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 ١اخلطبة الثالثة  
صلى  عباده املؤمنني، فاختار هلم القرآن كتاباً، وحممداً         العاملني، أعز   هللا رب  احلمد

 ال يهدي إىل طريقـه إال  !!سبحانه..  سبحانه .نبياً ورسوالً، واإلسالم ديناً اهللا عليه وسلم  
من وال يبعد عن حزبه وأحبابه إالَّ       أحب ، م صلى اهللا عليه   بيبه  حل أبغض وطرد، فقد قال      ن

 }لَو أَنفَقْت ما ِفي اَألرِض جِميعاً ما أَلَّفَت بين قُلُوِبِهم ولَـِكن اللّه أَلَّف بينهم             { :وسلم
 .))األنفالاألنفال--٦٣٦٣((

 ويؤيد دينـه  ، ينصر من اتبع هداه  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         
 دعوته وحزبه حىت جعلها عامة على هـذه  حبيبه وقوى رصنوشرعه على من عاداه، فَ   

ـ        -أيها املسلمون    -وسيأيت اليوم   ،  البسيطة  ،هالذي يظهر هذا الدين على الدين كلِّ
صلى اهللا عليه     ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا       : يقول ن م حىت ال يبقى على ظهر األرض إالَّ      

منا  وعلَّ، به بعد فرقةعز وجـلَّ  وله، مجعنا اهللا   اهللا ورس  دبوأشهد أن سيدنا حممداً ع     .وسلم
سببه وبنوره خري أمة    به بعد جهالة، وهدانا به بعد ضاللة، وأعزنا به بعد ذلة، وجعلنا ب            

 . أخرجت للناس
 وعلى آله الطيبني، وعلى صـحابته       ، وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ 

يا  ،   آمني  .. آمني ،عهم خبري إىل يوم القرار    ب ومن ات  ، من املهاجرين واألنصار   ،املباركني
أما بعد (.العاملني رب( 

 صلى اهللا عليه وسلم   نا، ملاذا هاجر النيب     دِوار ي - دائماً سؤال :فيا إخواين ويا أحبايب   
إن  باهلجرة مرتني إىل بالد احلبشة؟ - لُب قَنِم -من مكة إىل املدينة؟ وملاذا أمر أصحابه 

 ومـن شـدة بطـش الكـافرين     ، فراراً من أذى الكفـار :فظها مجيعاًاإلجابة اليت حن 
 . عز وجلّ  فراراً بدين اهللا وبنور اهللا وباإلميان باهللا،واجلاحدين

_________________________________________________ 
 .هـ١٤١٥ من حمرم ٢م املوافق ١٠/٦/١٩٩٤كانت هذه اخلطبة مبسجد قرية سرابيوم حمافظة اإلمساعيلية يوم اجلمعة  1
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 لكن اهلجرة الثانية إىل ،قد يكون هذا ينطبق على اهلجرة األوىل إىل بالد احلبشة       
ى سيدنا  وترورمن أجلها تدب  و ، ثانية كربى   وحكمةٌ ، أخرى املدينة املنورة كان هلا غايةٌ    

  .له هذا املكان عز وجلَّ  قبل أن خيتار اهللاصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
بني أهله وذويـه مدينـة    إنه كان يبحث عن مكان يقيم    ملاذا هاجر إىل املدينة؟   

 والعبـادات   ، واملعـامالت احلسـنة    ،خالق الصادقة أل وا ،ة احلقَّ  على العقيدة  ،فاضلة
 حتتذيه كـل املـدن والقـرى    اً ويريد أن تكون هذه املدينة منوذج.عز وجلّ  صة هللا اخلال

إذا أرادوا إصالح أحواهلم، وإذا أرادوا انتعاش جتارم وأمواهلم، وإذا أرادوا          ،األرضية
  .عز وجلّ همبصالح أخالقهم وذيب نفوسهم، وإذا أرادوا يف اآلخرة السعادة عند ر

 أو ألي قرية أو مدينة يف بالدنـا أو       ، أنه ال سعادة تمعنا    :ناولذا نقول إلخوان  
    قَغري بالدنا، إال إذا طباألسس والسجايا والقيم واألخـالق الـيت       -من جديد    - ت

