
 



 
 ٣ انطلق بنا

 مدخل
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 :واملرسلني وبعد

 :أخي املسلم
انطلق بنا نقلب كتب احلديث والتاريخ والسري والتراجم، 
انطلق بنا نعود قرونا مضت لنرى تارخيًا مضيئًا وأفعاالً جميدة، 

 .خرجت من نفوس مليئة بالصدق واإلميان
 .إمياننا، وحنيي مهمنا، ونقوي عزائمنا انطلق بنا جندد

إا وقفات سريعة ومناذج حية اخترا بعناية وهي غيض من 
فسجل األمة تاريخ حافل مشرق مليء .. فيض وقليل من كثري

 .بالدر واآللئ حيتاج إىل من يقرأه وينظر إليه، ويتأمل فيه
 !انطلق بنا نزيل وحشة الطريق، ووهن الزمن، وقلة املعني 



 
 ٤ انطلق بنا

 
 وقفة
 

  َــابِقُون ــابِقُونَ الس الســونَ * و بقَرالْم ــك أُولَئ  
 ].١١، ١٠: الواقعة[

السابقون يف الدنيا : عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا قال الشيخ
 .إىل اخلريات، هم السابقون يف اآلخرة لدخول اجلنات

أولئك الذين هذا وصفهم املقربون عند اهللا، يف جنات النعيم، 
 .ى عليني، يف املنازل العاليات، اليت ال مرتلة فوقهايف أعل
هداقْت ماهدى اُهللا فَبِهده ينالَّذ كأُولَئ ]٩٠: األنعام.[ 
واربا صا لَمرِنونَ بِأَمدهةً يمأَئ مهنا ملْنعجو  

  ].٢٤: السجدة[



 
 ٥ انطلق بنا

 االنطالقة األوىل
 :أخي املسلم

جر هذه الدعوة وإشراقة الرسالة، وكم هو انطلق بنا نرى ف
إا أمة اجلهاد والدعوة، .. اجلهد الذي بذل، والصرب الذي ركب

وصحابته الكرام رضي اهللا عنهم يسريون يف ثلة  نيب األمة حممد 
من القوم بينهم بعري واحد يتعاقبونه، ومن كثرة املشي وعورة 

وسقطت األظافر، الطريق وقلة الظهر الذي يركب؛ نقبت األقدام 
 .لكن املوكب املبارك يسري وال يتوقف

خرجنا مع : عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال
يف غزاة، وحنن ستة نفر بيننا بعري نعتقبه فنقبت  رسول اهللا 

فكنا نلف على أرجلنا  أقدامنا ونقبت قدمي، وسقطت أظفاري
(...اخلرق 
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١(. 
 التسليم ووجوه هذا نيب األمة عليه أفضل الصالة وأمت

الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني، وهذا بعض مما أصام يف غزوة 
واحدة لرفعة هذا الدين وإعالء كلمته فماذا أصابك أيها املسلم 
وأنت تقوم بأمر الدعوة إىل اهللا ونشر هذا الدين؟ دعنا هذه املرة 

 ننطلق لنرى ماذا أصابك وال تستح مما قدمت؟

                                           
 .متفق عليه )١(



 
 ٦ انطلق بنا

 ةاالنطالقة الثاني
من سنن اهللا عز وجل الكونية أن ال مهادنة بني اإلسالم 
والكفر وال التقاء، لكنها مراحل ضعف وانكسار، وإال فالصراع 
بني احلق والباطل قائم واملعركة بني اإلسالم والكفر دائمة، وال يزال 
هذا الدين ترسل له السهام وتصوب إليه الرماح منذ فجر انطالقته 

حىت ينهض، ومنها ما جترحه حىت يربأ ووضه  فمنها ما تقعده حينا
 .وبرأه مرهون مبن محله

وموجات الكفر العاتية لوأد هذا الدين تتخذ طرقًا متعددة 
وأشكاالً متفرقة، وكلها ترمي بقوس واحد لقتله وإطفاء نوره، 
ولقد جرب أهل الكفر مجيع الوسائل والطرق وأبلوا يف ذلك أكثر 

  .اشتد عود هذا الدين ومنت دوحتهالبالء وأشده، ورغم ذلك 
دعنا نتأمل هذه األيام يف احلصار االقتصادي الذي يضرب 
على أكثر بالد العامل اإلسالمي، فإذا دول الكفر تشد وطأا على 
املسلمني حىت هلك احلرث والنسل، ومات املرضى، وختلف منو 
الصغار، وأسقطت احلوامل، وتوقفت الصناعة، وتعطلت الزراعة، 

 .تأخر االقتصاد، وما أشبه الليلة بالبارحةو
كتبت قريش على بين هاشم وبين عبد املطلب، كتابا أال 
ينكحوا إليهم وال ينكحوهم، وال يبيعوا منهم شيئا وال يبتاعوا 
منهم، وال يقبلوا منهم صلحا أبدا، وال تأخذهم م رأفة حىت 

عامر يف شعب  للقتل، فحوصر الرسول  يسلموا رسول اهللا 



 
 ٧ انطلق بنا

ما يقارب الثالث سنوات حىت جهدوا وكان ال يصل إليهم شيء 
إال سرا، وقطعت قريش عنهم األسواق حىت كان يسمع أصوات 
نسائهم وأبنائهم يتضارعون من رواء الشعب من اجلوع فأكلوا من 

 .ورق الشجر وجلود احليوانات
واملعاناة الصعبة  وبعد هذا احلصار الشديد واحلرب الضروس

ر اإلسالم من ضيق هذا الشعب الصغري حىت عم شعاب خرج نو
األرض الواسعة وبعد أن أكل املسلمون ورق الشجر من قلة ذات 
اليد، أتت إليهم كنوز كسرى وخزائن قيصر، لكننا ننتظر من أهل 

 ..اإلسالم صدق العودة، وحسن االتباع وفضيلة التأسي
 فمىت تكون االنطالقة؟



 
 ٨ انطلق بنا

 االنطالقة الثالثة
أن نساء اخلليج  ٧٠لة األسرة يف العدد رقم ذكرت جم
مليارات ريال على  ٣عن  م مبلغا يزيد ١٩٩٧أنفقن يف عام 

مليون ريال لصبغات الشعر،  ١٥العطور، وأنفقن حوايل 
 .وملكت األزياء واملوضة عقوهلن وقلون واسترتفت جيون

ما نصيب اإلسالم من : والسؤال مع األرقام املهولة والكبرية
 ؟ذلك

دعنا أخي املسلم أخيت املسلمة ننطلق لنرى ابنة الصديق رضي 
وكيف تضحي ! اهللا عنهما وكيف هو هم الدين يف قلبها وفكرها

 .بنطاقها وتشقه نصفني وهو من أغلى وأمثن ما متلك رضي اهللا عنها
وأيب  صنعت سفرة للنيب : "عن أمساء رضي اهللا عنها قالت

ما أجد شيئا أربطه إال نطاقي، : بكر حني أراد املدينة فقلت أليب
 .)1F١("فشقيه، ففعلت، فسميت ذات النطاقني: قال

من منكن تضحي ببعض ما حتب لتنفق يف : ولنساء اليوم
سبيل اهللا، وتعني على رفعة أمر الدعوة، وتيسري حاجات الفقراء 

 .واملساكني
ال تشقي نطاقك أيتها املسلمة بل اقتصري على ما كان 

 .ا بقي ليوم تشخص فيه األبصارضروريا وقدمي م

                                           
 .رواه البخاري )١(



 
 ٩ انطلق بنا

 االنطالقة الرابعة
يف زمن كثر فيه املخالفون وزاد عدد اادلون حىت فنت كثري 
من الرعاع وتساهلوا بأمر الدين وساروا خلف كل ناعق فغزت 
قلوم الشبهات، وحركت جوارحهم الشهوات، فأصبح اسم 

فيه عما يوافق  اإلسالم كسريا يف نفوسهم ذليالً يف ديارهم يبحثون
هواهم وجيرون فيه خلف كل زلة، انطلق بنا لنرى صورا مذهلة يف 

وكيف هو أمر التسليم والرضا واملتابعة دون  مدينة الرسول 
 .تراجع وال شك، وال تأخر وال تردد
املدينة  ملا قدم رسول اهللا : عن الرباء رضي اهللا عنه قال

ر شهرا، وكان حيب صلى حنو بيت املقدس ستة عشر أو سبعة عش
قَد نرى تقَلُّب وجهِك في : تعاىل أن يوجه إىل الكعبة فأنزل اهللا

فوجه حنو الكعبة ] ١٤٤: البقرة[ السماِء فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها
: وصلى معه رجل العصر، مث خرج فمر على قوم من األنصار فقال

نه قد وجه إىل الكعبة، فاحنرفوا وأ هو يشهد أنه صلى مع النيب 
(وهم ركوع يف صالة العصر
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١(. 
مسعوا خربا عنه  ما أسرع تأسيهم وامتثاهلم ألمر الرسول 

  فلم يترددوا يف التمسك به بل مل ينتظروا رفع رءوسهم من
إىل  الركوع، وبادروا بالتوجه إىل حيث توجه النيب والقدوة 

 .الكعبة املشرفة وهم ركوع
                                           

 .رواه البخاري )١(



 
 ١٠ انطلق بنا

قف آخر من مواقف التسليم والرضى، ملا حرمت وهذا مو
 .ماذا كان اجلواب؟. ،.اخلمر والناس جياع والقدور تغلي

جاءه  عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
أكلت : "فسكت، مث أتاه الثانية فقال" أكلت احلمر: "جائ فقال

 ".أفنيت احلمر: "فسكت، مث أتاه الثالثة فقال" احلمر
إن اهللا ورسوله ينهيانكم عن : "ديا فنادى يف الناسفأمر منا

