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حلمد < ربِّ  منه وُهدًى ورمحًة للمؤمنني، ودستورًا قوميًا ينهل ء تبياLً لكل شيل القرآن أنز  ،العاملني ا
مره مجيع أحواهلم، وتكون او وتنصلح ]لعمل \ ،]لتمسك به من الفنت وا، فينجاملسلمون واملؤمنون إىل يوم الدين

 ُّeحلياة بينهم كما قال فيها ر   ).النحل٩٧( )ُه َحَياًة طَيَِّبةً فـََلُنْحِييـَنَّ ( :ما
حلكيم تعليمًا للمؤمنني  ،يبًا لنفوس املسلمنيذوu ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، نزَّل الذكر ا

حلياة اهلانئة الطيبةالعاملني خالق كل املؤمنني بربِّ وتقوميًا أل يف أخراهم رضا  لونوينا ،، حىت يتحقق يف جمتمعهم ا
  .وجلَّ  نة املأوى عنده عزَّ موالهم وج

وصدَّق على كالمه وقال يف شأنه يف   ،ناً عن هللامبيِّ  وجلَّ  جعله هللا عزَّ ه، هللا ورسولُ  دُ بْ وأشهد أن سيدL دمحماً عَ 
  ).النجم٤، ٣( )ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى .َوَما يـَْنِطُق َعِن اْهلََوى( :كتاب هللا

الذي بلغ من حرصه أن طلب من ربه أن يطلعه على أحوال هذه  ،سيدL دمحم على و]ركْ  اللهم صلِّ وسلِّمْ 
* رسول هللا وما : قطع الليل املظلم، قيلإ�ا ستكون فٌنت كأال ( :األمة إىل يوم الدين، فقال واصفًا ما حنن فيه

وهو الذي ال تنقضي  .وُحكم ما بينكم ،وخرب ما بعدكم ،كتاب هللا تعاىل، فيه نبأ ما قبلكم: املخرج منها؟ قال
ِإLَّ (: اجلن إذ مسعته إذ قالوا وهو الذي مل تنتهِ  ،على كثرة الرد -يبلى  :يأ – قُ لَ وال تنتهي غرائبه، وال خيَْ  ،عجائبه

ْعَنا قـُْرَآLً َعَجًبا ا إليه عدل، ومن دعبه من قال به صدق، ومن حكم  ).اجلن٢، ١( )يـَْهِدي ِإَىل الرُّْشِد َفَآَمنَّا ِبهِ . مسَِ
  .١)وجلَّ  دعا إىل صراٍط مستقيم، ومن تركه من جباٍر قسمه هللا عزَّ 

لقه القرآن، ودعوته إىل اإلستمساك ]لقرآن، وشريعته نبعها كلها من من كان خُ صلِّ اللهم وسلِّم و]رك علي 
يف كل أحواهلم مهيمنًا وأصحابه الذين جعلوا القرآن  - وأهل هللا وخاصته ،أهل القرآن - القرآن، سيدL دمحم وآله

  .العاملني * ربَّ  ،منيآ .. آمني ،عنيىل يوم الدين، وعلينا معهم أمجى إومن تبعهم على هذا اهلُد ،على شئو�م
أن ال  - فيما استمعنا إليه من آ*ت هللا قبل الصالة - وجلَّ  أعلمنا هللا عزَّ  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني

  .والفالح إن أردL السعادة ،وجلَّ  إال من كتاب هللا عزَّ  ،ليه يف حياتناوال ما حنتاج إ ،من سبقنادر علمنا ع�خذ مصا
روا خري صالذين هاجروا وتركوا د*رهم وأمواهلم لين - يف آية واحدة مناقب املهاجرين  وجلَّ  كتب هللا عزَّ 
ومنزلٌة كرميُة عند حبيب هللا  ،كانٌة عند هللان هؤالء هلم م\للعاملني، حىت نعلم علم اليقني  وجلَّ  رسول أرسله هللا عزَّ 

ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ( :يف عاله كما ذكرهم هللا جلَّ   ،ومصطفاه، فال جيب أن نذكرهم إال خبريٍ 
تَـُغوَن َفْضال ِمَن هللا َوِرْضَواLً ( -ماذا يريدون؟  -) ِد*رِِهْم َوَأْمَواهلِِمْ  ) َويـَْنُصُروَن هللا َوَرُسوَلهُ ( -وماذا يعملون؟  - ) يـَبـْ

حلشر٨( )ُأولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ ( - العباد؟ يصفهم ربُّ  ِمبَ و  -   ).ا
ُهُم (\�م  وجلَّ  أن خيوض فيمن وصفهم هللا عزَّ  -و قبله أ أتى يف هذا العصر -هل جيوز ملسلٍم بعد ذلك 

 ن حيرك لسانه بقدٍح يف أحدهم أو ذمٍّ يف شأن أى أمر من أمورهم بعد كالم ربِّ أ هل ينبغي ملؤمنٍ ، !!؟)الصَّاِدُقونَ 
                                                           

فتنة فقلت ما املخرج منها * رسول هللا قال كتاب هللا فيه نبأ ما   مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول أال إ�ا ستكون: (الرتمذي يف سننه عن علىٍّ ¦ بلفظروى  ١
ل هللا املتني كان قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس ]هلزل من تركه من جبار قصمه هللا ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله هللا وهو حب

حلكيم وهو الصراط املستقيم هو الذي ال تزيغ  به األهواء وال تلتبس به األلسنة وال يشبع منه العلماء وال خيلق على كثرة الرد وال تنقضي وهو الذكر ا
من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل جبا يهدي إىل الرشد فآمنا به إL مسعنا قرآL ععجائبه هو الذي مل تنته اجلن إذ مسعته حىت قالوا 

  )ومن دعا إليه هدى إىل صراط مستقيم
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وعال يف كل قوٍل  ويراقب هللا جلَّ  ،يعمل بكتاب هللا ،ال جيوز ذلك أيها األحبة ألى مسلٍم تقيٍّ نقيٍّ !!. ؟العاملني
  .يتحدث به بني خلق هللا
  تُوجبيتلفيها كل األعمال اليت ا ،مجلة مفيدة ®مَّة األركان ،!!ٍة واحدةٍ يف آياألنصار  وجلَّ  مث وصف هللا عزَّ 

حمبة النيب العدLن  ،ويف أوالد األنصار ،اللهم ]رك يف األنصار(: يقول حىت كان صلى هللا عليه وسلَّم ،حمبة الرمحن و
  .٢)إىل يوم القرار -ويف أوالد أوالد األنصار 

 نأ - علمهأً* كان مكانه وأً* كان  -هل ينبغي لرجٍل  ،املختاروبعد دعاء النيب  ،بعد كالم الواحد القهار
حلبيب املختار وشريعة هللا عزَّ  ،!!؟خيوض يف واحد من األنصار وجاهدوا يف رفعتها حىت بلغت   ؟وجلَّ  الذين نصروا ا

  .!!!؟كافة األقطار
لى هداه كل ا³تمعات ليكونوا يف ري عأن تسمنوذجًا مثاليًا ينبغي  ،ريدفهؤالء الذين أقاموا جمتمعًا فاضًال 

اَر َواالميَاَن ( :وجلَّ  ة عزَّ العزَّ  �م ربُّ يقول يف شأقوال واألعمال، ويف أصدق األ ،األحوالأصَّح  َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ
ْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا  ُأوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى َأنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن eِِْم ِمْن قـَ

حلشر٩( )َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ    ).ا
 ،وال قضا* يف احملاكم ،ُأُسس إصالح أى جمتمٍع من ا³تمعات حىت يعيش أهله مجيعاً بال خالٍف وال منازعات

قطِّع وتُ  ،وتقطع خطوط الوفاق بني اجلريان ،ُتعكِّر الصفو بني األحبةفن األمور اليت حتدث يف الدنيا أمٍر م يوال أ
ء األنصار، فكانوا جمتمعاً اليت طبقَّها هؤاليف هذه القواعد اإلهلية  وجلَّ  عزَّ  جعلها هللاألرحام بني ذوي األرحام، 

