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 المد ل القوي التعال، خالق السماوات والرض والبال، منشئ السحاب الثقال، مقلب القلوب ومغي الحوال، سبحانه جل� شأنه، جعل للقوة
 أسباباH وعوامل، ونصر التقي بالدين الكامل، وأيEد جنده بالغيث الوابل، والصلة والسلم على البعوث رحة للعالي، إمام الوحي، الؤي66د م66ن ال

:أما بعد     العي، القوي بنصر ال التي، من أPمOرO أمته بالتمسك با فيه الفتح البي من كلم رب العالي، وحديث سيد الرسلي

 فإن ما يهفو إليه السلمون ويتمنونه صباح مساء؛ عودة القوة والتمكي لم، وارتفاع راية السلم على البال والتلل، يرافقه6ا ع66ودة الم66ن
 والمان إل كل مكان؛ فهم ف الشرق والغرب يتمنون لو ترجع تلك اليام الاضيات الت كان فيها السلمون يكمون الع66ال، حي ه66̀دوا ع66روش

:كسرى، وأدانوا مدائن فارس، وفتحوا البلد شرقها وغربا، ونشروا الي ف الرض شالا وجنوبا، وصدق ممد إقبال حي قال

من ذا الذي رفع السيوف ليفع اسك فوق هامات النجوم منارا

كنا جبالH ف البال وربا سرنا عل6ى م6وج البح6ار ب6ارا

 لكن السلمي لن يصلوا إل هذه المان إل إذا عملوا بالسباب الؤدية إل ذلك، وسلكوا طريق الوصول إل النصر والتمكي، ولي66س النص66ر
 إن وصول المة السلمية ف هذا الزمان إل التمكي ليس بالمر السهل، ولكنه كذلك لي66س: "والتمكي أمراH مستحيلH يقول الدكتور علي الصEل�اب

 بالمر الستحيل، إذ على الرغم من التضييق الشديد، والرب الضروس الت ت�شن على السلم والسلمي؛ فإن كثياH من السلمي ي66رون أن التمكي
 لدين ال قاب قوسي أو أدن من ذلك، ومهما رأى العداء أن التمكي للسلم بعيد يشبه الستحيل فإن السلم واثق بوعد ال أن الرض يرثها عباده

"الصالون، وهذا ليس من باب الحلم والتمنيات ولكن من باب الثقة ف ال تعال، واليقي بوعده

 تأت عب أسباب وعوامل وسنن كونية توص66ل ص66احبها إل- بإذن ال تعال - وقوة السلمي الت يصلون با إل ما يرجونه من النصر والتمكي 
:التوب66ة(}وOق�ل� اع�مOل�وا� فPسOيOرOى الل�ه� عOمOلPك�م� وOرOس�ول�ه� وOال�م�ؤ�م�ن�66ونP{: مبتغاه، وتقق للمتمن م�ناه، حيث الخذ بالسباب ما أمر به الشرع فقال تعال

 ، ويأمر ال تعال مري)15:اللك(}ه�وO ال�ذ�ي جOعOلP لPك�م� ال�أPر�ضO ذPل�ولH فPام�ش�وا ف�ي مOنOاك�ب�هOا وOك�ل�وا م�ن ر�ز�ق�ه� وOإ�لPي�ه� ال̀نش�ور�{: ، وقال جل ف عله)105
:مري(}وOه�ز�ي إ�لPي�ك� ب�ج�ذ�ع� النEخ�لPة� ت�سOاق�ط� عOلPي�ك� ر�طPب66اH جOن�ي�66اH{: عليها السلم أن تأخذ بالسباب وهي ف أشد حالت ضعفها فيقول جل ف عله

 وOاذ�ك�ر� عOب�دOنOا أP̀يوبO إ�ذ� نOادOى رOبEه� أPن�ي{: ، ويأمر نبيه أيوب عليه السلم مع ما يعانيه من الرض والشدة أن يركض برجله ليشفيه من مرضه فيقول)25
).42-41:ص(}ار�ك�ض� ب�ر�ج�ل�كO هOذPا م�غ�تOسOل� بOار�د� وOشOرOاب�* مOسEن�يO الشEي�طPان� ب�ن�ص�ب� وOعOذPاب� 

