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﴾ ﴿

ال  وحده  إال هللا  إله  ال  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده 
من  ابهلل  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بْسم هللا الرَّمْحَن 
الرَّحيم * احْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * 
ين*  ْوم الدِّ الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
اْهداَن   * َنْسَتعنُي  َك  َوإايَّ ْعُبُد  نـَ َك  إايَّ
الَِّذيَن  ِصرَاط   * اْلُمْسَتقيَم  رَاَط  الصِّ
اْلَمْغُضوب  َغرْي  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ

الِّني﴾. )آمني( َعَلْيهْم َوال الضَّ

* العناوين اجلانبية من إضافة »التقوى«
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يوم 2018/1/12
مبسجد بيت الفتوح - لندن

 القوة القدسية للنيب
  املوعود  املسيح  سيدان  يقول 
 : متحداث عن القوة القدسية للنيب
نيب يف  ما من  أنه  “إن مذهيب هو 
قوة   من  النيب  انله  ما  العامل انل 
قدسية. إن سّر تقدم اإلسالم هو أن 
قوة النيب  اجلاذبة كانت عظيمة. 
حبيث  بليغ،  أثر  ذا  كالمه  وكان 
حبا.  سعه  َمن  تلقائيا كّل  َشَغَف 
فالذين جذهبم  طّهرهم وزّكاهم«، 
الذي  التبديل  عن  حضرته  قال  مث 
 يف صحابته:  رسول هللا  أحدثه 
الصحابة  سرية  يف  ننظر  “عندما 
يوجد  ال  يكذب.  أحدهم  جند  ال 
بينما  النور،  إال  تصوراهتم  يف  شيء 
إذا نظران إىل حالة العرب االبتدائية 
الثرى. كانوا  حتت  ساقطني  جندهم 
يتورعون  وال  الوثنية  يف  منهمكني 
عن أكل أموال اليتامى، ومنغمسني 
ويعيشون  السيئات  من  نوع  يف كل 
كانوا  أي  والسارقني.  كالنُّهاب 
الرأس  قمة  من  األدانس  يف  غارقني 
  إىل أمخِص القدم«، لكن حضرته
النظري  منقطع  انقالاب  فيهم  أحدث 
يف األمم األخرى. وإن معجزة النيب 
 هذه لعظيمة، وقد قال حضرته 
تكفي  وحدها  أهنا  آخر  موضع  يف 

لفتح أعني العامل.   
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تغيري  “إن   : حضرته  يقول 
)أي  صعبا،  يكون  واحد  شخص 
من املعلوم أن مهمة إصالح شخص 
الصعوبة(  يف  غاية  فقط  واحد 
ضربوا  قوما  أعّد  فقد    النيب  أما 
ُذحبوا  حىت  أعلى،  مثال  إبخالصهم 
أجل  من  والشياه  اخلراف  مثل 
أهنم  احلق  اختاروه.  الذي  الصدق 
جعلهم  بل  أرضيني  أانسا  يعودوا  مل 
ونصيحته  وهديه    النيب  تعليم 
فيهم  ونشأت  ساويني  أانسا  املؤثرة 
منوذج  هو  هذا  قدسية.  صفات 
العامل،  إىل  نقدمه  الذي  اإلسالم 
وبسبب هذا اإلصالح واهلداية سَّى 
حممدا،  نبوءًة    النيبَّ  تعاىل  هللا 

ثه  أحدِّ مرة كنت  إسالمي، وكل  يف 
أين  إبسالمي، حىت  يوحي  أمر  عن 
قد نطقت ابلشهادتني إلقناعه أبين 
مسلم. ابختصار، حني انتهيت من 
جيدا، قال  وتفقده  املسجد  زايرة 
يل ذلك املسؤول: مع أنك نطقت 
غري  زلت  ما  أين  إال  ابلشهادتني 
مقتنع إبسالمك. لقد زرَت املسجد 
وأرجو أن تقص علي أمرك. عندها 
مسلًما،  فلسُت  أصبَت،  له:  قلت 
بل أان يهودي. أما النطق بشهادتني 
هللا. أما  إال  إله  ال  أبن  أؤمن  فأان 
قويل: »حممد رسول هللا«، فأان أؤمن 
بذلك أيضا ألين مطلع على اتريخ 
األوضاع  هي  ما  وأعرف  العرب، 