  .صلى اهللا عليه وسلم -  يف دار هجرتهصلى اهللا عليه وسلمأرساها رسول اهللا 
 عنـدما طلبـه     وأرضـاه  عنه   رضى اهللا ر عن هذا احلال جعفر بن أيب طالب         وقد عب 

لشكوى اليت تقدم ا عمرو بن العاص بالنيابـة         ل استجابة   - ملك احلبشة  -النجاشي  
مه ليقـبض علـيهم      إىل النجاشي، وطلبوا منه أن يكلِّ      ا لقد أرسلوه باهلداي   .عن قريش 

كما  - ولكن النجاشي   . كما كانوا من قبل    - هم إىل السجون والتعذيب يف مكة     ويرد
{{، وأرضه أرض صـدق    ، وأرضه أرض صـدق     عنده أحد   عنده أحد  مملَلَظظال ي ال ي}} صلى اهللا عليه وسلم    الصادق األمني وصفه  

باحلُفلم يرض ون األخرىدة بج. 
فإن الدين القومي حيتم على كل مؤمن أال حيكم على قضية من أول وهلة، ومن               

، وقد قيل    بل البد أن يسمع إىل املشكو ألنه رمبا يكون مظلوماً ومعه احلق            ،أول شاكٍ 
 فقال مـن    ،عي هلا حقاً على ضرا    عندما جاءته امرأة باكية وتد     - عليه السالم سليمان  ل

 رمبا ؟راكم بالثانيةدومن أ: قال. ألا تبكي : ؟ قالوا موِل: إنا نرى احلق هلذه، قال    : حوله
 !! هلا عضواً منعها من سرعة ايئ أو كسرت!!عيناً تكون قد فقأت هلا
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 أن حيكم إال بعد أن يستمع - قضية كبرية أو صغرية  يف   -فال جيب على مسلم     
إىل اإلثنني، الشاكي واملشكو حىت يتبني له وجه احلق، وإذا كانوا يكذبون على سـيد               

ِإنكُم تختِصمونَ إلَي، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَلْحن ِبحجِتـِه ِمـن            ِإنكُم تختِصمونَ إلَي، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَلْحن ِبحجِتـِه ِمـن            {{ :اخللق حىت قال  
  حـىت يـروق يف عـني السـامعني،      ، ويزخـرف الكـالم    ، الكـالم  قمنيستطيع أن ي   --  بعٍضبعٍض

فَأَقِْضي لَه علَٰى نحٍو ِمما أَسمع ِمنه، فَمن قَطَعت لَه ِمن حق أَِخيِه شيئاً،              فَأَقِْضي لَه علَٰى نحٍو ِمما أَسمع ِمنه، فَمن قَطَعت لَه ِمن حق أَِخيِه شيئاً،               -  مث قال حمذراً  
 .٢}}فَالَ يأْخذْه، فَِإنما أَقْطَع لَه ِبِه ِقطْعةً ِمن الناِرفَالَ يأْخذْه، فَِإنما أَقْطَع لَه ِبِه ِقطْعةً ِمن الناِر

اختـاروا رجـالً    :  ومن معه وقال هلـم     -رضى اهللا عنه  - نجاشي جعفر فطلب ال 
كنـا  : (وأرضـاه رضى اهللا عنه    ما شأنكم؟ فقال    : يتحدث عنكم، فأشاروا إىل جعفر، فقال     

قوماً يف جاهلية، نعبد األوثان، ونقطع األرحام، ونشرب اخلمر، ونفعـل الفحشـاء،             
 نعـرف نسـبه ونعـرف       ،انرسوالً مِ إلينا   عز وجلَّ   حىت بعث اهللا   ،ونكذب يف احلديث  

 وإىل حسـن  ، وإىل صلة األرحـام ، وإىل صدق احلديث   ، دعانا إىل اإلميان باهللا    ،صدقه
ـ د له فضائل اإلسالم اليت جاء من أجلها ن         وأخذ يعد  -  وإىل الوفاء بالعهد   ،اجلوار  يِب

 . صلى اهللا عليه وسلماإلسالم 
كم الكرمي جـاء ـذه األخـالق        أن نبي : ما أردت أن أذكره يف هذا الصدد      

وا طباعهم، وال أن    ر فوجد العرب يف مكة ال يريدون أن يغي        ، والقيم العظيمة  ،الكرمية
ـ  على شرب اخلمور، وي    ونَرِص في - وا أحواهلم لُوا أخالقهم، وال أن يعد    بيهذِّ  ونَرِص

