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 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
ُىِف ِ  النَِّبي  ﴿ ْموى ألَى ل بِبسل ُىضم اِب بسل َلمو احَْىحل َلأم ْموى  اُسم ْل ُمأم أممَّ َلا َلألزى وى  ِْ ِِ ِم ِمِننيل ِمأى ألُسى ِى ْم ِمِننيل   ِتالاِب لِ  ألَى ل ِْللى ِى ْم ِمأل الى

َفًا تلانل ذلِلكل ِ  الىكِ  ُىرم لِيلاِئكموى مل َى ُللموا ِإ ل أل ِى رِيأل ِإحْ ألنى ُسل ُِ ا ْل ْم ًَاَلالى طمو ِى َلِمأى ( 6) الاِب مل َلِمنىكل  ْموى  َنل ِمأل النَِّبيِ نيل ِميثلاقسل ِإذى ألخلذى َل
ْموى ِميثلاقًا غلِليظًا َنل ِمنسى َلألخلذى ِلى ابىِأ ملرىَيلل  َلِعي َلمموسلى  ِإبسىرلاِهيول  َل ا( 7) ُموِح  اِفرِيأل علذل َلألعلدَّ لِلىكل وى  ِْ ِق أللل الصَّاِدِقنيل علأى ِصدى ِى ًْل لِيل

ا ًْ  (.األحزاب) (8) ﴾ أللِي
 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

لنا مبجالس تشهد جعل األرض كلها تشهد لنا يوم القيامة عند هللا إن شاء هللا، والشكر هلل أن جعل األرض  الذي احلمد هلل
 .تعاىلتبارك و وجمالس ذكر الرْحن  ،وجمالس الرب، وجمالس املعروف ،وجمالس القرآن ،اخلري

سالم على احلبيب األعظم واملصطفى األكرم، سيدان دمحم الذي بفضله وبكماله جعل لنا يف األرض وحنن فيها لوالصالة وا
ا ويوم يف الدنيواجعلنا منهم ومعهم  دين،ال صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه، وكل من مشى على دربه إىل يومنرتع فيها،  جنات  

 .عاملني آمني  ا رب الالدين، آمني
 :أيها األحبة

  :صلى هللا عليه وسلَّمجملسنا هذا املبارك يقول فيه 
 : ما اجتمع قوٌم يف بيت  من بيوت هللا ـ وقد قال يف احلديث اآلخر)
 (.وُجعلت األرض كلها يل مسجدا  )
َد عأ ُابر هنع هللا يضر] َأبو دا  [.أمحد 

من بيوت هللا، يتلون كتاب هللا ـ كما إستمعنا اآلن ـ ويتدارسونه فيما اجتمع قوٌم يف بيت   فاألرض كلها مسجد للمؤمنني ـ ما
من رهبم ـ إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرْحة، وحفَّتهم املالئكة أبجنحتها من األرض إىل عنان السماء، بينهم ـ حبسب الفتح 

  (.وذكرهم هللا تعاىل فيمن عنده
أمجعني آمني آمني  ا رب يدميها علينا إىل يوم أن نلقاه  أن تبارك وتعاىلنسأل هللا ـ ة فهنيئا  لنا ولكم هذه اجملالس املبارك

 .العاملني
وهي آ ات من سورة األحزاب، ملا وجد اليهود الذين  ،يف هذه األ ام املؤمنني واملسلمنيان حيال ر واآل ات اليت عندان الليلة ُتذك

والتغلب  صلى هللا عليه وسلَّم، وقريش اليت حتاربه، أهنم عاجزون عن حماربته وسلَّمصلى هللا عليه يسكنون املدينة مع حضرة النيب 
، رجاٌل وعتاد، ونسوا أن احلبيب ينصره هللا بنصره، ومبالئكة  من عنده، وأبسلحة ذكرها يف  وُعدد   مر عدد  عليه، وظنوا أن األمر أ

 .ن عباد هللاكتاب هللا، ال توجد إال للمتقني م
 بعدها؟  ك سالح الرعب يف هذه األ ام وما قبلها ومامن الذي ميل

 (.األحزاب06) ﴾ َلقلذلفل ِ  قسملموِِبِوم الريعىبل  ﴿ :تبارك وتعاىلال يوجد إال رب العزة 
 من الذي ميلك سالح النصر ابملالئكة الكرام؟

 . اتعلى الدوام، وكأن هللا يُذكران يف هذه اآل تبارك وتعاىلإال الذين إستعانوا ابهلل 
لعل هللا ينصران على القوم اللئام كما نصرهم، فقد  ،وصحبه الكرام صلى هللا عليه وسلَّمكان عليه احلبيب ما   فلنرجع إىل 

  .وأنتم ترون ذلك ،حتزَّب الكفر والشرك أبمجعه على املسلمني اآلن
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رواب أو أفريقيا أو يف آسيا، سواء من العرب من الذين تركوا بالدهم وتشتتوا يف كل بقاع األرض غري املسلمني؟ إن كان يف أو 
  .املسلمني، أو املسلمني غري العرب

