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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقديم

 بقلم األستاذ الدكتور/يوسف القرضاوي

الحمد هلل الذي بنعمه تتم الصالحات، الذذي دذدا ا لاذذا وكذا كنذا لناتذدي لذو  

أن دذذدا ا هللا، والصذذال والسذذاإ الذذل عكذذاإ الذذداال، الرحمذذة الماذذدال، والنعمذذة 

المسدال، سذيد ا وعكاكنذا وأسذوتنا وحنيننذا كحمذد والذل بل ووذحنه، وكذن  اذا 

 ن. بداوته، وادتدى بسنته، وجادد جاا ه علل يوإ الدي

 أكا بعد: 

فإن كن أاظم  عم هللا الل اإل سان أن يوفقذه علذل توفيذف كوادنذه وتدراتذه 

في  صرل الحق،   فذي تيييذد النا،ذو، وفذي سذنيو هللا   فذي سذنيو الطذا وت، 

وع ي ألحمد هللا تعالل حمدًا كثيذًرا ،ينًذا كنارًكذا فيذه، الذل أن وفننذي كنذذ بذدء 

، وتنليذذر رسذذالته علذذل خلقذذه بالح مذذة الشذذناف فذذي خدكذذة  ينذذه، و صذذرل  اوتذذه

 والمواظة الحسنة، والجدال بالتي دي أحسن. 

فمنذذذ أن أتممذذس السذذابعة اشذذرل كذذن امذذري، وأ ذذا أاتلذذي المننذذر ل طنذذة 

الجمعة، و اول الناس علذل هللا تعذالل، و  تلذس أذكذر أول خطنذة خطنتاذا فذي 

ة كذذن القسذذم وأ ذذا فذذي السذذنة الرابعذذ «وذذنت تذذراف»بقريتنذذا  «جذذاكا المتذذولي»

هلل سنحا ه الل  عمائذه، وتذد  «الش ر»ا بتدائي بمعاد ،نطا، كان كوضوااا 

استقنلاا أدو النلدل استقناً  حسنًا، بذو كمتذاًتا، وكذان كوضذا عاجذابام ومنذائام 
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 . (1)وحديث المجالس بينام، و  سيما األتدريين

قذة التنذاول فقد وجدوا في دذه ال طنة  مًطا جديدًا، في المضذمون وفذي ،ري

 وا ستد ل، والعرض واأل اء، ولم ت ن تقليدًا ألحد، بو كا س  سج وحددا. 

كذذان دذذذا ا سذذتقنال كشذذجعًا لذذي الذذل الت ذذرار وا سذذتمرار كلمذذا وجذذدت 

النروة سا حة فذي القريذة، أو فذي  يردذا، وخصوًوذا بعذد أن ا ضذممس علذل 

 اذذاتام و ذذدًا جمااذذة اإلخذذوان المسذذلمين فذذي ،نطذذا، وااتنرو ذذي  اايذذة كذذن 

التذي كا ذس تشذمو  «كديريذة الرربيذة»ينعثون بي علل القرى والمدن فذي أ حذاء 

 «كحافظذة كنذر الشذي » «كحافظذة الرربيذة»في ذلك الوتس كذا يعذرا ا ن بذ  

 وأكثر كحافظة  كيا،، وبعض كحافظة الدتالية.

بمدينذذة  «كسذذجد بل ،ذذه»إ( املذذس خطينًذذا كنتظًمذذا فذذي 1951وفذذي سذذنة )

 نذذرى، المدينذذة الصذذنااية العماليذذة الشذايرل، وتذذد كذذان النذذاس ي كذذون المحلذة ال

جذزادم  - المسجد با  ا، ويصلون في الشوارع، كمذا  فذا أوذحاف المسذجد

أن يننذذوا بجذذواره كلحقًذذا كذذن اذذدل ،وابذذق، يسذذا أضذذعاا كذذا يسذذا  - هللا خيذذًرا

 المسجد األولي. 

لشذذاار الداايذذة ودذذو األ يذذب ا - وكذذان أحذذد عخذذوا ي وتاكيذذذي الم لصذذين

يسجو دذه ال طب بقلمه، وكذان لذه ،ريقذة خاوذة فذي  - األستاذ كحمد حو،ر

                                        

أكا أول  رس  يني لي ألقيته الذل النذاس، فقذد سذنق ال طنذة بنحذو سذنة، وذلذك فذي  ذار  (1)

ركضان، حين تيخر العذالم الموكذول عليذه  رس العصذر، ودذو الشذي  انذد الملطذب النتذة 

فظظ ان حضور الدرس، وتلنس الناس يمينًا و ماً ، فوجدو ي، فقا : كا تولك يا  ذي  

لمتذين كمذا تعلمذس فذي األتدذر، وتذد كذان، وفذي الذدرس يوسف في أن تجلس وتقول لنذا ك

 تلقيس أسئلة وأجنس اناا بتوفيق هللا عجابات رضل الناس اناا، وتحدموا باا، وهلل الحمد.
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ا ختزال، يسو دا بقلمه أو بيتاكه الروذا،، أمنذاء ال طنذة، مذم ينيضذاا فذي 

 المساء تنو أن ينسل.

وتد تجما لذدي اذد  كذن ال طذب   بذيس بذه، اتتذرا األوذدتاء أن أ شذردا 

وأخرجاذذا للنذذاس فذذي وذذورل كتذذاف أو  يذذوان، تذذد ي ذذون فيذذه كذذا يننذذا النذذاس، 

ويحتذيه ال طناء النا ئون، وفعًا أاد ت كجمواة كنتقال كن ال طب، بعذد أن 

 .« حنات الجمعة»دذبتاا و قحتاا، وسميتاا 

 ب دذا الديوان كا كا ذدذب انذد حذو جمااذة اإلخذوانول ن  اء هللا أن يذد

إ( وذدنذس كعذه ف ذرل جمذا 1954فذي ينذاير ) - الحو األول فذي ااذد الثذورل -

إ( فذي أاقذاف 1956ال طب، حتل بعد أن اينس خطينًا بجاكا الزكالذك سذنة )

العذذدوان الثامذذي الذذل كصذذر، و ذذعور المسذذئولين بشذذدل الحاجذذة علذذل خطنذذاء 

ا المعنويذة لذدى الشذعب، ويشذعلون جذذول الحماسذة فذي كركوتين يقذوون الذرو

ودره، فر نس علذل وتارل األوتذاا ووتيردذا الشذي  أحمذد حسذن النذاتوري، 

أن أتذذذولل  - وكعذذه  ذذذيوخنا: الناذذذي ال ذذذولي، وكحمذذد الرزالذذذي، وسذذذيد سذذذابق

ال طابة في دذا المسجد الذي كان ي طب فيه الشي  الرزالي، مم  قو علذل كننذر 

 األتدر.

 حذذو سذذنة و صذذف أخطذذب فذذي كسذذجد الزكالذذك، وأاقذذد  ذذدول بعذذد  وفللذذس

 الصال للر  الل أسئلة المصلين فيما يتعلق بيكور  ينام. 

ولذذم ين ذذر أحذذد فذذي جمذذا دذذذه ال طذذب، لسذذنب بسذذيت، دذذو أن دذذذه ال طذذب 

كا س كرتجلذة، و  يوجذد كذن ي تناذا كثذو األر حذو،ر، و  كذن يسذجلاا الذل 

 ي في ذلك الوتس أكًرا  ا ًرا وك لنًا.  ريت، فقد كان التسجيو الصوت
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إ( كعذذذاًرا كذذذن 1961 - دذذذ 1381وحينمذذذا تذذذدكس علذذذل الدوحذذذة فذذذي سذذذنة )

األتدذذر، فننذذس فذذي أول األكذذر أ ذذي سذذي زوي كتنرً ذذا لل تابذذة، تارًكذذا لريذذري 

ال طب والدروس والمحاضرات، مذم تنذين لذي أ ذي كنذس وادًمذا، فسذراان كذا 

عنذذذي علذذذل كمارسذذذة كانتذذذي ورسذذذالتي اختلطذذذس بذذذالمجتما القطذذذري، الذذذذي  ف

القديمذذة: ال طابذذة والذذدروس، فيكذذا ال طذذب فلذذم ت ذذن كنتظمذذة، ع  حينمذذا أتسذذلم 

كسجدًا لنترل كن الزكن، وأكا الدروس ف ا س تنتظم في ركضذان، بعذد العصذر 

فذذي كسذذجد الشذذي  خلينذذة بذذن حمذذد ولذذي العاذذد، مذذم أكيذذر الذذنا  بعذذد ذلذذك، وفذذي 

ولي فيذه، وتذد ا تقلذس كذن كسذجد علذل بخذر، حتذل التراويح في المسجد الذي أ

 استقر بي المقاإ كنذ  حو اشرين ااًكا في كسجد الشيور ال نير. 

ع مذذا ا تظمذذس فذذي ال طابذذة كنذذذ أ شذذك كسذذجد أبذذي ب ذذر الصذذديق بالدوحذذة، 

وأسند علل خطنة الجمعة بذه، مذم أ شذك كسذجد امذر بذن ال طذاف، فنقلذس عليذه، 

 خطنة الجمعة في التلنات الل الاواء.  و دا دو المسجد الذي تذاع كنه

وكنذ ا تظاكي في ال طابة بالدوحة، وبعض اإلخول يسذجلون دذذه ال طذب، 

 .  «النيديو»وبعضاا الل  «ال اسيس»بعضاا الل أ ر،ة 

أكذذا  روس ركضذذان اصذذًرا واشذذاء لمذذدل مذذا، ومامذذين سذذنة، فقذذد سذذجو 

نوات أ اذا تذد أوذاباا كناا أادا  كنيرل، بعضاا كان اندي، مم اكتشنس كنذذ سذ

 النلل والتلف، أل اا لم تحنظ بطريقة وحيحة.

ودناك عخول كراإ سجلوا كثيًرا كن ال طذب والمحاضذرات فذي بذا   ذتل، 

فذي  ذار ركضذذان لمذدل خمذس سذذنوات،  «حذذديث الرذروف»وفذي عذااذة تطذر 

 لمدل بضعة اشر ااًكا. « ور ودداية»وبر اكج 
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الذذي بذدأ كنذذ أن بذدأ  «دذدى اإلسذاإ»أكا تلينزيون تطر فيوجد فيه بر اكج 

التلينزيذذون وعلذذل اليذذوإ، ودذذو أجوبذذة اذذن أسذذئلة المذذوا،نين فذذي  ذذئون الذذدين 

حذديث العصذر فذي  «كن كش ال الننذول»والحيال، كما يوجد فيه أحا يث بر اكج 

يراذا بريذة ركضان لمذدل خمسذة أاذواإ، وتذد  ذرع أر كذريم فذي تسذجيلاا وتنر

  شردا. 

وكنذذذ اذذدل سذذنوات وكثيذذر كذذن اإلخذذول يطلذذب كنذذي تنريذذر خطنذذي لتطنذذا 

ويستنيد كناا الناس، فيما يرون، وكذنام األر األسذتاذ تطذب انذد الحميذد تطذب 

الذي أخرج خطب  ذي نا الرزالذي، وكنذس كتذر  ًا فذي أول األكذر، ألن ال ذاإ 

 ا فقد تيميره وحرارته.المرتجو له ،نيعته وأسلوبه ال ا،، فإذا كتب ربم

مم  را هللا ودري لذلك، واند ارض الي األر الناضو، والشاف العذالم 

الصذذااد الوااذذد: األسذذتاذ خالذذد خلينذذة السذذعد كذذن  ولذذة النحذذرين دذذذه الن ذذرل، 

و ذذنعاا بذذين أرسذذو علذذي بعذذض النمذذاذج التذذي فر اذذا والذذق الياذذا وخذذرج 

 ذه، فطلذب كنذي أن أخرجذه، أحا يثاا باختصذار، ع  القليذو كمذا لذم يعذرا كظا

كما ،لب علي كراجعة دذه ال طب وكوء بعذض النجذوات كمذا ي ذون تذد تيكذو 

 كن الشريت وعتراردا في وورتاا الناائية. 

وتذذد ارفذذس كذذن األر خالذذد ولمسذذس: أ ذذه كسذذتما كمتذذات ل طنذذي، وتذذار  

كمتذذذات ل تنذذذي، وأ ذذذه كتتنذذذا جيذذذد لل ثيذذذر ال ثيذذذر كذذذن كحاضذذذراتي المسذذذجلة، 

المنشورل، ودذذا كلذه رجذح انذدي تياكذه باذذا العمذو، فاذو أدذو لاذذا وكقا تي 

األكر ألكثر كن سنب: أدلته له  راسته الشراية، فاو يعد ا ن للماجسذتير فذي 

ال لية الزيتو ية في تو س، وأدلذه لذه  ذرنه بذالعلم والقذراءل، وأدلذه لذه ا ذتراله 

كمذا أدلذه أكذر  بداول علل هللا، فاو ي طذب ويذدرس فذي أحذد كسذاجد النحذرين،
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بخر دو حنه لصاحب دذه ال طب وتعلقه به، أسذيل هللا أن يجعلنذي خليقًذا باذذه 

 العوا،ف الننيلة. 

و  أريذذد ان أتحذذد، اذذن دذذذه ال طذذذب، بذذو أ ااذذا تقذذدإ  نسذذاا للقذذذار ، 

وحسذذني أن أتذذول: ع اذذا تطعذذة كذذذن  نسذذي، كعنذذرل اذذن ف ذذري وكشذذذااري، 

وترا، دذه األكة العظذيم، وأبطالاذا  كووولة ب تاف هللا، وسنة رسوله ال ريم،

الرذذر الميذذاكين فذذي  ذذتل أ وار التذذاري : أبطذذال العلذذم والن ذذر، وأبطذذال العمذذو 

والتقذذوى، وأبطذذال اإلوذذاا والتجديذذد، وأبطذذال الجاذذا  وال نذذاا، كمذذا أ اذذا 

كووذذولة بواتذذا العذذالم ااكذذة، وواتذذا العذذالم اإلسذذاكي اليذذوإ خاوذذة: ب  كذذه 

ن كيذذد أادائذذه، وجاذذو أبنائذذه، واجذذز المائذذه، وسذذرا وبكالذذه، بمذذا يعا يذذه كذذ

أ نيائه، وضياع فقرائه، وفسذا  أكرائذه، وكذا يجذاور ذلذك كذن كنشذرات تتمثذو 

فذذي دذذذه الصذذحول إلسذذاكية الشذذاكلة، والنعذذث اإلسذذاكي ال نيذذر، الذذذي جذذد  

العقذذول بذذالعلم، وجذذد  القلذذوف باإليمذذان، وجذذد  الحيذذال بالجاذذا  والتضذذحية فذذي 

وديذذي أجيذذاً  تعمذذو باإلسذذاإ وتعمذذو لوسذذاإ، وتذذداو علذذل اإلسذذاإ  سذذنيو هللا،

اقيدل و ريعة، و ينًا و ولذة، وتعتنذر المسذلمين أينمذا كذا وا أكذة واحذدل يسذعل 

 بذكتام أ  ادم، وير  اليام أتصادم، ودم يد الل كن سوادم. 

عن المسجد فذي اإلسذاإ لذه رسذالة أساسذية فذي الحيذال اإلسذاكية، فاذو يقذوإ 

مامذذذة كنيذذذرل:  اويذذذة وتثقينيذذذة وتربويذذذة، ول ذذذن روا المسذذذجد دذذذو عكاكذذذه ب

وخطينه، الذذي يم ذن أن يذوتظ النذاس وأن ينذوكام، يم ذن أن يذناض باذم وأن 

ي دردم، وذلك بحسذب كذا يقذدإ لاذم فذي خطنذه و روسذه، فذإذا تذدإ لاذم الذدين: 

 اقيذذذدل سذذذليمة، وانذذذا ل خالصذذذة، وأخاتًذذذا فاضذذذلة، وب ابًذذذا سذذذاكية، وأامذذذاً  

والحة، وتشريعات اا لة، والوًكا  افعة، وفنو ًذا راتيذة، وحضذارل كتوات ذة، 
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كعنًرا ان أف اره بيسذلوف بذين، و ذرحه  ذرًحا يقنذا العقذو، ويسذتميو القلذب، 

ويحذذرك اإلرا ل، جاكعًذذا بذذين األوذذالة والمعاوذذرل، كعتمذذدًا الذذل المصذذا ر 

يث وكوضذذوااته، المومقذذة، بعيذذدًا اذذن عسذذرائيليات التنسذذير، وكن ذذرات الحذذد

وخرافذذات العذذواإ، وأودذذاإ ال ذذوا،، كتحريًذذا كذذناج ا اتذذدال والوسذذطية فذذي 

 ذلذك فعذو ذاتناوله للقضذايا، بمعذزل اذن  لذو الرذالين، وتنذريت المتسذينين ... ع

 الربذا يين، والعلمذاء النافعين، والموتظين الم لصين، المصلحين ادا  في كان

  دم. كا وتليو

 ودذو  نعذه، كذن كنذرأ عممذه فذإن الصذورل دذذه ا ذس الذل الذدين تدإ عذا أكا

 يصذذنعه كذذا - لألسذذف - ودذذو ينيذذد، كمذذا أكثذذر ويضذذر يشذذيد، كمذذا أكثذذر ياذذدإ

 . المساجد وتش و المنابر، كنام تضج الذين ال طناء كن كثيرون

عن المسجد عذا تاإ برسالته كما يننرذي، يسذتطيا أن يحذد، ا قابًذا سذلميًا فذي 

يذوايام بذواجنام، ويعايشذام فذي دمذوكام، وينذناام الذل حيال المسلمين، حين 

 قا، ضعنام ليقوودا، والل مررات حياتام ليجتادوا أن يسذدودا، فاذو ينقااذم 

 بحقائق  ينام، ويرتيام في أكر   يادم.

والمطلوف كذن ال طيذب دنذا أن يقذوإ باذذه الرسذالة العظيمذة فذي  ايذة كذن 

لسياسة فيحسذوا أن فذي دذذه التوايذة الرفق والح مة، حتل   يتننه له كحترفو ا

المستمرل، والتوجيه القوي الدائم، خطًرا الل كراسيام والذل سذرفام وتذرفام 

وا حرافام الل  اج اإلساإ السوي، فيعملوا الل عبعا ه اذن كننذره، وعسذ ات 

وذذوت كذذان ينطذذق بذذالحق، ويذذدوي بذذال ير، ويذذداو علذذل العذذدل وعلذذل وذذرا، 

 كستقيم.
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فذذي  «العشذذرين المذذيا ي»ير فذذي أوائذذو دذذذه القذذرن لقذد  ذذعر رجذذال التنصذذ

كصر بيدمية خطنة الجمعة ولقاء الجمعة، ف تب أحد تا تام فذي تقريذر لذه تذال 

في ختاكه كا كعناه: عن اإلساإ سيظو و رل ااتيذة، تذتحطم الياذا كحذاو ت 

التنشير المسيحي، كا  اإ لوساإ دذه الركذائز األربذا: القذربن ... واألتدذر ... 

 اجتماع الجمعة األسنواي ... وك تمر الحج السنوي. و

ولذا حاولوا عضعاا تيمير دذه األربا بيساليب  تل   يتسا المقذاإ لذذكردا 

 دنا. 

فا بد لل طنذاء أن يذدركوا كنذزلتام وأدميذتام فذي المجتمذا المسذلم، وعن لذم 

 ييخذوا حقوتام الما ية كما يجب، فاذا جزء كن ال طة المرسوكة. 

تي ألبنائي وعخوا ي ال طناء أن يجد وا كعلوكذاتام باسذتمرار، وأن و صيح

يظلوا يقرأون، كما كان السلف ينعلون، فليس دناك وتذس يقذف فيذه المذرء اذن 

ب    َوقُل }القراءل، فالعلم بحر   ساحو له و  ترار، وهللا تعالل يقول لرسوله:   رَّ

ۡدن ي ۡلم   ز   .[114: ]،ه ا{ع 

واجذه النذاس كذو أسذنوع أن يقذرأ ويسذتزيد ويسذتنير، فا بد لل طيب الذذي ي

حتل   ي ذرر  نسذه، ويمذو سذاكعيه، و  بذد لذه كذن أن ينذوع تراءاتذه، كذا بذين 

 ينية وأ بية وتاري ية وع سا ية و ير ذلك كن أ واع الثقافات التذي ذكرتاذا فذي 

 .«مقافة الدااية»كتابي 

ن يجادذد  نسذه للذت ل  و  بد له تنو ذلذك كذن أن يجذر   يتذه هلل تعذالل، وأ

كن حظوفاا في حب الظاور وكذراءال النذاس، فذإن النذاس لذن يرنذوا انذه كذن 

َِ  ي إ نَّ  قُللل ۡ }هللا  ذذذيئًا وليجعذذذو  ذذذعاره:  ي َصللل َّ   َوَمَملللا  ي َوَمۡحيَلللا َ  َونُُسللل    َرب    لِل 
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ينَ  لَم   .[162: ]األ عاإ {ٱۡلعََٰ

تذذول التذذيمير فذذي فاذذذا اإلخذذا، دذذو الذذذي يجعذذو ل اكذذه حذذرارل، ويمنحذذه 

ا خرين، فقد تيو: عن ال اإ عذا خرج كن القلذب  خذو علذل القلذوف، وعذا خذرج 

 كن ،را اللسان لم يتجاوت ا ذان، وفي دذا تيو: ليسس النائحة كالث لل!

ويننري لل طيب أن ي ون الل سجيته،   يت لف أن يقلد  يذره، وأن ي ذون 

نقذد أوذالته، الذل أ ذه لذن ي ذون  س ة كن فان أو اان كن الناس، حتذل   ي

 كثو األوو الذي يقلده كاما حاول. 

وذذلل هللا ويننرذذي لل طيذذب أن يحتذذرإ المننذذر الذذذي وتذذف اليذذه رسذذول هللا 

فذا يسذت دكه فذي  يذر أدذداا الذدين، وتوايذة المسذلمين، وتجميذا  اليه وسذلم

لذل ونوفام الل الادى، وكلمتام الل التقل، وتلوبام الل المحنة، و يذاتام ا

الصدق، وازائمام الذل امذو ال يذر وخيذر العمذو، كمذا يننرذي لذه أن يتجنذب 

عمارل المسائو النراية ال افيذة، التذي كذن  ذي اا أن تنذرق الجمااذات، وتنشذك 

الحزاتات، وتزيد األكة ا قساًكا، وأن يتناول ذلك اند الحاجة في  روسذه بعلذم 

 وكوضواية وروا أخوية بناءل. 

ي ذذون كاكذذه وذذورل لننسذذه، وكعنذذًرا اذذن سذذلوكه،  كمذذا يننرذذي لل طيذذب أن

وأ  يداو النذاس علذل  ذيء، يعمذو دذو بضذده، ويناذادم اذن أكذر دذو كتذور، 

فيه، فيقول لذه النذاس فذي تذرارل أ نسذام، وربمذا بيلسذنتام: يذا ،نيذب  او  نسذك 

 أوً . 

 أوذذنحس تذذد النذذاس وااذذظ يذذا

 كتاًمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

 

 تيتياذا أ ذس أكذوًرا كنام انس ذع

 لاذذا را نذذين و اًسذذا   يذذا تعيذذب 

 

 فياذذذا ر نذذذة كذذذنام أكثذذذر وأ ذذذس
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َٰٓأَيَُّهللا}وهللا تعذذالل يقذذول فذذي كتابذذه ال ذذريم:  ينَ  يََٰ لل َ  َءاَمنُلل ا   ٱلَّللي   لَ  َمللا  َقُ لُلل نَ  ل 

نلل َ  َمۡقتًللا َكبُلل َ  2  َۡفعَلُلل نَ  وتذذال لننذذي  [3 ،2: ]الصذذف { َۡفعَلُلل نَ  لَ  َمللا  َقُ لُلل ا   أَن ٱلِلَّ   ع 

لَ     َۡتلُ نَ  َوأَنتُ ۡ  أَنفَُس ُ ۡ  َو َنَسۡ نَ  ب ٱۡلب      ٱلنَّاسَ  أَ َۡأُمُ ونَ }عسرائيو:  تََٰ َِ  ٱۡل    { َۡعق لُل نَ  أَفَل

 .[44: ]النقرل

، اذذز وجذذومذذم الذذل ال طيذذب أن ي ذذون  ائذذم الضذذرااة وا بتاذذال علذذل هللا 

كووذول الحنذال بربذه، يسذذيله سذنحا ه أن يسذد  لسذذا ه، ويثنذس تدكذه، ويرتتذذه 

، فمذا التوفيذق ع  بذاهلل، وكذا العذون ع  كذن اذز وجذووفيق والعون كن انذده الت

 هللا، ورحم هللا الشاار الذي تال: 

 للنتذل هللا كذن اذون ي ذن لم عذا

 

 اجتاذذا ه! اليذذه يجنذذي كذذا فذذيول

  ر هللا لألر المحب الحنيب خالد السعد، جاده وسعيه، وجزاه انذي واذن  

اإلسذذاإ والمسذذلمين خيذذر كذذا يجذذزي انذذا ه الذذذين يعلمذذون فيعملذذون، ويعملذذون 

 في لصون، ي لصون فيقنلون. ىمين. 

 وبخر  اوا ا أن الحمد هلل رف العالمين. 

 القرضاوي يوسف  .

* * * 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تصدير

 لم األستاذ: خالد السعدبق

أحمذذد هللا تعذذالل الذذل  عمذذه التذذي   ت عذذد، وب ئذذه التذذي   ت حصذذل، وأوذذلي 

وأسلم الل كعلم الناس ال ير، سيد ا و نينا كحمد، والل بله وأوحابه، والذل 

 كن اتنعام بإحسان علل يوإ الدين.

 وبعد: 

فذذا أجذذد  نسذذي فذذي حاجذذة علذذل أن أاذذرا بصذذاحب دذذذه ال طذذب: سذذماحة 

ستاذ ا العاكة، النقيه الجليو، عكاإ العصر، الدكتور الشي  يوسذف بذن انذد هللا أ

القرضاوي حنظه هللا ورااه، فاو في  نل ان التعريف والتنويه، فقذد سذارت 

بذكر المه الركنان، ولم يعد بلد كن بلدان اإلساإ ع  وا،لا الذل فقاذه وتتلمذذ 

 ن.اليه، وله في كو بلد تاكيذ، وفي تطر كريدو

ويعد سماحته واحدًا كن أبرت ركوت الداول اإلساكية في العصر الحذديث، 

وتمثو تضايا الصحول وسنو تر يددا، داجسه الدائم، و رله الشا و، وله فذي 

دذا الميدان جاو  جنذارل، وكسذادمات كلموسذة،   ين ردذا ع  جاحذد أو حاسذد 

 أو ك ابر.

مركذذوتين والمودذذوبين، وسذذماحة الشذذي  القرضذذاوي فذذي ،ليعذذة ال طنذذاء ال

الذين ا تاروا ب طنام كنذ سنوات ،ويلة،   الل كستوى تطذر وال لذيج، بذو 

 الل كستوى العالم كله.
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وخطنه  ائًما كرتنطة بالواتا، تقوإ ااوجاجه، وتعالج أكراضه، فذي ضذوء 

تعذذاليم اإلسذذاإ، كومقذذة باأل لذذة، خالصذذة كذذن الزوائذذد والشذذوائب، بعيذذدًا اذذن 

وا تحال المنطلين وتيويو الجادلين،    لو فياا و  تنذريت،   تحريف الرالين 

 تس س ان حق و  تت لم بنا،و.

فذي اذرض اإلسذاإ الذل  فظذظ واألسلوف الذي يسل ه الشي  القرضذاوي

جمادير الناس أسلوف كتميز، ودو كن أ جح األساليب في ترسي  تذيم اإلسذاإ 

جمال العذرض، ووذدق اللاجذة، واقائده في العقول واأل نس، لما يتسم به كن 

وحذذذرارل العا،نذذذة، فضذذذًا اذذذن الذذذروا المتدفقذذذة باإليمذذذان الحذذذي المتحذذذرك 

والمتنااو كا الناس واألحدا،، كا كا حناه هللا به كن فصذاحة اللسذان، ومنذات 

الجنذذان، وربا،ذذة الجذذية، وتذذول الصذذوت، وكل ذذة التعنيذذر، وجمذذال األسذذلوف، 

لل ا تجال  ا رل، وتول الحافظذة، التذي وجو ل النام، وسعة ا ،اع، وتدرل ا

تسذعنه بمذذا يريذذده كذذن  صذذو، و ذذوادد فذذي كذذو كوضذذوع كي اذذا كصذذننة بذذين 

 يدي. 

تراه فذي خطنذه كذننعًا كي ذه كنذذر جذي ، ياذز المنذابر عذا اادذا، ويحذرك 

 أوتار القلوف عذا خا،ناا، ويثير العوا،ف عذا ذكردا.

قيذذه، وع ذذراتة األ يذذب، وروا كذذو ذلذذك بلرذذة سذذالة بينذذة، تجمذذا بذذين  تذذة الن

 الدااية. 

كن يصرل علل خطنه المنطوتة، أو يقرأدا ودي ك توبذة، يجذد فياذا المذناج 

الواضذذح، والتوجيذذذه السذذذليم، والذذواظ المتذذذزن، والمذذذزج الح ذذيم بذذذين الجديذذذد 

 والقديم. 
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ودي ليسس الل النمت الذي يعني بالسجا أو يت لنذه، ول ناذا ع،ذاق للسذان 

 كا س   ت لو كن المحسنات النيديعية والنيان المشرق.  الل سجيته، وعن

أ ذذياء كثيذذرل  جذذددا فذذي دذذذه ال طذذب، لذذذا كذذان لزاًكذذا الذذل تاكذذذل الشذذي  

 القرضاوي وكحنيه أن يسعوا علل  شردا، لتعم فائدتاا وينقل أمردا. 

ودذا كا اقدت اليه العذزإ كنذذ كذدل، فوجاذس جاذدي علذل جمذا كذا أك ننذي 

 شي  وتايئته للنشر. جمعه كن خطب ال

وتد وفق هللا فياد ت دذا الجزء، بكًا أن تتلوه في المستقنو القريذب أجذزاء 

 أخرى بعو ه تعالل. 

 وينحص  عملي في هيا ال تاب في: 

المسذمواة  - ا تقاء اد  كن خطب الشي  وتنريراذا كذن األ ذر،ة المسذجلة -1

 و س اا الل الورق. - كناا والمرئية

 القرب ية ال ريمة علل سوردا وأرتاكاا.ازو النصو،  -2

 ت ريج األحا يث الننوية الشرينة. -3

ر  بعض ا تتناسات التي ينقلاذا الشذي  علذل كصذا ردا، وعرجذاع كذا أك ذن  -4

 كناا علل أوله. 

 عراء بعض ال طب بالتعاليق التي رأيتاا كنيدل للقار .  -5

ال طذذب تنذذو ،نعاذذا،  بمراجعذذة دذذذه - جذذزاه هللا خيذذًرا - وتذذد تنضذذو الشذذي 

وأ خذذو الياذذا بعذذذض التعذذديات والتاذذذينات الاتكذذذة التذذي يتطلناذذا أسذذذلوف 

 ال تابة. 
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أن ينتنعذذوا باذذذه  - وب اوذذة النا ذذئين كذذنام - وبكذذو كذذن عخذذوا ي ال طنذذاء

ال طذذب، وينيذذدوا كذذن ،ريقذذة وذذاحناا فذذي التنذذاول وا سذذتد ل، وينيذذدوا كذذن 

والتذذي كضذذل الياذذا أكثذذر كذذن  صذذف تجربتذذه العميقذذة فذذي ال طابذذة والذذداول، 

ترن، فمنذ أن كان ،النًا بالمعادد األتدرية ودو يعتلي المننذر وي طذب النذاس 

الجمعذذة، و  يذذزال كذذذلك، ر ذذم تقذذدإ سذذنه، وكثذذرل أانائذذه، و ذذوا له التذذي   

 تنتاي. 

حنذذظ هللا  ذذي نا الجليذذو، وأكذذده بموفذذور الصذذحة والعافيذذة، وأبقذذل لذذه دذذذا 

ا،ق بذذالحق واليقذذين، وأ،ذذال فذذي امذذره، و سذذي فذذي أجلذذه، اللسذذان المعنذذر النذذ

 وبارك في أ ناسه، وكتعنا والمسلمين بنضله والمه وجاا ه، بكين. 

كما أسيله سنحا ه أن ينارك دذا الجاد الذي ااتز به، ويتقنلذه بقنذول حسذن، 

ويحقذذق الننذذا كذذن ورائذذه، ع ذذه أكذذرإ كسذذ ول وأاظذذم كذذيكول، والحمذذد هلل رف 

 العالمين. 

 السعد دخال

* * * 
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 كامة اإل سان ورسالته في دذا ال ون

 (2)كن كسجد امر بن ال طاف بالدوحة

 ال طنة األولل: 

الحمذذد هلل،  حمذذده و سذذتعينه و سذذترنره و سذذتاديه، و عذذوذ بذذاهلل تعذذالل كذذن 

 رور أ نسنا وكن سيئات أامالنا، كن ياده هللا فا كضو لذه، وكذن يضذلو فذا 

دا ي له، وكن يجعو هللا له  وًرا فما له كن  ور. وأ اد أن   علذه ع  هللا وحذده 

ر  نذي أرسذو، وأتذم الينذا    ريك له، خصنا ب ير كتاف أ ذزل، وأكركنذا ب يذ

يلنَ ُ ۡ  لَُ ل ۡ  أَۡكَمۡلل ُ  ٱۡليَلۡ  َ }النعمة بياظم  ينشذرع  لي ُ  ن ۡعَمت لي َعلَلۡي ُ ۡ  َوأَۡ َمۡمل ُ  د   َوَرض 

ۡسلََٰ َ  لَ ُ ُ  ين   ٱۡۡل  ، وأ اد أن كحمدًا انده ورسوله، أ ى األكا ذة، وبلذر [3: ]المائذدل ا{د 

 ه، وتركنذذا الذذل المحجذذة الرسذذالة، و صذذح لألكذذة، وجادذذد فذذي هللا حذذق جاذذا

النيضاء، ليلاا كنااردا،   يزير اناا ع  دالك، فمن يطا هللا ورسوله فقذد فذات 

 فوًتا اظيًما، وكن يع  هللا ورسوله فقد ضو ضاً  كنينًا.

اللاذذم وذذول وسذذلم وبذذارك الذذل دذذذا الننذذي ال ذذريم، والذذل بلذذه ووذذحابته، 

حشذذر ا فذذي تكرتذذه، كذذا الذذذين وأحينذذا اللاذذم الذذل سذذنته، وأكتنذذا الذذل كلتذذه، وا

أ عمذذس الذذيام كذذن الننيذذين والصذذديقين والشذذاداء والصذذالحين وحسذذن أولئذذك 

 رفيقًا.

                                        

 رضذي هللا انذهتولل األستاذ القرضاوي كامة خطنذة الجمعذة بمسذجد امذر بذن ال طذاف  (2)

زيون تطر بنث ال طنة الذل الاذواء، بالدوحة كنذ ع شائه، كا لم ي ن كسافًرا، كما يقوإ تلن

فيسذذمعاا المسذذلمون فذذي تطذذر والنحذذرين واإلكذذارات والمنطقذذة الشذذرتية كذذن السذذعو ية 

 و يردا.
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 أكا بعد ... فيا أياا اإلخول المسلمون: 

ل ذذو  ذذيء فذذي الوجذذو  كامذذة ورسذذالة يننرذذي أن ي  ياذذا ... للجمذذا  رسذذالة، 

 وللننات رسالة، وللحيوان رسالة، ولو سان رسالة.

ويعرفذه حذق المعرفذة، كمذا يقذول  (3)اذز وجذو سان أن يعند هللا ورسالة اإل

لنَّ  َخلَۡق ُ  َوَما}: از وجوهللا  نل َ  ٱۡلج  يل ُ  َملآَٰ  56 ل يَۡعبُل ُون   إ لَّ  َوٱۡۡل  لۡنُه  أُر  لن م  ۡزق   م    ر  

يلل ُ  َوَمللآَٰ  ُملل ن   أَن أُر  ُ }، ويقذذول سذذنحا ه وتعذذالل: [57 ،56: ]الذذذاريات {يُۡطع   ٱلَّللي   ٱلِلَّ

ت   َسۡبعَ  َخلَقَ  َٰ َ نَ  َسَمَٰ   ٱۡۡلَۡرض   َوم 
ۡثلَُهنَّ  لُ  م  ا   بَۡيلنَُهنَّ  ٱۡۡلَۡمل ُ  يَتَنَزَّ َ  أَنَّ  ل تَۡعلَُمل َٰٓ  ُكل     َعلَل َٰ  ٱلِلَّ

ي    َشۡيء   َ  َوأَنَّ  قَ   ا َشۡيء   ب ُ      أََحاطَ  قَ ۡ  ٱلِلَّ ۡلَمَۢ ، أي أن هللا خلق العذالم [12: ]الطذاق {ع 

وخلق العالم السنلي بيراضيه، لح مة و اية، دي أن يعذرا العلوي بسماواته، 

 الناس ربام.

اإل سذذان دذذو المقصذذو  كذذن خلذذق السذذموات واألرض، دذذذا اإل سذذان الذذل 

ورر حجمه، والل ض لة جسمه، والل تصر امره، اإل سان بالنسنة لل ذون 

 يء ورير وذرير،  حذن  عذي  فذي جذزء كذن تذارل، والقذارل جذزء كذن دذذه 

ة، التذذذي  سذذذمياا األرض، واألرض جذذذزء وذذذرير وذذذرير كذذذن ال ذذذرل المعلقذذذ

المجمواذذة الشمسذذية، والمجمواذذة الشمسذذية جذذزء وذذرير وذذرير كذذن المجذذرل 

التي  عي  فياا والتي يطلقون الياا: س ة التنا ة، ألن النجوإ تتنامر فياذا، كمذا 

يتنامر التنن في س ة كن يحملون التنن،   اد  لاذا و  حصذر لاذا، بذالمايين، 

 ي  جم فياا أضعاا دذه األرض بمئات وب ا المرات وربما بالمايين.وأ

                                        

« العنذا ل فذي اإلسذاإ»كذن كتذاف « العنا ل كامة اإل سان األولل في الوجو »ا ظر فصو  (3)

 لألستاذ القرضاوي.
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دذه عحدى المجرات التي فذي دذذا ال ذون، والتذي كجمواتنذا الشمسذية جذزء 

 كناا، ودذه المجرل عحدى كايين المجرات التي يقوإ الياا دذا ال ون.

كمذا ال ون كون كنير فسذيح جذدًا،   يعلذم حذدو ه ع  هللا، ودذو يمتذد ويتسذا 

َهللا َوٱلسَّللَمآَٰءَ }يقذذول العلذذم ا ن، وكمذذا يشذذير عليذذه تولذذه تعذذالل:  لل    بَنَۡينََٰ  َوإ نَّللا ب أَۡيي 

عُ نَ   .[47: ]الذاريات {لَُم س 

 ربنلا اللهل »كان النني اليه الصال والساإ يقول عذا ااتذدل كذن ركواذه: 

أي  (4)«بعل  شليء ملن شلت  ملا وم ء واۡلرض، السم ات م ء الحم  لك

ا  }بعذد السذموات واألرض، ولاذذا يسذيل بعذض النذاس اذن تولذه تعذالل:   َسلاب قُ َٰٓ

ن َمۡغف َ ة   إ لَ َٰ  ب   ُ ۡ  م   ل َّۡت  َوٱۡۡلَۡرض   ٱلسَّلَمآَٰء   َكعَلۡ ض   َعۡ ُضلَها َوَجنَّة   رَّ ينَ  أُع   َءاَمنُل ا   ل لَّلي 

ُع َٰٓ }، وفي ا يذة األخذرى: [21: ]الحديد {َوُرسُل ه ب ٱلِلَّ   لَ ة   إ لَل َٰ  ا  َوَسلار  لن َمۡغف  ب  ُ ل ۡ  م    رَّ

تُ  َعۡ ُضلللَها َوَجنَّلللة   َٰ َ لللَمَٰ للل َّۡت  َوٱۡۡلَۡرضُ  ٱلسَّ لللينَ  أُع  ، عذا كذذذان [133: امذذذران ]بل {ل ۡلُمتَّق 

ارضاا ارض السموات واألرض، فماذا ي ون ،ولاا؟! والعرض  ائًما أتذو 

 كن الطول، ع اا  يء   يعلمه ع  هللا.

عذن دنذذاك اذذالم فذذوق السذذموات واألرض، والسذذموات حتذذل ا ن    علذذم 

حقيقتاا كا دي؟ كا دي السموات؟ عن هللا تعالل ذكر لنذا أن السذماء الذد يا تيناذا 

 ٱلسَّللَمآَٰءَ  َزيَّنَّللا َولَقَلل ۡ }بمصذذابيح ... تيناذذا بال واكذذب وبذذالنجوإ، كمذذا تذذال تعذذالل: 

ب يحَ  ٱل ُّۡنيَا ينَة   ٱل ُّۡنيَا ٱلسََّمآَٰءَ  َزيَّنَّا إ نَّا}، [5: ]الملك ...{ ب َمَصَٰ ل    ب ز   [6: ]الصذافات {ٱۡلَ َ اك 

                                        

، ورواه أبذذو  او ، رضذذي هللا انذذهاذذن أبذذي سذذعيد ال ذذدري  «وذذحيحه»رواه كسذذلم فذذي  (4)

 ل اللهل  عبل ، للك وكلنلا العبل ، قلال ملا أحق والمج ، الثناء أه  »...والنسائي، و تتمته: 

للنذووي « األذكار. »«الج  منك الج  ذا ينفع ول منع ، لما معطي ول أعطي ، لما مانع

 (.115بتحقيق كحيي الدين كستو، حديث )
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أي النجوإ، وكعنل دذا أن كو كا  راه و عرفه كن النجوإ دو فذي السذماء الذد يا 

التي  رادا، والتي يصو علينا  عاااا بعذد  تذائق أو بعذد سذنين، أو بعذد كايذين 

أن بعذض النجذوإ لذم يصذو علينذا  ذعاااا بعذد، السنين، بو يذزام العلمذاء اليذوإ 

ر م كايين السنين فيمذا يقولذون،  حذن    عذرا ع  دذذه السذماء الذد يا، فمذاذا 

 ي ون وراءدا؟! وأين سائر السموات السنا؟

عذن اإل سان كن حيث دذا ال ون، كذن حيذث حجمذه، ك لذوق ضذئيو، وكذن 

 أعملار»الحذديث: حيث الزكان ك لذوق ضذئيو، كذم يعذي  اإل سذان؟ جذاء فذي 

، ودب أ ه بلذر المائذة، أو جذاوت المائذة (5)«السبعين إل  الستين بين ما أمتي

علل كائة وخمسين، أو كائتين، أو امر كا امذر  ذوا، ولذم  عذرا فذي التذاري  

أحدًا امر كا امر  وا، الذي لنث في توكه ألذف سذنة ع  خمسذين ااًكذا، حتذل 

كذذم اذذاة تنذذو النعثذذة، الرالذذب أ اذذا أخذذذدم الطوفذذان ودذذم فذذالمون، و   ذذدري 

أربعون سنة، و  كذم اذ  بعذد الطوفذان، الذل كذو حذال امذر أكثذر كذن ألذف 

 سنة، ول ن كا النتيجة؟ النتيجة دي: الموت.

 كوتًذذذذا العمذذذذر بخذذذذر كذذذذان وعذا

 

 والطويذذذذذذذو تصذذذذذذذيره فسذذذذذذذواه

اند الموت يتا ل دذا كله، ويصنح العمر كي ذه لحظذات، وي يذو لو سذان  

أ ه لو ااة بردة ولو تصرت، يعوض فياذا كذا فذات، ويتذدارك كذا فذر، فيذه، 

ُ  يَُؤخ   َ  َولَن}ودياات دياات   .[11: ]المننقون {أََجلَُها َجآَٰءَ  إ ذَا نَۡفسًا ٱلِلَّ

لنسذنة لذألتل كذن تنلذه، اإل سان كن حيث امره  يء ضئيو ضئيو جذدًا، با

                                        

الجذاكا »رواه التركذي ان أبي دريرل، ورواه أبو يعلل ان أ س، وحسنه السيو،ي فذي  (5)

 .«ذلك يج ز من وأقله »، وتتمة الحديث: «الصرير
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ولألبد كن بعده، كا تيمة دذا اإل سذان عذن؟ كذا تيمتذه؟ لذيس لذه تيمذة كنيذرل كذن 

 احية الم ان، و  كذن  احيذة الزكذان، وكذن  احيذة دذذا الجسذم   تيمذة لذه، دذو 

جزء كن التراف، لو حللته لوجدتذه كجمواذة كذن المعذا ن والعناوذر، بعضذاا 

، وبعضذذاا كذذن كذذذا، وبعضذذاا كذذن كذذذا، كذذن الحديذذد، وبعضذذاا كذذن النسذذنور

 تشتري بنضا ريا ت، وتتحلو كلاا بعد الموت، وتستحيو علل تراف.

 ليس لو سان تيمة عذن كن دذه الناحية الما ية.

تيمة اإل سان في دذا الشيء الذي أو اه هللا تعالل فيذه، ليسذس فذي التذراف، 

، ع ما فذي دذذا السذر، و  في الطين، و  في الصلصال، و  في الحمي المسنون

في دذذه اللطينذة الربا يذة، فذي دذذه الجذودرل الروحا يذة، فذي دذذا الشذيء الذذي 

 ن ه هللا فيه، والذي اسذتوجب بذه أن تسذجد لذه المائ ذة تحيذة وت ريًمذا، ولاذذا 

ت َ لة   َربُّلكَ  قَلالَ  إ ذۡ }تال هللا تعالل: 
َٰٓ لُقَۢ  إ ن  لي ل ۡلَملََٰ ل  ا َخَٰ لن بََشل   لين   م   ط 

ِ ذَا 71 (6) ۡيتُهُ  فَل  َسل َّ

ن ف يه   َونَفَۡخ ُ  ي م  وح  ينَ  لَلهُ  فَقَعُ ا   رُّ لج    لمذاذا يسذجدون؟ ت ريًمذا  [72 ،71: ]، {َسَٰ

 لاذه النن ة كن روا هللا.

دذا دو الذي جعو لو سان ك ا ة أي ك ا ة، وع  لو كان ا كذر يذدور حذول 

 الطين والحمي المسنون، كا ساوى اإل سان  يئًا.

نن ة الروحا ية كان اإل سذان ع سذا ًا، اسذتحق أن ي ذون خليقذة هللا فذي باذه ال

 َربُّللكَ  قَللالَ  َوإ ذۡ }األرض، وأن تشذذرئب أانذذاق المائ ذذة لتتنذذوأ كنصذذنه وكنزلتذذه: 

ت َ للة  
َٰٓ لل    إ ن  للي ل ۡلَملََٰ   ٱۡۡلَۡرض   ف للي َجاع 

ا   َخل يفَللة   لل ُ  َمللن ف يَهللا أَ َۡجعَلل ُ  قَللالُ َٰٓ  َويَۡسللف كُ  ف يَهللا يُۡفس 

َمآَٰءَ   .[30: ]النقرل ...{ ٱل   

                                        

ت  َة   َربُّكَ  قَالَ  َوإ ذۡ }وفي بية أخرى:  (6)
َٰٓ ل ُقَۢ  إ ن  ي ل ۡلَملََٰ ن ابََش    َخَٰ نۡ  َصۡلَصَٰ    م   ِ   م   { َحَم ۡسنُ ن   .[28: ]الحجر مَّ
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يندو أ ام استنتجوا ذلك كن ،نيعة الطذين والحمذي المسذنون التذي رأودذا فذي 

لن ف يله   }َونَفَۡخل ُ أول األكر، ولم يدركوا السر ا خذر:  لي م  وح  فقذالوا: عن كثذو  {رُّ

دذا الم لوق الطيني،   بد أن يرلب اليه الطذين، وينذزع علذل األرض، وي لذد 

 {لَلكَ  َونُقَل   سُ  ب َحۡمل   َ  نَُسلب  حُ  َونَۡحلنُ  ...}ف ويقا كنه النسد وسنك الدكاء علل الترا

 { َۡعلَُمل نَ  لَ  َملا أَۡعلَل ُ  إ ن  ليَٰٓ  ...}ف ان الجواف اإللاذي، أن تذال هللا لاذم:  [30: ]النقرل

واقد اكتحا ًا   إ وللمائ ة، فار فيه فضو دذذا الم لذوق، والسذر  [30: ]النقرل

ن ف يه   َونَفَۡخ ُ  ...}كله يرجا علل:  ي م  وح   .[72: ، ،29: ]الحجر ...{ رُّ

دذذذا دذذو اإل سذذان، حقيقذذة اإل سذذان ليسذذس دذذذا الرذذاا، ليسذذس دذذذا الجسذذم 

و كان األكذر الم ون كن األجازل وال ايا والدإ واللحم والعظاإ واألاصاف، ل

أكر جسم، ل ان الثور أاظم كن اإل سذان، ل ذان النيذو أاظذم كذن اإل سذان، فمذا 

 «الذروا اإللاذي»أض مه، وكا أاظم كن جسما ه! ول ن سر اإل سان في دذذا 

الذي يسذري بذين جننيذه! دذذا دذو أ ذس أياذا اإل سذان، باذذا وذرت اظيًمذا فذي 

 توله:  انهرضي هللا كل وت السماء؟ ينسنون علل اإلكاإ الي 

 تشذذذذذذذعر وكذذذذذذذا فيذذذذذذذك  واؤك

 

 تنصذذذذذذر! وكذذذذذذا كنذذذذذذك و اؤك

 وذذذذذرير جذذذذذرإ أ ذذذذذك وتذذذذذزام 

 

 األكنذذذر! العذذذالم ا طذذذوى وفيذذذك

العالم األكنر في دذا اإل سان، دذا الم لذوق العجيذب، وكذن دنذا كا ذس تيمذة  

 اإل سان.