األرض  مأل  األرض ألنه  د يف  فُحمِّ
الفاضلة  واألخالق  والصلح  ابألمن 

احلسنة والصالح«.
املنصفني  أن  نالحظ  أيضا  اليوم 
اإلقرار حبقيقة  من  ا  بدًّ جيدون  ال 
أانسا  حوَّل  هللا  قد  رسول  أن 
غارقني يف اجلهل والعناد والدنس إىل 
متعلمني ورابنيني. قبل بضع سنوات 
أثناء  يل  وقال  يهودي  عامل  زارين 
ُيسمح  ال  أنه  احلديث: مع  تبادل 
األقصى،  املسجد  بدخول  لليهود 
إال أنين قد ذهبُت إىل هناك ودخلُته 
سرده  الذي  كله. والتفصيل  وزرته 
يل طويٌل وملّخصه أن املسؤول عن 
مرات  عدة  ه  شكَّ أبدى  قد  الزايرة 

ا  اليوم أيضا نالحظ أن املنصفني ال يجدون بدًّ

من اإلقرار بحقيقة أن رسول الله  قد حوَّل 

إىل  والدنس  والعناد  الجهل  يف  غارقني  أناسا 

زارين  سنوات  بضع  وربانيني. قبل  متعلمني 

عامل يهودي وقال يل أثناء تبادل الحديث   .... 

بعثة  قبل  العرب  يعيشها  كان  التي  األوضاع 

حرضته ما كان ألي قائد دنيوي أن يغريها، ومل 

يكن إصالحهم يف وسع أي إنسان إال نبي....
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بعثة  عند  العرب  يعيشها  اليت كان 
كان  اليت  فاألوضاع   ، حضرته
ما  حضرته  بعثة  قبل  العرب  يعيشها 
كان ألي قائد دنيوي أن يغريها، ومل 
إنسان  يكن إصالحهم يف وسع أي 
إال نيب. فسواء آمنت به أم ال، فإنين 
ه نبيا مبعواث من هللا. ابختصار قد  أعدُّ
أقرَّ رغم كونه رجال ماداي ابالنقالب 

العظيم الذي أحدثه رسول هللا. 

دليل  الصحابة  يف  اإلجيايب  التغري 
على أتثرهم بقوة النيب  القدسية

من ينظر إبنصاف إىل التغيريات غري 
الصحابة  يف  حدثت  اليت  العادية 
ا  ابلقوة القدسية للنيب  ال جيد بدًّ
من التسليم أبنه  كان فعال رسوال 
ومكانتهم  الصحابة  فعن  هللا.  من 
اليت  العظيمة  التغيريات  وعن  الرفيعة 
املسيح  سيدان  قال  فيهم  ظهرت 
املوعود  يف موضع: “إن مناذج 
الصحابة تعكس سرية مجيع األنبياء. 
إن هللا حيب العمل فقط، فقد حتمَّل 
الصحابة الذبح يف سبيل هللا كالشياه، 
وإن َمثلهم كمثل هيكل النبوة اجلارية 
من آدم عليه السالم )أي أن الشكل 
والصورة واملقام والتصور للنبوة يوجد 
ُيدرك  ما كان  ولكن  آدم(  زمن  من 
الصحابة  ولكن  وعظمتها  ُكنُهها 

أَروها ساطعة وبّينوا ما الذي يقال له 
الصدق والوفاء. مث إهنم عاشوا حياهتم 
جمافني كل أسباب الراحة مبا ال نظري 
له. إن حزب أصحاب النيب  كان 
والتأسي  ابلتقدير  حزاب عجيبا وحراي 
ابليقني.  عامرة  قلوهبم  كانت  به. 
عندما يتحلى اإلنسان ابليقني يروق 
له رويدا رويدا أن ينفق املال أيضا. مث 
اليقني حيب صاحبه أن  عندما يزداد 

جيود حىت حبياته يف سبيل هللا«.  
وقال حضرته  يف موضع آخر: 
وحيدة  آيٌة  مدًحا  ابلصحابة  »كفى 
ْيٌع َعْن  ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل بـَ هي: ﴿اَل تـُ
ِذْكِر هللِا﴾ )النور: 38(، فقد أحدثوا 
وإن  هائلة،  تغيرياٍت  نفوسهم  يف 
اإلجنليز أيًضا ُيقرون أبن العثور على 
نظري الصحابة متعذر، فشجاعة البدو 
للعجب..  ملدعاة  العظيمة  وبسالتهم 
لقد حاز املؤمنون أمت مراتب الكمال 
يف حب هللا تعاىل حبيث ال حتول دونه 

املشاغل الدنيوية مهما كثرت«.  

