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ا بنور ضيائه وVائه، وجعلنا من أمة نَ وبِ لُ على ما أوالنا من مجيل نعمائه، وأشرق به على قُـ عزَّ وجلَّ  هُ دُ مِ حنَْ  ،العاملني احلمد H ربِّ 
  .خري رسله وأنبيائه

دخل يف صيانته صانه  نْ اعتمد عليه أعانه وقوَّاه، ومَ  نْ كفاه، ومَ عليه  توكَّل  نْ وحده ال شريك له، مَ  ،وأشهد أن ال إله إال هللا
هللا  دُ بْ نا حممدًا عَ دن سيأوأشهد  .هذا العمل خريًا كثريًا وأجرًا وفريًا عند هللا دَ جَ له وَ  لَ مَ عَ  نْ جازاه، ومَ  هُ ضَ رَ قْـ أَ  نْ مجيع ِعداه، ومَ  نْ مِ 

كرميًا ألهل   اواء احلنيفية البيضاء، وجعله إمامًا ونبيn به ل رَ شَ به الشريعة السمحاء، ونَ عزَّ وجلَّ ه، أقام هللا وخليلُ  هِ خلقِ  نْ ه مِ وصفيُّ  ،هورسولُ 
   .ميع املذنبني يوم العرض واجلزاءاألرض وشفيعاً جل

، حىت نكون هللاوالعمل بشريعته يا  هِ تِ نَّ سُ قتداء بِ ووفقنا أمجعني لال ،اهدَ ا Vُِ نَ دِ اهْ اللهم صلِّي وسلِّم وبارك على سيدنا حممد، وَ 
  .النعيم ةِ نَّ ار اآلخرة، وحنظى جبواره أمجعني يف جَ حتت لواء شفاعته يف الد

آياٌت فيها ُبشرى لنا من هللا،  -  من مائدة كتاب هللا - استمعنا إليه اليوم قبل الصالة ايمَ كان فِ  :خوة مجاعة املؤمننيأيها األ
 :عزَّ وجلَّ يف قول هللا  هذه الُبشريات، هجلَّ يف ُعالهللا شريات من حضرة شيٍء واحٍد نعمله لننال هذه البُ  رَ يْـ وال تشرتط علينا غَ 

   ).قريش٤، ٣( ﴾الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ .  فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيتِ ﴿
وٍع، جُ  نْ مِ عزَّ وجلَّ م هللا هُ مَ عِ ن يُطْ عليها، أ نْ رض ومَ األعزَّ وجلَّ على مدى الزمان، إىل أن يرث هللا  هذه األمةعزَّ وجلَّ وعد هللا 

مهما كانت  - قِ لْ ، وال يستطيع أحٌد من اخلَ جلَّ يف ُعالهه هللا ءو القحط إال وتوَّىل إ�اطيع أحٌد أن ُيسلِّط نوعًا من أنواع الغالء أفال يست
  .وتأمينه هلم على مدى الزمان هِ رِ صْ نَ بِ  مْ هُ دَ عَ وَ عزَّ وجلَّ م جبيوش، أو ُخيوِّفهم بأسلحة، ألن هللا هُ بَـ هِ أن يـُرْ  -ه تُ وَّ قُـ 

مورها، دومًا بأمته، يُفكِّر يف أ مشغوالً صلى هللا عليه وسلَّم كان ، فقد   وتسليماته عليهصلوات ريبِّ نا وهادينا وقد بنيَّ هذه احلقيقة نبيُّ 
يف  وم الساعة، وكان دائماً إىل أن تقذه األمة شيٍء سيحدث هل هلا إىل يوم الدين، ولذا حدَّثنا عن كلِّ  ثُ دُ حْ باألحداث اليت ستَ  مشغوالً 
كما قال هللا لنا أمجعني صلى هللا عليه وسلَّم ه، ألنه تِ مَّ وإمنا يـُرِّكز يف الدعاء ألُ  !!على هللا يف الدعاء، وال يدعو لنفسه فقط يـُلِّحُ .. الدعاء 
ْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيهِ ﴿ :يف شأنه    ).التوبة١٢٨( ﴾َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف رَِّحيمٌ  َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