وكن دنا س ر هللا له كا في السذموات وكذا فذي األرض جميعًذا كنذه، وأسذنر 

اليذذه  عمذذه فذذادرل وبا،نذذة، ال ذذون كلذذه فذذي خدكذذة اإل سذذان، كسذذ ر لمننعتذذه، 

الشمس تضك له، والنجوإ تاديه والنحار واأل اار، وكو كا دو في دذذا ال ذون 

ن رتتذه، سذ ر ل دكته، جعو هللا له األرض ذلوً  ليمشي في كناكناا وييكو كذ
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لذذه النحذذر لييكذذو كنذذه لحًمذذا ،ريًذذا، وليجذذري النلذذك فيذذه كذذواخر، ولينترذذي كذذن 

، سذذ ر لذذه الم لوتذذات العظيمذذة فوتذذه (7)اذذز وجذذوفضذذله، ولعلذذه يشذذ ر هللا 

ُ }ٱوتحته، لت ون في خدكته،  ت   َخلَلقَ  ٱلَّي   لِلَّ َٰ َ لنَ  َوأَنلَزلَ  َوٱۡۡلَۡرضَ  ٱلسَّلَمَٰ  ٱلسَّلَمآَٰء   م 

للنَ  ب له   جَ فَللأَۡخ َ  َملآَٰء   ت   م  لل ٱلثََّملَ َٰ ۡزق  ۦ     ٱۡلبَۡحل    ف للي ل تَۡجل   َ  ٱۡلفُۡلللكَ  لَُ ل ُ  َوَسللخَّ َ  لَُّ لۡ    ار   ب للأَۡم  

 َوٱلنََّهلارَ  ٱلَّۡيل َ  لَُ ل ُ  َوَسلخَّ َ  دَآَٰئ بَلۡين    َوٱۡلقََمل َ  ٱلشَّۡم َ  لَ ُ ُ  َوَسخَّ َ  32 ٱۡۡلَۡنَهَٰ َ  لَ ُ ُ  َوَسخَّ َ 

ن َوَءا َىَٰ ُ  33 نَ  إ نَّ   ُۡحُص َهآَٰ   لَ  ٱلِلَّ   ن ۡعَم َ   َعُ ُّوا   َوإ ن َسأَۡلتُُم ۦُ   َما ُك     م   نَسَٰ  لََظلُل     ٱۡۡل 

}  .[34 - 32: ]عبراديم َكفَّار 

وت ريردذا فذي دذذه ا يذات خمذس كذرات، ال ذون « ل ذم»أ ظروا علذل كلمذة 

 كله كس ر لمصلحة دذا اإل سان، ول دكة دذا اإل سان.

 نسه لمن س ر؟ وكن ي دإ؟ ع ه تد أادل ل دكذة الذرحمن، كذو  ول ن اإل سان

 كا في ال ون خلق لو سان، أكا اإل سان  نسه ف لق للرحمن!

عذا  ظرت علل كراتب ال ائنات فذي دذذا ال ذون، وجذدت كذو كذائن ي ذدإ كذا 

دو أالل كنه كرتنة، الجما  ي دإ الننذات، والننذات كذا الجمذا  ي ذدإ الحيذوان، 

 لننات والجما  ي دإ اإل سان.والحيوان كا ا

األرض ت ذذرج الننذذات، والمذذاء والمطذذر والشذذمس ودذذذه الم لوتذذات تعمذذو 

إلحياء الننذات، وعكذدا ه بالرذذاء، حتذل ينمذو ويتراذرع، ويزدذر ويثمذر، ودذذا 

ا}الننات ييتي الحيوان فييكله  ع  م  ُ ۡ  لَّ ُ ۡ  َمتََٰ َۡنعََٰ  .[33]الناتاات:  {َوۡل 

 األ عذاإ دذذه لو سان، كس ر ودو اإل سان ي دإ نناتال خدكه الذي الحيوان

                                        

ۡنلهُ  ل تَلۡأكُلُ ا   ٱۡلبَۡحل َ  َسلخَّ َ  ٱلَّلي   َوُهل َ }يشير علذل تولذه تعذالل:  (7) ل م  لا الَۡحم  ي   ُج ا   َط   ۡنلهُ  َو َۡسلتَۡخ   ۡليَلة   م   ح 

ن َول تَۡبتَغُ ا   ف يه   َمَ اخ  َ  ٱۡلفُۡلكَ  َو ََ ى  َۡلبَسُ نََها    .[14: ]النحو { َۡش ُُ ونَ  َولَعَلَّ ُ ۡ  فَۡضل ه   م 
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 ذبيحة. ودي وتيكلاا وحيحة، ودي ت دكك

 كذن دنذاك لذيس اإل سذان؟ ي دكذه الذذي ذا كذن ي ذدإ؟ فمن ذاته اإل سان أكا 

 .از وجو هللا اإل سان ي دإ ع ما الم لوتات، كن اإل سان كن أالل دو

 يذذل اإل سذان جعلذس حينمذا لألكذور، وتلنًا للحقائق، ا ًسا الومنية كا س لاذا

 يعنذذد األ اذذار، يعنذذد األبقذذار، يعنذذد الطنيعذذة، يعنذذد كنذذه، أ  ذذل دذذو لمذذا وي ضذذا

 أو النناتذات، أو الجمذا ات يعنذد القمذر، أو الشذمس يعند ال اف، يعند األ جار،

 اإل سان. خدكة في وكلاا اإل سان،  ون وكلاا األفاك، أو الحيوا ات

ُ  ويعنذده ليعرفذه هلل، خلذق اإل سان ت   َسلۡبعَ  َخلَلقَ  ٱلَّلي   }ٱلِلَّ َٰ َ لنَ  َسلَمَٰ  ٱۡۡلَۡرض   َوم 

} ۡثلَُهنَّ  ال لذق رواذة فذي كذثلان أو وير، ذالت فذي كذثلان أو العذد ، في كثلان - م 

لُ } - وعبدااه ا  عۡ ل تَ  بَۡينَُهنَّ  ٱۡۡلَۡم ُ  يَتَنَزَّ َ  أَنَّ  لَُم َٰٓ ي    َشۡيء   ُك     َعلَ َٰ  ٱلِلَّ َ  َوأَنَّ  قَ    أََحلاطَ  قَ ۡ  ٱلِلَّ

ا{ َشۡيء   ب ُ      ۡلَمَۢ بيسذمائه الحسذنل، ووذناته  از وجو، لتعرفوا هللا [12: ]الطاق ع 

 العلل، أ ه القا ر الل كو  يء، والعالم المحيت ب و  يء.

لذذيس كعنذذل كعرفذذة هللا أن  عذذرا حقيقذذة ذاتذذه،   دذذذا أكذذر تنقطذذا  و ذذه 

األاناق، ع نا لم  عذرا حقيقذة أ نسذنا، ف يذف  عذرا حقيقذة خالقنذا؟! عن بعذض 

فذي دذذا ال ذون اجز ذا اذن ع راك كنااذا، عن اإل سذان ر ذم تقدكذه  «النسائت»

يذذدل، العلمذذي الاائذذو حتذذل أ ذذه  ذذزا النضذذاء، ويحذذاول أن يصذذو علذذل كواكذذب بع

اجز ان كعرفة حقيقة  نسذه، حتذل ألذف رجذو كذن أتطذاف العلذم كتابًذا  ذايًرا 

الحذذائز « ال سذذيس كاريذذو»، ألنذذه الذذدكتور (8)«اإل سذذان ذلذذك المجاذذول»سذذماه: 

                                        

اإلسذاإ »كقتطنذات ضذمناا كتابذه  -اليذه رحمذة هللا  -وتد اتتذنس كنذه الشذايد سذيد تطذب  (8)

فصو: اإل سان ذلك المجاول، أرا  بذذلك أن ي كذد  ظريذة اإلسذاإ « وكش ات الحضارل
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. يقذذول: ع نذذا ارفنذذا ال ثيذذر اذذن الجمذذا ات، (9)فذذي العلذذوإ« جذذائزل  وبذذو»الذذل 

، ووذدق هللا العظذيم عذ وان األ ياء كن حولنا، ول ننا  جاو ال ثير ان أ نسنا

وح    َعن   لُ نَكَ   }َويَسۡ يقول:  وحُ  قُ    ٱل ُّ نۡ  ٱل ُّ نَ  أُو  يتُ  َوَمآَٰ  َرب  ي أَۡم    م  ۡل    م   ِ   إ لَّ  ٱۡلع  لي  {قَل 

. لذذذم  عذذذرا ع  القليذذذو، ولاذذذذا عذا تلنذذذا: خلذذذق هللا ال ذذذون لنعرفذذذه [85: ]اإلسذذذراء

  . سنحا ه، فليس كعنل دذا أن  عرا كنه ذاته،

 حن  تن ذر فذي خلذق هللا ... فذي ب ء هللا، ول نذا    تن ذر فذي ذات هللا، فاذذا 

باف كرلق،  حن   كن بالريب، و   ند  ،اتتنذا العقليذة فيمذا   سذنيو للووذول 

 عليه، أولل بنا أن  نحث في ال ون، و  تشف توا ينذه، و عذرا سذننه، و سذ ره

 أ نسنا فيما   ،ائو تحته.ل دكتنا، بدل أن  ضيا  - كما أرا  هللا -

لقد ا حرا بعض المسلمين في بعض العصور، وبحثوا فذي أكذور علايذة   

كعنل لاا: الذذات والصذنات وااتذة الذذات بالصذنات، وتاكذس كعذارك كاكيذة 

وجدلية، كان كعظماا كنتحًا و  كعنل لذه، وكذان أكثردذا كذن تذيمير النلسذنات 

ند القذربن كذا جذردم علذل دذذا، لذو ارفذوا والنحو والملو األخرى، ولو وتنوا ا

 ...}أن الذيام أن يقنذوا انذد دذذذا النذاف، ويقولذوا كذا تذذال الراسذ ون فذي العلذذم: 

لنۡ  ُكلل     ب لله   َءاَمنَّلا نلل    م   َٰٓ  يَلليَّكَّ ُ  َوَملا َرب  نَللا   ع  لُلل ا   إ لَّ ل    أُو  ، ل ذذان دذذذا [7: امذذران ]بل {ٱۡۡلَۡلبََٰ

ت التذي  خلذوا فياذا،  ون أن يظنذروا كناذا أولل وأجدر وأبعد ان دذذه المتادذا

 بثمرل، حتل تال تائلام: 

                                                                                             

في  ين اإل سان، والتي تقرر تسليطه الل االم الما ل، وتست يره له، وعتيا ه القدرل الل 

ة الاتكذة لذه فذي ال افذة، وفذي الوتذس ذاتذه تقذرر جالذه المطنذق كعرفة النواكيس ال و ي

باإل سان، وعاناءه تنعًا لاذذا كذن وضذا كذناج حياتذه الذاتيذة بننسذه، واذون هللا لذه بوضذا 

 المناج المائم ل يا ه وفطرته ووفينته في األرض، مم علزاكه باتناع كناج هللا دذا.

 إ.1912ااإ  (9)
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 جالذذذذه جذذذذو للذذذذرحمن العلذذذذم

 

 يذذذذترمرم جاا ذذذذه فذذذذي وسذذذذواه

 وع مذذذذا وللعلذذذذوإ؟ للتذذذذراف كذذذذا 

 

 يعلذذذذذذذم! أ ذذذذذذذه لذذذذذذذيعلم يسذذذذذذذعل

 َوف ي}خلقنا هللا تعالل لنعرفه، وع ما  عرفه ب ماره في األ نس وا فاق:  

ُ ۡ    َوف يَٰٓ  20 ل  ۡلُم ق ن ينَ  َءايََٰ    ٱۡۡلَۡرض   َِ  أَنفُس  ُ ونَ  أَفَ  [21 ،20: ]الذاريات { ُۡبص 

يه  ۡ } ت نَا َسنُ   ه  ۡ  َوف يَٰٓ  ٱۡۡلَٰٓفَاق   ف ي َءايََٰ   أَنَّهُ  لَُه ۡ  يَتَبَيَّنَ  َحتَّ َٰ  أَنفُس 
 
 ب َ ب  كَ  يَۡ ف   لَ ۡ  أَوَ  ٱۡلَحقُّ

ي    َشۡيء   ُك     َعلَ َٰ  أَنَّهُ  العلم اليوإ يسعد ا الل بيان بمار هللا  [53: ]فصلس {َشه 

تعالل في دذا ال ون، وكيف  ظم التنظيم الدتيق، وأح م اإلح اإ النالر، الذي 

يدل الل اظمة الصا ا، والل  ظم المدبر، فا تستطيا ع  أن تقول: سنحان 

، دذا [88: ]النمو ...{ َشۡيء   ُك َّ  أَۡ قَنَ  ٱلَّي  َٰٓ  ٱلِلَّ   ُصۡنعَ }الذي أحسن كو  يء خلقه: 

 كا يلحظه كو كن ينظر في دذا ال ون، وكا أحسن كا تال أبو العتادية تديًما: 

 بائذذذذذذذذذذذذد كلنذذذذذذذذذذذذا ع نذذذذذذذذذذذذا أ 

 

 خالذذذذذذذذذذذذذذذد؟ ب إ بنذذذذذذذذذذذذذذذي وأي

 رباذذذذذذم كذذذذذذن كذذذذذذان وبذذذذذذدءدم 

 

 اائذذذذذذذذد ربذذذذذذذذه علذذذذذذذذل وكذذذذذذذذو

 اإللذذذهفيذذذا اجنذذذا كيذذذف يعصذذذل  

 

 الجاحذذذذذذذد؟ يجحذذذذذذذده كيذذذذذذذف أإ

 تحري ذذذذذذذذذذة كذذذذذذذذذذو فذذذذذذذذذذي وهلل 

 

  ذذذذذذادد تسذذذذذذ ينة كذذذذذذو وفذذذذذذي

 بيذذذذذذة لذذذذذذه  ذذذذذذيء كذذذذذذو وفذذذذذي 

 

 الواحذذذذذذذد! أ ذذذذذذذه الذذذذذذذل تذذذذذذذدل

ع ه هللا، تراه في كو  يء، تراه بعين تلنك، بعين اقلك، و  بعين بصذرك،  

فيبصار ا أكو وأتو كن أن تذراه فذي دذذه الذد يا، وع مذا تذراه دنذاك فذي ا خذرل، 

حيذذذث ال ذذذافرون اذذذن رباذذذم كحجوبذذذون، وحيذذذث الم كنذذذون الذذذل األرائذذذك 

ۦ  }ينظذذرون، كمذذا تذذال هللا سذذنحا ه وتعذذالل:  لل يَۡ َمت للي   ُوُجلل   َرب  َهللا إ لَلل َٰ  22 َ ة  نَّاض 

َ ة   َٰٓ } [23 ،22: ]القياكذذة {نَللار  َِّ لل ۡ  َعللن إ نَُّهلل ۡ  َكلل ب  ه   [15: ]المطننذذين {لََّمۡحُج بُلل نَ  يَۡ َمت للي   رَّ

 المشركين.: أي
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خلقنا هللا تعالل لنعرفه، فإذا ارفناه اند اه حق العنا ل، ارفنا أ نسنا فعرفنذا 

قاذا، في ينذا لذه حقذه، انذد ا لذه أ نسذنا، لذم ربنا، ارفنذا ك لوتذات هللا فعرفنذا خال

 عنذددا ألحذد  يذره، و  لشذيء  يذره، فمذا يسذتحق  ذيء فذي األرض و  فذذي 

السماء، أن  حني له فاور ا راكعذين، أو  عنذر لذه جنادنذا سذاجدين،   ركذوع 

ع  هلل، و  سجو  ع  هلل، و  ذل ع  هلل، و  خضذوع ع  هلل، و  رجذاء ع  فذي 

 ل يَۡعبُلل ُون   إ لَّ  ...} خذذوا ع  كذذن هللا، دذذذه دذذي العنو يذذة، أن  عنذذد هللا: هللا، و 

لنمتثذذو أواكذذره و جتنذذب  واديذذه، و قذذيم  ينذذه فذذي األرض، فاذذذه دذذي  (10)...{

 العنا ل بمعنادا الشاكو.

خلقنا هللا تعالل لنعنده حق انا تذه، لنتضذرع عليذه، لنسذيله و ذداوه، لنصذلي 

له، لنحسن علذل خلقذه، و ذرحم الضذعناء كذن انذا ه، لننذذل المذال واأل نذس كذن 

 إنلي عبلاد »أجله، دذه دي العنا ل، وتذد روي فذي بعذض األحا يذث اإللايذة: 

 ۡلسلتعين ول قللة، ملن ب ل  سلت ث ۡل ول وحشلة، من ب   ۡلستأن  خلقت  

 مضل ة، لل فع ول منفعلة، لجلل  ول عنله، عجزت أم  عل  وح ة من ب  

، لتعبللل وني خلقلللت   وإنملللا ًِ  ب للل ة و سلللبح ني كثيلللً ا، و للليك وني طللل ي

 ًِ ، خلقنا لاذه المامذة، لنعنذد هللا ب ذو كذا تتسذا از وجو، لاذا خلقنا هللا «وأصي

ويرضذذذاه كذذذن األتذذذوال ، ودذذذي تشذذذمو كذذذو كذذذا يحنذذذه هللا «العنذذذا ل»لذذذه كلمذذذة 

واألامال، فإتاكة الشعائر انا ل، وبر الوالدين انا ل، وولة األرحذاإ، وعكذراإ 

الجيران، وأ اء الواجنات، وفعو ال ير، والذداول عليذه، والجاذا  فذي سذنيو هللا، 

 كلاا انا ل.

                                        

نَّ  َخلَۡق ُ  َوَما}: از وجويشير علل توله  (10) ن َ  ٱۡلج   .[56: ]الذاريات {ل يَۡعبُ ُون   إ لَّ  َوٱۡۡل 
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لنَ  أَنَشلأَكُ  ُهل َ }وكن دذه العنا ل أيًضا امارل األرض:   كُ ۡ َوٱۡسلتَۡعَم َ  ٱۡۡلَۡرض   م  

لل    إ ن  للي ...}وكذذن دذذذه العنذذا ل القيذذاإ بحذذق ال افذذة:  ،[61: ]دذذو  ...{ ف يَهلا  ف للي َجاع 

 { َۡعَملُل نَ  َكۡيلفَ  فَيَنُظل َ  ٱۡۡلَۡرض   ف لي َويَۡستَۡخل فَ ُ ۡ  ...} ،[30: ]النقذرل ...{ َخل يفَة   ٱۡۡلَۡرض  

ال ذون: أن ، دذذه دذي كامذة اإل سذان فذي دذذه الحيذال، وفذي دذذا [129: ]األاراا

 يقوإ بحقوق العنا ل وال افة والعمارل.

ولذذذلك عذا لذذم يقذذم اإل سذذان باذذذه المامذذة، كذذان أضذذو كذذن األ عذذاإ سذذنيًا، هللا 

َههُ  ٱ ََّخيَ  َمن   أََرَءۡي َ }تعالل يقول:  لهُ  إ لََٰ ًِ  َعلَۡيله    َُ ل نُ  أَفَأَنل َ  َهَ ىَٰ لي   َۡحَسل ُ  أَ ۡ  43 َوك 

ًِ  أََضل ُّ  ُهل ۡ  بَل ۡ  َكٱۡۡلَۡنعََٰ    إ لَّ  هُ ۡ  إ نۡ  يَۡعق لُ َن   أَۡو  يَۡسَمعُ نَ  أَۡكثََ هُ ۡ  أَنَّ   ،43: ]النرتذان {َسلب ي

لنَ  اَكث ي    ل َجَهنَّ َ  ذََرۡأنَا َولَقَ ۡ }وفي بية أخرى يقول:  [44 لن    م   نل    َوٱ ٱۡلج   قُلُل ب   لَُهل ۡ  ۡۡل 

للُ ونَ  لَّ  أَۡعلليُن   َولَُهلل ۡ  ب َهللا يَۡفقَُهلل نَ  لَّ  ت للكَ  ب َهللآَٰ   يَۡسللَمعُ نَ  لَّ  َءاذَان   َولَُهلل ۡ  ب َهللا يُۡبص 
َٰٓ لََٰ  أُو 

  هُ ۡ  بَ ۡ  َكٱۡۡلَۡنعََٰ   
 
ت لكَ  أََض ُّ

َٰٓ لََٰ ف لُل نَ  ُهل ُ  أُو  . دذذا دذو ووذف حطذب [179: ]األاذراا {ٱۡلغََٰ

جانم ووتو  النار كن أولئك الذين اطلذوا تلذك األجاذزل التذي كنحاذا هللا عيذادم، 

ليطلذذوا باذذا الذذل ال ذذون، لت ذذون  وافذذذ للمعرفذذة، ول ذذنام خربذذوا دذذذه ا  ت 

واألجازل، ف ان لام تلوف ول نام   ينقاذون باذا، وأاذين ول ذنام   ينصذرون 

ا، أل ه عذا لم ينقه بقلنذه كامتذه التذي خلذق لاذا، باا، وبذان ول نام   يسمعون با

ولم يعرا ال الق الذي أوجده، فإن تلنه لم يعد تلنًا، أونح   كعنل له، وكذذلك 

عذا لم ير بمار هللا في ال ون، ولم يعتنر باا فاو أامل وعن كان  ظره ستة الذل 

ِ نََّهلاسذتة  لل  َۡعَمل  لَ  }فَ لن  ُ ٱۡۡلَۡبَصَٰ ل ُور   ف لي ٱلَّت للي لُل بُ ٱۡلقُ   َۡعَمل  َولََٰ   ، [46: ]الحذذج {ٱلصُّ

وعذا كان   يسما تذوارع المذوااظ، و  يسذما وذوت الحذق، فاذو أوذم، كمذا 

عُل نَ  لَ  فَُهل ۡ  ُعۡمي   بُۡ     ُص َُّۢ }تال هللا تعالل في ونف كن الناس:  : ]النقذرل (11){يَۡ ج 

                                        

 .[171: ]النقرل {يَۡعق لُ نَ  َل  فَُه ۡ  عُۡمي   بُۡ     }ُص َُّۢ وفي بية أخرى:  (11)
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كاأل عذاإ بذو  ، خربوا ا  ت واألجازل اإللايذة، فذا تاوا علذل أ اذم أوذنحوا[18

 دم أضو.

اإل سان يم ن أن يرتقي في ون كالمائ ة أو أفضو، ربما ي ون أفضذو كذن 

المائ ذذة، ألن المائ ذذة لذذم تذذ ت كذذا أوتذذي كذذن الررائذذز والشذذاوات، ولذذم يسذذلت 

الياا كا سلت الل اإل سان كن توا،ا الطريق كن الذداخو وكذن ال ذارج، فذإذا 

ا،ا وارتقل أونح أفضو كذن المائ ذة  ترلب اإل سان الل دذه العوائق والقو

ينَ  إ نَّ }وأونح خير النرية الل اإل،اق كما تال هللا تعالل:  لُل ا   َءاَمنُل ا   ٱلَّي   َوَعم 

ل َحَٰ   
ت كَ  ٱلصََّٰ

َٰٓ لََٰ يَّة   َخۡي ُ  هُ ۡ  أُو   .[7: ]النينة {ٱۡلبَ  

وكمذذا أن فذذي اإل سذذان اسذذتعدا ًا ليرتقذذي ويرتقذذي، انذذده اسذذتعدا  ألن ينحذذدر 

وينحدر، ويانت ويانت، حتل ي ون كالحيوان األاجذم، بذو أضذو كذن الحيذوان 

ت للكَ  ...}سذذنيًا: 
َٰٓ لََٰ لمذذاذا كذذا وا أضذذو؟  [179: ]األاذذراا ...{ أََضلل ُّ  ُهلل ۡ  بَلل ۡ  َكللٱۡۡلَۡنعََٰ    أُو 

كا وا أضو ألن األ عاإ لم ت ت كذا أوتذي اإل سذان، لذم تذ ت العقذو الذذي ين ذر، 

تذذرجح، ولذذم تذذ ت دذذذه الموادذذب الروحيذذة والعقليذذة و  اإلرا ل التذي تحذذرك أو 

لن ف يله   َونَفَۡخل ُ  ...}التي أو ااا اإل سذان، الحيذوان لذيس فيذه سذر:  لي م  وح   ...{ رُّ

 فالحيوان كعذور. [72: ، ،29: ]الحجر

وكن  احية أخرى فإن األ عاإ ت  ي كامتاا ... تقوإ بدوردا المطلذوف كناذا 

الذل أن تحلذب؟ أو بعيذًرا اكتنذا أن يركذب؟ في الحيال، دو رأيس بقرل تمر ت 

ع اا تقوإ بوفينتاا في الحر، والسقل، وحمو األمقال علل بلد لذم ت و ذوا بالريذه 

ع  بشذذق األ نذذس، تركنو اذذا وتينذذة ول ذذن اإل سذذان عذا لذذم يعذذرا هللا، ولذذم يقذذم 

بعنا ته وخافته في األرض، فإ ه لم ي   كامته ... لم ي   رسذالته، ولذذلك كذان 

 ضو كن األ عاإ سنيًا.أ
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وكن دنا كاذا تقول فذي دذ  ء النذاس الذذين يعيشذون ويموتذون ولذم يعرفذوا 

، كا دم دذ  ء؟ دذ  ء از وجوهللا؟! أولئك الماحدل الذين ين رون وجو  هللا 

كنذذار، كذذا تيمذذة دذذ  ء؟ دذذذا التذذراف الذذذي ييكذذو كذذن التذذراف، ويمشذذي الذذل 

ين المتعذالي المتعجذرا، كذا تيمتذه وكذا التراف، وينتاذي علذل التذراف، دذذا الطذ

 كنزلته حتل يجحد وجو  هللا؟

وكذلك أولئك الذين ي كنون بوجو  هللا، ول نام   يقوكذون بحقذه، حتذل كذن 

بين أبناء المسلمين، دذا الذي يتسذمل بمحمذد وأحمذد وانذد هللا وانذد الذرحمن، 

دذ  ء الذذين بما حمد وانذد كذن األسذماء، بيسذماء األ نيذاء وأسذماء الصذحابة، 

يعيشذذون بذذين فارا ذذي المسذذلمين، و  تذذرادم هلل راكعذذين و  سذذاجدين، الذذذين 

ةَ  أََضلاُع ا   ...}يعنون كن الشاوات، الذين يركضون وراء اللذات، الذذين  للَ َٰ  ٱلصَّ

ت    َوٱ َّبَعُلل ا   [59: ]كذذريم َغيًّللا{ يَۡلقَللۡ نَ  فََسللۡ  َ  ٱلشَّللَهَ َٰ
، كذذا رسذذالة دذذ  ء؟ كذذا (12)

اا اإل سان؟ أخلقس لمجر  أن تيكذو وتشذرف؟! د ذذا تصذنا األ عذاإ، رسالتك أي

كاذا ت ت الل النقذرل فذي بيتذك أو الناتذة أو الجمذو أو الحمذار؟ كذا تيمتذك أياذا 

اإل سان عذا لم ت ن لك كامة أاظم وأرتل؟ كا تيمتك عذا لم تعرا هللا ولذم تعنذد 

 هللا؟

أجلاا خلذق اإل سذان، فعلذل  عن كعرفة هللا تعالل وانا ته دي الراية التي كن

اإل سان أن يعرا  ايته، أكا عذا ااة   يعرا لماذا يعي ؟ وكذا دذي  ايتذه؟ 

 وكا دي رسالته؟ فما دو بإ سان!

بعض الناس يعي  كوجو ًا كمنقو ، حيًا كميس، حاضًرا كرائب، دذذا لذيس 

                                        

نَۢ  فََخلَفَ }أولاا:  (12) ه  ۡ  م   {َخۡلف   بَۡع  
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 بإ سان،   يحسب كن األحياء، و  يحسب كن بني ب إ.

وبخرون حد وا  ايتام في المتذا ... فذي الشذاوات، ودذ  ء دذم الذذين تذال 

ينَ  ...}هللا تعذذالل فذذيام، وفذذي أكثذذالام كذذن ال نذذرل النجذذرل:   يَتََمتَّعُلل نَ  َكفَللُ وا   َوٱلَّللي 

ى َوٱلنَّارُ  ٱۡۡلَۡنعََٰ ُ   َۡأُك ُ  َكَما َويَۡأكُلُ نَ   .[12: ]كحمد {لَُّه ۡ  َمۡث  

عحسذذاس كمذذا تعذذي  الجمذذا ات، وأ ذذاس يعيشذذون  دنذذاك أ ذذاس يعيشذذون بذذا

بررائذذذزدم ولررائذذذزدم كمذذذا تعذذذي  األ عذذذاإ، تجذذذري وراء الشذذذاوات، وأ ذذذاس 

يعيشون كمذا تعذي  الشذيا،ين، كامتاذا ال يذد واإليذذاء ل لذق هللا، واإلفسذا  فذي 

 األرض.

أكا اإل سان ... اإل سذان الحذق، أانذي اإل سذان المذ كن، فلذيس دنذاك ع سذان 

، كا ادا الم كن فلذيس بإ سذان، وعن حسذب كذن النذاس، وعن سذجلته ع  الم كن

التعدا ات واإلحصاءات فيما يسجو كذن أاذدا  النذاس، المسذيلة ليسذس بذال م ... 

ليسس بالعد ، اإل سذان الحقيقذي دذو اإل سذان المذ كن، الذذي يعذرا هللا تعذالل، 

ودذو الذذي  ويقوإ بحقه، ويعنده في أرضه، ويقيم أكذر  ينذه، دذذا دذو اإل سذان،

جذذاء اإلسذذاإ ليصذذنعه ... ليربيذذه ... لي و ذذه، ي ذذون   صذذيته المت اكلذذة، ودذذو 

فذذي  ار األرتذذم بم ذذة، وفذذي كسذذجده  وذذلل هللا اليذذه وسذذلمالذذذي ربذذاه الننذذي 

ينَ }بالمدينة، لي ون وذالًحا فذي  نسذه، كصذلًحا لريذره، كذن  لُل ا   َءاَمنُل ا   ٱلَّلي   َوَعم 

ل َحَٰ   
{ َو ََ اَصۡ ا   ٱۡلَحق   ب   َو ََ اَصۡ ا   ٱلصََّٰ ۡب    .[3: ]العصر ب ٱلصَّ

دذا اإل سان دو الذي ا طلق بالقربن، وا طلذق باإلسذاإ، علذل أتاوذي الذد يا 

 رتًا و ربًا، و ماً  وجنوبًا، وأتاإ فياا حضارل العلم واإليمان، و ولذة العذدل 

 واإلحسان، دذا دو اإل سان ... ع سان اإلساإ.
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. يا أياا اإل سان: ااذرا  ايتذك، وااذرا رسذالتك، وجنذد فيا أياا المسلم ..

 نسك لاا، وا  لاذه الراية، اسل هللا سنحا ه وتعالل أن يوفقنا لن ذون أ اسذي 

حقًا،  عرا حقنا، و عرا واجننا، و عذرا كامتنذا فذي أرض هللا، اللاذم وفقنذا 

 لما تحب وترى، اللام بكين.

م، فاسذذترنروه ع ذذه دذذو الرنذذور أتذذول تذذولي دذذذا واسذذترنر هللا تعذذالل لذذي ول ذذ

 الرحيم وا اوه يستجب ل م.

 ال طنة الثا ية: 

ي    ٱلتَّۡ ب   َوقَاب     ٱليَّنَۢ    َغاف    }الحمد هلل  قَلاب   َش   لهَ  َلَٰٓ  ٱلطَّلۡ ل    ذ   ٱۡلع   إ لَۡيله   ُهلَ    إ لَّ  إ لََٰ

يُ { ، وأ اد أن   عله ع  هللا وحده    ريك له، يسذنح لذه كذا فذي [3: ] افر ٱۡلَمص 

السموات وكذا فذي األرض، لذه الملذك ولذه الحمذد، ودذو الذل كذو  ذيء تذدير، 

وأ اد أن كحمدًا انده ورسوله، النشذير النذذير، والسذراج المنيذر، وذلوات هللا 

ُروۦُ ب له   َءاَمنُل ا  }وساكه اليه، والل بله ووحنه الذين   َوٱ َّبَعُل ا   َونََصلُ وۦُ َوَعلزَّ

لَ  ٱلَّللي  َٰٓ  ٱلنُّلل رَ  ت للكَ  َمعَللهُ َٰٓ  أُنللز 
َٰٓ لََٰ ، ورضذذي هللا امذذن [157: ]األاذراا {ٱۡلُمۡفل ُحلل نَ  ُهلل ُ  أُو 

  اا بداوته، وادتدى بسنته، وجادد جاا ه علل يوإ الدين.

أكا بعذد: فقذد ور  أن فذي يذوإ الجمعذة سذااة عجابذة،   يصذا فاا انذد كسذلم 

 .(13) ير ع  استجاف له، ولعلاا ت ون دذه السااةيداو هللا ب

                                        

ذكر  ولل هللا اليه وسلميشير الشي  علل حديث أبي دريرل المتنق اليه، أن رسول هللا  (13)

 إل شلليتًا هللا يسللأل يصلللي وهلل  مسللل  عبلل  يصللادفها ل سللاعة فيلله»يذذوإ الجمعذذة فقذذال: 

ودذو: بردذة كذن  «كعنادذا اللرذوي»وأ ار بيده يقللاذا. والمذرا  بالسذااة دنذا  «إياۦ أعطاۦ

ار بيذذده يقللاذذا، ليسذذاره وتتاذذا، وأكذذا تعيذذين السذذااة فقذذد ور  فيذذه الذذزكن، ولاذذذا تذذال: وأ ذذ

أحا يث كثيرل وحيحة واختلف العلماء فياا اختافًا كثيذًرا، وأفذاض اإلكذاإ ابذن القذيم فذي 
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اللام أولح لنذا  يننذا الذذي دذو اصذمة أكر ذا، وأوذلح لنذا   يا ذا التذي فياذا 

كعا نا، وأولح لنا أخرتنا التذي علياذا كعا  ذا، واجعذو الحيذال تيذا ل لنذا فذي كذو 

خير، واجعو الموت راحة لنا كن كو  ر، اللام اجعو يوكنذا خيذًرا كذن أكسذنا، 

واجعذو  ذد ا خيذًرا كذذن يوكنذا، وأحسذن ااتنتنذا فذذي األكذور كلاذا، وأجر ذا كذذن 

خزي الد يا واذاف ا خذرل، اللاذم ع ذا  سذيلك العنذو والعافيذة فذي  يننذا و  يا ذا، 

وأدلينا وأكوالنا، اللام استر اوراتنا، وبكذن روااتنذا، واحنظنذا كذن بذين أيذدينا 

تنذا، و عذوذ بعظمتذك أن  رتذال وكن خلننا، واذن أيما نذا واذن  ذمائلنا وكذن فو

كذذن تحتنذذا، اللاذذم أكركنذذا و  تانذذا، وااطنذذا و  تحركنذذا، وت  ذذا و  تنقصذذنا، 

 وبمر ا و  ت مر الينا. وارض انا وأرضنا.

اللام ا صر عخوا نا المجاددين في فلسطين، وا صر عخوا نا المجادذدين فذي 

عخوا نذا المجادذدين  أفرا ستان، وا صر عخوا نا المجاددين في اريتريا، وا صر

فذي النلنذذين، وا صذذر عخوا نذذا المجادذذدين فذذي كذو ك ذذان، اللاذذم خذذذ بييذذديام علذذل 

كذذوا،ن النصذذر، اللاذذم أيذذددم بمذذأل كذذن جنذذدك، وأكذذددم بذذروا كذذن انذذدك، 

واحرسام بعينك التذي   تنذاإ، واكألدذم فذي كننذك الذذي   يضذاإ، اللاذم اليذك 

الملحذذدين، اللاذذم اليذذك بالصذذلينيين  بذالياو  الرذذا رين، اللاذذم اليذذك بالشذذيوايين

المستعمرين، اللام اليك بيادائك أادائك أاداء الدين، اللاذم ر  اذن المسذلمين 

كيددم، وفو حددم، وأذدب ان أرضك سلطا ام، و  تدع لام سنيًا الل أحذد 

                                                                                             

ذكر أتذوالام ورجذح كناذا تذولين، أحذددما: أ اذا كذن جلذوس اإلكذاإ علذل ا قضذاء الصذال، 

( بتحقيذذذذق  ذذذذعيب األر ذذذذاؤو،، وانذذذذد القذذذذا ر 397 - 1/388) «تا  المعذذذذا »ا ظذذذذر: 

للشذي  القرضذاوي:  «المنتقذل كذن كتذاف التر يذب والترديذب»األر اؤو،، وا ظر أيًضا: 

(1/241 - 243.) 
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ن نَلا لَنَا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا }...كن انا ك الم كنين  ۡخَ َٰ ينَ  َوۡل   ن   َسلبَقُ نَا ٱلَّلي  يَمَٰ   َۡجعَل ۡ  َولَ  ب لٱۡۡل 

ِ    قُلُ ب نَا ف ي ينَ  غ  َٰٓ  َءاَمنُ ا   ل  لَّي  ي    َرُءو    إ نَّكَ  َربَّنَا ح   .[10: ]الحشر {رَّ

َ  إ نَّ }انا  هللا: يقول هللا تنارك وتعالل:  ت َ تَلهُ  ٱلِلَّ
َٰٓ َٰٓأَيَُّهلا ٱلنَّب لي     َعلَل  يَُصللُّ نَ  َوَملََٰ  يََٰ

ينَ  . اللام وول وسلم وبذارك [56: ]األحزاف  َۡسل يًما{ َوَسل  ُم ا   َعلَۡيه   لُّ ا  صَ  َءاَمنُ ا   ٱلَّي 

 الل اندك ورسولك كحمد، والل بله ووحنه والتابعين.

ةَ   َوأَق     ...} لَ َٰ ةَ  إ نَّ  ٱلصَّ لَ َٰ ۡك ُ  َوٱۡلُمنَ ل     ٱۡلفَۡحَشلآَٰء   َعلن    َۡنَه َٰ  ٱلصَّ ُ  أَۡكبَلُ    ٱلِلَّ   َولَلي   َوٱلِلَّ

 .[45: ]العن نوت { َۡصنَعُ نَ  َما يَۡعلَ ُ 

* * * 
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 التوبة

 ال طنة األولل: 

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

تحدمنا ان كامة اإل سذان فذي دذذا ال ذون، المامذة التذي خلذق هللا تعذالل لاذا 

لللنَّ  َخلَۡقللل ُ  َوَملللا}اإل سذذذان، خلذذذق هللا اإل سذذذان ليعرفذذذه ويعنذذذده:  نللل َ  ٱۡلج   إ لَّ  َوٱۡۡل 

}  .[56: ]الذاريات ل يَۡعبُ ُون 

لاذا كذان   بذد لنذا كذن حذديث اذن دذذه المامذة، اذن دذذه الرايذة، اذن دذذه 

العنذذا ل، وسذذنتحد، اذذن  ذذوع كذذن العنذذا ل يرنذذو انذذه النذذاس، فالعنذذا ل  واذذان: 

 فادرل وبا،نة.

الظذذذادرل: كالصذذذال، والصذذذوإ، والزكذذذال، والحذذذج، ودذذذي أركذذذان اإلسذذذاإ 

العمليذة، ول ذن دنذاك  وًاذا بخذر كذن العنذا ات لذه أدميتذه، ولذه ضذرورته، و  

تصح دذه العنا ات الظادرل ع  عذا توافر ذلك اللون كن العنا ات النا،نذة، ع اذا 

 الجسلل  فللي وإن أل»العنذذا ات المتعلقذذة بالقلذذب، والقلذذب دذذو حقيقذذة اإل سذذان 

 أل كللله، الجسلل  فسلل  فسلل ت وإذا كللله، الجسلل  صلللح صلللح  إذا مضللغة،

 ول لن صل رك  إلل  ول أجسلام  ، إلل  ينظل  ل هللا إن». (14)«القلل  وهي

                                        

إن الحِل بين، وإن الحل ا  »دو جزء كن حديث النعمان بن بشير المتنق اليه، وأوله:  (14)

المنتقذل »، و«جاكا العلوإ والح م»ر: ، وا ظ«األربعين النووية»ودو السا س كن  «بين

 (.966(، الحديث )2/506للشي  القرضاوي )« كن كتاف التر يب والترديب
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 .(15)«قل ب   إل  ينظ 

القلذذب دذذو كوضذذا  ظذذر هللا تنذذارك وتعذذالل، ودذذو الحجذذة التذذي تقذذدكاا يذذوإ 

د النذ الذي بذه تثنذس براءتذك، وتثنذس وذحة القياكة عذا أر ت النجال، دو المستن

َ ٱ أَ َل  َملنۡ  إ لَّ  88 بَنُل نَ  َولَ  َملال   يَنفَلعُ  لَ  يَۡ  َ }عيما ك   ،88: ]الشذعراء {َسلل ي    ب قَۡلل    لِلَّ

يَا} ،[89 اب   ل ُ       ُ َع ُونَ  َما َهَٰ يَ  مَّنۡ  32 َحف يظ   أَوَّ نَ  َخش  ۡحَمَٰ  ب قَۡلل    َوَجلآَٰءَ  ب ٱۡلغَۡيل    ٱلل َّ

ن ي     ، القلب السليم ... القلب المنيب، دو أساس الدين حقًا.[33 ،32: ]ق {مُّ

القلوف الياا المعول، اامو كا  ئس كن األامذال الظذادرل، فلذن تقنذو انذد 

هللا عذا كان تلنك كرشوً ا، عذا كا س  ية الرياء تد  اخلتك، عذا لذم تجذر  النيذة هلل 

ا   َوَمآَٰ }وحده:  ُ وَٰٓ َ  ل يَۡعبُ ُوا   إ لَّ  أُم  ينَ  ٱلِلَّ ينَ  لَهُ  ُمۡخل ص  ، و  بذد [5: ]النينذة {... ُحنَفَلآَٰءَ  ٱلل   

كن أن يذيتي وتذس  تحذد، فيذه اذن حقيقذة النيذة واإلخذا،، الذذي دذو أسذاس 

 القنول لألامال كلاا.

ول نا اليوإ  تحد، ان انا ل تلنية كامة، دذي ال طذول األولذل فذي الطريذق 

 ، دذه ال طول دي: التوبة.از وجوعلل هللا 

أن تتوف علل هللا اعذا، فإ ذك   تسذتطيا أن تسذلك الطريذق عذا كنذس تحمذو 

أمقاً  ت و  فارك، و  تقدر باا الذل أن تمشذي خطذول علذل األكذاإ،   بذد كذن 

أن تت نف، فا بد كن أن تسذقت دذذه الذذ وف اذن كادلذك، كيذف تسذقطاا؟ ع مذا 

 «تذاف»، وكلمذة «تذاف»؟ التوبذة كذيخوذل كذن تسقطاا بالتوبة، كا كعنذل التوبذة

في اللرة العربيذة تعنذي: اذا ، ورجذا، كذين األوذو أن ت ذون  ائًمذا كذا هللا،   

                                        

، 104 - 1/103« )المنتقل كذن كتذاف التر يذب والترديذب»رواه كسلم ان أبي دريرل  (15)

 (.7الحديث 
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تنارتذذه، وكيذذف تسذذتطيا أن تنارتذذه؟ ووجذذو ك كسذذتمد كذذن وجذذو ه، وحياتذذك 

وبقاؤك ورتتك وددايتك، وكذو كذا بذك كذن خيذر فاذو كنذه تعذالل، ووذدق هللا 

ن ب  ُ  َوَما}العظيم عذ يقول:  نَ  ن  ۡعَمة   م    .[53: ]النحو {لِلَّ  ٱ فَم 

كاذا ت ون أ س لو  هللا؟! أ س أياا اإل سان، الطويو العريض، الذي يمشذي 

 في األرض كرًحا، الذي يثني اطنيه، ويصعر خديه، كاذا أ س لو  هللا؟!

لو  أن هللا خلقك، وسواك، و ن  فيذك كذن روحذه، وأاطذاك القذول، وسذ ر 

ال ون، ورتتك العقو، والمك النيذان، ودذداك السذنو، كذاذا ت ذون لذو  لك دذا 

 هللا؟!

هللا دذذو وذذاحب كذذو فضذذو اليذذك، وأ ذذس بريذذر هللا    ذذيء،   ت ذذون  ذذيئًا 

كذذذكوًرا، و   ذذيئًا كوجذذو ًا، لاذذذا يجذذب أن ي ذذون اإل سذذان  ائًمذذا كذذا هللا، فذذإذا 

...  بيتذه علل يرجا أن...    ر  ان هللا بالذ وف أو الرنلة، فا بد له كن أن يعو

 التوبة. دو وذلك األولي، بيته علل

 رتتنذذا أن الينذذا هللا فضذذو وكذذن األوذذو، علذذل اذذو ل هللا، علذذل اذذو ل التوبذذة

 التوابذون ال طذائين وخيذر خطذاء، ب إ بنذي ف ذو التوبة، حق أاطا ا أن التوبة،

 المسترنرون.

 فاذذذه المعصذية، فذي يتذذور، أن اجينًذا لذيس ب إ، ابذذن يذذ ب أن اجينًذا لذيس

 الذروا،  ن ذة وفيذه الطذين، تنضذة فيذه كز وًجذا، خلقًذا خلذق أ ذه خلقتذه، ،نيعة

 علذذل ينذذزع أحيا ًذذا أالذذل، علذذل بذذه ترتذذل والذذروا أسذذنو، علذذل بذذه ياذذوى الطذذين

 يعلذذو وأحيا ًذذا سذذنيًا، أضذذو أو كذذالحيوان في ذذون األرض، علذذل وي لذذد الطذذين،

 ي ون كالمائ ة، أو أرفا كقاًكا. حتل ويعلو،
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 يرلذب أن الذروا، الذل األحيذان بعذض فذي الطذين يرلذب أن كذن اجذب فا

 اإل سذان فذي الحيذوا ي العنصر يرلب أن السماوي، العنصر األرضي العنصر

 المعاوي. في فيقا فيه، الربا ي العنصر

 اإل سذان اصذل ب إ، النشذرية أبذو اصذل وتذد ذلذك، يحذد، أن اجينًذا ليس

 }إ ن  لي وتوجذه وتاسمه  رور،   ه الم النة، في فيوتعه الشيطان أ واه األول،

للنَ  لَُ َمللا يَن{ لَم  للح  ص 
 ٱۡلُخۡللل    َشللَجَ ة   َعلَلل َٰ  أَدُلُّللكَ  َهلل ۡ  ...}: لذذه وتذذال ،[21: ]األاذذراا ٱلنََّٰ

{ لَّ  َوُمۡلك    الشذجرل كذن وأكذو ودته، حتل له يوسوس تال وكا ،[120: ]،ه يَۡبلَ َٰ

{...  َٰٓ لل ثُل َّ  121 فَغَللَ ىَٰ  َربَّللهُ  َءادَ ُ  َوَعَصل َٰ { َعلَۡيلله   فَتَلابَ  َربُّللهُ  هُ ٱۡجتَبََٰ  ،121: ]،ذذه َوَهلل َىَٰ

122]. 

