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 ( : الهجرة إلى الحبشة01الدرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد هلل رب العالمٌن, والصالة والسالم على سٌدنا دمحم الصادق الوعد األمٌن, اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنن 

العلٌم الحكٌم, اللهم علمنا ما ٌنفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحك حماً, وارزلنا اتباعه, وأرنا أنت 

الباطل باطالً, وارزلنا اجتنابه, واجعلنا ممن ٌستمعون المول فٌتبعون أحسنه, وأدخلنا برحمتن فً عبادن 

المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات الصالحٌن, أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار 

 المربات. 

 ما معنى المستضعف فً هذه اآلٌة ؟ 

أٌها األخوة، مع درس جدٌد من دروس فمه السٌرة النبوٌة، ولد وصلنا إلى درس الهجرة إلى الحبشة، ولبل 

 الحدٌث عن الهجرة ال بد من توضٌح، دلموا فً هذه اآلٌات، لال تعالى: 

الُوا أَلَْم تَُكْن أَْرُض ِذٌَن تََوفَّاُهُم اْلَمََلئَِكةُ َظاِلِمً أَْنفُِسِهْم لَالُوا فٌَِم ُكْنتُْم لَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفٌَن فًِ اْْلَْرِض لَ ﴿إِنَّ الَّ 

ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فٌَِها فَأُولَئَِن َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصٌراً﴾  َّللاَّ

 ( 79نساء اآلٌة: ) سورة ال

هل تصدلون أن المستضعؾ فً األرض إذا لم ٌهاجر ولع فً وعٌد رب العالمٌن، كٌؾ؟ أنت ذهبت إلى بلد من 

أجل هدؾ واحد، أن تنال دكتوراه، فإذا منعتن الجامعة من أن تنتسب إلٌها، هل ٌمكن أن تبمى فً هذا البلد؟ أنت 

ٌا، فإذا منعت من أن تنتسب إلى الجامعة ال معنى لبمابن فً جبتها من أجل هدؾ واحد، هو أن تنال شهادة عل

 البلد، ال بد من أن تتحول إلى بلد آخر، هذا مثل.

 لو كبرنا المثل, أنت فً الدنٌا من أجل أن تعبد هللا، الدلٌل:

ْنَس إَِّلَّ ِلٌَْعبُُدوِن ﴾  ﴿َوَما َخلَْمُت اْلِجنَّ َواْْلِ

 (65) سورة الذارٌات اآلٌة: 

ل بٌنن وبٌن أن تعبد هللا فً أي بلد، ال بد من أن تؽادر هذا البلد، لبل أن تؽادر إن حاولت أن تصلح فإذا حٌ

وأفلحت ال تؽادر، إن استطعت أن تهٌا جواً تعبد هللا فٌه فال تؽادر، إن ألنعت الناس أن ٌؽٌروا فال تؽادر، أما 

 بد هللا فال بد من أن تؽادر، اآلن نفهم اآلٌة الكرٌمة: إذا استحال علٌن أن تعبد هللا، وعلة وجودن فً الدنٌا أن تع
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 اْْلَْرِض ﴾﴿إِنَّ الَِّذٌَن تََوفَّاُهُم اْلَمََلئَِكةُ َظاِلِمً أَْنفُِسِهْم لَالُوا فٌَِم ُكْنتُْم لَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفٌَن فًِ 

 (  79) سورة النساء اآلٌة: 

المدرة، فمنعت أن تعبد هللا، منعت من أن تحجب نساءن، منعت ما معنى مستضعفٌن؟ إما أنن ضعٌؾ من حٌث 

من أن تحجب بناتن، منعت أن تإدي شعابر دٌنن، منعت أن تمٌم فرابض هللا عز وجل، أنت هنا ضعٌؾ، ولم 

 تستطع أن تصلح، وال أن تؽٌر، إذاً: ٌنبؽً تؽادر 

ة، ضعفت أمام الشهوات، لم تستطع أن تمٌم المعنى الثانً: بلد فٌه حرٌة، لكن نفسن ضعفت أمام مؽرٌات الحٌا

 أمر هللا ال لمعاً بل ضعفاً، هذا ضعؾ من نوع آخر.

فلذلن حٌنما تكون فً بلد وٌحال بٌنن وبٌن عبادة هللا ٌجب أن تبحث عن بلد تستطٌع أن تعبد هللا فٌه، وأن تحمك 

 العبادة.  سر وجودن وؼاٌة وجودن، والعلة التً جًء بن إلى الدنٌا من أجلها، وهً

 لماذا أرسل النبً أصحابه إلى الحبشة ؟ 

أٌها األخوة، كان علٌه الصالة والسالم ضعٌفاً، وٌعانً ما ٌعانً، ولكن عمه كان ٌحمٌه، بٌنما آحاد المسلمٌن 

 كانوا معرضٌن لألذى والتنكٌل، والتضٌٌك، والضرب، واإلٌالم، والنبً علٌه الصالة والسالم كما وصفه هللا: 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ﴾﴿لَمَ   ْد َكاَن لَُكْم فًِ َرُسوِل َّللاَّ

 (  12) سورة األحزاب اآلٌة: 

ٌُْكْم بِاْلُمْؤِمنٌَِن َرُءوٌف َرِحٌمٌ  ٌِْه َما َعنِتُّْم َحِرٌٌص َعلَ   ﴾﴿لَمَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعِزٌٌز َعلَ

 (  211) سورة التوبة اآلٌة: 

 دعت أصحابه المضطهدٌن الذٌن ٌنكل بهم، الذٌن ٌُضربون، الذٌن تصادر أموالهم، إلى الهجرة فرحمة النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 إلى الحبشة، ظناً أن فٌها ملكاً عادالً. 

 أنواع السفر فً اْلسَلم: 

 بالمناسبة، ما حكم السفر فً اإلسالم؟ أعلى أنواع السفر من دون استثناء:

 ـدعوة.السفر األول: لنشر الـــ

 السفر الثانً: أن تسافر فراراً بدٌنن.

 السفر الثالث: أن تسافر طلباً للـعلم.

 السفر الرابع: أن تسافر طلباً للرزق. 

 



جرج النثويح لفضيلح الدكتور دمحم راتة الناتلسيالهتاب ك  

 

3 

واآلن هنان سفر اسمه السفر السٌاحً، هذا حكمه حكم المسافر، فإذا ألام الصلوات الخمس، وؼض بصره، ولم 

أما إذا كان السفر مطٌة إلى ارتكاب المعاصً واآلثام فهذا ال  ٌرتكب معصٌة فً هذا السفر فهو مباح لٌس ؼٌر،

 ٌجوز. 

 إلٌكم هجرة المسلمٌن إلى الحبشة: 

كانت الهجرة األولى إلى الحبشة فً السنة الخامسة من بعثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، والذٌن هاجروا هم أحد عشر رجالً، 

لى الشعٌبٌة، منهم الراكب، ومنهم الماشً، وهذا اإلسالم الذي وأربع نسوة، خرجوا متسللٌن سراً حتى انتهوا إ

تنعمون به الٌوم، هذه المساجد، هذه الخطب، هذه الدروس، هذا األمن الذي ٌشعر به المسلمون, من دفع ثمنه؟ 

داً، أصحاب النبً علٌهم رضوان هللا، دفعوا ثمنه باهظاً، إنسان ٌسافر من مكة إلى الحبشة مشٌاً، الحٌاة شالة ج

والحر ال ٌحتمل، ووفك هللا تعالى حٌنما وصلوا إلى الساحل سفٌنتٌن للتجار حملوا هإالء الصحابة إلى أرض 

 الحبشة جمٌعاً بنصؾ دٌنار، 

)) ولد ثبت من طرق صحٌحة ما ورد عن أم المؤمنٌن أم سلمة رضً هللا عنها، وكانت ضمن من هاجر إلى 

لما ضالت علٌنا مكة، وأوذي أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وفتنوا، ورأوا  الحبشة، فً الهجرة اْلولى، حٌث لالت:

وحكمة أنه  -ما ٌصٌبهم من البَلء والفتنة فً دٌنهم، وأن النبً ملسو هيلع هللا ىلص َّل ٌستطٌع أن ٌدفع عنهم هذا اْلذى,

لوة تحمً أتباعه، وَّل ٌملن ضعٌف ذكرتها مرتٌن من أجل تثمٌن من ٌؤمن به، لٌس عنده شًء ٌعطٌه، وَّل 

لهم نفعاً وَّل ضراً، فاْلٌمان به إٌمان خالص، لكن لو أن لوٌاً من ألوٌاء اْلرض ادعى أنه جاءته النبوة، ودعا 

الناس إلى اْلٌمان به، وهللا لتجدن المَلٌٌن المملٌنة تؤمن به خوفاً منه، َّل لٌمة لهذا اْلٌمان، أراد هللا عز 

ناس برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٌماناً حمٌمٌاً َّل رغبة وَّل رهبة، َّل طمعاً وَّل خوفاً, كان علٌه وجل أن ٌكون إٌمان ال

فمال لهم علٌه الصَلة والسَلم: إن  -الصَلة والسَلم فً منعة من لومه بنً هاشم، ومن عمه أبً طالب، 

لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فٌه، فخرجنا  بأرض الحبشة ملكاً َّل ٌظلم أحد عنده، فالحموا ببَلده، حتى ٌجعل هللا

ـ كما تمول أم سلمة ـ فخرجنا إلٌها إرساَّلً حتى اجتمعنا فٌها فنزلنا بخٌر دار إلى خٌر جار آمنٌن على دٌننا، 

 ولم نخَش من هذا الملن ظلماً((

 ]ورد فً األثر[
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زوجته رلٌة بنت رسول هللا صلى وتروي الرواٌات أن سٌدنا عثمان بن عفان كان أول من خرج مهاجراً، ومعه 

هللا علٌه وسلم، ولد أورد اإلمام البخاري حدٌثاً بسند موصول عن أنس، لال: أبطؤ على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خبرهما، 

ٌعنً خبر وصولهما سالمٌن إلى الحبشة، فمدمت امرأة، فمالت له: لمد رأٌتهما، ولد حمل عثمان امرأته على 

 ٌه الصالة والسالم: دابة، فمال عل

 ))صحبهما هللا، إن عثمان ْلول من هاجر إلى هللا بأهله بعد لوط(( 

 ]ورد فً األثر[

 من معانً الهجرة إلى هللا ورسوله: 

 إذا كان المهاجر هدفه خدمة أمته:  -2

سان مإمنة، إنسان ٌذهب إلى بالد الؽرب لٌدرس، تروق له الحٌاة، حٌاة جمٌلة جداً، بالد جمٌلة، حاجات اإلن

الدخل فلكً، األمور كلها فً خدمة اإلنسان، ٌنسى وطنه، وٌنسى بلده، وٌنسى أمته، وٌنسى أن لحم كتفه من 

 خٌر وطنه، فهو ٌسعى لكسب أكبر لدر من المال. 

ً أن ٌعود إلى بلده المسلم، وبلده المسلم لٌس بلداً متطوراً، بل هو بلد نا مً، هذا اإلنسان لو اتخذ لراراً بطولٌا

لٌمدم علمه لهإالء المسلمٌن الذٌن هم أبناء جلدته، هذا اإلنسان أنا أرى أن عودته إلى بلده، وتحمله بعض متاعب 

 بلده فً سبٌل أن ٌمدم خدمات جلٌة ألمته اإلسالمٌة هذا ٌعد عند هللا مهاجراً. 

 المتمسن بدٌنه فً زمن الهرج هً هجرة إلى رسول هللا:  -2

ً آخر للهجرة، أن عبادة فً الهرج، فً زمن الفتن، وزمن الفسك والفجور، وفً زمن أن ٌؽدو الدٌن  ومعنا

ضعٌفاً، وزمن أن الذي ٌعبد هللا كالمابض على الجمر، وزمن النساء الكاسٌات العارٌات، وزمن ٌإتمن الخابن، 

ن األمٌن، وزمن ٌضام اآلمرون بالمعروؾ، والناهون عن المنكر، وزمن ٌذوب للب ال مإمن فً جوفه مما وٌخوَّ

ٌرى، وال ٌستطٌع أن ٌمول كلمة، إن تكلم لتلوه، وإن سكت استباحوه، وزمن فٌه موت كعماص الؽنم، ال ٌدري 

 الماتل لما ٌمتل، وال الممتول فٌما لتل, فً هذا الزمن الصعب عبادة فً الهرج كهجرة إلً.

ت, والشهوات، وكل شًء على خالؾ ما هو من ٌعبد هللا فً آخر الزمان حٌث الفتن, واالضطرابات، والضالال

ً هجرة إلى هللا خالصة، لو وسعنا الهجرة  علٌه، فً زمن ٌصبح المعروؾ منكراً، والمنكر معروفاً، هذه أٌضا

 أٌضاً, لال علٌه الصالة والسالم: 
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 ))والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه ((

 ]أخرجه البخاري فً الصحٌح[ 

 مع أزواجهن إلى الحبشة: من النساء اللواتً هاجرن 

 أٌها األخوة، بعد فتح مكة أؼلك باب الهجرة، 

 )) َّل هجرة بعد فتح مكة ((

 ]أخرجه البخاري فً الصحٌح[ 

الصحابة الكرام الذٌن هاجروا على رأسهم عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوؾ، والزبٌر بن العوام، وأبو 

بن عبد األسد، وعثمان بن مظعون، وؼٌرهم، وأما النسوة فهن  حذٌفة بن عتبة، ومصعب بن عمٌر، وأبو سلمة

رلٌة بنت النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وسهلة بنت سهل امرأة أبً حذٌفة، وأم سلمة بنت أبً أمٌة امرأة أبً سلمة، ولٌلى امرأة 

 عامر بن أبً ربٌعة، ولد عرفت هذه الهجرة بالهجرة األولى إلى الحبشة.

إلى العنصر النسابً, كٌؾ أن الصحابٌات الجلٌالت كن ٌشاركن أزواجهن السراء والضراء،  أرأٌتم أٌها اإلخوة

 واإللامة والسفر، والحلة والترحال؟ 

 لماذا لم ٌهاجر الصدٌك إلى الحبشة ؟ 

، وللصدٌك لصة، ذلن أن أبا بكر رضً هللا عنه أراد أن ٌلتحك بالمهاجرٌن إلى الحبشة، فً هذه أٌها األخوة

الهجرة األولى، بعد أن اشتد أذى لرٌش علٌه، وهو سٌد كبٌر فً لومه، لكن الباطل أرعن، الباطل ال ٌعرؾ 

لى سٌدنا الصدٌك سلن طرٌماً ألدار الناس، الباطل ال ٌمٌز الصالح من الطالح، فبعد أن اشتد أذى المشركٌن ع

آخر، تشٌر األخبار أنه سار فً طرٌك الٌمن، حتى إذا ما بلػ برن الؽماد، حتى لمٌه ابن الدؼنة، وهو سٌد لبابل 

المارة حلفاء بنً زهرة المرشٌة، لال: أٌن ترٌد ٌا أبا بكر؟ فمال أبو بكر: أخرجنً لومً، فؤنا أرٌد أن أسٌح فً 

 فمال ابن الدؼنة: إن مثلن ال ٌَخرج وال ٌُخرج، لذلن لال علٌه الصالة والسالم: األرض، وأن أعبد ربً, 

 ))َّل ٌعرف الفضل ْلهل الفضل إَّل أهل الفضل ((

 ]ورد فً األثر[ 
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فإنن تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتمري الضٌؾ، وتعٌن على نوابب الحك، وكان الصدٌك 

ل هللا، وما طلعت شمس على رجل بعد نبً أفضل من أبً بكر، لذلن رضً هللا عنه أشبه الصحابة برسو

ً إذا أجار  ً وجٌها ً شرٌفا أجاره، معنى أجاره أي جعله فً ذمته، هذه عادة مطبمة فً الحٌاة الجاهلٌة، أن إنسانا

 إنساناً ال ٌستطٌع أحد أن ٌنال منه 

ً وورعاً، و كان موظؾ بمكان، أمانته ظاهرة، استمامته أٌها األخوة، لً صدٌك ال أزكٌه، ولكن أحسبه صالحا

ظاهرة، ورعه ظاهر، أدبه ظاهر، التزامه ظاهر, سمته حسن، سافر مرة مع من هو أعلى منه فً الدابرة، 

وكان بعٌداً عن الدٌن بعد األرض عن السماء، لٌس عنده شًء محرم، فلما دعوا إلى طعام هذا الذي هو ربٌسه 

طعام أي مشروب، فلما انتهى الطعام، سؤل صدٌمً ربٌسه، لال له: هل انتبهت أننا فً العمل منع أن ٌؤتً إلى ال

لم نضع على الطاولة مشروباً؟ لال له: نعم، لال له: هذا من أجلن، ألن دٌنن أصلً، حتى الفاسك، حتى المبتعد 

، صادلاً، مخلصاً، ورعاً، أمٌناً, عفٌفاً، له مكانة عنده. ََ ً  عن الدٌن إذا رأى مإمنا

وافمت لرٌش على ذلن، واشترطت علٌه أن تكون عبادته فً داره، وأال ٌستعلم بها، وأن ٌتعبد ربه فً بٌته، ف

وبعد مدة أخذ أبو بكر ٌجتهد بالمراءة فً فناء داره، وكان رجالً بكاء ال ٌملن دمعه إذا لرأ المرآن، فٌجتمع إلٌه 

ٌستمعون المرآن مما أفزع لرٌشاً، ودفعها إلى مطالبة أبناء ونساء المشركٌن ٌعجبون بمراءته، وٌنظرون إلٌه، و

ابن الدؼنة أن ٌكفه عن ذلن، فخٌره ابن الدؼنة بٌن اإلسرار بعبادته، أو أن ٌرد علٌه جواره، فرد أبو بكر علٌه 

جواره، ولال: إنً أرد علٌن جوارن وأرضى بجوار هللا، وهكذا بمً أبو بكر بمكة إلى جوار رسول هللا صلى 

 لٌه وسلم مستجٌراً باهلل سبحانه وتعالى، ٌحتمل أذى المشركٌن بعد أن كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص لد أذن له بالهجرة.هللا ع

 دلموا فً هذا النص: 

))ما من مخلوق ٌعتصم بمخلوق دونً أعرف ذلن من نٌته، إَّل جعلت اْلرض هوٌاً تحت لدمٌه، ولطعت 

ٌعتصم بً من دون خلمً أعرف ذلن من نٌته, فتكٌدوه أهل السماء  أسباب السماء بٌن ٌدٌه، وما من مخلوق

 واْلرض إَّل جعلت له من بٌن ذلن مخرجاً ((

 ]ورد فً األثر[
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 اْلشاعة التً أخبر بها المسلمون فً الحبشة عن أهل مكة: 

فً المسجد الحرام، لرأ سورة أٌها األخوة، بعد هجرة الحبشة األولى لفترة للٌلة حدث أن صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

النجم، وسجد فً موضع السجود، فسجد معه كل من كان ٌسمعه من المسلمٌن ومن ؼٌر المسلمٌن، ماذا 

تستنبطون؟ المإمن له وهج منّور، المإمن علٌه سكٌنة، المإمن علٌه ولار، حتى الذي ال ٌعرفه ٌهابه، حتى الذي 

 ال ٌعرفه ٌسعد بمربه.

شاً لد أسلمت، وبلػ المسلمٌن الذٌن هم فً أرض الحبشة أن مكة أسلمت فرجع ناس منهم، وشاع فً مكة أن لرٌ

منهم عثمان بن مظعون، فلم ٌجدوا ما أخبروا به صحٌحاً، فرجعوا، وسار معهم جماعة إلى الحبشة، وهً 

ابهم وأبنابهم، الهجرة الثانٌة، ولد ذكرت إحدى الرواٌات الصحٌحة أنهم كانوا اثنٌن وثمانٌن رجالً، سوى نس

 ولٌل: إن عدد النسوة فً الهجرة الثانٌة كن ثمانً عشرة امرأة. 

 إلٌكم مضمون الرسالة التً حملها وفد لرٌش إلى النجاشً: 

أٌها األخوة، هذه الهجرة األولى والثانٌة، لرٌش آلمها جداً أن ٌذهب المسلمون، وٌتخلصوا من تعذٌب لرٌش، 

علٌهم، ومن إٌذابهم، وعاشوا فً بالد الحبشة فً ظل ملن الحبشة النجاشً  ومن التنكٌل بهم، ومن التضٌٌك

 آمنٌن مطمبنٌن، فكادوا لهم.

أٌها األخوة، نٌة الكافر شر من عمله، كل الذي ٌفعله ٌتمنى أن ٌفعل أكبر منه، نٌة المإمن خٌر من عمله، لذلن 

ن من الهجرة، ونتٌجة تخوفها من انتشار الدعوة بادرت لرٌش بعد الهجرة الثانٌة، وبعد إخفالها فً منع المسلمٌ

ً من عمرو بن العاص، وعبد هللا بن أبً ربٌعة, هذا الوفد معه هداٌا ثمٌنة إلى  اإلسالمٌة أرسلت وفداً مإلفا

النجاشً، وإلى بطاركته بهدؾ أن ٌعٌد لهم هإالء المهاجرٌن، لٌنكلوا بهم، وٌعٌدوهم إلى مكة، وحاول الوفد 

ً ٌمنع بالشًء، ال ألنه لانع به، ولكن ألن المبلػ كبٌر، المبلػ إلناع البطار كة عن طرٌك الهداٌا، اإلنسان أحٌانا

ألنعه، فهإالء عرفوا ضعؾ اإلنسان، فتوسلوا إلى أن ٌجعلوا من البطاركة لوة ضاؼطة على النجاشً كً ٌعٌد 

 إلٌهم هإالء، فؤؼروهم بهداٌا ثمٌنة.

لى أنهم ؼلمان سفهاء، فارلوا دٌن لومهم، ولم ٌدخلوا فً دٌن النجاشً، شًء آخر، صور هإالء المسلمون ع

وأنهم جاإوا بدٌن مبتدع، ال نعرفه نحن وال أنتم، وبٌتوا األمر مع البطاركة على أن ٌشٌروا على النجاشً بؤي 

 ٌسلمهم إلٌهم، وال ٌكلمهم, آٌة لرآنٌة طبعاً وردت على لسان سٌدنا سلٌمان: 
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 أََصَدْلَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذبٌَِن ﴾ ﴿لَاَل َسنَْنُظرُ 

 (  19) سورة النمل اآلٌة: 

 هل حمك النجاشً فً اْلمر, وماذا كانت النتٌجة ؟

النجاشً رأى أن ٌتحرى األمر بنفسه، فدعا المسلمٌن، وطلب منهم توضٌح الحمٌمة، فانبرى جعفر بن أبً طالب 

 اجرٌن كما أسلفنا، لابالً: رضً هللا عنه، وتكلم نٌابة عن أخوانه المه

))أٌها الملن، كنا لوماً على الشرن نعبد اْلوثان، ونأكل المٌتة، ونسًء الجوار، ونستحل المحارم بعضنا من 

بعض، فً سفن الدماء وغٌرها، وَّل نحل شٌئاً وَّل نحرمه، فبعث هللا إلٌنا نبٌاً من أنفسنا، نعرف وفاءه، 

لنعبده ونوحده ونخلع ما كان ٌعبد آباؤنا من الحجارة واْلوثان، وأمرنا وصدله، وأمانته، فدعانا إلى هللا 

 بصدق الحدٌث، وأداء اْلمانة, وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء ((

 ]أخرجه أحمد عن أم سلمة فً مسنده[

، فمرأ علٌه أوابل سورة مرٌم، وهللا كالم رابع، فالنجاشً طلب من جعفر أن ٌمرأ علٌه شٌباً مما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

فبكى النجاشً، وبكى معه أسالفته، ولال: إن هذا الكالم لٌخرج من المشكاة التً جاء بها موسى، انطلموا 

 راشدٌن آمنٌن فً بلدي، وألسم بؤال أسلمكم ألحد.

بٌت، جاءتن ابنتن تشكو زوجها، تمبل أخوانا الكرام، أتمنى علٌكم جمٌعاً إذا كنت فً موضع المٌادة، ولو لٌادة 

كالمها على عالته، هذا الصهر اسؤله، اطلبه على الهاتؾ، ما الذي أزعجن من ابنتً؟ لَم لم تكن منصفاً؟ لَم تؤخذ 

 كالم ابنتن على أنه منزل؟ 

 ﴿ لَاَل َسنَْنُظُر أََصَدْلَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذبٌَِن ﴾ 

 ( 19) سورة النمل اآلٌة: 

ن نتوهم أن الماضً الذي فً لصر العدل، ال، األب لاض بٌن أوالده، األب لاض بٌن بناته، األب لاض بٌن نح

 أصهاره، األب لاض بٌن أخوته، معظم الناس مكلفون أن ٌحكموا بٌن متخاصمٌن، لال تعالى: 

 ﴿ لَاَل َسنَْنُظُر أََصَدْلَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذبٌَِن ﴾

 ( 19ٌة: ) سورة النمل اآل
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 ماذا فعل عمرو بن العاص حٌنما وافك النجاشً كَلم جعفر ؟ 

لكن هذه المحاولة أخفمت، لذلن فً الٌوم التالً جاء عمرو بن العاص, ولال للملن: إنهم ٌمولون فً عٌسى لوالً 

ه ألماها إلى عظٌماً، فاستدعاهم النجاشً، فسؤلهم، فمال جعفر: نمول فٌه: هو عبد هللا ورسوله، وكلمته، وروح

مرٌم العذراء البتول، واستمر رأي النجاشً على منح المسلمٌن اآلمان، فؤلاموا فً خٌر دار مع خٌر جار، أما 

المسٌسٌن والرهبان الذٌن سمعوا لول جعفر، واستمعوا إلٌه، وهو ٌرتل المرآن فمد ذرفوا الدموع مما عرفوا من 

 الحك، فؤنزل هللا تعالى لوله الكرٌم: 

ِللَِّذٌَن آََمنُوا الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّا  ِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذٌَن آََمنُوا اْلٌَُهوَد َوالَِّذٌَن أَْشَرُكوا َولَتَِجَدنَّ أَْلَربَُهْم َمَودَّةً ﴿لَتَ 

ٌِسٌَن َوُرْهبَاناً َوأَنَُّهْم ََّل ٌَْستَْكبِرُ  ُسوِل تََرى أَْعٌُنَُهْم نََصاَرى َذِلَن بِأَنَّ ِمْنُهْم لِّسِ وَن * َوإَِذا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ

ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ ٌَمُولُوَن َربَّنَا آََمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدٌَن﴾  تَِفٌُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّ

 ( 18 -11) سورة المابدة اآلٌة: 

 ة: المدة التً مكث فٌها المسلمون فً الحبش

أٌها األخوة، مكث أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الحبشة ما شاء لهم، ولمد توفً عبٌد هللا بن جحش زوج أم حبٌبة بنت 

أبً سفٌان، ولٌس لها أحد، فتكرٌماً لها خطبها النبً ملسو هيلع هللا ىلص لنفسه، وتزوجها، وهً بالحبشة، من الذي زوجه إٌاها؟ 

دٌنار, ثم جهزها من عنده، ولم ٌرسل إلٌها النبً بشًء، ولد بعثها النجاشً مع  0444النجاشً، ومهرها 

 شرحبٌل بن حسنة.

أخوانا الكرام، مرة جاء وفد النجاشً إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، من كرم أخالق النبً أبى إال أن ٌخدمهم بنفسه، وكان وفاإه 

 مضرب المثل. 

 م النجاشً: المرائن واْلدلة التً تفٌد فً إسَل

أٌها األخوة، وردت العدٌد من الدالبل التً تفٌد إسالم النجاشً، فمد ورد فً األخبار أنه أسلم، ولذلن خرج علٌه 

ً لٌؽادروا علٌها إذا ما تعرض للهزٌمة، وأنه كتب  لومه، ولكنه حرص لبل محاربتهم أن ٌإمن للمسلمٌن سفنا

ً ٌشهد بإسالمه، ولد أورد الشٌخان أن ا لنبً ملسو هيلع هللا ىلص نعى بنفسه النجاشً، فً الٌوم الذي مات فٌه, فً العام كتابا

 التاسع للهجرة، وأنه صلى بالمسلمٌن علٌه صالة الؽابب.

 والحمد هلل رب العالمٌن 
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 المفاهٌم العامة للهجرة( : 02الدرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

علمتنا إنن  الحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على سٌدنا دمحم الصادق الوعد األمٌن، اللهم ال علم لنا إال ما

ً وارزلنا اتباعه، وأرنا  أنت العلٌم الحكٌم، اللهم علمنا ما ٌنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحك حما

الباطل باطالً وارزلنا اجتنابه، واجعلنا ممن ٌستمعون المول فٌتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتن فً عبادن 

والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات  الصالحٌن، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل

 المربات.

أٌها اإلخوة الكرام، مع درس جدٌد من دروس فمه السٌرة النبوٌة، ولد وصلنا فً دروس سابمة بعد بٌعة العمبة 

 األولى وبٌعة العمبة الثانٌة إلى الهجرة، ونحن على مشارؾ ذكرى الهجرة. 

 اْلسَلممفهومات الهجرة فً 

 المفهوم اْلول: الهجرة حركة

بادئ ذي بدء، الهجرة حركة، ولٌست سكوناً، لذلن اإلسالم حركً، ولٌس اإلسالم سكونٌاً، أي أنن استمعت، 

 وأعجبت، وأثنٌت، ومدحت، ولدرت، وأكبرت، ولم تفعل شٌباً فؤنت لست على شًء.

ٍء حَ  ًْ ْنِجٌَل ﴾﴿ لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َش  تَّى تُِمٌُموا التَّْوَراةَ َواْْلِ

 (.  51) سورة المابدة اآلٌة: 

وٌا أٌها المسلمون، لستم على شًء حتى تمٌموا أحكام المرآن فً حٌاتكم، اإلسالم حركة، سلون، التزام، عطاء، 

 ً ، أو إعجاباً ال ٌسبر عمالً، هذا صلة، مجاهدة، فإذا بمً اإلنسان معجباً باإلسالم إعجاباً نظرٌاً، أو إعجاباً سكونٌا

 فاإلنسان أبعد شًء عن حمٌمة هذا الدٌن.

كان من الممكن أن ٌستمر اإلسالم فً مكة المكرمة بترتٌب إلهً، أن ٌخضع أهل مكة إلى النبً، وٌبمى النبً 

ل بؤصحاب فً مكة، ولكن لماذا شاءت حكمة هللا أن تشتد المعارضة فً مكة، وأن ٌبالػ المرشٌون فً التنكٌ

 النبً، وأن ٌبدو الطرٌك مسدوداً للدعوة فً مكة، عندها كانت الهجرة.
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هذا الدرس بلٌػ، ما لم تتحرن، ما لم تلتزم، لن حرفة ال ترضً هللا ٌنبؽً أن تتركها، لن سلون ال ٌرضً هللا 

نسان تنفعن مع هللا ٌنبؽً أن تتوب منه، لن عاللة مشبوهة ٌنبؽً أن تمطعها، اعتمدت أن العاللة مع هذا اإل

ٌنبؽً أن تمٌمها، أما أن تبمى ساكناً، وهذا من أصعب ما ٌواجه المسلمون به الٌوم أعداءهم، سكون، انتظار، 

ماذا ٌفعل بنا ؟ دون حركة، دون سعً، دون تفكٌر فً المستمٌل، لذلن المفهوم األول للهجرة ٌعنً الحركة ، 

واإلنسان ٌمٌل إلى السكون، والمعود، واالستسالم وٌندب حظه، وٌندب المسلم كابن متحرن، ولٌس كابناً ساكناً، 

 أعداءه، وٌندب الظروؾ الصعبة التً ٌمر بها، لٌس هذا من اإلسالم فً شًء.

النبً علٌه الصالة والسالم واجه أعتى أنواع الظلم، والكفر، واالضطهاد، والتنكٌل أصحابه ٌعذبون أمامه، وال 

 آل ٌاسر، فإن موعدكم الجنة. ٌملن شٌباً، ٌمول: صبراً 

 المفهوم الثانً: هجرة المعاصً

أٌها اإلخوة، أوسع معنى للهجرة أنها حركة، واإلسالم حركة، وفً معنى واسع آخر ذكره النبً علٌه الصالة 

 والسالم فمال: 

ُ َعْنهُ ((   )) َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نََهى َّللاَّ

 النسابً عن ابن عمرو [بو داود و] رواه البخاري وأ

أنت مهاجر، بعد ما أُؼلك باب الهجرة من مكة إلى المدٌنة هو فً الحمٌمة مفتوح بٌن كل مدٌنتٌن ٌشبهان مكة 

 والمدٌنة، أما الهجرة بالذات من مكة إلى المدٌنة فؤُؼلك بابها، لمول النبً علٌه الصالة والسالم:

 )) َّل ِهْجَرةَ بَْعَد اْلفَتْحِ (( 

 فك علٌه عن ابن عباس[] مت

 لكن بٌن أّي مدٌنتٌن تشبهان مكة والمدٌنة الهجرة لابمة بٌنهما.

 المعنى الثانً الذي ذكره النبً علٌه الصالة والسالم الذي ٌوسع معنى الهجرة الضٌك: 

ُ َعْنهُ ((   )) َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نََهى َّللاَّ

صٌة، فؤنت مهاجر تركت هذه السهرة التً فٌها اختالط فؤنت مهاجر، تركت هذه الحرفة التً بُنٌت على مع

تركت هذه العاللة التجارٌة التً فٌها شبهة فؤنت مهاجر تركت إٌداع المال فً مإسسة ربوٌة، وأخذت رأس 

 مالن فؤنت مهاجر 
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ُ َعْنهُ ((  )) َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نََهى َّللاَّ

 السالم مفهوماً ثالثاً للهجرة، األول حركة:أعطى النبً علٌه الصالة و 

ٍء َحتَّى ٌَُهاِجُروا ﴾  ًْ  ﴿ َوالَِّذٌَن آََمنُوا َولَْم ٌَُهاِجُروا َما لَُكْم ِمْن َوََّلٌَتِِهْم ِمْن َش

 ( 91) سورة األنفال اآلٌة: 

 أول مفهوم حركً. 

 المفهوم الثانً: أن تترن ما نهى هللا عنه فؤنت مهاجر .

 الث: هجرة المعاصًالمفهوم الث

ٌِْه َوَسلََّم لَاَل:  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ  َعْن َمْعِمِل ْبِن ٌََساٍر أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

 )) ًَّ  )) اْلِعبَاَدةُ فًِ اْلَهْرجِ َكِهْجَرٍة إِلَ

ُ َعنهُ [] َرَواهُ ُمسِلم عن معمل بن ٌ ًَ َّللاَّ  سار َرِض

ٌات العارٌات، المابالت الممٌالت، فً زمن الفضابٌات، فً زمن أي فً زمن الفتن، فً زمن النساء الكاس 

اإلنترنت، فً زمن أن ٌعم الفسك والفجور أهل األرض، فً زمن أن ٌصبح المعروؾ منكراً، والمنكر معروفاً، 

فً زمن ال ٌؤمر الناس فٌه بالمعروؾ، وال ٌنهون عن المنكر، فً زمن أن ٌؤمر الناس بالمنكر، وٌنهون عن 

وؾ، فً زمن أن ٌصبح المعروؾ منكراً والمنكر معروفاً، فً زمن أن تضٌع األمانة، وأن ٌكذب المعر

 الصادق، وأن ٌصدق الكاذب، وأن:

 )) ٌكون الولد غٌظا، والمطر لٌظا، وتفٌض اللئام فٌضا، وتغٌض الكرام غٌضا (( 

 والطبرانً من حدٌث ابن مسعود [ ]رواه الخرابطً من حدٌث عابشة

ذوب للب المإمن فً جوفه مما ٌرى وال ٌستطٌع أن ٌؽٌّر، إن تكلم لتلوه، وإن سكت استباحوه، فً فً زمن ٌ 

زمن موت كعماص الؽنم ال ٌدري الماتل لَم ٌمتل ؟ الممتول فٌَم لُتل، تطهٌر عرلً، فً زمن التنالضات، فً 

، فً زمن أن ٌوسد األمر لؽٌر أهله، فً زمن أن تحتمر األََمة ربّتها التً ربّتها، تمول: أمً دلة لدٌمة، هً مثمفة

 زمن أن ترتكب المعصٌة على لارعة الطرٌك، فً زمن أن ٌكون الفجار هم علٌة الموم، فً هذا الزمن: 

)) ًَّ  )) اْلِعبَاَدةُ فًِ اْلَهْرجِ َكِهْجَرٍة إِلَ
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الصادق، وٌصدق الكاذب،  إذا عبدت هللا فً زمن الفتن، فً زمن أن ٌمس الناس ؼبار الربا، فً زمن أن ٌُكذب

 فهذه العبادة بنص الحدٌث الصحٌح المدس: 

)) ًَّ  )) اْلِعبَاَدةُ فًِ اْلَهْرجِ َكِهْجَرٍة إِلَ

 أول مفهوم: الحركة.

 المفهوم الثانً: أن تدع ما نهى هللا عنه.

 المفهوم الثالث: أن تعبد هللا فً زمن الفتن.

 تولٌت الهجرة بالمفهوم العام

 نبؽً أن تهاجر ؟ ومتى ٌنبؽً أال تهاجر، أنا أتكلم عن الهجرة بالمفهوم الواسع.ولكن متى ٌ

أضرب مثالً: أُرسلَت ببعثة إلى بلد ؼربً لتنال الدكتوراه، من جامعة بالذات، إذا ُمنعت من دخول هذه الجامعة، 

ل أن تبمى فً هذا البلد ؟ ولرار إٌفادن ٌنص على هذه الجامعة، ولم ٌسمح لن باالنتساب إلى هذه الجامعة أٌعم

الجواب: ال، علة وجودي الوحٌدة فً هذا البلد أن أنتسب لهذه الجامعة، وأن أنال الدكتوراه، فإذا ُمنعت من أن 

 أنتسب إلٌها فال معنى للبماء فً هذا البلد، هذا المثل.

 التطبٌك: هل ٌعلم األخ المإمن ما علة وجوده فً األرض ؟ أن ٌعبد هللا.

ْنَس إَِّلَّ ِلٌَْعبُُدوِن ﴾ ﴿ َوَما   َخلَْمُت اْلِجنَّ َواْْلِ

 ) سورة الذارٌات (

 سبب الهجرة العامة ودلٌلها

أن ٌعبد هللا بالمفهوم الواسع، طاعة طوعٌة، ممزوجة بمحبة للبٌة، أساسها معرفة ٌمٌنٌة، تفضً إلى سعادة 

بٌنن وبٌن أن تحمك علة وجودن فً هذا المكان، أبدٌة، فإذا كنت فً مكان، وحٌل بٌنن وبٌن أن تعبد هللا، وحٌل 

هل تبمى فً هذا المكان ؟ إن كان فً اإلمكان أن تعبد هللا فً مكان فابَك فٌه، وإذا كان فً اإلمكان أن تصلح هذا 

 ً فً  المكان لٌتاح أن تعبد هللا فٌه فابَك فً هذا المكان، أما إذا ُمنعت أن تعبد هللا، وأنت ال تستطٌع أن تفعل شٌبا

هذا المكان فعلٌن أن تؽادر هذا المكان إلى مكان تعبد هللا فٌه، هذا كالم، ما الدلٌل ؟ لوال الدلٌل لمال من شاء ما 

 شاء، الدلٌل:
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 ْرِض ﴾ اْْلَ  ﴿ إِنَّ الَِّذٌَن تََوفَّاُهُم اْلَمََلئَِكةُ َظاِلِمً أَْنفُِسِهْم لَالُوا فٌَِم ُكْنتُْم لَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفٌَن فًِ

 ( 79) سورة النساء اآلٌة: 

 معنى اَّلستضعاف فً اْلرض

 المعنى األول: عدم االستطاعة لعبادة هللا

ما معنى مستضعفٌن ؟ أي ال نستطٌع أن نفعل شٌباً وفك اختٌارنا، ال نستطٌع أن نعبد هللا، ال نستطٌع أن نإدي 

 ساءنا، ال نستطٌع أن نفعل شٌباً ٌرضً ربنا،شعابر اإلسالم، ال نستطٌع أن نصلً، ال نستطٌع أن نحجب ن

 ﴿ لَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفٌَن فًِ اْْلَْرِض ﴾

 ٌعنً كان الذي ٌتولى األمر ٌمنع الناس أن ٌحمموا شعابر دٌنهم.

 المعنى الثانً: الضعؾ أمام الشهوات

 هنان معنى آخر: 

 ﴿ لَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفٌَن فًِ اْْلَْرِض ﴾ 

ضعفنا فً مكان ما أمام الشهوات، أمامً كؤس من الماء شربت من رشفة، للت: هذا العمل فً بالد  أي:

المسلمٌن بَم ٌمٌم ؟ هل ٌعّد الذي شرب الماء لد ارتكب منكراً ؟ ال ٌعد منكرا أبداً، هذا الماء ماء عذب زالل 

لناس شركاء فً ثالث، فً الماء، أنزل هللا من السماء، فاختزن فً األرض، وظهر ٌنبوع، وشربنا منه، وا

 واإلنسان خلك فٌه، أو خلمت فٌه حاجة إلى الماء.

