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حلمد = ربِّ  توالP وتوىلَّ املؤمنني السابقني والالحقني بواليته، وأنعم علينا أمجعني بسكينته  ،العاملني ا
ومن استغىن  ،من توكل عليه كفاه ،سبحانه .. سبحانه .دائمًا وأبدًا بعينه وVمان قدرته وجلَّ  وطمأنينته، وجعلنا عزَّ 

  .سواه ومن استعز به أعزَّه على مجيع من ،به أغناه
والرزاق جلميع الكائنات العالية والسافلة أمجعني،  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، أمان اخلائفني

  . وحده الفعَّال ملا يريد وجلَّ  ال حيدث يف كونه إال ما يريد، وال يُبدي أمراً إال إذا شاءت قدرته، ألنه عزَّ 
على حني فرتة من الرسل، فآمن الناس به  وجلَّ  ه، الذي بعثه هللا عزَّ هللا ورسولُ  وأشهد أن سيدP دمحمًا عبدُ 

وبعد الُفرقة  ،بعد شرٍك وضاللة، وتعلموا به بعد سفٍه وجهالة، وأصبحوا به بعد الذلة أعزاء، وبعد الفقر أغنياء
  . جمتمعني

قه لق أمجعني كالمه وُخلُ الساطع على القلوب نوره، والظاهر للخ ،اللهم صلِّ وسلِّم و)رك على سيدP دمحم
وعلينا  ،ى هللا عليه وعلى آله أمجعني، وصحابته الطيبني املباركني، وكل من اهتدى ~ديه إىل يوم الدينصلَّ  .النبيل

  أما بعد . العاملني آمني � ربَّ  ،معهم أمجعني
  :فيا أيها األحبة مجاعة املؤمنني

الناس يف اإلسالم أفواجًا؟ ويف طرفة عٍني وأقل كانت اجلزيرة  يتساءل كثٌري من الناس قدميًا حديثاً، ملاذا دخل
ويؤتون الزكاة، ويصومون  ،، ويقيمون الصالة)ال إله إال هللا حممٌد رسول هللا(ــ العربية كلها ينطق لسان أهلها ب

اإلسالم يغلب  وكانت حيا�م قبل ،يف عاله، مع أ�م كانوا أهل جاهلية وحيرصون على تطبيق شرع هللا جلَّ  ،رمضان
ويسيطر األغنياء على الفقراء، وكانت الدولة للقبلية اهلمجية، ومل يكن هناك يف اجلزيرة العربية   ،القوي الضعيف

  .!!!؟كلها دولة حتمي األمن واألمان هلؤالء
 يف سورة صغرية من كتاب هللا تتحدث عن نعمتني - لنا فيما استمعنا إليه قبل الصالة وجلَّ  بني هللا عزَّ 

واليت ذكرها هللا تعاىل  وال ُحتدّ  Pهيك عن النعم الكثرية اليت ال تعدُّ  .بسببهما دخل الناس يف دين هللا أفواجاً  ،إثنتني
على السبب الذي جعل هؤالء القوم يدخلون يف  ،وُتربهن أقوى الربهان ،وكلها تدل أقوى الداللة ،يف ثنا� القرآن
   :يف عاله قول فيهما هللا جلَّ هاتني النعمتني ي ،دين هللا أفواجا

ْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبـَْيتِ (   )قريش٤، ٣( )الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ  .فـَْليـَ
من  ؛قد بدَّل جوعهم وخوفهم إىل غًىن كامًال )=، ال )ألسباب اليت يتعارفون عليها وجلَّ  وجدوا هللا عزَّ 

ولكل املؤمنني  ،وهي هلم ولنا أمجعني - أو غريها، لكن Vسباب قال فيها هللا ،أو مهنة أو حرفة ،زراعة أو صناعة
   :إىل آخر الزمان

  )الطالق٢،٣( )َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسبُ  .َوَمْن يـَتَِّق هللا َجيَْعْل َلُه َخمَْرًجا(
ا، أصبح أهلها أغنياء وأمراء بعد انتسا~م إىل سيد فوجدوا البالد القاحلة اليت الزرع فيها وال ضرع فيه

