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 حياة الصحابة أنموذج تطبيقي لصحيح اإلسالمخطبة 
 الشيخ السيد مراد سالمة

 الخطبة األولى
نعيش يف هذا اليوم الطيب امليمون مع خرية خلق اهلل تعاىل من خلقه بعد األنبياء  :-وسلمصلى اهلل عليه  أمة احلبيب حممد

رضي - ومحلة شريعته ونصرة دينهاصطفاهم اهلل تعاىل لصحبة نبيه  وسلم منصلى اهلل عليه  أصحاب النيب األمني واملرسلني إنهم

 -اهلل عنهم أمجعني 

 والتك طعانا تعيب وجترح  قل خري قول يف الصحابة كلهم ... 

 ويف الفتح أي للصحابة متدح   فقد نطق الوحي املبني بفضلهم ...

 فأحببهم فإنك تفرح        أولئك قوم قد عفا اهلل عنهم ...

 اهلل من خلقة  ةصفو-صلى اهلل عليه وسلم–أصحاب النيب 

 .111 عمران آل[ اللهِهِب َوُتْؤِمُنوَن اْلُمْنَكِر َعِن َوَتْنَهْوَن ِباْلَمْعُروِف َتْأُمُروَن ِللنَّاِس ُأْخِرَجْت ُأمٍَّة َخْيَر ُكْنُتْم]: تعاىل اهلل قال

اخلطاب يف هذه اآلية موجه ألصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم خاصة، وهذا ال شك يدل على  أن -رمحه اهلل  –يقول القرطيب 

: ]ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس[ قال: هم فضلهم ومكانتهم، قال حرب األمة وترمجان القرآن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما

 (.1سلم من مكة إىل املدينة وشهدوا بدرًا واحلديبية )الذي هاجروا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و

يف الكتب السماوية و ضرب هلم أروع األمثال فقال  -صلى اهلل عليه وسلم–ثنى اهلل تعاىل على أصحاب النيب أأمة اإلسالم لقد 

ُُوَن َفْضاًل ِمَن اللهِه َوِرْضَوانًا ْبُمَحمٌَّد َرُسوُل اللهِه َوالهِذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفهاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركهعًا ُسجَّدًا َي}:الكبري املتعال: َت

َُْلَظ َفاْسَتَوى َعَلى  َمَثُلُهْم ِفي اْلِأْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُهِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُُّجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي التَّْوَراِة َو َفاْسَت

ُِيَظ ِبِهُم اْلُكفهاَر َوَعَد اللهُه الهِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمْنُهْم  ُِْفَرًة َوَأْجرًاُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّرَّاَع ِلَي ِِيمًاَم  92ح الفت { َع

قال:)النجوم أَمنٌة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما  -صلى اهلل عليه وسلم-عن أبي موسى األشعري، أن رسول اهلل 

أَمَنٌة ألميت، فإذا ذهب أصحابي أتى أميت ما  يوعدون وأصحابييوعدون، وأنا أَمَنٌة ألصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما 

 (9ُيوَعُدون( )

اإلسالم  وسكناتهم داعيةحركاتهم  أصبحتكيف  أخالقهم وأعماهلملنرى كيف ترجم الصحابة اإلسالم يف  األحبابفهيا أيها 

  -صلى اهلل عليه وسلم–العدنان  وسنة النيبمرتمجة للقران 

يها اهلل تعاىل يف كتابه و إلة اليت دعا عالرفي األخالقالصدق من  اإلميانإخوة  : الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني  صدقأوال: 

اهلل تعاىل امتدح الصدق و الصادقني يف غري ما آية من القران الكريم  أناعلموا و الصادقني صلى اهلل عليه و سلم  إمامحثنا عليه 

 {ِقنيالصَّاِد َمَع َوُكوُنوْا الّلَه اتَُّقوْا آَمُنوْا الهِذيَن َأيَُّها َيا}فامر اهلل تعاىل املؤمنني بالصدق فال 

 .﴾ َحِديًثا اللهِه َنِم َأْصَدُق َوَمْن ﴿. ﴾ ِقيًلا اللهِه ِمَن َأْصَدُق َوَمْن ﴿. ﴾ اللهُه َصَدَق ُقْل ﴿: سبحانه قال :وجل عز اهلل صفات من الصدق .

