
اهلجرة ويوم عاشوراءى اهللا عنه املهاجر من هجر ما  )١ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


ألنه املتوىل   سبحانه وتعاىل  هدِمح أَ . املؤمنني عز وم ، املتقني العاملني، ويلِّ   هللا رب  احلمد

 ،وصاحب اجلود والكرم   ، واهب الفضل  !!سبحانه.. سبحانه . أمجعني جلميع منن اخللق  
، ويعفو عمن يشـاء وإن      !!  ولو كانوا مشركني وجاحدين    - يهب النعم لكل البشر   

 .طال عمرهم يف عمل املعاصي والفحشاء
ـ ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد          ت  حييي وميي

ه  وصفي ،ه اهللا ورسولُ  دبوأشهد أن سيدنا حممداً ع    ،   وهو على كل شئ قدير     ،بيده اخلري 
تـه،   وجعله نعمة جلميع بريبه برمحته،بعنايته، وأد عز وجـلَّ ه اهللا  توالَّ،همن خلقه وخليلُ  

 مشى على هديه وقام بشريعته، واهلالـك  ن فالناجي م .وجعله يوم القيامة باب سعادته    
من خالف أمره وحاد عن سهِتن. 

 ، للخالئق أمجعنيس الرب وسلم وبارك على سيدنا حممد مبدأ اخلري، وأُ   اللهم صلِّ 
 )أما بعد (. الدين وكل من اهتدى ديه إىل يوم،وعلى آله وصحبه

وحنن على أبواب عام هجري جديد، يتساءل كثري من  :فيا أيها األخوة املؤمنون
 !! ولكننا نلمح فيه معىن فريداً وجديداً-  قد يكون معاداً- الناس سؤاالً

  من مكـة إىل املدينـة؟   وسلمصلى اهللا عليه ملاذا هاجر رسول اهللا     :أما السؤال فهو  
 إذا كان ال ،أن يهاجر اإلنسان حبثاً عن املال -كما نرى اآلن    -س  واملعتاد يف دنيا النا   

 أو يهاجر حبثاً عن منصب كرمي إذا كانت نفسه تتوق       ،حيصله يف موطنه إال مبشقة بالغة     
 وال جيد دواء لتلك العظمة يف بلدته وموطنه، أو يهـاجر            ،إىل أن يكون رجالً عظيماً    
 فيهاجر حبثاً عن طبيب ماهر يف بلد آخر         ،يف بلدته  األطباء   ىعللعالج إذا كان به داء أَ     

ليعاجله من الداء الذي يشكو منه، وهذه األشياء كلها قد عرضها الكـافرون علـى               
______________________________________________ ___ 

 .هـ١٤١٥جة  من ذي احل٢٧م املوافق ٢٦/٥/١٩٩٥كانت هذه اخلطبة مبسجد النور حبدائق املعادي حمافظة القاهرة يوم اجلمعة  1
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) ٢ (اهلجرة ويوم عاشوراءى اهللا عنه املهاجر من هجر ما  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 . وسلمصلى اهللا عليهرسول اهللا 
وا زحفه فُوِقه، ومل يستطيعوا أن يرم أَماهيعبعد أن أَ -د اجتمعوا فيما بينهم فق

فأمجعوا رأيهم أن  -عز وجلَّ ها إىل حضرة عالم الغيوباملقدس على القلوب ليسوق
 أو  من أهواٍء،عرض عليه كل ما تتوق إليه النفس البشرية ي،يرسلوا رجالً منهم

  !! أو ملذاتشهواٍت
 قَالَ ذَات يوٍم ـ وهو  قَالَ ذَات يوٍم ـ وهو --  وكَانَ سيداً حِليماًوكَانَ سيداً حِليماً  --عتبةَ بن رِبيعةَ عتبةَ بن رِبيعةَ فقد ذهب إليه  {

ـٰ: : ِدي قُريٍش ورسولُ اللَِّه جاِلس وحده ِفي الْمسِجِد ِدي قُريٍش ورسولُ اللَِّه جاِلس وحده ِفي الْمسِجِد جاِلس ِفي ناجاِلس ِفي نا ـٰي ٍش أَالَ يير قُرشعٍش أَالَ ا مير قُرشعا م
ـٰأَقُوم ِإٰىلأَقُوم ِإٰىل ـٰ ه ِه هلَيع ِرضفَأَع ،هِهذَا فَأُكَلملَيع ِرضفَأَع ،هاَء، ذَا فَأُكَلما شهّأَي هِطيعها، فَنضعلَ بقْبأَنْ ي لَّهوراً لَعاَء،  أُما شهّأَي هِطيعها، فَنضعلَ بقْبأَنْ ي لَّهوراً لَعأُم 