 ب فيهم كل األسلحة العصرية احلديثة اآلن يف الكون كله غري الضعفاء واملساكني من املسلمني؟من الذين ُُترَّ 
 :صلى هللا عليه وسلَّموصدق فينا قول الرسول ـ بوا أتلَّ 
ألمم ـ تتداعى يعين يشدوا بعض وجيلبوا بعض ـ كما تتداعى األكلة على قصعتها ـ كما جيلس يُوشك أن تتداعى عليكم ا)

هللا  أكلوا خريات املسلمني اليت خصَّناهيا  ا فالن تعال وكل معنا، هيا فالن تعال كل ـ فهم يدعون أنفسهم لي: مجاعة لألكل ويقول
 .  بالد اسإسالمهبا يف بالد املسلمني، ألن خريات األرض كلها موجودة يف

ًرا فلِإنَّ للكموى ملا سلأللىاموى  ﴿ ِبطموا ِمصى  (.البقرة62) ﴾ اهى
 :وقال سيدان يوسف يف مصر، كل ما تريدونه

ُللىِِن علللى خلزلاِئِأ احَْىضِ  ﴿ ُى  (.يوسف55) ﴾ ا
من كل األنواع ا، خزائن األرض كله: ، بل قالريف مصر، ومل يُقل خزائن مص بلدان هذهأين خزائن األرض كلها؟ يف و 

واألصناف، كلها موجودة يف بالدان وبالد اسإسالم، وهم ال جيدون شيئا  من ذلك يف بالدهم، فتهافتوا وُتمعوا ليأكلوا ثروات 
 .تبارك وتعاىلاملسلمني، وحيرموننا من اخلريات اليت جعلها هللا لنا رب العاملني 

ال أنتم : أمن قلة حنن يومئذ   ا رسول هللا؟ قال: قالواعلى قصعتها، وشك أن تتداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة يُ )
ال فيها منفعة وال اسإنسان يستطيع أن ، البحر ماءاليت على سطح رغاوي اليعين رغاوي ك ـ يومئذ  كثري، ولكنكم ُغثاء كغثاء السيل

وما الوهن  ا رسول هللا؟ : قالوا قلوبكم الوهن ـ ُقذف يف: صلى هللا عليه وسلَّمفقال  يستخدمها يف أي أمر، فسألوا عن السبب ـ
 (.حب الدنيا وكراهية املوت: قال

َد عأ ثوْلن هنع هللا يضر]  [.أبو دا
ن املسلمني أمجعني كل عنء  أن يرفع عنا وع تبارك وتعاىل، نسأل هللا هذه هي اآلفات اليت عرَّضت املسلمني ملا حنن فيه اآلن

 .ه وكرمه على مجيع األعداء، إنه مسيٌع قريٌب جميب الدعاءوأن ينصران بفضله ومن وبالء،
 ،من يريد أن يقطع عنا املياهحنن يف هذه األ ام مع من؟ مع األحزاب كلهم، فمنهم فاألحزاب هم األحزاب، أليس كذلك؟ 

ن ينهبوها بدون أو وا ثرواتنا أن أيخذ واديعاوهنم، ومنهم من يُر هم و ويسلموها لليهود ومن شاكلأن يقطعوا بالدان  واومنهم من يريد
وجيعلهم مستعضفني، وهذه النعرة موجودة يف الصليبيني  يدفعوا فيها شيئ، ومنهم من عنده رغبة صليبية ويريد أن يذلِ  املسلمني،

 . ، أليس كذلك؟ فربنا يذكران يف سورة األحزاب، ويريدون أن يستأصلوان من األرضلعنة هللا عليهم أمجعني
هنم عاجزون عن حرب حضرة النيب، طافوا على القبائل العربية اجملاورة غطفان وأسد وغريها أود وأهل مكة فلما وجد اليه

وغيها، ومجعوا عشرة آالف جندي غري اليهود، وكل من كان مع حضرة النيب ثالثة آالف جندي، فكل جنود املسلمني الذين كانوا 
 .ديثالثة آالف جن ةيف املدينة املنور 

املسلمني ابلكلية فال اسإسالم و هم أن يستأصلوا شأفة املسلمني، وماذا يعين ذلك؟ ينهون على دينة وجايني وهم وحاصروا امل
حىت يقضوا على  ،ونفس احلكاية اليت حتدث مع األحزاب املعاصرين الذين حييطون بنا من كل فج   يكون يف األرض مسلم، 

 .هي نفس احلكايةف، أصحاب هذا الدين
 مالذي حدث؟



 3 [8-6]األحزاب  ميثاق النبيني         زيدفوزى دمحم أبو / فضيلة الشيخ 

  بعد العشاء  سرابيوم 2113 صفر 0موافق  9/9/0202: اخلميس 

ومع أنه على بصرية من ربه ونور الوحي أتيه دوما  من عند هللا، إال  ،ما علمه موالهك صلى هللا عليه وسلَّميدان رسول هللا س
  :ال يفعل شيئا  إال بعد اسإستشارةأنه كان يُعلم أصحابه ف

