا وغّبىا 

 :ومنها من يطلب من الناس االستجداء ابسم النيب 
 يقسم ابسم النيب ويعرض اسم النيب ألشياء مل أيم ر هب ا الن يب، عطيِب كذا" "والنيب ت

وإ٭ب  ا أم  ر ابلعم  ل لالس  تغناء ؛ ومل أيم  ر بتكف  ف الن  اس ، ، ف  إن الن  يب مل أيم  ر ابالس  تجداء 
   . عن الناس

                              المنافقونالمنافقون  88اآليةاآلية      
ن أبأن من يتسول ابسم النيب ٯبب أن يؤدب ويُعّذر، ويُعّذر :  ومن ىنا حكم العلماء

فاسم ، ألنو عرض اسم النيب ٤با ال ينبغي لو ؛ ٰبكم عليو القاضي ٗبا يناسبو من أنواع ا١بزاء 
 .النيب ٯبب أن يكون مصوانً ومبجاًل ومكّرما

علماء أبي كيفية من ا٤بؤمنْب وا٤بسلمْب فقد أٝبع ال أما من يسب حضرة النيب 
أٝبعون أن حكمو القتل وال يستتاب كا٤برتد بل يقتل فورًا ألنو مسلم ومؤمن وسب النيب 

.ىذا فيما بيننا ٝباعة ا٤بؤمنْب ..... 
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    ايٓب٢ ايعدْإايٓب٢ ايعدْإْدا٤ ْدا٤   أدب ايكسإٓ ف٢أدب ايكسإٓ ف٢

! فأين ٫بن من النهج القرآىن ىف سم النىب و تعريضو ٤با اليليق إوإذا كان ىذا واقعنا مع 
، أال نناديو اب٠بو  عزوجلأمران هللا ف؛ ، انظر كيف كرمم هللا اسم نبيو و عظممو النىب ؟  توقّب

 : وقال ٥بم، عن ذل   عزوجلفنهاىم هللا ؛ فقد كان العرب يقولون لو اي دمحم 

                                             
  النور  النور    3636اآليةاآلية  

 ماذا نقول؟
، لكن ال تنادوه اب٠ب و،  ه، اي صفي هللا ، اي حبيب الل ، اي رسول هللا قولوا: اي نيب هللا

وأم     ران أن ن    وقّره ونعظّم     و ص     لوات ر  ، ُخّص    وه ابلتعظ     يم والت    وقّب ألن هللا عظّم     و ووق    ّره 
 . وتسليماتو عليو
ن أي إنس ان أن نص لي وإذا ٠بعناه م، إذا ذكر ا٠بو أن نصلي عليو  عزوجلأمران هللا 

 ؟ ، ٤باذا نصلي عليو عليو
و٫بضر كأننا نقف ، وعند ٠باع ا٠بو ، لنحضر أجسامنا وقلوبنا فنهتز عند السالم عليو 

 . بْب يديو صلوات ر  وتسليماتو عليو

  ٚمثست٘ .ٚمثست٘ .  ًٓب٢ ًٓب٢ يياإلَاّ َايو اإلَاّ َايو َجاٍ : تٛقري َجاٍ : تٛقري 

وطلب اإلمام مال   ةيف ا٤بدين دخل ا٢باكم أبو جعفر ا٤بنصور إىل مسجد الرسول 
 : فإن هللا قال، : مهالً اي أمّب ا٤بؤمنْب  فقال اإلمام مال ، مث رفع صوتو  ليناظره يف مسألة

                                  الحجرات  الحجرات    44اآليةاآلية  
وضة ، إايك أن ترفع صوت  يف ٦بلس ويف حرم ويف ر .... وحرمتو ميتا كحرمتو وىو حي

 ... النيب 
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ال ٰبدثون حديثًا عن رسول هللا إال إذا ، وكان اإلمام مال  وغّبه من العلماء األجالء 
 . أتداب مع حضرتو ؛  اغتسلوا وتطيبوا وتوضئوا ولبسوا أٝبل الثياب

يف مسجد ا٢ببيب ا٤بصطفى جالسًا على كرسي العلم  اإلمام مال  كانذات مرة ،  و 
 :ونظر أحد الطالب فرأى عجباً .،   يروي أحاديث رسول هللا

مث تدور ، وال يقطع حديثو ويكملو ، وتلدغو من قدمو فيتفزز ، رأى عقراًب تذىب إليو 
عشر مرة وىي  ٥با أربع ، عدم  فيتفزز وال يقطع حديثو ويواصلو، وأتيت إليو وتلدغو مرة اثنية 

 هى من درسو ذىب إليو وقال لوفلما انت،  تلدغو و ال يَبك موضعو وال يقطع حديث النيب 
 !. قال: نعم ؟. ، رأيت العقرب فقال: نعم . !!: رأيت من  اليوم .

 .من أجل لدغة عقرب قال: كرىت أن أقطع حديث رسول هللا 
وقد قال يف ، يف ا٤بنام  ال يبيت ليلة إال ورأى رسول هللا  من أجل ذل  كان 

  ا٤بنام، من توقّبه وتعظيمو ٢ببيبو.يف ذل : ما بت ليلة إال ورأيت رسول هللا 
ونقول : ؟ امالحظة : سأل أحد ا٢باضرين: و ٤باذا مل يقم التلميذ بقتل العقرب إذ رآى

ار ، و مل يكن أحد يستطيع من ىيبتو ووقاره أن قإن ٦بلس اإلمام مال  ، كان ٦بلس ىيبة وو 
 ى رؤوسهم الطّب !!يتحرك إال إبذنو ، فقد كان تالمذتو و مريدوه ٯبلسون و كأن عل

  حكٝك١ ايتعصٜس ٚ ايتٛقريحكٝك١ ايتعصٜس ٚ ايتٛقري

 :والتوقّب والتعظيم األكرب 
فال نتلوه ، وأن نوقر قرآنو .و٫بافظ على تنفيذىا، ونقوم أبدائها ، ر سنتو أن نوقِّ 

مث أنمر ، وإ٭با نتلوه ابللسان وننفعل بو ابلقلب وا١بنان ، ابللسان وججره ابألعضاء واألركان 
لننال رضا الرٞبن جل يف  -أن تعمل ٗبا تلوانه أو ٠بعناه من كالم الرٞبن  ،ا١بوارح واألركان 

يقول يف ا٢بديث الصحيح الذي رواه  فإنو ، فوق أي شيء آخر  و وأن ٫ببم  -عاله.
 : البخاري

{{  ُّ ُّٗاهلل ال ٙؤً َْ  ٗاهلل ال ٙؤً َْأحدكٍ حتٟ أك٘   إهٕٚ ًّ ًاهٕ ٗٗهدٖ ُٗفطٕ ٗاهِاع إهٕٚ ًّ ًاهٕ ٗٗهدٖ ُٗفطٕ ٗاهِاع   أحبَّأحبَّ  أحدكٍ حتٟ أك٘
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  أحبُّأحبُّ  ٙا زض٘ي اهلل ألَُتٙا زض٘ي اهلل ألَُت  : أدراك ما عمر يقولوسيدان عمر ... وما ....  أمجعنيأمجعني
، فجاىد ! !   إمياُم ٙا عٌسإمياُم ٙا عٌس  : مل ٙلٌِى: مل ٙلٌِى  . قاي. قاي، ، إىلَّ ًّ كى غ١ٛ إال ُفطٛ ..إىلَّ ًّ كى غ١ٛ إال ُفطٛ ..

إىلَّ ًّ كى غ١ٛ إىلَّ ًّ كى غ١ٛ   أحبُّأحبُّاآلْ اآلْ اهلل ألُت اهلل ألُت   : ٗاهلل ٙا زضَ٘ي: ٗاهلل ٙا زضَ٘ي مث قال ، نفسو
  {{    حتٟ ُفطٛ اهيت بني دِيب... قاي: اآلْ ٙا عٌسحتٟ ُفطٛ اهيت بني دِيب... قاي: اآلْ ٙا عٌس

 ؟ أين ٫بن من ذل 
؟ وقسنا بو ما يف قلوبنا  ،أو اإلمام مال  ،  أحضران ترمومَب سيدان عمرفلو أننا ِِ 

 .!!...قد أشربتو قلوبنا -وىي رأس كل خطيئة  -سنجد حب الدنيا 
 كما أمر هللا ؟؟؟؟؟...رانه قم و  وأ ؟؟..رانه أو عزم ؟؟..فهل هبذا نكون قد أحببناه 

 

 

 .............ثاًْٝا

  املطًُنياملطًُني  دٜازدٜاز  تٗا٣ٚ األخالم ف٢تٗا٣ٚ األخالم ف٢

 ....على ا٢بقيقة  طنا ىف ٧ببتو فرم فقد !!..واحسراته بل ....!!....ال 
وصار ، و انفرط عقد احملبة ، الظالم  حلم قد لقلوب فل النورىى  ٧ببتو ٤با كانت و 

 لنفس ، وأسهلل، و أيسر تربيرا  سِّ للح إيالما، وأقل  من األخالق أسرعالتفريط يف سواىا 
أو ، ..... ونسيناىا ، اإلسالمية  األخالق حٌب تعودان مرارة فقد .. !!  ع مع اجملتمأتقلما 

 ، وتتابعت التنازالت : تناسيناىا...
 أين األخالق اإلٲبانية ؟ ؟ أين القيم اإلسالميةواآلن ...

!! ، نسمع عنها يف عصر ا٣بلفاء الراشدين !!.. نسمع عنها يف عصر سيدان رسول هللا
 !!!ال توجد ...؟..........؟..!!..ن يف عصران.. لكن أين ىي اآل..
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  اضتطالع زأ٣ ف٢ األخالم ؟اضتطالع زأ٣ ف٢ األخالم ؟

نسبة مثال ولو عملنا اآلن كما تعمل ا٤بؤسسات الغربية ..استطالع رأي .. لكي ٫بدد 
فلنجر استطالع رأى أجا إذافقدت فقد الدين :  من األخالق الٌب أخرب عنها  تواجد خلق
 ؟. وعند من تكون؟ مثال عن األمانة 

 .!!!نصف يف ا٤بائة .... كم تكون النسبة يف ا٤بائة ابلنسبة للبالد اإلسالمية؟
أين الصنايعي الذي كان يتقن الصنعة ألجل أجا كانت ٙبمل  !!؟؟زمان . اهكنا نر   أين ما

أين الصنايعي الذي سأعطيو بضاعة وأطمئن عليها أنو لن يسرقها وسيبحث عن العيب  ؟ ا٠بو
أن أحضر علىم اآلن  افلكي أصل ٥بذ..و أين أجدىم ؟؟؟؟ آيت هبؤالء؟ من أين  ويصلحو

ا٤بسلم  ؟ ىل يصح ذل  اي حضرات؟. إذًا أين ا٤بسلم !!.صنايعي من اتيوان أو من الفلبْب ..
 ؟؟!!ىل ىذه أخالق ا٤بسلم . !، ينصب . يغش  

ٖبادمة فيأيت ، تصلح  من بلدهوصل األمر أن الذي ٰبتاج خادمة ال ٯبد خادمة حٌب 
 مل إبنة البلدحٌب ا٣بادمة األمينة ... . ٤باذا؟.من سّبالنكا أو من الفلبْب أو من أندونيسيا .

الذى فقدانه وىذا  ؟  سينتشر هبا دين اإلسالمٍبوال؟ أين أخالق اإلسالم  !!وجود .يعد ٥با
 .موجا ٝبيعاً تعلتلزم لذل  و وعندان ا٤بعايّب الٍب ، ما كان ٰبافظ عليو كل ا٤بسلمْب ىو ذاتو 

وما ىو تعليق  على ما صارت ؟ وعندما ترى نتائج االستطالع ، ما يكون شعورك 
 ؟إليو األخالق ىف بالد اإلسالم 
على و  -و نو ويعادو نكانوا ٰباربو و  -من مكة للمدينة  ا ىاجر و الكل يعلم انو ٤ب

أمل .. فلما ىاجر ...-الرغم من ذل  فإن كل ما ٱبافون عليو يعطونو لو ليحافظ ٥بم عليو.
.. مع أجا كانت من حقو ألجم أخذوا ؟؟ أن أيخذ معو كل ىذه األماانت  يكن يف مقدوره 

. ولكنو مل يفعل ذل  -ودورىم و٘باراهتم كلها . مصادروا أموا٥ب إذمن أصحابو كل ما ٲبلكون .
لو لكي يرد وذل  ك -مع أنو يعلم أنو معرض للقتل  -وأمره أن يبيت ، وأبقى ابن عمو ، 

 األماانت إىل أىلها ... ما ىذا؟
 إنو ا٤بثال األعظم :
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ًَ  دِّدِّأََأ  }} ًَاأل   33{{  اُماُمخََخ  ًًََِِّّ  ِِّّخُُخال َتال َت  ََٗٗ، ،   َِمَِما٢تٌَا٢تٌَ  ًًََِِّّٛ ٛ ههإإ  ََٞٞاَُاَُاأل
 أين ا٤بسلم الذي يعمل هبذا ا٤ببدأ وهبذا ا٢بديث؟ىذا ما ضاع منا وفقدانه ، 

 !!يكون من الصا٢بْب ......إذا وجد 

  ؟؟؟؟  املطًُنياملطًُني  أضٛامأضٛامإذا دخًت إذا دخًت بو بو ٚنٝف ٚنٝف 

ولكن ، يراىم يف ا٤بسجد عليو أال ؛ ص أحوا٥بم من يريد أن يرى ا٤بسلمْب ويتفحم 
؛ ر منو النيب كل ما حذم جد  سي :يذىب ألي سوق من أسواق ا٤بسلمْب ،  ّباىم يف السوقفل

 . ىل سّبى : ،  عليوو ٫برص نسّب 

                                    الشعراءالشعراء  
 ... ؟ ىل ىي موجودة

                      المطففينالمطففين    ،،  
 ن ىنا؟و أين ا٤بسلم ىل ىي موجودة ؟

.ا٤بنافق وليس ا٤بؤمن مع فنتمس  ابلثالث ، ؛ آية ا٤بنافق ثالث يقول  ستجده 
يف كل أسواق و ..!!..فإن آية ا٤بنافق موجودة يف كل طرقات ا٤بسلمْب !!!..؛ األسف 
وإذا وعد أخلف ، ث كذب .. فإذا حدم !!بل إجا دخلت مساجد ا٤بسلمْب ...!!..ا٤بسلمْب 

 ؟..... أين ا٤بؤمن إذاً ، وإذا عاىد غدر.، وإذا خاصم فجر ، وإذا أئتمن خان 
و !!..، ٗبا جى عنو ان وال فاحش وال بذيء فنتمس  اب وال لعم يقول ا٤بؤمن ليس بسبم 

اب ، ا٤بؤمن ليس ا٤بؤمن ليس بكذم ....!!..كل ىذا ىف أسواق ا٤بسلمْب   ستسمع و تشهد
 ؟ اب ... أين ىذا ا٤بؤمنبكذم 

 وكذل  يف أ٤بانيا ... ، فا٤بؤمن الذي ىناك ٲبشي على ىذه الشاكلة ! ، يف الد٭بارك 
                                                 

 . رواه الَبمذى ، عن أىب ىريرة  ٖ
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ان يقول أ، فإذا جاء من عمل عمرة أو خالفو ، لكن ا٤بؤمن الذي ىنا ويف بالد النيب العر  
كان ،  فعندما ذىبت للجزائر من قبل  -أي من عند مقصورة النيب  -!!..قادم من عند النيب 

أتى من عند  ويقولون لقد، ويقبلون يديو ، و ابألحضان نا٤بصري الذي يذىب إليهم يقابلو 
 .!!أيكل مال النيب ..... ؟؟؟؟ٗبن أتى من عند حضرة النيب  أصدمف!!..حضرة النيب 
كانوا ٝبيعاً الذين   ؟. ىذا ما كان عليو أصحاب رسول هللا ىل !!..مصيبة.وىذه          

وكانوا يعرفون أن ىذه البضاعة ىي الٍب هبا ، حريصْب على كل ىذه األخالق النبوية احملمدية 
 !ٝبال األمة احملمدية 

... ؟؟ّبىا فما الفارق إذًا بينها وبْب غ؟؟..وإذا ٘بردت األمة اإلسالمية من األخالق القرآنية 
 !!ولكنها عندان مفقودة . ، عندىا بعض ىذه الصفاتيوجد ومع األسف فإن األمم األخرى 

    ضاعت األخالم يف حتصٌٝ األزشام  !!ضاعت األخالم يف حتصٌٝ األزشام  !!ٚ ٚ 

ت دع   وان نتن   اول قض   ية إجي   ار األخ   الق م   ن زاوي   ة أخ   رى ......إج   ا مص   يبة ....حلم   و 
 رعرعت و أٜبرت ....نمت وتمث ضربت جذورىا أبرضهم فمنهم اب٤بسلمْب و استمكنت 

وتركن ا ، ان جل دان ظل وا وراءان إىل أن غ ّبم  غّبانأن .....:..ا٤بصيبة الٍب حلت اب٤بسلمْب 
فه  و ٱب  ون وٱب  دع ويغ  ش لك  ي ٰبص  ل عل  ى ...!!..وى  و ال  رزق ...أخالقن  ا يف س  بيل ا٤بض  مون 

ل تعجم   . لكن   و م!!!ال   ذي إذا مل أتخ   ذه يف ا٢ب   رام وص   ربت س   يأتي  يف ا٢ب   الل .؟..ا٤بض   مون 
ألن   و ٱب   الف ى   دي هللا وس   نة ...وب   ذل  يتعج   ل س   خط هللا وغض   ب هللا ونقم   ة هللا ... ٤ب   اذا؟

 .... حبيب هللا ومصطفاه 
و٫ب  ن أتتين  ا ، فيه  ا  الك  افرين أيخ  ذون ال  دنيا اب١ب  دم أن  :هللا معن  ا . ةفس  نم 

بال ضجر و ، ، و ابلصرب على فقداجا إن غابت  إن وجدت الدنيا ابلزىد فيها
فه   م أيخ   ذوجا اب١ب   د  ؛ف   إن ميزانن   ا غ   ّب مي   زاجم : إج   ا حكم   ة هللا .ل ل و ال تعج    م   ٛبلال

، ول و جرين ا خلفه  ا وجاى دان فيه  ا  ،أم  ا ميزانن ا فه ي ال  ٍب أتتين ا ابلزى د فيه  ا ، واالجته اد فيه ا 
 ........!!فإجا ٘بري أمامنا وال نلحقها كما نرى اآلن

٥بم تع امالهتم يف  عزوجلولكل قوم جعل هللا ، م ولكل قوم ميزاج، لكل قوم مشرهبم 
 . عزوجلأحوا٥بم مع رهبم 
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  !!  ٗاٗاببَطبَِّطبَِّع َع ٚ املؤَٕٓٛ  ٚ املؤَٕٓٛ  ،،ضباب ضباب َع األَع األايهافسٕٚ ايهافسٕٚ 

واألسباب من ٰبسن ، فهم يتعاملون مع األسباب  :فإن تعاملنا غّبىم . :وبصيغة اثنية 
 ،ب األسباب املنا مع مسبم لكنو قّدر لنا أن يكون تع، استخدامها تعطيو ما قّدره لو الوىاب 

 واألسباب بعد ذل  أتيت لنا بغّب حساب .... 
،  جعل هللا رزقهم ٕبساب وجعل رزقنا بغّب حساب :وبصيغة اثلثة يف نفس ا٤بوضوع 

 ؟ ب األسباب .... أين اببناورزقنا على مسبِّ ، وذل  ألن رزقهم على األسباب 

                               البقرة البقرة    
جعل هللا أرزاقهم اب١بد والعمل واالجتهاد يف األسباب وجعل هللا  :وبصيغة رابعة .

 أرزاقنا ابلتقوى وطاعة مسبب األسباب: 

                                              

            الطالق  الطالق  
 ؟ أم على خطأ؟ ىل نكون على صواب ...لباب فعندما نتبعهم يف ىذا ا

 . على خطأ
 :   ولذل  فإن حالنا اآلن ىكذا.. ألن هللا أمران أن نتبعهم يف ابب واحد .. وىو

                                    الروم  الروم    77اآليةاآلية  
 ..: ال  . قال:اآلخرة .أما  ،أي كيفية استخدام الدنيا وكيفية تسخّب الدنيا 

                             الرومالروم      
ىم !! ، ونسينا اآلخرة .، ..فنحن قد اتبعناىم يف الدنيا !!..، إايكم أن تَبكوا اآلخرة 
وليس على ، ألن رزقنا ابهلل ، ولكننا ال يصح أن ننسى هللا  ،نسوا هللا فأنساىم أنفسهم 

 ...!!...هللا ... ولكن على هللا ..األسباب الٍب أوجدىا 
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  أزشام ألٌٖ اإلميإ فكط !!أزشام ألٌٖ اإلميإ فكط !!

ران ذواتنا وحقائقنا وأعضاءان إذا سخم لنا ؛ رة ٯبعل األسباب مسخم  عزوجلوهللا 
 :وىذا ىو الفارق الكبّب بْب ا٤بؤمنْب وبْب الكافرين . ،يف عاله  وجوارحنا هلل جلم 

 : ، مثل ىذه األشياء... أما ٫بن ىواء،  ، شراب طعام :فهم ٥بم أرزاق ظاىرة فقط 

                                     لقمانلقمان  4242اآليةاآلية      
من ا٣بوف  ، رزقٌ  من الورع ، رزقٌ  من اإلٲبان رزقٌ  : ...أخرى  لنا أرزاقُ 

 ،هللا وهلل  يف بِّ  من ا٢ب ، ورزقُ  من الطمأنينة ، رزقُ  من السكينة ، رزقُ  من هللا وا٣بشية
 ولكن :، وىذه األرزاق ليست يف األرض  .......

                      ؟؟  أينأين                     22  لفتحلفتح  
، لكنها تنزل من هللا  وال تنتجها األرض! وال يف سوبر ماركت ! فال تباع يف صيدلية 
 .إذا مشوا على جج حبيب هللا ومصطفاه ....يف عاله  إىل قلوب أحباب هللا جلم 
 ؟ ماذا تفعل :وىذه السكينة 

                                                
           
 ومعُب ذل  أن، ي اإلٲبان وىي الفيتامْب الذي يقوِّ ، فهي ما ُتزيد من جرعات اإلٲبان 
 !!.. الة ال تفيد .فالطاعات بدون ا٤بادة الفعم  ... :تقوية اإلٲبان ليست من الطاعات فقط 
الة للطاعة إذًا فا٤بادة الفعم ، الة ا٤بوجودة فيو ا٤بادة الفعم  ؟ فما الذي ٯبعل الدواء يفيد
 وا٤بتقْب إجا أرزاق إ٥بية تنزل على قلوب ا٤بؤمنْب : تعايلىي السكينة الٍب تنزل من عند هللا 

 ....!!!! لن أتيت ... ؟ ، من أين أتيت ... ىذه األرزاق اي إخواين عندما ننشغل ابلدنيا وفيها
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  ايطبب ايجايح :ايطبب ايجايح :

  إىل دٜٔ اهللإىل دٜٔ اهلل  ايػريايػريف٢ دع٠ٛ ف٢ دع٠ٛ   عظعظتكاتكااياي  

األخالق  حصون هتاوتو فيها ، حب الدنيا  ، وحلم ٤با نقص حب النىب ىف قلوبنا 
ة ا٤بنافع الدنيم  إغراءات و، نيوية دا٤بكاسب ال ىجمات جيوشت ٙبواحدا تلو اآلخر اإلٲبانية 

الرابنية الٌب   كلفةو ا٤ب ساسيةألتكاسلنا عن الوظيفة اراخت العزائم ا٤بضيمة و تفَبت ا٥بمم و 
 احملمدية.  ابلطريقة القرانية والسنمة خلقو إليووىى دعوة أمة خّب الربية  هبا كلمف هللا
تقاعسنا عن تكاسلنا و ، و كيف أن  ما صران إليو ىعل ىذا ّبثأتلكي نفهم إخواىن و 
 بشْى من ، فإان نبْبِّ ئب اقد عاد علينا ابإلبتالءات و ا٤بصربنا ، دعوة غّبان لدين واجب 
 ؟ ...وظائف ا٤برس   لْب األمة بشرف  ف هللا ىذهكيف كلم ،   التوضيح
 ْب ؟بداية التعي وكيف كان ، سيد العا٤بْب نبدأ من عند لو 

  ؟؟    زضٛي٘زضٛي٘اهلل اهلل   أزضٌأزضٌملاذا ملاذا 

نبيو ومصطفاه وحبيبو و٦بتباه سيدان دمحم بن عبدهللا رسواًل للثقلْب  عزوجلاختار هللا 
وعامل األرض ٗبا فيو ، عامل السماء ٗبا فيو من أنواع ا٤بالئكة : ورسواًل للعا٤بْب ، لإلنس وا١بن 

 :  الذي قال فيو ربو فهو ، مادات من اإلنس وكل ما عليها من الكائنات بل والعناصر وا١ب
                                       سبأسبأ  4848اآليةاآلية  

ورسول ، فهو رسول األولْب ، ونبيًا للنبيْب ، رسواًل للمرسلْب  عزوجلوجعلو هللا 
 ه على عينو رب  ورابم الذي اختاره ، ورسول أىل األرض يف كل زمان ومكان أٝبعْب ، اآلخرين 
 .العا٤بْب 

على قدر ، يبلغون ىديو وشرعو إىل أ٩بهم ، وما الرسل السابقْب إال نوااًب عن حضرتو 
الذين جعل هللا ، وجاء أىل ىذه الدار ، فإذا اكتملت األدوار ، ما يتحملون من شرع رهبم 

ابلدين  نزل النيب ،  على ٞبل ىذه األنوار وعلى اتساع ىذه األسرار، فيهم قوة واقتدار 
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وىم كما قال ، فالنبيون أٝبعون قبلو يبلغون شيئاً من تشريعو على قدر أ٩بهم ، ا١بامع الشامل 
 : يف شأجم اإلمام أبو العزائم 

َّ  ذلُد  .ذلُد  .        احلبٝب احلبٝب     َٔ قبٌَٔ قبٌ  ايسضٌ ايسضٌ  َّْ   اب٘ ٖٚٛ احلبٝب اهلادٟاب٘ ٖٚٛ احلبٝب اهلادْٟ

  د د بٛدابٛدا    ْعس٠ ْعس٠       ََٓ٘ٓ٘    ٜسجٕٛ ٜسجٕٛ   ..َٛض٢ ٚعٝط٢ ٚاخلًٌٝ ٚغريِٖ  َٛض٢ ٚعٝط٢ ٚاخلًٌٝ ٚغريِٖ  

  َسادَساد    بهٌ بهٌ       فاشٚافاشٚا    ٚبفطً٘ ٚبفطً٘         د د حملُحملُ          أ١َ أ١َ         ٜهْٛٛا ٜهْٛٛا           زغبٛازغبٛا

  ايٛقادايٛقاد  بطساج٘ بطساج٘   إٔ ٜؤَٓٛا إٔ ٜؤَٓٛا     ..ي٘  ي٘          عاٖدِٖعاٖدِٖ    ايكسإٓ ايكسإٓ       ٚمبخهِٚمبخهِ

مال الذي أنشأه هللا وصاحب ا١ب، فهو صاحب الكمال الذي أنزلو الواحد ا٤بتعال 
 : شأن ىذا النيب األميوصدق حسان بن اثبت حيث يقول يف ، على ىيئة بغّب مثال 

  ...  ٚأنٌُ َٓو مل تًد ايٓطا٤...  ٚأنٌُ َٓو مل تًد ايٓطا٤    ٚأمجٌ َٓو مل تس قط عنٌيٚأمجٌ َٓو مل تس قط عنٌي

  خًكت نُا تػا٤خًكت نُا تػا٤  قدقد  وونأْنأْ    ......َٔ نٌ عٝب  .َٔ نٌ عٝب  .    َرب٤ًاَرب٤ًا    خًكتخًكت

 

 

  ؟؟  ألغسف زضاي١ ألغسف زضاي١   أ١َ حبٝب٘ أ١َ حبٝب٘   ذا أختازذا أختازملاملاٚٚ

يف  ليكونوا جنده  عزوجلوأىل ىذا الدين الذين شرفهم هللا بنبوتو واختارىم هللا 
 قال هللا يف شأجم: -ألنو خّب رسول ونزل ٖبّب دين وأنزل عليو خّب كتاب  -يغ رسالتو تبل

                          آل عمرانآل عمران  112112اآليةاآلية      
ولكنو قال ، مع أجم اآلخرون األولون ، ومل يقل هللا ستكونون فيما يستقبل من الزمان 

كنتم عند هللا يف أزلو : لكائنات وقبل أن يكّون ا٤بكوانت قبل أن ٱبلق ا ،من قبل القبل 
يف ىذه اآلية تكليف هللا  عزوجلوبْب هللا  .القدًن ويف لوحو القدًن خّب أمة أخرجت للناس 

 ؟ ؟ وملَ كلفنا هللا ملَ خلقنا هللا....:...٥بذه األمة  سبحانو و تعاىل
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يف أكثر من موضع يف كتاب هللا  ووضحها، كما بّْب يف ىذه اآلية   عزوجلخلقنا هللا 
 ، وند٥بم ابهلل على هللا ، ندعو ا٣بلق إىل هللا ، لنكون رسل ا٥بداية من هللا للخلق أٝبعْب : 

.......  ؟ : خّب أمة ... ٤بن أخرجت ولذل  قال هللا، وىذه ىي رسالتنا ، تل  ىي مهمتنا 
فها هبا هللا لغّبىا .. أخرجت ٤بهمة كلم  وإ٭با أخرجت، وال ألزواجها ، وال ألبناءىا ، ال لنفسها 

 ؟آل عمران   ٓٔٔاآليةىف  . ماذا يفعلون مع الناس!!!للناس ........؟ . ٤بن....

