
اهلجرة ويوم عاشوراء  )١ ( 
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 ١اخلطبة التاسعة
 باتباعهم ألوامر   ، عباده املؤمنني يف كل وقت وحني       يعز ،العاملني  هللا رب  احلمد

ة سيد األولني واآلخرين   وسن.  فمن أعز   القرآن أعز     ة نصره اهللا  ه اهللا ومن متسك بالسن، 
 .ومن ابتغى اهلدى يف غريمها أضله اهللا وأعماه

 ، وهو احلكيم الذي ال يسهو أبداً      ، يزل أبداً  هو العزيز الذي ال   ! سبحانه سبحانه 
الَ تأْخذُه ِسنةٌ والَ نوم لَّه ما ِفي السماواِت          { :وهو احلي القيوم الذي ال يغفل وال ينام       

 .، وهو العلي العظيم))البقرةالبقرة--٢٥٥٢٥٥(( } وما ِفي اَألرِض
 ، لألولني ولآلخرين   مجع اخلري كله   ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         

 وللعرب وللعجم   ، وللشباب وللشيوخ وللنساء وللرجال    ،ولإلنس وللجن وللمالئكة  
ال يغاِدر صِغريةً وال كَِبريةً  { : الوهاب الذي قال فيه وهو العلي   ،بني دفيت هذا الكتاب   

عادة يف   فسبحان من جعل يف هذا الكتاب كل أسباب الس         ..))الكهفالكهف--٤٩٤٩(( } ِإالَّ أَحصاها 
ق يف ألفاظ هذا الكتاب ما فيـه خـري الـدنيا            م وسبحان من ن   ،الدنيا ويوم احلساب  

عـز    وهو، ومناهجهم وبلدام  ، على اختالف ألسنتهم وألوام    ،واآلخرة جلميع الناس  
 . العزيز العليوجلّ

    اهللا ورسوله  وأشهد أن سيدنا حممداً عبد ، اختاره اهللا  .ه من خلقه وخليله    وصفي  
 وجعله هو املعلم األول لكافة ،مه علوماً علوية من علوم حضرته وعلَّ، لرسالتهعز وجـلَّ  
 وقال ،همر ونبههم إىل ما فيه ِب،همرا فيه ض  رهم مم  وحذَّ ، فعلمهم ما فيه نفعهم    ،بشريته

          } م عنه فَـانتهوا   وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُ      { :عز وجلَّ  همـهلم يف شأنه إهل   
 .))احلشراحلشر--٧٧((

 وكـان   ، وسلم وبارك على سيدنا حممد الذي قام بالذكر والصالة         اللهم صلِّ 
ه خري بيان لكل قلـب       وقد كان رد   ،عمله خري شراب ملن استضاء به من األصحاب       

_________________________________________________ 
 . هـ١٤١٣ من ذي احلجة ٢٨م املوافق ١٨/٦/١٩٩٣كانت هذه اخلطبة مبسجد اإلميان مبدينة كفر الشيخ يوم اجلمعة املوافق  1
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اهلجرة ويوم عاشوراء  )٢ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .لتوجيهات السديدة للقلوب الرشيدة    وكانت توجيهاته هي ا    ،يسمع عن احلنان املنان   
 وكل من متسك ديه إىل يـوم  ، وسلم وبارك عليه وعلى آله وخيار صحبه  اللهم صلِّ 
 )أما بعد (.الدين آمني

 ووضع لكـم وبـني      ،يا من أغناكم اهللا ذا الدين      :فيا إخواين مجاعة املؤمنني   
 فما من شئ يصيبكم يف      ،أيديكم كنوز الغىن اليت ا ال حتتاجون لألولني وال لآلخرين         

 ، أو يف أوالدكم أو يف أرزاقكم، أو يف بيوتكم أو يف أزواجكم    ، يف جمتمعكم  أنفسكم أو 
 وإمـا يف    ، إما يف كتاب اهللا    ، إال وجتدون الشفاء التام فيه جاهزاً      ،أو شئ من أحوالكم   

  . وسلمصلى اهللا عليه سنة سيدنا وموالنا رسول اهللا
    وإين ألعجب كيف يتيه عبعـالج    أو كيف يتعـب يف     !! عن عالج نفسه؟   د 

 أو كيف يبحث عن سـبيل إلصـالح         !! أو كيف ييأس من إصالح ولده؟      !!زوجه؟
صـلى اهللا    يديه سنة سيدناوموالنا رسول اهللا     وبني   ،هبلِّقْه كتاب اهللا ي   ي وبني يد  !!جمتمعه؟

نْ نْ أَيها الناس إني تركْت ِفيكُم ما ِإأَيها الناس إني تركْت ِفيكُم ما ِإ{{:  وسلم صلى اهللا عليه    وهو القائل  ،يستوضحها  وسلم عليه
 ومن هوى ومـن  ، ومن ذلّ  إذن من ضلَّ  ٢}}وسنيتوسنيتِكتاب اهللا   ِكتاب اهللا   : : تمسكْتم ِبِه لَن تِضلُّوا   تمسكْتم ِبِه لَن تِضلُّوا   

