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  ِالدلیل. �رِ مالحظة: ما بین مع�وفتین [ ] فهو شرح ُمدرج في س�اق ذ  

  الخط�ة األولى:

�شـ�ره. الـذ� قـدَّر األ�ـام فِر �قهره ومصرِّف األمـور �ـأمره، وُمـد�م الـّنِعِم الحمد � ُمِعزِّ اإلسالم بنصره، ومذّلِ الكُ 

  .، وأظهر دینه على الدین ُ�لِّهِ جعل العاق�ة للمتقین �فضلهِ و ار �م�ِره، فَّ ستدرج الكُ فا ُدوًال �عدله

 ال ُیراجـع،و  والظاهر علیهم فال ُینازع، واآلمُر �ما �شاء والحاِكم �ما یر�ـد فـال یـدافعالقاهُر فوق ع�ادِه فال ُ�مانع، 

  وعّز سلطانه وأعوذ �ه مما أحا� �ه علمه وأحصاه �تا�ه. ه جلَّت قدرتهدُ أحمَ 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحـده، ال شـر�ك لـه األحـد الصـمد، الـذ� لـم یلـد ولـم یولـد ولـم ��ـن لـه �فـوًا أحـد، شـهادة 

ـ محمـدًا عبـده ورسـوله راِفـُع الشـّكِ وداِحـُض  نبّینـا ر�َّه، وأشـهد أنَّ  امن طهَّر �التوحید قل�ه، وأرضى به رك بّلـغ الشِّ

الرســالة وأّد� األمانــة ونصــح األّمــة و�شــف هللا �ــه الُغّمــة، وأقــام فــي النــاس �لمــة التوحیــد مــن آمــن بهــا وعمــل 

�ُمقتضاها فقد أفلح وفاز فـوزًا عظ�مـًا، فصـلوات ر�ِّـي وسـالمه عل�ـه وعلـى آل بیتـه الطیبـین الطـاهر�ن وأصـحا�ه 

لین ومن ت�عهم بإحساٍن إلى  ین أّما �عدالُغرِّ المحجَّ   :ع�اد هللا یوم الّدِ

  >  ;   :  �M 1  2   3  4  5  6  7  8  9قـــول هللا تعـــالى وهـــو أح�ـــم القـــائلین: 

=  >  L  :٣٣التوبة   

ُل علینا، �ان من رحمته بنا أن أرسل لنا رحمته المهداة للعالمین  صلى هللا عل�ه  -ر�ُّنا وموالنا خالقنا المتفّضِ

أرسله لنا داع�ًة یدعونا إلى الخیر وسراًجا ینیر لنا طر�� الح�ِّ في ظلمات  -وعلى آله وصح�ه أجمعین 

  M +   ,   -    .  /  0  1  2  3   4      5  6     7  8  9الجاهل�ة، فقال تعالى: 
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 المسـلمین مـن �ـمو �م ال�شیر النذیر �ان سبً�ا هّ�أه هللا لنا إلخراجنا من ظلمات الجهل إلى نور الهدا�ة،  رسولنا

بل ومـن ثـّم ؟  صلى هللا عل�ه وسلم�م من المسلمین ال �عرف شیًئا عنه ؟ صلى هللا عل�ه وسلم سیرته عن لُ �غفَ 

الكالم الكثیـر ف�مـا لـو سـألته عـن العـب �ـرٍة، عـن فـاِجٍر مـن �ـیدعي أّنه ُ�ح�ُّه و�ّتِ�عُه!! �م من المسلمین یجیـب 

ح�ـاِتهم.... عـن �حـّدِث عـن سـیرتهم و  ،الفجرة، عن غان�ٍة من الغواني، �عط�ك عـنهم أدّق المعلومـات والتفاصـیل

تـــر� ذلـــك المســـرَف  ،عـــن ســـّنِته ،عـــن ح�اِتـــهِ  ،عـــن ســـیرته عل�ـــه وســـلمصـــلى هللا فـــإذا مـــا ســـألته عـــن رســـول هللا 