 كعلقذة ب إ خطيئذة تجعو النصرا ية والنصرا ية، اإلساإ بين كا فاروق دذا

   يشذادودا، ولذم ينعلودذا، لذم كعصذية وتر يحملون فام جميعًا، النشر برتاف

 أتذرت اإللايذة العدالة أن كا أجدا دم، أجدا  و  أجدا دم، و  بباؤدم، و  دم،

ه ي َ : كوسذل وذحف وفذي القذربن، فذي َٰٓ  ٱلَّلي   }َوإ ۡبلَ َٰ رُ  أَلَّ  37 َوفَّل َٰ َرة    َلز  ۡزرَ  َواز   و 

}  .[38 ،37: ]النجم أُۡخَ ىَٰ

 هللا بالتوبذة، ا تاذس تذد ب إ كعصذية نع مذم  يذره؟! ذ ب اإل سان يحمو كيف

 دذذه فذي وور،ذه  ره، الشيطان بين  عر حينما ف  إ وددى، اليه فتاف اجتناه

 ال ذذائن دذذذا ضذذميره، فذذي الذذوااي ال ذذائن دذذذا اسذذتقظ كذذا سذذراان المعصذذية،

ِ ذَا } النن ة دذه الروحي، ۡيتُهُ  فَ لن ف يله   َونَفَۡخل ُ  َسل َّ لي م  وح  : ، ،29: ]الحجذر ...{ رُّ

 تائنًذذذا بابذذذه، وتذذذرع ربذذذه، علذذذل رجذذذا كذذذا فسذذذراان العنصذذذر، دذذذذا  لذذذب ،[72

َٰٓ  }َربَّنَا: وتوجه دو وتال كسترنًرا،  لَنَُ ل نَنَّ  َو َۡ َحۡمنَلا لَنَا  َۡغف  ۡ  لَّ ۡ  َوإ ن أَنفَُسنَا َرلَۡمنَا

للنَ  يَن{ م  لل   س 
َٰٓ  ،[23: ]األاذذراا ٱۡلَخَٰ للن َءادَ ُ  }فَتَلَقَّلل َٰ ب  لله   م  لل    رَّ  ُهلل َ  إ نَّللهُ  َعلَۡيلله    فَتَللابَ  َكل َمَٰ
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ابُ  يُ { ٱلتَّ َّ ح   .[37: ]النقرل ٱل َّ

 أبنذاء يقترفاا كعصية كو تنتاي أن يننري ود ذا بالتوبة، ب إ كعصية ا تاس

 ب إ.

 يتمذا ى أن العجيذب ع مذا ب إ، أبذوه أذ ذب فقذد ب إ، ابذن يذذ ب أن اجينًا ليس

 وينسذل ربذه، ينسل أن فيه، ويتو و المعصية، ،ريق ستمر  أن الذ وف، في

 ودنذا بذاهلل، والعيذاذ تلنذه يسذو  حتذل وتتراكم الذ وف، اليه فتتراكم عليه، التوبة

 ال طورل.

 وذذذلل هللا اليذذذه وسذذذلم الننذذذي بالتوبذذذة، اإل سذذذان ينذذذا ر أ  فذذذي ال طذذذورل

 نلز  هل  فِنله ن تلة، قلبله فلي ن تل  خطيتتله أخطأ إذا العب  إن»: (16)يقول

 أبذيض القلذب واذا  المعصذية، أمذر وكحذل وجلذل كسح أي «صقل  واستغف 

 فذي   ذس بخر، ذ نًا أذ ب عذا ،تلنه تعلو حتل فياا تيد اا  فإن الصافية كالمرأل

 والنقذا، السذو اء، الن س دذه وتت امر يذ ب يزال   مم أخرى، سو اء   تة تلنه

: تعذالل هللا ذكر الذي الران فذلك: اليه وترطي القلب الل تزيد حتل السو اء،

  َِّ للا قُلُلل ب ه   َعلَلل َٰ  َرانَ  بَللۡ    }َكلل للبُ َن{ َكللانُ ا   مَّ ال طذذر أن يرنذذو  .[14: ]المطننذذين يَۡ س 

                                        

في حديث أبي دريرل الذي رواه التركذي وتال: حديث حسن وذحيح، والنسذائي، وابذن  (16)

، والحذذاكم وتذذال: وذذحيح الذذل  ذذر، كسذذلم، ووافقذذه «وذذحيحه»كاجذذه، وابذذن حنذذان فذذي 

 (.908(، الحديث )1/470« )المنتقل كن كتاف التر يب والترديب»الذدني 

 ن تل  خطيتلة أخطلأ إذا العبل  إن»ووذححه، ولنظذه: « الجاكا الصرير»ورواه السيو،ي في 

 حتل  فيهلا زيل  عاد وإن قلبه، صق  و اب، واستغف  نز  ه  فِن س داء، ن تة قلبه في

َِّ  }:  عللال  هللا ذكلل  الللي  اللل ان وهلل  قلبلله، عللل   عللل  للا قُلُلل ب ه   َعلَلل َٰ  َرانَ  بَللۡ    َكلل  َكللانُ ا   مَّ

بُ نَ  ، «وذحيحه»رواه أحمد، والتركذذي، والنسذائي، وابذن كاجذه، وابذن حنذان فذي  «{يَۡ س 

 ان أبي دريرل. « عب اإليمان»والحاكم، والنياقي في 
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اإل سان ان التوبة، ويسذتمر فذي ،ريذق الشذيطان، و  يحذس بمذا دذو فيذه كذن 

 خطي وخطيئة، دذا دو ال طر.

وييتي دذا ال طر كن أ،ول األكو، ،ول األكو كعنذاه: اسذتنعا  المذوت، أن 

ن العمر   يزال فيه بقيذة، ابذن العشذرين يقذول: أتذوف الموت   يزال بعيدًا، وأ

حينما أبلر الثامين، وابن الثامين يقول: حينمذا أبلذر األربعذين، وابذن األربعذين 

 .(17)يقول: حينما أبلر الستين، وابن الستين يقول: اند الثما ين، ود ذا

د ذا يطيو اإل سان أكله، و  يذدري أن المذوت أتذرف كذن لمذح النصذر كذو 

كذذر  كصذذنح فذذي أدلذذه والمذذوت أ  ذذي كذذن  ذذراك  علذذه، ع ذذك حينمذذا تصذذنح   ا

 فللِ أصللبح  إذا»تذذدري: أيذذيتي اليذذك المسذذاء أإ  ؟ وتذذد جذذاء فذذي الحذذديث: 

 .(18)«بالصباح نفسك  ح ث فِ أمسي  وإذا بالمساء، نفسك  ح ث

                                        

، عذا يقذذول: «عحيائذذه»فذذي  -حذذول دذذذا المعنذذل  -وكذذا أجمذذو كذذا ح ذذاه اإلكذذاإ الرزالذذي  (17)

واإل سان كشروا باألكا ي النا،لة، فيمني  نسه أبدًا بما يوافق كرا ه، وع ما يوافق كذرا ه 

النقاء في الد يا، فا يزال يتودمه ويقدره في  نسذه، ويقذدر توابذا النقذاء، وكذا يحتذاج عليذه 

ذا كن كال وأدو و ار وأودتاء و واف وسائر أسناف الذد يا، فيصذير تلنذه ااكنًذا الذل دذ

الن ذذر، كوتوفًذذا اليذذه، فيلاذذو اذذن ذكذذر المذذوت فذذا يقذذدر تربذذه، فذذإن خطذذر لذذه فذذي بعذذض 

األحوال أكر الموت، والحاجة علل ا ستعدا  له، سوا وواد  نسه وتال: األياإ بين يديك 

علل أن ت نر مم تتوف، وعذا كنر فيقول: علل أن تصير  يً ا، فإذا وار  يً ا تال: علذل أن 

الدار، وامارل دذه الضذيعة، أو ترجذا كذن دذذه السذنرل، أو تنذرغ كذن  تنرغ كن بناء دذه

تدبير دذا الولد وجااته وتدبير كس ن له، أو تنرغ كذن تاذر دذذا العذدو الذذي يشذمس بذك. 

فا يزال يسوا وي خر و  ي وض في  رو ع  ويتعلق بإتماإ ذلك الشرو اشرل أ ذرال 

وينضذذي بذذه  ذذرو علذذل  ذذرو، بذذو علذذل  أخذذر، ود ذذذا الذذل التذذدريج يذذ خر يوًكذذا بعذذد يذذوإ،

( ،ذ .  ار 457 - 4/456) «اإلحيذاء»أ رال، علل أن ت تطنه المنية في وتس   يحتسذنه. 

 المعرفة بنيروت.

المنتقذل كذن كتذاف »كن حديث ابن امر، رواه الن اري، والتركذذي، وأحمذد، والنياقذي  (18)
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حينما تنذاإ   تذدري أتعذو  الذروا كذرل أخذرى عليذك، أإ تقذيض فذي  وكذك؟ 

ع ذذك حينمذذا تلذذنس ميابذذك،   تذذدري أتنزااذذا أ ذذس بيذذديك، أإ تنزااذذا انذذك يذذد 

 اسلك؟ ع ك حينما ت رج كن بيتذك   تذدري كتذل ت ذون ال طذول الثا يذة وعلذل 

بالس تة القلنيذة أين؟ أدي علل الطريق أإ علل القنر؟ ألم تسما علل الذين يموتون 

 أو الذبحة الصدرية، أو بالحوا ، المناجئة. 

النذذاس يموتذذون فذذي حذذوا ، كناجئذذة فذذي دذذذا العصذذر، حتذذل أن اإل سذذان   

ي ون له ااتة بالحا ، فيموت، يمشي في الطريق بعيدًا فتيتي سذيارل فتيخذذه، 

،يذذارات تنذذزل الذذل أدذذو تذذرى،   دذذم راكنذذون فياذذا و   يذذر ذلذذك، وتذذيتي 

ذدم، ألم تسذمعوا؟ المذوت تريذب وتريذب، والمسذيلة كسذيلة كصذيرية، ع اذا فتيخ

جنة أو  ار، ليسس خسارل  ردم أو  ينار، عكا أن ت سر الجنذة، وعكذا أن تذدخو 

 النار والعياذ باهلل، ع اا أ ياء خطيرل ف يف ت جلاا؟!

، أتذدرون كذا المسذوفون: المسذوفون «المسذوفون»لقد تيو: أكثذر أدذو النذار 

يقولذذون: سذذوا  تذذوف، سذذوا  عمذذو، سذذوا  رجذذا، وتذذد تذذال بعذذض الذذذين 

جند كن جنو  عبليس، أل ك   تضمن أن تعذي  علذل الرذد،    «سوا»السلف: 

تضمن امرك سااة واحذدل، وحينمذا يذيتي كلذك المذوت ليقذنض روا اإل سذان 

يتمنل لو أجله وتتًا تصيًرا: أسنوًاا ... يوًكا ...  صف يوإ ... سذااة ...  تيقذة، 

َٰٓأَيَُّهلا}ودياات، هللا تعذالل يقذول:  ينَ  يََٰ ُ ل ۡ  لَ  َءاَمنُل ا   ٱلَّلي  لُ ُ ۡ   ُۡله  ل ُكُ ۡ  َوَلَٰٓ  أَۡملَ َٰ  َعلن أَۡولََٰ

ۡك    ل كَ  يَۡفعَ ۡ  َوَمن ٱلِلَّ    ذ 
ت كَ  ذََٰ

َٰٓ لََٰ ُ ونَ  هُ ُ  فَأُو  س  ن َوأَنف قُ ا   9 ٱۡلَخَٰ لا م  لن َرَزۡقلنََٰ ُ  مَّ  أَن قَۡبل    م  

ۡ  َن لليَٰٓ  لَللۡ َلَٰٓ  َرب    فَيَقُلل لَ  ٱۡلَمللۡ تُ  أََحلل َكُ ُ  يَللۡأ  يَ  َٰٓ  أَخَّ يلل    أََجلل    إ لَلل َٰ لل َّقَ  قَ   للنَ  َوأَُكللن فَأَصَّ  م  

                                                                                             

للنرذذوي، بتحقيذذق  « ذذرا السذذنة»(، و2080( الحذذديث )2/866) «التر يذذب والترديذذب

 (.4029( الحديث )14/230الشاوي  واألر اؤو، )
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ينَ  ل ح 
، لو  أخرتنذي علذل أجذو تريذب: أي كالذة ...  تذائق [10 ،9: ]المنافقون {ٱلصََّٰ

يم ذذن أن يتصذذدق فياذذا بذذنعض أكوالذذه، ويننذذق فذذي بعذذض ال يذذرات، ويوتذذف 

 ياء الل الجاات ال يريذة، ويذر  بعذض المظذالم، ويستسذمح بعذض بعض األ

 الناس الذين أساء عليام، يريد  تائق يم نه فياا أن ينعو ذلك. 

كا س أكاكك دذذه الذدتائق، وكا ذس أكاكذك السذااات، وكا ذس أكاكذك األيذاإ، 

وكا س أكاكك األسذابيا، وكا ذس أكاكذك الشذاور، وكا ذس أكاكذك األاذواإ، كذو 

ۡ  َن يَٰٓ  لَۡ َلَٰٓ  ...}، مم تيتي ا ن وتقول: دذا لم ي ف َٰٓ  أَخَّ ي    أََج    إ لَ َٰ ل َّقَ  قَ    َوأَُكلن فَأَصَّ

نَ  ينَ  م   ل ح 
ُ  يُلَؤخ   َ  َولَلن}، ودنا ي ون الر  اإللاذي: [10: ]المنافقون {ٱلصََّٰ  إ ذَا نَۡفًسلا ٱلِلَّ

ُ  أََجلَُها   َجآَٰءَ   .[11: ]المنافقون { َۡعَملُ نَ  ب َما َخب يُ َۢ  َوٱلِلَّ

عن ،ذذول األكذذو، عن اسذذتنعا  المذذوت، خطذذر الذذل اإل سذذان، يجعلذذه يسذذوا 

وي خر وي جو في التوبة، مم ينجيه الموت، ولم يعد له ادته، ولم ييخذ لآلخذرل 

 أدنته، فالندار الندار، تنو أن تتناتم الذ وف وتستنحو. 

فذذإذا  عن بعذذض األكذذراض عذا اولجذذس فذذي أولاذذا، تعذذالج بسذذاولة ويسذذر،

تركس، فإ اا ت ون كضاانات وكضاانات، يصعب بعد ذلك ااجاا، وكذذلك 

الذ وف، كو كن أذ ب ذ نًا فعليذه أن يتذوف، واليذه أن ينذا ر بالتوبذة، وع  كذان 

ت كَ  يَتُۡ   لَّ ۡ  َوَمن ...}فالًما، هللا تعالل يقول: 
َٰٓ لََٰ ل ُم نَ  هُ ُ  فَأُو 

 .[11: ]الحجرات {ٱلظََّٰ

والتوبة كطلوبة كن الناس ... كو الناس ... التوبة كطلوبة كن جميا النذاس، 

ا  }هللا تعالل يقول:  يعًا ٱلِلَّ   إ لَ  َو ُ بُ َٰٓ نُ نَ  أَيُّهَ  َجم  ، [31: ]النذور { ُۡفل ُح نَ  لَعَلَّ ُ ۡ  ٱۡلُمۡؤم 

َٰٓأَيَُّها}ويقول:  ينَ  يََٰ ا   َءاَمنُ ا   ٱلَّي  [8: ]التحريم {نَُّص ًحا ة   َۡ بَ  ٱلِلَّ   إ لَ   ُ بُ َٰٓ
(19). 

                                        

لَ ُ ۡ  ا   ُ ۡ   َسي    َعن ُ ۡ  يَُ ف   َ  أَن َربُّ ُ ۡ  َعَس َٰ }وتماكاا:  (19)     َويُۡ خ 
ن  َۡج    َجنََّٰ ل ُ   َۡحت َها م   يُۡخلز   َل  يَلۡ  َ  ٱۡۡلَۡنَهَٰ
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الم كنون كطالنون بالتوبة، ولذيس دنذاك ع سذان يسذتطيا أن يقذول:   ذ ذب 

لي، فعم أتوف؟ وكذم أتذوف؟ أ ذا  قذي الصذنحة، كنذرأ كذن كذو ايذب، ودذذا دذو 

اذز الررور الذي   يليق بم كن، فالم كن يشذعر أبذدًا أ ذه كقصذر فذي حذق هللا 

الطااذات وي شذل أ  تقنذو كنذه، أكذا المنذافق ، كنر، في جننه، دو ينعذو وجو

فيرت ب المعاوي ويقول: أ،ما أن ترنر لي! فذرق بذين المذ كن والمنذافق، عن 

كمذا يننرذي لجذال وجاذه،  اذز وجذوالم كن يشعر  ائًمذا بي ذه لذم يذ   حذق هللا 

 .از وجووسابر  عمه وفضله، ولاذا فاو  ائم ا سترنار،  ائم التوبة علل هللا 

 والناس في التوبة أوناا: 

ينَ  قُلل }دنذذاك كذذن يتذذوف كذذن الشذذرك والعيذذاذ بذذاهلل، كمذذا تذذال هللا تعذذالل:   ل  لَّللي 

ا   ا لَُه  يُۡغفَ ۡ  يَنتَُه ا   إ ن َكفَُ وَٰٓ  . [38: ]األ نال {... َسلَفَ  قَ ۡ  مَّ

ودنذذاك كذذن يتذذوف كذذن الننذذاق، كمذذا تذذال هللا تعذذالل فذذي  ذذين جمااذذة كذذن 

ِ ن}المنافقين:  ۡبُه ُ  يَتََ لَّلۡ ا   َوإ ن لَُّهلۡ    اَخۡيل    يَكُ  يَتُ بُ ا   فَ ُ  يُعَلي   ل َعليَابًا ٱلِلَّ  ٱلل ُّۡنيَا ف لي اأَل يم 

َ ة    ن ٱۡۡلَۡرض   ف ي لَُه ۡ  َوَما َوٱۡۡلَٰٓخ  { َولَ  َول ي    م  ي    . [74: ]التوبة نَص 

،  رف ال مر، أو اتتذراا الز ذا، أو تنذاول (20)ودناك كن يتوف كن ال نائر

الم ذذدرات، أو أكذذو الربذذا، أو أكذذو كذذال اليتذذيم، أو  ذذاد  ذذاا ل تور، أو اذذق 

والديذه، أو تطذذا رحمذذه، أو فعذذو  يذذر ذلذذك كذن كنذذائر اإلمذذم التذذي ذكردذذا الننذذي 

                                                                                             

 ُ ينَ  ٱلنَّب يَّ  ٱلِلَّ يه  ۡ  بَۡينَ  يَۡسعَ َٰ  نُ ُرهُ ۡ  َمعَهُ    َءاَمنُ ا   َوٱلَّي  ن ه  ۡ  أَۡي   ل ۡ  َربَّنَلآَٰ  يَقُ لُل نَ  َوب لأَۡيَمَٰ  َوٱۡغف ل ۡ  نُ َرنَلا لَنَلا أَۡ م 

  َٰٓ ي  شَۡيء   كُ     َعلَ َٰ  إ نَّكَ  لَنَا  .{قَ  

اختلف في تحديد ال نيرل اختافًا كثيًرا، ولعو األرجح أ اا: كا أوجذب هللا اليذه حذدًا فذي  (20)

( 358تب اليه وايدًا  ديدًا في ا خرل، وا ظذر تعليذق الشذي  الذل الحذديث )الد يا، أو ر

 .«المنتقل كن كتاف التر يب والترديب»كن كتابه 
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 ، وكا أكثردا. ولل هللا اليه وسلم

ن أن ت نذر بالحسذنات، وكنائر الذ وف   يصلح لاا ع  التوبة، الصرائر يم 

بالصذذلوات ال مذذس، بالجمعذذة علذذل الجمعذذة، بركضذذان علذذل ركضذذان، كذذو دذذذه 

 ، أكا ال نائر فا ي نردا ع  التوبة. (21)ك نرات لما بينان عذا اجتننس ال نائر

دنذذاك كذذن يتذذوف كذذن ال نذذائر، ودنذذاك كذذن يتذذوف كذذن وذذرائر المحركذذات 

اذز أيًضا، فالحراإ حراإ، وعن كان كن الصرائر،   يستصرر  يئًا بالنسذنة هلل 

  تنظر علذل وذرر المعصذية ول ذن ا ظذر علذل »، وتد تال بعض السلف: وجو

 .«كنرياء كن اصيس

بسذيًطا، ول ذن عذا أسذيت ع ك عذا أسيت علل تكيو لك ب لمة، فقذد ت ذون  ذيئًا 

 باذه ال لمة  نساا علل أبيك، أو علل  ي ك، فاذه ت نر وت نر. 

ف يذف عذا  حقذه، فذي وذدر لمذن بالنسذنة يتعذافم الواحذد الشذيء  رى ود ذا

كا ذذس عسذذاءتك تتعلذذق بذذذات هللا العلذذي ال نيذذر؟ ولاذذذا روى الن ذذاري اذذن ابذذن 

 يقللع أن يخللا  جبلل   حلل  قاعلل  كأنلله ذن بلله يلل ى المللؤمن إن»كسذذعو : 

، (22)«ه ليا بله فقلال أنفله، علل  مل  كليباب ذن به ي ى الفاج  وإن عليه،

 تال الراوي وأ ار بيده فوق أ نه. 

                                        

، اذن رسذول رضذي هللا انذهيشير علل الحديث الذي رواه كسلم و يره ان أبي دريذرل  (21)

 إلل  ورمضلان الجمعلة، إلل  والجمعلة الخم ، الصل ات»تال:  ولل هللا اليه وسلمهللا 

المنتقذذذل كذذذن كتذذذاف التر يذذذب ». «ال بلللائ  اجتنبللل  إذا بيلللنهن ملللا م فللل ات رمضلللان،

 .(358)(، الحديث 1/239) «والترديب

( 6308كوتوفًذذذا الذذل ابذذن كسذذعو ، الحذذذديث ) «الذذداوات»رواه الن ذذاري فذذي كتذذاف  (22)

 ، ووذححه الشذي   ذاكر«كسذند ابذن كسذعو »، كمذا رواه أحمذد فذي «النتح»الن اري كا 

 (.3629( و )3627)
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دذذذا دذذذو  ذذذين المذذذ كنين،   يستصذذذررون ذ نًذذذا، بذذذو كذذذا وا يحذذذذرون كذذذن 

 استصرار الذ وف، وا ستاا ة بالمعاوي. 

دذو الذذي يقذول  عن الذ ب الذذي ي شذل أ  يرنذر،»كان بعض السلف يقول: 

فيذذه وذذاحنه: ليذذس كذذو ذ ذذب فعلتذذه كثذذو دذذذا، يعنذذي دذذذا ذ ذذب بسذذيت، دذذذا دذذو 

 .«ال طي

ولما تار بعض الصالحين أًخا لام، ووجدوه ين ي ودو كريض، فقذالوا لذه: 

فذذان كذذا الذذذي يجعلذذك تن ذذي كذذو دذذذا الن ذذاء؟ وهللا كذذا رأينذذا اليذذك كنيذذرل  يذذا

 كذا أب ذي الذل دذذا، ول ذن أخشذل أن اتترفتاا، و  فريضة تركتاا، فقذال: وهللا

 أكون تد أتيس ذ نًا، أحسنه دينًا ودو اند هللا اظيم!

د ذا تال القربن في  ذين أولئذك الذذين خاضذوا فذي حذديث اإلفذك، وتحذدموا 

 َو َقُ لُلل نَ  ...}اذذن الصذذديقة بنذذس الصذذديق بسذذوء، فقذذال هللا تعذذالل فذذي أكذذردم: 

ا ب أَۡفَ اه  ُ  ۡل     ب ه   لَ ُ  لَۡي َ  مَّ ن َ  َوُه َ  اَهي  ن   َو َۡحَسبُ نَهُ  ع  ي    لِلَّ  ٱ ع    .[15: ]النور {َعظ 

كلمة أحيا ًا ... كلمة يقولاا المذرء   يلقذي لاذا بذاً ، كمذا وذح فذي الحذديث، 

. سنعين سذنة، كذن أجذو كلمذة   يلقذي لاذا (23)ياوى باا في جانم سنعين خرينًا

 باً ، و  يلتنس علياا. 

ا أ اذذا تالذذس اذذن عحذذدى ضذذرائردا فذذي رضذذي هللا اناذذتذذد منذذس اذذن اائشذذة 

وأ ذارت  - : كا يعجنذك كذن فا ذة ع  أ اذاولل هللا اليه وسلمحديث كا النني 

                                        

 بهللا يهلل ى بأًسللا، بهللا يلل ى ل بال لمللة ليللت ل  ال جلل  أن»روى التركذذذي وابذذن كاجذذه:  (23)

 ملا  بلل  أن يظلن ما بال لمة ليت ل  ال ج  أن»، وروى الحاكم ووححه: «خ يفًا سبعين

المنتقذذذل كذذذن كتذذذاف التر يذذذب »ا ظذذذر . «النلللار فلللي خ يفًلللا سلللبعين بهلللا يهللل ى بلغللل 

 (.1736، 1735، 1734(، األحا يث )750،  2/749) «والترديب
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بذدون خنردذا،  «أن»ولذم ت مذو الجملذة، ذكذرت اسذم  - بيددا تعني أ اا تصيرل

ل أن ، كلمذة جذدير(24)«لمزجتله البحل  بملاء مزجل  ل  كلمة قل  لق »فقال: 

 ت در بحًرا.

ال طر في دذه المعاوي التي يستاين باا اإل سان، ويقول: دذذه   تسذتحق 

 التوبة،  ، يجب أن يتوف اإل سان كن دذا كله. 

دناك كن يتذوف كذن ال نذائر، ودنذاك كذن يتذوف كذن الصذرائر، ودنذاك كذن 

 فللي وقللع ومللن» ... يتذذوف كذذن الشذذناات، فذذإن الشذذناات ك  يذذة علذذل الحذذراإ: 

 ي  لع أن ي شلك الحمل  حل ل ي عل  كلال اعي الحل ا ، في وقع هات،الشب

، ودناك كن يتوف كن الم رودات، حتل الم روه   يريذد أن يقذا (25)...« فيه

فيذذه، ودنذذاك كذذن يتذذوف اذذن بعذذض المناحذذات، النذذاس  رجذذات، وحسذذنات، 

                                        

المنتقذذل »رواه أبذو  او ، والتركذذي، والنياقذذي، وتذال التركذذي: حذذديث حسذن وذحيح.  (24)

(، ورواه النذذذذووي فذذذذي 1706( الحذذذذديث )2/742) «كذذذذن كتذذذذاف التر يذذذذب والترديذذذذب

لشذدل  تناذا يترير باا ،عمه أو ريحه  -أي خالطته ك الطة : «كزجته»مم تال:  «األذكار»

وتنحاذذا، ودذذذا الحذذديث كذذن أاظذذم الزواجذذر اذذن الرينذذة أو أاظماذذا، وكذذا أالذذم  ذذيئًا كذذن 

قُ  َوَما}األحا يث ينلر في الذإ لاا دذا المنلر  َٰٓ  َعن   يَنط  : ]الذنجم {يُل َح َٰ  َوۡحلي   إ لَّ  ُهل َ  إ نۡ  3 ٱۡلَهَ ىَٰ

  سيل هللا ال ريم لطنه والعافية كن كو ك روه. [4 ،3

الن ذذاري، وكسذذلم، والتركذذذي، وأبذذو  او ، وابذذن كاجذذه، كذذن حذذديث النعمذذان ابذذن رواه  (25)

 ملن كثيل  يعلمهلن ل مشلتبهات وبينهملا بين، والح ا  بين الحِل»بشير، و صه كاكًا: 

 فللي وقلع الشلبهات فللي وقلع وملن وع ضلله، ل ينله اسلتب أ الشللبهات ا قل  فملن النلاس،

 أل حمل ، مللك ل ل  وإن أل فيله، ي  لع أن ي شلك الحمل  حل ل ي عل  كلال اعي الح ا ،

 وإذا كللله، الجسلل  صلللح صلللح  إذا مضللغة الجسلل  فللي وإن أل محارملله، هللا حملل  وإن

 «المنتقذذل كذذن كتذذاف التر يذذب والترديذذب». «القللل  وهللي إل كللله، الجسلل  فسلل  فسلل ت

، وأفذاض فذي  ذرحه «األربعين النوويذة»(، ودو أحد األحا يث 966( الحديث )2/506)

 .لما ا تمو اليه كن أح اإ وتوجياات «جاكا العلوإ والح م»ابن رجب في 
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 .(26)األبرار سيئات المقربين

دناك كن يتوف ان كجر  الرنلة ان هللا ... أن وتتًا كر كذن حياتذه لذم يذذكر 

وذلل هللا هللا تعالل فيه، فاو يتوف ويسترنر كن دذا، ودذذا كذا  نذه اليذه الننذي 

 اليل   فلي أ ل ب فلِني هللا إلل    بل ا النلاس أيهلا يلا»حين تذال:  اليه وسلم

 .(27)«م ة مائة إليه

ي كذان يراتذب ربذه فذي  دواتذه وروحاتذه، الذذ وذلل هللا اليذه وسذلمكحمد 

وحركاتذه وسذ ناته، وليلذه و اذاره، وخلوتذه وجلوتذه، ولذم ي ذن يرنذو اذن ربذذه 

 فلِني هللا، إلل    بل ا»،رفة اين، تناإ ايناه وتلنه   يناإ، كا دذا كله يقول: 

 .« م ة مائة إليه الي   في أ  ب

فذذي  اليذذه وسذذلموذذلل هللا بذذو حذذد، بعذذض أوذذحابه فقذذال: كنذذا  عذذد للننذذي 

 أنل  إنلك عللي، و ل  للي اغفل  رب»كجلس واحد سنعين كرل أو كائة كذرل: 

 .(28)«الغف ر الت اب

وتد رويس انه وير كن وير ا سترنار، في تمة الصذير، يسذترنر هللا فذي 

                                        

، ودذو كذن كنذار «ترجمتذه»دو كن كذاإ أبذي سذعيد ال ذرات كمذا رواه ابذن اسذاكر فذي  (26)

كشف »الصوفية، توفي في سنة كائتين ومما ين للاجرل، واده بعضام حديثًا وليس كذلك 

 (.1137العجلو ي برتم )للشي  عسماايو  «ال ناء

(، 621) «األ ف المنذذر »(، والن ذذاري فذذي 2702) «الذذذكر والذذدااء»روه كسذذلم فذذي  (27)

( كلاذذم اذذن األ ذذر 4/260(، وأحمذذد )447، 446) «امذذو اليذذوإ والليلذذة»والنسذذائي فذذي 

 المز ي.

(، والتركذذي 3814) «األ ف»(، وابذن كاجذه فذي 1516) «الصذال»رواه أبو  او  في  (28)

، وابذذن حنذذان فذذي «المسذذند»( وتذذال: حسذذن وذذحيح، وأحمذذد فذذي 3430) «الذذداوات»فذذي 

 ( كلام كن حديث ابن امر.927)اإلحسان:  «وحيحه»
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 .ولل هللا اليه وسلموناحه وكسائه، وسحره وسجو ه، د ذا كان 

 وأنلا خلقتني أن  إل إله ل ربي، أن  الله : الستغفار سي »كان يقول: 

 مللا شلل  مللن بللك أعلل ذ اسللتطع ، مللا ووعلل   عهلل   عللل  وأنللا عبلل  ،

 يغفلل  ل إنلله لللي، فللاغف  بللينبي، وأبل ء علللي، بنعمتللك لللك وأبلل ء صلنع ،

 .(30)دذه سيدل وير ا سترنار (29)«أن  إل الين 

 لللي اغفلل  اللهلل »: وذذلل هللا اليذذه وسذذلمكذذان كذذن أ ايتذذه واسذذترناراته 

 اغفل  اللهل  منلي، بله أعلل  أن  وما أم  ، في وإس افي وجهلي خطيتتي

 ملا للي اغفل  اللهل  عنل  ، ذللك وكل  وعمل   وخطتلي وهزللي، جل   لي

 أنل  منلي، بله أعلل  أنل  وملا أعلنل ، وما أس رت وما أخ ت، وما ق م 

 .(31)«ق ي  شيء ك  عل  وأن  المؤخ ، وأن  المق  

، وأ ذذه يسذذتحق كذذن اإل سذذان وتعذذاللسذذنحا ه بعظمذذة هللا  الشذذعور دذذو دذذذا

                                        

المنتقل كن كتاف »رواه الن اري، والنسائي، والتركذي، ودو كن حديث  دا  بن أوس  (29)

، حذذديث «النذذتح»(، وا ظذذر الن ذذاري كذذا 335( حذذديث )1/225) «التر يذذب والترديذذب

 أتر وأاترا.: «أبوء»(، وكعنل 3606)

ع مذذا كذذان سذذيد : «المنتقذذل»تذذال الشذذي  القرضذذاوي كعلقًذذا الذذل دذذذا الحذذديث فذذي كتابذذه  (30)

 الله »ا سترنار، أل ه يتضمن جملة كن المعا ي الربا ية العميقة: تضمن توحيد الربوبية 

 وأنا خلقتني»ل القية والعنو ية ، واإلترار با«أن  إل إله ل»، وتوحيد اإللاية «ربي أن 

، والنذراءل كذن «استطع  ما ووع   عه   عل  وأنا»، والمنايعة هلل الل الوفاء «عب  

، واإلتذذرار هلل بالنعمذذة، «صللنع  مللا شلل  مللن بللك أعلل ذ»المعصذذية وا سذذتعاذل بذذاهلل كناذذا 

و،لب المرنرل كمن    نار  ،«بينبي وأب ء علي بنعمتك لك أب ء»والل الننس بالذ ب 

، وكا أحوج المسذلم أن يذو ع باذا كسذاءه، «أن  إل الين ب يغف  ل فِنه لي فاغف » يره 

 ويستقنو باا وناحه.

( اذن أبذي 9/27) «الذكر والذدااء»( وكسلم في 6398) «الداوات»رواه الن اري في  (31)

 كوسل.
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وذلل هللا ال ثير وال ثير، وخاوة كن اظمس  عم هللا تعالل اليه، كثذو كحمذد 

 . از وجو، فاو يشعر بين كقصر في حق ربه اليه وسلم

 دناك كن يتوف كن كجر  أن يمر وتس   يذكر هللا تعالل فيه. 

ج، ويذيكردم التوبة  رجات، والقذربن ال ذريم يذذكر أدذو ارفذات وأدذو الحذ

بعد دذا الموتف العظيم أن يسذترنروا هللا، فشذين المذ كنين  ائًمذا بعذد الطااذات 

ِ ذَآَٰ أن يسترنروا، ا ظروا:  لنۡ  أَفَۡضلتُ  }فَ ل    م  
َ ٱ فَلٱۡذُكُ وا   َعَ فََٰ نل َ  لِلَّ  ٱۡلَحلَ ا     ٱۡلَمۡشلعَ    ع 

للن ُكنللتُ  َوإ ن َهلل َىَٰ ُ ۡ  َكَمللا َوٱۡذُكلُ وۦُ لله   م   للنَ  قَۡبل  للآَٰل  ينَ  لَم  للنۡ  أَف يُضلل ا   ثُلل َّ  198 ٱلضَّ  َحۡيلل ُ  م 

َ   َوٱۡستَۡغف ُ وا   ٱلنَّاسُ  أَفَاضَ  َ  إ نَّ  ٱلِلَّ { َغفُ ر   ٱلِلَّ ي   ح   . [199 ،198: ]النقرل رَّ

بعد ارفات، بعذد دذذا الموتذف العظذيم، يطلذب كذنام أن يسذترنروا هللا، كمذا 

ِ   َكانُ ا  }ووف هللا الم كنين المحسنين المتقين بقوله:  لي لنَ  قَل   يَۡهَجعُل نَ  َملا ٱلَّۡيل    م  

رضذي ، يقول الحسن النصري [18 ،17: ]الذاريات {يَۡستَۡغف ُ ونَ  هُ ۡ  َوب ٱۡۡلَۡسَحار   17

 !!از وجو: كدوا واتام علل السحر، مم جلسوا يسترنرون هللا هللا انه

انذذد السذذحر كذذم يسذذترنرون؟! الذذذي أحيذذوا الليذذو ولذذم ياجعذذوا فيذذه ع  تلذذيًا، 

يسذذترنرون هللا، ع اذذم دذذ  ء دذذم أدذذو ال مذذال، يستشذذعرون الذذنق   ائًمذذا، و  

 يظنون أبدًا أ ام وفوا هلل حقه.

عن التوبة الل  رجات، كو يتوف بحسب  رجته، أكا  حذن فإ نذا  تذوف كذن 

ال نذذائر والصذذرائر والمحركذذات  تذذوف كمذذا فر،نذذا فيذذه كذذن حقذذوق هللا وحقذذوق 

 تقصير ا وتنريطنا.العنا ، وكا أكثر 

  َلۡ ر   َوَملا}  يننري أبدًا أن   خر التوبة، فإ نا    دري كاذا يصنا بنا  ذدًا 

 .[34: ]لقمان ...{  َُم تُ  أَۡرض   ب أَ     نَۡفُ َۢ 
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النذذدار النذذدار بالتوبذذة، النذذدار النذذدار بالتوبذذة تنذذو أن ينجذذي أحذذد ا المذذوت، 

 لَ  َجلآَٰءَ  إ ذَا ٱلِلَّ   أََجل َ  إ نَّ  ...}اذال فذ : ويطلب التيخير و  تذيخير، واإلكاذال و  عك

   ُ  [4: ] وا { َۡعلَُم نَ  ُكنتُ ۡ  لَۡ   يَُؤخَّ

أتول تولي دذا، واسترنر هللا لي ول ذم، فاسذترنروه ع ذه دذو الرنذور الذرحيم، 

 وا اوه يستجب ل م. 

 ال طنة الثا ية: 

أكذذا بعذذد: فقذذد ور  أن فذذي يذذوإ الجمعذذة سذذااة عجابذذة،   يوافقاذذا انذذد كسذذلم 

 يسيل هللا فياا خيًرا ع  استجيب له، ولعلاا ت ون دذه السااة. 

اللام أولح لنذا  يننذا الذذي دذو اصذمة أكر ذا، وأوذلح لنذا   يا ذا التذي فياذا 

ل لنذا فذي كذو كعا نا، وأولح لنا أخرتنا التذي علياذا كعا  ذا، واجعذو الحيذال تيذا 

خيذذر، واجعذذو المذذوت راحذذة لنذذا كذذن كذذو  ذذر، اللاذذم   ت لنذذا علذذل أ نسذذنا ،رفذذة 

اذذين، و  أتذذو كذذن ذلذذك، اللاذذم ديذذك لنذذا كذذن أكر ذذا ر ذذدًا، اللاذذم اجعذذو يذذوإ 

المسلمين خيًرا كذن أكسذام، واجعذو  ذددم خيذًرا كذن يذوكام، وأحسذن اذاتنتام 

خذذرل، اللاذم أكركنذذا و  فذي األكذور كلاذذا، وأجر ذا كذذن خذزي الذذد يا واذذاف ا 

تانا، وأاطنا و  تحركنا، وت  ا و  تنقصذنا، وبمر ذا و  تذ مر الينذا. وارض 

انذذا وارضذذنا. اللاذذم ا صذذر عخوا نذذا المجادذذدين فذذي فلسذذطين، وا صذذر عخوا نذذا 

المجادذذدين فذذي أفرا سذذتان، وأيذذد كلمذذة اإلخذذول المجادذذدين العذذاكلين للحذذق فذذي 

كذو ك ذان، اللاذم اليذك بياذدائك أاذداء اإلسذاإ، لننان، اللام كن للمسلمين فذي 

اللام ر  انا كيددم، وفذو حذددم، وأذدذب اذن أرضذك سذلطا ام، و  تذدع لاذم 

 سنيًا الل أحد كن انا ك الم كنين.
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نَا ف يَٰٓ  َوإ ۡسَ افَنَا ذُنُ بَنَا لَنَا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا ...}  ٱۡلقَلۡ     َعلَل  َوٱنُصلۡ نَا أَۡقل َاَمنَا َوثَب  لۡ   أَۡم  

ينَ  ف    ن نَلا لَنَلا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا ...}، [147: امران ]بل {ٱۡلَ َٰ ۡخَ َٰ ينَ  َوۡل   ن   َسلبَقُ نَا ٱلَّلي  يَمَٰ  َولَ  ب لٱۡۡل 

ِ    قُلُ ب نَللا ف للي  َۡجعَلل ۡ  لل ينَ  غ  للي    َرُءو    إ نَّللكَ  َربَّنَللآَٰ  َءاَمنُلل ا   ل  لَّللي  ح  . اللاذذم [10: ]الحشذذر {رَّ

 أكين.

َ ٱ }إ نَّ انا  هللا: يقول هللا تنارك وتعالل:  لن   ب ٱۡلعَلۡ ل   يَلۡأُم ُ  لِلَّ ۡحَسَٰ  ذ   َوإ يتَلآَٰ    َوٱۡۡل 

ظُ ُ ۡ  َوٱۡلبَۡغي    َوٱۡلُمنَ     ٱۡلفَۡحَشآَٰء   َعن   َويَۡنَه َٰ  ٱۡلقُۡ بَ َٰ   . [90: ]النحو { َيَكَُّ ونَ  لَعَلَّ ُ ۡ  يَع 

ةَ   َوأَق    } لَ َٰ ةَ ٱلصَّ  إ نَّ  ٱلصَّ ۡك ُ  َوٱۡلُمنَ      ٱۡلفَۡحَشآَٰء   َعن    َۡنَه َٰ  لَ َٰ ُ  أَۡكبَُ    ٱلِلَّ   َولَي   يَۡعلَل ُ  َوٱلِلَّ

 .[45: ]العن نوت { َۡصنَعُ نَ  َما

* * * 
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 أركان التوبة النصوا و رو،اا

 ال طنة األولل: 

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

تحدمنا في الجمعة الماضية اذن التوبذة، ووجذوف التوبذة الذل جميذا النذاس 

ا   ...} يعًا ٱلِلَّ   إ لَ  َو ُ بُ َٰٓ نُ نَ  أَيُّهَ  َجم   لَّل ۡ  َوَملن ...}، [31: ]النذور { ُۡفل ُحل نَ  لَعَلَُّ ل ۡ  ٱۡلُمۡؤم 

ت كَ  يَتُۡ  
َٰٓ لََٰ ل ُم نَ  هُ ُ  فَأُو 

 .[11: ]الحجرات {ٱلظََّٰ

المنا رل بالتوبة، فإن األامذار تنقضذي سذنة بعذد سذنة،   عم التوبة وضرورل

و اًرا بعد  ار، وأسذنوًاا بعذد أسذنوع، ويوًكذا بعذد يذوإ، وسذااة بعذد سذااة، 

ولحظذذة بعذذد لحظذذة، فذذا بذذد كذذن المنذذا رل بالتوبذذة حتذذل   ينجذذيك المذذرض، أو 

 ينجيك الموت وأ س لم تعد العدل، ولم تايك الزا . 

 ملن ال لي »موت تنو  زوله كما فذي الحذديث: فالحاتإ ال يس كن تيدب لل

، وأول كا يننرذي أن يعمذو بذه العنذد لمذا (32)«الم ت بع  لما وعم  نفسه دان

َٰٓأَيَُّهلا}بعد الموت: أن يتذوف علذل هللا توبذة  صذوًحا  ينَ  يََٰ ا   َءاَمنُل ا   ٱلَّلي   ٱلِلَّ   إ لَل   ُ بُل َٰٓ

                                        

رواه التركذي وتال: حديث حسن، وابن كاجه، وأحمد، والحاكم، وتال: وحيح، ووافقه  (32)

، وتتمذة «الجذاكا الصذرير»الذدني ان  دا  بن أوس، وركذز لذه السذيو،ي بالصذحة فذي 

المنتقذذل كذذن كتذذاف » «.هللا عللل  و منلل  ه اهللا، نفسلله ا بللع مللن والعللاجز»الحذذديث: 

للنرذذذوي بتحقيذذذق  « ذذذرا السذذذنة»، و(2090، الحذذذديث 2/869) «التر يذذذب والترديذذذب

أي حاسناا فذي  «نفسه دان»(، وكعنل 4116، الحديث 14/308الشاوي  واألر اؤو، )

يقذذول:  رضذذي هللا انذذهالذذد يا تنذذو أن يحاسذذب فذذي يذذوإ القياكذذة، وكذذان امذذر بذذن ال طذذاف 

حاسذذنوا أ نسذذ م تنذذو أن تحاسذذنوا، وت ذذوا أ نسذذ م تنذذو أن توت ذذوا، وتجاذذزوا للعذذرض »

 .«وع ما ي ف الحساف يوكئذ الل كن حاسب  نسه في الد يااألكنر، 
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 .[8: ]التحريم {نَُّص ًحا  َۡ بَة  

 كا التوبة النصوا: 

 النصوا: ال الصة كن الشوائب، التي      فياا و   خو. 

 فما حقيقة دذه التوبة؟ وكا  رو،اا؟ وكا اائماا؟ 

 حقيقة دذه التوبة تندأ بالندإ، مم بالعزإ، وتنتاي باإلتاع ان المعصية.

أول أركان التوبذة وأاظماذا: النذدإ، والنذدإ امذو كذن أامذال القلذوف، لذيس 

ن أامذذال اللسذذان و  كذذن أامذذال الجذذوارا، بعذذض النذذاس يحسذذب التوبذذة أن كذذ

يقول بلسا ه: تنس علل هللا، و دكس الل كعصية هللا، وازكس الل ،ااذة هللا، 

وأ  أاو  علل المعاوي أبدًا، وبرئس كن كو  يذن ي ذالف  يذن اإلسذاإ، يقذول 

الشي  توبني، يريذد دذا بلسا ه، وربما جاء علل بعض الشيور فقال له: يا سيد ا 

 بتتوينه أن يقول دذا ال اإ. 

دذذذا ال ذذاإ   يرنذذي،   ي نذذي أن تقذذول:  ويذذس التوبذذة، وتلنذذك كصذذر الذذل 

المعصية، بو   ي ني أن تقول: استرنر هللا، وأ ذس اذاتإ الذل المعصذية، وتذد 

 تالوا: ا سترنار كن  ير عتاع دو توبة ال ذابين. 

نتام، وتوبذة الصذا تين كذن أامذاق تلذوبام، توبة ال ذابين الذل أ،ذراا ألسذ

وع مذذا تنذذدأ التوبذذة بذذذلك النذذدإ، باذذذه الحسذذرل، وباذذذا الحذذزن واألسذذل، باذذذه 

 المشاار التي ت وي اإل سان كيًا. 

دذا ا حتراق الداخلي دو أول التوبة، أن يشذعر بالنذدإ الذل كذا فذات، الذل 

كا فر، كنه في جنب هللا، الل تضييعه لنرائض هللا، الل أكله لحقوق النذاس، 
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 (33)«  بلة النل  »الل ... الل ... دذا دو أول التوبة، وتد جاء فذي الحذديث: 

ركن األاظذم فذي أي الذ (34)«ع فلة الحل »أي دو الركن األاظذم، كمذا ور : 

دو الوتوا بعرفة، وعن كذان دنذاك أركذان أخذرى، كذذلك للتوبذة أركذان  .الحج

أخذذرى، ول ذذن أولاذذا وأاظماذذا: النذذدإ، أن يستشذذعر اإل سذذان كذذرارل المعصذذية، 

 ويستحضر ذلك في تلنه و صب اينيه. 

ودذا الندإ ييتي كن وحول، كن يقظة يجذددا فذي تلنذه، ودذذا فضذو كذن هللا 

ء كذذن انذذا ه، يذذيتي بذذي  ل كابسذذة، كمذذا تيذذو: كذذن لمحذذة تقذذا يانذذه لمذذن يشذذا

الصلحة، كن كلمة يسمعاا، كن كواظة ك مرل، كن بية يتلودا أو يستما علياذا، 

كن كوتف يشادده، كن رؤيا يرادا، كن كوت لعزيذز اليذه، كذن حا مذة تقذا لذه 

ل أو كارمة تنزل به أو بيحد يعز اليه، فيحذد، كذن وراء ذلذك: النذدإ فيتذوف علذ

 هللا. 

تذذالوا: عن أحذذد كنذذار الذذوتراء فذذي العصذذر العناسذذي كذذر بموكنذذه العظذذيم فذذي 

،ريذق، ف ذذان النذذاس يسذذيلون: كذذن وذذاحب دذذا الموكذذب؟ كذذن دذذذا؟ كذذن دذذذا؟ 

ف ا س اكذرأل فذي الطريذق تالذس لاذم: أتصذروا، كذن دذذا؟ كذن دذذا؟ دذذا رجذو 

                                        

رواه أحمد، وابن كاجه، والحاكم، وتال: وذحيح اإلسذنا ، ووافقذه الذذدني، وتذال الشذي   (33)

( الحذذديث 2/822) «المنتقذذل كذذن كتذذاف التر يذذب والترديذذب» ذذاكر: عسذذنا ه وذذحيح. 

(1932.) 

