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تاريخ الخطبة8102/7/13 :
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم
أما بعد فيا أيُّها املسلمون؛ يقول ربنا َّ
جل شأنه يف كتابه الكرمي :يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الرْؤيَا
ص َد َق اللَّهُ َر ُسولَهُ ُّ
يم َخبِيٌ وقال سبحانه  :لََق ْد َ
ُشعُوبًا َوقَبَائ َل لتَ َع َارفُوا إ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم عْن َد اللَّه أَتْ َقا ُك ْم إ َّن اللَّهَ َعل ٌ
ِ
ِِ
ين ََل ََتَافُو َن فَ َعلِ َم َما ََْ تَ ْعلَ ُموا فَ َج َع َل ِم ْن
اْلَ ِّق لَتَ ْد ُخلُ َّن الْ َم ْس ِج َد ْ
بِ ْ
وس ُك ْم َوُم َق ِّ
ني ُُمَلِّق َ
اْلََر َام إِ ْن َشاءَ اللَّهُ آَمن َ
ني ُرءُ َ
ص ِر َ
د ِ ِ
ك فَ ْت ًحا قَ ِريبًا وقد ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنَّه خطب يوم فتح مكة ،فأخذ بعضاديت البيت فقال:
ون َذل َ
ُ
«اْلمد هلل الذي صدق وعده ،ونصر عبده ،وهزم األحزاب وحده» مث توجه إىل مشركي مكة فقال« :ما تظنون أين
يب َعلَْي ُك ُم الْيَ ْوَم
فاعل بكم؟» فقالوا :أخ كرمي وابن أخ كرمي ،قال« :فإين أقول لكم كما قال يوسف ألخوتهََ :ل تَثْ ِر َ
ي ْغ ِفر اللَّه لَ ُكم وهو أَرحم َّ ِِ
إن كل ربا يف اجلاهلية أو ٍدم أو ٍ
ني »مث قال« :أَل َّ
قدمي هذي ،إَل
مال فهو حتت َّ
الراِح َ
َ ُ ُ ْ ََُ ْ َ ُ
سدانة الكعبة وسقاية اْلاج ،فإين أمضيتهما ألهلهما على ما كانتا عليه ،أَل َّ
إن اهلل سبحانه وتعاىل قد أذهب عنكم
خنوة اجلاهلية وتكربها بآبائها أو تعظمها بآبائها ،كلكم آلدم وآدم من تراب ،وأكرمكم عند اهلل أتقاكم ،أَل ويف قتيل
العصا والسوط اخلطأ شبه العمد الدية مغلظةً ،مئة ناقة منها أربعون يف بطوهنا أوَلدها ،أَل إن مكة قد حرمها اهلل –

أي جعل هلا حرمة وأحكاماً َتتص هبا  -وَ حيرمها الناس ،فال حيل َلمر يممن باهلل واليوم اآلخر أن يسفك هبا دماً
وَل يعضد هبا شجرة» وروى اْلاكم يف املستدرك عن عروة بن الزبي قال :قال عكرمة بن أيب جهل ملا َّأمنته زوجته( :ملا
انتهيت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قلت :يا ُممد هذه – يعين زوجته  -أخربتين أنك أمنتين ،فقال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم «:أنت آمن» فقلت :أشهد أن َل إله إَل اهلل وحده َل شريك له ،وأنت عبد اهلل ورسوله ،وأنت
أبر الناس وأصدق الناس وأوىف الناس ،قال عكرمة :أقول ذلك وأنا مطأطئ رأسي استحياءً منه صلى اهلل عليه وسلم.
مث قلت :يا رسول اهلل؛ استغفر يل كل عداوة عاديتكها أو موكب أوضعت فيه أريد فيه إظهار الشرك .فقال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم« :اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها ،أو موكب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك» قلت:
يا رسول اهلل؛ مرين خبي ما تعلم فأعلمه قال« :قل أشهد أن َل إله إَل اهلل وأن ُممدا عبده ورسوله ،وجتاهد يف سبيله»
مث قال عكرمة :أما واهلل يا رسول اهلل؛ َل أدع نفقة كنت أنفقتها يف الصد عن سبيل اهلل ،إَل أنفقت ضعفها يف سبيل
اهلل ،وَل قاتلت قتاَلً يف الصد عن سبيل اهلل ،إَل أبليت ضعفه يف سبيل اهلل" مث اجتهد يف القتال واجلهاد يف سبيل اهلل
حىت قُتل يف يوم أجنادين شهيداً يف خالفة أيب بكر رضي اهلل عنهما.
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وجاءت هند بنت عتبة زوجة أيب سفيان اليت كانت من أشد الناس عداوة للنيب صلى اهلل عليه وسلم متنقبة متنكرة
لتبايع النيب صلى اهلل عليه وسلم مع َمن يبايعنه ِمن قريش ،وكانت هي اليت مكرت حبمزة فتسببت بقتله على يد
كن
وحشي ،وَلكت كبده .فماذا كان موقف النيب صلى اهلل عليه وسلم؟ َ يزد على أن عفا عنها وبايعها مع َمن َّ
يبايعنه من قريش.
أيها املسلمون؛ تستوقفين يف هذه الصفحة من سية النيب صلى اهلل عليه وسلم مشاهد جيب أن نتأملها ،أوهلا :ترسيخ
حرمة الكعبة املشرفة ومكة املكرمة.
وض َّحوا يف سبيلها ،ولذلك
ابت جاهدوا َ
النصر َ يكن لشخص وَل جليش .النصر كان ملبدأ ،كان لعقيدة ،كان لثو َ

