بسم هللا الرحمن الرحيم
المشورة-26 -
الحمد هلل رب العالمين ،يا رب صل وسل م وبللارى ح ل ح للرة خللا م
األنبياء والمرس ين سيدنا وموالنا محمد وآله وصحبه أجمعين ،أرحل
بالسادة الف ل ء ،أحيللي م بتحيل اإلسل  ،السل

ح للي م ورحمل هللا

عال وبركا ه.
الحقيق كنت قد وحد م أن أبدأ بالخط العم يل للا اللقا ال قللاء ،ول للن
وجد نا م طرا إل أن أؤكد ح

بعض معالم المرح ل اللاللل ؛ ألنهللا

وكلير منها مهم جدا ،وقد شللر نا هللا بللارى و عللال  -ونسل
كليرة،
ٌ
هللا حز وجل القبو منا جميعا -أن ن تقا اقه ال قاءات اإليمانيل النبويل
المبارك ؛ ألجل أن نؤسس النط ق جديدة للا واقعنللا العم للا بللن ن هللا
بللارى و عللال ،

رأيللت أن نتشللرب بللبعض معللالم اللقه المرح لل

بح وركم ،وما رغبت أن أ رى الموضوع لوحللدكم قل  ،بللل أكللون
مع م خشي أن فو نا األمور المهم  ،ونحن ا دور الت سيس.
من معللالم اللقه المرح ل مسل ل حللرا الرسللو األحظللم صل

هللا

عال ح يه وآله وصحبه وس م نفسه الشريف المبارك ح

القبائللل بعللد

كل ما يحصل ح يه من أ ى  -ب با وأما ونفسا او ،صل

هللا عللال
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ح يه وآله وصحبه وس م  ،رضا هللا عال حنهم وحن م ،مللك كللل مللا
يحصل ال يزداد إال إصللرارا ،ثبا للا وصللبرا جمللي  ،واجللرا جمللي ،
وح م ا الدحوة إلل هللا سللبحانه و عللال  ،واللقا يللا أبنللائا وأوالدي
وأحبابا مع م حظيم من المعالم التا ينبغللا أن نسللتفيد منهللا ،واللا اللو
سيدنا رسو هللا ص
نفسه ح

هللا عللال ح يلله وآللله وصللحبه وسل م ،يعللرا

القبائل للا المواسللم ،حينمللا عقللد األسللوا  ،حينمللا ي للون

موسم الحج والعمرة ،ال ي لو جهدا ،ح يه الص ة والتس يم ،للا ب يل
ك م هللا بارى و عال  ،وما أوحا إليه ا لك الوقت ،مللن شللرع هللا
حز وجل ،مللل

نسللمعه صل

هللا عللال ح يلله وآللله وصللحبه وسل م،

وأرجو أن ننتبه لهقه ال م ك م نسللمعه ،صل

هللا عللال ح يلله وآللله

وصحبه وس م ،ربمللا مسللاكين بعللض المسل مين ،يقللو لللك سللعد هللا
يت م ك ما ما سمعنا به ،ربما بع هم ما سمعوا به؛ ألنهم بعيدون حن
الع ماء الربانيين ،ما شر وا بالمرشدين ال للام ين الم م للين ،بللن ن هللا
بارى و عال  ،رضللا هللا عللال حللنهم وحللن م ،يقللو لللك أنللت كيل
سمك الرسو ص

هللا عال ح يه وآله وصللحبه وسل م ،قللو للله إن

اقه يها حقيقل و يهللا مجلاز ،الحقيقل أن أاللل المحبل الصللادق عل ،
يتحسسون ،ك نهم يسمعون سيدنا رسو هللا ص
وصللحبه وسل م ،لشللدة التصللاقهم بلله ،صل

هللا عللال ح يلله وآللله
هللا عللال ح يلله وسل م،

ومحبللتهم للله ك ل نهم يعيشللون حيا لله لحظ ل ب حظ ل وك ل نهم يسللمعون
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ويرون ،اؤالء أال أحوا  ،نس هللا سبحانه و عال أن يجع نللا جميعللا
منهم ،والمجاز ،أنه أنت ما سمعت ،ول ن ،ك نك سمعت أي للا ،قللوة
يقينك ك نك سمعت ،أو مل  ،النتشار الخبر و وا ره ك نك سللمعته ،أمللا
أال األحوا  ،هم ا بعض األحوا يسمعون ،وهلل سبحانه و عال
خ قه شؤون ،وإال كي

للا

نفهم قللو هللا سللبحانه و عللال  ،بعللد أحللو بللاهلل

السميك الع يم من الشيطان الرجيم:
{ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لْليمان أن آمنوا برب م آمنا ۚ ربنا اغفر
لنا نوبنا وكفر حنلا سليِا نا و و نلا ملك
الس

األبلرار}[سلورة آ حملران ح ليهم

]193 :

صللد هللا موالنللا العظلليم ،جللل جل للله وحللم نواللله ،اآليل إ ا قرأاللا
أصللحاب رسللو هللا ،صلل
بع هم سمك النبا ،ص

هللا عللال ح يلله وآللله وصللحبه وسلل م،

هللا عال ح يه وآله وصللحبه وسل م ،سللماحا

حقيقيا ،سماحا دنيويا ،سماحا جسميا ،أنه سمك النبا ،ص

هللا عال

ح يه وآله وصحبه وس م ،ينللادي لْليمللان أن آمنللوا بللرب م آمنلا؛ الن
ليس كل الصحاب  -رضا هللا عال حنهم -سمعوا اقا النداء ،بع هم
أح ن إس مه ،وبايك ،و ا ولم يتشرب مرة أخرى بسيدنا رسو هللا،
ص

هللا عال ح يه وآله وصحبه وسل م ،وحتل لللو ا ترضللنا أن كللل

الصح رضا هللا عال حنهم ،سمعوا اقا النداء أن الحبي صل

هللا

عال ح يه وآله وصحبه وس م{ ،ينادي لْليملان أن آمنلوا بلرب م آمنلا
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} آمنوا ،ل ن الجيل القي بعده ،ال سمعوا رسو هللا ص

هللا عللال

ح يه وآله وصحبه وس م؟ اآلن الناس المس مون يقرأون القرآن ال للريم،
ال سمعوا رسو هللا ،ص
يقرأ اقه اآلي كي

هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م ،ملا

يفهمها؟ كي

أنت فهمها يللا إيهللا المسل م ؟ حينمللا

قرأ{ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لْليمان} أنت أين سللمعت يللا مسل م،
يج أن نتبه إ ن ،وأرجو و أرجو وأرجو ،اقه ث ث مرات ،اللقه
الفهو ليست فسلليرا ،إنمللا اللا هلو انق هللا ألوالدي وأبنللائا ،وإنللا
خور بهم ،وإنا مت مل يهم خيللرا ،للليس قل الح للور ال للرا اآلن
القين يسمعون ،وإنما الجيل القي يسمك اقا التسجيل من أحبابا ،ومللن
المس مين بش ل حا ؛ ألن اإلنسان إ ا كان ا ريللاا المحبل الصللادق
المخ صل  ،ينبغللا أن يتللقو  ،ينبغللا أن ي للون ق بلله منصللتا ،ألجللل أن
يسمك سلليدنا رسللو هللا ،صل

