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 حني جيد املؤمن حالوة اإلميان
ن يكون اللّه ورسولُه أحب إليه مما سِوامها ، وأن يحِب   أ: ثالث من كُن فيه وجد حالوة اإلميان        " 

 "املرأ ال يحبه إال للّه ، وأن يكْره أن يعود يف الكُفرِ كما يكره أن يقذَف يف النار 
 ]رواه البخاري [ 

 وعلى أمحد إليكم اللّه الذي ال إله إال هو ، وأصلي وأسلم على سيد�ا حممد   : أيها اإلخوة األكارم    
  :)١(فحديثي إليكم هذه الليلة : آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد 

 حني يذوق املسلم حالوة اإلميان
 أن اإلميان باللّه الواحد األحد حـني يتغلغـل يف النفـوس ، ويسـتقر                - أيها األحباء    -من املعلوم يقينا    

..  مواجهـة صـراع احليـاة ، ويف جماهبـة مغريـات الـد�يا            هو أول سالح يتسلَّح بـه املـؤمن يف        .. يف القلوب   
سواء أكان املسلم مدافعا أو كان مهامجا ؟ وسواء أكان منتصرا أو كـان ممتحنـا ؟ وسـواء أكـان حاكمـا                      

فبدون اإلميان يبطل كل سالح ، ويبطل كـل  !! ؟..وسواء أكان فقريا أو كان غنيا  ! أو كان حمكوما ؟   
 .ل ذخرية إعداد ، وتبطل ك

 
 
 
 
 

                                                 
ـ  ١٤٠٢ان المبارك في المرآز اإلسالمي الصيفي في مدينة الدمام سنة   رمض٧ ألقيت هذه المحاضرة مساء يوم اإلثنين الموافق  )١(  ه

دير                           ي الق ه العل أرجو من الّل ، وقد رأيت أن أطبعها لتحصل المنفعة ، وتعّم الفائدة ، وقد قّدمتها للطبع بعد أن نّقحُتها وزدُت ما فيها ، ف
ة          أن يجعل فيها النفع العام لجيل اإلسالم اليوم ، آما أرجوه أيضً            ا أن يجعلها في صحائف أعمالي المقبولة يوم العرض عليه إنه باإلجاب

 .جدير 
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 أن يعتقد املؤمن مـن قـرارة وجدا�ـه أن اآلجـال بيـد اللّـه،                 - أيها احلفل الكريم     - وأعين باإلميان 
وأن ما أصابه مل يكن ليخطئـه ، وأن مـا أخطـأه مل يكـن ليصـيبه ، وأن األمـة لـو اجتمعـت علـى أن ينفعـوه               

ن يضروه بشـيء مل يضـروه إال بشـيء قـد          بشيء مل ينفعوه إال بشيء قد كتبه اللّه له ، وإن اجتمعت على أ             
 :وعلى املؤمن أن يضع �صب عينيه قول احلق سبحا�ه . كتبه اللّه عليه 

: التوبـة   [  } قل لن يصـيبنا إال مـا كتـب اللّـه لنـا هـو موال�ـا وعلـى اللّـه فليتوكـل املؤمنـون                         { -
٥١. [  

تأخرون ســـاعة وال  فـــإذا جـــاء أجلـــهم ال يســـ{: وأن يـــردد صـــباح مســـاء قولـــه جـــلّ جاللـــه 
  ] .٣٤: األعراف [ } يستقدمون 

ــن اخلــوف واجلــنب واجلــزع         ــؤمن م ــاد وهبــذا الشــعور يتحــرر امل ــذا االعتق ــى بالصــرب  .. فبه ويتحلّ
ويهتف من أعماق قلبه مبا هتف به اإلمام علـي كـرم اللّـه وجهـه حـني كـان جيابـه            .. والشجاعة واإلقدام   

 :األعداء 
أي   املوت  من  يومي  i iيوم  أم  يقدر  ال   يوم        أفر  iiقُدر 
i  ال   يقدر   ال   يوم iاحلَذِر ينجو ال املقدور ومن        أرهبه 

 :ويتمثل مبا متثل به قطري بن الفجاءة حني كان خياطب �فسه يف حومة الوغى ويقول 
i  طارت  وقد  هلا  أقول iالن  وحيك  األبطال  من        شعاع  iiتُراعي 

i   بقاء   سألت   لو    إ�كف iتُطاعي لن لك الذي األجل على        يوم 
i    اخللود    �يل    فما        صربا  املوت  جمال   يف   فصربا iمبستطاع 

 أن يعتقد املؤمن من سويداء قلبه أن األرزاق بيد اللّه - أيها اإلخوة املؤمنون - وأعين باإلميان أيضًا
ه على العبد مل يكن ألحد أن مينعـه ، وأن مـا أمسـكه عليـه مل يكـن ألحـد أن يعطيـه ،           ، وأن ما بسطه اللّ    

.. وأن مـا قـدر ملاضـغيه أن ميضـغا البـد أن ميضـغا ، وأن �فسـا لـن متـوت حتـى تسـتويف رزقهـا وأجلـها              
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 إن ربـك يبسـط الـرزق ملـن يشـاء ويقـدر إ�ـه                {: وعلى املؤمن أن يضع �صب عينيه قول احلق سبحا�ه          
  ] .٣٠: اإلسراء [ }ن بعباده خبريا بصرياكا

 أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسـك رزقـه بـل جلّـوا يف            {: وأن يردد صباح مساء قوله جلّ جالله        
  ] .٢١: امللك [  }عتو و�فور

يتحــرر املــؤمن مــن احلــرص الزائــد علــى الــد�يا ، واإلحلــاح        .. فبهــذا االعتقــاد وهبــذا الشــعور    
ويتحلّـى مبعـا�ي    .. يضًا من الشـح النفسـي ، والتقـتري املـزري ، واإلمسـاك الشـائن                 ويتحرر أ .. بالطلب  

بل يرى السعادة يف القناعة وعـيش الكفـاف ، فـإذا اقتنعـت النفـوس رضـيت                  .. الكرم واإليثار والعطاء    
 ..بالقليل ، وكفاها اليسري 

 :ورحم اللّه اإلمام الشافعي حني قال 
i   تكون    أن    جتزع    النفس iمن    خري    والفقر        فقرية   غنى   i iيطغيها 
i  ال  األرض   يف   ما   فجميع        أبت فإن ، الكفاف هو النفوس وغنى iيكفيها 

 أن يعتقد املؤمن من أعماق أحاسيسه ومشاعره أن اللّـه   - أيها اإلخوة    - كذلك    وأعين باإلميان  *
وعلـى املـؤمن   .. وجنواه ، ويعلم خائنة األعني وما ختفـي الصـدور  سبحا�ه معه يسمعه ويراه ، ويعلم سره    

 ما يكون من جنوى ثالثـة إال هـو رابعهـم وال مخسـة إال هـو                  {: أن يضع �صب عينيه قول احلق سبحا�ه        
  ] .٧: اادلة [} ..سادسهم وال أد�ى من ذلك وال أكثر إال هو معهم أينما كا�وا

وعنده مفاتح الغيـب ال يعلمهـا إال هـو ، ويعلـم مـا يف         {: ه  وأن يردد صباح مساء قوله جلّ جالل      
الرب والبحر ، ومـا تسـقط مـن ورقـة إال يعلمهـا، وال حبـة يف ظلمـات األرض وال رطـب وال يـابس إال يف                       

  ] .٥٩: األ�عام [  } كتابٍ مبني
مــارة ، يتحــرر املــؤمن مــن ربقــة اهلــوى ، و�زعــات الــنفس األ.. فبهــذا االعتقــاد ، وهبــذا الشــعور 

ويتحلّـى باملراقبـة للّـه ، واإلخـالص لـه ، واالسـتعا�ة بـه ،         .. ومهزات الشـياطني ، وفتنـة املـال والنسـاء           
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بـل يكـون إذا    .. والتسليم جلنابه فيما ينوب ويروع ، ويندفع بكليته إىل العمـل بكـل أما�ـة وجديـة وإتقـان                    
 .ة الشذى ، وشامة يف اتمع يشار إليه بالبنان مشى يف الناس إ�سا�ًا سويا وبرا تقيا ، ورحيا�ة طيب

 :بل يتمثل مبا متثل به شاعر�ا اإلسالمي حني قال 
 رقيبii  علي  قل  ولكن   خلوت        تقل فال يوما بالدهر خلوت ما إذا
i  يغفل  اللّه   حتسنب   وال iعليه  تُخفي  ما  أن  وال        ساعة  iiيغيب 
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 .ولكن كيف يستشعر املؤمن حالوة اإلميان ؟ 
 إىل املنــهج - أيهــا اإلخــوة املؤمنــون -رســولنا وقائــد دعوتنــا صــلوات اللّــه وســالمه عليــه أرشــد�ا  

 :ما هو هذا املنهج ؟ .. العلمي يف استشعار املؤمن حالوة اإلميان ، ولذة اإلسالم 
 ثالث من كـن  : "صلى ا عليه وسلم قال روى البخاري عن أ�س رضي اللّه عنه أن رسول اللّه  

أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سوامها ، وأن حيب املرء ال حيبه إال لِلّه ،          : فيه وجد حالوة اإلميان     
  " .وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار

 : يتحقق يف ثالث مراحل - كما دل عليه احلديث -املنهج 
 .احملبة اخلالصة للّه وللرسول : لة األوىل املرح

 .األخوة الصادقة جلماعة املؤمنني : املرحلة الثا�ية 
 .كراهية مبادئ الكفر و�بذ أهل الضالل : املرحلة الثالثة 

 عـن كـل مرحلـة مـن مراحـل استشـعار املـؤمن يف �فسـه              أن أحتـدث   - أيها احلفـل الكـريم       -وأريد  
 :يل ، وعلى اللّه قصد السبيل ، ومنه �ستمد العون والتوفيق  بشيء من التفصحالوة اإلميان
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 : أما عن مرحلة احملبة اخلالصة للّه وللرسول فأقول - ١
البد أن يتساءل املسـلم ملـاذا يعطـي حمبتـه ووالءه للّـه جـلّ جاللـه ، وللرسـول                     : أيها اإلخوة األكارم    

 .صلوات اللّه وسالمه عليه ؟ 
 :ءه للّه جلّ جالله ألن اللّه سبحا�ه يستأهل هذه احملبة وهذا الوالء يعطي حمبته ووال* 

 .يستأهل هذه احملبة وهذا الوالء لكو�ه اخلالق األوحد للكون واحلياة واإل�سان 
 .يستأهل هذه احملبة وهذا الوالء ملا أسبغ على اإل�سان من �عم ظاهرة وباطنة 

 .ون كله مسخر ملصلحة اإل�سان يستأهل هذه احملبة وهذا الوالء ألن هذا الك
 ..يستأهل هذه احملبة وهذا الوالء ملا أ�زل على البشرية من أ�ظمة حكم ، ومناهج حياة 
 .يستأهل هذه احملبة وهذا الوالء إلجابته املضطر إذا دعاه وكشفه الضر والسوء عنه 

 .حوال عليه يستأهل هذه احملبة وهذا الوالء الفتقار العبد إليه ، واعتماده يف كل األ
 اللّه الذي خلق السموات واألرض وأ�زل من السماء ماء فـأخرج        {: قال تعاىل يف سورة إبراهيم      

وسخر لكم  * به من الثمرات رزقًا لكم وسخّر لكم الفلك لتجري يف البحر بأمره ، وسخّر لكم األهنار                 
ألتموه ، وإن تعدوا �عمة اللّـه ال  وآتاكم من كل ما س * الشمس والقمر دائبني ، وسخر لكم الليل والنهار         

  ] .٣٤ : ٣٢: اآلية [  } حتصوها إن اإل�سان لظلوم كفّار
 :وقال سبحا�ه وتعاىل يف سورة النمل 

 .}  قل احلمد للّه وسالم على عباده الذين اصطفى  {-
 .؟ }  آللّه خري أما يشركون  {-
-}           ن خلق السموات واألرض وأ�زل لكم من السماء مـاءفأ�بتنـا بـه حـدائق ذات هبجـة مـا             أم 

 .} كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع اللّه ؟ بل هم قوم يعدلون 
 أمن جعل األرض قرارا ، وجعل خالهلا أهنارا ، وجعل هلا رواسي ، وجعل بـني البحـرين                    {-

 .} حاجزا ، أإله مع اللّه ؟ بل أكثرهم ال يعلمون 
 )٨(الصفحة 



 

يكشف السوء ، وجيعلكم خلفـاء األرض ؟ أإلـه مـع اللّـه ،               أمن جييب املضطر إذا دعاه و      { -
 .} قليلًا ما تذكرون 

أمن يهديكم يف ظلمات الرب والبحر ؟ ومن يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته ؟ أإله مع اللّه  { -
 . } ، تعاىل اللّه عما يشركون

لـه مـع اللّـه، قـل هـاتوا       أمن يبدأ اخللق ثم يعيده ؟ ومـن يـرزقكم مـن السـماء واألرض ؟ أإ               {-
  ] ٦٤ : ٥٩: اآلية .[  } برها�كم إن كنتم صادقني

فإذا مل يكن املؤمن على هذا املستوى الالئق من احملبـة للّـه ، والـوالء لـه ، واالفتقـار إليـه ، والتوكـل                       
ــه ، والشــكران أل�عمــه وفضــائله     ــه ، واالســتعا�ة ب ــا عــرى    .. علي ــة �اقضً ــا يف دعــوى احملب فيكــون كاذب

 .إلميان ا
 .ويعطي حمبته ووالءه للنيب صلى ا عليه وسلم لكو�ه يستأهل هذه احملبة وهذا الوالء * 

يستأهل هذه احملبة وهذا الوالء لكو�ه عليه الصالة والسالم الشخصية الكاملة املعصومة عن اخلطأ     
 .، واملنزهة عن العصيان 

عليه وسلم هي طاعة للّه يستأهل هذه احملبة وهذا الوالء لكون طاعته صلى ا . 
يستأهل هذه احملبة وهذا الوالء لكون سنته صلى ا عليه وسلم هي يف املرتبة الثا�ية بعـد كتـاب             

 .اللّه عز وجل 
يستأهل هذه احملبة وهذا الـوالء لكو�ـه األسـوة احلسـنة ملـن يتطلـع إىل املعـايل ، ويستشـرف اجلـالل                        

 .والكمال 
الء لكو�ه أدى األما�ة ، وبلّغ الرسالة ، و�صح األمـة ، وجاهـد يف اللّـه         يستأهل هذه احملبة وهذا الو    

 .حتى أقام يف اجلزيرة العربية دولة اإلسالم .. حق جهاده 
 ..يستأهل هذه احملبة وهذا الوالء لكو�ه السراج املنري للعوامل ، والرمحة املهداة للبشرية

 :وصدق اللّه العظيم يف حمكم تنزيله 
 )٩(الصفحة 



 

 }  لكم يف رسول اللّه أُسوة حسنة ملن كان يرجو اللّه واليوم اآلخر وذكر اللّه كثريالقد كان { -
  ] .٢١: األحزاب [ 

 } وداعيا إىل اللّه بإذ�ه وسراجا منريا *  يأيها النيب إ�ا أرسلناك شاهدا ومبشرا و�ذيرا  {-
  ] .٤٦ : ٤٥: األحزاب [ 
  ] .١٠٧: األ�بياء [ } وما أرسلناك إال رمحة للعاملني  { -
  ] .٤: القلم [ }  وإ�ك لعلى خلق عظيم  {-
  ] .١ ٣: آل عمران [ }  قل إن كنتم حتبون اللّه فاتبعو�ي حيببكم اللّه  {-

فمن البديهي بعد أن يستشعر املؤمن من أعماق وجدا�ه هذه املعا�ي حنـو رسـول اإلسـالم صـلوات                    
 .ته التامة ، وا�قياده الكامل ، وحمبته اخلالصة اللّه وسالمه عليه البد أن يعطيه طاع

