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 وإنك لعلى خلق عظيم
 الرابعةالخطبة 

 البعثة
 لنهجو و  ،نسَتعلى درب السَتة لنا ز  ما ،ادلسلمون عباد اهلل اإلخوةأيها 
 اهلل رمحٍت-فكما علمنا عباد اهلل  ،العرب والعظاتمن سَتتو نستخلص و  ،نتبع

وال موضوعا  ،ا من دروب التسليةدربً ليست  سَتة زلمد  أن -إياكمو 
ليست صالة على األلسنة و  ،يوم ىجرتويوم مولده و ترانيم تتلى  الو  ،للمناقشة

 .تباعاالو  مهفقط كاجلسد ادليت ليست فيها روح الف
 ؟اهل مثل ىذا عباد اهلل يكون حبً ف

 ؟تباعا الو أو ترانيم  ب قراءة سيرتو بال وعيىل الحو 
 ا إذا كان كالمً  النبي ال ما أرخص حب أ

 ازمامً و  ةً أغاله عندما يكون قدو ما و 
 :أن نقول نستطيع بعد حتليل شخصية احلبيب ادلصطفى و 

 إلهيكمال ُخُلقي بجمال ِخلقي في جالل نسبي مع حفظ 
 ا النبيكان محمدً 

  جعلتو للفقراء رقيقا أحداث حزينة عليو توالتو  ،كان يتيما  النيبىذا، 
 .اصديقً ا و دلن حولو صاحبً و  ،ولأليتام رفيقا

 على األرضي تعاىل فكان كأنو قرآن ديشو  فرباه اهلل سبحانو. 

 يف، و ة عباد اهلل نأخذ مقطوعة أخرى من حياة الرسول بطويف ىذه اخل  
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وىل عن شاء ادل سوف نتكلم إن ، سَتتو باقة عطرة مني ادلقطوعة ننتق ىذه
 .ما حول ىذا األمربعثتو و 

ىذا دنا لوج ؛نتكلم عن ىذه الباقة العطرةل سَتة ادلصطفى  يفلو نظرنا و 
نستفيد و  فهيا بنا ندرس ىذا احلديث ،ا جوانب عالية من ىذا األمرمبينً  احلديث

 َأوَّلُ ): فعن عائشة أم ادلؤمنُت أهنا قالت ،عما نريدإن شاء اهلل فسوف ينبئنا  ،منو
ْوِم، ِفي الصَّاِلَحةُ  الرُّْؤيَا اْلَوْحيِ  ِمنَ   اللَّوِ  َرُسولُ  ِبوِ  بُِدئَ  َما  اَل  َفَكانَ  الن َّ

 ِبغَارِ  َيْخُلو وََكانَ  ،اْلَخاَلءُ  ِإلَْيوِ  ُحبِّبَ  ثُمَّ  الصُّْبِح، فَ َلقِ  ِمْثلَ  َجاَءتْ  ِإالَّ  ُرْؤيَا يَ َرى
َعبُّدُ  َوُىوَ  ،ِفيوِ  فَ َيَتَحنَّثُ  ِحَراٍء،  َأْىِلوِ إلى  يَ ْنزِعَ  َأنْ  قَ ْبلَ  اْلَعَددِ  َذَواتِ  اللََّياِليَ  الت َّ

 ِفي َوُىوَ  اْلَحقُّ  َجاَءهُ  َحتَّى ِلِمْثِلَها فَ َيتَ َزوَّدُ  َخِديَجةَ إلى  يَ ْرِجعُ  ثُمَّ  ،ِلَذِلكَ  َويَ تَ َزوَّدُ 
َرْأ،: فَ َقالَ  اْلَمَلُك، َفَجاَءهُ  ِحَراٍء، َغارِ   فََأَخَذِني: قَالَ  ِبَقاِرٍئ، أَنَا َما: قَالَ  اق ْ

َرْأ،: َقالَ ف َ  َأْرَسَلِني، ثُمَّ  اْلَجْهَد، ِمنِّي بَ َلغَ  َحتَّى فَ َغطَِّني  ِبَقاِرٍئ، أَنَا َما: قُ ْلتُ  اق ْ
َرْأ،: فَ َقالَ  َأْرَسَلِني، ثُمَّ  اْلَجْهَد، ِمنِّي بَ َلغَ  َحتَّى الثَّانَِيةَ  فَ َغطَِّني فََأَخَذِني  فَ ُقْلتُ  اق ْ