 ".حلوم احلمر األهلية
(فأكفئت القدور وأا لتفور باللحم
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١(. 
يف  مل يفكر أولئك األخيار احملبون املتبعون للحبيب الكرمي 

التحايل أو البحث عن فرصة أو استثناء خاصة واجلوع يطوي 
يف ميكن ذلك وقد البطون والطعام قارب االستواء والنضج، وك

كانوا يدركون متام اإلدراك أن من األمور األساسية يف احلب أن 
 .يكون هوى احملب تابعا ألمر احلبيب

مواقف الطاعة واالنقياد هلذا الدين كثرية متعددة تربهن 
 .النفوس بصدق عن عمق اإلميان وصدق اإلسالم يف

 كنت ساقي القوم يف مرتل أيب: عن أنس رضي اهللا عنه قال
طلحة رضي اهللا عنه وكان مخرهم يومئذ الفضيح، فأمر رسول اهللا 

 أال إن اخلمر قد حرمت: "مناديا ينادي." 
 ".اخرج فأهرقها: "فقال يل أبو طلحة: قال

                                           
 .رواه البخاري )١(



 
 ١١ انطلق بنا

(فخرجت فهرقتها، فجرت يف سكك املدينة
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١(. 
وفيه إشارة إىل توارد من كانت : يقول احلافظ ابن حجر
(حىت جرت يف األزفة من كثرا عنده من املسلمني على إراقتها
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٢(. 
ومت هذا كله من غري قيل وقال، وتردد واستفسار، فقد روى 

فإين لقائم : "اإلمام البخاري عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
وهل بلغكم : "أسقي أبا طلحة وفالنا وفالنا إذ جاء رجل فقال

 ".اخلرب؟
 ".وما ذاك؟: "فقالوا

 ".حرمت اخلمر: "قال
 ".أهرق هذه القالل يا أنس" :قالوا
 .)6F٣("فما سألوا عنها وال راجعوها بعد خرب الرجل: "قال

 !يا له من استسالم مطلق، وانقياد كامل
: وإن حتاورت اليوم مع مدخن، أو مقيم على معصية سألك

أنا مدمن منذ سنوات وكيف أتركه؟ أفارق األمر وكيف، وإن 
إِنما يام وطريقة تفكريهم تأملت األمر رأيت جمانبة اآلية لواقع ح

كَانَ قَولَ الْمؤمنِني إِذَا دعوا إِلَى اِهللا ورسوله ليحكُم بينهم أَنْ 
 ].٥١: النور[ يقُولُوا سمعنا وأَطَعنا وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

                                           
 .رواه البخاري )١(
 .)٣٩/ ١٠(فتح الباري  )٢(
 .رواه البخاري )٣(



 
 ١٢ انطلق بنا

إن : له والبعض اليوم إذا أخذت مبجامع عقله وقلبه وقلت
 نعم لكن ما البديل؟: اشة وما يعرض فيها حرام؟ قالالش

عجبا حلفيد أولئك أين الطاعة واالستسالم؟ وهل يشترط 
 بديل لتطيع وتبتعد عن احلرام؟

للنطلق إىل قلوبنا فنصلحها، وأنفسنا فرتكيها، وعندها نعرف 
ومن لذة الطاعة ونعيم القبول، والرضا بأمر اهللا عز وجل وحكمه 

 ].٢: الطالق[  يجعلْ لَه مخرجايتقِ اَهللا



 
 ١٣ انطلق بنا

 االنطالقة اخلامسة
ما رأت األمة ذالً وخضوعا وال حمبة للكفار مثل ما نرى يف 
هذا الزمن أليس البعض يسافر سائحا لبالدهم معجبا بأخالقهم 
مرددا صدى أحاديثهم وأقواهلم، أمل يسود أهل الصحف صحفهم 

والنموذج الياباين؟ أمل جتري املرأة  بالثناء على النموذج الغريب
املسلمة خلفهم تابعة هلم يف األزياء واملالبس وقصات الشعر، إا 
تبعية وال شك نابعة من هزمية نفسية وبعد عن العقيدة الصحيحة 

 .وتعاليم هذا الدين لقد سقط الوالء والرباء إال من قلوب القليل
 واقعة ملؤها العز دعنا نرى ونسمع ما يقوله اإلمام الطربي يف

 .والفخار والرفعة والسؤدد
املسلمون  ملا نزلت جنود املسلمني الريموك بعث إليهم: قال

 ".إنا نريد كالم أمريكم ومالقاته، فدعونا نأته ونكلمه"
 .فأبلغوه فأذن هلم

فأتاه أبو عبيدة ويزيد بن أيب سفيان كالرسول، واحلارث بن 
ل بن سهيل رضي اهللا عنهم، هشام، وضرار بن األزور، وأبو جند

ومع أخي امللك يومئذ ثالثون رواقا يف عسكره، وثالثون سرادقًا، 
 .كلها من ديباج

ال نستحل : فلما انتهوا إليها أبوا أن يدخلوا عليه فيها، وقالوا
 .احلرير فأبرز لنا

أمل أقل لكم هذا : فربز إىل فرش ممهدة وبلغ ذلك هرقل، فقال



 
 ١٤ انطلق بنا

 .ال شام وويل للروم من املولود املشئومأول الذل، أما الشام ف
فأمر هلم بفرش . قال الصحابة ال نستحل دخوهلا: ويف رواية
 .بسط من حرير

  وال جنلس على هذه: قاال
(فجلس معهم حيث أحبوا
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١(. 
وملا عصفت باألمة رياح الذل واهلزمية جلس الكثري من 

 .املسلمني حيث أحب األعداء
موكب مهيب مثل موكب  فيما ترى مىت ينطلق الركب يف

 أولئك السلف الصاحل؟

                                           
 .)١٠، ٩/ ٧(البداية والنهاية  )١(



 
 ١٥ انطلق بنا

 االنطالقة السادسة
منهن اخلراجة .. نساء اليوم يسابقن الرجل يف كل واد

الوالجة اليت ال يقر هلا قرار، ومنهن اليت تالعب الشيطان بعباءا 
فاختذا زينة وفتنة ومنهن من ال ترى أثر تعاليم اإلسالم يف لباسها 

 .ومأكلها ومشرا
عنك نساء اليوم مع أن فيهن خريات تقر ن أعني  دع

 .املسلمني ولننطلق نرى واقع نساء السلف وكيف كن
 عن أيب أسيد األنصاري رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا 

وهو خارج من املسجد فاختلط رجال مع النساء يف الطريق، فقال 
(استأخرن فإنه ليس لكن أن حتققن: "رسول اهللا 
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 الطريق )١
 .)9F٢("عليكن حبافات الطريق

فكانت املرأة تلتصق باجلدار حىت إن ثوا يتعلق باجلدار من 
 .لصوقها به

مل ال حتجني وال : أما سودة رضي اهللا عنها فإا ملا سئلت
 تعتمرين كما يفعل أخواتك؟

 .قد حججت واعتمرت وأمرين اهللا أن أقر يف بييت: قالت
ب حجرا حىت فواهللا ما خرجت من با: قال الراوي
(أخرجت جنازا
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٣(. 
                                           

 .حتققن الطريق أي تركنب حقها وهو وسطها )١(
 .رواه أبو داود )٢(
 .)١٨٠/ ١٤(القرطيب  )٣(



 
 ١٦ انطلق بنا

ولقد (أحكام القرآن : وقال أبو بكر ابن العريب يف كتابه
أصون عياالً وال  دخلت نيفًا على ألف قرية من برية فما رأيت

أعف نساء من نساء نابلس، اليت رمي ا اخلليل عليه الصالة 
يق والسالم يف النار، فإين أقمت فيها شهرا فما رأيت امرأة يف طر

ارا إال يوم اجلمعة فإن خيرجن إليها حىت ميتلئ منهن، فإذا قضيت 
الصالة وانقلنب إىل منازهلن مل تقع عيين على واحدة منهن إىل 

 ).اجلمعة األخرى
احلال مبكية واجلدار سقط وإال منذ مىت واملسلمة : واليوم

تعرض مفاتنها للغادي والرائح؟ ومنذ مىت واملسلمة تنصب نفسها 
ألعني اجلائعة من الذئاب البشرية؟ وإن سلمت هي مل يسلم ل

 .الشاب املسكني
لقد انزوى العفاف، واستحيا احلياء، وعف العفاف حىت ال 
يكاد يرى على سواد األمة إال من رحم ريب من املؤمنات 
الصادقات الطائعات هللا ولرسوله، فأنعم وأكرم ن من أمهات 

 .وبنات وزوجات



 
 ١٧ انطلق بنا

 بعةاالنطالقة السا
تباطأت األقدام عن السري للجهاد يف سبيل اهللا، ورفع راية 

: يقول هذا الدين، وماتت اهلمم دون اللحاق بااهدين والنيب 
من مات ومل يغز، ومل حيدث نفسه بغزو، مات على شعبة من "

 .)11F١("النفاق
انطلق بنا أخي املسلم لنلج من باب عظيم من أبواب الدعوة 

 .نه، إنه اجلهاد يف سبيل اهللاإىل اهللا وإعلءه دي
قام فيهم فذكر  عن أيب قتادة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

أن اجلهاد يف سبيل اهللا واإلميان باهللا أفضل األعمال، فقام رجل 
يا رسول اهللا أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا أتكفر عين : فقال

 نعم، إن قتلت يف سبيل اهللا: "رسول اهللا  :خطاياي؟ فقال له
:  مث قال رسول اهللا " وأنت صابر حمتسب مقبل غري مدبر

أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا أتكفر عين : قال" كيف قلت"
نعم وأنت صابر حمتسب، مقبل : "خطاياي؟ فقال رسول اهللا 

 .)12F٢("غري مدبر، إال الدين، فإن جربيل عليه السالم قال يل ذلك
ين أنا يا رسول قال رجل أ: وعن جابر رضي اهللا عنه ، قال