                                               
رسل واألنبياء نوااًب عن فقد جعل هللا ال :فإن مهمة ىذه األمة مهمة الرسل واألنبياء 

حٌب أجم من ، وأمرىم أن يبلغوا أ٩بهم أبوصافو ومشائلو وكماالتو ، قبل وجوده  حضرتو 
بل أبوصاف أصحابو وأخبارىم ونعوهتم ، غوا أ٩بهم ليس أبوصافو يف ذاتو فقط شدة حرصهم بلم 

 : فقد ذكروىم يف التوراة واإل٪بيل أب٠بائهم، وأحوا٥بم 

                             الفتحالفتح  4949اآليةاآلية      
 ؟ ما ىي أوصافهم

                                                     

                                                 

              أين؟أين؟                              ومل يقل كزارعومل يقل كزارع  

  : :   ولكنو قالولكنو قال                  
 ..بكر وعمر وعثمان وعلي وغّبىم من علية أصحاب النيب . ووالزرع ىنا ىو أب

                                                 

                             الفتحالفتح  4949اآليةاآلية      
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وال يسع الوقت لعد ولو لنماذج قليلة ٩با  ،حضرة النيب أصحاب فذكروا حٌب أوصاف 
، فقد ذكروىم بنعوهتم وأوصافهم وأ٠بائهم ، ذكرتو التوراة واإل٪بيل عن أصحاب حضرة النيب 

حٌب ، وا٤بيعاد الذي يظهر فيو مولده ، واألبوين ، بتفصيل البلد الٍب يولد فيها  روه وذك
، فأخذه معو لّبضيو  وتعلق بو رسول هللا ، أجم ٤با خرج أبو طالب بتجارتو إىل بالد الشام 

وقال: اي ، وليمة ودعاىم أٝبعْب  جهزم ، وعندما ذىبوا إىل ٕبّبة الراىب ورأى أنوار ا٢ببيب 
 !معشر قريش ال تَبكوا واحدًا منكم 
 ؟ : ىل تركتم أحدًا خلفكم قال، فتفقد القوم فلم ٯبده ، فذىبوا وتركوا رسول هللا 

 !فقال: ائتوين بو ،  إنو غالم صغّب، : ال علي   فقال أبو طالب
 ؟ قال: ومل، ! : ال  قال.  قال: ابِب ؟ : من يكون ىذا من  فقال، فآاته بو 
وانظر إىل التوصيف  ،وإ٭با يكفلو جده مث عمو ، دان أن أابه ال يكون حياً : ألن عن قال

:  حٌب أنو قال لو، حٌب من يكفلو جده مث عمو  ،العجيب الذي وصفوه يف كتبهم للحبيب 
 ؟ قال: ومل ؟ ارجع اببن أخي 

ولو سرت إىل أي طريق ، أن ىذا ميعاد خروجو إىل الشام : قال: عندان يف التوراة 
 وكل طريق وقف عليو نفر منهم !!!! ، يهودًا يف انتظاره يريدون قتلو  ستجد

 ؟ ...و من أين عرفوا كل ذل  ؟ ٤باذا
فهم بو هللا من أوصاف حبيب ووصفوا أل٩بهم ما كلم ، ىذا ألن موسى وعيسى وفوا هلل 

 كتابنا وقد استفضنا يف ىذا الباب يفًا ، كثّب   اً وقد روى النيب من ذل  كم،  هللا ومصطفاه 
وجئنا بكثّب من ىذه الرواايت الصحيحات " حديث ا٢بقائق عن قدر سيد ا٣بالئق " 

وٙبدث عنو أنبياء هللا ورسل هللا ، والٍب تتحدث عن رسول هللا ٕبسب ما حكى ، ا٤بؤيدات 
 ؟ السابقْب أٝبعْب 

 

  ::؟؟؟؟ايدع٠ٛ اىل اهلل ايدع٠ٛ اىل اهلل ْا ف٢ ْا ف٢ قصسَّقصسَّبعد  ٖرا ، نٝف بعد  ٖرا ، نٝف 
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ثقنا من ا٤بهمة ا٤بقدسة الٌب كلفنا و و است، د أن عرفنا ٛبام ا٤بعرفة و بعإننا أىل اآلسالم 
لفى أشد فإننا ىف ىذه اآلونة  -فيها و تقاعسنا نا لوعلى الرغم من ذل  فقد تكاس -هللا هبا 
للخلق أٝبعْب كما بلغها أجدادان ، ذىبوا إىل أندونيسيا ىذه رسالة اإلسالم  ن نبلغا٢باجة أل

وذىبوا ، وذىبوا إىل ماليزاي ، وذىبوا إىل الفلبْب ، ها أبخالقهم وتعامالهتم فنشروا اإلسالم في
 ؟ . ٗبا نشروا اإلسالم...إىل نيجّباي والسنغال وكل بالد أفريقيا .
، وال ٗبا نراه من أفعال ٙبدث من شذاذ ا٤بسلمْب ، ليس ابلكالم وال اب٤بظاىرات 
، مالت ا٤بسلمْب الٍب كانت صورة ٥بذا الدين وتعا، ولكن أبخالق ا٤بؤمنْب وأحوال ا٤بؤمنْب 

فإذا وجدوا منا كرًن األخالق ، النفوس ابلتعامالت  ونغزو، القلوب ابألخالق  فإننا نغزو
 .....وٝبيل ا٤بعامالت دخلوا يف دين هللا أفواجاً .

٥بذا الدين أن تبلغ ىذه  أنت علي  دْينٌ ، ىذا ىو اإلسالم أخي ا٤بسلم يف كل مكان 
 ٥بم يف تعامالت  وتبْبِّ ،  ٥بم أبخالق  كماالت ىذا الدين وأن تبْبِّ ، لة للخلق أٝبعْب الرسا

 ....! ٥بم بسلوك  وفعل  خّبية ىذا الدين وتبْبِّ ، ٠باحة ىذا الدين 
 ؟ غنا الكافرين وا١باحدين وا٤بشركْب تعاليم دينناىل بلم  ؟ فهل أدينا دوران

وعظمة أخالق نيب ، وعظمة اإلسالم ، إلسالم وحكمة ا، ىل بلغناىم ٠باحة اإلسالم 
 ؟ اإلسالم عليو أفضل الصالة وأمت السالم

 !!!.وأوصى نبيومل نفعل ذل  كما أمر هللا !!!!!....ال...
أبيدينا حول ا٥بوان حٌب أحكمنا طوق دائرة .....وتكاسلنا ، وأٮبلنا ، نا يبل تناس

 و ايليتنا نفيق ......!!!ر و ا٥بوان..وصران إىل ما ٫بن فيو اليوم من الصغا.،.أعناقنا
 

 

 ٚإىل ٖٓا ٚصًٓا.... : ايسابعايطبب 

  ضٝاع ٖٝب١ املطًُني َٔ قًٛب أعدا٥ِٗضٝاع ٖٝب١ املطًُني َٔ قًٛب أعدا٥ِٗ
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إن ىؤالء القوم مل يهاٝبوا رسول هللا  د لكم :وإان إذ و صلنا ىف ٙبليلنا إىل ىنا فإىن أؤك
 يف عاله   جلم بدين هللا اوفينا استهتار  هتاوانو  اإال عندما رأوا فينا ضعف. 

ما جرأت أمم الكافرين ٦بتمعة ، ولو أن كل واحد فينا قام ٗبا ينبغي عليو هلل ورسولو 
 .أي مسلم ولو كان صغّبًا أبذى أو سوء  أن ٛبسم 

  ٚقرف ف٢ قًٛبِٗ ايسعبٚقرف ف٢ قًٛبِٗ ايسعب

، ومعداهتم وقوهتم ، فإن الكافرين رغم طاغوهتم وجربوهتم : وكما رأينا يف حادثة ا٥بجرة 
عليهم  وأمس  بسيفو ومرم ، وذىب إليهم وىم جلوس حول الكعبة ، رجل واحد  تصدى ٥بم
، ما  م أوالده فليتبعِب خلف ىذا الواديل زوجتو أو ييت  من أراد أن تثكلو أمو أو ترمم : قائاًل 

 ؟ ىل واحد ٗبفرده يهدد مدينة!!!..ىذا التهديد والوعيد 
أو حٌب حدثو بكلمة ٚبدشو ؟..بفعل ال بقول وال !!..ومع ذل  مل يتحرك أحد منهم 

وبعد أن مشى  ،إىل أن مشى من أمامهم  ، عزوجلفقد ألقي عليهم سهم هللا  ،أو تؤذيو 
 ؟ ؟ و٤باذا مل يقم أحد منا ليتصدى لو ما الذي حدث ؟ ٤باذا سكتنا ومل نتكلم: قالوا لبعضهم 

ليو أبنو قد مشى فردوا ع فقال واحد منهم إذا أردمت فعليكم أن تلحقوه اآلن...!!
 : وانتهى ا٤بوضوع

                       سورة األحزابسورة األحزاب4343آيةآية  
ىذه ىي عزة اإلسالم فإن ......؟ ما ىذا ،من واحد ال اثين لو ، قذف هللا يف قلوهبم 

 : ه هللا بعزتوأعزم ؛ ا٤بسلم إذا عمل بتعاليم اإلسالم 

                    سورة يونسسورة يونس3636يةيةاآلاآل  
يلبسها وكذل  ، ن يف دعوهتم هلل و ألجم صادق، ويلبسها لرسل هللا ، لكنو ٱبلعها 
 :  للصادقْب من أتباعهم

                              المنافقونالمنافقون  88اآليةاآلية  
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  ١ٜٗ ٖاب١ٜٗ٘ ٖاب٘ددَٔ زآٙ بَٔ زآٙ ب

ا الدين و٥بذا الدين ولذل  فإن أي مؤمن يعمل بصدق ويقْب هبذ :وىذا تفصيل آخر 
 ؟ ، ماىي ىذه الوراثة أيخذ وراثة من سيد األولْب واآلخرين، 

 قول فيها عندما تكلم عن رسول هللا :، يوكرم هللا وجهو  سيدان علي 
 " ومن خالطو معرفة أحبو، من رآه بديهة ىابو  "

د كان من ومن شدة ىذه ا٥بيبة فق ،وىذه ا٥بيبة كانت من هللا ؛ فالناس كانت هتابو 
فقد  ،بثبات من عنده كان ٱبتل توازنو  عزوجلتو هللا أيتيو من ا٤بؤمنْب وا٤بؤمنات إذا مل يثبّْ 

 : فقال لو ،من شدة ىيبة رسول هللا  وجعل ترعد فرائصو فاختل توازنوأمر ، يف  رجل أاته

ابّ اًسأٝ ًّ قسٙؼ إمتا أُا .، هطت ميوم فأُا  ..! ، عوٚم ) ْٓ٘ 
 4.(دٙد كاُت تأكى اهق

ىذه ا٥بيبة ٱبلعها هللا ،  رسول هللا  ىا٥بيبة عندما رأ غلبت عليو رجلال الكن ىذ
ولو كان رجاًل عاداي ال ٲبل  لنفسو ضراً ،  فيخشى أبسو أعداء هللا، على كل مؤمن تقي نقي 

 . وال نفعاً وال موات وال حياة وال نشوراً 

    عُس بٔ اخلطابعُس بٔ اخلطاب

تكون بسبب ، أي زمان ومكان ومن على شاكلتو وإن ىيبة السلطان وا٤بل  يف 
لكن ، ما معهم من مصفحات ومدرعات ، الصو١بان واألعوان الذين حولو وٰبيطون بو ب

 ؟ اً كانوا ٲبشون خلفوس. كم حار ..!!اإلمام عمر .
 !!ال يوجد ولو حٌب حارس واحد خصوصي 

فلم  ،بلة عمر يف بيتو وأحضروه ٤بقا، وطلب مقابلة عمر ،  ىفعندما جاء الوزير الفارس
: ال  قالوا ،عمر  نوعندما سألوا ع، ولكنو منزل ، للوزارة  اً وال دار ، ٯبد الرجل بيتًا لإلمارة 

                                                 
 عن قيس ابن أىب حازم ، رواه األلباىن ىف سالسل األحاديث الصحيحة ، القديد : اللحم ا٤بملح اجملفف . ٗ
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، وعندما ٕبثوا عنو  ،يف وقت الظهّبة الشديدة ا٢برارة وكان ذل  الوقت  ؟ نعلم أين ىو
 ...!!بال حراسة وال أتباع  ،ذراعو ٙبت ظل شجرة  اً وجدوه انئماً متوسد
 . !!!: ىذا عمر . قالوا ؟ وقال أين عمر، فذىل الرجل 

عندما يريد ، كسرى عندان إن  قال: كيف؟!.  قالوا: نعم ؟ ىذا: ىو النائم  قال
:  وقال ٨باطبًا عمر، فأدرك الرجل وعرف  ، ٰبيطو مئات ا٢براس بل اآلآلف، أن ينام 

 . عدلت فأمنت فنمت اي عمر
فقد قال  ،وليس اإلنس فقط ، بتو حٌب على الشياطْب يلقي ىي عزوجلوكان هللا 

وقال يف ا٢بديث ،  ما سل  عمر طريقاً إال وسل  الشيطان طريقاً آخر:  حضرة النيب يف عمر
 : عندما وجدىم يتكلمون عن عمر، اآلخر 

 5{ س ٌإْ اهػٚطاْ هٚفسق ًِم ٙاع } 
ب ا٢بق ٤با كسا قلبو ثوب وذل  ألن هللا ألبسو ثو ، عندما يراه الشيطان ٱباف وٯبري 

وال حشود  فأصبحت ىذه ا٤بهابة بدون جنود وال بنود، وألقى عليو مهابة من عنده ، الصدق 
 . عزوجلألجا مهابة الواحد األحد ا٤بعبود ، 

        ايطٝد َٛض٢ ايهاظِايطٝد َٛض٢ ايهاظِ

السيدة زبيدة زوجة ىارون الرشيد عندما كانت  :وىذه ىي مهابة الصا٢بْب وا٤بتقْب 
ومنهم ، من يريد أن يقبِّل يديو ، تتزاحم على رجل منهم  الف مؤلفةووجدت آ، وم تنظر يف ي

 ؟ فسألت من ىذا، من يريد أن يقبِّل قدميو 
ىذا ىو : فقالت . فقالوا: إنو السيد موسى الكاظم ابن بنت رسول هللا السيدة فاطمة 

 ال مل  ىارون الذي ٯُبمع لو الناس اب١بنود وا٢براس!  ،ا٤بل  
وكان ا٣بليفة يف ذل   -دما ذىب ىشام بن عبدا٤بل  ليطوف ابلبيت ا٢برام وعن
فاستدعى العسكر لكي ٱبلون لو الطريق  ًا ،ووجد زحام، فلم يهتم بو الناس  -الوقت 
 وخلأوكذل  ، فأخلى لو الناس ا٤بطاف كلو  اوجد رجاًل قادم، وأثناء طوافو ، ليطوف 

                                                 
 يرعد و ٱباف . عن عبد هللا بن بريده عن أبيو ، سلسلة الصحيح للأللباىن .، يفرق أي  ٘
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ومع أن ؟ من ا٢باشية عن ىذا الرجل  اسأل واحدو ، لو أمام ا٢بجر األسعد لكي يقبلو 
وكان من ضمن  ،ألجا السياسة  ! ،: ال أعرفو  إال أنو قال، ىشام بن عبدا٤بل  يعرفو 

 : فقال للسائل، ا٤بوجودين مع ا٣بليفة الشاعر الفرزدق 

ُّ            ٖرا ايرٟ تعسف ايبطخا٤ ٚطأتٖ٘را ايرٟ تعسف ايبطخا٤ ٚطأت٘ ُّٚاحل   احلسّاحلسّ ٚ ٚ  ٚ ايبٝتٚ ايبٝت  ٜعسفٜ٘عسف٘  ٚاحل

  نًِٗنًِٗ  اخلًل اخلًل       خريخري    ابٔ ابٔ     ٖرا ٖرا               هلل فاط١ُهلل فاط١ُٖرا ابٔ بٓت زضٍٛ اٖرا ابٔ بٓت زضٍٛ ا

 .ضاه وأر  وكان سيدان علي زين العابدين 
حٌب أن ا٤بلوك ٚبضع ، على أحبابو  عزوجلوىذه ىي ا٤بهابة الٍب يلقيها هللا 

وا٤بل  علوًا وسفاًل ٱبضع ٥بذه ا٥بيبة ، واألسود تنزوي من أبس ىذه ا٥بيبة ، ٥بذه ا٥بيبة 
 . جل يف عاله ألجا ىيبة هللا، 

 :  بشرط، ىذه ا٥بيبة جعلها هللا لكل مسلم ومسلمة 

                                              

                                  األحزاب  األحزاب    4141اآليةاآلية  

هللا ٱبلع عليو وراثة لرسول هللا ىيبة كا٥بيبة  فإن، فإذا أتسى ا٤برء منا برسول هللا 
، فلن أيخذ كل ا٥بيبة الٍب أخذىا رسول هللا ، على قدره  الٍب أعطاىا لرسول هللا 
وعلى قدر إقبالو ، وعلى قدر خوفو من هللا ، على قدر تقواه : ولكن أيخذ على قدره 
 .على مواله جل يف عاله 

فإن ا٤بلوك كانت ٚبشى أبس  ، فلو استمس  ا٤بسلمون ألنتهى األمر
 .عندما كانت ٥بم ىيبة برب العا٤بْب ، أصغر مسلم من ا٤بسلمْب 

  غازملإ ٜطتجد بٗازٕٚ ايسغٝدغازملإ ٜطتجد بٗازٕٚ ايسغٝد

، عندما ىم مل  أ٤بانيا أن ٯبتاح فرنسا ، مل  ا٤بسلمْب ىارون الرشيد وكان 
٤بانيا إىل مل  أفأرسل ىارون الرشيد ، واستنجد شار٤بان مل  فرنسا هبارون الرشيد 
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وإال سأرسل إلي  جندًا أو٥بم عندك ، رسالة فحواىا "إما أن ترجع عما عزمت عليو 
وأتسف عما حدث منو ... ، وأرسل إليو اب٥بدااي ، فاستعطفو الرجل ،  " وآخرىم عندي

ويهزأ ، والعامل ال يعَبف إال ابألقوايء ! ، ألنو عرف أن ىذا الرجل قوي ........ ؟ ٤باذا
 !!.ابلضعفاء 

ولو  ، وعظمم  وخشى أبس  وسطوت  ،  فلو أن  كنت قواًي الحَبم  الكل  
 .يستهَب ابلضعيف .. كنت ضعيفاً فإن الكلم 

  أصبخٓا ؟أصبخٓا ؟  ّّف ايٝٛف ايٖٝٛٝٝهرا باألَظ نٓا ! فهٖهرا باألَظ نٓا ! فه

 !!رأيتم كيف كنا ، و األمثلة ال تعد و ال ٙبصى...
ربية ىي ومعاركهم ا٢ب، ا٤بسلمْب قاعدين ليشاىدوا ا٤بسلسالت واليوم ...٘بد 

 أليست ىي معاركنا ا٢بربية اآلن؟...ا٤ببارايت .
 ،ارك الكروية  على مثل ىذه ا٤بع اً ساخر  اً وقد علق الشيخ عبدا٢بميد كش  تعليق
تتجاوز ، : " رأيت مظاىرة كبّبة يف القاىرة  فقد تكلم ذات مرة يف إحدى خطبو قائالً 

ىل ، قلت : ..!! : ال قالوا... ؟ ىل دخلنا تل أبيب ماذا حدث؟: فقلت ؛ ا٤بليون 
قالوا: ا١بنرال مصطفى ...!!....  ؟ ماذا حدث إذاً قلت : ،  : ال قالوا ؟ حرران سيناء

 ." اعبده سجل ىدف
 .!وىو ما ٫بن فيو..ولكن حقيقة مرة ، وىو حقيقة ، وىذا كالم الشيخ كش  

 مَبوكة ل  أيها القارْي الكرًن !!!! ونتيجة ا٤بقارنة
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  ّ ايٓب٣ٛ ايػسٜفّ ايٓب٣ٛ ايػسٜفاملكااملكا
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 ايصاد ؟..ايفصٌ ايجا٢ْ : 
 

    ملطًِ ف٢ حبِّ٘ يًَّٓب٢ملطًِ ف٢ حبِّ٘ يًَّٓب٢ااشاد شاد 

  ٚ دعٛت٘ إىل اهللٚ دعٛت٘ إىل اهلل
 

 ايصاد األٍٚ

 شاد األٚصاف ٚ ايػُا٥ٌ احملُد١َّٜ .