هللا عللال ح يلله وآللله وصللحبه وسل م،

ينادي لْليمان {أن آمنوا برب م آمنا}.
حينما ر قا إل اقا المقا  ،تحقق ا العبوديل  ،لللقلك ظهللر آثاراللا
الج ي ح

صر ا ك،

ين آثار العبودي ؟ الدحاء مباشللرة{ ،أن آمنلوا

برب م آمنا} ،أين صاروا انتق وا ،إل الدحاء القي او مخ العبادة ربنللا
لمللا أقللروا ب ل نهم سللمعوا { ربن لا إنن لا س لمعنا منادي لا } "إننللا" أكللدوا،
بالت كيد{ ربنا إننا سلمعنا مناديلا ينلادي لْليملان أن آمنلوا بلرب م آمنلا ۚ
ربنا اغفر لنا نوبنا } ،مباشرة انتق وا إل مقا الدحاء ،مر ب حقيق
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العبودي لللرب البريل  ،سللبحانه و عللال  ،ثللم ي لت اآليل { و و نلا ملك
األبرار} ،حت نفهم ،حت

فهللم يللا أيهللا الللداحا أن اللقه مللن بركللات

الصحب  ،المعي  ،أنللت ال تللرى معيل األبللرار ،بللل ط بهللا حتل
ساح و ا ك ،وقد تو

للا

وأنت ا صحراء لوحدى  ،مل ما و ا سيدنا

أبو ر الغفاري ،رضا هللا عللال حنلله ،حللاو وحيللدا ومللات وحيللدا،
رضا هللا عال حنه وحن م ،مللات وحيللدا ،حللاو وحيلدا منعللزال حللن
المجتمللك ،رضللا هللا عللال حنلله ،لللم يتللداخل للا المجتمللك قصللته
معرو  ،نحن اآلن للليس للا معللرا أن نتشللرب بهللا ،ل للن نفهللم أن
سيدنا أبا ر ،رضا هللا عال حنه -مات وحيدا ،ألللم ي للن يللدحو بهللقا
الدحاء ألم يقرأ اقه اآلي ؟ قل قرأاا مِللات المللرات ،وهللا مسللتجي للله
ح

وجه التحقيللق والت كيللد ،مللك مللن مللات سلليدنا أبللو ر؟ مللات مللك

األبرار ،ح ور روحاني األبرار.
للن ن :حنللدما أقللو سللمعنا ،ينبغللا أن نفهللم اللقا المعن ل

همللا ج يللا

واضحا ،إما سمعنا سماحا حقيقيا ،ل ن اقا السماع الحقيقا او سللماع
روحانا أو سماحا مجازيا ،نحن قرأنا القرآن ال ريم قرأنا سللن النبللا،
ص

هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م ،أو بعض سن النبا صل

هللا

عال ح يه وس م ،انظروا الدق  ،ا التعبير قرأنا القللرآن نعللم ،الحمللد
هلل قرأنا القرآن من أوله إل آخللره ،ال يوجللد غيللر اللقا القللرآن،

نللت

حندما قو قرأت القللرآن ،نللت صللاد  ،ال يوجللد مسل م قريبللا ح ل
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وجه البسيط إال وقد قرأ القرآن ال ريم ك لله ،سللوى نفللر ق يللل ،مللنهم
يم ن ق سورة الفا ح  ،ليس حربيللا ال يعللرب كللقا إلل آخللره ،ل للن
نحن نت م حن اللقه األمل العربيل التللا شللر ها هللا ،بللارى و عللال ،
بحمل رسال اإلس

قريبا ،ال يوجد مس م إال نادرا إال وقد قرأ القرآن

ال ريم ،ل ن ال قرأنا السن ك ها ال وهللا ،أنا قبل مدة قللرأت حللديلا لللم
اسمعه من قبل ولم يمر ح ا ،ل ن مك أنله خصصللا ،واقللرأ وأ للابك
والحمد هلل ،حندي وردي اليوما من سن النبا ،ص

هللا عال ح يلله

وآله وصحبه وس م ،ل ن ال أقدر أن أقو قرأت السللن النبويل  ،وإنمللا
أقو قرأت بعض السللن النبويل الشللريف  ،مللن ضللمن مللا قللرأت للا
سير ه ص

هللا عال ح يه وآله وصحبه وسل م ،أنلله كللان يقللو حللين

يعرا نفسه الشريف ح

القبائل وح

أال مواسم الحج:

(يا أيها الناس  ،قولوا  :ال إله إال َّللا ف حوا و م وا بها العرب ،و ق
ل م العجم  ،وإ ا آمنتم كنلتم م وكلا لا الجنل )

الطبقلات ال بلرى البلن سلعد

رحمه هللا عال

صد سيدنا رسو هللا ص

هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م ،ا للقا

روت كت ل السللير ،كيفي ل حللرا النبللا ص ل

هللا عللال ح يلله وآللله

وصحبه وس م ،ما ا كان يقللو  ،خللق اللقا الللن

( يللا أيهللا النللاس) إ ن

اا دحوة حالمي  ،ليس يا أيها العللرب ،وليسللت حشلليرة ل ن ،ليسللت
الخللزرج وال األوس ،رضللا هللا عللال حللن جميللك المللؤمنين ،ال أيهللا
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الناس قولوا ال اله إال هللا ف حوا ،أكيد مامها محملد رسللو هللا صل
هللا عال ح يه واله وصحبه وس م؛ ألن كليرا من العرب لم ن حندام
إش الي  ،ا "قولوا ال اله إال هللا" يقولونها ،ل ن ال يلبتون رسال النبا
ص

هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م ،حالهم كحا كلير من البشللر

اآلن ح

ال رة األرضي  ،يؤمنون باهلل بارى و عللال ل للن ال يقللرون

ل رسو األحظللم صل

هللا عللال ح يلله وآللله وصللحبه وسل م بالرسللال

والنبوة ،دائما أريدكم وأ واص مع م أوصللا نفسللا الخاةِل المقنبل ،
أوال أن نتعمق ا هم النصوص ،أن ندقق أن نق  ،أن نتقو " ،قولللوا
ال اله إال هللا ف حوا" ،ك م جامع  ،اللمرة :الف ح ،ك م جامع لخيري
الدنيا واآلخرة ،ثم يبرز بعض اقه اللمار؛ ألنها ات اثر للا شخصللي
الداحا ،وإيصا الدحوة إلل النللاس ،منهللا مللل  ،مللن اللقه اللمللرات
( م وا بها العرب) اآلن يخاةبهم الرسللو األحظللم ،صل

