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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن
سيئات أعاملنا من هيده اهلل فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ريب ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا
( َيا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق ُت َقاتِ ِه َوال ََتُو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْنت ُْم ُم ْسلِ ُمون)
(يا َأهيا النَّاس ا َّت ُقوا ربكُم ا َّل ِذي َخ َل َقكُم ِمن َن ْفس و ِ
احدَ ة َو َخ َل َق ِمنْ َها َز ْو َج َها
َ
ْ ْ
ُ
َ َّ ُ
َ هَ
َو َب َّث ِمنْ ُه َام ِر َجاالا كَثِري اا َونِ َسا اء َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّل ِذي ت ََسا َء ُلو َن بِ ِه َو ْاألَ ْر َحا َم إِ َّن اهللََّ
ك َ
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقيب اا)
( َيا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو ُقو ُلوا َق ْوالا َس ِديد ااُ ،ي ْصلِ ْح َلك ُْم َأ ْع َام َلك ُْم َو َي ْغ ِف ْر
َلك ُْم ُذنُو َبك ُْم َو َم ْن ُيطِ ِع اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َف َاز َف ْوز اا َعظِي اام)
أما بعد:
فإن خري احلديث كتاب اهلل وخري اهلدى هدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل
آله وسلم ورش األمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة
يف النار وإنام توعدون آلت وماأنتم بمعجزين.
عباد اهلل إن اهلل سبحانه فقد اب ُتىل الكفار باحلسد السيام اليهود والنصارى ومن
إليهم من املرشكني فكثري منهم إنام أبى دخول اإلسالم حسد اا وكرب اا وعناد اا مع
أهنم يعرفون رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم كاميعرفون أبناءهم كام
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أخرب اهلل عز وجل بذلك وهو أعلم بكل شئ واصدق قي ا
ال وأحسن حديث اا
{ َي ْع ِر ُفو َن ُه ك ََام َي ْع ِر ُفو َن َأ ْبنَا َء ُه ْم}.
وقد جاء في السير ما دار بين حيي بن أخطب وأخيه ياسر :فعن أم
املؤمنني صفية بنت حيي بن أخطب  -ريض اهلل عنها  -عن ذلك فتقول:
ب ولد أيب إليه وإىل َع ِّمي أيب يارس ،مل أل َق ُهام ه
قط مع ولد هلام إال
" ُ
كنت َأ َح َّ
أخذاين دونه.
ونزل قبا َء يف بني عمرو بن
فلام َق ِدم رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -املدينةَ ،
َّ
يي بن أخطب وعمي أبو يارس بن أخطب ُمغ ِّلسني؛ أي:
عوف ،غدا عليه أيب ُح ه
ساروا ب َغلس ،وهو ُظ ْلمة آخر الليل.
قالت :فلم َي ِ
رجعا حتى كانا مع غروب الشمس ،فأتيا كا َّل ْني كسالنني ساق َط ِ
ني
َيمشيان اهلُوينىَ ،
كنت أصن َُع ،فواهللِ ما الت َفت إ َّل واحد
فهش ْش ُت إليهام كام ُ
الغم.
منهام ،مع ما هبام من ِّ
وسمعت عمي أبا يارس وهو يقول أليب ُحيي
قالت صفية  -ريض اهلل عنهام :-
ُ
بن أخطب :أهو هو؟ (أي :هل حممد  -صىل اهلل عليه وسلم  -هو النبي الذي
َنتظر ُه ،املوجودة بشارته يف كتبنا؟) ،قال حيي بن أخطب :نعم واهلل.
ن ُ
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قال أبو يارس :أتعرفه وتُثبِتُه؟
قال حيي بن أخطب :نعم.
قال أبو يارس :فام يف نفسك منه؟
قال حيي بن أخطب :عداوتُه واهللِ ما بقيت".
ِّني َراكِ اباَ ،ع َىل
وكذلك ذكر أصحاب السير أنهَ :ق ِد َم َو ْفدُ ن َْج َرا َنَ ،وكَانُوا ِست َ
ِ
رسول اهللَّ صىل اهللَّ عليه وسلمَ ،وفِ ِ
رشافِ ِه ْمَ ،و ِيف
رش َر ُج اال م ْن َأ ْ َ
يه ْم َأ ْر َب َع َة َع َ َ
ِ
ِ
ِ
رش َث َال َث ُة َن َفر إِ َليْ ِه ْم َي ُؤ ُ
ب
بَ :أم ُري ا ْل َق ْو ِم َو َصاح ُ
ول َأ ْم ُر ُه ْم ،ا ْل َعاق ُ
ْاألَ ْر َب َع َة َع َ َ
ِ
ور ِهتِ ُم ا َّل ِذي َال ُي ْص ِد ُر َ
اس ُم ُه َع ْبدُ املَْ ِس ِ
الس ِّيدُ  :ثِ َام ُهل ُ ْم
يحَ .و َّ
ون إِ َّال َع ْن َر ْأيِهَ ،و ْ
َم ُش َ
ِ
ِ
اس ُم ُه ْاألَ ْهي ُمَ .و َأ ُبو َح ِ
رب ُه ْم،
َو َصاح ُ
ار َث َة ْب ُن َع ْل َق َم َة ُأ ْس ُق ُف ُه ْم َو َح ْ ُ
ب َر ْحل ِه ْمَ ،و ْ
َ

احب ِمدْ ر ِ
ِ
اس ِه ْمَ ،وكَا َن قد رشف فيهم َو َد َر َس ُك ُت َب ُه ْمَ ،حتَّى َح ُس َن
َوإِ َما ُم ُه ْم َو َص ُ َ
َت ُم ُل ُ
رش ُفو ُه َو َم َّو ُلو ُهَ ،و َبن َْوا َل ُه ا ْل َكن َِائ َس
ِع ْل ُم ُه ِيف ِدين ِ ِه ْمَ ،وكَان ْ
وك ه
الرو ِم َقدْ َ َّ
ل ِ ِع ْل ِم ِه واجتِه ِ
اد ِهَ .ف َق ِدموا َع َىل رس ِ
ول اهللَّ صىل اهللَّ عليه وسلمَ ،و َد َخ ُلوا َم ْس ِجدَ ُه
َ ْ َ
َ ُ
ُ
احلرب ِ
ِ
ِ
ال ِر َج ِ
َج ِ
ال َبنِي
ات ِج َباب َو َأ ْر ِد َيةِ ،يف َ َ
ِح َ
ْصَ ،ع َليْ ِه ْم ث َي ُ
اب ْ َ َ
ني َص َّىل ا ْل َع ْ َ
ار ِ
احل ِ
آه ْم ِم ْن َأ ْص َح ِ
ث ْب ِن َك ْعبَ ،ي ُق ُ
اب رسول اهللَّ صىل اهللَّ عليه
ول َب ْع ُض َم ْن َر ُ
َْ
َت َص َال ُ ُهت ْمَ ،ف َقا ُموا َف َص َّل ْوا ِيف َم ْس ِج ِد
وسلمَ :ما َر َأ ْينَا َو ْفدا ا ِمثْ َل ُه ْمَ ،و َقدْ َحان ْ

وه ْم.