فكانت  ؛هم من مجيع نواحيهمالربكة أن حتفَّ  وجلَّ  الرسل واألنبياء، فقد حلَّت عليهم الربكة من هللا، وأمر هللا عزَّ 
الربكة يف   دورهم، وكانت وكانت الربكة يف أكسيته، وكانت الربكة يف أجسامهم، وكانت الربكة يف ،الربكة يف طعامهم
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غًىن ال يستطيع  وجلَّ  هلم أو حوهلم، فلما تنزَّل هللا هلم )لربكات مع قلة وُشحُّ األقوات أغناهم هللا عزَّ  ءكل شي
  .أحٌد من األولني واآلخرين وصفه

 أو أي مجاعة أو ،أو أي مدينة ،هذا القرار مفتوحاً إىل يوم القيامة، فأي بلدة أو أي قطر وجلَّ  وجعل هللا عزَّ 
أي فرد، يريدون أن يغنيهم هللا بغناه، وأن يكفيهم ما حيتاجون إليه من حاجات الدنيا وال حيوجهم لسواه، ماذا 

   :يف عاله يقول يف ذلك جلَّ  ،!!يصنعون ليفعل ذلك هلم هللا؟
  )األعراف٩٦( )اِء َواألْرضِ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السَّمَ (

جتعل الربكات تنزل من السماء وخترج من األرض، وإذا أفاض هللا الربكات على  وجلَّ  اإلميان وتقوى هللا عزَّ 
بدون  وجلَّ  وطعام اجلماعة يكفي املدينة، وكل ما حيتاجون إليه يوفره هللا عزَّ  ،قوٍم فإن طعام الواحد يكفي اجلماعة

  .وجلَّ  ه مسبب األسباب عزَّ ألن ،حاجز األسباب
كان على هذا أصحاب النيب ولذلك دخلوا يف دين هللا أفواجا، وكان على ذلك أصحاب النيب ولذلك 

حلون يف كل زمان ومكان أل�م يشعرون شعوراً استمسكوا )إلميان وبتقوى هللا جل َّ  يف عاله، وكان على هذا الصا
  .هلم أو حوهلم ء تشملهم يف كل شي)لربكة اليت جارفاً وحيسون إحساساً قو�ً 

يُنبئ هللا عنه قال يف خطبته القصرية  -عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم  - إذا كان نيب هللا عيسى 
عندما خرج له قومه إىل أمه بعد أن وضعته، ووضعته بغري أب وا�موها )لزP، فأراد هللا أن ال ، وهو يف املهد

). مرمي٢٩) (َصِبي¬ا اْلَمْهدِ  ِيف  َكانَ  َمن نَُكلِّمُ  َكْيفَ  قَاُلوا ِإلَْيهِ  فََأَشاَرتْ ( : إىل هذا املولودتتحدث معهم وأن تشري
   :وقال وجلَّ  فأنطقه هللا عزَّ 

َصاِين ِ)لصَّالِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َوَأوْ  َوَجَعَلِين ُمَبارًَكا َأْيَن َما ُكْنُت  .قَاَل ِإّينِ َعْبُد هللا َآَ°ِينَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِين نَِبي¬ا(
  ).مرمي٣٣: ٣٠( )َوالسَّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلْدُت َويـَْوَم َأُموُت َويـَْوَم أُبـَْعُث َحي¬ا .َوبـَر¬ا ِبَواِلَدِيت َوَملْ َجيَْعْلِين َجبَّارًا َشِقي¬ا .َحي¬ا

لكل رجٍل  وجلَّ  أعطاه هللا عزَّ  ،وهذا التجلي الر)ين ،ذا السر اإلهليه ،)َوَجَعَلِين ُمَبارًَكا َأْيَن َما ُكْنتُ ( :قال
وخيشى أن يصنع ما  ،يف عاله، كونه يؤمن )= ويتقي هللا وخيشاه من أمة سيد األنبياء يؤمن )= ويتقي هللا جلَّ 

