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 وحي الهجرة من 
 منه خيرا الله هعوض لله شيئا ترك من

 الشيخ السيد مراد سالمة
 الخطبة األولى

كل حركة من حركات سيد  ، بلوالعربتفيض بالدروس  إميانيةاهلجرة النبوية ملحمة  إن وسلم:صلى اهلل عليه  األنامخري  أحبابإخوة اإلسالم 

 –ها يركزوا علي أنتلك الدروس اليت ينبغي للدعاة  ومن واألجيال على مر العصور  وعربة لألجياليف اهلجرة درس  –صلى اهلل عليه وسلم  تالكائنا

 عبق هذه الدروس لنستلهم  فهيا منهدرس من ترك شيئا هلل عوضه اهلل خريا 

 رجل على تيناأ قاال الدهماء وأبي قتادة أبي عنفحاديثه الشريفة تلك القاعدة يف أوسلم قرر  عليه اهلل صلى احلبيب املصطفى أن :اعلم بارك اهلل فيك

 هو ما هب اهلل بدلك إال وجل عز هلل شيئا تدع لن إنك يقول مسعته نعم قال شيئا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من مسعت هل فقلنا البادية أهل من

 .ثقات رواته و أمحد رواه"  منه لك خري

 نم فأخذ عبد به تهاون وال حيتسب، ال حيث من منه خري هو ما به اهلل أبدله إال هلل شيئًا ترك عبد من ما: قال عنه اهلل رضي كعب بن أبي وعن

 . به بأس ال وإسناده وهناد الزهد يف وكيع رواه. عليه أشد هو مبا اهلل أتاه إال يصلح ال حيث

 وأب أخرجه. ودنياه دينه يف له خري هو ما منه اهلل عوض له إال يرتكه ال هلل شيئًا عبد ترك ما: مرفوعًا أبيه عن سامل عن الزهري حديث له ويشهد

  احللية يف نعيم

 ومي اهلل دعاه عليه يقدر وهو هلل تواضعًا اللباس ترك من: )وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال أبيه عن اجلهين أنس بن معاذ بن سهل وعن

 (احللية يف نعيم وأبو وأمحد واحلاكم الرتمذي رواه() يلبسها شاء اإلميان حلل أي من خيري حتى اخلالئق رؤوس على القيامة

 ترك شيئا هلل عوضه اهلل خريا منه وقاعدة مناهلجرة 

 :يف مشاهد كثرية نذكر منهاجليا ينا ذلك واضحا أنطبق هذه القاعدة على اهلجرة النبوية لر أن إخوة اإلميان: وإذا أردنا

 فعوضهم اهلل خريا منهم األنصار رضي اهلل عنهم  وأصحابه وعشريته هو أهلهترك النيب صلى اهلل عليه وسلم 

و إخوانهم و عشريته و  آبائهملوان التعذيب و االضطهاد من أو ذاقوا مجيع  وصحابته فقد ضاقت األرض مبا رحبت على النيب صلى اهلل عليه وسلم

 شد الظلم ظلم ذوي القربى أ

 امُلَهنَّـِد احُلَساِم َوْقِع ِمْن امَلْرِء َعَلى       َمَضاَضـًة َأَشدُّ الُقْرَبى َذِوي وُظْلُم

 ْْؤِمُنوَنُي َقْوًما َتِجُد َلا}نزل اهلل تعاىل يف شأنهم أتركوها هلل تعاىل ف لوان العذابأيهاجروا من تلك الديار اليت سامتهم  أنجل مسمى أفكان لزاما و 

 ِمْنُه ِبُروٍح َوَأيََّدُهْم اْلِإمَياَن ُقُلوِبِهُم ِفي َتَبَك ُأوَلِئَك َعِشرَيَتُهْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو آَباَءُهْم َكاُنوا َوَلْو َوَرُسوَلُه اللََّه َحادَّ َمْن ُيَوادُّوَن اْلآِخِر َواْلَيْوِم ِباللَِّه

: اجملادلة] {اْلُمْفِلُحوَن ُهُم اللَِّه ْزَبِح ِإنَّ َأَلا اللَِّه ِحْزُب ُأوَلِئَك َعْنُه َوَرُضوا َعْنُهْم اللَُّه َرِضَي ِفيَها َخاِلِديَن اْلَأْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِري َجنَّاٍت َوُيْدِخُلُهْم

22] 