َىهموى ِ  احْمىرِ  ﴿ َِ  (.آل عمران259) ﴾ َلشلا
 .ورفكان يشاورهم يف هذه األم

وفيها جهات فيها إن جهات املدينة املختلفة فيها جبل ال يستطيعون أن أيتوان من جهاته، : عد املشاورة، قالوافاجتمعوا وب
يعوا أن يدخلوا ويستطوفيها جهة واحدة من جهة جبل ُأحد فهذه جهٌة مفتوحة، بساتني وأشجار لن يعرفوا أن أيتتوان من بينها، 

 فماذا نفعل؟  منها إىل املدينة،
نصنع خندقا  يف هذا املكان الذي  ميكنهم الدخول منه ونقف حنرسه، وخندق يعين : وقال هنع هللا يضردان سلمان الفارسي فأشار سي

وكل من حياول أن يعدي  ،والرماح ومعنا السهام ومعنا السيوفومعنا نبال حنرسها، ترعة كبرية ولكن ليس فيها ماء، ونبقى حوهلا 
 .عدَّى نضربه ابلسيوف نضربه ابلسهام أو ابلرماح، وإن

كان ها الصاحلون واألبرار،  اليت ينبغي أن يعيَ اللمحة  صلى هللا عليه وسلَّموأعطاان النيب  حفر هذا اخلندق،موا أنفسهم يف فقسَّ 
وحيمل الرتاب معهم، وكلما وجدوا صخرة شديدة عجزوا عن حتطيمها استغاثوا به،  حيفر معهم،اركهم يف كل عمل  يقومون به، يش

 .تبارك وتعاىلت، ألنه كان أقواهم وأشدهم مبدد من عند مواله فتتفتَّ  صلى هللا عليه وسلَّمرهبا مبعوله ضفي صلى هللا عليه وسلَّمفيأيت 
صلى وكان من بينهم  اجلوع مع شدة احلفر وعناء العمل، وكانوا كلهم يعانون من مرارةاجلوع فلم يكن معهم مئونة، وقامسهم 

 .هللا عليه وسلَّم
هم ابلسهام وردوهم ابلرماح، ن خيرتقوه، فكان كلما أراد فئة منهم أن يعربوه ضربو هوا من حفر اخلندق حاول األعداء أفلما إنت

ن بعضهم نظر إىل موضع  يف اخلندق غري كبري، فعربوه فقابلهم املسلمون، ومنهم من كان فارس اجلزيرة العربية كلها وُيسمى إال أ
 من يبارزين؟ : وقال رسه وطاف حول املسلمنيبف مرَّ عمرو بن ُود، 

مل يبلغ الثامنة فقام عليٌّ وكان شااب  فتيا  صغريا  يف السن،  فلم يُقم أحد،واملبارزة واحد لواحد كما يف املصارعة احلرة اآلن، 
من الشباب الفرسان  إجلس فأنت صغري السن، يريد واحد: صلى هللا عليه وسلَّمأان  ا رسول هللا، فيقول : عشرة بعد، فقال

  .األشداء يقوم
قم له  ا علي ، فاشتبك : فيدور عمرو فال أحد يقوم، بعد املرة الثالثة وكل مرة يقول اسإمام علي أان  ا رسول هللا، قال

       . وكربَّ املسلمونفكربَّ رسول هللا ضربة قاتلة قضى عليه، الفارسان وضربه عليٌّ 
املؤمن الفطن الكيِ س خدوما  لدينه، فليس شرط اخلدمة حبمل السالح أو القتال، بل كما قال يكون وعلَّم هللا عز وجل كيف 

 : صلى هللا عليه وسلَّم
 (.احلرب ُخدعة)
َي عأ أيب هريرة هنع هللا يضر]  [.صحيح البخا
كبرية من القبائل   جاء رجٌل إمسه نعيم بن مسعود وكان من قبيلة غطفان، وهي قبيلة عربيةف، ممكن أن تكون احلرب خداعو 

لذي أتمرين به؟ ـ يعين كلفين بعمل يناسبين ـ ا فما ا رسول هللا إين أسلمت، ومل يعلم قومي إبسالمي بعد، : وقالاملشرتكة يف القتال، 
  .اخذِ ل القوم عن: قال

 رغم العهد الذي وكان صديقا  لليهود، وصديقا  لقريش وهو من غطفان، فذهب إىل اليهود الذين إنقلبوا على رسول هللا
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إن : قالمني، نعرف أنك لنا انصٌح أ:  ا معشر اليهود ما تعرفونين؟ قالوا: ، فقالصلى هللا عليه وسلَّمتعاهدوا عليه مع رسول هللا 
 وال صلى هللا عليه وسلَّمـ ويريدون الرجوع إىل بالدهم ويرتكوكم حملمد  اسإنتظار،وغطفان وأسد وغريهم ملموا من طول  ا  قريش

ا، يكونون رهائن عندكم، فإن تركوكم ومشو ن يعطوكم عشرة من زعمائهم، أطلبوا منهم أ: فماذا نصنع؟ قال: م، قالواتستطيعون قتاهل
 .صلوات ريب وتسليماته عليهك حتموا أنفسكم من غضبه ـ سلمتموهم إىل دمحم يقتلهم وبذل