 ڇ ڇ چ چ چ چ :فَ َقالَ  َأْرَسَلِني ثُمَّ  الثَّالَِثَة، فَ َغطَِّني فََأَخَذِني ِبَقاِرٍئ، أَنَا َما

 گ ک ک ک ک ڑ    ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 بِْنتِ  َخِديَجةَ  َعَلى َفَدَخلَ  فُ َؤاُدُه، يَ ْرُجفُ   اللَّوِ  َرُسولُ  ِبَها فَ َرَجعَ  ،چگ
 فَ َقالَ  الرَّْوُع، َعْنوُ  َذَىبَ  َحتَّى فَ َزمَُّلوهُ  زَمُِّلوِني، زَمُِّلوِني: فَ َقالَ  ، ُخَوْيِلدٍ 

 ،َكالَّ : َخِديَجةُ  فَ َقاَلتْ  نَ ْفِسي، َعَلى َخِشيتُ  َلَقدْ : اْلَخبَ رَ  اَوَأْخبَ َرىَ  ِلَخِديَجَة،
 َوَتْكِسبُ  اْلَكلَّ، َوَتْحِملُ  الرَِّحَم، لََتِصلُ  ِإنَّكَ  أََبًدا، اللَّوُ  ُيْخزِيكَ  َما َواللَّوِ 

، نَ َواِئبِ  َعَلى َوتُِعينُ  الضَّْيَف، َوتَ ْقِري اْلَمْعُدوَم،  َخِديَجةُ  ِبوِ  تْ فَاْنطََلقَ  اْلَحقِّ
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 وََكانَ  َخِديَجَة، َعمِّ  اْبنَ  اْلُعزَّى َعْبدِ  ْبنِ  َأَسدِ  ْبنِ  نَ ْوَفلِ  ْبنَ  َورََقةَ  ِبوِ  أََتتْ  َحتَّى
، اْلِكَتابَ  َيْكُتبُ  وََكانَ  اْلَجاِىِليَِّة، ِفي تَ َنصَّرَ  اْمَرأً  َراِنيَّ ْنِجيلِ  ِمنَ  فَ َيْكُتبُ  اْلِعب ْ  اْْلِ

َرانِيَّةِ   َلوُ  فَ َقاَلتْ  َعِمَي، َقدْ  َكِبيًرا َشْيًخا وََكانَ  َيْكُتَب، َأنْ  اللَّوُ  َشاءَ  َما بِاْلِعب ْ
 َماَذا َأِخي، اْبنَ  يَا: َورََقةُ  لَوُ  فَ َقالَ  َأِخيَك، اْبنِ  ِمنَ  اْسَمعْ  َعمِّ، اْبنَ  يَا: َخِديَجةُ 

 النَّاُموسُ  َىَذا: َورََقةُ  وُ لَ  فَ َقالَ  رََأى، َما َخبَ رَ   اللَّوِ  َرُسولُ  فََأْخبَ َرهُ  تَ َرى،
 ِإذْ  َحيِّا َأُكونُ  لَْيَتِني َجَذًعا، ِفيَها لَْيَتِني يَا ، ُموَسى َعَلى اللَّوُ  نَ زَّلَ  الَِّذي

 يَْأتِ  َلمْ  نَ َعْم،: قَالَ  ؟!ُىمْ  َأَوُمْخرِِجيَّ :  اللَّوِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  قَ ْوُمَك، ُيْخرُِجكَ 
 َنْصًرا أَْنُصْركَ  يَ ْوُمكَ  يُْدرِْكِني َوِإنْ  ُعوِدَي، ِإالَّ  ِبوِ  ِجْئتَ  َما ِبِمْثلِ  َقطُّ  رَُجلٌ 

 .1(اْلَوْحيُ  َوفَ تَ رَ  ،تُ ُوفِّيَ  َأنْ  َورََقةُ  يَ ْنَشبْ  َلمْ  ثُمَّ  ُمَؤزَّرًا،

 ؛اهلل سبحانو وتعاىل إذا أراد شيئاو  ،رسول اهلل إىل  الوحيفهذه قصة بدء 
 .ىيأ أسبابو حىت يظهر شيئا فشيئا