بعوسلمصلى اهللا عليه  فإمنا هو ألنه مل يتمسك مبا أمره به، ومن تعبد . 
هل من ،  ونستعد الستقبال العام اهلجري اجلديد،وحنن يف العام اهلجري املنصرم 

هل من جديد حيول أحوالنـا إىل  ! ! أو هل من جديد يغري شأننا؟    !!جديد يصلح حالنا؟  
  !!؟عز وجلّ أحوال ترضي ربنا

 فإن هجرة سـيدنا وموالنـا       ، ونأخذ منه العربة   ،تعالوا مجيعاً نفتح كرت اهلجرة    
 !! رش وفيها احلل لكل مشكالت الب، فيها العربة ملن اعترب وسلمصلى اهللا عليهرسول اهللا 

ما نعاين منه اآلن مـن       -  نشق عليكم  ال نسوقه كي     واحد و مثالٌ وه -فمثالً  
_________________________________________________ 

 . ورواه الترمذي والطرباين يف الفتح الكبري عن زيد بن أرقم،رواه أإلمام مالك يف املوطأ عن أنس 2
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اهلجرة ويوم عاشوراء  )٣ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جن فلم ي!! استشرت حىت وصلت إلينا مجيعاً   ،عيةا واجتم ، ونفسية ،مشكالت اقتصادية 
  . ألننا حنتاج إىل بعضنا يف أمور احلياة،منها أحد
يشكو من ا من نا من يشكو من رفيق يف العمل، وِمنا من يشكو من ماله، ومِ نفِم

ا من يشكو من    نا من يشكو من املرءوسني، ومِ     نا من يشكو من الزراع، ومِ     نالتجار، ومِ 
 . ا من يشكو من أحوال اتمع باملرةناحلكام واملديرين، وِم

 ، ال يفعل إال عن نفسه، بنفسها مشغولٌ ننشكو من ماذا؟ أصبحنا وكل واحد مِ      
 ونسـى   ، وال يريد أن يدفع املكروه إال عن نفسه        ،وال يريد أن جيلب اخلري إال لنفسه      

 حىت يضطرمها أن يرفعـا ضـده      -  بل رمبا أحياناً ينسى أباه وأمه      ، ونسى أخاه  ،جاره
 وال يشـاركهما يف     ، وال حيس مبشـاعرمها    ، ألنه ال يهتم بأمرمها    ،شكاوي يف احملاكم  

 .مشاكلهما
املسـلمني أو رفـع   سواء احتكر على    -فالتاجر ال يهتم إال بالكسب السريع       

 أو سـلعته وصـنفها   ، أو غشهم يف بيعه أو يف وزنـه        ،وغاىل فيه على املؤمنني    السعر
ه هو املكسب السريع وال شأن لـه  ه كلَّ ألن مهَّ ، ال يهتم بذلك   ، أو يف اجلودة   ،ونوعها
  .بذلك

 وأخرى  ، تارة بالكيد هلم   ،واملوظف يريد أن يتسلق على أكتاف رفاقه وإخوانه       
 وثانية بالقيل والقال لرؤسائه ومديريه ليغري قلـوم علـى           ،لى أحواهلم بالتجسس ع 

  .وهكذا يا إخواين ! ليأخذ مكام الذي جعل هلم وال يهتم إال بنفسه،إخوام
 ت فلو سن، ال واهللا!!هل هلذا الشأن من عالج فيما حنن فيه من أحكام وقوانني؟

يف يتهربون منها؟ وكيف جيدون املخرج       فإم يتعلمون ك   ،الدولة ألف قانون وقانون   
 ،فيها؟ ألن الغالب عليهم هو حب الذات واألثرة واألنانية اليت أمتألت ا النفـوس             

  !! والكل يقول نفسي نفسي ال أريد غريها،وأصبحت تعيش وكأا يف يوم الفيامة
يه من  ونظرنا إىل ما ف،ال يوجد عالج إال إذا نظرنا إىل كرت اهلجرة !!ما العالج؟ 
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اهلجرة ويوم عاشوراء  )٤ ( 
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  وهاجروا ، وأهليهم وزراعام وجتارام   ، تركوا دورهم وأمواهلم   !!عالج هؤالء القوم  
 أو ما يلبسـه يف      ، بل ال جيد الواحد منهم ما يستر عورته        ، وال جيدون حىت الكفاف    -

 ووجدوا عندهم احلدائق    ،فاء اهللا عليهم اخلري   أ ف !! وذهبوا إىل األنصار باملدينة    - قدمه
  ماذا فعلوا؟ وماذا صنعوا؟ ، التجارة وعندهم الزراعة وعندهم،الغناء

  : وهو العالج األوحد تمعنا يا أحباب اهللا ورسوله        - إن هذا ما خيربنا عنه اهللا     
} ِحبال    يو ِهمِإلَي راجه نلَـى          ونَ مونَ عِثرؤيوا وا أُوتمةً ماجح وِرِهمدونَ ِفي صِجدي 

