
١(     إال تنصروه فقد نصره اهللا ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


 ، ينصر رسله والصاحلني من عباده يف كل وقت وحـني          ،العاملني  هللا رب  احلمد

م وهلم الفتح املبني ويذُ،هم مبددهميد ود عنهم جبنده، ويفتح. 
 ملن   واملعز ، النصري ملن نصر شرعه    ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         

اِهه وأمره، والقَ دينأعزقَ شٍئق كلِّ فور ههر. اهللا ورسولهوأشهد أن سيدنا حممداً عبد ، 
 فنصره وآواه  ، الذي كان مواله له من كل شئ أقرب        ،باحلبيب املقر ، ه ومحاه  وأعز، 

  . الدنيا ويوم لقاء اهللاوجعله خري خلق اهللا يف
 ونظرته بعـني  ، الذي كألته بعنايتك  ، وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ 

 يـا رب    ..آمـني .  وحفظته حبفظك وصيانتك، وارزقنا مرافقته يف جنتك       ،ايتكرع
  )أما بعد (.العاملني

احلمد هللا أرى يف وجوه احلاضرين العلم        :خواين ويا أحبايب يف اهللا ورسوله     فيا إ 
  اهللا أليب فعالمة ح.عز وجلّ حيبنا اهللا - واحلمد هللا - عن أننا مجيعاً وذلك ينبئُ ،والفقه

    يف حديثه الذي يقول فيه     صلى اهللا عليه وسلم     اهللا نها رسول عبد من عباد اهللا بي : }}  ادإذَا أَر  ادإذَا أَر
 -  ألن العلم البد له من العمـل       -  ومل يكتف بذلك   {{اللَّه ِبعبٍد خيراً فَقَّهه ِفي الدينِ     اللَّه ِبعبٍد خيراً فَقَّهه ِفي الدينِ     

راً فَقَّهه ِفي الديِن وأَلْهمه رشـده راً فَقَّهه ِفي الديِن وأَلْهمه رشـده إذَا أَراد اللَّه ِبعبٍد خيإذَا أَراد اللَّه ِبعبٍد خي{{ : وقالصلى اهللا عليه وسلمفأكمل  
{{َّقه يف العمل الذي تعلمهيعين وف.  

 ، وتفقهـت يف ديـن اهللا  ، اهتدت إىل رضوان اهللا   ،رةاحلمد هللا أرى وجوهاً ني    ف
  .عز وجلّ فهنيئاً لكم مجيعاً بفضل اهللا ورضوان اهللا

 ،تزيد إميان املـؤمن إميانـاً    - مأيها املسلمون الكرا   -وحادثة اهلجرة السعيدة    
_________________________________________________ 

 .م٣٠/٤/١٩٩٩هـ املوافق ١٤٢٠ من احملرم ١٤كانت هذه اخلطبة مبسجد عبد املنعم رياض مبدينة بنها  1
 .رواه البزار عن ابن مسعود، البيهقي يف شعب اإلميان عن أنس 2

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

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


٢(     إال تنصروه فقد نصره اهللا ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ىر به نفس   لكن اكتفي اليوم منها مبا أبش      ، كلنا يعلمها  - احلمد هللا  -تفاصيل احلادثة   و
 . عز وجلّ  اهللاِىدهك ِب متسٍدب لكل ع، وتأييد اهللا، وكفالة اهللا،وإخواين بعناية اهللا

، ومل ))التوبـة التوبـة --٤٠٤٠(( } ه فَقَد نصره اللّهِإالَّ تنصرو { :عز وجـلّ  يكفينا مجيعاً قول اهللا   
 لكن جاء مبا يفيـد أن       ، كان النصر معلقاً وحادثاً     وإالَّ ،)فقد ينصره اهللا  (يقل يف اآلية    

