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العاملني، اختار احلمد لذاته شكرًا للنعم اليت أسداها لعباده املؤمنني فقد غمرهم بنعمه، وأحاطهم  احلمد � ربِّ 
Kالئه الظاهرة والباطنة، وملا عرف عجزهم عن شكره، أنزل شكرًا على حسب استعدادهم يف كتابه، وارتضاه منهم لنفسه، 

}}}}}}}}        َحِمدَنِي َعْبِديَحِمدَنِي َعْبِديَحِمدَنِي َعْبِديَحِمدَنِي َعْبِديَحِمدَنِي َعْبِديَحِمدَنِي َعْبِديَحِمدَنِي َعْبِديَحِمدَنِي َعْبِدي        {{{{{{{{: ردَّا عليهم عزَّ وجلَّ  ، فيقول)العاملني احلمد � ربِّ ( :وأمرهم أن يكرروه فيقولوا
٢٢٢٢٢٢٢٢
........  

وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له، ال معبود يف الكون سواه، وال متويلِّ للنعم الظاهرة والباطنة عداه، بيده 
  . اخلري كله، وبيده األمر كله، وهو على كل شئ قدير

رمحة للعاملني، وبعثه هداية  عزَّ وجلَّ  دمحمًا عبد هللا ورسوله، وصفّيه من خلقه وخليله، أرسله هللا وأشهد أن سيد[
   .للخلق أمجعني، وأمر[ أن نقتفي أثره يف كل وقت وحني

م وسلِّم وiرك على سيد[ دمحم يف األولني وصلِّي وسلِّم وiرك على سيد[ دمحم يف اآلخرين، وصلِّي وسلِّ اللهم صلِّ 
   )أما بعد. (ن[ دمحم يف الدنيا ويوم الديوiرك على سيد

، فهيَّا بنا نشرب من رحيق آية من  ملسو هيلع هللا ىلصوحنن حنتفل بذكرى ميالد سيد[ وموال[ دمحم رسول هللا  :فيا إخواين وl أحبايب
أنزله إلينا فيه اهلُدى والنور، وفيه الشفاء ملا يف  فكتاب هللا الذي. كتاب هللا، ما به نفعنا يف الدنيا، ورفعتنا يوم لقاء هللا

صدور، وفيه اخلري والسعادة لنا وللناس أمجعني َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل   (( :xخذ منه قبسًا من آية واحدة قال هللا فيها. ال
َ َواْليَـْوَم اآل ا|َِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكانَ  َ َكِثريًاِخَر َوذَكَ يـَْرُجو ا|َّ   ..))األحزاباألحزاب  --٢١٢١((  )) َر ا|َّ

جدًا فإننا  وملا كان هذا ا�ال كبريٌ . ملسو هيلع هللا ىلصتعين القدوة وتعين التشبه برسول هللا  جدًا، فاألسوة إن جمال األسوة واسعٌ 
الدين، وبه جتاوزت دعوته اخلافقني،  ، كان عليه مدار أمره كله، وبه ارتفع شأن هذاملسو هيلع هللا ىلص نكتفي بذكر مثال واحد من حياته

  ما هذا املبدأ؟...  عزَّ وجلَّ  وبه أوصل هللا هذا النور جلميع عوامل هللا
، وقـد احتـاروا يف ملسو هيلع هللا ىلصيف [ديهـم جبـوار الكعبـة يتحـدثون يف شـأنه كفار قريش كانوا يتضح لنا هذا املبدأ عندما نعلم أن  

أن ذلــك األذى مل ُجيْــِدهم  وارأقــد و  ،خــذوا خيوضــون يف أمثــل طريقــة للقضــاء عليــه وإ�ــاء دعوتــهتفكــريهم عنــدما أ أمــره وشــلَّ 
  .... اجتمعوا للشورى فيما بينهمفازداد يقينهم،  ىً ني أذنفعاً، بل كلما زادوا املسلم

ــحَ حَ مُ مُ لِ لِ وم وم l معشــر قــريش أال أقُــl معشــر قــريش أال أقُــ: : وكــان ســيداً مطاعــاً يف قومــهوكــان ســيداً مطاعــاً يف قومــه  --بــن ربيعــة بــن ربيعــة   فقــال هلــم عتبــةفقــال هلــم عتبــة        {{{{{{{{ ــمَّ فُأكلِّمــه وأعــرُض عليــه فُأكلِّمــه وأعــرُض عليــه   دٍ دٍ مَّ
صـلي يف املسـجد، وقـالإفعل، إفعل، : : ويكفَّ عّنا؟ فقالواويكفَّ عّنا؟ فقالوا  ،،علَّه يقبل بعضها فنعطيه إlهاعلَّه يقبل بعضها فنعطيه إlها  ،،أموراً أموراً  صـلي يف املسـجد، وقـالفذهب إىل رسول هللا وهو ي lبـن lبـن : : فذهب إىل رسول هللا وهو ي

أخي إنك مّنا حيث قد علمَت من خيـار[ حسـباً ونسـبًا، وإنـك قـد أتيـت قومـك �مـر عظـيم، فرَّقْـَت بـه مجـاعتهم، وسـفَّهَت أخي إنك مّنا حيث قد علمَت من خيـار[ حسـباً ونسـبًا، وإنـك قـد أتيـت قومـك �مـر عظـيم، فرَّقْـَت بـه مجـاعتهم، وسـفَّهَت 
فامسع مـين أعـرض عليـك أمـوراً تنظـر فيهـا لعلّـك تقبـل منهـا فامسع مـين أعـرض عليـك أمـوراً تنظـر فيهـا لعلّـك تقبـل منهـا   ،،وِعبَت آهلتهم ودينهم، وكفَّرت من مضى من آiئهموِعبَت آهلتهم ودينهم، وكفَّرت من مضى من آiئهمأحالمهم، أحالمهم، 