القيامة يوم  ملوقفا أرضو  ،احلساب موقفهلم يف كون مبا سي ليت ستحدث هلم يف الدنيا، ومهموماً فكان مهمومًا بأمورهم ا
  .، فيدعو هلم Vذا ويدعو هلم بذاكعزَّ وجلَّ عند هللا 

جابين أثالثًا ألميت، فعزَّ وجلَّ  سألت ريبِّ ( :صلى هللا عليه وسلَّميف هذه اآلية الكرمية، يقول صلى هللا عليه وسلَّم إىل حديثه امسعوا معي 
عزَّ وجلَّ ين، وسألته فأجاب - الٍء أو ما شابه ذلك وٍع أو غَ أو جُ  طٍ حْ قَ  :يأ -  ةٍ نَ سَ أميت بِ  كَ لِ ال يـُهْ  أنْ عزَّ وجلَّ يف اثنتني وأخَّر عين الثالثة، سألته 

   .١) ذلكعينِّ  خَّرَ أَ فَ  مْ هُ نَـ يْـ بَـ  مْ هُ أسَ بَ  لَ عَ ، وسألته أن ال جيَْ فأجابين غريهم جيتاحهم فيُبيدهم نْ مِ  وnاعليهم عد ُيسلِّطَ ال  أنْ 
نطلب منه  -حال  يف كلِّ  -  وأبداً  ونتوجَّه إليه دائماً  ،ه بالعبادةدُ رِ حلياة الدنيا ما ُدمنا نـُفْ اهذه يف  اهذ عليناعزَّ وجلَّ هللا وأدام 

ٌد من حملا يريد، ال يستطيع أ الفعَّالُ  هُ دَ حْ نه وَ ب دعاءنا، وحنن نعلم علم اليقني أنانا ويستجيوندعوه لُيليبِّ رجاءنا وُحيقق مُ  ،التوفيق
إذا  .ملا يريدالفعَّال ُ عزَّ وجلَّ  هُ دَ حْ فهو وَ ادته، أو يسكن يف أمٍر إال بإر  يٍ هْ وال أن ينتهي عن نَـ مرًا إال بإذنه، ن يفعل أاألولني واآلخرين أ

إذا كنت أرزق من غفل عينِّ وعصاين، فكيف ال أرزق من أطاعين ( :يقول لنا يف حديثه القدسيعزَّ وجلَّ فعلنا ذلك فإن هللا 
   .٢)؟ودعاين

                                                           

  .أمحد وابن خزمية عن معاذ بن بل رضي هللا عنه ١
فأمهلَت ما  ،لك بقسميت وضمنتُ  ،ك خبدميتأمرتُ : أيها العبد: ("تاج العروس احلاوي لتهذيب النفوس": هيف كتابرضي هللا عنه عطاء هللا السكندري ذكره اإلمام بن  ٢

يف السماء رزقكم وما و ( :يفهمون فقلت فخاطبت عباداً  ،ومل أكتف بالقسم حىت مثّلت ، أقسمتُ ىتومل أكتف بقسميت لك بالضمان ح ،وشّككَت فيما ضمنتُ ، أمرتُ 
 ).فكيف ال أرزق من أطاعين ودعاين؟؟ ،وقد رزقُت من غفل عين وعصاين ،)الذاريات٢٣، ٢٢( )فورّب السماء واألرض إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون. توعدون
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 :للمؤمننيعزَّ وجلَّ تاح، يقول فيه هللا ولكن كنوز حضرة الف ،ليس كنوز األرض فقط -مؤمٍن مفتاح يفتح به  وجعل يف يد كلِّ 
 ،وهو تقوى هللا ،مؤمنٍ  مفتاحاً يف يد كلِّ عزَّ وجلَّ جعل هللا  ).الطالق٣، ٢( ﴾َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسبُ  .ِق هللا َجيَْعْل َلُه َخمَْرًجاَوَمْن يـَتَّ ﴿

