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١ 

 

احلمد هللا رب العاملني، أحيا قلوبنا باإلميان، وأذاقنا من فضله حالوة القـرآن،  
وجعلنا مع ضعفنا وعجزنا بفضله وكرمه خـري   ورزقنا مبنه وجوده حب النيب العدنان،

سبحانه، بيده اخلري، وبيده الضر وبيده النفع، وبيـده  .. سبحانه  .أمة أخرجت للناس
   .لك وامللكوت، وهو على كل شيء قديريده املُاحلياة وبيده املوت، وب

وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن اسـتعان  
به قواه، ومن رفع إليه األمر تواله وهداه، ومن أقرضه جازاه، ومن تعامل معه وجـد  

د اهللا ورسوله، رباه هللا وأشهد أن سيدنا حممداً عب .اخلري والسعادة يف الدنيا ويوم لقياه
عز وجلَّ على عينه، وأدبه على مجيل خصاله وكرمي فعاله، حىت جعله منوذجـاً قوميـاً   

  .ومثالً كرمياً يحتذى به إىل يوم دين للخلق أمجعني
م وبارك على سيدنا حممد الذي أوليته عنايتك، وأفضت عليه وسلِّ اللهم صلِّ 

نيب وخري رسول، وكان صلي اهللا عليه وسـلم كمـا    حنانتك وشفقتك، وجعلته خري
  . ١)أدبين ربي فأحسن تأدييب(: قال

ما أحوجنا وأحوج العامل  -نريد أن نستجلي حقيقةً  :أيها األخوة مجاعة املؤمنني
مباذا جاء حممـد  : يقول املستشرقون وضعاف النفوس من األوربيني -كله إليها اآلن 

علم  -وهم يعلمون  الذي أضافه بدينه إىل الدنيا وإىل احلياة؟ وما ؟صلي اهللا عليه وسـلم 
: ألن اهللا قال يف اليهود ومـن هـم علـى شـاكلته    !! كل شئ عن حضرته -اليقني 

)ماءهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعوإمنا الذي منعهم من اإلميـان بـه   ،)البقرة١٤٦( )ي: 
، كيف يكون هلذا النيب العريب األمـي هـذا   )البقرة١٠٩) (حسدا من عند أَنفُِسهِم(

  .الشرف الذي شرفت به بقاع األرض كلها من أوهلا إىل آخرها
                                                 

١
 السيوطي يف كتابه ،"الدالئل"والسرقسطى يف كتابه " األمثال"ذكرها العسكري يف كتابه  جاء بعده روايات 
جمموعها أن  ويؤخذ من .وأبو نعيم األصفهاين يف تاريخ أصبهان،  "أدب اإلمالء"سمعاين يف وابن ال" اجلامع الصغري"

كانت لغة  : (اللّه ، مالك أفصحنا ومل خترج من بني أظهرنا؟ فقال يا رسول: عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه قال 
وأن علي بن أيب طالب   ).فحفظنيها جربيل ، فلذا كنت أفصح العرب -خفيت آثارها  -قد درست  إمساعيل

واحد، ونشأنا يف بلد واحد ، وإنك لتكلم العرب بلسان ما نعرف  يا نيب اللَّه حنن بنو أب: رضي اللَّه عنه قال له
وأن أبا بكرب رضي اللَّه عنه  ).بكر ونشأت يف بين سعد بن ،إن اللَّه عز وجل أدبين فأحسن تأدييب: (فقال؟ أكثره

  .ا يقرب منهسأله مثل ذلك ، فأجاب مب
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٢ 

 

جاء فوجد األرض كلها تعج من الظلم والظاملني،  صلي اهللا عليه وسلمهذا النيب 
والفساد واملفسدين، واحلكام الطغاة يف كل ناحية من أرجاء الربية أمجعني، والضعيف 

ماذا فعل هذا  ى له، وال جيد من يقف جبواره،ال معني له، وال مساعد له، وال مقو
   النيب بتأييد اهللا عز وجلَّ له بشرعه؟

نعلم علم اليقني أن املعدات واآلالت، واملصانع واملتاجر واملزارع، ال تشتغل 
ى إصالح وإمنا الذي يشغلها هو اإلنسان، فيتوقف إصالح ذلك كله عل ،من نفسها