 وقد قدEر ال عز وجل لدينه أن ينتصر، وقدEر للمسلمي أن ي�مكن لم، وأن ينهزم الشركون؛ لكنه مع كل ذلك ل يأمر السلمي بأن يقعدوا منتظري66ن
 وOأPع�̀دوا� لPه�م مEا اس�تOطPع�ت�م م�ن ق�وEة� وOم�ن{: النصر، بل أمرهم بالخذ بالسباب، والد والجتهاد لتحصيل النصر، والوصول إل القمة فقال جل ف عله

}يOا أP̀يهOا ال�ذ�ينO آمOن�وا إ�ن تOنص�ر�وا الل�هO يOنص�ر�ك�م� وOي�ثPب�ت� أPق�66دOامOك�م�{: ، وقال سبحانه وتعال)60:النفال(}ر�بOاط� ال�خOي�ل� ت�ر�ه�ب�ونP ب�ه� عOد�وE الل�ه� وOعOد�وEك�م�
).7:ممد(

 وف هذه الطبة سنستعرض شيئاH من العوامل الت يتم با إن شاء ال استعادة القوة للمسلمي، ومشاهدة مشاهد العزة والد، واسترجاع تاري66خ
 الشرف والسؤدد، وهي عوامل مقتبسة من كتاب ال جل وعل، وسنة الصطفى صلى ال عليه وسلم، ومن حوادث وقصص لنا فيها عظ66ة وع66بة،

:وليس المر مصوراH عليها؛ بل هي خواطر جاد با الاطر، وخطرات جاءت بعد تأملت

 فأول هذه العوامل إن قوة السلمي القيقة تكمن ف انتسابم القيقي للسلم، فليست قوتم ف حسبهم، أو نسبهم، بل قوتم ف اعتزازهم - 1
 إن66ا ق66وم أعزن66ا ال:  فزجرهم وق66ال لا قدم عمر بب الطاب رضي على بيت القدس أراد الصحابة أن يعلوا له ثوباH يناسب دخوله،"بدينهم، و

 ،)8:الن66افقون(}وOل�ل�ه� ال�ع�زEة� وOل�رOس�ول�ه� وOل�ل�م�ؤ�م�ن�يO وOلPك�نE ال�م�نOاف�ق�يO لPا يOع�لPم�66ونP{: فالعزة تكون لهل الدين بدينهم" بالسلم، فلن نلتمس العز بغيه
 وإن هذا القرآن الذي أوح66ي: "، قال المام الطبي رحه ال)44:الزخرف(}وOإ�نEه� لPذ�ك�ر� ل�كO وOل�قPو�م�كO وOسOو�فO ت�س�أPل�ونP{: ويقول ال تبارك وتعال

}لPقPد� أPنزOل�نOا إ�لPي�ك�م� ك�تOاباH ف�يه� ذ�ك�ر�ك�66م� أPفPلPا تOع�ق�ل�66ونP{: ويقول جل وعز" إليك يا ممد الذي أمرناك أن تستمسك به لشرف لك ولقومك من قريش
فهذه اليات العظيمات تب أن هذا الدين فيه الشرف والذكر، والعز والتمكي، والرفعة"شرفكم: "قال ابن عباس ) 10:النبياء(



 وينال ما يرجو من النعماء       بالدين يسمو الرء للعلياء

ل عزة إل بالسلم: وف هذه اليام كثرت النعرات الاهلية، والتعصبات القبلية، ولكن مع هذا سنظل نردد ونقول

 فل تترك التقوى اتكالH على النسب      لعمرك ما النسان إل بدي666نه

 كما وضع الشرك الشق6يE أبا لب        فقد رفع السلم سلمان ف6ارس

 وكلما ابتعد السلمون عن دينهم كلما قل�ت قوتم، وازداد وهنهم، وتسلط عليهم عدوهم، فل حياة إل بالسلم، ول أمن إل باليان، وصدق إقبال
:إذ قال