علـى إيـذاء األيتـام،       ونَرِص على قطع األرحام، وي    ونَرِص وي ،على الزنا والفجور  
ِصويعلى اجلفاء بني األنام    ونَر ، ِص ويوهو يريد أن يصـنع      -  على هذه اخلبائث   ونَر 

صلى اهللا عليه  هجرته  فكان ذلك سر  ، واألخالق الكرمية  ، فيه القيم الفاضلة   ،جمتمعاً لألنام 
 .إىل املدينة وسلم

_________________________________________________ 
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما واإلمام مالك يف املوطأ 2
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ه اخلصال، ورغبة يف هذه     عندما وجد يف أهلها شوقاً إىل هذ       -هاجر إىل املدينة    
 ما بينـهم يفنشرها ف ة يف نصرة هذه الشمائل والصفات، فهاجر إليهم       األخالق، ومحي، 

 ذكرهـا اهللا يف    ، وله أسس ثالثة   -  وهذا سر إصالح أي جمتمع     - فأصلح هذا اتمع  
 ويـرث اهللا األرض ومـن       ، وجعلها دستوراً إىل أن ينتهي الزمان ينتهي املكان        ،قرآنه
ِذين تبـوؤوا   والَّ {  دستور اإلصالح ألي جمتمع على البسيطة، ما هو يا رب؟          .عليها

 يِجدونَ ِفي صدوِرِهم حاجةً ممـا  ونَ من هاجر ِإلَيِهم وال  ميانَ ِمن قَبِلِهم يِحب   الدار واإلِ 
 كَانَ ِبِهم لَوو لَى أَنفُِسِهمونَ عِثرؤيوا وةٌأُوتاصصاحلشراحلشر--٩٩(( } خ(( . 

وحتتها آالف املبـادئ اإلميانيـة، وآالف القـيم          -هذه القيم وهذه املبادئ     
ـ            ،اإلسالمية ال،  لكن هذه هي جممل اآلداب اإلميانية واإلسالمية اليت عليها صالح احل

ح كل واد وناد، فإن صـالح        وصالح البالد، وصال   وصالح األفراد، وصالح العباد   
 ، وديننا أيها األحبة هو دين احملبة، فليس للبغضاء طريق يف اإلسالم           - بة بنشر احمل  لِّالكُ

ـ       ـ ، هللابوليست للكراهية طريق بني املؤمنني، وإمنا أسس هذا الدين على احلُ  ب واحلُ
 وحىت لو كـان هـذا      .عز وجلّ  ن آمن باهللا  واحلب لكل م  ،  صلى اهللا عليه وسلم   لرسول اهللا   

ماً، فـإين ال    رحه، أو ارتكب م    رب  أو أساء يف حق    ، نفسه حقالذي آمن باهللا، أخطأ يف      
ولكين أكره هذا اخللق الذي اتصف بـه،         - ألن هذا ينايف دين اهللا       - أكرهه يف ذاته  

  .ه فهو أخي وحبييب يف اهللا ورسوله فإذا ترك،وهذا العمل الذي قام به
هل فالن وقع يف إمث عظيم،  إن أخاك ف: وأرضـاه رضى اهللا عنهوقد قيل أليب الدرداء   

أرأيتم لو  :  مث قال هلم ناصحاً    . فإذا تركه فهو أخي    ،ال، وإمنا أبغض عمله   : تبغضه؟ قال 
كذلك أخاكم إذا   : قال. نأخذ بيده :  لكم وقع يف بئر، ماذا كنتم فاعلني؟ قالوا        اًأن أخ 

ـ ، إىل حزب اهللا لتنقذوه من إبليس وجنوده ،وقع يف ذنب تأخذوا بيديه     ن اهللا،  وإىل دي
  .عز وجلّ وإىل أنصار اهللا

 مل يقل    ..أوثق عرى اإلميان  : صلى اهللا عليه وسلم   وقد قال يف ذلك رسولكم الكرمي       
، عز وجـلّ    مع أمهيتهم البالغة عند اهللا     !!الصالة، ومل يقل الزكاة، وال الصيام، وال احلج       
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  .٣}} عز وجلّ عز وجلّيف اهللايف اهللا   والبغض والبغضأَوثَق عرى اِإلمياِن احلُب ِفي اللَِّهأَوثَق عرى اِإلمياِن احلُب ِفي اللَِّه{{: ولكنه قال
هو املرهم الذي يداوي العاصي مـن        - أيها املسلمون  -إن احلب هللا ويف اهللا      

