
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

 وأنفسهم،من أمنه الناس عَّل أمواهلم  ؟  )أال أخربكم باملؤمن  الوداع :)يف حجة    َعَلْيِه َوَسلىمَ   َصَّلى اهللىقال   

َواملَُْهاِجُر َمْن َهَجَر َما ََنَى    اهلل،واملجاهد من جاهد نفسه يف طاعة    َوَيِدِه،ِمْن لَِسانِِه  الناس    املُْْسلُِم َمْن َسلِمَ و

 . (( واخلطايااهللى )أو من هجر الذنوب 

قرا السالم عَّل من عرفت ومن مل طعم الطعام وتُ تُ ؟ فقال :)وُسئل عليه الصالة والسالم: أي اإلسالم خري

 تعرف( 

عنه   اهلل  َبْرَزَة ريض  َأِِب  بِهِ َقاَل:وعن  اهللُ  َينَْفُعنِي  َشْيًئا  َعلِّْمنِي  اهلل  َرُسوَل  َيا  ُيْؤِذي   ؟))ُقْلُت:  َما  اْنُظْر  َفَقاَل: 

 ((                                                                 النىاَس َفاْعِزْلُه َعْن َطِريِقِهمْ 

              هم املسلمون احلقيقيون   األخالقاالخوة واملتحلون هبذه هذه هو اإلسالم أهيا 

لإلسالم شاء أم أبى،  غري مسلم فهو سفري    مسلم أوسواء كان نزوله يف جمتمع    ،نزل وحل   فاملسلم حيثام 

وأخالق  فالكل لإلسالم  نموذج  أنه  عَّل  إليه  ينظرون  بينهم  حل  ان  املسلمني  غري  سيام  ال  اليه   ه، ينظر 

 نه يمثل املسلمني، وأنه صورة وانعكاس هلم  وينظرون إليه عَّل أ

ابتالء عظيم من اهللو يتنبه  منا  ومسؤولية كبرية جيب عَّل كل مسلم    ، واهلل هذا  هلا فاهلل سبحانه وتعاىل أن 

                               ((  يقول ))وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون

فإماابتالء      هبذا    عظيم  اخللق  حتبب  اوان  اجلريرة   الدين،  وتكون  الدين  هذا  وشتم  سب  يف  سببا    تكون 

   عليك والتبعة عند اهلل  

عن مجيلة  صورة  خالله  من  وقدم  اإلنسان،  استثمره  إذا  نعمة  املسلمني  غري  مع  اإلسالم   فالتعامل 

ويكشف للناس ما هو عليه من عقيدة سامية وأخالق فاضلة بذلك يدعو إىل اهلل عز وجل    واملسلمني، فأنه

فكل واحد منا سفري هذا   احلقيقة،أهيا األخوة أحوج ما نكون إىل فهم هذه    الناس، نحنوحب اخلري لكل  

ثغر من ثغور اإلسالم ))أنت وانا عَّل ثغر من ثغور اإلسالم فال    وأنا عَّلأساء لدينه أنت    َأساء،فإذا    الدين،

 وقبلكيؤتني اإلسالم من قبيل 



 

 

عن أم سلمة زوج النبي صَّل اهلل عليه وسلم قالت ملا نزلنا أرض احلبشة جاورنا هبا خري جار النجايش  ))  

يوم  د نكرهه ،ويف  نؤذى وال نسمع شيئا  تعاىل ال  ديننا وعبدنا اهلل  ليسأهلم  عن  أمنا عَّل  النجايش   عاهم 

دينهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف ديني وال يف دين أحد من هذه األمم قالت 

امليتة   نعبد األصنام ونأكل  امللك كنا قوما أهل جاهلية  أهيا  له  الذي كلمه جعفر بن أِب طالب فقال  فكان 

جلوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا عَّل ذلك حتى بعث اهلل إلينا ونأيت الفواحش ونقطع األرحام ونسيئ ا

