
شوراءاهلجرة ويوم عا:صور من هجرة الصادقني  )١( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


  

 يعطي من يشاء ومينع من يشاء، ويؤيت امللك من يشـاء،            ،العاملني  هللا رب  احلمد
 بيده اخلري وهو على كل شئ       ،ءويرتع امللك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشا         

لو أراد أن حييا الناس مجيعاً يف الدنيا يف نعيم اجلنـة لكـان          !  سبحانه  ..سبحانه .قدير
 ،مه فيثيب من أثابه عن عمل صاحل قد، ابتلى اخللق ليختربهمعز وجـلَّ   ولكنه ،ذلك هلم 

  }ٍم لِّلْعِبيـِد  وما ربك ِبظَالَّ { :ويعاقب من عاقبه بسوء يف آخرته لذنب يف الدنيا عمله    
 . ))فصلتفصلت--٤٦٤٦((

ِإنمـا   { : أمره بني الكاف والنون    ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         
، وحكمه بعيد عـن األهـواء       ))يسيس--٨٢٨٢(( }أَمره ِإذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ          

 وال ،ب لقضائه وال معقِّ، لفعله ال راد. وإرادته نافذة على مجيع من يف الكون    ،والظنون
 .ن عليهابعزته وجاللته األرض وم إىل أن يرث  سرمديه دائمكُلْ بل م،هِكلْانتهاء ملُ

    وأشهد أن سيدنا حممداً عباهللا ورسوله  د ، وأمـره بتبليـغ     ، على عينه  اه اهللاُ  رب 
ـ  ، يف الدنيا واخللود يف دار جنته أطاعه بالعزن ووعد م ،شريعته وتوعـد م عصـاه  ن 

 .باهلوان يف الدنيا وبدخول دار شقوته
 ، باحلق  والناصر احلق  ، وسلم وبارك على سيدنا حممد الفاتح ملا أغلق        اللهم صلِّ 

 وكل من اهتـدى     ، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه      .والداعي إىل الصراط املستقيم   
  )أما بعد (.العاملني يا رب آمني ،ديه إىل يوم الدين

 وال يعجـزه شـئ يف       -وهو القادر  -عز وجلَّ  إن اهللا  :فيا أيها األخوة املؤمنون   
 ،ه يف بلدته مكة ويهلـك الكـافرين   نبيى أن يعزاألرض وال يف السماء كان قادراً عل      

ومينع املؤمنني وجيعلهم وهم بني ظهرانيهم أعزالعاملنية ال سلطان عليهم إال لرب .  _________________________________________________ 
 .م٢٣/٤/١٩٩٩هـ املوافق ١٤٢٠ من حمرم ٧كانت هذه اخلطبة مبسجد احلاج إبراهيم الطنطاوي مبدنية بنها يوم اجلمعة  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


شوراءاهلجرة ويوم عا:صور من هجرة الصادقني  )٢( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وقد خيفعندما وجدهم ال يؤمنون بـه  وسلم،صلى اهللا عليه يف ذلك رسول اهللا  ر  - 
 فأعرضوا عنه ومل ، إىل اإلسالم ليدعو أهلها من ثقيف  ،وذهب إىل الطائف   -إال القليل   
وهـو يف    عليـه السـالم    فرجع من عندهم إىل مكة ونزل عليه األمني جربيل           ،يؤمنوا به 

يا حممد  :  ومعه ملك وقال   - والهمب وأنزل حاله    ، بعد أن رفع شكواه إىل اهللا      - الطريق
  يا حممـد  يا حممـد  {{ :فقال له ملك اجلبال   .  طوع أمرك  عز وجلَّ   وقد جعله اهللا   ،هذا ملك اجلبال  

 ال يبقى فيهـا     :يعين،   اجلبلني احمليطان مبكة   :واألخشبني––  إنْ ِشئْت أَنْ أُطِْبق علَيِهم اَألخشبينِ     إنْ ِشئْت أَنْ أُطِْبق علَيِهم اَألخشبينِ     
بلْ أَرجو أَنْ يخِرج اللّه ِمن أَصالَِبِهم من يعبد اللّه    بلْ أَرجو أَنْ يخِرج اللّه ِمن أَصالَِبِهم من يعبد اللّه    : قال -  وسـلم  صلى اهللا عليه   ولكنه ،أحد