   قَالنصر من اهللا مدألن القرآن كالم اهللا القدمي     !! قبل خلق اخللق   صلى اهللا عليه وسلم    له   ر . 
 - عز وجـلّ    فإن اهللا  ، يف آيات القرآن    اهللا واضح  رصن و ،فقد نصره اهللا قبل خلق اخللق     

 قبـل خلـق   -  روحاًَ نورانيةصلى اهللا عليه وسلم عندما خلق احلبيب - كما أخرب القرآن  
 وأخذ عليهم العهد وامليثاق أمجعني      ،وخلق أرواح األنبياء واملرسلني مجيعهم     -جسمه  

 طال به نم ويطلبوا ِم،بصفاته ونعوتهم هم ويبلغوا أم، وينصروه ويؤازروه،أن يؤمنوا به
وِإذْ أَخذَ اللّه ِميثَـاق      { :ويتبعوه صلى اهللا عليه وسلم   الزمن إىل عصر رسالته أن يؤمنوا به        

  نيِبيولٌ        - وهذا قبل الرسالة   -النسر اءكُمج ٍة ثُمِحكْماٍب ون ِكتكُم متيا آت٨١٨١ ( (}  لَم--
  ..))آل عمرانآل عمران

 ألا تكليف مـن اهللا      ، بعد ظهور اجلسم يف احلياة الدنيا      لة ال تكون إالَّ   والرسا
 } لَتؤِمنن ِبِه ولَتنصرنه { ماذا أخذ على النبيني من امليثاق؟    . إلبالغ دعوة اهللا إىل اخللق    

 فأخذ اهللا العهد على األنبياء أمجعني أن ينصـروا  ،، يؤمنوا به وينصروه))آل عمـران  آل عمـران  --٨١٨١((
 ومل يكونوا يف زمانه وتنتهي      صلى اهللا عليه وسلم     كيف ينصروه  ،صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  رسول  

 !!آجاهلم قبل جمئ أوانه؟
 ويأمروم أن يتبعوه    ، بإظهار صفاته ونعوته وعالماته ألممهم وأتباعهم      :ينصروه

 لكن يكفي ما - واألمر يطول إذا تتبعنا السرية العطرة    - وقد كان ذلك     .إذا حضروه 
   ِبجاء على لسان ناهللا موسى  ي ،     ِب وما جاء على لسان نوٍل   { : اهللا عيسى  يسا ِبررشبمو

      دمأَح همِدي اسعأِْتي ِمن ببل حىت أوصاف    ، ومل يبشروا به وبنعوته فقط     ..))الصفالصف--٦٦(( }ي 
--٢٩٢٩(( } لَِّذين معهمحمد رسولُ اللَِّه وا { !!أصحابه كانت مذكورة يف التوراة واإلجنيل

  . مذكورين بصفام،) يف اإلجنيلمهلُثَم يف التوراة ومهلُثَم(، ))الفتحالفتح
ه للصـلح مـع     ملا توج  رضى اهللا عنه    أن عمر بن اخلطاب    :حىت أن التاريخ يروي   

 ، ومل يكن هلم إال مركب واحد-  ذهب وخادمه،البطارقة واستالم مفاتيح بيت املقدس
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٣(     إال تنصروه فقد نصره اهللا ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  مث يركب اخلادم وميشي عمر خلفه، عمر يركب واخلادم ميشي،بون ركوبهفكانوا يتناو
 يا أمـري املـؤمنني إين       : فقال ، فلما اقتربوا من القوم كانت نوبة اخلادم يف الركوب         -

ـ    ، ألن القوم على استعداد للقاءك     ،تنازلت لك عن نوبيت هذه     ون أمـري    وكيـف يلقُ
 فلما دخلوا عليهم    ، على ذلك   رضى اهللا عنه    عمر  فأصر !!؟املؤمنني ماشياً واخلادم يركب   

