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 وجعله منوذجاً ،دينه وأعلى شأن حبيبه ومصطفاه أعز ،احلمد هللا رب العاملني
  .و إماما للسعداء يوم لقاء اهللا ،حيتذي به يف الدنيا

 ،ه بدين اإلسالمأرسل لنا نبي ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
صلح حال كل شيء يو قرر فيه  ،لصالح الدنيا وصالح العباد يوم الزحام وجعله ديناً

  .األفراد و األمم واألنام
وأشهد أن سيدنا حممدا عبد اهللا ورسوله احلكيم الذي علمه العزيز احلكيم 

وهو  القرآنيةخالق هذه احلياة فهو النموذج األمت لألفكان منوذجا يف كل شيء يف 
رية يف العبد األول يف طاعة رب الربية وهو املثال األكمل الذي حيتذي به مجيع البش

العالقات االجتماعية و هو الزعيم األوحد يف تأسيس دولة مدنية عصرية ربط فيها بني 
    حكيمة نبوية على منهج رب العاملنيالدين والدنيا بطريقة 

والشفيع  اآلخرينوإمام  األولنياللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد سيد 
لى آله وصحبه وكل من اهتدى جلميع اخلالئق يوم الدين صلى اهللا عليه وعاألعظم 

  داه إىل يوم الدين وعلينا معهم أمجعني آمني آمني يارب العاملني
  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني

ويف هذا  ،عن جوانب العظمة يف هذا النيب الكرمي وحديثاً يتساءل الناس قدمياً
الدالرءوف ين احلكيم الذي جاءنا به من عند الرب وهاكم نكشف  ،وجلَّ الرحيم عز

ين الذي جاء به النيب ومن عظمة هذا الد ،لكم عن جانب واحد من عظمة هذا النيب
  :صلى اهللا عليه وسلم

 بثَع يعتقدون  -يف زمانه وقبله  -صلى اهللا عليه و سلم وكان الناس  النيب
فرغ لعبادة أن الرسل واألنبياء وكتب السماء تدعوا إىل عبادة اهللا والزهد يف الدنيا والت

  .اهللا لعباده املؤمنني أعدهايف الدرجات اليت  رجاًء ؛اهللا واالنكباب علي العبادة بالكلية
وملا بعث النيب ر هذه املفاهيمصلي اهللا عليه وسلم جاء ليغي، ليلِّعم محوله  ن
اهللا بعث هذا الدين ليصلح به حال الدنيا للمؤمنني  أنين يوم الد إيلومن بعده 
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يف تكوين دولته  عملياً لنا مثاالً ىعطأو ،املعاصرين يف كل زمان ومكانالسابقني و
  : لنا فيه وجلَّ نتيقن بقول اهللا عز حىت ،نية الدينية العصريةداملَ

  )األحزاب٢١( )قَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌلَ(

فوجد  ،اإلسالميةنية علي القواعد دؤسس دولة مقيم وياملدينة لي إيلهاجر 
ووقع معهم وثيقة  ،وتفاوض معهم ذهب إليهم أما بد فأول  ،يسكنون فيها اليهود
حلسن التعايش وحسن اجلوار واالئتالف يف مواجهة املصاعب  )وثيقة املدينة( :تسمي

  .يف املدينة أسسهااليت تواجه هذه الدولة العصرية اليت 
االقتصادية فوجد اليهود يسيطرون علي االقتصاد بلدته  أحوال إيلمث نظر 

ويكادون حيتكرون جتارة  ،التجارات أنواعاليت تتم فيها كل  األسواقعندهم  ؛كله
 ،للشراء منهم أسواقهم إيلواملسلمون ال غين هلم عن الذهاب  ،الذهب وجتارة السالح

ر الطاقات اليت بني وفج ،اهللا هلام منإيف املدينة وخططه ب ا واختار مكاناًنبوي ختطيطاً أفبد
   .يف عاله مع شدة عالقتهم القوية باهللا جلَّ ،حيت يربعوا يف هذه احلياة أصحابه

يتاجروا  أن أمرهمفخطط السوق و ،مكة كانوا مهرة يف التجارة أهل أنوجد 
وقد كان ذلك بفضل اهللا  ،فيه ليستغنوا يف بيعهم وشرائهم واقتصادهم عن اليهود

