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 دروس وعرب اهلجرة النبويةخطبة بعنوان: 

 م2017سبتمرب  22 – م1439حمرم  2بتاريخ: 
 

 عناصر الخطبة:
 تعاىل : إخالص العمل هلل الدرس األول
 بناء اجملتمعيف ودوره التخطيط الدرس الثاين: 
 األخذ ابألسباب مع التوكل على هللاالدرس الثالث: 

 سبالدرس الرابع : السعي على الرزق والك
 ترك التهاجر والتناحر: الدرس اخلامس

 أن من ترك شيئاً هلل عّوضه هللا خرياً منهالدرس السادس: 
 شهر هللا احملرماإلكثار من الصيام يف الدرس السابع : 

 المقدمة:                                                            أما بعد: 
 ايف اججا   النيو؛اويف حنذ حضا اتم   ا  الاس حنمل اصااة ا    ى هجا   اصطاى ص ىاهللاص ل ههللاوال حنناهللا  ع ا   ا تعالوا بناا حننايف ذ ر ا   عباد هللا:

  -تةمثل فوما ؛هللاي: حناليت هذه الس حنمل أه  أقةط  ذ هذا الهللا اء ههللاص  احل و و حا ث اجج    هللايء ابلس حنمل حنالعرب يف حنلمين
 تعاىل الدرس األول : إخالص العمل هلل

أعل قاا  :   نعال لاوح أحاسن أ ايف    ىهللاص ل ههللاول حننهللا   ثيت هنلاجج   يف فال بس أن ؛مون همهللاك خالطاً هلل تعاىليف ف س  حنهذا هو أه    حنمل
، حنههللاااص   ىااهللاص ل ههللاواال حننااهللا   ؛ن ااأ أ والاال ههللاااص  نااو  ل يفههللاااي ذ ع ااال حن الاال  اايف أف بماا    ف ااس  ااان أبااو بماا  الااذ  ؛اا    الاال ؛ة  ااص

 !أخذ ال احهللاو  يف أف بم  نال ابلثميف ؟  ىهللاص ل ههللاول حننهللا   لميف الا ا  هنا هو صارا  فض السهو  نىل  ؛يف ل .
قااا  بعااض العهللاماااء : نن اججاا   هماال تعيااس  فااة ا  ههللاواال الطااال  حنالاااالو أن ق ااأ اهخااالص  ن تمااون ع  ااو هج تاال خالطااو  اايف  الاال  حنن 

مااا  ال اا يت الاايت ت ة اا  نىل الن  ااو ج  ن  او احلااط ، حنو ااا  ال ىاا  ، حنغههااا  اايف غاهه . حنهااذا  عاا  حااايف ، حنهااو   مل ذ اهخااالص حنتمموال أه
 األهما  ( فإن األحنىل أن تمون ع  ةها  يف  ا  اصاهللا  خاىو .

 .حنقس ىسَّ  اه او اليخا    ةابل  حس األحا ؛ث اليت ههللاوها  سا  الس؛يف  هللاليف حنهو حس؛ث النوو
ُ َههللَاْوِل حَنَنهللاَّ َ قَا: َعيْف ُهَمَ  ْبيِف اْلَْىَّايِت قَا َ ف َا اأْلَْهَماُ  اِبلنِ وَّا : َ  َ ُنوُ  اَّللَِّ َىهللاَّص اَّللَّ َاا اتِ ِنَّنَّ ٍ  َ اا عاَاَوى ِ لمال حَنِنَّنَّ َفَمايْف َ اعَاْت ِهْجَ تُاُل ِنىَل اَّللَِّ  يفاْ اِ 

 ..  ج ة أ ههللاول( ِطويُاَها أحَْن اْ  َأَ   ؛َاةَاَ حنَُّجَها َفِهْجَ تُُل ِنىَل َ ا َهاَجَ  نِلَْولِ حَنَ يْف َ اَعْت ِهْجَ تُُل ِلُسعْاَوا ؛ُ  يفحَنَ ُنولِِل َفِهْجَ تُُل ِنىَل اَّللَِّ حَنَ ُنولِلِ 
 – ؛نواو حن عوو؛او  – ناالو قو؛او لهللاعياس أن جيعال أهمالال  هللاهاا  هفهذ يفجيعهللال احلس؛ث  ق  حناحس ذ  ةابل – محل ل  –حن ون أن اه او اليخا    

 جل النااء فهللاوات هج تل خالطو هلل.جل السعوا أحن  يف أفميف هاج   يف أهلل تعاىل يف خالطو 
:  ان فونا  جل خىب ا ا أ  ؛ اا  جاا أو قاوح فةبات أن تة حنجال حا  ؛هااج  فهااج  فة حنجهاا  - ضي ل هنل  -  ؛ و  هيسل بيف  اعو   

 . .  ج فةح اليا   (، فمنا عامول  هاج  أو قوح
 . - ضي ل هنل  –اْلىايت  حنهذا نيب حناضح حنى ؛ح ذ حن حن  حس؛ث هم  بيف
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حنهاااو الى ؛اااأ الاااذ  ؛ نااا  بطاااو    ااااي و  ،سحنلاااوناااواء ذ حواااا  ال ااا   أحن ال يفالةخىاااوس أناااامل  اااام أ  همااال  ااايف األهماااا نن  أحبيتيتيت  يف هللا:

ماون حنفاأ  انهط فما   ه اماس   ةمثال ابهقاان ابل اس  حنالةو ال ههللااص بشا   أن ؛ ،لواهللامل ال    أحن اصنظمو هنس اختاار ال ا ا ات حنتن واذ العمال
 .ل