        } و كَانَ ِبِهم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسـِه فَأُولَِئـك هـم الْمفِْلحـونَ      أَنفُِسِهم ولَ 
 .))احلشراحلشر--٩٩((

 ومن األثرة   ،ا من الذنوب  هرهطَن القلوب فَ  حِلص العالج أننا ن   !!هذا هو العالج  
 ،نيا الفانيـة   ومن احلرص على الد    ، واحلقد لِّ ومن الغِ  ، الذات ب ومن ح  ،ومن األنانية 

 حىت تكون مبا يف يد اهللا أوثق منها مبا يف           - ها ثقة يف وعد اهللا    ؤ ومنل ،ها إمياناً باهللا  ؤومنل
 ، وأن الرزق ال يسوقه حرص احلريص      ،ها يقيناً أن ما قدر هلا يكون      ؤ ومنل - يد أنفسها 

 وكـده  ،ولن ينال بسـعيه وحرصـه     ،  عز وجلّ  وال يناله طالب إال مبا كتب له الواحد       
 . عز وجلّ  ما يناله غريه إال ما قدره وكتبه له ربه،وطلبه

وا لُِبقْ وي ، فيؤثرون اآلخرة على احلياة الدنيا     ،منألها يقيناً بأن اآلخرة خري وأبقى     
 ويفرح إذا رأى    ، وأن حيب ألخيه ما حيب لنفسه      ، وأحوال اآلخرة  ،على أعمال اآلخرة  

 ، وحيزن حلزن إخوانه   ، والطرب عند جريانه    إذا رأى السرور   رس وي ،اخلري عند إخوانه  
 .ويتأمل آلالم جريانه

  لَيس ِبالْمؤِمِن الّذي يبيت شبعاناً وجاره جاِئع ِإىل جنِبـهِ         لَيس ِبالْمؤِمِن الّذي يبيت شبعاناً وجاره جاِئع ِإىل جنِبـهِ         {{: وسلم صلى اهللا عليه   قال
 ينال به الدرجة العالية مـن       ، ال يؤمن إمياناً صحيحاً عند اهللا      :أي{{وهو ال يشعر به   وهو ال يشعر به   

 _________________________________________________  !! ويشارك أقاربه وخالنه، ويشعر بآالم جريانه، بإخوانهكان حيس إال إذا ،اهللا
 . رباين والبزار عن أنس بن مالكرواه الط 3
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اهلجرة ويوم عاشوراء  )٥ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 صـلى اهللا عليـه      صنعه لكم ومعكم اهللا على يد سيدنا وموالنا رسول اهللا          ماهذا  
 حىت كان الرجل املهـاجر عنـدما   ، فأصبح الرجل منهم يسارع فيما يرضي اهللا .وسلم

 وكل يريد أن يأخذه إىل بيته       ،عونيرتل املدينة املنورة حيضر أهلها ويتنافسون ويتصار      
م وصـراعهم كـان ال   ِهِتافُهمن شدة تو ،عز وجـلّ   ليحظى بالفضل والرضوان من اهللا    

  !!يذهب الرجل املهاجر إىل أحدهم إال إذا أجروا القرعة واملسامهة فيما بينهم
       ذا الغ فمن وقعت عليه القرعة فهو الذي يفوزم وهذا الفوز األعظ، األكربِمن، 

 ألنه يعلم أن هذا     ، ويقيمه يف بيته   ، ويطعمه وجيالسه  ،وهذا األخ الذي يأخذه ويواسيه    
فريى بعضنا أنـه إذا      -وهذا عكس ما نراه اآلن       .عز وجلّ  هو الفضل األعظم عند اهللا    

  وسـيغرمه بضـع    ، شاي  يراه سيغرمه كوب   !!اًمراً إىل بيته يراه غُ    فأخذ شخصاً ضي  
  . من النقود، يراها غرامةلغاًب وسيغرمه م،أرغفة

حىت أنه بلـغ  ، عز وجـلّ   ألم يرجون الفضل من اهللا!!وهم كانوا يروا غنيمة   
 وكان هذا الرجل ، أن أخذ أخاه- عز وجلّ   ألم يتعاملون مع رم    -األمر من أحدهم    

 اهللا عنـه  رضـى  والرجل األنصاري هو سعد بن الربيع  ،املهاجر هو عبد الرمحن بن عوف     
وقال له، وقسم بيته قسمني!!اختر أيهما شئت:  وقال له،مه نصفنيفأحضر ماله وقس  :
 فـانظر   ،إن يل زوجـتني   : قال. ال: هل تزوجت؟ قال  :  مث قال له   !!اختر أيهما شئت  

 !! فإذا انقضت عدا تزوجتها حالالً ،إليهما فأيهما أعجبتك أطلقها
 :وكانوا كما وصفهم احلنـان املنـان   ،تربوا على مائدة القرآن   رضى اهللا عنهم  هم  