ألسمت إلى أحد اإلخوة الكرام البارحة أن الزنا فً بالد الؽرب كشربة الماء تماماً، وٌستحٌل أن تجد فتاة عذراء 

بلد المعاصً ترتكب على لارعة هنان، بل إن الفتاة العذراء متهمة فً عملها، فإذا كان اإلنسان فً بلد كهذا ال

 الطرٌك، وفً الحدابك، وأمام الناس، ترتكب الفاحشة العظمى فً الطرٌك فلٌهاجر.

 كنت أضرب على هذا بعض األمثلة:

إن شاباً أعجبته فتاة هنان فاستؤذن والده بالزواج منها، واألب كان زٌر نساء، هذا مصطلح معروؾ، لال: ال ٌا 

ال تدري، فؤحجم عنها، ثم أعجبته فتاة ثانٌة، فاستؤذن والده، لال: ال ٌا بنً، إنها أختن بنً، إنها أختن، وأمن 

أٌضاً، وأمن ال تدري، أعجبته فتاة ثالثة، فمال: ال ٌا بنً، إنها أختن أٌضاً، وأمن ال تدري، هذا الشاب ضجر 

 فؤخبر والدته، لالت له: خذ أٌن شبت، فؤنت لست ابنه، وهو ال ٌدري، هكذا.

فإذا كنت فً هذا البلد، فً بلد ؼربً ترتكب فٌه الفواحش على لارعة الطرٌك وضعفت أمام شهوتن، هذا 

الضعؾ من نوع آخر، هنان ضعؾ لمع، وضعؾ ؼلبة، ؼلبتن شهوتن، فإذا كنت فً بلد ضعفت أمام شهواتن، 

 ا كنت مستضعفاً. وألن الشهوات مستعرة، وسبلها مٌسرة أٌضاً فهاجر من هذا البلد، متى أهاجر ؟ إذ
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 الترغٌب فً سكنى بَلد الشام

االستضعاؾ األول: أن أُمنع من تؤدٌة شعابر اإلسالم، نحن فً فضل كبٌر، والحك ٌمال: المساجد ممتلبة، 

 وعامرة بالمصلٌن، ولن أن تفعل كل ما ٌؤمرن به الدٌن، ولن أن تحجب فتٌاتن، ونساءن.

ٌِْه َوَسلََّم ٌَمُوُل: نحن فً بلد تكلم عنه النبً ملسو هيلع هللا ىلص ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ  ، فعَْن َعْمِر ْبِن اْلعَاِص ٌَمُوُل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

ٌْنَا أَنَا فًِ َمنَاِمً أَتَتْنًِ اْلَمََلئَِكةُ، فََحَملَْت َعُموَد اْلِكتَاِب ِمْن تَْحِت ِوَساَدتًِ، فَعََمَدْت بِهِ  ٌَماُن إِلَى الشَّاِم أَ  )) بَ ََّل، فَاْْلِ

ٌُْث تَمَُع اْلِفتَُن بِالشَّاِم ((   َح

 ]أحمد[ 

 )) طوبى لمن له فٌها مربض شاة ((

 كحجم هذه الطاولة، 

 )) طوبى لمن له فٌها مربض شاة، الداخل إلٌها فبرضائً، والخارج منها بسخطً (( 

 ]ورد فً األثر[

ملسو هيلع هللا ىلص تبٌن فضل السكنى بالشام، ذكرت هذا من أجل  هنان أحادٌث صحٌحة فً الترؼٌب والترهٌب عن النبً

ع إذا رأٌت مع أهمس من آذان من اؼتربوا، وألاموا فً بالد الؽرب، وضعفوا أمام أوالدهم، حٌث ال تستطٌ

ابنتن فً ؼرفتها الخاصة شاباً فً فراشها، إذا ؼضبَت فؤنت لست حضارٌاً، أنت لست مهذباً، ألن هذا الذي ٌنام 

ً فً ؼرفتها أو هً فً  معها جاء بطلب منها، هو مدعو، وأنت إنسان همجً حٌنما ترى ابنتن تحتضن شابا

طة كً تولع تعهداً أال تؽضب مرة ثانٌة إذا رأٌت شاباً مع المدرسة فتنهاها عن ذلن، لذلن تإخذ إلى دوابر الشر

 ابنتن، فً مثل هذه البالد ال ٌعاش فٌها، لذلن:

 )) من ألام مع المشركٌن فمد برئت منه الذمة (( 

 ٌر والبٌهمً فً السنن عن جرٌر [] رواه الطبرانً فً الكب

التمى بها وهً لٌست راضٌة فُحكم علٌه بسنتٌن ً طالب ألام فً بلد بعٌد ادعت زوجته التً هً حالله، أنه ل

 سجنا، هذا اسمه بالمانون الؽربً اؼتصاب الزوجة، زوجته وهو بحاجة إلٌها حالله، 

 )) من ألام مع المشركٌن فمد برئت منه الذمة ((
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أو بٌن ألن عندهم الزواج عمد بٌن شخصٌن، ال بٌن ذكر وأنثى، لد ٌكون العمد بٌن رجلٌن، أو بٌن امرأتٌن، 

رجل وامرأة ، واإلجهاض مسموح به، والزوجة لٌست مطالبة أن تتابع زوجها، لها أن تسكن فً مكان آخر، 

وهذا حدٌث ٌطول عن مإتمر السكان، وعن توصٌات مإتمر السكان، وعما ٌفرض على العالم اإلسالمً من 

 إباحٌات مإتمر السكان.

ِ َواِسعَةً ﴾   ﴿ أَلَْم تَُكْن أَْرُض َّللاَّ

 ( 79) سورة النساء اآلٌة: 

 ﴿ فٌَِم ُكْنتُْم لَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفٌَن فًِ اْْلَْرِض ﴾

كم نوًعا من الضعؾ ؟ ضعؾ لمع، وضعؾ ؼلبة شهوة، فمثل هاتٌن الحالتٌن إذا كنت ترجو هللا والدار اآلخرة 

 لى بالد تستطٌع أن تحجب بناتن.ٌنبؽً أن تهاجر إلى بالد المسلمٌن، إلى بالد تإدي فٌه الصلوات بحرٌة، إ

أٌها اإلخوة الكرام، هذه علة الهجرة، لكن المشكلة أن هإالء المسلمٌن الذٌن ألاموا فً بالد الؽرب وجدوا الحٌاة 

هنان طرٌة، والعٌش رؼٌداً، والحاجات موفرة، وفً حرٌات، وفً إباحٌة واإلنسان فٌما ٌبدو له حموق كثٌرة 

ا دنٌاهم على أخرتهم، لذلن ال توازن بٌن دولة متمدمة جداً، وبٌن بلد إسالمً متخلؾ، جداً محممة هنان، فآثرو

 وازن بٌن الدنٌا واآلخرة.

فً رمضان كنت مدعواً إلى طعام اإلفطار فجلس إلى جانبً رجل عّرفنً عن نفسه بؤنه رابد فضابً سوري، 

ممر، للت له: هذا الجنٌن الذي فً بطن أمه ركب مركبة فضابٌة وصل إلى منطمة انعدام الوزن بٌن األرض وال

سم مكعبًا، وهو جالس فً مكان مرتاًحا، هنان سابل أمٌنوسً، ٌحمك  964حجمه بعد أن ٌبلػ االبن تسعة أشهر 

له الدؾء والراحة ، طعامه وافر، لٌس عنده مشكلة، حٌنما ٌعلم أنه سٌخرج ٌتؤلم أشد األلم، لكن ؼاب عنه أنه 

م، إلى سعة الدنٌا، سورٌا وحدها فٌها ساحل، وفٌها شمال، وفٌها جنوب، وفٌها شرق، سٌخرج من ضٌك الرح

وفٌها بادٌة، ألٌس كذلن ؟ وفً بالد أوربا، وفً بالد أمرٌكا، وفً بالد آسٌا، إفرٌمٌا، ألٌنوسٌا، استرالٌا، وفً 

 رٌادة فضاء. 

 فً األثر:

 نتمل الجنٌن من ضٌك الرحم إلى سعة الدنٌا (( )) ٌنتمل المؤمن من ضٌك الدنٌا إلى سعة اآلخرة كما ٌ

 فهذا الذي آثر الدنٌا ما عرؾ اآلخرة، ولد خسر أكبر خسارة.
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 أعظم خسارة تتحمك أن تخسر اآلخرة، فهذا الذي آثر الدنٌا على اآلخرة ما عرؾ لٌمة اآلخرة، لذلن ٌمول: 

ٌْتَنًِ لَدَّْمُت ِلَحٌَاتًِ * فٌََْوَمئِذٍ  ُب َعَذابَهُ أََحٌد * َوََّل ٌُوثُِك َوثَالَهُ أََحٌد* ٌَا أٌََّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ *  ﴿ ٌَمُوُل ٌَا لَ ََّل ٌُعَذِّ

 اْرِجِعً إِلَى َربِِّن َراِضٌَةً َمْرِضٌَّةً * فَاْدُخِلً فًِ ِعبَاِدي *َواْدُخِلً َجنَّتًِ ﴾ 

 ) سورة الفجر (

صى هللا فٌها على لارعة الطرٌك، وٌضعؾ اإلنسان أمام شهواته هنان، هذا فهذا الذي استمرأ الحٌاة فً بالد ٌع

 الذي فعل ذلن خسر اآلخرة، فلذلن الهجرة جزء ال ٌتجزأ من الدٌن.

 مفهومات الهجرة الضٌمة وتطبٌماتها

تدعها أٌها اإلخوة، لو وصلنا إلى مفهوماتها الضٌمة: لد تكون فً حرفة ال ترضً هللا ٌمتضً مفهوم الهجرة أن 

 إلى حرفة ترضً هللا.

حدثنً أخ لال لً: فً رمضان الماضً وأنا راكب مركبتً متجًها إلى أحد المساجد ألداء صالة التراوٌح، 

استولفه شرطً لمخالفة، لال لً: أعطٌته خمسٌن لٌرة فرفضها، توهمت أنه لم تعجبه، أعطٌته مبة لٌرة، لال له: 

ً واحداً، لال له: انظر إلى ٌدي، أنا أنمل الرمل مساء لبال آخذ ال تحاول، أنا تابب إلى هللا، ولن آ خذ منن لرشا

درهماً حراماً، هذا الشرطً مهاجر، ألٌس كذلن ؟ والمصة لها تتمة رابعة، فهذا اإلنسان عنده معمل ألبسة درجة 

 ً مهاجر.أولى أعجب بتوبة هذا الشرطً فؤخذه إلى معمله وكسا أهله جمٌعاً بؤحدث األلبسة، هذا شرط

لما تنتمل فجؤة فً وضع فٌه معصٌة إلى وضع فً طاعة فؤنت مهاجر عند هللا، سهرة ال ترضً هللا، فٌها لعب 

نرد، وفٌها ؼناء، فٌها مماٍه، فٌها نساء كاسٌات عارٌات، والسهرة عمرها عشر سنوات، بعد أن عرفت هللا أنا 

 أعتذر، أنا ال أجلس فً مثل هذه الجلسات، أنت مهاجر.

 لن حرفة مبنٌة على معصٌة ؼٌّرها.

حدثنً أخ لال لً: عندي مطعم، من خمس وعشرٌن سنة مسموح فٌه الخمر، لال لً: وهللا أرباحً فلكٌة، أنا 

شركة أجنبٌة، واألسعار عشرة أمثال، لكن فٌه خمر، تاب إلى هللا، بعد أن تاب إلى هللا هبط  21متعالد مع 

شركة ألؽوا العمد معه باعتبار إلؽاء الخمر، ألنهم أجانب، صاحب هذا  21الدخل إلى واحد من عشرٌن، ألن 

 المطعم ما تصنٌفه عند هللا ؟ مهاجر، هذا هجر المنكر.

ع من امرأة سافرة، ولها مكانة اجتماعٌة، فلما عرفت أن الحجاب جزء من الدٌن تحجبت، ولطعت كل عاللاتها م

 .ى شاكلتها فهً مهاجرةكّن عل
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 هجر ما نهى هللا عنه (( )) المهاجر من

 إْن ثٌابن، أو فً بٌتن، أو فً عاللاتن، أو فً حرفتن، أو فً عملن.

ً بالدرجة األولى، أنا مرة دعٌُت لمإتمر، طبعاً الداعً أمٌر  ًّ والحمد هلل، وأسافر دابما لال لً أخ: أنا منعَم عل

ا زٌادة على الضعؾ، ٌضعون معطفن فً ألفً  16ألفًا،  64بالخلٌج، بالدرجة األولى، لرأت بطالة الطابرة 

مكان، هنان كؤس عصٌر، وهنان بعض المجالت الزابدة، وثمة أخوان لنا كرماء، بعد أن عرفوا هللا ألؽوا 

الدرجة األولى من حٌاتهم، ألن الزٌادة فً هذا المال الفمراء أولى بها، السفر كله ساعة مثالً أو ساعتٌن فؤولؾ 

جر، اركب طابرة وال مانع، وحمك أعمالن، لكن ال داعً أن تدفع الضعؾ من أجل الدرجة األولى، هذا مها

 أشٌاء بسٌطة جداً، والناس فً أمّس الحاجة لهذا المبلػ.

لو أردت أن أسرد علٌكم أنواع من الهجرة ال تعد وال تحصى، لمجرد أن تنتمل من مولع إلى مولع، من حرفة 

 ط إلى نمط، من سلون إلى سلون، من مكان إلى مكان.إلى حرفة، من عاللة إلى عاللة، من نم

أحد اإلخوة الكرام حج بٌت هللا الحرام، لشدة ما امتن هللا علٌه بحالة مسعدة عاهد هللا أال ٌؽادر بلده إال إلى 

 الحرمٌن الشرٌفٌن، هذا أٌضاً مهاجر، 

 )) والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه ((

 أن ٌكون حول مفهومات الهجرة، ونحن على مشارؾ ذكرى الهجرة.أردت بهذا الدرس أٌها اإلخوة 

لماذا اختار سٌدنا عمر رضً هللا عنه التؤرٌخ الهجري لٌبدأ من هجرة النبً ؟ الهجرة حركة، لذلن أعٌد علٌكم 

 هذه اآلٌة: 

 ْم لَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفٌَن فًِ اْْلَْرِض ﴾﴿ إِنَّ الَِّذٌَن تََوفَّاُهُم اْلَمََلئَِكةُ َظاِلِمً أَْنفُِسِهْم لَالُوا فٌَِم ُكْنتُ 

 الضعؾ نوعان: ضعؾ لمع، وضعؾ خضوع للشهوة.

ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فٌَِها فَأُولَئَِن َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصًٌرا ﴾  ﴿ لَالُوا أَلَْم تَُكْن أَْرُض َّللاَّ

 هل هنان وعٌد أشد من هذا الوعٌد ؟.

فً مإتمر فً لوس أنجلوس، وعمب إلماء المحاضرة لالت لً امرأة محجبة هذه الكلمة، لالت لً: أنا فالنة كنت 

أخت فالن، فالن صدٌمً الحمٌم فً الشام، للت لها: أهالً وسهالً فبكت فوراً، خٌر إن شاء هللا، لالت لً: ابنً 

 ملحد، وابنتً رالصة، هذا ثمن اإللامة هنان. 

ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فٌَِها ﴾ ﴿ أَلَْم تَُكنْ   أَْرُض َّللاَّ
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 .لذلن الوعٌد

 َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصًٌرا ﴾ ﴿ فَأُولَئَِن َمأَْواُهمْ 

أٌها اإلخوة الكرام، لضٌة الهجرة تدخل فً حٌاتنا الٌومٌة، فً بعض الحرؾ التً ال ترضً هللا، فً بعض 

من المجتمع المخملً، نساءهم كاسٌات عارٌات، مع االستمرار  البٌوت فً أمكان ال ترضً هللا، حولن طبمة

 بهذه المنطمة ٌؤتٌن ضؽط من بناتن علٌن كً ٌملدن ما ٌرٌن بؤعٌنهن، فٌجب أن تؽادر إلى مكان محافظ.

 الهجرة حركة أٌها اإلخوة، الهجرة مولؾ، لكن أخطر شًء بالموضوع: 

ٍء َحتَّى ٌَُهاِجُروا ﴾﴿ َوالَِّذٌَن َءاَمنُوا َولَْم ٌَُهاِجُروا مَ  ًْ  ا لَُكْم ِمْن َوََّلٌَتِِهْم ِمْن َش

 أسوق لهذه اآلٌة هذا المثل:

ً بالدٌن، وهمما عظمت هذا الشرع العظٌم، ومهما أثنٌت على هذا المرآن العظٌم، ومهما  أنت مهما كنت متعمما

اماً كما لو أن إنساناً ٌعانً من مرض جلدي، اعتززت بهذا الدٌن الموٌم، إن لم تطبمه فال لٌمة لن عند هللا أبداً، تم

وعالجه الوحٌد التعرض ألشعة الشمس، وهو لابع فً ؼرفة مظلمة لمٌبة، ال ترى ضوء الشمس، وهو فصٌح 

اللسان ٌتحدث عن الشمس، وعن لٌمتها، وعن أشعتها، وعن نصاعتها، وعن تؤلمها فً كبد السماء، وعن أنها 

 ٌمدم وال ٌإخر، ما لم ٌتعرض ألشعة الشمس.شمس عظٌمة، كل هذا الكالم ال 

 لذلن المرآن الكرٌم بآٌة واحدة لخصت المرآن كله، أٌن اآلٌة ؟

 ﴿ لُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم ٌُوَحى ﴾ 

 اآلن تلخٌص المرآن:

ًَّ أَنََّما إِلَُهُكْم إِلَهٌ َواحِ  ٌد فََمْن َكاَن ٌَْرُجوا ِلمَاَء َربِِّه فَْلٌَْعَمْل َعَمَلً َصاِلحاً َوََّل ﴿ لُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم ٌُوَحى إِلَ

 ٌُْشِرْن بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحداً ﴾ 

 ) سورة الكهؾ (

إن أردت لماء هللا عز وجل بالمعنى الواسع، إن أردت أن تتصل به، إن أردت أن ٌتجلى على للبن، إن أردت أن 

 ت أن تكون فً ممعد صدق عنده، إن أردت السالمة والنجاة:تكون محظٌاً عنده، إن أرد

 ﴿ فََمْن َكاَن ٌَْرُجوا ِلمَاَء َربِِّه فَْلٌَْعَمْل َعَمًَل َصاِلًحا َوََّل ٌُْشِرْن بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحًدا ﴾
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 هنان جانب عمدي، وجانب سلوكً، العمدي: 

 ﴿ َوََّل ٌُْشِرْن بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحًدا ﴾

 الجانب السلوكً: و

 ﴿ فَْلٌَْعَمْل َعَمًَل َصاِلًحا ﴾

إذاً: اإلسالم حركة، ونحن فً عٌد الهجرة، ونحن فً مفهوم الهجرة، أوسع مفهوم الحركة، ٌلٌه أن تدع ما نهى 

 هللا عنه، ٌلٌه أن تعبد هللا فً زمن الفتن، 

)) ًّ  )) العبادة فً الهرج كهجرة إل

 ؼلمت لمول النبً علٌه الصالة والسالم:والهجرة بٌن مكة والمدٌنة أ

 )) َّل ِهْجَرةَ بَْعَد اْلفَتْحِ ((

بٌنما الهجرة من أي مدٌنتٌن تشبهان مكة والمدٌنة لابمة إلى ٌوم المٌامة، والمستضعؾ ٌنبؽً أن ٌهاجر، أي الذي 

 والعماب جهنم، ُمنع من أداء شعابره الدٌنٌة، أو ضعفت نفسه أمام الشهوات المستعرة فً تلن البالد، 

 ﴿ فَأُولَئَِن َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصًٌرا ﴾

الوعٌد مخٌؾ، ألنن حٌنما ال تستطٌع تحمٌك علة وجودن ببمابن فً هذا البلد أو فً بلد ال تستطٌع أن تإدي به 

كما ترون وكما شعابر هللا، وال أن تمٌم أمره، أو أن تضعؾ أمام شهواتن هذا بلد ٌلؽً آخرتن، واإلنسان 

تسمعون فً لبضة هللا، بثانٌة واحدة انتهى أحد زعماء إسرابٌل، ثانٌة واحدة، خثرة بالدماغ، والناس جمٌعاً 

 ٌدعون له بطول البماء ثانٌة، هذا الذي ٌإثر الدنٌا على اآلخرة، إنسان ؼبً أحمك، 

ًَّ أَنََّما  إِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد فََمْن َكاَن ٌَْرُجوا ِلمَاَء َربِِّه فَْلٌَْعَمْل َعَمًَل َصاِلًحا َوََّل ﴿ لُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم ٌُوَحى إِلَ

 ٌُْشِرْن بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحًدا ﴾

 وفً درس لادم إن شاء هللا نتابع أحداث الهجرة، وأسبابها، وبعض الولابع التً كانت بها.

 والحمد هلل رب العالمٌن 
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 تفاصٌل الهجرة( : 03الدرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

نن الحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على سٌدنا دمحم الصادق الوعد األمٌن، اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إ

ً وارزلنا اتباعه، وأرنا  أنت العلٌم الحكٌم، اللهم علمنا ما ٌنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحك حما

الباطل باطالً وارزلنا اجتنابه، واجعلنا ممن ٌستمعون المول فٌتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتن فً عبادن 

لى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات الصالحٌن، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إ

 المربات.

أٌها اإلخوة الكرام، مع درس جدٌد من دروس فمه السٌرة النبوٌة، ولد وصلنا فً الدرس الماضً إلى موضوع 

 الهجرة، وكان الحدٌث عن مفهومات الهجرة:

 ل مدٌنتٌن تشبهان مكة والمدٌنة.الهجرة حركة، والهجرة ترن ما نهى هللا عنه، والهجرة لابمة بٌن ك

ٌِْه َوَسلََّم لَاَل: ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ  َعْن َمْعِمِل ْبِن ٌََساٍر أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

)) ًَّ  )) اْلِعبَاَدةُ فًِ اْلَهْرجِ َكِهْجَرٍة إِلَ

 ] رواه مسلم[. 

 وكان الحدٌث المطول حول لوله تعالى:

أَْرُض  ْلَمََلئَِكةُ َظاِلِمً أَْنفُِسِهْم لَالُوا فٌَِم ُكْنتُْم لَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفٌَن فًِ اْْلَْرِض لَالُوا أَلَْم تَُكنْ ﴿ إِنَّ الَِّذٌَن تََوفَّاُهُم ا

ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فٌَِها فَأُولَئَِن َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصٌراً ﴾  َّللاَّ

 ) سورة النساء (.

 ً التفاصٌل.اآلن ندخل ف

 اختٌار ٌثرب مكانا للهجرة

فً هذا الدرس الثانً للهجرة، اآلن لم ٌكن اختٌار ٌثرب داراً للهجرة مما التضته الظروؾ ظروؾ الدعوة فمط، 

 إنما كان ذلن بوحً من هللا سبحانه وتعالى.

لهٌة ممصوداً لذاته، ألن السنة النبوٌة المطهرة التعلٌك: إن كل حدث ولع فً عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان من لِبل العناٌة اإل

هً ألواله، وأفعاله، وإلراره، أفعاله كما ٌمول بعض العلماء: أبلػ فً الدالة على معرفته باهلل، وفهمه لكالمه من 

 أحد ألواله، لماذا ؟ ألن المول ٌحتمل التؤوٌل، بٌنما الفعل حّدي، إذاً كل أفعاله كانت تشرٌعاً، النبً وحده، وال

 سواه ألواله تشرٌع، وأفعاله تشرٌع، وسكوته تشرٌع، وصفاته تشرٌع.
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ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا ﴾  ﴿ َوَما آَتَاُكُم الرَّ

 (.  9) سورة الحشر اآلٌة: 

﴾ َ ُسوَل فَمَْد أََطاَع َّللاَّ  ﴿ َمْن ٌُِطِع الرَّ

 ( 14رة النساء اآلٌة: ) سو

هللا تعالى واضح جلً، لطعً الثبوت والداللة فً وجوب طاعة رسول هللا، فً ألواله، وأفعاله، وألن أمر 

 وإلراره، إذاً ٌنبؽً أن تكون أفعاله معصومة عن الخطؤ ألنه مشرع.

 رؤٌة النبً ٌثرب فً المنام

 eؽٍة بالؽة لٌمؾ النبً إذاً ٌجب أن نؤخذ أحداث السٌرة النبوٌة على أنها أحداث أرادها هللا عز وجل لعبرة بال

منها المولؾ الكامل، عندبٍذ ٌكون هذا المولؾ تشرٌعاً، هللا عز وجل هو الذي اختار ٌثرب، فمد ورد فً حدٌث 

 عابشة رضً هللا عنها لالت لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ٌِْن، َوهُ  َ ٌَْن ََّلبَت تَاِن (( )) إِنًِّ أُِرٌُت َداَر ِهْجَرتُِكْم َذاَت نَْخٍل بَ  َما اْلَحرَّ

 ]البخاري عن عابشة[

 )) إِنًِّ أُِرٌُت ((

 ورإٌا األنبٌاء حك، ورإٌا األنبٌاء أمر.

ًَّ إِنًِّ أََرى فًِ اْلَمنَاِم أَنًِّ أَْذبَُحَن فَاْنُظْر َماَذا تََرى لَاَل ٌَا أَبَِت اْفعَْل َما تُْؤَمرُ    ﴾ ﴿ لَاَل ٌَا بُنَ

 ( 241) سورة الصافات اآلٌة: 

رإٌا األنبٌاء أمر، وهللا عز وجل هو الذي اختار ٌثرب لتكون داراً للهجرة، لذلن ورد فً بعض اآلثار عن 

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌنما خرج من مكة مهاجراً، لال:

 ( )) اللهم ! إنن أخرجتنً من أحب البَلد إلً فأسكنً أحب البَلد إلٌن (

 ] رواه الحاكم عن أبً هرٌرة [ 

فكانت المدٌنة المنورة، لذلن الذٌن ٌزرون مكة والمدٌنة ٌإكدون أن الجو العام فً مكة جو إجالل، بٌنما الجو 

 العام فً المدٌنة جو جمال، روحانٌة النبً مهٌمنة على هذه المدٌنة النبوٌة، إذاً: 

تَاِن (( )) إِنًِّ أُِرٌُت َداَر ِهْجَرتُِكْم َذاتَ  ٌِْن، َوُهَما اْلَحرَّ َ ٌَْن ََّلبَت  نَْخٍل بَ
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 وفً حدٌث آخر:

ٌُْت فًِ اْلَمنَاِم أَنًِّ أَُهاِجُر ِمْن َمكَّةَ إِلَى أَْرٍض بَِها نَْخٌل، فََذَهَب َوَهِلً إِلَى أَنََّها اْلٌََمامَ  ًَ )) رأَ ةُ، أَْو َهَجُر، فَِإذَا ِه

 اْلَمِدٌنَةُ ٌَثِْرب (( 

 ي عن أبً موسى[ ] البخار

 من أسباب الهجرة

إّن أسباب الهجرة ال تخفى على أحد، حٌث كان االبتالء واالضطهاد سبب هجرة أصحاب النبً صلى هللا علٌه 

وسلم بؤمر هللا إلى المدٌنة التً اختارها هللا، والحمٌمة أن المدٌنة وظٌفتها األولى فً الهجرة تؤمٌن مالذ آمن 

و أّي مكان ٌحول بٌنن وبٌن عبادة هللا ٌنبؽً أن تؽادره، ألن علة وجودن أن تعبد هللا، وإذا للدعوة، لذلن المكان أ

 لال علٌه الصالة والسالم: 

 )) َّل ِهْجَرةَ بَْعَد اْلفَتْحِ (( 

 ] متفك علٌه عن ابن عباس[

تحة أبوابها على أي أن باب الهجرة أؼلك بٌن مكة والمدٌنة بعد الفتح، لكن الحمٌمة أن الهجرة لابمة ومف

 مصارٌعها بٌن كل مدٌنتٌن تشبهان مكة والمدٌنة.

ولد بٌنت فً درس سابك أن اإلنسان إذا كان ضعٌفاً ضعؾ لمع على أن ٌعبد هللا ٌنبؽً أن ٌهاجر، وإن كان 

ضعٌفاً ضعؾ ؼلبة على أن ٌعبد هللا فٌنبؽً أن ٌهاجر، إما أن ٌضعؾ أمام لوى الشر، وإما أن ٌضعؾ أمام 

هوات، إذاً سبب الهجرة توفٌر مكان آمن للدعوة، ولعبادة هللا هلالج لج هدؾ الهجرة، والسبب اضطهاد المإمنٌن الش

 والصحابة الكرام فً مكة.

كان المإمنون لبل الهجرة ٌفّر أحدهم بدٌنه إلى هللا تعالى، وبالمناسبة السفر مشروع ألهداؾ متعددة، ٌمع فً 

وبعد الجهاد ٌمع الفرار بالدٌن، وبعد الفرار فً الدٌن ٌمع الدعوة إلى هللا، ثم ٌمع  أعالها الجهاد فً سبٌل هللا،

التماس الرزق، فبٌن أن ٌهاجر المرء أو أن ٌسافر لٌجاهد فً سبٌل هللا، أو لٌفر فً دٌنه، أو لٌطلب العلم، أو 

 لٌتمس الرزق، هذه األهداؾ المشروعة التً وردت فً هذا الدٌن العظٌم.
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ن فهنان سٌاحة، وسفر من أجل ارتكاب الموبمات، وهنان سفر من أجل انتهان المحرمات، وسفر هدفه أما اآل

الفاحشة، فكان السفر الذي ٌرلى باإلنسان إلى أعلى علٌٌن أن ٌسافر المسلم لٌجاهد، ٌسافر لٌفر بدٌنه، ٌسافر 

 ٌسافر لٌمترؾ الفواحش واآلثام.لطلب العلم، ٌسافر لٌلتمس الرزق، اآلن ٌسافر لٌزداد بعداً عن هللا، 

األمور أٌها اإلخوة بمماصدها، أن تمٌم األمر بممصده، فؤي سفر كان من أجل التحلل من منهج هللا عز وجل هو 

سفر ال ٌرضً هللا، وفً بعض البالد التً تؤمر رعاٌاها ببعض أحكام الدٌن كالحجاب مثالً تجد منظراً عجٌباً فً 

تً كانت لبل للٌل محجبة ما إن دخلت إلى الطابرة حتى خلعت حجابها، وظهرت بؤبهى المطارات، أن المرأة ال

زٌنتها، وكان تعلٌك بعض المرالبٌن بهذه الظاهرة ؼٌر الممبولة أن هذا الدٌن الذي ٌعتنمه إنسان فً مكان، 

 وٌتفلت منه فً مكان، هو دٌن جؽرافً.

ن لرٌشاً ٌضطهد من ٌتبع الرسول لكن ثمة سإال أتمنى أن نمؾ كان المإمنون ٌفر أحدهم بدٌنه إلى هللا تعالى، أل

 عنده ولفة متؤنٌة:

 ما الحكمة من كون الرسول ضعٌفا ؟

ما الحكمة أن ٌكون الرسول ضعٌفاً ؟ الدلٌل أن النبً علٌه الصالة والسالم حٌنما مر بعمار بن ٌاسر ٌعذب لم 

 ٌستطع تخلٌصه، فما كان منه إال أن لال: 

 آل ٌاسر فإن موعدكم الجنة (( )) صبراً 

 ]السٌرة النبوٌة بسند صحٌح[

 لماذا كان النبً ضعٌفاً ؟ أو ما الحكمة أن هللا شاءت إرادته أن ٌكون النبً ضعٌفاً.

 )) َّلَ أَمِلُن لَُكْم ِمَن هللا َضّرا َوَّلَ نَْفعاً (( 

ٌَْرةَ [ ]  الترمذي َعن أَبً هَُر

 بل:

 ِسً نَْفعاً َوََّل َضّراً ﴾ ﴿ لُْل ََّل أَْمِلُن ِلنَفْ 

 ( 211) سورة األعراؾ اآلٌة: 
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لماذا ؟ ألنه لو كان لوٌاً كؤلوٌاء هذا العصر، وجاء بهذه الرسالة آلمن به المالٌٌن المملٌنة، ال عن لناعة، وال 

كانت حكمة هللا  عن إٌمان، وال عن عبادة، ولكن آمنوا خوفاً منه، وهذا اإلٌمان ال لٌمة له عند هللا إطاللاً، لذلن

عز وجل أن ٌجعل سٌد الخلك ضعٌفاً، ال ٌملن ال لهم وال لنفسه نفعاً وال ضرا، لٌكون اإلٌمان برسول هللا إٌماناً 

 حمٌمٌاً ، لكن بعد حٌن هللا هلالج لج ٌتفضل علٌه بالموة.

 أحوال المؤمن مع هللا تعالى

 الم ٌنطبك على كل مإمن:بالمناسبة، كل مإمن له مع هللا أحوال ثالثة، وهذا الك

 الحال األول: حال التؤدٌب، إذا كان هنان مخالفات.

 الحال الثانً: حال االبتالء وهو مستمٌم.

 الحال الثالث: حالم التكرٌم. 

أنت بٌن التؤدٌب، واالبتالء، والتكرٌم، ولد تكون هذه األحوال الثالثة متداخلة، ولد تكون متماٌزة، مرحلة تؤدٌب، 

تالء، ومرحلة تكرٌم، أو فً الٌوم الواحد تكون معاملة من هللا أساسها التؤدٌب، ومعاملة أخرى أساسها ومرحلة اب

 االبتالء ومعاملة ثالثة أساسها التكرٌم. 

 ﴿ أََحِسَب النَّاُس أَْن ٌُتَْرُكوا أَْن ٌَمُولُوا آََمنَّا َوُهْم ََّل ٌُْفتَنُوَن ﴾ 

 العنكبوت ( ) سورة

 نسان بإمكانه أن ٌمول: أنا مإمن، دون أن ٌمتحن، لال تعالى:هل تعتمدون أن اإل

 ﴿ َوإِْن ُكنَّا لَُمْبتَِلٌَن ﴾ 

 ) سورة المإمنون (

هللا عز وجل لادر أن ٌحجم كل إنسان، أو أن ٌعٌده إلى حجمه الطبٌعً، لل ما شبت، لكن هللا ٌسوق لهذا اإلنسان 

  هلالج لج ال تخفى علٌه خافٌة.بحكمة بالؽة ظروفاً تكشفه على حمٌمته، لذلن هللا

ُدوُر ﴾  ﴿ ٌَْعلَُم َخائِنَةَ اْْلَْعٌُِن َوَما تُْخِفً الصُّ

 ) سورة ؼافر (

 علم ما كان، وعلم ما ٌكون، وعلم ما سٌكون، وعلم ما لم ٌكن لو كان كٌؾ كان ٌكون.
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ٌُفتتن، وكان من هو مفتون بدٌنه،  كان المإمنون لبل الهجرة بٌن أي ٌفّر أحدهم بدٌنه إلى هللا تعالى مخافة أن

وكان من هو معذب فً أٌدٌهم، وكان من هو هارب إلى بالد أخرى، فهم بٌن معذب، ومفتون، وهارب، 

 ومضطهد، وفاّر بدٌنه.

 )) أَّل إن سلعة هللا غالٌة، أَّل إن سلعة هللا الجنة، أَّل إن سلعة هللا الجنة (( 

 أبً هرٌرة [.  ] رواه الترمذي والحاكم فً المستدرن عن

 الحكمة من اْلمر بالصبر فً مكة وعدم المتال

إن جنة عرضها السماوات واألرض ال تؤتً بركعتٌن ولٌرتٌن، بل تحتاج إلى جهد كبٌر، ومن طلب الجنة بؽٌر 

عمل فطلبه ذنب من الذنوب، ٌمول َحبر األمة عبد هللا بن عباس: كان مشركو أهل مكة ٌإذون أصحاب رسول 

 : هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 )) فٌمول لهم اصبروا فإنً لم أؤمر بالمتال (( 

 ] ورد فً األثر[ 

 هنان توجٌه إلهً هو فً الحمٌمة تشرٌع، وهو أّن هللا عز وجل ال ٌمبل بالتعبٌر المعاصر حرباً أهلٌة.

ٌِْدٌَُكْم َوأَلٌُِموا الصَّ   ََلةَ ﴾ ﴿ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن لٌَِل لَُهْم ُكفُّوا أَ

 ( 99) سورة النساء اآلٌة: 

هذه اآلٌة فً مكة، البٌت الواحد فٌه مإمن وفٌه مشرن، فلو سمح بالمتال فً مكة لكانت هذه الحرب حرباً أهلٌة، 

 وألحرلت األخضر والٌابس، ولد لال هللا عز وجل:

ٌُْكْم َعذَاباً ِمْن فَْولُِكْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجِلُكْم أَْو ٌَْلبَِسُكمْ   ِشٌَعاً َوٌُِذٌَك بَْعَضُكْم بَأَْس ﴿ لُْل ُهَو اْلمَاِدُر َعلَى أَْن ٌَْبعََث َعلَ

 بَْعٍض ﴾ 

 ( 56) سورة األنعام اآلٌة: 

 بل إن الثالثة هً أصعب ما فً الحٌاة الدنٌا.
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عوة ال تنمو إال بالسالم، فلما انتمل الصحابة الكرام إلى المدٌنة حٌث األمن والسالم والهدوء نمت شًء آخر، الد

لدراتهم، وازداد نشاطاتهم، وألبلوا على ربهم، هذا شؤن اإلنسان، أإكد لكم هذا المعنى مرة ثانٌة: أن هللا سبحانه 

 وتعالى حٌنما لال:

 اً ﴾ ﴿ إِنَّا فَتَْحنَا لََن فَتْحاً ُمبٌِن

 ) سورة الفتح (. 

متى كان هذا الفتح ؟ كان هذا الفتح فً صلح الحدٌبٌة، وكانت مناسبة هذا الفتح للسالم، و األمن، واالستمرار، 

هذا ما ٌنمص المسلمٌن الٌوم، فمد تهاونوا سابماً ولصروا، ولم ٌعدوا العدة ألعدابهم، فتفنن أعداإهم فً إرهابهم، 

 هم، وفً الضؽط علٌهم، لال تعالى:وفً تخوٌفهم، وفً تهدٌد

ُكْم ﴾ ِ َوَعُدوَّ ٌِْل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخ   ﴿ َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن لُوَّ

 ( 54) سورة األنفال اآلٌة: 

وكم من دولة لوٌة عندها أسلحة لوٌة ال  إذاً أنت حٌنما تعد العدة تحمك هدفاً ال ٌكون إال بها، أنن ترهب أعداءن،

تحتاج أن تستخدمها إطاللاً، لكن وجود السالح ٌلمً الرعب فً للوب األعداء، والذي ٌحصل اآلن من تدنٌس 

للمصحؾ، ومن تشوٌه لمكانة النبً علٌه الصالة والسالم هو بسبب ضعؾ المسلمٌن، هذا الذي ٌحدث تحصٌل 

 أحب إلى هللا تعالى من المإمن الضعٌؾ، ٌمول علٌه الصالة والسالم: حاصل، لذلن المإمن الموي خٌر و

 )) فٌمول لهم اصبروا فإنً لم أؤمر بالمتال ((

 لّما هاجر ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة، واستمر المسلمون، وكان لهم كٌان، ولٌادة، وأتباع، عندبٍذ نزل لوله تعالى:

َ َعلَى نَْصِرِهْم لَمَِدٌٌر ﴾ ﴿ أُِذَن ِللَِّذٌَن ٌُمَاتَلُوَن بِ   أَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ َّللاَّ

 ) سورة الحج (

 من أوائل من هاجر من الرجل والنساء

وهذه أول آٌات المتال، اآلن أول المهاجرٌن، كلن مصعب بن عمٌر، وعبد هللا بن أم مكتوم، أول من هاجر إلى 

فً آثار السٌرة النبوٌة، فً حٌن وردت رواٌات أخرى تفٌد أن أول المدٌنة، وكانا ٌمرآنً الناس المرآن كما ورد 

من هاجر هو أبو سلمة بن عبد األسد، وذلن بعد أن آذته لرٌش على أثر رجوعه من هجرته إلى الحبشة، فتوجه 

إلى ٌثرب لبل بٌعة العمبة بسنة واحدة، على أنه ٌمكن الجمع بٌن الخبرٌن فً أن هذا الصحابً أبو سلمة وصل 

إلى المدٌنة، ال هجرة، ولكن فراراً بدٌنه، وكانت لبل بٌعة العمبة، وكؤن الذي أشار إلى أن أول من هاجر هو 

مصعب بن عمٌر أراد هذا اإلنسان الكرٌم ألنه هاجر هجرة بؤمر النبً بعد بٌعة العمبة األولى والثانٌة، ولد بٌنت 
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لرٌش فً محاولتها عرللة هجرة المسلمٌن إلى ٌثرب، أحداث السٌرة والمصادر المعتمدة الكثٌرة، من أسالٌب 

وإثارتها للمشكالت فً وجه المهاجرٌن، كاإلرهاب مثالً، وحجز الزوجات، واألطفال، وسلب األموال، أو 

االحتٌال إلعادة من هاجر منهم، ألن هإالء المسلمٌن إن لم ٌهاجروا هم فً لبضتها، وتحت سٌطرتها، فإذا 

تها، ونجوا من سٌطرتها، لذلن كانت لرٌش تمنع الهجرة، إما بسلب األموال، أو بحجز هاجروا تفلتوا من لبض

 الزوجات، أو بالتهدٌد، أو بالوعٌد.