إنك خريان وإنك ويفٌّ لنا، : لمون عن أمري فيكم؟ قالواماذا تع: وذهب إىل قريش وذهب إىل غطفان وقال هلم قولة واحدة
ويسلموهم إليه ليقتلهم  ن  اخذوا عشرة  من زعامائكمذهبوا إىل دمحم واتفقوا معه على أو إن معشر اليهود ندموا على ما فعلوا، : قال

 .حىت يعفو عنهم
أن هنجم على املسلمني مرة  واحدة، ألننا قد  نريدإىل مىت هذا اسإنتظار؟ : أرسلت قريش ومن معها من القائل من اليهود

تذهبون وترتكوننا؟ أعطوان : وهذه إعانة هللا، فقالوا هلم أمرا  من أمور هللا، يعينه هللا مللنا اسإنتظار ـ فاسإنسان عندما يريد أن يفعل
  .عشرة من زعمائكم يكونون رهينة عندان حىت ال ترتكوان إىل حممد  يفرتسنا

 صدق نعيم بن مسعود،: فقالت اليهود لن نعطيكم رجال  واحدا ، صدق نعيم بن مسعود، وهللا: ن معهافقالت قريش وم
 .صلى هللا عليه وسلَّمويرتكوان فريسة حملمد ـ أرادوا أن ميشوا 

ى صلحىت يعرفنا رسول هللا مما تعمله اجليوش، هل يوجد جيش يستطيع أن يفعل ما فعله نعيم وحده؟ فاخلدعة تعمل أكثر 
 .لنفع اسإسالم واملسلمني ر من خدمات اجليوشخدمة  أكثأن أي مؤمن يستطيع أن يقدم لإلسالم  هللا عليه وسلَّم

وصلى هبم صالة العصر يف مسجد الفتح، ربعاء، يف يوم األ صلى هللا عليه وسلَّموأكمل هللا عز وجل النصر عندما خرج النيب 
مع أهنا أثر من آاثر اسإسالم،  كنا نزورها عندما نذهب للمدينة، وهم هدموها حاليا ، ومسجد الفتح كان من املساجد السبعة اليت  

  .يصلون فيه دق وحول اخلندقمسجدا  وهم يف اخلنهلم كل جمموعة من الصحابة كان لكان 
 : وقالفمسجد الفتح حضرة النيب صلى العصر فيه ودعا هللا، 

 (.صران عليهماللهم ُمنزل الكتاب ُمصرف السحاب إهزمهم وان)
َي عأ أيب أَىف هنع هللا يضر]  [.صحيح البخا

إنه وقٌت : صالة العصر يوم األربعاء، ويقولون ولذلك جند كثريا  من الصاحلني يلتمسون الدعاء بعدفاستجاب هللا تعاىل له، 
 .صلى هللا عليه وسلَّمجماٌب فيه الدعاء ألن هللا استجاب فيه خلامت األنبياء 

هم رحيا  يف ليلة شديدة الظالم، فقلعت اخليام وجعلت اسإبل واخليول تتحرك بشدة حىت قطعت حباهلا، ومتشي وأرسل هللا علي
فال يرون شيئا  والظالم دامس والريح شديدة، من أن املسلمني هجموا عليهم، هم تدوس على كل من قابلها، ومن يقابلها؟ فظنوا 

 .سبحانه وتعاىلنصر هللا 
وتبعه قومه وقالت غطفان كذلك، وقالت بقية القبائل  ش ال بقاء لنا أان ذاهٌب إىل مكة،معشر قري ا : فقال أبو سفيان

  .سبحانه وتعاىلالعربية كذلك، وُهزموا أبمر هللا وكانت هنايتهم هبذه الريح الشديدة اليت أرسلها عليهم 
وكانوا يقتلون بعضهم، ألنه ال يرى من يهجم أهنم ملا ظنوا أن املسلمني هجموا عليهم ْحلوا سيوفهم حىت قيل يف وصفهم 

 .م فيضربه بسيفهظن من يهجم عليه مسلم فيضربه بسيفه، واآلخر يظن أن من يهجم عليه كذلك مسلو عليه، 
أننا نعلم علم اليقني أنه مهما ُتمع علينا األحزاب  ،لتكون عربة  ألويل األلباببسورة األحزاب  سبحانه وتعاىلان هللا فجاء

هنم، نعلم علم اليقني وشأومهما كان آتلفهم وإجتماعهم  عددهم،ومهما كان كثُر عددهم، ومهما حتدَّثت وقويت أسلحتهم، ومهما  
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 .، فنثق يف ذلك وال نتحول عن ذلكصلى هللا عليه وسلَّمأن النصر هلل ولدين هللا وللدين جاء به سيدان رسول هللا 
وى  ﴿ ِْ ِِ ِم ِمِننيل ِمأى ألُسى ِى ْم  (.األحزاب6) ﴾النَِّبي ألَى ل ِْللى

فإذا أمرك  ا حىت نستأذن من آابئنا وأمهاتنا ـأتركن: له ، ويقولونإذا أراد اخلروج إىل اجلهاد صلى هللا عليه وسلَّمكان النيب 
 مك؟ أبمر  فهل تستأذن من أبيك وأ الرسول