 ِحني ذَِلكا ؟ وّنع ّكُفيو ِحني ذَِلكا ؟ وّنع ّكُفيِد املُطَِّلِب وبع نةُ ابزمح لَمِد املُطَِّلِب أَسبع نةُ ابزمح لَمأَسعنه اللَّه رضيعنه اللَّه رضي ابحا أَصأَورو ، ابحا أَصأَورو ،
  ..ا أَبا الْوِليِد فَكَلمها أَبا الْوِليِد فَكَلمهـٰـٰ، فَقُم ي، فَقُم يبلٰىبلٰى: : رسوِل اللِّه يِزيدونَ ويكْثُرونَ، فَقَالُوارسوِل اللِّه يِزيدونَ ويكْثُرونَ، فَقَالُوا

ـٰ: :  فَقَالَ فَقَالَ وسلمصلى اهللا عليه   رسوِل اللِّه رسوِل اللِّه جلَس ِإٰىل جلَس ِإٰىلفَقَام عتبةُ حتٰىفَقَام عتبةُ حتٰى ـٰي ي كّأَِخي ِإن نا اب كّأَِخي ِإن نا اب
 تيأَت قَد كِّإنِب، وسّكَاِن ِفي النالْمِة، وِشريِة ِفي الْععّالس ِمن تِلمع ثُ قَديا حِّمن تيأَت قَد كِّإنِب، وسّكَاِن ِفي النالْمِة، وِشريِة ِفي الْععّالس ِمن تِلمع ثُ قَديا حِّمن

 فَرّقْت ِبِه جماعتهم، وسفَّهت ِبِه أَحالَمهم، وِعبت ِبِه آِلهتهم  فَرّقْت ِبِه جماعتهم، وسفَّهت ِبِه أَحالَمهم، وِعبت ِبِه آِلهتهم ؛؛قَومك ِبأَمٍر عِظيٍمقَومك ِبأَمٍر عِظيٍم
 ِمن آباِئِهم، فَاسمع ِمين أَعِرض علَيك أُموراً تنظُر ِفيها  ِمن آباِئِهم، فَاسمع ِمين أَعِرض علَيك أُموراً تنظُر ِفيها رت من مضٰىرت من مضٰىوِدينهم، وكَفََّوِدينهم، وكَفََّ

ـٰ((: :  وسلمصلى اهللا عليه   اللَِّه اللَِّه فَقَالَ رسولُ فَقَالَ رسولُ..لَعلَّك أَنْ تقْبلَ ِمنها بعضهالَعلَّك أَنْ تقْبلَ ِمنها بعضها ـٰقُلْ ي ِليِد قُلْ يا الْوِليِد ا أَبا الْوا أَب
عمأَسعمأَس((..    

ـٰ: : فَقَالَفَقَالَ ـٰي يا ابـٰا اب ه ِمن ا ِجئْتِبم ِريدا تمِّإن تأَِخي ِإنْ كُن ـٰن ه ِمن ا ِجئْتِبم ِريدا تمِّإن تأَِخي ِإنْ كُن االًنِل ماالًذَا الْقَوِل ما ،،ذَا الْقَونعما  جنعمج 
  رّفْناك علَينا حتٰىرّفْناك علَينا حتٰى ش ش،، تكُونَ أَكْثَرنا ماالً، وِإنْ كُنت ِإنّما تِريد شرفاً تكُونَ أَكْثَرنا ماالً، وِإنْ كُنت ِإنّما تِريد شرفاًلَك ِمن أَمواِلنا حتٰىلَك ِمن أَمواِلنا حتٰى

ـٰ،، كُنت تِريد ملْكاً كُنت تِريد ملْكاًالَ نقْطَع أَمراً دونك، وِإنْالَ نقْطَع أَمراً دونك، وِإنْ ِإنْ كَانَ ها، ونلَيع اكلَّكْنـٰ م ِإنْ كَانَ ها، ونلَيع اكلَّكْنذَا الَِّذي ذَا الَِّذي  م
طَلَبنا لَك الطَِّبيب وبذَلْنا ِفيِه أَموالَنا طَلَبنا لَك الطَِّبيب وبذَلْنا ِفيِه أَموالَنا ، تراه والَ تستِطيع أَنْ تردّه عن نفِْسك، ، تراه والَ تستِطيع أَنْ تردّه عن نفِْسك، يأِْتيك ِرِئياًيأِْتيك ِرِئياً