  ..!صلى هللا عل�ه وسلم عن نبّ�ِه  ال �عرف شیئا...الجاِهل یتلعثم و�تبلجم 

صــلى هللا عل�ــه  الكــر�م هرســول ســیرة مــن البــّد للمســِلم أن �علَمــهُ  مــانتــذاكر الیــوَم  أن أحببــت اإل�مــان إخــوة لكلــذ

  �ش�ٍل مختصٍر وم�ّس� لكي ترسخ هذه المعلومات في أذهاننا فال ننساها أبدا..... وسلم

 وَلـدِ  اسـماعیل ُذّر�َّـةِ  مـن ،العربِ  من ُقر�ش من) هاشم بنُ  المّطِلب عبدِ  بنُ  هللا عبدِ  بنُ  محمدُ ( هو ونبّینا فرسولنا

 ِ
ّ
   –صّلى هللا علیهم أجمعین  -إبراه�م هللا نبي

 عـاشف ّمه وهو طفٌل صـغیر فـي الساِدسـة،أ تومات ،األب یت�مَ  ، وِلدَ الفیل عام مّ�ة في وسلم صلى هللا عل�ه وِلدَ 

ه �نــفِ  فــي یت�ًمــا ــه إلــى هللا آواه موتــه و�عــد ،المطِلــب عبــد جــّدِ   : تعــالى قــال إل�ــه، وأحســن مــهفأكرَ  طالــب يأبــ عّمِ

M Y  Z  [  \  ]  ^  _   `  a  b  c  d  e  L  :٨ - ٦الضحى   

 فلـم الجاهل�ـة عـادات مـن هللا عَصَمهُ ، إذ صلى هللا عل�ه وسلمفهدا�ة هللا له �انت من قبل نبّوتِه ومن قبل �عثته 

  .هللا غیر �عبد ولم لصنمٍ  �سجد ولم ،یزن  ولم الخمر �شرب

 قومــه ومــا ُعــرَف عل�ــه �ــِذٌب قــ� فلق�ــه ،مــن أجّمــِل الّنــاس َخلًقــا وِمــن أحســنهم ُخلًقــا صــلى هللا عل�ــه وســلم و�ــان

  .صلى هللا عل�ه وسلم�الصاِدق األمین 

 صـلى هللا عل�ـه وسـلم و�ـان ف�ه، لها یتاِجر �مالها فأعانته والعشر�ن الخاِمسة في وهو خو�لد بنتِ  بخدیجة تزوج

  أتـاه حتـى حراء غارِ  في أّ�اما و�عتكف واألرض، السمواتِ  خل� في و�تفّ�رُ  یتأّملُ 
ُ
 مـن األر�عـین فـي وهـو الـوحي
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  M K  Lأ� صـار نب��ـا أتتـه النبـّوة فـي األر�عـین بـوحي هللا لـه  ،١العل�ق:  M K  L  M  N  O  L بــ فنبِّـئ ،العُمر

M  N  O  L  :١العلق  

  ¦  ¥  ¤  £  ¢      ¡   �  ~       {  | M: تعـالى �قولـه للتوحیـد والـدعوةِ  الشرك من �النذاَرةِ  للناس أرسلَ  ثمّ 

§     ¨   ©     ª   «  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³   L  :٧ - ١المدثر   

M �   ¡ L رك عن أنِذر أ�   .وعن ع�ادِة غیر هللا الشِّ

M £  ¤ L وحده وأمر بتعظ�مِه. هللا بتوحید وأُمر  

M ©     ª L  ِجم�ًعا منهم وتبرَّأ َهاَوأَْهل واَتْرُ�َها األصنام واهجر.  