 ،أجزاء النبوة بالنسبة للمؤمن منجزء  وىي ،الرؤيا الصادقة تلك األسبابفأول 
فما زال النور يتسع  ،فقد كانت الرؤيا الصاحلة بداية إشراق النبوة ،نعم عباد اهلل

تزال أىل السوء من أجل اع رسولنا إىل  حببو  ،حىت أشرقت مشس النبوة
اهلل تعاىل حاكيا عن إبراىيم عليو  كما قال  ،جلاهلل عز و إىل  التقربالعبادة و 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ  :السالم

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

                                                 
1

 .(061يف صحيحو ) اهلل (، ومسلم رمحو3رمحو اهلل يف صحيحو ) رواه البخاري 



4 

 

يهجر مكة   النيبفكان  ،[49 – 48مرمي: ] چی جئ حئ  یی ی
 اليتو  ،رأس اجلبل يفبضعة أميال من مكة  ةغار حراء على مسافإىل  متجها

 ىذا الغار كان زلمد  يفف ،حديثهم الباطللغو الناس و عن ينقطع عندىا 
الباطل  عنويبتعد  ،يقًتب من احلق جهدهو  ،روحوي ينقو  ،ويصقل قلبو ،يتعبد
على  بشعة الغيو انعكست هبا آ ةمرتبة عاليإىل  حىت وصل من الصفاء ،وسعو

  .فأمسى ال يرى رؤيا إال جاءت كفلق الصبح ،صفحتو اجمللوة
دلا اعتزل إبراىيم عليو السالم قومو  ،حق علينا أن نقفو  ،ىنا عباد اهللولنا وقفة 

ودلا  ،عقوبيوبشر بإسحاق و  ،الفتح على إبراىيم عليو السالمادلشركُت كان 
 عليو السالمكان الفتح على موسى  ؛قومو الظادلُت عليو السالم ىجر موسى

  :وىكذا نرى ،رسواًل  اصار نبيً  ؛قومو الكافرين ودلا اعتزل الرسول  ،وكلمو ربو
 الولدفبشر ب راىيم إب اعتزل

 و الواحد األحدفكلمموسى  واعتزل
 األبدإلى  اح نبيً فأصب اعتزل محمد و 

 .ا لكَتً خلكان  ؛أىلواحلق و إىل  أىلهاو  ادلعاصيفلو ىجرت  ،نعم
 ،ا بمن ال يرى للوقت قيمةى مؤتمً المقه ماذا عليك أيها المضيع لوقتك في

 ؟!!ال للطاعة سبيالو  ،صحة معنىللال و 
المساجد مع ىؤالء الصالحين الذين إذا إلى  ا عليك لو اعتزلت ىؤالءماذ

لم يلمع إال طريق واحد ىو نداء كأن الدنيا كلها قد أظلمت و سمعوا ال
 .فتح من اهلل لو اعتزلت السوء ،نعم ؟!!المسجدإلى  الطريق
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 ،الهواك عابدً  فوجدتكنفسك إلى  عليك أيها الشاب الذي إذا نظرت ماذا
 ؟!!ا وعلياًل دينك مفرطً  فيو  ذليال،للسيجارة و  ،اا وساجدً راكعً للشيطان و 

ىذا المستنقع النجس إلى  ماذا عليك لو اعتزلت ىؤالء الذين يجرونك
ما المساجد و إلى  ، واتجهتالصالح وعزتوو ، القرآن وطهارتوإلى  اتجهتو 

 ؟!!عالاهلل جل و  يرضي
أنت ف ،ضعيف إين :تقولأس و وال تي ،جند الفتح ادلبُت ؛لك عباد اهللإن فعلنا ذ

 اجتهتو  ،وخرجت ،أما إذا اعتزلت ،يضعفك الذياجلو وسط  ضعيف ألنك يف
 .القادري ذن القو إتقوى ب ؛ئة تقويكبيإىل 

لهذه العزلة طرفا من تدبير اهلل  وكان اختياره كذلك يقول ادلباركفوري: 
 لو، وليعده لما ينتظره من األمر العظيم. 