ـٰ يداوٰى يداوٰى الرّجِل حتٰى الرّجِل حتٰىغَلَب التّاِبع علٰىغَلَب التّاِبع علٰى نبِرئَك ِمنه، فَِإنّه ربّما  نبِرئَك ِمنه، فَِإنّه ربّما حتٰىحتٰى لَّ هلَع أَو ،هـٰ ِمن لَّ هلَع أَو ،هذَا ذَا  ِمن
   وسلمصلى اهللا عليه   ِإذَا فَرغَ عنه ورسولُ اللَِّه ِإذَا فَرغَ عنه ورسولُ اللَِّهالَِّذي تأِْتي ِبِه ِشعر جاش ِبِه صدرك، حتٰىالَِّذي تأِْتي ِبِه ِشعر جاش ِبِه صدرك، حتٰى

هِمن عمتسيهِمن عمتسـٰأَفَأَفَ((: :  وسلمصلى اهللا عليه   قَالَ رسولُ اللَِّه قَالَ رسولُ اللَِّه!!!!ي ي غْتـٰر ي غْتِليِدرا الْوِليِدا أَبا الْوقَالَقَالَ) ) ؟؟ا أَب : : ،معن ،معن
    ..أَفْعلُأَفْعلُ: : ، قَالَ، قَالَ))؟؟فَاسمع ِمينفَاسمع ِمين((: : قَالَقَالَ

تِرتيلٌ من . . حم  ..بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم  {{: :  وسلمصلى اهللا عليه  فَقَالَ رسولُ اللَِّهفَقَالَ رسولُ اللَِّه
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اهلجرة ويوم عاشوراءى اهللا عنه املهاجر من هجر ما  )٣ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أَعرض بِشريا ونِذيرا فَ. ٍم يعلَمونَِكتاب فُصلَت آياته قُرآنا عرِبيا لِّقَو. الرحمِن الرِحيِم
فَقَرأَها فَقَرأَها    وسلمصلى اهللا عليه رسولُ اللَِّه  رسولُ اللَِّه فَمضٰىفَمضٰى، ) فصلت-١:٤( }}  يسمعونَأَكْثَرهم فَهم ال

بتا عهِمعا سِّه، فَلَملَيعبتا عهِمعا سِّه، فَلَملَيأَلْقٰىعو ،لَه تصأَلْقٰىةُ أَنو ،لَه تصةُ أَنلَيِمداً عتعِرِه مظَه لْفِدِه خِبي لَيِمداً عتعِرِه مظَه لْفِدِه خِبي  ،هِمن عمسا يه ،هِمن عمسا يه
ـٰقَد سِمعتقَد سِمعت: :  فَسجد ثُمّ قَالَ فَسجد ثُمّ قَالَ منها منها ِللسّجدِة ِللسّجدِة وسلمصلى اهللا عليه   رسولُ اللَِّه رسولُ اللَِّه انتهٰى انتهٰىحتٰىحتٰى ـٰ ي ا ا  ي

أَبتأَبِمعا سِليِد متا الْوِمعا سِليِد ما الْوذَاكو تفَأَن ،ذَاكو تفَأَن ،{{ 
 عرفنا ذاندركه إ رالس؟ إن هذا    وسـلم  صلى اهللا عليه  ملاذا هاجر الرسول الكرمي     إذاً  

عِ  !! بعثته سرثْ ملاذا بوسـلم صلى اهللا عليـه حبيب اهللا؟ أجاب عن ذلك فقال    يا ت  :}}ِإِإنـ ن ـ م ا ا م
 مبادئ ومثل وقيم وفضـائل يريـد أن          فهو صاحب  ٣}}بِعثْت ُألتمم مكَاِرم اَألخالَقِ   بِعثْت ُألتمم مكَاِرم اَألخالَقِ   

، وال  ويف احلقيقة ال صالح ألحوالنـا . وأن ميشي الناس على هديها     ،يدعو الناس إليها  
 إال إذا انتشرت هذه القيم      ،صالح ألحوال جمتمعنا، وال صالح ألحوال البشرية كلها       