رواه أحمد، وأوحاف السذنن، وابذن حنذان، والحذاكم والذدارتطني، والنياقذي، كلاذم كذن  (34)

ودذو  وذلل هللا اليذه وسذلمحديث اند الرحمن بن يعمر الديلمي، تال:  ادت رسذول هللا 

 الحل »واتف بعرفات وأتاه  اس كن أدذو  جذد، فقذالوا: يذا رسذول هللا كيذف الحذج؟ فقذال: 

 «المقاوذد الحسذنة» «.حجله بله  ل  فقل  جملع، ليلة نم الفج  صِة قب  جاء من ع فة،

 .(394الحديث )
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ااكذذة كجذذد  سذذقت كذذن اذذين هللا، فذذابتاه هللا تعذذالل بمذذا تذذرون، تظنذذون أن دذذذا

واظمذذة، دذذذا رجذذو سذذقت كذذن اذذين هللا، فنلذذر ذلذذك الذذوتير تولذذة دذذذه المذذرأل، 

 فرجا بعد ذلك علل بيته، واسترنل ان الوتارل، و ير كن حياته كلاا ب لمة.

كلمة يم ن أن ترير الحيال، كنظر، لو رأيس كنظر جناتل أكاكذك، لذو رأيذس 

صر، فإذا دو جثذة أكاكذك   أحد أودتائك أو أتربائك وتد كان كوء السما والن

يحرك ساكنًا، و  يستطيا  ذيئًا، لذو رأيذس القنذور وذدنذس علذل وا ي المذوتل، 

ورأيس دناك األكراء وال نراء والوتراء وأوذحاف المايذين، أيذن وتاراتاذم؟ 

 وأين رئاساتام؟ وأين عكاراتام؟ وأين كايينام؟ 

ريذر كذن حياتذه، كلمذذة كنظذر واحذد يذراه اإل سذان بقلنذه   بعينذذه، يم ذن أن ي

يسمعاا وتد فتح لاا تلنه، فإذا دي ترير كجرى حياته كلاا فينتقو كذن حذال علذل 

 حال.

رؤيا يرادا بعذض النذاس، كثيذر كذن الصذالحين تذاف بسذنب رؤيذا ربدذا فذي 

  ينار. بن كالك وكه، فريرت كن سلوكه، و يرت كن حياته، كما ح وا ان 

والل كو حال، عن اإل سذان اليذه أن يعذين  نسذه، يعذين  نسذه الذل حذدو، 

دذذذا النذذدإ، كيذذف يعذذين  نسذذه؟ يتذذذكر حذذق هللا تعذذالل اليذذه، وفضذذو هللا تعذذالل 

 ن ۡعَمل َ   َعُل ُّوا   َوإ ن...}اليه، ودو فضو اظيم   يحصيه اذدل، و  يحذيت بذه حذدل 

ب ء هللا التي ترمره كذن تر ذه علذل تدكذه،  . يتذكر[18: ]النحو ...{  ُۡحُص َهآَٰ  لَ  ٱلِلَّ  

كنذ كان في الماد وذنيًا، بذو كنذذ كذان جنينًذا فذي بطذن أكذه، وعحسذان هللا عليذه، 

 وفضله اليه، لم ينارته لحظة كن الزكن.

يتذكر دذا، ويتذكر بجوار ذلك، كا يصدر كنه كن كعصذية، خيذر هللا تعذالل 
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ل عليذه بنعمذه ودذو الرنذي انذه، عليه  اتل، و ذره علذل هللا وذااد! يتحنذب تعذال

 ويتنرض دو علل هللا سنحا ه بمعصيته، ودو أفقر  يء عليه!

يتذكر المعصية، و  إ المعصية، وبمار المعصية في الذد يا وا خذرل، فاذي 

كجلنذذة ال سذذران، دذذي النضذذااة ال اسذذدل التذذي لذذيس كذذن ورائاذذا علذذل النذذوار، 

 وال سار، في الد يا تنو ا خرل.

للمعصذذية أكثذذر كذذن كائذذة ضذذرر كذذن  رضذذي هللا انذذهبذذن القذذيم ذكذذر اإلكذذاإ ا

الجذذواف ال ذذافي لمذذن »األضذذرار وا مذذار فذذي األولذذل تنذذو ا خذذرل، فذذي كتابذذه: 

 .(35)«سيل ان الدواء الشافي

كو كا ترى كن  رور في  نسك أو أدلك أو كالك أو ولذدك أو أوذدتائك أو 

 ، سننه المعصية. المجتما كن حولك، كو كا أواف الناس كن فسا  وا حال

عن هللا   ينزل الناء الل الناس ا تقاًكا كنام، بو ع مذا ينذزل الذيام العقوبذة 

يقَُه  ٱلنَّلاس   أَۡيل    َكَسبَۡ   ب َما َوٱۡلبَۡح    ٱۡلبَ     ف ي ٱۡلفََسادُ  َرَه َ }تي ينًا لام بما فعلوا:   ل يُلي 

لُ ا   ٱلَّي   بَۡعضَ  عُ نَ  لَعَلَُّه ۡ  َعم   . [41: لروإ]ا {يَۡ ج 

 أ ظروا علل التعنير القرب ي: 

يقَُه } لُل ا   ٱلَّلي   بَۡعلضَ  ل يُي  لبَ ُ  َوَملآَٰ }  يعذاتنام ب ذو  ذيء املذوه  {َعم  لن أََصَٰ  م  

يبَة   ي ُ ۡ  َكَسبَۡ   فَب َما مُّص   .[30: ]الشورى {َكث ي    َعن َويَۡعفُ ا   أَۡي  

                                        

كذا تقذول »، وتذد ألنذه ابذن القذيم ر ًا الذل سذ ال كنذا ه: «الذداء والذدواء»ويسمل أيًضذا:  (35)

س أجمعين، في رجو ابتلي بنليذة، والذم أ اذا عن رضي هللا اناالسا ل العلماء، أئمة الدين 

ه، وتد اجتاد فذي  فعاذا اذن  نسذه ب ذو ،ريذق، فمذا استمرت به أفسدت اليه   ياه وبخرت

، وراا ابذن القذيم «تزا  ع  توتدًا و دل، فما الحيلذة فذي  فعاذا؟ وكذا الطريذق علذل كشذناا؟

 يش   الداء بماارل وحذق، ويصف الدواء الناجح، كستلاًما  صو، ال تاف والسنة. 
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ا خذرل، عذا وذنرت تذكر   إ المعصية ...   إ المعصذية فذي الذد يا وفذي 

، دذو تتحمذو اذذاف القنذر؟ خرلالل بماردا في الد يا، فا ظر علل بماردا في ا 

 دو تتحمو كا في الموتف يوإ القياكة؟ دو تتحمو كا في جانم والعياذ باهلل؟

تذكر الموت وس رته، وتذكر القنر وضمته، وتذكر الحساف و تته، وتذذكر 

وتذذذكر الجنذذة وكذذا فياذذا كذذن  عذذيم، الموتذذف وتحمتذذه، وتذذذكر الذذرف و ضذذنته، 

 وتذكر النار وكا فياا كن ألوان العذاف وال زي، تذكر دذا كله. 

تذكر ع ك   تستطيا أن تحتمو حر الشذمس فذي يذوإ وذائف، تذذكر أ ذك   

تستطيا أن تحتمو لد ة كصناا تضا أونعك اليه، ف يف تقذوى الذل جحذيم 

 الل أن تندإ.  وتو دا الناس والحجارل؟ تذكر دذا كله ليعينك

اإل سان العاتو عذا ارا أن  يئًا كا يضره، وياد ه بال طر، فا بذد كذن أن 

يقلا انه، أ  ترون اإل سان الذي ااة امره كذدخنًا، المنتلذل باذذه ا فذة التذي 

تيكو المال والصحة واألاصاف، عذا تال له الطنيذب وتذد أوذيب بقلنذه: عكذا أن 

اتك في خطر، كاذا ينعو دذذا اإل سذان؟ ع ذه تقلا ان التدخين، وعكا أونحس حي

  ي ا،ر بحياته عذا كان انده ذرل كن اقو، ع ه يقلا اذن التذدخين الذذي اذاة 

ودو علنه، واا ته التي استمسك باا اشرات كن السنين في امذره، وكذم رأينذا 

كذذن دذذ  ء كمذذن اذذاة أربعذذين سذذنة أو أكثذذر أو أتذذو، أتلذذا اذذن التذذدخين، ألن 

 : التدخين كاد  لصحتك، وخطر الل حياتك. الطنيب تاله له

، بذو عذا ولل هللا اليه وسذلمفإذا تال ،نينك األاظم، عذا تال لك رسول هللا 

تال هللا تعالل لك: عن المعاوذي خطذر الذل   يذاك وبخرتذك، خطذر اليذك فذي 

الحال، وخطر اليذك فذي ا سذتقنال، أفذا تصذدق دذذا الطنيذب؟ أفذا تقلذا امذا 
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ة حق هللا، وكن التقصير في جنب هللا، وكن عضذااة حقذوق أ س فيه كن عضاا

الناس؟ دذا دو الذي يننري أن يستحضذره اإل سذان: النذدإ، ا حتذراق، التحسذر 

 الل كا كضل كنك، دذا دو حقيقة الندإ.

وتد تال بعض الصالحين: حقيقة الندإ أن تضيق اليك األرض بما رحنذس، 

ك، كمذا ووذف هللا تعذالل  نسذية حتل تظن أن   ترار لك، وتضيق اليك  نسذ

، التذذي سذذميس السذذورل بووذذنام: سذذورل «التوبذذة»أولئذذك التذذائنين فذذي سذذورل 

ثَللة   َوَعلَلل }، تذذال: «التوبذذة» ينَ  ٱلثَّلََٰ َٰٓ  ُخل  فُلل ا   ٱلَّللي   ب َمللا ٱۡۡلَۡرضُ  َعلَللۡيه  ُ  َضللاقَۡ   إ ذَا َحتَّلل َٰ

 ...}الذذل سذذعتاا كذذين الذذد يا أوذذنحس كي اذذا أضذذيق كذذن حلقذذة خذذاتم  ...{ َرُحبَللۡ  

ا   أَنفُُسُه ۡ  َعلَۡيه  ۡ  َوَضاقَۡ   َ  لَّ  أَن َوَرنُّ َٰٓ لنَ  َمۡلَجأ َٰٓ  ٱلِلَّ   م  فوتنذوا  [118: ]التوبذة ...{ إ لَۡيله   إ لَّ

 الل بابه كسترنرين تائنين  ا كين. 

 دذه دي  نسية التائب الحقيقي. 

ثذا ي ودذو: العذزإ المصذمم، أن يعذزإ اإل سذان الذذي ابتلذي مم ييتي الذركن ال

وذذلل هللا اليذذه بالمعصذذية، وكذذو النذذاس كنتلذذون بالمعاوذذي، كمذذا تذذال الننذذي 

 كذن أحد ي لو  . (36)«الت اب ن الخطائين وخي  خطاء، آد  ابن ك »: وسلم

كطاذًرا،  ب، ألن هللا تعالل خلقه د ذذا، لذم ي لقذه كلً ذا الذ كن ي لو و  ال طي،

سسذس  نسذه أخطذي، فذا اجذب أن ي طذك   إولم يجعله  نيًا كعصوًكا، فسيد ا ب

 أبناؤه. 

                                        

رواه التركذذذي، وابذذن كاجذذه، والحذذاكم وتذذال: وذذحيح اإلسذذنا ، وحسذذنه األلنذذا ي فذذي  (36)

، الحذديث 2/820) «المنتقي كن كتذاف التر يذب والترديذب. »«وحيح الجاكا الصرير»

1927.) 
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ودنا ييتي العزإ الذل تذرك الذذ ب، الذل اجتنذاف المعصذية، الذل أن ينذدل 

حياته، ويستندل بصذنحته وذنحة جديذدل، الصذحائف التذي سذو تاا المعاوذي، 

ذ ب، وينذدأ دذذا بعذزإ ... يريد أن يمألدا بيامال والحة، فيتذرك ويقلذا اذن الذ

ازإ جاتإ ... ازإ أكيد ... ازإ كصمم ... عرا ل توية: أ  يعو  علذل المعصذية 

كما   يعذو  ا للذنن علذل الضذرع، د ذذا يقذول العلمذاء، دذو عذا خذرج اللذنن كذن 

؟ ود ذذا يننرذي أن ي ذون ليااضرع الناتة، أو النقرل، أو الشال، يم ن أن تعيده ع

 ،اق بات بينه وبين المعصية.  ازكه سااة التوبة:

عكا عذا فو كتر  ًا، يقدإ رجذًا ويذ خر أخذرى، يريذد أن يتذوف ول نذه يحذن 

علذل المعصذية، كذا تال يشذعر بحذذاول المعصذية، وبلذائذذ المرذاكرات الماضذذية 

واألياإ ال اليذة،   تال دنذاك  ذوع كذن التعلذق بتلذك األيذاإ السذو ، فاذذه ليسذس 

 أ  يعو  علل المعصية أبدًا. توبة، التوبة ازإ كصمم

ربما يعزإ ازًكا أكيدًا وكصذمًما، ول ذن اإل سذان ضذعيف، يحذد، بعذد ذلذك 

 أن يضعف وتزل تدكه،   يضر دذا في التوبة. 

الماذذم سذذااة التوبذذة أن ي ذذون انذذده دذذذا التصذذميم الم كذذد، فذذإن ضذذعف بعذذد 

كذن أن  ذلك، وأ رته  نسه، و ره  ذيطا ه، وسذقت فذي دذول المعصذية، فذا بذد

 َرلَۡمنَلآَٰ  َربَّنَلا قَلالَ }يستحد، توبة جديدل، وأن يقول كذا تذال أبذوه ب إ وأكذه حذواء: 

لل ۡ  لَّلل ۡ  َوإ ن أَنفَُسللنَا للنَ  لَنَُ لل نَنَّ  َو َۡ َحۡمنَللا لَنَللا  َۡغف  ينَ  م  لل   س 
. ود ذذذا، [23: ]األاذراا {ٱۡلَخَٰ

 كلما أحد، ذ نًا سارع علل التوبة وا سترنار وهللا  نور رحيم. 

إن عبل ًا »يقذول:  ولل هللا اليه وسلمروى أبو دريرل أ ه سما رسول هللا 

 عبل   علل : ربله له فقال فاغف ۦ، ذنبًا أذنب  إني رب أصاب ذنبًا فقال: يا
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 أصلاب ثل  هللا، شاء ما م   ث  له، فغف  به، ويأخي الين ، يغف  ربًا له أن

 آخل  ذنبًلا أذنبل  إني رب يا: فقال - بخر ذ نًا أذ ب مم: تال وربما - آخ  ذنبًا

 فغفل  بله، ويأخلي اللين ، يغفل  ربًلا لله أن عبل   عل : ربه قال لي، فاغف 

 بخذر ذ نًذا أذ ذب مم: تال وربما - آخ  ذنبًا أصاب ث  هللا، شاء ما م   ث  له،

 ربًا له أن عب   عل : ربه قال لي، فاغف ۦ ذنبًا أذنب  إني رب، يا: فقال -

 .(37)«شاء ما فليعم  لعب   غف ت: ربه فقال به، ويأخي الين ، يغف 

فاو يسارع علل التوبة، ولن يرلق هللا بابه انذه، لقذد تيذو لسذعيد بذن المسذيب 

بُُّ لل ۡ اذذن ذلذذك فقذذال: فذذي ذلذذك  ذذزل تذذول هللا تعذذالل:  لل ُۡ    ف للي ب َمللا أَۡعلَلل ُ  }رَّ  إ ن نُفُ س 

ينَ   َُ  نُ ا   ل ح  ِ نَّهُ  َصَٰ ب لينَ  َكلانَ  فَ
الرجذو « األواف». تذال: [25: ]اإلسذراء ا{َغفُل ر   ل ۡۡلَوََّٰ

تذدل « أواف»يذ ب مم يتوف، مذم يذذ ب مذم يتذوف، ألن دذذه الصذرية ... وذيرة 

الل ال ثرل، أي أ ه كثير األوبة علذل هللا، فذيم ن أن يعثذر مذم يذناض، وي طذك 

مذذم يحذذاول التصذذويب ود ذذذا، فاذذو   ييذذيس كذذن روا هللا، ول ذذن الماذذم كذذو 

كصمًما الل ادإ العو ل، دذذا ركذن مذان، األدمية أن ي ون اند التوبة ااتًكا و

 وكام، وضروري للتوبة النصوا. 

الذذركن الثالذذث: أكذذر يتعلذذق بذذالجوارا، ودذذو أن يقلذذا بالنعذذو اذذن المعصذذية 

التي كان يقترفاا كن تنو، دذا الندإ وذلك العذزإ   بذد كذن أن ي ذون لامذا أمذر، 

وكلمذا ذكردذا سذيل أمردما دو اإلتاع ان المعصية، والنعد اناا، وكراديتاا، 

هللا المرنرل، ورجاه الجنة، وخاا النار، دذا دو  ين اإل سذان المذ كن التائذب: 

 أن يقلا بالنعو ان المعصية. 

                                        

(، 821 - 2/820« )المنتقذذي كذذن كتذذاف التر يذذب والترديذذذب»رواه الن ذذاري وكسذذلم  (37)

 (.1928الحديث )
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بذذو   ي تنذذي بذذاإلتاع، ول نذذه يعمذذو الصذذالحات فذذي كقابذذو السذذيئات التذذي 

 السليتة وا بلع»اتترفاا، حتل يندل هللا سيئاته حسنات، وتد جذاء فذي الحذديث: 

للي    يُللۡيه ۡبنَ  ٱۡلَحَسللنََٰ    إ نَّ  ...}: العظذذيم هللا ووذذدق، (38)« محهللا ةالحسللن  {ات    ٱلسَّ

 . [114: ]دو 

وليحاول أن يمحو السذيئات بيضذدا دا كذن الحسذنات، عذا كذان تذد أكذو كذاً  

كن حراإ، يحاول أن يتصذدق بمذال كذن حذال، عذا كذان كثيذر الرينذة للنذاس ... 

يذكردم بسوء، يجعو لسا ه يسترنر اللمذ كنين والم كنذات، ويذذكر أدذو ال يذر 

ول أن يعمذو في كو كجلس بما يستحقون، عذا كذان تذد فعذو كعصذية كعينذة يحذا

،ااذذة بضذذددا، عذا كذذان يقذذرأ كتنًذذا ر يئذذة يحذذاول أن يقذذرأ كتنًذذا  ينيذذة وكتنًذذا 

وذذالحة، عذا كذذان ينشذذر الناحشذذة يحذذاول أن ينشذذر النضذذيلة، ود ذذذا يحذذاول أن 

ل َ  َوَءاَملنَ   َلابَ  َمن إ لَّ  ...}يجد  عيما ه كن جديد، القربن ال ريم يقول:  ِ   َوَعم   َعَمل

ا للل ح    َصَٰ
َٰٓ لََٰ لُ  ت للكَ فَأُو  ُ  يُبَلل    ،  ائًمذذا تقتذذرن التوبذذة [70: ]النرتذذان ...{ َحَسللنََٰ    ا  ه  ۡ   َسللي    ٱلِلَّ

 باإليمان والعمو الصالح. 

ت ذذدة  - وخصوًوذذا ال نذذائر - ؟ ألن المعاوذذي«تذذاف وبكذذن»لمذذاذا تذذال: 

اإليمان، وتنال كنه، الل تدر المعصية وكنردذا، وعذا تذاف اإل سذان يحذاول أن 

وأن ينني دذا اإليمان كن جديد، ولذلك جاء في الحذديث الصذحيح  يجد  عيما ه،

 السلارق يسل ق ول ملؤمن، وهل  يزني حين الزاني يزني ل»المتنق اليه: 

                                        

 «... كنل  حيثملا هللا ا لق»حسنه اذن أبذي ذر وكعذاذ بذن جنذو، وأولذه: رواه التركذي و (38)

(، 236، 177، 158، 5/123ورواه أحمذذذد ). «حسلللن بخللللق النلللاس وخلللالق»وبخذذذره: 

، وأفاض ابن رجب في  رحه «األربعين النووية»( ودو كن أحا يث 2/323والداركي )

 «.جاكا العلوإ والح م»في الحديث الثاكن اشر كن 
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 وهلللل  يشلللل بها حللللين الخملللل  يشلللل ب ول مللللؤمن، وهلللل  يسلللل ق حللللين

 اإليمان الحقيقي ... ال اكو ... الصا ق.  ك كنًا ليس أي ،(39)«مؤمن

عيما ذه وجرحتذه، فاذو   بذد أن يذداوي دذذه الجذراا دذه ال نائر خد س كن 

 ودذه ال لوإ بالتوبة وباإليمان.

يعمو األامال الصالحات بعد أن كان يعمذو األامذال « بكن وامو والًحا»

السيئات، فاذا دو األكر اإليجذابي، أن ينذدأ فيعمذو األامذال الصذالحة يمذأل باذا 

 وحائنه كن جديد. 

 وازإ، وعتاع.دذه دي التوبة النصوا:  دإ، 

عذا فعذذو ذلذذك، فذذإن هللا اعذذا أدذذو ألن يتذذوف اليذذه، وأن يجعلذذه كذذن أدذذو 

َ  إ نَّ  ...}كحنتذذه:  لل ُّ  ٱلِلَّ ب ينَ  يُح 
لل ُّ  ٱلتَّلل ََّٰ ينَ  َويُح  لل   ، تذذال بعذذض [222: ]النقذذرل {ٱۡلُمتََطه  

الصذذالحين: سذذيلس هللا اذذدل سذذنين أكذذًرا سذذاًا ولذذم أره اسذذتجاف لذذي! فقذذال لذذه 

بعضام: وكاذا سيلته؟ تال: سيلته أن يتوف الي ... أن يرتتنذي توبذة  صذوًحا، 

تذذال: أتظذذن دذذذا األكذذر سذذاًا أو دينًذذا؟ أتذذدري كذذاذا تسذذيل هللا؟ ع ذذك تسذذيله أن 

َ  إ نَّ }عالل يقذول: يحنك، ع ك تطلب كحنة هللا، أل ه هللا ت ل ُّ  ٱلِلَّ ب ينَ  يُح 
ل ُّ  ٱلتَّل ََّٰ  َويُح 

ينَ  لل   ، في ذذس تطلذذب  رجذذة كذذن الذذدرجات العلذذل ... كنزلذذة كذذن المنذذاتل {ٱۡلُمتََطه  

التي   تتطذاول علياذا األانذاق: أن يحنذك هللا، وعذا أحنذك هللا كذان سذمعك الذذي 

 .... أونحس ربا يًا (40)تسما به، وبصرك الذي تنصر به

                                        

لن ذذاري، وكسذذلم، وأبذذو  او ، والتركذذذي، والنسذذائي، اذذن أبذذي دريذذرل، وا ظذذر: رواه ا (39)

 (.1399(، الحديث )2/615« )المنتقل كن كتاف التر يب والترديب»

، أن رسذول هللا رضذي هللا انذهيشير علل الحديث الذذي رواه الن ذاري اذن أبذي دريذرل  (40)

 وملا، بلالح ب آذنتله فقل  وليًلا للي علاد من: قال  عال  هللا إن»تال:  ولل هللا اليه وسلم
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 :  دإ، وازإ، وعتاع، دذه أركان التوبة. لتوبةا

 أكا  رو،اا فاي: أن تر  المظالم علل أدلاا، والحقوق علل أوحاباا. 

 تنقسم الذ وف علل أتساإ: ورائر، وكنائر.

الصرائر ت نردا الصلوات ال مذس، والجمعذة علذل الجمعذة، وركضذان علذل 

 إ ن}، كمذا تالذه تعذالل: ، بو الصرائر ي نردا كجر  اجتناف ال نائر(41)ركضان

ۡل ُ  ا   ُ ۡ   َسلي    َعلن ُ ۡ  نَُ ف  ل ۡ  َعۡنلهُ   ُۡنَهلۡ نَ  َملا َكبَلآَٰئ  َ   َۡجتَن بُ ا   ِ   َونُلۡ خ  لۡ َخ لا{ مُّ يم  : ]النسذاء َك  

 ، أكا ال نائر فا ت نردا ع  التوبة. [31

 ول ن ال نائر  واان: حقوق هلل، وحقوق للعنا . 

تتعلذذق بتذذرك المذذيكورات، كثذذو أن ت ذذون تذذد تركذذس دنذذاك حقذذوق هلل اليذذك 

الصال، أو ت ون تد تركس الصياإ، أو  حو ذلك، ودناك حقوق هلل تتعلق بنعذو 

المحظورات، عذا تركس المحظورات تائنًا علذل هللا، فقذد ابيضذس وذنحتك، أكذا 

تذذرك المذذيكورات فنيذذه كذذاإ وكذذاإ، السذذنوات التذذي كذذرت كذذن امذذرك  ون أن 

 أن تصوإ، كاذا تصنا فياا؟تصلي، أو  ون 

دنالك اختلف العلماء: دو ي  ي كذو كذا فاتذه، ولذو كا ذس اشذرات السذنين؟ 

وكيذذف يسذذتطيا؟ ودنذذاك رأي يقذذول: عن كذذا فذذات تذذد ا تاذذل، و  أكذذو فذذي أن 

                                                                                             

 حتل  بالن اف  إلي يتق ب عب   يزال ول عليه، افت ضته مما إلي أح  عب   إل   ق ب

 يلبط  التي وي ۦ به، يبص  الي  وبص ۦ به، يسمع الي  سمعه كن  أحببته فِذا أحبه،

ودذذو  «ۡلعيينلله اسللتعاذني ولللتن ۡلعطينلله، سلألني ولللتن بهللا، يمشللي التللي ورجللله بهلا،

 .«األربعين النووية»الحديث الثاكن والثامون كن 

، وتذد تقذدإ رضذي هللا انذهيوكك علل الحديث الذذي رواه كسذلم و يذره اذن أبذي دريذرل  (41)

 (.27ذكره في )،



 62 الجزء األول -خطب الجمعة 

 يقضل كا فات. 

كعركذذذة جدليذذذة بذذذين المذذذذادب الم تلنذذذة فذذذي تضذذذاء النوائذذذس كذذذن الصذذذال 

دو الرأي الذي يقذول: عذا كذان تذد كضذس  والصياإ، ولعو الرأي الذي أرجحه،

اليه سنوات وسنوات، فاألولل أن ي ثر كن الطااات وكن النوافذو، ويحذر، 

بقية امره الل أ اء النرائض الل أكمو وجذه، ويسذترنر هللا لمذا كضذل، لعذو 

 دذا دو األولل وخصوًوا في تضاء الصلوات.

حقذوق للعنذا ؟ و  وأكا حقوق العنا  فاي المش لة، كيف تتوف وفي رتنتذك 

يم ن أن تقنو التوبة والعنذا  يطالنو ذك بحقذوتام، وخصوًوذا الحقذوق الماليذة، 

وكناا حق الزكال، ألن الزكال حق هلل وحق للنئات التي جعلاا هللا أدًا لاا، كذن 

 النقراء والمساكين والراركين وأبناء السنيو. 

تكال لم ت  دذا، ل ي تصح توبتك،   بد أن تحسب كا كضل كن السنين كن 

اكسذذذك تلًمذذذا و فتذذذًرا، أو دذذذات بلذذذة كذذذن ا  ت الحاسذذذنة، واحسذذذب أكوالذذذك 

 بالتقريب، كم اليك فيما كضل كن السنين؟ 

دو وحس توبتك فت رج كا اليك أيًا كان المنلذر؟ أإ أن الذد يا تصذنح أكنذر 

اندك كن ا خرل؟ فإذا وجدت المنلر كنيذًرا تركذس التوبذة، عذا كذان المذال أاذز 

ندك كن الجنة، فافعو ذلك، وعذا كا س الجنذة أاذز وأ لذل، فذيخرج كذن كالذك ا

 كا وجب اليك ولو اشس فقيًرا. 

حقذذوق النذذاس، عذا كنذذس تعذذرا أوذذحاف دذذذه الحقذذوق فذذر  علذذيام حقذذوتام، 

 وعذا كا وا تد كاتوا فر ل علل ورمتام. 

، لذيس الحقوق المالية في اإلساإ   تسقت بالتقا إ،   تسقت بمضذي السذنين
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بعد اشذر سذنين، و  اشذرين، و  مامذين، تقذول: دذذا ا تاذل،  ، سذيظو فذي 

رتنتذذك، ابحذذث اذذن أوذذحابه، فذذإذا أايذذاك أكذذردم ولذذم تعذذرفام، أو كذذا وا  يذذر 

كحصذذورين، كالتذذاجر الذذذي يرذذ ، أو ينيذذا ويطنذذف، أو ... أو ... علذذ ، فلذذم 

 ألوا الناس في امره، كا يصنا في دذا؟ 

الم بالتقريب، ويتصدق بذذلك اذن أوذحاباا   يتصذدق ع ه يحسب دذه المظ

اذذن  نسذذه، أل ذذه لذذيس دذذو كالذذك المذذال الحذذراإ، دذذذا المذذال الحذذراإ كلذذك أدلذذه 

، حيذث رضذي هللا انذهوأوحابه، ول ن يتصدق اذنام، كمذا فعذو ابذن كسذعو  

وكا س النقو  النضية توتن في ذلذك  - ا ترى جارية كن رجو، و خو يزن له

بحث ان الرجو فلم يجذده، و ذا ى: يذا وذاحب الجاريذة ...  فلما خرج - الوتس

يا رجو، وفذو ينحذث انذه سذنين حتذل يذئس كنذه، مذم تذال: اللاذم ع ذي أتصذدق 

بثمن الجارية ان دذا الرجذو، فذإن رضذي يذوإ القياكذة فلذه أجذر دذذه الصذدتة، 

وعن لذذم يذذرض فيجردذذا لذذي، ولييخذذذ كذذن حسذذناتي بقذذدر كالذذه، د ذذذا فعذذو ابذذن 

 . انهرضي هللاكسعو  

يذذوإ القياكذذة يتعاكذذو النذذاس بعملذذة واحذذدل، لذذيس دنذذاك  ردذذم و   ينذذار، و  

لاير، و   و ر، العملة الوحيدل في ذلك اليوإ دي الحسنات والسذيئات، و  بذد 

 لَّ  ...}ل و ع سان أن ييخذ حقه،   تساكح و  تناتل، فاو يوإ األ ا ية والنر يذة 

لل    يَۡجللز   ۦ   َعللن َوال  ۦ   َعللن َجللاز   ُهلل َ  َمۡ لُلل د   َولَ  َولَلل   لل   . كذذو [33: ]لقمذذان ...{ ا  َشلليۡ  َوال 

 اكر  يقول:  نسي  نسي،   يتناتل ان الحسنة فلعو كيزا ه ينقصاا. 

ولذلك ف و واحد يطلب حقه، وكم ييخذ الحق و   قو ، و  فلذوس، ع  دذذه 

ا حقذوتام، وعكذا الحسنات والسيئات؟ فإكا أن ييخذوا كن حسذناتك حتذل يسذتوفو

 أن يحملوك كن سيئاتام عذا اجزت حسناتك ان الوفاء بالحقوق. 
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أ ذه  وذلل هللا اليذه وسذلم  بد كذن ر  الحقذوق علذل أدلاذا، جذاء اذن الننذي 

 هللا سذنيو فذي يقتذو الذذي الشذايد. (42)«الل ين إل ذنل  ك  للشهي  يغف »تال: 

ت نر انه خطاياه، الشاا ل ك نرل للذ وف، الشاا ل في سنيو هللا أالل كا يتمنذاه 

الم كنذذون ويحروذذون اليذذه، ول ناذذا ت نذذر الذذذ وف ع   ذذيئًا واحذذدًا، كمذذا تذذال 

وذلل ، وفذي الحذديث: عن رسذول هللا «الل ين إل»: ولل هللا اليه وسذلمالنني 

يو هللا، واإليمذذان بذذاهلل أفضذذو تذذاإ فذذيام فذذذكر أن الجاذذا  فذذي سذذن هللا اليذذه وسذذلم

األامذال، فقذذاإ رجذو فقذذال: يذا رسذذول هللا: أرأيذس عن تتلذذس فذي سذذنيو هللا ت نذذر 

 فللي قتللل  إن نعلل ،»: وذذلل هللا اليذذه وسذذلمانذذي خطايذذاي؟ فقذذال رسذذول هللا 

وذلل مذم تذال رسذول هللا  «مل ب  غيل  مقب  محتس ، صاب  وأن  هللا سبي 

: أرأيذس عن تتلذس فذي سذنيو هللا أت نذر انذي تذال «قل ؟ كيف»: هللا اليه وسلم

 صلاب  وأنل  قتلل  إن نعل »: ولل هللا اليذه وسذلمخطاياي؟ فقال رسول هللا 

، (43)«ذلللك لللي قللال جب ائيلل  فللِن اللل ين، إل ملل ب ، غيلل  مقبلل  محتسلل ،

ووذحح لذه: عن الشذاا ل فذي  وذلل هللا اليذه وسذلمجنريو استدرك الل الننذي 

 سنيو هللا ت نر كو الذ وف وتمحودا ع  الديون.

حقوق العنا  المالية دذذه خطيذرل، فذي  ايذة ال طذورل، الحقذوق التذي للعنذا  

 يننري أن تر . 

الحقوق األ بية يم ن لو سان أن يعوضذاا با سذترنار لاذم، والثنذاء الذيام، 

                                        

المنتقذذي كذذن كتذذاف »ب رضذذي هللا اناذذرواه كسذذلم اذذن انذذد هللا بذذن امذذرو بذذن العذذا،  (42)

 (.731)(، الحديث 1/398« )التر يب والترديب

« المنتقذل كذن كتذاف التر يذب والترديذب» رضذي هللا انذهرواه كسلم و يره ان تتذا ل  (43)

 (.732(، الحديث )1/399)
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أن يذذدفعاا علذذيام، أو علذذل ورمذذتام، أو  والذذدااء لاذذم، أكذذا الحقذذوق الماليذذة فإكذذا

 ، أو يستحلام.(44)يتصدق بمثلاا

كا كعنل: يستحلام؟ يذدب ويقول له: يا أبا فان، في أياإ ،يشي و ذروري 

وبعدي ان هللا أخذت كنذك  ذيئًا، أو  لذس كنذك كذذا، وأ ذا أرجذو أن تسذاكحني، 

بد كذن الوفذاء، وعن فإذا ساكحه فقد تناتل ان حقه، وله أجره اند هللا، وع  فا 

 اجز وودتس  يته وتوبته، فإن هللا أدو يرضل انه خصوكه يوإ القياكة.

 التوبة ليسس كاًكا يقال.

دناك ذ ذوف لاذا أدميذة خاوذة: الذذين يذذ نون و  تمذوت كعاذم ذ ذوبام، يذا 

ل سران د  ء، ،وبل لمن عذا كات، كاتس كعه ذ وبذه وكعاوذيه، وويذو لمذن 

 رل.يموت وتظو ذ وبه كستم

أ ظذذذروا علذذذل أوذذذحاف األفذذذاإ والمسلسذذذات واأل ذذذا ي وال تذذذب المليئذذذة 

بال نريات والضا ت، كات أوحاباا ول ناا   تزال تعمو فذي عفسذا  النذاس، 

أفذذرا ًا وجمااذذات، دذذذا دذذو ال طذذر، ولذذذلك الذذل دذذ  ء أن يتوبذذوا كسذذاراين 

 كنا رين، تنو أن يصنح األكر خطيًرا.

ن ينتسذنون علذل النذن، كذن الرجذال والنسذاء، مذم كم يصعب اليل أولئذك الذذي

تدركام الصحول في يوإ كذن األيذاإ فيتوبذوا علذل هللا، كذا كذوتنام ودذم ينظذرون 

فذذي التلنذذاتات وفذذي السذذينمات أ نسذذام  ذذنه ارايذذا، وفذذي المجذذون وال ااذذة 

 والنجور، كاذا ينعلون؟

                                        

 عذا كات أوحاباا و  وار، لام، أو بحث انام فلم يجددم. (44)
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ألامذال كيف ت ون دذه التوبة؟ ع ذه   بذد لاذا كذن امذو وذالح كقابذو دذذه ا

 السيئة.

الذي أضو الناس ب نذره ... بقلمذه ... ب تنذه ... ... بمقا تذه، دذذا عذا أرا  أن 

يتوف، يتوف ول ن ف ره المضلو المنسد المدكر كا تال يعمو املذه، وكذن دنذا 

  ي ني أن يتوف حتل ي طك  نسه، ويتنرأ كن تلك ال تب، ويحذاول كنعاذا كذا 

الننا ات: حذاولوا أن يشذتروا األ ذر،ة التذي استطاع، كما فعو بعض الننا ين و

فياا النسا  القذديم، وأحيا ًذا   يسذتطيعون بذذلك، أل اذا بيعذس ،يلذة العمذر، ولذم 

تعد كلذك أيذديام، فيعجذزون اذن امذو  ذيء، وهللا أالذم بمذدى وذدتام وكذدى 

 اجزدم، ودو أدو المرنرل.

ينَ  إ نَّ }هللا تعالل تال في توبة ال اتمين للعلم:  نَ  أَنَزۡلنَا َمآَٰ  يَۡ تُُم نَ  ٱلَّي   ٱۡلبَي  نََٰ    م 

نَۢ  َوٱۡلُه َىَٰ  هُ  َما بَۡع    م 
تََٰ    ف ي ل لنَّاس   بَيَّنََّٰ ت كَ  ٱۡل  

َٰٓ لََٰ ُ  يَۡلعَنُُه ُ  أُو  نُ نَ  َويَۡلعَنُُه ُ  ٱلِلَّ ع 
 159 ٱللََّٰ

ينَ  إ لَّ  ت كَ  َوبَيَّنُ ا   َوأَۡصلَُح ا    َابُ ا   ٱلَّي 
َٰٓ لََٰ ابُ  َوأَنَا َعلَۡيه  ۡ  أَ ُ بُ  فَأُو  ي ُ  ٱلتَّ َّ ح  : ]النقرل {ٱل َّ

.   تقنو توبتام كا لم يصلحوا وينينوا، أكا أن يقول أحددم: تنس، [160 ،159

 و  يزال كا فات كما فات، فاذه ليسس توبة.

 بد كن عواا وتنيذين، ينذين فيذه ضذال  نسذه أكذاإ النذاس، ويعتذذر الذل 

 اف الشجعان. المأل، وتد فعو ذلك بعض ال ت

التوبة ليسس كلمة تقذال، و   اذوى تذدال، التوبذة امذو اظذيم، ترييذر فذي 

حيذذال اإل سذذان، ترييذذر يتريذذر كذذو  ذذيء فيذذه: ف ذذره، وتلنذذه، واملذذه، وسذذلوكه، 

 وحياته كلاا، دذه دي التوبة.

القديمذة ...  «الشذلة»ولذلك ااكة في التائب: أن تجده تذد  يذر أوذحابه ... 
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عخوان السوء ...  يا،ين اإل س، الذين يشو ون اليذه ازكذه، ويصذدو ه اذن 

 سنيو هللا، ويزينون له المعاوي.

  بد له أن يرير د  ء، ويرير كجلسه، ويرير بيئتذه، حتذل يسذلك فذي اذدا  

 التائنين.

ت بُ نَ }لقد تال هللا تعالل ان التائنين: 
َٰٓ ب  ُونَ  ٱلتََّٰ م   ٱۡلعََٰ لت ُح نَ   ُونَ ٱۡلَحَٰ

َٰٓ عُل نَ  ٱلسََّٰ ك   ٱل ََّٰ

ج  ُونَ 
ُ ونَ  ٱلسََّٰ ف ُظل نَ  ٱۡلُمنَ ل    َعلن   َوٱلنَّلاُه نَ  ب ٱۡلَمۡعُ و    ٱۡۡلَٰٓم  ل    ٱلِلَّ    ل ُحل ُود   َوٱۡلَحَٰ  َوبَش  

ن ينَ   . [112 ]التوبة {ٱۡلُمۡؤم 

 سذذيل هللا تعذذالل أن يتذذوف الينذذا توبذذة  صذذوًحا، وأن يجعلنذذا كذذن التذذائنين 

ين، ع ه اليم تدير وولل هللا الل سيد ا كحمد، وا اذوا رب ذم يسذجب المتطار

 ل م.

 ال طنة الثا ية: 

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

  تالس عسرائيو الدولة المرتصنة المعتدية، تعنث بحقوتنا وكقدساتنا، ر ذم 

، كيذذف ي ذذون السذذاإ وعسذذرائيو   تالذذس «السذذاإ»كذذا يذذداي عليذذه كمذذا يسذذمل 

نثة بمواتناا؟!   تالس تشن ادوا اا في جنذوف لننذان، وكذا تالذس كتشذنثة كتش

تالذذس تعمذذو املاذذا فذذي أبنذذاء الحجذذارل، وفذذي الضذذنة الرربيذذة  بذذالجو ن، و 

و ذذذزل،   تالذذذس تنعذذذو األفاايذذذو، تسذذذنك الذذذدكاء، وت سذذذر العظذذذاإ، وتاتذذذك 

 الحركات،   تالس عسرائيو تنعو دذا.

ل المح مذة الشذراية اإلسذاكية فذي القذدس، وبخر كا فعلس دو ا اتداء ال

وا سذذتياء الذذل الومذذائق المامذذة، التذذي تثنذذس كمتل ذذات المسذذلمين، وكمتل ذذات 
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األوتذذاا اإلسذذاكية، الممتل ذذات العاكذذة، والممتل ذذات ال اوذذة، تريذذد أ  ينقذذل 

انذذد المسذذلمين أي  ذذيء يذذدل الذذل كل يذذتام، وكذذا دذذذا كذذا تلنذذا  لاذذث وراء 

 الساإ.

عسرائيو، عسرائيو   يم ن أن تذ  ف ع  بذالقول، وفلسذطين   يم ذن أن دذه 

تر  ع  بالقول، ع  بالجاا ، دذا كا ااتقده، د  ء المعتذدون الظذالمون   يم ذن 

 أن يس تام ع  كنطق القول،   تول المنطق.

هللا اعا ذكر د  ء الناس في كتابه في كئات ا يات، لم يحدمنا اذن فذارس 

ع  في بيات كعدو ات، أكا بنذو عسذرائيو والياذو ، فقذد حذدمنا اذنام فذي والروإ 

سور وسور، وبيات وبيات، لن ذون الذل بصذيرل كذن أكذردم، والذل بينذة كذن 

 كواتنام، حتل  عد أ نسنا للقائام في يوإ كن األياإ.

 سيل هللا اعا أن ينير بصذائر دذذه األكذة، وأن ياذك لاذا كذن أكردذا ر ذدًا، 

ا خيذذًرا كذذن أكسذذاا، وأن يجعذذو  ذذددا خيذذًرا كذذن يوكاذذا، وأن وأن يجعذذو يوكاذذ

 يحسن ااتنتاا في األكور كلاا.

اللام ا صر ا الل أادائنا أاداء اإلساإ، اللام ر  انا كيذددم، وفذو حذددم، 

وأذدذذب اذذن أرضذذك سذذلطا ام، و  تذذدع لاذذم سذذنيًا الذذل أحذذد كذذن انذذا ك 

وتلوبام الل التقل، و ياتاذا  المسلمين، اللام اجما كلمة دذه األكة الل الادى،

 ٱۡغف ل ۡ  َربَّنَلا}الل الجاا  في سنيلك، وازائماا الل امو ال ير، وخيذر العمذو: 

نَللا ف لليَٰٓ  َوإ ۡسللَ افَنَا ذُنُ بَنَللا لَنَللا ينَ  ٱۡلقَللۡ     َعلَلل  َوٱنُصللۡ نَا أَۡقلل َاَمنَا َوثَب  للۡ   أَۡم   لل   ف   ]بل {ٱۡلَ َٰ

 .[147: امران

ةَ   َوأَق    } لَ َٰ ةَ  إ نَّ  ٱلصَّ لَ َٰ ۡك ُ  َوٱۡلُمنَ      ٱۡلفَۡحَشآَٰء   َعن    َۡنَه َٰ  ٱلصَّ ُ  أَۡكبَُ    ٱلِلَّ   َولَي   يَۡعلَل ُ  َوٱلِلَّ
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 . [45: ]العن نوت { َۡصنَعُ نَ  َما

* * * 
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 داذإ اللذات ... الموت

 ال طنة األولل: 

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

كنا  تحد، ان التوبة، ووجد ا كن اوائق التوبذة ،ذول األكذو ... التسذويف 

... ... اسذذتنعا  المذذوت، ودذذذه بفذذة تلمذذا كذذن سذذلم كناذذا كذذن النذذاس، ولاذذذا كذذان 

وذذلل هللا اليذذه العذذاج لاذذذا أن يذذذكر النذذاس المذذوت، وتذذد أووذذا ا رسذذول هللا 

، ودذو الذذي (45)«المل ت: اللليات هلاذ  ذكل  أكثل وا»بذلك حينما تذال:  وسلم

 ياذإ اللذات ويقطعاا، وينرق الناس اناا.

  بد كن ذكر الموت، دذه حقيقة يارف الناس كناا، ويحذاولون أن ينعذدودا 

ان أذدا ام وتلوبام، وأن يعيشوا ليوكام  ون أن يتن روا في  ددم، ولحيذاتام 

 ون أن يذذذذكروا كذذذوتام، ولذذذد يادم  ون أن يذذذذكروا بخذذذرتام، حتذذذل أن أكثذذذر 

واذذاف وال طنذذاء، أوذذنحوا اليذذوإ   يذذذكرون النذذاس باذذذه الحقذذائق، بمعذذا ي ال

ا خذذرل، بذذالموت وكذذا بعذذده، وكعظذذم أحذذا يثام اذذن كشذذ ات المجتمذذا، امذذا 

يعا يذذذه النذذذاس، و  بذذذيس بذذذذلك، ول ذذذن   يعنذذذي دذذذذا أن ترنذذذو دذذذذه الحقذذذائق 

 الروحية، وأو دا: أن الناس ولدوا ليموتوا.

 لل ذذذراف وابنذذذوا للمذذذوت لذذذدوا

 

 التذذذذراف! علذذذذل يصذذذذير ف ل ذذذذم

لاذذذا كذذان   بذذد كذذن التذذذكير بذذالموت، وتذذد اقذذد اإلكذذاإ الرزالذذي كتابًذذا فذذي  

                                        

 ذرا »أخرجه التركذي، والنسائي، وابن كاجه، وعسنا ه حسن، ولذه  ذوادد يصذح باذا  (45)

 (.5/261للنروي بتحقيق الشاوي  واألر اؤو، ) «السنة
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ذكذر المذوت »، كتذاف: (46)كذن اإلحيذاء« ربذا المنجيذات»، فذي بخذر «عحيائه»

تذال فذي كطلعذه: جذدير بمذن المذوت كصذراه، والتذراف كضذجعه، « وكا بعده

جليسذذه، والقنذذر كقذذره، وبطذذن األرض كسذذتقره، والذذدو  أ يسذذه، وكن ذذر و  يذذر 

والقياكة كواده، والجنة أو النار كور ه، أ  ي ذون لذه ف ذر ع  فذي المذوت، و  

ذكذذر ع  لذذه، و  اسذذتعدا  ع  ألجلذذه، و  تذذدبير ع  فيذذه، و  تطلذذا ع  عليذذه، و  

ب  تعذريج ع  اليذه، و  ادتمذاإ ع  بذذه، و  حذول ع  حولذه، و  ا تظذار وتذذر

 . (47)ع  له

أن يتن ر فذي دذذا المريذر،  - ودذا كصيره ... وتلك ااتنته - جدير باإل سان

الذي يرير اليه فجيل، ويااجمه برته، وأن يجعو كن ذكره جاء لقلنه كن وذدأ 

أ ذه كذان  وذلل هللا اليذه وسذلمالرنلة والقسول، كما جاء في الحذديث اذن الننذي 

 وكذذا هللا رسذذول يذذا: فقيذذو ،«لح يلل ا يصلل أ كمللا  صلل أ القللل ب إن»يقذذول: 

وذلل ، لقذد تذرك فينذا الننذي (48)«المل ت وذك  الق آن  ِوة»: فقال جاؤدا؟

وااظين بليرين:  ا،قًا وواكتًا، فالنا،ق دو القربن، والصذاكس  هللا اليه وسلم

 دو الموت!

 نَۡفل     َلۡ ر   َوَملا ...}  يعرا أحد كتل ييتي الموت، و  أين ي ون المذوت 

اذَا ا    َۡ س  ُ  مَّ َ ٱ إ نَّ   َُم ُت   أَۡرض   ب أَ     نَۡفُ َۢ   َۡ ر   َوَما َغ   ، [34: ]لقمذان {َخب يلُ َۢ  َعل لي    لِلَّ

                                        

الل أربعة أرباع ودي: ربا العنذا ات، « عحياء الوإ الدين»أسس اإلكاإ الرزالي كتابه  (46)

 ربا العنا ات، وربا العا ات، وربا المال ات، وربا المنجيات.

