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موسى عليه السالم يتربص به فرعون الدوائر ويحيك له المكائد ويتفنن موسى عليه السالم يتربص به فرعون الدوائر ويحيك له المكائد ويتفنن 
في إيذائه ويطارده, فينصره اهللا عليه ويعطيه العصا تلقف ما يأفكون, 

ويشق له البحر ويخرج منه بمعجزة, ويهلك اهللا عدوه ويخزيه.ويشق له البحر ويخرج منه بمعجزة, ويهلك اهللا عدوه ويخزيه.
في إيذائه ويطارده, فينصره اهللا عليه ويعطيه العصا تلقف ما يأفكون, 

ويشق له البحر ويخرج منه بمعجزة, ويهلك اهللا عدوه ويخزيه.
في إيذائه ويطارده, فينصره اهللا عليه ويعطيه العصا تلقف ما يأفكون,  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  ا ُأِصيَب َجْعَفٌر َرَجَع َرُسوُل اهللاَّ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأْسَماَء ِبْنت ُعَمْيٍس، َقاَلْت: َلمَّ ا ُأِصيَب َجْعَفٌر َرَجَع َرُسوُل اهللاَّ َعْن َأْسَماَء ِبْنت ُعَمْيٍس، َقاَلْت: َلمَّ

ِإَلى َأْهِلِه َفَقاَل: «ِإنَّ آَل َجْعَفٍر َقْد ُشِغُلوا ِبَشْأِن َميِِّتِهْم، َفاْصَنُعوا َلُهْم َطَعاًما».ِإَلى َأْهِلِه َفَقاَل: «ِإنَّ آَل َجْعَفٍر َقْد ُشِغُلوا ِبَشْأِن َميِِّتِهْم، َفاْصَنُعوا َلُهْم َطَعاًما».
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  ا ُأِصيَب َجْعَفٌر َرَجَع َرُسوُل اهللاَّ َعْن َأْسَماَء ِبْنت ُعَمْيٍس، َقاَلْت: َلمَّ

ِإَلى َأْهِلِه َفَقاَل: «ِإنَّ آَل َجْعَفٍر َقْد ُشِغُلوا ِبَشْأِن َميِِّتِهْم، َفاْصَنُعوا َلُهْم َطَعاًما».
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  ا ُأِصيَب َجْعَفٌر َرَجَع َرُسوُل اهللاَّ َعْن َأْسَماَء ِبْنت ُعَمْيٍس، َقاَلْت: َلمَّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy
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حبيبي
يا رسول اهللا

حبيبي
يا رسول اهللا

حبيبي

أساءت ِحفنة حاقدة من الصهاينة والصليبيين لسيد الخلق وحبيب الحق 
محمد (صّلى اهللا عليه وسّلم)، تارة برسوم حاقدة وأخرى بأقالم وألسنة 
مسمومة، وتكررت هذه اإلساءات وال زالت ظنًا منهم أنهم يستطيعون 
أن يطفئــوا نــور اهللا (تعالى) بافتراءاتهم المجرمــة, وهم بمحاوالتهم 
البائســة هذه يعيدون تجربة من سبقهم من الكّفار في بداية الدعوة, 
حيــن قالــوا عنه: "مجنون، وشــاعر، وكاهن، وســاحر، وُمذمــم ... فلم 
تســتطع الكالب النيل من السحاب .. وبقي السراج يضيء الطريق لمن 

أراد الرشاد من العالمين.
اجًا}، ووصف  لقد وصف اهللا (تعالى) الشــمس فقال: {َوَجَعْلَنا ِسَراجًا َوهَّ
القمــر فقــال: {َوَقَمــًرا ُمِنيًرا}، أما رســول اهللا (صّلى اهللا عليه وســّلم) 
فوصفه (تعالى) بالسراج الُمنير، فقال: {َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهدًا 
القمــر فقــال: {َوَقَمــًرا ُمِنيًرا}، أما رســول اهللا (صّلى اهللا عليه وســّلم) 
فوصفه (تعالى) بالسراج الُمنير، فقال: {َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهدًا 
القمــر فقــال: {َوَقَمــًرا ُمِنيًرا}، أما رســول اهللا (صّلى اهللا عليه وســّلم) 

