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 -صلى الله عليه وسلم – الله تأييدمن وحي الهجرة  

 للشيخ 

 السيد مراد سالمة
أستمنحه جل في و ، أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه التي تقّر بالشكر فال تبور، ومصرف األعوام والدهور، الحمد لله مقدر األيام والشهور

 ، فهو سبحانه الُمؤمل لكشف كل كرب وجبر كل مكسور، عليائه التوفيق في كل األمور

بعثه الله  ،وأشهد أن نبينا محمًدا عبد الله ورسوله، يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور، الغفور الشكور، ال إله إال الله وحده ال شريك لهوأشهد أن 
ى آله لله عليه وعلصلى ا، ورضوان وحبور، وزكت النفوس العليلة فغدت في سعادة وسرور، فأشرقت شمس الحق في كل الربوع والدور، بالهدى والنور

 وسلم تسليًما كثيرًا.، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وصحبه ليوث الوغى والقدور

 بعد:أما 

 جادة الطريق  إىلاألليم لعلنا نعود  األمةعلى واقع  والعرب ولنسقط أحداثهانعيش معكم لنستلهم من وحي اهلجرة املباركة الدروس 

  والطغيان الكفروأهل  اإلميان أهلفاهلجرة مل تكن حدثا عاديا بل كانت ملحمة بني 

 به الغمة  لتنكشفمة سراجا يضيء لأل وما زالتاهلجرة كانت 

 -اهلل عليه وسلم صلى-لنبيهاهلجرة كانت معونة وتأييدا من اهلل تعاىل 

  األخالق. الرمحة، مدينةمدينة  األمن،مدينة  اإلميان،مدينة  ،املدينة الفاضلة إلقامة وانتصارا وفتحا مبينااهلجرة كانت نصرا 

 اهلل تعاىل لنا  تأييد إىل وكيفية الوصولالتأييد  صورن ببعض اذهيا لنشنف اآل

  ال جتهلوا جمدكم يا قوم وادكروا      يف هجرة املصطفى مغزى ملدكر

  أو للرياسِة أو للفخِر ما انتصروا    لو كان للمال أو للجاه قد خرجوا

  عقيدٌة وهلا األرواَح قد نذروا          اهلل يعلُم أن القوَم حتفُزهم

  وبالعقيدِة ُيرمى القوُس والوتُر         فبالعقيدِة قام القوُم وائتلفوا

  منارٌة بسنا التوحيِد تفتخُر     وبالعقيدِة ذّل الِشرُك وارتفعت

  جيوُش ِكسرى فال تاٌج وال ُسُرُر    وبالعقيدة كان الّنصر وانهزمت

  رياُضُه فله األزهاُر والثمُر         وبالعقيدة راَج الِعلُم وازدهرت

 اسقّووا العقيدَة فاإلمياُن ُيْحَتَضُر األس        َضْعُف العقيدة داُء الشرِق فانتبهوا

 ؟التأييدما معنى 
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 يدوال ذاته، يف الشيء قوة موضع الظهر ألن الظهر من املظاهرة قوة كأخذ به يقويه الذي الشيء يف بيده معه يأخذه كأنه القوة وهو األيد من: التأييد

 (1).احلرالي قاله لغريه، تناوله قوة موضع

 أنواع التأييد

 نوعني:التأييد على  علما: أناهلل  واعلم زادك

  ونصره بالرعبكانشقاق القمر  باملعجزات-وسلمصلى اهلل عليه  اهلل لنبيهكتأييد  معتادة: أسباب واسطة غري من حيصل ما أحدهما:

  واملؤمنني معتادة املالئكة أسباب بواسطة حيصُل ما والثاني:

 يكون الذي فأما معلومة ظاهرة وبأسباب معلومة غري باطنة بأسباب يكون لكنه وحده وجل عز اهلل من والنصر التأييداخلازن يف تفسريه:  اإلماميقول 

 { بنصره أيدك الذي هو } بقوله املراد فهو الباطنة باألسباب

 منوناملؤ وهم بوسائط ظاهرة أسبابه ألن { وباملؤمنني } بقوله املراد فهو الظاهرة باألسباب يكون الذي وأما معلومة وسائط بغري باطنة أسبابه ألن 

 األرض يف ما تأنفق لو قلوبهم بني وألف: )  تعاىل فقال باملؤمنني أيده كيف بيَّن ثم لنصره أقامهم الذي وهو األسباب مسبب هو وتعاىل سبحانه واهلل