 . وسلمصلى اهللا عليه  املصطفىثَاإلميانية اليت من أجلها بِع
 ، يعذبون أصحابه  ،ه بشىت الوسائل  ؤ هذا رجل حياربه أعدا    - وإال فباهللا عليكم  

خيرجوم فقراء، مث بعد ذلك كل      ويطردوم ويستولون على دورهم وعلى أمواهلم، و      
 فليس لديهم بيـوت حيفظوـا    -  مثينة خيشى عليها من السرقة     من عنده منهم وديعةٌ   

 إال املأمون الذي أمنته السماء على وحي        ، مأمون يأمتنونه عليها   فيها، وليس فيهم رجلٌ   
ون ودائع عنده    ما ميلك   ما ميلكون وأمثن    فيجعلون عنده أعز   -  وسلم صلى اهللا عليه  السماء  

مث تأيت اهلجرة، ويستطيع أن يهاجر ويأخذ هذه األشياء كلها معه، وهي حقوق إخوانه              
 الكفار عنوة، واستولوا على أمواهلم بقـوة العتـاد          ا أخذه ىتمن الفقراء واملساكني ال   

 !!والسالح
 فقد .بادئ وامللَثُ األعلى، أن اإلميان يعين املُلَثَيعلمنا املَ  وسـلم صلى اهللا عليه ولكنه

______________________________________________ ___ 
 رواه حممد بن اسحاق ىف كتاب السرية عن حممد بن كعب القرظى  2
 .رواه صاحب مسند الشهاب عن أيب هريرة واإلمام مالك يف املوطأ والطرباين من حديث جابر 3
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) ٤ (اهلجرة ويوم عاشوراءى اهللا عنه املهاجر من هجر ما  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

فالذي ليس عنـده   {{الَ ِإميانَ ِلمن الَ أَمانةَ لَهالَ ِإميانَ ِلمن الَ أَمانةَ لَه{{ يف هذه املبادئ  وسـلم  صلى اهللا عليه  قال  
 هذا يكون إميانه ، أو يف احملافظة على األسرار، أو يف حفظ الودائع  ، الكلمة لأمانة يف نق  

وكرم  رضى اهللا عنه  طالب بن أيب، فيترك ابن عمه علي    عز وجلَّ  فيه نقص عند الواحد القهار    
ولكنه مع ذلـك     عليه القوم فيضربونه بسيوفهم،      ا يعدو  ورمب -  ينام يف فراشه   اهللا وجهه 
، ويرد األمانـات     وسلم صلى اهللا عليه   الودائع إىل أهلها بعد هجرة النيب        حىت يرد  - تركه

 .لم وسصلى اهللا عليه - إىل أهلها كلها، ألم كانوا يلقبونه بالصادق األمني
  وسـلم  صلى اهللا عليه  كم  فهكذا كان نبي  يِرععن زينة الدنيا يف سـبيل مبدئـه       ض ، 

ويزهد يف املناصب واألموال يف سبيل القيم اليت يدعو إليها، ويؤثر أن يهاجر ويـرد               
 وارتضـى مـن     ، أنزله رب العاملني    ليلقن البشرية كلها أن هذا دين      األموال إىل أهلها  

 ولو مع الكـافرين   -  اهللا، وأن ينفذوا أخالق اهللا     راعوا حق أصحابه وطلب منهم أن ي    
 أو أن ،ح لنا أمواهلمين أن يبوفليس معىن أم كافر . عز وجـلَّ   واجلاحدين من أعداء اهللا   

ألن املـؤمن دائمـاً    أو يترك لنا التعرض ألعراضهم، ،يطلق اإلسالم أيدينا يف أعناقهم  
 واملبادئ  ، يف إعالء القيم اإلميانية    عز وجلَّ  خلليفة عن اهللا   اإلهلية، وا  ِلثُ املُ سوأبداً هو حار  

 .ته يف سن وسلمصلى اهللا عليه  والنيب، اليت دعا إليها اهللا يف قرآنه،اإلسالمية
 وقد وهذا الدرس، فعندما ضاقت عليهم هذه البلـدة،   رضى اهللا عنهمى أصحابه   ع