  ......بعضهابعضها
صالة والسالمفقال فقال  صالة والسالمعليه ال l ابن أخي إن كنَت تريُد مبا جئَت به من هذا األمـر مـاالً مجعنـا l ابن أخي إن كنَت تريُد مبا جئَت به من هذا األمـر مـاالً مجعنـا : : فقالفقال. . قل l أi الوليد أمسعقل l أi الوليد أمسع: : عليه ال

ماًال، وإن كنَت تُريد شرفاً سّود[ك علينـا حـىت ال نقطـَع أمـراً دونـك، وإن كنـَت تُريـد ُملكـاً ماًال، وإن كنَت تُريد شرفاً سّود[ك علينـا حـىت ال نقطـَع أمـراً دونـك، وإن كنـَت تُريـد ُملكـاً   لك من أموالنا حىت تكون أكثر[لك من أموالنا حىت تكون أكثر[
وبـذلنا فيـه أموالنـا حـىت وبـذلنا فيـه أموالنـا حـىت   بَّ بَّ ملكناَك علينا، وإن كان هذا الذي �تيك رَئّياً من اجلن ال تستطيع رّده عن نفسك طلبنا لـك الِطـملكناَك علينا، وإن كان هذا الذي �تيك رَئّياً من اجلن ال تستطيع رّده عن نفسك طلبنا لـك الِطـ
_________________________________________________  

  .٢٠/٨/١٩٩١هجرية،  ١٤١٢من ربيع األول  ١٢يوم اجلمعة املوافق  -جيزة  -كانت هذه اخلطبة مبسجد األنوار القدسية iملهندسني  ١
ْصَفْنيِ  "رواه مسلم عن أىب هريرة من حديث  ٢ صََّالَة بـَْيِين َوبـَْنيَ َعْبِدي ِن   ......"  َوِلَعْبِدي َما َسَألَ َقَسْمُت ال
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  ..نربئك منهنربئك منه
صـــالة والســـالمفقــال  مـــن أول ســـورة  ملسو هيلع هللا ىلصفقـــرأ عليـــه فـــامسع مـــين، : نعـــم، قـــال: قـــال»  أi الوليـــد؟فقــد فرغـــَت l«: عليـــه ال

صــلت ــَن الــرَّْمحَن الــرَِّحيمِ . حــم. ﷽»ــª©  {{ :ف ــَلْت آlَتُــُه قـُــْرآً[ َعَربِيــا لَِّقــْوٍم يـَْعَلُمــونَ . تَنزِيــٌل مِّ صِّ َبِشــريًا . ِكَتــاٌب ُف
صـت عتبـة هلـا ،فيهـا فقرأهـا عليـه ملسو هيلع هللا ىلصمث مضـى رسـول هللا ، ، ))فصـلتفصـلت  --١:٤١:٤((  }}َأْكثـَُرُهْم فـَُهـْم ال َيْسـَمُعوَن  َوَنِذيًرا فََأْعَرضَ   ،وقـد أن

ثْـَل فَـِإْن َأْعَرُضـوا فـَُقـْل َأنـَذْرُتُكْم َصـ  {{ :تعـاىل إىل قولـه ملسو هيلع هللا ىلصوألقى يديه خلف ظهره معتمـداً عليهمـا يسـمع منـه، مث انتهـى  اِعَقًة مِّ
قــد مسعــت l أi : ، فقــال لــهفأمســك عتبــة علــى فيــه و[شــده الــرحم أن يكــف عــن ذلــك ..))فصــلتفصــلت  --١١٣٣(( }}َصــاِعَقِة َعــاٍد َوَمثـُـوَد 

  .}!!الوليد ما مسعت، فأنت وذاك
فلمـا جلـس . حلف لقد جاءكم أبو الوليد بغـري الوجـه الـذي ذهـب بـهأ: فقام عتبة إىل أصحابه، فقال بعضهم لبعض  

وال  ،وهللا مـــا هـــو iلشـــعر ،ورائـــي أين مسعـــت قـــوالً وهللا مـــا مسعـــت مثلـــه قـــط،: مـــا وراءك l أi الوليـــد؟ قـــال: إلـــيهم، قـــالوا
ـ فــاعتزلوه، فــوهللا  ... وا بــني هـذا الرجــل وبـني مــا هــو فيـهوال iلكهانــة، l معشـر قــريش أطيعــوين فاجعلوهـا يل، خلُّــ ،ْحرiلسِّ

صــبه العــرب فقــد كفيتمــوه بغــريكم، وإن يظهرعلــى العــرب فملكــه ملككــمليكــونن لقولــه الــذي مسعــت منــه ن ه وعــزُّ  ،بــأ، فــإن ت
  ...وكنتم أسعد الناس به ،كمعزُّ 

