اﺗ ﻌوا وﻻ ﺗﺑﺗدﻋوا
اﻟﺷﯾﺦ /ﻋﺑد اﻟﻛرم اﻟﺧﺿﯾر
اﻟﻧﺑــﻲ -ﻋﻠ ــﻪ اﻟﺻــﻼة واﻟﺳــﻼم -أﻋﻠــم اﻟﺧﻠ ـ  ،وأﻛﻣــﻞ اﻟﺧﻠ ـ  ،وأﺷــرف اﻟﺧﻠ ـ  ،وأﺧﺷــﻰ اﻟﺧﻠ ـ  ،وأﻛــرﻣﻬم ﻋﻠــﻰ ﷲ،

ف َﻟ ُﻪ ﺷﻲء ﻣن ُﺣُﻘوق اﻟ ﱠـرب -
وأﻋﻠﻣﻬم و أﺗﻘﺎﻫم وأﻛرﻣﻬم وأﺷﺟﻌﻬم ،ﻫذا ﻻ ُﯾَﻧ ِﺎزع ﻓ ﻪ أﺣد؛ ﻟﻛن ﻻ ﯾﺟوز ْ
ﺻ َر ْ
أن ُ ْ
ﺟ ﱠـﻞ وﻋــﻼ ،-ﻓﻬـو ﻘــول ﻓ ﻣـﺎ ﺻـ ﱠﺢ ﻋﻧـﻪ)) :إ ــﺎﻛم واﻟﻐﻠـو؛ ﻓﺈﻧﻣــﺎ أﻫﻠـك ﻣــن ـﺎن ﻗــﺑﻠﻛم اﻟﻐﻠـو(( ،وﻗــﺎل)) :ﻻ ﺗطروﻧــﻲ
ﻣﺎ أطرت اﻟﻧﺻﺎر اﺑن ﻣرم(( واﻟﻘﺎﺋﻞ ﻣﻣن ﯾﻧﺗﺳب إﻟ ﻪ ،و زﻋم أﱠﻧ ُﻪ َﯾﺗََﻘ ﱠر ُب ِ َﻣ ْد ِﺣ ِﻪ إﻟﻰ ﷲ َ -ﺟ ﱠﻞ وﻋﻼ -ﻘول:
ــﺎ أﻛ ــرم اﻟﺧﻠـ ـ ﻣ ــﺎ ﻟ ــﻲ ﻣ ــن أﻟ ــوُذ ــﻪ
ﺳ ـ ـواك ﻋﻧـ ــد ﺣﻠـ ــول ﺣـ ــﺎدث اﻟﻌﻣـ ــم!!!
إذا ﺎن ﻻ ﯾوﺟد ﻣن ﯾﻠوذ ﻪ إذن أﯾن ﷲ؟! ﻓﻬذا ﻏﻠو ﯾرﻓﻊ اﻟﻧﺑﻲ -ﻋﻠ ﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم -ﻣن ﻣرﺗﺑﺗﻪ اﻟﺗـﻲ وﺿـﻌﻪ
ﷲ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﺑود ﺔ واﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم اﻟرو ﺔ ﻘول:
ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــن ﺟـ ـ ـ ـ ـ ــودك اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــدﻧ ﺎ و ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﺗﻬﺎ

وﻣـ ـ ـ ــن ﻋﻠوﻣـ ـ ـ ــك ﻋﻠـ ـ ـ ــم اﻟﻠـ ـ ـ ــوح واﻟﻘﻠـ ـ ـ ــم

ﻣﺎذا أ ﻘﻰ ﻪﻠﻟ -ﺟﻞ وﻋﻼ-؟! إذا ﺎﻧت اﻟدﻧ ﺎ واﻵﺧرة ﻣن ﺟود اﻟﻧﺑﻲ -ﻋﻠ ﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳـﻼم -ﻓﻣـﺎذا أ ﻘـﻰ ﻪﻠﻟ -ﺟـﻞ
وﻋﻼ-؟! وﻣرﺗ ﺔ اﻟﻧﺑﻲ -ﻋﻠ ـﻪ اﻟﺻـﻼة واﻟﺳـﻼم -ﻣﻌروﻓـﺔ وﻣﺣﻔوظـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﻔـوس وﻫـو أﺣـب إﻟـﻰ اﻟﻣﺳـﻠم ﯾﺟـب أن

