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 )١(: أيها األخوة املؤمنون
نا وأصلح شئوننا، ولكـن أريـد أن        احلمد هللا الذى أكرمنا ىف بلدنا وغير حالَ       

  نا إىل أحسن حال، ر حالُأمهس ىف آذان إخواىن احلاضرين والسامعني أمجعني، أنه لن يتغي
 .ولن تفيض األرزاق وتزيد األموال إال إذا غيرنا ما بنفوسنا

 ىف نفوسنا أمجعني، نساءاً ورجاالً، شباباً وشـيوخاً، أفـراداً           البد لنا من ثورة   
 } ِإنَّ اللّه الَ يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيرواْ ما ِبأَنفُِسِهم          { :يقول U اهللاومجاعات، ألن   

 وما الذى ىف نفوسنا أو ىف نفوس البعض وحيتاج إىل التغيري؟ .]الرعد١١[
ة من جذورها، ويكون الفرد أحرص على اجلماعـة مـن           البد أن نقتلع األناني   

ِلجـاِرِه مـا    ال يؤِمن أَحدكُم حتى يِحبّ ألِخيِه أو        {:  ىف ذلك  rنفسه لقول احلبيب    
فتتالشى الرتعات الفردية، واألهواء الفردية ىف سبيل املصلحة العامة          )٢(.}يِحبّ ِلنفِْسهِ 

احملمدية، ننتزع األحقاد من جذورها، نقتلع األحساد       اجلامعة الىت فيها خري هلذه األمة       
 ىف – وحنن إن شاء اهللا منهم  –والبغضاء من صدورنا، ونكون كما وصف اهللا املؤمنني         

 ؟]احلجر٤٧[  }ونزعنا ما ِفي صدوِرِهم من ِغلٍّ ِإخواناً علَى سرٍر متقَاِبِلني { :كتابه
 ىف قلبه من األشياء الفردية الىت جتعله يؤثر نفسـه           البد أن يرتع املؤمن كل ما     

على غريه، ويفضل مصلحته الشخصية على مصاحل اجلماعة، وكلَّ تكالبه على شهوته            
أو حظه أو على ما يرجوه ىف هذه الساعة من مغنم بدون أن يعري شأن اجلماعـة أيـة        

 .إهتمام ىف اآلجل والعاجل
ى أخرنا هذه السنني الطوال، وسبب كلِّ ما        وهذا يا إخواىن هو أُس املرض الذ      

 وهذا كله بسبب هذا املرض ،جيرى من احملاسبات اآلن مما نراه وما نقرأه وحيدث حولنا
اللعني الذى استشرى ىف الصدور ، ولذلك إذا أردنا إصالح أحوالنا أمجعني البـد أن               

وِإنَّ ِفي الْجسِد مضغةً،    أَالَ  { :r نعاجل هذه األمراض ىف قلوبنا، قال حبيىب وقرة عيىن        
 دسالْج دفَس ،تدإذَا فَسو كُلُّه دسالْج لَحص تلَحإذَا صالْقَلْب ِهيأَالَ و ،٣(.}كُلُّه( 
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جالساً ىف يوم بني إخوانه من األنصار واملهاجرين، وجاء رجل عليـه           r وكان
يدخل عليكم اآلن رجل من     { :آها ر عندم r أثر الوضوء من بعيد، فقال حضرة النىب      

 ىف r فجلس الرجل ىف جملس حضرة النىب، مث بدا له أن يقوم فقام، فقال             ،}أهل اجلنة 
 .}قام عنكم اآلن رجل من أهل اجلنة{ :شأنه

وروى أنه تكرر منه هذا احلوار ثالث مرات، وكان ىف الس عباد الصحابة،             
، وكانـا   رضى اهللا عنـهما   ، وعبد اهللا بن عمرو      مارضى اهللا عنه  وكان منهم عبد اهللا بن عمر       

 األيام الـىت   يقومان الليل كله بني يدى اهللا راكعني ساجدين، ويصومان الدهر كله إالَّ           
 وما العمل الذى يزيد به هذا       :حرم صيامها سيد األولني واآلخرين، فقاال ىف نفسيهما       

 !!!الرجل علينا ليكون من أهل اجلنة؟
ذهب أحدمها إىل بيته، وملا دق عليه الباب وفتح له زعم أنه            فأخذمها الفضول ف  