 فماذا كانت النتيجة 

 ِفي َيِجُدوَن َوَلا ْيِهْمِإَل َهاَجَر َمْن ُيِحبُّوَن َقْبِلِهْم ِمْن َواْلِإمَياَن الدَّاَر َتَبوَُّءوا َوالَِّذيَن}خريا من أقوامهم حيبونهم و ينصرونهم  أقواماأبدهلم اهلل تعاىل 

 [9: احلشر] { اْلُمْفِلُحوَن ُهُم َفُأوَلِئَك َنْفِسِه ُشحَّ ُيوَق َوَمْن َخَصاَصٌة ِبِهْم َكاَن َوَلْو َأْنُفِسِهْم َعَلى َوُيْْؤِثُروَن ُأوُتوا ِممَّا َحاَجًة ُصُدوِرِهْم

 املشاركة وبهذه.  السخي البذل وبهذا ، الكريم احلب بهذا ، للمهاجرين األنصار استقبال كحادث مجاعيًا حادثًا كله البشرية تاريخ يعرف ومل

 اإليواء يف الراغبني عدد ألن ، بقرعة إال أنصاري دار يف مهاجر ينزل مل أنه لريوى حتى األعباء، واحتمال اإليواء إىل التسابق وبهذا الرضية،

 ومن املواضع، بعض يف مفضل مقام من املهاجرون يناله مما ... {أوتوا مما حاجة صدورهم يف جيدون وال}! املهاجرين عدد من أكثر عليه املتزامحني
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 افةالنظ ظالل يلقي مما ،{شيئًا} يقول: إمنا ضيقًا، وال حسدًا يقول: وال ، هذا من شيئًا أنفسهم يف جيدون فال الفيء، كهذا به خيتصون مال

 . أصاًل شيئًا جتد فال لقلوبهم، املطلقة والرباءة لصدورهم الكاملة

 .{خصاصة بهم كان ولو أنفسهم على ويْؤثرون}

 خريا و لنأخذ صورة من تلك الصور: باألنصاربدهلم اهلل تعاىل أفهاجر املهاجرون ف أحبابهم همخذوا أمواهلم و ديارهم و حجبوا عنأمكة  أهلختيل 

: الرَِّبيِع ْبُن َسْعُد َفَقاَل الرَِّبيِع، ْبِن َسْعِد َبْيَنَو َبْيِني َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل آَخى امَلِديَنَة َقِدْمَنا َلمَّا: َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعْوٍف ْبُن الرَّْحَمِن َعْبُد َقاَل

 اَل: الرَّْحَمِن َعْبُد َلُه َفَقاَل: َقاَل َتَها،َتَزوَّْج َحلَّْت، َفِإَذا َعْنَها، َلَك َنَزْلُت َهِويَت َزْوَجَتيَّ  َأيَّ َواْنُظْر َماِلي، ِنْصَف َلَك َفَأْقِسُم َماًلا، اأَلْنَصاِر َأْكَثُر ِإنِّي

 َأْن َلِبَث َفَما الُغُدوَّ، َتاَبَع ُثمَّ: َقاَل ،َوَسْمٍن ِبَأِقٍط َفَأَتى الرَّْحَمِن، َعْبُد ِإَلْيِه َفَغَدا: َقاَل َقْيُنَقاٍع، ُسوُق: َقاَل ِتَجاَرٌة؟ ِفيِه ُسوٍق ِمْن َهْل َذِلَك ِفي ِلي َحاَجَة

 َكْم: »َقاَل اأَلْنَصاِر، ِمَن اْمَرَأًة: َقاَل ،«؟َوَمْن: »َقاَل َنَعْم،: َقاَل ،«َتَزوَّْجَت؟: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل ُصْفَرٍة، َأَثُر َعَلْيِه الرَّْحَمِن َعْبُد َجاَء

 أخرجه البخاري  «ِبَشاٍة َوَلْو َأْوِلْم: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َلُه َفَقاَل ،- َذَهٍب ِمْن َنَواًة َأْو - َذَهٍب ِمْن َنَواٍة ِزَنَة: َقاَل ،«ُسْقَت؟

 .الطاهرة النقيَّة العفيفة النفوس هي هذه

 .الطيََّبة الصافية النفوس هي هذه

 الطيَّب عملوال والوفاء اإليثار على فتحفزها النفوس، يف تشرق ستظل التاريخ، صفحات يف مضيئة مواقف اجلليالن الصحابيَّان هذان سجَّل لقد