هللا عللال

ح يه وآله وصحبه وس م ،نحن نسللمك اللقا ،يخللاةبهم صل

هللا عللال

ح يه وآله وصحبه وس م ،وام من العللرب األقحللاح ،أ للوا إلل أسللوا
الشللعر واألدب ،لليهم م للوى البيللان ،وأسللاةين ال غ ل يخللاةرون للا
المواسم ،والبقي أغ بهم إ ا ما أقو ك هم ،اغ للبهم مللن العللرب أي للا،
أ للوا يحجللون ويعتمللرون ،نعللم كللان بعللض األحللاجم ي ل ون يحجللون
ويعتمرون ل ن كانوا ق ي ين جدا ،لما ع مون مللن حللد وجللود الوسللائل
وحد إيمان الناس بال عب المشر  ،ل ن األم العربي مشهور حنللدام
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المواسللم والحللج ( ،م للوا بهللا العللرب) إ ا م نللا العللرب نحللن مللا ا
نصير؟ ال يريد أن يبللين العللز ،يريللد أن يبلين الشللرب ،يريللد أن يبللين
السللؤدد ،الللقي ونللون يلله للا اللقه الللدنيا ،للالعرب مللادة اإلس ل
والقرآن حربا ،واقا ليس نعو باهلل بارى و عال

عصبا ،وإنما اللو

بيان ،يقو الحق بارى و عال :
بعض}[سورة البقرة]253 :

{ ك الرسل

نا بع هم ح ٰ

هلل بارى و عال

للا خ قلله شللؤون ،قللانون المفاضل قللانون حللا للا

األكوان ،من المل األح ل إلل أن نللز إلل

رة صللغيرة خ قهللا هللا

بارى و عال  ،حت القرات تفاضل يما بينها ،حت األجرا تفاضللل
يما بينها ،حت الم ئ

تفاضل يما بينها ،حت الرسل تفاضل يما

بينهللا ،العشللائر أي للا تفاضللل يمللا بينهللا ،ول للن للا أ للق المحب ل
والمودة والتعارب ،وليس ا أ ق نعو باهلل بارى و عال  ،االست بار
والظ م والطغيان والجبروت والتعالا والت بر ،قللا الحبيل صل
عال ح يه وس م وح

هللا

آله وصحبه أال الطي -:

(ال يدخل الجن من ا ق به ملقا

رة ملن كبلر)

اإلملا مسل م رحمله الملنعم

عال

ليس مم نا ( م وا بها العرب) ليس معنااا االسللتع ء ،وإنمللا معنااللا
القوام  ،والقوام أساسها وقوامها الخدم  ،الخدم أنت قائم ح ل أمللر
خاد ينبغا أن نفهم ( ف حللوا و م للوا بهللا العللرب) مللن ضللمن أوجلله
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الف ح ،معن حا مجمللل ،حللت اللقا المجمللل أنللواع كليللرة ،أجللزاء
كليرة وحظيم  ،من اقه األجزاء العظيم  ( ،م وا بها العرب) وربما
أي ا نوع مللن الح مل بل ن المجتمللك كللان يلله وجهلا نحللو الزحامل ،
قلك كان دائما مشاكل بينهم ،اللقا يريللد يصللير شلليخ حشلليرة ،و اى
يصير شيخ خق ،واقا يصير شيخ كقا إل آخللره،

يل يهم مللن حيل

يشللتهون ،بعللض النفللوس شللتها اللقه األمللور ،يقللودام مللن خ ل
مشتهيات نفوسهم ،حت يربيهم بعد لك ملل ما رب العالمين ،سبحانه
و عال جعل ا أنصب الزكاة صنفا ام .
{والمؤلف ق وبهم }

[سورة التوب ]60:

من اؤالء {والمؤلفل ق لوبهم } كمللا للا الللن

القرآنللا؟ يوجللد نللاس

ينقادون من بطونهم ،أنت اشبك بطنه ل ن استهدب ق به ،او لن ي يللك
إال من خ

إشباع بطنه،

ب س اقه من الح م ،

بعض النفللوس،

كانت ح الزحام إل آخره ،ل ن انظر إل بنا حللامر بللن صعصل
لما حرا الرسو ص

هللا عال ح يلله وآللله وصللحبه وسل م ،وقللا

لهم اقا القو  ،قالوا إ ا نحن حميناى ودا عنا حنك أي ون األمر لنا مللن
بعدى ؟ انا صارت خطورة ،انا است سدت النفس ،إ ن انا صار كللل
التوجه ق ألجل األمر أن ي ون لنا بعدى ،قا لهللم سلليدنا رسللو هللا
ص

هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م:

(األمر إل َّللا ي عه حي يشاء)

السيرة النبوي البن اشا رحمه هللا عال
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أحو باهلل السميك الع يم من الشيطان الرجيم
{قل ال هم مالك الم ك ؤ ا الم ك من شلاء و نللزع الم لك مملن شلاء
ير}
و عز من شاء و ق من شاء ۖ بيدى الخير ۖ إنك ح ٰ كل شاء قد ٌ
[ سورة آ حمران ح يهم الس

]26:

ما قا لهم اقا الرسو صل
ةبعا بالن

ما

هللا عللال ح يلله وآللله وصللحبه وسل م،

ح يهم اآلي  ،وقللد قللا األمللر هلل أو الم للك هلل يؤ يلله

من يشاء ،أو كما قا ح يه الص ة والس  ،ل ن ل توضيح {قلل ال هلم
مالك الم ك ؤ ا الم ك من شلاء و نللزع الم لك مملن شلاء و علز ملن
ير} لمللا قللا
شاء و ق من شاء ۖ بيدى الخير ۖ إنك ح ٰ كل شاء قلد ٌ
لهم اقا القو  ،قالوا ال ح ق لنا بك ،معن ك مهم نعو بللاهلل بللارى
و عال  ،وخسروا خسرانا مبينا ،ن ن( م ك العللرب) كل

يلله بيللان

لمنهج اإلس  ،إن القي ي تز بهقا الدين يف ح ،من مظللاار الفل ح أن
ي ون ا القمل دائمللا ،ل للن للليس للا قمل االسللت بار والع للو والت بللر
والتجبر - ،ال -ا قم ما ا؟ القوام  ،الخدم .
(و م وا بها العرب) أي ا أس وب من أسالي الدحوة لبعض النفوس،
للليس كللل النفللوس سللتطيك أن قللد لهللا الطعللا نفس له ،الللقي يح ل
الزحام  ،دحلله يفهلم معنل الزحامل  ،ل للن مللن يل ا يقللو لللك :وهللا
أصللير زحيم لا مللن بعللدى- ،ال -انللا الللنفس وص ل ت إل ل الخطللوة
الحمراء ،التا ال يجوز الوصو إليها قا لهللم( ،و للق ل للم العجللم)
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اقه ك م (  ،و قلوا)
{ حت ٰ يعطوا الجزي حن يد وام صاغرون}

[سورة التوب ] 29:

ومراد ا هللا للا الفهللم الصللحيح للليس معنللاه المقل ل  ،انلله نعللو بللاهلل
يصيرون مسحوقين ،و حت األقدا وليس لهللم كللل حللق- ،ال -معنللاه،
ام ي ونون ا حماي غيرام ق  ،وإال أنت إ ا همت ك م الللق بهللقا
الفهم السقيم الع يل ،القي او هم صحيح ل للن للا زاويل ضلليق جللدا،
كي

ستفهم قوله بارى و عال -:

{ ولقد نصركم َّللا ببدر وأنتم أ ل ٌ ۖ ا قوا َّللا لع م ش رون
حمران ح يهم الس

]123:

وام خيرة البشر حت قيللادة سلليدام وخيللر هم ،صل
واله وصحبه وس م ،وأ
ما ا ؟ أ ل ،

}[ سلورة آ

هللا عللال ح يلله

ل خ ق هللا بارى و عال  ،مللك لللك سللماام

مل أ لل  ،و  ،وصللاغرون ،المسل م يعطللا الزكللاة

واو صاغر ،ما معن صاغر ؟ يعنللا منصللاع ألمللر هللا حللز وجللل،
اقا الما حبي إل النفس ،بن
{و حبون الما حبًّا

القرآن ال ريم .