فألقى مترات كن يف يده، مث قاتل " يف اجلنة: "اهللا إن قتلت؟ قال
(حىت قتل
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٣(. 
                                           

 .لمرواه مس )١(
 .رواه مسلم )٢(
 .رواه مسلم )٣(



 
 ١٨ انطلق بنا

وأصحابه  انطلق رسول اهللا : وعن أنس رضي اهللا عنه قال
 حىت سبقوا املشركني إىل بدر، وجاء املشركون فقال رسول 

فدنا " ال يقدمن أحد منكم إىل شيء حىت أكون أنا دونه: "اهللا 
قوموا إىل جنة عرضها السموات : "رسول اهللا  ركون فقالاملش

يا : يقول عمري بن احلمام األنصاري رضي اهللا عنه: قال" واألرض
بخ : قال" نعم: "رسول اهللا جنة عرضها السموات واألرض؟ قال

ال : قال" ما حيملك على قولك بخ بخ؟: "بخ فقال رسول اهللا 
فإنك من : "ن من أهلها، قالواهللا يا رسول اهللا إال رجاء أن أكو

(فأخرج مترات من قرنه" أهلها
14F

، فجعل يأكل منهن مث قال لئن أنا )١
حييت حىت آكل مترايت هذه إا حلياة طويلة فرمى مبا كان معه من 

(التمر، مث قاتلهم حىت قتل
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٢(. 
ثالث مناذج سريعة من سجل حافل ألمة اجلهاد حيتاج إىل 

إىل حالة األمة اليوم وما تردت فيه من قراءته وتأمل واقعه مث النظر 
 .الذل واهلوان

                                           
 .هو جعبة النشاب: القرن بفتح القاف والراء )١(
 .رواه مسلم )٢(



 
 ١٩ انطلق بنا

 االنطالقة الثامنة
 جاء ناس إىل النيب : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

أن ابعث معنا رجاال يعلمونا القرآن والسنة فبعث إليهم سبعني 
القراء، فيهم خايل حرام، يقرءون : رجال من األنصار يقال هلم

الليل يتعلمون، وكانوا بالنهار جييئون باملاء، القرآن ويتدارسون ب
فيضعونه يف املسجد، وحيتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام ألهل 

فعرضوا هلم فقتلوهم قبل أن  الصفة، وللفقراء، فبعثهم النيب 
اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك : يبلغوا املكان، فقالوا

خال أنس من خلفه ، فطعنه برمح  ورضيت عنا، وأتى رجل حراما
: فزت ورب الكعبة، فقال رسول اهللا : حىت أنفذه فقال حرام

اللهم بلغ عنا أنا قد لقيناك : وإم قالوا إن إخوانكم قد قتلوا"
 .)16F١("فرضينا عنك ورضيت عنا

فزت ورب الكعبة، وما ذاك : هذا حرام يقول: أخي املسلم
 ، فأين حنن من حرام وفعله؟إال من إميان سعى به لنيل الشهادة

 ! ومىت يوم الفوز لنا ولك؟

                                           
 .متفق عليه واللفظ ملسلم )١(



 
 ٢٠ انطلق بنا

 االنطالقة التاسعة
فترة الشباب فترة حامسة يف حياة اإلنسان وهي مرحلة 

 .الزرع واإلنتاج والعمل والنشاط
وما قامت أمة من األمم بعد توفيق اهللا عز وجل إال على مهم 

 .وأكتاف شباا ورجاهلا
رحم ربك يهيمون يف أودية  اليوم شباب اإلسالم، إال من

الضياع واالحنراف، هواية أحدهم ليست اجلهاد يف سبيل اهللا وال 
طلب العلم وال حتصيل الفوائد بل هم الكثري وهوايته متابعة 
املوسيقى والرقص وإن أردت شاهد عدل على هذا العار فقلب 
صفحات االت لترى كثرة هواة املراسلة وحميب التعارف كما 

 .يدعون
اإلسالم األول  انطلق بنا لنرى واقع شباب صدر: ولتقر عينك

 .حينما كانت السيوف حمبوبتهم واجلهاد هوايتهم ورغبتهم
حدثنا مسدد : قال اإلمام البخاري رمحه اهللا يف صحيحه

حدثنا يوسف بن املاجشون عن صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن 
ف يف الصف يوم بدر بينا أنا واق: عوف عن أبيه عن جده أنه قال

فنظرت عن مييين ومشايل فإذا أنا بغالمني من األنصار حديثة أسناما 
يا عم، هل : متنيت أن أكون بني أضلع منهما، فغمزين أحدمها فقال

: نعم ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: تعرف أبا جهل؟ قلت
والذي نفسي بيده لئن رأيته ال  أخربت أنه يسب رسول اهللا 

ق سوادي سواده حىت ميوت األعجل منا، فتعجبت لذلك يفار



 
 ٢١ انطلق بنا

فغمزين اآلخر فقال مثلها، فلم أنشب أن نظرت إىل أيب جهل جيول 
أال إن هذا صاحبكما الذي سألتماين، فابتدراه : يف الناس فقلت

: فأخرباه فقال فضرباه حىت قتاله مث انصرفا إىل رسول اهللا 
هل مسحتما : "قتلته، فقال اأن: قال كل واحد منهما" أيكما قتله؟"

سلبه " كالكما قتله: "ال فنظر يف السيفني فقال: ؟ قاال"سيفيكما
ملعاذ بن عمرو بن اجلموح، وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو 

 .بن اجلموح
على أي شيء ترىب األجيال القادمة؟ .. ولآلباء واألمهات

يوم، واحلساب وماذا يغرس يف قلوم؟ إا األمانة واملسئولية ال
 .واجلزاء غدا



 
 ٢٢ انطلق بنا

 االنطالقة العاشرة 
لنقلب صفحات مضت ونستحث اخلطى لنرى معركة محي 

 .فيها الوطيس واشتدت فيها سيوف املشركني
موقف واحد يرويه أنس رضي .. إا معركة أحد املشهورة

يا : غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال :اهللا عنه إذ يقول
أول قتال قاتلت املشركني، لئن اهللا أشهدين رسول اهللا غبت عن 

قتال املشركني لريين اهللا ما أصنع، فلما كان يوم أحد، وانكشف 
اللهم إين اعتذر إليك مما صنع هؤالء يعين أصحابه : املسلمون قال

وأبرأ إليك مما صنع هؤالء يعين املشركني مث تقدم فاستقبله سعد بن 
ورب النضر، إين أجد رحيها من  يا سعد بن معاذ اجلنة: معاذ، فقال

: دن أحد، قال سعد، فما استطعت يا رسول اهللا ما صنع، قال أنس
به بضعا ومثانني ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية  فوجدنا

بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به املشركون، فما عرفه أحد إال 
 .أخته ببنانه

فيه وفيه  كنا نرى أو نظن أن هذه اآلية نزلت: قال أنس
 من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اَهللا علَيه: أشباهه

(إىل آخر اآلية] ٢٣: األحزاب[
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١(. 

                                           
 .رواه البخاري )١(



 
 ٢٣ انطلق بنا

 االنطالقة احلادية عشر
(قال احلافظ ابن كثري
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رمحه اهللا تعاىل يف سياق قصة مقتل  )١
فلما تواجه اجليشان قال مسيلمة : مسيلمة الكذاب يوم اليمامة

اليوم يوم الغرية ، اليوم إن هزمتم، تستنكح النساء سبيات، : ومهلق
وينكحن غري حظيات، فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم، 
وتقدم املسلمون حىت نزل م خالد بن الوليد على كثيب يشرف 
على اليمامة فضرب به عسكره وراية املهاجرين مع سامل موىل أيب 

 .ت بن قيس بن مشاسحذيفة، وراية األنصار مع ثاب
والعرب على راياا فاصطدم املسلمون والكفار فكانت جولة 
وازمت األعراب مث تذامر الصحابة بينهم وقال ثابت بن قيس بن 

عودمت أقرانكم ونادوا من كل جانب، أخلصنا يا  بئس ما: مشاس
خالد فخلصت ثلة من املهاجرين، واألنصار ومحى الرباء بن معرور 

أى احلرب أخذته العرواء فيجلس على ظهر الرحال حىت وكان إذا ر
 .يبول يف سراويله مث يثور كما يثور األسد

وقاتلت بنو حنيفة قتاال مل يعهد مثله وجعلت الصحابة 
يا أصحاب سورة البقرة بطل السحر : يتواصون بينهم ويقولون

اليوم، وحفر ثابت بن قيس لقدميه يف األرض إىل أنصاف ساقيه 
لواء األنصار بعدما حتنط وتكفن، فلم يزل ثابتا حىت قتل  وهو حامل

هناك، وقال املهاجرون لسامل موىل أيب حذيفة أختشى أن نؤتى من 
                                           

 .)٧١٧/ ٦(البداية والنهاية  )١(



 
 ٢٤ انطلق بنا

أيها : قبلك؟ فقال بئس حامل القرآن أنا إذا وقال زيد بن اخلطاب
الناس عضوا على أضراسكم واضربوا يف عدوكم وامضوا قدما 

اهللا، أو ألقى اهللا فأكلمه حبجيت  واهللا ال أتكلم حىت يهزمهم: وقال
يا أهل القرآن زينوا : فقتل شهيدا رضي اهللا عنه وقال أبو حذيفة

 .وأصيب رضي اهللا عنه  القرآن بالفعال، ومحل فيهم حىت أبعدهم
ومحل خالد بن الوليد حىت جاوزهم وسار جلبال مسيلمة 
وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله مث رجع مث وقف بني الصفني 

أنا ابن الوليد العود، أنا ابن عامر وزيد، مث نادى : ودعا الرباز وقال
بشعار املسلمني وجعل ال يربز له أحد إال قتله وال يدنو منه شيء 
إال أكله ودارت رحى املسلمني مث اقترب من مسيلمة فعرض عليه 
النصف والرجوع إىل احلق فجعل شيطان مسيلمة يلوي عنقه ال 

