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الھجرة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الھجرة . - 08المحاضرة :  - األردن  -مختلفة 

2013 -12-02  

ن سیدنا محمد صلى هللا علیھ الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلی

  .وسلم

  مقدمة :

  قال تعالى بعد أعوذ با� من الشیطان الرجیم :

ُ إِْذ أَْخَرَجھُ الَِّذیَن َكفَُروا ثَانَِي اثْنَْیِن إِْذ ھَُما فِي اْلغَاِر إِذْ   یَقُوُل ِلَصاِحبِِھ َال ﴿ إِالَّ تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ �َّ

َ َمعَنَا ﴾   تَْحَزْن إِنَّ �َّ

  ] 40[ سورة التوبة اآلیة : 

  العنوان : "ال ھجرة بعد الفتح" .والصالة والسالم على سیدنا محمد النبي األمي ، 

أیھا األخوة الكرام : یسعدني ویشرفني ونحن نحتفل في ھذه األیام المباركة أن أرحب باألصالة عن 

نفسي وبالنیابة عن أھلي بفضیلة الشیخ العالم الكبیر محمد راتب النابلسي، والذي أمضى حیاتھ وھو في 

مي الحنیف ، ومنتصراً لقضایاه العادلة ، فكان نعم السفیر ، طاعة هللا عز وجل، مدافعاً عن الدین اإلسال

  وخیر من ینطق بلسان الحق أمام تلك الھجمة الشرسة التي یتعرض لھا دیننا الحنیف.

األھل واألحبة : قبل أن نستمع معاً لفضیلة الشیخ محمد راتب النابلسي ندعو السید یوسف العجایمة أن 

  یتفضل .

  یم ، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ، قال تعالى :بسم هللا الرحمن الرح

  ﴿ َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمیَن﴾

  ]106[ سورة األنبیاء اآلیة : 

  صدق هللا العظیم ، اللھم صّلِ على سیدنا محمد ، قال صلى هللا علیھ وسلم :

  ((إنما بعثت ألتمم صالح األخالق ))

  مد عن أبي ھریرة ][ أخرجھ اإلمام أح
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أیھا األخوة الكرام بمناسبة عید رأس السنة الھجریة أتقدم لمقام صاحب الجاللة عبد هللا الثاني بن الحسین 

بآیات التحیة والتبریك ، وأھنئكم والشعب العربي واإلسالمي وكل عام وأنتم بخیر ، أرحب باألستاذ 

ضرة بھذه المناسبة العزیزة على قلوبنا في مجلس العالمة محمد راتب النابلسي على حضوره إللقاء محا

عشائر العجایمة ، نحن نحمد هللا على ما نحن بھ من نعمة األمن واألمان ، فلننظر حولنا كیف یعیش 

أخواننا في الدول المجاورة الشقیقة من انفالت أمني وحروب أھلیة ، من قبل بعض الجماعات المتطرفة 

عنھ ، نحمد هللا على المحبة واأللفة بین أبناء ھذا الوطن ، وهللا ولي  التي تّدعي اإلسالم وھي بعیدة

  التوفیق ، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ .

   نستمع إلى الشیخ اآلن لیتحفنا بما مّن هللا علیھ ، بارك هللا فیك تفضل .

  معنى الھجرة :

  الدكتور راتب :

لمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العا

الطیبین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارَض عنھا وعنھم یا 

رب العالمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات 

  . إلى جنات القربات

  

أیھا األخوة األحباب : بمناسبة عید الھجرة 

ھجرة النبي علیھ الصالة والسالم من مكة إلى 

  المدینة یكون محور ھذا اللقاء الطیب .

أوالً : النبي علیھ الصالة والسالم ھاجر من 

مكة إلى المدینة ، ھذه الھجرة انتقال من مكان 

إلى مكان ، ومن مجتمع إلى مجتمع ، ومن بیئة 

بیئة ، من أجل الحفاظ على تطبیق منھج  إلى

هللا عز وجل ، معنى ذلك أن اإلنسان إذا كان 

في مكان ما ، وھذا المكان لسبب أو آلخر حال بینھ وبین علة وجوده ، علة وجوده عبادة هللا ، أي مكان 

  یحول بینك وبین علة وجودك ینبغي أن تغادره .

