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َّ
ين َم َعهُ أَشدَّاء َعلَى الْ ُكفَّار
يا أيها المسلمون :يقول اهلل يف كتابه الكرمي  :ححمَ َّمد َّر ُس ُ
ول اللَّه َوالذ َ

اه ْم يف ُو ُجوههم ِّم ْن أَثَر ال حس ُجود
ُر ََحَاء بَْي نَ ُه ْم تَ َر ُاه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا يَْبتَ غُو َن فَ ْ
ض ًل ِّم َن اللَّه َور ْ
يم ُ
ض َوانًا س َ
ب
استَ ْغلَ َ
َذل َ
َخَر َج َشطْأَهُ فَ َ
ك َمثَلُ ُه ْم يف الت َّْوَراة َوَمثَلُ ُه ْم يف ْاْلجنيل َكَزْرع أ ْ
ظ فَ ْ
آزَرهُ فَ ْ
استَ َوى َعلَى ُسوقه يُ ْعج ُ
َّ
يما ،ويقول ربنا
اع ليَغي َ
ين َآمنُوا َو َعملُوا َّ
الحزَّر َ
الصاِلَات مْن ُهم َّم ْغفَرًة َوأ ْ
ظ ِب ُم الْ ُكف َ
َجًرا َعظ ً
َّار َو َع َد اللَّهُ الذ َ
َّك لَ َعلى ُخلُق
َّك لَتَ ْهدي إ َىل صَراط حم ْستَقيم ويقول َّ
جل شأنه يف حق النيب َ :وإن َ
تبارك وتعاىلَ :وإن َ

َّ
َّ
ين
َعظيم ،ويقول سبحانه :إَّنَا ََيْ َشى اللَّهَ م ْن عبَاده الْعُلَ َماء إ َّن اللَّهَ َعزيز َغ ُفور ،ويقولَ  :ويََرى الذ َ
اِلَميد .
اِلَ َّق َويَ ْهدي إ َىل صَراط الْ َعزيز ْ
ك ُه َو ْ
ك من َّربِّ َ
أُوتُوا الْع ْل َم الَّذي أُنزَل إلَْي َ
الرفْ َق َل يَ ُكو ُن يف َش ْيء إَّل َزانَهُ َوَل يُْن َزعُ م ْن َش ْيء إَّل
روى مسلم عن عائشة عن النيب « إ َّن ِّ