   .ومراقبة هللا ،وخشية هللا
ال تتخلَّف عنه  ،هللا فِ نَ هللا وكَ  ةِ ايَ عَ استقامت اجلوارح على طاعة هللا، فإنه يكون يف رِ و  ،النبيلة متأل قلبه Vذه األوصافافإذا 

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا  ﴿ :وقال يف أهل املدن والقرى واµتمعات .خريات األرض وال بركات السماء إن شاء هللا
  .عزَّ وجلَّ الكرمي الفتاح للمؤمن هذا هو املفتاح الذي سلَّمه  ).األعراف٩٦( ﴾ْرضِ َكاٍت ِمَن السََّماِء َواألَعَلْيِهْم بـَرَ 

وقد علَّم  !!و توقيف األ�ار أل�ا جتري بأمر الواحد القهاراملياه أ وبِ ضُ نُ  نْ وال خيشى مِ  ،ألرزاقة الَّ قِ  نْ فاملؤمن ال خيشى مِ 
الطريقة النورانية الشرعية اليت يُنزل Vا املاء من السماء يف  -  ىل يوم الديناملسلمني إِمْن بعدهم  نْ ومَ - صحابته وسلَّم  صلى هللا عليه ِيبُّ النَّ 

  . ني، ال تُوجد إال عند ُصلحاء املسلمني واألتقياء من املؤمنمد يف أوروبا وال أمريكا وال غريهجو وهذه التكنولوجيا ال تُ أى وقٍت وحني، 
 ويتوبوا إىل هللا ويستغفروه ،تمعواما عليهم أن جي كلُّ ف ن يف األرض ما يكفيهم من املاء،و جيد املؤمن السماء باملاء ومل إذا شحَّتْ 

يأتيهم غيث السماء  ،بعدها بالدعاءعزَّ وجلَّ ويتوجهون إىل هللا  -  ستسقاءصالة اال - ُيصلوا ركعتنيمن الذنوب والعيوب، مث  وهُ نُ مما جَ 
  .ومكانٍ  يف أى زمانٍ 

هندسة الثمار مرتني يف العام بغري يت له بتأ توكان ،جعلها بساتني له يف البصرة أرضٌ وأرضاه رضي هللا عنه كان أنس بن مالٍك 
أمرها رضه لينظر إليها، فجاءه القيِّم على ، ويف يوٍم ذهب إىل أعزَّ وجلَّ وتقوى هللا وال كيماويات، إال كيميا طاعة هللا وال ُمبيداٍت وراثية 
ماء،  ةُ رَ طْ عندنا قَ  دْ عُ يَـ  ملَْ : وملَ؟ قال: قال له .الضروع على اهلالك تيا صحايب رسول هللا، أوشك الزرع على اجلفاف، وأوشك :وقال

ى إئتين Vا، فتوضأ مث صلَّ : عندي قـُلُّة من املاء، قال: قال لوضوء رجٍل واحد؟يكفي  ندك ماءٌ ختربين قبل ذلك؟ هل ع ملَْ  وملَِ : قال له
املطر، فلما انتهت من إفراغ  لُ زِ نْ ركعتني، والسماء صحٌو ليس فيها سحابة واحدة أو بضع، وإذا بالسماء تتلبَّد بالغيوم بعد الدعاء، وتُـ 

 عجباً، كأن املاء يعلم حدود أرضنا فلم يا سيدي لقد رأيتُ : نظر أين بلغ املاء؟ فذهب مث رجع، فقالا ،يا غالم: ما Vا من املاء، قال
  .يتجاوزها مرتاً واحداً من مجيع اجلهات

عزَّ وجلَّ مع األخذ بطاعة هللا وخشيته ومراقبته، وهللا  ،العدنان ِيبِّ ة النَّ نَّ إذا نفَّذ سُ  - زمان أو مكان ييف أ - املطر ينزل للمؤمن
  .ه ويرعاه على مدى الزمانكلؤ ي

ال إ -قبل اإلسالم  -عام، وكان ال يأيت  يف كل األيام عن اµيء ينقطع يف مثل هذهأن النيل كان  ،أال تعلمون مجاعة املؤمنني
وا فتاًة مجيلة فلما دخل  ."عيد وفاء النيل: "ُيسمون ذلك والقوها يف النهر، وكانوعملوا حفًال وأ ،والثياب يَ ا احلُلِ وألبسوه ،إذا ختريَّ