 -عرفذذذة للرزالذذي، كذذذذيًا بت ذذريج الحذذذافظ العراتذذي، ،.  ار الم« عحيذذاء الذذوإ الذذذدين» (47)

 (.4/448بيروت، )

 ذذعب »أخرجذذه النياقذذي فذذي «: ت ذذريج أحا يذذث اإلحيذذاء»تذذال الحذذافظ العراتذذي فذذي  (48)

 (. 1/273كن حديث ابن امر بإسنا  ضعيف )اإلحياء:  «اإليمان
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وكذذذلك   تذذدري أي تكذذن تمذذوت: أتمذذوت  ذذابًا، أإ تمذذوت كاذذًا، أإ تمذذوت 

 ذيً ا؟ تذد تنقذل علذل السذذنعين، وتذد تنقذل علذل المائذذة، وتذد تتجذاوت المائذة، وتذذد 

ت تطف في ريعان  نابك وكقتنو امرك، تد ت ون دذا وتذد ت ذون ذاك، الماذم 

 .«ازرائيو»أ ه ليس اندك وك بمواد الموت، و  تعرا كتل يزورك 

وترينًذا كذن  كم اختطف الموت أبًا كن بنيه، وابنًا كذن أبيذه، وأًخذا كذن أخيذه،

ترينه، وحنينًا كن حنينه، وتائدًا كن جنده، وأستاذًا كن تاكيذه، فلم يسذتطا أحذد 

 أن يدفا انه بننس و  كال و  جاه.

 األحنذذذذذذاف كذذذذذذن الحنيذذذذذذب عن

 ك ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتلس

 

 و  بذذذذذذواف المذذذذذذوت يمنذذذذذذا  

 حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرس

 

 ولذذذذذتاا  يادبالذذذذ تنذذذذرا ف يذذذذف

 

 والذذننس اللنذذظ اليذذه يعذذد كذذن يذذا

 الذذنق  فذذي فًا ا ذذ يذذا أوذذنحس 

 كنرمًسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

 

 اللذذذذذذات فذذذذذي  دذذذذذرك وأ ذذذذذس

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنرمس

 

 لررتذه جاذو ذا المذوت يرحم  

 

 يقتذنس العلذم كنذه كذان الذي و 

فالموت باف وكو الناس  اخله، وكذيس وكذو النذاس  ذاربه، وحذوض وكذو  

 إ لَۡينَللا ثُلل َّ  ٱۡلَمللۡ ت    ذَآَٰئ قَللةُ  نَۡفلل    ُكلل ُّ }النذذاس وار ه، ووذذدق هللا العظذذيم عذ يقذذول: 

َملة    يَۡ  َ  أُُج َركُ ۡ   َُ فَّۡ نَ  َوإ نََّما ٱۡلَمۡ ت    ذَآَٰئ قَةُ  نَۡف    ُك ُّ }، [57: ]العن نوت  ُۡ َجعُ َن{  ٱۡلق يََٰ

حَ  فََمن ةُ  َوَملا فَاَز   فَقَ ۡ  ٱۡلَجنَّةَ  َوأُۡدخ  َ  ٱلنَّار   َعن   ُزۡحز  َٰٓ  ٱۡلَحيَل َٰ لعُ  إ لَّ  ٱلل ُّۡنيَا  ]بل {ٱۡلغُلُ ور   َمتََٰ

 . [185: امران

تد تموت  ابًا وتد تموت  يً ا، ول ذن النتيجذة واحذدل، اذ  كذا  ذئس فإ ذك 

كيذذس، وأحنذذب كذذن  ذذئس فإ ذذك كنارتذذه، واامذذو كذذا  ذذئس فإ ذذك كجذذزي بذذه 

 وكس ول انه، ا  كائة سنة، أو ا  ألف سنة، أليس بخردا الموت؟

 كوتًذذذذا العمذذذذر بخذذذذر كذذذذان وعذا

 

 والطويذذذذذذو تصذذذذذذيره فسذذذذذذواء  
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وكو كن يموت سييتي سااة الموت، ويقول: لو أ ي أبقيذس تلذيًا ألتيذد كذن 

امو الصالحات، عن كذان كذن أدذو الصذالحات! أو أامذو وذالًحا عن كذان كذن 

َٰٓأَيَُّهللا } المنذذر،ين! ودياذذات دياذذات ... دياذذات دياذذات ينَ يََٰ ُ لل ۡ  لَ  َءاَمنُلل ا   ٱلَّللي    ُۡله 

لُ ُ ۡ  ۡك    َعن أَۡولََٰ ُكُ ۡ  َوَلَٰٓ  أَۡمَ َٰ ل كَ  يَۡفعَ ۡ  َوَمن ٱلِلَّ    ذ 
ت كَ  ذََٰ

َٰٓ لََٰ ُ ونَ  هُ ُ  فَأُو  س  لن َوأَنف قُل ا   9 ٱۡلَخَٰ  م 

ا ن َرَزۡقنََٰ ُ  مَّ ۡ  َن ليَٰٓ  لَلۡ َلَٰٓ  َرب    فَيَقُل لَ  ٱۡلَملۡ تُ  أََحل َكُ ُ  يَۡأ  يَ  أَن قَۡب    م   َٰٓ  أَخَّ يل    أََجل    إ لَل َٰ  قَ  

نَ  َوأَكُن فَأَصَّ َّقَ  ينَ  م   ل ح 
ُ  يَُؤخ   َ  َولَن 10 ٱلصََّٰ ُ  أََجلَُهلا   َجلآَٰءَ  إ ذَا نَۡفًسلا ٱلِلَّ  ب َملا َخب يلُ َۢ  َوٱلِلَّ

 . [11 - 9: ]المنافقون { َۡعَملُ نَ 

ِ ذَا ...}عذا جذذذاء األجذذذو فذذذا تذذذيخير  ُ ونَ  لَ  أََجلُُهللل ۡ  آَٰءَ َجللل فَللل  َولَ  َسلللاَعة   يَۡسلللتَۡأخ 

ُم َن{ ، والسذذااة دنذذا ليسذذس السذذااة النل يذذة ... [61: النحذذو ،34: ]األاذذراا يَۡسللتَۡق  

 و  الذزكن كذن لحظذة يسذتيخر   الذزكن، كذن اللحظة ديستين  تيقة، السااة 

 بالموت. تنتاي أن بد   كحدو ل، وأ ناس كعدو ل أياإ العمر يستقدإ.

ااكة الموت: الميا ، عذا ولد اإل سان كان ذلك ااكذة الذل أ ذه سذيموت، 

وكو يوإ ينقضي كن امذره، فقذد ،ويذس وذنحة كذن كتابذه، ولاذذا  عجذب كذن 

الذين يحتنلون بيايا  كيا دم، وكان األولل أن يتن روا في يوإ المذيا ، تذرف 

 العمر.  بجالام، و ق  أاماردم، ف و سنة تنقضي جدار يتادإ كن بنيان

 تصذذذركس عكذذذا باأليذذذاإ و نذذذرا

 

 تتصذذرإ امر ذذا كذذن أ اذذا الذذل

  قطعاذذذذذا باأليذذذذذاإ لننذذذذذرا ع ذذذذذا 

 

 كذذذن جذذذزء كضذذذل يذذذوإ وكذذذو

 العمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر

 

يا ابن ب إ، ع ما أ س أياإ كجتمعذة، كلمذا ذدذب »كان الحسن النصري يقول: 

، أ س كجمواة أياإ، كلما ذدب يوإ ذدذب جذزء كنذك، حتذل «يوإ ذدب بعضك

 يذدب كلك. 
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الموت حوض كورو  ل و الناس، لم ينج كنه  ني، و  ولذي، و  كلذك، و  

 أكير،   أدو الدين و  أدو الد يا. 

األ نياء ذاتوا كرارل الموت، الل كا لام اند هللا كذن اظذيم المنزلذة، تذالوا: 

عن  وًحا سسس، ودو أ،ول األ نياء امًرا، امر في الد يا أكثر كن ألذف سذنة، 

داودم ألف سنة ع  خمسين ااًكا، ادا السنين التذي تنذو الننذول، لنث في توكه ي

، وتذد ح ذوا أن كلذك المذوت حينمذا جذاءه (49)والسنين التي اا اا بعد الطوفذان

أ،ول األ نياء امًرا، كيف وجذدت الذد يا؟ تذال: وجذدتاا كذدار  ليتوفاه، سيله، يا

 لاا بابان،  خلس كن أحددما، وخرجس كن ا خر. 

 د ذا الد يا، األ نياء ذاتوا كيس الموت. 

يوسذذف سسذذس لقذذل فذذي الذذد يا كذذا لقذذل كذذن كحذذن وكذذنح، مذذم أتذذاه هللا الملذذك، 

 قَل ۡ  َرب   }وجعله الل خزائن األرض، مم كان كصيره كذا ح ذاه هللا انذه بقولذه: 

نَ  َءا َۡيتَن ي ن َوَعلَّۡمتَن ي ٱۡلُمۡلك   م  ي    م  ي      َۡأو  ت  ٱ فَاط  َ  ٱۡۡلََحاد  َٰ َ  َول لي    أَنل َ  َوٱۡۡلَۡرض   لسَّلَمَٰ

للَ ة    ٱللل ُّۡنيَا ف للي ۡقن للي اُمۡسللل م    َللَ فَّن ي َوٱۡۡلَٰٓخ  يَن{ َوأَۡلح  للل ح 
، ودذذذا كذذا [101: ]يوسذذف ب ٱلصََّٰ

يننرذذي أن ين ذذر فيذذذه المذذ كن، أن يتوفذذاه هللا كسذذذلًما، وأن يلحقذذه بالصذذذالحين، 

ينَ  َو ََ فَّنَلللا اَصلللۡب    َعلَۡينَلللا أَۡفللل   ۡ  َربَّنَلللآَٰ }ود ذذذذا كذذذان الم كنذذذون يذذذداون:   {ُمۡسلللل م 

 ، د ذا كان دمام.[126: ]األاراا

 وذلل هللا اليذه وسذلموخير األ نيذاء وخذاتمام وخيذرل هللا كذن خلقذه: كحمذد 

ن ل بََش    َجعَۡلنَا }َوَماخا،نه هللا بقوله:  ِ ي ن ٱۡلُخۡل َ   قَۡبل كَ  م   ل ل ُونَ  فَُهل ُ  م   َّ  أَفَ  ُكل ُّ  34 ٱۡلَخَٰ

                                        

ه   إ لَ َٰ  نُ ًحا أَۡرَسۡلنَا َولَقَ ۡ }:  از وجويقول هللا  (49) ينَ  إ لَّ  َسنَة   أَۡلفَ  ف يه  ۡ  فَلَب  َ  قَۡ م  ل َخۡمس   فَأََخليَهُ ُ  اَعام 

ل ُم َن{ َوهُ ۡ  ٱلطُّ فَانُ   .[14: ]العن نوت َرَٰ
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  َوٱۡلَخۡي    ب ٱلشَّ     َونَۡبلُ كُ  ٱۡلَمۡ ت    ذَآَٰئ قَةُ  نَۡف   
، [35 ،34: ]األ نيذاء  ُۡ َجعُل َن{ َوإ لَۡينَلا ف ۡتنَلة  

ي  تُلل نَ  َوإ نَُّهلل  َمي  لل    إ نَّللكَ }وتذذال ك ا،نًذذا لذذه:  َمللة   يَللۡ  َ  إ نَُّ لل ۡ  ثُلل َّ  30 مَّ نلل َ  ٱۡلق يََٰ  َرب  ُ لل ۡ  ع 

ُم نَ   . [31 ،30: ]الزكر { َۡختَص 

يعذذا ي سذذ رات المذذوت، وكذذان انذذده  وذذلل هللا اليذذه وسذذلمكذذان رسذذول هللا 

 أعنلي اللهل »تدا كن كاء، ف ان ييخذذ كنذه، يمسذح باذذا المذاء وجاذه ويقذول: 

وذلل هللا اليذه ، كحمذد (50)«المل ت سل  ات علل  أو المل ت، غمل ات عل 

، (51)«مللن   رجللِن ي عللك كمللا أوعللك إنللي»يذذداو هللا باذذذا ويقذذول:  وسذذلم

ا تن ذي وتقذول: واكذرف أبذاه، فيقذول لاذا رضذي هللا اناذوبجواره ابنتذه فا،مذة 

 .(52)«لي  عل  أبيك ك ب بع  الي  »النني: 

 ، وكات أوحابه.ولل هللا اليه وسلمكات رسول هللا 

رضذي هللا حضرته الوفال، فجلسذس بجذواره اائشذة  رضي هللا انهأبو ب ر 

 : ا في شدت تول القائوانا

 بوجاذه الرماإ يستسقل وأبيض

 

 لألراكذذو اصذذمة اليتذذاكل ربيذذا

، مذذم وذذلل هللا اليذذه وسذذلمفقذذال لاذذا أبذذو ب ذذر كصذذحًحا لاذذا: ذاك رسذذول هللا  

                                        

( وتال: حسذن وذحيح  ريذب، وفذي بعذض النسذ : 978) «الجنائز»رواه التركذي في  (50)

( وفي سذنده 2/465( والحاكم ووححه، ووافقه الذدني )1623 ريب فقت، وابن كاجه )

 انددم: كوسل بن سرجس، تال في التعريف: كستور

للنرذذوي بتحقيذذق الشذذاوي   « ذذرا السذذنة»كتنذذق الذذل وذذحته كذذن حذذديث ابذذن كسذذعو   (51)

 (1432( حديث )5/243واألر اؤو، )

، بذذاف: كذذرض «المرذاتي»رواه الن ذاري و يذذره كذن حذذديث أ ذس بذذن كالذذك فذي كتذذاف  (52)

( ،ذ .  ار 7/755) «فذتح النذاري»(، 4462ووفاته، الحذديث ) ولل هللا اليه وسلمالنني 

 القادرل. -الريان للترا، 
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 أ شدت تول الشاار، وكا س كمن يحنظ كن الشعر ال ثير: 

 اذذن الثذذراء يرنذذي كذذا لعمذذرك

 النتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل

 

 باذا وضذاق يوًكا، حشرجس عذا

 الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدر

 

 َوَجلآََٰءۡت }أي الروا عذا بيلرس الحلقوإ، فقال لاا: بو تولي كا تال هللا تعذالل: 

للكَ  ب للٱۡلَحق     ٱۡلَمللۡ ت   َسللۡ َ ةُ  ل 
ۡنللهُ  ُكنلل َ  َمللا ذََٰ يلل ُ  م  ، ودذذو فذذي دذذذا الوتذذس  [19: ]ق { َح 

 يصحح المناديم، ويقول لاا: يدل الل أن تذكري الشعر اذكري القربن. 

د ذذذا يننرذذي أن ي ذذون اإل سذذان ذاكذذًرا لربذذه فذذي دذذذا الوتذذس، ذاكذذًرا ل تابذذه، 

 خائنًا كن ذ نه، راجيًا رحمة ربه. 

 كيللف»الذذل  ذذاف يحتضذذر فقذذال لذذه:  وذذلل هللا اليذذه وسذذلم خذذو الننذذي 

رسذذول هللا، وع ذي أخذاا ذ ذذوبي، فقذال رسذذول هللا  ؟ تذال: أرجذذو هللا يذا« جل  

 إل المل طن، هليا مثل  فلي عبل  قلل  في انيجتمع ل»: ولل هللا اليه وسلم

، كذذا  اإ اإل سذذان فذي كثذذو دذذذا (53)«يخلا  ممللا وأمنلله ي جل ، مللا هللا أعطلاۦ

المو،ن يرجو وي اا، يرجو المرنرل وي اا ااتنة الذ وف، فذإن هللا سذنحا ه 

 وتعالل سي ون اند حسن فن انده به، سي كنه كما ي اا، ويعطيه كا يرجو.

كرض الموت، فعا ه بعض أوذحابه فقذالوا لذه: أي وكرض أحد الصالحين 

 يء تشت ي؟ تال: أ ت ي كما خلنس كن ذ وبي، تالوا له: وأي  ذيء تشذتاي؟ 

تال:   أ تاي ع  كرنرل ربي، تالوا له: أ   داو لذك ،نينًذا؟ تذال: الطنيذب دذو 

 الذي أكرضني.

                                        

، وتال: حديث  ريب، وفي بعض النسذ : حسذن رضي هللا انهرواه التركذي ان أ س  (53)

المنتقذل كذن ». «وذحيحه» ريب، ورواه ابن كاجه، وابن أبي الد يا، وذكره األلنا ي في 

 (.2112( الحديث )2/875للقرضاوي ) «كتاف التر يب والترديب
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، وذ وباذا ، ف و كا يشرلاا دو لقاء هللااز وجود ذا كا س تلوف كعلقة باهلل 

 التي خلنس، وكرنرل هللا التي ترجودا.

الموت لم يدع  نيًا، ولم يدع وليًا، ولذم يذدع خلينذة، ولذم يذدع كلً ذا، ولذم يذدع 

 أكيًرا، ولم يدع  نيًا، ولم يدع فقيًرا، كلام ور  حوض الموت. 

تالوا: عن دارون الر يد أوابه المرض، فعذرض بولذه الذل أحذد األ،نذاء، 

دذذا للر ذيد، فقذال: وذاحب دذذا النذول كيذ وس كنذه، وبلذر  ودو   يعذرا أن

 ذلك الر يد، فقال: 

 بذذذه يذذذدل الذذذم لذذذه الطنيذذذب عن

 

 تذيخير اإل سذان أجذو فذي  اإ كا

 كالتذه أيذاإ ا قضذس كذا عذا حتل 

 

 العقذذاتير! وخا تذذه الطنيذذب حذذار

الطنيب ع ما يننا ،نه كا  اإ دناك في األجو كتسذا، ول ذن عذا حذان األجذو،  

 عذا كان الداء كن السماء، بطو الدواء، وحار األ،ناء، وكان   بد كن اللقاء. 

أ اطذذي الشذذاار ابذذن الروكذذي  واء  لًطذذا، ف ذذان سذذننًا فذذي كوتذذه، ولمذذا  إ 

 الناس الطنيب الذي ووف له الدواء تال:

 كذور     لطذة لالذ النيذب  لذت

 

 اإلوذذدار اذذن كذذوار ه اجذذزت

 وع مذذا الطنيذذب، يلحذذون والنذذاس 

 

 األتذذذدار عوذذذابة نيذذذبطال  لذذذت

 الطنيب  لت، ول ن القدر لم يرلت، كان   بد كن أن يموت. 

عذا جذذاء المذذوت لذذم يننذذا ،ذذب، ولذذم يننذذا  واء، لذذيس كعنذذل دذذذا أن  تذذرك 

أ زل الشناء، المه كذن المذه، الدواء،   بيس أن  تداوى، فإن الذي أ زل الداء 
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. ول ن الدواء يننا كا  اإ في األجو بقية، فذإذا جذاء المذوت (54)وجاله كن جاله

 لم يننا  يء.

ن يَهۡ  َعن  لي َهلَلكَ  28 َمال يَلۡه   َعن  لي أَۡغنَل َٰ  َملآَٰ } ظر الر يد علل أكنا ذه فقذال:   {ُسلۡلَطَٰ

ان يذداو هللا ويقذول: يذا ، وابنه المذيكون حينمذا جذاءه المذوت، كذ[29 ،28: ]الحاتة

كن   يزول كل ه، ارحم كن تد تال كل ه! وتذالوا اذن انذد الملذك بذن كذروان: 

ع ه حينما كرض كرض المذوت،  ظذر علذل  سذال كذان يرسذو الثيذاف بيذده فذي 

 كشق فقال: ليتني كنس  ساً ، أكو كن كسب يدي يوًكا بيوإ، ولم أل كذن أكذر 

فقذذال: الحمذذد هلل الذذذي جعلاذذم عذا « ا حذذاتإأبذذ»الذذد يا  ذذيئًا! فنلذذر ذلذذك اإلكذذاإ 

 حضردم الموت يتمنون كا  حن فيه، وعذا حضر ا الموت لم  تمن كا دم فيه!

يتمنل د  ء اند الموت أن ي و وا  سذالين أو امذالين، ولذم يلذوا أكذر دذذه 

 الد يا، و  كل اا.

  ظذذر سذذليمان بذذن انذذد الملذذك ال لينذذة األكذذوي يوًكذذا علذذل المذذربل، فياجنتذذه

وورته، وأاجنته  نسه، وتذال فذي  ذرور: أ ذا الملذك النتذي ... الملذك الشذاف، 

و ظر علل جارية له ينذدو أ اذا كذن الصذالحات، فقذال: كذا تقذولين فذي؟ في شذدت 

 تقول:

 تنقذل كنذس لذو المتذاع  عذم أ س

 

 لو سذذذذذذان! بقذذذذذذاء   أن  يذذذذذذر

 ايذذذب فيذذذك رأيتذذذه فيمذذذا لذذذيس 

 

 فذذان! أ ذذك  يذذر النذذاس فذذي كذذان

                                         

 شلفاء، لله أنلزل إل داء ينلزل لل  علز وجل  هللا إن»في الحديث ان ابن كسعو  يرفعه:  (54)

أخرجذذه أحمذذد، وابذذن كاجذذه، وعسذذنا ه وذذحيح،  «جهللله مللن وجهللله علملله، مللن علملله

 بذن القذذيم  «تا  المعذا »، والحذاكم، ووافقذه الذذذدني «توائذذده»ووذححه النووذيري فذي 

 (.14 - 4/13القا ر األر اؤو، ) بتحقيق  عيب األر اؤو،، واند
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 .(55)لملوك، د ذا ال لناء، د ذا األ نياءد ذا 

دو رأيتم أحدًا استطاع أن ي خر الموت يوًكذا، أو سذااة، أو بعذض سذااة؟ 

دو استطاع ذو سلطان أن يردب كلك الموت بسذلطا ه؟ دذو اسذتطاع  نذي أن 

 بشيء كن كاله؟« ازرائيو»ير و 

نيًذا و  فقيذًرا،   وهللا، أخذدم الموت أخذًا، لم يدع كنيًرا و  وريًرا، و   

 و   نيًا و  وليًا، و  ذا سلطان أو ذا مرول، كلام أكلام الموت. 

اذدذذب علذذل المقذذابر، كذذاذا تجذذد فياذذا؟ اذدذذب علذذل وا ي المذذوتل، سذذتجد ال ذذو 

كتساوين في فادر األكر، ال و تد ضمتام القنور، تركوا القصور علل القنذور، 

 هللا سنحا ه وتعالل.تركوا النعيم علل أامالام، علل كجاتال 

دو يتذكر الناس ذلك؟ دو يتعظ الناس بالموت؟ دو يتعظ النذاس بمذن كذات 

كن ببائام وأجدا دم وعخذوا ام وأتربذائام وأحنذائام؟ كذم و انذا كذن النذاس؟ كذم 

 و انا كن أحنة؟ كم و انا كن أترباء؟

 ول ن الناس   يذكرون الموت، كي ام يظنون أ ام فذي الذد يا ك لذدون، ع اذا

 الرنلة، ع ه ،ول األكو، و،ول األكو دو ا فة.

الموت تريب، وأترف كما يتصور الناس، وكو بت تريذب، تذد ي ذون كلمذح 

النصر أو دو أترف، تد ييتي اليك الصناا و  ييتي اليك المساء، وتد تمسذي 

و  تصنح، وتد تلنس الثوف و  تسذتطيا أن ت لعذه، وع مذا ت لعذه يذد  اسذلك، 

 لنيس حاكًا و  تعو  عليه ع  كحموً . وتد ت رج كن ا

                                        

كذن أرا  كعرفذة المزيذذد كذن أخنذار المحتضذذرين كذن ال لنذاء والصذذالحين، فليرجذا علذذل  (55)

 للرزالي. «عحياء الوإ الدين»كن  «ذكر الموت وكا بعده»كتاف 
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دو  عرا دذا كله؟ دو  ذكر الموت؟ دو يذكر بعضنا بعًضذا بذالموت؟ عن 

 الموت دا إ اللذات، ول ن الناس   يذكرو ه.

الموت تريب وتريب جدًا، وخاوة في اصذر ا الذذي ي تطذف فيذه المذوت 

فذذات المرضذذية التذذي النذذاس ودذذم أوذذحاء، بالسذذ تة ... بالذبحذذة ... ب فذذة كذذن ا 

 أونحس كن بفات دذا العصر ... بحا مة كن حوا ، الطرق، باذا أو بريره. 

 كذذذات بالسذذذيف يمذذذس لذذذم وكذذذن

 بريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذره

 

 واحذد والمذوت األسناف تعد ت

ونَ  ٱلَّلي   ٱۡلَمۡ تَ  إ نَّ  قُ ۡ }الموت بت   يستطيا أحد أن ينر كنه:   ۡنلهُ   َف ل ُّ ِ نَّلهُ  م   فَ

ق ي ُۡ    ل    إ لَل َٰ   ُلَ دُّونَ  ثُ َّ  ُملََٰ ل  ك ُّ ُ   َُ  نُل ا   }أَۡينََملا [8: ]الجمعذة ...{ َوٱلشَّلَهَٰ َة   ٱۡلغَۡيل    َعَٰ  يُلۡ ر 

َشليَّ َة بُلُ وج   ف لي ُكنتُ ۡ  َولَۡ   ٱۡلَمۡ تُ   لَبَلَ زَ  بُيُل    ُ ۡ  ف لي ُكنلتُ ۡ  ۡ  لَّل }قُل  [78: ]النسذاء ...{ مُّ

ينَ  ه   إ لَلل َٰ  ٱۡلقَۡتلل ُ  َعلَللۡيه  ُ  ُكت لل َ  ٱلَّللي  ع  ، كذذا  اإ األجذذو تذذد [154: امذذران ]بل ...{ َمَضللاج 

 ا تال فالموت بت.

كان دناك وباء في بلد، ف رج ابن ألارابي كن دذا النلد فذراًرا كذن المذوت 

الذي فيه، وذدب علل بلد بخر، وفي الطريذق أوى علىظذو  ذجرل. فلد تذه أفعذل 

 فمات، فقال أبوه:

  جذذذذذذذذذذذول ينرذذذذذذذذذذذي راا

 

 فالذذذذذذذذذك دالذذذذذذذذذك كذذذذذذذذذن

 راوذذذذذذذذذدات والمنايذذذذذذذذذا 

 

 سذذذذذذذلك حيذذذذذذذث للنتذذذذذذذل

 تاتذذذذذذذذذو  ذذذذذذذذذيء كذذذذذذذذذو 

 

 أجلذذذذذذذذك تلقذذذذذذذذل حذذذذذذذذين

أجو، كذو  ذيء تاتذو، حذين ينتاذي األجذو، بعثذرل ،ريذق، بضذربة  ذمس،  

 بي  ل  يء. 

 نفسلله دان مللن ال للي »الماذذم أن تسذذتعد للمذذوت، كمذذا جذذاء فذذي الحذذديث: 
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، ال ذذيس: العاتذذو، كذذن حاسذذناا، وامذذو لمذذا بعذذد (56)«الملل ت بعلل  لمللا وعملل 

 الموت: أاد لألكر ادته، وأخذ له أدنته، حتل   يسير برير تا . 

 كنذذذه بذذذد   للذذذذي تذذذزو 

 

 العنذا  كيقذات المذوت فإن

 رفيذذق ت ذذون أن أترضذذل 

 تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوإ

 

 تا  بريذذر وأ ذذس تا  لاذذم

أترضذذل أن تسذذافر بريذذر تا ، وخصوًوذذا عذا كذذان رفقذذاؤك فذذي السذذنر    

ل    يَۡجلز   }لَّ يعطو ك كن تا دم  يئًا؟ يوإ القياكذة   يعطذي أحذد ألحذد:   َعلن َوال 

ۦ   ۦ   َعلللن َجلللاز   ُهللل َ  َمۡ لُللل د   َولَ  َولَللل   للل   ، فاذذذو أاذذذد ت تا  [33: ]لقمذذذان ...{ ا  َشللليۡ  َوال 

 لما بعد الموت؟ا خرل؟ دو أاد ت الزا  

 لل نيا  اعم »  بد كن أن  تذكر الموت،   بد كن أن  جعله  صب أايننا 

، بو كن يذدري لعلذك (57)«غ ًا  م ت كأنك آلخ  ك واعم  أب ًا،  عي  كأنك

تموت اليوإ تنو الرد، فا بد كن أن تذواتن بذين الذد يا وا خذرل، وأن تيخذذ كذن 

تك لسذذقمك، دذذذا دذذو  ذذين لموتذذك، وكذذن  ذذنابك لاركذذك، وكذذن وذذححياتذذك 

 اإل سان الم كن.

 أكثروا كن ذر داذإ اللذات، أكثروا كن ذكر الموت. 

 والناس وننان: 

                                        

بقيذة ابذن »فذي عسذنا ه  «هللا علل  و من  ه اها، نفسه ا بع من والعاجز»تتمة الحديث:  (56)

ودو كدلس، ول نه ورا بالتحديث، كما في حديث ابن كاجه، ودو اند التركذي  «الوليد

المنتقذل »بإسنا  بخر وتال: حديث حسن، ورواه الحذاكم وتذال: وذحيح، ووافقذه الذذدني. 

 .(2090( الحديث )2/869) «كن كتاف التر يب والترديب

 بذن امذرو بذن س كثذو ابذن امذر، وانذد هللارضذي هللا اناذوح دذا كن كاإ الصحابة  (57)

 .ولل هللا اليه وسلمالعا،، ولم يصح كرفوًاا علل النني 
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ونف يعيشون  افلين،   ين رون ع  في   يادم ... ع  في  ذاواتام ... ع  

فذذي كصذذالحام العاجلذذة،   ينظذذرون علذذل الرذذد، و  ين ذذرون فيمذذا يذذيتي بعذذد، 

دذذ  ء دذذم الرذذافلون، دذذ  ء دذذم الذذذين لذذم تسذذتيقن تلذذوبام بذذا خرل، لذذو كذذا وا 

 كوتنين با خرل لريروا ،ريقة تن يردم. 

ودناك ونف بخر، يعلمون أن كا اليوإ  دًا، وأن  دًا لنذافره تريذب، وأن 

كو اكر  كصنح في أدله، والموت أترف كن  ذراك  علذه، وأن المذوت بت   

ن للموت، فإذا جاءدم لم ي افوا، ولم يحز وا، أل اذم تايذيوا بد كنه، لاذا يستعدو

لذه، وااذدوا لذذه الذزا ، وأل اذذم يعلمذون أن المذذوت لذيس اذذدًكا وذرفًا، و  فنذذاء 

 ٱۡلَملۡ تَ  َخلَلقَ  ٱلَّلي  }كحًضا، ولو كان الموت ادًكا لم ي لقه هللا، وتد تال تعالل: 

ةَ  ِ   أَۡحَسنُ  أَيُّ ُ ۡ  ل يَۡبلَُ كُ ۡ  َوٱۡلَحيَ َٰ  ، لو كان الموت ادًكا كا خلقه هللا. [2: ]الملك {َعَم

المذذوت كرحلذذة، كرحلذذة ا تقذذال، كمذذا جذذاء اذذن امذذر بذذن انذذد العزيذذز: ع مذذا 

وع مذا تنقلذون بذالموت كذن  ار  علذل  ار، كذن  «أي لل لذو  األبذدي»خلقتم لألبذد 

 ار الرذذرور علذذل  ار السذذرور، أو الحذذزن، دذذي سذذرور أل ذذاس وحذذزن الذذل 

 كن  ار النناء علل  ار النقاء، كن  ار المنر علل  ار المقر. بخرين، 

 أ اذذا  يذذر حلذذة ع  المذذوت وكذذا

 

 المنذذزل علذذل النذذا ي المنذذزل كذذن

 النذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاتي

 

د  ء   ي افون الموت، ع ام يعلمذون أ اذم خلقذوا لآلخذرل، خلقذوا لل لذو ، 

وع  كا كان لاذه الد يا كعنل، و  كان لاا ،عذم، لذو كا ذس دذي المقذر، لذو كذان 

   يء بعد الموت، كما تال الددريون: عن دي ع  أرحاإ تذدفا، وأرض تنلذا، 

لذو  [24: ]الجاميذة (58){ٱلل َّۡه ُ  إ لَّ  ۡهل ُ نَلآَٰ يُ  َوَملا َونَۡحيَلا نَُمل تُ  ...}و   يء بعذد ذلذك: 

                                        

َٰٓ  َوَما َونَۡحيَا نَُم تُ  ٱل ُّۡنيَا َحيَا ُنَا إ لَّ  ه يَ  َما َوقَالُ ا  }و صاا:  (58) ل كَ  لَُهل  َوَملا ٱلل َّۡهُ    إ لَّ  يُۡهل  ُنَا
لنۡ  ب ليََٰ ۡلل     م   ع 
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 َوَملا}كان األكر كذلك، ل ا س الحيال كلاا با،ًا، وهللا تعالل تد  نل ذلك وتذال: 

ِ    بَۡينَُهَملا َوَما َوٱۡۡلَۡرضَ  ٱلسََّمآَٰءَ  َخلَۡقنَا ل ط  ل لكَ  بََٰ
ينَ  َرلنُّ  ذََٰ   ٱلَّلي 

ينَ  فََ ۡيل    َكفَلُ وا    َكفَلُ وا   ل  لَّلي 

للنَ  ينَ  نَۡجعَلل ُ  أَ ۡ  27 ٱلنَّللار   م  لُلل ا   َءاَمنُلل ا   ٱلَّللي  للل َحَٰ    َوَعم 
ينَ  ٱلصََّٰ لل    أَ ۡ  ٱۡۡلَۡرض   ف للي َكٱۡلُمۡفس 

ار   ٱۡلُمتَّق ينَ  نَۡجعَ ُ  ، دياات،   يستوي المتقون والنجذار، و  [28 ،27: ]، {َكٱۡلفُجَّ

 سيجزى بعمله. يستوي الم كنون وال نار، و  يستوي األخيار واأل رار، كو

ف روا في الموت، أذكذروا دذاذإ اللذذات، أذكذروه اسذل أن تتر،ذب تلوبنذا، 

وتلين في تسوتاا، كان بعض السلف تد حنر في بيتذه حنذرل أ ذنه بذالقنر، كلمذا 

تسا تلنه  زل فرتد فياا، وأ مذض اينيذه، وخيذو علذل  نسذه أ ذه كذات، مذم تذال: 

عُ ن   َرب   } ، مذم ينذتح اينيذه [100 ،99: ]الم كنذون (59)...{ ال ح  َصَٰ  أَۡعَم ُ  لَعَل  يَٰٓ  99 ٱۡرج 

  نس، دا أ س في الد يا ا ن فمالك   تعملين؟ يا ويقول: دا

أ ذذتم فذذي الذذد يا كم نذذون كذذن العمذذو ... أكثذذر كذذن يرذذنطام أدذذو القنذذور أدذذو 

المساجد، يقولون: ليتنا،  سنح كما يسنحون، و ذكر هللا كمذا يذذكرون، و صذلي 

 كما يصلون. 

 ا تنموا العمر، ا تنموا الوتس، تنو أن ينوت ا وان. 

أن يجعلنذذذا كمذذذن خشذذذعس تلذذذوبام، و  ذذذس أفئذذذدتام،  اذذذز وجذذذو سذذذيل هللا 

 وتذكروا بخرتام، اللام بكين. 

 اذكروا هللا تعالل، واسترنروه يستجب ل م.

                                                                                             

 .{يَظُنُّ نَ  إ لَّ  هُ ۡ  إ نۡ 

َٰٓ }يتمثو تولذه تعذالل:  (59) عُل ن   َرب    قَلالَ  ٱۡلَملۡ تُ  أََحل َهُ ُ  َجلآَٰءَ  إ ذَا َحتَّل َٰ لل ح   أَۡعَمل ُ  لَعَل  ليَٰٓ  99 ٱۡرج   ف يَملا اَصَٰ

َٰٓ    ََ ۡكُ    َِّ َٰٓئ لَُها   هُ َ  َكل َمة   إ نََّها َك ن قَا  [100 ،99: ]الم كنون {يُۡبعَثُ نَ  يَۡ     إ لَ َٰ  بَۡ َزخ   َوَرآَٰئ ه   َوم 
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 ال طنة الثا ية: 

 أكا بعد فيا أياا اإلخول: 

  يصذذا فاا انذذد كسذذلم يذذداو هللا  فقذذد ور  فذذي يذذوإ الجمعذذة سذذااة عجابذذة، 

 ب ير ع  استجاف له، ولعلاا ت ون دذه السااة.

اللام أولح لنذا  يننذا الذذي دذو اصذمة أكر ذا، وأوذلح لنذا   يا ذا التذي فياذا 

كعا نا، وأولح لنا أخرتنا التذي علياذا كعا  ذا، واجعذو الحيذال تيذا ل لنذا فذي كذو 

م أانذا الذل  ذاوات أ نسذنا، خير، واجعذو المذوت راحذة لنذا كذن كذو  ذر. اللاذ

وأولح فسا  تلوبنذا، اللاذم   ت لنذا علذل أ نسذنا ،رفذة اذين، و  أتذو كذن ذلذك، 

اللاذذذم حنذذذب علينذذذا اإليمذذذان وتينذذذه فذذذي تلوبنذذذا، وكذذذره علينذذذا ال نذذذر والنسذذذوق 

والعصذذيان، واجعلنذذا كذذن الرا ذذدين فضذذًا كنذذك و عمذذة، اللاذذم ااذذو بنذذا كلمذذة 

بن، واجعو كلمة اإلساإ دي العليذا، وكلمذة أاذداء اإلساإ، وارفا بنا راية القر

 اإلساإ دي السنلل.

نَا ف يَٰٓ  َوإ ۡسَ افَنَا ذُنُ بَنَا لَنَا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا ...}  ٱۡلقَلۡ     َعلَل  َوٱنُصلۡ نَا أَۡقل َاَمنَا َوثَب  لۡ   أَۡم  

ينَ  ف    ن نَلا لَنَلا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا ...}، [147: امران ]بل {ٱۡلَ َٰ ۡخَ َٰ ينَ  َوۡل   ن   َسلبَقُ نَا ٱلَّلي  يَمَٰ  َولَ  ب لٱۡۡل 

ِ    قُلُ ب نَا ف ي  َۡجعَ ۡ  ينَ  غ  َٰٓ  َءاَمنُ ا   ل  لَّي  ي    َرُءو    إ نَّكَ  َربَّنَا ح   .[10: ]الحشر {رَّ

َ  إ نَّ }انا  هللا:  ت َ تَهُ  ٱلِلَّ
َٰٓ َٰٓأَيَُّهلا ٱلنَّب لي     َعلَ  يَُصلُّ نَ  َوَملََٰ ينَ  يََٰ  َعلَۡيله   َصللُّ ا   َءاَمنُل ا   ٱلَّلي 

 أتم الصال. [56: ]األحزاف  َۡسل يًما{ َوَسل  ُم ا  

* * * 
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   إ المعصية

 ال طنة األولل: 

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

، عذا  زل بيحددم باء أو  ذ ا كذن أكذر رضي هللا انامكان السلف الصالح 

كن أكور الد يا حو به، رجا في ذلك علل  نسه، واا  بالائمة الياا، وتذال:   

بذذد أ ذذي تذذد أذ نذذس ذ نًذذا،   بذذد أ ذذي تذذد تصذذرت فذذي حذذق هللا تعذذالل،   بذذد أ ذذي 

فر،س في جنب هللا، فلمس اندًا كذن انذا  هللا، ضذيعس فريضذة كذن فذرائض 

كة كن حركذات هللا، فسذراان كذا يرجذا علذل ربذه ويقذرع بابذه هللا، ا تا س حر

 ...}تائنًا كسترنًرا، ويقول كا تاله أبوه ب إ وأكه حواء، حينما أخرجا كن الجنذة: 

َٰٓ  َربَّنَا نَ  لَنَُ  نَنَّ  َو َۡ َحۡمنَا لَنَا  َۡغف  ۡ  لَّ ۡ  َوإ ن أَنفَُسنَا َرلَۡمنَا ينَ  م  س   
 . [23: ]األاراا {ٱۡلَخَٰ

ين اإل سان الم كن، عذا أوابه خير ر  النضو علذل هللا، وتذال: الحمذد دذا  

هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد هلل الذي دذدا ا لاذذا وكذا كنذا لناتذدي لذو  

لآَٰ أن ددا ا هللا، وعذا أوابه  ر لم يلم ع   نسه، ولم تام ع   نسه:  لنۡ  أََصلابَكَ  }مَّ  م 

نَ  َحَسنَة   ن أََصابَكَ  َوَمآَٰ  ٱلِلَّ    فَم  ن َسي  تَة   م  َك{ فَم   . [79: ]النساء نَّۡفس 

د ذا كان  عاردم، ود ذا كان  يد ام، دذا دو  ين الم كن، أن يرجذا كذو 

ن ب  ُ  َوَما}، فاو واحب النضو والنعمة: سنحا ه وتعاللفضو علل هللا   ن  ۡعَملة   م  

نَ   ، وأن يرجا كو  ر علل  نسه. [53: ]النحو ...{ لِلَّ  ٱ فَم 

كان بعض السلف رضوان هللا اليام يقذول: ع ذي ألرى  ذ إ كعصذيتي فذي 

سوء خلق اكرأتي و ابتي، يعني عذا   دت اليه اكرأته، أو حر س اليذه  ابتذه، 
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 بد أ ي تد ارت نس كعصية كن المعاوي.  يقول:  

دذا الوخيمذة كو  يء كا وا يعو ون به علل  ذ إ المعصذية، فللمعاوذي بمار

: عن للحسذنة ضذياء فذي رضذي هللا انامذافي الد يا وا خرل، يقذول ابذن انذاس 

الوجه، و وًرا في القلب، وسعة في الرتق، وتول فذي النذدن، وكحنذة فذي تلذوف 

ال لق، وعن للسيئة سوا ًا في الوجه، وفلمة في القلب، وودنًا في النذد، و قًصذا 

 في الرتق، وبرًضا في تلوف ال لق. 

الناس يظنون أن   إ المعاوذي واقوبتاذا ك جذو علذل ا خذرل، علذل  بعض

حساف هللا يوإ القياكة،  ، دناك حساف في ا خرل، ودناك حسذاف فذي الذد يا، 

يعجذذو هللا للنذذاس بعذذض العقوبذذة فذذي الذذد يا، وخاوذذة عذا لذذم يعذذاتنوا العقوبذذات 

 الشراية فإن العقوبات القدرية لام بالمروا . 

ية الل بعض المعاوي، دنذاك حذدو  وتعذاتير، دنذاك دناك اقوبات  را

الجلد للزا ي، الجلد للس ير، القطا للسارق، اإلاذداإ لقاتذو العمذد، علذل بخذر كذا 

 جاء به القربن، وجاءت به السنة، وأجمعس اليه األكة. 

فإذا  نذت دذه العقوبات الشراية، وأتيمس حذدو  هللا فذي أرضذه، كذان ذلذك 

 فلي يعمل  ح »وبات القدرية، ولذلك و  في الحديث: أخف الل الناس كن العق

 .(60)«صباًحا أربعين يمط وا أن من اۡلرض ۡله  خي  اۡلرض

حدل هلل يقاإ بحقه الل كن يستحقه، وبعد استيناء  ر،ه، أتكل وأبرك الذل 

                                        

(، ورواه 2538الحديث روي بيلناف ك تلنة ان أبي دريرل، ودذا لنظ ابن كاجه برتم ) (60)

(، 1507) «كذوار  الظمذ ن»كمذا فذي  «وذحيحه»( وابذن حنذان فذي 76، 8/75النسائي )

 (.1396(، الحديث )2/650« )المنتقل كن كتاف التر يب والترديب»وا ظر: 
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األرض كن كطر أربعين وذناًحا، أل ذه   خيذر فذي أن تمطذر السذماء، وتننذس 

األرض، ويثمذذذر الثمذذذر، مذذذم ييكذذذو دذذذذا كلذذذه بعذذذد ذلذذذك: الز ذذذال والسذذذ يرون 

والعربيذذذدون والنجذذذرل الذذذذين يظلمذذذون النذذذاس، ويال ذذذون الحذذذر، والنسذذذو، 

 ويطرون في النا ، في ثرون فياا النسا . 

يعاتذذب المنسذذدون، عذا ضذذيا النذذاس العقوبذذة فذذإذا لذذم تقذذم الحذذدو ، وعذا لذذم 

 الشراية، فإن السماء تنزل اقاباا الل الناس. 

عن العقوبذذذات السذذذماوية ... العقوبذذذات القدريذذذة ... العقوبذذذات ال و يذذذة، لاذذذم 

بالمروا ، وعذا  زلس فإ اا تنزل الل الجميا، العقوبذات الشذراية ت ذ  فذا 

 ف ۡتنَلة   َوٱ َّقُل ا  }رية السماوية فإ اا تعذم: تصيب ع  كن يستحقاا، أكا العقوبات القد

يبَنَّ  لَّ  ينَ   ُص  ن ُ ۡ  َرلَُم ا   ٱلَّي    م 
ة   ا   َخآَٰصَّ َ ٱ أَنَّ  َوٱۡعلَُم َٰٓ ي ُ  لِلَّ قَاب   َش    . [25: ]األ نال {ٱۡلع 

حينما ينزل الناء، حينما ينزل   إ المعصية الل الناس، يصذيب الجميذا، 

لطالحه، والصالح لس وته الل المن ر، وادإ ترييذره الصالح والطالح، الطالح 

له، فإذا ا ذترك النذاس فذي تذرك المن ذر، فذإن هللا يو ذك أن يعماذم بعقذاف كذن 

 انده.