لـنيب اإل�سـا�ية عليـه      .. فإذا مل يكن املؤمن على هذا املستوى الالئق من احملبة والطاعـة واال�قيـاد               
 فال وربك ال يؤمنـون  {: الصالة والسالم فيكون كاذبا يف دعوى احملبة ، �اقضًا عرى اإلميان ؛ قال تعاىل        

: النساء [  } ا شجر بينهم ثم ال جيدوا يف أ�فسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليماحتى حيكّموك فيم
٥ ٦. [  

أن رفــع اللّــه يف العــاملني ذكــره ، وجعلــه .. ويكفيــه عليــه الصــالة والســالم فخــرا وشــرفًا وخلــودا  
 ..لألجيال قدوة ، وفضّله على سائر البشر تفضيلًا 

 :ورحم اللّه البوصريي حني قال 
i  يف  النصارى  ادعته  ما   دع iهما شئت مبا واحكم        �بيواحتكم فيه مدح 

i من شئت ما قدره إىل وا�سب        شرفiiٍ من شئت ما ذاته إىل وا�سب iعظم 
 بفمii   �اطق    عنه    فيعرب    حد        له  ليس   اللّه   رسول   فضل   فإن

 كلّهم    اللّه    خلق     خري     وأ�ه        بشرii    �هأ    فيه     العلم     فمبلغ
* * * 

 )١٠(الصفحة 



 

 : مناذج من احلب والتفا�ي رائعة - أيها احلفل الكريم -وإليكم 
لو قلبنا التاريخ بصفحاته ، و�قبنا عن أخبار الرعيل األول من صحابة رسول اللّـه صـلى ا عليـه           

ولرأينا اجليـل األول كيـف   .. شرية رائعة يف احلب والتفا�ي لرأينا مناذج ب .. وسلم ، ومن تبعهم بإحسان      
 :كان يستشعر �شوة احملبة ، ويذوق حالوة اإلميان ؟

كا�ـت إذا هزهتـا �شـوة احملبـة ، وملكتـها لـذة املناجـاة        ..  النقيـة الصـاحلة    رابعـة العدويـة   فهـذه -
 :اطبة احلق جلّ جالله متثّلت هبذه األبيات يف وقفة خاشعة بني يدي اللّه سبحا�ه ، خم

i واأل�ام ترضى  وليتك        مريرةii   واحلياة   حتلو   فليتك iغضاب 
i وبينك بيين الذي وليت iالعاملني   وبني   وبيين        عامر  iiخراب 
 تُرابii الرتاب فوق  الذي  وكل        هين فالكل الود منك صح إذا

كــان إذا ذاق يف قــرارة �فســه حــالوة العبــادة ، ولــذة الطاعــة " اجلنيــد "  وهــذا العــارف الربــا�ي -
 " .لو تعلم امللوك ما حنن عليه من لذة جلالدو�ا عليها بالسيوف : " ا�تشى سرورا وقال 

.. إن ملوك األرض مهما استشعروا �شوة امللك ، وعـزة السـلطان   : وكأ�ه رمحه اللّه يريد أن يقول       
 .. بلغها أحباء اللّه يف مناجاهتم اخلالصة، وعبادهتم اخلاشعة مل يبلغوا النشوة احلقيقية اليت

 كان شديد احلب    - كما روى البغوي     -موىل رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        " ثوبان  "  وهذا   -
لرسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، قليل الصرب عنه ، فأتاه ذات يوم وقد تغير لو�ه ، فقال له عليـه الصـالة               

يا رسول اللّه ما بي مرض وال وجـع ، غـري أ�ـي إذا مل أرك استوحشـت              : ما غير لو�ك ؟ فقال      : والسالم  
وحشـة شــديدة حتــى ألقــاك ؛ ثــم ذكــرت اآلخــرة فأخــاف أن ال أراك ، أل�ــك ترفــع مــع النبــيني ، وإ�ــى إن  

  هذه اآليةدخلت اجلنة فأ�ا يف منزلة أد�ى من منزلتك ، وإن مل أدخل اجلنة ال أراك أبدا ، فنزلت
 ومن يطع اللّه والرسول فأولئك مع الذين أ�عم اللّـه علـيهم مـن النبـيني والصـديقني والشـهداء                      {-

  ] .٦٩: النساء [  } والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا

 )١١(الصفحة 



 

مـن احلـرم ليقتلـوه بـالتنعيم ،         " زيد بـن الدثنـة      " ملا أخرج املشركون    : وروى البيهقي عن عروة قال      
، فتواصـيا بالصـرب والثبـات علـى         " خبيب بن عدي األ�صاري ، وزيد بن الدثنـة        " يق  وقد اجتمع يف الطر   

أ�شـدك باللّـه يـا    :  قـال لزيـد ابـن الدثنـة     - وهـو يومئـذ مشـرك    -ما يلحقهما من املكاره ؛ قال أبو سفيان     
 !!أحتب أن حممدا اآلن مكا�ك تُضرب عنقه ، وأ�ك يف أهلك؟: زيد 

 أن حممدا اآلن يف مكا�ه الذي هو فيـه تُصـيبه شـوكة ، وأ�ـي جـالس يف           واللّه ما أحب  : فقال زيد   
 !!.أهلي 

  " .ما رأيت أحدا من الناس حيب أحدا كحب أصحاب حممد حممدا: " فقال أبو سفيان 
واللّه مـا أحـب أن يفـديين رسـول         : " أهنم �اشدوا خبيبا فقال     : ويف رواية   : قال احلافظ الزرقا�ي    

 !! " . عليه وسلم بشوكة يف قدمه اللّه صلى ا
فقد آثر زيد ، وخبيب أن يقـتال ، وال يصـاب رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم بأقـل شـيء مـن                             

 .األذى
 قـد قتـل أبوهـا وأخوهـا وزوجهـا           �سيبة بنـت كعـب األ�صـارية        وروى البيهقي وابن إسحاق أن     -

تسـأل عـن   " للّـه صـلى ا عليـه وسـلم ؟     ما فعـل رسـول ا  : شهداء يوم أحد ، فقالت ملا أخربت بذلك      
: أرو�يه حتى أ�ظر إليه ، فلما رأتـه قالـت           : ، فقالت   !خريا هو حبمد اللّه كما حتبني       : ، قالوا   " سالمته  

 !!..أي كل مصيبة بعد سالمتك هينة " كل مصيبة بعدك جلل " 
 اسـم   -" بـداريا    " وروى ابن عساكر بسند جيد عن بالل بـن ربـاح رضـي اللّـه عنـه أ�ـه ملـا �ـزل                      

ما هذه اجلفوة   :  رأى النيب صلى ا عليه وسلم يف املنام بعد وفاته ، وهو يقول               -مكان قريب من الشام     
يا بالل؟ أما آن لك أن تزور�ي ؟ فا�تبه بالل حزينا خائفًا ، فركـب راحلتـه، وقصـد املدينـة ، فـأتى قـرب                          

 !!هه عليه النيب صلى ا عليه وسلم فجعل يبكي وميرغ وج
�تمنى أن �سـمع  : فأقبل احلسن واحلسني رضي اللّه عنهما ، فجعل بالل يضمهما ويقبلهما ، فقاال له    

أذا�ك الذي كنت تؤذن به لرسول اللّه صلى ا عليه وسلم يف املسجد ؛ فعـال سـطح املسـجد، ووقـف                      
 )١٢(الصفحة 



 

أشـهد أن   : " جتّت املدينة ، فلما قال      ار" : اللّه أكرب ، اللّه أكرب    : " موقفه الذي كان يقف فيه ، فلما قال         
 النسـاء   -خرجـت العواتـق     " أشهد أن حممدا رسـول اللّـه        : " ازدادت رجتُها ، فلما قال      " ال إله إال اللّه     

أبعث رسـول اللّـه ؟ فمـا رؤي يـوم أكثـر باكيـا وال باكيـة باملدينـة بعـده صـلى ا                         :  من خدورهن وقلن   -
 !!.حلنني الذكرى وأشواقها .. م عليه وسلم أكثر من ذلك اليو

* * * 
 
 

 ثم ماذا عن الطاعة واالتباع ؟
 أن مـن حيـب اللّـه سـبحا�ه ، وحيـب رسـوله صـلى ا عليـه            - أيها احلفل الكـريم      -فمن الطبيعي   

فإ�ه .. وإلّا .. وسلم حمبة قلبية خالصة أن يستجيب لندائهما ، وميتثل أمرمها ، ويقف عند حدودمها        
 .يف دعوى احملبة ، �اقضًا عرى اإلميان يكون كاذبا 

i القياس يف لعمري  هذا        حبة تظهر وأ�ت اإلله تعصى iبديع 
i  حيب  ملن  احملب  إن        ألطعتهii صادقًا حبك كان  لو iمطيع 

بــل جيــد املــؤمن مــن هــذه احملبــة والطاعــة �شــوة تظهــر علــى جوارحــه وحميــاه ، إلخــالص احملبــة ،   
بــل ال يتصــور مــن املــؤمن بعــد أن يستشــعر مــن أعمــاق قلبــه حــالوة احملبــة ، و�شــوة  .. ة وصــدق الطاعــ

ال يتصور منه أبدا أن حييد ولو قليلًا عن املنهج الذي رمسه له احملبـوب ، وال أن يتزحـزح عـن                      .. الطاعة  
  !!..وهكذا اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب.. الصراط الذي �صبه له من تعلق به واجنذب إليه

 : بعض النماذج اخلالدة يف صدق الطاعة واالتباع - أيها األحباب -وإليكم 
 روى البيهقي وأبو �عيم أن أبا بكر رضي اللّه عنه قُدِّم له طعام ، فلما تناول منـه لقيمـات ذكـر             -أ  

خـرج  له بأن يف الطعام شبهة من حرام ، فماذا فعل أبو بكر رضي اللّـه عنـه ؟ وضـع أصـبعه يف فمـه ، وأ                

 )١٣(الصفحة 



 

واللّه لو مل خترج إال مع روحي ألخرجتها أل�ي مسعت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه                   : تلك اللقيمات ، وقال     
 .أي كل جسم غُذِي باحلرام فالنار أوىل به " كل حلم �بت من السحت فالنار أوىل به " وسلم يقول 

وسـلم وقـال للمعارضـني      وأبو بكر هذا هو الذي أ�فذ جيش أسامة بعد وفاة النيب صلى ا عليه               
والذي �فس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع ختطفين أل�فذت بعث أسـامة كمـا             : " قولته اجلريئة اخلالدة    

أمر به رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، ولو مل يبق يف القرى غريي أل�فذتُه ، ما كنت أحـلّ عقْـدا عقـده                         
 " .رسول اللّه صلى ا عليه وسلم بيديه 

كيـف  : "وهو الذي قال لعمر رضي اللّه عنه حني أشـار إليـه أن جيمـع القـرآن يف مصـحف واحـد               
 " .�فعل أمرا مل يفعله رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ؟ 

 أراد أن حيدد يف خطبٍة له مهـور النسـاء        - كما روى ابن كثري      - وهذا عمر رضي اللّه عنه       -ب  
: فقـال هلـا     . ما ذاك احلكم يا عمر؟    : ء سوداء عجوز وقالت     ، فقامت امرأة من صفوف النساء فطسا      

 لِم رمحك اللّه ؟
وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتُم إحـداهن قنطـارا           { : ألن اللّه سبحا�ه يقول     : قالت  

  ] .٢٠: النساء [  } فال تأخذوا منه شيئًا أتأخذو�ه هبتا�ًا وإمثًا مبينا
 .أخطأ عمر أصابت املرأة و: فقال عمر 

وقف رضي اللّه عنه عند النص القرآ�ي ورجع عن خطئه دون أن جيد يف هذا الرجـوع غضاضـة             
 .وال حرجا 
 وروى الشـيخان عـن عبـد اللّـه بـن عمـر رضـي اللّـه عنـهما أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه                     -جـ  
؛ قـال ابـن   " وبـة  ما حـق امـرئ مسـلم لـه شـيء يوصـي فيـه يبيـت ليلـتني إال ووصـيتُه مكت          : " وسلم قال   

ما مرت علي ليلة منذ مسعت رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم قـال ذلـك إال وعنـدي وصـييت          : " عمر  
.!! " 
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رأيت عمر بن اخلطاب رضـي اللّـه عنـه يقبـل            :  وروى الشيخان عن ابن عباس بن ربيعة قال          -د  
ال تضـر ولـوال أ�ـي رأيـت رسـول اللّـه       أعلم أ�ك حجر ما تنفـع و  : "  ويقول   - يعين احلجر األسود     -احلجر  

 " .يقبلك ما قبلتك 
 وروى مسلم أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم رأى خامتًا من ذهب يف يد رجل ، فنزعـه                    -هـ  

، فقيـل للرجـل بعـد مـا ذهـب رسـول       " يعمد أحدكم إىل مجرة من �ار فيجعلـها يف يـده     : " وطرحه وقال   
امتك ا�تفع به ، قال ال واللّـه ، وقـد طرحـه رسـول اللّهصـلى ا عليـه              خذ خ : اللّه صلى ا عليه وسلم      

 .وسلم 
إىل غري ذلك من هذه األخبار الرائعة والنماذج اخلالدة اليت تبني صدق الطاعة ، وفضيلة االتبـاع ،                  

 ..يف الرعيل األول من صحابة رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان .. وحقيقة احملبة 
فهـــل عرفـــت الـــد�يا أ�بـــل منـــهم وأكـــرم ، أو أرأف أو أرحـــم أو أجـــلّ أو أعظـــم أو أرقـــى أو          

 !!؟؟..أعلم
.. إهنم يف احلقيقة جيل فريد ال كاألجيال ، ورجال متميزون ال كالرجال ، وأمـة رائـدة ال كـاألمم            

ممـن أخلصـوا يف   إهنم مـن قـدر اللّـه ، وممـن تربـوا يف مدرسـة حممـد رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم ، و              
 ..الطاعة واالتباع والعمل 

i فجئين آبائي أولئك iامع جرير يا مجعتنا إذا        مبثلهما 
* * * 
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 : أما عن مرحلة األخوة اخلالصة جلماعة املؤمنني فأقول - ٢
األخــوة يف اإلســالم ال تكــون خالصــة ، وال تكــون متماســكة ، وال تكــون    : أيهــا اإلخــوة املؤمنــون  

 .إال أن تكون للّه ويف مرضاة اللّه .. عاو�ة على اخلري مت
 :وهذا ما أكده صلوات اللّه وسالمه عليه يف أكثر من حديث 

 .." .أن حيب املرء ال حيبه إال للّه: " ..  أكّده يف احلديث الذي حنن يف صدده -
تمعا عليه وتفرقا عليـه    ورجالن حتابا يف اللّه اج    : " ..  وأكده يف احلديث الذي رواه الشيخان        -

. " 
أن : " روى مسلم عنـه عليـه الصـالة والسـالم           :  وأكده يف قصة الرجل الذي زار أخا له يف اللّه            -

ملكًا ، فلمـا أتـى عليـه        " أي طريقه   " رجلًا زار أخا له يف قرية أخرى ، فأرصد اللّه تعاىل على مدرجته              
أي تقـوم  " هل لـك عليـه مـن �عمـةٍ تربهـا عليـه       : لقرية ، قالأريد أخا يل يف هذه ا    : أين تريد ؟ قال     : قال  

فـإ�ي رسـول اللّـه إليـك     : ال ، غري أ�ي أحببتُه يف اللّه تعاىل ؛ قال امللك      : ، قال   " هبا وتسعى يف صالحها     
 " .بأن اللّه قد أحبك كما أحببتَه 

