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تاريخ اخلطبة2162 / 2 / 61 :
بسم اهلل الرمحن الرحيم
َّ ِ
ين َّاَّتَ ُذوا َم ْس ِج ًدا ِضَر ًارا
أما بعد فيا أيُّها املسلمون؛ يقول ربنا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرميَ  :والذ َ
وُك ْفرا وتَ ْف ِري ًقا ب ْي الْمؤِمنِْي وإِر ِ
ب اللَّهَ َوَر ُسولَهُ ِم ْن قَ ْب ُل َولَيَ ْحلِ ُف َّن إِ ْن أََرْدنَا إََِّّ ْ
اُْ ْس ََ َواللَّهُ
َْ َ ُ ْ َ َ ْ َ
ص ًادا ل َم ْن َح َار َ
َ ًَ
ٍ
ِ ِ
وم فِ ِيه
َّه ْم لَ َك ِاذبُو َن  ََّ تَ ُق ْم فِ ِيه أَبَ ًدا لَ َم ْس ِج ٌد أ ِّ
َح ُّق أَ ْن تَ ُق َ
يَ ْش َه ُد إِن ُ
س َعلَى التَّ ْق َوى م ْن أ ََّول يَ ْوم أ َ
ُس َ
ين 
فِ ِيه ِر َج ٌ
ال ُُِيبُّو َن أَ ْن يَتَطَ َّه ُروا َواللَّهُ ُُِي ُّ
ب الْ ُمطَّ ِّه ِر َ

جل شأنه  :وما أَرس ْلنا ِمن رس ٍ ِ
ِ ِ
وك
َّه ْم إِ ْذ ظَلَ ُموا أَنْ ُف َس ُه ْم َجاءُ َ
وقال َّ
ول إََِّّ ليُطَ َ
اع بِِإ ْذن اللَّه َولَ ْو أَن ُ
ََ ْ َ َ ْ َ ُ
ِ
يما 
الر ُس ُ
استَ ْغ َفَر ََلُ ُم َّ
استَ ْغ َف ُروا اللَّهَ َو ْ
فَ ْ
ول لََو َج ُدوا اللَّهَ تَ َّوابًا َرح ً
ِ
النَِِّب أَوَىل بِالْم ْؤِمنِ ِ
ُ ُه ْم أ َْوَىل وقال سبحانه:
اجهُ أ َُّم َهاتُ ُه ْم َوأُولُو ْاْل َْر َح ِام بَ ْع ُ
ُ َ
ُّ ْ
ْي م ْن أَنْ ُفس ِه ْم َوأ َْزَو ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ض ِيف كِتَ ِ ِ ِ
ك ِيف الْ ِكتَ ِ
بِبَ ْع ٍ
اب
ين إََِّّ أَ ْن تَ ْف َعلُوا إِ َىل أ َْوليَائِ ُك ْم َم ْع ُروفًا َكا َن َذل َ
اب اللَّه م َن الْ ُم ْؤمن َ
ْي َوالْ ُم َهاج ِر َ
َ م ْسطُ ًورا
اْلميَ ِ
ث َم ْن ُك َّن فِ ِيه َو َج َد َح ََل َوَة ِْ
ان؛ أَ ْن
وروى البخاري عن أنس بن مالك  عن النِب   ثَََل ٌ
ِِ
ِ
ود ِيف الْ ُك ْف ِر
ب إِلَْي ِه ِِمَّا ِس َو ُ
اُهَاَ ،وأَ ْن ُُِي َّ
َح َّ
ب الْ َم ْرءَ ََّ ُُيبُّهُ إََِّّ للَّهَ ،وأَ ْن يَكَْرََ أَ ْن يَعُ َ
يَ ُكو َن اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َ
ِ
َح ُد ُك ْم َح ََّّت
َك َما يَكَْرَُ أَ ْن يُ ْق َذ َ
ف ِيف النَّا ِر  وللبخاري عن انس  قال :قال النِب  َّ  :يُ ْؤم ُن أ َ
ب إِلَْي ِه ِم ْن َوالِ ِدَِ َوَولَ ِدَ َوالن ِ
عْي 
أح َّ
َّاس أ ْ