في باریس ، فلم یقبل فیھا ، قوالً واحداً ینبغي أن یغادر ھذه كما لو أرسنا طالباً إلى جامعة السوربون 

  المدینة ، ألن علة وجوده في ھذه المدینة لم تتحقق .
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فلذلك الھجرة في األساس معناھا أن طاعة هللا وطاعة رسولھ والفوز بالجنة والنجاة من النار مقدمة على 

  أي اعتبار .

ین أیة مدینتین تشبھان مكة والمدینة، أیة مدینتین في الشيء اآلخر : ھناك ھجرة بعد رسول هللا ب

ً جداً  المستقبل ، في مستقبل الحیاة تشبھان مكة والمدینة ینبغي أن تغادرھا ، أي إذا كان البلد متقدما

  والدخل وفیراً جداً ولكن ال تستطیع أن تنشئ أوالدك على طاعة هللا ، ینبغي أن تغادرھا .

  في أّي بلد عربي مقدم على كل شيء : تلبیة حاجات الجیل الصاعد

ً : لو بلغت أعلى منصب في أقول دائم ا

، وجمعت أكبر ثروة ، وارتقیت إلى األرض

أعلى مقام ، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت 

أشقى الناس ، وال أبالغ ، یعیش بعض األخوة 

من بالدنا في أمریكا حیاةً تفوق حیاة الملوك ، 

ھم حفاظاً على أوالدھم ، ولكنھم عادوا إلى بلد

  قضیة األوالد امتدادك ، مستقبلك ، مصیرك .

  

  ﴿ َواللَّْیِل إَِذا یَْغَشى * َوالنََّھاِر إِذَا تََجلَّى * َوَما َخلََق الذََّكَر َواْألُْنثَى * إِنَّ َسْعیَكُْم لََشتَّى ﴾

  ] 4ـ  1[ سورة اللیل اآلیات : 

بمعنى أن قضیة األوالد قضیة مھمة جداً، وأقول لكم ھذا على مستوى األب واألم ، أما على مستوى 

  األمة فھذا الجیل الصاعد في أي بلد عربي أو إسالمي یحتاج إلى ماذا ؟ یحتاج إلى فرصة عمل ، وإلى 

فأیة أمة تھیئ لشبابھا زوجة ، وإلى مأوى 

لھا ، فرصة عمل ، وزواج ، ومسكن ، شبابھا 

شبابھا قوة لھا ، أما إذا افتقد الشاب فرصة 

العمل ، وافتقد المأوى ، وبالتالي الزواج 

فسیھاجر ، وھل تصدقون أن الغرب یعمل 

لیالً نھاراً على استقدام األدمغة العربیة، بكل 

مجتمع ھناك عدد محدود من العباقرة 

والمتفوقین ، األمة نھضتھا بھؤالء ، تقدمھا 

ھا بھؤالء فھؤالء إذا نفرناھم خسرنا خسارة كبیرة ، لذلك العالم الغربي لمجرد أن طالباً بھؤالء ، رقی
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ً ، دخالً وفیراً ، ألنھ بحساب التقدم  ً رفیعا ً یعطیھ الجنسیة فوراً ، یعطیھ إقامة ، یعطیھ منصبا ألمعینا

  ھؤالء القلة من المتفوقین ھم األمة في تقدمھا .

لكم أن موضوع الھجرة موضوع تاریخي ، موضوع نعانیھ كل یوم في أي  فلذلك أخوة اإلیمان قد یبدو

بلد إسالمي ، فحینما یذھب اإلنسان إلى بالد الغرب یرى الحیاة مریحة ، ھناك نظام ، ھناك كذا ، ھو 

  عنده عزیمة مطلقة أن یعود ، حینما یرى ما في الغرب من إیجابیات یبقى ھناك .

ا ، اسمھا دیترویت ، فیھا خمسة آالف طبیب سوري أقاموا فیھا نھائیاً ، مثل بسیط : ھناك والیة بأمریك

خمسة آالف طبیب إذا عادوا إلى بلدھم ، أي أمریكا في بلدنا ، بالجراحة باألعصاب ، بالھضم ، ھؤالء 

  استقروا ھناك ، فنحن حینما نعتني ببالدنا ، ونقدم المتفوق نحافظ على أذكیاء أمتنا .