اللّـه إال أن    ه ، ويف مرضـاة       األخـوة يف اإلسـالم ال تكـون خالصـة للـّ            - أيها اإلخوة املؤمنـون      -ولكن  
إذ ال أخــوة بــدون إميــان ، وال صــداقة بــدون     زمــة لإلميــان ، ومرافقــة للتقــوى     مالتكــون هــذه األخــوة  

 !!..تقوى 
  ] .٦٠: احلجرات [  }  إمنا املؤمنون إخوة{: أما أ�ه ال أخوة بدون إميان فلقوله تبارك وتعاىل 

ــه ســبحا�   األخــالء يومئــذ بعضــهم لــبعض عــدو إال  { : ه وأمــا أ�ــه ال صــداقة بــدون تقــوى فلقول
  ] .٦٧: الزخرف [  } املتقني
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فبمجـرد أن تلتقـي مـع مـن مياثلـها      .. والنفس اإل�سا�ية القائمـة علـى اإلميـان ، واملمتزجـة بـالتقوى        
ــاء          ــاأل�س والصــفاء يف أول حلظــات اللق ــة ، وحتــس ب ــالقرب واحملب ــوى فإهنــا تشــعر ب ــا وتق وجيا�ســها إميا�ً

 ..رف والتعا
وأما النفس املنطوية على اخلبث ، واملتأصلة على الفساد فال ميكنها أن تتوافق مـع الـنفس املؤمنـة                   

وإىل هـذه املعـا�ي كلـها أشـار     .. املطمئنة ، لكوهنما متباينتني أصلًا متناكرتني روحا ، ومتنافرتني منـهجا        
خيـارهم يف اجلاهليـة خيـارهم يف         .. النـاس معـادن   : " النيب صلى ا عليه وسلم فيما رواه الشـيخان          

 " .اإلسالم إذا فقهوا ، واألرواح جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف 
* * * 

هذه الوسائل ..  وسائل إجيابية لتمتني أواصرها ، وتعميق روحها         - أيها احلفل الكريم     -ولألخوة  
 مكان ، وعملوا على مقتضاها لزادت أخوهتم علـى مـدى األيـام     لو أخذ هبا أبناء اتمع اإلسالمي يف كل       

 ..توثيقًا ومتتينا 
 : أظهر هذه الوسائل يف تعميق روح األخوة - يا شباب اإلسالم -وإليكم 

 ، وذلك ملا روى أبو داود والرتمذي عن النيب صلى ا             إذا أحب األخ أخاه فليخربه أ�ه حيبه       -أ  
 " .ذا أحب الرجل أخاه فليخربه أ�ه حيبه إ: " عليه وسلم أ�ه قال 

 ، وذلك ملا روى أبو داود والرتمذي  إذا فارق األخ أخاه فليطلب منه الدعاء يف ظهر الغيب-ب 
اسـتأذ�ت الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم يف العمـرة فـأذن يل        : عن عمر بن اخلطاب رضي اللّـه عنـه ، قـال             

فقـال كلمـةً مـا يسـر�ي أن يل هبـا      : ال عمـر رضـي اللّـه عنـه      قـ " ال تنسـنا يـا أخـي مـن دعائـك            : " وقال  
 .الد�يا 

 " .أشركنا يا أخي يف دعائك : " ويف رواية قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم 
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، وذلك ملا روي مسلم عن أبـي ذر رضـي اللّـه              إذا لقي األخ أخاه فليطلق وجهه عند اللقاء          -ج  
ال حتقرن من املعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه          : "  عليه وسلم    قال رسول اللّه صلى ا    : عنه قال   

 .تبسمك يف وجه أخيك صدقة : " ، ويف رواية " طليق
، وذلك ملا روى أبو داود عـن الـرباء رضـي اللّـه              .  إذا لقي األخ أخاه فليبادر إىل مصافحته         -د  
سلمني يلتقيان فيتصافحان إال غُفر هلما قبـل       ما من م  : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        : عنه قال   
 " .أن يفرتقا

، وذلك ملا روي عنه صلوات اللّه وسالمه عليـه   أن يكثر من زيارة إخوا�ه بني كل فرتة وفرتة          -هـ  
من دعا مريضًا أو زار أخا يف اللّه �اداه منادٍ أن طبت وطاب ممشاك وتبـوأت مـن اجلنـة منزلًـا                      : " أ�ه قال   

 " .تزدد حبا " أي بني كل فرتة وفرتة " زر غبا : " رواية ويف " . 
 ، وذلك ملا روى الطربا�ي يف الصغري  أن يهنىء أخاه ويدخل السرور عليه عند بزوغ املناسبة-و 

من لقـي أخـاه مبـا حيـب     : "قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم     : عن أ�س بن مالك رضي اللّه عنه قال         
 " .ره اللّه عز وجل يوم القيامة ليسره ذلك ، س

 ، وذلك ملـا روى الـديلمي عـن أ�ـس رضـي اللّـه عنـه                  أن يقدم له اهلدية إذا وجدت املناسبة       -ز  
تـه ادوا حتـابوا   : "، ويف رواية الطربا�ـي    " عليكم باهلدايا فإهنا تورث املودة ، وتذهب الضغائن         " مرفوعا  

. " 
 ، وذلـك ملـا روى مسـلم عـن أبـي هريـرة رضـي اللّـه                   كاملة وأخريا أن يؤدي له حقوق األخوة        -ح  

من �فّس عن مؤمن كربةً من كرب الد�يا �فّس اللّـه عنـه كربـةً        : " عنه عن النيب صلى ا عليه وسلم قال         
من كُرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر اللّه عليه يف الد�يا واآلخرة ، ومن سرت مسلما سرته اللّـه        

حـق املسـلم    : " ، ويف روايـه ملسـلم     " يا واآلخرة ، واللّه يف عون العبد ما دام العبـد يف عـون أخيـه                 يف الد� 
ــه ، وإذا   : علــى املســلم ســت   إذا لقيتــه فســلّم عليــه ، وإذا دعــاك فأجبــه ، وإذا استنصــحك فا�صــح ل

 " .عطس فحمد اللّه فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتّبعه 
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وة مقرو�ة باإلخالص واإلميان والتقوى ، ومنطوية علـى هـذه املعـا�ي الرائعـة مـن                 وحينما تكون األخ  
 ..فإهنا تصنع اخلوارق واألعاجيب ، بل تكون مضرب األمثال وحديث الركبان .. الروابط واألواصر 

 :وإليكم مناذج خالدة من سرية السلف يف تفاعل أخوة اإلميان 
وا�ه وكان غائبا ، فأمر أهله فأخرجت صندوق ماله         إىل منزل أحد إخ   " فتح املوصلي   " جاء  * 

إن صدقت فأ�ت   : ، ففتحه وأخذ حاجته منه ، فأخربت اجلارية موالها بعد أن حضر ، فقال الصديق                
 !!حرة لوجه اللّه ، سرورا مبا فعل أخوه 

 أي" هـل يـدخل أحـدكم يـده يف كُـم أخيـه              : رضـي اللّـه عنـه لرجـل         " علي بن احلسـني     " قال  * 
 !!.ال ، قال فلستُم بإخوا�ي: أو كيسه ، فيأخذ منه ما يريد بغري إذ�ه ؟ قال " جيبه 

" مسروق "دين أيضًا ، فذهب " خيثمة " دين ثقيل ، وكان على أخيه " مسروق " كان على * 
 !!فقضى دين مسروق وهو ال يعلم " خيثمة " وقضى دين خيثمة وهو ال يعلم ، وذهب 

مـا هـذا ؟     :  كبرية لبعض إخوا�ه ، فجاءه هبديـة ، فقـال ابـن شـربمة                قضى ابن شربمة حاجة   * 
خذ مالـك عافـاك اللّـه ، إذا سـألت أخـاك           : قال ابن شربمة    .. ملا أسديته إيل من املعروف      : قال أخوه   

 !!..حاجة فلم جيهد �فسه يف قضائها ، فتوضأ للصالة ، وكبر عليه أربع تكبريات ، وعده يف املوتى 
، " أبـو احلسـني النـوري    " ن أحد اخللفاء أمـر بضـرب رقـاب ثالثـة مـن الصـاحلني ، فـيهم          روِي أ * 

فتقدم أبو احلسني ليكـون أول مـن تضـرب عنقـه ، فعجـب اخللفيـة لـذلك ، وسـأله عـن سـببه ، فقـال أبـو                               
ــه   ــر إخــوا�ي باحليــاة يف هــذه اللحظــات ، فكــان ذلــك ســبب جنــاهتم     : احلســني رمحــه اللّ أحببــت أن أؤث

ا مجيع. 
 أمـا يف  .. يف جمـال األخـوة اخلاصـة الـيت تشـمل اإلخـوان واألصـدقاء               - أيها اإلخـوان     -هذا كله   

 العام الذي يشمل املسلمني مجيعا فإن التاريخ قص لنا سرية أمة أبدعت وأحسنت جمال اإلخاء اإلسالمي
ملسـلمة تتغنـى مبـآثر هـذه        ومـا زالـت األجيـال ا      .. يف جمال األخوة اإلسالمية العامـة أميـا إبـادع وإحسـان             

 .األمة يف كل جماالت احلياة ، ويف مجيع ميادين التكافل واملواساة واحملبة 
 )١٩(الصفحة 



 

 : طرفًا من مآثرهم - أيها احلفل الكريم -وإليكم 
 :ففي جمال التكافل والتعاطف 

كان أ�اس باملدينة يعيشون وال يدرون من أين يعيشـون؟ ومـن يعطـيهم              : "  قال حممد بن إسحق      -
فلما مات زين العابدين بن احلسني رضي اللّه عنهما فقدوا ذلك ، فعرفوا أ�ه هو الذي كان يأتيهم بالليل ؟ 

 " .إىل بيوت األرامل واملساكني " أي الكيس " مبا يأتيهم به ، وملا مات وجدوا يف ظهره أثر محل اجلراب 
 كلها حتى قالوا إ�ه مل جتـب   وكان الليث بن سعد ذا غلّة على سبعني ألف دينار ، ويتصدق هبا       -

عليه زكاة قط ، واشرتى مـرة دارا بيعـت بـاملزاد ، فـذهب وكيلـه يتسـلّمها ، فوجـد فيهـا أيتامـا وأطفالًـا                   
صــغارا ، ســألوه باللّــه أن يــرتك هلــم الــدار ، فلمــا بلــغ ذلــك الليــث أرســل إلــيهم أن الــدار لكــم ومعهــا مــا    

 .يصلحكم كل يوم 
 :ساة ويف جمال اإليثار واملوا

 روى احلاكم يف املستدرك أن معاوية بن أبي سفيان رضي اللّه عنه بعث بثما�ني ألف درهـم إىل                   -
، فوزعـت هـذا املـال       " أي قديم   " عائشة أم املؤمنني رضي اللّه عنها ، وكا�ت صائمة وعيلها ثوب خلق             

ــق منــه شــيئًا ، فقالــت هلــا خا  .. مــن ســاعتها علــى الفقــراء واملســاكني    ــا أم املــؤمنني مــا  : دمتــهاومل تُب ي
 .يا بنية لو ذكرتين لفعلت : استطعت أن تشرتي لنا حلما بدرهم تفطرين عليه، فقالت 
 !!�سيت �فسها يف سبيل إسعاد أبناء جمتمعها املسلم 

ا�طلقـت يـوم الريمـوك    : " حني قـال  - كما روى القرطيب - ومن عجائب اإليثار ما ذكره العدوي      -
: إن كـان بـه رمـق سـقيتُه ، فـإذا أ�ـا بـه ، فقلـت         : ومعي شيء من املاء ، وأ�ا أقول    أطلب ابن عم يل ،      

فأشـار إيل ابـن عمـي أن ا�طلـق إليـه ،      .. آه .. آه: أسقيك ؟ فأشار برأسه أي �عم ، فإذا برجـل يقـول         
فأشـار  .. آه .. آه: فسـمع آخـر يقـول    . أسقيك ؟ فأشار أن �عم : فإذا هو هشام بن العاص ، فقلت     

ام أن ا�طلق إليه فإذا هو قد مات ، فرجعت إىل هشام فإذا هو قد مات فرجعت إىل ابن عمي فـإذا                      هش
 .، ومل يشرب أحد املاء إليثار كل واحد منهم صاحبه" هو قد مات 
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 :ويف جمال العفو واحللم 
ن ملـا قـدم عيينـة بـن حصـن �ـزل علـى ابـ               :  روى البخاري عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال           -

: فقـال عيينـة ألخيـه احلـر     ..  ، وكان من النفر الذين يد�يهم عمر رضي اللّه عنه        )١(أخيه احلر بن قيس     
هيـه يـا ابـن اخلطـاب ، فواللّـه مـا تعطينـا               : فاستأذن له ، فلما دخل قـال        . استأذن يل على أمري املؤمنني      

 .ضب عمر حتى هم أن يوقع به ، وال حتكم بيننا بالعدل ، فغ" أي ما �ستحقه من العطاء " اجلزل 
 :إن اللّه يقول : يا أمري املؤمنني : فقال احلر بن قيس 

، وإن هــذا مــن اجلــاهلني ، فواللّــه مــا }  خـذ العفــو وأمــر بــالعرف وأعــرض عــن اجلــاهلني   {-
 !!جاوزها عمر حني تالها عليه ، وكان وقّافًا عند كتاب اللّه عز وجل 

 بن احلسني رضي اللّـه عنـهما أن غالمـه كـان يصـب لـه املـاء بـإبريق                      ومما يروى عن زين العابدين     -
، فوقـع اإلبريـق علـى رجـل زيـن العابـدين فا�كسـر ، وجرحـت رجلـه                    ) أي من طني    ( مصنوع من خزف    

 :و�زف منها الدم ، فقال الغالم على الفور 
ــا ســيدي  ــه تعــاىل  : ي لقــد كظمــت : ، فقــال زيــن العابــدين  }  والكــاظمني الغــيظ {: يقــول اللّ

 !!غيظي 
 !!لقد عفوت عنك : ، فقال زين العابدين  }  والعافني عن الناس{: ويقول 
 !!.أ�ت حر لوجه اللّه : ، فقال زين العابدين  } واللّه حيب احملسنني{ : ويقول 

 :ويف جمال احملبة ورد اللهفة 
 مسـجد دمشـق فـإذا فتـى         دخلـت :  روى مالك يف املوطأ عن إدريس اخلـوال�ي رمحـه اللّـه قـال                -

، وإذا الناس معه ، فإذا اختلفوا يف شـيء أسـندوه إليـه ، وصـدروا عـن       " أي كثري التبسم    " براق الثنايا   
أي بكّـرت   " هذا معاذ بن جبل رضي اللّه عنه ، فلما كان مـن الغـد هجـرت                 : رأية ، فسألت عنه فقيل      

، ووجدتُه يصلي ، فا�تظرتُه حتى قضى صالته ، ثـم           فوجدتُه قد سبقين بالتهجري     " إىل املسجد مسرعا    
                                                 

 . آان من القراء ، وأصحاب مشورة عمر رضي الّله عنه )١(
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، " يقسـم باللّـه     " آللّه ؟   : واللّه إ�ي ألحبك ، فقال معاذ       : جئتُه من قبل وجهه ، فسلّمت عليه ثم قلت          
آللّه ، فأخذ�ي حببوة ردائي فجذبين إليه ، فقال أبشر مسعت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم                    : فقلت  
 " .وجبت حمبيت للمتحابني يف ، واملتجال سني يف ، واملتباذلني يف : ه تعاىل  قال اللّ: "يقول 

 وكان لإلمام أبـي حنيفـة رمحـه اللّـه جـار بالكوفـة إذا ا�صـرف مـن عملـه يرفـع صـوته يف منزلـه                        -
 :منشدا هذا البيت 