 لكن الصحابة الكرام كانوا على استعداد ال حدود له لٌفتدوا أنفسهم بكل ما ٌملكون. 

ؾ كانت مع زوجها األول، وكٌؾ أن إّن أم سلمة رضً هللا عنها لها لصة عجٌبة، تؤتً فً سٌر الصحابة، وكٌ

لرٌشاً انتزعتها وطفلها من زوجها، وكٌؾ أن رحلة العذاب لد استمرت لرابة سنة، لبل أن ٌتاح لها أن تسترجع 

ابنها، وأن تلحك بزوجها، زوجها هاجر، ولد أخذوها وكانت برفمته، ومنعوها أن تهاجر، وأخذوا ابنها رهٌنة، 

 ل إلى المدٌنة، وأن تؤتً بولدها إلٌها.ومضى عام حتى استطاعت أن تص

 الحمٌمة أن لمصة أم سلمة تفاصٌل مذهلة، كما لال علٌه الصالة والسالم. 

ْسََلِم إَِذا فَمُُهوا ((   )) فَِخٌَاُرُكْم فًِ اْلَجاِهِلٌَِّة ِخٌَاُرُكْم فًِ اْْلِ

 ] رواه البخاري عن أبً هرٌرة [

لها، رّق المرأة زوجها فً المدٌنة، وهً محجوزة فً مكة، هً مإمنة، لم ٌكن مسلماً عثمان بن طلحة، فرّق 

ولومها لٌسوا مإمنٌن، فما كان منه إال أن اصطحبها مع طفلها لرابة أسبوعٌن من مكة إلى المدٌنة على نالة لها، 

راً، ثم حٌن ٌزمع أن ونالة له، ولم ٌنظر إلٌها، هذا لبل أن ٌسلم، كان إذا أراد أن ٌرٌحها ٌنٌخ نالتها، وٌبتعد كثٌ

ٌتابع السٌر، ٌولظ النالة ٌدعوها إلى أن تركب النالة، وٌلتفت إلى جهة أخرى، ثم ٌنطلك بهذه النالة، وكان 

 مشركاً لبل أن ٌسلم، لذلن كان علٌه الصالة والسالم إذا رأى إنساناً دخل فً اإلسالم ٌمول له ٌا فالن:

 )) أسلمت على ما أسلفت من خٌر (( 

 ن حكٌم بن حزام وهو متفك علٌه [أحمد فً مسنده ع ] رواه

 وكان علٌه الصالة والسالم ٌمول: 

ْسََلِم إَِذا فَمُُهوا ((  )) فَِخٌَاُرُكْم فًِ اْلَجاِهِلٌَِّة ِخٌَاُرُكْم فًِ اْْلِ

عز وجل  وكتعمٌب على هذه الحمٌمة: إن هللا عز وجل ٌتولى الصالحٌن، فؤّي إنسان صالح ولو لم ٌكن ٌعرؾ هللا

 ما دام صالحاً ٌتواله، وٌؤخذ بٌده إلى اإلٌمان.
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إن صهٌب الرومً منعه زعماء لرٌش من الهجرة بحجة أنه كان لد أتى إلى مكة فمٌراً، فمالوا له: فكثر مالن 

عندنا، وبلؽت الذي بلؽت، ثم ترٌد أن تخرج بمالن ونفسن، وهللا ال ٌكون هذا أبداً، لٌس هنان هجرة، جبتنا 

اً، واؼتنٌت بٌن أظهرنا، اآلن ترٌد أن تخرج مع المال، لن نسمح لن بذلن، ما فعل صهٌب ؟ عرض علٌهم فمٌر

 أن ٌجعل لهم المال كله فً ممابل أن ٌخلوا سبٌله، عندبٍذ وافموا على ذلن، وبلػ ذلن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فمال:

 )) ربح صهٌب، ربح صهٌب، ربح صهٌب ((

واستطعت أن تإمن، وأن تنجو فؤنت الرابح األول، من هنا لٌل: مستحٌل وألؾ ألؾ  إذا دفعت كل مالن،

 مستحٌل أن تطٌعه وتخسر، ومستحٌل وألؾ ألؾ مستحٌل أن تعصٌه وتربح.

ٌروي عمر بن الخطاب رضً هللا عنه خبر هجرته، حٌث تواعد مع عٌاش بن أبً ربٌعة، وهشام بن العاص 

بعٌد عن مكة، وكٌؾ أن هشام بن العاص لد حبس عنهما، وفتن، فافتتن، ثم السهمً على االلتماء فً مكان 

تحدث عن خبر وصولهما إلى ظاهر المدٌنة ونزولهما فً بنً عمر بن عوؾ، وخروج أبً جهل بن هشام 

وأخٌه الحارث إلى عٌاش بن أبً ربٌعة، وإلناع إٌاه بضرورة العودة إلى مكة لٌبر بمسم أمه التً نذرت أال ٌمس 

أسها مشط حتى تراه، وكٌؾ حذره عمر منهما، ولوله له: ٌا عٌاش، >> إنن وهللا إن ٌرٌد الموم إال لٌفتونن ر

 عن دٌنن، فاحذرهم <<.

إذاً أُِخذ مال مسلم كله، وُحِجزْت زوجة آخر وطفله كرهٌنة، ومنعوا الثالث بالموة أن ٌهاجر، وفً بعض الطرٌك 

فتناه فافتتن، ٌمول سٌدنا عمر: كنا نمول: ما وهللا بمابل ممن افتتن صرفاً وال أوثماه، وربطاه، ثم دخال به مكة، و

 عدالً وال توبة، لوم عرفوا هللا، ثم رجعوا إلى الكفر ببالء أصابهم، فلما لدم النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنزل هللا تعالى فٌهم.

َ ٌَْغِفُر الذُّنُوَب َجِمٌعاً إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر  ﴿ لُْل ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهمْ  ِ إِنَّ َّللاَّ ََّل تَْمنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ

ِحٌُم * َوأَنٌِبُوا إِلَى َربُِّكْم َوأَْسِلُموا لَهُ ِمْن لَْبِل أَْن ٌَأْتٌَُِكُم اْلعََذاُب ثُمَّ ََّل تُْنَصُروَن * وَ  ٌُْكْم اتَّبِعُوا أَْحَسَن َما أُ الرَّ ْنِزَل إِلَ

 ِمْن َربُِّكْم ِمْن لَْبِل أَْن ٌَأْتٌَُِكُم اْلعََذاُب بَْغتَةً َوأَْنتُْم ََّل تَْشعُُروَن ﴾ 

 ) سورة الزمر (
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أٌها اإلخوة، المتاعب التً تحملها أصحاب رسول هللا أكبر من أن توصؾ حتى وصل الدٌن إلٌنا، ولدم إلٌنا 

المإمنٌن الٌوم ؟ ٌطلب الحفاظ على دٌنهم ، وأداء العبادات، وفعل على طبك من ذهب، ماذا ٌطلب من 

الخٌرات، أما الصحابة الكرام فتنوا، ولتّل بعضهم، وحبسوا، وأخذت أموالهم، وحجزت عنهم زوجاتهم، وكانوا 

 أبطاالً بحك، بل إن أصحاب النبً علٌه الصالة والسالم كانوا نخبة، كان علٌه الصالة والسالم كان ٌمول:

 )) إن هللا اختارنً واختار لً أصحابا (( 

 ] الجامع الصؽٌر عن أنس بسند فٌه ضعؾ[

 لزوم الجماعة والتحذٌر من الفرلة

ومن أعظم نعمة ٌنعم هللا بها علٌن أن ٌكون الذٌن حولن على شاكلتن، ومن تكرٌم هللا لإلنسان أن ٌحاط بمن هو 

 وٌعٌنهم وٌعٌنوه، لذلن لال تعالى:على شاكلته، ٌمدرهم وٌمدروه، وٌحبهم وٌحبوه، 

اِدلٌَِن ﴾ َ َوُكونُوا َمَع الصَّ  ﴿ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ

 ) سورة التوبة (

أي أنكم ال تستطٌعون أن تتموا ربكم إال إذا كنتم مع المإمنٌن، مع الصادلٌن ، والحمٌة عن أهل الشرن والكفر 

 هل الصالح والتموى خطؤ كبٌر. ضرورٌة، لكن البعد عن أ

ٌْنَاَن  ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ َوََّل تَْعُد َع ًّ َعْنُهْم تُِرٌُد ِزٌنَةَ اْلَحٌَاِة ﴿ َواْصبِْر نَْفَسَن َمَع الَِّذٌَن ٌَْدُعوَن َربَُّهْم بِاْلغََداِة َواْلعَِش

ْنٌَا َوََّل تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا لَْلبَهُ َعْن ِذْكِرنَا وَ   اتَّبََع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرطاً ﴾ الدُّ

 ) سورة الكهؾ (

 )) َواْلَجَماَعةُ َرْحَمةٌ، َواْلفُْرلَةُ َعَذاٌب (( 

 ] رواه أحمد عن النعمان بن بشٌر بسند حسن[ 

 وإن هللا مع الجماعة، وٌد هللا مع الجماعة.

ُ عَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ٌِْه َوَسلََّم لَاَل: َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  لَ

ِ َمَع اْلَجَماَعِة، َوَمْن َشذَّ َشذَّ إِلَى النَّاِر ( تًِ َعلَى َضََللٍَة، َوٌَُد َّللاَّ َ ََّل ٌَْجَمُع أُمَّ  ()) إِنَّ َّللاَّ

 ]رواه الترمذي[ 

ٌِْن أَْبعَُد (( )) فََمْن أََراَد ِمْنُكْم بَْحبََحةَ اْلَجنَِّة فَْلٌَْلَزْم اْلَجَماَعةَ، فَِإنَّ الشَّ   ٌَْطاَن َمَع اْلَواِحِد، َوُهَو ِمْن اَِّلثْنَ

 ] أحمد[ 
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ٌِْه َوَسلََّم:  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ  َعْن ُمعَاِذ ْبِن َجبٍَل َعْن َرُسوِل َّللاَّ

ْنَساِن َكِذئِْب اْلغَنَِم، ٌَأُْخذُ الشَّاةَ اْلمَاِصٌَةَ َوالنَّ  ٌَْطاَن ِذئُْب اْْلِ ٌُْكْم بِاْلَجَماَعِة )) إِنَّ الشَّ عَاَب َوَعلَ اِحٌَةَ، َوإٌَِّاُكْم َوالّشِ

ِة ((   َواْلعَامَّ

 ] أحمد[ 

نصار فً أٌها اإلخوة الكرام، تآمرت لرٌش على حٌاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن علم المشركون بما تم بٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص واأل

ٌهاجرون إلى ٌثرب جماعات وأفرادا، ولد أّرخ الزهري لهجرة المصطفى صلى  العمبة الثانٌة، ورأوا المسلمٌن

 هللا علٌه وسلم فمال: 

" مكث علٌه الصالة والسالم بعد الحج بمٌة ذي الحجة، ومحرم، وصفر، ثم إن المشركٌن اجتمعوا ٌعنً على 

ٌوم االثنٌن، وكان دخوله المدٌنة ٌوم االثنٌن أٌضاً، لتله، ولد تواترت األخبار بؤن خروج النبً ملسو هيلع هللا ىلص من مكة كان 

 وحادثة تآمر لرٌش على لتل النبً نؤخذها بالتفصٌل إن شاء هللا فً درس لادم.

 والحمد هلل رب العالمٌن 
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 لن نمكن فً اْلرض لبل أن ننتصر على أنفسنا( : 04الدرس )

 45-41-1445لفضٌلة الدكتور دمحم راتب النابلسً بتارٌخ: 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ال علم لنا إال ما علمتنا إنن  الحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على سٌدنا دمحم الصادق الوعد األمٌن، اللهم

أنت العلٌم الحكٌم، اللهم علمنا ما ٌنفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحك حماً وارزلنا اتباعه، وأرنا 

الباطل باطالً وارزلنا اجتنابه، واجعلنا ممن ٌستمعون المول فٌتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتن فً عبادن 

رجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات الصالحٌن، اللهم أخ

 المربات.

 إشارة المرآن إلى هجرة النبً 

أٌها اإلخوة الكرام، مع درس جدٌد من دروس فمه السٌرة النبوٌة، ومع موضوع بدأنا به فً الدرس الماضً، 

 .وهو هجرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى ٌثرب

 أٌها اإلخوة، أشار المرآن الكرٌم إلى هجرة النبً علٌه الصالة والسالم لموله تعالى:

ٌِْن إِْذ ُهَما فًِ اْلغَاِر إِذْ  ًَ اثْنَ ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذٌَن َكفَُروا ثَانِ  ٌَمُوُل ِلَصاِحبِِه ََّل تَْحَزْن إِنَّ ﴿ إَِّلَّ تَْنُصُروهُ فَمَْد نََصَرهُ َّللاَّ

 َ ٌِْه َوأٌَََّدهُ بُِجنُوٍد لَْم تََرْوَها َوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذٌَن َكفَُروا السُّ َّللاَّ ُ َسِكٌنَتَهُ َعلَ ًَ اْلعُْلٌَا َمعَنَا فَأَْنَزَل َّللاَّ ِ ِه ْفلَى َوَكِلَمةُ َّللاَّ

ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم ﴾  َوَّللاَّ

 ) سورة التوبة (

 حمائك مهمة لهذه اْلمة

 إله النبً هو إلهنا

ٌها اإلخوة، الحمٌمة األولى، ونحن فً أمّس الحاجة إلٌها أّن إله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذي نصره فً الهجرة هو إلهنا، وكما أ

 نصر نبٌه وأصحابه الكرام ٌمكن أن ٌنصرنا. 
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 تمدٌم أسباب النصر

 ولكن إذا لدمنا األسباب التً نستحك بها أن ننتصر، لال تعالى:

ِ ﴾﴿ َوَما النَّصْ   ُر إَِّلَّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 ( 215) سورة آل عمران اآلٌة: 

َ ٌَْنُصْرُكْم ﴾  ﴿ إِْن تَْنُصُروا َّللاَّ

 ( 9) سورة دمحم اآلٌة: 

 لذلن نسال هللا أن ننتصر على أنفسنا حتى ننتصر هلل، حتى نستحك أن ٌنصرنا على أعداءنا.

 هذه أول حمٌمة: 

ٌِْن ﴾﴿ إَِّلَّ تَْنُصُروهُ فَمَْد نَصَ  ًَ اثْنَ ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذٌَن َكفَُروا ثَانِ  َرهُ َّللاَّ

 من هو الثانً ؟ صّدٌك األمة.

 " ما طلعت شمس على رجل بعد نبً خٌر من أبً بكر ".

 هو صدٌك المسلمٌن. 

 )) أبو بكر وعمر منً بمنزلة السمع والبصر ((

 رمذي وابن ماجه عن أبً ُحجٌفة [] رواه أحمد والت

 )) ما ساءنً لط فاعرفوا له ذلن ((

 ] ورد فً األثر [

﴾ ُ  ﴿ إَِّلَّ تَْنُصُروهُ فَمَْد نََصَرهُ َّللاَّ

هللا عز وجل ٌنتظر منا أن ننصر دٌنه، فإن تخاذلنا نصر هو دٌنه، وحرمنا هذه المرتبة العلٌة فً نصر دٌنه، 

هللا، فمد ٌنصره هللا بالرجل الفاجر، ولكن لنملك على لذلن ال تنسوا هذه الكلمة: ال تملموا على هذا الدٌن إنه دٌن 

ً للحك، أ نفسنا فٌما إذا سمح هللا لنا أو لم ٌسمح أن نكون جنوداً له، أعلى مرتبة ٌنالها اإلنسان أن ٌكون جندٌا

وأخس مرتبة ٌكونها اإلنسان أن ٌكون فً خندق مناهض للحك، لعل أشمى البشر من عاندوا الرسل، أبو بكر 

هم فً أعلى علٌٌن، وأبو جهل وأبو لهب فً أسفل سافلٌن، هم فً مزبلة التارٌخ، بٌن أن تكون فً أعلى وعمر 

 علٌٌن إذا نصرت الحك وأهله، وبٌن أن ٌكون اإلنسان فً أسفل سافلٌن إذا كان فً خندق معاٍد للحك.
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 هنا ملمح ٌحضرنً، لماذا لال هللا عز وجل فً المرآن الكرٌم:

َ ُهَو َمْوََّلهُ َوِجْبِرٌُل َوَصاِلُح اْلمُ  ﴿ إِْن تَتُوبَا ٌِْه فَِإنَّ َّللاَّ ِ فَمَْد َصغَْت لُلُوبُُكَما َوإِْن تََظاَهَرا َعلَ ْؤِمنٌَِن َواْلَمََلئَِكةُ إِلَى َّللاَّ

 بَْعَد َذِلَن َظِهٌٌر ﴾ 

 ) سورة التحرٌم (

 هذه آٌة فٌها تساإل كبٌر من أجل امرأتٌن ضعٌفتٌن.

 َ   ُهَو َمْوََّلهُ َوِجْبِرٌُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمنٌَِن َواْلَمََلئَِكةُ بَْعَد َذِلَن َظِهٌٌر ﴾ ﴿ فَِإنَّ َّللاَّ

لو أن امرأتٌن انتمدتا النظام هل ٌعمل أن تستنفر الموى البحرٌة والجوٌة والبرٌة، وكل الموى ؟ مستحٌل ! ما 

فاعلم من هو الطرؾ األخر، أشمى إنسان من ولؾ فً معنى اآلٌة ؟ معنى اآلٌة إذا كنت فً خندق معادٍن للحك 

 خندق معادٍن للحك، من أراد أن ٌطفا نور هللا 

إخوانا الكرام، بربكم لو أن إنسانًا توجه إلى الشمس، ونفخ بفمه ٌرٌد أن ٌطفا نورها بماذا نحكم على عمله ؟ 

 بالجنون. 

ِ بِأَْفَواهِ   ِهْم ﴾﴿ ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌُْطِفئُوا نُوَر َّللاَّ

 ( 81) سورة التوبة اآلٌة: 

 المصائب فرٌز ومحن ومنح

إذا كان ضوء الشمس ٌستحٌل أن تطفبه، فهل تستطٌع أن تطفً نور هللا ؟ لذلن كلمة ألولها لكم لعلهم لاسٌة: ما 

ار ضر الصحابة نبح الكالب، وما ضر البحر أن ألمى فٌه ؼالم بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسٌن لٌثٌروا الؽب

على هذا الدٌن ما أثاروه إال على أنفسهم، والذي حصل من تطاول على سٌد الخلك وحبٌب الحك فٌه خٌر ال 

ً ال ٌلٌك بممام النبوة، )سلمان  ٌعلمه إال هللا، ولكن فً المستمبل، ألن كتاباً صدر مرة وصؾ بٌوت النبً وصفا

صدلوا هذا الوصؾ، فبحثوا عن الحمٌمة  ألؾ برٌطانً، ألنهم ما 14رشدي(، ثم أسلم بسبب هذا الكتاب 

فاهتدوا، وأنا أطمبنكم أن مبات من األلوؾ سوؾ ٌبحثون عن الحمٌمة، وسوؾ ٌدخلون فً دٌن هللا أفواجاً، وأن 

كل شًء ولع أراده هللا، وكل شًء أراده هللا ولع، وإرادة هللا متعلمة بالحكمة المطلمة، وحكمته المطلمة متعلمة 

 بالخٌر المطلك.
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ْنِس َواْلِجّنِ ٌُوِحً بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض ُزْخُرَف اْلمَ  ٍ َعُدّواً َشٌَاِطٌَن اْْلِ ًّ ْوِل ُغُروراً َولَْو َشاَء ﴿ َوَكَذِلَن َجعَْلنَا ِلُكّلِ نَبِ

 َربَُّن َما فَعَلُوهُ فََذْرُهْم َوَما ٌَْفتَُروَن ﴾

 ) سورة األنعام (

أس اإلضالل فً الكون، والذي ٌرٌد دابماً أن ٌؽوي اإلنسان، وأن ٌدعوه إلى إخواننا الكرام، الشٌطان الذي هو ر

المعصٌة، وأن ٌصرفه عن الطاعة، لو أنه ٌستطٌع أن ٌفعل ما ٌرٌد لما أمده هللا إلى ٌوم ٌبعثون، ولكن ألن هللا 

ؾ للخٌر ٌوظؾ كٌده للخٌر المطلك ما أبماه ٌتوهم أنه ٌضل البشر، كل شًء فٌه شر هو شر نسبً، موظ

 المطلك، والشر المطلك ال وجود له فً الكون، 

 ﴿ فََذْرُهْم َوَما ٌَْفتَُروَن ﴾

 وهذه عملٌة فرز.

ٌِْه أَْفئَِدةُ الَِّذٌَن ََّل ٌُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة َوِلٌَْرَضْوهُ َوِلٌَْمتَِرفُوا َما ُهْم ُمْمتَِرفُ   وَن﴾﴿ َوِلتَْصغَى إِلَ

 ) سورة األنعام (

ٌة فرز، وحدٌث اإلفن عملٌة فرز، المإمنون الصادلون ظنوا بؤنفسهم خٌراً، والمنافمون فرحوا بهذه هذه عمل

 األخبار.

ٌِْه َحتَّى ٌَِمٌَز اْلَخبٌَِث ِمَن الطٌَِِّّب ﴾ ُ ِلٌََذَر اْلُمْؤِمنٌَِن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَ  ﴿ َما َكاَن َّللاَّ

 ( 297) سورة آل عمران اآلٌة: 

ز واالمتحان واالبتالء مستمرة طوال الحٌاة، وهذا الذي حصل نوع من االبتالء، ونوع من االمتحان، عملٌة الفر

ونوع من الفرز، لذلن اإلله الذي نصر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه الكرام موجود، وهو إلهنا، ولماذا ال ٌنصرنا ؟! وزوال 

 الكون أهون علٌه من أالّ ٌحمك وعوده للمإمنٌن.

ْنٌَا َوٌَْوَم ٌَمُوُم اْْلَْشَهاُد ﴾﴿   إِنَّا لَنَْنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذٌَن آََمنُوا فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ

 ) سورة ؼافر (

ٌْنَا نَْصُر اْلُمْؤِمنٌَِن ﴾  ﴿ َوَكاَن َحمّاً َعلَ

 ) سورة الروم (

اِلَحاتِ  ُ الَِّذٌَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ نَنَّ  ﴿ َوَعَد َّللاَّ لٌََْستَْخِلفَنَُّهْم فًِ اْْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َولٌََُمّكِ

لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً ﴾  لَُهْم ِدٌنَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولٌَُبَّدِ

 ( 66) سورة النور اآلٌة: 

 َن ﴾﴿ َوإِنَّ ُجْنَدنَا لَُهُم اْلغَاِلبُو

 ) سورة الصافات (
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ومرة ثانٌة: زوال الكون أهون على هللا من أال ٌحمك وعوده للمإمنٌن، ولكن البد من دفع الثمن، نحن نمرأ فً 

ألفاً من المسلمٌن، وكتّاب التارٌخ ٌمفزون فجؤة إلى أن صالح  94التارٌخ أن الفرنجة حٌنما احتلوا المدس ذبحوا 

ماً، وكؤنه فعل معجزة، وكؤنه فعل أسطورة، وهذا ألن صالح الدٌن األٌوبً استحك الدٌن فتح المدس، ولم ٌسفن د

ً من إزالة المنكرات، ومن تعلٌم الطالب العلم الشرعً، هنان جهود جبارة بذلها هذا  النصر بعد خمسٌن عاما

معجزة، ولٌس هنان  المابد البطل توجت بفتح المدس، فإذا أؼفلنا هذه الجهود شعرنا أننا أمام أسطورة، أو أمام

 أساطٌر وال معجزات، ال ننتصر إال بالصلح مع هللا، ال ننتصر إال بالتوبة، ما نزل بالء ال ٌرفع إال بالتوبة. 

ٌَْها لُْلتُْم أَنَّى َهَذا لُْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسُكْم إِنَّ  ا أََصابَتُْكْم ُمِصٌبَةٌ لَْد أََصْبتُْم ِمثْلَ َ ﴿ أََولَمَّ ٍء لَِدٌٌر ﴾  َّللاَّ ًْ  َعلَى ُكّلِ َش

 ) سورة آل عمران (

سٌدنا صالح الدٌن حٌنما أخرج الؽزاة من الشرق لال: لم ٌعودوا ما دمنا رجاالً، لكنهم عادوا، عادوا مرتٌن، 

عادوا فً المرة األولى حٌنما دخل لابد الجٌش الفرنسً إلى ممامه، ولال: ها لد عدنا ٌا صالح الدٌن، وعادوا 

 ة إلى العراق، وإلى أفؽانستان، ولسان حالهم ٌمول: ها لد عدنا ٌا صالح الدٌن.ثانٌ

 النصر له ثمن 

النصر له ثمن، ثمنه طاعة هللا عز وجل، أما تولع النصر من دون طاعة فؽباء وسذاجة، أما انتظار معجزة 

 فؽباء وسذاجة، أما انتظار أن ٌؤتً شًء ؼٌر مؤلوؾ فننتصر ؼباء وسذاجة.

 اإلخوة، أٌها 

ٌِْن إِْذ ُهَما فًِ اْلغَاِر إِذْ  ًَ اثْنَ ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذٌَن َكفَُروا ثَانِ  ٌَمُوُل ِلَصاِحبِِه ََّل تَْحَزْن إِنَّ ﴿ إَِّلَّ تَْنُصُروهُ فَمَْد نََصَرهُ َّللاَّ

َ َمعَنَا ﴾  َّللاَّ

 معٌة هللا عامة وخاصة 

 ، والكالم كبٌر، وخطٌر، معٌة هللا معٌتان:ومعنى: إن هللا معنا، ودلموا فً هذا الكالم

ٌَْن َما ُكْنتُْم ﴾   ﴿ َوُهَو َمعَُكْم أَ

 ( 0) سورة الحدٌد اآلٌة: 

هذه معٌة عامة، ٌعنً معكم بعلمه فمط، هو مع الكافر، مع المنافك، مع الملحد مع العاصً، مع الفاسك، مع 

 المإمن بعلمه 

ٌَْن َما ُكْنتُمْ   ﴾ ﴿ َوُهَو َمعَُكْم أَ
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إذا وضع إنسان فً محله التجاري آلة تصوٌر، وهو فً مكتب فً الطابك الثانً، وهو ٌرى كل من ٌدخل، وكل 

من ٌخرج، هو مع كل الزبابن، ٌرى بعلمه فمط، لكن إذا جاءت المعٌة خاصة فلها معنى رابع، لها معنى نحتاجه 

م بالتؤٌٌد والنصر، والحفظ، والتوفٌك، إن هللا مع نحن الٌوم، إذا لال هللا: إن هللا مع المإمنٌن، فإن هللا معه

 المإمنٌن، المعٌة الخاصة لها معناً إٌجابً ٌحتاجه المإمن أشد االحتٌاج.

ٌِْن إِْذ ُهَما فًِ اْلغَاِر إِذْ  ًَ اثْنَ ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذٌَن َكفَُروا ثَانِ اِحبِِه ََّل تَْحَزْن إِنَّ  ٌَمُوُل ِلصَ ﴿ إَِّلَّ تَْنُصُروهُ فَمَْد نََصَرهُ َّللاَّ

َ َمعَنَا ﴾  َّللاَّ

إخوتنا الكرام، النبً علٌه الصالة والسالم أخذ بكل األسباب، وأؼلك كل االحتماالت، وسد كل الثؽرات، وؼطى 

كل الحاجات، مع أنه اإلنسان األول الذي ٌستحك النصر، لذلن المنهج النبوي أن تؤخذ باألسباب وكؤنها كل 

ل على هللا وكؤنها لٌست بشًء، أخذ باألسباب كلؾ من ٌؤتٌه باألخبار، وكلؾ من ٌمحو اآلثار، شًء، وأن تتوك

وكلؾ من ٌؤتٌه بالطعام، وكلؾ من ٌدله على الطرٌك، ولم ٌدع ثؽرة إال وؼطاها، سار باتجاه الساحل، واختبؤ 

إلٌه ؟ لٌبٌن هللا لنا أن اعتماد دمحم  فً ؼار ثور لٌخؾ الطلب، ولماذا وصلوا إلٌه ؟ ولماذا سمح هللا لهم أن ٌصلوا

ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌكن على األسباب ولد أخذ بها، لكن اعتماده كان على رب األرباب، لذلن لما وصلوا إلٌه، ولال أبو بكر 

 رضً هللا عنه ٌا رسول هللا لو نظر أحدهم لموطؤ لدمه لرآنا لال:

ُ ثَاِلثُُهَما (( )) َما َظنَُّن ٌَا أَبَا بَْكٍر بِاثْنٌَْ   ِن َّللاَّ

 ] أخرجه البخاري عن أبً بكر[ 

إذاً: ٌجب أن تؤخذ باألسباب وكؤنها كل شًء، ثم تتوكل على هللا وكؤنها لٌست بشًء، إذاً إذ ٌمول لصاحبه ولد 

 وصل المطاردون إلى الؽار:

ُ َسِكٌنَتَهُ ﴾  َ َمعَنَا فَأَْنَزَل َّللاَّ  ﴿ ََّل تَْحَزْن إِنَّ َّللاَّ

ًء، وتشمى بفمدها ولو ملكت كل شًء عطاء ال ٌوصؾ، إذا أنزل هللا هذه السكٌنة تسعد بها ولو فمدت كل ش

على للبن السكٌنة أنت أؼنى الناس، وأنت ألوى الناس وأنت أحكم الناس، وأنت أعلم الناس، وأنت أكرم الناس، 

لناس فإذا حجبها عنن وكانت الدنٌا بٌدٌن أنت أفمر الناس، وأنت أجهل الناس، وأنت أضعؾ الناس، وأنت أبعد ا

 عن الصواب. 

ُ َسِكٌنَتَهُ ﴾  ﴿ فَأَْنَزَل َّللاَّ

 تسكن لها، ترتاح لها، تسعد بها، ترضى بها، تطمبن بها،

ٌِْه َوأٌَََّدهُ بُِجنُوٍد لَْم تََرْوَها ﴾  ﴿ َعلَ
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 وهللا عز وجل عنده جنود ال نراها.

فً جنوب لبنان، وهٌبوا خطة محكمة جداً، مرة أراد أعداإنا أن ٌخطفوا عدداً كبٌراً جداً من المصلٌن لٌلة المدر 

مالٌٌن، ٌتمن اللؽة المحلٌة،  6ضابط مؽوار، كل واحد كلّؾ تدرٌبه  216وضعوا فً طابرتٌن مروحٌتٌن 

والعامٌة، والسالح األبٌض، والصراع الٌابانً، واستخدام أعمد األجهزة واألسلحة، الخطة أن ٌخطفوا المسلمٌن 

 ن ٌبادلون علٌهم أسراهم الذٌن أسروا فً جنوب لبنان،من المساجد، لٌؤخذوهم رهاب

﴾ ُ  ﴿ إَِّلَّ تَْنُصُروهُ فَمَْد نََصَرهُ َّللاَّ

فولعت الطابرة األولى على الطابرة الثانٌة فوق مستعمرة فً إسرابٌل، ومات كل الضباط، ولم تُْمَن إسرابٌل 

ن كهذه المؤساة، ألن هللا تدخل وانتهى كل بهزٌمة بشرٌة فً نخبة ضباطها من تارٌخها منذ أن أسست وحتى اآل

 شًء، اعترفوا بتسعٌن، ثم أوردوا البمٌة فً حوادث طرق.

إن هللا عز وجل إذا كنا معه كان معنا، وإذا اصطلحنا معه نصرنا، وإذا كنا معه كنا ألوٌاء، وإذا كنا ألوٌاء لن 

ٌستفزنا بؤن تمؾ امرأة وتخطب فً كنٌسة ٌستطع العدو أن ٌسخر من نبٌنا، وال أن ٌدنس مصحفنا، وال أن 

 خطبة الجمعة، وتصلً بالرجال، وعلى مرأى خمسٌن مندوب وكالة صحافة، هذا استفزاز للمسلمٌن.

الذي ٌحصل اآلن استفزاز، أنتم ضعفاء، سندنّس مصحفكم، ونسخر من نبٌٌكم، لو كنا ألوٌاء لما تجرإوا، لو كنا 

 مطبمٌن لموله تعالى:

ٍة ﴾  ﴿ َوأَِعدُّوا  لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن لُوَّ

 ( 54) سورة األنفال اآلٌة: 

 لما تجرإوا.

 المعركة حٌاة أو موت

أٌها اإلخوة، معركتنا مع أعداءنا معركة حٌاة أو موت، معركة وجود أو ال وجود، فال بد من أن نتعاون، وأن 

 تصطلح، وأن نعود إلى هللا. 

ُ َسِكٌنَ  ٌِْه َوأٌَََّدهُ بُِجنُوٍد لَْم تََرْوَها ﴾﴿ فَأَْنَزَل َّللاَّ  تَهُ َعلَ

ل فً الصندوق األسود فً آخر كلمة لالها: أنا أسمط، وال أدري لَم أسمط،  ٌمول لابد الطابرة العلٌا كما هو مسجَّ

لصالة ولٌس ثمة سبب فً الطابرة ٌدعو إلى السموط، هللا عز وجل عنده جنود ال ٌعلمها إال هو، لذلن لال علٌه ا

 والسالم: 
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ْعِب َمِسٌَرةَ َشْهٍر ((   )) نُِصْرُت بِالرُّ

 ] متفك علٌه عن جابر [ 

 لكن أمته حٌنما تركت سنته هزمت بالرعب مسٌرة عام، نخاؾ من أي تهدٌد، وننسى أن هللا بٌده كل شًء. 

ُ َونِْعَم اْلَوِكٌُل )﴿ الَِّذٌَن لَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس لَْد َجَمعُوا لَُكْم فَاْخشَ  ( 173ْوُهْم فََزاَدُهْم إٌَِماناً َولَالُوا َحْسبُنَا َّللاَّ

ُ ذُو فَْضٍل عَ  ِ َوَّللاَّ ِ َوفَْضٍل لَْم ٌَْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَّبَعُوا ِرْضَواَن َّللاَّ  ِظٌٍم ﴾ فَاْنمَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن َّللاَّ

 () سورة آل عمران 

 أٌها اإلخوة الكرام، 

ٌِْه َوأٌَََّدهُ بُِجنُوٍد لَْم تََرْوَها ﴾ ُ َسِكٌنَتَهُ َعلَ  ﴿ فَأَْنَزَل َّللاَّ

ً ٌملّل عدون بن، أو التكثٌر، وإلماء الرعب، وإلماء الخوؾ.  أحد الجنود أن ٌلمً هللا فً للبن الخوؾ، أحٌانا

 التنبٌه إلى معنى خطٌر فً اآلٌة 

ًَ اْلعُْلٌَا ﴾﴿ َوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذٌَن َكفَُروا  ِ ِه  السُّْفلَى َوَكِلَمةُ َّللاَّ

لو أن واحداً من اإلخوة الكرام لرأ اآلٌة على النحو التالً متوهماً أن الواو الثانٌة حرؾ عطؾ، ولال: وجعل 

كلمة الذٌن كفروا السفلى وكلمةَ هللا هً العلٌا، المعنى خطٌر، وال ٌلٌك بممام األلوهٌة، أْي: جعل كلمة الذٌن 

كفروا السفلى بعد أن كانت علٌا، وجعل كلمة هللا العلٌا بعد ما كانت ال سمح هللا سفلى، هذا المعنى مستحٌل، 

 انظر إلى ضمة واحدة تؽٌٌر المعنى.

 إذا كان الواحد ضعٌفًا فً اإلعراب وولؾ، وتمثل بمول أحد األصحاب الكرام:

  مصرعًولست أُبالً حٌن أَلتُل مسلماً على أي جنب ألمى فً هللا

 إلى جهنم وببس المصٌر، والبٌت:

 ولست أَبالً حٌن أُلتل مسلماً.

شهٌد إلى جنة عرضها السماوات واألرض، بٌن جنة عرضها السماوات واألرض وجهنم وببس المصٌر حركة 

 واحدة، بٌن أن تمول: حٌن أَلتل مسلماً، أو حٌن أُلتل مسلماً فرق.

 ُروا السُّْفلَى ﴾﴿ َوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذٌَن َكفَ 
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الواو لٌست واو عطؾ، هً واو استبناؾ، لو عددناها واو عطؾ كان المعنى: وجعل كلمة هللا هً العلٌا بعد أن 

 لم تكن علٌا، هذا مستحٌل، أما الواو هنا فواو استبناؾ:

 ﴿ َوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذٌَن َكفَُروا السُّْفلَى ﴾

 ولؾ: 

 ًَ ِ ِه  اْلعُْلٌَا ﴾﴿ َوَكِلَمةُ َّللاَّ

 دابماً، 

ًَ اْلعُْلٌَا ﴾ ِ ِه  ﴿ َوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذٌَن َكفَُروا السُّْفلَى َوَكِلَمةُ َّللاَّ

 دابماً، هذا واضح. 

ُ َعِزٌٌز َحِكٌمٌ   َوَّللاَّ

 أٌها اإلخوة، 

ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم ﴾  ﴿ َوَّللاَّ

 كل شًء ٌحتاجه فً كل شًء، من أدق معانً عزٌز حكٌم أي أن كل الخلك ٌحتاجونه، بل إن 

 ﴿ َعِزٌٌز ﴾

 الشًء العزٌز إذا احتاجه الناس، وكان نادراً، احتاجه الناس وكان نادراً، أما إذا للت: 

ُ َعِزٌٌز ﴾  ﴿ َوَّللاَّ

 ٌحتاجه كل شًء فً كل شًء، وٌستحٌل أن تحٌط به، 

ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم ﴾  ﴿ َوَّللاَّ

وافع أساسها مؽناطٌسً، سطح حدٌد كبٌر جداً محاط بوشٌعة كهربابٌة، فإذا إخواننا الكرام، فً معامل الحدٌد ر

وضع هذا السطح فوق عشرٌن طنًّا من الحدٌد حملها، ونملها إلى مكان آخر، وال ٌستطٌع إنسان أن ٌنزع عن 

هذا  هذه الرافعة لطعة، لكن العامل الذي ٌدٌر هذه الرافعة لو ضؽط على زر عشر المٌلً ولطع الكهرباء كل

 الحدٌد الذي تحمله الرافعة ٌسمط.

ً بثانٌة واحدة خثرة بالدماغ ٌنتهً، ألم  إْن رأٌت لوٌاً، متؽطرساً، طاؼٌة، لبٌماً، خسٌساً، معتدٌاً، مجرماً، سفاحا

 تروا ذلن ؟ بثانٌة واحدة انتهى، االسم المخٌؾ انتهى، ألن اإلنسان فً لبضة هللا، ومعنى لوله تعالى:
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 بَنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا َسبَمُوا ﴾ ﴿ َوََّل ٌَْحسَ 

 (67) سورة األنفال اآلٌة: 

 ٌعنً أن الكافر فً لبضة هللا، فً أي لحظة هو فً لبضته، معنى: 

 ﴿ َسبَمُوا ﴾

ً ما أراده هللا، لذلن ٌمولون: خطة الكافر تستوعبها خطة هللا، لهذا أي  أي تفلتوا من عماب هللا، أو أرادوا شٌبا

ده هللا، وأي أراده هللا ولع، وإرادة هللا متعلمة بالحكمة المطلمة، والحكمة المطلمة متعلمة بالخٌر شًء ولع أرا

 المطلك.