}               مهـبسحِض يا ِفـي اَألربـرونَ ضِطيعتسِبيِل اللِّه الَ يواْ ِفي سأُحِصر اء الَِّذينِللْفُقَر
 ..))البقـرة البقـرة --٢٧٣٢٧٣ ( (}الْجاِهلُ أَغِْنياء ِمن التعفُِّف تعِرفُهم ِبِسيماهم الَ يسأَلُونَ الناس ِإلْحافًـا     

.  هلم الدنيا وكانت هلـم الـدنيا  ترخ فس، فزهدوا يف الدنيا،ذا باإليثار وهذا بالعفة   ه
 ،بارك اهللا لك يف زوجك، وبارك اهللا لك يف بيتـك   (: رضى اهللا عنـه     عبد الرمحن  فقال له 

 . )ين على السوقلَّ ولكن د،وبارك اهللا لك يف مالك
ـ  : وأرضاه رضى اهللا عنه   ل كان كما قا   !!مباذا كافأه اهللا على هذه العفّة؟      اجرت لو ت
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اهلجرة ويوم عاشوراء  )٦ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ً -  وقد هاجر ال ميلك قليالً وال كثريا       -  وعندما مات  !!يف تراب حلوله اهللا إىل ذهب     
 من كثرة هذا الذهب أخـذوا يضـربونه         ،ووزعوا الذهب الذي خلفه على زوجاته     

 وكـرت   ، ألنه فتح بالعفة كرت فضل اهللا      !! ملاذا؟ ،وس ليوزعوه على زوجاته وبنيه    ؤبالف
  !!! له ولزوجه وولدهعز وجلّ  اهللاِري وكرت خ،أخالق اهللا

 ،ى على مائدة القرآن    ترب لُّ والكُ ، وهؤالء تعاملوا بالعفة   ،فهؤالء تعاملوا باإليثار  
 ومل يكن هلـم يف جمـتمعهم        ، فلم يكن هلم يف جمتمعهم مشكلة      ،وتأسى بالنيب العدنان  

 أو ،هـم  أو يشغلهم عن رب،يعكر صفوهم ومل ينتام يف مجيع أمورهم أي شئ        ،معضلة
 ألم شـغلوا    ،  وسلم صلى اهللا عليه   أو عن طاعة سيدنا وموالنا رسول اهللا         ،عن عبادة اهللا  

 . وسلمصلى اهللا عليه أنفسهم بكتاب اهللا ودى سيدنا وموالنا رسول اهللا
 :فعالج أمراضنا يف هؤالء الثالث

 ويكفينا  ،إذا أحببنا بعضنا   :  : ))احلشراحلشر--٩٩(( } ر ِإلَيِهم ونَ من هاج  يِحب {،  باحلُ :أوالً
 ، ما وجدت مشكلة بيننا    - على أنفسنا ويف جمتمعنا    - واحد لو طبقناه     يف هذا حديثٌ  

  ٤}}ال يؤِمن أَحدكُم حتى يِحب ألِخيِه ما يِحب ِلنفِْسِهال يؤِمن أَحدكُم حتى يِحب ألِخيِه ما يِحب ِلنفِْسِه{{ : وسلمصلى اهللا عليه وهو قوله
 وكما ال أحـب     ،ي على أخي  ِش فال أَ   وشاية ي علي فكما ال أحب أن يوشي أخ     

   فال استأثر على أخي    أن يستأثر أخي علي ،     وكما ال أحب أن يسب     ين أخي فال أسـب 
 وكما ال أحب أن تتطاول علي زوجة جاري فال أمسح لزوجيت أن تتطاول على               ،أخي

ح البين أن   فال أمس  - أو جاري أو قرييب      -  وكما ال أحب أن يؤذيين ابن أخي       ،جاري
 إذا . وكل شئ ال أرضاه لنفسي ال أرضاه لغـريي -  أو جاري أو قرييب   - يؤذي أخي 

 يِجدونَ ِفي صـدوِرِهم     وال { فعلنا ذلك مل يكن هناك مشكلة وال يصري بيننا مشكلة         
 ..))احلشراحلشر--٩٩(( } حاجةً مما أُوتوا

_________________________________________________ 
 .أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان وأبو يعلى يف مسنده وأمحد يف مسنده والدارمي يف سننه عن أنس 4
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اهلجرة ويوم عاشوراء  )٧ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ،ة ال يعلمهـا إال اهللا      ويعطي حبكم  ،إذا وثقت أن املعطي هو اهللا     : العالج الثاين 
ـ ى زوجة هذا ومل ي     وملاذا أغتم إذا حلَّ    !!؟ لك ولداً كفالن   فلماذا حتزن إذا مل يعطِ     لِّح 

 وقيل !!؟زميلي يف العمل ترقية ومل أناهلا فوق رأسي إذا جاء ل وملاذا أمحل اهلم !!زوجيت؟
 :٥شعراً ألحدهم

