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 واالصطفاء االبتالء طريق االجتباء

 السيد مراد سالمةللشيخ 

  األولىخطبة ال
 اخلائفني قلوب وألزم املذاق، لذيذ شراًبا أحبائه أسرار وسقى الوفاق، بأنوار أوليائه قلوب زين الذي هلل احلمد

 عاقب وإن فبفضله، سامح فإن يساق، الفريقني أيِّ يف وال كتب الدواوين أي يف اإلنسان يعلم فال واإلشفاق، الوَجل

 .اخلالق امللك على اعرتاض وال فبعدِله،

 فال به اعتز َمن عزَّ إلٌه قدير، شيء كل على وهو احلمد، وله امللك له له، شريك ال وحده اهلل، إال إله ال أن وأشهد

 .اآلثام ولقي أمره عن تكرب َمن وذلَّ يضام،

 وسيد أنبيائه، خامت وحبيبه، خلقه من وصفيه ورسوله، اهلل عبد حممًدا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا أن وأشهد

 .لوائه حتت األنبياء فيه ُجمع الذي املشهود، اليوم يف احملمود، باملقام املخصوص أصفيائه،

 دهوَرا وعاش ُأملْي انَّه ولَو      لواصف حتدُّ ال أمحَد آياُت

 وحريَرا جنة القيامة يوم     يف املختار أمة يا بشراكُم

 وحضوَرا بادًيا الربية خري    مرَسل بأشرف حقًّا ُفضِّلتُم

 كثرَيا وزاد الدنيا دامت ما    دائًما ربي اهلل عليه صلى

 وحنن الدين، يوم إىل بإحسان واتَّبعهم بهديه، واقتدى بسنته، ومتسَّك نهجه، على سار ومن وأصحابه، آله وعلى

 .الرامحني أرحم يا معهم

صلى اهلل عليه وسلم  -فاحلمد هلل الذي فضلنا على الناس وسقانا من القران أروى كاس و جعل نبينا :بعد أما ثم

 َوُتْؤِمُنوَن اْلُمْنَكِر َعِن َوَتْنَهْوَن ِباْلَمْعُروِف َتْأُمُروَن ِللنَّاِس ُأْخِرَجْت ُأمٍَّة َخْيَر ُكْنُتْم }خري نيب رعى وساس و قال لنا 

 [111: عمران آل] {اْلَفاِسُقوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلُمْؤِمُنوَن ِمْنُهُم َلُهْم َخْيًرا َلَكاَن اْلِكَتاِب َأْهُل آَمَن َوَلْو ِباللَِّه
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 { َربَُّك َيْجَتِبيَك َوَكَذِلَك } لنفسه واختاره اصطفاه الشيَء:اجتبى يقال  االجتباء:تعريف 

 َيَتَحصَّل بَفْيٍض إيَّاُهم َتْخِصيُصه الِعباَد اللَِّه واْجِتباُء ، االْصِطفاِء َطريِق على اجَلْمع االْجِتباُء:  األصفهاني الرَّاغُب قاَل

 . والشُّهداء الصِّدِّيِقني ِمَن ُيقاِربهم َمن وبعِض لأَلْنبياِء وذلَك ، الَعْبد َسْعِي بال النََّعم ِمن َأْنواٌع منه هُلم

و هذا خطا يف االعتقاد الن  األوجاعيكون باملصائب و  إمنااالبتالء  أنيظن كثري منا  اإلسالمأمة  االبتالء:حقيقة 

 َوِإَلْيَنا ِفْتَنًة َواْلَخْيِر ِبالشَّرِّ َوَنْبُلوُكْم اْلَمْوِت َذاِئَقُة َنْفٍس ُكلُّ}والسماء  األرضاالبتالء يكون بالبالء و بالنعماء قال رب 

 [53: األنبياء] {ُتْرَجُعوَن

 والسرور واللذة الصحة من الدنيا وبنعم الشدائد، وسائر واآلالم الفقر من الدنيوية باملضار الناس أيها وخنتربكم أي

 قمتم إذا ربكم عند ثوابكم فيزداد املنح؟ يف وتشكرون احملن، يف أتصربون لنرى تريدون، ما حصول من والتمكني

 اهلل رضى عمر قال ثم ومن البالءين أعظم فاملنحة الشكر، حبقوق القيام من أيسر الصرب حبقوق والقيام ذلك، بأداء