 ﴿ َوُهَو الَِّذي فًِ السََّماِء إِلَهٌ َوفًِ اْْلَْرِض إِلَهٌ َوُهَو اْلَحِكٌُم اْلعَِلٌُم ﴾ 

 ) سورة الزخرؾ (

ٍ َوَّلَ  ًّ   ٌُْشِرُن فًِ ُحْكِمِه أََحداً ﴾ ﴿ َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِل

 ) سورة الكهؾ (

 ﴿ لَهُ اْلَخْلُك َواْْلَْمُر﴾ 

 ( 62) سورة األعراؾ اآلٌة: 

لد ٌصنع مصنع الطابرات طابرة، وٌبٌعها، أمر هذه الطابرة لٌس بٌد مدٌر المعمل، ٌمول لن بعتها، وأمرها لٌس 

 بٌدي، لكن هللا عز وجل ٌمول:

ُ َخاِلُك  ٍء َوِكٌٌل ﴾﴿ َّللاَّ ًْ ٍء َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش ًْ  ُكّلِ َش

 ) سورة الزمر (

 ﴿ لَهُ اْلَخْلُك َواْْلَْمُر﴾ 

 ( 62) سورة األعراؾ اآلٌة: 

ٍ َوََّل ٌُْشِرُن فًِ ُحْكِمِه أََحدا ﴾ً  ًّ  ﴿ َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِل

 ) سورة الكهؾ (

 فًِ اْْلَْرِض إِلَهٌ ﴾ ﴿ َوُهَو الَِّذي فًِ السََّماِء إِلَهٌ وَ 

 ( 10) سورة الزخرؾ اآلٌة: 

ٌْه ﴾ِ  ٌِْه ٌُْرَجُع اْْلَْمُر ُكلُّهُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَ  ﴿ َوإِلَ

 ( 218) سورة هود اآلٌة: 

ٌْنَا ِحَسابَُهْم ﴾  ٌْنَا إٌَِابَُهْم* ثُمَّ إِنَّ َعلَ  ﴿ إِنَّ إِلَ

 ) سورة الؽاشٌة (
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تعلمت العبٌد أفضل من التوحٌد، التوحٌد سكٌنة، التوحٌد أمن التوحٌد راحة، التوحٌد هذا هو التوحٌد، وما 

سعادة، التوحٌد ثمة باهلل، التوحٌد تفاإل، ونحن فً هذه الظروؾ الصعبة نحتاج إلى التوحٌد، نحتاج أن ال نرى 

 مع هللا أحدا.

َ َرَمى ﴾  ٌَْت َولَِكنَّ َّللاَّ ٌَْت إِْذ َرَم  ﴿ َوَما َرَم

 ( 25ورة األنفال اآلٌة: ) س

َ َرَمى ﴾  ٌَْت َولَِكنَّ َّللاَّ ٌَْت إِْذ َرَم َ لَتَلَُهْم َوَما َرَم  ﴿ فَلَْم تَْمتُلُوُهْم َولَِكنَّ َّللاَّ

 () سورة األنفال 

 أٌها اإلخوة الكرام، هذه آٌة الهجرة: 

ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذٌنَ  ٌِْن إِْذ ُهَما فًِ اْلغَاِر إِْذ ٌَمُوُل ِلَصاِحبِِه ََّل تَْحَزْن إِنَّ  ﴿ إَِّلَّ تَْنُصُروهُ فَمَْد نََصَرهُ َّللاَّ ًَ اثْنَ َكفَُروا ثَانِ

َ َمعَنَا ﴾  َّللاَّ

هنان زٌادة لرأتها مرة فً كتاب ال أذكره، ٌبدو أن عٌن أحد المطاردٌن ولعت على عٌن الصدٌك، فمال: ٌا 

 مرأ لوله تعالى:رسول هللا، لمد رأونا، فمال: ٌا أبا بكر ألم ت

ٌَْن َوُهْم ََّل ٌُْبِصُروَن ﴾   ﴿ َوتََراُهْم ٌَْنُظُروَن إِلَ

 ) سورة األعراؾ (

 إذا كان هللا معن فمن علٌن ؟ وإذا كان علٌن فمن معن ؟ وٌا رب، ماذا فَمَد من وجدن، وماذا وجد من فَمَدن.

وات بمن فٌها إَّل جعلت له من بٌن ذلن )) ما من عبد ٌعتصم بً دون خلمً أعرف ذلن من نٌته فتكٌده السما

مخرجا، وما من عبد ٌعتصم بمخلوق دونً أعرف ذلن من نٌته إَّل لطعت أسباب السماوات بٌن ٌدٌه، 

وأرسخت الهوى من تحت لدمٌه، وما من عبد ٌطٌعنً إَّل وأنا معطٌه لبل أن ٌسألنً، وغافر له لبل أن 

 ٌستغفرنً (( 

 لن [واه ابن عساكر عن كعب بن ما] ر

 أٌها اإلخوة الكرام، هذا هو التوحٌد:

)) أنا هللا َّل إله إَّل أنا مالن الملون وملن الملون للوب الملون بٌدي، وإن العباد إذا أطاعونً حولت للوب 

ملوكهم علٌهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصونً حولت للوبهم علٌهم بالسخط والنممة فساموهم سوء 

 وا أنفسكم بالدعاء على الملون ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع، أكفكم ملوككم (( العذاب، فَل تشغل

 ء [] رواه الطبرانً عن أبً الدردا
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 )) فإن صَلحهم لكم صَلح (( 

 حسٌن بن دمحم بن مصعب األسنانً []رواه الطبرانً عن شٌخه ال

 آٌة الهجرة موضوع هذا الدرس.

 نوكان حمًّا علٌنا نصُر المؤمنٌ

 أٌها اإلخوة، النصر بٌد هللا، وإن كنت بطالً فحمّك شروط النصر، ألن هللا سبحانه وتعالى ٌمول:

ٌْنَا نَْصُر اْلُمْؤِمنٌَِن ﴾   ﴿ َوَكاَن َحمّاً َعلَ

 ) سورة الروم (

محنة، إذا كنت بطالً تحمك شروط النصر، ألن هللا سبحانه وتعالى ال ٌرٌد أال ٌنصر عباده المإمنٌن، ونحن فً 

وإن شاء هللا هذه المحنة تتبعها منحة، ونحن فً ِشدة وإن شاء هللا تتبعها َشدة إلى هللا، ونحن فً العناٌة المشددة، 

نحن نمثل إنسان معه التهاب معدة حاد، وشفاء هذا المرض محمك، وسهل جداً، ولكن ٌحتاج هذا المرٌض إلى 

 أمل فً شفابه، لو أن الطرؾ اآلخر سؤل طبٌباً ماذا آكل ؟ حمٌة تامة، بٌنما الطرؾ اآلخر معه ورم خبٌث، وال

 ٌمول له: كل ما شبت.

ٍء َحتَّى إَِذا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَ  ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب ُكّلِ َش ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَ ا نَُسوا َما ذُّكِ  ﴾ ْغتَةً فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسونَ اُهْم بَ ﴿ فَلَمَّ

 ام () سورة األنع

لكن الذي معه التهاب معدة حاد، الطبٌب المخلص ٌمٌم الدنٌا علٌه وال ٌمعدها إذا أكل أكلة تإذي التهاب معدته، 

 لذلن نحن فً العناٌة المشددة، ونحمل حمالً ثمٌالً، ألن هللا ٌنتظر منا أن نتوب إلٌه. 

اً ٌَْستَْضِعُف َطائِفَةً ِمْنُهْم ٌَُذبُِّح أَْبنَاَءُهْم َوٌَْستَْحًٌِ نَِساَءُهْم إِنَّهُ َكاَن ﴿ إِنَّ فِْرَعْوَن َعََل فًِ اْْلَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشٌَع

ةً َونَْجعَلَهُ  َن ِمَن اْلُمْفِسِدٌَن * َونُِرٌُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا فًِ اْْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ ُم اْلَواِرثٌَِن * َونَُمّكِ

 لَُهْم فًِ اْْلَْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكانُوا ٌَْحَذُروَن ﴾ 

 ) سورة المصص (

وفً درس لادم إن شاء هللا ندخل فً تفاصٌل هجرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة بعد أن كان الدرس الماضً كان هجرة 

 أصحابه إلى المدٌنة.

 لحمد هلل رب العالمٌن وا
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 الرحبة( : 05الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والرالة والدالـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا إنظ أنت 

الباشل باشاًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
ار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات الرالحيغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػ 

 القخبات.
، مع درس ججيج مغ دروس فقو الديخة الشبػية، وال بج مغ كمسة تسييجية.   أييا اإلخػة األكاـر

 كمسة تسييجية

 سيخة الشبي كتاب وسشة

 لػ أنو لع يكغ كتاب وسشة لكانت سيخة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كتابًا وسشة، ألنو 7
 َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى * ِإْن ُىَػ ِإَّلا َوْحٌي ُيػَحى ﴾  ﴿

 ) سػرة الشجع(

 فأقػالو، وأفعالو، وإقخاره، وصفاتو مشيج لبشي البذخ، ىػ سيج الخمق وحبيب الحق.

 لكغ ال بج مغ مالحطة ثانية7

 أحجاث الديخة مقرػدة لمتذخيع

غ ِقَبل هللا عد وجل ليقف مشيا السػقف الكامل السذخع، إف كل األحجاث التي وقعت في عرخه كانت مقرػدة م
أفعالو تذخيع يسكغ أف ندتشبط مغ أفعالو قػاعج، وقػانيغ ومشاىج في الدالمة والدعادة، ىػ إنداف متسيد أقدع هللا 

 بعسخه الثسيغ، إلو خالق الدساوات واألرض يقدع بعسخ إنداف، قاؿ7
 ِيْع َيْعَسُيػَن ﴾ ﴿ َلَعْسُخَك ِإناُيْع َلِفي َسْكَختِ 

  ) سػرة الحجخ (
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والسقػلة التي أرددىا كثيخًا7 أف الكػف قخآف صامت، وأف القخآف كػف ناشق ، وأف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قخآف يسذي، ىػ زوج 
 كامل، وأخ كامل، وأب كامل وجار كامل، وقائج كامل، وزعيع كامل، فمحلظ ما خاشبو هللا عد وجل باسسو أبجًا7

 َيا َيْحَيى ُخِح اْلِكَتاَب ِبُقػاٍة ﴾ ﴿ 
 ( 21) سػرة مخيع اآلية7 

 ﴿ َيا ِعيَدى ِإنِّي ُمَتَػفِّيَظ ﴾ 
 (22) سػرة آؿ عسخاف اآلية7 

 ولع يِخد في القخآف الكخيع يا دمحم7

ُسػُل ﴾   ﴿ َيا َأيَُّيا الخا
 ( 34) سػرة السائجة اآلية7 

 ﴿ َيا َأيَُّيا الشاِبيُّ ﴾ 
 (6لتحخيع اآلية7 ) سػرة ا

إذًا بادغ ذؼ بجء األحجاث التي وقعت في حياة الشبي كانت مقرػدة لحاتيا، ليقف الشبي مشيا مػقفًا كاماًل مذخعًا 
 لشا، لحلظ إذا قاؿ هللا عد وجل7

 ﴿ َلَقْج َكاَن َلُكْع ِفي َرُسػِل َّللااِ ُأْسَػٌة َحَدَشٌة ﴾ 
 ( 12) سػرة األحداب اآلية7

 ي ملسو هيلع هللا ىلص أسػة حدشة لشا إف لع نعخؼ سيختو، ىحا يشقمشا بالسشاسبة إلى قاعجة في أصػؿ الفقو وىي7كيف يكػف الشب

 ما َّل يتع الفخض إَّل بو فيػ فخض

أنو ما ال يتع الفخض إال بو فيػ فخض، الرالة فخض، ىل تتع مغ دوف وضػء ؟ ال، إذًا الػضػء فخض، ما ال 
وما ال يتع الػاجب إال بو فيػ واجب، وما تتع الدشة إال بو فيػ سشة، قياسًا عمى يتع الفخض إال بو فيػ فخض، 

 ىحا، إذا قاؿ هللا7 
 ﴿ َلَقْج َكاَن َلُكْع ِفي َرُسػِل َّللااِ ُأْسَػٌة َحَدَشٌة ﴾

الشبي العسمية  ىحا أمخ يقتزي الػجػب، كيف يكػف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أسػة لشا إف لع نعخؼ سيختو ؟ تكاد معخفة سشة
 تكػف فخض عيغ عمى كل مدمع، ليشفح اآلية، أضخب عمى ذلظ مثال7

الديجة عائذة أـ السؤمشيغ زوجة سيج العالسيغ، الصاىخة، العفيفة، الَحراف اتيست بأغمى ما تسمكو امخأة، اتيست 
 ا تسمكو.بعفتيا، لساذا ؟ لتكػف أسػة حدشة لكل فتاة شاىخة عفيفة، َحراف اتيست كيجًا بأثسغ م

 إذًا ىؤالء الرحابة الكخاـ ىع قجوة لشا أيزًا، ألنيع عاشػا مع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
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عقج زعساء قخير اجتساعًا خصيخًا في دار الشجوة، حيث تذاوروا في أضسغ الػسائل لمتخمز مغ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص، 
 والقخآف الكخيع لخز مؤامختيع، قاؿ تعالى7
 ْذ َيْسُكُخ ِبَظ الاِحيَغ َكَفُخوا ِلُيْثِبُتػَك ﴾ ﴿ َوإِ 

 ( 03) سػرة األنفاؿ اآلية7 

 أؼ ليدجشػؾ.

 ﴿َأْو َيْقُتُمػَك َأْو ُيْخِخُجػَك َوَيْسُكُخوَن َوَيْسُكُخ﴾
ُ َخْيُخ اْلَساِكِخيَغ ﴾  ُ َوَّللاا  ﴿ َّللاا

 ) سػرة األنفاؿ (

عد وجل، ألف الحق ال يقػػ إال بالتحجؼ، وألف السؤمغ ال يخقى إال مخة ثانية7 معخكة الحق والباشل أرادىا هللا 
 بالربخ والبخ والتزحية، وألف الكافخ لعمو ييتجؼ إذا مع السؤمغ، 

ُ وَ   َخْيُخ اْلَساِكِخيَغ ﴾ َّللااُ ﴿ َوِإْذ َيْسُكُخ ِبَظ الاِحيَغ َكَفُخوا ِلُيْثِبُتػَك َأْو َيْقُتُمػَك َأْو ُيْخِخُجػَك َوَيْسُكُخوَن َوَيْسُكُخ َّللاا
أييا اإلخػة، بّيغ عبج هللا بغ عباس رضي هللا عشيسا حرار السذخكيغ لبيت ملسو هيلع هللا ىلص ابتغاء قتمو، ىحا يعشي أنو ال 
يجب أف تزعف إذا أراد بظ األعجاء شخًا، هللا عد وجل يدسح ليع بالبجايات، ولكشيع لغ يشجحػا، ألف هللا عد 

 وجل يقػؿ7 

 اْلَعاِقَبُة ِلْمُستاِقيَغ ﴾ ﴿ وَ 
 ) سػرة األعخاؼ (

األمػر تجور، وتجور، وتجور، وال تدتقخ إال عمى نرخ السؤمغ، لحلظ يشبغي أال تزحظ أواًل، بصػلتظ أف تزحظ 
آخخ، إف الحؼ يزحظ أواًل يزحظ قمياًل، ثع يبكي كثيخًا ، أما الحؼ يزحظ آخخ يبكي قمياًل، ثع يزحظ كثيخًا، ثع 

 خضيا الدساوات واألرض.جشة ع

اِر َيْزَحُكػَن ﴾   ﴿ َفاْلَيْػَم الاِحيَغ َآَمُشػا ِمَغ اْلُكفا
 ) سػرة السصففيغ (

 ال تفخح بالزحظ السبكخ، افخح بالزحظ الستأخخ.
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حيشسا يػلج اإلنداف كل مغ حػلو يزحظ وىػ يبكي وحجه، فإذا وافتو السشية كل مغ حػلو يبكي، فإذا كاف بصاًل 
 جه.يزحظ وح

 ﴿ ِقيَل اْدُخِل اْلَجشاَة َقاَل َيا َلْيَت َقْػِمي َيْعَمُسػَن ﴾
 ) سػرة يذ (

 حرار السذخكيغ لبيت الشبي ابتغاء قتمو

بّيغ عبج هللا بغ عباس حرار السذخكيغ لبيت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، اآلف ىؤالء الرشاديج، كفار قخير، أبػ ليب، أبػ جيل، 
لجعػة، وحاربػا الشبي، ونكمػا بأصحابو، أيغ ىع اليـػ ؟ في مدبمة التاريخ، والحيغ وقفػا معو، ىؤالء الحيغ قاومػا ا

 أبػ بكخ عسخ، عثساف، عمي، شمحة، الدبيخ، ابغ مدعػد، ىؤالء الرحابة الكبار أيغ ىع ؟ في أعمى عمييغ.
عج مئة عاـ تحت األرض، وكل إخػانشا الكخاـ، امِر في سػؽ الحسجية في يـػ مددحع، كل ىؤالء الحيغ تخاىع ب

الحيغ كانػا قبل مئة عاـ كانػا مثمشا، بيػت، وىسـػ وشخكات، ودعاوػ في القزاء، وزواج، وشالؽ، وسفخ، 
وحزخ، وتيشئة، وحفالت، انتيى كل شيء، السػت يشيي قػة القػؼ، ويشيي ضعف الزعيف، ويشيي صحة 

فقخ الفقيخ، ويشيي وسامة الػسيع ، ويشيي دمامة  الرحيح ، ويشيي مخض السخيس، ويشيي غشى الغشي، ويشيي
 الجميع، وال يبقى إال العسل الرالح الحؼ عسمتو تقخبًا إلى هللا عد وجل، فالجنيا زائمة. 

 شجة حب الرحابة لمشبي 

، وضع مكانو عمي بغ أبي شالب، eسيجنا عمي، وىحه تزحية كبيخة، ألف السذخكيغ ائتسخوا عمى قتل الشبي 
ف يجخمػا عميو فجأة، ويقتمػه دوف أف يتحققػا قائع، فمحلظ أبػ سفياف قاؿ مخة7 ما رأيت أحجًا يحب أحجًا واحتساؿ أ

 كحب أصحاب محسٍج دمحمًا.
امِس يا رسػؿ هللا بسا أردت، نحغ معظ، وهللا لػ خزت ىحا البحخ لخزشاه معظ، ما تخمف مشا رجل، صل 

ئت وعاِد مغ شئت، وخح مغ أمػالشا ما شئت، ودع ما حباؿ مغ شئت، واقصع حباؿ مغ شئت، وسالع مغ ش
شئت، فػ الحؼ بعثظ بالحق لمحؼ تأخحه أحب إليشا مغ الحؼ تجعو لشا، ىكحا الرحابة، أما صحابة نبي آخخ 

 فقالػا7
 ﴿ َفاْذَىْب َأْنَت َوَربَُّظ َفَقاِتََل ِإناا َىاُىَشا َقاِعُجوَن ﴾ 

 ) سػرة السائجة (
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 هللا نبيو بيع، فقاؿ عميو الرالة والدالـ7 الرحابة الكخاـ أكـخ

 ))إن هللا اختارني، واختار لي أصحابي (( 
 اه الصبخاني عغ عػيسخ بغ ساعجة [] رو 

 حرار السذخكيغ لبيت الشبي ابتغاء قتمو

 أما نحغ فحاجة ماسة إلى ىحا الجرس 
مغ الخمل، ىشا سجاد مجفأ مغ  يشقرشا الحب ال السداجج، السدجج الشبػؼ كاف سقفو مغ سعف الشخيل، وأرضو

تحتو، ثخيات، أعسجة، سقف شامخ، السداجج أرقى اآلف بكثيخ، والكتب والسجمجات، والسؤتسخات، واألشخشة شيء 
غ، األمة اإلسالمية مسدقة، ال يرجؽ، لكغ ال حب بيششا، ال أقػؿ7 نحغ بالحات، ليذ ىشاؾ حب بيغ السدمسي

 ؟ لساذا
 كُِّخوا ِبِو َفَأْغَخْيَشا َبْيَشُيُع اْلَعَجاَوَة َواْلَبْغَزاَء ِإَلى َيْػِم اْلِقَياَمِة ﴾﴿ َفَشُدػا َحّطًا ِمساا ذُ 

 ( 21) سػرة السائجة اآلية7 

كمسا اقتخبت مغ هللا أحببت أخاؾ، وكمسا ابتعجت عشو تشافدت معو، فالحؼ كاف بيغ الرحابة مغ حب وود ال 
ة العذاء مع رسػؿ هللا، ثع يفتخقاف صحابياف، وقبل الفجخ يمتقياف فيعانق يعمسو إال هللا، ُأخػة صادقة، يؤدوف صال

 أحجىسا اآلخخ ويقػؿ ألخيو7 وا شػقاه غاب عشو ست ساعات فقط، وا شػقاه، ىكحا كاف أصحاب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

 حخص الشبي عمى ردِّ أمانات السذخكيغ مع خصػرة الػضع

يحىبػف إلى بالد الغخب، ويذتخوف بصاقات ائتسانية ليدتخجمػىا في السحالت ىشا نقصة دقيقة، أناس كثيخوف 
التجارية، ويذتخوف بسبالغ شائمة، ويعػدوف إلى بمجىع وال يجفعػف شيئًا مغ ىحه الجيػف الستختبة عمييع، ضشًا مشيع 

ى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ابغ عسو بغباء ما بعجه غباء، وسحاجة ما بعجىا ساذجة، وجيل ما بعجه جيل أنيع كفار، لساذا أبق
 وعخضو لمخصخ، خصخ القتل، مغ أجل ماذا ؟ 

 مغ أجل أف يخد الػدائع ألصحابيا، مغ أصحاب الػدائع ؟ كفار، أرأيتع إلى فيسشا الدقيع ؟!! 
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السدمع إخػانشا الكخاـ، أنت إذا أسأت إلى مدمع يقػؿ الشاس7 فالف أساء إلى فالف فقط ، أما إذا أسأت إلى غيخ 
فإنو يتيع اإلسالـ باإلساءة، أنا أرػ أف الخصأ مع السدمع أقّل بكثيخ مغ الخصأ مع غيخ السدمع، لساذا أبقى عمي 

 في فخاشو، وعخضو لمقتل ؟ مغ أجل أف يخد ودائع السذخكيغ إلى أصحابيا، لحلظ قاؿ تعالى7 

 ػا اْعِجُلػا ُىَػ َأْقَخُب ِلمتاْقَػى ﴾ ﴿ َوََّل َيْجِخَمشاُكْع َشَشَآُن َقْػٍم َعَمى َأَّلا َتْعِجلُ 
 ( 5) سػرة السائجة اآلية7 

 لحلظ قاؿ عميو الرالة والدالـ7 

 ))مغ غر فميذ مشا (( 
 ] رواه التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

مصمقًا، لػ كاف عابج وثغ يشبغي أال تغذو، إسالمشا إنداني، معطع األنطسة في العالع أنطسة عشرخية، تعصي 
خفع مدتػػ شعبيا، تييئ فخص العسل لذعبيا عمى حداب بقية الذعػب، ىحه أنطسة غيخ إندانية، أما شعبيا، ت

اإلسالـ فجيٌغ إنداني، واإلسالـ أمسي، وكل مغ دخل في اإلسالـ لو ما لشا، وعميو ما عميشا، مغ دوف أؼ تسييد، 
ح أمػاليع، فأخح أمػاليع بجـخ فقج أخح الساؿ لحلظ فإف إنداًنا مغ ىؤالء أفتي لو أف ىؤالء غيخ السدمسيغ لظ أف تأخ

الحخاـ ، وأودع الدجغ، مزى عميو في الدجغ سشػات، أعصي كتاًبا في الديخة، فمسا وصل إلى ىحه الفقخة، رأػ 
 نفدو مجخمًا، كاف متػىسًا أنو فعل صػابًا7

 )) اتقػا دعػة السطمػم، وإن كان كافخا، فإنيا ليذ دونيا حجاب (( 
 ج في مدشجه عغ أنذ [] رواه أحس

ىحا درس بميغ في الديخة، ضحى بابغ عسو عمي، واحتساؿ قتمو قائع، مغ أجل أف يخد الػدائع إلى أصحابيا 
السذخكيغ، لحلظ كاف عميو الرالة والدالـ إذا مات أحج صحابتو الكخاـ، وكاف ىحا الرحابي مغ أقخب الشاس 

صمػا عمى صاحبكع، مغ عادة الرحابة أف يقػؿ أحجىع7 عمي ديشو إليو يدأؿ7 أعميو ديغ ؟ فإف قالػا7 نعع، قاؿ7 
ي عميو، يدألو بعج يػميغ أأديت األمانة ؟ قاؿ7 يا رسػؿ هللا، كي يرمي عميو، فيقبل الشبي ىحه الزسانة، ويرم

ال، أأديت الجيغ ؟ قاؿ7 ال، في اليـػ الخامذ يقػؿ لو7 لقج أديت الجيغ، فيقػؿ عميو الرالة والدالـ7 اآلف ابتخد 
 جمجه.
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أال تعتبػا كع في السدمسيغ َمغ يأكل األمػاؿ بالباشل زورًا وبيتانًا ؟ وىحا القزاء، أنا لدت متذائسًا، ولكغ أتسشى 
عمى هللا إذا بجا لشا أنو تخمى عشا، ال تعتبػا عمى هللا، البشية التحتية، الصبقة السدمسة أقل شبقة عشجىا أخصاء كثيخة 

 ججًا.

؟ جاورتو ؟ قاؿ7 ال، ىل سافخت معو قاؿ سيجنا عسخ ألحج أصحابو7 ىل تعخؼ فالًنا ؟ قاؿ لو7 نعع، قاؿ لو7 ىل
 ع والجيشار ؟ قاؿ7 ال، قاؿ7 إنظ ال تعخفو إذًا.قاؿ7 ال، ىل حاككتو بالجرى

وقفت عشج ىحه الشقصة ألف ىشاؾ أناًسا كثيخيغ يبيحػف ألنفديع أخح أمػاؿ غيخ السدمسيغ، وىحا خصأ كبيخ، 
األمانة ال تجدأ، واالستقامة ال تجدأ، وما ىػ حخاـ حخاـٌ، مع مغ يمػذ بظ، ومع مغ ال يمػذ بظ، مع مغ يجيغ 

 غ ال يجيغ بجيشظ.بجيشظ، ومع م

 وكسا تعمسػف انتقل الشبي إلى غار ثػر، وقاـ السذخكػف بتقفي أثخه.

 األخح باألسباب والتػكل عمى هللا

الحقيقة عػًدا عمى بجء، ذكخت لكع في أوؿ الجرس أف كل األحجاث التي وقعت في أحجاث الشبي مقرػدة لحاتيا، 
ثع نتػكل عمى هللا، وكأنيا ليدت بذيء، عمسشا ذلظ وهللا عد الشبي عمسشا أف نأخح باألسباب، وكأنيا كل شيء، 

وجل شاءت حكستو أف يرل السصاردوف إليو، لساذا ؟ ما الحكسة ؟ الحكسة أنو أخح باألسباب تعبجًا ، ولع يعتسج 
 عمييا، لكشو اعتسج عمى هللا، فمسا وصمػا إليو كاف واثقًا مغ هللا قاؿ7 

 َظ ِباْثَشْيِغ هللا َثاِلُثُيَسا ؟ (( )) َيا َأبا َبْكٍخ، َما َضشّ 
 ] ُمتََّفٌق َعَمْيِو [

 إذًا الجرس الثاني7 يشبغي أف تأخح باألسباب، وكأنيا كل شيء، ويشبغي أف تتػكل عمى هللا، وكأنيا ليدت بذيء.

والذجخة  في روايات ليدت قػية ججًا نديج العشكبػت رواية ضعيفة، والحسامتاف الػحذيتاف أيزًا رواية ضعيفة،
التي نبتت في وجو الغار الخواية ضعيفة، لكغ مغ حكسة هللا هلالج لج أنو إذا أراد أف يحفع إندانًا يحفطو بأقل 
األسباب، وأحيانًا يجمخ إندانًا بأتفو األسباب، وإّف نقصة دـ ال يديج حجسيا عمى رأس الجبػس تتجسج في مكاف مغ 

 في قبزة هللا عد وجل. الجماغ تريبو بفقج وعيو كميًا، إذًا نحغ
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عشو في  وحيغ أمخ هللا تعالى رسػلو الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص باليجخة إلى يثخب جاء ملسو هيلع هللا ىلص متقشعًا إلى مشدؿ أبي بكخ رضي هللا
وقت لع يعتج أف يدوره فيو في نحخ الطيخ، وىػ أشج ما يكػف في حخارة الشيار، وقج روت أـ السؤمشيغ عائذة 

 هللا عشو وقائع ما جخػ فقاؿ7 رضي

)) فبيشسا نحغ يػمًا جمػس في بيت أبي بكخ، في نحخ الطييخة، قال قائل ألبي بكخ: ىحا رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص متقشعًا 
 في ساعة لع يكغ يأتيشا بيا، فقال أبػ بكخ: فجاء لو أبي وأمي (( 

 اإلسَلم حبٌّ ونرخة وحدغ معاممة

إلسالـ حب، فإذا فخغت اإلسالـ مغ الحب فيػ نرػص، وأفكار وأدلة، وحجج فقط، غجا كجثة إخػانشا الكخاـ، ا
بال روح، انطخ إلى وردة ُصشعت مغ البالستيظ تزعيا في البيت أياًما معجودة، ثع تسّل مشيا، وقج تمقييا في 

 حياة. القسامة، أما الػردة الصبيعية فال تذبع مغ الشطخ إلييا، وال مغ شسيا، ألنو فييا
إخػانشا الكخاـ، ترػر بيًتا فيو بخاد، غدالة، مكيف، سخاف، كل األجيدة الكيخبائية مغ دوف استثشاء، و دوف أف 
أذكخىا جسيعًا، لكغ ليذ فيو كيخباء، كميا ال معشى ليا إشالقًا، مسمة، تأخح حجسًا، نحغ في أمّذ الحاجة إليو، 

يسة كبيخة ججًا، صجقػا، وال أبالغ7 إذا كشت مؤمًشا كاف اليجؼ واضًحا، فإذا َسَخت الكيخباء في البيت فكل آلة ليا ق
اآلخخة واضحة، إيسانظ قػؼ، تعخؼ حقيقة الكػف، وكيف ُسخخ لظ، تعخؼ حقيقة الجنيا، وكيف أنيا دار عسل، 

 وليدت دار أمل، ودار تكميف ال دار تذخيف، دار سعي، وليدت دار جداء 
اج لو معشى كبيخ ججًا، أكبخ مغ أف تحقق متعة كشت محخومًا مشيا، أكبخ بكثيخ، إف عمست الحقيقة تسامًا، الدو 

 يقػؿ سيجنا عسخ رضي هللا عشو7 >> وهللا أقـػ إلى زوجتي وما بي مغ شيػة إال ابتغاء 
ولج صالح يشفع الشاس مغ بعجؼ <<، الدواج لو معشى، والعسل تختار فيو نفع لمسدمسيغ، فيشقمب عسمظ عبادة، 

في معسمظ، وأنت في مكتبظ، وأنت في دكانظ وأنت في صّفظ، وأنت أستاذ في الجامعة، وأنت ميشجس، وأنت 
ألف الحخفة التي تكػف في األصل مذخوعة، وتدمظ فييا الصخؽ السذخوعة، وتبتغي بيا كفاية نفدظ وأىمظ وخجمة 

عمع، انقمبت حخفتظ إلى السدمسيغ، ولع تذغمظ عغ واجب، وال عغ فخض، وال عغ عسل صالح، وال عغ شمب 
عبادة، ىكحا السدمع، يدعج في عسمو، ألنو عبادة، فإذا جمذ مع زوجتو وأوالده يدعج بيحا الجمػس ألنو عبادة، 
وإذا أخح أىمو ندىة ىحه الشدىة عشج هللا عبادة ألنو متغ العالقة مع زوجتو وأوالده، وخفف عشيع أعباء الحياة، وال 

 مػشأ، وال يشالػف مغ عجو نياًل إال كتب ليع بو عسل صالح.يقصعػف واديًا، وال يصئػف 
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فإذا سخت الكيخباء كانت األجيدة كميا ثسيشة، وكميا ليا فائجة، أما مغ دوف إيساف فال حياة، بل كانت الحياة 
، فييا خػؼ، فييا رعب.   مسمة، حياة فييا ضجخ، فييا قمق، فييا إحباط، فييا تذاـؤ

 لسجيشةاإلذن بيجخة الشبي إلى ا

الديجة عائذة قالت7 >> بيشسا كشا نحغ يػمًا جمػًسا في بيت أبي بكخ في نحخ الطييخة قاؿ قائل ألبي بكخ7 ىحا 
رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص متقشعًا في ساعة لع يكغ يأتيشا فييا، فقاؿ لو أبػ بكخ7 فجاء لو أبي وأمي، وهللا ما جاء بو في ىحه 

خ جمٍل، قالت7 فجاء رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فدتأذف، فأذف لو، فجخل، فقاؿ الشبي ألبي بكخ7 الداعة إال أمخ، يعشي ألم
أخخج مغ عشجؾ، فقاؿ أبػ بكخ7 إنسا ىع أىمظ يا رسػؿ هللا، بأبي أنت وأمي، قاؿ7 فإني قج أذف لي في الخخوج، 

الرالة والدالـ7 نعع، يعشي أنا صاحبظ باليجخة، فقاؿ أبػ بكخ7 الرحبة بأبي أنت يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ عميو 
 باليجخة.

وهللا أييا اإلخػة، مخة كشت في عقج قخاف، وقاـ خصيب فقاؿ كمسة جيجة، لكغ فييا كمسة ىدت أعساؽ أعساقي، 
الشبي عميو الرالة والدالـ يقػؿ لديجنا معاذ7 وهللا يا معاذ إني ألحبظ، ىحا وساـ شخؼ، أف يحبظ أىل اإليساف، 

الفدقة يحبػف بعس الشاس، ألنيع عمى شاكمتيع، فقل لي مغ يحبظ أقْل لظ مغ أنت، ىل يحبظ أىل وأحيانًا 
اإليساف ؟ ىل يحبظ السقخبػف إلى هللا ؟ ىل يحبظ السشرفػف ؟ ىل يحبظ العاممػف في شاعة هللا عد وجل، قاؿ7 

 وهللا يا معاذ إني ألحبظ، أما سيجنا سعج فقاؿ7 
 َأِبي َوُأّمي (( )) اْرِم َسْعٌج ِفَجاَك 

 ع عغ عمي وعغ سعج بغ أبي وقاص [] أخخجو مدم

 ىحا خالي أروني خااًل مثل خالي، كاف يجاعبو، وما فجػ أحجًا بأمو وأبيو إال سعج بغ أبي وقاص.

سيجنا عسخ الفقيو العسالؽ، قاؿ لدعج بعج وفاة رسػؿ هللا7 >> يا سعج، ال يغخنظ أنو قج قيل7 خاؿ رسػؿ هللا، 
 ق كميع عشج هللا سػاسية، ليذ بيشو وبيشيع قخابة إال شاعتيع لو <<.فالخم

ْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللااِ َأْتَقاُكْع ِإنا َّللااَ ﴿ َيا َأيَُّيا الشااُس ِإناا َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكٍخ َوُأْنَثى َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإنا أَ 
 ﴾  َعِميٌع َخِبيخٌ 

 ) سػرة الحجخات (
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فقاؿ أبػ بكخ7 الرحبة ؟ يعشي ىل أكػف صاحبًا لظ ؟ بأبي أنت وأمي يا رسػؿ هللا، قاؿ7 نعع، فقاؿ أبػ بكخ7 
فخْح بأبي أنت يا رسػؿ هللا إحجػ راحمتي ىاتيغ، فقاؿ عميو الرالة والدالـ7 بالثسغ، قالت عائذة7 فجيدناىسا 

جخاب، فقصعت أسساء بشت أبي بكخ قصعة مغ نصاقيا، فخبصت بو عمى فع  أحدغ الجياز، وصشعشا ليسا سفخة في
الجخاب، فبحلظ سسيت ذات الشصاقيغ، قصعت نصاقيا قصعتيغ عمى شكل سخيجة، وربصت بيا فع الجػربيغ، الحيغ 

 فييسا غحاء الراحبيغ.

يداف حدشاتي ؟ ألظ أعساؿ ؟ أييا اإلخػة، ألظ أعساؿ تحكخىا مغ حيغ آلخخ تعتد بيا، وتقػؿ7 يا رب اجعميا في م
ألظ بصػالت ؟ ألظ إنفاؽ ؟ ألظ خجمة لمشاس؟ ألظ مػقف فيو بصػلة ؟ فيو جخأة، فيو ورع، فيو زىج، ىحا الحؼ 

 يسكغ أف تعتج بو يـػ القيامة إذا وقفت لمحداب بيغ يجؼ هللا عد وجل.

اذا فعمت مغ أجمي ؟ ماذا يقػؿ أحجنا ؟ يا لػ أف هللا سبحانو وتعالى أوقف أحجنا يـػ القيامة، وقاؿ7 يا عبجؼ ؟ م
رب، تدوجشا، لظ الدواج، اشتخيشا بيًتا، ذىبشا إلى الشدىات، أقسشا سيخات رائعة ججًا، تحجثشا في الدياسة شػاؿ 
الديخة، وسسعشا األخبار، وحممشا، والديخة كانت مختمصة، ماذا فعمت مغ أجمي ؟ ىل واليت فّي وليًا ؟ ىل عاديت 

 ؟ ىل بحلت مغ مالظ ؟ ىل بحلت مغ وقتظ ؟ ىل بحلت مغ جاىظ ؟. فّي عجواً 

 ماذا أعجْدنا ليػم القيامة مغ عسل صالح ؟

 إخػانشا الكخاـ، ىحا أخصخ مػضػع ماذا أعجدنا يـػ القيامة إذا قيل لشا ما عسمكع يقػؿ عميو الرالة والدالـ7 
 )) إذا مات اإلندان انقصع عسمو (( 

 تخمحؼ، الشدائي، عغ أبي ىخيخة [اود، ال] أخخجو مدمع عغ أبػ د

 ىل تعمسػف مغ لو الػيل ؟ 
 )) إذا مات اإلندان انقصع عسمو ((

الػيل لسغ ؟ لسغ ليذ لو عسل، ىحا في الحؼ لو عسل يشقصع، فكيف بالحؼ ليذ لو عسل، لكغ البصػلة أف يكػف 
تبكي عميو الدساء واألرض، بجليل أف هللا  لظ عسل ال يشقصع، أف تكػف أمة، أف تكػف في قمػب أمة، أف تجع أثخاً 

هلالج لج يرف أىل الجنيا الكفار بأنيع حيشسا يسػتػف ال تبكي عمييع الدساوات واألرض، أما السؤمغ بالسعشى السخالف 
 فتبكي عميو الدساء واألرض.
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 أريج قبل أف أختع الجرس أف نكػف متيقشيغ أف يكػف حجسشا عشج هللا بحجع عسمو الرالح.
شسا غخقت الباخخة العبارة قبل أسابيع، ومات ألف رجل وامخأة قخأت في صحيفة حيشسا كشت في العسخة بسقابمة حي

مع أحج الحيغ نجػا، لفت نطخؼ أف ىحا الشاجي وىػ يرارع السػت ثالثة أياـ شخيط حياتو رسع أمامو َحجثًا حجثًا، 
كشًة، ىحا حق، اإلنداف قبل أف تػافيو السشية يحكخ كل أعسالو مغ مػقفًا َمػقفًا، كمسًة َكمسًة ، َحخكًة حخكًة، َسكشًة سَ 

 دوف استثشاء.
يا قييذ، إف لظ قخيشًا تجفغ معو وىػ حي، ويجفغ معظ وأنت ميت، فإف كاف كخيسًا أكخمظ، وإف كاف لئيسًا أسمسظ 

 أال وىػ عسمظ.
؟ أنت كشت ىل نرحت السدمسيغ ىل كشت أميشاً  أخصخ شيء عسمظ، أنت رجل، كشت تاجخًا، ىل كشت صادقًا ؟

محاميًا، ىل قبمت دعػػ أنت واثق أنيا لغ تشجح ؟ ولكشظ كدبت الػقت، وكدبت أتعابًا ال تدتحقيا، أنت شبيب، 
ىل كبخت األمخ عمى السخيس أـ كشت معتجاًل في وصف مخضو ؟ بكل حخفة في آالؼ الصخؽ الغيخ مذخوعة 

 في كدب الساؿ في أية حخفة. 

 دة مغ الديخة الشبػيةوجػب اَّلستفا

فمحلظ أييا اإلخػة، نحغ يجب أف ندتفيج مغ ىحه الديخة، الحياة مػاقف، الحياة مػاقف بصػلية، الحياة التداـ، 
 الحياة صبخ، الحياة تزحية، مغ لع يكغ لو مثل ىحه األعساؿ ىػ ميت كحي، وحي كسيت.

 ليذ مغ مات فاستخاح بسيٍت إنسا السيت ميت األحياء.
 د وجل وصف أىل الجنيا بأنيع.وهللا ع

 ﴿ َأْمَػاٌت َغْيُخ َأْحَياٍء ﴾ 
 ( 12) سػرة الشحل اآلية7 

ػ وفحز دمو فحًرا كامال، فكاف كمو  43ػ ىحا أفزل ضغط، ونبزو ػ 21ػ  5ػ 23ػ  5قج يكػف ضغصو 
 .شبيعيًّا، وىػ عشج هللا ميت، ألنو ليذ لو عسل صالح لو، والغشى والفقخ بعج العخض عمى هللا

 والحسج  رب العالسيغ 
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 قرة اليجخة( : 06الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والرالة والدالـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
ت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا أن

الباشل باشاًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
ػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات الرالحيغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أن

 القخبات. 

