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 بسمميحرلا نمحرلا هللا                           
أرسلها إىل  ةوأعظم نعم ةن  أبكرب مي  ،نا من بني خلقه أمجعنياحلمد هلل الذي خص  
 .عليه من هللا أفضل الصالة وأمت السالم م د  وهو سيدان ُمح  ،اخللق من البدء إىل اخلتام

 ،القلوب يف ته عامرة  مب   هللا جعل  الذي ،والصالة والسالم على احلبيب احملبوب
سقاه  ن  الذي مح  ور املشروبطهوبيمناه وحده  ،ه مكنون يف عامل الغيوبعند رب ي ه وسر  

 . ا ومطلوبولي   بيده كان هلل 
وأصحابه األتقياء  ،وآله النجباء د  م  م وابرك على سيدان ُمح وسل ي  ل ي اللهم صح 

سار على هديه إىل  ن  مح  وكل ي  ،واحلكمة والبيان اهلدىو  والعلم وورثته ورثة النور ،األنقياء
مرهتم يف الدنيا ويوم الدين واجعلنا يف زُ  ،وامنحنا مددهم ،وانظمنا يف عقدهم ،ينالد ي يوم 

 .ايرب العاملني ،آمني ..، آمني نعيموىف جنة ال
 فيكم أمجعني ابرك هللا  :إخواين وأحبايب

على تشريفه لنا، ( مدير أوقاف إسنا)د بداية أشكر ابمسكم فضيلة الشيخ ممو 
كنت أودُّ االستزادة من   –أقول ذلك من قلب  -وفضيلة الشيخ عسكر، وإن كنت 

 .، فإين أرى بعني هللا علوما  انجتة عن تقوى هللا جل  يف عالهعلمهما
ينبغي علينا أمجعني أن نطالع يف  من ليايل رسول هللا وحنن يف هذه الليلة 

ان عند رح د  لنعلم قح  ،طرائف حكمته وأن نقتبس من فييهي  ،ننظر يف أنوار سريتهوأن  ،حضرته
   .صلوات رىب وتسليماته عليهنا هبذا احلبيب خص   ذ  هللا إي 

حنن لو عرفنا ما لنا عند هللا بربكة رسول هللا، وسجدان بني يديه إىل يوم الدين، ما 
هو  وهللا . ة سيد األولني واآلخرين هللا الواردة إلينا بربك نعموف ينا ببعض ذرة من 

!! الذي يذك يران يف قرآنه هبذه النعمة اليت ال يضارعها يف الدنيا وال يف اآلخرة نعمة
﴿           ﴾ ؟ هذه النعمة ما﴿          

           ﴾ (131آل عمران).  
 العريبوالعرب واملسلمني غري املنتسبني للجنس  وأهل مصر ،اإلسالم وحنن أهل

د لفة اليت جاء هبا سي ي نعمة األُ  احلاجه إىل س ي مح يف أح  - واحلني نا يف هذا الوقتكلُّ   -
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أن األمة طاملا   -علم اليقني  -لنعلم هبذه النعمة  ران هللا وذك  . األولني واآلخرين 
فهي يف عناية  ،ورمحة وحنان ،وشوق وعطف ،ةة ومب  يف ألفة ومود  كان أهلها مجيعا  

ويستعصى  ،ليها الربكات من األرضعوخترج  ،تتنزل عليها اخلريات من السماء ،الرمحن
 ا  أو يهزم جيش ،ت مشلهمأو يشت ي  ،ق مجعهمأن يفر ي  -من كان  ا  كائن -إنسان  أيعلى 

  .هلم
 يفاألساسي هو السبب  - إن كان من ُفرقحة وشتات -تتعرض له األمة  كل ما

 -بي ي يف أايم حضرة الن   -أحباب  ولذا حنن اي ،ن اليت نتعرض هلا يف هذه األوقاتيع احملمج
 ،أن نضع أيدينا ىف أيدي بعض ،عو نفسى وإخواىن مجيعا  أن نتكاتف ونتعاون ونتآزردأ

 يف احلب ي  منعظم أ وال ،هللاحلب  وال يكون عندان أغلى من ،جانبا  ها ونضع اخلالفات كل  
 . رسول هللا 

 لكى ال - حتد   يف مواضع ال صفه هللا لنا يف اآلايت القرآنيةو  سيدان رسول هللا 
من الذي يستطيع  -؟ بي ي حضرة الن   ب ةىف م نزيدو تملاذا  :ويقول أحد من املتشددينأييت 
يف العشق ىف  قصائدلمأل الدنيا ابالذي  - اإلمام ابن الفارض !! يوف ييه قدره؟أن 