 .﴾ اْلُمْرَسُلوَن َوَصَدَق الرَّْحَمُن َوَعَد َما َهَذا ﴿فالصدق من صفات األنبياء و الرسل قال   :والرسل األنبياء صفات من الصدق
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 ﴾ اْلآِخِريَن يِف ِصْدٍق ِلَساَن ِلي َواْجَعْل*  ِبالصَّاِلِحنَي َوَأْلِحْقِني ُحْكًما ِلي َهْب َربِّ ﴿: -عليه الصالة و السالم–قال إبراهيم 

 [.81: مريم] ﴾ َنِبيًّا ِصدِّيًقا َكاَن ِإنَُّه ِإْبَراِهيَم اْلِكَتاِب ِفي َواْذُكْر ﴿[. 38 ،38: الشعراء]

  والصدقالصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني 

صبحوا أ وأخالقهم حتى أفعاهلمجيسدوا الصدق يف  أن واقد استطاع أمجعنيالصحابة رضي اهلل عنهم أن  :اعلم بارك اهلل فيك

 هيا نرى ذلك  باألقوال فحسباإلسالم بالفعال ال  ودعاة إىلقدوة للعاملني 

ُِِر}قال اهلل تعاىل  ( 98َما َبدَُّلوا َتْبِديًلا )َو ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللهَه َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَت

 [98، 98]األحزاب:  {ًما َعَلْيِهْم ِإنَّ اللهَه َكاَن َغُفوًرا َرِحي ِلَيْجِزَي اللهُه الصَّاِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم َوُيَعذَِّب اْلُمَناِفِقنَي ِإْن َشاَء َأْو َيُتوَب

ده بدرًا. قال: فشق عليه. قال: أول مشهد شه -َصلهى اللهُه َعَلْيِه َوَسلهَم  -قال أنس: عمِّى الذي ُسميت به مل يشهد مع رسول اهلل 

، -ْيِه َوَسلهَم َصلهى اللهُه َعَل -ه. وإن أراني اهلل مشهدًا، فيما بعد، مع رسول اهلل ُغّيبت عن -َصلهى اللهُه َعَلْيِه َوَسلهَم  -رسول اهلل 

 تقبليوم أحد. قال: فاس -َصلهى اللهُه َعَلْيِه َوَسلهَم  -لرياني اهلل ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غريها. قال: فشهد مع رسول اهلل 

ين؟ فقال: واهًا لريح اجلنة. أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى ُقتل. قال: فُوجد يف سعد بن معاذ. فقال له أنس: يا أبا عمر! أ

جسده بضع ومثانون من بني ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت أخته: عميت الرُّبّيع بنت النضر: فما عرفت أخي إال ببنانه. ونزلت 

( قال: فكانوا ُيرون أنها منهم من ينتِر وما بدلوا تبديل: )رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من قضى حنبه وهذه اآلية

 (8) نزلت فيه ويف أصحابه.

وعن شداد بن اهلاد: أن رجال من األعراب جاء إىل النيب صلى اهلل وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك فأوصى به النيب 

صلى اهلل عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النيب صلى اهلل عليه وسلم سبيًا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم 

ء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النيب صلى اهلل عليه وسلم فأخذه فجاء به إىل له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جا

النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك قال: ما على هذا اتبعتك، ولكين اتبعتك على أن أرمى إىل ها هنا 

اهلل يصدقك. فلبثوا قلياًل ثم نهضوا يف قتال العدو فأتي به النيب وأشار إىل حلقه بسهم فأموت فأدخل اجلنة، فقال: إن تصدق 

صلى اهلل عليه وسلم حيمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم أهو هو قالوا: نعم، قال: صدق اهلل 

اللهم  ه، فكان فيما ظهر من صالتهفصدقه: ثم كفنه النيب صلى اهلل عليه وسلم يف جبة النيب صلى اهلل عليه وسلم ثم قدمه علي

 هذا عبدك خرج مهاجرًا يف سبيلك فقتل شهيدًا أنا شهيد على ذلك. رواه النسائي وقال الشيخ األلباني: 