للتضحية  حية  ناذج    الصحابة 
يف سبيل هللا

مث قال حضرته: »اعلموا أن عباد هللا 
الكّمل هم الذين قال عنهم: 

ِذْكِر  َعْن  ْيٌع  بـَ َواَل  جِتَارٌَة  ْلِهيِهْم  تـُ ﴿اَل 
عالقة  القلُب  ُينشئ  عندما  اللَِّ﴾. 

حبٍّ صادق مع هللا تعاىل ال ينفصل 
عنه قط. ميكن فْهم هذه الكيفية من 
أنه إذا كان لدى أحدكم ولد مريض، 
مشغوال  ومهما كان  يذهب  فحيثما 
مشغوال  وانتباهه  ابله  يبقى  عمل  يف 
عالقة  خيلقون  الذين  ابلولد، كذلك 
صادقة وحبا صادقا مع هللا تعاىل ال 
ينسونه حبال من األحوال«، فالصحابة 
أنشأوا  عليهم  هللا  رضوان  الكرام 
وعشقوه    ابهلل  الصادقة  العالقة 
يغفلوا  أن  املستحيل  من  حبيث كان 
تقدمي تضحية  يتقاعسوا عن  أو  عنه 
ما. فهناك أمثلة كثرية للصحابة. منها 
ما ورد عن خباب بن األرت  أنه 
خوف  عليه  غلب  أجله  قرب  حني 
رؤية كفنه  طلب  حىت  وخشيته  هللا 
فقال ودموعه  ترفا وإسرافا  يراه  وكان 
تسيل: »انظروا هذا كفين، لكن محزة 
عم رسول هللا  مل يوجد له كفن يوم 
استشهد إال بردة ملحاء، إذا جعلت 
وإذا  قدميه،  عن  قلصت  رأسه  على 
جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، 
على  وجعل  رأسه  على  مدت  حىت 
قدميه األذخر حبسب توجيه الرسول 
َلَقْد  اخلشية:  بغاية  أيضا  وقال   .
َأْمِلُك  َما    هللِا  َرُسوِل  َمَع  ُتيِن  رَأَيـْ
  هللا  رسول  بربكة  واليوم  ِدرَْهـًما 
نتيجة ِنعم هللا تعاىل ولقبوله  هذه 
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ماال كثريا،  أعطاين  قد  التضحيات 
يِف  املوضوع  الصندوق  يف  إن  حىت 
ْييِت اآلَن َأرَْبعوَن أَْلف ِدرَْهٍم.  َجاِنِب بـَ
وقال: لقد أعطاين هللا تعاىل من املال 
ما أخاف أن يكون ثوااب ألعمايل يف 
هذه الدنيا وأخشى أن ُأحرم من جزاء 

اآلخرة. 
مرض  وهو يف  ُعواده  بعض  له  وقال 
فإنك  هللا،  عبد  أاب  اي  أبشر  املوت: 
مالٍق إخوانك )أْي الصحابَة العظام( 
إنه  أما  يبكي:  وهو  فأجاهبم  غدا. 
ليس يب جزع، ولكنكم ّسيتموين أخا 
عاليا  مقامهم  الذين كان  الصحابة 
أهال  إذا كنُت  أدري  ولست  جدا 
مضوا  قال:  ال.  أم  أخاهم  أُلسـمَّى 
ومل ينالوا من الدنيا ما نلناه. هذا كان 
حبيث  وتقواه  هللا  خشية  يف  مستواه 
وكان  للغاية،  حقريا  نفسه  حيسب 
خيشى هللا تعاىل ويهتم لنيل رضاه بعد 
موته وكان يدعوه  أن يرضى عنه. 
تضحياته وخدمته للدين مل تكن أقلَّ 
خليفة  جنازته  صلى  اآلخرين،  من 
الرسول سيدان علي  فقال كلمات 
منها  ميكن    خباب  عن  اترخيية 
رحم   : علي  قال  مقامه.  تقدير 
راغًبا، وهاجر  أسلم  فلقد  هللا خبااًب، 
يف  وابتلي  جماهًدا،  وعاش  طائًعا، 
والثبات  الصرب  منوذج  فأبدى  جسمه 

للغاية، ولن يضيَع هللا أجَر َمْن أحسَن 
عمال. 