 ثَغْرiiِ   وسِداد   كريهةٍ   ليوم        أضاعوا فتى وأي أضاعو�ي
ع أبو حنيفة إ�شاده هلذا البيت يف كل ليلة ؟ فاتفق أن أخذ احلرس يف ليلة مـن الليـايل                    فكان يسم 

هذا اجلار وحبسوه ، ففقد اإلمام أبو حنيفة صوته تلك الليلة ، وسأل عنه يف الغد ، فأخربوه حببسـه ،               
 !!.ل ، وطلب منه إطالق سراح اجلار ، فأطلقه يف احلا"عيسى بن موسى " فركب إىل أمري الكوفة 

 ال،: فهل أضعناك يا فتى ؟ قال اجلار : فلما خرج الفتى دعا به اإلمام أبو حنيفة ، وقال له سرا 
 :وأ�شد !! ولكن أحسنت وتكرمت أحسن اللّه جزاءك 

 ذليلii األكثرين وجار عزيز        وجار�ا قليل أ�ا ضر�ا وما
 :ويف جمال البذل والعطاء 

أن عمر بن اخلطاب رضي اللّـه عنـه أخـذ أربعمائـة دينـار ، فجعلـها يف         روى الطربا�ي يف الكبري      -
 :صرة ، ثم قال لغالمه 

اذهب هبا إىل أبي عبيدة بن اجلراح ، ثم تشاغل يف البيت ساعة حتى تنظر مـا يصـنع ؟ فـذهب            
وصل : اجعل هذا يف بعض حاجتك ، فقال أبو عبيدة     : يقول لك أمري املؤمنني     : فقال  .. هبا الغالم إليه    

اذهـيب هبـذه السـبعة إىل فـالن ، وهبـذه اخلمسـة إىل فـالن ،                  : تعاىل يا جارية    : اللّه عمر ورمحه ، ثم قال       
حتى أ�فدها ؛ ورجع الغالم إىل عمر فأخربه ؛ فوجـده قـد أعـد مثلـها ملعـاذ                   .. وهبذه اخلمسة إىل فالن     

 اجعـل هـذا يف بعـض حاجتـك ، فقـال      يقـول لـك أمـري املـؤمنني    : بن جبل ، فذهب هبا إليه ، فقال الغـالم        
اذهـيب إىل بيـت فـالن بكـذا ، واذهـيب إىل بيـت               .. تعـاىل يـا جاريـة       .. رحم اللّه عمر ووصله     : معاذ  

 )٢٢(الصفحة 



 

حنـن واللّـه مسـاكني      : فاطّلعـت امـرأة معـاذ علـى مـا فعـل معـاذ يف إ�فـاق املـال ، وقالـت                       .. فالن بكـذا    
 !!.ما إليهافأعطنا ، فلم يبق يف الصرة إال ديناران فرمى هب

  " .إهنم إخوة بعضهم من بعض: " ورجع الغالم إىل عمر فأخربه مبا رأى ، فسر بذلك وقال 
 ويف عهد عمر رضي اللّه عنه أصاب الناس قحط وشدة ، وكا�ت قافلة مـن الشـام مكّو�ـة مـن                      -

التجـار عليـه   قد حلّت لعثمان رضي اللّه عنه ، فرتاكـض        .. ألف مجل ، عليها أصناف الطعام واللباس        
ــا ؟ قــالوا : يطلبــون أن يبــيعهم تلــك القافلــة ، فقــال هلــم   إ�ــي : مخســة يف املائــة ، قــال : كــم تعطــو�ي رحب

إ�ـي  : ما �علم يف التجار من يدفع أكثر من هذا الربح ؟ فقال عثمـان               : فقالوا.. وجدت من يعطيين أكثر     
بيل اللّه كمثل حبـة أ�بتـت سـبع سـنابل يف     مثل الذين ينفقون أمواهلم يف س   {: وجدت اللّه سبحا�ه يقول     

  ] .٢٦١: البقرة [ } كل سنبلة مائة حبة واللّه يضاعف ملن يشاء واللّه واسع عليم 
قـد  ..  أن القافلـة ومـا فيهـا مـن بـر ودقيـق وزيـت ومسـن وثيـاب                     - يا معشر التجـار      -أشهدكم  

 !!..وهبتُها لفقراء املدينة ، وإهنا صدقة على املسلمني 
 غـــيض مـــن فـــيض ممـــا ذكـــره التـــاريخ يف كـــريم مـــآثرهم ، ومجيـــل - أيهـــا اإلخـــوة الكـــرام -هـــذا 

ــه صــلى ا عليــه وســلم ومــن تــبعهم    .. حمامــدهم  وقــد حتقــق يف الرعيــل األول مــن صــحابة رســول اللّ
 !!إقامة اتمع الفاضل الذي كان حلم املفكرين ، وأمنية الفالسفة منذ القدم .. بإحسان 

 وهم عاينوا عصر الرسـالة النبويـة ، فارتشـفوا مـن معينـها العـذب ، وارتـووا مـن          ولكن كيف ال ؟   
وكيــف ال ؟ وهــم قــد تــذوقوا حــالوة األخــوة يف اللّــه ، ومحلــوا يف �فوســهم أجلــى !! سلســبيلها الصــايف 

 !!معا�يها 
 وكيف ال ؟ وهـم قـد جعلـوا الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم قـدوة هلـم ، وتشـريعه اخلالـد منـارا                            

 !!و�رباسا جلميع �واحي حياهتم 
 ما قاله الصحابي اجلليل يف وجوب التأسي بأفعال الرعيـل األول مـن              - أيها احلفل الكريم     -وإليكم  

مـن كـان متأسـيا فليتـأس بأصـحاب          : " صحابة رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، يقول رضي اللّه عنه             
 )٢٣(الصفحة 



 

وا أبـر هـذه األمـة قلوبـا ، وأعمقهـا علمـا ، وأقلّهـا تكلفُّـا ،         رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم ، فـإهنم كـا�         
وأقومها هديا، وأحسنها حالًا ، اختارهم اللّه لصحبة �بيه صلى ا عليه وسلم ، وإقامة دينه ، فاعرفوا          

 !! " .فإهنم كا�وا على اهلدى املستقيم.. هلم فضلهم ، واتبعوهم يف آثارهم 
 :لكفر و�بذ أهل الضالل فأقول  أما عن مرحلة كراهية ا- ٣

.. اإلميان باللّه عز وجل حني يرتسخ يف النفـوس ، وخيـالط بشاشـته القلـوب                 : أيها اإلخوة املؤمنون  
بـل تكـون عنـد املـؤمن مـن      .. فإن صاحبه ينفر من كل كفر ، ويكره كل باطل ، ويبتعـد عـن كـل ضـالل           

يف كـل  .. يز به بني احلق والباطل ، واإلميان والكفـر  احلساسية البالغة ، والشعور العميق ما يستطيع أن مي     
فكرة هتب رحيها من ديار الغرب ، ويف كل مبدأ يرتاءى دخا�ـه مـن بـالد الشـرق ، وإىل هـذا أشـار الـنيب                           

 اســتفت قلبـك ولـو أفتـاك النــاس     : "- كمـا ثبـت يف الصـحيح    -صـلوات اللّـه وسـالمه عليـه حــني قـال      
 " .وأفتوك 

فإذا كان املسلم فـارغ اإلميـان ، خـاوي الـيقني ،         ..  أساليب وأشكال    -العصر   يف هذا    -وللردة  
فيصبح بطرفة عـني    .. فسرعان ما يتأثر هبا ، وينجرف يف تيارها ، ويعتنق ضالهلا            .. جاهل الشريعة   

                      ا من حيث يعلم أو ال يعلم ، ولو صام وصلّى وزعم أ�ه مسلم ؛ وإىل هذا أملح النيب صـلى اا مرتدكافر 
فسـوف تكـون فـنت كقطـع الليـل املظلـم ، يصـبح        "  حني قـال   - كما ثبت يف الصحيح أيضًا       -عليه وسلم   

 " .الرجل مؤمنا وميسي كافرا ، وميسي مؤمنا ويصبح كافرا ، يبيع دينه بعرض من الد�يا قليل 
لّـة أخـرى    أن يـرتك املسـلم دينـه احلـق ، ويعتنـق أي م     - كمـا يتـوهم الـبعض    -والردة لـيس معناهـا    

اللهم إال إذا كـان اجلهـل يضـرب أطنابـه       .. فهذا قلّما حيصل للمسلم     .. كالنصرا�ية أو اليهودية أو البوذية      
يف بلد ال يعرف أهله اإلسالم إال بشهادة امليالد ، ففي هذه احلالة قد يكون للمسلم الذي ينتسب لإلسـالم   

 !!ردة ظاهرة 

 )٢٤(الصفحة 



 

..  أساليب متنوعة ، وألـوان متباينـة   -نا أيها احلفل الكريم  كما �وه-ولكن للردة يف عصر�ا اليوم     
قد ختفى على املسلم حقائقها فيقع يف الردة خمتارا من حيث ال يعلم وقد ميوت وهو على ذلك ، فيخسـر            

 !!الد�يا واآلخرة ، وذلك هو اخلسران املبني 
ــا علــي ، وأ�ــا أتكلــم يف هــذه األمســية عــن الكفــر وأه  أن أمــيط اللثــام عــن .. لــه لــذا رأيــت لزام

عسـى أن   .. أشكال للردة قد تفنت بعض املفتو�ني بسراهبا اخلادع اجلـذاب ، وبشـعاراهتا املزيفـة املضـلّلة                  
يعلم جيل اإلسالم اليوم حقيقـة هـذه الشـعارات الكـافرة الـيت تتخـذ أمسـاء ومسـميات ظاهرهـا الرمحـة ،                 

أن ينبذها كمـا تنبـذ الزبالـة يف صـندوق القمامـات ، أو           فال جيد بدا سوى     .. وباطنها من قبلها العذاب     
 !!يلفظها كما تلفظ النخامة يف بالوعة ااري 

 : يف العصر احلديث )١( أهم مظاهر الردة - يا شباب اإلسالم -وإليكم 
رفـع الشـعارات الكـافرة الـيت تصـرف وجـه اإل�سـان عـن أن يكـون اللّـه                     : من مظـاهر االرتـداد      * 

 :وده ، ويدخل يف هذا النوع حاالت كثرية معبوده ومقص
 جاعلًا إياه هدفًا وغاية يدعو له ويعمـل مـن أجلـه، هـذا الشـعار      شعار القومية أن يرفع املسلم -أ  

رفعه اليهود يف بالد اإلسالم إبان إلغاء اخلالفة اإلسالمية من أجل ماذا ؟ مـن أجـل أن تتصـارع القوميـات                      
ضها ؛ من أجل فصـل اإلسـالم عـن الدولـة ، وإبعـاد الشـريعة اإلسـالمية                   ببع.. من تركية وعربية وكردية     

عن واقع احلياة ؛ من أجل أن يتعصب القومي لقوميته ، وينبـذ أهـل دينـه وعقيدتـه ؛ مـن أجـل أن تنقسـم                   
وال شك أن هذه األهداف لشعار القومية تتنافى مـع      .. دولة اإلسالم الكبرية إىل دويالت صغرية متفرقة        

 .دئ اإلسالم ، ومقتضيات اإلميان أبسط مبا
  .)٢(فكل من ينطوي حتت هذا الشعار يعترب كافرا مرتدا خارجا عن ملّة اإلسالم 

                                                 
  .٧٦: ص " حرية االعتقاد في الشريعة اإلسالمية "  اقتبست أآثر بنود هذا البحث من آتابنا )١(
 .تجد فيه ما يشفي الغليل إن شاء الّله " سالم القومية في ميزان اإل"  ارجع إلى آتابنا )٢(

 )٢٥(الصفحة 



 

ــاه هــدفًا وغايــة يــدعو لــه ويعمــل مــن أجلــه ،   " الوطنيــة "  أن يرفــع املســلم شــعار -ب  ــا إي جاعلً
هنم فأ�زل يف حقهـم يف سـورة النسـاء    وجياهد يف سبيله ، ولقد عاب اللّه عز وجل على أقوام تعلّقوا بأوطا  

 ولو أ�ا كتبنا عليهم أن اقتلوا أ�فسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إال قليل منهم ولو أهنم فعلوا مـا           {
  ] .٦٦: آية [ } يوعظون به لكان خريا هلم وأشد تثبيتًا

الشعار حتى العبادة  فاالرتداد منحصر يف دائرة العمل من أجل رفع شعار الوطنية ، وتقديس هذا              
 .دون أن يكون للّه فيه ذكر ، أو لإلميان به غاية 

أما إذا كان العمل يف هذا السبيل ألجل اللّه ، وتنفيذ ما أمر ، وكان مما أمر القيام مبـا فيـه مصـلحة              
الوطن اإلسالمي ، واحلفاظ على أَرض اإلسالم ، والـدفاع عـن العـرض ، والشـرف ، والـنفس ، واملـال ،                 

 مـن العبـادة الـيت تسـتأهل رضـى اللّـه عـز وجـل ، وتـدفع إىل الشـهادة أو                        - وال شك    -فهذا  .. ين  والد
مـن قُتـل دون مالـه     : " - فيمـا رواه أبـو داود   -النصر ، وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائل        

ل دون أهلـه فهـو      فهو شهيد ، ومن قُتل دون دمه فهو شـهيد ، ومـن قُتـل دون دينـه فهـو شـهيد ، ومـن قُتـ                          
 " .شهيد 

املاسـو�ية العامليـة    "، هذا الشعار الـذي ترفعـه يف خفـاء           "  اإل�سا�ية   " أن يرفع املسلم شعار      -جـ  
" . الـدين للّـه والـوطن للجميـع     " ، فاملاسو�ية هـي الـيت طرحـت مبـدأ          " اليهودية املاكرة   " ، ومن ورائها    "

إخـوة يف الـوطن     .. مني والنصـارى واـوس واليهـود        وعلى أعقاب طرح هذا املبدأ توصلت إىل أن املسل        
وبـالطبع بعـد أن يسـتهوي       .. فال ديـن يفـرقهم ، وال عقيـدة مساويـة حتـول دون إخـائهم                 .. ويف اإل�سا�ية   

تكاشـف املاسـو�ية أعضـاءها بأ�ـه لـوال          .. هذا الشعار �فوس أقوام ال عقيدة هلـم وينضـوون حتـت لوائـه               
ان النـاس أمـة واحـدة ، ال يفـرقهم ديـن وال مـذهب ، وال يضـلّلهم شـيخ وال                       األ�بياء والرسل املضـلّلون لكـ     

 :ثم تصارحهم يف هناية الشوط قائلة .. قسيس 
  .)١(" إن غايتنا هي إبادة الدين من الوجود  " -

                                                 
 . ليس مقصودهم بإبادة الدين الدين اليهودي ، وإنما المقصود األديان آلها عدا اليهودية )١(

 )٢٦(الصفحة 



 

 " .سوف �تخذ املاسو�ية غاية من دون اللّه  " -
 " .جيب خلق جيل جديد ال يستحيي من كشف عورته  " -
ولقـد اسـتطاعت   " .  النضال ضد االديان ال يبلغ هنايتـه إال بعـد فصـل الـدين عـن الدولـة           إن " -

املاسو�ية املاكرة التى تديرها اليهودية العاملية أن ختدع كثريا مـن عِلْيـة القـوم مـن املسـلمني بربيـق شـعاراهتا                       
.. " ، واإل�سـا�ية ، والقوميـة       الوطنيـة   " حينـا ، وباسـم      " احلرية ، واإلخـاء ، واملسـاواة        " الزائفة باسم   

ــا  وكا�ــت قــد ربتــهم صــغارا يف  .. فوقــع كــثري ممــن يــدعون التنــور والتقــدم يف شــباك صــيدها   .. أحيا�ً
من أجل تنفيذ خمططات اليهودية يف العامل .. مدارسها ومعاهدها ، فاستقبلتهم كبارا يف حمافلها وأ�ديتها 