رآه أحد ُروىح عنه أنه ملا توفاه هللا  - واملدح والثناء للحضرة الرابنية ،الذات اإلهلية
يف  :يأ –يف نحظ مك  م  متدح رسول هللا ـمح لح ـايسيدي لي  :فقال له ،أصحابه يف املنام

 :بعد أن مات جسده يف دار الدنيا الربزخعامل  من -فقال الرجل  ؟شعرك
 

 راثح ك  أح وح  هي ي  لح  عح ني ث  املُ  غح لح ابح  ن  إي وح   راــــــــــــص ي قح مُ  بي ي يف الن   ح  د  مح  أرى كل   

 ىرح الوح  حُ دح يح   امح  ارُ دح ـــــق  ا مي مح فح   هُ لُ ه  أح  وح هُ  ابيح  هي ي  لح  عح نح ثـ  أح  هللاُ  انح ا كح ذح إي 
 

بضع كلمات من آية حتتاج  ،مدح رسول هللا يراه يف كتاب هللا الذي يريد أن يرى 
 هذه ما ،النهاية متأل الدنيا من البداية إىلقالم أللو كتبت اب ،يف فك رموزها إىل كتب

﴿؟ اآلية          ﴾(112األنبياء).  
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واحليواانت والطيور  ،لمني والكافرينواملس ،لكي ترى رمحة رسول هللا لإلنس واجلن 
وغريها من األشياء اليت   ،واملالئكة يف ملكوت هللا ،البحارواحلشرات واألمساك يف 

يف هللا حيتار اللبيب الفصيح يف هذا األمر إال إذا أهلمه  ،على عظمة قدرة هللا دُ هح ش  تح 
 .،يف عاله جل  ذلك علما  

 ﴿: يقول لنا نا وحنن ربُّ   ﴾ !!  ايقول لن ة  مر: ﴿  
           ﴾ (11املائدة) . وكما جاء ألهل

من هللا؟  انجاء يذال ما ،األرض ومن عليها إىل أن يرث هللازمانه جاء لنا وملن بعدان 
ينهم بواو ب  جاء هللا مالو كان الكتاب املبني هو النور  ،(كتاب مبني)و(!! ور  نُ )

لو كان الكتاب هو النور  ،(كتاب)و ،(نور) ،ألن واو العطف تقتضى املغايرة ،العطف
فهذا  ،جاء دمحم وإبراهيم :فلو قلت، (كتاب مبني  قد جاءكم من هللا نور  )لكانت اآلية 

شخص واحد وإن تعددت  وفه ،جاء دمحم إبراهيم :ولو قلت ،شخص وهذا شخص
نا يف هذه اآلية يذكران ربُّ  ،لنور شيء والكتاب شيءفا. شخص واحد هلكن ،األوصاف

 والذي ورد يف احلديث الذي يقول فيه  ،يف قلوبنا ابلنور األعظم الذي وضعه هللا 
 : دحة ، فحأحخحذح مين  نُوريهي فحأحل قحاُه عحلحى تيل كح إن  اَّلل ح خحلحقح اخل حل قح فحجحعحلحُهم  يفي ظُل محة  وحاحي

طحأحُه ضحل   الظُّل محةي، تحدحى، وحمحن  أحخ   . (1)فحمحن  أحصحابحُه النُّوُر اه 
يوجد  ال ؟اقتناه أو جاء به أو ،؟اشرتاه مأ ؟الذي رحكبه لنفسه ن  مح نور اإليان 

﴿ !!ينمن األولني والمن اآلخر  أحد ال            
                      ﴾ (17الشورى)،  اإليان

ونور  ،قلوبنا ذرة منه ستودع يفا الذي  بربكة نور هللا ،من هللا عطية ،هدية من هللا نفسه
الفضل ذكران أن كل أعمال اإليان  وحىت ربنا  .هللا هو نور حبيب هللا ومصطفاه 

: نه يف قلوبناوزي   ،هو الذي حبب إلينا اإليان !!رة الرمحنبعونة حض ،والقيام هبا ،فيها
﴿                 ﴾ (2احلجرات)،   ه إلينا وهو الذي كر