 (2) قلوبهم بني ألفت ما مجيعًا

  الكريم القرآن يف التأييد آيات

 نذكر منهايات التأييد يف القران الكريم تسع آيات آأن -اهلل فيك واعلم بارك

 اْلَمْهِد ِفي النَّاَس ُتَكلُِّم اْلُقُدِس وِحِبُر َأيَّْدُتَك ِإْذ َواِلَدِتَك َوَعَلى َعَلْيَك ِنْعَمِتي اْذُكْر َمْرَيَم اْبَن َياِعيَسى اللَُّه َقاَل ِإْذ}: القدس، بروح عيسى  اهلل أيد ـ 1

 َواْلَأْبَرَص اْلَأْكَمَه َوُتْبِرُئ ِبِإْذِني َطْيًرا َفَتُكوُن يَهاِف َفَتْنُفُخ ِبِإْذِني الطَّْيِر َكَهْيَئِة الطِّنِي ِمَن َتْخُلُق َوِإْذ َواْلِإْنِجيَل َوالتَّْوَراَة َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب َعلَّْمُتَك َوِإْذ َوَكْهًلا

 [111: املائدة] {ُمِبنٌي ِسْحٌر ِإلَّا َهَذا ِإْن ِمْنُهْم اَكَفُرو الَِّذيَن َفَقاَل ِباْلَبيَِّناِت َتُهْمِجْئ ِإْذ َعْنَك ِإْسَراِئيَل َبِني َكَفْفُت َوِإْذ ِبِإْذِني اْلَمْوَتى ُتْخِرُج َوِإْذ ِبِإْذِني

 .[22: األنفال] {َوِباْلُمْؤِمِننَي ِبَنْصِرِه َأيََّدَك الَِّذي ُهَو اللَُّه َحْسَبَك َفِإنَّ َيْخَدُعوَك َأْن ُيِريُدوا َوِإْن}: وباملؤمنني بنصره الرسول أيد اهلل – 2

 مَِّن َوَرَزَقُكم ِبَنْصِرِه َوَأيََّدُكم َفآَواُكْم لنَّاُسا َيَتَخطََّفُكُم َأن َتَخاُفوَن اأَلْرِض ِفي ُفوَنمُّْسَتْضَع َقِليٌل َأنُتْم ِإْذ َواْذُكُروا: ))بنصره املستضعفني املؤمنني أيد اهلل ـ 3

 [.22/ 8 األنفال] ـ(( َتْشُكُروَن َلَعلَُّكْم الطَّيَِّباِت

 َقاَل اللَِّه ِإَلى َأْنَصاِري َمْن نَيِلْلَحَواِريِّ َمْرَيَم اْبُن ِعيَسى َقاَل َكَما اللَِّه َأْنَصاَر ُكوُنوا آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها }: إسرائيل بين من املؤمنني أيد الذي هو اهلل – 4

 .[14: الصف] { َظاِهِريَن َفَأْصَبُحوا َعُدوِِّهْم َعَلى آَمُنوا الَِّذيَن َفَأيَّْدَنا َطاِئَفٌة َوَكَفَرْت ِإْسَراِئيَل َبِني ِمْن َطاِئَفٌة َفآَمَنْت اللَِّه َأْنَصاُر َنْحُن اْلَحَواِريُّوَن

 ُهَما ِإْذ اْثَنْيِن َثاِنَي َفُرواَك ِذيَنالَّ َأْخَرَجُه ِإْذ اللَُّه َنَصَرُه َفَقْد َتْنُصُروُه ِإلَّا} الناس، يراها ال جبنود وأيده الغار يف والرسول سكينته أنزل من هو اهلل – 5

 اْلُعْلَيا ِهَي اللَِّه َوَكِلَمُة السُّْفَلى َكَفُروا الَِّذيَن َكِلَمَة َوَجَعَل َتَرْوَها َلْم ِبُجُنوٍد َوَأيََّدُه َعَلْيِه َسِكيَنَتُه اللَُّه َفَأْنَزَل َمَعَنا اللََّه ِإنَّ َتْحَزْن َلا ِلَصاِحِبِه َيُقوُل ِإْذ اْلَغاِر ِفي