وأرسل إىل اخلليفة  .إن هذا ال يكون يف اإلسالم: مر، قالمصر، جاءوا ليشاوروه يف هذا األ - بقيادة عمرو بن العاص  -املسلمون 
 ويقرأ هذا الكتاب مث يُلقيه يف النهر أن جيمع الناسَ  هُ ُمرْ : قال لرسوله ،باً ابعد أن خطَّ كت: ، فقال لهرضي هللا عنه العادل عمر بن اخلطاب

 يلِ ىل نِ طاب إبن اخل رَ مَ عُ  هللاِ  دِ بْ من عَ ( :الكتاب فإذا بهفجمع عمرو بن العاص الناس، وقرأ  - !! والنهر ليس فيه قطرة ماٍء واحدة -
   ).عزَّ وجلَّ هللا  ةِ كَ رَ ى بَـ لَ عَ  رْ سِ فَ  هللاِ  رِ مْ أَ ي بِ رِ جتَْ  تَ نْ لنا بك، وإن كُ  عندك فال حاجة نْ ى مِ رِ جتَْ  تَ نْ كُ   إنْ : رَ صْ مِ 

 ،رَّ ُيسريِّ البَـ هو الذي عزَّ وجلَّ فإن هللا  .كن فيكون  بأمر من يقول للشيء سبعة عشر ذراعاً ويف الصباح وجدوا املاء وقد ارتفع 
 :من يف األرض أو يف السماوات وهو الذي ُيسريِّ اخلريات، وهو الذي ُيسريِّ كلَّ وهو الذي ُيسريِّ البحر، وهو الذي ُيسريِّ األ�ار، 

  .عزَّ وجلَّ إلنسان املؤمن من األرزاق، أل�ا يف كفالة حضرة الرزاق فال خيشى ا .)يونس٢٢( ﴾ُهَو الَِّذي ُيَسريُُِّكْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحرِ ﴿
 :صلى هللا عليه وسلَّموقال  ،ال يتخلى عن عبده املؤمن قطّ عزَّ وجلَّ ن هللا ، فإ)هللا وكن كما شئت اتَّقِ : (صلى هللا عليه وسلَّمقال 
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  .لعلكم تفلحون إىل هللا مجيعاً أيها املؤمنونتوبوا  ،٣)التائبون يرمحهم الرمحن(
  :اخلطبة الثانية

عاداهم  نْ وعلى مَ ه، وناصرهم على غريهم ينِ أهل دِ  ن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، ُمعِّزُ وأشهد أ ،العاملني احلمد H ربِّ 
   .ينالدِّ ومن ناوأهم إىل يوم 

وجيعل العاقبة  ،والكذب واملكذبني ،الشرك واملشركني ضحدالذي يُ  ين احلقِّ انا بالدِّ ه، أتهللا ورسولُ  دُ بْ وأشهد أن سيدنا حممداً عَ 
 وسيد الذاكرين والشاكرين لربِّ  ،وإمام اآلخرين سيد األولني دٍ مَّ بارك على سيدنا حمَُ ى وسلم و اللهم صلِّ  .واخلتام لعباد هللا الصاحلني

  .العاملني
ومن  ،ومن املرتبصني ،اع الطريقخوٍف دائٍم من ُقطَّ ها يف األرض كلُّ الناس يف جاء اإلسالم و  :أيها األخوة مجاعة املؤمنني

ة اجلزيرة العربية أل�ا كانت يف ذاك الوقت ال ختضع حلكومة واحدة - فسدين، وقد كثروا يف كل أحناء العاملاملُ  فجاء اإلسالم  - وخاصِّ
ىِّ بن دِ هو عَ  -  وكان من امللوك -جٍل آمن حديثًا ر لوم ذات يصلى هللا عليه وسلَّم نتمني هلذا الدين، فقال بلواء األمان جلميع املؤمنني املُ 