اد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة وال بد ألي روح ير 
ال بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت، وانقطاع عن شواغل ، أخرى

وضجة الحياة، وىموم الحياة، وىموم الناس الصغيرة التي تشغل  ،األرض
 .1الحياة

ت تقلصو  ،كان الفتح  رسولنا عن  2الوحي بعد انقطاعو بعد ذلك عباد اهلل و 
لكن و  ،أنو أضحى نبيا وعرف رسولنا  ،ثبتت أعالم احلقيقةو  ،ظالل احلَتة

كيف   قد سئل و  ،هداجل حىت بلغ منو  مشقة من رسولنا مبعاناة و 

                                                 
1

 .(، لصفي الرمحن ادلباركفوري0/55الرحيق ادلختوم ) 
2

 خ: إن انقطاع الوحي ما بُت نزول سوريت اقرأ وادلدثر، وكان ثالث سنُت.قال أىل التاري 
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هُ  َوُىوَ  اْلَجَرِس، َصْلَصَلةِ  ِمْثلَ  يَْأتِيِني َأْحَيانًا ): فقال ؟ الوحييأتيك   َأَشدُّ
 رَُجاًل  اْلَمَلكُ  ِلي يَ َتَمثَّلُ  َوَأْحَيانًا قَاَل، َما َعْنوُ  َوَعْيتُ  َوَقدْ  َعنِّي، فَ يُ ْفَصمُ  َعَليَّ 

 اْلَوْحيُ  َعَلْيوِ  يَ ْنِزلُ  رَأَيْ ُتوُ  َولََقدْ  :، قَاَلْت َعاِئَشُة يَ ُقولُ  َما فََأِعي ،فَ ُيَكلُِّمِني
ِديدِ  اْليَ ْومِ  ِفي  .0(َعَرقًا تَ َفصَّدُ لَيَ  َجِبيَنوُ  َوِإنَّ  َعْنُو، فَ يَ ْفِصمُ  اْلبَ ْردِ  الشَّ

 َفِخِذي، َعَلى َوَفِخُذهُ   َرُسوِلوِ  َعَلى اللَّوُ  أَنْ َزلَ  ) : وقال زيد ابن ثابت
أكثر من ذلك  يأيتوقد  ،3(َفِخِذي 2تَ ُرضَّ  َأنْ  ِخْفتُ  َحتَّى َعَليَّ  فَ ثَ ُقَلتْ 

أمل يكن سبحانو  !؟الكثَتة  ىذه ادلراتومل ؟!ما ىذا اجلهد عباد اهلل ،أخفو 
ولكن هلل سبحانو بلى، ؟ ليو القرآن مجلة واحدة مرة واحدةإ يا أن يوحتعاىل قادرً و 
قطعا لكل ىذه الطريقة أول األمر  اختذن نزول القرآن إو  ،تعاىل احلكمة العلياو 

فهو ليس افتعال عابد منقطع  ،من عند اهلل تعاىل معاينشبهة ليعلم أنو ألفاظ و 
وإمنا ىو كالم  ،تنميق ادلقالسوق األدلة و صناعة فيلسوف جييد  ال، و ختيل فخال

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٿچ  القائل:  األحد احلق الكبَت ادلتعال

، حلجج الكافرين إبطااًل و  أيضا تثبيتا لقلب رسول اهلل و  ،[5 – 4النجم: ] چٹ

ېئېئ ىئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ وئ ۇئ ۇئچ قال تعاىل:

 .[32الفرقان: ] چىئ ىئ یی ی ی جئ 

                                                 
1

 .(2333يف صحيحو ) ومسلم رمحو اهلل (،2رمحو اهلل يف صحيحو ) رواه البخاري 
2

 الرض: الدق والكسر. 
3

 .(2832يف صحيحو ) رواه البخاري رمحو اهلل 
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ىذا و  ،ىذا ىو رسولنا و  ،نناآر قىذا ىو  ،عباد اهللخوة ادلسلمون نعم أيها اإل
ىنيئا دلن جعل القرآن لو  ،فقهوفهنيئا دلن حفظ القرآن و  ،ىو ديننا من ربنا 

أو حفظ  ،جعلو زينةو  أما من ىجره ،سللصاو  اآلخرة شفيعا يفو  ،الدنيا مؤنسا يف
ۈ  ۆ ۈ  ۇ ۆچ :ربنامل يعمل مبعناىا فنقول لو قول و  مل يدرو  وألفاظ

اتقوا اهلل  :نقول دلثل ىؤالء ،[31الفرقان: ] چٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ
 ،اجلهد يف الدعوة ويف العبادة وكذلك علينا أن نتعلم معٌت ،أصلحوا أعمالكمو 

