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        ٢٠٠١/ ٢/٥   – نجع الطویل -دیوان النجمة بدرس  

   :، يقول فيهاجابر عباس قصيدة لإلمام أىب العزائم رضى هللا عنه/احلاجاألخ أنشد 

  = خري رسل هللا أنت وسيلىت         تدارك حبيىب أمة العد/ن

      :        فعقب فضيلة الشيخ قائالً 

وصدق فينا قـول  ،هإال هللا ورسول فيها ليس لناحال وصل حالنا معشر املسلمني إىل 
فـإن أهـل الغـرب، إن كـانوا ، )الـنجم -٥٨( )  لَـْيَس َهلَـا ِمـن ُدوِن اVَِّ َكاِشـَفة  ( :رب العـزة

إ=كــم أن تثقــوا ىف وعــودهم، أو أن لــديهم و أهــل أورf أو أهــل أمريكــا، أو روســيا أو غــريهم، 
، فهـم يعيشـون هنـاك، هذا الكالم يضحكون بـه علينـا. يةمبادئ إنسانية، أو حضارة لإلنسان

هر الغابـة، فهـم حيـوا/ت ولكـن ىف مالبـس آدميـة ومتشـى علـى رجليهـا، فالغلبـة جتدهم كمظا
إذا كـانوا ال يطبقـون هـذا األمـر عنـدهم، و . للقوى، والضعيف فيهم لـيس لـه شـأن وال مكـان

   !!فكيف يطيقوه عند/؟

إال  –لـه سـيطرة أو هيمنـة علـى العـامل  تإذا صـار  –ال يوجد إنسان يتوسم فيه اخلري 
 ملـــاذا؟ ألن قيمـــه. نبيـــاً ورســـوالً  ملسو هيلع هللا ىلص ؤمن �f رfً، وfإلســـالم دينـــاً، وبســـيد/ دمحماإلنســـان املـــ

مل نســمع عــن  .وصــا= حبيبــه ملسو هيلع هللا ىلص حتكــم عليــه أن يكــون كــذلكو  وقــيم دينــه، ومبــادئ القــرآن
شـجرة، وال �ـدموا بيتـاً، ال تقتلـوا امـرأة، وال تقطعـوا : قائد ىف العـامل كلـه أمـر اجلنـد وقـال هلـم

. فال تتعرضوا هلـم ةغوا أنفسهم للعبادوال تؤذوا شيخاً كبرياً، وستجدون أ/ساً ىف الصوامع فرَّ 
قال �ذا إال أبو بكر الصديق رضـى هللا عنـه، ألنـه رأى مـع احلبيـب صـلى هللا  مل نسمع أحداً 

، وخاطــب  غضــباً شــديداً رأى امــرأة مقتولــة، فغضــب ملسو هيلع هللا ىلص –عليــه وســلم ىف إحــدى الغــزوات 
   )؟أمل أ�كم عن التعرض للنساء: ( جنده وجيشه بلهجة شديدة، وكان ىف مجلة ما قاله هلم

الوحيد الذى ال يسمح ملقاتـل مهمـا كـان شـأنه أن يهتـك عـرض امـرأة  هذا هو الدين
ظ احلقــوق، مل تســلم، أل�ــا ال حتــل لــه، ألننــا أمــة قامــت حبفــ مــن األعــداء ولــو كانــت كــافرة

  ماذا نفعل اآلن؟ .وإظهار عدالة السماء ىف كل بقاع األرض



  )لیس لھا من دون هللا كاشفة (                      -٢-                    فوزى دمحم أبوزید/األستاذ

  

        ٢٠٠١/ ٢/٥   – نجع الطویل -دیوان النجمة بدرس  

علينا أن نقبل قلباً وقالباً علـى هللا، ونتوسـل إليـه ونتضـرع إليـه حببيبـه ومصـطفاه، فـإن هللا عـز 
قبـل بعثتـه صـلوات  - حـىت أن اليهـود. وجل ينصر من توسل إليه ىف النصر حببيبه ومصطفاه

