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  عبد الكرمي املدين
 ،نصرته، يف كمال إتباعنا لسّيد أهل النصرة هللا حبيبه ومصطفاهكمال مواالته و احلمد هللا الذي جعل  

، التهامو و  لتحقيق نصرته جزاء من سعىالذي جعل ، و سّلمو  صحبهو  آلهو  موالنا حمّمد صّلى اهللا عليهو  سّيدنا
  : تعاىل يف عالهو  فقال جّل جالله، يف دار املوافاهو  يف هذه الدارانتصاراً له 

نـَْيا اْحلََياةِ  ِيف  آَمُنوا َوالِذينَ  ُرُسَلَنا لََننُصرُ  ِإنا[ اِلِمنيَ  يَنَفعُ  َال  يـَْومَ } ٥١{اْألَْشَهادُ  يـَُقومُ  َويـَْومَ  الدَمْعِذَرتـُُهمْ  الظ 
  ]}٥٢{الدارِ  ُسوءُ  َوَهلُمْ  اللْعَنةُ  َوَهلُمُ 

 الصّديقنيو  مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني، جعلنا من املرحومني املؤمنني، و أجارنا اهللا من كّل سوء
  :أما بعد. يا أكرم األكرمنيو  برمحتك يا أرحم الرامحني. حسن أولئك رفيقاً ، و الصاحلنيو  الشهداءو 

�� � ���� ��� 	
��:  
 يفلقد رأينا ، و تطلبه يف مجيع أوقاا، و تتعشقه النفوس املؤمنة برّا، مقام كرمي، و إّن النصرة ملعًىن عظيم

هذا و  لألسف رأينا مع هذا احلبّ و  لكننا، و النصرة إرادة اإلقبال إىلو للنصرة  زيادًة يف احلبّ ، هذه األوقات
  .الصحيحةحقيقتها ، و ها ابتعاداً كبرياً عن معاين هذه النصرةرأينا مع، التعلق بالنصرة

يكاد ، لكّن التحقق باملعىن العظيم للنصرة، احلمد هللاو  صادقٌة يف كثري من األحيانو  فالرغبة موجودة
إنّه ، اجلهل اللذين خيما على كثري من الشباب اليومو  ذلك بسبب الغفلةإمنا كان ، و إال ما ندر يكون مفقوداً 

  .العظيماحلقيقي  معناهاو  اجلهل مبعرفة منهج النصرة
 قسمانهلا فإن النصرة ، إذا أردنا أن نتكلم على النصرة، و رأيت أن نتكلم هنا عن معىن النصرةولذا 

  .، يبىن أحدمها على األخرمتالزمان ال ينفكان


� أّما  !��� "#���: $%	� � 	����& '	(��.  


�و أّما   )&	*�� "#���: $%	� �� ���& �	�� '	(�.   
تعاىل و  نصرته تباركعىن التحقق منهم مبمدى لى ع، تعاىل لعباده املؤمننيو  اهللا تبارك و إّمنا تتوقف نصرة
  ٧حممد}أَْقَداَمُكمْ  َويـُثَبتْ  يَنُصرُْكمْ  اللهَ  تَنُصُروا ِإن آَمُنوا الِذينَ  أَيـَها يَا{ :تعاىل يف عالهو  فهو القائل جل جالله

   .فلنتكلم إذاً عن معىن هذين القسمني بإذن اهللا تعاىل

• ً,��ً,��ً,��ً,�� : : : :� -(�� ���& .�(/ �0�12 �� .1ّ4 0��5�� �0�6 �"1ّ5:            
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 ،حقيقتها الصائبةو  إنه ليغيب عن أذهان كثري من الناس معىن نصرة دين اهللا تعاىل على وجهها الصحيح
الدعوة إليه إمنا هو جمرد شيء خمصوص من أعمال ظاهرة و  القيام بأمرهو  فيتصور الكثُري أّن نصرة دين اهللا تعاىل