ما أراد مسيلمة يقارب من األمر صرفه عنه يقبل منه شيئا وكل
شيطانه فانصرف عنه خالد وقد ميز خالد املهاجرين من األنصار 
من األعراب وكل بين أب على رايتهم يقاتلون حتتها حىت يعرف 
الناس من أين يؤتون وصربت الصحابة يف هذا املوطن صربا مل يعهد 

فتح اهللا عليهم ووىل مثله ومل يزالوا يتقدمون إىل حنور عدوهم حىت 
الكفار األدبار وأتبعوهم يقتلون يف أقفائهم ويضعون السيوف يف 

أجلئوهم إىل حديقة املوت وقد أشار عليهم  رقام حيث شاءوا حىت
حمكم اليمامة وهو حمكم بن الطفيل لعنة اهللا بدخوهلا فدخوهلا وفيها 

ر حمكم بن عدو اهللا، مسيلمة لعنة اهللا وأدرك عبد الرمحن بن أيب بك



 
 ٢٥ انطلق بنا

الطفيل فرماه بسهم يف عنقه وهو خيطب فقتله، وأغلقت بنو حنيفة 
يا : احلديقة عليهم وأحاط م الصحابة ، وقال الرباء بن مالك

معشر املسلمني ألقوين عليهم يف احلديقة فاحتملوه فوق اجلحف 
ورفعوها بالرماح حىت ألقوه عليهم من فوق سورها، فلم يزل 

حىت فتحه ودخل املسلمون احلديقة من حيطاا يقاتلهم دون باا 
وأبواا يقتلون من فيها من املرتدة من أهل اليمامة حىت خلصوا إىل 
مسيلمة لعنة اهللا وإذا هو واقف يف ثلمة جدار كأنه مجل أورق، 
وهو يريد يتساند، ال يعقل من الغيظ، وكان إذا اعتراه شيطانه أزبد 

م إليه وحشي بن حرب موىل جبري حىت خيرج الزبد من شدقيه، فتقد
بن مطعم فرماه حبربته فأصابه وخرجت من اجلانب اآلخر وسارع 

مساك بن خرشة فضربه بالسيف فسقط فنادت امرأة  إليه أبو دجانة
وأمري الوضاءة قتله العبد األسود، فكان مجلة من قتلوا : من القصر

يل أحد يف احلديقة ويف املعركة قريبا من عشرة آالف مقاتل، وق
وعشرون ألفا، وقتل من املسلمني ستمائة، وقيل مخسمائة، فاهللا 

 .أعلم اهـ خمتصرا
رحلة جهادية سريعة إلعالء راية هذا الدين، : أخي املسلم

فهل متنيت أن تكون مشاركًا فيها حتت راية خالد بن الوليد رضي 
 اهللا عنه؟



 
 ٢٦ انطلق بنا

 االنطالقة الثانية عشر
سلمة فترة طويلة لكن كيف فترة الضحى يف حياة املرأة امل

هي االستفادة منها؟ أتصرف يف النوم، أو اخلروج لألسواق أو 
للمحادثة يف اهلاتف والقيل والقال؟ إا أوقات مثينة وساعات لن 

 .تعود حال املوافقات خمتلف وارهن مطية إىل اجلنة
 .عن جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها

ني صلى الصبح، وهي خرج من عندها بكرة ح أن النيب 
ما زلت : "يف مسجدها مث رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة فقال

لقد : "نعم، قال النيب : قالت" على احلال اليت فارقتك عليها؟
قلت بعدك، أربع كلمات، ثالث مرات، لو وزنت مبا قلت منذ 

 سبحان اهللا وحبمده، عدد خلقه ورضا نفسه ،: اليوم لوزنتهن
 .)19F١("لماتهوزنة عرشه ومداد ك

 .انطلق بنا لنرى موقفا آخر.. أخي املسلم
منوذج ضحى يوم واحد يف بيت النبوة، وحال أمهات املؤمنني 

 .يف تلك األوقات
 :عن القاسم قال

كنت إذ غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها فغدوت يوما 
فَمن اُهللا علَينا ووقَانا عذَاب : فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ

 ].٢٧: الطور[ لسمومِا
                                           

 .رواه مسلم )١(



 
 ٢٧ انطلق بنا

وتدعو وتبكي، وترددها، فقمت حىت مللت القيام فذهبت 
إىل السوق حلاجيت، مث رجعت فإذا هي قائمة كما هي، تصلي 

 .وتبكي
ونساء هذا الزمن يبكني وبكثرة لكن ملاذا وملن؟ وفترة 

 .الضحى لغالب نساء اليوم كيف تقضى؟



 
 ٢٨ انطلق بنا

 االنطالقة الثالثة عشر
ع يف واقع حياة الناس اليوم، وندر أن كثر الغش واخلدا

 .جتد الصادق الصدوق يف أداء األمانة املبتعد عن الغش واخلديعة
وإن كانت نتيجة املعصية واضحة معلومة يف اآلخرة فإن ماهلا 

 .يف الدنيا أقرب
ذكر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه ى يف خالفته 

(عن مذق
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يلة يف حواشي املدينة، فإذا اللنب باملاء، فخرج ذات ل )١
 :بامرأة تقول البنة هلا

 أال متذقني لبنك فقد أصبحت؟
  كيف أمذق وقد ى أمري املؤمنني عن املذق؟: فقالت اجلارية

 .قد مذق الناس فامذقي، فما يدري أمري املؤمنني: فقالت
إن كان عمر ال يعلم، فإله عمر يعلم، ما كنت ألفعله : فقالت
 .وقد ى عنه

 :وقعت مقالتها من عمر، فلما أصبح دعا عاصما ابنه فقالف
يا بين، اذهب إىل موضع كذا وكذا، فاسأل عن اجلارية 

 .ووصفها له
: فذهب عاصم، فإذا هي جارية من بين هالل، فقال له عمر

 .اذهب يا بين فتزوجها فما أحراها أن تأيت بفارس يسود العرب
م بنت عاصم بن فتزوجها عاصم بن عمر، فولدت له أم عاص

                                           
 .أي مزجه به: مذق اللنب باملاء )١(



 
 ٢٩ انطلق بنا

عمر بن اخلطاب، فتزوجها عبد العزيز بن مروان بن احلكم، فأتت 
(بعمر بن عبد العزيز
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١(. 

                                           
 .)٢٣(احلكم سرية عمر بن عبد العزيز البن عبد  )١(



 
 ٣٠ انطلق بنا

 االنطالقة الرابعة عشر
بعض الناس يهيأ اهللا عز وجل له األسباب لنصرة هذا الدين 
من خالل عمله ومنصبه لكنه يأىب ذلك ويكون حجر عثرة يف سبيل 

مقدما وظيفته على دينه، ملبسا عليه  نشر اخلري وبثه بني املسلمني
إبليس بأمور واهية، وتراه يسخط اهللا عز وجل يف سبيل وهم لديه، 
وهو إرضاء الناس أو من جبواره من العاملني أو ومن هم أعلى منه 

 .مرتبة من األجراء واملديرين
أن رجال من : روي النسائي عن شداد بن اهلاد رضي اهللا عنه

أهاجر معك، : فآمن به، واتبعه مث قال نيب األعراب جاء إىل ال
بعض أصحابه، فلما كانت غزوة خيرب غنم النيب  فأوصى به النيب 

 ا ، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعىسبي 
قسم قسمه لك : ما هذا؟ قالوا: ظهرهم فلما جاء، دفعوه إليه، فقال

 .النيب 
قسمته : "ا هذا؟ قالم: فقال فأخذه فجاء به إىل النيب 

ما على هذا اتبعتك، ولكين اتبعتك على أن أرمى ههنا : قال" لك
إن تصدق اهللا : "وأشار إىل حلقه بسهم فأموت فأدخل اجلنة، فقال

 فلبثوا قليال مث ضوا يف قتال العدو، فأيت به النيب " يصدقك
: قالوا" أهو هو" حيمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النيب 

 "....صدق اهللا فصدقه: "، قال نعم



 
 ٣١ انطلق بنا

 االنطالقة اخلامسة عشر
جلج الرياء والسمعة حتيط بنا من كل جانب، فأضحى الكثري 
مهه ماذا قال املدير؟ وماذا قال الناس؟ وماذا قال فالن؟ دعونا ننطلق 

: سنوات طويلة لنسمع من حصني بن عبد الرمحن، وهو حيدثنا قال
يكم رأى الكوكب الذي انقض أ: كنت عند سعيد بن جبري فقال

 أما إين مل أكن يف صالة ولكين : أنا مث قلت: البارحة؟ فقلت
(..لدغت 
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١(. 
لقد نفى عن نفسه إيهام العبادة حرصا على اإلخالص، 

  .والبعد عن الرياء والتزين مبا ليس فيه رضي اهللا عنهم أمجعني
فأين موقع اإلخالص من قلبك ونفسك وهل أنت ممن يكتم 

كتم سيئاتك، وهل جاهدت نفسك لتنطلق مع أولئك كما ت
  .الركب من املوحدين

                                           
 .رواه البخاري )١(



 
 ٣٢ انطلق بنا

 االنطالقة السادسة عشر
صدق التسليم وسالمة املتابعة داللة على االنقياد والطاعة، 
فإن كانت هللا عز وجل فأنعم ا من عبادة وقربة، وإن كانت 
تبعية للغرب وللموضات فهي ذل وازامية وقد يقود التشبه إىل 

 .مور حمرمة ال جتوزأ
تأملي أيتها املسلمة يف حال أخواتك ومن أين يستقني 
أزيائهن؟ ومن أين جتلب هلن املوضات؟ بل وتأملي يف لباس امرأة 
مسلمة وهي كاسية عارية متلهفة إىل دور األزياء الغريبة وال يهمها 

 األمر هل يوافق شروط اللباس الشرعي أم ال؟
ئشة وفاطمة فإذا ا جتري وراء امرأة مسلمة تقول قدويت عا

ويفضحها مشني اللباس، .. وتقول.. موديل ديانا، وأخرى تقول
 .باد، والنحر مباح لكل ناظر وسوء االنقياد، فإذا الصدر

بينا حنن عند : أخرج ابن أيب حامت عن صفية بنت شيبة قالت
فذكرنا نساء قريش وفضلهن ، فقالت : عائشة رضي اهللا عنها قالت

 :رضي اهللا عنهاعائشة 
إن لنساء قريش فضال، وإين واهللا ما رأيت أفضل من نساء 
األنصار، أشد تصديقا لكتاب اهللا، وال إميانا بالترتيل، لقد أنزلت 

] ٣١: النور[ ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن: سورة النور
 .هاانقلب رجاهلن إليهن يتلون عليهن ما أنزل اهللا إليهم في

ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة، 



 
 ٣٣ انطلق بنا

فما منهن امرأة إال قامت إىل مرطها املرحل، فاعتجرت به تصديقا 
 وإميانا مبا أنزل اهللا من كتابه، فأصبحن وراء رسول اهللا 

(متعجرات كأن علي رءوسهن الغرابان
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١(. 