 !!اإلسالمي ، والوصول إىل أهدافها 
يدعو لـه ، وجياهـد يف سـبيله ، اعتقـادا منـه أ�ـه املبـدأ         "  االشرتاكية" أن يرفع املسلم شعار   -د  

ويستأصـل مـن   ..  كرامة العامـل ، والفـالح ، واملوظـف ، وأصـحاب الـدخل احملـدود                 الوحيد الذي يرفع  
دون أن خيطر بباله أن اإلسالم جاء بنظام        .. الفقر ، واملرض ، واجلهل      : اتمع جذور الثالوث املخيف     

ــة           ــهم ، ولألم ــاجزين كفالت ــهم ، وللع ــراد كفايت ــهم ، ولألف ــراء حاجت ــق للفق ــيم حيق ــاعي عظ ــافلي اجتم تك
ــها ع ــك  .. دالت ــوم للســائل واحملــروم   {: وشــعاره يف ذل ــواهلم حــق معل ــم أن  }  ويف أم ؛ ودون أن يعل

بـل كـان هلـا أكـرب        .. التجربة العملية يف تطبيق التكافل االجتماعي قد جنحت جناحا باهرا عرب العصور             
 )١(كرب شاهد على ذلك     والتاريخ أ .. األثر يف حماربة اإلسالم للفقر ، واستئصاله جذور الفاقة واحلرمان           

إن كل شعار يرفعه املسـلم ال يـرتبط بعقيـدة هـذا الـدين ، وال                  : - أيها احلفل الكريم     -وعلى العموم أقول    
فهــو شــعار .. يتصــل مببــادئ هــذا اإلســالم ، وال يبغــي املســلم مــن ورائــه رضــوان اللّــه وال إعــزاز دينــه    

 .بيله مرتد ضالّ خارج عن ملّة اإلسالم فالذي يتبناه ، ويدعو له ويكافح يف س.. اجلاهلية 
 . إعطاء حق احلاكمية والتشريع لغري اللّه :ومن مظاهر االرتداد * 

                                                 
 .تجد فيه نظرة اإلسالم في معالجة الفقر ، وتحقيق العدالة " التكافل اإلجتماعي في اإلسالم "  ارجع إلى آتابنا )١(

 )٢٧(الصفحة 



 

كـل مـن اعتقـد أو رضـي �فسـيا حباكميـة غـري حاكميـة اللّـه عـز وجـل كـان             : أيها اإلخوة املؤمنـون   
 :مرتدا كافرا لتأكيد النصوص على كفره وارتداده 

 .}  ومن مل حيكم مبا أ�زل اللّه فأولئك هم الكافرون {: املائدة قال تعاىل يف سورة 
  ] ٤٤: آية [ 

 ما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمـرا أن يكـون               {: وقال تعاىل يف سورة األحزاب      
  ] .٣٦: آية .[ } هلم اخلرية من أمرهم 

وك فيما شجر بينـهم ثـم ال جيـدوا يف            فال وربك ال يؤمنون حتى حيكّم      {: وقال يف سورة النساء     
  ] .٦٥: آية .[  } أ�فسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما

 كـأن يقـول     ..كراهية شيء من أ�ظمة اإلسالم أو تفضيل غريها عليهـا         : ومن مظاهر االرتداد    * 
من عالمة التخلف أن أكره احلجاب أل�ه : أ�ا أكره الصيام أل�ه مؤخر القتصاد األمة ؛ أو يقول آخر : قائل 

مـا يشـابه هـذه      : أ�ـا أكـره اإلسـالم أل�ـه حيـرم الربـا واالخـتالط ، أو يقـول رابـع                     : للمرأة ؛ أو يقـول ثالـث        
ذلك بأهنم كرهوا *  والذين كفروا فتعسا هلم وأضل أعماهلم  {:قال تعاىل يف سورة حممد .. األقوال 

  ] .٨ - ٩: آية .[ } ما أ�زل اللّه فأحبط أعماهلم 
 االستهزاء بشيء من القرآن الكريم ، والسـنة املطهـرة ، أو شـعرية مـن                 : ومن مظاهر االرتداد     *

 كاالستهزاء مبرياث القرآن لكو�ه مل يسوِّ باإلرث بني الرجل واملرأة ، أو االستهزاء بالسنة ..شعائر اإلسالم 
ان ، أو االسـتهزاء باملتـدينني       لكوهنا حرمت الذهب على الرجال ، أو االستهزاء بشـعرية األذان حـني األذ             

حيذر املنافقون أن تُنزلَ عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوهبم  { : قال تعاىل يف سورة التوبة      .. وأهل اللحى   
أباللّه وآياته : ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض و�لعب ، قل * ، قل استهزؤوا إن اللّه خمرج ما حتذرون 

ال تعتذروا قد كفرمت بعـد إميـا�كم إن �عـف عـن طائفـة مـنكم �عـذّب طائفـة                     * ورسوله كنتم تستهزؤون    
 .} بأهنم كا�وا جمرمني 

  ] .٤٤ - ٦٦: آية [ 
 )٢٨(الصفحة 



 

وإىل هذا صور لنا رسول اللّه صلى ا عليه وسلم مصري من يتكلم الكلمة من سخط اللّه ، قـال                    
 بالكلمة من سـخط اللّـه ال يلقـي هلـا            إن الرجل ليتكلم   : " - فيما رواه البخاري     -صلى ا عليه وسلم     

 " .بالًا يهوي هبا يف جنهم سبعني خريفًا 
 ، كما مسعنـا عـن بعـض         اإلميان بالقرآن وحده ، وجحود السنة النبوية      : ومن مظاهر االرتداد    * 

 ومـا �ـراهم إال    .. مسئولني يف البالد العربية ، فإهنم جحدوا السنة النبوية ، ووقفوا منها موقف التكـذيب              
هذه الطائفة رباها اإل�كليز من أجل هدم الشـريعة اإلسـالمية           . امتدادا لطائفة يف اهلند تُدعى بالقاديا�ية       

 ..والتشكيك بنبوة حممدصلى ا عليه وسلم 
علما بأن القرآن الكريم ركّز يف كثري من اآليات القرآ�ية علـى طاعـة الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم ،                        

 وأن الذي ال حيتكم إىل النيب صلوات اللّه وسالمه عليه يف األمور كلها يعتـربه القـرآن                  واعتربها طاعة للّه ،   
 ..غري مؤمن 
  ]٨٠: آية .[  } ن يطع الرسول فقد أطاع اللّهم{ :  قال تعاىل يف سورة النساء -
 فال وربك ال يؤمنون حتـى حيكّمـوك فيمـا شـجر بينـهم ثـم ال                  {:  وقال يف سورة النساء أيضًا       -

  ]٦٥: آية .[ } دوا يف أ�فسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما جي
 .. إىل غري ذلك من هذه اآليات الكثرية املستفيضة 

 ..مواالة الكافرين واملنافقني وامللحدين ، وابتغاء العزة عندهم : ومن مظاهر االرتداد * 
 فإهنـا ختـرج صـاحبها مـن دائـرة           ..فهذه املواالة إن كا�ت عن صدق وحمبة ، وإلقاء إليهم بـاملودة             

 ..وإليكم األدلة .. اإلميان ، وتدخله يف بوتقة الكفر والضالل 
يأيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا من { :  قال تعاىل يف سورة املائدة    -

 . } الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اللّه إن كنتم مؤمنني
  ] .٥٧: آية [ 

 )٢٩(الصفحة 



 

يأيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أوليـاء           { : أيضًا  :  وقال يف املائدة     -
  ] .٥١: آية [ }بعض ومن يتولّهم منكم فإ�ه منهم إن اللّه ال يهدي القوم الظاملني 

 بـاملنكر وينـهون عـن        املنافقون واملنافقات بعضـهم مـن بعـض يـأمرون          {:  وقال يف سورة التوبة      -
وال تصلِّ على أحد     ...  } {املعروف ويقبضون أيديهم �سوا اللّه فنسيهم إن املنافقني هم الفاسقون         

 . } منهم مات أبدا وال تقم على قربه إهنم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم الفاسقون
  ]٤٨ ، ٦٧: آية [ 
آمنــوا ال تتخــذوا آبــاءكم وإخــوا�كم أوليــاء إن يــا أيهــا الــذين { :  وقــال يف ســورة التوبــة أيضًــا -

  ] .٢٣: آية .[ } استحبوا الكفر على اإلميان ومن يتولّهم منكم فأولئك هم الظاملون 
ــداد   *  ــن مظــاهر االرت ــه وســلم كاالســتهزاء      : وم ــنيب صــلى ا علي ــع حضــرة ال ســوء األدب م

 ..خبصوصية من خصوصياته ، أو الطعن يف عرضه و�سائه 
من يغمز الرسول صلى ا عليه وسلم يف تعدد زوجاته ، أو يتّهم بعض زوجاته الطاهرات                كأمثال  

بالز�ى والفاحشة ، أو من يقول إن النيب صلى ا عليه وسلم رجل شهوا�ي إىل غري ذلك من سوء األدب          
 فـوق صـوت      يأيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم      {: قال تعاىل يف سورة احلجرات      .. ، ووقاحة القول    

 .} النيب وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط أعمالكم وأ�تم ال تشعرون 
ــة ردة ، وحبــوط عمــل     ــه وســالمه عليــه مظن .. فــإذا كــان رفــع الصــوت يف حضــرته صــلوات اللّ

 .فكيف مبا هو أكرب من ذلك ؟
الظـاهر ، وظـاهرا خيـالف       ادعاء من يـدعي أن للقـرآن باطنـا خيـالف            : ومن مظاهر االرتداد    * 

وأن هذا الباطين يستغلّ بدعوته الباطنية الضّـالة دمهـاء النـاس ، ويـدعي أن اللّـه أعطـاه مـن                       .. الباطن
فهــذا .. الفتــوح واإلهلــام واملعرفــة مــامل يعطــه أحــدا مــن البشــر ، وأ�ــه اإل�ســان املعصــوم مــن اخلطــأ والزلــل

تعطيل �صوصها ، وهدم أل�ظمتها لتأويل �صوصها على خالف         االدعاء الباطل تعطيل للشريعة اإلسالمية ب     
 ..وجهها 

 )٣٠(الصفحة 



 

 مل يبـق للمسـلمني أصـل للشـريعة يرجعـون      - ال مسح اللّه -وإذا استفحل هذا االدعاء يف املسلمني  
 �زل بلسان عربي  - كما هو معلوم     -والقرآن الكريم   .. إليه ، وال قواعد من اللغة العربية يعتمدون عليها          

  ]٢: يوسف [  }إ�ا أ�زلناه قرآ�ًا عربيا لعلكم تعقلون {: مبني 
  ]٣٧: الرعد [ }  وكذلك أ�زلناه حكما عربيا {
  ]١٢: األحقاف [ }  وهذا كتاب مصدقٌ لسا�ًا عربيا {

فكل تفسري ألي �ص من �صوص الشريعة ال يعتمد على أصـول التفسـري ، وال يسـتند علـى قواعـد                  
فهـو تفسـري باطـل خيـرج صـاحبه مـن دائـرة اإلميـان ،                 .. يان العربي ، وشواهد العرب      اللغة العربية ، والب   
وال شــك أن أصــحاب هــذه الــدعوات الباطلــة هــم مــن فئــات الباطنيــة والز�ادقــة    .. وحقيقــة اإلســالم 

اليت ترجع أصول دعواهتم إىل جذور يهودية ، وجدت على مر التاريخ من أجل التشـكيك                .. واملالحدة  
 !!..والرسالة ، وطمس معامل اإلسالم بالنبوة 

 . وصف اللّه سبحا�ه بأوصاف ال تليق به جلّ جالله :ومن مظاهر االرتداد * 
 .هو كافر ضالّ " إن اللّه حيلّ باألجسام : "  فالذي يقول -
 .هو كافر ضالّ " إن للّه جسما كأجسامنا ، وهيئة كهيئتنا : "  أو يقول -
 .هو كافر ضالّ " الثة إن اللّه ث: "  أو يقول -
 .هو كافر ضالّ " لو كان اللّه عادلًا خللق الناس متساوين : "  أو يقول -
 .هو كافر ضالّ " إن اللّه فقري وحنن أغنياء : "  أو يقول -
 .هو كافر ضالّ " إن اللّه يعلم الكليات وال يعلم اجلريئات : "  أو يقول -

ليق بوصف الربوبية ، وال تتالءم مع حقيقة كمالـه سـبحا�ه ،             إىل غري ذلك من هذه األقوال اليت ال ت        
 .تعاىل اللّه عن ذلك علوا كبريا 

 )٣١(الصفحة 



 

وهــو املنــزه عــن .. فاللّــه ســبحا�ه ال يشــاهبه شــيء ال يف أقوالــه ، وال يف أفعالــه ، وال يف صــفاته  
.. لوحدا�يـة ، والربوبيـة      وهو املتفرد باجلالل والكمـال ، وا      .. الزمان ، واملكان ، واحللولية ، واجلسمية        

  ]١٠٣: األ�عام [ } ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري{
  ]١١: الشورى [  } ليس كمثله شيء وهو السميع البصري {-
  ] .٣: اإلخالص [  } مل يلد ومل يولد مل يكن له كفوا أحد {-

أ�ـا أؤمـن    : فر بالبعض اآلخر كأن يقول قائـل        اإلميان ببعض اإلسالم والك   : ومن مظاهر االرتداد    * 
فهذا التصور عـن  .. باإلسالم على أ�ه دين عبادة وأخالق ولكن أكفر به على أ�ه �ظام حكم ومنهج حياة    
أفتؤمنـون بـبعض   { : اإلسالم يوقع املـرء بـالردة ، ويدخلـه يف الكفـر لقولـه تبـارك وتعـاىل يف سـورة البقـرة                 

ء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف احلياة الد�يا ويـوم القيامـة يـردون إىل                 الكتاب وتكفرون ببعض فما جزا    
  ]٨٥: آية .[ } أشد العذاب 

الـيت توقـع أصـحاهبا يف الـردة ،          .. إىل غري ذلك من هذه االعتقادات الباطلـة ، واألفكـار الضـالة              
 ..وخترجهم عن ملّة اإلسالم 

* * * 
 ملـؤامرات أعـداء اإلسـالم الـذين ال يـألون جهـدا يف بـث                  أن تتنبـهوا   - يا شباب اإلسـالم      -فعليكم  

 كـل  - يـا شـباب   -فاحـذروا  .. املبادئ واألفكار اليت توقع من يعتنقها يف الكفر الصراح ، والـردة اآلمثـة               
 ..يؤدي بكم إىل الزيغ ، ويطيح بأقدامكم يف هاوية الضالل .. اعتقاد ، وكل قول ، وكل فعل 

 أن تبادروا إىل األعمال الصاحلة وتتمسكوا بعروة اإلسالم الـوثقى ، وأن             - يا شباب    -كما عليكم   
ترجعوا إىل أهل العلم الثقات لتستفتوهم عن كل مـا يعـرض لكـم مـن وسـاوس وأفكـار وعـن كـل مـا يـثريه                            

خمافـة اال�ـزالق يف متاهـات       .. أعداء اإلسالم من آراء ترتبط بالعقيـدة اإلسـالمية وتتصـل بأصـول اإلميـان              
حتى إذا لقيتم اللّه عـز وجـل لقيتمـوه بقلـب مـؤمن ، ووجـه مستبشـر ، و�فـس                   .. ، ومهاوي الفتنة    الزيغ  

 ..مطمئنة راضية ، وإميان باحلق ال تشوبه شائبة 
 )٣٢(الصفحة 



 

 ليكون  حنو اإلحلاد وامللحدين   - ولو باختصار    -والبد يل يف احلديث عن الردة واملرتدين أن أعرج          
 :وعلى اللّه سبحا�ه قصد السبيل .. ملًا احلديث عن الكفر وأهله وافيا مستك