 -  املرأة  :يأ – ن تسري الظعينةيوشك أ: قال: نعم: قال - يف العراق زالت اآلن بلدة  ةُ ريَ واحلِ  -  ؟ةَ ريَ هل تعرف احلِ : يا عدىَّ بن حامت( :حامت
  . وحتقَّق ذلك ،ذلكوقد كان  .)عزَّ وجلَّ ال ختشى إال هللا  ،من صنعاء إىل احلرية مبفردها

النساء والرجال ميشون فُرادى ومجاعات، وحدانًا وزُرافات، ال خيشون إال هللا  كاننتشر األمن واألمان، فااإلميان فبعد انتشار 
صلى هللا عليه  ِيبَّ النَّ  نسأل م؟لِ سْ املُ  نْ مَ  .نية، فكان املسلم هو املسلم احلقّ  مجيعًا كانوا يُراعون حقوق األخوة اإلمياني، ألن املؤمنعزَّ وجلَّ 

  .ا اإلسالم وأحكام اإلسالمنمَ لِّ لنا ليُـعَ عزَّ وجلَّ رسله هللا الذي أ وسلَّم
يسلم املسلمون من لسانه فال  .٤)هِ دِ يَ وَ  هِ انِ سَ لِ  نْ مِ  ونَ مُ لِ سْ املُ  مَ لِ سَ  نْ مَ  مُ لِ سْ املُ ( :صلى هللا عليه وسلَّميا رسول هللا؟ قال  مُ لِ سْ املُ  نْ مَ 

، هأحدًا يف قول وال يُغشُّ  ،ثننيابني  وال يُفرِّقُ  ،ْنيِ ابَـ حَ تَ بني مُ  عُ وال يُوقِ  ،وال يقول زوراً  ،مّ وال يَنِ  ،وال يغتاب ،وال يلعن ،وال يشُتم ،يُسبُّ 
  ).ق١٨( ﴾َما يـَْلِفُظ ِمْن قَـْوٍل ِإال َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيدٌ ﴿ :جلَّ يف ُعالهويعلم علم اليقني قول هللا  ،ألنه يراقب هللا

زوير يف األوراق أو ت ،ةأو الشكاوى الكيديَّ  أو الغشِّ  ،القتل أو السرقةكان إن   :فعال اليت يرتكبها بيدهويأمن الناس من األ
 هُ مُ دَ وَ  هُ الُ مَ  :امرَ حَ  مِ لِ سْ ى املُ لَ عَ  مِ لِ سْ املُ  كلُّ ( :اإلسالم ألن املسلم كما قال نيبُّ  ،ة ترتكبها اليدأو أى أذيَّ  ،ةة أو غري الرمسيَّ الرمسيَّ 

   .٥)هُ ضُ رْ عِ وَ 
ن هللا حافظهم، وال خيشون ال خيشون عدواً فإ ميف أمٍن وأمان، أل� اً عيمجن على هذه الشاكلة، كانوا لما كان املسلمون أمجعو ف
 من يُروِّعُ  لكلِّ  ،أكيدة وÇديداتٍ  شديدة،حتذيراٍت صلى هللا عليه وسلَّم سالمية، ولذا حذَّر النيب نه يقوم حبقوق األخوة اإلمسلمًا أل
صلى هللا عليه هل لقاتل املؤمن توبة؟ فقال : عندما ُسئل صلى هللا عليه وسلَّمفقد قال ، مور يف هذه احلياة الدنياأمٍر من األ يِّ يف أاملسلمني 

   !!كيف يقتل مؤمنًا؟  .٦)ةً وبَ تَ  نِ ؤمِ املُ  لِ اتِ قَ لِ  لَ عَ جيَْ  نْ أَ   هللاُ َىب أَ ( :وسلَّم
وقال  ٧)عظم حرمتك، ولكن ُحرمة املؤمن عند هللا أعظم من ُحرمتكما أعظمك وما أ( :الكعبة وقال هلاأمام  اً وقف كانعندما  

                                                           

 .)نالرامحون يرمحهم الرمح: (بلفظ عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما غريهمو وأمحد  الرتمذي وأبو داودروى  ٣