                                           
 .رواه أبو داود )١(



 
 ٣٤ انطلق بنا

 االنطالقة السابعة عشر
هن متوالية، بعضهن ال يتجاوز مهوم نساءنا كثرية وغموم

مهها حذاء أو فستانا، وأخرى مهها املؤرق مىت جتد حذاء يتطابق 
لونه مع فستاا، وكثريات يتبادلن تلك اهلموم يف اجللسات وعرب 

 .اهلاتف
 انطلق بنا نرى اهلموم الصادقة والقلوب احلية؟

إين استقبح : ألمساء بنت عميس قالت فاطمة بنت حممد 
بالنساء، يطرح على املرأة الثوب فيصفها تعين إذا ماتت  ما يصنع

 .ووضعت على نعشها
يا ابنة رسول اهللا ، أال أريك شيئا رأيته باحلبشة؟ : قالت أمساء

فدعت جبرائد رطبة فحنتها مث طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة 
ما أحسن هذا وأمجله إذا مت فغسليين أنت وعلي، : رضي اهللا عنها

 .أحد ليوال يدخل ع
بثي لنا مثل هذه اهلموم واجعلي احلياء : أخيت املسلمة

والعفاف شعارك ودثارك حية وميتة مثلما كانت فاطمة رضي اهللا 
 .عنها



 
 ٣٥ انطلق بنا

 االنطالقة الثامنة عشر
يم يف اإلسالم فهو ركن األسرة املسلمة للزواج شأن عظ

وسبيل استقرارها وسعادا وطريق إجناب الرجال األبطال والنساء 
واملصونات عرب زمن طويل من القدوة احلسنة والتربية السليمة وقد 

: شروطا ملن قدم طارقا بيت ويل الزوجة فقال  جعل الرسول 
وعلى هذا  )24F١("..إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه"

 .التوجيه النبوي سار صدر اإلسالم األول
 :خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم فقالت

ما مثلك يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم 
 .فذلك مهري ال أسألك غريه

 .فأسلم وتزوجها
ألست تعلم إن إهلك الذي تعبد خشبة : ويف رواية قالت له 

 حبشي بين فالن؟ تنبت من األرض جنرها
 .بال: قال

أفال تستحي أن تعبد خشبة من نبات األرض جنرها : قالت
 .حبشي بين فالن؟ إن أنت أسلمت مل أرد منك صداقا غريه

 .حىت أنظر يف أمري: قال
أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا : فذهب مث جاء فقال

 .رسول اهللا
                                           

 .رواه الترمذي )١(



 
 ٣٦ انطلق بنا

 .يا أنس، زوج أبا طلحة: فقالت
فما مسعنا مبهر قط كان أكرم من مهر : ثابت ويف رواية قال

 ).اإلسالم(أم سليم 
يا رميصاء، وأين الصفراء والبيضاء يعين : ويف رواية قال هلا

 الذهب والفضة؟
ال أريد صفراء وال بيضاء، ال أريد غري اإلسالم، ال : فقالت

  .أرضى مهرا سواه
 ومن أين يل باإلسالم؟: فقال
هب إليه وأعلن إسالمك اذ دونك رسول اهللا : قالت

 .أمامه
أتاكم : "مقبال قال فانطلق أبو طلحة، فلما رآه رسول اهللا 

 ".أبو طلحة غرة اإلسالم بني عينيه
على ما  مث أخربه خربه مع أم سليم، فزوجه رسول اهللا 

(اشترطت من املهر
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١(. 
ال يغيب عن بالك التوجيه النبوي يف . والبنة اإلسالم اليوم

 .، وال ختدعك املظاهر وال تغرك زهرة احلياة الدنيااختيار الزوج
اتق اهللا يف أمر من حتت يدك واحذر خيانة .. ولكل أب وأخ

الدين : األمانة بتزويج رجل ال يتوفر فيه الشرطان األساسيان
  .وعليك بأهل اخلري والصالح تربأ ذمتك وتسعد موليتك.. واخللق

                                           
 .)٦٦، ٦٥/ ٢(صفة الصفوة  )١(



 
 ٣٧ انطلق بنا

 قبل أن نعاود املسري
ب احلنبلي يف كتابه لطائف املعارف ملا قال العالمة ابن رج

: وقوله فَاستبِقُوا الْخيرات: مسع القوم قول اهللا عز وجل
 اِءمضِ السرا كَعهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغابِقُوا إِلَى مس

فهموا أن املراد من ذلك أن جيتهد كل واحد منهم أن  والْأَرضِ
بق لغريه إىل هذه الكرامة، واملسارع إىل بلوغ هذه يكون هو السا

الدرجة العالية، فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عمال يعجز عنه؛ 
خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له، فيحزن لفوات 
سبقه، فكان تنافسهم يف درجات اآلخرة واستباقهم إليها، مث جاء 

هم يف الدنيا الدنيئة من بعدهم قوم، فعكسوا األمر، فصار تنافس
  وحظوظها الفانية
إذا رأيت الرجل ينافسك يف الدنيا فنافسه يف : قال احلسن

 .اآلخرة
من نافسك يف دينك فنافسه ومن نافسك يف : وقال رمحه اهللا
 .دنياك فألقها يف حنره

إن استطعت أال يسبقك إىل اهللا أحد : وقال وهيب بن الورد
 .فافعل

رجال مسع برجل أطوع هللا منه لو أن : وقال بعض السلف
 .فانصدع قلبه فمات؛ مل يكن ذلك بعجب

يا صاح هذا الركب قـد سـار   
 

 

 وحنن قعود ما الذي أنت صـانع  
 أترضى بأن تبقى املخلف بعـدهم  

 
 صريع األمـاين والغـرام ينـازع    
 



 
 ٣٨ انطلق بنا

 على نفسه فليبك من كان باكيـا 
 

 أيذهب وقت وهو باللهو ضـائع  
جال األبرار والنساء األخيار الذين قال عنهم إم أولئك الر 

  :ابن القيم رمحه اهللا
رفع هلم علم اجلنة فشمروا إليه، ووضح هلم صراطها املستقيم 
فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغنب بيع ما ال عني رأت، وال أذن 
مسعت، وال خطر على قلب بشر يف أبد ال يزول وال ينفد بصبابة 

غاث أحالم، أو كطيف زار يف املنام، مشوب عيش إمنا هو كأض
بالنغص، ممزوج بالغصص، إن أضحك قليال أبكى كثريا، وإن سر 
يوما أحزن شهورا، آالمه تزيد على لذاته، وأحزانه أضعاف أضعاف 

 .مسراته، أوله خماوف وآخره متالف



 
 ٣٩ انطلق بنا

 االنطالقة التاسعة عشر
اجلنة؟ أال أريك امرأة من أهل : قال يل ابن عباس: عن عطاء

يا رسول اهللا : فقالت له هذه املرأة السوداء، أتت إىل رسول اهللا 
إن شئت، صربت ولك اجلنة، وإن : "إين أصرع فادع اهللا يل فقال
يا رسول اهللا : أصرب مث قالت: فقالت" شئت دعوت اهللا أن يعافيك

(إين أتكشف فادع اهللا يل أن ال أتكشف فدعا هلا
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فرضي اهللا  )١
ى الصرع ونالت اجلنة، وصربت على الغيبوبة عنها، صربت عل

لكنها مل تصرب على أن يرى الرجال جسدها حىت وهي يف حالة 
 .الصرع

واليوم تنكشف نساء املسلمني بدون مرض أو صرع بل 
  .معصية هللا عز وجل وطاعة للشيطان

احلجاب قبل أن يكون سترا للوجه والبدن هو : أخيت املسلمة
فانظري أين  عز وجل وأمر رسوله الكرمي  طاعة وامتثال ألمر اهللا

 .أنت من هذه الطاعة واالمتثال 
 .واجعلي سترك وحشمتك قربة إىل اهللا عز وجل وطاعة له

                                           
 .رواه البخاري )١(



 
 ٤٠ انطلق بنا

 االنطالقة العشرون
اليأس عدو قاتل للدعوة إىل اهللا عز وجل ، بل هو من أشد 
أعدائها، وقد قام األنبياء واملرسلون بالدعوة إىل اهللا عز وجل دون 

هذا نوح عليه السالم له القدح ... لل وملل، املرة تلو األخرىك
املعلى يف ذلك، سنوات طويلة وهو صابر حمتسب قائم بأمر الدعوة 

ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنة إِلَّا : قال تعاىل
هالطُّوفَانُ و مذَها فَأَخامع ِسنيمونَخمظَال م ]١٤: العنكبوت[. 