رسول اهللَّ صىل اهللَّ عليه وسلمَ ،ف َق َال رسول اهللَّ صىل اهللَّ عليه وسلمَ :د ُع ُ
ِ
َف َص َّل ْوا إِ َىل املَْ ْ ِ ِ
َ
رسول اهللَّ صىل اهللَّ عليه وسلمَ ،ف َق َال
ب
الس ِّيدُ َوا ْل َعاق ُ
رشقَ .ف َك َّل َم َّ
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َهل ُ َام رسول اهللَّ صىل اهللَّ عليه وسلمَ :أ ْسلِ َامَ ،ف َق َاالَ :قدْ َأ ْس َل ْمنَا َقبْ َل َك ،قال  :إنكام
مل تسلام فأسلام .قاال  :بىل  ،قد أسلمنا قبلك .قال:
كذبتام  ،يمنعكام من اإلسالم دعاؤكام هللّ ولدا  ،وعبادتكام الصليب  ،وأكلكام
اخلنزير .قاال  :فمن أبوه يا حممد؟ فصمت عنهام رسول اهللّ صىل اهللّ عليه وسلم
فلم جيبهام.
فأنزل اهللّ تعاىل ىف ذلك من قوهلم  ،واختالف أمرهم كله  ،صدر سورة آل
عمران إىل بضع وثامنني آية منها.
وملا أمر رسول اهللّ صىل اهللّ عليه وسلم بام أمر من مالعنتهم  ،دعاهم إىل ذلك.
فقالوا له  :يا أبا القاسم  ،دعنا ننظر ىف أمرنا  ،ثم نأتيك بام نريد أن نفعل فيام
دعوننا إليه .فانْصفوا عنه  ،ثم حلوا بالعاقب  -وكان ذا رأهيم  -فقالوا:
يا عبد املسيح  ،ماذا ترى؟ فقال  :يا معرش النصارى  ،لقد عرفتم أن حممدا
لنبى مرسل  ،ولقد جاءكم بالفصل من خرب صاحبكم  ،ولقد علمتم ما العن
قوم نب ّيا قط فبقى كبريهم  ،وال نبت صغريهم  ،وإنه لالستئصال منكم إن
فعلتم  ،فإن كنتم قد أبيتم إال إلف دينكم  ،واإلقامة عىل ما أنتم عليه من القول
ىف صاحبكم  ،فوادعوا الرجل  ،ثم انْصفوا إىل بالدكم .فأتوا رسول اهللّ صىل
اهللّ عليه وسلم  ،فقالوا  :يا أبا القاسم  ،قد رأينا أال نالعنك  ،وأن نرتكك عىل
دينك ونرجع عىل ديننا  ،ولكن ابعث معنا رجال من أصحابك ترضاه لنا ،
حيكم بيننا ىف أشياء اختلفنا فيها من أموالنا  ،فإنكم عندنا رضا.
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فقال رسول اهللّ صىل اهللّ عليه وسلم  :ائتونى العشية أبعث معكم القوى
األمني.
فكان عمر بن اخلطاب يقول  :ما أحببت اإلمارة قط حبى إياها يومئذ  ،رجاء
أن أكون صاحبها  ،فرحت إىل الظهر مهجرا  ،فلام صىل بنا رسول اهللّ صىل اهللّ
عليه وسلم الظهر سلم  ،ثم نظر عن يمينه  ،وعن يساره  ،فجعلت أتطاول له
لريانى  ،فلم يزل يلتمس ببْصه  ،حتى رأى أبا عبيدة بن اجلراح  ،فدعاه  ،فقال
 :اخرج معهم  ،فاقض بينهم باحلق فيام اختلفوا فيه .قال عمر  :فذهب هبا أبو
عبيدة.
الرواية ذكرها َجلة من املفرسين ىف تفسري فواتح سورة آل عمران وهلا اصل ىف
البخاري
وذكر أيضاً أصحاب السير :أن أبا جهل إنام منعه من اإلسالم الكرب واحلسد
والبغي فقال سأل املسور بن خمرمة خاله أبا جهل عن حقيقة حممد -صىل اهلل
عليه وسلم-؛ إذ قال" :يا خال ،هل كنتم تتهمون حممدا بالكذب قبل أن يقول
ما قال؟ فقال :يابن أختي ،واهلل! لقد كان حممد -صىل اهلل عليه وسلم -فينا
وهو شاب يدعى األمني ،فام جربنا عليه كذبا قط .قال :يا خال ،فام لكم ال
تتبعونه؟ قال :يابن أختي ،تنازعنا نحن وبنو هاشم الرشف ،فأطعموا
وأطعمنا ،وسقوا وسقينا ،وأجاروا وأجرنا ،حتى إذا جتاثينا عىل الركب كنا
كفريس رهان قالوا :منا نبي .فمتى ندرك مثل هذه؟! وقال :األخنس بن رشيق
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يوم بدر أليب جهل :يا أبا احلكم ،أخربين عن حممد؛ أصادق هو أم كاذب؟ فإنه
ليس ها هنا من قريش أحد غريي وغريك يسمع كالمنا .فقال أبو جهل:
وحيك! واهلل إن حممدا لصادق ،وما كذب حممد قط ،ولكن إذا ذهبت بنو قيص
باللواء واحلجابة والسقاية والنبوة ،فامذا يكون لسائر قريش؟"
وذكر أيضا أصحاب السير :عن أمية بني أيب الصلت أنه كان قبل مبعث
النبي صىل اهلل عليه وسلم يأيت بأشعار تدعو إىل التوحيد وحتث عىل التوحيد
وحتذر من عبادة األصنام ومن الرشك والتنديد فلام بعث النبي صىل اهلل عليه
وسلم أخذه الكرب وقد قال فيه صىل اهلل عليه وسلم (:وكاد أمية بن أيب
الصلت أن يسلم ) ا كان ممن طلب الدين ونظر يف الكتب ويقال  :إنه ممن دخل
يف النْصانية  ،وأكثر يف شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة  ،وزعم
الكالباذي أنه كان هيوديا .