 واااً غى  ىااهللاص ل ههللاواال حننااهللا ل ف اشاا ههللاااص - ضااي ل هناال – عهللاااص  خىااو  ةونااو ،ممااو، ف ىااهللاص ل ههللاواال حننااهللا ف ااي حااسث اججاا   خىااس الناا  
هيااسل باايف أف بماا   ااان ؛طاايح  اا  قاا ؛  ، حن باااو لحنابت اجمل  ااون ؛نظاا حنن  اايف شااأ اليااايت، ؛ةهااافةون أ؛هاا  ؛ضاا يت ىاااحب ال اا ا  ،  أناال

، فوام  أخيا ها حن مامسها فإرا اخاةهللاس الظاالو تااهللال نىل الغاا  حنأخارب النا   ىاهللاص ل ههللاوال حنناهللا  اْلارب فاإرا جااء الاا    جا   طاي اً  ماو
بس الااا    شاا ت عىاقهااا ف بىاات باال الااا    حن اعاات هامشااو حنأياااء ؛طاانعان جمااا الىعاااو   تنىهللاااأ أياااء ابلااا    نىل الغااا  حنصااا عاااوت أن تاا  

ألف بماا   ا   اياال هااا   باايف فهااه  ،  ااان ؛ هااص الغاان  حاا  رتوهمااا ذ الغااا  فوشاا ابن  اايف ، حن حناعةى اات ابرخاا  فاااموت باااج رات النىاااق  (
حناناةةج   ناو  ل  ىاهللاص ل ، سا الالهللانب، فإرا  ان آخ  الهللاول    ابلغان  ههللااص ي ؛اأ هياسل بايف أف بما  هناس ا ؛عاو  نىل  ماو لوخ اي أثا  أق

جااء   تيااً ةوو؛ا  األ حنا  ، ف اف اً ايل هيسل بيف أ ؛ س حن ان ها ايً خ ؛ةاً  اه اً ابلى ؛أ حنحناهاسه ذ غاا  ثاو  بعاس ثاالث لواا    جاًل  ههللاول حننهللا 
: ههللاااي ، حنالةمااو؛يف : أياااء ، حناالنااةخيا ات : فال امااس : ،مااس ، حناصااااهس : أبااو بماا  ، حنال ااسامي خمىىاااً  نظماااً حنفااأ خىااو ههللاموااو  س حننااو، 

ثاو أايو هيسل ، حنالةغىوو حنتعموو العسحن : ها   ، حن لول ال حهللاو : هيسل بيف أ ؛ س ، حناصمان اص قات : غاا  ثاو  ، حن وهاس االعىاالع : بعاس ثال
 ، حنخس الاه : الى ؛أ الااحهللاي.

حنفول  هو  لأل و نىل أن حتذحن حاذحنه ذ حاايف الةخىاوس حنالةاسبه حننت اان العمال ،   حنهذا  هللال شاهس ههللاص هي  ؛ةل حنحممةل ىهللاص ل ههللاول حننهللا
 حناختار أفضل األنيايت    االهةما  ههللاص ل  ايب األنيايت أحناًل حنآخ اً .

مااو نىل فة مهللااال ذ ي فااو هاا   اايف   - مااا نااخ ها لاااوسا نااهللاومان   –نن ل قااا  ن ههللاااص محاال عيواال ذ غما ااو أحن ناا ابو أحن ؛اااخ  لاال الاا ؛ح 
 اصس؛نو، حنلميف ل ؛ ؛س أن ؛عىونا   ناً ال عنااه حنهو الةخىوس حناألخذ ابألنيايت.

 مااا أن الةخىااوس صاااة يل أحنال و أ اا  حناجااب ههللاوااك، حاا  تضااميف جاا  حوااا    قااو حنشاا ؛ و، فااإعين أهجااب  اال العجااب  اايف ؛ةاا حن  ا اا أت  
  ل حناحس   مخاو أحنال  أحن نةو   ؛رت ه   هاهاً  ةش  ؛يف.  حن؛نجب  يف -   هسو اهرتاضي ههللاص رلك بل أشجعل  –حنثالث حنأ ب  

َ  ِْضاُت َهااَو اْلَ اْةِح َحا َّ َأْشاَ ْوُت َههللاَاص اْلَماْوِت ، فَاَعااَ ِل َ ُناوُ    :اعظ  نيل ختىوس الن  ْلالل نعس بيف أف حنقاص حونما حض ه اصوت، ؛ و  
:  ، ِننَّ يل َ اااااالً َ ثِااااهًا حَنلَااااْوَح ؛َاااا ُِثيِن ِنالَّ ابْانَااااون يل ، أَفَةََتَطااااسَُّع بِثُاهللُاثَااااْي َ ااااايل؟ قَاااااَ : اَل. قُاهللْاااااتُ ِل ىااااهللاص ل ههللاواااال حننااااهللا ، فَاُ هللْاااااُت : َأْ  َ ُنااااوَ  لِ 

اااااْىُ ؟ قَااااااَ : اَل. قُاهللْااااااُت: فَالثا هللاُاااااُث؟ قَااااااَ : الثا هللاُاااااُث، حَنالثا هللاُاااااُث َ ثِاااااهن ِنعَّاااااَك أَْن تَااااارْتَُو حَنَ ثَاةَاااااَك أَْغِنوَااااا َخاااااْهن ِ ااااايْف أَْن تَااااارْتَُ ُهْ  َهالَاااااًو ؛َاَةَم َُّ اااااوَن  اَء،فَالشَّ
  جاليخا  (النَّامَل.

