
 الحم��د لل��ه رب الع��المين، و الص��لة و الس��لم عل��ى س��يدنا محم��د ص��لى ا�� علي��ه و س��لم، وأش��هد ان ل
.اله إل ا وحده ل شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و ر سوله

:و بعد

إن قوم���ا س���اروا: "  فق���د روى الح���اكم ف���ي مس���تدركه و غي���ره أن الن���بي، ص���لى ا��� علي���ه و س���لم
 برواحله�م، ح�تى اذا ك�انوا ببي�داء م�ن الرض، انقطع�ت به�م رواحله�م، و نف�ذ منه�م زاده�م، فل ه�م يس�تطيعون
 الرجوع، و ل هم قادرون بلوغ مأربهم، و بينما هم على ذلك إذ طلع عليهم رجل ل يرى عليه أثر السفر فقال

إن وراءك��م أرض��ا معش��بة، و حياض��ا رواء، فل��و أنك��م اتبعتم��وني ف��إنكم س��تبلغونها، و ي��ذهب عنك��م:   له��م
 ال�ذي بك�م، فلم�ا ل�م يك�ن م�ن ب�د س�اروا مع�ه، ح�تى بلغ�وا تل�ك الري�اض و تل�ك الحي�اض، ف�أكلوا و ش�ربوا،

أل��م اج��دكم عل��ى الح��ال ال��تي كنت��م عليه��ا،:   ح��تى امتلت خواص��رهم، ث��م إن الرج��ل ق��ال له��م بع��د حي��ن
 :  :  :  . ف��إن وراءك��م:  بل��ى، ق��ال أفل��م ادلك��م عل��ى م��ا انج��اكم مم��ا انت��م في��ه، ق��الوا ق��ال بل��ى  ق��الوا

فانقس��م الن��اس عن��ه عل��ى.   رياض��ا ه��ي أعش��ب م��ن ه��ذه و حياض��ا ه��ي أروى م��ن ه��ذه ف��اتبعوني
."  :  : بل نقيم على ما نحن عليه:  إنه صدق فلنتبعه و قالت الخرى فقالت الولى فرقتين

 و ك�أن المعن�ي بالرج�ل رس�ول ا� ص�لى ا� علي�ه و س�لم، و بالن�اس م�ن ك�ان ف�ي زمن�ه ص�لى ا� علي�ه و
سلم.

انم��ا: "  و ف��ي الح��ديث الخ��ر المتف��ق علي��ه ف��ي الص��حيحين، ان الن��بي، ص��لى ا�� علي��ه و س��لم، ق��ال
 مثل��ي و مثلك��م، كمث��ل رج��ل اس��توقد ن��ارا، فجعل��ت الفراش��ات و ه��ذه ال��دواب ال��تي تق��ع ف��ي الن��ار يقع��ن

فيها و هو يزعهن فيغلبنه، فانا ا5خذ بحجزكم عن النار"

 ان ه�ذين الح�ديثين يمثلن ال�دور الرس�الي ال�ذي ج�اء ب�ه الرس�ول ، ص�لى ا� علي�ه و س�لم، و ح�ال زم�انه
 ال��ذي ج��اء في��ه، و أث��ره عل��ى متبع��ي رس��الته، و بي��ان حرص��ه عل��ى انق��اذ الن��اس م��ن مس��الك الش��يطان و

دروب الغوايه، ثم بيان انقسام الناس بين متبع و ممتنع.

 فهك��ذا ج��اء الن��بي ، ص��لى ا�� علي��ه و س��لم، لق��وم ي��أكلون الميت��ه، و يش��ربون الخم��ر، و يقت��ل بعض��هم
 بعض�ا، ق�د اص�بحوا العوب�ة الم�م، و ه�انوا و ذل[�وا عل�ى ب�اقي الم�م م�ن الف�رس و ال�روم و المج�وس، و ق�د
 فق�دوا ك�ل مقوم�ات الري�ادة، فلم�ا ص[�دقوا ب�ه و اتبع�وه و س�اروا عل�ى الن�ور ال�ذي ج�اء ب�ه، فتح�وا ال�دنيا و غلب�وا
فارس و الروم و المجوس، و حكموا الجزيرة و اليمن و الشام و مصر و العراق و الندلس و بعض اوربا.

 و كEانت تلEك الفتEوح اول عطايEا الEدين الدنيويEة، حEتى صEار الواحEد مEن العEرب يEاتي قEومه فيقEول لهEم:
و هك��ذا دان اغل��ب ه��ذه البلد بش��ريعة.   اذهب��وا ال��ى محم��د ف��انه يعط��ي عط��اء م��ن ل يخش��ى الفق��ر

السلم.

 فلم��ا بس��طت ال��دنيا له��ل الس��لم، نبهه��م ال��ى الم��ر الس��مى و الج[��ل، و ه��و تل��ك الجن��ان ال��تي اع��دها
و ه��و يق��ول له��م ص��لى ا�� علي��ه و.   ا�� للمتقي��ن م��ن عب��اده ال��ذين ل��م يغ��تروا بجن��ات ال��دنيا و زخرفه��ا

م���ا الفق���ر أخش���ى عليك���م، و لكن���ي أخش���ى عليك���م ال���دنيا أن تنافس���وها كم���ا تنافس���وها،: "   س���لم
فتهلكم كما اهلكتهم".

 و هك��ذا انح��رف اك��ثر المس��لمين ف��ي مس��تنقع ال��دنيا، و فض��لوا الف��انيه عل��ى الباقي��ة، و ب��دل ان يعمل��وا
. بل نقيم على ما نحن عليه:  لتباع الرسول في بلوغ جنات الخرة قالوا

فتلك هي القضية، و هذا جوهر الموضوع. 

و صلى ا على محمد ، صلى ا عليه و سلم و على ا5له و صحبه أجمعين.