هللا دره على عظيم صربه يف الدعوة ومع هذه املدة الطويلة 
فما آمن به إال القليل منهم، وكان كلما انقرض جيل وصوا من 
بعدهم بعدم اإلميان به وحماربته وخمالفته، وكان الوالد إذا بلغ ولده 

وح أبدا ما عاش وصاه فيما بينه وبينه أال يؤمن بن وعقل عنه كالمه،
(ودائما ما بقي
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١(. 
استنفذ مجيع الوسائل وسلك السبل املشروعة يف الدعوة قال 

فَلَم يزِدهم * قَالَ رب إِني دعوت قَومي لَيلًا ونهارا : تعاىل
صابِعهم وإِني كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُوا أَ* دعائي إِلَّا فرارا 

ثُم * في آذَانِهِم واستغشوا ثيابهم وأَصروا واستكْبروا استكْبارا 
* ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسرارا * إِني دعوتهم جِهارا 

يرسلِ السماَء علَيكُم *  فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا
ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ * مدرارا 

                                           
 .)٧٥، ٧٤(قصص األنبياء البن كثري  )١(



 
 ٤١ انطلق بنا

 ].١٣-٥: نوح[ ما لَكُم لَا ترجونَ لله وقَارا* لَكُم أَنهارا 
ذكر أوال أنه دعاهم بالليل والنهار : قال أبو القاسم الغرناطي

 ذكر أنه دعاهم جهارا، مث ذكر أنه مجع بني اجلهر واإلسرار، مث
 .الرسالة وهذه غاية اجلد يف النصيحة وتبليغ

واليوم من قام بأمره الدعوة فإن اليأس يقتله واحملاولة الثانية ال 
تعاوده، صاحب نفس قصري يف الدعوة، وهلذا كثر الفساد وانتشرت 

 .حنياملنكرات، وما ذاك إال من قلة املصل



 
 ٤٢ انطلق بنا

 االنطالقة احلادية والعشرون
يف زمن شحت فيه األنفس وقبضت األيدي وخبل املسلمون 
حىت برياالت قليلة ننطلق لنرى واقع املدينة النبوية مع ما فيها من 
شظف العيش وقلته لكنها دار مملوءة باإلميان، وعامرة حبسن 

 .التوكل على اهللا والرغبة يف رفع راية هذا الدين
 أمرنا رسول اهللا : ن اخلطاب رضي اهللا عنه قالعن عمر ب

ما أبقيت : "أن نتصدق فوافق ذلك مين ماال، فقال النيب 
يا أبا : "فقلت مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال" ألهلك؟

 .)28F١("أبقيت هلم اهللا ورسوله: "قال" بكر ما أبقيت ألهلك؟
من  أما !ومل نر يف هذا الزمن من خيرج ما يف جيبه كامال

 .خيرج من ماله كله أو نصفه فهم أولئك األخيار أبو بكر وعمر
فهال اقتديت بأولئك، وجعلت من مرتبك الشهري مبلغا 

 .للدعوة إىل اهللا وليكن مائة ريال فقط

                                           
 .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال )١(



 
 ٤٣ انطلق بنا

 االنطالقة الثانية والعشرون
يف زمن اخلوف واجلنب ويف وسط تربية ضعيفة لشباب 

شعر ويتسابقون إىل املعاصي، ها هم يتبارون يف قصات ال.. األمة
أشح بوجهك عنهم وأدر ظهرك هلم، وانطلق قرونا مضت لترى 

 .العجب وصنيع الرجال
رأيت أخي عمري : عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال

يوم بدر  بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قبل أن يعرضنا رسول اهللا 
 مالك يا أخي؟: يتوارى، فقلت

فيستصغرين فريدين،  ين رسول اهللا إين أخاف أن يرا: قال
 .وأنا أحب اخلروج لعل اهللا أن يرزقين الشهادة

 .فأجازه فرده فبكى فعرض على رسول اهللا : قال
فكنت أعقد محائل سيفه من : فكان سعد رضي اهللا عنه يقول

 .صغره
(فقتل وهو ابن ستة عشرة سنة
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١(. 
دف واليوم تدمع عينك وأنت ترى ابن ستة عشرة سنة ال ه

 .له ، وال غاية، تائه ضائع يف دروب اهلوى واملعاصي

                                           
 .رواه البخاري ومسلم )١(



 
 ٤٤ انطلق بنا

 االنطالقة الثالثة والعشرون
امرأة خترج ابنها الشاب وعني مدرسا يف قرية خييم عليها 
اجلهل ومع هذا بكت وبكت، وسارع األب ملهوفا حزينا ملن 
عرف ومن مل يعرف حىت يعود االبن ألحضان أمه ويترك أمر 

 .م من الظلمات إىل النورتعليم الناس وإخراجه
كففي دمعك وتأملي .. ألمهات الرجال ومنجبات األبطال

يف حال أمهات من محلوا راية هذا الدين وسقوا األرض بدمائهم ال 
 .ببكائهم

أن امرأة دفعت إىل ابنها يوم : أخرج ابن أيب شيبة عن الشعيب
أحد السيف فلم يطق محله، فشدته على ساعده بنسعة، مث أتت به 

 .يا رسول اهللا هذا ابين يقاتل عنك: فقالت النيب 
 ".أي بين امحل ها هنا، امحل ها هنا: "فقال النيب  

أي بين : "فقال فأصابته جراحة، فصرع فأيت به النيب 
 ".لعلك جزعت

 .))30F١ال، يا رسول اهللا : قال
يرويه مسرة بن جندب .. واملشهد الثاين لشباب األمة وفتياا

ان رسول اهللا يعرض غلمان األنصار فيلحق من ك: حيث يقول
 .أدرك منهم

لقد :فعرضت عاما فأحلق غالما وردين فقلت يا رسول اهللا 
                                           

 .)٦٠/ ٢(قال احلاكم صحيح اإلسناد املستدرك  )١(



 
 ٤٥ انطلق بنا

 .أحلقته ورددتين ولو صارعته لصرعته
(فصارعته فصرعته فأحلقين: قال

31F

١(. 
وللمريبة الفاضلة، من تعد صغريها وصغريا لنفع األمة ومحل 

 .ولئك أبناء وأمهاتمرياث النبوة، أجنيب لنا مثل أ

                                           
 .)٧٩/ ٢(اإلصابة  )١(



 
 ٤٦ انطلق بنا

 وقفة حماسبة
ما سكن اإلميان يف القلوب ومل ترتفع راية هذا : أخي املسلم

الدين ومل يصل إلينا إال عرب اجلهد واجلهاد والصرب واملصابرة 
وحماسبة النفس وإلزامها طريق احلق والرشاد، وخطمها خبطام 

 .العزمية واالنقياد
اسبها هللا، وإمنا خف املؤمن قوام على نفسه، حي: قال احلسن

احلساب على قوم حاسبوا أنفسهم يف الدنيا، وإمنا يشق احلساب 
 .يوم القيامة على قوم أخذوا هذا األمر من غري حماسبة

ألست : رحم اهللا عبدا قال لنفسه: وقال مالك بن دينار
صاحبه كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ مث خطمها ، مث ألزمها كتاب اهللا 

 .تعاىل فكان هلا قائدا
وأنت ترى تلك االنطالقات اإلميانية تسري : أخي احلبيب

  .حولك، وتبعث مهمك وتقوي عزميتك
انطلق معهم يف موكب مبارك خلدمة هذا الدين ورفع رايته 

 .يف كل زمان ويف كل مكان وعلى جنب
هاديك،  وليكن كتاب اهللا عز وجل دليلك وهدي حممد 

ترى الثمار العظيمة عندها س.. والرفق طريقك، واإلخالص رفيقك
 .واالستجابة السريعة

 



 
 ٤٧ انطلق بنا

 االنطالقة الرابعة والعشرون
صورة عجيبة حتكي واقع اإلميان والتصديق بوعد اهللا عز 

من ذَا : ملا نزل قول اهللا تعاىل: وجل، عن عبد اهللا بن مسعود قال
افًا كَثعأَض لَه فَهاعضا فَينسا حضاَهللا قَر قْرِضي يةًالَّذري ]البقرة :

يا رسول اهللا، وإن اهللا عز : قال أبو الدحداح األنصاري] ٢٤٥
أرين يدك : قال" نعم يا أبا الدحداح: "وجل لرييد منا القرض؟ قال

فإين قد أقرضت ريب عز وجل : فناوله يده، قال: يا رسول اهللا، قال
، وحائط له فيه ستمائة خنلة وأم الدحداح فيه وعياهلا: حائطي، قال

: لبيك قال: قال فجاء أبو الدحداح فناداها، يا أم الدحداح قالت
اخرجي فقد أقرضته ريب عز وجل فحملت ما هلا من متاع وكان 

(صغارها بيد أبنائها مترة فألقتها من يده وخرجت مع
32F

١(. 
تفكرت يف حال أم الدحداح وقبوهلا باألمر والفرح به 

دة يف وسط ستمائة وخروجها من مزرعة ا كرت مثني وحياة سعي
بل .. خرجت غري باكية وال متسخطة على زوجها وفعله. . خنلة

جتاوزت األمر وأسقطت ما يف يد ابنها من مترات كانت معه، لقد 
 ..ربح البيع يا أم الدحداح

                                           
 )٢٩٩/ ١(تفسري ابن كثري : رواه ابن أيب حامت وابن منده، انظر )١(

 .)٥٩/ ٤(واإلصابة 



 
 ٤٨ انطلق بنا

 االنطالقة اخلامسة والعشرون
لألخوة يف اإلسالم معىن عظيم، وهي قربة إىل اهللا عز وجل 

ؤمنني ومودم ونصرم ومؤازرم وطاعة له، فمحبة امل
 .ومواسام، كلها والء هلم وهي من أعظم أبواب العقيدة