}}}}}}}}        ھذا رأیي فیھ، فاصنعوا ما بدا لكمھذا رأیي فیھ، فاصنعوا ما بدا لكمھذا رأیي فیھ، فاصنعوا ما بدا لكمھذا رأیي فیھ، فاصنعوا ما بدا لكمھذا رأیي فیھ، فاصنعوا ما بدا لكمھذا رأیي فیھ، فاصنعوا ما بدا لكمھذا رأیي فیھ، فاصنعوا ما بدا لكمھذا رأیي فیھ، فاصنعوا ما بدا لكم: : : : : : : : سحرك وهللا یا أبا الولید بلسانھ، قالسحرك وهللا یا أبا الولید بلسانھ، قالسحرك وهللا یا أبا الولید بلسانھ، قالسحرك وهللا یا أبا الولید بلسانھ، قالسحرك وهللا یا أبا الولید بلسانھ، قالسحرك وهللا یا أبا الولید بلسانھ، قالسحرك وهللا یا أبا الولید بلسانھ، قالسحرك وهللا یا أبا الولید بلسانھ، قال: : : : : : : : قالواقالواقالواقالواقالواقالواقالواقالوا
٣٣٣٣٣٣٣٣                

ابـن أخيـه علـى  لَ ِمـمـور، وطلبـوا منـه أن حيَْ ، فـذهبوا إىل عمـه أيب طالـب، وعرضـوا عليـه هـذه األوامل ييأسـلكن القـوم و 
  ،،9َ َعـمِّ لَـْو َوَضـُعوا الشَّـْمَس ِيف َميِيـِين َواْلَقَمـَر ِيف ِمشَـاِيل َعلَـى أَْن أَتْــُرَك َهـَذا اَألْمـرَ 9َ َعـمِّ لَـْو َوَضـُعوا الشَّـْمَس ِيف َميِيـِين َواْلَقَمـَر ِيف ِمشَـاِيل َعلَـى أَْن أَتْــُرَك َهـَذا اَألْمـرَ { { : ملسو هيلع هللا ىلص واحدة منها، فلما كلَّمه عمـه، كـان جوابـه

}}}}}}}}        أَْهِلَك ِفيهِ أَْهِلَك ِفيهِ   أَوْ أَوْ   ،،َحىتَّ يُْظِهرَُه ا=َُّ َحىتَّ يُْظِهرَُه ا=َُّ   َما تـَرَْكُتهُ َما تـَرَْكُتهُ 
٤٤٤٤٤٤٤٤
........        

فما جاء به رسولكم الكرمي من عند هللا من اهلدي والنـور، ال يبغـى بـه ُمْلكـاً، وال يسـأل بـه مـاًال، وال يطلـب بـه جاهـاً 
على مثل هذا األمر مـن الثَّبـات علـى املبـدأ رىبَّ رسـول و . عزَّ وجلَّ  عند الناس، وال شيئاً من دنيا الناس وإمنا يبغى به رضاء هللا

فهــذا زوج ابنتــه العــاص بــن الربيــع يرجــع مــن بــالد الشــام يقــود قافلــة كبــرية للمشــركني، فهــداه هللا لإلســالم  ،أصــحابه ملسو هيلع هللا ىلص هللا
وهو يف الطريق، فـدخل املدينـة وقـد متكـن اإلميـان مـن شـغاف قلبـه، فأشـار عليـه بعـض ضـعفاء النفـوس، �نـك مـا دمـت قـد 

ية اإلميانيـة وصـاح قـائالً آمنت فقد حلَّت لك أموال ال مـا كنـت أبـدأ عهـدي ! l قـوم  : قافلة وبضاعتها غنيمة، فأخذته احلمِّ
  .مع هللا ورسوله iخليانة

؟ :وذهب إىل مكـة، ومجـع أهلهـا وقـال هـذه : ال نعلـم عنـك إال خـرياً، فقـال: فقـالوان l أهـل مكـة، مـاذا تعرفـون عـينِّ
ن ال وجـزاك هللا خـرياً : ًا؟ فقـالواهـل بقـى ألحـد مـنكم شـيئ: نهم أما[ته، مث قالبضاعتكم، وهذه أموالكم، وسلَّم كل واحد م

ً، وiإلسالم ديناً، ومبحمد نبياً ورسوالً (: قال َّiر �i أهل مكة إنين آمنت l ُأْشهدكم(.  
، وإمنا اإلميـان فالثبات على املبدأ أساس اإلميان، واإلميان l إخواين ليس العبادات من صالة وصيام وزكاة وحج فقط

ألصـحابه، ومجلـة اآلداب الـيت ملئـوا  ملسو هيلع هللا ىلصيف كتابه، ومجلـة املعـامالت الـيت علَّمهـا النـيب  عزَّ وجلّ  مجلة األخالق اليت جاء Ãا هللا
  .Ãا األرض علماً ونوراً بعد أن كانت تزخر ظلماً وجوراً 

، ولـذا عنـدما فُتحـت هلـم البلـدان، ُعرضـت علـيهم الـدنيا، Æ هذا هـو اإلميـان الـذي علَّمـه رسـولكم الكـرمي ألصـحابه
وكــذلك عنــد . وجــلَّ  عــزَّ ووقعــت يف أيــديهم األمــوال، وطلبــتهم املناصــب فلــم يلتفتــوا إىل شــئ مــن ذلــك كلــه، طلبــاً ملرضــاة هللا 

   .تعرضَّهم للفنت والبالء ال يرضون لغري هللا بدالً 
_________________________________________________  

صانالسرية احللبية حملمد اخلضرى، و  نور اليقني ٣   .وغريها كثري مشتهر بزlدة أو نق
 للذهىب ، والسرية احللبية وكثري غريهاسري أعالم النبالء  ٤
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عليــــه صــــحابه أن خياصــــموه، فــــال يكلِّمــــوه، وال يلقــــوا الســــالم عليــــه، وال يــــردُّوا فهــــذا رجــــل أمــــر رســــولكم الكــــرمي أ
 - ، ختلَّــف عــن غــزوة تبــوكملسو هيلع هللا ىلصألنــه ختلَّــف عــن معركــة حربيــة مــع رســول هللا  !!!ملــاذا؟. بــل وأمــر زوجتــه أال ختدمــه !!!الســالم