 نصرب، فلم بالسراء وبلينا فصربنا، بالضراء بلينا: عنه

 .عقله عن خمدوع فهو به مكر قد أنه يعلم فلم دنياه عليه وّسع من: وجهه اهلل كرم على وقال

 :االجتباء أهل هم البالء أهل

 ُيْبَتَلى َفاأَلْمَثُل اأَلْمَثُل ُثمَّ اأَلْنِبَياُء: "َقاَل َبالًء َأَشدُّ النَّاِس َأيُّ َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل ُسِئَل َقاَل َسْعٍد َعْن

 َحتَّى اْلَبالُء ليصيبنه الرجل َوِإن بالؤه ضعف دينه َضُعَف َوَمْن َبالُؤُه اْشَتدَّ ِديُنُه َثُخَن َفَمْن ِديِنِهْم َقْدِر َعَلى النَّاُس

  ".َخِطيَئة َعَلْيِه َما النَّاِس ِفي َيْمِشَي

دم عليه السالم بالسراء و الرخاء و اهلناء فهل بعد اجلنة من آ ابتالءو كان  اجتبائه: ثم السالم عليه دمآ بتالءا

 َلَك ِإنَّ( 111) َفَتْشَقى اْلَجنَِّة ِمَن ُيْخِرَجنَُّكَما َفَلا َوِلَزْوِجَك َلَك َعُدوٌّ َهَذا ِإنَّ َياآَدُم َفُقْلَنا }نعيم و قد قال اهلل تعاىل له 

 [111 - 111: طه] {َتْضَحى َوَلا ِفيَها َتْظَمُأ َلا َوَأنََّك( 111) َتْعَرى َوَلا ِفيَها َتُجوَع َألَّا
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 خارج هناك تنتظر كلها.. والفقدان واألمل واالنتظار واللهفة واحلرية والقلق والضالل والشرود والعمل بالكد فالشقاء

 فيها تظمؤا ال وأنك. تعرى وال فيها جتوع أال لك إن.. »الفردوس رحاب يف دمت ما كلها منها محى يف وأنت اجلنة

 .. «تضحى وال

 رحابها يف دمت ما لك مضمون كله فهذا

 َلُهَما َفَبَدْت ِمْنَها َفَأَكَلا( 121) َيْبَلى َلا َوُمْلٍك اْلُخْلِد َشَجَرِة َعَلى َأُدلَُّك َهْل َياآَدُم َقاَل الشَّْيَطاُن ِإَلْيِه َفَوْسَوَس}االجتباء 

 َوَهَدى َعَلْيِه َفَتاَب َربُُّه اْجَتَباُه ُثمَّ( 121) َفَغَوى َربَُّه آَدُم َوَعَصى اْلَجنَِّة َوَرِق ِمْن َعَلْيِهَما َيْخِصَفاِن َوَطِفَقا َسْوآُتُهَما

 { َيْشَقى َوَلا َيِضلُّ َفَلا ُهَداَي اتََّبَع َفَمِن ُهًدى ِمنِّي َيْأِتَينَُّكْم َفِإمَّا َعُدوٌّ ِلَبْعٍض َبْعُضُكْم َجِميًعا ِمْنَها اْهِبَطا َقاَل( 122)

 [125 - 121: طه]

 اختاره بأن ثانيا واجتباه خلقه، أول جعله بأن ابتداء اجتباه وقد-رمحه اهلل  -يقول الشيخ حممد أبو زهرة

 باخلطأ، بالشعور هو تاب إذ باملغفرة؛ إليه تعاىل اهلل فرجع عصاها، اليت املعصية هذه من عليه وتاب لالختبار،

 .ذلك بعد باهلداية ثم باملغفرة، عليه تعاىل اهلل وعاد

 .رحيم غفور تعاىل واهلل املهديني خلق والتوبة اإلنسان، طبيعة يف اخلطأ أن إىل يشري املعنى وهذا

 مرة ثانية  واالصطفاء ثم كان ما كان منه فاجتباه بالتوبة  بالرسالة أوال:اجتباه اجتبائه السالم: ثم عليه يونس ابتالء