  خباب  مقام  انظروا كم كان  مث 
يوم  . ذات  نظر عمر  عظيما يف 
على  وأجلسه  خبااب    عمر  دعا 
متكئه وقال: اي خباب، أنت تستحق 
أن جتلس معي على هذا املتكأ، وما 
اجمللس  هبذا  أحق  أحد  األرض  على 
أذى  لقي  ألنه   ، بالل  إال  منك 
أايمه،  أول  يف  اإلسالم  لقبوله  كثريا 
فقال خباب : »اي أمري املؤمنني، 
ال شك أن بالال أيضا جدير بذلك؛ 
مينعه  املشركني من  له يف  ولكن كان 
هللا به، )فابتاعه أبو بكر  وحرّره( 
ظلم  من  مينعين  أحد  يل  يكن  ومل 
ُأخذت  يوًما  رأيتين  فلقد  الكفار، 
مث  فيها،  ألقوين  مث  انرًا،  يل  فأوقدوا 
وضع رجل رجله على صدري فتعذر 

األرض  اّتقيت  فما  منها،  خروجي 
اجلمر  على  سحبوه  بظهري.«  إال 
كشف  مث  عليها،  ظهره  فاحرتق 
قد  هو  فإذا  ظهره،  عن    خباب 
نتيجة  اآلاثر  فأخرب أبن هذه  برص. 
إلقائه على اجلمر الذي أحرق الشحم 
واجللد وظهر هذا اللون األبيض من 
قد شارك يف    حتته. كان خباب 
بدر وُأحد واخلندق ومع كل هذا كان 
هللا  أيرضى  وفاته  عند  القلق  يساوره 

تعاىل عنه أم ال؟ 
بن جبل  معاذ  الصحابة  مث كان من 
، ورد عنه أنه كان ملتزما ابلتهجد 
بعض  ذكر  طويلة.  صالة  ويصلي 
ُمَعاُذ  َكاَن  فقال:  هتجده  أصدقائه 
َقاَل:  اللَّْيِل،  َد ِمَن  تـََهجَّ ِإَذا  ْبُن َجَبٍل 
انم  )أي  اْلُعُيوُن  اَنَمِت  َقْد  »اللَُّهمَّ 
َوَغاَرِت  الوقت(،  هذا  يف  اجلميع 

“إن تغيري شخص واحد يكون صعبا، أما النبي  فقد أعّد 

قوما رضبوا بإخالصهم مثال أعىل، حتى ُذبحوا مثل الخراف 

والشياه من أجل الصدق الذي اختاروه. الحق أنهم مل يعودوا 

أناسا أرضيني بل جعلهم تعليم النبي  وهديه ونصيحته 

املؤثرة أناسا سامويني ونشأت فيهم صفات قدسية ...«
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يُّوٌم، اللَُّهمَّ َطَليِب  النُُّجوُم، وَأَْنَت َحيٌّ قـَ
يف  مقصر  إنين  )أي  َبِطيٌء،  لِْلَجنَِّة 
أعمايل( َوَهَريِب ِمَن النَّاِر َضِعيٌف )أْي 
تتطلب  النار  من  الوقاية  أن  أعرف 
القيام ابحلسنات ولكنين أضعف من 
اللَُّهمَّ  النار(،  من  نفسي  أمحي  أن 
ْوِم  يـَ ِإيَلَّ  رُدُُّه  تـَ ِعْنَدَك ُهًدى  اْجَعْل يِل 
اْلِقَياَمِة، إِنََّك ال خُتِْلُف اْلِميَعاَد«. كان 
حىت  تعاىل كثريا  هللا  سبيل  يف  ُينفق 
كان يقع يف ربقة الدين بسبب هذا 
اإلنفاق. قال ابن كعب بن مالك عن 
تعاىل مع  : كان سلوك هللا  معاذ 
معاذ غريبا، كان شاابًّ مجياًل ومعطاء 
وكانت أدعيته ُتستجاب بكثرة، وكان 
ال يسأل شيًئا إال أعطاه هللا إايه، كان 
هللا تعاىل يعامله معاملة خاصة، وإذا 
َدين هيأ هللا تعاىل أسبااب  صار عليه 
لسده أيضا. وكان هللا تعاىل قد منحه 

فهما وفراسة عجيَبني. 
رسول  حيبون  الصحابة  هؤالء  وكان 
بسبب  أو  هلل  حبهم  بسبب    هللا 
حبهم لرسول هللا  نشأ فيهم حب 
القدسية  الرسول  قوة  ألن  تعاىل  هللا 
جعلتهم يدركون حب هللا تعاىل كما 
لرسول هللا  القدسية  القوة  أن  ذكرُت 
وإال كان  انقالاب  فيهم  أحدثت   
مستحيال ضرب مناذج العشق واحملبة 
هذه. فكانوا حيبون الرسول  يف هللا 

تعاىل حبا ال نظري له كما ذكر ذلك 
املسيح املوعود  أيضا. 

