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� � � � الذى منَّ علينا فخلع علينا ِخلع الرضوان، ووضع ىف قلوبنـا نـور اهلُـدى واإلميـان،  - ﷽ احلمد 
� للجلوس ىف بيت الرمحن، وفتح آذان رؤوسنا وقلوبنا لسماع كلمـات القـرآن اللهـم صـلِّ وسـلِّْم و�رْك علـى . ووفق أجساد

�حلق، املكُسّو لسانه بكسوة الصدق، الذى كان قلبه دائماً مـع مـواله  نور البيان الذى أنزلته ىف القرآن، � دمحم الناطق  سيد
�ذن هللا فيُبث األحاديث عن هللا ىف صدور عباد هللا عزوجليتلقى عنه    .ما يريد أن يبلِّغه خللق هللا، وينطق لسانه 

�بعــه علــى هــذا اهلـُـدى والنــور � ربَّ صــلَّى هللا عليــه وعلــى آلــه وصــحبه، وكــل مــن  ــا مــنهم  ــا علــيهم واجعلن ، وامجعن
  . العاملني ىف الدنيا واآلخرة أمجعني، آمني

وصــفه  عزوجــلالــذى اســتمعنا إليــه الليلــة شـفاء، شــفاٌء للصــدور ونــوٌر للقلــوب، وكــالم هللا  عزوجــلكـان ىف بيــان هللا 
  :هىف شأن عزوجلفقال لنا  -الذى نطق به، وتكلم به لنا، لنقبل عليه بقلوبنا وأرواحنا وكلِّنا 

َ� أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن رَبُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِيف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْمحَةٌ َ� أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن رَبُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِيف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْمحَةٌ     {{  
  ))یونسیونس٥٧٥٧((  }}لِْلُمْؤِمِننيَ لِْلُمْؤِمِننيَ 

مــا الــذى ُيشــفى الصــدور مــن الوســاوس الــىت تــدور فيهــا، واهلــواجس املتغلغلــة فيهــا، واألوهــام الــىت تُربــك اخللــق؟ ال 
  .د غري نور كالم هللا جلَّ ىف ُعالهيوج
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  مبعوث العنایة اإللھیةمبعوث العنایة اإللھیة
� رسول هللا  أن  -ظـاهراُ و�طنـاً  -مبعوث العناية اإلهليـة، ومـا دام ملـك امللـوك أرسـله فالبـد للوجـود كلِّـه  ملسو هيلع هللا ىلصفسيد

�طــٌن، ســاكن أو متحــرٌك، البــد وأن يكــون حتــت أمــر رســول العنايــة مــن الــذى قــال  .يكــون طــوع أمــره، كــلُّ شــيء ظــاهٌر أو 
  :بذلك؟ كتاب هللا

}}   َِّ� �ِِْذِن ا �َِّ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع  �ِِْذِن ا   ).).النساءالنساء٦٤٦٤((      }}َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع 

  !! أمل حيدث ذلك؟ -إذا أشار للقمر ينشق إىل نصفني 

لـىٌّ أراد أن ينام من شدة العناء والتعب بعد صالة العصر، ووضع رأسه على قدم اإلمام علـىٍّ واسـتغرق ىف النـوم، وع
حياًء من حضرة النىب مل يذكر له أنه مل يصلِّ العصر، فاستيقظ حضرة النىبِّ والشمس أوشكت على املغيب، فقـال صـلوات 

  : رىب وتسليماته عليه

سَ { {  دُدْ عَلَیْھِ الشَّمْ سُولِكَ فَارْ طَاعَةِ رَ مَّ إِنَّ عَلِی�ا كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَ سَ اللَّھُ دُدْ عَلَیْھِ الشَّمْ سُولِكَ فَارْ طَاعَةِ رَ مَّ إِنَّ عَلِی�ا كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَ اءُ " " اللَّھُ اءُ قَالَتْ أَسْمَ : :   یسیسبنت عمبنت عمقَالَتْ أَسْمَ
بَتْ " "  ا غَرَ ا طَلَعَتْ بَعْدَمَ أَیْتُھَ رَ بَتْ وَ ا غَرَ أَیْتُھَ بَتْ فَرَ ا غَرَ ا طَلَعَتْ بَعْدَمَ أَیْتُھَ رَ بَتْ وَ ا غَرَ أَیْتُھَ   ٢}}  فَرَ

�ـا تسـطع ىف كبـد ووسـط  -والنـاس أصـبحوا يرو�ـا خلـف النخيـل  -فردَّ هللا الشمس مـرًة أخـرى بعـدما تـوارت  إذا 
  .السماء، ملاذا؟ كل شٍي ىف الوجود رهن إلشارته وطوع أمره

� أبـوبكر ينظـر فـرآه فقـال وىف اهلجرة وأحد فرسان قريش � : قد حلق بـه ىف الطريـق هـو والصـدِّيق، وسـيد إنـه ُسـراقة 
وكان جباراً من جبابرة األرض ىف ذاك الوقت قبل أن يهديه هللا لإلميان، وال يوجد أحـد يتفتَّـت جربوتـه وينشـق  -رسول هللا 

�بتــة مــن قبــل القبــل إىل بعــد البعــد، أى وهنــ.. �لرمحــة قلبــه إال مــن ســطع ىف قلبــه نــور اإلميــان، لكــن أى واحــد  اك قاعــدة 
�إلنسانية، وإن تكلم حبقوق اإلنسان، وإن تكلـم بكرامـة اإلنسـان، إال أنـه  إنسان مل يسطع ىف قلبه نور اإلميان، وإن تشّدق 

�ت املفرتسة لو متكن من أى إنسان   الال{ { : ملسو هيلع هللا ىلصل النَّـِىبِّ أال نرى هذا الكـالم أمامنـا؟ سـرُّ قـو !! أشدُّ على اإلنسان من احليوا
ةُ إِال مَ حْ عُ الرَّ ةُ إِالتُنْزَ مَ حْ عُ الرَّ نْ شَقِيٍّ تُنْزَ نْ شَقِيٍّ  مِ   .٣}}   مِ

�تيه الرمحة؟ وكيف تنتظر منه أن يرمحك؟   أى شقى من أين 

�تــيهم الرمحــة؟!! وكيــف يرمحــو�؟!! وحنــن منتظــرون مــن الكــافرين واجلاحــدين أن يرمحــو� فالرمحــة مــن !! ومــن أيــن 
مـوزِّع الرمحـة علـى املـؤمنني وعلـى املـؤمنني فقـط  عزوجـلالرحيم الذى جعلـه هللا  اإلميان؛ من الرمحن الرحيم، أو من الرءوف

