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لنا يف الدنيا من عباده اليقني، وجعو يف قلوبنا بنور اهلُدى  أشرق ،احلمد هلل رب العاملني
ن أأن جيعلنا فيها من خيار املتبعني لسيد األولني واآلخرين، و  تبارك وتعاىلونسأله  املسلمني،

 .جيعلنا من الفائزين أمجعني يوم الدين
ل عنها يف وسع العوامل كلها برمحته حىت قا، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

 :حمكم التنزيل
ء   ﴿ َعتم ُكلَّ َشيم  (.األعراف651) ﴾ َوَرْحمَِتي َوسي

 على عينه، وخَلقه أبخالقه، تبارك وتعاىله هللا رّبَ ن سيدان دمحمًا عبد هللا ورسوله، أوأشهد 
 :هنع هللا يضروأَدبه آبدابه، حىت قال له أبو بكر الصديق 

ملكه، وذهبت إىل قيصر يف ملكه، وطفت أحياء  اي رسول هللا لقد ذهبت إىل كسرى يف
 :صلى هللا عليه وسَلمالعرب، فلم أر مثل أدبك، فمن أدبك؟ فقال 

 (.أدبين ريب فأحسن أتدييب)
النعمة الُعظمى جلميع األانم، والرمحة التامة للخلق اللهم صل وسلم وّبرك على سيدان دمحم 

وصحبه، وكل من مشى على هديه وآله وعلى  مصلى هللا عليه وسلَ يف الدنيا ويوم الزحام، 
  .وخلقه إىل يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم أمجعني آمني آمني اي رب العاملني

 :أما بعد
 :أيها األحبة مجاعة املؤمننيفيا 

بنفسه وعلم أصحابه مبادئ خالدة، لو سران على أي  صلى هللا عليه وسَلمأعطى الرسول 
 .وكنا من الفائزين يوم الدين الدنيا، يف كل من حولنا يف مبدٍأ منها لسعدان مجيعاً 

  .أ اإلنسانيةمن هذه املبادئ اليت نتحدث عنها اليوم ّبختصاٍر شديد، مبد
و أحيرتم أي إنساٍن أاًي ما كان، سواًء كان يتبعه يف الدين،  صلى هللا عليه وسَلمفقد كان 

مرت جنازة فجالسًا بني أصحابه،   عليه وسَلمصلى هللايف الوطن أو الدين، فقد كان له مفارقًا 
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اي رسول هللا إنه يهودي، : إجالاًل للموت، فقالوا صلى هللا عليه وسَلملرجٍل يهودي، فوقف 
 ،م أي إنسان أاًي ماكان مادام مساملًا لنان حنرت أأليس إنساانً، يعين : صلى هللا عليه وسَلمفقال 

 .ؤمننيومل يُعلن احلرب علينا مجاعة امل
ب، ير وهذا أمر عجيٌب وغ يتخذ غالمًا من اليهود خادمًا له، صلى هللا عليه وسَلمبل كان 

اي : فقال فوجده يعاجل سكرات املوت،لعيادته،  صلى هللا عليه وسَلمومرض الغالم وذهب النيب 
ق الولد أطع أّب القاسم، فنط: غالم إنطق ّبلشهادتني، فنظر الولد إىل أبيه اليهودي، فقال له

 :صلى هللا عليه وسَلمّبلشهادتني مث خرجت روحه للقاء هللا، فقال 
 (.احلمد هلل الذي أنقذه يب من النار)
  [.صحيح ابن حبان : املصدر | ابن حبان : احملدث | أنس بن مالك : الراوي]

به املباركني على هذا الدرب املبارك أمجعني، اإلنسانية لكل إنسان بل احومشى أص
سانية يف التعامل مع مجيع الكائنات من النبااتت والطيور واحليواانت وغريها من خملوقات هللا اإلن

