
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

تكريًما له  الذين ال يعصون اهلل ما امرهم  خلَق اهلل اخللَق وفاَضَل بينهم؛ فخلَق آدم بيده وأسجَد له املالئكَة   

اهلل مجيعا، إال أنه قدم وفضل عليهم مجيعا حممد بن عبد اهلل   عند وأرسل األنبياء والرسل وهم مكرمون    ،

، وسلم  عليه  اهلل  َوَرَفَع صىل  اهللَُّ  َكلََّم  َمْن  ِمنُْهْم  َبْعٍض  َعىَل  َبْعَضُهْم  ْلنَا  َفضَّ ُسُل  الرُّ ))تِْلَك  بينهم  وفاضل 

، وال  شهر رمضان مع باقي الشهور   وفاضل اهلل بني الشهور والليايل و األيام، فال يستو   َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت((

، فان هلل خواصا ، وال أيام العرش األوىل من ذي احلجة مع باقي األياملياليه العرش األخرية مع باقي الليايل 

ِذي َجَعَلُكْم َخاَلئَِف اأْلَْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت )يف األزمنة واالمكنة واألشخاص  )َوُهَو الَّ

سبغه عىل من يشاء من خلقه ، فكان من نعمه ان ميز هذه االمة امة اإلسالم من هنا نعلم ان هلل فضال هيبه ويُ 

 . امة حممد صىل اهلل عليه وسلم بكثري من املزايا، عىل باقي األمم 

االمة   اخلري  التي  هذه  مواسم  يف  تتقلب  اإلسالم  فجر  منذ  حتى    وما ،مازالت  مبارك  موسم  من  خترج  أن 

لتبقى حمط نظرِ   ، ان    عنايةِ   تدخل يف موسم غريه  ووالية ورعاية اهلل تعاىل، وال حيق الحد منا أهيا االخوة 

ينفي اخلريية عن االمة، ولو كانت متر بحالة الضعف واهلوان وتكالب أمم األرض قاطبة عليها، ولو كان  

 ! الكبائر مرتكبوفيها املذنبون واملقرصون و 

بالوح  هلل  تشهد  التي  البسيطة  وجه  عىل  الوحيدة  االمة  أهنا  بالرسالة يكفيها  ولرسوله                                                             دانية 

ُقوا اهللََّ َوآِمنُوا بَِرُسولِِه يُ  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ْؤتُِكْم  هذه االمة التي ضاعف اهلل اجورها يقول املوىل الكريم ))َيا َأهيُّ

و  َرْْحَتِِه((  ِمْن  اكِْفَلنْيِ  النبي  كرجل يقول  والنصارى  اليهود  ومثل  مثلكم  ))إنًم  البخاري  يف  كًم  لكريم 

استعمل عًمالا فقال: من يعمل يل إىل نصف النهار عىل قرياط قرياط؟ فعملت اليهود إىل نصف النهار عىل 

قرياط قرياط، ثم قال: من يعمل يل من نصف النهار إىل صالة العرص عىل قرياط قرياط؟ فعملت النصارى  

ال نصف  مغرب  من  إىل  العرص  صالة  من  يل  يعمل  من  قال:  ثم  قرياط.  قرياط  عىل  العرص  صالة  إىل  نهار 

الشمس عىل قرياطني قرياطني؟ أال فأنتم الذي يعملون من صالة العرص إىل مغرب الشمس عىل قرياطني  

 ال اهلل: قرياطني، أال لكم األجر مرتني. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عمالا وأقل عطاء، ق



 

 

أعطيه من شئت       فإنه فضيل  قال:  قالوا: ال.  قال هل ظلمتكم من حقكم شيئاا؟  اهلل:    ((  ابن حجر رْحه 

   .فهذه األمة إنًم رشفت وتضاعف ثواهبا بربكة سيادة نبيها ورشفه وعظمته

َها َوَأْكَرُمَها َعىَل اهللَِّ  تتمون  ْنُتْم أ (( ىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص  َقاَل  ، َأْنُتْم َخرْيُ ةا     ((َسْبِعنَي ُأمَّ

للجنة   دخوال  والسابقون  بعثا  االخرون   )) السابقون  اآلخرون  ))نحن  رواية  ذلك   ويف  يف  جاءت  وقد 

وسلم عليه  اهلل  صىل  قوله  منها  كثرية  جييز: أحاديث  من  أول  وأمتي  أنا  ويف  ))))فأكون  الصـراط  يعني 

                            ))))نحن أول من يدخل اجلنة :احلديث اآلخر عند البخاري يقول عليه الصالة والسالم

ا أم:هذه األمة أكثر  أهل اجلنة، فعن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال: قال لنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

، اجلنة  أهل  ربع  تكونوا  أن  ثم   ترضون  فكربنا.  اجلنة؟   أما :قالقال:  أهل  ثلث  تكونوا  أن  قال:    ترضون 

  ر أهل اجلنة  إين ألرجو أن تكونوا شطثم قال : فكربنا. 