لَـى مـن أَسـأْت      أَتدِري ع  أَال قُلْ ِلمن كَانَ ِلـي حاِسـدا       
 َألنّك لَم ترض ما قَد وهـب     أَسأْت علَى اللَِّه ِفـي حكِْمـهِ      
ــي ِبــأَنْ زادِنــي  وسدّ علَيك وجوه الطَّلَـب     فَجــازاك ربِّ

 وهو الـذي  ،م األرزاق  ألنه هو الذي قس    عز وجـلّ   احلسود يعترض على املعطي   
قم األخال قس،   أيضاً   - وهو الذي    ،م العطاء  وهو الذي قس- م الباليا والعنـاء   قس، 

 فكما أن هذا عنده عطاء فالبد أنه        .ولو نظرت على التحقيق لوجدت أن الكل سواء       
عز  علم يقيناً أن اهللا   إ ولكن   -  وإن كنت ال أراه وال أشعر به       - عنده جانب من البالء   

 .))فصلتفصلت--٤٦٤٦(( } لْعِبيِدٍم لِّوما ربك ِبظَالَّ { وجلّ
 أن أفرح وأن أشـكر       فيجب علي  ،ةن أو رأيته يف مِ    ،فإذا رأيت على أخي نعمة    

 علـى خـريه     ا وخرياً وبر  ، وأن أدعو اهللا أن يزيده نعماً على نعمه        ، وأن أمحد اهللا   ،اهللا
وجـلّ   وال تطلب من اهللا . وفضالً على فضله   ،هوبر أو أن ، أن ميحق هـذا الفضـل  عز 

  وإمنا مـن خصـال اجلاحـدين        ، ألن هذا ليس من خصال املؤمنني      ،يذهب هذا الرب 
 .عز وجلّ والعياذ باهللا -واملنافقني 

 ، وال حسداً ألحـد    ،حدأ وال حقداً على     ،فاملؤمن ال حيمل يف قلبه ضغينة ألحد      
يتمىن العنايـة    و ، حىت أنه يتمىن اهلداية للكافرين     ،بل يتمىن اخلري والرب جلميع عباد اهللا      

 وحيـب اخلـري حـىت       ، ويتمىن أن يوفق اهللا املشركني ليهتدوا هلذا الدين        ،للجاحدين
 _________________________________________________ فمـا بالـك بإخوانـه       ، وأن يهتدوا ـدى اهللا     ،حيب هلم أن يؤمنوا باهللا    . للكافرين

  حملمد بن أمحد السفاريىنغذاء األلباب شرح منظومة األداب : 5
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اهلجرة ويوم عاشوراء  )٨ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ويـؤِثرونَ علَـى     { : إنه حيب هلم اخلري يف الدنيا والسعادة يف يوم الدين          !!!؟املؤمنني
 ألنه يعلـم أن     ،، يفضل إخوانه على نفسه    ))احلشراحلشر--٩٩(( }م ولَو كَانَ ِبِهم خصاصةٌ      أَنفُِسِه

والْباِقيـات   { :عـز وجـلّ    وأن النعم احلقيقية هي النعم الباقية يف جوار اهللا   ،الدنيا فانية 
 ِعند ريخ اتاِلحالًالصأَم ريخا وابثَو كبالكهفالكهف--٤٦٤٦(( } ر((.. 

ِإنما أَموالُكُم وأَولَـادكُم   { : فهي فتنة،لفانية حتتمل البالء وحتتمل العطاءالنعم ا 
، ))النمـل النمـل   --٤٠٤٠(( } ِليبلُوِني أَأَشكُر أَم أَكْفُر    { !!نةت، حىت املال والولد ف    ))التغابنالتغابن--١٥١٥(( } ِفتنةٌ

 فِّفإذا ولشكر اهللا على نعمة الولد فقد فاز وجاز   ق ،فِّ وإذا ولشكر اهللا علـى نعمـة    ق
 فقد جحد   ،ولكنه إذا نسى اهللا ومل يشكره على نعمه وعطاياه         .الزوجة فقد فاز وجاز   

تبارك الَِّذي ِبيِدِه الْملْك وهو علَى كُلِّ شيٍء       { :ورسب يف االختبار الذي أجراه له اهللا      
اةَ   . قَِديريالْحو توالْم لَقملاذا؟-- الَِّذي خ لُ ِليب  كُمـال   -- أي خيتـربكم   أي خيتـربكم  --ومع نسأَح كُمأَي 

فُورالْغ ِزيزالْع وهامللكامللك--٢٢  ::١١(( } و((. 
 أن  -  وإمنا هي حمـض عطـاء      ، اليت ليس فيها احتمال    - لكن النعم اخلالصة  

 هـم لْ وأن ي  ، وأن يفتح لك باب القبول على الطاعات والقربـات         ،يوفقك للعبادات 
ب إليك   وأن حيب  ، تالوة القرآن  كب إلي  وأن حيب  ، عبادته وشكره وحسن لسانك ذكره   