  ،قر�ش مجرمي �طش من خوًفا ِسًرا إلسالمل یدعوهم حوله �من صلى هللا عل�ه وسلم هللا رسول فبدأ

[ففي �ّلِ زماٍن وم�ان هناك من تسوؤهم دعو� اإلصالح والتغییـر، ممـن یتشـّبثون �عالئـ� الجاهل�ـة، و�رفضـون 

التغییــر و�جیبــون ناِصــحهم: أتأتینــا اآلن �أهــد� مّمــا �ــان عل�ــه آ�اؤنــا؟؟ و�ــم شــهدنا مثــل هــؤالء فــي زماننــا مّمــن 

  الخرافات، من �شعرون �الخوف تجاه التغییر]�سوؤهم إقالع الّناس عن البدع والضالالت و 

  M .  /  0 تعــالى أمــره نــزل حتــىیــدعو فیهــا مــن حولــه  ســنین ثــالث رســول هللا یــدعو للتوحیــد ســر�اف�قــي  

1   2  3    L  :ه�عشـــیرتِ  و�ـــدأ العـــالمین، ربّ  هللا لتوحیـــد ونهـــاًرا لـــ�ًال  اًرا،وجهـــ علًنـــا یـــدعوا فأخـــذ، ٩٤الحج���ر 

   ٢١٤الشعراء:  M O  P  Q  L: تعالى هألمرِ 

[تخیــل أّن الجمــر المشــتعل  الكثیــر، الشــيء وألصــحا�ه لــه إیــذائهم مــن بلــغف ســفهاءهم عل�ــه وســّلطوا قومــه فــآذاه

  أطفئ �شحم ظهر �الل وقد أضجعوه عل�ه في صحراء مّ�ة]

 :لـه فَقـالَ  الج�ـال مَلـكَ  لـه هللا أرسل ومرَّةً  علیهم، یدعو أنللعالمین  المهداة الرحمة وهو رسول أبىومع ذلك فقد 
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 ِشـْئَت، َفَمـا ِ�ـَأْمِرَك، ِلتَـْأُمَرِني إَلْ�ـكَ  َر�ِّـي َ�َعَثِنـي َوَقـدْ  الِج�ـال، َمَلـكُ  َوأنـا َلـَك، َقْوِمـكَ  َقـْولَ  َسِمع َقدْ  هللاَ  إنَّ  ُمَحمَّدُ  َ�ا" 

  ]�مّ�ة المح�طین الغل�ظین الجبلین أ�[ "اَألْخَشَبْینِ  َعَلْیِهمُ  أْطَ�ْقتُ  شْئتَ  إنْ 

 َشـْیئًا" ِ�ـهِ  ُ�ْشـِركُ  الَ  َوْحـَدهُ  هللاَ  َ�ْعُبـدُ  َمـنْ  أْصـَالِبِهمْ  ِمنْ  هللاُ  ُیْخِرجَ  أنْ  أْرُجو " َبلْ :صلى هللا عل�ه وسلم النبي َفَقالَ 

  .َعَلْ�هِ  متف�ٌ 

ـــَماِء، ِإلـــى ِ�ـــهِ  ُعـــِرجَ  الَعْشـــرِ  َوَ�ْعـــدَ  ،یـــدعوهم إلـــى هللا ِســـِنینَ  َعْشـــرَ  َهـــَذا َعَلـــى فَأَخـــذَ  ـــَلَواتُ  َعَلْ�ـــهِ  َوُفِرَضـــْت  السَّ  الصَّ

ةَ  في َوَصلَّى الَخْمُس،   .فق� ِسِنینَ  َثَالثَ  َم�َّ

ـا هللا، سـبیل فـي مهـاجًرا إل�ـه الـ�الد أحـبِّ  ِمـن فخـرج الَمِدیَنـِة، ِإلى ِ�الِهْجَرةِ  رسول هللا ُأِمرَ  َوَ�ْعَدَها   اْسـَتَقرَّ  َفَلمَّ

    اِإلْسَالِم؛ َشَراِئعِ  ِبَ�ِق�َّةِ  ِفیَها ُأِمرَ  في المدینة

ِمـر رسـول هللا �ـالهجرة وُأِمـَر ومـن معـه ب�ق�ـة شـرائع اإلسـالم �عد أن تعّم� اإل�مـان وتغلغـل فـي قلـوب الصـحا�ة أُ 