جرى خالف بينه وبني أبيه ويطمع ىف استضافته، فأضافه، وانتظر يراقب عمله، فلـم              
جيده يقوم بعد صالة العشاء إال قبل الفجر بساعة ويتوضأ ويذهب حلضـور صـالة               

 ويفطر معه، وىف اليوم الثاىن الفجر مع احلبيب ىف اجلماعة، وىف الصباح يقدم له الفطور  
يا عماه مل حيدث بيىن وبني أىب خـالف ولكـىن           : فقال له ،  كذلك وىف الثالث كذلك   

ويقول  }دخل عليكم اآلن رجل من أهل اجلنةي{: يقول ىف شأنك   r مسعت رسول اهللا  
فما العمل الذى تعمله وتستوجب      }قام عنكم اآلن رجل من أهل اجلنة      { :بعد قيامك 
غـري أىن   (: ، وملا رأى احلرية ىف وجهه قال له       )واهللا ال أزيد عما رأيت    (: لبه ذلك؟ قا  

 .فبذلك: ، قال) ألحد من املسلمني وال حقد وال غشأبيت وليس ىف قلىب غلٌّ
 غَير أَين الَ أَِجد ِفي نفِْسي سوًءا َألحٍد         ،ما هو الَِّذي قَد رأَيت    { :قال ،وىف رواية 

 )٤(.} ِبك وِهي الَّيت الَ أُِطيقٰهِذِه الَّيت قَد بلَغت:  قَالَ.ني والَ أَقُولُهِمن املُسِلِم
ِإِن {: يوجه اخلطاب له ويقـول     r وإذا به ،  r فذهب عبد اهللا إىل رسول اهللا     

يـك ِفـي    ٱستطَعت أَنْ تصِبح وتمِسي ولَيس ِفي قَلِْبك ِغشّ َألحٍد فَِإنّـه أَهـونُ علَ             
  ّينا بياِب، والِْحس !           ّينا بِت، يوالْم ِمن كِإلَي ّبٌء أَحيكُونُ شِتي فَالَ يِّصيو تعبِّإِن ات !
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ِإنَّ ٰذِلك ِمن سنِّتي، ومن أَحيا سنِّتي فَقَد أَحبِّني، ومن أَحبِّني كَانَ مِعي ِفي درجِتي ِفي                
ّن٥( }ِةالْج( 

هذا حال جمتمع املؤمنني الذين أصلح اهللا م الدنيا، وأصلح اهللا هلـم شـئوم    
أمجعني، حمو الفردية من نفوسهم، وأصبح كل مههم ىف مصاحل اجلماعة، وىف احلـرص              

 جعل عبادة هذه األمة الفاضلة بعد الفرائض هى         Uعلى إخوام، ناهيك عن أن اهللا       
بادة الىت ترفع املرء درجات عند اهللا قيامه الليل قائمـاً أو            الىت تتعلق باخللق، ليس الع    

راكعاً أو ساجداً، أو صيامه الدهر، أو تالوته لكتاب اهللا، أو تسبيحه وليله وذكـره               
من عِملَ صاِلحاً فَِلنفِْسِه ومن أَسـاء        { :هللا، ألن كل ذلك عمل صاحل يقول فيه اهللا        

بِإلَى ر ا ثُمهلَيونَفَععجرت اجلاثية١٥[ } كُم[. 
 . أما العمل األكرب ىف الفضل والغنيمة عند اهللا هو الذى يتعلق خبلق اهللا

لكل مسلم حقوقاً ىف أعناق إخوانه املسلمني أمجعني، وإذا          r وقد أوجب النىب  
كان املسلم يتغاضى عن املطالبة حبقوقه ىف الدنيا فإن الذى يطالب حبقوقه يوم القيامـة              

 جعل لك حقاً على كل مسلم أن يسلم عليك          ،U و أحكم احلاكمني ورب العاملني    ه
إذا قابلك، وحق على كل مسلم ىف عنقك أن تسلم عليه إذا لقيته سواء عرفتـه أو مل               

تطِْعم الطّعـام، وتقْـرأُ     : أَي اإلسالَِم خير قال   { :تعرفه، ألن احلبيب قال لرجل يسأل     
 )٦(} عرفْت ومن لَم تعِرف منالسالَم علَى