 .[41: التوبة] { َحِكيٌم َعِزيٌز َواللَُّه

                                                           
 (88: ص) التعاريف مهمات على التوقيف - 1

 (48/ 3) الفكر دار ط-اخلازن تفسري - 2
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 َأْو آَباَءُهْم َكاُنوا َوَلْو َرُسوَلُهَو اللََّه َحادَّ َمْن ُيَوادُّوَن اْلآِخِر َواْلَيْوِم ِباللَِّه ُيْؤِمُنوَن َقْوًما َتِجُد َلا}: منه بروح وأيدهم اإلميان املؤمنني قلوب يف كتب اهلل– 2

 اللَُّه َرِضَي ِفيَها َخاِلِديَن اْلَأْنَهاُر َتْحِتَها ْنِم َتْجِري َجنَّاٍت َوُيْدِخُلُهْم ِمْنُه ِبُروٍح َوَأيََّدُهْم اْلِإمَياَن ُقُلوِبِهُم ِفي َكَتَب ُأوَلِئَك َعِشرَيَتُهْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم

 . [22: اجملادلة] {ِلُحوَناْلُمْف ُهُم اللَِّه ِحْزَب ِإنَّ َأَلا اللَِّه ِحْزُب ُأوَلِئَك َعْنُه َوَرُضوا َعْنُهْم

 ُيَؤيُِّد َواللَُّه اْلَعْيِن َرْأَي ِمْثَلْيِهْم َيَرْوَنُهْم ٌةَكاِفَر َوُأْخَرى اللَِّه َسِبيِل ِفي ُتَقاِتُل ِفَئٌة اْلَتَقَتا ِفَئَتْيِن ِفي آَيٌة َلُكْم َكاَن َقْد}: – يشاء من بنصره يؤيد اهلل – 7

 .[13: عمران آل] {اْلَأْبَصاِر ِلُأوِلي َلِعْبَرًة َذِلَك ِفي ِإنَّ َيَشاُء َمْن ِبَنْصِرِه

 -صلى اهلل عليه وسلم–صور تأييد اهلل تعاىل لرسوله 

تجلى ذلك اهلجرة املباركة و ي يف-وسلماهلل عليه  صلى-النيبصور التأييد اليت نسلط عليها الضوء يف هذا املوضوع التأييد اإلهلي للحبيب  ومن أجل

 نقاط:يف عدة 

جاء  ة ضدهمكاليت حاكها كفار  باملؤمرةمن اهلل تعاىل خيربه  جاءه جربيل عليه السالم بالوحي إذ –اهلل عليه وسلم  صلى-نبيهاهلل تعاىل  أيدهأوال: 

 كانت فلما. ليهع تبيت كنت الذي فراشك على الليلة هذه تبت ال: فقال- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول السالم عليه جربيل فأتى ).يف احلديث 

 طالب، بيأ بن لعلي فقال مكانهم- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول رأى فلما عليه، فيثبون ينام حتى يرصدونه بابه على اجتمعوا الليل من عتمة

 ينام- وسلم عليه اهلل لىص- اهلل رسول وكان. منهم تكرهه شيء إليك خيلص لن فإنه فيه فنم األخضر احلضرمي هذا بربدي وتسج فراشي، على من

 (3) نام إذا ذلك برده يف

 َخْيُر َواللَُّه اللَُّه َوَيْمُكُر ْمُكُروَنَوَي ُيْخِرُجوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو ِلُيْثِبُتوَك َكَفُروا الَِّذيَن ِبَك َيْمُكُر َوِإْذ) تعاليو قد صور اهلل تعاىل لنا ذلك املشهد بقوله  

 [. 31:األنفال]{اْلَماِكِريَن

نبيه األرباب لرب  تأييدالرتاب دليل على  تلك اجلماجم وحيثو فوقوسط تلك السيوف املشهرة  من –وسلم  عليه اهلل صلى خروج النيب ثانيا:

  -صلى اهلل عليه وسلم–واب األ

 يهعل جربيل أتاه أرادوا ما به وأرادوا به فمكرت قريش اجتمعت إذا حتى اهلل أمر ينتظر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وأقام:  قال إسحاق ابن عن

 ، فراشه ىعل يبيت أن فأمره ، طالب أبي بن علي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول دعا ، فيه يبيت كان الذي مكانه يف يبيت ال أن فأمره ، السالم

 لىع يذرها فجعل تراب من حبفنة معه وخرج بابه على وهم القوم على وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خرج ثم ، ففعل ، أخضر له بربد ويتسجى