  .عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما بخاري ومسلم عنال اهرو  ٤
 .أخرجه اإلمام أمحد عن أيب هريرة رضي هللا عنه ٥
  .أَخَرَجه الطرباين يف الكبري والضياء يف املخَتارَّة عن أنس بن مالك َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ٦

َما َأْعَظَمِك َوَأْعَظَم ، َما َأْطَيَبِك َوَأْطَيَب ِرَحيكِ  : َيُطوُف بِاْلَكْعَبِة َويـَُقولُ َصلَّى اÊَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْيُت َرُسوَل اÊَِّ رَ : (بلفظرضي هللا عنهما رواه بن ماجة عن عبد هللا بن عمر  ٧
رً ، َماِلِه َوَدِمِه َوَأنْ  ،ِمْنكِ  َحلُْرَمُة اْلُمْؤِمِن َأْعَظُم ِعْنَد اÊَِّ ُحْرَمةً ، َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدهِ ، ُحْرَمَتكِ    ).اَنُظنَّ بِِه ِإالَّ َخيـْ



 ﴿الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمنَـُهْم ِمْن َخْوٍف﴾                               أبوزيد    فضيلة الشيخ فوزي حممد

  هـ ١٤٣٥مجادى األول  ١٣املوافق  ١٤/٣/٢٠١٤اجلمعة   حمافظة الشرقية –الزقازيق  – مسجد سيدى عامر                           -  ٤ -

يؤثر أن تزول السماوات عزَّ وجلَّ هللا  .٨)لزوال السماوات واألرض أهون عند هللا من قتل نفٍس مسلمٍة بغري حق(: يف موت املسلم
وبغري عمٍل عمله، إÇاٌم بالباطل وال يتم التنفيذ حىت ملن يُقيَّض له القتل إال  ،وبغري ذنبٍ  ،جريرة بغري وال يُقتل رجٌل مسلمٌ  واألرض

  .تنفيذ هذا الشأنعزَّ وجلَّ على يد والة األمور الذين والَّهم هللا 
يقول فيه  - سالٍح أو مباٍل أو بكلمٍة إن كان ب -حذَّر كل من يوافق قاتل املسلمني أو يُعينهم صلى هللا عليه وسلَّم  ِيبَّ النَّ  بل إنَّ 

: يوم القيامة مكتوٌب بني عينيةعزَّ وجلَّ لقي هللا  - بنصف كلمة  :يأ –عان على قتل مسلٍم ولو بشطر كلمة من أ( :صلى هللا عليه وسلَّم
  .٩)آيٌس من رمحة هللا

صلى هللا عليه لى ذلك إال مجاعة قال فيهم احلبيب ال جيرؤ ع !!؟)ال إله إال هللا حممٌد رسول هللا(: كيف جيرؤ على قتل من يقول
أيكون قتٌل أكثر مما حنن فيه  ،يا رسول هللا: كثرة القتل والكذب، قالوا: ؟ قالجُ رَ وما اهلَ : ، قالواجُ رَ إذا كان آخر الزمان ظهر اهلَ ( :وسلَّم
ويقتل اجلار جاره، وإمنا يقتل األخ أخاه، ويقتل اإلبن أباه، ، �م ال يقاتلون األعداءإ ،ال: قال -  يقاتلون أعداء اإلسالم وكانوا - ؟ اآلن

   .١٠)أهل األوثان ويقتلون أهل اإلسالميرتكون 
 ،وال من غريهم من األعداء، وإمنا من الذين يعيشون بيننا ،فإن الرتويع ال يأتينا من اليهود، وهذا ما نراه اآلن مجاعة املؤمنني

  !!عجب العجب يف هذا الزمانأوهذا من وجترى عليهم كل ضروب احلياة اليت جترى لنا،  ،ئناويشربون من ما ،ويتغذون على أقواتنا
صلى هللا عليه  ِيبَّ فإن النَّ  .صلى هللا عليه وسلَّم، هذا الفكر خيالف هدى هللا وخيالف ما ورد عن رسول هللا لفكٍر ظهر يف أذها�م لككل ذ
من ُكفُّوا ع: (ويقولفليس من املؤمنني أبداً، كل من يرفع السالح على املؤمنني،   .١١)من رفع علينا السالح فليس منا( :قالوسلَّم 
  .١٢)ال إله إال هللا: قال