حاا  عاانهض حنعيااين جمةمعنااا فماا ايً حناقةطااا ايً حننوانااواً  - ىااهللاص ل ههللاواال حننااهللا أنااو  بنيونااا  -نن جمةمعنااا ذ حاجااو  انااو نيل قومااو الةخىااوس 
 حنهام ايً .......نخل

ك بعماال خىااو حنجااسحن  لطااالتك حنقوا ااك حنق اءتااك لهللا اا آن حنايالهااك ........نخل، حنضاا  لن اااك حن مااا خُتىااس لااسعواو َخىِ ااس رخ تااك، حنرلاا
ه اااابً نن قطاا ت، فمااثالً نن قطاا ت ذ ىااال  تاهااو  اا   أتاارب  ونواال لهللاماااجس، فومااون ه ابااك ياهااو، حنهمااذا ذ تواا  ياهاتااك اصس جااو ذ 

:     - ضاي ل هنال – هياسل بايف  ااعو س أن حتا ن ههللاوال،  ماا قاا  جسحن  الةخىوس حنالةنظو ، حناههللا  أن  ل ؛وو ق  ههللاواك  حنن همال، البا
 ح ل ههللاص ؛وو غ بت مشال ع ص فول أجهللاي حنمل ؛    فول همهللاي  قس  ا ح عت ههللاص شيء 

 .عااسو اا  اايف أحاس قااوت نال  :   قااا   ناو  ل ىااهللاص ل ههللاوال حننااهللا  :؛ او   - ضاي ل هناال –ه ؛اا    أفبال نااةنسو حنال ؛ن عاك النااسو، فعايف 
   ج الرت ذ  (أن ال ؛مون ع  عسو  حننن  ان  اوئاً  ،عسو أن ال ؛مون او ا  نن  ان ،اناً  :حن ا عسا ةل اي  نو  ل ؟ قا  :قالوا



  (3 ) 
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ع ااح ههللاااص ل تعاااىليف حنهااذا  ااا غ ناال الناا  ذ ونيغااي ههللاااص اصاااهللا  ذ همهللااال أن رخااذ ومواا  األناايايت اصوىااهللاو نىل غا؛ةاال حنهسفاال  اا  الةو اال ف

ُ َهْنااُل ؛َاُ ااوُ : قَاااَ  َ ُجاالن اَي َ ُنااوَ  اَّللَِّ  ااُل أحَْن أُْيهللِاُ َهااا الطاا اف الااذ  أيهللاااأ الناقااو  ةااو ال ههللاااص ليف فعاايف أَعَااَح بْاايَف َ الِااك  َ ِضااَي اَّللَّ : أَْهِ هللُاَهااا حَنأَتَاوَ َّ
 . َّْل  جالرت ذ  حنحانل(حَنأَتَاوَ َُّل؟ قَاَ :  اْهِ هللْاَها حَنتَاَو 

 ضااي ل  -فمواا  رتواال؟!! لااذلك  أى هماا   ضااي  نن  ثااها  اايف النااامل ؛ عااس ذ بوةاال حن؛نةظاا  الاا وع  اا  أعاال مل رخااذ ابألناايايت حنمل ؛ااا  ههللاواال
هللاااون ههللاااص ل، فَعالهاا -هناال ُةوَ ِ 

  هماا   ضااي ل هناال بِس َّتاال قوً ااا قااابع  ذ  ُ اايف اصاااجس بعااَس ىااال  ا معااو، فاااةج :  اايف أعااة ؟ قااالوا: ناايف اص
فَاِإَرا } ؛ او : حنََنََ ه ، حنقاا : ال ؛َ عُاسنَّ أحاسُ   هايف يهللااب الا وع، حن؛ او : الهللاها  ا وقاين، حنقاس ههللاِاَ  أن الااماَء ال ُ ِىاُ  رهيًاا حنال فض او، حننن ل

 (.10و: جا مع {ُقِضَوِت الطَّالَُ  فَاعَةِشُ حنا ِذ اأَلْ ِض حَنابْاةَاُغوا ِ يف َفْضِل اَّللَِّ 
حن حنى ابايف أف الاسعوا ذ  الةو ال  باانسه هايف  عاحن؛او بايف قا  ، أن هما  بايف اْلىاايت، ل اي اناا  ايف أهال الاوميف، ف اا  :  ايف أعاة ؟ قاالوا : ناايف 

قُاا   باايعض  ااان ناا واُن الثااو     محاال ل حن  «.اصةو اال الااذ  ؛هللا ااي حياال ذ األ ض، حن؛ةو اال ههللاااص ل » اصةو هللاااون. قااا  : باال أعااة  اصةمهللاااون، نَّنااا 
 اهللام .النامل حنه  جهللاوملن ابصاجِس احل او، فو و :  ا جُيهللِاُام ؟ قالوا: فما عطَن ؟! قا : ايهللُايوا  يف فضِل ل، حنال تموعوا هواالً ههللاص اص

ْلىاايت   نا ا بونماا هااج  هما  بايف ا النا  ىاهللاص ل ههللاوال حنناهللا نعك لو عظ ت نىل اجج   حننةلت ع اك نا اال: صاارا هااج   أخي املسلم:
حنضااح النهااا ..؟!!  ة ااساي قاا ؛   ناا ها، حنقااا   هللامةاال اصشااهو   الاا  نااجهللاها الةااا ؛م   ىاا  ات شاا   حنهاا  اصاااهللام  حنقااا   ة ااساي جاا  : 
  يف أ ا  أن تثمهللال أ ل حن؛وة  حنلسه حنت  ل وحنجةل فهللاوهللا ين حن اء هذا الوا    فهللاا  جيا أ أحاس ههللااص الوقاو  ذ حنجهال، فهال  اان هما  بايف اْلىاايت 