وروى الطرباين من حديث معاوية بن أيب سفيان عن أبيه أنه سافر مع أمية ،
فذكر قصته وأنه سأله عن عتبة بن ربيعة وعن سنه ورياسته فأعلمه أنه متصف
بذلك فقال  :أزرى به ذلك  ،فغضب أبو سفيان  ،فأخربه أمية أنه نظر يف
الكتب أن نبيا يبعث من العرب أظل زمانه  ،قال  :فرجوت أن أكونه قال  :ثم
نظرت فإذا هو من بني عبد مناف  ،فنظرت فيهم فلم أر مثل عتبة  ،فلام قلت ل
 :إنه رئيس وإنه جاوز األربعني عرفت أنه ليس هو  .قال أبو سفيان  :فام مضت
األيام حتى ظهر حممد  -صىل اهلل عليه وسلم  -فقلت ألمية  ،قال  :نعم إنه هلو
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 .قلت  :أفال نتبعه ؟ قال  :أستحيي من نسيات ثقيف  ،إين كنت أقول هلن :
إنني أنا هو  .ثم أصري تابعا لغالم من بني عبد مناف  .وذكر أبو الفرج
األصبهاين أنه قال عند موته  :أنا أعلم أن احلنيفية حق  ،ولكن الشك يداخلني
يف حممد .
وجاء في الصحيح عن ابن عباس :أن أبا سفيان بن حرب أخربه  :أن
هرقل أرسل إليه يف ركب من قريش وكانوا جتارا بالشام يف املدة التي كان
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش ،فأتوه وهم
بإيلياء فدعاهم يف جملسه وحوله عظامء الروم ،ثم دعاهم ودعا برتَجانه فقال:
أيكم أقرب نسبا هبذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان :فقلت :أنا
أقرهبم نسبا فقال :أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ،ثم قال
لرتَجانه :قل هلم :إين سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه ،فواهلل لوال
احلياء من أن يأثروا عيل كذبا لكذبت عنه ،ثم كان أول ما سألني عنه أن قال:
كيف نسبه فيكم؟ قلت :هو فينا ذو نسب ،قال :فهل قال هذا القول منكم أحد
قط قبله؟ قلت :ال ،قال :فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت :ال ،قال :فأرشاف
الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت :بل ضعفاؤهم ،قال :أيزيدون أم
ينقصون؟ قلت :بل يزيدون ،قال :فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن
يدخل؟ فيه قلت :ال ،قال :فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟
قلت :ال ،قال :فهل يغدر؟ قلت :ال ،ونحن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل
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فيها قال :ومل َتكني كلمة أدخل فيها شيئا غري هذه الكلمة ،قال :فهل
قاتلتموه؟ قلت :نعم ،قال :فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت :احلرب بيننا وبينه
سجال ينال منا وننال منه ،قال ماذا يأمركم؟ قلت :يقول :اعبدوا اهلل وحده
وال ترشكوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصالة والصدق
والعفاف والصلة فقال للرتَجان :قل له :سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو
نسب فكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها ،وسألتك هل قال أحد منكم هذا
القول فذكرت أن ال فقلت :لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتيس
بقول قيل قبله ،وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن ال قلت :فلو
كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه ،وسألتك هل كنتم تتهمونه
بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن ال فقد أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب
عىل الناس ويكذب عىل اهلل ،وسألتك أرشاف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل ،وسألتك أيزيدون أم ينقصون
فذكرت أهنم يزيدون وكذلك أمر اإليامن حتى يتم ،وسألتك أيرتد أحد سخطة
لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن ال وكذلك اإليامن حني ختالط بشاشته
القلوب ،وسألتك هل يغدر فذكرت أن ال وكذلك الرسل ال تغدر ،وسألتك
بام يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اهلل وال ترشكوا به شيئا وينهاكم عن
عبادة األوثان ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا
فسيملك موضع قدمي هاتني ،وقد كنت أعلم أنه خارج مل أكن أظن أنه منكم،

61
فلو أين أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه
ثم دعا بكتاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الذي بعث به دحية إىل عظيم
بْصى فدفعه إىل هرقل فقرأه فإذا فيه بسم اهلل الرمحن الرحيم من حممد عبد اهلل
ورسوله إىل هرقل عظيم الروم سالم عىل من اتبع اهلدى أما بعد فإين أدعوك
بدعاية اإلسالم أسلم تسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني فإن توليت فإن عليك إثم
األريسيني و َيا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِ َىل كَلِ َمة َس َواء َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم َأ َّال َن ْع ُبدَ إِ َّال اهللََّ
ِ
و َال ن ْ ِ ِ
َّخ َذ بع ُضنَا بع اضا َأربابا ِمن د ِ
