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إّن رسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الميزاُن األكبر ؛ فعليه ( 

ُتعرض األشياء ، على ُخلقه وسيرته وهديه ، فما وافقها فهو 

 .) الحق ، وما خالفها فهو الباطل

 . سفيان بن ُعيينة رحمه اهللاُ        
 

وأحداثها ملحمٌة السيرةِ  الخطبُة األسبوعيُة نوٌر متأللئ ، ويف

قد تضعُف كلُّ موضوعات الخطيب ، إال السيرَة فإنها  ..مضيئة

 ...تتقُد وتلتهب
 

 َليــَت الَمــدائَِح َتســَتويف َمناِقَبــهُ 
 

ــرِ األَُولِ  ** ــُل األَعُص ــٌب َوَأه ــا ُكَلي  َفم
 

 ُخذ ما َتراُه َوَدع َشيئًا َسـِمعَت بِـهِ 
 

 يف َطلَعِة الَشمِس ما ُيغنيَك َعـن ُزَحـلِ  **
 

 

 .. المتنبي
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 السـيرة كتابـةُ  ، يـاماأل هـذه نعيُشها التي الكتابة لحظاِت  أمتعِ  فمن

 خطـٍب  ونشـرَ  ، المضـمارِ  هـذا خوَض  تعالى اهللا يّسر وقد النبوية،

 المنبـر اقتحـامَ  حاولنـا. ) الـوداع بثنيـات ( ُنِعتت ، ِسَيرية قصصية

 .  خاللها من المباركة السيرة بأحاديِث  األسبوعي

 الكـفِّ  يف القلـمُ  يطـاوعني لـم ، رقراقة خاطفةً  طيبةً  كانت أن ولما

 ُخطـب (  عـن الكتابةِ  يف  اهللا، بفضل آخر أفقًا شقَّ  بل ، االنتهاءو
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 وتحمـَس  توقـف، بـال وانطلـَق  ، تلكـأ بال فشرعَ  )، القرآنية السيرة

 شـيءٍ  علـى الوقـوَف  وحـاوَل  وفقهها، درسها يف فغاص برود، بال

 ويُسـرَّ  ، نفسـه لُيمّتـعَ  المنبـري، للنشر يصلُح  ، والعبر العظاِت  من

 .!… متعهموي اآلخرين

 اكتفـى فمـا ، مواقفـه مـن أمتـعَ  وال ، المختـارِ  سـيرةِ  مـن أجـلَّ  فال

 حدائق يف ولكن ، آخر بكتاٍب  نشاُطه تجّددَ  حتى ، األول بالكتاب

ــرآنِ  ــذه الق ــرة ه ــرُ  ، الم ــص، فتفس ــدبرُ  وتق ــه وتت ــردُ  ، وتتفق  وتس

 ..!وتتأمل

 النبويـة بالشخصيةِ  تعلَق  إذا أطيَبه وما ، القرآين القصَص  أحال وما

 . التسليم وأتمّ  الصالة أفضُل  صاحبها على ،
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 السـيرة موضوعات روائعِ  من ) خطبةً  ثالثون ( هنا ُجمعت ولهذا

َق  ، العظام  ، جنَباتهـا يف وسار ، طيَّاتِها يف وتراَمى ، أعماقِها يف حدَّ

 الحركــة، يف فاشــتد الشــوُق، حَفــزه الســعي مــن فتــرَ  كلمــا وكــان

 فعـاَش  ، ينقطع أو يجفُّ  ال بما والقلم هو وتزود السير، وضاعَف 

ــذ ــتطعمَ  ، اللذائ ــرات واس ــتروَح  ، المس ــات، واس ــاب الطيب  وأص

 ، الخطـوات تلـَك  َخطا من إال يعرفها ال. ومروًجا وجواهر كنوًزا

 جـواد، لـه يكبـو ال ، والنهـار بالليـل وسـارَ  ، العَزمات لها وامتطى

 وكـذا. انجـذابًا جـَذبوان ، اختطاًفـا اخُتطف قد عزم، به ينبو وال

ها الخالدة السيرةُ  هي  وروِضـها ودررهـا، وُدّرهـا ، وسـحرِها بِسرِّ

 ، األخـالق وتبنـي ، السلوك وتهذُب  ، األفئدة تستلُب  ، ورياضتِها

 !…وتفاصيل أنباءٌ  أو …أساطير وال قصٌص  تصنعه ال ما وتصنعُ 
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يعـيُن علـى  األحـداثالجميل المستلطف هنا أن وعـي هـذه ومن 

.فهـي وسـيلة تدبريـة تشـعل القلـَب ، وتـذكي القرآن وتـدبره فهم 

 !…اإليمان

 ، اإليمانيـة المتعة خطوة : أوًال  فاخطُ  هنا شيًئا طالعَت  إذا ولذلك

 كـلَّ  السـيرة مـن وارُشـف ، األدبيـة الغنيمـة ثـمّ  ، التفقهية اللذة ثم

.  واعتقـاد وتفسـير  وحكـم، وحكمـةٍ  وتطلع، وحديث وفقهٍ  أدٍب 

 . وتعايش اتصالٍ  وكوكب ، ديانة ومسرُح  ، حياة منهاُج  فهي

 يف عقَلــه فليســكْب  ، األخــرى اإلســالم علــوم مــن يــتعلم لــم ومــن

 وإذا..  فاكهتهـا مـن وليقطف ، حدائقها يف وليسرح السيرة، بحار

 ال مـا فيهـا فـإن.  وجمالِهـا وَنهمها طيبِها من فليستكثر وذاق طُعمَ 

ــا ودرســًا طيبــا، ًهــاوفق جّمــًا، علًمــا..  ســواها يف يوجــد  ، مبارًك



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

P 

 سـرُدها، ُيستصـعُب  وال أسـلوُبها، يِستعسرُ  ال.  وافيةً  راويةً  وعبرةً 

 السـيرة إال تحكـي ال دهًرا المنبر على بقيَت  ولو.  قارئها َيملُّ  وال

 ، رفيًعا ومنهجًا ، عميقا توحيًدا خاللها من ستقررُ  فإنك.. النبوية

 راســخًة، وعقيــدةً  ، صــائبا ًفــاوموق نــادرا، وخلًقــا ، عظيمــا ودينــا

ــدبيًرا ــا وت ــةً  ، نافًع ــدًة، وعزيم ــزةً  متق ــةً  وع ــتطوُف . … مذهب  وس

 وتنـوعٍ  ، فذة شموليةٍ  من وستتعجُب  ، كلها الشريعةِ  بموضوعات

 !… ُمحكمة وصناعة ، أخاذة وقيادةٍ  منبسطة، وأخالقيةٍ  ، فتان

 !؟…ذلك من نحن فأين

 صـرفنا تحـاول التـي يـاتالروا كل ولتنهزم القصص، كلُّ  لتسقطْ 

 يف فثمـةَ ..! واإلحسـان السعد وحدائق ، واإليمان العز ميادين عن

 ومـنهٌج  ، وسـلوك وتربيـةٌ  وفقه، وفكرٌ  ، وعمل سيرٌ  النبوية السيرة
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 كتاُبنا يتوجه أن أحسن ما ولذلك! … ومصداقية ورّقةٌ  ، وموعظة

 بهـا َنُغـرَّ  حتـى ، غـراءَ  كتابـةً  وكتابتهـا ، أدبيـة صياغةً  صياغتها إلى

 استهلَك ! … مزورة بقصصٍ  مخدوعًا أو فاسدة، برواياٍت  مغتًرا

 وال ، التهـب العقـُل  ال ، ضائعا مفلًسا وعاد ووقته، وماله عقَله بها

 !!… نَصع العلمُ 

 ، النـاُس  فانجـذَب  الخنـدق يف جابر قصةَ  تناولت..  قديمًا وأذكر

 وأحدٍ  ْدرٍ بَ  وقصص القوم، فاندهش االستشهاد يف خبيب وحديَث 

وا ، واألحزاب  البقـر عطفـةَ  عليهـا وانعطفـوا عجيبـة، رقـةً  لها فرقُّ

 المورقــة والشــجرةَ  ، الملهــم البيــَت  لهــم وكانــت صــغارها، علـى

ــة، ــأوا المظل ــا يف تفي ــتروحوا ، ظالله ــائمها واس ــتطابوا ، نس  واس

وقد تركـت بعـض الخطـب بـال اسـتفتاحات، لنتـرك  !… ثماَرها
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ــر ــذهن التعبي ــرور والمشــ لل ــة ، والتــي تكتســُب مــع م اركة البياني

 !…األيام

ــن ــذه يف ونح ــب ه ــين الخط ــع الثالث ــةَ  نجم ــوم ثالث ــير : عل  التفس

 وأخــالق يتــدفق، إيمــانٌ  ونتائجهــا ، االســتنباطي والفقــه والســيرة

ــٌل  ُترســم،  عقــٌل  ذلــك وَيعقــُب  ، ترتقــى ومواقــف ، ُترتــدى وحل

 عّدلتـه فمـن.  عتـدلي وسلوكٌ  ، يستقيم ولسانٌ  يمتّد، وفكرٌ  يزدان،

ُب  فهـو السيرة ـُق  فهـو السـيرةُ  ألهمتـه ومـن النـاجح، المهـذَّ  الموفَّ

ــدد ــوي ، المس ــا يح ــف  رحاَبه ــنْ  ويرتش ــابِها م ــي ، رض  يف ويرتق

 . هضابِها

 ال عجيـب، بفقـهٍ  وتـدرعنْ  ، الخطيب أيها ُبلغَتك السيرة من فخذ

 قلَبـك ّل وسـ ، وطالبوها السيرة حذاُق  إال ، الدعاة من يفقهه يكاد

 ضاقت قد فاترة، وأجساد ضامئة، أرواح على المسكوبةِ  بينابيعها

 ..!!شديد وتخاذل ، مرير واقع من
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ــر وإذا  مــع فــزدْ  الســديد، االســتنباطي والمعنــى الفقــهُ  بــك قصَّ

 العبـــر ومصـــادر ، " الســـيرة فقـــه "كتـــَب  المصـــطفاة، مراجعهـــا

 الـراهن عصرال يف انتشرت وقد ، المستنبطة والمعاين ، المستلهمة

ـــراهنُ  مـــا فيهـــا ولعـــلَّ  ، ـــداع علـــى ي ـــأمالت ، الفقهـــي اإلب  والت

 !…والسالم ، وإقباال فقًها اهللاُ  زادك ، الرائقة االستنتاجية
 

 عسير محايل

 المحرم عاشوراء صبيحة

 هـ١٤٤٣
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 على إال عدوانَ  وال للمتقين، والعاقبةُ  ، العالمين رب هللا الحمُد 

 وأشهد ، له شريك ال وحده اهللاُ  إال إلهَ  ال أنْ  أشهد …  الظالمين

 وسلم وصحبِه آلِه وعلى عليه اهللاُ  صّلى ، ورسوله عبُده محمدا أنّ 

 … مزيًدا تسليما

ُقوا اهللاَ  ( َمْت لَِغٍد َواتَّ ا َقدَّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللاَ َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ

 اهللاَ َخبِيٌر بَِما َتْعَمُلوَن ). إِنَّ 

 بعد: أما

 أيها الناس:

 أصـدِق  عـنهم، اهللا رضـي الكـرام الصحابة يف بالسوءِ  تشيعُ  قالةٌ  ما

 !… خليل وأنبلِ  رعيل، وأشرِف  ، جيل



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

LK 

 …رســـالته وحمـــلِ  دينـــه، ونصـــرة نبيـــه، لصـــحبةِ  اهللاُ  اختـــارهم

ــــر الخيــــرات يف وســــابقوا ، جهــــاده حــــق اهللاِ  يف فجاهــــدوا  خي

 !…المسابقة

 وأعظُمهــم ، ديانــة وأصــدُقهم اســالمًا، النــاس أوُل  هــم ولــذلك

ُلـوَن ِمـَن الُمَهـاِجرِينَ  (…وإنابة عمًال  ابُِقوَن األَوَّ  )َواألَنَصـارِ  َوالسَّ

 . التوبة سورةُ 

 .…البطـولي جهـاِدهم أو اإليمـاين، سبِقهم إلى بعُضنا يرقى فهل

 حصارهم يحتمُل  أو ، حدٍ أ أو بدر يف بالءهم بعُضنا يضاهي وهل

 النــور ودالئــل ، القــوم وســادة ، النــاس أشــراف…الخنــدق يف

 .…المبين

 



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

LL 

 إّن الــذوائَب مــْن فهــرٍ وإخــوتهمْ 
 

ـــعُ  ** ــــاِس تتب ــــة ً للنـ ــــوا سن ـــْد بينـ  ق
 

 تقــوى اإللِه وباألمرِ الـذي شـرعوا ** َيْرَضى بَها ُكلُّ َمن كاَنْت سرِيَرُتهُ 
 

همُ  قــوٌم إذا حــاربوا ضــّروا  عــدوَّ
 

 أْو حاَوُلوا النّْفَع يف أشياِعِهْم َنفعـوا **
 

 إن كان يف النـاِس سـبَّاقون بعـَدهمُ 
 

ـــى ســـبِقهْم تبـــعُ  **  فكـــلُّ ســـبٍق ألدَن
 

 ــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ

 وعمـــٌل  ، وإخـــالص وبـــالءٌ  ، وتـــاريخ بطـــوالٌت  حيـــاتِهم جـــلُّ 

ــابرة ــتمُ  فمــن …ومث ــابُِقوَن ( … جهــٌد  لكــم يكــون حتــى أن َوالسَّ

ُلـوَن ِمـَن الُمَهـاِجرِينَ   اهللا رسـول مـع جاهـدوا )… َواألَنَصـارِ  األَوَّ

 رفعــوا حتـى ، وتصـرعوا وتحملــوا ، ونصـبوا وجـاعوا ، وصـبروا

 .!…وخارجها الجزيرة يف اإلسالم رايةَ 
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 الفتوحات الشيخان فأتمَّ  ، العرب من قبائل وارتدَّ  اهللا رسوُل  مات

 ، اإلسـالمي الفـتح توسـع حتى ، العراق وانقادت الشام، فذخلت

 ،.. المختلفة التاريخ فصول عبر وأحفاُدهم أوالدهم واصله ثم

 …عدالتهم يف يقدُح  أو شأنهم من يقلل..  متطاول يأتي ثم

 ،..نصرُتم اإلسالم وال بلغُتم، جهَدهم ال.. وخسرتم خبتم

 ، قاعـدون موأنـت مجاهـدون وهـم ، متـأخرون وأنـتم سـابقون هم

 !!…مفضولون وأنتم مفضلون وهم

ـــول ـــلى يق ـــه اهللا ص ـــلم علي ـــا وس ـــحيح يف كم ـــبُّوا  : الص ( ال َتُس

أْصحابِي، ال َتُسبُّوا أْصحابِي، َفوالذي َنْفِسـي بَيـِدِه لـو أنَّ أَحـَدُكْم 

 أْنَفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا، ما أْدَرَك ُمدَّ أَحِدِهْم، وال َنِصيَفُه ).
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ًما جواًدا ، أنَفَق ِمثَل جَبِل ُأحٍد َذهًبا، مـا َبَلـغ َثواُبـه يف لو كري تخيل

ــيِن،  ــألُ الَكفَّ ــا َيْم ــو م ا، وه ــدًّ ــحابي ُم ــِد أْص ــِة أَح ــواَب َنَفق ذلــك َث

 وكـرمهم ، فـاخر وجودهم ، سابقةٌ  فنفقاُتهم والنَّصيُف: النِّصُف.

  لها نظيرَ  ال وطاعاتهم نادر،

حابِة، منَ  الُمِقلِّ  ُجهَد  أنَّ  فتبين  أْنَفقوه الَّذي النََّفقةِ  منَ  والَيسيرَ  الصَّ

ةِ  معَ  اهللاِ، َسبيلِ  يف ـيِق  الَعيشِ  شدَّ  عنـَد  أْوىف فيـه، كـانوا الَّـذي والضِّ

ــرِ  مــنَ  وأْزكــى اهللاِ، ــذي الَكثي ــه الَّ  لســبقهم َبعــَدهم، جــاء َمــن ُينِفُق

 !…الكبير وفضلهم وإخالصهم

ُلوَن ِمنَ  ابُِقوَن اْألَوَّ َبُعـوُهم  ( َوالسَّ اْلُمَهـاِجرِيَن َواْألَنَصـاِر َوالَّـِذيَن اتَّ

ِضــَي اهللاُ َعــنُْهْم َوَرُضـوا َعنْــُه َوَأَعــدَّ َلُهـْم َجنَّــاٍت َتْجــرِي  بِإِْحَسـاٍن رَّ
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لَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم ) سورة التوبـة  َتْحَتَها اْألَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا  َذٰ

 .َأْوَطاَنُهمْ  َوَفاَرُقوا َوَعِشيَرَتُهمْ  َقْوَمُهمْ  ُرواَهاَج  الَِّذينَ  وهم.

 َأْعَدائِـهِ  َعَلـى ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوَل  َنَصُروا الَِّذينَ  َوُهمُ  َأْي:﴿َواْألَْنَصاِر﴾ 

َبُعــوُهْم بِإِْحَســاٍن﴾ َأْصــَحاَبُه، َوآَوْوا اْلَمِدينَــةِ  َأْهــلِ  ِمــنْ   ﴿َوالَّــِذيَن اتَّ

ابِِقينَ  سوى واألنصار ُمَهاِجرِينَ الْ  َبِقيَّةُ  ُهمْ  قِيَل: لِينَ  السَّ  . اْألَوَّ

يَمـانِ  فِـي َسبِيَلُهمْ  َسَلُكوا الَِّذينَ  ُهمُ  َوقِيَل:  النُّْصـَرةِ  َأوِ  َواْلِهْجـَرةِ  اْإلِ

 . اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  إَِلى

اللهــم اغفــر لنــا وإلخواننــا الــذين ســبقونا باإليمــان وال تجعــل يف 

 .…ا ربنا إنك رؤوف رحيمللذين آمنو غالًّ قلوبنا 

أقوُل ما تسمعون ، وأستغفُر اهللا العلي العظيم ، فاستغفروه إنه هو 

 الغفور الرحيم .
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 وعلـى ، بعـده نبيَ  ال من على والسالم والصالةُ  ، وحده هللاِ  الحمُد 

 .… أجمعين وصحبِه آلِه

 : وبعد

 أيها اإلخوُة الكرام :

  : منها وعدًال  اوحقوقً  ، وفضال خيًرا السابقين لهؤالء إنّ 

ـــُتهم ـــذبُّ  ، محاســـنهم وذكـــرُ  ، عـــنهم والترضـــي محب  عـــن وال

 فيمـا الخـوض وعـدم ، ومكـانتهم بـدورهم واإلشادةُ  ، أعراضهم

 كــالمَ  واســمع …  الــدوام علــى فضــلهم واعتقــاد بيــنهم، حصــل

  ..! حقوقهم بعض يف األئمة
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ازيُّ  ُزْرَعــةَ  أبــو اإلمــامُ  يقــول ُجــَل إَِذا  " : اهللا رحمــه الــرَّ َرَأْيــَت الرَّ

َينَْتِقُص َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهللاِ صلى اهللا عليه وسـلم َفـاْعَلْم 

ُه ِزْنِديٌق   . "َأنَّ

اعلـم أن سـبَّ الصـحابة رضـي " : اهللا رحمـه النووي اإلمامُ  وقال

اهللا عنه حـراٌم مـن فـواحِش المحرمـات ، سـواٌء مـن البـَس الفـتَن 

لونمنهم وغيره؛ ألنهم مجته   .  "دوَن يف تلك الحروب متأوِّ

فـيهم قـدٌح يف  القـدُح  " : اهللا رحمـه تيميـة ابن اإلسالم شيُخ  وقال

 ."القرآن والسنة 
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 ، األفـذاذ والصـحاِب  ، الصـالح السـلف مـع اهللاُ  رعـاكم يا فتأدبوا

 .…المرضيين والرجال

ــا  ــٍد، َكَم ــى آِل ُمَحمَّ ــٍد َوَعَل ــى ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص ُه ــى اللَّ ــلَّْيَت َعَل َص

ٍد َوَعَلى  إِْبَراِهيَم َوآِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

ٍد، َكَمـا َباَرْكـَت َعَلـى إِْبـَراِهيَم َوآِل إِْبـَراِهيَم، إِنَّـَك َحِميـٌد  آِل ُمَحمَّ

 …َمِجيٌد 

 والتقــى الهـدى نسـألك إنـا اللهـم. … علينـا تعـن وال أعنـا اللهـم

ــا أصــلح اللهــم.. … ــا واغفــر ، أحوالن ــظ اللهــم … ، ذنوبن  احف

 ..…واإليمان باألمن بالدنا
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 شرورِ  من باهللاِ  ونعوذُ  ، ونستغفُره ، ونستعينُه َنْحَمُده هللاِ  إّن الحمَد 

 وَمن ، له ُمِضلَّ  فال اهللاُ  َيْهِدهِ  َمن ، أعمالِنا سيئاِت  ومن ، أنفِسنا

 ، له شريَك  ال وحَده اهللاُ  إال إله ال أن وأشهُد  ، له هاِديَ  فال ُيْضِلْل 

ًدا أنَّ  وأشهُد   آلِه وعلى يهعل اهللاُ  صّلى ، ورسوُله عبُده ُمَحمَّ

 . أجمعين وصحبه

 بعد: أما

 إخوة اإلسالم:

 أخـالَق  األزمـات وتفرزُ  الرجال، معادنَ  الشدائُد  تكشُف  ما دائما 

 ..!النفوس بواطنَ  المواقُف  وُتبدي ، الناس
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ُسـوِل ِمـْن َبْعـِد َمـا َأَصـاَبُهُم الَقـْرُح  الَِّذيَن اْسَتَجاُبوا لِلَّهِ ( .) … َوالرَّ

 وتمدد، الجرُح  ونشَب   ، وتوغل الَقرُح  بهم حّل .سورة آل عمران

 وال اهللا رسول عن يتخلفوا لم ذلك ومع. …واشتدت والمتاعُب 

ــن ــه، ع ــا دعوت ــرت لم ــاعةُ  حض ــان ، الس ــُد، وح ــت  الموع  وتعين

 !…النَّفرة

 جـراُحهم ُتلِههم ولم واستجابوا ، دنياهم ُتشِغْلهم ولم فاستجابوا

 !…عثاءوالو والعناء البالء حيث ، أحدٍ  يف

ا َأَصاُبوا "َحْمَراِء اْألََسدِ " َيْومَ  َكانَ  وَهَذا ، َوَذلَِك َأنَّ اْلُمْشرِكِيَن َلمَّ

ـا  وا َراِجِعيَن إَِلى بَِالِدِهْم، َفَلمَّ َما َأَصاُبوا ِمَن اْلُمْسِلِميَن يف ُأحد، كرُّ

ــِل  ــى َأْه ــوا َعَل م ــَم َال َتمَّ ــّدُموا لِ ــْيرِِهْم َتنَ ــي َس وا فِ ــَتَمرُّ ــِة اْس اْلَمِدينَ

  َوَجَعُلوَها اْلَفْيَصَلَة. ..
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ــال ــُتم محمــًدا ف ــتم الكواعــَب  وال ، قتل ــا! …أردف ــغَ  َفَلمَّ ــَك  َبَل  َذلِ

َهاِب  إَِلــى اْلُمْســِلِمينَ  َنــَدَب  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُســوَل   لُيــْرِعَبهم َوَراَءُهــمْ  الــذَّ

 َحَضــرَ  َمــنْ  ِســَوى ِألََحــدٍ  يــأذنْ  َوَلــمْ  َوَجَلــًدا، ُقــّوةً  بِِهــمْ  َأنَّ  َوُيــرَِيُهمْ 

 َفاْنَتـَدَب  َعنْـهُ  اهللاُ  َرِضـيَ  اهللاِ  َعْبـدِ  ْبـنِ  َجـابِرِ  ِسـَوى ُأُحٍد، َيْومَ  اْلَوْقَعةَ 

ْثَخانِ  اْلِجَراِح  ِمنَ  بِِهمْ  َما َعَلى اْلُمْسِلُمونَ   وجـل َعـزَّ  لِلَّـهِ  َطاَعةً  َواْإلِ

 .وسلم عليه اهللا صلى ولرسوله

 .وذابين مجاهدين وتسابقوا ، برينصا وحضروا صادقين، فأقبلوا

 وتـرنم وشـبع وتضـخم، بـدل مـن ال ، األبرار الصحابةُ  هم هؤالء

 !… ومستدركا قادحا جاء ثم …

 هللا استجابوا رجولتهم، وعش صبرهم، واقتِف  إيمانهم، من تعلمْ 

 … طواعية وانقادوا ، االستجابة حّق 
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 لقتــالا شــهَد  مــن إال يخــرَج  ال أن اهللا، رســول منــادي ســمعوا 

 .…باألمس

 قومـه يـأمر داره إلـى راجعـا عنـه اهللا رضـي معـاذ بـن سـعد فخرج

 األشـهل عبـد بنـي عامـةُ   فاشية، الناس يف والجراُح .. …بالمسير

 يـأمركم اهللا رسـول إن : فقال معاذ بن سعد فجاء كلها، بل جريح

  .عدوكم تطلبوا أن

 يريـد وهـو جراحات سبع وبه عنه اهللا رضي ُحضير بن أسيُد  فقال

 ولـم سـالحه فأخـذ! … ولرسـوله هللا وطاعـة سـمعا : يداويها أن

 عبـادة بن سعُد  وجاء. اهللا برسول ولحق ، جراحه دواء على يعرج

 أبـو وجـاء.. ولحقـوا فتلبسـوا بالمسير فأمرهم ، ساعدة بني قوَمه

 اهللا رسـول منادي هذا : فقال الجراح يداوون وهم ، جماعته قتادة
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 علـى عّرجـوا ومـا سـالحهم إلـى وثبـواف عـدوكم، بطلـب يأمركم

 …جريحا، أربعون سلمة بني من فخرج جراحاتهم،

ـــى ـــع فتالق ـــع يف الجمي ـــذا موض ـــذا ك ـــم وك ـــتجابتهم يف وه  اس

ــه اهللا رســول لهــم فــدعا ومصــابهم،  ويف…والســالم الصــالة علي

تِي َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة إِالَّ َمـْن َأَبـى  " : َقاَل  الصحيح ا : . َقـاُلو"ُكلُّ ُأمَّ

َة، َوَمـْن  "َيا َرُسوَل اهللاِ، َوَمْن َيْأَبى ؟ َقاَل :  َمْن َأَطاَعنِي َدَخـَل اْلَجنـَّ

 ."َعَصانِي َفَقْد َأَبى 

 ..والحسرات الغفلة وجنبنا ، للخيرات وفقنا اللهم

 .… المسلمين ولسائر ولكم لي اهللاَ  وأستغفرُ  هذا قولي أقوُل 
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الحين، وصّلى اهللاُ وسلم علـى الحمُد هللا رب العالمين ، ولي الص

 .…سيد األولين واآلخرين ، وعلى آلِه وصحبه أجمعين

  وبعد :

 وكيــف الفضــُل، هــذا بهــم بلــغَ  كيــف اهللا: عبــادَ  تتســاءلونَ  فربمــا

 المصائب كل على وتغلبوا ، الشرُف  وذلك ، المكانة هذه طاَلتهم

  !؟.…والحظوظ

 خــالص، يــدٍ وتوح القلــب، يف وقــر شــيءٍ  بســبب أنــه : والجــواب

 ، قلـوبهم مـن أخرجـت ودينـا لهـا، اسـتعدوا وآخـرة فريد، ويقين

 !…به تحلوا وإخباٍت 

 وُأشــربت باليــاهم، اعيــنهم يف وصــُغرت الــدنيا، عنــدهم فهانــت

 .وسلم عليه اهللاُ  صّلى ورسوله اهللا بمحبة القلوب
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الَّـِذيَن  { : البخـاري صـحيح يف كمـا عنهـا اهللا رضـي عائشةُ  قالت

ـِذيَن َأْحَسـنُوا اْسَتَجاُبو ُسوِل ِمْن َبْعِد َما َأَصـاَبُهُم اْلَقـْرُح لِلَّ ِه َوالرَّ ا لِلَّ

َقْوا َأْجٌر َعظِيٌم  : َيا اْبَن ُأْختِي، َكـاَن َأُبـوَك  لُِعْرَوةَ  َقاَلْت  . }ِمنُْهْم َواتَّ

ــا َأَصــاَب َرُســوَل اهللاِ َصــلَّى اهللاُ  َبْيــُر، َوَأُبــو َبْكــرٍ َلمَّ  َعَلْيــِه ِمــنُْهُم ؛ الزُّ

َوَسلََّم َما َأَصـاَب َيـْوَم ُأُحـٍد، َواْنَصـَرَف َعنْـُه اْلُمْشـرُِكوَن َخـاَف َأْن 

. َفاْنَتـَدَب ِمـنُْهْم َسـْبُعوَن "َمْن َيْذَهُب فِي إِْثرِِهْم  "َيْرِجُعوا، َقاَل : 

َبْيُر.  َرُجًال. َقاَل : َكاَن فِيِهْم َأُبو َبْكرٍ، َوالزُّ

 نفـًرا قابـل لمـا سـفيان أبـو تضعضع ، األسد اءحمر حضروا ولما

ٌد َقْد َخَرَج فِي َأْصَحابِِه  َقاَل: محمد جيش حذروه خزاعة من ُمَحمَّ

ًقــا، َقــِد  ُقــوَن َعَلــْيُكْم َتَحرُّ َيْطُلــُبُكْم فِــي َجْمــٍع َلــْم َأَر ِمْثَلــُه َقــطُّ َيَتَحرَّ

ِمُكْم َوَنِدُموا َعَلى َصـنِيِعِهْم، اْجَتَمَع َمَعُه َمْن َكاَن َتَخلََّف َعنُْه فِي َيوْ 
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، َقـاَل: َوْيَلـَك َمـا  َوفِيِهْم ِمـَن اْلَحنَـِق َعَلـْيُكْم َشـْيٌء َلـْم َأَر ِمْثَلـُه َقـطُّ

َتُقوُل؟ َقاَل: َواهللاِ َما َأَراَك َتْرَحُل َحتَّـى َتـَرى َنَواِصـَي اْلَخْيـِل، َقـاَل: 

َة  َعَلْيِهْم لِنَْسَتْأِصَل َبِقيَّـَتُهْم، َقـاَل: َفـإِنِّي َواهللاِ َفَواهللاِ َلَقْد َأْجَمْعنَا اْلَكرَّ

َأْنَهــاَك َعــْن َذلِــَك َفــَواهللاِ َلَقــْد َحَمَلنـِـي َمــا َرَأْيــُت َعَلــى َأْن ُقْلــُت فِيــِه 

 ...  َأْبَياًتا:

 َكاَدْت ُتَهدُّ ِمَن اْألَْصَواِت َراِحَلتِي
 

 َبابِيلِ إِْذ َساَلِت اْألَْرُض بِاْلُجْرِد اْألَ  **
 

ـــةٍ   َتـــْرِدى بُِأْســـٍد َكـــَراٍم َال َتنَابَِل
 

ــاِء َوَال ِميــٍل َمَعاِزيــلِ  ** َق ــَد اللِّ  ِعنْ
  

 

 وحضـرَ  َفَردَّ َذلَِك َأَبـا ُسـْفَياَن َوَمـْن َمَعـهُ  َفَذَكر ترهيًبا لهم وتخذيالً 

حســبنا اهللاُ " : وقــالوا وعّظمــوه اهللاَ  وذكــروا وصــحابته اهللا رســوُل 

 ."كيل ونعم الو
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ــِذينَ ٱ(  ــُم  لَّ ــاَل َلُه ــاُس ٱَق ــاَس ٱإِنَّ  لنَّ ــدَجَمُعوا َلُكــم فَ  لنَّ  خَشــوُهماَق

َن  َمةبِنِع نَقَلُبواٱ، َف  لَوكِيُل ٱ مَ َونِع هللاُ ٱ ُبنَاَوَقاُلوا َحس اَفَزاَدُهم إِيَمـٰن مِّ

َبُعـواٱوَ  ءُسـو َسسـُهملَّم َيم لَوَفض هللاِ ٱ  لٍ ُذو َفضـ هللاُ ٱوَ  هللاِ ٱَن َو ِٰرضـ تَّ

 ] .١٧٤-١٧٣﴾ [آل عمران ١٧٤َعظِيٍم 

 .…مسلمون يا وسّلموا وصلوا
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N;J]ŸÂ;j̨ËŸÑ;Çb;jËŸÑ;;
 

 شرورِ  من باهللاِ  ونعوذُ  ، ونستغفُره ، ونستعينُه َنْحَمُده هللاِ  الحمَد  إنّ 

 وَمن ، له ُمِضلَّ  فال اهللاُ  َيْهِدهِ  َمن ، أعمالِنا سيئاِت  ومن ، أنفِسنا

 ، له شريَك  ال وحَده اهللاُ  إال إله ال أن وأشهُد  ، له هاِديَ  فال ُيْضِلْل 

ًدا أنَّ  وأشهُد   . ورسوُله عبُده ُمَحمَّ

 َوَخَلَق  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اتَُّقوا النَّاُس  َأيَُّها َيا

ُقوا َونَِساءً  ِرَجاًالَكثِيًرا ِمنُْهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنَْها  الَِّذي اهللاَ  َواتَّ

 َرقِيًبا . َعَلْيُكمْ  َكانَ  اهللاَ  إِنَّ  َواْألَْرَحامَ  بِهِ  َتَساَءُلونَ 

 معاشَر أهِل االسالم:

 التوفيــق ومعــالمُ  ، اهللا مــن بعــونٍ  تتحــركُ  بأنــَك  مــرةً  شــُعرَت  هــل

 اهللا عــــونٌ  ولكنــــه ، قــــوة وال حــــوٌل  لــــك لــــيس وأنْ .. تغشــــاك

 !؟…وتوفيقه
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! … النــاس مــن كثيــرٌ  ينشــدها ربانيــة ونعمــةٌ  إلهــي، مــددٌ  وذلــك

 وسـيطرته ونصـرته بقوتـه والعـونُ  ، اهللا مـن التوفيـِق  كـلُّ  فالتوفيُق 

 لـك يحّصـُل  مـا ذلـك ومـن ، األحد الواحد من هو إنما ونجاحه،

 تمكـينٍ  أو عـدو، علـى نصـرٍ  أو غامرة، سعادةٍ  أو متدفق، رزِق  من

 !… اهللا وإلى اهللاِ  من فكله ، متين

 َت إِذ َرَميـ َت َقَتَلُهم َوَما َرَمي هللاَ ٱَوَلـٰكِنَّ  ُتُلوُهم:( َفَلم َتق تعالى يقول

َسِميٌع َعِليم  هللاَ ٱَحَسنًا إِنَّ  ءً َبَال  هُ ِمن لُمؤِمنِينَ ٱ ِلیَ َرَمٰى َولُِيب هللاَ ٱَوَلـٰكِنَّ 

 ] .١٨-١٧ ﴾ [األنفال لَكـِٰفرِينَ ٱ دِ ُموِهُن َكي هللاَ ٱلُِكم َوَأنَّ  ٰذَ 

تُِكمْ  بَِحْولُِكمْ  َلْيَس  َأْي:  َمعَ  ، عليهم وظهرتم ، َأْعَداَءُكمْ  َقَتْلُتمْ  َوُقوَّ

ــَرةِ  ــَدِدِهمْ  َكْث ــةِ  َع ــَدِدُكْم، َوقِلَّ ــْل  َأْي: َع ــوَ  َب ــِذي ُه ــَرُكمْ  الَّ ــمْ  َأْظَف  بِِه

﴿َوَلَقــْد  َتَعــاَلى: َقــاَل  َكَمــا..  ســادتهم وأخــزى َعَلــْيِهْم، َوَنَصــَرُكمْ 
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ُكـْم َتْشـُكُروَن] ﴾ [آِل  ُقوا اهللاَ َلَعلَّ َنَصَرُكُم اهللاُ بَِبْدٍر َوَأْنـُتْم َأِذلَّـٌة [َفـاتَّ

] . َوَقاَل َتَعاَلى: ﴿َلَقْد َنَصَرُكُم اهللاُ فِي َمَواطَِن َكثِيـَرٍة ١٢٣ِعْمَراَن: 

ُكْم َشـْيًئا َوَضـاَقْت َوَيْوَم ُحنَْيٍن إِْذ َأْعَجَبـْتُكْم َكْثـَرُتُكْم َفَلـْم ُتْغـِن َعـنْ 

ــِة:  ــْدبِرِيَن﴾ [التَّْوَب ــُتْم ُم ــمَّ َولَّْي ــْت ُث ــا َرُحَب ــْيُكُم األْرُض بَِم ] ٢٥َعَل

َأنَّ النَّْصــَر َلــْيَس َعــْن َكْثــَرِة اْلَعــَدِد، َوَال -َتَبــاَرَك َوَتَعــاَلى-يعلمهــم 

َمـا النَّْصـُر ِمـْن ِعنْـدِ  َْمِة َواْلَعـَدِد، َوإِنَّ اهللاِ َتَعـاَلى َكَمـا َقـاَل:  بِِلْبِس الألَّ

ـابِرِيَن﴾  ﴿َكْم ِمْن فَِئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثِيـَرًة بِـإِْذِن اهللاِ َواهللاُ َمـَع الصَّ

 ] .٢٤٩[اْلَبَقَرِة: 

َأْيًضا فِي َشْأِن اْلَقْبَضـِة ِمـَن التُّـَراِب، الَّتِـي َحَصـَب ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َقاَل لِنَبِيِِّه 

اْلُمْشرِكِيَن َيْوَم َبْدٍر، ِحيَن َخَرَج ِمَن اْلَعـرِيِش َبْعـَد ُدَعائِـِه بَِها ُوُجوَه 

ِعِه َواْستَِكاَنتِِه، َفَرَماُهْم بَِها َوَقاَل:   َوَتَضرُّ
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َحاَبَة َأْن َيْصُدُقوا اْلَحْمَلـَة إِْثَرَهـا، "َشاَهِت اْلُوُجوُه  " . ُثمَّ َأَمَر الصَّ

تِْلَك اْلَحْصَباَء إَِلى َأْعُيِن اْلُمْشرِكِيَن، َفَلـْم َيْبـَق َفَفَعُلوا، َفَأْوَصَل اهللاُ 

ـــاَل  ـــَذا َق ـــِه؛ َولَِه ـــْن َحالِ ـــَغَلُه َع ـــا َش ـــا َم ـــُه ِمنَْه ـــنُْهْم إِالَّ َناَل َأَحـــٌد ِم

ـَغ َذلِـَك إَِلـْيِهْم،   تعالى: ﴿َوَماَرَمْيَت إِْذ َرَمْيـَت﴾ َأْي: ُهـَو الَّـِذي َبلَّ

 ْنَت .َوَكَبَتُهْم بَِها َال أَ 

 الموفق ولكنَّ  ، جهتكم من واإلقدام ، أنتم والجنُد  منكم، فالرمي

دُ  اهللا، هو  تبـارك القـدير العزيـز هـو والمعـينُ  البـاري، هو والمسدِّ

 ..!وتعالى

قوا لهم درٌس  ذلك ويف  يغتـروا ال وأن ، تعالى بربهم إيماَنهم ليعمِّ

 …يمالعظ العلي على توكُلهم يكونَ  وأن ، ما يوًما بقواهم

 .!اجتهادهُ  عليه يقضي ما فأول …للفتى اهللا من عون يكن لم إذا
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 جيـوشٍ  مـن وكـم خـذلتنا، همـةٍ  مـن كـم  هزمنا، اجتهادٍ  من وكم

 بقــوة واعتمــدناها ، إليهــا أمرنــا وكلنــا والســبُب ! ؟..، كســرتنا

..( إِن َينُصـْرُكُم اهللاُ َفـَال َغالِـَب اهللا هـو النصـير أن ونسينا وحفاوة،

ــِدِه َوَعَلــى اهللاِ َلُكــْم  ــن َبْع ــِذي َينُصــُرُكم مِّ َوإِن َيْخــُذْلُكْم َفَمــن َذا الَّ

ِل اْلُمْؤِمنُوَن ) سورة آل عمران .  َفْلَيَتَوكَّ

( َدَعَواُت اْلَمْكُروِب :  ومن أدعيته الجميلة عليه الصالة والسالم :

ُهمَّ َرْحَمَتَك َأْرُجو ؛ َفَال َتكِْلنِي إَِلى َنْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن، َأْصِلْح لِي  اللَّ

 َشْأنِي ُكلَُّه، َال إَِلَه إِالَّ َأْنَت ).

ْلُت َعَلـى اهللاِ، َوال  المنزل من الخروج عند وعلمنا :( بِْسم اهللاِ توكَّ

ـى  حْوَل َوال ُقوَة إالَّ بِاهللاِ، فيقاُل لُه : ُهديَت َوُكِفيت وُوقِيَت، وتنحَّ

ْيَطانُ   ). َعنُْه الشَّ

 .…للهم عليك توكلنا ، وإليك أنبنا وإليك المصيرا

 .…أقول ما تسمعون ، وأستغفر اهللا لي ولكم ولسائر المسلمين 
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الحمد هللا وحده، والصـالُة والسـالم علـى مـن ال نبـَي بعـده، نبينـا 

 .…محمد وعلى آلِه وصحبه ومن وااله

  وبعد :

 أيها اإلخوة الفضالء :

 تحملنـا إذ رميت ولكـنَّ اهللاَ رمـى) ( وما رميَت  الكريمة اآليةُ  هذه

 للنصـر أهـًال  نكـونُ  ومتـى ومادته، التوفيق أسباب يف التفكير على

 : ذلك ومن! ؟.. الشدائد واندفاع والتيسير

 عــن تعــالى اهللا :قــال إليــه واإلنابــةُ  اهللا علــى التوكــل صــدُق  أوال:

ْلـُت  ( َوَما َتْوفِيِقي إالَّ بِاهللاِ  : والسالم الصالة عليه شعيب َعَلْيِه َتَوكَّ

  ]٨٨َوإَلْيِه ُأنِيُب ). [هود : 
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( لـو أنكـم تتوكلـون علـى اهللا حـقَّ  : المشـهور الحديث يف وصّح 

له ؛ لرزقكم كما يرزق الطيَر : تغدوا خماًصا وتروح بطاًنـا ).  توكُّ

 اي جياعًا وتعود شباعًا .

. لحــا كــل علــى اهللاِ  ومراقبــة األعمــال كــل يف اإلخــالُص  : وثانيــا

 كلهـا، األمـور يف بالسـؤال اهللا إلـى اللجـوء وكثـرة الـدعاء : ومنها

ُهْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَننَا َرَغًبـا سبحانه: قال  ﴿ إِنَّ

ــاء:  ــِعيَن ﴾ [األنبي ــا َخاِش ــاُنوا َلنَ ــا َوَك ــديث ويف]، ٩٠َوَرَهًب  : الح

 ومحبتـه، قربـه استشـعرَت  اهللا دعوَت  وكلما (الدعاُء هو العبادة )

 اليقــين قــوةُ  : ومنهـا. الُقُربــات وأَجــلِّ  العبـادات، أعظــم مــن وهـو

 الـــذكر وكثـــرة اإلنابـــة صـــدُق  وأيضـــا ، وقربـــه فضـــله واعتقـــادُ 
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 الخيرات، يف والمسارعةُ  ، والباطن الظاهر وإصالح ، واالستجابة

 . والسيئات المعاصي عن والتباعد

وعلى قدر نيـة العبـِد وهمتـِه  " : اهللا رحمه القيم ابن العالمةُ  يقول

ومراده ورغبته يف ذلك ، يكـوُن توفيُقـه وإعانتـُه؛ فالمعونـُة مـن اهللا 

تنزل على العباد علـى قـدِر همِمهـم وثبـاتهم ورغبـتهم ورهبـتهم، 

والخذالُن ينـزُل علـيهم علـى حسـب ذلـك. فـاهللا سـبحانه أحكـم 

عه الالئقـة بـه الحاكمين وأعلم العالمين، يضـع التوفيـَق يف مواضـ

 ."والخذالَن يف مواضعه الالئقة به وهو العليم الحكيم 

 ..…مسلمون يا وسّلموا وصلوا
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الحمدهللا شرفنا بطاعته، وأكرمنا بدينه، وجعلنا خير أمة أخرجت 

 …تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر  …للناس

ال شريك له ، وأشهُد أن محمدا عبُده  أشهُد أن ال إلَه اال اهللاُ وحده

ورسوله ، صّلى اهللاُ عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما 

 ……مزيًدا

 ( ومن يتِق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ).

 أيها الناُس:

 تـأخر وال ، بمعصـية إال الرزُق  ُحبَِس  وال ، بذنب إال البالءُ  نزَل  ما

 !…والتخبطات خالفاتالم جراء من إال الفرُج 
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 ، الجبـل ُرماة عصيانِ  بسبب ُأحد غزوة يف المسلمون ُهزمَ  ولذلك

 !…الطير تخطفتهم ولو بالمكوث ُأمروا الذين

ا َأَصـَٰبت تعالى: قال ولذلك ِصيَبة َقد َأَصب ُكم( َأَوَلمَّ ث ُتممُّ  ُتمُقلـ َليَهامِّ

َقـِدير )  ءَعَلـٰى ُكـلِّ َشـی هللاَ ٱَأنَّٰى َهـَٰذا ُقل ُهَو ِمـن ِعنـِد َأنُفِسـُكم إِنَّ 

 سورة آل عمران .

ْبِعيَن ِمنُْهْم   ﴿َقْد َأَصـْبُتمْ َوِهَي َما ُأِصيَب ِمنُْهْم َيْوَم ُأحد ِمْن َقْتِل السَّ

ُهْم َقَتُلوا ِمـَن اْلُمْشـرِكِيَن َسـْبِعيَن َقتِـيًال  ِمْثَلْيَها﴾ َيْعنِي: َيْوَم َبْدر، َفإِنَّ

َن َأِسيًرا ﴿ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا﴾ َأْي: ِمـْن َأْيـَن َجـَرى َعَلْينَـا َوَأَسُروا َسْبِعي

 ونفقـه نتعلمـه، درس وهنـا!…َهَذا؟ ﴿ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسُكْم﴾

   أبعاده،
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 السبب، هي والمخالفة الطامعة وأنفسكم ، السبب هي فالمعصيةُ 

.  ُيعظَّـم ائـدق وال ، يطاعُ  أمرٌ  فال ، السبب هو النصرَ  واستعجالهم

 .. الهزيمة فيهم وحلَّت ، النكسة عليهم وقعت ولذلك

 َمـا َوَيْحُكـمُ  َيَشـاءُ  َمـا َوَيْفَعـُل  َأْي: ﴿إِنَّ اهللاَ َعَلى ُكلِّ َشـْيٍء َقـِديٌر﴾

 . لُِحْكِمهِ  ُمَعقَب  َال  ُيرِيُد،

 وموضــعُ  ، الهــزائم ســبُب  فهــي اهللا، عبــادَ  المعاصــي فحــاذروا

 : الصـحيح الحـديث يف جـاء ، واالنكسار لتعثرِ ا ومادةُ  ، التخذيل

 (إنَّ العبَد ليحرُم الرزَق بالذنب ُيصيبه ).

:﴿َوَما َأَصاَبُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعـاِن َفبِـإِْذِن اهللاِ﴾ َأْي: َتَعاَلى َقاَل  ُثمَّ 

ــ ــنُْكْم َوِج ــٍة ِم ــْتُلُهْم لَِجَماَع ُكْم َوَق ــُدوِّ ــَدْي َع ــْيَن َي ــَراُرُكْم َب َراَحُتُهْم فِ



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

NS 

ِآلَخرِيَن، َكـاَن بَِقَضـاِء اهللاِ َوَقـَدِرِه، َوَلـُه اْلِحْكَمـُة فِـي َذلِـَك. وقولـه 

 .يتزلزلوا ولم وثبتوا صبروا الذين َأِي: ﴿َولَِيْعَلَم اْلُمْؤِمنِيَن﴾

 رسوُل  جعَل  : قاَل  عنه، اهللا رضي الَبراءَ  عن داود أبي سنن يف جاء

مـاةِ  علـى وسـلَّمَ  يـهِ علَ  اهللاُ  صلَّى اهللاِ   خمسـينَ  َوكـانوا ُأُحـدٍ  يـومَ  الرُّ

 فــال الطَّيـُر، َتخطُفنــا رأيُتمونـا إنْ  وقــاَل: ُجَبْيـرٍ، بــنَ  اهللاِ  عبـَد  رجـًال 

 هَزمنـا رأيُتمونـا وإن َلُكـم، ُأْرِسـَل  حتَّـى هـذا َمكـانُِكم من تبَرحوا

. اهللاُ  َفَهزَمُهمُ  :قاَل . إليُكم ُأْرِسَل  حتَّى تبَرحوا فال وأوَطأناُهم القومَ 

 أصـحاُب  فقـاَل  الجبـِل، علـى ُيسـنِدنَ  النِّسـاءَ  رأيُت  واهللاِ  فَأنا قاَل:

 فمـا أصـحاُبُكم َظَهـرَ  : الَغنيمـةَ  قـومِ  أي الَغنيمـةَ  ُجَبْيـرٍ  بـنِ  اهللاِ  عبدِ 

 اهللاِ  رسـوُل  َلُكـم قـاَل  مـا أَنسـيُتمْ  ُجَبْيرٍ: بنُ  اهللاِ  عبُد  فقاَل  َتنَتظِروَن؟
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 ِمــنَ  فَلنُصــيبنَّ  النَّــاَس  َلنَــْأتينَّ  واهللاِ  فقــالوا: وســلََّم؟ عَليــهِ  اهللاُ  لَّىصــ

 . ُمنهزمينَ  وأقَبلوا وجوُهُهم فُصرَِفت فأَتوهم الَغنيمِة،

ــذه ــيةٌ  وه ــحة معص ــت واض ــبًبا كان ــة يف س ــاهللاُ  ، الهزيم ــول ف  : يق

 (أطيعوا اهللا واطيعوا الرسول وأولي األمر منكم) .

َمـا كنـُت َأَرى َأنَّ  " َقـاَل: عنـه اهللا رضـي َمْسـُعودٍ  ْبـنُ  اهللاِ  ُد َعْبـ َقـاَل 

ْنَيا  َأَحًدا ِمـْن َأْصـَحاِب َرُسـوِل اهللاِ َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه وسـلم ُيرِيـُد الـدُّ

ْنَيا َوِمنُْكْم َمـْن  َحتَّى َنَزَلْت فِينَا َما َنَزَل َيْوَم ُأُحٍد ﴿ِمنُْكْم َمْن ُيرِيُد الدُّ

 رِيُد اآلِخَرَة﴾ .يُ 

اللهم آت نفوَسنا تقواها ، وزكها أنت خير َمن زكاها ، أنت وليها 

 .…وموالها

 ..…أقوُل قولي هذا وأستغفُر اهللاَ لي ولكم ولسائر المسلمين
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 ……الحمد هللاِ وحده

 أما بعد ؛

 فيا أيها اإلخوة األعزاء :

 ىعلـ وكونـوا ، وتوبتهـا إيمانهـا وجـددوا ، أنفسـكم مـن أصِلحوا

 ، الصـارفة بالشـهوة غاصـة فالـدنيا ، وانحرافهـا غفلتهـا مـن حذر

اَها (( ، الخداعة والفتن ـاَها )٩َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّ ) َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ

 سورة الشمس .