ذه ادلشقة عباد ما ىو  ،فإن للعبادة مشقة ،ن نستفيد منوىذا أمر عباد اهلل علينا أ
ذلذا و  ،ضة باطنها فيو اخلَتأو قشرة كقشرة البي ،ساتر للذة عارمةاهلل إال كرداء و 

َأْحَسُن َسْيِر الُمْسِلِميَن  )عن األجيال الفاضلة أن منهم من قال:  ر  ث  فقد أ  
ِفي َسِبيِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ  َوالضَّْربُ  ،الصَّْيفِ  ِفي َوالصَّْومُ  ،الضَّْيفِ  ِإْكَرامُ  َثاَلٌث:

ْيفِ  ادلزامحة نو سوف يًتك القيام و أل ؛ىو يتأسفمن يفارق الدنيا و ومنهم  ،0(بِالسَّ
 يف دروس العلم.

حتتو  ىذا الرداء الدقيق الذي حيمي ال حيبطك الشيطان بسبب ،خي احلبيبأ
  .السماواتو  فتوحات من رب األرض

إن هلل و  ،ل العلمكما رجح من رجح من أىأياما   الوحي عن النيب انقطع 
 ،ادلؤدب احلكيمو  ،القادر ادلريب ، فهو سبحانو من وراء ذلك االحتباس سرتعاىل

فإنو دلا حصلت لرسول اهلل  ،اخلبَت بالقلوب وتقلباهتا ،بواطنهاالعليم بالنفوس و 
بعد  وأن يًتك اإلذليةمن احلكمة كان  ،الوحيخوف عند نزول و  روعة 

                                                 
1

 .، للطائي رمحو اهلل(0/067) األربعُت يف إرشاد السائرين 
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سوف يتذكر لذة  ؛وىدأ فإذا نسي ،دأ روعو ويطمئن فؤادهيهحىت الدرس األول 
 ويتهيأ ،ويثبت فؤاده ،فيقوى قلبو ،نشوة تلك ادلقابلة تتذوق روحوو  ،ذلك اللقاء

ڈ چ  :قال اهلل تعاىل ،ألن ىذا القرآن ثقيل ؛القولي يستعد لتلقو  ،لقبول الرسالة

گگ ڳ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ    ژ ژ

 :ويقول اهلل تعاىل ،[ 20احلشر: ]چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .[ 5ادلزمل: ] چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ 
 ،ذه الباقة العطرة بالقدوة احلسنةىبزىرة أخرى من ىذا احلديث العظيم ي مث ننه

مع من أول من صلت هلل مع رسول اهلل  ،بسكن سيد األنبياء  ،برمز الوفاء
 ،مع من نزل إليها جربيل ليبلغها من رهبا السالم ،أول من بشرت باجلنةو ، 

 .جية بنت خويلد دمع أم ادلؤمنُت خ ،مع القلعة الشاسلة ،مع ينبوع احلنان
من  ال بد أن تتوارى الكلمات حياء وخجاًل  فعندما أتكلم عن أمنا خدجية 

الشرف بيت  يفنشأت  ،فقد لقبت بالطاىرة قبل اإلسالم ،ىذه ادلرأة الطاىرة
غت فلم تتزوج حىت بل ،ماتا عنهاو  تزوجت برجلُت قبل رسول اهلل و  ،والرخاء

ختارتو دلا اأمواذلا عندما  يفيتاجر  رسول اهلل كان و  ،األربعُت عاما من عمرىا
مثل  والسيدة خدجية  ،وفاء فتزوجها رسول اهلل و  مسعت عنو من أمانة

إن أصحاب الرساالت حيملون قلوبا  ،تكمل حياة الرجل العظيم اليتطيب للمرأة 
يبث و  ،ادلعاصي ناتو عفيزيل و  ،الناس نعم من أراد أن يدعو ،شديدة احلساسية

ا من ىذا ضيقً ا و ظلمً سوف يلقى ف ؛األخالق الفاضلةو  اإلذليالناس الدين  يف
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فمثل ىؤالء أحوج  ،سبيل اخلَت يفا جهدا كبَتً ي يقاسو  ،يريد أن يغَته الذيالواقع 
 ىم أحوج ما يكونون ،الًتفيويتعهد حياهتم اخلاصة باإليناس و  منإىل  ما يكونون