 (.تعاىل) اهلل بإذن اْفَلْحَت تشبَّْهَت منها فبأىَّ ،(تعاىل) اهلل على والتوكُّل

 :الشاعر يقول هذا وفى

 َفالُح بالِكراِم التََّشبَُّه َمْثَلُهْم.... إنَّ َتُكوُنوا إْن َفَتَشبَُّهوا

 صهيب يرتك ماله فعوضه اهلل خريا منه 

 ِإَلى َهاِجًراُم ُصَهْيٌب َخَرَج: َقاَل اْلُمَسيَِّب ْبِن َسِعيِد ْنجتارته و خرج مهاجرا َعفهذا صهيب الرومي ملا أراد أن يهاجر من مكة إىل املدينة ترك ماله و 

 ِإَليَّ َتِصُلوَن َلا َواللَِّه َأْرَماُكْم، ِمْن َأنِّي َتْعَلُموَن ْدَق ُقَرْيٍش، َمْعَشَر َيا: َلُهْم َوَقاَل ِكَناَنَتُه َفَنَثَر اْلُمْشِرِكنَي، ِمَن َنَفٌر َفاتََّبَعُه َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوِل

 َوُنْخِلي َماِلَك َعَلى َفُدلََّنا: َقاُلوا. َعَلْيِه َلْلُتُكْمَد َماِلي ُتِريُدوَن ُكْنُتْم َفِإْن َشْيٌء، َيِدي ِفي ِمْنُه َبِقَي َما ِبَسْيِفي َأْضِرَبُكْم ُثمَّ َمِعي، َسْهٍم ِبُكلِّ َأْرِمَيُكْم َحتَّى

 اْلَبْيُع َرِبَح: »وسلم عليه اهلل صّلى َوَسلََّم َلْيِهَع اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َلُه َفَقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه ِبَرُسوِل َوَلِحَق َفَدلَُّهْم َذِلَك، َعَلى َفَتَعاَهُدوا. َعْنَك

 أخرجه البخاري  " اْلآَيَة {اللَِّه َمْرَضاِة اْبِتَغاَء َنْفَسُه َيْشِري َمْن النَّاِس َوِمَن}: ِفيِه َتَعاَلى اللَُّه َفَأْنَزَل ، «َيْحَيى َأَبا

 رك مطاردة احلبيب النيب صلى اهلل عليه وسلم و ترك اجلائزة فعوضه اهلل تعاىل سواري كسرىت -رضي اهلل عنه–سراقة بن مالك 

 َأَسَرُه، َأْو َقَتَلُه َمْن ِمْنُهَما، َواِحٍد ُكلِّ َيَةِد َبْكٍر، َوَأِبي َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوِل ِفي َيْجَعُلوَن ُقَرْيٍش، ُكفَّاِر ُرُسُل َجاَءَنا: ُجْعُشٍم ْبَن قال ُسَراَقُة

 َأْسِوَدًة آِنًفا َرَأْيُت َقْد ِإنِّي: ُسَراَقُة َيا اَلَفَق ُجُلوٌس، َوَنْحُن َعَلْيَنا َقاَم َحتَّى ِمْنُهْم، َرُجٌل َأْقَبَل ُمْدِلٍج، َبِني َقْوِمي َمَجاِلِس ِمْن َمْجِلٍس ِفي َجاِلٌس َأَنا َفَبْيَنَما

 َلِبْثُت ُثمَّ ِبَأْعُيِنَنا، اْنَطَلُقوا َوُفاَلًنا، اَلًناُف َرَأْيَت َوَلِكنََّك ِبِهْم، َلْيُسوا ِإنَُّهْم: َلُه َفُقْلُت ُهْم، َأنَُّهْم َفَعَرْفُت: ُسَراَقُة َقاَل َوَأْصَحاَبُه، ُمَحمًَّدا ُأَراَها ِبالسَّاِحِل،

 َظْهِر ِمْن ِبِه َفَخَرْجُت ُرْمِحي، َوَأَخْذُت ،َعَليَّ َفَتْحِبَسَها َأَكَمٍة، َوَراِء ِمْن َوِهَي ِبَفَرِسي، َتْخُرَج َأْن َجاِرَيِتي َفَأَمْرُت َفَدَخْلُت ُقْمُت ُثمَّ َساَعًة، امَلْجِلِس ِفي