وحبه    طلحة  عشق  قصة  وردت 
يده  وضع  وكيف  أحد،  غزوة  يف 
ال  لكي  تعاىل  هللا  رسول  وجه  أمام 
التاريخ   سهم. كما حفظ  يصيبه 
حاداث لشماس بن عثمان  الذي 
 ومثال  الرسول  مثاال حلب  أصبح 
عظيما يضرب يف التضحية من أجل 
اإلسالم، فقد وقف مشاس أمام رسول 
هللا  وكان ُجنته بنفسه، وقال النيب 
الشماس  لو شبهُت   عن مّشاس: 
بشيء لشّبهُته ابلرتس. لقد صار ُجّنة 
من  عين  بسيفه  يذّب  أحد  يوم  يل 
ومشايل  مييين  ومن  ورائي  ومن  أمامي 
  حىت آخر حلظة. وكان رسول هللا
ال جييل بصره مينة وال مشاال يومئذ إال 
رأى مشاسا يدافع عنه ببسالة عظيمة، 
على  اهلجوم  من  العدو  متكن  وملا 

وقاه  عليه،  مغشيا  ، وسقط  النيب 
شديدة،  جبراح  أصيب  حىت  بنفسه 
فُحمل إىل املدينة وبه رمق، فقالت أم 
املؤمنني أّم سلمة: مشاس ابن عمي، 
بعد  تويف  لكنه  بييت.  لذا سيعاجل يف 
فأمر  اجلراح.  شدة  من  ونصف  يوم 
ثيابه  يف  يدفن  أن    هللا  رسول 

كسائر شهداء أحد. 
 هناك صحايب آخر، هو سعيد بن 
زيد زوج أخت عمر رضي هللا عنهم، 
وهو الذي رفع عمر يده لضربه بسبب 
بينهما فتلقت  إسالمه فحالت أخته 
أتثريا كبريا  عمر  يف  أثر  مما  اللطمة، 
فمال إىل اإلسالم. وهناك واقعة تدل 
على ما كان يتمتع به سعيد من الغىن 
وخشية هللا. كانت عنده أرض يعيش 
على ما تدر به عليه، فَخاَصَمْتُه امرأة 
مدعية  ألرضه  جماورة  أرضها  كانت 
أنه قد أخذ من أرضها. فقال ُأعطيها 
وسّلم  أخاصمها.  وال  أرضي كلها 
اللَِّ  َرُسوَل  َسِْعُت  قائال:  أرضه  هلا 
اأْلَْرِض  رًا ِمن  َأَخَذ ِشبـْ َمْن  ُقوُل  يـَ  
ْوَم  يـَ َأَرِضنَي  َسْبِع  ِبَغرْيِ َحقِِّه ُطوَِّقُه يِف 
اْلِقَياَمِة. فال أريد أن أهتم هبذه التهمة 
وما  األرض  هذه  فما  وأخاصمها، 
قيمتها. فتنازل عن أرضه غري أنه برأ 
إذ  عليها  ابلدعاء  هتمتها  من  نفسه 
كان جماب الدعاء جدا، وقال اللَُّهمَّ 
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ِإْن َكاَنْت َكاِذَبًة، وظاملًة ال مظلومة، 
يقول  سيئا.  واجعل مصريها  فُخْذها 
َها ماتت َعْمَياَء وصارت  تـُ رَأَيـْ الراوي: فـَ