 وفيها حروجلَّ  اهللادو اهللا، لكنهم ال يستطيعون أن يعب م فيها ِبعز حة، هاجروا وتركوا ير
يف  فهم كما قال اهللا   ،  عز وجلَّ   حىت ال يفتنون عن دين اهللا      ، ودورهم وأوالدهم  ،أمواهلم
يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئٍم ذَِلك فَضلُ اللِّه يؤِتيـِه مـن           { :شأم
  ..))املائدةاملائدة--٥٤٥٤(( } يشاء

 ويلحقـه   - وقد كان من أغىن أغنياء مكة يف التجـارة         -فهذا صهيب خيرج    
ي مـن  نأ تعلمون ،يا أهل مكة  : ( ويقول هلم  ، فينثر كنانته مبا فيها من سهام      ،الكافرون
ـ     واحد  وواهللا الذي نفسي بيده لن يصل إىلَّ       ،أرماكم منكم إال ورميت ـ  بِ ه سمـن   ٍمه ______________________________________________ ___ 

 ابن خزمية وابن أيب شيبة عن أنس 4
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اهلجرة ويوم عاشوراءى اهللا عنه املهاجر من هجر ما  )٥ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كم  ال أدلُّو أَ . على أشالئي   ولن تصلوا إالَّ   ،ي سأمسك بسيفي   فإذا فنيت سهام   ،سهامي
أدلكم على مـايل فتـذهبوا إليـه وتأخـذوه          : وماذا؟ قال :  قالوا ؟على خري من هذا   

 وذهـب بدينـه     ،هم على مالـه   فدلَّ.  وسلم صلى اهللا عليه   وتتركوين أهاجر إىل رسول اهللا    
 هِلثُومبادئه وم.  وجلَّ   وإذا باحلق يرسل ب  عز    وسـلم  صلى اهللا عليه   ِقلْ اخلَ ِدرقية عاجلة إىل سي  

            }وِمن الناِس من يشِري نفْسه ابِتغاء مرضاِت اللِّه واللّه رؤوف ِبالِْعبادِ          { :يقول له فيها  
 .))البقرةالبقرة--٢٠٧٢٠٧((

   .. .. رِبح البيـع  رِبح البيـع ::أبشر يا أَبا يحىيأبشر يا أَبا يحىي{{:  وسلمصلى اهللا عليه يِب قال له الن،وعندما وصل 
 عيالب ِبحر عيالب ِبح{ !!أي بيع؟ ،  ٥}}  ر           ـمم ِبأَنَّ لَهالَهوأَمو مهأَنفُس ِمِننيؤالْم ى ِمنرتاش ِإنَّ اللّه

  . . ))التوبةالتوبة--١١١١١١(( } اجلَنةَ

 قائـداً   ، فهذا رجل منهم يأيت بعد غزوة أحـد        !!هكذا صاروا على هذا احلال    
 فـال   ،صدره لإلميـان   عز وجلَّ  من بالد الشام، ويشرح اهللا    لتجارة كبرية لقريش، آتية     

يِبصلكنه ذهب مباشرة   . حىت يؤدي التجارة إىل أهلها، مث رجع إىل املدينة ليعلن إميانه           ر 
 ألنه كان زوج - فرحاً كبرياً  فقد فرح به{إىل املدينة وأعلن إميانه بني يدي رسول اهللا       

 فوسوس إليه أحد املنافقني املنشغلني بالدنيا عن        -  ولكن اإلسالم قد فرق بينهما     ،ابنته
الدين، والذين يريدون أن يسخروا الدين يف سبيل احلصول على عرض الدنيا، ولـو              

 فإن  قد آمنتتميا هذا ما د  :  فقال له  ،عز وجلَّ  كان يف ذلك خمالفة ألوامر رب العاملني      
 فال ترجع إليهم واغنم هذا      ،قد أخذوا أموال إخوانك املؤمنني     -  كما تعلم  - الكفار

 .!!!املال فإنه مال الكافرين 
 صاح يف وجهه    أن  إالَّ - ذي شرح اهللا صدره لإلسالم    ال -فما كان من الرجل     

 فإن  ،)!! ألبدأ عهدي باإلسالم باخليانة     فواهللا ما كنت   !!أهذه نصيحتك ألخيك  : (قائالً
 : وقال يا معشر قريش    ، األمانات إىل أهلها    مث ذهب إىل مكة ورد     .اإلسالم دين األمانة  