 .وهو الذي اصطفاان وجعلنا من الراشدين !!الكفر والفسوق والعصيان
                                                 

 . عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ماعة لأللكاىن،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجل  - 1
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ونعرتف  رُّ به نُقي  عات الصالة ماولذلك ذكران دائما  أن نتلو يف كل ركعة من رك
﴿ :هللا علمنا كما  فنقول ، وفضل هللا علينا يف طاعة هللابعونة هللا     

     ﴾(1الفاحتة). حول  وال ،نستطيع أن نعبده إال بتوفيقه ومعونته ال
﴿ :كله  ه والفضللفاألمر ك ،حبفظه وصيانته لنا عن معصيته إال       

       ﴾ (23آل عمران). 
نعرف أن نور  حىتبه يف القرآن  ران هللا أحباب ذك   هذا الفضل العظيم اي

أيت نور هللا الالحق وهو نور سي ،قبل ظهور األكوانلنا  وهو نور اإليان السابقالرمحن 
إذا  ،وهللا نور ،واإليان نور ،والنب نور ،رآن نوروالق !!النب العدانن ومعه نور القرآن

 ﴿ :يصري املرء كما قال هللاوقع النور على النور              
     ﴾ (31النور).    

﴿ :لنا حرص نبينا علينا دا  لنا معد ي  يقول هللا  مر ة  و      
                   

        ﴾ (171التوبة).   وكل صفة من هذه الصفات حتتاج
 ؟سولمن أين هذا الر !! ال بداية وال هناية ،إىل كتب وقواميس ليس هلا أولية وال أخريه

كُ أح  ن  مي ) كُ أح  ن  مي ) :وهناك قراءة ،(م  نـ ُفسي   الذي لكن ما، هذا صحيح وهذا صحيح،( م  نـ فحسي
﴿ ؟بعدها          ﴾ ، وهذه متاجه وقفه... 

 ،بعطفه إىل يوم الدين ومشل األمة ،مشلنا بعطفه أمجعني سيدان رسول هللا 
 - السابقني نبياء هللاأ كلُّ  .هلا هلا وال حد   ومشل برمحته األمة يوم القيامة يف أشياء العد  

من  من أهله وال ال وال يدعو لغريه ،الذي كان يدعو لنفسه فقط -كما ذكران القرآن 
﴿ !!وعلى نفسه فقط ،السالم عليه هللاالذى يطلب من  !!أبناء أمته      

                   ﴾ (33مرمي). رسول هللا كان لكن سيدان 
كذبوا   نالذي - با حدث لألمم السابقه كاشفه هللا   !!له إال هذه األمة م  هح  ال

    لغرق،هللا به اب  منهم من أطاح ،فنزل عليهم عذاب اإلستئصال مهم ورسلهءأنبيا
: له مواله حىت قال فأخذ يدعو هللا  ،ومنهم ومنهم ،من أهلكه هللا ابلصيحة ومنهم 
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﴿               ﴾ فليس هناك  مادمت أنت فيهم
والكفار إكراما  للنب  حىت للمشركني -عذاب اإلستئصال  رفع هللا ،إستئصال عذاب

أمر بسيط  وحنن ماذا نفعل؟ .فال يوجد عذاب استئصال إىل يوم القيامة - املختار 
 ﴿ :نلتزم اإلستغفار !!وسهل          ﴾ 

 .معظم األمة يف زماننا هذا وهذه هي الطاعة والعبادة اليت نسيتها .(األنفال33)
 ﴿ :الروشتة اخلاصه به يف كالم العزيز الغفار ،لو رجعنا لإلستغفار  

 ﴾ ؟ماالنتيجة ﴿       ﴾ (11نوح) هبذا نكون قد ضمنا اآلخرة، 
حنتاج أن نعيش  ،حنتاج إىل العيال ،إىل املالحنتاج  ،املاء ؟الذى حنتاجه فيها ما ؟والدنيا

 ﴿ !!كل ذلك يف اإلستغفار - ءان  غيالت وحدائق ڤ - عيشة فيها فخفخه  
           .                       