نـه  أ(هكذا جند عندنا صفته يف اإلجنيل       :  فقالوا ،الذي ميشي :  أين عمر؟ فقالوا   :سألوا
  )!!!ملقدس ماشياً وخادمه راكب جبوارهيدخل بيت ا

 ، وذكرهـا اهللا يف اإلجنيـل      ،فأوصاف أصحابه كذلك ذكرها اهللا يف التـوراة       
 وأنتم تذكرون مجيعاً أنـه  .وذكرها اهللا يف كل الكتب السابقة   ،وذكرها اهللا يف الزابور   

--١٢٩١٢٩((} ربنا وابعثْ ِفيِهم رسـوالً  {٣}}أَنا دعوةُ أَيب ِإبراهيمأَنا دعوةُ أَيب ِإبراهيم{{ : قالصلى اهللا عليه وسلم 
 .صلى اهللا عليه وسلم  هو، هذه دعوة سيدنا إبراهيم وكان))البقرةالبقرة

فنصوجلّ   اهللا ر فاه كان مِ  حلبيبه ومصط  عزقبل القبلن ،وأمر الرسـل  ،ده فقد أي 
 . وهيأ الكون كله وأمره أن يكون رهن إشـارته         ،الكرام بإبالغ صفاته ونعوته ألممهم    

علـم   - أن نعلم ،لكن العربة اليت حنتاج إليها يف هذه الظروف احلالكة يف حياتنا اليوم    
 على  ٍقدأقبل بصِ لو  ا  من أن أي رجل     -  وال نشك يف ذلك طرفة عني وال أقل        ،اليقني
  بعمله إالَّ   ومل يبتغِ  ِ، فلم ينافق ومل ميارِ    ، بشرع اهللا   ومتسك يف سلوكه وهديه وحياته     ،اهللا

، صلى اهللا عليه وسلم    اهللا حلبيبه ومصطفاه     ِرص ن ن جيعل له قسطاً مِ    عز وجلّ   فإن اهللا  ،وجه اهللا 
 اهللا الـيت ال     ةُن ألن هذه س   ،كان ويف أي زمان ويف أي م      ،فيؤيده وينصره يف أي موقع    

 !!. الزمان وال بتبديل املكانوالتتغري على مرتتبدل 
ِإذْ أَخرجه الَِّذين كَفَرواْ ثَاِني اثْنيِن  { :كي ال نطيل عليكم -ونأخذ مثاالً واحداً  

نْ ِإنَّ اللّهزحاِحِبِه الَ تقُولُ ِلصاِر ِإذْ يا ِفي الْغماِإذْ هنعالتوبةالتوبة--٤٠٤٠ ( ( }  م(( . 
 بعـد   -  هعندما خاف قوم   عليه السالم سيدنا موسى   ،  فامسعوا أيها احلضور الكرام   

 _________________________________________________ ،ال ختافوا:  فقال هلم،جدةالن:  فقالوا له، من اللحاق م-خروجهم من مصر
 .رواه ابن سعد عن الضحاك مرسالً يف كتاب جامع األحاديث واملراسيل 3
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٤(     إال تنصروه فقد نصره اهللا ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ولكـن . ، أنا معي ريب ال ختـافوا      ))الشعراءالشعراء--٦٢٦٢(( }كَلَّا ِإنَّ مِعي ربي سيهِديِن       { 
 - مجيعاًمعنا  :أي، ، ))التوبـة التوبـة --٤٠٤٠(( } ِإنَّ اللّه معنا { : قالصلى اهللا عليه وسلمسيدنا رسول اهللا    

 ولـذلك   ،لكل مؤمن إىل يوم القيامة    هى بشرى    ، هذه )ومعنا( – ومل يقل إن اهللا معي    
ده اهللا يف كتاب اهللا فقالأي: }  هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَياحلجاحلج--٤٠٤٠(( }و((..  

