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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
بووه و س و ر

أع و اب ابا السووايع ال لوويم يوون الرووي،اب الوورليمن بسووم هللا الوورمحن الوورحيمن تب اباوود ا فاوود و س و
ِ
ضلل فال هوادي لوهن وأشوهد أب
وين يُ ْ
و اب ابا ت اىل ين شرور أ سنا وسيئات أعاالنان َين يهد هللا فال ُيض َّل لهن َ
تله ت هللا وحد شريك لهن وأشهد أب حما ًدا عبد ورس له.
َّ ِ
آينُ ا اتَّو ُق ا اللَّوهَ َح َّق تُو َقاتِِه َوَ َتَُ تُ َّن تَِّ َوأَ ُم ُّي ْسلِ ُا َب" آل عاراب.102:
ين َ
" ََي أَيُّو َها الذ َ
"َي أَيوُّها النَّاس اتَّو ُق ا ربَّ ُكم الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ِين وَّ ْ وٍ و ِ
احو َد و َخلَ َوق ِي ْنو َهوا َجول َهوا وبو َّ ِي ْنو ُهاوا ِرلوا ً َكنِ ِ
سوا ً ۚ َواتَّو ُقو ا
َ َ
َ َ
ْ َ ََ
َ
َ
ً
ُ
وَا َو َ
َ ُ
ِ
َّ َّ ِ
ام ۚ تِ َّب اللَّوهَ َكا َب َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا" النسا .1:
سا َلُ َب بِه َو ْاْل َْر َح َ
اللوهَ الذي تَ َ
ِ
"َي أَيوُّها الَّ ِذين آينُ ا اتَّو ُق ا اللَّوه وقُ لُ ا قَو ً س ِدي ًدا * ي ِ
صل ْح لَ ُك ْم أَ ْع َاالَ ُك ْم َويَو ْ ِ ْر لَ ُك ْم ابُ ُ بَ ُك ْم ۚ َوَين يُِ ،ع اللَّووهَ َوَر ُسو لَهُ
ُْ
َ َ
ْ َ
َ َ
ََ
ِ
ياا" اْلحزاب.71-70:
فَو َق ْد فَ َاج فَو ْ ًجا َعظ ً
ي حماود -صولى هللا عليوه وآلوه وصووبه وسولم-ن وشور
أيا ب ودن فو ب أصودحل ابودي ك واب هللا ت واىلن وخوَ ا وَ ْدي َهو ْد ُ
اْلي ر حمداثهتان وكل حمدثة بدعةن وكل بدعة ضاللةن وكل ضاللة يف النارن مث أيا ب د:

يرحبًا بكم أيها اإلخ الكرام اْلحبابن وأسأل هللا -لل وعال -يف هذ السلسلة الكرمية ال،يبة املباركة أب ي قبول ينوا
وينكم صاحل اْلعاالن وأب يرجقنا وتَيكم حسن ا ق دا ابلنيب -عليه الصال والسوالم-ن وأب يورجقي وتَيكوم رفق وه يف
أعلى لناب اخللد يف ال ردوس اْلعلى ب ضله وكريه ت ه م امل ىل و م النصَ.
مث أيووا ب وود أيهووا الك ورام اْلحبوواب جلنووا يووع النوويب حماوود -صوولى هللا عليووه وسوولم-ن ووهللا َي لووه يوون شوور ن وَي ووا يوون
س اد ن وَي ا يون فرحوة حو

و كلم عون رسو ل هللان أو سواع عون رسو ل هللان أو قورأ عون رسو ل هللان أو وي

عوي

رس ل هللا -صلى هللا عليه وآله وصوبه وسلم.-
ولقاؤان ب ضل هللا -لل وعال -يف هذ السلسلة يع النيب -صلى هللا عليوه وسولم -حواكم دولوة اإلسوالمن وم النويب -
حاكاوان أقو ل للدولوة
صلى هللا عليه وسلمَّ -
أهله هللا -لل وعوال-ن هيوأ هللا -لول وعوال-؛ ليكو ب ً
تيايوان وليكو ب ً
أسسوها علوى تقو يون
اإلساليية بل لل امل أبمج هن و أق ل ليق د النيب -صلى هللا عليه وسلم -دول وه اإلسواليية الوس َّ
هللا -لل وعال -ورض اب بل ليق د النيب -صلى هللا عليه وسلم -الد يا يف جيا ه وتىل أب يرث هللا اْلرض وين عليها.
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فووالنيب -صوولى هللا عليووه وسوولم -قوواد الوود يان وحكووم دولووة اإلسووالم الووس أ رووأها ب ضوول هللا -ل ول وعووال -يف حياتووهن
وااب وسوونة ابقيووة تىل قيووام السوواعة ب ضوول هللا -لوول وعووال -تسو ،يع أب حتكووم ب روريع النوويب -صوولى هللا عليووه
وشوري ه ك و ً

وسلم -تىل قيام الساعة.