َ�اةِ ففرضت  ْومِ ُفِرَض وَ  الزَّ   .  الُمْنَ�رِ  َعنِ  َوالنَّْهيِ  ِ�الَمْعُروفِ  َواَألْمرِ  َوالِجَهادِ  واَألَذانِ  َوالَحجِّ  الصَّ

 فـي المدینـة صلى هللا عل�ه وسلمرسول هللا  فكان، اِإلْسَالمِ  َشَراِئعِ  ِمنْ  َذِلكَ  َوَغْیرِ  فِرضت الضوا�� االجتماع�ة

   رؤوًفا َبًرا متواِضًعا حل�ما ح��ًما وقائًدا رسوًال  نبً�ا

صـلى �علِّـم النـاس رسـالة ر�ِّهـم و�ـأمرهم �االت�ـاع و�نهـاهم عـن االبتـداع فـي الـدین ف�ـان مـن قولـه  رسوًال  نبً�ا�ان 

 و�ــل محــَدثاتها، األمــور وشــرُّ  محمــد، هــْد�ُ  الهــْد� وأحســنُ  هللا، �تــاب الحــدیث أصــدقَ  (إنَّ  هللا عل�ــه وســلم

  [اللف� من روا�ة النسائي] النار) في ضاللة و�ل ضاللة، بدعة و�ل بدعة، محدَثة

ثنا عــن رســول هللا �صــفته  رضــي هللا عنــهوهــا هــو أنــس  �یــف �ــان تعاملــه وســلو�ه مــع الّنــاس  ح��ًمــا قائــًدا�حــّدِ

 الِصـــب�ان علـــى �مـــرُّ  �ـــان" صـــلى هللا عل�ـــه وســـلم هللا رســـول أنَّ  رضـــي هللا عنـــه أنـــسٍ  عـــن البخـــار�  رو�  فف�مـــا

سـید السـادات وقائـد القـادات یتواضـع لخلـ� رسول هللا وهو النبـي وهـو القائـد وهـو األمیـر [ ".علیهم ف�سلِّمُ  یلعبون 

ِ  ِبَیــدِ  َلَتْأُخــذُ  الَمدیَنــةِ  إَمــاءِ  ِمــنْ  اَألَمــةُ  َ�اَنــتِ  إن": َقــالَ  رضــي هللا عنــه وعنــه هللا المــؤمنین]
ّ
صــلى هللا عل�ــه  النَّبــي
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یـذهب ل�قضـي لهـا تأخذ البنت الصغیرة أو الجار�ة بید هـذا القائـد العظـ�م ف [أ� ".َشاءْت  َحْیثُ  ِ�هِ  َفَتْنَطِل�ُ  وسلم

    ]ول�عینها على حاجتها مسألتها

َ�ُه ر�ُّه فأحسن تأدی�ه   صلى هللا عل�ه وسلمهذا رسول هللا    وهذا هو القائد الذ� أدَّ

  ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ  اْلَهَو�  َعنِ  َیْنِط�ُ  َما الذ� صلى هللا عل�ه وسلم هللا رسول
ٌ
لُ�علِّمنـا  أصـحا�ه �شـور�  أُمـرَ  ،ُیـوَحى َوْحي

   ١٥٩آل عمران:  M =  >  @?  A  B   C  D  E L تعالى قالُسنََّة الحاكم الرشید، ف

 لقولــه عل�ــه وســلم صــلى هللا یخــالفوه أن لهــم فلــ�س أمــًرا قضــى فــإذا، الخیــر ف�ــه یــر�  �مــا و�أخــذ �شــاورهم ف�ــان

  M !  "         #  $    %  &  '  (  )  *  +  ,   -  .  /  10  2  3  4  5  6    7: تعــــــــــــالى