 القػة اإلدراكية

أييا اإلخػة الكخاـ، ال يغيب عشكع أف هللا سبحانو وتعالى أودع في اإلنداف قػة إدراكية ىحه القػة اإلدراكية تقتزي 
يغ كخميع هللا عد وجل أف تبحث عغ الحقيقة، فسجخد أنظ تبحث عغ الحقيقة فأنت تشتسي إلى صشف البذخ، الح

 قاؿ تعالى7 

ْمَشاُىعْ  َباِت َوَفزا ْمَشا َبِشي َآَدَم َوَحَسْمَشاُىْع ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ َوَرَزْقَشاُىْع ِمَغ الصايِّ ٍخ ِمساْغ َخَمْقَشا  َعَمى َكِثي﴿َوَلَقْج َكخا
 ﴾ َتْفِزيَلً 

 ) سػرة اإلسخاء (

إذًا ىي الحاجة العميا عشجؾ، فسا لع ُتَمبَّ ىحه الحاجة يدقط اإلنداف مغ ىحا ألف هللا كخمظ بالقػة اإلدراكية ؛ 
السدتػػ الخفيع الحؼ كخمو هللا بو، وأنت حيشسا تأتي إلى بيت مغ بيػت هللا تأتي كي تتعخؼ إلى اإلنداف السكّخـ 

 7الحؼ جعمو هللا سبحانو وتعالى عمى رأس البذخية مقامًا، يقػؿ عميو الرالة والدالـ

 (( َأَنا ػ َأْن َأُكػنَ )) َسُمػا َّللّاَ ِلَي اْلَػِسيَمَة، َفإّنَيا َمْشِدَلٌة ِفي اْلَجّشِة ََّل َتْشَبِغي إَّّل ِلَعْبٍج ِمْغ ِعَباِد َّللّاِ، َأْرجُ 
 رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص [ ] رواه الشدائي عغ عبج هللا بغ عسخو عغ

ع رب ىحه الجعػة التامة، والرالة القائسة، آِت سيجنا دمحمًا الػسيمة ونحغ في الرالة عقب األذاف نقػؿ7 المي
والفزيمة، ألف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف قسة البذخ، وجعمو هللا قجوة لشا وأسػة، مغ ىشا كاف مغ الػاجبات الحتسية عمى كل 

 ؿ7 مشا أف يعخؼ سيخة الشبي عميو الرالة والدالـ، لساذا ؟ ألف هللا عد وجل يقػ 
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 ﴿ َلَقْج َكاَن َلُكْع ِفي َرُسػِل َّللااِ ُأْسَػٌة َحَدَشٌة ﴾ 
 ( 12) سػرة األحداب اآلية7 

فكيف يكػف الشبي أسػة حدشة لشا، ونحغ ال تعخؼ سيختو ؟ وىحا الحؼ ذكختو مغ قبل ما ال يتع الفخض بو فيػ 
، فإذا كاف كل أمخ في القخآف الكخيع فخض، وما ال يتع الػاجب بو فيػ واجب، وما ال تتع الدشة بو فيػ سشة

 يقتزي الػجػب وقج قاؿ هللا عد وجل7

ُسػُل َفُخُحوُه َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا ﴾   ﴿ َوَما َآَتاُكُع الخا
 ( 4) سػرة الحذخ اآلية7 

 إذًا فسعخفة سشة الشبي القػلية فخض عيغ، وما داـ هللا عد وجل يقػؿ7

 ُسػٌل ِمْغ َأْنُفِدُكْع َعِديٌد َعَمْيِو َما َعِشتُّْع َحِخيٌز َعَمْيُكْع ِباْلُسْؤِمِشيَغ َرُءوٌف َرِحيٌع ﴾ ﴿ َلَقْج َجاَءُكْع رَ 
 ) سػرة التػبة (

 ﴿ َلَقْج َكاَن َلُكْع ِفي َرُسػِل َّللااِ ُأْسَػٌة َحَدَشٌة ﴾ 

 كيف يكػن الشبي لشا أسػة حدشة ما لع نعخف سيختو؟

 ؟.لشا أسػة حدشة ما لع نعخؼ سيختو ي ملسو هيلع هللا ىلصالدؤاؿ كيف يكػف الشب

 إذًا مع درس ججيج مغ دروس فقو الديخة الشبػية.

وصجقػا أييا اإلخػة، لػ لع يكغ كتاب وال سشة لكانت سيخة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بأبعادىا وداللتيا كتابًا وسشة، إال أف الديخة 
شباط، فاإلنداف قج يقػؿ كمسة وقج تؤّوؿ يسشة ويدخة، أما إذا سمظ سمػكًا العسمية تتسيد بأنيا حجية في االست

عػرًة أـ ليذ بعػرٍة ؟ ماذا  فالدمػؾ حجؼ، فإذا ألقى عميكع إنداف محاضخة في الحجاب يا تخػ ىل يعج الػجو
كالمي يحتسل ؟ أما إذا رأيتو مع زوجتو، وقج ستخت وجييا ؟! ىحا مػقفو، السػقف العسمي حجؼ، والسػقف القاؿ

 التأويل. 
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 الديخة العسمية أصجق تصبيق لمقخآن

لحلظ قاؿ بعس العمساء7 إف سيخة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص العسمية أصجؽ في فيسو لكتاب هللا مغ أقػالو، ألف أقػالو تحتسل، 
 مثل7

 إذا قاؿ هللا عد وجل7

 َػاَىا ﴾ ﴿ َوَنْفٍذ َوَما َسػااَىا * َفَأْلَيَسَيا ُفُجػَرَىا َوَتقْ 
 )سػرة الذسذ (

قج يتبادر إلى الحىغ أف هللا خمق فييا الفجػر، نعػذ با مغ ىحا السعشى، لكغ اآلية تعشي أف هللا سبحانو وتعالى 
فصخ الشفػس فصخة عالية ججًا، بحيث لػ أف الشفذ البذخية أخصأت لعمست أنيا أخصأت مغ دوف معمع، تعخؼ 

 ا فجخت حيشسا تفجخ، وأليسيا أنيا اتقت حيشسا تتقي، ىحا السعشى.ذاتيًا أنيا أخصأت، أليسيا أني

 فجائسًا الشز يحتاج إلى تأويالت. 

 ﴿ َبْل َكحاُبػا ِبَسا َلْع ُيِحيُصػا ِبِعْمِسِو َوَلساا َيْأِتِيْع َتْأِويُمُو ﴾ 
 ( 06) سػرة يػنذ اآلية7 

 فأنت مثاًل تقخأ قػلو تعالى7 

 َشا ُكلا َنْفٍذ ُىَجاَىا َوَلِكْغ ﴾ ﴿ َوَلْػ ِشْئَشا ََلََتيْ 
 ( 20) سػرة الدججة اآلية7 

 ) لػ ( حخؼ امتشاع المتشاع، لػ جئتشي أكخمتظ، امتشع إكخامي لظ بامتشاع مجيئظ إلي. 

 ﴾ ِجشاِة َوالشااِس َأْجَسِعيغَ الْ  ﴿ َوَلْػ ِشْئَشا ََلََتْيَشا ُكلا َنْفٍذ ُىَجاَىا َوَلِكْغ َحقا اْلَقْػُل ِمشِّي أَلَْمََلَنا َجَيشاَع ِمغَ 
 ) سػرة الدججة(

 ىحه اآلية يشبغي أف تدأؿ عشيا أىل الحكخ، وأىل الحكخ ىع أىل القخآف، قاؿ تعالى7 

ْكِخ ِإْن ُكْشُتْع ََّل َتْعَمُسػَن ﴾   ﴿ َفاْسَأُلػا َأْىَل الحِّ
 )سػرة الشحل (
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سحػ خصأه لغيخه، كل شيء سمبي في حياة اإلنداف يقػؿ لظ7 ما معشى اآلية ؟ اإلنداف دائسًا وأبجًا يحاوؿ أف ي
 قزاء وقجر، ىكحا أراد هللا عد وجل، ىحه كمسة حق أريج بيا باشل.

والسعشى7 يا عبادؼ، إذا زعستع أنشي أجبختكع عمى السعاصي واآلثاـ، وأنيا مغ قزائي وقجرؼ فأنتع مخصئػف، لػ 
 ى اليجػ.أنشي أجبخكع عمى شيء ما لسا أجبختكع إال عم

ولػ شئشا أف نمغي اختياركع، وأف نمغي تكميفكع، وأف ندمبكع حخيتكع، وأف نجبخكع عمى شيء ما، ما أجبخناكع إال 
 عمى اليجػ،

 ﴿ َوَلْػ ِشْئَشا ََلَتْيَشا ُكلا َنْفٍذ ُىَجاَىا ﴾
 ىحا ىػ السعشى الرحيح، لكغ الحؼ تدعسػف أف أخصائكع مغ إجبار هللا لكع فأنتع واىسػف، 
 ﴿ َوَلِكْغ َحقا اْلَقْػُل ِمشِّي أَلَْمََلَنا َجَيشاَع ِمَغ اْلِجشاِة َوالشااِس َأْجَسِعيَغ ﴾

 أؼ ألحاسبكع حدابًا عديخًا عمى ما تقتخفػنو مغ آثاـ، وما تتيسػف بو ربكع أنو أجبخكع عمى ذلظ، ىحا السعشى.
ل الفعل حجؼ، لحلظ كاف اختيار ىحه الجروس فقو لحلظ الشز يحتاج إلى تأويل، لكغ الفعل ال يحتاج إلى تأوي

 الديخة الشبػية.
 أييا اإلخػة، أخخج اإلماـ أحسج عغ ابغ عباس رضي هللا عشيسا قاؿ7 

 وقل رب ادخمشي مجخل صجؽ وأخخجشي مخخج صجؽ 
: َوُقْل َرّب َأْدِخْمشي ُمْجَخَل ِصْجٍق َوَأْخِخْجِشي ُمْخَخَج ِصْجٍق )) َكاَن الّشبّي ملسو هيلع هللا ىلص ِبَسّكَة، ُثّع ُأِمَخ ِباْلِيْجَخِة، َفَشَدَلْت َعَمْيوِ 

 َواْجَعْل ِلي مْغ َلُجْنَظ ُسْمَصاَنًا َنِريخًا (( 
 ﴿ َوُقْل َربِّ َأْدِخْمِشي ُمْجَخَل ِصْجٍق َوَأْخِخْجِشي ُمْخَخَج ِصْجٍق َواْجَعْل ِلي ِمْغ َلُجْنَظ ُسْمَصانًا َنِريخًا ﴾ 

 سخاء (.) سػرة اإل

 أال يخصخ في بالكع أييا اإلخػة أف كالـ هللا معجد، وإعجازه في إيجازه ؟ فمَع قاؿ هللا عد وجل7 

 َوَأْخِخْجِشي ُمْخَخَج ِصْجٍق ﴾﴿ َأْدِخْمِشي ُمْجَخَل ِصْجٍق 
برادؽ، يعشي7 يا رب اجعمشي صادقًا، كمسة واحجة، أعساؿ ال تعج وال تحرى تجخميا صادقًا، وتخخج مشيا غيخ 

 لدت برادؽ، فالبصػلة ال في الجخػؿ بل في الخخوج.
لحلظ مخًة معاوية بغ أبي سفياف التقى بأحج دىاة العخب الكبار عسخو بغ العاص، فقاؿ لو7 يا عسخو، ما بمغ مغ 
أدخل  دىائظ ؟ قاؿ7 وهللا ما دخمت مجخاًل إال أحدشت الخخوج مشو، فقاؿ لو معاوية7 لدت بجاىية، أما أنا وهللا ال

 مجخاًل أحتاج أف أخخج مشو، ىحا مدتػػ أرقى.
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 إذًا7 
 ﴿ َرّب َأْدِخْمِشي ﴾

تقػؿ7 أنا إذا تدوجت، سأقيع اإلسالـ في بيتي، سأحجب زوجتي، سأربي أوالدؼ، سأنذئيع عمى شاعة هللا، فإذا 
كشظ لع تخخج دخمت إلى عالع السخأة، وحسمتظ زوجتظ عمى معرية تقػؿ7 ما بيجنا شيء، دخمت مجخل صجؽ، ل

 مخخج صجؽ.
تقػؿ7 سأنذئ مدتذفى ىجفو معالجة الفقخاء والسداكيغ، بعج أف تذعخ بقيسة الساؿ الحيغ دخمػا ىحه السدتذفى 

 تأتييع الجمصة مغ الفاتػرة، دخمت مجخل صجؽ، لكغ لع تخخج مخخج صجؽ.
لحزيس سيل ججًا، إذا كاف إخػانشا الكخاـ، صجقػا أف شخيق القسة صعب ججًا، لكغ الشدوؿ مغ القسة إلى ا

الصخيق إلى القسة شخيًقا فيو أكسات، وصخػر، وغبار، و حخ، وجيج كبيخ، والصخيق مغ القسة إلى الحزيس 
زلق، ىػ شخيق الغخور، لحلظ البصػلة ال أف ترل إلى القسة، بل أف تبقى فييا، ال أف ترل إلى السشبخ، بل أف 

 أف تبقى فيو باستسخار. تبقى فيو، ال أف ترل إلى ىحا السكاف، بل
لحاؾ الشبي عميو الرالة والدالـ حيشسا فتح مكة دخميا مصأشأ الخأس تػاضعًا  عد وجل، حتى كادت ذؤابة 

 عسامتو تالمذ عشق بعيخه، 
 ﴿ َربِّ َأْدِخْمِشي ُمْجَخَل ِصْجٍق َوَأْخِخْجِشي ُمْخَخَج ِصْجٍق ﴾

 ع أصحابو في بجر انترخوا، واآلية تقػؿ7إخػانا الكخاـ، الشبي عميو الرالة والدالـ م

ُ ِبَبْجٍر َوَأْنُتْع َأِذلاٌة ﴾   ﴿ َوَلَقْج َنَرَخُكُع َّللاا
 ( 210) سػرة آؿ عسخاف اآلية7 

أؼ أنتع مفتقخوف إلى هللا، الشبي عميو الرالة والدالـ ومعو أصحابو الكخاـ وىع خيخة الخمق، ومعيع سيج الخمق لع 
 ذا ؟ ألنيع قالػا7يشترخوا في حشيغ، لسا

 )) وَّل ُيغَمُب اثشا عَذَخ ألفًا ِمْغ ِقمٍة (( 
 ] أخخجو أبػ داود والتخمحؼ والحاكع في السدتجرؾ عغ ابغ عباس [.

 ُثعا َولاْيُتْع ُمْجِبِخيَغ ﴾ َبْت ﴿ َوَيْػَم ُحَشْيٍغ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْع َكْثَخُتُكْع َفَمْع ُتْغِغ َعْشُكْع َشْيئًا َوَضاَقْت َعَمْيُكُع اأْلَْرُض ِبَسا َرحُ 
 ) سػرة التػبة(
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 درس بميغ

، بل كل ساعة   إخػانشا الكخاـ، درس بميغ تحتاجو كل يـػ

إف قمت7 هللا، تػلَّظ هللا، وإف قمت7 أنا تخلَّ هللا عشظ، ولدت أكـخ عمى هللا مغ أصحاب رسػؿ هللا، لدت أكـخ 
يع في سبيل هللا، ومع ذلظ لع يشترخوا، فحيشسا تعتد بقػتظ أو عمى هللا مغ أصحاب الشبي الحيغ باعػا حيات

بسالظ، أو بشدبظ، أو بسشربظ يتخمى هللا عشظ، وحيشسا تفتقخ إلى هللا يتػالؾ بالخعاية، لحلظ قبل أف تقجـ عمى أؼ 
مغ حػلي عسل، قبل أف تقجـ مذخوعًا، قبل أف تقابل مدؤواًل قبل أف تقف مػقفًا عريبًا قل7 الميع إني تبخأت 

وقػتي، والتجأت إلى حػلظ وقػتظ، يا ذا القػة الستيغ، تبخأت مغ حػلي وقػتي وعمسي، والتجأت إلى حػلظ وقػتظ 
 وعمسظ، يا ذا القػة الستيغ، ىحا معشى قػلو تعالى حيشسا ُأمخ باليجخة 7 

 ﴿ َربِّ َأْدِخْمِشي ُمْجَخَل ِصْجٍق َوَأْخِخْجِشي ُمْخَخَج ِصْجٍق َواْجَعْل ِلي ِمْغ َلُجْنَظ ُسْمَصاًنا َنِريًخا ﴾ 

 انصَلق الشبي إلى غار ثػر برحبة أبي بكخ:دروس وعبخ

عمي بغ  وقج انصمق الشبي عميو الرالة والدالـ إلى الغار مغ بيتو حيث حاصخه السذخكػف يخيجوف قتمو، فمبذ
أبي شالب رضي هللا عشو ثػبو، وناـ في مكانو، واختخؽ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص حرار السذخكيغ دوف أف يخوه بعج أف أوصى 
عميًا بأف يخبخ أبا بكخ أف يمحق بو، فجاء أبػ بكخ وعمي نائع، وأبػ بكخ يحدب بأف نبي هللا في بيتو، فقاؿ7 يا 

قج انصمق نحػ بئخ ميسػف، فأدركو، قاؿ7 فانصمق أبػ بكخ فجخل معو في الغار،  نبي هللا، فقاؿ عمي7 إف نبي هللا
قاؿ7 وجعل عمي يخمي بالحجارة كسا كاف يخمي نبي هللا، وىػ يتزػر، فقج لف رأسو بالثػب ال يخخجو حتى 

زػر، وأنت أصبح، ثع كذف عغ رأسو فقالػا7 إنظ لمئيع ػ تػقعػا أف الشبي في البيت ػ كاف صاحبظ نخميو فال يت
 تتزػر، وقج استشكخنا ذلظ، إذًا الشبي خخج مغ بيتو إلى غار ثػر.

مخة ثانية لمتحكيخ7 الحؼ انتقل مغ مكة إلى بيت السقجس بمسح البرخ لَع لع يشتقل مغ مكة إلى السجيشة بمسح 
جيًا، قاؿ7 مغ أراد البرخ؟ ألنو قجوة لشا، ىحا يحكخنا أف عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو ىاجخ نيارًا جيارًا متح

أف تثكمو أمو، أو أف يتيع ولجه، فميمحق بي إلى ذلظ الػادؼ، وقج يدأؿ سائل7 أيعقل أف يكػف عسخ بغ الخصاب 
أشجع مغ رسػؿ هللا ؟ الجػاب7 ال، وألف ال، ولكغ عسخ ليذ مذّخعًا، لكغ الشبي عميو الرالة والدالـ مذّخع، 



جرج النثويح لفضيلح الدكتور دمحم راتة الناتلسيالهتاب ك  

 

61 

 نيا كل شيء، ثع تتػكل عمى هللا وكأنيا ليدت بذيء.الشبي مذخع، ويجب أف تأخح باألسباب وكأ

 ،ا ليخجميسا، ويعيشيسا عمى الصخيقأمخ أبػ بكخ الرجيق رضي هللا عشو عامخ بغ أف يرحبيسا في ىجختيس
 وحسل أبػ بكخ رضي هللا عشو ثخوتو ليزعيا تحت ترخؼ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. 

ػة، والعمع قػة، والسؤمغ القػؼ خيخ وأحب إلى هللا تعالى مغ السؤمغ إخػانشا الكخاـ، الساؿ قػة، والسشرب ق
الزعيف، ألف السؤمغ القػؼ يحسل معظ، والسؤمغ الزعيف يشبغي أف تحسمو، وفخؽ كبيخ بيغ مغ يحسل معظ، 
وبيغ مغ تحسمو، ولكغ السؤمغ الزعيف عمى العيغ والخأس، لكغ ال بج مغ تعميق، وىحا التعميق نحغ في أشّج 

 حاجة إليو، اسسعػا7ال

إذا كاف شخيق القػة سالكًا وفق مشيج هللا فيشبغي أف تكػف قػيًا، ألف فخص العسل الرالح الستاحة لمقػؼ ليدت 
متاحة لمزعيف، فالقػؼ بجخة قمع يحق حقًا، ويبصل باشاًل، يقخ معخوفًا ويديل مشكخًا بجخة قمع، والزعيف ىػ يداح 

شيسا، لكغ إذا كاف شخيق القػة سالكًا وفق مشيج هللا يجب أف تكػف قػيًا، أما إذا مغ عسمو بجخة قمع، وفخؽ كبيخ بي
 كاف شخيق القػة عمى حداب ديشظ وقيسظ، ومبادئظ الزعف وساـ شخؼ لإلنداف.

لحلظ األىجاؼ الشبيمة ال يسكغ إال أف يختار ليا اإلنداف وسائل نبيمة، الػسيمة مغ جشذ اليجؼ، أما عشج األعجاء 
يبخر الػسيمة، الغاية تبخر الػسيمة، عشج السدمسيغ البج لميجؼ الشبيل مغ وسيمة نبيمة، وإذا كاف شخيق  فاليجؼ

الغشى سالكًا وفق مشيج هللا فيشبغي أف تكػف غشيًا، ألنظ إذا كشت غشيًا يسكغ أف تشذئ ميتسًا، و مدتذفى، ومعيجًا 
 لظ أعساؿ كالجباؿ.شخعيًا، وأف تدوج الذباب، وأف تخبي األيتاـ، وأف تكػف 

 >> حبحا الساؿ أصػف بو عخضي وأتقخب بو إلى ربي <<.

يقػؿ أحج العمساء7 " مداكيغ أىل الجنيا، جاؤوا إلى الجنيا، وخخجػا مشيا، ولع يحوقػا أشيب ما فييا، أشيب ما فييا 
 العسل الرالح ".
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 ؾ.يا رب، ال يصيب الميل إال بسشاجاتظ، وال يصيب الشيار إال بخجمة عباد

وهللا أييا اإلخػة، ىؤالء الحيغ سسح هللا ليع أف يعسمػا األعساؿ الرالحة ىع في قسع الدعادة، ىؤالء الحيغ سسح 
هللا ليع أف يكػنػا جشػدًا لمحق، ىع في قسع الدعادة، إذا كاف شخيق الغشى سالكًا وفق مشيج هللا يشبغي أف تكػف 

الحتياؿ، وأف يبيع اإلنداف ديشو بعخض مغ الجنيا قميل الفقخ وساـ غشيًا، أما إذا كاف شخيق الغشى سببو الكحب وا
 شخؼ لظ، األىجاؼ الشبيمة ال بج ليا مغ وسائل نبيمة.

لحلظ صيخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لع يدمع، بقي مذخكًا، وقج احتجدت بزاعتو التي كانت معو في شخيقو إلى مكة، ووقع 
جيشة، فالشبي أجاره، قيل لو بحدب الشطاـ القائع7 إنظ إذا أسمست، فيحه أسيخًا، أجارتو زوجتو، وكانت في الس

البزائع تربح ممكًا لمسدمسيغ، عمى أساس دار الحخب ودار الدمع في الحخوب، ألف أمػاؿ السحارب ىي غشائع، 
مػاؿ عمى قاؿ كمسة وهللا ال أنداىا، قاؿ7 وهللا ما أحب أف أبجأ إسالمي بيحا، مغصى، ذىب إلى مكة، ووزع األ

أصحابيا، وبخأ ذمتو تسامًا، ثع شيج أنو ال إلو إال هللا، وأف دمحم رسػؿ هللا، فاألىجاؼ الشبيمة يجب أف تدمظ إلييا 
 الػسائل الشبيمة، وقج ذكخت أسساء بشت أبي بكخ أنيا كانت خسدة آالؼ أو ستة آالؼ درىع.

 يرمػا إلى درجات الجشة بأمػاليع لسا تخددوا لحطة. وهللا أييا اإلخػة لػ يعمع أصحاب األمػاؿ كع يدتصيعػف أف

ألف روح السيت تخفخؼ فػؽ الشعر، تشادؼ األىل، ىكحا ورد في األثخ7 " يا أىمي يا ولجؼ، ال تمعبغ بكع الجنيا 
، فأنفقتو في حمو وفي غيخ حمو، فاليشاء لكع والتبعة عمي ".   كسا لعبت بي، جسعت الساؿ مسا حل وحـخ

أيزًا7 " أف هللا يػقف عبًج أعصاه مااًل، يقػؿ لو7 عبجؼ أعصيتظ مااًل فساذا صشعت فيو ؟ قاؿ7 يا  ورد في األثخ
رب لغ أنفق مشو شيئًا مخافة الفقخ عمى أوالدؼ مغ بعجؼ، يقػؿ هللا لو7 ألع تعمع بأني أنا الخزاؽ ذو القػة الستيغ ؟ 

عبجًا آخخ أعصاه مااًل قاؿ7 عبجؼ، أعصيتظ مااًل فساذا إف الحؼ خذيتو عمى أوالدؾ مغ بعجؾ قج أندلتو بيع، يدأؿ 
صشعت فيو ؟ قاؿ7 يا رب، أنفقت عمى كل محتاج ومدكيغ، لثقتي بأنظ خيخًا حافطًا، وأنت أرحع الخاحسيغ، قاؿ 

 هللا عد وجل7 عبجؼ أنا الحافع ألوالدؾ مغ بعجؾ ". 
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 تشبيو خصيخ: 

صية فتجب لو الشار، يخيج أال يعصي البشات شيئًا، يخز ثخوتو إف الخجل ليعبج هللا ستيغ عامًا، ثع يزخ بالػ 
الحكػَر، متػىسًا بػحي مغ الذيصاف أنظ إذا أعصيت البشات انتقل الساؿ إلى أسخ غخيبة، ىل أنت أحكع مغ هللا ؟! 

ي القخآف الشبي عميو الرالة والدالـ لع يدسح لو بتػزيع األمػاؿ، تػالىا هللا بحاتو، الفخائس أيغ أحكاميا ؟ ف
 الكخيع. 

ومكث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص والرجيق رضي هللا عشو في الغار ثالث لياؿ تسكغ السذخكػف خالليا مغ اقتفاء آثارىع إلى 
الغار، وقج ذكخت كثيخًا أف حكسة وصػؿ السصارديغ إلى الغار ليعخؼ العالع كمو أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص حيشسا أخح باألسباب 

سج عمييا، ولكشو اعتسج عمى هللا، وىحا السػقف دقيق ججًا، يجب أف تأخح باألسباب وكأنيا كل شيء فيسا لع يعت
 يبجو، ويجب أف تتػكل عمى هللا وكأنيا ليدت بذيء.

العالع الغخبي أخح باألسباب واعتسج عمييا، وألييا، فػقع بالذخؾ، والعالع الذخقي لع يأخح بيا مجعيًا أنو متػكل 
 ، وىحا ليذ تػكاًل بل تػاكاًل، وقع في السعرية.عمى هللا

حيشسا تجخؼ مخاجعة لمسخكبة تامة، وتعتقج أنو لع يحجث حادث ألنظ أجخيت مخاجعة تامة السكبح، والديت، 
والعجالت، وتػىست أنظ في مأمغ لمحادث، أنت أخحت باألسباب، واعتسجت عمييا، لكغ السؤمغ يعتقج مع أنو 

 أراد أف يؤدبو أللغيت األسباب، لحلظ الحكسة يجب أف تأخح باألسباب وكأنيا كل شيء، أخح باألسباب لػ أف هللا
وبعج ذلظ يا رب أنت الحافع، أنت السػفق، أنت السدمع يا رب، شبعًا سيل ججًا أف تأخح باألسباب، وتعتسج 

باب بذكل دقيق، ثع تتػكل عمى عمييا، وسيل ججًا أال تأخح بيا، وأف تتػاكل عمى هللا، لكغ البصػلة أف تأخح باألس
 هللا، وكأنظ لع تأخح باألسباب.

 الحالة الثالثة صعبة تحتاج إلى عمع عسيق، وإيساف دقيق.

إخػانشا الكخاـ، ىحا أخصخ شيء يعاني مشو العالع اإلسالمي، يشتطخ أف تقع معجدة، لغ تقع معجدة، ألف السدمسيغ 
تي أمخىع هللا بيا، فاألولى أف نأخح باألسباب إف أخحنا بيا اآلف تػّلشا لع يأخحوا باألسباب، لع يعجوا لعجو القػة ال

 هللا عد وجل.
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قاؿ أحجىع7 سأصمح العالع كمو في عذخ سشػات، العالع كمو، القارات الخسذ، الجوؿ كميا، ومزت الدشػات 
مزت، ولع  العذخ، ولع يدتصع أف يفعل شيئًا، قاؿ7 إذًا سأصمح بمجؼ في خسذ سشػات، الدشػات الخسذ

يدتصع أف يفعل شيئًا، قاؿ7 إذًا سأصمح مجيشتي في سشتيغ، والدشتاف مزتا، ولع يفعل شيئًا، قاؿ7 إذًا سأصمح 
 بيتي في عاـ، مخ العاـ، ولع يرمح البيت، قاؿ7 إذًا سأصمح نفدي أواًل، وقخأ قػلو تعالى7 

 ا َما ِبَأْنُفِدِيْع ﴾ ﴿ ِإنا َّللااَ ََّل ُيَغيُِّخ َما ِبَقْػٍم َحتاى ُيَغيُِّخو 
 ( 22)سػرة الخعج اآلية7 

إخػانشا الكخاـ، بالسشاسبة ذكخت قزية أنا أراىا حداسة ججًا وال أبالغ، مميػف شيء يسكغ أف تفعمو في ضل ىحه 
الطخوؼ الرعبة، في ضل الزغػط، في ضل العقبات، في ضل حخب عالسية ثالثة أعمشت عمى السدمسيغ في 

سكغ أف تفعل مميػف شيء دوف أف ُتدأؿ، دوف أف تحاسب، أال تدتصيع أف تكػف صادقًا ؟ شتى بقاع األرض، ي
أال تدتصيع أف تكػف أميشًا ؟ أال تدتصيع أف تكػف متقشًا لعسمظ ؟ أال تدتصيع أف تعتشي بأىل بيتظ ؟ أال تدتصيع 

 أف تعتشي برحتظ ؟ 

فعميا مغ دوف أف تحاسب عمييا، لكْغ يأتي إبميذ أال تدتصيع أف تخبي أوالدؾ ؟ كل ىحه األعساؿ بإمكانظ أف ت
ليدىجؾ بكل ما تدتصيع، ويجفعظ إلى ما ال تدتصيع، ىحا مغ تمبيذ إبميذ، يدىجنا فيسا ندتصيع، ويقحسشا فيسا ال 

 ندتصيع، ىشا اإلشكاؿ.

مظ أسختظ، وتسمظ لحلظ قالػا7 أقع أمخ هللا فيسا تسمظ يكفظ ما ال تسمظ، لكْغ ماذا تسمظ أنت ؟ تسمظ نفدظ، وتس
 عسمظ، إذا كل مدمع أقاـ اإلسالـ في نفدو، وفي بيتو، وفي عسمو، وانتيى كل شيء. 

ُ َنْفدًا ِإَّلا ُوْسَعَيا ﴾   ﴿ ََّل ُيَكمُِّف َّللاا
 (.153) سػرة البقخة اآلية7 

لى ما ال تدتصيع الحؼ تصسح إليو ال تدتصيعو جسيع الجوؿ اإلسالمية مجتسعة، تيسل ما أنت قادر عميو، وتقحع إ
أف تفعمو، ىحا مغ تمبيذ إبميذ، مغ تمبيذ إبميذ أف تشرب نفدظ وصيًا عمى السدمسيغ، تقيسيع، وتكفخ مغ 

 تكفخ، وتبجع مغ تبجع، ىحا أيزًا مغ تمبذ إبميذ، تحخؾ، اعسل، أقػؿ لكع مغ القمب7
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 )) انتيى عيج الشػم يا خجيجة (( 
 ]ورد في األثخ[
 
 
 

، ونحغ اآلف الديجة خجيجة التسد ت مغ الشبي أف يأخح قدصًا مغ الخاحة، فقاؿ7 يا خجيجة انقزى عيج الشـػ
، ويجب أف نقػؿ أيزًا7 وانتيى عيج الكالـ، نخيج عيج العسل، ألف الصخؼ  يشبغي أف نقػؿ7 انقزى عيج الشـػ

 اآلخخ يخيج إفقارنا، وإضاللشا، وإفدادنا، وإذاللشا، وإبادتشا. 

 يغ والحسج  رب العالس
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 أىسية قرة اليجخة لمسدمع( : 07الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

عمستشا،  الحسج  رب العالسيغ، والرالة والدالـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 
الباشل باشاًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 

يل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات الرالحيغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الج
 القخبات. 

 اليجف مغ القرة القخآنية: 

 القرة تػضيح لمحقائق:

 أييا اإلخػة الكخاـ، مع درس ججيج مغ دروس فقو الديخة الشبػية 
 فقاؿ تعالى7 وقج ذكخت لكع مغ قبل أف القرة اعتسجىا القخآف الكخيع كأسمػب في تػضيح الحقائق، 
 ﴿ َلَقْج َكاَن ِفي َقَرِرِيْع ِعْبَخٌة أِلُوِلي اأْلَْلَباِب ﴾ 

 ( 222) سػرة يػسف اآلية7 

أؼ أف القرة إشار تعبيخؼ لو تأثيخ بميغ، فالقرة فييا حػادث، وفييا شخريات، فييا حػار، فييا تحميل، قج 
أنيا أداة تعبيخية عالية ججًا مؤثخة ججًا فيشبغي أف نفيع مغ القرة أضعاؼ ما نفيع مغ الكالـ السباشخ، لحلظ كسا 

يعتسجىا اآلباء، والسعمسػف والسخشجوف، والجعاة، كحلظ قج تكػف القرة أخصخ أداة لتجميخ السجتسع، ىي سالح ذو 
حجيغ، فحيشسا ترػر القرُة الخذيمَة عمى نحٍػ نعجب بيا فإف مجتسعًا بأكسمو قج يجمخ بدبب ىحا اإلشار 

لكغ حيشسا نقخأ قرة سيج األنبياء، وسيج السخسميغ، وحبيب رب العالسيغ، حيشسا نقخأ قرة القسع ندسػ  التعبيخؼ،
 إلييع، لحلظ 

 يبيغ هللا لمشبي عميو الرَلة والدَلم أنو يثبت قمبظ يا دمحم بدساع قرة نبي دونظ:

ُسِل َما ُنَثبُِّت ِبوِ   ُفَؤاَدَك ﴾  ﴿ َوُكَّلً َنُقزُّ َعَمْيَظ ِمْغ َأْنَباِء الخُّ
 ( 213)سػرة ىػد اآلية7 
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إذًا7 إَذا كاف قمب سيج الخمق، وحبيب الحق يدداد ثبػتًا بدساع قرة نبي دونو فمئغ يدداد إيسانشا، ويدداد قخبشا مغ 
 هللا، وفيسشا ليحا الجيغ بدساع قرة سيج السخسميغ.

 القرة حقيقة مع البخىان عمييا:

ا الكخاـ، وىي أنا القرة حقيقة مع البخىاف عمييا، أنيا حجٌث وقع حقيقًة، مالحطة ثانية أضعيا بيغ يجؼ إخػتش
وقج أكّجت بػقػعيا، لحلظ ىشاؾ تجاذبات بيغ مغ يقػؿ7 ىحه مثالية ال ججوػ مشيا، وىحه واقعية حقيقية، جاء 

ع بأنيا مقيتة، أما أف يأتي ديغ اإلسالـ بسثالية الػاقعية، أو بػاقعية مثالية، السثالية ُتتيع بأنيا حالسة، والػاقعية ُتتي
 عطيع فيجعل مغ الػاقع مثاليًا، ويجعل مغ السثالية واقعًا فيحا الحؼ حرل.

لػ قخأتع سيخة الشبي عميو الرالة والدالـ ػ ونحغ نقخأىا ػ لػججتع أف ىحا اإلنداف بذخ، لػال أنو تجخؼ عميو كل 
يعير معشا، يتحسل الزغػط نفديا، والسغخيات خرائز البذخ لسا كاف سيج البذخ، ونحغ اآلف مع إنداف 

نفديا، والعقبات نفديا، والرػارؼ نفديا، ويشجػ بجيشو وإيسانو، ىحا إنداف بصل، لكغ تدداد قيسة بصػلتو بأنو 
 يعير معشا، ويتحسل الطخوؼ نفديا، والسغخيات نفديا، لحلظ القرة دائسًا مؤثخة ججًا.

خة ججًا في االستقامة، فإذا وصل إلى سسعو قرة إنداف لع يدتقع فُجمخ، أحيانًا قج تمقي عمى ابشظ نرائح كثي
فيحه القرة أبمغ مغ ألف محاضخة، لحلظ أنا أُىيب باآلباء وبالسعمسيغ والجعاة إلى هللا والسخشجيغ أف يعتسجوا 

 القرة في تػجيييع.
اف قخب بيتي، قمت لو7 ركب مخة معي إنداف في السخكبة، وال يجسعشي معو شيء، شمب أف أوصمو إلى مك

تفزل، أريج أف أعطو مػعطة بميغة بذكل غيخ مباشخ، ذكخت لو ىحه القرة، قمت لو7 ىشاؾ إنداف لو أرض 
شسالي ججة، وىحا اإلنداف لعمو مغ البجو، لسا تػسعت ججة كثيخًا، وامتجت شػاًل وعخضًا اقتخب البشاء مغ أرضو، 

أف سعخىا ارتفع كثيخًا، السكتب الحؼ اشتخػ مشو األرض اشتخاىا بخبع  فشدؿ إلى مكاتب عقارية ليبيع أرضو متػىساً 
شابقًا،  21ثسشيا، كاف محتااًل كبيخًا، ىػ صجؽ، وباعيا بيحا الثسغ البخذ، وأنِذئ بشاء عمى ىحه األرض مغ 
ة، انتبو والحيغ اشتخوا ىحه األرض شخكاء ثالثة، األوؿ وقع مغ سصح البشاء فشدؿ ميتًا، والثاني دىدتو سيار 

الثالث، فبحث عغ صاحب األرض ستة أشيخ حتى عثخ عميو، وأعصاه أمثاؿ القيسة التي دفعيا، فقاؿ لو ىحا 
 البجوؼ بالمغة البجوية7 تخػ أنت لحقت حالظ، ىحه قرة.
 إف هللا بالسخصاد، فإف لع تدتجب فيشاؾ تجميخ.
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لكع، واعتسجوىا في تػجيو شبابكع، ولعل قرة واحجة أنا أقػؿ لكع7 القرة ليا تأثيخ ججًا فاعتسجوىا في تػجيو أشفا
 أبمغ مغ مئة محاضخة، وهللا عد وجل يقػؿ7 

 ﴿ َلَقْج َكاَن ِفي َقَرِرِيْع ِعْبَخٌة أِلُوِلي اأْلَْلَباِب ﴾ 

 قرة الشبي في غار ثػر: 

، ومعو الرجيق، وقج حيشسا تقخأ أف الشبي عميو الرالة والدالـ وىػ سيج الخمق وحبيب الحق دخل إلى غار ثػر
أخح بكل األسباب مغ دوف استثشاء، لع يجع ثغخًة إال سّجىا، لع يجع احتساال إال وغصاه، لع يجع سببًا إال أخح بو، 
وقج عّمسشا درسًا ال ُيشدى في أخح األسباب، ويكاد السدمسػف اليـػ يجفعػف ثسشًا باىطًا ألنيع لع يأخحوا باألسباب، 

تأخح باألسباب وكأنيا كل شيء، وأف تتػكل عمى هللا وكأنيا ليدت بذيء، ومغ الديل  والحقيقة أنو يشبغي أف
ججًا أف تأخح باألسباب، وأف تعتسج عمييا، ومغ الديل ججًا أف تتػاكل عمى هللا زاعسًا أنظ متػكل، وليذ ىحا ىػ 

أخح  eا ليدت بذيء، فالشبي التػكل، لكغ البصػلة أف تأخح باألسباب وكأنيا كل شيء، ثع تتػكل عمى هللا وكأني
، وقبع في  باألسباب، كسا بيشت لكع مغ قبل، فقج اختار خبيًخا لمصخيق، وذىب مداحاًل عمى عكذ تػقع الخرـػ
 الغار أيامًا ثالثة، وىيأ مغ يأتيو باألخبار، ومغ يأتيو بالصعاـ والذخاب، ومغ يسحػ اآلثار، ومع ذلظ وصمػا إليو.

يق مغ وصػؿ السصارديغ إليو يكسغ في أف الشبي عميو الرالة والدالـ لػ أنو أخح أييا اإلخػة، السعشى الجق
باألسباب، واعتسج عمييا النيارت قػاه حيشسا عثخ عميو السصاردوف، ولكشو أخح بالدباب تعبجًا  عد وجل، فمسا 

 وصمػا إليو قاؿ7 
 ( )) َيا َأبا َبْكٍخ َما َضّشَظ ِباْثَشْيِغ هللا َثاِلُثُيَسا (

 ] ُمتََّفٌق َعَمْيو [

 إذًا أنت مكمف أف تأخح باألسباب، وأف تتػكل عمى رب األرباب.

