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ألنك اخترت لنا اإلسالم ديناً، والقـرآن       .. حنمدك اللهم سبحانك ونشكرك     .. احلمد هللا رب العاملني     
  . والرسكتاباً، وحممداً صلى اهللا عليه وسلم نبيا و

أنزل على حبيبه ومصطفاه الشريعة الـسمحاء، والديانـة         ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،         وأشهد أن   
كُنتم خيـر   : (إىل هذا الدين احلفاة العراة اجلفاة، فصاروا كما قال فيهم اهللا           عز وجلَّ  اهللا   اإلسالمية الغراء، فهدى  

ونَ بِاللّهنمؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةآل عمران١١٠( )أُم .(  
رسالته، ومجله باألخالق الكرمية اليت حتبب      ل عز وجلَّ سولُه، اختاره اهللا    وأشهد أن سيدنا حممدا عبد اهللا ور      

اخللق يف شريعته، فكان صورة للقرآن يف أدبه الرفيع، وتواضعه البديع، ورمحته باخللق، وشفقته على الناس، حىت                 
  . )القلم٤) (وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ: (عز وجلَّقال له رب الناس 

 .صاحب الديانة السديدة الراشدة، واألخالق العظيمة الكاملة      صلَّى وسلم وبارك على سيدنا حممد       م  الله
على تبعهم  ، وكل من    الذين أعانوه وساعدوه، وآزروه ونصروه    عليه وعلى آله وصحبه     وسلم وبارك    مصلَّى الله 

  . العاملنيرب يا ،آمني..  إىل يوم الدين، وعلينا معهم أمجعني، آمني ذا اهلدى واخلريه
بدين اإلسالم، وآمن به من آمن من        صلى اهللا عليه وسلم   بعث سيدنا رسول اهللا      :أيها األخوة مجاعة املؤمنني   

 يف كل أمورهم، منوذجيني يف أخالقهم، كاملني يف كل تصرفام وأحواهلم، حىت قـال               فكانوا خياراً ،  أهل اجلاهلية 
لكان   ديناً، لو مل يكن ما جاء به حممد      (: صلى اهللا عليه وسلم    يبِ جاء به الن    يصف ما  ، من األعراب من كربائهم    رجلٌ

  ألنه جاء باألخالق الكرمية، )يف خلق الناس حسناً
  وحنن أتباع النيب اثُ، وور  وازدهار املعلومات، وتقدم الوسائل التكنولوجية يف       ،، مع تقدم العلم    دعوة النيب 

ألم ينظرون إىل أهلـه    !! ويصفه مبا ليس فيه    !! يشوه صورته   .. جيتمع على اإلسالم   املعلومات، نرى العامل   توصيل
م خيالفون احلقملاذا يشوهون صورة اإلسالم كما نرى مجاعة املؤمنني؟!! الذي نزل احلبيب بهوذويه، فيجدو !!   

هل غرينا  !!! أبداً واهللا؟عليه أفضل الصالة وأمت السالمهل تغريت أخالق اإلسالم اليت نزل ا املصطفى 
 وال يف ، وال يف سنة رسول اهللا،املعامالت الشرعية اليت نزلت يف حمكم اآليات القرآنية؟ مل تتغري يف كتاب اهللا

ورأونا !! ولكننا جعلناها خلف ظهورنا، ومشينا على أهوائنا يف التعامل مع بعضنا يف هذه احلياة، شريعة اهللا
ذ ونلتزم بتعاليم اإلسالم اليت جاء وكأننا ننفِّ، م ما يرونه من تصرفاتنا وأفعالنا وأحوالنا فنسبوا إىل اإلسال،مسلمني

  .عليه أفضل الصالة وأمت السالما املصطفى 
 ال يقول إالَّ.. أنظر إىل أي مسلم، يف قوله : كان الرجلُ فيما مضى لو سأل عن اإلسالم، يقولون له

وال يتعرض ألي  ، وال خيون أمانة،اً، وال ينقض عهداً حيبه اهللا، وال خيلف وعدفعل إال مايال .. الصدق، ويف فعله 
، فكانوا ي وتسليماته عليهصلوات رب ألنه يعلم أن الشني له شني لدينه، وإساءة هللا ولكتابه وحلبيبه  ..عمل يشينه

  !!!!منوذجاً قومياً هلذا الدين
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 يأخذونه إىل السوق، فيجدون التجار ال يطففون ... من أراد أن ينظر إىل تعامل املسلمني مع بعضهم
 العدنان، يبني التاجر العيب يبِ مبا أوصى به النالكيل وال امليزان، ويعلنون عن العيب املوجود يف السلعة، عمالً