أ ت ين أية حماد  ..فارفع رأسك
يق ل اْلس ااب الدك ر شربل عايد كلية ابق حل يف لاي ة فيينا ابلناسا يف يؤَتر حق حل ال املي الوذي مجوع أكوابر علاوا
القووا ب وابق و قي واملس رووارين يف ال وواملن يووؤَتر حق و حل ال وواملي الووذي عُقوود يف فيينووا عووام  1922ومجووع أكووابر علاووا

القا ب ليخور ريويٍ املوؤَتر اْلسو ااب الودك ر شوربل ويقو ل أيوام هوؤ ال لاوا وأيوام القوا ي  :لقود اسو ،احم حماود -
سَِ به الد يان سونك ب فون اْلوروبيو ب أسو د
عليه الصال والسالم -أب أييت ب رريع ين عند ربه؛ ليوكم به الد يان ولي َ
يا ك ب ل وصلنا تىل يا وصل تليه حماد ب د أل َ ي سنة..
ي ي احنا ل صلنا ب د أل

سنة ل،ريقة ابكم الوس حكوم وا النويب -عليوه الصوال والسوالم -لل روريع الوذي أ زلوه هللا

حاكاوا لدول وه ولكول ال وامل يف جيا وه
-لل وعال -على قلب النيب -صولى هللا عليوه وسولم-؛ لويوكم بوه الود يان ليكو ب ً

وتىل قيام الساعةن ل وصل اْلوروبي ب -دا كالم اْلس ااب الدك ر شربل-ن ل وصل اْلوروبيو ب تىل يوا وصول تليوه النويب
-صلى هللا عليه وسلم -ين طريقة حكاه س ك ب أورواب أس د يا يك ب ول ب د أل

سنة.

لرتفووع رأسووك أيهووا املسوولم أ ووت يوون أيووة حما ود -صوولى هللا عليووه وسوولم-ن النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -حوواكم دولووة
اإلسالمن هيأ هللا -لل وعال -لذلكن َّ
راب هللا -لول وعوال-؛ ليكو ب حاكاهوا
أعد هللا -لل وعال-؛ ليوكم الد يان َّ

اْلولن بل وهللا حاكاها اْلوحدن فاا دار الزياب على رلول ينول رسو ل هللا -صولى هللا عليوه وسولم-ن و وطو اْلرض
ولۚ ينوول النوويب -صوولى هللا علي ووه وآلووه وسوولم-ن و َح َك وم ال ووامل ابب ووزمن وابلرفووقن وابللوو ن وابلقوو ن وابْليا ووةن
رلو ُ
وابلصدحلن وابلزهدن وابببن وابلقب ل ت رس ل هللا -صلى هللا عليه وآله وصوبه وسلم.-
السياسة عال كل اْل بيا
سو س
فالسياسة عالهن ببسواطة السياسوة عاول النويب -عليوه الصوال والسوالم-ن اسو ،احم ب ضول هللا -لول وعوال -أب يَ ُ
النواسن أب يسو س القريووب والب يوودن وال ووريب وال جاووين وابوور وال بوودن والرلوول واملورأ ن والقريووب والب يوودن بوول والصووديق
واببيبن وال دو واحملا ِربن اس ،احم النيب -صلى هللا عليه وسلم -أب يس س الد يا.
اييل تس سووهم
يقو ل النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -كاووا عنوود البخوواري ويسوولم يوون حوودي أيب هريوور " :كا ووت بنو تسور َ
أعرفك تب السياسة شو ال ة النويب وشو ال ة كول اْل بيوا ن يسو س الود يان يقو د الود يان حيكوم الود يان
اْل بيا ُ "...أان عاوج َّ

وهووذا ابودي يُب،وول يوزاعم ال لاووا ي الووذين يريوودوب أب ا لو ا الوودين يف املسووجد داخوول لدرا ووه وفقو ن بوول رسو ل هللا
حيكم يف السياسةن ويف ا ق صادن ويف ال سكرن ويف اجلي ن ويف الرارحمن ويف الس حلن ويف البيتن ويف ال جار ن
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ويف كل يكاب فه حاكم دولة اإلسالم -صلى هللا عليه وسلم.-
ويب
اييل تس سووهم اْل بيووا ُن كلاووا هلووك وويب َخلَ ووه وويبن وت ووه و َّ
يقو ل النوويب -صوولى هللا عليووه وسولم" :-كا ووت بنو تسور َ
ب دي" ي ي النويب يقو ل :أان ابواكم الوذي لويٍ ب ودي حواكم ينلوين أان ابواكم الوذي أقو د النواس وأسو س النواسن ويون
أراد أب يق و د النوواس ويس سووهم فلوون أييت ب ر وريع لديوود ت ووا بوود أب يسووَ علووى طريقووة حكووم النوويب -عليووه الصووال
والسووالم-ن و بوود أب ي و لم يوون رس و ل هللا -صوولى هللا عليووه وسوولم-ن و بوود أب يق ووي أثوور رس و ل هللا يف كوول ينوواحي
ابيا ؛ ليس س الناسن ليوكم اْلرض كاا أراد خالقها -لل وعال.-
يؤهالت النيب ليك ب حاكم الدولة اإلساليية

ِ
وهي و يوون قِبَ ول خالقووه؛ لوويوكم ال ووامل كلووهن لوويوكم دولووة
لقوود أُعوود رس و ل هللا -صوولى هللا عليووه وسوولم -يوون قبَوول ربووهن ُ
اإلسالم وليوكم ال امل كلهن أوً دي يؤهالت النويب؛ علرواب ت ور ليوه النويب حواكم دولوة اإلسوالمن علرواب اللوي عواوج
حيكم ابل دلن اللي عاوج يُ ِ
سَ الد يا ل،ريق اإلصالح يَ ِسَ على ُخ،ى النيب -عليه الصوال والسوالم -ويضوع يف سوه
تلك املؤهالت وتب مل اد فلي ذرن فها ه النيب -صلى هللا عليه وسلم -يهيئه ربه.
 .1أ ه يب ي حى تليه
أوً ه يب ي حى تليهن رس ل أع،ا هللا -لل وعال -حكم اْلرض وطريقة حكاها.
عار حضرتك ل أ ت لبت لهاج لديدن ي ت ر لديودن ياكينوة لديود وح،ي هوا عنودم يف يكا وك ه القوي الكرت وة
اللووي حم ،و ه فيهووا اجلهوواج الكبووَ دا يك و ب عليهووا يوون بو َّورا يوون فضوولك تس و خدم اجلهوواج ت ب وود ق ورا ال لياووات

املدو ووة ابلك ووال

صووحد ي لو دن أي لهوواج كوود ن طيوب حضورتك لو أ ووت اسو خديت اجلهوواج الكبووَ دا بوودوب يووا تقورأ

الك ال ن بدوب يا ت ر ال لياات ايه اللي حيصلد حالة ين اتن :
 -تيا أب تُ سد اجلهاجن تب ظه.