______________________________________________ وجـزاك اهللا    ،ال:  قالوا ؟هل بقى لكم شئ عندي    : خرياً قال : ماذا تعلمون عين؟ قالوا    ___ 
 .رواه احلاكم والطرباين عن صهيب وقال الشيخان هذا حديث صحيح اإلسناد 5
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) ٦ (اهلجرة ويوم عاشوراءى اهللا عنه املهاجر من هجر ما  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  وسـلم صلى اهللا عليه   ومبحمد    وباإلسالم ديناً  فإين أشهدكم أين رضيت باهللا رباً     :  قال .خرياً
 .}  نبياً ورسوالً

 !! أي هجـرة؟ . ما أحوجنا يف هذه األيام إىل هذه اهلجرة :ملؤمنونأيها األخوة ا  
 ما أحوجنا ٧}}املهاِجر من هجر ما نهى اللّه عنه املهاِجر من هجر ما نهى اللّه عنه {{:  وسلم صلى اهللا عليه  هي اليت يقول فيها     

 -ما ظهر منها وما بطن، وإىل أن جر الغـش            -يف هذه األيام إىل هجرة الفواحش       
ولو كان يف ذلك علو شأننا وارتفاع -ن نترك الرشوة  وأ،ولو كان فيه املكسب الكبري

 .مها اهللا ويعاقب عليها العقاب الشديد ألن هذه مكاسب حر،منصبنا
إال إذا هجرنا املثل واملبادئ اليت نشرها    -أيها األخوة املؤمنون  -لن ينصلح حالنا  

حتت أمساء   -ب   والكذ  والغش ،اع واملكر د والدهاء، واخلِ  ِثب من اخلُ  ؛بيننا أهل الغرب  
ويشريون إىل من يتمسك باألمانة أنه رجل       !! ومسميات يعتقدون ويقولون أا حضارة    

 والرجل الذي يتمسك باألمانة يف التجـارة وال يغـش           !!جامد ال يصلح هلذا الزمان    
 . بل يريد أن يكون فقرياً بني الناس       !رونه بأنه إنسان ال يريد أن يعيش       بل يعي  !!يعاتبونه

 :نقول كما قال القائلنريد أن 
 رابــ  وبيين وبني العاملني خر       ـبيين وبينك عامالذى ليت 

 إذا صح منك الود فالكل هين         وكل الذي فوق التراب تراب
املُسِلم من سِلم املُسِلمونَ ِمن ِلساِنِه ويدِه، واملؤمن مـن      املُسِلم من سِلم املُسِلمونَ ِمن ِلساِنِه ويدِه، واملؤمن مـن      {{:  وسلم صلى اهللا عليه  قال  

______________________________________________ ٨}}املهاِجر من هجر ما نهى اللّه عنهاملهاِجر من هجر ما نهى اللّه عنهآمن جاره بوائقه، وآمن جاره بوائقه، و ___ 
 أن رسول {: )باختصار( وغريها من كتب السنة   عن عائشة رضى اهللا عنهااملستدرك على الصحيحنيوهناك رواية ثانية أورها صاحب  6

ِإنْ تحِسنوا تـردوا  ِإنَّ هذا الرّجلَ ِمنّا حيثُ قَد عِلمتم وقَد أَصبتم لَه ماالً فَ    : اهللا بعث إىل السرية الذين أصابوا مال أيب العاص، وقال هلم          
فردوا عليه مالـه  : بل نرده عليه قال  : قالوا،  يتم ذِلك فَهو فَيُء اهللا الّذي أَفاَءه علَيكُم فَأَنتم أَحقّ ِبهِ          بَعلَيِه الّذي لَه فَِإنا نِحبّ ذِلك وِإنْ أَ       

يا معشر قريش هـل بقـي   : ذي مال من قريش ماله ممن كان أبضع منه، مث قال مث احتمل إىل مكة فأدى إىل كل ،بأسره ال يفقد منه شيئاً    
فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده : ال فجزاك اهللا خرياً فقد وجدناك وفيا كرمياً قال: ألحد منكم عندي مال مل يأخذه؟ قالوا

 إمنا أردت أخذ أموالكم، فلما أداها اهللا عز وجل إليكم وفرغت منها أسلمت       ورسوله وما منعين من اإلسالم عنده إال ختوفاً أن تظنوا أين          
  } مث خرج حىت قدم على رسول اهللا 