 ِباْلَعَراِء َلُنِبَذ َربِِّه ِمْن ِنْعَمٌة َتَداَرَكُه َأْن َلْوَلا( 81) َمْكُظوٌم َوُهَو َناَدى ِإْذ اْلُحوِت َكَصاِحِب َتُكْن َوَلا َربَِّك ِلُحْكِم َفاْصِبْر}

 [31 - 81: القلم] {الصَّاِلِحنَي ِمَن َفَجَعَلُه َربُُّه َفاْجَتَباُه( 81) َمْذُموٌم َوُهَو

 يكن مل الواقعة هذه وقت أنه على مبين وهذا لنبوته، واختاره وعذره لدعائه واصطفاه استخلصه أي( ربه فاجتباه) 

 أن بعد الوحي عليه رد أنه اجتباه ومعنى نبيًا كان أنه والثاني للمفسرين، قولني أحد وهو بعدها نبىء وإمنا نبيًا،

 النبوة إليه رد وقيل الذنب، من وعصمه الصالح يف الكاملني من أي( الصاحلني من فجعله) عنه انقطع قد كان

 .تقدم كما صربه بسبب يزيدون أو ألف مائة إىل وأرسله توبته وقبل قومه ويف نفسه يف وشفعه

  ابتالء خليل الرمحن ثم اجتبائه
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 [31: األنبياء] {َعاِلِمنَي ِبِه َوُكنَّا َقْبُل ِمْن ُرْشَدُه ِإْبَراِهيَم آَتْيَنا َوَلَقْد}فقال  ابتاله اهلل تعاىل يف شبابه

 َتْعُبُد ِلَم َياَأَبِت ِلَأِبيِه َقاَل ِإْذ( 81) َنِبيًّا ِصدِّيًقا َكاَن ِإنَُّه ِإْبَراِهيَم اْلِكَتاِب ِفي َواْذُكْر }فقال  ابتاله اهلل تعاىل يف والده* 

 ِصَراًطا َأْهِدَك َفاتَِّبْعِني َيْأِتَك َلْم َما اْلِعْلِم ِمَن َجاَءِني َقْد ِإنِّي َياَأَبِت( 82) َشْيًئا َعْنَك ُيْغِني َوَلا ُيْبِصُر َوَلا َيْسَمُع َلا َما

 ِمَن َعَذاٌب َيَمسََّك َأْن َأَخاُف ِإنِّي َياَأَبِت( 88) َعِصيًّا ِللرَّْحَمِن َكاَن الشَّْيَطاَن ِإنَّ الشَّْيَطاَن َتْعُبِد َلا َياَأَبِت( 85) َسِويًّا

( 84) َمِليًّا َواْهُجْرِني َلَأْرُجَمنََّك َتْنَتِه َلْم َلِئْن َياِإْبَراِهيُم آِلَهِتي َعْن َتَأْن َأَراِغٌب َقاَل( 83) َوِليًّا ِللشَّْيَطاِن َفَتُكوَن الرَّْحَمِن

 َألَّا َعَسى َربِّي َوَأْدُعو اللَِّه ُدوِن ِمْن َتْدُعوَن َوَما َوَأْعَتِزُلُكْم( 81) َحِفيًّا ِبي َكاَن ِإنَُّه َربِّي َلَك َسَأْسَتْغِفُر َعَلْيَك َسَلاٌم َقاَل

 [81 - 81: مريم] { َشِقيًّا َربِّي ِبُدَعاِء َأُكوَن

 َجَعْلَنا َوُكلًّا َوَيْعُقوَب ِإْسَحاَق َلُه َوَهْبَنا اللَِّه ُدوِن ِمْن َيْعُبُدوَن َوَما اْعَتَزَلُهْم َفَلمَّا} فهذا االبتالء وجاء بعده االجتباء

 [31 ،81: مريم] {َعِليًّا ِصْدٍق ِلَساَن َلُهْم َوَجَعْلَنا َرْحَمِتَنا ِمْن َلُهْم َوَوَهْبَنا( 81) َنِبيًّا

 آَباَءَنا َوَجْدَنا َقاُلوا( 32) َعاِكُفوَن َلَها َأْنُتْم الَِّتي التََّماِثيُل َهِذِه َما َوَقْوِمِه ِلَأِبيِه َقاَل ِإْذفقال  ابتاله اهلل تعاىل يف قومه* 