 صدق بالل رضي اهلل عنه يف إجابته ملن سأله عن حال أخيه عندما أراد يتزوج منهم

َعْمُرو ْبُن َمْيُموٍن، َأنَّ َأًخا ِلِبَلاٍل َكاَن  عن عنف أخيه حالحباله و  األخبارهو بالل رضي اهلل عنه يرتجم معنى الصدق يف  و ها 

َأَنا ِبَلاُل ْبُن »َفَحَضَر ِبَلاٌل َفَقاَل:  ْجَناَك، َقاَل:َيْنَتِمي ِإَلى اْلَعَرِب َوَيْزُعُم َأنَُّه ِمْنُهْم، َفَخَطَب اْمَرَأًة ِمَن اْلَعَرِب َفَقاُلوا: ِإْن َحَضَر ِبَلاٌل َزوَّ

َفَقاُلوا: َمْن َتُكْن َأَخاُه « وا َفَدُعواَأِخي َوُهَو اْمُرٌؤ َسيُِّئ اْلُخُلِق َوالدِّيِن، َفِإْن ِشْئُتْم َأْن ُتَزوُِّجوُه َفَزوُِّجوُه، َوِإْن ِشْئُتْم َأْن َتَدُعَرَباٍح، َوَهَذا 

 (8)»ُنَزوُِّجُه َفَزوَُّجوُه 

 عبد اهلل بن جحش رضي اهلل عنه:
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َن َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقهاٍص، َحدََّثِني َأِبي َأنَّ َعْبَد اللهِه ْبن أروع صور الصدق مع اهلل تعاىل فوها هي أيها اإلخوة صورة م 

اْلَقْوَم َغًدا، َفَلقِِّني َرُجًلا َشِديًدا  َلِقيَناَجْحٍش، َقاَل َيْوَم ُأُحٍد: َأَلا َتْأِتي َنْدُعو اللهَه، َفَخَلْوا ِفي َناِحَيٍة، َفَدَعا َسْعٌد َفَقاَل: َيا َربِّ ِإَذا 

ِهَفَر َحتَّى َأْقُتَلُه، َوآُخَذ َلَبُه، َفَقاَم َعْبُد اللهِه ْبُن َجْحٍش ُثمَّ، َقاَل:  َسَبْأُسُه َشِديًدا َحْرُدُه، َفُأَقاِتُلُه ِفيَك َوُيَقاِتُلِني، ُثمَّ اْرُزْقِني َعَلْيِه ال

ِني، َفِإَذا َلِقيُتَك َغًدا ُقْلَت: ُذًدا َرُجًلا َشِديًدا َحْرُدُه، َشِديًدا َبْأُسُه، ُأَقاِتُلُه ِفيَك َوُيَقاِتُلَني، ُثمَّ َيْأُخُذِني َفَيْجَدُع َأْنِفي َوُأاللهُهمَّ اْرُزْقِني َغ

َدْعَوُة َعْبِد »قهاٍص: َيا ُبَنيَّ َكاَنْت وُل: َصَدْقَت. َقاَل َسْعُد ْبُن َأِبي َوَيا َعْبَد اللهِه ِفيَم ُجِدَع َأْنُفَك َوُأُذُنَك؟ َفَأُقوُل: ِفيَك َوِفي َرُسوِلَك، َفَيُق

 (5) .«ي َخْيٍطاللهِه ْبِن َجْحٍش َخْيًرا ِمْن َدْعَوِتي، َلَقْد َرَأْيُتُه آِخَر النََّهاِر، َوِإنَّ ُأُذَنُه َوَأْنَفُه َلُمَعلهَقاِن ِف

 صلى اهلل عليه وسلم ورضي اهلل عنهم أمجعني-ارإيثار صحابة النيب املختثانيا 

فكيف إذا كان  لُريها،ألنه ليس من السهل على النفس أن تبذل شيئًا  والكرم،بل أنه من أكمل أنواع اجلود  حممود،واإليثار 

ى وقد حتل هذا الشيء حتتاجه النفس وترغب فيه ؟ ال شك أن ذلك حيتاج إىل إميان قوي جيعل صاحبه يؤثر غريه على نفسه،

ْن َوالهِذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواْلِإمَياَن ِم}: بهذا اخللق الكريم : الصحابة رضي اهلل عنهم، قال اهلل عز وجل عن األنصار رضي اهلل عنهم 

ِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ ِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبَقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوَلا َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُيْؤ

 [ 2]احلشر:  {َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

أي : ومن {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة  }قال العالمة عبدالرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهلل : وقوله : 

فاقوا بها غريهم، ومتيزوا بها عمن سواهم : اإليثار، وهو أكمل أنواع اجلود، وهو اإليثار مبحاب النفس من أوصاف األنصار اليت 

األموال وغريها، وبذهلا للُري مع احلاجة إليها، بل مع الضرورة واخلصاصة، وهذا ال يكون إال من خلق زكي، وحمبة هلل تعاىل، 

 مقدمة على شهوات النفس ولذاتها.