ون اهللَِّ َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا
َْ ا ْ ُ
َْ
ُرش َك بِه َش ْيئاا َو َال َيت َ ْ
َ
ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا ُم ْسلِ ُم َ
ون قال أبو سفيان ،فلام قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب
كثر عنده الصخب وارتفعت األصوات وأخرجنا فقلت ألصحايب حني
أخرجنا لقد أمر أمر ابن أيب كبشة إنه خيافه ملك بني األصفر ،فام زلت موقنا أنه
سيظهر حتى أدخل اهلل عيل اإلسالم وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل
أسقفا عىل نصارى الشام حيدث أن هرقل حني قدم إيلياء أصبح يوما خبيث
النفس فقال بعض بطارقته :قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناظور وكان هرقل
حزاء ينظر يف النجوم ،فقال هلم حني سألوه :إين رأيت الليلة حني نظرت يف
النجوم ملك اخلتان قد ظهر فمن خيتتن من هذه األمة؟ قالوا:
ليس خيتتن إال اليهود فال هيمنك شأهنم واكتب إىل مداين ملكك فيقتلوا من
فيهم من اليهود فبينام هم عىل أمرهم أيت هرقل برجل أرسل به ملك غسان خيرب
عن خرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فلام استخربه هرقل قال :اذهبوا
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فانظروا أخمتتن هو أم ال؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه خمتتن وسأله عن العرب
فقال :هم خيتتنون فقال هرقل :هذا ملك هذه األمة قد ظهر ثم كتب هرقل إىل
صاحب له برومية وكان نظريه يف العلم وسار هرقل إىل محص فلم يرم محص
حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل عىل خروج النبي صىل اهلل عليه
وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظامء الروم يف دسكرة له بحمص ثم أمر بأبواهبا
فغلقت ،ثم اطلع فقال :يا معرش الروم هل لكم يف الفالح والرشد وأن يثبت
ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة محر الوحش إىل األبواب فوجدوها
قد غلقت ،فلام رأى هرقل نفرهتم وأيس من اإليامن قال ردوهم عيل وقال :إين
قلت مقالتي آنفا أخترب هبا شدتكم عىل دينكم فقد رأيت ،فسجدوا له ورضوا
عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل  .أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظ
البخاري
فإن ماترونه وتسمعونه من الحملة الصليبية اليهودية الكفرية :عىل
نبينا صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم إنام هو بسبب مامنحه اهلل عز وجل من
الصفات اجلليلة واملزايا واخلصال النبيلة فهو :
أفضل خملوق.
وأكرم خملوق.
وأفضل نبي.
وأول من ينشق عنه القرب .
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وأول من يفتح باب اجلنة.
ويرجى أن تكون له الوسيلة درجة يف اجلنة التنبغي أن تكون إال لعبد.
وهو صاحب احلوض املورود .
واملقام املحمود.
غفر اهلل له ماتقد من ذنبه وماتأخر.
وأضافه اهلل عز وجل إىل نفسه يف أرشف املواطن وأكرمها فقال ُ {:س ْب َح َ
ان ا َّل ِذي
َأرسى بِ َع ْب ِد ِه َل ْي اال م َن املَْس ِ
ج ِد ْ
احلَ َرا ِم إِ َىل املَْ ْس ِج ِد ْاألَ ْق َص}وقالَ {:ت َب َار َك ا َّل ِذي
ْ
ِّ
َْ
ني ن َِذ ايرا (})6وقال تعاىلَ {:ف َأ ْو َحى إِ َىل َعبْ ِد ِه
ن ََّز َل ا ْل ُف ْر َقا َن َع َىل َعبْ ِد ِه لِيَكُو َن ل ِ ْل َعاملَ ِ َ
َما َأ ْو َحى}وقال سبحانه وتعاىلَ {:و َأ َّن ُه ملََّا َقا َم َع ْبدُ اهللَِّ َيدْ ُعو ُه كَا ُدوا َيكُونُو َن َع َل ْي ِه
ل ِ َبدا ا}.

ورسولنا صىل اهلل عليه وسلم هو الرجل الكريم الذي أكرمه اهلل عز وجل فعن
أنس ريض اهلل عنه عند الرتمذي أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أيت بالرباق ليلة
أرسي به ملجام مرسجا فاستصعب عليه فقال له جربيل أبمحمد تفعل هذا فام
ركبك أحد أكرم عىل اهلل منه قال فارفض عرقا.
وكفى له رشف اا ومنقبة وفخر اا أن اهلل عز وجل ارسله للعاملني نذيرا{ َو َما
َأ ْر َس ْلن َ
ني }.
مح اة ِّل ْل َعاملَ ِ َ
َاك إِ َّال َر ْ َ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
اجا ُمن ِ اريا} إىل
رس ا
وجعله رساجا منريا قال اهلل عز وجل{ َو َداعياا إ َىل اهللَِّ بِإ ْذنه َو َ
غري ذلك من األوصاف العظيمة.
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وكان باملؤمنني رؤفا رحيام { َل َقدْ َجا َءك ُْم َر ُسول ِّم ْن َأن ُف ِسك ُْم َع ِزيز َع َليْ ِه َما َعنِت ْهم
ني َر ُءوف َّر ِحيم }.
َح ِريص َع َل ْيكُم بِاملُْ ْؤ ِمن ِ َ
وهو سيد الناس يف الدنيا واآلخرة فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه يف الصحيحني
قال النبي صىل اهلل عليه وسلم  :أنا سيد الناس يوم القيامة.
وهو خيار من خيار قال صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم كام يف حديث وائلة
إن اهللَ اصط َفى كِنان َة من ِ
َ
االسقع ريض اهلل عنه يف مسلم ( َّ
إسامعيل .