 ول دنيا لن ل يي دينا       إذا اليان ضاع فل أمان

 فقد جعل الفناء لا قرينا      ومن رضي الياة بغي دين

 لقد أدرك أعداء السلم بأن قوة السلمي تكمن ف اجتماعهم حول مبادئ هذا الدين، وتسكهم برابطة الخوة السلمية؛ الت تض66مهم عل66ى
 اختلف أجناسهم وألوانم، ولذلك كان لبد من فصم ع�رى هذه الخوة الت تشد السلم إل أخيه، وتكون منهم قوة رهيبة يسب لا العداء أل66ف

 ترى الؤمني ف تراحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل السد إذا اشتكى عضواH تداعى له((: حساب كما جاء ف حديث الصطفى صلى ال عليه وسلم
 رواه البخاري ))سائر جسده بالسهر والمى

 ذلك الذي يبدأ مع النسان من الهد إل اللحد، العلم الذي يبحث ف صنع ال، وقواميس كونه، ويبحث ف الرض وما: الهتمام بالعلم - 2
 يرج منها، وف السماء وما يدور فيها، العلم الذي يبحث ف تاريخ السابقي، وسي الولي، كيف عاشوا، وكيف بادوا؟ العلم الذي يوفر للبش66رية

.على الرض الرخاء، والصحة، والقوة، العلم الذي يكون عوناH للنسانية أيام السلم، وعدة لا أيام الروب

 العلم بال وبكتابه وآياته الكمة، هذا العلم كان عتاد أسلفنا فسبقوا به العال ف مضمار التقدم والضارة، وخل�فوا للنسانية تراثاH ميداH من العرفة
.أخذته أوربا فصنعوا منه حضارتم، وحققوا به انتصارات رهيبة ف ميدان الذرة والفلك والفضاء

 مادية وبشرية، تعل حياة السلمي عزيزة كرية، وتسود: لقد مضى من الزمن ما يعلنا نعي الدرس، ونعد لستقبلنا ما لدينا من وسائل وإمكانات
).40:الج(}وOلPيOنص�رOن� الل�ه� مOن يOنص�ر�ه� إ�ن� الل�هO لPقPو�يµ عOز�يز�{العال بالق والي، والعدل والساواة، ويتحقق لا رضوان ال ف الدنيا والخرة 

 وOأPط�يع�وا� الل�هO وOرOس�ولPه� وOلP تOنOازOع�وا� فPتOف�شOل�وا� وOتOذ�هOبO ر�ي�ك�م� وOاص�ب�ر�وا�{: الوحدة والجتماع، وترك الفرقة والختلف قال تعال ف كتابه الكري- 3
Oاب�ر�ينEالص OعOم Oأنه س66بب الفش66ل،: "، وجاء ف أضواء البيان)46:النفال(}إ�ن� الل�ه Hنى ال جل وعل الؤمني ف هذه الية الكرية عن التنازع مبينا 

 ، ونوها م66ن الي66ات،)103:آل عمران(}وOاع�تOص�م�وا� ب�حOب�ل� الل�ه� جOم�يعاH وOلP تOفPرEق�وا�{: وذهاب القوة، ونى عن الفرقة أيضاH ف مواضع أخر كقوله
:نصركم كما تقول العرب الريح لفلن إذا كان غالباH، ومنه قوله: أي قوتكم، وقال بعض العلماء }وOتOذ�هOبO ر�ي�ك�م�{: وقوله ف هذه الية

" فإن لكل عاصفة سكون      إذا هبت رياحك فاغتنمها

 فأي ريح للمسلي وبعضهم يقتل بعض، وأين قوة السلمي وكل مموعة منهم قد تشرذموا وتقوقعوا، فل يعرف66ون إل أنفس66هم، وأي مهاب66ة
.للمسلمي ستبقى عند أعدائهم وكل ق�طر من بلد السلم بعيد كل البعد عن الوحدة السلمية