 :فعاتبهم هللا وقال هلم هللا
ألمر  آخر غري  ترتك أمر النيب وتريد أن تذهب ألبيك وأمك تستأذن منهم ىل ابملؤمنني من أنفسهم، فكيف لك أنلنيب أو ا

  فهل جيوز؟أمر النيب 
صلى ، وخاضعني لشريعة وسنة النيب طوع أمر النيبمجيعا  النيب، فإن هللا عز وجل أمران أن نكون من مر األلكن ما دام كان 

 .يف كل وقت  وحني مهللا عليه وسلَّ 
 وابلنسبة لنا؟

 :لنا وللمسلمني أمجعني صلى هللا عليه وسلَّمقال 
 (.أحدكم حىت أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه والناس أمجعنيوهللا ال يؤمن )
َي عأ أُس بأ مالك هنع هللا يضر]  [.صحيح البخا

سبحانه ان احلق الذي يطالبنا به هللا ميلست على درجة اسإ إذا كان أحد من هؤالء الثالث أغلى عندك من رسول هللا، فأنت
 .وتعاىل

والدان ومن آابئنا وأمهاتنا ومن أموالنا، ومن كل شيئ  حنوزه واجنا ومن أومن أز بنا من أنفسنا أوىل النيب حضرة ن يكون أالبد 
 . عليه وسلَّمصلى هللاألنه هو املنقذ لنا من الظلمات إىل النور ومنلكه يف هذه احلياة الدنيا، 

القرآن نزل على ، و وهؤالء أصحاب قراءات ن كعب،وسيدان أيب ب ،وسيدان عبد هللا بن مسعود ،بن عباسقال سيدان عبد هللا 
 :صلى هللا عليه وسلَّمقال سبع قراءات، 

 (.أُنزل القرآن على سبع فاقرأوا ما تيسر منه)
 [.الصحيحني عأ عْر بأ اخلطاب هنع هللا يضر]

 :يف هذه اآليةقالوا 
وى  ﴿ ِْ ِِ ِم ِمِننيل ِمأى ألُسى ِى ْم ْموى وهو أبوهم، النَِّبي ألَى ل ِْللى اُسم ْل ُمأم أممَّ َلا  :وهذا بنص كالم هللاـ  ﴾َلألزى
ة   ﴿ ول ِمنمونل ِإخى ِى ْم  (.احلجرات22) ﴾ ِإَّنَّلا الى

 فنحن كلنا إخوة، وأبوان كلنا من؟ 
 .تبارك وتعاىلاليت إرتضاها لنا رب الربية  ةالدين والشرع والروحانية واحلياة اسإمياني يف صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا 

ْموى  ﴿ اُسم ْل ُمأم أممَّ َلا  (.األحزاب6) ﴾ َلألزى
ال جيوز ملؤمن أن يتزوج إحدى زوجات الرسول بعد إنتقاله إىل الرفيق األعلى، وال جيوز أنه زواج النيب أمهات لنا، وهذا يعين أ

لكن ال ترثه وال يرثها، فهذا املوضوع خاص ابلنكاح فقط حىت حيرم علينا أن نتزوج زوجات النيب ا إال على أهنا كأمه، أن يعامله
 .أمجعني عليهم تبارك وتعاىلألهنن أمهاتنا رضوان هللا 

 ا  واحدرجل  أيخذ عندما هاجر أبصحابه من مكة ومن حوهلا إىل املدينة كان يُوآخي بينهم كل  صلى هللا عليه وسلَّمالنيب 
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ويقتسم معه داره وماله وأرضه وُتارته، وملا أحدها ميوت أخوه كان يرثه، وهذا الكالم كان يف بداية اهلجرة إىل املدينة أخوه،  ويكوان
 :املنورة

ُىفِ  ﴿ لِيلاءم بسل َى ْموى أل ُىضم ِمنلاتم بسل ِى ْم َلالى ِمنمونل  ِى ْم  (.التوبة72) ﴾ َلالى
 :قرت األمور للمصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم، نسخ هللا تعاىل هذا احلكم وقالوإستوبعد أن ثبت اسإسالم 

ُىِف ِ  ِتالاِب لِ  ﴿ ْموى ألَى ل بِبسل ُىضم اِب بسل َلمو احَْىحل رِيأل ـ ممن؟  َلأم ُِ ا ْل ْم َلالى ِمِننيل  ِى ْم  (.األحزاب6) ﴾ ِمأل الى
كان إبن أو إبنة أو أخ أو إن  ا التوريث يكون عن طريق الرحم اليت بينهم، وإمن ،ريث األخ يف هللا املرياث الشرعييعين إنتهى تو 

 .أخت أو غريه على حسب درجته يف أويل األرحام، وهذه اآلية اليت نسخت ذلك يف كتاب هللا
َفًا  ﴿ ُىرم لِيلاِئكموى مل َى ُللموا ِإ ل أل ِى  (.األحزاب6) ﴾ِإحْ ألنى ُسل

ل اخلري، وكل واحد يريد قبل أن خيرج من الدنيا يكون له عمل صاحل ينفعه عند لقاء كان ربنا يعرف أن املؤمنني حيبون عم
 :قال هللا تعاىلهللا، وألهنم يريدون أن يكون هلم عمل صاحل يبقى هلم بعد لقاء هللا، 