 وهو الترياق الذي به يدخل  ،املؤمنني، وهو الشفاء الذي يشفي به اهللا صدور املوحدين        
 .كل مؤمن إىل رضوان رب العاملني

من     نالون رضوانك يوم القيامة يـا      ؟ ومن الذين ي    الذين يدخلون جنتك يا رب
رب    م ؟ استمع إليه وهو حيدم فيقول   ،د صفاوِرِهم      { : ويبني مساـدا ِفي صا منعزنو

       قَاِبِلنيتٍر مرلَى سا عانوِغلٍّ ِإخ نانتزع الغل واحلقد واحلسـد     ن الذي ..))احلجراحلجر--٤٧٤٧(( }م ، 
 ويـبغض   ، هـو يكـره اليهـود      .ملؤمنني من قلوم لعباد اهللا ا     ،والبغضاء والكراهية 

 لكن ال جيب على مؤمن أن يتصف ذه الصـفات           ،اجلاحدين، وحيقد على الكافرين   
 حابطـاً   - والبحر عبـادة      الرب  حىت لو مأل   -ه  ه كلُّ  كان عملُ   وإالَّ ،بالنسبة للمؤمنني 

  .عز وجلّ هالكاً يوم لقاء رب العاملني
 مل  ، ألن اهللا عندما مـدح األنصـار       - ملؤمننييا مجاعة ا   - بفاإلسالم هو احلُ  

 وإمنا  ، وال حىت بالشجاعة يف ميدان القتال يف سبيل اهللا         ، وال بالزكاة  ،ميدحهم بالصالة 
، احلب، ولذا   ))احلشراحلشر--٩٩(( } ونَ من هاجر ِإلَيِهم   يِحب { :أول صفة مدحهم ا وعليها اهللا     

ومـن  ومـن  . .  يؤِمن ِباهللا والْيوِم اآلِخِر فَالَ يؤِذ جاره يؤِمن ِباهللا والْيوِم اآلِخِر فَالَ يؤِذ جارهمن كَانَمن كَانَ{{: أكد عليها النيب الكرمي فقال    
      فَهيض كِْرمِم اآلِخِر فَلْيوالْيِباهللا و ِمنؤكَانَ ي      فَهيض كِْرمِم اآلِخِر فَلْيوالْيِباهللا و ِمنؤقُـلْ     . . كَانَ يِم اآلِخِر فَلْيوالْيِباهللا و ِمنؤكَانَ ي نمقُـلْ     وِم اآلِخِر فَلْيوالْيِباهللا و ِمنؤكَانَ ي نمو

  كُتسِلي را أَويخ  كُتسِلي را أَويخ{{الصالة وأمت   عليه أفضل تلك آداب اإلسالم وتلك تعاليم نيب اإلسالم        . ٤
  .السالم

 مرتلتـه   يِبن الن ه وبي لَن اهللا فض  ، عندما بي  وأرضاهرضى اهللا عنه    فإن أبا بكر الصديق     
 - فيما بينـهم   - صلى اهللا عليه وسلم   ومكانته عند اهللا، أخذ يتحدث أصحاب رسول اهللا         

_________________________________________________ 
 .لبيهقي عن الرباء بن عامر والطيالسي، الطرباين يف الكبري عن ابن عباسرواه أمحد وا 3
 .رواه أمحد يف مسنده والبخاري يف صحيحه عن أيب هريرة 4
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؟؟ملاذا هاجر النيب  من مكة إىل املدينةملاذا هاجر النيب  من مكة إىل املدينة: : اهلجرة ويوم عاشوراءاهلجرة ويوم عاشوراء      ))  ((
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حصوله على  عن سر    هذه املرتلة، وسر  لُ علقيامـه  : فبعضهم قـال ،ه إىل هذه املكانة و 
 إلكثـاره مـن تـالوة    : إلكثاره من صيام النهار، وبعضهم قال  :الليل، وبعضهم قال  