Hتأب العصي إذا اجتمعن تكس6را        Hوإذ افترقن تكسرت آحادا 

 ومن أعظم أسباب الوحدة والتلحم، ومتانة التماسك بي السلمي؛ تقيق الخوة السلمية، فإن الخوة هبة من ال سبحانه وتعال، يهبه66ا ل66ن
 وOأPل�فO بOي�نO ق�ل�وب�ه�م�* وOإ�ن ي�ر�يد�وا� أPن يOخ�دOع�وكO فPإ�ن� حOس�بOكO الل�ه� ه�وO ال�ذ�يO أPيEدOكO ب�نOص�ر�ه� وOب�ال�م�ؤ�م�ن�يO {: أخلص من عباده من التقياء الصفياء يقول تعال

 ، والخوة هي قوة إيانية تبعث الب66ة)63-62:النفال(}لPو� أPنفPق�تO مOا ف�ي ال¹ر�ض� جOم�يعاH مEا أPل�فPت� بOي�نO ق�ل�وب�ه�م� وOلPك�نE الل�هO أPل�فO بOي�نOه�م� إ�نEه� عOز�يز� حOك�يم�
 الصادقة، والود القيقي بي كل الوحدين من تربطهم كلمة التوحيد، فيتعاونون فيما بينهم، وتظهر بينهم صفات جيلة جداH من إيثار ورح66ة، وعف66و

 Hوثيقا Hة�{وتكافل، والخوة مرتبطة باليان ارتباطاOإ�خ�و Pا ال�م�ؤ�م�ن�ونOمEومن أ�شرب الخوة اليانية ذاق حلوة اليان فعن أنس بن)10:الجرات(}إ�ن ، 
 من كان ال ورسوله أحب إليه ما سواها، وأن: ثلث من ك�نE فيه وجد بن حلوة اليان((: مالك رضي ال عنه عن النب صلى ال عليه وسلم قال



رواه البخاري ومسلم  ))يب الرء ل يبه إل ل، وأن يكره أن يعود ف الكفر بعد أن أنقذه ال منه كما يكره أن يقذف ف النار

 وهذا هو الذي رب النب صلى ال عليه وسلم صحابته عليه؛ فآخى بي الهاجرين والنصار، وبه سطروا أروع المثلة ف الخوة والتآلف، والبة
 ̀محOمEد� رEس�ول� الل�ه� وOال�ذ�ينO مOعOه� أPش�دEاء عOلPى ال�ك�ف�ار� ر�حOمOاء بOي�نOه�م� تOرOاه�م� ر�ك�عاH س�جEداH يOب�تOغ�ونP فPض�لH م�نO الل�ه� وOر�ض�وOاناH{: الصادقة يقول ال سبحانه وتعال

).29:الفتح(}س�يمOاه�م� ف�ي و�ج�وه�ه�م م�ن� أPثPر� ال̀سج�ود�

 إن أي دولة ل يكن أن تنهض وتقوم إل على أساس من وحدة الم66ة: "ول تقوم الوحدة إل بالتآخي بي السلمي يقول الدكتور علي الصEل�اب
 وتساندها، ول يكن لكل من الوحدة والتساند أن يتم بغي التآخي والبة التبادلة، فكل جاعة ل تؤلف بينها آصرة الودة والتآخي القيقية؛ ل يك66ن
Hأن تتحد حول مبدأ ما، وما ل يكن التاد حقيقة قائمة ف المة أو الماعة؛ فل يكن أن تتألف منها الدولة، على أن التآخي لبد أن يكون مس66بوقا 
 بعقيدة يتم اللقاء عليها، واليان با، فالتآخي بي شخصي يؤمن كل منهما بفكرة أو عقيدة مالفة للخرى خرافة ووهم، خصوصاH إذا كانت تل66ك
 الفكرة أو العقيدة ما يمل صاحبها على سلوك معي ف الياة العملية، ومن أجل ذلك فقد جعل رسول ال صلى ال عليه وسلم أساس الخوة ال66ت
 جع عليها أفئدة أصحابه العقيدة السلمية الت جاء با من عند ال تعال، والت تضع الناس كلهم ف مصاف العبودية الالصة ل تعال دون العتب66ار
 لي فارق إل فارق التقوى والعمل الصال، إذ ليس من التوقع أن يسود الخاء والتعاون واليثار بي أناس شتتتهم العقائد والفكار الختلفة فأص66بح