8     9  L  :٣٦األحزاب   

  مؤمنٍة أن ��ون لهم الِخیرة ف�عد أمر رسول هللا وقضائه ل�س لمؤمٍن وال

یرضون عن أمر هللا ورسوله بد�ال، اللهم اجعلنـا مـن المت�عـین وال تكتبنـا مـن  ن الممّ  ،اللهم اجعلنا من المؤمنین

  الضالِّین المبتدعین الُمِضلِّین إّنك �ا موالنا سم�ع قر�ب مجیب

  

   وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه ف�ا فوز المستغفر�نأقول هذا القول 
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  الخط�ة الثان�ة:

  :البرا�ا رب وصّ�ة الوصا�ا خیر هللا، ع�اد اصطفى الذ� عبده على وسالًما وصالةً  و�فا � الحمد

M p  q  r  s  t    u  v  w  x  y  {z    L  :١٣١النساء   

 :�عد أّما. الِمَحن من والسالمة الفتن، من العصمة هللا فبتقو�  هللا، ع�اد هللا فاتقوا 

  إخوة اإل�مان: �عد أّما

ُث عنـــه وهـــو مـــع أصـــحا�ه فـــي المدینـــة صـــلى هللا عل�ـــه وســـلمُنتـــا�ع حـــدیثنا عـــن نبیِّنـــا وحبیبنـــا رســـول هللا  ، نتحـــدَّ

 هللا هأكرَمــ ســنین عشـرالتــي �قـي فیهــا رســول هللا  المدینـةالمنـّورة علــى سـاكنها أفضــل الصــالة وأتـّم التســل�م، تلــك 

  .ینالدِ  عل�ه هللا وأكمل قاِط�ةً  العربُ  له ودانت ،مّ�ة �فتح فیها

 علینـا لـو تقرؤونهـا �تـا��م فـي آ�ـةٌ األمـم، حتـى قـال أح�ـار الیهـود: "فشّرف هللا هذه األّمة �ما لم ��ن لغیرهـا مـن 

  M K  L  M  N  O   P" وذلـــك قولـــه تعـــالى: عیــداً  الیـــوم ذلـــك التخــذنا - الیهـــود رمعَشـــ - نزلــت

Q  R  S  T  U L  :٣المائدة   

وهو خاتم األنب�اء والمرسلین أن أتّم هللا عل�ه الدین فدینه خاتم األد�ـان إلـى  صلى هللا عل�ه وسلمف�ان من شأِنه 

  ق�ام الساعة.

َتــهُ  تعــالى هللا خّصــهأن  صــلى هللا عل�ــه وســلموقــد �ــان مــن شــأِنه   ین،رســلمالاألنب�ــاء و  مــن لغیــره ��ــن لــم �مــا وأمَّ

 ِمقـداًما شـجاًعا جاهـًدامُ  داهِفـ روحـي �ـانقـد و  ،أعدائـه قلـوبِ  فـي هللا ُفـهُ �قذِ  مسـیرَة شـهر �الرعبِ  هللا رسول فُنِصر

 أتـــاه حتـــى جهـــاده حـــ�ّ  هللا فـــي وجاهـــد ر�اعیتـــه وُ�ِســـرت رأُســـه جَّ فُشـــ ،الـــوط�س حمـــي إذا بجناِ�ـــه الصـــحا�ة یلـــوذ

ـــــــین ـــــــه حـــــــانف ،ال�ق ـــــــداه – أجل ـــــــلِّ  أجـــــــل �حـــــــین �مـــــــا -روحـــــــي ِف ـــــــوقٍ  ُ� ـــــــا� خَلَقـــــــُه هللا، مخل    :�قـــــــول تعـــــــالى ف

M Ó  Ô  Õ  Ö   L  :٣٠الزمر .  
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  ما نزل عل�ه من القرآن:  و�ان آِخرُ 
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َ
  ، ونصح األّمة و�شف هللا �ه الغّمة،األمانة وأّد� الرسالة بّلغ وقد ،عل�ه وسالُمه رّ�ي صلوات فتوفي