 أو املقاومة احلسّيةحنوها من أعضاء، قد تكون متعلقة بشيء من العنف و  عضوية تقوم ا اليد أو اللسان
  !...أحياناً 

، هؤالءظاهرية كما ظّن  تعاىل ليست جمّرد أشكال أو صور معينةو  ولكن احلقيقة أن نصرة اهللا تبارك
اإلتباع له يف كّل ، و سّلمو  آلهو  االتصاُل مبعني النصرة صّلى اهللا عليه: جوهرها إمنا هوو  فحقيقة هذه النصرة

 األخذ باملنهج املتكامل للنصرة الذي كان عليه يف حياته حىت نتحقق مبعىن النصرة هللا، و سكونو  حركةٍ 
فهو الذي كان أعظم اخللق ، سّلمو  آلهو  صّلى اهللا عليهرسولُُه و  سّلم كما أراد اهللاو  لرسوله صّلى اهللا عليهو 

مع هذا نرى يف حياته مثاًال من و  أفضلهم قيامًا بواجب الدعوة إىل اهللا تعاىلو  تعاىلو  نصرة لدين اهللا تبارك
  .مثلة بعنف أو مقاومة حسّية جمردةيعلمنا فيه أن النصرة ليست جمرد أعمال ظاهرية مت، نصرته

مل يكِسر يف ، تعاىل يف مّكة ثالثة عشر سنةو  سّلم يدعوا إىل اهللا تباركو  آلهو  اهللا عليهفلقد بقي صّلى 
 هو يدعوا إىل اهللا تعاىل يف أرقى معاين الدعوةو  خالهلا صنمًا واحدًا من األصنام اليت حول الكعبة املشرّفة

اً واحداً من تلك األصنام إال مع ذلك مل يكسر صنم، و تعاىل يف عالهو  أرقى معاين نصرة دين اهللا جل جاللهو 
! العشرين اليت قبلها مقصرًا  أو مرتاخيًا عن النصرة ؟و  فهل كان يف السنوات اإلحدى، قبل وفاته بسنتني

  ...كّال و  حاشا
  ... تعاىل و  هو األخشى هللا تبارك، و هو األكملُ ، و فهو األطهرُ 

ليأخذ هذا املنهج ، سّلمو  آلهو  به صّلى اهللا عليهيعمُل ، مسلكاً متكامالً و  وإمنا فعل ذلك ليبَني لنا منهجاً 
 فُيصحَح باتباعه معىن بيع الروح، من بعده يف النصرة -سّلمو  آلهو  صّلى اهللا عليه-من أراد اتباعه ، املتكامل

 هاألدب املأخوذ من سّيدنا حمّمد صّلى اهللا عليو  على ضوابط العلم، قياماً باألمرو  ُذالً و  املال خضوعاً و  النفسو 
  .... ختّبط و  ليس على جهالةٍ ، و داعياً إليه على بيّنة مستقاٍة من صاحب البّينةو  سّلم ليكون ناصراً هللاو  آلهو 

من خالل اتباعنا  شريعتهو  إذًا علمنا أن النصرة إّمنا هي حتقيق املنهج النبوي املتكامل يف نصرة دين اهللا
  :نعلم مثالً ما يلي ومن خالل هذاسّلم و  آلهو  لرسول اهللا صّلى اهللا عليه

كان : حذيفة بن اليمان قالمن أن ، سّلمو  آلهو  أنه عندما نسمع ما روي عن رسول اهللا صّلى اهللا عليه
يا : له عن الشر خمافة أن يدركين فقلتكنت أسأو  الناس يسألون رسول اهللا صّلى اهللا عليه وآله سّلم عن اخلري

 :وفيه دخن قلت نعم: ذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قالشر فجاء اهللا و  رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية
نعم دعاة : هل بعد ذلك اخلري شر؟ قالو  :ينكر قلتو  قوم يهدون بغري هديي يعرف منهم: ما دخنه؟ قالو 