ُللموا إِ  ﴿ ِى َفًاِإحْ ألنى ُسل ُىرم لِيلاِئكموى مل َى   (.األحزاب6) ﴾  ل أل
أو وصية، والوصية ال تزيد عن الثُلث إال إبقرار الورثة، فإذا وافق الورثة على الوصية ، صدقة إذا كنت تريد أن تُعطي لواحد

  .اليت ُتاوزت الثُلث متشي
، تبارك وتعاىل عند هللا جارية   لكن كل واحد عند موته له أن يتصدق بثُلث تركته يف أي وجه من وجوه اخلري لتبقى له صدقة  

ألن عند سكرات املوت ال تنفع هذه األمور، ولكن قبل أن ميوت بفرتة ما أتتيه سكرات املوت، وليس معىن عند موته يعين عند
  .يستعد هلا من اآلن

أو وصية لصبية أيتام، أو وصية لبنات ليس هلم من يزوجهم فُيوصي بوصية ملعهد ديين، أو وصية ملكتب حتفيظ قرآن، 
 :وهذه الوصية موجودة يف اسإسالموينال به رضا امللك العالم،  ،ذا املالفيزوجهم هب
َى دليىأِ  ﴿ َلِصيَِّة يموِصي ِِبلا أل ُىِد   (.النساء22) ﴾ ِمأى بسل

ورثني فقبل الدين، والوصية خترج من الرتكة 
ُ
 ؟ أو الورثة ماذا يفعلونالواحد عندما ميوت فامل

  :موالهخُيرجوا من أ
ن أفضل لإلنسان املؤمن أن ُيكفن من ماله، ال من مال إبنه وال الكفن والُغسل والدفن، كل هذا خيرج من الرتكة، أل: وال  أ

 .اخلاص همالفالكفن ابلذات من  ،هوإبنته وال وريثه، بل من ماله 
 : لكن ابلنسبة للعزاء

أنخذ  حراٌم أنف ،وإذا كان األوالد صغار ومل يبلغوا السنالعزاء ختتلف أموره، إذا كان األوالد كبار وأغنياء هم يعملوا العزاء، 
 .وليس هلم شأٌن مبوضوع العزاءمن نصيبهم ما نصنع به عزاء، ألهنم صغار السن وهم أوىل هبذا املال، 

 ماذا أنخذ منه؟ ف
الكفن والُغسل والدفن وما شابه ذلك وهي خارجته، وبعد ذلك ُُنرج الوصية اليت أوصى هبا، وبعد ذلك : كما قلت حاليا  

تبارك يه خللق هللا، وبعد ذلك نورث ابقي الرتكة للورثة الشرعيني كما بني هللا يف كتاب هللا الدين الذي عل ، أينالديْ يف ننظر 
 .وتعاىل

ًَا ﴿ طمو ِى  (.األحزاب6) ﴾ تلانل ذلِلكل ِ  الىِكالاِب مل
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ع هللا الذي وهذا الكالم موجود يف الكتاب يعين يف اللوح احملفوظ، أو يف الكتاب يعين يف علم هللا، أو يف الكتاب يعين يف شر 
 .سبحانه وتعاىلربنا كتب ذلك وال جيوز تغيري ما كتبه العزيز احلميد ، ومسطورا  يعين مكتواب  ومصطفاه، هللا أنزله هللا على حبيبه 

عن األنبياء واملرسلني املقربني واملسمون أبويل  سبحانه وتعاىلبعد ذلك حتدث هللا وهذا اجلزء األول من اآل ات اليت عندان، 
  .مالعز 

 ا رسول هللا كم عدد : هؤالء طبقات منهم األنبياء واملرسلني بصفة  عامة، وهؤالء سيدان أبو ذر يقول نبياء واملرسلنيفاأل
 : صلى هللا عليه وسلَّماألنبياء واملرسلني؟ فقال 

 (.مائة  وأربعة  وعشرين ألف نيب)
 [.إبأ حبان عأ أيب ذَ هنع هللا يضر]

 :بياء أهل اخلصوصية املذكورين يف القرآن، وهؤالء كم عددهم؟ مخسة وعشرين، ولكن هللا قالألف، األن 201دهم كم؟ عد
ْموى ملأى َللى ُسلقىصمصى عللليىكل  ﴿ ِمنسى َل ْموى ملأى قلصلصىنلا عللليىكل   (.غافر78) ﴾ ِمنسى

 :صلى هللا عليه وسلَّماألنبياء املبجلني واملكرمني مساهم هللا أُويل العزم وقال له 
ُلزىِب ِمأل الريسملِ فلا ﴿ َلمو الى ا صلبسلرل أم ْل  (.األحقاف35) ﴾ صىِِبى تل

 :أُويل العزم من؟ هم الذين عدَّهم ربنا يف هذه اآلية اليت عندان
ْموى  ﴿ َنل ِمأل النَِّبيِ نيل ِميثلاقسل ِإذى ألخلذى  (.األحزاب7) ﴾َل