ِبِه ش ِركشالَ ي ،هدحوِبِه ش ِركشالَ ي ،هدحئاًوئاًيي{{٢  
مـن  واشتد إيذاء أهل مكة ألصحابه وذهب نفر منهم يشكو من شدة ما جيد              

  اصربوا حىت جيعل اهللا   اصربوا حىت جيعل اهللا   {{:  أمرهم بالصرب اجلميل، وقال هلم      وسلم صلى اهللا عليه  لكنه  االيذاء  
صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه   من الزمن فأمرهم أن خيرجوا وقال ومضى حني  }} لكم فرجاً وخمرجاً    لكم فرجاً وخمرجاً   عز وجلَّ 

 فَهاجر من هاجر  فَهاجر من هاجر ،، وهما احلَرتاِن وهما احلَرتاِن،،ني أُِريت دار ِهجرِتكُم ذات نخٍل بين الَبتينِ  ني أُِريت دار ِهجرِتكُم ذات نخٍل بين الَبتينِ  إإ{{: وسلموسلم
{{ املَِدينِة املَِدينِةىلىل كانَ هاجر بأرِض احلبشِة إ كانَ هاجر بأرِض احلبشِة إ ورجع عامةُ من ورجع عامةُ من،،ِقبلَ املَِدينِةِقبلَ املَِدينِة

ب وقـد   كعمر بن اخلطـا -  ومنهم من أعلن جرته  ،منهم من هاجر متخفياً   ف
  ممتتييييمن أراد أن تثكله أمه أو       من أراد أن تثكله أمه أو       ( : وقال منذراً ومتوعداً   ،طاف بالقوم وهم حول الكعبة    

 وخرج اراً جهاراً ومل يتعرض له       أوالده أو تترمل زوجته فليتبعين خلف هذا الوادي       أوالده أو تترمل زوجته فليتبعين خلف هذا الوادي       
 وعندما حلق   ،وخرج بنفسه  رضى اهللا عنه   كصهيب - ومنهم من ترك كل ما ميلك        ،أحد

 مـن    تعلمـون أىن   ،يا معشر قـريش   (: خذ كنانته وأخرج سهامه وقال    به أهل مكة أ   
 حىت إذا انتهت كنـانيت      ، وواهللا لو اقتربتم مين ألصوبن إليكم سهامي       ،اأحكمكم رمي 

 ؟ ولكن أدلكم على خري من ذلـك       ، أمسكت بسيفي فجالدتكم   )يعين حمفظة السهام  (
 فـرتل يف  ، فرضوا بـذلك ؟وجلَّعز  أدلكم على مايل فتأخذوه وتتركوين أهاجر إىل اهللا       

_________________________________________________ 
 . هما والسيوطي يف الكبري والنسائي يف سننه عن عائشةرواه ابن حبان يف صحيحه والبخاري ومسلم يف صحيحي 2
 .ده عن عائشةرواه البخاري يف صحيحه والبيهقي يف سننه وأمحد يف مسن 3
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شوراءاهلجرة ويوم عا:صور من هجرة الصادقني  )٣( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وِمن الناِس   { : يقول فيه اهللا    وسلم صلى اهللا عليه  احلال تلغراف من ملك امللوك إىل احلبيب        
صلى اهللا   ، فقال ))البقرةالبقرة--٢٠٧٢٠٧(( } من يشِري نفْسه ابِتغاء مرضاِت اللِّه واللّه رؤوف ِبالِْعبادِ        

   رِبح البيـع    رِبح البيـع   - رضى اهللا عنه   لصهيب –– أَبا يحىي     أَبا يحىي    ح البيع ح البيع رِبرِب{{: وهو يف مكانه   -  وسلم عليه
 .٤}}أَبا يحىي أَبا يحىي 