ألن هللا قال يف صفة األولياء ، وجلَّ  ا له عزَّ يغضب هللا، وخيشى أن يقع يف ذنٍب وتقع عليه عني مواله، يكون ولي¬ 
  )يونس٦٢( )َأال ِإنَّ َأْولَِياَء َهللا ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ ( :من أمة سيد الرسل واألنبياء

  )يونس٦٣( )الَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقونَ (   ؟ؤالءمن ه
حلنييف عاله، وما  كل من آمن واتقى هللا فهو ويلٌّ = جلَّ  فهو  .دام كان وليًا = فهو يتواله وهو يتوىل الصا

يف عاله، وإذا امتدت يده إىل طعاٍم أصبح  مبارٌك حيثما كان، إذا وضع يده على مريٍض شفاه هللا ¶ذن هللا جلَّ 
ا الربكة من هللا يف عاله، وإذا لبس ثياً) ال تدوب وال تبلى أل�ا حلَّت فيه ويكفي الكثري ¶ذن هللا جلَّ  اً القليل كثري 

 ،يف عاله، وإذا بىن بيتًا ولو من طوب وطني يعيش دهرًا طويًال وال تؤثر فيه عوامل الزمان ألن هللا )رك له فيه جلَّ 
محن، يبارك هللا له يف أوالده فيكونون أو  يُسرونه يف الدنيا  ؛كياء وأتقياء وبررة وجنباءذ ألن ساكنه عبد من عباد الر

  .هلم، وإغنائه هلم حىت ال ميدون أيديهم إىل غري هللا طرفة عٍني وال أقل وجلَّ  ره لكفاية هللا عزَّ بتفوقهم، ويطيب خاط
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P الروا�ت اليت وردت يف ذلك عن النيب الكرمي وعن الصحابة العظام الحتجنا إىل ر كذ طريٌق عظيم ولو 
أذكر واحدًة ، غنتهم )= عن مجيع خلق هللاوقٍت طويل، ولكنهم شاهدوا من اإلميان )= وبركة هللا الربكات اليت أ

  :منها على سبيل املثال
كان أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلَّم يف إحدى الغزوات اليت وجههم هلا حضرة النيب ونفد ما معهم من 

لى الشاطئ، ن على شاطئ البحر إذا حبوٍت ضخم يُلقيه املوج عو زاد، فسألوا قائدهم فتوجَّه إىل هللا، وبينما هم سائر 
حلمه ويشووه و¼كلون منه، واستمروا ¼كلون منه ملدة شهٍر كامل، حىت قيل يف ذفأخذوه وأخ وا يقتطعون من 

حلوت حلوت: وصف هذا ا حلوت  :أى ،كان اجلمل مير من حتت ضلٍع من أضالع هذا ا سفا� من سفا� هذا ا
  . لعظمه

حلوت وال: فشكَّك قوٌم منهم وقالوا : نعلم إن كان من حالل أو من حرام، فقالوا كيف ½كل من هذا ا
حنتكم إىل النيب عليه أفضل الصالة وأمت السالم إذا رجعنا إليه فلما رجعوا إىل رسول هللا وقصُّوا عليه ما حدث، 

وقال هلم  ،وأكل منه صلى هللا عليه وسلَّم ،إئتوين به: نعم، قال: من هذا الطعام؟ قالوا ءٌ هل بقي معكم شي(: قال
حلِ ( :ا وللمسلمني أمجعني على املتجات البحريةولن ولو كان  -الذي خيرج من البحر  .١)لُّ ميتتههو الطهور ماؤه ا

  .أحلَّه النيب صلى هللا عليه وسلَّم - ميتاً 
   :والوقائع يف هذا الباب ال تُعد وال ُحتد

ْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبـَْيتِ (   )قريش٤، ٣()َوَآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ  الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوعٍ  .فـَْليـَ
ويف وسط فنت هذا الزمان من مجيع األعداء الذين حييطون بنا داخلياً  -وحنن مجاعة املؤمنني يف هذا العصر 

الطريق إىل إال إذا رجعنا  ،ال بديل لنا إن أردP توفري األرزاق وسعة األقوات والغناء واهلناء - وخارجياً من كل مكان
وكان عليه سيد الرسل واألنبياء، وكان عليه الصحابة األجالء، وكان عليه من كان  - ه لنا إله السماءالذي رمس