 : نبينيوامليثاق هو العهد، وربنا أخذ على النبيني العهد يف يوم ميثاق ال
ا  ﴿ ْل َلسمول  ممصلدِ ق  ِل اءلتموى  ُل ِة ُثمَّ  ْل َلِحكى امكموى ِمأى ِتالاِب  ا آلُسليسى ْل ِإذى ألخلذل ل ِميثلاقل النَِّبيِ نيل لل َلللاسلنىصمرمَّأم َل ِمنمأَّ بِِأ  ِى ُلكموى للاسم مل

َىَنل  ُتمى علللى ذلِلكموى ِإصىِري قلالموا ألقسىرل َلألخلذى َىُتمى  ُلكموى ِمأل الشَّاِهِديأل قلالل ألألقسىرل َلألَنل مل َا  دم ْل  (.آل عمران82) ﴾  قلالل فلاشى
 :وعاد وأخذ معهم العهد مرة اثنية، العهد الذي كان مع كل بين آدم

ِْوى  ﴿ ِِ ِم ْلدلهموى علللى ألُسى َلألشى ْموى  َ ِيسَّاسل َِِهوى ذم َلبيكل ِمأى بلِِن آلدلبل ِمأى ظمْمو ِإذى ألخلذل  ِىتم ِبرلبِ كموى قلالموا حاضرين ـ  ـ وكانوا أيضا  َل أللل
ا غلاِفِلنيل  بل الىِقيلاملِة ِإَنَّ تمنَّا علأى هلذل َنل ألنى ُسلقمولموا يسلوى دى ِْ  (.األعراف270) ﴾ بسلللى شل

 :وأخذ العهد قبل ذلك على أُويل العزم من النبيني واملرسلني
ْموى  ﴿ َنل ِمأل النَِّبيِ نيل ِميثلاقسل ِإذى ألخلذى   (.حزاباأل7) ﴾َل

أنت األول، وبعدها أتى هبم : وقال هلمفأتى به يف األول، ألمة أمجعني مكانة خري النبيني، لوأراد هللا عز وجل أن يبني لنا و 
 :وعلى حسب خروجهم يف الزمن زمن،برتتيب ال
َلِمأى ُموِح  ﴿ ِلى ابىِأ  ـ ألنه الذي أتى يف األول ـَلِمنىكل  َلِعي َلمموسلى  ِإبسىرلاِهيول   (.األحزاب7) ﴾ملرىَيلل َل

، ومل أتى به ربنا يف األول؟ صلى هللا عليه وسلَّمفُأويل العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وإمامهم وقائدهم سيدان رسول هللا 
  .هبا، ونعرف تشريف وتكرمي هللا لهلنعرف مكانته وحنافظ عليها، ونعرف درجته وحُنيطه 

 .صلوات ريب وتسليماته عليهتكرمي فنسأل هللا له ز ادة تشريف وز ادة 
ْموى ِميثلاقًا غلِليظًا ﴿ َنل ِمنسى  (. األحزاب7) ﴾ َلألخلذى

 .تبارك وتعاىلوال يكون يف قلوهبم غري هللا  حيبون هللا وال حيبون أحدا  سواه،يعين ميثاق شديد، وامليثاق على ماذا؟ على أهنم 
  . هللا، فورا  حياسبه موالهىل غريإولذلك كان أي نيب   مييل ميلة  ولو صغرية  
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نجب، ورزقه هللا إبمساعيل، فلما عاما  مل يُ  أبو األنبياء سيدان إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم عاش مثانني
 له؟  تبارك وتعاىلفماذا كانت حماسبة هللا  ه،ُرزق إبمساعيل مالت ُشعبة صغرية يف قلبه إىل ولد

إىل موضع البيت احلرام، إىل مكان  ال مأوى فيه، وال طعام فيه، وال ماء فيه، وال بشر فيه، وال أنيس فيه، ه ُخذه وأُم: قال له
 .طرفة عني  وال أقل يريد من قلبه أن ال مييل إىل سواه هللا ملاذا؟ ألن

الطويل يف الصحراء، ولكن يف  السفرهذا وكان يزوره راكبا  ظهر الرباق مركب األنبياء، فال يسافر فكان يذهب إليه ليزوره، 
 :إذحبه، وأراه يف املنام أنه يذحبه: فُأعجب به، فقالفرآه شااب  فتيا  ، كرفة عني  يكون هناط

ُىظمرى ملاذلا ُسلرلى ﴿ نلاِب ألّن ِ ألذىَبلمكل فلا ْل  (.الصافات220) ﴾ قلالل َيل بسمِنلَّ ِإّن ِ ألَلى ِ  الى
 :ن رؤ ا األنبياء وحيٌ أـ وهو يعلم م علَّ ـُـقال الغالم امل

ملرم سلالِجدمّن ِإنى شلاءل ل ِمأل الصَّاِبرِيأل  ﴿ ِى ُللى ملا ُسم ا ( 220) قلالل َيل ألبلِت افسى ْل لل ا ألسى َّْ ـ يعين أصبحت قلوهبما سليمة هلل فسللل
ُسللَّأم ِللىجلِبنيِ ليس فيها سواه ـ  دل ـ مع أنه أانمه وأوشك أن يذحبه  ـ( الصافات223) َل قلدى صلدَّقىتل الريؤىَيل ( 221) ِإبسىرلاِهيوم  يسىنلاهم ألنى َيل َلَنل