عز   وقد قال يف قرآنه   ؟ملاذا أمرهم اهللا باخلروج مرتني إىل احلبشة ومرة إىل املدينة         
 تلـك هـي     ..))دلـة دلـة اااا--٢١٢١(( } غِْلبن أَنا ورسِلي ِإنَّ اللَّه قَِوي عِزيز      كَتب اللَّه ألَ   { :وجلَّ

وهـو  - عندما يقابلون األعداء ملاذا ال يغلب اهللا األعـداء           ،الضريبة وامسها شبيه ا   
فَلَـم   { :هاً منب  وسلم صلى اهللا عليه   وقد قال حلبيبه وأتباع حبيبه       !! بدون حرب؟  -القادر

، )) األنفـال   األنفـال  --١٧١٧(( } ن اللّه رمى  تقْتلُوهم ولَـِكن اللّه قَتلَهم وما رميت ِإذْ رميت ولَـكِ        
  !!ألن هذه هي حكمة اإلميان
 وكل من يعلن اإلميان     ،وحنن مجيعاً واحلمد هللا أعلنا اإلميان      -فقد أعلنوا اإلميان    

 واختبار جيريه عليه الديان ليعلم صدق إميانه فيكتبه من الصادقني           ،البد له من امتحان   
ـ إذا مل يتحمل ما اختربته به ِخ -ة إميانه  رقَّ أو يرى،إذا وىف مبا عاهد اهللا عليه      بةُررب  

 يف األمر اجلامع جلميع     عز وجلَّ   ويف ذلك يقول اهللا    . فيعطيه ثوابه على قدر إميانه     ،العاملني
ـ     ، والصديقني والشهداء والصاحلني   ،األنبياء واملرسلني   ن وعامة املسلمني واملـؤمنني ِم

أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُـوا       . امل { :عز وجـلَّ    يقول اهللا  - السابقني والالحقني 
ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَلَيعلَمن اللَّه الَِّذين صدقُوا ولَـيعلَمن           . آمنا وهم لَا يفْتنونَ   

العنكبوتالعنكبوت--  ٣٣  ::١١(( } الْكَاِذِبني ( (. 
 وعلى حسب ،ان من االختبار واالمتحان على حسب زمام إذاً البد ألهل اإلمي   

 وصدق ويقـني يف  ، وعلى حسب ما يف قلوم من نوايا وطوايا     ،قدرام واستعدادام 
 وكلما زاد اإلميان كلما زاد االمتحان ليزيد الرقي عنـد حضـرة       ،عز وجلَّ  عقيدم هللا 

 }}يبتلى املرء على قـدر إميانـه  يبتلى املرء على قـدر إميانـه  {{:  وسلمصلى اهللا عليه ولذلك قال احلبيب    ،عز وجلَّ  الرمحن
_________________________________________________ 

 .رواه احلاكم والطرباين عن صهيب وقال الشيخان هذا حديث صحيح اإلسناد 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


شوراءاهلجرة ويوم عا:صور من هجرة الصادقني  )٤( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ن أشـد   ن أشـد    يا رسولَ اللَِّه، م     يا رسولَ اللَِّه، م}}    –– وسلم   صلى اهللا عليه   وبني درجات االبتالء فقال   
األنبياُء، مث اَألمثَلُ فاألمثلُ، يبتلَى العبد على حسِب ديِنِه، فما يبرح           األنبياُء، مث اَألمثَلُ فاألمثلُ، يبتلَى العبد على حسِب ديِنِه، فما يبرح           : : الناِس بالًء؟ قالَ  الناِس بالًء؟ قالَ  

دالُء بالعبِد حىت يالبدالُء بالعبِد حىت يشيالبمي هشيعمي هطيئة على اَأل على اَألعِض وما عليِه خطيئةرِض وما عليِه خ٥٥}}  ر
 لَم كُهن ِمظَِفحلََ -عز وجلَّ حاشا هللا - زاءاجل أو عقابالقصد به يفلو كان البالء 