 جاْٞايصاد اي

شاد األخالم اإلميا١ْٝ ، ٚ أثسٖا ف٢ إجناح ايدع٠ٛ 

 األضال١َٝ .
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  شاد املطًِ ف٢ حبِّ٘ يًَّٓب٢ شاد املطًِ ف٢ حبِّ٘ يًَّٓب٢ 

  إىل اهللإىل اهلل  ٚ دعٛت٘ٚ دعٛت٘

 ....وبعد أن وصلنا ىف ٙبليلنا بفضل هللا إىل مكمن الداء 
،  األلداء ضرابتو صد ، األعداء ىجوم الذى بو درء ، فأننا ٕباجة ماسة إىل الدواء 

الضالل الذى ىم فيو  شهدىمالٌب تا٤بضادة األنوار الكاشفة مث اإللتفاف حو٥بم هبجمات 
يبس ا٤بادة عنها ا٤بخَبقة الٌب تدخل قلوهبم و عقو٥بم فتزيل شعة األنوار احملمدية آب، ويهيمون 

على حياهتم ؛ فتستعيد أجهزهتم الروحانية قدراهتا على و تذيب ران ا٤بادية ا٤بتسلطة ، 
فَبق طبائعهم وهتفو ،  و٘بد لديهم إخالصا ىف األعمال الدنيوية ،استقبال األنوار اإل٥بية 

متحققْب أن ىف ىذا الدين ، ّب ىف نور حبيبو و مصطفاه والس، أرواحهم إىل اتباع ىدى هللا 
وم ا٤بآل ، وأن بو ٙبصيل ىف الدنيا و يوأنو ابب الفوز ، ل كل حاالسعادة ا٢بقة الدائمة على  

 الٌب عرفوىا أو حٌب مل يصلوىا اب٣بيال . اآلمالكل   اتتضاءل دوج و ا٤بلذات الٌب ا٤بسرمات
 قهر ٕباليسالح الذى الالىذا السجال ، و  الناجع الذى بو الفوز ىف اءدو الو 

 الل اإلٲبانية .٣باألوصاف احملمدية ، و ا :إ٭با ىو زاد األوصاف و ا٣بالل 
 

  ُد١َّ .ُد١َّ .حملحملاا  األٚصاف ٚ ايػُا٥ٌ األٚصاف ٚ ايػُا٥ٌ   : ايصاد األٍٚ

  ازٜٔازٜٔضعاد٠ ايدَّضعاد٠ ايدَّ  ٖٛ ضسُّٖٛ ضسُّ    اتباع ايٓب٢اتباع ايٓب٢

 :إخواين وأحبا  
واآلخ  رة ألي مس  لم أو ألي م  ؤمن أو أن س  ر الس  عادة يف ال  دنيا : اعلم  وا عل  م اليق  ْب 
 :ألي أمة مسلمة أو مؤمنة 

ومفت اح ا٢بس ُب ، ىذا ىو مفتاح السعادة يف الدنيا ،  ىو اتباع حبيب هللا ومصطفاه 
 .والزايدة يف الدار اآلخرة 
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 :وبعده ، وأثناءه ، م للمرء قبلو زَ لْ م وي َ زِ وحسن اتباعو يُ لْ 
وى  ي ٗبثاب  ة اإللتم  اس ال  ذي يقدم  و ، األس  اس  ف  إن ٧ببت  و ى  ي  أن يعم  ر قلب  و ٗبحبت  و

بعض ما خص ، فينزل ٥بم من كنوز فضلو وكرمو  عزوجلليكرمهم هللا ، الناس  ا٣بواص لربِّ 
 . بو عباده ا٣بواص

تكون على حسب ما يف قلبو من ، وكل عبد عند هللا ، ولذل  فإن منزلة كل ويل 
، كلما زاد البهاء  ، كلما زاد النور د القربوكلما زاد ا٢بب زا،  ا٢بب ٢ببيب هللا ومصطفاه 

ما ال تطيقو العبارات وال تلحقو  عزوجل، كلما واىف ىذا العبد من هللا  وا١بمال يف الصدور
الٍب يتنزل هبا هللا على قلوب عباده ، اإلشارات من أنواع اإلٙبافات والعطااي واإلكرامات 

 الصا٢بْب .
 . حضرة النيب حب  : ومفتاح ذل  كلو 

لدرجة أن يغلب ىذا ا٢بب حٌب ٯبعل اإلنسان ، وىو النرباس ، ألنو ىو األساس 
ويرغب ، ويسعد ابإلطالع عليها وقراءهتا ، يبحث عن أي كلمة تتحدث عنو يف تراجم سّبتو 

من  اللسان وال ٲبل   وال يكل  ، أن ٯبلس يف أي ٦بلس يتحدث أىل ىذا اجمللس عن حضرتو 
 .الصالة عليو 

  ايهٝف١ٝ ٚ اهل١٦ٝ ٚ األْٛازايهٝف١ٝ ٚ اهل١٦ٝ ٚ األْٛاز  ::ع٢ً ايٓب٢ ع٢ً ايٓب٢   ايصال٠ايصال٠

 :ألن هللا أمر ا٤بسلم أن يستزيد من الصالة عليو 

                             .. ..  األحزاباألحزاب  6363اآليةاآلية        
ولذل  مل ٰبيز ، كلما زاد هللا ل  من ا٤بدد ،  ألنو كلما زدت يف العدد ، ومل ٰبدد عددًا 

 : قال سيدان أ  بن كعب  ..!ما شئت  ... ؟ كم نصلي  .!.صلوا عليو  ، هللا عدد

:  ، قاي : ًاغ٣ت قاي؟ كٍ أدعى هم ًّ صالتٛ  ! ،ٙا زض٘ي اهلل }
: ٗإْ  ، قاي : اهجوجني ، قاي : ٗإْ شدت فٔ٘ خري هم ، قاي اهجوح
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: إذّا ٙلفم  ، قاي : إذّا أدعى هم صالتٛ كؤا ، قاي شدت فٔ٘ خري هم
 6{ ٗٙغفس هم ذُبم،  ٌٓم اهلل
فال مانع أن ٘بعل حيات  كلها صالة على حبيب هللا ، ىذا األمر  أي أن رسول هللا أقرم 

ولكن الصالة ، أذكر هللا  ؟بداًل من الصالة على رسول هللا : قد يقول قائل ، و ومصطفاه 
 .على رسول هللا تعترب ذكر هلل .

 ؟؟ستطيع أن يصلى على رسول هللا يمن فينا 
. من الذي يطيق أن يصلي !!!ال يوجد فينا من يستطيع أن يصلي على رسول هللا .

أما ، : اي رسول هللا  وقالوا، ذىب إليو أىل العناية ، فعندما نزلت ىذه اآلية  ؟ على رسول هللا
 ؟ ولكن كيف نصلي علي ، السالم علي  فقد عرفناه 

وذل  ألنو يريد أن أييت ، نا مل نسألو وأطال حٌب قلنا ليت، إىل األرض  قالوا: فنظر 
،  فأين الصيغة الٍب ستالئم الناس العاديْب!!! ، ولن ٰبدث ذل  ، ا١بميع بصيغة تالئم 
فجاء ابلصيغة !!! ...فكل واحد لو مزاجو ولو قدره من ا٢بب  ،، واحملبْب  وا٤بشتاقْب
 :: قولوا  وقال،  التشريعية 

كٌا صوٚت عوٟ إبسآٍٚ ٗعوٟ ، ٌد اهؤٍ صوٛ عوٟ حمٌد ٗعوٟ آي حم "
كٌا بازكت عوٟ إبسآٍٚ ، ٗبازن عوٟ حمٌد ٗعوٟ آي حمٌد ، آي إبسآٍٚ 

 " يف اهعاملني إُم محٚد جمٚد، ٗعوٟ آي إبسآٍٚ 
وىي الصالة اإلبراىيمية ، عندما خرج من فيو الكيفية الٍب نصلي هبا  فرسول هللا 
ليصلي هللا على قدره بذاتو ، دىا توكياًل من العبد ٤بواله عندما ننظر إليها ٪ب، الٍب يف الصالة 

يعِب اي  -"اللهم"  : فالعبد يقول، ألن العبد عاجز عن ىذه الصالة ، على حبيبو ومصطفاه 
ألن  على ما تشاء قدير  -وكيف شئت ، على حبيب  ٗبا شئت    عِب ، فصلِّ وكلت -هللا 
 ؟ ف أصلي على رسول هللاعلى ىذا األمر عاجز وضعيف ، إذ كي وأان -

  ي إذًا؟من الذي يصلِّ 
                                                 

 رواه األلباىن ىف صحيح الَبغيب و مشكاة ا٤بصابيح . ٙ
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 ........ي على حبيبو ومصطفاه هللا ىو الذي يصلِّ ..........
 . أبن يصلي على رسول هللا  عزوجلفإنو ذكر هلل  "اللهم"وعندما أبدأ ب  

أننا نطلب من هللا أن يصلي : بذل  فإن حقيقة الصالة الٍب نصليها على رسول هللا 
ألجا أحوال غيبية ال نستطيع ، اب٥بيئة والكيفية وا٢بال الٍب يعلمها هللا ، ومصطفاه  على حبيبو

يتكرم ويتحلم ، وىو ذو الفضل العظيم  عزوجلولكن هللا ، بضعفنا وعجزان أن نؤديها 
 . ويقوم ابلنيابة عنا ابلصالة على حضرة حبيبو ومصطفاه 

 :وإذا كان البعض 
ومن الناس استغفار أو غّب ذل  ، ومن ا٤بالئكة رٞبة ،  يقول أن الصالة من هللا صلة

 :عن ىذه الصالة  عزوجلبل قال هللا ؟ فإن كل ىذا مل تطالبنا بو اآلية ، 

                   األحزاباألحزاب  6363اآليةاآلية  
الٍب يصلي هبا هللا وا٤بالئكة على خّب ، فال ينبغي لنا أن نسأل عن الكيفية اإل٥بية 

 : إذا وصلنا هبا إىل الرايض القدسية، جا أمور غيبية مل تصل إليها حٌب أرواحنا أل، الربية 

                                الصافاتالصافات  132132اآليةاآلية  
ونكل أمر ىذه الصالة وىيئتها وكيفيتها إىل حضرة هللا ، فعلينا أن نصلي على حضرتو 

 : ونقول يف شأجا، يف عاله  جلم 

                             آل عمرانآل عمران  77اآليةاآلية        
 وىذه الصالة ٥با شقان :
فأما الصالة الٍب ، وصالة للمواىب من رسول ا٤بل  الوىاب ، صالة لألجر وللثواب 

فهي الٍب يقو٥با اللسان ويرجوا من وراءىا حسنات وأجر عظيم عند هللا ، ىي لألجر والثواب 
 : ويقول يف ذل  سادتنا الصا٢بون،  عزوجل
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  ذلُدذلُد  ايٓيب ايٓيب   ع٢ً ع٢ً   إال ايصال٠ إال ايصال٠             زدٖازدٖا  ٚٚ    ايكبٍٛايكبٍٛ      بنيبني    أعُايٓاأعُايٓا

  تسددتسدد        بػريبػري      حتِ حتِ فكبٛهلا   فكبٛهلا         ..      ايٓيب ذلُدايٓيب ذلُد  أدّ  ايصال٠ ع٢ًأدّ  ايصال٠ ع٢ً

والٍب بربكتها وبسببها ، والكمال والبهاء ، وصالة النور وا١بمال ، لكن صالة العطاء 
بنظرة أو حملة من خّب الرسل واألنبياء ، ا٢بْب و العارفْب و ا٤بتقْب واألولياء ٲبتع هللا قلوب الص

 .ال بد وأن تكون عن ٧ببة واستحضار لصاحب ىذه األنوار : ......
وأن ، عليو أن يستحضر أنو واقف بْب يديو  ما يبدأ اإلنسان يف الصالة عليو :فل
أو ، وىو منو على ابل ، ر يف كل ٢بظة أو خاط، مرأي على األقل يف لوح ا٣بيال  ا٢ببيب 

 .يرى ىيئتو الشريفة وذاتو ا٤بنيفة عامرة يف القلب بال ظالل 
 :فإنو بدوام ىذه الصالة ، ويصلي على رسول هللا ، فلما يستحضر ىذه ا٢بضرة 

وأتيت ، وتنكشف األغيار ، ترق ا٢بجب الٍب ٙبجب القلب عن حبيب هللا ومصطفاه 
وحلول النيب ، تشّب إىل صاحب ىذا القلب بقرب غيث اإلغاثة  ، واريف البداية سحب األن

 . ليكون مظهرًا يظهر فيو حبيب هللا ومصطفاه ، فيجهزه هللا ويهيئو مواله ، ا٤بختار 
،  وىي صالة العارفْب -كما قلنا  -وىذه الصالة ال بد وأن تكون على استحضار 

بل يصلون وىم ، وىم يف غفلة عن حضرتو  ، فال يصلون ، وصالة ا٤بتقْب وصالة الصا٢بْب
فمن استحضر ىيئتو ا١بسمانية  -على حسب أقدارىم  -يستحضرون ىيئتو وعظمتو 

الٍب شرفت هبا ىذه ، رأى على قدره ما يستطيع ٙبملو من ذاتو ا٢بسية ، وأوصافو ا٢بسية 
 .الدنيا الدنية 

  : ٖٛ باهلل .: ٖٛ باهلل .  أٚصاف زضٍٛ اهلل احلط١ٝأٚصاف زضٍٛ اهلل احلط١ٝ

 :ي الٍب وصمفها لنا الوصافون واألوصاف ا٢بسية ى
وسيدان ىند بن أ  ، وقد وصفها سيدان اإلمام على بن أ  طالب ، كتاب الشمائل 

 وغّبىم من األصحاب ، ووصفتها أم معبد عندما رأتو يف ا٥بجرة ، ىالة 
، اي بِب لقد عشت : عند وفاتو البنو عبدهللا  ويقول فيها سيدان عمرو بن العاص 

 .من شدة ىيبتو  أن أمأل عيِب من رسول هللا وما استطعت 
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كان من يراه يهاب أن ،  ومن خالطو معرفة أحبو ، من رآه بديهة ىابو : ألجم قالوا 
 .ىم الذين استطاعوا أن ينعتوا وصفو ا٢بسي ،  فهؤالء األفراد ا٤بعدودون، ينظر إليو 

،  كل صفي وويل ال يستطيع أن يطلع عليو إال، ووصفو ا٢بسي كان فيو سر معنوي 
 :كما يقولون يف ىيئتو   فقد كان 

إال ، "ما رؤى بْب قوم : لكنهم كانوا يقولون عن حالتو يف ىيئتو ، بْب الطول والقصر 
 . " مهما كان طو٥بم‘ وكان أعالىم 

ولكن عرقو ليس كعرق بقية ، أنو كان شديد العرق إذا انم  وكانوا يقولون عن ىيئتو 
أايم الصيف ا٢بارة عند السيدة يوما من كان يقيل   فيما رواه مسلم أنو ، فعن أنس األانم 

وىف رواية ٛبس   ،إذا بو يستيقظ يومًا وىي ٛبس  ٗبناديل ٘بفف هبا عرقو ، أم سليم اهنع هللا يضر 
 :فقال  وجعات تسلت العالق فيها ،-يعُب زجاجة  –بقارورة 

جئن وطلنب مِب أن أجفف عرق  ،  : ىذه نساء األنصار قالت ؟ ما ىذا اي أم سليم
 ؟ سليهن ماذا يصنعن هبا! ، : اي أم سليم  فقال . هبذه ا٤بناديل

وىو ، إجن يقلن أجن يطينب بو طيبهن ! ، : اي رسول هللا  مث عادت وقالت، فذىبت 
و قطرات من عرق فييضعن ، أي أن الطيب الذي ليست لو رائحة نفاذة  -أطيب الطيب 
 . ٲبأل كافة األرجاء وا١بهات، فيصّب طيباً نفاذًا ، سيد السادات 

: اي رسول هللا أريد أن أجهز ابنٍب وليس عندي شيء  وجاء مرة رجل من األنصار وقال
فقال: اي رسول هللا ليس .  وكان خازن بيت ا٤بال؟ : اي بالل ىل عندكم شيء  ، فقال 

 . عندان شيء اآلن 
فأخذ يسلت من عرقو ويضع  :وتقول الرواية ، هبا  : اي ىذا ائتِب بقارورة فجاءه فقال

فما كان من ، وأعطاىا البنتو ، فأخذىا الرجل . وقال لو جهز ابنت  هبذه ، فيها حٌب مألىا 
وأخذ يصنع ،  " بيت ا٤بطيبْب، و٠بى حانوتو :" واشتغل عطارًا ،  زوجها إال أنو فتح حانواتً 

 . من عرق رسول هللا  زوجلعالعطور من ىذه الزجاجة إىل ما شاء هللا 
: إن أىل ا١بنة  ألجم عندما قال ، وىذه ىي ا٢بالة الٍب سنبلغ جزءًا منها يف ا١بنة 

 . ولكن شباب دائم، خمون وال يهرمون وال يتن، ال يبولون وال يتغوطون 
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 ؟، كيف ٚبرج فضالهتم  : اي رسول هللا فقالوا
لكنها  !!.، وذل  ىناك يف ا١بنة ، : رشحات عرق رائحتها كرائحة ا٤بس   فقال 

 !!أي كان وىو ىنا يف ا١بنة العالية .،  كانت ىنا مع رسول هللا يف الدنيا
 . ىذا اب١بسم

وال يوجد من ، أجسامنا الٍب تكونت من عناصر األرض ٥با ظل و٥با وزن و٥با ثقل 
ارت نورًا ليس فص، إال البلورات الٍب دخلت الفرن ا٢براري ، عناصر األرض ما ليس لو ظل 

 .ال يرى لو ظل  وكان  ، لو ظل
، وال يستطيع البعوض أن يقَبب منو ليلدغو  -حٌب يهشو  -وال يقف الذابب عليو 
 .حفظو ٕبفظو وصانو بصيانتو  عزوجلألن هللا ، أو يلسعو أو أيخذ من دمو 

ا من فإن عينو كان يرى هبا من خلفو كما يرى هب، لكن ليست كبقية األعْب : لو عْب 
واي فالن أنت ، اي فالن أنت كذا : وكان يقول ألصحابو يف صالتو بعد أن ينتهي منها ، أمامو 
 ؟ كيف رأيتنا وأنت يف الصالة،   كذا فيقولون اي رسول هللا، عملت 

 !!يف األمام من كما أرى ،  إين أرى من خلفي  فيقول 
لكنو يرى من خلفو إىل  ،وا أنو يرى من خلفو يف الصف فقط وبعض قصار النظر ظن  

ألنو رأى كل من خلفو ، عن أنبياء هللا وأ٩بهم وأحوا٥بم ، ألنو حدث عن ىذا كلو ، قبل آدم 
ولذل  ، إىل أن يدخل أىل ا١بنة ا١بنة وأىل النار النار ، ويرى من أمامو ، إىل قبل القبل 

 .وسيدور يف الكون إىل يوم القرار ، ث ٗبا يدور حدم 
وعما ٰبدث يف النار ، حدث ، وحدث عما يدور يف ا١بنة ، العرض مث حدث عن يوم 

ىذا البصر كان ٰبد بو  ،: إين أرى عرض ا١بنة يف ىذا ا٢بائط  وكان يقول، عن ذل  كلو 
ويطالع ، ويقرأ بو ما يف اللوح احملفوظ ، وأىل العوامل العلوايت ، فّبى أىل السموات ، النظر 

 .بو سقف الغيوب 
ما فيها  ، طئ: أطت السماء وحق ٥با أن ت ى سبيل ا٤بثال ال ا٢بصرولذل  يقول عل

،فهذه العْب ليست   قرأ ذل  بعينو ، عزوجلموضع أربع أصابع إال وفيو مل  ساجد هلل 
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ويقول لو ، ا: "كنت بصره الذي يبصر بو"  وإ٭با ىي عْب يقول فيها خالقها وابريو، كأعيننا 
 .ويسمع ابهلل ، صر ابهلل فهو يب.....: "أبصر بو وأ٠بع" هللا

 : ولذل  كان ٠بعو 
ويسمع تسبيح كل ما ، ويسمع أصوات سكان ا١بنات ، يسمع تسبيحات الكائنات 

فيضعو ، وكان ٲبس  يف يديو ا٢بصى فيسبح ويسمعو ٤بن حولو ، على األرض حٌب ا١بمادات 
معو من حولو فيضعو يف يد الفاروق فيسبح ويس، يف يد الصديق فيسبح ويسمعو من حولو 

فيضعو يف يد اإلمام علي فيسبح ويسمعو ، يف يد عثمان فيسبح ويسمعو من حولو ، فيضعو 
 .اً سيسفإذا أخذه غّبىم ال يسمعون لو صواتً وال ح، من حولو 

أنو عندما كان ٯبلس للطعام كانوا يرون أبعينهم التمرات وىي تتسابق  وقد ورد عنو 
 . يف جسد ا٤بصطفى عليو أفضل الصالة وأمت السالم لتفوز أبن تكون، لتكون يف يده 

 :ىذا ا١بسد 
يبيض شعر الرأس كلو إال موضع أصابع ؛ كان صاحبو إذا وضع يده على شعرات 

يذىبون إىل ، ، فإذا حدث ومرض رجل أو امرأة أو مرض ٥بم حٌب حيوان  سيد السادات 
مث يضعوجا  ، ضع أصابع النيبويضعون أصابعهم مو ، رأس الرجل الذي فيو موضع يد النيب 

 .فيشفى إبذن هللا، على ا٤بريض 
عد تكان إذا أراد أن يقضي حاجتو أب،  وىذا النور الرابين  ذا ا١بسد الذي يفعل ابهللى

فيذىبون بعد ، أو األحجار أو أيمر األشجار فتمشى و تنضم وتسَبه ويستَب وراء األشجار 
 ...! : "إ٭با األرض ابتلعتو ك ما هبم فيقول فيدر ، يبحثون فال ٯبدون شيئاً ، رجوعو 

 : نقول، لكن بعد ذل  كلو 
  دع َا ادعت٘ ايٓصاز٣ يف ْبِٝٗ  ..ٚاحهِ مبا غ٦ت َدحًا فٝ٘ ٚاحتهِدع َا ادعت٘ ايٓصاز٣ يف ْبِٝٗ  ..ٚاحهِ مبا غ٦ت َدحًا فٝ٘ ٚاحتهِ

عبد هلل أفاض عليو ، ، عبد هلل أكرمو مواله  لكن أكرمو هللا، ال نقول إال أنو عبد هلل 
، فهو عبد هلل لكن هللا تواله ، ايتو وعنايتو مواله ، عبد هلل تواله برع من ٝبيل فيوضاتو مواله

 : قل ٥بمىف سورة األنعام ، وقال يف شأنو يف كتاب هللا 
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  َجًهِ َجًهِ   إمنا أْا بػٌسإمنا أْا بػٌس  َٔ ْٛز : قٌَٔ ْٛز : قٌ

   : وإن قال بعض قصار النظر إن هللا قال لو                   نقول لو :

    أكمل اآلية:                        الكهفالكهف  112112اآليةاآلية  

ويؤيد ذل  ما ، النهاايت كجميعكم من بدء البدء إىل جاية : وأان ٗبفردي ، أي أان 
عندما كان يف طفولتو عند مرضعتو حليمة  حيث قال ، أثبتتو السّبة ابألحاديث ا١بليات 

وأخرجوا حظ الشيطان من ، وأضجعوه وشقوا بطنو ، وجاءه رىط من ا٤بالئكة ، السعدية 
 . : فوزنوين فرجحتهم  قال  ،من أمتو  ة: زنوه بعشر   مث قالوا، قلبو 

 . : فوزنوين فرجحتهم قال  ،زنوه ٗبائة من أمتو :  قالوا
 . : فوزنوين فرجحتهم قال  ، : زنوه أبلف من أمتو قالوا
 . : فوزنوين فرجحتهم قال،  آالف من أمتو ة: زنوه بعشر  قالوا
) وىو حديث صحيح مشهور : دعوه فلو وزنتموه أبمتو كلها لرجحها. قالوا
 :)رواه البيهقى عن عمربن ا٣بطاب( فيو تو يقول وإذا كان رجل من أم( ،  ةبرواايت عد

ُْ  ََْْشِِشُُٗٗ  ِِ٘٘هََه  }} ُْإميا َّ  إميا ُْ  ِِٞٞاألَّاأل ُْٗإميا     {{  أبٛ بلسأبٛ بلس  ُُٞٞكفََّكفََّ  ِتِتخََخدََدسََسهََه، ، سٍ سٍ أبٛ بِلأبٛ بِل  ٗإميا
 . ، والسبب يف منزلة أ  بكر فما ابلكم ٗبن ىو سر إٲبان أ  بكر ، 

ألن ، ب العا٤بْب ويزيد عن ذل  ٗبا تفضل عليو ر ، أي انو مثلنا أٝبعْب : فا٤بثلية ىنا 
 : وقال يف شأنو يف كتابو ا٤ببْب، أحدًا من ا٣بلق أٝبعْب  مل يعطِ  هللا أعطاه ما

                                         
          لنساء  لنساء  اا  
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فإن ، ه دم ال يستطيع أحد نعتو وال ع، ففضل هللا العظيم على سيد األولْب واآلخرين 
 .  أو يعدم من الذي يستطيع أن يبْبِّ  ، لو حد فيعرب عنو انطق بفمفضل رسول هللا ليس 

ويناجيها ، وكان شديد التعلق ابلذات اإل٥بية  ولذل  ورد أن اإلمام ابن الفارض 
 : ايسيدي فقال، رآه أحد الصا٢بْب يف ا٤بنام ، عندما انتقل إىل رحاب هللا ، بقصائده ا٤برضية 

؟  على ا٢ببيب ا٤بصطفى  ، فلم مل تثنِ أراك أكثرت يف قصائدك من الثناء على حضرة هللا 
 : وقال، وىو يف عامل الربزخ ، فأجابو يف ا٤بنام 

  أنجساأنجسا    ج ي عًٝ٘ ٚج ي عًٝ٘ ٚاملامل    ..  ٚإٕ بايؼ..  ٚإٕ بايؼ          أز٣ نٌ َدح يف ايٓيب َكصسًا  .أز٣ نٌ َدح يف ايٓيب َكصسًا  .

  ح ايٛز٣ح ايٛز٣إذا نإ اهلل أث٢ٓ عًٝ٘ مبا ٖٛ أًٖ٘  ...  فُا َكداز َا ميدإذا نإ اهلل أث٢ٓ عًٝ٘ مبا ٖٛ أًٖ٘  ...  فُا َكداز َا ميد

 م ثناءهبعد أن أثُب عليو مواله وعمم ، من الذي يستطيع أن ٲبدح رسول هللا ويثِب عليو 
آية ، ونذكر  يف عاله جلم  ووجعلو ىو ا٤بدار الذي يدور عليو حديث هللا يف كتاب، يف كتاب هللا 

اطبو وقال ح أو نسب خلقو لذاتو فخيو فيها بكلِّ ا٤بدمدح ،ح هللا لو ىف كتابو يمن مد واحدة
 لو                أما األنبياء كلهم ، فقد مدج كل نبٓب  القلم القلم

 ٖبلق واحد فقال :
   إلبراىيم             خلق الوفاء النجم النجم . 
  وا٠باعيل             6262   خلق الصدق .مريم مريم 
   ونوح            الشكر خلق  اإلسراءاإلسراء

. 