لج الھجرة من مشكالت معاصرة ، طبعاً أحداث الھجرة كلكم تعرفونھا، وفي كل سنة في أنا أرید أن أعا

مناسبة الھجرة الخطباء والمتكلمون یتحدثون عن ھجرة النبي ، وكیف ھاجر ، ومع من ھاجر ، وأي 

ً ، لكن مفھوم الھجرة بالجو  طریق سلك ، وماذا فعل قبل أن یھاجر ، ھذه أشیاء بین أیدیكم جمیعا

: ض األخوة الذین أقاموا في أمریكاعاصر مفھوم خطیر جداً ، فالبطولة أن تبقى في بلدك، أنا أقول لبعالم

  ھل تصدق أن لحم كتفك من خیرات أمتك ؟ تركتھا وسخرت علمك ألعداء األمة ، ھذا خطأ كبیر .

الحفاظ علیھم  لذلك من مفرزات أو من نتائج ھذه الكلمات أن نحافظ على شبابنا والسیما المتفوقون،

    حفاظ على مستقبل األمة .

  اإلسالم لیس إعجاباً سلبیاً :

تعني انتقاالً من مكان إلى  أیھا األخوة ، إذاً الھجرة ھي ھجرة النبي علیھ الصالة والسالم ، الھجرة

م ، ، أي حركة ، اإلسالم لیس إعجاباً سلبیاً ، ال یوجد مسلم باألرض إال ویقول لك : اإلسالم عظیمكان

، اإلعجاب السلبي ال یقدم وال یؤخردین عظیم معنا وحي السماء ، معنا سید الخلق ، وحبیب الحق ، ھذا 

البد من التطبیق العملي ، ھذا الدین ال تقطف ثماره إال بالتطبیق ، أما الكالم النظري ، أو اإلعجاب 

  السلبي ، أو مدیح الدین من دون أن نلتزم بھ فال یقدم وال یؤخر .

ما معنى رجل ؟ أي بطل ،  -أخوتنا الكرام ، یقول سیدنا سعد بن أبي وقاص : " ثالثة أنا فیھن رجل 

ثالثة أنا فیھن رجل ، وفیما ما سوى ذلك  -كلمة رجل في القرآن الكریم ال تعني أنھ ذكر تعني أنھ بطل 

أو حتى أقضیھا ، وال فأنا واحد من الناس ، ما صلیت صالةً فشغلت نفسي یغیرھا حتى أنصرف منھا ، 

وال سمعت حدیثاً من  - الشاھد بالثالثة -سرت في جنازة وحدثت نفسي بغیر ما تقول حتى أنصرف منھا 

  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إال علمت أنھ حق من هللا تعالى " النبي الكریم یأمرنا أن نعمل صالحاً .
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  حجم اإلنسان بحجم عملھ الصالح :

ملنا بحجم عملنا الصالح ، بالمناسبة : حجم ع

  شاھد آخر قال تعالى : 

ا َعِملُوا ﴾   ﴿ َوِلكُّلٍ َدَرَجاٌت ِممَّ

  ]132[ سورة األنعام اآلیة : 

فالنبي ھاجر من مكة التي كذبتھ ، ونكلت 

بأصحابھ ، وقتلت بعض أصحابھ ، إلى المدینة 

التي رأى فیھا قبوالً لدعوتھ ، معنى ذلك 

، وأنا أقول لكم بشكل  المكان في خدمة الرسالة

صریح : إما أنھم مرتزقون یبحثون عن المال أو ھم أصحاب رسالة ، فالبد للمؤمن الصادق أن یكون 

صاحب رسالة یؤدیھا ، أما أن یعیش اإلنسان على ھامش الحیاة ، أنا أقول : ال تكن رقماً سھالً ، كن 

نفسك من المتفوقین ألن هللا عز وجل أعطى  رقماً صعباً ، اترك بصمة في حیاتك لما بعد مماتك ، اجعل

  الناس قدرات متشابھة ، لكن ھناك من یسخر ھذه القدرات ، وھناك من یقصر في تسخیرھا .

  فلذلك النبي ھاجر من مكة إلى المدینة ، لكن باب الھجرة أُغلق بعد فتح مكة .

  ((ال ھجرة بعد الفتح))

  النسائي عن عبد هللا بن عباس ][أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي و

  لكن ماذا بقي ؟ بقي أن الھجرة مشروعة بین كل مدینتین إلى یوم القیامة تشبھان مكة والمدینة .