.كل منهم ملكاH لنانيته وأهوائه

 إنا يتلف عن مموعة ما من الناس منتشرة متفككة بشيء واحد هو قيام مبدأ التعاون والتناصر فيما بي أشخاص ه66ذا- أي متمع - إن التمع 
 التمع، وف كل نواحي الياة ومقوماتا، فإن كان هذا التعاون والتناصر قائمي دون ميزان العدل والساواة فيما بينهم فذلك ه66و التم66ع الظ66ال

.النحرف

 وإذا كان التمع السلم إنا يقوم على أساس من العدالة ف الستفادة من أسباب الياة والرزق؛ فما الذي يضمن سلمة هذه العدالة، وتطبيقه66ا
على خي وجه؟

"إن الضمانة الطبيعية والفطرية الول لذلك إنا هي التآخي والتآلف

الخطبة الثانية:

:أما بعد.. المد ل، والصلة والسلم على رسول ال، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بداه إل يوم الدين

:ومن عوامل القوة ف حياة السلمي وهو العامل الرابع

 اليقي بوعد ال، فعندما يربط السلمون على قلوبم، ويثقون أن نصر ال قادم، وأن الفرج قريب، وأنم إذا بذلوا أسباب النصر فلن يذلم- 4
 وOع66OدO الل�66ه�{: ال تعال؛ فإن ذلك من أكب عوامل قوتم، وقد وعد ال تعال عباده من أهل اليان والعمل الصال بالنصر والتمكي، فقال جل شأنه

 ال�ذ�ينO آمOن�وا م�نك�م� وOعOم�ل�وا الصEال�حOات� لPيOس�تOخ�ل�فPنEه�م ف�ي ال�أPر�ض� كPمOا اس�تOخ�لPفO ال�ذ�ينO م�ن قPب�ل�ه�م� وOلPي�مOكÂنOنE لPه�م� د�ينOه�م� ال�ذ�ي ار�تOضOى لPه�م� وOلPي�بOد�لPنEه�م م�ن بOع�د�
Pاس�ق�ونPه�م� ال�ف Oئ�كPأ�و�لPف Oل�كPذ Oع�دOب OرPفPن كOمOو Hي�ئاOب�ي ش Pا ي�ش�ر�ك�ونPن�ي لOع�ب�د�ونOي Hم�ناPو�ف�ه�م� أOفكيف تكون نفسية من وعد بذا الوعد وأيقن به،)55:النور(}خ ، 

 ق66PالP رOج�لPن� م�66نO{: ل نشك ف أنه سيكون دائم التفاؤل، وهذا الشعور من أعظم عوامل النصر، أل تسمع إل قول الرجلي الؤمنOي من قوم موسى
Oك�ل�وا� إ�ن ك�نت�م ̀مؤ�م�ن�يOوOتPى الل�ه� فPلOعOو Pال�ب�ونPك�م� غEإ�نPل�ت�م�وه� فOخOا دPإ�ذPف OابOي�ه�م� ال�بPلOا اد�خ�ل�وا� عOي�ه�مPلOالل�ه� ع OمOن�عPأ Pاف�ونOخOي Oق66ال الم66ام) 23:الائدة(}ال�ذ�ين 

 قال هذه القالة لبن إسرائيل، والظاهر أنما قد علما بذلك من خب موسى، أو قاله ثقة بوعد ال، أو كانا قد عرفا أن البارين: "الشوكان رحه ال
Hورعبا Hقد ملئت قلوبم خوفا"