ــ �انــتو   الصــالة" وهــو علــى فــراش المــوت: الوفــاة تهحضــرَ  حــین صــلى هللا عل�ــه وســلم هللا رســول وصــ�ة ةعامَّ

  والنسائي] ماجة وابن داود وأبو أحمد [رواه "أ�مان�م ملكت وما الصالة

 ومــا ،الصــالة الصــالة" مســلم �عمــاد الــدین أال وهـو الصــالة....فــراش موِتــه یوصـ�ك أیُّهــا ال رسـول هللا وهــو علــى[

  ... أ� ترفَّقوا  �ما مَلكت أ�مان�م بزوجاتكم وعبید�م ومملو���م وخدم�م]"أ�مان�م ملكت

 ال �نهارهــا لیلهــا الب�ضــاء علــى تــر�تكم قــد": صـلى هللا عل�ــه وســلمقولــه  فــداه روحــي وقـد �ــان مّمــا أوصــانا �ـه 

 الخلفـاء وسـنة سـنتي مـن فتمعرَ  �ما فعل��م ا�ثیرً  اختالفا فسیر�  من�م ش�عِ  ومن ،هالك إال �عد� عنها یز�غ

    ]ماجه وابن أحمد رواه صح�ح والحدیث["  ... �النواجذ علیها عضوا المهدیین الراشدین

الذین یذودن عـن أّمـة اإلسـالم و�ـد�ُّون ولعّل أفضل من �طبِّ� هذا في زماننا، المؤمنون المجاهدون المخلصون 

  ،سّنِة رسول هللا المدافعون عن، أولئك معاقل الكفر والطغ�ان، أولئك المستمِس�ون �سنة رسول هللا

من �سمع الناس أخ�ارهم قـرَب المـدافئ فـي البیـوت، وأولئـك المجاهـدون  سمع الناس أخ�ارهم من التلفاز...َمن �

، أنـت ُقـرب المـدفأة فـي بیتـك وهـم فـي سـاح الـوغى الصادقون في هذا البرد القارس �قتحمون علـى العـدو معاقلـه

  یذودون عن حمى اإلسالم والمسلمین.

ي نبـل �ـأكثر مـن خمسـمائة قذ�فـة، واقتحمـوا معاقـل جنـد الكّفـار فـ أولئـك األ�طـال ال�ارحـة �فضـل هللا و�رمـه دكّ و 
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ه هللا فــي قلــوب المجــرمین، ث�ــات المــؤمنین و�رعــٍب قذَفــ�علــیهم حصــونهم التــي بــدأت تتهــاو� �صــبر الصــابر�ن و 

  لكي �علم الكّفار أّن الحرب وٕان �انت سجال فإّن العاق�ة للمتقین ...

 صلى هللا عل�ـه وسـلمفالتزموا منهجه  نبّ�ه سیرة نمِ  همَ �علَ  أن مِ للُمسلِ  البدّ  العاِقَ�ُة ألولئك الذین عِلموا ما ... نعم

  .والمرسلین األنب�اء خیر أّمةِ وتشّرفوا �أن ��ونوا ُحماَة ِحمى أّمِته، 

ــذین فهمــوا  ِد الكــالم أولئــك الــذین أدر�ــوا أولئــك المجاهــدون ال ــة رســول هللا واالعتــزاِز �ــه ال ��ــون �مجــرَّ  أّن محّ�

  صلى هللا عل�ه وسلم�ات�اع رسول هللا  لِعزَّةِ معنى ا

  الثُّر�َّا أطأ �أخَمصي *       و�دتُ ******وتیها    * شرًفا زادني ومما

  نبّ�ا لي أحمدَ  صیَّرت وأن    ********* ع�اد�  �ا قوِلكَ  تحت دخولي

  

    .اللهم اجعلنا منهم واكتبنا معهم واحشرنا �صحبتهم تحت لواء سّید المرسلین ..

  

  إّنِي داٍع فأّمِنوا