 َقاَل( 33) اللَّاِعِبنَي ِمَن َأْنَت َأْم ِباْلَحقِّ َأِجْئَتَنا َقاُلوا( 38) ُمِبنٍي َضَلاٍل ِفي َوآَباُؤُكْم َأْنُتْم ُكْنُتْم َلَقْد َقاَل( 35) َعاِبِديَن َلَها

 َأْن َبْعَد َأْصَناَمُكْم َلَأِكيَدنَّ لَِّهَوَتال( 34) الشَّاِهِديَن ِمَن َذِلُكْم َعَلى َوَأَنا َفَطَرُهنَّ الَِّذي َواْلَأْرِض السََّماَواِت َربُّ َربُُّكْم َبْل

 َلِمَن ِإنَُّه ِبآِلَهِتَنا َهَذا َفَعَل َمْن َقاُلوا( 31) َيْرِجُعوَن ِإَلْيِه َلَعلَُّهْم َلُهْم َكِبرًيا ِإلَّا ُجَذاًذا َفَجَعَلُهْم} (31) ُمْدِبِريَن ُتَولُّوا

( 41) َيْشَهُدوَن َلَعلَُّهْم النَّاِس َأْعُيِن َعَلى ِبِه َفْأُتوا َقاُلوا( 41) ِإْبَراِهيُم َلُه ُيَقاُل َيْذُكُرُهْم َفًتى َسِمْعَنا َقاُلوا( 31) الظَّاِلِمنَي

 ِإَلى َفَرَجُعوا( 45) َيْنِطُقوَن َكاُنوا ِإْن َفاْسَأُلوُهْم َهَذا َكِبرُيُهْم َفَعَلُه َبْل َقاَل( 42) َياِإْبَراِهيُم ِبآِلَهِتَنا َهَذا َفَعْلَت َأَأْنَت َقاُلوا

 ِمْن َأَفَتْعُبُدوَن َقاَل( 43) َيْنِطُقوَن َهُؤَلاِء َما َعِلْمَت َلَقْد ُرُءوِسِهْم َعَلى ُنِكُسوا ُثمَّ( 48) الظَّاِلُموَن َأْنُتُم ِإنَُّكْم َفَقاُلوا َأْنُفِسِهْم

 َحرُِّقوُه َقاُلوا( 41) َتْعِقُلوَن َأَفَلا اللَِّه ُدوِن ِمْن َتْعُبُدوَن َوِلَما َلُكْم ُأفٍّ( 44) ُكْمَيُضرُّ َوَلا َشْيًئا َيْنَفُعُكْم َلا َما اللَِّه ُدوِن

 َفَجَعْلَناُهُم َكْيًدا ِبِه َوَأَراُدوا( 41) ِإْبَراِهيَم َعَلى َوَسَلاًما َبْرًدا ُكوِني َياَناُر ُقْلَنا( 41) َفاِعِلنَي ُكْنُتْم ِإْن آِلَهَتُكْم َواْنُصُروا

 [11 - 32: األنبياء] { اْلَأْخَسِريَن
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 َقاَلْت( 11) َيْعُقوَب ِإْسَحاَق َوَراِء َوِمْن ِبِإْسَحاَق َفَبشَّْرَناَها َفَضِحَكْت َقاِئَمٌة َواْمَرَأُتُه} ابتاله اهلل تعاىل يف زوجته فكانت

 اللَِّه َرْحَمُت اللَِّه َأْمِر ِمْن َأَتْعَجِبنَي َقاُلوا( 12) َعِجيٌب َلَشْيٌء َهَذا ِإنَّ َشْيًخا َبْعِلي َوَهَذا َعُجوٌز َوَأَنا َأَأِلُد َياَوْيَلَتى

 [15 ،11: هود] { َمِجيٌد َحِميٌد ِإنَُّه اْلَبْيِت َأْهَل َعَلْيُكْم َوَبَرَكاُتُه

 َأنِّي اْلَمَناِم ِفي َأَرى ِإنِّي َياُبَنيَّ َقاَل السَّْعَي َمَعُه َبَلَغ َفَلمَّا( 111) َحِليٍم ِبُغَلاٍم َفَبشَّْرَناُه}فقال  ابتاله اهلل تعاىل يف ولده