 املقصود باإلحلاد التنكر للذات اإلهلية وجحود الرساالت واألديان اليت جاء هبا :أيها احلفل الكريم 
 يندرجٍ يف مفهوم الـردة بـل هـو أكثـر شـرا      - أيها اإلخوة   -رسل اللّه صلوات اللّه وسالمه عليهم ، واإلحلاد         

 ..دا لدين اللّه ، منكرا ألركان اإلميان ، وأصول الشرائع منها لكون امللحد جاح
واإلحلاد اليوم تتبناه دول كربى ، وتفرضه على من حتت سلطاهنا بقـوة احلديـد والنـار ، وبسـلطان               

 يف كل بلد عمالء ، وقيادات منبثّـة يف العـامل هنـا            - ويا لألسف    -وأصبح هلذه الدول    .. القهر واإلكراه   
 إىل اإلحلـاد جهـارا هنـارا ، وتتنكـر لألديـان ، وتتطـاول علـى ذات اللّـه جـل جاللـه بـال                      تـدعو .. وهناك  

 !!حياء وال خجل 
ملـا  .. بل جند هذه الدول الكربى تركّـز يف دعوهتـا اإلحلاديـة علـى العـامل اإلسـالمي بشـكل خـاص                     

حيويـة �ظـم ، وا�ـدفاع    يعلم دعاة اإلحلاد من ماركسيني ووجوديني وغريهم ما لإلسالم مـن قـوة وا�تشـار، و            
.. رجال ، وما ميتاز بـه مـن مقومـات احلضـارة والشـمول، ومـن مقتضـيات التنـوع والتجـدد واالسـتمرار                         

بـأمكر األسـاليب ،   .. وعلى اخلصوص الدول الشيوعية ، فإهنا تتفنن يف ترويج مبادئها ، وبـث إحلادهـا     
 ..وأخبث الدعايات 

 :األساليب يف اهلدم والتشكيك والتضليل أظهر هذه - يا شباب اإلسالم -وإليكم 
إن حممـدا صـلى     :  تارة يلبسون املاركسية واملبادئ الشيوعية ثوب اإلسالم ، فمن أقوال داعتهم             -

ا عليه وسلم ، أول من دعا إىل املسـاواة بـني الغـين والفقـري ، وأول مـن رفـع لـواء االشـرتاكية يف اتمـع                    
 .. و�يب الشيوعية العربي ، فهو رسول املاركسية ، 

 ..إن املاركسية ال تتنافى مع اإلسالم ، وال تتعارض مع أ�ظمته ومبادئه:  وتارة يقولون -
ما املا�ع من أن �أخذ املبادئ الشيوعية كنظام اقتصـادي ، و�بقـى حنـن مـؤمنني              :  وأخرى يقولون    -
 !!مسلمني 

 )٣٣(الصفحة 



 

 آخـر ، فـال جيـوز أن خنلـط الـدين             إن الدين شيء واملذاهب االقتصادية شيء     :  وأحيا�ًا يقولون    -
 !!بالسياسة ، و�دخل اإلسالم بالنظم االقتصادية ، والنظريات العلمية 

�ظرية "  ويف كثري من األحيان يستغلّون النظريات العلمية لرتويج إحلادهم وضالهلم ، كاستغالهلم             -
 .. األعلى اليت تتحدث عن أصل احلياة ، وتقول بتطور اإل�سان من األد�ى إىل" دارون 

 ..اليت تربط كل شيء وتفسره باجلنس والشهوة  " �ظرية فرويد" وكاستغالهلم 
 ..يف تفسري الثورات ، وتقدم الشعوب "  التاريخ "وكاستغالهلم 

ليصلوا من وراء هذا االستغالل األثيم إىل التشـكيك باخلـالق العظـيم ، ومبـادئ اإلسـالم ، وتـاريخ             
 !!املسلمني العريق 

-ــه     وكــثري ا مــا ينتــهزون الفرصــة املواتيــة ليكــون التحــدي صــرحيا ، واإلحلــاد ســافرا ، واحملــادة للّ
وكل القيم .. إن اللّه واألديان ، واإلقطاع ، والرأمسالية ، واملتخمني: " والرسول وقحة ، كأن يقول قائلهم  

الـدين  : "  ، أو يقـول  )١(.. " اليت سادت يف اتمع السابق ليسـت إال دمـى حمنطـة يف متـاحف التـاريخ                  
إىل غري ذلك من هذه األقوال الكافرة الفاجرة " .. األ�بياء لصوص كذابون : "، أو يقول  " أفيون الشعب   

 .احلاقدة على اإلسالم واألديان 
 : من هذا التفنن املاكر واألساليب امللتوية - أيها احلفل الكريم -فتبني 

طي لكل حالة لبوسها ، ولكـل فئـة قناعتـها ، ولكـل طبقـة مـا                 أن املاركسية القائمة على اإلحلاد تع     
.. حتى إذا وجل املخدوع الباب ، ووقع يف شبكة الصـياد  .. يناسبها من التزوير ، واخلداع ، والتضليل        

فإذا !! زين له دعاة اإلحلاد املاركسي املذاهب اإلحلادية ، واملبادئ الشيوعية باألسلوب املقنع املناسب              
يدة اإلسالمية خاوية من �فسه ، واإلميان باللّه ضعيفًا يف قلبه، فيمشي هذا املخـدوع يف طريـق     كا�ت العق 

فعندئـذ  .. حتى يقع املسكني يف مهاوي الضالل ، ويتخبط يف مسـتنقع اإلحلـاد              .. اإلحلاد خطوة خطوة    

                                                 
 .السورية " جيش الشعب " في مجلة " إبراهيم خالص " الم  قال هذا الك)١(

 )٣٤(الصفحة 



 

فاقة أ�ـه أصـبح     بل يعلن بكل لؤم وخسة وصـ      .. يكون عاريا من كل عقيدة ربا�ية ومن كل مبدأ أخالقي           
 ويف هناية املطاف يكون من الزمرة اليت قال اللّه عنها يف سورة حممد.. ال يؤمن باللّه ، وال بدين وال بغيب

ذلـك بـأهنم اتبعـوا مـا أسـخط اللّـه       *  أولئك الذين لعنهم اللّـه فأصـمهم وأعمـى أبصـارهم       {-
  ]٢٣ : ٢٨: آية .[  } وكرهوا رضوا�ه فأحبط أعماهلم

 أعظـم سـوءا ، وأشـد خطـرا علـى            - كمـا أحملنـا      - وإن كان يدخل يف مفهوم الردة إال أ�ه          واإلحلاد
 ..من أية ردة أخرى كاعتناق النصرا�ية أو اليهودية .. الفرد واتمع ، وعلى األديان واألخالق 

 . ذلك ألن اإلحلاد مييت يف �فس امللحد الشعور باملسئولية ، ووخز الضمري -
يف حســـبا�ه اإلميـــان بالغيـــب ، واملثـــل األخالقيـــة الثابتـــة الـــيت جـــاءت هبـــا األديـــان  أل�ـــه يهـــدم -
 .والشرائع 
 .. أل�ه يدفع امللحد بكليته حنو اإلباحية اآلمثة ، واللذة الفاجرة -
 .. وأل�ه يقتل فيه روح التطلع حنو الكمال اإل�سا�ي املنشود املتميز -
 ..ار الشخصية  وأل�ه يفقده اعتبار الذاتية ، واستشع-
 .. وأل�ه يضعف يف األمة اإل�تاج االقتصادي ، والتفوق يف جمال احلضارة -

من أجل هذا كله سخر القرآن الكريم مـن اإلحلـاد وامللحـدين ، واملنكـرين والـدهريني حـني قـال يف                       
هلـم بـذلك مـن       وقالوا ما هي إال حياتنا الد�يا منوت وحنيا وما يهلكنا إال الـدهر ومـا                 {: سورة اجلاثية   

  ] ٢٤: آية .[ } علم إن هم إال يظنون 
 كا�ت عقوبة امللحد أو املرتد حامسة شـديدة ال هـوادة فيهـا     - أيها اإلخوة    -ومن أجل هذا أيضًا     

 لكـل   - بعد رفض االستتابة     -أتدرون ما هي ؟ إهنا عقوبة اإلعدام بالسيف حتى املوت           .. وال رمحة   
 !!ريق البينة إحلاده من تثبت ردته ، أو يتبين عن ط

 )٣٥(الصفحة 



 

أي " مـن بـدل دينـه       : " وذلك ملا روى البخاري وأمحد عن الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                    
ال حيلّ دم امـرئ مسـلم إال   : " ، وملا روى الشيخان عنه عليه الصالة والسالم أ�ه قال  " فاقتلوه  " اإلسالم  

 " .ارك لدينه املفارق للجماعة الثيب الزا�ي ، والنفس بالنفس ، والت: بإحدى ثالث 
 ملاذا فرض اإلسالم على امللحد أو املرتد هـذه العقوبـة القاسـية واملعـروف عـن                  :ورب قائل يقول    

 .؟اإلسالم التسامح 
 :اإلجابة على هذا السؤال من وجوه 

 حتى ال جتتذب املغريات املاديـة ، واملصـاحل الشخصـية والد�يويـة بعـض ضـعاف الـنفس ،               :األول  
 .ملهم على ترك دينهم أو اإلحلاد فيه استجابة لداعي اإلغراء ، واملصلحة الذاتية وحت

 حتى ال يفكر أي منافق بالدخول يف اإلسالم ثم اخلروج منه تشجيعا حلركة اإلحلـاد والـردة                  :الثا�ي  
 .، وزرع البلبلة والفتنة يف أحناء اتمع اإلسالمي 

حلاد يف اتمعات اإلسالمية ، فتشكل اخلطر األكـرب علـى            حتى ال تقوى شوكة الكفر واإل      :الثالث  
عقيدة املسلمني ، فتعمل على حرب اإلبادة باملسلمني متى وجدت الفرصة املواتية كمـا حـدث يف العـراق                   
مــن جمــازر قــام هبــا الشــيوعيون يف عهــد عبــد الكــريم قاســم ، وكمــا حيــدث اآلن يف الــيمن اجلنوبيــة ، ويف  

 !!ب املسلمة تُباد هناك على يد الشيوعيني العمالء أفغا�ستان فإن الشعو
 على امللحد أو املرتد ليست من       - أيها احلفل الكريم     -وهذه العقوبة القاسية اليت فرضها اإلسالم       

احلَجر على الرأي يف شيء ، ألن احلرية الدينية تُعطَى لغري املسلم قبل اعتناقه اإلسالم تنفيذًا لقولـه تبـارك                
  ] .٢٥٦: آية [ }  ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي {: سورة البقرة وتعاىل يف 

أما . إن شاء أن يدخل يف اإلسالم أو أن يبقى على دينه            : وعلى مقتضى هذه اآلية هو يف اخليار        
بعد أن دخل يف اإلسالم ، وأصبح عضوا يف اتمـع املسـلم فـال جيـوز لـه أن خيـرج مـن اإلسـالم حبـال مـن                             

 .األحوال لألمور اليت ذكر�اها آ�فًا 

 )٣٦(الصفحة 



 

وكذلك الذي ولد مسلما ، ال جيوز له بعد أن يكرب ، ويبلغ سن الرشد أن يرتك دينه ، ويعتنق دينا                     
ألن اللّه سبحا�ه أكرمه بنعمة اهلدايـة اإلسـالمية وهـو مولـود صـغري ، فكيـف جيـوز لـه أن يبـدل                       .. آخر  

يف حيق له أن ينحدر من األعلى إىل األسـفل بعـد أن رفعـه اللّـه يف                  �عمة اللّه عليه وهو راشد كبري ؟ وك       
 !!منازل املؤمنني األبرار ؟

يف اتمـع اإلسـالمي مجاعـة ، وكو�ـوا قيـادة وجـب علـى                .. وإذا شكّل امللحدون أو البـاطنيون       
ن آخرهم كما فعـل     احلاكم املسلم أن جيند قوة لقتاهلم واستئصاهلم حتى يعودوا إىل الدين احلق أو يقتلوا ع              

الـذي ادعـى األلوهيـة يف خراسـان ، وأسـقط عـن أتباعـه        " املقنـع  " اخلليفـة العباسـي املهـدي حـني قاتـل      
فإن املهدي استأصـله وأتباعـه وخلّـص اتمـع          .. وأباح هلم النساء واألموال     .. الصالة والصوم والزكاة    

 !!اإلسالمي من كفرهم اآلثم ، ومبادئهم اهلدامة 
ــأفة اإلحلـــاد اجلمـــاعي ، والباطنيـــة    وإذا ــلون بســـلطتهم شـ ــلمني أولـــو أمـــر يستأصـ  مل يوجـــد للمسـ

وأن .. وجب عليهم أن ينهضوا مبسؤوليتهم يف اإلطاحة برؤوس اإلحلاد ، وزعماء الباطنيـة              .. املتكتّلة  
ــوا  وم يف  بثــورة شــاملة تستأصــل هــؤالء امللحــدين املرتــدين علــى غــرار مــا يقــع اليــ    - إن اســتطاعوا -يهب

 .أفغا�ستان ، وما حيدث يف بعض بالد اإلسالم 
ويف جهادهم املستمر هـذا يتطهـر اتمـع اإلسـالمي مـن بغـيهم وفسـادهم ، ويتحـرر مـن رجسـهم                        

 .وعندئذ يفرح املؤمنون بنصر اللّه .. وكفرهم 
* * * 

فإ�ـه  .. قلـوب    حـني يرتسـخ يف النفـوس ، وخيـالط بشاشـته ال             -واإلميان باللّـه أيهـا اإلخـوة األكـارم          
جيعل صاحبه أن يصرب على البالء ، وأن ال جيزع من إحن األيام ، و�وازل الليايل ، بل �رى منه من مواقف       

بـل كلمـا اشـتدت بـه حادثـات احملنـة ، وزلزلتـه               .. الصمود والتحدي ما يثري العجب ، وما يذهل احلليم          
ــوارع الشــدة   ــا    . ق ا ويقينــا، وصــرب ــا وتثبيتً ــات    ..ازداد إميا�ً ــى يف التضــحية والثب ــل األعل  وأعطــى املث

 .. والفداء 
 )٣٧(الصفحة 



 

 مناذج رائعة من مواقف الرعيل األول من صحابة رسول اللّه صلى            - يا شباب اإلسالم     -وإليكم  
عسـى أن تنـهجوا يف الصـرب هنجهـم ،           .. ا عليه وسلم يف الصرب علـى الـبالء ، وقـوة الثبـات والفـداء                 

 : ذلك ذكرى للذاكرين وتسلكوا يف التضحية طريقهم ويف
 فهذا بالل رضي اللّه عنه املـؤمن الصـابر لقـي يف سـبيل الـدعوة والثبـات علـى اإلميـان ألوا�ًـا مـن                           -

العذاب ، وأصنافًا من الـبالء ، فكلمـا اشـتدت عليـه وطـأة األمل ، و�زلـت بـه اإلحـن السـود ، ووضـعت                            
ازداد إميا�ًا وتثبيتًا ،    .. على ظهره السياط    على بطنه احلجارة الثقيلة يف وهج الظهرية احملرق ، وهتاوت           

 ..أحد أحد : وهتف من األعماق متحديا الكفر وأهله 
قـد حتملـوا يف سـبيل دينـهم        : رضـي اللّـه عنـهم مجيعـا          وهذا عمار ، وأمه مسية ، وأبـوه ياسـر            -

ا علـيهم يـذيقوهنم   والثبات على احلق ، مامل يتحمله إ�سان ، وما إن علم بنو خمـزوم بإسـالمهم حتـى ا�قضـو         
ويف بطحـاء  . أشد العذاب ، ليفتنـوهم عـن دينـهم ، ويرجعـوهم كفـارا بعـد أن هـداهم اللّـه إىل اإلسـالم                 