ِنيرًا}، فهو كالشمس في  رًا َوَنِذيرًا، َوَداِعيًا ِإَلى اَهللاِّ ِبِإْذِنِه َوِسَراجًا مُّ َوُمَبشِّ
فوصفه (تعالى) بالسراج الُمنير، فقال: {َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهدًا 
ِنيرًا}، فهو كالشمس في  رًا َوَنِذيرًا، َوَداِعيًا ِإَلى اَهللاِّ ِبِإْذِنِه َوِسَراجًا مُّ َوُمَبشِّ
فوصفه (تعالى) بالسراج الُمنير، فقال: {َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهدًا 

وضوحها وإشراقها وأهميتها الستمرار الحياة، حياة القلوب واخضرارها 
ِنيرًا}، فهو كالشمس في  رًا َوَنِذيرًا، َوَداِعيًا ِإَلى اَهللاِّ ِبِإْذِنِه َوِسَراجًا مُّ َوُمَبشِّ
وضوحها وإشراقها وأهميتها الستمرار الحياة، حياة القلوب واخضرارها 
ِنيرًا}، فهو كالشمس في  رًا َوَنِذيرًا، َوَداِعيًا ِإَلى اَهللاِّ ِبِإْذِنِه َوِسَراجًا مُّ َوُمَبشِّ

وينعهــا, ولكنه ليس وهاجًا ذا حــرارة تؤذي بل هو قمر في جماله منير 
في ضيائه يهتدي به كل من سار على دربه ونهج نهجه واستّن بسنته، 
فمــا أحوجنا ألن نقتبس من هــذا النور لُنبدد به ظــالم الجاهلية التي 
في ضيائه يهتدي به كل من سار على دربه ونهج نهجه واستّن بسنته، 
فمــا أحوجنا ألن نقتبس من هــذا النور لُنبدد به ظــالم الجاهلية التي 
في ضيائه يهتدي به كل من سار على دربه ونهج نهجه واستّن بسنته، 

عادت من جديد.
رسول اهللا (صّلى اهللا عليه وسّلم) ليس بحاجة لمن يدافع عنه، فقد قال 
َرِتِهْم َيْعَمُهوَن}، وقال: { َقْد َنْعَلُم  اهللا (تعالى): {َلَعْمُرَك ِإنَُّهْم َلِفي َســكْ
اِلِميَن ِبآَياِت  ُبوَنَك َوَلِكــنَّ الظَّ ِإنَُّه َلَيْحُزُنَك الَّــِذي َيُقوُلوَن َفِإنَُّهْم ال ُيَكذِّ
َرِتِهْم َيْعَمُهوَن}، وقال: { َقْد َنْعَلُم  اهللا (تعالى): {َلَعْمُرَك ِإنَُّهْم َلِفي َســكْ
اِلِميَن ِبآَياِت  ُبوَنَك َوَلِكــنَّ الظَّ ِإنَُّه َلَيْحُزُنَك الَّــِذي َيُقوُلوَن َفِإنَُّهْم ال ُيَكذِّ
َرِتِهْم َيْعَمُهوَن}، وقال: { َقْد َنْعَلُم  اهللا (تعالى): {َلَعْمُرَك ِإنَُّهْم َلِفي َســكْ

وَن} وتوعدَّ مــن يؤذيه، فقال: {َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُســوَل اَهللاِّ  اَهللاِّ َيْجَحــدُ
اِلِميَن ِبآَياِت  ُبوَنَك َوَلِكــنَّ الظَّ ِإنَُّه َلَيْحُزُنَك الَّــِذي َيُقوُلوَن َفِإنَُّهْم ال ُيَكذِّ
وَن} وتوعدَّ مــن يؤذيه، فقال: {َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُســوَل اَهللاِّ  اَهللاِّ َيْجَحــدُ
اِلِميَن ِبآَياِت  ُبوَنَك َوَلِكــنَّ الظَّ ِإنَُّه َلَيْحُزُنَك الَّــِذي َيُقوُلوَن َفِإنَُّهْم ال ُيَكذِّ

َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم}، وليس بحاجة لمن يمدحه من البشر، فحسبه أنَّ اهللا 
وَن} وتوعدَّ مــن يؤذيه، فقال: {َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُســوَل اَهللاِّ  اَهللاِّ َيْجَحــدُ
َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم}، وليس بحاجة لمن يمدحه من البشر، فحسبه أنَّ اهللا 
وَن} وتوعدَّ مــن يؤذيه، فقال: {َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُســوَل اَهللاِّ  اَهللاِّ َيْجَحــدُ

(تعالى) قال له: { َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم}.
بعثــه اهللا (تعالى) لُيتمم مــكارم األخالق، فقد ضــرب أروع األمثلة في 

(تعالى) قال له: { َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم}.
بعثــه اهللا (تعالى) لُيتمم مــكارم األخالق، فقد ضــرب أروع األمثلة في 

(تعالى) قال له: { َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم}.