ىاهللاص ل ههللاوال حنناهللا   اان أشاج  اْلهللااأ ههللااص اهياالع، حنلمايف أخاذ  النا    يف نوس اْلهللاأ ،مس ىهللاص ل ههللاول حننهللا ؟!! ع او  ال: ألن أشج
ىاااهللاص ل ههللاوااال حنناااهللا   نااايايت النجاااا   ااايف الةخىاااوس حنالةاااسبه حناججااا   خ واااو حناختاااار  لوااال   الطااا  اء، لوعىوناااا   ناااا بهللاوغاااا ذ األخاااذ  النااا 

اهنا اء حناصعا ا  ذ  مو نىل اصس؛نو ذ ي فو ه   ماا  يف  ل حنالث و ذ ل حنالةو ل ههللاول. أ؛عج   بنا أن قمل عيول ذ ن ابو ابألنيايت    األ
 ؟!!  

اُةْ  تَاوَ َّهللاُاوَن َههللاَافما أتل األخذ ابألنيايت    الةو ل ههللاص ل،  ص اَّللَِّ َحاأَّ تَاوَ  هللاِاِل فعيف هم   ضي ل هنل قا  : قا    نو  ل :   َلْو أَعَُّماْ  ُ ناْ
 َلُ وِقْاُةْ  َ َما ؛ُاْ َوُع الىَّْهُ تَاْغُسحن مِخَاًىا حَنتَاُ حنُم ِبىَاًا   ]أخ جل الرت ذ [.

ةَاايِن ِ اات   َهااَذا حنَُ ْنااُت َعْاااًوا َ ْنِاااو ا،   قَاْياالَ اعظاا  نىل الاااوس   اا ا ههللاوهااا الاااالو قااا  ل فوهااا :} فََةَجاَءَهااا اْلَمَخاااُض ِنىَل ِجااذِْ  النَّْخهللاَااِو قَالَااْت اَي لَواْ
ااذِْ  النَّْخهللاَااِو ُتَااا ، حَنُهاا  ِ  نِلَْوااِك ِوِ نًااا{ فَاَناَ اَهااا ِ اايْف حَتِْةَهااا َأالَّ حَتْااَ ِل قَااْس َجَعااَل َ ب ااِك حَتْةَااِك َناا اي  اِقْس َههللَاْوااِك ُ يَيًااا َجِنو ااا، َفُمهللاِااي حَناْشااَ ِف حَنقَااا  ِ  َهواْ

 .(26 -23ج  ا:
هااذه ار؛ااو حنقهللااات: ا اا أ  جاءهااا اصخاااض ج يهللاااأ الااوال   ( حن اا  رلااك أ  هااا ل ،اا  النخهللاااو حناألخااذ ابألناايايت،  اا  أعااك لااو جئاات أت هللااات ذ 

حنلماايف ل أ ا  أن  يفابحلجااا  ، حنل قااا   ههللاااص أن ؛ناا   جااا  امااس  ههللاوهااا أشااهص اصااة والت    واااً بعشاا    جااا  ر  جهللاااس حنقااو   ااا انااةىاهوا نالَّ 
 ذ األخذ ابألنيايت    األ ل حنالث و ذ ل حنالةو ل ههللاول. هللاوغاً ب ؛عىونا   ناً 

قاااَ  ابايُف هيااامل   ضاي ل هنهمااا:  اااَن أهاُل الااوميِف قجاون حنال ؛ةاا حن حنَن حن؛ ولااوَن:  نن ههللااص اهعاااان األخاذ ابألناايايت حا  ذ أ اء العيااا ات،
[، حننااةَ   جاالن أمحااَس باايَف 197: }حَنتَاااَ حنَُّ حناْ فَااِإنَّ َخااْهَ الاا َّاِ  الةاَّْ ااَوى{ ]الي اا  : ناايُف  ةو هللاااوَن، فَو جااوَن فوااةتوَن  مااَو فواااةلوَن النااامَل فااةع   لُ 

ا : فااإرا مل حنياال  ف اااَ : أ اا ُ  أحااُسا نىل  مااَو  ةااو الً ال قمااُل  عاال شااوئاً؟ قااا : ال ؛عجيُااين فماايف أ؛اايَف ر ااُل؟ قاااَ : ؛ةو ااُل فوعىواال النااامُل، قاا
ه؟ ال ؛ُعجيااين هااذا، مل ؛يهللاغُااين أن أحااساً  اايف أىاا ايِت ،مااس  ىااهللاص ل ههللاواال حننااهللا  حنالةااابعَ  فعاال هااذا، حنلماايف ؛ُعىااوه ألااوح ؛َةشاا ُ  حاا  ؛ُعىااو 

 ؛عمُل حن؛ىهللاُب حن؛ة  ى.
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أنوع لم  قطو توهللاو هيف نهللا نا الطاحل ذ األخذ ابألنايايت حنهاسو الماال حنال  او  حناالهةماا  ههللااص ىاسقات اراان : ؛ا حنى  أحبىت يف هللا:
خااي، رهااب ذ  حهللاااو  ا ؛ااو، حنقياال ناا  ه حن   ىااس؛ ل نباا اهو  باايف أ هاا  حوااث ؛ةوقاا  أن قمااث ذ  حهللاةاال  ااس  يو؛هللاااو، حنلماايف مل أن شاا و اً اليهللا