 - املختـار    يِب لتبتله بني يدي الواحد القهار، فخرج عليهم الن        :القرآن، وبعضهم قال  
ر بكثري الصالة، وال بكثري الصيام، ولكن   ر بكثري الصالة، وال بكثري الصيام، ولكن    بك  بك ووما فضلكم أب  ما فضلكم أب  {{: فقال -وهم على ذلك    

بشئ وــقَقَبشئ وريف صدره يف صدرهر {{٥وما هو؟ !!  
 حىت أنه عند انتقال . لعباد اهللا املؤمننيب لرسول اهللا، واحلُب هللا، واحلُبهو احلُ 

رسول اهللا إىل الرفيق األعلى، وقد اختاره إلمامة الصالة، وقال المرأة جاءت إليـه يف       
 - إىل أيب بكـر   : جه؟ قال  ات ن ومل أجدك فإىل م    إذا رجعت : الت مث رجعت وق   ،قضية

م عمر   يف قلبه كان يتدافع اإلمامة ويقد      ب لكنه لشدة احلُ   .وأشار إليه إشارات صرحية   
 ويريد . ذا األمر مين عبيدة أحقو أب: عمر أوىل مين، مث يقدم أبا عبيدة ويقول:ويقول

ة عـن    ال تنفك احملب   ، أوفياء لبعضهم  ،اء فيما بينهم   أحب واأن يعطيها إلخوانه حىت يظلُّ    
 وهي أساس النقاء    ،ة هي أساس الصفاء يف جمتمع املؤمنني       ألنه يعلم أن احملب    ،صدورهم

 .عز وجلّ يف عالقات املؤمنني، وهي أساس قبول األعمال عند رب العاملني
 من كَانَ اهللا  من كَانَ اهللا ::وجد ِبِهن حالَوةَ اِإلميانِ وجد ِبِهن حالَوةَ اِإلميانِ ثَالَثٌ من كُن ِفيِه     ثَالَثٌ من كُن ِفيِه     {{: صلى اهللا عليه وسلم    قال

ورسولُه أَحب ِإلَيِه ِمما ِسواهما، وأَنْ يِحب الْمرَء الَ يِحبه ِإالَّ هللا، وأَنْ يكْره أَنْ يعـود         ورسولُه أَحب ِإلَيِه ِمما ِسواهما، وأَنْ يِحب الْمرَء الَ يِحبه ِإالَّ هللا، وأَنْ يكْره أَنْ يعـود         
 .٦}}ف ِفي الناِرف ِفي الناِرِفي الْكُفِْر بعد أَنْ أَنقَذَه اهللا ِمنه، كَما يكْره أَنْ يقْذَِفي الْكُفِْر بعد أَنْ أَنقَذَه اهللا ِمنه، كَما يكْره أَنْ يقْذَ

 . ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة،أو كما قال
 :اخلطبة الثانية
بانيـة،  قنا باألخالق الر   وخلَّ ،العاملني، الذي هدانا للمعاين اإلميانية      هللا رب  احلمد

_________________________________________________ 
 .أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان أبو يعلى يف مسنده، أمحد يف مسنده والداري يف سننه عن أنس 5
 رواه البخارى ومسلم عن أنس 6
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؟؟ملاذا هاجر النيب  من مكة إىل املدينةملاذا هاجر النيب  من مكة إىل املدينة: : اهلجرة ويوم عاشوراءاهلجرة ويوم عاشوراء      ))  ((
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وأشهد أن ال إله ال اهللا وحده ال شريك له، يعطي الـدنيا       .وجعلنا من عباده الصاحلني   
وأشـهد أن سـيدنا     ،  بح أَ نيعطي الدين واإلميان إال ملَ    ، وال   بِح ال ي  ن وم بِح ي نملَ

 حممداً عباهللا ورسوله، أسس هذا الدين على احملبة الصادقة هللا، وعلى احلب اخلالص             د 
ـ        { :ه اهللا لعباد اهللا، فكان ديناً قيماً، قال يف حقِّ        تم واذْكُرواْ ِنعمةَ اللِّه علَـيكُم ِإذْ كُن

 . ))آل عمرانآل عمران--١٠٣١٠٣(( }أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوِبكُم فَأَصبحتم ِبِنعمِتِه ِإخوانا 
 هذه األخوة اإلميانيـة، وأمجعنـا    وسلم وبارك على سيدنا حممد سر      اللهم صلِّ 