  زؤ١ٜ ايٓب٢ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ضًِزؤ١ٜ ايٓب٢ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ضًِ

ة الصا٢بْب ومن أىل الصفوة والصدق فالبد للمؤمن الذي يريد أن يكون يف معيِّ 
 :وأن يتمتع بعطااي احملبوبْب ، واليقْب 

ذه حٌب ولو ى ، وأن يستحضر يف ابطنو ىيئتو، أن يستحضر حالتو 
وٯبعل ، ألن استحضار النيب يف القلوب ٰبجب عنها العيوب ، ا٥بيئة الظاىرة 

 : وىو الذي يقول ، فّباه ، ف الغيوب جاإلنسان يطالع حضرتو من س
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  77{{  فإْ اهػٚطاْ ال ٙتٌجى بٛفإْ اهػٚطاْ ال ٙتٌجى بٛ، ، ًّ زآُٛ يف املِاَ فقد زآُٛ حقّا ًّ زآُٛ يف املِاَ فقد زآُٛ حقّا   }}
رابين الروحاين ٢ببيب هللا وأالح لو شذرات من ا١بمال ال، يف عاله  فإذا أكرمو هللا جلم 

فإنو يرى ا٢ببيب على ىيئة ال تشاهبها ىيئة  ، فتعلق هبذه الذات العلية النورانية ، ومصطفاه 
 .وىذه بداية الوصول ٤بن أراد أن يكون مراداً للذات العلية ، كونية 

: اي  وقال، يف بالد العراق   وقد ورد أن رجاًل ذىب إىل الشيخ أبو الفتح الواسطى
ألن كل  -فنظر يف كشفو الذي أعطاه حضرة النيب لو ؟ سيدي أريد أن أتتلمذ على يدي  

ومن معو ىذا ، وال يستطيع أن يزيد أو ينقص ، واحد منهم لو كشف أيخذه من رسول هللا 
لكن من  ،فهو غّب مسجل عنده  ، فإذا تركو ومشى فليمشِ الكشف يريح نفسو ويريح غّبه 

ل عنده وقعد فسيقعد ومن ىو غّب مسجم  ،فلن يَبك الفصل ، شف ل عنده يف الكىو مسجم 
:  فقال لو الشيخ أبو الفتح الواسطى  - وسوف أييت عليو يوم من األايم وٲبشي، مستمع 

وانظر إىل ، أنت مريد الشيخ عبدالرحيم القنائي يف قنا من بالد مصر ! ، إن  لست مريدي 
 ؟ كيف كانوا يفعلون...ا٤بريدين 

فالشيخ أبو ا٢بسن الشاذيل ، وال تعجب !! ء ماشيًا من بالد العراق إىل مصر فقد جا
: جئت تبحث عن القطب  إىل أن قالوا لو، نفسو جاء ماشيًا من تونس إىل مصر إىل العراق 

، ولكن مشيًا على األقدام ، فرجع اثنية بال سيارة وال طائرة ، والقطب عندك يف تونس ،  ىنا
  : ويصبح من أىل ا٤بعية احملمدية، وصية وذل  لكي ينال ا٣بص

                             الفتحالفتح  4949اآليةاآلية  
 .معو إىل يوم الدين  ،ومل يقل معو يف مكة أو يف ا٤بدينة ، وىي مفتوحة 

 قال.  ؟ : ىل رأيت رسول هللا  فقال لو، جاء الرجل إىل سيدي عبدالرحيم القنائي 
اي بِب اذىب إىل ، : عندان ال يتم الفتح للمريد إال إذا رأى حقيقة رسول هللا  قال،  : ال

لكي يصبحوا ، !!..وانظروا إىل ا٤بشاوير  . وىناك سَبى حقيقة رسول هللا ، بيت ا٤بقدس 
إجا سنة هللا  ؟! . ولكننا نريد أن أنخذىا من غّب تعب وال نصب كيف!!من الرجال ا٤بغاوير .

 : ن يقول ٥بم رب العا٤بْبو إذا كان ا٤بؤمن ......،نة هللا تبديالً ولن ٘بد لس، 
                                                 

 ، رواه البخارى و مسلم و أبو داوود . عن أىب ىريرة  ٚ
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                 ؟ وكيف يفعل ؟ وكيف يفعل   ن ماذا يفعلونن ماذا يفعلونو و إذًا احملسنإذًا احملسن  آل عمرانآل عمران
      ال بد منال بد من  ؟؟  ننو و ا٤بوقنا٤بوقن                         الحجالحج  7878اآليةاآلية      

      ........؟؟  من أجل ماذامن أجل ماذا            ............  
 فرأى رسول هللا ، ويف ليلة وكان بْب اليقظة والنوم ، فذىب الرجل إىل بيت ا٤بقدس 

 عبدالرحيم فرجع إىل سيده وسيدان، رآه يتسع وٲبتد حٌب رآه نورًا من العرش إىل الفرش  ،
: صف  قال     ! قال: نعم ؟ على حالتو : اي بِب ىل رأيت رسول هللا  فقال ،  القنائي
فبداية الفتح أن يرى اإلنسان ...!: ىذا كان بداية الفتح ل  . قال، فوصف لو ،  ما رأيت

 : الٍب يقول فيها هللا يف اآلايت القرآنية، حقيقة رسول هللا النورانية 

                                المائدةالمائدة  
لكن الواو "، قد جاءكم من هللا نور كتاب مبْب " لقال هللا ، ولو كان النور ىو الكتاب 

 فلو أين قلت جاء ٧بمدٌ  -.اللغة أن ما قبلها غّب ما بعدىا وذل  يف ، تقتضي ا٤بغايرة 
لكان دمحم إبراىيم شخص  إبراىيم ، ن لو قلت جاء ٧بمدٌ ، لكغّب إبراىيم  إذًا ٧بمدٌ ، وإبراىيم 
وكتاب مبْب والكتاب ، ىذا النور  وىو ، : قد جاءكم من هللا نور  فلما قال هللا، واحد 
 : سورة الشورىسورة الشورى  6464آية آية   لكن يف آية أخرى، كذل  نور ،  ا٤ببْب 

                                               
                                               

        وهللا نوروهللا نور                        النورالنور  6666اآليةاآلية      

  ::  عن ابن عباسعن ابن عباس  صحيحوصحيحويف يف روى اإلمام مسلم روى اإلمام مسلم ولقد ولقد   ،،وا٢ببيب نوروا٢ببيب نور  والقرآن نوروالقرآن نور، ، فاهلل نورفاهلل نور

ٟ يف ، ٗ ادعى ُ٘زّا فٟ قوبٟ اهؤٍ ادعى  } ، ُا٘زّا  ، ٗ ادعاى فاٟ ىعاٟ    ُا٘زا   هطااُ
   ف٘قٟ  ًّ  عىدٗا  ،ُٗ٘زّا   أًاًُٛ٘زا ٗ  خوفٛ ، ٗادعىيف بصسٜ ُ٘زّا ٗادعى 
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 ..{ ٗادعوين كوٛ ُ٘زّا }وىف رواية  {ًّٗ حتتٟ ُ٘زا ، اهؤٍ ٗ اعظٍ ىل ُ٘زّا ُ٘زّا 
جعلو هللا ، : واجعلِب كلي نورًا  فلما قال ، عده ابإلجابةو  عزوجلوهللا ، نورًا أعظم 

 : حٌب قال ،  وعال جل  على حضرة هللا ، ألنو نور هللا الدال ابهلل ، كلو نورًا   عزوجل
 !!شطر حسن رسول هللا  ؟ شطر حسن من -أعطى هللا يوسف شطر ا٢بسن ..

وا٢بسن ، ا٢بسن النوراين ، ا٢بسن ا١بسماين و  ألن هللا أعطى ا٢بسن كلو لرسول هللا
لكن رسول هللا أخذ ا٢بسن ، فأخذ النصف ، الرابين وأعطى يوسف ا٢بسن ا١بسماين 

ومن شدة حسنو ، فهو ا٢بسن كلو صلوات ر  وتسليماتو عليو ، ا١بسماين والنوراين والرابين 
  فقال يف الكافرين بو:، لو يف شهود نوره  عزوجلال يراه إال من أذن هللا 

                   األعرافاألعراف  

فال بد ٤بن أراد أن  . عزوجلال يبصرون النور ا٤بكنون الذي أودعو فيو ا٢بي القيوم 
أن يستحضر ا٢ببيب ا٤بصطفى يف كل وقت ويف كل  : يكون من عباد هللا الصا٢بْب وا٤بقربْب

أن يؤديو  ، ٰبوز القبول من هللا  لكىال بد ،  ًا أو يعمل عمالً كلما أراد أن يصنع صنيع،   حْب
  ىفإذا أراد أن يصلِّ  ؟ فيستحضر كيف كان رسول هللا يؤديو، كما كان يؤديو رسول هللا 
 ... {{  ٛٛوِّوِّ٘ا كٌا زأٙتٌُ٘ٛ أَص٘ا كٌا زأٙتٌُ٘ٛ أَصصوٌّصوٌّ  }}  فا٢بديث ا٤بشهور ٧بفوظ : 

منهم من يزيد على و ، لكي يعرف كيف كان يصلي ، ومن الناس من يقرأ يف السنن 
فيكرمو هللا فّبى ىيئتو وىو يصلي فيصلي كما   ،ررأ يف السنن مث يزيد يف االستحضاذل  فيق

 .كان يصلي عن حضور وليس عن استحضار 
ومنهم من يزيد اشتياقو ،  ومنهم من ينظر يف الصحف والكتب ليعلم كيف كان يتوضأ

فّبق ا٢بجاب وأيخذه هللا ، يتوضأ وىو يقرأ كيف كان النيب ،  ويقوى ىيامو وغرامو ، 
ون وأصحابو يصب  ، فّبى أمام عينيو رأى العْب النيب وىو يتوضأ  :إىل ىذا ا١بناب  عزوجل
، !!..وليس راٍء كمن ٠بع  ،يتوضأ صلوات ر  وتسليماتو عليو فيتوضأ كما كان ، عليو ا٤باء 

 : ويف ذل  يقول سيدي ٧بي الدين بن العر  
فإن قال أن ىذا ،  أعرضو على رسول هللا ،  ن أعرف صحة حديثإين إذا أردت أ
ولو ، ولو كتب أمامو رواة ا٢بديث أنو ضعيف ، أعلم أنو حديث صحيح ، ا٢بديث قد قلتو 
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ولو كتب رواة السند أمامو ، أعلم أن ىذا ا٢بديث غّب صحيح ،قال أن ىذا ا٢بديث مل أقلو
 . عليو  يعرضو...... ،  أو صحيح، أنو حديث مشهور 

  ايسجاٍ ايسجاٍ   ضبلضبلٚع٢ً ٖرا احلاٍ ٚع٢ً ٖرا احلاٍ 

 من بدء دعوتو ، وكان على ىذا ا٢بال ما ال يسعنا الوقت من ذكرىم من الرجال 
 ، ..ومنهم من كان يعرض عليو يقظة ، ..فمنهم من كان يعرض عليو منامًا ..:إىل يومنا ىذا 

عرض عليو أحوالو ومنهم من كان ي. ، .ومنهم من كان يعرض عليو أسئلتو فيجيبو عليها 
ومنهم و ، وأحوال أصحابو فيعطيو الدواء الناجع والشفاء التام لكل مرض ظاىر أو ابطن 

وأمّبىم ىو ا٤بصطفى عليو أفضل الصالة وأمت ، وكلهم جنود العناية ، منهم إىل ما ال جاية 
 .معامل بْب قلوهبم  تعلقوا بو ظاىراً وابطناً حٌب صار ، السالم 

طرف  ة ع  ْب م  ا ع  ددت  ل  و غ  اب ع  ِب ، ن عام  اً و بق  ى يل أربع   يق  ول :ق  ائلهم فك  ان 
أن ِب م ا جلس ت ، بو عل ي  عزوجلهللا  ٩با منم  :يقول  وكان الشعراين .نفسي من ا٤بؤمنْب 

إال ورأيتو أمامي ، السالم علي  أيها النيب ورٞبة هللا وبركاتو : وقلت ، مرة للتشهد يف الصالة 
 ..السالم اي عبدالوىاب. : وعلي  و٠بعتو وىو يقول

أحوال الرجال أىل الكمال من ىذا الباب من العطاء والنوال 
فجذبتهم العناية ، وه بكل سويدائهم وأحب  ، استحضروا رسول هللا يف قلوهبم :

وبو قاموا إىل كل ، وبو انلوا مطلوهبم ، فمنو انلوا مشروهبم ، إىل حبيبهم 
 . وصاروا بو رجاالً ، حوائجهم وأحوا٥بم 

أن يكرمنا هبذه األحوال وأن يفتح لنا ىذا الباب من العطاء  عزوجلنسأل هللا 
 عنهم طرفة عْب وال أقل. ا٤بصطفى  والنوال وأن ٯبعلنا دائماً وأبدًا من الذين ال يغيب

 . وصلى هللا على سيدان دمحم وعلىآلو وصحبو وسلم
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 ايصاد ايجا٢ْ

  **يف ْػس اإلضالّيف ْػس اإلضالّ  ٚأثسٖاٚأثسٖا، ، ألخالم اإلميا١ْٝ ألخالم اإلميا١ْٝ ااشاد شاد 

وٰبتاج لتكاتف  ، ال اي إخواين الذي انتشر بو اإلسالم ١بميع األانم إن السالح الفعم 
 :ىو القيم واألخالق اإلسالمية ، كل أىل اإلسالم 

  نٌ َطًِ ع٢ً ثػس َٔ ثػٛز اإلضالّنٌ َطًِ ع٢ً ثػس َٔ ثػٛز اإلضالّ

 : دعوتو يف قولو ٣بصم  وا٢ببيب 

 8((((  أمنا بعجت ألمتٍ ًلازَ األخالقأمنا بعجت ألمتٍ ًلازَ األخالق  ))))
 :أو بعد عصره ، الق ىي أن كل مسلم يف عصره ومكارم األخ

اإلدارات ا٢بكومية  مثل راقب ياول أن ٰب،  كان يعترب نفسو من نفسو رقيبًا عليها
وكان ا٤بسلم يف العصر األول يعترب ، ، مكافحة ا٤بخدرات  ، ا٤بباحث العامة كمباحث التموين

وينبههم عند أي ، و من الربية فّباقب أخالق احمليطْب ب، يف ا٢بضرة اإل٥بية  انفسو موظف
، "  :"أان مايل" و٤با توارت ىذه الرقابة اإلسالمية وأصبح كل مؤمن يقول ،أخطاء سلوكية 
ضاعت " : وعندىا ........فليس يل شأن هبا ، ىذه العادة ليست يفم " ، " ليس يل شأن

، إىل ما نراه اآلن  فا٫بدرت األمور، القيم واألخالق فحدث ٙبلل وتفسخ يف ٦بتمع ا٤بؤمنْب 
أن  : "أخذ علينا العهد من رسول هللا  يقولقائلهم فقد كان ، لكنهم مل يكونوا كذل  

  )) الدين النصيحة (( : ألن النيب قال لنا ٝبيعاً  " ،ننصح لكل مسلم 

  ٔ ايٓصٝخ١ٔ ايٓصٝخ١ايدٜايدٜ

على وال ، ال ابلفظاظة وال ابلغلظة ، أنصحو ابلطريقة الصحيحة  ، فإذا رأيت من يغش  
 :أنصحو بيِب وبينو  ،ا٤بأل 

                                                 
 أخرجو األلباىن ىف سالسل الصحيح .، و ىف رواية " صاٌف األخالق " . ٛ
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ٗكتابٕ ٗزض٘هٕ ٗكتابٕ ٗزض٘هٕ : هلل : هلل   ، قٚى ملّ ٙا زض٘ي اهلل؟ قاي، قٚى ملّ ٙا زض٘ي اهلل؟ قاي  اهدّٙ اهِصٚخٞاهدّٙ اهِصٚخٞ  }}
  ..99{{  ٗأ٢ٌٞ املطوٌني ٗعاًتٍٔٗأ٢ٌٞ املطوٌني ٗعاًتٍٔ

يف خلق من الدين   ، فعندما كان يرى أي مسلم أي نفر من ا٤بسلمْب على غّب ا١بادة
كانوا كلهم أطباء رٞباء ف ، ره أو ينهاه أو ينصحو على حسب ا٢بالة الٍب يراىاكان ٰبذِّ 

: ليس ل   وا٤بنصوح يقول!! ، : ال شأن يل  ، اآلن الناصح األمْب يقول نصحاء ١بميع األانم
ورسول ، ، فدين خلى من النصيحة ال بد أن تنتهي القيم الٍب فيو وكأجا ذٕبت ابلكلية !! شأن
 : قد جدد ا٤بعامل و اضحة و قال هللا 

{ ٕال إمياْ ملّ ال أًاُٞ ه }
11 

فكما ننشر ، واي ليتنا ٫بدث اب٤بثل الٍب ٙبدث يف عصران من أجل أوالدان وشبابنا 
فاإلنسان الذي ٯبد أمانة مث يبحث ، صفحة للحوادث كذل  ننشر صفحة ألىل الفضائل .

ونريد أن نرصد لو  ًا ،شاذ فإننا نعترب ىذا العمل يف زماننا عمالً ، عن صاحبها لّبدىا إليو 
من ا٤بفروض أن يكون عمل  يف حْب أن ىذا، ألنو رد األمانة لصاحبها ، انت مكافآت وإعال

 . " ال إٲبان ٤بن ال أمانة لو"  حدد معامل ا٤بسلم وقال والرسول ،  أي مسلم

    ال إميإ ملٔ ال أَا١ْ ي٘ال إميإ ملٔ ال أَا١ْ ي٘

أو يف ، أو يف العقد ، أو يف العهد ، أو يف الوعد ، إن كانت ىذه األمانة يف الكلمة 
 ؟.. أين أمانة الكلمة..  { ال إٲبان ٤بن ال أمانة لو : } فهو حديث جامع ،ألمور أمر من ا

كانت قد نذرت أجا إذا رزقها هللا بولد ،  السيدة أم سليم عندما ىاجر النيب إىل ا٤بدينة 
وكان قد بلغ من العمر سبع ، ورزقها هللا أبنس ، فهاجر النيب وأسلمت ، يكن خادمًا للكعبة 

إذا رزقِب هللا  اإلسالماي رسول هللا قد كنت نذرت قبل : ءت بو لرسول هللا وقالت وجا، سنْب 
 .أما اآلن فهو خادم  ، أن يكون خادماً للكعبة ، بولد 

                                                 
 ة "،" رأس الدين النصيحة ..." .عن ٛبيم الدارى ، رواه الَبمذى و مسلم ، و ىف رواايت :" إن الدين النصيح ٜ
 عن أنس ، ىف أمثال ا٤بواردى . ٓٔ
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 قال،  ؟ : إىل أين أنت ذاىب اي أنس فقابلتو أمو وقالت، فأرسلو النيب لقضاء حاجة 
: ما كنت ألفشي سر رسول  قال،  ؟ : ما ىذه ا٢باجة فسألتو،  : ألقضي حاجة لرسول هللا

 !أليست ىذه ىي الَببية احملمدية .عمره سبع سنْب ويقول ىذا الكالم طفل ،  !!.هللا 
وتقول ،  األايمكما ٰبدث ىذه ،  ومل تضربو ! ،  : ىكذا فكن فاحتضنتو أمو وقالت لو

 ...!!!إذا مل تبلغِب فال أنت ابِب وال أعرف : 
ألجا شهوات  ،عرف األخبار من األطفال الصغّبة الزمان تفالنساء مع األسف يف ىذا 

أليست ..... الذي سيسمع كلمة وال يذيعها يف ىذا العصر؟اآلن أين الصاحب ،  النفوس
 :  ىذه أمانة.. قال 

َّ اهتفت فٟٔ أًاُٞ خ خ إذا حدَّإذا حدَّ}}   َّ اهتفت فٟٔ أًاُٞ اهسدى باحلدٙح ، ث {{اهسدى باحلدٙح ، ث
1111  

يث أمانة وال تصح يعِب لو التفت الصاحب لّبى إن كان يسمعهم أحد فهذا ا٢بد
 ؟ أين ٫بن من ذل  اآلن!!!.. حٌب ولو كان يف التليفون. ،إذاعتو 

فالكلمة الٍب  ،إن صدور األحرار قبور األسرار  ، ىا ا٤بصطفى إجا الرجال الٍب رابم 
 . ألن السر إذا ٘باوز اثنْب فشى وانتشر، دخلت ال ٚبرج ألى أحد حٌب ولو كانت زوجتو 

قد خان  ىنا يكون ، ه ٕبديث ونشرهاخ أخفإذا حدث أ ،سالمية ىذه ىي األخالق اإل
 ه يف موضوع مث فضحو فقد خان األمانة .ااألمانة، وإذا استشار أخ

  ضخس األخالم ايعاي١ٝضخس األخالم ايعاي١ٝ

واالعَباف  -والرجل الذي حكم عليو عمر بن ا٣بطاب ابلقتل ألنو قتل نفسًا واعَبف 
صبية صغار يف ىل إن  : لرجل وقال ألمّب ا٤بؤمنْبتذكر ا، و٤با حان تنفيذ ا٢بكم  -سيد األدلة 

فاتركِب حٌب أذىب إليهم وأعلمهم ، البادية وقد تركت ٥بم وديعة ال يعلم هبا أحد غّبي 
ونظر لسيدان ، فتفرس الرجل يف وجوه القوم  ؟ من يضمن: فقال . مث أرجع إلي  ، ابلوديعة 

: على أنو إذا مل  قال، : نعم  قال ؟ نو: ىل تضم فقال عمر،  . : ىذا يضمنِب أبو ذر وقال
 . : على أنو إذا مل يعد أقتل مكانو قال،  نذ! تقتل مكانو؛ يعد 

                                                 
 عن جابر بن عبدهللا ، ىف صحيح ا١بامع . ٔٔ
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ويف اليوم الثالث انتظروا ، وذىب الرجل .  : ثالثة أايم قال كم يكفي  اي رجل؟قال :  
،  ري ٯب اً أسود اً يعِب شبح ،وإذا هبم بعد العصر يرون أسودة ، مشفقْب على مصّب أ  ذر 

مع أنو  -وإذا ابلرجل أييت وىو يلهث ! ، لعلو ىو .، : انتظروا حٌب نرى ىذه األسودة  فقالوا
: ما الذي دعاك للحضور بعد أن  وقال لو عمر، فتعجب ا٢باضرون  -سيحكم عليو ابلقتل 

 ؟؟ أفّلت من القتل
 .: حٌب ال يضيع الوفاء بْب الناس قال

سأحضر إلي  اليوم يف الساعة : قلت ألحد فإذا ، فطا٤با وعدت ٯبب أن تويف 
وإذا مل تذىب وجب علي  االعتذار قبلها بساعتْب أو ، فيجب أن تلتزم بذل  ، ا٣بامسة 
، وإذا صادف يف ىذا اليوم أنو قد حدثت ل  ظروف معينة ، لكي ال ينتظرك أحد ، بثالثة 
وال تَبكو ، ضر بسبب كذا أان مل أح : علي  أن تعتذر بعدىا وٚبربه ؛ع االعتذار ومل تستط
وقرآن اإلسالم ، وتشريع اإلسالم  ،ىذا ىو حكم اإلسالم الذي حكم بو نيب اإلسالم .  معلق
: فلم  قال،  : ال  قال ؟ : أكنت تعرفو فقال عمر أل  ذر، .. عزوجلورب اإلسالم ، 

 ؟ ضمنتو وأنت ال تعرفو
 : حٌب ال تضيع ا٤بروءة بْب الناس قال
 : فقال أىل القتيلا. ٤بروءة موجودأي ليظل خلق ا

 . حٌب ال يضيع العفو بْب الناس، عفوان عنو 
. إنو سحر األخالق العالية رة من الدروس و اآلايت و العرب ، وكم ىف ىذة القصة ا٤بشهو 

، و الشكر سهل و يسّب ؟  من أسدى إليو نعمة أين من يشكر:  ولكنا حٌب نسأل...، 
  : قال ، 

{ ِّ فادع٘ا ، فإْ مل جتدٗا ًا تلاف٣ُٕ٘ ، لٍ ًعسٗفا فلاف٣ٖ٘ إهٚ صَِع ً
 12 { هٕ حتٟ تسٗا أُلٍ قد كافأمتٖ٘

                                                 
 " من استعاذ ابهلل فأعيذوه ومن سأل ابهلل فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه وأولو "عن عبد هللا بن عمرو ، صحيح أىب داوود . ٕٔ
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بل على العكس من ذل  ، وال ُيشكر  ،لكن اإلنسان يف ىذا الزمان يصنع ا٤بعروف 
ابرك هللا :"على األقل عليو أن يقول ٤بن صنع لو معروفًا !!!..، ن صنع معو ا٤بعروف يتنكر ٤ب
 : لكي يعملو مع غّبي، على ىذا العمل عو وأشجِّ "، جزاك هللا عِب خّب ا١بزاء  "أو"في  
.                             126126  التوبةالتوبة  

كما رأينا ىف القصة السابقة ، كيف سرى خلق ا٤بروءة من أىب ذر فحول القاتل إىل و 
ىف نفوس ) ا٤بروءة و الوفاء( دم بنفسو مسرعًا لتقطع عنقو ، فسرى ا٣بلقان صدوق وىفِّ يق

إنو سحر .. وا٢بال  و إىل سالم و٠باحة أٜبرت عفوا ىف التوِّ لو حو ىا أىل القتيل فربمد حرم 
عها و ؤثر فيها و األخالق العالية تسري من نفس إىل أخرى فت فالواجب أن ،  تستحثمهاتشجِّ

 .، حٌب تعمم أخالقهم وتسود دوا ويتقنوانوا وٯبوِّ ن لكي ٰبسِّ ع أىل اإلحسانشجِّ 

  ٖرٙ ٢ٖ بطاع١ اإلضالّ ٖرٙ ٢ٖ بطاع١ اإلضالّ 

إىل ٟبسْب صنف وٝبيع ، بيضاء وغّبىا  ةوجبن، جنب رومي : عندان  يف السوبر ماركت
 ٫بن نريدىا يف ا٤بنظور...... ؟ ىل ىي يف الصدور.....؟ أنواع البضاعة ... لكن أين ا٤بروءة

أو ، والذين يرون السيدات ا٢بوامل ، أين ا٤بروءة بْب أوالدان ....ين الشهامة؟أين الصدق؟ أ
 مٌب أتتيو ا٤بروءة... ...!!.. أو رجل شيخ كبّب!!على يديها وال يقوم وٯبلسها  الٍب ٙبمل طفالً 