التواضــع والعفــو والحلــم والرحمة والكــرم والصبر والشــجاعة ... بل 
كان ُخلقــه القرآن، والقارئ للتاريخ اإلســالمي، يعلــم أن هذه الظاهرة 
الخبيثــة؛ لم تنتشــر في زمن كانتشــارها في زمننا هذا، فلماذا يســيء 
المجرمون لمن أرسله اهللا (تعالى) رحمًة ليس فقط للمسلمين بل لكل 
الخبيثــة؛ لم تنتشــر في زمن كانتشــارها في زمننا هذا، فلماذا يســيء 
المجرمون لمن أرسله اهللا (تعالى) رحمًة ليس فقط للمسلمين بل لكل 
الخبيثــة؛ لم تنتشــر في زمن كانتشــارها في زمننا هذا، فلماذا يســيء 

العالمين؟!.
الجــواب هو أنَّ أعداء اإلســالم يــرون إقباًال كبيرًا على اعتناق اإلســالم 
فــي بالدهم، فيحاولون أن يوقفوا هذا الزحــف القادم ليقتلع الكفر من 
األرض، ليعــم العــدل والخير فيها بعدمــا ُملئت ظلمًا وجــورًا، قال اهللا 
فــي بالدهم، فيحاولون أن يوقفوا هذا الزحــف القادم ليقتلع الكفر من 
األرض، ليعــم العــدل والخير فيها بعدمــا ُملئت ظلمًا وجــورًا، قال اهللا 
فــي بالدهم، فيحاولون أن يوقفوا هذا الزحــف القادم ليقتلع الكفر من 

(تعالــى): {ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنــور اهللاَّ ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهللاَّ ِإالَّ َأْن ُيِتّم 
األرض، ليعــم العــدل والخير فيها بعدمــا ُملئت ظلمًا وجــورًا، قال اهللا 
(تعالــى): {ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنــور اهللاَّ ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهللاَّ ِإالَّ َأْن ُيِتّم 
األرض، ليعــم العــدل والخير فيها بعدمــا ُملئت ظلمًا وجــورًا، قال اهللا 

ُنوره َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن*ُهَو الَِّذي َأْرَســَل َرُســوَلُه ِباْلُهــَدى َوِديِن اْلَحقِّ 
(تعالــى): {ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنــور اهللاَّ ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهللاَّ ِإالَّ َأْن ُيِتّم 
ُنوره َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن*ُهَو الَِّذي َأْرَســَل َرُســوَلُه ِباْلُهــَدى َوِديِن اْلَحقِّ 
(تعالــى): {ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنــور اهللاَّ ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهللاَّ ِإالَّ َأْن ُيِتّم 

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن}. ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
ُنوره َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن*ُهَو الَِّذي َأْرَســَل َرُســوَلُه ِباْلُهــَدى َوِديِن اْلَحقِّ 

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن}. ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
ُنوره َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن*ُهَو الَِّذي َأْرَســَل َرُســوَلُه ِباْلُهــَدى َوِديِن اْلَحقِّ 

يــا أحباب رســول اهللا, إنَّ الُحبَّ الحقيقي لرســول اهللا (صلَّــى اُهللا عليه 
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن}. ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

يــا أحباب رســول اهللا, إنَّ الُحبَّ الحقيقي لرســول اهللا (صلَّــى اُهللا عليه 
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن}. ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

وســلَّم)، ال ُيترجم بردود فعل مؤقتة -على أهميتها- لكنَّه يكون باتباع 
يــا أحباب رســول اهللا, إنَّ الُحبَّ الحقيقي لرســول اهللا (صلَّــى اُهللا عليه 
وســلَّم)، ال ُيترجم بردود فعل مؤقتة -على أهميتها- لكنَّه يكون باتباع 
يــا أحباب رســول اهللا, إنَّ الُحبَّ الحقيقي لرســول اهللا (صلَّــى اُهللا عليه 

هديه، وتطبيق ســنته، وقراءة ســيرته العطرة, وتطبيقهــا واقعًا عمليًّا 
على أنفســنا وزوجاتنا وبناتنا وأوالدنا وفي مؤسساتنا العامة والخاصة. 
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهللاَُّ َوَيْغِفْر  قــال اهللا تعالى: (ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّــوَن اَهللاَّ َفاتَّ
على أنفســنا وزوجاتنا وبناتنا وأوالدنا وفي مؤسساتنا العامة والخاصة. 
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهللاَُّ َوَيْغِفْر  قــال اهللا تعالى: (ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّــوَن اَهللاَّ َفاتَّ
على أنفســنا وزوجاتنا وبناتنا وأوالدنا وفي مؤسساتنا العامة والخاصة. 

َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواَهللاُّ َغُفوٌر َرِحيٌم).
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهللاَُّ َوَيْغِفْر  قــال اهللا تعالى: (ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّــوَن اَهللاَّ َفاتَّ

َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواَهللاُّ َغُفوٌر َرِحيٌم).
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهللاَُّ َوَيْغِفْر  قــال اهللا تعالى: (ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّــوَن اَهللاَّ َفاتَّ

 .
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حاِبيُّ ُأساَمُة بن َزْيِد  الصَّ
بن حاِرَثَة َرِضَي اهللا َعْنُه

حاِبيُّ ُأساَمُة بن َزْيِد  الصَّ
بن حاِرَثَة َرِضَي اهللا َعْنُه

حاِبيُّ ُأساَمُة بن َزْيِد   . .الصَّ 


ُأَســاَمُة بن َزْيِد بــن َحاِرَثَة بن َشــَراِحيل الَكْلِبي، يكنى بأبــي زيد، وقيل أبو 
َم وابن مواله، وِحّبه وابن ِحبه، أمه  محمــد، مولى النَِّبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
ُأَســاَمُة بن َزْيِد بــن َحاِرَثَة بن َشــَراِحيل الَكْلِبي، يكنى بأبــي زيد، وقيل أبو 
َم وابن مواله، وِحّبه وابن ِحبه، أمه  محمــد، مولى النَِّبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
ُأَســاَمُة بن َزْيِد بــن َحاِرَثَة بن َشــَراِحيل الَكْلِبي، يكنى بأبــي زيد، وقيل أبو 

أم أيمن، واسمها بركة موالة النَِّبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم وحاضنته.
َم وابن مواله، وِحّبه وابن ِحبه، أمه  محمــد، مولى النَِّبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

أم أيمن، واسمها بركة موالة النَِّبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم وحاضنته.
َم وابن مواله، وِحّبه وابن ِحبه، أمه  محمــد، مولى النَِّبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

ولد أسامة َرِضَي اهللا َعْنُه بمكة سنة سبع قبل الهجرة، ونشأ حتى أدرك، ولم 
أم أيمن، واسمها بركة موالة النَِّبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم وحاضنته.

ولد أسامة َرِضَي اهللا َعْنُه بمكة سنة سبع قبل الهجرة، ونشأ حتى أدرك، ولم 
أم أيمن، واسمها بركة موالة النَِّبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم وحاضنته.

يعرف إال اإلسالم ولم يدن من غيره، هاجر مع النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم إلى 
ولد أسامة َرِضَي اهللا َعْنُه بمكة سنة سبع قبل الهجرة، ونشأ حتى أدرك، ولم 
يعرف إال اإلسالم ولم يدن من غيره، هاجر مع النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم إلى 
ولد أسامة َرِضَي اهللا َعْنُه بمكة سنة سبع قبل الهجرة، ونشأ حتى أدرك، ولم 

َم يحبه حبًّا شديًدا، ويخصه بالدعاء، عن  المدينة، وكان َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
يعرف إال اإلسالم ولم يدن من غيره، هاجر مع النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم إلى 
َم يحبه حبًّا شديًدا، ويخصه بالدعاء، عن  المدينة، وكان َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
يعرف إال اإلسالم ولم يدن من غيره، هاجر مع النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم إلى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم, َأنَُّه َكاَن َيْأُخُذُه  ُأَساَمُة بن َزْيِد َرِضَي اهللا َعْنُه, عن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
َم يحبه حبًّا شديًدا، ويخصه بالدعاء، عن  المدينة، وكان َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم, َأنَُّه َكاَن َيْأُخُذُه  ُأَساَمُة بن َزْيِد َرِضَي اهللا َعْنُه, عن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
َم يحبه حبًّا شديًدا، ويخصه بالدعاء، عن  المدينة، وكان َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