 َوَتلَُّه َأْسَلَما َفَلمَّا} (112) الصَّاِبِريَن ِمَن اللَُّه َشاَء ِإْن َسَتِجُدِني ُتْؤَمُر َما اْفَعْل َياَأَبِت َقاَل َتَرى َماَذا َفاْنُظْر َأْذَبُحَك

 اْلَبَلاُء َلُهَو َهَذا ِإنَّ( 113) اْلُمْحِسِننَي َنْجِزي َكَذِلَك ِإنَّا الرُّْؤَيا َصدَّْقَت َقْد( 118) َياِإْبَراِهيُم َأْن َوَناَدْيَناُه( 115) ِلْلَجِبنِي

 َنْجِزي َكَذِلَك( 111) ِإْبَراِهيَم َعَلى َسَلاٌم( 111) اْلآِخِريَن ِفي َعَلْيِه َوَتَرْكَنا( 111) َعِظيٍم ِبِذْبٍح َوَفَدْيَناُه( 114) اْلُمِبنُي

 [111 - 111: الصافات] { اْلُمْؤِمِننَي ِعَباِدَنا ِمْن ِإنَُّه( 111) اْلُمْحِسِننَي

 ِإنَّ ُعْصَبٌة َوَنْحُن ِمنَّا َأِبيَنا ِإَلى َأَحبُّ َوَأُخوُه َلُيوُسُف َقاُلوا ِإْذ} إخوتهابتاله اهلل تعاىل يف  ابتالء يوسف ثم اجتبائه

 [1: يوسف] {ُمِبنٍي َضَلاٍل َلِفي َأَباَنا

 الزَّاِهِديَن ِمَن ِفيِه َوَكاُنوا َمْعُدوَدٍة َدَراِهَم َبْخٍس ِبَثَمٍن َوَشَرْوُه( 11) َيْعَمُلوَن ِبَما َعِليٌم َواللَُّه ِبَضاَعًة َوَأَسرُّوُه}فكان منهم 

 [21 ،11: يوسف] {

 اللَِّه َمَعاَذ َقاَل َلَك َهْيَت َوَقاَلْت اْلَأْبَواَب َوَغلََّقِت َنْفِسِه َعْن َبْيِتَها ِفي ُهَو الَِّتي َوَراَوَدْتُه} العزيز بامرأةثم ابتاله اهلل 

 [25: يوسف] {الظَّاِلُموَن ُيْفِلُح َلا ِإنَُّه َمْثَواَي َأْحَسَن َربِّي ِإنَُّه

 [53: يوسف] {ِحنٍي َحتَّى َلَيْسُجُننَُّه اْلآَياِت َرَأُوا َما َبْعِد ِمْن َلُهْم َبَدا ُثمَّ} ثم ابتاله بالسجن

 َوُهَو َلُكْم اللَُّه َيْغِفُر اْلَيْوَم َعَلْيُكُم ِريَبَتْث َلا َقاَل( 11) َلَخاِطِئنَي ُكنَّا َوِإْن َعَلْيَنا اللَُّه آَثَرَك َلَقْد َتاللَِّه َقاُلوا} ثم االجتباء

 [12 ،11: يوسف] {الرَّاِحِمنَي َأْرَحُم

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

 الثانيةالخطبة 

 .الظاملني على إال عدوان وال للمتقني، والعاقبة العاملني، رب هلل احلمد
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 .تسليما وسلم وأصحابه آله وعلى عليه اهلل صلى ورسوله، عبده حممدا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد

 :بعد أما

  صلى اهلل عليه وسلم –اجتباء سيد األصفياء بتالء و

 صنم يف هام قد صنم على إال***  بهم متر ال فوضى والناس أتيت

 عمي أصم كرب من الروم وقيصر***  رعيته يف يبغي الفرس مسيطر

 :وسلم عليه اهلل صلى يتمه

 اكتَمل ثم الفيل، عام من األول ربيع شهر من خَلت ليلًة عشرة الثنيت االثنني يوم يتيًما وسلم عليه اهلل صلى ُوِلد

 :عمره من السادسة يف وهو ُأمه مبوت ُيتمه

 كالءة يف هاشم بن عبداملطلب وجده وهب بنت آمنة أمه مع وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وكان: إسحاق ابن قال