  .وهو كعب بن مالك الشاعر
َحـىتَّ ِإَذا َضـاَقْت َعلَـْيِهُم   ((: حيث قال سـبحانه وجلَّ  عزَّ  وحاله ورفاقه وصفه هللا - ميشي يف السوق بينما هو ذات يوم

ــهِ  إذا برجــل رومــي يســأل عنــه   --  ))التوبــةالتوبــة  --١١٨١١٨((  )) اَألْرُض ِمبَــا رَُحَبــْت َوَضــاَقْت َعَلــْيِهْم َأنُفُســُهْم َوظَنُّــوْا َأن الَّ َمْلَجــأَ ِمــَن ا|ِّ ِإالَّ ِإلَْي
معي رسالة لك من ملـك الـروم وسـلَّمها لـه، ففـضَّ : ماذا تريد؟ قال: مالك الشاعر؟ فدّلوه عليه، قال أين كعب بن: ويقول

صــر الــرُّوم إىل كعــب بــن مالــك الشــاعر : (الرســالة وقرأهــا فــإذا Ãــا " أي أبغضــك"بلغنــا أن صــاحبك قَــَالك .... مــن ِهرقــل قـَّي
   .)سرع إلينا نـَُهيِّئ لك العيش السعيد واحلياة الرغيدةأف

صــائب الــيت أتــت علــيِّ  وهــذا أيضــاً : أن مــزَّق الكتــاب وقــال فمـا كــان منــه إالَّ  فلــم يفــرح مبــا عرضــه عليــه  .مــن مجلـة امل
ٌر َوَأبـَْقى َواآل  (( :وجلَّ  عزَّ  ملك الروم من العيش الرغيد يف الدنيا، ألنه يُوقن بقول هللا   ). ). األعلىاألعلى  --١٧١٧((  ))ِخَرُة َخيـْ

 تغـّرهم بشـهواÌا، ومل تغـريِّ أخالقهـم �طماعهـا، وإمنـا يتمسـكون بشـرع هللا، ويتبعـون سـنة مل تفتنهم الدنيا بزخرفهـا، ومل
  .طلباً ملرضاة هللا تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

صـر، وطلـب منـه املُقـْوقس ْصن iبليون مب صـر - فعندما حاصر عمرو بن العاص جبيشه ِح أن يـُْرِسـل  - زعـيم القـبط مب
صـامتإليـه رجــالً مـن ع صــحابة رجــلٌ  - رضــى هللا عنـه نــده ليفاُوضـه، فأرســل إليــه ُعبـادة بــن ال ال ميلـك مــن الــدنيا  ،مــن فقـراء ال

�، وقلباً مملوءاً حبُ  ةً يَّ نِ ساً غَ فْ وُحطامها إال أْمثاالً iلية يلبسها على جسده، ولكنه ميلك نَـ i ِّملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ب.   
وال مـاء، وقـد جئـتم إلينـا  زرع ألنَّ أرضكم أرض قحط، ليس Ãـا أراكم ما خرجتم إالَّ  :ائالً فلما رآه املقوقس خاطبه ق

ولكـل أمـري مجاعــة  - يف كـل عــام -تطلبـون الُقـوت والطعــام والرخـاء واملـال، فــإن شـئتم جعلنـا لكــلَّ رجـل مـنكم مائــة دينـار 
صـامت ف .رجعـوا عـن غـزو[ميع يف كل عام، وتألف دينار يف كل عام، ولقائدكم مثل ما �خذ اجل رضـى مـاذا قـال ُعبـادة بـن ال

نيا مـا رفعنـا سـيوفنا، وال عرَّضـنا كَ الُ غرَّك مَ : (قال له !!؟هللا عنـه ، لو كنَّا نبغي املال ما جئنا هاهنا، ولو كنَّا نطلـب جبهـاد[ الـدُّ
، فــاخرت لنفســك ومــن معــك واحــدة مــن وجــلَّ  عــزَّ  أنفســنا للَقْتــل، ولكــن خرجنــا لنـُْنقــذ النَّــاس مــن ظُلمــات اجلاهليــة لعبــادة هللا

  .م، وإما اِجلْزية، وإما السَّيفإما اإلسال: ثالث
ومبثـل هـذا كـان ردَّ كـلَّ قائـد مـن قـادة ، عنـدما دخـل علـى ُرْسـتم قائـد الفـرسبعى بن عـامر هه أيضاً ر وهذا ما قال ِشبْ 

ــْوا فيــه برســوهلم مل حتجــ ،علــى امللــك الــذي أْرســل إليــه ملسو هيلع هللا ىلصرســول هللا  بهم الــدنيا وزخرفهــا عــن املبــدأ الــذي تربُّــوا عليــه، بــل Òسُّ
}}}}}}}}        ِعْش َحِمیداً وَمْت َشِھیداً ِعْش َحِمیداً وَمْت َشِھیداً ِعْش َحِمیداً وَمْت َشِھیداً ِعْش َحِمیداً وَمْت َشِھیداً ِعْش َحِمیداً وَمْت َشِھیداً ِعْش َحِمیداً وَمْت َشِھیداً ِعْش َحِمیداً وَمْت َشِھیداً ِعْش َحِمیداً وَمْت َشِھیداً         {{{{{{{{: به ملسو هيلع هللا ىلص، وقد كان الشعار الذي أمرهم صلوات هللا وسالمه عليهورسولنا 