  ھجرة ما نھى هللا عنھ :

الشيء الثالث ، والمعنى الواسع ، والمعنى 

والمعنى القریب الیومي ، والمعنى الحركي ، 

منا الھجرة بأوسع معانیھا : أن تھجر ما نھى 

  هللا عنھ .

أي صدیق بذيء اللسان ، خبیث الجنان ، 

ینبغي أن تبتعد عنھ لئال یسحبك إلى طریق 

الباطل ، یجب أن تبتعد عن كل شيء لھ أثر 

سلبي في حیاتك ، ھذه ھجرة أن تھجر ما نھى 

  هللا عنھ .
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سان حینما یسأل نفسھ ھذا السؤال : أنا لماذا في الدنیا ؟ ھناك فكرة دقیقة أنك في لذلك أیھا األخوة ، اإلن

الطعام والشراب تدفعك إلى  األساس كائن متحرك ، ما الذي یحركك ؟ ثالث حاجات ، الحاجة إلى

ل ، ، والحاجة إلى الزواج تدفعك إلى العمل ، والحاجة إلى التفوق أو تأكید الذات تدفعك إلى العمالعمل

ھذه الحاجات متوفرة في الدین ، لك أن تعمل وأن ترتزق من أجل أن تنفق على أھلك وأوالدك ، ولك أن 

  تعمل من أجل رسالتك ، ولك أن تعمل من أجل بقاء ذكرك .

  معاني الرزق :

لذلك اإلنسان حینما یرتزق ینبغي أن یرقى بھذا الرزق ، لكن الرزق بالقرآن لھ معاني كثیرة ، قال 

  :لىتعا

بُوَن ﴾   ﴿ َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَكُْم أَنَّكُْم تَُكذِّ

  ]82[ سورة الواقعة اآلیة : 

معنى ھذا أن اإلیمان رزق ، والطاعة رزق ، والصلة با� رزق ، واألوالد الصالحین رزق ، ھذا 

حال بینك  المعنى الواسع للرزق ، فلذلك ینبغي أن تبحث عن رزق ترتزقھ لترقى عند هللا ، فإذا مكان ما

   وبین الرزق الذي تبحث عنھ ینبغي أن تغادره ألن علة وجودك تحقیق ھذا الھدف .

  عبادة هللا علة وجود اإلنسان في الدنیا :

  السؤال : قال تعالى :

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن﴾   ﴿َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ]56[ سورة الذاریات اآلیة : 

  

علة وجودك في الدنیا أن تعبد هللا ، أي أنت 

إلى باریس وتقول : إلى أین  حینما تذھب

؟ نقول لك نحن : لماذا جئت إلى ھنا ؟ إن أذھب

جئت طالب علم فاذھب إلى الجامعات، إن 

ً فاذھب إلى المتنزھات ، إن جئت  جئت سائحا

تاجراً فاذھب إلى المعامل والمؤسسات ، فالذي 

ك ، أول سؤال في ھذا اللقاء یحدد حركتك ھدف

الطیب : لماذا نحن في الدنیا ؟ یقول بعض 

  العوام : سبحان هللا ! هللا خلقنا للعذاب ، أیضاً یسبح هللا علیھا .
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ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ﴾   ﴿َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ]56[ سورة الذاریات اآلیة : 

  اسمعوا اآلیة الثانیة :

  َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخلَقَُھْم ﴾﴿إِالَّ َمْن 

  ]119[ سورة ھود اآلیة : 

   خلقھم لیرحمھم ، خلقھم لیسعدھم ، ولكن ھذه السعادة والرحمة مشروطة بطاعة هللا عز وجل .

  الحقیقة المرة أفضل من الوھم المریح :

  لذلك قال هللا تعالى ودققوا في ھذا الكالم :

ُ الَِّذیَن آَ    َمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّھْم فِي اْألَْرِض ﴾﴿َوَعَد �َّ

  ]55[ سورة النور اآلیة : 

  أنا أقول لكم : زوال الكون أھون على هللا من أال یحقق وعوده للمؤمنین .

ُ الَِّذیَن آََمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَ    نَُّھْم فِي اْألَْرِض ﴾﴿َوَعَد �َّ

  ]55[ سورة النور اآلیة : 

بربكم اعتمدوا في تقییم من حولكم وما حولكم ھذه الحقیقة و ھي : الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من 

  الوھم المریح ، ال تعش في األوھام ، عش في الحقائق .