ويعمل فيه، وزاد اإلنتاج يف  إليهإذا صلح اإلنسان صلح أي مكان يذهب  .اإلنسان
أي عمل يعمل فيه، وكان اإلتقان رائد أي عمل يخرجه ألهله وذويه، كانت الثقة 

وال عيب ا ليس فيها غشم يأخذون البضاعة وهم على يقني أم  ،زائدة ألأل
  .منييتعاملون مع رجل صفته أنه أ

  وذلك ليس  -إصالح البشرية من كل أدوائها صلي اهللا عليه وسلم فجعل النيب
بإصالح األفراد، وإصالح األفراد ال يكون بعالج  -يف زمانه ولكن إىل يوم الدين 

أجسامهم، وال بنيان بيوم وجتهيز شققهم، ولكن بإصالح نفوسهم، وإصالح 
ه اهللا يف كل عمل، ويريدون رضاه عز أخالقهم، وإصالح قلوم، حىت يبتغون وج

وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه : (نحركة، ويعملون وهم يقولون ويرددووجلَّ يف كل 
  ).التوبة١٠٥() عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ

  :ولذلك نأخذ مثاالً واحداً من أمانته صلوات رىب وتسليماته عليه
لكفار من هذا النيب، وحرصهم على قتله أو سجنه أو تعلمون مجيعاً مدى غيظ ا

وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَرواْ ليثْبِتوك أَو ( :وعقدوا املؤمترات من أجل ذلك نفيه،
رِيناكالْم ريخ اللّهو اللّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتاألنفال٣٠( )ي( .

 - أراد أصحابه اخلروج لشدة ما جيدون من أنواع التعذيب اليت تفننوا فيها وعندما
مل أي شئ من أمتعتهم وأمواهلم، ويعتربون أمتعتهم وأمواهلم حبكانوا ال يسمحون هلم 

  .ودورهم غنيمة هلم، بل كانوا يضطروم ألن يهاجروا بليل
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٣ 

 

ألشياء الثمينة ومع ذلك كان أهل مكة ال يستأمنون ودائعهم وأمواهلم وا
عندهم إال عند حضرة النيب، فكأنه خزانة البنك الرئيسية اليت توضع فيها مجيع الودائع 

شية اليت خيافون عليها من السرقة أو الضياع أو غري ذلك، وبنك مل يكن أمامه رالقُ
  .حراس وال عليه أمن، ولكن الذي حيرسه هو رب الناس عز وجلَّ

ماذا  -  بعد أن أذن له مواله أن يهاجر - هللا عليه وسلموفكَّر النيب صلي ا 
دوهم وهم أخذوا أضعاف أضعافها من أصحابه، وجر! يصنع بودائع القوم؟

ومقتدى  - وأخرجوهم عراة من مكة، واستولوا على كل ضياعهم ودورهم وأمواهلم
املثل  ولكنه ضرب - أن هذا املال يكون تعويضاً ألصحابه عما نزل م: العقل يقول

  !! األعلى يف العامل كله من قبل ومن بعد
بن أىب طالب رضي اهللا عنه وكرم اهللا وجهه، وأعطاه  جاء بابن عمه على

ا، وأمره أن يكشفاً مدوناً فيه أمساء الودائع وأصحاى يف مكانه ثالثة أيام بعد هجرته قَب
ها إىل أهلهالريد.   

الَ (: الذي يقول فيه سيد األولني واآلخرين ينإن هذا هو الد !!!ما هذا األمر؟
ةَ لهانال أَم نمانَ لمدين األمانة، وإذا الصالة مل حتقق هذا اهلدف املنشود   .٢)إِي - 

إِنَّ الصالةَ تنهى عنِ (: فهي صالة غري مقبولة عند اهللا عز وجلَّ -وهو األمانة 
  ).العنكبوت٤٥() الْفَحشاء والْمنكَرِ

أمانة الكلمة، فإذا جلس مع رجل وتكلم الرجل  .. للمسلم األمانة فأول خلُقٍ 
لقول النيب عليه أفضل الصالة وأمت  ،ى ذا احلديث إىل غريهال يفض إليه حبديث