فمـا نتيجـة هـذا الشـعار؟         ........٥٥٥٥٥٥٥٥
        !أن حتيا ىف اآلخرة سعيداً ... 

iلســري علــى مبــادئ اإلســالم، وال تلفتــك الشــهوات والزخــارف وال املطالــب عــن أخــالق اإلميــان، وال  -محيــداً  شْ ِعــ
  . سبحانه وتعاىل يوم لقاء هللا - حتيا سعيداً ، وجلَّ  عزَّ  جماهداً على دين هللا - تغرت iلدنيا وزخارفها، ومت شهيداً 

اتنا اآلن، فما أكثـر مـن حييـا منـا علـى اإلميـان ويـرتىب علـى هذا املبدأ اإلسالمي اخلالد، حنن يف أمس احلاجة إليه يف حي
رخــيص مــن عــروض الــدنيا، جتــده  عــرض عليــه عــرضٌ مائــدة القــرآن، وينشــأ يف أحضــان أبــوين مــؤمنني طــاهرين، ومبجــرد أن يُ 

صـة، يبيـع دينـه بعـرض قليـل مـن الـ وجلَّ  عزَّ  يتحول عن طريق هللا بـل رمبـا  ،دنيا، يتحول عن اإلميان من أجل بضع ماليني رخي
صـول عليـه، فـال يتهـىن بـه يف دنيـاه، ويعـذب عليـه أشـد العـذاب يـوم  صل عليه، ورمبا يكـون السـجن يف انتظـاره بعـد احل ال حي

  _________________________________________________  .وجلَّ  عزَّ  لقاء هللا
 ، ومسند البزار من حديث سامل ابن عمرنيل األوطار شرح منتقى األخبار  ٥
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صة، من أجـل امـرأة  يرٍ زِ نْ قد تغريه فاتنة حسناء، فيغري جلده اإلمياين، ويتحول إىل خِ  سفاد من أجل هذه السلعة الرخي
ٌر مِّن مُّْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجبَـْتُكمْ   ((     والنساء املؤمنات كثريات، وفيهن خري كثري .... قةفاس   ..))البقرةالبقرة  --٢٢١٢٢١((  )) َوَألَمٌة مُّْؤِمَنٌة َخيـْ

  
نـت، وأمـواج الكـافرين Òيت وتزيَّ  وتزخرفـتْ  جتْ حنن يف حاجة ماسة إىل التأسي Ãذا املبدأ l إخواين، ألن الدنيا قد تربَّ 

يف كل طرفة عني مبا خيلعنا عن ديننا لـو عملنـاه، ومـا يغـري علينـا إمياننـا لـو اتبعنـاه، ومبـا يسـلخ إمياننـا مـن قلوبنـا ويرتكنـا يف  لنا
  !!!كبري  ورمبا يكون وراءه أو فيه عذابٌ  ،ل ذلك طمعاً يف عيش قد يكون قليالً ك،  دين هللا وشريعة هللا لو طبقناه خواء من

صل املرء على ا صـل علـى املـال احلـرام،  حـرام وينفقـه عنـد األطبـاءملال مـن طريـق فقد يتح وال يـتم لـه الشـفاء، وقـد حي
م4ن تمس4َّك بس4نُّتي م4ن تمس4َّك بس4نُّتي م4ن تمس4َّك بس4نُّتي م4ن تمس4َّك بس4نُّتي م4ن تمس4َّك بس4نُّتي م4ن تمس4َّك بس4نُّتي م4ن تمس4َّك بس4نُّتي م4ن تمس4َّك بس4نُّتي { { { { { { { { : ملسو هيلع هللا ىلص قـال .سـبحانه وتعـاىل ء هللاه على عنقـه يـوم لقـال فيحمله كُ وال ُميْهله العمر ليتوب، فيأتيه املوت بغتة، 

        }}}}}}}}        عند فساد أمتي فلھ أجر مائة شھیدعند فساد أمتي فلھ أجر مائة شھیدعند فساد أمتي فلھ أجر مائة شھیدعند فساد أمتي فلھ أجر مائة شھیدعند فساد أمتي فلھ أجر مائة شھیدعند فساد أمتي فلھ أجر مائة شھیدعند فساد أمتي فلھ أجر مائة شھیدعند فساد أمتي فلھ أجر مائة شھید
}}}}}}}}        التائب حبیب الرحمن، والتائ4ب م4ن ال4ذنب كم4ن ال ذن4ب ل4ھالتائب حبیب الرحمن، والتائ4ب م4ن ال4ذنب كم4ن ال ذن4ب ل4ھالتائب حبیب الرحمن، والتائ4ب م4ن ال4ذنب كم4ن ال ذن4ب ل4ھالتائب حبیب الرحمن، والتائ4ب م4ن ال4ذنب كم4ن ال ذن4ب ل4ھالتائب حبیب الرحمن، والتائ4ب م4ن ال4ذنب كم4ن ال ذن4ب ل4ھالتائب حبیب الرحمن، والتائ4ب م4ن ال4ذنب كم4ن ال ذن4ب ل4ھالتائب حبیب الرحمن، والتائ4ب م4ن ال4ذنب كم4ن ال ذن4ب ل4ھالتائب حبیب الرحمن، والتائ4ب م4ن ال4ذنب كم4ن ال ذن4ب ل4ھ{ { { { { { { { : ملسو هيلع هللا ىلص وقال .٦٦٦٦٦٦٦٦

٧٧٧٧٧٧٧٧
........        