المعصذذية  ذذ إ الذذل النذذاس،  ذذ إ الذذل النذذر  فذذي حياتذذه، تصذذينه بذذالقلق، 

تصينه بالراب، تصذينه بذاألكراض، تصذينه ب ذو كذا يع ذر اليذه وذنوه، وكذا 

حينمذا  سذنحا ه وتعذاللكما تال هللا « المعيشة الضنك»يشه، ع اا ينر  اليه ا

ۡنَها ٱۡهب َطا قَالَ }أ زل ب إ وتوجه علل األرض:  لا   م  يعََۢ   ل لبَۡعض   بَۡعُضل ُ ۡ  َجم 
لا َعل ُو    ِ مَّ  فَ

ن  للي يَللۡأ  يَنَّ ُ  ى م   َِ  ُهلل َا َ  ٱ َّبَللعَ  فََمللن   ُهلل   لل ُّ  فَلل  َعللن ضَ أَۡعلل َ  َوَمللنۡ  123يَۡشللقَ َٰ  َولَ  يَض 

ۡك    ِ نَّ  ذ  يَشة   لَهُ  فَ ا َمع  َملة   يَلۡ  َ  َونَۡحُشلُ ۦُ  َضن    َحَشلۡ  َن يَٰٓ  ل ل َ  َرب    قَلالَ  124أَۡعَمل َٰ  ٱۡلق يََٰ
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لي    ُكنلل ُ  َوقَلل ۡ  أَۡعَمل َٰ  ل كَ  قَللالَ  125ابَص 
تُنَللا أَ َۡتلكَ  َكلليََٰ لليتََها   َءايََٰ ل كَ  فَنَس 

 { ُنَسلل َٰ  ٱۡليَللۡ  َ  َوَكليََٰ

 .[126 - 123: ]،ه

وتذذد يعذذي  اإل سذذان دذذذه المعيشذذة الضذذنك، وانذذده ا  ا والمايذذين، عن 

الضذنك فذذي  نسذذه، عن الضذذنك فذذي وذذدره، عن دذذا كلذذه فذذي  اخلذذه، يشذذ و كنذذه 

ر ذذم أن كعذذه ا  ا والمايذذين، الراذذب يمذذأل تلنذذه، ي ذذاا كذذن كذذو  ذذيء، 

ي ذذاا كذذن األكذذراض، ي ذذاا كذذن المذذوت، ي ذذاا كذذن المسذذتقنو المجاذذول، 

 دان النعمة، ي اا كن  زول النقمة، ودذا كله كن   إ المعصية.ي اا كن فق

 فارااذذذذا  عمذذذذة فذذذذي كنذذذذس عذا

 

 الذذذذنعم تزيذذذذو المعاوذذذذي فذذذذإن

 العنذذذذذا  رف بطااذذذذذة وحطاذذذذذا 

 

 الذذذذذذنقم سذذذذذذريا العنذذذذذذا  فذذذذذذرف

اذز عن الناس اندكا يشذ رون  عمذة هللا ويسذت دكو اا فذي ،ااتذه، فذإن هللا  

يحنظاا اليام، ويزيددم كناا، أكا عذا كنروا  عمته، عذا بطروا باا، عذا لذم  وجو

يذذذ  وا حقاذذذا، عذا أوذذذنحس النعمذذذة فذذذي أيذذذديام كصذذذدًرا للمعصذذذية، وسذذذننًا 

ُ ٱ }َوَضلَ بَ لواذراض اذن هللا، فذإن هللا سذراان كذا يعذاتنام  ِ   لِلَّ  َكانَلۡ   قَۡ يَلة   َملثَ

نَة   ۡطَمت نَّة   َءام  ۡزقَُها يَۡأ  يَها مُّ ا ر  ن َرَغ   قََهلا لِلَّ  ٱ ب لأَۡنعُ    فََ فَلَ ۡت  َمَ لان   ُك     م   ُ  فَأَذََٰ  ل بَلاسَ  ٱلِلَّ

 . [112: ]النحو {يَۡصنَعُ نَ  َكانُ ا   ب َما َوٱۡلَخۡ     ٱۡلُج    

عن الذذنعم ع مذذا أاطيذذس للنذذاس ليسذذتعينوا باذذا الذذل ،ااذذة هللا، لت ذذون أ اتاذذم 

للوفاء بحق هللا و  ره، أكا عذا اسذت دكودا فذي المعصذية، عذا بتذل هللا اإل سذان 

المذال فجعلذذه سذننًا فذذي النسذذا ، عذا أتذاه الصذذحة فاسذذتمتا بصذحته فذذي الشذذاوات 

شذذر، عذا أوذذنحس  عذذم هللا الذذل المحركذذة، عذا بتذذاه العقذذو فلذذم ين ذذر بذذه ع  فذذي ال

الناس وسائو لمعصذيته، فذإ ام   يسذتحقو اا،   يسذتحقون أن تنقذل دذذه الذنعم 

انذذددم، يجذذب أن تسذذلب كذذنام، وتذذد   تسذذلب كذذنام فجذذيل، وع مذذا تسذذلب كذذنام 
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رويذذدًا رويذذدًا، يذذذكرون بالنذذذر  ذذيئًا فشذذيئًا، فذذإذا تذذذكروا، وعذا اتعظذذوا، وعذا 

حوا كن س رتام، فإن هللا جذدير أن يقنذو كذنام، أكذا عذا ا تناوا كن  نلتام، وو

سدروا في  لوائام، وفلذوا الذل كنذرا ام، فذإن النعمذة جذديرل أن تسذلب كذنام 

يل َنَّ ُۡ    َشلَ ۡ  ُ ۡ  لَت ن َربُّ ُ ۡ   َأَذَّنَ  }َوإ ذۡ وودق هللا العظيم عذ يقول:   إ نَّ  َكفَلۡ  ُ ۡ  َولَلت ن َۡلَز 

ي    َعيَاب ي  . [7: اديم]عبر {لََش  

، دي التذي تمذنح النذاس الحيذال از وجوعن الطااة وا ستقاكة، والتقوى هلل 

ل َ  َمنۡ }الطينة في الد يا، واألجر الحسن في ا خرل:  لل ح   َعم  لن اَصَٰ  أُنثَل َٰ  أَۡو  ذََكل    م  

ن   َوُهلل َ  ة   فَلَنُۡحي يَنَّللهُ  ُمللۡؤم    َحيَلل َٰ
يَنَُّه ۡ  َطي  بَللة    {يَۡعَملُلل نَ  َكللانُ ا   َمللا ب أَۡحَسللن   أَۡجللَ هُ  َولَنَۡجللز 

 .[97: ]النحو

وليسذس الحيذذال الطينذة ب ثذذرل المذذال و  بالرفاديذة، فقذذد كذذان النذاس فذذي دذذذه 

، وتنو المايين التي يعنث الناس باا اليذوإ، كذا وا «النترول»النا  تنو اصر 

يعيشذذون ايشذذة ،ينذذة، كذذا وا كتعذذاو ين فذذي السذذراء والضذذراء، كذذا وا تذذا عين 

يحذب بعضذام بعًضذا، بالقليو، رضين بذه، كذا وا كطمئنذين علذل حيذاتام، كذا وا 

كان ييكن كو واحد كنام أخذاه الذل  نسذه وكالذه وارضذه، كا ذس حيذال ،ينذة، 

فماذا ونا الناس حينما تدفقس الذيام الثذروات، ووسذا هللا الذيام فذي الذرتق، 

أتداكام بالذدب األسو ، كاذا فعذو  تحس األرضوأفاء اليام كن فضله، وفجر 

بقوا كمذا كذا وا كذن تنذو؟ أإ أوذنحنا الناس عتاء دذه النعمة؟ دو حنظودا؟ دو 

 سما و رى و قرأ، كا يصنعه أوحاف الثروات، الذذين يلعنذون بذالمايين فذي 

با  ال نر، ويننقو اا في ال مر والميسر والنسذاء؟ ضذيعوا األكذوال، وضذيعوا 

 الحقوق: حق هللا وحق انا ه، فضاع كو  يء بعد دذا.

ااة،   إ الل النذاس جميعًذا، عن المعصية   إ الل النر ،   إ الل الجم



 90 الجزء األول -خطب الجمعة 

  إ الل الناائم وال ائنات الحيذة جمعذاء، حتذل تذال أبذو دريذرل: عن الحنذارى 

لتموت في وكردا كن فلذم الظذالم! وتذال كجادذد: عن الناذائم تلعذن اصذال بنذي 

 ب إ عذا ا تد القحت وأكسك المطر، وتقول: دذا بش إ كعصية ابن ب إ!

ذكذر فيذه كذن ا مذار السذيئة  (61)«اء والدواءالد»ولوكاإ ابن القيم كتاف ان 

للمعاوي كا يزيد الل المائذة، ودذو كتذاف يننرذي أن يقذرأ، حذذًرا كذن اواتذب 

 المعصية و  كاا في الد يا تنو ا خرل.

وكذذن دنذذا يننرذذي أن يرجذذا النذذاس علذذل هللا، وأن يقولذذوا كمذذا تذذال الربذذا يون: 

لل ۡ  َربَّنَللا} نَللا ف لليَٰٓ  َوإ ۡسللَ افَنَا ذُنُ بَنَللا لَنَللا ٱۡغف   ٱۡلقَللۡ     َعلَلل  َوٱنُصللۡ نَا أَۡقلل َاَمنَا َوثَب  للۡ   أَۡم  

ينَ  ف    ، حينما أوذاف الربذا يون فذي القتذال، وتتذو كذنام كذن [147: امران ]بل {ٱۡلَ َٰ

تتو، لم يانوا لمذا أوذابام فذي سذنيو هللا، ولذم يضذعنوا، ولذم يسذت ينوا، ول ذنام 

لل ۡ  َربَّنَللا}؟ تذذالوا: حينمذذا  اذذوا هللا كذذاذا تذذالوا نَللا ف لليَٰٓ  َوإ ۡسللَ افَنَا ذُنُ بَنَللا لَنَللا ٱۡغف  ، {أَۡم  

اتاموا أ نسام، فيجذب الذل النذاس أن يتامذوا أ نسذام، وأن يعلمذوا أن هللا اعذا 

  يرير كا بقوإ حتل يريذروا كذا بي نسذام، سذنة كذن سذنن هللا   تتنذدل، وتذا ون 

ل لكَ }تعذالل: كن توا ينه   يتريذر، اسذمعوا تذول هللا 
َ  ب لأَنَّ  ذََٰ  ن  ۡعَملةً  اُمغَي  ل    يَلكُ  لَل ۡ  ٱلِلَّ

ه  ۡ  َما يُغَي  ُ وا   َحتَّ َٰ  قَۡ     َعلَ َٰ  أَۡنعََمَها َ  َوأَنَّ  ب أَنفُس  يع   ٱلِلَّ  . [53: ]األ نال {َعل ي    َسم 

لو بكن النذاس واتقذوا واسذتقاكوا، لتنزلذس الذيام النركذات كذن السذماء وكذن 

األرض، كذذن فذذوتام وكذذن تحذذس أرجلاذذم، دذذذا دذذو تذذا ون هللا الذذذي سذذجله فذذي 

َ  يَتَّق   َوَمن}كتابه، اسمعوا كعي دذه ا يات:  لا لَّلهُ  يَۡجعَل  ٱلِلَّ لنۡ  َويَۡ ُزۡقلهُ  2 َمۡخَ ج   م 

                                        

، وتذذد سذذنق «اذذن الذذدواء الشذذافعي الجذذواف ال ذذافي لمذذن سذذيل»ولذذه انذذوان بخذذر دذذو:  (61)

 (.38التعريف به في )، 
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لل ُ  لَ  َحۡيلل ُ  ا، }[3 ،2: لطذذاق]ا ...{ يَۡحتَس  ۦ   يُۡسلل   للۡن أَۡملل   َ يَۡجعَلل  لَّللهُ  م  َّللق  ٱلِلَّ { َوَمللن يَت

لل    أَۡهلل َ  أَنَّ  َولَللۡ  }، [4الطذذاق: ] تََٰ ُه ۡ  ا  ه  ۡ   َسللي    َعللۡنُه ۡ  لََ فَّۡ نَللا َوٱ َّقَللۡ ا   َءاَمنُلل ا   ٱۡل    َوَۡلَۡدَخۡلللنََٰ

   
ي    َجنََّٰ ةَ  أَقَاُم ا   أَنَُّه ۡ  َولَۡ   65 ٱلنَّع  ي َ  ٱلتَّۡ َرىَٰ نج  لَ  َوَمآَٰ  َوٱۡۡل  لن إ لَلۡيه   أُنز  ل ۡ  م   ب  ه   َۡلََكلُل ا   رَّ

ن ن فَۡ ق ه  ۡ  م  ل   َۡح    َوم  ُم ا   َوأَلَّل   } [66 ، 65: ]المائذدل {... أَۡرُجل ه  يقَلة   َعلَل  ٱۡسلتَقََٰ  ٱلطَّ  

ُه  آَٰءً  َۡلَۡسقَۡينََٰ ا مَّ  .[16: ]الجن {َغ َق 

بكن النذاس واسذتقاكوا واتقذوا، لتنتحذس الذيام بركذات  دذا دو تا ون هللا: لو

السماء واألرض، و ت ا وا كو يوإ كن  عذم هللا، ول ذن كذذبوا، ول ذن فجذروا، 

ول ن كنروا بالنعمة، وبطروا باا، وا حرفوا اذن الصذرا، المسذتقيم، فجذاءتام 

النذذذر،  ذذذر بعذذد  ذذذر، تننذذياام أن كالذذك الملذذك، وخذذالق ال لذذق، وكذذدبر األكذذر، 

م ن أن يرير حالام،   تظنوا أن األكور تجري كمذا تشذاؤون،  ، دنذاك تذدر ي

أالل، دنذاك كذن يذنظم دذذا ال ذون، دنذاك علذه اظذيم، يح ذم ل ذو بمذا يسذتحق، 

 والل كو بما يستحق.

فيننري أن يتننه النذاس لاذذه النذذر، يننرذي أن يذربت النذاس بذين كذا يصذينام 

لمسذلم، اإل سذان الصذا ق كذا  نسذه، وبين كا يصنعون، دذا دو  ذين اإل سذان ا

 الصا ق كا ربه.

عذا بكن الناس واتقوا، تنزلس الذيام النركذات، أكذا عذا لذم ي كنذوا ولذم يتقذوا، 

فلذذن تتنذذزل الذذيام النركذذات، وع مذذا تتنذذزل الذذيام اللعنذذات، فالمعصذذية لذذيس 

 وراءدا ع  اللعنات.

ون فذذي األرض، لقذذد لعذذن هللا فذذي كتابذذه أ اًسذذا كذذن النذذاس، لعذذن الذذذين ينسذذد

لل ُوا   أَن  َللَ لَّۡيتُ ۡ  إ ن َعَسللۡيتُ ۡ  فََهلل ۡ }ويقطعذذون أرحذذاكام:  ا   ٱۡۡلَۡرض   ف للي  ُۡفس  عُلل َٰٓ  َو ُقَط  
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ت للكَ  22 أَۡرَحللاَم ُ ۡ 
َٰٓ لََٰ ينَ  أُو  ُ  لَعَللنَُه ُ  ٱلَّللي  ُه ۡ  ٱلِلَّ َٰٓ  فَأََصللمَّ للَ هُ ۡ  َوأَۡعَملل َٰ ، [23 ،22: ]كحمذذد {أَۡبَصَٰ

، لعذن الذذين يركذون المحصذنات (62)هللا كن ال تذافلعن الذين ي تمون كا أ زل 

 أَلَ }، لعذذن كثيذذرين كذذن أدذذو المعاوذذي، لعذذن الظذذالمين (63)الرذذافات الم كنذذات

لينَ  َعلَل  ٱلِلَّ   لَۡعنَةُ  ل م 
ل ۡ  ثُل َّ  ...}، لعذن ال ذاذبين [18: ]دذو  {ٱلظََّٰ  ٱلِلَّ   لَّۡعنَل َ  نَۡجعَل فَ  نَۡبتَه 

ب ينَ  َعلَ  ي   .[61 :امران ]بل {ٱۡلَ َٰ

فيما وح انه كن األحا يث كثيذرين،  ولل هللا اليه وسلمولعن رسول هللا 

لعن  ارف ال مر، وااوردا، وكعتصذردا، وحاكلاذا والمحمولذة عليذه، وبكذو 

، لعذن (65)، لعذن بكذو الربذا وك كلذه وكاتنذه و ذادديه(64)ممناا، لعن فياا اشرل

والناكصذذذذذذذة  (67)، والوا ذذذذذذذمة والمستو ذذذذذذذمة(66)الواوذذذذذذذلة والمستووذذذذذذذلة

                                        

ينَ  إ نَّ }تال تعالل:  (62) نَ  أَنَزۡلنَا َمآَٰ  يَۡ تُُم نَ  ٱلَّي  نَۢ  َوٱۡلُه َىَٰ  ٱۡلبَي  نََٰ    م  هُ  َما بَۡع    م 
تََٰ    ف ي ل لنَّاس   بَيَّنََّٰ ت لكَ  ٱۡل  

َٰٓ لََٰ  أُو 

ُ  يَۡلعَنُُه ُ  نُ نَ  َويَۡلعَنُُه ُ  ٱلِلَّ ع 
 .[159: ]النقرل {ٱللََّٰ

ينَ  }إ نَّ : تعذالل تال (63) ف لََٰ    ٱۡلُمۡحَصنََٰ    يَۡ ُم نَ  ٱلَّي  نََٰ   ٱۡلمُ  ٱۡلغََٰ نُ ا   ۡؤم  َ ة   ٱل ُّۡنيَا ف ي لُع  ي    َعيَاب   َولَُه ۡ  َوٱۡۡلَٰٓخ   {عَظ 

 .[23: ]النور

 فذذي ال مذذر اشذذرل: وذذلل هللا اليذذه وسذذلملعذذن الرسذذول : رضذذي هللا انذذهروى أ ذذس  (64)

ااوردا، وكعتصردا، و ارباا، وحاكلاذا، والمحمولذة عليذه، وسذاتياا، وبائعاذا، وبكذو »

رواه ابذذن كاجذذه، والتركذذذي واللنذذظ لذذه، وتذذال:  .«ممناذذا، والمشذذتري لاذذا، والمشذذتري لذذه

 ريب كن حديث أ س، وتد روي  حو دذا ان ابن اناس، وابن كسعو ، وابن امر اذن 

المنتقذذل كذذن كتذذاف التر يذذب »، فالحذذديث وذذحيح بشذذوادده اليذذه وسذذلموذذلل هللا الننذذي 

 (.1401(، الحديث )2/652« )والترديب

: بكذذو الربذذا، وك كلذذه، وذذلل هللا اليذذه وسذذلملعذذن الننذذي »: رضذذي هللا انذذهروى جذذابر  (65)

المنتقذذل كذذن كتذذاف التر يذذب »رواه كسذذلم و يذذره  «وكاتنذذه، و ذذادديه، وتذذال دذذم سذذواء

 (.1056(، الحديث )2/534« )والترديب

 الواولة: التي تصو الشعر بشعر النساء، والمستوولة: المعمول باا ذلك. (66)

الوا ذذمة: التذذي ترذذرت اليذذد أو الوجذذه بذذاإلبر، مذذم تحشذذي ذلذذك الم ذذان ب حذذو أو  حذذوه،  (67)

 والمستو مة: المعمول باا ذلك.
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، (69)، والمريذرات خلذق هللا، لعذن الرا ذي والمرتشذي والذرائ (68)والمتنمصة

لعن ولعن اشذرات كذن النذاس، تنظذر علذيام فنذرادم حولنذا، بذو لذو  ظر ذا علذل 

أ نسنا، لو  ظر كو كنا علل  نسه، لوجددا بوجه كن الوجذوه، تسذتحق  ذيئًا كذن 

 دذه اللعنات والعياذ باهلل.

كلعو ذذة، كجتمذذا تتنذذزل اليذذه لعنذذات هللا، ويحذذرإ كذذن فمذذا الحذذال فذذي أكذذة 

 بركات السماء؟

عن الل الناس أن يعلموا أن هللا سنحا ه وتعالل يماو و  يامذو، وأن هللا   

يرنو اما ينعو الظالمون، واما يقترفه العاوون، ول نه يمالاذم، مذم يذذكردم، 

 ب َملا َوٱۡلبَۡحل    ٱۡلبَل     ف لي ٱۡلفََسلادُ  َرَهل َ }: از وجذويذكردم بنعض العقوبات كما تال 

                                        

ا ذلك، وتذد ور  ذكذر الناكصة: التي تنق  الحاجب حتل ترته، والمتنمصة: المعمول با (68)

 والمست صلللة، ال اصلللة لعنلل »ا تذذال: رضذذي هللا اناذذدذذ  ء فذذي حذذديث  بذذن انذذاس 

رواه أبذو  او  و يذره، . «داء غيل  ملن والمست شمة وال اشمة والمتنمصة، والنامصة

ودذا الحديث وكا في كعناه، يدل الل تحريم الشعر الصنااي، الذي يسمل فذي اصذر ا: 

، ويستثنل كنه كا عذا أواف المرأل كا يشوداا وي ذياا، كالصلا أو كذا يقذرف «الناروكة»

« كذن  يذر  اء»كنه،  ظًرا للضرورل، وا تناء التدليس وهللا أالم، كمذا يقذاس الذل تولذه: 

امليذذات التجميذذو لريذذر حاجذذة كوجنذذة، بذذو لزيذذا ل الحسذذن،  قذذًا اذذن تعليذذق الشذذي  الذذل 

( 592 - 591كذذن كتذذاف التر يذذب والترديذذب، ) المنتقذذل»(، فذذي كتابذذه 1229الحذذديث )

 بتصرا.

الرا ذذي: دذذو الذذذي ينذذذل المذذال ليتووذذو بذذه علذذل النا،ذذو: والمرتشذذي: بخذذذ الر ذذول،  (69)

 رضذي هللا انذهوالرائ : دو الذي يسعل بينامذا، وور  ذكذردم فذي حذديث ألبذي دريذرل 

. رواه «ح ذذم: الرا ذذي، والمرتشذذي فذذي الوذذلل هللا اليذذه وسذذلملعذذن رسذذول هللا »تذذال: 

، والحذاكم، وتذال الايثمذي: رواه الطنرا ذي «وذحيحه»التركذي وحسنه، وابذن حنذان فذي 

، ودذذا الحذديث وكذا  ذاباه يذدل الذل «والرائ »ورجاله مقات، وتا وا:  «الصرير»في 

القااذذدل اإلسذذاكية: عن اإلسذذاإ عذا حذذرإ  ذذيئًا، حذذرإ كذذو كذذا ينضذذي عليذذه ويسذذااد اليذذه. 

 (، باف ترديب الرا ي، والمرتشي، والسااي بيناما.2/618« )المنتقل»وا ظر: 
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يقَُه  ٱلنَّاس   أَۡي    َكَسبَۡ   لُ ا   ٱلَّي   بَۡعضَ  ل يُي  عُ نَ  لَعَلَُّه ۡ  َعم   .[41: ]الروإ {يَۡ ج 

في كو ك ان، في القرى والمذدن، فذي الشذرق  {َوٱۡلبَۡح    ٱۡلبَ     ف ي ٱۡلفََسادُ  َرَه َ }

والرذذرف، فذذي الذذداخو والذذل السذذواحو، النسذذا  دذذو العقوبذذات اإللايذذة: الرذذاء، 

: أي {ٱلنَّلاس   أَۡي    َكَسبَۡ   ب َما}الناء، المرض، القحت، ال وا، الراب، بماذا؟ 

يقَُه }أن دذا ع ما ينزل بسنب كعاوي الناس وذ وبام،  لُل ا   ي  ٱلَّل بَۡعضَ  ل يُي  : {َعم 

ع ه   يجاتيام ب و كا املذوا، وع  لزلذزل باذم األرض، أو أ ذزل الذيام كسذنًا 

كذذذن السذذذماء، أو أ ذذذرتام بطوفذذذان، عن هللا   ي اخذذذذ ب ذذذو األامذذذال، و  ب ذذذو 

ليُ  َولَلۡ  }الذ وف، بذو بنعضذاا، كمذا تذال تعذالل:  ُ  يَُؤاخ  ل  ٱلنَّلاسَ  ٱلِلَّ ه  لا ب ظُۡلم    َلَ  َ  مَّ

ن َعلَۡيَها ن دَآَٰبَّة   م  ُ هُ ۡ  َولََٰ   َٰٓ  يَُؤخ   َسم      أََج    إ لَ َٰ ِ ذَا مُّ ُ ونَ   ۡ يَۡسلتَ  لَ  أََجلُُهل ۡ  آَٰءَ جَ  فَ  َسلاَعة   خ 

ُم َن{ َولَ  لبَ ُ  َوَملآَٰ }، ويقول هللا تنارك وتعالل: [61: ]النحو يَۡستَۡق   لن أََصَٰ ليبَة   م    مُّص 

ي ُ ۡ  َكَسبَۡ   فَب َما ، حتذل الشذوكة تشذاكو اا، دذي [30: ]الشورى {َكث ي    َعن َويَۡعفُ ا   أَۡي  

:   يحاسذب الذل كذو  ذيء، و  {َكث يل    َعلن َويَۡعفُل ا  }بسنب كذا كسذنس أيذدي م: 

 ي اخذ ب و  يء.

  بد أن يسيل اإل سان  نسه: لماذا أوابني كا أوابني؟ كمذا سذيل الصذحابة 

، وذلل هللا اليذه وسذلمنذي أ نسام بعد  زول أحد، حينما خالنوا كا أكردم بذه الن

وتركذذوا فاذذردم للمشذذركين، ف ذذان أن تتذذو سذذنعون كذذن خيذذاردم، فلمذذا سذذيلوا 

آَٰ }أ نسام ر  اليام القربن:  بَۡت ُ أََولَمَّ يبَة   أََصَٰ ۡثلَۡيَها أََصۡبتُ  قَ ۡ  مُّص  ليَا   أَنَّ َٰ  قُۡلتُ ۡ  م    قُل ۡ  َهَٰ

نۡ  ُه َ  ن    م  َ  إ نَّ  أَنفُس  ُۡ    ع  { َشۡيء   ُك     َعلَ َٰ  ٱلِلَّ ي    .[165: امران ]بل قَ  

د ذا يننري أن  حاسب أ نسنا أياذا اإلخذول المسذلمون. يننرذي أن  نظذر فيمذا 

حولنذذا، وفيمذذا جذذد كذذن أكور ذذا، فنقذذول: كذذاذا حذذد،؟ كذذا الذذذي جذذرى؟ كذذا دذذذه 

المقا ير السريعة التقلب؟ أي  يء ونعناه؟ دو  حن كائ ذة كقربذون وااتننذا 
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حق؟ أإ فر،نا وتصر ا وخالننا؟ ودو ت نينذا دذذه النذذر لنرجذا القدر بما    ست

و صطلح الل هللا، و ضا أيدينا فذي يذد هللا؟ أإ سذنظو فذي الطريذق الشذيطا ي 

 سا رين؟

: كذذا  ذذزل بذذاء ع  رضذذي هللا اذذنامع اذذا فروذذة للتوبذذة، وتذذد تذذال الصذذحابة 

 بذ ب، و  رفا ع  بتوبة.

، كن جذراء ا  حذراا اذن القذيم الدينيذة عن العالم كله ا ن يش و الثمر المر

وذلل هللا اليذه وال لقية، التي جذاء باذا األ نيذاء والذل رأسذام خذاتمام: كحمذد 

 .وسلم

 شرت الصحف في ا و ة األخيذرل: كذا يشذ وه النذاس فذي أوربذا وأكري ذا، 

كن أكراض جنسية تناسلية تاد  النشر،  تيجة النوضل الجنسية، أو كذا سذموه: 

التي فاذرت فذي السذتينات، واسذتناا باذا النذاس كذو  ذيء، « سيةالثورل الجن»

وااتنذذروا العاتذذة بذذين الرجذذو والمذذرأل كذذًا كناًحذذا، ف ا ذذس النتيجذذة كذذا يشذذ و ه 

ياد  الجميا، المايذين كذن النشذر رجذاً  و سذاًء « اإليدت»اليوإ: كرض يسمل 

اذذة، فذذي أكري ذذا كصذذابون أو كاذذد ون باذذذا المذذرض، الذذذي ينقذذد النذذاس المنا

وأكراض أخرى تجعلام كعرضين للسر،ان، سر،ان المرأل في انق الذرحم، 

والرجو في النروستاتا، وأكراض أخرى كثيرل تاد  د  ء، وتنتقذو بالعذدوى، 

يم ن أن ينتقذو اذن ،ريذق  قذو الذدإ، ولذم  «اإليدت»ودذا المرض الذي يسمل 

 أي  واء. - حتل ا ن - يجدوا له

أكذذراض كعضذذلة أوذذابس النذذاس  تيجذذة ا حذذرافام، ودذذذا ي كذذد لنذذا تذذول هللا 

َٰٓ    َۡقَ بُ ا   َولَ  ...}تعالل:  نَل َٰ َشلة   َكلانَ  إ نَّلهُ  ٱلز   ح 
ِ   آَٰءَ َوَسل فََٰ ، وتذول [32: ]اإلسذراء {َسلب ي
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 بهلا، يعلن ا حت  قط ق   في الفاحشة  ظه  ل »: ولل هللا اليه وسلمالنني 

 الليين أسلِفه  فلي مضل    لن لل  التلي واۡلوجا  الطاع ن، فيه  فشا إل

، الطااون يشير علل األوبئة الجمااة، واألوجاع التذي لذم ت ذن فذي (70)«مض ا

 أسافام، أكراض لم يعرفاا كن تنلام، ع ما دي أكراض  تيجة اإلباحة.

وكذذن العجذذب أن دذذذه اإلباحذذة التذذي يشذذ و كناذذا الرذذرف اليذذوإ، تنتقذذو علذذل 

 نقو ان القوإ العلذم، و  الت نولوجيذا، و  حسذن التنظذيم، ع مذا  نقذو  با  ا،  

انام أسوأ كا انددم،  دع خير كا اند القوإ، و نقو  ر كا انذددم، أرأيذتم أيذن 

  حن أياا المسلمون؟

 علل كتل  ظو الل دذه الحال؟

 نَلآَٰ َرلَمۡ  َربَّنَلا ...}تد جاءتنا النذر فاو  نيق؟ دو  رجا؟ دو  توف؟ دو  قول: 

نَ  لَنَُ  نَنَّ  َو َۡ َحۡمنَا لَنَا  َۡغف  ۡ  لَّ ۡ  َوإ ن أَنفَُسنَا ينَ  م  س   
 . [23: ]األاراا {ٱۡلَخَٰ

 رجو أن   ذون كذذلك، اللاذم اجعلنذا كذن التذوابين، واجعلنذا كذن المتطاذرين 

 واسترنروا رب م، ع ه دو الرنور الرحيم، وا اوه يستجب ل م.

 ال طنة الثا ية: 

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

 أحب أن أ نه أخواتنا المصليات تننيًاا   بد كنه: 

ع ه ليسذر ا أن تحذر، المذرأل المسذلمة الذل الصذال، و  بذيس أن تحضذر 

                                        

والنذزار والنياقذذي كذن حذديث ابذن امذر، ورواه الحذذاكم  -ودذذا لنظذه  -رواه ابذن كاجذه  (70)

الحذديثان  «المنتقل كن كتاف التر يب والترديذب»أيًضا، ووحح عسنا ه، ووافقه الذدني 

(399 ،1433.) 
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المساجد لتشارك في العنا ل، وتستما علذل المواظذة، فذالمرأل  صذف المجتمذا، 

وكذذن حقاذذا أن تتنقذذه فذذي  يناذذا، وأن تتذذذكر كذذا يجذذب الياذذا، والذذذكرى تننذذا 

 مسلاج  هللا إملاۦ  منعل ا ل»: وذلل هللا اليذه وسذلمالم كنين، ولقد تال الننذي 

 .(71)«هللا

وع ي كن الذين يداون أن ي ذون فذي كذو جذاكا كذن الجواكذا، ك ذان للمذرأل 

الرجذال، وب اوذة أن فقااء ذا المسلمة تصلي فيه، وتنتنا فيه بذالعلم كمذا ينتنذا 

تذذالوا: عن المذذرأل التذذي   تذذذدب علذذل المسذذجد يجذذب الذذل توجاذذا أن يعلماذذا، 

ويجذذب الذذل أبياذذا أن ينقااذذا، حتذذل يم ناذذا أن تسذذترني بالنيذذس اذذن المسذذجد، 

ول ذذن عذا كذذان الذذزوج  يذذر تذذا ر الذذل التعلذذيم، وكذذان األف  يذذر تذذا ر الذذل 

ه في  يناا؟ فقد كضل تكذن كذان الرجذو فذي التنقيه، فمن أين تتعلم المرأل وتتنق

حاجذذة علذذل كذذن يعلمذذه وينقاذذه، وفاتذذد الشذذيء   يعطيذذه، وتذذد ضذذو كذذن كا ذذس 

 العميان تاديه!

 قلل  إذا»ودناك تننيه خا، باألخوات المصليات، فني الحديث الصحيح: 

، أذدذذب (72)«لغل ت فقل  - يخطلل  واۡلملا  - أنصل : الجمعللة يل   لصلاحبك

                                        

حديث وحيح أخرجه الن اري وكسلم كن حديث ابن امذر، وأبذو  او  كذن حذديث أبذي  (71)

 وليخلل جن»، وتتمذذة الحذذديث انذذد أبذذي  او : «المو،ذذي»دريذذرل وسذذنده حسذذن، ودذذو فذذي 

للنرذذذوي بتحقيذذذق الشذذذاوي  واألر ذذذاؤو،  « ذذذرا السذذذنة»أي  يذذذر كتطينذذذات  « فلللِت

 (.860(، الحديث )3/438)

وأبذذو  او ، والتركذذذي، والنسذذائي، وابذذن كاجذذه، وابذذن خزيمذذة رواه الن ذذاري، وكسذذلم،  (72)

تيو كعناه خنذس كذن األجذر، وتيذو ت لمذس، وتيذو أخطذيت، وتيذو بطلذس « لروت»وتوله: 

المنتقذذل كذذن كتذذاف »فضذذيلة جمعتذذك، وتيذذو: وذذارت جمعتذذك فاذذًرا، وتيذذو  يذذر ذلذذك. 

 (.377(، الحديث، )1/247) «التر يب والترديب



 98 الجزء األول -خطب الجمعة 

أجره وأبطو موابه، حتل األكر بذالمعروا والناذي اذن المن ذر   يجذوت، ألن 

كو ع سان عذا أاطل  نسه الحق في أن ييكر وينال، لذم ي ذن كذن وراء ذلذك ع  

 الضجيج والتشوي ، فيولل ب و ع سان أن يس س.

فذذذا يجذذذوت ألخواتنذذذا الم كنذذذات، الاتذذذي يحضذذذرن علذذذل دذذذذا المسذذذجد، أن 

 خواتان.يشو ن الل أ

عن للمساجد ب ابًا، وعن للجمعة ب ابًا، وعن لاذه األكذاكن حركذات، فيننرذي أن 

  صو اا، و سعل علياا.

 يء بخر أريد أن أ نه اليه: ودذو أن المسذلم كلمذا ذدذب كن ذًرا علذل وذال 

 الجمعلة، يل   كلان إذا»الجمعة، كان ذلذك أفضذو لذه انذد هللا، وفذي الحذديث: 

 المهجلل  ومثلل  فللاۡلول، اۡلول ي تبلل ن المسللج ، بللاب عللل  المِئ للة وقفلل 

 ثل  دجاجلة، ثل  كبًشلا، ثل  بقل ة، يهل   كاللي  ثل  ،ةب نل يهل   الي  كمث 

، أي ،ذذووا (73)«اللليك  يسللتمع ن صللحفه  طلل وا اۡلمللا  خلل ج فللِذا بيضللة،

 سجو الدواإ، وكن جاء بعد ذلك جاء كتيخًرا.

                                        

المنتقذذل »بنحذذوه.  «وذذحيحه»لم، وابذذن كاجذذه، وابذذن خزيمذذة فذذي رواه الن ذذاري، وكسذذ (73)

(، والثذذواف المذذذكور 374(، الحذذديث )1/245للقرضذذاوي )« كتذذاف التر يذذب والترديذذب

فذذي الحذذديث دذذو مذذواف التاجيذذر أو التن يذذر علذذل وذذال الجمعذذة، أل ذذه كذذن المسذذاراة فذذي 

جمعذة الذل  ذيء كذن ال يرات، وكن الم سف أن كثيًرا كن المسلمين   يحصلون يذوإ ال

الثواف المذكور،   بد ة و  حتل بيضة، فام ييتون المسذجد واإلكذاإ ي طذب، وربمذا فذي 

ال طنة الثا ية، وربما تحمو كثير كن ال طناء تنعة دذذا التذيخير، أل اذم   يقولذون للنذاس 

 ذيئًا يذننعام،  يذر أن الم ذث فذي المسذجد انذذا ل فذي حذد ذاتذه، فذالمرء فذي وذال كذذا  اإ 

وكذا جذاء فذيمن يتذيخر اذن  «التر يذب فذي التن يذر علذل الجمعذة»تظر الصال، وا ظذر: ين

 (.246 - 1/245) «المنتقل»التن ير كن  ير اذر، كن كتاف 
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وكذذن جذذاء كتذذيخًرا واإلكذذاإ ي طذذب، فعليذذه أن يصذذلي ركعتذذين خنينتذذين، 

وحيح أ ه سيحرإ كن ال طنة، أو كن بعضاا، ول ن دو الذي أساء علذل  نسذه 

لمذن جذاء كتذيخًرا ودذو ي طذب:  وذلل هللا اليذه وسذلمبالتيخير، وتد تال النني 

، تذذذذال ذلذذذذذك لسذذذذذليك (74)«ركعتلللللين فصللللل »؟ تذذذذذال:  ، تذذذذال: «أصلللللي »

 ، وأكره أن يتجوت فياما، أي   يطيلاما.(75)يالرطنا 

أن ينقانذا فذي  يننذا، وأن يايذك  از وجودذه بعض ب اف الجمعة،  سيل هللا 

 لنا كن أكر ا ر دًا. 

اللام اجعو يوكنا خيذًرا كذن أكسذنا، واجعذو  ذد ا خيذًرا كذن يوكنذا، وأحسذن 

اللاذم ا نذر ااتنتنا في األكور كلاا، وأجر ا كذن خذزي الذد يا واذذاف ا خذرل، 

لنا كا كضل، وأولح لنا كا بقل، و  ت لنا علل أ نسذنا ،رفذة اذين و  أتذو كذن 

ذلذذك، اللاذذم حنذذب علينذذا اإليمذذان وتينذذه فذذي تلوبنذذا، وكذذره علينذذا ال نذذر والنسذذوق 

والعصيان، واجعلنا كن الرا دين فضًا كنك و عمة، اللام اجعو كلمة اإلسذاإ 

اإ دذذي السذذنلل، واجعلنذذا كذذن حزبذذك دذذي العليذذا، واجعذذو كلمذذة أاذذداء اإلسذذ

 الرالنين، وجندك الصا تين، وا خلنا برحمتك في انا ك الصالحين. 

اللاذذم أاذذو بنذذا كلمذذة اإلسذذاإ، وارفذذا بنذذا رايذذة القذذربن، وا صذذر عخوا نذذا 

المجادذذدين فذذي كذذو ك ذذان، وخذذذ بييذذدي عخوا نذذا المضذذطادين والممتحنذذين فذذي 

                                        

للنرذوي بتحقيذق «  را السنة»أخرجه الن اري، وكسلم، والشافعي، وأحمد، والتركذي  (74)

 (.4/263الشاوي  واألر اؤو، )

أي الننذي  -جابر تال: جاء سذليك الرطنذا ي يذوإ الجمعذة ودذو  ور  اسمه في رواية ان (75)

 و جلل ز ركعتلين فلاركع قل  سلليك يلا»ي طذب، فجلذس، فقذال لذذه:  - وذلل هللا اليذه وسذلم

 «فيهملا وليتجل ز فلي كلع يخطل ، واۡلملا  الجمعلة يل   أحل ك  جاء إذا»مم تال:  «فيهما

 (.4/264للنروي بتحقيق الشاوي  واألر اؤو، )«  را السنة»أخرجه كسلم 
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لل ۡ  اَربَّنَلل}سذذائر الذذنا  يذذا رف العذذالمين:  نَللا ف لليَٰٓ  َوإ ۡسللَ افَنَا ذُنُ بَنَللا لَنَللا ٱۡغف   َوثَب  للۡ   أَۡم  

ينَ  ٱۡلقَۡ     َعلَ  َوٱنُصۡ نَا أَۡق َاَمنَا ف     .[147: امران ]بل {ٱۡلَ َٰ

َ  إ نَّ }انا  هللا:  ت َ تَهُ  ٱلِلَّ
َٰٓ َٰٓأَيَُّهلا ٱلنَّب لي     َعلَ  يَُصلُّ نَ  َوَملََٰ ينَ  يََٰ  َعلَۡيله   َصللُّ ا   َءاَمنُل ا   ٱلَّلي 

 .[56: ]األحزاف { َۡسل يًما َوَسل  ُم ا  

وبذارك الذل انذدك ورسذولك كحمذد، والذل بلذه ووذحنه  اللام وو وسذلم

 وكن تنعام بإحسان علل يوإ الدين.

ةَ   َوأَق     ...} لَ َٰ ةَ  إ نَّ  ٱلصَّ لَ َٰ ۡك ُ  َوٱۡلُمنَ ل     ٱۡلفَۡحَشلآَٰء   َعلن    َۡنَه َٰ  ٱلصَّ ُ  أَۡكبَلُ    ٱلِلَّ   َولَلي   َوٱلِلَّ

 . [45: ]العن نوت { َۡصنَعُ نَ  َما يَۡعلَ ُ 

* * * 
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 (76)تلزال كصر

 ال طنة األولل:

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

كررت وأ ا اائد كن فر سذا  فتتذاا ال ليذة األوربيذة للدراسذات اإلسذاكية، 

كذذررت بالقذذادرل، بعذذد أن حذذد، ذلذذك الزلذذزال الرديذذب الرايذذب، الذذذي تلذذزل 

 مران والمنا ي، وتلزل كعاا القلوف واأل نس. الع

تلزل الناس تلزاً   ديدًا أكذاإ دذذا الحذد، الرريذب الذذي لذم يعاذدوا كثلذه، 

ووتف الناس يتساءلون: كا بال دذا الزلزال؟ أدناك ااتة بين كا يحدمه النذاس 

وبين األحدا، التذي تحذد، باذم؟ أدنذاك ااتذة سذننية بذين المعاوذي والمناسذد 

تقذا كذن النشذر، وبذين كذا ينذزل باذم كذن كذوار، يسذمياا النذاس: كذوار، التي 

 ،نيعية؟ 

وتف الناس يتساءلون، فمنام كن تال: دذه كوار، ،نيعية، تحذد، فذي كذو 

با  الد يا، تنزل بالم كنين وال نار، والمتقين والنجذار، و  ااتذة لاذا بطااذة 

ون كذو  ذيء بالذدين، و  كعصية، و  باستقاكة و  ا حذراا، كذا بذال م تربطذ

 وتريدون أن تدخلوه في دذه المسيلة؟

ودنذاك كذن يقذول:  ، عن دذذه ال ذوار، التذي تنذزل،   تنذزل ااتناً،ذذا، و  

، يذدبر أكذره ويعلذم كذو سذنحا ه وتعذاللتقا جزافًا، عن دذا ال ون في تنضة هللا 

                                        

إ، وتذد وذاغ األسذتاذ 1992كذن أكتذوبر اذاإ  12دو الزلزال الذي وتا فذي كصذر فذي  (76)

 (.106 - 103القرضاوي في تلك الحا مة  عًرا  شر في  يوا ه: المسلمون تا كون )، 
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للن  َۡسللقُطُ  َوَمللا ...}وذذريرل وكنيذذرل فيذذه:  لل    ف للي َحبَّللة   َولَ  يَۡعلَُمَهللا إ لَّ  َوَرقَللة   م   رُلَُمَٰ

    ف ي إ لَّ  يَاب     َولَ  َرۡط    َولَ  ٱۡۡلَۡرض  
تََٰ { ك  ب ين   .[59: ]األ عاإ مُّ

دذا ال ون   يسير انثًا، عن هللا دو الذي يسذيره، عن هللا دذو الذذي يقذدر كذو 

هُ  َشۡيء   ُك َّ  إ نَّا}كا فيه  ا{ فَقَل ََّرۦُ  َشلۡيء   ُكل َّ  َوَخلَقَ  ...}. [49: ]القمر {ب قَ َر   َخلَۡقنََٰ ي     َۡقل  

 .[2: ]النرتان

كذذو كذذا يجذذري فذذي العذذالم العلذذوي، أو فذذي العذذالم السذذنلي، كذذو كذذا تمذذور بذذه 

األرض، وكو كا يتحرك في السماء، كو  نتة تننس، كذو  جذم يطلذا، وكذو ذرل 

 في دذا الوجو ، كلاا بإذن هللا تعالل وتقديره. 

، فذذإذا أخذذرج سذذنحا ه وتعذذاللدذذذا ال ذذون كذذن الذذذرل علذذل المجذذرل فذذي يذذد هللا 

بعذذض األحذذدا، كذذن حيذذز العذذدإ علذذل حيذذز الوجذذو ، فذذا بذذد كذذن أن وراء ذلذذك 

 ح مة. 

هللا دذذو الذذذي يزلذذزل األرض، هللا دذذو الذذذي يجذذري األ اذذار، هللا دذذو الذذذي 

فذي ك ذان  ون يرسو الرياا، ول ن لماذا يظار الزلزال في وتس  ون وتس، و

ك ان، وبمقدار كعين  ون بخر، لماذا فار دنا في دذا الم ذان وفاذر فذي دذذا 

، واسذذتمر كذذذا وكذذذا ما يذذة هللا «خمسذذة وكذذذا كذذن اشذذرل»الزكذان، وفاذذر بقذذول 

الذي يقدر ذلك، و  ينعو هللا  يئًا انثًا،   ينعو  يئًا ع  لح مة ارتضادا، دذذا 

 كا يعتقده الم كنون.

الرربيون وتاكيذذدم يعتقذدون أن هللا بمعذزل امذا يجذري فذي ال ذون، حتذل 

الذين يعتقدون أن هللا دو خذالق ال ذون تذالوا: عن هللا خلذق ال ذون وتركذه، كاذذه 

السااة في يد ا، ونعتاا كصا ا سويسرا و  تدري كاذا حذد، بعذد ذلذك، دذي 
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يقولذون اذن العاتذة تقف وحددا ... تتحرك،   يعلم وا عاا اناا  ذيئًا، د ذذا 

 بين هللا والعالم. 

ول ذذن دذذذا كنذذاا كذذو المنافذذال للعقيذذدل اإلسذذاكية،  حذذن  عتقذذد أن ال ذذون فذذي 

تنضة خالقه وكدبره، الصريرل وال نيرل فيه تجري بيكره، ودذو باذذا عذا حذد، 

 فيه  يء، فا بد أن هللا تعالل أحدمه لسنب، لح مة. 

تل، ت ذذون أحيا ًذذا ضذذعينة، وت ذذون دذذذه الذذز تل التذذي  رادذذا فذذي أكذذاكن  ذذ

أحيا ًا توية، ت ذون أحيا ًذا خنينذة، وأحيا ًذا انينذة، أحيا ًذا تذيتي وتذدكر، وأحيا ًذا 

 ت ون دزل   ت مر.

دذه النيضا ات التذي ترذرق النذاس، وترذرق المسذاكن، وتاذدإ النيذوت، دذذه 

ين تننجذر الرياا الاوج، التي لم يسلم كناا بلد كثو أكري ا و يردا، دذذه النذراك

وتثذذور،  ون أن يسذذتطيا أحذذد عيقافاذذا، دذذذه ال ذذوار، التذذي يقذذول النذذاس اناذذا: 

،نيعية، وبعضام يقول: عن دذا كن  ضب الطنيعة ... الطنيعذة  ضذنس، وكذا 

دذذذذه الطنيعذذذة الصذذذماء ال رسذذذاء؟ عن الطنيعذذذة   ترضذذذب، الطنيعذذذة   تسذذذير 

  نساا. 

، ودذو سذنحا ه سنحا ه وتعذاللالذي يسير الطنيعة ويسير ال ون كله دو هللا 

 حينما يجري دذه األحدا، يجرياا بيتدار. 

ودنا يقف الم كنون أكاإ دذذه األحذدا، وتنذة تيكذو وتذدبر واظذة وااتنذار، 

فالم كن يعتنر ب و  يء، ويذتعظ كذن كذو حذد،، وييخذذ كنذه  رسذه، و  يمذر 

 ذه، وينذتح اليه بيذن وماء، و  بعين امياء، و  بقلب أ لف، ع ما ينتح لذه أذ

 له اينه، وينتح لاذا الحد، تلنه، ليعتنر ويتعظ. 
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عن هللا اعا أرا  أن يلقنا  روًسذا بمثذو دذذا الحذديث، أرا  أن يعلمنذا أن دذذا 

لنَ  َخلَۡقنَلا إ نَّلا}ابتاء، فحيال اإل سان تائمة الذل ا بذتاء:  نَسَٰ لن ٱۡۡل   أَۡمَشلاج   نُّۡطفَلة   م 

  َوٱۡلَخۡيل    ب ٱلشَّل     َونَۡبلُل كُ  ...} [2: ]اإل سذان ...{ نَّۡبتَل يه  
: ]األ نيذاء  ُۡ َجعُل َن{ َوإ لَۡينَلا ف ۡتنَلة  

35] . 

ينتلل اإل سان بالشر وينتلذل بذال ير، وتذد يذيتي الشذر بذال ير، ورف ضذارل 

 افعذة، وكذم كذن كنحذة فذي ،ذي كحنذذة، تذد تذيتي بعذض ال ذوار، بي ذياء ،ينذذة 

 ينتنا كناا الناس عذا أحسنوا ا  تناع وتلقنوا الدرس جيدًا. 

نين دو ابتاء، وهللا ينتلي الناس جميعًا، كافردم وك كنام، وتذد ينتلذل المذ ك

لل َ }بذذيكثر كمذذا ينتلذذل ال ذذافرين  ا   أَن ٱلنَّللاسُ  أََحس  ا   أَن يُۡتَ ُكلل َٰٓ  لَ  َوُهلل ۡ  َءاَمنَّللا يَقُ لُلل َٰٓ

 ، دذه واحدل. [2: ]العن نوت {يُۡفتَنُ نَ 

ح مة ما ية دنذا: أن فذي دذذا الحذد، تننيًاذا للنذاس، تننيًاذا للرذافلين، وعيقاًفذا 

  للنائمين، أرا  هللا أن ينناام علل أ ياء:

أن ينناام الذل ،اتذة القذدرل اإللايذة، و نذوذ المشذيئة اإللايذة، أن هللا اعذا 

عذا أرا  أكذذًرا فإ ذذه يقذذول لذذه: كذذن في ذذون، تتزلذذزل األرض، وتاذذيج الريذذاا، 

وتنيض المياه، وتررق األ اار والنحار، ويتحرك كو  يء أرا ه هللا تعذالل أن 

 بد للناس أن يعرفوا كذدى يتحرك، يس ن كو  يء أرا  هللا تعالل أن يس ن،  

 ،اتة القدرل اإللاية التي   يعجزدا  يء.

وكن  احية أخرى تننيه لو سان الل أن يعرا حجمه في دذا ال ذون، أياذا 

اإل سان: كا أ س؟ أياا المررور بننسك ... أياا الثذا ي لعطنذك ... أياذا المصذرر 

 ذذس لسذذس  ذذيئًا ل ذذدك ... أياذذا المتمطذذي برأسذذك: كذذا ا ذذس فذذي دذذذا ال ذذون؟ أ
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 كذكوًرا،   تعرا كاذا يحد، لك بعد لحظة. 