ولد
ا
هاشم  .واصطفاين من
قريشا من كنان َة  .واصط َفى من قريش بني
واصط َفى
َ
هاشم )
بني
َ
رشح اهلل صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار عىل من
َرش ْح َل َك َصدْ َر َك (َ )6و َو َض ْعنَا َع َ
نك
خالف أمره قال سبحانه وتعاىلَ {:أ َمل ْ ن ْ َ
ِو ْز َر َك ()5ا َّل ِذي َأن َق َض َظ ْه َر َك (َ )4و َر َف ْعنَا َل َك ِذك َْر َك (َ )3فإِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ ِ
رسا
رس ُي ْ ا
( )2إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ ِ
رسا } وقال اهلل عز وجل يف وصفه َ {:وإِن ََّك َل َع َىل ُخ ُلق
رس ُي ْ ا
َعظِيم} فرسولنا اهلل صىل اهلل عليه وسلم جاء داعي اا إىل مكارم األخالق كام قال
عن نفسه فعن عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -أن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
وسلم  (( : -إنام بعثت ألَتم مكارم األخالق )) و يقول اهلل عز وجلَ {:وإِن َ
َّك
َل َع َىل ُخ ُلق َعظِيم} وثبت عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت ذلك يف وصف
النبي صىل اهلل عليه وسلم.
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فقد جاء يف حديث طويل يف قصة سعد بن هشام بن عامر حني قدم املدينة ،
لت َ :يا ُأ َّم
وأتى عائشة ريض اهلل عنها يسأهلا عن بعض املسائل  ،فقال ُ َ :ق ُ
ول اهللَِّ ص َّىل اهللَُّ َع َل ِ
ني ! َأ ِ
املُ ِ
نبئينِي َعن ُخ ُل ِق رس ِ
يه َو َس َّل َم ؟
ؤمن ِ َ
َ
َ ُ
َقر ُأ ال ُقرآ َن ؟
َقا َلت َ :أ َل َ
ست ت َ
لت َ :ب َىل .
ُق ُ

َقا َلت َ :فإِ َّن ُخ ُل َق نَبِي اهللَِّ ص َّىل اهللَُّ َع َل ِ
يه َو َس َّل َم كَا َن ال ُقرآ َن .رواه مسلم ()731
َ
ِّ

أي أحل حالله وحرم حرامه وختم به النبيني وختم بأمته األمم قال صىل اهلل
ني ُأ َّم اة َأ ْنت ُْم َخ ْ َري َها َو َأك َْر َم َها َع َىل اهللَِّ َع َّز َو َج َّل).
عليه وسلم َ (:أ ْنت ُْم ت َُو هفو َن َسبْ ِع َ
وجعل اهلل عز وجل أمته أكثر أهل اجلنة فعن أيب موسى ريض اهلل عنه عن النبي
صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم -قال« :خريت بني الشفاعة أو يدخل نصفأمتي اجلنة ،فاخرتت الشفاعة ألهنا أعم وأكفى ،أتروهنا للمتقني؟ ال ولكنها
للمتلوثني اخلطاؤون».
ويف حديث بريدة أن أهل اجلنة من أمة حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم ثلثي
أهل اجلنة قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (أهل اجلنة عرشون ومائة صف
ثامنون منها من هذه األمة وأربعون من سائر األمم) .أخرجه الرتمذي
وحفظ اهلل كتابه وهو القرآن قال اهلل عز وجل{:إِنَّا ن َْح ُن ن ََّز ْلنَا ِّ
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه
َحلَافِ ُظ َ
ون }جعله اهلل عز وجل شفاء ورمحة وهدى ونور وروح قال اهلل عز
وجل{:امل (َ )6ذل ِ َك ا ْلكِتَاب َال ريب ۛ فِ ِ
ني}وقال اهلل عز
يه ۛ ُهدا ى ِّل ْل ُمت َِّق َ
ُ َْ َ
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وجلُ {:ق ْل بِ َف ْض ِل اهللَِّ وبِر ْ َ ِ ِ ِ
جي َم ُعو َن }وقال اهلل
محته َفبِ َذل َك َف ْل َي ْف َر ُحوا ُه َو َخ ْري ِّممَّا َ ْ
َ َ
عز وجل{:و ُنن َِّز ُل ِمن ا ْل ُقر ِ
ني
ني ۛ َو َال َي ِزيدُ ال َّظامل ِ َ
محة ِّل ْل ُم ْؤ ِمن ِ َ
آن َما ُه َو ِش َفاء َو َر ْ َ
َ
َ ْ
إِ َّال َخ َس اارا}.
هذه إملاحة بسيطة وإال ففضائلة كثريه وشامئله وخصائصه كثرية تعجز االقالم
أن تسطرها واأللسن أن تذكرها والكتب أن جتمعها فقد جعله اهلل عز وجل
رمحة للعاملني وقد أرسله اهلل عزوجل شاهدا ومبرش اا ونذير اا وداعي اا إىل اهلل بإذنه
ورساج اا منريا قال تعاىل {:يا َأهيا النَّبِي إِنَّا َأرس ْلن َ ِ
رشا َون َِذي ارا ()32
ْ َ
ه
َاك َشاهدا ا َو ُم َب ِّ ا
َ هَ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
اجا همن ِ اريا }.