بل صدقتو  ،ا قطشرً  فلم يسمع منها رسول اهلل  ،من خيفف عنهم اآلالمإىل 
 ،وواستو مبا دتلك حُت حرمو الناس ،كفر الناسوآمنت بو حُت   ،حُت كذبو الناس

 ،لو ماذلا أسلمتو  ،ااطمئنانً و  ،اوحبورً  ،اسرورً و  ،افرحً   النيبت حياة فمأل
 .عقلهاو  ،وقلبها

خَت دليل  قلتو آنفا من موقفها مع زوجها  الذيما مسعتموه من احلديث و 
 ِفيوِ  ِبَما اْسَتَدلَّتْ  ): فيويقول ليق ابن القيم رمحو اهلل الذي ، وكذلك تععلى ذلك

َيمِ  َواأْلَْخاَلقِ  اْلَفاِضَلةِ  الصَِّفاتِ  ِمنَ   ُيْخَزى اَل  َكَذِلكَ  َكانَ  َمنْ  َأنَّ  َعَلى َوالشِّ
  .1(أََبًدا

تحمل والكل ىو من ال يستقل بأمره، والكل من الكالل مبعٌت اإلعياء، ومعٌت 
 تنفق على الفقَت، واليتيم، والعيال.  : أيالكل

الكسب ىو االستفادة، وادلعٌت األول ىو: ت كسب ادلال : تكسب المعدوم
ادلعدوم وتصيب منو ما يعجز عنو غَتك، والعرب تفخر هبذا، وادلعٌت الثاين ىو: 

 ت كسب ادلال العظيم وجتود بو على األصناف ادلذكورة.
 للمعاين ادلتقدمة يف احلديث.كلمة جامعة   :تعين على نوائب الحق

هبذه ذا العقل و هبو  ،ورقة بن نوفل فبشره بالنبوةإىل  حىت ذىبت بو ومل هتدأ 
ُر ِنَساِء اْلَعاَلِميَن:  ) :رسول اهلل يقول ، الكمال الفطرة بلغت  َخي ْ

                                                 
1
 ، البن القيم رمحو اهلل.(3/07) العباد خَت ىدي يف ادلعاد زاد 
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َوآِسَيُة  ،ٍد َمْرَيُم بِْنُت ِعْمَراَن، َوَخِديَجُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد، َوفَاِطَمُة بِْنُت ُمَحمَّ 
 ،إن كان ذلا اخلَتو فماذا كان ذلا بعد كل ىذا؟ ىل ذلا اخلَت؟  ،0(اْمَرَأُة ِفْرَعْونَ 

لزوج اطاعة امسعن أيتها النساء ادلؤمنات جزاء و  ،د اهللا؟ امسعوا عبفمن بشرىا بو
 ،اجلزاء من جنس العملف ،امسعوا جزاء ذلك كلو ،عليوالطمأنينة و وإدخال السرور 

 ،اللَّوِ  َرُسولَ  يَا)  :فقال  النيبإىل  أتى جربيل قال:ىريرة  عن أيب
 ِىيَ  فَِإَذا َشَراٌب، َأوْ  ،طََعامٌ  َأوْ  ،ِإَدامٌ  ِفيوِ  ِإنَاءٌ  َمَعَها أََتتْ  َقدْ  َخِديَجةُ  َىِذهِ 

َرأْ  ؛أَتَ ْتكَ  َها فَاق ْ اَلمَ  َعَلي ْ ْرَىا َوِمنِّي، رَب َِّها ِمنْ  السَّ  ِمنْ  اْلَجنَّةِ  يفِ  بِبَ ْيتٍ  َوَبشِّ
 . 2(َنَصبَ  َواَل  ِفيوِ  َصَخبَ  اَل  َقَصبٍ 

كان   ؛فكما أهنا وفرت لبيت زوجها الراحة والطمأنينة ،اجلزاء من جنس العمل
ال لؤلؤة رلوفة ال صخب فيو و  ، أي منمن قصباجلنة  يفا جزاء ذلك قصرً 

عيت ىذا ها األخت ادلسلمة الصاحلة و تفهل أي ،السكينةو فيو اذلدوء  أي ،نصب
ىذه  أن تتبعيمراد الشرع ف !علمت ماذا يريد منك الشرع؟ ؟! ىلالعظيمالدرس 

فهؤالء  ،مستنقع اخلبث يريد منك أعداء اهلل السقوط يف ، بينماالقدوة الطاىرة
 ،واجلهل ،والنفاق ،قوى الكفر ،أة ادلسلمةالساقطون قد شنوا محلة شرسة على ادلر 