اإل سان الذي استطاع أن ينعو كا ينعذو، اإل سذان فذي الرذرف، فذي أكري ذا، 

فذذي  يردذذا، وذذنا ال منيذذوتر، و ذذزا النضذذاء، ووذذو علذذل القمذذر ووتذذف الذذل 

سذذطحه، ويحذذاول أن يصذذعد علذذل كواكذذب أخذذرى، ول ذذن أكذذاإ دذذذه األحذذدا،   

و  يئًا، يم نه أن يقول: دنذاك احتمذال لزلذزال يقذا، ول ذن كتذل يستطيا أن ينع

يحد، بالضنت؟ وفي أي ك ان بالضنت؟ وكا كقدار توته بالضذنت؟   يسذتطيا 

نَ  أُو  يتُ  َوَمآَٰ  ...}أن يعلم ذلك  ۡل    م   ِ   إ لَّ  ٱۡلع   .[85: ]اإلسراء {قَل ي

يننري أن يعذرا اإل سذان حجمذه، ويعذرا كذدى توتذه، اإل سذان المرذرور، 

الم تال الن ور، يننري أن يعلم: دذا دو  ي ه في دذا الوجو ، ع ه   يملذك دذذا 

 ال ون. 

كذذان الرربيذذون يقولذذون: اسذذتطاع اإل سذذان بذذالعلم أن يقاذذر الطنيعذذة، ويقاذذر 

 أن يقار الطنيعة.  ال ون الما ي كن حوله، وكذبوا، كا استطاع اإل سان

اسذذتطاع أن يذذذلو كثيذذًرا حسذذب تذذوا ين التسذذ ير اإللاذذي لاذذذا ال ذذون، أل ذذه 

س ر لو سان كا فذي السذموات وكذا فذي األرض جميعًذا كنذه، ول ذن تظذو دذذه 

الطنيعذذة ودذذذا ال ذذون أتذذوى كنذذه، يقذذف أكاكاذذا اذذاجًزا كشذذلوً    يسذذتطيا أن 

 يصنا  يئًا، دذا دو اإل سان.

كس ين ابن ب إ، ت لمه النقة، وتقتلذه »يقول:  رضي هللا انهلي كان اإلكاإ ا

، النقة حشرل وريرل ت لمه، واألن ارفنذا أن كي روبًذا «الشرتة، وتنتنه العرتة

... فيروًسا وريًرا يستطيا أن يمرض اإل سان وأن يقتله، ودذو  ذيء   يذرى 

بالذبحذة ... يقتذو ع  بت نيره كايين المذرات، وتقتلذه الشذرتة عذا  ذرق ... يقتذو 
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بالسذذ تة ... يمذذوت فذذي لحظذذة. وتنتنذذه العرتذذة: عذا اذذرق أ ذذتن جسذذده، وسذذاءت 

للنُ  َوُخل للقَ  ...}رائحتذذه، دذذذا دذذو اإل سذذان  نَسَٰ يف   ٱۡۡل   أَنللتُ  َوَمللآَٰ }، [28: ]النسذذاء ا{َضللع 

ينَ  ز  ن لَ ُ  َوَما ٱۡۡلَۡرض    ف ي ب ُمۡعج  ن ٱلِلَّ   دُون   م   ي    َولَ  َول ي    م   . [31: ]الشورى {نَص 

أرا  هللا تعذذالل أن يعذذرا اإل سذذان حجذذم  نسذذه، وتذذدرل  نسذذه، والذذم  نسذذه، 

 وأن يعلم أن القدرل كلاا كن هللا، وأن العلم كله كنه، وأن الح مة كلاا هلل.

أرا  هللا تعالل أن يننانا أيًضا الل تيمة دذه الذد يا التذي يتشذنث النذاس باذا، 

دذذا، ويتاذذافتون الياذذا تاافذذس الذذذباف الذذل ويحروذذون الياذذا، ويلاثذذون وراء

الشذراف، أو يتقذاتلون الياذا تقاتذو ال ذاف الذل الجيذف، دذذه الذد يا   تسذاوي 

 يئًا، اإل سان ي ون في بيته و  يدري أ ه بعذد تليذو سذينادإ بذه بيتذه، وتزلذزل 

األرض كذذن حولذذه، فذذإذا الننيذذان الشذذادق يناذذار، وعذا دذذذا اإل سذذان    ذذيء، 

 س بعد لحظات تد كاتوا، والعمران تد خرف، دذه دي الد يا: وترى النا

 تريذددا وأ ذس كذدر الل جنلس

 

 وال ذذذذذذدار ا  إ كذذذذذذن وذذذذذذنًوا

 ،ناااذذذا ضذذذد األيذذذاإ وك لذذذف 

 

  ذذذار جذذذذول المذذذاء فذذذي كتطلذذذب

النذاس يسذذتنعدون المذذوت، ويظنذون أن المذذوت  ذذيء بعيذد، والمذذوت أتذذرف  

 علل أحددم كن  راك  عله.

 أدلذذذه فذذذي كصذذذنح اكذذذر  كذذذو

 

  علذذه  ذذراك كذذن أ  ذذلرت والمذ

َ  إ نَّ  أَۡقَ ُب   ُه َ  أَۡو  ٱۡلبََص    َكلَۡمح   إ لَّ  ٱلسَّاَعة   أَۡم ُ  َوَمآَٰ  ...}  { َشلۡيء   ُكل     َعلَ َٰ  ٱلِلَّ ي    قَل  

 [77: ]النحو

 اظذيم،  ذيء الذل ينذناام وأن كلذه، دذا الل الناس يننه أن تعالل هللا أرا 

َٰٓأَيَُّهللا}يذذذكردم بذذيكر اظذذيم: بزلزلذذة السذذااة، هللا تعذذالل يقذذول:  أن أرا   ٱلنَّللاسُ  يََٰ
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لي    َشلۡيء   ٱلسَّلاَعة   َزۡلَزلَلةَ  إ نَّ  َربَُّ لۡ    ٱ َّقُ ا   لعَة   ُكل ُّ   َلۡيَه ُ   ََ ۡونََهلا يَلۡ  َ  1 َعظ  لآَٰ  ُمۡ ض   َعمَّ

َ ىَٰ  سَ ٱلنَّلا َو َلَ ى َحۡملََهلا َحۡم    ذَات   ُك ُّ  َو ََضعُ  أَۡرَضعَۡ   َ ىَٰ  ُهل  َوَملا ُسلَ َٰ لنَّ  ب ُسلَ َٰ  َولََٰ  

ي    ٱلِلَّ   َعيَابَ   .[2 ،1: ]الحج {َش  

تلزلذذذة فذذذي أتذذذو كذذذن  تيقذذذة، ب مذذذس  رجذذذات وبعذذذض ال سذذذور بمقيذذذاس 

كا بال م عذا كا س دذه الزلزلة بمقذدار اشذر  رجذات، أو اشذرين، «!! رختر»

أو أربعًذذا، أو اشذذًرا، أو  أو مامذذين؟! كذذا بذذال م عذا اسذذتمرت  تيقتذذين، أو مامًذذا،

 أكثر كن ذلك؟! كاذا ت ون دذه الزلزلة؟!

بَلة   ل َ ۡقعَت َهلا لَلۡي َ  1 ٱۡلَ اق عَلةُ  َوقَعَل    إ ذَا}تلك تلزلة يذوإ القياكذة:   َخاف َضلة   2 َكاذ 

اف عَة   ا ٱۡۡلَۡرضُ  ُرجَّ    إ ذَا 3 رَّ بَالُ  َوبُسَّ    4 َرج   ا ٱۡلج  لامُّ  َهبَلآَٰء   فََ انَۡ   5 بَس  
بَث   : ]الواتعذة {نَۢ

: الجنذذال الراسذذيات الشذذاك ات تذذنس بًسذذا، وتنتذذس تنتيتًذذا، حتذذل تصذذنح [6 - 1

بَلللالُ  َو َُ للل نُ }كالانذذذاء: الذذذذرات التذذذي  رادذذذا فذذذي  ذذذعاع الشذذذمس  ۡهن   ٱۡلج   َكلللٱۡلع 

 َعلن   لُ نَكَ   }َويَۡسل، دذه الجنذال تصذير كالصذوا المنذدوا [5: ]القاراة {ٱۡلَمنفُ ش  

بَال   فَُها فَقُ ۡ  ٱۡلج  ا فَيَيَُرَها 105 انَۡسف   َرب  ي يَنس  ا قَاع  لا ف يَهلا  َلَ ىَٰ  لَّ  106 َصۡفَصلف  َ ج   ع 

ا{ َوَلَٰٓ   . [107 - 105: ]،ه أَۡمت 

لَل   }دذه تلزلة يوإ القياكة  بَلالُ  ٱۡۡلَۡرضُ  َوُحم  ل َة   دَكَّلة   فَل ُكَّتَا َوٱۡلج  ح   فَيَۡ َمت لي   14 َوَٰ

 إ ذَا}، دذه تلزلة السذااة، لذذلك يقذول هللا تعذالل: [15 ،14: ]الحاتذة {ٱۡلَ اق عَةُ  َوقَعَ   

لَ    ۡلَزالََها ٱۡۡلَۡرضُ  ُزۡلز  : تلزلاا المترتذب المنتظذر، الذذي دذو الزلذزال الحقيقذي {ز 

نُ  َوقَالَ }:  نضس كو كا فياا  نًضا، {أَۡثقَالََها ٱۡۡلَۡرضُ  َوأَۡخَ َج   } نَسَٰ : كذا {لََهلا َما ٱۡۡل 

، [5 - 1]الزلزلذة:  {لََهلا أَۡوَحل َٰ  َربَّلكَ  ب لأَنَّ  4 أَۡخبَاَرَهلا  َُحل   ثُ  يَۡ َمت لي  }لاذا؟ الذي حد، 

 هللا دو الذي أكردا أن تنعو ذلك، فلم تملك ع  أن تطيا األكر.



 108 الجزء األول -خطب الجمعة 

لي    َشلۡيء   ٱلسَّلاَعة   َزۡلَزلَلةَ  إ نَّ }دذه تلزلذة القياكذة:   ُكل ُّ   َلۡيَه ُ   ََ ۡونََهلا يَلۡ  َ  1 َعظ 

عَة   آَٰ  ُمۡ ض  ، أدناك أكثر حرًوا كن األإ الل ،نلاذا، [2 ،1: ]الحج ...{ أَۡرَضعَۡ   َعمَّ

خصوًوا عذا كان فمه في مذدياا ... الذتقم الثذدي ليرضذا؟ عن هللا لذم يقذو: تذذدو 

لعَة   ُكلل ُّ   َللۡيَه ُ }كذو كرضذذا، بذذو تذذال: ياكذة:  ، المرضذذا: المذذرأل فذذي وتذذس {ُمۡ ض 

ي ترضذذا بالنعذذو، أي أن ،نلاذذا كذذان كلتقًمذذا الرضذذاع، ول ذذن المرضذذعة: التذذ

مذذدياا، دنالذذك  سذذيس ،نلاذذا، ف ذذو ع سذذان   يذذذكر ع   نسذذه، انذذد ذلذذك الاذذول 

العظذذيم كذذو يقذذول:  نسذذي  نسذذي، حتذذل الولذذد ولنذذذل ال نذذد تنسذذاه األإ ... األإ 

 الرؤوا ... األإ الحا ية. 

سذذنة لزلذذزال رأينذذا فذذي دذذذا الزلذذزال النسذذيت النسذذيت، واليسذذير اليسذذير بالن

ا خرل، رأينا المرأل تنزل كن بيتاا وتنسل أن لاذا أ،نذاً ، وحذين تنذزل تقذول: 

أين أو  ي؟ وكن الناس كن  زل بالمابس الداخلية، حتل أن بعذض المحذات 

التي تنيا المابس كا س تلقي باا الل النسذاء ليتسذترن، وكذنام كذن خذرج كذن 

 ازيزل اند الناس.  الحماإ والصابون الل جسمه، د ذا الحيال

َ ىَٰ  ٱلنَّلاسَ  َو َلَ ى َحۡملََهلا َحۡمل    ذَات   ُكل ُّ  َو ََضلعُ }دذا يذذكر ا بيذوإ القياكذة:   ُسلَ َٰ

َ ىَٰ  هُ  َوَما نَّ  ب سَُ َٰ ي    ٱلِلَّ   َعيَابَ  َولََٰ    .[2: ]الحج {َش  

 «غل لً  عل اة حفلاة النلاس يحشل »: ولل هللا اليه وسلمحينما تال النني 

 اۡلمل »تالس اائشة: الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضذام علذل بعذض؟! تذال: 

اقذذو ين ذذر فذذي  - فذذي ذلذذك اليذذوإ - ، كذذن انذذده(77)«ذلللك يهمهلل  أن مللن أشلل 

                                        

 ائي، وابن كاجه. رواه ان اائشة الن اري، وكسلم ، والنس (77)

بإسذذنا  وذذحيح اذذن أإ سذذلمة تالذذس: سذذمعس رسذذول هللا « األوسذذت»وروى الطنرا ذذي فذذي 

فقالذس أإ سذلمة: يذا  «حفلاة عل اة القياملة يل   النلاس يحش »يقول:  ولل هللا اليه وسلم
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ۡنُه ۡ  ٱۡم       ل ُ     }الرريزل أو في الشاول أو في المرأل؟  : ]اذنس {يُۡغن يله   َشۡأن   يَۡ َمت ي   م  

37]. 

أرا  هللا تعذذالل أن يذذذكر ا بمثذذو دذذذه األحذذدا،، فقذذد  سذذل النذذاس القياكذذة، 

كشذذ لة النذذاس أن القياكذذة بمعذذزل اذذن اقذذولام، كذذي ام ك لذذدون، وكذذين المذذوت 

الذذل  يذذردم تذذد كتذذب، العقذذدل انذذد النذذاس أ اذذم   ين ذذرون فذذي ا خذذرل، و  

 يرجون لقاء هللا، ودذا دو ال طر. 

 خذرل، لذو تذذكروا ا خذرل ووضذعودا  صذب كا أحوج الناس أن يتذكروا ا

 أاينام، لحلس كش ات كثيرل، بو لحلس المشاكو كلاا. 

و يء كام وراء دذا كله ودو الثمرل: دو تننيه العصذال ليتوبذوا، والضذالين 

لياتذذدوا، والمنحذذرفين ليسذذتقيموا. تننيذذه النذذاس ليرجعذذوا علذذل هللا ليقراذذوا بابذذه 

لل ۡ  لَّلل ۡ  َوإ ن أَنفَُسللنَا َرلَۡمنَللآَٰ  َربَّنَللا}ويقولذذوا:  للنَ  لَنَُ لل نَنَّ  َو َۡ َحۡمنَللا لَنَللا  َۡغف  ينَ  م  لل   س 
 {ٱۡلَخَٰ

 . [23: ]األاراا

دذذذه المواتذذف   بذذد كذذن أن تذذر  النذذاس علذذل فطذذرتام ليقولذذوا: يذذا رف، فمذذن 

 يدري لعلام في دذه اللحظة يقضون  حنام، وينتاي أجلام. 

الدرس المام: أن يتعلم النذاس التوبذة كذن العصذيان، أن يتطاذروا ويرتسذلوا 

كذذن ذ ذذوبام ... كذذن أ را اذذم ... كذذن أ،مذذااام ... كذذن  ذذاواتام، أن يولذذدوا كذذن 

 جديد. 

                                                                                             

تلس: كا أ رلام؟ تذال:  «الناس شغ »رسول هللا واسوأتاه ينظر بعضنا علل بعض! فقال: 

، ومذذذم روايذذذة أخذذذرى ذكردذذذا «الخللل دل ومثاقيللل  اللللير، مثاقيللل  فيهلللا الصلللحائف نشللل »

المنتقذذل كذذن كتذذاف التر يذذب »ا، ا ظذذر: رضذذي هللا اناذذالطنرا ذذي اذذن سذذو ل بنذذس تكعذذة 

 (926،  2/925« )والترديب
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 الناس أكاإ الشدائد والناء أوناا وأ واع: 

ووضذذا يذذده فذذي يذذد هللا، واسذذتقاإ الذذل كذذناج هللا،  هنللا  صللنف علل   هللا،

ل وحرإ الحذراإ، واذرا أن ال يذر كذو ال يذر فذي اتنذاع كذناج هللا، أحو الحا

، دذذذذ  ء دذذذذم الم كنذذذذون وذذذذلل هللا اليذذذذه وسذذذذلموالسذذذذير خلذذذذف رسذذذذول هللا 

الصا تون، ارفوا هللا في الرخاء ليعرفام في الشدل، كما جاء في ووية الننذي 

 ،أماملك  جل ۦ هللا احفلظ يحفظ، هللا احفظ» بن اناس:  ولل هللا اليه وسلم

، دذذذا دذذو الصذذنف (78)...« الشلل ة فللي يع فللك ال خللاء فللي هللا إللل   علل  

األول، يشعر أ ه  ائًما بحاجة علل هللا في اليسر والعسر، في النقر والرنذل، فذي 

اذز النعماء والنيساء، في الصحة والسقم، في كو حذال، يعلذم أ ذه فقيذر علذل هللا 

 هللا.، و  حول و  تول ع  باهلل، فاو  ائًما كا وجو

عذا كذذان فذذي اافيذذة ورخذذاء اسذذترخل، و سذذل ربذذه، ولذذم  هنللا  صللنف ثللان:

يذكر ع   نسه، ول ن عذا جاءت الشذدل، عذا أحذا، بذه الذناء، سذراان كذا يرجذا 

علل ربه، ويعلم أن دذه المصينة ع ما جاءت لتذر ه علذل هللا ر ًا جمذيًا ... لتيخذذ 

نذتاًا ... ليتذوف علذل هللا توبذة بيذده علذل هللا ... ليقذف بذين يذدي ربذه كتضذرًاا ك

  صوًحا. 

وهللا تعالل ليس الل بابه حاجب و  بواف، كذن رجذا عليذه تلقذاه كذن بعيذد، 

َ  إ نَّ  ...}وكن أارض انه  ا اه كن تريب:  ب ينَ  يُح  ُّ  ٱلِلَّ
ل ُّ  ٱلتَّل ََّٰ ينَ  َويُح  ل    {ٱۡلُمتََطه  

، دذا دو الصنف الثا ي، ينسل سذااة الرخذاء، ول ذن سذااة الشذدل [222: ]النقذرل

                                        

خرجه اإلكاإ أحمد كذن روايذة حذن  الصذنعا ي اذن ابذن انذاس، ورواه التركذذي بلنذظ  (78)

األربعذين »الحذديث التاسذا اشذر كذن األحا يذث بخذر وتذال: حذديث حسذن وذحيح، ودذو 

  بن رجب الحننلي.« جاكا العلوإ والح م»، وا ظر: «النووية
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 يعرا هللا، ويرجا عليه رجوًاا وا تًا، ويستقيم الل أكره ويثنس اليه. 

ودو الذي ينسل هللا في الرخاء، ويذذكره سذااة الشذدل، حتذل  وصنف ثال :

عذا كا ا نرجذس األتكذة، وحتذل عذا كذا ذدنذس الرمذة، اذا  علذل ،ريذق الضذال 

 يًا، و سي كا كان يداو عليه كذن تنذو، ودذذا  ذين المشذركين الذذين حذد، هللا ما

َٰٓ  َوٱۡلبَۡح     ٱۡلبَ     ف ي يَُسي  ُ كُ ۡ  ٱلَّي   ُه َ }انام فقال:  ل  َوَجلَ ۡينَ  ٱۡلفُۡلك   ف ي ُكنتُ ۡ  إ ذَا َحتَّ َٰ  ب ه 

يح   ُح ا   َطي  بَة   ب    يح   َجآََٰءۡ َها ب َها َوفَ   ف   ر  لن ٱۡلَمۡ جُ  َوَجآََٰءهُ ُ  َعاص  ا  َوَرنُّل َمَ لان   ُكل     م  َٰٓ  

لليطَ  أَنَُّهلل ۡ  لل ۡ  أُح  َ  دََعللُ ا   ب ه  للينَ  ٱلِلَّ ينَ  لَللهُ  ُمۡخل ص  للنۡ  أَنَجۡيتَنَللا لَللت نۡ  ٱللل    ۦ   م  للي  للنَ  لَنَُ لل نَنَّ  َهَٰ  م 

ينَ      
 .[22: ]يو س {ٱلشََّٰ

وأل اذذذم  اذذذوا هللا ك لصذذذين لذذذه الذذذدين اسذذذتجاف هللا لاذذذم، أل اذذذم فذذذي دذذذذه 

اللحظات رجعوا علل النطرل السذوية، و سذوا دنذو والذات والعذزى واألومذان، 

للآَٰ }واألوذذناإ:  ُهلل ۡ  فَلَمَّ  [23: ]يذذو س ...{ ٱۡلَحللق    ب غَۡيلل    ٱۡۡلَۡرض   ف للي يَۡبغُلل نَ  ُهلل ۡ  إ ذَا أَنَجىَٰ

 سذااة الشذدل وبعذد ذلذك يرجذا كذو  ذيء علذل كذا د ذا  ين د  ء يعرفون هللا

نَ  َم َّ  َوإ ذَا}كان اليه:  نَسَٰ لَلهُ  إ ذَا ثُ َّ  إ لَۡيه   ُمن يبًا َربَّهُ  دََعا ُض     ٱۡۡل  ۡنلهُ  ن ۡعَملة   َخ َّ ليَ  م    نَس 

ا   َكانَ  َما ن إ لَۡيه   يَۡ ُع َٰٓ َّ   َوَجعَ َ  قَۡب ُ  م  ا لِل  ًِ  ب ُ ۡفل   َ   ََمتَّلعۡ  قُل ۡ  َسلب يل ه     َعلن ل  يُض  َّ  أَن َاد  لي  قَل 

نۡ  إ نَّكَ   .[8: ]الزكر {ٱلنَّار   أَۡصَحَٰ    م 

وذذذنف تسذذذا تلنذذذه حتذذذل أوذذذنح  وهنلللا  صلللنف أسللل أ ملللن هللليا الصلللنف:

كالحجذذارل أو أ ذذد تسذذول، تنذذزل بذذه النايذذا، وتحذذيت بذذه المصذذائب وال ذذوار،، 

جاحدين الذذين أ  ذروا الذل رف، كيولئك الماحدل وال ول نه   يقول: يا رف يا

كن ربت دذا الحا ، بالدين، وأ ه وتا بسذنب المعاوذي، فقذالوا: كذا دذذا الن ذر 

 ال رافي؟ كا دذا الضال؟
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 د  ء الناس لم يستطيعوا أن يناموا الدرس، ولذلك يقول هللا في أكثالام: 

ُه  َولَقَلل ۡ } للَ ب  ه  ۡ  ٱۡسللتََ انُ ا   فََمللا ب ٱۡلعَلليَاب   أََخللۡينََٰ ُع نَ  َوَمللا ل  ، [76: ]الم كنذذون {يَتََضلل َّ

َٰٓ  َولَقَ ۡ } َٰٓ  أَۡرَسۡلنَا لن أَُمل    إ لَ َٰ ُه  قَۡبل لكَ  م   آَٰء   آَٰء  ب ٱۡلبَۡأَسل فَأََخلۡينََٰ ل َّ ُع نَ  لَعَلَُّهل ۡ  َوٱلضَّ  42يَتََضل َّ

ُع ا   بَۡأُسلنَا َجلآََٰءهُ  إ ذۡ  فَلَۡ َلَٰٓ  لن  ََضل َّ نُ  لَُهل ُ  َوَزيَّلنَ  قُلُل بُُه ۡ  قََسلۡ   َولََٰ    َكلانُ ا   َملا ٱلشَّلۡيَطَٰ

 .[43 ،42: ]األ عاإ {يَۡعَملُ نَ 

أ ه حينمذا ينذزل بالنذاس النيسذاء والضذراء،    سنحا ه وتعاللكن فضو هللا 

يريد أن ينتقم كنام، ول ن ليعلمام ... لينذناام ... ليذذكردم، كمذا تذال هللا تعذالل: 

يقَُه  ٱلنَّلاس   أَۡيل    َكَسلبَۡ   ب َملا َوٱۡلبَۡح    ٱۡلبَ     ف ي ٱۡلفََسادُ  َرَه َ } لُل ا   ٱلَّلي   بَۡعلضَ  ل يُلي   َعم 

عُ نَ  لَعَلَُّه ۡ  ، النسا  دنا: يعنذي اخذتال أكذر الحيذال ... المصذائب [41: ]الروإ {يَۡ ج 

... ال ذذوار، ... الرذذاء ... الذذناء ... األكذذراض ... األوجذذاع ... التلذذو،، ودذذذا 

... بذذ وبام، ولمذاذا يقذا:  بمعاوذيام {ٱلنَّلاس   أَۡي    َسبَۡ  كَ  ب َما}النسا  بماذا يقا؟ 

يقَُه } لُلل ا   ٱلَّللي   بَۡعللضَ  ل يُللي  أي أن هللا   يجذذزيام ب ذذو كذذا املذذوا، يقذذول هللا ، {َعم 

ليُ  َولَۡ  }تعالل:  ُ  يَُؤاخ  ل  ٱلنَّلاسَ  ٱلِلَّ ه  لا ب ظُۡلم  لن َعلَۡيَهلا  َلَ  َ  مَّ ع مذا  [61: ]النحذو {دَآَٰبَّلة   م 

عُل نَ  لَعَلَُّهل ۡ }ي اخذدم بنعض كا املوا، ولماذا ي اخذدم بنعض كا املوا؟   {يَۡ ج 

 اسل أن يناموا الدرس، لعلام يرجعون، لعلام يتوبون. 

كان بعض السلف عذا أوابه أ  ل  يء، يقول، دذذا بشذ إ كعصذيتي، حتذل 

تذال: كذا  عذا كشرت اكرأته في وجاه، أو ت ا قس كعه في أكر كن أكور النيس،

الذي جعو المرأل تنعو كعي كذا وكذا دذا اليوإ،   بد أ ي تد ارت نس كعصذية، 

عذا حر ذذس اليذذه  ابتذذه يقذذول:   بذذد أ ذذي ارت نذذس ك النذذة، تذذال بعضذذام: ع ذذي 

 ألارا   إ كعصيتي في سوء خلق  ابتي.
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د ذا أوحاف القلذوف ... أوذحاف النصذائر ... أوذحاف الحذس المردذف، 

أ نسام، كمذا تذال هللا تعذالل اذن الربذا يين حينمذا دزكذوا فذي  ير ون األكر علل

َٰٓ  قَلۡ لَُه ۡ  َكلانَ  َوَملا}المعركة:  نَلا ف ليَٰٓ  َوإ ۡسلَ افَنَا ذُنُ بَنَلا لَنَلا ٱۡغف ل ۡ  َربَّنَلا قَلالُ ا   أَن إ لَّ  أَۡم  

ينَ  ٱۡلقَللۡ     َعلَلل  َوٱنُصللۡ نَا أَۡقلل َاَمنَا َوثَب  للۡ   لل   ف  تنذذو أن يسذذيلوا  .[147: امذذران ]بل {ٱۡلَ َٰ

النصر والتثنيس، سيلوا هللا أن يرنذر لاذم ذ ذوبام وعسذرافام فذي أكذردم، فذا بذد 

أ ام فر،ذوا أو تصذروا، دذذا دذو  ذين اإل سذان المذ كن، يرجذا بالائمذة الذل 

  نسه. 

يقَُه } لُلل ا   ٱلَّللي   بَۡعللضَ  ل يُللي  عُلل نَ  لَعَلَُّهلل ۡ  َعم  ، ول ذذن وذذننًا كذذن [41: ]الذذروإ {يَۡ ج 

تنذذزل باذذم الشذذدائد و  يرجعذذون ... و  يتوبذذون، و  يتضذذراون ...    النذذاس

: اذز وجذو، يقذول هللا سنحا ه وتعاللرف، يقولون كو  يء ع  هللا  يقولون: يا

ُع ا   بَۡأُسنَا َجآََٰءهُ  إ ذۡ  فَلَۡ َلَٰٓ } لن  ََض َّ نُ  لَُهل ُ  َوَزيَّلنَ  قُلُل بُُه ۡ  قََسلۡ   َولََٰ    َكلانُ ا   َملا ٱلشَّلۡيَطَٰ

، أوذذحاف القلذذوف القاسذذية، الحجريذذة دذذذه،   تننذذا فياذذا [43: ]األ عذذاإ {يَۡعَملُلل نَ 

 الشدائد و   ير الشدائد والعياذ باهلل. 

يا أياا اإلخول: دذه المصائب واألحدا، التي يجرياا الينذا العزيذز الجنذار، 

ا كذن الواحد القاار، جديرل بين توتظ الناس كن سناتام ... أن تنناام علل كا فياذ

 .سنحا ه وتعالل روس وانر، حتل ينيقوا ويرجعوا علل هللا 

حينما كررت بمصر سذيلني بعذض األتذارف فقذالوا: كنذا فذي ذلذك الوتذس   

  عرا كاذا  قول: أليس دناك أذكار أو أ اية  قولاا اند الشدل؟

« أذكذار ال ذرف»تلس: دناك ال ثير ال ثير جدًا، دناك أ اية وأذكذار تسذمل 

، يلجي اإل سذان علياذا حينمذا ينذزل بذه كذرف خذا،، أو ينذزل «أ اية ال رف»و
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أن  رضذي هللا انامذاباألكة كرف ااإ، كناا كا رواه الشي ان اذن ابذن انذاس 

 العظلي  هللا إل إلله ل»كان يقول اند ال ذرف:  ولل هللا اليه وسلمرسول هللا 

 السلللم ات رب هللا إل إلللله ل العظلللي ، العللل ش رب هللا إل إلللله ل الحللللي ،

 «جذذاكا التركذذذي»، وفذذي (79)«ال لل ي  العلل ش ورب اۡلرض، ورب السللبع،

 يلا»، كذان عذا حزبذه أكذره، تذال: ولل هللا اليه وسذلمان أ س، أن رسول هللا 

وذلل هللا واذن أبذي دريذرل، أن الننذي  ،(80)«أسلتغي  ب حمتلك قيل   يلا حي

 هللا سلبحان»، كذان عذا أدمذه األكذر، رفذا ،رفذه علذل السذماء فقذال: اليه وسلم

 .(81)«قي   يا حي يا»، وعذا اجتاد في الدااء تال: «العظي 

 ذ  دعل ة»تذال:  ولل هللا اليه وسلم النني ان وتا، أبي بن سعد روى

َٰٓ } الحلل ت بطللن فللي وهلل  دعللاۦ إذ النلل ن للهَ  لَّ َٰٓ  إ لََٰ نَكَ ُسللبۡ  أَنلل َ  إ لَّ للنَ  ُكنلل ُ  إ ن  للي َحَٰ  م 

لليَن{ ل م 
 هللا اسلللتجاب إل قللط شللليء فللي مسلللل  رجلل  بهلللا يلل   لللل  فِنلله ٱلظََّٰ

، حينما التقمه الحوت  ا ى في الظلمذات: فلمذة بطذن الحذوت، وفلمذة (82)«له

الليو، وفلمة النحر، في وست دذه الظلمات لم يطلب النجال لننسه، ول نذه تذال: 

{ َٰٓ هَ  لَّ َٰٓ  إ لََٰ نَكَ  أَنل َ  إ لَّ لنَ  ُكنل ُ  إ ن  لي ُسلۡبَحَٰ لينَ  م  ل م 
ه هللا ولنظذه ا لحذوت، سذيل فنجذا {ٱلظََّٰ

                                        

أخرج الن اري في الداوات: باف الدااء اند ال رف، وكسلم فذي الذذكر والذدااء: بذاف  (79)

  ااء ال رف.

تا  » أخرجه التركذي في الداوات، وفذي سذنده يزيذد بذن أبذان الرتا ذي، ودذو ضذعيف (80)

 (.4/197بتحقيق كو كن:  عيب األراؤو، واند القا ر األر اؤو، )« المعا 

أخرجه التركذي في الداوات: باف كا يقول اند ال رف، وفي سنده عبذراديم بذن النضذو  (81)

 (.4/197« )تا  المعا »الم زوكي، ودو كتروك. 

سذنا ، ووافقذه الذذدني، رواه التركذي، واللنظ له، والنسائي، والحاكم، وتال: وذحيح اإل (82)

، ووذحح «اليذوإ والليلذة»واذزاه للمسذند، وللنسذائي فذي  «تنسذيره»وذكره ابذن كثيذر فذي 

 (.922(، الحديث )2/476« )المنتقل كن كتاف التر يب والترديب» اكر عسنا ه. 
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: يذذا رسذذول هللا، دذذو كا ذذس ليذذو س (83)فقذذال يذذه وسذذلموذذلل هللا الرجذذو الننذذي 

  سلمع أل»: وذلل هللا اليذه وسذلمخاوة، أإ للم كنين ااكة؟ فقال رسول هللا 

يۡ  ...}: عللز وجل  هللا قلل ل إلل  للهُ َونَجَّ لنَ  نََٰ ل كَ وَ  ٱۡلغَلل      م 
لي ۨنُ  َكلليََٰ ن يَن{ ج  : ]األ نيذذاء ٱۡلُمللۡؤم 

88]». 

َٰٓ }الم كنذذون عذا لجذذيوا علذذل هللا كوحذذدين:  للهَ  لَّ َٰٓ  إ لََٰ كسذذنحين كنذذزدين  {أَنلل َ  إ لَّ

نَكَ } نَ  ُكن ُ  إ ن  ي}كعترفين بالتقصير  {ُسۡبَحَٰ ينَ  م  ل م 
  ينرج انام.هللا فإن {ٱلظََّٰ

. وي نذذذي (84)أ ايذذذة ال ذذذرف كثيذذذرل:   حذذذول و  تذذذول ع  بذذذاهلل، ا سذذذترنار

أن يقول: يا رف ... يذا رف يذا حذي يذا تيذوإ ... يذا هللا  اإل سان عذا لم يتذكر  يئًا

 . (85)يا هللا ... سنحان هللا ... الحمد هلل ...   عله ع  هللا ... هللا أكنر

دذا كا يننري أن يشذرو بذه المذ كن  نسذه فذي سذااة الشذدل، أكذا أن ينعذو كذا 

 ينعله بعض الناس، ورار وولولة، فاذا ليس كن  ين الم كنين. 

كن أن يتربل اإل سان التربية التي يواجاه باا الشذدائد بربا،ذة جذية،    بد

                                        

، 922الحذديثان ) «المنتقل كن كتاف التر يب والترديب»دذه الزيا ل في رواية الحاكم  (83)

1041.) 

وذلل هللا ب تذال: تذال رسذول هللا رضذي هللا اناذكما جاء في فضله حذديث ابذن انذاس  (84)

 مخ ًجلا، ضليق كل  وملن ف ًجلا، هل  كل  ملن له هللا جع  الستغفار لز  من»: اليه وسلم

رواه أبو  او ، والنسائي، وابن كاجذه، والنياقذي، والحذاكم،  «يحتس  ل حي  من ورزقه

وتذذال: وذذحيح اإلسذذنا ، كلاذذم كذذن روايذذة الح ذذم بذذن كصذذعب، تذذال الذذذدني، والح ذذم فيذذه 

  يحذتج بذه، و افذا انذه الشذي   ذاكر فذي : «ك تصذر السذنن»جاالة، وتال المنذري في 

، 1/469) «لترديذذبالمنتقذذل كذذن كتذذاف التر يذذب وا»ت ريجذذه للمسذذند، ووذذحح عسذذنا ه 

 (.905الحديث 

المنتقذل كذن كتذاف التر يذب »ا ظر في فضذو دذذه ال لمذات وكذا ور  فياذا كذن تر يذب  (85)

 كتاف الذكر والدااء. «والترديب
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 ، وليس دناك ع  هللا في كثو دذه المواتف. سنحا ه وتعاللوباللجوء علل هللا 

 - لألسذف - دذه  روس تعلمنادذا كذن دذذه ال ارمذة، وتعلمنذا أن دنذاك أ اًسذا

ا بيولئك الطذاكعين كذن يتاجرون في أرواا الناس، فمعظم الذين كاتوا ع ما كاتو

الماندسين والمقاولين، الذين يننون بنايات   يرااون فياذا كذا يننرذي أن ت ذون 

اليه، لي سنوا كذن وراء ذلذك وعن كذات النذاس ودل ذوا، دذ  ء الذذين يتقذاتلون 

 الل جينة الد يا، و  ينالون بما يصيب ال لق، يننري أن يرجعوا أ نسام. 

ة   يصذذلحاا ع  الذذدين، الذذدين دذذو الذذذي يصذذنا يذذا أياذذا اإلخذذول: دذذذه األكذذ

أخاتاا، ويحيي ضمائردا، ويربطاا باهلل تعالل وبا خرل، دذا الدين دو الذذي 

 يستطيا وحده أن يحيي األكة ويجعو كناا خير أكة أخرجس للناس. 

أن يلطذف بنذا فذي تضذائه وتذدره، وأن يذذدب انذا  سنحا ه وتعالل سيل هللا 

ل، وأن يقينا كا فار كناا وكا بطذن، وأ  يال نذا بمذا فعذو  ر الز تل والنوات

 السنااء كنا، اللام بكين. 

أتول تولي دذذا وأسذترنر هللا لذي ول ذم، ع ذه سذميا تريذب، فاسذترنروه يرنذر 

 ل م. 

 ال طنة الثا ية: 

 أكا بعد: فقد ور  أن في يوإ الجمعة سااة عجابة، ولعلاا ت ون دذه السااة. 

العنو والعافية، في  يننا و  يا ا، وأدلينا وأكوالنا، اللام اسذتر اللام ع ا  سيلك 

اوراتنذذا، وبكذذن روااتنذذا، واحنظنذذا كذذن بذذين أيذذدينا وكذذن خلننذذا، واذذن أيما نذذا، 

 وان  مائلنا، وكن فوتنا، و عوذ بعظمتك أن  رتال كن تحتنا. 
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ك، اللام اجما كلمتنا الل الادى، وتلوبنا الل التقل، وأ نسنا الل الحب فيذ

 وازائمنا الل امو ال ير وخير العمو.

 هللا   تجعو للشيطان الل أ نسنا سنيًا. 

 هللا أانا الل  اوات أ نسنا، وأولح فسا  تلوبنا، وتب الينا توبة  صوًحا. 

هللا اجعذذو يوكنذذا خيذذًرا كذذن أكسذذنا، واجعذذو  ذذد ا خيذذًرا كذذن يوكنذذا، وأحسذذن 

 ااتنتنا في األكور كلاا، وأجر ا كن خزي الد يا واذاف ا خرل. 

اللام   تال نا بمذا فعذو السذنااء كنذا، و  تسذلت الينذا بذذ وبنا كذن   ي افذك 

 ت لنذا علذل فينا و  يرحمنا، وارفا كقتك و ضنك انذا، وبكنذا فذي أو،ا نذا، و 

 أ نسنا ،رفة اين و  أتو كن ذلك. 

 اللام اجعو دذا النلد بكنا كطمئنًا، س اء رخاء، وسائر با  المسلمين.

نَا ف يَٰٓ  َوإ ۡسَ افَنَا ذُنُ بَنَا لَنَا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا ...}  ٱۡلقَلۡ     َعلَل  َوٱنُصلۡ نَا أَۡقل َاَمنَا َوثَب  لۡ   أَۡم  

ينَ  ف     . [147: امران ]بل {ٱۡلَ َٰ

اللام ا صر عخوا نذا فذي فلسذطين، وا صذر عخوا نذا فذي النوسذنة والارسذك، 

وا صر عخوا نا في جاكو وكشمير، وا صر عخوا نا في كو ك ذان يقذاتلون فيذه، 

 وا صر عخوا نا المضطادين المعذبين. 

 اللام فك بقوتك أسردم، واجنر برحمتك كسردم، وتول بعنايتك أكردم. 

لل ۡ ٱغۡ  َربَّنَللا ...} ن نَللا لَنَللا ف  ۡخَ َٰ ينَ  َوۡل   ن   َسللبَقُ نَا ٱلَّللي  يَمَٰ ِ    قُلُ ب نَللا ف للي  َۡجعَلل ۡ  َولَ  ب للٱۡۡل  لل  غ 

ينَ  َٰٓ  َءاَمنُ ا   ل  لَّي  ي    َرُءو    إ نَّكَ  َربَّنَا ح   . [10: ]الحشر {رَّ

َ  إ نَّ }: سنحا ه وتعاللانا  هللا: يقول هللا  ت َ تَهُ  ٱلِلَّ
َٰٓ َٰٓأَيَُّهلا ٱلنَّب لي     َعلَ  يَُصلُّ نَ  َوَملََٰ  يََٰ
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ينَ   . [56: ]األحزاف { َۡسل يًما َوَسل  ُم ا   َعلَۡيه   َصلُّ ا   َءاَمنُ ا   ٱلَّي 

اللام وو وسلم وبارك الذل انذدك ورسذولك كحمذد، والذل بلذه ووذحنه، 

 والتابعين لام بإحسان علل يوإ الدين. 

ةَ   َوأَق     ...} لَ َٰ ةَ  إ نَّ  ٱلصَّ لَ َٰ ۡك ُ  َوٱۡلُمنَ ل     ٱۡلفَۡحَشلآَٰء   َعلن    َٰ  َۡنهَ  ٱلصَّ ُ  أَۡكبَلُ    ٱلِلَّ   َولَلي   َوٱلِلَّ

 . [45: ]العن نوت { َۡصنَعُ نَ  َما يَۡعلَ ُ 

* * * 



 119 الجزء األول -خطب الجمعة 

 كرض اإليدت

  2/12/1988 -هـ 23/4/1409

 ال طنة األولل: 

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

حضرت في األسنوع الماضي ك تمًرا للطب اإلساكي في القادرل، اقدتذه 

المنظمة اإلساكية للعلوإ الطنية فذي ال ويذس، بالتعذاون كذا األتدذر الشذريف، 

 وكا  قابة األ،ناء في كصر. 

وكان كما لنس النظر في دذا الم تمر كوضوع  ذرو العذالم اليذوإ، ودذو كذا 

 قذذ  »ل لمذذات تذذدل الذذل كذذرض دذذو: ، واإليذذدت حذذروا «اإليذذدت» يسذذمل بذذ 

، فإن هللا اعذا تو  الجسذم اإل سذا ي «المنااة الطنيعية والم تسنة لدى اإل سان

، دذه الجنو  المجنذدل [31: ]المدمر ...{ ُه َ  إ لَّ  َرب  كَ  ُجنُ دَ  يَۡعلَ ُ  َوَما}بجند كن جنده: 

تقذاوإ كذو كي ذروف  ريذب  - وتذد   تذرى - ال نية التي   ترى ع  بالمجذادر

 يزحف الل دذا الجسم، وع  تعرض للااك كن أتو كي روف أو فيروس. 

ييتي دذا المرض ليحطم دذا الجند المجند المذرابت كذن تنذو القذدرل اإللايذة، 

وليقنض اليه، فيصنح اإل سان فريسة ألي كرض، يم نه أن يااجمه ويقضذي 

 اليه. 

، ودذو الذذي يراذب العذالم «اإليذدت»دذا دو المرض الذي أ ذير عليذه باسذم 

كلذذه ا ن، وتذذد اذذرض اإلخذذول األ،نذذاء الذذذين جذذاءوا كذذن أوروبذذا وأكري ذذا، 

والذذذذين يعيشذذذون دنذذذاك فذذذي أالذذذل ا ختصاوذذذات، وفذذذي أرتذذذل المراكذذذز، 



 120 الجزء األول -خطب الجمعة 

وارضذذوا بالصذذور، وارضذذوا بذذاألفاإ، وبلرذذة اإلحصذذاءات، كذذا ياذذد  العذذالم 

 وبيو، ودذا المرض العضال.كن وراء دذا الداء ال طير، ودذا الوباء ال

ع اذذا عحصذذاءات كرانذذة، فذذ  ا ك لنذذة تعذذا ي كذذن دذذذا المذذرض، وب ا 

وب ا تحمو المي روف، وب ا وب ا، بو كايين وكايين، كاد ل أن يصذو 

 علياا دذا المرض بوسيلة كن الوسائو، فما سنب ذلك كله؟ 

ا، دذذو سذذنب ذلذذك كلذذه دذذو الشذذرو  اذذن فطذذرل هللا التذذي فطذذر النذذاس الياذذ

الشذذرو  اذذن السذذنن اإللايذذة التذذي أتذذاإ هللا الياذذا دذذذا ال ذذون، دذذو الشذذرو  اذذن 

 . سنحا ه وتعاللأح اإ هللا 

لقد أويب باذا المرض الرربيون في أرتل النا  التي ووذلس علذل القمذر، 

 وتحاول الصعو  علل ال واكب األخرى.

اذذا المذرض أويب به أبناؤدا، وأويب به بناتاا، وحتل األ،نال أوينوا ب

 الوبيو الذي وتف األ،ناء ااجزون انه،   يستطيعون أن ينعلوا  يئًا. 

كذذن أجذذو ذلذذك تنذذا ي العذذالم كلذذه للوتذذوا أكذذاإ دذذذا الوبذذاء الذذذي يسذذمو ه 

يتنا ى العذالم للوتذوا ضذده، للوتايذة كنذه، فالوتايذة خيذر « الطااون األبيض»

 كن العاج، و ردم وتاية خير كن تنطار كن العاج. 

لقذذد أوذذابام دذذذا المذذرض  تيجذذة ا تشذذار الناحشذذة،  تيجذذة ا تشذذار الشذذذوذ 

الجنسذذي،  تيجذذة ا تشذذار الز ذذا واللذذوا، وا تصذذال  يذذر المشذذروع بذذين الرجذذو 

والرجو، وا تصال المحذرإ بذين الرجذو والمذرأل، و تيجذة اإلاذان بذه جاذاًرا 

سذيرات  ااًرا، حتل أن الشواذ أونح لاذم أ ديذة خاوذة، وأوذنحوا يسذيرون ك

وكظذذادرات فذذي  ذذواراام ال نذذرى، تجذذوف الطرتذذات، وتنذذا ي أن ي ذذون لاذذم 
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 حق ا تصال الشاذ. 

بلر األكر اند د  ء الناس علل دذا الحد، يقولون:  حن أحرار،  او ذا كمذا 

 . بالمرأل شاء، يتصو الرجو بالرجو، والرجو بالمرأل، والمرأل 

لحقذوق، حريذة النايمذة   دذه دي الحرية انددم، حريذة النسذوق   حريذة ا

حريذذة اإل سذذان، عن الحريذذة ليسذذس أن تنعذذو كذذو كذذا تشذذتاي، ول ذذن الحريذذذة 

 الحقيقية أن تنعو كا يننري.

ليس دناك حرية كطلقة في دذا ال ون، كو  يء لذه حذدو ، حتذل ال واكذب 

حتذل  ،[33: ]األ نيذاء يَۡسلبَُح َن{ فَلَلك   ف لي ُكل     ...}السيارل لاا كساراتاا وكداراتاا: 

الطائرات لاا كسابحاا في الجذو، حتذل النذواخر فذي المحيطذات لاذا كسذاراتاا، 

كذذذو  ذذذيء   يم ذذذن أن ي ذذذون حذذذًرا بذذذإ،اق،   بذذذد كذذذن تيذذذو  وحذذذدو ، وع  

 اوطدكس األ ياء بعضاا كا بعض. 

الحريذذة المطلقذذة بايميذذة حيوا يذذة وليسذذس كذذن اإل سذذا ية فذذي  ذذيء، دذذ  ء 

ة أن يتصذذو الرجذذو بالرجذذو، أي تذذذارل، وأي يطذذالنون بالحريذذة المطلقذذة، حريذذ

 حقارل، وأي أذى؟!

اذن اتصذال الرجذو  - ولل هللا اليه وسذلمفي ااد النني  - عن الناس سيلوا

يض    َعن   لُ نَكَ   َويَسۡ }تول هللا تعالل:  فجاء باكرأته في وتس الحيض،  ُهل َ  قُ ۡ  ٱۡلَمح 

لُ ا   ىأَذ   يض   ف ي آَٰءَ ٱلن  سَ  فَٱۡعتَز  ِ ذَا يَۡطُهۡ َن   َحتَّ َٰ   َۡقَ بُ هُنَّ  َولَ  ٱۡلَمح  لۡ نَ  فَ  فَلۡأ ُ هُنَّ   ََطهَّ

نۡ  ُ   أََمَ كُ ُ  َحۡي ُ  م  َ  إ نَّ  ٱلِلَّ ل ُّ  ٱلِلَّ ب ينَ  يُح 
ل ُّ  ٱلتَّل ََّٰ ينَ  َويُح  ل   ، عتيذان [222: ]النقذرل {ٱۡلُمتََطه  

في كوضذا الحذر،، ورجذو كذا اكرأتذه فذي الحذال، ول ذن عذا وجذد األذى ... 