 َفَخَرْرُت َفَرِسي، ِبي َفَعَثَرْت ِمْنُهْم، َدَنْوُت ىَحتَّ ِبي، ُتَقرُِّب َفَرَفْعُتَها َفَرِكْبُتَها، َفَرِسي َأَتْيُت َحتَّى َعاِلَيُه، َوَخَفْضُت اأَلْرَض، ِبُزجِِّه َفَحَطْطُت الَبْيِت،

 َوَعَصْيُت َفَرِسي، َفَرِكْبُت َأْكَرُه، ِذيالَّ َفَخَرَج اَل، َأْم َأُضرُُّهْم: ِبَها َفاْسَتْقَسْمُت اأَلْزاَلَم ِمْنَها َفاْسَتْخَرْجُت ِكَناَنِتي، ِإَلى َيِدي َفَأْهَوْيُت َفُقْمُت َعْنَها،

 اأَلْرِض، ِفي َفَرِسي َيَدا َساَخْت اِلاْلِتَفاَت، ِثُرُيْك َبْكٍر َوَأُبو َيْلَتِفُت، اَل َوُهَو َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل ىَصلَّ اللَِّه َرُسوِل ِقَراَءَة َسِمْعُت ِإَذا َحتَّى ِبي ُتَقرُِّب اأَلْزاَلَم،

 ِمْثُل السََّماِء ِفي َساِطٌع ُعَثاٌن َيَدْيَها ِلَأَثِر ِإَذا َمًة،َقاِئ اْسَتَوْت َفَلمَّا َيَدْيَها، ُتْخِرُج َتَكْد َفَلْم َفَنَهَضْت، َزَجْرُتَها ُثمَّ َعْنَها، َفَخَرْرُت الرُّْكَبَتْيِن، َبَلَغَتا َحتَّى

 ِمَن َلِقيُت َما َلِقيُت ِحنَي َنْفِسي ِفي َوَوَقَع ْم،ِجْئُتُه َحتَّى َفَرِسي َفَرِكْبُت َفَوَقُفوا، ِباأَلَماِن َفَناَدْيُتُهْم َأْكَرُه، الَِّذي َفَخَرَج ِباأَلْزاَلِم، َفاْسَتْقَسْمُت الدَُّخاِن،

 ِبِهْم، النَّاُس ُيِريُد َما َأْخَباَر َأْخَبْرُتُهْمَو الدَِّيَة، ِفيَك َجَعُلوا َقْد َقْوَمَك ِإنَّ: َلُه َفُقْلُت. َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َأْمُر َسَيْظَهُر َأْن َعْنُهْم، احَلْبِس

 ِفي َفَكَتَب ُفَهْيَرَة ْبَن َعاِمَر َفَأَمَر َأْمٍن، َتاَبِك ِلي َيْكُتَب َأْن َفَسَأْلُتُه. «َعنَّا َأْخِف: »َقاَل َأْن ِإلَّا َيْسَأاَلِني، َوَلْم َيْرَزآِني َفَلْم َوامَلَتاَع، الزَّاَد َعَلْيِهُم َوَعَرْضُت

 .َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل ىَصلَّ اللَِّه َرُسوُل َمَضى ُثمَّ َأِديٍم، ِمْن ُرْقَعٍة
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 أخرجه البخاري 

 ودار الزمان دورته وكسر اهلل تعاىل كسرى وجاءت كنوزه بني يدي عمر بن اخلطاب رضب اهلل عنه وكان منها سواري كسرى نادى على سراقة رضي

 روى: "فقاال -عنه اهلل رضي- مالك بن لسراقة ترمجتهما يف -اهلل رمحهما-حجر وابن الرب عبد ابن احلافظان ذلك ذكر ،هاايإاهلل عنه و البسه 

 -عنه اهلل رضي- عمر ُأتي فلما قال: "وذكره: .. لسراقة قال -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن احلسن عن موسى أبي عن عيينة بن سفيان

 بن كسرى سلبهما الذي هلل واحلمد أكرب اهلل: فقال يدك، ارفع: له وقال...  إياهما، فألبسه مالك بن سراقة دعا وتاجه ومنطقه كسرى بسواري

  ".األعرابي سراقة وألبسهما هرمز،

 َوَلْم: َقاَل. «ِكْسَرى ِسَواَرْي َلِبْسَت َقْد ِبَك َأنِّيَك: »ِذَراَعْيِه ِإَلى َوَنَظَر ِلُسَراَقَة َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ ِلَأنَّ ُسَراَقَة، َأْلَبَسُهَما َوِإنََّما: الشَّاِفِعيُّ َقاَل