 يف وية، واجعلنا من املنتفعني ذه األوامر القرآنية والدار األخراحلياة الروحانية عليه يف 
  )أما بعد (.العاملني يا ربكل أنفاسنا 

إن املرض األول الذي استشرى يف جمتمعنا، وعكر         :فيا إخواين يف اهللا ورسوله    
 إمنا  ،علينا صفو حياتنا ليس الغالء، وليس قلة الرواتب، وليس كثرة املشاغل واملصاحل           

 . ه وفقط نفسا حيبناملرض األول هو األثرة واألنانية اليت جعلت كل ِم
 } ويؤِثرونَ علَى أَنفُِسِهم ولَو كَانَ ِبِهم خصاصـةٌ  { :أما أوصاف املؤمنني فهي 

فلنفسه وولده، قليالً  اخلري لنفسه فقط، وإذا زاد ا حيبن أصبح كل واحد ِم--  ))احلشراحلشر--٩٩((
 .ألنفسهمون ون إلخوام ما حيب لكن املؤمنني حيب- وبعد ذلك ال يتجاوز قيد أمنلة

 حنان  ِةسملَامسعوا معي إىل هذا الدواء النبوي، الذي حيل كل هذه املشاكل يف             
ال يؤِمن أَحـدكُم حتـى      ال يؤِمن أَحـدكُم حتـى      }}: يقول فيه خري الربية    ، رمحانية ربانية  ٍفطْ لُ ِةسملَحممدية، و 

 !!قام واألدواءلو طبقنا هذا الدواء، لزالت مجيع األس{{يِحب ألِخيِه ما يِحب ِلنفِْسِهيِحب ألِخيِه ما يِحب ِلنفِْسِه
 وأنا ال أفرح أن يسبين      !!؟ فأنا ال أحب أن يغتابين رجل، فلماذا أغتاب غريي        

 هروأنا ال أرضى لزوجة جاري أن جتـا        !!؟ابن أخي، فلماذا أمسح البين أن يسب أخي       
قد  و!!؟مت والشب بالسا فلماذا أرضى لزوجيت أن جتاهر جار   ،مت والش ب بالس زوجىت

_________________________________________________ 
  بن مالكرواه أمحد عن أنس 7
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؟؟ملاذا هاجر النيب  من مكة إىل املدينةملاذا هاجر النيب  من مكة إىل املدينة: : اهلجرة ويوم عاشوراءاهلجرة ويوم عاشوراء      ))  ((
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أنهرا ظاهراً أمام الناس، وأُ    هشجعأنا ال !!ا بعد ذلك باطناً يف اخللوة بعد اختفاء الناس  ه 
    أرضى أن ينقل جاري حد    األرض ويأيت به علي ،   ؟ يف أرض جاري    فكيف أنقل احلد!! 

    أنا ال أرضى أن تلَِزن ِه ب        يمة جاري وتقضي على زرعي، فلماذا أرضى أن تِه بِ لَِزني ِتيم
 !! وغريها .. وغريها!!؟ضي على زرع جاريوتق

 جلاره ما حيب لنفسه، ويرضى جلاره ما يرضاه لنفسه، وقد جعل             يِحب فاملؤمن
 ، له حق اجلوار   : وهو اجلار املؤمن القريب    ، ثالثة اً له حقوق  اًجار: اإلسالم اجلريان ثالثة  

 وحـق اإلسـالم،     ، له حق اجلوار   : وحق القرابة، واجلار البعيد املسلم     ،وحق اإلسالم 
والذي يطالـب    ، وحق اجلوار شأنه كبري    . فله حق اجلوار   :اليهودي والنصراين واجلار  

  .عز وجلّ باحلقوق ملك امللوك
قائـد   ال صلى اهللا عليه وسـلم    وهو   ،اً يهودي جارهكان   صلى اهللا عليه وسلم   فهذا نبيكم   

 لكنـه ال  ،ان آخـر  ، ويهجرها إىل مك   هأن جيعله يترك دار   بإشارة  ، ويستطيع   اكمواحل
املسلمون   ف – اًع أحد يرو ال يِصغفعندما أخذ عمرو بن العـاص أرض     ، أرض أحد  ونب 

، رضى اهللا عنه   ، واشتكت إىل عمر بن اخلطاب     هيهودية وضمها إىل مسجده الذي تعلمون     
أن يتعبد على أرض مغصوبة من  ألنه ال جيوز للمسلم   ،ىل صاحبتها أمر أن يرد األرض إ    