  .ملسو هيلع هللا ىلصلكن ال يوجد أحٌد من اآلخرين له نصيٌب ىف رمحة هللا، أو نصيٌب من الرمحة الىت يوزعها رسول هللا 

�ـا فعلــت بــال طلــب منــه، ف عنــدما اقــرتب الرجــل مــن حضــرته ملسو هيلع هللا ىلصفقـال  � أرض خذيــه وقيــل أ مــن  أو!َمــْن يكلــم؟أن 
أعاهـدك أنـىن أُصـّد : فانشقت وأمسكت بقدميه وأرجل فرسه الذى يركبه، فاستغاث حبضرة النَّـِىبِّ وقـال لـه!! األرض! تفعل

� جئت من هذا الطريق وأحبثـوا عـن طريـٍق آخـر : يعىن يقول هلم -عنك كل من يتبعك  وخلصـىن مـن هـذا األمـر الـذى  -أ
�ــا اسـفــ. وقعـت فيـه �لنَّـِىبِّ  �متــرإذن مبـن !! فرتكتــه األرضتجابت لــه بـال طلـب أمر األرض أن تدعـه أو أ صــلى هللا األرض؟ 
  . عليه وسلم

  مكانة الصحب المباركینمكانة الصحب المباركین
                                                             

 .للطبراني والحاكم والبیھقي في الدالئل ، عن أسماء بنت عمیس رضي هللا عنھا ٢
 .رضى هللا عنھأبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان والحاكم عن أبي ھریرة  ٣
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أراد أن يبني مكانة بعـض الَصـْحب املبـاركني، ويُبـني ُعلـو منـزلتهم عنـد سـائر املسـلمني، ألن املنـازل  ملسو هيلع هللا ىلصحضرة النىب 
ُ حىت نوقر الكبري، ونرحم الصغري ونعرف لصاحب املقام حق  -ه، وهذا هو األدب الذى أمـر� بـه هللا، وبيَّنـه رسـول هللا تبنيَّ

�لسـنة ُفصـحى عربيـة  فكان جالساً مع أصحابه وأمسك حبفنة من احلصى ـ الزلط الصغريــ فالكـل مسـع احلصـى وهـو ُيسـبِّح 
احلصـى ىف يـد  ولـيس التسـبيح يعـىن مههمـة أو زمزمـة؟ ولكـن بلسـاٍن عـرٍىب فصـيح، سـبَّح!! ىف يد حضرة النىب، والكـل مسـع

، ووضعه ىف يد أىب بكر، والكل أيضاً مسع احلصى وهو ُيسبِّح، مث وضعه ىف يـد عمـر والكـل مسـع احلصـى وهـو يسـبح،  النَِّىبِّ
. وضـعه ىف يـد علـّى والكـل مسعـه وهـو ُيسـبِّحويـروى أيضـاً أنـه ، ٤ووضعه ىف يد عثمان وأيضاً الكل مسع احلصى وهو ُيسبِّح

  !! ريهم، فسكت احلصى ومل ُيسّبحْ بعد ذلك وضعه ىف يد غو 

�ذا السّر  . فكأن هؤالء فيهم سرٌّ خصوصى استمدوه من حضرة النىبِّ بلغوا به مرتبة ىف الوالية مل يبلغها أحد عداهم
�حلصـى ُيسـّبح وال يسـبح فقـط، ولكـن الواحـد مـنهم كـان يـتكلم مـع الكائنـات كمـا كانـت !! كان الواحد منهم لـو أمسـك 

�   .ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا تتكلم مع سيد

� رســول هللا  كــان واقفــاً علــى جبــل ُأحــد، وأحــد طــار مــن الفرحــة ألن الــذي يقــف عليــه حضــرة النــىب ومعــه   ملسو هيلع هللا ىلصســيد
� عثمــان، ومـن شــدة فـرح اجلبــل ـ وهـو جبــل ولكــن حضـرة النــىب قـال ىف هــذا اجلبــل � عمـر وســيد � أبــو بكـر وســيد : سـيد

بُّھُ {{ نُحِ بُّنَا وَ بَلٌ یُحِ دٌ جَ بُّھُ أُحُ نُحِ بُّنَا وَ بَلٌ یُحِ دٌ جَ ؟ النىبُّ ـ وه ٥}}أُحُ بُّھُ {{: قال ذلـك ملسو هيلع هللا ىلصل اجلبل ُحيبُّ نُحِ بُّنَا وَ بَلٌ یُحِ دٌ جَ بُّھُ أُحُ نُحِ بُّنَا وَ بَلٌ یُحِ دٌ جَ ـ فاجلبـل مـن شـدة  }}أُحُ
دُ اا{{ :ملسو هيلع هللا ىلصفقال له !! حبِّه وطربه وسروره بوقوف احلبيب وصحبه عليه اهتّز، كمن يرقص من شدة الفرح، فرحان دُ ثْبُتْ أُحُ   ،،ثْبُتْ أُحُ

یدَان شَھِ یقٌ وَ دِّ صِ ا عَلَیْكَ نَبِيٌّ وَ یدَانفَإِنَّمَ شَھِ یقٌ وَ دِّ صِ ا عَلَیْكَ نَبِيٌّ وَ   ٦}}فَإِنَّمَ

  . أي ال تتحّرك: أُثبت، ومعناها: اجلبل على الفور، حضرة النىب يقول له فسكت

�ذن حبيبه ومصطفاه، حىت ال حييك ىف صدر أحٍد من  �مر هللا، لكن هللا أذن هلم أن يتحركوا  فكل شيء ىف الوجود 
�مـر هللا وهـو كـذلك، لكـن ه � ـ فإن كل شيٍء يتحرك  �ذٍن ِمـْن احلاضرين شيٌء ويقول أن هذا الكالم  نـا كـل شـٍي يتحـرك 

هللا ِلَمْن؟ حلبيب هللا ومصطفاه، فلم نتجاوز قدر�، ألن من الذى أذن؟ هللا ـ ومـادام قـد أذن هللا، فكـل شـيء يكـون مـن هللا 
� جلَّ ىف ُعاله � و   .و�

� عمر وىف مدة خالفته    :حىت تعرفوا السرَّ الذى أعطاه هلم رسول هللا -فسيد

صـره ىف املدينـة، وكـان ميسـك معـه دائمـاً الـدُّرّة؛ وهـى عصـا صـغرية، وكـان ميسـكها للهيبـة وهـى ال حدث زلزال ىف ع
�ـا النـاس  �لـدُّرَّة  -تؤدب، والذى يؤدب هـو السـوط، ولكنهـا كانـت للهيبـة ليخيـف  فعنـدما حـدث الزلـزال ضـرب األرض 