َواْلَحَسَن َفَيُقوُل: (اللَُّهمَّ َأِحبَُّهَما َفِإنِّي ُأِحبُُّهَما)، ويقول: (اللَُّهمَّ اْرَحْمُهَما َفِإنِّي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم, َأنَُّه َكاَن َيْأُخُذُه  ُأَساَمُة بن َزْيِد َرِضَي اهللا َعْنُه, عن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
َواْلَحَسَن َفَيُقوُل: (اللَُّهمَّ َأِحبَُّهَما َفِإنِّي ُأِحبُُّهَما)، ويقول: (اللَُّهمَّ اْرَحْمُهَما َفِإنِّي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم, َأنَُّه َكاَن َيْأُخُذُه  ُأَساَمُة بن َزْيِد َرِضَي اهللا َعْنُه, عن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ

َأْرَحُمُهَما) "البخاري".
َواْلَحَسَن َفَيُقوُل: (اللَُّهمَّ َأِحبَُّهَما َفِإنِّي ُأِحبُُّهَما)، ويقول: (اللَُّهمَّ اْرَحْمُهَما َفِإنِّي 

َأْرَحُمُهَما) "البخاري".
َواْلَحَسَن َفَيُقوُل: (اللَُّهمَّ َأِحبَُّهَما َفِإنِّي ُأِحبُُّهَما)، ويقول: (اللَُّهمَّ اْرَحْمُهَما َفِإنِّي 

وألســامة َرِضَي اهللا َعْنُه فضائل كثيرة وأحاديث شهيرة، وّاله النبي َصلَّى اُهللا 
َأْرَحُمُهَما) "البخاري".

وألســامة َرِضَي اهللا َعْنُه فضائل كثيرة وأحاديث شهيرة، وّاله النبي َصلَّى اُهللا 
َأْرَحُمُهَما) "البخاري".

َعَلْيِه َوَســلََّم في آخر حياته على جيش عظيم لغزو الروم في الشام، وكان في 
حابــة َرِضَي اهللا َعْنُهم، واشــتد المرض بالنبي َصلَّى  الجيــش عمر وكبار الصَّ
َعَلْيِه َوَســلََّم في آخر حياته على جيش عظيم لغزو الروم في الشام، وكان في 
حابــة َرِضَي اهللا َعْنُهم، واشــتد المرض بالنبي َصلَّى  الجيــش عمر وكبار الصَّ
َعَلْيِه َوَســلََّم في آخر حياته على جيش عظيم لغزو الروم في الشام، وكان في 

اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم فأوصى بإنفاذ جيش أسامة، ولّما اسُتخلف أبو بكر َرِضَي اهللا 
حابــة َرِضَي اهللا َعْنُهم، واشــتد المرض بالنبي َصلَّى  الجيــش عمر وكبار الصَّ
اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم فأوصى بإنفاذ جيش أسامة، ولّما اسُتخلف أبو بكر َرِضَي اهللا 
حابــة َرِضَي اهللا َعْنُهم، واشــتد المرض بالنبي َصلَّى  الجيــش عمر وكبار الصَّ

َعْنُه أنفذه، وأمره أن يسير إلى الوجهة التي وجهه إليها النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم فأوصى بإنفاذ جيش أسامة، ولّما اسُتخلف أبو بكر َرِضَي اهللا 
َعْنُه أنفذه، وأمره أن يسير إلى الوجهة التي وجهه إليها النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم فأوصى بإنفاذ جيش أسامة، ولّما اسُتخلف أبو بكر َرِضَي اهللا 

َوَســلََّم، ورجع أسامة َرِضَي اهللا َعْنُه بالجيش ظافًرا منتصًرا، وشارك بعد ذلك 
َعْنُه أنفذه، وأمره أن يسير إلى الوجهة التي وجهه إليها النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
َوَســلََّم، ورجع أسامة َرِضَي اهللا َعْنُه بالجيش ظافًرا منتصًرا، وشارك بعد ذلك 
َعْنُه أنفذه، وأمره أن يسير إلى الوجهة التي وجهه إليها النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 

في حروب الردة، والفتوحات التي تلت.
اعتزل ُأَساَمُة َرِضَي اهللا َعْنُه الفتن بعد مقتل عثمان َرِضَي اهللا َعْنُه إلى أن مات 

في حروب الردة، والفتوحات التي تلت.
اعتزل ُأَساَمُة َرِضَي اهللا َعْنُه الفتن بعد مقتل عثمان َرِضَي اهللا َعْنُه إلى أن مات 

في حروب الردة، والفتوحات التي تلت.