    ﴾ (11 ،11نوح). 
بسبب توجهه  ،هو الرافع للعذاب عن أهل األرض مجيعا  بعد بعثته فكان 

واليت حنن خناف  ،إلينا يف آخر الزمان ورأى املشاكل اليت حنن فيها نظر  !!إىل هللا 
 من الشح ي ، أن جتتاحنا وهتزمنا ةيوش العاتيمن اجل ،خناف من ماذا؟ من اجلوع!! منها
ا،  سحأحل ُت اَّلل ح  :ختافوا فقال لنا ال ،ابملاء ، فحأحع طحانييهح ل غحرحقي ليكح أُم يتي ابي ُرُه أحال يـُه  ذيك 

أحل ُت اَّلل ح  وحسحأحل ُت اَّلل ح  لس نحةي، فحأحع طحانييهحا، وحسح ليكح أُم يتي ابي عحلح أبح سحُهم  أحال يح   أحال يـُه 
نـحعحنييهحا نـحُهم ، فحمح بـحيـ 

(7). 
ل تكف   وجل   ألن هللا عز   ،يشبه ذلك الء  فال هتلك األمة أبدا  بقحط أو جبوع أو ب

﴿: بذلك                  .            ﴾(7 ،
العجب العجاب من عناية  فيه نويرو  ،الصاحلونيراها وأحوال هذا الباب . (الطالق3

 .الرحيم  الرؤوفهذه األمة  الكرمي الوهاب هلذه األمة إكراما  لنب ي 
لك  :فقال –ة املاء بقل   :يعن –أال يهلك هذه األمة ابلقطر  قال سألت هللا 

 .ينفد هللا الذي ال ألننا معنا مددُ  ،النهضة وال من سد ي  ،فال خناف من أثيوبيا، ذلك
                                                 

  فضائل املدينة للجندي ، عن سعد بن أيب وقاص 7
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 ه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب لب منطملا   وسيدان عمر بن العاص
خُترج املاء  إن فيه عيوان   ،أمري املؤمنني اي :قال!! ؟ماذا قال يف النيل، وصف مصر ونيلها

إمنا هي العيون اليت  ،املاء الذي يف النيل ليست هي اليت أتيت من احلبشة. إبذن هللا 
أخرب عن هذه   وحضرة النب ي  !!خترج من القاع ،ل النيلنز ي ريها مُ يف النيل اليت يُ 
رحاني مينح اجل حن ُة الن ييُل وحال ُفرحاتُ  :احلقيقة فقال لنا يعن املكان  ؟ماذا تعن اجلنة.  (3)نـحه 
اليت أتيت منه املياه اليت معها  ا  ظاهر  نري جمرى  !! يراه إال صاحب بصرية املسترت الذي ال

دائما  جتعل هذا النهر  ،يعلمها إال العليم  لكن هناك جماري يف قاع النيل ال ،ميُّ الط
 .فياضا  ابخلريات والربكات

أييت  عام لكي وجد أن أهل مصر كل    وسيدان عمر  :وهناك دليل آخر
ويصنعون حفال    ،وأحسن الثياب ،ويلبسوهنا أحسن احللي -أيتون بعروسة  الفيضان

يكون  ال :فقال هلم!! بعد ذلك النيل ويري لكي أييت ماء ،هبا يف النيل ويلقون - كبريا  
وأرسل  ،تح ب  صح أح  :هيف رد ي  - فقال له، وأرسل إىل سيدان عمر  .ذلك أبدا  يف اإلسالم

عمر بن  هللاي  دي ب  عح  ن  مي ): ذكرها كتاب التاريخ يف فتوح البلدان وغريه -له رسالة صغرية 
وإن كنت جتري أبمر  ،كنت جتري من عندك فال حاجة لنا بك  إن :اخلطاب إىل نيل مصر

هذا  لقي من أن ترمي العروسة إ وبدال   ،صنع احلفلةا :وقال له، (على بركة هللا ر  سي هللا فح 
 .يف ماء النيلالكتاب 

ذلك إال  لحد يستطيع أن يفعال أ !!؟هل هناك أحد يرمي ويرسل كتااب  للنيل
ُمحمي ُمحد ثُونح   : قال فيهم النب  حضرة صنف   لحُكم  مينح األ   ،إين ُه قحد  كحانح فييمحا محضحى قـحبـ 

ُر ب ُن اخل حط ابي  ُهم  فحإين ُه ُعمح نـ  إين ُه إين  كحانح يفي أُم يتي هحذيهي مي ث ؟ الذي د ي حح من هو املُ .  (2)وح
 ،رجح يتحدث مع الش   ،رجح يتحدث مع احلح !! نراها كلهاال يتحدث مع احلقائق اليت 