  !!)ِقّرى واسكىن، فإين أعدل على ظهرك: (وقال هلا

�ِِّمْ    ﴿﴿: ٌد؟ أو يعطيها أمر؟ القوم الذين يقول ربنا فيهموهل يضرب األرض أح  ﴾﴾     َهلُْم َما َيَشاُءوَن ِعْنَد َر
�لوا سر�ا من حضرة النىب  ).).الزمرالزمر٣٤٣٤(( �م حضرة ..... ، ولذلك كانوا مبجلني بني أصحابه، ملسو هيلع هللا ىلصفهؤالء  وكانوا مكّرمني من أ

  .وإىل يوم الدين النىب وإىل يومنا هذا

                                                             
ال أذكر عثمان إال بخیر بعد ش�يء رأیت�ھ كن�ت رج�ال : سمعت أبا ذر یقول{ : لسلمي قالعن سوید بن یزید ا قال الحافظ أبو بكر البیھقي ٤

علی�ھ، ث�م جل�س ع�ن یم�ین  أتبع خلوات رسول هللا، فرأیتھ یوما جالسا وحده فاغتنمت خلوتھ فجئت حتى جلست إلیھ فجاء أبو بك�ر فس�لم
م�ر وب�ین ی�دي رس�ول هللا س�بع فس�لم ث�م جل�س ع�ن یم�ین ع، ثم جاء عم�ر فس�لم وجل�س ع�ن یم�ین أب�ي بك�ر، ث�م ج�اء عثم�ان رسول هللا

فأخذھن في كفھ فسبحن حتى سمعت لھن حنینا كحنین النخل، ثم وضعھن فخرسن، ثم أخذھن فوضعھن  -تسع حصیات: أو قال -حصیات
حن حتى سمعت في كف أبي بكر فسبحن حتى سمعت لھن حنینا كحنین النخل، ثم وضعھن فخرسن، ثم تناولھن فوضعھن في ید عمر فسب

لھن حنینا كحنین النخل، ثم وضعھن فخرس�ن، ث�م تن�اولھن فوض�عھن ف�ي ی�د عثم�ان فس�بحن حت�ى س�معت لھ�ن حنین�ا كحن�ین النخ�ل، ث�م 
 .} ھذه خالفة النبوة :ملسو هيلع هللا ىلصوضعھن فخرسن فقال النبي 

 .رواه مسلم والبیھقي في سننھ الكبرى عن منذر بن سعد ٥
الِكٍ  ٦ نْھُ  رواه البخاري عن أَنَسَ بْنَ مَ يَ ا�َُّ عَ ضِ  .رَ



@@نصرة هللا لنبیھنصرة هللا لنبیھ@@@@))٤٤((                                                        :                      :                      ٨٨٨٨كتاب كتاب                                                                       

  م١٦/١١/٢٠١٤ھـ ١٤٣٦من محرم  ٢٤المسجد العتیق بالرزیقات قبلي األقصر  ١
 

  

  تبجیل أصحاب النبيتبجیل أصحاب النبي
إال أصحاب رسول هللا األكابر  - وكل من حياول أن ينتقص هؤالء الثُلة املباركة فنحن مجيعًا نعلن عليه العداوة 

�ك أن تقرتب منهم  � وبنبّينا . إليهم بشَّر أو تسيءهؤالء، إ � ، ويقرأون كتاب هللا، ملسو هيلع هللا ىلصاجلماعة الشيعة مسلمني ومؤمنني 
� بكر أو عمر كما : مولكن املشكلة بيننا وبينهم أننا نقول هل �كم أن تسبُّوا أ اآلن، فإذا فعلتم ذلك فهذا  يفعل بعضكمإ

فراٌق بيننا وبينكم إىل يوم القيامة، ألن هؤالء هم أصحاب رسول هللا، فإذا امتنعتم عن سبِّ أىب بكر وعائشة وغريهم 
ً�، لكن هل ينفع أن أصاحب أحدًا يُسبُّ الصدِّيق  وكم !! ى ذكره هللا مع احلبيب ىف اآلية؟الذفنكون أخوًة ونكون أصحا

   :ذكره هللا ىف آية واحدة!!! مرة ذكره هللا ىف هذه اآلية؟ مخس مرات

ْنيِ ِإْذ ُمهَا ِيف اْلَغاِر ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َحتَْزْن ِإنَّ   {{ �ََّ  َ�ِينَ اثـْنـَ   ))التوبةالتوبة٤٠٤٠(( }}ا

  ىف الضمري؟ كم مرة ذكره مع رسول هللا وأدخله معه

يعتـدى علـى كرامـة الصـديق،  -أو يظن ىف نفسه أنه من كبـار األمـة  -الة األمة ثمخس مرات، فهل ينفع أحٌد من ح
  .ويتكلم فيه مبا ال يليق؟ هل نقبل هذا الكالم؟ ال!! ويتآىل على الصديق

� رسـول هللا . كـان هلـم نفـس األمـر  ملسو هيلع هللا ىلصفهؤالء الصحابة الكرام الذين هلم خصوصية من حضـرة املصـطفى    ملسو هيلع هللا ىلصفسـيد
  .طوع أمره، فال شيٌء يتخلف عنه أبداً  -ُعلواً وُسفًال  -كان كل شيء ىف الوجود 

�تيـــه ويقـــول لـــه � رســـول هللا ُكســـر ســـيفي، فمـــاذا أفعـــل؟ وال يوجـــد إحتيـــاطي ىف : وقـــت احلـــرب وأحـــدهم حيـــارب، 
�ذه، فيأخذ الرجل العصا فيجده: ميسك بعصا ويقول له!! اجليش ، مـا هـذا؟ هـذا هـو العجـب ٧ا سيفاً مسلوالً خذ حارب 

  .العجاب الذى أجراه ربُّنا للنَِّىبِّ الكرمي وفتح له كل األبواب

  نصر هللا لنبیھنصر هللا لنبیھ
� �تـى بعـد �كـم أن يفكِّـر أحـٌد ـ مهمـا عمـل، ومهمـا قـّدم للنَّـِىبِّ : وقال لنا وللمعاصرين لنبيِّنا، وملـن كـان قبلنـا وملـن  إ

ومـادام بتوفيـق مـن هللا فلـن يزهـو بنفسـه، وال . � إال بتوفيق مـن هللا، ومعونـة مـن هللا جـلَّ ىف ُعـاله ولإلسالم أنه يعمل شيئاً 
أجـرى  عزوجـليكفيه أن هللا شرَّفه وكرَّمه خبدمـة شـريعة هللا، ويكفيـه أن هللا . يدَّل على غريه، وال يفتخر فريى ىف نفسه شيئاً 
�فعـاً لكـى جيـذب القلـوب على لسانه كلمات هللا وأعطاه صو�ً طيباً يطيِّ  ُب به األمساع عند مسـاع كـالم هللا، أو أعطـاه علمـاُ 