ففي الصحيح ان النبي  صىل اهلل عليه وسلم تال اهلل عليه وسلم ،هذه االمة التي سرييض ربنا فيها نبيه صىل  

ُه ِمنِّي   َفإِنَّ َتبَِعنِي  النَّاِس َفَمن  َن  ا مِّ ريا
َأْضَلْلَن َكثِ ُنَّ  َفإِنََّك قول اهلل عز وجل يف إبراهيم ))َربِّ إِهنَّ َوَمْن َعَصايِن 

َرِحيمٌ  هْبُ َغُفوٌر  ُتَعذِّ ))ِن  السالم  عليه  عيسى  وقول  اْلَعِزيُز ((  َأنَت  َفإِنََّك  هَلُْم  َتْغِفْر  َوإِن  ِعَباُدَك  ُْم  َفإِهنَّ ْم 

وربك   -وبكى فقال اهلل عز وجل يا جربيل اذهب إىل حممد    .اللهم أمتي أمتي  :احْلَكِيُم((فرفع يديه وقال

عليه وسلم بًم فسله ما يبكيك فأتاه جربيل عليه الصالة والسالم فسأله فأخربه رسول اهلل صىل اهلل    -أعلم  

وجاء عن  ((    فقال اهلل يا جربيل اذهب إىل حممد فقل إنا سنرضيك يف أمتك وال نسوؤك  -وهو أعلم    -قال  

النبي ومعه الرهط ,والنبي معه  فرأيتابن عباس قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ))عرضت عيل االمم ،

ع سواد  يل  رفع  ,اذا  احد  معه  ليس  والنبي  والرجالن  مويس  الرجل  :هذا  يل  فقيل  امتي  اهنم  ,فظننت  ظيم 

الفا يدخلون   ,فقيل يل : هذه امتك ومعهم سبعون  ,فنظرت فاذا سواد عظيم  بغري حساب وال    اجلنةوقومه 

ا -عز وجل  -فاستَزدتُّ ريب عذاب ..(( وجاء يف رواية ))  (( فزاَدين مع كلِّ واحٍد سبعني ألفا

يِن  حِفَظ اهلل دينَها  هذه االمة   الدِّ َعىَل  لُِيْظِهَرُه  احْلَقِّ  َوِديِن  بِاهْلَُدى  َأْرَسَل َرُسوَلُه  الَِّذي  ووَعَد بإظهاره ))ُهَو 

ُكوَن(( املُْرْشِ َكِرَه  َوَلْو  ِه  األمُر    ُكلِّ هذا  ))ليبُلغنَّ  والسالم  الصالة  عليه  الدين    -وقال  الليُل    -أي:  بَلَغ  ما 

بيَت مَ  وجعل كتاهبا   ))َدٍر وال وَبٍر إال أدخَله اهلل هذا الدين، بعزِّ عزيٍز أو بُذلِّ ذليلٍ والنهاُر، وال يرُتُك اهللُ 

ا  نورا وهدى وموعظة للمتقني ، هيَمَن عىل مجيع الُكتب السابِقة قال )) قا  َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ ُمَصدِّ

 



 

 

َوُمَهْيِمنااملَِ           ِمَن اْلكَِتاِب  َيَدْيِه  َبنْيَ  التبديل والتحريف والزيادة    َعَلْيِه((  ا  والنُّقصان  وحِفَظه اهلل تعاىل من 

ْكَر َوإِنَّا َلُه حَلَافُِظوَن(( وأوكل حفظه لنفسه )) ْلنَا الذِّ  إِنَّا َنْحُن َنزَّ

والتي  عنها االرص واالغالل  اهلل  وضع  التي  الوسط  االمة  انتهينا  ملا  االمة  هلذه  اهلل  ميزات  نعدد  بقينا  ولو 

                      جعل هلا األرض مسجدا وطهورا واحل هلا الغنائم اىل غري ذلك من الفضائل  

اطلق عىل هذه االمة من غري مضمونريية  واخل لكن هذه األفضلية    له من    ليست لقبا  وعمل ولكن البد 

هذه   باستمرار  مرهونة  األفضلية  وهذه  قلوهبا،  وتوجهات  وتفكريها  االمة  واقع  يف  عمليا  تتجسد  حقيقة 

االمة عىل اخلصائص  التي حددها ربنا فاذا ما انحرفت فان اخلريية تتناقص وهذا السبب يف تكالب األمم 

 علينا     

ٌل ُمكرَّ  به، وأن يدُعو  فاملُؤمُن من هذه األمِة ُمفضَّ ك  يتمسَّ بدينِه، وأن  يعتزَّ  به أن  ٌف منصوٌر، حقيٌق  ٌم ُمرشَّ

هذه   من  كونِه  عىل  اهلل  حيمَد  وأن  الباطِل،  بأهل  يتشبَّه  وأال  إليه،  اٍط  ))غرَيه  رِصَ إِىَل  َريبِّ  َهَدايِن  إِنَّنِي  ُقْل 

ا َوَما كَ  َة إِْبَراِهيَم َحنِيفا كِنيَ ُمْسَتِقيٍم ِديناا ِقَيًما ِملَّ  (( اَن ِمَن املُْرْشِ

   ال يعُظُم فرٌد من أفراد هذه األمة إال بالعمل بُأصول دينِها ورشائِِعها وبنفس الوقت  

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 