  .ليه وسلَّمورسوله صلى هللا ع وجلَّ  شهد له هللا عزَّ فاضالً 
وبرزت  ،وحنن مجيعًا يف هذه األ*م اليت كثُرت فيها بني املسلمني املنازعات واملشاحنات والتقاتل واخلصام

 يلقي عليه السالم، والسالم < عزَّ ال ويلفت وجهه عنه حىت  ،سطح، وأصبح املؤمن يقاتل أخاهلاخلالفات على ا
السالم على من عرفت ومن مل تعرف ينشرح صدرك  ألقِّ ( :سالماإل حىت قال نيبُّ  ،قاء السالمل، والبد من إوجلَّ 

                                                           

ا َأْعَطى َرُسوُل ا«َِّ َما َأْعَطى ِمْن تِْلَك اْلَعطَاَ* ِيف قـَُرْيٍش : (قَال َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ اخلدرى ¦روى أبو يعلى وابن أيب شيبة والطربي وأبو نعيم َعْن  ٢ َلمَّ
ْحلَيُّ ِمَن األَْنَصاِر ِيف َأنـُْفسِ  َها َشْيٌء، َوَجَد َهَذا ا ُهُم اْلَقالَُة، َحىتَّ قَاَل قَائُِلُهمْ َوقـََباِئِل اْلَعَرِب، َوملَْ َيُكْن ِيف األَْنَصاِر ِمنـْ َلِقَي َوا«َِّ َرُسوُل ا«َِّ : ِهْم َحىتَّ َكثـَُرْت ِمنـْ

ْحلَيَّ ِمَن األَْنَصاِر َقْد َوَجُدوا َعَلْيَك ِيف َأنـُْفِسهِ : قـَْوَمُه، َفَدَخَل َعَلْيِه َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة فـََقالَ  ، ِإنَّ َهَذا ا ْم ِلَما َصنَـْعَت ِيف َهَذا اْلَفْيِء الَِّذي َأَصْبَت، َ* َرُسوَل ا«َِّ
ْحلَيِّ ِمَن األَْنَصا وَل َ* َرسُ : ، قَالَ "فَأَْيَن َأْنَت ِمْن َذِلَك َ* َسْعُد؟: ِر َشْيٌء، قَالَ َقَسْمَت ِيف قـَْوِمَك َوَأْعطَْيَت َعطَاَ* ِعظَاًما ِيف قـََباِئِل اْلَعَرِب، َوملَْ َيُكْن ِيف َهَذا ا

، َما َأLَ ِإال ِمْن قـَْوِمي، قَالَ  ْحلَِظريَةِ : "ا«َِّ ْحلَِظريَِة، قَالَ : ، قَالَ "فَاْمجَْع ِيل قـَْوَمَك ِيف ا َفَجاَءُه رَِجاٌل ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن : َفَخَرَج َسْعٌد َفَجَمَع األَْنَصاَر ِيف تِْلَك ا
ْحلَيُّ ِمَن األَْنَصاِر، فََأَ®ُهْم َرُسوُل ا«َِّ َصلَّى ا«َُّ َعَلْيِه َفَحِمَد : ُهْم، فـََلمَّا اْجَتَمُعوا ِإلَْيِه َأَ®ُه َسْعٌد فـََقالَ فـَتَـرََكُهْم َفَدَخُلوا، َوَجاَء آَخُروَن فـََردَّ  َقِد اْجَتَمَع َلَك َهَذا ا

