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 (وبيان شيء من دين اهلندوس النيب نصرة )
 كتبها/ خالد بن ضحوي الظفريي

، ََنَْمُدهُ َوَنْسَتِعيُنهُ َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوذُ ِِبهللِ ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ ئَ  اِت أَْعَمالَِنا، ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ
 َوْحَدُه ََّل َشرِيَك َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي لَُه، َوَأْشَهُد َأن َّلَّ إِلََه ِإَّلَّ هللاُ 

َ َحقَّ تُ َقاتِِه َوََّل ََتُوُتنَّ ِإَّلَّ َوأَنْ ُتْم )َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه،  ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّلِلَّ
 (.ُمْسِلُمونَ 

 عباد هللا:
يمة، ومنزلًة رفيعة مل يبلغها أحٌد من مكانًة عظ -صلى هللا عليه وسلم–إن لرسولنا الكرمي 

، ولقد -صلى هللا عليه وسلم–اخللق فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، آدُم ومن دونه حتت لوائه 
أويت الشفاعة العظمى اليت اعتذر عنها ألوا العزم من الرسل، واليت اختصه هللا وآثره هبا على 

مات جزيلة مل يعطها ألحٍد من قبله من ، واختصه مبكر -عز وجل-العاملني، ولقد كرمه ربه 
، وكلهم له منزلًة رفيعٌة عند ربه، فعن أيب هريرة: -صلوات هللا وسَلمه عليهم أمجعني-األنبياء 

قال: )فضلت على األنبياء بسٍت؛ أعطيت جوامع  -صلى هللا عليه وسلم–أن رسول هللا 
مسجًدا وطهورا، وأرسلت إىل الكلم، ونصرة ِبلرعب، وأحلت يل الغنائم، وجعلت يل األرض 

اخللق كافة، وختم يب النبيون( رواه مسلم، ويف حديث جابٍر: )وأعطيت الشفاعة( متفٌق عليه. 
وقال تعاىل يف بيان منزلته صلى هللا عليه وسلم وصفاته الكرمية: ﴿َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن 

صلى هللا –َلْيُكْم ِِبْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم﴾، وكان النيب أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص عَ 
أكرم الناس ُخُلًقا ﴿َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾، قالت عائشة: كان خلقه القرآن،  -عليه وسلم

ْن َحْوِلَك﴾، وعن عبد هللا ﴿فَِبَما َرْْحٍَة ِمَن اّلِلَِّ لِْنَت ََلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب َّلنْ َفضُّوا مِ 
قال: مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم فاحًشا وَّل متفحًشا، وكان  -رضي هللا عنه–ابن عمرو 

قال: كان  -رضي هللا عنه–يقول: )إن من خياركم أحسنكم أخَلقا(، وعن أيب سعيٍد اخلدري 
 -رضي هللا عنه–أنس  أشد حياًء من العذراء يف خدرها، وعن -صلى هللا عليه وسلم–النيب 

أحسن الناس خلقا. كما كان كامًَل يف شجاعته  -صلى هللا عليه وسلم–قال: كان رسول هللا 
صلى –قال: كان رسول هللا  -رضي هللا عنه–، فعن أنس ابن مالك -عليه الصَلة والسَلم–

يه عل-أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، وكذلك كان  -هللا عليه وسلم
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 -رضي هللا عنه–أعلم الناس ِبهلل، وأشدهم له خشية كما يف حديث أنس  -الصَلة والسَلم
 عليه الصَلة والسَلم: )أما وهللا إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له( رواه البخاري.-قال: قال النيب 

هو أفضل الرسل، له فضائل كثرية وُماسن عديدة، بش ر  -صلى هللا عليه وسلم–فرسولنا 
حقوًقا  -صلى هللا عليه وسلم-رسل من قبله، وجاء ذكره يف التوراة واإلجنيل، وإن له علينا به ال

كثرية، فمن حقوقه طاعته واتباعه، واتباع ما جاء به من عند هللا، واإلميان به، وأنه رسول هللا 
وأنه خامت حًقا أرسله هللا إىل اإلنس واجلن بشريًا ونذيرا، واإلميان بعصمته فيما بلغه عن ربه، 

النبيني، وأنه قد بلغ رسالته على أكمل الوجوه، ومن حقوقه وجوب نصرته، وتوقريه، والتأدب 
، وأَّل نرضى عليه السوء، ونبغض كل من يتعرض له أو يسبه ولو -عليه الصَلة والسَلم-معه 

ل كان أقرب قريٍب، ومن حقوق املصطفى صلى هللا عليه وسلم على األمة اَّلحتكام إليه يف ك
أمٍر خيتلفون فيه من العقائد واألخَلق والعبادات واملعامَلت وسائر شؤون احلياة، ومن حقوقه 
صلى هللا عليه وسلم وجوب ُمبته أكثر من النفس واملال والولد والناس أمجعني، ومن حقوقه 

 على أمته أن يصلوا، ويسلموا عليه كما أمرهم بذلك رهبم ﴿ِإنَّ اّلِلََّ  -صلى هللا عليه وسلم–
– َوَمَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِ  ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًما﴾، ومن حقوقه