إِذَا حدّثَ اإلنسانُ (: وقوله ألحد أصحابه ليعلمهم ،٣)املَجالس بِاألمانة:(السالم
   .٤)ى الْمحدّثُ الْمحدثَ يلْتفت حولَه فَهِي أَمانةٌحديثاً فَرأَ

                                                 

٢
  .صحيح ابن خزمية عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

٣
  .سنن أىب داوود عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

٤
 .البيهقي يف الشعب عن جابر رضي اللَّه عنه، ومسند أمحد برواية قريبة 
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٤ 

 

أمانة يف  .. أمانة يف الشراء .. أمانة يف الوزن .. أمانة يف الكيل .. أمانة يف البيع
ين الذي أمانة يف كل شئ، ألن هذا هو الد .. أمانة يف األعمال والصناعات .. البيوت

كما قال صلوات رىب وتسليماته  -  حه إال حسن اخلُلقوال يصل ،ارتضاه اهللا لنفسه
  .عليه

 - كما نعلم أوالدنا الوضوء والصالة -علَّم أفراد أمته مجيعاً يف البداية األمانة 
: واليت قال فيها ،ألن الغاية من الصالة هي األخالق الكرمية اليت جاء ا رسول اهللا

، فهذا رجل !!حىت عرف الكفار هذه احلقيقة .٥)َألخالَقِإِنما بعثْت ُألتمم مكَارِم ا(
يه الرسول صلي اهللا عليه فأرسل إل - كان متزوجاً بابنته السيدة زينب رضي اهللا عنها

وسلم ليوكانت ابنة  –ها سلم وهو يف مكة فرفض، فطلب منه أن يرد إليه ابنته فرد
  .وكان يتاجر ذات مرة يف بالد الشام بتجارة لقريش كلها، ورحبت جتارته –خالته 

ج للمدينة ليعلن إسالمه وأراد أن يعر، وعند عودته شرح اهللا صدره لإلسالم
فهمس يف أذنه  –ومعه جتارة القوم  -أمام املصطفي عليه أفضل الصالة وأمت السالم 

أخذت دورنا وأموالنا وكل شئ لنا فعوضنا  اًتعلم أن قريش: ستضعفنيبعض املؤمنني امل
: ذه التجارة، وإذا بالرجل الذي مل يدخل اإلميان بعد يصرخ، ويقول بصوت عال

  )).ال يكون ذلك أبداً! !أتريد أن أبدأ عهدي يف اإلسالم باخليانة؟((
أذنه أن يذهب إىل فذهب إىل النيب وأعلن إسالمه أمام حضرة النيب، مث است 
األمانات إىل أهلها، فذهب بتجارته وأخذ يوزع البضاعة على أهلها، مث قال  مكة لريد

فإين : ال، قال: هل بقى ألحدكم شئ عندي؟ قالوا ،يا أهل مكة((: أمامهم
  .))أشهدكم أىن آمنت باهللا ربا وباإلسالم ديناً ومبحمد نبيا ورسوالً

وجعلوا الناس يدخلون  ،ضربوا املثل يف العامل كله أمثال هذا الرجل هم الذين
 فاحتاً لإلسالم -يف دين اهللا أفواجا، مل يذهب جيش من أي دولة إسالمية إىل أندونيسا 

- أو جنوب أفريقيا، وإمنا الذي فتحها فرد ذهب بتجارته، ووجدوا فيه األمانة  واحد
فتعجبوا هلذه األمانة وسألوه ، ومصطفاه مها لنا اهللا، واليت أمرنا ا حبيب اهللاليت علَّ

                                                 

٥
  .رضي اهللا عنه مسند اإلمام أمحد والبيهقي يف سننه الكربى عن أىب هريرة 
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وال . فآمنوا باهللا ودخلوا يف دين اهللا عز وجلَّ أفواجاً ،فشرح هلم حاله ،عن سرها
  .صالح للبشرية إال بالرجوع إىل هذه األخالق

إِنَّ أَحبكُم إِلَي أَحاسنكُم أَخالَقاً املوطَّؤونَ (: قال صلي اهللا عليه وسلم
إنَّ أَثْقَلَ ما وضع يف (: وقال صلي اهللا عليه وسلم. ٦)فاً، الَّذين يألَفُونَ ويولَفُونَأَكْنا