  .(4) يبصرون ال فهم فأغشيناهم:  قوله إىل احلكيم والقرآن يس:  يقرأ وهو نبيه عن بأبصارهم وجل عز اهلل وأخذ ، رءوسهم

 ىعل الرتاب ويضع اهلل، رعاية يف ولكنه وحيدا، اهلل رسول عليهم خيرج أيديهم، يف وسيوفهم أقوياء شباب للقوم؟ احتقار وأي هذه؟ سخرية أي

 .شيئا عنهم تغن فلم شجرتها، عن فصلت أغصان كأنها أيديهم يف ذبلت اليت السيوف تلَك متحديا رؤوسهم

  -رضي اهلل عنه–بكر  أبي وصاحبه-وسلماهلل عليه  صلى-لنبيهثالثا: محاية اهلل تعاىل 

 والرسول ،"أبصرنا قدميه حتت نظر أحدهم أن لو اهلل، رسول يا: "فقال أقدامهم- عنه اهلل رضي- بكر أبو سيدنا ورأى الغار، إىل املشركون وصل

 َكَفُروا الَِّذيَن ْخَرَجُهَأ ِإْذ اللَُّه َنَصَرُه َفَقْد َتْنُصُروُه ِإلَّا }"معنا اهلل إن حتزن ال ثالثهما؟ اهلل باثنني ظنك ما بكر أبا يا: "ويقول بكر أبي روع من يهدئ

                                                           
 .112 ص هشام ابن سرية تهذيب( ( 141: ص) النبوية السرية أحاديث من الصحيح - 3

 ( .2/81) هشام ابن - 4
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 السُّْفلى َكَفُروا الَِّذيَن َكِلَمَة َوَجَعَل َتَرْوها َلْم وٍدِبُجُن َوَأيََّدُه َعَلْيِه َسِكيَنَتُه اللَُّه َفَأْنَزَل َمَعنا اللََّه ِإنَّ َتْحَزْن ال ِلصاِحِبِه َيُقوُل ِإْذ اْلغاِر ِفي ُهما ِإْذ اْثَنْيِن ثاِنَي

 .41 اآلية: التوبة سورة {.َحِكيٌم َعِزيٌز َواللَُّه اْلُعْليا ِهَي اللَِّه َوَكِلَمُة

 انك فقد هذا من وأكثر يستطيعه، أمر يف يقصر ومل األسباب، من سببا يهمل مل وهو ال وكيف-وجل عز- باهلل تامة ثقة يف اهلل رسول كان لقد

 .أبدا نبيه يضيع ال- وتعاىل تبارك- واهلل اهلل، بأمر خروجه

 .كان وقد عدوهما، عنهما يرد أن والبد يضيعهما لن اهلل أن موقن وهو بكر أبا خياطب الرسول كان هلذا

جاء به صلى اهلل عليه  والنور الذيعمى قلوبهم عن رؤية اهلداية أكما  –وسلم صلى اهلل عليه  –فأعماها عن رؤية النيب  أبصارهمأخذ اهلل تعال 

  -وسلم

 تعاىل لنبيه بسراقة  وتأييد اهلل-عنهرضي اهلل –بن مالك  ـ سراقةرابعا 

 احدو كل دية بكر وأبي - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول يف جيعلون قريش كفار رسل جاءنا: "قال عنه اهلل رضي جعشم بن مالك بن سراقةعن 

 يا: فقال جلوس وحنن علينا قام حتى منهم، رجل أقبل إذا مدجل، بين قومي جمالس من جملس يف جالس أنا فبينما أسره، أو قتله ملن منهما

 ًناوفال فالًنا رأيت ولكنك بهم، ليسوا إنهم: فقلت هم، أنهم فعرفت: سراقة قال وأصحابه، حممًدا أراهما بالساحل أسودة آنًفا رأيت قد إني سراقة

 .بأعيننا انطلقوا

 به فخرجت رحمي وأخذت علي، فتحبسها -أكمة وراء من وهي- بفرسي خترج أن جارييت فأمرت فدخلت قمت ثم ساعة، اجمللس يف لبثت ثم

 فخررت فرسي بي فعثرت دنوت حتى لي، تقرب فرفعتها فركبتها، فرسي، أتيت حتى عاليه، وخفضت األرض، بزجه فخططت البيت ظهر من

 .أكره الذي فخرج ال؟ أم أضرهم: بها فاستقسمت األزالم، منها فاستخرجت كنانيت، إىل يدي فأهويت فقمت عنها،