ج ًّما}[ سورة الفجر ]20 :

الطبيع البشري
{وإنه لح الخير

لشديدٌ}[ سورة العاديات ]8:

ةبيع بشري ل ن من يستع ا ح

الطبيع البشري ينجو من قيللود مللا

يسحبه إل أن ي ون حبدا ل ما  ،لي ل ما  ،ل ن اا بقل نسللب مللن
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القللل ل مللا ؛ ألجللل أن حللا ع ح يلله؛ ألجللل أن نفقلله للا وجوالله
الصحيح و إل آخره( ،و ق ل م العجللم) سللوب ي للون العجللم حللت
حمايت م وحراست م و وجيه م ،والعجم كل من سللوى العللرب ،للليس
العجم ق الفارسا أو التركا - ،ال -ك هللم اللؤالء أحللاجم؛ ألنهللم ،ال
ينطقون بال غ العربي  ،كل من ال ينطق بال غل العربيل حتل للو كللان
أص ه حربيا هو أحجما ،ال يسللتطيك أن يفصللح حمللا للا نفسلله ب غل
العرب ،نحن نلرى معللالم حرضلله ح يلله الصل ة والتسل يم نفسلله ح ل
القبائل ،دحوة حالمي قائم ح
بالنبوة لسيدنا رسو هللا ص

وحيللد هللا بللارى و عللال  ،واإلقللرار
هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م.

أحدام يقللو لللك -ال -مللا قللا (قولللوا ال اللله إال هللا محملد رسللو هللا)
نقو له اقا مع للو  ،والمع للو بال للرورة للله ح للم المللقكور ،مع للو
بال رورة ال احد يصير مس ما إ ا لم يقل (محمد رسو هللا) ص
عال ح يه وآله وصحبه وس م،

هللا

يحتاج إل أن يقكره ،انا الحقب؛

ألن المحللقوب أشللهر مللن المللقكور ،مع للو حنلدام سللواء كللر أو لللم
يقكر ،واقا أصل أرجو أن نفهم به النصوص الشرحي  ،حتل ال نقللك
ا أخطاء النصيين ،القين ي ون حللر يين ،ظللااريين ،يل ا ويقللو :
وهللا او النبللا صل
ع منا الس
محمد ،وح

ح يك،

هللا عللال ح يلله وآللله وصللحبه وسل م ،قللالوا للله:
ي

نص ا ح يللك؟ قللا قولللوا ال هللم صللل ح ل

آ محمد ،يا أخا ال يحتاج أن يقو لك سيدنا ،او القي
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يقو لك أنا سيد ولد آد  ،او القرآن القي أوحا يقو -:
{ال جع وا دحاء الرسو بين م كدحاء بع

م بع ا

}[سورة النور]63:

نت يج كل ما قكر الرسللو هللا األحظللم ،ح يلله الصل ة والسل
وح

آله وصحبه ال للرا ،

للقكره بالسلليادة ،للقكره بالمجللد ،للقكره

بالعظم  ،قكره بالقدسي  ،مرة أحد الدكا رة ا مج س ،اللو مللن أاللل
الع م ،جزاه هللا عال خيرا ،قا ال يوجد مقدس للا اإلسل  ،كمللل
ك مه ،ق ت له-:
أكم ت دكتورنا الج يل وشيخنا الفاضل ،قا نعم ،ق للت وهللا

يسللمك

المجتمك أنت شيخنا ومنك نتع م وهللا ما ق ته نفاقا ،رجل حالم وأزاري
ودكتوراه ،و ح م من أح

األم اإلس مي  ،أحبه كليرا ،وأرجو مللن

هللا بارى و عال أن يلبتنا جميعا ،ما ق ت اقه إنمللا باسللتحقاقه ،ق للت
ول ن األكابر يسمعون ل صاغر ،التصحيح ق ت له يا شلليخنا الج يللل،
هللا بارى و عال اثبت القدسي ا القرآن ال ريم لمن او دون اإلنسان،
قا سبحانه و عال ح

لسان سيدنا موس ح يه الس ،

{يا قو ادخ وا األرا المقدس }
أرا مقدس

ي

[سورة المائدة ]21 :

ال يقدس المس م التقا الصالح العالم الج يللل مل للك،

أنت مقدس حنللدي ،الرجللل حقيقل أقللر وشل ر ،و أبللدا ال نللاقو وال
جاد ؛ ألن الحق مك صاح الدليل ،واقا دليل من القرآن ال ريم ،ن ن
مك وجود الرسو األحظم ح يلله الصل ة والتسل يم ،ومللك كللون اللؤالء
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الصحاب القين لهم ميزة حت ح

بقي الصحاب  ،هم بللدريون ،كل نهم

وهللا أال بدر ،لهم م ان ومقا دري ،كما قا سلليدنا حبللد الشلليخ حبللد
هللا ةي هللا روحه واو كره وثراه.
ن ن( :و ق ل م العجم) قا لهؤالء البدريين ،ومعهم سيدنا النبا صل
هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م ،قا لهم {وأنللتم أ لل } للنحن للليس
دائمللا نسللرع ون ل ا ونقللو نحللن نللق النللاس ،ونتعللال ح ل ل نللاس،
الناس ،نعو باهلل بارى و عال  - ،ال -حندما يقكر الللن

ونت بر ح

يج أن نتبه لمتع قه لم زملله ،مللا يل ز الللن

 ،واحللد يقللو لللك

أس م ،قل ال اله إال هللا ،قللل ال اللله إال هللا  ،معناالا اللل يصللير مسل ما
ق بقللو  ،ال اللله إال هللا- ،ال -معللروب ب نلله ال ي للون مسل ما ،إال أن
يقو محمد رسو هللا ص

هللا عال ح يه وآله وصللحبه وسل م ،نللت
محمد ،كرواي نرويها  ،ل للن أنللت

يا أخا قا لك قولوا ال هم صل ح

ال ،أكمل ،أكمل مك بقي النصوص ،وقل كمللا قللا أاللل الللقو  ،ال هللم
صل ح

سيدنا محمد ص

هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م.

(و للق ل للم العجللم) إ ن اللقه ك مل يجل أن نفهمهللا هملا يتللواء مللك
ح ارة اإلس  ،مك روح اإلس  ،ومعقو اإلس  ،كمللا قللا صل
هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م-:
(ليس المؤمن بالطعان وال ال عان وال الفاحو وال البلقيء)
رحمه هللا عال
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اإلملا احملد

حت مك ال ا ر ،ال ا ر غير المحارب ،المحارب للله أح املله الخاصل
نحن ليس اقا موضوحنا.
بعد (وإ ا آمنتم كنتم م وكا ) أنظروا و قارنوا بين (و م وا بها العرب)
وبين( كنتم م وكا ) اآلن كل أال الللدنيا اشللرأبت أحنللاقهم ،ال ال ،قللا
لهم ( كنتم م وكا ا الجن ) ال هم صل وس م ح
هللا وح

سيدنا وحبيبنا رسللو

آله وصحبه ومن وااله.