قض نال أايو قهللاوهللاو ح  ها  ش وأ حن آه نب اهو  ذ اصااجس، ف اا  لال  ةعجيااً:  اا الاذ  هج ال بعو تاك؟ قاا  شا وأ:  أ؛ات ذ نا    هجيااً، 
و : خااهاً  ااارا  أ؛اات؟ قااا  شاا وأ: أحن؛اات نىل  مااان خاا يت ألناارت؛ح فواال، فوجااست باال يااام اً  اااو اً أهمااص، فعااسلت هاايف ال حهللاااو، قااا  نباا اه

ع اي:  و  ؛عو  هذا الىام  ذ هاذا اصماان الناامي، حنهاو ال ؛يطا  حنال ؛ة ا و؟ حنمل ألياث نال قهللااوالً حا  أقيال ياام  آخا  حنهجيت حنقهللات ذ 
قمل لل العظاو ذ الووو   ات ح  ؛مة ي، ف هللات: نن الذ   وع هذا الىام  ذ هذا اصمان قا   ههللاص أن ؛ا وقين، حنهاست  ايف نااهيت، ف اا  

أ، حنصااارا  ضااوت لن اااك أن تمااون الىااام  األهمااص الماااوح الااذ  ؛عااو  ههللاااص  عوعااو غااهه، حنمل تاا ض أن تمااون نباا اهو : هجياااً لااك اي شاا و
الىااام  ارخاا  الااذ  ؛اااعص ههللاااص ع ااال حنههللاااص غااهه  اايف العموااان حناص عااس؛يف؟ أ ااا ههللاماات أن الوااس العهللاوااا خااه  اايف الوااس الااا هللاص؟ ف اااو شاا وأ نىل 

  نن اع، حنها  نىل  ا تل.نب اهو  حنقي ل ؛سه، حنقا : أعت أنةارا اي أاب
 فا   ايف  ه الء قس فهموا اهنالو، هماًل حنتعياً، جهساً حنبذاًل، مل ؛ هماوا اهناالو ت اهاااً حنال  اااًل، حنال  هاو حنال مخاواًل، حنرلاك ألن اهناالو 

 شةن ىاحب الوس العهللاوا، حنال ؛ ؛س ألتياهل أن ؛موعوا هالو ههللاص غهه .
 والكسب: السعي على الرزق  الرابع الدرس

هيااسال محيف باايف  يف  ااا حااسث باا  اايف أجاال الا وعالاااعي حنالضاا يت ذ األ ض ذ  -ههللاااص ي ؛اأ اججاا    -  اايف أ حن  األ ثهللاااوفان يف توعاااً ععهللااا  أن 
فعيف أعح، قا : قسو هيسال محيف بيف هو  فآخص الن  ىهللاص ل ههللاول حننهللا  بونال حنبا  ناعس بايف ال بوا  األعطاا  ، ” نعس بيف ال بو يف  حنهو  

ل أن ؛ناى ل أههللال حن الل، ف ا  هيسال محيف: اب و ل لك ذ أههللاك حن الك،  ل  ههللاص الاوع. فخ   نىل الاوع حناتجا  حا  أىايح فع ض ههللاو
جالاه  النيو؛او البايف  ثاه( ” حنفضو. ل جوت أن أىوب رهياً   يف أغ  أغنواء اصس؛نويف ؛ و  هيسال محيف بيف هو : فهللا س  أ؛ة  حنلو  فعت حج اً 

 حناألخااذ ابألناايايت نااعس بايف ال بواا  أ حن  األ ثهللاااو ذ اه؛ثااا  حناصوانااا يف حنضا يت لنااا هيااسال محيف باايف هاو  أ حن  األ ثهللاااو ذ الع ااويف ف اس ضاا يت لنااا 
حن ااايف ؛ااااةع   ؛ع  ااال ل، حن ااايف ؛ااااةغيف ؛غنااال ” يف حنهاااذا تطاااس؛أ ل ولااال ىاااهللاص ل ههللاوااال حنناااهللا : حنالااااعي حنالضااا يت ذ األ ض  ااايف أجااال الااا وع

 .اليخا   حن اهللا ( ”جل.
ْعاُت َ ُناوَ  اَّللَِّ  لذلك ُ َههللَاْواِل حث اهنالو ههللاص اختار اصهنو لهللاماب  هما  اعت  عوئو فهي خه  يف اصاةلو، فَعيْف َأِف ُهَ ؛ْاا ََ  قَااَ : يَِ َىاهللاَّص اَّللَّ

 بِاِل َهايْف النَّاامِل َخاْهن لَاُل ِ ايْف أَْن َ؛ْااَةَ  َ ُجااًل أَْهىَااُه أحَْن َ نَاَعاُل َرلِاَك حَنَنهللاََّ  ؛َاُ وُ :  أَلَْن ؛َاْغُسحَن َأَحسُُ ْ  فَاَوْ َةِىَب َههللَاص َظْه ِِه فَاوَاَةَطسََّع ِ ْنُل فَاَوْااةَاْغيِنَ 
 .فَِإنَّ اْلَوَس اْلُعهللْاَوا أَْفَضُل ِ يْف اْلَوِس الا ْ هللَاص حَناْبَسأْ ِ يَْف تَاُعوُ   جالرت ذ  حنحانل(

يف ف اس  اان لمال حناحاس  ايف األعيوااء العمال حنالمااب حناالحارتا  حن اً اب واً ذ  جا  لوجاسا أننعناا لاو عظا ا نىل توا  األعيوااء  أيها املسلمون:
، حن اعات حاواء تغا   ال ماا ، حن اان ن  ؛اح حنحاممااً  حا ا ً  اان   –ههللاوال الااالو  –آ و  هاذاههللاوه  الطال  حنالااالو توعااً ح فاو ؛عاو  ،اا، ف