 وتيا أب يُ سدم اجلهاجن يضرم اجلهاج.َي تب ظه ياعدش ير لن َي ي رقع فيك وَّ ي ال ياس وَّ أي حالة يؤابيكن تابب فال بد يون قورا ال لياوات املدو وة
داخل الك ال ؛ ل س ،يع أب تُ ِ
سَ اجلهاج.
وا املنل اْلعلى ح أولد هللا -لل وعوال -النواس يف اْلرض أ وزل علويهم يو

هقو ل بقوى ك وال

أ وزل علويهم ك ابوه

الذي فيه طريقة اس اال الد يان طريقة حكم الد يان طريقة السوَ يف اْلرضن طريقوة سياسوة النواسن طريقوة حوا ابكوم
ال سووكرين طريقووة الوودفاحم عوون الوون ٍن طريقووة ال جووار ن طريقووة البيووعن فيووه كوول يووا يُسو ِوَ ابيووا ن ول و مل تَ ِس ور علووى تلووك
ال لياات الس محلها رس ل هللا ذ الرسالة الس آات هللا -لل وعال -تَيهان ل مل تسر على تلك ال لياات
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برض حالة ين اتن  :تيا أب تُ سد الد يا وتيا أب تُ سدم الد يا.

عرفت ليه النيب -صلى هللا عليوه وسولم -هو حواكم دولوة اإلسوالمد ْلب هللا ل لوه رسو ً ن آات وذا القورآبن أ وزل عليوه

تلوك الرسوالة؛ ليسو ،يع أب حيكووم الود يا كاوا أراد هللا فيُصولح و يُ سوودن بول يُصولح يوا فسوود أبيب أ وت وأيوي و سووي َي

رس ل هللا.

 .2أ ه الصادحل اْلي
اث يًا ين يؤهالت النيب -صلى هللا عليه وسلم -ليك ب حاكم الدولة اإلساليية أ ه الصادحل اْلي .

حد خم لف عليهاد حد يون اْلط وال واْلو د يوا ي رف هواشد هو الصوادحل اْليو حود يون املرورك بون حوارب وأرادوا

ق له وآابو يُنكر أ ه الصادحل اْلي د أب ًدا.
ي اقف عن أيا ه –عليه الصال والسالم-
صولََ،ة والنويب
دا النيب -عليه الصال والسالم 19 -رلل يق ب على اببه ي م ا جر يريودوب ق لوهن سوي فهم املسول لة ُي ْ

صلى هللا عليه وسلم -يف فراشه ودوهنم الباب وين ظروب أب يق ،ا رأس النيب -عليه الصال والسالم-ن مث ُُيور هللالوول وعووال -بيووه -عليووه الصووال والسووالم -يوون بو هووؤ وقوود شوواهت ولو ههمن ول وول هللا -لوول وعووال -يوون بوسدا وين خل هم ًّ
أيديهم ًّ
وُيور رسو ل هللا
سدا؛ ليُ رويهم هللا -لول وعوال -فوال يبصوروا النويب –صولى هللا عليوه وسولمن َ

ضوا للق ول علوي بون أيب طالوب ملوااباد ليوهد دا ابون
ويُبقي النيب -صولى هللا عليوه وسولم -يف فراشوه حتوت هوذا ال هديود ي َّر ً
عاهن وحبيب قلبهن وحبيب ربنا وحبيب رس لهن والنيب -عليه الصال والسوالم -خوايف عليوهن ت وا ليوه أبقوى النويب علوي
بن أيب طالبد ْل ه اْلي أراد رس ل هللا أب يَو ُرد علوي اْليواانت تىل أصووا ان ه َّوم بيووارب ولواي يق لو وعوارف تب

أياانهتم ل ا عند النيب ي

هيخ بن هذا ه اباكم املسلم ُي ب أب ًدا.

وك" صوووه اْللبواين ه َّوم خوا ا
ه الذي قوال -صولى هللا عليوه وسولمِ " :-أد اْليا وةَ تىل َي ْون اي َانوكن و ْون َي ْون َخا َ َ
النيبن ويكروا ابلنيبن وعاوجين يق ل ا النيبن "وتِ ْاب ميَْ ُكر بِ َ َّ ِ
ين َك َ ُورواْ لِيُونْبُِو َم أ َْو يَو ْق ُولُو َم أ َْو ُُيْ ِر ُلو َم َوميَْ ُك ُورو َب َوميَْ ُك ُور
َ
ك الذ َ
ُ
اللُ" اْل ال30:ن ويع ابلك مل ُينهم رس ل هللا بل أد اْلياانت وهم ي لا ب ابلوكن لقود وو قبول الرسوالة ابلصوادحل
اْلي أبيب أ ت وأيي و سي َي رس ل هللا.