إ ن منهج قائم ح

صرح اإليمان باهلل بارى و عال  ،ورسوله ص

هللا عال ح يه وآله وصحبه وسل م ،واللو سلليدنا وقللرة حيوننللا ،ومللنهج
قائم باالر بللاة بالجنل  ،بالللدار اآلخللرة ،يصلليرون م وكلا للا الجنل يللا
س .
ن ن اقا او العرا ،ا قا كان يعرا سلليدنا رسللو هللا صل

هللا

عال ح يه وآله وصحبه وس م ،نفسه الشريف ودحو ه المباركل ح ل
الناس.
من السنن ال وني التا ال غي وجود العقبل  ،وجللود المعللارا ،وقللد
ي للون مللن اقللرب النللاس ،و للا أكلللر اللقه المواقل

يتبعهللا أبللو لهل ،

سبحان هللا ،ويقو قولته الشللنيع ال طيعللوه ،ننلله كللقا وكللقا ،حاشللا
سيدنا رسو هللا ص

هللا عال ح يلله واللله وصللحبه وسل م ،ألن اللقه

العقب موجودة ،ومصاحب ل نبا صل

هللا عللال ح يلله وآللله وصللحبه

وس م ،ا أكلر األحيان سبحان هللا ،ي ا الرد ردا قبيحا مك إيقاء غالبا
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وأكلراا والرسللو األحظللم ح يلله الصل ة والتسل يم للا سللن الخمسللين
إحدى وخمسين ،واثنتين وخمسين ،وث ث وخمسين ،خاصل للا اللقه
السنوات ،كانت الحرك دؤوب  ،ا حرا نفسه ص
وآله وصحبه وس م ،ح

هللا عال ح يلله

الجمهور ي ا الرد القبيح نعللو بللاهلل بللارى

و عال اإليقاء.
هللا اح م بعض الناس لللو مللرة أو مللر ين يللرد ا للقا لرجللك إلل بيتلله
ويقو ال دخل لا ،أج س مر احا ،وانا الداحا يخاة نفسلله و يقللو
أنت ما او إصرارى؟ ما او حم ك؟ أو يت ،وردوى ردا قبيحا ،مللا ا
ع ت؟ يج ح

كل واحد ،الللداحا وغيللره أن يسل لوا أنفسللهم ،الللقي

رجك وقعد ،ينبغا ح يه أن يتوب إل هللا سبحانه و عال  ،الللقي يبحل
حن الراح اقا ةالل دنيللا ،الللقي يريللد مجااللدة حملل ،اللقا ةالل ٌ
رضوان هللا بارى و عال  ،حندما يقو " :ال هم أنت مط وبا ورضاى
مقصودي" إن شاء هللا عال يجع نا صادقين ،ويجع نا من الصادقين.
إ ن :اقا العللرا الجميللل ،العللرا الوديللك ،القا العللرا الللقي يلله
االحترا والتوقير والتقدير ،واقا الرد القبيح مك اإليقاء الشلديد ،انظللر
أثمر حند النبا ص

هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م ،صبرا جمي ،

إصرارا وصمودا واستمرارا ا الدحوة ،سللبحان هللا ك نلله بل با وأمللا
وروحا ونفسا ص

هللا عال ح يه واله وصللحبه وسل م ،يبحل حللن

مفقود متيقن مللن وجللوده ،أنللت مللل بيللدى سللاحتك و ركتهللا بم للان،
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وأنت ا البيت لم خرج ،توق

حللن البحل حنهللا؟ ال ،لمللا ا ؟ ألنللك
أ صور أن قللو وهللا

متيقن أن الساح موجودة ،أين اا؟ نسيت،

لن أبح حنها ،بح حنها ا كل م للان وال جللداا ،ثللم تشل

أنلك

البسها وأنت ناس ،سبحان هللا ،أحد األحباب قا وهللا يا شلليخ أنللا حللدة
مرات صارت معا ق ت له ما ا ؟ قا النظللارة البسللها وأبحل حنهللا،
ال هم صل وس م وبارى ح

سيدنا محمد وآله وصللحبه أجمعللين ،كللان

يمزح ل ن ال يقو إال حقا ،الةفه وأقو له :رب العالمين حتل يبللين
لنا كم نحن ضعفاء ومساكين ،حت ال نت بر انظر أنت البس النظللارة
و بح حنها ،قا نعم ،وهللا يا شيخ كنت اكت بالق م وواضك الق م ح
أ نا  ،الناس كليللرا كانللت

للك الق للم ،اآلن ضللع

اقه التقني ما شاء هللا ك ها ،ن ت ن للغ
الق م ح

اال صللا بللالق م،

أزرارا قل  ،يقللو واضللك

أ نا وأبح حنه ساح  ،إل أن يِست ،جِت ألخرج نزحت

الدشداش وقك الق م ،الق م ح
ن ن :سلليدنا رسللو هللا صل

أ نا وأنا ال احرب.
هللا عللال ح يلله وآللله وصللحبه وسل م،

يللزداد إصللرارا ،يصللبر صللبرا جمللي حتل ي للرب لنللا الملللل ،اللقا
اإلصرار ،اقا االستمرار بالدحوة يد ح

أن سيدنا رسللو هللا صل

هللا عال ح يه وآله وصللحبه وسل م يبحل حللن شللاء اللو موجللود للا
انه ،يقو لك اقا موجود ،أنا أجده ،اقا الشخ

أو اقه المجموحل ،

اقه الفِ التللا يسللخراا هللا سللبحانه و عللال  ،بللل يشللر ها هللا سللبحانه
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و عال بتمهيد حماي الحبي ص

هللا عال ح يه وآله وصحبه وسل م،

من اؤالء الطغاة المتجبرين؛ ألننا ا دار األسباب ،نحتاج إل حمايل
وا للقا الرسللو األحظللم ح يلله الص ل ة والتسل يم وح ل آللله وصللحبه
أجمعلللين ،يطلللوب بلللين م لللارب النلللاس ،وخللليمهم ،ونلللواديهم،
ومجالسهم ،وأسواقهم ،إل أن كان سللن الحاديل حشللرة مللن اإلحل ن
حن بعلته ،ص

هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م ،ا موسللم الحللج

لقلك العا  ،التق بنفر من الخزرج من مدين يلرب ،اا قبل سللم
يلرب ،واو م روه ،واقا ل بيان مللن المدينل المنللورة ،صل

هللا ح ل

ساكنها وس م  ،جاء ب ل أدب ورح بهللم ،وسل م ح لليهم ،وقللا ممللن
القو قالوا من يلرب ،قا من موالا يهود ،قللالوا نعللم ،عللر هم واللم
من الخزرج ،الخزرج كانوا موالين مللك اليهود،القبائللل الموجللودة اللا
بنو قريظ  ،بنو قينقاع ،بنو النظيللر ،بالمدينل المنللورة صل