 ِسَواَرْيِن ِإلَّا َلُه َيْجَعْل

 "واألخرة بالدنيا اهلل فعوضهم هلل وباعوها الدنيا تركوا

 التَّْوَراِة ِفي َحقًّا َعَلْيِه َوْعًدا َوُيْقَتُلوَن ْقُتُلوَنَفَي اللَِّه َسِبيِل ِفي ُيَقاِتُلوَن اْلَجنََّة َلُهُم ِبَأنَّ َوَأْمَواَلُهْم َأْنُفَسُهْم اْلُمْْؤِمِننَي ِمَن اْشَتَرى اللََّه ِإنَّ}قال اهلل تعاىل  

 [111: التوبة] {ُماْلَعِظي اْلَفْوُز ُهَو َوَذِلَك ِبِه َباَيْعُتْم الَِّذي ِبَبْيِعُكُم َفاْسَتْبِشُروا اللَِّه ِمَن ِبَعْهِدِه َأْوَفى َوَمْن َواْلُقْرآِن َواْلِإْنِجيِل

  آذاهمعلى من  والتمكني  تعاىل بالنصراهلل  مستضعفني عوضهممكة حفاة عره خرجوا من مكة  خرجوا منفها هم الصحابة الكرام الذين 

( 3) َعِزيًزا َنْصًرا اللَُّه َوَيْنُصَرَك( 2) ِقيًماُمْسَت ِصَراًطا َوَيْهِدَيَك َعَلْيَك ِنْعَمَتُه َوُيِتمَّ َتَأخََّر َوَما َذْنِبَك ِمْن َتَقدََّم َما اللَُّه َلَك ِلَيْغِفَر( 1) ُمِبيًنا َفْتًحا َلَك َفَتْحَنا نَّاإ}

 اْلُمْْؤِمِننَي ِلُيْدِخَل( 4) َحِكيًما َعِليًما ُهاللَّ َوَكاَن َواْلَأْرِض السََّماَواِت ُجُنوُد َوِللَِّه ِإمَياِنِهْم َمَع ِإمَياًنا ِلَيْزَداُدوا اْلُمْْؤِمِننَي ُقُلوِب ِفي السَِّكيَنَة َأْنَزَل الَِّذي ُهَو

 [5 - 1: الفتح] { ِظيًماَع َفْوًزا اللَِّه ِعْنَد َذِلَك َوَكاَن َسيَِّئاِتِهْم َعْنُهْم َوُيَكفَِّر ِفيَها َخاِلِديَن اْلَأْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِري َجنَّاٍت َواْلُمْْؤِمَناِت

 .اآلية. [.22: األنفال] ﴾ ِبَنْصِرِه َوَأيََّدُكْم َفآَواُكْم النَّاُس َيَتَخطََّفُكُم َأْن َتَخاُفوَن اْلَأْرِض ِفي ُمْسَتْضَعُفوَن َقِليٌل َأْنُتْم ِإْذ َواْذُكُروا ﴿

 صحبوا بعد ذلك ملوكا يركبون البحر أهْؤالء املطاردون 

 ِبَأِبي: َفُقْلُت،  َيْضَحُك َوُهَو اْسَتْيَقَظ ِإِذ ، َبْيِتي ِفي َناِئٌم َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َبْيَنا: َقاَلْت ِمْلَحاَن ِبْنِت َحَراٍم ُأمِّ َعْن َماِلٍك، ْبِن َأَنِس َعْن

،  اللَِّه َرُسوَل َيا: َفُقْلُت،  «اْلَأِسرَِّة َلىَع  اْلُمُلوُك َوِإنَُّهُم اْلَبْحِر َظْهَر اْلَبْحَر ْرَكُبوَنَي ُأمَِّتي ِمْن َناٌس َعَليَّ ُعِرَض»: َقاَل ُيْضِحُكَك؟ َما،  اللَِّه َرُسوَل َيا َوُأمِّي

 ُيْضِحُكَك؟ َما،  اللَِّه َرُسوَل َيا ُأمِّيَو ِبَأِبي: َفُقْلُت،  َيْضَحُك َوُهَو اْسَتْيَقَظ ُثمَّ،  َناَم ُثمَّ،  «ِمْنُهْم اْجَعْلَها اللَُّهمَّ: »َفَقاَل،  ِمْنُهْم َيْجَعَلِنَي َأْن اللََّه اْدُع