، حن اان بنااءً حن  حنو  اي  ا ؛يف، حن ان هو  حنىاحل اتج ؛يف، حن ان نب اهو  وا هااً عاَّاًجا، حن ان عوم  -ههللاول الاالو  - ان نلوامُل حن ، حنخىاياً  خواياً 
يف حن اان  وناص حنشاعوب حن،ماس حنهو      يف حس؛س ؛هللايال ارا يت، حن ان نهللاومان خواىااً  –أ  ؛طن  ال     – ، حن ان  احن  و ا اً أ؛ويت و اهاً 

 األغناو.ىهللاص ل ههللاول حننهللا  حننام  األعيواء ههللاوه  الاالو ؛عمهللاون  هنو  هي 
ُ َههللَاْواِل حَنَناهللاََّ  قَااَ :  ُ َهْنُليف َهيْف النَِّ ِ  َىهللاَّص اَّللَّ ُ عَِيو اا ِنالَّ َ َهاص اْلغَاَنَ . فَاَ ااَ  َأْىاَ ابُُل: حَنأَعْاَت؟! فَاَ ااَ : عَاَعاْ  ” فَعيْف َأِف ُهَ ؛ْا ََ  َ ِضَي اَّللَّ َ اا بَاَعاَث اَّللَّ

 .اليخا  (“ج  َ مََّو ُ ْنُت أَْ َهاَها َههللَاص قَا َا ِ؛َس أِلَْهلِ 
يف فماان العمال حنالمااب حناالحارتا ض يت لنا أ حن  األ ثهللاو ذ  خامت األعيواء حناص نهللا يفهذا نوسا ،مس ىهللاص ل ههللاول حننهللا   أحب  يف هللا:

حنجةال نرا هووات ؛ وو  هنو أههللال، ؛غال ثوبل، حنقهللاب شاتل، حن؛ ق  الثويت، حن طا  النعاليف حن؛عهللاا  بعاهه، حنر ال  ا  اْلاا و، حن؛ى ايف  ا  و 
حنناة  بسعاو بواسه، حن اان ؛ن ال الارتايت    الهللا      أوحناجل، حنقمل بضااهةل  ايف الااوع، حننا  ذ حجاو الاو ا  ثاال ً  ى ِ حن؛عجيف  عها، حن ان ؛ُ 
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هللاوال حنناهللا  أثنااء بنااء اصااجس، فعمال فوال  ناو  ل ىاهللاص ل ه -الىويت الارتاف –؛وو اْلنسع ح  اغرب بىنل، حن ان ؛ن ل    ى ابةل الهللانب 
 لهغب اصاهللام  ذ العمل حناليناء حنالةعمهيف ف او اصهاج حنن حناألعطا  حنهمهللاوا وس حنعشا  ح  قا  أحسه :

 لذاك منا العمل املضلل……………… يعمل والنيبلئن قعدان 
هللا  ىا ابةل الما او ههللااص ا اس  ف النا  ىاهللاص ل ههللاوال حننا نن العمل الماب حناالحرتا  مل ؛مايف ذ حواا  األعيوااء ف اس يف بال أحب  يف هللا:

ويف قمشاأاتجا   اان باو بما  الطاس؛أ  أ هاذالمال حناحاس  انه   هناو ؛ةمااب ،اايف ف ، فمانبناء اجملةم  يف أجل حناالحرتا  حناالجةها  حنالعمل 
 :حن ان ؛ و    ةخ اً  يفىب يالب ها الً أههللاص بيف يف حن هثمان بيف ه ان اتج اً يف حن هم  بيف اْلىايت  الالً حن ان 

 َأَحبُّ ِإََلَّ ِمْن ِمَنِن الرََّجالِ ...................... ل اجلباللنقُل الصخر من قل
 فقلت العار يف ذل السؤال.................... ييتُقوُل النَّاُس َل يف الكْسِب عار  

األ ت حاساً ا، حنهياس خياايت بايف يف حن هما حن بايف العااص جا ا اً يف حن ؛طان  النياا  أ  ىب حنقااص عيااالً أناعس بايف  يف حن ال به بيف العواو خواياً  ما  ان 
نخال، ل بيف  اعو   اهًوا، حنال به بيف العواو خوايًا، حنبال  بايف  ابم حنهماا  بايف اينا   ااا خاا   ، حنناهللامان ال ا ناي  اان حالقًاا حن ا ب ًا لهللا

 ج اج  فةح اليا   البيف حج ( . .حنخيهًا ب نون احل يت، حنالرباء بيف هاويت حنو؛س بيف أ ق   اا اتج ؛يف
 حناالحرتا   يف أجل بناء اجملةم يف فة؛يف نيف  يف ه الء؟!! هللاوا  شاهل اجسا؛و حنالنو  لأل ويف نال أَن  نعوا لهللامابحن   أَن   ها  مح
 ترك التهاجر والتناحر: الدرس اخلامس

ااةع   الايت ظهللاَّات تناَنوا اْلالفات حنالةشاج ات اليت  اعْت بوانه ، حناحلا حنيت اص -ىهللاص ل ههللاول حننهللا   - عنس ا ههللِا  أهل اصس؛نو ،ج   الن ف
ُهوا نااانوات هس؛اااس يف حنرلاااك ألن اججااا   ههللاَّماااْةه   حنَم الةعااااحنن حنالةماناااك، حنتااا و الةهااااج  حنالةنااااح يف ألَنماااا ؛ااا  ِ اين نىل ال شااال: }حَنال تَانَااااوَ 