َْجَ َ
أَكو َن َ
أيُّها املسلمون؛ عرضنا يف اْلسبوع املاضي َّ
الصديق أيب بكر  مهاجرين حنو
أن النِب  توجه مع ِّ
املدينة املنورة وقد توَّهم اهلل تعاىل باْفظ والرعاية على الرغم من مكائد املشركْي وسعيهم لقتلهما،
وكان املهاجرون واْلنصار يف املدينة املنورة يرتقبون وصوَلما بشوق وَلفة ،حَّت إذا وصَل إىل قُبا يف
أوَّ ب ُقباء وهناك يف منزل كلثوم بن ِهدم أقام بُعة أيام أسس فيها أو
مشارف املدينة املنورة ،نزل ً
خَلَلا مسجد قُباء ،الذي وصفه اهلل  يف كتابه بقوله  :لَمس ِ
س َعلَى التَّ ْق َوى ِم ْن أ ََّوِل يَ ْوٍم
ُس
أ
د
ج
ِّ
ٌ
َْ
َ
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وم فِ ِيه  فهو أول مسجد بين يف ظل اْلسَلم ،مث تابع النِب  السري حنو املدينة املنورة
َح ُّق أَ ْن تَ ُق َ
أَ
اليت كان الناس فيها يرتقبون وصوله على شوق ،وكان كل أنصاري يف املدينة املنورة يأمل لو أنه حظي
بشرف نزول النِب  عندَ.
وكان من حكمة رسول اهلل  أن ترك زمام ناقته وأمر الناس أن يدعوها وقال َلم  :دعوها فإهنا
حسما للتنافس والتسابق إىل
مأمورة  – أي :حيث أَلمها اهلل تعاىل أن تربك فذاك هو املنزل ً -
استُافته  ،وحظي صحايب جليل هو أبو أيوب اْلنصاري بشرف نزول النِب  عندَ ،هذا الرجل
الصاحل الصحايب العظيم الذي خلد التاريخ امسه بأنه أول من نزل عندَ النِب  ودخل بوابة التاريخ
بأنه أول صحايب يستشهد على أسوار القسطنطينية – إسطنبول  -فكان هذا اَّسم الذي بدأ يلتمع
يف صفحة التاريخ بأن النِب  نزل عندَ كان من تتمة تتويج هذا اَّسم العظيم أنه أول صحايب يطرق
أبواب القسطنطينية ويستشهد عند أسوارها.
وعلى مقربة من دار أيب أيوب اْلنصاري كان هناك مربد –مكان لتجفيف التمر -ليتيمْي من بين
النجار أخوال النِب  فوجد املكان مناسبًا ْلقامة املسجد فيه ،فقال« :ثامنوين على حائطكم يا بين
أرضا ليتيمْي فأىب إَّ أن يشرتي اْلرض
النجار» قالوا :بل َّ نريد له مثنًا ،لكن النِب  ما كان يأخذ ً
بثمنها ،ودفع مثنها عشرة دنانري -أي :مبا يساوي قيمتها وأكثر -وكان هذا املربد فيه أشجار النخيل،
وفيه قبور قدمية للمشركْي ،كانت فيه أوضار وأشجار وحجارة؛ فأُعد املكان ونُظف ،وبدأ النِب  مع
أصحابه يشاركهم ببناء املسجد بنفسه وُيمل اْجارة على كتفه لكي يبَ املسجد النبوي الشريف،
هذا هو امللمح اْلول الذي نَلحظه.