 عز وجـلَّ   لكن اهللا، وهم األنبياء والصاحلون والصديقون وما شاهم وما ماثلهم       ،عباده
-  رم اخللق بقدر عطائهم من الدنيا ألنـه هـو    وال يك، عنده سواء لُّ والكُ ،وهو احلق

الذي أعطاها هلم، وهو الذي أعطى هذا وحرم هذا، وهو الذي رفع هذا وخفض هذا،         
  وجلَّ   هذا، وهو   هذا وأذلَّ  وهو الذي أعز الذي يعطي ومينع، وهو الـذي خيفـض         عز

 فلـم  !!منني بل زاد فيها الكافرون على املـؤ    ،ى فيها اوسوألن هذه األشياء ت    .ويرفع
 يِب وجعل ابتالء أصحاب الن    ، وإمنا االبتالء على قدر اإلميان     ،جيعلها هي معدن االبتالء   

 تـارة  ، يف امتحان صالبة اإلميان يف نفوسـهم فتعرضـوا للكـافرين     وسلم صلى اهللا عليه  
 وتارة ، وتارة بأخذ أمواهلم، وتارة بالضرب ، وتارة بالطرد  ، وتارة بالتعذيب  ،باالستهزاء

 إىل قلوم عند تعرضـهم هلـذا   عز وجـلَّ   ينظر اهللا - أخذ أرواحهم وإزهاق نفوسهم   ب
  !!البالء

 فمنهم موال  ،لـدنيا وصـخورها   ا هو أشد صالبة يف دين اهللا من كل جبال           ن 
 عبيدة بن اجلراح الذي التقى يف غزوة بدر مع أبيـه  يبهوادة كأ عز وجـلَّ  تأخذه يف اهللا 
 !ه ليلحق بـه   و به وهو كافر أسرع أب     اه أبيه بر  تعد من أمام وج    وكلما اب  ،وجهاً لوجه 

 فأراد أن يثبت هللا أنه ال       ، املسلم  هذا فخاف أن يقتله مسلم فيكون يف صدره شئ حنو        
 . فقتل أباه بسيفهعز وجلَّ  وال تأخذه رأفة يف دين اهللا،خيشى إال اهللا

 آمـن باإلسـالم      وعندما ،ومنهم مصعب بن عمري وكانت أمه من أثرياء مكة        
حرمتا  من كل مالِ   هوتركته يتكفف إخوانه املـؤمنني لقلـة ذات يـده          ،ها ومقتنيا ، 

_________________________________________________ 
 عن مصعب بن سعد عن أبيه  صحيح ابن حبان 5
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شوراءاهلجرة ويوم عا:صور من هجرة الصادقني  )٥( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وأرلَست ر لَسقال   لكنه ،ا يطلبون منه أن يرجع إىل دينها وترد له األموال اليت عندها           ه 
  واستنشق عبري كتاب   ، اهللا ب لقد عرف القلب ح    ،هيهات.. هيهات  ( : هلم قولوا هلا  

 يف - اليسرأىب -، وجييب على أخيه ) عز وجلَّ  فلم يعد جيد لذة إال يف مناجاة مواله ،اهللا
 فليتفت إليه مث يقول ،هو فيستنجد به أخ،د رجل من املسلمنيموقعة بدر وهو أسري يف ي 

هذه وصايتك أ:  فقال، فإن أمه غنية وستفديه مبال كثري      أسريك اأشدد يد : املسلمألخيه  
يجاِهدونَ ِفـي    { !!أخي واإلسالم فرق بيننا   هو  لست أخي وإمنا هذا     : ل؟ قا !بأخيك

                 ِلـيمع اِسعو اللّهاء وشن يِتيِه مؤلُ اللِّه يفَض ةَ آلِئٍم ذَِلكمافُونَ لَوخالَ يِبيِل اللِّه وس{  
  ..))املائدةاملائدة--٥٤٥٤((

محمد رسـولُ   { :نه وقال هلم اهللا مع حبيبه يف قرآ     ،فنجحوا يف االمتحان مجيعاً   
  هعم الَِّذينومعه عند لقاء اهللا    ، ومعه يف االخرة   ، فهم معه يف الدنيا    ..))الفتحالفتح--٢٩٢٩ ( (} اللَِّه و ، 