لف مرة من أن تتجاھل أنھ أي إذا معك شیك مزور بمئة ألف دوالر ، إن علمتھ مزوراً ألیس أفضل أ

  مزور فإن ذھبت لتقبضھ أودعت بالسجن .

الحقیقة المرة ینبغي أن نعلمھا ، أنا ممكن أن أتكلم اآلن كالماً أدغدغ مشاعركم : نحن أمة عظیمة ، أمة 

  التوحید ، أمة الوحیین ، أمة األنبیاء ، كالم سھل ، لكن ھناك وعوداً إلھیة .

ُ الَِّذینَ    آََمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّھْم فِي اْألَْرِض ﴾ ﴿َوَعَد �َّ

  ]55[ سورة النور اآلیة : 

  ھل نحن مستخلفون ؟ ال وهللا .

نَنَّ لَُھْم ِدینَُھُم﴾   ﴿َولَیَُمّكِ

  ]55[ سورة النور اآلیة : 
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ھل ھذا الدین العظیم ممكن في العالم ؟ ال وهللا 

محارب ، أقول لكم بملء فمي : ھناك حرب 

عالمیة ثالثة كانت تحت الطاولة ، واآلن فوق 

الطاولة ، حرب عالمیة ثالثة معلنة نھاراً جھاراً 

على اإلسالم ، الجماعة یریدون الدیمقراطیة ، 

بمصر ھناك دیمقراطیة، انتخابات نزیھة ، ھي 

انتخابات نزیھة ، لما نجح شخص إسالمي 

أودعوه في السجن ، ھناك حرب عالمیة ثالثة 

معلنة على اإلسالم ، ھذه حقیقة مرة ، والحقیقة ھناك كلمة دقیقة : هللا ما كلفنا أن نعد للطرف اآلخر 

  القوة المكافئة ، بماذا كلفنا ؟ أن نعد القوة المتاحة فقط ، قال :

  َما اْستََطْعتُْم﴾ ﴿ َوأَِعدُّوا لَُھمْ 

  ]60[ سورة األنفال اآلیة : 

  وعلى هللا الباقي ، لیس وارداً أبداً أن أتحرك إذا كنت مكافئاً لآلخر ، ال .

ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْیِل ﴾   ﴿ َوأَِعدُّوا لَُھْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ

  ]60[ سورة األنفال اآلیة : 

مة ، وأن نعلي لھا قدرھا ، وأن نعلي لھا قدرھا المجید ، و أن نعید لھا فنحن بإمكاننا أن ننھض بھذه األ

   مھمتھا التي أناطھا هللا بھا .

  علة خیریتنا األمر بالمعروف والنھي عن المنكر :

ةً َوَسطاً﴾   ﴿ َوَكَذِلَك َجعَْلنَاكُْم أُمَّ

  ]143[ سورة البقرة اآلیة : 

  سطاء بیني وبین خلقي ، لذلك قال هللا تعالى :وكأن هللا یقول : یا أیتھا األمة أنتم و

ٍة﴾   ﴿ كُْنتُْم َخْیَر أُمَّ

  ]110[ سورة آل عمران اآلیة : 

  من أدق إعرابات أو معاني كنتم أي أصبحتم ، أصبحتم بھذه البعثة :

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس ﴾   ﴿ َخْیَر أُمَّ

  ]110[ سورة آل عمران اآلیة : 

  ، قال العلماء : علة الخیریة ماذا ؟ قال :ولكن ھذه الخیریة لھا سبب 
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﴾ ِ   ﴿ تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا�َّ

  ]110[ سورة آل عمران اآلیة : 

  النبي الكریم یقول مخاطباً أصحابھ :

 -ا : یا رسول هللا وإنَّ ذلك لكائن ؟(( كیف بكم إذا لْم تأمروا بالمعروِف ولم تَْنَھْوا عن المنكر ؟ قالو

صعقوا صعقة  -قال : نعم ، وأشُد ، كیف بكم إذا أمرتُم بالمنكر ونھیُتم عن المعروف ؟  -كأنھم صعقوا 

وأَشدُّ ، كیف بكم إذا رأیتُُم  -الثالثة ما ھي ؟  -قالوا : یا رسول هللا وإنَّ ذلك لكائن ؟ قال : نعم  -أشد 

  نكَر معروفاً ))المعروَف منكراً والم

  [ أخرجھ زیادات رزین عن علي بن ابي طالب ]