  أين حنن اآلن من هذا احلق؟ أين حنن اآلن من هذه الشعرية؟ 
 .إذا دخلت املسجد تسلم على احلاضرين -
 .وإذا خرجت من املسجد تسلم على من تراهم ىف الشارع -
 .وإذا دخلت بيتك تسلم على أهلك -

 . ألهلكوإذا خرجت من عندهم تسلم مودعاً -

ال متر على مسلم تعرفه أو ال تعرفه إال وتلقى عليه السالم بتحية اإلسالم، ال     -
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 م٤/٣/٢٠١١هـ ١٤٣٢ من ربيع األول ٢٩،  خطبة الجمعة–المعادى ) ١(

جيوز أن حتييه مبا نقول كصباح اخلري أو مساء اخلري، أو ما شابه ذلـك إال                
 .بعد السالم ألنه حتية اإلسالم

فينبغى على كل مسلم حقوق عديدة سأسردها عداً ألن شـرحها حيتـاج إىل              
ما هنّ؟ يا رسولَ    : حقّ الْمسِلِم علَى الْمسِلِم ِستّ، ِقيلَ     {: r ل، يقول فيها  وقت طوي 
وِإذَا . وِإذَا استنصحك فَانصح لَـه    . وِإذَا دعاك فَأَِجبه  . ِإذَا لَِقيته فَسلِّم علَيهِ   : اللِّه قَالَ 

 )٧(.}وِإذَا مات فَاتِّبعه. ا مِرض فَعدهوِإذَ. تهمشعطَس فَحِمد اللّه فَ

حقوق وواجبات البد لكل مسلم أن يقوم ا إلخوانه حىت يكون املسـلمون             
 } ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخـوةٌ    { :أمجعون كرجل واحد أو كأسرة واحدة يقول فيهم اهللا        

 .]احلجرات١٠[
أتى رب العاملني بالرجل الذى قصر       فإذا مل يقم ذه احلقوق وكان يوم الدين، ي        

يا ابـن آدم  : ، ِللْعبِد يوم الِْقيامِةجلَّ وعاليقُولُ اللَّه {: ىف حقوق إخوانه املسلمني ويقول 
أما : يا ربِّ، وكَيف أَعودك وأنت ربّ الْعالَِمني؟ فَيقُولُ       : مِرضت ، فَلَم تعدِني، فَيقُولُ    

 )٨(}مت أَنَّ عبِدي فُالناً مِرض، فَلَم تعده، أَما علمت أَنّك لَو عدته لَوجدتِني؟عِل
ِش مِامِش ِميالً عد مِريضاً،     ا{ :من الذى نزوره ىف حيز نطاقنا؟ قال احلبيب لنا        

أى جيـب عليـك أن       )٩(.}مياٍل زر أَخاً ِفي اللَّهِ    مِش ثَالَثَةَ أَ  اِميلَيِن أَصِلح بين اثْنيِن،     
تتحسس املرضى وخاصة الفقراء على مسافة كيلو مترين إال ربع من مجيع اجلهـات              

 . شأن بعضا ويرفعو، ملنافع بعضا ويسعو،حىت يتكافل املؤمنون
يـا ابـن آدم،     : ويقـولُ { :احلديث القدسى السـابق ويقـول      r مث يكمل 

قَيستقُولُ   اسِقِني، فَيست فَلَم ،كقُـولُ       : ت؟ فَيالَِمنيالْع ّبر تأَنو ِقيكأَس فبِّ، كَيا ري :
               ذِلك تدجلَو هتقَيس لَو كّأَن تِلمأما علمت أن عبدي فالن استسقاك فلم تسقه أما ع

يا ربِّ وكَيف أُطِْعمك وأَنـت      : ، فيقولُ ِعندي؟ يا ابن آدم، استطْعمتك، فلم تطِْعمِني      
أَلَم تعلَم أنَّ عبِدي فالناً استطْعمك فَلَم تطِْعمه أَما ِإنك لَو أطْعمته        : ربّ الْعاِملني؟ فيقولُ  
 .}وجدت ذِلك عنِدي
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 م٤/٣/٢٠١١هـ ١٤٣٢ من ربيع األول ٢٩،  خطبة الجمعة–المعادى ) ١(