  .سلمول اهللا صلي اهللا عليه ووختطيط رس
 أن فأرادالتمر النخيل و إالو ال يزرعون  يأكلونالقوم يف املدينة ال  أنووجد 

فدعا ذوي الطاقات وذوي  ،أعداؤهميكتفوا من الناحية الغذائية حيت ال يتحكم فيهم 
وزراعتها الزراعة اليت  ،أرضها إصالحالنظر يف الصحراء و إيلاملواهب الزراعية 

فقال صلوات ريب  ،يشجعهم علي ذلك عاماً صدر قانوناًأو ،املدينة أهلجها سكان حيتا
   :وتسليماته عليه

  ١)ميتة فهي له أرضاً أحيامن (

                                                 
  رضي اهللا عنه  رواه البخاري عن عمرو بن عوف ١
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 ،أصلحها ألنه ،خترج النبات فهي له أرضاوجعلها  أرضاًمن استصلح  أن أي
   .واإلصالحللصالح  تشجيعاً

زراعة  إيلفدعاهم  ،ايزرع فيه أنخر مبا ميكن ذووجد طرقات املدينة ت
 -  هذه أيامنافقط كما نري يف  )بالفيكس( وليس - املثمرة باألشجارالطرقات 

   :وشجعهم علي ذلك فقال
 أو إنسانمنه  فيأكل يزرع زرعاً أو ما من مسلم يغرس غرساً(

  .٢)وكان له به صدقة إالحيوان  أوطائر 
يعملوا حيت  أنطلب منهم بل  ،للقعود علي املعاش أوللتقاعد  ومل جيعل هلم سناً

  : فقال صلي اهللا عليه وسلم، ة الدنيااخيرجوا من هذه احلي
  ٣)لو قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها(

من  ليأكلويزرع  ،قبلهمن كان  مما زرع أكللقد ، والفسيلة هي صغار النخل
  .السالم أمتصالة وال أفضلرسولنا عليه  إليهااليت نبهنا  اإلسالمة اهكذا حي ،بقي بعده

ال اجلشع حيت ال ينتشر الغش و ،ووضع قواعد للتجارة ،ووضع قواعد للزرع
يف هذا الباب يعجز  األمثلةو .ة حياة مثاليةاوتكون احلي ،ال االحتكار وال الطمعو

تطلعوا عليها يف ما ورد يف سرية  أنالوقت عن سرد بعضها ولكنكم تستطيعوا 
 .ليه وسلماهللا ع ىرسول اهللا صل أصحاب

هذا اتمع ال غين له عن الصناع الذين يعملون يف كل املهن اليت  أنووجد 
 مواهبهم يف الباب الذي عمالإاملواهب علي  أصحابفشجع  ،اإلنسانحيتاجها 

هم ويشجعهم علي ثَّحويزورهم لي إليهموكان يذهب  ،يظهرون فيه نبوغهم وابتكارهم
هذا العمل امسك  بآثارل شاق ويده متلطخة يعمل يف عم فعندما وجد رجالً ،ذلك

  : كما يف األثر - بيده وقبلها وقال
                                                 

  البخاري ومسلم عن أنس رضي اهللا عنه ٢
    أنس بن مالك رضي اهللا عنه أمحد والبخاري عن ٣
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  )هذه يد حيبها اهللا ورسوله(
 أنبل طلب منهن  ،نه صلي اهللا عليه وسلم مل يترك النساء قعيدات البيوتأحيت 

م فقد جاء مبعلمة تعلِّ !!حيت زوجات النيب ،اتمعو أنفسهنيتعلمن حرفة ليساعدن ا 
النيب حفصة القران الكرمي  أصحاب استحفظولذلك  ،الكتابة – يدة حفصة زوجتهالس
  .كانت كاتبة ألا ،مجعوه أنبعد 

زوجات النيب  رأتوعندما  ،وتعلمت زينب بنت جحش صناعة الغزل والنسيج
تشتري الصوف من  ؛يشتركن معها يف العمل أنبعضهن ليس هلن عمل طلبت منهن 