 ال ر  جح إنك حح : )لذلك هو الذي وقف أمام احلجر وقال له ،يتحدث مع هذه احلقائق
يف  وملا حدث زلزال  (. كتُ ل  بـ  قـح  ما كح لُ ب ي قح يُـ  رسول هللا  ولوال أين رأيتُ  ،وال تنفع تضرُّ 

                                                 

 املنتظم يف اتريخ األمم البن اجلوزي  - 3
  صحيح البخارى،عن أيب هريرة  - 2
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يف  ت  فقر   ،(أعدل على ظهرك فإين ،ي واسكنر ي قي ) :ته وقال هلادر املدينة ضرب األرض ب
 . احلال

. جوابه د  ر واحلجر خياطبه ويسمع خطابه و  ،والنيل أيمتر أبمره ،األرض أتمتر أبمره
يف  هموجودبأخربان سيدان رسول هللا  نين الذو هؤالء هم احملدث إخوين؟ من هؤالء اي

  .عنه وتعاىل هللا تباركرضي ومنهم سيدان عمر بن اخلطاب  ،األمة
وهل النيل ، (رح ص  مي  يلي اخلطاب إىل ني  ني بي  رح مح عُ  ن  مي ) :مصر فأرسل الرسالة إىل نيل

لكن هذه عظمة الصاحلني الذي نور قلوهبم الرمحة  !!يسمع الكالم؟ يفهم أو يقرأ أو
 -احلفل ورمى الكتاب عمل  وسيدان عمر . العظمى جلميع العاملني سيدان رسول هللا 

اب فيحكي لنا كت   - ي على قاعهعلى األرض والناس متش والنيل ليس فيه قطرة ماء
وهذا ما أريد !! ا  يف صبيحة ذلك اليوم فاض املاء قدر سبعة عشر ذراع هالتاريخ أن

ليس من  ؟من السودان مهل جاءت من احلبشة أ فمن أين جاءت املياه؟: الوصول إليه
 ،يةهذه املياه من الطبقات األرضتيها اليت أت ةمن العيون الرابني جاءتاحلبشة وإمنا 

 .خري الربية  حلديث يقومون هبذه املهمة تصديقا  وسخر هللا هلا مالئكة علوية 
ُّ الن  له تفويض أعطاه معه منا كل واحد وكيف خناف و  ،فال خناف أبدا   فإذا   بي

جتد هللا  -صالة االستسقاء  – ركعتني وادع هللا أردت املاء يف أي زمان ومكان صل ي 
مؤمن وهو صالة اإلستسقاء موجود مع   التفويض مع كل هذا  .استجاب لك يف احلال

 .األرض ومن عليهامن عصر النبوة إىل أن يرث هللا  ،كل مؤمن يف كل بقاع األرض
: ولن حيدث شح  يف املاء ،أنه لن حيدث قحط فطمأننا سيدان رسول هللا 

 سحأحل ُت اَّلل ح  ل غحرحقي فحأح ليكح ُأم يتي ابي ُرُه أحال يـُه  ليكح ُأم يتي  ع طحانييهحا، وحسحأحل ُت اَّلل ح ذيك  أحال يـُه 
لس نحةي فحأحع طحانييهحا، وحسحأحل ُت اَّلل ح  نـحُهم   أحال ابي نـحعحنييهحا يح عحلح أبح سحُهم  بـحيـ  فحمح

فال ختاف من . (1)
 ة،خفي  إهلية  ألن هلل قوى  ، ألن هللا لن يسلطهم علينا أبدا   ،مع أمريكا ن  أمريكا وال مح 

املؤمنني الصادقني ومن بعده من جيوش  - ز هبا جيش النبوةوكان يه ي  ،وأنتم عرفتموها
 .إىل يوم الدين

                                                 

  فضائل املدينة للجندي ، عن سعد بن أيب وقاص 1
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 :أسلحة جيوشنا ،لكن الرعب عندان حنن ،فأمريكا ليست عندها مصانع الرعب
﴿            ﴾(72األحزاب). سالح الدعاء أمريكا ليست معها، 

ا ليست عندها سالح أمريك .األرض والسماء حنا به وحصننا به ربُّ ح سل  وهذا سال
لكن حنن ربنا  ،إىل عشر مرات -مهما كانت حنافته  -تستطيع أن تزيد به قوة الفرد 

 ﴿: وعدان بذلك           ﴾ (21األنفال). 
لطناها على عدو  النشقت وابتلعته، ومعنا البحار لو ومعنا أيضا  األرض لو س

