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احلمد هللا رب العاملني، يوايل من أحبه بنعمائه، وحيفظه حبفظه من شر كلِّ ذي 
، حىت يطمـئن  شر يف أرضه ومسائه، ويكشف له احلجب عن نور مجاله وجالله وائه

سـبحانه، إذا أراد شـيئاً   .. سبحانه  .بأنه يف حرزه وعنايته، وبأنه من أحبته وأوليائه
ليس يف اإلمكان ألحد من بين اإلنسان إمنا يقضيه بكلمته كان، وإذا أراد كون شيء 

  .)يس٨٢( ﴾ إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ﴿: عز وجلَّ
وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا، وحده ال شريك له، من توكل عليه كفـاه، ومـن   

وجلَّ قو اه، ومن استمد منه املعونة عاونه بكل شـيء  اعتمد على حوله وطوله به عز
يف هذه احلياة، ومن تعامل معه وجد الفضل واملنن العظمى يف كل أمر مبحض فضـل  

وأشـهد ن سـيدنا    .اهللا، وبإغداق وسعة ال حصر هلا ألن هذا فضل اهللا جلَّ يف عاله
واله، ورفع حممداً عبد اهللا ورسوله، جترد من حوله وطوله وقوته، واسند ظهره على م

حوائجه كلها مجلة إىل حضرة اهللا، ومل يبق له ظاهراً يف أمره وال باطناً يف قلبه إال وجه 
مواله، فأواه اهللا إىل كنفه وبفضله وااله، ونصره بنصرته بأشياء قليلـة ال تـذكر يف   

  .كائنات اهللا
لو وسلم وبارك على سيدنا حممد، الظاهر يف العاملني شرعه، واملتاللهم صلِّى 

والذي جعله اهللا عز وجلَّ سيداً يف الـدنيا وسـيداً يف اآلخـرة،    يف الكونني كتابه، 
آمني، يا رب .. وارزقنا أمجعني شفاعته واجعلنا بربكته من أهل جواره يف جنته، آمني 

  .العاملني
    : إخواين مجاعة املؤمنني

صـلى  اء واملرسلني نريد أن نتلمس عربة وعظة لنا أمجعني من هجرة سيد األنبي
طرفة عـني   يفكان قادراً على أن يأخذ حبيبه ومصطفاه  عز وجلَّ، فإن اهللا وسلم اهللا عليه

أو أقل من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة، ال ميشى على أرض، وال يركب مركوباً من 
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 يفكان قادراً على أن يتمم ذلـك كلـه   !! عامل األرض، وال ينازعه وال يعارضه بشر
   .طرفة عني أو أقل

مث يبحثون عنه بعد خروجه  !!بيته؟ يفيروعه القوم وهو  وجلَّ عزفلم جعله اهللا 
طريق ال يسـلكه   يفالغار ملدة ثالثة أيام، مث ميشى بعد ذلك  يفمن بيته، وخيتبأ منهم 

  لم كان ذلك؟ !! ويدخل املدينة بعد سفر ملدة أسبوع - تعمية عليهم -سائر األنام 
 يفضرب لنا املثل واألسوة والقدوة مجيعاً باحلبيب، وقال لنا  عز وجـلَّ ن اهللا أل

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسـنةٌ  ﴿ :شأنه صلوات رىب وتسليماته عليه
  ].األحزاب٢١[ ﴾لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثريا

كل أمورنا، فلـو   يف صلى اهللا عليه وسلمبه  ييف حياتنا، ونقتدأراد أن نتأسى به 
طرفة عني أو أقل ونقله إىل حيث يريد لقلنا مجيعاً هذه  يفأخذ احلبيب كما قد ذكرنا 

 عز وجلَّخصوصية ملقام النبوة، أما حنن العبيد فشأننا التعب واملشقة والعناء، ولكن اهللا 
   !!صلى اهللا عليه وسلمسيد الرسل واألنبياء ضرب لنا املثل ب

