
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب 

 

تعال  اهلل  َواْلََْساكِنِي    َواْعُبُدوا))  :قال  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوبِِذي  إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  َشْيًئا  بِِه  ُكوا  ُتْْشِ َوََل  اهللهَ 

َوابْ  بِاْْلَنِْب  اِحِب  َوالصه اْْلُنُِب  َواْْلَاِر  اْلُقْرَبى  ِذي  ََل  َواْْلَاِر  اهللهَ  إِنه  َأْيََمُنُكْم  َمَلَكْت  َوَما  بِيِل  السه َمْن ِن  ُُيِبُّ 

                                                         ( (َفُخوًراَكاَن ُُمَْتاًَل 

  ورشيعة   وعقيدةكل جماَلت احلياة، فهو إيَمن وعمل   الكرام اإلسالم منهج متكامل، تْشيع شامل ل اخواين

والقوانني التي تنظم حياة الفرد واألرسة جمموعة من القواعد  ديننا  فكر وعاطفة وأخالق  و  ومعاملة دة  عباو

إَل لنجاحهم يف حتقيق    (رهبان الليل وفرسان النهارمة، وما نال صحابة رسول اهلل وصف )واْلجتمع واأل 

اَلجتَمعية التي تظهر آثارها  الربط بني تكاليف الشعائر التعبدية من صالة وصيام وغريها وبني التكاليف  

ليلهم يقضون  الناس،  واقع  وجوارحهم    يف  قلوهبم  تزال  َل  ثم  وقيامهم،  صالهتم  يف  هلل  عبادة  ساجدين 

                                            من بني البْش ...   ساجدة يف حمراب احلياة يف هنارهم عمال نافعا خيدم كل من حوهلم

اْلسلمني ولألسف يظن أن الدين بعض   تنا ألذكركم ونفيس أنبل البدء بموضوع خطبأقدم هبذه الكلَمت ق

احلياتية األخرى   اإلسالمي مقصور عىل الشعائر التعبدية كالصالة والصيام واحلج وَل عالقة له باْلوانب

 اْلسجد  إن هذا اَلعتقاد اخلاطئ جعل كثريًا من الناس يرى أن الدين مقصور عىل اْلسجد فقط، فرتاه يف  ،

َا   د خالف أوامر اهلل  وعصاه  ونيس قول اهللمتعبدًا خاشعًا ، فإذا خرج من  اْلسج سبحانه وتعال ))َيا َأُّيُّ

ًة(( ْلِم َكافه ِذيَن آَمنُوا اْدُخُلوا يِف السِّ  أي كل اإلسالم  اله

اليوم عن حقوق اْلار يف اإلسالم  واْلتأمل يف اآلية الكريمة يرى كيف    اْلار بأعىل  اهلل حق  ن  قرحديثنا 

كل َمن ذكر يف هذه اآلية،  يقول اَلمام ابن القيم رمحه اهلل )....  وأعظم حٍق هلل سبحانه وتعال وهو توحيده  

                (اً حقه واجب وإن كان كافر

لصديق اْلسلم والكافر والعابد والفاسق وا   اْلار    اَلمام ابن حجر رمحه اهلل تعال ))اآلية تشملوكذا قال  

 ((والعدو وابن البلد والغريب 

 



 

 

 

َب اهللهُ َمَثاًل لِلهِذيَن آَمنُوا اْمَرَأَت فِْرَعْوَن إِْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِِل ِعنَْدكَ  اْْلَنهِة    َبْيًتا يِف   وتأمل قول اهلل تعال ))َوََضَ

نِي ِمَن اْلَقْوِم الظه  نِي ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَملِِه َوَنجِّ هلا من امرأة زكية اختارت   اْلنَِِي (( يقول اَلمام القرطبي يا َوَنجِّ

ا قالت  الدار  قبل  يا اْلار  بيتا عندك وطاْلا هو عندك وبجوارك فال ُّيمن  ِل  بيتا    بن  او  كان قرصا  رب إن 

                     عاديا اْلهم جوارك  

السنة   القران  اوكَم  حقوِق  رعاية  بيان  يف  نصوُصها  استفاضت  به النبويُة  والوصايِة  كل    ْلاِر،  عن  والبعد 

واهلل َل ُيؤمن ثالثا قالوا وما ذاك يا رسول اهلل ؟ قال اْلار َل ييسء إليه يقول النبي صىل اهلل عليه وسلم ))

ه(( يأمن جاُره بوائَقه قالوا يا رسول   أي أن ايَمنه ناقص ،وأيضا ما رواه ابن عمر   اهلل وما بوائُقه؟ قال : رَشُّ