 ِمَن َأْنِت: »َفَقاَل،  ِمْنُهْم َيْجَعَلِنَي َأْن اللََّه اْدُع،  اللَِّه َرُسوَل َيا: َفُقْلُت،  «اْلَأِسرَِّة َعَلى اْلُمُلوَك َكَأنَُّهُم اْلَبْحِر َظْهَر َيْرَكُبوَن َناٌس َعَليَّ ُعِرَض: »َفَقاَل

 َفَماَت" البخاري  َفَوَقَعْت َشْهَباُء َلَها َبْغَلٌة َفَوَقَصْتَها،  َزْوُجَها َوُهَو الصَّاِمِت ْبِن ُعَباَدَة َمَع َفَغَزْت،  «اْلَأوَِّلنَي

  يف غزوة بدر الكربى  فهذا بالل بن رباح رضي اهلل عنه يقتل أبا جهل

 وهذا بالل احلبشي يرتقي فوق الكعبة عام الفتح يْؤذن من فوقها 

 وهذا أبو هريرة الذي كان يصرع من شدة اجلوع يصبح أمريا

 للمْؤمنني  أماسلمة املهاجرة املطاردة تصبح  أموهذه 

هَ َ}َوَعَدَتعاىل نه وعد اهلل إ
َّ
ِذيَنََالل

َّ
واَال ْمََآَمن 

 
واَِمْنك

 
اِلَحاِتَََوَعِمل ْمََالصَّ ه  ِلَفنَّ

ْ
َيْسَتخ

َ
ْرِضََِفيَل

َ ْ
َماَاْل

َ
ََك

َ
ف

َ
ل
ْ
ِذيَنََاْسَتخ

َّ
ْبِلِهْمََِمْنََال

َ
ََق نَّ

َ
ن ِ
 
َمك ي 

َ
ْمَََول ه 

َ
م ََل َِديَنه 

ِذي
َّ
ىَال ض َ

َ
ْمََاْرت ه 

َ
ْمََل ه  نَّ

َ
ل ِ
َبد  ي 

َ
ْوِفِهْمَََبْعِدََِمْنَََول

َ
ْمًناَخ

َ
ِنيَأ

َ
ون د  َََيْعب 

َ
وَنََل

 
ِرك

ْ
ش ْيًئاَِبيَي 

َ
َفَرَََوَمْنََش

َ
َََبْعَدََك

َ
ِئَكََِلَكَذ

َ
ول
 
أ
َ
م ََف وَنََه  َفاِسق 

ْ
َ[55:َوَرالن{َ]ال

  والرضوانلرضي اب يف األخرةعوضهم فتركوا الدنيا 

ِذيَنَ}يف شأن املهاجرين  تعاىل اهللقال 
َّ
واَال واَآَمن  واََوَهاَجر  ِهَََسِبيِلََِفيََوَجاَهد 

َّ
ْمَواِلِهْمََالل

َ
ِسِهْمََِبأ ف 

ْ
ن
َ
م َََوأ

َ
ْعظ

َ
ََأ

ً
ِهََِعْنَدَََدَرَجة

َّ
ِئَكََالل

َ
ول
 
م َََوأ ََه 

ْ
وَنَال  ُ ِِ ََفا

 الدرجات هلم بأن مرضاته، وابتغاء هلل، طاعة وأمواهلم ديارهم تركوا الذين املهاجرين، من الكرام الصحابة لفضل بيان وهذا ،َ[02:َالتوبة(َ{َ]02)

 حقًا. الفائزون هم وأنهم الرفيعة، واملنازل اآلخرة، يف العلى
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ِذيَنَ}: سبحانه قال( 44) األنفال ويف
َّ
واََوال واَآَمن  واََوَهاَجر  ِهَََسِبيِلََِفيََوَجاَهد 

َّ
ِذيَنََالل

َّ
واَآَوْواََوال َصر 

َ
ِئَكَََون

َ
ول
 
م ََأ وَنََه  ِمن 

ْ
ؤ م 

ْ
اَال ْمَََحقًّ ه 

َ
ََل

 
ِفَرة

ْ
َََمغ

ََوِرْزق 

ِريم َ
َ
 حبقيقة هلم فشهد آوى، ومن هاجر، من واألنصار، املهاجرون وهم الصحابة، لفريقي الفضل اهلل مجع اآلية هذه ويف ، [47:َاْلنفال{َ]ك