اله بعضِ  إلى  اهللا رحمه العزيز عبد بن عمر كتب  فقال: ُعمَّ

ى اهللا أفضـُل عليك بتقوى اهللا يف كلِّ حـال َينـزل بـك، فـإنَّ تقـو "

ة، وأبلُغ المكيدة، وأقوى القوة، وال تكن يف شيٍء مـن عـداوة  الُعدَّ

ك ، أشدَّ احتراسًا لنفسك وَمـن معـك مـن معاصـي اهللا، فـإنَّ  عدوِّ
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هم، وإنّ ّمـا  اس مـن مكيـدة عـدوِّ الذنوَب أخـوُف عنـدي علـى النـَّ

نا، ونستنصُر عليهم بمعصيتهم، ولوال ذلـك لـم تكـن  نعادي عدوَّ

تهم، فلـو لنا ق ٌة بهـم، ألنَّ عـدَدنا لـيس كعـدِدهم، وال قوَتنـا كقـوَّ وَّ

ِة والعـدد،  استوينا نحن وهم يف المعصية كانوا أفضـَل منـا يف القـوَّ

تنا   . "فإنا ال ُننَْصْر عليهم بحقنا ال نغلْبهم بقوَّ

وإذا كان يف المسلمين  " : اهللا رحمه تيمية ابنُ  اإلسالم شيُخ  وقال

هم مستظهرا عليهم ، كان ذلك بسـبب ذنـوبهم َضعٌف وكان عدو

وخطاياهم؛ إما لتفريطهم يف أداء الواجبـات ، باطنـا وظـاهرا وإمـا 

إنَّ الَِّذيَن {لعدوانهم بتعدي الحدود باطنا وظاهرا. قال اهللا تعالى: 

ـْيَطاُن بِـبَ  َما اْسـَتَزلَُّهُم الشَّ ْعِض َمـا َتَولَّْوا ِمنُْكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن إنَّ

ـا َأَصـاَبْتُكْم ُمِصـيَبٌة {سورة آل عمران . وقال تعـالى:  }َكَسُبوا َأَوَلمَّ
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وقـال  }َقْد َأَصْبُتْم ِمْثَلْيَها ُقْلُتْم َأنَّـى َهـَذا ُقـْل ُهـَو ِمـْن ِعنْـِد َأْنُفِسـُكمْ 

ــ{تعــالى:  ِذيَن إْن َوَلَينُْصــَرنَّ اهللاُ َمــْن َينُْصــُرُه إنَّ اهللاَ َلَقــِويٌّ َعِزيــٌز. الَّ

َكاَة َوَأَمُروا بِـاْلَمْعُروِف  َالَة َوآَتُوا الزَّ نَّاُهْم فِي اْألَْرِض َأَقاُموا الصَّ  َمكَّ

ِه َعاقَِبُة اْألُُمورِ   . سورة الحج ." }َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَْكرِ َولِلَّ

 .…… بمعصيتك تذلنا وال بطاعتك، أعزنا اللهم

 …األخالق ألحسن اهدنا اللهم

 .… وانصرنا ، علينا تعن وال أعنا اللهم

 ..…واإليمان باألمن بالدنا احفظ اللهم

 …… وكتابك دينك انصر اللهم

 .… حسنة الدنيا يف آتنا ربَّنا اللهم
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 شديد الذنب غافر ، التواب الغفورِ  ، الوهاب الملِك  هللاِ  الحمُد 

 .…متاب وإليه توكلنا عليه ،اليه هو إال إلهَ  ال ، الطول ذي العقاب

 .…مضاعًفا شكرا ونشكُره ، مبارًكا حمًدا نحمُده

 عبُده محمًدا أن ونشهُد  ، له شريك ال وحده اهللاُ  اال إلهَ  ال ان ونشهُد 

 .… والتابعين وصحبه آلِه وعلى عليه اهللاُ  صّلى ، ورسوله

  بعد: أما

 إخوَة اإليمان :

 ، تحــتهم ومـن قِهمفــو مـن الجــيش قـدوم لحظــاِت  تصـورُتم هـل

 !؟…الحناجر القلوب وبلوغِ  ، األبصار وزيغِ 

 .!…ُمعتِم قاتم ومنظرٌ  صعب، وموقٌف  ، رهيبة ساعةٌ  إنها
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ل وقد ـن  ُءوُكم( إِذ َجـا…األحـزاب غـزوة يف ذلـك القـرآنُ  سجَّ مِّ

 لُقُلــوُب ٱَوَبَلَغــِت  ألَبَصـــٰرُ ٱِمــنُكم َوإِذ َزاَغــِت  َفَل َوِمــن َأســ قُِكمَفــو

 ]١٠-٩). سورة األحزاب  لظُّنُوَناٱ هللاِ ٱَوَتُظنُّوَن ِب  رَ لَحنَاجِ ٱ

 رامونـا وقـد باًبا ُيضيعوا…ولم الجهاِت  كل من الفوِق  من جاءوا

 !…أحزاًبا

 كانت ولذلك ، تنسى تكاد ال ، المرءِ  حياة يف الصعاب والمواقُف 

ـــدثا ـــهيرا ح ـــد ش ـــحابة عن ـــد ، الص ـــنّ  وق ـــيهم اهللا م ـــاة عل  بالنج

 .!واالنتصار

 فِـي ، إلـيهم وإحسـاَنه وفضـَله نعمَتـه  تعـالى اهللاُ  يـذكرهم ولذلك

ُبـوا َوَذلِـَك َصْرفِِه أَ  ْعَداَءُهْم ، َوَهْزِمِه إِيَّاُهْم َعاَم َتَألَُّبوا َعَلـْيِهْم َوَتَحزَّ
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َعاَم اْلَخنَْدِق، حين تجمع األحزاب ، ورموهم عن قوٍس واحدة ، 

اٍل َسنََة َخْمٍس ِمَن الهجرة على الصحيح اْلَمْشُهوِر.  َوَذلَِك فِي َشوَّ

 

َفـْوقُِكْم﴾ َأِي: اْألَْحـَزاُب ﴿َوِمـْن َأْسـَفَل  َوَقْوُلُه: ﴿إِْذ َجاُءوُكْم ِمـنْ 

ــاُر  ــِت األْبَص ــَة، ﴿َوإِْذ َزاَغ ــو ُقَرْيَظ ــْم َبنُ ُه ــَة: َأنَّ ــال ُحَذْيَف ــنُْكْم﴾ ق ِم

ِة اْلَخـــْوِف َواْلَفـــَزِع،  َوَبَلَغــِت اْلُقُلـــوُب اْلَحنَـــاِجَر﴾ َأْي: ِمـــْن ِشـــدَّ

 ﴿َوَتُظنُّوَن بِاهللاِ الظُّنُوَنا﴾ .

ائَِرةَ  َأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُســولِ  َمــعَ  َكــانَ  َمــنْ  َبْعــُض  نَّ َظــ : وقيــل  َعَلــى الــدَّ

 . َذلَِك  َسَيْفَعُل  اهللاَ  َوَأنَّ  اْلُمْؤِمنِيَن،

ٌد َيِعُدنا َأْن َنْأُكَل ُكنُوَز  : بعُضهم قال َحتَّى النَِّفاُق  وسطعَ  َكاَن ُمَحمَّ

 !…َأْن َيْذَهَب إَِلى اْلَغائِطِ  كِْسَرى َوَقْيَصَر، َوَأَحُدَنا َال َيْقِدُر َعَلى
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َوَقاَل اْلَحَسُن رحمه اهللا فِي َقْولِِه: ﴿َوَتُظنُّوَن بِاهللاِ الظُّنُوَن﴾ : ُظنُوٌن 

ًدا َوَأْصـَحاَبُه ُيْسَتْأَصـُلوَن، َوَأْيَقـنَ   ُمْخَتِلَفٌة، َظنَّ اْلُمنَافُِقوَن َأنَّ ُمَحمَّ

يِن  اْلُمْؤِمنُوَن َأنَّ َما َوَعَد اهللاُ  ـُه َسـُيْظِهُرُه َعَلـى الـدِّ ، َوَأنَّ َوَرُسوَلُه َحقٌّ

ِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن .  ُكلِّ

ـــَك  ـــونَ ٱ بُتِلـــیَ ٱ( ُهنَالِ ـــواَوُزل لُمؤِمنُ َوإِذ َيُقـــوُل  اَشـــِديد َزاالِزلـــ ِزُل

ــا َوَعــَدَنا  لَّــِذينَ ٱوَ  لُمنَــِٰفُقونَ ٱ ـَرض مَّ إِالَّ  ۥۤهُ َوَرُســولُ  هللاُ ٱفـِـی ُقُلــوبِِهم مَّ

 ). اُغُرور

ُهــمُ  أيقنــوا أي  َفِحينَئِــذٍ  َشــِديًدا، ِزْلــَزاًال  َوُزْلِزُلــوا واخُتبــروا ابُتلــوا َأنَّ

 . َأْنُفِسِهمْ  فِي بَِما َمَرٌض  ُقُلوبِِهمْ  فِي الَِّذينَ  َوَتَكلَّمَ  النَِّفاُق، َظَهرَ 
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 ة،صادق عقيدةٍ  من حملوا ما بفضل ، اإليمان أهَل  اهللاُ  ثّبت ولذلك

 وعــدةٍ  بــاهرة، بكثـرةٍ  مبــالين غيــرَ  ، حقيقـي وتوكــل عــاٍل، وإيمـان

 !… منيعة

 ، الفارسـية والمكيـدة ، المحفـور الخنـدق بفكره عليهم اهللاُ  وفتح

 ورطـةٍ  يف منهـا فباتوا ، كبرياءهم وكَسرت جموعهم، صّدت التي

..( وما يعّلم جنود ربك إال هو وما هي إال ذكرى للبشر ).  وخيبة

  مدثر .سورة ال

ُهْم َال ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَكُثوا ُمَحاِصرِيَن لِلنَّبِيِّ  َوَأْصَحابِِه َقرِيًبا ِمْن َشْهرٍ، إِالَّ َأنَّ

ــِد ُودٍّ  ــَن َعْب ــاٌل، إِالَّ َأنَّ َعْمــَرو ْب ــنَُهْم قَِت ــْم َيَقــْع َبْي ــْيِهْم، َوَل َيِصــُلوَن إَِل

ْجَعاِن اْلمَ -اْلَعاِمرِيَّ  ْشُهوِريَن فِـي اْلَجاِهِليَّـِة َوَكاَن ِمَن اْلُفْرَساِن الشُّ

َركـِـَب َوَمَعــُه َفــَواِرُس َفــاْقَتَحُموا اْلَخنْــَدَق، َوَخَلُصــوا إَِلــى َناِحَيــِة -

َخْيَل اْلُمْسـِلِميَن إَِلْيـِه، َفَلـْم َيْبـُرْز ملسو هيلع هللا ىلص اْلُمْسِلِميَن، َفنََدَب َرُسوُل اهللاِ 
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، َفَتَجاَوَال َسـاَعًة، وثـار الغبـار ، ُثـمَّ إَِلْيِه َأَحٌد، َفَأَمَر َعِليًّا َفَخَرَج إَِلْيهِ 

، َرِضَي اهللاُ َعنُْه، َفَكاَن َعَالَمًة َعَلى النَّْصرِ.  َقَتَلُه َعِليٌّ

، َعَلـى اْألَْحـَزاِب ِريًحـا َشـِديَدَة اْلُهُبـوِب  ، َوَجـلَّ ُثمَّ َأْرَسـَل اهللاُ َعـزَّ

 َشـْيٌء ، َوَال ُتوَقـد َلُهـْم َنـاٌر، َوَال َقِويًَّة، َحتَّى َلْم ُتْبَق َلُهـْم َخْيَمـٌة َوَال 

َيِقرُّ َلُهْم َقَراٌر َحتَّى اْرَتَحُلوا َخائِبِيَن َخاِسرِيَن، َكَما َقـاَل اهللاُ َتَعـاَلى: 

َهـا الَّـِذيَن آَمنُـوا اْذُكـُروا نِْعَمـَة اهللاِ َعَلـْيُكْم إِْذ َجـاَءْتُكْم ُجنُـوٌد  ﴿َيا َأيُّ

:( ورد اهللاُ الذين كفروا بغيظهم لـم  لْم ِريًحا﴾ ، وقاَفَأْرَسْلنَا َعَلْيهِ 

 ينالوا خيًرا ، وكفى اهللاَ المؤمنين القتال ) .

ــَبا، َوِهــيَ  : اهللا رحمــه ُمَجاِهــٌد  َقــاَل  ــُدهُ  الصَّ  اْآلَخــُر: اْلَحــِديُث  َوُيَؤيِّ

ُبوِر ). َبا، َوُأْهِلَكْت َعاٌد بِالدَّ  . للريح أسماء (ُنِصْرُت بِالصَّ

هللا اي ولكم يف القرآن العظيم ، ونفعني وإياكم بمـا فيـه مـن بارك ا

  اآلياِت والذكر الحكيم
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أقـــوُل قـــولي هـــذا وأســـتغفُر اهللاَ لـــي ولكـــم ولســـائر المســـلمين 

 …فاستغفروه 

ــافرين ،  ــوكِة الك ــر ش ــؤمنين ، وكاس ــاده الم ــير عب ــُد هللا نص الحم

نحمُده ونشكرُه، ومن كل ذنـب نسـتغفره ، ونصـلي ونسـلُم علـى 

 …بينا محمد وعلى آلِه وصحبه ن

  وبعد :

 أيها اإلخوُة الفضالء :

 والغاصـة ، الخطـرة الصـورةَ  وتلـك الشـديد، المشهَد  ذلك تأملوا

 ، األفـذاذ فيهـا واستبسـل ، األخيار فيها ثبت وكيف ، وخوفا رعًبا

  ( وما زادهم إال ايمانا وتسليًما)..…اهللا قال كما وكانوا

 الغاليات المهمة :وهنا مجموعٌة من الدروس 
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 وتعلِقهـم ثبـاتهم، وفضـُل  عـنهم، اهللا رضـي الصحابةِ  ِعظمُ  : أوًال 

 الصــالة عليــه ســّيدهم مــن ذلــك تعلمــوا وقــد ، تعــالى بخــالقهم

 ) .َلَقْد َكاَن َلُكْم فِي َرُسوِل اهللاِ ُأْسَوٌة َحَسنَةٌ (  : والسالم

 خمـيس وال ، عديـد وال بعـدة لـيس ، اهللاَ  عنـد مـن النصرَ  أنّ  ثانًيا:

 االسـتعداد كـان وإن ، األحـد الواحد اهللا بإذن لكنه ، صواريخ وال

 ، والتوكل اإليمانُ  به ُيخلطُ  بل ، دائما عليه يعوُل  ال ولكن ، الزًما

 !… الرجاء وحسن والدعاء

 ، والخـذالن النفـاق أهـلِ  وكشف ، اإليمان أهلِ  تمحيُص  : ومنها

 ، وشخصـيات أحواٌل  فيها تنكشف ، وعوائد فوائَد  لألزمات وأن

 .… وتحركات صفوٌف  وتتمايزُ 
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َدائَِد  اهللاُ  َجَزى  َخْيـرٍ  ُكـلَّ  الشَّ
 

 بِرِيِقــي ُتغّصُصــنِي كانــت َوإنْ  **
  

 َوَلكِن حْمداً  لَها ُشْكرِي َوَما
 

 صديقي من عدّوي بها عرفُت  **
 

 

 ، الــتالحم ومنــعِ  العــدو، بصــد عبــاده علــى اهللاَ  منــةِ  ِعظــمُ  : ومنهــا

 ذلــك ويف ، واالضــطراب بالرعــب وانــدحارهم ، الــريح ليطوتســ

 يف العبــاد ونواصــي ، بيــده الكـونَ  وأن اإللهيــة، القــدرة علــى دليـٌل 

 ..… وتعالى سبحانه قبضته

 …مسلمون يا وسّلموا وصلوا

 

 

 

;
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 هديتنا بما الحمُد  ولك ورزقتنا، خلفَتنا بما الحمُد  لك اللهم

 ربَّنا سألناك ما كل ومن ، أمننا وبَسطت عدونا، كبَت  لَّمتنا،وع

 ، باالسالم الحمُد  لَك .. كثيًرا كثيًرا ذلك على الحمُد  فلك ، أعطيتنا

 …بالقرآن الحمُد  ولك ، باإليمان الحمُد  ولم

 عبُده محمدا أن وأشهد ، له شريك ال وحده اهللاُ  إال إلهَ  ال أن اشهد

 .…أجمعين صحبه آلِه وعلى يهعل اهللاُ  صّلى ، ورسوله

  : بعد أما

 معاشَر المسلمين :

 وقوعه، تتصور ولم بالك، على يخطرْ  لم  مبينًا فتحا لك فتحنا إنا

نعم كان فتًحا مبينًا ، ونصرًا مؤزرا ، وفوزا بينًا  …الُعدة له َتُعُد  أو
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ـُه َقـاَل: ظاهرا ، َكَما ُرِوَي َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اهللاُ َعنُْه، وَ  َغْيـرِِه َأنَّ

ـــَة، َوَنْحـــُن َنُعـــدُّ اْلَفـــْتَح ُصـــْلَح  " وَن اْلَفـــْتَح َفـــْتَح َمكَّ ُكـــْم َتُعـــدُّ إِنَّ

  ."اْلُحَدْيبَِيةِ 

لم يكن فـتٌح أعظـَم مـن صـلح  " : اهللا رحمه الزهري اإلمامُ  وقال

الحديبيــة، وذلــك أن المشــركين اختلطــوا بالمســلمين ، فســمعوا 

سالُم يف قلوبهم ، وأسلم يف ثالث سنين خلـٌق كالَمهم، فتمكن اإل

 . "كثير، وكُثَر بهم سواُد اإلسالم 

لقد أصاَب رسوُل اهللا صلى اهللا  " : اهللا رحمه الشعبي اإلمام وقال

عليه وسلم يف الحديبية ما لم ُيصب يف غزوة، غفر اهللا لـه مـا تقـدم 

خيبـر، من ذنبه وما تأخر، وبويـع بيعـَة الرضـوان، وُأطعمـوا نخـَل 

وبلغ الهدُي محله، وظهرت الروُم على فارس ، ففـرح المؤمنـون 
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 : اهللا رحمـه الزجـاج وقـال. "بظهوِر أهل الكتاب على المجوس

 يبـق ولـم ماؤهـا ُنـزح أنـه وذلـك عظيمة، آيةً  الحديبية فتح يف كان

ـه ثـم ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسوُل  فتمضمَض  ، قطرة فيها  مجَّ

 . " الناس جميعُ  شرب حتى ماءبال فدّرت البئر يف

 منـه ورّفـت بالمورقـاِت …انبلجـا فتُحـه لكـنْ  الصـلِح  من ضاقوا

 ..! أغصانا

ــه اهللا رســول أنّ  : القصــة وملخــُص   يف رأى والســالم الصــالة علي

 واعتمـروا، وطـافوا الحـرام، المسـجَد  وأصـحاُبه دخـل أنـه المنام

 فتجهـزوا معتمـر أنه وأعلن ، شديدا فرًحا ففرحوا أصحابه فأخبر

 .… . للسفر
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 هـو أمـا هم،مـن كثيـر فأبطـأ معـه، ليخرجـوا العـرب النبي واستنفر

 ولـم ، صـحابي وأربعمائة ألف يف هـ، ٦ القعدة ذي غرة يف فخرج

  . الِقرب يف السيوف  : المسافر بسالح إال  يخرج

 وأحـرم وأْشـَعَره، الهـدي َقلَّـد الطريـق ويف مكـة، اتجاه يف وتحرك

 رجـال عينـًا وأرسـل لحـرب، جـاء مـا أنـه النـاُس  ليـأمن بالعمرة؛

 .…قريش عن ليخبره

 األحـابيش جّمعـت قريشـًا أن ، والسـالم الصـالةُ  عليه نبيال وبلغ

ه لقتالِـه يسـتعدون وأنهم  يف أصـحاَبه فاستشـار البيـت، عـن وصـدِّ

 نجـئ ولـم معتمـرين، جئنا إنما بكر: أبو فقال األحابيش، مواجهة

 !…قاتلناه البيت وبين بيننا حال من ولكن أحد، لقتال
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 يفضي الذي الرئيسي يَق الطر وتجنب ، َوْعًرا طريقًا النبي وسلك

 اإلســالمي الجــيش َقَتــَرة الوليــد بــن خالــد رأى فلمــا الحــرم، إلــى

  .  لقريش نذيراً  يركُض  انطلَق  ، طريقه عن خالفوا وقد ، وغبارهم

والذي نفسي بيده  (  قال: الُمرار بثنية كان إذا حتى اهللا رسوُل  وسار

 . ) طيتهم إياهاال يسألوين ُخطة يعظِّمون فيها حرماِت اهللا إال أع

 موضــع بأقصــى نــزل حتــى والســالم الصــالة عليــه النبــي وتحــرك

 المســجد عــن تبعــُد  المــاء، قليــل َثَمــد علــى "الحديبيــة  " يــدعى

 فشـكوا..  حاليا الشميسي عنَد  مترا، كيلو وعشرين بأربعة الحرام

 أن أمـرهم ثـم كنانتـه، مـن سـهمًا فـانتزع العطـش، اهللا رسول إلى

  .  صدروا حتى بالري لهم يجيُش  زال ما فواهللاِ  فيه، يجعلوه
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 وشـبههم وِمكـرز الخزاعـي ُبـديل من بينهم التفاوضاُت  بدأت ثم

ــن ــركين، م ــي المش ــن والنب ــه يعل ــم أن ــأِت  ل ــال، ي ــا لقت ــاء وإنم  ج

 ..!للعمرة

 خطـة علـيكم عـرض قـد هـذا إن  : الثقفي مسعود بن عروة قال ثم

 النبـي لـه فقـال يكلمـه، فجعـل فأتـاه، آته، ودعوين فاقبلوها، ُرْشدٍ 

 .… . لبديل قوله من نحواً 

 قوَمـك، استأصـلَت  لو أرأيَت  محمد أي  :  ذلك عند عروة له فقال

ــل ــمعَت  ه ــد س ــن بأح ــرب م ــاح الع ــه اجت ــك، أهل ــن وإن قبل  تك

 النـاس مـن أوباشـا ىأر وإين وجوهـا، ىأر ال إين فواهللا ، األخرى

 .ويدعوك يفروا أن خليقًا
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 نفـر أنحـن الـالت، َبْظـر امُصـص  : عنـه اهللا رضـي  بكـر أبو له قال

  -مستشنعة توبيخ كلمة - عنه

 يـٌد  لـوال بيـده نفسـي والـذي أما  : قال بكر، أبو  : قالوا  ؟ ذا من  : قال

 ..! . ألجبُتك بها أْجِزكَ  لم عندي كانت

ـــام ويف ـــه خت ـــان..  كالم ـــروة ك ـــق ع ـــحاَب  يرُم ـــول أص  اهللا رس

  : فقال ،أصحابه إلى فرجع له، وتعظيَمهم

 وكســري قيصــر علــى الملــوك، علــى وفــدُت  لقــد واهللا قــوم، أي

 يعظـــم مـــا أصـــحاُبه يعظِّمـــه ملكـــًا رأيـــُت  مـــا واهللا والنجاشـــي،

 !…محمدًا، محمد أصحاُب 

مَ  إن واهللا  بهــا فــدَلك مــنهم، رجــل كــف يف وقعــت إال نخامــةٌ  َتــنَخَّ

 تتلونيق كادوا توضأ وإذا أمره، ابتدروا أمرهم وإذا وجلَده، وجَهه
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ون وما عنده، أصواَتهم خفضوا تكلم وإذا وضوئه، على  إليـه ُيِحدُّ

 !… . فاقبلوها ُرْشدٍ  خطة عليكم عرض وقد له، تعظيمًا النظرَ 

 وهدفـه، موقفـه لقـريش يؤكـد سـفيراً  يبعـث أن النبيُّ  أراد وحينئذ

 لــه ألن عثمـان واقتــرَح  فاعتـذر لــذلك، عنـه اهللا رضــي عمـر فـدعا

 . تحميه عةومن عشيرةً  بمكةَ 

 النبـي أمـره كما لقتال، يأت لم أنه قريش يخبر عثمان نبينا فأرسل

 فلمـا. …بـالفتح ويبشرهم بمكة والمؤمنات للمؤمنين يذهب أن

 يطــوف أن فــرفض بالبيــت، يطــوف أن عليــه عرضــوا عثمــان فــرغ

 … . وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يطوَف  حتى

  الحسراتاللهم وفقنا للخيرات ، وجنبنا الغفلة و

 …أقوُل قولي هذا وأستغفُر اهللاَ لي ولكم ولسائر المسلمين 
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الحمــُد هللاِ رب العــالمين ، والصــالة والســالم علــى خــاتم النبيــين 

 …وعلى اله وصحبه أجمعين

 وبعد :

 أيها اإلخوة الفضالء :

 احتبســت حتــى ، الرســل وإرســال تــداول يف الفريقــانِ  يــَزل ولــم

 فلما بالجواب، يردوا ثم يتشاوروا نأ لحين عندها، عثمان قريٌش 

 فغضـب قتـل، قـد عثمـان أن المسـلمين بين شاع االحتباس، طال

 ). ال نبرح حتى نناجَز القوم (   : اهللا رسول وقال ، المسلمون
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 أال علـى يبايعونه إليه فثاروا البيعة، إلى أصحاَبه اهللا رسوُل  دعا ثم

 نفسـه بيـد اهللا رسـول وأخـذ المـوت، علـى جماعةٌ  وبايعته يفروا،

 . عنه اهللا رضي لعثمانَ  منقبة وهذه  .  ) هذه عن عثمان (   : وقال

ــذ ــول وأخ ــذه اهللا رس ــة ه ــت البيع ــجرة، تح ــذه ش ــي وه ــة ه  بيع

َلَقــْد َرِضــَي اهللاُ َعــِن  {   : فيهــا اهللا أنــزل التــي ، المشــهورة الرضــوان

ــَجَرةِ   جــاء البيعــة تمــت ولمــا،  } اْلُمــْؤِمنِيَن إِْذ ُيَبايُِعوَنــَك َتْحــَت الشَّ

 .فبايعه عثمان

 بــن ُسـَهْيل بعـث إلـى فأســرعت الموقـف، ضـيق قـريٌش  وعرفـت  

 هـذا المسـلمون يعتمـرَ  أال عليـه واشـترطت الصـلح، لعقد عمرو

 .عنوة دخلها أنه العرب تتحدَث  ال حتى العام
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 سـُهل قـد (   : قـال والسالم الصالة عليه النبي رآه فلما سهيٌل، وأتى

 وتكلـم الرجـل، هـذا بعثـوا حـين الصلح القوم أرادَ  ، ) كمأمرُ  لكم

 كتـب يف المشـهورة الصـلح، قواعـد علـى اتفقـا ثم طويالً، سهيل

 وإيقـاف ، المقبـل العـام ويعتمـرون العـام هذا ردهم ومنها السيرة

 .. سنين عشرَ  الحرب

 بكر بنو ودخلت اهللا رسول عهد يف خزاعةُ  دخلت الصلُح  تمَّ  ولما

 .. شقري عهد يف

 وغبنًا، ظلما فيه أن وظنت الصلح ذلك من الصحابة ضاقت وقد

 انتشـار عنـه نـتج ، حكمـةً  وأوسع نظرا أبعد كان اهللا رسول ولكن

 بسـبب أخالقيـا قريش وسقوط لسماحته الناس ومحبة ، اإلسالم

 . البيت عن الصد من صنعته ما
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 هـذه الهدنـة كانـت مـن أعظـم" اهللا: رحمـه القـيم ابـن اإلمام قال

ــلمون  ــتلط المس ــا، واخ ــهم بعًض ــن بعض ــاس أم ــإن الن ــوح، ف الفت

بالكفار، وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن، وناظروهم علـى 

اإلسالم جهرة آمنين، وظهر من كان مختفًيا باإلسالم، ودخل فيـه 

 ."يف مدة الهدنة من شاء اهللا أن يدخل، ولهذا سماه اهللا فتًحا مبينًا

 أكثر والسالم والصلح األمن مع ينتشر الماإلس أنّ  على دليٌل  وفيه

 عقيبــه ) مكــة (فــتح وقــع ولــذلك والعنــف، والقلــق الخــوف مــن

 . والمنة الحمُد  وهللا ، مقاتل آالف عشرة وبعدد بسنتين

ــة مــن ُمنصــرَفهم الفــتح ســورةَ  اهللاُ  وأنــزل  : عمــر فقــال ، الحديبي

 "َم، َفَسـلَّْمُت َعَلْيـِه، َفَقـاَل : َفِجْئُت َرُسوَل اهللاِ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

QO 

ـا َطَلَعـْت َعَلْيـِه  ْيَلـَة ُسـوَرٌة َلِهـَي َأَحـبُّ إَِلـيَّ ِممَّ َلَقْد ُأْنِزَلـْت َعَلـيَّ اللَّ

ْمُس  ا َفَتْحنَا َلَك َفْتًحا ُمبِينًا  {. ُثمَّ َقَرَأ : "الشَّ  . }إِنَّ

 .…اللهم صل على محمد وعلى ال محمد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

QP 

R;JflŸ;ØfiŸı∏\;�ÿ]pÑ;\ÊÕÅê;;
 

 ، أجمعين الخلق وخالِق  ، الصالحين وليِّ  ، العالمين رب هللا الحمُد 

 …واألرضين السموات وقيومِ 

 … سألتموه ما كل من وآتاكم النقم، عنا ودفعَ  بالنعم، منّ 

 عبُده محمًدا أن وأشهُد  ، له شريك ال وحده اهللاُ  إال إلهَ  ال أن أشهُد 

 …أجمعين وصحبه آلِه وعلى عليه اهللاُ  صّلى ، ورسوله

ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها يا (  َلُكمْ  ُيْصِلْح * َسِديداً  َقْوالً  َوُقوُلوا اهللاَ  اتَّ

 َفْوزاً  َفازَ  َفَقْد  َوَرُسوَلهُ  اهللاَ  ُيطِعْ  َوَمنْ  ُذُنوَبُكمْ  َلُكمْ  َوَيْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ 

 َعظِيمًا )

  أمابعد :

 أيها الناس :
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ـــِف  ـــذاذ جاُلهـــار للمواق ـــه ولإليمـــان ، األف  ، المخلصـــون حملُت

ِمـَن الُمـْؤِمنِيَن ِرَجـاٌل َصـَدُقوا َمـا ( … وُمحّبـوه ُصـنّاعه وللصدق

  ) سورة األحزاب .َعاَهُدوا اهللاَ َعَلْيهِ 

 وصـدقوا شـديدة، ظـروٍف  يف وصـدقوا.. وميثاَقه اهللاِ  عهَد  صَدقوا

 مـع صـدقوا رجـاٌل  اإلسـالم أهـلِ  ويف …والمتاعب الجوع برغم

 وأحـدٍ  َبْدرٍ  أبطاُل  هوالء ومن ، وأعانهم وثبتهم ، اهللاُ  فصدقهم اهللاِ 

 .!…والخندق

 ومـا حطُّـوا ومـا الجنـانِ  روُض …مـوئلهم الرحمنِ  مع الصادقون

 !…بذلوا

 من فيها حصل وما ، واألحزاب الخندق سياق يف واردة هنا واآلية

 !،.. الداهم والجوع القارس، والبردِ  الشديد، الحصارِ 
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 قـدةَ عُ  يفكـوا حتى ، والتهويل التخذيَل  يمارسونَ  المنافقون وكان

:( ولمـا  تعـالى قـال ولـذلك … المؤمنـون بهـا التزم التي الثبات،

رأى المؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعـدنا اهللا ورسـوله وصـدق 

 اهللاُ ورسوله ، وما زادهم إال إيمانًا وتسليما ).

 صـبروا بـل ، التخذيالت تخترِْقهم ولم األراجيف، منهم تقعْ  فلم

 رسوُل  بّشرهم وقد ، األفق يف لهم حيلو اهللاِ  نصرُ  وكان واحتسبوا،

 كسـرى قصـور وذكـرَ  ، لهم عَرضت التي الصخرة يكسر وهو اهللا

  ."واهللا إين ألبصُر قصورها من مكاين الساعة "..واليمن وقيصر

 يف العظــيم ،،والـبالء عنـه اهللا رضـي النضــر بـن أنـسِ  هـؤالء ومـن

 َيْشـَهْد  َلـمْ  ، النَّْضرِ  ْبنُ  َأَنُس  َعِميَ  : عنه اهللا رضي َأَنٌس  َقاَل …أحدٍ 

ُل  َوَقـاَل: َعَلْيـهِ  َفَشـقَّ  َبـْدٍر، يوم ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسولِ  َمعَ   َشـِهَدهُ  َمْشـَهدٍ  َأوَّ
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ــُه، ُغيِّْبــُت  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُســوُل   َمــعَ  َبْعــُد  فِيَمــا َمْشــَهًدا اهللاُ  َأَرانِــي َلــئِنْ  َعنْ

 َغْيَرَهـا، َيُقـوَل  َأنْ  َفَهـاَب  َل:َقـا. َأْصـنَعُ  َمـا اهللاُ  َلَيَرَينَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسولِ 

 َلـهُ  َفَقاَل  ُمَعاذٍ  ْبنَ  سعَد  َفاْسَتْقَبَل  ُأُحٍد، َيْومَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسولِ  َمعَ  َفَشِهَد 

ةِ  لِـرِيِح  َواًهـا. أبِـنْ  َعْمـرٍو، َأَبا َيا َأَنٌس   َقـاَل: ُأُحـٍد، ُدونَ  َأِجـُدهُ  اْلَجنـَّ

 َضـْرَبةٍ  ِمنْ  َوَثَماُنونَ  بِْضعٌ  َجَسِدهِ  فِي َفُوجد َقاَل: ُقتل َحتَّى َفَقاَتَلُهمْ 

 َفنََزَلْت  َقاَل:. بَِبنَانِهِ  إِالَّ  َأِخي عرفُت  َفَما ُأْخُتهُ  َفَقاَلْت  َوَرْمَيٍة، َوَطْعنَةٍ 

﴿ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهـُدوا اهللاَ َعَلْيـِه َفِمـنُْهْم َمـْن َقَضـى  اآلية: هذه

ُلوا َتْبِديال﴾ .َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينْ  َهـا ُيـَرون َفَكاُنوا َقاَل: َتظُِر َوَما َبدَّ  َأنَّ

 .َأْصَحابِهِ  َوفِي فِيِه، َنَزَلْت 

ــُه: ــِديال﴾  َوَقْوُل ُلوا َتْب ــدَّ ــا َب ــا َأْي:﴿َوَم ــروا َوَم ــَدُهْم، غيَّ لوا َعْه ــدَّ  وب

وا َبلِ  بِاْلَغْدِر، اْلَوَفاءَ   َنَقُضـوهُ  َوَمـا َعَلْيـِه، اهللاَ  َعاَهُدوا َما َعَلى اْسَتَمرُّ
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﴿إِنَّ ُبُيوَتنَا َعْوَرٌة َوَمـا ِهـَي بَِعـْوَرٍة إِْن  َقاُلوا: الَِّذينَ  اْلُمنَافِِقينَ  َكِفْعلِ 

ُيرِيُدوَن إِال فَِراًرا﴾ ، ﴿َوَلَقْد َكـاُنوا َعاَهـُدوا اهللاَ ِمـْن َقْبـُل َال ُيَولُّـوَن 

  األْدَباَر﴾ .

 وغــزوات الهجــره يف وجهــاده هعنــ اهللا رضــي علــي هــؤالء: ومــن

 طلحـةبن : مـنهم  ، خيبـر وفـارس الخنـدق فـارَس  وقتله اإلسالم

 اهللا رسـول عـن يـدافع وهـو ، أحـد يـوم يـده ُشّلت الذي اهللا، عبيد

 ": قـال ، أحـد عنـده ُذكـر إذا بكـر أبو وكان رسلم، عليه اهللا صلى

  ." لطلحة كله يومٌ  ذلك

 المطلـب عبـد بـن وحمـزةُ  ، عنه اهللا رضي العوام بن الزبيرُ  ومنهم

ِرَجـاٌل َصـَدُقوا ..(  النظيـر المنقطع وثباُتهم المعروف، وجهاُدهم

 ).َما َعاَهُدوا اهللاَ َعَلْيهِ 
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 هـذه وأمـين ، الشـام فـاتُح  مـن الجـراح بـن عبيـدة أبو هؤالء ومن

 . األمة

 اهللاُ  رضـي المخزومـي الوليـد بـن خالد المسلول اهللاِ  سيُف  ومنهم

اَيـَة َزْيـٌد،  مؤتـة: يـومَ  فيـه وسـلم عليه اهللا صلى قال ، عنه (َأَخـَذ الرَّ

َفُأِصيَب، ُثمَّ َأَخَذ َجْعَفـٌر َفُأِصـيَب، ُثـمَّ َأَخـَذ اْبـُن َرَواَحـَة َفُأِصـيَب، 

َوَعْينَاُه َتْذِرَفاِن ، َحتَّـى َأَخـَذ َسـْيٌف ِمـْن ُسـُيوِف اهللاِ، َحتَّـى َفـَتَح اهللاُ 

 َعَلْيِهْم ) .

( َلَقْد ُدقَّ فِي َيِدي َيْوَم ُمْؤَتَة تِْسـَعُة َأْسـَياٍف،  : مؤتة يومِ  القائل وهو

 َوَصَبَرْت فِي َيِدي َصِفيَحٌة لِي َيَمانَِيٌة).

 نعــم إنــك علينــا، تنصــر وال وانصــرنا علينــا، ُتعــن وال أعنــا اللهــم

 … النصير ونعم المولى

 ..… مسلمينال ولسائر ولكم لي اهللاَ  وأستغفرُ  هذا قولي أقوُل 
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الحمُد هللا وحده ، والصالُة والسالم على من ال نبـَي بعـده، وعلـى 

 .…آلِه وصحبه أجمعين

  وبعد :

 أيها اإلخوُة الكرام :

ــة االســالم يف الصــدَق  إن  واالجتهــاد، بالجــد ُتبلــغُ  ، عظيمــة منزل

 الســلوك ومجاهــدة ، والنيــات القصــد وصــحة ، األعمــال وكثــرة

 . والتحركات

هي منزلُة القوِم األعظم الـذي  " : اهللا رحمه القيم ابن العالمة قال

منه تنشأ جميُع منـازل السـالكين ، والطريـُق األقـوم الـذي مـن لـم 

َيِسْر عليه فهو من المنقطعين الهالكين ، وبه تميز أهُل النفـاق مـن 

أهل اإليمان وسكاُن الجنان مـن أهـل النيـران ، وهـو سـيُف اهللا يف 
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ى شـيء إال قطعـه ، وال واجـه بـاطال إال أرضه الذي مـا وضـع علـ

أرداه وصرعه . من صال به لـم ُتـرد صـولُته ، ومـن نطـق بـه علـت 

ــه ، فهــو روح األعمــال ومحــكُّ األحــوال ،  علــى الخصــوَم كلمُت

والحامُل على اقتحام األهوال ، والباب الذي دخل منه الواصلون 

 "إلى حضرِة ذي الجالل ..

الصادق ال تراه إال يف فـرض " : اهللا رحمه الخواص إبراهيم وقال

 . "يؤديه، أو فضل يعمُل فيه

 ويف ، وصــالتكم ديــنِكم يف اإلســالم أهــلِ  معاشــرَ  اهللا فاصــدقوا

 التســاهل أو ، والتقصــير الكــذب وتجنبــوا ، وأعمــالكم أقــوالكم

ـــويف ـــع …والتس ـــوا م ـــوا اهللا وكون ـــوا اتق ـــذين آمن ـــا ال ـــا أيه ( ي

 الصادقين). سورة التوبة .
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 شرورِ  من باهللاِ  ونعوذُ  ، ونستغفُره ، ونستعينُه َنْحَمُده هللاِ  الحمَد  إنَّ 

 ُيْضِلْل  وَمن ، له ُمِضلَّ  فال اهللاُ  َيْهِدهِ  َمن ، أعمالِنا سيئاِت  ومن ، أنفِسنا

 أنَّ  وأشهُد  ، له شريَك  ال وحَده اهللاُ  إال إله ال أن وأشهُد  ، له هاِديَ  فال

 . ورسوُله عبُده ًداُمَحمَّ 

ُقوا النَّاُس  َأيَُّها َيا  ِمْنَها َوَخَلَق  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اتَّ

ُقوا َونَِساءً  ِرَجاًالَكثِيًرا ِمنُْهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها  بِهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اهللاَ  َواتَّ

 َرِقيًبا . َلْيُكمْ عَ  َكانَ  اهللاَ  إِنَّ  َواْألَْرَحامَ 

 بعد: أما

 معاشَر المسلمين :

ـــًرا ـــا كثي ـــايُق  م ـــن نتض ـــب م ـــجُّ  ، النوائ ـــن ونض ـــالت م  المعض

 !…وغاياتها درَسها يف نتفكر وال.. واألحداث
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 رضـي عائشـة يف بهـا ُطعـنَ  التي ، الشهيرة اإلفِك  حادثةُ  ذلك ومن

 ذكرهـا …والسـالم الصـالة عليـه اهللا رسول عرض ويف عنها، اهللا

ا لَُّكـم َبـْل ُهـَو َخْيـٌر لَُّكـْم   : قـال ذكرها وأثناء هللا ( َال َتْحَسـُبوُه َشـرًّ

ْثِم َوالَّـِذي َتـَولَّٰى كِْبـَرُه ِمـنُْهْم َلـُه  ا اْكَتَسَب ِمَن اْإلِ نُْهم مَّ لُِكلِّ اْمرٍِئ مِّ

 َعَذاٌب َعظِيٌم ) سورة النور .

 وجّلتهـا قـرآُن،ال ذكرهـا ، النبوي البيت على شديدة نازلةً  وكانت

َعْن َعائَِشَة رضي اهللا عنهـا  : الصحيحين يف جاء ، الصحيحة السنة

َقاَلــْت : َكــاَن َرُســوُل اهللاِ َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم إَِذا َأَراَد َأْن َيْخــُرَج 

ُتُهنَّ َخَرَج َسْهُمَها َخَرَج بَِها مَ  َعُه، َفَأْقَرَع َسَفًرا َأْقَرَع َبْيَن َأْزَواِجِه، َفَأيَّ

َبْينَنَا فِي َغَزاٍة َغَزاَهـا، َفَخـَرَج َسـْهِمي، َفَخَرْجـُت َمَعـُه َبْعـَدَما ُأْنـِزَل 

اْلِحَجاُب، َفَأَنا ُأْحَمُل فِي َهـْوَدٍج َوُأْنـَزُل فِيـِه، َفِسـْرَنا َحتَّـى إَِذا َفـَرَغ 
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ِه تِْلَك َوَقَفَل، َوَدَنْوَنا ِمـَن َرُسوُل اهللاِ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َغْزَوتِ 

ِحيـِل َفَمَشـْيُت  ِحيِل، َفُقْمـُت ِحـيَن آَذُنـوا بِالرَّ اْلَمِدينَِة، آَذَن َلْيَلًة بِالرَّ

ْحـِل ،  ـا َقَضـْيُت َشـْأنِي َأْقَبْلـُت إَِلـى الرَّ َحتَّى َجاَوْزُت اْلَجـْيَش، َفَلمَّ

َقـِد  -نبات عطري-ْزِع َأْظَفاٍر َفَلَمْسُت َصْدِري َفإَِذا ِعْقٌد لِي ِمْن َج 

اْنَقَطَع، َفَرَجْعُت َفاْلَتَمْسُت ِعْقِدي، َفَحَبَسنِي اْبتَِغاُؤُه، َفَأْقَبَل الَّـِذيَن 

َيْرَحُلوَن لِي َفاْحَتَمُلوا َهـْوَدِجي َفَرَحُلـوُه َعَلـى َبِعيـرِي الَّـِذي ُكنْـُت 

ــي فِيــِه، َوَكــانَ  النَِّســاُء إِْذ َذاَك ِخَفاًفــا َلــْم  َأْرَكــُب، َوُهــْم َيْحِســُبوَن َأنِّ

َما َيـْأُكْلَن اْلُعْلَقـةَ  ِمـَن   -أي القليـل-َيْثُقْلَن َوَلْم َيْغَشُهنَّ اللَّْحُم، َوإِنَّ

الطََّعاِم، َفَلْم َيْسـَتنْكِرِ اْلَقـْوُم ِحـيَن َرَفُعـوُه ثَِقـَل اْلَهـْوَدِج َفـاْحَتَمُلوُه، 

ــ ــَة السِّ ، َفَبَعُثــوا اْلَجَمــَل َوَســاُروا، َفَوَجــْدُت َوُكنْــُت َجاِرَيــًة َحِديَث نِّ

ِعْقــِدي َبْعــَدَما اْســَتَمرَّ اْلَجــْيُش، َفِجْئــُت َمنْــِزَلُهْم َوَلــْيَس فِيــِه َأَحــٌد، 
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ُهْم َسـَيْفِقُدوَننِي َفَيْرِجُعـوَن  َفَأَمْمُت َمنِْزلِي الَِّذي ُكنُْت بِِه، َفَظنَنُْت َأنَّ

، ــا َأَنــا َجالِ  إَِلــيَّ ــاَي َفنِْمــُت، َوَكــاَن َصــْفَواُن ْبــُن َفَبْينَ َســٌة َغَلَبْتنـِـي َعْينَ

ــَد  ْكَوانِيُّ ِمــْن َوَراِء اْلَجــْيِش، َفَأْصــَبَح ِعنْ ــَلِميُّ ُثــمَّ الــذَّ ــِل السُّ اْلُمَعطَّ

َمنِْزلِي َفَرَأى َسَواَد إِْنَساٍن َنائٍِم، َفَأَتانِي َوَكاَن َيَرانِي َقْبـَل اْلِحَجـاِب، 

ُت بِاْستِْرَجاِعِه ِحيَن َأَناَخ َراِحَلَتـُه، َفـَوطَِئ َيـَدَها َفَركِْبُتَهـا، َفاْسَتْيَقظْ 

ِسينَ  اِحَلَة، َحتَّى َأَتْينَا اْلَجْيَش َبْعَدَما َنَزُلوا ُمَعرِّ -َفاْنَطَلَق َيُقوُد بِي الرَّ

فِـي َنْحـرِ الظَِّهيـَرِة ، َفَهَلـَك َمـْن َهَلـَك، َوَكـاَن  -أي نازلين للراحـة

ْفـَك َعْبـُد اهللاِ ْبـُن ُأَبـيٍّ اْبـُن َسـُلوَل، َفَقـِدْمنَا اْلَمِدينَـَة، الَّذِ  ي َتَولَّى اْإلِ

ْفـِك َوَيرِيُبنِـي  َفاْشَتَكْيُت بَِها َشْهًرا، ُيِفيُضوَن ِمْن َقـْوِل َأْصـَحاِب اْإلِ

ــي َال َأَرى ِمــَن النَّبِــيِّ َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه -أي تشــكك-فِــي َوَجِعــي  َأنِّ

َمــا َيــْدُخُل َوَســ ــُه ِحــيَن َأْمــَرُض، إِنَّ ــُت َأَرى ِمنْ ــِذي ُكنْ ْطــَف الَّ لََّم اللُّ
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. َال َأْشـُعُر بَِشـْيٍء ِمـْن َذلِـَك، "َكْيـَف تِـيُكْم ؟  "َفُيَسلُِّم ُثمَّ َيُقوُل : 

اي -َفَخَرْجُت َأَنا َوُأمُّ ِمْسَطٍح قَِبَل اْلَمنَاِصِع ،-برأت -َحتَّى َنَقْهُت 

ُزَنا، َال َنْخُرُج إِالَّ َلـْيًال إَِلـى َلْيـٍل، َوَذلِـَك َقْبـَل  -موضع الحاجة ُمَتَبرَّ

َأْن َنتَِّخــَذ اْلُكنُــَف َقرِيًبــا ِمــْن ُبُيوتِنَــا، َوَأْمُرَنــا َأْمــُر اْلَعــَرِب اْألَُوِل فِــي 

ِه، َفَأْقَبْلُت َأَنا َوُأمُّ ِمْسَطٍح بِنْـُت َأبِـي  ِة َأْو فِي التَّنَزُّ يَّ ُرْهـٍم َنْمِشـي، اْلَبرِّ

َفَعَثَرْت فِي ِمْرطَِها، َفَقاَلْت : َتِعـَس ِمْسـَطٌح. َفُقْلـُت َلَهـا : بِـْئَس َمـا 

ُقْلِت، َأَتُسبِّيَن َرُجًال َشِهَد َبْدًرا ؟ َفَقاَلْت : َيا َهنَْتاْه ، َأَلْم َتْسَمِعي َمـا 

  َقاُلوا ؟

ْفـِك، َفـاْزَددْ  ـا َفَأْخَبَرْتنِي بَِقْوِل َأْهـِل اْإلِ ُت َمَرًضـا إَِلـى َمَرِضـي، َفَلمَّ

 َرَجْعُت إَِلى َبْيتِي َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اهللاِ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسلَّمَ 

. َقاَلْت : َوَأَنـا  "َكْيَف تِيُكْم ؟  " َفَقاَل : َفُقْلُت : اْئَذْن لِي إَِلى َأَبَويَّ
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َن اْلَخَبَر ِمْن قَِبِلِهَما، َفَأِذَن لِي َرُسوُل اهللاِ َصلَّى ِحينَئٍِذ ُأِريُد َأْن َأْسَتْيقِ 

اُس ؟  ُث بِـِه النـَّ ي َمـا َيَتَحـدَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَأَتْيُت َأَبَويَّ َفُقْلُت ِألُمِّ

َمـا َكاَنـ ـْأَن ؛ َفـَواهللاِ َلَقلَّ نِي َعَلـى َنْفِسـِك الشَّ ِت َفَقاَلْت : َيـا ُبنَيَّـُة، َهـوِّ

ِعنَْد َرُجٍل ُيِحبَُّها، َوَلَهـا َضـَرائُِر، إِالَّ  -أي حسنة-اْمَرَأٌة َقطُّ َوِضيَئٌة 

اُس بَِهـَذا ؟  ُث النـَّ َأْكَثْرَن َعَلْيَها. َفُقْلـُت : ُسـْبَحاَن اهللاِ، َوَلَقـْد َيَتَحـدَّ

ــي  ــُأ لِ ــى َأْصــَبْحُت َال َيْرَق ــَة َحتَّ ْيَل ــَك اللَّ ــتُّ تِْل ــْت : َفبِ ــٌع، َوَال َقاَل َدْم

 …َأْكَتِحُل بِنَْوٍم، ُثمَّ َأْصَبْحُت، 

َفَدَعا َرُسوُل اهللاِ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِليَّ ْبَن َأبِـي َطالِـٍب َوُأَسـاَمَة 

ـا  ـا َفَأمَّ ْبَن َزْيٍد ِحيَن اْسَتْلَبَث اْلَوْحُي َيْسَتِشيُرُهَما فِي فَِراِق َأْهِلِه، َفَأمَّ

ُة َفَأَشاَر َعَلْيِه بِالَِّذي َيْعَلُم فِي َنْفِسِه ِمَن اْلُودِّ َلُهْم، َفَقـاَل ُأَسـاَمُة ُأَسامَ 

ـا َعِلـيُّ ْبـُن َأبِـي  : َأْهُلَك َيا َرُسوَل اهللاِ، َوَال َنْعَلُم َواهللاِ إِالَّ َخْيـًرا. َوَأمَّ
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َعَلْيـَك َوالنَِّسـاُء ِسـَواَها  َطالٍِب َفَقاَل : َيا َرُسـوَل اهللاِ، َلـْم ُيَضـيِِّق اهللاُ 

َكثِيــٌر، َوَســِل اْلَجاِرَيــَة َتْصــُدْقَك. َفــَدَعا َرُســوُل اهللاِ َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه 

 ."َيا َبرِيَرُة، َهْل َرَأْيـِت فِيَهـا َشـْيًئا َيرِيُبـِك ؟  "َوَسلََّم َبرِيَرَة َفَقاَل : 

، إِْن َرَأْيُت ِمنَْها َأْمًرا َأْغِمُصـُه  َال َوالَِّذي َبَعَثَك َفَقاَلْت َبرِيَرُة :  بِاْلَحقِّ

، َتنَاُم َعِن اْلَعِجيِن َفَتْأتِي  نِّ َها َجاِرَيٌة َحِديَثُة السِّ َعَلْيَها َقطُّ َأْكَثَر ِمْن َأنَّ

اِجُن  َفَتْأُكُلُه. َفَقاَم َرُسوُل اهللاِ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه  -أي دواب البيت-الدَّ

ِمْن َيْوِمـِه َفاْسـَتْعَذَر ِمـْن َعْبـِد اهللاِ ْبـِن ُأَبـيٍّ اْبـِن َسـُلوَل، َفَقـاَل َوَسلََّم 

 -أي ينصـفني -َمـْن َيْعـِذُرنِي  "َرُسوُل اهللاِ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم : 

 ِمْن َرُجٍل َبَلَغنِي َأَذاُه فِـي َأْهِلـي ؟ َفـَواهللاِ َمـا َعِلْمـُت َعَلـى َأْهِلـي إِالَّ 

َخْيًرا، َوَقْد َذَكُروا َرُجًال َما َعِلْمُت َعَلْيِه إِالَّ َخْيًرا، َوَمـا َكـاَن َيـْدُخُل 

. َفَقاَم َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ َفَقاَل : َيا َرُسوَل اهللاِ، َأَنـا "َعَلى َأْهِلي إِالَّ َمِعي 



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

SK 

نَُقـُه، َوإِْن َكـاَن ِمـْن َواهللاِ َأْعِذُرَك ِمنُْه، إِْن َكـاَن ِمـَن اْألَْوِس َضـَرْبنَا عُ 

إِْخَوانِنَا ِمَن اْلَخْزَرِج َأَمْرَتنَا َفَفَعْلنَا فِيِه َأْمـَرَك. َفَقـاَم َسـْعُد ْبـُن ُعَبـاَدَة 

َوُهَو َسيُِّد اْلَخْزَرِج، َوَكاَن َقْبَل َذلَِك َرُجًال َصالًِحا، َوَلكِِن اْحَتَمَلْتـُه 

اهللاِ ، َال َتْقُتُلُه َوَال َتْقِدُر َعَلى َذلَِك. َفَقاَم  اْلَحِميَُّة َفَقاَل : َكَذْبَت َلَعْمرُ 

ُأَسْيُد ْبُن ُحَضْيرٍ َفَقاَل : َكَذْبَت َلَعْمُر اهللاِ، َواهللاِ َلنَْقُتَلنَُّه، َفإِنََّك ُمنَـافٌِق 

  ُتَجاِدُل َعِن اْلُمنَافِِقيَن.