). ذي وأيب داودمسلم وابن حبان وسنن الترم ()من غَشنا فَلَيس منا  (:الذي يف سلعته ألنه فطن إىل قول احلبيب
التاجِر الصدوق اَألمني مع النبِيني، والصديقني  (:صلى اهللا عليه وسلمويريد أن يكون مع الذين قال فيهم احلبيب 

  ). سنن الترمذي وابن ماجة ()والشهداِء
لقتال، ال يقتلون امرأة يف اعجب الصليبيون والكافرون واملشركون من أخالق املقاتلني األشداء املسلمني 

دينٍ صغرياً، وال شيخاً عجوزاً، وال رجلَاوال صبي وإن كانوا ال يقرون وال يعترفون  غ لعبادة اهللا يف صومعة، تفر
الصليبيون عندما استولوا على بيت املقدس قتلوا يف ساعة واحدة سبعني ألفاً من املسلمني، حىت  .ذا الدين

 - ركب يف شوارع بيت املقدس من كثرة القتلى، لكن صالح الدين األيويب دخل بعدهم فاحتاًصارت الدماء إىل ال
فجاءه وفد من نساء الصليبيني،  أبقى على األسرى، - وهو ميثل دين اهللا ويفعل ما يأمره به حبيب اهللا ومصطفاه

ا، ألنا ال نستطيع أن نعيش من  أسر رجالنا ونأخذهم ونذهب إىل ديارنإنا نريد منك مكرمة، أن تفك :وقلن له
  .عز وجلَّففك أسر الصليبيني ابتغاء وجه اهللا، وإظهاراً لكمال أخالق املسلمني، وإظهاراً جلمال دين اهللا  .غريهم

من املؤمنني، وال جيلسه كان قاضي املسلمني يأمر أمري املؤمنني أن يقف جبوار خصمه إذا اشتكى له خصم 
  .عز وجلَّ بالعدل، لريى الناس مجال دين اهللا وال جيامله، وإمنا حيكم

 اهللا عنهيرض بن أيب طالب سقط من علي  درعفوجده  ، وكان أمرياً للمؤمنني، فوقع الدرع يف يد يهودي،ه
ليس درعك، فاشتكاه إىل قاض املسلمني، فوقف أمري املؤمنني جبوار اليهودي، : هذا درعي، قال: وقال اإلمام علي

يشهد يل ابين : نة على أن هذه الدرع درعك؟ هل معك شاهد؟ قالهل معك بي: لقاضي ألمري املؤمننيقال ا
اخلادم ال يشهد ملخدومه، هل معك شاهد آخر؟ : يشهد خادمي، قال: قال بن ال يشهد ألبيه،اال: احلسن، قال

ي أمري املؤمنني ينصف اليهودي  قاض!!!ما رأيت كاليوم: الدرع درعك يا يهودي، فقال اليهودي: ال، قال: قال
 أشهدكم أن هذه الدرع درع أمري املؤمنني، !!!على أمري املؤمنني، إن هذه هي العدالة اليت أتت ا شرائع السماء

وقد سقطت منه عندما كان ذاهبا ليصلي الفجر، فوجدتونطقالدرع درعك يا أمري املؤمنني،  ها،ها وأخذت 
  .ما دمت قد أسلمت فالدرع هدية لك:  املسلمني، فقال أمري املؤمننيبالشهادتني ملا رأى من أخالق

بات، وال سباب كانت أخالق املؤمنني مضرب املثل يف كل زمان ومكان، مل يكن بينهم أحزاب وال حتز
 ).اخلالف ال يفسد للود قضية(: وال شتائم وال عصبيات، كانوا خيتلفون واخلالف وارد، ولكنهم كانوا يقولون

لف عبد الرمحن بن عوف مع خالد بن الوليد يف رأي، واخلالف يف الرأي وارد، والدين ال جيرب أحد على رأي اخت
ه ما دام هذا الرأي ليس يف شرع اهللا، وال يف دين اهللا، فله حرية اختيار الرأي الذي يراه، بغري إكراه ضاغري ما ير

وما : أما مسعت ما قال يف شأنك عبد الرمحن؟ قال: لمن أحد من خلق اهللا، فذهب رجل إىل خالد بن الوليد وقا
صلى اهللا عليه انا رسول اهللا ال، إن ما ذكرت ال يوجد بيننا، فقد رب: قال يف شأنك كذا وكذا، قال: قال؟ قال