فالذي ينصاَهللار ي نصولكن ،!؟ ال لننصرههل اهللا حياربو ،ه اهللار يعىن مينصر  ن
 يعين : اهللارصنفَ -  ويف أهله وفيمن حوله، ويف بيته ويف عمله،شريعته ويقيمها يف نفسه 

 .إحياء شريعة اهللا والعمل ا بني خلق اهللا
فَأَنزلَ اللّه سِكينته علَيِه     { ؟ عليه وسلم  صلى اهللا  مباذا أيده اهللا     وماذا كانت النتيجة ؟   

 أنزل عليه السكينة، وكيف نأيت ا؟ ال تأيت         :أوالً. . ))التوبةالتوبة--٤٠٤٠(( } وأَيده ِبجنوٍد لَّم تروها   
 } نيهو الَِّذي أَنزلَ السِكينةَ ِفي قُلُوِب الْمـؤِمنِ   { :ه اهللا واجتباه   أحب نإال بتوفيق اهللا ملَ   

 يعـين الطمأنينـة   : والسكينة. وكما أنزل عليه السكينة أنزل علينا السكينة ..))الفتحالفتح--٤٤((
ـ  ، وحفظ اهللا  ، وصيانة اهللا  ، وكالءة اهللا  ، ورعاية اهللا  ، والثقة يف قدرة اهللا    ،بوعد اهللا   ن ملَ

وجلّ ك بشرع اهللا ابتغاء وجه اهللامتس عز . 
 علـم   - وأعلمنا ،ح اال جلميع املؤمنني    أيضاً فت  ،فكما أنزل اهللا عليه السكينة    

 حىت أنه ال يرتهلـا      ،ها بنفسه لُ وهو الذي يرتِّ   ، أن السكينة ال تأيت إال من عنده       -اليقني
  ومل يقـل   !!هلا بل هو يرتِّ   ، وال عن طريق أي كائن أو خملوق       ،ٍكلَعن طريق م : ـ  ي لِزن  

ـ حفي ..))الفتحالفتح--٤٤(( }الْمؤِمِننيأَنزلَ السِكينةَ ِفي قُلُوِب     { : بل قال  )باملضارع( بإلـيهم   ب 
 والتأسـي   ، ويشرح صدروهم للعمل بأركان الدين واالهتداء بتعاليم القرآن        ،اإلميان
بسنِبة النا { مث ماذا؟ .صلى اهللا عليه وسلم العدنان يهورت وٍد لَّمنِبج هدأَيالتوبةالتوبة--٤٠٤٠(( } و(( . 

ده باملالئكة أي، األرض طَ :  وقال له  ،باألرضده   وأيوأمرك ع ، م را مبا شئت  ه!! 
فيقول هلا  ! !وتغوص به الفارس الذى خرج ليلحق به      تمسك بفرس   ف ،خذيه: فيقول هلا 
وليس مرة واحـدة    ،  صلى اهللا عليه وسلم    فكانت طوع أمره     !!تتخلى عن الفرس  ف ،اتركيه

وهـي   -وحشـرة صـغرية     ده بكائن بسيط    ده باحلمام، وأي   وأي .ولكن ثالث مرات  
ده بأناس قبله جهزوا له املكـان       وأيبل  ،  ده باملهاجرين ده باألنصار، وأي   وأي .العنكبوت
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٥(     إال تنصروه فقد نصره اهللا ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . صلى اهللا عليه وسلم الذي سيسكنه
 ، من ساعة ما نـزل عليـه الـوحي   - فاهلجرة إىل املدينة كان يعلمها من قبل    

: وقال له -ورقة بن نوفل    - إىل ابن عمها     رضى اهللا عنـها    وأخذته زوجته السيدة خدجية   
أو خمرجـي   : فقال.  عندما خيرجك قومك   - يعين شاباً فتياً   -ليتين أكون فيها جزعاً     

 . مبا أرسلت به إال أخرجه قومه ما أُرسل رسولٌ،نعم:  قال!!هم؟
ء ن سبقه من األنبيـا  مهملَع كان يصلى اهللا عليه وسـلم    حىت املكان الذي هاجر إليه      