 .!!؟ مٌب إذا أتتيو ا٤بروءة..!!..ويفتقد ا٤بروءة !!..فإذا كان شاابً ......؟ 
ا ١بميع األانم جوىي ما يصدرو ، سالم الٍب يصنعها رجال اإلسالم فهذه ىي بضاعة اإل

وال ابحملاصيل ، وليس ابلصواريخ وال سفن الفضاء  ،والٍب هبا دخل الناس يف دين هللا أفواجاً ، 
 .... :ولكن ابلبضاعة القرآنية ، وال ابألشياء العصرية ، وال اب٤بخَبعات الصناعية ، الزراعية 
 .....وغّبىا من األخالق العالية ،  ، الكرم ، الشهامة ، ا٤بروءة ، األمانة ، اليقْب الصدق

  : وقال ، ....... ...... وىي ما مدح هللا هبا األنصار

                                              
                                     99  الحشرالحشر  
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ٰببون من ىاجر إليهم ، كلها ان٘بة عن ا٢بب ،  وىذه ىي أوصافهم الٍب مدحهم هبا هللا 
 :  ىذا ا٢بب ىو الذي أوجد ،وىو رسول هللا : 

                                             
                        

وأنصار كتاب هللا ، وأنصار حبيب هللا ومصطفاه ، ىذا ما مدح بو هللا أنصار دين هللا 
 ؟ ... ىل نستطيع أن نصنِّع ىذه البضاعة،.......يف عاله  جلم 

ن ال ٰبتاجون منا ا٤بصاحف و فالغربي، فهذه البضاعة ىي الٍب ستنشر الدين يف ا٣بافقْب 
وكذل   -أو يصدرون لنا آالت الطباعة لذين يطبعون لنا ا٤بصاحف ٗبطابعهم اإما ألن ىم  -

. !!!!!ولكنهم ٰبتاجون ٤بثل ىذه البضاعة الٍب تكلمنا عنها .، لتفسّب القرآن  اال ٰبتاجون كتب
 : عندىم صدق وأمانة ومروءة وشهامة.... اانسأفهم يريدون 
                   األحزاباألحزاب  4646اآليةاآلية   

فهم ال يريدون طلقاء ، أفواجًا  عزوجلفهذه البضاعة ىي الٍب ستجذهبم لدين هللا 
لكن ، من الكشمّب  اً أو جالبيب، أو من يلبسون بدل ىيلد ، أو شرائط الكاسيت ، اللسان 

ىذه  ، ونلبس ، ونلبس ا١بود م، ونلبس الكر  ونلبس الصفح، يريدون منا أن نلبس العفو 
 أتى الفتح و دخل الناس ىف دين هللا أفواجا : فإذا لبسناىا ونشرانىا !!!.. األخالق اإل٥بية 

                 النصرالنصر 
، وٱبلقنا أبخالق القرآن ، وقلوبنا من غفوهتا ، نسأل هللا أن يوقظ نفوسنا من سباهتا 

ويفتح بنا ا٣بلق  ،ويفتح بنا أىلينا ، ويفتح بنا أنفسنا ، لعدانن وٯبعلنا ٝبيعًا على خلق النيب ا
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم..........أٝبعْب.
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 ايفصٌ ايجايت : املٓٗاج ؟

  املٓاٖج ايٓب١َّٛ ايكسا١َّْٝ املٓاٖج ايٓب١َّٛ ايكسا١َّْٝ 

  ف٢ ايدع٠ٛ احملُد١َّف٢ ايدع٠ٛ احملُد١َّ
 

 املٓٗج األٍٚ

  أضظ دع٠ٛ غري املطًُنيأضظ دع٠ٛ غري املطًُني
  

 ٢ْاملٓٗج ايجا

  ٚضا٥ٌ ايتعاٌَ َع غري املطًُنيٚضا٥ٌ ايتعاٌَ َع غري املطًُني
  

 املٓٗج ايجايح

  تأيٝف ايكًٛبتأيٝف ايكًٛب
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 املٓٗج األٍٚ

  يدٜٔ اهلليدٜٔ اهلل  أضظ دع٠ٛ غري املطًُنيأضظ دع٠ٛ غري املطًُني

  ايدضتٛز األضاض٢ايدضتٛز األضاض٢

وبقولو لنا و٤بن قبلنا و٤بن بعدان من ، وبفعلو ، قد رسم بنفسو  أن ا٢ببيب ا٤بصطفى 
 إىل ىذا الدين :أسس وكيفية دعوة الكافرين وا٤بشركْب ، ا٤بسلمْب 
 . أال نعلن عليهم ا٢برب من البداية أمران  -ٔ
 ونبْبِّ ، نبدأ أوال بدعوهتم إىل ىذا الدين : نشرح ٥بم تعاليم اإلسالم أمران أن بل   -ٕ

ونوضح ٥بم صفات النيب العدانن ، وذل  بقولنا وفعلنا وأخالقنا أبن نكون ، ٥بم ٝبال القرآن 
 . ذا النيب الكرًنٝبيعا أسوة طيبة وقدوة حسنة من ى

 ، وإن مل يستجيبوا دعوانىم إىل ا١بزية . فبها ونعمت، فإذا استجابوا لدعوتنا   -ٖ

 فهنا نعلن عليهم ا٢برب .؛ أصروا على ا٢برب و ، كابروا فإن أبوا ورفضوا و  -ٗ

  حكٛم اإلْطإحكٛم اإلْطإ

فحقوق اإلنسان ٧بفوظة و التوجيهات النبوية قد سبقت ٞبيع  :وحٌب ىف ا٢برب  -٘
٢بديثة ىف مراعاة حقوق األفراد و األقليات و اجملتمعات ، و تفصيل ىذا ٰبتاج التشريعات ا

 النىب في إحدى ا٤بعارك رأى ف: إىل ٧باضرات ، ولكُب أذكر و اقعة واحدة قصّبة و جامعة 
 دلة فغضب وقال:نإمرأة من األعداء بْب الصفوف صريعة ٦ب

ثلوا وال تغدروا وال ٙبرقوا زرعاً ال تقتلوا امرأة وال شيخًا كبّبًا وال صبيًا وال ٛب
ىذه ىي    عزوجلوال ٬باًل وال ٙباربوا قومًا جلسوا يف الصوامع يعبدون هللا 

 ا٢بقوق ٧بفوظة . حٌب ٙبت دخان ا٤بدافع تعاليم نبيكم الكرًن الرؤف الرحيم .

 هللا: ناللسلم فقد قال ل واجنحتبدلت األحوال و  فإن -ٙ

                                         3131  األنفالاألنفال      
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    قاض٢ املطًُني ٜٓصس ايهافسٜٔ !!قاض٢ املطًُني ٜٓصس ايهافسٜٔ !!

وأن ، أتكدوا أن الرسول أرسى أسسو بنود ىذا الدستور ، ون و الكافر و٤با علم 
 .....!!.......ٕبقوقهم  ىمطالبو  ا٤بسلمْب مل يتهاونوا ىف تنفيذىا ؛

تيبة بن قأرسل قائده ،  مر بن عبد العزيز فقد روى أنو يف عصر ا٣بليفة العادل ع
 ": ٠بر قند" مسلم الباىلي ليفتح جنوب روسيا اآلن 

وبعد أن دخل ىو وجيشو  -قبل أن يدعوا أىلها إىل دين هللا ولكن  –فاٙبًا  فدخلها
والذي ، إذا وأىل البلدة يقدمون مظلمة إىل قاضي ا٤بسلمْب الذي معو وٙبت إمرتو ، ا٤بدينة 
مث  ، فحكم القاضي على القائد أن ٱبرج من ا٤بدينة ىو وجنده؛ ا٣بليفة ليكون يف ٞبلتو  نوعيم 

 .فإن أبوا فا٢برب ، فإن أبوا فا١بزية ، يدعوىم أوال إىل اإلٲبان ، فينفذ سنة رسول هللا 
وأمر جنده أن ٱبرجوا من ا٤بدينة احَبامًا للقضاء يف ، فلما امتثل القائد ألمر القاضي 

ألجم انبهروا ، فما كان من أىل البلدة إال أن أعلنوا دخو٥بم يف اإلسالم أٝبعْب ،  اإلسالم
 . ابلعدالة الٍب جعلها هللا يف ىذا الدين

  اإلضالّ حي٢ُ أٌٖ املًٌ األخسٟاإلضالّ حي٢ُ أٌٖ املًٌ األخسٟ

أماا١بزي  ة ىف اإلس  الم فه  ى مبل  غ مق  دور علي  و ، يدفع  و غ  ّب ا٤بس  لمْب ال  ذين يعش  ون ىف 
ويدفعوا عنهم ص ولة ، أن يقاتل جند اإلسالم عنهم  ، مقابل داير اإلسالم لبيت مال ا٤بسلمْب

جن  د ، م ٥ب   وال  ذي ي  دافع ع  نهم أم  ام ك  ل ع  دو، فه  م ٯبلس  ون ىف بي  وهتم م  راتحْب ، ع  دوىم 
 جيش اإلسالم ، و ا٠بع للعجب : ا٤بوحدين
وكان أىله ا ، ٤با دخل مدينة ٞبص يف بالد الشام  قد ورد أن أبو عبيدة بن ا١براح ف
أن ال روم ج اءوا ٔب يش قوام و س تمائة  وعندما علم أب و عبي دة ، ضوا على دفع ا١بزية قد ارت
وى و ، وٰبت اج ذل   أن ٯبم ع ص فوف ا٤بس لمْب يف ب الد الش ام أٝبع ْب يف مك ان واح د ، ألف 

: ى ذه  ، ق ال ٥ب م فاستدعى زعمائه ا، وال يستطيع أن يَبك حامية تدافع عن البلدة ، الّبموك 
: لق  د أخ  ذانىا م  نكم لن  دافع ع  نكم واآلن ال أس  تطيع أن أداف  ع  وق  ال، ٥ب  م  مهاج  زيتكم وس  لم 

 . : ال نريد غّبكم فقالوا،  وادفعوا عن أنفسكم، فخذوا جزيتكم ، عنكم 
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فق    د وج    دان معك    م الع    دل ، ق    الوا: ال نري    دىم ..!!..  ق    ال: إن ال    روم عل    ى دي    نكم
أخ    ذوا يف ال    دعاء ، عل    ى رأي    و  فلم    ا أص    رم ، والس    ماحة وا٤بس    اواة ال    ٌب مل نعه    دىا عن    دىم 

 .ودحرىم ، ، ىزمهم هللا  : نصركم هللا وردكم إلينا للمسلمْب قائلْب
٤ب  ا وج  دوا م  ن ع  د٥بم  ، ويرجع  وا إل  يهم، وأخ  ذوا يبتهل  ون إىل هللا أن ينتص  ر ا٤بس  لمْب 

 .وسنة حبيب هللا ومصطفاه ، وكتاب هللا ، وٛبسكهم أبخالق هللا ، و٠باحتهم 

 
 

 ٓٗج ايجا٢ْامل

    ٚضا٥ٌ ايتعاٌَ َع غري املطًُنيٚضا٥ٌ ايتعاٌَ َع غري املطًُني

  األض٠ٛ احلط١ٓاألض٠ٛ احلط١ٓ

مل يَبك أمرًا من أمور ، إن نبيينا الكرًن الذي وصفو ربو أبنو اب٤بؤمنْب رؤوف رحيم 
وما ىى ، وما ٯبب تركو ، إال وبْب ٥بم فيو ما ينبغي فعلو ، حدث أو سيحدث ، ا٤بسلمْب 

لنا يف شأنو  عزوجلألنو كما قال هللا ، هبا يف ىديو  السنة العظيمة الٍب ينبغى عليهم اإلقتداء
 ..: يف كل أحوالو

                                              
                                األحزاباألحزاب  

،  فكان ا٤بشركون والكافرون، ات ومعو أعداء من كافة اال٘باى،  وقد كان حولو 
 .ومنهم األقوايء ، منهم الضعفاء ، وكان اجملوس ، وكان اليهود والنصارى 

 . ة ا٢بميدة يف معاملة كل ىؤالءوقد وضع لنا السنم 
 وال بفعلو يرجوا ٩بن ، فلم يكن بقولو منفرًا ، ألنو أرسلو ربو رٞبة للخلق أٝبعْب 
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ونعمة مسداة ، ألنو رٞبة مهداه ، ويتأسوا هبديو ، سنوا إتباعو وٰب، حولو إال أن يلتفوا حولو 
 . ١بميع خلق هللا

وىف كتبو السابقة ، ىذا الرجل العظيم الكرًن يف قرآنو الكرًن  عزوجلوقد وصف هللا 
 ففي القرآن قال يف شأنو:، على ألسنة رسلو السابقْب 

                        القلمالقلم      
فقد ورد يف صحيح ، موصوف بذل   فهو ، السابقة السماوية ىف الكتب و 

 :  البخاري عن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أنو قال

  ، ،   هٚظ بفظٍّهٚظ بفظٍّ  ،،  اهِيب اهرٜ ٙأتٟ ًّ بعدٜ اىٕ أمحداهِيب اهرٜ ٙأتٟ ًّ بعدٜ اىٕ أمحد: : ًلت٘ب يف اهت٘زاٝ ًلت٘ب يف اهت٘زاٝ   }}  
، ، ط٣ٚٞ ط٣ٚٞ ٗال جيصٜ باهط٣ٚٞ اهٗال جيصٜ باهط٣ٚٞ اه، ، اب يف األض٘اق اب يف األض٘اق ٗال صخَّٗال صخَّ، ، ٗال غوٚظ اهقوب ٗال غوٚظ اهقوب 

  {{  ٗهلّ ٙعف٘ ٗٙصفحٗهلّ ٙعف٘ ٗٙصفح

  الٜصٜدٙ جٌٗ اجلاٌٖ إال حًُاالٜصٜدٙ جٌٗ اجلاٌٖ إال حًُا

من التمر إىل حْب  كماً   قرضوود أن يعرض عليو رجل من أثرايء اليه ولذل  ورد أنو 
فأخذ منو النيب ، يف حاجة شديدة تبصرىا ىذا اليهودي أحاطت ابلنيب ومن معو من ا٤بؤمنْب ، 
  ىذا التمر. 

والنيب بْب أصحابو ويف عزة ٩بن ، ٤بدة وقبل انتهاء ا٤بهلة وجاء ىذا الرجل قبل انقضاء ا
إنكم اي بِب عبدا٤بطلب قوم مطل : وقال ، وأمس  بتالبيبو وىّزه ىّزًا عنيفًا ، حولو من جنده 

وكان سريع =  فأخذت النخوة عمر بن ا٣بطاب  -أي ٩باطلون ال تدفعون ا٢بقوق  -
فما كان من ،  دعِب أقطع عنق ىذا الكافر اي نيب هللا: وقال ، فأمس  بسيفو  -اإلاثرة 

 : ا٢ببيب الشفيق الرفيق إال أن قال
أتمره ٕبسن ا٤بطالبة ، كالان كان أوىل بغّب ىذا من    -يعِب إنتظر اي عمر –مو اي عمر 

،  وزده صاعْب من عندان جزاء ما روعتو، ، اي عمر خذه وأعطو حقو  وأتمرين ٕبسن األداء، 
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 وبلغ ا٣بوف منو مبلغو، بقتلو  وىمم ، ألنو أخافو  -أي قفتْب كبّبتْب  -عْب أمره أن يزيده صا
 :فقال  ،  ودخل إىل بيت ا٤بال ليعطيو مالو من ٛبر، ، فأخذه عمر 

 . : ال قال......اي عمر تدرى مل صنعت ىذا؟
ومل يبقى إال خلق ، : ألين اختربت أوصاف النيب الٍب ذكرت عندان يف التوراة  قال

 : ما ىو؟ قال........... منها أردت أن أٙبقق منو واحد
 . : عندان يف التوراه أنو ال يزيده جهل ا١باىل عليو إال حلماً  قال

.  عزوجلألنو على أخالق ربو ، زاد يف حلمو ، كلما زاد عليو ا١بهالء يف جهلهم 
ل للحبيب وشهد الرج، وأشهدك أبنو نيب هللا ، وقد ٙبققت اليوم اي عمر من ىذا ا٣بلق 

عليو أفضل الصالة ، وأسلم ألنو ٙبقق من أخالق نيب اإلسالم ، وهلل ابلوحدانية ، ابلرسالة 
 . وأمت السالم

  َٔ ميٓعو ٢َٓ ؟ تبادٍ األدٚاز..َٔ ميٓعو ٢َٓ ؟ تبادٍ األدٚاز..

 :أما معاملتو للمشركْب والكافرين 
، وعندما حانت الظهّبة أنزلت السماء األمطار ، فقد ورد أنو كان يف إحدى غزواتو 

، واختار شجرة لينام ٙبتها ، فأمر ا١بيش أن يتفرقوا ليسَبٰبوا من عناء السفر ، ابو ت ثيلفبل
 : ألن هللا قال لو وىو عليم بشأنو، اس ومل يكن لو حرم ، وخلع ثيابو ونشرىا على فروعها 

                 الحجرالحجر 
 : اسووقال يف شأن حرم ، األولْب واآلخرين فاهلل سيكفيو بفضلو وقوتو كل ا٤بستهزئْب 

             المائدةالمائدة  3737اآليةاآلية 
اكتفاءا ٕبراسة هللا الذي ال ٚبفى  ، اس أن يتفرقوا عنوفلما نزلت ىذه اآلية أمر ا٢برم 
أي  –ٙبت الشجرة متوسدًا يده اليمُب  ، وانم النيب  عليو خافية يف األرض وال يف السماء

 .وعلق سيفو وثيابو على أغصان الشجرة  –جعلها وسادة لو 
فوجده ، فنظر رجل من الكافرين إىل النيب من أعلى قمة من ا١ببال احمليطة اب٤بوقع 

،  فقال ىذه فرصو أنزل إىل دمحم وأقضي عليو وأخلص العرب ٝبيعًا من شره، وحيدا فريدا 
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، كان عيباً  اىليتهم عندىم ٬بوة وشجاعةوكان العرب مع ج، وأمس  السيف ، ونزل إليو 
، فأيقظ النيب ، ال بد أن يقاتلو وجهًا لوجو ، على أي رجل منهم أن أيخذ خصمو على غرة 

 ؟ من ٲبنع  مِب - وىو يهز السيف يف يده -!!..: اي دمحم  وقال لو
، كن ويده تس، وإذا أبعضاء الرجل تيبس _ ونطقها اب٤بد الطويل _ و     : الل فقال 

 ؟ : ومن ٲبنع  مِب اآلن وقال لو فأمسكو النيب ، والسيف يسقط من يده 
 : عفوت عن   قال .  : حلم  وعفوك وكرم  قال

وأصفح ، : اي قوم لقد جئتكم من عند أحلم الناس  وقال، فذىب الرجل إىل قومو 
صلوات ، وصفو  وال على، ، اي قوم آمنوا بو فإين مل أجد على أخالقو  وأعفى الناس ، الناس

 :  يف شأنو عزوجلكان كما قال هللا  و.ير  وتسليماتو علي

                                             
    األعراف األعراف 

  أغٗس عفٛ ضجَّ٘ ايتازٜذأغٗس عفٛ ضجَّ٘ ايتازٜذ

، ًا وأنتم تعلمون أنو عندما دخل مكة فاٙب، مع سائر الكافرين ىذا كان خلق النيب 
ىذه الرسالة ا٣بالدة الٍب ، كتب أبد اآلبدين يف ألواح األقدار ويف اتريخ الدىور واألمم 

 : وقال ٥بم، عندما ٛبكن من شانئيو و٧باربيو ومقاتليو ، أرسلها للخلق أٝبعْب 
 . وابن أخ كرًن، أخ كرًن  ..!!..،: خّباً  قالوا  ؟ ما تظنون أىن فاعل بكم

 :  ، ال أقول لكم إال كما قال أخي يوسف ألخوتو لقاء: اذىبوا فأنتم الط قال

                                              

          يوسفيوسف      
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  بدا١ٜ "عًِ اإلعالّ "ف٢ اإلضالّبدا١ٜ "عًِ اإلعالّ "ف٢ اإلضالّ--11

ت شديد وشحم أصاهبم ضن  ، ووسط الشدة الشديدة الٍب كانوا ٰباربونو من أجلها 
اي دمحم  : فأرسلوا إليو وقالوا، وحدث ٥بم اختناق من قلة األقوات ، عليهم السماء اب٤باء 

معهم ٟبسمائة دينار ، نفرًا من أصحابو  - هوىم ٧باربو  -فأرسل إليهم ..!!..، ننشدك الرحم 
ويرجوا أن  ،يرجوا أن يتألفهم لدين هللا ، ومعهم قافلة من األقوات ليغيثهم هبا ، من ذىب 

 .ويرجوا أن أيخذىم هبا إىل ىدي هللا ، يستميلهم هبا إىل كتاب هللا 
وإىل دين هللا ، فهو يدعوا ا١بميع إىل كتاب هللا : ألن ىذا كان دأبو مع ا٣بلق أٝبعْب 

 . فيتخلق ابألخالق الكرٲبة الٍب خلقو هبا هللا جل يف عاله، وإىل ىدي هللا 
، فإجم لن يسمعوا منو كالما قلياًل وال كثّبا ، عْب أما لو أعلن ا٢برب عليهم أٝب

 تصديقومن ، وستمنعها العصبية من قبول ا٢بق مع أنو حق ، والنفوس دأبت على العصبية 
واإلسالم جاء إلجتزاز العصبية  ،ألن ىذا دأب النفوس عند العصبية ، الصدق مع أنو صدق 

وال تكون إال إبظهار ٝبال ، ة اإلسالمية ودعوة ا٣بلق أٝبعْب إىل ىذه الداين، ا١باىلية 
 ، وىذه البداية ا٢بقيقية لعلم اإلعالم.وكمال تعاليم القرآن وأخالق النيب العدانن ، اإلسالم 

 أن نعرفهم هبذا النيب، ن مكلفون اآلن برسالة نبلغها للخلق أٝبعْب و فنحن ا٤بسلم
حاربوان عن فان أما إذا قصرم ، آخر  فلنا موقف بعد العلمفإن كذبوا ، ودينو و وكتاب ووأخالق

ة ترٞبو  وىديو  تووحكم، بل ننتهز الفرصة لنعّلمهم ٠باحة اإلسالم ،  ىاٗبثلهاجهالة فال نرد
 ... و ىذا يدعوان لبيان بعض الرسائل والوسائل اإلعالمية ىف العهود األول :ميع األانم ١ب

  دضتٛز إعال٢َ إهل٢ : ممٓٛع ايطباب دضتٛز إعال٢َ إهل٢ : ممٓٛع ايطباب --22

 : تعاىل يف القرآن ١بميع ا٤بسلمْب وا٤بؤمنْب يف كل زمان ومكانهللا  ىو ماقولو 
                                           

           األنعاماألنعام  128128اآليةاآلية  
، وإىل ىجومكم ، فتضطروجم إىل سبابكم، ال تسبوا الذين ال يعلمون عن دينكم شيئاً 

لكن أعلموىم ما تستطيعون ،  وىم ال يعلمون عن دينكم قليال وال كثّبا، اصمتكم وإىل ٨ب
 . بال سباب و ال هتجمأي أمر  مناألخالق والتعامالت أو من تعليمو ٥بم يف وسائل اإلعالم 



ٗادب املطوٌني املعاصسّٙ حن٘ زض٘ي اهلل                     َف٘ش٠ حمٌَّد أب٘شٙد
                 (61 ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ....  ف٢ دٜٓٓا فطخ١ف٢ دٜٓٓا فطخ١َٓػٛز إعال٢َ ْب٣ٛ : َٓػٛز إعال٢َ ْب٣ٛ : --33

ألصحابو   وقالما كمثال و منها   ىذا عمليما و إعالميما وقد نفذم الرسول 
أنلهو  : قالوا، و ن اأبن يكون لو وللمسلمْب عيد  أمرىف ا٤بدينة و عندما جاوروا اليهود 
، وعندم ٠بح لألحباش أن يلعبوا ىف ا٤بسجد ٕبراهبم ، و٠بح لعائشة ؟ ونلعب اي رسول هللا

 ّبىم :تعليما للمسلمْب و إعالما ) بداايت علم اإلعالم ( لغ مستَبة أن تشهدىم ، فقال 
 وىف رواية 13("، إُٟ أزضوت حبِٚفٚٞ ىخٞفطخٞ  دِِٙافٟ ٙٔ٘د أْ هٚعوٍ ") 

 .رسالة إعالمية تتخطى ا٢بدود لتصل ىل النصارى: ) حتٟ تعوٍ اهٚٔ٘د ٗ اهِصاز٠..( 
مهم أواًل تعاليم دين فال بد أن نعلِّ  ، وفيو وقت للهو الربئ، يعِب فيو وقت للمزاح 

 :  ألنو قال يف قرآنو وهللا يتوىل بنصره عباده ا٤بؤمنْب،  صبنا العداءمث نناصب من ان، اإلسالم 
                                الرومالروم      

  ٚف٢ احلسب : ايسمح١ أٚال .!ٚف٢ احلسب : ايسمح١ أٚال .!--44

ى عنو أصحابو لبغتة منشغال بغزوة حنْب ، و فجأة ٚبلم  بينما كان  : وىف ا٢برب
) وليس فرسا ألن الفرس سربع بغلتو  وعندىا وعلى الفور ركب  اآلعداء ومفاجأهتم ،

"أان  : وسار وسط القوم وىو يقول، العدو ، و لكن بغلة يتحداىم .. أان ىا ىو أان لّبونو ..( 
يراه و يتعقبو وح إذا برجل يسمى فضالة بن ا٤بلم وابلفعل " ،  النيب ال كذب أان ابن عبد ا٤بطلب

حٌب يريح الناس منو ، ويريد أن يطعن النيب من وراء ظهره ، النيب مشى خلف ، حُب أتى و 
،  أفضالة؟: ويقول لو ، فإذا بو يلتفت  ...،والنيب يف قلب ا٤بعمعة  -على حسب ظنو  -
 .؟ : ال شيء اي رسول هللا قال  ؟ ماذا تريد أن تصنع : قال،  !: نعم  قال

وىو يعلم ما يريد ، ر قلبو لهم طهِّ ال : وقال، فوضع رسول هللا يده على قلب الرجل 
وقد كان قبل ذل  ، ا٣بلق إيلم  وإال وقد كان أحبم ، : فما رفع يده  قال فضالة . يفعلو بوأن 

 . أبغض ا٣بلق إيلم 
 

                                                 
 شة رضى هللا عنها .أخرجو األلباىن ىف سلسلة الصحيح ، عن عائ ٖٔ
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  تأيٝف ايكًٛب تأيٝف ايكًٛب   املٓٗج ايجايح :

  نٝف أيف زضٍٛ اهلل قًٛب أصخاب٘ ٚ ايعسب قاطب١ ؟نٝف أيف زضٍٛ اهلل قًٛب أصخاب٘ ٚ ايعسب قاطب١ ؟

  ايفطس٠ ايٓب١َّٛايفطس٠ ايٓب١َّٛ

، على الكماالت العليا من األخالق اإل٥بية  حبيبنا ونبيينا  وجلعزلقد فطر هللا 
ليس ٔبهاد وال ، فهي ىبة لو من هللا ، ة وطبيعة لو فصارت جبلِّ  خلع أوصافو على حبيبو و 

 . وليس بتكلف، ٦باىدة 
النموذج األكمل  فهو ، مثاًل و٭بوذجًا قوٲبًا ٰبتذى بو ١بميع البشرية بذل  جعلو ف
أو مع ، أو مع جّبانو ، سواء مع أىل بيتو ، ألعظم يف كل أخالقو و تعامالتو وأحوالو وا٤بثال ا

خلقو يف التوراة  وردىكذا و ، أو حٌب مع أعدائو من ا٣بلق أٝبعْب  ، إخوانو من ا٤بؤمنْب
 .وىكذا كان ىديو طوال حياتو الدنيوية  -ا الذكر كما أسلفن  -واإل٪بيل 

لو أبوصافو وأبخالقو الٍب كمم ، طبًا جاذاًب للعامل أٝبع ق  جعلو عزوجلن هللا ىذا أل
، ٥بذه األخالق  إال رقم ، أو غلظة طبعو ، فال يراه إنسان مهما كانت قساوة قلبو ، هبا هللا 
 يف عاله ألجا ٝباالت هللا جلم ، ل هبذه ا١بماالت  أن يتجمم وٛبُبم ، إىل ىذه الصفات  وحنم 

 :.سر قولو سبحانو و تعاىل 
                القلم 

ِِ لُ وإن  لعلى خُ  أو كما قال أىل القراءة األخرى: ، خلق مضاف :  عظيم ِق
 .أي أن  على خلق هللا جل يف عاله : والعظيم ىو هللا ، وعظيم مضاف إليو 

اتو وسكن، ويف حركاتو ، مع ىديو يف صوتو  عزوجلجعل هللا فقد ، و من سر ىذا 
 .الشفاء من كل داء
، وأشرس الناس تعاماًل ، كانت أسوء الناس أخالقًا ،  الذي وجد يف أمة  ىذا النيب 

وقسوهتم وغلظتهم ، تكن ىناك أمة يف مثل جفوهتم ، مل وكانوا كما وصفوا كاألوابد ا٤بتوحشة 
ل  أفئدهتم وٯبمِّ ويلْبِّ ، ق قلوهبم ما زال يرقِّ  ......فبا٣بلق العظيم أو ٖبلق العظيم  :....
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يف  عزوجلحٌب صاروا كما قال هللا ......فهم و يتآلفهم ، و أيلِّ ن طباعهم وٰبسِّ ، أخالقهم 
 : قرآنو واصفاً ٥بم

                                          
                                   

                                             
                                        
                   إىل آخر اآلايت الكرٲبات... إىل آخر اآلايت الكرٲبات....    الفرقانالفرقان  3333--3636آليات آليات اا .........  