رس ا
َو َداع ايا إ َىل اهللَِّ بِإ ْذنه َو َ
وقد تنوعت سبل الكافرين في الطعن فيه صلى اهلل عليه وسلم :فقد
قالوا كذاب وقال ساحر وقالوا جمنون وشاعر وقالوا يعلمه برش وقالوا بأنه أبرت
وسموه مذمما إىل غري ذلك وزعموا أن اهلل قاله وطعنوا فيه بسبب أصحابه
الفقراء والضعفاء وقالوا بأن الكتاب الذي أنزل إليه أساطري األولني إىل غري
ون إِن ََّام ُي َع ِّل ُم ُه َب َرش ۛ ِّل َس ُ
ذلك قال اهلل عز وجلَ {:و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأ َّهن ُ ْم َي ُقو ُل َ
ان ا َّل ِذي
ُي ْل ِحدُ و َن إِ َليْ ِه َأ ْع َج ِمي َو َه َذا ل ِ َسان َع َر ِيب همبِني }وقال اهلل عز وجل{:ص ۛ

وا ْل ُقر ِ
آن ِذي ِّ
الذك ِْر (َ )6ب ِل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِيف ِع َّزة َو ِش َقاق ( )5ك َْم َأ ْه َل ْكنَا ِمن
َ ْ
جبوا َأن جاءهم م ِ
نذر ِّمنْ ُه ْم ۛ
َق ْبلِ ِهم ِّمن َق ْرن َفنَا َدوا َّو َال َت ِح َ
ني َمنَاص (َ )4و َع ِ ُ
َ َُ ه
و َق َال ا ْلكَافِرو َن ه َذا س ِ
احر ك ََّذاب}وقال اهلل عز وجل{:ك ََذل ِ َك َما َأتَى ا َّل ِذي َن ِمن
َ
َ َ
ُ
ِ
ِ
اص ْوا بِ ِه ۛ َب ْل ُه ْم َق ْوم
َق ْبل ِهم ِّمن َّر ُسول إِ َّال َقا ُلوا َساحر َأ ْو َجمْنُون (َ )25أت ََو َ
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َطا ُغ َ
ني ا ْكتَ َتبَ َها
ون}وقال اهلل سبحانه وتعاىل خمرب اا عنهم َ {:و َقا ُلوا َأ َساطِ ُري ْاألَ َّول ِ َ
َف ِه َي َُت ْ َىل َع َل ْي ِه ُبك َْر اة َو َأ ِص ايال } وقال اهلل عز وجل راد اا عن قوهلم بأن ربه قاله:
الض َحى (َ )6وال َّليْ ِل إِ َذا َس َجى (َ )5ما َو َّد َع َك َر هب َك َو َما َق َىل (َ )4و َل ْْل ِخ َر ُة
{ َو ه
وىل } وقال اهلل عز وجل حني زعموا أنه أبرت{ :إِنَّا َأ ْع َط ْين َ
َخ ْري َّل َك ِم َن ْاألُ َ
َاك
ِ
ِ
رت (.})4
ا ْلك َْو َث َر (َ )6ف َص ِّل ل َر ِّب َك َوان َْح ْر ( )5إِ َّن َشانئَ َك ُه َو ْاألَ ْب َ ُ

وقالوا أصابه الريح أي املس ونحوه فجاءه رجل يقال له ضامد كام جاء عن عبد
اهلل بن عباس ـ ريض اهلل عنه ـ أن ضامدا قدم مكة وكان من أزد شنوءة ،وكان
يرقي من هذه الريح (اجلن) ،فسمع سفهاء من أهل مكة ،يقولون :إن حممدا
رأيت هذا الرجل لعل اهلل يشفيه عىل يدي ،قال فلقيه،
جمنون ،فقال ( :لو ِّأين ُ
فقال :يا حممد إين أرقي من هذه الريح ،وإن اهلل يشفي عىل يدي من شاء ،فهل
لك (أرقيك)؟ ،فقال رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ :إن احلمد هلل ،نحمده
ونستعينه ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله
إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأن حممدا عبده ورسوله ،أما بعد  ..قال :فقال:
ِ
أعدْ عيل كلامتك هؤالء ،فأعادهن عليه رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ
ثالث مرات ،قال :فقال :لقد سمعت قول الكهنة ،وقول السحرة ،وقول
الشعراء ،فام سمعت مثل كلامتك هؤالء ،ولقد بلغن ناعوس البحر(أي
وسطه) ،قال :فقال :هات يدك أبايعك عىل اإلسالم ،قال :فبايعه ،فقال رسول
اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ :وعىل قومك؟ ،قال :وعىل قومي .
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قال :فبعث رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ رسية ،فمروا بقومه ،فقال
صاحب الرسية للجيش :هل أصبتم من هؤالء شيئا؟ ،فقال رجل من القوم:
أصبت منهم ِمطهرة  ،فقال :ردوها ،فإن هؤالء قوم ضامد ) رواه مسلم
وكم من المواقف التي كان يتهمه الكفار من اليهود والنصارى
والمشركين ومن غيرهم ويأبى اهلل عز وجل إال ان يرفع نبيه :حممد اا
صىل اهلل عليه وسلم ويكرمه بانواع الكرامات وهلذا تغلغل احلسد واحلقد يف
قلوهبم فبني حني وآخر نرى من يمتهن القرآن ونرى من يمتهن النبي عليه
الصالة والسالم باالفالم والرسومات السيئة املسيئة إىل غري ذلك.
والتعجب فكفرهم به هو أعظم السب  ,أعظم السب :فالكفر بمحمد
صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم من أعظم السب له ألنه تكذيب لدعوته
ورسالته.
وأعظم السب هلل عز وجل أن جيعلوا له الصاحبة والولد ففي حديث البخاري
عن ايب هريرة ريض اهلل عنها قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
يقول:قال اهلل تعاىل :كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني ،وشتمني ابن آدم
وما ينبغي له أن يشتمني ،فأما تكذيبه إياي فقوله :لن يعيدين كام بدأين .وليس
أول اخللق بأهون عيل من إعادته ،وأما شتمه إياي فقوله :اختذ اهلل ولدا .وأنا
اهلل األحد الصمد مل ألد ومل أولد ومل يكن له كفوا أحد.
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فهم يسبون ربنا ويزعمون أن عيسى ابنه ويزعمون أن عزير ابنه ويزعمون ان
له صاحبة.