ووعدهم مبقعد صدق   ،رهم باجلنة وبش ، أهم مبا هلم عند اهللا من مقام كرمي وأجـر           وهن
 وفـتح هلـم البلـدان    ، اهللاهمفنصرهم اهللا وأعز.  ألم جنحوا يف هذا االبتالء  ،عظيم

 - ها حتـت أرجلـهم     وجاءم خزائن الدنيا كلُّ    ،وصاروا أمراء وقادة جيوش وفاحتني    
  ومل تشغلهم الدنيا عـن اهللا      ،فلم يلتفتوا عن اهللا طرفة عني      -متحان األعظم   إلفكان ا 

 مـن   ، ومل يتخلوا بسبب طغيان املادة عن األخالق اإلسالمية        ،عبادتهعن طاعته و   الو
 . وغريها من أخالق اإلميان، والكرم والشجاعة،دق واألمانةالص

 أمر قائد اجليش جنده أن حيضروا مـا         ،تحت خزائن كسرى  وقد ورد أنه ملا فُ    
 حىت مـن    ، فأحضروا كل ما التقطوه من ألوان النعيم ومن أصناف األموال          ،وجدوه

 وجاء رجل منهم ومعه صـندوق كـبري ملـئ           .كان جيد ولو إبرة يأيت ا إىل القائد       
 وهي جموهرات مل يروا مجيعاً مثلها يف        - باوهرات اليت كان يتحلى ا نساء كسرى      

: ؟ قالموِل:  ما امسك؟ قال: فقال له القائد.م ولو قليل من مثلهاو فليس يف بي   ،حيام
أتيت ذا مـن    لو كنت   !! عجباً لك : قال. لنرسل لعمر بن اخلطاب خنربه عن شأنك      
 ولكـن  !! وكنت أخرته عندي وأخذته يل    ،أجلك أو من أجل ابن اخلطاب ما أتيت به        

  !!عز وجلَّ جئت به من أجل خشية اهللا
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شوراءاهلجرة ويوم عا:صور من هجرة الصادقني  )٦( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وحلَمكان أوهلا يف املدينة املنورة وآخرها يف بالد فارس         ، هذه الكنوز مجالٌ   ت ، 
جتمع املسلمون يف املدينـة     و،   وسلم صلى اهللا عليه   وكانت أكواماً كثرية يف مسجد احلبيب     

 وقال عمـر  !!! وعجبوا،املنورة ومن حوهلا ليشاهدوا غنائم املؤمنني من كنوز كسرى     
ِإنّـك عفَفْـت   ِإنّـك عفَفْـت   : : رِضي اللَّه عنـه رِضي اللَّه عنـه ذَا لَذَوو أَمانٍة، فَقَالَ عِليّ    ذَا لَذَوو أَمانٍة، فَقَالَ عِليّ    ِإنَّ أَقْواماً أَدّوا هٰ   ِإنَّ أَقْواماً أَدّوا هٰ   {{: رضي اهللا عنه  

{{فَعفَّت الرِّعيّةُفَعفَّت الرِّعيّةُ
يأتيه صك بتعيينه أمينـاً      -رضي اهللا عنه   وهو سلمان الفارسي   - منهم   هذا رجل 

ال يلحظ عليـه     - إذا برجل مسافر     ، ويتفقد أحوال رعيته    وبينما هو مير   ،على املدائن 
 تعال امحـل    : فأشار إليه وقال   ،ومعه أثقال يريد من حيملها     -رة وأنه أمري املدينة     امإلا

:  وبينما هو ميشي خلفه إذا رجل يقـول لـه        !!تفه على ك  رضي اهللا عنـه     فحمله .متاعي
: قـال . نعم: أنت أمري املدائن؟ قال: فتعجب الرجل وقال. )السالم عليك أيها األمري   (