الَّ فـََهدَ َ* َمْعَشَر : "ا«ََّ َوَأثـَْىن َعَلْيِه ِ]لَِّذي ُهَو َلُه َأْهٌل، مثَُّ قَالَ  اُكُم ا«َُّ، َوَعالًَة األَْنَصاِر، َما قَاَلٌة بـََلَغْتِين َعْنُكْم َوَمْوِجَدٌة َوَجْدُمتُوَها ِيف َأنـُْفِسُكْم؟، َأَملْ آِتُكْم ُضالَّ
َوِمبَاَذا جنُِيُبَك َ* : ، قَاُلوا "َأال جتُِيُبوِين َ* َمْعَشَر األَْنَصاِر؟: "وِلِه اْلَمنُّ َواْلَفْضُل، فـََقالَ بـََلى، ِ«َِّ َوِلَرسُ : ، قَاُلوا"فََأْغَناُكُم ا«َُّ، َوَأْعَداًء فَأَلََّف ا«َُّ بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم؟

؟ ِ«َِّ َوِلَرُسوِلِه اْلَمنُّ َواْلَفْضُل، قَالَ  قْـتُ : " َرُسوَل ا«َِّ ُتْم َلُقْلُتْم َفَصَدقْـُتْم َوَلُصدِّ قْـَناَك، َوَخمُْذوال فـََنَصْرLََك، َوَطرِيًدا َفآَويـَْناَك، َأَما َوا«َِّ َلْو ِشئـْ ً] َفَصدَّ َنا ُمَكذَّ تـَ ْم؛ أَتـَيـْ
نـَْيا Çََلَّْفُت eَِا  َناَك، َوَجْدُمتْ ِيف َأنـُْفِسُكْم َ* َمْعَشَر األَْنَصاِر ِيف لَُعاَعٍة ِمَن الدُّ ، َأَفال تـَْرَضْوَن َ* َمْعَشَر !ِإَىل ِإْسالِمُكْم؟ قـَْوًما لُِيْسِلُموا، َووََكْلُتُكمْ َوَعاِئال َفآَسيـْ
ٍد بَِيِدِه، َلْوال اهلِْْجَرُة َلُكْنُت اْمَرًأ ِمَن األَْنَصاِر،األَْنَصاِر َأْن َيْذَهَب النَّاُس ِ]لشَّاِء َواْلَبِعِري َوتـَْرِجُعوا ِبَرُسوِل ا«َِّ ِإَىل رَِحاِلُكْم؟، فـََوالَِّذي نـَفْ  ُحمَمَّ َوَلْو َسَلَك  ُس 

فـََبَكى اْلَقْوُم َحىتَّ : ، قَالَ  "َوَأبـَْناَء األَْنَصاِر، َوَأبـَْناَء َأبـَْناِء األَْنَصارِ ، النَّاُس ِشْعًبا َوَسَلَكِت األَْنَصاُر ِشْعًبا، َلَسَلْكُت ِشْعَب األَْنَصاِر، اللَُّهمَّ اْرَحِم األَْنَصارَ 
ِحلَاُهْم، َوقَاُلوا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوتـََفرَُّقوارَ : َأْخَضُلوا    .ِضيَنا ِبَرُسوِل ا«َِّ ِقْسًما َوَحظÉا، مثَُّ اْنَصَرَف َرُسوُل ا«َِّ َصلَّى ا«َّ
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  .٣)لإلسالم
جمالس املؤمنني اليت  - !!العاملني تقع يف خمالفٍة فادحٍة �ى عنها ربُّ  - جمالس املؤمنني  -أصبحت ا³الس 

وعلى  مصطفاه،ى تالوة وتفصيل وفقه كتاب هللا، وعلى حديث حبيب هللا و وعل ،ينبغي أن تقوم على ذكر هللا
أصبحت معظم جمالس  - وعلى الُصلح بني املتخاصمني ،سلمنياملوالتقوى، وعلى حلِّ خالفات  التعاون على الربِّ 

حىت أصبحوا  ،!!�ى عنها هللا قدوقيل وقال، و  ،والقذف والشتم والسبِّ  ،املسلمني تدور على الغيبة والنميمة
ن هللا اهدوه، مع أشنيٍع شمٍر وال أ ،لوهمع خوا�م املؤمنني بغري ُجرمٍ موسومني ]خلائضني الذين خيوضون يف أعراض إ