 يتكلمونو  هم من جلدتنا: يا رسول اهللا صفهم لنا قال: على أبواب جهنم من أجام إليه قذفوه فيها قلت
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ال و  فإن مل يكن إمام: قلت إمامهمو  تلزم مجاعة املسلمني: فما تأمرين إن أدركت ذلك؟ قال: لتبألسنتنا ق
   .أنت كذلكو  لو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوتو  فاعتزل تلك الفرق كلها: مجاعة؟ قال

 ذكور يفمن خالل معرفتنا ملفهوم النصرة نعلم أّن الذي يعمل مبا يف هذا احلديث الشريف يف الوقت امل
، فهل تعلم أخي احلبيب أّن هذا العامل باحلديث يف وقته، ناصٌر لدين اهللا تعاىل، احلديث إمنا هو بعمله هذا

فبعّضه ، ال إمامو  أنّه لو مل يكن هلم مجاعة، و إمامهم هو ناصٌر هللا يف ذلك الوقتو  بلزومه مجاعة املسلمني
هو املنفذ لوصّية رسول و  هو عامل بأمر اهللاو  ذلك الوقتاعتزاله تلك الفرق هو ناصٌر لّله يف و  على الشجرة

  .سّلمو  اهللا صّلى اهللا عليه
بل هي ، محاٌس دموي ليست، و صورو  إّن النصرة ليست جمرد أشكال معينة، نعم أيّها األخ احلبيب

  .اإلقتداءو  منهج متكامل يؤخذ به من خالل كمال اإلتباع
سّلم مبا ينبغي على من أراد نصرة دين اهللا تعاىل أن يتمثل به و  آلهو  ولقد صرّح رسول اهللا صّلى اهللا عليه

  .حىت يف حالة احلرب مع األعداء مثالً 
: قال هلم، سّلم لبعض الصحابة الذين كانوا سيذهبون يف سريّة للجهادو  آلهو  فقال صّلى اهللا عليه

بإسالمهم أحّب إّيل من أن  أن تأتوينو  ال مدر على ظهر األرض إّال و  الذي نفسي بيده ما من بيت شجرو ((
   !... ))وتغنموا أمواهلم تسبوا نسائهمو  تقتلوا رجاهلم

سّلم املعىن و  آلهو  إىل هذا املعىن العظيم الذي يبني فيه رسول اهللا صّلى اهللا عليه أخي احلبيب أال ترى
، مقصد دعوي كرمي، و إّمنا هو معىن قليب عظيم، صورةو  أنّه ليس جمرد شكل، و احلقيقي لنصرة لدين اهللا

 إّا حقيقة النصرة لّله تبارك، يتسامى عن املصاحل، و الشحناءو  يتسامى عن الضغائنو  يتسامى عن األحقاد
  ... !املصاحل و  ال نصرة األهواء، و تعاىل ال نصرة النفوسو 

تأتوين إيل من هذا أن  أحبّ ، السباياو  جتيئوا باألموالو  أحّب إّيل من أن تقتلوا رجاهلم: يقول هلم
  .!بإسالمهم

  ...!أنا صاحب اذهبوا فأنتم الطلقاء ، أنا ذا قمت، أنا هلذا بعثت، أنا هلذا أرسلت
هو بنفس الوقت إذا ما ضيع حّق ، و تعاىلو  نعم هو بنفس الوقت صاحب الغرية على حرمات اهللا تبارك

فال ، مسلك كاملٌ و  منهج، عضلكن يف تلك املوازين املتكاملة كّلها بعضها مع ب، اهللا مل يقم أحد لغضبه
  ... !يلعب ببقية األطراف املعظّمة ، و تؤخذ الشريعة من طرفٍ 

إّن هذا التكامل ال يتم ، لكن أيها األخوة الكرام كيف ميكننا أن نصل هلذا التكامل يف عصرنا هذا
ذاقوا ، و موا معىن النصرةالذين فه، الورثة املخلصني، إال بالرتبية على يد املربني من العلماء العاملني، حتقيقه