 !!وماذا يف ذلك؟ ذهبت وأنا سلمان ورجعت وأنا سلمان: قال! !وحتمل يل أثقايل
 كانوا بذلك  ف ،فلم تفتنهم الدنيا وزينتها وزخرفها عن الرمحن طرفة عني وال أقل          

فَأُولَـِئك مع الَِّذين أَنعم اللّه علَـيِهم      { : من الذين يعنيهم اهللا بقوله     -  وعلى ذلك  -
 .) ) النساءالنساء--٦٩٦٩(( } من النِبيني والصديِقني والشهداء والصاِلِحني وحسن أُولَـِئك رِفيقًا

ابتالنا اهللا . ليختربنا بصدق اإلميان  عز وجـلَّ   فابتالنا اهللا  وحنن كذلك أعلنا اإلميان   
 وابتلى  ، األمراض ضِِعا بب نضع وابتلى ب  ، وطغيان األموال  ،بفنت الدنيا وزينتها وزخرفها   

 وابتلى بعضنا بأمور يف بيتـه أو يف   ، وابتلى بعضنا ببعض زواره    ،بعضنا ببعض املناصب  
 --ولَنبلُـونكُم   { :ل وهو أصدق القـائلني     ألن اهللا قا   ،عمله أو يف نفسه أو يف إخوانه      

ِبشيٍء من الْخوف والْجوِع ونقٍْص مـن اَألمـواِل          - منتحنكم مجيعاً يف أي أمر من هؤالء      
اِبِرينِر الصشباِت ورالثَّماألنفُِس والبقرةالبقرة--١٥٥١٥٥(( } و((. 

 أخلـق    أخلـق   ،، عظيم  عظيم  يف نبإٍ   يف نبإٍ  سسنن واإلِ  واإلِ ي واجلن ي واجلن ننإِإِ {{ :تعاىل يقول اهللا     وسلم صلى اهللا عليه  قال  
_________________________________________________ 

 لجامع املسانيد واملراسي، بيِه عن خملد بن قيس الْعجلي عن أ6َ
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شوراءاهلجرة ويوم عا:صور من هجرة الصادقني  )٧( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  بب أحتب أحتب،، صاعد صاعدهم إىلَّهم إىلَّ وشر وشر،، خريي إىل العباد نازل خريي إىل العباد نازل،، وأرزق ويشكر سواي وأرزق ويشكر سواي،،ويعبد غرييويعبد غريي
   أقبل إيلَّ  أقبل إيلَّ ننمم  .. باملعاصي وهم أفقر شيء إيلَّ      باملعاصي وهم أفقر شيء إيلَّ      ويتبغضون إيلَّ   ويتبغضون إيلَّ  ،،إليهم بنعمي وأنا الغين عنهم    إليهم بنعمي وأنا الغين عنهم    

 ترك ألجلي أعطيتـه فـوق        ترك ألجلي أعطيتـه فـوق       نن وم  وم ،،قريبقريب  نني ناديته مِ  ي ناديته مِ   أعرض عن   أعرض عن  نن وم  وم ،، بعيد  بعيد ننتلقيته مِ تلقيته مِ 
  .. له احلديـد    له احلديـد   تتننلَلَف حبويل وقويت أَ   ف حبويل وقويت أَ    تصر  تصر نن وم  وم ،، أراد رضاي أردت ما يريد      أراد رضاي أردت ما يريد     نن وم  وم ،،املزيداملزيد

 وأهل   وأهل  ،، وأهل طاعيت أهل كراميت     وأهل طاعيت أهل كراميت    ،، وأهل شكري أهل زياديت     وأهل شكري أهل زياديت    ،،أهل ذكري أهل جمالسيت   أهل ذكري أهل جمالسيت   
التـوابني وأحـب   التـوابني وأحـب    فإين أحب     فإين أحب    ،، فأنا حبيبهم   فأنا حبيبهم  ََ   تابوا إىلّ تابوا إىلّ إنْ إنْ،، رمحيت رمحيتننمعصييت ال أقنطهم ِممعصييت ال أقنطهم ِم