ت  سلطناها على عدو  ألغرقته يف مياهها، ومعنا الرايح لو سلطناها على عدو  مبني لدك  
أن جاهزه جليوش املؤمنني لكن بشرط  ةكل هذه قوى إهلي  ،كل مبانيه وانطحات سحابه

طوع إرادتك  ةجتد كل األسلحه اإلهليق قلبك ابهلل وث ي  .العاملني  يوثق العبد قلبه برب ي 
يوجد ُأمة  ولذلك ال !!ل املالئكة لتقاتل معك أعداء هللايُنز ي  ويف خدمتك، بل إن هللا 

 .إىل يوم القيامة من أول بعثة النب ي  -أبدا  تستطيع أن جتتاح املسلمني 
ءت عندما جا ،حوهلا ن  مح  اليت قهرت   ةأن كل األمم القاهر  ،بل العجب العجاب

مثل التتار !! دين هللا  إىل لت  وحتو   ،أصوهلا عن توختل   ،إىل املسلمني تركت دينها
ألن ؟ ملاذا، ذهبت عجرفتهم وغطرستهم وحتولوا إىل مسلمني ،عندما جاءوا عندان هنا

 .يف عاله وتقوى هللا جل   ،إذا كان يف قلبه خشية هللا ،شئ يهابه منها كلُّ  ةاملسلم له هيب
أال يعل  سألت هللا ) :قال ،الشيء الذي حذران منه رسول هللا  بقى معنا

  !!حنن مع بعضنا فاملشاكل كلها من أين؟ ،(م شديد فمنعت من ذلككبينم كأبس
 رُّ وكل هذه األمور الدنيوايت هي سي  ،والتنافس يف الفانياتاخلالفات والعصبيات 

ماذا نفعل؟ ، لص من هذه املشاكلاملشاكل اليت حنن فيها مجاعة املؤمنني، نريد أن نتخ
﴿              ﴾(13آل عمران).  

إخواين املسلمني  - كما أدعو من أى مكان  - عو من هذا املكانأدولذلك أان 
واخلالفات ملها الفروع أو  ،هبا شرع هللا اننريد أن نتمسك ابألصول اليت جاء ،أمجعني

 ،ونرتكها ألهلها وذويها ،وعن التعنت والشدة فيها ،ى عن اجلدال فيهانتخل   ،وامشاهل
 ا  عندما تستقر األمور سوف يتمع كبار العلماء ويقرروا حكموإن شاء هللا عن قريب 
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لكن كل  .نقي    لكي تكون األمة كلها على قلب رجل واحد تقي    ،واحدا  يف هذه األشياء
النقاب فريضة !! الصالة يف مسجد به ضريح ماحكمها؟ :سوكل در  ،وكل جملس ،يوم

كل هذه األمور   !!ن؟آذان واحد يوم اجلمعة أم آذاان !!ة؟ن  اللحية فريضة أم سُ !! ة؟أم ُسن  
م أصحابه الكرام أن يتغاضوا عن اخلالف عل   وسيدان رسول هللا ، فروعال ة منالشكلي

 .واإلختالف يف هذه الشكليات
عند ، سيدان عثمان بن عفان : موا يف مدرسة النبوةى الذين تعل  تعالوا بنا نر 

  ،أو يف من ،ففي يوم عرفة - ابلناس يف بيت هللا احلرام وكان حيجُّ  -إمامته للمسلمني 
يصلي فيه املسلم الظهر  أن يوم عرفة لديناومعروف  ،األخرىكما تذكر بعض الرواايت 

سيدان عثمان رأى أن  - حضرة النب عن ة ن  مجع تقدمي سُ  ركعتني والعصر ركعتني
 ،وأن هذه فريضة يف اإلسالم ،هذا من شريعة اإلسالموا أن د يف اإلسالم ظنُّ دُ الناس اجلُ 

ى يوم عرفة الظهر أربعا  والعصر فصل   ،فهم أن هذه رخصة وليست فريضةد أن يعر ي فأرا
 .إمام واحد خلف نو يصل أهل عرفة مجيعا   يستحيل أن ،وأرض عرفة واسعة - أربعا  

وهم الذين  ،وهؤالء يف كل زمان ومكان - فذهب بعض املرتبصني السوء
يريدون أن  وال ،والذين زادوا املشاكل بني املؤمنني ،يشعلون اخلالفات بني املسلمني