وحني اختلط احلابل بالنابل وضعفت األخوة يف اهللا، 
وانتشرت بني الناس األنانية وحب الذات، ننطلق لنجول يف سكك 

 .املدينة ونطلع على حال الصفوة من الرجال األفذاذ
ملا قدمنا املدينة : عوف رضي اهللا عنهقال عبد الرمحن بن 

 .بيين وبني سعد بن الربيع آخى رسول اهللا 
إين أكثر األنصار ماال، فأقسم لك : فقال سعد بن الربيع

عنها فإذا حلت  نصف مايل، وانظر أي زوجيت هويت نزلت لك
 .تزوجتها

ال حاجة يل يف ذلك، هل سوق فيه : فقال له عبد الرمحن
 جتارة؟

 .قينقاعسوق : قال
أن سعد بن الربيع رضي اهللا : والقصة فيها فوائد عجيبة أوهلا

أنا أكثر األنصار : عنه مل يتعذر بقلة مال أو نفقة، إمنا بادر وقال
ماال وهو ذا يعرض ماله كله دون مواربة وال خداع، بل حمبة 

إين ذو مال ويسكت، بل : ورغبة يف نفع أخيه، بل مل يعرض ويقل
 .وكثرته ذكر سعة املال



 
 ٤٩ انطلق بنا

مل .. فأقسم لك نصف مايل: وهو رضي اهللا عنه يبادر ويقول
يعرض عليه قرضا حسنا ومل جيعل يف يده دنانري ومل يقل أدلك على 

 .فالن إا نفس جبلت على األخوة الصادقة والرغبة يف العطاء
أما يف شأن الزوجة فاألمر قطعة من حمبته ! هذا يف شأن املال

.. ز وجل فنعمت األخوة يوم كانت مثل ذلكلكنه قدم حمبة اهللا ع
فقد ... ونعمت األخوة وعزة النفس وعدم التطلع ألموال الغري

سارع عبد الرمحن ليكون صورة للمؤمن العامل الذي يبحث عن 
 !دلين على السوق: فقال .. الرزق احلالل دون مضايقة ألحد



 
 ٥٠ انطلق بنا

 االنطالقة السادسة والعشرون
املني حيكي واقع حياته ومسري عامل من علماء املسلمني الع

إميانه وجيمل كل ذلك يف سطور من العزة واألنفة هلذا الدين الذي 
عرضت علي : حيمله، قال أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد اهلروي

: ارجع عن مذهبك، لكن يقال يل: السيف مخس مرات، ال يقال يل
(ال أسكت: اسكت عمن خالفك، فأقول
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١(. 
ال له شيء، ومع هذا يلبس عليه الشيطان والكثري اليوم ال يق

: إنه الضعف واخلور يقول اهللا تعاىل! واألمر دون السيف والعصا
 أَنَّ بِهاطْم ريخ هابفَإِنْ أَص فرلَى حاَهللا ع دبعي ناسِ مالن نمو

والْآخرةَ ذَلك هو  وإِنْ أَصابته فتنةٌ انقَلَب علَى وجهِه خِسر الدنيا
بِنيانُ الْمرسالْخاآلية. 

فمىت تنطلق للدعوة إىل اهللا عز وجل وقد توفر من الوسائل 
 والسبل ما مل يتوفر منذ أقدم العصور؟

                                           
 .)١١٨٤/ ٣(تذكرة احلفاظ  )١(



 
 ٥١ انطلق بنا

 االنطالقة السابعة والعشرون
من مقاعد الدراسة دعنا ننطلق لنرى علمني من أعالم 

يث الرحلة الطويلة احملفوفة املسلمني يف رحلتهما لطلب العلم، ح
 .باملخاطر واخلوف والعطش واجلوع

 كان أبو حامت الرازي يرحتل يف طلب أحاديث الرسول 
مشيت على قدمي : ماشيا على أقدامه قال وهو يتحدث عنه نفسه

 .أي أنه مشي مخسة آالف كيلو متر. ألف فرسخ مث تركت العدد
ومن مصر إىل وقد سافر رمحه اهللا من البحرين إىل مصر، 

الرملة، ومن الرملة إىل طرطوس على أقدامه وضاقت عليه النفقات 
(...مرة يف البصرة، فباع ثيابه حىت نفدت وجاع يومني 

34F

١(. 
وقد رحل اإلمام احلافظ حممد بن طاهر املقدسي يف طلب  

بلت الدم يف طليب : العلم وكان مما قال واصفا حاله أثناء رحلته
غداد ومرة مبكة، وذلك أين كنت أمشي مرة بب: للحديث مرتني

حافيا يف سفري لطلب العلم يف شدة احلر وعلى الرمضاء احملرقة، 
فأثر ذلك يف جسدي فبلت دما، وما ركبت دابة قط يف طلب 
احلديث إال مرة واحدة، وكنت دائما أمحل كتيب على ظهري يف 

(...أثناء سفري، حىت استوطنت البالد
35F

٢(. 
العلم الشرعي الذي قال عنه سفيان  إا رحلة شاقة لطلب

                                           
 .وما بعدها )٥٦٧/ ٢(تذكرة احلفاظ  )١(
 .)١٢٤٣/ ٣(تذكرة احلفاظ  )٢(



 
 ٥٢ انطلق بنا

 .ال أعلم بعد النبوة أفضل من العلم: الثوري
 ..فأين أهل العلم الشرعي الذي زهد فيه الكثري

 دببت للمجد والساعون قد بلغوا
 

 جهد النفوس وألقوا دونه األزرا 
 وكابدوا اد حىت مل أكثـرهم  

 
 وعانق من أوىف ومـن صـربا   

 أنت آكلـه ال حتسب اد مترا  
 

 لن تبلغ اد حىت تلعق الصـربا  
  



 
 ٥٣ انطلق بنا

 االنطالقة الثامنة والعشرون
الدنيا دار ابتالء وامتحان ونكد وأحزان ال ينجو من 
ضيقها وكدرها إال من متسك حببل اهللا املتني واعتصم به 

 واحتسب األجر يف مصيبته
ننطلق لنرى  ويف هذا الزمن الذي كثر فيه التجزع والتسخط

 .سبقنا إذا حلت م املصيبة، وإذا نزل بساحتهم البالءحال من 
نظر علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إىل عدي بن حامت كئيبا 

وما مينعين وقد قتل : يا عدي مايل أراك كئيبا حزينا؟ قال: فقال
يا عدي، من رضي بقضاء اهللا كان له : أبنائي وفقئت عيين، فقال

(عملهأجر، ومن مل يرض بقضاء اهللا حبط 
36F

١(.  
وقدم عروة بن الزبري على الوليد بن عبد امللك ومعه ابنه حممد 
وكان من أحسن الناس وجها، فدخل يوما على الوليد يف ثياب 

هكذا تكون : وش، وله غديرتان، وهو يضرب بيديه، فقال الوليد
فتيان قريش، فعانه فخرج من عنده متوسنا فوقع يف اصطبل 

 .أه بأرجلها حىت ماتالدواب، فلم تزل الدواب تط
مث إن األكلة وقعت يف رجل عروة فبعث إليه الوليد األطباء 

إن مل تقطعها سرت إىل باقي اجلسد فتهلك، فعزم على : فقالوا
قطعها، فنشروها باملنشار فلما صار املنشار إىل القصبة وضع رأسه 
على الوسادة ساعة، فغشي عليه، مث أفاق والعرق يتحدر على 

                                           
 .)٢٠٥(تسلية أهل املصائب  )١(



 
 ٥٤ انطلق بنا

أما : هلل ويكرب، فأخذها وجعل يقلبها يف يده، مث قالوجهه وهو ي
والذي محلين عليك إنه ليعلم أين ما مشيت بل إىل حرام، وال إىل 
معصية وال إىل ما ال يرضي اهللا، مث أمر ا فغسلت وطيبت وكفنت 
يف قطيفة، مث بعث ا إىل مقابر املسلمني، فلما قدم من عند الوليد 

لقد لقينا : وأصدقاؤه يعزونه، فجعل يقول  بيتهإىل املدينة تلقاه أهل 
ال أدخل املدينة إمنا أنا : من سفرنا هذا نصبنا، ومل يزد عليه، مث قال

ا بني شامت بنكبة، أو حاسد لنعمة، فمضى إىل قصر بالعقيق 
 .فأقام هنالك

ال أبا لشانئيك أرين : فلما دخل قصره قال له عيسى بن طلحة
يك فيها، فلما كشف عن ركبه فقال له هذه املصيبة اليت نعز

أما واهللا ما كنا نعدك للصراع، قد أبقى أكثرك، عقلك : عيسى
يا عيسى، ما : ولسانك وبصرك ويداك وإحدى رجليك، فقال له

 .عزاين أحد مبثل ما عزيتين به
لو سقيناك شيئا كيال تشعر : وملا أرادوا قطع رجله قالوا له

(ى صربي، أفاعأرض أمرهإمنا ابتالين لري: بالوجع فقال
37F

١(. 
وقعت يف رجل عروة بـن الـزبري   : وقال مسلمة بن حمارب

 ومل  األكلة وقطعـت ومل يـدع تلـك الليلـة ورده وقطعـت     
(ميسكه أحد

38F

٢(. 
                                           

 .)١١٤/ ٩(لبداية والنهاية وانظر ا )١٢٥(عدة الصابرين  )١(
 .)٨٦/ ٢(صفة الصفوة  )٢(



 
 ٥٥ انطلق بنا

فهل قمت أخي املسلم بوردك مساء البارحة وأنت صحيح 
 اجلسم والبدن مل تقطع لك رجل؟



 
 ٥٦ انطلق بنا

 االنطالقة التاسعة والعشرون
ذا الزمن، واستحل الناس ما كان حراما كثرة الفنت يف ه

: وظهر ذلك جليا يف األماكن العامة واملنتديات يقول النيب 
ليكونن من أميت أقوام، يستحلون احلر، واحلرير واخلمر "