على األمة اإلسَلمية احرتام أصحابه، وأهل بيته، وزوجاته، ومواَّلهتم،  -صلى هللا عليه وسلم
عن أعراضهم، وبغض من يتعرض لصحابته الكرام وبيان فضائلهم، ومزاَيهم العظيمة والذب  

أو أحٍد منهم، فحقوق املصطفى علينا كثرية فأدوها عباد هللا على أكمل الوجوه، واجتهدوا يف 
ذلك، لتكونوا من أهل السعادة يف الدنيا واآلخرة. أَُقوُل َما َتْسَمُعوَن َوَأْستَ ْغِفُر هللَا الَعِظيَم يل 

 ٍب فَاْستَ ْغِفُروُه، ِإنَُّه ُهَو الَغُفوُر الرَِّحيُم.َوَلُكْم ِمْن ُكلِ  َذنْ 
 اخلطبة الثانية

، َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى َرُسوِل هللِا َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َوَمِن ات ََّبَع ُهَداُه، َوَأْشَهُد  َأن احلَْمُد ّلِلَِِّ
ُ َوْحَدُه ََّل َشرِيَك َلُه، وَ   َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه أَْرَسَلُه رَبُُّه َرْْحًَة لِْلَعاَلِمنَي.َّلَّ إَِلَه ِإَّلَّ اّلِلَّ

 أَمَّا بَ ْعُد:
وغريهم من ملل الكفر جيدهم واَلندوس فإن الناظر يف حال الكفار من اليهود والنصارى 

ننا فهم يطعنون يف ربنا ودي ،ممن يبغضون ديننا أشد البغض، ويكرهون رسولنا أشد  الكراهية
يف  برسول هللا  اء اَلندوسشيء عن ذلك، وما ظهر من استهز ورسولنا ليل هنار َّل يوقفهم 
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شيء جديد بل هم على هذا، ويتدينون بذلك، ويبغضوننا، ويبغضون بهذه األَيم ليس هو 
ُهْم َأْولَِياَء﴾، ويقول ﴿َودُّوا َلْو تَ ديننا،  عز -ْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فَ َتُكونُوَن َسَواًء َفَل تَ تَِّخُذوا ِمن ْ

 : ﴿ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َّل تَ تَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم َّل ََيُْلوَنُكْم َخَباًَّل َودُّوا َما َعِنتُّْم َقدْ -وجل
ُتْم تَ ْعِقُلوَن﴾. َبَدِت اْلبَ ْغَضاُء ِمْن أَف ْ  َواِهِهْم َوَما ُُتِْفي ُصُدورُُهْم َأْكََبُ َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اآلََيِت ِإْن ُكن ْ

أكمل  غريه كان من أهل النار، ونبينا  من سلك هو الدين احلق الذي -وهلل احلمد-وديننا 
هؤَّلء اَلندوس  َييتمث ، مجيعها وكملت عنده األخَلق ،كلهااألنبياء وسيد الرسل حاز املفاخر  

 والفئرانشجار واألحجار والقرود األبادة ، ودينهم قائم على ع ويطعنون يف ديننا ونبينا
الطبقية والعصبية وكل طبقة حتتقر  دينهم قائم علىو ، والفروج واألبقار بل إىل عبادة كل شيء

يسموهنم من وهي  تقروهنا أشد اَّلحتقارحي الطبقة الرابعة واألخرية عندهمفاليت حتتها، 
َّل  .ل اإللهجْ من رِ  واخلق مزعموا أهنليس َلم عمل إَّل خدمة بقية الطبقات، و )املنبوذين(، 

يؤمنون حبساب وَّل جنة وَّل انر، يعتقدون أن أرواح مواتهم تتناسخ وتنتقل إىل إنسان آخر أو 
دفنها إذا ماتت ضمن مراسيم معينة ب كرمون أبقارهميُ ب عمله. حيوان أو حشرة أو غريها حبس

َّل عندهم املرأة اليت ميوت عنها زوجها و  .اإلنسان حيرقونه، إن هذا ملن نكسة العقل حقاً بينما 
تتزوج بعده، بل تعيش يف شقاء دائم، وتكون موضعًا لإلهاانت والتجريح، وتكون يف مرتبة 

قد حترق املرأة نفسها إثر وفاة زوجها تفادَيً للعذاب املتوقع الذي ستعيش ، و أقل من مرتبة اخلادم
 هذا شيء من دين هؤَّلء احلاقدين على اإلسَلم واملسلمني. .فيه

 عباد هللا:
إىل دينه والتمسك هبديه وسنته، فبذلك تعود لكم عزتكم، وترجع ِبلرجوع  نصرة النيب إن 

: )إذا تبايعتم ِبلعينة وأخذمت أذانب البقر عن ابن عمر قال: قال رسول هللا لكم هيبتكم، 
 . َّل ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم( ورضيتم ِبلزرع وتركتم اجلهاد سلط هللا عليكم ذَّلًّ 