َّار م ْن َجَّراء هَّرة ََلَا َربَطَْت َها فَ َل ه َي
َشانَهُ» وروى الشيخان عن النيب  أنه قالَ « :د َخلَ ْ
ت ْامَرأَة الن َ
ت َه ْزًل» ،وعن أيب هريرة  قال :قال
أَطْ َع َم َتها َوَل ه َي أ َْر َسلَْت َها تَُرْمرُم م ْن َخ َشاش ْاْل َْرض َح َّّت َماتَ ْ
صنَاً م ْن َشوك َما تَ َق َّد َم م ْن ذنبه» غصن من
رسول اهلل َ « :غ َفَر اهلل لَر ُجل أ ََما َط َع ْن طَريق املُ ْسلم َ
ي غُ ْ
الشوك أماطه من الطريق فغفر اهلل له بذلك ذنبه ،وروى البخاري يف اْلدب املفرد عن النيب قال« :بينا
رجل ميشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها مث خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من
العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ يب فمأل خفه مث أمسكه بفيه مث رقي فسقى الكلب فشكر اهلل
له فغفر له قالوا يا رسول اهلل وإن لنا يف البهائم أجرا قال" :يف كل كبد رطبة أجر"»
أيها المسلمون :هذا ديننا وهذا هدي رسول اهلل  الذي نقف اآلن على مشارف ذكراه ،ذكرى
مولده ،بل ذكرى مولده ومبعثه ،وذكرى هجرته يف الثاين عشرة من ربيع اْلول ،ذكريات ْلحداث يف
حياة النيب  تتجدد ،فينبغي أن حنيي تلك الذكريات مبا حتمله من معان ،ول يكفي أن نتمايل طرباً
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ْلصوات املنشدين ،وإن كان ذلك مجيلً ومقبولً ،وإن النيب  أثىن وطرب ومسع ،ولكن ذلك ل يكفي
ول جيزئ عن العمل والعلم ،بل إنه ينبغي أن نوثق الصلة ِبدي رسول اهلل  نوثق الصلة بسنة رسول
اهلل  نوثق الصلة بأخلق رسول اهلل  ،هذا هدي رسول اهلل.
أول ملمح اَلدي النبوي ،أن رسالته رسالة علم ل رسالة جهل فأول آية تنزلت على قلب رسول
اسم َربِّ َ َّ
ك ْاْلَ ْكَرُم  الَّذي َعلَّ َم
نسا َن م ْن َعلَق  اقْ َرأْ َوَربح َ
اهلل  اقْ َرأْ ب ْ
ك الذي َخلَ َق َ خلَ َق ْاْل َ
َّ
نسا َن َما َلْ يَ ْعلَ ْمِ بذا افتتح رب العزة رسالته إلينا ،نوه بالعلم وقالَ :ه ْل يَ ْستَوي
بالْ َقلَم َ عل َم ْاْل َ
َّ
َّ
ين َل يَ ْعلَ ُمو َن إََّّنَا يَتَ َذ َّك ُر أ ُْولُوا ْاْلَلْبَاب ويقول النيب « :من سلك طريقاً يلتمس
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
الذ َ
فيه علماً سهل اهلل له به طريقاً إىل اجلنة» ،وهل أُخذنا وطُعنا وأصابنا ما أصابنا إل بسبب اجلهل !!
جهل بشخصية رسول اهلل ،جهل بأخلق رسول اهلل ،جهل حبقيقة رسالة رسول اهلل حبقيقة هذا الدين،
أودى كل ذلك باْلمة إىل ما نرى من أمور غريبة عن هدي رسول اهلل ،تنسب إىل اْلسلم زوراً و ِبتاناً،
ف مبادئه ،هذا هو اْلسلم ..وهذا هو رسول اهلل  الذي قال« :وددت
يف حقائق هذا الدين وحتر ُ
وتز ُ
لو أين رأيت إخواننا» -أصحابه كانوا أمامه -قالوا :ألسنا إخوانك يا رسول اهلل؟ قال :بل أنتم أصحايب،

إخواين أولئك الذين يؤمنون يب ول يروين» ،أنتم أنتم إخوان رسول اهلل  يشتاق إليكم ،ويتمىن لو
رآكم قبل أن تغمض عيناه عن هذه الدنيا ،وحنن على موعد بلقائه يوم القيامة ،يوم ل ينفع مال ول
بنون ،تنفعنا شفاعته ،ينفعنا إتباعه ،ينفعنا التخلق بأخلق حبيبنا املصطفى .
أجل أيها املسلمون ،هذا هو ديننا دين الرفق ،دين اللطف ،ال دين الفظاظة والوحشية واهلمجية املنفرة،
والتي ألصقت بديننا زوراً وبهتاناً ،متى كان اإلسالم إحراقاً وإتالفاً وتدمرياً وقتالً وظلماً وبغياً وعدواناً ؟؟
واْلنكى من ذلك أن يقرتن ذلك كله بشعار (اهلل أكرب) ويل َلم ،ويل َلم من تزوير هذا الدين ومن
حتريف مبادئه ،ويل َلم من وقفة بي يدي اهلل عز وجل ،واهلل لينتقمن اهلل منهم يف الدنيا قبل اآلخرة.
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ماذا أصاب الناس؟ ماذا أصاب الناس ِبذا اجلهل حّت حرفوا دين اهلل عن مساره وعن حقيقته
ي ما قال :للمسلمي ،قال للعاملي ،إنه الرَحة
وعن صورته ربنا يقولَ  :وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إَّل َر َْحَةً لِّْل َعالَم َ
املهداة .لقد وصل اْلسلم إىل هذه البلد وكان كل أهلها على النصرانية فهل ذحبوا وقتلوا وشردوا؟ أم
أقرهم ديننا على ما هم عليه ،وأعطاهم العهد أن ل متس معابدهم ول كنائسهم ول صلباهنم ،هناك
خلفات جتري فيما بي اْلخوة ،بي اْلخ وأخيه بي املذهب واملذهب تنتهي باِلوار ،نتعاون فيما اتفقنا
عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه ،هذا املبدأ الذي تعلمناه ،وليس ما نسمعه أو نراه يف هذه اْليام يف
حياتنا يف جمتمعاتنا مما استثمر؛ بل مما ُوظف مث استثمر لتشويه اْلسلم؛ ل يف بلدنا فبلدنا يف حصانة