 .رواه أمحد يف مسنده عن عبد اهللا بن عمرو 7
 .متفق عليه 8
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اهلجرة ويوم عاشوراءى اهللا عنه املهاجر من هجر ما  )٧ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة: أو كما قال
 : اخلطبة الثانية
تنا أن يثب سبحانه وتعاىل ونسأله، العاملني، الذي هدانا وجعلنا مسلمني     هللا رب  احلمد

ـ على اهلدى واليقني، وحيفظنا من الفنت اليت تنتشر يف هذا الزمان، إىل أ    اه علـى  ن نلق
  .اإلميان واإلسالم أمجعني

 آمن به واتقاه، وتعهـده  نى موأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، تولَّ          
جواره يـوم لقـاء اهللا     صرة والرعاية ما دام يف هذه احلياة، ووعده بأن يكون يف            بالن. 

    وأشهد أن سيدنا حممداً عبأ ،ه وحبيبه من خلقه وخليل    ، اهللا ورسوله  د غ لَّ وب ،ى األمانة د
 . الرسالة

 واعطنـا   ، وعلى آله وصحبه وسلم    ، وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ 
 )أما بعد (.العاملني يا رب ،نائاخلري وادفع عنا الشر، وجننا واشفنا وانصرنا على أعدا

  يتعرض هلـا املـؤمن يف  !!كثرت الفنت يف هذا الزمان: فيا أيها األخوة املؤمنون  
 . ويتعرض هلا يف بيته، ويتعرض هلا يف وظيفته ويف جمتمعه          ،طريقه، ويتعرض هلا يف عمله    

ِمـن الْمـؤِمِنني     { :واملؤمن الذي سيفوز وجيوز يوم لقاء اهللا، هو الذي يقول فيه اهللا           
 ..))األحزاباألحزاب--٢٣٢٣(( } ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه

 األوامر اليت أتى ا     اهللا، فقد عاهدنا اهللا على مجلة     املؤمن الذي يصدق مع عباد      
 صلى اهللا عليـه  ى ا رسول اهللا، وعلى مكارم األخالق اليت حتلَّ  وسلم صلى اهللا عليه   رسول اهللا 

أو أهواء وشهوات  ،أو مناصب الدنيا   ، عليه أموال الدنيا   تضِرفاملؤمن مهما ع  . وسـلم 
  . عن قيمه ومثلهال يتغري مبدأه وجتعله يتخلى ،الدنيا

 إذا متسكت فستكون : ويقولون له  ، أن شياطني املنافقني يوسوسون له     :بقى شئٌ 
 . فإذا مل تقبل الرشوة أنت فسيقبلها غريك على نفسه         ،هذه املصلحة بالرشوة من غريك    

كل رجل من املسلمني على ثغرة كل رجل من املسلمني على ثغرة  {{: ملثل هذا احلال   راًها وحمذِّ  منب  وسـلم  صلى اهللا عليه  قال  
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) ٨ (اهلجرة ويوم عاشوراءى اهللا عنه املهاجر من هجر ما  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

فإن ـاون   (: وورد ىف األثر    ٩}}ر اإلسالم، اهللا اهللا ال يؤتى اإلسالم من قبلك        ر اإلسالم، اهللا اهللا ال يؤتى اإلسالم من قبلك        من ثغ من ثغ 
  .)كِلب ِقن ِمسالمى اإلؤتفاشدد أنت لئال يإخوانك 

لن تستطيع أن تعـيش     : إن هذا سيعرضك إىل كذا وكذا، ويقولون      : يقولون له 
بني كثري مـن     مما نسمعه    ،أو كذا .. أو كذا    ،أو نصبت  ،أو خدعت  ،إال إذا غششت  

من عِملَ صاِلحا من ذَكٍَر أَو أُنثَى وهو مـؤِمن         { :بلهاء الناس، لكن رب الناس يقول     
           } ولَنجِزينهم أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانواْ يعملُونَ      - هذا يف الدنيا   - فَلَنحِيينه حياةً طَيبةً  

.))النحلالنحل--٩٧٩٧((
عـز    وهذه الوحدة يدفعها اإلميان الصـادق هللا ،د ألفراد جمتمعنا من الوحدة   الب

 ملاذا أنا فقط الذي أقف أمام التيار؟ وملاذا أنا فقط الذي أمتنع             : منا يقول  إن كلٌّ . وجلَّ
!! فردي املتمسك باألمانة هنا وهناك؟    مب أكون أنا    معن رشوة املسئولني هنا وهناك؟ ولِ     