وحرص على أن يعمـل   ،كل من متسك بدين اهللا: يقول لنا عز وجلَّوكأن اهللا 
هذه احلياة، والبـد أن تقابلـه مشـكالت أو     يف البد أن تواجهه مشاق ،بشرع اهللا

ـ  يفمعضالت تريد أن متنعه من العمل بشرع اهللا، ومن تنفيذ ما يطلبه اهللا   ،اب اهللاكت
  !!ماذا يصنع؟ .. سنته الشارحة واملوضحة لكتاب اهللا يف صلى اهللا عليه وسلمأو احلبيب 

أنه مادام يتمسـك بشـرع اهللا    ،يصنع كما صنع احلبيب، ويعلم علم اليقني
فلـيعلم علـم    ،ومتابعة حلبيب اهللا ومصطفاه ،وطلباً للفضل من اهللا ،رضاه يفرغبة 

كما مل يتخلى عن حبيبـه   -طرفة عني وال أقل  - ه أيضاًاليقني أن اهللا لن يتخلى عن
  .صلوات رىب وتسليماته عليهومصطفاه 

وال  ،إذا كان ليس له نسـب كـثري   - وحىت ال يظن اإلنسان بنفسه ضعفاً
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فاجلميع يظن أن أمور احلياة تيسر باحلسب أو النسب  ،معارف من األكابر والعظماء
إِالَّ تنصروه فَقَـد  ﴿ :شأن احلبيب يفقال لنا  ز وجلَّعفإن اهللا  -أو املعارف أو املال 

اللّه هرصمل ينصره قومه، ومل ينصره الذين حوله، وإمنا الذي نصـره   ].التوبة٤٠[ ﴾ن
يف عـز وجـلَّ    ومل يقل اهللا !!سبحانه وتعاىل ، وهو رب العزةعز وجلَّهو النصري األعظم 

سـالفاً،   سيأيت لو قال ذلك كان معىن ذلك أن النصرألنه  ،)فقد ينصره اهللا( :اآلية
فَقَد ﴿ :خللقا عز وجلَّ لكن اهللا ذكر أن النصر معه من قبل القبل، من قبل أن خيلق اهللا

اللّه هرصوقبل إجياد هذه احلياة  ،وقبل نشأته ،قبل وجوده يونصره بالفعل املاض .﴾ن
عـز   إن اهللا قد نصره وأيده بنصره، ألن اهللاف .الدنيا اليت حنيا فيها ونعيش على أرضها

   .من قام بنبوته أو بتبليغ رسالته لَّبالنصر كُ دأي وجلَّ
عـز   من استجاب للمرسلني وتابع سيد األولني واآلخرين فإن اهللا لَّوكذلك كُ

و بعـد  وعزتي َألنصرنك ولَ{{ :العاملني ينصره، ولكن يعلم علم اليقني قول رب وجـلَّ 
فال يتعجـل،  ، )محد وابن حبان وسنن ابن ماجة وغريهم عن أىب هريرة رضي اهللا عنهأمام اإل(  }}حنيٍ
واعلَـم أَنَّ النصر {{  :يستبطئ النصر، لكن يعلم علم اليقني قول سيدنا رسول اهللا وال

كنت خـلف النبـي يومـاً،   :عن ابن عبـاس، قالمسند اإلمام أمحد والبيان والتعريف (  }}مع الصبرِ
تعرف إِلَـى اهللا فــي الرخـاِء   . احفَظ اهللا تـجِده أَمامك يا غُالم إنـي أُعلِّـمك كَلـمات،«: فقال

ي لَـم كابا أَصمو ،كيبصـيل كُني لَـم طَأَكا أَخأَنَّ م لَـماعو ،ةدـي الشف رِفْكعي  ،ئَكطخــيل كُن
  )»واعلَـم أَنَّ النصر مع الصبرِ، وأَنَّ الفَرج مع الكَربِ، وأَنَّ مع العسرِ يسراً