 الثبات على البادئ، فمن ثبت على مبادئه ازداد قوة وصلبة ف دينه، أما التزعزع ذو الوجه التعددة فأي قوة تبقى لديه، وأي نصر على- 5
 وOم�نO النEاس� مOن يOع�ب�د� الل�هO عOلPى حOر�ف� فPإ�ن� أPصOابOه� خOي�ر� اط�مOأPن� ب�ه� وOإ�ن� أPصOابOت�ه� ف�ت�نOة� انقPلPبO عOلPى وOج�ه�ه� خOسÄرO ال66̀دن�يOا{: تلك الالة يأتيه يقول جل ف عله
 ، أما الثابت على دينه فإنه قد أخذ بسبب عظيم من أسباب النصر والتمكي، خذ هذه القصة وفيه66ا)11:الج(}وOال�آخ�رOةP ذPل�كO ه�وO ال�خ�س�رOان� ال�م�ب�ي�
 أسرت الروم عبد ال بن حذافة السهمي صاحب رسول ال ص66لى ال علي66ه: عن ابن عباس رضي ال عنه قال: "من العظات والعب الشيء الكثي

 ما أفعل، فدعى بنقرة ناس فملئت زيتاH، وأغليت، ودع66ا رجلH م66ن: تنصEر وإل قتلتك أو ألقيتك ف النقرة النحاس، قال: وسلم، فقال له الطاغية
 ما أفعل، فأمر به أن يلقى: تنصر وإل ألقيتك، قال: السلمي فعرض عليه النصرانية فأب، فألقاه ف النقرة فإذا بعظامه تلوح، فقال لعبد ال بن حذافة

 ل تظن أن بكيت جزعاH، ولكن بكيت إذ ليس ب إل نفس واحدة ي�فعل با: ردوه، قال فقال: قد جزع وبكى، قال: ف النقرة، فكتفوه فبكى، فقالوا



 فأعجب به، وأحب أن يطلقه،: هذا ف سبيل ال عز وجل، كنت أحب أن يكون ل من النفس عدد كل شعرة ف�، ث ت�سل�ط عليE فتفعل ب هذا، قال
 قب�ل رأسي وأطلق مع66ك ث66اني م66ن: ما أفعل، قال: تنصEر وأزو�جك ابنت، وأقاسك ملكي، قال: ما أفعل، قال: قب�ل رأسي وأطلقك، قال: فقال

"أما هذا فنعم، فقبEل رأسه فأطلقه وثاني معه، فلما قدموا على عمر قام إليه عمر فقبEل رأسه: السلمي، فقال

 إ�ن� الل�هO لP ي�غOي�ر�{: العمل بالسنن الكونية الت جعل ال فيها أسباب النهضة والرتقاء، ومن تلك السنن ما ذكره ال تعال ف كتابه الكري فقال- 6
 ، فالتغيي يبدأ من النفوس، فإن كان التغيي للخي غيEر ال الال إل الي، وإن كان التغيي إل الش66ر)11:الرعد(}مOا ب�قPو�م� حOتEى ي�غOي�ر�وا� مOا ب�أPن�ف�سÄه�م�

 من النعمة والحسان، ورغ66د العي66ش }إ�ن� الل�هO لP ي�غOي�ر� مOا ب�قPو�م�{: "غيEر ال حالم إل الشر، والزاء من جنس العمل يقول السعدي رحه ال تعال
 بأن ينتقلوا من اليان إل الكفر، ومن الطاعة إل العصية، أو من شكر نعم ال إل البطر با فيسلبهم ال عند ذلك إياه66ا، }حOتEى ي�غOي�ر�وا� مOا ب�أPن�ف�سÄه�م�{

 وم66ن"وكذلك إذا غيEر العباد ما بأنفسهم من العصية فانتقلوا إل طاعة ال؛ غيEر ال عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إل الي والسرور والغبطة والرحة
 ، فعل66ق النص66ر)7:ممد(}يOا أP̀يهOا ال�ذ�ينO آمOن�وا إ�ن تOنص�ر�وا الل�هO يOنص�ر�ك�م� وOي�ثPب�ت� أPق�دOامOك�م�{: السنن الكونية ف النصر والتمكي قول اللك جل وعل

 والتمكي با يقدمه الؤمنون من نصر ل عز وجل، فينصروا دينه ف أنفسهم، وأهليهم، وأوطانم، وجيع مالت النصر، فإن كان ذلك جاء النصر من
.ال سبحانه وتعال