 لتفات،اال يكثر بكر وأبو يلتفت، ال وهو ،- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قراءة مسعت إذا حتى بي، تقرب-األزالم وعصيت- فرسي فركبت

 يديها رألث إذا قائمة استوت فلما يديها، خترج تكد فلم فنهضت زجرتها، ثم عنها، فخررت الركبتني، بلغتا حتى األرض يف فرسي يدا ساخت

 نفسي يف ووقع جئتهم، حتى فرسي فركبت فوقفوا، باألمان، فناديتهم أكره، الذي فخرج باألزالم فاستقسمت الدخان، مثل السماء يف ساطع عنان

 :له فقلت ،- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أمر سيظهر أن عنهم احلبس من لقيت ما لقيت حني

 أخف: )قال أن إال يسأالني ومل يرزآني، فلم واملتاع، الزاد عليهم بهم، وعرضت الناس يريد ما أخبار وأخربتهم الدية، فيك جعلوا قد قومك إن

  (.5) - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول مضى ثم، أدم من رقعة يف فكتب فهرية بن عامر فأمر، أمن كتاب لي يكتب أن فسألته(. عنا

  معبد: أم خيمة يف معجزة

 وسلم ليهع اهلل صلى الرسول نزول خرب واحلديث السرية كتب يف اشتهر قدف:  معبد أم شاة -وسلماهلل عليه صلى –تعاىل لنبيه  تأييد اهللومن 

،  هبيد ضرعها فمسح الشاة فأخذ،  لبنًا تدّر ال هزيلة شاة إال عندها طعام وجود لعدم هلم فاعتذرت،  القرى طالبني بقديد معبد أم خبيمة وأصحابه

 الصحابي يرويها واحدة طريقًا إال.  وواهية ضعيفة بني ما طرقها الرواية هذه ولكن،  اجلميع وشرب،  الرغوة علت حتى إناء يف وحلب،  اهلل ودعا

 شاءنا وإن،  اةش مالنا واهلل:  فقال معبد بأبي نزال يستخفيان بكر أبو و وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول انطلق ملا) ونصها السكوني النعمان بن قيس

 بالربكة سلمو عليه اهلل صلى اهلل رسول فدعا.  بها فأتى ؟ الشاة تلك فما - أحسبه:  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال.  لنب لنا بقي فما حلوامل

                                                           
 ،3812: رقم حديث - وسلم عليه اهلل صلى - النيب هجرة باب األنصار مناقب يف البخاري أخرجه - 5
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.  حق به جئت ما أن أشهد:  قال.  ليقولون إنهم:  قال ؟ صابيء أنك قريش يزعم الذي أنت:  فقال،  شربوا ثم،  فسقاه عّسًا حلب ثم،  عليها

 (2).( .بعد فاّتبعه.  ظهرنا قد أنّا تسمع حتى ال:  قال.  أتبعك:  قال ثم

 كيف يؤيدنا الله تعالى

نصحح املسار و  أن إىلحباجة ماسة  أننايف بورما و غريها من بلدان العامل لريى  ألبنائهاو ما حياك ضدها و ما حيدث  األمةأحوال  إىلالناظر  إن 

 خللل يف نفوسنا و يف جمتمعاتنا نبحث عن مواطن ا أن

 األسباب:بعض تلك والنصر وإليك  التأييداستلهم من وحي اهلجرة أسباب  وها أنا

 العميق: اإلميانأوال: 

 اللَُّه َعَدَو }قال اهلل تعاىل  خيالط اإلميان بشاشة القلوب  أول شروط التأييد من اهلل تعاىل أن يكون إميانك عميق قد ختلل نياط قلوب و عروق دمك ان

 َبْعِد ِمْن َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم َلُهْم اْرَتَضى الَِّذي ِديَنُهُم ُهْمَل َوَلُيَمكَِّننَّ َقْبِلِهْم ِمْن الَِّذيَن اْسَتْخَلَف َكَما اْلَأْرِض ِفي َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا ِمْنُكْم آَمُنوا الَِّذيَن

 [55: النور] {اْلَفاِسُقوَن ُهُم َفُأوَلِئَك َذِلَك َبْعَد َكَفَر َوَمْن َشْيًئا ِبي ُيْشِرُكوَن َلا َيْعُبُدوَنِني َأْمًنا َخْوِفِهْم

 اجلوارح" النقياد امُلتضمِّن الرُّسل، به أخربْت مبا التام التصديق هو: اإلميان حقيقة: "أيًضا وقال