{{ املعايب املعايبننم ِمم ِمههرر أبتليهم باملصائب ألطه أبتليهم باملصائب ألطه،، فأنا طبيبهم فأنا طبيبهم مل يتوبوا إىلَّ مل يتوبوا إىلَّ، وإن، وإناملتطهريناملتطهرين
  . أو كما قال ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

 :اخلطبة الثانية
عـز    الذي هدانا لإلميان، ومأل قلوبنا باإلسالم، ونسـأله     ،العاملني  هللا رب  احلمد

  .توفانا مسلمني ويلحقنا بالصاحلني وي، وعلى طريقه املستقيمتنا على احلقبأن يث وجلَّ
بطل الباطل ولو كره     وي  احلق قِح ي ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         

 اهللا بـه   أمتَّ،ه من خلقه وخليله وصفي،ه ورسولُهوأشهد أن سيدنا حممداً عبد    .ارمون
 وسلم وبارك على سيدنا حممد حبيبـك  اللهم صلِّ  .ةدل به علينا املن   نا النعمة، وأس  علي

 واحشرنا يف زمرته يف جنـة       ، واجعلنا أمجعني حتت لواء شفاعته يوم الدين       ،ومصطفاك
  )أما بعد (.العاملني يا رب ،النعيم

لينا  علينا أنه جعل التوبة أقرب إعز وجلَّ  من فضل اهللا   :فيا عباد اهللا مجاعة املؤمنني    
 إذا رجع يف    ، فمهما فعل املرء وارتكب من اخلطايا      ،من أنفاسنا اليت تتردد يف أجسامنا     

 وقال ٍسفَأي ن : )وجلَّ  ألنه)وأنا قبلت( : يقول يف احلال،)تبت إليك يا رب كما قال عز 
::تبارك وتعـاىل  لَ اهللا   قا ، بل ))البقرةالبقرة--٢٢٢٢٢٢ ( (} يِحب التواِبني ويِحب الْمتطَهِرين    { :يف قرآنه 

_________________________________________________ 
مدارج السالكني بني منازل إياك   بإختالفات ونقصان أوزيادة ،      عن معاذ والديلمي وابن عساكر عن أيب الدرداء        اه البيهقي واحلاكم  رو 7

 إلبن القيم اجلوزية نعبد وإياك نستعني
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شوراءاهلجرة ويوم عا:صور من هجرة الصادقني  )٨( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يا ابن  يا ابن  . . يا ابن آدم ِإنك ما دعوتِني ورجوتِني غَفَرت لَك علَى ما كانَ ِفيك والَ أُباِلي              يا ابن آدم ِإنك ما دعوتِني ورجوتِني غَفَرت لَك علَى ما كانَ ِفيك والَ أُباِلي              {{
يـا ابـن آدم   يـا ابـن آدم   . . آدم لَو بلَغت ذُنوبك عنانَ السماِء ثُم استغفَرتِني غَفَرت لَك والَ أُباِلي     آدم لَو بلَغت ذُنوبك عنانَ السماِء ثُم استغفَرتِني غَفَرت لَك والَ أُباِلي     

إنـا                 إناِبهِبقُر ـكتيئاً َألتـييب ش ِركشِني الَ تلَِقيت ا ثُمطَايِض خاِب األرِني ِبقُرتيأَت لَو ـا                 كاِبهِبقُر ـكتيئاً َألتـييب ش ِركشِني الَ تلَِقيت ا ثُمطَايِض خاِب األرِني ِبقُرتيأَت لَو ك
  }}مغِفرةًمغِفرةً

 ومن هذه األيام    !!صها للمغفرة  أياماً خص  - من فضله  - عز وجلَّ  وقد جعل اهللا  
 صلى اهللا عليـه     اهللا  رسول قال فيه  فقد   - شهر اهللا احملرم   يوم العاشر من     - يوم عاشوراء 

 ،إذا اهتم فيه اإلنسان بالطاعـات {{صوِم يوِم عاشوراء يكَفِّر السنةَ الْماِضيةَ   صوِم يوِم عاشوراء يكَفِّر السنةَ الْماِضيةَ   {{: وسلم
صـلى اهللا  ب  ولذلك فاحلبي.عز وجلَّ  وقضى يومه يف التوبة واإلنابة حلضرة اهللا       ،وصامه هللا 