 أن اليهود تركوا بالد الشام وجـاءوا إىل املدينـة           : ولذلك يروي القرآن   !!واملرسلني
 . وكانوا يرجون أن يكون منهم، وعندهم صفاته،مترقبني ظهور النيب الذي قرب زمانه

 مـا   وكَانواْ ِمن قَبلُ يستفِْتحونَ علَى الَِّذين كَفَرواْ فَلَما جاءهم         { :وقد ذكر اهللا ذلك   
 ، فقد كانوا عندما حتدث بينهم حرب وبني أي قبيلـة  ..))البقـرة البقـرة --٨٩٨٩(( } عرفُواْ كَفَرواْ ِبهِ  

 الذي ستبعثه يف آخر الزمـان       يِب الن  حبق اللهم: (كما قالت السرية العطرة    -يقولون  
 يستفِْتحونَ  وكَانواْ ِمن قَبلُ   {  :، وهذا معىن اآلية   عز وجلّ   فينصرهم اهللا  ،)انصرنا عليهم 

هـل كـانوا    . عـز وجـلّ      فينصرهم اهللا  ، يطلبون به النصر   :أي،  ،  } علَى الَِّذين كَفَرواْ  
، وهل هناك   ))البقـرة البقـرة --١٤٦١٤٦(( } يعِرفُونه كَما يعِرفُونَ أَبناءهم    { : القرآن يقول  !!يعرفونه؟

 .أحد ال يعرف أوالده
أننا مجيعاً لنا نصيب يف      -إخواين   بنفسي و   وأوصى به  - الذي أريد أن أصل له    

 ما الذي جعل اهللا ينصر      !! ومل تغرينا مغريات احلياة    ،هذا األمر إذا استمسكنا دى اهللا     
رسول اهللا هذا النصر العظيم؟ أنه متسك دى اهللا رغم ما عرضـوا عليـه يف هـذه                  

االً حىت تصـري  إذا كنت تريد ماالً مجعنا لك م :  وقالوا ، فقد عرضوا عليه املال    !!احلياة
    كاً علينا، وإن كنت مريضاً طلبنا لك الشـفاء  ِلأغنانا، وإن كنت تريد امللك جعلناك م

ِإنْ أَجـِري ِإالَّ   { :لكاً وال ماالً وال أي شئ يف الدنيا      ال أريد م  : قال. والدواء واألطباء 
ىف ولـذلك قـال     أريد أن تدوا إىل اهللا وال أريد منكم شيئاً،          . ))هودهود--٢٩٢٩(( } علَى اللّهِ 

 {{{{: األثر
 .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
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٦(     إال تنصروه فقد نصره اهللا ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :اخلطبة الثانية
 الصواب ملـن    مِهلْ وم ،ابر اجلو  وميس ، الصعاب لُلِّذَ م ،العاملني  هللا رب  احلمد
ـ  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له          .آمن بالكتاب  الب التـواب  ر ،  العلـي  

وأشـهد  ،  ومواهب كرمه من غري حساب،حة فضله يرزق من يشاء من حببو     ،ابالوه
   أن سيدنا حممداً عبلَ خري من نطق بالكتاب، وظلَّ     ، اهللا ورسوله  دتالسحاب، ومشلتـه    ه 
 .عناية هذا اجلناب
 وارزقنا معه حسن املـآب، وخـري        ، وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ 
 )أما بعد (.العاملني يا رب  .. آمني، ويوم احلساباملتاب يف الدنيا

إن الدرس العملي الذي نأخذه مجيعاً من هجرة رسـول           :فيا إخواين ويا أحبايب   
 مهما القى   ،ا ال يتوقف عند أي أمر أمره به اهللا         أن املرء من   -  وما أكثر دروسها   - اهللا