 .الواسع والرزق باملغفرة ووعدهم اإلميان،

ِكِنَ}َ: تعاىل قال( 88) التوبة ويف
َ
ول ََل س  ِذيَنََالرَّ

َّ
واََوال واََمَعهَ َآَمن  ْمَواِلِهْمَََجاَهد 

َ
ِسِهْمََِبأ ف 

ْ
ن
َ
ِئَكَََوأ

َ
ول
 
م َََوأ ه 

َ
ََل ْيَرات 

َ
خ
ْ
ِئَكََال

َ
ول
 
م َََوأ وَنََه  ْفِلح  م 

ْ
َعدََّ(88َ)َال

َ
َأ

هَ 
َّ
ْمََالل ه 

َ
ََل ات  ْجِرَيََجنَّ

َ
ْحِتَهاَِمْنََت

َ
ََت ْنَهار 

َ ْ
اِلِديَنََاْل

َ
ِلَكََِفيَهاَخ

َ
ََذ َفْوز 

ْ
َعِظيم ََال

ْ
 اهلل مجعهم حيث الكرام للصحابة عظيمة تزكية وهذه [88َ،88:َالتوبة{َ]َال

 . اجلنات يف باخللود واجلزاء اآلخرة يف والثواب واجلهاد اإلميان يف - وسلم عليه اهلل صلى- نبيه مع

 اخلطبة الثانية 

 صور مشرقة ممن ترك شيئا هلل فعوضه اهلل خريا منه

 واسرتجعت اجلزع تركت

 عنده يضيع ال اهلل فإن اهلل، عنده مصيبته وحيتسب يصرب أن ابتلى إذا فعليه واالمتحان، واالبتالء لالختبار احلياة هذه يف معرض املسلم اإلنسان

 ُأمِّ َعْن ِفيَنَة،َس اْبَن َعْن َأْفَلَح، ْبِن َكِثرِي ْبِن ُعَمَر َعْن: صحيحه يف مسلم اإلمام رواها اليت القصة هذه وإليك منه ُأخذ مما خري عليه خيلف بل شيء،

 {َراِجُعوَن ِإَلْيِه َوِإنَّا ِللَِّه ِإنَّا}: اهلُل َأَمَرُه اَم َفَيُقوُل ُمِصيَبٌة، ُتِصيُبُه ُمْسِلٍم ِمْن َما: " َيُقوُل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوَل َسِمْعُت: َقاَلْت َأنََّها َسَلَمَة،

 َأيُّ: ُقْلُت َسَلَمَة، ُبوَأ َماَت َفَلمَّا: َقاَلْت ،" ِمْنَها َخْيًرا َلُه اهلُل َأْخَلَف ِإلَّا ِمْنَها، َخْيًرا ِلي َوَأْخِلْف ُمِصيَبِتي، ِفي ْأُجْرِني اللُهمَّ ،[152: البقرة]

 َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوَل ِلي اهلُل َفَأْخَلَف ُقْلُتَها، ِإنِّي ُثمَّ َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوِل ِإَلى َهاَجَر َبْيٍت َأوَُّل َسَلَمَة؟ َأِبي ِمْن َخْيٌر اْلُمْسِلِمنَي

 َأْن اهلَل َفَنْدُعو اْبَنُتَها َأمَّا: »َفَقاَل َغُيوٌر، َوَأَنا ًتاِبْن ِلي ِإنَّ: َفُقْلُت َلُه، َيْخُطُبِني َبْلَتَعَة َأِبي ْبَن َحاِطَب َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل ِإَليَّ َأْرَسَل: َقاَلْت

 «ِباْلَغْيَرِة َيْذَهَب َأْن اهلَل َوَأْدُعو َعْنَها، ُيْغِنَيَها

 واحتسب املنكرات من ذلك وغري والنياحة اجليوب وشق اخلدود لطم ترك فمن منه، خريًا اهلل عوضه هلل شيئًا ترك من إن: املسلم أيها أرأيت

 .الوارثني خري وهو ُيخلفه سبحانه اهلل فإن واسرتجع اهلل، عند مصيبته

  املبارك ابن اهلل عبد والد املبارك قصة

 .األمر ذلك واستشعار وجل، عز اهلل مراقبة مثرة لتعلم مضى زمن يف وقع وإمنا الزمن هذا يف يقع ومل احلدث هلذا امسع أخريا

