
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل   

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده  

َا  }  ، ورسوله ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ إِالَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ َيا َأهيه ِذيَن آَمنُوا اتَّ ُكُم }،{الَّ ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َيا َأهيه

ُقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء وَ  اتَّ

َرِقيباً  َعَلْيُكْم  َكاَن  اهللََّ  إِنَّ  َواْْلَْرَحاَم  َلُكْم  }،  {بِِه  ُيْصلِْح  َسِديدًا  َقْوالً  َوُقوُلوا  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه َيا 

أما بعد: فإن أصدق احلديث كتاب   { َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعظِيامً َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللََّ

اهلل، وخري اهلدي هدي حممٍد صىل اهلل عليه وآله وسلم، ورش اْلمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة  

          ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار  عباد اهلل: 

 صىل اهلل عليه وسلم   مع التطبيق العميل الذي مارسه أصحاب النبيلعيل أطوف أنا وانتم يف عجالة رسيعة  

ُسوِل إَِذا َدَعاُكمْ }  تعاىل  الذين فهموا وعقلوا قوله  ِذيَن َآَمنُوا اْسَتِجيُبوا هللَِِّ َولِلرَّ َا الَّ  هذا التطواف و  علَّ {َيا َأهيه

ويكون    ،وسلم  تكون لنا فيها العربة صص التي ختربنا عن حال أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه  هذه القَ 

وتكون دافعا لنا لنتعامل مع أومر اهلل ورسوله كام تعاملت تلك الثلة التي زكاها اهلل من فوق  ،لنا فيها العظة  

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْلَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن اْلُْنَْكِر وَ }فقال  سبع سموات     . {ُتْؤِمنُوَن بِاهللَِّ ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ

اهلل عىل    اهلل ورسوله  يفتُح   ْلعطني الراية غدًا رجاًل حيبه اهلل ورسوله وحيُب    :قال رسول اهلليوم خيرب  ففي  

ورسوله يديه اهلل  حتبَّ   !!]حيبه  أن  غريبا  النِّورسولَ   اهللَ  ليس  من  به  يغذوك  ْلا    كله   العجَب   ولكنَّ   ،عمه 

اهللُ  اهلل  ! هورسولُ   العجب أن حيبك  أحبه  فدعا     ورسوله إال ْلنه عاش حياته عبدا هلل ممتثال ْلمر اهلل[وما 

شيئًا ثم   عيلي   فسارَ  . أحسن وال تلتفت حتى يفتح اهلل عليك:  عيل بن أيب طالب فأعطاها إياه وقال   رسول اهلل 

يشهدوا أن ال إله إال اهلل   قاتلهم حتى  :قال وقف ومل يلتفت فرصخ: يا رسول اهلل عىل ماذا أقاتل الناس؟  

 . وأن حممدًا رسول اهلل، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأمواهلم إال بحقها، وحساهبم عىل اهلل

 



 

 

 

فلام ناداه مل     وال تلتفت:  انظر أهيا اْلسلم كيف طبق عيل بن أيب طالب أمر الرسول ْلا قال له اهلل   يا سبحان 

ُسوِل إَِذا َدَعاُكمْ }ْلهنا تربى   يتلفت وأجابه  .{اْسَتِجيُبوا هللَِِّ َولِلرَّ

التي   واحلياة  احلقيقة  احلياة  أن  عمليا  التي  فعلم  احلياة،  هذه  ليست  لنا  ربنا  ومرور  أرادها  عبور  دار  هي 

سكر يعاين  الذي  اْلحترض  فيها  يقول  التي  اْلستقر  دار  احلقيقية  اْلوت  للحياة  َيا}ات  ْمُت    َيُقوُل  َقدَّ َلْيَتنِي 

 هو يغادر ما كان يسميها حياته  وهو حر فيها. {حِلََياِت 

 .   وزوال  أما اآلن فأصبح عني اليقني عنده أن احلياة التي مرت وانقضت أنام هي حياة ابتالء واختبار

اْلسجد   معة وقبل أن يصل اْلسجد سمع ْلجل صالة اجل  النبوي    وهذا عبداهلل بن رواحة  يف طريقه إىل 

فجلس مكانه  ،  أو ))أهيا الناس مكانكم((   ))اجلسوا(( رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو خيطب يقول:

خارج اْلسجد حتى فرغ من خطبته]جلس يف حرارة الشمس يف تلك البالد التي كلنا يعلم كيف تكون فيها  