ثه صىل اهلل عليه وسلم )) ول اهللقال رسقال:   فعالقة    ((ما زال جربيل يوصيني باْلار حتى ظننت أنه سيَورِّ

ب من حق يعطيه حقًا يقرتس  ظن أن جربيل    القرابة فقط، والنبي صىل اهلل عليه وسلم   ةاإلرث هي عالق 

   . َجاِرِه((َصىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل: ))َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللهِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلُيْحِسْن إَِل قال ، باْلرياث   القرابة

َفْلُيْكِرْم َجاَرُه(()) :  قالو َواْلَيْوِم اآْلِخِر  ُيْؤِمُن بِاهللهِ  َفْلَيْحَفْظ و)) َمْن َكا،  َمْن َكاَن  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهللهِ  ُيْؤِمُن  َن 

 . و))َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللهِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفاَل ُيْؤِذي َجاَرُه((، َجاَرُه((

إذا    اعنته  حق اْلار  واذا استقرضك أقرضته واذا استنرصك نرصته واذا مرض عدته واذا مات  استعانك 

فادخلها رسا وَل خيرج هبا ولدك يغيظ هبا ولده وَل  شيعته واذا اشرتيت فاكهة   فاهد له منها فان مل تفعل 

                                                          تؤذه برُية قدرك اَل ان تغرف له منها  

يف هذه    ألن كل مسلم يقيم  ْلسلمني فإنه يف هذه البالد فرضأُّيا اَلخوة اذا كان حق اْلار واجبا يف بالد ا

و  وفكرك  بعلمك  وتعال  سبحانه  هلل  تدعوا  ان  فإما  الدين،  هلذا  وممثل  اهلل   ال  داعية  هو  إناراتك البالد 

 ...   فتستميل هبا قلبهالعلمية ،او تدعوا ال اهلل بمعاملتك الطيبة 

 ينك ة دله عظم اللطف واإلحسان والرب والصلة فسيتأكد رآك جارك ملتزما بدينك ومل يصله منك إَل   إذا 

 من اْلجادلة والبيان ... والقدوة قبل الدعوة       اثرا  أعظماإلحسان  ووالدعوة باْلعاملة الطيبة 

                                         فافتح قلب جارك باإلحسان ليفتح لك عقله لسَمع البيان  

فاتقوا اهلل يف  السهرات واَلجتَمعات  اقرتب وستكثر  قد  الصيف  بشتم  وهذا فصل  دينكم وَل تكن سببا   

 نبيك فتتحمل انت وزر بغضه لدين اهلل      دينك واحلض عىل كره كتابك و



 

 

اَلخرين        عىل  بالعدوان  تنتهي  التي  فاحلرية  خاطئ  فهم   فهذا  وترصفايت  بيتي  يف  حر  انا  تقل  وَل 

                                                                                                   ْعَتِديَن ((ُدوا إِنه اهللهَ ََل ُُيِبُّ اْلُْ َوََل َتْعتَ وحقوقهم ليست حرية بل اعتداء وعدوان واهلل قال لنا يف كتابه ))

أُّيا األخ تستطيع أن تكون عاْلا يف أي اختصاص دون أن يتطلب منك هذا النبوغ قيدا سلوكيا وَل يفسد  

إَل علم الدين والْشيعة فإنك إن كنت من  سك وشهواتك فهذا يشء وهذا يشء اخر   علمك اتباع هوى نف

اْلتدينني اْلخلصني ، أو من العلَمء والداعني اليه  ، فال بد من أن تكون قدوة حسنة ْلن تدعوهم إليه ، وإَل  

أحد نظرة احرتام   ما استمع إليك أحد ، ولو كنت أكثر الناس اطالعًا وعلًَم يف دين اهلل ، ولن ينظر إليك 

    ا كان سلوكك وفقًا لقواعد الدين جديرة بك ، إَل إذ

ْساَلم: َواهللهِ  َلَقْد َدلهني َعىَل َهَذا النهبِّي قال َملُِك ُعََمَن ْلَّا َبَلَغُه َأنه َرُسوَل اهلله َصىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َيْدُعوُه إَِل اإْلِ

ُه ََل َيأْ  َل اأْلُّمّي أنه ُه َيْغلُِب َفاَل َيْبَطُر،   ُمُر بَِخرْيٍ إَله َكاَن َأوه َل َتارٍك َلُه، َوأنه  إَله َكاَن َأوه
ٍ
ء آِخٍذ بِِه، َوََل َينَْهى َعْن يَشْ

ُه َنبِي  . َوُيْغَلُب َفاَل َيْضَجُر، َوَيِفي بِاْلَعْهِد، َوُينِْجُز اْلَْْوُعوَد، َوَأْشَهُد أنه

 

 

 م استغفر اهلل ِل ولك تسمعون و  أقول ما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