حك منها حبيبنا املختار صلى اهلل عليه وسلم ض: و من صور اإليثار اليت ضحك من العزيز اجلبار و من األنصار ضيفهإيثار رجل 

ى ِنَساِئِه َلَأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللهُه َعْنُه، َأنَّ َرُجًلا َأَتى النَِّبيَّ َصلهى اهلُل َعَلْيِه َوَسلهَم، َفَبَعَث ِإ قصة أهل بيت من األنصار مع ضيفه  عن

اَل َرُجٌل ِمَن اأَلْنَصاِر: َأَنا، َفاْنَطَلَق ِبِه ، َفَق«َمْن َيُضمُّ َأْو ُيِضيُف َهَذا»َفُقْلَن: َما َمَعَنا ِإلها امَلاُء، َفَقاَل َرُسوُل اللهِه َصلهى اهلُل َعَلْيِه َوَسلهَم: 

: َهيِِّئي َطَعاَمِك، ِه َصلهى اهلُل َعَلْيِه َوَسلهَم، َفَقاَلْت: َما ِعْنَدَنا ِإلها ُقوُت ِصْبَياِني، َفَقاَلِإَلى اْمَرَأِتِه، َفَقاَل: َأْكِرِمي َضْيَف َرُسوِل الله

َنَها، ُثمَّ َقاَمْت َكَأنََّها ُتْصِلُح ْبَياَمْت ِصَوَأْصِبِحي ِسَراَجِك، َوَنوِِّمي ِصْبَياَنِك ِإَذا َأَراُدوا َعَشاًء، َفَهيََّأْت َطَعاَمَها، َوَأْصَبَحْت ِسَراَجَها، َوَنوَّ

َضِحَك »للهِه َصلهى اهلُل َعَلْيِه َوَسلهَم، َفَقاَل: َرُسوِل اِسَراَجَها َفَأْطَفَأْتُه، َفَجَعاَل ُيِرَياِنِه َأنَُّهَما َيْأُكاَلِن، َفَباَتا َطاِوَيْيِن، َفَلمَّا َأْصَبَح َغَدا ِإَلى 

حَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُش}َفَأْنَزَل اللهُه: « َعِجَب، ِمْن َفَعاِلُكَما اللهُه اللهْيَلَة، َأْو

 (6) .[2]احلشر:  {امُلْفِلُحوَن

 إيثار عائشة لعمر رضي اهلل عنهما

يف ذلك اجملال بسهم فها هي أمنا عائشة رضي اهلل عنها تؤثر  تومل يكن اإليثار من أخالق الرجال فحسب باملرأة املسلمة ضرب 

َد اللهِه ْبَن ْبع َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن اأَلْوِديِّ، َقاَل: َرَأْيُت ُعَمَر ْبَن اخَلطهاِب َرِضَي اللهُه َعْنُه، َقاَل: َيا َععمر رضي اهلل عنه كما يف حديث 

مَّ َسْلَها، َأْن ُأْدَفَن َمَع َصاِحَبيَّ، السَّاَلَم، ُثُعَمَر، اْذَهْب ِإَلى ُأمِّ امُلْؤِمِننَي َعاِئَشَة َرِضَي اللهُه َعْنَها، َفُقْل: َيْقَرُأ ُعَمُر ْبُن اخَلطهاِب َعَلْيِك 
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 امُلْؤِمِننَي، َقاَل: م َما لَيْوَم َعَلى َنْفِسي، َفَلمَّا َأْقَبَل، َقاَل: َلُه َما َلَدْيَك؟ َقاَل: َأِذَنْت َلَك َيا َأِمرَيَقاَلْت: ُكْنُت ُأِريُدُه ِلَنْفِسي َفَلُأوِثَرنَُّه ا