صدقوا وال أبالغ أحیاناً المنكرات یفتخر بھا في بعض المجتمعات ، یفتخر بالمعاصي واآلثام ، فاألمة في 

خطر ، في خطر بعدھا عن منھج هللا عز وجل ، وال ینجینا من عقاب هللا عز وجل إال الصلح معھ ، 

  لذلك اآلیة :

بَُھْم َوأَْنَت فِیِھْم ﴾ ُ ِلیُعَذِّ   ﴿ َوَما َكاَن �َّ

  ]33[ سورة األنفال اآلیة : 

  

قال علماء التفسیر : أنت فیھم ما دامت سنتك 

  قائمة في حیاتھم ، ھم في مأمن من عذاب هللا .

 ُ بَُھْم َوأَْنَت فِیِھْم َوَما َكاَن �َّ ُ ِلیُعَذِّ ﴿ َوَما َكاَن �َّ

بَُھْم َوھُْم یَْستَْغِفُروَن ﴾   ُمعَذِّ

  ]33[ سورة األنفال اآلیة : 

  لذلك :

  

  

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُؤْ  ِ ﴾﴿ُكْنتُْم َخْیَر أُمَّ   ِمنُوَن بِا�َّ

ً أو جاراً  ً أو أخا علة خیریتنا األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، أي أنت ماذا تفعل لو رأیت صدیقا

ارتكب معصیة ؟ بلطف بالغ بینك وبینھ ، من دون أن تذیع ذلك للناس انصحھ ، مادام ھناك نصیحة 

  ھناك أمة .
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یُن النصیحة ))   ((الّدِ

  ود والنسائي عن تمیم الداري ][ أخرجھ مسلم وأبو دا

  ھذا من تعریفات النبي الجامعة المانعة للدین .

یُن النصیحة ِلَمْن یا رسول هللا ؟ قال : � ، ولكتابھ ، ولرسولھ ، وألَئمة المسلمین وعامتھم))   ((الّدِ

  [ أخرجھ مسلم وأبو داود والنسائي عن تمیم الداري ]

   ھذه النصیحة .

  رض عین على كل مسلم :الدعوة إلى هللا ف

لذلك الدعوة إلى هللا واجب ، وھل تصدقون أن الدعوة إلى هللا ھي فرض عین على كل مسلم ، اسألني 

  عن الدلیل ، ولوال الدلیل لقال من شاء ما شاء ، ألم یقل هللا عز وجل :

ِ َعلَى بَِصیَرٍة أَنَا َوَمِن اتَّ    بَعَنِي ﴾﴿ قُْل َھِذِه َسبِیِلي أَْدُعو إِلَى �َّ

  ]180[ سورة یوسف اآلیة : 

فالذي ال یدعو على بصیرة لیس متبعاً لرسول هللا ، لن تكون متبعاً إال إذا دعوت إلى هللا على بصیرة ، 

یقول لك : أنا لست متعلماً ، أنا ال یوجد معي شھادة شرعیة علیا ، أنا لیس لي خطیب مسجد ، من قال 

  لك ذلك ؟

  ة))((بلِّغُوا عني ولو آی

  [ أخرجھ الترمذي والبخاري عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ]

  

حضرت خطبة جمعة الخطیب شرح آیة شرحاً 

ً تأثرت فیھ ، ھذا الذي سمعتھ من  رائعا

الخطیب بلغھ لزوجتك ، ألوالدك ، لجیرانك ، 

الدعوة إلى ألقربائك ، لشریكك بالمحل ، ھذه 

هللا كفرض عین في حدود ما تعلم ومع من 

تعرف فقط ، أما الدعوة إلى هللا كفرض كفایة 

فتحتاج إلى تعمق في الدین ، وإلى تبحر ، 

وإلى تفرغ ، ھذه فرض الكفایة إذا قام بھ 

ً واحداً من خطیب مسجد وتأثرت فیھ فھذا  البعض سقط عن الكل ، أما فرض العین لو سمعت حدیثا

غي أن تنقلھ لمن حولك ، ما الذي یمنع أن تحضر درس علم وتسجل عدداً من الكلمات ؟ اآلن عندما ینب
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نجلس مع األھل ، مع األقارب ، مع األحفاد ، مع األخوة ، مع األخوات ، نجعل حدیثنا بھذه المعلومات 

  الدقیقة ، بھذه الطریقة تكون قد نفذت الدعوة إلى هللا كفرض عین .