  .حالوة املنهج الصحيح
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ا فقدوا هذه الرتبية العظيمة
ّ
اليسري يف مثل واقعنا أن تأيت و  صار من السهل، أال تروا إخواين أّن املسلمني مل

 فيحرفوم، أّي جهة يف العامل لتأخذ باسم الدين أفرادًا يظنون أن نصرة الدين يف شيء من املعاين املغلوطة
ُيستغلون من أي هيئة يف العامل   -لألسفو -إّم  ، أو لفتح الثغرات، املشاكلو  م لفعل القالقليصرفو و 

يُتصرف م و  فلذلك جتدهم بأقل جهد ُيساقون، ألّم مل يُربوا على منهج النصرة الرتبية الصحيحة املتكاملة
  .على غري وجهتهو  ألخذ الدين على غري أسسه، و لضعف الرتبية، هكذا

، ألذى املسلمني، و لقتال املسلمني، و لتكفري املسلمني، و أسهل أن ُيسّخر املسلم اليوم لسّب املسلمنيما 
تعاىل و  هل هكذا دين اهللا تبارك!! كيف هذا ؟..!! للتجسس على املسلمني كّل هذا يكون باسم النصرة و 

  !!أيها األخوة ؟
يعرفوا حقيقة الدين ومل يدخلوا على أعماهلم من  مل، تعاىلو  لألسف إّن الذين انتسبوا إىل دين اهللا تبارك

 الدين يف نورانيته، و املنهج يف كماله، و فكيف يعرفون الشرع يف عظمته، باب الشيوخ الراسخني يف العلم
  روحانيته و 

  !!؟... أم كيف يعرفون معىن النصرة برونقها البديع 
  ...العلّي العظيم ال قّوة إال باهللا و  ال حول، و إنا إليه راجعونو  فإنّا هللا

• ً	�&	7ً	�&	7ً	�&	7ً	�&	7 : : : :8�/9:� ;<	(� '	(� �� ���& )&	(/ =2 >?@��.        
أن ، و تعاىل للمؤمنني تعين بالضرورة أن يذلل هلم كّل شيءو  كثٌري من الناس يظنون أّن نصرة اهللا تبارك

  ... !ال يؤذي و  ال يرتك كافراً يتحركو  أن خيمد أمامهم كّل صوت خمالف، و يسهل عليهم كل شيء
  .ة معىن النصرة من اهللا تعاىلاجلهل حلقيقو  وإّمنا يأيت هذا الظّن نتيجة الغفلة

 ناتعاىل يف عهد األنبياء كّلهم على نبيو  هي معاين النصرة من عند اهللا تباركمل تكن املعاين  إن هذه
 َواجلِْن  اِإلنسِ  َشَياِطنيَ  َعُدّواً  ِنِيب  ِلُكل  َجَعْلَنا وََكَذِلكَ {: تعاىلو  قرأ قول اهللا تباركالسالم أمل تو  عليهم الصالةو 

   ١١٢األنعام} يـَْفتَـُرونَ  َوَما َفَذْرُهمْ  فـََعُلوهُ  َما َربكَ  َشاء َوَلوْ  ُغُروراً  اْلَقْولِ  ُزْخُرفَ  بـَْعضٍ  ِإَىل  بـَْعُضُهمْ  يُوِحي
عدوًا وأن يسكت له فرييد أن ال يكون له ، والغريب أنّه يأيت اآلن من يريد أن يكون فوق األنبياء

  . يعتقد أن هذا هو معىن النصرة، و أن جيعلهم حتت قدمه، و الكفار
  ! ؟.. تعاىل و  فمن قال هلؤالء أن هذا هو معىن النصرة من اهللا تبارك