ُر ْبُن اخَلطهاِب، َفِإْن َأِذَنْت ِلي، ُعَم َكاَن َشْيٌء َأَهمَّ ِإَليَّ ِمْن َذِلَك امَلْضَجِع، َفِإَذا ُقِبْضُت َفاْحِمُلوِني، ُثمَّ َسلُِّموا، ُثمَّ ُقْل: َيْسَتْأِذُن

 (7).  َفاْدِفُنوِني، َوِإلها َفُردُّوِني ِإَلى َمَقاِبِر امُلْسِلِمنَي،

 إيثار جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه ألخواته، وزواجه بالثيب من أجلهن 

ِر َعْن َجاِباإليثار من أنواع  أخريقدم لنا نوعا   -و ها هو سيدنا جابر رضي اهلل عنه األلفةمن روبط احملبة و  اإلخوةبني  اإليثارو  

َصلهى اهلُل َرَأًة َثيًِّبا، َفَقاَل ِلي َرُسوُل اللهِه اْمْبِن َعْبِد اللهِه َرِضَي اللهُه َعْنُهَما، َقاَل: َهَلَك َأِبي َوَتَرَك َسْبَع َبَناٍت َأْو ِتْسَع َبَناٍت، َفَتَزوَّْجُت 

َفَهلها َجاِرَيًة ُتاَلِعُبَها َوُتاَلِعُبَك، »ُقْلُت: َبْل َثيًِّبا، َقاَل: « ِبْكًرا َأْم َثيًِّبا؟»َفُقْلُت: َنَعْم، َفَقاَل: « َتَزوَّْجَت َيا َجاِبُر»َعَلْيِه َوَسلهَم: 

، َفَتَزوَّْجُت اْمَرَأًة َتُقوُم لهِه َهَلَك، َوَتَرَك َبَناٍت، َوِإنِّي َكِرْهُت َأْن َأِجيَئُهنَّ ِبِمْثِلِهنََّقاَل: َفُقْلُت َلُه: ِإنَّ َعْبَد ال« َوُتَضاِحُكَها َوُتَضاِحُكَك

 (3) «َخْيًرا»َأْو َقاَل: « َباَرَك اللهُه َلَك»َعَلْيِهنَّ َوُتْصِلُحُهنَّ، َفَقاَل: 

 أمجعني:عدل الصحابة رضي اهلل عنهم ثالثا 

 أن العدل ضد اجلور وهو االعتدال واالستقامة وامليل إىل احلق .    وإياك:اعلم علمين اهلل 

 وشرعا: هو االستقامة على طريق احلق باالجتناب عما هو حمِور دينا.

أن يقتل القاتل ويقطع السارق وجيلد شارب  فهو سبحانه وتعاىل شرع الشرائع حبكمته وعدله فمن عدالته سبحانه يف خلقه ،

. ومن عدله يوم القيامة [  172] البقرة  ولكم يف القصاص حياة يا أولي األلباب   اخلمر والزاني ويرجم احملصن يقول سبحانه

ن كان مثقال حبة من ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تِلم نفس شيئا وإ  أنه ال يِلم الناس شيئا ، يقول سبحانه وتعالي

 [ 87] األنبياء  خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبني 

 َواتَُّقوا ِللتَّْقَوى َأْقَرُب ُهَو اْعِدُلوا َتْعِدُلوا اَأله َعَلى َقْوٍم َشَنآُن َيْجِرَمنَُّكْم َوَلا ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء ِللهِه َقوَّاِمنَي ُكوُنوا آَمُنوا الهِذيَن َياَأيَُّها} تعاىل قال

 من املفهوم العدل أي - هو اعدلوا ، فيه هوادة ال فرضا العدل عليكم فرضت قد أي :[3: املائدة] { َتْعَمُلوَن ِبَما َخِبرٌي اللهَه ِإنَّ اللهَه

 معصيته باتقاء وسخطه عقابه التقاء أي;  اهلل لتقوى أقرب -م  اعدلوام 

 العدل مع أبُُض اخللق إىل اإلنسان

حد بل الكل أمام اهلل سواء فال يِلم إنسان جلنسه أو للُته أو لدينه ومعتقده وقد  قدم لنا أو لسان العدل ال حيابي أحدا على  