هللا ح ل

ساكنها وس م ،كانوا قبائل ين وون معهللم للا معااللدات ،كللان اللؤالء
اليهود ح

ديدنهم دائما يليرون الخ ات ،بين القبائل حت

ون لهللم

السيطرة ملل ما اآلن إسرائيل مر احل  ،والنللاس قتللل بع للهم ،واللم
مست نسون ،نائمون ،آمنون ونحن خائفون ،حتل نفهللم مللا ا يللدور للا
الواقك ،هقا ديدن اليهود دائما ،ينبغللا أن نفهللم كيل

عمللل العقللارب

واأل للاحا نعللو بللاهلل بللارى و عللال  ،ينبغللا أن نحللا ع ح ل محبتنللا
مود نا ،نحا ع ح

وحد نا ،ال نجعل الخ ب الفقها سببا ل خللت ب
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والنزاع ،والقتا  ،نعو باهلل بارى و عال  ،وإنما ننظللر إليلله ح ل أنله
نوع ،وبالتنوع ي ون الجما وال ما  ،و ت امل المفاصل ،و عمل مك
بع ها.
ن ن إصرار من سيدنا الرسو صل

هللا عللال ح يلله وآللله وصللحبه

وس م ،ا االستمرار  ،ن ا بهؤالء النفر ،قا أ ج سللون لتسللمعوا إلللا
قالوا نفعل ،ج س ص

هللا عال ح يلله وآللله وصللحبه وسل م للدحاام

إل اإلس  ،وقرأ ح يهم من القرآن ال ريم ،انظروا اللقه مللن أسللالي
الدحوة قراءة القرآن ال ريم ،قلك أنللتم منتبهلون ،والللقي غيللر منتبلله
أرجللو أن ينتبلله ،أن له نحللن مجالسللنا غالبللا للون ( )%99المفللروا
( )%100ال فتللتح إال للا القللرآن ال للريم ،أو ختللتم بللالقرآن ال للريم،
يج حرا القرآن ال ريم ح

الق وب ،اؤالء النفر الست بدأ أحدام

ينظر لآلخر ،وهللا نحن سمعنا اليهود يقولون :يوجد نبللا يبعل  ،قللرب
زمان بعلته ،وإ ا بع سوب نؤمن به ون ون معلله امل واحللدة ح للي م
ونقللت م قتللل حللاد وار  ،ونست صل م  ،اللم يليللرون التنللازع بيللنهم ،
التللاريخ نفسله ،ك نلله يعيللد نفسلله ،األمللر نفسله ،ل ا جيللوو مجحف ل
و دوس ح

بقايا الح ارة اإلس مي  ،كما قا سلليدي ح للرة الشلليخ

قدس سللره للا معللالم الطريللق و للا الحريل الجامعيل  ،لمللا ا؟ ألنهللا
ح ارة ماجن كا رة ال ت ق م مللك ح للارة اإلسل  ،تريللد أن ق للا
ح

ما بقا من اإلس  ،وإال نحن ما ا ع نللا ألمري للا؟ ل ا بجيشللها
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وقو ها و حتل ب دنا ،و قسمنا إل شيك وأحزاب وةوائ
جتمك ح

ومقاا  ،ال

ك م ما ا ع نا لهلا ؟ ل للن نحللن لللم نسللتفد مللن الللدرس مللك

األسلل  ،حنللدما أقللو نحللن ،ال أحنللا جنللاب م -ال -إن شللاء هللا أنللتم
مستفيدون ،ل ن بش ل حا  ،أ م ح

األم مللك األسل  ،ومللك كللل مللا

حصل لنا ،وما اكتوينا ،وما قدنا يقللو واحللد ويقللو لللك نحللن ةردنللا
أمري ا ،ما شاء هللا ةرد م أمري ا.
ن ن :اؤالء حينما سمعوا سلليد األنبيللاء ،صل

هللا عللال ح يلله وآللله

وصحبه وس م ،آمنوا ،هؤالء ة ئللك رضللا هللا عللال حللنهم ،اللؤالء
الست ة ئك قيا دار اإلس  ،ة ئللك انتشللار اإلسل  ،بللايعوا النبللا
ص

هللا عال ح يه وآله وصحبه وسل م ،ورح للوا راشللدين للا العللا

اللانا ،اؤالء الست صاروا اثنا حشر رج  ،رضا هللا عللال حللنهم
وأرضاام  ،وواحدوا النبا ص

هللا عال ح يه وآله وصللحبه وسل م،

والتقللوا بالرسللو األحظللم ح يلله الص ل ة والتس ل يم ،وبللايعوا الرسللو
األحظم حند العقب  ،بيع اإلس  ،الللقين كللانوا مبللايعين أي للا بللاركوا
بالبيع مرة أخرى ،والقين لم ي ونوا مبايعين جاءوا أو مللرة بللايعوا
النبا ح يه الص ة والتس يم وح ل آللله وصللحبه أجمعللين ،واللقه التللا
سم

ببيع العقبل األولل  ،بللايعوا النبللا صل

هللا عللال ح يلله وآللله

وصحبه وس م ببنود بيع النساء ،المقكورة ا سللورة الممتحنل  ،للا
قو هللا بارى و عال بعد أحو باهلل من الشيطان
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{يا أيها النبا إ ا جاءى المؤمنات يبايعنك ح ٰ أن ال يشركن بلاِ شليِا
وال يسرقن وال يزنين وال يقت ن أوالدان وال ي ين ببهتلان يفترينله بلين
أيديهن وأرج هن وال يعصينك ا معروب ۙ بايعهن واسلتغفر لهلن َّللا ۖ
ور رحي ٌم
إن َّللا غف ٌ

}[سورة الممتحن ]12 :

اآلن اثنا حشر ،انظر ست صاروا اثنا حشر ،يقكر كلير ممن يسللمعنا
اآلن من األحباب أو سوب يسمعونا إن شاء هللا عال
أوجه :يا ابنا أنت ا إل

ا التسجيل ،أنا

الختم ،حاو أن عااد هللا حللز وجللل للا

سرى ،و قو وهللا األسبوع القاد سللآ ا بللآخر معلا إلل الخللتم ،إ ا
نحن خمسون حاضرا،وأ

كل واحد منا األسللبوع اللللانا بللآخر معلله،

كم يصير العدد؟ مائ  ،م اح  ،أصللل اللقا التوجيلله مللن انللا ،حتل
ع مون أن ك

المرشدين رضا هللا عللال حللنهم كل

مؤسللس ح ل

ادايات كتاب هللا حز وجللل ،وسللن سلليدنا رسللو هللا صل

هللا عللال

ح يه وآله وصحبه وس م ،الست رجعوا واللم اثنللا حشلر ،اللقا العللدد
يحتاج إل رحاي  ،يحتاج إل حناي  ،يحتللاج إلل متابعل  ،يحتللاج إلل
ع يم ،نحن ليس مقصدنا العدد ،نحن قصدنا التربي  ،قصللدنا التغقيل ،
قصدنا العطاء ،قصدنا البناء،

قلك الرسو األحظللم صل

هللا عللال

ح يه وآله وصحبه وس م ،روحا داء التراب القي شرب بل ن داسللت
أقدامه الشريف ح يه ،صل