 سنني، ست وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بلغ فلما كرامته، من به يريد ملا حسًنا نباًتا اهلل ُينبته وحفظه، اهلل

 رسول أم أن حزم بن عمرو بن حممد بن بكر أبي بن عبداهلل حدثين: إسحاق ابن قال وهب؛ بنت آمنة أمه ُتوفِّيت

 واملدينة، مكة بني باألبواء سنني ست ابن وسلم عليه اهلل صلى اهلل ورسول توفِّيت آمنة وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 .مكة إىل به راجعة وهي فماتت إياهم، ُتزيره النجار بن عدي بين من أخواله على به قدمت قد كانت

 من الثامنة يف وسلم عليه اهلل صلى والنيب مات أن عبداملطلب يلبث مل َثم إليه، وأحسن عبداملطلب، جدُّه فكَفله

 .عليه وسالمه ربي صلوات وأمي هو بأبي حزنه، على حزًنا ليزداد عمره،

 اهلل ورسول تويف عبداملطلب أن أهله بعض عن العباس بن معبد بن عبداهلل بن العباس حدثين: إسحاق ابن قال

 طالب، أبي عمه مع عبداملطلب بعد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فكان سنني، مثاني ابن وسلم عليه اهلل صلى

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أبا عبداهلل ألن وذلك طالب؛ أبا عمه به يوصي - يزعمون فيما - عبداملطلب وكان

 .وُأم ألب أخوان طالب وأبا

 :بالدعوة اجلهر بعد له قريش معاداة
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 ورهطك ،[218: الشعراء] ﴾ اْلَأْقَرِبنَي َعِشرَيَتَك َوَأْنِذْر ﴿: نزلت َلما: "قال عباس ابن حديث من الصحيحني يف

 هذا، من: فقالوا صباحاه، يا: فهتف الصفا، صعد حتى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خرج املخلصني، منهم

 جربنا ما: قالوا مصدقي؟ أكنتم اجلبل، هذا سفح من خترج خيًلا أن أخربتكم إن أرأيتم: فقال إليه، فاجتمعوا

 قام، ثم هلذا، إال مجعتنا ما لك تبًّا: هلب أبو قال شديد، عذاب يدي بني لكم نذير فإني: قال كذًبا، عليك

 [.1: املسد] ﴾ َوَتبَّ َلَهٍب َأِبي َيَدا َتبَّْت ﴿: فنزلت

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان: قال - عنهما اهلل رضي - عباس ابن عن األلباني وصحَّحه الرتمذي روى

 فزبره، وسلم، عليه اهلل صلى النيب فانصرف هذا؟ عن أنهك أمل هذا؟ عن أْنهك أمل: فقال جهل، أبو فجاء يصلي،

 ﴾ الزََّباِنَية َسَنْدُع*  َناِدَيُه َفْلَيْدُع ﴿: وتعاىل تبارك اهلل فأنزل مين، أكثر ناد بها ما لتعلم إنك: جهل أبو فقال

 .اهلل زبانية ألخذته ناديه، دعا لو واهلل: عباس ابن قال ؛[11 ،11: العلق]

 واصطفى إمساعيل، ولد من كنانة اصطفى اهلل إن: )) قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن مسلم صحيح ويف

 ((.  هاشم بين من واصطفاني هاشم، بين قريش من واصطفى كنانة، من قريشا

 َبِني ُقُروِن َخْيِر ِمْن ُبِعْثُت: )) َقاَل وسلم عليه اهلل صلى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضي ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن البخاري وروى

 ((. ِفيِه ُكْنُت الَِّذي اْلَقْرِن ِمَن ُكْنُت َحتَّى َفَقْرًنا َقْرًنا آَدَم

 خري وسلم عليه اهلل صلى حممد قلب فوجد العباد قلوب يف نظر اهلل إن: قال مسعود، بن اهلل عبد عن أمحد وروى

 فوجد وسلم عليه اهلل صلى حممد قلب بعد العباد قلوب يف نظر ثم برسالته، فبعثه لنفسه فاصطفاه العباد، قلوب

 اهلل عند فهو حسنًا املسلمون رآه فما دينه، على يقاتلون نبيه، وزراء فجعلهم العباد قلوب خري أصحابه قلوب