حلقيقي )=، ونعمل مجيعاً بقول هللا - األولياء نْ بعدهم مِ  نْ ومَ  ،بعدهم    :أن نتقي هللا بعد اإلميان ا
  )الطالق٣، ٢( )ْن َحْيُث ال َحيَْتِسبُ َويـَْرزُْقُه مِ  .َوَمْن يـَتَِّق هللا َجيَْعْل َلُه َخمَْرًجا(

محن والتالئب من الذنب ال ذنب له( :قال صلى هللا عليه وسلَّم دعوا هللا وأنتم موقنون ا .٢)التائب حبيب الر
  .)إلجابة

  :اخلطبة الثانية    
حلمد = رب العاملني أن يدمي  وجلَّ  حبيبه ومصطفاه، ونسأله عزَّ  الذي أكرمنا بتقواه، ومأل قلوبنا حببِّ  ،ا

حلني  ،واحٌد يف ذاته وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، إلهٌ  .علينا ذلك حىت يتوفاP مسلمني ويُلحقنا )لصا
صُّ عباده األخيار مبا ال وأشهد  .وال ُحيصى من النعم الصغار والكبار يُعدُّ  عليٌّ يف صفاته، كامٌل يف عطائه وهباته، ُخي

                                                           

عن صفوان بن ُسَلْيم ، عن سعيد بن سلمة ، من آل بين األزرق ، عن املُغرية بن أيب بردة ، وهو من بين عبد الدار أنه مسع  رواه اإلمام مالك يف موطئه ١
وحنمل معنا القليل من املاء ، فإن توضأP به عطشنا ، أفنتوضأ به ، � رسول هللا إP نركب البحر ،  :جاء رجل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال  :أ) هريرة يقول 

حلل ميتته( :فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  .)هو الطهور ماؤه ا
   .  ) الندم توبة، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له (  : أيب سعيد É أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالروى الطرباين عن  ٢
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وجعله خامتًا وختامًا للمرسلني، وجعله شفيعًا جلميع  ،ينبه الدِّ  وجلَّ  ه، أمتَّ هللا عزَّ هللا ورسولُ  عبدُ  أن سيدP دمحماً 
  .اخلالئق يوم الدين

متثال لشريعته، والتوفيق ملا حتبه واال ،وارزقنا مجيعًا العمل بسنته ،اللهم صلِّ وسلِّم و)رك على سيدP دمحم
  .� أكرم األكرمني ،وترضاه
   :نعمة األمن ؛كانت النعمة الثانية اليت دعت الناس للدخول يف دين هللا أفواجا :يها األحبة مجاعة املؤمننيأ

  ).قريش٤( )َوَآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ (
حلروب فال  ؛يف خوٍف على الدوام -متنقلني أو مقمني  -كان العرب يف اجلاهلية قبل اإلسالم يعيشون  أما ا

لوءٌة بقطاع الطريق، فإما يعتدون عليهم يف دورهم، وإما يقطعون عليهم الطرق ويسلبو�م تنقطع بينهم، والطرق مم
  .أمواهلم وكل ما معهم، فكانوا يف فزٍع دائٍم على الدوام، ومل يعرفوا نعمة األمن إال بعد اإلسالم

 فإن اإلسالم هو الذي أعطاهم هذه النعمة الُعظمى نعمة األمن، ونعمة األمن من عجيب  كتاب هللا عزَّ 
   :يف القرآن ثالث مرات وجلَّ  ذكرها هللا عزَّ  - وجلَّ  كم عزَّ لتفرحوا ببلدكم وبربِّ  - وجلَّ 

حلرامينال اإلن   ،)آل عمران٩٧( )َوَمْن َدَخَلُه َكاَن َآِمًنا( :سان األمن إذا دخل البيت ا
حلجر٤٦( )اْدُخُلوَها ِبَسالٍم َآِمِننيَ ( :وينال املؤمن إذا دخل دار السالم واجلنة   ،)ا