ة  شـد   اهللا عليـه وسـلم     صلى أصحاب رسول اهللا      فالذي أعز  ،يف سبيل ذلك من صعاب    
 قيد  -  واملبادئ اإلميانية  ِلثُح لنفسه أن خيرج عن املُ     ي فكان الرجل منهم ال يب     ،عقيدم

لكن يف عصرنا اآلفة الـيت  . مهما تعرض له من صعاب  - عز وجـلّ    خوفاً من اهللا   ،أمنلة
يف اجتهاداً خاطئـاً     -من عند أنفسهم     - أن الناس قد اجتهدوا      ،انتشرت يف جمتمعنا  

 !! فيبيح لنفسه الكذب حبجة أنه مضطر      ، والبعد عن املثل واملبادئ اإلميانية     ،تربير الزيغ 
 وكـل   ،ويبيح لنفسه أخذ ما يريد من املال العام حبجة أن مال احلكومة ملك للجميع             

هذا و ، ويربر لنفسه التزويغ من العمل حبجة أن أجره ال يكفي          ،!!واحد له فيه نصيب   
 أو  ، ويبيح لنفسه أن خيدع يف جتارته      !! مثلما نسمع منهم   - مالوقت على قدر فلوسه   

  !! يف زعمه- أو يكسب وإال لن يستطيع أن يعيش ،يغش يف بيعه وكيله وبلسانه
 وهذا الـذي    ،زها الشطان  وعز سفْا لنا الن  هتلَو احلاجات اليت س   هذه يا إخواىن  
 ولكـن   - ألنه ال ينتقم من املـؤمنني      ،وليس لالنتقام منا   -رنا  جعل اهللا يبتلينا ليذكِّ   

 فكل هذه ابتالءات كي نرجـع إىل        ، باملرض أو الفقر أو الغالء     ،كرنا املرة تلو املرة   ذي
 .اهللا
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٧(     إال تنصروه فقد نصره اهللا ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لنا  عز وجلّ  لفتح اهللا،لو متسكنا دى اهللا - ال إله إال هو ى الذواِهللا -لكن 
ا أرزاقنا يف أيدينا دون  وكنا كأهل اجلنة تأتين، وأنزهلا من السماء،اخلريات يف األرض

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيِهم بركَاٍت من السماء  { !!عناء أو تعب
 ألن اخلريات ممكن تكون كثرية ،مل يقل فتحنا عليهم خريات. ))األعرافاألعراف--٩٦٩٦(( } واَألرِض

 ألغىن ،وبارك اهللا فيه -لكن لو رزقنا القليل  ، ألا ليس فيها بركة،ولكنها ال تكفي
 .عن الكثري والكثري

 ومع كثرة املستشفيات مل    ،فنحن يا إخواين نشتكي يف زماننا من كثرة األمراض        
 واألمراض املوجودة يف األجسام كلها ال تساوي        ،تعد تستطيع أن تقوم مبهمة العالج     

 واليت تنخر يف جمتمعنا ،قلكرمي اخلالَّمرضاً واحداً من أمراض األخالق اليت حذّر منها ا   
 وغريها من   ، والكراهية واألحقاد  ، واحلسد والبغضاء  ، كالشقاق والنفاق  ،خنر السوس 

كل هذا يسـبب  .  والتوترات العصبية، من الضغوط النفسية  ،األمراض اليت نعاين منها   
 ،عصـبية  يوجد خلفها التوترات ال     واألمراض اجلسدية لو مل    .وجود األمراض اجلسدية  

 ،ط واملشـاغل  و لكن الذي يزيد املرض هو التوترات والضـغ        ،شفى بإذن اهللا  وف ت س
 حىت أن كل مؤمن بينه وبـني إخوانـه          ، هلذا ِهر والكُ ،وكل هذا جاء من احلسد هلذا     