دين اهللا،  يفالنصر حيتاج إىل الصرب اجلميل، وعدم اهللع أو اجلزع أو الشك 
يعلم  الذيالوقت  يفه إجناز مواله، بل يعلم علم اليقني أن اهللا سينصر يفأو التشكك 

أعلـم منـا    عز وجـلَّ فيه أن هذا هو الوقت الصاحل لنصره والصاحل لتأييده، ألن اهللا 
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  .مبصاحلنا أمجعني
الدنيا بكل عوامل األكوان، نصره بعامل النبات، ونصـره   يف عز وجلَّنصره اهللا 

مل اجلمادات، ونصره بعامل الطري، ونصره بعامل اهلواء، ونصره بعامل احليوان، ونصره بعا
ألن ، صلوات رىب وسالمه عليهصرته ن يفه والرغبة بقلوم ح يفباإلنس الذين ألقى اهللا  

 يفيعلمنا أنه إذا أراد نصر أحبابه فإمنا ييسر هلم مجيع األسباب، والنصر  عز وجلَّاهللا 
إىل  ي، انظر مععز وجلَّاحلقيقة من مسبب األسباب ومن محركها وهو الكرمي الوهاب 

 يحتِسب ومـن  ويرزقْه من حيثُ الومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا ﴿ :قول اهللا
هبسح وفَه لَى اللَّهكَّلْ عوتيكفيـه عـن    يكافيه أ يوحسبه أ ].الطالق٣، ٢[ ﴾ي

  .اجلميع
نذ حترك من بيته، حتميه مـن  األرض أن تكون طوع أمره م عز وجـلَّ وأمر اهللا 

الرمل حىت  يففإذا مشى على الرمل متاسك الرمل حتت قدمه فلم يؤثر قدمه ، أعداءه
 –والصخر شديد يتعب من مشى فوقـه   –وإذا مشى على الصخر  !!ال يعرفوا أثره

  .عز وجلَّه ألنه مهاجر لرب!! سريه يفكان الصخر يلني حتت قدمه حىت ال يتعب 
اهللا جحافل املالئكة أن حيرسوه استهانة ؤالء األعداء، فلو كان هلم ومل يأمر 

سـابق أن  موطن سبق وأوردنا يف ( اهللا ألرسل املالئكة تدفع عن حبيبه ومصطفاه وزن عند
هذه املخلوقات رمبا كانت مالئكة تشكلت كما أورد بعض العارفني، وهذه كلـها مشـاهد يف نصـرة    

 يفوهو القوى يتحداهم بأشـياء ضـعيفة    عز وجلَّ، لكنه )!ا احلبيب كما أشهدها اهللا أهله
كل أرجاء الصحراء أن تنبت  يففيأمر نبتة معروفة تنبت  !عروفة هلم بضعفهامبيئتها و

الصحراء وله زهور  يفينبت  )أم غيالن( :فوراً على فم الغار، وهو نبات معروف امسه
صقوراً أو طيوراً جارحة وإمنـا   ويأمر ليس !!احلال يفنبتت  –!نعرفه الذيكالقطن 

ميامتني وديعتني أن ينصبا عشاً هلما على هذه الشجرة وأن تبيض األنثى بيضتني وترقد 
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 :ويأمر أضعف احلشرات وهو العنكبوت أن ينسج بيتاً على بـاب الغـار    .عليهما
﴿نِنيمؤلْملو هولسرلةُ وزالْع لَّهلاملنافقون٨[ ﴾و.[  

 الكافرين بأشياء بسيطة، من عامل النبات ومن عامل الطري ومن عـامل  حتدى اهللا
ت الكفر والكافرين حىت نعلم علم اليقني قـول  حتد -كائنات ضعيفة   - احلشرات
فـال   ].آل عمران١٢٦[ ﴾وما النصر إِالَّ من عند اللّه الْعزِيزِ الْحكيمِ﴿ :رب العاملني

الصواريخ عابرة القارات، وال األجهزة الفضائية أو التكنولوجيـة  ترهبنا الذَرة، وال 
فإن كل هذه  -إذا آمنا بصدق باهللا، واتبعنا بإخالص حبيب اهللا ومصطفاه  - احلديثة