وا َوَرُسوُل اهللاِ َصـلَّى اهللاُ َفَثاَر اْلَحيَّاِن ؛ اْألَْوُس َواْلَخْزَرُج، َحتَّ  ى َهمُّ

َضـُهْم َحتَّـى َسـَكُتوا َوَسـَكَت،  َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِمنَْبـرِ، َفنَـَزَل َفَخفَّ

َوَبَكْيُت َيْوِمي َال َيْرَقُأ لِـي َدْمـٌع، َوَال َأْكَتِحـُل بِنَـْوٍم، َفَأْصـَبَح ِعنْـِدي 

 َوَيْوًما، َحتَّـى َأُظـنُّ َأنَّ اْلُبَكـاَء َفـالٌِق َكبِـِدي. َأَبَواَي َقْد َبَكْيُت َلْيَلَتْينِ 

َفَبْينَا ُهَما َجالَِساِن ِعنِْدي َوَأَنا َأْبكِـي إِِذ اْسـَتْأَذَنِت اْمـَرَأٌة ِمـَن َقاَلْت : 
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اْألَْنَصاِر َفَأِذْنُت َلَهـا، َفَجَلَسـْت َتْبكِـي َمِعـي، َفَبْينَـا َنْحـُن َكـَذلَِك إِْذ 

ُل اهللاِ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَلَس َوَلـْم َيْجِلـْس ِعنْـِدي َدَخَل َرُسو

 ِمْن َيْوِم قِيَل فِيَّ َما قِيَل َقْبَلَها، َوَقْد َمَكـَث َشـْهًرا َال ُيـوَحى إَِلْيـِه فِـي

َد ُثمَّ َقاَل :  َشْأنِي َشْيٌء، ِ  "َقاَلْت : َفَتَشهَّ ُه َبَلَغن ي َعنِْك َيا َعائَِشُة، َفإِنَّ

ــِت  ــِت َأْلَمْم ُئِك اهللاُ، َوإِْن ُكنْ ــُيَبرِّ ــًة َفَس ــِت َبرِيَئ ــإِْن ُكنْ ــَذا، َف ــَذا َوَك َك

َفاْسَتْغِفرِي اهللاَ َوُتـوبِي إَِلْيـِه ؛ َفـإِنَّ اْلَعْبـَد إَِذا اْعَتـَرَف بَِذْنبِـِه ُثـمَّ َتـاَب 

ا َقَضى َرُسوُل اهللاِ َص "َتاَب اهللاُ َعَلْيِه  لَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمَقاَلَتُه . َفَلمَّ

  َقَلَص َدْمِعي، َحتَّى َما ُأِحسُّ ِمنُْه َقْطَرًة،

َأِجْب َعنِّي َرُسـوَل اهللاِ َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم. َقـاَل : َوُقْلُت ِألَبِي : 

َعَلْيـِه َوَسـلََّم. َفُقْلـُت  َواهللاِ َما َأْدِري َمـا َأُقـوُل لَِرُسـوِل اهللاِ َصـلَّى اهللاُ 

ــي : َأِجيبـِـي َعنِّــي َرُســوَل اهللاِ َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم فِيَمــا َقــاَل.  ِألُمِّ
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 َقاَلْت : َواهللاِ َما َأْدِري َما َأُقـوُل لَِرُسـوِل اهللاِ َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم.

نِّ َال َأْقَرُأ َكثِيًرا ِمـَن اْلُقـْرآِن، َفُقْلـُت : َوَأَنا َجاِرَيٌة َحِديَثُة َقاَلْت :  السِّ

ُث بِِه النَّاُس، َوَوَقـَر فِـي  ُكْم َسِمْعُتْم َما َيَتَحدَّ إِنِّي َواهللاِ َلَقْد َعِلْمُت َأنَّ

ْقُتْم بِِه، َوَلئِْن ُقْلُت َلُكْم : إِنِّي َبرِيَئٌة  ـ -َأْنُفِسُكْم َوَصدَّ ي َواهللاُ َيْعَلُم إِنِّ

ُقونِي بَِذلَِك، َوَلئِِن اْعَتَرْفُت َلُكْم بَِأْمرٍ  -َلَبرِيَئٌة  َواهللاُ َيْعَلـُم  -َال ُتَصدِّ

ُقنِّي، َواهللاِ َما َأِجُد لِي َوَلُكْم َمَثًال إِالَّ َأَبا ُيوُسَف إِْذ  -َأنِّي َبرِيَئٌة  َلُتَصدِّ

 . }اُن َعَلى َما َتِصُفوَن َفَصْبٌر َجِميٌل َواهللاُ اْلُمْسَتعَ  {َقاَل : 

  ، وألسنتنا وأخالقنا ديننا علينا احفظ اللهم

 …المسلمين ولسائر ولكم لي اهللاَ  واستغفر هذا قولي أقول

 ……العالمين رب هللا الحمد

 بعد: أما
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 العصـيب ، الشـهر قرابـة : مسـلمون يـا المحنة هذه استمرت وقد

ُثـمَّ  أيًضـا: شـةُ عائ وتقـول. …والهـم والتعـب بالبالء والمشحون

ــا  ــْن َواهللاِ َم َئنِــَي اهللاُ، َوَلكِ ــا َأْرُجــو َأْن ُيَبرِّ ْلــُت َعَلــى فَِراِشــي َوَأَن َتَحوَّ

َظنَنُْت َأْن ُينِْزَل فِي َشْأنِي َوْحًيا، َوَألََنا َأْحَقُر فِي َنْفِسي ِمْن َأْن ُيَتَكلََّم 

ي ُكنْـُت َأرْ  ُجـو َأْن َيـَرى َرُسـوُل اهللاِ َصـلَّى بِاْلُقْرآِن فِي َأْمرِي، َوَلكِنـِّ

ُئنَِي اهللاُ، َفَواهللاِ َما َراَم َمْجِلَسُه، َوَال  اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فِي النَّْوِم ُرْؤَيا ُيَبرِّ

َخَرَج َأَحٌد ِمْن َأْهِل اْلَبْيِت َحتَّى ُأْنِزَل َعَلْيـِه، َفَأَخـَذُه َمـا َكـاَن َيْأُخـُذُه 

ُر ِمنُْه ِمْثـُل اْلُجَمـاِن ِمـَن   -أي الشدة-َحاءِ ِمَن اْلُبرَ  ُه َلَيَتَحدَّ ، َحتَّى إِنَّ

َي  ـا ُسـرِّ َعـْن َرُسـوِل اهللاِ  -أي كشـَف -اْلَعَرِق فِي َيـْوٍم َشـاٍت، َفَلمَّ

ـَم بَِهـا َأْن  َل َكِلَمٍة َتَكلَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْضَحُك، َفَكاَن َأوَّ

َأِك اهللاُ  "لِي :  َقاَل  . َفَقاَلـْت لِـي "َيا َعائَِشـُة، اْحَمـِدي اهللاَ ؛ َفَقـْد َبـرَّ
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ي : ُقوِمي إَِلى َرُسوِل اهللاِ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َفُقْلُت : َال َواهللاِ،  ُأمِّ

ــَأْنَزَل اهللاُ  ــوُم إَِلْيــِه، َوَال َأْحَمــُد إِالَّ اهللاَ. َف إِنَّ الَّــِذيَن  {َتَعــاَلى :  َال َأُق

ــنُْكْم  ــِك ُعْصــَبٌة ِم ْف ــي  }َجــاُءوا بِاْإلِ ــَذا فِ ــَزَل اهللاُ َه ــا َأْن ــاِت. َفَلمَّ اْآلَي

يُق َرِضــَي اهللاُ َعنْــُه، َوَكــاَن ُينِْفــُق َعَلــى  ــدِّ َبَراَءتِــي َقــاَل َأُبــو َبْكــرٍ الصِّ

 َال ُأْنِفـُق َعَلـى ِمْسـَطٍح َشـْيًئا َأَبـًدا ِمْسَطِح ْبِن ُأَثاَثَة لَِقَراَبتِِه ِمنُْه : َواهللاِ 

َوَال َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمنُْكْم  {َبْعَدَما َقاَل لَِعائَِشَة. َفَأْنَزَل اهللاُ َتَعاَلى : 

َعِة َأْن ُيْؤُتوا  : َبْكـرٍ  َأُبـو َفَقـاَل  . }َغُفوٌر َرِحـيٌم  {، إَِلى َقْولِِه :  }َوالسَّ

 إِنِّي َألُِحبُّ َأْن َيْغِفَر اهللاُ لِي. َفَرَجَع إَِلى ِمْسَطٍح الَِّذي َكـاَن َبَلى َواهللاِ 

 ُيْجرِي َعَلْيِه، َوَكاَن َرُسوُل اهللاِ َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َيْسـَأُل َزْينَـَب 

ْيِت ؟ َيا َزْينَُب، َما َعِلْمِت ؟ َما َرأَ  " : َفَقاَل  َأْمرِي، َعنْ  بِنَْت َجْحشٍ 

َفَقاَلْت : َيا َرُسوَل اهللاِ، َأْحِمي َسْمِعي َوَبَصرِي ، َواهللاِ َمـا َعِلْمـُت  "
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َعَلْيَها إِالَّ َخْيًرا. َقاَلْت : َوِهَي الَّتِـي َكاَنـْت ُتَسـاِمينِي ، َفَعَصـَمَها اهللاُ 

 بالورع .

  أهمها: اهللا عباد دروٌس  وهنا

 مسـتهدفون، والمصـلحين ،  دةمطـار والـدعوةَ  مبتلى، المؤمنَ  أنّ 

 وعـداؤهم المنـافقين وخبُث  ، األذى على اهللا رسولِ  صبرُ  : ومنها

 فَمــن عنهــا، اهللا رضــي لعائشــة جليلــة ومنقبــةٌ   ، لإلســالم الشــديد

 .. باإلجماع كفر ذلك بعد قَذفها

ــانٌ  ــا َرزانٌ  َحص ــِزنُّ  م ــةٍ  ُت  بِريَب
 

 الَغوافِلِ  ُلحومِ  ِمن َغرثى َوُتصبُِح  **
 

 زائِلِ  َغيرُ  َمجُدُهم الَمساعي كِرامِ  ** غالٍِب  بنِ  ُلَؤيِّ  ِمن َحيٍّ  قيَلةُ عَ 
 

َبةٌ   َخيَمهـا الَلـهُ  َطيَّـَب  َقـد ُمَهذَّ
 

َرهــا ** ــن َوَطهَّ ــلِّ  ِم ــلِ  ســورٍ  ُك  َوباطِ
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 والتثبت ، الشائعات وراء االنصياع وعدم األلسنة حفظ ووجوُب 

وتواضــع  ، مينالمســل إخوانــك ظهــور وحفــظُ  الكــالم، نقــلِ  مــن

اهللا عنها واحتقارها لعملهـا وذاتهـا، بـرغم صـالحها عائشة رضي 

 وتطهيـر الصـفوف تنقيـة يف المحـن وفضـُل يف اإلسالم ،  ومنزلتها

 .…كثيًرا خيًرا فيه اهللاُ  ويجعل شيًئا تكرهوا أن فعسى ، المسيرة

 ..…مسلمون يا وسّلموا وصلوا
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T;JÖ|;Ê’ˆ]e|;ˆb;€—ÂÄ\Ü;]Ÿ;€“Ë…;\Êp;;
 

 ربنا يحب كما هللاِ  والحمُد  ، فيه مبارًكا طيبا كثيًرا حمدا هللاِ  الحمُد 

 ال أن أشهُد  … أفضاله على ونشكُره ، آالئه على نحمُده ، ويرضى

 ، ورسوله عبُده محمًدا أن وأشهُد  ، له شريك ال وحده اهللاُ  إال إلهَ 

 .… والتابعين وصحبه آله وعلى عليه اهللاُ  صّلى

 .…) يحتسب ال حيث من ويرزقه ، مخرًجا له يجعل اهللا يتِق  ومن (

  بعد: أما

 أيها الناس :

 هـزال، وحضورهم ، شقاءٌ  ومجالُسهم وبال، صحبُتهم فئاٌت  ثمة

 !…والخبال الهزيمةَ  إال َيجلبونَ  وال
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ا اي﴿ َلْو َخَرُجوا فِيُكْم َمـا َزاُدوُكـْم إِال َخَبـاال﴾  : تعالى يقول  َشـرًّ

 ُيظهـرون الذين المنافقون، همُ  وهؤالء…وُجْبنًا، وَعْجًزا وَفساًدا،

 !…والعداوة الكفر وُيبطنون ، اإلسالمَ 

ـــمْ  والســـبُب : ُه ـــاءُ  ِألَنَّ ـــُذوُلوَن، ُجَبنَ ـــْم  َمْخ ﴿َوألْوَضـــُعوا ِخالَلُك

ـْيرَ  َوَألَْسـَرُعوا َأْي: َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتنََة﴾  بِالنَِّميَمـةِ  َبْيـنَُكمْ  َواْلَمْشـيَ  السَّ

اُعوَن َلُهــْم﴾ َواْلِفْتنَــِة، َبْغَضـاءِ َوالْ   َلُهــمْ  ُمطِيُعــونَ  َأْي: ﴿َوفـِـيُكْم َســمَّ

ــِديثِِهمْ  َوُمْسَتْحِســنُونَ  ــاُنوا َوإِنْ  َيْسَتنِْصــُحوَنُهمْ  َوَكَالِمِهــْم، لَِح  َال  َك

 َوَفَسـادٍ  اْلُمـْؤِمنِينَ  َبـْينَ  َشـرٍّ  ُوُقـوعِ  إَِلى َهَذا َفُيَؤدِّي َحاَلُهْم، َيْعَلُمونَ 

 ..! َكبِيرٍ 
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 نيـاتهم، لفسـاد ، اهللا سـبيل يف للقتـال وال للخروج أهًال  هم فليس

 فثـبطهم انبعـاثهم اهللاُ  كـره وقـد سلوكهم، وجبن ، قلوبهم وَخواء

 .!…القاعدين مع اقعدوا وقيل

 الجـــيش معنويــات تحطـــيمَ  حــاول مضـــطًرا مــنهم خـــرَج  وَمــن

 الـروم مـع وكانـت ، اهللا رسـول معارك آخر ، تبوك إلى االسالمي

 ولكنّ  قليل، والزاد شاق، والطريق حارة، األجواء أنّ  وادعى! …

 !… كالمهم إلى يصغوا لم الصادقين

 اهللا: أنـزل وفيـه..  قـيس بـن كالجـد التخلـَف  بعُضـهم حاول وقد

 المنـافقين هـؤالء ومـن  : أي (ومنهم من يقول ائـذن وال تفتنّـي..)

ـــن ـــتأذن م ـــف، يف يس ـــذر التخل ـــول ويعت ـــي ﴿   : فيق ـــَذْن لِ  يف  ﴾ اْئ

 نساء فرأيت خرجت، إذا فإين الخروج، يف  ﴾ َوَال َتْفتِنِّي ﴿  التخلف
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ــين ــه قبحــه - ومقصــوده عــنهن، أصــبر ال األصــفر ب ــاء - الّل  الري

ــاق ــأن والنف ــودي ب ــود مقص ــن، مقص ــإن حس ــي يف ف ــة خروج  فتن

  . الشر عن وكفًا عافية خروجي عدم ويف للشر، وتعرضا

ــِة  ﴿   : القــول هــذا كــذب مبينــا ، علــيهم تعــالى اهللاُ  فــردّ  َأَال فِــي اْلِفْتنَ

 يف  فــإن   قصــده، يف القائــل هــذا صــدق تقــدير علــى فإنــه  ﴾ َســَقُطوا

 الّلـه معصـيةِ  وهـي محققـة، عظمـى وفتنة ، كبرى مفسدةً  التخلف

ــية ــوله، ومعص ــرؤ رس ــى والتج ــم عل ــر، اإلث ــا الكبي ــروُج  وأم  الخ

َوإِنَّ َجَهـنََّم َلُمِحيَطـٌة  ﴿   : بقولـه ّلهال توعدهم ولهذا ، قليلة فمفسدة

ــافِرِينَ  ــيس  ﴾ بِاْلَك ــم ل ــا له ــر عنه ــاص، وال مف ــاك، وال من  وال فك

  .  خالص
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 لغزوة الشام يف الروم وقتال تبوك، لغزوة الُعّدةملسو هيلع هللا ىلص  النبي أعّد  ولما

 زمن يف للهجرة التاسعة السنة من رجب شهر يف ذلك وكان تبوك،

 وأينعـت، طابـت قـد الثمـار وكانـت البالد، يف والجدب  العسرة،

ـــــــاُس  ـــــــون والن ـــــــام يحب ـــــــارهم يف المق ـــــــم، ثم  ..!وظالله

 لـئال وكنّـى؛ بغيرها، وّرى إال غزوة يف يخرج قّلما ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان

 مباغتــة علــى لــه أعــون ذلــك يكــونَ  حتــى وقصــده؛  وجهُتــه ُيعلــمَ 

ــــــــــدو، ــــــــــذه إال الع ــــــــــزوة ه ــــــــــددها الغ ــــــــــا ح  . بعينه

 الخـروج، عـدم يف ملسو هيلع هللا ىلص النبـي يسـتأذنون نالمنـافقي مـن كثيـرٌ  وجاء

 أعــذارهم، يقبــل ملسو هيلع هللا ىلص والنبــي الواهيــة، بأعــذارهم إليــه ويعتــذرون

ـــــــــــُل   .لهـــــــــــم ويـــــــــــأذن اهللا، إلـــــــــــى ســـــــــــرائَرهم ويكِ

 مـن والمكانـة مـنهم الشـرف ذوي مـن واستأذن" : السير أهُل  قال
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 القـيس، بن والجد سلول، بن ُأبي بن اهللا عبد والوجاهة المنافقين

 يف تنفـروا ال المنـافقين: مـن قـوم وقال أقوامهم، يف اأشرافً  وكانوا

 لهـم، إذنـه علـى ملسو هيلع هللا ىلص النبـي وعاتب تعالى، اهللا فضحهم وقد الحر،

ــوَن  تعــالى: قولــه يف جــاء كمــا القــرآنُ  وفضــحهم ُف ــرَِح اْلُمَخلَّ ( َف

ـــَأْمَوالِِهْم  بَِمْقَعـــِدِهْم ِخـــالَف َرُســـوِل اهللاِ وَكرُِهـــوا َأْن ُيَجاِهـــُدوا بِ

ِسِهْم فِي َسبِيِل اهللاِ وَقاُلوا ال َتنِفُروا فِي اْلَحرِّ ُقْل َناُر َجَهنََّم َأَشدُّ وَأنفُ 

ا َلْو َكاُنوا َيْفَقُهوَن ). التوبة:  . ( َفْلَيْضَحُكوا َقِلـيًال وْلَيْبُكـوا  ٨١َحرًّ

 يًبـاَقرِ  َعَرًضـا َكانَ  َلوْ   ]،٨٢َكثِيًرا َجَزاًء بَِما َكاُنوا َيْكِسُبوَن[التوبة: 

َبُعوكَ  َقاِصًدا َوَسَفًرا  قريبـة والمسـافة سـهالً، مغنًمـا كان لو …َالتَّ

ــنْ  معــك، لخرجــوا ــَدْت  َوَلكِ ــْيِهمُ  َبُع ــقَّةُ  َعَل  إلــى المدينــة مــن الشُّ

( َوَســَيْحِلُفوَن بِــاهللاِ َلــِو اْســَتَطْعنَا َلَخَرْجنَــا َمَعُكــْم ُيْهِلُكــوَن   تبــوك،
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ُهْم َلَكاِذُبوَن [التوبة : َواهللاُ َيعْ  َأْنُفَسُهم،  األيمـان بهـذه أي] ٤٢َلُم إِنَّ

 .يبدونها التي الواهية باألعذار النفاق وهذا الكاذبة،

 .…كفانا اهللا شرهم، ورد كيدهم يف نحورهم

 .…أقوُل قولي هذا وأستغفُر اهللاَ لي ولكم ولسائر المسلمين 
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 …الحمُد هللاِ رب العالمين 

  : وبعد

  وُة الفضالء :أيها اإلخ

 وقــد تبــوك، غــزوة يف ومــواقفهم المنــافقين صــفاِت  بعــُض  فهــذه

 وتـدبروا بعنايـة فاقرؤوها ( التوبة ) الفاضحة سورة يف اهللاُ  كشفهم

 !…دروسها

 واقعة وهذه الغزوة، هذه يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي اغتياَل  المنافقونَ  حاول وقد

 وكـــان تعـــالى، اهللا عصـــمه وقـــد..  النـــاس مـــن كثيـــرٌ  يعرفهـــا ال

 علـى تعاهـدوا رجـالً، عشـر خمسـة المـؤامرة هذه يف المشتركون

 يف مرتفـع مكـان علـى مضـيق يف دابته على ملسو هيلع هللا ىلص النبي مر إذا خطته؛

ــق، ــم الطري ــوا ه ــق، درس ــون الطري ــة ويعرف ــير، خط ــق الس  وطري
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 فالخطـةُ  هاويـة، تحتـه ضيق مكان يف سيمر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وأن الجيش،

ــه، وينفــرون خلــف، مــن يــأتون المكــان هــذا يف صــار إذا أنــه  دابت

 يكـون أن علـى  واتفقوا الهاوية، يف المنحدر من لُتلقيه ويدفعونها

 وُحَذْيَفـةُ  َيُقوُدها راِحَلتِهِ  بِِخطامِ  ياِسرٍ  ْبنُ  َعّمارُ  َفأَخَذ  ، بالليل ذلك

 أْخفـاِف  بَِوْقـعِ  ُحَذْيَفـةُ  َسـِمعَ  إذْ  َكـَذلَِك  ُهما َفَبْينَما َيُسوُقها، َخْلَفها

ـالِح  َقَعةَ وَقعْ  اإلبِلِ   َفَهَرُبـوا، اهللاِ  أْعـداءَ  يـا إَلـْيكم إَلـْيكم َفقـاَل  ، السِّ

:( َوَلَقــد َقــاُلوا َكِلَمــَة تعــالى قولــه وهــو! …الجــيش يف وانخرطــوا

وا بَِما َلم َينَاُلوا َوَمـا َنَقُمـو َلـِٰمِهمإِس َد َوَكَفُروا َبع لُكفرِ ٱ إِالَّ َأن  اَوَهمُّ

 ). ۦِۚلهِ ِمن َفض ۥوُلهُ َوَرُس  هللاُ ٱ نَٰيُهمُ َأغ

  : تعالى قال ، العهد ونقُض  الكذب : أيًضا بعضهم صفات ومن
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ن َعـَٰهَد  ُهم( َوِمن َقنَّ َوَلنَُكـوَننَّ ِمـَن  ِۦلهِ َليِٕن َءاَتٰينَا ِمن َفضـ هللاَ ٱمَّ ـدَّ َلنَصَّ

ـــِٰلِحينَ ٱ ــن َفضــ لصَّ ــا َءاَتٰيُهــم مِّ ُهــم َوَتَولَّــو ۦَبِخُلــوا بِــهِ  ِۦلهِ ، َفَلمَّ ا وَّ

ع  َلُفـوابَِمـا َأخ ۥَقوَنـهُ َيل مِ فِی ُقُلوبِِهم إَِلٰى َيـو انَِفاق َقَبُهم، َفَأع رُِضونَ مُّ

ُهم  َلـمُ َيع هللاَ ٱَأنَّ  َلُموا، َأَلم َيع ِذُبونَ َما َوَعُدوُه َوبَِما َكاُنوا َيك هللاَ ٱ ِسـرَّ

ـُٰم  هللاَ ٱَوَأنَّ  َوٰيُهمَوَنج  ]٧٨-٧٥ ﴾ [التوبة لُغُيوِب ٱَعلَّ

َوِمـَن اْلُمنَـافِِقيَن َمـْن َأْعَطـى اهللاَ َعْهـَدُه َوِميَثاَقـُه: َلــئِْن  َتَعـاَلى: َيُقـوُل 

ـالِِحيَن. َفَمـا  َقنَّ ِمْن َمالِـِه، َوَلَيُكـوَننَّ ِمـَن الصَّ دَّ َأْغنَاُه ِمْن َفْضِلِه َلَيصَّ

َعـى، َفـَأْعَقَبهُ  ـنِيُع نَِفاًقـا َوفَّى بَِما َقاَل، َوَال َصَدَق فِيَمـا ادَّ ْم َهـَذا الصَّ

، َيْوَم اْلِقَياَمِة، ِعيـاًذا  َسَكَن فِي ُقُلوبِِهْم إَِلى َيْوِم َيْلَقْوَن اهللاَ، َعزَّ َوَجلَّ

 بِاهللاِ ِمْن َذلَِك .

وصــلوا وســّلموا يــا مســلمون علــى الرحمــة المهــداة والنعمــة 

 …المسداة
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 إياكَ  الدين، يوم مالِك  ، الرحيم الرحمنِ  العالمين، رب هللاِ  مُد الح

 وهَدانا ، المبين والنورِ  والخير بالدين امتنَّ  ، نستعين وإياكَ  نعبُد 

 .…المستبين الكَتاب

 عبُده محمدا أن وأشهد ، له شريك ال وحده اهللاُ  اال إلهَ  ال أن أشهُد 

 .…أجمعين وصحبِه آلهِ  وعلى عليه اهللاُ  صّلى ورسوله،

  أما بعد:

 وشـر محمـد، هـدي الهدي وخيرَ  اهللا، كتاُب  الحديِث  أصدَق  فإن

 .…بدعة محدثة وكلُّ  ، محدثاتها األمور

ــا ــا ي ــذين أيه ــوا ال ــوا آمن ــق اهللا اتق ــه، ح ــوتنّ  وال تقات ــتم إال تم  وأن

 .… مسلمون
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 معاشَر المسلمين :

ـن لـوو ، اهللا عـذاب مـن مجـرمٌ  يفِلـت وَلـن ، هللاِ  كلُّـه الكونُ   تحصَّ

 .. !! بالجنود تمنعَ  أو ، باألسلحة تدرعَ  أو بالحصون،

 يهـود عـن تعـالى قـال كمـا ، يشـعر ال وهو االختراُق  يأتيه ولذلك

﴿َفَأَتاُهُم اهللاُ ِمْن  :… وأموالهم بيوتهم يف المتحصنين النضير بني

 أن ببـالهم يخطـر  لـم الـذي األمـر، مـن أي: َحْيُث َلْم َيْحَتِسـُبوا﴾

ــ ــه، وايؤت  التــي والنافــذة ، انكشــافه يتوقعــوا لــم الــذي والبــاب من

ْعــَب﴾ تعــالى أنــه وهــو…فجــأتهم  وهــو ﴿قــذف فِــي ُقُلــوبِِهُم الرُّ

 ، األعظـم وسـالحه األكبـر، اهللا جنـد هـو الـذي الشـديد، الخوف

 معـه ينفـع ال الـذي وهـو ، النفـوس وُأرعبـت القلـوب، فانخلعت

 ويظنـون يحتسـبونه الـذي مرفاأل شدة، وال قوةٌ  وال عدة، وال عددٌ 
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 تحصـنوا التـي الحصون هو دخل، إن منه عليهم يدخل الخلل أن

 الرعـب بوابـة من بخالفها فجاءهم إليها، نفوسهم واطمأنت بها،

 يعلــمُ  ومــا والصــبر، الثبــات وتزلــزل ، القــوى فانهــارت والجــبن،

 ..! للبشر ذكرى إال هي وما ، هو إال ربك جنودَ 

 شاء ما وقدرته، اهللا بحكم واتعظوا مسلمون، يا ذلك من فاعتبروا

 . قدير شيءٍ  كل على وهو ، يكن لم يشأ لم وما كان اهللا

( نصـرُت بالرعـب مسـيرَة : والسـالم الصـالة عليـه قوله صح وقد

 شهر ).

َوَكـاَن َسـَبُبها فِيَمـا َذَكـَرُه َأْصـَحاُب  : النضـير بنـي غزوة وملخُص 

ُه َلمَّ  ا ُقتِل أصـحاُب بِْئـرِ َمُعوَنـَة، ِمـْن َأْصـَحاِب اْلَمَغاِزي والَسير: َأنَّ

ــوِل اهللاِ  ــَة ملسو هيلع هللا ىلصَرُس ــُن ُأَميَّ ــُرو ْب ــنُْهْم َعْم ــَت ِم ــْبِعيَن، َوَأْفَل ــاُنوا َس ، َوَك
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ــِة َقَتــَل  ــا َكــاَن فِــي َأْثنَــاِء الطَّرِيــِق َراِجًعــا إَِلــى اْلَمِدينَ ، َفَلمَّ ــْمرِيُّ الضَّ

َوَأَمـاٌن ملسو هيلع هللا ىلص اَن َمَعُهَما َعْهٌد ِمْن َرُسـوِل اهللاِ َرُجَلْيِن ِمْن َبنِي َعاِمرٍ، َوكَ 

ا َرَجَع ُأْخبَِر َرُسوُل اهللاِ  ، َفَقاَل َلُه َرُسـوُل ملسو هيلع هللا ىلصَلْم َيْعَلْم بِِه َعْمٌرو، َفَلمَّ

َوَكـاَن َبـْيَن َبنِـي النَِّضـيرِ  "َلَقْد َقَتْلـَت َرُجَلـْيِن، ألدينَّهمـا"ملسو هيلع هللا ىلص: اهللاِ 

إَِلـى َبنِـي النَِّضـيرِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْهـٌد، َفَخـَرَج َرُسـوُل اهللاِ َوَبنِي َعاِمرٍ ِحْلٌف وَ 

ُجَلْيِن، َوَكاَن َمنَـاِزُل َبنِـي النَِّضـيرِ َظـاِهَر  َيْسَتِعينُُهْم فِي ِدَيِة َذْينَِك الرَّ

ُد  َقاَل  اْلَمِدينَِة َعَلى َأْمَياٍل ِمنَْها  كَِتابِـهِ  فِـي َيَسـارٍ  ْبنِ  إِْسَحاَق  ْبنُ  ُمَحمَّ

يَرةِ   ِدَيـةِ  فِـي َيْسـَتِعينُُهمْ  النَِّضـيرِ، َبنِـي إَِلـى اهللاِ  َرُسـوُل  َخـَرَج  ُثمَّ  :السِّ

؛ ُأَميَّةَ  ْبنُ  َعْمُرو َقَتَل  اللََّذْينِ  َعاِمرٍ، َبنِي ِمنْ  اْلَقتِيَلْينِ  َذْينَِك  ـْمرِيُّ  الضَّ

 النَِّضيرِ  َبنِي َبْينَ  َوَكانَ  َلُهَما، َعَقَد  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َكانَ  الَِّذي لِْلِجَوارِ 

ا. َوِحْلٌف  َعقد َعاِمرٍ  َوَبنِي  فِـي َيْسـَتِعينُُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسـوُل  َأَتاُهمْ  َفَلمَّ
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 َمــا َعَلــى ُنِعينُــَك  اْلَقاِســِم، َأَبــا َيــا َنَعــْم، َقــاُلوا: اْلَقتِيَلــْينِ  َذْينـِـَك  ِدَيــةِ 

ا َأْحَبْبَت،   َفَقاُلوا: بَِبْعضٍ  َبْعُضُهمْ  َخَال  ُثمَّ . َعَلْيهِ  بِنَا اْسَتَعنَْت  ِممَّ

ُجَل َعَلى ِمْثِل َحالِِه َهِذِه  ُكْم َلْن َتِجُدوا الرَّ إَِلـى ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُسوُل اهللاِ  -إِنَّ

َفَمن َرُجٌل َيْعُلو َعَلى َهـَذا اْلَبْيـِت، َفُيْلِقـي -َجنِْب ِجَداٍر ِمْن ُبُيوتِِهمْ 

َب لَِذلَِك َعْمـُرو ْبـُن ِجَحـاِش ْبـِن َعَلْيِه َصْخَرًة، َفُيرِيُحنَا ِمنُْه؟ َفاْنُتدِ 

َكْعٍب أحُد مجرميهم ، َفَقاَل: َأَنا لَِذلَِك، فصِعد لُِيْلِقَي َعَلْيِه َصْخَرًة 

فـِـي َنَفــرٍ ِمــْن َأْصــَحابِِه، فِــيِهْم َأُبــو َبْكــرٍ ملسو هيلع هللا ىلص َكَمــا َقــاَل، َوَرُســوُل اهللاِ 

، َرِضــَي اهللاُ َعــنُْهْم. َفــَأَتى اْلَخَبــُر ِمــَن ملسو هيلع هللا ىلص َرُســوَل اهللاِ  َوُعَمــُر َوَعِلــيٌّ

ــا  ــِة، َفَلمَّ ــَماِء بَِمــا َأَراَد اْلَقــْوُم، َفَقــاَم َوَخــَرَج َراِجًعــا إَِلــى اْلَمِدينَ السَّ

َأْصَحاُبُه َقاُموا فِي َطَلبِـِه َفَلُقـوا َرُجـًال ُمْقـبًِال ِمـَن ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْلَبَث النَّبِيَّ 

: َرَأْيُتُه َداِخًال اْلَمِدينَـَة. َفَأْقَبـَل َأْصـَحاُب اْلَمِدينَِة، َفَسَأُلوُه َعنُْه، َفَقاَل 
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َحتَّى اْنَتَهْوا إَِلْيِه، َفـَأْخَبَرُهُم اْلَخَبـَر بَِمـا َكاَنـْت َيُهـوُد ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهللاِ 

بِالتََّهيُِّؤ لَِحْربِِهْم َواْلَمِسيرِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَراَدْت ِمَن اْلَغْدِر بِِه، َوَأَمَر رسوُل اهللاِ 

  .إَِلْيِهمْ 

نُوا بِِهمْ  َنَزَل  َحتَّى َسارَ  ُثمَّ   اهللاِ  رسـوُل  َفَأَمرَ  اْلُحُصوِن، فِي ِمنْهُ  َفَتَحصَّ

ـُد، َيـا َأنْ  َفنَـاَدْوُه:. فِيَها والتَّحريق النَّْخلِ  بَِقْطعِ  ملسو هيلع هللا ىلص  ُكنْـَت  َقـْد  ُمَحمَّ

 النَّْخــلِ  َقْطــعِ  َبــاُل  َفَمــا َصــنََعُه، َمــنْ  َعَلــى َوَتِعيُبــهُ  اْلَفَســادِ  َعــنِ  َتنَْهـى

 ؟.…وتحريفها

َقـْد َبَعُثـوا إَِلـى  : ُأبـي بـن عبـداهللا منهم المنافقين من رؤوس وكان

ا َلـْن ُنْسـِلَمُكْم، إِْن ُقـوتِْلُتْم َقاَتْلنَـا  َبنِي النَِّضيرِ: َأِن اْثُبُتوا وَتَمنَّعوا َفإِنَّ

ِمـْن َنْصـرِِهْم،  َمَعُكْم، َوإِْن ُأْخرِْجُتْم َخَرجنا َمَعُكـْم َفَتَربَُّصـوا َذلِـَك 

ْعَب، َفَسـَأُلوا َرُسـوَل اهللاِ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْم َيْفَعُلوا، َوَقَذَف اهللاُ فِي ُقُلوبِِهُم الرُّ
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بِـُل ِمـْن  َأْن ُيْجِلَيُهْم َوَيُكفَّ َعْن ِدَمائِِهْم، َعَلى َأنَّ َلُهْم َما َحَمَلـِت اْإلِ

 َل، ..َفَفعَ  -أي السالح  -َأْمَوالِِهْم إِالَّ اْلَحْلَقَة،

بِـُل، بِـهِ  اْسـَتَقلَّْت  َمـا َأْمَوالِِهمْ  ِمنْ  َفاْحَتَمُلوا ُجـُل  َفَكـانَ  اْإلِ  ِمـنُْهمْ  الرَّ

. بِـهِ  َفَينَْطِلـُق  َبِعيـرِهِ  َظْهـرِ  َعَلـى َفَيَضـُعهُ  َبابِـِه، نَِجـاِف  َعـنْ  َبْيَتـهُ  َيْهِدمُ 

امِ  إَِلى َسارَ  َمنْ  َوِمنُْهمْ  َخْيَبَر، إَِلى َفَخَرُجوا  إَِلى اْألَْمَواَل  َوَخّلوا ،الشَّ

ــةً  اهللاِ  لَِرُســولِ  َفَكاَنــْت  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُســولِ   َشــاَء، َحْيــُث  َيَضــُعَها َخاصَّ

لِـينَ  اْلُمَهاِجرِينَ  َعَلى َفَقَسَمَها  ْبـنَ  َسـْهَل  َأنَّ  إِالَّ . اْألَْنَصـارِ  ُدونَ  اْألَوَّ

 َرُسـوُل  َفَأْعَطاُهَمـا ْقـًرا،فَ  َذَكـَرا َخرَشة ْبنَ  ِسَماكَ  ُدجانة َوَأَبا ُحنَيف

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ 

ِل  لكَِتــِٰب ٱ لِ َكَفُروا ِمن َأه لَِّذينَ ٱ َرَج َأخ لَِّذیٱ(ُهَو  ِمـن ِدَيــٰرِِهم ِألَوَّ

و ُرُجواَما َظنَنُتم َأن َيخ لَحشرِ ٱ ـَن  اَوَظنـُّ ـانَِعُتُهم ُحُصـوُنُهم مِّ َأنَُّهـم مَّ
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عـَب ٱَوَقـَذَف فِـی ُقُلـوبِِهُم  َتِسـُبواَيح َلـم ُث ِمن َحي هللاُ ٱَفَأَتٰيُهُم  هللاِ ٱ  لرُّ

ــونَ  ــ ُيخرب ــوَتُهم بَِأي ــ ِديِهمُبُي ــؤِمنِينَ ٱ ِدیَوَأي ــُرواٱَف  لُم ـــٰ عَتبِ  ُأولِیَي

 ]٢[الحشر  ألَبَصـٰرِ﴾ٱ

 …والحسرات الغفلةَ  وجنبنا للخيرات، وفقنا اللهم

 .… المسلمين ولسائر ولكم لي اهللاَ  وأستغفرُ  هذا قولي أقوُل 
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 .…… وحده هللاِ  الحمد

 : بعد أما

 إخواين الكرام :

 مــــن وتعلَّمــــوا دروســــه، وتفقهــــوا ربكــــم، كتــــاِب  يف تفّكــــروا

 حصــاًرا وســلم عليــه اهللاُ  صــّلى خاضــها غــزوةٌ  هــذه.! …قصصــه

 ابـنُ  وكـان ، الحشـر سـورةُ  فيهـا ونزلت المدينة، يهود على مريرا

 . ملهابكا القصة الحتوائها ( سورة النضير ) يسميها عباس

 يـد علـى علـيهم اهللاُ  كتبـه وجـالء، حشرٍ  أوَل  منها إخراُجهم وكان

 أن ، الكريمـةُ  اآليـة ودلـت خيبـر، إلـى فُأجلوا ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد رسولهِ 

 مـن ملسو هيلع هللا ىلص النبـي أجالهـم حين وقع فقد هذا، غير وجالء حشراً  لهم

 . منها بقيتهم أخرج عنه، اهللا رضي عمرُ  ثم خيبر،
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 ديـــارهم، مـــن ﴿َأْن َيْخُرُجـــوا﴾ نالمســـلمو أيهـــا ﴿َمـــا َظنَنْـــُتْم﴾

 .فيها وعزهم ومنَعتها، لحصانتِها،

ُهْم َمانَِعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن اهللاِ﴾   وغـّرتهم، بهـا فُأعجبوا﴿َوَظنُّوا َأنَّ

 تعـالى اهللا وقدرُ  أحد، عليها يقدرُ  وال بها، ينالون ال أنهم وحِسبوا

 فيـه تجـدي وال ،والقـالع الحصـون عنـه تغنـي ال كلِّـه، ذلك وراءَ 

 . واالستعداد القوةُ 

 ، اهللا جنـد مـن الرعـَب  وأنَّ  اهللا، عنـد من النصرَ  أنّ  : دروِسها ومن

 قبـَل  قلـوُبهم فتنخلـعُ  ، األعداء على وُيسلطه ، يشاء من به ُيرهب

 ..!خانعة ذليلةً  أمَرها فُتسّلمُ  ، حصونِهم
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 أهـل عَ مـ المتينـة عالقـتهم وكشـِف  المنـافقين خطـرِ  بيـانُ  : ومنها

 َترَ  َأَلمْ { (إخوانهم): سماهم وتعالى سبحانه اهللا إن حتى الكتاب،

ْخَوانِِهمُ  َيُقوُلونَ  َناَفُقوا الَِّذينَ  إَِلى  ..! ِإلِ

 وتجويًعا إرهابًا وأموالهم زروعهم بحرق الحصار جوازُ  : ومنها

ــن لِّينَــٍة َأو َتَرك ُتم:( َمــا َقَطعــ تعــالى قــال.لهــم َعَلــٰى  ةً يَِٕمــَقا ُتُموَهــامِّ

 . النخل صغار هي واللينة )لَفـِٰسِقينَ ٱ ِزیَ َولُِيخ هللاِ ٱ نِ ُأُصولَِها َفبِإِذ

 لناكـٍث  جـوارَ  ال وأن ، باهلـه إال َيحيُق  ال السيئ المكرَ  أنّ  : ومنها

 مع اهللاَ  وأن ، المتين القوة ذو الرزاق هو اهللاُ  وأن ومخادع، غادرٍ  أو

ـــاده ـــدد عب ـــون بالم ـــرة والع ـــان ، والنص ـــا وك ـــا حق ـــرُ  علين  نص

 …المؤمنين

 ..…مسلمون يا وسّلموا وصلوا
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َماَواِت َواْألَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر  ِه الَِّذي َخَلَق السَّ اْلَحْمُد لِلَّ

ِه الَّذِ   ُثمَّ الَِّذيَن َكَفُروا بَِربِِّهْم َيْعِدُلوَن، ي َأنَزَل َعَلٰى َعْبِدِه واْلَحْمُد لِلَّ

 …منَّ باإليمان ، وأكرمنا بالقرآن  …اْلكَِتاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّه ِعَوًجا 

وأشهُد أن ال إلَه اال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهُد أن محمًدا عبُده 

 .…ورسوله ، صّلى اهللاُ عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

  أما بعد :

  أيها الناس :

 مرعوبـــا تكـــون أن تخيـــل. … َضـــهم وديـــاَرهم)( وأورثكـــم أر

 فضـله، مـن عليـك اهللا يفيُض  ثم …الحركة تستطيع ال محاصرًا،
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 يخطـر ال مـا اهللا عطـاءِ  مـن ويأتيـك ، انسـياًقا إليـك الـنعمُ  فتنساُق 

 .…ببال

 الجـوع حيـث األحـزاب وَعقيَب  قريظة، بني غزوة يف كان وهكذا

 …عباده على واسع اهللا فضل ولكنّ  والعناء، والشدة ، والحصار

ــا َقــِدَمْت ُجنُــوُد اْألَْحــَزاِب، َوَنَزُلــوا َعَلــى  وذلــك َأنَّ َبنـِـي ُقَرْيَظــَة َلمَّ

ِمــَن اْلَعْهــِد، ملسو هيلع هللا ىلص اْلَمِدينَــَة، َنَقُضــوا َمــا َكــاَن َبْيــنَُهْم َوَبــْيَن َرُســوِل اهللاِ 

َدَخـَل -اهللاُ َلَعنَُه -َوَكاَن َذلَِك بإيحاٍء من ُحَيّي ْبِن َأْخَطَب النََّضري 

ِحْصنَُهْم، َوَلْم َيَزْل بَِسيِِّدِهْم َكْعـِب ْبـِن َأَسـٍد يحرضـه َحتَّـى َنَقـَض 

ْهرِ، َأَتْيُتـَك  اْلَعْهَد، َوَقاَل َلُه فِيَما َقـاَل: َوْيَحـَك، َقـْد ِجْئُتـَك بِِعـزِّ الـدَّ

وَن َهاُهنَــا َحتَّــى بُِقــَرْيٍش َوَأَحابِيِشــَها، َوَغَطَفــاَن َوَأْتَباِعَهــا، َوَال َيَزاُلــ
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ًدا َوَأْصَحاَبُه. َفَقاَل َلُه َكْعـٌب: َبـْل َواهللاِ َأَتْيَتنِـي بـُذلِّ  َيْسَتْأِصُلوا ُمَحمَّ

ْهرِ. َوْيَحَك َيا حيي، إنك مشؤوم، َفَدْعنَا ِمنَْك.   الدَّ

ــمْ  ــَزْل  َفَل ــُل  َي ــي َيْفتِ روة فِ ــذِّ ــارب ال ــتخدم أي-والغ ــةَ  يس  ، -الحيل

 َشـْيٌء، َأْمـرِِهمْ  ِمـنْ  َيُكنْ  َوَلمْ  اْألَْحَزاُب، َذَهَب  إِنْ  ُحيي َلهُ  َواْشَتَرطَ 

ـا. ُأْسـَوُتُهمْ  َلـهُ  َفَيُكـونُ  اْلِحْصـِن، فِـي َمَعُهـمْ  َيْدُخَل  َأنْ   َنَقضـت َفَلمَّ

ــُة، ــغَ  قريظ ــَك  َوَبَل ــوُل  َذلِ ــاَءُه، ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُس ــقَّ  َس ــهِ  َوَش ــى َعَلْي  َوَعَل

ــِلِمينَ  ا، اْلُمْس ــدًّ ــاَفلَ  ِج ــَد  مَّ ــَت  وَنَصــر، اهللاُ  َأيَّ ــَداءَ  َوَكَب  وردَّهــم اْألَْع

 ُمَؤيَّـًدا اْلَمِدينَـةِ  إَِلـى ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسـوُل  َوَرَجـعَ  َصـْفَقٍة، بَِأْخَسرِ  َخائِبِينَ 

َالَح  النَّاُس  َوَوَضعَ  َمنُْصوًرا،  ِمـنْ  َيْغَتِسُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َفَبْينََما. السِّ

ى إِذْ  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َبْيِت  فِي ُمَراَبَطةِ الْ  تِْلَك  َوْعَثاءِ   ُمْعَتِجـًرا ِجْبرِيـُل  َلهُ  َتَبدَّ

 َفَقــاَل: ِديَبــاٍج، ِمــنْ  َقطِيَفــةٌ  َعَلْيَهــا َبْغَلــةٍ  َعَلــى إِْســَتْبَرٍق، ِمــنْ  بِِعَماَمــةٍ 
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ــَالَح  أوَضــعت  َلكِــنَّ  َقــاَل: ."َنَعــمْ " َقــاَل: ؟… اهللاِ  َرُســوَل  َيــا السِّ

  .اْلَقْومِ  َطَلِب  ِمنْ  ُرُجوِعي اْآلنَ  َوَهَذا َأْسِلَحَتَها، َتَضعْ  َلمْ  اْلَمَالئَِكةَ 

إِنَّ اهللاَ َيْأُمُرَك َأْن َتنَْهَض إَِلى َبنِي ُقَرْيَظـَة. َوفِـي ِرَواَيـٍة َفَقـاَل  َقاَل: ُثمَّ 

َالَح؟ َقاَل:  كِنَّا . َقاَل: لَ "َنَعمْ "َلُه: عذيَرك ِمْن ُمَقاتٍِل، َأَوَضْعُتُم السِّ

. َقـاَل: "َأْيـَن؟ "َلْم َنَضْع َأْسِلَحَتنَا َبْعُد، اْنَهْض إَِلى َهـُؤَالِء. َقـاَل: 

ملسو هيلع هللا ىلص َبنِي ُقَرْيَظَة، َفإِنَّ اهللاَ َأَمَرنِي َأْن ُأَزْلِزَل َعَلْيِهْم. َفنََهَض َرُسـوُل اهللاِ 

َظَة، َوَكاَنْت َعَلى َأْمَيـاٍل ِمْن َفْوِرِه، َوَأَمَر النَّاَس بِاْلَمِسيرِ إَِلى َبنِي ُقَريْ 

َينَّ َأَحــٌد  ِمــَن اْلَمِدينَــِة، َوَذلـِـَك َبْعــَد َصــَالِة الظُّْهــرِ، َوَقــاَل: ( َال ُيَصــلِّ

ـَالةُ  َفَأْدَرَكْتُهمُ  النَّاُس، َفَسارَ  ِمنُْكُم اْلَعْصَر إِالَّ فِي َبنِي ُقَرْيَظَة ).  الصَّ

ا ُيـرِدْ  َلمْ  َوَقاُلوا: الطَّرِيِق  فِي َبْعُضُهمْ  َفَصلَّى الطَّرِيِق، فِي  َرُسـوُل  ِمنـَّ

ــْيرِ، َتْعِجيــَل  إِالَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  يَها َال  آَخــُروَن: َوَقــاَل  السَّ  َبنـِـي فِــي إِالَّ  ُنَصــلِّ
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 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسـوُل  َوَتـبَِعُهمْ . اْلَفـرِيَقْينِ  ِمـنَ  َواِحـًدا ُيَعنِّف َفَلمْ . ُقَرْيَظةَ 

اَيةَ  َوَأْعَطى َمْكُتوٍم، ُأمِّ  اْبنَ  َمِدينَةِ الْ  َعَلى اْسَتْخَلَف  َوَقدِ   ْبـنِ  لَِعِليِّ  الرَّ

 َوِعْشرِينَ  َخْمًسا َوَحاَصَرُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َناَزَلُهمْ  ُثمَّ . َطالٍِب  َأبِي

ا َلْيَلًة، - ُمَعـاذٍ  ْبـنِ  َسـْعدِ  ُحْكـمِ  َعَلـى َنَزُلوا اْلَحاُل، َعَلْيِهمُ  َطاَل  َفَلمَّ

ُهــمْ - ْوسِ اْألَ  َســيِّدِ  ــهُ  َواْعَتَقــُدوا اْلَجاِهِليَّــِة، فـِـي ُحَلَفــاَءه َكــاُنوا ِألَنَّ  َأنَّ

 َسُلوَل  بن أبي بن اهللا عبد المنافق فعل َكَما َذلَِك، فِي إَِلْيِهمْ  ُيْحِسنُ 

 َفَظـنَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسـولِ  ِمـنْ  اْسـَتْطَلَقُهمْ  ِحـينَ  َقْينَُقاَع، َبنِي َمَوالِيهِ  فِي

 َوَلـمْ  ُأوَلئِـَك، فِـي ُأَبـيٍّ  اْبـنُ  َفَعَل  َكَما فِيِهمْ  َسَيْفَعُل  َسْعًدا َأنَّ  َهُؤَالءِ 

 أكَحلـه فِـي َسـْهمٌ  َأَصـاَبهُ  َقـْد  َكانَ  َعنُْه، اهللاُ  َرِضيَ  َسْعًدا، َأنَّ  َيْعَلُموا

 َأْكَحِلـِه، يف وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول َفَكـَواهُ  اْلَخنَْدِق، َأيَّامَ 

  .َقرِيٍب  ِمنْ  لَِيُعوَدهُ  اْلَمْسِجدِ  فِي ُقبَّةٍ  فِي هُ َوَأْنَزلَ 
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 فِـي َتْأُخـَذهُ  َأالَّ  لَِسْعدٍ  آنَ  َلَقْد  َقاَل: … عليه وأكثروا سعد جاء فلما

ا ُمْسَتْبِقيِهْم، َغْيرُ  َأنَّهُ  َفَعَرُفوا. َالئِمٍ  َلْوَمةَ  اهللاِ   الَّتِـي اْلَخْيَمةِ  ِمنَ  َدَنا َفَلمَّ

. "َســيِِّدُكمْ  إَِلــى ُقوُمــوا" :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُســوُل  َقــاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ُل َرُســو فِيَهــا

 َمَحلِّ  فِي َلهُ  َواْحتَِراًما َوإِْكَراًما إِْعَظاًما َفَأْنَزُلوهُ  اْلُمْسِلُموَن، إَِلْيهِ  َفَقامَ 

ـا. فِيِهمْ  لُِحْكِمهِ  َأْنَفَذ  لَِيُكونَ  ِوَالَيتِِه،  اهللاِ  َرُسـوُل  َلـهُ  َقـاَل  َجَلـَس  َفَلمَّ