 َنْصراً  اللهُ  َويَنُصَركَ {: أمل يقل له ،آله وسّلمو  تعاىل سّيدنا حمّمدًا صّلى اهللا عليهو  أمل ينصر اهللا تبارك
  }َعزِيزاً 
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 آلهو  مع هذا فقد تويف احلبيب األعظم صّلى اهللا عليه، و تعاىل رسوَله نصراً عزيزاً و  نعم لقد نصر اهللا تبارك
 األذى الكثري يصل من هنا، و لدعوته موجودون يف العامل دينة منافقون وما زال احملاربونما زال يف امل، و سّلمو 
  ...األخوة الكرام ؟  إذاً ما الذي نعلمه من هذا أيّها... هناك و 

ليس كما يظّن هؤالء أن ال يكون إيذاء أو ، تعاىل لعبادهو  نعلم من هذا أن معىن النصرة من احلّق تبارك

	>; A(� أن ينتهي الكّفار،(� '	(� �� ���& 	Bّ&C:   
يصحب هذا ، الرشادو  الثبات على منهج النور، و اهلدىو  تأييد لبواطنهم يف الثبات على احلقّ و  متكني

  .التمكيني تسخريات متنوعة يف العامل الظاهري على وفق حكمٍة من حكم اهللا تعاىل
فقد نصره اهللا ، تعاىلو  ثابتًا على الصدق مع اهللا تبارك، أن كّل من خرج من الدنيا، مث غاية النصرة

 لو سخرت له األرضو  تعاىل حىتو  يف باطنه غٌش أو خيانة ملواله فقد خذله اهللا تباركو  لكن من خرج، تعاىل
ال و  سيجد خزي ما يف باطنه يوم ال ينفع مالٌ و  بأكملها فملكها مث كان يف صدره غٌش فقد خذله اهللا تعاىل

 تعاىل لنا فمن تنقى قلبهو  فلنعلم إذاً إخواين ما هو معىن نصرة اهللا تبارك... بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم 
  .صدق مع مواله فهو املنصورو 

ال حجر إال دخله هذا و  ون هناك مظهر من مظاهر النصرة أنّه ال يبقى بيت شجر وال مدرنعم سيك
ليست النصرة من اهللا تعاىل لنبّيه مقصورة و  سّلم لكن هذا له وقتهو  دين سّيدنا حمّمد صّلى اهللا عليه، الدين

 ل احلبشي رضي اهللا عنه كانبال، و هو يف مّكة منصوراً و  سّلم كانو  على هذا املعىن فرسول اهللا صّلى اهللا عليه
هو مشوه اجللد يظهر ودقُُه من حرارة بطحاء مكة اليت كان يعذُب ، و تعاىلو  يف مّكة منصورًا من اهللا تبارك

  .عليها
هو على ، و استمع معي إليه، أما تسمع صوت النصرة يرن إىل اليوم، لقد كان منصوراً نصراً عظيماً حينها

  .َأحٌد أحد –َأحٌد أحد : تلك البطحاء يقول
الطغيان والكفر أن تزعزع ذرًّة و  فلم تستطع قوى البغي، اهلدىو  لقد كان منصورًا بثباته على منهج احلقّ 

  سّلم و  ال من صلته برسول اهللا صّلى اهللا عليه، و ال من عشق بالل للمنهج، و ال من حمّبة بالل، و من إميان بالل
أمّيَة بن خلف من قتل  اهللا تعاىل بالالً  مكن، و يد مبعًىن آخرأتى معه نصٌر جد، و جاء يوم بدرو  وتواىل األمر

  .يعذبّه يف مّكةو  الذي كان يؤذيه
 صعد على الكعبة املشرفة، و دخل بالل مّكة يوم الفتح، و توالت معها معاين النصرةو  وتوالت األيام

  ...صدح بأعلى صوته مكرباً و 
  .أشد أّن حمّمداً رسول اهللا ... أشهد أن ال إله إال اهللا  ،اهللا أكرب... اهللا أكرب ، اهللا أكرب... اهللا أكرب 
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  .أقوله اليوم من على سطح الكعبة املشرّفة، نعم هذا الذي كنتم تعذبوين عليه
فلنعلم إذاً ، تعاىلو  الطريق الذي أمثر هذه اإلنتصارات املتتالية من اهللا تباركو  نعم إنّه الثبات على املنهج