ونزل النِب  ضيفا عند أبو أيوب اْلنصاري إىل أن مت بناء املسجد ،وبنيت ُحجرة متواضعة
مَلصقة جلدار املسجد حيث نزل النِب  أول اْلمر يف دار أيب أيوب اْلنصاري ،ويَلحظ املتأمل
هنا مشاهد ،أوَلا :اْلدب اجلم الذي كان عليه أبو أيوب اْلنصاري مع النِب  .كان بيته من طبقتْي
فأراد النِب  أن ينزل يف اْلسفل ،وقال إنه أرفق يب وبأصحايب؛ ْلنه سيأتيه ضيوف من الصحابة،
لكن هذا اْلمر عظم على أيب أيوب ،كيف ميكن أن يكون هو يف الطابق اْلعلى والنِب  يف الطابق
اْلسفل ،وأصر النِب  إىل أن انزاحت قلة للماء يف الطابق اْلعلى حيث يسكن أبو أيوب فانسب
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ماؤها فاضطر أبو أيوب أن يأيت مبا لديه من ثياب وْاف وغريَ فيجفف املاء حَّت َّ يتأذى به النِب
 ،وأخرب النِب  بذلك ،فطاوعه ونزل يف الطابق اْلعلى.
واملشهد اآلخر :أن أبا أيوب اْلنصاري كان يأيت النِب  بطعامه ،فيأكل النِب  من اْلناء ما
تيسر له أن يأكل مث يرسل الباقي إىل أيب أيوب وأم أيوب ،فكانا يتتبعان مواضع أصابع النِب  لكي
يأكَل من موضع أصابع النِب  تربًكا ،يلتمسان بذلك الربكة ،إ ًذا كان أبو أيوب اْلنصاري وزوجته
يتربكان بآثار النِب  ،ومل يكن هذا موضع استنكار من النِب  بل أقرُها على ذلك ،ليأيت بعض
كفرا ،لقد كان الصحابة الكرام يف حياة النِب
اجلهلة يف عصرنا هذا ويعد التربك بآثار النِب  شرًكا و ً

 وبعد وفاته يتربكون بآثار النِب  وصح هذا يف البخاري ومسلم وغريُها من الصحاح ،كانوا
يستشفون بغسالة جبة النِب  ،وكانوا يتربكون بشعرات النِب  حبياته وبعد ِماته ،فقل للجهلة الذين
يستنكرون توسلنا واستشفاعنا وتربكنا بآثار النِب  صححوا عقيدتكم ومعرفتكم.
واملشهد الثاين :هو أن النِب  أنه نزل يف قُبا فبادر إىل وضع أساس املسجد يف قُبا ،ونزل املدينة
املنورة وأول شيء فكر فيه هو بناء املسجد .املسجد يف اْلسَلم ليس جمرد مكان للصَلة ،فالنِب 
ِ
ض َم ْس ِج ًدا َوطَ ُه ًورا ،فأميا رجل من أميت أدركته الصَلة فليصل  جيوز لك
يقولُ  :جعلَ ْ
ت ِِل اْل َْر ُ
أن تصلي حيث كنت ،واْلرض كلها مسجد كلها مصلى كلها تصلح للصَلة ،فلماذا اْلصرار على
أن يبادر إىل بناء املسجد؟ َّ
ْلن املسجد هو مصنع اجملتمع اْلسَلمي ،ومنطلق شعاع املعارف اْلميانية.
فالنِب  كان يعلم الصحابة يف املسجد ،واملسجد كان املكان الذي تتوثق فيه العَلقة بْي املسلمْي
مع اسقاط الفوارق ِما بينهم ،الغين والفقري ،الكبري والصغري ،اْلمري واملأمور ،كلهم جيلسون جنبًا إىل
جنب ،جباههم على اْلرض بْي يدي اهلل  يقرر بذلك اجلميع أهنم متساوون يف العبودية هلل ،
وأنه َّ تفاضل فيما بينهم ،وَّ متايز فيما بينهم إَّ مبقدار ما يكون املرء أقرب إىل اهلل  وأكثر التز ًاما
بأوامرَ وَّتل ًقا باْلخَلق الكرمية والتقى إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِعْن َد اللَّ ِه أَتْ َقا ُكمِ 
ومن عجب أن البعض يبخس
ْ
ََ ْ
أمرا مهما ويأيت بكَلم منمق :بناء الساجد أوىل
من قيمة املسجد وأُهيته ،ويرى أن بناء املساجد ليس ً
من بناء املساجد ،أقول :الساجد يُبَ يف املساجد ،واملسجد مصنع الرجال ومصنع اْلبطال ومصنع
القلوب ومصنع العقول ،مصنع اْلميان.