  . إىل ر�ض حضرة هللا

  :فريى نفسه وتشريف هللا له وال يرى عمله، ولذلك ربنا يقول لنا

}}     َُّ� �َُّ ِإالَّ تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه ا   ))التوبةالتوبة٤٠٤٠((  }}    ِإالَّ تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه ا

�لسـيوف و�لرمـاح و�لسـه ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول هللا  ام و�ألمـوال و�ألنفـس وبكـل شـيء، وهـذه اآليـة ربُّنـا مل �صـروه 
نصــره مــن البدايــة !! هللا، ولكــن الــنصَّ قبــل خلــق اخللــق بصــيغة املاضــى، فمــىت نصــره هللا؟) ينصــره(إال تنصــروه فقــد : يقــل

د واإلصـر وامليثـاق، عندما خلق أرواح النبيني واملرسلني ومجعهم قبل خلق الزمان وإجياد املكان، وأخـذ علـيهم احلُّجـة والعهـ

                                                             
أن عكاشة بن محصن انقطع سیفھ في یوم بدر : (روى ابن سعد عن زید بن أسلم ویزید بن رومان وغیرھما والبیھقي عن ابن اسحاق ٧

 عز وجل على رسول فأعطاه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جذال من شجرة فصار في یده سیفا صارماً صافي الحدید شدید المتن، فقاتل بھا حتى فتح هللا
   .)حتى قتل في الردة وھو عنده وكان ذلك یسمى القوي ملسو هيلع هللا ىلصهللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم لم یزل عنده یشھد بھ المشاھد مع رسول هللا 
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ُ ِميثَاَق النَِّبيِّنيَ   ﴿﴿: وذكر ىف القرآن َّ� املرسلني، ألن الرسول يكون بعد تكليفه بتبليغ اخللق، : ومل يقل - ﴾﴾َوِإْذ َأَخَذ ا
ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة مثَُّ َجاءَُكْم    ﴿﴿ -لكن النبوة قبل اخللق، إجتباٌء واختياٌر من احلـق . وهذه هى الرسالة َلَما َآتـَيـْ

  ! ﴾﴾   َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُكمْ 

�  ).).آل عمرانآل عمران٨٨١١(( ﴾﴾لَتُـْؤِمُننَّ ِبِه َولَتَـْنُصُرنَّهُ   ﴿﴿ما املواثيق والشروط الىت أخذها عليهم؟  البد هلـم كلهـم أن يؤمنـوا بسـيد
�خذ العهد هو هللا �ذا الرسول،  ﴾﴾   َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُكمْ مثَّ ﴿ ﴿ . رسول هللا والذى  فماذا تفعلون؟ تؤمنون 

ومــا حــال املرســلني؟ كــل . مــن أول آدم إىل يــوم الــدِّين -ألنــه نــىب األنبيــاء ورســول املرســلني، ورســول هللا إىل اخللــق أمجعــني 
ــْن هــو؟ هــو رســول هللا -واحــد اُرســل ألمتــه  ــْلَناَك ِإالَّ َكافَّــًة   ﴿﴿ :لقوٍمــه، لكــن الرســول الــذى ُأرســل للكــل َم ــا َأْرَس َوَم

جلميع الناس كلهم السابقني واملعاصرين والالحقني منذ أول إنسان من عهد آدم عليه السالم إىل يـوم ). ). سبأسبأ٢٨٢٨(( ﴾﴾ ِللنَّاسِ 
  .الدين

  نصرة األنبیاء لختام األنبیاءنصرة األنبیاء لختام األنبیاء
م كــان تبيــان صــفاته وكيــف ينصــرونه وقــد جــاءوا قبــل زمانــه؟ نصــره ).).آل عم��رانآل عم��ران٨٨١١(( ﴾﴾  َولَتَـْنُصــُرنَّهُ   ﴿﴿ومــا العهــد الثــاىن؟ 

�ـم مـن دقـة تنفيـذهم ألمـر هللا مل يكتفـوا بوصـف حضـرة النـىب، بـل وصـفوا  ألممهم، ووصف رسالته وشريعته ألقوامهم حـىت أ
�لغة �م يريدون تنفيذ األمر بدقة    :النىب ومن معه، أل

�َِّ َوالَِّذيَن َمَعهُ   {{ ٌد َرُسوُل ا �َِّ َوالَِّذيَن َمَعهُ ُحمَمَّ ٌد َرُسوُل ا   ))الفتحالفتح٢٩٢٩((  }}    ُحمَمَّ

�مأين هم؟ ىف التوراة  �حواهلم كلها، حىت أحواهلم الىت ستظهر ىف حيا �وصافهم وبنعو�م و   .واإلجنيل مذكورين 

لـن نسـلِّم البلـد : قـالواو  عندما حاصر اجليش اإلسالمى بيت املقدس وأرادوا أن يـدخلوها، إجتمـع األحبـار والرهبـان
لبلــد بــدًال مــن هـذه احلــروب الــىت بيننــا وبيــنكم، وبيـت املقــدس إال لعمــر بــن اخلطـاب أمــري املــؤمنني، فأرســلوا لــه أن يتسـلم ا

مشـى ومعـه مجـٌل واحـد، ومعـه خـادٌم واحـد، ولـيس معـه حـرس شـرف وال معـه ـ بـودى جـارد ـ !! وأنظر إىل خليفـة املسـلمني
  .ليس معه غري رجٍل واحد، وليس معه ال مباحث وال غريه وال غريه

هــو مســافة واخلــادم يركــب، هــؤالء القــوم عنــدما تقــرأ ومشــى ومعــه خادمــه، فريكــب مســافة واخلــادم ميشــى، وميشــى 
�م أنبيـاء ىف أحـواهلم وأفعـاهلم، وال تظهـر هـذه األحـوال إال مـن األنبيـاء أو الـذين علَّمهـم ســيد  �م الالمعـة جتـدهم كـأ صـفحا

ائِیلَ { { : ورد ىف األثــر، ولــذلك ملسو هيلع هللا ىلصالرســل واألنبيــاء  تِ��ي كَأَنْبِیَ��اءِ بَنِ��ي إِسْ��رَ ائِیلَ عُلَمَ��اءُ أُمَّ تِ��ي كَأَنْبِیَ��اءِ بَنِ��ي إِسْ��رَ مثــل األنبيــاء ىف أحــواهلم  ،٨}}  عُلَمَ��اءُ أُمَّ
  .وأفعاهلم وأخالقهم وكل ما يُنسب إليهم