: وأراد قتل رجٍل من املشركني فقال الرجل ،اجلُند أن أسامة بن زيد كان يف املعركةوقد أخربه بعض صلى هللا عليه وسلَّم نظر إليه ا
ه بعد تيا أسامة أقتل( :وقال فلما أخربوه دعاه النيبُّ مث قتله،  لِ تْ ما قلتها إال خوفًا من القَ : ، فقال أسامة)حممٌد رسول هللاال إله إال هللا (
 ملدة شهرٍ  ِيبُّ النَّ  الَ ا زَ مَ فَ : قال أسامة؟ هِ بِ لْ قَـ  نْ عَ  تَ قْ قَ هالَّ شَ : يا رسول هللا إنه قاهلا خوفًا من القتل، قال: ؟ قال)ال إله إال هللا: ن قالأ

خوفاً من  - خجًال  - حىت أينَّ كنت أتوارى  ،١٣)ال إله إال هللا حممٌد رسول هللا؟: ه بعد أن قالتيا أسامة أقتل(: ما قابلين قالأو يزيد كلَّ 
  .لشدِّة عتابه يلرؤية رسول هللا 

ُحمرٌَّم على إخوانه،  هُ مُ دَ فَ : ةٌ مَ أٍخ ُحرْ  ولكل ،ني أخوة، أخوة دائمًا وأبداً جيعل املؤمن - مجاعة املؤمنني  - صلى هللا عليه وسلَّم النيب 
أو اإلساءة  ،التشنيع عليه شرٍّ، أوأى الكالم يف حقِّه ب :ال جيب أن يُنتهك، وعرضه هُ ضُ رْ وعِ  الَّنه،خِ  نْ حىت مِ  أخذه إال بإذنهُحمرٌَّم  هُ الُ ومَ 

أن  من الشرِّ  مرئٍ اله، حبسب ذوال خي ،ال ُيسلمهو  ،ال يظلمه ،سلمخو املاملسلم أ( :صلى هللا عليه وسلَّم إليه، ألن املسلم كما قال النيبُّ 
                                                           

َيا َأْهَوُن ِعْنَد اÊَِّ ِمْن قَـْتِل رَُجٍل مسلم( :رضي هللا عنهما وبن عمر عبد عن روى الرتمذي  ٨ نـْ   .)َلَزَواُل الدُّ
  .نهرضي هللا ع عن أيب هريرةوالبيهقي يف سننه وأبو يعلى يف مسنده  ةرواه ابن ماج ٩

نه إ :قال ؟أكثر مما نقتل اآلن :قالوا .الكذب والقتل :قال ؟وما اهلرج :قيل .بني يدي الساعة اهلرج نَّ إ: (بلفظرضي هللا عنه يب موسى األشعري أاإلمام أمحد عن روى ١٠
نه ينزع أال إ ،ال :قال ؟سبحان هللا ومعنا عقولنا :قالوا .هويقتل بن عم ،ويقتل عمه ،ويقتل أخاه ،حىت يقتل الرجل جاره ،ولكنه قتل بعضكم بعضاً  ،ليس بقتلكم الكفار

  ).وليس على شيء ،عقول أهل ذاك الزمان حىت حيسب أحدكم انه على شيء
أخرجه البزار من ، )علينا السيف لَّ سَ من ( :رضي هللا عنهسلمة بن األكوع  عن :، وعند مسلم...) لَ من محََ : (بلفظرضي هللا عنهما روى البخاري عن عبد هللا بن عمر  ١١

  ).علينا السالح رَ هَ ◌َ من ش: (بلفظ رضي هللا عنه حديث أيب بكرة
 رِ فْ ال إله إال هللا فهو إىل الكُ  لَ هْ ر أَ فَّ كَ   نْ مَ  ،بٍ نْ ذَ بِ  مْ وهُ رُ فِّ كَ ال تُ  ،ال إله إال هللا لِ هْ أَ  نْ وا عَ فُّ كُ ( :بلفظرضي هللا عنهما رواه الطرباين يف الكبري عن عبد هللا بن عمر  ١٢