نسح لُقخ ةاميالق مواملؤمنِ ي دعوا اهللا وأنتم موقنون ا: أو كما قال .٧)ميزان
  .باإلجابة

  اخلطبة الثانية 
وأشهد  .ا من عباده املؤمننياحلمد هللا رب العاملني الذي أكرمنا باإلسالم وجعلن

وأشهد أن  .قهحيب من خلقه من كان على خلُ ،أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
م وبارك على اللهم صلِّ وسل .سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله الصادق الوعد األمني

. ينوالشفيع األعظم جلميع اخلالئق يوم الد ،وإمام املرسلني ،سيدنا حممد خري النبيني
  ... وبعد

  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
أنه ال صالح اآلن ألحوال العامل كله إال  -علم اليقني  -وأنتم تعلمون  

بالرجوع إىل األمانة اإلسالمية، فإن من قون باحلرية واملدنية والدميقراطية كل يتشد
فئران جتارب بضاعتهم فيها غش جتارى، ويضحكون على الفقراء واملساكني وجيعلوم 

جيرت هذه األدوية استخدموها عندهم، وإذا مل تصلح بون فيهم أدويتهم، فإذا صح
وإذا اخترعوا سالحاً جديداً افتعلوا حرباً مع أي دولة فقرية . حرموها فيما بينهم

جربوا يف املستضعفني أسلحتهملي !!  
مي، دين األمانة، دين ق الكرلكن اإلسالم ليس على هذه الشاكلة، إنه دين اخلُلُ

  .دين املروءة، دين األخالق الكرمية كلها ،الوفاء بالعهد، دين الكرم والشهامة

                                                 

٦
  .اين عن أىب هريرة رضي اهللا عنهالطرب 
  .رضي اهللا عنه مسند اإلمام أمحد وصحيح ابن حبان عن أىب الدرداء ٧
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٦ 

 

وجلَّ لنا منوذجاً يف القرآن الكرمي ملشكلة اقتصادية عويصة مر ت ضرب اهللا عز
بديارنا مصر، شح املاء ومل يأت النيل ملدة سبع سنني، وال مطر وال غري ذلك، وكانت 

املشكلة؟ رجلٌ واحد أخذ على عاتقه  تمصر، كيف حلَّ كلة املشكلة رؤيا رآها مبداي
) اجعلْنِي علَى خزآئنِ اَألرضِ إِني حفيظٌ عليم(: وقال للملك !!هذه املشكلة حلَّ

  ).يوسف٥٥(
وجلَّ ومر ت السبع سنني طلب أن يتوىل وزارة االقتصاد، فأكرمه اهللا عز

ومل يتأثر رجل من أهل مصر، بل كانت املشكلة قد وصلت إىل فلسطني وبالد العجاف 
الشام، فكان أهل الشام وأهل فلسطني يأتون إىل مصر ومعهم الذهب والفضة 
ويأخذون من األقوات اليت ادخرها هذا الرجل األمني، ومل تتأثر البلد كلُّها ذه 

ووضعها يف سياقه  ،ا ذكرها القرآنألنه رجل أمني، ونظم األمور كم املشكلة، ملاذا؟
بل  - النوراين الذي أهلمه به الرمحن عز وجلَّ، حىت مرت الفتنة بسالم ومل يشعروا ا

ألن الذي توىل األمر رجل  -تعدوا إىل اجلريان وكانوا يطعموم وحيلون مشكالم
  .أمني

! !روءةعندهم شهامة وم! !فما أحوج البشرية اآلن إىل رجال أمناء صادقون
وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه ( :وإذا عملوا شعارهم قول اهللا! !عندهم جودة يف العمل

إِنَّ ( :وصناعتهم عليها قول رسول اهللا). التوبة١٠٥() عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ
هنقتالً أَنْ يمع كُمدلَ أَحمإِذَا ع بحالَـى يع٨)اهللا ت.   

نسأل اهللا عز وجل أن يصلح أحوالنا، وأحوال أوالدنا وبناتنا، وأحوال أهل 
   . جمتمعنا أمجعني
  ...  مث الدعاء.... 

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

 
                                                 

٨
  .أخرجه البـيهقيي فـي الشعب عن عائشة رضي اهللا عنها، وأبو يعلـى وابن عساكر وغريهم 