وعندما وصلوا إىل بيت املقدس، قبل املدينة بقليل الطريق كان فيه ماء، ومن ميشى البد وأن خيـوض ىف امليـاه، وكـان 
املدينـة، وال جيـب أن يـراك اركب أنت ألننا أوشكنا علـى الـدخول علـى : الدور ىف املشى على أمري املؤمنني، فقال له اخلادم

فاجلماعـة الرهبـان والقساوسـة . ال: الناس وأنت متشى وختوض ىف امليـاه، فـرياك هـؤالء القـوم وأنـت ىف هـذه احلالـة، فقـال لـه
هــو ذا، : أيــن أمــري املـؤمنني؟ قــالوا هلــم: ويســحب اجلمــل، واجلمـل يركــب عليــه اخلــادم، فقـالوايسـري رأوا أمـري املــؤمنني وهــو 

�ذه الطريقة: وهذا ما أردت أن أصل إليه ـ قالواـ : قالوا � ىف التوراة أنه يدخل بيت املقدس  � عند   .هكذا وجد

وقد ُسقت هذه احلكاية لكى أبنيِّ أن األنبياء السابقني جاءوا لينفذوا هـذه املهمـة بدقـة، ولـيس حضـرة النـىب وحـده، 

                                                             
 ال ال�درر ف�ي الس�یوطي ذكر ھذا األثر وتداول كحدیث فى مصادر عدیدة، ولكن كتب تخریج الح�دیث ل�م ت�ورده، وف�ى كش�ف الخف�اء ق�ال ٨
 ف�ي مض�ى وق�د معتب�ر، كت�اب ف�ي یع�رف وال بعض�ھم وزاد والزركش�ي، ال�دمیري وقبل�ھ لھ، أصل ال المقاصد أبن حجر في وقال لھ، صلأ

   إلیھم، یوحى ال أنھم إال أنبیاء یكون أن القرآن حملة كاد القرآن، حملة أكرموا
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�م كلها أيضاً وصفوها ىف كتبهم ألقوام �لنسبة حلضرة النـىب، فمـاذا . همولكن وأصحابه وحيا ولذلك ربنا يتكلم عن اليهود 
  قال؟

ُهْم لََيْكُتُموَن اْحلَقَّ   {{ َناَءُهْم َوِإنَّ َفرِيًقا ِمنـْ ُهْم لََيْكُتُموَن اْحلَقَّ يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْ َناَءُهْم َوِإنَّ َفرِيًقا ِمنـْ   ))البقرةالبقرة١٤٦١٤٦((  }}  َوُهْم يـَْعَلُمونَ َوُهْم يـَْعَلُمونَ يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْ

� موسى وصف به حبيـب هللا، ألن هـذا يعرفون هذا الرسول كما يعرفون أوالدهم، ملاذا؟ للوصف الدقيق ا لذى سيد
  . هو امليثاق الذى أخذه عليهم هللا جلَّ ىف ُعاله، وملا أخذ عليهم امليثاق البد وأن ينفذوا بدقة تعاليم هللا جلَّ ىف ُعاله

قَـاتُِلوُهْم   ﴿﴿: فأصـحاب رسـول هللا عـاونوه ونصـروه وأعـانوه وكـان ربنـا متـوىل هلـم الرتبيـة والتهـذيب، فمـرة يقـول هلـم
ــِديُكمْ  ِ�َْي  ُ َّ� بـُْهُم ا �ــم أبطــال مغــاوير. تــالفيحــثُهم علــى الق ،،))التوب��ةالتوب��ة١٤١٤(( ﴾﴾يـَُعــذِّ ال، إنتبهــوا : ، فقــال هلــمرأى مجاعــة مــنهم أ

  :وراجعوا أنفسكم

ـتَـَلُهمْ   ﴿﴿  �ََّ قـَ  مـاذا تفعلـون؟ لـن وأنـتم بـدون قـوة هللا وتوفيـق هللا ومعونـة هللا ).).األنف�الاألنف�ال١٧١٧(( ﴾﴾فـََلْم تـَْقتُـُلوُهْم َوَلِكـنَّ ا
  .تستطيعوا عمل شيئاً 

  أخالق المسلمین في الحربأخالق المسلمین في الحرب
�مة، فيقول هلـم مِ { { : اجلماعة املقاتلون الذين جهّزهم رسول هللا ليقاتلوا معه كان يربِّيهم تربية إسالمية  مِ انْطَلِقُوا بِسْ انْطَلِقُوا بِسْ

نْ كَفَرَ بِ  فِي سَبِیلِ ا�َِّ ، تُقَاتِلُونَ مَ بِا�َِّ ، وَ نْ كَفَرَ بِ ا�َِّ وَ فِي سَبِیلِ ا�َِّ ، تُقَاتِلُونَ مَ بِا�َِّ ، وَ ثِّلوا ا�َِّ وَ ال تُمَ بُنُوا ، وَ ال تَجْ ثِّلوا ا�َِّ ، أَبْعَثُكُمْ عَلَى أَنْ ال تَغُلُّوا ، وَ ال تُمَ بُنُوا ، وَ ال تَجْ ا�َِّ ، أَبْعَثُكُمْ عَلَى أَنْ ال تَغُلُّوا ، وَ
ال وا نَخْ ال تَعْقِرُ قُوا كَنِیسَةً ، وَ رِ ال تَحْ لِیدًا ، وَ تَقْتُلُوا وَ ال  ال، وَ وا نَخْ ال تَعْقِرُ قُوا كَنِیسَةً ، وَ رِ ال تَحْ لِیدًا ، وَ تَقْتُلُوا وَ ال  انْطَلِقُوا بِسْ�مِ ا�َِّ وفِ�ي انْطَلِقُوا بِسْ�مِ ا�َِّ وفِ�ي   {{: ويف رواية أخـرى ٩}}  ، وَ

أَةً ،   سَبِیلِ ا�َِّ ، تُقَاتِلُونَ أَعْدَاءَ سَبِیلِ ا�َِّ ، تُقَاتِلُونَ أَعْدَاءَ  ا ، وال امْ�رَ یرً فْ�ال صَ�غِ ا فَانِیً�ا ، وال طِ تَقْتُلُوا شَ�یْخً أَةً ، ا�َِّ فِي سَبِیلِ ا�َِّ ، ال  ا ، وال امْ�رَ یرً فْ�ال صَ�غِ ا فَانِیً�ا ، وال طِ تَقْتُلُوا شَ�یْخً ا�َِّ فِي سَبِیلِ ا�َِّ ، ال 
لُوا لُواوال تَغِ �ؤالء القوم، يعىن تقاتلوا مـن أعلـن علـيكم القتـال جمـاهراً  ١٠}}وال تَغِ حنـن ُرسـل سـالم ولسـنا ُرسـل . ـ ليس لكم عالقة 