 ؟؟ لت أخالقهم وصفاهتموكيف تبدم  ؟..!!..؟.وكيف تغّبوا؟.،.!!...لوا؟ٙبوم  كيف
ف العرب وكيف ألم بل ؟..!!..؟ ف ا٢ببيب بْب صحبوألم كيف ؟..!!..حدث ٥بم ىذا ؟كيف 

 ؟..!!.....؟ وإىل كتاب هللا؟؟ قاطبة إىل دين هللا 

  ٚ تأيفت قًٛبِٗ ٚ تأيفت قًٛبِٗ   ْفٛضِْٗفٛضِٗ  تتربربٖهرا اجنٖهرا اجن

حدث كل ىذا وإ٭با  .!!انة كلمات الطنم لوال اب.!!..، نة الرانم  طب٣بابمل يكن ىذا أبدا 
 .عزوجلو بو الواحد ا٤بتعال ٗبا رأوه عليو من ٝبال وكمال حالّه وٝبلم التغيّب و التحول 

 :الكماالت  تل و ، فطر هللا حبيبو ومصطفاه على ىذه األخالق  فقد
و ا٢بميدة الٍب كان عليها أبوصافو الطيبة وأبخالق حٌب قال حكيمهم أكثم بن صيف

 .         :". خالم ايٓاع حطًٓايٛ مل ٜهٔ َا جا٤ ب٘ ذلُد دًٜٓا يهإ يف أ ". 
وأراد ، عندما خطب جعفر بن أ  طالب يف النجاشي ومن معو ، وأنتم تذكرون ٝبيعا 

وإ٭با ، وال أحكام التشريعات ، فلم يذكر العبادات ، ونيب اإلسالم ،  ٝبال اإلسالم أن يبْبم 
 : ذكر ٝبال الصفات

 فجاءان نيبٌّ ، وكذا وكذا من أوصاف ا١باىلية ، وأنكل ا٤بيتة ، كنا أمة نعبد ا٢بجارة 
 .......ان إىل كذا وكذا فصّبم ، ونعرف أوصافو ، ونعرف نسبو ، نعرفو 

 و نبم ومل الشمل و ٝبعو على عالّم الغيوب ، ، فيما فيو آتلف القلوب  بنا ولكى ٰببِّ 
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ل هللا معو  ويريد أن ٰبظى بفض ...؟؟..من الذي يريد أن يكون معو  .....؟؟رارًا وتكرارًا م
 ؟...؟..وأن ٰبشر يف ا١بنة معو..؟؟  ..ويريد أن يكون يوم الدين معو ..؟؟..

أقربكم مِب ٦بلسًا يوم القيامة ... { ىل أكثركم أحبكم إىل هللا ...؟ .. : } بّْب وقال
 ؟......؟؟؟.أعظمكم ذكراً  .؟ أكثركم صياماً ؟ ًِ  قياماأو أطولكم ؟ عبادة 

والقبول ال ٰبكم بو يف ، ألن ىذه األعمال ا٤بهم فيها ىو القبول ، مل يقل ىذا وال ذاك 
 : لكنو قال،  جل وعالفإن القبول مَبوك هلل ، الدنيا إال جهول 

َّْ أحبَّلٍ إىل اهلل  } َْالقّا املَ٘طِلٍ أِخأحاِضإ  14{ فْ٘ؤَهفْ٘ ُٗٙأَهّٙ َٙأكِافّا اهر ٣٘
َّ ًّ أحبِّلٍ إىلَّ ٗ  } ََ لٍ ًين جموطّاأقسُبإ  15{احاضِلٍ أخالقا  اهقٚاًٞ ٙ٘

  فأصبختِ بٓعُت٘ إخٛاْافأصبختِ بٓعُت٘ إخٛاْا

وبفهم نستقيو من معاىن كالم هللا ، فكل ىذا اإلنقالب ا٥بائل الذي ، و بشرح آخر 
ر الذي ذكم ، و ىذا ىو ظيم وىذا الرسول الع، يرجع ٥بذا النيب الكرًن ، حدث ألمة العرب 

 : فقال لنا أٝبعْب، وهبديو إىل يوم الدين ، ا٤بؤمنْب أٝبعْب بو  عزوجلهللا 

                                                     

                        آل عمرانآل عمران  126126اآليةاآلية      
يقول هللا فيها ، ألن النعمة ا٤بوصوفة يف اآلية  :ونعمة هللا يف ىذه اآلية ىو رسول هللا .

 :...... ىذه النعمة .:ألىل العناية 

                                  ومل يقل بْب أجسامكمومل يقل بْب أجسامكم            

                                                  
                                                 

 رواه ابن أىب الدنيا ، عن أىب ىريرة . ٗٔ
 أخرجو األلباىن ىف سلسلة أ٢باديث الصحيحة . ٘ٔ
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           --   بو بو  --                                  
                فكانت ىذه اآلية . فكانت ىذه اآلية ..........    آل عمرانآل عمران .:..:..  

وىو الطريق ،  هللا وا٤بنهج الرشيد يف دعوة ا٣بلق إىل، إىل الطريقة السديدة إشارة 
،  وىو أتليف القلوب على ا٢ببيب احملبوب ؛ أال الذي مدحو وأثُب عليو هللا يف كتاب هللا 

 .ال يتم إال أبوصاف ا٢ببيب احملبوب الٍب ٘بمل هبا من حضرة عالم الغيوب وىو 
أن الذي ألمف ىو ٝبال  :يف آية أخرى مبينًا ىذه ا٢بقيقة  عزوجلولذل  يقول هللا 

 :...   ، وكمال أوصاف هللا ، الٍب خلعها على حبيب هللا ومصطفاههللا

                                              

                                   3636  األنفالاألنفال  

َّ َّٜتخ   ٌ األذ٣ َٔ اجلُٝعٌ األذ٣ َٔ اجلُٝعٜتخ

َِ نور ساطع من آية أخرى من كت، و ب وبشرح اثلث ِّ  ف اب هللا ، لَبى كيف ألم
 ..:القلوب وجذهبا بشدة إىل أنوار الواحد احملبوب 

                                           األعرافاألعراف  
و و فعالو وأنفاسو ق بو حقا و صدقا ىف كل أحوالو ىذا ما ٚبلم !.....ىذا ما أمره بو ربو 

 ....بكل الغلظة وا١بفاء :  العرىب الذى دخل علي النىبانظر إىل ، و و أوقاتو .
ل على خ، فلما دالعريكة قسوةو النفس  اءجفو ظ الطبع غلبقد كان الرجل مشهورا ف
 :كان قال ٥بم عندما استأذنوا لو  مع أنو  –وأالن لو الكالم !  وطفالو لو  تبسمالنىب 

: ٙا زض٘ي اهلل  ٘ اهعػريٝ ٓ٘ ، فقاهت اهطٚدٝ عا٢ػٞ بعد خسٗدٕ) ب٣ظ أخ
َّ غسَّ اهِاع عِد  قوت ًا قوت ، ثٍ أهِت هٕ  ! ، قاي ٙاعا٢ػٞ ، إ
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... ..وىف رواية أخرى لنفس السياق ........16 اهلل ; ًّ اتقاٖ اهِاع خمافٞ فخػٕ (
 ) ٙاعا٢ػٞ .!..إْ اهلل  ال حيبُّ اهفاحؼ املتفخؼ ...(

و ال متفحشا ، فاحشًا  أنو ليس أفهمها عجبًا ، فة رضى هللا عنها رأت منو فعائش
عامل ا٣بلق يوال أن ، قول القول ا١بايف يستطيع أن ، فهو ال يوال قاسيًا وال فظًا وال غليظًا 

  . . ألن هللا فطره على ذل !!سيء إليهم وإن أساءوا .يوال أن ، ٗبعامالهتم 
تحملو لألذى من ا١بميع بو أىل ا١بهالة وسوء ا٣بلق ، بل ، و إبعراضو عن  فبعفوه 

 ...ألمف قلوهبم ، و أالن جاىف طبائعهم وبدمل أوصافهم .
 !! ٤باذا ؟؟؟ما رد على أحد إساءتو  ولكى نزيد األمر إيضاحا ، نقول أنو 
وىو يريد أن ، فإجم لن يقبلوا أبدًا على دعوتو ؛ ألنو لو رد على كل إنسان إساءتو 

وٕبالو ، فبْب ٥بم بدعوتو  !وإىل دين هللا جل يف عاله ، وإىل شرع هللا ، يدعوىم إىل كتاب هللا 
، والذي يتحمل نبيو اإلساءة يف سبيل نشر كالم هللا ،  عزوجلأن ىذا ىو دين هللا ، وٖبلقو 

 صلوات ر  وتسليماتو عليو.، ويف سبيل بيان دين هللا ١بميع خلق هللا 

  تأيٝف املٓافكنيتأيٝف املٓافكني

فإنو بعد غزوة .....مع ا٤بنافقْب خذوا مثاال آخر ، و لكنو مع قوم أخطر و أنكى ..
جاء ابلكافرين الذين انطووا ٙبت لوائو ، يف ىذه ا٤بعركة رسولو وبعد أن نصر هللا ، حننب 

  : وىو يعرفهم ألن هللا قال لو، ويبطنون الكفر ،  يظهرون اإلسالم، صاغرين     
      خلفويعلم مطالبهم ومآرهبم فجاء بواحد منهم وىو أمية بن  البقرة 476اآلية 
قال: زادك هللا شرفاً اي رسول  - وكانت ٛبأل ما بْب جبلْب -؟. : تكفي  ىذه األغنام وقال لو
 .ومثلها معها ، : ل  ىذه األغنام الٍب بْب ا١ببلْب  قال.  هللا

د ذىبت إىل دمحم وما على وجو األرض رجل أبغض : لق فذىب الرجل لقومو وىو يقول
فما زال يعطيِب ويتألفِب حٌب ما صار على وجو األرض رجل أحب إيلم !!..، إىلم منو 
 .... ...!!فال ٯبود بو إال نيب ؟ال ٯبود بو ا٤بلوك . ءًا . لقد أعطى عطا!!!....منو.

                                                 
 عن عروة بن الزبّب ، عن عائشة ، رواه الَبمذى . ٙٔ
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 .ألن هللا جعل الدنيا يف أيديهم ومل ٯبعلها يف قلوهبم 
كيف كان النيب يعامل   ،وىذه النماذج لو اسَبسلنا فيها الحتجنا إىل وقت طويل 

إن ىذا ىو الذي  ؟ ويسمعهم كتاب هللا، ويهديهم إىل شرع هللا ، أعداءه ليؤلفهم إىل دين هللا 
 :ىف ٦بكم التنزيل  قال فيو مواله 

                                                 
                                               

       ((169169 آل عمران ) آل عمران )  
  ..أتليفا ٥بم أتليفا ٥بم   شاورىم يف األمر شاورىم يف األمر و و   بلبل، ، واستغفر ٥بم واستغفر ٥بم ، ، اعفوا عنهم اعفوا عنهم : :   قال لوقال لو، ، مع اإلساءة مع اإلساءة 

  دلايظ املطًُني : دع٢ْٛ أخسج ضًِٝ ايصدزدلايظ املطًُني : دع٢ْٛ أخسج ضًِٝ ايصدز

ما إخوانو ا٤بسلمْب و ا٤بؤمنْب فكان يقول ٥بم دومًا كلما جلسوا معو وأرادوا أن أ
 :أو أن يذكروا مثالب بعضهم ، ٱبوضوا يف أعراض إخواجم 

 ٚلٍأخسج إه) الٙبوغِٟ أحد ًّ أصخابٟ عّ أحٍد غ٣ٚا ، فإُٟ أحبُّ أْ 
 ز ( اهصد ضوٍٚٗأُا 

وال ، فال يسمع يف ٦بلسو غيبة ،  م يكن يسمح يف ٦بالسو ألحد أن يسيء إىل أحدفل
وإ٭با كانت ٦بالسو كما وصفوىا وقرروىا ، وال كلمات ىجر وال سب وال فحش ، ٭بيمة 

ىف ٦بالسو ، بل و ىف فهو صلى هللا عليو و سلم ، ٦بالس علم ونور ورٞبة وحلم وكرم أخالق
 حياتو كلها من أو٥با إىل آخرىا .....:

وال ضرب بيده أحداً قط إال ، انً قط وال سب إنسا، ما عاب بشراً قط 
 .إن كان يف ميدان ا١بهاد يضرب يف سبيل هللا
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 ايفصٌ ايسابع : اآلٕ؟

  س س ٚاجب املطًِ املعاصٚاجب املطًِ املعاص

    حنٛ زضٍٛ اهلل حنٛ زضٍٛ اهلل 
 

 ايٛاجب األٍٚ

ع٢ً َٔ أضا٤ إىل ع٢ً َٔ أضا٤ إىل ضًٛى ايٓٗج ايكسآ٢ْ ف٢ ايسد ضًٛى ايٓٗج ايكسآ٢ْ ف٢ ايسد 

    زضٍٛ اهللزضٍٛ اهلل

 

 جاْٞايٛاجب اي

  ..بعد ..!..بعد ..!  َاذا ع٢ً املطًِ املعاصس ايَّٝٛاذا ع٢ً املطًِ املعاصس ايّٝٛ

  حنٛ احلبٝبحنٛ احلبٝب  
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 ايٛاجب األٍٚ

ضًٛى ايٓٗج ايكسآ٢ْ ف٢ ايسد ع٢ً َٔ أضا٤ إىل ضًٛى ايٓٗج ايكسآ٢ْ ف٢ ايسد ع٢ً َٔ أضا٤ إىل 

  زضٍٛ اهلل زضٍٛ اهلل 

  ٚالتطت٣ٛ احلط١ٓ ٚ ال ايط١٦ٝ :ٚالتطت٣ٛ احلط١ٓ ٚ ال ايط١٦ٝ :

 لنا ا٤بنهج الكرًن يف التعامل مع أىل اإلساءة لنا أٝبعْب فقال تعاىل: عزوجلقدم هللا 
                  إذاً ماذا نفعل؟ 

                 ما النتيجة؟ 
                             صلتف 

ىذا ىو منهج القرآن الذي أنزلو الرٞبن على النيب العدانن وعمل بو ا٤بسلمون يف كل 
، و أول من طبق ىذا ا٤بنهج  ٤بنهج واضح يف أكثر من موضع يف القرآن وقت وآن وىذا ا

 ىو رسول هللا صلى هللا عليو و سلم .

  ايكسإٔ ٜسد عٔ زضٍٛ اهللايكسإٔ ٜسد عٔ زضٍٛ اهلل

و أشنعها ، و على الرغم قبح الصفات قد وصفوه أبمكة ٝبيعا أن أىل  أنتم تعلمونف
وقال ، أال يرد عن نفسو  زوجلعأمره هللا من ذل  ، و تطبيقا ٥بذا ا٤بنهج القرآىن السامى ؛ 

  : لو يف قرآنو
              الحجرالحجر 

؛ وإذا قالوا شاعر ، ،   ما ُىَو ِبَساِحرما ُىَو ِبَساِحر  : يرد هللا يف قرآنو فيقول؛ فإذا قالوا ساحر 
    ويقولويقولالكرًن يف قرآنو  عزوجلعزوجليرد هللا                   الحاقةالحاقة  2121اآليةاآلية  

    يقول للشيء كن فيكون ويقول منّبد ؛ فوإذا قالوا ٦بنون   ،،          
         بذاتو الرد على إساءة الكافرين عزوجل فتوىل هللا، ،     التكويرالتكوير  
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 : ) ىف سورة األعراف (  وا٤بشركْب وا١باحدين على حبيبو ومصطفاه وقال لو منبهاً ومعلماً 

                                           
  ) ىف سورة فصلت ( :ألن ىذا ىو الذى يؤدى إىل النتيجة الٌب ذكرىا هللا

                                                   

  ٚجصا٤ ض١٦ٝ ض١٦ٝ َجًٗا ! إغاز٠ يطٝف١ ؟ٚجصا٤ ض١٦ٝ ض١٦ٝ َجًٗا ! إغاز٠ يطٝف١ ؟

٤بن يرد على  عزوجليبْب هللا  يتناول القرآن الكرًن  ىذا ا٤بنهج ىف موضع آخر فمث
 : السيئة ابلسيئة فيقول
                الشورى 22اآلية 

وىنا إشارة لطيفة : فلنقرأ " وجزاء سيئة " مثم وْقٌف ىف القراءة ، ..." سيئة "، مثُم وقٌف 
، ...." مثلها " ... وىذا يعُب : أن جزاء السيئة ) أى الرد عليها (..سيئة أيضا ، أو  اثىن

بتعبّب آخر إن  إن قوبلت بسيئة ىف حق  فانتصرت لنفس  و رددت عليها ؛ فقد ارتكبت 
 ؟....فمن يرد على السيئة ابلسيئة يصبح مثلو ... ماذا أفعل إذاً إذا سيئة مثلها ، 

ىذا ىو ا٤بنهج القرآىن ىف الرد على اإلساءة .على هللا . فمن عفا وأصلح فأجره
فيها ىذا ا٤بنهج على نفسو و ىف بيتو و بْب  ، و تعالوا أنخذ بعضا من األمثلة الٌب طبق 

 أصحابو ، حٌب مل يدع ٦باال ٤بتشك  أو مراتب ىف ٝبال و كمال و ٠باحة ىذا الدين .

  ايعفٛ عٓد املكدز٠ايعفٛ عٓد املكدز٠

 اتال يوجد من تعرض إلساءتوالت عل أى أحد ، فإنو ومهما اشتدت اإلساءات و 
فرعوين أشد  يوضح ذل  فيقول حٌب أنو ، من أىل مكة  أشد ٩با تعرض ٥با رسول هللا 

ومع ذل  عندما دخل مكة فاٙباً ، وفرعونو كان أبو جهل ،  علىم من فرعون أخي موسى عليو
:  وقال ٥بم كما تعلموا أٝبعْب -ة فقد فتحت مكة عنو  -وجاءوا خائفْب ، ٝبع أىل مكة   :

 ؟ ماذا تظنون أين فاعل بكم
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قال:  . وابن أخ كرًن، أخ كرًن ،  !: خّبًا  فقالوا أبطراف ألسنتهم وليس من قلوهبم
 خوتو: إل، ال أقول لكم إال كما قال أخي يوسف  إذىبوا فأنتم الطلقاء

                                              
            يوسفيوسف  9494اآليةاآلية  

  ابٔ فسعٕٛ ٖرٙ األ١َ ابٔ فسعٕٛ ٖرٙ األ١َ 

مثال آخر لَبى كيف أن عدم مقابلة اإلساءة ٗبثلها يلْب الطبع ا١باىف ، بل و ٰبول و 
 العدو إىل صديق و اىف :

،  أن النيب داخل مكة ال ٧بالة - عكرمة بن أ  جهل -عندما تيقن ابن فرعون األمة 
عند  –فلما رأت امرأتو صنيع رسول هللا .فا٘بو إىل اليمن ، ىرب ومل يكن يدري إىل أين يتجو 

فإنو يعفو ، اي عكرمة أقبل على رسول هللا  :أرسلت إليو رسالة على عجل -فتح مكة 
وىو على أىبة أن ، فوصلت الرسالة إىل عكرمة  . وٰبمل الكلم ، ويصل الرحم ، ويصفح 

وكانت نتيجة العفو أن نذر أن ،  فرجع وعفا عنو رسول هللا ،  بالد ا٢ببشة يركب سفينة إىل
 .وظل ٯباىد حٌب استشهد يف معركة الّبموك يف فتح بالد الشام .، ٯباىد يف سبيل هللا 

وىو الرٞبة  ولكنو ، عاملو ٗبثل صنيعو ، ٤بات كافرًا  ولو أن سيدان رسول هللا 
 .ق على هللا ، و ٰبببهم إىل ذات هللا ، ال أن ينفرمىم من طريق هللا ، أراد أن ٯبمع ا٣بل ا٤بهداة

  ..الٜػطب يٓفط٘ قط ، ٚاقع١ ٚ عربالٜػطب يٓفط٘ قط ، ٚاقع١ ٚ عرب

إذا سّبوه أو إذا أىانوه فقد   ،وقد ورد يف شأنو ويف خلقو أنو كان ال يغضب لنفسو قط 
 . عزوجلكان ال يغضب إال إذا انتهكت ٧بارم هللا 

فقد تب السنة وفيو أنوار جلية و أسرار سنيمة ، وخذوا مثاال على ذل  ، اشتهر ىف ك
ذه بو قام ٔب -و و منعتو تىف عزِّ  -األعراب و ىو جالس يف وسط أصحابو رجل من  جاءه 
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شديدا من حاشية ثوبو ، حٌب ٞبمر رقبتو ، و ىو يقول لو يف جفاء و غلظة شديدة : اي  اذبج
!! ، و عندىا غضب أصحابو بشدة و  فإن ا٤بال ليس مال  و ال مال أبي   !أعطِب  دمحم

من كادوا يهمون ابلرجل ليبطشوا بو لتطاولو ، إال أن النىب اوقفهم بل و أمرىم أال يتحركوا 
شدة حبهم لو عليو الصالة و ، لعلمو بليحمى اإلعراىب من غضبتهم  -حٌب أيذن ٥بم أماكنهم 
 .السالم 

و دخل منزلو ، و أحضر لو  وقال لو : صدقت إن ا٤بال ليس ماىل و ال مال أىب ،
عطاءا و أجزل لو ،  مث سألو : أرضيت ايإعراىب ؟ ىل أحسنت ؟  فقال  : ال أحسنت و ال 
أٝبلت !!  لكن إعطُب وكررىا اثنية !! .. فمازال عليو الصالة و السالم يعطيو و يسألو إن  

ول هللا و زاد ، حٌب رضي الرجل ، ومدح رس هكان قد رضى ، و ىو يقول ال ، و النيب يزيد
: فإن كنت قلت ذل  ، فاخرج إىل أصحا  ، فقل عندىم مثل ما  ىف مدحو . فقال لو 
فرضي أصحابو وطابت نفوسهم ، فصارت  هم بفعلت  ، فخرج و فعل ،قلت ألن  أغضبت

مو ألصحابو ىف كيفية التصرف مع من علم و افيا  الواقعة مثال واقعيا ٰبتذى بو و درسا عمليا
 و ملسو هيلع هللا ىلص .أساء إلي

إشارات سامية  ا٤بتعدده و صيغها و طرقها ا٤بختلفة وىف ىذه الواقعة على روايهتا
 أو الرد على فاعلها : اإلساءةىف مواجهةسلوكية الداب وتوجيهات عالية إىل اآل

عليو الصالة و السالم مع مسلم ، ا٤بفروض بديهة أنو يعرف ا٤ببادىء  فعلوىذا أو٥با : 
، و مدى حب ا٤بسلمْب لو ؟ و على الرغم من ذل  فانظر كيف  الشريفية عن قدره األول

فما ابلنا لو صدرت عاًف ا٤بوقف ؟ و كيف التمس لو العذر ىف غلظتو و سوء تصرفو ؟ 
اإلساءة ٩بن اليعرف قدره و ال مقامو ؟ بل فما ابل  لو جاءت اإلساءة ٩بن عمى عقلو عن 

 األقاويل الباطلة الٌب تنزل عليو ليل جار.؟؟...ىل كان  ا٢بقيقة ابلدعاايت ا٤بغرضة و
 يواجهو ٗبثل إساءتو بعد أن فقهت ىذه الواقعة ؟

وأمرىم أال يربحوا مكاجم الرجل من غضبة أصحابو ؟  كيف ٞبى   اتنية : بل أنظر !
 إال أبذنو !! و اإلساءت تتواىل على شخصو الشريف !! ، و أصحابو تغلى نفوسهم و يودون

 لو يطيحوا برقبتو لشدة إساءتو ؟؟
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؟ و مل يزده إغراق اإلعرا  ىف اإلساءة كيف حلم عليو واثبر على ذل    اثلثة : أنظرو 
!!! ِّ ِّ  إال مزيدا من ا٢بلم و الصرب و التماس العذر ّ

تقيدىن من جبذت  الٌب ورابعة : وىف رواية أن النىب قال لو ال أعطي  ابإعراىب جٌب 
! ، و لكن اإلعراىب مل يسمع وكرر طلبو بصالفة ، (  نسائى عن أىب ىريرة جبذتُب ) رواية ال

أو يسمع و و يكررىا واإلعراىب اليسمع !  –و النىب يقول : ال حٌب أقتد من  ما فعلتو ىب 
 .ألصحابو أن الرجل قد أصممو غضبو  ليربىن يقول ال أقيدكها ، و النىب يكرر 

!! نزلت أو الفهم حٌب عن السمع  رغبتوأعمتو  فلما استبان للجميع أن الرجل قد
إن عمى خصم  ! أو أصم أذنيو !! : و أخذ يعطيو و يعطيو !!! ليعلمنا بذل  أنو  رٞبتو 

فأنت أيها ا٤بسلم أحوج ماتكون ساعتها للبصّبة ولضبط النفس حٌب ٲبكن  أن تساعده ىف 
لكن إن عمى ا٤بسٓبء إلي  إعادة اإلستماع لصوت العقل ، و  رفع الغشاوة عن عينيو أو

 :ا١باىل بقدرك وجرمك بقبح فعلو فعميت مثلو ؟.فما ىو الفرق بيننا ؟ وكيف تكون النتيجة 
ستزداد العداوات و تتقطع األواصر و يفتح ابب الشقاق و الفرقة ، ودخول أطراف 

 الصواب صبح العودة إىلتوعندىا  –انظر كيف منع أصحابو من التدخل  –أخر بقصودىا 
أصعب وأشد على النفس و أنكى ، بل قد تستحيل !! ، و التاريخ ملْى بعشرات األمثلة علي 

 ىذا ، و الٌب غّبم ٦براه فيها صرب فرد على أذية ، أو عكس ذل  .
ومل  نتهاء الواقعة و عودة اإلعراىب إىل جادة الصواب ، صفح عنو اوخامسة : بعد 

إىل اللْب ، من الغلظة و الشدة الرجل ومل مو سوى ٙبيذكر موضوع القصاص اثنية ، ألنو ال يه
 ..وىذه بداية التغيّب ... وقبلها الفائدة . و االستجابة   !!