، ٤٢() قَاُلوا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنيَ  .َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقرَ ( :شأ�م يفحيذِّر اخلائضني \�م يوم القيامة كما يقول 
  ).املدثر٤٥) (ْخلَاِئِضنيَ وَُكنَّا َخنُوُض َمَع ا( :، والفوج الثاينوهذا أول فوج، )املدثر٤٣

هاجرين واألنصار من كل ذلك، فقد صاروا إخوًة صلى هللا عليه وسلَّم من امل أصحاب النيبِّ  وجلَّ  برأ هللا عزَّ 
  .وقٍت وحني يف كلِّ  وجلَّ  متوادين متباذلني يف هللا عزَّ  ،متوادين متحابني ،متآلفني

حماكمكم متتأل ،شر املؤمننيا* مع وبينها ومنها بني األخ  ،والنزاعات من اخلصومات يُعدُّ  مبا ال * من أصبحت 
، هؤالء القوم الذين وصفهم هللا عنيَّ أبو بكٍر وبني اجلار وجاره ،بل بعضها بني اإلبن وأبيه ،وأخيه ألمه وأبيه

للدولة كلها قاضيًا واحدًا هو عنيَّ  -  خالفة املسلمني بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّمعندما توىلَّ  الصديق ¦
ال و وال موضع مللفات القضا*  ،وال ُحجَّاب ةٌ بَ تَـ وليس معه كَ  بيت هللا، بن اخلطاب ¦، وكان جملس القضاء يفعمر 
عاٍم يف وظيفته  وبعد إنقضاء  ،ُيصرف كل عاموكان األجر  ن يف عامل املسلمني،مما نراه اآل ءٍ ى شيوال أ ،حمامني

وال غريه وال غريه، قاٍض واحٍد  ئنافٍ وجد إستال يُ  ،درجات التقاضيجبميع و جلميع املسلمني جبميع درجاuم قاضي ك
  .هو عمر ¦

كيف آخذ : ؟ قالوملَِ : ال حاجة يل ]لراتب * خليفة رسول هللا، قال: فقالاستدعاه اخلليفة لُيعطه راتبه، 
عاٌم كامٌل يف دولة  - طوال هذا العام واحدة قضيةٌ  مل تُعرض عليَّ : ح، قالوضِّ : ، قال!!؟مل أفعله ءٍ راتبًا على شي

طّ واسعة مرتامية األطراف مل حيدث فيها نزاٌع واحد  طّ ، وال قضية تنتهي إىل الق ، !!؟وكيف ذلك: فقال - قاضي ق
  .) حيتاجون إىل قاٍض حيكم بينهمال ،ب هللا حكماً بينهماوجعلوا كت ،هموا بنبيِّ قوصدَّ  ،مإن قوماً آمنوا برeِّ ( :فقال

  .!!لهم إىل ذلك؟وأوص !!هم ذلك؟لذي بلغَّ ا، ما !!القومإىل هؤالء نظروا ا
حلشر٩( )حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهمْ ( :األمر األول !.وجلَّ  ما وصفهم به هللا عزَّ  ون رسول هللا صلى هللا حيبُّ  ).ا

 Éألنفسهم وأوالدهم وكل ما هلم، ولذلك يسارعون يف تنفيذ أمره، واإلنتهاء  همأعظم وأغلى من حبِّ  اعليه وسلَّم حب
 وجلَّ  يطيعونه \ن هللا يهديهم ألصلح أحواهلم وُيصلح ]هلم، قال هللا عزَّ وعد الذين  وجلَّ  عما �ى عنه، ألن هللا عزَّ 

إذا أطعناه �تدي إىل أنفع  ).النور٥٤( )َوِإْن ُتِطيُعوُه تـَْهَتُدوا( :يف شأن من يطع الرسول صلى هللا عليه وسلَّم
Lمور اليت تُ وأصلح األ ،األحوال يف دنياLنيلنا السعادة يف ُأخرا.   