�لقـول الظـاهر يكـون قــد حـرب، نـدعوا النـاس إىل هـْدى هللا وإىل ديـن هللا ، فمـن يسـتجيب فيـا هنـاه، ومـن يسـتجيب حـىت 
، انتهـى األمـر، فـال )ال إله إال هللا حممٌد رسول هللا: (يُنجى نفسه من احلرب فقال -دخل ىف ذمة هللا، يعىن حىت ولو واحد 

  ).ال إله إال هللا أهل(ملن يقتل  عزوجلمسلم جيّرمه، ألنه لو قتله لدخل ىف الوعيد الشديد الذى جعله هللا 

 من يقتل مؤمناً متعمداً ىف كتاب هللا، ربنا ماذا قال؟

ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ لَ   {{ َّ� ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب ا ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ لَ َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ َّ� ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب ا �ً َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ �ً ُه َعَذا   ُه َعَذا
  ))النساءالنساء٩٣٩٣((  }}  َعِظيًماَعِظيًما

: يقـول!! وال يصلى؟ وما شأنك أنـت؟ وهـل كلَّفـك هللا حبسـاب اخللـق؟) هللا دمحم رسول هللا ال إله إال(إنه قال : يقول
ــبالغ!! وال يصــوم؟ فمــا شــأنك؟) ال إلــه إال هللا دمحم رســول هللا: (قــال ، فتنبهــه وتنــذره وحتــذره، ولكــن ال !!إن عليــك إال ال

  .عزوجلواملشرك الذى امتنع عن الدخول ىف دين هللا تضربه، وال تكفِّره، وال تعتدى عليه، وال تعامله معاملة الكافر 

� رســول هللا  � أســامة أثنــاء املعركــة قاتــل رجــل مــن الكــافرين  ملسو هيلع هللا ىلصسـيد بعــث جيشــاً وكــان فــيهم أســامة بــن زيـد، فســيد
�لشهادة قتله، فمن كـان معـه قـ: وضّيق عليه اخلناق، فقال الرجل � أسامة مع نطقه  الوا ال إله إال هللا دمحم رسول هللا، فسيد

�ا، والنىب قال لنا: إنه كان خائفاً من السيف، فقالوا له: ما هذا الذى فعلته؟ قال: له   :لكنه نطق 

تُ أَنْ أُقَاتِ { {  رْ تُ أَنْ أُقَاتِ أُمِ رْ تَّى یَقُولُوا ال إِلَھَ إِ أُمِ تَّى یَقُولُوا ال إِلَھَ إِ لَ النَّاسَ حَ مَ الَ الَ لَ النَّاسَ حَ نْ قَالَھَا فَقَدْ عَصَ مَ  ا�َُّ ، فَمَ نْ قَالَھَا فَقَدْ عَصَ الَھُ  ا�َُّ ، فَمَ نِّي مَ الَھُ مِ نِّي مَ نَفْسَھُ إِال، ، مِ نَفْسَھُ إِالوَ   وَ
                                                             

 ..مصنف عبدالرزاق عن ابن جریج٩
  .سنن أبو داود والبیھقي عن أنس بن مالك ١٠
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قِّھِ  قِّھِ ِبحَ حِ ، ، ِبحَ حِ وَ   ١١}}  سَابُھُ عَلَى ا�َِّ سَابُھُ عَلَى ا�َِّ وَ
فقد أصبح دمه ىف عصمة املسلمني، وماله ىف محاية املؤمنني، ال يُعتدى عليـه مـن مسـلم ) ال إله إال هللا: (ما دام قال

�ًّ  كان، وال يعاون على قتله مسلم، فقد قال  رِ كَلِمَ�ةٍ ، لَقِ�يَ ا�ََّ یَ�{ { : ملسو هيلع هللا ىلصأ مٍ بِشَ�طْ رِ كَلِمَ�ةٍ ، لَقِ�يَ ا�ََّ یَ�مَ�نْ أَعَ�انَ عَلَ�ى قَتْ�لِ مُسْ�لِ مٍ بِشَ�طْ مَ مَ�نْ أَعَ�انَ عَلَ�ى قَتْ�لِ مُسْ�لِ مَ وْ وْ
ةِ ا�َِّ  مَ حْ نْ رَ تِھِ آِیسٌ مِ بْھَ كْتُوبٌ عَلَى جَ ةِ مَ ةِ ا�َِّ الْقِیَامَ مَ حْ نْ رَ تِھِ آِیسٌ مِ بْھَ كْتُوبٌ عَلَى جَ ةِ مَ   ١٢}}  الْقِیَامَ

�ـذا القـول جهـنَّم -ُطخُّه عيارين وتسرتيح منه  -ملاذا تسكت عن فالن؟ : يقول أحدهم ، أو يقـول !!!فيدخل معـه 
  :شريكاً معه، أو رسم له اخلطة فيكون !!خذ هذا السالح واقتله، فيكون شريكاً معه ويدخل معه: له

ھُ { {  ضُ رْ عِ الُھُ وَ مَ ھُ وَ امٌ دَمُ رَ لِمِ حَ سْ لِمِ عَلَى الْمُ سْ ھُ كُلُّ الْمُ ضُ رْ عِ الُھُ وَ مَ ھُ وَ امٌ دَمُ رَ لِمِ حَ سْ لِمِ عَلَى الْمُ سْ   ١٣}}  كُلُّ الْمُ
ال : أقتلتـه بعـد أن قـال: � أسامة: � رسول هللا حدث كذا وكذا، قال: فذهب هؤالء القوم إىل حضرة النىب وقالوا له

ا{ { : قـُْلـُت : إله إال هللا؟ قال سُولَ ا�َِّ ، إِنَّمَ ایَا رَ سُولَ ا�َِّ ، إِنَّمَ فً�ا مِ�نَ السِّ�الحِ   یَا رَ وْ ا خَ فً�ا مِ�نَ السِّ�الحِ قَالَھَ وْ ا خَ أَفَ�ال شَ�قَقْتَ عَ�نْ قَلْبِ�ھِ ، أَفَ�ال شَ�قَقْتَ عَ�نْ قَلْبِ�ھِ ، {{: ، قـال}}قَالَھَ
ا أَمْ ال ؟ تَّى تَعْلَمَ أَقَالَھَ ا أَمْ ال ؟حَ تَّى تَعْلَمَ أَقَالَھَ � أسـامة يقـول!! وما شأنك وهذا املوضوع؟ هل فتحت القلب ورأيت ما فيه؟ - }}!!!!؟؟  حَ : سـيد