ُسوِل اهلِل َرَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل، َأنَُّه َقاَل: م َأَفاَء اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َخْيَبَر َعَلى الصحابة أروع  قصص العدل مع العدو قبل الصديق 

َنُهْم، َفَبَعَث َعْبَد اهلِل ْبَن َرَواَحَة، ُه َوَبْيَصلهى اهلُل َعَلْيِه َوَسلهَم، َفَأَقرَُّهْم َرُسوُل اهلِل َصلهى اهلُل َعَلْيِه َوَسلهَم َكَما َكاُنوا، َوَجَعَلَها َبْيَن

َُُض اْلَخْلِق ِإَليَّ، َقَتْلُتْم َأْنِبَياَء اهلِل َعزَّ َوَجلَّ، َوَكَذْبَفَخَرَصَها َعَلْيِهْم، ُثمَّ َقاَل َلُهْم: َيا َمْعَشَر اْلَي ُتْم َعَلى اهلِل، َوَلْيَس ُهوِد، َأْنُتْم َأْب

ُِْضي ِإيَّاُكْم َعَلى َأْن َأِحيَف َعَلْيُكْم، َقْد َخَرْصُت ِعْشِريَن َأْلَف َوْسٍق ِمْن َتْمٍر، َفِإْن ِشْئُت ُكْم، َوِإْن َأَبْيُتْم َفِلي، َفَقاَلوا: ِبَهَذا ْم َفَلَيْحِمُلِني ُب

 (2َقاَمِت السََّماَواُت َواْلَأْرُض، َقْد َأَخْذَنا، َفاْخُرُجوا َعنَّا م )

 .الرحيم الُفور هو إنه فاستُفروه، ذنب; كل من املسلمني ولسائر ولكم لي الكريم العِيم اهلل وأستُفر القول، هذا أقول

 الثانية اخلطبة
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 .الِاملني على إال عدوان وال للمتقني، والعاقبة العاملني، رب هلل احلمد

 .تسليما وسلم وأصحابه آله وعلى عليه اهلل صلى ورسوله، عبده حممدا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد

 :بعد أما

  -عدل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه: 

 عن عطاء: قال:فومن أئمة العدل عمر رضي اهلل عنه فقد أقام العدل بني الرعية و مل يفرق بني أمري و ال خفري وال غين وال فقري 

كان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يأمر عماله أن يوافوه باملوسم، فإذا اجتمعوا قال: مأيها الناس، إني مل أبعث عمالي عليكم 

ليصيبوا من أبشاركم وال من أموالكم، إمنا بعثتهم ليحِجزوا بينكم، وليقسموا فيئكم بينكم. فمن فعل به غري ذلك فليقم. فما قام 

رجل واحد قام، فقال: يا أمري املؤمنني، إنَّ عاملك فالنا ضربين مائة سوط. قال: فيم ضربته؟ قم فاقتص منه. فقام عمرو  أحد إال

بن العاص فقال: يا أمري املؤمنني إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذ بها من بعدك. فقال: أنا ال ُأقيد وقد رأيت 

 (11)دعنا فلنرضه. قال: دونكم فأرضوه. فافتدى منه مبائيت دينار. كل سوط بدينارينم رسول اهلل يقيد من نفسه. قال: ف

فُنموا مُنما فأعطاه أبو موسىىى نصىىيبه ومل يوفه ،  –رضىىي اهلل عنهما  –أخرج البيهقي عن جريرا أن رجال كان مع أبي موسىىى 

فأخرج  شعره ، وذهب به إىل عمر رضي اهلل عنهفأبى أن يأخذه إال مجيعه ، فضىربه أبو موسىى عشرين سوطا وحلق رأسه فجمع   

شىعرا من جيبه فضىرب به صىدر عمر ،قال ، مالك ; فذكر قصىته ، فكتب عمر إىل أبي موسىى رضي اهلل عنه: م سالم عليك أما      

م م بعد ، فإن فالن ابن فالن أخربني بكذا وكذا ، وإني أقسىىم عليك إن كنت فعلت ما فعلت يف مم من الناس !! جلسىىت له يف 

من النىاس فىأقتص منىك ، وإن وكنىت فعلىت مىا فعلىت يف خال ، فىاقعىد له يف خالء فليقتص منك : فلما دفع إليه الكتاب قعد          

   (11)للقصاص ، فقال الرجل : قد عفوت عنه هلل . 