فالنيب -صلى هللا عليه وسلم -أيا ه الوس ُجكِوي وا بول قوال هو عون سوه أبيب هو وأيوي -صولى هللا عليوه وسولم -كاوا
أتين و يد وأان أي و ُ َيوون يف السوواا ِ " ربنووا اس و أينه علووى
ثبووت يف الصووويو يوون حوودي أيب س و يد يق و ل للصوووابة" :أ َ
الرسالة خالصن ببساطة لقد اس أينَّا رس ل هللا ب د أب اس أينه هللا على الدين أفال س أينه على الد ياد! اللوي هوي أقول
ين الدينن اللي هي د يا.
اوع اتي :لقد اس أين ربنا رس ل هللا -صلى هللا عليه وسلم -على دينهن ورضينا أبيا ة رس ل هللا -صلى هللا عليه
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وسلم -وحكاه يف دينهن أفال رضى أبيا ه وحكاه يف د يوااند! تي وهللا رضوىن ف َاون ِأينَّوا علوى ديننوا بود أ يكو ب
أب ًدا يف الدين أو يف الد يا أبيب ه وأيي -صلى هللا عليه وسلم.-

وقد ابكرت لكم يف اللقوا املاضوي كيوف أب النويب وهو يهيوأ يون قِبَول ربوه؛ ليكو ب حواكم دولوة اإلسوالم مل ُيون أبو ًدا حوا
أعداؤ الذين قاتل وحاول ا ق له وآابو أشد اإليذا ن حا أب النيب -صولى هللا عليوه وسولم -ملوا فو ح هللا عليوه سونة 8

هجريوة يكوة ودخول النويب تىل يكوة فاحتًووا بقو وعنو ين ص ًوران وأيور النويب -صوولى هللا عليوه وسولم -أب يُق ول ثالثوة عروور
رلال وايرأ ين املررك حا ل كا ا على أس ار الك بةن وابل ل قُ ل عبد هللا بون خ،ول وقُ لوت ايورأاتب كا وا هتجيواب
ً
النيب -صلى هللا عليه وسلم...-

خّ واسو أين
لكن ين ضان هؤ واحد اوه :عبد هللا بن س د بن أيب السرح النيب قوال :اق لو لو علوى الك بوةن اسو َّ
له عنااب بن ع اب وخر تىل النيب -عليه الصال والسالم -يد تيد للنيبن عنااب بيق ل للنيب :ابيع عبود هللا َي رسو ل

هللان عبوود هللا ميوود تيوود والنوويب –عليووه الصووال والسووالمَ -مل تيوود ويارضوواش يبووايعن وقايوول للصوووابة اق لو حموودش ق لووهن

فاد تيد اتي والنيب عنااب يق ل له :ابيع َي رسو ل هللان النويب يقوبي يود ن يف املور ال ال وة ابيوع فباي وه رسو ل هللا وأسولم
وحسن تسالم عبد هللا بن س د بن أيب السرح ولاهد يف سبيل هللا وأبلى بال ً حسنًا...

الراهد ب د يا عبد هللا يري وعنااب يري النيب بيق ل للصوابة :أليٍ ينكم رلول رشويد رآي قبضوت يودي عنوه فقوام
أيود

تليه فق لهد ي ي ي أان قلت لكم اق ل وه له قدايكم أه يوا ق ل هو ش ليوهد حوا ملوا يود تيود أان يوا رضوي
تيدي حمدش ق له ليهد قال اَ :ي رس ل هللا َّ
هال أويأت لنا ب ينكن كنت غازت غاوز بوٍ قو م ق لوهن قوال النويب -عليوه
النويب ُيو بن يوا يون
الصال والسوالم" :-ت َّوهُ يَنب وي لنويب أب تكو َب لوه خاينوةُ اْلعو ِ " صوووه اْللبواين يوا يون

حوواكم دولوة اإلسووالم ُيو بن بوود أب يكو ب أيينًووا حووا يووع عوودو الووذي جال علووى الك وورن ُيو ب أبو ًدا رسو ل هللا -
صلى هللا عليه وسلم-ن ه الصادحل اْلي .

لذلك يف ٍ الي م ي م ف ح يكة املسلا كا ا ير اق للك بوة الوس ُحريو ا ينهوا سون ات ط يلوةن ودخلو ا تىل الك بوة
وتابا ابلنويب أييوور أب يووؤتى ح وواح الك بووة؛ علروواب يوودخل النوويب يوون البووابن امل وواح يووع يو د يووع واحوود اوووه :عناوواب بوون
طلوةن دا املسئ ل تىل اآلب عنااب بن طلووة وابري وه هوم يسوئ ل ب تىل اآلب عون فو ح ابب الك بوة ي هوم امل واح اوهوم:
َسو َد ة الك بووةن ف لووي بوون أيب طالووب راح ل ناوواب بوون طلوووة وطلووب ينووه امل وواح فووأيب فأخووذ علووي بوون طالووب عنو وفو ح

ودخل النيب -عليه الصال والسالم -ودخل الصوابة يف ي م ال ز للاسلا .