 حوله ألم ال    أما املؤمن الذى يأكل ىف بيته وسكنه ما لذ وطاب وال حيس مبن            
فيقول ىف شـأنه    ! يعنونه وال خيطر على باله أنه عليه واجب حنوهم، أو يعلم وال يهتم            

 البـد   )١٠(.}ما آمن ِبي من بات شبعانَ وجاره جاِئع ِإلَى جنِبِه وهو يعلَم ِبهِ            {: احلبيب
 .أن يستشعر هذا إلخوانه املؤمنني

 أما من ِغ يأو كـالم أو غـريه      ، أو بيع أو شراء    ،ني ىف كيل أو وزن     املؤمن ش ، 
ليس من   )١١(،}من غَشّنا فَلَيس منّا، واملَكْر والِْخداع ِفي النّارِ       { :r فيقول فيه احلبيب  
  ومن يخزن الطعام ىف وقت ليغلى سعره على املؤمنني يقول فيـه            .أمة احلبيب املختار  

r :} كَرتِن احطعاماً( م (           منه فهو خاطىٌء، وقد برئت ا على املسلمني اِليغأَنْ ي يريد
وت هو الطعام الذى يؤكل كالدقيق واخلبز والسكر والزيت أو ما           ، والقُ )١٢(}ِذمّةُ اهللا 

مثـل  { :شابه ذلك، فليس من املسلمني من يفعل ذلك ألنه وصف املسـلمني فقـال      
ثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منـه عضـو       املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كم     

 )١٣(.}تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر
 أمجعني إىل أن نتكاتف ونتعاون ونتماسك لنصلح شأن         Uولذا فقد دعانا اهللا     

بلدنا وشأن أوطاننا وشأن كل شئ هو لنا، ال نقول احلكومة ونقف صامتني ونسعى إىل   
كومة الىت مل تثبت أقدامها بعد مبا ال تستطيع أن املظاهرات بني احلني واحلني مطالبني احل     

وقُِل اعملُواْ فَسيرى    { :توفيه، وإمنا نضع أيدينا ىف أيدى بعضنا ونكون كما قال اهللا          
 .]التوبة١٠٥[ }اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤِمنونَ 

ـ        U نعمل ونبدأ العمل واهللا    ذه ال يضيع أجر من أحسن عمـال، ونوقـف ه
الترهات وهذه اخلالفات، ونعني شبابنا على ترشيد أمورهم وعلى تصويب أفكـارهم            
وعلى األشياء العظيمة الىت يقومون ا لبلدهم، فنجدهم يسعون لتجميل الشـوارع             

من شاء فليشاركهم مباله، ومن شاء فليشاركهم بنفسه،        ! وامليادين، ملاذا ال نشاركهم؟   
تنظَّفُوا ِبكُـل مـا     {: r ه ألن اإلسالم كما قال نبي     ومن شاء فليشاركهم مبا يستطيع    

استطَعتم فَإنَّ اللَّه تعاٰلى بنى اإلسالَم علَى النّظَافَـِة، ولَـن يـدخلَ الْجنّـِة إالَّ كُـلُّ        
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        ثورة التطهير بعد ثورة التحرير   )٦ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م٤/٣/٢٠١١هـ ١٤٣٢ من ربيع األول ٢٩،  خطبة الجمعة–المعادى ) ١(

 )١٤(}نِظيٍف
ديننا دين النظافة، حيب نظافة البيوت ونظافة الشوارع ونظافة األفراد، ديـن            

 لكل من حيضر صالة اجلمعة أن يغتسل ويلبس أحسن ما عنده ويضـع أفخـر    حيرص
عطر عنده حىت تكون املساجد كلها معطرة وال يشم فيها إال الروائح الطيبة، ويـأمر               
القائمني على املساجد أن جيمروا بالبخور، فاملساجد تكون رائحتها خبور واألشخاص           

ِإنَّ اهللا جِميـلٌ يِحـبr :}   ّ هللا كما قالرائحتهم عطرة، هكذا حال هذا الدين ألن ا    
 )١٥(.}الْجمالَ