                                                           

الم على من عرفت ومن مل ُتطعم الطعام، وتقرأ الس: (أي اإلسالم خري؟ قال: ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا ُسئليف الصحيحني عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما أ ٣
حلاكم عن  ىرو و ، )تعرف   ).صدرك لإلسالم * أ] هريرة افش السالم على َمْن عرفت، ومن مل تعرف، ينشرح(  :يب هريرة ¦أأمحد وابن حبان وا
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حلميد ا³يد  ،وال يعملون بشريعته ،ويتخلون عن سنته ،ون هديهفأما الذين خيال فلهم إنذاٌر شديد الوعيد من ا
َنةٌ  ُتِصيبَـُهمْ  َأن َأْمرِهِ  َعنْ  ُخيَاِلُفونَ  ِذينَ الَّ  فـَْلَيْحَذرِ : (يقول هلم وفيهم هللا، وجلَّ  عزَّ  ) َألِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَـُهمْ  َأوْ  ِفتـْ
الفنت الكثرية اليت ظهرت بينهم، والعذاب األليم من ، !!من املسلمني اآلن اً وهذا الذي أصاب كثري  ).النور٦٣(

حلياتية اليت وغريها من األمور  ،سة الزوجاتومشاك ،األوالد األمراض واألوجاع واملشاكل والنزاعات وعدم برِّ  ا
ُيسٌر ورخاٌء ن تكون حياuم كلها م إذا أحسنوا العمل أمع أن هللا وعده ،جعلت حياة املسلمني كأ�ا شقاء وعناء

ِحلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمنٌ : (يف قرآنه الكرمي وجلَّ  ول فيها عزَّ يق ،!!وهناءٌ  ) فـََلُنْحِييـَنَُّه َحَياًة طَيَِّبةً  َمْن َعِمَل َصا
  ).النحل٩٧( )َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم \َِْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ ( - وهذا يف الدنيا، أما يف اآلخرة -

ويقتفي سنة حبيب هللا ومصطفاه أن جيعل حياته وأوالده يف هناٍء يعمل بشرع هللا  منبكل  وجلَّ  فوعد هللا عزَّ 
حيدث  وال ،ا³تمع كله يف هناٍء ومسرات وخريات وبركاتسروٍر إىل يوم الدين، وإذا كان ذلك يف ا³تمع، كان و 

  .)حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهمْ ( :مٌر ُخيشى ُعقباه، أل�م نفَّذوا القاعدة اإلهلية اليت ذكرها هللا يف كتاب هللابينهم أ
حلشر٩( )َوال جيَُِدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوتُوا( :ببه إصالح كل األLمالذي بس، أما األمر الثاين اهلام  ).ا

حلسدطهَّ  حلقد وا َونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ( :شأ�موجعلهم كما قال يف  ،والغيظ والُكره والُبغض ،ر هللا قلوeم من ا
حلجر٤٧( )ِغلٍّ ِإْخَواLً َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِلنيَ    ).ا

أهله وساكنيه مما ذكرLه من هذه  ا³تمع خلت صدور تصور أن هذا ،فكِّر وقدِّر ،]< عليك * أخي
والرغبة يف  ،وحب اخلري للجميع ،والصلة واإليثار ،واملودَّةة احملبَّ  !!.كيف يكون حال أهله؟األمراض واألعراض،  

ال يؤمن ( :هم صلى هللا عليه وسلَّمويعملون بقول نبيِّ  ،اهلميسعون مجيعًا لنفع بعضهم وإلصالح أحو  ،نفع اجلميع
  ).دعوا هللا وأنتم موقنون ]إلجابةا(: أو كما قال .٤)أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه

  :اخلطبة الثانية
حلمد < ربِّ   مناه،قدَّ  يءٍ وال بش ،ال بعمٍل عملناه ،الذي أكرمنا ]إلميان وجعلنا من عباده املؤمنني ،العاملني ا