ِننيل  ِِ ْمحى  (.الصافات) (225) ﴾ ِإَنَّ تلذلِلكل َنلىِزي الى
 يكون يف قلبك غريان،  كل ما نريده أن ال

 [.سواه إن هللا يغار أن يرى يف قلوب أنبيائه شيئا  ]
يعرف هللا ال مييل إىل غري هللا طرفة عني  الذي يعرف ال يكون كمن ال يعرف، م أهنم يعرفون هللا، و يعل سبحانه وتعاىلألن هللا 

 . وال أقل
ألن كل منهم له رسالة، فالبد أن يُبلغ هذه الرسالة، فأخذ وأخذ عليهم امليثاق أن يبلغوا رساالت هللا اليت كلفهم هبا هللا، 

 .يد أن يبلغوا رساالت هللا إىل أقوامهمدعليهم العهد الش
من وأنتم تعلمون ما تعرض له األنبياء وسيد الرسل واألنبياء  ، وصعوابت مجَّة،دون يف إبالغ رساالهتم معاانة شديدةسيج
 .، ولكنهم مل يتغريوا ومل يتبدلوايف سبيل دعوة هللاالصعوابت 

 :حىت قال لعمه عندما حدثه يف ذلك األمر
 (.ري على أن أترك هذا األمر ما تركته حىت يُظهره هللا، أو أهلك دونهوهللا  ا عِم لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يسا)
 [.يُقوب بأ عابة إبأ املغرية س صححأ األلباّنسرية إبأ هشاب ]

وكل األنبياء واملرسلني كانوا على هذه الشاكلة، ألن من يتعرض لدعوة هللا حىت من أولياء هللا ومن العلماء ابهلل، البد أن 
ت الدعوة وماتت الرسالة اليت أُمر إنتهعد ومشاكل ال حُتد، إذا إستصغر نفسه وسلَّم نفسه هلذه املشاكل،  تُ يتعرض لصعوابت ال

 : واألولياء الصاحلني يقول فيهم هللاعلماء العاملنيوالإببالغها، ألن الرسل أُمروا إببالغ رساالت هللا، 
َِسلاحِْت لِ  ﴿ ُلأم  الَِّذيأل يسمبسللِ غمونل  نل ألحلًدا ِإحْ لل  َلَيلىشلوى  (.األحزاب39) ﴾ َلحْ َيلىشلوى

 .صلى هللا عليه وسلَّمأهنم خلفاء وورثة عن رسول هللا هم يف نفس املنظومة 
ِْوى  ﴿ ِق أللل الصَّاِدِقنيل علأى ِصدى ِى  (.األحزاب8) ﴾لِيل

صلى هللا عليه إبالغ رسلهم هلم، قال  عنويسأل الصادقني من أممهم  خلق،يسأل األنبياء وهم الصادقني عن إبالغ دعوهتم لل
 :وسلَّم

بلى  ا رب بلغت رساالتك، فيقول هللا تعاىل : أمل تبلغ رسااليت؟ فيقول: فيقول هللا تعاىل له يُدعى يوم القيامة النيب وقومه،)
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: من الذي يشهد لك؟ فيقول: ىلفيقول هللا تعاويكذبون يف حضرة الواحد القهار،  مل يبلغنا بشيئ، :نأمل يبلغكم رسويل؟ فيقولو : هلم
 (.صلى هللا عليه وسلَّمأمة دمحم 
َي هنع هللا يضر]  [.إبأ حبان   صحيحأ عأ أيب سُيد اخلد

 :وهذا يف قول هللا
يًدا ﴿ ِْ َليلكمونل الرَّسمولم عللليىكموى شل اءل علللى النَّاِس  ْلدل َلسلطًا لِالكموُموا شم ُللىنلاتموى أممًَّة  ُل ِلكل   (.البقرة213) ﴾ َلتلذل
اِفرِيأل  ﴿ ا ـواملشركني واجلاحدين ـ َلألعلدَّ لِلىكل ًْ اًْل أللِي  (.األحزاب8) ﴾ علذل

بالءات ايل أليم يف اآلخرة، العذاب األليم يف الدنيا من األمراض واألسقام وال وعذااب   ،يف الدنيا ألنه عز وجل جعل هلم عذااب  
 .عها، والعذاب الشديد يف اآلخرة يف انر جهنم خالدين فيها أبدا  واليت ال يستطيعون دف ال عد هلا وال حد هلا،

وأن يُهلك ن ينصران على مجيع أعدائنا وأعداء اسإسالم، صران على أنفسنا نصرا  عزيزا ، وأأن ين سبحانه وتعاىلنسأل هللا 
وأن جيعل كلمة هللا هي العليا، وكلمة الذين   وأن خُيرج املسلمني من بينهم ساملني غامنني، ن ابلكافرين والظاملني ابلظاملني،الكافري

  . كفروا هي الُسفلى، وأن جيعل اجملد والعظمة والنصر يف النهاية لإلسالم واملسلمني
َعلى آلأ َصحبأ َسلَّو َك على سيدَن دمحم  ْل  َصلى ل َسلَّو 

 