 ِبمتابعة النالعدنان ي ،  ب إليك فِ   وأن حيبرك بالدار   وأن يذكِّ  ، اخلري يف كل وقت وآن     لَع
  .رك باملوت لتتأهب له وأن يذكِّ،اآلخرة لتستعد هلا

 وليس فيهـا   ،ء وليس فيها ابتال   ،هذه هي النعم احلقيقية اليت يفرح ا املؤمنون       
ه، ه، رركْكْ ِذ ِذههممههلْلْ أَ أَداًداًبب ع ع اُهللا اُهللاممرركْكْإذا أَ إذا أَ {{ :ورد ىف األثر   وإمنا هي كما     ، وليس فيها اختبار   ،فنت

 عند نفسـه بالزوائـد،       عند نفسـه بالزوائـد،      ننه مِ ه مِ ددمِِم والفوائد، وي   والفوائد، وي  رروألزمه بابه وآنسه به، يصرف إليه بالبِ      وألزمه بابه وآنسه به، يصرف إليه بالبِ      
ا ا  فطوىب له حي    فطوىب له حي   ،،حبابهحبابه فيصري من خالص عباد اهللا وأ       فيصري من خالص عباد اهللا وأ      ،،ويصرف عنه أشغال الدنيا والباليا    ويصرف عنه أشغال الدنيا والباليا    

 وتلذذ الذاكرين، وسرور     وتلذذ الذاكرين، وسرور    ،،من حظ املقربني  من حظ املقربني    --  ، لو علم املغترون بالدنيا ما فام        ، لو علم املغترون بالدنيا ما فام        وميتاًوميتاً
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اهلجرة ويوم عاشوراء  )٩ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

{{٦٦داًداًمموا كَوا كَاتات ملَ ملَ--  احملبنياحملبني
 فإذا اسـتطعنا  ،عز وجلّ إذا أحب اهللا عبداً يلهمه بذكره وشكره وحسن عبادته        

 وأن حنمي نفوسـنا مـن البغضـاء         ، لعباد اهللا  ب احلُ :أن حنيي يف نفوسنا هذه املعاين     
 وأن منأل قلوبنا بالرغبة يف العمل الـدائم         ،واحلقد واحلسد جلميع عباد اهللا     ،والشحناء

 ، ومن املواصـلة   ، ومن املساعدة  ، ومن املعونة  ، من اإليثار  ،الذي ينفعنا بعد هذه احلياة    
 ملظلومني، ومن   ومن اإلحسان إىل ا    ، ومن العفو عن الناس    ، ومن كظم الغيظ   ومن الرب

 فلن  ،ا ا نمإذا أحببنا هذه األعمال وقُ     . ومن التفريج عن املكروبني    ،مساعدة املنكوبني 
 !!يا إخواين مجاعة املؤمنني -يكون يف جمتمعنا مشكلة أبداً 
   أن رجالً ذبح شاة وتصدق برأسها على رجل         :كم الكرمي ورد عن أصحاب نبي 

يا أم فـالن إن   :  أمر نفسه وأمر إخوانه مث قال       فجلس مع زوجته فنظر يف     ،من الفقراء 
 فجلس الثاين مع زوجته ونظر يف أمر        . وذهب وأعطاها له   ،أخي فالن أحوج إليها مين    

 وذهـب  ، يا أم فالن إن أخي فالن أحوج إىل هذه الرأس مـين         :إخوانه املؤمنني وقال  
 لتثبـت  !!انية مث رجعت إىل األول مرة ث  ، فطافت الرأس على سبعة دور     .وأعطاها إليه 

هم بـه  مسو واستحقاقهم للوسام الذي  ، شعورهم وإحساسهم  ِةقَّ ورِ ،سالمة صدورهم 
ويؤِثرونَ علَى أَنفُِسِهم ولَو كَانَ ِبِهم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسِه فَأُولَِئـك              { :همبر

 .))احلشراحلشر--٩٩(( } هم الْمفِْلحونَ
 صـلى  قال.  وأن خيلقنا بتلك األخالق   ،نفعنا بتلك اآلداب   أن ي  عز وجلّ  نسأل اهللا 

:  وسـلم  صلى اهللا عليه   ، وقال ٧}}ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء       ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء       {{: اهللا عليه وسلم  
  ٨}}املُسِلم من سِلم املُسِلمونَ ِمن ِلساِنِه ويدِه، واملهاِجر من هجر ما نهى اللّه عنهاملُسِلم من سِلم املُسِلمونَ ِمن ِلساِنِه ويدِه، واملهاِجر من هجر ما نهى اللّه عنه{{

 _________________________________________________ .وا اهللا وأنتم موقنون باإلجابةادع: أو كما قال
 .tرواية عن ذى النون الزهد الكبري للبيهقي  6
 .واحلاكم عن ابن عمررواه أمحد وأبو داود والترمذي  7
 .رواه ابن حبان والطرباين يف الكبري واحلاكم عن فضالة ابن عبيد رضي اهللا عنه 8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