 .)39F١("واملعازف
انطلق بنا أيها األخ املبارك لنرى حال من جتنب الفنت وابتعد 

 .املؤمننيعن شهوات النفس واتقى الشرور واتبع سبيل 
فوضع أصبعيه على : مسع ابن عمر مزمار، قال: عن نافع قال

: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: أذنيه ونأى عن الطريق وقال يل
فسمع  كنت مع رسول اهللا : فرفع أصبعيه وقال: فقلت ال، قال

(هذا مثل هذا فصنع مثل
40F

٢(. 
واليوم جتد من جيلس جملسا به أصوات الغناء واملوسيقى وال 

 ...ينكر، والبعض جيلس مع مدخن وال ينكر عليه وآخر جتده
واملرأة ترى يف حفالت الزواج ويف التجمعات الكثري من 

 .املنكرات أمام عينها وال تنكر
وهلذا كثر اخلبث وانتشر الفساد، بسبب ترك فريضة األمر 

 .باملعروف والنهي عن املنكر

                                           
 .رواه البخاري )١(
 .رواه أمحد وأبو داود )٢(



 
 ٥٧ انطلق بنا

 االنطالقة الثالثون
وجته يف ليلة عرسه وهو يهنأ دعنا نطل على رجل دخل بز

بامرأة حتادثه وجتالسه وتؤانسه لكن اهلم الذي حيمله تدفق حني 
مسع صوت العدو وعندها خرج من غرفة نومه تاركا الزوجة 

 .خلفه ومل يعد إليها حىت استشهد
 .إنه الصحايب اجلليل حنظلة بن أيب عامر غسيل املالئكة

بن أيب عامر الغسيل كان حنظلة : قال ابن إسحاق يف املغازي
التقي هو وأبو سفيان بن حرب، فلما استعلى حنظلة رآه شداد بن 
شعوب، فعاله بالسيف حىت قتله، وقد كاد يقتل أبا سفيان، فقال 

 :فقالت" إن صاحبكم تغسله املالئكة فاسألوا صاحبته: "النيب 
لذلك تغسله " خرج وهو جنب ملا مسع اهليعة، فقال النيب 

 .)41F١("املالئكة
إنه رجل خرج للقاء حتفه ومناجزة عدوه غري عابئ بلذيذ 

 .الدنيا ونعيمها وغري عابئ بالزوجة وأنس معشرها
اليوم إذا عني أحد الشباب مدرسا يف قرية نائية ينفع اهللا به 
العباد والبالد تراه يطرق كل باب حىت ال يبعد عن بلده وكأن مل 

 .يفطم عن ثدي أمه
 .ال لكن اهلم خمتلفأولئك رجال وهؤالء رج

                                           
 .رواه احلاكم يف املستدرك )١(



 
 ٥٨ انطلق بنا

 االنطالقة احلادية والثالثون
األبناء هم فلذات األكباد وهم رجال األمة يف املستقبل وقد 
حذر اهللا عز وجل من التفريط يف أمر دعوم والعناية م قال 

يا أَيها الَّذين آمنوا قُو أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها : تعاىل
 .هذا يف أعظم أمر بعد الشهادتني ..س والْحجارةُ النا

انطلق بنا لنرى حال صغار سلف األمة وكيف هي عنايتهم 
 .بأمر صالة الصغار والسؤال عنها

يا بين، ليكن املسجد بيتك، فإين مسعت : قال أبو الدرداء البنه
إن املساجد بيوت املتقني، فمن كانت : "يقول رسول اهللا 
وته، ضمن اهللا له بالروح والرمحة واجلواز على املساجد بي

 .)42F١("الصراط إىل اجلنة
من  مسعت رجال: وروى عبد الرزاق، عن جماهد قال

: ال أعلمه إال من شهد بدرا قال البنه: قال أصحاب النيب 
: ال، قال: أدركت التكبرية األوىل؟ قال: أدركت الصالة معنا؟ قال

(، كلها سود العنيمل فاتك منها خري من مائة ناقة
43F

٢(. 
وذكر الذهيب عن مروان عن يعقوب عن أبيه، أن عبد العزيز 
بن مروان بعث ابنه عمر إىل املدينة، يتأدب ا، وكتب إىل صاحل 
بن كيسان يتعاهد، وكان يلزمه الصلوات فأبطأ يوما عن الصالة، 

                                           
 .الزهد هلناد )١(
 .املصنف لعبد الرزاق )٢(



 
 ٥٩ انطلق بنا

بلغ : كانت مرجليت تسكن شعري، فقال: ما حبسك؟ قال: فقال
رك، أن تؤثره على الصالة، وكتب بذلك إىل والده، من تسكني شع

(فبعث عبد العزيز رسوال إليه، فما كلمه حىت حلق شعره
44F

١(. 
واليوم قد يضرب الصغري لكن ألمر صغري، أما املساجد 

واهللا أعلم ما هي احلال إذا ... فتشتكي قلة شباب األمة املصلني
 بلغوا أشدهم؟

                                           
 .)١١٦/ ٥(السري  )١(



 
 ٦٠ انطلق بنا

 االنطالقة الثانية والثالثون
 :لكرميأخي ا

أما وقد طاب لك املقام بني يدي الكتاب، دعنا ننطلق إىل 
املدينة النبوية يف شدة احلر وقد دنت الشمس من األرض وهاجت 
الرياح احلادة والسموم احلارقة، هذه هي املدينة كما نراها وقد 
طاب الثمار وزان الظالل يف شدة احلر ومحارة القيظ لكن الرسول 

انفروا : يئون للمسري إىل تبوك يف ذلك الوقتوالذين آمنوا معه يته
 كُمبِيلِ اِهللا ذَلي سف فُِسكُمأَنو كُمالووا بِأَمداهجقَالًا وثفَافًا وخ

 .خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ
وقد من اهللا عليهم باملغفرة قال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري 

د تاب اُهللا علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذين لَقَ: قوله تعاىل
ةرسالْع ةاعي سف وهعبات ]نزلت : قال جماهد وغريه ]١١٧: التوبة

شدة من األمر  هذه اآلية يف غزوة تبوك، وذلك أم خرجوا إليها يف
خرجوا : ل قتادةيف سنة جمدبة وحر شديد وعسر من الزاد واملال، قا

إىل الشام عام تبوك يف هلبان احلر على ما يعلم اهللا من اجلهد، 
أصام فيها جهد شديد حىت لقد ذكر لنا أن الرجلني كانا يشقان 

 .التمرة بينهما
وكان النفر يتداولون الثمرة بينهم ميصها هذا مث يشرب 

هم من عليها، مث ميصها هذا مث يشرب عليها، فتاب اهللا عليهم وأقفل
 .غزوم



 
 ٦١ انطلق بنا

خرجنا مع رسول اهللا : وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  إىل تبوك يف قيظ شديد، فرتلنا مرتال فأصابنا فيه عطش حىت ظننا

إن رقابنا ستنقطع وحىت إن كان الرجل ليذهب يلتمس املاء فال 
يرجع حىت يظن أن رقبته ستنقطع وحىت إن الرجل لينحر بعريه 

 .ه وجيعل ما بقي على كبدهفيعصر فرثه فيشرب
واحلال اليوم أخي املسلم، ليست كذلك بل هي دون ذلك 

 .صعوبة ومشقة، ومع هذا قل من يعمل وندر من يدعو ويصرب



 
 ٦٢ انطلق بنا

 االنطالقة الثالثة والثالثون 
 :عن أنس رضي اهللا عنه قال

قوموا إىل جنة عرضها : "ألصحابه يوم بدر قال النيب 
يا رسول اهللا : بن احلمام األنصاري فقال عمري" السموات واألرض

: بخٍ بخٍ، قال: قال" نعم: "جنة عرضها السموات واألرض؟ قال
 .رجاء أن أكون من أهلها: قال " ما حيملك على قول بخٍ بخٍ"

فأخرج مترات من قرنه، فجعل يأكل " فإنك من أهلها: "قال
: ، قاللئن أنا حييت حىت آكل مترا، إا حلياة طويلة: منها، مث قال

(فرمى مبا كان معه من التمر مث قاتلهم حىت قتل
45F

١(. 
جنة  أخي القارئ صدق اليقني وهوان الدنيا والتطلع إىل

عرضها السموات واألرض دفعت الصحايب اجلليل إىل استبطاء 
الزمن وطول الدقائق اليت حتجبه عن اجلنة، فألقى التمرات وسار حنو 

 .الشهادة اليت هي مناه ومبتغاه
 أخي احلبيب إىل أين تسري وما هو مبتغاك؟ وأنت

                                           
 .رواه مسلم )١(



 
 ٦٣ انطلق بنا

 
 اخلامتة

 
 :أخي املسلم

عشت يف هذا الكتاب انطالقات مجيلة أعجبتك وال شك، 
لكن ليس هذا املراد من القراءة، بل املراد حتريك اهلمم وبث 

 .الغزائم وإحياء روح العمل هلذا الدين
دعنا نرى منك انطالقة لتزكية نفسك، وأخرى إلصالح 

وكلها تصب .. وخامسة.. ك، وثالثة لدعوة زمالئك، ورابعةمرتل
 .يف خدمة هذا الدين

 أدعو اهللا عز وجل أن جيعلين وإياك ممن حيمل هم هذا 
 .ويقوم به

كما أدعوه عز وجل أن جيعل أعمالنا صوابا خالصة لوجهه 
 .الكرمي



 
 ٦٤ انطلق بنا

 الفهرس
 ٣ ...................................................... مدخل
 ٤ ....................................................... وقفة

 ٥ ............................................. االنطالقة األوىل
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 ٩ ............................................. االنطالقة الرابعة
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 ٦٥ انطلق بنا
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