هللا عللال ح يلله وآللله وصللحبه وسل م ،مللا

ركهم يرجعون بمفردام ،وإنما بع معهللم سلليدنا مصللع بللن حميللر
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رضا هللا عال حنه ،حت

فهم أيها الداحا ،أنت حندى خمس ا أبا

غريل سللت للا كللقا ،ال تللركهم ،تللابعهم ،خللدمهم ،تواصللل معهللم،
البيع حند العقب سبحان هللا :
{

اقتحم العقب ۞ وما أدراى ما العقب }

[سورة الب د ]12-11:

انا يرجم الشيطان ،ال يرجم ق بالحجارة ،ال يرجم بالبيع  ،يرجم بل ن
يبيعوا أنفسللهم هلل بللارى و عللال  ،المفللروا أن كللل مللن يلقا
اناى يحمل حص يرما بها العقب يتللقكر اللقا الموقل

إلل

العظلليم ،حتل

يراجك بيعته هلل بارى و عال  ،حنده بيع أ ليس حنده بيع  ،القي للليس
حنده بيع وهللا ما شاء هللا مط للق بللال ون ،يللقا أيللن مللا يريللد ،يمينلا
وشماال ،ليس مر بطا ب صل أصيل ،وأساس متين ،يوصل إل التم ين
ا قرار م ين -ال -يوجد ار باة ،ا حالم الروح اقه البيع بال للب
أو أشبه ما نقو بال ب أشبه بالحبل القي رب به أي داب أج للم هللا،
ألجللل أن ال يسلليح للا األرا او سلليح للا األرا كمللا شللاء وكمللا
ريد ،هقه ا حالم المعانا ار باة ،أنت أيللن مللا للقا ل للن روحللك
بعتها ،وأرجو أن ننتبه انا لما ا أنا أقو ل م خاص  ،ح را م ااتمللوا
بجامك سيدنا اإلما مالك بللن أنللس ،للت ن صل ت م قويل بجللامك سلليدنا
اإلما مالك بن أنس ،ألن اللقا الجللامك يلله مللا يلله ،االر بللاة بالم للان،
االر باة بالزمان ،االر باة باألحباب ،االر باة باألشخاص.
اقه من أسس الدين حند أال الللقو  ،أنللا ال أحللدث ناسلا –حاشللاكم -ال
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و لهم ،وال يفهمون سوى ظواار النصوص- ،ال -ينبغللا أن حنللدى
اقه البيع  ،القي ليس حنده بيع أخا المس م ،أختا المس م ال ناما
ال يل ،وال نم ال يل ،حاو أن صل ،بح بجد واجتهاد وصد :
{والقي جاء بالصد وصد به }

[ سورة الزمر ]33:

ينبغا أن ا بالصد و صلد  ،والتصللديق ال يتحقللق إال بل ن بيللك
نفسللك هلل رب العللالمين ،سللبحانه و عللال  ،لمللا بللايعوا البيعلل بهللقا
الش ل ،لم ينسوا الموضوع- ،ال -بايعوا وجللاء اللؤالء بسللت  ،بللايعوا،
ثم صاروا اثنا حشر ،م س اقا ،ثروة اقه ،ينبغا أن نحا ع ح يهللا،
للا وصللاياي أقللو ل للم للابعوا األحبللاب ،ال نسللوام ،حللاولوا أن
تواص ل وا معهللم ،اجمعللوام ،اخللدموام ،بشللروام برحم ل هللا بللارى
و عال  ،أنهم و وا بما حاادوا وبايعوا ،اقه ك ها من انا ،انظللر كيل
بف ل هللا بارى و عال  ،رب العالمين يلبتنا وإياكم بللالقو اللابللت للا
الحياة الدنيا و ا اآلخرة ،من سللن إلل سللن  ،مللن موسللم إلل موسللم،
بايعوا وبع معهم مرشدا ب ل سهول الناس انه مت ثرين دائما وال تاب
به مصط حات الدنيوي اا ليست محرم ال ب س بها ل ن حقيق أنللا ال
أميل كليرا لها يقو لك سفير اإلس
سيدنا رسو هللا ص

سيدنا مصع ابن حميللر ،سللفير

هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م ،معناه جميل

مقبو  ،ول ن- ،ال -سيدنا مصع بن حميللر رضللا هللا عللال حنلله،
بال مر ب اإلرشاد ا حياة خيللر العبللاد ،صل
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هللا عللال ح يلله وآللله

وصللحبه وسلل م ،يللقا انللاى يخللد أملل الللدحوة ،وألنلله موصللو
بالرسو األحظللم صل
مخ

هللا عللال ح يلله وآللله وصللحبه وسل م ،وألنلله

وصاد وملابر ومتبك ومقتدي ،الرسللو هللا صل

هللا عللال

ح يه وآله وصحبه وس م ،جاءت اقه البركات بالموسم القابل جللاء مللن
أال المدينل أكلللر قريبللا مللن ث ثل و سللبعين شخصللا ،لليهم امرأ للان
انظللروا العنصللر النسللائا أي للا بللدأ يبللرز للا اللقه المرح ل  ،بعللد أن
ار قت روح سمي رضا هللا عال حنها إل الم األح  ،شللهيدة للا
اإلس  ،تنير روحها ،واج روحها بللدأت معللالم النسللاء للا مجتمللك
كانت المرأة ورث ،كانت المرأة مسل ين  ،كانللت المللرأة ضللعيف  ،إلل
آخراللا ،ال أصللبح لهللا شل ن مللا شللاء هللا ،تشللرب بالحبيل صل

هللا

عال ح يه وآلله وصللحبه وسل م ،واللل انالللك شللرب أحظللم مللن اللقا
الشرب ،يا رب شر نا بالحبي ص

هللا عال ح يه واله وس م ،يقظل

ومناما دنيا وآخرة ،يا رب العالمين.
إ ن :اؤالء رضا هللا عال حنهم وحن م اثنا حشر ،القين ا معهللم
سيدنا مصع بن حمير رضا هللا عال حنه ،خمس منهم كلانوا مللن
القين التق

بهم رسو هللا ص

هللا عال

ح يه وآللله وصللحبه وسل م،

وواحد منهم لم يستطك لظروب معين أن يح ر ،أحتقللد اسللمه سلليدنا
جابر رضا هللا عال حنلله ،سللبحان هللا مللرة أخللرى ن تقللا مللك العللدد
خمس  ،ام ست أو ما التق بهم رسو هللا ص
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هللا عال ح يه وآللله

وصحبه وس م من الخزرج ،رجعوا إلل ديللارام سللالمين ،عللادوا للا
الموسم القاد  ،ق خمس حادوا ،معنللاه انلله مللن االثنلا حشللر خمسل
هللا عللال ح يلله وآللله وصللحبه

منهم من القين بللايعوا رسللو هللا صل

وس ل م حنللدما حللرا نفسلله الشللريف ح لليهم ،ح يلله الص ل ة والتس ل يم،
والسللبع بللايعوا مبايع ل أولي ل  ،ألو مللرة يتشللر ون بالحبي ل ح يلله
الص ة والتس يم ،بعد لك اؤالء ا معهم سيدنا مصع  ،رضا هللا
عال حنه ،وحاد بهقا العدد المبارى ما شاء هللا .
هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م،