 :سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: التقلل من الدنيا، وترك الرمات، وبذل الهج ف سبيل ال فعن ابن عمر رضي ال عنهما قال- 7
 ج66اء-ابوداوود-))إذا تبايعتم بالعينة، وأخذت أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الهاد؛ سلط ال عليكم ذلH ل ينزعه حت ترجعوا إل دينكم((

 أنم لا تركوا الهاد ف سبيل ال الذي فيه عز السلم، وإظهاره على كل دين؛ عاملهم ال بنقيضه- وال أعلم - وسبب هذا الذل : "ف عون العبود
"وهو إنزال الذلة بم، فصاروا يشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور اليل الت هي أع̀ز مكان

 يوشك((: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: والتعلق بالدنيا هو سبب ضعف السلمي، وتسلط العداء عليهم فعن ثوبان رضي ال عنه قال
 بل أنتم يومئذ� كثي�، ولكنكم غثاء كغثاء السيل،((: ومن قلة نن يومئذ�؟ قال: ، فقال قائل))المم أن تداعى عليكم كما تداعى الكلة إل قصعتها

 حب الدنيا، وكراهي66ة((: يا رسول ال وما الوهن؟ قال: ، فقال قائل))ولينزعن ال من صدور عدوكم الهابة منكم، وليقذفن ال ف قلوبكم الوهن
-ابوداوود))-الوت

 الهتمام بالرأة، فالرأة من أعظم أسباب القوة ف التمع السلمي، ويعلم العداء أنا سلح ذو حدين، وأنا قابلة لن تكون أخطر أسلحة- 8
 الفتنة والتدمي، ومن هنا كان لا النصيب الكب من اهتمام العداء الذين يطمعون ف تزيق المة، وتضييع طاقاتا، لن الرأة تل66ك مموع66ة م66ن

 إن الدنيا حلوة((: الواهب الضخمة الديرة بأن تبن أمة، أو أن تدم أمة فعن أب سعيد الدري رضي ال عنه عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال
(مسلم برقم رواه )) خضرة، وإن ال مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بن إسرائيل كانت ف النساء

 ما تركت بعدي ف الناس فتنة أضر على الرجال من((: ، وعن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد رضي ال عنهما عن النب صلى ال عليه وسلم قال)99
 ومسلم  رواه البخاري ))النساء

 أليست الرأة هي الت ترج القادة والزعماء، أليست هي الت ت�ع�̀د الشهداء، وترب الولياء، انظر إل أبناء أساء بنت أب بكر، واقرؤوا تاريخ علي،
 وأنا ابن هند، واقرؤوا تاريخ عمر بن العزيز، أو تاريخ عبد الرحن الناصر، أو تاريخ سفيان الث66وري أمي: ومعاوية؛ الذي كان إذا نوزع الفخر قال

 الؤمني ف الديث، أو تاريخ ابن حنبل، أو تاريخ الوزاعي، أو تاريخ ربيعة الرأي، كلهم قامت عليهم نساء فاضلت عرفن حق ال عليه66ن؛ فرعي
.أبناءهن خي رعاية، ونشEأنم خي تنشئة

 فوجب لذلك توجيه النساء إل القدوة السنة، والتأسي بفضليات النساء ف الشمة، والترفع عن مالس الث ومزالق الطيئة، فالرأة ف بيتها يب
 أن تكون مثال الزوجة الصالة، فاتقوا ال ف أنفسكم، وف نسائكم وبناتكم، وأحسنوا التوجيه والتربية والقوامة؛ فإن أخطر الفساد ما أصاب ه66ذا

.النصف من التمع

 اللهم أعز السلم وانصر السلمي، واخذل أعداءك أعداء الدين، اللهم أبرم لذه المة أمر رشد ي�عÒز فيه أهل الطاعة، وي�ذPلË فيه أه66ل العص66ية،
.وي�ؤمر لك فيه بالعروف، وينهى فيه عن النكر

وصل اللهم على ممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بداه إل يوم الدين