 :علينا وجلَّ  ه اختار لنا اإلميان وكتبه يف قلوبنا، وقال لنا مبينًا لنا حىت نعرف فضله عزَّ ولكنه بفضله وكرمه ومنِّ 
حلجرات٧( )َحبََّب ِإلَْيُكُم االميَاَن َوزَيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكمْ (   ).ا

فقه ألفضل األعمال يف أفضل األوقات، ورزقه إذا أحب عبدًا و وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،      
، ههللا ورسولُ  وأشهد أن سيدL دمحمًا عبدُ  .واتباع حبيبه صلى هللا عليه وسلَّم إىل يوم لقاء هللا ،فريالعمل بشرعه الش

ووفقنا  ،هداهوارزقنا اللهم صلِّ وسلِّم و]رك على سيدL دمحم  .وسبب سعادتنا يف الدار اآلخرة ،الدنيا يفهدايتنا  سرُّ 
 Lوارزقنا شفاعته واجعلنا من رفقائه يف جنة  ،يوم الدين رتهزم يفأمجعني للعمل بشرعه واتباع سنته * أ<، واحشر

  .العاملني آمني * ربَّ  .. آمني ،النعيم أمجعني
  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني

حلاجة إىل القواعد اإلهلية اليت  ءت فقد ساألنصار واملهاجرين لتنصلح أحوالنا، ها اإليهللا هدى حنن يف أمَّس ا

                                                           

 .¦ متفق عليه عن أنس ٤
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يشكون من سوء األحوال، يشكون من ضيق ، نا شاكني ضاجرينأغلب ، وأصبحى حدّ صا إىل أقالدني يفاألمور بيننا 
 ،!!نالكل يشكو يشكون من قطيعة األرحام،  ثقة،ة ذوي اليشكون من قلَّ ذات اليد، يشكون من األمراض، 

ترى املؤمنني يف توادهم ( :أن يكونوا كلهم كما قال النيب صلى هللا عليه وسلَّم يف شأ�موجمتمع املؤمنني ينبغي 
حلمَّى كلهم   .٥)وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى ُعضٌو منه تداعى له سائر اجلسد ]لسهر وا

  .بغري طلب والوجهاء هم بفاقة، جيد املساعدة من األثر*ءواحد من، إذا أحسَّ كرجٍل واحد
حلبيب  وشكى له حاجته وطلب  - بله حبيٌب وقري -إىل رجٍل  -أصابته فاقة  -ذهب رجٌل من صحابة ا
ألن النيب صلى هللا ألنين مل أشعر بك حىت جئت وسألتين، : مل تبكي؟ قال: مساعدته، وإذا ]لرجل يبكي، فقال له

  .٦)ال يؤمن أحدكم وجاره جائع ومل يشعر به( :عليه وسلَّم قال
س إخوانه املؤمنني ويراقب اجلائعني غي أن يتحسَّ ولكن ينبيعين ال ينتظر اجلائع يقف على ]به ويسأله، 

بل إن الفقراء منهم   .قفون ويتعرضون له ولغريه سائلنييوالفقراء واملساكني، ويشملهم بعطفه ويُعّزِهم فال جيعلهم 
حلشر٩( )َأنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن eِِْم َخَصاَصةٌ َويـُْؤثُِروَن َعَلى : (العّزِة كانوا كما قال ربُّ  على نفسه إخوانه يؤثر  ).ا

  .الفقراء
رى أن أخي أإين  ،* أم فالن: وقال فجلس مع زوجه ،كبشٍ جاء إىل رجٍل منهم يف يوم عيد األضحى رأس  

عطها أخذها و : مين، قالت إين أرى أن أخي فالٌن أحوج إىل هذه الرأسوليس من أبيه وأمه ـ  ،ه يف هللاو فالن ـ أخ
ج إىل هذه الرأس أرى أن أخي فالن أحو * أم فالن إين : مع زوجه وقال هلاوجلس الثاين  .ها لهاله، فذهب وأعط

 :رى، ولذلك قال هللافدارت الرأس على سبعة بيوت، مث رجعت إىل األول مرًة ُأخعطها له، أخذها و : مين، قالت
حلشر٩( )مْ َويـُْؤثُِروَن َعَلى َأنـُْفِسهِ (   ).ا