ا أحسن النصرة هللا أن بالل رضي اهللا عنه مل
ّ
لرسوله على منهج رسول و  ينصره اهللا تعاىل هذه اإلنتصارات إالً مل

أمر و  يقدم أمر اهللا تعاىل، و كما أسلفنا سابقاً ،  يتبع القدم بالقدم، خطوة خبطوة، سّلمو  اهللا صّلى اهللا عليه
  ...رغبتهو  رسوله على هواه

 سّلمو  اليت ظهرت للحبيب األعظم صّلى اهللا عليه-  تعاىلو  ومن مظاهر النصرة العظيمة من اهللا تبارك
، ذاك الصلح الذي كان يف مظهره اخلارجي صلح احلديبية  -كان فيها دروسًا عظيمةً و  ألصحابه الكرامو 
 فتحًا مبينًا كما مساه اهللا تباركو  كان يف حقيقته الباطنة نصراً لكنه  ، و زميةهلأعماله الظاهرة إّمنا هو صورة و 
عندما نظروا إىل هذا الصلح من زاوية ، أّن بعض الصحابة رضي اهللا عنهم أصابتهم الدهشةحىت ، تعاىلو 

إذ كيف ، فرأوا يف ظاهره هزمية ُمنكرة، اّردة عن االرتباط بنور الوحي وتوجيهات النّبوة، األسباب الظاهرة
 ال جيوز لنا أن ، و أيت إليهم مرتداً كيف يقبل الكّفار من ي!  األوىل به؟و  حنن أهل احلرمو  مننع عن البيتو  ُنصد

  !نقبل من يأتينا منهم مسلماً؟
، علموا أنه منهج النبّوة اليت ليس يف منهجها إال الكَمال، لكن عندما نظروا إىل األمر على حقيقته

أِن ، كيفية العمل ا، و تعاىل على تصحيح معىن النصرةو  علموا أنه مسلٌك للرتبية عظيم يّدلنا فيه اهللا تباركو 
كمال التزامكم ،  إّمنا حقيقة هذه النصرة، و تنفيذ اجتهاداتكمو  اعلموا أّن النصرة ال تكون مبجرد نظر عقولكم

  .اجتهاداتكم القاصرةو  لو خالف أسبابكم الظاهرةو  سّلمو  رسوله صّلى اهللا عليهو  مبا يأتيكم عن اهللا تعاىل
حينها  سّلمو  آلهو  رسول اهللا صّلى اهللا عليه هو يسألو  لنسمع إىل سّيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  ...!بلى: قال، يا رسول اهللا ألسنا على احلقّ : الً ئقا
فقال !  بلى: سّلم و  آلهو  قال سّيدنا رسول اهللا صّلى اهللا عليه، أليسوا على باطل: فقال سّيدنا عمر

   !فلما نعطي الدنّية يف ديننا ؟  :عمر
  !))!لن خيذلين، و لن أعصيه، و إّين رسول اهللا((: سّلمو  لهآو  قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه

  .تأمل أخي إىل هذا اجلواب الذي يوضح لنا معاين التحقق بكيفية النصرة
فأجابه ، نفس السؤال -رضي اهللا عنه-سّيدنا أبا بكر الصديق  -رضي اهللا عنه–مث سأل سّيدنا الفاروق 

  ....!إن اهللا ناصٌر نبّيه ، و إّن اهللا لن خيذله، و يا عمر إنّه رسول اهللا فالزم غرسه: بقوله
بني صاحب النصرة و  اجلواب الذي يوضح لَك عظمة اإلتصال بني الصّديق رضي اهللا عنههذا فتأمل إىل 
 صّلى اهللا عليه-يا عمر رسوُل اهللا : مث مسع أبو عبيدة رضي اهللا عنه كالمه فقال، سّلمو  آلهو  صّلى اهللا عليه