َقْد َنَزُلوا َعَلـى ُحْكِمـَك، َفـاْحُكْم -َوَأَشاَر إَِلْيِهْم -إِْن َهُؤَالِء " :ملسو هيلع هللا ىلص

  ."َنَعمْ " َقاَل: َعَلْيِهْم؟ َنافٌِذ  َوُحْكِمي َقاَل: ."فِيِهْم بَِما ِشْئَت 

 َمـنْ  َوَعَلـى َقـاَل: ."َنَعـمْ " َقـاَل: اْلَخْيَمـِة؟ َهِذهِ  فِي َمنْ  َوَعَلى َقاَل:

ــ ــارَ -. اَهاُهنَ ــى َوَأَش ــِب  إَِل ــِذي اْلَجانِ ــهِ  الَّ ــوُل  فِي ــوَ - ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُس  َوُه

 َفَقاَل - َوإِْعَظاًما َوإِْكَراًما إِْجَالًال  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسولِ  َعنْ  بَِوْجِههِ  ُمْعرٌِض 

 ُمَقـاتلتهم، ُتْقَتـَل  َأنْ  َأْحُكـمُ  إِنِّـي َفَقـاَل:. "َنَعـمْ " :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َلهُ 
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 َحَكْمـَت  َلَقـْد " :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسـوُل  َلهُ  َفَقاَل . َوَأْمَواُلُهمْ  يَُّتُهمْ ُذرِّ  وُتسْبى

 َلَقـْد " ِرَواَيـٍة: َوفِـي.  سموات أي "َأْرقَِعةٍ  َسْبَعةِ  َفْوِق  ِمنْ  اهللاِ  بُِحْكمِ 

  ."الَملك بُِحْكمِ  حكمَت 

 ..…المؤمنين وعبادك وكتاَبك دينَك انصر اللهم

 .…المسلمين ولسائر ولكم لي اهللاَ  وأستغفرُ  هذا قولي أقوُل 
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 على والسالم والصالةُ  للمتقين والعاقبةُ  ، العالمين رب هللا الحمُد 

 .…أجمعين وصحبِه آله وعلى محمد نبينا

  : وبعد

 أيها اإلخوُة الفضالء:

 ، فـيهم األخاديد وُخّدت ، الشرعي الحكم ونفَذ  فيهم سعٌد  حكمَ 

 …وفاًقا جزاءً  والذرية النساءُ  بيتوُس  البالغون، المقاتلةُ  فقتلت

﴿َوَأْوَرَثُكـْم َأْرَضـُهْم  : قـال كمـا وخيراتِهم أرَضهم اهللاُ  أورثهم ثم

﴿َوَأْرًضا َلْم  لهم قتلكم ِمنْ  َلُكمْ  َجَعَلَها َأْي: َوِدَياَرُهْم َوَأْمَواَلُهْم﴾

ةُ  َوقِيَل:. َخْيَبرُ  قِيَل: َتَطؤوَها﴾  .َمكَّ
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 فضًال  اهللا رسول صحابة إلى والمواشي نُ والحصو المزارعُ  فآلت

ــن ــة اهللا م ــى  ، ونعم ــيهم وجن ــك عل ــدُر، ذل ــُف  الغ ــد وخل  ، العه

 . المعاشرة وقبح الجوار، وِحنُث 

 ، المـــؤمنين عبـــادهِ  علـــى اهللاِ  فضـــُل  : الغـــزوة دروسِ  أهـــمّ  ومـــن

 وخطـرُ  العهـود، نقـضِ  عاقبـة وسـوءُ .  وتمكينهم رزقهم وتسهيُل 

. فـيهم الثقـة وعـدمِ  ، وفعـالهم بـأخالقهم اوالرضـ اليهودِ  مجاورة

ــوازُ  ــيم وج ــور يف التحك ــلمين أم ــروعية المس ــلِ  ومش ــي قت  ناقض

 تقديره ومحُل  عنه، اهللا رضي معاذ بن سعد فضُل  : ومنها.  العهود

ــد ــول عن ــحابة، اهللاِ  رس ــيدِ  ووصــُفه والص ــم بالس  المكــرم المعظَّ

 الرعـَب  نوأ ، الصـالحين دعـاء واسـتجابةُ  (قوموا إلى سـيدكم ).
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 وتنحنـي ، نفوُسـهم فتـذلُّ  أعدائـه، يف يقذفـه اهللا جنـود مـن جنديٌ 

 .… قدير شيء كل على واهللا رقاُبهم،

 ، األميـين ونبيّ  ، العالمين رحمة على مسلمون يا وسّلموا وصلوا

 وصـــحبه آلـــه وعلـــى محمـــد نبينـــا…أجمعـــين الخلـــق وســـيد

 …أجمعين
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 شرورِ  من باهللاِ  ونعوذُ  ، ونستغفُره ، ونستعينُه َنْحَمُده هللاِ  الحمَد  إنَّ 

 ُيْضِلْل  وَمن ، له ُمِضلَّ  فال اهللاُ  َيْهِدهِ  َمن ، أعمالِنا سيئاِت  ومن ، أنفِسنا

 أنَّ  وأشهُد  ، له شريَك  ال وحَده اهللاُ  إال إله ال أن وأشهُد  ، له هاِديَ  فال

ًدا  . ورسوُله عبُده ُمَحمَّ

ُقوا آَمنُوا الَِّذينَ  َهاَأيُّ  َيا  . ُمْسِلُمونَ  َوَأْنُتمْ  إِالَّ  َتُموُتنَّ  َوَال  ُتَقاتِهِ  َحقَّ  اهللاَ  اتَّ

 : بعد أما

 إخوة اإلسالم :

 الداخلي، العدو من سلم ما وسالمة، خيرٍ  يف اإلسالمي الجسَد  إنّ 

 ،والخديعةِ  النفاق طائفة يف المتمثل الخياين، الضمني  واالختراق

 ..! واالستحواذ الغش وفئة
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 اإلســالم بهزيمــة وُيســر ، الــداخل مــن الصــف يهدهــُد  مــن وهــم

 ..!له المجاالت وفتح العدو بتمكين ويفرُح  ، والدعوة

 واتهمـوا ، وخـانوا وحّرضوا األفاعيل، اهللا رسول زمانَ  فعلوا وقد

َجْعنَـا إَِلـى الَمِدينَـِة َلُيْخـرِ ( : كقـولهم.. وطعنوا َجنَّ َيُقوُلـوَن َلـئِن رَّ

 ).سورة المنافقون .األََعزُّ ِمنَْها األََذلَّ 

 … المصطلق بني أو المريسيع غزوة سنة ذلك وقع وقد

 َفَقـاَل  َفـاْقَتَتَال  اْلَمـاءِ  َعَلـى اْزَدَحَمـا رجلـين أن السـير أهُل  نقَل  فقد

- رِينَ اْلُمَهـاجِ  َمْعَشـرَ  َيـا اْلَجْهَجاُه: َوَقاَل . اْألَْنَصارِ  َمْعَشرَ  َيا ِسنَاٌن:

ا-ُأَبيٍّ  ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  ِعنَْد  اْألَْنَصارِ  ِمنَ  َوَنَفرٌ  َأْرَقمَ  ْبنُ  َوَزْيُد   َسـِمَعَها َفَلمَّ

 إِالَّ  َهـِذهِ  ُقـَرْيشٍ  َوَجَالبِيُب  مثُلنا َما َواهللاِ . بَِالِدَنا فِي ثاوُرونا َقْد  َقاَل:

 إَِلــى َرَجْعنَــا َلــئِنْ  َواهللاِ  ."َيْأُكْلــَك  َكْلَبــَك  َســمن" اْلَقائِــُل: َقــاَل  َكَمــا
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 ِمـنْ  ِعنْـَدهُ  َمـنْ  َعَلـى َأْقَبـُل  ُثـمَّ . اْألََذلَّ  ِمنَْهـا اْألََعـزُّ  َلُيْخرَِجنَّ  اْلَمِدينَةِ 

ــهِ  ــاَل: َقْوِم ــَذا َوَق ــا َه ــنَْعُتمْ  َم ــُكْم، َص ــوُهمْ  بَِأْنُفِس ــْم، َأْحَلْلُتُم  بَِالَدُك

ُلـوا َعـنُْهمْ  َكَفْفـُتمْ  َلوْ  َواهللاِ  اَأمَ  َأْمَواَلُكْم، َوَقاَسْمُتُموُهمْ   َعـنُْكمْ  َلَتَحوَّ

 إَِلـى بَِهـا َفـَذَهَب  َأْرَقـَم، بـنُ  َزْيـُد  َفَسـِمَعَها. َغْيرَِهـا إَِلـى بَِالِدُكمْ  فِي

 اهللاُ  َرِضـيَ  اْلَخطَّـاِب  ْبـنُ  ُعَمـرُ  َوِعنْـَدهُ - ُغَلـّيمٌ  َوُهـوَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسـولِ 

 .. َبَر،اْلَخ  َفَأْخَبَرهُ -َعنْهُ 

َفَقاَل ُعَمُر َرِضَي اهللاُ َعنُْه: َيا َرُسوَل اهللاِ ُمْر َعّباد ْبـَن بشـْر َفْلَيْضـرِْب 

َث النَّاُس "ملسو هيلع هللا ىلص: ُعنَُقُه. َفَقاَل  ـًدا -َيـا ُعَمـرُ -َفَكْيَف إَِذا َتَحدَّ َأنَّ ُمَحمَّ

ِحيلِ   ."َيْقُتُل َأْصَحاَبُه؟ َال َوَلكِْن َناِد َيا ُعَمُر فِي الرَّ

ــا  َأَتــاهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رســوَل  َبَلــغَ  َقــْد  َذلِــَك  َأنَّ  ُأَبــيٍّ  ْبــنَ  اهللاِ  َعْبــَد  َبَلــغَ  َفَلمَّ

 َوَكـانَ - َأْرَقـمَ  ْبـنُ  َزْيُد  َعَلْيهِ  َقاَل  َما َقاَل  َما بِاهللاِ  َوَحَلَف  إَِلْيِه، َفاْعَتَذرَ 
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 اْلُغَالمُ  َهَذا َيُكونَ  َأنْ  ىَعَس  اهللاِ، َرُسوَل  َيا َفَقاُلوا:-بَِمَكانٍ  َقْوِمهِ  ِعنَْد 

ُجُل  َقاَل  َما ُيْثبِْت  َوَلمْ  َأْوَهمَ   .الرَّ

ُمهجـًرا فِـي َسـاَعٍة َكـاَن َال َيـُروُح فِيَهـا، َفَلِقَيـُه ملسو هيلع هللا ىلص َوَراَح َرُسوُل اهللاِ 

ِة، ُثمَّ َقاَل: َواهللاِ  َلَقْد ُرحَت ُأَسْيُد ْبُن اْلُحَضْيرِ َفَسلََّم َعَلْيِه بَِتِحيَِّة النُُّبوَّ

أمـا "ملسو هيلع هللا ىلص: فِي َساَعٍة ُمنَكَرة َما ُكنْـَت َتـُروُح فِيَهـا. َفَقـاَل َرُسـوُل اهللاِ 

؟.   َبَلَغَك َما َقاَل َصاِحُبَك اْبُن ُأَبيٍّ

ُه إَِذا َقِدَم اْلَمِدينََة َسُيْخرُِج اْألََعزُّ ِمنَْها اْألََذلَّ  -. َقاَل: َفَأْنَت "َزَعَم َأنَّ

لِيُل. ُثمَّ َقـاَل: َيـا َرُسـوَل اهللاِ اْرُفـْق بِـِه -َيا َرُسوَل اهللاِ  العزيُز َوُهَو الذَّ

ـُه َلَيـَرى َأْن  ا َلنَنْظُِم َلُه الَخـرَز لِنَُتّوجـه، َفإِنَّ َفَواهللاِ َلَقْد َجاَء اهللاُ بَِك َوإِنَّ

 َقِد استلبَته ُمْلًكا.
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 َأْصــَبُحوا، َحتَّــى َلْيَلَتــهُ  ْوا،َأْمَســ َحتَّــى بِالنَّــاسِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُســوُل  َفَســارَ 

َحى اْشَتدَّ  َحتَّى َيْوَمهُ  وَصدرَ    .الضُّ

ا لَِيْشَغَلُهمْ  بِالنَّاسِ  َنَزَل  ُثمَّ  اُس  َيـْأَمنِ  َفَلـمْ  اْلَحِديِث، ِمنَ  َكانَ  َعمَّ  النـَّ

 . اْلُمنَافِِقينَ  ُسوَرةُ  َوَنَزَلْت  َفنَاُموا، اْألَْرضِ  َمس َوَجُدوا َأنْ 

ـــاٌب، َرُجـــٌل  اْلُمَهـــاِجرِينَ  ِمـــنَ  كـــان يحين:الصـــح ويف  َفَكَســـعَ  َلعَّ

 َغَضـًبا اْألَْنَصـاِريُّ  َفَغِضـَب  -مؤخرتـه علـى ضـربه أي - َأْنَصاِريًّا،

 َوَقـــاَل . َلْألَْنَصـــارِ  َيـــا : اْألَْنَصـــاِريُّ  َوَقـــاَل  َتـــَداَعْوا َحتَّـــى َشـــِديًدا،

 َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى النَّبِـيُّ  َفَخـَرَج . َلْلُمَهـاِجرِينَ  َيـا : اْلُمَهاِجرِيُّ 

 "َما َشْأُنُهْم  " : َقاَل  ُثمَّ  "َما َباُل َدْعَوى َأْهِل اْلَجاِهِليَِّة ؟  " : َفَقاَل 

 اهللاُ  َصـلَّى النَّبِـيُّ  َفَقـاَل  : َقـاَل . اْألَْنَصاِريَّ  اْلُمَهاِجرِيِّ  بَِكْسَعةِ  َفُأْخبِرَ 

َها َخبِيَثٌة  " : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   اْبـنُ  ُأَبـيٍّ  ْبـنُ  اهللاِ  َعْبـُد  َوَقـاَل  ."َدُعوَها َفإِنَّ
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َلئِْن َرَجْعنَا إَِلى اْلَمِدينَِة َلُيْخرَِجنَّ اْألََعزُّ  { َعَلْينَا َتَداَعْوا َأَقْد  : َسُلوَل 

 - ؟ اْلَخبِيـَث  َهَذا اهللاِ  َرُسوَل  َيا َنْقُتُل  َأَال  : ُعَمرُ  َفَقاَل  . }ِمنَْها اْألََذلَّ 

ُث  َال  " : َوَسـلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَّبِيُّ  َفَقاَل  - اهللاِ  لَِعْبدِ  اُس  َيَتَحـدَّ  النـَّ

ــهُ   عليــه وصــبره حكمتــه مــن هــذا وكــان. " َأْصــَحاَبهُ  َيْقُتــُل  َكــانَ  َأنَّ

 ..!! الدعوة يف ُيقدَح  أو ، اإلسالم يتشوهَ  ال حتى والسالم، الصالة

ِت نفوَسنا تقواها ، وزكها انت خير َمن زكاها ، أنت وليها اللهم آ

 .…وموالها

 ..…اقول قولي هذا وأستغفُر اهللاَ لي ولكم ولسائر المسلمين 
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 ……الحمد هللا حمًدا كثيًرا طيبا مباركا

 وبعد :

 أيها اإلخوُة الفضالء:

 اإلسالم ولرسول لإلسالم المنافقين عداوة أشكال من شكٌل  فهذا

 والخبـث ، األعمـى الحقـد مـن قلـوُبهم ُتضمره وما. لسالما عليه

 ..! األعظم

 : وفوائد دروٌس  وهنا

 المسـتتر والضـميرِ  ، الداخلي العدو من الحذر وجوُب  أوًال: منها

 ولكنه ، بسمتين أو ببسمةٍ  علينا ضحَك  وربما وشؤوننا، حياتنا يف

 رعبال وينشر الجماعة، ويخذل ، الفرصة وينتظر العداوة، موغل

 . والخيانة
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ــا:  ووكــلِ  عــنهم، الصــفح يف نظــره وُبعــُد  اهللا رســول حكمــةُ  وثانًي

 ، مخفيـة مندسة فئةٌ  المنافقين أن : ومنها.  تعالى اهللا الى سرائرهم

 الحـذر كـان ولـذلك ، الصرحاء الكفارِ  معاملة معاملتها ويصعُب 

 وتشـوهت ، أنـوف لهم لوِرمت قتلهم ولو مطلوًبا، منهم والتوقي

 . وةالدع

..  شـيئا اهللاِ  من عنهم يغني لن بأموالهم المنافقين تعززَ  أنّ  : ومنها

ُة ولَِرُسولِِه ولِْلُمْؤِمنِيَن﴾ ِه الِعزَّ ةُ  الَغَلَبةُ  ولِلَّهِ  ﴿َولِلَّ هُ  ولَِمن والُقوَّ  أَعزَّ

 َفـْرطِ  ِمـن ﴿َوَلكِنَّ الُمنافِِقيَن ال َيْعَلُمـوَن﴾. والُمْؤِمنِينَ  َرُسولِهِ  ِمن

 .وُغُروِرِهمْ  ِلِهمْ َجهْ 

 وســلوكهم ، النــاس لــبعض الفــاتن الظــاهر مــن الحــذرُ  : ومنهــا

 تتفطـرُ  قلـوَبهم ولكـن ، كذلك المنافقون كان وقد.. ذلك يكذب
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ــًدا ــا حق ــاُمُهمْ ومرًض ــَك أْجس ــَتهم ُتْعِجُب ــخاَمتِها )..( َوإذا َرأْي  لَِض

 وَحـــالَوةِ  تِِهمْ لِـــَذالقَ  ﴿َوإْن َيُقوُلـــوا َتْســـَمْع لَِقـــْولِِهْم﴾.  وحســـنها

 اهللاِ  َرُسـولِ  َمْجِلَس  َيْحُضرُ  َفِصيًحا َجِسيًما ُأَبيٍّ  اْبنُ  وكانَ  َكالِمِهْم،

 وقد. .. َكالِمِهمْ  إلى وُيْصِغي بَِهْيَكِلِهمْ  َفُيْعَجُب  ِمْثِلِه، َجْمعٍ  يف ملسو هيلع هللا ىلص

ــفتهم ــف، كش ــتهم المواق ــات وجلَّ ــّراهم ، األزم ــرآنُ  وع  وال ، الق

 …باهللا إال قوة وال حوَل 

 …اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
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LNJÏËê]fi’]d;�]¬ âfi’;;
 

 على إال عدوانَ  وال ، للمتقين والعاقبةُ  ، العالمين رب هللاِ  الحمُد 

 أن وأشهُد  ، له شريك ال وحده اهللاُ  إال إلهَ  ال أن وأشهُد  … الظالمين

 .… أجمعين وصحبه آلهِ  وعلى عليه اهللاُ  صّلى ورسوله عبُده محمًدا

 .) يحتسب ال حيث من ويرزقه ، مخرًجا له يجعل اهللا يتِق  ومن (

 بعد: أما

  إخوَة اإلسالم :

 عنـدك أحـدثت وهـل! ؟..تقرأهـا وأنـَت  الصورة هذه تأملَت  هل

  !؟…ومهابةً  خوًفا

 ] .١٥[العلق :  لنَّاِصَيِة﴾ٱِب  َفَعا﴿َكالَّ َليِٕن لَّم َينَتِه َلنَس
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ــا ــٌد  هن ــرم لكــل تهدي ــعٌ وترو ، مج ــل ي ــاغ، ظــالمٍ  لك ــم ط ــه ل  توقف

 أو ، اهللا لدين يتعرَض  أن من! … الحوادث َتزجْره أو ،  المواعظ

 !… بالمرصاد له فاهللا..  اهللا عبادَ  ُيرهَب 

﴿َلنَْسَفًعا بِالنّاِصَيِة﴾  َينَْزِجرْ  وَلمْ  َعَلْيهِ  هو َعّما َينَْتهِ  َلمْ  َلئِنْ  واهللاِ  أْي:

ـْفُع أْي: َلنَْأُخَذنَّ بِناِصيَ  تِِه وَلنَْسَحَبنَُّه بِها إلى النّاِر َيْوَم الِقياَمـِة، والسَّ

ٍة، وَسَفَع بِناِصَيِة َفَرِسِه َجَذَب .   قيل هو : الَجْذُب بِِشدَّ

َعْن َأبِـي ُهَرْيـَرَة رضـي اهللا عنـه ،  : اهللا رحمه مسلم صحيح يف جاء

ٌد  ُر ُمَحمَّ كنايـة -َوْجَهُه َبـْيَن َأْظُهـرُِكمْ َقاَل : َقاَل َأُبو َجْهٍل : َهْل ُيَعفِّ

ى، َلـئِْن   -عن السجود ِت َواْلُعـزَّ ؟ َقاَل : َفِقيَل : َنَعْم. َفَقاَل : َوالالَّ

َرنَّ َوْجَهُه فِـي التُّـَراِب.  َرَأْيُتُه َيْفَعُل َذلَِك َألََطَأنَّ َعَلى َرَقَبتِِه، َأْو َألَُعفِّ

اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّي، َزَعَم لَِيَطـَأ  َقاَل : َفَأَتى َرُسوَل اهللاِ َصلَّى
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َعَلى َرَقَبتِـِه، َقـاَل : َفَمـا َفِجـَئُهْم ِمنْـُه إِالَّ َوُهـَو َيـنُْكُص َعَلـى َعِقَبْيـِه، 

َوَيتَِّقي بَِيَدْيِه، َقاَل : َفِقيَل َلُه : َما َلَك ؟ َفَقاَل : إِنَّ َبْينِي َوَبْينَُه َلَخنْـَدًقا 

ِمْن َناٍر، َوَهْوًال َوَأْجنَِحًة. َفَقاَل َرُسـوُل اهللاِ َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم : 

. َقاَل : َفـَأْنَزَل اهللاُ "َلْو َدَنا ِمنِّي َالْخَتَطَفْتُه اْلَمَالئَِكُة ُعْضًوا ُعْضًوا  "

 {:  -َشـْيٌء َبَلَغـُه َال َنْدِري فِي َحـِديِث َأبِـي ُهَرْيـَرَة، َأْو  -َعزَّ َوَجلَّ 

ْنَســـاَن َلَيْطَغـــى  ـــَك  { }َأْن َرآُه اْســـَتْغنَى  { }َكـــالَّ إِنَّ اْإلِ ـــى َربِّ إِنَّ إَِل

ْجَعى  َأَرَأْيـَت إِْن  { }َعْبـًدا إَِذا َصـلَّى  { }َأَرَأْيَت الَِّذي َينَْهـى  { }الرُّ

َب َوَتَولَّى َأَرَأيْ  { }َأْو َأَمَر بِالتَّْقَوى  { }َكاَن َعَلى اْلُهَدى   }َت إِْن َكذَّ

َكـالَّ َلـئِْن َلـْم َينَْتـِه  { }َأَلْم َيْعَلـْم بِـَأنَّ اهللاَ َيـَرى  { -َيْعنِي َأَبا َجْهٍل  -

ــَيِة  ــَفًعا بِالنَّاِص ــٍة  { }َلنَْس ــٍة َخاطَِئ ــَيٍة َكاِذَب ــُه  { }َناِص ــْدُع َناِدَي  { }َفْلَي
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َبانَِيــَة   {. َقــاَل : َوَأَمــَرُه بَِمــا َأَمــَرُه بِــِه.  }ُتطِْعــُه َكــالَّ َال  { }َســنَْدُع الزَّ

 . َيْعنِي َقْوَمُه. }َفْلَيْدُع َناِدَيُه 

ـَد  اهللاُ، َلَعنَهُ  َجْهٍل، َأبِي فِي َنَزَلْت  : العلماء قال  َعَلـى ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِـيَّ  َتَوعَّ

َالةِ  ًال  َأْحَسـنُ  ِهيَ  بِالَّتِي َتَعاَلى اهللاُ  َفَوَعَظهُ  اْلَبْيِت، ِعنَْد  الصَّ  َفَقـاَل: َأوَّ

َك  َفَما َأْي: ﴿َأَرَأْيَت إِْن َكاَن َعَلى اْلُهَدى﴾  الَّـِذي َهـَذا َكـانَ  إِنْ  َظنـُّ

 بَِقْولِـِه، ﴿َأَمَر بِالتَّْقَوى﴾ َأوْ  فِْعِلِه، فِي اْلُمْسَتِقيَمةِ  الطَّرِيِق  َعَلى َتنَْهاهُ 

ُدهُ  َتْزُجُرهُ  َوَأْنَت  ﴿َأَلـْم َيْعَلـْم بِـَأنَّ  َقـاَل: َولَِهـَذا تِِه؛ِصـَال  َعَلى َوَتَتَوعَّ

ــَرى﴾ ــا َأْي: اهللاَ َي ــَذا َعِلــمَ  َأَم ــاِهي َه ــَذا النَّ ــِدي لَِه ــَراهُ  اهللاَ  َأنَّ  اْلُمْهَت  َي

 .اْلَجَزاءِ  َأَتمَّ  فِْعِلهِ  َعَلى َوَسُيَجاِزيهِ  َكَالَمُه، َوَيْسَمعُ 
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ًدا َتَعاَلى َقاَل  ُثمَّ  ًدا:َوُمَتهَ  ُمَتَوعِّ  َلـمْ  َلـئِنْ  َأْي:﴿َكـال َلـئِْن َلـْم َينَْتـِه﴾  دِّ

ا َيْرِجعْ  َقاِق  ِمنَ  فِيهِ  ُهوَ  َعمَّ  َأْي: ﴿َلنَْسـَفَعْن بِالنَّاِصـَيِة﴾ َواْلِعنَـادِ  الشِّ

 .اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َسَواًدا لنَِسَمنَّها

 .وإياكم اهللا عافانا ، وعنًفا ضرًبا

 فِـي َكاِذَبـةً  َجْهلٍ  َأبِي َناِصَيةَ  َيْعنِي: َخاطَِئٍة﴾ ﴿َناِصَيٍة َكاِذَبةٍ  َقاَل: ُثمَّ 

 .فَعالها فِي َخاطَِئةً  َمَقالَِها

 بِِهـْم، َيْسَتنِْصـرُ  لَِيـَدُعُهمْ  َأْي: َوَعِشـيَرَتُه، َقْوَمهُ  َأْي: ﴿َفْلَيْدُع َناِدَيُه﴾

َبانَِيَة﴾  يغلـُب: َمـنْ  مَ َيْعَلـ َحتَّـى اْلَعـَذاِب، َمَالئَِكـةُ  َوُهمْ  ﴿َسنَْدُع الزَّ

 . جمعه أو وجمعنا ِحْزُبُه، َأوْ  أِحزُبنا

ـُد، َيـا َيْعنِـي: ﴿َكال َال ُتطِْعُه﴾ َوَقْوُلُه: : السورة اهللا ختم ثم  َال  ُمَحمَّ

 وصـلِّ  َوَكْثَرتَِهـا، اْلِعَبـاَدةِ  َعَلـى اْلُمَداَوَمـةِ  ِمـنَ  َعنْهُ  َينَْهاكَ  فِيَما ُتطِْعهُ 
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 َيْعِصـُمَك  َوُهـوَ  َوَناِصـُرَك، َحافُِظـَك  اهللاَ  َفإِنَّ  ِه؛ُتَبالِ  َوَال  ِشْئَت  َحْيُث 

 اهللا رحمـه ُمْسـِلمٍ  ِعنَْد - َثَبَت  َكَما ﴿َواْسُجْد َواْقَترِْب﴾ النَّاِس، ِمنَ 

( َأْقـَرُب َمـا  َقـاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسـوَل  َأنَّ  : عنه اهللاُ  ضي  ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ 

َعاَء ) .َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َربِِّه   َوُهَو َساِجٌد، َفَأْكثُِروا الدُّ

 …عبادتك وُحسن وشكرك ذكرك على أعنا اللهم

 المســلمين ولســائر ولكــم لــي اهللاَ  وأســتغفرُ  ، تســمعون مــا أقــوُل 

 .… فاستغفروه
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 ..… والسالم والصالةُ  ، وحده هللاِ  الحمُد 

  : وبعد

 إخواين الكرام :

 أوالها: معظَّمة، روٌس ود ، مهمة فوائُد  الحادثةِ  هذه ويف

ــاده وانتصــاُره اهللاِ  حفــظُ   يحرُســهم يــزال ال وأنــه ، الصــالحين لعب

 . برعايته ويكألهم بعنايته،

ــا ــةُ  : وثاني ــق عظم ــركي حنَ ــة مش ــى مك ــول عل ــةُ  ، اهللا رس  وعظم

 بن جهل أبو األمة هذه فرعون سيما ال ، الصالة منظر من تغيظهم

 . هشام

ــار شــناعةُ  : ومنهــا  الزبانيــة مــن فيهــا مــن وعظمــةُ  ، رةاآلخــ يف الن

 .تعالى اهللاُ  إال وقوتهم بعدِدهم ُيحيطُ  ال الذي ، العظام الشداد
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 المبـادئ على مساواةَ  ال وأنه ، المبدأ على الثباِت  وجوُب  : ومنها

 ونصـرته اهللا إلـى سـبٌب  والمواظبـة عليهـا البقاءَ  وأنّ  ، والصلوات

 ..!…واقترب واسجْد  ُتطعه ال كال. …وتأييده

ــا ــار يف أن : ومنه ــعائر إظه ــالم ش ــةً  اإلس ــداء إغاظ ــوةً  ، لألع  ودع

 … والعابرين الناظرين قلوب يف وتأثيًرا ، لآلخرين

 .…وصلوا وسّلموا يا مسلمون
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 هديتنا بما الحمُد  ولك ورزقتنا، خلقَتنا بما الحمُد  لَك  اللهم

 ربَّنا سألناك ما كل ومن ، أمنَنا وبَسطت ا،عدون كبَت  وعلَّمتنا،

 ، باإلسالم الحمُد  لَك .. كثيًرا كثيًرا ذلك على الحمُد  فلك ، أعطيتنا

 …بالقرآن الحمُد  ولك ، باإليمان الحمُد  ولَك 

 عبُده محمدا أن وأشهُد  ، له شريك ال وحده اهللاُ  إال إلهَ  ال أن أشهُد 

 .…أجمعين حبهص آلِه وعلى عليه اهللاُ  صّلى ، ورسوله

 .) أجرا له وُيعظمْ  سيئاته عنه يكفر اهللا يتِق  ومن (

   : بعد أما

 معاشَر أهِل االيمان:

ــومَ  ــن نتحــدُث  الي ــٍب  ع ــل، َخْط ــه اهتــزت عظــيم، وحــدٍث  جلي  ل

 !…أقدام ورَسخت نفوٌس، وتغيرت أرواٌح،
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 …الجليلـة اإلسـالم موضـوعاِت  ومن السيرة، أحداِث  أعظمِ  من

 وإظهــار ، اإلســالم تمكــينِ  يف وقدرتــه اهللا مــةَ عظ فتستشــعرُ  تقــرأه

 !…والسالم الصالة عليه محمد رسوله مكانة

 وصــدود، مطــاردة ويف ، المشــركين مــن وتعــب أذى يف هــو فبينــا

 ويثبـَت  اآليـات مـن ليريه المقدس، بيت إلى ، تعالى ربُّه به َيسري

 خمِ أضـ يف ، السـماء إلى بالمعراِج  ونوًرا عظمةً  ويزيده بل ، فؤاده

 .!…الوجود هذا يف رحلة

َن  الَلي ِۦدهِ بَِعب َرىٰ َأس لَِّذیٱ َحـٰنَ ﴿ُسب  ..).لَحَرامِ ٱ لَمسِجدِ ٱمِّ

ُد   َعَلْيـهِ  َيْقـِدرُ  َال  َمـا َعَلـى لُِقْدَرتِـهِ  َشـْأَنُه، َوُيَعظِّـمُ  َنْفَسُه، َتَعاَلى ُيَمجِّ

 ال ، ةخارقـ وقـدرةٌ  ، عجيبة ورحلة ، سريع انتقاٌل  فهو ِسَواُه، َأَحٌد 

ـــَال ..  مخلـــوق يملكهـــا وال ، بشـــر يســـتطيعها ـــهَ  َف ـــُرهُ  إَِل  عـــز َغْي
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ًدا، َيْعنِي ﴿الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه﴾  وجل  َوَسـَالُمهُ  اهللاِ  َصـَلَواُت  ُمَحمَّ

 َوُهـوَ  ﴿ِمَن اْلَمْسـِجِد اْلَحـَراِم﴾ اللَّْيلِ  ُجنِْح  فِي  َيْ أ﴿.. َلْيال﴾  َعَلْيهِ 

ةَ  َمْسِجُد   الَّـِذي المقـدس بيـت وهـوى اْلَمْسِجِد األْقَصى﴾ ﴿إِلَ  َمكَّ

 ُجِمُعـوا َولَِهـَذا اْلَخِليِل؛ إِْبَراِهيمَ  َلُدنْ  ِمنْ  اْألَْنبَِياءِ  َمْعِدنُ  ، إِيِلَياءُ  ُهوَ 

ُهْم، ُهنَالَِك  َلهُ   ُهـوَ  َأنَّـهُ  َعَلـى فـدل َوَداِرِهْم، ، َمِحّلتهم فِي َفأّمهم ُكلُّ

ــامُ  َم ــر ، األعظــم اْإلِ ُم، ئيسوال ــدَّ ــَلَواُت  اْلُمَق ــَالُمهُ  اهللاِ  َص ــهِ  َوَس  َعَلْي

 .َأْجَمِعينَ  َوَعَلْيِهمْ 

ُروعِ  فِـي َأْي: ﴿الَِّذي َباَرْكنَا َحْوَلُه﴾ َوَقْوُلُه:  ﴿لِنُرَِيـُه﴾ َوالثَِّمـارِ  الـزُّ

ًدا َأْي: ى ﴿َلَقـْد َرأَ  َتَعـاَلى: َقاَل  َكَما اْلِعَظامُ  َأْي: ﴿ِمْن آَياتِنَا﴾ ُمَحمَّ

 ] .١٨ِمْن آَياِت َربِِّه اْلُكْبَرى﴾ [النَّْجِم: 
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 عليه اهللا صلى اهللا برسول أسري : اهللا رحمه القيم ابن العالمة قال

 بيــت إلــى الحــرام المســجد مــن الصــحيح، علــى بجســده وســلم

ــدس، ــا المق ــى راكب ــراق، عل ــحبةَ  الب ــل ص ــا جبري ــالة عليهم  الص

 بحلقـة، البراق وربط اماإم باألنبياء، وصلى هناك، فنزل والسالم،

 .المسجد باب

 الــدنيا، الســماء إلــى المقــدس بيــت مــن الليلــةَ  تلــك بــه ُعــرج ثــم

 فسـلَّم البشـر أبـا آدمَ  هنالـك فـرأى لـه، فُفـتح جبريـل، له فاستفتَح 

 أرواَح  اهللاُ  وأراه بنبوتـه، وأقـرَّ  السـالم، عليـه ورد به، فرحب عليه،

 .يساره نع األشقياء وأرواَح  يمينِه، عن الشهداء
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 بـن يحيـى فيهـا فـرأى لـه، فاستفتَح  الثانية، السماء إلى به ُعرَج  ثم

ــا ــه، فــردا عليهمــا، وســلَّم فلقيهمــا مــريم، بــن وعيســى زكري  علي

با  .بنبّوته وأقرا به، ورحَّ

 فـردَّ  عليه، فسلم يوسَف، فيها فرأى الثالثة، السماء إلى به ُعرَج  ثم

 .بنبوته وأقر به، ورحب عليه

 عليـه، فسـلم إدريـَس، فيهـا فـرأى الرابعـة، السماء إلى هب عرَج  ثم

 .بنبوته وأقر به ورحب

 عمـران، بـن هـارونَ  فيهـا فـرأى الخامسـة، السماء إلى به ُعرج ثم

 .بنبوته وأقر به، ورحب عليه، فسلم

 عمـران، بـن موسـى فيهـا فلقـي السادسـة السـماء إلـى بـه عرَج  ثم

 .بنبوته وأقر به، ورحَب  عليه فسلم
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 ألن أبكـي فقـال: يبكيـك؟ مـا لـه: فقيـل موسى، بكى جاوزه فلما

 مـن يـدخلها مما أكثرَ  أمته من الجنة يدخل بعدي من ُبعث غالمًا

 . أمتي

 الّسـالم، عليـه إبـراهيمَ  فيهـا فلقي السابعة، السماء إلى به ُعرَج  ثم

 .بنبوته وأقر به، ورحب عليه، فسلَّم

 .المعمور تالبي له رفع ثم المنتهى، سدرة إلى ُرفع ثم

 قوسين قاَب  كان حتى منه فدنا جالله، جل الجبار إلى به عرج ثم

 صالة، خمسينَ  عليه وفرض أوحى، ما عبده إلى فأوحى أدنى، أو

 بخمسـين قـال أمـرك؟ بـمَ  لـه: فقـال موسـى، علـى مرّ  حتى فرجع

 فاســأله ربــك إلــى ارجــع ذلــك، تطيــق ال أمتــك إن قــال: صــالة:

 ذلـك، يف يستشـيره كأنـه جبريـل، إلـى فالتفـت ألمتـك، التخفيـف
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 الجبــار بــه أتــى حتــى جبريــُل  بــه فَعــال شــئت، إن نعــم، أن فأشــار:

ــارك ــالى، تب ــو وتع ــه يف وه ــذا -مكان ــظ ه ــاري لف ــض يف البخ  بع

 فـأخبره، بموسـى، مـر حتـى أنـزل ثـم عشـرا، عنه فوضع -الطرق

 موسى بين يترددُ  يزل فلم التخفيف، فاسأله ربك إلى ارجع فقال:

 بـالرجوع موسـى فـأمره ، خمًسـا جعلهـا حتى وجل، عز اهللا وبين

 أرضـى ولكنّـي ربـي، مـن اسـتحييُت  قـد فقال: التخفيف، وسؤال

 عـن وخففـت فريضـتي أمضـيُت  قـد مناد: نادى بُعد فلما وُأسلِّم،

  انتهى -. " َأْمَثالَِها َعْشرَ  بِاْلَحَسنَةِ  َوَأْجِزي  عبادي

 أيضا، المرة هذه وسلم يهعل اهللا صلى صدِره شقِّ  حادُث  وقع وقد

 عديدة: أمورا الرحلة هذه ضمن رأى وقد
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 أو الفطـرة ُهديت فقيل: اللبن، فاختار والخمر، اللبنُ  عليه ُعرَض 

 .!،.أمتك غوت الخمر أخذت لو إنك أما الفطرة، أصبت

ــةَ  ورأى ــار أربع ــة: يف أنه ــران الجن ــاهران، نه ــران ظ ــان، ونه  باطن

 سـتتوطن رسالته أن ذلك ومعنى ،والفرات النيل هما: والظاهران

 اإلسـالم حملةَ  أهُلها وسيكون والفرات، النيل يف الخصبة األودية

 .الجنة من تنبعُ  النهرين مياهَ  أن معناه وليس جيل، بعد جيًال 

 بِشـرٌ  وجهه على وليس يضحُك، ال وهو النار، خازنَ  مالًكا ورأى

 اليتامى لأموا أكلةَ  ورأى .…والنار الجنة رأى وكذلك وبشاشة،

 . ظلما
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 يتحولـوا أن ألجلهـا يقدرون ال كبيرة، بطونٌ  لهم الربا أكلةَ  ورأى

 النــار علــى يعرضــون حــين فرعــون آُل  بهــم ويمــرُّ  مكــانهم، عــن

 !… مشهور معلوم هو مما وغيرها. …فيطأونهم

انـك علـى …اللهم ارزقنا العظَة واالعتبـار ، واكفنـا شـرَّ األشـرار

  كل شيء قدير

 ……هذا وأستغفُر اهللاَ لي ولكم ولسائر المسلمينأقوُل قولي 

 . التائبين المستغفرين فوزَ  فيا فاستغفروه
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 .…الحمد هللا حمدا كثيرا طيبا مباركا

 وبعد :

 أيها اإلخوة الفضالء:

 ، القــرآنُ  إليهــا ألمــح التــي ، العظيمــة القصــة هــذه يف تقولــونَ  فمــا

 مكـة يف النـاس علـى وقعهـا وتخيلـوا ، الصـحيحة السنة وفصلتها

 .…وكافرهم مؤمنهم

 اهللا صـلى اهللا رسـوُل  أصـبَح  فلمـا : اهللا رحمه القيم ابن اإلمامُ  قال

 آياتــه مــن وجــل عــز اهللاُ  أراه بمــا أخبــرهم ، قومــه يف وســلم عليــه

 لهـم يصـَف  أن وسـألوه عليـه، وأذاهم له تكذيُبهم فاشتد الكبرى،

 عــن يخبــرهم فطفــَق  عاينــه، حتــى لــه، اهللا فجــّاله المقــدس، بيــَت 

 يف عيـرهم عن وأخبرهم شيئا، عليه يردوا أن يستطيعون وال آياته،
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 عــن وأخبــرهم قــدومها، وقــت عــن وأخبــرهم ورجوعــه، مســراه

 إال ذلـك يـزدهم فلـم قـال، كمـا األمـر وكـان يقـدمها الـذي البعير

 . كفورا إال الظالمون وأبى نفورا،

 الوقعـة هـذه لتصـديقه صديقا عنه اهللا رضي بكر أبو ُسمي ويقال:

 . الناس كذبها حين

  دروِسها: أهم ومن

 يحكـم ، إليه واألمر بيده، الكونَ  وأن ، تعالى اهللا قدرة ِعظمُ   أوال:

 . لحكمه معقَب  ال

 سائر على ومفضله مواله ربه عند ومكانته اهللا رسول فضُل  وثانًيا:

 . النبيين خاتم وأنه ، البشر
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ــا ــاُت  : ومنه ــه إثب ــارُ  ، نبوت ــح واختب ــارُ  ، ابهأص ــه وإظه ــى عزت  عل

 وهـم المقـدس بـين أسـرارَ  لهـم كشـَف  وقد سيما ال ، المجرمين

 وهـم ، واحـد األنبياء دينَ  وأنَّ  ، الصالة شأن وعظمةُ ! ،..يعرفونه

 بكــر ألبــي منقبــةٌ  وفيهــا. شــتى وشــرائعهم ، التوحيــد علــى إخــوةٌ 

 ، الكــرام الصــحابة مــن معــه ثبــَت  وَمــن ، وإيمانــه صــدقه وُحســن

 وأنـه الخمر، على اللبن وفضُل  المذكورة، المعاصي من رُ والحذ

 . المستعان واهللا وضالل، غوايةٌ 

 .…اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
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 ، بالمعجزات رسوله وأيَد  البينات، اآلياِت  أنزَل  الذي هللاِ  الحمُد 

 كل ومن  ، ونشكُره سبحانه نحمُده. …والبركات الفواضل وأعطاه

 … نستغفره ذنٍب 

 عبُده محمدا أن ونشهُد  ، له شريك ال وحده اهللاُ  إال إلهَ  ال أن ونشهُد 

 …أجمعين وصحبه آله وعلى عليه اهللاُ  صّلى ، ورسوله

  : بعد اما

 إخوة اإلسالم:

ره وكيـف وخلَقـه، وشـكَله ، وجماَلـه القمرَ  هذا رأيُتم هل  اهللا قـدَّ

 !؟…  السائرين وتفيُد  الناظرين، هرُ ُتب مختلفة، منازَل 
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 ويؤمنــوا المشــركون يرتــدعَ  حتــى مكــة، يف نصــفينِ  اهللاُ  شــقَّه لقــد

 !…الحق بالدين

 !!،… واستكبروا كّذبوا..  الشديد ولألسِف  …ولكنهم

 َزَمانِ  فِي َهَذا َكانَ  َقْد  ( اقتربت الساعُة وانشق القمر ) : تعالى قال

 بِاْألََسـانِيدِ  اْلُمَتـَواتَِرةِ  اْألََحاِديـِث  فِي َذلَِك  َبَت ثَ  َكَما ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسولِ 

ِحيَحةِ  ِحيِح  فِي َثَبَت  َوَقْد . الصَّ  عنـه اهللا رضـي َمْسـُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  الصَّ

َزاُم، َواْلَبْطَشـُة، " َقاَل: َأنَّهُ  َخاُن، َواللِّ وُم، َوالدُّ َخْمٌس َقْد َمَضْيَن: الرُّ

 َزَمـانِ  فِـي َوَقـعَ  َقـْد  ، اْلُعَلَمـاءِ  َبـْينَ  َعَلْيهِ  ُمتََّفٌق  ْمرٌ أَ  َوَهَذا.  "َواْلَقَمرُ 

 .اْلَباِهَراِت  اْلُمْعِجَزاِت  إِْحَدى َكانَ  َوَأنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ 

 لكنها عظيمٌة، وآيةٌ  ، معرضةً  قلوًبا واجهت ولكنها باهرة، معجزةٌ 

 ، الغـيّ  واسـتحلِت  العنـاد، آثـرت.. مسـتكبرة نفـوسٍ  يف ارتطمت
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ــوا ســحٌر …واإلعــراض الصــدودَ  إال وأبــت ــًة يقول ــروا آي ( وإن ي

 مستمر ).

ةَ  َأْهُل  َسَأَل  َقاَل: َمالٍِك  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  الصحيح يف جاء  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِـيَّ  َمكَّ

ـةَ  اْلَقَمـرُ  َفاْنَشقَّ  آَيًة، َتْيِن، بَِمكَّ ـاَعُة َواْنَشـقَّ  َفَقـاَل: َمـرَّ ﴿اْقَتَرَبـِت السَّ

 اْلَقَمُر﴾ .

ــةُ  وخطــب ــه اهللا رضــي ُحَذْيَف ــاَل:  مــرة عن ــوُل:  " َفَق َأَال إِنَّ اهللاَ َيُق

اَعَة َقِد اْقَتَرَبـْت، َأَال  اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر﴾ ، َأَال َوإِنَّ السَّ ﴿اْقَتَرَبِت السَّ

ْنَيا َقْد آَذَنـْت بِِفـَراٍق، َأَال وَ  ، َأَال َوإِنَّ الدُّ إِنَّ اْلَيـْوَم َوإِنَّ اْلَقَمَر َقِد اْنَشقَّ

َباُق، َفُقْلُت ِألَبِي: َأَيْسَتبُِق النَّاُس َغـًدا؟ َفَقـاَل:  اْلِمْضَماُر، َوَغًدا السِّ

 . "َيا ُبنَيَّ إِنََّك لجاهل، إنما هو السباق باألعمال
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اْنَشقَّ اْلَقَمُر َعَلى َعْهـِد  " : َقاَل  عنه اهللا رضي ُمْطِعمٍ  ْبنِ  ُجَبْيرِ  وَعنْ 

َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسـلََّم َحتَّـى َصـاَر فِـْرَقَتْيِن، َعَلـى َهـَذا اْلَجَبـِل  النَّبِيِّ 

ٌد َفَقاَل َبْعُضـُهْم : َلـئِْن َكـاَن  َوَعَلى َهَذا اْلَجَبِل َفَقاُلوا : َسَحَرَنا ُمَحمَّ

 .  "َسَحَرَنا َفَما َيْسَتطِيُع َأْن َيْسَحَر النَّاَس ُكلَُّهمْ 

 هـل العظـيم الحـدث وهـذا اآليـة هـذه عـن ينالمسافر سألوا وقد

 !…رأيناه نعم : فقالوا! ؟.. رأوه

 آثـام مـن عليـه تنطـوي ومـا ، الباطـل أهـل نفسـيات اهللاُ  كشـف ثم

 : عــنهم فقــال! … والبــراهين الــدالئل مــن ومــوقفهم…وأحقــاد

 َال  َأْي: ﴿ُيْعرُِضـوا﴾ وبرهانـًا وحجـة َدلِـيًال  َأْي: ﴿َوإِْن َيَرْوا آَيـًة﴾

﴿َوَيُقوُلـوا  ظهورهم، وراء ويتركونه َعنْهُ  ُيْعرُِضونَ  َبْل  َلُه، اُدونَ َينْقَ 
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 ﴾  الحجـج، ِمـنَ  شـاهدناه الـذي َهـَذا ويقولون: َأْي:ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ

 .بِهِ  ُسِحْرَنا سحرٌ 

﴾ َوَمْعنَى ، َباطِـٌل  : وقيـل. ذاهـب َأْي: ﴿ُمْسَتِمرٌّ  َدَوامَ  َال  ُمْضـَمِحلٌّ

 .َلهُ 

ُبوا وَ  َبُعـــوا َأْهـــَواَءُهْم﴾﴿َوَكـــذَّ ُبوا َأْي: اتَّ  َجـــاَءُهْم، إِذْ  بـِــاْلَحقِّ  َكـــذَّ

َبُعــوا  َوَســَخاَفةِ  َجْهِلِهــمْ  ِمــنْ  َوَأْهــَواُؤُهمْ  آَراُؤُهــمْ  بِــهِ  َأَمــَرْتُهمْ  َمــا َواتَّ

 .َعْقِلِهمْ 

﴾ وقوله:  رِ،اْلَخْيـ بَِأْهـلِ  َواقِـعٌ  اْلَخْيرَ  َأنَّ  معناه: : ﴿َوُكلُّ َأْمرٍ ُمْسَتِقرٌّ

رَّ  رِّ  بَِأْهلِ  َواقِعٌ  َوالشَّ  .الشَّ

 فقـد ، المعجـزات معهـا تجـدي ال األمـم هـذه أن تعـالى يخبر ثم

ــا ــزات جاءته ــائق معج ــم وحق ــى تحمله ــياع عل ــة االنص  ، والتوب
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﴿َوَلَقـْد َجـاَءُهْم ِمـَن  : يقـول… واالستكبار الهوى آثروا ولكنهم

ُسـِل، المكذبين ألمما قَِصصِ  َعنْ  األخبار ِمنَ  َأْي: األْنَباِء﴾  - بِالرُّ

ـا َواْلَعـَذاِب، َوالنََّكـالِ  العقـاب ِمـنَ  بِِهـمْ  َحلَّ  َوَما- القمر سوى  ِممَّ

 َواِعـظٌ  فِيـهِ  َمـا َأْي: ﴿َما فِيِه ُمْزَدَجـٌر﴾ ، القرآن َهَذا فِي عليهم يتلى

 ، اســتكبروا ولكـنهم التَّْكــِذيِب، َعَلـى والتمــادي الشـرك َعــنِ  َلُهـمْ 

 . يعمهون طغيانهم يف ولّجوا

 : منها وعبر دروس اإلسالم: إخوةَ  وهنا

 بيـده ، شـيء يعجـزه ال وأنـه ، وتعالى سبحانه الخالق قدرةِ  عظمةُ 

 . كله األمرُ  يرجعُ  وإليه شيء، كل مقاليد

 لــه اهللا وتأييــُد  والسـالم، الصــالة عليـه محمــد نبـوة صــحةُ  : ومنهـا

 كــل وتزيــل ، شــبهة كــلَّ  تــدحض التــي الصــادقات، بــالمعجزات
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ــذة ، اإليمــان فرصــةَ  حرمــوا قومــه ولكــن ، باطــل ــة ول  هللاِ  العبودي

 !… المزعوم الوثني وتراثهم هواهم بسبب

اللهم زينا بزينة اإليمان ، واجعلنا هداًة مهتدين ، غيـَر ضـالين وال 

 …مضلين

 …أقوُل قولي هذا وأستغفُر اهللاَ لي ولكم ولسائر المسلمين
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وفيقه، والشكُر له على تيسيره وإنعامه ، وصّلى اهللا حمًدا هللاِ على ت

 …وسلم على خيرِة أنبيائه وأوليائه ، وعلى آلِه وصحبه أجمعين

  : وبعد

 أيها اإلخوة الكرام :

 ومن دروِس القصة :

 وإيثارهــا ، بباطلهــا وتشــبثِها ، المشــركة الشخصــيات عنــاد شــدةُ 

 . الهدى على الهوى

 فطرُتـه، سـلمَت  لمن اإليمان يف كافيةٌ  المعجزاِت  أن أيًضا: ومنها

( ومـا  : تعـالى قـال…والسـداد العـون اهللاَ  وسـأل روحه، وصفت

 ُتغني اآليات والنذُر عن قوم ال يؤمنون) سورة يونس .
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 السـبيل عـن وصـادٌ  ، الهدايـةَ  من مانعٌ  الضاللي الهوى أن : ومنها

ــوارِ  لكــل ورافــٌض  ، الصــحيح ( وكــذبوا  .. واالنشــراح الحــق أن

 واتبعوا أهواءهم..).