 وفوق. ومجال منصب ذات اجلمال، يف غاية أبنة له وكان وخلق، دين صاحب ذلك وفوق وجاه، وثراء ومال نعمة ذي كان مريم بن نوح امسه رجل

 .وخلق دين صاحبة ذلك

 .شيء كل ملك فقد ملكهما ومن واخللق، الدين ميلك ولكنه كثريًا وال قلياًل الدنياء من ميلك ال مبارك، امسه عبد معه وكان

 .آتيك أن إىل خدمتها على وكن مثرها، واحفظ البساتني تلك إىل اذهب: له وقال له، بساتني إىل سيده أرسَله

 .البساتني تلك يف ليسرتيح بساتينه، يف ليستجم جاء سيده، وجاءه شهرين، ملدة البساتني يف وبقي الرجل مضى

 .عنب من بقطف ائتين مبارك، يا: وقال شجرة حتت جلس

 .حامض هو فإذا بقطف جاءه

 .حامض هذا إن آخر بقطف ائتين: فقال

 .حامض هو فإذا بآخر فأتاه

 .حامض هو فإذا بالثالث فجاءه بآخر، ائتين: قال

 .ينضج مل بقطف وتأتين نضج، قد عنب قطف منك أطلب مبارك يا: وقال الغضب، عليه يستولي أن كاد

 حامضة؟ من حلوه تعرف أال

 .واحدة عنبة منه ذقت ما هو إال إله ال والذي. خدمته على وأقوم ألحفظه أرسلتين وإمنا ألكله أرسلتين ما واهلل: قال

 .السماء يف وال األرض يف شيء عليه خيفى ال الذي راقبت ولكين الكائنات، من أحدًا رقبت وال رقبتك، ما هو إال إله ال والذي
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 .مْؤمتن واملستشار غششة، واملنافقون نصحة، واملْؤمنون أستشريك، اآلن: وقال بورعه وأعجب به، أعجب

 البنت؟ هذه أزوج أن ترى فمن واجلاه، واملال الثراء أصحاب من وفالن فالن البنيت تقدم وقد

 اهلل صلى اهلل رسول عهد وعلى. للجمال والنصارى. للمال يزوجون واليهود. والنسب واحلسب لألصل يزوجون اجلاهلية أهل كان لقد: مبارك فقال

 .منهم فهو بقوم تشبه ومن أحب، من مع واملرء. واجلاه للمال هذا عهدنا وعلى. واخللق للدين يزوجون وسلم، عليه

 مشورة؟ وأي نصيحة أي

 .أواًل أعتقه اهلل لوجه حر أنت: قال مبارك، من خريًا وجد فما ومتلى وفكر وقدر نظر

 .البنت بهذه يتزوج من خري أنك فرأيت النظر قلبت لقد قال ثم

 .مببارك تتزوجي أن ورأيت وكذا، كذا وحصل ونظرت قلبت إني: هلا وقال البنت على وعرض فذهب. عليها اعرض: قال

 لي؟ أترضاه: قالت

 .نعم: قال

 .السماء يف وال األرض يف شيء عليه خيفى ال للذي مراقبة أرضاه فإني: قالت

 .مبارك من املبارك الزواج فكان

 النتيجة؟ وما الثمرة فما

 .الرجل هذا يعرف الكل لعل اهلل، عبد أمسياه طفاًل وولدت املرأة هذه محلت

 .الطيب وذكره بسريته حيًا ووجده إال التاريخ كتب من صفحة قلب إنسان من ما الذي العابد الزاهد احملدث املبارك بن اهلل عبد إنه

 .شيء كل يف وجل زع اهلل مراقبة مثرة ذلك إن

 .األمور واستقامت احلال، لصلح املراقبة حق اهلل راقبنا لو واهلل أما

 خريا منه  وسيعوضك اهلليا أكال للربا اترك الربا 

 خريا منه  اهللوسيعوضك  ألهلهاملرياث  للمواريث أعطييا أكال 

 خريا منه  وسيعوضك اهللحقوقهم  أعطهميا أكال ألموال اليتامى 

 خريا منها  وسيعوضك اهلليا من وقع يف براثن الشهوات اتركها هلل 

 خريا منها  وسيعوضك اهللاتركها  وتسعى إليهايا من تريد الشهرة 

 الدعاء ....................................

 