  عبد الكرمي املدين    اهقيبطت ةيفيكو  اهتقيقح .. النصرة

 www.naseemalsham.com: موقع نسيم الشام                                                                                 7

، قال فاستغفرت اهللا تعاىل حياءً ، ام رأيكو  استغفر اهللا تعاىل، أنت تقول هذا، و ما يقوليقول  -سّلمو  آلهو 
  ...!أعتق الرقاب رجاَء أن يغفر اهللا يل ما فعلته يف ذلك اليوم و  أتصدقو  ما زلت أستغفر اهللا تعاىلو 

مع أنّه سرعان ما ، خشيته من جمرد مناقشته تلكو  شّدة ندمهو  فانظر إىل اهتمامه رضي اهللا عنه بذالك
أولئك الذين ال يوجد من عرف معىن ، سّلمو  لكّنهم صحابة رسول اهللا صّلى اهللا عليه، التزم األمرو  تركها

  ...!النصرة مثلهم و  التعظيم
فتٌح و  علم الصحابة مجيعهم أنّه نصرٌ  }مِبيناً  فـَْتحاً  َلكَ  فـََتْحَنا إِنا{تعاىل و  وعندما نزل قول اهللا تبارك

، سّلمو  آلهو  لقد كان باستجابتهم ألمر رسول اهللا صّلى اهللا عليه، و ليس هزمية كما ظّن البعض أوالً و  ،مبني
   .فتحاً مبيناً و  نصراً كبرياً ، كان باستجابتهم تلك،  قبوهلم الصلحو  حبلقهم وعودم للمدينة املنورة

 آلهو  لرسوله صّلى اهللا عليهو  هللابأن النصرة ، رسولهو  ملن أراد أن ينصر اهللا تعاىلفكان درسًا عظيمًا 
إّمنا هي منهجًا متكامًال أساسه اإلتباع لصاحب النصرة صّلى اهللا ، ليست جمرد مظاهر معّينة ظاهرية، سّلمو 

  .!اإلقتداء بهو  يف كّل ظرفو  سّلم يف كّل حالٍ و  آلهو  عليه
ة من اهللا تعاىل لعباده املؤمنني أن النصرّ ب، ملن أرد أن ينصره اهللا تعاىلوكان الصلح درسًا عظيمًا أيضًا 
بل نصرة اهللا تعاىل لعباده املؤمنني متكٌني باطين بأن ، ما يشتهونو  ونليس معناها أن يعطيهم كّل ما يريد

حىت ، سّلم يف كّل ظرف مهما عظمو  آلهو  يثبتهم على املنهج القومي يف اإلتباع لرسوله الكرمي صّلى اهللا عليه
 نصرهم به فإّنك لرتى هذا النصر الذي...! ألسباب الظاهرة اليت يتعاملون افيما مل يناسب يف نظرهم ا

ترك و  اتباعهم له يف هذا الصلحو  سّلمو  آلهو  بطاعتهم لرسوله صّلى اهللا عليهقد حصلوا عليه ، تبارك وتعاىل
اه يف ظاهره هزميٌة هم ير بعد أن كان البعض من، نصرًا عزيزاً ، و تعاىل هلم فتحًا مبيناً و  فجعله اهللا تبارك، رغبام
  !...ُمنكرة

سّلم يف كمال اإلتباع لرسوله صّلى و  لرسوله صّلى اهللا عليهو  نسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا صدق النصرة له
يفتح علينا فتحًا مبينًا إنّه أكرم ، و اإلخالص فيها لوجهه الكرمي  حىت ينصرنا نصراً عزيزاً ، و سّلمو  آلهو  اهللا عليه
اآلخرين سّيدنا حمّمد الصادق الوعد و  بارك على سّيد األولنيو  سّلمو  صّلى اهللا، و الرامحني أرحمو  األكرمني

  .آخر دعوانا أن احلمد هللا رّب العاملنيو  صحبه أمجعنيو  على آلهو  األمني
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