عربة ملن يعترب.
احلق  قول  الصحابة  شيمة  من  وكان 
غري خائفني من لومة الئم. فقد ورد 
عن سعيد بن زيد أنه َكاَن يِف اْلَمْسِجِد 
قبل  من  واليها  مع  ابلكوفة  اجلامع 
واحتفى  أكرمه  الوايل  وكان  معاوية، 
به وأجلسه جبنبه، فتحدث رَُجٌل من 
سيئ،  بكالم   ، عليٍّ  عن  الكوفة 
َفغضب َسِعيُد ْبُن زَْيٍد غضبا شديدا، 
يلزم  أن  احلكمة  من  أن  يفكر  ومل 
أمام  يتكلم  الرجل  هذا  الصمت ألن 
الوايل، كال، بل َقاَل َأْشَهُد َعَلى َرُسوِل 
ُقوُل: َعْشرٌَة يِف  اللَِّ  َأينِّ َسِْعُتُه َوُهَو يـَ
اجْلَنَِّة: أَُبو َبْكٍر، َوُعَمُر َوُعْثَماُن َوَعِليٌّ 
ْبُن  َوَسْعُد  اْلَعوَّاِم  ْبُن  ُر  يـْ والزُّبـَ َوَطْلَحُة 
وقال  َعْوٍف،  ْبُن  الرَّمْحَِن  َوَعْبُد  َماِلٍك 

َقاُلوا  ْيُت اْلَعاِشَر، َقاَل فـَ َلْو ِشْئُت َلَسمَّ
َقاُلوا َمْن ُهَو؟  َمْن ُهَو؟ َفَسَكَت َقاَل فـَ

َقاَل ُهَو َسِعيُد ْبُن زَْيٍد.  فـَ
أكرب  أن  عنه  املروية  األحاديث  ومن 
عرض  من  النيُل  احلرام،  أي  الراب، 

املسلم. 
نسوا  قد  املسلمني  أن  األسف  لكن 
يف  جندهم  إذ  النبوي،  احلكم  هذا 
كل الصعد أدانها وأقصاها يشهرون 
أجل  من  املسلمني  إخواهنم  أبعراض 

مآرهبم الشخصية. 
مث هناك الصحايب صهيب بن سنان 
للمسلمني  هللا  أذن  ملا   . الرومي 
عبًدا  وكان  يهاجر.  أن  أراد  ابهلجرة 
ُأعتق، مث حتسن وضعه، فتاجر وربح 
وربت جتارته وماله حىت ُعدَّ من كبار 
التجار. فلما أراد اخلروج مهاجرا قال 
أتيتنا صعلوكا حقريا  له كفار قريش: 
خترج  أن  تريد  مث  عندان  مالك  فكثر 

مبالك ونفسك، وهللا ال يكون ذلك. 
فقال هلم: أرأيتم إْن جعلت لكم مايل 
أختلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فسّلم إىل 
خرج  وملا  أمواله.  نصف  مكة  أهل 
من  نفر  تبعه  املدينة،  قاصدا  بعائلته 
وراميا  وكان صهيب شجاعا  قريش. 
له أخرج  فلما رآهم مطاردين  جُميدا، 
على  ونثرها  من كنانته  السهام  كل 
األرض وقال هلم اي قريش تعلمون أين 
أفضلكم رمايًة، ولن ختلصوا إيل حىت 
سيفي،  معي  مث  عندي،  سهم  آخر 
فال بد لكم من قتايل، فاألفضل لكم 
أن تَدعوين أذهب بسالم وخذوا مين 
قد  الذي  مايل  من  الباقي  النصف 
جعلته يف مكان كذا. فبحكمة ابلغة 
مباله،  وأوالده  وأهله  نفسه  افتدى 
ووصل إىل املدينة بسالم. وملا حضر 
افتدى  وأخربه كيف    النيب  عند 
نفسه وإميانه مباله، قال : ربح البيع 

وردت قصة عشق طلحة  وحبه يف غزوة أحد، وكيف وضع يده أمام وجه رسول الله تعاىل 

ليك ال يصيبه  سهم. كام حفظ التاريخ حادثا لشامس بن عثامن  الذي أصبح مثاال لحب 

الرسول  ومثال عظيام يرضب يف التضحية من أجل اإلسالم، فقد وقف شامس أمام رسول الله 

 وكان ُجنته بنفسه، وقال النبي  عن شاّمس: لو شبهُت الشامس بيشء لشّبهُته بالرتس.
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أاب حيىي. 
كل صحايب له طابعه وأسلوبه اخلاص. 
قال عمر لصهيب رضي  مرة  فذات 
الناس كثريا،  تطعم  إنك  عنهما:  هللا 
فأخاف أن تكون من املسرفني. فقال 
أبمر  عماًل  الناس  أطعم  إين  صهيب 
النيب ، إذ قال لنا مرة خريكم من 
يطعم الطعام ويفشي السالم. فإفشاء 
خري  وعالمة  عظيمة  حسنة  السالم 
سعت  وكنت   ، النيب  عند  الناس 
وصيته هذه عند وصويل إىل املدينة، 
فلم أنسها، وإين ال أنفق املال إال يف 