الظهرية انام كانت رسعة    احلرارة وقت  للمسجد وأصيل  يف    قارن حاله مع حالنا  !!االمتثال ومل يقل أصل 

ونبحث    ضيق النفس ومن ومن  حلرارة ومنومن ارتفاع اكيف نتشكى من االزدحام    مثال  صالة الرتاويح 

الرتاويح نأت لصالة  ألف عذر كي ال  الدنيا وْل،  عن  ْلاذا كنا سادة  اذا لنقارن حالنا بحاله وبعدها سنعلم 

))زادك اهلل حرصًا عىل   فقال: صىل اهلل عليه وسلم  ، فبلغ ذلك النبينحن اليوم أذل أمة عىل وجه اْلرض

 طواعية اهلل ورسوله((. 

أن   اْلقصود جلس قبل  الصحايب اْلمر باجللوس وهو مل يعلم من  فانظروا أهيا اإلخوة: فبمجرد أن سمع 

 يدخل اْلسجد. 

أوصني وخصني بأمر يكون مثل العهد بيني وبينك أن أنا امتثلت فقال له   جابر بن ُسليم قال يا رسول اهلل

إله الذي ال  ايل    إال هو،  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ))ال تسبن أحدًا(( فقال جابر: واهلل  بعد أن عهد 

 النبي ما سببت حرا وال سببت عبدا وال سببت شاة وال سببت بعريا 

له يريد أال خيالف وصية حبيبه   الذي قال  ربه  َدَعاُكمْ }  :رسول  إَِذا  ُسوِل  َولِلرَّ ولو أرنا رسد    {اْسَتِجيُبوا هللَِِّ 

الثلة   يروي قصص هؤالء  نزل خطيب عن منربه وهو  ْلا  اْلبارك يف هذا اْلمر  والسلف  الصحابة  قصص 

 ْلهنا سنة!! الذين امتثلوا ظاهرا وباطنا والذين عظموا سنة نبينا ْلهنا سنة ونحن تركنا سنة نبينا  

 



 

 

 

مبلغ عن هذا الرب وجب عليك إن كنت يف دائرة   رسولي   ان اهلل رب لك وأن حممداً أهيا العبد  فطاْلا آمنت  

ِذيَن َآَمنُوا اْسَتِجيُبوا هللَِِّ  }فقال:   ال ثالث هلام  الذي جعل اْلمر قسيامناْليامن أن َتتثل بام أمر به ربك   َا الَّ َيا َأهيه

ُسوِل إَِذا دَ  يِيُكمْ   َعاُكمْ َولِلرَّ فاهلل نادهتم وهم استجابوا لنداء دليل صدق االيامن  االستجابة ْلوامر اهلل  ف{ْلَِا حُيْ

 فإن مل تكن هذه رهبم سبحانه ،

َبَع َهَوا}: حتققت الثانية اَم َيتَّبُِعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضله مِمَِّن اتَّ ُه بَِغرْيِ ُهًدى ِمَن اهللَِّ  َفإِْن مَلْ َيْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنَّ

   {إِنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاْلنِِيَ 

احْلُْسنَى}نعم ُِم  لَِرهبِّ اْسَتَجاُبوا  واآلاحل{لِلَِّذيَن  بالدنيا  والرهبة    ، خرةسنى  والعزة  والعلو  بالتمكني  بالدنيا 

 سبحانه  واحلسنى باآلخرة جماورة الرمحن

ُأوَلئَِك } بِِه  اَلْفَتَدْوا  َمَعُه  َوِمْثَلُه  ََجِيًعا  اْْلَْرِض  يِف  َما  هَلُْم  َأنَّ  َلْو  َلُه  َيْسَتِجيُبوا  مَلْ  ِذيَن  َساِب  َوالَّ احْلِ ُسوُء  هَلُْم   

   {َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَِْهادُ 

   .نفع الندمساعة الندم يوم ال ي تأتالفرصة مازالت قائمة ومتاحة قبل ان  

مرَّ رسول اهلل يف يوم من اْليام بقرب قرب فقال قرب من هذا ؟ قالوا قرب فالن بن فالن فقال: ))واهلل لركعتان  

أحب اىل هذا من بقية دنياكم(( يتمنى هذا اْليت لو ارجعه اهلل للدنيا ليصيل فقط ركعتني ال يريد شيئا من  

   ياكم من هذه الساعة  إ أعاذنا اهلل و ال يفيد فيها الندم حطام هذه الدنيا ولكن هذه ساعة الندم التي  

 تسمعون واستغفر اهلل يل ولكم   أقول ما                                                             

 

     

 

 

 

 

 

 