إن شاء اهلل ،على الرغم من أن البعض استدرجوا..استثمر لكي يشوه اْلسلم يف العال  -حترف صورة
اْلسلم اليت غدت حمببة إىل العاملي كلهم ،كم أتاين من وفود أجنبية ،وكم زرت من بلد أجنبية فرأيت
شغفاً وَلفةً ورغبةً ِبذا الدين ،لكنهم أرادوا أن يُعرض اْلسلم ِبذه الصورة املنفرة املوحشة لكي يضمنوا

أن ل يدخل اْلسلم إىل بلدهم مبعانيه السامية مبعانيه اْلنسانية مبعانيه العظيمة ،لقد رأيت كيف أن
وسائل اْلعلم اْلجنبية تصور املشاهد املرعبة مقرتنة ب (اهلل أكرب) وب (ل إله إل اهلل حممد رسول اهلل)
هذه عملية التشويه اليت قد اتضحت وتبلورت ،ولكن َ واللَّهُ ُمت حم نُوره َولَْو َكرَه الْ َكاف ُرو َن ،إن كانوا
يظنون أهنم ِبذا يطفؤون ضوء الشمس ،ضوء الشمس ل ميكن أن يطفأ .ول ميكن أن احال بينه وبي
اْلرض ضياءُ الشمس ،وسيعم هذه اْلرض ضياء هذا الدين شاءوا أم أبوا ،سينتشر
هذه اْلرض ،سيعم
َ
هذا الضياء فيعم الدنيا برمتها ،مبا فيه من معان سامية من رقة من حمبة من عطف من رَحة ،أجل