اهلجرة ويوم عاشوراء  )١٠ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :اخلطبة الثانية
ئات  ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسي      ، حنمده ونستعينه  ،العاملني  هللا رب  احلمد

 السـميع  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له . ونتوب إليه ونستغفره  ،أعمالنا
 البشري النـذير  ،ده ورسوله وأشهد أن سيدنا وموالنا حممداً عب. اللطيف اخلبري  ،البصري

 ، وعلى آله وصحبه وسلم    ، وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ  .والسراج املنري 
 يا رب  وجننا واشفنا وانصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا         ،واعطنا اخلري وادفع عنا الشر    

  )أما بعد (.العاملني
ني أن آخر هذه األمة لن      اعلموا علم اليق   :فيا إخواين ويا أحبايب مجاعة املؤمنني     

 واألرصـدة   ، وأوهلا مل ينالوا السعادة بالعمارات الشـاهقة       ،يسعد إال مبا سعد به أوهلا     
ـ  وز، وشوقب وإمنا نالوا السعادة مبا يف نفوسهم من ح    ، واملصانع الشاخمة  ،الزائدة ٍده 
لح حال جمتمعنا إال    ولن ينص ،   عز وجلّ  مه اهللا ا حر  عم  وعفافٍ ،ى وغىن باهللا  قَت و ،وورع

 يف  عز وجـلّ    اليت أوصانا ا اهللا    ، وهلذه اخلصال اإلهلية   ،إذا عدنا هلذه األخالق النورانية    
.  وسـلم صلى اهللا عليـه   يف هديه ويف سنته وسلمصلى اهللا عليهنها لنا الرسول الكرمي    وبي ،كتابه

هم لـو عرضـت    فكان الرجل من،سس على هذه األخالقفإن اتمع الذي أسسوه أُ 
 وهداه إىل التمسك به سيدنا وموالنـا  ، به هللاقلَّخ تٍقلُتلفته عن خ عليه كنوز الدنيا ال  

 .  وسلمصلى اهللا عليه رسول اهللا
 ال ميلكون قليالً وال     ،انظروا إىل هؤالء القوم وقد خرجوا من املدينة حفاة عراة         

 مل تفكر   ،شيئاً يدهش العيون   وكانت   ، وفتح اهللا هلم كنوز كسرى وكنوز قيصر       ،كثرياً
 وما فيه   ، ومما فيه من ذهب وفضة     ، ومل يرواد خياهلم مما فيه من جموهرات       ،فيه عقوهلم 

 وما فيه من أصناف املباهج والرياش اليت مل ختطر ببـال واحـد        ،من عسجد واستربق  
لبت  وما س  ، هلم الكنوز مل تشغل باهلم     تحِت ولكنهم عندما فُ   !!منهم قط يف حياته كلها    

ـ  ون م: فقد قال هلم القائد  -  وهذا هو املهم   ،ر طباعهم وأخالقهم   ومل تغي  ،عقوهلم جد 
وليست  - حىت أن الرجل الذي وجد إبرة ،حضرون كل شئ فكانوا ي .شيئاً فليؤده لنا  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


اهلجرة ويوم عاشوراء  )١١ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ، وال خيفي شيئاً يف متاعه، شيئاً يف ثيابهسد ال ي !! كان يأيت ويسلمها إليه    - بذات شأن 
اه بـه    والذي وص  ،قه به اهللا   الكرمي الذي خلَّ   ِقلُ وحيرص على هذا اخلُ    ،راقب اهللا ألنه ي 

  .األمانة يف كل شئ، وهو األمانة -  وسلمصلى اهللا عليهسيدنا وموالنا رسول اهللا 
فحكان أوهلا يف املدينة املنورة وآخرها يف بالد فارس،لت الكنوز على مجال  م  - 

 ومل  ، أمام عمر بن اخلطاب مل تطرف عينه       تعِضوعندما و  - كما يقول الرواة ىف األثر    
 ، وإمنا جلسـوا متعجـبني     !! ومل جيد صراعاً الكتساا أو للحصول عليها       ،تشغل باله 

. كَم تركُوا ِمن جناٍت وعيـونٍ      { :كما قال القائد عندما رآها    ،   ولسان حاهلم يقول  
            } كَذَِلك وأَورثْناها قَومـا آخـِرين     .  كَانوا ِفيها فَاِكِهني   ونعمٍة. وزروٍع ومقَاٍم كَِرميٍ  

 ..))الدخانالدخان--٢٨٢٨: : ٢٥٢٥((
 ،عـز وجـلّ   أن هؤالء ضاعت منهم النعم ألم مل يشكروا واهب الـنعم       علموا

  ألم يريدون أن يكونوا مع املنعم      ،فرجعوا إىل اهللا شاكرين حىت ال يشغلهم بالنعم عنه        
  م   ، يف مجيع أحواهلم   وجـلّ عزعندما رأى هذه  - فقال عمر بن اخلطاب  . ويف مجيع أوقا