  خوة الكرام :إذا أیھا األ

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر﴾   ﴿ُكْنتُْم َخْیَر أُمَّ

  فإذا تخلى المسلمون عن النھي عن المنكر سقطوا من عین هللا جمیعاً .

﴾ ِ   ﴿َوتُْؤِمنُوَن بِا�َّ

المؤمن یمنع � ، و یعطي � ، یصل � ، و یقطع � ، إذاً الھجرة نقلة ، حركة ، اتصال ، بذل ، منع ، 

    یغضب � ، و یرضى � ، ما لم تكن ھكذا فالبد من أن تتحرك نحو ھذا الھدف .

  المناسبات اإلسالمیة تغیر مجرى حیاة اإلنسان :

ر الكرام ، أي أیھا األخوة الكرام ، شيء جمیل جداً ، ورائع جداً ھذه المناسبات اإلسالمیة قد تمر مرو

ھناك كلمات تقال في الھجرة وھذا الموسم الدیني ال یستمر إال ألیام معدودة ، ما قولك إن ھذه المناسبة 

  تغیر مجرى حیاتنا ؟ األمر بیدنا .

(( إني واإلنسان والجن في نبأ عظیم ، أخلق ویعبد غیري ، وأرزق ویشكر سواي، خیري إلى العباد 

أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إلي بالمعاصي وھم أفقر  نازل ، وشرھم إلّي صاعد ،

شيء إلي ، من أقبل علي منھم تلقیتھ من بعید ، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب ، أھل ذكري 

أھل مودتي ، أھل شكري أھل زیادتي ، أھل معصیتي ال أقنتھم من رحمتي ، إن تابوا فأنا حبیبھم ، 

ا فأنا طبیبھم ، أبتلیھم بالمصائب ألطھرھم من الذنوب والمعایب ، الحسنة عند بعشرة وإن لم یتوبو

  أمثالھا وأزید ، والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من األم لولدھا))

  [ رواه البیھقي والحاكم عن معاذ، والدیلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ]

  الذكر في الصالة أعظم ما فیھا :

  الكرام حینما قال هللا عز وجل : أخوتنا

َالةَ ِلِذْكِري ﴾   ﴿ َوأَقِِم الصَّ

  ] 14[ سورة طھ اآلیة : 

  العلماء قالوا : الذكر في الصالة أعظم ما فیھا ، ھناك آیة ثانیة :

  ﴿ فَاْذكُُرونِي أَْذُكْركُْم ﴾

  ] 152[ سورة البقرة اآلیة : 
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 - رتم ربكم ، وأدیتم واجب العبودیة ، لكن هللا إذا ذكركم ابن عباس یقول : " إنكم إن صلیتم تكونوا قد ذك

منحكم نعمة األمن ، وھذه أثمن نعمة على وجھ األرض وھذه النعمة خاصة بالمؤمنین ،  -ھنا الشاھد 

  والدلیل :

ْلبُِسوا إِیَمانَُھْم بِظُْلٍم أُولَئَِك لَُھُم اْألَْمُن ﴿ فَأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاْألَْمِن إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن * الَِّذیَن آََمنُوا َولَْم یَ 

  َوُھْم ُمْھتَُدوَن ﴾

  ] 82ـ  81[ سورة األنعام اآلیة : 

  أي اإلنسان تقدمت بھ السن ، تجاوز الخامسة والخمسین ما الذي ینتظره ؟ مغادرة الدنیا .

، ولم یبَق لك إال أنا، وأنا الحي (( عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك

  الذي ال یموت))

  العاقل من أدخل اآلخرة في حساباتھ :

ببعض البرامج العصبیة ، البرمجة العصبیة ، 

یقول : ابدأ من اآلخر ، اآلخر قبر، عفواً كل 

منا لھ بیت ، فیھ غرفتان أو ثالث ، و زوجة ، 

أصھار ، و كنائن ، و أحفاد ، و و أوالد ، و 

ات ، لكن ماذا بعد البیت ؟ والئم ، و سھر

، ماذا بعد الغنى ؟ القبر ، ماذا بعد القبر

؟ القبر ، ماذا بعد مباھج المنصب الرفیع 

ذا بعد ألذ أنواع الطعام ؟ القبر ، ما؟ الدنیا

خل ھذا الحدث الخطیر في حساباتك ، ذلك أن ، ماذا بعد المودة البالغة ؟ القبر ، أین البطولة ؟ أن تدالقبر