خيتلفون لكن ال يتسابون وال يتشامتون، وال يشنعون على  . أن ال تتطاول األلسنة فيما بيننا على بعضناوسلم
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م بالوجه القبيح، ألنه مؤمن وأنت مؤمن، وهل مؤمن يقبح وجه إخوام مبا ليس فيهم، وال حياولون أن يظهرو
إذا كان املؤمن  !ملخازي حنو أخيه املؤمن؟االشتائم أو  وهل مؤمن يباح له أن يتعاىل بالسباب أو !!أخيه املؤمن؟

سنن الترمذي ومسند ( )، وال اللَّعان، وال الْفَاحشِ، وال الْبذيِءلَيس الْمؤمن بِالطَّعان ( :يقول فيه النيب الكرمي
  .)اإلمام أمحد
منيرى م أهل الغرب فضائياتنان ،وم هم منسوبون إىل العلم بيننان  - هم بالسباب وقد تعالت أصوات
 يرتل نم  !دين ويثنون على أهله؟ أتراهم بعد ذلك يشكرون يف هذا ال-  هم املسلمني والتكفري إلخوانِ،والشتائم

منهم إىل سوق من أسواق املسلمني، وينظر إىل ما فيه من األميان الكاذبة، والكذب يف األقوال، والغش يف 
إن أسواق املسلمني   !أهذه سوق للمسلمني أم سوق للمنافقني؟ !البضاعة، والغش يف الكيل والوزن، ماذا يقول؟

املستدرك وسنن () خير دينِكُم الْورع ( :ها كلهم ورعون، عنوامصحابأسست على التقوى والورع، وأ
  .كان جتَّارهم على هذه الشاكلةو ).البيهقي

قد يدافع املؤمنون عن قضيتهم ويقولون كان يف العدالة عمر بن اخلطاب، وكان يف القيادة خالد بن 
أين أمثاهلم يا أمة !  كذا فالن وفالن، أين هؤالء اآلن؟الوليد، وكان يف التجارة عبد الرمحن بن عوف، وكان يف

لتزام أهؤالء طالبهم اهللا عز وجلَّ باال أين الذين ميشون على أخالقهم؟ أين الذين يسريون على هديهم؟! القرآن؟
ذه هي ه !!ذا الدين وتركنا منشي على هوانا كما حنب ونبغي وحنن ننتسب إىل دين اهللا ونسمى عند اهللا مسلمني؟

  !!املهمة اليت قصرنا فيها أمجعني
 الصالة والصيام والزكاة واحلج، وليتنا نقوم يف هذا الباب كما ؛ العبادات:أخذنا اإلسالم من باب واحد

اء ( : اهللا ويرضى، فإن الصالة يقول فيها اهللاينبغي، فلو قمنا بالصالة فقط كما حيبشنِ الْفَحى عهنالةَ تإِنَّ الص
نكَرو(: حنن ندعو اهللا يف كل ركعة ونقول .)العنكبوت٤٥) (الْمناهديمقاطَ املُسترا الص . متأَنع يناطَ الَّذرصعلَيهِم (
فإذا خرجنا من الصالة، فال بأس من الكذب، ندعو اهللا يف كل صالة أن يهدينا الصراط املستقيم، ). الفاحتة٦،٧(

وال بأس من الغيبة، وال بأس من النميمة، وال بأس من السب والشتم !! وهل الكذب من الصراط املستقيم؟
   .صلوات ريب وتسليماته عليهر منها خري الربية ه عنها وحذَّوغريها من أخالق اجلاهلية، اليت نو واللعن،

قعت يف جمتمعنا هي اليت أساءت إىل ديننا، فاملسلم ملتزم بدين اهللا يف كل أحواله، يف إن هذه الثنائية اليت و
 كل شئونه، يف كل حركاته، يف كل سكناته، ملتزم بدين اهللا يف بيعه وشرائه، كما هو ملتزم به يف صالته وصيامه، 

انة فقد اإلميان، وإن كان يصلي مع فإذا فقدت األم ،)ال إميان ملن ال أمانة له: (ملتزم بالصدق واألمانة، ألنه
  املسلمني ويتظاهر بالعمل بشرائع اإلسالم، لكن الدين التزام بكل ما جاء به احلبيب املصطفى من عند امللك العالم

ثلى تقدم  م والدار اآلخرة، فإنه يكون صورةًعز وجلَّفإذا كان املسلم على هذه الشاكلة، وكان يبغي اهللا 
ولو سارت قرية واحدة أو شارع واحد من بلدان املسلمني على هذه احلالة الفريدة لدخل  .اماإلسالم إىل األن