� رسول هللا شهرًا، كلما رآىن يقول ةُ ، أَ { { : مكث سيد ةُ ، أَ یَا أُسَامَ : ـ فيقـول ١٤}}   ا�َُّ ؟ ا�َُّ ؟إِالإِال إِلَ�ھَ  إِلَ�ھَ الال: : لْتَھُ بَعْ�دَ مَ�ا قَ�الَ لْتَھُ بَعْ�دَ مَ�ا قَ�الَ قَتَ قَتَ یَا أُسَامَ
  .ملسو هيلع هللا ىلصحىت متنيت املوت خوفاً من لقاء رسول هللا 

  النھي عن ترویع المسلمینالنھي عن ترویع المسلمین
�ـم يقتلــون كــل يـوٍم املســلمني ىف كــل . ملسو هيلع هللا ىلصمـا هــذا؟ إنـه املنهــاج الــذى وضـعه رســول هللا  �لنــا مبــن نسـمع عــنهم أ فمـا 

رِ   {{: ملسو هيلع هللا ىلص، قال !!وكل شٍي تكلم عنه -قال رسول هللا عن هذا الزمن؟  ، ونرى ماذا!!!وقٍت وحني؟ مٌ فِي آخِ جُ قَوْ رُ رِ یَخْ مٌ فِي آخِ جُ قَوْ رُ یَخْ
دَاثُ األَسْنَانِ  انِ ، أَحْ مَ دَاثُ األَسْنَانِ الزَّ انِ ، أَحْ مَ �م؟ ـ }}  الزَّ اءُ األَ   {{، صغار ىف السن، ولكـن مـا هـى صـفا اءُ األَ سُ�فَھَ العقـول غـري : ، يعـىن}}حْ�المِ حْ�المِ سُ�فَھَ

أَحْ�دَاثُ أَحْ�دَاثُ   {{ظلمـاىن كلُّـه، ولـيس فكـراً نورانيـاً مـن كتـاب هللا،  سليمة، حىت ولو معه دكتوراة ولكن العقل غري سـليم، وفكـُره
ھُمْ  رَ نَ�اجِ زُ حَ آنَ ال یُجَ�اوِ ونَ الْقُ�رْ ءُ یَّةِ ، یَقْرَ لِ الْبَرِ نْ خیر قَوْ ، یَقُولُونَ مِ مِ الَ اءُ األَحْ نَانِ سُفَھَ ھُمْ األَسْ رَ نَ�اجِ زُ حَ آنَ ال یُجَ�اوِ ونَ الْقُ�رْ ءُ یَّةِ ، یَقْرَ لِ الْبَرِ نْ خیر قَوْ ، یَقُولُونَ مِ مِ الَ اءُ األَحْ نَانِ سُفَھَ ، لـيس }}  األَسْ

  من القلب،

مُ   {{ قُ السَّ��ھْ ینِ كَمَ��ا یَمْ��رُ قُ��ونَ مِ��نَ ال��دِّ رُ مُ یَمْ قُ السَّ��ھْ ینِ كَمَ��ا یَمْ��رُ قُ��ونَ مِ��نَ ال��دِّ رُ یَّ��ةِ   یَمْ مِ یَّ��ةِ مِ��نَ الرَّ مِ ثَ��انِ   یترك��ونیترك��ون، ، مِ��نَ الرَّ ثَ��انِ أَھْ��لَ األَوْ یَقْتُلُ��ونَ أَھْ��لَ ، ، أَھْ��لَ األَوْ یَقْتُلُ��ونَ أَھْ��لَ وَ وَ
سْالمِ  سْالمِ اإلِ مْ   {{!! ، أليس هذا ما حيـدث؟}}اإلِ مْ فَلْیَقْتُلْھُ نْ لَقِیَھُ مْ فَمَ مْ فَلْیَقْتُلْھُ نْ لَقِیَھُ ةِ   ،،فَمَ مَ الْقِیَامَ مْ یَوْ نْ قَتَلَھُ ا لِمَ رً مْ أَجْ ةِ فَإِنَّ فِي قَتْلِھِ مَ الْقِیَامَ مْ یَوْ نْ قَتَلَھُ ا لِمَ رً مْ أَجْ  - ١٥}}فَإِنَّ فِي قَتْلِھِ

�لق. ملسو هيلع هللا ىلصصدق رسول هللا  �لرتويع أو بغريه ما له وما لإلسالم؟ فمن يعتدى على مسلم    تل أو 

�ئماً ىف املسجد وأحد أصحابه ميزح معه فأخذ حذاءه وأخفـاه، فقـام الرجـل مفزوعـاً وسـأل مـن : كان أحد املسلمني 
  :وقال ملسو هيلع هللا ىلص، فجاء رسول هللا !!وهو منزعج؟ -أخذ حذائى 

ا  { لِمً سْ عَ مُ وِّ مٍ أَنْ یُرَ لِ سْ لُّ لِمُ   ١٦١٦}ال یَحِ

املــزاح ىف هــذه األشــياء، وال يوجــد مســلم يـــروّع مســلمًا، وممنــوع أن يشــري إليــه حبديــدة ىف يــده، ويقصـــد وال يكــون 
  :�حلديدة أى اخلنجر اآلن

                                                             
 في الصحیحین عن أبي ھریرة  ١١

 .رواه أحمد وابن ماجة عن أبي ھریرة ١٢
  .سنن ابو داود وابن ماجة ومسند الشھاب عن عبدالرحمن بن صخر ١٣
 .صحیح البخارى ومسلم عن أسامة بن زید ١٤
 .صحیح البخارى ومسلم عن علي بن أبي طالب١٥
یرٍ الطبرانى في األوسط عَنِ  ١٦ انِ بْنِ بَشِ  النُّعْمَ
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أُ  { اهُ ألَبِیھِ وَ ِإنْ كَانَ أَخَ تَّى یَدَعَھُ ، وَ تَلْعَنُھُ حَ الئِكَةَ  یدَةٍ ، فَإِنَّ الْمَ دِ یھِ بِحَ نْ أَشَارَ إِلَى أَخِ ھِ مَ   ..١٧١٧}مِّ

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ    ﴿﴿:  يصح ألنه أخوكال   ).).الحجراتالحجرات١٠١٠(( ﴾﴾ ِإمنَّ

�حلرب ويعلـن : (فهذا خارج نطاق اإلسالم، ألن جند اإلسالم كانوا كما قال نىب اإلسالم ال يقاتلون إال من يبادئهم 
�هــل الكتــاب،) علـيهم القتــال �لشــيوخ وال  �لصـبيان وال  �لنســاء وال  ــ لــيس هلــم عالقــة ال  �ــم ىف ذمتنــا وحنــن مســئولون  ـ أل