يا إخواين املؤمنني -تمعنا ع جموهذا الذي ضي.  
 وميشي على مكارم األخـالق  ،وطوىب لعبد يف هذا الزمان يتمسك بقيم اإلميان     

اعلَـم أَنَّ اُألمـةَ لَـِو       اعلَـم أَنَّ اُألمـةَ لَـِو       }}: وسـلم  صلى اهللا عليه   اليت جاء ا النيب العدنان، وهذا كما قال       
 ِبشيٍء قَد كَتبه اهللا لَك، وإِن اجتمعـوا        ِبشيٍء قَد كَتبه اهللا لَك، وإِن اجتمعـوا       اجتمعت علَى أَنْ ينفَعوك ِبشيٍء لَم ينفَعوك ِإالَّ       اجتمعت علَى أَنْ ينفَعوك ِبشيٍء لَم ينفَعوك ِإالَّ       

كلَياهللا ع هبكَت ٍء قَديِإالَّ ِبش وكرضي ٍء لَميِبش وكرضلَى أَنْ يعكلَياهللا ع هبكَت ٍء قَديِإالَّ ِبش وكرضي ٍء لَميِبش وكرضلَى أَنْ يع{{١٠ 
ة  ألن العز  ،هلَِّذفلن يستطيع أحد من العبيد أن ي       - أيها الناس  -من اعتز باهللا    ف

 متسك دى اهللا فلن يستطيع النصابون أو احملتـالون أن            ومن ،هللا ولرسوله وللمؤمنني  
 ويرزقْه ِمن حيثُ ال. ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه مخرجا { : ألن اهللا قال يف قرآنه  ،يضايقوه
ِسبتحالطالقالطالق--٢،٣٢،٣ ( (} ي((. 

       ـ ، والغيبة والنميمة ،نريد أن يهجر املؤمنون يف كالمهم الكذب والسب د  ونري
______________________________________________ الكـرمي   نسمع منهم الصدق واملروءة واألمانة، وهذه األخالق اليت جاء ا رسولُ          أن   ___ 

 عن يزيد بن مرثد السنة حملمد بن ناصر املروزي 9
 .رواه أمحد والترمذي وأبو يعلى يف مسنده عن ابن عباس 10
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اهلجرة ويوم عاشوراءى اهللا عنه املهاجر من هجر ما  )٩ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

حنـن قـوم   حنـن قـوم   ( :رضي اهللا عنه إذا قمنا ذه اهلجرة كنا كما قال عمر بن اخلطاب        .قاخلالَّ
أعزف ف،،نا اهللا باإلسالمنا اهللا باإلسالمأعز لن نلتمس العزبغريه بغريهلن نلتمس العز   ١١

نا، واليقني يف أفئدتنا، وأن يعيننا علـى  أن يثبت اإلميان يف قلوب عز وجلَّنسأل اهللا   
التمسك مببادئ اإلميان، وتعاليم نبينا، وأن جيملنا مبكارم األخالق أمجعني، وأن يبغض            

 .إلينا أخالق الكافرين والعصاة والفاسقني، وأن جيعلنا من خيار عباده املؤمنني
ـ  ، وآيت نفوسنا تقواها   ،  اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا      ري مـن   وزكها أنـت خ

 . أنت وليها وموالها،اهازكَّ
اللهم أصلح أحوالنا وأحوال املسلمني أمجعني، وبدل حالنا إىل أحسن حال يـا             

 .رب العاملني
 األحياء  ، واملؤمنني واملؤمنات  ، وللمسلمني واملسلمات  ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا   

 . يا رب العاملني، إنك مسيع قريب جميب الدعوات،منهم واألموات
 .لهم أصلح والة أمور املسلمني يف كل موقع يا رب العاملنيال

    وبارك يف أقوات وأرزاق     ،لهم بالصدق واليقني  اللهم أصلح أفراد املسلمني ومج 
 . مباركا لنا فيها يا رب العاملني طيبةً واجعلها أرزاقا حالالً،املسلمني

 واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى      ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدلِ    {،   اتقوا اهللا  :عباد اهللا 
   } عِن الْفَحشاء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

**********************************  
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 .}احلديث  { t عمر يا أمري املؤمنني تلقاك اجلنود وبطارقة الشام وأنت على هذا احلال، قال: خيوض املاء فقالوا له
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