، فإن املسلمني األولني مل يفتحوا البلدان بالسيوف وال باخلطب، وال بالكتب وال  أفواجاًعز وجلَّالناس يف دين اهللا 
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، ألحوالا يف كل عز وجلَّوالعمل بتشريع اهللا  ،لوالصدق يف األقوا ،وإمنا باألمانة يف البيع والشراء، باحملادثات
فرأى منهم الناس مناذج فريدة ألخالق إهلية كرمية، فرأوهم فاهتدوا ديهم، ومشوا على درم، ودخلوا يف دين 

سنن  ()يامة من خلُقٍ حسنٍما شيٌء أَثْقَلُ في ميزان الْمؤمنِ يوم الْق: (صلى اهللا عليه وسلمقال  .اهللا عز وجلَّ أفواجاً
 ابن اهرو) (لتائب من الذنب كمن ال ذنب لها( :صلى اهللا عليه وسلم  وقال).الترمذي وأيب داود ومسند اإلمام أمحد

  .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة). ماجة عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
دى واليقني ، ومنَّى اإلميان يف قلوبنا وجعلنا مـن         ي أكرمنا باهلُ  احلمد هللا رب العاملني، الذ     :اخلطبة الثانية 

وأشـهد أن   . وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك، حيق احلق ويبطل الباطل ولو كره ارمون               . عباده املتقني 
   .الصادق الوعد األمنيسيدنا حممداً عبد اهللا ورسولُه، 

احلال  -بقوله وبأخالقه وبأفعاله وبأحواله      - صلى اهللا عليه وسلم   سولكم  بني ر  :أيها األخوة مجاعة املؤمنني   
صـلى  الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم بني الناس، إن كان يف تعامله مع احلق، أو يف تعامله مع اخللق، فكان      

لفظاظة، وعـن الغلظـة،     زه عن ا  ة جلميع عباد اهللا، تن    رمحة مهداة، شفقة على مجيع خلق اهللا، ومود        اهللا عليه وسلم  
        رى منه إال األخالق الكرمية، والصفات العظيمة، ولذا قال له          وعن القول الفاحش، وعن العمل القبيح، مل يكن ي

هرب) :كلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ الَنفَضا غَلفَظ كُنت لَوو ملَه نتل اللّه نم ةمحا رآل عمران١٥٩) (فَبِم.(  
أن ). الفـتح ) (رمحاء بينـهم  ( كذا ينبغي أن يكون كل مسلم، أهم ما يتميز به املسلم يف هذه احلياة               وه

 على الفقراء واملساكني، ماداً يد املساعدة للمحتـاجني، لـسانه ال    وعطوفاً بإخوانه املؤمنني، شفوقاًيكون رحيماً 
  .)احلج٢٤( )ن الْقَولِ وهدوا إِلَى صراط الْحميدوهدوا إِلَى الطَّيبِ م: (ينطق إال كما يقول رب العاملني

يتعامل مع اخللق باجلمال القرآين، ويتعامل مع احلق بالصفاء النوراين يف قلبه، فمن رآه من اخللق أحبـه،                  
   .هذا هو املسلم الذي يقدم اإلسالم إىل مجيع األنام ،ألخالقه وألدبه وحلسن هديه يف تعامله مع من حوله

إذا كان مع ربه، تراه خاشعا، تراه وكأنه حاضراً بقلبه مع مواله، يظهر عليه سيما اخلشية، ويظهر عليه                  و
إذا ابتغى به وجه اهللا إالَّه النيات هللا، فال ينوي عمالًتقوى اهللا، ألنه يرعى اهللا يف كل حركة وسكنة، ويوج .  

 - أمر هو السبب لكل ما حنن فيه يا أخوة اإلميان       أهل هذا الزمان، من      صلى اهللا عليه وسلم   لقد حذر النيب    
من : يوشك أَنْ تداعى علَيكُم اُألمم من كُلِّ أُفُقٍ كَما تتداعى اَألكَلَةُ علَى قَصعتها، قُلْنا             ( :صلى اهللا عليه وسلم   فقال  

، ولَكنكُم غُثَاٌء كَغثَاِء السيلِ، ينزع اللَّه الْمهابةَ من قُلُـوبِ عـدوكُم،             ال، أَنتم يومئذ كَثري   : قلَّة بِنا يومئذ؟ قَالَ   
  ). داود واإلمام أمحدوأبرواه ) (حب الْحياة وكَراهيةُ الْموت: وما الْوهن؟ قَالَ: ويجعلُ في قُلُوبِكُم الْوهن، قيلَ