  . إلجابةiهللا وأنتم موقنون  ادعو اااااااا

        الخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیة

ويُعـني  وأشهد أن ال إلـه إال هللا وحـده ال شـريك لـه ُحيـقَّ احلـقَّ  .مزيدهمحداً يُوايف نعمه ويُكافئ  ،العاملني احلمد � ربِّ 
 ،هللا ورســوله، وصــفيِّه مــن خلقــه وخليلــه، اختــاره هللا لرســالته عبــدُ  اً وأشــهد أن ســيد[ دمحم ،أهلــه عليــه، ويُثيــبهم خبــري مــا لديــه

صاه و    .خالف هديه iخللود يف دار ِشقوتهوأمره بتبليغ شريعته، ووعد من أطاعه واتَّبعه بدخول جنَّته، وَتوعَّد من ع
صــر[ علــى  ،يد[ دمحم وآلــه وســلموســلم وiرك علــى ســاللهم صــلِّ فــ ، وجنِّنــا واشــفنا وان واعطنــا اخلــري وادفــع عنَّــا الشــرَّ
   )أما بعد( .العاملني l ربَّ  ... أعدائنا

اعلموا علم اليقني أننا عما قليل من الـدنيا راحلـون، وإىل اآلخـرة مسـافرون، ويـوم  :فيا إخواين وأحبايب يف هللا ورسوله
حملتـوم، يـُْغلـق ملـفُّ قفون، وعليـه معرضـون، ويف هـذا الوقـت املعلـوم، عنـد انالقيامة بني يدي احلق وا األعمـال،  تهـاء األجـل ا

  ))فَِإَذا َجـاء َأَجُلُهـْم الَ َيْسـَتْأِخُروَن َسـاَعًة َوالَ َيْسـتَـْقِدُموَن   (( ة، وال أن يـُْنقص منه سيِّئةامرئ أن يزيد فيه حسن فال يستطيع أيُّ 
  ..))األعرافاألعراف  --٣٤٣٤((

l إخواين أن كل امرئ منَّا ال ينال إال ما قدَّره له هللا، فعندما يبلغ اجلنني يف بطن أمه أربعة أشهر قمرية،  واعلموا
 غَ وعلى هذا فأمر الرزق قد ُفرِ  .وشقي أو سعيد ،وعمله ،ورزقه ،عمره – ه�مر ربِّ  -َملكًا ينزل فيكتب  وجلَّ  عزَّ  �مر هللا

}}}}}}}}من رزقھمن رزقھمن رزقھمن رزقھمن رزقھمن رزقھمن رزقھمن رزقھ        بَ بَ بَ بَ بَ بَ بَ بَ سِسِسِسِ    سِسِسِسِ    حُحُحُحُ    حُحُحُحُ            الَّالَّالَّالَّ    الَّالَّالَّالَّ    إإإإإإإإوال سرق سارق وال سرق سارق وال سرق سارق وال سرق سارق وال سرق سارق وال سرق سارق وال سرق سارق وال سرق سارق {{{{{{{{: ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال رسول هللا !!منه
} } } } } } } } ولو صبر ألخذه من حاللولو صبر ألخذه من حاللولو صبر ألخذه من حاللولو صبر ألخذه من حاللولو صبر ألخذه من حاللولو صبر ألخذه من حاللولو صبر ألخذه من حاللولو صبر ألخذه من حالل{{{{{{{{: : : : : : : : ، وورد فى األثر، وورد فى األثر، وورد فى األثر، وورد فى األثر، وورد فى األثر، وورد فى األثر، وورد فى األثر، وورد فى األثر        ٨٨٨٨٨٨٨٨

  :وإليكم املثال على ذلك ،وهكذا.. ،ما أخذ الغاشَّ إال من رزقه، وما أخذ املُخادع إال من رزقه: وِقْس على ذلك..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
وعندما وصل إىل الشارع الذي يسكن فيه،  ،مني ملرضهلزlرة أحد إخوانه املسل رضى هللا عنه خرج عمر بن اخلطاب

وجد سائًال يسأُل الناس، فطلب منه أن ُميْسك بزمام بـَْغلته حىت ينتهي من عيادة املريض، ونـََوى يف نفسه أن يـُْعطَيه ديناراً 
ْرج الذي كانسُ فْ ولكن السائل عندما اختلى iلبغلة سوَّلت له نَـ  .نظري هذا العمل عليها وأسرع به إىل السوق  ه، فأخذ السِّ

فلما خرج عمر وجد البغلة وقد جردت من سرجها، ومل جيد السائل، فأسرع إىل السوق فوجد السرج مع أحد .....  وiعه
حيث  ملسو هيلع هللا ىلصصدق رسول هللا : àبدينار، فقال عمر : بكم اشرتيته؟ قال: نعم، قال: اشرتيته اآلن؟ قال: فقال له. الباعة 

}}}}}}}}من رزقھ من رزقھ من رزقھ من رزقھ من رزقھ من رزقھ من رزقھ من رزقھ         بَ بَ بَ بَ بَ بَ بَ بَ سِسِسِسِ    سِسِسِسِ    وال سرق سارق اال حُ وال سرق سارق اال حُ وال سرق سارق اال حُ وال سرق سارق اال حُ وال سرق سارق اال حُ وال سرق سارق اال حُ وال سرق سارق اال حُ وال سرق سارق اال حُ         {{{{{{{{: قال
٨٨٨٨٨٨٨٨
........  