  .ملسو هيلع هللا ىلصعنهم اآلن فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، كما قال احلبيب 

  نصر اإلسالم اآلننصر اإلسالم اآلن
  وكيف ننصر اإلسالم اآلن؟

� أحباب اإلسالم ىف كرب، وما الكرب الـذى يعيشـه اإلسـالم اآلن؟ أن صـورته تشـوهت حاليـًا، وأصـبح   حنن حالياً 
�ـم قتلـة وإرهـابيني ومـروعني، ألـيس كـذلك؟ العامل اآلن يرى املسلمني على وأى مسـلم يـذهب ألى دولـة مـن دول العـامل !! أ

  .، فشوهوا صورته!!يرون أنه هكذا

�ألفعـال الصـبيانية الـىت  دين السماحة، ودين الطمأنينة، ودين الرعاية، ودين اخلُلق العظيم، شوهه صـبيان املسـلمني 
  !!ارتكبوها ىف شّىت بقاع األرض

�ملـودة والرمحـة والشـفقة، والعطــف  كيـف ننصـر �نيـًة ملـا كنــا فيـه فنحـىي األخـالق اإلسـالمية؛  اإلسـالم حاليـًا؟ نعـود 
�ر، مثـل إحـرتام الكبـري وتـوقريه، والعطـف علـى الصـغري، : واحلنان، وحناول أننا حنىي القـيم اإلسـالمية الـىت علـى وشـك اإلنـد

�م الذين يرزقنا ربنا �لضعفاء من األ �م واالهتمام    :�م، وحضرة النىب قال لنا ىف شأ

  
ب�ا { تَّعٌ ، لَصَبَّ عَلَیْكُمُ الْعَذَابَ صَ ائِمُ رُ بَھَ عٌ ، وَ ضَّ فَالٌ رُ أَطْ شَّعٌ ، وَ شَبَابٌ خُ كَّعٌ ، وَ ال شُیُوخٌ رُ   ١٨١٨} لَوْ

وحنـىي قـيم اجلـوار ما الذى مينع العذاب؟ هؤالء الذين نعيش معهم وماذا نفعل معهـم؟ حنـىي هـذه القـيم اإلسـالمية، . 
القرآىن، وحنىي صلة الرحم الىت وثقها خري الربية، وجنعـل أسـواقنا أسـواقاً إسـالمية ىف التعـامالت التجاريـة، وىف األلفـاظ الـىت 

  .خترج من األلسنة من املتعاملني

  :، فقال صلى هللا عليه وسلموهل يوجد مسلم يًسب ويشتم؟ نسأل النبى

ال ال { مُ بِالطَّعَّانِ ، وَ لِ سْ يءِ لَیْسَ الْمُ ال الْبَذِ شِ ، وَ ال الْفَاحِ   ١٩١٩}لِّعَانِ ، وَ

�لطالق وهذا الكـالم، ملـاذا؟ يكـون إميانـه ىف أجـازة ىف هـذه الفـرتة، !! َفِلَم يقف املسلم يسبُّ ويشتم ويلعن، وحيلف 
صـلى هللا وشّغال على حسب هواه، لكن اإلميان إذا كان موجوداً ىف صدره مينعه وحيجزه عمـا خيـالف حبيـب هللا ومصـطفاه 

�. عليــه وســلم �ــذه الشــاكلة فسينصــر� هللا علــى كــل مــن عــادا َ   ﴿﴿: لــو أننــا نصــر� اإلســالم ىف أنفســنا  َّ� ِإْن تـَْنُصــُروا ا
  ).).دمحمدمحم٧٧(( ﴾﴾   يـَْنُصرُْكْم َويـُثـَبِّْت َأْقَداَمُكمْ 

  
                                                             

 .رواه مسلم والترمذي عن عبدالرحمن بن صخر ١٧
  أبو یعلى عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ ١٨
ق�ال : عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عن�ھ ق�ال معجم ابن األعرابى عن عبدهللا ورواه البخاري في األدب وأحمد وإبن حبان والحاكم ١٩

ش وال َبذيء (  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  نُ ِبطَعّان وال لعّان وال فاحِ   ).لیسَ المؤمِ



@@نصرة هللا لنبیھنصرة هللا لنبیھ@@@@))٩٩((                                                        :                      :                      ٨٨٨٨كتاب كتاب                                                                       

  م١٦/١١/٢٠١٤ھـ ١٤٣٦من محرم  ٢٤المسجد العتیق بالرزیقات قبلي األقصر  ١
 

  االنتصار على النفساالنتصار على النفس
  !!كيف ننصر هللا ىف أنفسنا؟

  :نرّسخ ىف أنفسنا

� به القرآن  -  .الذى جاء

�نواألخالق الىت كان   -  .عليها النىب العد

  .والصفات الكرمية الىت ذكرها هللا لعباد الرمحن ىف القرآن  -

� أحباب   :إذا مشينا على هذا النهج 

 .ويعرفون أن هذا هو الصدق واليقنيفسينظر الناس إىل املسلمني،  -

�ـم علـى غــري صـحيٍح مــن هـذا الـدين  - ـ ألن  وإن احلسـاالت الـىت تظهــر ـ وإن انتسـبت إىل اإلســالم إال أ
�م وأخالقهم �م وآدا  .القاعدة العامة يرو�ا، ويرون معامال

  

  : عزوجلنسأل هللا 

  ... أن ينصر� على أنفسنا نصراً عزيزاً 

�ن، وأن يُعلـى بنـا قـيم الشـرع ىف كـل زمـاٍن ومكـان،  �داب النىب العـد �داب وأخالق القرآن، وأن يؤدبنا  وأن خيلقنا 
�حلق وأن يؤيد احلق بنا، وأن يُعلـى كلمـة احلـق وأن جيعلنا من عباد الرمحن الذين   � ليس للشيطان عليهم سلطان، وأن يؤيد

ىف هذا الدين، وأن يقضى على احلسالة الـذين أسـاؤوا إىل اإلسـالم واملسـلمني، وأن جيعلهـم عـربًة للخلـق أمجعـني، وأن يـريح 
�نفســهم، ويظــل العبــاد مــن شــرهم وكيــدهم ومكــرهم ودهــائهم، وأن جيعــل بغــيهم علــيهم، وجيع لهــم يقضــون علــى أنفســهم 

  .املسلمني ساملني غامنني آمنني مطمئنني إىل يوم الدين

� دمحم وعلى آله وصحبه وسل موصلى هللا على سيد



  علم المبدأ والمیعادعلم المبدأ والمیعاد                                  :                                            ٨٨كتاب      )١٠(                   

 

  