فدعانا إىل اهلل تعاىل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن  ،رسوال منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه 

اجلوار   وحسن  الرحم  وصلة  األمانة  وأداء  احلديث  بصدق  وأمر  واألوثان  احلجارة  من  دونه  من  وآباؤنا 

ن املحارم والدماء وَنانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف املحصنة وأمرنا أن والكف ع 

يات آ نعبد اهلل وحده ال نرشك به شيئا وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام ، ورشح له عن اإلسالم ثم قرأ له  

عمرو   م ملكة :واهلل يا وقال لعمرو بن العاص الذي ايت يطلبهم منه ليعيدهمن سورة مريم فبكى النجايش  

   ال أسلمهم إليكم أبدا وال أفعل                                                                        

كيف   اهلل  انظر  ريض  جعفر  اإلمام  اإلسالم  ف  اخللق  عنه؟عرى بحسن  للنجايش  فه  النجايش    فأحب  عرى

   مالنجايش منهم ورأى صدق دعواهسمع  فيه، فقد ودخل اإلسالم 

كانوا نعم السفراء هلذا الدين ولو أي واحد منا سافر اىل اي بلد ويف هذا البلد دين آخر ومعتنقوا هذا الدين 

  منحرفون، يكذبون، مقرصون، مهملون، خمادعون يرتكبون اآلثام واملعايص، هل يمكن أن خيطر يف بالك 

نظرك  إطالقًا ال يوجد عندك ثانية من وقتك أن هتتم بدينهم ألَنم ساقطون من    دينهم؟ للحظة أن تفكر يف  

   دينهم ساقطًا عندك أن يكون باب أوىل  فمن

لدين،  حتى أن يفكر يف هذا ا   وال ، وبكل رصاحة ال يمكن أن خيطر يف بال غري املسلمني أن يعتنقوا  اإلسالم

والتواضع  العهد،  وإنجاز  والوعد،  والوفاء،  واألمانة،  الصدق،  من  مستوى  أعَّل  يف  املسلمون  يكن  مل  ما 

   والعلم، والتفوق يف كل املجاالت 

ن أو يف إعطاء صورة  يولكن لألسف نحن نسهم يف زعزعة ثقة الناس باإلسالم أو يف تشويه صورة املسلم

أرى   أن  قبل  اإلسالم  عرفت  أين  هلل  احلمد  يقول  منهم  كثري  ))وحتى  الدين  هذا  عن  (  املسلمني( مزورة 

   كلامت لو تفكرنا فيها لبكينا الدم واهلل 

 



 

 

أهيا    يقولختاما  اْلَعِزيُز   االخوة  َأْنَت  إِنىَك  نَا  َربى َلنَا  َواْغِفْر  َكَفُروا  لِلىِذيَن  فِْتنًَة  َعْلنَا  ََتْ اَل  نَا  ))َربى تعاىل  اهلل 

( دعاء قرآين ينبهك أنه عندما يلتقي بك مرشك كافر ملحد وجيد منك انحرافا، أو نفاقا، أو كذبا،  احْلَكِيُم(

قويت فيه الكفر وجعلته يعتز   الكافر؟ أنت ماذا فعلت مع هذا    أ، اخلط أنا الصح وهم    نفسه؟ماذا يقول يف  

أنا يف بالد   نفسه:  يفيقول   إن الغافل واألمحق هو الذيفتنة له وكنت اسوء سفري هلذا الدين    بكفره، وكنت

 وهذا أول طريق الضياع احلقيقي   ،عيلرقيب  والغريبة أفعل ما أشاء، 

الشباب   أهيا  أمجلكم  عفة    ما  يف  موسى، يوسف، وأنتم  هارون، وقوة  إبراهيم، وحِ  وفصاحة  وسالم  لم 

الصالة والسالم  فأنتم متثلون األنبياء ألنكم مسلمون أنتم للهداية ال    وعليهم    وأخالق حممد عليه عيسى ،

 .للغواية

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