هو الـذي     املناصب، وطلب املكاسب، والسعي إىل حتقيق املآرب الدنيوية الفانية فيها          حب الدنيا وطلب  
فرق مجعنا، وهو الذي شتت مشلنا، وهو الذي جعل بعضنا يتعاىل على بعض بالسباب والشتائم، وجعل القلـوب                

  . د بسماحة هذا الدين باألحقاد على العباد، وباحلسد ملن عنده خري يف هذه البالد، بينما العامل كله يشهمتتلئ
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، كتب هذه الوثيقة    صلى اهللا عليه وسلم   أال تعلمون أن أول دستور كُتب يف الدنيا هو الذي كتبه الرسول             
حيفظ هلم حقوقهم، وحيفظ للمسلمني حقوقهم، وتوافقوا على        !!! بني املسلمني واليهود  ) وثيقة املدينة  (:وتسمى

 أنه البد من التوافق يف األمـور        صلى اهللا عليه وسلم    يبِعلمنا الن ي !!ذلك، وتراضوا على ذلك، وعاشوا على ذلك      
ال يـؤمن   : (صلى اهللا عليه وسـلم      الصفي يبِإذا كان شرط إميان املسلم يقول فيه الن       ،  وخاصة بني مجاعة املسلمني   

فِْسهنل بحا يم يهَألخ بحى يتح كُمدمذيرالبخاري ومسلم والت) ( أَح.(  
 لم التنافس على املناصب، والتنافس على الكراسـي،         . .. اخلري جلميع إخواننا املؤمنني     حنب وحنن مجيعاً 

والتنافس على الفاين الذي فرلكن بأدب اإلسالم، ..  فال بأس ،وإذا كان البد من التنافس ت مشلنا؟ق مجعنا وشت
 رأي  ح أحد اىل مؤمن على أخيه، وال يقب      ال يتع  . وصحبه الكرام  وبأخالق القرآن، ومبا كان عليه احلبيب املصطفى      

 )إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّـه لَعلَّكُـم ترحمـونَ            (: أخيه، ولكن نكون كما قال اهللا     
  ).احلجرات٢٤(

 ال نسمح ألحـد  :كون واسطة خري يف هذا اتمع أمجعنيأن ناحلاضرين مجاعة املسلمني بكم وإين أهيب 
 إىل ونـدعو  إىل اخلـري   نـدعو . وال نسمح بسباب مؤمن    ،وال نسمح بتجريح مسلم    ،بكلمة قبيحة يف حق أخيه    

الوحدة، وندعو إىل مجع الصف، فقد سئمنا من احلياة يف ظل هذه الظروف، اليت أهدرت ثروات البالد، وأوشك                  
واعتـصمواْ  : (ندعو إخواننا إىل قـول اهللا      نفاد، بعد أن اجتاحت هذه األمور كل حياتنا الدنيا        صرب العباد على ال   

  ).آل عمران١٠٣) (بِحبلِ اللّه جميعا والَ تفَرقُواْ
ض هلذا البلد رجاالً خملصني يسعون ملنافع العباد طلباً ملرضـاة رب العـاملني،      أن يقي  عز وجـل  نسأل اهللا   

 . أن يأخذ على أيدي املنافقني واملتسلقني إىل املناصب واملكاسب على حساب املؤمنني الـصادقني      عز وجلَّ أله  ونس
اللهم ال تشمت بنا أعداءك أعداء      . اللهم أكرمنا يف بلدنا جبمع الصف والوحدة يا رب العاملني         ، اللهم وحد مجعنا  

ومن عاوم أمجعني، واجعل مصر بلد السالم إىل يوم الـدين،         الدين، وال تفرح فينا الكافرين واملشركني واليهود        
وأنزل علينا خريك وبرك، واجعل هذا البلد رخاًء سخاًء هناًء، واغننا فيه عن معونـات الكـافرين واألصـدقاء           

اللهم اغفـر لنـا ولوالـدينا،       . مجيع املخلوقني   عن - حبضرتك يا أكرم األكرمني      -، حىت نكون يف غىن      أمجعني
مسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، األحياء منهم واألموات، إنك مسيع قريب جميب الدعوات، يا رب              ولل

   . العاملني
يِ يعظُكُم  إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغ            (اتقوا اهللا،   : عباد اهللا 

  . اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة).النحل٩٠( )لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
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