وكرم اهللا  رضى اهللا عنه     فقال علي بن أيب طالب     !!إن قوماً أدوا هذا ألمناء    : (الكنوز الفارهة 
 .)عففت فعفت رعيتك يا أمري املؤمنني: (وجهه

 .ويف أنفسنا ويف أزواجنـا      حنتاج إىل بناء األمانة يف أوالدنا      ،هذا الذي حنتاجه  
 ألم ال ،عز وجلّ  ليكون خالصاً هللا،حنتاج إىل بناء اإلخالص يف قلوبنا ويف قلوب عمالنا       

حنتاج لبناء الصدق يف قلوب أهل جمتمعنـا حـىت          . يرجون سواه وال يراقبون إال إياه     
 ،يف األمني  حىت ضاعت الثقة     ، ألننا صرنا ال نثق يف بعضنا      ،نطمئن يف بيعنا ويف شرائنا    

  .ألن الثقة أصبحت مفقودة بانتشار الكذب بني مجاعة املسلمني
 ويريد أن يـرى العبـاد   - وقد قرأ عن دين اهللا -حىت أنه لو جاء رجل منهم  

 هل يعتقد أن هـؤالء اتبـاع سـيد       ، فريى أحوال املسلمني   ،الذين يتبعون هذا الدين   
 !! هل يعرفهم بأوصافهم؟!!األولني واآلخرين؟

 ويرى أمام عينيه كل تعامالم      ،ينظر إىل وصفهم يف القرآن أم ال يكذبون       إنه  
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اهلجرة ويوم عاشوراء  )١٢ ( 
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هم اخليانة وليست لألمانـة   ويرى أن كل مهِّ    ، يقرأ أم ال خيونون    !!مبنية على الكذب  
 وينظر ، ويقرأ عن كرم ضيافتهم، ويقرأ عن شهامتهم، يقرأ عن أمانتهم!!عندهم صيانة
  باالسم وبشـهادة املـيالد     نيمسلميرى  !!  إسالم  فريى مسلمني بغري   ،إىل املوجودين 
لكن أخالقهم أخالق الكافرين أو أخالقهم أخالق املنافقني أو أخالقهم          !! وبالبطاقات  

 !!أخالق غري املسلمني
من عامل الناس فلـم     من عامل الناس فلـم     {{: كما قال سيد األولني واالخرين    فأخوك ىف الدين هو     

م، فهو ممـن كملـت مروءتـه،    م، فهو ممـن كملـت مروءتـه،    يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذم، ووعدهم فلم خيلفه   يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذم، ووعدهم فلم خيلفه   
::ررووشـه شـه ، وكما ورد ىف األثر امل     ، وكما ورد ىف األثر امل     }}  وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته     وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته     

 .}} الدين املعاملة الدين املعاملة،، الدين املعاملة الدين املعاملة،،الدين املعاملةالدين املعاملة{{
 .ل حالنا إىل أحسن حال أن يبد وجلَّعزنسأل اهللا 

 يا رب   ،خري أحبابك  وأهلمنا متابعة    ، يف كتابك   وفقهاً ، يف ديننا  اللهم ارزقنا فقهاً  
 .العاملني

اللهم أرنا احلقوارزقنا اجتنابه وهالكاً وأرنا الباطل زاهقاً،تباعهاا وارزقنا  حق . 
 .هللااخلشية يف كل أحوالنا يا   وارزقنا،اللهم وفقنا إىل ما حتبه وترضاه

    ا  وجوارحن ، واجعل أفئدتنا لينة يف طاعتك     ، والعلن اللهم اجعلنا خنشاك يف السر
 . يا رب العاملني،مسارعة إىل أوامر حضرتك

وإىل الطريق املستقيماهللا خذ بناصية أوالدنا وبناتنا وزوجاتنا إىل احلق . 
 طاهراً  إميانياً  واجعله جمتمعاً  ،ل حال جمتمعنا إىل أحسن حال     اللهم بد  ا يارب   نقي

 واحفظهـم   ، والنقاء  والطهارة واإلخالص  ،ي أهله بالصدق والصالح   اللهم جنِّ  .العاملني
 . يا أرحم الرامحني، ومن احلسد ومن الغش، واهلوىمن احلظِّ

_________________________________________________ 
 .مسند الشهاب ، عن على بن أىب طالب كرم اهللا وجهه 9
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 ،اللهم وفق والة أمور املسلمني للعمل بكتابك ولتنفيذ سـنة خـري أحبابـك             
 . يا رب العاملني، وباعد بينهم وبني حاشية السوء،وأهلمهم الرشد والصواب

 األحيـاء منـهم   ،ني واملؤمنات واملؤمن،اللهم اغفر لعبادك املسلمني واملسلمات   
 . يا رب العاملني، إنك مسيع قريب جميب الدعوات،واألموات

ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى          {،   اتقوا اهللا  :عباد اهللا 
ت لَّكُملَع ِعظُكُمِي يغالْبنكَِر والْماء وشِن الْفَحونَعالنحل-٩٠ (} ذَكَّر.(   

************* 
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