 سـحرٌ  بأنهـا حقيقـة كـل علـى التعميـة يف دعـواهم ضـعُف  : ومنها

 المغيـرة بن الوليد سيدهم قبلهم قالها وقد يؤثر، سحر او مستمر،

 الـذين العـرب، مـن اآلالف هدايـة ذلـك، يمنع ولم ،  المخزومي

 …بينهما البون عالماِت  ويدركون ،  والسحر الذكر بين يفرقون

 طمـس والـذي ، الجاحـد المعـرض مجادلـة جدوى دمع : ومنها

 للوقــت إضــاعة يكــون ذلــك ألن الســاطعات، اآليــاِت  ورد عقلــه،

 عُ َيـد مَ َيـوُهم( َفَتـَولَّ َعن قـال: ولـذلك.… والعقـل للجهد وتبديدا

اعِ ٱ  ].٦نُُّكرٍ﴾ [القمر  ءإَِلٰى َشی لدَّ
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 ، معهــم ُتطــل وال - الرســول أيهــا - فــاتركهم يهتــدوا لــم فــإذ

 يــوم ، القارعــة وحــدوَث  ، الزلزلــة وقــَت  منتظــًرا عــنهم رضوأعــ

 تعـرف لـم فظيـع أمـر إلى الصور، يف بالنفخ الموكل الملُك  يدعو

 . المستعان واهللا قبل، من مثَله الخالئُق 

وصـــلوا وســـّلموا يـــا مســـلمون علـــى النبـــي االعظـــم والرســـول 

 …األكرم
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 إياك الدين، يوم مالك ، الرحيم الرحمنِ  ، العالمين رب هللاِ  الحمُد 

 … نستعين وإياكَ  نعبُد 

 ال أن ونشهُد  … نستغفره ذنب كل ومن ، ونشكُره سبحانه نحمُده

 ، ورسوله عبُده محمًدا أن ونشهُد  ، له شريك ال وحده ، اهللاُ  اال إلهَ 

 ..…والتابعين وصحبه آلهِ  وعلى عليه اهللاُ  صّلى

 :بعد أما

 معاشَر المسلمين :

 للفـتح، باًبـا العدة ضخامة وال للنصر، سبًبا ما يوًما الكثرةُ  تكنِ  لم

 !…إليها الناس واستند ، اإليمان وقلَّ  ، العقيدة خفيت وقد
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ــتكم كثــرُتكم فلــم تغــِن عــنكم  : والــدليل ( ويــوم حنــين اذ أعجب

 شيًئا..)

 التوكـَل  تمونسـي..  إليهـا وركنـتم ، بهـا اغتـررتم ألنكم والسبُب:

 !…( وما النصُر إال من عند اهللا ) …واستنصاره ودعاءه اهللا على

 .!…الجرارة  بجيوِشكم وال ، بقوتِكم ليس اي

ت فلربما  اإلسـالمي والتـاريُخ  ،  صـبور مـؤمنٍ  قليـل، بجيشٍ  ُجرَّ

 بـإذن كثيـرة فئةً  غلبت قليلٍة، فئة من فكم…ذلك على شاهد أكبرُ 

 أكبـرِ  مـن وجيشها ، اإلسالم معارك رِ أكب من كانت وُحنينُ  …اهللا

 ، الفـتِح  مسـلمة بقايـا مـن أنـاٌس  بـالجيش اخـتلط وقد ، الجيوش

 . ألًفا ثالثون وهوازن ( اثنا عشر ألف مقاتل ) كله وقوامه
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الٍ  فِي مكة فتح َبْعَد  "ُحنين" َوْقَعُة: َكاَنْت  َوَقْد   ِمـنَ  َثَمـانٍ  َسنَةَ  َشوَّ

الَ  أنه َوَذلَِك  اْلِهْجَرِة، َالمُ  َعَلْيهِ  َفَرغَ  مَّ ـَة، َفـْتِح  ِمـنْ  السَّ ـَدْت  َمكَّ  َوَتَمهَّ

ةُ  وأسلمَ  ُأُموُرَها،  أن فبلغـه ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسـوُل  َوَأْطَلَقُهـمْ  ، أهلهـا َعامَّ

 َمالِـَك  َأِميـَرُهمْ  َوَأنَّ  لُِيَقـاتُِلوُه، َلـهُ  يجمعون ، الطائف وأهل َهَواِزنَ 

 ْبنِ  َسْعدِ  َوَبنُو ُجشم َوَبنُو بَِكَمالَِها، ثقيف َوَمَعهُ  النَّْضري، َعْوٍف  ْبنَ 

 والولـدان النَِّسـاءَ  معهـم َأْقَبُلـوا َوَقـْد  ِهـَالٍل، َبنِـي ِمنْ  َوَأْوَزاعٌ  َبْكرٍ،

ــاءَ  ــنَّعم، َوالشَّ ــهم َوَجــاُءوا وال  عنهــا، ليــدافعوا ، وَقِضيضــهم بَقضِّ

سوا  الَّـِذي َجْيِشـهِ  فِـي ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسـوُل  إَِلْيِهمْ  َفَخَرَج  ، شبابهم ويحمِّ

ــهُ  َجــاءَ  ــْتِح، َمَع ــاِجرِينَ  ِمــنَ  آَالٍف  َعَشــَرةُ  َوُهــوَ  لِْلَف  َواْألَْنَصــارِ  اْلُمَه

ـَة، َأْهـلِ  ِمنْ  َأْسَلُموا الَِّذينَ  َوَمَعهُ  اْلَعَرِب، َوَقَبائِلِ   الطَُّلَقـاءُ  َوُهـمُ  َمكَّ

،اْلَعــُد  إَِلــى بِِهــمْ  َفَســارَ  َأْيًضــا، َأْلَفــْينِ  فِــي ــَوادٍ  َفــاْلَتَقْوا وِّ ــةَ  َبــْينَ  بِ  َمكَّ
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لِ  فِي اْلَوْقَعةُ  فِيهِ  َفَكاَنْت  ،"ُحنَْينٌ " َلهُ  ُيَقاُل  َوالطَّائِِف   فِـي النََّهـارِ  َأوَّ

ْبِح، َغَلسِ   وكانوا َهَواِزُن، فِيهِ  َكَمنَْت  َوَقْد  اْلَواِدي فِي اْنَحَدُروا الصُّ

ا ، رماةً   رشـقوهم َقـْد  بِِهـمْ  إِالَّ  اْلُمْسـِلُمونَ  ْشـُعرِ يَ  َلمْ  ، َتَواَجُهوا َفَلمَّ

ــاِل، ــُيوَف، َوَأْصــَلُتوا بِالنَِّب ــوا السُّ ــةَ  َوَحَمُل  َكَمــا َواِحــٍد، َرُجــلٍ  َحْمَل

 اهللاُ، َقاَل  َكَما ُمْدبِرِيَن، اْلُمْسِلُمونَ  َولَّى َذلَِك  َفِعنَْد .  رئيسهم َأَمَرُهمْ 

 . َوَجلَّ  َعزَّ 

ـْهَباءَ  َبْغَلَتـهُ  َيْوَمئِـذٍ  َراكِـٌب  َوُهـوَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َوَثَبَت   َيُسـوُقَها الشَّ

، َنْحرِ  إَِلى هُ  َواْلَعبَّاُس  اْلَعُدوِّ  ُسـْفَيانَ  َوَأُبـو اْألَْيَمـِن، بِرَِكابَِها آِخٌذ  َعمُّ

 َئالَّ لِـ ُيْثِقَالنَِهـا اْألَْيَسـرِ، بِرَِكابَِهـا آِخـٌذ  اْلُمطَِّلِب  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَحاِرِث  ْبنُ 

ــْيَر، ُتْســرِعَ  هُ  َوُهــوَ  السَّ ــَالةُ  َعَلْيــهِ  بِاْســِمِه، ُينَــوِّ ــَالُم، الصَّ  َوَيــْدُعو َوالسَّ

ْجَعةِ  إَِلى اْلُمْسِلِمينَ   َرُسـوُل  َأَنـا إلـيَّ  اهللاِ؟ ِعَبـادَ  َيا َأْينَ  ": َوَيُقوُل  الرَّ
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 َعبـدِ  اْبـنُ  َأَنـا...  َكـِذْب  َال  النَّبِـيُّ  َأَنـا : اْلَحال تِْلَك  فِي َوَيُقوُل  ،"اهللاِ 

 ... اْلُمطَِّلْب 

 َثَمـاُنوَن، َقـاَل: َمـنْ  َوِمـنُْهمْ  ِماَئٍة، ِمنْ  َقرِيٌب  َأْصَحابِهِ  ِمنْ  َمَعهُ  َوَثَبَت 

 …َوَعِليٌّ  َواْلَعبَّاُس  َعنُْهَما، اهللاُ  َرِضيَ  َوُعَمُر، َبْكرٍ، َأُبو َفِمنُْهْم:

ُه اْلَعبَّاَس ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َأَمَر  ْوِت  َجِهيرَ  َوَكانَ - َعمَّ  بِـَأْعَلى ُينَـاِديَ  َأنْ - الصَّ

ـَجَرةِ  َأْصـَحاَب  َيا َصْوتِِه: ْضـَواِن، َبْيَعـةِ  َشـَجَرةَ  َيْعنِـي- الشَّ  الَّتِـي الرِّ

وا َأالَّ  َعَلـى َتْحَتَهـا، َواْألَْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اْلُمْسِلُمونَ  َباَيَعهُ   َيِفـرُّ

ـُمَرةِ  َأْصـَحاَب  َيـا بِِهـْم: اِديُينَـ َفَجَعـَل - َعنْهُ   َيـا َتـاَرًة: َوَيُقـوُل  ، السَّ

ــوَرةِ  َأْصــَحاَب  ــَرِة، ُس ــوا اْلَبَق ــوَن: َفَجَعُل ــا َيُقوُل ــك، َي ــا لبي ــك، ي  لبي

 عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول إلـى يتراجعـوا فجعلوا الناس وانعطف

ُجَل  إِنَّ  َحتَّى وسلم، ُجـوِع، َعَلـى ِعيـُرهُ بَ  ُيَطاِوُعـهُ  َلمْ  إَِذا ِمنُْهمْ  الرَّ  الرُّ



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

LQM 

 اهللاِ  َرُسـولِ  إَِلـى بِنَْفِسهِ  َوَرَجعَ  َوَأْرَسَلُه، َعنُْه، اْنَحَدرَ  ُثمَّ  ِدْرَعُه، َلبَِس 

ا. ملسو هيلع هللا ىلص ـَالمُ  َعَلْيـهِ  َأَمـَرُهمْ  ِمـنُْهْم، طائفـة َرَجَعـْت  َفَلمَّ  َيْصـُدُقوا َأنْ  السَّ

 َوَقـاَل: َواْسَتنَْصَرُه، َربَّهُ  َدَعا ْعَدَمابَ  التَُّراِب  ِمنَ  َقْبَضةً  َوَأَخَذ  اْلَحْمَلَة،

ُهمَّ َأْنِجْز لِي َما َوَعْدَتنِي" ُثمَّ َرَمى اْلَقْوَم بَِهـا، َفَمـا َبِقـَي إِْنَسـاٌن  "اللَّ

ــاِل، ُثــمَّ  ِمــنُْهْم إِالَّ َأَصــاَبُه ِمنَْهــا فِــي َعْينَْيــِه َوَفِمــِه َمــا َشــَغَلُه َعــِن اْلِقتَ

َبَع اْلُمْسِلُموَن آثارهم ، َيْقُتُلوَن َوَيْأِسُروَن، َوَمـا َتَراَجـَع اْنَهَزُموا، َفاتَّ 

 ملسو هيلع هللا ىلص.َبِقيَُّة النَّاِس إِالَّ َواْألَُساَرى محضرٌة َبْيَن َيَدْي َرُسوِل اهللاِ 

 …وتم النصُر وولوا مدبرين

ــَذا ــاَل  َولَِه ــاَلى: َق ــولِِه َوعَ  َتَع ــى َرُس ــكِينََتُه َعَل ــزَل اهللاُ َس ــمَّ َأن ــى (ُث َل

َب الَِّذيَن َكَفُروا َوَذلَِك َجَزاُء  اْلُمْؤِمنِيَن َوَأنزَل ُجنُوًدا َلْم َتَرْوَها َوَعذَّ
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 ، وثبتـتهم المالئكـة وبشـرتهم النفـوُس، فاطمأنـت…اْلَكافِرِيَن )

 !… العالمين رب هللا والحمُد  ، المشركون واستسلمَ 

 : هنا الدروس أهمّ  ومن

 كثرتِـه إلـى ركـنَ  َمـن وخسـارةَ  ، إليـه والتمكـينَ  اهللا بيـد النصرَ  أن

ــه ــهِ  وقوت ــاده، وجيش ــانٍ  دون وعت ــل إيم ــق وتوك ــى ، عمي  اهللا وعل

 … المؤمنون فليتوكل

نا بطاعتك ، وال ُتذلَّنا بمعصيتك يا كريم   …اللهم أِعزَّ

 .…أقوُل قولي هذا وأستغفُر اهللاَ لي ولكم ولسائر المسلمين 
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 .……الحمُد هللاِ رب العالمين 

 د :وبع

 أيها اإلخوُة األعزاء:

  ومن دروِس حنين أيًضا:

 مـن وصـبر ، الخطيـر الموقـف ذلـك يف وثباتـه اهللا رسـول شجاعةُ 

 مــن فــرَّ  مــن وفــر الجــيُش، تفــرق وقــد الكــرام، الصــحابة مــن معـه

 . االشتباك لحظة المتخبطين

 وتوكَلـه إيماَنـه فيهـا المـرءُ  يسـتعيد ساعة، صبرُ  النصرَ  أنَّ  : ومنها

( إن  ..!األحـد الواحـد مـن والتوفيـق الفتـوح فتأتيـه ، القـهخ على

  تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم ) سورة محمد .
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 وأنـه ،  لـرميهم وتسديده ، المتقين وعباده لدينه اهللا حفظُ  : ومنها

( ولينصـرن اهللاُ مـن  الصعاب وأحلِك  ، المواقف أشد يف نصيرهم

 ينصره ) سورة الحج .

 خسروا فقد ، البدايات نقَص  ال النهايات بكمالِ  لعبرةَ ا أنّ  : ومنها

 النبــوي النــداءَ  ولبــوا تجّمعــوا ثــم ، المعركــة مــن األولــى الجولــة

 . اهللا فنصرهم

 المعروفــة البيعــةَ  وتحقــيُقهم ، للنــداء الصــحابة اســتجابةُ  : ومنهــا

 بنــو سـيما ال األنصـار، علـى الـدعوةُ  ُقصـرت وقـد المـوت، علـى

 وقـوةِ  لشـدتِهم إال ذاك ومـا عنهم، اهللا رضي الخزرج بن الحارث

 . بأسهم
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 اهللاِ  علـى التوكـل وُحسـنِ  ، النصر تحقيق يف الدعاء أهميةُ  : ومنها

 !… وعدتني ما لي أنجز اللهم.. 

 بهـا يهـزمُ  هللا جنـًدا تصـبح والحصـيات التراَب  أن : الدروس ومن

مــا ( و وتقــديره بحكمتــه وباركهــا ، ذلــك اهللا قضــى إذا ، األعــداء

 رميَت إذ رميَت ولكن اهللا رمى ) سورة األنفال.

 .…وصلوا وسّلموا يا مسلمون على الرحمة المهداة 

اللهم آت نفوَسنا تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها 

 ...وموالها
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 ...ونستعينه نحمُده الحمَد  إنّ 

 إخوة اإلسالم:

 ، شـديدة محنـةً  وامُتحنـوا النـاس، حـديَث  بـاتوا اإلسالم، يف ثالثةٌ 

 وهجـرتهم ، المجتمـع فقـاطعهم..  الغـزوة االستعداد عن ُشغلوا

 ..!تودد أو تبسمٌ  وال سالم، وال كالم، ال ، األرواح

 الرحيبـــة، األرُض  علـــيهم وضـــاقت ، نفوُســـهم علـــيهم ضـــاقت

 !… والسعادة ةالراح بساتينُ  عنهم وانقطعت ، االنيقة والمنازُل 

 وكشـَف  حـاَلهم، القـرآنُ  جّلـى حينمـا ، القـرآن يف حديًثا وصاروا

 .!…آخرين على تاب كما عليهم اهللاُ  وتاب ، قصتهم
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ُفـوا َحتَّـٰى إَِذا َضـاَقت َعَلـي لَّـِذينَ ٱ لثََّلـَٰثةِ ٱ(َوَعَلى  بَِمـا  ألَرُض ٱ ِهمُ ُخلِّ

 هِ إِالَّ إَِليـ هللاِ ٱِمـَن  َجأَ ن الَّ َملأَ  اَأنُفُسُهم َوَظنُّو ِهمَرُحَبت َوَضاَقت َعَلي

اُب ٱُهــَو  هللاَ ٱإِنَّ  الَِيُتوُبــو ِهمُثــمَّ َتــاَب َعَلــي ــوَّ ِحيمُ ٱ لتَّ َهاَيـــٰ لــرَّ ــِذينَ ٱ َأيُّ  لَّ

ُقواٱَءاَمنُوا  ـِٰدقِينَ ٱَوُكوُنوا َمَع  هللاَ ٱ تَّ  ] .١١٩-١١٨﴾ [التوبة لصَّ

 إلـى وُنصـغي ، هاصـفحات فنقلـُب  الصـحيحين إلى اآلن ولنذهب

 كعــب الجلــد، الفتــى وراويهــا ، الشــاعر الشــاِب  القصــة بطــل

 … وتطوراتها فصولها يكشُف  وهو ، عنه اهللا رضي مالك  بن

فِـي َغـَزاٍة ملسو هيلع هللا ىلص َلْم َأَتَخلَّْف َعْن َرُسوِل اهللاِ  : عنه اهللا رضي كعٌب  قال

نُْت َتَخلَّْفُت فِي َغَزاِة َبْدٍر، َغْيرَِها َقطُّ إِالَّ فِي َغْزَوِة َتُبوَك، َغْيَر َأنِّي كُ 

َما َخَرَج َرُسوُل اهللاِ  ُيرِيُد ِعير ملسو هيلع هللا ىلص َوَلْم يعاَتب أحٌد َتَخلََّف َعنَْها، َوإِنَّ

ِهْم َعَلى َغْيـرِ ِميَعـاٍد، َوَلَقـْد  ُقَرْيٍش، َحتَّى َجَمَع اهللاُ َبْينَُهْم َوَبْيَن َعُدوِّ
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ْسـَالِم، َلْيلَ ملسو هيلع هللا ىلص شهدُت َمَع َرُسوِل اهللاِ  َة اْلَعَقَبِة ِحيَن َتَواَفْقنَـا َعَلـى اْإلِ

اِس  َوَما ُأِحبُّ َأنَّ لِي بَِها َمْشَهَد َبْدٍر، َوإِْن َكاَنـْت َبـْدٌر أْذَكـر فِـي النـَّ

فِي ملسو هيلع هللا ىلص ِمنَْها َوَأْشَهَر، َوَكاَن ِمْن َخَبرِي ِحيَن َتَخلَّْفُت َعْن َرُسوِل اهللاِ 

َأُكْن َقطُّ َأْقَوى َوَال َأْيَسَر ِمنِّي ِحيَن َتَخلَّْفُت َعنْـُه  َغْزَوِة َتُبوَك َأنِّي َلمْ 

فِي تِْلَك اْلَغَزاِة، َواهللاِ َما َجَمْعُت َقْبَلَها َراِحَلَتْيِن َقطُّ َحتَّى َجَمْعُتُهَمـا 

 َقلَّمـا ُيرِيـُد َغـْزَوًة َيْغُزوَهـا إِالَّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي تِْلَك اْلَغَزاِة، َوَكاَن َرُسوُل اهللاِ 

فِـي ملسو هيلع هللا ىلص َوّرى بَِغْيرَِها، َحتَّى َكاَنْت تِْلَك اْلَغـْزَوُة َفَغَزاَهـا َرُسـوُل اهللاِ 

ا َكثِيًرا ..  َحرٍّ َشِديٍد، َواْسَتْقَبَل َسَفًرا َبِعيًدا َوَمَفاًزا، َواْسَتْقَبَل َعُدوًّ

ُبوا َأْمَرُهمْ  لِْلُمْسِلِمينَ  َفَجلَّى  ْجَهـهوَ  فـأخبرهم عـدوهم، أهبـة لَِيَتَأهَّ

ــِذي ــُد، الَّ ــٌر، ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُســولِ  َمــعَ  َواْلُمْســِلُمونَ  ُيرِي  َيْجَمُعُهــمْ  َال  َكثِي

يَوانَ  ُيرِيـُد - َحـافِظٌ  كَِتـاٌب   َأنْ  ُيرِيـُد  َرُجـٌل  َفَقـّل  َكْعـٌب: َفَقـاَل - الـدِّ
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 َعزَّ  اهللاِ، نَ مِ  َوْحيٌ  فِيهِ  َينِْزْل  َلمْ  َما َلهُ  َسَيْخَفى َذلَِك  َأنَّ  َظنَّ  إِالَّ  َيَتَغيََّب 

، ، الثَِّمارُ  َطاَبِت  ِحينَ  اْلَغَزاةَ  تِْلَك  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َوَغَزا َوَجلَّ  َوالظِّـلُّ

ــزَ . َأْصــَعرُ  إَِلْيَهــا َوَأَنــا  َمَعــُه، َواْلُمْؤِمنُــونَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُســوُل  إَِلْيَهــا َفَتَجهَّ

زَ  لَِكيْ  َأْغُدو َوَطِفْقُت   ِجَهـاِزي ِمـنْ  َأْقـضِ  َوَلمْ  عُ َفَأْرجِ  َمَعُهْم، َأَتَجهَّ

 َذلِـَك  َيـَزْل  َفَلـمْ  َأَرْدُت، إَِذا َذلَِك  َعَلى َقاِدرٌ  َأَنا لِنَْفِسي: َفَأُقوُل  َشْيًئا،

ر َحتَّى بِي َيَتَماَدى اسِ » ١« شمَّ ، بِالنـَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسـوُل  َفَأْصـَبَح  اْلَجـدُّ

 َوُقْلــُت: َشــْيًئا، ِجَهــاِزي ِمــنْ  َأْقــضِ  َوَلــمْ  َمَعــُه، َواْلُمْســِلُمونَ  َغاِدًيــا

 . َأْلَحُقهُ  ُثمَّ  َيْوَمْينِ  َأوْ  َيْومٍ  َبْعَد  اْلِجَهازُ 

ــَز، َفَصــُلوا َبْعــَدَما َفَغــَدْوُت   ِمــنْ  َشــْيًئا َأْقــضِ  َوَلــمْ  َفَرَجْعــُت  ِألََتَجهَّ

 َذلِــَك  َيــَزْل  َفَلــمْ  َشــْيًئا، َأْقــضِ  َوَلــمْ  َفَرَجْعــُت  َغــَدْوُت  ُثــمَّ . ِجَهــاِزي

ــي َيتمــادى ــى بِ ــْزُو، َوَتَفــاَرطَ  َأْســَرُعوا َحتَّ  َأْرَتِحــَل  َأنْ  َفَهَمْمــُت  اْلَغ
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رْ  َلـمْ  ُثمَّ - فعلُت  َأنِّي َوَلْيَت - َفُأْدِرَكُهمْ   إَِذا َفَطِفْقـُت  لِـي، َذلِـَك  ُيَقـدَّ

ــي خرجــُت  ــاسِ  فِ ــَد  النَّ ــيِهمْ  َفُطفــُت  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُســولِ  ُخــُروِج  َبْع  فِ

نْ  َرُجًال  َأوْ  النَِّفاِق، فِي َعَلْيهِ  َمْغموصا َرُجًال  إِالَّ  َأَرى َأالَّ  ُيْحِزُننِي  ِممَّ

، َعزَّ  اهللاُ، َعَذَرهُ   َتُبـوَك، َبَلـغَ  َحتَّـى ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َيْذُكْرنِي َوَلمْ  َوَجلَّ

 َقاَل  "َما َفَعَل َكْعُب ْبُن َمالٍِك " بَِتُبوَك: اْلَقْومِ  فِي َجالٌِس  َوُهوَ  َفَقاَل 

. َعْطفيـه فِي َوالنََّظرُ  ُبْرداه، اهللاِ  َرُسوَل  َيا َحَبَسهُ  َسلمة: َبنِي ِمنْ  َرُجٌل 

بِْئَسـَما ُقْلـَت! َواهللاِ َيـا َرُسـوَل اهللاِ َمـا َعِلْمنَـا  َجَبـٍل: ْبنُ  ُمَعاذُ  َلهُ  َفَقاَل 

ـا  ، َقاَل َكْعُب ْبـنُ ملسو هيلع هللا ىلصَعَلْيِه إِالَّ َخْيًرا! َفَسَكَت َرُسوُل اهللاِ  َمالِـٍك: َفَلمَّ

ـه َقـافًِال ِمـْن َتُبـوَك َحَضـَرنِي َبّثـي ملسو هيلع هللا ىلص َبَلَغنِي َأنَّ َرُسـوَل اهللاِ  َقـْد َتوجَّ

ُر الَكذب، َوَأُقوُل:   َفَطِفْقُت َأَتَذكَّ
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 ِمـنْ  َرْأٍي  ِذي ُكـلَّ  َذلَِك  َعَلى َأْسَتِعينُ  َغًدا؟ ُسْخطِهِ  ِمنْ  َأْخُرُج  بَِماَذا

ــي ــا. َأْهِل ــَل  َفَلمَّ ــوَل  إِنَّ  :قِي ــْد  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُس ــلَّ  َق ــا، َأَظ ــي َزاَح  َقاِدًم  َعنِّ

 ِصـْدَقُه، فأجمعـُت . َأَبـًدا بَِشـْيءٍ  ِمنْـهُ  َأْنـُج  َلـمْ  َأنِّـي َوَعَرْفـُت  اْلَباطُِل 

 َفَرَكـعَ  بِاْلَمْسِجدِ  َبَدأَ  َسَفرٍ  ِمنْ  َقِدمَ  إَِذا َوَكانَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  وَصبَّح

ـا. لِلنَّاسِ  َجَلَس  ُثمَّ  َرْكَعتَْيِن، فِيهِ  ُفـونَ  َجـاَءهُ  َذلِـَك  َفَعـَل  َفَلمَّ  اْلُمَتَخلِّ

 َرُجـًال  َوَثَمـانِينَ  بِْضـَعةً  َوَكاُنوا- َلهُ  َوَيْحِلُفونَ  إَِلْيهِ  َيْعَتِذُرونَ  َفَطِفُقوا

 َوَيكِــُل  َلُهــْم، َوَيْســَتْغِفرُ  َعَالنَِيــَتُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُســوُل  ِمــنُْهمْ  َفَقبِــَل -

ــا ِجْئــُت، َحتَّـى َتَعــاَلى، اهللاِ  إَِلــى ائَِرُهمْ َسـرَ  ــمَ  َعَلْيــهِ  سـلَّمت َفَلمَّ  َتَبسَّ

ــمَ  ــِب، َتبَسُّ ــمَّ  اْلُمْغَض ــاَل  ُث ــي: َق ــاَل " لِ ــُت  ،"َتَع ــي َفِجْئ ــى َأْمِش  َحتَّ

 اْشـَتَرْيَت  َقـدِ  َتـُك  َأَلـمْ  خلَّفـك، َمـا" لِـي: َفَقـاَل  َيَدْيـِه، َبـْينَ  جلسُت 

  َقاَل: ؟"َظْهَركَ 
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ْنَيا َأْهـلِ  ِمـنْ  َغْيـرِكَ  ِعنْـَد  َجَلْسـُت  َلـوْ  إِنِّي اهللاِ، َرُسوَل  َيا َفُقْلُت:  الـدُّ

هُ  َجـَدال أعطيُت  َلَقْد  بُِعْذٍر، َسَخطه ِمنْ  َأْخُرَج  َأنْ  َلَرَأْيُت   َواهللاِ  َوَلكِنـَّ

 َعنِّــي، بِــهِ  َتْرَضــى َكــذب َحــِديَث  اْلَيــْومَ  َحــّدثتك َلــئِنْ  علمــُت  َلَقــْد 

، ُيْسخطك اهللاُ  ُيوِشَكنَّ لَ  ْثُتَك  َوَلئِنْ  َعِليَّ  فِيـِه، َعلـيّ  َتجُد  بِِصْدٍق  َحدَّ

 َمـا َواهللاِ  ، َوَجـلَّ  َعـزَّ  اهللاِ  ِمـنَ  [َعْفـًوا] َذلَِك  ُعْقَبى َأْقَرَب  َألَْرُجو إِنِّي

ي َأْيَسرُ  َوَال  َأْفَرغُ  َقطُّ  ُكنُْت  َما َواهللاِ  ُعْذٌر، لِي َكانَ  ْفـُت  ينَ ِحـ ِمنـِّ  َتَخلَّ

  َقاَل: َعنَْك 

ا" :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َفَقاَل   اهللاُ  َيْقِضـيَ  َحتَّـى َفُقـمْ  َصـَدَق، َفَقـَد  َهـَذا َأمَّ

َبُعونِي، َسَلَمةَ  َبنِي ِمنْ  ِرَجاٌل  َوَباَدَرنِي َفُقْمُت . "فِيَك   لِي: َفَقاُلوا َواتَّ

 َتُكونَ  َأالَّ  َعَجزت َوَلَقْد  َهَذا، َقْبَل  ًباَذنْ  َأْذَنْبَت  ُكنَْت  َعِلْمنَاكَ  َما َواهللاِ 

ــَذْرَت  ــى اْعَت ــول إَِل ــلى اهللا رس ــه اهللا ص ــلم علي ــا وس ــَذرَ  بم ــهِ  اْعَت  بِ
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ُفــونَ   ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُســولِ  اْســتِْغَفارَ  َذْنبـِـَك  ِمــنْ  َكافِيــَك  َكــانَ  َفَقــْد  اْلُمَتَخلِّ

ُبـونِي َزاُلـوا َمـا َفَواهللاِ  َقاَل:. َلَك  ب َأْرِجـعَ  َأنْ  َأَرْدُت  ىَحتَّـ ُيَؤنِّ  فُأكـذِّ

 َنَعـْم، َقـاُلوا: َأَحـٌد؟ َمِعـي َهـَذا َلِقـيَ  َهْل  َلُهْم: ُقْلُت  ُثمَّ  َقاَل: َنْفِسي:

. َلـَك  قِيـَل  َمـا ِمْثـَل  َلُهَمـا َوقِيـَل  قلـَت، َمـا َقـاَال  َرُجـَالِن، َمَعَك  َلِقَيهُ 

بِيعِ  ْبنُ  ُمَرارة َقاُلوا: ُهَما؟ َفَمنْ  ُقْلُت: ، الرَّ  ُأَميَّـةَ  ْبـنُ  َوِهَالُل  اْلَعاِمرِيُّ

 فِيِهَمـا لِـي َبـْدًرا َشـِهَدا َقـْد  َصـالَِحْينِ  َرُجَلـْينِ  لِـي َفَذَكُروا. اْلَواقِِفيُّ 

  َقاَل:- لِي َذَكُروُهَما ِحينَ  َفَمَضْيُت  َقاَل:. ُأْسَوةٌ 

 َبـْينِ  ِمنْ - الثََّالَثةُ  َأيَُّها- َكَالِمنَا َعنْ  اْلُمْسِلِمينَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َوَنَهى

 فِـي لِـي تنكـَرْت  َحتَّى َلنَا، َوَتَغيَُّروا النَّاُس  فاجتنَبنَا َعنُْه، َتَخلََّف  َمنْ 

 َعَلـى َفَلبِْثنَـا َأْعـرُِف، ُكنْـُت  الَّتِـي بِـاْألَْرضِ  ِهيَ  َفَما األرُض، َنْفِسي

ـا. َلْيَلـةً  َخْمِسـينَ  َذلَِك   ُبُيوتِِهَمـا فِـي َوَقَعـَدا َفاْسـَتَكاَنا َصـاِحَبايَ  َفَأمَّ
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ــاِن، ــا َيْبكَِي ــُت  َأَنــا َوَأمَّ ــُت  وأجَلــَدهم، اْلَقــْومِ  أَشــبَّ  َفُكنْ  َأْشــَهُد  َفُكنْ

َالةَ   َوآتِي َأَحٌد، ُيَكلُِّمنِي َفَال  بِاْألَْسَواِق  َوَأُطوُف  اْلُمْسِلِميَن، َمعَ  الصَّ

ـَالةِ  َبْعـَد  َمْجِلِسـهِ  فِـي وهو ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوَل   فِـي َوَأُقـوُل  َفُأَسـلُِّم، الصَّ

  َنْفِسي:

َالمِ  بَِردِّ  َشَفَتْيهِ  َحّرك  َوُأَسـاِرُقهُ  ِمنْـُه، َقرِيًبـا ُأَصـلِّي ُثـمَّ  َال  َأمْ  َعَليَّ  السَّ

ــَر، ــإَِذا النََّظ ــُت  َف ــى َأْقَبْل ــرَ  َصــَالتِي َعَل ، َنَظ ــيَّ ــإَِذا إَِل ــتُّ  َف ــَوهُ  اْلَتَف  َنْح

 َحتَّى َمَشيت اْلُمْسِلِمينَ  َهْجرِ  ِمنْ  َذلَِك  َعَليَّ  َطاَل  إَِذا َحتَّى أعَرض،

ْرُت  ـي، اْبـنُ  َوُهوَ - َقَتاَدةَ  َأبِي َحائِطَ  َتَسوَّ اسِ  َوَأَحـبُّ  َعمِّ - إَِلـيَّ  النـَّ

ـَالَم، َعَلـيَّ  َردَّ  َمـا َفَواهللاِ  َعَلْيِه، َفَسلَّْمُت   َقَتـاَدَة، َأَبـا َيـا َلـُه: َفُقْلـُت  السَّ

 َقـاَل:. َفَسـَكَت  َقاَل: َوَرُسوَلُه؟ اهللاَ  َأَحبُّ  َأنِّي َتْعَلمُ  َهْل  اهللاَ: أنشُدك

  .َأْعَلمُ  َوَرُسوُلهُ  اهللاُ  َفَقاَل: َفنََشْدُتهُ  َفُعْدُت  َفَسَكَت، َفنََشْدُتهُ  فعدُت 
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 وانتظـار وهجـر، لهـم مقاطعـة من القصة يف ما مسلمون يا فتأملوا

ــم ــيهم، اهللا حك ــزام ف ــاس والت ــرَ  الن ــدِ ال أم ــرهم يف قائ ــدم هج  وع

 كل من الوحشة وحاصرتهم بالضيق، أحسوا وقد.! … تحديثهم

 …عظيًما بالءً  وكان مكان،

 الجـالل ذا يـا ، أمرنـا وتـوّل  كسـرنا، واجبـر ، ضـعفنا ارحم اللهم

 …واإلكرام

 ……المسلمين ولسائر ولكم لي اهللاَ  وأستغفرُ  هذا قولي اقول
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 ..… العالمين رب هللاِ  الحمُد 

 : بعد اما

  أيها اإلخوة الفضالء :

 َعْينَـايَ  َفَفاَضـْت  يقول كعب أيًضا حينمـا صـمت ابـو قتـادة معـه :

ْرُت  َحتَّى َوَتَولَّْيُت   إَِذا اْلَمِدينَـةِ  بُِسـوِق  َأْمِشـي َأَنـا َفَبْينَا. اْلِجَدارَ  َتَسوَّ

اِم، َأْنَباطِ  ِمنْ  َنَبطِيٌّ  نْ  الشَّ  َمـنْ  َيُقـوُل: اْلَمِدينَـةِ بِ  َيبِيُعـهُ  بَِطَعامٍ  َقدم ِممَّ

  َمالٍِك؟ ْبنِ  َكْعِب  َعَلى َيُدلُّ 

، َلهُ  ُيِشيُرونَ  النَّاُس  فطِفَق  َقاَل:  ِمـنْ  كَِتاًبـا إَِلـيَّ  َفـَدَفعَ  َجاءَ  َحتَّى إَِليَّ

اَن، َمِلَك  ا فِيِه: َفإَِذا َكاتًِبا َوُكنُْت  َغسَّ  َصـاِحَبَك  َأنَّ  َبَلَغنَا َفَقْد  َبْعُد، َأمَّ

 بِنَـا َفـاْلَحْق  َمْضـَيعة، َوَال  َهـوان بِـَدارِ  اهللاُ  َيْجَعْلـَك  َوَلـمْ  ، َجَفـاكَ  ْد قَ 

 َقـاَل:. اْلـَبَالءِ  ِمـنَ  َأْيًضـا َوَهـَذا َقَرَأُتَهـا: ِحـينَ  َفُقْلـُت  َقاَل:. ُنواسَك 
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ْمُت   َأْرَبُعـونَ  َمَضـْت  إَِذا َحتَّـى -حرقـه أي- َفَسجرته التَّنُّورَ  بِهِ  َفَتَيمَّ

 إِنَّ  َفَقــاَل: َيــْأتِينِي، ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُســولِ  بَِرُســولِ  إَِذا اْلَخْمِســيَن، ِمــنَ  ةً َلْيَلــ

ُقَهـا َفُقْلـُت: َقـاَل:. اْمَرَأَتـَك  َتْعَتـِزَل  َأنْ  َيْأُمُركَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوَل   َأمْ  ُأَطلِّ

 َصاِحَبيَّ  إَِلى َوَأْرَسَل  َقاَل:. َتْقَرْبَها َوَال  اْعَتِزْلَها َبلِ  َقاَل: َأْفَعُل؟ َماَذا

 ِعنْـَدُهمْ  َفُكـونِي بَِأْهِلـِك، اْلَحِقـي ِالْمَرَأتِـي: َفُقْلُت  َقاَل: َذلَِك  بِِمْثلِ 

  .اْألَْمرِ  َهَذا فِي اهللاُ  َيْقِضيَ  َحتَّى

َيـا  َلـُه: َفَقاَلـْت  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسـوَل  ُأَميَّـةَ  ْبـنِ  ِهـَاللِ  اْمـَرَأةُ  َفَجـاَءِت  َقاَل:

نَّ ِهــَالًال َشــْيٌخ َضــائٌِع َلــْيَس َلــُه َخــاِدٌم، َفَهــْل َتْكــَرُه َأْن َرُســوَل اهللاِ، إِ 

ُه َواهللاِ َما بِِه َحَرَكٌة  "َال َوَلكِْن َال يقرَبنَّك"َأْخِدَمُه؟ َقاَل:  َقاَلْت: َوإِنَّ

إَِلى  إَِلى َشْيٍء، َواهللاِ َما َيَزاُل َيْبكِي ِمْن َلُدْن َأْن َكاَن ِمْن َأْمرَِك َما َكانَ 

ملسو هيلع هللا ىلص َيْوِمِه َهَذا. َقاَل: َفَقاَل لِي َبْعُض َأْهِلي: َلِو اْسـَتْأَذْنَت َرُسـوَل اهللاِ 
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فِي اْمَرَأتَِك، َفَقْد َأِذَن ِالْمَرَأِة ِهَالِل ْبِن ُأَميََّة َأْن َتْخِدَمُه. َقاَل: َفُقْلُت: 

ْدِري َما َيُقـوُل َرُسـوُل اهللاِ ، َوَما أَ ملسو هيلع هللا ىلصَواهللاِ َال َأْسَتْأِذُن فِيَها َرُسوُل اهللاِ 

؟ َقاَل: َفَلبِْثنَا َبْعَد َذلَِك َعْشَر َلَيـاٍل، ملسو هيلع هللا ىلص  إَِذا اْسَتْأَذْنُتُه َوَأَنا َرُجٌل َشابٌّ

َفَكُمَل َلنَا َخْمُسوَن َلْيَلًة ِمْن ِحيِن َنَهى َعْن َكَالِمنَا َقـاَل: ُثـمَّ َصـلَّْيُت 

َلْيَلًة َعَلى َظْهرِ َبْيٍت ِمْن ُبُيوتِنَا، َفَبْينَا َأَنا َصَالَة اْلَفْجرِ َصَباَح َخْمِسيَن 

َجالٌِس َعَلى اْلَحاِل الَّتِي َذَكَر اهللاُ َتَعاَلى ِمنَّا: َقْد َضاَقْت َعَليَّ َنْفِسي، 

َوَضــاَقْت َعَلــيَّ اْألَْرُض بَِمــا َرُحَبــْت َســِمْعُت َصــاِرًخا َأْوَفــى َعَلــى 

  . …َلى َصْوتِِه: َيا َكْعُب ْبَن َمالٍِك، َأْبِشْر. َجَبِل َسْلع َيُقوُل بَِأعْ 

 اهللاِ  َرُسـوُل  َفـآَذنَ  َفـَرٌج، َجاءَ  َقْد  َأنْ  َوَعَرْفُت  َساِجًدا، َفَخَرْرُت  َقاَل:

اُس  َفـَذَهَب  اْلَفْجـَر، َصـلَّى ِحـينَ  َعَلْينَـا اهللاِ  بَِتْوَبةِ  ملسو هيلع هللا ىلص ـُروَننَا، النـَّ  ُيَبشِّ

ُروَن، َصاِحَبيَّ  قَِبَل  َوَذَهَب   َوَسـَعى َفَرًسـا، َرُجـٌل  إَِلـيَّ  َوَرَكَض  ُمَبشِّ
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ــْوُت  َوَكــانَ -عــال اي- اْلَجَبــلِ  َعَلــى َفــَأْوَفى َأْســَلَم، ِمــنْ  َســاعٍ   الصَّ

ــا اْلَفــَرِس، ِمــنَ  َأْســَرعَ  ــِذي َجــاَءنِيَ  َفَلمَّ ــُرنِي َصــْوَتهُ  َســِمْعُت  الَّ  ُيَبشِّ

، َلهُ  َنَزْعُت   َغْيَرُهَمـا َأْمِلـُك  َمـا َواهللاِ، بُِبْشـَراُه، اإِيَّاُهَمـ فكسـوُته َثْوَبيَّ

ــٍذ،  اهللاِ  َرُســولِ  إَِلــى َواْنَطَلْقــُت  َفَلبِْســُتُهَما، َثــْوَبْيِن، َواْســَتَعْرُت  َيْوَمئِ

انِيَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى  بِالتَّْوَبـِة، ُيَهنُّونِي َفْوًجا َفْوًجا النَّاُس  َفَيَتَلقَّ

 َدَخْلــُت  َحتَّــى : َكْعــٌب  َقــاَل . َعَلْيــَك  اهللاِ  َتْوَبــةُ  لَِتْهنِــَك  : َيُقوُلــونَ 

 النَّاُس، َحْوَلهُ  َجالٌِس  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسوُل  َفإَِذا اْلَمْسِجَد 

 َواهللاِ، ي،َوَهنَّانِ  َصاَفَحنِي، َحتَّى ُيَهْرِوُل  اهللاِ  ُعَبْيدِ  ْبنُ  َطْلَحةُ  إَِليَّ  َفَقامَ 

 َقـاَل  لَِطْلَحـَة، َأْنَسـاَها َوَال  َغْيـَرُه، اْلُمَهـاِجرِينَ  ِمـنَ  َرُجـٌل  إِلَيَّ  َقامَ  َما

  : َكْعٌب 
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ا  اهللاِ  َرُسـوُل  َقـاَل  َوَسـلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َعَلى َسلَّْمُت  َفَلمَّ

ُرورِ  ِمنَ  َوْجُههُ  ْبُرُق يَ  َوُهوَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى َأْبِشْر بَِخْيـرِ  " : السُّ

ـَك  . َقـاَل : ُقْلـُت : َأِمـْن ِعنْـِدَك َيـا "َيْوٍم َمرَّ َعَلْيـَك ُمنْـُذ َوَلـَدْتَك ُأمُّ

 َوَكـانَ  ."َال، َبْل ِمـْن ِعنْـِد اهللاِ  "َرُسوَل اهللاِ، َأْم ِمْن ِعنِْد اهللاِ ؟ َقاَل : 

 َكَأنَّـهُ  َحتَّـى َوْجُهـهُ  اْسـَتنَارَ  ُسـرَّ  إَِذا َوَسـلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  لَّىَص  اهللاِ  َرُسوُل 

ا ِمنُْه، َذلَِك  َنْعرُِف  َوُكنَّا َقَمرٍ، قِْطَعةُ   َيـا : ُقْلـُت  َيَدْيهِ  َبْينَ  َجَلْسُت  َفَلمَّ

 َوإَِلـى اهللاِ، ىإَِلـ َصَدَقةً  َمالِي ِمنْ  َأْنَخِلعَ  َأنْ  َتْوَبتِي ِمنْ  إِنَّ  اهللاِ، َرُسوَل 

 َعَلْيـَك  َأْمِسـْك  " : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسوُل  َقاَل . اهللاِ  َرُسولِ 

 الَّـِذي َسـْهِميَ  ُأْمِسـُك  َفـإِنِّي : ُقْلـُت . " َلـَك  َخْيـرٌ  َفُهـوَ  َمالَِك  َبْعَض 

َماإِ  اهللاَ  إِنَّ  اهللاِ، َرُسوَل  َيا : َفُقْلُت  بَِخْيَبَر، انِي نَّ ْدِق، َنجَّ  ِمـنْ  َوإِنَّ  بِالصِّ

َث  َال  َأنْ  َتْوَبتِي  ِمـنَ  َأَحـًدا َأْعَلـمُ  َمـا َفَواهللاِ، َبِقيُت، َما ِصْدًقا إِالَّ  ُأَحدِّ



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

LSM 

 لَِرُسـولِ  َذلِـَك  َذَكـْرُت  ُمنْـُذ  اْلَحِديِث  ِصْدِق  فِي اهللاُ  َأْبَالهُ  اْلُمْسِلِمينَ 

ــ اهللاُ  َصــلَّى اهللاِ  ــا َأْحَســنَ  َوَســلَّمَ  هِ َعَلْي ــي، ِممَّ ــا َأْبَالنِ ــْدُت  َم ــُذ  َتَعمَّ  ُمنْ

 َكِذًبا، َهَذا َيْوِمي إَِلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  لَِرُسولِ  َذلَِك  َذَكْرُت 

 ".. َبِقيُت، فِيَما اهللاُ  َيْحَفَظنِي َأنْ  َألَْرُجو َوإِنِّي

ــا الــدروس أعظــم مــن ولعــل  وأنــه ، اهللاِ  مــع الصــدق عظمــةُ  : هن

 وقبُحهـا الـدنيا وِصـغرُ  ، اإليمـان أهـل علـى الـبالء وشـدة منجاٌة،

 ، المعاصي أهلِ  هجر واستحباُب  ، هللاِ  كله األمرَ  وأن ، بالمعاصي

ـــةُ  ـــف وحرم ـــن التخل ـــر ع ـــرعية األوام ـــربُص  ، الش ـــرار وت  األش

 عنـد الشـكرُ  سجود واستحباُب . واإليمان الذكر بأهل والمنافقين

 ،.. والمسرات شائرالب

 …اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
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 ...لآليات وهدانا ، البركات وأنزَل  ، بالرحمات امتنَّ  هللا الحمُد 

 معاشَر المسلمين :

 وإذا بزعمهــا، التعجيــزي األســلوَب  ســلكت القلــوُب  فَســدت إذا

 ..وعناًدا تعنًتا ، مطالبها يف تصلَّبت والنيات المقاصُد  ساءت

 وعنـدهم..  إليمـانهم يكفـي مـا األدلـة مـن مكةَ  مشركو رأى وقد

 … النفوس وجاذب ، القلوب خاطُف  ، القرآنُ 

 أو ، محمــًدا حّجمــوا إنهــم ليقــال  تعنتــاٍت، عــن بحثــوا ولكــنهم

 يقـضُّ  القـرآنُ  هـو هـا  ..وخسـروا وخـابوا … بمطالبهم أعجزوه

ه ، صـــنامهمأ ويهـــدُّ  ، مضـــاِجَعهم  ومـــا. …مســـالكهم ويســـفِّ

 .!!… السليم الحوارَ  وال ، الرد استطاعوا
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 والتعنــت ، الفظيــع العنــاد هــذا مــن جانبــا القــرآنُ  حكــى ولــذلك

َلنَا ِمَن  ُجرَ َلَك َحتَّٰى َتف ِمنَ ( َوَقاُلوا َلن نُّؤ : تعالى يقول! …السمج

ن نَّ  ُبوًعاَين ألَرضِ ٱ َر ، َأو َتُكوَن َلَك َجنَّة مِّ  ألَنَهـٰرَ ٱِخيل َوِعنَب َفُتَفجِّ

َماءَ ٱ ِقطَ أو ُتس  ِجيًرا،ِخَلـَٰلَها َتف  تِیَ كَِسًفا َأو َتأ نَاَعَلي َت َكَما َزَعم لسَّ

ـن ُزخـ تَقبِيًال َأو َيُكوَن َلَك َبي لَمَلـٰيَِٕكةِ ٱوَ  هللاِ ٱِب  فِـی  َقـىٰ َأو َتر ُرٍف مِّ

َماءِ ٱ َل َعَليلُِرقِيَِّك َحتَّ  ِمنَ َوَلن نُّؤ لسَّ  َحانَ ُقـل ُسـب ۥَۗرُؤهُ نَّق اكَِتـٰب نَاٰى ُتنَزِّ

ُسوال اَربِّی َهل ُكنُت إِالَّ َبَشر  ] .٩٣-٩٢﴾ [اإلسراء  رَّ

ــا أي ــوا هن ــة األنهــار طلب ــة، البســاتين أو ، الجاري  قطــع أو المورق

 علـى شاهًدا أو كفيال والمالئكة باهللا يأتي أو ، السماء من العذاب

 أو ذهـب، مـن بيٌت  لك يكون أو معاينًة، دهمنشاه ، كالمه صحة
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 يؤكــُد  نــازال كتاًبــا لنــا ترســل ثــم..! حســًيا رقًيــا الســماءِ  يف ترقــى

 !…ذلك

 اهللا رضــي عبــاس ابــن عــن التفســير وكتــب الســيرةِ  يف روي وقــد

 اهللا برســول التَقــوا المشــركين ســادات مــن جماعــةً  أنّ  عنهمــا:

  .… ثم ، ردها إغراءات وعرضوا ، مطالَب  وطلبوا ، وناظروه

ا َمـا َعَرْضـنَا َعَلْيـَك، َفَقـْد  َقاُلوا: ُد، َفإِْن ُكنْـَت َغْيـَر َقابِـٍل ِمنـَّ َيا ُمَحمَّ

ُه َلْيَس َأَحٌد ِمَن النَّاِس َأْضَيَق ِمنَّا بَِالًدا، َوَال َأَقلَّ َماًال ، َوَال  َعِلْمَت َأنَّ

ِذي َبَعَثـَك بَِمـا َبَعَثـَك بِـِه، َفْلُيَسـيِّْر َأَشدَّ َعْيًشا ِمنَّا، َفاْسَأْل َلنَا َربََّك الَّ 

َعنَّا َهِذِه اْلِجَباَل الَّتِي َقْد َضيَّقت َعَلْينَا، َوْليبُسط َلنَا بَِالَدَنا، َوْلُيَفّجـر 

اِم َواْلِعَراِق، َوْلَيْبَعْث َلنَا َمْن َمَضى ِمْن آَبائِنَا،  فِيَها َأْنَهاًرا َكَأْنَهاِر الشَّ

ُه َكـاَن َشـْيًخا َصـُدوًقا،  َوْلَيُكنْ  فِيَمْن ُيْبعث َلنَا ُقصّي ْبُن كَِالٍب، َفإِنَّ
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ا َتُقوُل َحقٌّ ُهَو َأْم َباطٌِل  .؟ َفإِْن َصنَْعَت َما َسـَأْلنَاَك …َفنَْسَأُلُهْم َعمَّ

ُه َبَعَثـَك رَ  ْقنَاَك، َوَعَرْفنَا َمنِْزَلَتَك ِعنَْد اهللاِ، َوَأنَّ ُقوَك، َصدَّ ُسـوًال َوَصدَّ

 َكَما َتُقوُل!