الخواية ىشا7 ومكث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الغار ثالث لياؿ تسكغ السذخكػف خالليا مغ اقتفاء آثارىع إلى الغار، وقج بكى 
 الرجيق.

خسة ججًا، عشجنا كتب ومؤلفات وجامعات ومؤتسخات، وميخجانات، إخػانشا الكخاـ، أقػؿ ىحا كثيخًا7 عشجنا مداجج ض
عشجنا كل شيء، لكغ يشقرشا الحب، لكغ السدمسيغ في األعع األغمب ال يحب بعزيع بعزًا، وىحا سبب 

 ضعفيع، وىحا سبب فخقتيع.
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يقػػ بكسا ؟ فمحلظ الرجيق بكى، وأنت ىل لظ والء إلنداف ؟ ىل ِمغ إنداف تقجـ كل ما تدتصيع لعل اإلسالـ 
ىل بيشكسا تعاوف وتعاشف ورسالة وججانية ؟ لكغ الشسط الدائج أف كل إنداف يذكظ فيو، وكل إنداف يفدخ عسمو 
تفديخ سيًئا، وكل إنداف تزعف الثقة بو، وكل إنداف يفتخػ عميو، لحلظ مغ عالمات آخخ الدماف أنو يكحب 

ال داعي إذا ذىب إنداف إلى بالد الغخب ليبيغ لمصخؼ الرادؽ، ويرجؽ الكاذب، يخػف األميغ، ويؤتسغ الخائغ، 
اآلخخ حقيقة الشبي عميو الرالة والدالـ، تقـػ عميو الجنيا وال تقعج، ما فعل ؟ ىػ مجتيج، والسجتيج بيغ األجخ 

 واألجخيغ، نحغ مذكمتشا أنو ال يحب بعزشا بعزًا، وإف بأسشا بيششا، وىحا كالـ مخترخ مفيج7 

ي مغ عشج هللا عد وجل، ومعشى تػقيفي أنو ال يداد عميو وال يححؼ مشو، فالديادة عميو تعشي ىحا اإلسالـ تػقيف
اتيامو بالشقراف، والححؼ مشو تعشي اتيامو بالديادة، اآلف إف أضفشا عميو أصبحشا شيعًا وأحدابًا وفخقًا، 

حشا في مؤخخة األمع، فيحا الجيغ ال وتخاصسشا، وتجادلشا، وتقاتمشا، وصار باسشا بيششا، وإف ححفشا مشو ضعفشا وأصب
، لساذا ىي رائجة ؟   يزاؼ عميو وال يححؼ مشو، وكل ما يقاؿ عغ التججيج في الجيغ، وىي كمسة رائجة ججًا اليـػ

ألنو ما يعقج مغ مؤتسخات لتججيج الخصاب الجيشي ىجفيا إلغاء الخصاب الجيشي، أو ىجفيا االلتفاؼ عمى الخصاب 
مزسػنو، ليغجو شكميات وقزايا ال يعشى بيا أكثخ السجتسع، لحلظ احفطػا ىحه الكمسة7 الجيشي، وتفخيغو مغ 

التججيج ال يعشي إال شيئًا واحجًا، أف نشدع عغ الجيغ كل ما عمق بو مسا ليذ مشو، أصل الجيغ مغ عشج هللا، كسالو 
فة، وكل دجل، وكل بجعة ليدت مصمق تػقيفي، كامل نػعًا تاـ عجدًا، فالتججيج يعشي أف تشدع عغ الجيغ كل خخا

 مشو، ىحا التججيج.

عشجنا في دمذق بشاء مشصقة الحجاز، قبل سشػات ُجّجد، ُضخب بالخمل، و أزيمت الصبقة الدػداء الستخاكسة عميو 
؟ ىحا مسشػع، ال أف تزيف و، ىحا التججيج، ال أف تزيف غخفةمغ عذخات الدشيغ، فعاد لمحجخ نراعتو وجسال

 شػع، تححؼ غخفة ؟ وىحا مسشػع أيزا.شابًقا ؟ ىحا مس

 الجيغ تػقيفي، وتججيجه يعشي أف أندع عشو كل ما عمق بو مسا ليذ مشو. 
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ّجيق في غار الثػر:  حقائق مدتشبصة مغ بكاء الرِّ

 إف الرجيق بكى، وأريج أف أستشبط بعس الحقائق.
لسو ؟ يفخحظ ما يفخحو، دققػا7 عالمة السشافق لظ أخ في هللا تحبو ججًا ؟ لظ أخ في هللا تعيشو كثيخًا ؟ يؤلسظ ما يؤ 

 أنو يفخح بسرائب السؤمشيغ، وعالمة السشافق أنو يتألع لخيخ أصاب السؤمشيغ، الجليل7
َئٌة َيْفَخُحػا ِبَيا ﴾   ﴿ ِإْن َتْسَدْدُكْع َحَدَشٌة َتُدْؤُىْع َوِإْن ُتِرْبُكْع َسيِّ

 ( 213) سػرة آؿ عسخاف اآلية7

بة ألست بالسؤمشيغ فأنت في خشجؽ الشفاؽ، ولسجخد أف تتألع لخيخ أصاب السؤمشيغ فأنت لسجخد أف تفخح بسري
 أيزًا في خشجؽ الشفاؽ، وىحا مقياس دقيق تستحغ بو نفدظ.

إخػانا الكخاـ، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ ال تكػف مؤمشًا حقًا إال إذا فخحت لخيخ أصاب أخاؾ كسا لػ أنو أصابظ 
 حمت بأخيظ كأنيا حمت بظ، ىحا ىػ الجيغ.أنت، وتتألع لسريبة 

 7التعميق عمى كمسة بكى

 لقج بكى الرجيق خػفًا عمى سالمة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، الشبي الكخيع قاؿ عغ الرجيق7 

 )) ما ساءني قط فاعخفػا لو ذلظ ((
 قاؿ عغ الرجيق ػ الشبي وفّي أيزًا ػ .

 ي بكخ (()) ما شمعت شسذ عمى رجل بعج نبي أفزل مغ أب
 

 )) لػ وزن إيسان أبي بكخ بإيسان العالسيغ لخجح (( 
 حجيث ابغ عسخ ؛ ورواه البييقي [] أخخجو ابغ عجؼ مغ 

وقج بكى الرجيق خػفًا عمى سالمة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، وىػ يخػ أقجاميع عشج فع الغار، وقاؿ7 يا نبي هللا، لػ أف أحجىع 
 ي عميو الرالة والدالـ7شأشأ برخه لخآنا، فقاؿ لو الشب

 )) َيا َأبا َبْكٍخ، َما َضّشَظ ِباْثَشْيِغ هللا َثاِلُثُيَسا ؟ ((
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احفطػا ىحه الكمسة7 إذا كاف هللا معظ فسغ عميظ ؟ يخجمظ عجوؾ، وإذا كاف هللا عميظ فسغ معظ ؟ يتصاوؿ عميظ 
 ابشظ، إذا كاف هللا معظ يخجمظ عجوؾ، وإذا تخمى عشظ يتصاوؿ عميظ أقخب الشاس إليظ.

7 يا أبا بكخ ألع تقخأ قػلو وفي رواية قج ذكختيا لكع مغ قبل أنو قاؿ لو7 لقج رأونا، فقاؿ عميو الرالة والدالـ
 تعالى7

 ﴿ َوَتَخاُىْع َيْشُطُخوَن ِإَلْيَظ َوُىْع ََّل ُيْبِرُخوَن ﴾ 
 ) سػرة األعخاؼ (

 ىل اإلندان مَدياخ أم مخياخ ؟

 إخػانشا الكخاـ، ىشاؾ مػضػع دقيق ججًا يحيخ بعس السؤمشيغ، السػضػع يشصمق مغ قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص7 
 لُقُمػَب َبْيَغ َأْصُبَعْيِغ ِمْغ َأَصاِبِع هللا ُيَقّمُبَيا َكْيَف يذاء (( )) ِإّن ا

ـّ َسَمَسَة وعبج هللا   وَعاِئَذَة وأبي ذر[] رواه أبػ عيدى عغ الّشّػاِس بِغ ِسْسَعاَف وُأ

راد هللا أف اإلنداف مديخ ؟ ال ىػ مخيخ، معشى الحجيث7 أنظ إذا واجيت عجوًا فال تخف مشو، ىػ بيج هللا، إذا أ
 يشرخؾ عميو ألقى ىيبتظ في قمبو، وإذا أراد هللا أف يؤدبظ بو ندع ىيبتظ مغ قمبو، قمبو بيج هللا.

 كغ مع هللا تخ هللا مـــعظ و اتـخك الكل وحاذر شسعظ
 و إذا أعصـاك مغ يسشــعو ثع مغ يعصي إذا مـا مشـعظ
 كيف ما شاء فكغ في يــجه لظ إن فخق أو إن جســعظ

 رى إن شاء فطًا ذقتو وإذا شاء عمييع رفــــعظفي الػ 
أنت حيشسا تعمع أف كل مغ حػلظ، وكل مغ ىع دونظ، وكل مغ ىع فػقظ، وأف كل قػػ األرض، وأف أصحاب 
 األسمحة الفتاكة بيج هللا عد وجل، وما كاف هللا ليدمسظ إلى غيخه، ثع يأمخؾ أف تعبجه، يقػؿ هللا عد وجل7 

ْل َعَمْيِو ﴾  ﴿ َوِإَلْيِو ُيْخَجعُ   اأْلَْمُخ ُكمُُّو َفاْعُبْجُه َوَتَػكا
 (210) سػرة ىػد اآلية7 
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وما أمخؾ أف تعبجه إال بعج أف شسأنظ أف األمخ كمو عائج إليو، ىحه الثقة تخفع معشػياتشا، ألف السدمسيغ بفيع 
 قاصخ لألحجاث التي ألست بيع حرمػا حالة تذبو اإلحباط، قاؿ هللا عد وجل7

  َتِيُشػا َوََّل َتْحَدُنػا َوَأْنُتُع اأْلَْعَمْػَن ﴾﴿ َوََّل 
 لكغ بذخط7

 ﴿ ِإْن ُكْشُتْع ُمْؤِمِشيَغ ﴾ 
 ة آؿ عسخاف() سػر 

ُ َوِنْعَع  ﴿ الاِحيَغ َقاَل َلُيُع الشااُس ِإنا الشااَس َقْج َجَسُعػا َلُكْع َفاْخَذْػُىْع َفَداَدُىْع ِإيَسانًا َوَقاُلػا َحْدُبَشا اْلَػِكيُل * َّللاا
ُ ُذو َفْزٍل َعِطيعٍ َفاْنَقَمُبػا ِبِشْعَسٍة ِمَغ َّللااِ َوَفْزٍل َلْع َيْسَدْدُيْع ُسػٌء َواتاَبُعػا ِرْضَػاَن َّللااِ   ﴾  َوَّللاا

 ) سػرة آؿ عسخاف(

 يرف هللا هلالج لج ىحا الحجث في الغار بقػؿ7

َ َمَعَشا ﴾ ﴿ َثاِنَي اْثَشْيِغ ِإْذ ُىَسا ِفي اْلَغاِر ِإْذ يَ   ُقػُل ِلَراِحِبِو ََّل َتْحَدْن ِإنا َّللاا
 ( 13)سػرة التػبة اآلية7 

 أنػاع معية هللا: عامة وخاصة:

 بالسشاسبة أييا اإلخػة، أريج أف أبيغ لكع أف معية هللا معيتاف، معية عامة ومعية خاصة. 

 السعية العامة - 1

 ق بعمسو، مع الكافخ، مع السمحج مع القاتل، بعمسو.السعية العامة ؛ أؼ هللا هلالج لج مع كل الخم
 ﴿ َوُىَػ َمَعُكْع َأْيَغ َما ُكْشُتْع ﴾ 

 ( 1لحجيج اآلية7) سػرة ا

 ىحه معية عامة يذتخؾ بيا كل الخمق، لكغ هللا حيشسا يقػؿ7

 ﴿ َوَأنا َّللااَ َمَع اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾ 
 )سػرة األنفاؿ (
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 السعية الخاصة - 2

ا  ِدِقيَغ ﴾ ﴿ َمَع الرا
 )سػرة التػبة (

لحلظ إذا كاف هللا معظ فسغ  ىحه معية خاصة، تعشي معية التػفيق، معية التأييج، معية الحفع، معية الشرخ
 ؟ السعية الخاصة ليا ثسغ، السعية العامة بال ثسغ، ألف هللا مع كل مخمػؽ، أما الخاصة7 عميظ

ُ ِإنِّي َمَعُكْع َلِئْغ َأقَ  ْرُتُسػُىْع َوَأْقخَ ﴿ َوَقاَل َّللاا ََلَة َوَآَتْيُتُع الداَكاَة َوَآَمْشُتْع ِبُخُسِمي َوَعدا  ﴾ ْضُتُع َّللااَ َقْخضًا َحَدشاً ْسُتُع الرا
 ( 21) سػرة السائجة اآلية 

ىحا ثسغ السعية، وىشاؾ ضخوؼ القمق والخػؼ والزغػط والتيجيجات والسذكالت ال يعمسيا إال هللا نحغ في أمّذ 
 جة إلى أف نكػف في معية هللا عد وجل.الحا

 وقج أف أخفقت قخير في العثػر عمييسا، فأعمشت حيشيا عغ مكافأة لسغ يقتميسا أو يأسخىسا.

 الحكسة مغ وجػد مؤمغ وكافخ:

 إخػانشا الكخاـ، مخة ذكخت وأعيج، وأكخر7 
نفاؽ، وال كفخ، وال بجر، وال كاف مغ السسكغ أف يكػف الكفار في كػكب، والسؤمشػف في كػكب، ال حخوب، وال 

أحج، وال الخشجؽ، وال اجتياح، وال احتالؿ، السؤمشػف في كخة، والكفار في كخة، أو كاف مغ السسكغ أف يكػف 
السؤمشػف في قارة، والكفار في قارة، آسيا وإفخيقيا مؤمشػف، أمخيكا وأستخاليا كفار، وكاف مغ السسكغ أف يكػف 

ى ألف وخسدسئة، فقط، الخسدسئة إلى األلفيغ فييا مؤمشػف، ولكغ هللا شاءت السؤمشػف في حقبة مغ ألف إل
حكستو أف يكػف السؤمشػف مع غيخ السؤمشيغ في أماكغ واحجة، إذًا ىشاؾ معخكة بيغ الحق والباشل معخكة أزلية 

يجسعشا، وأراد هللا أف  أبجية، أقػؿ ىحه العبارة الحجيثة7 السؤمغ الرادؽ يحتـخ قخار هللا عد وجل، لقج أراد هللا أف
تكػف معخكة بيششا، ىي معخكة الحق والباشل، ألف اإليساف ال يقػػ إال بالتحجؼ، وألف السؤمشيغ ال يدتحقػف الجشة 
إال بالبحؿ والتزحية، وقج سسح هللا لشا أف نزحي مغ أجل جشة عخضيا الدساوات واألرض، وألف الكفار عباد 

 فيجب أف تحتـخ قخار هللا عد وجل، ومعخكة الحق والباشل معخكة أزلية أبجية.  هللا، لعميع ييتجوف مع السؤمشيغ،
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 تخصج وتتبع الكفار َلثار الشبي وأبي بكخ: 

يقػؿ أبػ بكخ رضي هللا عشو ُأخح عميشا بالخصج فخخجشا لياًل، يعشي شخعػا بالتعبيخ الحجيث بالحاسة الدادسة، 
ػ بكخ عغ بجاية رحمة اليجخة فقاؿ7 أسخيشا ليمتشا كميا، حتى قاـ قائع مخاقبة شجيجة، فانصمقا لياًل، وقج تحجث أب

الطييخة، وخال الصخيق فال يسخ أحج، حتى ُرفعت لشا صخخة شػيمة ليا ضل، لغ تأتي عميو الذسذ بعج، فشدلشا 
يخة ليا ضل، فسّيج مكاًنا عشجىا، فأتيت الرخخة فدػيت بيجؼ مكانًا يشاـ فيو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في ضميا، وجج صخخة كب

ليشاـ الشبي عميو الرالة والدالـ، ثع بدصت عميو فخوة، ثع قمت7 نّع يا رسػؿ هللا، وأنا أنفس ما حػلظ، فشاـ، ىحا 
ىػ الحب، وىحا أوؿ ما وقع لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص في شخيق اليجخة، وذكخ أبػ بكخ خبخ قجـو راٍع مقبل إلى الرخخة يخيج 

مثل الحؼ أرادوا، أف يشاـ في ضميا، وعخؼ أبػ بكخ مشو أنو رجل مغ أىل مكة ، ورضي أف يحمب ليع  مشيا شيئاً 
مغ شاة لو، وشمب مشو أبػ يكخ أف يشطف ليع الزخع قبل الحمب مغ أجل الشبي الكخيع، وكخه أف يػقع الشبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص ليذخب، فانتطخه حتى استيقع، فذخب، ثع أمخ بالخحيل.
ىحه خجمة صادقة، خجمة محب، وكاف عميو الرالة والدالـ يخدؼ أبا بكخ معو عمى راحمتو، وكاف إذا سأؿ  إف

أحج أبا بكخ عغ رسػؿ هللا7 َمغ ىحا ؟ يقػؿ7 ىحا رجل ييجيشي الدبيل، وىحه كشاية، أو تػرية، أف تقػؿ كالمًا لو 
شى الحؼ تخيجه، وفي كتب البالغة مثل ىحا كثيخ، معشياف، فيفيع الدامع السعشى الحؼ ال تخيجه، وأنت تزسخ السع

 كقػؿ الذاعخ7
 يا سيجًا حاَذ لصفًا لو البخايا عبيُج أنت الحديُغ جفاَؾ فيشا يديجُ 

 يعشي أنت كالحديغ، رسػؿ هللا، والحؼ أوقع الخالؼ بيششا وبيشظ لدشا نحغ، ولكشو يديج.
 اَؾ فيشا يديجُ يا سيجًا حاَذ لصفًا لو البخايا عبيُج أنت الحديُغ جف

مجيح البيت، ىػ أراد غيخ ذلظ، أراد أنت الُحديغ، أنت لدت حدشًا، لكشظ ُحديغ، ترغيخ، وجفاؾ فيشا يدداد مع 
 األياـ، يديُج فعل مزارع، أنت الُحديُغ جفاَؾ فيشا يديُج، وفي بالبالغة أنساط لصيفة ججًا، وىحه تػرية7 

 الُحديُغ جفاَؾ فيشا يديجُ  يا سيجًا حاَذ لصفًا لو البخايا عبيُج أنت
مخة دخل إنداف عمى الحجاج، فقاؿ لو7 أنت قاسط عادؿ، ىحا مجيح، قاؿ لجمدائو7 أتجروف ماذا قاؿ لي ؟ قالػا7 
ماذا قاؿ ؟ قاَؿ7 قاؿ لي7 أنت ضالع كافخ، كيف ؟ قاؿ7 [ َوَأمَّا الَقاِسُصػَف َفَكاُنػا ِلَجَيشََّع َحَصًبا ] ، قاؿ لو7 أنت 

 لعادؿ مقدط، والطالع قاسط، عادؿ7قاسط، ا
ِيْع َيْعِجُلػَن ﴾   ﴿ ُثعا الاِحيَغ َكَفُخوا ِبَخبِّ

 ) سػرة األنعاـ (

 

 



جرج النثويح لفضيلح الدكتور دمحم راتة الناتلسيالهتاب ك  

 

75 

 أْؼ عجلت عغ اإليساف إلى الكفخ، قاؿ ليع7 قاؿ لي7 أنت ضالع كافخ.

أنو رجل ييجيو  إذًا ىػ رجل ييجيو الدبيل، عمى سبيل التػرية، ففِيع الدائل أنو يجلو عمى الصخيق، وأراد الرجيق
 الدبيل إلى هللا، لحلظ ورد في بعس األحاديث7

 )) إن في السعاريس لسشجوحة عغ الكحب (( 
 قي في الدشغ عغ عسخاف بغ حريغ [] أخخجو ابغ عجؼ في الكامل والبيي

 أنت بيحا لع تكحب. 

ف قيج أو شخط، وال سألػا خصب أحجىع فتاة، سألػه7 أيغ البيت ؟ قاؿ ليع7 في حي مالكي فػافقػا مباشخة، مغ دو 
مميػنا، ثع تبيَّغ أف ىشاؾ شارعا باسع شارع السالكي  23عغ عمسو، وال عغ عسمو، في حي لبيت بالسالكي ثسشو 

في مشصقة بابيال الخيفية، ىػ ما كحب، لكغ وّرػ، ىحا اسسو في الفقو تجليدا، أف تػىع الدامع بذيء، وتقرج 
 شيئا آخخ .

الدبيل، فيحدبو الدائل دلياًل لصخيقو، وىػ يكشي عغ الدبيل بدبيل الخيخ واليجػ قاؿ لو7 ىػ رجل ييجيشي 
 والرالح. 

 قرة سخاقة بغ مالظ في مصاردتو لمشبي :

اآلف الحؼ بقي عميشا، والحقيقة أّف ىحه القرة قرة سخاقة تخفع معشػياتشا جسيعًا، ألف سخاقة شسع بسئتي ناقة، 
دالـ، لكشو شعخ أف ىحا اإلنداف مسشػع مشو، قاؿ لو7 يا سخاقة، كيف بظ إذا وأراد قتل الشبي عميو الرالة وال

 لبدت سػارؼ كدخػ ؟ 
إف مثل ىحا مثُل رجٍل مالحق، وعميو محكخة بحث، ومتيع بأنو مغ مشطسة إرىابية، ولػ اعتقل لقتل، قاؿ لو 

 أحجىع7 كيف بظ إذا سكشت البيت األبيس ؟ ىحا كالـ غيخ معقػؿ إشالقًا. 
 سخاقة كيف بظ إذا لبدت سػارؼ كدخػ ؟ ثع لبذ سػارؼ كدخػ حقيقة.يا 

إخػانشا الكخاـ، في درس قادـ إف شاء هللا نتابع فقخات الديخة الشبػية، ولكغ أتسشى عميكع أف تشقمب ىحه 
 االستشباشات، وتمظ الجروس والعبخ مغ سيخة الشبي عميو الرالة والدالـ إلى مشيج لشا. 
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 الديخة قخاءة ججيجة: الحاجة إلى قخاءة 

مخة ثانية7 الدشة الشبػية ىي أقػالو، وىي أفعالو، وىي إقخاره، وىي صفاتو ، وأبمغ شيء في الدشة أفعالو، ألنيا 
حجية االستشباط، حجية ال تحتسل التأويل، لكغ الكالـ يحتسل التأويل، أما الدمػؾ فال يحتسل التأويل، فيي أصجؽ 

الكخيع مغ فقخات سشتو األخخػ، والديخة قرة مذػقة، صحيح أف األحجاث تعخفػنيا في التعبيخ عغ فيسو لمقخآف 
جسيعًا، لكغ الججيج في ىحا الجرس التحميل، نحغ في حاجة أف نقخأ الديخة قخاءة ججيجة، قخاءة مختبصة بػاقعشا، 

ػية مشيج، وكشت أقػؿ دائسًا7 مختبصة بحاجاتشا، مختبصة بسذكالتشا، مختبصة بصسػحاتشا، مختبصة بآمالشا فالديخة الشب
 لػ لع يكغ في اإلسالـ كتاب وسشة لكانت سيخة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وحجىا كتابًا وسشة.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 قرة سخاقة( : 08الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والرالة والدالـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
نت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا إنظ أ

الباشل باشاًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. الرالحيغ، أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار 

 دَّلَّلت ودروس مغ حادثة سخاقة مع الشبي : 

أييا اإلخػة الكخاـ، مع درس ججيج مغ دروس فقو الديخة الشبػية، وقج وصمشا في الجرس الدابق إلى حجيث سخاقة، 
ـد مغ داخمو يشتيي، قج ييـد في دولة أو والحجيث عغ سخاقة حجيث ذو دالالت كثيخة، ذلظ أف اإلنداف حيشسا يي

 في معخكة وىػ واثق مغ نرخ هللا لو فقرة سخاقة تعمسشا دروسًا كثيخة، أبخز ىحه الجروس7 

 قبل اليجخة وتآمخ الشاس عمى قتمو: eوضعية الشبي – 1

دالـ مغ مكة أف إندانًا وصمت دعػتو إلى الشياية الرغخػ إلى الحزيس، بعج أف خخج الشبي عميو الرالة وال
 السكخمة مياجخًا إلى السجيشة، وبعج أف أخفقت قخير في مالحقتو وضعت مئة ناقة لسغ يأتي بو حيًا أو ميتًا.

أرأيتع إلى ضعف كيحا الزعف، إنداف مالحق، ميجور دمو، مػضػع مئة ناقة لسغ يأتي بو حيًا أو ميتًا، ومع 
ىحه الطخوؼ الرعبة التي تتجاعى عمييا األمع كسا تتجاعى  ذلظ كانت ثقتو بشرخ هللا ال حجود ليا، أحيانًا في
 األكمة إلى قرعتيا، ورد في بعس األحاديث الرحية7 

)) يػشظ األمع أن تجاعى عميكع كسا تجاعى األكمة إلى قرعتيا فقال قائل: ومغ ِقّمٍة نحغ يػمئٍح ؟ قال: بل أنتع 
 يػمئٍح كثيٌخ، ولكشكع غثاٌء، كغثاء الديل ((

 أبػ داود عغ ثػباف [  ] رواه 

 ال وزف ليع إشالقًا، لَع يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ7 يريبكع الػىغ.

 )) قيل: َوَما اْلَػْىُغ ؟ قاَل: ُحّب الّجْنَيا َوَكَخاِىَيُة الَسْػِت (( 
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 صبخ الشبي والرحابة في مػاجية الزغػشات: – 2

 يع األلف بأؼٍّ واحج كألف، وألف بأؼ.لحلظ كاف الدمف الرالح الػاحج بألف، ومع تأخخ السدمسيغ وضعف

 لمتػضيح: 

سيجنا أبػ بكخ رضي هللا عشو وأرضاه جاءه استشجاد مغ قائجه خالج بغ الػليج في معخكة مغ السعارؾ، وشمب مشو 
ألف، شمب الشججة، فإذا بالرجيق رضي هللا عشو يخسل لو  033ألًفا واجو  03ألف جشجؼ، ألنو معو  23خالج 

اسسو القعقاع بغ عسخو ، ولػال أف التاريخ يؤكج ىحه القرة لسا أمكغ أف تقبل، لسا وصل القعقاع  رجاًل واحجًا،
إليو قاؿ7 أيغ السجد ؟ قاؿ لو7 أنا السجد، قاؿ لو7 أنت ؟! قاؿ لو7 أنا، ومعو كتاب، فتح الكتاب يقػؿ الرجيق 

،  رضي هللا عشو7 يا خالج، ال تعجب أف أرسمت إليظ بػاحج، فػ الحؼ بعث دمحم بالحق إف جيذًا فيو القعقاع ال ييـد
 وانترخ.

 قانػن الشرخ والتسكيغ: َيْعُبُجوَنِشي ََّل ُيْذِخُكػَن ِبي َشْيًئا: – 3

مميار وثالثسئة مميػف، وفي رقع أحجث مميار ونرف، ليذ أمخىع بيجىع ، وليدت كمستيع ىي العميا، ولمصخؼ 
 يا كسا يمي7 اآلخخ عمييع ألف سبيل وسبيل، ألف القرة كم

اِلَحاِت َلَيْدَتْخِمَفشاُيْع ِفي اأْلَْرِض ﴾ ُ الاِحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوَعِسُمػا الرا  ﴿ َوَعَج َّللاا
 (. 22) سػرة الشػر اآلية7 

 ىل نحغ مدتخمفػف ؟ ال وهللا.

 ﴿ َكَسا اْسَتْخَمَف الاِحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع ﴾
 ( 22) سػرة الشػر اآلية7 

 ف7ىحا قانػ 

 ﴿ َوَلُيَسكَِّشغا َلُيْع ِديَشُيُع الاِحي اْرَتَزى َلُيْع ﴾
 ( 22) سػرة الشػر اآلية7 
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 واقع السدمسيغ وتجخؤ األعجاء عمى ديشيع ورسػليع: - 4

شػف في األرض ؟ يخسسػف الشبي عميو الرالة والدالـ برػر ال يدتصيع داعية في األرض أف  ىل نحغ مسكَّ
 يرفيا. 

اِلَحاِت َلَيْدَتْخِمَفشاُيْع ِفي اأْلَْرِض َكَسا اْسَتْخَمَف الاِحيَغ ِمْغ ﴿ َوَعَج َّللااُ  َقْبِمِيْع َوَلُيَسكَِّشغا  الاِحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوَعِسُمػا الرا
َلشاُيْع ِمْغ َبْعِج َخْػِفِيْع َأْمشًا ﴾  َلُيْع ِديَشُيُع الاِحي اْرَتَزى َلُيْع َوَلُيَبجِّ

 سػف آمشػف ؟ كل يـػ تيجيج، كل يـػ وعيج، كل يـػ عجواف، كل يـػ قرف، يقػؿ هللا عد وجل7ىل السدم

 ﴿ َيْعُبُجوَنِشي﴾
 (. 22) سػرة الشػر اآلية7 

إف صح التعبيخ أف هللا هلالج لج وتباركت أسساءه فخيق أوؿ، وأف السؤمشيغ فخيق ثاٍف، الفخيق األوؿ ىػ هللا عد وجل، 
والشرخ والتصسيغ، وعمى الفخيق الثاني أف يعبجه، فإذا أخّل الفخيق الثاني بسا عميو فا جل وعج بالشرخ والتسكيغ 

جاللو في حل مغ وعػده، وال تشدػا أف زواؿ الكػف أىػف عمى هللا مغ أال يحقق وعػده لمسؤمشيغ، زواؿ الكػف 
 أىػف عمى هللا مغ أال يحقق وعػده لمسؤمشيغ7 

ُ الاِحيغَ  اِلَحاِت َلَيْدَتْخِمَفشاُيع ِفي اأْلَْرِض ﴾ ﴿ َوَعَج َّللاا  آَمُشػا ِمْشُكْع َوَعِسُمػا الرا
 كقانػف لمسؤمشيغ7 

َلشاُيْع  ِمْغ َبْعِج َخْػِفِيْع َأْمًشا ﴿ َكَسا اْسَتْخَمَف الاِحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َوَلُيَسكَِّشغا َلُيْع ِديَشُيْع الاِحي اْرَتَزى َلُيْع َوَلُيَبجِّ
 ﴾ْعُبُجوَنِشييَ 

 إخػانشا الكخاـ، ىحا في القخآف، أما في الدشة فقج أردؼ الشبي عميو الرالة والدالـ سيجنا معاذ بغ جبل7

؟ قمت: َّللاا ورسػلو أعمع ـ سألو ثانية  )) يا معاذ، ىل تجري ما حق َّللاا عمى عباده ؟ وما حق العباد عمى َّللاا
باد أن يعبجوه وَّل يذخكػا بو شيئًا ـ ىحا واضح، ثع سألو: يا معاذ، ىحا كَلم وثالثة ـ قال: فإن حق َّللاا عمى الع

 دقيق ججًا وفيو بذارة ـ يا معاذ ما حق العباد عمى هللا إذا ىع عبجوه ؟ قال: أَّل يعحبيع (( 
 ] متفق عميو [
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ؿ شالبشي بو، حق العباد أنذأ هللا لشا حق عميو، اإللو العطيع، خالق الدساوات واألرض، أنذأ لظ حقًا عميو، وقا
 عمى هللا إذا ىع عبجوه أال يعحبيع.

 ىشاؾ شاىج آخخ7
ُبُكْع ِبُحُنػِبُكْع َبْل َأنْ   ُتْع َبَذٌخ ِمساْغ َخَمَق﴾ ﴿ َوَقاَلِت اْلَيُيػُد َوالشاَراَرى َنْحُغ َأْبَشاُء َّللااِ َوَأِحبااُؤُه ُقْل َفِمَع ُيَعحِّ

 ( 25) سػرة السائجة اآلية7 

تشبط اإلماـ الذافعي رحسو هللا تعالى7 أف هللا تعالى لػ قِبل دعػاىع أنيع أحبابو لسا عحبيع، ألف هللا ال يعحب اس
 أحبابو، فكل مؤمغ مدتقيع عمى أمخ هللا لو عشج هللا حق أال يعحبو، اآليات السصسئشة7

َئاِت َأْن َنْجَعَمُيْع كَ  يِّ اِلَحاِت َسَػاًء َمْحَياُىْع َوَمَساُتُيْع َساَء َما ﴿ َأْم َحِدَب الاِحيَغ اْجَتَخُحػا الدا الاِحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرا
 َيْحُكُسػَن﴾

 )سػرة الجاثية(

حياة الذاب السؤمغ ىي مغ تقجيخ هللا عد وجل، ومدتحيل وألف ألف ألف مدتحيل أف يعامل شاب مدتقيع 
 عفيف ورع، مؤٍد لعباداتو كسا يعامل شاب متفمت.

اِلَحاِت ﴾﴿ أَ  َئاِت َأْن َنْجَعَمُيْع َكالاِحيَغ آَمُشػا َوَعِسُمػا الرا يِّ  ْم َحِدَب الاِحيَغ اْجَتَخُحػا الدا

 معية هللا: عامة وخاصة: – 5

أنا أشسئغ اإلخػة الكخاـ، الحزػر والسدتسعيغ، لكششي أبيغ أف معية هللا عد وجل ليا ثسغ، معية هللا معيتاف معية 
خاصة، السعية العامة ىػ معشا بعمسو، ىػ مع كل إنداف، حتى الكافخ حتى العاصي، حتى عامة، ومعية 

 السشافق، حتى الفاجخ، معيع بعمسو، ولكغ هللا عد وجل إذا قاؿ7

 ﴿ َوَأنا َّللااَ َمَع اْلُسْؤِمِشيَغ﴾
 )سػرة األنفاؿ (

 أؼ معيع بالتػفيق، والتأييج، والشرخ، والحفع. 
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 ية: قل لغ يريبشا إَّل ما كتب هللا لشا:السعشػيات العال – 6

 أييا اإلخػة، يقػؿ هللا عد وجل7

ُ َلَشا﴾  ﴿ ُقْل َلْغ ُيِريَبَشا ِإَّلا َما َكَتَب َّللاا
 ( 22) سػرة التػبة اآلية7 

 ولع يقل7 عميشا.

ُ َلَشا ﴾  ﴿ ُقْل َلْغ ُيِريَبَشا ِإَّلا َما َكَتَب َّللاا
أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ذىب إلى الصائف رده أىميا شخ رد، كحبػه واستيدؤوا بو، الحؼ أريج أف أوضحو في ىحا الجرس 
 وأغخوا صبيانيع أف يزخبػه، وقاؿ7 

)) الميع إليظ أشكػ ضعف قػتي، وقمة حيمتي، وىػاني عمى الشاس. يا أرحع الخاحسيغ إلى مغ تكمشي؟ إلى عجو 
خصا عمي فَل أبالي ولظ العتبى حتى تخضى، غيخ أن يتجيسشي أم إلى قخيب ممكتو أمخي ؟ إن لع تكغ سا

 عافيتظ أوسع لي (( 
 ي الكبيخ عغ عبج هللا بغ جعفخ [] أخخجو الصبخاني ف

كاف قج خخج مغ مكة وقج أخخجو أىميا، ولسا أراد أف يعػد إلييا يقػؿ سيجنا زيج بغ ثابت، وكاف رفيقو في ىحه 
 ج أخخجتظ ؟ فقاؿ عميو الرالة والدالـ7الخحمة7 يا رسػؿ هللا، كيف تعػد إلى مكة وق

 )) إن هللا ناصخ نبيو (( 
 ] ورد في األثخ[

معشػياتو عالية ججًا، وفي اليجخة وقج أىجر دمو، ووضعت مئة ناقة لسغ يأتي بو حيًا أو ميتًا، ولحقو سخاقة 
خاقة7 كيف بظ إذا لبدت وأدركو، وغاصت قجما فخسو في الخمل، وعمع سخاقة أف ىحا الخجل مسشػع مشو، قاؿ7 يا س

سػارؼ كدخػ ؟ يعشي أنا سأصل إلى السجيشة، وسأؤسذ دولة، وأنذئ جيذًا، وسأحارب أقػػ دولتيغ في األرض، 
 وسأنترخ عمييسا، وسػؼ تأتيشي كشػز كدخػ، ولظ يا سخاقة سػار كدخػ.
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 قرة عجي بغ حاتع مع الشبي:

عت أختو سفانة أسيخة عشج الشبي عميو الرالة والدالـ، وليا إخػانشا الكخاـ، عجؼ بغ حاتع بغ ممظ الغداسشة، وق
قرة، ولكغ حيشسا أشمق الشبي سخاحيا قالت7 يا عجؼ، اذىب إلى ىحا اإلنداف الصيب، رأيت فيو خرااًل 
تعجبشي، يصعع الفقيخ، ويفظ األسيخ، ويحسل الكل، فإف يكغ نبيًا فممدابق فزمو، وإف يكغ نبيًا فمع تدؿ في عد 

؟  سألو مغ الخجلعجؼ بغ حاتع تػجو إلى الشبي عميو الرالة والدالـ، إلى السجيشة، ودخل عميو، والشبي ملسو هيلع هللا ىلصممكو، 
 قاؿ7 عجؼ بغ حاتع، والشبي عميو الرالة والدالـ يقػؿ7 

 )) أندلػا الشاس مشازليع ((
 ] أخخجو مدمع وأبػ داود عغ عائذة [.

ؼ قجر مغ حػلو، فقاـ بي إلى بيتو، وىحا عخؼ عالسي، إذا دعػت ضيفًا إلى وكاف عميو الرالة والدالـ يعخ 
بيتظ فيحا تكخيع ما بعجه تكخيع، يقػؿ عجؼ بغ حاتع، وىػ ال يعمع أىحا اإلنداف نبي أـ ممظ ؟ يقػؿ عجؼ بغ 

و امخأة ضعيفة، حاتع7 فقاؿ7 قع بشا إلى البيت، وانصمق بي إلى البيت، وإنو لعامج بي إلى البيت في الصخيق لقيت
فكمستو، فػقف معيا شػياًل يكمسيا في حاجتيا، فقاؿ عجؼ7 وهللا ما ىحا بأمخ ممظ، فمسا وصال إلى البيت، إلى 
بيت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ عجؼ7 دفع إلي وسادة مغ أدـ محذػة ليفًا، فقاؿ7 اجمذ عمييا، ما في ببيتو غيخ ىحه 

ذ عمييا، قاؿ7 بل أنت قاؿ7 فجمدت عمييا وجمذ رسػؿ هللا عمى األرض، قاؿ إيو الػسادة، فقمت7 بل أنت تجم
يا عمي بغ حاتع ألع تكغ ركػسيًا ػ ديغ بيغ الشرخانية والرابئة ػ قاؿ7 بمى، قاؿ أو لع تكغ تأخح في قػمظ 

قاؿ7 فعمست أنو نبي بالسخباع ؟ تأخح ربع أمػاليع ؟ قاؿ7 بمى، قاؿ7 فإف ذلظ لع يكغ يحل في ديشظ، فانتبو عجؼ، 
 مخسل يعمع ما يجيل.

اآلف ثالثة أسئمة وجييا الشبي عميو الرالة والدالـ لعجؼ بغ حاتع، وكأف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص معشا في ىحا الدماف، إيو يا 
ع عجؼ بغ حاتع، يعشي تكمع، ثع قاؿ لو7 لعمو يا عجؼ إنسا يسشعظ مغ دخػؿ في ىحا الجيغ ما تخػ مغ كثخة عجوى
وقمة عجدىع، وايع هللا ليػكذغ أف تدسع بالسخأة في أرض بابل تحج البيت عمى بعيخىا ال تخاؼ، يعشي سػؼ 
يشترخ، وسػؼ يؤسذ السدمسػف دولة عطيسة تفزي الدالـ واألمغ عمى كل البقاع، ولعمو إنسا يسشعظ يا عجؼ 

غ الساؿ أف يفيس فييع حتى ال يػجج مغ مغ دخػؿ في ىحا الجيغ ما تخػ مغ حاجتيع مغ فقخىع، وايع هللا ليػشك
 يأخحه، ولعمو يا عجؼ، إنسا يسشعظ مغ دخػؿ في ىحا الجيغ أنظ تخػ أف السمظ والدمصاف في غيخىع اآلف7
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ىشاؾ فقخ في السجتسع اإلسالمي، وأعجاء السدمسيغ العالع كمو، كثخة العجو، والفقخ، وما تخػ مغ تذخذميع، 
 وتفخقيع.

دخػؿ في ىحا الجيغ أنظ تخػ أف السمظ والدمصاف في غيخىع، األقػياء ليدػا مدمسيغ،  ولعمو إنسا يسشعظ مغ
 األقػياء مغ الصخؼ اآلخخ، ولقج عاش عجؼ حتى رأػ ىحه البذارات الثالث قج حققت.