 أن األمة، هذه من الصاحل والعمل باإلميان قام من وعد فإنه وخمربها، تأويلها شوهد اليت الصادقة،  أوعاده من هذا -رمحه اهلل –قال السعدي 

 األديان فاق الذي ،اإلسالم دين وهو هلم، ارتضى الذي دينهم هلم ميكن وأنه تدبريها، يف املتصرفني فيها، اخللفاء هم يكونون األرض، يف يستخلفهم

 ونلك غريهم، ويف أنفسهم يف والباطنة، الظاهرة شرائعه وإقامة إقامته، من يتمكنوا بأن عليها، ونعمته وشرفها لفضلها األمة، هلذه ارتضاه كلها،

 إال عليه هو وما دينه، إظهار من يتمكن ال منهم الواحد كان الذي خوفهم بعد من يبدهلم وأنه ذليلني، مغلوبني الكفار وسائر األديان أهل من غريهم

 (7).الغوائل هلم وبغوا واحدة، قوس عن األرض أهل رماهم وقد غريهم، إىل بالنسبة جدا قليلني املسلمني مجاعة وكون الكفار، من كثري بأذى

  والرباءالوالء ثانيا: 

من األقوال واألفعال واالعتقادات والذوات، فسـمة وليُّ اهلل هو حمبته ملا حيب اهلل. ورضــاه مبا يرضي اهلل،   هو موافقة العبد ربه فيما حيبه ويرضـاه 

 (.8وعمله بذلك كله، وميله إليه على وجه املالزمة له)

وات، فسمة الرباء الشرعي هو البغض تعريف الرباء شرعا: هو موافقة العبد ربه فيما يسخطه ويكرهه وال يرضاه من األقوال واألفعال واالعتقادات والذ

 (.8ملا يبغضه اهلل على وجه املالزمة، واالستمرار على ذلك )

 ِباللَِّه ْؤِمُنوَنُي َقْوًما َتِجُد َلا}واعلم بارك اهلل فيك أن الوالء و الرباء اوثق عرى اإلميان و هو سبيل التأييد كما اخربنا بذلك الغين احلميد قال تعاىل 

 ِمْنُه ِبُروٍح َوَأيََّدُهْم اْلِإمَياَن ُقُلوِبِهُم يِف َكَتَب ُأوَلِئَك َعِشرَيَتُهْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو آَباَءُهْم َكاُنوا َوَلْو َوَرُسوَلُه اللََّه َحادَّ َمْن ُيَوادُّوَن اْلآِخِر َواْلَيْوِم

                                                           
 أم قصة في األحاديث سائر يخالف وهو عنه إال اللفظ بهذا نعلمه وال هذا، إال وسلم عليه الله صلى النبي عن قيس روى نعلم ال: معقبا   وقال حسن بإسناد البزار رواه - 6

 بسند النعمان بن قيس حديث من الطبراني أخرجها: "حجر ابن الحافظ وقال( 55/ 6) الصحيح رجال ورجاله البزار رواه: الهيثمي وقال( 301/ 2 األستار كشف) معبد
 (.506/ 5 اإلصابة. )أتم وسياق صحيح

 (573: ص) السعدي تفسري - 7

 (181) املدخل - 8

 (.181) املدخل - 8
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: اجملادلة] {اْلُمْفِلُحوَن ُهُم اللَِّه ْزَبِح ِإنَّ َأَلا اللَِّه ِحْزُب ُأوَلِئَك َعْنُه َوَرُضوا َعْنُهْم اللَُّه َرِضَي ِفيَها َخاِلِديَن اْلَأْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِري َجنَّاٍت َوُيْدِخُلُهْم

22] 

 يف والبغض اهلل، يف احلب: اإلميان عرى أوثق» وسلم، عليه اهلل اهلل صلى رسول قال: قال عنه اهلل رضي عازب بن الرباء عن مسنده يف أمحد روى

 (11).«اهلل

 والرباءصور مشرقة من الوالء 

 أبو عبيدة بن اجلراح يقتل والده يوم بدر 

 و عز اهلل أنزلف فقتله عبيدة أبو قصده أكثر فلما عنه حييد عبيدة أبو فجعل بدر يوم عبيدة ألبي يتصدى عبيدة أبي أبو جعل قال: شوذب ابن عن