َما ِجْئُتُكْم ِمْن ِعنِْد اهللاِ " ملسو هيلع هللا ىلص:َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اهللاِ  َما بَِهَذا ُبِعْثُت، إِنَّ

ْغُتُكْم َما ُأْرِسْلُت بِـِه، َفـإِْن َتْقَبُلـوُه َفُهـَو َحظُُّكـْم  بَِما َبَعَثنِي بِِه، َفَقْد َبلَّ

ْنَيا َواْآلِخَرِة، َوإِْن تَ  وُه َعَلـيَّ َأْصـبِْر ِألَْمـرِ اهللا، حتـى يحكـم فِي الدُّ ُردُّ

 ."اهللاُ َبْينِي َوَبْينَُكْم 

 َيْبَعـَث  َأنْ  َربَّـَك  َفاْسـَأْل  لِنَْفِسـَك، َفُخـْذ  َهـَذا َلنَا َتْفَعْل  َلمْ  َفإِنْ  َقاُلوا:

ُقَك  َمَلًكــا ــا َتُقــوُل  بَِمــا ُيَصــدِّ  َلــَك  َفَيْجَعــَل  َوَتْســَأُلهُ  َعنْــَك، َوُيَراِجُعنَ

ـٍة، َذَهٍب  ِمنْ  َوُقُصوًرا َوُكنُوًزا ِجنَاًنا، ـا بَِهـا َوُيْغنَِيـَك  َوفِضَّ  َنـَراكَ  َعمَّ

ــَك  َتْبَتِغــي،  َنْلَتِمُســُه، َكَمــا اْلَمَعــاَش  َوَتْلــَتِمُس  بِاْألَْســَواِق، َتُقــومُ  َفإِنَّ

 .َتْزُعمُ  َماكَ  َرُسوًال  ُكنَْت  إِنْ  َربَِّك، ِمنْ  َمنِْزَلتَِك  َفْضَل  َنْعرَِف  َحتَّى
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َما َأَنا بَِفاِعٍل، َمـا َأَنـا بِالَّـِذي َيْسـَأُل َربَّـُه "ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  َرُسوُل  َلُهمْ  َفَقاَل 

َهَذا، َوَما ُبِعْثُت إَِلْيُكْم بَِهـَذا، َوَلكِـنَّ اهللاَ َبَعَثنِـي َبِشـيًرا َوَنـِذيًرا، َفـإِْن 

وُه َتْقَبُلوا َما ِجْئـُتُكْم بِـِه َفُهـَو َحظُُّكـْم فِـ ْنَيا َواْآلِخـَرِة، َوإِْن َتـُردُّ ي الـدُّ

 ."َعَليَّ َأْصبِْر ِألَْمرِ اهللاِ َحتَّى َيْحُكَم اهللاُ َبْينِي َوَبْينَُكمْ 

َماَء، َفَأْسِقطِ  َقاُلوا:  َذلِـَك، َفَعـَل  َشـاءَ  إِنْ  َربَّـَك  َأنَّ  َزَعْمـَت  َكَمـا السَّ

ا  . َعَل َتفْ  َأنْ  إِالَّ  َلَك  ُنْؤِمنَ  َلنْ  َفإِنَّ

ــاَل  ــمْ  َفَق ــوُل  َلُه ــم "ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  َرُس ــَل بك ــاَء َفَع ــى اهللاِ ، إِْن َش ــَك إَِل َذلِ

 ."َذلَِك 

ـا  َفَقاُلوا: ا َسنَْجِلُس َمَعـَك، َوَنْسـَأُلَك َعمَّ ُد، َأَما َعِلَم َربَُّك َأنَّ َيا ُمَحمَّ

َم إِلَ  َمــَك َمــا َســَأْلنَاَك َعنْــُه، َوَنْطُلــُب ِمنْــَك َمــا َنْطُلــُب َفُيَقــدِّ ْيــَك َوُيَعلِّ

ُتَراِجُعنَا بِِه، َوُيْخبَِرَك َما ُهَو َصانٌِع فِي َذلَِك بِنَا، إَِذا َلْم َنْقَبْل ِمنَْك َما 

َما ُيَعلُِّمَك َهـَذا َرُجـٌل بِاْلَيَماَمـِة، ُيَقـاُل َلـُه:  ُه إِنَّ ِجْئَتنَا بِِه، َفَقْد َبَلَغنَا َأنَّ
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ا َواهللاِ  ْحَمُن، َوإِنَّ ْحَمِن َأَبـًدا، َفَقـْد َأْعـَذْرَنا إَِلْيـَك َيـا الرَّ  َال ُنْؤِمُن بِـالرَّ

ُد، َأَما َواهللاِ َال َنْتُرُكَك َوَما َفَعْلَت بِنَا َحتَّى ُنْهِلَكَك َأْو ُتْهِلَكنَا.   ُمَحمَّ

ائُِلُهْم: َنْحُن َنْعُبُد اْلَمَالئَِكـَة َوِهـَي َبنَـاُت اهللاِ. َوَقـاَل َقـ َقائُِلُهْم: َوَقاَل 

 َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْأتَِي بِاهللاِ َواْلَمَالئَِكِة َقبِيًال.

ا  َأبِـي ْبنُ  اهللاِ  َعْبُد  َمَعهُ  َوَقامَ  َعنُْهْم، ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َقامَ  َذلَِك  َقاُلوا َفَلمَّ

تِـِه، اْبـنُ  َوُهـوَ  َمْخـُزوٍم، ْبـنِ  ُعَمرَ  بن اهللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلُمِغيَرةِ  ْبنِ  ُأَميَّةَ   َعمَّ

ــُد، َيــا َفَقــاَل: اْلُمطَِّلــِب، َعْبــدِ  اْبنَــةِ  َعاتَِكــةَ  اْبــنُ   َعَلْيــَك  َعــَرَض  ُمَحمَّ

 ُأُمـوًرا ِألَْنُفِسـِهمْ  َسـَأُلوكَ  ُثـمَّ  ِمـنُْهْم، َتْقَبْلـهُ  َفَلـمْ  َعَرُضـوا، َما َقْوُمَك 

ـَل  َأنْ  َسـَأُلوكَ  ُثمَّ  َذلَِك، ْفَعْل تَ  َفَلمْ  اهللاِ، ِمنَ  َمنِْزَلَتَك  بَِها لَِيْعرُِفوا  ُتَعجِّ

ُفُهمْ  َما َلُهمْ   َتتَِّخـَذ  َحتَّى َأَبًدا بَِك  ُأْؤِمنُ  َال  َفَواهللاِ  اْلَعَذاِب، ِمنَ  بِهِ  ُتَخوِّ

َماءِ  إَِلى  َمَعَك  َوَتْأتِيَ  َتْأتَِيَها، َحتَّى َأْنُظرُ  َوَأَنا فِيِه، َتْرَقى ُثمَّ  ُسلًَّما، السَّ
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 َكَمـا َأنَّـَك  َيْشـَهُدونَ  اْلَمَالئَِكـِة، ِمـنَ  َأْرَبَعـةٌ  َمَعـَك  َمنُْشـوَرٍة، َخةٍ بِنُْس 

  . َتُقوُل 

ُقَك  َال  َأنِّي َلَظنَنُْت  َذلَِك  َفَعْلَت  َلوْ  اهللاِ، َواْيمُ   َعـنْ  اْنَصـَرَف  ُثـمَّ . ُأَصدِّ

 لَِمـا َأِسـًفا ينًاَحزِ  َأْهِلهِ  إَِلى ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َواْنَصَرَف  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسولِ 

ــا َفاَتــُه،  ِمــنْ  َرَأى َولَِمــا َدَعــْوُه، ِحــينَ  َقْوِمــهِ  ِمــنْ  فِيــهِ  َطَمــعَ  َكــانَ  ِممَّ

 . إِيَّاهُ  ُمَباَعَدتِِهمْ 

اللهم ربَّنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنَك رحمـًة 

 .…إنك أنَت الوهاب

 …ائر المسلمين أقوُل قولي هذا وأستغفُر اهللاَ لي ولكم ولس

 … والسالم والصالةُ  ، وحده هللا الحمُد 

 : وبعد
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  أيها اإلخوُة الكرام :

  ويف هذه القصة العجيبة دروٌس وفوائد:

 ومحاولــةُ  والتعســف، التعنــُت  ، المبطــل العــاجزِ  حيلــةَ  أنّ  أولهــا:

 . والجهاالت الحمق من بغربال الشمس تغطية

 اآليـاُت  فيـه تنفع لن والعناد بالكبر قلبهِ  على طمَس  من أن : وثانيا

 . القاطعات

 .. الكـون هـذا يف يحكـم إلَهًا تجعله ال اهللا رسول نبوةَ  أن : ومنها

 (قل ما كنُت إال بشرًا رسوًال).

 القـرآنِ  يف تجلَّت والسالم الصالة عليه الرسول معجزةَ  أن ومنها :

 ولــم ، المشــركون منــه انــذهل وقــد ، وبالغتــهِ  وأنــواره وســره
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 ذلـك الـى تلجـأ حتـى عقـوُلهم فأمحلـت بمثله، اإلتيانَ  وايستطيع

 ..الفج العناد

 تعنــت مــن بواجهــونَ  مــا علــى الــدعاة صــبر وجــوُب  : ومنهــا

 ولـن ، المسـالِك  معلومـة ، العقـول مكشوفةِ  فئاٍت  من واستهزاء،

 !… شيئا الدعوةَ  َيضيروا

 المطالـب، تلـك تعجـزه وال قـدير، شـيءٍ  كـل على اهللاَ  أن : ومنها

 السـابقة، األمـمُ  كفـرت كمـا لكفـروا لهـم نزلها لو سبحانه كنهول

 ، تفكــروا لــو منهــا وأعظــم أبلــغُ  القــرآنِ  معجــزةَ  وألن.. فــُيهلكهم

 . المستعان واهللا ذلك، أنفسهم حرموا ولكنهم

 التبصـر ولـيس واالسـتهزاء التعنت وجه على أيضا مطالبهم وألن

 … رونيوق وال ُيجابون ال هوالء ومثُل  واالسترشاد،
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 ســبحانه اهللا ولكــن ، تعــالى الستأصــلهم يؤمنــوا ولــم نزلــت ولــو

 نبيهــا بفضــل االستئصــال عــذاب األمــة هــذه عــن رفــع - وتعــالى

 يبعثـه ولـم رحمـة، اهللاُ  بعثـه فقـد - وسلم عليه اهللا صلى - محمد

 .نقمة

قالـت قـريٌش  " :  صـحيح وهـو المسند يف الحديث جاء ولذلك

ادع لنـا ربَّـك يجعـل لنـا الصـفا ذهبـا للنبي صلى اهللا عليه وسـلم: 

؟ قــالوا: نعــم، قــال: فــدعا فأتــاه "وتفعلــون"ونــؤمن بــك، قــال: 

إن ربَّك يقرأ عليك السالم ، ويقـول "جبريُل عليه السالم ، فقال: 

بـه  لك: إن شئَت أصبَح لهم الصفا ذهبا، فمن كفـَر بعـد ذلـك ُأعذِّ

حـُت لهـم بـاب عذاًبا ال ُأعذبـه أحـدا مـن العـالمين، وإن شـئَت فت

  ."بل باب التوبة والرحمة "، قال: "التوبة والرحمة

وصلوا وسّلموا يا مسلمون على البشير النذير ، والسـراج المنيـر، 

 .…نبينا محمد
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 المبتلي ، والسماء األرض خالق والعطاء، المنّ  واسع هللاِ  الحمُد 

 آالئهِ  على ونشكُره الكثيرة نعمه على نحمُده.. والضراء بالسراء

 .… الجسيمة

 عبُده محمًدا أن وأشهُد  ، له شريك ال وحده اهللاُ  اال إلهَ  ال ان أشهُد 

 .…أجمعين وصحبه اله وعلى عليه اهللا صلى ، ورسوله

 أما بعد:

 ( ومن يتِق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرًا ).

 إخوة اإليمان:

 ..والشدائد العسرة ساعاِت  مرةً  المستم هل

 المنـام فيهـا َيطيـُب  وهـل … والحركة العمَل  فيها استطعَت  وهل

 … والطعام
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 وزمانُ  ، وبالء عسرةٍ  ساعةُ  والسالم الصالة عليه اهللاِ  برسول نزلت

 ويف الرومـان، وتأديـب الجهـاد إلـى صـحابته فنـدَب  ، وعناء شدة

 .…له فاستجابوا  سحيق، مكان

 َشـِديٍد، َوَحـرٍّ  ، ُمجدبـة َسنَةٍ  ،وفِي اْألَْمرِ  ِمنَ  ةٍ ِشدَّ  فِي إليه استجابوا

ادِ  ِمنَ  َوُعْسرٍ   .َواْلَماءِ  الزَّ

 تجــاه يحملونــه ومــا وصــدق، إيمــانٍ  مــن قلــوبهم يف مــا والســبُب 

..( قـل إن كنـتم تحبـون اهللاَ فـاتبعوين وتـوقير اتبـاعٍ  مـن اهللا رسول

 يحببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم ) سورة آل عمران .
 

 مَضـــوا الـــذين وأكبـــرُت 
 

 شـــــالوا مـــــا شـــــّق  وعمـــــا **
 

ـــــــــــاتِهم وعـــــــــــن  غاي
 

 نكلوا ما الدهر اعتساِف  رغمَ  **
  

ــــن ــــم وِم ــــيئت دِمه  ُأض
 

ـــاجي يف ** ـــعُل  الحيـــرةِ  دي  الشُّ
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َبُعوهُ ٱ لَِّذينَ ٱ ألَنَصارِ ٱوَ  لُمَهـِٰجرِينَ ٱوَ  لنَّبِیِّ ٱَعَلى  هللاُ ٱ﴿لََّقد تَّاَب  فِی  تَّ

ن دِ ِمن َبع لُعسَرةِ ٱَساَعِة   مُثمَّ َتاَب َعَلـيِ  ُهمَما َكاَد َيِزيُغ ُقُلوُب َفرِيق مِّ

ِحيم ۥإِنَّهُ   ] .١١٧[التوبة :  ﴾بِِهم َرُءوف رَّ

ـاِم  " : اهللاُ  رحمه  المشهور التفسير إمامُ  َقَتاَدةُ  َقاَل  َخَرُجوا إَِلى الشَّ

، َعَلـى َمـا َيْعَلـُم اهللاُ   ِمـَن اْلَجْهـِد، َأَصـاَبُهْم َعاَم َتُبوَك فِي َلَهبان اْلَحرِّ

اِن  ُجَلْيِن ، َكاَنــا َيُشــقَّ فِيَهــا َجْهــٌد َشــِديٌد، َحتَّــى َلَقــْد ُذكِــَر َلنَــا َأنَّ الــرَّ

َها َهـَذا، ُثـمَّ  التَّْمَرَة َبْينَُهَما، َوَكاَن النََّفُر َيَتَداَوُلوَن التَّْمَرَة َبْينَُهْم، َيُمصُّ

ـَها َهـَذا، َيْشَرُب َعَلْيَها، ُثمَّ  َها َهَذا، ُثمَّ َيْشَرُب َعَلْيَها، ُثـمَّ َيُمصُّ َيُمصُّ

 . "ُثمَّ َيْشَرُب َعَلْيَها ، َفَتاَب اهللاُ َعَلْيِهْم َوَأْقَفَلُهْم ِمْن َغْزَوتِِهْم 

ــاٍس؛ ْبــنِ  اهللاِ  َعْبــدِ  َعــنْ  جيــد بســند والحــاكم حبــان ابــن وروى  َعبَّ

 َفَقـاَل  اْلُعْسـَرِة، َشـْأنِ  فِي اْلَخطَّاِب  ْبنِ  ُعَمرَ لِ  قِيَل  َأنَّهُ  ، عنه اهللا رضي
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 َقـْيظٍ  فِـي َتُبـوكَ  إَِلـى ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسـولِ  َمـعَ  َخَرْجنَا اْلَخطَّاِب: ْبنُ  ُعَمرُ 

ــِديٍد، ــا َش ــِزًال  َفنََزْلنَ ــاَبنَا َمنْ ــهِ  َفَأَص ــش، فِي ــى َعَط ــا َحتَّ ــا َأنَّ  َظنَنَّ  ِرَقاَبنَ

ُجُل  َكانَ  إِنْ  َحتَّى ، َسَتنَْقطِعُ   َيْرِجـعُ  َفـَال  اْلَمـاَء، َيْلـَتِمُس  َلَيـْذَهُب  الرَّ

ُجَل  إِنَّ  َحتَّى ، َسَتنَْقطِعُ  َرَقَبَتهُ  َأنَّ  َيُظنَّ  َحتَّى  َفَيْعِصـرُ  َبِعيـَرهُ  َلَينَْحرُ  الرَّ

 .. َكبِِدِه، َعَلى َبِقيَ  َما َوَيْجَعُل  َفَيْشَرُبُه، َفْرثه

ـدِّ  َبْكـرٍ  َأُبـو َفَقاَل  َيـا َرُسـوَل اهللاِ، إِنَّ اهللاَ َعـزَّ  : عنـه اهللا رضـي يُق الصِّ

َعاِء َخْيًرا، َفاْدُع َلنَا. َقاَل:  ، َقْد َعّودك فِي الدُّ . "ُتِحبُّ َذلِـَك "َوَجلَّ

َماُء فأَظلَّت ُثـمَّ  َقاَل: َنَعْم! َفَرَفَع َيَدْيِه َفَلْم ُيْرِجْعُهَما َحتَّى َماَلِت السَّ

فمألوا َما َمَعُهْم، ُثمَّ َذَهْبنَا َننُْظُر َفَلْم َنِجْدَها  -غيثاي ال-َسَكَبْت، 

 َجاَوَزِت اْلَعْسَكَر .
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 ُقُلـوُب  َيِزيـغُ  َكـادَ  َمـا َبْعـدِ  ِمنْ .. عنهم وتجاوز عليهم اهللا تاب وقد

 َوَيْرَتاُب، ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسولِ  ِدينِ  فِي َوَيُشكُّ  اْلَحقِّ  َعنِ  َأْي: ِمنُْهمْ  َفرِيٍق 

ةِ  اْلَمَشــقَّةِ  ِمــنَ  َنــاَلُهمْ  ِذيبِالَّــ ــدَّ  َتــاَب  ﴿ُثــمَّ  َوَغــْزِوِه، َســَفرِهِ  فـِـي َوالشِّ

َناَبةَ  َرَزَقُهمُ  ُثمَّ  َيُقوُل: َعَلْيِهمْ  ُجـوعَ  َربِِّهـْم، إَِلـى اْإلِ  الثََّبـاِت  إَِلـى َوالرُّ

ُه بِِهْم َرُءوٌف َرِحيٌم﴾ . ِدينِِه، َعَلى  ﴿إِنَّ

 السـنة يف اهللا رسول مغازي آخر ، "غزوة تبوك" يف ذلك كان وقد

 الـروم ان اهللا رسـول الـى األنبـاء بلغـت حيـا ، الهجـرة من التاسعة

 لدى حتى تنتشر االخبار وكانت المدينة، على وشيك لهجوم تعد

 يف الطويـل عمر حديث لذلك ويدلُّ  ، األمرُ  فيساروهم ، الصحابة

 النعـال نعـلتُ  غسـان آل أن تحـدثنا وكنا : قال حيث : اإليالء قصة

 ضرًبا بابي فضرب عشاًء، فرجع َنوبته، يوم صاحبي فنزل لغزونا،
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 أمـرٌ  حـدث وقال: إليه، فخرجت ففزعُت، هو أنائم وقال: شديدا

 وأطول، منه أعظم بل ال قال: غسان أجاءت هو ما فقلت:. عظيم

 . الحديث …. نساءه وسلم عليه اهللا صّلى اهللا رسول طّلق

 زمــام هــو اتخــذ أن ، العســكري دهائــهو اهللا رســول حكمــة ومــن

 أعلـــن ولـــذلك… الحربيــة والمباغتـــة التحــرك وقـــرر المبــادرة

 يتجهـزوا أن الصـحابة يف الموقـف وسـلم عليـه اهللا صلى الرسول

 مـن القبائـل يف وبعـث..  واالنتظـار للتريـث المجـال وان للقتال،

 ايغزوهـ غزوة يريُد  ما قلَّ  وكان  . يستنفرهم مكة أهل وإلى العرب

 الرومـان، لقاءَ  يريُد  أنه أعلن الغزاة هذه يف ولكنه بغيرها، ورى إال

 … كاملة، أهبة ليتأهبوا ؛ أمرهم للناس وجلى
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 علـى تثيـرهم براءة سورة من آياٌت  ونزلت الجهاد، على وحضهم

 عليـه اهللا صـلى الّلـه رسول ورغبهم القتال، على وتحثهم الجالد،

 الموقَف  فإنّ  الّله، سبيل يف موالاأل كرائم وإنفاِق  البذل، يف وسلم

  .  والجسدية المالية التضحيات كافة ويستدعي عصيٌب،

 بـالروح النداء ملبين هبوا إال ، -كعادتهم -الصحابةُ  سمع إن وما

 سـوى ( رجاٌل صـدقوا مـا عاهـدوا اهللا عليـه ) . والمشاعر والمال

 ومارســــت ، للتخلــــف اســــتأذنت المنــــافقينَ  مــــن طوائــــف

 . براءة سورة فضحتهم وقد! …التخذيل

 عفــان بــن عثمــانُ  وكــان..  وعطــاءً  بــذًال  المســلمين تجــارُ  وهــبَّ 

 بأقتابهـــا بعيـــر مائتـــا للشـــام، عيـــراً  جهـــزَ  قـــد  ، عنـــه اهللا رضـــي

 بعيــر بمائــة تصــدَق  ثــم بهــا، فتصــدق أوقيــة، ومائتــا وأحالســها،
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 صـلى َحجـره يف فنَثرهـا ، دينـار بـألِف  جاء ثم وأقتابها، بأحالِسها

ُبهــا وســلم عليــه اهللا صــلى الّلــه رســوُل  فكــان وســلم، عليــه هللا  يقلِّ

 وتصـدق تصـدق ثـم ،  ) ما َضرَّ عثماَن ما عمل بعد اليـوم (   : ويقول

  . النقود سوى فرس ومائة بعير تسَعمائة صدقته مقدار بلغ حتى

 رضـي الزهري عوف بن الرحمن عبُد  ذلك من شيئا فعل وكذلك

 ..عنه اهللا

 ، اهللا ســـبيل يف وبـــذلهم لإلســـالم حـــبهم علـــى يـــلدل ذلـــك ويف

 … اهللا رضوان ابتغاءَ  الدنيا وإرخاصهم

اللهم آت نفوَسنا تقواها ، وزكها أنت خير َمن زكاها ، أنت وليها 

 .…وموالها

ــلمين ،  ــائر المس ــم ولس ــي ولك ــتغفُر اهللاَ ل ــذا وأس ــولي ه ــوُل ق أق

 …فاستغفروه فيا فوز المستغفرين التائبين
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على توفيقه، وشكًرا له على أفضاله وإنعامه ، وصّلى اهللا حمًدا هللا 

 .…وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

  :وبعد

 أيها اإلخوُة األعزاء:

 للقـاء اسـتعد وقـد هناك، فعسكر ، تبوك اإلسالمي الجيُش  وصَل 

 اإليمــانُ  لهــم ذللهــا ولكــن ، شــاقة رحلــةً  خاضــوا أن بعــد العــدو،ّ

 فـيهم وسلم عليه اهللا صلى الّله رسوُل  وقام ، همرب على وتوكُلهم

 واآلخـرة، الـدنيا خيـر علـى وحّض  ، بليغة خطبةً  فخطَب  خطيبًا،

 مـا بهـا وجبـرَ  معنويـاتِهم، رفـع حتـى وأبشر، وبّشر وأنذر، وحّذر

 والظـروف الـزاد قلـة حيـث مـن ، والخلـل الـنقص مـن فـيهم كان

 رسـول بزحـِف  عواسـم فلمـا وحلفـاؤهم الرومـانُ  وأما  .  العصيبة



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

MKM 

 بهـــم والتّفـــت الرعـــب، فـــيهم دّب  وســـلم عليـــه اهللا صـــلى الّلـــه

 يف الـبالد يف تفرقـوا بـل واللقاء، التقدمَ  يستطيعوا فلم ، المخاوُف 

 لســمعة بالنســبة األثــر أحســنَ  لــذلك فكــان حــدودهم، داخــل

 وحصَل  النائية، وأرجائها الجزيرة داخل يف العسكرية، المسلمين

 وتهيبـتهم ، كبيرة ودعوية سياسية مكاسب ىعل المسلمون بذلك

 التعاقـدات بعـض والسـالم الصـالةُ  عليه وكتَب .!  هنالك القبائُل 

ــه وكــان هنالــك، األمــراء بعــض مــع  عشــرينَ  نحــوَ  تبــوك يف مكث

 …ليلة

 والفوائد: الدروس من مجموعةٌ  وهنا

 الجزيـرة يف النفـوذ وبسـطُ  ، العسـكرية المسلمين قوةِ  تنامي أوال:

 . العربية القبائل من وأتباعه الروماين الجيش وتأديُب  ، ةالعربي
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 إلـى لهـا التخطيط من المعركةِ  إدارة يف النبوية القيادة حكمةُ  ثانًيا:

 يف ُيـنقُش  جديدا عهًدا ثمة أن خالصتها رسائل وإرسال ، الرجوع

 . العربية الجزيرة صحراءِ 

 .ونفوسًا ماًال  البطولي جهادهم وظهورُ  الصحابة فضُل  وثالًثا:

 وكـان وتوكـل صـبرَ  لمـن غربلة وأنه ، االبتالء سنة إثباُت  ورابعا:

 . المتقين من

 المجاهدين المؤمنين لعبادهِ  ورحماته اهللا فضلِ  سعةُ  ومنها أيًضا:

 .  قلوبهم على وربطه لهم وتثبيُته العسرة، ساعة يف

 وضرورة ، والتخذيلي الخياين ودورهم المنافقين خطورةُ  ومنها :

 . لهم النتباها
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 الصـادقين، عـن اهللا وعفـو الصادق، من الكاذب انكشاُف  ومنها :

ُقــوا اهللاَ ( …وصــبر صــدق بمــن وإشــادته ــوا اتَّ ــِذيَن آَمنُ َهــا الَّ  َيــا َأيُّ

اِدقِينَ   ). سورة التوبة .َوُكوُنوا َمَع الصَّ

ُهمَّ  دٍ  َعَلى َصلِّ  اللَّ ٍد، َوآلِ  ُمَحمَّ  إِْبـَراِهيَم، آلِ  ىَعلَ  َصلَّْيَت  َكَما ُمَحمَّ

ــَك  ُهــمَّ  َمِجيــٌد، َحِميــٌد  إِنَّ ــاِركْ  اللَّ ــدٍ  َعَلــى َب ــٍد، َوآلِ  ُمَحمَّ  َكَمــا ُمَحمَّ

 …َمِجيٌد  َحِميٌد  إِنََّك  إِْبَراِهيَم، آلِ  َعَلى َباَرْكَت 

 ..…علينا نعم وال أعنا اللهم

 …عبادتك وُحسن وشكرك ذكرك على أعنا اللهم

 ..…راتالخي فعل نسألَك  إنا اللهم

 .…دينك على قلوبنا ثبت القلوب مقلَب  يا اللهم

 ..…واإليمان باألمن بالدنا احفظ اللهم

 ..…وترضى تحب لما إمامنا وفق اللهم
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 ..… العالمين رب هللاِ  الحمُد 

 معاشَر أهِل اإلسالم:

 بـال عـزوًال م وعـاش بالراحـة، والتحـَف  ، بـالنعم تدّثرَ  َمنْ  كلِّ  إلى

 .…هدف بال وكسوالً  ، رسالة

 لرسـول الموقظـة اآليـاِت  أولى من كان … وتدبرْ  وتعلم، استمعْ 

 : اإلسـالم وظهـور الـدعوة طالئـعِ  ويف ، وسـلم عليه اهللا صلى اهللا

 يسـتدعيه. رباين وخطاٌب  ، إلهي نداء (يا أيها المدثر قم فأنذر ..)

 .!… بالنذارة موالقيا ، والتحرك والهمة والنهوض، لليقظة
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 بالنصــح مطــالبون مســلمون أننــا ونستشــعر نحــن، نتحــرك فمتــى

) صـالًحا وعمـَل ( ومن أحسُن قوًال ممن دعـا إلـى اهللاِ ..  والدعوة

 سورة فصلت .

 َأنَّـهُ  اهللاِ رضـي اهللا عنهمـا : َعْبـدِ  بـنِ  جاء يف الصحيحين عـن جـابرِ 

ُث  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوَل  َسِمعَ  ( َفَبْينَـا َأَنـا َأْمِشـي إِْذ  اْلَوْحِي: َفْتَرةِ  َعنْ  ُيَحدِّ

ــَماِء، َفَرَفْعــُت بصــري قَبــَل الســماء، فــإذا  َســِمْعُت َصــْوًتا ِمــَن السَّ

ــَماِء  ــْيَن السَّ ــيٍّ َب ــى ُكْرِس ــٌد َعَل ــَراٍء ، َقاِع ــاءين بِِح ــذي ج ــُك ال المَل

ــُت  ــى اْألَْرِض، َفِجْئ ــُت إَِل ــى َهَوي ــُه َحتَّ ــُت ِمنْ ــى َواْألَْرِض، َفَجَثْث إَِل

َهــا  ُلــونِي، َفــَأْنَزَل اهللاُ ﴿َيــا َأيُّ ُلــونِي. َفَزمَّ ُلــونِي َزمِّ َأْهِلــي، َفُقْلــُت: َزمِّ

ُر ُقْم َفَأْنـِذْر﴾ إَِلـى: ﴿َفـاْهُجْر﴾  ثِّ ْجـُز:  -اْلُمدَّ َقـاَل َأُبـو َسـَلَمَة: َوالرُّ

 .  وتعاظم اشتّد  أي ُثمَّ َحمَي الوحُي وَتَتابع )-اْألَْوَثاُن 
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ـى أي بثيابـه، تـدثرَ  قد الذي أيها يا أي ها المدثر ):( يا أي   بهـا تغشَّ

 ..الـوحي، نـزول عنـد الملك رؤية من له حصل الذي الرعب من

 ..]٢[المدثر  ﴾﴿ُقم َفَأنِذر

 إن العذاب وحذرهم ، مكة أهَل  فخّوف ، انهض أي : (قم فأنذر)

 ْل واشـتغ ، بالثيـاب الدثر واترك ، مضَجِعك من قمْ  أو يسلموا، لم

 عـزمٍ  قيـام قـم أو اإلنذار، وهو ، له اهللا نَصبك الذي المنصب بهذا

 إعالمهـم وقيـل بنبوتـه، إعالمهـم هـو هنـا اإلنذار وقيل وتصميم،

 … ووثنيتهم شركهم وإنكار بالتوحيد،

 ســاد فقــد ، بــالبالغ الشــرع وامتثــال والقيــام، للحركــة دعــوةٌ  فهــي

هم  ..!يطاق ال ام مكةَ  يف وأحدثوا ضالُلهم، وعُظمَ  ، شرُّ

 ]٣[المدثر  ﴾﴿َوَربََّك َفَكبِّر..  التعظيم إلى ربه أرشده ثم
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 إنـذارك يف قصـدك واجعـل بالتوحيد، عّظمه أي: ﴿َوَربََّك َفَكبِّْر﴾

 . بعبادته ويقوموا العباد يعظمه وأن اهللا، وجه

ْر﴾  ُتَذمُّ  َعّما سِ النَّفْ  َتْطِهيرِ  َعنْ  كِناَيةٌ  الثِّياِب  َتْطِهيرُ  : ﴿وثِياَبَك َفَطهِّ

 ال َمـن ِألنَّ  األْحـوالِ  ِمـنَ  ُيْسـَتْهَجنُ  َعّمـا وَتْهـِذيُبها األْفعـالِ  ِمـنَ  بِهِ 

هُ  ما بِنَجاَسةٍ  َيْرضى  ُفـالنٌ  ُيقـاُل: َنْفِسـهِ  بِنَجاَسـةِ  َيْرضـى َكْيَف  َيماسُّ

ْيلِ  َنِقيُّ  الثِّياِب  طاِهرُ   عايِـِب المَ  ِمـَن  بِالنَّقـاءِ  ُوِصَف  إذا واألْردانِ  الذَّ

 …األْخالِق، وَمدانِسِ 

ْجَز َفاْهُجْر﴾  واألوثـان، األصنامُ  بالرجز المراد أن يحتمل : ﴿َوالرُّ

 إليهـا نسـب وممـا منها والبراءة بتركها، فأمره اهللا، مع ُعبدت التي

 كلِّهـا الشـر أعمـاُل  بـالرجز المـرادَ  أن ويحتمـل. عمل أو قول من

ــه، ــون وأقوال ــراً  فيك ــه أم ــرك ل ــذنوب، بت ــغيرِها ال ــا ص  ،  وكبيره
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 نُن﴿َوَال َتمـ.دونـه ومـا الشـركُ  ذلـك يف فيـدخل وباطنهـا، ظاهرِها

 ]٦[المدثر  َتكثُِر﴾َتس

ُرونَ  قاَل  َلِف  ِمن الُمَفسِّ  أْكَثرَ  َتْطُلُب  َعطاءً  ُتْعطِ  ال َبْعَدُهْم: وَمن السَّ

 .َهِديَّتِك ِمن أْكَثرُ  إَلْيك لُِيْهدى ُتْهِديَ  أنْ  وهو ِمنُه،

 علـى فاصـبر قِيـَل: ، صبر بال الدعوة تستقيمُ  وال )َربَِّك َفاْصبِرْ (َولِ 

 َمـا َعَلى لِلَّهِ  َفاْصبِرْ  وقيل:. اهللاِ  َثَواِب  ِألَْجلِ  َوَنَواِهيهِ  َوَأَواِمرِهِ  َطاَعتِهِ 

 َواْلَعَجـمِ  اْلَعَرِب  ُمَحاَرَبةَ  َعظِيًما َأْمًرا َحَمْلَت  : َمْعنَاهُ  وقيل. ُأوِذَيْت 

َفاْصـبِْر َكَمـا َصـَبَر (  : لـه تعالى قال وقد. َوَجلَّ  َعزَّ  لِلَّهِ  َعَلْيهِ  رْ َفاْصبِ 

ُسلِ   ) سورة األحقاف.ُأْوُلوا الَعْزِم ِمَن الرُّ

 عليـه اهللاُ  صـّلى الكـريم المصـطفى علـى نـزل مـا أوائـل مـن فهذه

 العلمـاء: قـال ولـذلك المـدثر، آيـات ثم اقرأ نزل ما فأول ، وسلم

  . "وُأرسَل بالمدثر  ُنّبئ بإقرأ،"



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

MLK 

 وجـــوُب  أوالً: أهمهـــا: مـــن : مســـلمون يـــا ودروس عبـــرٌ  وهنـــا

 يف المشـركين علـى والـرد  ، والتوحيـد الدعوة تبليغِ  يف المسارعة

 وحـزمٍ  جـدٍّ  عمليـةُ  الدعويـة العمليةَ  أنَّ  وثانًيا: ، وضاللهم باطلهم

 فلــم الكبــرى بالراحــة بصــرَت  … الراحــة وتطلــَب  الكســَل  تنــايف

 !،..التعِب  من جسرٍ  على إال ُتنال…اتره

 قصـــِدها يف ، هللا معظمـــةٌ  شخصـــيةٌ  الداعيـــةِ  شخصـــيةَ  أنَّ  وثالًثـــا:

 . وأخالقِها ونهِجها

 …والعفاف والغنى  اللهم إنا نسأُلَك الهدى والتقى،

 …أقوُل قولي هذا وأستغفُر اهللاَ لي ولكم ولسائر المسلمين
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 ……الحمُد هللا وحده

 : وبعد

 ُة الفضالء :أيها اإلخو

 ومن دروِس آيات المدثر :

ــةِ  ترفــعُ  ــؤثر مــا كــل عــن الداعي ــه يكــدرُ  أو ، شخصــيتِه يف ي  طريَق

 مــوطنٌ  طريَقهــا وأنّ  ، الــدعوة يف الصــبر التــزامُ  وكــذلك. ودعوتــه

ـــــق ـــــاق، للعوائ ـــــرآن: ويف والمش ـــــا ( الق ـــــى َم ـــــبَِرنَّ َعَل َوَلنَْص

ــراهيم. آَذْيُتُموَنا ــن : الحــديث ويف).ســورة إب ــّبره  (وم يتصــبْر يص

.  العطيـة يف المنّ  وكراهية والبذل، العطاء استحباُب  : ومنها اهللا).

 أعظمِ  من اهللاِ  تعظيم على والحرَص  التوحيد، يف الصدَق  أنّ  ومنها

 … وتوفيقه نجاِحه يف سبًبا وكان ، اهللا إلى الداعية به اتصف ما

ــة ــداة ، والنعم ــِة المه ــى الرحم ــلمون عل ــا مس ــّلموا ي ــلوا وس  وص

 …المسداة
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 شرورِ  من باهللاِ  ونعوذُ  ، ونستغفُره ، ونستعينُه َنْحَمُده إّن الحمَد هللا

 ُيْضِلْل  وَمن ، له ُمِضلَّ  فال اهللاُ  َيْهِدهِ  َمن ، أعمالِنا سيئاِت  ومن ، أنفِسنا

 أنَّ  أشهُد و ، له شريَك  ال وحَده اهللاُ  إال إله ال أن وأشهُد  ، له هاِديَ  فال

ًدا ورسوُله، صّلى اهللاُ عليه وعلى اله وصحبه وسلم  عبُده ُمَحمَّ

 ..…تسليما مزيًدا

ُقوا النَّاُس  َأيَُّها َيا  ِمْنَها َوَخَلَق  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اتَّ

ُقوا َونَِساءً  ِرَجاًالَكثِيًرا ِمنُْهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها  بِهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي هللاَ ا َواتَّ

 َرِقيًبا. َعَلْيُكمْ  َكانَ  اهللاَ  إِنَّ  َواْألَْرَحامَ 
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  أما بعد:

 أيها الناس :

 شـًرا لـيس الوالـدين وفواُت  نقمًة، ليس والفقدان عيًبا، ليس اليتمُ 

 منـازَل  لـك وهيـأ تـدركها، ال أرزاقـًا اهللاُ  وضـعَ  فلربما…محضًا

 … كثيرا خيًرا فيه اهللا ويجعَل  شيًئا اتكرهو أن فعسى.…ترتقيها

 يوفـُق  قـد ُيـتُمكم لكـنْ  تيتَّمَت 
 

 تـدفِق ُ وفيـه عزيماٌت  وفيه **
 

 سـما قد بالُيتم اهللا رسوُل  وهذا
 

ه وما **  وتحـرُق  لـه فقـٌد  ضرَّ
 

 

 عــاش وســلم عليــه اهللاُ  صــّلى وقــدوتك حبيَبــَك  أنَّ  تعلــمُ  وحينمــا

 ذلـك سّالك..  عليها تغلب كنهول الطريق يف آالمًا ذاق وقد يتيًما،

ــدَّ … وواســاك ــن والب ــكوى م ــى ش  أو يواســيَك …مــروءةٍ  ذي إل

 …يتوجعُ  أو يسليَك 
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 ومســكين يتــيم لكــل ســلوانٍ  خيــر والســالم الصــالة عليــه وسـيرته

 يشـاهْد  ولـم ، يتيًمـا ربـا فهو ( ألْم يجدك يتيًما فآوى).…ومبتلى

 … أقاربه وكفله أبويه،

 وسـاله الَفقد، عن وعوضه ، اليتم بعد آواه أن عليه، اهللا نعمة فمن

ــِه، َبْطــنِ  فِــي َحمــٌل  َوُهــوَ  ُتــوّفي َأَبــاهُ  َأنَّ  َوَذلِــَك ..  الحرمــان مــع  ُأمِّ

  !…بعطفه يستمتِع ولم يَره فلم .…تخيل

ُه آِمنَُة بِنُْت َوْهٍب ، َوَلُه ِمَن العمر ِستُّ ِسنِيَن. ُثمَّ َكـاَن  َيْت ُأمُّ ُثمَّ ُتُوفِّ

َي َوَلـُه ِمـَن اْلُعْمـرِ َثَمـاِن فِي َكفَ  ِه َعْبـِد اْلُمطَِّلـِب، إَِلـى َأْن ُتـُوفِّ اَلِة َجدِّ

ُه َأُبو َطالٍِب، ولْم َيَزْل َيُحوُطُه َوَينُْصُرُه وَيرفع ِمْن  ِسنِيَن، َفَكَفَلُه َعمُّ

 َعَلـى َرْأِس َقدره َوُيوّقره، َوَيُكفُّ َعنُْه َأَذى َقْوِمِه ، َبْعَد َأِن اْبَتَعَثُه اهللاُ 
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َأْرَبِعيَن َسنًَة ، َوُكلُّ َذلَِك بَِقَدِر اهللاِ وُحسن َتْدبِيرِِه، إَِلى َأْن ُتـويف َأُبـو 

 َطالٍِب َقْبَل اْلِهْجَرِة بَِقِليٍل، َفَأْقَدَم َعَلْيِه ُسَفَهاُء ُقَرْيٍش وُجهالهم، ..

 اْألَْوسِ  ِمنَ  اْألَْنَصارِ  َبَلدِ  إَِلى رِِهمْ َأْظهُ  َبْينِ  ِمنْ  اْلِهْجَرةَ  َلهُ  اهللاُ  َفاْخَتارَ 

ـا. َواْألَْكَمـلِ  اْألََتـمِّ  اْلَوْجهِ  َعَلى ُسنَّته اهللاُ  َأْجَرى َكَما َواْلَخْزَرِج،  َفَلمَّ

 وقــدموا َيَدْيــِه، َبــْينَ  َوَقــاَتُلوا َوَحــاُطوهُ  وَنَصــُروه آَووه إَِلــْيِهمْ  َوَصــَل 

 َوُكـلُّ  َأْجَمِعـيَن، َعـنُْهمْ  اهللاُ  يَ َرِضـ أجلِه، من والتضحيات الشهداء

 .بِهِ  َوِعنَاَيتِهِ  َوكَِالَءتِهِ  َلهُ  اهللاِ  ِحْفظِ  ِمنْ  َهَذا

 وقــوم ، آمنــة بــدار اهللا فعوضــه وباليــا، وتعبــًا يتمــا مكــة يف فــذاق

 ..! المدينة يف األنصار عند عزيز، وتمكين ، كرماء

 ﴿ َوَوَجَدَك ضاال َفَهدى﴾ َتعالى: قال ثم
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ِة، َمعــالِمِ  َعــنْ  ضــاالًّ  قيــل: ــرِيَعِة، وأْحكــامِ  النُُّبــوَّ  إَلْيهــا، َفَهــداكَ  الشَّ

 ..! ونورك وبصرك

ـَة، ِشـعاِب  يف َصـِغيرٌ  َصـبِيٌّ  وهـو َضلَّ  بل : وقيل هُ  َمكَّ  إلـى اهللاُ  َفـَردَّ

هِ   الُمَطلِِّب، َعْبدِ  َجدِّ

َة ،،أَخَذ إْبِليُس بِِزمـاِم إنه َلّما َخَرَج َمَع َمْيَسَرَة ُغالِم َخِديَج « : وقيل

ناَقتِِه، َفَعَدَل بِِه َعِن الطَّرِيِق، َفجاَء ِجْبرِيُل، َفنََفَخ إْبِليُس َنْفَخًة وْقـَع 

ُه إلى القافَِلِة، َفَمنَّ اهللاُ َعَلْيِه بَِذلَِك،  » .ِمنها إلى الَحَبَشِة، وَردَّ

ــل  ــل وقي ــى: ب ــَدكَ  الَمْعن ــْومٍ  يف وَوَج ــّالٍل، َق ــداكَ فَ  ُض ــدِ  َه  لِلتَّْوِحي

ِة،  والنُُّبوَّ

 إَلْيـَك  النّـاَس  َفَهـدى ُتْعـَرُف، وال الُتـْذَكرُ  خـاِمًال  وَوَجـَدكَ  : أنه أو

 . محتملة وكلها! … َعَرُفوكَ  َحّتى
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ثـم ذكـر سـبحانه نعَمـه عليـه ،  ": اهللا رحمه القيم ابن العالمةُ  قال

ائـه بعـد الفقـر من إيوائه بعـد يتمـه ، وهدايتـه بعـد الضـاللة ، وإغن

،،فكان محتاًجا إلى من يؤويه ،ويهديه ، ويغنيه ، فآواه ربُّـه وهـداه 

وأغناه ، فأمره سبحانه أن يقابَل هذه النعم الثالث بما يليق بها من 

الشكر فنهاه أن يقهر اليتيم وأن ينهر السـائل وأن يكـتم النعمـة بـل 

  ن .يحدث بها فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء والمتعلمي

 تقهره ال : الفراء وقال يتيًما كنت فقد اليتيمَ  تحِقرِ  ال مجاهد: قال

 يف تفعـُل  العـرُب  كانـت وكذلك ، لضعفهِ  بحقه فتذهب ماله على

 أمــر يف الخطــاَب  فغلَّــظ ، وتظلُمهــم أمــواَلهم تأخــُذ  ، اليتــامى أمــر

 لجميـع نهـيٌ  وهـو ، أمـره يف ُيغلظ له ناصر ال من وكذلك ، اليتيم

 ."ينالمكلف
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 َفَأْغنَـاكَ  ِعَياٍل، َذا َفِقيًرا ُكنَْت  َأْي: ﴿َوَوَجَدَك َعائِال َفَأْغنَى﴾ َوَقْوُلُه:

نْ  اهللاُ   َلـهُ  َفَجَمـعَ  ، والسـالم الصالةُ  عليه فقيًرا عاش ألنه ِسَواُه، َعمَّ

ابِرِ  اْلَفِقيرِ  َمَقاَمِي، َبْينَ  اكِرِ، َواْلَغنِيِّ  الصَّ  . موالسال الصالة عليه الشَّ

 الصــحيحين:( يف قولــه وصــّح  ، وبدعوتــه تعــالى بربــه غنًيــا وكــان

 غنــى الغنــى ولكــن -المــال أي - العــرض كثــرةِ  عــن الغنــى لــيس

 .) النفس

 ..…اللهم وفقنا للخيرات ، وجنبنا الغفلة والحسرات

 ……أقوُل قولي هذا وأستغفُر اهللاَ لي ولكم ولسائر المسلمين 
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مباركـا فيـه ، وصـّلى اهللا وسـلم علـى الحمد هللا حمًدا كثيـرا طيبـا 

 ...الرسول الكريم والنبي الحليم، وعلى آلِه وصحبه أجمعين

 وبعد :

 وشـرفهم فضـلهم مـع األنبياءَ  أنّ  اآليات: هذه من إخوة يا ونتعلمُ 

ــرون ــل يم ــن بمراح ــبالء م ــب، ال ــبرون والمتاع ــاعف فيص  فيتض

 . بعدهم لمن قدوة وهم ثوابهم،

( وإن تعـدوا نعمـة اهللا …عبـادهِ  علـى اهللا عمةِ ن ِعظمُ  أيًضا: ونتعلمُ 

 ال تحصوها ).

 حـدائق فيهـا بـل ، غنـاء حديقـةٍ  مجـردَ  ليست الحياةَ  أن ونستفيُد:

 !… والمثابرة والجد العمَل  تتطلُب  مجدبة، وبساتين مضنية،
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 وفضـل رزق مفتـاح يكـون قد اليتم أنَّ  أيًضا: اآليات من ونستفيُد 

(عجبـًا  : الحـديث ففي ، شيئا اهللا امر نم العبد يكون فال اهللا، من

 ألمرِ المؤمن إّن أمره كله له خير ).

 وثروة، وفضل مالٍ  كلَّ  تفوُق  هدايةً  والقرآنِ  االسالم يف أن : ومنها

 َمــن وســالمة الغوايــة، مــن ومنجــاةٌ  ، الضــاللة مــن اســتنقاذٌ  ألنهــا

ْن َأمْ ( الشقاوة  ) سورة الشورى .رَِناَوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروحًا مِّ

ــول  ــم ، والرس ــي األعظ ــى النب ــلمون عل ــا مس ــّلموا ي ــلوا وس وص

 …األكرم
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الحمُد هللا تعالى ، أكرَمنا بدينِه وشّرفنا بطاعته ، وهدانا برحمته ، 

وجعلنا خيَر أمة ُأخرجت للناس ، نحمُده ونشكُره ومن كل ذنٍب 

 …نستغفره

شهُد أن ال إلَه إال اهللا وحده ال شريك له ، ونشهُد أن محمًدا عبُده ون

 .…ورسوله ، صلى اهللا عليه وعلى آلِه وصحبه أجمعين

 أما بعد:

 ( ومن يتِق اهللا ، يجعل له من أمرِه يسرا ).