علي رضي اهلل عنه درًعا له يف يوم من األيام، ووجده عند يهودي، فقال لليهودي: مالدرع  افتقد -عدل علي رضي اهلل عنه: 

درعي مل أبع ومل أهب. فقال اليهودي: درعي ويف يدي، فقال: نصري إىل القاضي، فتقدَّم علي فجلس إىل جنب شريح، وقال: 

وأصُروهم من حيث »صلى اهلل عليه وسلم يقول:  لوال أنَّ خصمي يهودي الستويت معه يف اجمللس، ولكين مسعت رسول اهلل

فقال شريح: قل يا أمري املؤمنني. فقال: نعم، هذه الدرع اليت يف يد هذا اليهودي درعي مل أبع ومل أهب، فقال «. أصُرهم اهلل

ان أنَّ ر واحلسن يشهدشريح: إيش تقول يا يهودي؟ قال: درعي ويف يدي. فقال شريح: ألك بينة يا أمري املؤمنني؟ قال: نعم; َقْنَب

الدرع درعي. فقال شريح: شهادة االبن ال جتوز لمب. فقال علي: رجل من أهل اجلنة ال جتوز شهادته؟ مسعت رسول اهلل 

فقال اليهودي: أمري املؤمنني قدَّمين إىل قاضيه، وقاضيه «. احلسن واحلسني سيِّدا شباب أهل اجلنة»صلى اهلل عليه وسلم يقول: 

 (19)أشهد أنَّ هذا هو احلقُّ، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أنَّ حممًدا رسول اهلل، وأنَّ الدرع درعكم   قضى عليه،

مال من أصىبهان فقسىمه على سىبعة أسىهم ، فوجد فيه رغيفا فكسره على سبعه وجعل      عن كليب قال : قدم علي رضىي اهلل عنه 

 (18فأقرع بينهم لينِر أيهم يعطى أوال . ()كل قسم منها كسرة ، ثم دعا األمراء األسباع 
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عن عيسىي بن عبد اهلل اهلايي عن أبيه عن جده قال : أتت عليا امرأتان تسأالنه عربية ومواله هلا فأمر لكل واحدة منها بكر ،  

نني : تعطيين مثل من طعىام وأربعني درهمىا ، أربعني درهما ، فأخذت املوالة الذي أعطيت وذهبت ، وقالت العربية يا أمري املؤم  

: إني نِرت يف كتاب اهلل عز وجل فلم أر فيه فضىىىال  الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهي موالة ;!! قال هلا علي رضىىىي اهلل عنه

 (18لولد إمساعيل على ولد إسحاق عليهما السالم  ()

 عدل عثمان رضي اهلل عنه وحرصه على إقامته . 

أخرج السمان يف املوافقة عن أبي الفرات قال : كان لعثمان رضي اهلل لقصىاص على نفسىه   و من رواع عثمان رضىي اهلل عنه إقامة ا  

اشىىدد يا حبذا اهلل قصىىاص يف  عبد فقال له : إني كنت عركت أذنك فاقتص مين ، فأخذ بأذنه ثم قال عثمان رضىىي اهلل عنه عنه

  (15)الدنيا ال قصاص يف اآلخرة . 

اآلباء علموا أوالدكم سري أصحاب النيب صلى اهلل عليه و سلم اخربوهم بصدقهم و عدهلم و  أيهارسالة إىل اآلباء واألمهات: 

 ....خوفهم من اهلل تعاىل 

 والفنانات والساقطنيحاد كثري منهم عن الصراط املستقيم لذا نراهم يتهافتون على تقليد الفنانني  أبنائنا قدأيها اآلباء إن 

 اهلل عنهم أمجعني وعمر وعثمان وعلي رضيدوة احلسنة ألنهم مل يربوا على سرية أبي بكر مل تقدم هلم الق والساقطات ألنهم

  وحتارب الفضيلةتدعو إىل الرذيلة  واملسلسالت اليتألنهم تربوا على األفالم 

 صلى اهلل عليه وسلم –أصحاب النيب  وعلى حمبةنبيكم  وحب آلأيها اآلباء أدبوا أبنائكم على حب نبيكم 

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