(ما سلم اهلل من بريته *** وال نبي اهلدي فكيف أنا)
فهل هنالك أعظم من سب اهلل ويصفونه بأن يده مغلولة وأنه فقري إىل غريذلك
من االوصاف البذيئة التي صدرت من اليهود ومن النصارى وممن عىل
شاكلتهم فكفرهم بنبينا صىل اهلل عليه عليه وسلم سب له بدون رسوم بدون
َتثيليات بدون أفالم بدون تلفظ كوهنم بقوا عىل الكفر عىل النْصانية عىل
اليهودية عىل املجوسية عىل البودية فهم سابون لنبينا صىل اهلل عليه وعىل آله
وسلم بلسان حاهلم إن مل يكن بلسان مقاهلم وهذا السبيل الذي يسلكوه قد
اج اة
سلكه أسالفهم فعن ابن أيب ذر ريض اهلل عنه قال ف َق َال ُأ َن ْيس :إِ َّن ِل َح َ
بِ َم َّك َة َفاك ِْفنِيَ ،فا ْن َط َل َق ُأ َن ْيس َحتَّى َأتَى َم َّك َةَ ،ف َر َ
اث َع َ َّيلُ ،ث َّم َجا َء َف ُق ْل ُتَ :ما
يت َر ُج اال بِ َم َّك َة َع َىل ِدين ِ َكَ ،ي ْز ُع ُم َأ َّن اهللَ َأ ْر َس َل ُهُ ،ق ْل ُتَ :ف َام
َصنَ ْع َت؟ َق َالَ :ل ِق ُ

َاهن ،س ِ
ول النَّاس؟ َق َال :ي ُقو ُلو َنَ :ش ِ
اعر ،ك ِ
َي ُق ُ
احرَ ،وكَا َن ُأ َن ْيس َأ َحدَ ه
الش َع َر ِاء.
َ
ُ
َ
َق َال ُأ َن ْيسَ :ل َقدْ َس ِم ْع ُت َق ْو َل ا ْلك ََهن َِةَ ،ف َام ُه َو بِ َق ْو ِهل ْمَ ،و َل َقدْ َو َض ْع ُت َق ْو َل ُه َع َىل
ِ
ان َأحد بع ِديَ ،أ َّنه ِشعر ،واهللِ إِ َّنه َلص ِ
الشع ِرَ ،فام ي ْلتَئِم َع َىل لِس ِ
ادقَ ،وإِ َّهن ُ ْم
ُ َ
ُ ْ َ
َ َْ
َ
َأ ْق َراء ِّ ْ َ َ ُ
َلك ِ
َاذ ُبو َن .احلديث أخرجه مسلم
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فرسولنا صىل اهلل عليه وسلم أكرم خملوق أكرم من املالئكة خلقه اهلل عز وجل
اصطفاه وابتعثه لرسالته وختم به امللة والدين{ ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم
يت َلك ُُم ْ ِ
اإل ْس َال َم ِديناا ۚ)
َو َأ َْت َ ْم ُت َع َليْك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
احلمد هلل محد اا كثري اا طيب اا مبارك اا فيه وأشهد أن ال إله إال اهلل العامل بالرس وما
أخفيه وأشهد أن حممد اا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم.
أما بعد :
فإن نصر النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم اليكون بالمظاهرات
واليكون بتقليد الكفار :واليكون بغري ذلك من األعامل املخالفة لرشعه
وإنام ينْص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم باتباع كتاب اهلل واتباع سنة رسول
اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم فإذا أردنا أن ننْص نبينا حق اا فلننْصه باألخذ
ِ
ِ
حيبِ ْبك ُُم اهللَُّ
هبديه وسريته قال اهلل عز وجل{ ُق ْل إِن كُنت ُْم ُحت هبو َن اهللََّ َفاتَّبِ ُعوين ُ ْ
َو َي ْغ ِف ْر َلك ُْم ُذنُو َبك ُْم ۚ َواهللَُّ َغ ُفور َّر ِحيم } وقال اهلل عز وجل َ { :ل َقدْ َجا َءك ُْم
ني َر ُءوف
َر ُسول ِّم ْن َأن ُف ِسك ُْم َع ِزيز َع َل ْي ِه َما َعنِت ْهم َح ِريص َع َل ْيكُم بِاملُْ ْؤ ِمن ِ َ

ِ
َان َلكُم ِيف رس ِ
ول اهللَِّ ُأ ْس َوة َح َسنَة } وأوصافه
َّرحيم}وقال اهلل عز وجل َّ {:ل َقدْ ك َ ْ َ ُ

كثرية واألوامر باتباعه كثرية أما مايفعله كثري من املسلمني أنه إذا أرادوا أن
ينتْصوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قلدوا الكفار يف املظاهرات ويف
لباسهم ويف كالمهم لغري مقصد رشعي ويف حياهتم ثم يزعمون نْصه أنّى هلم
النْص بل هم خاذلون لدين اهلل معرضون عن سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه
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وسلم م َع َرضون للذل واهلوان وقال صىل اهلل عليه وسلم كام يف حديث ابن
وج ِع َل َّ
والصغار عىل َم ْن خا َلف أمري).
الذ هل َّ
عمر ريض اهلل عنه عند أمحد ُ ( :
والحكم فيمن سب اهلل عز وجل ولم يتب من ذلك او سب رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم هو القتل:
من سب اهلل عز وجل واستمر عىل ذلك فإنه يقتل رد اة الحد اا فأما إن تاب من
سبه هلل تعاىل فيعفى عنه ألن اهلل هو التواب الغفور الرحيم.
وأما من سب النبي صىل اهلل عليه وسلم فإن مات عىل هذا السب فهو كافر
كفر أكرب خيلده يف نار جهنم.
فإن تاب من هذا السب فالبد أن يقتل حد اا الردة ألنه قتله حق للنبي صىل اهلل
عليه وسلم اليستطيع ول امر وال احد من الناس أن يعفوا عن حق النبي صىل
اهلل عليه وسلم.
ومع ذلك نقول إن هذه الطريقة التي يسلكها بعض من يزعم أنه
ينصر النبي صلى اهلل عليه وسلم ليست طريقة مرضية والسبيل سوي
وهو مايقوم به المفجرون أو مايقوم به المنتحرون :وغري ذلك من
االعامل اإلرهابية اخلارجة عن تعاليم ديننا وسنة نبينا صىل اهلل عليه وسلم.