 .تبارك وتعاىل
، وكان يومًا شديد الربودة، فوجد قطًة إمسه عبد الرمحن بن صخرو  هنع هللا يضرمشى أبو هريرة 

دان وصل إىل حضرة وعن شفق عليها ووضعها يف كمه ليدفئها،شدة الربد، فأ منأسناهنا  طق  تس
ما هذا اي أّب : فقال له أمام حضرة النيب،كانت قد أُدفئت، فقفزت   صلى هللا عليه وسَلمالنيب 
  ؟هريرة

صلى هللا عليه رفٌق ورمحٌة حىت ّبحليوان، كما علمهم القرآن وكما علمهم النيب العدانن 
 .وسَلم

املدينة املنورة يتفقد أحوال املسلمني، ، كان يتجول يومًا يف هنع هللا يضروهذا عمر بن اخلطاب 
ت سين كربُ : قالمل تسأل؟ : دعاه وقال لهكبريًا يف السن يسأل الناس، فاست  فوجد رجاًل يهودايً 

 وال أستطيع دفع اجلزية، واجلزية ال يدفعها إال الشباب حىت ال يذهبوا ويتجندوا يف ميادين
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الشباب مقابل عدم يدفعها ولكنها يف اإلسالم  ،دفعها النساءالقتال، فال يدفعها الشيوخ وال ت
 .خوهلم يف جيش احملاربنيجتنيدهم ود

أنظر هذا : فاستدعى وزير ماليته، وسن أول قانون للضمان االجتماعي يف الوجود، وقال
دخاًل شهراًي يكفيهم مئونتهم كل عام، فقرر مبدأ الضمان  مهل وضرّبءه ـ يعين أمثاله ـ واجعل

 .أول من يفعل ذلك يف التاريخ كله اإلجتماعي، وكان
أقام وجنوده يف و عندما دخل مصر فاحتاً،  هنع هللا يضرن عمرو بن العاص أبل أعظم من ذلك 

فالفسطاط هو اخليمة، وقد كانوا يقيمون يف خياٍم يف  فسطاط اآلن، ومُسي املوقع ّبمسهم،موقع ال
عمرو، وّبضت فيه بيضتني، وأراد  هذا املوضع، جاءت ميامة وبنت ُعشًا على فسطاط أو خيمة

ماذا يصنع هبذه ليحاربوه  أن الروم قد توجهوا إليهميشي جبنده إىل األسكندرية لعلمه أن عمرو 
 اليمامة وبيضها؟ 

دعوها كما هي وأتركوا الفسطاط كله ـ يعين اخليمة كلها وال تروعوها، وتركها وذهب : قال
 .إىل األسكندرية بغري خيمته

وال نستطيع يف هذا الوقت القصري اإلملام  سانية اإلسالمية يف أهبى صورها،نهذه هي اإل
  .صفواإلحاطة هبا، فإن اإلحاطة هبا فوق الو 

أن جيملنا أبخالق خري النبيني، وأن جيملنا أبخالق القرآن الكرمي،  تبارك وتعاىلنسأل هللا 
  ذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهزوأن جيعلنا من ال

 :هللا عليه وسَلمصلى قال 
 (. خالقا املوطئون أكنافا، الذين أيلفون ويؤلفونأأقربكم مين جملساً يوم القيامة، أحاسنكم )
 [.الطرباين والبزار عن أيب هريرة]

 :أو كما قال
 .نتم موقنون ّبإلجابةأدعوا هللا وأ
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 :اخلطبة الثانية
حيب عباده التوابني ، ال هللا وحده ال شريك لهوأشهد أن ال إله إ ،احلمد هلل رب العاملني

 .واملتطهرين
 .عبد هللا ورسوله، الصادق الوعد األمنيأن سيدان دمحماً  وأشهد

واعطنا اخلري وادفع عنا  وعلى آله وصحبه أمجعني، ،على سيدان دمحماللهم صل ِّ وسل ِّم وّبرك 
 .وجننا واشفنا وانصران على أعدائنا اي رب العاملني ،الشر