ا ىف املدينة، ألن كتبهم أنبأ�م �ن هـذا املكـان مـوطن دار هجرتـه، سكنو  –هللا وسالمه عليه 
وحيكــى لنــا التــاريخ وكتــاب هللا عـــز وجــل، أ�ــم كــانوا إذا حـــدث بيــنهم وبــني بعــض القبائـــل 

، ) اللهـــم حبـــق النـــىب الـــذى سرتســـله ىف آخـــر الزمـــان انصـــر/ علـــيهم: (العربيـــة حـــرب، قـــالوا
وََكانُوْا ِمن قـَْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروْا فـََلمَّـا َجـاءُهم مَّـا َعَرفُـوْا    ( .فينصرهم هللا عليهم

وأ�م كانوا ينصرون fلتوسـل حببيـب هللا ) البقرة -٨٩(  )َكَفُروْا بِِه فـََلْعَنُة اVَّ َعَلى اْلَكاِفرِيَن 
  .ومصطفاه

عصــرهم، و م ههلــم وزن ىف عــامل لــيسوالعــرب كــانوا قبــل بعثتــه قبائــل متفرقــة وضــعيفة، 
والفـرس،  والفـرس  –قبيلة بىن بكـر بـن وائلـة  تسمى –فحدثت حرب بني قبيلة من العرب 

تعتــرب أقــوى الــدول هــى والــروم، وقبيلــة مــاذا تفعــل مــع الفــرس؟ كــان هــذا ىف وقــت الرســول 
ا هللا عـز وجـل، وكـان زعـيم ملسو هيلع هللا ىلص  يعرض نفسه علـى النـاس ىف األسـواق fلرسـالة الـىت كلفـه �ـ

ــه مــا حــدث ىف أســواق  هــذه القبيلــة رجــل كبــري ال يســتطيع الســفر فيجالســوه ويقصــون علي
والرجـل كـان  - ىن عبـد املطلـب يـدعو إىل كـذا وكـذامـن بـ إن هنـاك رجـالً : العرب، فقالوا له

ط، ال يوجــد أحــد مــ ىبّ ِلــطَّ مــا تقوهلــا مُ : فقــال –عــاقالً ولبيبــاً وحازمــاً  ن بــىن عبــد fلكــذب قــ
  .املطلب يكذب

وملــا حانــت املعركــة بينــه وبــني جــيش الفــرس، كــانوا ىف خــوف شــديد، أل�ــم قليــل، ومل 
مـا : زعـيمهم ، فقـالعليـه دربةاملهزة fلسالح و ا¤ يكونوا مثل كتيبة واحدة من جيش الفرس

علـــوه شـــعاركم ىف اج: ملسو هيلع هللا ىلص، قـــال – اســـم الرجـــل الـــذى لقيتمـــوه ىف ســـوق عكـــاظ؟ قـــالوا دمحم
  .حرب الفرس
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فكانــت أول واقعــة، وأغــرب . = دمحم ،= دمحم ،= دمحم: كــان الشــعار الــذى يهتفــون بــه
ىب : ( فقــال ملسو هيلع هللا ىلص. واقعــة، ينتصــر فيهــا العــرب علــى الفــرس، فكــان هلــا رد فعــل ىف العــامل كلــه

  . انتصروا fسم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص)  ىب نصروا. ( ملسو هيلع هللا ىلص –؟ fمسه �ى شئ) نصروا

اللهــم حبــق نبيــك ومصــطفاك، وجباهــه عنــدك، انصــر/ علــى اليهــود الغــادرين ىف هــذا 
العام، واجعله عام نصر ومتكني للمسلمني، واحفظ إخواننا املسلمني ىف فلسطني من �سـهم 

وأوقــع الكــافرين،  وكيــدهم، وطهــر بيــت املقــدس مــن شــرورهم وآªمهــم، وأوقــع الكــافرين ىف
الظاملني ىف الظاملني، وأخرج املسلمني مـن بيـنهم آمنـني مطمئنـني = رب العـاملني، حـىت نكـون 

      .لك من عبادك الذاكرين الشاكرين، نذكرك ذكراً كثرياً ألنك تفضلت علينا fلنصر املبني

  .وصلى هللا على سيد/ دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

*****************  

  

 