  ).يوسف٩٩( )اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن َشاَء هللاُ َآِمِننيَ ( :ومعها نعمة األمن ،وذكر هللا يف قرآنه بلداً واحدًة يف الوجود كله
 )َوَمْن َأْصَدُق ِمَن هللا ِقيالً ( :العاملني ، ألن الذي قال ذلك ربُّ فمصر وأهلها يف أماٍن إىل يوم الدين

ينبغي على  ،يراد لكن لكي تتحقق هذه النعمة على أكمل ما .)النساء٨٧( )َوَمْن َأْصَدُق ِمَن هللا َحِديثًا(، )النساء١٢٢(
   .وسلَّمأهلها أن ينتبهوا إىل ما كان عليه األفراد من أتباع املصطفى صلى هللا عليه 

اإلمتثال لكالم هللا، واإلتباع ملا أمر به حبيب هللا ومصطفاه، فقد ، !!ما الذي حقق هلؤالء األعراب األمن؟
  .٣)املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده( :قال صلى هللا عليه وسلَّم هلم أمجعني معرفاً املسلم

أو منيمٍة أو مكيدٍة، وال بيده من  ،لعٍن أو غيبةٍ  أو ،ال يؤذي أحدًا من املسلمني، ال بلسانه بسبٍّ أو شتمٍ 
 :ويف رواية أخرى .أو �ى عنه سيدP رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم ،أو أي أمٍر ال يرضاه هللا ،قتٍل أو شكايةٍ 

ال  ألنه ولكن الناس مجيعاً يسلمون من لسانه ويده، ،ن فقطو ليس املؤمن .٤)ن سلم الناس من لسانه ويدهماملسلم (
 ،وال يظلم وال حياول بعد ذلك أن يفعل مأمثاً يُغضب هللا، )البقرة٨٣( )َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسًنا( :يقول للناس إال ُحسناً 

  .وخيشاه وجلَّ  ألنه يراقب هللا عزَّ 
منهم وطلب ، كان يف واقعة حربية مع الكافرين، وتقدم بطٌل !!نظر إىل اإلمام عليٍّ É وكرَّم هللا وجهها

  . ن فقط بسيفهماااملبارزة، واملبارزة أن يلتقي فارس
                                                           

ُهَما َعْن النَِّيبِّ َصلَّ  ٣ محد والدارمي َعْن َعْبِد اÏَِّ ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اÏَُّ َعنـْ اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم  (:ى اÏَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ روى البخاري والنسائي وأبو داود وأ
ُ َعْنهُ  اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدِه َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجرَ  َّÏَما نـََهى ا(.  

محد  ٤ املسلم من سلم الناس من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما �ى : (عبد هللا بن عمرو مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول عنروى اإلمام أ
محد ). ههللا عن   ).ناس من لسانه ويده واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلماملسلم من سلم ال(: عن أيب هريرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قالوروى اإلمام أ
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حلركة، فرتجَّال ونزال وتقاتال )لسيفني حىت تكسَّر سيفيهما،  نْ فتقاتال حىت مات مِ  حتتهما الفرسان من شدة ا
حلُرَّ  -فأمسكا ببعضهما  وركب فحمله اإلمام علي وجلد به األرض وأوقعه على ظهره،  - ة اآلن وهي الصارعة ا

 ملَِ : ، فتعجَّب الرجل وقال له!!وتركه ل يتفل يف وجهه، فقام اإلمام عليٌّ فوقه وأخرج خنجره ليقطع عنقه، فإذا )لرج
فلما تفلَت يف وجهي ِخفُت أن  ،وجلَّ  لك = عزَّ تكنت أقا(( :قال اإلمام عليٌّ  !!ن متكَّنت مين؟تركتين بعد إ

 منها، يراقبون هللا عزَّ  ويف أشدِّ : قال ،!!اقبون هللا عز وجل يف هذه املواطن؟وهل تر : فقال .))أقاتلك إنتقاماً لنفسي
  .وجلَّ  وال يفعلون وال يقولون إال ما يُرضي هللا عزَّ  ،يف كل موطن وجلَّ 