 إخوَة اإلسالم:

نُهم الخـــوف شـــدةِ  يف ـــف األلـــم رهبـــة ويف ، اهللاُ  يـــؤمِّ  عـــنهم يخفِّ

 وُأزلفــت ، الجــوائز لهــم وُوضــعت ، طــورداو حوصــرا.. البــاري

 .!…بهما يأتي لمن المغانم،
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 ميسـور، مكـانٍ  ويف معـروف، جبـلٍ  ويف مـوحش، غارٍ  يف هما فإذا

 فـاهللاُ  ، مسـتديمة ورعايَتـه قـائم، وحفَظـه عظيمـة، اهللا عنايةَ  ولكن

 … الراحمين أرحمُ  وهو حافًظا خير

 إال الحياة طيلةَ  موحًشا غارً ال كان لقد( ثاينَ اثنين إذ هما يف الغار ) 

 والصـاحبين المـؤمن، والركـَب  ، البشـر خيـرَ  ضمَّ  فقد اليوم ذلك

 !… وانشراحه سعادتِه عن لعّبرَ  تكلم ولو … الكريمين

 بالغـارِ  حـلَّ  مـاذا اثنـينِ  ثاينَ يا
 

 العاري المدخلِ  عند الجنُد  تعاظمَ  **
 

 وضـــلَّلهم أعمـــاهم اهللاُ  لكنَّــه
 

 بأقفـــارِ  تـــاهوا وقـــد الولـــوج عـــن **
 

 عُذبت له وألطاٌف  الرحيمُ  هو
 

ــــل ** ــــر مث  وأخطــــارِ  ألنكــــادٍ  النمي
 

 

ــا اْلِهْجـَرِة، َعــامَ  ذلـك وكـان  َأوْ  َحْبِســهِ  َأوْ  بَِقْتِلـهِ  اْلُمْشــرُِكونَ  َهـمَّ  َلمَّ

 َأبِـي بـنُ  َبْكـرِ  أبـو الّصـديق صـاحبه ومعـه َهاِرًبا ِمنُْهمْ  َفَخَرَج  َنْفيِِه،
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ــامٍ  َثَالَثــةَ  " َثــْورٍ  َغــارِ " إَِلــى َجــأَ َفلَ  ُقَحاَفــَة،  الَّــِذينَ  الطََّلــُب  لَِيْرِجــعَ  َأيَّ

 َرِضيَ  َبْكرٍ، َأُبو َفَجَعَل  اْلَمِدينَِة، َنْحوَ  َيِسيَرا ُثمَّ  آَثاِرِهْم، فِي َخَرُجوا

ُسـوِل، إَِلى َفَيْخُلَص  َأَحٌد، َعَلْيِهمْ  َيطَّلع َأنْ  َيْجَزعُ  َعنُْه، اهللاُ   َلْيـهِ عَ  الرَّ

َالمُ  نه ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َفَجَعَل  َأًذى، ِمنُْهمْ  السَّ  َأَبـا َيـا " َوَيُقـوُل: وَيثبِّته ُيَسكِّ

  . "َثالُِثُهَما اهللاُ  بِاْثنَْينِ  َظنَُّك  َما َبْكرٍ،

. بحفظه وتأييـدِه.. ومعنـا بعونِـه وتسـديده …إن اهللاَ معنا له: فقال

  !…واطرِح الحزنَ  ومعنا بفضله وإنعامه .. فَذِر الخوف …

 ال أن لـه فيحـقُّ  يغلُب  ال ومن ُيغلَب  فلن معه اهللاُ  كان من والمعنى

 بمكـانِهم، يعلمـوا أن الطلـب، مـن خاف بكر أبا أن وذلك يحزن،

 عليــه اهللا صــلى - اهللا رســول علــى حزُنــه وكــان ذلــك مــن فجــِزعَ 
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 وإذا ، واحـد رجـٌل  فأنـا مـت أنـا إذا وقـال: نفسـه على ال - وسلم

 !…والدين األمةُ  هَلكِت  ، نتأ مت

 وهـي (فـأنزل اهللا سـكينته) :: منهـا بـنعمٍ  الغـار يف عليهم اهللاُ  فامتنَّ 

 أن علـى األمـن له وحصل روعه ذهب حتى وتأمينُه جأْشه تسكينُ 

 المفسرين، وأكثر عباس ابن قال وبه بكر، ألبي (عليه) يف الضمير

 بالسـكينة لمـرادا ويكون وسلم وآله عليه اهللا صلى للنبي هو وقيل

. لـه الخـوف أسـباب مـن سـبٍب  حصـول عـن عصمَته عليه النازلة

 .مخافة كلِّ  من نّجاه وإنابة ذكراً  ، به وتعلق ربَّه عرَف  ومن

معرفــُة اهللا جــَال نوُرهــا كــلَّ " : اهللاُ  رحمــه القــيم ابــن العالمــةُ  قــال

 مـن فإنّ  الحسن، غاية يف كالم "ظلمة، وكشف سروُرها كلَّ غمة

 ســـحائُب  عنـــه انقشـــعت أحبـــه وَمـــن بـــد، وال أحبـــه هللا عـــرَف 
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 وُعِمـرَ  واألحزان، والغمومُ  الهمومُ  قلبه عن وانكشفت الظلمات،

 مـن والبشـائر التهـانى وفـودُ  إليه وأقبلت ، واألفراح بالسرور قلُبه

 عـن حكايـة تعالى قال ولهذا أبًدا، اهللا مع حزنَ  ال فإنه جانب، كل

ــه ــه ملسو هيلع هللا ىلص نبي ــال أن ــاحبه ق ــي لص ــر: أب ــا﴾ بك ــَزْن إنَّ اهللاَ َمَعن  ﴿ال َتْح

 له فما معه اهللاُ  كان من وأن اهللا، مع حزنَ  ال أنه فدل ]،٤٠[التوبة: 

 لـه اهللا حصـل فمن اهللا، فاته لمن الحزنِ  كلُّ  الحزنُ  وإنما وللحزن

 ..يفرح شيء فبأى اهللا فاته ومن يحزن شيء أي فعلى

ـــ تعـــالى: قـــال ـــْل بَِفْضـــِل اهللاِ وبَِرْحَمتِ ـــَذلَِك َفْلَيْفَرُحـــوا﴾ ﴿ُق             ِه َفبِ

 .سبحانه به للفرح َتبعٌ  ورحمتِه بفضِله فالفرُح  ]،٥٨[يونس: 

 مـن بـه: يفـرح بمـا أحـدٍ  كـل فـرِح  مـن أعظـمَ  بربه يفرُح  فالمؤمنُ 

 . "ملك أو نعمة، أو ماٍل، أو حياٍة، أو حبيٍب 
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ُد وإّياَك َنْسـَتِعيُن﴾ َوِمن َمناِزِل ﴿إّياَك َنْعبُ  ": اهللاُ  رحمه أيًضا وقال

كِينَةِ   …َمنِزَلُة السَّ

 وَقـْد . الَمكاِسـِب  َمنـاِزلِ  ِمـن ال. الَمواِهـِب  َمناِزلِ  ِمن الَمنِزَلةُ  َهِذهِ 

كِينَةَ  ُسْبحاَنهُ  اهللاُ  َذَكرَ   .َمواِضعَ  ِستَّةِ  يف كِتابِهِ  يف السَّ

ُل: ــهُ  األوَّ ــ َتعــالى: َقْوُل ــيُّهم إنَّ آَي ــْأتَِيُكُم ﴿َوقــاَل َلهــم َنبِ ــِه أْن َي َة ُمْلكِ

 ].٢٤٨الّتاُبوُت فِيِه َسكِينٌَة ِمن َربُِّكْم﴾ [البقرة: 

َقْوُلــُه َتعــالى: ﴿ُثــمَّ أْنــَزَل اهللاُ َســكِينََتُه َعلــى َرُســولِِه وَعلــى  الّثــانِي:

 ].٢٦الُمْؤِمنِيَن﴾ [التوبة: 

ْحَزْن إنَّ اهللاَ َمَعنا َفأْنَزَل َقْوُلُه َتعالى: ﴿إْذ َيُقوُل لِصاِحبِِه ال تَ  الّثالُِث:

َدُه بُِجنُوٍد َلْم َتَرْوها﴾ [التوبة:   ].٤٠اهللاُ َسكِينََتُه َعَلْيِه وأيَّ



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

MMR 

ـكِينََة يف ُقُلـوِب الُمـْؤِمنِيَن  َقْوُلُه َتعالى: الّرابُِع: ﴿ُهَو الَِّذي أْنَزَل السَّ

ِه ُجنُـودُ  ـماواِت واألْرِض وكـاَن  لَِيْزداُدوا إيماًنا َمَع إيمانِِهْم ولِلَّ السَّ

 ].٤اهللاُ َعِليًما َحكِيًما﴾ [الفتح: 

َقْوُلُه َتعالى: ﴿َلَقْد َرِضَي اهللاُ َعِن الُمْؤِمنِيَن إْذ ُيبايُِعوَنـَك  الخاِمُس:

ـكِينََة َعَلـْيِهْم وأثـاَبهم  َجَرِة َفَعِلَم ما يف ُقُلـوبِِهْم َفـأْنَزَل السَّ َتْحَت الشَّ

 ].١٨ًبا﴾ [الفتح: َفْتًحا َقرِي

﴿إْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفـُروا يف ُقُلـوبِِهُم الَحِميَّـَة  َقْوُلُه َتعالى: الّساِدُس:

َحِميََّة الجاِهِليَِّة َفأْنَزَل اهللاُ َسكِينََتُه َعلـى َرُسـولِِه وَعلـى الُمـْؤِمنِيَن﴾ 

 ] .٢٦[الفتح: 

ْت  إذا - اهللاُ  َمــهُ َرحِ  - َتْيِميَّــةَ  اْبــنُ  اإلْســالمِ  َشــْيُخ  َوكــانَ   َعَلْيــهِ  اْشــَتدَّ

 َجـَرْت  َعظِيَمـةٍ  واقَِعةٍ  يف َيُقوُل  وسمعتهُ  السكينة، آياَت  َقَرأ األُُموُر:
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ــهُ  ــِه، يف َل ــوُل  َتْعِجــزُ  َمَرِض ــن - َحْمِلهــا َعــنْ  الُعُق ــةِ  ِم  أْرواٍح  ُمحاَرَب

ةِ  َضْعِف  حالِ  يف ذاكَ  إذْ  َلهُ  َظَهَرْت  َشْيطانِيٍَّة،  اْشَتدَّ  َفَلّما قاَل: - الُقوَّ

كِينَِة، آياِت  اقرأوا َحْولَِي: وَمن ِألقاِربِي ُقْلُت  األْمُر، َعَليَّ   قـاَل: السَّ

 .َقْلَبةٌ  بِي وما وَجَلْسُت  الحاُل، َذلَِك  َعنِّي أْقَلعَ  ُثمَّ 

ْبُت  َوَقْد   بِمـا الَقْلـِب  اْضـطِراِب  ِعنَْد  اآلياِت  َهِذهِ  قِراَءةَ  أْيًضا أنا َجرَّ

 .وطمأنينته ُسُكونِهِ  يف َعظِيًما تأثيرا َلها َفَرأْيُت . َعَلْيهِ  رِدُ يَ 

ـُكونُ  والَوقـاُر، الطمأنينة هي السكينة َوأْصُل   اهللاُ  ينزلـه الَّـِذي والسُّ

ةِ  ِمن اضطرابه ِعنَْد  َعْبِدِه، َقْلِب  يف  َبْعـَد  ينـزعج َفـال. الَمخاِوِف  ِشدَّ

ــَك  ــا َذلِ ــرِدُ  لِم ــهِ  َي ــ. َعَلْي ــهُ  ُب وُيوِج ــاَدةُ  َل ةَ  اإليمــاِن، ِزي ــوَّ ــينِ  وُق  الَيِق

 .والثَّباِت 

 المـؤمنين وَعلـى ملسو هيلع هللا ىلص َرُسـولِهِ  َعلى إْنزالِها َعنْ  سبحانه أْخَبرَ  ولهذا

 يف وصـاِحُبهُ  هـو إذْ  الهجـرة، َكَيْومِ . واِالْضطِراِب  الَقَلِق  َمواِضعِ  يف
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 َقَدَمْيـهِ  َتْحـَت  مـا إلى أَحُدهم َنَظرَ  َلوْ . ُرُءوِسِهمْ  َفْوَق  والَعُدوُّ  الغارِ 

ةِ  ِمن ُمَدبِّرِينَ  ولَّْوا ِحينَ  ُحنَْيٍن، وَكَيْومِ . َلَرآُهما  ال الُكّفاِر، َبْأسِ  ِشدَّ

ــْومِ . أَحــدٍ  َعلــى ِمــنهم أَحــٌد  َيْلــِوي  اضــطربت ِحــينَ  الُحَدْيبَِيــةِ  وَكَي

مِ  ِمن ُقُلوُبهم  الَّتِـي طهمشرو َتْحَت  وُدُخولِِهمْ  َعَلْيِهْم، الُكّفارِ  َتَحكُّ

ُلهــا ال  َعــنْ  َعنْــهُ  اهللاُ  َرِضــيَ  ُعَمــرَ  بَِضــْعِف  وَحْســُبَك . النُُّفــوُس  َتَحمَّ

يِق  اهللاُ  َثبََّتهُ  َحّتى - ُعَمرُ  وهو - َحْمِلها دِّ  .َعنْهُ  اهللاُ  َرِضيَ  بِالصِّ

ــاَل  ــنُ  ق ــاس اب ــي عب ــا: اهللاُ  رض ــي  عنهم ــْرآِن َفه ــكِينٍَة يف الُق ــلُّ َس ُك

 . "  ، إّال الَّتِي يف سورة البقرةُطَمْأنِينَةٌ 

ــم ــال ث ــبحانه ق ــالى س ــا) : وتع ــم تروه ــود ل ــده بجن ــي :( وأي  وه

 وبقيـة بـدر ويف الغار يف وهذا وتقويته حفظه من فزادت المالئكة،

 .المشهورة المعارك
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 فيــه وقــذفت ، الكفــار وجــوهَ  وصــرفت ، الهلكــة مــن حَمتــه فلقــد

 .واإلقدام الشجاعةُ  حلَّهم وحّلت الخوُف  فطارَ  والسكون، الثباَت 

ـْفلى َكَفـُروا الَّـِذينَ  َكِلَمـةَ  وَجَعَل  : وجل عز قال ثم  َكِلَمـةَ  أي: السُّ

ْرِك،  كيـده محاولـة او ، لألصـنام ونِـداُؤهم إَلْيهِ  َدْعَوُتهم وهي: الشِّ

 ﴿وَكِلَمُة اهللاِ هـي الُعْليـا﴾ ..  دعوته وعلى عليه للقضاء ومطاردته

 عزيــز واهللا ، الوثنيــة وهزيمــة الــدين، هــذا وانتصــار التوحيــد هــي

 عاقبـه مـن ينصـرُ  وال غالٌب، يغلبه وال قاهر، يقهره ال أي ، حكيم

 . مشيئته يف إياهم وتصريفه خلَقه، تدبيره يف ، ﴿حكيم﴾ ، ناصرٌ 

اللهم أعنا وال تعْن علينـا، وانصـرنا وال تنصـر علينـا ، إنـك جـواد 

  كريم

 ..…لي ولكم ولسائر المسلمين  أقوُل قولي هذا وأستغفر اهللاَ 
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الحمُد هللا، والصالة والسالم على رسـول اهللا، وعلـى الـه وصـحبه 

 ..…ومن وااله

 وبعد :

 أيها اإلخوُة الفضالء :

( إال تنصـروه فقـد …لعبـاده اهللا من عتاًبا اآليات أول يف تلحظون

ــــة كــــل يف موجــــودٌ  وهــــذا نصــــره اهللاُ ..،)  وتعــــريٌض  ، األزمن

 إذا فإنكم ، اآلخرة على الدنيا والمؤثرين ، لهاربينوا بالمتخاذلين

 ، آخرين أنصاًرا اهللاُ  قّيض فقد ، والرسالة اإلسالم نصر يف قّصرتم

 ويهيـئ ، آخـرين أقواًمـا ويسـتخلف وعزتـه، بقوته دينه اهللاُ  فينصر

 ويبذلون والعسر، اليسر يف ويأخذونه بصدق، دينه يحملون أبطاًال 

 ومـن المهـاجرين، صحابته من حصل ماك والنفيس، الغالي دونه
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(وإن تتولــوا يســتبدل  ســبحانه: قــال كمــا..   المدينــة يف األنصــار

 قومًا غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم ) سورة محمد .

 اإلسـالم بواجـب قمـَت  وهـل ، اهللا ديـنَ  نصرَت  هل نفَسك وسْل 

..( يـا أيهـا الـذين وفضـله حالوَتـه وذقـَت  فيـه نشأَت  وقد ، عليك

 إن تنصروا اهللا ينصركم ) سورة محمد .آمنوا 

 فنصـُرك ( ولُينصرّن اهللاُ من ينصـره ) سـورة الحـج . : تعالى وقال

 . وتمكين وظهورٌ  لك نصرٌ  ، الحق للدين

 والقصـد أعدائه، وجهادِ  إليه، والدعوة بدينه، بالقيام اهللاَ  نصرَ  فمن

 اَمهمأقـد وثبـت اهللاُ  نصرهم ذلك، فعلوا إذا فإنهم اهللا، وجه بذلك

 والطمأنينــة بالصــبر قلــوبهم علــى يــربطُ  أي: ، صــدورهم وشــرَح 
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 أعـدائهم علـى وُيعيـنهم ذلـك، علـى أجسـاَمهم وُيصـّبر والثبات،

  . أفضاله من لهم ويفتُح 

 يف ونشــرِه بصــدق، وحمِلــه ، إليــه بالــدعوة تكــونُ  اإلســالم ونصـرُ 

 علــى والتنبيــهِ  ، بتطبيقــه واالعتـزازِ  ، شــرائعه عــن والــذبِّ  النـاس،

 … أحكامه من اندثر ما وإحياءِ  ، بمحاسنه واإلشادةِ  ، فضائله

 والســراج ، النــذير البشــير علــى مســلمون يــا وســّلموا وصــلوا

 ..…المنير

 .…المؤمنين وعبادك وكتابك دينك انصر اللهم

 … البالء جهد من بك نعوذُ  إنا اللهم

 ..…نعمتك زوال من بك نعوذ إنا اللهم
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 ..…واإليمان ألمنبا بالدنا احفظ اللهم

 ..… وترضى تحب لما إماَمنا وفق اللهم

 … حسنة الدنيا يف آتنا ربَّنا اللهم

 ..… ذنوبنا واغفر ، أموَرنا ويّسر ، أحواَلنا أصلح اللهم
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 وإليك كله، الخيرُ  وبيدك كله، الملك ولَك  كله، الحمُد  لَك  اللهم

. …أسماؤك وتقدست ، ثناؤك وجّل  ، جاهك عزّ  ، لهك األمر يرجع

 الحمُد  ولك ، باإليمان الحمد ولك ، باإلسالم الحمُد  لك

 .…بالقرآن

 عبده محمًدا أنّ  وأشهُد  ، له شريك ال وحده اهللا إال إلهَ  ال أن أشهُد 

 ..…أجمعين وصحبه آلهِ  وعلى عليه اهللا صلى ، ورسوله

 .…) اجراً  له عظموي سيئاته عن يكفر اهللا يتق ومن (

 : بعد أما

 إخوَة اإليمان :

 المســلمين أخطــاء اســتثمارَ  اإلســالم أعــداءُ  يحــاول مــا دائًمــا

 والتضــييق الــدعوة حــرب يف أدواَرهــم ويتناســون ، ويضــخمونها
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 ديارهم، من المستضعفين وإخراج ، بالكفر والتعلِق  ، أهلها على

 !!…مكة مشركو صنعَ  كما

 له يقاُل  موضع إلى سريةً  وسلم عليه اهللاُ  صّلى أرسَل  ففي السيرة :

، َفَبَعــَث َعَلــْيِهْم َعْبــَد اهللاِ ْبــَن َجْحــٍش، َوَكَتــَب َلــُه كَِتاًبــا،  "نخلــة"

ــاَل: َال  ــَذا، َوَق ــَذا َوَك ــاَن َك ــَغ َمَك ــى َيْبُل ــاَب َحتَّ ــَرُه أال يقــرأ اْلكَِت َوَأَم

ْيرِ َمَعـَك ِمـْن َأْصـَح  ـا َقـَرَأ الكتـاَب ُتْكرَِهّن َأَحًدا َعَلى السَّ ابَِك. َفَلمَّ

ِه َولَِرُسولِِه. فخبَّرهم اْلَخَبَر، َوَقَرَأ  اْسَتْرَجَع، َوَقاَل: َسْمًعا َوَطاَعًة لِلَّ

َعَلْيِهُم اْلكَِتاَب، َفَرَجَع َرُجَالِن، َوَبِقَي بقيَُّتهم، فمضـوا، َفَمـّرْت بِـِه 

تَِجـاَرًة ِمـْن تَِجـاَرِة ُقـَرْيٍش ، فِيَهـا ِعيٌر لُِقَرْيِش َتْحِمُل َزبِيًبا َوَأَدًما ، وَ 

ــِه ِمــْن  َعْمــُرو ْبــُن اْلَحْضــَرِمّي . وفِيَهــا َخْمــٌر َوَأَدٌم َوَزبِيــٌب َجــاُءوا بِ

عليهم وأسـروا الّطائِِف َفَلّما َرآُهْم اْلَقْوُم َهاُبوُهْم، ثم إنهم حملوا 
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 َذلِـَك  َأنَّ  ُرواَيـْد  َوَلـمْ  َفَقَتُلـوُه، الَحْضـَرمي بن منهم ، وأصابوا عمر

 لِْلُمْســِلِميَن: اْلُمْشــرُِكونَ  َفَقــاَل . ُجَمــادى ِمــنْ  َأوْ  َرَجــٍب  ِمــنْ  اْلَيــْومَ 

ْهرِ  فِي َقَتْلُتمْ  ْهرِ اْلَحَراِم  : اهللاُ  َفَأْنَزَل ! اْلَحَرامِ  الشَّ ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ

 قَِتاٍل فِيِه ُقْل قَِتاٌل فِيِه َكبِيٌر﴾ اْآلَيَة.

 َأنَّـهُ  يزعمُ  محمًدا إِنَّ  ، العرب يف به والتشهير ذلك إشاعة اوحاولو

ُل  َوُهوَ  اهللاِ، َطاَعةَ  َيْتَبعُ  ْهرَ  اْسَتَحلَّ  َمنِ  أَوَّ  َصـاِحَبنَا َوَقَتَل  اْلَحَراَم، الشَّ

َما اْلُمْسِلُموَن: َفَقاَل . َرَجٍب  فِي  فِـي َوقِيـَل:- ُجَمـاَدى فِـي َقَتْلنَـاهُ  إِنَّ

لِ   ُسـُيوَفُهمْ  اْلُمْسـِلُمونَ  َوَغَمـَد - ُجَمـاَدى ِمنْ  َلْيَلةٍ  َوآِخرِ  ٍب،َرَج  َأوَّ

َة: َأْهَل  ُيَعيِّر اهللاُ  َفَأْنَزَل . َرَجٍب  َشْهرُ  َدَخَل  ِحينَ  ﴿َيْسَأُلوَنَك َعـِن  َمكَّ

، َوَمـا َصـنَْعُتمْ  ْهرِ اْلَحَراِم قَِتاٍل فِيِه ُقْل قَِتـاٌل فِيـِه َكبِيـٌر﴾ َال َيِحـلُّ  الشَّ

ـْهرِ اْلَحـَراِم، ِحـيَن  َأْنُتْم َيا َمْعَشَر اْلُمْشرِكِيَن َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتـِل فِـي الشَّ
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ـًدا  وأصـحاَبه، وإخـراُج َأْهـِل ملسو هيلع هللا ىلص َكَفْرُتْم بِاْللَِّه، وصَدْدتم َعنُْه ُمَحمَّ

ـًدا   َأْكَبـُر ِمـَن اْلَقْتـلِ ملسو هيلع هللا ىلص اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِمنْـُه، ِحـيَن َأْخَرُجـوا ُمَحمَّ

 ِعنَْد اهللاِ.

 : الحادثة هذه يف مسلمون يا وتأمالٌت  وقفاٌت  وهنا

 إال واآلداب القـيمُ  تذكرُ  وال محسوبة، المسلمين أغالطَ  أن أوال:

 مـا أبعـُد  فهـم ، والطغيـان الكفـر أهـُل  وأمـا ، المسلمين جانب يف

 … أحٌد  يؤاخذهم يكاد وال ذلك، عن يكونون

ـــا : وثانيـــا ـــا وأن أنن  معاشـــرَ  فلـــديكم   مســـلمينال نحـــن أخطأن

 ومـن ، وتشـريد وطـردٌ  وحصـار، وضـالٌل  وفسـاد، كفرٌ   ..الكفار

 !… الناس بيوت يرمي ال زجاج من بابه كان

 قوله: عنه اهللا رضي جحش بن عبداهللا عن يروى ولذلك
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 َعظِيَمـةً  اْلَحـَرامِ  فِـي َقْتال َتُعّدون
 

ْشَد  َيرى َلوْ  ِمنْهُ  َوَأْعَظمُ  **  َراِشُد  الرُّ
 

ــدوُدكمُ  ــا ص ــوُل  َعمَّ ــٌد  َيُق  ُمَحمَّ
 

ـــــهِ  َوُكْفـــــرٌ  **  وشـــــاهُد  راءٍ  َواهللاُ  بِ
 

 أهَله اهللاِ  َمْسِجدِ  ِمنْ  وإخراُجكمْ 
 

ـهِ  ُيـَرى لَِئالَّ  **  سـاجُد  اْلَبْيـِت  فِـي لِلَّ
 

 

 القعدة، وذو ، رجب :  وهي الحرم األشهر يف القتال حرمةُ  وثالًثا:

(منها أربعة ُحرٌم )  القران إليها أشار وقد ، والمحرم ، الحجة وذو

 : اهللا رحمه عثيمين ابن الشيخ قال سورة التوبة .

القول الراجح من أقوال العلماء: أنه ال يجـوز القتـال فيهـا ، إال  "

ما كان دفاعًا ، أو كان قد انعقدت أسبابه من قبل، بمعنـى: أنـه ال 

إال إذا كــان يجــوز أن نبــدأ قتــال الكفــار يف هــذه األشــهر الحــرم، 

دفاعــًا، بمعنــى أنهــم هــم الــذين بــدءونا يف القتــال، أو كــان ذلــك 

 ."امتدادًا لقتال سابق على هذه األشهر 
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 ، وقائـدهم اهللاُ  لرسـول وطـاعُتهم الصـحابة امتثـالِ  حسـنُ  ورابًعا:

.( يا أيها الذين آمنـوا  القتال على إكراههم وعدم الناس ومشاورة

 .وأولي األمر منكم ) سورة النساء  أطيعوا اهللاُ وأطيعوا الرسوَل 

 .…أموَرنا ويسر ، عيوَبنا واستر ذنوَبنا، اغفر اللهم

 .… المسلمين ولسائر ولكم لي اهللاَ  وأستغفرُ  هذا قولي أقوُل 

 ، ويرضـى ربنـا يحـب كمـا فيه، مباركا طيبا كثيرا حمًدا هللاِ  الحمُد 

 .…نأجمعي وصحبه اله وعلى محمد نبينا على وسلم اهللا وصّلى

  : وبعد

  : مسلمون يا أيًضا القصة يف والدروس الوقفاِت  ومن

 عنـد ما وأن ، أخطأوا الذين المجتهدين الصحابة عن القرآنِ  دفاعُ 

 ..!خطئكم من أشدَّ  والباليا الطوام من المشركين



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

MOL 

 فلـوال البشـر، لعالقـات الحقيقية الموازين يقيمُ  القرآنَ  أنّ  : ومنها

 الكفـر مـن عليـه أنـتم ومـا  ظلمهـم، وقع ما ، مكة أهَل  يا ظلُمكم

 ويف فـيكم العـدَل  فـأقيموا وأخبثـه، وشره الظلم محُض  والصدود

 . ( إن اهللا يأمُر بالعدل واإلحسان ) سورة النحل . أهليكم

 اختــراق يف العســكري وســلم عليــه اهللا صــلى النبــي دهــاءُ  : ومنهــا

 .… رواألخبا القوى واستطالع ، الجزيرة منطقة وكشف األعداء

 .…محمد آل وعلى محمد على صل اللهم
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MO;J�̂ Ą̂ \Êfǐ�‚h̨;�̂ Ą̂;\Ê›̌ą́�uh̨ 
 

 الظالمين على اال عدوان وال ، للمتقين والعاقبة ، العالمين هللاِ  الحمُد 

 عبُده محمًدا أن وأشهُد  ، له شريك ال وحده اهللاُ  إال إلهَ  ال أن وأشهُد  ،

 .…أجمعين وصحبه اله وعلى عليه اهللاُ  صّلى ورسوله

َمْت لَِغٍد  ا َقدَّ ُقوا اهللاَ َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ ُقوا اهللاَ  ۖ◌ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ  ۚ◌ َواتَّ

 . إِنَّ اهللاَ َخبِيٌر بَِما َتْعَمُلونَ 

 بعد: أما

 آيها الناُس:

 مـن علـيكم طّلـت ومهما ، تحزنوا فال بالءٍ  من فيكم حصَل  مهما

 جلبـاِب  يف زلـتم فـال أرزاء، مـن وقعـت ومهمـا ، تيأسوا فال محنٍ 
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ــان ــتم ، اإليم ــاءُ  وأن ــاهللا أقوي ــه ب ــالته وبدين ــمَ  … وبرس ــزنِ  فِل  الح

 .… األعلون وأنتم تحزنوا وال َتهنوا وال … والتضجر

ًيا تعالى َقاَل  ، ُأحد غزوة يف المؤمنون ابُتليَ  لًما ولذلك  لهـم: ُمَسـلِّ

﴿َوال َتْحَزُنوا َوَأْنـُتُم  َجَرى َما بَِسَبِب  َتضعفوا َال  َأْي: ﴿َوال َتِهنُوا﴾

 األْعَلْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِيَن﴾

 قاعـدة لـيس حصـل وما اْلُمْؤِمنُوَن، َأيَُّها َلُكمْ  َوالنُّْصَرةُ  اْلَعاقَِبةُ  َأِي:

 ، بـاهللا األقويـاءُ  ولكـنكم وقـع، ما بسبب عارض، ولكنه ، راسخة

 . برسالته خونالشام بدينه، األعزة

 ، الجنـة يف وشـهداؤكم ، قـدَركم ُتنقُص  ال فالجراُح  …تهنوا وال

 ..!النار يف وقتالهم
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 ، ذلـك قبـَل  وكسـرتموهم ، َبـْدرٍ  يف مـنهم نلـُتم فقد  …تهنوا وال

 كـان ومـا ، للصابرين اهللا عند فالعاقبةُ  تحزنوا وال …دول واأليامُ 

 ..!!واختبار تمحيٌص  إال ذلك

 اهللاُ  ولُيبــدلنَّ  ، األيــام مــن يومــا أفراًحــا المحــازنُ  تلــك وســتنقلُب 

 علــى والثبــاِت  اإليمــانِ  شــريطةَ  ، وابتهاجــات مســراٍت  تعــَبكم

 ..( إن كنتم مؤمنين ) . المستقيم الصراط

ــهم فقــد المنكســرين، أوَل  وال المبتَلــين أول فلســتم  القــرح مسَّ

 كمبـربِّ  فاسـتعينوا ، سـواكم أقواًمـا الجراحـات وأصـابت قبلكم،

  ( إياك نعبُد وإياك نستعين ).…واصبروا

 وصـيرورَتكم ، همـتِكم وضعَف  ، عزيمتِكم خواءَ  يعني ووهنُكم

 بسـمٍت  لـيس وهـو! …طـول وال لكم حوَل  ال مستكينين ضعفاء
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ــاهم مــن ، اإليمــان ألهــلِ   الرســول كنــف يف وعاشــوا القــرآُن، ربَّ

رسـول اهللا  ..( لقد كان لكـم يف وثباته هديه من وتعّلموا المختار،

 أسوة حسنة). سورة األحزاب.

 أن ، واألمــم النــاس كــلَّ  ســامت وقــد الجراحــات لهــذه وينبغــي

 االنقطــاع ال ، والمواصــلة والهمــةَ  الصــبرَ  وتمــنَحكم تقــويكم،

 !…والهوان والضعف

ــرَ  ــي َتنَكَّ ــري ل ــمْ  َدْه ــْدرِ  َوَل ــي َي نِ  َأنَّ
 

مــانِ  َوَأْحــداُث  َأِعــزُّ  **  َتُهــونُ  الزَّ
 

 اْعتداؤهُ  َكْيَف  الَخْطَب  ُيريني َفَظلَّ 
 

ْبرَ  ُأِريهِ  َوبِتُّ  **  َيكـونُ  َكْيَف  الصَّ
 

 

 : الكرام اإلخوةُ  أيها

ــُرغمِ  ــا وب ــدٍ  يف م ــن أح ــة م ــار الهزيم ــة أنّ  إال ، واالنكس ــَد  ثم  فوائ

 رحمـه فقـال وغيـره، القـيم كـابنِ  العلماء بعُض  عليها نبه وحكًما

 اهللاُ:
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 ُيـدالوا بـأن جـرت وأتبـاعهم، رسله، يف وسنَته اهللا حكمةَ  أن أوال:

 لــوا فــإنهم العاقبــة، لهــم تكـون لكــن ُأخــرى، علــيهم وُيــدال مـّرة،

 الصادُق  ُيميز ولم وغيُرهم، المؤمنون معهم دخل دائمًا، انتصروا

 البعثـة مـن المقصود يحصْل  لم دائمًا عليهم انُتِصر ولو غيره، من

 ..!األمرين؛ ينب لهم جمع أن اهللا حكمةُ  فاقتضت والرسالة،

 والتنـازع، الفشـل، المعصـية، عاقبـةِ  سوءَ  المؤمنين تعريُف  : ثانًيا

َوَلَقـْد  {:-تعـالى-قـال كما ذلك، شؤمُ  هو إنما أصابهم الذي وأن

وَنُهم بِإِْذنِِه َحتَّى إَِذا َفِشْلُتمْ  َصَدَقُكُم اهللاُ  َوَتنَاَزْعُتْم فِي  َوْعَدُه إِْذ َتُحسُّ

ْنَياَوَعَصيْ  األَْمرِ  ـن ُيرِيـُد الـدُّ ا ُتِحبُّوَن ِمـنُكم مَّ ْن َبْعِد َما َأَراُكم مَّ  ُتم مِّ

ـن ُيرِيـُد اآلِخـَرَة ُثـمَّ َصـَرَفُكْم َعـنُْهْم لَِيْبَتِلـَيُكمْ  َوَلَقـْد َعَفـا  َوِمـنُكم مَّ

 فلمــا). ١٥٢آل عمــران( } َواهللاُ ُذو َفْضــٍل َعَلــى الُمــْؤِمنِينَ  َعــنُكمْ 
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 بعـد كـانوا وفشـلهم، وتنـازعهم، للرسـول هممعصـيت عاقبـة ذاقوا

 .الخذالن أسباب من وتحرزاً  ، ويقظة حذراً  أشدَّ  ذلك

 ألبـي هرقل قال الرسل،كما أعالم من ُأحد يوم حصَل  ما أن ثالًثا:

 بيــنكم الحــرب كيــف قــال: نعــم، قــال: قــاتلتموه، هــل " ســفيان:

 قال: رى،األخ عليه وُندال المرة، علينا ُيدال سجال، قال: وبينه؟،

 .العاقبة لهم تكون ثم تبتلى، الرسل كذلك

 رحمـةً  لـدنك مـن لنـا وهب هديتنا إذ بعد قلوبنا تزغ ال ربَّنا اللهم

 .… الوهاب انت إنك

 …المسلمين ولسائر ولكم لي اهللاَ  واستغفر هذا قولي اقول
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الحمُد هللا وحده، والصالُة والسالم على َمن ال نبَي بعد، وعلى آلِه 

 .…ن واالهوصحبه وم

  وبعد :

 اإلخوة: أيها أيضا الفوائد ومن

  أيًضا: القيم ابن يقول

 فـإن الكاذب، المنافق من الصادُق  المؤمنُ  يتميزَ  أن ومنها ورابًعا:

 لهــم وطــار بــدر، يــومَ  أعــدائهم علــى اهللاُ  أظهــرهم لّمــا المســلمين

 باطنـًا، فيـه معهم ليس من ظاهراً  اإلسالم يف معهم دخل الصيت،

 بـين ميـزت محنـةً  لعباده سّبَب  أن-وجل عز-اهللا حكمةُ  تفاقتض

 ..!والمنافق، المؤمن
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ــه أوليائــه عبوديــة اســتخراُج  خامًســا:  والضــراء، الســراء يف وحزبِ

 بهم، أعدائهم وظفرِ  َظفرِهم حالِ  ويف يكرهون، وما يحبون وفيما

 فهـم يكرهـون، ومـا يحبـون فيمـا والعبودية الطاعة على ثبتوا فإذا

 !…ًا،حق عبيده

 يف بعـدوهم وأظَفـرهم دائمًا، نصرهم ولو -سبحانه-أنه سادًسا:

 لطغـت أبـدًا، ألعـدائهم والقهـر التمكـينَ  لهم وجعل موطن، كل

 ..!وارتفعت، وشمخت نفوسهم،

 لـم كرامتـه، دارِ  يف منـازَل  المـؤمنين لعبـاده هيَّأ سبحانه أنه سابًعا:

 فقـّيض والمحنـة، ءبـالبال إال بالغيها يكونوا ولم أعماُلهم، تبلغها

 ..!وامتحانه، ابتالئه من إليها توصلهم التي األسباَب  لهم
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 هـم والشـهداءُ  أوليائـه، مراتـِب  أعلى من عنده الشهادةَ  أنَّ  وثامنًا:

يقية درجــة بعــد ولــيس عبــاده، مــن والمقربــون خواُصــه ــدَّ  إال الصِّ

 تـراُق  شـهداء، عبـاده مـن يتخـَذ  أن يحـبُّ  سـبحانه وهـو الشهادة،

 .!… ومرضاتِه، محبتِه يف ؤهمدما

 صـبُره تجّلـى وقـد-وَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصلَّى-صبره مظاهرُ  وتاسًعا:

ــا جزعــه عــدم يف بوضــوح ــن أصــحابه وأصــاب أصــابه لِم  آالم م

 !… وأحزان،

 هي والرسول اهللا بمعصية وطلبها الدنيا يف الرغبةَ  أن بيانُ  وعاشًرا:

 !…ومكان زمان كل يفالمسلمين، تصيب ومحنة بالء كل سبُب 

 ..وكتبه مظانه يف هو مما ذلك وغير

 …وصلوا وسّلموا يا مسلمون
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 ..…الحمد هللا رب العالمين 

 معاشَر المسلمين :

ــت ــيةُ  كان ــول شخص ــّلى اهللا رس ــه اهللاُ  ص ــلم علي ــةً  وس ــل جذاب  بك

 واحترمــه ، صــدقاءُ األ أحبــه.. األحــوال كــل يف آســرةً  ، المقــاييس

 يحمُله بما انبهر شاهده أو جالسه أو معه تعامل من وكل ، البعداء

 !…وأخالق صفات من

جه ولذلك  )َوإِنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعظِيمٍ ( بقوله: ومدحه اهللاُ  توَّ

 !!… شمائَله أحسنَ  وما ، أدَبه أطيَب  وما ، خلَقه أعظمَ  ما هللا فيا

 : الصـحيحين يف بقولهـا النبوة بلق عنها اهللا رضي خديجة وصفته

ــُل  ِحَم، َوَتْحِم ــرَّ ــَك َلَتِصــُل ال ــًدا ؛ إِنَّ ــَك اهللاُ َأَب ــا ُيْخِزي ــالَّ َواهللاِ، َم (َك
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ـْيَف، َوُتِعـيُن َعَلـى َنَوائِـِب  ، َوَتْكِسـُب اْلَمْعـُدوَم، َوَتْقـرِي الضَّ اْلَكلَّ

 اْلَحقِّ ).

 تميُل  الحبيِب  إلي القلوب كلُّ 
 

 ودليـــُل  شـــاهٌد  ذابهـــ ومعـــي **
 

 محمـداً  ذكـرَت  إذا الـدليُل  أما
 

 تسيُل  العارفين دموعُ  صارت **
  

 الهـدى نبـراُس  اهللا رسوُل  هذا
 

ــذا ** ــّل  ه ــالمينَ  لك ــوُل  الع  رس
 

 الهـدى علمَ  يا الكونين سّيَد  يا
 

ــيمُ  هــذا ** ــُل  حمــاكَ  يف المت  نزي
 

 ـــــــــــــــ**ـــــــــــــــ
 

ــا ــن وعف ــه ع ــ قوِم ــيم وَ العف ــوم العظ ــتح ي ــة ف ــأنتم  : مك ــوا ف (اذهب

ــاء)  ــالالطلق ــل : وق ــن دخ ــٌن، وم ــو آم ــه فه ــه باب ــق علي ــن أغل ( م

 المسجَد فهو آمن ).
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 : بـذلك تعـالى وأمـره ، والفقـراء للمسـاكين ملتقى مجلُسه وكان

 )َوْجَهـهُ  َواْلَعِشـيِّ ُيرِيـُدونَ  َتْطُرِد الَِّذيَن َيـْدُعوَن َربَُّهـم بِاْلَغـَداةِ  َوالَ (

 سورة الكهف .

أي ال  -( َمــه مــه.. ال ُتزرمــوه، فقــال: المســجد يف األعرابــيُّ  وبــال

 وأريقوا على بوله َسْجالً من ماء ). -تقطعوه

 حيــث حاجتهــا إلــى وتاخــذه المدينــة نســاء مــن الجاريــة وتجذبــه

 !!…شاءت

( وكان يكوُن يف مهنة أهله، فإذا حضرت الصالُة يتوضأ ، ويخرج 

ــالة) ــى الص ــ إل ــُركم  : ولويق ــا خي ــه ، وأن ــركم ألهل ــُركم خي (خي

 ألهلي).
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 خدمُت  "قال عنه اهللا رضي فَقاَل  ، مدةً  عنه اهللا رضي أنٌس  وخدمه

 وال قـط، أفٍّ  قـال مـا واهللا سـنين، عشرَ  وسلم عليه اهللا صلى النبي

 . الشيخان رواه - "كذا فعلَت  وهال ، كذا فعلت لم لشيء قال

ــاُس  كــان واذا ــدمَ  يضــربونَ  الن ــةَ  فاســمع ، وعمــالهم  همخ  عائش

 عليـه اهللا صـلى اهللا رسـوُل  ضـرَب  مـا " : تقـول مـا عنها اهللا رضي

 يف يجاهَد  أن إال قط شيئا بيده ضرب وال امرأة وال له خادما وسلم

 ." اهللا سبيل

 وعنـدما.. متفحشـًا أو فاحًشـا وال يلعـن، ال ، اللسـانَ  عّف  وكان

إين لــم " وســلم عليــه اهللا صــلى قـال المشــركين علــى ادع لــه قيـل

  رواه مسلم. - "ُأبعْث لعاًنا، وإنما ُبعثُت رحمًة 
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 وسـلم عليـه اهللا صـلى قال…بهم والترفق الناس رحمةِ  الى ودعا

(الراحمون يرحُمهم الـرحمن ، ارحمـوا مـن يف  الرحمة: فضل يف

 وصــــححه الترمــــذي رواهاألرض يــــرحْمكم مــــن يف الســــماء) 

  .األلباين

 األلفـاظَ  ويكره ، ويجالسهم الناس يخالط ، التواضع شديَد  وكان

(آكــُل كمــا يأكــُل  : وســلم عليــه اهللا صــلى القائــل وهــو ، الفخمــة

 . األلباين وحسنه يعلى أبو رواه العبد، وأجلُس كما يجلس العبد )

ــُل  ــة ويقب ــُب  الهدي ــا ويثي ــال ، عليه ــَراٍع  : وق ــى ُك ــُت إَِل ــْو ُدِعي ( َل

يَّ ِذَراٌع َلَقبِْلـُت ) كمـا يف صـحيح البخـاري َألََجْبُت، َوَلْو ُأْهِدَي إِلَ 

 رحمه اهللا .
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ــا وباختصــار  تقــرؤون أمــا ، القــرآن أخــالق أخالقــه : مســلمون ي

 يف وُيسـمعُ  ، معلومـة أورادٌ  ولكـم ، غالبـا ترددونه أما! ؟.. القرآن

 !؟..والخطب الصلوات

 ، ونواهيــه أواَمــره وامتثلــوا ، بصــفاته وتحلــوا بآدابــه، فتخلقــوا

 . القرآن أهُل  هم ولئكمفأ

اللهــم اهــدنا ألحســِن األخــالق واألقــوال واألعمــال ، ال يهــدي 

ألحسنها إال أنت ، واصرْف عنـا سـيَئها ال يصـرُف عنـا سـيئها إال 

 .…أنت ، إنك على كل شيٍء قدير

 ..…اقول قولي هذا وأستغفر اهللاَ لي ولكم ولسائر المسلمين
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 ..…اده الذين اصطفىالحمُد هللاِ وكفى ، وسالًما على عب

 وبعد :

 إخواين الفضالء:

! …والسـالم الصـالة عليـه اهللا رسـول أخـالق مـن جميًعـا لنتعلمْ 

ت فلقـد  هــي الماديــةُ  وباتـت ، معامالُتنــا وســاءت ، أخالُقنـا شــحَّ

 والقـرآنَ  ، الجميل اإلسالمَ  وتناسينا ، الحياة هذه يف كثيرين شعارُ 

 !… الرحيم والرسوَل  ، الحكيم

دوا ، سيرته من وتعلَّموا ، سنَته الى عودوا  وانعمـوا ، فضائَله وجدِّ

ــد ــك بع ــاألجر ذل ــوفير، ب ــرور ال ــرِ  والس ــاة ، الكبي ــية والحي  الرض

 ( لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ).…الهنية
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 وأن بالنــاس، َنرُفــَق  وأن ، شــيءٍ  كــل يف األخــالق محاســنَ  علَّمنــا

( ال تغضــب ، .…رمــاتالح تنتهــُك  حينمــا إال الغضــب نتجنــَب 

 فردد مرارا قال : ال تغضب ).

 …وحماقاته الغضب من وتشنجاتنا مشكالتِنا وأكثرُ 

 ماديـة حيـاة يف ذلـك نبلـغ كيـف ويقـول: يستشـكُل  الناس وبعُض 

 …الذئاب أكلتك ذئبا تكن لم إن ، مريرة

 قســوَت  إذا جهــنم إلـى بــك تــودي قـد الــذئاب شخصــيةُ  : ونقـول

 ُتدخلك ، اللطيفة الحمائمية لشخصيةُ وا..!  وتجاوزت وظلمت،

 وقد ، النعيم جنات إلى واسع باٌب  الخلق فحسنُ  ، اهللا بإذن الجنةَ 

 : فقـال الجنـة الناَس  ُيدخل ما أكثرِ  عن وسلم عليه اهللاُ  صّلى سئل

 ( تقوى اهللا وحسُن الخلق ).
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ــاَل  آخــر: حــديٍث  ويف ــوُل  َق ــلَّى اهللاِ  َرُس ــهِ  اهللاُ  َص ــلَّ  َعَلْي ( َأَال  : مَ َوَس

ُأْخبُِرُكْم بَِمْن َيْحُرُم َعَلى النَّاِر، َأْو بَِمْن َتْحُرُم َعَلْيِه النَّاُر، َعَلـى ُكـلِّ 

 . الشمائل كريم الخلق سهل أي : والمعنىَقرِيٍب َهيٍِّن َسْهٍل ). 

ــدوا ــكم فجاه ــى أنفَس ــنن، عل ــاعِ  الس ــمائلِ  واتب ــة الش  ، المحمدي

 أخــي وضــع ، االجتمــاعي نفوالتعــا األمــور سفاســف وهجــرانِ 

 ، صـادقة كلمـة أو لطيفة، بسمةً  ولو تغشاه، موضعٍ  يف حانية لمسةً 

 .…راقًيا ثرًيا نصًحا أو

 …اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
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 ...الحمُد هللاِ 

 معاشَر المسلمين:

 مكـة يف وتعبـه بفقـره سـمعتم الذي مالحقال اليتيمَ  ذلَك  أتذكرونَ 

ــه وحــدثناكم ــل عن ــدة قب ــف …، م ــه وكي ــه، حارب ــروده، قوُم  وط

 .… والمغادرة للهجرة واضطر

نــه لقــد  تقاتلــه أن مــن وبــدال ســنة، عشــرين مــن أكثــر بعــد اهللاُ  مكَّ

 عنـد ُعـرف ومـا ، الهجـرة مـن تسع سنةً  له مذعنةً  جاءت ، العرُب 

 ……(بعام الوفود ) الناس

ا جــاء نصــُر اهللاِ والفــتح ، ورأيــت النــاَس يــدخلون يف ديــن اهللا ( إذ

 ……)أفواًجا
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 واندهشـــــت ، القبائـــــل وازدحمـــــت الوفـــــوُد، رؤيـــــت فلقـــــد

( اليـوم أتممـت علـيكم نعمتـي )  عبادهِ  على اهللاُ  وامتن  الخالئق،

 سورة المائدة .

 وموسـمٌ   ، سـعيدة ولحظـاٌت  ، بهـيج وانتصارٌ  غامرة، لفرحةٌ  إنها

 .… والفرح العزِّ  بيارِق  لبك يرّف 

 عقيـَب  اهللا رسـول علـى نـزَل  مـا أواخـرِ  مـن ، السورةُ  هذه وكانت

 تجتمـعُ  الوفـود وبـدأت ، وانتشـر ، اإلسـالم ظهـر وقـد مكة، فتِح 

 .… إليه تتجه واألفواُج  عنده،

 "َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي اهللاُ عنهما َقاَل:  ، البخاري صحيح يف جاء

ي َمَع َأْشَياِخ َبـْدٍر، َفَكـَأنَّ بعضـهم َوَجـد يف نفسـه، َكاَن ُعَمُر ُيدخلن

ـْن َقـْد  ـُه ِممَّ فقال: لم يَ ْخل َهَذا َمَعنَا َوَلنَا َأْبنَاٌء ِمْثُلُه؟ َفَقاَل ُعَمُر: إِنَّ
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ـُه َدَعــانِي  َعِلْمـُتْم َفـَدَعاُهْم َذاَت َيـْوٍم َفَأْدَخَلـُه َمَعُهــْم، َفَمـا ُرؤيـُت َأنَّ

 إِالَّ لُيريهم .. فِيِهْم َيْوَمئِذٍ 

ــاَل: ــا َفَق ــونَ  َم ــي َتُقوُل ــْولِ  فِ ــزَّ  اهللاِ، َق : َع ــاَء َنْصــُر اهللاِ  َوَجــلَّ ﴿إَِذا َج

 َنَصـَرَنا إَِذا َوَنْسـَتْغِفَرهُ  اهللاَ  َنحمـد َأنْ  َأَمَرَنـا َبْعُضـُهْم: َفَقاَل  َواْلَفْتُح﴾

 َأَكـَذلَِك  لِـي: َفَقـاَل  ًئا،َشـيْ  َيُقـْل  َفَلـمْ  َبْعُضـُهمْ  َوَسَكَت . َعَلْينَا وُفتح

 أجـُل  ُهـوَ  َفُقْلـُت: َتُقـوُل؟ َمـا َفَقـاَل:. َال  َفُقْلُت: َعبَّاسٍ  اْبنَ  َيا َتُقوُل 

 َفـَذلَِك  ﴿إَِذا َجاَء َنْصُر اهللاِ َواْلَفـْتُح﴾ َقاَل: َلُه، َأْعَلَمهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسولِ 

اًبا﴾﴿َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك وَ  َأَجِلَك، َعَالَمةُ  ُه َكاَن َتوَّ  َفَقاَل  اْسَتْغِفْرُه إِنَّ

  . "َال َأْعَلُم ِمنَْها إِالَّ َما َتُقوُل " اْلَخطَّاِب: ْبنُ  ُعَمرُ 

 ، الهجرة من والعاشرةَ  التاسعة السنةَ  اهللا رسول على توافدوا ولقد

 بني ووفد ، سعد وبني تميم بني وفد ، ثقيف وفودُ  : أشهرهم ومن
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 وهكـذا ، وغيـرهم والـيمن وبـارق. ونجـران. القـيس وعبد. أسد

 اهللا رسـول مـع كانوا من بلغ حتى أفواجًا، اهللا دين يف الناس دخل

 العاشــرة الســنة يف الــوداع حجــة يف - وســلم عليــه اهللا صــلى -

 الـوداع حجـة يحضـروا لم والذين ، "ألف مائة" من أكثر للهجرة

 الحمـُد  هللاو مضـاعفة، أضـعافاُ  ذلـك من أكثر كانوا المسلمين من

ــُد بِنَصــرِِه َمــن يََّشــاُء إِنَّ يف َذلـِـَك َلِعبــَرًة ألُولـِـى … والمنــة (َواهللاُ ُيَؤيِّ

 األَبَصاِر).

 عبـاده، على وموانحه اهللاِ  فضُل  لوال ، ويكتمل ذلك ليتمَّ  يكن ولم

 وتضـــحياُت  الراســـخة، وهمتـــه الـــدعوي اهللاِ  رســـولِ  جهـــُد  ثـــم

 ، المنتشـرة اإلسـالم اسـنُ ومح ، اآلفاق يف دعاته وسعي أصحابه،
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 صـّلى حملهـا التي القيم وروعةِ  شمائله، وطيُب  له، قومه وإذعانُ 

 . وسلم عليه اهللاُ 

 منهَجـه، فلنتـوخَّ  ، اإلسـالم إلـى الـدعاةُ  منا صار إذا كذلك ونحن

( قـل …وحكمتـهِ  بسـننِه ونأخـذ ، هدَيـه ونبتغـي ، سـبيَله ونسلك

ا ومــن اتبعنــي ) ســورة هــذه ســبيلي أدعــو إلــى اهللا علــى بصــيرٍة أنــ

 يوسف .

 .… والحسرات الغفلةَ  وجنبنا ، للخيرات وفقنا اللهم

 .… المسلمين ولسائر ولكم لي اهللاَ  وأستغفرُ  هذا قولي أقوُل 
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 .…… وحده هللا الحمُد 

 : وبعد

  أيها اإلخوة الفضالء :

ــذللت متطــور، زمــان يف أضــحينا ولقــد ــه ت  وهانــت الوســائل، في

 تتــيح ، متداخلــة واحــدة قريــةً  العــالمُ  وبــات ،  الدعويــة المشــاق

 العــالم فرحــةَ  رأينــا وقــد ، اإلســالمي واالنتشــارَ  الــدعوي، الــبالغَ 

 ذلـك توسـيع فعلينـا ، وفضـائله بمحاسـنهِ  واهتـداءهم ، باإلسالم

( فـواهللا ألن يهـدَي اهللا بـك رجـال واحـدا ، خيـٌر …فيه واالجتهاد

 لك من ُحْمر النعم).

 دوًال  ، السـبيل هـذا يف ونشـاَطه جهـَده بعُضـنا يـدخرَ  أن أعظمَ  وما

 ولـم البـاب، هـذا يف عظـيم جهـٌد  وللمملكة ، ومؤسسات وأفراًدا
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 ، خيـرا اهللاُ  فجـزاهم ، والغـرب الشـرق يف اإلسالم ناشرة َ  هي تزل

 . جهوُدهم وبوركت

 ُملحـًا، بـاَت  األيـام هـذه  والفضـائية االلكترونيـة الدعوة وتعميُق 

ــد ــر وق ــَب  أثم ــن العجائ ــائج م ــراِت  ، النت ــات يف والثم  ، المخرج

ـــاعفوا ـــادَ  جهـــوَدكم فض ـــطتكم وقـــووا ، اهللا عب  وأديمـــوا ، أنش

 … بالنجاح اهللاُ  كللها ، مساعيكم

ــا أمريكــا يف اإلســالم انتشــارَ  الجميــعُ  شــاهَد  وقــد ــا ، وأورب  ورأين

 ، " كوسـوفا" يف  سـنوات أربـع قبـل العيد صالة يف الناس تزاحم

 ألمــر تنفيــًذا المكــي الحــرم أئمــة أحــُد  أّمهــم وقــد "ألبانيــا  " ويف

ــادم ــرمين خ ــه الح ــد ، اهللاُ  يحفظ ــج وق ــع أبه ــك الجمي ــر ذل  المنظ

 . الماتعة والصور ، الخالب
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 وحرَصــكم ، الــدعوة يف همَمكــم تنتظــرُ  العــالم أفــواُج  زالــت وال

 يصـل لـن اإلسالمَ  ألن المنساب، الرقراَق  وتعامَلكم ، االلكتروين

 … والمعـــروف والشـــفقةِ  والتـــودد، الرحمـــة مـــن أطبـــاق يف إال

ـَذا اْلَحـِديِث  ْفَسـَك َعَلـٰى آَثـاِرِهْم إِن لَّـْم ُيْؤِمنُـوا بَِهٰ (َفَلَعلََّك َباِخٌع نَّ

 َأَسًفا ) سورة الكهف .