 طلب منو أن يسمع أصحابو ما قالو لو ٌبٲبشى ح دعو السادسة : ىف النهاية ، مل ي
مل اإلساءة ىف بيتو عن رضائو و سرور نفسو ليشهدىم أبنفسهم نتيجة الصرب على األذى و ٙب

ت األعراىب إىل النقيض  ، و ليذىب غضبة نفوسهم عليو فيكون تعليما ٥بم و كيف صّبم
  فيصفو اجملتمع من الشحناء و تزول العداوات و البغضاء
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  نٝف زدَّ زضٍٛ اهلل ع٢ً إضا٤ات املٓافكني ٚأذاِٖنٝف زدَّ زضٍٛ اهلل ع٢ً إضا٤ات املٓافكني ٚأذاِٖ

ض لو رسول هللا وأنتم تعلمون فال يوجد إيذاء تعرم  ولذل  فإن حضرة النيب األعظم 
ىل إيذاء ا٤بنافقْب لو أكرب أم  ،أكثر من إيذاء ا٤بنافقْب الذين كانوا معو وتظاىروا ابإلسالم .

، ألن الكافرين كانوا يعلنون عليو ا٢برب : .....ابلطبع كان إيذاء ا٤بنافقْب ...إيذاء الكافرين؟
لكن ىؤالء ، لو أساس ومثل ىذا الكالم الذي ليس .... أو يقولون عليو ساحر أو ٦بنون 

من الذي ، زوجاتو  عوا على أعزِّ حٌب أجم ىم من شنم ،  ا٤بنافقْب ىم من أذوه اإليذاء الشديد
، ن و أبدًا إجم ا٤بنافق ....؟ أم اليهود؟ ن و أم ا٤بشرك ؟ نو ىل ىم الكافر  ؟ ج ىذه اإلشاعةروم 

 ...!!..عووٯبلسون م، ... ون ويصومون وٲبشون مع حضرة النيب الذين يصلٌّ 
ىل  " منها األذلم  لئن رجعنا إىل ا٤بدينة ليخرجن األعز   ن "و وآذوه مرة أخرى وىم راجع

؟ ىل يوجد أحد من بِب النضّب أو بِب قريظة  يوجد من أىل مكة من يستطيع أن يقو٥با
ولكن قا٥با من يصلون ويصومون وٲبشون مع حضرة  ...!! ال  ؟  يستطيع أن يتفوه بذل 

يعطينا ا٤بثل األعلى لسيدان رسول  -عندما نراه  -ل حضرة النيب للمنافقْب . فتحم  ، النيب .
: اي رسول هللا دعنا  قد قال أصحابو بعد ىذه الفًب، و و هبا مواله هللا يف أخالقو الٍب ٝبلم 

: إجم  فيقولون، !!.أيقولون أن دمحمًا يقتل أصحابو ؟ : ماذا يقول الناس علىم  فقال . نقتلهم
 .!!يصلون ويصومون.، : إن الناس تراىم معي  قال.ليسوا أصحاب  اي رسول هللا 

،  : "لئن رجعنا إىل ا٤بدينة ليخرجن األعز منها األذل"  قائد كتيبة ا٤بنافقْب والذي قال
، رأى بعض ا٤بسلمْب يتحرشون بو ويريدون أن يقتلوه ، كان ابنو من ا٤بسلمْب الصا٢بْب 

 ؟ ٤باذا:...   قال ( . ه) أى أاب : اي رسول هللا مرين أن أقتلو لوقا، فذىب لرسول هللا 
فال أريد  ؟ ...: إن نفسي لن تسكن وقد رأيت قاتل أ  لو قتلو أحد منهم  ..... قال

 . : ال .... فقال لو رسول هللا،  أن أقتل مسلماً بكافر
وقف ابنو " ،  األذلم  منها لئن رجعنا إىل ا٤بدينة ليخرجن األعز   : " هو وعندما قال أب
. ؟لن تدخل وإال ضربت  ابلسيف أو يعفو عن  رسول هللا .: وقال ألبيو ، على ابب ا٤بدينة 

 .لرسول هللا جعل االبن يقف يف وجو أبيو  فا٢بب   ..!! ومن األذل  !! لكي تعرف من العزيز 
فيقول ، عليو  يعندما ٲبوت الواحد فيهم يذىب ليصلِّ  ومع ذل  كان سيدان رسول هللا 

 :  فيقول .... ؟ ا إنو فعل كذا وكذ .. ؟؟إىل أين أنت ذاىب اي رسول هللا :  سيدان عمر
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 : ويقول، فيؤيد هللا كالم عمر ، دعِب اي عمر 

                                                    
                      التوبةالتوبة  8282اآليةاآلية      

فيقول رسول هللا: سأزيد عن ،  فيقول سيدان عمر لرسول هللا لقد قال هللا كذا "اآلية"
ويتوىف قائد كتيبة ا٤بنافقْب فيصلي عليو ولكي ...!!السبعْب... انظر إىل رٞبة رسول هللا .

 ..!!قميصو ويقول كفنوه فيو. يطيب خاطر ابنو ٱبلع
  أب  ...  ٖرإ يف ايدْٝا ِٖ ايسمحا٤أب  ...  ٖرإ يف ايدْٝا ِٖ ايسمحا٤فإذا زمحت فأْت أّ أٚ فإذا زمحت فأْت أّ أٚ 

 : أكثر من األم واألب وىو 
                                    األحزاباألحزاب  33اآليةاآلية      

ألنو ُأرسل للناس لتأليف ، ىذا ىو النيب الكرًن الذي كان يؤلف كل قوم ٗبا يالئمهم 
وىكذا عّلم أصحابو أن يكونوا على ،  دوسالقلوب وٝبع النفوس على حضرة ا٤بلي  الق
 .، .. ألننا جند هللا ... عزوجلشاكلتة فال يغضبون ألنفسهم ، وإ٭با يغضبون هلل 

                            الصافاتالصافات      
يماهتم وجند هللا ال ٲبلكون ألنفسهم قلياًل وال كثّبًا وال أيٛبرون إال أبمر هللا ويتلقون تعل

 : الذي عينو هللا وقال لنا يف شأنو، من ا٢ببيب األعظم 

                             النساء  النساء    8282اآليةاآلية  

  حادث١ اإلفو ؟حادث١ اإلفو ؟

و ثاثكان ا٠بو مسطح بن أ،  شة ع على زوجتو التقية النقية السيدة عائوأكرب واحد شنم 
بكر يكفلو ويرعاه ويعطيو نفقاتو وأكلو ولبسو وكل وكان أبو ، وكان ابن خالة سيدان أ  بكر 

 .أول من شنع على السيدة عائشة اهنع هللا يضر  كانومع ذل    ،متطلباتو 
 فيقول هللا لسيدان أ  بكر ، قرر أن يقطع عنو ا٤بعونة ، بكر بذل   وفلما ٠بع سيدان أب
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وليس رسول هللا ، ذل  وذل  لكي نعلم أننا مطالبون ب، وليس ٢بضرة النيب ، يف القرآن 
 وحده ... قال:

                                               
  النور  النور    4444اآليةاآلية    

فقال ..؟  وا٠بع ماذا يقول ل  حضرة هللا تعالَ  فقال سيدان رسول هللا: أين أبو بكر؟
ىكذا ...  ؟ ا٤بعونة ٤بسطح .. ٤باذاوأمر أن تعود ، أبو بكر: بلى اي رب قد عفوت عنو 

 ألن ىذا ما يظهر ٝبال اإلسالم ،  هم رسول هللا علمم 

  َتٓصالَتٓصالنإ نإ قبٍٛ عرز املعترز ٚيٛ قبٍٛ عرز املعترز ٚيٛ 

وىنا أتتى لبنة أساسية إلزالة األحقاد ، و ٧بو اإلساءات وآاثرىا ، و رأب الصدع وىنا أتتى لبنة أساسية إلزالة األحقاد ، و ٧بو اإلساءات وآاثرىا ، و رأب الصدع 
ا٤بهاترات .....  : ا٤بهاترات .....  :   وترميم شقوق جدران العالقات الٌب ٙبدثها ا٣بالفات أو ا٤بناوشات ووترميم شقوق جدران العالقات الٌب ٙبدثها ا٣بالفات أو ا٤بناوشات و

أخوك يريد أن يعتذر إلي  ... وىو ىف حرج و خجل ٩با فعلو و قد ال ٯبد عذرا يقدمو ؟ يريد أخوك يريد أن يعتذر إلي  ... وىو ىف حرج و خجل ٩با فعلو و قد ال ٯبد عذرا يقدمو ؟ يريد 
  من ا٤بياه أن تعود جملاريها... ولكن  قد تصدمه أو تردمه لسوء فعلو و ضعف عذره ...من ا٤بياه أن تعود جملاريها... ولكن  قد تصدمه أو تردمه لسوء فعلو و ضعف عذره ...

ن ا٣بّب إال و دلمنا ن ا٣بّب إال و دلمنا وىنا أيتى البلسم الشاىف من النىب الكاىف الواىف الذى ماترك اباب موىنا أيتى البلسم الشاىف من النىب الكاىف الواىف الذى ماترك اباب م              
عليو ، فقال لكل واحد أاته أخوه معتذرا ... لو كان عذره واىيا أو حٌب ابطال .. ألنو يريد عليو ، فقال لكل واحد أاته أخوه معتذرا ... لو كان عذره واىيا أو حٌب ابطال .. ألنو يريد 
  أن تصفح عنو وتسا٧بو على أية حال .. فقال ىف معُب ا٢بدبث الذى اشتهر عند الصلح :أن تصفح عنو وتسا٧بو على أية حال .. فقال ىف معُب ا٢بدبث الذى اشتهر عند الصلح :

ًَ ُٖأَت ِّ)  ُٖأُخ ا َْقا َكِخًُ ًُِِِٕ ذهَم بِى، فوِٚق اّلصََِِّتًَ ٘ ًُِْ ِٗأ ا  مِل بطال ، فإ
 ض (ِ٘عوٟ احَل ِدِسَٙ مِل ٙفعِى

ىف اتباع ، ح عددا من النماذج الٌب ضرهبا لنا الصحابة رضى هللا عنهم واآلن فلنتصفم 
 ....على اإلساءة  النهج القرآىن ىف الردِّ 
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  اذج َٔ ايصخاب١ اذج َٔ ايصخاب١ منمن

  : املال٥ه١ تسد عٓو !: املال٥ه١ تسد عٓو !تٛجٝ٘ ايٓب٢ يًصدِّٜل تٛجٝ٘ ايٓب٢ يًصدِّٜل 

فقد دخل رجل يف  -ا٤برة تلو ا٤برة  -ت العملية ىف ىذا األمر و أعطاىم التطبيقا
وىو صامت فلما استطال الرجل ، ٦بلسو وأخذ يقرع الصديق بكل أنواع السباب والشتائم 

فأسرع وراءه الصديق أبو ، إال أن قام من اجمللس وتركو  فما كان منو ،  الصديق أن يردم  ىمم 
 .ما قال  : اي رسول هللا قد ٠بعت بكر وقال

فلما ٮبمت أن تدافع عن نفس  ، بكر، كانت ا٤بالئكة ترد عن   قال: نعم اي أاب
 .وال أجلس يف ٦بلس فيو شيطان ، وحضرت الشياطْب ، ذىبت ا٤بالئكة 

                             ::    الحجالحج  6868اآليةاآلية    ..  

  : احلسب ايٓفط١ٝ .: احلسب ايٓفط١ٝ .  اإلَاّ ع٢ً بٔ أب٢ طايباإلَاّ ع٢ً بٔ أب٢ طايب

وجم يستفز  أو ا٢باقدون  وبقية السلف الصاٌف ، كان الناس  ىسيدان األمام عل
 . ىدى ا٢ببيب ، فال ٱبرجون يخرجوىم عن طبيعتهم الٌب اىتدوا إليها علىل ... يغضبوال

عليو ، حٌب  و وال يرد  يو ىو يسب و و يلعنو ، و اإلمام ال يلتفت إل مشى وراءه يوما رجلٌ 
و و دايره ، فتوقف و التفت للرجل ، و قال لو : ايىذا إن كان بقى من منازل اقَبب 

ؤذون  و الصبية فيقد يراك أحد ، و ألىن اقَببت من دارى ..!!.. ، عندك شْى مل تقلو ، فهاتو 
 .فخجل الرجل من اإلمام على و عاد أدراجو ،  أبوء هبذا اإلمث .!!

ه ا٢ب، عن كثب  عندىا ظهر رجل كان يتبعهمو  َِ :  .... قال : ايأماموالصفح ف ملىزم
 واالستطاعة !! ؟..فأنشد اإلمام علٌى يقول : ..الطاقة  فوق وما ىذا ا٢بلم ؟ لقد صربت علي

ِّ  محل ....فآب٢ إٔ أنٕٛ ي٘ دلٝبا خياطب٢ٓ ايطفٝ٘ به

 .نعٛد شادٙ اإلحسام طٝبا.. حًُا .. ضفا١ٖ ٚ أشٜد   ٜصٜد
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  قتصاد١ٜقتصاد١ٜاملكاطع١ اإلاملكاطع١ اإل: :   ا١َ بٔ األغسعا١َ بٔ األغسعمثمث

وكان من اليمامة مشال اليمن جنوب ، رجل من أصحابو أسلم ا٠بو ٜبامة بن األشرس 
فذىب ٜبامة مرة من ا٤برات إىل الكعبة  ،وقد كان قمح مكة كلو أييت منها ، ا١بزيرة العربية 

، وهللا لن تصلكم حبة من اليمامة !!  فقال: أتشتمون رسول هللا؛ و٠بعهم يشتمون رسول هللا 
 . و قطع عنهم القمح ..!. أيمر رسول هللا  حٌب

قالوا: اي دمحم ننشدك الرحم ... ىنا يسألون عن صلة الرحم وىم من قطعوا ف
 الرحم....ولكن رسول هللا كما وصفو هللا:

                                    االنبياءاالنبياء      
 ما أمره هللا بو : فأمر ٜبامة أن يعطيهم القمح ... ىذا

                       الحجرالحجر      
، وأن أعفو عمن ظلمِب ، أن أصل من قطعِب ا :...أوصاين ر  بتسع أوصيكم هب }

 فهم الذين قاطعوه وحاصروه .. أمل يكن يستطيع أن ٰباصرىم  {...... وأن أعطي من حرمِب
اللهم  }:   وقال، ٥بم  اولكنو دع، عليهم   مل يدعُ حٌب ، بل إنوكان يستطيع ذل  .؟؟ ...؟
 {. اللهم اغفر لقومي فإجم ال يعلمون } مرة أخرى{ و  قومي فإجم ال يعلمون اىدِ 

  ع٢ً َٔ ْسد ؟ ٚنٝف ٜهٕٛ ايسد ؟؟ع٢ً َٔ ْسد ؟ ٚنٝف ٜهٕٛ ايسد ؟؟

من األقوال ا٤بسيئة واألفعال ا٤بؤذية ، و بعد أن رأينا كل ىذه األمثلة و الوقائع ا٤بروية 
كفار و ا٤بشركْب و ا٤بنافقْب و ا٤بسيئْب و صانعى الفتنة و مروجى اإلشاعات الشنيعة من ال

وغّبىم ، و ٠بعنا وشهدان ىف مقابلها الردود القرانية واألفعال النبوية و التوجيهات احملمدية 
 ....فإىن أقول بكل وضوح و جالء :

 !... من إذاً لو أن كل من يعادي اإلسالم أو يسىء إليو سنعلن عليو ا٢برب مباشرة !
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 ألداء اً سيصّب ا١بميع أعداءبل إنو سيشعر ٔبمال اإلسالم ؟ و يتذوق كمال اإلسالم ؟ 
 الرجوع إىل ا٢بق أو االىتداء .....بال أمل ىف  .........

 لكن ننظر ......:
فيجب أن نتمهل لكي ، فإذا كان أعلن ا٢برب على اإلسالم لعذر وجهل ابإلسالم 

إذا كان جاىاًل ابإلسالم فعلينا أن  ،عليو إىل أن يعرف اإلسالم وا٤بسلمْب ونصرب ، نعلمو أواًل 
نعلمو تعاليم اإلسالم وأخالق اإلسالم وأحكام اإلسالم وٝبال اإلسالم وٝبال النيب عليو 

 أفضل الصالة وأمت السالم،.
لكن إذا كان يقول ذل  مع كمال علمو ابإلسالم فنعلن ا٢برب عليو . لكن أعلن 

 :وحٌب ىف األمثلة ا٢بياتية اليومية .، قدرى على الذي يبادئِب وىو يعلم ا٢برب 
فأان مثاًل أمشي يف الشارع وىناك طفل ..  ؟ واحد ال يعلم قدري وشتمِب ىل أرد عليو

 ..ال ... أو امرأة ال تعرفِب وشتمتِب ىل أرد عليها؟... ؟ ال يعرفِب وشتمِب ىل أقاضيو
 على من أرد إذًا؟
وىذا ىو األمر الذي علمو ، ويشتمِب عامدًا متعمدًا ، ويعرفِب ، مثلي على من ىو 

 .ألصحابو الكرام  رسول هللا 
 عليهم إىل يومنا ىذا .. عزوجلوعلى ىذه الشاكلة نشأ أصحابو رضوان هللا 

بل أرجوا أن يكون غضبنا ، وليس معُب كل ما أسلفنا أال نغضب لنبينا 
ونبلغ رسالتو بعد ذل  ، بو يف سلوكنا وأفعالنا  ونقتدى، لنبينا لنصحح أحوالنا 
وعدان أنو سينشر ىذا الدين هبؤالء  عزوجلفإن هللا ، إىل ا٣بلق أٝبعْب 

ومن ىنا أيتى الواحب ........،  الرجال الذين ىم على جج سيد ا٤برسلْب 
 الثاىن على ا٤بسلم ا٤بعاصر .....
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 ايٛاجب ايجا٢ْ

  ؟؟..بعد....بعد..صس ايّٝٛ صس ايّٝٛ َاذا ع٢ً املطًِ املعاَاذا ع٢ً املطًِ املعا

  حنٛ احلبٝب حنٛ احلبٝب 

  ادعٛا ْفطو فإٕ اضتجابت فادعٛا غريىادعٛا ْفطو فإٕ اضتجابت فادعٛا غريىأٚال : أٚال : 

 ا فيما سبق : واآلن و قد استبان لنا جليم 
 وو ىى دعوة ا٣بلق إىل ا٢بق ، فإن ة األنبياء و الرسل ، أالة ىى مهمم ة ىذه األمم أن مهمم 

 يوم أن يدعو غّبه ؟ البد من مرحلة أساسية قبل أن ٲبكن ألى مسلم اليوم و ىف أي
 ساس من خطابو لنا سبحانو و تعاىل بقولو :ألاأنخذ ىذا 

                                            

                             ..  آل عمرانآل عمران  112112اآليةاآلية      
 .!!..العجاب يف ترتيب كالم هللا  العجب يرى بصر ىف ىذه اآليةتفإن ا٤ب

 . تتبع اإلٲبان .. !! عمالأن األو ، ونوقن أن اإلٲبان ىو البداية  فنحن نعتقد ونظن  
 : جعل اإلٲبان يف الَبتيب اتليا لألمر اب٤بعروف والنهي عن ا٤بنكر عزوجلهللا  لكنم 

 :... فإذا فعلتم ذل  .،  ..أتمرون اب٤بعروف وتنهون عن ا٤بنكر 
 .منون ابهلل تؤ 
فهو يف حاجة إىل ، ومل ينهها عن ا٤بنكر ، فكأن من مل أيمر نفسو اب٤بعروف 
 .يف عاله  مع حضرة هللا جلم ، ٘بديد اإلٲبان ابهلل 
 :ألن ا٤بؤمن الذي آمن إٲباانً حقاً 

جعل الدعوة إىل هللا لكم اي  ألن النيب ، وال أقول أيمر غّبه ، ىو الذي أيمر نفسو 
 ، وأوضح ذل  و بينمو بياان عمليا شافيا ونظراي وافيا ، و طبم ق ىذا  على مراحل عباد هللا
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 : ومن ورائو الصحابة و التابعون ، حٌب ورد ىف األثر ا٤بشهور ىف ٝبيع مراحل دعوتو ،
 { . فادعو غّبك .... فإن استجابت؛ } ادعو نفس  
بل رٗبا يسبب ، يفيد غّبه قبل أن تستجيب نفسو ال  ومن ىنا ٪بد أن من يدعو

فمن أيكل العنب وىو  ،ة مل تطب كالذي أيكل فاكهة غضم ،  ة ال تنتهي مع العبيد مشاكل ٝبم 
ومن أيكل أي طعام قبل نضجو يصاب فوراً  ، حصرم يصاب يف ا٢بال بتعب يف معدتو وأمعائو

 هبذه الدعوة وكلنا قد كلفنا هللا -فالداعي الذي يدعوا إىل هللا ،  بتعب ألنو أكلو قبل نضجو
من ...  . ىو الذي أيمر نفسو اب٤بعروف وينهى نفسو عن ا٤بنكر مث يقوم بعد ذل  داعيًا ..-.

 .....:ىف أحاديث عدمة وعلى رواايت  را٠باً للمنهاج قال ...........؟ يدعوا

ابدأ بأًَم ، ٗ أختَم ، ٗ أخَٚم ،     {}ٗ ابدأ مبّ َتُع٘ي  {}ابدأ بِفطم  }
 17{فاألدُٟ ، ٗ التِط٘ا اجلرياْ  ٗ األدُٟ

ع عليو أن يوسِّ  :فإذا وجد استجابة ، مث األقرب فاألقرب ، مث أبىل بيتو  ،يبدأ بنفسو
فها هللا فهذه األمة قد كلم ، ده بعونو وتوفيقو ومعونتو سيؤيده وسيسدِّ  عزوجلالدائرة ألن هللا 

ضمن ٥بم يف الدنيا حياة طيبة  زوجلعوإذا قاموا هبا فإن هللا ، هبذه ا٤بهمة للخلق أٝبعْب 
 :  ويف اآلخرة سعادة دائمة أما يف الدنيا فيقول فيها هللا

                                        9797النحلالنحل  
ِِ ومل يقل من  ألن أول ما يطالب بو ا٤بؤمن ىو :  لَ مِ ولكن من عَ  وال من َعلمَم ، مَ َعِل

وإال ستحاسب عند هللا على ، أنت مطالب ابلعمل هبا ؛ تها مْ فكل مسألة تعلم ، علم العمل ٗبا 
 :تركها والتفريط يف العمل هبا .