ومـر علـيهم رسـول      .. مكة حيث ترسل الشمس شواظًا من هلب قضى آل ياسر أيامـا يف عـذاب مقـيم                  
ا ، فنظـر رسـول اللّـه صـلوات اللّـه            الـدهر هكـذ   : اللّه وهم يعذبون ، ومسع ياسر يئن يف قيـوده وهـو يقـول               

 ". أبشروا آل ياسر فإن موعدكم اجلنة: "وسالمه عليه إىل السماء و�ادى 
ومسع آل ياسر النداء ، فهدأت �فوسهم ، وسكنت قلوهبم ، فلما أتاهم أبـو جهـل لعنـه اللّـه ، كـان        

رضي اللّه عنـها    " مسية  " استهزاؤهم باملوت وعلوهم على احلياة أعظم ما رأى الناس ؛ لقد استُشهدت             
وكان أول من استُشهد من الرجال " ياسر " ، وكا�ت أول شهيدة يف اإلسالم ، ثم تبعها بالصرب والشهادة 

اللّـه أكـرب هكـذا جيـب أن     .. يغالب العذاب ، ويصابر األمل حتـى بلـغ بـه اجلهـد مبلغـه               "  عمار "، وبقي   
لو مل يكن آلل ياسر إال هذا املوقف لكفاهم علـى مـدى          .. يكون الثبات على احلق ، والصرب على البالء         

 !!..الدهر فخرا وشرفًا وخلودا 
..  رضي اللّـه عنـه الـذي �شـأ يف الـرتف ، وربـي يف الرفاهيـة والنعمـة                    وهذا مصعب بن عمير    -

 فتـى  كان مصعب بن عمـري : "امسعوا إىل قصة إسالمه وثباته على اإلميان كما يرويها ابن سعد يف طبقاته   
 )٣٨(الصفحة 



 

وكان أبواه حيبا�ه ، وكا�ـت أمـه مليئـة كـثرية املـال ، تكسـوه أحسـن مـا يكـون مـن                      .. مكة شبابا ومجالًا    
، فكان رسول اللّه صلى ا عليـه  .. الثياب وأَرقّه ، وكان أعطر أهل مكة ، يلبس احلضرمي من النعال     

 وأسـلم وصـدق بـه ، وخـرج فكـتم      وسلم يدعو إىل اإلسـالم يف دار األرقـم بـن أبـي األرقـم، فـدخل عليـه            
إسالمه خوفًا من أمه وقومه ، وملا كشفوا أمره ، أخذوه فحبسوه ، فلم يزل حمبوسا حتى خـرج إىل أرض                  

 .. " .احلبشة يف اهلجرة األوىل ، ثم رجع مع املسلمني حني رجعوا 
 وجـه اللّـه ،      هاجر�ـا مـع رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم �بتغـي                " : " خباب بـن األرت     " يقول  

فوجب أمر�ا على اللّه ، فمنا من مضى ومل يأكل من أجره شيئًا ، منهم مصعب بن عمري ، قتل يوم أُحد ،   
فكنا إذا وضعناها علـى رأسـه       : ، قال " رداء يلبس فوق الثياب     " فلم يوجد له شيء يكفّن فيه إال بردة         

: " ل لنا رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم       خرجت رجاله ، وإذا وضعناه على رجليه خرج رأسه ، فقا          
 ولقـد وقـف رسـول اللّـه صـلى ا عليـه          )١(" اجعلوها مما يلي رأسه ، واجعلوا على رجليه مـن اإلِذْخِـر             

لقد رأيتـك مبكـة     : وسلم على هذا الفتى وهو مقتول مسجى يف بردة ، فقال له والدموع تزدحم يف عينيه                 
وال أحسن لُمةً منك ، ثم أ�ت شعث الـرأس يف بـردة ؛ وقـرأ عليـه هـذه اآليـة                    ، وما هبا أحد أرقّ حلّة ،        

 من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه ، فمنهم من قضى حنبه ومنـهم               {: من سورة األحزاب    
  ] .٢٣: آية .[  } من ينتظر وما بدلوا تبديلًا

بــدأ ، وظــاهرة االبــتالء ، والصــرب علــى  أن �شــوة الثبــات علــى امل- أيهــا احلفــل الكــريم -والشــك 
املصـائب واألحــداث ، قـد تعلموهــا مـن �بــيهم وقـدوهتم ســيد األبطـال ، وشــيخ ااهـدين صــلوات اللّــه       

 أن املشـركني يف مكـة سـلكوا مـع الـنيب صـلى ا عليـه           - يـا شـباب اإلسـالم        -وسالمه عليه ، وتعلمون     
ليثنوه عن دعوته ، ويصدوه عن أداء       .. يف االضطهاد   وسلم مسالك شتى يف األذى ، وأساليب متباينة         

 :رسالته فما استجاب وما خضع 

                                                 
 . نبات طيبة الرائحة )١(

 )٣٩(الصفحة 



 

ليصدوه عن تبليغ الـدعوة فمـا اسـتكان         ..  سلكوا معه طريق اإلغراء باملال والزعامة والنساء         -
 ..وما خضع 
 .. وسلكوا معه طريق الضغط العائلي ليصدوه عن تبليغ الدعوة فما استكان وما خضع -
سلكوا معه طريق االستهزاء والسخرية وإشاعة التهم ليصدوه عن تبليـغ الـدعوة فمـا اسـتكان                  و -

 ..وما خضع 
 وسلكوا معه طريق املقاطعة االقتصادية الشاملة له وملـن آزره ، ليصـدوه عـن تبليـغ الـدعوة فمـا            -

 ..استكان وما خضع 
 ..وة فما استكان وما خضع ليصدوه عن تبليغ الدع..  وقرروا أخريا اغتياله ومالحقته -

وهكذا ضرب هلم رسول اللّه صلى ا عليه وسلم املثل األعلـى يف الثبـات علـى احلـق ، والصـرب                      
على البالء ، والصمود أمام احملنة إىل أن هاجر صلوات اللّه وسالمه عليه ، وأذن اللّه له باجلهاد ، وجـاء                     

 عليــه وســلم ، وأصــحابه ممــن خترجــوا مــن مدرســة  ولــوال أن جيــد الــنيب صــلى ا.. �صــر اللّــه والفــتح 
النشوة النفسية يف إميـاهنم ، واحلـالوة القلبيـة يف إسـالمهم ، والسـرور العظـيم يف حمنتـهم ، وقـرة                     .. النبوة  

وملا احتسـبوا ذلـك    .. ملا صربوا وصابروا ، ورابطوا وجاهدوا       .. العني املتناهية يف صربهم وابتالئهم      
اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب ، إ�ه اليقني حني يتغلغل يف النفوس والصدور ، وإ�ه إ�ه . يف جنب اللّه 

 ..اإلسالم حني تعتز به األفهام والعقول 
فقــد ســجل التــاريخ . أمــا بعــد أن كتــب اللّــه علــى هــذه األمــة اجلهــاد مــن أجــل إعــالء كلمــة اللّــه 

بـل كـا�وا    .. د ، و�يـل الشـهادة ، والفـوز باجلنـة            بصفحاته اخلالدة أخبار جيل كامـل يف اال�ـدفاع إىل اجلهـا           
 ..جيدون يف سبيل ذلك أمنيتهم الغالية ، وفرحهم األكرب ، وغايتهم العظمى 

 : بعض األخبار والنماذج - يا شباب اإلسالم -وإليكم 
ا�فـروا خفافًـا وثقالًـا    { : حتـى بلـغ هـذه اآليـة     " بـراءة  "  أبو طلحة األ�صاري يف سـورة        قرأ -أ  

يأمر�ا اللّه أن خنرج خفافًا وثقالًا ،  : ، قال أبو طلحة      } ..هدوا بأموالكم وأ�فسكم يف سبيل اللّه       وجا
 )٤٠(الصفحة 



 

يعـين  " أي بنٍـي جهزو�ـي ، جهزو�ـي ، جهزو�ـي           : ما مسع اللّه عذر أحد ، وقـال لبنيـه           .. شبابا وكهولًا   
 عليـه وسـلم حتـى مـات ، ومـع أبـي              يرمحك اللّه قد غزوت مع الـنيب صـلى ا         : ، فقال له بنوه     " للجهاد  

فجهزوه جبهـاز احلـرب   .. جهزو�ي : قال !! بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات ، فنحن �غزو عنك         
 .، فغرا يف البحر ، فمات يف الطريق ، فلم جيدوا له جزيرة يدفنو�ه فيها رضي اللّه عنه 

ر فجـاء إىل رسـول اللّهصـلى ا    رضـي اللّـه عنـه قُتـل ابنـه يف معركـة بـد        خيثمة  روى أن أبا-ب  
 عليهـا حريصـا ، حتـى سـامهت ابـين يف      - واللّـه  -لقد أخطأتين وقعة بـدر ، وكنـت     : عليه وسلم يقول    

اخلروج ، فخرج يف القرعة سهمه ، فـرزق الشـهادة وقـد رأيـت البارحـة ابـين يف النـوم يف أحسـن صـورة ،                            
ا أبتاه تُرافقنا يف اجلنة فقد وجدت ما وعـد�ي ربـي حقَّـا              احلق بنا ي  : " يسرح يف مثار اجلنة وأهنارها يقول       

، وقد أصبحت يا رسول اللّه مشتاقًا إىل مرافقة خيثمة يف اجلنة ، وقد كـربت سـني ، ورقّ عظمـي ،               " 
وأحببت لقاء ربي ، فادع اللّه يا رسول اللّه أن يرزقين الشهادة ، ومرافقة خيثمة يف اجلنة ، فدعا الرسول                    

 . عليه وسلم له ، فقتل يف معركة أحد شهيدا صلى ا
 أعرج شديد العرج ، وكان له أربعة أبناء شباب يغزون مع رسول اللّـه               عمرو بن اجلموح   وكان   -ج  

صلى ا عليه وسلم ، فلما توجه إىل أُحد أراد أن خيرج مع رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم للجهـاد ،        
، فـأتى  " عل لك رخصة فلو قعدت وحنن �كفيك وقد وضع اللّه عنـك اجلهـاد   إن اللّه قد ج"فقال له بنوه    

إن بـين هـؤالء مينعـو�ي أن أجاهـد معـك ،      : عمرو رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، فقال يا رسول اللّـه    
فقـال رسـول اللّـه صـلى ا     !! فو اللّه إ�ي ألرجو أن أستشهد يف سبيل اللّه فأطأ بعرجيت هـذه يف اجلنـة           

وما عليكم أال تَدعوه لعـل اللّـه عـز وجـل أن             : أما أ�ت فقد وضع عنك اجلهاد ، وقال لبنيه        : عليه وسلم   
 .صلى ا عليه وسلم ، فقتل يوم أحد شهيدا  يرزقه الشهادة، فخرج مع رسول اللّه

سول اللّـه   يا �يب اللّه ال حترمنا ، فوالذي �فسي بيده ألدخلنها ، فقال ر            : عيم بن مالك     وقال ن  -د  
بأ�ي أحب اللّه ورسوله ، وال أفر يوم الزحف ، فقال له الرسـول       : بِم ؟ قال �عيم     : صلى ا عليه وسلم     
 .صدقت واستُشهد يومئذ : صلى ا عليه وسلم 

 )٤١(الصفحة 



 

إ�ـك عليـل ،     : إىل الغزو ، وقد ذهبـت إحـدى عينيـه ، فقيـل لـه                سعيد بن املسيب     وخرج   -هـ  
 :فقال رضي اللّه عنه 

 !!.ستنفر اللّه اخلفيف والثقيل ، فإن مل ميكّين احلرب ، كثّرت السواد ، وحفظت املتاع ا
ــهما،      -و  ــاد ، فيقرعــان بين ــا يتســابقان إىل اجله ــاه كا� ــن وأب  ولقــد روِي يف بعــض الغــزوات أن االب

ة يا أبت ولو كان شـيء       إهنا اجلن : آثر�ي يا بين ، أ�ا أبوك ، فيقول االبن          : فتخرج القرعة لالبن فيقول األب      
 !!.غريها آلثرتُك واللّه 

وعجلـت  : " وكان الواحد من هؤالء األماجد األبطال إذا سقط يف ميادين اجلهاد شهيدا قال               -ز  
 .. "إليك ربي لرتضى 

. لئن أ�ا حييت حتى آكل متر يف هذه إهنا حلياة طويلة :  وكان آخر يقول وهو يف ساحة املعركة -
 : كان معه من التمر ، ثم يدخل املعركة وهو ينشد فكان يرمي ما

i بغري  اللّه  إىل  ركضًا iاملعاد  وعمل   التقى   إال        زاد 
i  عرضة  زاد  وكل        اجلهاد على اللّه يف والصرب iفادالن 

 والرشاد والرب  التقى  غري
 . وما يزال جياهد حتى خير شهيدا من أجل إعالء كلمة اللّه 

 : وكان ثالث وهو يف النزع األخري يقول -
 " .غدا ألقى األحبة حممدا وصحبه " 
 : وكان رابع يقول وهو يلفظ أ�فاسه األخرية يف ساحة اجلهاد والشرف -
 " .هذا هو يوم الفرح األكرب " 
 : وكان خامس يقول وهو يف ساحة اإلعدام ، واألعداء حميطون به من كل جا�ب -

i  أقتل  حني   أبايل   ولست iامصرعي اللّه يف كان جنبٍ أي على        مسلم 
 : وكان سادس يقول وهو يسلِم روحه إىل بارئها -

 )٤٢(الصفحة 



 

 !! "يا سعد اجلنة ورب النضر أجد رحيها من وراء أحد " 
.. بـل مئـات ، بـل آالف   .. بـل كـان عشـرات       .. وهكذا كان سابع ، وكان ثامن ، وكان تاسع          

إن .. رة على احليـاة الفا�يـة ، ويتمنـون الشـهادة ليحظـوا بنعـيم اجلنـة يف رحـاب اخللـود           يؤثرون حياة اآلخ  
هـم الـذين مـد�وا األمـم ، وكرمـوا      .. الرجال الـذين يكتبـون التـاريخ بـدمائهم ، ويوجهـون زمامـه بعزمـاهتم          

 الد�يا معـامل املد�يـة   وهم الذين أقاموا يف العاملني صرح األجماد ، ورمسوا يف        .. اإل�سان ، وفرضوا املعرفة     
ومــا ذاك إال مــا .. وهــم الــذين أوجــدوا يف األرض مملكــة كــبرية ال تغيــب عنــها الشــمس  .. واحلضــارة 

 ..استشعروه من �شوة اجلهاد ، وحالوة االستشهاد 
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 ..فيا شباب اإلسالم .. وبعد 
 :باإلميان باللّه الواحد األحد الفرد الصمد 

 ..وتتحلّون بالصرب والشجاعة واإلقدام والفداء .. وف واجلنب واجلزع  تتحررون من اخل-
ــد�يا        - ــى ال ــد عل ــزري ، واحلــرص الزائ ــتري امل ــن الشــح النفســي ، والتق ــذلك م ..  وتتحــررون ك

 ..وتتحلّون مبعا�ي الكرم والبذل واإليثار 
وتتحلّـون  .. اطني وتتحررون أيضًا مـن ربقـة اهلـوى ، و�زعـات الـنفس األمـارة ، ومهـزات الشـي                    -

فإذا كان األمر كذلك فرسخوا يف قلوبكم معا�ي العقيـدة          .. باملراقبة للّه ، واإلخالص له ، واالستعا�ة به         
 ..وعمقوا يف �فوسكم أصالة اإلميان باللّه.. الربا�ية 