حقه، وال أسرف أبًدا. 
عند  عظمية  مكانة  لصهيب  وكان 
عمر رضي هللا عنهما، حيث أوصى 
أبن يصلي صهيب عليه اجلنازة وأن 
انتخاب  الصالة حىت  الناس يف  يؤم 

اخلليفة اجلديد. 
ابن  وهو  أسامة  الصحايب  هناك  مث 
النيب  فأعتقه  عبًدا  الذي كان  زيد 
. وأسامة هو الرجل السعيد الذي 
منحه النيب  شهادة حبه له. كان 
 حيبه جدا حىت قال وقد أجلسه 
حدثني:  ومها  فخذيه  على  واحلسني 
ولكن  ُأِحبُّهما.  فإين  َأِحبَّهما  اللهم 
فيما يتعلق أبمور الرتبية والدين، فال 
جمال هنا للحب الذايت بل األهم هبذا 

الشأن هو العمل أبوامر هللا تعاىل. 

كان أسامة  صغري السن يف عهد 
عاما   18 بلغ  قد  إذ كان    النيب 
عندما تويّف رسول هللا  ولكنه مع 
ذلك وجد فرصة لالشرتاك يف بعض 
  أسامة  أن  ُروي  وقد  احلروب. 
واجه يف إحدى احلروب كافرا نطق 
  أسامة  ولكن  فورا.  ابلشهادتني 
قتله على الرغم من نطقه »ال إله إال 
قاهلا  أنه  هللا حممد رسول هللا« ظاان 

خمافة املوت.
احلادث  ذكر  أنه    أسامة  يقول   
َأَقاَل    الّلِ  َرُسوُل  َقاَل  فـَ   للنيب 
ْلُت اَي  ْلَتُه؟! َقاَل قـُ تـَ َوقـَ ال إَِلَه ِإالَّ هللاُ 
َا َقاهَلَا َخْوًفا ِمَن الِساَلح.  َرُسوَل اللَِّ ِإمنَّ
ْعَلَم  ْلِبِه َحىتَّ تـَ َِقاَل َأَفاَل َشَقْقَت َعْن قـَ
َعَليَّ  ُيَكرِّرَُها  زَاَل  َفَما  اَل؟!  َأْم  َأَقاهَلَا 
ْوَمِئٍذ.  يـَ َأْسَلْمُت  َأينِّ  ْيُت  متَنـَّ َحىتَّ 
ويقول أسامة  ما مفاده: عهدُت 
َمن  أقتل  أال  وثيقا  عهدا  ذلك  بعد 

قال »ال إله إال هللا«. 

أين مسلمو اليوم من صحابة نبينا 
؟!

املعاصرين  املسلمني  ليت  أقول: 
انحية  فمن  األمور.  هذه  يفهمون 
يظلمون غري املسلمني ابسم اإلسالم، 
إخواهنم  يقتلون  أخرى  انحية  ومن 
املسلمني. خذوا مثال احلرب اجلارية 