وملا خر النيب -عليه الصال والسالم -تابا ب نااب بن طلوة الذي كاب سواعة تاب علوى الك ورن كواب يرورمن كواب كوافر
بووٍ النوويب -عليووه الصووال والسووالم -قووال :يون دخوول بي ووه فهو ِ
آيونن دخوول بي ووه وق وول عليووه وخود امل وواحن علووي بوون أيب
َ
رغاوا عنوه ودف وه لرسو ل هللا وف وو ا البواب ودخلو ان ملوا خور النويب ولود عناواب بون طلووةن فيوه
طالب خد ينه امل واح ً
تيهد قال :امل اح يل َي حمادن فقال النيب -عليه الصال والسالم :-الي م ي م بِور ووفوا ن وأيور النويب علوي بون أيب طالوب
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أب ي ،ي امل اح للاررمن ساعة تاب عنااب بن طلوة قال :خذها اتلد ً خالد ً ينزعها يونكم أحودن خليهوا فويكم علوى
ط لن فلاا رأ عنااب تب النيب تداله امل اح ورلع ابمل اح بي ه ورأ أ ه يف يأين اغ سل ورلع تىل النويب وقوال :أشوهد
أب تله ت هللا وأ ك رس ل هللان وبقي ي اح الك بة يف ابرية عنااب بن طلوة.
هو دا ابوواكم املسوولم اْليو ن يو

ي ووك ت ووك بقووى ي ووام سوول،اب تن وزحم يوون النوواس أيالكهوومن تن وزحم يوون النوواس بيو هتمن

تسرقهمن تيجي عندهم يف البيت أبي حجة وتسرحل الدهب وتسرحل ال لو س وتصوادر املو

عوار تيوه وتقو ل دا قبضونا

عليه ويف بي ه  100ألف لنيهن وتيه ي ي يف بي وه  100ألوف لنيوهد هوؤ اخل وة لون يُصولح هللا -لول وعوال -عالهوم
أب ًدا "تِ َّب الل َ ي ِ
ِِ
ين" ي ٍ.81:
َ ُْ
صل ُح َع َا َل ال ُْا ْ سد َ
واان ِ
ت تِ َىل أ َْهلِ َهوا َوتِابَا َح َك ْاو ُم
وأ زل هللا يف هذ القصة قصة ي اح الك بة أ زل ق له ت اىل" :تِ َّب اللَ َأي ُْي ُرُك ْم أَب تُوؤدُّواْ اْل ََي َ
بَو ْ َ الن ِ
َّاس أَب َحتْ ُك ُا اْ ِابلْ َ ْد ِل" النسا 58:ن ه دا النيب -عليه الصال والسالم -أد اْلياانت تىل أهلهان وحكوم بو
الناس ابل دلن َّ
ورد امل اح تىل أصوابه رغم أهنم كا ا على الررم؛ ْل ه حاكم دولوة اإلسوالم أبيب أ وت وأيوي و سوي َي

رس ل هللا.
ي اقف عن صدقه –عليه الصال والسالم-
أان اللوي

ه اْلي وه الصادحلن فاا عُر عن رس ل هللا أَيم اجلاهلية و ب د النب يا عُر عنه كذبوةً أبو ًدان يو
قلت دا أب س ياب قُ َّدام ِه َرقل كافر قدام واحد صراي بيسأل ا ب ين ِه َرقل بيسأله :هل ي درد هل يكذبد فقوال أبو

كذاب ق .
س ياب :ه فينا صادحل أي ن يا لربنا عليه ً
ويال ابلو ادي تريوود أب ت ِوَ علوويكم أكنو م يصوودقيد قووال ا :بلووى يووا
كلاووة ألو ار أبو ووب ويوون ي ووهن لووئن أخوربتكم أب خو ً
كذاب ق ن قال :ف ي رس ل هللا تليكم.
َّ
لربنا عليك ت صدقًان يا لربنا عليك ً

ن هقو ل لوك يوا تلويق

بيكوذب ليوهد هو خوايف يون

ه دا اباكم املسلم يكذب أب ًدان ت ا حاكم ويكذب يا تن
تيهد دا امللك أو اباكم اللوي بيكوذب يبقوى بيكوذب علوى شو بهن وبيخو ب شو بهن وبيلوف ويودور علوى شو بهن أو بيسورحل
شو به دا ي و حوواكمن دا يل نووه هللا ويلقيووه يف النووارن قووال النوويب -عليووه الصووال والسووالم -كاووا ثبووت يف صووويح يسوولم:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ويلِووك
"ثالثووة يُكل ُاهو ْوم هللاُ يو َم القيايووة و يُو َزكي ِه ْم -قووال أبُو ُي ا ِويَوةَ :و يَنظُو ُور تلووي ِه ْم -وَ وُ ْوم عووذاب ألوويم َشو ْوي جابن َ
َّ
كذابن وعايِل ُيسَ ْكِرب" يا ميري املُلك أب ًدا يع الكذابن يا ين ن يا يبقاش يلوكن يوا يبقواش حواكمن أيوا بينوا -
صلى هللا عليه وسلم -حاكم دولة اإلسالم فه الصادحل اْلي .
 .3أ ه يريد الد يا
يؤهالت رس ل هللا -صلى هللا عليه وسلم -النيب حاكم دولة اإلسالم؛ ْل ه يريد الد يان اباكم اللي عاوج الد يا
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هيسرحل ش بهن وهيج َّحم ش بهن وهيو أرصد يف البن م له هنا و َّبرا ويف كل ح ةن ويلم الدهبن ويلوم ال لو سن ويروبع
والكل ل اب ويا يهاه شن أيا اباكم الذي يريد الد يا فه الذي ُهي ين قِبَل ربه أب حيكم ابل دل.
وهووذا ه و رس و ل هللا -صوولى هللا عليووه وسوولم -يريوود د يووا يووع أب هللا -لوول وعووال -أع،ووى للنوويب -صوولى هللا عليووه
وسلم -ل حد ُُخٍ ال نايمن عار ي ي تيه ُُخٍ ال نايمد ي وي لو النويب -عليوه الصوال والسوالم -كواب بيووارب ويف