 .سيئ اهلل عند فهو سيئًا املسلمون رآه وما حسن،

 :الطائف حمنة

 أشد كان يوم عليك أتى هل: وسلم عليه اهلل صلى للنيب قالت أنها - وسلم عليه اهلل صلى النيب زوج - عائشة عن

 على نفسي عرضت إذ العقبة، يوم منهم لقيت ما أشد وكان لقيُت، ما قومك من لقيُت لقد: ))قال ُأحد؟ يوم من

 بقرن وأنا إال أستفق فلم وجهي، على مهموم وأنا فانطلقت أردت، ما إىل جيبين فلم كالل، عبد بن ليل يا عبد ابن
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 مسع قد اهلل إن: فقال فناداني جربيل، فيها فإذا فنظرت أظلتين، قد بسحابة أنا فإذا رأسي، فرفعت الثعالب،

 فسلَّم اجلبال ملك فناداني فيهم، شئَت مبا لتأمره اجلبال ملك إليك بعث وقد عليك، ردوا وما لك، قومك قول

 بل: ))وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال األْخَشبني؛ عليهم ُأطبق أن شئت فيما ذلك فقال حممد، يا: قال ثم علّي،

 ((.شيًئا به ُيشرك ال وحده، اهلل يعبد َمن أصالبهم من اهلل ُيخرج أن أرجو

  وآله عليه اهلل صلى النيب بعد األمة هذه يف مستمر املؤمنني اجتباء

إن اهلل تعاىل ابتلى هذه األمة جبميع األمم و امللل و النحل فإن هي صربت و ثبتت على منهج اهلل  اإلسالم:أمة 

 تعاىل فإن اهلل جيتبيها كما اجتبى األمم السلف الصاحل و مكن هلم يف األرض 

 َأْن َوِعيَسى َوُموَسى ِإْبَراِهيَم ِبِه َوصَّْيَنا َوَما َلْيَكِإ َأْوَحْيَنا َوالَِّذي ُنوًحا ِبِه َوصَّى َما الدِّيِن ِمَن َلُكْم َشَرَع } تعاىل: اهلل قال

.) { ُيِنيُب َمْن ِإَلْيِه َوَيْهِدي َيَشاُء َمْن ِإَلْيِه َيْجَتِبى اهلُل ِإَلْيِه َتْدُعوُهْم َما اْلُمْشِرِكنَي َعَلى َكُبَر ِفيِه َتَتَفرَُّقوا َوال الدِّيَن َأِقيُموا

 (. 15:الشورى

 َحقَّ اهلِل ِفي َوَجاِهُدوا. ُتْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم اْلَخْيَر َواْفَعُلوا َربَُّكْم َواْعُبُدوا َواْسُجُدوا اْرَكُعوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا}: تعاىل وقال

 َهَذا َوِفي َقْبُل ِمْن اْلُمْسِلِمنَي ُهَوَسمَّاُكُم ِإْبَراِهيَم َأِبيُكْم ِملََّة َحَرٍج ِمْن الدِّيِن ِفي َعَلْيُكْم َجَعَل َوَما اْجَتَباُكْم ُهَو ِجَهاِدِه

 َفِنْعَم ُهَوَمْوالُكْم ِباهلِل َواْعَتِصُموا الزََّكاَة َوآُتوا الصََّلوَة َفَأِقيُموا النَّاِس َعَلى ُشَهَداَء َوَتُكوُنوا َعَلْيُكْم َشِهيًدا الرَُّسوُل ِلَيُكوَن

 (. 11-11:احلج) {.ِصرُيالنَّ َوِنْعَم اْلَمْوَلى

 َعَلى ِلُيْطِلَعُكْم اهلُل َكاَن َوَما الطَّيِِّب ِمَن اْلَخِبيَث َيِميَز َحتَّى َعَلْيِه َأْنُتْم َما َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِلَيَذَر اهلُل َكاَن َما}: تعاىل وقال

 آل) {.َعِظيٌم َأْجٌر َفَلُكْم َوَتتَُّقوا ُتْؤِمُنوا َوِإْن َوُرُسِلِه ِباهلِل َفآِمُنوا َيَشاُء َمْن ُرُسِلِه ِمْن َيْجَتِبى اهلَل َوَلِكنَّ اْلَغْيِب

 (.111:عمران

 .....................الدعاء 

 