 :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
م، ومن عالمات أما التعامل بني املؤمنني وبعضهم، فذاك نسميه الرتاحم، يرتامحون فيما بينه

 :صلى هللا عليه وسَلموأن يعطف الكبري على الصغري، قال  الصغري الكبري،وقر هذا الرتاحم أن يُ 
 (.مه عند كرب سنهمن يكر له ما وَقر شاٌب شيخاً لسنه، إال وقَيض هللا )
 [.الرتمذي عن أنس بن مالك]
 :كما قال يف احلديث يأ
 (.إعمل ماشئت كما تدين تدان)

ساجداً  صلى هللا عليه وسَلمحىت كان رمحته شديدة البالغة،  صلى هللا عليه وسَلموكان 
بيت أبيت، أ: ني، يقولون لهن واحلسوالد إبنته التقية النقية السيدة فاطمة احلسأذات مرة، وكان 

 ساجداً، صلى هللا عليه وسَلمن رسول هللا سفوجد احلوال يقولون جدي كما نقول اآلن، 
فامتطاه وركبه وكان يعودهم على ذلك، فكان عندما يالعبهم وهم صغار جيعل احلسن واحلسني 

 :له ذات مرة هنع هللا يضرفوق ظهره وميشي هبما، حىت قال أبو بكٍر 
 :صلى هللا عليه وسَلمـ فقال [ نعم املركوب مركوبكما]
 (.ونعم الراكبان هنا)
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مل  أطال السجود حىت أخذ حظه مث نزل، فلما أمتطاه وهو ساجد ،مع الصغار تلطفٌ 
اي رسول هللا : وبعد الصالة قالوا ورمحٌة وحنان، أو يدفعه، ألنه كله رأفةٌ ميسكه بيده بشدٍة ويرفعه 

إبين أرحتلين فكرهُت أن : قالك قُبضت، نأإنك سجدت حىت أطلت السجود حىت ظننا 
 .أُعجله

ذات مرة على منربه الشريف خيطب اجلمعة، وجاء احلسن يف  صلى هللا عليه وسَلمبل كان 
إىل به ه واحتضنه، مث صعد املنرب ومحل من على أيب أيب، فنزل: ملسجد يبكي ويقولالباب يف ا

 .يماته عليهصلوات ريب تبارك وتعاىل وتسلاملنرب وأكمل خطبته 
 :حبة مجاعة املؤمننيأيها األ

إن ما يفتقده أطفالنا يف هذا الزمان، ليس الطعام فهو كثري، وليس الشراب فهو أكثر من 
الكثري، وليس اللباس فهو فائٌض وكثري، يفتقدون إىل احلنان وإىل العطف وإىل احلب، وهذه 

 .لتهمالصفات ال ينالوها إال من اآلّبء واألمهات ومن على شاك
سوايء، ولذلك كنا نرى يف بيوت الُقرى األطفال خيرجون حىت يصلوا إىل سن الرجولة وهم أ

وله  ات أعمامه وكل واحدة منهن أٌم له،وله أم أبيه أٌم له، وله زوج ألن الطفل يف بيته له أمه،
ه ل يعطينه، والكل يعطف عليه، والكأبيه وأبو أبيه أٌب له، وأعمامه وهم أّبٌء له، الكل حيتض

سواًي إىل هذا اجملتمع صاحلًا ألي عمٍل  ة والرمحة واحلنني، فيخرج رجالً احملبة واملودة والشفق
 .ه يف كل وقٍت وآننُيطلب م

تفي بعمٍل اليت يريد حتصيلها، ال يك هذه األايم فإن الرجل لكثرة ما عليه من األموالأما يف 
ن الييت واألوالد انئمون، وال يعود إال م خيرج موبعضه ، بل يتقلب من عمٍل إىل عمل،واحد