 اإلنتاجمث تبيع هذا  ،وبعضهن يعمل يف النسج ،الغزلوبعضهن يعمل يف  ،السوق
  .وتتصدق بالثلث الباقي ،وتبقي الثلث ،أخريوتشتري بثلث مثنه بضاعة 

بكل املستحدثات العصرية  األخذعلي  كان النيب صلي اهللا عليه و سلم حريصاً
ذكر له  أنبعد  - جاء لزيد بن ثابت رضي اهللا عنه  ،أوانهيف زمانه ويف عصره و

وحيفظ الكثري من سور  ،م وكان سنه ال يزيد عن ثالثة عشر عاماًنه غالم معلَّأ ألنصارا
كتب منهم وال آمنهم  تأتيين ألنينتتعلم يل لغة اليهود  أن أريد ،يا زيد :قال له ،نآالقر

فذهبت وتعلمت (( :قال زيد !!جالءاألنبوغ هؤالء السادة  إيل فانظر .اإلسالمعلي 
 أحسنهو يتقن اللغة رجع وو ،))عشر يوماًمخسة يف  -غة اليهود وهي ل - السريانية

   ٤.اآلخرونش يف الرسائل اليت يرسلها له غفال ي اًليكون معه مترمج ،أهلهامن 
املراكز التدريبية لتدريب  فأسس ،الدولة العصرية البد هلا من قوة دفاعية أنعلم 

 ونزل عليه قول رب ،ينيهدم هذا الد  أن أرادتعرضوا ملن  إذااملسلمني علي اجلهاد 
  : العاملني

)ةن قُوم متطَعتا اسم موا لَهدأَعاألنفال٦٠) (و(  
  : فقال علي حسب زمانه

                                                 
  الترمذي وأبو داوود ٤
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)٥)القوة الرمي إن أال ،ميالقوة الر  
مبثابة  ألا ،الصواريخ والطائرات :و القوة يف عصرنا هذا. الرمي بالسهام :يأ

    .األعداءرب مع السهام يف احل
وكان حيضر  ،علي الرمي -  وكباراً صغاراً -ريب املسلمني دلت معسكراً قاموأ

  : بنفسه ويقول هلم
صانِعه يحتِسب في صنعته  ؛اللَّه لَيدخلُ بِالسهمِ الْواحد ثَلَاثَةً الْجنةَ إِنَّ(

،بِه يامالرو ،ريالْخ  دمالْموقَالَ .بِهوا: ومرلَأَنْ توا، وكَباروا ومار بأَح 
الْمسلم باطلٌ إِلَّا رميه بِقَوسه،  ، كُلُّ ما يلْهو بِه الرجلُإِلَي من أَنْ تركَبوا

،هسفَر هيبأْدتو لَهأَه هتبلَاعموقالْح نم نه٦).، فَإِن  
مر النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ يقيم بينهم مسابقات ن صلى اهللا عليه وسلم كاو

  :على نفر من أَسلَم ينتضلون، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 :قال .وأنا مع بين فالن ارموا ،فإن أباكم كان رامياً ،بين إمساعيل اارمو(

ما لكم ال  :عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا ،فأمسك أحد الفريقني بأيديهم
ارموا فأنا  :عليه وسلم قال النيب صلى اهللا !؟كيف نرمي وأنت معهم :قالوا ؟ترمون

  ٧)معكم كلكم
 .  

                                                 
٥
 رضي اهللا عنه صحيح مسلم عن عقبة بن عامر 
إن اهللا عز وجل يدخل ( :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولقال عقبة بن عامر روى أبو داود عن  ٦

وأن ترموا  ،وارموا واركبوا .ومنبله ،والرامي به ،صانعه حيتسب يف صنعته اخلري ؛بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة
ومن  .ورميه بقوسه ونبله ،ومالعبته أهله ،تأديب الرجل فرسه :ن اللهو إال ثالثليس م .أحب إيل من أن تركبوا

  ).كفرها :أو قال - ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإا نعمة تركها
 .البخاري ومسلم عن سلمة بن ألكوع رضي اهللا عنه ٧
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بتربية  أمرهم ،اليت حتدد مصري املعارك يف عصره األسلحةملا كان اخليل من و
 ،وعمل مسابقات هلا ،وتدريبها علي فنون القتال ،وجتهيز مزارع خاصة هلااخليول 

   :وقال هلم يف شاا
  ٨)يوم القيامة إيلاخليل يف نواصيها اخلري (
  :وقال مشجعا هلم

فإن شبعه  ،بوعده باهللا وتصديقاً إمياناً ،يف سبيل اهللا ن احتبس فرساًم(
٩)يوم القيامة ه وروثه وبوله يف ميزانهوري.  

  ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة ،كما قال أو
  :اخلطبة الثانية

نا داه وجعلنا من عباده املسلمني، ونسأله عز أكرم احلمد هللا رب العاملني، الذي
تمت اإلميان يف قلوبنا حىت وجلَّ أن يثبرتِّل علينا سكينته، وأن يعلينا نعمته، وأن ي 

شريك له، إله  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال .يتوفانا مسلمني ويلحقنا بالصاحلني
  :دوالضد والن ،والوزير واملثيل الشبيه والنظري،تعاىل يف مسائه، وترتَّه يف عليائه عن 

)ريصالْب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم سالشورى١١)(لَي(  
وأشهد أن سيدنا حممداً عبورسولً اهللا ده من خلقه وخليلُه، وصفيه، هداه اهللا عز 

  .لديه منه ليقبل به عليه فيفوز مبا ه ما حيبهفبه إليه، وعر وجلَّ
ووفقنا أمجعني للعمل  ،سيدنا حممد وارزقنا هداه اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على

واحشرنا مجيعاً  ،هللا، واجعلنا أمجعني حتت لواء شفاعتهاالدنيا يا  سنته يف وإتباعبشريعته 
  ...أما بعد  .العاملني يا رب ،آمني.. آمني  ،يوم الدين كيف جنت يف جواره

  :مجاعة املؤمننيفيا أيها األحبة 
                                                 

  .عن عروةَ بنِ اجلَعد رضي اهللا عنهالبخاري ومسلم   ٨
٩
  . ي ومسلم عن أىب هريرة رضي اهللا عنهالبخار 
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بالقوانني  أصوهلاد قوانينها وم الدولة العصرية وقعي اهللا عليه وسلَّجهز النيب صلَّ
 ،فلذلك دانت له اجلزيرة العربية ،لكنه انفتح علي كل ما كان يف العصر ،الشرعية

ساروا علي هذا النهج القومي  ألم ،مجعأالعامل  -ودان لدولته وخللفائه الراشدين 
   .سلمالنيب الكرمي صلي اهللا عليه و أسسهالذي 

علي الركعات يف  اإلسالمرو صوقَ ،فلما تراجع املسلمون عن هذا النهج الكرمي
احلياتية  األموروتركوا  ،وعلي تالوة القرآن ،العمرة واحلج إيلوعلي التوجه  ،املساجد
 دواؤنا حيت ،وصناعاتنا وحاجاتنا ،أرزاقنايتحكمون فينا ويف  أصبحوا ،لآلخرين
  .اجلانب الذي ركز عليه نبينا أمهلنا ألننانستغين عنهم  أنال نستطيع  أصبحنا

وطالبوا الناس بعدم الدخول يف هذه  اإلسالم إيلوزاد بعض اجلهالء ممن ينتسبون 
وهذا خيالف ما  ،الصاحلات الظاهرات األعمالوقصر احلياة علي العبادات و ،امليادين

  .سلمسيدنا رسول اهللا صلي اهللا عليه وعليه وما كان  ،به اهللا أمرنا
 إناحلني فإننا سنستيقظ يف هذا الوقت و -  املؤمنون اإلخوة أيها -لكن ابشروا 

فقد قال صلي اهللا عليه و  ،رسول اهللا أسسهااليت  لإلسالمسرية وسنعيد امل ،شاء اهللا
  سلم يف حديثه الشريف 

 يأيتم من خالفهم حيت قائمة باحلق ال يضره أميتال يزال طائفة من (
  ١٠)اهللا وهم علي ذلك أمر

  .)أوهلامبا سعد به  األمةيسعد آخر هذه  إمنا( :وورد يف األثر
  ........ مث الدعاء........... 

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

                                                 
 .عن ثوبان رضي اهللا عنه البخاري ومسلم  ١٠