ي ركة وغنا ا يلي ب دينار دهب النيب ل حد  200ألف دينار دهوبن لو غناو ا عرور آ

رأس يون اْلبقوار واإلبول

واْلغنام النيب ل حد أل و اخلُاوٍن ويوع ابلوك أيخوذها النويب -صولى هللا عليوه وسولم -فَدهوا فويهمن فرحوا يرلوع النويب
بن به املرقَّع تىل بي ه ينسى سه وينسى أهلهن يريد الد يا ه دا اباكم.
روى
وه على فوراش املو ت كواب عنود يف البيوت سوبع دان وَن أغروي عليوه مث أفواحل قوالَ :ي عايروة أخرلوي الودان َن يُ َ
عليه وي يق ير ات يوة أول يوا ي و حلَ :ي عايروة يواابا ف ل ِ
وت ابلودان َن قالوتُ :شو لنا بوك َي رسو ل هللان يُ روى علوى النويب
أول يا ي حل :ياابا ف ل م ابلودان َد يوا ظون حماود أب يلقوى ربوه -لول وعوال -ويف بي وه سوب ة دان وَد ي وي يوا ظون حماود
اباكم الذي حيكم دولة اإلسالم أب يلقى هللا -لل وعال -وي ه ين املال سوب ة دان وَن يقو ل لربنوا لوا م ينو ن أويوال
اللي عند سب ة يليار وسب

يليار وسرحل البالد ويظن أ ه حاكم يبقى دا حاكمد!!

النيب -صلى هللا عليه وسلم -حاكم دولة اإلسوالم يريود الود يان حواكم دولوة اإلسوالم حماود -صولى هللا عليوه وسولم-
سار ابلليول يوع أب النويب قوال :وور
اباكم أه ي قد رعي هن ي اصل ليله بنهار ن كاب النيب -صلى هللا عليه وسلم -يَ ُ
ِ
ِ
سار يع أيب بكر يف أيو ر املسولا ن يو
ب د ال را " وََر ت َّ ل ُا َ
صلن ْأو ُيسافر" صووه اْللباين لكن النيب كاب يَ ُ
عووار ينووامن قاعوود ي و كلم يووع أيب بكوور اوول تيووه يووع املسوولا وال حووات واجل عووا واداهوودينن بي و كلم يف أيوو ر
املسلا ن ي اصل ليله بنهار ؛ ْللل أي وه -عليوه الصوال والسوالم-ن هو دا ابواكم املسولم يو

ينوام يول عينوه وُيور

ي سح يف بالد ال امل وينسى ش به اجلايع ويبقى اوه حاكم يسلم.
 .4أ ه ي

رعي ه أب ًدا

ابوواكم املسوولم ه و رس و ل هللا -صوولى هللا عليووه وسوولم -الووذي ي و رعي ووه أب و ًدان كاووا قووال النوويب -صوولى هللا عليووه
وسوولم -يف حوودي ي قوول بوون يسووار يف صووويح البخوواري" :يووا يوون عبوود يسو ِ
ورتعيه هللاُ رعي وةًن فلووم َحيُْ،هووا بنُصو ِووهن مل اوود
ت وه و غوواش لرعيَِّووه ت َّ حو َّورم هللاُ عليووه
ت ي و َم مي و ُ
رايو وةَ اجلنو ِوة"ن ويف روايووة أخوور " :يووا ِيوون عبوود يسوورتعيه هللاُ رعيَّوةً مي و ُ
اجلنَّةَ" صويح يسلمن يا ُير اجلنة و يرم رحي ها.
 .5أ ه ي قد رعي ه
لكن النيب كاب ي قد رعي هن ي قد أصوابه لدرلة وهللا َي تخ ا نا حكاية عجيبةن النيب يذهب لصال ال جر وورا
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عدد الصوابةن النيب يات وعدد الصوابة اللي كوا ا بيوجو ا ي وا قبول يوا ميو ت أبربوع شوه ر كوا ا حو ايل  130ألوف
وودهم ويووع

أو  140ألووفن يوول النوويب -عليووه الصووال والسووالم -بيصوولي ال جوور ووراؤ عوودد يوون الصوووابة يووا رف
ابلك النيب يسأل عنهمن ل فُِقد واحد ينهمن أو يرض واحد يونهمن أو أتخور واحود يونهمن أو حودث شوي ل احود يونهم
يسأل النيب عنه...

يقف النيب فيصلي وقبل أب يصلي قبل يا يكرب يف صوال ال جور يسوأل :أشواهد فوالبد أحاضور فوالبد فيوه صووايب كواب
اوه أب ضاضم أان كنت بر فه ه ف د ي لو دد ْل يو

ي لو دن دا واحود صواحبه أهو  :دا لواري َي رسو ل هللا بوٍ

ي وريين ي ورييد واجاي يووا زوره و شد! هووات يوون البيووتن الصوووابة يروح و ا يسووندو فيووأتى ابلرلوول يهوواد ب و رلل و
يسن د على اتن ؛ علراب يروارم الصووابة هوذا اخلوَ يف بيوت هللا -لول وعوال -يوع رسو ل هللان النويب ي قود أصووابهن
ه دا اباكم املسلم الذي ي قد رعي ه -صلى هللا عليه وسلم.-
 .6أ ه رحيم رفيق
اباكم املسلم اايلن اباكم املسولم حيكوم ابل ودل و اايول أحو ًدان ابواكم املسولم حواجم يف رفوقن لَو يف حوزمن دوب
أب يُكسوورن أصووله الرفووق يرفووق برعي ووه وه و رس و ل هللا الووذي دعووان وقب ول أب يوُبَلووا النوواس وقبوول أب يوودع طبَّ وق -عليووه
ام تَِّ َر ْمحَوةً لِ ْل َوالَ ِا َ "
الصال والسالم-ن فه رحيم ابل امل ن عوار ي وي تيوهد ي وي رحويم حوا ابلكوافرينن " َوَيوا أ َْر َسولْنَ َ
اْل بيا 107:ن ه دا اباكم املسلم.