كل املسلم على ( :، قال صلى هللا عليه وسلَّم٥)املؤمن من أمنه الناس على أمواهلم ودمائهم وأعراضهم(
  .٦)ه وماله وعرضهدم: املسلم حرام

حلديث الكرمي، يعلم كل مسلٍم علم اليقني أنه ال تُباح له  من قريٍب أم من بعيد  -فإذا حتقَّق املسلمون ~ذا ا
يبة، أو أو غِ  ته بنميمةٍ بَ يْـ أو يف غَ  - بسبٍّ أو بشتٍم أو لعنٍ  - إن كان حاضرًا يف مواجهته  ،أن يؤذي مسلماً  -

إن هذه الدنيا ُحلوٌة ( :له أن ¼خذ من ماله إال ¶ذنه، قال صلى هللا عليه وسلَّم وال حيلُّ  .بوشاية أو تشنيع عليه
فإذا أخذه بغري طيب نفس فهو حرام، حىت ولو كان أحرجه  .٧)خضرة، وإن هذا املال ال حيلُّ إال بطيب نفسٍ 

حلياء فهو حرام( :ليأخذه منه   .٨)كل ما ُأخذ بسيف ا
Pم رجٌل يف مسجد النيب ووضع حذاءه جبواره،  .دة تؤذيه، وال حيلُّ له أن يُروِّعهوال حيلُّ له أن يشري عليه حبدي

وأخذ  رَ عِ ذُ فانتبه الرجل فأخذ يبحث عن حذائه فلم جيده ف ،أخذ اخلذاء -وعلى سبيل املزاح  - وجاء رجٌل آخر 
ال حيل ملسلٍم ( :عليه وسلَّم كنت أمزح، فقال النيب صلى هللا: فجاءه الرجل حبذائه وقال له ،!!؟أين حذائي: يصيح

وال يهدِّده  ،أي أن األمر يف ذلك ليس فيه مزاح، ال ينبغي ملؤمٍن أن يشري إىل مؤمٍن حبديدة .٩)أن يُروِّع مسلماً 
  .بتهديد جيعله يف نفسه يشعر )خلوف

صلى هللا عليه و~ذه األحكام اإلهلية، دخلوا يف قول خري الربية  ،إذا عاش املؤمنون ~ذه اآلداب النبوية
فإن الذي يضرب رقاب املسلمني ليس مبسلٍم على ، ١٠)ال ترجعوا بعدي ُكفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض( :وسلَّم
  .كما قال سيد األولني واآلخرين صلى هللا عليه وسلَّم  ،اليقني

يسكن يف و ممن حوله  ةِ يبَ من الغِ  اً ية )للسان من أهل املكان، آمناذمن اإل اً فإذا عاش اإلنسان يف مكاٍن آمن
على عرضه وعلى دمه وعلى أمواله وعلى داره، فقد حيزت له الدنيا حبذافريها كما قال صلى هللا  اً ن، آمنهذا املكا

                                                           

  ).املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ، واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم: (الرتمذي والنسائي عن أيب هريرة É أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ٥
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ، قَاَل َأِيب ُهَريـَْرَة ين َعْن روى أبو داود وابن ماجة والطربا ٦ َّÏَصلَّى ا َِّÏَمالُهُ ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَراٌم َدُمُه َوِعْرُضُه وَ : (قَاَل َرُسوُل ا.( 
َهَذا : (ِين، مثَُّ قَالَ َسأَْلُت النَِّيبَّ َصلَّى اÏَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْعطَاِين، مثَُّ َسأَْلُتُه فََأْعطَاِين، مثَُّ َسأَْلُتُه فََأْعطَا: روى البخاري ومسلم َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم É قَال ٧

َا قَاَل سُ  -اْلَماُل  َملْ يـَُباَرْك َلُه ِفيِه، ِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة َفَمْن َأَخَذُه ِبِطيِب نـَْفٍس بُوِرَك َلُه ِفيِه، َوَمْن َأَخَذُه ¶ِِْشَراِف نـَْفٍس  -ْفَياُن قَاَل ِيل َ� َحِكيُم َوُرمبَّ
ٌر مِ    .)ْن اْلَيِد السُّْفَلىوََكاَن َكالَِّذي ¼َُْكُل َوَال َيْشَبُع، َواْلَيُد اْلُعْلَيا َخيـْ