املعدات واألجهزة ومن يشغلها ال وزن هلم عند اهللا إذا أطعنا وكنا مجيعاً كما كـان  
رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا  ﴿ :قوله يفالصادقون من أصحاب رسول اهللا، إذا دخلنا 

هلَيع األحزاب٢٣[ ﴾اللَّه.[  
وال يفوتـه   ،ه ال يغلبه غالبفإن املؤمن برب !!عربة للمتقني وأسوة للمؤمنني

 -ومهما بلغت خمترعاته وعدتـه   ،مهما بلغت قوته -وال يستطيع عليه أحد  ،هارب
 ﴾فَسيكْفيكَهم اللّه وهـو السـميع الْعلـيم   ﴿ :، ومن معه اهللاعز وجلَّألنه معه اهللا 

  ].البقرة١٣٧[
من عامل األسباب حتت أمره بقرار  يءاهللا حبيبه كما رأينا، وجعل كل شفأيد 

: يبِالفارس العتيد قال الن ، ولذلك عندما حلق به الرجلعز وجلَّمن مسبب األسباب 
شقت وأمسكت برجليه وأرجل فرسـه، فلمـا   يا أرض خذيه، فامتثلت األرض وان

يا أرض دعيه، فامتثلت األرض ألمره وتركته، وكرر ذلك ثـالث  : استغاث به قال
: شأن أنبياء اهللا يفشأنه و يفمرات لنعلم أن األرض مسخرة له بأمر اهللا، ألن اهللا قال 

﴿اللّه بِإِذْن طَاعيولٍ إِالَّ لسن را ملْنسا أَرمالنساء٦٤[ ﴾و.[  
، ذكـر  هذه أشياء خاصة بتأييد اهللا للنيب، مث حىت ال نظن أن عز وجلَّأيده اهللا 
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فَأَنزلَ اللّه سكينته علَيه وأَيده بِجنود ﴿: أشرنا إىل بعضها اليتاهللا عن هذه األشياء 
ا من أخربنا بصـدق  أشياء رأيناه، أو رآه :ذكرناه الذيكل  ].التوبة٤٠[ ﴾لَّم تروها

ذلك ما سـنذكره بعـد    نصره جبنود مل نرها، ما هذه اجلنود؟ عز وجلَّعنها، لكن اهللا 
  .الصالة خوفاً من اإلطالة

املُسلم من سلم املُسلمونَ من لسانِه ويده،  { :صلى اهللا عليه وسلمقال 
. )لبخاري عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهصحيح ا( } واملهاجِر من هجر ما نهى اللّه عنه

وما ذَاك يا رسولَ : واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن، قالوا { :وقال أيضاً
مسند اإلمام  (}»شره«: وما بوائقه؟ قال: قالوا» جار ال يأْمن جاره بوائقَه : اهللا؟ قالَ

  .اهللا وأنتم موقنون باإلجابة او كما قال، ادعوأ ).أمحد عن أىب هريرة
   :اخلطبة الثانية

رب العاملني الذي أكرمنا بعزته، ووفقنا إلتباع شريعته، وجعلنـا يف  احلمد هللا 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال  . الدنيا من أهل نصرته، ويف اآلخرة من أهل جنته

وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا . ره ارمونشريك له، حيق احلق يبطل الباطل ولو ك
أكرمه اهللا عز وجلَّ بنصرته، وألبسه  يف الـدنيا  ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، 

  .ثوب عزته، وجعله يف اآلخرة شفيعاً جلميع أهل بريته
اللهم صلِّى وسلم وبارك على سيدنا حممد، واجعلنا من خيار أحبته، وارزقنا 

آمني، يـا رب  .. دنيا العمل بشريعته، ويف اآلخرة جواره يف جنته أمجعني، آمني يف ال
  .العاملني