 ( 11) .اآلية آخر إىل { اْلآِخِر َواْلَيْوِم ِباللَِّه ُيْؤِمُنوَن َقْوًما َتِجُد َلا } أباه قتل حني اآلية هذه فيه جل

 مع أبيه راس النفاق –رضي اهلل عنه -سلولعبد اهلل بن أبي بن 

 الفق! للمهاجرين يا: املهاجري وقال! لألنصار يا: األنصاري فقال األنصار من رجاًل املهاجرين من رجل فكسع غزاة يف كنا) اهلل: عبد بن جابرعن 

 (منتنة فإنها دعوها: فقال األنصار من رجاًل املهاجرين من رجل كسع اهلل رسول يا: قالوا! اجلاهلية؟ دعوى بال ما: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 نةاملدي إىل رجعنا لئن فواهلل! فعلوها قد: فقال احلديث بهذا مسع ما أول الفتنة نار فأشعل أبي بن اهلل عبد فسمعها اجلاهلية، دعوى: يعين

 (.أصحابه يقتل حممدًا أن الناس يتحدث ال دعه: )وسلم عليه اهلل صلى فقال املنافق هذا عنق أضرب دعين:  عمر قال األذل، منها األعز ليخرجن

 أبي بن اهلل عبد قتل تريد أنك بلغين! اهلل رسول يا: فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أتى أبيه من كان ما أبي بن اهلل عبد بن اهلل عبد بلغ فلما

 أخشى وإني مين، بوالديه أبر رجل من هلا كان ما اخلزرج علمت لقد! فواهلل رأسه، إليك أمحل فأنا به، فمرني فاعاًل كنت فإن عنه، بلغك فيما

 اهلل رسول فقال ار،الن فأدخل بكافر مؤمنًا فأقتل فأقتله، الناس يف ميشي أبي بن اهلل عبد قاتل إىل أنظر نفسي تدعين فال فيقتله غريي به تأمر أن

 (12)(.معنا بقي ما صحبته وحنسن به نرتفق بل: )وسلم عليه اهلل صلى

 .الرحيم الغفور هو إنه فاستغفروه، ذنب؛ كل من املسلمني ولسائر ولكم لي الكريم العظيم اهلل وأستغفر القول، هذا قولأ

 الثانية اخلطبة

 الظاملني على إال عدوان وال للمتقني، والعاقبة العاملني، رب هلل احلمد

 .تسليما وسلم وأصحابه آله وعلى عليه اهلل صلى ورسوله، عبده حممدا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد

 الثقة مبعية اهلل تعاىل ثالثا:

                                                           
 ( .11537 رقم ، 11/215) الطرباني أخرجه - 11

 (321()154/ 1)الكبري  املعجم يف الطرباني أخرجه - 11

 (2584 رقم ، 4/1888) ومسلم ،( 4222 رقم ، 4/1821) البخاري أخرجه - 12
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 حسبنا: " قال حيث باهلل؛ عظيمة ثقة على كان النار يف ألقي حينما-السالم عليه- إبراهيم الرمحن خليل فهذا األنبياء؛ صفات من صفة باهلل الثقة

 {ِإْبَراِهيَم َعَلى اَوَسَلاًم َبْرًدا ُكوِني َناُر َيا ُقْلَنا}: تعاىل قال بسوء، النار تصيبه أن من وحفظه كيد، من به أرادوا ما شر اهلل فكفاه" الوكيل ونعم اهلل

 ([.28)األنبياء]

 شيء، لك عن به والغنى شيء، كل يف باهلل الثقة: األولياء صفة من خصال ثالث: "معاذ بن حييى قال الصادقني؛ األولياء صفات من والثقة صفة

 (13شيء ) كل من إليه والرجوع

 رفض ،"َقَدَمْيِه ْحَتَت أَلْبَصَرَنا َقَدَمْيِه ِإَلى َيْنُظُر َأَحَدُهْم َأنَّ َلْو: "اهلل لرسول وقال قريش، أذى من اهلل رسول على الصديق خاف ملا املباركة اهلجرة يف

 اِلُثُهَماَث اهلُل ِباْثَنْيِن َظنَُّك َما َبْكٍر، َأَبا َيا: »بربه ويقينه املؤمن ثبات يف له وقال السلبية الرسالة هذه وسلم عليه اهلل صلى الرسول