_________________________________________________  
  .واللفظ له  ����والبيهقي عن ابن عباس  ���� يرةر ن أيب هخرجه الطرباين عأ ٦
  .أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطرباين يف الكبري عن أيب سعيد اخلدري ٧
  .رضى هللا عنهواملطالب العالية البن حجر العسقالىن عن كعب  مسند احلارث ٨



  ) ٥(                                                                                                            الثبات على املبدأ : املولد النبوى الشريف خطب            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

إليك يف احلالل، وكذلك إذا  وجلَّ  عزَّ  ، فإذا تعفَّفت عنه يف احلرام ساقه هللاوجلَّ  عزَّ  فالرزق مقسوم، وقد قدره الَرزَّاق
 عليه السالما حدث لسيد[ يوسف وهذا م .يعوِّضك خبري منها يف احلالل وجلَّ  عزَّ  تعرَّضت لك فاتنة فتعفَّفت عنها فإن هللا

، ردَّ هللا هلا شباÃا بعد أن جتعَّد وجهها، وتقوَّس ظهرها، وأبيضَّ وجلَّ  عزَّ  ف عنها خوفًا من هللاعندما تعرَّضت له زُليخة وتعفَّ 
أن ردَّ هلا شباÃا، ألنه ما  �مره أن يتزوج Ãا بعد وجلَّ  عزَّ  يوسف املُْلك جاءه جربيل وأخربه أن هللاسيد[ عندما توىلَّ  .شعرها

  .أعطاه هللا مثلها يف احلالل يف شهوة يف احلرام إالَّ  دٌ بْ عَ  دَ هِ زَ 
فإنـه ال  !!!ليت شبابنا يستوعب هذا الدرس، وينتبه هلذه الوصية، وجيعلها نرباسـاً لـه يف حياتـه وهـادlً لـه يف سـلوكياته

فيمــا عنــد هللا،  رغبــةً  - أو أي شــئ مــن فــنت الــدنيا ،ة، أو عمــارةامــرأة، أو مــال، أو شــقَّ  - يتــورع شــاب عــن شــئ يف احلــرام
ُرُكھُ إِالَّ E ُرُكھُ إِالَّ E ُرُكھُ إِالَّ E ُرُكھُ إِالَّ E ُرُكھُ إِالَّ E ُرُكھُ إِالَّ E ُرُكھُ إِالَّ E ُرُكھُ إِالَّ E َك َعْبدٌ E أَْمَراً الَ َیتَك َعْبدٌ E أَْمَراً الَ َیتَك َعْبدٌ E أَْمَراً الَ َیتَك َعْبدٌ E أَْمَراً الَ َیتَك َعْبدٌ E أَْمَراً الَ َیتَك َعْبدٌ E أَْمَراً الَ َیتَك َعْبدٌ E أَْمَراً الَ َیتَك َعْبدٌ E أَْمَراً الَ َیتَما تَرَ َما تَرَ َما تَرَ َما تَرَ َما تَرَ َما تَرَ َما تَرَ َما تَرَ { { { { { { { { : ، ففى احلديث الشـريفيف احلاللمنه  أو خرياً  مثله وخوفاً من هللا، إال وأعطاه هللا

َضھُ هللا ِمْنھُ َما ُھَو َخْیٌر َلھُ ِمْنھُ ِف  َضھُ هللا ِمْنھُ َما ُھَو َخْیٌر َلھُ ِمْنھُ ِف إِالَّ َعوَّ َضھُ هللا ِمْنھُ َما ُھَو َخْیٌر َلھُ ِمْنھُ ِف إِالَّ َعوَّ َضھُ هللا ِمْنھُ َما ُھَو َخْیٌر َلھُ ِمْنھُ ِف إِالَّ َعوَّ َضھُ هللا ِمْنھُ َما ُھَو َخْیٌر َلھُ ِمْنھُ ِف إِالَّ َعوَّ َضھُ هللا ِمْنھُ َما ُھَو َخْیٌر َلھُ ِمْنھُ ِف إِالَّ َعوَّ َضھُ هللا ِمْنھُ َما ُھَو َخْیٌر َلھُ ِمْنھُ ِف إِالَّ َعوَّ َضھُ هللا ِمْنھُ َما ُھَو َخْیٌر َلھُ ِمْنھُ ِف إِالَّ َعوَّ }}}}}}}}        ي ِدینِھ َودُْنَیاهُ ي ِدینِھ َودُْنَیاهُ ي ِدینِھ َودُْنَیاهُ ي ِدینِھ َودُْنَیاهُ ي ِدینِھ َودُْنَیاهُ ي ِدینِھ َودُْنَیاهُ ي ِدینِھ َودُْنَیاهُ ي ِدینِھ َودُْنَیاهُ إِالَّ َعوَّ
٩٩٩٩٩٩٩٩.  