فإن قتل ساب النبي صلى اهلل عليه وسلم يعود شأنه إلى أولياء
المسلمين كما هو الشأن في جميع الحدود :ونحن نرى يف املسلمني اآلن
من الضعف والذلة واهلوان بسبب بعدهم عن دين رب العاملني فحقهم أن
يصربوا وأن يتحملوا وأن يدعوا اهلل عز وجل أن ينتقم هلم .ومع ذلك نبرشكم
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يامعارش املسلمني أن سب النبي صىل عليه وسلم من أعظم أسباب نْص
اإلسالم و نْص األمة فقد كان السلف رضوان اهلل عليهم يغزون احلصن من
حصون الروم أو فارس فيمكثون الشهور اليفتحونه واليفتح عليهم
لتحصنهم ولقوة جدرانه ولشجاعة رجاله فإذا سبوا النبي صىل اهلل عليه وسلم
استبرش املسلمون بالنْص فيفتح اهلل عز وجل هلم احلصن يف اليوم او اليومني
ويف حديث عن ابن عباس ريض اهلل عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي
صىل اهلل عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فال تنتهي ويزجرها فال تنزجر قال فلام
كانت ذات ليلة جعلت تقع يف النبي صىل اهلل عليه وسلم وتشتمه فأخذ املغول
( املغول بالغني املعجة وهو السكني ) فوضعه يف بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع
بني رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلام أصبح ذكر ذلك للنبي صىل اهلل
عليه وسلم فجمع الناس فقال " أنشد اهلل رجال فعل ما فعل ل عليه حق إال
قام " قال فقام األعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بني يدي النبي
صىل اهلل عليه وسلم فقال يارسول اهلل أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك
فأهناها فال تنتهي وأزجرها فال تنزجر ول منها ابنان مثل اللؤلؤتني وكانت يب
رفيقة فلام كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت املغول فوضعته يف
بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم " أال اشهدوا
أن دمها هدر " اخرجه ابوداود وهو يف الصحيحاملسند.
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وكعب بن االرشف كان يسب النبي صىل اهلل عليه وسلم فأمر النبي صىل اهلل
عليه وسلم بقتله فروى اإلمام البخاري ومسلم رمحهام اهلل يف الصحيحني عن
جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( :من
لكعب بن األرشف فإنه قد أذى اهلل ورسوله) فقام حممد بن مسلمة فقال :يا
رسول اهلل أحتب أن أقتله؟ قال( :نعم) قال :فأذن ل أن أقول شيئا ،فأتاه حممد
بن مسلمة قال( :قل) فأتاه حممد بن مسلمة فقال :إن هذا الرجل قد سألنا
صدقة وإنه قد عنّانا وإين قد أتيتك أستسلفك ،قال :وأيض اا واهلل لتملنّه قال :إنا
قد اتبعناه فال نحب أن ندعه حتى ننظر إىل أي يشء يصري شأنه ،وقد أردنا أن
تسلفنا وسق اا أو وسقني ،قال :نعم ارهنوين ،قال أي يشء تريد ،قال :ارهنوين
نساءكم ،قالوا :كيف نرهنك نساءنا وأنت أَجل العرب؟ قال :فارهنوين
أبناءكم ،قالوا :كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال :رهن بوسق أو
وسقني هذا عار علينا ،ولكنا نرهنك الألمة يعني :السالح ،فواعده أن يأتيه
فجاءه لي ا
ال ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاهم من احلصن
فنزل إليهم ،فقالت له امرأته :أين خترج هذه الساعة فقال :إنام هو حممد بن
مسلمة وأخي أبو نائلة ،قالت :أسمع صوت كأنه يقطر منه الدم .قال :إنام هو
أخي حممد ابن مسلمة ورضيعي أبو نائلة ،إن الكريم لو دعي إىل طعنة بليل
ألجاب ،قال :ويدخل حممد بن مسلمة معه رجلني فقال :إذا ما جاء فإين قائل
بشعره فأشمه فإذا رأيتموين استمكنت من رأسه فدونكم فارضبوه ،فنزل إليهم
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متوشح اا ،وهو ينفح منه ريح الطيب ،فقال :ما رأيت كاليوم رحي اا أي أطيب،
فقال :عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب قال عمرو :فقال :أتأذن ل أن
أشم رأسك؟ قال :نعم ،فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال :أتأذن ل؟ قال :نعم،
فلام استمكن منه قال :دونكم فقتلوه ،ثم أتوا النبي صىل اهلل عليه وسلم
فأخربوه..
هذه األدلة تدل عىل قتل سآب النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم إىل ول
ودب وإىل كل من أراد أن ينتْص للرسول
هب ّ
األمر ألننا لوتركنا األمر إىل من ّ
صىل اهلل عليه وسلم بطريقته حلصلت الفوىض يف املجتمعات وحصلت
الفوىض يف األمم وجر البالء إىل املسلمني ونحن النستبعد أن هذه احلادثة التي
حدثت يف فرنسا مع أننا النجيزها النستبعد أهنا مثل حادثة إحدى عرش سبتمرب
التي اختذها االمريكيون ذريعة لغزو بالد املسلمني وهلدم ديارهم ولقتل
رجاهلم ولتيتيم أبناءهم كام حصل يف أفغانستان ويف العراق واآلن احلملة قائمة
عىل اليمن يريدون أن يوصلوه إىل ماوصلت إليه تلك البلدان بسبب تْصفات
قام هبا بعض من الحيسن التتْصف أو قام هبا بعض من العلم له والدراية
والرواية بل هم من َجاعة الفساد ومن اجلامعات التي نحذر منها من زمن بعيد
بحمد اهلل تعاىل.
نحذر منهم بعلم النحذر منهم بسبب هوى أو غري ذلك وإنام لعلمنا أن هذا
الطريق طريق غري كتاب اهلل والسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
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فيامعارش املسلمني إجلئوا إىل ربكم وترضعوا إليه أن يْصف الرش عن بلدكم
خاصة وعن َجيع بلدان املسلمني فإن هذا املخطط الذي بدء له من ألفني
وإحدى عرش بثورة مايمسى بالربيع العريب مايزال رشها يمتد إىل َجيع بلدان
املسلمني فنسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ينجي املسلمني من الرشور واآلثام
ونسأله تعاىل أن يمكر بالكافرين وأن يسلم املسلمني وأن يعيل دينهم ويرفع
كلمتهم وجيمع كلمتهم عىل طاعة اهلل سبحانه وتعاىل واحلمد هلل رب العاملني