 تكون ال أو تكون أمور يف***  عيون ونامت أعني، سهرت

 جنون اهلموم فحمالنك***  النفس عن استطعت ما اهلم فادرأ

 يكون ما غٍد فـي سيكفيك***  كان ما باألمس كفاك ربًا إن

 َأن ِإالَّ قٍَّح ِبَغْيِر ِدَياِرِهم ِمن ُأْخِرُجوا الَِّذيَن}: وجل عز قال نافذة إهلية سنة وهو وممتد، قديم صراع: والباطل احلق بني الصراع أن املسلم فليعلم

 اهلَل ِإنَّ َينُصُرُه َمن اهلُل َوَلَينُصَرنَّ َكِثرًيا اهلِل سُما ِفيَها ُيْذَكُر َوَمَساِجُد َوَصَلَواٌت َوِبَيٌع َصَواِمُع لَُّهدَِّمْت ِبَبْعٍض َبْعَضُهْم النَّاَس اهلِل َدْفُع َوَلْواَل اهلُل َربَُّنا َيُقوُلوا

 [.21: اجملادلة( ]{ َعِزيٌز َقِويٌّ اهلَل ِإنَّ َوُرُسِلي َأَنا أَلْغِلَبنَّ اهلُل َكَتَب}: العاقبة معلوم الصراع هذا ولكن[. 41: احلج] {َعِزيٌز َلَقِويٌّ

 أركان خانتك إن الركن فإنه***  معتصمًا اهلل حببل يديك فألزم

 والثباتالصرب رابعا 

 ِبآَياِتَنا َوَكاُنوا َبُرواَص َلمَّا ِبَأْمِرَنا َيْهُدوَن َأِئمًَّة ِمْنُهْم َوَجَعْلَنا}اهلل تعاىل  قال والشك والريب والثبات وعدم التزعزع والتأييد الصربالنصر  ومن مؤهالت

 [24: السجدة] {ُيوِقُنوَن

 .الدين يف اإلمامة تنال واليقني بالصرب: العلماء بعض قال

 َتْدُعو َأاَل َلَنا، َتْسَتْنِصُر َأاَل: ُقْلَناَف اْلَكْعَبِة، ِظلِّ ِفي َلُه، ُبْرَدًة ُمَتَوسٌِّد َوهَُْو وسلم، عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوِل ِإَلى َشَكْوَنا: »َقاَل اأَلَرتِّ، ْبِن َخبَّاِب َعْن

 َوُيَمشَُّط ِنْصَفْيِن، َفُيْجَعُل َرْأِسِه، َعَلى ُعَفُيوَض ِباْلِمْنَشاِر، َفُيَجاُء ِفيَها، َفُيْجَعُل اأَلْرِض، ِفي َلُه َفُيْحَفُر الرَُّجُل، ُيْؤَخُذ َقْبَلُكْم َمْن َكاَن َقْد: َفَقاَل َلَنا،

 َيَخاُف اَل ْضَرَمْوَت،َح ِإَلى َصْنَعاَء ْنِم الرَّاِكُب َيِسرَي َحتَّى اأَلْمُر، َهَذا َلَيِتمَّنَّ َواهلِل، ِديِنِه، َعْن َذِلَك َيُصدُُّه َفَما َوَعْظِمِه، َلْحِمِه ُدوَن َما اْلَحِديِد، ِبَأْمَشاِط

 (14) «َتْسَتْعِجُلوَن َوَلِكنَُّكْم َغَنِمِه، َعَلى َوالذِّْئَب اهلَل، ِإالَّ

 خامسا: التضحية

  وألوانها أشكاهلااملباركة كانت ملحمة من مالحم التضحية جبميع  والتأييد التضحية، واهلجرة النبويةمن مؤهالت النصر  أن-علماواعلم زادك اهلل  
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 -صلى اهلل عليه وسلم–اهلل  يف فراش رسول-اهلل عنهرضي  – بن أبي طالب علينوم  وتتمثل يفالتضحية بالنفس 

  وزوجتهترك ابنه  عندما-عنهسلمة رضي اهلل  أبي باألهل وتتمثل يفالتضحية 

 والديار واألوطانمجيع الصحابة الذين غادروا مالعب الصبا  بالوطن وتتمثل يفالتضحية 

رات هذه إشا أمجعني كانترضي اهلل عنهم  –بكر الصديق  وكذا أبوصهيب الرومي الذي ضحى بثروته من اجل اهلجرة  وتتمثل يف باملال التضحية

 -و قطرات من وحي هجرة سيد الكائنات صلى اهلل عليه وسلم

 