 ،ُكره  ،بغضاء ،شحناءإمنا يريدون دائما   ة،ي  ضي ر  تكون أمور املؤمنني مستقرة أو أحواهلم مح 
الف  ،هؤالء طائفة من املنافقني وإن كان يف ظاهرهم أهنم مسلمني، خصام ،الجد ،خي

فذهبوا لسيدان عبد هللا بن مسعود وهو  - ألهنم اليريدون اخلري لإلسالم وال للمسلمني
ى صل   :؟ قالواوماذا صنع :قال ؟أريت ماصنع عثمان يف هذا اليوم :يف خيمته وقالوا له

  .الظهر أربعا  والعصر أربعا  
 مع أيب وصليتُ  ،الظهر ركعتني والعصر ركعتني هللا  مع رسول صليتُ  :قالف

 ،وصليت مع عمر الظهر ركعتني والعصر ركعتني ،بكر الظهر ركعتني والعصر ركعتني
وكان هذا األمر  - وصليت مع عثمان يف صدر خالفته الظهر ركعتني والعصر ركعتني

لينظر  ةيف اخليم ني أوصوا بعضهم أن يتلكأكما هي عادة املفتن  ،اخلالفة خبمسة سنني بعد
؟ أربعا  أربعا   تح ي  صل   مح ـلي  :فقالوا له ،أربعا  والعصر  أربعا  ى الظهر فقام الرجل وصل   ،صالته
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وملاذا أختلف مع . مهم سيدان رسول هللا أن اخلالف شر  عل   .اخلالف شر   :فقال هلم
 ينبغي وال ،د اإلمتام فله ذلكومن أرا ،هذه رخصة من أخذ هبا فله ذلك !!؟أخى

  .اخلالف يف ذلك
 فأعاد هلم ما ،فقالوا له نفس الكالم هنع هللا يضر وأرضاهذر  تركوه وذهبوا إىل سيدان أيب

 مح ـلي  :فقالوا له !!فقام وصلى أربعا  أربعا   ،فتلكأوا يف اخليمة أيضا   ،له هلم بن مسعوداق
كيف يل أن أختلف مع أمري املؤمنني يف أمر   .ف أشد  اخلال :أربعا  أربعا ؟ قال هلم تح ي  ل  صح 
  .ينبغي اخلالف فيه بني عوام املسلمني ال

 -من أجلها يقيمون املعارك احلامية الوطيس خواين هي الشكليات اليت إ هذه إي
 ،ولألسف بعضهم خيرج عن طوره - ويف املدن ،ويف القرى ،ويف املساجد ،يف اجلامعات

د الرسل واألنبياء؟ سي ي  وهل هذا هديُ !! األجالءالعلماء  لُ ه ي وُيح ويلعن  ويشتمُ  ويسبُّ 
، وحالح  : كما قيل يف شأنه لقد كان  وحاقي حس  أل  ، وحالح صحخ اب  ابي ، وحالح غحلييظ  لحي سح بيفحظ  

ثـ لحهحا، وحلحكين  يـحع ُفو وحيـحتحجحاوحزُ  لس ي يئحةي مي ق الكرمي مجيعا  أحوجنا إىل هذا اخلل وما.  (2)يح زيي ابي
 :من املسلم؟ قال :وخاصة أنه عندما وصف أهل اإلسالم وأهل اإليان ُسئل !!اآلن
 ليُمونح مين  ليسحانيهي وحيحديهي ليُم محن  سحليمح ال ُمس   .ُحكم رسول هللا.  (2)ال ُمس 

فنحن مجيعا  معنا امليزان الذي نزن به أحوال املسلمني، كل من رفع سالح على 
الحح فـحلحي سح مين ا  ،؟ الا  ون مسلممؤمن أيك نحا الس ي حديث سيدان . (1) محن  رحفحعح عحلحيـ 

 بسب    -كل من يتطاول على مؤمن  فكيف ترفع السالح على مؤمن؟، رسول هللا 
 مح لح س  ألن املسلم البد أن يح  ،يكون يف هذه اللحظة ليس بسلم -قبيح  أو كالم   أو شتم  

ألن املؤمنني يعملون  ،ينطق به مؤمن الحىت الكالم القبيح  .نو ن أمجعو من لسانه املسلم
 ﴿ :العاملني بقول رب ي           ﴾(72احلج) ،خيرج  هؤالء ال