  ).بُ رَ قْـ أَ 

من األنصار  لٌ جُ رَ أنا وَ  إىل احلرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، وحلقتُ صلى هللا عليه وسلم بعثنا رسول هللا   :قالرضي هللا عنهما عن أسامة بن زيد متفق عيله  ١٣
يا أسامة، ( :فقال يلصلى هللا عليه وسلم  ا قدمنا املدينة، بلغ ذلك النيبَّ ه برحمي حىت قتلته، فلمَّ عنه األنصاري ، وطعنتُ  ، فكفَّ )ال إله إال هللا (: منهم، فلما غشيناه قالرجالً 

 ).ذلك اليوم؟ فما زال يكررها على حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل  )ال إله إال هللا(أقتلته بعد ما قال 



 ﴿الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمنَـُهْم ِمْن َخْوٍف﴾                               أبوزيد    فضيلة الشيخ فوزي حممد

  هـ ١٤٣٥مجادى األول  ١٣املوافق  ١٤/٣/٢٠١٤اجلمعة   حمافظة الشرقية –الزقازيق  – مسجد سيدى عامر                           -  ٥ -

  .١٤)دمه وماله وعرضه: حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام
 جيعلنا أخوةً أمجعني، وأن  وأن يؤلِّف بني قلوب املؤمنني ،ينالدِّ وإىل صحيح  ،ىل الصوابدَّ شبابنا إأن يرُ  عزَّ وجلَّ نسأل هللا 

  .أحكم احلاكمنيوالتقوى كما أمر  العاملني، ومنُدُّ أيدينا إىل بعض لنتعاون على الِربِّ  لطاعة ربِّ  امتآلفني متوادِّين، نعمل سويn  متحابني
والسالم  ،واجعل مصر بلد األمن واألمان ،حداً تُبقي منهم أ والعلى أيدي الفسقة والقتلة ودمِّرهم أمجعني،  ذْ اللهم خُ 

  .موالسالمة على الدوا
  .ك عن مجيع من سواكومريْ بفضلك خبريك و باً مباركاً، واغننا واجعل ماءنا طيِّ  ،واجعل أرزاقنا رغدة ،اللهم كثِّر اخلري لنا

  .واجعلها يف غًىن منك إىل يوم العرض واجلزاء ،ال من الصدقاء وال من األعداء ،غريكأحد ىل وج مصر إاللهم ال حتُ 
أمنك كفالتك و   حصونيف هلها مجيعًا وأواجعل الكنانة  ،ذي ُضرّ  وُضرَّ كلِّ ذي سوٍء،  كلِّ   وسوءَ ذي شرٍّ،  اللهم اكفنا شرَّ كلِّ 

  .العاملني يا ربَّ 
جميب  قريبٌ  نك مسيعٌ األحياء منهم واألموات، إ ،ملؤمناتواملؤمنني وا ،وللمسلمني واملسلمات ،اغفر لنا ولوالدينااللهم 

  .العاملني الدعوات يا ربَّ 
ده مبدٍد من وأيِّ  ،يقيم العدل والشريعة يف أرجاء مصرنا واخرت لنا رجًال صاحلاً  ،وال تُويلِّ أمورنا شرارنا ،مورنا خيارنا أويلِّ اللهم 

د صفوف وأومن عاو�م أمجعني وطهِّر من رجسهم أرض بيت املقدس حر اليهود دوا ٍد من جندك،نْ وجُ  ،عندك رض فلسطني ووحِّ
                   .األكرمني يف كل دولة يا أكرماملسلمني 

َهـى َعـِن اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكـِر َواْلبَـْغـِي (اتقوا هللا، : عباد هللا ِإنَّ اÊَّ يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإيتَـاء ِذي اْلُقـْرَىب َويـَنـْ
  .)النحل٩٠() يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

 . غفر لكم، وأقم الصالةاذكروا هللا يذكركم، واستغفروه ي
  

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

                                                                                                                                             

                                                           

 .رضي هللا عنهمامتفق عليه من حديث بن عمر  ١٤