 [.46فَاةَاْ َشهللُاوا حَنَتْذَهَب  ُِقُمْ { ]األع ا : 
ذ اصس؛نااو، حوااث تاا  ل باال شااةات اصاا  ن ، حنحنحااسه  بعااس  -حننااهللا   ىااهللاص ل ههللاواال –ال نااو   ل ااس ألاا  ل باا  قهللاااويت اصاااهللام   ضاا  

وًعااا حَناَل تَاَ  َّقُااوا حَنارُْ اااُ حنا عِْعَمااَت اَّللَِّ َههللاَااْوُم ْ  ااُةْ  أَْهااَساًء فَااةَلََّ  بَااْ َ قُاهللاُااوِبُمْ  فََةْىاااَيْ ُة ْ ت اا قه  ا ةثاااال ل ولاال تعاااىل:} حَناْهَةِطااُموا ِ َْيااِل اَّللَِّ تَِ   ِنْر ُ ناْ
ُ َلُم ْ  ُ اَّللَّ َها َ َذِلَك ؛ُاَي ِ  ُةْ  َههللَاص َشَ ا ُحْ  َ   ِ يَف النَّاِ  فَةَعْاَ ذَُ ْ  ِ ناْ  .( 103 آاَيتِِل َلَعهللاَُّمْ  ََتَْةُسحنَن{ ج آ  هم ان : بِِنْعَمِةِل ِنْخَواًا حنَُ ناْ

حنرلااك أن  جااال  اايف الوهااو  َ اا َّ  ااأل  اايف األحنمل حناْلاا   ، قااا  احلااافب  اباايف  ثااه ذ ت اااهه :  أن هااذه ار؛ااو ع لاات ذ شااةن األحنمل حناْلاا   ، 
 عال، فااءه  ا ُهْ  ههللاول  يف االت اع حناألْلَ و، فيعث  جال  عل حنأ  ه أن جيهللاح بونه  حن؛ذ  ه   ا  ان  يف ح حن،  ؛وو بُاَعااث حنتهللااك احلا حنيت، ف

بشعا ه  حنيهللايوا أناهللا ةه ، حنتواهاسحنا نىل احلا  ، فيهللاا   فهللا  ؛   رلك  أبُل ح  محوت ع ومل ال وو حنغضب بعضه  ههللاص بعض، حنتثاحن حنا، حنا حنا
نه  حن؛ او :  أبِاَسْهَوى ا َاِههللِاوَّاِو حنأََا بَاْ َ أْظُها ُِ ْ ؟  حنتاال ههللااوه  ها ذه ار؛او، فناس وا ههللااص  اا  رلك الن  ىهللاص ل ههللاول حننهللا  فةاته  فجعل ُ؛امِ 

 ا. أ.ه ان  نه ، حناىىهللا وا حنتعاع وا، حنأل وا الاالم،  ضي ل هنه 
 حناي لوت األ و اهنال وو تاةهللاه  هذه اصعال  يف اجج  يف  ي ؛نةش  احلب  بوننا، حنتنة   اليغضاء حنالش ناء.

ااسْت، مَل تاااةىْ  أُ َّااو َ ْهَمااا  اعااْت قوََّتااا الناَّْواال  نهااايف ألن ؛ااَس ل  اا  ا ماهااو ا هااا ننَّ األ ااو اهنااال وَّو  اا  اْجةمعااْت حناحتَّ َ،موااو ، حنألَنااا  اا  احتِ 
ا، حنهذا  ا ُهِ   ههللاص َ  ِ  الان ، فما َقِوَ؛ْت أُ َّو ُ ة  قو ُ َشةَّةو، حن ا َضُعَ ْت أُ َّو اْجةمعْت حنتماتَاَ ْت حنا تي اب ،ِ   .ىْت ب ،ِ 

  قاو، هايف الةشا رو أال فهللان ةس توعاً  يف أجل بناء جمةمعنا،  يف أجل بناء حنيننا،  يف أجل بناء  ط ا،  يف أجل بناء حضا تنا، بعواس؛يف هايف الة
 ، هيف الة  يت، هيف الةشةت، ح  ن أ آ النا، حن؛عهللاو بنواعنا ، حنعيهللا   ناا، فنمون توعاً أ حنات بناء ال أ حنات هسو!!

 حنىسع ال امل:
 ومىت يبلغ البنيان يوماً متامه.........إذا كنت تبين وغريك يهدم؟!!!

 



  (6 ) 

 منه شيئاً هلل عّوضه هللا خرياً  أن من تركالدرس السادس: 
ضه  ل  ن فةح ههللااوه  الاسعوا، حن هللا مها  و فهللاما ت و اصهاج حنن  اي ه ، حنأههللاوه ، حنأ واج  اليت هي أحب شيء نلوه ، صا ت  وا رلك  هللال هلل، ه

 : َّنار  أل و   يف ت  ها هلل هوضل ل خهاً  نهاحنهذه  فما أحوجنا نىل تىيوأ هذا اصنهط ذ حواتنا العمهللاوو !!   ش قها حنغ ،ا.
ماايف تاا و  اااةلو النااامل، حن جااامه ، حنن اقااو  اااء الوجاال أ ااا ه ، حنههللاااأ  جاااءه ابهلل  حنن نااواه، هوضاال خااهاً  ااا تاا و ف وقاال ح ؛ااو ال هللاااب، حنهاا   ف -