ــون أﺣــب إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﻠم ﻣــن ﻧﻔﺳــﻪ وﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺣــدﯾث)) :ﻻ ﯾــؤﻣن أﺣــد م ﺣﺗــﻰ أﻛــون أﺣــب إﻟ ــﻪ ﻣــن واﻟــدﻩ ووﻟــدﻩ

واﻟﻧ ــﺎس أﺟﻣﻌ ــﯾن(( ،وﻫ ــذا ﻓ ــﻲ اﻟﺻ ــﺣ ﺣﯾن)) :ﻻ ﯾ ــؤﻣن أﺣ ــد م ﺣﺗ ــﻰ أﻛ ــون أﺣ ــب إﻟ ــﻪ ﻣ ــن واﻟ ــدﻩ ووﻟ ــدﻩ واﻟﻧ ــﺎس

أﺟﻣﻌــﯾن(( ،وﻓــﻲ اﻟﺑﺧــﺎر ﻣــن ﺣــدﯾث ﻋﻣــر)) :ﻷﻧــت أﺣــب اﻟﻧــﺎس إﻟــﻲ إﻻ ﻣــن ﻧﻔﺳــﻲ ،ﻓﻘــﺎل :ﺑــﻞ وﻣــن ﻧﻔﺳــك ــﺎ
ﻋﻣــر! ،ﻗــﺎل :ﺑــﻞ أﻧــت أﺣــب اﻟﻧــﺎس إﻟــﻲ ﻣــن ﻧﻔﺳــﻲ ،ﻗــﺎل :اﻵن ــﺎ ﻋﻣــر(( ﻫــذا ﺷــﻲء اﻟﻣﺣ ــﺔ واﻟﻣــودة واﻟﺗﻌظ ـ م

واﻻﺣﺗرام واﻹﺟﻼل ٕواﻧزاﻟﻪ ﻣﻧزﻟﺗﻪ اﻟﺗﻲ أﻧزﻟﻪ ﷲ ﺑﻬﺎ ،وﺟﺎء ﻓﻲ أوﺻﺎﻓﻪ أﻧﻪ اﻷﻋﻠم اﻷﺧﺷﻊ اﻷﺗﻘﻰ ﻪﻠﻟ -ﺟـﻞ وﻋـﻼ-
ﻫــذا ﻻ ﻌﻧــﻲ أﻧﻧــﺎ ﻧﺻــرف ﻟــﻪ ﺷــﯾﺋﺎً ﻣــن ﺣﻘــوق اﻟــرب -ﺟــﻞ وﻋــﻼ-؛ ﻓــﺎﻟرب ﻟــﻪ ﺣﻘوﻗــﻪ ،واﻟرﺳــول -ﻋﻠ ـﻪ اﻟﺻــﻼة
واﻟﺳﻼم -ﻟﻪ ﺣﻘوﻗﻪ ،وﻻ ﺷك أن ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﻞ ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﻞ ﻣﻣن ﻘ م ﻫذﻩ اﻟﻣواﻟد و دﻋﻲ ﺣـب اﻟﻧﺑـﻲ
-ﻋﻠ ﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم -ﻓﻲ ﻣﺣﺑﺗﻪ ﻟﻠﻧﺑﻲ -ﻋﻠ ﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم -ﺧﻠﻞ وﺗﻘﺻـﯾر ﺷـدﯾد؛ ﻷن ﻣﺟـرد اﻟـدﻋوة اﻟﻛـﻼم

دﻋو ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑرﻫﺎن ﻣﺎ اﻟﺑرﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺻدق ﻫذﻩ اﻟدﻋوة؟ اﻹﺗ ـﺎع ﻓـﺈذا اﺑﺗـدﻋﻧﺎ ﻓـﻲ اﻟـدﯾن ﻣـﺎ ﺻـدﻗﻧﺎ ﻓـﻲ دﻋواﻧـﺎ
ﻓﻼ ﺑد أن ﻧﺗ ﻊ وﻻ ﻧﺑﺗدع.