رمح ه –عليه الصال والسالم -ابخللق أمج
رحيم ابجلااداتن يبكي اجلوزحم الوذي حيون تىل قوديي رسو ل هللا فيورتم النويب خ،ب وه وينوزل يهدهود كأ وه ط ول أيخوذ تىل
ص وودر ح ووا يس ووكنن رح وويم اببيو و اانت أتيت ابيو و اانت؛ ل رو و كي تلي ووه ظل ووم أص وووا ا ووان فيقو و م خ،يبً ووا أب ارفقو و ا
اببي اانت.

ميرض لار اليه دي أو ابن لار اليه دي في د النيب -صلى هللا عليه وسلم -وه يه دي فيُ ْسولم علوى يودي رسو ل

هللا -صلى هللا عليه وسلم-ن ي ب ل رلل يف يسجد ن رلل أيام الناس ي ب ل عند قبلة املسجد النبو ين ويهوم الصووابة
بووه لكوون الرمحووة املهوودا -صوولى هللا عليووه وسوولم يقو ل :تزريو ن فيوودع ويقو ل :اللهووم ارمحووي وحماو ًدا و توورحم ي نووا
أح ًدان ال حيد اللي شافه حيكم ابلرفق والل والرمحة.
روات ال واطٍ مث يو كلم ويقو ل :يوا لكوم
سلِم ي اوية بون ابكوم السولاي يف يسوجد والنواس يصول ب علوى النواس مث يُ َ
يُ َ
لاوا قبلووه و ب ود أحسون ينووه
تنظوروب تيل وا ثكول أَُّييوا ن فالكوول يرود عليوه ت رسو ل هللا يقو ل :أبيب وأيوي يوا رأيوت ي ً
ُخلًُقا.
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هذا ه اباكم املسلمن أحلم الناس فال ين صور لن سوه أبو ًدان يو

بقوى القو يف تيود ن والسول،اب يف تيود ن والسوالح يف

تيد يبدأ يص ي حساابت أب ًدان بل يا عند اباكم املسولم تصو ية حسواابتن دخول يكوة قوال :تنريوب علويكم اليو من

ي ي حالة اوها تص ية حساابتن اباكم املسلم رفيوق وهو حواجمن يقو ل النويب -صولى هللا عليوه وسولم-ن اووع دي:
ويب
أان يب املرمحةن أان يب امللواةن أان يب املرمحة رمحة يهودا ن أان ويب امللواوة "أان حماو ُدن وأمحو ُدن واملق ِوين واباش ُورن و ُّ
ِ
ِ
امللواة" صووه اْللباين عند حزم وق وأبس يف اجلهاد لكنه يف كل هذا رحيم ب ضل
يب
يب
الرمحةن و ُّ
ال ِبةن و ُّ

هللا -لل وعال.-

لووذلك يُسو جاب دعوواؤ حو دعووا كاووا يف حوودي عايرووة يف صووويح يسوولم وهووذا الوودعا يسو جاب فيووك َي يوون حتكووم
ِ
ويل ين أي ِر أيس شيئًا َّ
وىل ين أيو ِر أيوس شويئًا فرف َوق ومن فوارف ْق
فرق عليهمن فاشقق عليه .وين َ
الناس اآلب" :اللهم ين َ
ويسورت وم ال ،وام والرورابن وأرخصوت أسو ارهمن ودعَّاوت ط وايهم وشورا من وهيوأت وم
ِبه" ل رفقت على الناسن َّ

أسباب ال ي ن ورمحت ض ي همن وأسق،ت الضرايب عن حم اليهم يرفق هللا بك وي ينكن ولو شوققت علوى املسواك ن
رق عليك ين قِبَول ربوكن هوذ
وأح لت الناس تىل البو عن ال ،ام وس الزاب ت ووس أياكن القااية بد أب يُ َ
دع النيب -صلى هللا عليه وسلم -اباكم املسلم.
 .7أ ه كاب حمب ًاب
رس ل هللا -صلى هللا عليه وسلم -حاكم دولوة اإلسوالم بود -دا ابواكم املسولم -أب يهيَّوأ أبب ُا ول لوه القبو ل وسو
الناسن جم اباكم املسلم يك ب حمب ب ي

رغ ًاا عن الناسن ي

يبقى قدايوه ي زل و ا لوه وينوافق ويون ورايوه يب ضو

ويدع ب عليهن ْل رس ل هللا حيكم الناس وقل م ُحتب ي ه أحدن و حتب ينله أحد.
كاوا قووال النوويب -صوولى هللا وآلووه وصوووبه وسوولم -يف صووويح يسوولمِ " :خيووار أيِ َّاوِكم الَّو ِوذين ُِحتبُّو َهنم ُِ
وحيبُّو َكم ويُصولُّ َب
ُ
ُ
علوويكم وتُص ولُّ َب عل وويهم "...وت ودع ب ووم وي وودع ب لكووم "ِ ..
ِ
ِ
ض و َكم وتَو ْل َنُو و َهنم
ضو و َهنم ويوُْب ُ
وشو ور ُار أيِ َّا وِكم الَّووذين تُو ْب ُ