  :إخواين مجاعة املؤمنني
كل أحـواهلم،   يفما بيننا وبني أن نكون من الذين ينصرهم اهللا ويؤيدهم اهللا 

 إالَّ ،كل شئوم، ويستجيب هلم كل دعاءهم، وحيقق هلم كل آماهلم يفويرعاهم اهللا 



  وسائل تأييد اهللا لرسوله واملؤمنني                              زيدفوزي حممد أبو/ فضيلة الشيخ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م١٧/١٢/٢٠١٠     بنھا  - خطبة الجمعة بمسجد عبد المنعم ریاض

  !!حديثه الكرمي يفبينها لنا سيدنا رسول اهللا  اليتأن اجر اهلجرة 
جـرة  فعندما دخل مكة فاحتاً صلوات رىب وتسليماته عليه أعلـن وقـف اهل  

وفتح باب  !موضع باجلزيرة العربية إىل املدينة املنورة يمن مكة أو من أ ياملكانية، أ
ال هجرةَ بعـد  {{ :تسليماته عليهاهلجرة املعنوية إىل يوم الدين، فقال صلوات رىب و

صلى اهللا صلى اهللا  قالقال، و، و))صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما((  }}الفتحِ، ولكن جِهاد ونية
صحيح البخاري عن عبـد اهللا بـن   ((  }}والْمهاجِر من هجر ما نهي اللَّه عنه{{ :عليه وسلمعليه وسلم

  ). ). عمرو رضي اهللا عنهما
والفنت ما  ير املعاصيهج الذيهو  -إىل يوم الدين  منذ فتح مكة  -فاملهاجر 

عنه احلبيـب،   ي الذييهجر قالة السوء، كل القول  الذيظهر منها وما بطن، هو 
قول الزور والكذب والفجور، وكل ما يؤذى املسلمني ويشـوش علـى املـؤمنني،    

املُسلمونَ من لسـانِه   املُسلم من سلم{{ :قوله يف صلى اهللا عليه وسلمأشار إليه  الذيو
دهيالبخاري عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما((  }}و((..  

احلديث اآلخر  يفذلك  حيؤذى اإلنسان املسلم من لسان أخيه؟ وض الذيما 
لَيس املُؤمن بالطَّعان والَ اللَّعان وال الفَاحشِ {{ :صلوات رىب وتسليماته عليه فقال

ذوال البسنن الترمذي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه((  }}ي((  
وال يلعن  - كرمه اهللا الذيفضالً عن اإلنسان  - أحداً من خلق اهللا ال يسب

كلمـة   يمـن لسـانه أ   ردصسخرها له اهللا، وال ي اليتشيئاً من اخلريات والربكات 
يلقى ا  اليتد صحائفه تسووتضره و ،جافية أو نابية أو الغية تؤذى اآلخرين ،فاحشة
العاملني ربوال ي ،صدر تسـتوحش منـه اآلذان   الـذي  ،يءالبذ من لسانه الكالم، 
 عز وجلَّكل أقواله إىل قول الرمحن  يفتفر منه األبدان، وإمنا يهاجر املسلم دوماً  الذيو
  ].احلج٢٤[ .﴾وهدوا إِلَى الطَّيبِ من الْقَولِ﴿ :القرآن يف
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ـ  الذي ،ال خيرج منه إال الكالم الطيب طييشـرح   الـذي ب النفـوس، و ي
 الذي جيعل بـين يرتع اإلحن من الصدور، و الذييؤلف القلوب، و الذيالصدور، و

 يفإن معظم مشاكل الناس  .وصفاء وسرور وحبور ،اإلنسان احلياة بينهم ألفة ومودة
نسان لسانه فإن النـاس مجيعـاً   من اللسان، فلو ملَك اإل -كل زمان  يفو -زماننا 

ملَك لسانه، ال يصدر منه  الذيهو  فهذه صفة املؤمن، فاملؤمن احلق .حيبونه وال شك
رجل مـن   يصورة من الصور أل يبأ ،وال وقيعة وال شتم وال سب ،غيبة وال منيمة