واحلروب  ، وحروب مع زمالئه يف العمل، حروب مع األوالد،املؤمنني حروباً ال عد هلا
  !!!اين؟ ملاذا يا إخو،مع األقارب

ونزعنا ما ِفي صدوِرِهم من ِغلٍّ ِإخوانا علَى   { :فيهم عز وجـلّ   أين الذين قال اهللا   
   قَاِبِلنيتٍر مرأو سهمني !!الذين مألوا احملاكم من أجل سهم يف البيت . ))احلجـر احلجـر --٤٧٤٧(( }س 

وهذا يستعد   ! والثاين كذلك  !! واألخ وأوالده وزوجته حرب على أخوهم      !!يف الغيط 
وهذا يستبد!! 

 لكنـهم معهـم     -  الذين أخذوا الغرباء عنهم يف النسب      مأمل يسمعوا عن القو   
 واملال  !!ختر أحدمها ا و ،نصفني بيىت   مِسقْ أَ ،تعالَ:  ويقول له  - وقريبني منهم يف الدين   

 وبعـد   ، أيهما تعجبك فأطلقها   ، وانظر إىل زوجىت االثنتني    !! واختر ما يعجبك   ،نصفني
  !!!اء العدة تتزوجها أنت على سنة اهللا ورسولهانته
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٨(     إال تنصروه فقد نصره اهللا ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يِحبونَ من هاجر  {  ماذا قال اهللا هلم يف الوسام الذي أعطاه هلم؟،هؤالء اجلماعة 
              كَانَ ِبِهم لَوو لَى أَنفُِسِهمونَ عِثرؤيوا وا أُوتمةً ماجح وِرِهمدونَ ِفي صِجدلَا يو ِهمِإلَي

اصصاحلشراحلشر--٩٩(( }ةٌ خ((. 
ـ  مجعهم الن، وجاءت اخلريات،بل عندما جاءت الفتوحات   ،  ليس ذلك فقط    يِب

فقـال  .  معشـر املهـاجرين    و وتعالَ ، معشر األنصار  و تعالَ :وقال هلم  صلى اهللا عليه وسلم   
 ويظلون ،نيا بينكم أنتم واملهاجرهمسقَ أُ،ما رأيكم جاءت إلينا خريات كثرية   : لألنصار
ال، :  أم أعطيها للمهاجرين ويتركوا لكم البيوت واألموال اليت معهم؟ قـالوا           معكم؟

ِطأعوجلّ  وال نأخذ شيئاً خرجنا منه هللا   ،هاا هلم كلَّ  ه عز :}}  اِجـعُء الْروثَلُ السا ملَن سلَي  اِجـعُء الْروثَلُ السا ملَن سلَي
يكفينـا   -واحلمـد هللا     - وحنن   ، هلم الكل  عِط٤٤}}ِفي ِهبِتِه كَالْكَلِْب يرجع ِفي قَيِئهِ     ِفي ِهبِتِه كَالْكَلِْب يرجع ِفي قَيِئهِ     

 !!أين هؤالء يا إخواين؟.  عليناعز وجلّ رضاء اهللا
 وهم الذين قال اهللا     ، وهم أسوتنا  ، وهم قدوتنا  ، وهم آباؤنا  ،هؤالء هم أجدادنا  

حنتـاج  فنحن مجيعاً  ..))األنعـام األنعـام --٩٠٩٠(( } أُولَـِئك الَِّذين هدى اللّه فَِبهداهم اقْتِده     { :فيهم
  .ق القومي لهي والطر،نوهذا هو السبيل البي ،لطف اهللا وتوفيق اهللا و،ييد اهللانصر اهللا وتأ

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

تك يـا أرحـم      برمح ، حاكمني وحمكومني  ،اللهم أصلح أحوال املسلمني أمجعني    
 .الرامحني
ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهـى عـِن الْفَحشـاء               {

 ).النحل-٩٠( } والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 .اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة

***************  
_________________________________________________ 
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