  .)ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه: (أبو داود عن حنيفة الرقاشي É ىرو  ٨
محن بن أيب ليلى قالروى أبو داود  ٩ فنام رجل منهم، فانطلق أ�م كانوا يسريون مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف مسري : حدثنا أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{ :عبد الر

ال، إال أPَّ أخذP نبل هذا ففزع، فقال رسول هللا : ما يضحككم؟ فقالوا: بعضهم إىل نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، فقال
  .})ال حيل ملسلم أن يروع مسلًما: (ملسو هيلع هللا ىلص
ِة اْلَوداعِ َجريٍر É َأنَّ النَِّيبَّ  متفق عليه عن ١٠ وعن ). ال تـَْرِجُعوا بـَْعدي ُكفَّارًا َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رِقاَب بـَْعضٍ : اْستَـْنِصِت النَّاَس، َفقالَ : ( ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َلُه يف َحجَّ

 .متفق عليه). ْحيَُكْم، ال تـَْرِجُعوا بـَْعدي ُكفَّارًا َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رِقاَب بـَْعضٍ َويـَْلُكْم َأْو وَ : (عبد هللا اْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ 



 الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف                                                                  أبوزيدفضيلة الشيخ فوزي دمحم 

  ١٤٣٧ربيع آخر  ٥املوافق  ١٥/١/٢٠١٥د ـ كفر املنشي غربية )ملسجخطبة اجلمعة        -  ٦ -

  .عليه وسلَّم
ومتعاونني  ،أن جيعل جمتمعنا جمتمع األمن واألمان، وأن جيعل املؤمنني متآلفني متكتافني وجلَّ  نسأل هللا عزَّ 

  .            ومبا وصَّاP به إمام األنبياء واملرسلني ،العاملني  به ربُّ مبا أمرP ،عاملني
حلضرتك  اللهم ال جتعل يف قلوبنا غال¬ وال حقدًا وال حسدًا وال ُكرهًا ألحٍد من املسلمني، وامأل قلوبنا 

حلني   .P أمجعنيوامنن علينا بكفايتك يف كل أطوار  ،)لصدق واإلخالص واليقني، واجعلنا من عبادك الصا
حلق وارزقنا اتباعه، وأرP الباطل زاهقاً وهالكاً وارزقنا اجتنابه، وحبِّ  والتسابق يف  ،ب إلينا فعل اخلرياتهللا أرP ا

  .النوافل والطاعات، واحفظنا وأوالدP وبناتنا وذر�تنا من املعاصي واملخالفات
حلة، وأبعد عنهم ة خري بولتنفيذ سنَّ  ،اللهم وفق والة أمورP للعمل بشريعتك ريتك، وأيِّد حكامنا )لبطانة الصا

  .العلمني البطانة السوء � ربَّ 
حىت تكون  ،عليهم يف كل مكان يف بالدP � أكرم األكرمني اللهم أيِّد جيشنا يف حربه على اإلرهابيني، واقضِ 

  .)يوسف٩٩) (أدخلوا مصر إن شاء هللا آمنني(بلدP مصر كما قلت يف قرآنك، 
وال تُروِّعنا يف أنفسنا وال أموالنا وال أوالدP وال بناتنا، واجعلنا يف رعايتك  ،وآمنا بيوتنا ،آمنا يف أوطاننا اللهم

  .وعنايتك أمجعني
إنك مسيٌع  ،واملؤمنني والؤمنات، األحياء منهم واألموات ،واملسلمني واملسلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا

  .ملني� رب العا ،قريٌب جميب الدعوات
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبـَْغيِ ( :عباد هللا اتقوا هللا   ِإنَّ َهللا ¼َُْمُر ِ)ْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ

  ).النحل٩٠( )يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
  واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة ،ذكروا هللا يذكركما

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