 ،اا أو غربيً شرقيً  ؛حشدوا كل احلشود ،علينا اجتمعوا كلهم ،ملة واحدةفالكفر 
بد أن  الو  ،أنت   عوا عليك  اجتم ،القائد فمن اليهودو  أما السائق ،ابيضا أو سودً 

فإن  ،اإلسالم يفالعفة كل ىذا؟ ألنك أنت ركن الطهارة و   أتدرين مل    ،ذلك تعريف

                                                 
1

 .(3328يف صحيح اجلامع ) صححو األلباين رمحو اهلل(، و 0802أخرجو ابن حبان رمحو اهلل يف صحيحو ) 
2

 .(2432يف صحيحو ) اهلل (، ومسلم رمحو3821رمحو اهلل يف صحيحو ) رواه البخاري 
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م بقوذل عوك  خد ،قد نالوا غرضهمف ؛شكل بأيمستنقع الرذيلة  يف وقعت  
 ،إذن بالعري ادلعاين هما عالقة ىذ ،وجود ادلرأةو  ،ثقافة ادلرأةو  ،ادلرأة ةحبري ،حسناء

ىم ينفقون  ،الشعروظهور الصدر و  ،لوان اليت على الوجواألو  ،اللبس الصاخبو 
يقول اهلل  ،لكن اهلل ذلم بادلرصادو  ،يف ىذا ادلستنقع ىم حىت يوقعوك  أمواذلم وجهد

ڇ ڇڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃچ  : تعاىل

 ژ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ

ما ال  نغانية يفعالكأس و   :يقول عدو اهلل ،[ 36األنفال: ] چڑ ڑ ک
 األختنفسك أيتها  ياحفظ  ف ،ىو كذوبو  نعم صدق ،يفعلو ألف مدفع

 حفظنا ،بناالأيها  ،أيها الزوج ،أيها األخ ،أنت أيها األب حفظهااو  ،ادلسلمة
 ،سوء إن بدر منهم أي اصربنو  ،كنطاعة أزواج يف كن  و  ،أنفسكن وبيوتكن

  .و على طاعة اهلليعلى زوجك حىت تعين فاصربي
اصربوا عباد اهلل  ،رأحسن ادلعاملة وال تعن عليها قوى الشيطان والكف كزوج  أنتو 

أصبحت   ؛إن احلياة الزوجية إن خلت منها ادلودة والرمحة ،فإن اهلل مع الصابرين
 . ونتنو إن مل يدفن فاح عفنو ،ادليتكاجلسد 

ما فيها واعلمي أن خراب ىذه األمة و  ،حياة زوجك بالدفء والطمأنينة فاملئي
كرامة األمة و  ،البعد عن اهلل تعاىلذلك بسبب خراب بيوت ادلسلمُت و  ؛نمن ىوا
 .البيوت بطاعة اهلل سبحانو وتعاىل ىذهبتعمَت 
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نريد منها   اليتة يمظهبذه الباقة العطرة من ىذه السَتة الع نكتفيىكذا عباد اهلل و 
ا موضوعً  نريدىا ال ،أعمااًل و  ،اأخالقً و  ،امنها إديانً  نكتسبكما قلنا أن 

وال ترانيم تتلى يوم  ،وال دربًا من دروب اخليال ،تسليةلل اوال قصصً  ،للمناقشة
  .افً زائحبا  يورث هبذا الفهم وقراءة سَتتو  ،يوم ىجرتومولده و 

 ازمامً أغاله عندما يكون قدوة و ا مو  ،افما أرخص الحب إذا كان كالمً 
وال تتبعو بصَتتو  ،ضمَته يف ال يعيش الرسول  الذيعباد اهلل إن ادلسلم 

  .اليوم والليلة يفا أن حيرك لسانو بألف صالة عنو أبدً  ال يغٍت ؛فكرهوفهمو و 
 ا محمد ما اتصلت العيون بالنظر سيدن على اللهم صل

 بالمطر نزخرفت األرضو تو 
 اعتمرعدد من حج و وصل عليو ب

 ولبى ونحر ةووقف بعرف
 قبل الحجرطاف بالبيت و و  حلقو 

 صحبو وسلمو  على آلوو  بارك على محمدو  زدو  سلمو  اللهم صل