فأعينوا شبابكم على جتميل بلدتنا وشوارعنا مبا تستطيعون، وقولـوا للنـاس            
حسناً، وإياكم والغيبة والنميمة فإن هذا زمان تكثر فيه الغيبة والنميمة، ال تسب أحداً             

عت ىف يديك مستندات، ألن املسـلم  إال إذا حتققت، وال تتكلم ىف حق أحد إال إذا وق  
 )١٦(.}دمه ومالُه وِعرضه . كُلُّ الْمسِلِم علَى الْمسِلِم حرامr :} كما قال فيه

 وإذا وقعت معك املستندات فهناك جهات خصصت لذلك فأرسلها إليها وهى       
ات رىب وتسـليماته    صلو تتوىل ذلك، لكن علينا ىف هذا الوقت الكرمي أن نعمل بقول حبيبنا           

 )١٧(.}ِإنَّ اللَّه يِحبّ ِإذَا عِملَ أَحدكُم عمالً أَنْ يتِقنه{: عليه
 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

************** 
 م٤/٣/٢٠١١هـ ١٤٣٢ من ربيع األول ٢٩ خطبة الجمعة، –المعادى  .١

 مسند اإلمام أحمد، عن أنس بن مالك .٢

 لم عن النعمان بن بشيرصحيح مس .٣

 .جامع المسانيد والمراسيل، عن أنس بن مالك،  الحديث طويل وفيه روايات عديدة .٤

عن سعيد بن المسيب عن َأنٍَس رضي اللَّه عنه، جـامع  ) طص(وَأبو الْحسن الْقَطَّان في الطواالِت      ) ع ( .٥

 المسانيد والمراسيل  

وقد أخرجا في : tيه قال الشيخ شمس الدين ابن القيم      عن عبداهللا بن عمر، تهذيب سنن أبي داود، وف         .٦

أمرنـا بعيـادة    :  بسبع ونهانا عن سـبع     rأمرنا رسول اهللا    (: قالyالصحيحين عن البراء بن عازب      
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        ثورة التطهير بعد ثورة التحرير   )٧ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م٤/٣/٢٠١١هـ ١٤٣٢ من ربيع األول ٢٩،  خطبة الجمعة–المعادى ) ١(

المريض، واتباع الجنائز وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السالم، وإبـرار             

يـا أيهـا النـاس،    (:  يقولrسمعت النبي :  قالt بن سالم وفي جامع الترمذي عن عبد اهللا  . )القسم

حـديث  :  قال الترمذي  )أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسالم          

 ،  yأنه كان يأتي عبد اهللا بن عمـر         "وفي الموطأ بإسناد صحيح عن الطفيل بن أبي بن كعب           . صحيح

فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد اهللا على سقاط وال صـاحب بيعـة وال               : لفيغدو معه إلى السوق، قا    

مسكين، وال أحد إال سلم عليه، قال الطفيل فجئت عبد اهللا بن عمر يوماً فاستتبعني إلى السوق، فقلـت                   

وما تصنع بالسوق، وأنت ال تقف على البيع، وال تسأل عن السلع، وال تسوم بها، وال تجلس فـي                   : له

يا أبا بطن وكان (: فقال لي عبد اهللا بن عمر: قال. اجلس بنا ها هنا نتحدث: وأقول: لسوق قال مجالس ا 

 ).الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السالم نسلم على من لقينا

 عن َأِبي هريرةَ صحيح مسلم   .٧

 صحيح ابن حبان  : عن أبي هريرة .٨

 رسالً، جامع المسانيد والمراسيل  عن مكحول م) ابن َأبي الدّنيا في كتاب اإلخوان ( .٩

 عن أنس بن مالك رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار حسن، مجمع الزوائد   .١٠

 .عن زر بن عبداهللا،صحيح ابن حبان .١١

 سنن الكبرى للبيهقي  : عن أبي هريرةَ .١٢

 في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي اهللا عنه، جامع العلوم والحكم .١٣

 عن َأبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، جامع المسانيد والمراسيل  ) ك الطَّرسوسي في جزئِهَأبو الصّعاِلي( .١٤

 صحيح مسلم، عن عبداهللا بن مسعود .١٥

 عن أبى هريرة، صحيح مسلم   .١٦

 .عن عائشة ، جامع المسانيد والمراسيل) هب( .١٧
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