إسلمنا دين الرَحة ،إذا كان ربنا تبارك وتعاىل قد عذب امرأة يف هرة حبستها فل هي أطعمتها ول هي
تركتها تأكل من خشاش اْلرض ،فما موقف من ينكل باْلنسان جملرد أنه َيتلف معه بالعقيدة واملبدأ
وغري ذلك ،أو ْلنه َيتلف معه يف املذهب..؟ إنه أمر يتناىف مع حقيقة هذا الدين ،فأن ينسب لإلسلم
هذا ظلم ،هذا ظلم هائل ،اتقوا اهلل يا من تقولون ل إله اهلل اتقوا اهلل ،اتقوا اهلل فإن حتريف دين اهلل أكرب
من اجلرمية ،لقد غفر اهلل لرجل يف كلب اشتد بالرجل العطش فنزل البئر فشرب فخرج من البئر فوجد
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كلباً يلعق الثرى من شدة العطش فرق قلبه له ،وكان مسرفاً على نفسه فنزل ْلسفل البئر فمأل خفه
ماءاً ،وعندما أراد أن يصعد إىل أعلى البئر ل يستطع أن يصعد بيد واحدة فأمسك اخلف بفمه وخرج
من البئر وسقى الكلب ،فغفر اهلل له.
هذا ديننا ،هذه شريعتنا ،هذا إسلمنا ،هذه أخلقنا ،على هذا تركنا رسول اهلل  ،النيب 
يقول« :ليس مبؤمن من يبيت وجاره إىل جنبه جائع وهو يعلم» -وحنن نعلم من الذين جيوعون– «من
كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فل يؤذ جاره ،من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ،من كان يؤمن
باهلل واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت» من «كان مؤمناً باهلل واليوم اآلخر فليصل رَحه» ،هذا هو
اْلسلم ،هذا هو ديننا ،وِبذا دخلنا إىل العال ،وِبذا انتشر اْلسلم يف مشارق اْلرض ومغارِبا .سلوا
التاريخ :كم جندياً دخل لفتح جنوب شرق آسيا؟ كم جيشاً دخل إىل جنوب شرق آسيا؟ ل يدخل
أحد بصفته العسكرية ،دخل التجار الصادقون اْلمناء إىل بلد املليو فانتشر اْلسلم فيها وهي اليوم
أكرب بلد العال اْلسلمي سكاناً ،ل يصل إليها جندي واحد ،مباذا؟ باْلخلق ،بالرَحة بالرفق بالصدق
باْلمانة بالوفاءِ ،بذه اْلخلق الكرمية وِبذه اْلخلق الكرمية فتحنا العال كله ،وصلنا إىل مشارق
ت أيد تريد َلذا
اْلرض ومغارِبا ،وبغري ذلك ينقبض اْلسلم ،وينحسر ظله وينكمش نوره ،ولكن خسئَ ْ
اْلسلم أن ينكمش نوره ،سيبقى وسيظل منتشراً وستبقى أنواره تطلق أشعتها يف مشارق اْلرض

ومغارِبا ،أجل لن تستطيع أيد قذرة أن حتجب الشمس عن اْلرض ،قلت :إن اْليدي القذرة حتجب
أعينها عن الشمس ،ولكن لن حتجب الشمس عن اْلرض.
أقول :اْلسلم ِبذه القيم اْلخلقيةِ ،بذه املعاين الساميةِ ،بذه العقيدة السليمة مبعرفة اهلل وحمبته،
مبعرفة رسول اهلل وأخلقه ومشائله ،هذه املعارف هي املنهج الرتبوي الذي ينبغي أن ننشئ عليه أبناءنا لئل
ينشؤوا على فكر متطرف غريب عن اْلسلم ،عليه ينبغي أن ننشئ أبناءنا لئل ينشؤوا على أفلم العنف
وأفلم الرذيلة .اليت عهدنا برتبية أولدنا إليها ،ينبغي أن نطهر عقول وأفكار وقلوب أبنائنا وبناتنا منذ
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النشأة اْلوىل من مناهج تربوية فاسدة ،لنغرس يف قلوِبم املعاين اْلنسانية والعقيدة الصحيحة اليت حتبب
إليهم رسول اهلل وأخلق رسول اهلل ومشائل رسول اهلل واملعاين السامية اليت دعانا إليها رسول اهلل ،وإل
فسيمأل فراغها أفلم العنف ,ألعاب العنف والرذيلة والحنراف ،وسيمأل عقوَلم اليت حتب بطبيعة اِلال
والفطرة الدين ،ل ينبغي أن يغرس فيهم دين مزيف دين متطرف دين منحرف .وحنن إن ل َّنأل عقول
أطفالنا باِلق امتألت بالباطل ،وإن ل َّنألها باخلري امتألت بالشر ،وإن ل َّنألها بالفضائل امتألت
بالرذائل ،ولذلك فإن الرتبية ل تبدأ بعد أن يتصلب عود الطفل .وإَّنا تبدأ وهو غض ضري لي سهل
يستجيب ْلبويه ويستجيب للمؤسسة الرتبوية على أحسن وجه.
أسأل اهلل أن يلهمنا السداد والرشد وأن يفرج عن هذه اْلمة ،وأن يكرمنا بشفاعة املصطفى
وحسن إتباعه
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين

خطبة اجلمعة 7122-27-72
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