 أن اإلسالم وضع أمامكم املراحل العملية يف استشعاركم لـذة اإلسـالم ،              - يا شباب    - وعلمتم   -
 :حالوة اإلميان ولقد رأيتم و

 يـا شـباب     -؛ وتعين هـذه احملبـة        احملبة اخلالصة للّه وللرسول      :أن من مراحل هذا االستشعار      * 
 .. أداء حق اللّه سبحا�ه وحق الرسول صلى ا عليه وسلم يف الطاعة واالتباع والوالء -

 يـا  -نني ، وتعين هـذه األخـوة    األخوة الصادقة جلماعة املؤم   :وأن من مراحل هذا االستشعار      * 
 .. أداء حق املسلمني يف احملبة والتعاون والتكافل واإليثار -شباب 

 -؛ وتعـين هـذه الكراهيـة        كراهية الكفر و�بذ أهل الضالل      : وأن من مراحل هذا االستشعار      * 
شـرع اللّـه ،    أداء حق اإلسالم يف التمسـك بـه ، والعمـل مبنهجـه ، و�بـذ املبـادئ الـيت ختـالف         -يا شباب   

 ..وتتعارض مع أحكامه ومبادئه 
 املؤمن حني يعتقد من قرارة وجدا�ه أ�ه يؤدي حق اللّه سبحا�ه كاملًا يف اتبـاع                - أيها اإلخوة    -�عم  

 وال شـك يستشـعر مـن أعماقـه          -أمره واجتنـاب هنيـه ، واإلخـالص لـه يف الطاعـة والعبـادة والـوالء فإ�ـه                    
 !!حالوة اإلميان 
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 حـني يعلـم أ�ـه يـؤدي حقـوق إخوا�ـه املـؤمنني يف السـالم ، ويف                    - يـا إخـوة اإلميـان        -وكذلك املـؤمن    
الزيــــارة ، ويف تلبيــــة الــــدعوة ، ويف عيــــادة املــــريض ، ويف االستنصــــاح ، ويف رد اللهفــــة ، ويف حتقيــــق   

 !!.. يستشعر من قرارة وجدا�ه حالوة األخوة يف اللّه - وال شك -فإ�ه .. التكافل 
 

 املـؤمن حـني جيـد يف أعمـاق �فسـه أ�ـه يـؤدي حـق إسـالمه العظـيم يف            -خوة اإلسالم    يا إ  -وأيضًا  
.. االعتزاز به ، والعمل بنظمه وأحكامه ، وكراهية كل مـا خيالفـه مـن مبـادئ أرضـية ، و�ظـم وضـعية                         

 !! .. يستشعر من سويداء قلبه حالوة اإلسالم - وال شك -فإ�ه 
مـن أمثـال واقعيـة لتعرفـوا حقيقـة استشـعار احلـالوة يف               إىل مـا أضـربه لكـم         - يا شباب    -امسعوا  

 :أجلى معا�يها ، ولتدركوا جيدا كيف جيد املؤمن حالوة اإلميان ؟ 
 ولو أن إ�سا�ًا كلف بعمل ما فأحسـنه وأتقنـه ، ثـم رأى النـاس ينـهجون هنجـه ، ويقتفـون أثـره ،                          -

 جيد يف �فسه �شوة العمل ، وحالوة -شك  وال -فإ�ه .. وينتفعون بعمله ، ويثنون على إحسا�ه وإتقا�ه 
 !!..مهما بلغ من التعب ، وجهد يف املشقّة والنصب .. اإلخالص 
 ولو أن إ�سا�ًا كلّف من قبل رؤسائه مبسؤوليه عامـة ، فقـام بتأديتـها خـري أداء ، وأتقـن تنظيمهـا                        -

ن بعمله ، ويثنون عليه ثم جاء رؤساؤه يشيدو.. أحسن إتقان ، وأخلص يف النهوض هبا أعظم إخالص 
 جيـد يف �فسـه �شـوة القيـام باملسـؤولية ، وحـالوة               - وال شـك     -فإ�ـه   .. ، ويرفعون من مرتبتـه ومكا�تـه        

 !!..مهما بلغ من التعب ، وجهد يف املشقة والنصب.. اإلخالص 
لقائد ، فقام ا  .. ولو أن قائدا كلف من قبل يف قيادته فتح حصن من احلصون ، أو بلد من البالد                 -

 جيـد يف    - وال شـك     -فإ�ـه   .. بدوره يف تنفيذ خطة أعـدها ، ففـتح اللّـه علـى يـده احلصـن ، أو البلـد                      
 !!..مهما بلغ من التعب ، وجهد يف املشقة والنصب .. �فسه �شوة الظفر ، وحالوة اإلخالص 
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.. أن تستقصى    يف هذه املعا�ي كثرية أعظم من أن تُحصى ، وأكثر من             - أيها اإلخوة    -واألمثال  
حني حيسنه ويتقنـه    .. بل يدركها أي إ�سان من �فسه حينما يقوم بأي عمل من األعمال يف حياته اليومية                

 ..ويصل فيه إىل �تيجة 
 ممـا يشـرتك فيـه النـاس مجيعـا سـواء أكـا�وا مـؤمنني أو عـاديني ،                     - أيها اإلخوة الشباب     -فهذا كله   

 ..ء أكا�وا متجردين أو �فعيني وسواء أكا�وا خملصني أو وصوليني ، وسوا
 فكيف إذا كان عمل اإل�سان عملًا يرضي اللّه جل جالله ؟ 

 وكيف إذا أسلم وجهه لرب العاملني ؟
 وكيف إذا أخلص يف كل أعماله للّه ؟

 وكيف إذا أدى حق اللّه يف العبادة والطاعة والوالء ؟
 وكيف إذا عمل د لإلسالم مؤثّل ، وعزٍّ مشيد ؟

 يف إذا ا�صرف بكليته ليؤدي حقوق األخوة اإلسالمية ، وحقوق إخوا�ه املسلمني ؟وك
 ..وكيف إذا كره الكفر وأ�ظمته ، و�بذ أهل الزيغ والضالل واإلحلاد 

فال شك أن استشـعاره حبـالوة اإلميـان أعظـم ، وإحساسـه بلـذة اإلسـالم أشـد ، وتفاعلـه بنشـوة                       
 !!..اجلهاد أقوى 

 ..اب وأؤكِّد لكم يا شب
أن أجدادكم البواسل األجمـاد مل يفتحـوا الفتـوح ، ومل حيـرروا املمالـك ، ومل يقيمـوا يف األرض سـيادة              

إال بعـد أن أحسـوا يف أعمـاق         .. إال بعد أن استشـعروا يف قـرارة وجـداهنم حـالوة اإلميـان               .. اإلسالم  
 ..اد من أجل إعالء كلمة اللّه إال بعد أن وجدوا يف سويداء قلوهبم �شوة اجله.. �فوسهم لذة اإلسالم 
 بعـد أن استشـعروا هـذا كلـه خرجـوا إىل الـد�يا ، وقـد واصـلوا ليلـهم                      - يا شباب    -لذا رأيناهم   

فمـا بـني    .. حتـى حققـوا هلـذا اإلسـالم ا�تشـاره ، وهلـذا الـدين ا�تصـاره                  .. بنهارهم ، وتعبهم براحتهم     
وأخضـعوا  ..  هلـم حكومـة وقيـادة    قامـت للمسـلمني دولـة وسـلطان ، وتأسسـت     .. عشية وضـحاها   
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ــروم ، وامتــد ظلّهــم إىل بــالد الســند شــرقًا ، وإىل بــالد اخلــزر    : حلكمهــم اململكــتني العظيمــتني   فــارس وال
.. وأرمينية وبالد الروس مشالًا ؛ ودخلت يف عدهلم بالد الشام ومصـر وبرقـة وطـرابلس وبقيـة إفريقيـة                     

أمية استبحر ملكهم ، وامتد سلطاهنم إىل أن دخلوا بـالد           ذلك كله يف مخس وثالثني سنة ؛ ويف عهد بين           
السند ، ومعظم بالد اهلند ، وبالد الرتكستان ؛ ووصلوا إىل حدود الصني شرقًا ، ودخلوا بالد األ�دلس                  

 ..يف أوروبة غربا 
 هـارون الرشـيد أن يصـور للعـامل بسـطة امللـك اإلسـالمي ، فلـم جيـد                 -وقد استطاع أحد اخللفاء     

 أمطــري حيــث شــئت فــإن خراجــك : " خياطــب الســحابة الــيت متــر بــه وال متطــره ، فيقــول هلــا  غــري أن
  " .سيحمل إلينا

 :ورحم اللّه شاعر اإلسالم حممد إقبال إذ يقول 
 األمصارا  يفتح  الكتائب  قبل        أذا�ناii   كان   اإلفر�ج   مبعابد

 �ارا تقذف رضواأل سجداتنا        صحراؤها وال إفريقيا تنس  مل
i  للسيوف  �قدم  كنا iا  خنش   مل        صدور�اارا  غامشًا  يومجب 

i ظلّ السيف ظلّ وكأن iحوهلا تنبت خضراء        حديقة iiاألزهارا 
 ..واليوم يا شباب 

وإذا ذقتم من أعماق قلـوبكم لـذة األُخـوة          .. إذا أ�تم استشعرمت يف قرارة وجدا�كم حالوة اإلميان         
فبفضــل اللّــه .. وإذا أحسســتم مـن بــؤرة شـعوركم بنشــوة اجلهــاد مـن أجــل إعـالء كلمــة اللّـه      .. للّـه  يف ا

وتوفيقه تشيدون من اد ، وحتققون من العز ، وتبنون مـن معـامل احلضـارة يف العـامل مـا شـاده ومـا حققـه                           
 ..سانوما بناه الرعيل األول من صحابة رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ومن تبعهم بإح

هم على مستوى رفيع    .. هم أبطال ، فكو�وا أبطالًا مثلهم       .. هم رجال ، وأ�تم يا شباب رجال        
فسـريوا علـى هـذا    .. هم ذاقوا حالوة األخوة يف اللّـه    .. فاهنجوا هبذا املستوى هنجهم     .. من اإلميان   

ــدرب ســريهم   ــه ، ول      .. ال ــأعطوا للّ ــه وللرســول ولإلســالم ، ف ــوالء للّ ــوا ال ــم أعط لرســول ، ولإلســالم  ه
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 مـن   - بـإذن اللّـه      -فاعلموا أ�كم   .. فإذا كنتم على هذا املستوى من اإلميان واألخوة والوالء        .. والءكم  
جند اللّه الغالبني ، وسوف تتحطم على أيديكم عروش الطغاة والظاملني ، وسوف تردون العداة ، والغزاة                 

 . بنصر ا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم إىل أوكارهم خزايا �ادمني ، فعندئذ يفرح املؤمنون
 أمــل اإلســالم املشــرق يف بنــاء عــزة اإلســالم ، ودولــة اإلســالم، ووحــدة  - يــا شــباب -أ�ــتم اليــوم 

 ..اإلسالم 
وأ�ـتم يف هـذا العصـر رجـاء املســلمني البسـام يف اسـرتجاع اخلالفـة الراشـدة يف األرض، واســتعادة         

 ..األجماد الغابرة يف العاملني 
وأ�تم املنظور إليكم يف كل مكان على أ�كم رجال حترير ، وجنود فـداء ، ودعـاة حـق ، ومشـوس                      

 ..هداية 
 القــدوة للنــاس يف كــل شــيء ، أعطــوا القــدوة يف التــزامكم مبــادئ  - يــا شــبابا الــدعوة -فــأعطوا 

 األخـوة اإلسـالمية   أعطـوا القـدوة يف تعمـيقكم روح   .. اإلسالم ، ومناهج الشريعة ، والوالء للّه والرسـول      
أعطـوا  .. أعطوا القدوة يف حسن تعاملكم مـع النـاس ، وكـرم أخالقكـم مـع العامـة                   .. وأدائكم حلقوقها   

 - يا شباب   -إ�ه ال تأثري يف األفراد واألمم       .. القدوة يف ثباتكم على احلق ، وحركيتكم يف جمال الدعوة           
 !!..أكرب من القدوة ، وأعظم من مكارم األخالق 

 وصــل إىل جنــوب  يســطر مبــلء االفتخــار واإلعجــاب أن اإلســالم- يــا شــباب الــدعوة -اريخ والتــ
اهلند وسيالن ، وجزر لكديف وماالديف يف احمليط اهلندي ، وإىل التيبت، وإىل سواحل الصـني ، وإىل     

جرييا ، الفيلبني ، وجزر أ�دو�سيا ، و وشبه جزيرة املاليو ، ووصل إىل أواسط إفريقية يف السنغال ، و�ي
 .والصومال ، وتنزا�يا ، ومدغشقر ، وزجنبار، وغريها من البالد

قدوة التجـار يف تعاملـهم   :  بالقدوة الصاحلة - يا جنود اإلسالم   -وصل اإلسالم إىل كل هذه األمم       
ثم أعقـب ذلـك   .. ، قدوة الدعاة يف حركيتهم وتفاعلهم قدوة املسلمني يف صدق إخائهم وكريم أخالقهم   

 .. لطيبة ، واملوعظة احلسنة الكلمة ا
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 ..فدخل الناس يف دين اللّه مجاعات وأفواجا ؛ وآمنوا بالدين اجلديد عن إميان وقناعة ورغبة
ولوال أن يتميز هؤالء التجار حبسن تعاملـهم ، وهـؤالء الـدعاة بصـدق حتـركهم ، وهـؤالء املسـلمون                      

 ..بكريم مودهتم وإخائهم 
 !!بشر اإلسالم ، وملا دخلوا يف عدله ورمحته ملا اعتنق هؤالء املاليني من ال

وكم يسر الدعوة اإلسالمية يف العصر احلـديث أن جتـد مـن جنودهـا ودعاهتـا ، وكـل مـن ينتسـب                        
جيسدون مبادئ اإلسالم يف سلوكهم ، ويصوغون فكرته يف         .. إليها شبابا مؤمنا متآخيا داعيا متماسكًا       
 !!.هتم وسكناهتم ؟أشخاصهم ، ويرتمجون فضائله يف حركا

ــأخالقهم وفعــاهلم ،       وملــا تقــدم احلركــة اإلســالمية يف العصــر احلــديث منــاذج مــن الرجــال يقتــدى ب
و�وعيات من الدعاة يتميـزون بتـآخيهم وتقـواهم ، وآالف مـن الشـباب يتـأثر النـاس حبـاهلم قبـل أن يتـأثروا                

اللّه اآلالف من الكتل البشرية آمنت باللّه       عندئذ حتصد احلركة اإلسالمية يف ميدان الدعوة إىل         .. بقاهلم  
بل تقطف احلركـة  .. ربا ، وباإلسالم دينا ، وبالقرآن إماما ، ومبحمد صلى ا عليه وسلم �بيا ورسولًا                

 ..اإلسالمية يف جمال ا�تشار اإلسالم ، والتمكني لإلسالم يف أرض أينع الثمرات ، وأطيب األكل 
هذه احلقائق عن سر الظفر واال�تصـار والسـيادة وعملـتم علـى إحكامهـا       - يا شباب -إذا فهمتم  

 املنصورون ، وإن جنـد اللّـه    - بإذن اللّه    -فاعلموا أ�كم   .. وتعميقها يف �فوسكم وسلوككم وحركيتكم      
وقل اعملوا فسريى اللّه عملكم ورسوله واملؤمنون وسرتدون إىل عامل الغيب والشـهادة   { هلم الغالبون ،    

  ] .١٠٥: التوبة [ } بئكم مبا كنتم تعملون فين
 .وآخر دعوا�ا أن احلمد للّه رب العاليمن 

 .والسالم عليكم ورمحة اللّه 
 آب سـنة    ٥ هـ املوافـق     ١٤٠٢ شوال سنة    ٦ ١مت استنساخ احملاضرة يف استنبول ، يوم اخلميس يف          

  م١٩٨٢
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