و يما قا به سيدنا رسو هللا ص

من ال قاء مك اؤالء ،اؤالء بيعللتهم مخت فل  ،صللارت ليسللت قل بيعل
اإلس

وال بيع النسللاء ،ال أضللي

النبا صل
ص

لهللا بنللد آخللر ،واللو أنلله يحمللون

هللا عللال ح يلله وآللله وصللحبه وسل م ،ويسللتقدمون النبللا

هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م ،إل المدين المنورة ويحمونله

كما يحمون حيالهم و راريهللم و نفوسللهم وأمللوالهم ،رضللا هللا عللال
حنهم وحن م،

انت ا جنح ال يل بسري ام  ،واقه من الح م  ،مللن

الح م ؛ ألنه ليس من الح م أن جعل سبعين واحدا وام داخللل م ل
لقم سائغ لهللؤالء األشللرار المتربصللين ،و عل اللم متربصلون جللدا
ومعهم الشيطان ،سللواء كللان شلليطانا جنيللا أو شلليطانا انسلليا ،بمجللرد
انتهت مراسم البيع  ،وحادوا إل رحللالهم ،صللرف للا أاللل م ل اللقا
صوت المعارا ،أن اناى جماحل مللن يلللرب عااللدوا مللك صللاحب م
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ح

قتال م ،وبدأت المشاكل وبللدأت االسللتخبارات والمخللابرات عمللل

ح

ب ن اقا

قد وسا  ،ول ن هللا بارى و عال س م ،اقتنك أال م

االجتماع لم يحصل ،ل للن مللا ركللوا األمللر ،انظلروا إصللرارام ح ل
اإليقاء ،انظر حرصهم ح

مبدئهم ،أنت ربما تع م الح م حتل مللن

ال ا ر ،حت من الداب أج م هللا ،نحن أين حرصنا ح

منهجنا؟ أين

حرصللنا ح ل رموزنللا؟ يجل أن نسل أنفسللنا اللقه األسللِ  ،اللؤالء
مشركون وانظللر حرصللهم ،ا ابللوا واقللرأوا اللقه الصللفح مللن سلليرة
الحبي ص

هللا عال ح يه وآله وصحبه أال الطي  ،المهللم البيعتللان

حند العقب اسم له ظ له ،أنللت للرى مللك أنله وجلد حقبل  ،ل للن يوجللد
يسر ،يوجد بيع :
{إن مك العسر يسرا}

[سورة الشرح ]6:

اقا اليسر القي مك العسر من االسم العقب  ،ما اللقه العقبل ؟ مللا يملللل
م انهللا ؟م للان رجللم الشلليطان ،أصللل القص ل مللا ا؟ القص ل أن سلليدنا
إبراايم الخ يللل ح يلله الصل ة والتسل يم ،يتعللرا إليلله الشلليطان حتل
يمنعه من نفيق أمر هللا بارى و عال  ،وأمر صع  ،صللع  ،صللع ،
يقبح ابنه ح يهم الص ة والتس يم ،ن ن اللقا م للان ،هللا بللارى و عللال
أراد بنراد ه واختياره أن يع منا أن من ظ له ،من معانيه ،مللن ألفاظلله،
من روحه ،من معقوله ،كل اقه الع و  ،و و كللل ي ح للم ح لليم ،يللا
أيها الداحا أنت ال تصللور أن العقبل نفللك حنللك ،ال ،العقبل موجللودة
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ل ن كن حصيفا ،كن شريفا ،كن صادقا ،كن مخ صا ،كن موقنللا ،كللن
مستقيما ،وحند لك أبشر ،البد من ظهور معالم اليسر ،اللا موجللودة
ل للن مخفيل  ،ابللت ء لللك ،أ صللبر؟ أ تللز بللالمنهج؟ وبعللد لللك رجللك
اؤالء ،ع مللون أنله قريبللا لللم يبللق دار ،أو لللم يبللق بيللت للا المدينل
المنورة ص
ح

هللا عال ح

ساكنها وس م ،إال و يه مس م أو مس م أو

األقل يه خبر اإلسل  ،و يتللداو ويتنللاقو ،نللؤمن أو ال نللؤمن،

إل أن هي ت األجللواء ،هيِل امل  ،عنللد لللك أمللر بللالهجرة ،ل مر
ص

هللا عال ح يه وآله وصحبه وس م أصلحابه بللالهجرة ،واللو بقللا

ينتظر أمر هللا بارى و عال له ،ح يه الص ة والتس يم ،والهجللرة مللن
أولهللا إلل آخراللا ،يهللا معللالم ،ومعللالم ،ومعللان ،و معللان ،ال بل س
أحيانا أحد منللا مللل أن يتللقو

ويتحقللق ،ل للن كمللا ق للت مللن البدايل ،

وأقو اآلن أي ا ال نريد ر ا ريا قل  ،وال نريللد ثللراء ح ميللا قل ،
نريد التطبيق ،نريللد التحقللق ،وهللا يللا أبنللائا إن الموضللوع مسلؤولي
حظيم أمللا رب البريل  ،سللبحانه و عللال أن ال ننظللر إلل المبايعل ،
ح

أنه نحن وضعنا أيدينا بيد المرشد ،نحن ح

خيللر ،ويللو القيامل

يللدا عون حنللا ،وللليس ح ينللا ب ل س ،ونسللرح ونمللرح كمللا نشللاء ،ننللا
ونسللتيقع كمللا نريللد ،ال ،اس ل نفسللك مللا ا قللدمت؟ بمللا ا أ يللت ،أيللن
األحباب؟ أين استلمار الطاقللات؟ أيللن اختللرا بل احتللرا ؟ أيللن...؟
أين....؟

قلك حقيق أجد نفسا أنا محتاج أن أكون بخدمت م ،وخدم
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ببركت م وبرك إخ صل م ،وأن أ كللر

من يستمك ،بعد لك أن نتقو

ل م بعض اقه الفهو  ،لهللقه المنشللورات ،ربمللا ح ل األقللل محاضللرة
أخرى ،وآس

إ ا كنللت قللد أثق للت ح ل ح للرا م ،أو ك فللت م مللا ال

طيقون ،نعو باهلل بارى و عللال  ،ورب العللالمين يسل حنا بهللقا الفهللم
اإليمان الراقا والقو النبوي الشللا ا ،والراقللا لعللل هللا حللز وجللل
أن ي ط
وص

بنللا ،وي طل

بهللقه األمل بنللا ،أن ربنللا اللو ال طيل

هللا وس م وبارى ح

الخبيللر،

سيدنا البشللير النللقير ،سلليدنا محملد وآللله

وصللحبه أجمعللين ،اسللتودح م هللا العظلليم الللقي ال

لليك ودائعلله،

سللبحانك ال هللم ،وبحمللدى ،نشللهد أن ال اللله إال أنللت ،أسللتغفرى وأ للوب
إليك ،سبحان ربللك رب العللزة حمللا يصللفون ،وسل
والحمد هلل رب العالمين ،والس

ح ل المرسل ين،

ح ي م ورحم هللا عال وبركا ه
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