ع معشػيات السدمسيغ هللا ال يتخمى عشيع، لكشو يعالجيع، أرأيت إلى التفاؤؿ ؟ ىجفي الػحيج مغ قرة سخاقة أف تختف
نحغ في العشاية السذجدة، وىحه نعسة ما بعجىا نعسة تسامًا كسا لػ سأؿ مخيس قج أصيب بػـر خبيث مشتذخ في 
كل جدسو، سأؿ الصبيب7 ماذا آكل ؟ وما األكالت التي تسشعشي أف آكميا ؟ يقػؿ لو الصبيب7 ُكْل كلَّ شيء، ألف 

 خه انتيى، لحلظ7 أمْ 

اُىْع َبْغَتًة َفِإَذا ُىْع ﴿ َفَمساا َنُدػا َما ُذكُِّخوا ِبِو َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َأْبَػاَب ُكلِّ َشْيٍء َحتاى ِإَذا َفِخُحػا ِبَسا ُأوُتػا َأَخْحنَ 
 ُمْبِمُدػَن﴾ 

 ) سػرة األنعاـ(

رج العشاية السذجدة، فالشبي عميو الرالة والدالـ فخؽ كبيخ بيغ أف تكػف في العشاية السذجدة، وبيغ أف تكػف خا
تفاءؿ أف يدتتب األمغ والشطاـ في ربػع العالع اإلسالمي ، وتفاءؿ لمسدمسيغ أف يغتشػا حتى يفيس الساؿ فييع، 

 وحتى ال يػجج مغ يأخحه، وتفاءؿ أف األعجاء سػؼ يشقمبػا أصجقاء. 

 عرسة هللا نبّيو مغ سخاقة بغ مالظ:

، وحرمت السعجدة الثانية حيغ عرع هللا هلالج لج رسػلو ملسو هيلع هللا ىلص، وحساه مغ سخاقة بغ مالظ، الحؼ شمبيع شسعًا أييا اإلخػة
في جائدة قخير، فقج عمع سخاقة بخبخىع مغ رجل مغ بشي مجلج، رآه عغ بعج وىع مختحمػف مع الداحل، فاتبعيع 

 ث سخاقة حيث يقػؿ7سخاقة وىع في مكاف مغ األرض، ويشقل البخارؼ حجي
)) وقج كشت أرجػ أف أرده عمى قخير فآخح السئة ناقة، كاف سخاقة يخجػ أف يخد الشبي عمى قخير ويأخح السئة 
ناقة، قاؿ7 فخكبت فخسي عمى أثخه، فبيشسا فخسي يذتج بي عثخ بي، فدقصت عشو، قاؿ7 فقمت7 ما ىحا، قاؿ7 ثع 

الديع الحؼ أكخه، قاؿ7 فأبيت إال أف أتبعو، قاؿ7 فخكبت في أثخه أخخجت قجاحي ػ سيامي ػ فاستقدست بيا، فخخج 
 فبيشسا فخسي يذتج بي عثخ بي فدقصت عشو . 
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 سشة هللا في أنبيائو: الشرخ والتسكيغ:

 قرة مػسى وقػمو مع فخعػن:

 قاؿ سيجنا مػسى وىاروف7
َشا َنَخاُف َأْن َيْفُخَط َعَمْيَشا َأْو َأْن   َيْصَغى ﴾﴿ َقاََّل َرباَشا ِإنا

 )سػرة شو (

 فخعػف بصاش جبار.

 ﴿ َقاَل ََّل َتَخاَفا ِإناِشي َمَعُكَسا َأْسَسُع َوَأَرى ﴾
 ) سػرة شو (

 أفزل إيساف الخجل أف يعمع أف هللا معو حيث كاف.

ىشاؾ قرز في التاريخ عجيبة، شخذمة مغ بشي إسخائيل ومعيع مػسى عميو الدالـ متجيػف نحػ الغخب ونحػ 
 البحخ7

 َفَأْتَبَعُيْع ِفْخَعْػُن ِبُجُشػِدِه﴾ ﴿
 ( 45) سػرة شو اآلية7 

 شاغية جبار، متغصخس، حاقج، لئيع، قمبو كالحجخ، ال يخحع، معو عجة وعتاد وسالح فتاؾ.

 ﴿ َفَمساا َتَخاَءى اْلَجْسَعاِن﴾
 ( 32) سػرة الذعخاء اآلية7 

 السؤمشػف مع سيجنا مػسى في اتجاه البحخ.
 اَءى اْلَجْسَعاِن ﴾﴿ َفَمساا َتخَ 

 رأوا فخعػف وراءىع، وو يتبعيع بأسمحتو، وجبخوتو، وقدػتو، وحقجه، وبصذو، وتأليو7
 ﴿ َقاَل َأْصَحاُب ُمػَسى ِإناا َلُسْجَرُكػَن ﴾ 

 ) سػرة الذعخاء(
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يا، ىل ىشاؾ أمل ؟ بسقياس األرض، بسػازيغ األرض دولة بكل ثقميا، بكل أسمحتيا بكل مجرعاتيا، بكل أجيدت
 بكل شيخانيا، بكل ما تسمظ مغ قػة تتبع شخذمة قميمة أماميا البحخ، كع احتساؿ نجاة ؟ وال واحج بالسميػف.

 ﴿ َقاَل َأْصَحاُب ُمػَسى ِإناا َلُسْجَرُكػَن ﴾
 ﴿ َقاَل َكَلا ِإنا َمِعَي َربِّي َسَيْيِجيِغ﴾ 

 )سػرة الذعخاء (

  عميظ فسغ معظ ؟إذا كاف هللا معظ فسغ عميظ ؟ وإذا كاف هللا

 يا رب، ماذا فقج مغ وججك ؟ وماذا وجج مغ فقجك ؟
 كغ مع هللا تــخ هللا معظ و اتخك الكل وحاذر شسعظ
 و إذا أعصاه مغ يسشــعو ثع مغ يعصي إذا ما مـشعظ

 فإنظ بأعيششا: 

قاؿ7 فقمت7 ما  أييا اإلخػة، يقػؿ سخاقة7 فخكبت فخسي عمى أثخه فبيشسا فخسي يذتج بي عثخ بي، فدقصت عشو،
ىحا، قاؿ7 ثع أخخجت قجاحي ػ أؼ أسيسي ػ فاستقدست بيا فخخج الديع الحؼ أكخه، قاؿ7 فأبيت إال أف أتبعو، قاؿ7 
 ، فخكبت في أثخه فبيشسا فخسي يذتج بي عثخ ػ السخة الثالثة ػ فدقصت عشو قاؿ7 فقمت ما ىحا ؟ فمسا بجا لي القـػ

، ورأيتيع عثخ بي فخسي لمسخة الخابعة، وذىبت  ورأيتيع يعشي رأػ الشبي وصاحبو، ومغ يقػد الشاقة، فمسا رأيت القـػ
يجاه في األرض، وسقصت عشو ثع انتدع يجيو مغ األرض، وتبعيسا دخاف كاإلعرار، قاؿ7 فعخفت حيغ رأيت أنو 

كخ، قاؿ7 قمت ػ قج ُمشع مشي، وأنو ضاىخ، قاؿ7 فقاؿ رسػؿ ألبي بكخ7 قل لو7 وما تبغي مشا ؟ فقاؿ لو ذلظ أبػ ب
سخاقة ػ تكتب لي كتابًا يكػف آية بيشي وبيشظ، فقج أدرؾ سخاقة أف ىحا إنداف غيخ عادؼ، ألنو أصخ أوؿ مخة 
والثانية، والثالثة، والخابعة، وكل مخة تغػص قجما فخس سخاقة، ويقع عغ فخسو، لكغ السئة ناقة تتألأل لو فكاف 

لدالـ، أما في السخة الخابعة أدرؾ أف ىحا اإلنداف مسشػع مغ أف يشالو مرخًا عمى أف يقتل محسًجا عميو الرالة وا
 أذًػ، قاؿ هللا عد وجل قاؿ7

 ﴿ َفِإناَظ ِبَأْعُيِشَشا ﴾
 ( 15) سػرة الصػر اآلية7 

 
 
 
 



جرج النثويح لفضيلح الدكتور دمحم راتة الناتلسيالهتاب ك  

 

86 

 إذا كان هللا معظ فسغ عميظ ؟ وإذا كان هللا عميظ فسغ معظ ؟

عميو الرالة والدالـ، لكغ لكل مؤمغ مغ ىحا  أجسل كمسة أقػليا لكع7 قاؿ بعس العمساء7 ىحا خصاب لمشبي
وأنت أييا السؤمغ إذا كشت مدتقيسًا ومخمرًا، ومتػجيًا إلى هللا فإنظ بأعيغ هللا، فإنظ بعيغ هللا ، الخصاب نريب 

تخعاؾ، بقجر إيسانظ واستقامتظ وإخالصظ، فإذا كاف هللا معظ فسغ عميظ ؟ وإذا كاف هللا عميظ فسغ معظ ؟ ويا 
 فقج مغ وججؾ ؟ وماذا وجج مغ فقجؾ ؟رب ماذا 

َشا َنَخاُف َأْن َيْفُخَط َعَمْيَشا َأْو َأْن َيْصَغى * َقاَل ََّل َتَخاَفا ِإناِشي َمَعُكَسا َأْسَسعُ   َوَأَرى ﴾ ﴿ َقاََّل َرباَشا ِإنا
 ) سػرة شو (

حج بأذػ قاؿ7 أريج أف تكتب لي إنداف غيخ عادؼ مسشػع مغ أف يشالو أ eأيغ أنا ؟ لحلظ لسا رأػ سخاقة أف الشبي 
كتابًا يكػف آية بيشي وبيشظ، قاؿ7 اكتب لو يا أبا بكخ، فكتب لي كتابًا في عطع، أو في رقعة، أو في خخقة، ثع 
ألقاه إلي، فأخحتو فجعمتو في كشانتي، ثع رجعت فمع أذكخ شيئًا، أراد أف يكػف ىحا سخًا بيشو وبيغ الشبي، ويبجو أنو 

لع يقتمو، وإنو إنداف مسشػع مغ أف يشالو بأذػ، أراد وفاء مع الشبي أف يعتع  eربسا ُقتل، وأف الشبي حيشسا أيقغ أنو 
 بعج فتح مكة وإسالمو. eعميو كل خبخ، فمع أذكخ شيئًا مسا كاف، ثع حكى خبخ لقاءه بخسػؿ هللا 

 مقام ومشدلة الشبي عغ السدمسيغ بيغ الحقيقة والػاقع: 

 عاممػا الشبي كإنداف عادؼ لسا كذفت ليع الحقيقة أنو رسػؿ هللا، ماذا الحؼ حرل ليع ؟  أنا أترػر ىؤالء الحيغ

في صمح الحجيبية قاؿ الشبي لعمي بغ أبي شالب7 اكتب7 ىحا ما اتفق  ملسو هيلع هللا ىلصسييل بغ عسخ حيشسا فاوض الشبي 
فاوضشاؾ، امُح، قاؿ7 امحيا يا عمي، نج لشج، فإذا  عميو دمحم رسػؿ هللا، قاؿ7 امُح رسػؿ هللا، لػ آمشا بظ رسػاًل لسا

 عمست أف ىحا اإلنداف ىػ سيج الخمق وحبيب الحق، وسيج ولج آدـ، كيف نتأدب بعج مساتو ؟

ُمػا َبْيَغ َيَجِي َّللااِ َوَرُسػِلِو ﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الاِحيَغ َآَمُشػا ََّل ُتَقجِّ
 (2) سػرة الحجخات اآلية7 

، وال تشتقج تػجييات، وال تقل7 دعػة الشبي لغيخ ىحا العرخ، وال تقل7 الحياة كانت محجودة، كل ال تقجـ اقتخاحات
 ىحا مغ باب تقجيع اقتخاحات فييا تصاوؿ عمى مقاـ الشبي عميو الرالة والدالـ.
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 ىشاؾ معشى آخخ أحب أف أضيفو إليكع7 أف هللا سبحانو وتعالى حيشسا قاؿ7

ُ ِلُيعَ  َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع ﴾﴿ َوَما َكاَن َّللاا  حِّ
 (00) سػرة األنفاؿ اآلية7

السعشى اآلف الطاىخ7 ما داـ الشبي بيغ ضيخاني صاحبتو الكخاـ فيع في مأمغ مغ عحاب هللا، لكغ ماذا نفعل في 
فأمتو في مأمغ مغ قائسة في أمتو ملسو هيلع هللا ىلص ىحه اآلية بعج وفاة رسػؿ هللا ؟ قاؿ عمساء التفديخ7 مادامت سشة الشبي 

 عحاب هللا، أما إذا ناليع العحاب إذًا ىع ليدػا عمى مشيجو، ولع يدتغفخوا، ألف هللا عد وجل يقػؿ7

َبُيْع َوُىْع َيْدَتْغِفُخوَن ﴾ ُ ُمَعحِّ َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع َوَما َكاَن َّللاا ُ ِلُيَعحِّ  ﴿ َوَما َكاَن َّللاا
 ) سػرة األنفاؿ (

وىػ ال  ملسو هيلع هللا ىلصفي رواية صحيحة أنو اقتخب مغ رسػؿ هللا وأبي بكخ حتى سسع قخاءة رسػؿ هللا وقج نحكخ سخاقة 
يمتفت، وأبػ بكخ يكثخ االلتفات، كسا ذكخ أنو عخض عمييع الداد والستاع فمع يأخحا مشو شيئًا، وأف وصيتو كانت 

 أنو أخِف عشا 

 العشاية اإلليية السذجدة دليل خيخ وعافية:

ييا اإلخػة، مػضػع سخاقة أمزيشا فيو وقتًا شػياًل، لكغ أىع شيء في ىحا السػضػع يجب أف تكػف واثقًا بأف هللا أ
 ال يتخمى عغ السؤمشيغ، لكشو يعالجيع، لكشو يؤدبيع لكشو يذجد عمييع، وقج ورد في األثخ7 
 أرحسو (()) أوحى ربظ إلى الجنيا أن تذجدي، وتزيقي عمى عبجي السؤمغ ألني أحب أن 

 ] ورد في األثخ[

 وقج ورد في بعس اآلثار القجسية7

)) َّل أقبس عبجي السؤمغ وأنا أحب أن أرحسو إَّل ابتميتو بكل سيئة كان عسميا سقسًا في جدجه، أو إقتارًا في 
رزقو، أو مريبة في مالو أو ولجه، حتى أبمغ مشو مثل الحر فإذا بقي عميو شيء شجدت عميو سكخات السػت 

 يمقاني كيػم ولجتو (( حتى 
 ] ورد في األثخ[

إخػتشا الكخاـ، استبذخوا إذا كشتع في العشاية السذجدة، استبذخ إذا تابعظ هللا عد وجل، استبذخ إذا جاء عقب 
 تقريخ، أو مخالفة العقاب اإلليي، معشى ذلظ أنظ ضسغ العشاية السذجدة.
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داـ ىشاؾ تذجيج، وتزييق ومتابعة، وعقاب، وتأديب،  إذا كاف معظ التياب معجة فقط، وليذ معظ وـر خبيث، ما
معشى ذلظ أنت في العشاية السذجدة، والسخض الحؼ سبب فػؽ ىحه السريبة قابل لمذفاء، أما إذا أعصى هللا 
اإلنداف كل ما يذتيي وىػ يدداد كفخًا وعشادًا ومعرية فيحا خارج العشاية السذجدة، ىحا كالـ دقيق، معشى ذلظ أنو 

 شظ الخيخ.يخجى م

 % مسغ يشجػ مغ أخصار الجنيا كانت نجاتو بدبب معالجة إليية حكيسة.63وصجقػا أييا اإلخػة أف 
وهللا مخة أحج اإلخػة لو أخ بعيج عغ هللا بعج األرض عغ الدساء، أخ شارد، غارؽ في كل أنػاع السعاصي واآلثاـ، 

يب بأزمة قمبية حادة أدِخل عمى أثخىا إلى ولو شبكة عالقات نفيدة مع األقػياء، ومع السشحخفيغ، ثع أص
السدتذفى، وإلى غخفة العشاية السذجدة، بعج ىحا التقيت معو، وقاؿ لي وىػ عمى سخيخ العشاية السذجدة انو قاؿ7 
يا رب أعصشي فخصة أتػب إليظ، أنا ال أرضى أف آتي إليظ وأنا بيحه الحاؿ، فا عد وجل أعصاه فخصة، 

واستعاد صحتو، ولـد دروس العمع، وتابع ىحه الجروس، ثع مخة قاؿ لي7 وأنا أناجي ربي، واألزمة أزيحت عشو، 
قمت لو7 يا رب، كل ىحه الدعادة بدبب اإلقباؿ عميظ عمى إثخ ىحه السريبة التي أصابتشي ! لَع لع تخسل لي ىحه 

 السريبة مغ عذخ سشػات ؟ تسشى أف تأتي في وقت مبكخ.

  بذيء يدعجظ في األوؿ. أنت حيشسا تشالظ عشاية هللا

ِخ ال اِبِخيَغ * الاِحيَغ ِإَذا ﴿ َوَلَشْبُمَػناُكْع ِبَذْيٍء ِمَغ اْلَخْػِف َواْلُجػِع َوَنْقٍز ِمَغ اأْلَْمَػاِل َواأْلَْنُفِذ َوالثاَسَخاِت َوَبذِّ را
ِ َوِإناا ِإَلْيِو َراِجُعػَن * ِيْع َوَرْحَسٌة َوُأوَلِئَظ ُىُع اْلُسْيَتُجوَن ﴾  َأَصاَبْتُيْع ُمِريَبٌة َقاُلػا ِإناا َلِلِا  ُأوَلِئَظ َعَمْيِيْع َصَمَػاٌت ِمْغ َربِّ

 ) سػرة البقخة (

 لعمي ذكخت ىحه القرة سابقًا، لكغ ىشا مشاسبة ججًا7

 فتاة تحسل شيادة ثانػية، وتحب أف تكػف معمسة، إنيا سافخة، وال ترمي، وال تعتقج أف الجيغ سبيل سعادتيا،
فصمب مشيا فحز صجر، ذىبت إلى مدتذفى حكػمي، وُفحز صجرىا، فإذا بتقخيخ يؤكج أنيا مرابة بسخض 
الدل، فمسا عمع أىميا ابتعجوا عشيا، وخافػا مغ العجوػ، وجعمػىا تقبع في غخفة خاصة، وليا أدواتيا الخاصة، 

ف قخرت أف ترمي، ثع قخرت أف وثيابيا الخاصة، وحاجاتيا الخاصة، وبكت، وبكت، وانيارت، ويأِست إلى أ
تتحجب، ثع ذاقت شعع القخب مغ هللا، لكّغ أخاىا مغ باب الفزػؿ ذىب إلى السدتذفى ليدتصمع الخبخ، فإذا 
بالتقخيخ أعصي ليا خصأ، ىي سميسة، لكغ أعصي ليا تقخيخ إنداف آخخ، إذًا هللا عد وجل ساؽ ليا شبح السريبة، 
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 عالى7حتى حسميا عمى التػبة، لحلظ قاؿ ت

 ﴿ َوَأْسَبَغ َعَمْيُكْع ِنَعَسُو َضاِىَخًة َوَباِشَشًة ﴾
 ( 13) سػرة لقساف اآلية7 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 قرة حاشب بغ بمتعة و قرة أم معبج: ( 09)الجرس 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
الحسػػج  رب العػػالسيغ ، والرػػالة والدػػالـ عمػػى سػػيجنا دمحم الرػػادؽ الػعػػج األمػػيغ ، الميػػع ال عمػػع لشػػا إال مػػا 

، الميع عمسشا ما يشفعشا ، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا ، وأرنا الحق حقػًا وارزقشػا  عمستشا إنظ أنت العميع الحكيع
اتباعو ، وأرنا الباشل باشاًل وارزقشا اجتشابو ، واجعمشا مسغ يدػتسعػف القػػؿ فيتبعػػف أحدػشو ، وأدخمشػا بخحستػظ 

عخفػػػة والعمػػػع ، ومػػػغ وحػػػػؿ فػػػي عبػػػادؾ الرػػػالحيغ ، الميػػػع أخخجشػػػا مػػػغ ضمسػػػات الجيػػػل والػػػػىع إلػػػى أنػػػػار الس
 الذيػات إلى جشات   القخبات .

 قرة أم معبج :
 أييا اإلخػة الكخاـ ، مع درس ججيج مغ دروس فقو الديخة الشبػية ، نشتقل إلى حجيث أـ معبج .

 َمغ ىي أمُّ معَبج ؟
ة والدػػالـ فػػي شخيػػق اليجػػخة إلػػى السجيشػػة ، أو فػػي قرػػة أـ معبػػج وردت فػػي كتػػب الدػػيخة ، الشبػػي عميػػو الرػػال

القدػػع األخيػػخ مػػغ الخحمػػة مػػخ بخيسػػة أـ معبػػج الخداعيػػة ، وكانػػت امػػخأة جػػحة ، الحيػػاة فػػي الباديػػة قاسػػية جػػجًا ، 
والسػػخأة فػػي الباديػػة تكػػػف أيزػػًا قاسػػية ، تحتبػػي  واالحتبػػاء كسػػا قػػالػا 7 حيصػػاف العػػخب ، أؼ أف اإلندػػاف فػػي 

شاؾ ججراف يدػتشج إلييػا يزػع يجيػو أمػاـ ركبتيػو ػ ىكػحا ػ فيتػػازف ، لػحلظ قػالػا 7 االحتبػاء حيصػاف الخيسة ليذ ى
العخب ، ثع تصعع ، وتدقي مغ يسخ بيا ، وىحا ِمغ عادات كـخ ، لحلظ العخب كاف في الجاىميػة كخمػاء جػجًا ، 

 وكانػا شجعاف ، وكانػا شخفاء ، ىع في الجاىمية .
 حتى يػارؼ جارتي مأواىا     رتي أغس شخفي إف بجت لي جا

*** 
 فائجة دعػية : اَّلىتسام بسغ فييع خيٌخ :

 ىشاؾ قرز رائعة ججًا ، لحلظ كاف عميو الرالة والدالـ إذا جاءه إنداف كاف مذخكاً وأسمع يقػؿ لو 7
 . ((أسمست عمى ما أسمفت مغ خيخ  ))

 بغ حدام [ .  ]متفق عميو عغ حكيع

 وكاف يقػؿ عميو الرالة والدالـ 7
 . ((خياركع في الجاىمية خياركع في اإلسَلم إذا فقيػا )) 

 ] رواه البخاري عغ أبي ىخيخة [ . 

 
 



جرج النثويح لفضيلح الدكتور دمحم راتة الناتلسيالهتاب ك  

 

91 

ماذا يفيجنا ىحا الكالـ ؟ أنت أييا األخ السدمع إف رأيت صجيقًا لظ أو زمياًل أو قخيبػًا ال يرػمي ، ولػيذ ممتدمػًا 
ال يكحب ، لكشو يحب خجمة الشػاس ، لكشػو ال يخػػف ، ال يأخػح مػا لػيذ لػو ، تعجبػظ صػفاتو وال إشالقًا ، لكشو 

تعجبظ عبادتو ، ال يرمي ، أنا أنرحظ 7 ىحا اإلندػاف اىػتع بػو ، ألف أخالقػو الفاضػمة ىػحه سػػؼ تقػػده إلػى 
 اإليساف ، لحلظ قاؿ الشبي الكخيع 7
 . ((أسمست عمى ما أسمفت مغ خيخ  ))

 وقاؿ 7
 . ((خياركع في الجاىمية خياركع في اإلسَلم إذا فقيػا ) )

والػػحيغ أسػػمسػا مػػع رسػػػؿ هللا ، وكػػانػا أبصػػاًل كػػانػا فػػي الجاىميػػة أخالقيػػيغ ، إذًا ِاشسػػع واعتشػػي بكػػل مػػغ حػلػػظ 
 مسغ كاف أخالقيًا ، وقج ورد في القخآف الكخيع آية دقيقة   ، بعزيع يفيسيا بذكل دقيق ، قاؿ تعالى 7

اِلِحيغَ  َيَتَػلَّى ُىػَ وَ  ﴿  ﴾ الرَّ
 ) سػرة األعخاف ( . 

الرػػالح الػػحؼ ال يكػػحب ، والػػحؼ يػػخحع الشػػاس ، والػػحؼ ال يخػػػف ، والػػحؼ يحػػب أف يقػػجـ خػػجمات لمشػػاس ىػػحا 
 إنداف صالح ، لػ لع يعجبظ ديشو فيحا سيشتيي بو صالحو إلى اإليساف ، لحلظ اعتِغ بو .

 الذاة العجفاء :كخم أم معبج ومعجدة الشبي في حمب 
فػػأـ معبػػج وزوجيػػا أبػػػ معبػػج كػػانػا كخمػػاء ، وكػػانػا يصعسػػػف كػػل مػػغ يسػػخ بيػػع   يدػػأليا الشبػػي ملسو هيلع هللا ىلص وصػػاحبو أبػػػ 

كيمػػػمتخا ،  071بكػػخ ، ىػػل عشػػجؾ شػػيء نذػػتخيو مشػػظ ؟ مدػػافة شػيمػػة ، اآلف تخكػػب سػػيارة مكيفػػة ، والدػػخعة 
يػمػػًا ، فقالػػت 7 وهللا لػػػ  01افة فيقصعيػػا الخاكػػب عمػػى ناقػػة فػػي تحتػػاج إلػػى أربػػع سػػاعات ونرػػف ، أمػػا السدػػ

عشػػجنا شػػيء مػػا بخمشػػا بػػو عمػػيكع ، والذػػاء عػػازب ، أْؼ لػػيذ فػػي ضػػخعيا حميػػب ، وكانػػت سػػشة شػػيباء قاحمػػة ، 
فيػػا فشطػػخ الشبػػي ملسو هيلع هللا ىلص إلػػى شػػاة فػػي كدػػخ الخيسػػة ، أْؼ فػػي شػػخؼ الخيسػػة ، فقػػاؿ 7 مػػا ىػػحه الذػػاة ؟ قالػػت 7 خمّ 
الجيػػج ، فسػػغ شػػجة ىداليػػا وضػػعفيا لػػع تدػػتصع أف تػػحىب مػػع أخػاتيػػا إلػػى السخعػػى ، خّمفيػػا الجيػػج عػػغ الغػػشع ، 
فقاؿ 7 ىل بيػا مػغ لػبغ ؟ قالػت 7 ىػي أجيػج مػغ ذلػظ ، قػاؿ 7 أتػأذنيغ لػي أف أحمبيػا ؟ مػا ىػحا األدب ؟! أيػاـ 

خارجيػػة ، وال يدػػتأذنو ، قػػاؿ  كالسػػةيػػجخل إندػػاف يجمػػذ عمػػى الصاولػػة مكػػاف صػػاحب البيػػت يدػػتخجـ اليػػاتف م
7 أتأذنيغ لي أف أحمبيػا ؟ قالػت 7 نعػع بػأبي أنػت وأمػي ، إف رأيػت بيػا حميػب فاحمبيػا ، فسدػح الشبػي صػمى ليا

هللا عميػػو وسػػمع بيػػجه ضػػخعيا ، وسػػّسى هللا ، ودعػػا هللا فتفاجػػت عميػػو ودّرت ، فػػجعا بإنػػاء ليػػا فحمػػب فيػػو حتػػى 
 حتى رَوت ، وسقا أصحابو حتى رووا ، ثع شخب ىػ . َعَمتو رغػة ، فدقاىا فذخبت
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 تػاضع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص :
متػػى شػػخب ؟ آخػػخ الشػػاس شػػخبًا ، كػػاف عميػػو الرػػالة والدػػالـ فػػي خجمػػة أصػػحابو ، وكػػاف واحػػجًا مػػشيع ، وكػػاف 

ذبحيػػا ، وقػػاؿ يقػػجميع عميػػو ، ومػػخة كػػاف مػػع أصػػحابو فػػي سػػفخ وأرادوا أف يعػػالجػا شػػاة ، فقػػاؿ أحػػجىع 7 عمػػّي 
الثاني 7 عمّي سمخيا   فقاؿ الثالث 7 عمّي شبخيا ، فقاؿ عميو الرالة والدالـ 7 وعمػّي جسػع الحصػب ، فقػالػا 
 لو 7 نكفيظ ذلظ يا رسػؿ هللا ، قاؿ 7 أعمع أنكع تكفػنشي ، ولكغ هللا يكخه أف يخػ عبجه متسيدًا عمى أصحابو .

دمحم ، مػػاذا تدػػتشبصػف ؟ يجمػػذ مػػع أصػػحابو عمػػى األرض مػػغ كػػاف إذا دخػػل عميػػو أعخابػػي ال يعػػخؼ مػػغ ىػػػ 
 دوف أؼ تسيد ، فيحا الدؤاؿ لو روايتاف ، الخواية األولى 7

 قاؿ األعخابي 7 أيكع دمحم ؟ فقاؿ أحج الرحابة القخيبيغ مشو 7 ذاؾ الػضيء الحؼ بو وضاءة في وجيو .
 الخواية الثانية 7 قاؿ الشبي الكخيع 7 قج أصبت ، أنا .

ًا كػػاف متػاضػػعًا ، كػػاف مػػع أصػػحابو قػػاؿ 7 أعمػػع أنكػػع تكفػػػنشي ، ولكػػغ هللا يكػػخه أف يػػخػ عبػػجه متسيػػدًا عمػػى إذ
 أقخانو .

مخة وىػ قائج الجير ، وزعيع األمة ، ونبي األمة ، وآخخ الخسل ، وبعػج اإلسػخاء والسعػخاج سػيج ولػج آدـ ، سػيج 
 ة أكثخ مغ ثالثسئة ، فقاؿ 7 الخمق ، وحبيب الحق ، في بجر الخواحل قميمة والرحاب

فخكب ػ سػػ نفدو كجشجؼ في ىحه السعخكة ػ كل ثَلثة عمى راحمة ، وأنا وعمي وأبػ لبابة عمى راحمة )) 
الشاقة ، وانتيت نػبة الشبي في ركب الشاقة ، أراد أن يشدل فتػسَل صاحباه أن يبقى راكبًا ، فقال كمسة وهللا 

 . ((، قال : ما أنتسا بأقػى مشي عمى الديخ  لػ رددتيا ألف مخة َّل أرتػي مشيا
 ) أحسج (

 كاف يتستع بمياقة عالية ججًا .
ِعيف  ))  . ((الُسْؤِمُغ الَقِػيُّ َخْيٌخ َوأَحبُّ إلى َّللااِ َتعالى ِمَغ الُسْؤِمِغ الزا

 ] رواه مدمع عغ أبي ُىخيخة رضي َّللّا عشو [ . 

 . ((أغشى مشكسا عمى األجخ ما أنتسا بأقػى مشي عمى الديخ ، وَّل ب)) 
 أنا أريج أجخ السذي .

أحيانػػا يصمػػق هللا لدػػاَف اإلندػػاف فيتخّفػػع عػػغ أؼ عسػػل صػػالح يػػخاه تافيػػًا ، ىػػػ لمػػجعػة فقػػط ، إللقػػاء الكمسػػات ، 
لػػيجمذ فػػي الرػػف األوؿ دائسػػًا ، لُيحتػػـخ ، ليقػػـػ الشػػاس لػػو ، أمػػا أف يصعػػع قصػػة مػػثاًل ، أو أف يدػػعف كمبػػًا 

و أف يقػػـػ بخجمػػة مدػػجج فيػػحه ىػػػ فػػػؽ ذلػػظ ، سػػيج األمػػة ، وحبيػػب الحػػق ، قػػاؿ 7 وال أنػػا بػػأغشى مقصػعػػًا ، أ
 مشكسا عغ أجخ السذي ، أريج أف أمذي كي أكدب األجخ مثمكع ، ىحا التػاضع .
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إّف أّؼ داعية أييػا اإلخػػة ال يقمػج الشبػي عميػو الرػالة والدػالـ فػي سػيختو مػع أصػحابو ال يفمػح ، فػإذا كػاف ثسػة 
إندػػاف عمػػى األرض يدػػتحق أف نخجمػػو بػػال مقابػػل كػػاف ىػػػ رسػػػؿ هللا ، ومػػع ذلػػظ خجمػػو سػػيجنا ربيعػػة ، وفػػي 
اليػػـػ الدػػابع قػػاؿ 7 يػػا ربيعػػة 7 سػػمشي حاجتػػظ ، قػػاؿ 7 أميمشػػي يػػا رسػػػؿ هللا ، فأميمػػو ، فمسػػا سػػألو ثانيػػة قػػاؿ 7 

بػػي يقرػػج حاجػػة ماديػػة ، ألنػػو خجمػػو ، ادُع هللا لػػي أف أكػػػف معػػظ فػػي الجشػػة ، قػػاؿ لػػو 7 مػػغ عّمسػػظ ىػػحا ؟ الش
شعخ الشبي عميو الرػالة والدػالـ أف خجمػة ربيعػة لػو َديػغ عميػو ، ىشػاؾ مػغ يقػػؿ 7 لػي عمػيكع فزػل ، تعػالػا 
، نػظقجمػا لي خجماتكع ، ىحا بعيج عغ أصػؿ الجعػة ُبْعج األرض عغ الدساء ، يجب أف تكػف في خجمػة إخػا

 .و ، ثع شخب آخخ واحج مشيعى أصحابيجب أف تكػف آخخىع شخبًا ، سقى أـ معبج ، وسقى أىل البيت ، وسق
 

إخػانشا الكخاـ ، معخكة الخشجؽ كانت مغ أقدى السعارؾ ، أصػحابو جػاعػا جػعػًا شػجيجًا ، وبػخدوا بػخدًا شػجيجًا ، 
بعػس الػحؼ كػاف مػع رسػػؿ هللا قػاؿ 7 أيعػجنا  والخصخ كبيخ ججًا ، واإلسالـ قزػية سػاعات ، ويشتيػي حتػى أف

صاحبكع أف تفتح عميشا بالد قيرخ وكدخػ  وأحجنا ال يػأمغ أف يقزػي حاجتػو ؟ كأنػو اندػمخ مػغ اتبػاع الشبػي 
 ملسو هيلع هللا ىلص .
 * الطُُّشػَنا ِباّللَِّ  َوَتُطشُّػفَ  اْلَحَشاِجخَ  اْلُقُمػبُ  َوَبَمَغتِ  اأْلَْبَرارُ  َزاَغتِ  َوِإذْ  ِمْشُكعْ  َأْسَفلَ  َوِمغْ  َفْػِقُكعْ  ِمغْ  َجاُءوُكعْ  ِإذْ  ﴿

 ﴾ َشِجيجاً  ِزْلَداالً  َوُزْلِدُلػا اْلُسْؤِمُشػفَ  اْبُتِميَ  ُىَشاِلظَ 
 ) سػرة األحداب ( . 

الجػػػع شػػجيج جػػجًا ، والبػػخد شػػجيج ، والخػػػؼ شػػجيج ، والخصػػخ شػػجيج ، وجػػاءت قػػخير ومػػغ لػػف لفيػػا ليدتأصػػمػا 
ا اندػػػّل إلػػػى بيتػػػو عشػػػجه شػػػاة ، اإلسػػػالـ بقػػػي لػػػو سػػػاعات ، صػػػحابي جميػػػل يحػػػب الشبػػػي حبػػػًا جسػػػ اإلسػػػالـ كميػػػاً 
 ، وأمخ أىمو أف تحبحيا ، وأف تصبخيا ليأكل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص .صغيخة

أنا تداءلت 7 ىل يعقل أف يأكل الشبي وحجه أو مع صاحبيو ؟ مدتحيل ، وألف ألف ألف مدتحيل ، فيػ جاء 
، وقاؿ 7 يا رسػؿ هللا ، كل ىحه أنت وصاحبظ ، فشػادػ لكػل أصػحابو ، وكػاف فػي معخكػة ، ىػحه مػغ  بيا سخاً 

،  يسكغ لشبي أف يتسيد عمػى مػغ معػومعجداتو الحدية ، ما بقي واحج إال وأكل ، سبحاف هللا !!! السغدػ أنو ال
 أبجًا ، ىػ واحج مشيع ، لحلظ قاؿ بعزيع 7
تأخػػح ، يػػا مػػغ ممكػػت القمػػػب ، يػػا مػػغ قجسػػت الػجػػػد كمػػو ، ورعيػػت قزػػية  يػػا مػػغ جئػػت الحيػػاة وأعصيػػت ولػػع

اإلنداف ، يا مغ زكيت سيادة العقل ، ونيشيت غخيدة القصيع    يا مغ ىيػأؾ تفػقػظ لتكػػف واحػجًا فػػؽ الجسيػع 
، تظ ، والحب فصختظ ، والدسػ حخفتظفعذت واحجًا فػؽ الجسيع ، يا مغ كانت الخحسة ميجتظ ، والعجؿ شخيع

 ومذكالت الشاس عبادتظ .
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 وجػب محبة الشبي عميو الرَلة والدَلم :
إف الحيغ افتجوه بأرواحيع ليع الخابحػف ، ىؤالء عخفػا قجره ، فإذا عخفت قجر رسػػؿ هللا فػال بػج مػغ أف تيػيع بػو 

 حبًا .
الغصػاء يػـػ القيامػة  وهللِا إّف ىحا الحؼ رسع الشبي عميو الرالة والدالـ برػر ال تميق بسؤمغ حيشسا يكذف لػو

أنا أترػر أنو يقػؿ  عد وجػل 7 يػا رب إلرسػالظ بػي إلػى الشػار أىػػف عمػي مسػا ألقػى ، ال يحتسػل ، أعمسػت 
مغ رسست ؟ رسست سيج الخمػق وحبيػب الحػق ، رسػست الػحؼ أقدػع هللا بعسػخه الثسػيغ ، رسػست الػحؼ عفػا عػغ 

 .خرػمو 
 . ((كخيع وابغ أخ كخيع ، قال : اذىبػا فأنتع الصمقاء ما تطشػن أني فاعل بكع قالػا : خيخًا أخ  ))

 ] رواه ابغ أبي شيبة عغ صفية بشت شيبة [ 

إخػانشا الكخاـ ، محبة رسػؿ هللا جدء مغ الػجيغ ، قػاؿ 7 وهللا يػا رسػػؿ هللا ػ سػيجنا عسػخ ػ إنػي أحبػظ أكثػخ مػغ 
الكخيع 7 لسا يكسل إيسانظ يػا عسػخ ، إلػى أف  أىمي ، وأوالدؼ ، ومالي ، إال نفدي التي بيغ جشبي ، فقاؿ الشبي

جػاءه ثانيػة وقػاؿ 7 وهللا يػا رسػػؿ هللا ألنػت أحػب إلػي مػغ نفدػي ، وأىمػي ، وأوالدؼ ، ومػالي ، قػاؿ 7 اآلف يػػا 
 عسخ .
 َوُيَدمُِّسػا َقَزْيتَ  ِمسَّا َحَخجاً  ُفِدِيعْ َأنْ  ِفي َيِجُجوا اَل  ُثعَّ  َبْيَشُيعْ  َشَجخَ  ِفيَسا ُيَحكُِّسػؾَ  َحتَّى ُيْؤِمُشػفَ  اَل  َوَربِّظَ  َفاَل  ﴿

 ﴾ َتْدِميساً 
 ) سػرة الشداء ( .

أحج أركاف اإليساف أف تحب الشبي العجناف ، محبتظ لو دليل إيسانظ ، ألف الخحيع يحب الػخحيع ، والكػخيع يحػب 
 الكخيع .

 رحسة الشبي عميو الرَلة والدَلم بأصحابو :
ىحه القرة ، مع أنيػا غخيبػة جػجًا ، كتػب إلػى قػخير اسػسو حاشػب بػغ بمتعػة 7  مخة أحج الرحابة ، اقبمػا مشي

إف دمحمًا سػػػيغدوكع ، سػػػخب معمػمػػػات ، قبػػػل الغػػػدو ، فاخػػػحوا حػػػحركع ، فجػػػاء الشبػػػي الػػػػحي ، وأخبػػػخه بسػػػا فعػػػل 
حاشب ، فصمب الشبي الكتاب الحؼ أرسػمو حاشػب مػع امػخأة خخجػت مػغ السجيشػة إلػى مكػة ، تبعيػا صػحابياف ، 

صػػال إلييػػا ، أيػػغ الكتػػاب ؟ فػػأنكخت ، فقػػاؿ أحػػجىسا 7 لشأخػػحّف الكتػػاب أو لششػػدعغ الحجػػاب ، خافػػت فػػأعصتيع و 
الكتػاب ، فػػتح الكتػػاب ، حاشػػب بػػغ بمتعػػة يقػػػؿ 7 إف دمحمًا سػػيعدوكع فخػػحوا حػػحركع ، جػػاؤوا بالكتػػاب إلػػى الشبػػي 

الػػجوؿ والذػػعػب والتػػاريخ والحاضػػخ  الكػػخيع ، واسػػتجعى حاشًبػػا ، ىػػحه بػػالتعبيخ الحػػجيث خيانػػة عطسػػى ، بكػػل
والساضػػي والسدػػتقبل عقابيػػا اإلعػػجاـ ، فػػإذا شػػاء هللا فػػي القخيػػب العاجػػل أْف ىيأنػػا خصػػة لفػػتح القػػجس فخضػػًا ، 
 وسّخب واحج الخبخ أف ثسة خصة ، ماذا يفعل بو ؟ إعجاـ ، قاؿ لو 7 ما ىحا يا حاشب ؟ فبكى ، قاؿ لو 7 
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كششي لريق بقخير ، وأنا واثق أنا هللا سيشرخؾ ، أردت بيحا الكتاب أف يكػػف وهللا ما كفخت ، وال ارتجت ، ول
لي عشج قخير أحسي بيا أىمي وأوالدؼ ومػالي ، فقػاؿ عميػو الرػالة والدػالـ 7 إف صػجقتو فرػجقػه ، وال تقػلػػا 

 فيو إال خيخًا .
 ىحه أخالؽ أنبياء .