سقطت اَلعتبارات الشخصية ،وجتاوزها املسلمون ،بل جتاوزها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمام ثوابت أراد أن
يكون انتصار مكة انتصاراً هلا وترسيخاً هلا َ ،يكن ذلك اَلنتصار سبباً لطغيان وَل سبباً لغفلة وَل سبباً لغرور َ .يكن
ذلك منعطفاً يعود هبم إىل مسالك الغفلة واجلاهلية واَلحنراف مما قد يصل إليه املنتصرون ،اَلنتصار ليس ألشخاص،
واَلنتصار ليس جليوش ،اَلنتصار للمباد اَلنتصار للمباد اَلنتصار للحقائق اَلنتصار لال إله إَل اهلل .وإَل َّ
فإن
نصراً يودي بنا إىل الغرور وإىل الغفلة وإىل الطغيان واهلل إنَّه هلزمية ،ألنَّه إعادة لنا إىل ما كنا قد جنونا منه بتضحياتنا
وصربنا.
األمر اآلخر :ترسيخ معىن املساواة اليت جاء هبا اإلسالم ،إِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَبَائِ َل
لِتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد اللَّ ِه أَتْ َقا ُك ْم والتقوى معيار التفاضل ،وهذا املعيار ليس يف الدنيا؛ وإمنا غداً عندما َمنثُل بني
ٍ
درجات بعد درجات ،إىل أن
يدي اهلل عزوجل ،هناك يتفاضل الناس ،ففريق يف اجلنة وفريق يف السعي ،فريق يسمو
يق قد قعدت به اهلمة فكان أدىن من ذلك،
حيلق يف الفردوس األعلى مع النبيني والصديقني والشهداء والصاْلني ،وفر ٌ
حال األشقياءَ .ل تفاضل باآلباء وَل باألنساب وَل تفاضل باألموال وَل تفاضل
وأدىن من ذلك إىل أن يبلغ بأصحابه َ
باألعراق ،إمنا التفاضل مبدى ُحسن تصرفك ومدى قربك إىل اهلل بعملك الصاحل الذي تتقرب به إىل اهلل عزوجلَّ ،أما
التفاخر باآلباء واألنساب واألموال وغي ذلك من مآثر اجلاهلية ،فلقد نسخه اإلسالم ووضعه النيب صلى اهلل عليه
وسلم حتت نعله.

ِ ِ
ني فال حقد
عفو املنتصر :نعم ،رسالة اإلسالم وصفها ربنا تبارك وتعاىل بقوله َ وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إََِّل َر ِْحَةً ل ْل َعالَم َ
أشد الناس عداوة لإلسالم
ترفع عن اْلقد واَلنتقام .انظر إىل أثر هذا املعىن يف شخصية ِّ
فيها وَل انتقام ،بل ٌ
عكرمة ،والذي ورث اْلقد على اإلسالم عن أبيه ،أيب جهل ،الذي بعد أن اتضح له اْلق ،وقد اجنلت أمامه
الصورة – مع كل ما فعل -فعل ما فعله يف غزوة أحد ،وكاد لإلسالم ما كاد .مع ذلك جاء تائباً إىل النيب صلى
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اهلل عليه وسلم مغضياً طرفه حياءً منه ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم« :اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها،
أو موكب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك» صفح عنه وناشد ربه أن يصفح عنه ،شفع له عند اهلل عزوجل،
مث بعد ذلك ماذا كان من عكرمة؟ أقول :كان عكرمة ينطلق من شخصه من قناعاته من ذاتهَ ،ل من أجندات
خارجية وَل من برامج من تل أبيب او واشنطن أو غيها ،كان ينطلق من كرامته من إنسانيته من عقله اْلر،
فعندما جتلت له اْلقيقة داس على اجلاهلية وصدق اهلل يف توبتهَّ ،أما الذين يعملون أجراء ألجندات خارجية؛
فهمَلء َل شخصية هلم وَل كرامة هلم وَل مبدأ ،إهنم يتحركون بأجهزة تعمل خارجياً .هانوا على أنفسهم فهانت
أنفسهم ،هانت كرامتهم ،ذلوا ملن أعطوهم قياد أعناقهم وكرامتهم.
الوفاء ألهل الوفاءَّ ،أما َمن خيون فإنه َل يستحق إَل العقاب ،تعامل همَلء التائبون مع النيب صلى اهلل عليه
وسلم بصدق ،وانظر ماذا قال عكرمة فصدق فيما قال( :واهلل يا رسول اهلل َل أدع نفقة كنت أنفقها يف الصد
عن سبيل اهلل ،إَل أنفقت ضعفها يف سبيل اهلل ،وَل قاتلت قتاَلً يف الصد عن سبيل اهلل إَل أبليت ضعفه يف
سبيل اهلل) مث اجتهد يف الوفاء هبذا العهد إىل أن لقي ربه شهيداً يف معركة أجنادين ،هذا هو الصدق ،هذه هي
الرجولة هذا هو العقل اْلر الذي عرف ربه فأذعن له ،وَ يذعن جلهة خارجية أو غي خارجية.
وأخياً نقول :إن التحوَلت اليت جتري اليوم ببالدنا ينبغي أن تكون سبباً يف شكر اهلل والتواضع هلل ،وترسيخ
الثوابت اليت كنا وَل زلنا نسعى ْلمايتها ونصرهتا وتأييدهاَّ ،أما املتساقطون على أوحال اَلحنراف َّ
فإمنا يسقطون
أنفسهم ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم ولكم فيا فوز املستغفرين
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