 ولكنه زاد يف إيذائه، فكان جيمع العذرات     ،يف جواره  صلى اهللا عليه وسـلم    ركه   فت -أهلها  
 فيخرج رسول اهللا ويزيلها بتؤدة وأنـاة، ويطهـر          ،ويضعها على بابه قبل كل صباح     

خرج يوماً ومل جيد أثراً، فسأل عـن        ف شيئاً،   ويغسل الباب من األذى وال يقول     املكان  
:  فذهب إليه وزاره، وقال    !! زيارته ألنه جار   وجبت:  فقال ،أنه مريض :  فقيل اليهودي

حـق علينـا    :  فقلنا ،مريض:  فقالوا ، فلما مل نرها سألنا عنك     !!لقد عودتنا على عادة   
،  عندما وجد هـذه الشـمائل احملمديـة        عز وجلّ   فكانت النتيجة أنه أسلم هللا     ،زيارتك

  .صلى اهللا عليه وسلمالنىب  يف ،واألخالق الربانية
 بِح إذا كان ي    اإلميان إالَّ  ِلاِم كَ ري غَ نؤِم جيعل املُ  - يا إخواين  - فدين اإلسالم 
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؟؟ملاذا هاجر النيب  من مكة إىل املدينةملاذا هاجر النيب  من مكة إىل املدينة: : اهلجرة ويوم عاشوراءاهلجرة ويوم عاشوراء      ))  ((
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أما بقية الصفات اليت حتدث عنها اهللا، فلها وقت . اخلري إلخوانه املؤمنني أكثر من نفسه 
ونَ يِحب { : واحفظوها يف قلوبكم   ، وعوها واعملوا ا   ،ها وتدبروها ؤ ولكن أقر  ،آخر

  ِإلَي راجه نال مو ِهم           لَوو لَى أَنفُِسِهمونَ عِثرؤيوا وا أُوتمةً ماجح وِرِهمدونَ ِفي صِجدي 
   ..))احلشراحلشر--٩٩((  } كَانَ ِبِهم خصاصةٌ

ـ اللهم ارزقنـا ح  :نسأل اهللا مبا سأل به حبيبه ومصطفاه، فنقول     ك اخلـالص  ب
       لوجهك الكرمي بال شوب يشوبه، اللهم ارزقنا حك  بوحكلَّ ب   ِح عبد يـ  ،كب وح ب 

 .كل عمل يوصلنا إليك
 ب قلوبنا باحلُ وأمأل،اللهم انزع من صدورنا كل شحناء وبغضاء لعبادك املؤمنني

 .اخلالص جلميع عباد اهللا املسلمني
حقاللهم أرنا احلق وارزقنا اجتنابهرزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً واا  . 

 اللهم حبإل ب   ينا اإلميان وزينيف قلوبنا  ه ، ه إلينا الكفر والفسوق والعصيان،      وكر
 .واجعلنا من الراشدين

 .اللهم اغفر ألمواتنا وألموات املسلمني أمجعني
 ويف بورما وكشمري ،اللهم انصر عبادك املؤمنني ااهدين يف البوسنة وأذربيجان       

 .والفلبني، ويف كل مكان يا خري الناصرين
أطفأ نار احلرب املشتعلة بني عبـادك املـؤمنني يف الـيمن والصـومال              اللهم  

اللهم أبعد عنهم طريق الغـالني، ووفقهـم إىل    .وأفغانستان واجلزائر يا أرحم الرامحني    
 .طريق الصاحلني، واجعلهم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى يا أرحم الرامحني

ية، ووفق والة أمورنا للعمل      وامجعنا جامعة إسالم   ،اللهم أصلح الراعي والرعية   
بأحكام كتابك ولتنفيذ سنة خري أحبابك، واحفطهم من بطانة السوء وامجعهم علـى             

 . يا أرحم الرامحني،بطانة اخلري
ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربـى وينهـى عـِن              { :عباد اهللا 
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؟؟ملاذا هاجر النيب  من مكة إىل املدينةملاذا هاجر النيب  من مكة إىل املدينة: : اهلجرة ويوم عاشوراءاهلجرة ويوم عاشوراء      ))  
((

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ).النحل-٩٠ (} والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَالْفَحشاء والْمنكَِر 
**************** 
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