، فخ كفار قخير ، وألج أعجاء الشبػيأبػ جيل أك جاءه عكخمة ، مغ أبػه ؟ فخعػف قخير ، عكخمة بغ أبي جيل
ولػػع يػػجع أسػػمػبًا فػػي التشكيػػل لخسػػػؿ هللا إال فعمػػو ومػػات عكخمػػة ، قتػػل ، جػػاء ابشػػو مدػػمسًا ، فقػػاؿ عميػػو الرػػالة 

 والدالـ 7 جاءكع عكخمة مدمسًا فإياكع أف تدبػا أبا ، فإف سب السيت يؤذؼ الحي وال يبمغ السيت .
ظ أبػه كاف بعيًجا عغ الجيغ ُبعًجا كثيًخا فال تحخجو ، ال تحسػخ وجيػو ، وال تقػل 7 أبػػؾ مػا إذا كاف أخ مغ إخػان

 كاف مؤمًشا ؟ ما كاف يرمي ؟ كغ لصيفًا ، عّتع عمى السػضػع .
 فمحلظ مغ رأػ الشبي عميو الرالة والدالـ بجيية ىابو ، ومغ عاممو أحبو .

 صحبة الرالحيغ أحج الػسائل القخب مغ هللا :
عػػس الرػػحابة خػػجـ الشبػػي عميػػو الرػػالة والدػػالـ حيشسػػا تشتيػػي مػػجة خجمتػػو يقػػػؿ لػػو الشبػػي 7 انرػػخؼ بعػػج ب

العذاء ، مغ شػجة تعمقػو بخسػػؿ هللا يبقػى نائسػًا عمػى شػخؼ البػاب ، ىػحه الكسػاؿ ، لػػ التقيػتع بإندػاف مػصػػؿ 
يقػػات المصيفػػة ، تذػػعخ بػػأنذ  عػػد بػػا تجػػجوف فيػػو األنػػذ ، والخوحانيػػة ، والسحبػػة ، والكػػالـ الجيػػج ، والتعم
 وجل ، لحلظ قالػا 7 صحبة الرالحيغ أحج الػسائل القخب مغ هللا .

 

 ﴾ اْلَػِسيَمةَ  ِإَلْيوِ  َواْبَتُغػا ّللاََّ  اتَُّقػا َآَمُشػا الَِّحيغَ  َأيَُّيا َيا ﴿
 ( .  53) سػرة السائجة اَلية : 

د وجػل ، يؤكػج ىػحا أف سػيجنا حشطمػة كػاف فػي أحػج شػخؽ صحبة الرالحيغ وسيمة مغ وسائل القخب مغ هللا ع
السجيشة يبكي ، رآه الشبي عميو الرالة والدالـ ، قاؿ لػو 7 مػا لػظ يػا حشطمػة تبكػي ؟ قػاؿ 7 نػافق حشطمػة ، قػاؿ 

 لو 7 ولَع ؟ قاؿ نكػف مع رسػؿ هللا ونحغ والجشة كياتيغ ، فإذا عافدشا األىل نشدى .
، يحػػػذ بإقبػػػاؿ ، وبػػػأنذ ، وبسحبػػػة  ، يعقػػػج نيػػػات شيبػػػة جػػػجًا ، فدػػػيجنا  حػػػاؿ السػػػؤمغ بالجػػػامع حػػػاؿ متػػػألق

 الرجيق مغ كسالو قاؿ لو 7 أنا كحلظ يا أخي .
7 وفييع ، خفف عشو قمػياًل ، قػل لػو أحيانا يذكػ لظ إنداف ابشو ، فتقػؿ لو 7 ال ، أنا ابشي الحسج  راٍؽ ججًا ،

 وهللا ىحه مذكمة عامة .
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ظ يا أخي ، انصمق بشا إلى رسػؿ هللا ، فمسا عخضا عمى الشبي ىحه السذكمة قاؿ عميػو الرػالة قاؿ لو 7 أنا كحل
 والدالـ 7

أما نحغ معاشخ األنبياء فتشام أعيششا ، وَّل تشام قمػبشا ، أما أنتع يا أخي فداعة وساعة ، لػ بقيتع عمى 
 .ع الحال التي أنتع عمييا عشجي لرافحكتع السَلئكة ولدارتكع في بيػتك

 ) التخمحي عغ حشطمة (

 فأنت حيشسا تأتي إلى السدجج لتدتسع إلى درس عمع ، إنظ ُتذحغ كسا ُيذحغ الياتف الخمػؼ . 
  رب العالسيغ .الحسج  و
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 قرة أم معبج( : 10الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والرالة والدالـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا  إنظ

الباشل باشاًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
ى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات الرالحيغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إل

 القخبات.
أييا اإلخػة الكخاـ، مع درس ججيج مغ دروس فقو الديخة الشبػية، وال بج مغ وقفة سخيعة حػؿ حكع االحتفاؿ بعيج 

 السػلج الشبػؼ الذخيف، ألف ىحه قزية ُاختمف فييا.

 بدُط القػل في حكع اَّلحتفال بالسػلج الشبػي:

7 يجب أف نعمع عمع اليقيغ أنو ما لع يتع الفخض إال بو فيػ فخض، وما لع ال يتع الػاجب بو فيػ واجب، وما أوالً 
ال تتع الدشة إال بو فيػ سشة، ىحه قاعجة أصػلية متفق عمييا أرأيت إلى الػضػء ىػ فخض، ألف الرالة وىي 

 فخض ال تؤدػ إال بو، إذًا ىػ فخض.

خيع يقتزي الػجػب، ىحه قاعجة أصػلية ثانية، ما لع تكغ قخيشة ترخؼ عغ الػجػب اآلف كل أمخ في القخآف الك
 إلى شيء آخخ، كأف يقػؿ هللا عد وجل7

 ﴿ َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ﴾ 
 ( 18)سػرة الكيف اآلية7 

 ىحه الـ األمخ، ىحا أمخ تيجيج، أو أمخ إباحة. 

 َحتاى َيَتَبياَغ َلُكُع اْلَخْيُط اأْلَْبَيُس ِمَغ اْلَخْيِط اأْلَْسَػِد ِمَغ اْلَفْجِخ﴾ ﴿ َوُكُمػا َواْشَخُبػا 
 ( 076) سػرة البقخة اآلية7 
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 إباحة، أو أمخ نجب7 

اِلِحيَغ ِمْغ ِعَباِدُكْع َوِإَماِئُكْع ﴾   ﴿ َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع َوالرا
 ( 21) سػرةالشػر اآلية7 

شاؾ قخيشة ترخؼ عغ الػجػب فاألمخ يأخح معشى اإلباحة، ويأخح معشى الشجب، ويأخح معشى التيجيج، ما ماداـ ى
 لع تكغ ىحه القخائغ فكل أمخ في القخآف الكخيع يقتزي الػجػب، حيشسا يقػؿ هللا عد وجل7

ُسػُل َفُخُحوُه ﴾   ﴿ َوَما َآَتاُكُع الخا
 ( 6) سػرة الحذخ اآلية7 

خ يقتزي الػجػب، التصبيق كيف نأتسخ بسا أمخنا الشبي عميو الرالة والدالـ، وكيف نشتيي خحوه أمخ، ىحا أم
عسا عشو نيانا، إف لع نعخؼ ما الحؼ أمخنا، وعغ أؼ شيء نيانا، إذًا معخفة سشة الشبي القػلية فخض عيغ، وإذا 

 قاؿ هللا عد وجل7

َ َكِثيخًا ﴾ ﴿ َلَقْج َكاَن َلُكْع ِفي َرُسػِل َّللااِ ُأْسَػٌة َحدَ  َ َواْلَيْػَم اَْلَِخَخ َوَذَكَخ َّللاا  َشٌة ِلَسْغ َكاَن َيْخُجػ َّللاا
 )سػرة األحداب (

كيف يكػف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أسػة لشا حدشة إف لع نعخؼ سيختو، كيف عامل زوجتو كيف عامل أوالده، كيف عامل 
ف في حخبو، كيف كاف في الفقخ، كيف كاف في جيخانو، كيف عامل أصحابو، كيف كاف في سمسو، كيف كا

 الغشى، كيف كاف في الدخاء، كيف كاف في الزخاء، إذًا ومعخفة سيخة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فخض عيغ عمى كل مدمع.

حيشسا تحزخ درس فقو الديخة ال تطشغ أف ىحا الحزػر مغ نػافل العمع، بل مغ واجبات العمع، بل مغ الفخائس 
ت عمى السؤمشيغ، ألنيع مأمػروف أف يأخحوا عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ما أمخىع، وقج نيػا أف يشتيػا عغ كل شيء التي افتخض

 نياىع عشو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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 إذًا معخفة سشة الشبي القػلية فخض عيغ عمى كل مدمع، ألف تشفيح أمخ هللا عد وجل7

ُسػُل َفُخُحوهُ   ﴾ ﴿ َوَما آَتاُكْع الخا
يتع إال إذا ال يتع إال بسعخفة األمخ، ومعخفة سيخة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فخض عيغ، ألف أف يكػف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أسػة لظ، وىحا ال 

 عخفت سيختو.

 اآلف إذا قاؿ هللا عد وجل7

ُسِل َما ُنَثبُِّت ِبِو ُفَؤا  َدَك ﴾ ﴿ َوُكَّلً َنُقزُّ َعَمْيَظ ِمْغ َأْنَباِء الخُّ
 ( 011) سػرة ىػد اآلية7 

إذا كاف قمب سيج الخمق وحبيب الحق يدداد ثبػتًا عشجما يدسع قرة نبي دونو فألف يقػػ إيسانشا إذا سسعشا قرة 
 سيج األنبياء والسخسميغ، قاؿ تعالى7

 ﴿ َأْم َلْع َيْعِخُفػا َرُسػَلُيْع ﴾ 
 ( 58) سػرة السؤمشػف اآلية7 

إذا جمدت في مكاف، في بيت، في مدجج، في دعػة مغ أجل أف تتعمع شسائل الشبي، يعشي اعخفػا رسػلكع، ف
 وأخالؽ الشبي، ومشيج الشبي، وكساؿ الشبي فيحا مغ صمب الجيغ، اآلية الدادسة7

ِ َمْثَشى َوُفَخاَدى ُثعا َتَتَفكاُخوا َما ِبَراحِ   ِبُكْع ِمْغ ِجشاٍة ﴾ ﴿ ُقْل ِإناَسا َأِعُطُكْع ِبَػاِحَجٍة َأْن َتُقػُمػا َلِلِا
 ( 35سبأ اآلية7 ) سػرة 

ِ َمْثَشى َوُفَخاَدى ُثعا َتَتَفكاُخوا ﴾  ﴿ َأْن َتُقػُمػا َلِلِا
 وتتفكخوا في مشيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، في دعػة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، في سشة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص .

 ﴾ ﴿ َما ِبَراِحِبُكْع ِمْغ ِجشاةٍ 
إخػانشا الكخاـ، االحتفاؿ بعيج السػلج أؼ أف نجتسع في أؼ يـػ مغ أياـ العاـ مغ دوف استثشاء، وأف نحجث الشاس 
عغ سيج األناـ ىحا مغ الجعػة إلى هللا، ىحا مغ صمب الشذاط الجعػؼ في اإلسالـ، لكغ إياؾ أف تقػؿ7 إف 

احة، وال يحـخ شيء إال بجليل قصعي الثبػت والجاللة، أما االحتفاؿ بعيج السػلج عبادة، ألف األصل في األشياء اإلب
العبادات فبالعكذ، األصل فييا الحطخ، وال تذخع عبادة إال بجليل قصعي الثبػت والجاللة، ال تدعِّ االحتفاؿ بعيج 

و نذاشًا دعػيًا، سّسو تعخيف الشاس بخسػؿ هللا، سّسو شخح الذصخ الثاني مغ كمسة ال تػحيج، ال السػلج عبادة، سسِّ
 إلو إال هللا دمحم رسػؿ هللا.
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بالسشاسبة أييا اإلخػة، ال يسكغ أف تعير الُسثل إال بسثل أعمى، وتكاد مذكمة السدمسيغ اليـػ أنيع فقجوا السثل 
األعمى، لحلظ ضاعػا، واختمفػا، وأصبح بأسيع بيشيع السثالية تحتاج إلى مثل، القيع األخالقية تحتاج إلى كائغ 

صجقو، تخػ أمانتو تخػ عفافو، تخػ كسالو، مغ ىشا كانت صػرة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كتابًا وسشة بذكل عسمي،  متحخؾ تخػ 
 لػ لع يكغ في الجيغ إال سيخة الشبي لكفت، ألنيا في الحقيقة كتاب وسشة، ولكغ ليدت قػاًل بل عساًل.

الشبي عمى فيسو لكتاب هللا أدؽ مغ داللة كالمو ولبعس العمساء رأؼ دقيق ججًا، وأنا أحتخمو، أف داللة أفعاؿ 
 عمى فيسو لكتاب هللا، ألف الكالـ يؤوؿ، بيشسا الفعل ال يؤوؿ، الفعل حجؼ، أما الكالـ فاحتسالي.
يقػؿ أحجىع7 أنا أصمي بغيخ وضػء، ما ىحا الكالـ ؟ يسكغ انو يرمي عمى الشبي بغيخ وضػء، يقػؿ7 أنا أفّخ 

 .ب الفتشة، وىػ يحب أوالدهمغ السصخ، يقػؿ7 أنا أح مغ رحسة هللا، وىػ يعشي

 ﴿ ِإناَسا َأْمَػاُلُكْع َوَأْوََّلُدُكْع ِفْتَشٌة ﴾ 
 ( 04)سػرة التغابغ اآلية7 

 يقػؿ7 أنا أكخه اليقيغ، واليقيغ ىػ السػت.

 ﴿ َواْعُبْج َرباَظ َحتاى َيْأِتَيَظ اْلَيِقيُغ ﴾ 
 ) سػرة الحجخ (

فعل فال يؤوؿ، ىحا السػضػع القريخ بجأت بو الجرس ألنشا في ذكخػ مػلج الشبي عميو الرالة فالكالـ يؤوؿ، أما ال
 والدالـ، ونتابع الديخة.

 مخور الشبي عميو الرَلة والدَلم بخيسة أم معَبج ومعجدتو مع الذاة العجفاء:

بخيسة أـ معبج، أـ معبج امخأة أييا اإلخػة الكخاـ، في شخيق الشبي عميو الرالة والدالـ مغ مكة إلى السجيشة مخ 
ليا خيسة مّخ بيا الشبي عميو الرالة والدالـ مع صاحبو أبي بكخ، قاؿ7 وكانت امخأة بخزًة، معشى بخزة أؼ بخزت 
محاسشيا، ىحا قػؿ، معشى بخزة أؼ امخأة مػثػؽ بخأييا وعفتيا، والقػؿ الثاني أرجح، أو إف كذف وجييا، أو كيمة 

ذابات، ىحه السعاني وردت في كمسة بخزة، يخجح عشجؼ أنيا امخأة مػثػؽ بخأييا وعفتيا، ال تتحجب كسا تتحجب ال
وأنيا كيمة ال تتحجب، أو ال تخفي وجييا، وكأف الحجاب مغ الفصخة، ىحه امخأة لع تدمع بعج، الحجاب مغ 

 الفصخة، ورد في القامػس أف السخأة البخزة ىي الكيمة التي ال تحتجب احتجاب الذابات.
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ييا اإلخػة، وكانت امخأة بخزًة جمجة، ليذ بيغ جمجىا وعطسيا لحع كثيخ ، يعشي أنيا مستمئة، ولكشيا ليدت َبِجيشة، أ
وكانت امخأة بخزة جمجة تحتبي، قاؿ بعس العمساء7 االحتباء حيصاف العخب، الخيسة ليذ فييا حائط تدتشج إليو، 

عخب وىع في الرحخاء يذبكػف أصابعيع أماـ ركبيع، وىحا ىػ بل إف القساش ال يحتسل أف تدتشج إليو، إذًا كاف ال
 االحتباء.

إذًا ىحه السخأة كانت امخأة بخزة جمجة تحتبي بفشاء الخيسة، ثع تصعع، وتدقي مغ مخَّ بيا يدأالىا، الشبي عميو 
ع إلى الرالة والدالـ مع صاحبو سأالىا7 ىل عشجؾ شيء نذتخيو ؟ فقالت7 وهللا لػ عشجنا شيء ما أعػزتك

القخػ، لػ عشجنا شيء نبيعكع إياه ما حسمتكع عمى أف تدألػني، ألشعستكع مغ تمقائي نفدي، ألف صفة الكـخ 
 والذجاعة مغ أبخز صفات الرحخاء.

ثسة إنداف في الرحخاء كاف مغ لرػص الخيل، وأرض ترشع األلع مغ شجة الحخ، مّخ بو فارس عمى فخسو، 
فسا إف ركب ىحا المز الخيل حتى دفع صاحبيا نحػ األرض، وعجا بيا ال فخّؽ لو، ودعاه إلى ركػب الخيل، 

، ولكغ إياؾ أف  يمػؼ عمى شيء، قاؿ لو صاحب الفخس7 يا ىحا، وىبُت لظ الفخس، ولغ أسأؿ عشيا بعج اليـػ
 تذيع ىحا الخبخ في الرحخاء، فتحىب مشيا السخوءة، وبحىاب السخوءة يحىب أجسل ما في الرحخاء.

غ يسشعػف الساعػف، تقتخض فال تؤدؼ، يقتخض فال يؤدؼ، اآلف معطع الشاس يستشعػف عغ اإلقخاض واآلف الحي
الحدغ، ىحا الحؼ اقتخض، ولع يؤِد مشع الساعػف، ىحا الحؼ استعار حاجة فأتمفيا مشع الساعػف، أنت حيشسا 

 تديء لسغ أحدغ إليظ تسشع الساعػف.

ازب ال يجّر ضخعيا، وكانت سشة شيباء، أؼ ال نبات فييا وال أييا اإلخػة، ثع قالت7 والذاء عازب، معشى ع
 .مصخ
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فشطخ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى شاة في كدخ الخيسة، يعشي في جانب الخيسة، فقاؿ7 ما ىحه الذاة ؟ قالت7 خّمفيا الجيج 
، ىي أضعف مغ أف عغ الغشع، أؼ التعب والسذقة والشرب، فقاؿ7 ىل بيا مغ لبغ ؟ قالت7 ىي أجيج مغ ذلظ

تعصي المبغ، فقاؿ عميو الرالة والدالـ بأدب جع7 أتأذنيغ لي أف أحمبيا ؟ قالت7 نعع، بأبي أنت وأمي، إف رأيت 
بيا حميبًا فاحمبيا، فسدح رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيجه الذخيفة ضخعيا، مدح ضخعيا وسسا هللا ودعا، فتفاجت عميو، معشى 

غ رجمييا كي يديل عميو حمب ضخعيا، فتفاجت عميو ودرت، فجعا بإناء ليا يخبس تفاجت أؼ فخقت ما بي
الخىط، معشى يخبس أؼ يذبع يخوؼ، الخىط أىميا زوجيا وأوالدىا، فجعا بإناء ليا يخبس الخىط فحمب فيو حتى 

ى رووا، ثع عمتو الخغػة فدقاىا، سقى أـ معبج، لع يذخب ىػ، سقاىا أواًل فذخبت حتى رويت، وسقى أصحابو حت
شخب ىػ، ساقي القـػ آخخىع شخبًا، وحمب فييا ثانيًا فسأل اإلناء، ثع غادره عشجىا، وارتحمػا، فسا لبذ أف جاء 
زوجيا يدػؽ أعشدًا عجافًا، أؼ ىديمة مغ شجة الجػع، وتداوتغ ىدااًل، أؼ كل عشدة تذبو أختيا في ىداليا، ألف 

و معبج7 مغ أيغ ىحا والذاء عازب ال تجّر ؟! وال حمػبة في البيت، الدشة شيباء، قاحمة فمسا رأػ المبغ، قاؿ أ
قالت7 وهللا مخ بشا رجل مبارؾ، ومغ حجيثو كيت وكيت، قاؿ7 وهللا إني أراه صاحب قخير الحؼ تصمبو، وضعػا 

 مئة ناقة لسغ يأتي بو حيًا أو ميتًا، ِصِفيو لي يا أـ معبج.

 الَخْمقية والُخمقية :وصف أم معَبج لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ىحا ىػ درس اليـػ صفيو لي يا أـ معبج، ومخة واحجة في درس الديخة نرف شكل الشبي عميو الرالة والدالـ، 
ومغ أدؽ وصف ورد عغ أـ معبج، لكغ أصحابو الكخاـ مغ شجة ىيبتو، ومغ شجة مكانتو إذا جمدػا معو كأنيع 

 فتو قالت7عمى رؤوسيع الصيخ، لغ يرفػا، لكغ أـ معبج وص

>> ىحا الخجل ضاىخ الػضاءة، الػضاءة ؛ الشطافة والُحدغ، ضاىخ الػضاءة، أبمج الػجو، الكمسة كالكائغ الحي، 
 يػلج ويذب وييـخ ويسػت <<.

ىشاؾ كمسات كثيخة ججًا في التاريخ العخبي اآلف ليدت مدتخجمة، أضخب لكع مثال، قاؿ بعس الذعخاء في 
 الجاىمية7

 حز باذليا لو صخيٌف صخيُف القعػ في السدجمجخػصة بشحيز الج
 



جرج النثويح لفضيلح الدكتور دمحم راتة الناتلسيالهتاب ك  

 

103 

ىل فيستع شيًئا ؟ ىحه لغة عخبية، كميا كمسات اآلف غيخ مدتعسمة، فيحا الػصف رائع ججًا، إال أف أكثخ كمساتو 
 تحتاج إلى شخح.

>> رأيت رجاًل ضاىخ الػضاءة، يعشي نطيفًا، َحدغ الػجو، أبمج الػجو، وجو مذخؽ، ليذ عبػسًا قسصخيخا، حدغ 
الخمق، كامل، لع تعبو سجمة، ما ىي الدجمة ؟ ضخامة البصغ، لع تعبو سجمة، ما لو بصغ كبيخ، التجار أحيانًا 

صغخ الخأس، ليذ بصشو كبيخًا، وال رأسو  يدتخجمػف البصغ الكبيخ بسعشى آخخ، ولع تدِر بو صعمة، الرعمة
 صغيخًا وسيع، وسيع يعشي جسيل.

 وأجسل مشظ لع تَخ قط عيٌغ وأكسل مشظ لع تمج الشداءُ 
 خمقت مبخأ مغ كل عيـٍب كأنظ خمقت كسا تذـاءُ 

كل  وسيع قديع، معشى قديع لو مغ كل أنػاع الحدغ قدع، والحدغ قج يكػف شػال، وقج يكػف بياًضا...إلخ، لو مغ
أنػاع الحدغ نريب، قدع، في عيشيو دعج، عيشاه واسعتاف، وبياضيا شجيج الشرػع، وسػاد بؤبؤىا شجيج الدػاء، 
وىحا ىػ الحػر في المغة شجة بياض العيغ مع شجة سػادىا، في عيشيو دعج، وفي أشفاره وشف، واألشفار رمػش 

قخاء القخآف الكخيع لو بحة محببة ججًا، بحة  عيشو شػيمة، وفي أشفاره وشف، وفي صػتو صحل، بحة، اآلف كبار
الرػت فييا أنذ، الشفذ تصخب ليحه البحة، في صػتو صحل، وفي عشقو سصع، عشقو شػيمة ػ في رأس ممدوؽ 
بالكتف وفي عشق جسيل ػ وفي لحيتو كثاثة، شعخه غديخ، أكحل في سػاد في جفشو، شبيعي مغ دوف كحل أكحل، 

ء وعمساء المغة في أزج7 يعشي حػاجبو شػيمة ورقيقة ومشقصعة بيغ العيشيغ، بياض أزج، ومغ أدؽ ما قاؿ العمسا
ناصع بيغ الحاجبيغ، حاجب شػيل ورقيق ومعخج، أقخف يسيل مع العيغ، شػيل ورقيق ومشعخج، وبيغ الحاجبيغ 

 أحبو. بياض ناصع، أزج أقخف، شجيج سػاد الذعخ، إذا صست عاله الػقار، مغ رآه بجيية ىابو، ومغ عاممو

دخل عميو رجل أصابتو رعجة، قاؿ7 ىّػف عميظ، إنسا أنا ابغ امخأة مغ قخير كانت تأكل القجيج بسكة، حتى أف 
 أصحابو الكخاـ قالػا7 مغ رآه بجيية ىابو، ومغ عاممو أحبو.
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عج جسيال، إذا صست عاله الػقار، وإذا تكمع عاله البياء، أجسل الشاس، وأبياىع مغ بعيج ، ىشاؾ إنداف تخاه عغ بُ 
إذا اقتخب مشظ والعياذ با، أجسل الشاس وأبياىع مغ بعيج، وأحدشيع وأحالىع مغ قخيب، جسيل عمى البعج وعمى 
القخب، حمػ السشصق، كالمو جحاب بالتعبيخ الحجيث، متحجث لبق، يأسخ القمػب بكالمو، ال نْجر، معشى نجر أؼ 

مبمًغا كبيًخا، ال يتكمع وال كمسة، خح الجواء فقط، السخيس يحب أف قميل الكالـ، قج تدأؿ الصبيب7 ما الػضع ؟ أخح 
يفيع ما وضعو، ىل الحالة صعبة ؟ سيمة ؟ عالجيا سيل ؟ عيب باإلنداف في قمة كالمو، ىشاؾ إنداف قمة 
 كالمو جفاء لسغ حػلو، وإنداف ال يحتسل مغ كثخة كالمو، كاف عميو الرالة والدالـ حمػ السشصق، مشصقو ال نجر
وال ىجر، كأف مشصقو خخزات نطع يتحجرف كأنو عقج، الحبة األكبخ، األصغخ، األصغخ، نطع الكالـ فغ، كأف 
مشصقو خخزات نطع يتحجرف، ربعة، ال ىػ شػيل تذشأه العيغ مغ شػلو، وال ىػ قريخ تقتحسو العيغ مغ قرخه، 

 ال ىػ قريخ يقتحع، وال شػيل يرعب أف تشطخ إليو.

 شػيل7 الصقذ عشجؾ كيف فػؽ ؟ ألف ثسة مدافة شػيمة.قاؿ رجل قريخ لخجل 

ربعة، أؼ ليذ بالصػيل وال بالقريخ، معتجؿ، ال تقتحسو عيغ مغ قرخ، وال تذشأه عيغ مغ شػؿ، غرغ بيغ 
غرشيغ، فيػ أنزخ الثالثة مشطخًا، معو اثشاف حادؼ اإلبل وسيجنا الرجيق، الغرغ بيغ غرشيغ، الشبي الكخيع 

الثالثة، أجسميع وأحدشيع قجرًا، لو رفقاء يحفػف بو، إذا قاؿ استسعػا لقػلو، وإذا أمخ  كغرغ أنزخ األغراف
، ال عابذ وال مفشج، ىشاؾ إنداف يشتقج دائسًا  تبادروا إلى أمخه محفػد، أؼ التف الشاس حػلو، محذػد مخجـو

وهللا ىحا صاحب قخير، يعشي ُمتعب، ضمو ثقيل، كل شيء يشتقجه، ال عابذ وال مفشج، ال يشتقج، قاؿ أبػ معبج7 
 ىحه الرفات الكاممة.

بالسشاسبة أييا اإلخػة، ىحا اإلنداف الكامل، الجسيل، الخحيع، الكامل الستػاضع، األخالقي، الحؼ يػحى إليو، الحؼ 
معو القخآف، الحؼ آتاه هللا السعجدات الفريح، الحكيع، كل ىحه الكساالت قاؿ لو هللا أنت أنت بالحات، عمى كل 

 ىحه الخرائز7
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ػا ِمْغ َحْػِلَظ ﴾   ﴿ َوَلْػ ُكْشَت َفّطًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفزُّ
 (047آؿ عسخاف اآلية7 )سػرة 

فالػاحج لػ لع يكغ نبيًا، وال رسػاًل، وال يػحى إليو، وال معو قخآف، وال معجدات، وليذ فريحًا، وليذ جسياًل، ومع 
 ذلظ فيػ غميع قاؿ لو7 

 َفطًّا َغِميَظ اْلَقْمِب ﴾ ﴿ َوَلْػ ُكْشتَ 
 أنَت أنت بالحات7 

 ﴿ َوَلْػ ُكْشَت َفطًّا َغِميَظ اْلَقْمِب ﴾
ْل َعَمى َّللااِ ِإنا َّللااَ  ِميَغ﴾ ﴿ َفاْعُف َعْشُيْع َواْسَتْغِفْخ َلُيْع َوَشاِوْرُىْع ِفي اأْلَْمِخ َفِإَذا َعَدْمَت َفَتَػكا  ُيِحبُّ اْلُسَتَػكِّ

 اف () سػرة آؿ عسخ 

قاؿ أبػ معبج7 ىحا وهللا صاحب قخير الحؼ تصمبو، ولقج ىسست أف أصحبو وألفعمغ إف وججت إلى ذلظ سبيال، 
 وأصبح الشبي عميو الرالة والدالـ في شخيقو إلى السجيشة.

 ىحا أدؽ وصف مخ بالديخة الشبػية لمشبي عميو الرالة والدالـ في شكمو أواًل، وفي أخالقو، وفي تػاضعو وأدبو،
 وحدغ صحبتو مع إخػانو.

ىحا الجرس الػحيج في فقو الديخة متعمق بذكل الشبي عميو الرالة والدالـ، وقج جسعت لكع بعس األحاديث 
الذخيفة حػؿ َخمقو ملسو هيلع هللا ىلص، وقج عمسشا الشبي الكخيع أف أحجنا إذا وقف أماـ السخآة، ورأػ شكمو حدشًا، لو عيشاف، ولو 

 جع معتجؿ، شكمو تاـ، كاف عميو الرالة والدالـ يقػؿ7أنف شبيعي، ولو ح

ْغ ُخُمِقي ((  ْشَت َخْمِقي َفَحدِّ  )) الماُيعا كسا َحدا
 ] أحسج عغ عائذة[ 

 ألنو قيل7 

 جسال الجدع مع قبح الشفػس كقشجيل عمى قبخ السجػس
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ع7 إما أف تتكمع وفق ىشجامظ، وإما أف أحج الشاس كاف أنيًقا ججًا، جسيل الرػرة، تكمع كالًما بحيًئا، فقاؿ لو أحجى
 تختجؼ ثيابًا وفق كالمظ.

 أحاديث في وصف الشبي عميو الرَلة والدَلم:

عاًما ال تدتسع مشو إلى كمسة نابية،  03عاًما، ترحب مؤمشًا  03إخػانشا الكخاـ، تجمذ مع مؤمغ وهللا ال أبالغ 
 أبجًا، لدانو مزبػط.

ا نقػل ؟ فقال: ثكمتظ أمظ يا ابغ جبل وىل يكب الشاس في الشار عمى مشاخخىع )) قمت: يا رسػل هللا، أنؤاخح بس
 إَّل حرائج ألدشتيع ؟ (( 

 حو وابغ ماجو والحاكع عغ معاذ [] أخخجو التخمحؼ وصح

 )) َّل يدتقيع إيسان عبج حتى يدتقيع قمبو، وَّل يدتقيع قمبو حتى يدتقيع لدانو (( 
 لخخائصي في مكاـر األخالؽ [ست وا] أخخجو ابغ أبي الجنيا في الر

 

 )) َمْغ َعّج كَلَمو مغ عسمو قّل كَلُمو فيسا َّل يعشيو(( 
 ] رواه عغ أبي عمّي الُفَزْيل بغ عياض رضي ّللّا عشو [ 

 سيعيغ خخيفًا ((  )) َوإنا الَعْبَج َلَيَتَكماُع بالَكِمَسِة ِمْغ َسْخِط َّللااِ َتعالى َّل ُيْمِقي َليا باًَّل َيْيِػي ِبيا في َجَيشاع
 ] رواه البخارؼ عغ أبي ىخيخة [ 

 كاف عميو الرالة والدالـ7

 )) أحدغ الشاس وجيا، وأحدشيع خمقا، ليذ بالصػيل البائغ، وَّل بالقريخ (( 
 ] متفق عميو [ 

 كل واحج مشا إذا كسل هللا عد وجل َخْمقو فعميو أف يدعى ليكسل أخالقو.

مميح الػجو، وال تشدػا مخة ثانية الجعاء السأثػر عغ الشبي عميو الرالة  وكاف عميو الرالة والدالـ7 أبيس
 والدالـ إذا وقف أحجكع أماـ السخآة، ورأػ شكمو حدشًا أف يقػؿ7 

ْغ ُخُمِقي ((  ْشَت َخْمِقي َفَحدِّ  )) الماُيعا كسا َحدا
 ] أحسج عغ عائذة[
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بيغ، كث المحية تعمػه الحسخة، بالتعبيخ الجارج عمى كل وكاف عميو الرالة والدالـ مخبػعًا، عخيس ما بيغ السشك
 خج وردة، تعمػه حسخة، لقج رأيتو في ُحمٍة، يقػؿ راوؼ الحجيث7 رأيتو في ُحمٍة ما رأيت أحدغ مشو.

إخػانشا الكخاـ، اإلنداف بحاجة إلى الجساؿ، إذا رتب بيتو، نطف بيتو، رتب محمو التجارؼ، أنا ال أقػؿ7 أف تذتخؼ 
غالية، لكغ الجساؿ ال يحتاج إلى ِجساؿ، بل يحتاج إلى ذوؽ فقط، السدمع كسا وجو الشبي عميو الرالة أشياء 

 والدالـ قاؿ7

 )) حدشػا لباسكع، وأصمحػا رحالكع، حتى تكػنػا كأنكع شامة في الشاس (( 
 السدتجرؾ عغ سيل بغ الحشطمية [ ]الحاكع في

 كاف عميو الرالة والدالـ7

 (( لػجو، لع أَر قبمو وَّل بعجه مثموليجيغ، والقجميغ، حدغ ا)) ضخع الخأس، وا
 ] رواه البخارؼ [

 وكاف عميو الرالة والدالـ7

 )) وجيو مثل الذسذ والقسخ، وكان مدتجيخا (( 
 ] رواه مدمع عغ جابخ بغ سسخة [

 كاف عميو الرالة والدالـ 7

 )) إذا سخ استشار وجيو كأنو قصعة قسخ (( 
 ] متفق عميو [

 ظ ورد في بعس األحاديث7 لحل

 )) إذا كان الػجو الحدغ رجًَل لكان رجًَل صالحًا ((
 وكشا نعخؼ ذلظ، مدخور.

 وكاف عميو الرالة والدالـ7 

 )) َّل يزحظ إَّل تبدسا (( 
 في السدتجرؾ عغ جابخ بغ سسخة [ ] رواه أحسج في مدشجه والتخمحؼ والحاكع

 



جرج النثويح لفضيلح الدكتور دمحم راتة الناتلسيالهتاب ك  

 

108 

 

كاف ضحكو تبدًسا، ىشاؾ شخز يقمب لمػراء، وعغ عائذة ىشاؾ ضحظ فيو قمة أدب، يزحظ اإلنداف، لكغ 
 قالت7

 (( حتى أرى ليػاتو، إنسا كان يتبدع ))ما رأيت رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص مدتجسعا ضاحكا
 لتخمحؼ عغ عائذة رضي هللا عشيا [] أخخجو الذيخاف وا

 اإلنداف أحيانا يزحظ فيفتح فسو، تخػ أعسق حمقو، تقػؿ الديجة عائذة7

 ((حتى أرى ليػاتو، إنسا كان يتبدع ))ما رأيت رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص مدتجسعا ضاحكا
 ويقػؿ سيجنا جابخ7

 ِخ (( ِجي َأْحَدُغ ِمَغ اْلَقسَ )) َفَجَعْمُت َأْنُطُخ ِإَلى َرُسػُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص َوِإَلى اْلَقَسِخ، َوَعَمْيِو ُحّمٌة َحْسَخاُء، َفِإَذا ُىَػ ِعشْ 
 رواه السحفػظ عغ جابخ بغ سسخة [] 

هللا عد وجل جسيل، ويكدب السؤمغ جساال، ولػ كاف ممػًنا، سيجنا بالؿ ممػف، أنا متأكج أف في وجيو نػًرا، 
واإلنداف يكػف لػنو أحيانا فاتح ججًا، واستػفى الجساؿ البذخؼ، لكغ فيو ذنػب ومعاٍص وآثاـ وخبث، فتجج في 

 .وجيو فتػًرا وغبخة

 ﴿ َتْخَىُقَيا َقَتَخٌة ﴾ 
 )سػرة عبذ (

 أييا اإلخػة، أبػ شالب وصف الشبي عميو الرالة والدالـ شعخًا قاؿ7

 وأبيس يدتدقى الغسام بػجيو ثسال اليتامى عرسة لَلرامل
 يصعع اليتامى، ويسشع األرامل مغ أف ُتطمسغ.
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ة، والشفذ شساعة عػدىا القشاعة، واإلنداف بزعة أييا اإلخػة الكخاـ، الحياة الجنيا كسا يقاؿ7 ساعة اجعميا شاع
أياـ، كمسا انقزى يـػ انقزى بزع مشو، ومغ أدؽ تعخيفات اإلنداف أنو زمغ، أو أف أثسغ شيء يسمكو ىػ 
الدمغ، وأف الدمغ رأس مالو، وأف ىحا الدمغ إما أف يشفق استيالكًا، وإما أف يشفق استثسارًا، فإذا شمبت العمع، 

ج الخمق، وسخت عمى مشيجو، أنذأ هللا لو حق عميو أنا أخاشب الذباب، السدتقبل مخيف لكشظ وتعخفت إلى سي
 إذا كشت مع هللا مدتحيل وألف ألف ألف مدتحيل أف يعامل الذاب السؤمغ كسا يعامل الذاب الستفمت 

لسداجج في دمذق ػ خبخ قاؿ تعالى، دققػا في ىحه اآلية أييا الذباب، سسعَت خبًخا أنو مسا يمفت الشطخ أف رواد ا
 أذيع قبل يػميغ ػ مغ الذباب، وأنا أخاشب الذباب، وريح الجشة في الذباب7

اِلَحاِت ﴾  َئاِت َأْن َنْجَعَمُيْع َكالاِحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرا يِّ  ﴿ َأْم َحِدَب الاِحيَغ اْجَتَخُحػا الدا
 ( 10) سػرة الجاثية اآلية7 

 أف يعاَمل شاب مؤمغ يخاؼ مغ هللا كسا يعاَمل شاب فاسق. مدتحيل وألف ألف مدتحيل

 )) ما مغ شيء أحب إلى هللا تعالى مغ شاب تائب (( 
 خ الدسعاني في أماليو عغ سمساف [] أخخجو أبػ السطف

 (( خوا إلى عبجي، تخك شيػتو مغ أجمي)) إن هللا تعالى يباىي بالذاب العابج السَلئكة، يقػل: انط
 دشي الجيمسي في مدشج الفخدوس عغ شمحة [. ] أخخجو ابغ ال

إذًا7 ما مغ يـػ يشذق فجخه إال ويشادؼ مشاٍد7 " يا ابغ آدـ، أنا خمق ججيج، وعمى عسمظ شييج، فتدود مشي فإني ال 
 أعػد إلى يـػ القيامة ".

شسائمو،  حزػر درس فقو الديخة مسا يجب عمى كل مدمع، لساذا ؟ ليعخؼ عغ الشبي أخالقو، ليعخؼ عغ الشبي
 ليعخؼ عغ الشبي رحستو، ليعخؼ عغ الشبي تػاضعو ليعخؼ عغ الشبي حكستو، ليعخؼ عغ الشبي عفتو. 

 سيجنا جعفخ لسا سألو الشجاشي حجثشا عغ نبيكع، قاؿ7

)) أييا السمظ، كشا قػمًا أىل جاىمية، نعبج األصشام، ونأكل السيتة، ونأتي الفػاحر، ونقصع الخحع، ونديء 
 بعث هللا إليشا رجًَل نعخف أمانتو، وصجقو، وعفافو، وندبو (( الجػار حتى 

 ) أحسج عغ أـ سمسة (

 والحسج  رب العالسيغ 
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