في أواخر خالفة معاوية َرِضَي اهللا َعْنُه.
اعتزل ُأَساَمُة َرِضَي اهللا َعْنُه الفتن بعد مقتل عثمان َرِضَي اهللا َعْنُه إلى أن مات 

في أواخر خالفة معاوية َرِضَي اهللا َعْنُه.
اعتزل ُأَساَمُة َرِضَي اهللا َعْنُه الفتن بعد مقتل عثمان َرِضَي اهللا َعْنُه إلى أن مات 

َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن ُأَســاَمة وعــن َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم 
في أواخر خالفة معاوية َرِضَي اهللا َعْنُه.

َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن ُأَســاَمة وعــن َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم 
في أواخر خالفة معاوية َرِضَي اهللا َعْنُه.

والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن ُأَســاَمة وعــن َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم 

والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن ُأَســاَمة وعــن َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم 

هذا السؤال طرحناه على الشيخ عبد الشكور سليم 
اللبابيــدي, إماٌم وخطيُب مســجد، ليبين لنا طريق 
نصــرة المصطفى, وهل تتطلــب نصرته الرد على 

اإلساءة؟ لنتابع مًعا..
مدى الحياة

أوضح الشــيخ اللبابيدي أن اهللا قد أمر كل إنســان 
بتعبده بقــدر اســتطاعته, فقال تعالى فــي كتابه 
العزيــز: (فاتقوا اهللا ما اســتطعتم), وقال أيضًا: (ال 
بتعبده بقــدر اســتطاعته, فقال تعالى فــي كتابه 
العزيــز: (فاتقوا اهللا ما اســتطعتم), وقال أيضًا: (ال 
بتعبده بقــدر اســتطاعته, فقال تعالى فــي كتابه 

يكلف اهللا نفًســا إال وسعها)، وشــرح معنى اآليتين 
الســابقتين بــأن اهللا تعالى لم يكلفنــا بأمور فوق 

طاقتنا.
وأكــد أن نصــرة النبــي, صلى اهللا عليه وســلم, ال 

تكون كــردة فعل، بل نصرته تكــون مدى الحياة، 
ســواء ُأســيء إليه أم ال، وقال: "فالمســلم مطالب 
تكون كــردة فعل، بل نصرته تكــون مدى الحياة، 
ســواء ُأســيء إليه أم ال، وقال: "فالمســلم مطالب 
تكون كــردة فعل، بل نصرته تكــون مدى الحياة، 

في كل حال وحيــن أن ينصر النبي, صلى اهللا عليه 
وسلم، ويكون ذلك بالقول والفعل واالعتقاد".

وتساءل الشيخ اللبابيدي: "هل من هجر سنة النبي 
صلى اهللا عليه وســلم, ولم يطبقهــا, يُكون ناصرًا 
وتساءل الشيخ اللبابيدي: "هل من هجر سنة النبي 
صلى اهللا عليه وســلم, ولم يطبقهــا, يُكون ناصرًا 
وتساءل الشيخ اللبابيدي: "هل من هجر سنة النبي 

لــه؟!، وهل مــن خالفت أخالقه أخــالَق النبي صلى 
اهللا عليه وســلم يكون ناصــًرا له؟؟ وهل من اعتقد 
اعتقاًدا حذر منه النبي صلى اهللا عليه وســلم يكون 
معّزًرا له؟، وهل من تشبه في أفعاله وأقواله ولباسه 
اعتقاًدا حذر منه النبي صلى اهللا عليه وســلم يكون 
معّزًرا له؟، وهل من تشبه في أفعاله وأقواله ولباسه 
اعتقاًدا حذر منه النبي صلى اهللا عليه وســلم يكون 

وتصرفاته بأعداء النبي صلى اهللا عليه وسلم يكون 
ناصًرا له؟؟".

كما أراد
وتابــع مسترســًال:" إن ُنصرة رســولنا الكريم عليه 
الصالة والســالم ليســت لحظة، و ليســت الُنصرة  
ردة فعل، بل هي نبراس حياة"، مشدد على أن من 

أراد نصرة حبيبه المصطفى  فليكن كما أراد.
وذّكر القراء بضرورة أن تكون نصرة رسولنا الكريم 
عن طريق تنفيذ وصاياه (الصالة الصالة) (أوصيكم 
بالنســاء خيرا) (األمانة) ( النفخ في الطعام) و(كظم 
التثاؤب)، و(النهي عن تشبيك األصابع أثناء الذهاب 
إلى المســجد، وأثناء انتظار الصــالة، وفي الصالة) 
وغيرها من الوصايــا، باإلضافة إلى حفظ أحاديثه، 

واالطالع على سيرته، والتأّسي بأخالقه.