 .إال األلفاظ املنتقاه منهم
                                                 

 صحيح البخاري ، سنن الدارمى  - 2
 صحيح مسلم  - 2
  املستند املستخرج على صحيح مسلم أليب نعيم- 1
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وهم كانوا  كما قال  ،مسعوا معي عبارة أصحاب رسول هللا يف وصف كالمهما
قيهيم  أحن  يحُكونُوا أحن بييحاءح   :سول هللافيهم سيدان ر  د  اُء كحاُدوا مين  صي اُء ُحكحمح ماذا  ،( )  ُعلحمح

نتكلم  ال .(أطايب الطعامكما تنتقون   ،كنا ننتقي أطايب الكالم) :؟ كانوا يقولونيقولون
اليت ترفع روحه  ،ه وترفع قدرهاليت تسرُّ  ،اللفظة اليت ترضي أخيهنتقي ي ،أبي كالم

 ،عند أخيه ا  أو كره ا  أو تسبب ضيق ،عند أخيه ا  لكن الكلمة اليت تسبب حقد .ملعنويها
حىت لغري  لى قول اخلريلقد كانوا يرنون أنفسهم ع .لم أبدا  يقوهلا مسلم ملس ال

  !!املسلمني
،   رسول هللا؟ من املؤمن اي، مث أييت بعد ذلك إىل املؤمن ميُن بيطحع ان  لي سح ال ُمؤ 

شي ال بحذييءي وحالح  ، وحالح ال فحاحي هذا؟ إهنا أخالق النبوة اليت هبا صالح احلال  ما ، (11)بيلحع ان 
ألن كل املشكالت  ،والقضاء على مجيع املشكالت بني مجيع الرجال ،وصالح األحوال

 .هي اليت تسبب املشاكل بني الناس ،أو لفظة قاسية ،أو لفظة انبية ،سببها كلمة جافية
يفتح أبواب اجلدال بني  وال ،كان عليه سيدان رسول هللا  زم بااملؤمن يلت

حىت إذا كان هناك خالف يف األصول  ،فيها أن نتجادل ينبغي املؤمنني يف األمور اليت ال
 .وانتهت القضية ،تعالوا حنتكم إىل العلماء األجالء، األمر إىل أوىل األمر فورا  نردُّ 

وقال فيها  ،مع أهنا من أوصاف اجلاهلية ،لكن العصبية اليت زادت عن احلد ي 
 :   ن ا محن  دحعحا إيىلح عحصحبيي ة والشيخ فالن كذا  ،الشيخ فالن كذا وكذا.  (11)لحي سح مي

هذا رأي  !!ا األساسي الوقوف عند آراء األفرادهح بُـ بـح سح  دُ لو تفحصت اخلالفات جتحي  ،وكذا
هذا رأى  !!رأى الشيخ بن عبد الوهابهذا  !!هذا رأى الشيخ ابن تيمية !!الشيخ فالن

لو تركنا آراء  !!هذا رأى الشيخ برهامى !!هذا رأى الشيخ حسان !!الشيخ احلوين
يف املذاهب األربعة اليت وإمجاع األمة  ،وسنة رسول هللا ،األشخاص وذهبنا إىل كتاب هللا

وجد تنافس يف ولن ي ،لن يوجد خالف بني املؤمنني ،أمجعت عليها األمة بعد رسول هللا
                                                 

 حلية األولياء أليب نعيم    
 مسند أمحد بن حنبل   11
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كما قال فيهم   ألن املؤمنني ،ينبغي أن يوجد ذلك أبدا   وال ،ات بني املؤمننيتاههذه امل
﴿؟ ن  شدهتم على مح  :العاملني ربُّ                 ﴾ (7 الفتح). 

 ،يه اآلنحنن ف وأرشدان إىل ما ،حريصا  على أمته ىف الدنيا رسول هللا فكان 
نها ووضحها وبي   إال   - حدثت أو ستحدث إىل قيام الساعة -ترك شاردة  وال واردة   وما

 .صلوات ريب وتسليماته عليه
ا نح م  عُ أن يـح  أسأل هللا  .فهذا له حديث آخر ة،أما حرصه علينا يف الدار اآلخر 

وأبدا  األدب مع ائما  وأن يرزقنا د ،خبريه وفضله وبركاته وأن يتنزل على قلوبنا ،برمحاته
وأن يعلنا من الذين  ،وحسن التعامل مع إخواننا املؤمنني أمجعني ،حبيبه ومصطفاه

 .وأستغفر هللا من كل قول وعمل ،يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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