صـطفى  صـالة وأمت السـالمl أمة اإلسالم عليكم Ãدي امل ، واقـرأوا هـذه اآليـة وكرروهـا لـرتوا مـا فيهـا مـن مجـال عليـه أفضـل ال
َ  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل ا|َِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكانَ   (( :ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا َ َكِثريًاَواْليَـْوَم اآليـَْرُجو ا|َّ     ..))األحزاباألحزاب  --٢١٢١((  )) ِخَر َوذََكَر ا|َّ

ا بزخارفهـــا ا بزخارفهـــا تفتنَّــتفتنَّــ  والوال  ،،ا وال مبلــغ علمنــاا وال مبلــغ علمنــانَــنَــكــرب مهَِّ كــرب مهَِّ أأالــدنيا الــدنيا   جتعــلجتعــل  والوال  ،،منهاجـــهمنهاجـــه  ووفقنــا للســري علــى ووفقنــا للســري علــى   ،،للهــم ارزقنــا حســن اتباعــهللهــم ارزقنــا حســن اتباعــهاا  
  ..رحم الرمحنيرحم الرمحنيأأ9 9   ،،ومطارفهاومطارفها

واجعــل عيوننــا معتــربة واجعــل عيوننــا معتــربة   ،،واجعــل ألســنتنا هلجــة wلثنــاء عليــكواجعــل ألســنتنا هلجــة wلثنــاء عليــك  ،،ككبِّــبِّــلــؤة حبُ لــؤة حبُ واجعــل أفئــدتنا ممواجعــل أفئــدتنا مم  ،،اللهــم اجعــل قلوبنــا عالقــة بــذكركاللهــم اجعــل قلوبنــا عالقــة بــذكرك
    ..وwعد بيننا وبني املعاصى ماظهر منها وما بطنوwعد بيننا وبني املعاصى ماظهر منها وما بطن  ،،ه وترضاهه وترضاهقنا ملا حتبُّ قنا ملا حتبُّ ووفِّ ووفِّ   ،،واجعل آذاننا متلذذة |نغام كلماتكواجعل آذاننا متلذذة |نغام كلماتك  ،،zالئكzالئك

هـم منهــا هـم منهــا وجنِّ وجنِّ   ،،لـيهم فـنت هــذا الزمـانلـيهم فـنت هــذا الزمـانإإ  ضْ ضْ غِّــغِّــبَـ بَـ وَ وَ   ،،ككحبابـحبابـأأة خـري ة خـري وتنفيــذ سـنَّ وتنفيــذ سـنَّ   ،،زواحنــا العمـل بكتابـكزواحنــا العمـل بكتابـكأأبنـاء� وبناتنـا و بنـاء� وبناتنـا و أأاللهـم ارزق اللهـم ارزق 
  ..9رب العاملني9رب العاملني  ،،الذين ليس للشيطان عليهم سلطانالذين ليس للشيطان عليهم سلطان  ،،واجعلهم من عباد الرمحنواجعلهم من عباد الرمحن  ،،مانماناألاأل  ىِّ ىِّ ودِ ودِ ىل جُ ىل جُ إإ

  ،،نـك مسيـع قريـب جميـب الـدعواتنـك مسيـع قريـب جميـب الـدعواتإإ  ،،مـواتمـواتحيـاء مـنهم واألحيـاء مـنهم واألاألاأل  ،،واملؤمنني واملؤمناتواملؤمنني واملؤمنات  ،،اللهم اغفر لعبادك املسلمني واملسلماتاللهم اغفر لعبادك املسلمني واملسلمات
وىف كـل وىف كـل   ،،والصـومال وفلسـطنيوالصـومال وفلسـطني  ،،واملقـاتلني ىف بورمـا وكشـمريواملقـاتلني ىف بورمـا وكشـمري  ،،وانصر عبـادك املـؤمنني املقـاتلني ىف البوسـنة واذربيجـانوانصر عبـادك املـؤمنني املقـاتلني ىف البوسـنة واذربيجـان  ..عاملنيعاملني9رب ال9رب ال

  ..رضرضمكان من األمكان من األ
    ..عدائهم ساحقة ماحقة من عندك التبقى وال تذر 9رب العاملنيعدائهم ساحقة ماحقة من عندك التبقى وال تذر 9رب العاملنيأأنزل على نزل على أأو و   ،،دهم مبدد من عندكدهم مبدد من عندكيِّ يِّ أأاللهم اللهم 
    ..سالم وحزبه 9رب العاملنيسالم وحزبه 9رب العاملنيد اإلد اإليِّ يِّ أأو و   ،،غرائب تصريف حكمتكغرائب تصريف حكمتكو و   ،،ر� فيهم عجائب قدرتكر� فيهم عجائب قدرتكأأاللهم اللهم 

    ..�م�مووفقهم التباع خري األووفقهم التباع خري األ  ،،ق حكام املسلمني للعمل على رفعة االسالمق حكام املسلمني للعمل على رفعة االسالماللهم وفِّ اللهم وفِّ 
غْ  ( َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبـَ  ) ِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ ِإنَّ اّ|َ �َُْمُر iِْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ

  ..))نحلنحلالال  --٩٠٩٠((
  :بيان توضيح و  

حبجـة املطالبـة  ،وآل البيـت األطهـار اإلمـام علـيٌّ  بِّ َسـبِ  - بعـد الـدعاء - كان خلفاء بنو أميـة خيتمـون اخلطبـة الثانيـة
وجعـل  ، اخلليفـة الراشـد عمـر بـن عبـد العزيـز أبطـل ذلـكوأ�م سبب إهدار دمه وإضاعة æره، فلما تـوىلَّ  ،بدم سيد[ عثمان
َهـى َعـِن اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكـِر َواْلبَـْغـِي  ����: مكانه هذه اآلية يَِعُظُكـْم َلَعلَُّكـْم ِإنَّ اّ|َ �َُْمُر iِْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ

  .إىل يومنا هذا ةِ نَّ اء بعده Ãذه السُّ فاسنت اخلطب  ..))نحلنحلالال  --٩٠٩٠(( ���� َتذَكَُّرونَ 
  
  

_________________________________________________  
 .عًا◌ً عساكر من حديث ابن عمر مرفو  ابنُ  هَأخرج ٩