 ....وصلوا وسّلموا يا مسلمون
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 السمواِت  وقيوم ، أجمعين قالخل خالِق  ، العالمين رب هللاِ  الحمُد 

 ..بالقرآن ورفعنا ، باإليمان امتنّ  ، واألرضين

 عبُده محمدا أن وأشهُد  ، له شريك ال وحده اهللاُ  اال إلهَ  ال أن أشهُد 

  ...مزيدا تسليما وسلم وصحبه آلهِ  وعلى عليه اهللا صلى ، ورسوله

ْر َعنُكْم َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َتتَُّقوا اهللاَ َيْج  َعل لَُّكْم ُفْرَقاًنا َوُيَكفِّ

 َواهللاُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِيِم. يَِّئاتُِكْم َوَيْغِفْر َلُكمْ َس 

 : بعد أما

 معاشَر المسلمين :

 ، ضـارات حسـناٍت  فيهـا تجُد  قد..  وتقلباتِها الدنيا لهذه عجبًا يا

 .!…والجمال بالطيب تغّلفت وقد موبقات، وأعماًال 
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 …عدائية وقرباٍت  نفاقية، طاعاٍت  افيه وكم

 …وبالءً  نقمةً  الطاعةُ  تكونُ  وهل …اهللا سبحان يا

هــا ســقيمة منافقــة، فئــاٍت  مــن نبعــت إذا نقمــةً  تكــون قــد نعــم  همُّ

 رسـول زمـنَ  الضرارِ  مسجد صنّاعُ  صنعَ  كما ، والمشاقة الُمضارة

َخــُذواٱ لَّــِذينَ ٱ( وَ .… وســلم عليــه اهللاُ  صــّلى اهللا  اِضــَرار ِجداَمســ تَّ

 هللاَ ٱلَِّمــــن َحــــاَرَب  َصــــاداَوإِر لُمــــؤِمنِينَ ٱ نَ َبــــي رِيَقــــاَوَتف راَوُكفــــ

 َوَرُسوَلُه..).

 جهة" الفاسق، الراهب عامر َأَبي من بطلٍب  المنافقين جماعةٌ  بناه

 … تبوك غزوة قبَل  لهم ومجتمعا معِقًال  ليكون  ، "قباء

 المكـر ذاِت  ، الخطيـرة النفاقيـة الشخصـياِت  مـن هـذا عـامرٍ  وأبو

 !… الخبيث والتخطيط
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ــةِ  َكــانَ  : الســير أهــُل  قــال  إَِلْيَهــا ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُســولِ  َمقــَدم قبــَل  بِاْلَمِدينَ

ر َقْد  َوَكانَ  ،"َأُبو َعاِمرٍ الراهُب " َلُه: ُيَقاُل  اْلَخْزَرِج  ِمنَ  َرُجٌل "  َتنَصَّ

ــي ــةِ  فِ ــَرأَ  ، اْلَجاِهِليَّ ــم َوَق ــلِ  عْل ــاِب، َأْه ــ اْلكَِت ــهِ  انَ َوَك ــاَدةٌ  فِي ــي ِعَب  فِ

ـا. َكبِيـرٌ  اْلَخْزَرِج  فِي َشَرٌف  َوَلهُ  اْلَجاِهِليَِّة،  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسـوُل  َقـدم َفَلمَّ

 لِْإلِْسـَالمِ  وصارت عليه، المسلمون واجتمع اْلَمِدينَِة، إَِلى ُمَهاِجًرا

ِعـينُ  َشـرِق َبـْدٍر، َيـْومَ  اهللاُ  َوَأْظَهَرُهمُ  ، مترامية وعزةٌ  َعالَِيٌة، َكِلَمةٌ   اللَّ

ا َوَخَرَج  بَِها، َوَظاَهرَ  بِاْلَعَداَوِة، َوَباَرزَ  بِرِيِقِه، َعاِمرٍ  َأُبو ـارِ  إَِلى َفارًّ  ُكفَّ

ةَ   .. ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسولِ  َحْرِب  َعَلى فألَّبهم قريش، ُمْشرِكِي ِمنْ  َمكَّ

 َفَكـانَ  ٍد،ُأُح  َعامَ  وقدموا اْلَعَرِب، َأْحَياءِ  ِمنْ  وافقهم بَِمنْ  فاجتمعوا

 اْلَعاقَِبـــةُ  َوَكاَنـــِت  اهللاُ، َواْمَتَحـــنَُهمُ  َكـــاَن، َمـــا اْلُمْســـِلِمينَ  َأْمـــرِ  ِمـــنْ 

  .لِْلُمتَِّقينَ 
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ْيِن، َبـْينَ  فِيَمـا حفــًرا َحَفـرَ  َقـْد  اْلَفاِســُق  َهـَذا َوَكـانَ  ــفَّ  فـِـي َفَوَقـعَ  الصَّ

 َوْجِهـهِ  فِـي َفُجـرَِح  َم،اْلَيـوْ  َذلِـَك  َوُأِصـيَب  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  إِْحَداُهنَّ 

ــرت ــه وُكِس ــى رَباِعيُت ــْفَلى، اْلُيْمنَ ــجَّ  السُّ ــُه، وُش ــَلَواُت  َرْأُس  اهللاِ  َص

 .َعَلْيهِ  َوَسَالُمهُ 

ِل اْلُمَباَرَزِة إَِلى َقْوِمِه ِمَن اْألَْنَصاِر، َفَخاَطَبُهْم  َم َأُبو َعاِمرٍ فِي َأوَّ َوَتَقدَّ

ا َعَرُفوا َكَالَمُه َقـاُلوا: َال َأْنَعـَم  َواْسَتَماَلُهْم إَِلى َنْصرِهِ  َوُمَواَفَقتِِه، َفَلمَّ

اهللاُ بَِك َعْينًا َيا َفاِسُق َيا َعـُدوَّ اهللاِ، َوَنـاُلوا ِمنْـُه وسـبُّوه. َفَرَجـَع َوُهـَو 

 …َيُقوُل: َواهللاِ َلَقْد َأَصاَب َقْوِمي َبْعِدي َشر

 ِمـنَ  َعَلْيـهِ  َوَقـَرأَ  فِـَراِرِه، َقْبـَل  اهللاِ  إَِلـى هُ َدَعـا َقـْد  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َوَكانَ 

د، ُيْسِلمَ  َأنْ  َفَأَبى اْلُقْرآِن،  َيُمـوَت  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َعَلْيهِ  َفَدَعا وتمرَّ

ْعَوةُ  َهِذهِ  َفنَاَلْتهُ  َطرِيًدا، َبِعيًدا  .الدَّ
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ــهُ  َوَذلِــَك  ــا َأنَّ ُســوِل، َأْمــرَ  َأىَورَ  ُأُحــٍد، ِمــنْ  النَّــاُس  َفــَرغَ  َلمَّ  عليــه الرَّ

وِم، عظــيم "ِهَرْقــَل " إَِلــى َذَهــَب  َوُظُهــوٍر، اْرتَِفــاعٍ  فِــي الســالم  الــرُّ

اه، َفَوَعَدهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعَلى َيْسَتنِْصُرهُ   إَِلـى َوَكَتـَب  ِعنْـَدُه، َوَأَقـامَ  وَمنـَّ

ْيـِب  النَِّفـاِق  َأْهـلِ  ِمـنْ  اْألَْنَصـارِ  ِمـنَ  َقْوِمهِ  ِمنْ  َجَماَعةٍ   َيِعـُدُهمْ  ، َوالرَّ

هُ  َوَيْغِلُبـهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسـوَل  بِـهِ  ُيَقاتُِل  بَِجْيشٍ  سيقدمُ  َأنَّهُ  وُيمنَّيهم  َوَيـُردُّ

ــا  المســجُد  وهــو  " َمعقــال" َلــهُ  َيتَِّخــُذوا َأنْ  َوَأَمــَرُهمْ  فِيــِه، ُهــوَ  َعمَّ

 ويكـونَ  ُكُتبـه ِألََداءِ  هِ ِعنْـدِ  ِمـنْ  َيْقَدمُ  َمنْ  فِيهِ  َعَلْيِهمْ  ،،َيْقَدمُ  المزعوم

ــاءِ  فِــي َفَشــَرُعوا َذلِــَك، َبْعــَد  َعَلــْيِهمْ  َقــِدمَ  إَِذا َلــهُ  َمْرَصــًدا  َمْســِجدٍ  بِنَ

 ُخـُروِج  َقْبـَل  ِمنْـهُ  َوَفَرُغـوا َوَأْحَكُمـوُه، َفَبنَـْوهُ  ُقَباٍء، لَِمْسِجدِ  ُمَجاِورٍ 

 إَِلـْيِهمْ  َيـْأتِيَ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  وَل َرُسـ َفَسَأُلوا َوَجاُءوا َتُبوَك، إَِلى ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ 
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وا َمْسِجِدِهْم، فِي َفُيَصلِّيَ  ـَالُم، َعَلْيـهِ  بَِصـَالتِِه، لَِيْحَتجُّ  َعَلـى فِيـهِ  السَّ

 … وصحته َوإِْثَباتِهِ  حسنه

ُهــمْ  َوَذَكــُروا َمــا َأنَّ ــْوهُ  إِنَّ ــَعَفاءِ  َبنَ ــةِ  َوَأْهــلِ  ِمــنُْهمْ  لِلضُّ ْيَلــةِ  فِــي اْلِعلَّ  اللَّ

اتَِيِة،ال َالةِ  ِمنَ  اهللاُ  َفَعَصَمهُ  شَّ ـا َعَلـى َسـَفرٍ، َوَلكِـْن " َفَقاَل: فِيهِ  الصَّ إِنَّ

 ."إَِذا َرَجْعنَا إِْن َشاَء اهللاُ 

ا َالمُ  َعَلْيهِ  َقَفَل، َفَلمَّ  َبْينَـهُ  َيْبـَق  َوَلمْ  َتُبوَك، ِمنْ  اْلَمِدينَةِ  إَِلى َراِجًعا السَّ

ــا ــْومٌ  إِالَّ  َوَبْينََه ــُض  َأوْ  َي ــْوٍم، َبْع ــَزَل  َي ــهِ  َن ــَوْحيُ  َعَلْي ــرِ  اْل ــِجدِ  بَِخَب  َمْس

ــرار، ــا الضِّ ــَدهُ  َوَم ــاُنوهُ  اْعَتَم ــنَ  َب ــرِ  ِم ــِق  اْلُكْف ــْينَ  َوالتَّْفرِي ــةِ  َب  َجَماَع

ـَس  الَّـِذي ُقَبـاَء، َمْسـِجدِ  َمْسـِجِدِهمْ  فِـي اْلُمْؤِمنِينَ  لِ  ِمـنْ  ُأسِّ  َيـْومٍ  َأوَّ

 َهَدمـه َمـنْ  اْلَمْسـِجدِ  َذلِـَك  إَِلى ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َبَعَث فَ . التَّْقَوى َعَلى
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ــَل  ــهِ  َقْب ــَة، َمْقَدِم ــوه اْلَمِدينَ ــوه فحّرق ــى ، وأتلف ــلمين اهللاُ  وكف  المس

 .… شرهم

 هـم : بعُضـهم قـاَل  َكمـا وهـم ﴿وَتْفرِيًقا َبْيَن الُمـْؤِمنِيَن﴾ وقوله :

 َهـُؤالءِ  َفـأرادَ  ، َجِميًعـا ِجِدِهمْ َمْس  يف ُيَصلُّونَ  كاُنوا َفإنَّهم ُقباءٍ  أْهُل 

ُقـــوا أنْ  َحَســـًدا ـــا أيْ  ﴿وإْرصـــاًدا﴾ َكِلَمـــُتهم وَتْخَتِلـــَف  َيَتَفرَّ ًب  َتَرقُّ

 َحنَْظَلـةَ  والِـُد  عـاِمرٍ  أُبو وهو ﴿لَِمن حاَرَب اهللاَ وَرُسوَلُه﴾ واْنتِظاًرا

يلِ   - َعنْهُ  َتعالى اهللاُ  َرِضيَ  - الَمالئَِكةِ  ِغسِّ

﴾ ُه:َوَقْوُلــ ــِذينَ  َأْي: ﴿َوَلــَيْحِلُفنَّ ــْوهُ  الَّ  ﴿إِْن َأَرْدَنــا إِال اْلُحْســنَى﴾ َبنَ

﴿َواهللاُ  َتَعاَلى: اهللاُ  َقاَل  بِالنَّاِس، َوِرْفًقا َخْيًرا إِالَّ  بُِبنَْيانِهِ  َأَرْدَناهُ  َما َأْي:

ُهْم َلَكاِذُبوَن﴾ َمـا ا،نـَوو َوفِيَمـا َقَصـُدوا فِيَمـا َأْي: َيْشَهُد إِنَّ  َبنُـوهُ  َوإِنَّ

 َوإِْرَصـاًدا اْلُمْؤِمنِيَن، َبْينَ  َوَتْفرِيًقا بِاهللاِ، َوَكْفًرا ُقباء، لَِمْسِجدِ  ِضرارا
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 َلـُه: ُيَقـاُل  الَّـِذي اْلَفاِسـُق، َعـاِمرٍ  َأُبو َوُهوَ  َوَرُسوَلُه، اهللاَ  َحاَرَب  لَِمنْ 

اِهُب "  .اهللاُ  َلَعنَهُ  "الرَّ

﴿َال َتُقـْم  َوَقْوُلـُه:… ومكـرهم إجرامهم يف لهياإل الحكمُ  نزل ثم

ـةُ  ، والسالم الصالة عليه لَِرُسولِِه، اهللاِ  ِمنَ  َنْهيٌ  فِيِه َأَبًدا﴾  َتَبـع َواْألُمَّ

 .َأَبًدا فِيهِ  ُيَصلِّي َأْي: فِيِه، َيُقومَ  َأنْ  َعنْ  َذلَِك، فِي َلهُ 

َالةِ  َعَلى َحثَّهُ  ُثمَّ  َس  الَِّذي ءُقبا َمْسِجدِ  فِي الصَّ لِ  ِمنْ  ُأسِّ  بِنَائِـهِ  َيْومِ  َأوَّ

ــَوى، َعَلــى ــا َرُســولِِه، َوَطاَعــةُ  اهللاِ، َطاَعــةُ  َوِهــيَ  التَّْق  لَِكِلَمــةِ  َوَجْمًع

ــْؤِمنِينَ  ــْوئًِال  وَمعقــال اْلُم ــَالمِ  َوَم ــِه؛ لِْإلِْس ــَذا َوَأْهِل ــاَل  َولَِه ــاَلى: َق  َتَع

ـَس َعَلـى التَّْقـَوى  ِل َيـْوٍم َأَحـقُّ َأْن َتُقـوَم فِيـِه﴾﴿َلَمْسِجٌد ُأسِّ  ِمـْن َأوَّ

َياُق  َما َوالسِّ  اْلَحِديِث  فِي جاء ولهذا قباء؛ مسجد َمْعرِضِ  فِي ُهوَ  إِنَّ
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ـــِحيِح  ـــوَل  َأنَّ  الصَّ ـــاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُس ـــاء " َق ـــِجِد ُقب ـــي َمْس ـــَالٌة فِ َص

  ."كُعمرة

 طـوارق رشـ من واحفظنا الفجار، وكيد ، األشرار شرَّ  اكفنا اللهم

 …واإلكرام الجالل ياذا والنهار الليل

 المســـلمين ولســـائر ولكـــم لـــي اهللاَ  واســـتغفر هـــذا قـــولي اقـــول

 … التائبين المستغفرين فوزَ  فيا ، اليه وتوبوا فاستغفروه
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 خيرِهم وعلى اصطفى، الذين عباده على وسالما وكفى هللا الحمُد 

 المجـد أربـاِب  صحبهو آلهِ  وعلى ، مقتفى رسولٍ  خير محمد نبيِّنا

 …والوفا

 : وبعد

 …منها نتعلمُ  فماذا ، مسلمون يا الضرار مسجد قصةُ  هي فها

ــتعلمُ  ــا ن ــاَل  أن : أوًال  منه ــات، األعم ــالَك  بالني ــد والمس  بالمقاص

 رســوله وحــذر كَشــفهم ، نيــتهم قــبَح  اهللاُ  علــم فلمــا والطويــات،

 .منهم

 مـن فيهـا مـا افيهـ بـل ، صـافية حسـناٍت  الحسـنات كلُّ  ليس ثانًيا:

 لكـنّ  األولـى، الوهلـة مـن تعرف ال ولكنها وشناعة، ومكر كذب

 : وســلم عليــه اهللاُ  صــّلى قــال..!  عليهــا تــدل والســياقاِت  القــرائن
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(أربٌع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلٌة مـنهن 

كانت فيه خصـلة مـن النفـاق حتـى يـدعها: إذا اؤتمـن خـان، وإذا 

 عاهَد غدر، وإذا خاصم فجر ). حّدث كذب، وإذا

 ُجســومِ  يف األَعــادي ُقلــوَب  … َوَجــدَتها الُقلــوَب  َفتَّشــَت  َأنــَت  إِذا

 ..!األَصاِدِق 

 ، الـداخلي للصـف الشـاقين المنـافقين مـن الحذرِ  وجوُب  وثالثا:

 .والتآلف للوحدة والمزعزعين

ــا: ــنةَ  أن ورابًع ــة الحس ــرٌض  ، الُمفرق ــلوٌب  م ــتعمله ال وأس  اال يس

ــاب ــاق أرب ــقاق النف ــرار والش ــا.  واإلض ــُل  وأم ــان أه ــم اإليم  فه

 . واالجتماع والقوة اللحمة أصحاُب 
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ــن ــدروس وم ــا: ال ــَد  أنّ  أيًض ــالم مقص ــُد  اإلس ــلِ  توح ــان أه  اإليم

 . والبغصاء العداوة ال ، والمحبة الخير على واجتماعهم

 يجـوز ال : علماؤنـا قـال" : اهللا رحمـه القرطبي اإلمام قال : ومنها

 بنائـه مـن والمنعُ  هدُمه، ويجُب  مسجد، جنب إلى مسجٌد  ُيبنى أن

 تكــونَ  أن إال شــاغرًا، فيبقــى ، ألولا المســجد أهــُل  ينصــرَف  لــئال

 …حينئذ، فُيبنى واحد مسجد أهلها يكفي فال كبيرًة، الَمحلةُ 

 فيـه لَوحـدتِهم ومشتٍت  ، المسلمين لجماعة مفرٍق  كلَّ  أن : ومنها

 . الجماعة مع اهللا فيُد  ، النفاق من خصلةٌ 

ــة  ــداة ، والنعم ــة المه ــى الرحم ــلمون عل ــا مس ــّلموا ي ــلوا وس وص

 …نبينا محمدالمسداة ، 
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 ……إّن الحمَد 
 

  إخوَة اإليمان:

 جهــداً   اهللا مرضــاة يف والمســارعة اهللا، لــدين التضــحيةَ  أجمــَل  مــا

 فثمة ، األرض يف وذاته بماله ُيفسد من وجد وإذا.…وفعاًال  وماال

 ..…اهللا طاعة يف يبذلونها فضالء خيارٌ 

َرُءوُف  هللاُ ٱوَ  هللاِ ٱ َضــاِت َمر بتَِغــاءَ ٱ َســهُ َنف رِیَيشــ َمــن لنَّــاسِ ٱ( َوِمــَن 

  .]٢٠٧-٢٠٤﴾ [البقرة  لِعَبادِ اب

، ســنَان ْبــنِ  ُصــهيب فِــي َنَزَلــْت  إنهــا قيــل وِمــيِّ  ، عنــه اهللا رضــي الرُّ

اُس َأْن ُيَهـاِجَر  ـَة َوَأَراَد اْلِهْجـَرَة، َمنََعـُه النـَّ ـا َأْسـَلَم بَِمكَّ ه َلمَّ َوَذلَِك أنَّ

ــُه َوُيَهــاِجَر، َفَعــل. َفــَتَخلََّص ِمــنُْهْم بَِمالِــ ِه، وإْن َأَحــبَّ َأْن يتجــرَد ِمنْ
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ـاُه ُعَمـُر ْبـُن اْلَخطَّـاِب  َوَأْعَطاُهْم َماَلُه، َفَأْنَزَل اهللاُ فِيِه َهِذِه اْآلَيَة، َفَتَلقَّ

ِة. َفَقـاُلوا : َربـح اْلَبْيـُع. َفَقـاَل: وَ  َأْنـُتْم َفـَال َوَجَماَعٌة إَِلى َطَرِف اْلَحرَّ

َأْخَسَر اهللاُ تَِجاَرَتُكْم، َوَما َذاَك؟ َفَأْخَبُروُه َأنَّ اهللاَ َأْنَزَل فِيِه َهِذِه اْآلَيَة. 

ربِح اْلَبْيُع ُصـَهْيُب، َربِـَح اْلَبْيـُع "َقاَل َلُه: ملسو هيلع هللا ىلص َوُيْرَوى َأنَّ َرُسوَل اهللاِ 

 ."ُصَهْيُب 

 اهللا رضـي ُصـَهْيٌب  َأْقَبـَل  : قـال اهللاُ  رحمـه المسيب بن سعيد وعن

ــاِجًرا عنــه ــيِّ  َنْحــوَ  ُمَه ــهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِ َبَع ــر َفاتَّ ــَرْيٍش، ِمــنْ  َنَف ــَزَل  ُق  َعــنْ  َفنَ

 َعِلْمـُتمْ  َقـْد  ُقـَرْيٍش، َمْعَشـرَ  َيـا َقاَل  ُثمَّ . كِنَاَنتِهِ  فِي َما َواْنَتَثَل  َراِحَلتِِه،

 ُكـّل  َأْرِمـيَ  َحتَّـى إِلِـيَّ  َتِصـُلونَ  َال  َواهللاِ  َوَأْنـُتمْ  َرُجًال  َأْرَماُكمْ  ِمنْ  َأنِّي

 ُثـمَّ  َشـْيء، ِمنْهُ  َيِدي فِي َبِقَي  َما بَِسْيِفي َأْضرَِب  ُثمَّ  كِنَاَنتِي، فِي َسْهمٍ 

ةَ  وُقنْيتي َمالِي َعَلى َدَلْلُتُكمْ  ِشْئُتمْ  َوإِنْ  ِشْئُتْم، َما اْفَعُلوا  وخلَّيتم بَِمكَّ
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ا .َنَعمْ  َقاُلوا: َسبِيِلي؟ َربِـَح اْلَبْيـُع، " : َقـاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِـيِّ  َعَلـى َقدم َفَلمَّ

. َقاَل: َوَنَزَلْت: ﴿َوِمَن النَّاِس َمـْن َيْشـرِي َنْفَسـُه اْبتَِغـاَء "َربَِح اْلَبْيعُ 

 َمْرَضاِة اهللاِ َواهللاُ َرُءوٌف بِاْلِعَباِد﴾ .

 كـلَّ  تشـمُل  أنها إال الرومي، صهيب يف مشهورةً  كانت وإن واآلية

ـــاجرين ـــبيل يف المه ـــين ، اهللا س ـــاتِه والمبتغ ـــاجرين مرض  كالمه

ــار ــا ، واألنص ــدموه وم ــن ق ــحياٍت  م ــد ، تض ــوا وق ــواَلهم ترك  أم

 فقـد ، "معونة بئر وحادثةِ  الرجيع بعث" أهُل  وِشبُههم ، وديارهم

 . الحق إلى ودعاةً  مهاجرين وانطلقوا ، اهللا سبيل يف خرجوا

ــوا الصــالحون فهــؤالء ــداءَ  لبُّ ــاركوا الهجــرة، يف اهللا رســول ن  وش

  والنفيس بالعزيز
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 واألمــر كالجهــاد اهللا مرضــاة يف نفســه يبيــع أي (َيشــري ) ومعنــى

 اهللا، عنـد ما وطلب الهجرة، وحب المنكر عن والنهي بالمعروف

 ، عينيه يف اآلخرةُ  تعظمَ  حتى المنزلة، هذه إلى يصَل  أن يمكن وال

 رفقــة مــن يكــون وحينهــا ، بالــه يف وزينتهــا وماُلهــا الــدنيا وتهــونَ 

ـــذين ، واألنصـــار والمهـــاجرين صـــهيب  وشـــرح اهللا هـــداهم ال

 .!… لذلك صدوَرهم

ـــؤالء ـــم وه ـــونَ  ه ق ـــديون الموفَّ ـــذين المه ـــاعوا ال ـــهم ب  ، أنفس

 بذلوا فهم لثوابه، ورجاءً  ، اهللا لمرضاة طلبًا وبذلوها وأرخصوها

 أن ورحمتـه تـهرأف مـن الذي بالعباد، الرؤوُف  الويف للمليء الثمنَ 

﴿إِنَّ اهللاَ اْشـَتَرى ِمـَن  فقال: بذلك، الوفاء وعد وقد لذلك، وفقهم

َة﴾  ويف. اآليـة آخـر إلـى اْلُمْؤِمنِيَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنـَّ
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 برأفتــه وأخبــر وبــذلوها، أنفَســهم اشــتروا أنهــم أخبــر اآليــة هــذه

 هـذا بعد تسأل فال رِغبوا، به ما لِ وبذ طلبوا، ما لتحصيل الموجبة

 والتكـريم الفـوز مـن ينالهم وما الكريم، عند لهم يحصل ما عن ،

 . والمنّ  الفضل واسع واهللا والحفاوة،

 والـذكر اآليـات مـن فيـه بما  ونفعنا ، القرآن يف ولكم لي اهللا بارك

 .. الحكيم

 ..… المسلمين ولسائر ولكم لي اهللاَ  وأستغفرُ  هذا قولي أقوُل 
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 ..…وحده هللا الحمُد 

 : وبعد

 هنا دروٌس مهمة إخوتي الكرام :

ــا ــربَح  أن أوال: فمنه ــي ال ــاة يف الحقيق ــاجرة ، اهللاِ  مرض ــعَ  والمت  م

 . وتعالى تبارك عنده ما وابتغاء ومراضيه، محابه

 يمكــنُ  وال المــرء، يملــك مــا أعظــمُ  والهدايــة اإلســالمَ  أنّ  وثانًيــا:

 بالروح، اصطبغت رحمةٍ  وال القلب، يف َف ُقذ نورٍ  على المساومةُ 

الجسد ( فمن ُيرِد اهللاُ أن يهديه يشـرح صـدره  يف تخللت نعمة وال

 لإلسالم ) سورة األنعام.

 أعظـمُ  هـم ، والسـالم الصـالة عليه ، اهللا رسول صحابةَ  أنَّ  وثالًثا:

 َمـن بـذَل  ومهمـا ، اهللاِ  مـع ومبايعـةً  ودعـوة، وجهـاداً  هجـرةً  الناس
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!! … نصيَفه أو أحِدهم ُمدَّ  يبلغَ  أو فضَلهم، يضاهي فلن ، بعدهم

(خيـُر القـروِن قـْرين، ثـمَّ  : والسـالم الصـالة عليـه قولـه صـح وقـد

ــوٌم يشــهدوَن وال  ــأتي ق ــمَّ ي ــوَنهم، ث ــذين يل ــمَّ الَّ ــوَنهم، ث ــذين يل الَّ

َمُن ).  ُيستشهدوَن، وينُذروَن وال يوفوَن، ويظهُر فيهم السِّ

 مفسـدون ، ُمضـّحون بـاذلونَ  الشـر أهـلِ  يف يوجُد  كما أنه : ومنها

 صـلحاء، طيبـون أنـاٌس  ، اآلخـر الجانـب يف أيًضـا يوجُد  ، بالمال

 اهللاِ  مـع تجـارةً  ومجـَدهم أمـوالهم ويجعلـون اهللا، عنـد مـا يؤثرون

 وأشقياء، وسعداء وشر، وخيرٌ  ، وظلمة نورٌ  الحياةُ  وهكذا تعالى،

 . المستعان واهللا

 ……د وعلى آل محمداللهم صل على محم
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 .…اللهم إنا نسألك فعل الخيرات 

 .…اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وُحسن عبادتك

 ..…اللهم ربَّنا اتنا يف الدنيا حسنةً 

 .…اللهم احفظ بالدنا باألمن واإليمان

 .…البالء ودرك الشقاء َجهدِ إنا نعوذ بك من  اللهم

 ……وترضى اللهم وفق إمامنا لما تحب

 ..…وال المسلمين يف كل مكاناللهم أصلح أح
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 شرورِ  من باهللاِ  ونعوذُ  ، ونستغفُره ، ونستعينُه َنْحَمُده هللاِ  الحمَد  ان

 ُيْضِلْل  وَمن ، له ُمِضلَّ  فال اهللاُ  َيْهِدهِ  َمن ، أعمالِنا سيئاِت  ومن ، أنفِسنا

 أنَّ  وأشهُد  ، له شريَك  ال وحَده اهللاُ  إال إله ال أن وأشهُد  ، له هاِديَ  فال

ًدا  .ورسوُله، صّلى اهللاُ عليه وعلى آلِه وصحبه أجمعين عبُده ُمَحمَّ

 .) يحتسب ال حيث من ويرزقه ، مخرًجا له يجعل اهللا يتِق  ومن (

 معاشَر أهل اإلسالم :

 بـه اهللاُ  أراد فمـن ، اإلنسـانُ  منها يتعلمُ  ، وعبًرا دروًسا الحياة يف إنّ 

 نهايُتـه كانت عنها، واستكبر أعرَض  ومن بها، وانتفعَ  وعاها اخيرً 

 .!…ُخسرا أمره وعاقبة وخيمًة،
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 أدبـت والتـي بـدر، غـزوة البـاهرة، اإلسـالم فتوحـات مـن ولذلك

ــافقين وردعــت مكــة، مشــركي  بهــا ينتفــع أن يجــب وكــان ، المن

 من سخروا وحقدهم، طغيانهم على جرًيا ولكنهم اليهود، جيرانه

  !… استكبرواو ذلك

َأنَّ َرُســوَل اهللاِ َصــلَّى اهللاُ " : اهللا رحمــه إســحاق البــنِ  الســيرة ففــي

َعَلْيِه وسلم لما َأَصاَب ِمْن َأْهِل َبْدٍر َما َأَصاَب َوَرَجَع إَِلى اْلَمِدينَِة، 

ُموا َيا َمْعَشَر َيُهوَد، َأْسـلِ  "َجَمَع اْلَيُهوَد فِي ُسوِق َبنِي َقْينَُقاع َوَقاَل: 

  ."َقْبَل َأْن ُيِصيَبُكُم اهللاُ َما َأَصاَب ُقَرْيًشا 

نََّك ِمْن َنْفِسَك َأْن َقَتْلـَت َنَفـًرا ِمـْن ُقـَرْيٍش  : َفَقاُلوا ُد، َال َيُغرَّ َيا ُمَحمَّ

ـا  كاُنوا َأْغَمـاًرا َال َيْعرُِفـوَن اْلِقَتـاَل، إِنَّـَك َواهللاِ َلـْو َقاَتْلَتنَـا َلَعَرْفـَت َأنَّ

َفَأْنَزَل اهللاُ فِي َذلَِك ِمْن َقـْولِِهْم:  …َنْحُن النَّاُس، َوَأنََّك َلْم َتْلَق ِمْثَلنَا
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ِذيَن َكَفُروا َسُتْغَلُبوَن َوُتْحَشُروَن إَِلى َجَهنََّم َوبِْئَس اْلِمَهاُد﴾  ﴿ُقْل لِلَّ

 إَِلى َقْولِِه: ﴿َلِعْبَرًة ألولِي األْبَصاِر﴾ .

 هزيمـةٍ  مـن المشـركين إلخـوانهم حصـل مـا الىتع اهللاُ  ذّكرهم ثم

 العظـــــة والواجـــــُب  والصـــــناديد، الســـــادة وهـــــالكِ  ، نكـــــراء

 ..…واالعتبار

َهـا- َلُكـمْ  َكـانَ  َقـْد  َأْي: ﴿َقْد َكاَن َلُكـْم آَيـٌة﴾ َتَعاَلى: قال  اْلَيُهـودُ  َأيُّ

 َوَناِصرٌ  ِدينَُه، ُمِعزٌّ  اهللاَ  َأنَّ  َعَلى َدَالَلةٌ  َأْي: ﴿آَيٌة﴾ - ُقْلُتمْ  َما اْلَقائُِلونَ 

 َطـائَِفَتْينِ  َأْي: ﴿فِـي فَِئَتـْيِن﴾ َأْمـَرهُ  َوُمْعـلٍ  َكِلَمَتـُه، َوُمْظِهـرٌ  َرُسوَلُه،

 اْلُمْسِلُموَن، َوْهمُ  ﴿فَِئٌة ُتَقاتُِل فِي َسبِيِل اهللاِ﴾ لِْلِقَتالِ  َأْي: ﴿اْلَتَقَتا﴾

 ..! َبْدرٍ  َيْومَ  شٍ ُقَريْ  ُمْشرُِكو َوْهمْ  ﴿َوُأْخَرى َكافَِرٌة﴾
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 ملسو هيلع هللا ىلص الرسـول وهم ﴿فئة تقاتل يف سبيل اهللا﴾..  بدر يوم هذا وكان

 مـن خرجـوا الـذين قريش كفار أي: ﴿وأخرى كافرة﴾ وأصحابه

 اهللا، ســبيل عــن ويصــدون النــاس، ورئــاء وفخــرا بطــراً  ، ديــارهم

ــع ــين اهللا فجم ــائفتين ب ــدر، يف الط ــان ب ــركون وك ــعاَف  المش  أض

 يــرى أي: ﴿يــرونهم مثلــيهم رأي العــين﴾ القــ فلهــذا المــؤمنين،

 المضـاعفة تبلـغُ  كثيـرة، زيـادة علـيهم يزيدون الكافرين المؤمنون

 المـؤمنين اهللا فنصـر﴿رأَي العين﴾  بقوله هذا وأكد عليها، وتزيد

ــدهم ــره وأي ــوهم، بنص ــوا فهزم ــناديدهم، وقتل ــروا ص ــرا وأس  كثي

 .. منهم،

 هـذا ففـي به، كفر من خاذٌل و نصره، من ناصرٌ  اهللاَ  ألنّ  إال ذاك وما

 والعقــول النافــذة البصــائر أصــحاب أي: األبصــار، ألولــي عبــرةٌ 
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 مبطلـة، واألخرى الحق، معها المنصورة الطائفةَ  أن على الكاملة،

 والعـدد والعدد ، الظاهرة األسباب مجرد إلى الناظرُ  نظر فلو وإال

 أنـواع مـن الكثيـرة الفئـة لتلـك القليلـة الفئـة هـذه غلبـة بـأن لجزم

 تقومَ  حتى ، وعزته ونصُره اهللا عونُ  ذلَك   وراء ولكنّ  المحاالت،

 . المحجة وتظهرَ  الحجة،

 اهللا رسـول تحـذير مـن قينقـاع بنـي يهـودُ  ينتفـع لم المؤسِف  ومن

..  المكتــوب الميثــاق يحترمــوا ولــم الموقظــات، اآليــات ونــزول

 اهللا رسـول ظـل الكبـرى، بـدر غـزوة من شهر من أقل بعد ولذلك

 مـع مـوقفهم بسـبب كـاملين، أسبوعين نحو قينقاع لبني محاصًرا

 إلـى وجلسـت قينقـاع، بنـي سـوق إلى قدمت المسلمين من امرأة

 !… منه، وتشتري تبيع اليهود الصاغة أحد
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 المــرأةُ  ورفضــت وجِههــا، كشــف علــى يريــدونها اليهــودُ  فجعــل

 ثوبهـا طـرَف  ورَبـط ، خلفها من اليهود أحُد  فجاء ذلك، المسلمة

 فصـرخت، المرأةُ  انكشفت وقفت وعندما تشعر، أن دون برأسها

 فـاجتمع ذلـك، فعـل الـذي اليهـوديَّ  وقتـل المسـلمين أحُد  فجاء

 أزمـة بـوادرَ  هـذه فكانـت وقتلـوه، المسـلم علـى قينُقـاع بني يهودُ 

 قينقـاع بنـي قبيلـةُ  اجتمعت فقد المنورة، المدينة داخل يف ضخمة

 عــورة علــى االعتــداء بجريمــة قــاموا أن بعــد المســلم، قتــل علــى

 الفـــور وعلـــى اهللا، رســـول إلـــى األمـــرُ  وبلـــغَ  .المســـلمة المـــرأة

 بنــي حصــون إلــى ســريًعا وانتقــل جيًشــا، وجّهــز الصــحابة جمــع

ــاع، ــرا قينق ــم محاص ــزالً  له ــوَنهم ومزل ــوَبهم حص ــانوا..  وقل  وك

 ، المنـافقين رأس سـلول بـن ُأَبـي بن عبداهللا فقام الخزرج، حلفاء

، يف أحِسن محمد، يا وقال: يهمف فكلَّمه  فأدخـل يجبه، فلم مواليَّ
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 اهللا رسـوُل  فغِضـب وسـلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول جيب يف يَده

 ُأرِسلك ال فقال: ( ويحك أرِسلني )، وقال: وسلم عليه اهللا صلى

ــى ــنَ  حت ــى ُتحِس ، إل ــواليَّ ــة م ــر أربعمائ ــة حاس ــد دارع وثالثمائ  ق

 واهللا إنِّي! واحدة غداة يف تحصدهم ، واألسود األحمر من منعوين

((هــم  وســلم: عليــه اهللا صــلى النبــي فقــال الــدوائر، أخشــى امــرؤ

 ..معهم ولعنه اهللا لعنهم.. خلُّوهم، ، لك))

 إنَّما أرضون، لهم يكن ولم مال، من لهم كان ما المسلمونَ  وغنِم

 َيلَبثـوا فلم الشام، أرض من "أذِرعات" إلى وساروا صاغًة، كانوا

 !…هلكوا ثمَّ  قليًال  بها

اللهم آت نفوَسنا تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها 

 .…وموالها 

 أقوُل قولي هذا وأستغفُر اهللاَ لي ولكم ولسائر المسلمين ..
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 النبيــين خــاتم علــى والســالم والصــالةُ  الحمــُد هللاِ رب العــالمين ،

 .…أجمعين وصحبه آلهِ  وعلى

  : الفضالء اإلخوة أيها

 اهللا رسـول وحصـار السـيرة يف المشـهورة قينقـاع بنـي غـزوةُ  فهذه

 الــدروس مــن عــدة وفيهــا..  لهــم القــرآين الــنصِ  وتحــذير لهــم،

 والفوائد:

 ال والتـي المستكبرة، والنفوس ، الواعية غير العقول رداءةُ  أولها:

 بحســـن العقـــول تســـمو وإنمـــا.  والتجاريـــب بـــالمواقف تنتفـــع

 .االتعاظ

 علـى واالعتداء اهللا، محارم انُتهكت إذا اهللا رسولِ  بةُ غْض  : وثانيها

 .مسلمة امرأة عرض



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

MTQ 

ــُث  وثالثهــا:  الغــَش  حــالهم طبيعــة مــن وأنّ  وغــدُرهم اليهــود خب

 .!… الجوار وسوء والخيانة

 بـن عبـادة وفضـل ، المـرأة علـى الغيـور المـؤمن فضيلة : ورابعها

ـــامت ـــذي الص ـــرأ ال ـــن تب ـــود م ـــن اليه ـــو هللا والءه وأعل  لهولرس

 .. وللمؤمنين

ـــَد  المنـــافقين خطـــرُ  : ومنهـــا  اليهـــود عـــونُ  وأنهـــم ، الـــدهور أب

 وتعــزز.  عــنهم ودفاعــه ســلول ابــن نفــاِق  وانكشــاف واألعــادي،

 . دينه وشعائر بإسالمه والمسلمة المسلم

 ، المستضـعفة القلـةَ  ينصـرُ  تعـالى، اهللا عنـد مـن النصـرَ  أنّ  : ومنها

 لعلهـم وِحكًمـا دررسًا األلباب ليأو ويري ، الغالبة الكثرةَ  وُيذل

 .… ينتفعون
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 مهمـا الـدنيا يف الكفـار هزيمـة يف مضـت الربانيـة السنةَ  أن : ومنها

  .اآلخرة يف الجحيم نار الى وخلوصهم ،  تطاولوا

ُهمَّ  دٍ  َعَلى َصلِّ  اللَّ يِّ  النَّبِيِّ  ُمَحمَّ ٍد، آلِ  َوَعَلى األُمِّ  َصـلَّْيَت  َكَما ُمَحمَّ

ـدٍ  َعَلـى َوَبـاِركْ  إِْبَراِهيَم، آلِ  َوَعَلى ِهيمَ إِْبَرا َعَلى ـيِّ  النَّبِـيِّ  ُمَحمَّ  األُمِّ

ـٍد، آلِ  َوَعَلى  إِْبـَراِهيَم، آلِ  َوَعَلـى إِْبـَراِهيمَ  َعَلـى َباَرْكـَت  َكَمـا ُمَحمَّ

 .…َمِجيٌد  َحِميٌد  إِنََّك 

 .… بمعصيتك تذلنا وال ، بطاعتك أعزنا اللهم

 .… حسنة االدني يف آتنا ربنا اللهم
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 شرورِ  من باهللاِ  ونعوذُ  ، ونستغفُره ، ونستعينُه َنْحَمُده هللاِ  الحمَد  إنّ 

 ُيْضِلْل  وَمن ، له ُمِضلَّ  فال اهللاُ  َيْهِدهِ  َمن ، أعمالِنا سيئاِت  ومن ، أنفِسنا

 أنَّ  وأشهُد  ، له شريَك  ال وحَده اهللاُ  إال إله ال أن وأشهُد  ، له هاِديَ  فال

ًدا  . ورسوُله عبُده ُمَحمَّ

ُقوا النَّاُس  َأيَُّها َيا  ِمْنَها َوَخَلَق  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اتَّ

ُقوا َونَِساءً  ِرَجاًالَكثِيًرا ِمنُْهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها  بِهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اهللاَ  َواتَّ

 َرِقيًبا . َعَلْيُكمْ  َكانَ  اهللاَ  إِنَّ  امَ َواْألَْرَح 

 : بعد أما

 إخوَة اإلسالم :

 وال ، االنتصـار ذلـك ينتصـر أن بالشعر قوُمه عّيره إلنسانٍ  يكن لم

 ويحـدَث  ، المجيـد الظهـور ذلك يظهرَ  أن بالكهانة وصف لرجل

 .!… المذهلة الحضارية التحوالت تلك
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 !… تائبين لمينمس وصوب، حَدٍب  كل من الناُس  فيأتيه

 ( أم يقولون شاعٌر نتربُص به ريب المنون). سورة الذاريات .

 : ذلك َعَلْيِهمْ  معترًضا وأبطلها ، الدعوى هذه القرآنُ  أنكرَ  ولذلك

ْهرِ  َقـَواِرعُ  :﴿َأْم َيُقوُلوَن َشاِعٌر َنَتَربَُّص بِـِه َرْيـَب اْلَمنُـوِن﴾ َأيْ  . الـدَّ

 ، الموت َيْأتَِيهُ  َحتَّى َعَلْيهِ  َوَنْصبِرُ  ُننْظُِرهُ  ُلوَن:َيُقو اْلَمْوُت: َواْلَمنُوُن:

ُقْل َتَربَُّصوا َفـإِنِّي َمَعُكـْم ﴿ َتَعاَلى: اهللاُ  َقاَل  َشْأنِِه، َوِمنْ  ِمنْهُ  َفنَْسَترِيَح 

 لَِمنْ  َوَسَتْعَلُمونَ  َمَعُكْم، ُمنَْتظِرٌ  َفإِنِّي اْنَتظُِروا َأِي: ِمَن اْلُمَتَربِِّصيَن﴾

ْنَيا فِي َوالنُّْصَرةُ  اْلَعاقَِبةُ  َتُكونُ   .َواْآلِخَرةِ  الدُّ

ـا اْجَتَمُعـوا فِـي  : عنـه اهللا رضي َعبَّاس اْبنِ  َعنِ  وروي َأنَّ ُقَرْيًشـا َلمَّ

َقاَل َقائٌِل ِمـنُْهْم : اْحَتبُِسـوُه فِـي ِوَثـاٍق، ملسو هيلع هللا ىلص َداِر النَّْدَوِة فِي َأْمرِ النَّبِيِّ 

ِه َرْيَب اْلَمنُوِن َحتَّى َيْهَلَك، َكَما َهَلـَك َمـْن َهَلـَك َقْبَلـُه ُثمَّ َتَربَُّصوا بِ 



 

 

ÌÈfiaÜœ÷]<Ï4ä÷]<g�} 

NKK 

َما ُهَو َكَأَحِدِهْم. َفَأْنَزَل اهللاُ فِي َذلَِك  َعَراِء : ُزَهْيٌر َوالنَّابَِغٌة، إِنَّ ِمَن الشُّ

 .ِمْن َقْولِِهْم : ﴿ َأْم َيُقوُلوَن َشاِعٌر َنَتَربَُّص بِِه َرْيَب اْلَمنُوِن ﴾ 

ــو ــدّبروا ول ــيًال  ت ــوا ، قل ــخَف  لعرف ــولِهم س ــم ، ذاك ق ــن وأنه  كم

 .!…بأصابعه الضوءَ  يحجُب 

 !؟..الضياءِ  عن العالمون أيعَمى. …ليٌل  الصبُح  هذا قلُت  وهبني

 َتْأُمُرُهمْ  ُعُقوُلُهمْ  َأْي: ﴿َأْم َتْأُمُرُهْم َأْحالُمُهْم بَِهَذا﴾ : َتَعاَلى َقاَل  ُثمَّ 

 فِــي َيْعَلُمــونَ  الَّتـِـي اْلَباطَِلــةِ  اْألَْقــَوالِ  ِمــنَ  فِيــَك  وُلوَنــهُ َيقُ  الَّــِذي بَِهــَذا

َها َأْنُفِسِهمْ   ُهـمْ  َوَلكِـنْ  َأْي: ﴿َأْم ُهـْم َقـْوٌم َطـاُغوَن﴾ َوُزورٌ  َكِذٌب  َأنَّ

ٌل  َقْومٌ   .فِيَك  َقاُلوهُ  َما َعَلى َيْحِمُلُهمْ  الَِّذي ُهوَ  َفَهَذا ُمَعانُِدوَن، ُضالَّ

ـــُه﴾﴿َأْم َيقُ  َل ـــوَن َتَقوَّ ـــُق  َأْي: وُل ـــْرآنَ  َيْخُل ـــنْ  اْلُق ـــاءِ  ِم  َنْفِســـِه، تِْلَق

ُل " ــُف  "َوالتََّقــوُّ  َلــْيَس  اْلَكــِذِب، فِــي إِالَّ  ُيْســَتْعَمُل  َوَال  اْلَقــْوِل، َتَكلُّ
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 َأْلـَزَمُهمُ  ُثمَّ . اْستِْكَباًرا بِاْلُقْرآنِ ﴿َبْل َال ُيْؤِمنُوَن﴾  َزَعُموا، َكَما اْألَْمرُ 

ةَ الْ   َوَنْظِمـهِ  اْلُقـْرآنِ  ِمْثـَل  ،َأْي: ﴿َفْلَيْأُتوا بَِحـِديٍث ِمْثِلـِه﴾ َفَقاَل: ُحجَّ

ــِه، َوُحْســنِ  ــًدا َأنْ  ﴿إِْن َكــاُنوا َصــاِدقِيَن﴾ َبَيانِ  قَِبــلِ  ِمــنْ  َيُقوُلــهُ  ُمَحمَّ

 !…َنْفِسهِ 

 اهللا، عنـد من نورٌ  ألنه ذلك، من أعجزُ  فهم هيهات، هيهاَت  ولكن

 ..! مبارك، ىوهد صادق، ووحي

 رحمـةً  لـدنك مـن لنا وهب هديتنا، إذ بعد قلوبنا ُتزغ ال ربنا اللهمَّ 

 .…  الوهاب أنَت  إنك

 ..…المسلمين ولسائر ولكم لي اهللاَ  وأستغفرُ  هذا قولي أقوُل 
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 نبينا على وسلم اهللا وصّلى ، فيه مباركا طيبا كثيرا حمًدا هللا الحمُد 

 ..…أجمعين وصحبِه آلهِ  وعلى محمد

  : وبعد

  أيها اإلخوة الكرام :

ــة الشــعر دعــوى كانــت  تجــاهَ  المشــركون يطلقهــا تهمــةً  والكهان

 ، فكرًيـا مناظرته عن عجزوا لّما ، والسالم الصالةُ  عليه اهللا رسول

 كالُمهـم كـان ولـذلك ..العظـيم القـرآن هـذه مثـل بشـيء يأتوا أو

 . والضحك للسخرية مدعاةً 

 : منها فوائد وهنا

 تلـك مثـل وقـوُل  التناقض، إلى تعمُد  ال الراجحة لعقوَل ا أنّ  أوال:

 . وحامله القرآن تجاه السفاهات
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 ، وتحمـًال  صـبرا إال الداعيـة تزيـُد  ال الواهيـة الـتهمَ  تلـك أن ثانًيا:

َربِّـَك  َمـِت ( َفَذكِّر َفَما َأنـَت بِنِع اآليات: أول يف تعالى قال ولذلك

َتَربَُّص بِهِ  َأم َيُقوُلونَ  نُونٍ بَِكاِهن َوَال َمج  فـاهللا )لَمنُونِ ٱ َب َري ۦَشاِعر نَّ

َرُهمْ  َوَأنْ  ِعَبـاِدِه، إَِلـى ِرَساَلَتهُ  ُيَبلِّغَ  بَِأنْ  ، رسوله يأمر  َأْنـَزَل  بَِمـا ُيـَذكِّ

 َفَقـاَل: َواْلُفُجـورِ  اْلُبْهَتـانِ  َأْهـُل  بِـهِ  َيْرِميـهِ  َمـا َعنْـهُ  َنَفـى ُثـمَّ . َعَلْيهِ  اهللاُ 

ْر فَ   َلْســَت  َأْي: َمــا َأْنــَت بِنِْعَمــِة َربِّــَك بَِكــاِهٍن َوال َمْجنُــوٍن﴾﴿َفــَذكِّ

َلهُ  َكَما بَِكاِهنٍ  اهللاِ  بَِحْمدِ  ـارِ  ِمـنْ  اْلَجَهَلـةُ  َتَقوَّ  َواْلَكـاِهُن:. ُقـَرْيشٍ  ُكفَّ

ئِيُّ  َيْأتِيهِ  الَِّذي اَها بِاْلَكِلَمةِ  اْلَجانِّ  ِمنَ  الرِّ مَ  َخَبرِ  ِمنْ  َيَتَلقَّ ﴿َوال  اِء،السَّ

ْيَطانُ  َيَتَخبَُّطهُ  الَِّذي َوُهوَ  َمْجنُوٍن﴾  .اْلَمسِّ  ِمنَ  الشَّ

 فكيـف متناقضـة، للحق المحاربين دعاوى تكونُ  ما غالًبا : وثالثا

 ولـذلك … واحـد عقـلٍ  يف والجنـون رالكهانـةِ  الشـعرِ  بين ُيجمعُ 
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 أبلـُج  فـالحق ، تنكسـه عالمـات وللباطـل تحليـه، عالمـات للحق

 .. أبلج لوالباط

  : أيًضا الفوائد ومن

 يف وقدرُتــه ، والمبطلــين الكفــرة تحــدي علــى القــرآنِ  حجيــة بقــاءُ 

 بتلـك منـه يفـرونَ  ولـذلك …وظهـوًرا برهانـًا وهـزيمتهم دفعِهم

 يـــوم إلـــى خالـــدةً  بالغـــًة، حجـــةً  اهللا بحمـــد يـــزال وال …الـــتهم

 ..…ةالقيام

ــم ، والر ــي األعظ ــى النب ــلمون عل ــا مس ــّلموا ي ــلوا وس ــول وص س

 …األكرم

 …الخيرات فعَل  نسألَك  إنا اللهم

 ..…الشقاء ودرك البالء َجهد من بك نعوذ إنا اللهم
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 ..… علينا ُتعنْ  وال أعنّا اللهم

 ..…عنا راضٍ  وأنت وتوفنا وسددنا، اهدنا اللهم

 …واإليمان باألمن بالَدنا احفظ اللهم

 …وترضى تحب لما إمامنا وفق اللهم

 ……كوكتاب دينك انصر اللهم

 …… قلوبنا ثبت القلوب مقلَب  يا اللهم

 …حسنة الدنيا يف آتنا ربَّنا اللهم

 .…أنفسنا ظلمنا ربنا اللهم
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 الفهــرس
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MO;J�̂ Ą̂ \Êfǐ�‚h̨;�̂ Ą̂;\Ê›̌ą́�uh̨U .......................................................... ٢٤٢ 

MP;J�”�›�bĄ̂;Ì�÷¬̨�’;�œ�÷|̌;�€Ë�æ¡̨U ........................................................ ٢٥١ 

MQ;Jj̨�Á�̂Ñ̨Ą̂;ą̃]�fi’\;‡̨Ê�÷|̌�ÅĄ́;È�…;�flÁ�Ä;�„�÷’\U ............................................ ٢٦٠ 

MR;JflÁÉ’\Â;\\ÂÉ†;\ÅqâŸ;�\Ñ\ÖîU .................................................. ٢٦٨ 

MS;JflŸÂ;ã]fi’\;flŸ;ÍÖçÁ;„â ›U ................................................... ٢٨٠ 
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