يـا  : قيل لهدما سئل وعن رضي اهللا عنه وكرم  اهللا وجههولذلك يقول اإلمام على  املسلمني،
هـم الـذين   هـم الـذين   {{ :رضي اهللا عنه وأرضـاه ؟ فقال عز وجلَّهم اهللا أولياء اهللا الذين حيبإمام من 

وحاجام خفيفة، الناس منهم يف راحة، وأنفسـهم منـهم يف   وحاجام خفيفة، الناس منهم يف راحة، وأنفسـهم منـهم يف     ،،أنفسهم عفيفةأنفسهم عفيفة
  ..}}عناءعناء

لإذا سره بأن اهللا  مشوجلَّاإلنسان من لسانه، فب قـد اختـاره واجتبـاه    عز، 
 رضـي اهللا عنـه   يهذا اإلمام البخـار !!!! عاله يفباً حلضرة اهللا جل بيباً مقروجعله ح

حضرته املوت، وجلس حوله طالبه يبكون على فراقه، فقـال هلـم   سكرات :  ـمل
وال  ،واحدة ةٌيبغ فيها طوال حيايت ومل يكتب يل وها أنا ذا تطوى صحيفيت !!تبكون
 !!وال كذبة على مسلم ،مل يكتب فيها غيبة ملسلم صحيفته طول حياته !!واحدة كذبةٌ

، فـالن عـن فـالن،    ةاحلديث، فكان يتداول سرية الروا علوم يفمع أنه كان عاملاً 
صـادق يف  أفعالـه،  صـادق يف  أقواله،  يف دقاصأنه ويتحرى عن كل راوٍ ليتأكد 

   !!!أحواله
غـه أن  ليسمع حديثاً بل - إحدى رحالته إىل حضرموت اآلن يففقد ذهب 
، وعندما وصل سأل عن الرجل فأشاروا إليه، فوجد الرجل جيرى .هناك رجالً يرويه

ليوهم اجلمل أن حجـره  هكذا، حول مجل له فر منه مسرعاً، وأمسك الرجل حجره 
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ال أمسـع   !!ختدع هذه البهيمة: له قال ليس فيه شيء، حجرهأن فيه طعام، فلما تبني 
واحدة  حياته كذبةٌ يفعنه  وومع ذلك مل ير !!يه وسلمصلى اهللا علمنك حديث رسول اهللا 

  !! واحدة وال غيبةٌ
نا كما إذا أردنا أن ينصرنا اهللا كما نصرهم، وأن يعز!! أين حنن من هؤالء؟

ديهم، وأن نتبع أفعاهلم، وأن  يفعلينا أن نقتد ،هم، وأن يكرمنا كما أكرمهمأعز
فنهجر  ].األحزاب٢٣[ ﴾ما عاهدوا اللَّه علَيه صدقُوارِجالٌ ﴿ :نكون كما كانوا

  .الربية وإخالص على رب والفنت بالكلية، ونقبل بصدقٍ ياملعاص
أن يرزقنا الصدق يف األقوال، واإلخالص يف النيات، ومتابعة  نسأل اهللا عز وجلَّ

لى أنفسنا حىت ال احلبيب يف األحوال، وأن يوفِّقنا إىل ما حيبه ويرضاه، وأن ينصرنا ع
نرتكب زالَّت وال خمالفات تغضبه يف هذه احلياة، وأن جيعلنا من الذين إذا أحسنوا 
استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا ظَلَموا استغفروا، وإذا ظُلموا غفروا، ون 

  .جيعلنا من الذين يستمعون القول فيتبِعون أحسنه
ني واملسلمات، وللمؤمنني واملؤمنات، األحياء اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمسلم

  .   منهم واألموات، إنك مسيع قريب جميب الدعوات، يا رب العاملني
إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتـاء ذي الْقُربـى   ﴿اتقوا اهللا، : عباد اهللا

  ).النحل٩٠( ﴾يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَوينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ 
  . اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة
****************************  

  
  

  