معظم الناس یتحدثون عن یومھم وماضیھم ، لكن قلة قلیلة تتحدث عن مستقبلھا ، فأنا حینما أتفكر 

  بالموت والنبي الكریم یقول :

  (( أكثروا ذكر ھادم اللذات ، مفرق األحباب ، مشتت الجماعات ))

  [ رواه الدیلمي عن أنس ]

  ك میت ، وأحبب من أحببت فإنك مفارقھ ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ ))((عش ما شئت فإن

  [ أخرجھ الحاكم عن سھل عن سعد أبو عبد هللا بن عمر ]
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  اإلنسان خاسر ألن مضي الزمن یستھلكھ :

 ، ً ً ، مانعا ً لإلنسان جامعا أنا ما سمعت تعریفا

ً كھذا التعریف : اإلنسان بضعة أیام ،  رائعا

وم انقضى بضع منھ ، بضعة أیام كلما انقضى ی

، لذلك أنت زمن ، من ذلك أقسم هللا بمطلق 

  الزمن لك ، ألنك زمن قال :

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر ﴾   ﴿ َواْلعَْصِر * إِنَّ اْإلِ

  ]2ـ  1[ سورة العصر اآلیة : 

  

  خاسر ، لماذا ؟ ألن مضي الزمن یستھلك اإلنسان ، كیف تنجو من ھذه الخسارة ؟ قال :

ْبِر ﴾﴿ إِالَّ  اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا بِالصَّ    الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  ]3[ سورة العصر اآلیة : 

اإلمام الشافعي قال : " ھذه أركان النجاة " في الیوم الواحد ینبغي أن تؤمن أو أن یزداد إیمانك ، في 

اً ، في الیوم الواجد ینبغي أن تدعو إلى هللا ، في حدود ما تعلم الیوم الواحد ینبغي أن تعمل عمالً صالح

   ومع من تعرف ، في الیوم الواحد ینبغي أن تصبر للبحث عن الحقیقة ، والعمل بھا ، والدعوة إلیھا .

  بطولة اإلنسان أن یصطلح مع هللا عز وجل :

اآلخرة ، فاإلنسان بطولتھ أن یصطلح لذلك أیھا األخوة ، ھذا كالم مصیري متعلق بسعادتنا في الدنیا و

، كیف ؟ الموت ، قد نصل إلى الموت مع هللا ، وأن یصل إلى ما ینبغي أن یصل إلیھ قبل أن یصل إلیھ ،

  بطولتك أن تصل إلیھ بفكرك قبل أن تصل إلیھ بجسمك .

: ألن ساعة االمتحان لم سألوا طالباً نال الدرجة األولى في الشھادة الثانویة ، بَم نلت ھذه الشھادة ؟ قال 

ً ، المغادرة تعني الطاعة ،  تغادر ذھني طوال العام ، والمؤمن الصادق المغادرة ال تغادر ذھنھ إطالقا

تعني أداء الصلوات بإتقان ، تعني بذل المال ، تعني تربیة األوالد ، تعني حفظ البنات من التبرج الذي ال 

عصي هللا معھا ، ھناك أشیاء كثیرة في المنھج ، أنا أحیاناً یرضي هللا ، تعني إكرام الزوجة بحیث ال ت

أتألم حینما أرى أن الناس یفھمون الدین بخمسة أشیاء ؛ صوم ، وصالة ، وحج ، وزكاة ، ونطق 

بالشھادة ، الدین منھج تفصیلي قد یصل إلى خمسمئة بند ، كسب أموالك ، إنفاق أموالك ، عالقاتك 

، بآبائك ، بأجدادك ، بمن دونك ، بأحفادك ، عالقتك بالعمل ، مع شركائك ، بجیرانك ، عالقتك بأوالدك 

  منھج تفصیلي ، یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي بالعالقات الدولیة .
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الھجرة .   

  خاتمة و تودیع :

جمیعاً إیمانكم ، وأھلكم ، وأوالدكم ، أیھا األخوة الكرام ، أرجو لكم التوفیق والنجاح ، وان یحفظ هللا لكم 

  وصحتكم ، وفي دعوة سادسة واستقرار بالدكم ، ھذه نعمة ال یعرفھا إال من فقدھا .

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 