                                               ماىي ماىي
    ::        أما يف الدنياأما يف الدنيا  النتيجة؟  النتيجة؟                                 وأما يف اآلخرةوأما يف اآلخرة    :  :  

                                         
                                                 

 األحاديث الثالثة ابلَبتيب : صحيح ىف اإلرواء ، مسلم و أٞبد عن أىب ىريرة ، الطرباىن ىف الكبّب عن معاذ . ٚٔ
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  حنٔ ايػٗدا٤ ع٢ً ايٓاع حنٔ ايػٗدا٤ ع٢ً ايٓاع 

، و سلكنا دروهبا إبتداءًا من دعوة النفس فإذا فقهنا واستوعبنا مراحل الدعوة إىل هللا 
٤بصطفى عليو الصالة و كما بْب الشرع و أوضح امرحلة مرحلة ابلعمل و اإلخالص هلل  

 عوة غّبان  ...كيف ذل  ..؟؟؟؟لدقد جاء دوران عندىا السالم ، فإنو 
 أقام عزوجلألن هللا ، وعلينا أن نؤدي دوران ، إن األمم السابقة قد أدوا دورىم 

، فهم السابقون و٫بن الالحقون ، يف مقام األنبياء  -البيان كما أسلفنا   –احملمديمة ىذه األمة 
 : حيث يقول عن السابقْب عزوجلر معي إىل قول هللا وانظ

                 (من األنبياء وا٤برسلْب )     
         النساء . 
 :(وىم ٫بن إىل يوم الدين ) ويقول عن الالحقْب 

                                             
                           البقرةالبقرة  126126اآليةاآلية 

فنحن شهداء على األمم ا٤بعاصرة ، على قومهم يف عصورىم  اً فكما أجم كانوا شهداء
ميع أبمر من يقول ألنو شهيد على ا١ب، شهيد على أىل القبل وأىل البعد  والنيب ، لنا 

 للشيء كن فيكون .

  نٝف ٜدعٛ املطًِ املعاصس؟نٝف ٜدعٛ املطًِ املعاصس؟

وأن نصف للعامل أٝبع كمال ، وأن ٫بمل رسالتو ،  ة هللاغ دعو أن نبلم  علينا :إذًا ....
 .....!!ليس ابأللسن والعبارات وال ابلشرائط والتسجيالت  :نعوتو وٝبيل صفاتو 

نا أىل ىذا العامل فّبى فينا أوصاف رسول الٍب يراىا في، ولكن ابألخالق والسلوكيات 
ال يراىا جاحد إال قرب ، و الٌب الٍب كان عليها و الصفات ويرى فينا ٝبال األخالق ، هللا 

 . عزوجلمن هللا 
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  ففٝٗا ضس اجلُعففٝٗا ضس اجلُع  أظٗس صفات ايٓب٢أظٗس صفات ايٓب٢

فإن العامل كلو سينفتح على دين هللا هبذا األسلوب التطبيقى فإذا أظهران ىذه الصفات 
ٔبمال أخالقو وكمال أوصافو كما قال  فقد كان ،  أفواجاً  عزوجلون يف دين هللا ويدخل

 :ل هبذا ا١بمال هكذا يكون كل مسلم ٦بمم ف،  ومن رآه بديهة أحبم أن  اإلمام علي 
ال ألوصافو ا٢بسية لكن ألوصافو ، و كل من يراه ولو كان على غّب دين فإنو ٰببم 

ن هللا خلق القلوب ولو كانت أشد من ، أل الكماالت اإل٥بيةا٤بعنوية الٍب ٘بذب القلوب إىل
 وتشتاق إىل كرًن الطباع وعظيم ا٣بصال.، إىل ا١بمال و الكمال وٙبن  ا٢بجارة قسوة ٛبيل 

مث للمؤمنْب الذين ىم ، العا٤بْب ولسيد األولْب واآلخرين  وىذا ال يكون إال هلل ربِّ 
 .كل وقت وحْب   على أوصافو والذين أحسنوا متابعتو يف

لها ا٤بكتبات ٞبوعنده علوم رٗبا تعجز عن ، ولذل  ٘بد أن من يدعوا الناس بلسانو 
من ذل  فإن  والناس تفر  ، منو الناس ألنو يدعوىم بلسان غليظ وٖبلق جاف  يفر  ، والكتب 

 الكرٲبة  ضها أبخالقو ا١بميلة وأفعالووٰباول أن يروِّ ، ا٢بيواانت بذاهتا أتنس ٤بن ٲبيل إليها 

  ألخالم ٚ اجلُاالتألخالم ٚ اجلُاالتااابدأ بابدأ ب

اإلنسان يدخل إىل قلوب الناس ٔبمال النعوت احملمدية ، واألوصاف القرآنية ، إن 
 فيميلون إليو ابلكلية ، فإذا مالوا إليو خضعوا لديو ، فكل ما أيمرىم بو يستمعون إليو .

من الوصااي والسنن والئحة  -حٌب القرآنية  -أما إذا بدأ اإلنسان بالئحة من األوامر 
ة تشّب إىل أنو وال ٯبد الناس فيو ) أى ىف الداعى ( أي خصوصية أو مزيم  -حٌب النبوية  -

ألن  إذا جئت من عند رسول هللا فيجب أن تكون على ىداه  -جاء من عند خّب الربية !!؟ 
ون م منو يفر  فإج؟؟...وعندىا إذا مل ٯبد االناس فيو ىذه األخالق  -يف أخالقو مع عباد هللا 

 ألجم يرون يف فعلو ما ال ٯبدونو يف قولو .....وعنو يبتعدون !! ...!! 
ٰبرصون على أن يتجملوا ٔبمال ، ولذل  كان أصحاب رسول هللا على ىذه الشاكلة 

: "من  حٌب كان يقول بعضهم يف بعض وعن بعض،  و األوصاف القرآنية، النعوت احملمدية 
 :ألنو صورة من رسول هللا .؛  " هللا فلينظر إىل فالنأراد أن ينظر إىل رسول 
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لكنها صورة معنوية نورانية أخالقية ٝبالية ، قية لْ ليست صورة ظاىرية أو سطحية أو خَ 
 .إ٥بية على أخالق خّب الربية 

 عزوجلفإن قلبو يطيب وهللا ، ل ا٤برء نفسو ٔبمال أوصاف ا٢ببيب فعندما ٯبمِّ 
وأن  ،ل إنسان يريده هللا وٰببو هللا ويريد أن يكرمو ببحبوحة اإلسالم ٯبذب إليو ولو مل ينطق ك

وىذا ما دعى الصا٢بْب إىل أن يقولوا كما قال سيدي ، يف عاله  فو بدين هللا وشرع هللا جلم يعرِّ 
 : أبو العباس ا٤برسي 

 .حال رجل يف ألف رجل ، خّب من كالم ألف رجل يف رجل واحد " "
٤باذا نرى قباًل وبعدًا رجااًل قليلْب يطلق عليهم كل زمان ومكان : ىذه دعوة هللا يف  و 

، وال ينطق  اورٗبا يكون صامت، و٘بد ىذا الرجل ٗبفرده يهتدي إليو ألوف  فالن رجل صاٌف؟
ا٣بلق إليو  دُ شُ ، فيَ لكنو ٘بمل أبوصاف النيب يف نفسو ، يف القراءة والكتابة  اً ورٗبا يكون أمي

 وىذا سر  ،  عزوجلفيجمع ا٣بلق على هللا ، وتراتح القلوب إليو  وتنجذب النفوس إليو
 .جذب الصا٢بْب للخلق أٝبعْب 

، بل وٰبسدوجم على ىذه ا٤بنزلة  ،ولذل  ٪بد بعض علماء الدنيا قد ينفرون من ذل 
ويقولون ٤باذا  ،ون أن األمر أمر فصاحة وأمر بالغة وأمر كتب ومكتبات وعلوم ظاىرات يظن  

... إن  إنو جاىل للسرِّ  ؟ ا يلتف الناس حولو وأان معي الدكتوراه وال يلتفون حويلفالن ىذ
 ...!!..وأصاف عظيمة ..!!..أخالق كرٲبة ، ...يف أوصاف ا٢ببيب  السرم 

  زضا٤ اهلل !زضا٤ اهلل !ٚيٝهٔ َكصدى إٚيٝهٔ َكصدى إ

وال ، ة  دنيويم  اال يبغى من وراء ذل  مكاسب، يدعو الناس إىل هللا طالبًا رضاه  وألنو 
 :  وإ٭با قال كما قال هللا يف شأنو يف اآلايت القرآنية، ة  سفليم  اً وال أشياء، ة  دنيم  اً مٮب

                          األنعاماألنعام  9292اآليةاآلية  

                        هودهود  4949اآليةاآلية  
 (: سورةاإلنسان) هم يقولون كما قال هللا يف وصف خّب داع بعد حضرة النيب إىل هللاف
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وال ، وال ثناًء وال ٠بعة ، وال ٝبااًل وال إكرامًا ، ال يرجون من ا٣بلق ال دنيا وال شكرًا 

ويذىبون لغّبىم من ا٣بلق ، ويَبكوجم مع ا٢بق ، إ٭با يرجون أن يقبل ا٣بلق على ا٢بق ، شهرة 
سلطانو وعظم شانو  ألنو عزم ، وا٢بق بعد ذل  يتوىل ىؤالء ا٣بلق ، يسوقون ا٣بلق إىل ا٢بق ، 
وىذا ىو األساس األول يف  .عزوجلىو الذي يتوىل ٝبيع القلوب بعنايتو ورعايتو ، 

 جذب ا٣بلق إىل هللا :
إن هللا ٯبعلو من عباده ا٣بواص ف، ى أي رجل من ىذه األمة ٔبمال اإلخالص فإذا ٙبلم 

إليو ٤با يف قلبو من  همولكن هللا ىو الذي يسوق،  ، فال يذىب ىو اليهمويسوق إليو الناس 
٩با يفعل الدعاة  -وليس ٤با يف لسانو من طالوة لسان وحالوة كالم وما شابو ذل ، إخالص 
الذين يقول فيهم كما  ، و ة ىم الذين يدعون إىل هللا على بصّب ، فهؤالء ا٤بخلصون ىنا وىناك 

 ( ::( ::  يوسفيوسف  128128اآليةاآلية)  هللا مفهكلم 

                                                          

  ٚ أَسٜها ايّٝٛ؟ٚ أَسٜها ايّٝٛ؟  أٌٖ أٚزباأٌٖ أٚزباٛ ٛ حنحنٛاجب ٛاجب ثاْٝا : ايثاْٝا : اي

 :٫بوىم إن أول واجب علينا اليوم 
من أرجاء ا٤بعمورة ، نعّرِفهم  مكانيف كل لغاهتم و وبٝبيعًا فهم نعرِّ ىو أن 

ىذا النيب وأخالقو عن برسولنا وبديننا ، من خالل ٞبلة إعالمية واسعة ، 
 .وتشريعاتو ودينو وكتابو وكماالتو 

 :نفسها اإلعالمية ولبس الشأن شأن ا٢بملة 
دران أن نكون صورة على قها مع مطالبون ولكناوسيلة و ليست غاية ،  ىىا ٭بفإ

 .حقيقة العامل ال يريد منا غّب ذل  ...فألخالق حضرة النيب وىذا ىو اإلعالن األول 
هذه ف،ولذا يف دين هللا أفواجًا  ونسيدخلا ىو لو رأ! قدوة طيبة  لكنو ؟  اال يريد كالم
أرسلنا إىل كل رجل من أىل  فهب أان !!..أخالق عالية ذوى هبا رجال  قوما٢بملة البد أن ي

 ؟ ماذا يصنع هبا! و أورواب ٟبسة مصاحف بلغاهتم أمريكا أ
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 لكننا لو أرسلنا إىل كل مدينة ، رجالً متخلقاً أبخالق القرآن :
 . عزوجلفإنو سيشد القلوب وٯبذهبا إىل حضرة الرٞبن 

واجملانسة تدعو ، وا٤بشاكلة تدعو إىل اجملانسة  -ألن طبيعة اإلنسان ٛبيل إىل ا٤بشاكلة 
أتنس اإلنسان بو وينجذب إىل صفاتو ويريد أن ٯبالسو ليستفيد منو أو في -إىل ا٤بؤانسة 

 . عزوجليستفيد بو فيكون ذل  سبب يف إقبالو على ربو 
 : رسول هللا إلن ىذا ىو منهج 

ىل بشرائط الكاسيت الٍب   ٗباذا؟فتحها ..  فتح ا٤بدينة ىو مصعب بن عمّب فإن الذى
ال هبذا  ؟ ان يصدرىا أو ابلكتب الٍب كان ينشرىاأو ابلصحف واجملالت الٍب ك؟ كانت معو 
وىكذا قس على ، ولكن أبخالقو وأفعالو وأحوالو الٍب اقتدى فيها برسول هللا ؟ وال بذاك 

 .ذل  كل الدعاة الذين نشروا اإلسالم يف كل أرجاء ىذه البسيطة 
وفتحوا هبا قلوب ، ا٤بهمة الٍب قام هبا أجدادان وآابؤان  نفس ىيىذه و 

 : ا٣بلق من آسيا إىل أفريقيا إىل أورواب إىل أمريكا شٌبم 
وإ٭با نفتح القلوب إىل ، فنحن ال نفتح ا٤بدن وال القرى وال البالد ابلسيوف والسالح 

 .دين هللا وإىل كتاب هللا 
 . وفتح القلوب ال يكون إال أبخالق ٚبلو من العيوب وبشمائل ا٢ببيب احملبوب 

 ن ويطلبونو :و ن األوربيو و إخواننا ا٤بسلمما ٰبرص عليابلفعل وىذا 
ال ٯبدوا مثل ىذه األحوال ! فنحن نتسمى ؛ ولكنهم إذا جاءوا إلينا ىنا 

لكن سلوكياتنا ٚبالف ذل   ، ٗبحمد وعبدالوىاب وعبد الرزاق وعبد الغفار 
 .فكيف نكون قدوة أوعوان ٥بم  كلو !!..

 فيا أمة القرآن :
، مائدة األخالق احملمدية والصفات القرآنية ، العدانن وا بنا إىل مائدة النيب ىلم  

يرى الناس فينا ىذه ا٤بعاين وىذه الكماالت وىذه الفضائل ، وعندىا واألنوار اإلٲبانية 
 . فيدخلون يف دين هللا أفواجا
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  !!  ضتطعتِ َٔ ق٠ٛضتطعتِ َٔ ق٠ٛااأعدٚا هلِ َاأعدٚا هلِ َا  ::  ثايجاثايجا

 : هللا تعاىل قال

                                                ..  
      ؟؟  ٤باذا٤باذا                            األنفال  األنفال    3232اآليةاآلية  

 والرىبة ليست بقوة السالح :
وا٤بثل على ذل   ولكن بقوة اإلٲبان وبطاعة حضرة الرٞبن وٗبتابعة النيب العدانن  

 ؟؟ا العامل كلو .من كانوا مع حضرة النيب عندما اجتاحو 
 ؟ ىل كان معهم سالح ذري 

أما الفرس والروم كانوا ٲبلكون سيوفًا حديثة !!..كانوا ال ٲبلكون إال السيوف العادية 
 ٥با مقابض من فضة ومقابض من ذىب .و 

وعندما خاض خالد بن الوليد أكثر من مائة معركة حربية ومل يهزم يف معركة حربية قط 
وقد  -وقال أريد أن أرى السيف الذي يقاتل بو خالد ، جيشو ة نو وقادٝبع قائد الروم أعوا؛ 

 .-ىيئ لو أن خالد نزل لو سيف من السماء يقاتل بو ولذل  ينتصر يف كل ا٤بعارك 
، وكان الروم فيها ستمائة ألف ، أن تدور معركة الّبموك  عزوجلوشاءت إرادة هللا 

 ؟ فْب من ا٤بسلمْب ... ماذا يفعلونخائكانوا وألن الروم  ،  ان ألفو ن ستو وا٤بسلم
، ن و الباق هأحدىم جرم  لو فرم ف -كل ستة منهم بسلسلة   –ربطوا بعضهم ابلسالسل 

أن ينهزموا هللا  إرادة شاءتوجعلوا ورائهم خوازيق من حديد مثبتة ىف األرض تقتل الفارين ، و 
رض فأوقع الستة ابلسالسل ويقع تدبّبىم ىف ٫بورىم ، فكلما قُِتَل منهم واحٌد وقع على األ

فأحضروه  ا للمسلمْب ،أسّب  ىمقع قائدمعو ، و ٤با أرادوا اإلنسحاب قتلتهم ا٣بوازيق ، وو 
 :لو خالد  فقالخالداً ،  عن سيف خالد قد وصلت تو٣بيمة خالد وكانت مقول
 و ..!!.. ؟شأن من ٲبسك وولكن ..!!.. شأن السيفليس لشأن ..!!.. اىذا سيفي 

 ؟ ما ىي درجة إٲبانون ٲبس  السيف ؟ و ا٤بهم ىو م
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مع الروم ىف الّبموك ما حدث ، ف يف الزمن ا٢بديثىذا أتكد وجوده وسالح الرعب 
 واربطوا الطيارين يف كراسي الطائرات حٌب ال ينزل ، إذمع اليهود  مٖٜٚٔمعركة يف حدث 
م كان ينزل ذل  ألن معظمهو فإما أن يصيب ا٥بدف أو يضيع ىو مع الطائرة  تابلباراشو 

 ...ابلباراشوت ويَبك الطائرة من شدة الرعب .
 

ىو الوضع الذي  ،والسالح الذى اليقهر، وىذا النصر ا٤برتقب 
 هللا بو يف كتابو العزيز ، إذ من سُيخرج اليهود ويقضي عليهم ؟ وعدَ 

                                      
      ىي صفاهتم؟  ىي صفاهتم؟  .. ما.. ما                   

  سورةاالسراءسورةاالسراء  66اآليةاآلية

أليس ىذا كالم هللا ؟ فلن ٱبافوا من القنابل الذرية وال الصواريخ الٍب 
.. وىو النصّب وعندما !!  .. عند أعدائهم ... ألن من معهم ىو هللا

ر ا٤بسلمْب ابلنصر يف كل أرض.. !! أييت ىؤالء العباد   .. أعلن وبشِّ
 ......ويف كل واد .. .....

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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  اخلامت١اخلامت١

 ........فإن ما حدث يف األايم األخّبة  ... وا٢بمد هلل
هت الغافلْب من ا٤بسلمْب ألجا نبم ....  ؟ إلينا ٤باذا عزوجلأراه مكرمة عظيمة من هللا 

النيب وعلى  الدنيا عند الناس طغى على حبِّ  ألن حبم  ،النيب الذي كان دفْب  وأيقظت حبم 
وإبث وفتش عن كل ا٤بشاكل وا٤بشاغل الٍب شغلتنا وشغلت كل ا٤بسلمْب ،.. القرآن  حبِّ 

فإن كل ، الدنيا  حب   اوىي سر أتخران وخالفاتنا وسر عراكنا سببها كله، يف ىذا الزمان 
 ، ىل ستعمل أي ٧بكمة الدنيا ولو نزع حب   ،نيا الد القضااي الٍب تنظرىا احملاكم سببها حب  

ولكن ا٤بسلمْب اشتغلوا !.....لن تعمل ألن يف ىذه ا٢بالة الناس تعمل هلل ....... ؟بعد ذل  
فيا  -سبحان هللا  -اتباع الكافرين يف ىذا الشأن ىفتقدم والرقي الوظنوا أن  الزائدالدنيا  ٕببِّ 

 الوقت أو ا١بهد واألموال ولكننا نتبعهم يف ما ال يفيد . ليتنا نتبعهم يف العمل أو استثمار
ألن كل واحد من ،  و الغفوة ا٤بوجودة يف األفئدة ٫بو ا٢ببيب وما حدث قد نبم 

 عزوجلفإن هللا  ٙبقق ىذاوإذا  ،أعلى شيء يف قلبو  النيب  ا٤بؤمنْب ٯبب أن يكون حبٌّ 
 . لسعادة العظمى إن شاء هللا يف أخراهوٯبعلو من أىل ا، غو كل ما يريد يف دنياه يبلِّ 

 من التاريخ :أسوقها و النصر  ى بقرب الفتحوىف ا٣بتام بشر 
الصليبيون بالد الشام وصنعوا  احتلفإن كّتاب اترٱبنا ا٤بعاصر واألوسط قد رأوا أنو ٤با 

وكانت البلدة تستعصي هتا القالع وا٢بصون ، فلما أتت جيوش الفتح اإلسالمى إلستعاد
 هاأىل سبم  من فتحها ؛على اليأس  لقوة التحصينات ، فإذا أوش  أىل البلدة م شهوراً عليه

 ه و تناقلوه ،حٌب أجم من كثرة تكرار ذل  علمو ،  حضرة النيب فيأيت الفتح بعد يوم أو يومْب
الفتح ابندحارىم وٗبجىء أن ذل  إيذاان حضرة النيب علم الصليبيون  فإذا أخذ القوم يف سبِّ 

ألن هللا ينتصر ٢ببيبو و مصطفاه يف كل وادي و يف كل موقع للمسلمْب ي و النصر الرابين اإل٥ب
  ، فابشروا بقرب الفتح و النصر إنشاء هللا .و كل حْب 

                                             المجادلةالمجادلة  

  وسلموسلم  ب مسيرةشهروآله وصحبهب مسيرةشهروآله وصحبهسيدنا محمد من نصربالرعسيدنا محمد من نصربالرع  هللا علىهللا على  وصلىوصلى
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 املؤيف ف٢ ضطٛز

  األضتاذ فٛش٣ ذلُد أبٛشٜداألضتاذ فٛش٣ ذلُد أبٛشٜد
  : تازٜذ ٚذلٌ املٝالد 

 ذلافع١ ايػسب١ٝ  -َسنص ايطٓط١  -ّ ، اجلُٝص٠ 18/10/1948

  :     ٌٖاملؤ 

 ّ .1970يٝطاْظ ن١ًٝ داز ايعًّٛ ، جاَع١ ايكاٖس٠ 

  :      ٌُايع 

 . َــدٜس عاّ مبدٜس١ٜ طٓطا ايتع١ًُٝٝ

  ايٓػاط    : 

ٜعٌُ ز٥ٝطا يًجُع١ٝ ايعا١َ يًدع٠ٛ إىل اهلل ظُٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ 

حدا٥ل املعاد٣ ،  105 ازعغ ، 114 ٢ :َٚكسٖا ايس٥ٝط 224ٚاملػٗس٠ بسقِ ، 

 اجلُٗٛز١ٜ.ٚهلا فسٚع ف٢ مجٝع أحنا٤  ، بايكاٖس٠

 ، يٓػس ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ;  اجلُٗٛز١ٜٜتجٍٛ ف٢ مجٝع أحنا٤ 

 . باحله١ُ ٚاملٛعع١ احلط١ٓ ، جٌ ٚاألخالم اإلميا٤١ْٝ امُلٚإحٝا

 ،  ال٢َــد اإلضــادف١ إىل إعاد٠ اجملـباإلضاف١ إىل ايهتابات اهل

ٚايتطجٝالت ايصٛت١ٝ ٚ ايٛضا٥ط املتعدد٠ املًتُٝٝدٜا يًُخــاضسات ، 

 ٚ ايدزٚع ، ٚ ايًكا٤ات ، ع٢ً ايػسا٥ط ٚ األقساص املددل١ .

 ع٘ ع٢ً غبه١ اإلْرتْت  : ٚأٜطا َٔ خالٍ َٛق

WWW.Fawzyabuzeid.com 

http://www.fawzyabuzeid.com/
http://www.fawzyabuzeid.com/
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  ٛت٘ـدع : 

ٚايعٌُ ع٢ً مجع  ، ٜدعٛ إىل ْبر ايتعصب ٚاخلالفات بني املطًُني

ٚايتدًص َٔ األحكاد ، اإلضال١َٝ  اإلخ٠ٛٚإحٝا٤ زٚح  ، ايصف اإلضال٢َ

 .ٚغريٖا َٔ أَساض ايٓفظ، ا١ْٝ ٚاألْ، ٚاألثس٠ ، ٚاألحطاد ، 

بعد تٗرٜب ، حيسص ع٢ً تسب١ٝ أحباب٘ ع٢ً ايرتب١ٝ ايسٚح١ٝ ايصاف١ٝ 

 . ٚتصف١ٝ قًٛبِٗ، ْفٛضِٗ 

عٔ زٚح  ٠مما غاب٘ َٔ َعاٖس بعٝد ايتصٛفٜعٌُ ع٢ً تٓك١ٝ 

   ٚعٌُ زضٍٛ اهلل، ايطًٛن٢ املب٢ٓ ع٢ً ايكسإٓ  صٛفٚإحٝا٤ ايت ، ايدٜٔ

 . ٚأصخاب٘ ايهساّ،     ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ضًِ

   ٖ٘دف: 

ْٚػس األخالم ، إعاد٠ اجملد اإلضال٢َ ببعح ايسٚح اإلميا١ْٝ 

 . ٚتسضٝذ املبادئ ايكسآ١ْٝ، اإلضال١َٝ 

ٚص٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد صاحب خًل 

 ايععِٝ ٚع٢ً آي٘ ٚ صخب٘ ٚ ضًِ

  بتٛفٝل اهلل ٚعْٛ٘بتٛفٝل اهلل ٚعْٛ٘مت مت 
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 20 ...................والشمائل احملمدية ............. ألوصافزاد ا:  أوال
 20 .....................................ىو سر  سعادة الدارين............ اتباع النىب 

 21 الصالة على النىب : الكيفية ، ا٥بيئة ، الثمرة...........................................
 24 ا٢بسيمة.: ىو ابهلل ............................................. أوصاف رسول هللا 

 28 ..................................................من نور : قل إ٭با أان بشر مثلكم ...
 31 رؤية النىب صلى هللا عليو و سلم......................................................
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 34 ..........نية و أثرىا ىف نشر اإلسالم..........األخالق اإلٲبا : زاد اثنيا
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