يف سورية منذ بضع سنني، ويقال إن 
فيها  ُقتلوا  الناس  من  اآلالف  مئات 
الذين  هم  واملسلمون  بدئها.  منذ 
قتلوا املسلمني. الناطقون ابلشهادتني 
هبما  ينطقون  الذين  غريهم  يقتلون 
ورسوله. كذلك  هذا ابسم هللا  وكل 
ُيقتل الناطقون ابلشهادتني يف اليمن 
أخرى  مظامل  عليهم  وُتَصّب  أيضا 
أن يهب  تعاىل  ندعو هللا  بون.  وُيعذَّ
املسلمني عقال وفطنة، فليس  هلؤالء 
خب الصحابة وحب النيب  جمرد 
كلمة خترج من أفواههم، وإمنا أسوة 
أن  احلق  ولكن  أيضا.  هبا  يتأسون 
أاننيتهم ابسم  يشبعون  الناس  هؤالء 
اإلسالم  من  يعرفون  وال  اإلسالم، 
إلثبات  يسعون  بل  شيئا،  وتعليمه 
تفوُّقهم فقط. يرّددون أبلسنتهم اسم 
إال  قلوهبم  ليس يف  ولكن  تعاىل  هللا 
تعاىل  هللا  أرسل  لقد  أهوائهم.  صنم 
املسيح املوعود  يف هذا العصر 
خللق التقوى احلقيقية. ويتبني نظرا إىل 
املسلمني أن إصالحهم  حالة هؤالء 
مستحيل ما مل يؤمنوا ابملسيح املوعود 
. أما حنن فيجب أن نشكر هللا 
تعاىل كثريا ونزداد شكرا له  على 
أنه وّفقنا لإلميان بذلك اهلادي الذي 
العصر خادما صادقا  أرسله يف هذا 
مكانة  على  أطلعنا  فقد   . للنيب 
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ونصحنا  أسوهتم  لنا  وبنّي  الصحابة 
أن  عليكم  إن  وقال  هبا،  ابلتأسي 
فهذه  هبم.  وتقتدوا  قدوة  تتخذوهم 
هي الوسيلة الوحيدة اليت لو جعلناها 
نصب أعيننا وحاولنا التأسي أبسوهتم 
ألمكن أن نكون مسلمني حقيقيني. 
يقول املسيح املوعود : احلق أنه 
ما مل حيضر اإلنسان على عتبات هللا 
تعاىل متخليا عن أهوائه ورغباته، ال 
ابخلسارة.  يبوء  بل  قط،  شيئا  ينال 
أهوائه  عن  يتخلى  عندما  ولكن 
ورغباته الشخصية وأييت إىل هللا صفر 
اليدين وبقلب نزيه ُيعطيه هللا تعاىل، 
أن  هو  الشرط  ولكن  بيده.  وأيخذ 
يكون اإلنسان مستعدا للموت، وال 
أدىن  سبيله  يف  واملوت  للخزي  يعري 

اهتمام.
مث يقول : الدنيا فانية ولكن ال 

ينال متعتها إال من يتخلى عنها لوجه 
يصبح  ذلك  يفعل  ومن  تعاىل.  هللا 
الحظنا  )وقد  تعاىل.  هللا  إىل  مقراب 
يف وقائع سرية الصحابة أهنم عندما 
أعطاهم  تعاىل  لوجه هللا  الدنيا  تركوا 
منتبهني  نراهم  ذلك  ومع  هللا كثريا، 
تلقيهم  بعد  عاقبتهم  حتسني  إىل 
هلل  صاروا كليا  فقد  إنعامات كثرية، 

تعاىل وحده(. 
له  هللا  يضع  تعاىل  هلل  يصبح  من 
الذي  القبول  قبوال يف األرض، وهو 
يبذل الناس كل ما يف وسعهم لنيله، 
أو  لقبا  ينالوا  أن  جاهدين  ويسعون 
جيدوا كرسيَّ شرٍف يف مكان ما أو 
ل اسهم يف قائمة  يف بالط أو لُيسجَّ
الشرف.  كرسي  يستحقون  الذين 
يستعدون  الذين  إن  ابختصار، 
للتخلي عن كل شيء لوجه هللا تعاىل 

  ندعو الله تعاىل أن يهب لهؤالء املسلمني عقال وفطنة، فليس حب الصحابة وحب النبي

مجرد كلمة تخرج من أفواههم، وإمنا أسوة يتأسون بها أيضا. ولكن الحق أن هؤالء الناس 

يشبعون أنانيتهم باسم اإلسالم، وال يعرفون من اإلسالم وتعليمه شيئا، بل يسعون إلثبات 

قهم فقط. يرّددون بألسنتهم اسم الله تعاىل ولكن ليس يف قلوبهم إال صنم أهوائهم... تفوُّ

ُيكتب هلم كل نوع من العزة الدنيوية 
عظمتهم  القلوب  يف  خ  وُترسَّ أيضا 

ويوضع هلم القبول. 
الذين يستعدون  القول، إن  خالصة 
للتخلي عن كل شيء لوجه هللا، وال 
يستعدون فقط بل يتخلون عن كل 
شيء يف احلقيقة هم الذين ُيعَطون. 
لوجه  يفقدون  الذين  إن  ابختصار، 
هللا ُيعَطون كل شيء، وال ميوتون ما 
أعطوا  مما  مضاعفة  أضعافا  جيدوا  مل 
يف سبيل هللا. إن هللا تعاىل ال ميكن 
لألسف  ولكن  مدينا.  يكون  أن 
واملّطلعني  العاملني  أقل  ما  الشديد، 

على هذه األمور! 
للعمل  يوفقنا  أن  تعاىل  هللا  ندعو 
مّتبعني   وأن نكون  به  أمران  مبا 
وعاملني  ولرسوله  هلل  حقيقيني 

أبوامرمها. آمني.