ويَو ْل َنُ كم" وتدع ب عليهم ويدع ب عليكمن دي عاليوة تب اْليوة كلهوا كا وت ب ووب النويب وب صولي علوى النويب وب ودع
للنوويبن والنوويب حيووب اْليووة كلهووا ويوودع ووا ويرفووق ووان اْليووة كلهووا حتووب رسو ل هللا ورسو ل هللا -صوولى هللا عليووه وسوولم-
حيب اْلية كلهان فه خَ تيام وخَ حاكم حكم الد يا أبيب أ ت وأيي و سي َي رس ل هللا.
حاكاا س د املررك ب حبكاهن اخ ل و ا يف قول ابجور اْلسو د ملوا أَتوُّ ا الك بوة علوى ق اعود تبوراهيم
لذلك قبل أب يك ب ً

الكل يق ل احنا القبيلة اللي نقلها واحنا اللي نقلهان قال ا خالص رضوى حبكوم أول َيون أييتن أول َيون لوه طلوع النويب

حماوود الكوول اس بروورن الكوول حيبووهن الكوول ُسو َّر بووهن الكوول رضووي أب حيكوومن دا الكووالم دا ايوواد دا قبوول النبو ن الكوول كوول
حكاا.
حكاا قال ا :رضينا ابلصادحل اْلي
ً
القبايل رضيت ابلنيب -صلى هللا عليه وسلمً -
فخلع النيب -صلى هللا عليه وسلم -ردا ووضع بيد ابجر اْلس د فيهن طيب حمدش قالْ :ل أ ت ين بي هاشم
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طيب امش ك أ تد أ ت ين بي عبد ينا طيوب امش وك أ وتد ْلن كلهوم راضوي ن حماود راضوي بيوهن رفوع النويب ابجور
بيد يف ردايه ه ن حمدش قال :طيب امش ك ردا من مث أير كل واحود يون قبيلوة أب أيخوذ طرفًوا؛ ليوذهب ا اببجور حيالو
تىل الك بة ليواله النيب بن سه ليض ه يف يكا ه والكل رضي حبكم حماد -صلى هللا عليه وسلم-ن ه دا احملب ب.

علراب كد أب طالب الذي يات على الررم ميدح النيب يف قصيد كبَ يق ل فيها:
وأبيي يُس سقى ال اام ب لهه  ...مثال الي ايى عصاة لألرايل

دا حماد د -عليه الصال والسالم -اللي احنا ملا بنر

وشه بنوٍ تب اخلوَ لواي يون السواان البيواض ولوه النويب

عليه الصال والسالم -ملا بنر فه بنوٍ تب اخلَ لاين تب امل،ر لاين تب الربكة لايةن تب الورجحل لواين اْلي وام ملواير ف حيس ا تهنوم هيروب ا خوالصن اْلرايول ملوا ترو

النويب -عليوه الصوال والسوالم -حتوٍ تب هوي ه هوك وتسو د

خالصن هذا ه رس ل هللا الذي رضي به القريب والب يدن والقاصي والداين فج ل هللا له القب ل يف اْلرض.
بد للواكم املسلم أب يك ب صاحب قلب كبَن وه رس ل هللا محول قلبًوا مل حياول ضو ينةً ْلحودن اسو عب كول أحودن
رحم كل أحدن رفق بكل أحد ب ضل ين ربه "فَبِاا ر ْمحة ِين ِ
الل" آل عاراب159:ن ليَّاله ين عند ربنان "فَبِ َاوا َر ْمحَوة ِي َون
َ ََ َ
ِ
وت فَظواً غَلِووي َ الْ َق ْلو ِ
وب َ َ ُّ
وك"ن رحووم اْلط ووالن وسولَّم علوويهم وه و يف ال،ريووقن وظوول
ضو اْ ِيو ْون َح ْ لِو َ
وت َ وُ ْوم َولَو ْ ُكنو َ
الل لِنو َ
سال ًدا ح ل ل كالدابة وقاي ا عليهن رحم النسا وخ،ب فيهم ووصى م حا قبل أب مي تن رحم الدواب وا و ام
ِ
ويون
فكا ت الدابة أتيت تىل أاب ه تر كي له ظلم أصوا ا ان بول رحوم حوا الك وار قوالَ " :يون آابَ ابييًوا فوأان خص ُواهن َ
ِ
القياية" ض ه اْللباين "ق ْد ألران يون ألور ِ
ت َي أ َُّم هوا " صوويح البخوارين هوذا هو رسو ل
خصاه خصا ُه ي َم
ُ
َْ
َْ
كنت ُ
هللا حاكم دولة اإلسالم.
حاكاوا يسوَ يق يًوا أثور بينوا -صولى هللا
سأل هللا -لل وعال أب يرجقنا -ين حيكانوا ويسوَ علوى خ،وا ن اللهوم ارجقنوا ً
عليووه وسوولم-ن اللهووم ارجقنووا حاكاووا حيكانووا ابل وودلن ِ
ول علينووا َي رب خيوواران و تو ِل علينووا شورارانن اصوور عنووا شوراران
ً
ِ
وارجقنا خَان؛ ليوكم فينا ابل دل وابل ق وابإلميوابن اللهوم ارجقنوا يون ُحيَكوم فينوا شورعك وسونة بيوك -صولى هللا عليوه
وسلم -وي د بنا تىل شري ك َي رب ال امل ت ك َي ربنوا وم املو ىل و وم النصوَن وصولى هللا وسولم وابرم علوى البروَ
النذير وعلى آله وأصوابه أمج واباد ا ِ
رب ال امل ن والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مت حباد هللا
شاهدوا الدرس للنرر على النت يف قسم ت ريا الدروس يف ين دَيت ال،ريق تىل هللا وت ضل ا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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