{{ذنبه وما تأخر كان يصوم هذا اليوم ويقـول          لذي غفر اهللا له ما تقدم من         ا  وسلم عليه
  !! كبري وأجر، يسري سهلٌ عمل{{ٌيكَفِّر السنةَ الْماِضيةَيكَفِّر السنةَ الْماِضيةَصوِم يوِم عاشوراء صوِم يوِم عاشوراء 

 ، ألنه اليوم الذي تاب اهللا فيه على آدم        - وملا وجد اليهود يصومون هذا اليوم     
واليوم الذي نفنادى وقال ألصحابه- ألها اهللا فيه موسى ومن معه من فرعون ومج  : )
لَـِئن  لَـِئن  {{: رضى اهللا عنهماعبد اهللا بن عباس  - األمة  رب، وقال كما أخرب ح     )خالفوا اليهود 

 ١٠}}بِقيت ِإلَٰى قَاِبٍل َألصومن التاِسع والعاشربِقيت ِإلَٰى قَاِبٍل َألصومن التاِسع والعاشر
 وسلوا اهللا فيه مطلوبكم     ،فعليكم بصيام التاسع والعاشر، واضرعوا فيه إىل اهللا       

 ، وعلى ما قلنا، وندمنا على ما فعلنا، ورجعنا إىل اهللا،ا إىل اهللا نبت: ولوا مجيعاً  وق ،بصدق
 ، وبرئنا من شرور أنفسنا وسـيئات أقوالنـا        ،وعزمنا على أننا ال نعود إىل ذنب أبداً       

 واهللا على ما  ،قول وكيل  واهللا على ما ن    ، وكل شئ خيالف دين اإلسالم     ،وقبائح أعمالنا 
 .نقول شهيد

 ما صغر منها وما كرب، ما ظهر منها ومـا  -  واغفر لنا ذنوبنا ،تقبل متابنا اللهم  
_________________________________________________ 

 سنن الترمذي عن أنس بن مالك 8
 .واه مسلم يف صحيحه عن حييي بن حيييرواه البيهقي يف سننه عن أيب قتادة ور 9

 .رواه البيهقي يف سننه وابن أيب اجلعد يف سننه عن ابن عباس 10
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شوراءاهلجرة ويوم عا:صور من هجرة الصادقني  )٩( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـ  ، واجعلنا اللهم من عبادك التائبني املتطهرين      - بطن، ما علمنا منها ومامل نعلم      وم ن 
 .علينا باملغفرة الشاملة أمجعني

 اللهم ال تؤاخذنا مبا فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، وارمحنا            
 . رمحة واسعة من عندك-  وأمواتنا وآبائنا وأمهاتنا،وأوالدنا وبناتنا -

 األحياء  ، واملؤمنني واملؤمنات  ، وللمسلمني واملسلمات  ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا   
 . يا رب العاملني، إنك مسيع قريب جميب الدعوات،منهم واألموات

 . وللمسلمني أمجعني لنا،اللهم اجعل هذا العام اهلجري عام صالح وفالح وجناح
         ر فيه بيت   اللهم أهلك فيه الكافرين بالكافرين، وأوقع الظاملني يف الظاملني، وطه

 . وأعلي فيه راية املسلمني خفاقة يف كل مكان يا خري الناصرين،املقدس وفلسطني
 حكامنا ووالة أمورنـا     ن وأعِ ، أمورنا شرارنا  اللهم وىل أمورنا خيارنا، وال توىل     

 وأصلح الراعي والرعية يف مجيـع       ، وعلى تنفيذ سنة خري أحبابك     ، بكتابك على العمل 
 . يا قريب يا جميب، واستجب لنا،االلهم تقبل من .البالد والشعوب اإلسالمية

ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى          {،  اتقوا اهللا : عباد اهللا 
  ).النحل-٩٠( } حشاء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَعِن الْفَ

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