 «.  حن يف ؛ةطرب ؛طربه ل حن يف ؛اةع   ؛ع  ل ل » الن ح، حناالنةغناء هيف اْلهللاأ 
 أ  ه  وقل ل ال ضا حنالو  ، حنأ اه  يف حايف العاقيو  ا ال  ى  لل بيا . حن يف ت و االهرتاض ههللاص قس  ل، فاهللا  ل بل ذ تو   -
 حن يف ت و الذهايت لهللاع اف  حنالا     وقل ل الطرب، حنىسع الةو ل، حنحت أ الةوحوس.  -
 حن يف ت و الةمالب ههللاص السعوا ت  ل لل أ  ه، حنجعل غناه ذ قهللايل، حنأتةل السعوا حنهي  اغمو.  -
 و   يف غه ل، حنأف   ل حنحسه ابْلو  نهللا   يف األحنهاو، حنأ نل ل  يف  ل شيء، فطا ت خماحنفل أ ناً حنب  اً حننال اً. حن يف ت و اْل -
 .؛ اً، حن وع لاان ىسع ب  النامل يف ت و المذيت، حنل و الطسع فوما ر  حن؛ذ ، هس  نىل الرب، حن ان هنس ل ىس  حن  -
 ث و النامل بل، حن ث  نقياج  ههللاص نهللاعةل. حن يف ت و الغ  ذ اليو  حنالش اء وا ت  -
 حن يف ت و ال اب، حن اب اْليوث اب و ل ذ  وقل، حنفةح لل أبوايت اْلهات حنالرب ات.  -
  حن يف ت و النظ  نىل ار و هوضل ل ف انو ىا قو، حنعو اً حنجالًء، حنلذ  جيسها ذ قهللايل.  -
 ل خها  نل !! حنهمذا ذ تو  شئون احلوا   يف ت و شوئاً هلل هوضل  

 شهر هللا احملرماإلكثار من الصيام يف :  السابع الدرس
حنأفضاال الطااال  بعااس ال  ؛ضااو  يف:   أفضاال الطااواو بعااس   ضااان شااه  ل اراا و-ىااهللاص ل ههللاواال حننااهللا   -عاايف أف ه ؛اا    قااا  قااا   نااو  ل ف

 .ج ى وح  اهللا (.ىال  الهللاول 
  اعىهللاااأ فااةاته بعااس ناانو حنقااس تغااهت حالاال حنهوئةاال ف ااا   -ىااهللاص ل ههللاواال حننااهللا   -عاال أتااص  نااو  ل هاايف جمويااو الياههللاوااو هاايف أبوهااا أحن همهااا أحن 

اي نااو  ل أ ااا تعاا فين ؟ قااا    حن اايف أعاات ؟   قااا  أا الياااههللاي الااذ  جئةااك هاااو األحن  قااا    فمااا غااهو حنقااس  ناات حااايف اجوئااو ؟   قااا   ااا 
  مل هذبت ع اك ؟     قا    ى  شاه  الطارب حن؛و اا  ايف  ال  -ىهللاص ل ههللاول حننهللا   - أ هللات يعا ا  نذ فا قةك نال بهللاول ف ا   نو  ل

شه    قا  و ل فإن ف قاو  قاا    ىا  ؛او     قاا  و ل قاا    ىا  ثالثاو أايو   قاا  و ل قاا    ىا   ايف احلا و حناتا و ىا   ايف احلا و حناتا و 
 .(حناليوه ي بانس فول ضع   احنحن أمحس حنأبو  نهللاها .ج ى   يف احل و حنات و   حنقا   ىابعل الثالثو فضمها   أ

ذ تواا  األحنقااات احل  ااات  هااسو اعةهاااو فمااذلك جيااب ههللاواال يفن ؛مثاا   اايف الىاهااات حنالطااواو ذ هااذا الشااه  اراا وجيااب ههللاااص اهعاااان أحن مااا 
أَعَّاُل قَااَ  : أَلْههللَاَمايفَّ  -ىاهللاص ل ههللاوال حنناهللا   -النَّاِ ِ  فَاَعايْف ثاَاْواَبَن، َهايِف ألن رلاك وحنا  حلااناتل ذ ارخا   يف ها و حنذ هذا الشه  ار و خاىويف 

ثُاو ًا ، قَااَ  ثاَاْواَبُن : اَي َ ُناوَ  لِ  أَقْاَواً ا ِ يْف أُ َّيِت َرْتُوَن ؛َاْوَو اْلِ َواَ ِو ِ ََاَنات  أَْ ثَاِ  ِجَياِ  َِتَاَ َو بِوًضاا ، فَاَوْجَعهللُاَهاا اَّللَُّ   ، ِىاْ ُهْ  َها َّ حَنَجالَّ َهيَااًء َ ناْ
ُاْ  ِنْخاَواعُُمْ  ، حَنِ ايْف جِ  ُهْ  ، حَنَنْايُف الَ عَاْعهللاَاُ  ، قَااَ  : أََ اا ِنَنَّ هللْااَسِتُمْ  ، حَنَرُْخاُذحنَن ِ ايَف الهللاَّْواِل َ َماا أَتُْخاُذحنَن ، حَنَلِماناَُّهْ  لََنا ، َجهللاِ ِهْ  لََنا أَْن اَل َعُموَن ِ اناْ

 .(بانس جوس ابيف  اجو اعْاةَاَهُموَها.ج أَقْاَواون ِنَرا َخهللَاْوا ِ ََ ا ِِو لِ 
 يفيفحن فاهواو حننخااء يف حن،ياو حنهنااء اجج   النيو؛ويف لو يي ناها ههللاص أ ض الواق  لعشنا ذ نعا   حن خااء يف   يف  حنمل  هذه نيعو أيها املسلمون:

 يفيفيف   نها حن ا بىيفأنا  ل أن ؛   اصاهللام  نىل  ؛نل    اً توالً يف حنأن ؛ ف  هنا الغالء حنالوابء حنال نت  ا ظه
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