أيخذون العطب أين من وال يراهم إال إذا كان يوم إجازة لو أفرتض ذلك، ف وهم انئمون،
وهو يظن أن كل ما حيتاجونه الطعام والشراب واللباس وما شابه ذلك،  واحلنان؟ من األب

 .ة األبويةوأخطأ القضية ألن القضية يف احلقيقة هي العطف واحلنان والرعاي
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خر يف املنزل، وإذا آوكذلك األم خترج يف الصباح إىل العمل، وترجع منهكة وهلا عمل 
جاءها اإلبن مندفعًا تطيح به وتقول أان لست فاضية لك اآلن، فكيف حيصلون على العطف 

 .واحلنان
ءهم أيخذون آّب ان يف أمس احلاجة إىل العطف واحلنان، منار أبناؤان يف أمس احلاجة بل وكب

نه أَدى ما أليعيشوا يف نظرهم مسرتحيني، ويدفع األموال اليت يظن املسنني  وأمهاهتم إىل دور
ومها  ،واحلنان واحلب واملودة أنت يف الصغر ّبلعطفعليه، مل تؤدي ما عليك، ألهنم مشالك و 

  . الكرب، أن ترد هلما هذا اجلميلحيتاجان ذلك منك اآلن يف
م احلديث وتتنعم ّبجللوس بني يديهم، أحب إليهم من دار حلظة جتالسهم فيها تباسطه

 .املسنني سبعة جنوٍم أو يزيد
أن يداعبوا أحفادهم، يريدون أن يتحدثوا مع ألن مع يتكلمون؟ ومع من يعيشون؟ يريدون 

ما أحوج جمتمع  مبشارة لذويهم، وذوي العطف عليهم،ن يكونوا حتت رعاية أيريدون  أبنائهم،
وذلك ال يكون إال من الوالدين ومن على لعطف واملودة والشفقة واحلب واحلنان، املسلمني إىل ا

 .شاكلتهما
عينيها حبًا وودًا وعطفاً إن األم عندما تُرضع ولدها من ثديها، تُرضعه يف نفس الوقت من 

هذا احلنان وال هذا ال فإذا تناول لبنًا من الصيدلية ليس معه هذا احلب و  وحنااًن من قلبها،
 ،رعة الوافية من احلب واحلنان من أمهسريع النرفذة ألنه مل أيخذ اجلُ  ولذلك خيرج عصبياً عطف، ال
 .مداعبة أبيه وذويه الذين على شاكلتهممن و 

أفضل وأن يوفقهم إىل أن يرشد املسلمني إىل أحسن أحواهلم،  تبارك وتعاىلأسأل هللا 
صلى هللا لقرآن الكرمي مستمسكون، وبنبيه متوجهون، وبكتابه اله ن جيعلنا مجيعًا أو  أعماهلم،

 .مقتدون عليه وسَلم
 .وارزقنا اجتنابه أران احلق حقاً وارزقنا اتباعه، وأران الباطل زاهقاً وهالكاً اللهم 
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اللهم إغفر لنا ولوالدينا، وللمسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، األحياء منهم 
 .وات اي أرحم الرامحنيواألموات، إنك مسيٌع قريب جميب الدع

اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أوالدان وبناتنا وزوجاتنا، وأحوال إخواننا املسلمني أمجعني، 
حكامًا وحمكومني، رؤساء ومرئوسني، وأنزل يف قلوب حكامنا ومرئوسينا الشفقة واحلنان 

  .والعطف على عبادك املسلمني
 :عباد هللا اتقوا هللا

َشاءي َوالمُمنمَكري  ﴿إينَّ هللَا َيَمُمرُ  َهى َعني المَفحم َساني َوإييَتاءي ذيي المُقرمََب َويـَنـم لي َواالحم لمَعدم ابي
 (.النحل09) َوالمبَـغميي يَعيُظُكمم َلَعلَُّكمم َتذَكَُّروَن﴾

 .أذكروا هللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصالة
 