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يف املسجد يُبَ اجملتمع اْلسَلمي ،وتتوطد العَلقة بْي املسلمْي يف رحاب املسجد ،ويتلقى املسلمون
معارف دينهم يف ظل املسجد ،فاَّنتقاص من أُهية املسجد انتقاص من أُهية اْلسَلم ،ونيل من
جدا من دعائمه ،أوَّها النِب  كل اْلُهيةَّ ،حظوا أنه ما أن نزل بعد رحلته اخلطرية
دعامة مهمة ً
كان أول ما قام به يف قُبا أن أسس املسجد ،ونزل املدينة املنورة وأهل املدينة يستقبلونه باحملبة واَّشتياق،
فكان أول اهتمامه بناء املسجد؛ ْلن املسجد منطلق اْلميان ومصنع اجملتمع اْلسَلمي.
اْلمر الثاين الذي بُين على هذا املرتكز هو أنه آخى بْي املسلمْي ،اجملتمع اْلسَلمي اْلول كان
جمرد أفراد َّ تربط بينهم عَلقات اجتماعية وثيقة ،مبعَ أن هذَ اْلسرة فيها رجَلن أو رجل أو امرأة
من املسلمْي ،وتلك أسرة فيها عدد من املسلمْي وعدد آخر من املشركْي ،فلم تكن اْلسرة هي الرابط
اْلساس الذي يربط بْي أبناء اجملتمع اْلسَلمي لذلك أقام اْلخوة يف اهلل مقام العَلقة الرمحية ،فكان
متاما كما لو كانا أخوين يف الرحم ،إىل أن
اْلخوان يف اهلل يتوارثان ويتُامنان ويتعاقَلن فيما بينهما؛ ً
تبلورت اْلسرة املسلمة وتكامل بناء اجملتمع اْلسَلمي هنا قال ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي َ وأُولُو
اب اللَّ ِه ِمن الْمؤِمنِْي والْمه ِ
ض ِيف كِتَ ِ
ُ ُه ْم أ َْوَىل بِبَ ْع ٍ
اج ِرين إ ًذا بعد أن بُين اجملتمع وتبلورت
ْاْل َْر َح ِام بَ ْع ُ
َ ُْ َ َ َُ
اْلسرة اْلسَلمية؛ جعل الرابطة الرمحية أقوى ْلهنا جتمع صفتْي ،صفة اْلميان وصفة القرابة.
يف البداية كانت صفة اْلميان وحدها ،أما بعد أن تبلور اجملتمع ومتاسكت اْلسر وحتقق بناء اجملتمع
متاما؛ جعل الرابطة الرمحية باْلضافة إىل الرابطة اْلميانية هي اْلساس يف التوارث واملواَّة والتعاون
ً
ِ
ِِ
ض ِيف كِتَ ِ ِ ِ
ُ ُه ْم أ َْوَىل بِبَ ْع ٍ
ين إََِّّ أَ ْن
والتُامن ،قالَ  :وأ ُْولُو ْاْل َْر َح ِام بَ ْع ُ
اب اللَّه م َن الْ ُم ْؤمن َ
ْي َوالْ ُم َهاج ِر َ
ِ
ِ
ك ِيف الْ ِكتَ ِ
اب َم ْسطُ ًورا هذا اْلساس الثاين آخى بْي الصحابة
تَ ْف َعلُوا إِ َىل أ َْوليَائِ ُك ْم َم ْع ُروفًا َكا َن ذَل َ
رضي اهلل عنهم ،أما اْلساس الثالث فهو إيذان ببناء الدولة اْلسَلمية اْلوىل بكتابة الوثيقة أو الدستور
اْلول للدولة اْلسَلمية الوليدة ...،لعلي أوفَّق إىل عرض أُهية الوثيقة يف خطبة قادمة إن شاء اهلل
تعاىل.
أقول قوِل هذا وأستغفر اهلل العظيم ِل ولكم فيا فوز املستغفرين
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