جيئ للسيدة عائشة × بعطاء من بيت مال  ،!!يعاملهم من أجل ذلك ]لفضل الكبري وجلَّ  وكان هللا عزَّ 
ط هذا لفإ: وقالت للخادمة رر صالاملسلمني، فأحضرت  ط هذا لبيت فالنإو  الن،ع ، فلما نفذ املال قالت ع

ال : قالت ،ر؟افططعام اإلنشرتي به  مهاً در حىت ولو لنا تدخري  ملَْ  صائمة اليوم، ملَِ  * أماه انسيت أنكِ : اخلادمة
وإذا برجٍل جاء بشاٍة مشوية هدية ألم املؤمنني،  ،فيين لو ذكَّرتيين لفعلت، ومل تنتهي من الكالم إال والباب يدقعنِّ تُ 

   !!.أنظري ماذا فعل معنا هللا؟: قالت
يؤثرون على أنفسهم ولو كان eم وا حيبون بعضهم يف هللا، وكانوا هكذا كانوا أيها األحبة مجاعة املؤمنني، كان

الغل، إلخوا�م من مجيع األحقاد واألحساد والُكره و وصدورهم خالية  ،والتقوى خصاصة، وكانوا يتعاونون على الربِّ 
 Éفكانوا جمتمعاً تقي Éاآلن مشبيهة هلن جيعل جمتمعاتنا كلها أنسأل هللا ، !!اا نقي.   

حمكومني، ل إحواأو  ،وأحوال أوالدL وبناتنا وزوجاتنا ،صلح أحوالنااللهم أ خواننا املسلمني أمجعني، حكامًا و
   .رؤساء ومرءوسني

                                                           

 .¦البخاري ومسلم عن النعمان بن بشري  ٥
حلاكم  ٦  .عن أنس ¦رواه ا
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حلُ كُ وال انزع الغلَّ اللهم  حلقد من نفوس عبادك املؤمنني، وازرع فيها ا كل وقٍت   لفة بينهم يفوالود واأل بَّ ره وا
  .وحني

Lحلقَّ  اللهم أر   .زاهقاً وهالكاً وارزقنا اجتنابهل ، وأرL الباطقنا اتباعهوارز  احقÉ  ا
ووفقنا لذكرك وشكرك واحفظنا حبفظك من مجيع املعاصي والفنت واملنكرات،  ،اللهم حبِّب إلينا فعل اخلريات

  .وُحسن عبادتك يف مجيع األوقات
إنك مسيٌع ، مواتحياء منهم واألوللمسلمني واملسلمات، وللمؤمنني واملؤمنات، األ ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا

  .العاملني * ربَّ  ،قريٌب جميب الدعوات
كا واجنلرتا ومن معهم أمجعني، يمن اليهود وأهل أمر  ؛من مكر املاكرين احفظ حبفظك مصر وأهلهااللهم 

  .واجعل أهل مصر منصورين يف معاركهم * خري الناصرين
 ويردون بيت املقدس ألهله ساملًا غامنًا * ربَّ  ،أرض فلسطنياللهم اجعل جند مصر هم الذين يطهرون 

  .طني مقربًة هلم أمجعنيسرض فلعل على أيديهم القضاء على اليهود، واجعل أالعاملني، واج
واحفظنا حبفظك يف كل وقٍت  ،ك وكرمك وهدايتكواجعلنا من أهل ودِّ وراقبنا بعنايتك،  ،نا بواليتكاللهم تولَّ 

  .العاملني * ربَّ  ،آمني .. آمني ،وحني
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبـَْغيِ ( :عباد هللا اتقوا هللا  ِإنَّ َهللا Ýَُْمُر ِ]ْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ

  ).النحل٩٠( )يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
  .ه على نعمه يزدكم، وأقم الصالةواستغفروه يغفر لكم، واشكرو  ،ذكروا هللا يذكركما
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