وجد الدإ، فعلل اإل سان أن يتنزه، ويتنظذف، ويضذنت  نسذه، حتذل يذيتي وتذس 



 122 الجزء األول -خطب الجمعة 

ِ ذَا}الطاذذر:  للۡ نَ  فَلل للنۡ  فَللۡأ ُ هُنَّ   ََطهَّ ُ   أََمللَ كُ ُ  َحۡيلل ُ  م  َ  إ نَّ  ٱلِلَّ لل ُّ  ٱلِلَّ ب ينَ  يُح 
لل ُّ  ٱلتَّلل ََّٰ  َويُح 

ينَ  لل   ، أكذذا دذذذا فاذذو يذذيتي ك ا ًذذا دذذو كوضذذا القذذذر، لذذم ي لقذذه هللا لاذذذا {ٱۡلُمتََطه  

األكر، كا خلق هللا الذكر ليركب، كا هللا الشرج لي تل، ع ما خلقه لمامذة أخذرى 

تذذذرل يننرذذي لو سذذان أن يتنظذذف كناذذا ويتطاذذر، ف يذذف تلذذب دذذ  ء فطذذرل هللا 

 التي فطر الناس الياا؟!

لتذاري  فعلذوا ذلذك، ودذم تذوإ لذو،، كذا وا أول كذن ابت ذر دذذه عن توًكا فذي ا

له  َٰٓ  قَلالَ  إ ذۡ  َولُ ًطلا}الناحشة، كا سنقام باا أحد كذن العذالمين:  َشلةَ  أَ َلۡأ ُ نَ  ل قَۡ م  ح   ٱۡلفََٰ

نۡ  ب َها َسبَقَ ُ  َما نَ  أََح    م  يَن{ م   لَم   .[80: ]األاراا ٱۡلعََٰ

أرسذذو هللا علذذيام  نيذذه لوً،ذذا سسذذس يذذداودم علذذل هللا، وعلذذل التنذذزه اذذن دذذذه 

: ]النمذذو  َۡجَهلُلل َن{ قَللۡ     أَنللتُ ۡ  بَلل ۡ  ...}الناحشذذة، و كراذذم بيسذذوأ األووذذاا، فقذذال: 

فُ َن{ قَلللۡ     أَنلللتُ ۡ  بَللل ۡ  ...}، [55 ۡسللل    {َعلللادُونَ  قَلللۡ     أَنلللتُ ۡ  بَللل ۡ  ...} ،[81: ]األاذذذراا مُّ

للق ينَ  َسللۡ ء   قَللۡ  َ  َكللانُ ا   إ نَُّهلل ۡ  ...} [166: ]الشذذعراء س 
، ووذذنام ب ذذو [74: ]األ نيذذاء {فََٰ

األوواا الااتئة، مذم سذيل هللا اعذا أن ي لصذه كذنام، فنجذاه كذن دذذه القريذة 

التذي كا ذذس تعمذذو ال نائذث والتذذي كا ذذس تذيتي فذذي  ا ياذذا المن ذر، والتذذي كا ذذس 

تتذرب  حتذذل بالضذيوا، و  يسذذلم كناذا ضذذيف، ع اذا بفذذة، ع اذا كصذذينة، كذذن 

يذرع أي تيمذة كذن القذيم  أويب باا فقذد اقلذه، وفقذد ضذميره، وفقذد وايذه، ولذم

 حتل الضيوا. 

، اوتنذوا بمذا لذم يعاتنذه أحذد سذنحا ه وتعذاللد  ء استحقوا العقوبة كن هللا 

في العالمين، جزاء فاحشتام التذي لذم يسذنقام باذا أحذد كذن العذالمين، أكطذر هللا 

اليام حجارل كن سجيو كنضو ، وجعو االي بلدا ام سافلام، تلناا اليام كمذا 

، وأرسذو الذيام حجذارل كسذوكة كذو حجذر كصذوف اذز وجذوهللا  تلنذوا فطذرل
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الصاحنه   ي طئه:  ل يََهلا َجعَۡلنَلا أَۡمُ نَلا آَٰءَ جَ  }فَلَمَّ َجلاَرة   َعلَۡيَهلا َوأَۡمَطۡ نَلا َسلاف لََها َعَٰ  ح 

ن ي    م   ج   ن س  َمةً  82ُض د  مَّ َس َّ ن َ  مُّ نَ  ه يَ  َوَما َرب  َك   ع  ينَ  م  ل م 
ي    ٱلظََّٰ  [83 ،82: دذو ] {ب بَع 

 اقوبة هللا ليسس بنعيدل ان كو كن سلك كسل ام، أو اتنا كنااجام. 

الرربيون أاذا وا الناحشذة التذي ابتذدااا تذوإ لذو،، ول ذنام تا وا الذل تذوإ 

لذو،، فنذادوا باذذا، وأالنذوا اناذذا، وأوذنحس لاذم أ ذذديتام، وأوذنحوا يسذذيرون 

و علل تذا ون يتذيح المظادرات، وي تنون في الصحف، بو أونح دناك كن يدا

 لام دذا األكر: أن يقنن دذا ال روج ان النطرل، وأن يقنن دذا اإلجراإ. 

ولألسف كو األسف، وجد كن ال نائس المسذيحية التذي تنتسذب علذل المسذيح 

ايسل ابن كريم سسس، الذي كان يقول: لقذد كذان كذن تذنل م يقولذون:   تذزن، 

وون انذه فذي اإل جيذو، ع ذه يحذرإ وأ ا أتول: كن  ظر بعينيه فقد ت ل، د ذا ير

النظرل  ير النريئة، ف يف با  ء الذذين يسذتحلون كذا حذرإ هللا فذي كذو جيذو؟ 

لألسف تقوإ بعذض ال نذائس لتنذارك دذذا المن ذر، ويقذوإ بعذض القسذس ب تابذة 

 اقو  يزوج فياا الرجو كن الرجو!!

أي حضذذارل دذذذه الحضذذارل؟ وأي كد يذذة دذذذه المد يذذة؟ لذذيس الحضذذارل أن 

تلعب باألترار لتيتيك باأل ذياء فذي أسذرع وتذس، وأن ت تصذر لذك المسذافات، 

 وأن تقرف عليك النعيد، وأن تنطق لك الحديد. 

الحضارل أن ترتل بااتنارك ع سا ًا، أن ي ون لك اقو وخلذق وضذمير، أن 

أن تقذذول:  ، بمذذوء فيذذك عذا وجذذدت كذذا يصذذا إ  تضذذنت  نسذذك أكذذاإ الشذذاوات،

ع سا يتك، أن تركو الشاوات بقدكيك، وتقول كا تاله الصديق ابن الصذديق ابذن 

الصذذديق ابذذن الصذذديق، يوسذذف بذذن يعقذذوف بذذن عسذذحاق بذذن عبذذراديم سسسذذس: 
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 نما ارضس اليه النتنة، د ذا يننري أن ي ون اإل سان. حي ،(86){ٱلِلَّ   َمعَاذَ }

يد أياذا اإلخذول، بذدأ رذاذ كذن دذذه الحضذارل ينتقذو علينذا  حذن ولألسف الشذد

 قلذذذددم تقليذذذدًا أامذذذل ... تقليذذذد القذذذر ل،  -  حذذذن المسذذذلمين - المسذذذلمين، بذذذدأ ا

و حذذاكيام كحاكذذال الننرذذاوات،  ريذذد أن  سذذير سذذيرتام،  سذذتن بسذذنتام، و مشذذي 

ه، كمذا وراءدم  نًرا بشنر، وذراًاا بذراع، حتل لو  خلوا جحر ضبل لدخلتمو

 .(87)ولل هللا اليه وسلمتال النني 

، أن  طلذذق الحريذذة، أن  ذذدع الرذذرف وراء  سذذير أن كنذذا النذذاس بعذذض يريذذد

للشناف والشابات الحنو الل الرارف، ليجرف كو كذنام وذاحنه، يذتعلم بعذض 

 نابنا دذا األكر ان ،ريق الن ر المضلو، وان ،ريذق الم الطذة وا تصذال 

، حين يذذدب كذن يذذدب علذل أوروبذا وأكري ذا، وحينمذا بيولئك القوإ في بلدا ام

وكذذا وراءدذذا، « بذذا  وك»يذذذدب كذذن يذذذدب علذذل بذذا  الشذذرق األتصذذل، علذذل 

 فييتون وتد تلوموا باألكراض، وتد أوينوا باأل واء، في أبدا ام وفي اقولام!

د ذا بدأ ا  ذدب عليام لنيخذ انام الناء والوبذاء، أو يذيتون علينذا فذي وذور 

  تل. 

عن هللا حصننا  حن المسلمين بتعاليم  ينذه، حصذننا بيح ذاإ  ذراه، حصذننا 

                                        

َودَۡ هُ }يشير علل توله: تعالل:  (86) له   َعلن بَۡيت َهلا ف ي هُ َ  ٱلَّت ي َوَرَٰ  لَلَك   َهۡيل َ  َوقَالَلۡ   بَ ٱۡۡلَۡبلَ َٰ  َوَغلَّقَل    نَّۡفس 

ل ُم نَ  يُۡفل حُ  َل  إ نَّهُ  َمۡثَ اَ    أَۡحَسنَ  َرب  يَٰٓ  إ نَّهُ  ٱلِلَّ    َمعَاذَ  قَالَ 
 .[23: ]يوسف {ٱلظََّٰ

 بشللب  شللبً ا قللبل   مللن سللنن لتتللبعن»و ذذ  الحذذديث الذذذي رواه أبذذو سذذعيد ال ذذدري:  (87)

هللا: الياذذو  ، تلنذذا: يذذا رسذذول « بعتملل ه  ضلل  جحلل  دخللل ا للل  حتلل  بلليرا ، وذراًعللا

للنرذوي بتحقيذق الشذاوي  «  ذرا السذنة»كتنق الل وذحته  «.فمن؟» والنصارى؟ تال:

 (. 4196(، الحديث )14/392واألر اؤو، )
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بالعقيذذذدل التذذذي تجعذذذو المذذذ كن يقذذذف  ذذذاكً ا كالجنذذذو األ ذذذم، أكذذذاإ األدذذذواء 

والمرريذذات والشذذاوات،   يرضذذل أن يلذذو،  نسذذه، عن اإلسذذاإ تذذد ربذذاه كنذذذ 

ن ينَ  قُلل } عوكذذة أفنذذاره الذذل  ذذض النصذذر وحنذذظ النذذرج  لل ا   ل  ۡلُمللۡؤم  للنۡ  يَغُضُّ  م 

ه  ۡ  لل   للكَ  فُللُ وَجُهۡ    َويَۡحفَُظلل ا   أَۡبَصَٰ ل 
َ  إ نَّ  لَُهللۡ    أَۡزَكلل َٰ  ذََٰ  َوقُلل  30يَۡصللنَعُ نَ  ب َمللا َخب يللُ َۢ  ٱلِلَّ

نََٰ    نۡ  يَۡغُضۡضنَ  ل  ۡلُمۡؤم  ه نَّ  م  ينَ  َولَ  فُُ وَجُهنَّ  َويَۡحفَۡظنَ  أَۡبَصَٰ   ينَلتَُهنَّ  يُۡبل    َرَهل َ  َملا إ لَّ  ز 

نۡ  ۡبنَ  َها  م  ه نَّ  َوۡليَۡض   نَّ  َعلَ َٰ  ب ُخُم    . [31 ،30: ]النور ...{ ُجيُ ب ه 

عن هللا أرا  لو سذذذان المسذذذلم أن يتربذذذل الذذذل العنذذذاا واإلحصذذذان وخلذذذق 

الحياء، فا يرضل أن يتلذو، بالشذاوات، وأن يقذا فذي بذ رل المعاوذي، حتذل 

هللا، ويقذول كمذا تذال لو جاءت الشاول عليه سذااية فإ ذه يرفضذاا ويقذول: كعذاذ 

أحد السنعة الذذين يظلاذم هللا فذي فلذه يذوإ   فذو ع  فلذه، حينمذا ارضذس لذه 

، دذا دو  ذين (88)اكرأل ذات كنصب وجمال فقال: ع ي أخاا هللا رف العالمين

 اإل سان المسلم.

الذذم اإلسذذاإ المسذذلم كنذذذ وذذناه أن يتعنذذف، ويتنظذذف، ويتطاذذر، ويتنذذزه، 

 نذذذائر، المذذذه أ  يتصذذذو بذذذالجنس ا خذذذر ع  فذذذي ويذذذرفض أن يتلذذذو، باذذذذه ال

 الحال. 

ينَ }كن أوواا الم كنين في القربن:  ه  ۡ  ُهل ۡ  َوٱلَّي  ف ُظل نَ  ل فُلُ وج  َٰٓ  إ لَّ  29َحَٰ  َعلَل َٰ

                                        

وذلل هللا تال: سذمعس رسذول هللا  رضي هللا انهروى الن اري وكسلم ان أبي دريرل  (88)

 وشلاب العلادل، اۡلملا : رلله إل رل  ل يل   رلله فلي هللا يظلهل  سبعة»يقول:  اليه وسلم

 اجتمعلا: هللا في  حاباورجِن  بالمساج ، معلق قلبه ورج  ،عز وج  هللا عبادة في نشأ

 هللا، أخلا  إنلي: فقلال وجملال، منصل  ذات امل أة دعته ورج  عليه، و ف قا ذلك، عل 

 خاليًلا هللا ذكل  ورجل  يمينله،  نفلق ملا شلماله  علل  ل حت  أخفاها بص قة  ص ق ورج 

 (.457(، الحديث )1/287« )المنتقل كن كتاف التر يب والترديب». «عيناۦ ففاض 
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ه  ۡ  ج  لنُُه ۡ  َملََ لۡ   َما أَۡو  أَۡزَوَٰ ِ نَُّه ۡ  أَۡيَمَٰ ينَ  َغۡيل ُ  فَل ل لكَ  َوَرآَٰءَ  ٱۡبتَغَل َٰ  فََملن   30َملُل م 
ت لكَ فَأُو   ذََٰ

َٰٓ  لََٰ

، أولئذك دذم المعتذدون الذل حذدو  [30 ،29: المعارج ،7 - 5: ]الم كنون {ٱۡلعَادُونَ  هُ ُ 

 هللا، الظالمون أل ناسم وللناس. 

أ لذذق اإلسذذاإ أبذذواف الحذذرإ أكذذاإ المسذذلم، وفذذتح لذذه أبذذوف الحذذال، و اذذا 

ُح ا  }الناس علل أن يتزوجوا ويزوجوا:  َم َٰ  َوأَن   لن ُ ۡ  ٱۡۡلَيََٰ ينَ  م  لل ح 
لنۡ  َوٱلصََّٰ كُ ۡ  م  بَلاد   ع 

ُ  يُۡغن ه  ُ  فُقََ آَٰءَ  يَُ  نُ ا   إ ن َوإ َمآَٰئ  ُۡ    ن ٱلِلَّ ُ  فَۡضل ه     م  ع   َوٱلِلَّ س   . [32: ]النور {َعل ي    َوَٰ

عن اإلسذذذاإ يعمذذذو الذذذل عيجذذذا  النذذذر  النظيذذذف والمجتمذذذا النظيذذذف، فذذذداا 

اه علذل أن يطاذر  نسذه المجتما أن يعين كو كن ير ب في اإلحصان، كمذا  اذ

كذذن أسذذناف النتنذذة، و وااذذي اإل ذذراء واإلفسذذا ، فذذا يجذذوت لمجتمذذا كسذذلم أن 

يوجد فيه كا يحرض الل النواح  كا فار كناا وكا بطذن،   يجذوت لمجتمذا 

كسذذلم أن توجذذد فذذي الصذذورل العاريذذة أو  ذذنه العاريذذة، أو الرنذذاء المذذاجن، أو 

ي تنذذاع لحًمذذا رخيًصذذا فذذي الطرتذذات القصذذة ال ليعذذة، أو المذذرأل الم شذذوفة التذذ

واألسواق والل الشوا،ك،   يجوت دذا في حال كن األحوال، وباذذا يحصذن 

 المسلم  نسه كن كو وباء، وكن كو كرض.

عكا عذا  ر  الناس ان دذا، وارت نوا كا حرإ هللا، وتور،وا فذي الموبقذات، 

 وا .وأالنوا باا كما فعو الرربيون، فإن اقاف هللا تعالل بالمر

عن هلل اقوبات  تل، كناا اقوبات  راية يننذدا ولي األكر المسلم، وكناذا 

اقوبات كو ية تدرية، يتو دا القذدر األالذل، وفقًذا لمذا ربذت هللا بذه دذذا ال ذون 

دو  وع كن العقوبذة القدريذة « اإليدت»كن  ن ة األسناف والمسننات، وكرض 

فذي الحذديث الذذي رواه  اليذه وسذلموذلل هللا اإللاية كما  ني ا بذلك رسذول هللا 
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 وذلل هللا اليذه وسذلمابن كاجذه، والحذاكم، والنياقذي اذن ابذن امذر، أن الننذي 

 بهللن، ابتليللت  إذا خصللال خملل  المهللاج ين،  شللمع يللا»تذذال ألوذذحابه: 

  ظهلل  للل  ]وكا ذذس أولذذل دذذذه ال صذذال ال مذذس[  لل رك هن أن بللاه وأعلل ذ

 واۡلوجلا  الطلاع ن فليه  فشلا إل بها يعلن ا حت  قط ق   في (89)الفاحشة

 . (90)...« مض ا اليين أسِفه  في مض    ن ل  التي

 اإلاجذذات دذذذا علذذل ا ظذذروا العجيذذب، الشذذريف الحذذديث دذذذا علذذل ا ظذذروا

: وجذو  الناحشذة «بهلا يعلنل ا حتل  قلط قل   في الفاحشة  ظه  ل »الننوي: 

اند فر  أو أفرا  تد يعنوا هللا تعالل انه، أو ي جو العقوبذة اليذه، ول ذن حينمذا 

تظار في تذوإ ... فذي جمااذة ... فذي كجتمذا، وتظاذر علذل حذد أن يعلنذوا باذا، 

 فلليه  فشللا إل»ويجذذادروا باذذا، ويتنذذادوا باذذا، ويقيمذذوا النذذوا ي كذذن أجلاذذا 

ديًما وييكذذو األخضذذر واليذذابس، ويننذذي : لقذذد كذذان الطذذااون يذذيتي تذذ«الطللاع ن

الناس بالجملة، و  يجد الناس له كقاوكة و  ااًجا، والرربيون يطلقذون الذل 

، وذلل هللا اليذه وسذلمكمذا جذاء فذي حذديث الننذي « الطااون»لنظ: « اإليدت»

 لل  التلي واۡلوجلا  الطلاع ن فليه  فشلا إل»فاذا دذو ،ذااون دذذا العصذر: 

ودذذا المذرض فعذًا كذا كذان النذاس  «مضل ا الليين أسلِفه  فلي مضل    ن

يعرفذذون انذذه  ذذيئًا تنذذو اذذدل سذذنوات، فاذذو كذذرض جديذذد، كلمذذا أحذذد، النذذاس 

 .سنحا ه وتعاللكعصية أحد، هللا لام اقوبة، د ذا سنة هللا 

                                        

 «.الشذوذ الجنسي»الناحشة تشمو الز ل وامو توإ لو، الذي يعرا في اصر ا باسم  (89)

والنذذزار والنياقذذي كذذن حذذديث ابذذن امذذر بنحذذوه، ورواه  -ودذذذا لنظذذه  -رواه ابذذن كاجذذه  (90)

المنتقذذل كذذن كتذذاف التر يذذب »افقذذه الذذذدني، وا ظذذر: الحذذاكم أيًضذذا، ووذذحح عسذذنا ه، وو

 (.1433، 399الحديثان )« والترديب



 128 الجزء األول -خطب الجمعة 

عن دناك رتابة الذل دذذا ال ذون، رتابذة علايذة   تذدع النذاس  ون أن تذيتيام 

، ليننذه الرذافلين، ويذذكر سذنحا ه وتعذاللحمذة هللا النذر، ودذه النذر أيًضا كن ر

الناسذين، ويذوتظ النذائمين، ويقذول: يذا أياذا الضذالون اذو وا، ويذا أياذا العصذال 

 أَۡيل    َكَسلبَۡ   ب َملا َوٱۡلبَۡحل    ٱۡلبَل     ف لي ٱۡلفََسادُ  َرَه َ }: سنحا ه وتعاللتوبوا، يقول هللا 

يقَُه  ٱلنَّاس   عُ نَ  لَعَلَُّه ۡ  لُ ا  َعم   ٱلَّي   بَۡعضَ  ل يُي  ، فاذرت المصذائب [41: ]الذروإ {يَۡ ج 

كذذن كذذو  ذذوع: كصذذائب فذذي النذذر ، وكصذذائب فذذي األسذذرل، وكصذذائب فذذي 

 العقذول، فذي وكصذائب األ نس، في وكصائبالجمااة، كصائب في األجساإ، 

 ب َمللا}األكذذوال، وكصذذائب كذذن كذذو  احيذذة، فسذذا   ذذاكو، لمذذاذا؟  فذذي وكصذذائب

َ  إ نَّ } {ٱلنَّللاس   أَۡيلل    َكَسللبَۡ   لل ُ  لَ  ٱلِلَّ للنَّ  ا    َشلليۡ  ٱلنَّللاسَ  يَۡظل   يَۡظل ُملل َن{ أَنفَُسللُه ۡ  ٱلنَّللاسَ  َولََٰ  

ل للكَ } [44: ]يذذو س
ي ُ ۡ  قَلل ََّمۡ   ب َمللا ذََٰ َ  َوأَنَّ  أَۡيلل   َِّ    لَللۡي َ  ٱلِلَّ { ب َظلل ، 182: امذذران ]بل ل  ۡلعَب يلل  

يقَُه }. [51األ نذذال:  لُلل ا   ٱلَّللي   بَۡعللضَ  ل يُللي  ، لذذو أخذذذ هللا املذذوا كذذا كذذو يذذذيقام   {َعم 

النذذاس ب ذذو كذذا املذذوا ألفنذذل دذذذا ال ذذون، ألبذذا  خضذذراءدم، وكمذذا تذذال تعذذالل: 

يُ  َولَۡ  } ُ  يَُؤاخ  َها َعلَ َٰ   ََ  َ  َما َكَسبُ ا   ب َما ٱلنَّاسَ  ٱلِلَّ ن َرۡه   لن دَآَٰبَّة   م  ُ هُ ۡ  َولََٰ   َٰٓ  يُلَؤخ    إ لَل َٰ

َسم    أََج    بَ ُ  َوَمآَٰ } [45فا،ر: ] ...{ مُّ ن أََصَٰ يبَة   م   ي ُ ۡ  َكَسبَۡ   فَب َما مُّص   َعلن َويَۡعفُ ا   أَۡي  

 .[30الشورى: ] {َكث ي   

يقَُه } لُل ا   ٱلَّلي   بَۡعلضَ  ل يُي  عُل نَ  لَعَلَُّهل ۡ  َعم  ، أي أ ذه ينذناام باذذه العقوبذات {يَۡ ج 

لايذة، ليذذكر اإل سذان كصذيره، ليتذكروا، ليذكر اإل سان ضذعنه أكذاإ القذدرل اإل

 ليذكر كندأه وكنتااه. 

عُ نَ  لَعَلَُّه ۡ } فاو يرجا الشار ون؟ فاو يتذوف العاوذون؟ فاذو ياتذدي  {يَۡ ج 

 الضالون؟ فاو يستيقظ النائمون؟ دياات ... دياات. 

 حيلذذذا  ا يذذذس لذذذو أسذذذمعس لقذذذد

 

 تنذذذذذا ي لمذذذذذن حيذذذذذال   ول ذذذذذن
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لقد جاءتام النذر كن كذو  احيذة، جذاءتام النذذر ودذم فذي  ذيام سذا رون ... 

فذذي  نلذذتام  دذذون ... فذذي  مذذرتام سذذادون ... فعلينذذا  حذذن المسذذلمين أن  يخذذذ 

 العنرل، أن  ستنيد كن  ير ا، فالسعيد كن واظ بريره. 

 حن كسلمون أكركنذا هللا باإلسذاإ، وحصذننا باذذا الذدين، فذا يجذوت لنذا أن 

ن  س ة كن  ير ا، أن  مس  أ نسنا، و صير أذ ابًا لرير ذا، عن كذان و  بذد   و

أن  يخذ كذن الرذرف، فلنيخذذ كنذه العلذم والت نولوجيذا، والعلذم دذو بضذااتنا فذي 

 الحقيقة تر  علينا. 

لقذذد أخذذذوا المذذناج العلمذذي التجرينذذي كنلذذا، فعلينذذا أن  سذذتعيده و سذذتنيد كنذذه 

 أكذا، (91)«بها الناس أحق فه  وج ها أن   المؤمن ضالة الح مة ال لمة»و

 المس . دو فاذا الناس، كن ينا ي كن ينا ي كما  يء كو انام  يخذ أن

 كذذن  يردذذا وراء تسذذير وأن  ذذ يتاا، تنمذذاع أن بحذذال األكذذة لاذذذه يجذذوت  

   كذا يذوإ كو في يقول أن المسلم هللا الم وتد الضالين، وكن اليام المرضوف

نَا}: ربذه كناجيًذا كذرل اشذرل سذنا ان يقو طَ  ٱۡهل   لَ َٰ طَ  6 ٱۡلُمۡسلتَق ي َ  ٱلص   لَ َٰ ينَ  ص   ٱلَّلي 

آَٰل  ينَ  َولَ  َعلَۡيه  ۡ  ٱۡلَمۡغُض ب   َغۡي    َعلَۡيه  ۡ  أَۡنعَۡم َ   .[7 ،6: ]الناتحة {ٱلضَّ

الينذذا  حذذن المسذذلمين أن  تميذذز اذذن  ير ذذا، فنحذذو كذذا أحذذو هللا، و حذذرإ كذذا 

لقوا ين فذي بذا  المسذلمين تحذو الحذراإ ... حرإ هللا، ولألسف   تالس بعض ا

تحو الز ا الصذريح ... تحذو ا تصذال  يذر المشذروع، كذا  اإ ذلذك يذتم برضذا 

                                        

واسذترربه، وفذي سذنده راو يضذعف كذن تنذو  «سذننه»رواه التركذي في كتاف العلم كن  (91)

(، كادما ان أبي دريرل، والسند 4169(، كما رواه ابن كاجه في الزدد )2688حنظه )

 وعن كان ضعينًا فالمعنل وحيح.
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أ ذا راض، وأبذوي »الطرفين، فالقا ون   سنيو له اليامذا، وكمذا يقذول المثذو: 

 «.راض، وأ س كا لك يا تاضي؟!

 ذذاذ ال لذذيات وفذذي بعذذض الذذنا  حركذذوا الذذزواج بذذاكرأل ما يذذة، وأبذذاحوا ات

والعشيقات، ود ذا فعلوا: أحلوا الحراإ وحركوا الحذال، واارضذوا  ذرع هللا 

 جااًرا  ااًرا، ايا ًا بينًا. 

، فاذذو سذذنينة اإل قذذاذ، اذذز وجذذو حذذن المسذذلمين الينذذا أن  تمسذذك بشذذرع هللا 

 و،وق النجال في الد يا وا خرل. 

و سنيو السعا ل في الذد يا عن الدين ليس سنيًا للسعا ل في ا خرل فقت، بو د

تنو ا خرل،    جال ع  به، و  وحدل ع  به، و  تول ع  بذه، و   صذر ع  بذه، 

كن أرا  الد يا فليتمسذك باإلسذاإ، وكذن أرا  ا خذرل فليتمسذك باإلسذاإ، وكذن 

 أرا دما كعًا فليتمسك باإلساإ.

ذ ذذب، ع ذذه دذذو أتذذول تذذولي دذذذا وأسذذترنر هللا لذذي ول ذذم، فاسذذترنروه كذذن كذذو 

 الرنور الرحيم، وا اوه يستجب ل م. 

 ال طنة الثا ية: 

 أياا اإلخول المسلمون: 

ور  أن في يوإ الجمعة سااة عجابة،   يصا فاا اند كسذلم يذداو هللا ب يذر 

 .ع  استجاف له، ولعلاا ت ون دذه السااة

 فياذا التذي   يا ذا لنذا وأوذلح أكر ذا، اصذمة دذو الذذي  يننذا لنذا أولح اللام

 كذو فذي لنذا تيذا ل الحيذال واجعذو كعا  ذا، علياذا التذي بخرتنا لنا وأولح كعا نا،
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 أكسذنا، كذن خيذًرا يوكنذا اجعو اللام  ر، كو كن لنا راحة الموت واجعو خير،

 كذذن وأجر ذا كلاذا، األكذور فذذي ااتنتنذا وأحسذن يوكنذا، كذذن خيذًرا  ذد ا واجعذو

 فلسذذطين، فذذي المجادذذدين عخوا نذذا ا صذذر اللاذذم ا خذذرل، واذذذاف الذذد يا خذذزي

 فذذذي المجادذذذدين عخوا نذذذا وا صذذذر لننذذذان، فذذذي المجادذذذدين عخوا نذذذا وا صذذذر

 المجادذدين عخوا نذا وا صذر النلنذين، في المجاددين عخوا نا وا صر أفرا ستان،

 ر  اللاذم اإلسذاإ، أاذداء بياذدائك اليذك اللام اإلساإ، أرض كن  نر كو في

 تذدع و  سذلطا ام، أرضذك اذن وأذدذب  ولتام، وأذل حددم، وفو كيددم، انا

  المسلمين. انا ك كن أحد الل سنيًا  لام

 واذزائمام التقذوى، الذل وتلذوبام الاذدى، الذل المسذلمين كلمذة اجما اللام

 لَنَلا ٱۡغف ل ۡ  َربَّنَلا}: سذنيلك فذي الجاا  الل و ياتام العمو، وخير ال ير امو الل

نَا ف يَٰٓ  َوإ ۡسَ افَنَا ذُنُ بَنَا ينَ  ٱۡلقَلۡ     َعلَل  َوٱنُصلۡ نَا أَۡقل َاَمنَا َوثَب  ۡ   أَۡم   ف ل   : امذران ]بل {ٱۡلَ َٰ

147].  

َ  إ نَّ }: سنحا ه وتعالل هللا يقول: هللا انا  ت َ تَهُ  ٱلِلَّ
َٰٓ َٰٓأَيَُّهلا ٱلنَّب لي     َعلَ  يَُصلُّ نَ  َوَملََٰ  يََٰ

ينَ   وبذارك وسذلم وذو اللام [56: ]األحزاف { َۡسل يًما َوَسل  ُم ا   َعلَۡيه   َصلُّ ا   َءاَمنُ ا   ٱلَّي 

 يذوإ علذل بإحسذان لاذم والتذابعين ووذحنه، بلذه والل كحمد، و نيك اندك الل

  الدين.

ةَ   َوأَق     ...} لَ َٰ ةَ  إ نَّ  ٱلصَّ لَ َٰ ۡك ُ  َوٱۡلُمنَ ل     ٱۡلفَۡحَشلآَٰء   َعلن    َۡنَه َٰ  ٱلصَّ ُ  أَۡكبَلُ    ٱلِلَّ   َولَلي   َوٱلِلَّ

 .[45: ]العن نوت { َۡصنَعُ نَ  َما يَۡعلَ ُ 

* * * 
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 اقنات في ،ريق الزواج

 ال طنة األولل:

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

كا تلنذا  تحذد، فذي كحذيت الشذناف والنتيذات، وكشذ ات دذذا الجيذو، الذذي 

 كن هللا اليه بنعم كثيرل، وكا دذا يعا ي كش ات كثيرل. 

ن الشذناف والنتيذات، وكذن دذذه المشذ ات كا تلنا في كش ات دذا الجيو ك

 بما أ خله النذاس كذن تعقيذدات فذي حياتذه - كا يتعلق بالزواج، الذي أونح ا ن

انئًذذا الذذل الظاذذور، يسذذره هللا تعذذالل فعسذذره النذذاس، وبسذذطه الشذذرع فعقذذده  -

 المجتما، ووسعه ال الق فحجره ال لق. 

 ولس علل النريضة: الزواج في  ظر اإلساإ تربة و ريعة، وسنة ربما و

 رع هللا الزواج ولم يشرع في اإلساإ الردنا ية،   ردنا ية في دذا الذدين 

ليس في دذا الذدين ااتذزال للحيذال، وا صذراا اذن المذرأل، وااتناردذا وسذيلة 

الشيطان كما كان في أ يان أخرى، حيث كان الرجو يعتنر المرأل  جًسا، وينذر 

كمذذا كذذان يصذذنا الردنذذان فذذي أوروبذذا فذذي كناذذا حتذذل لذذو كا ذذس أختذذه أو أكذذه، 

 في اإلساإ دذا.  ليس ،(92)العصور الوسطل

، وتزوج أوذحابه، حتذل تذال كذن ولل هللا اليه وسلملقد تزوج رسول هللا 

تال كنام: لو لم ينق كن امري ع  اشرل أياإ، لتزوجس فياذا حتذل   ألقذل هللا 

                                        

كذاذا خسذر العذالم با حطذا، »ا ظر في ذلك كا  قله العاكة أبو الحسن الندوى فذي كتابذه  (92)

 لعصور الوسطل.ان اجائب الردنان في ا« المسلمين؟
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 ازبًا. 

  يستطيا اإل سان أن يعي  وحده، لما خلق اله ب إ خلذق لذه  الزواج فط ة:

 .[19: األاراا ،35: ]النقرل ...{ ٱۡلَجنَّةَ  َوَزۡوُجكَ  أَن َ  ٱۡس ُنۡ ...}توجة، وتال له: 

فا كعنل عذا ااة الرجو فياا برير أ يس، برير كن يس ن عليه، ولاذا خلذق 

 هللا   إ توجة ليس ن علياا. 

ن فطذر ال ذون كلذه، لذيس دنذاك  ذيء ع  ولذه توج، ع  بو الزواج فطرل ك

وله ك مو، سواء كان دذا في الحيوا ات أإ في النناتات أإ حتل فذي الجمذا ات، 

في ال ارباء،  رى الموجب والسذالب، بذو فذي الذذرل، العلذم الحذديث يقذول لنذا: 

عن في الذذرل التذي دذي الوحذدل الصذريرل لننذاء دذذا ال ذون، فياذا  ذحنة كوجنذة 

ن} حنة سالنة، وودق هللا العظيم عذ يقول: و  لَعَلَُّ ل ۡ  َزۡوَجلۡين   َخلَۡقنَلا َشلۡيء   ُك     َوم 

 . [49: ]الذاريات { َيَكَُّ ونَ 

وعذا كان دذا دو  ظاإ ال ون، وفطرل ال ون، فا ينقل لو سان أن يشذ اذن 

، النظاإ ال و ي، وان فطرل الطنيعذة، فذا بذد أن ينحذث اذن علنذه، واذن أ يسذه

 وان توجه.

وكن أسرار التعنير في اللرة العربية وفي القربن ال ريم، أن كا كذن المذرأل 

، «امنذين»تعنذي « توج»والرجو عذا تزوجذا يسذمل كذو كنامذا: توًجذا، وكلمذة 

كين كا كناما يحمو في ضميره ا خر، كين كا كناما في فذادره فذر ، وفذي 

 حقيقته توج. 

 الزوجية فطرل ع سا ية، وفطرل كو ية: 

وكذذن دنذذا حذذث اإلسذذاإ الذذل الذذزواج، حتذذل ينقذذل بذذه دذذذا النذذوع، وتسذذتمر 
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ُ }: سذنحا ه وتعذاللامارل الحيال باذا النذوع الم ذرإ كمذا أرا  هللا   لَُ ل  َجعَل َ  َوٱلِلَّ

نۡ  ج   أَنفُس  ُ ۡ  م   نۡ  لَ ُ  َوَجعَ َ  اأَۡزَوَٰ ج  ُ  م   ، واذن أ ذس [72: ]النحو ...{ فَ َة  َوحَ  بَن ينَ  أَۡزَوَٰ

يذيكر بالنذاءل، ويناذل  ولل هللا اليه وسذلمتال: كان رسول هللا  رضي هللا انه

 ب لل  م للاث  فللِني ال للل د، اللل دود  زوجلل ا»اذن التنتذذو  ايًذذا  ذذديدًا، ويقذذول: 

 .(93)«القيامة ي   اۡلنبياء

الذذي ينقذل بذه دذذا النذوع،   بقذاء للنذوع بريذر  الزواج من أسباب التناس :

دذذذا الذذزواج، ولاذذذا   يذذرى اإلسذذاإ تلذذك النظذذرل التشذذاؤكية التذذي كا ذذس انذذد 

بعض الناسنة، وبعض األ يان التي تنظر علل الحيال الل أ اا  ر، وعلذل دذذا 

العالم الل أ ه االم اذاف وويات، ويننري أن يذت ل  النذاس كذن دذذا العذالم 

 النسو فا يتزوجوا، وعذا تزوجوا   ينجنوا ود ذا.بقطا 

اإلساإ ضد دذه النظرل التشاؤكية، ويذرى أن دذذه الحيذال خيذر، أرا دذا هللا 

أن تعمذذذر وأن تسذذذتمر، ولاذذذذا الذذذل النذذذاس أن يتزوجذذذوا، ويتزوجذذذوا الذذذو و  

 .(94)الولو 

الذذزواج كذذذلك أسذذاس لت ذذوين األسذذرل، تلذذك التذذي تتربذذل فياذذا المشذذاار ... 

لمشاار الطينة، العوا،ف اإل سا ية الننيلة، اوا،ف األبذول واألكوكذة والننذول ا

                                        

، وعسذذنا ه «األوسذذت»وتذذال: رواه أحمذذد والطنرا ذذي فذذي  «المجمذذا»أور ه الايثمذذي فذذي  (93)

 (.4/258حسن )

 وذلل هللا اليذه وسذلمتال: جاء رجو علل رسذول هللا  رضي هللا انهان كعقو بن يسار  (94)

فقذذال: يذذا رسذذول هللا، ع ذذي أوذذنس اكذذرأل ذات حسذذب وكنصذذب وكذذال، ع  أ اذذا   تلذذد، 

 الل دود  زوج ا»فيتزوجاا؟ فنااه، مم أتاه الثا ية فقال له كثو ذلك، مم أته الثالثة فقال له: أ

رواه أبذو  او ، والنسذائي، والحذاكم، واللنذظ لذه، وتذال:  «.اۡلمل  ب ل  م لاث  فِني ال ل د،

 (.1107(، الحديث )2/553« )المنتقل كن كتاف التر يب والترديب»وحيح اإلسنا  
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واألخول والرحم، اوا،ف المحنة والتعاون واإليثار والرحمة والتعذا،ف، فذي 

َٰٓأَيَُّها}فو األسرل تت ون دذه المشاار والذي ي ون األسرل دو الزواج:   ٱلنَّلاسُ  يََٰ

ن  َخلَقَ ُ  ٱلَّي   َربَّ ُ ُ  ٱ َّقُ ا   ح  َة   نَّۡف    م   ۡنَها َوَخلَقَ  َوَٰ ۡنُهَما َوبَ َّ  َزۡوَجَها م  َجل م   اث يل   كَ  ل  ار 

َ ٱ َوٱ َّقُ ا   آَٰء   َون سَ   .[1: ]النساء ...{ َوٱۡۡلَۡرَحا َ  ب ه    ََسآََٰءلُ نَ  ٱلَّي   لِلَّ

لنۡ }في فو األسذرل يوجذد السذ ون والمذو ل والرحمذة  ت له  َٰٓ  َوم   لَُ ل  َخلَلقَ  أَنۡ  َءايََٰ

نۡ  ج   أَنفُس  ُ ۡ  م   ا   اأَۡزَوَٰ َ دَّة   بَۡينَ ُ  َوَجعَ َ  إ لَۡيَها ل  تَۡسُ نُ َٰٓ بية كذن  [21: ]الذروإ ...{ َوَرۡحَمةً  مَّ

بيات هللا كثو خلق السموات واألرض، كثو ا يات ال نرى في دذذا ال ذون، أن 

األولذل ينضم رجو علل اكرأل، وتنضم اكرأل علذل رجذو، ويت ذون كنامذا النذوال 

 وال لية األولل لاذا المجتما. 

مم بعد ذلك تتسا الدائرل ...  ائرل المو ل، و ائذرل المحنذة واأللنذة والتناوذر 

نَ  َخلَقَ  ٱلَّي   }َوُه َ والتعاون بالمصادرل  ا   انََسلب   فََجعَلَهُ  ابََش    آَٰء  ٱۡلمَ  م  لۡه    َوَكلانَ  َوص 

ا{ َربُّكَ  ي    . [54: ]النرتان قَ  

الزواج كذلك حماية لو سان كذن السذقو، الرريذزي، ركذب هللا فذي اإل سذان 

 ريزل، دي سو، يسوته علل بقاء النوع، ودذه الرريزل المركنة لح مذة علايذة، 

لم ييت اإلساإ بمصا رتاا، فلم يذيت اإلسذاإ بمذا يستيوذو النطذرل والررائذز، 

 بو بما ياذباا وي ملاا ويسمو باا. 

لئذذك الذذذين حركذذوا أي تصذذريف للرريذذزل، وااتنرودذذا لاذذذا لذذم يسذذر كذذا أو

 العنذان لاذا يطلذق ولذم ،رجًسا كن امو الشيطان، و ظروا علياذا  ظذرل اسذتقذار

النايميذذون، الذذذين يعتنذذرون اإل سذذان والحيذذوان  ذذيئًا واحذذدًا،  أولئذذك فعذذو كمذذا

وليس انذددم حذال و  حذراإ، ع مذا وتذف كوتنًذا وسذًطا، فحذرإ السذناا وأبذاا 
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، جعذذو دنذذاك كصذذرفًا  ذذرايًا لاذذذه الرريذذزل بذذالزواج،   حذذرج الذذل الن ذذاا

 َوأَنلتُ ۡ  لَُّ ل ۡ  ل بَلاس   ُهلنَّ  ...}اإل سان أن يستمتا باذه الرريزل في حدو  كا أحذو هللا 

للۡتتُ ۡ  أَنَّلل َٰ  َحللۡ ثَ ُ ۡ  فَللۡأ ُ ا   لَُّ لل ۡ  َحللۡ ث   ن َسللآَُٰككُ ۡ }، [187: ]النقذذرل ...{ لَُّهللنَّ  ل بَللاس    ...{ ش 

   حرج الل اإل سان في ذلك.  [223: ]النقرل

 ولل هللا اليذه وسذلملم يضق الشرع في دذا، بو أباا ووسا، و ا ى النني 

 فليتلزوج، الباءة من   استطا  من الشباب، معش  يا»الشناف ااكة، فقال: 

 له فِنه بالص  ، فعليه يستطع ل  ومن للف ج، وأحصن للبص  أغض فِنه

 .(95)«جاءو

 : للنرج وأحصن للنصر أ ض الزواج

األوائذذو لاذذذه  المسذذلمون اسذذتجاف ود ذذذا الذذزواج، علذذل اإلسذذاإ  اذذا د ذذذا

الذذداول، فيسذذروا وسذذالوا، وكا ذذس أكذذور الذذزواج كذذن أسذذاو كذذا ي ذذون، ول ذذن 

الناس بعد ذلك، وفي اصر ا خاوذة، اسذروا كذا يسذرا هلل، وضذيقوا كذا وسذا 

م، حتذل رأينذا العزوبذة انذد الشذنان، هللا،  د وا الل أ نسام ولم يشد  هللا اليا

والعنوسة اند النتيات،  رى  ذابًا بلذر الثامذين كذن امذره ولذم يتذزوج، و ذرى 

فتال بلرس الثامين ولم تتزوج، ولعلاا   تتزوج بعذد ذلذك، حينمذا يقذول النذاس: 

 فاتاا القطار.

ذا لم دذا كله؟ كا الذي حد،؟ كا  اإ دناك رجال و ساء، فتيان وفتيات، فلمذا

                                        

رواه الن ذذاري، وكسذذلم، واللنذذظ لامذذا، وأبذذو  او ، والتركذذذي، والنسذذائي، والنذذاءل فذذي  (95)

اللرة: الجماع، والمرا  باا دنا: كا يلزكه كن القذدرل الذل ك  ذه و نقاتذه، والوجذاء: رض 

المنتقي كن كتاف »ال صيتين، والمرا : أ ه يضعف الشاول الجنسية، وذلك عذا  اوإ الىه 

 (.1095(، الحديث )550 - 2/549« )التر يب والترديب
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   يتزوج د  ء كن د  ء؟

أاذدا ًا  نيذرل كذن النتيذات  يذر  - وأ ا أ رس للطالنات - رأيس في الجاكعة

كتزوجذذذات، و  ينقصذذذان وهللا الجمذذذال، و  ينقصذذذان النسذذذب، و  ينقصذذذان 

األ ف، و  ينقصذذذان الذذذدين، و  تنقصذذذان الثقافذذذة، لمذذذاذا   تتذذذزوج دذذذ  ء 

 النتيات؟ كا المش لة؟

المش لة  حن الذين خلقنادا،  رجا علل أسذناف دذذا فنجذد النذاس تذد وضذعوا 

 اقنات كثيرل في سنيو الزواج. 

 دناك اقنات كا ية، اقنات اجتمااية، اقنات  نسية. 

  يسذذتطيا الشذذاف أن يتذذزوج ع  أن ي ذذون الشذذاف  هنللا  عقبللات ماديللة:

السذذلم،    وذذاحب كذذال، وكذذال وفيذذر، فالشذذاف المت ذذرج الذذذي يقذذف الذذل أول

يسذذتطيا أن يذذوفر كذذا يطلذذب كنذذه، وكذذا يطلذذب كنذذه كثيذذر، كذذن الذذذي وذذنا دذذذا 

ال ثير؟ الشرع لم يصنعه، ع ه فذي حاجذة علذل كاذر يدفعذه، والنذاس يرذالون فذي 

الماور، ويتنادون باا، المناخرل والم امرل، والرياء ا جتمااي الزائذف، بنذس 

دذا أوذنح كقيذاس القيمذة لو سذان، فان  فا علياا كذا، ودذه بذل لاا كذا، كين 

 خيلل »أو الذذدخول فذذي الجنذذة، كذذا تيمذذة دذذذا كلذذه؟! وفذذي الحذذديث الشذذريف: 

 صل اقها، و يسلي  خطبتهلا،  يسلي  الم أة يمن من» ،(96)«أيس ۦ الص اق

الصذحابة  رضذي هللا انذهخطب امر بن ال طذاف  وتد .(97)«رحمها و يسي 

                                        

« الصذذحيح الجذذاكا الصذذرير»رواه ابذذن كاجذذه والحذذاكم اذذن اقنذذة بذذن اذذاكر، كمذذا فذذي  (96)

 (.3279وتيا ته )

( وتال: رواه أحمد وفيه أساكة بن تيد بذن أسذلم، 4/255« )المجما»أور ه الايثمي في  (97)

 ودو ضعيف وتد ومق، ويقيه رجاله مقات. 
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أ    ترلذذوا وذذدق النسذذاء، أ    ترلذذوا وذذدق النسذذاء، فإ اذذا لذذو »يوًكذذا فقذذال: 

وذلل هللا اليذه كا س ك ركة في الد يا، أو تقوى اند هللا ل ان أو كم باا الننذي 

كا أودق رسول هللا اكذرأل كذن  سذائه، و  أوذدق اكذرأل كذن بناتذه أكثذر  وسلم

 أربعين  ردًما. - واألوتية ،(98)«كن منتي اشرل أوتيه

بناتذه الذل  ذيء كثيذر، فا،مذة  وذلل هللا اليذه وسذلم، لم يذزوج الننذي أجو

، سذذيدل  سذذاء العذذالمين، تزوجذذس الذذل كذذاذا؟ وذذلل هللا اليذذه وسذذلمبنذذس كحمذذد 

الذذي بذذن أبذذي ،الذذب! وكذذاذا تصذذنا فا،مذذة الزدذذراء  لياذذاالذذل  رع تذذدكاا ع

 بالدرع؟! دو تحارف باا؟ ع اا  يء ركزي. 

أفقاام كما يقول أحمد بذن حننذو يذرفض أن سعيد بن المسيب سيد التابعين و

: لذه تذال حلقته، في العلم ،اف ألحد ويزوجاا ،(99)يزوج ابنته كن ابن ال لينة

، كاذا اندك؟ تال: وهللا كا اندي ع   ردذم، تذال: تذد توجتذك و ااه أبي ابن يا

 ابنتي بدردم!

  عذذم، توجذذه ابنتذذه بذذدردم، أل ذذه كذذان يريذذد رجذذًا وذذالًحا لذذم ي ذذن النذذاس

 يتنادون بما يتنادل به الناس ا ن، لم دذا؟ 

وليس األكر يقف اند الماذر و ائذه، ع ذه فذي حاجذة علذل دذدايا، فذي حاجذة 

 علل ذدب يقدكه. 

، وبعذذض الذذنا  دنذذاك ذدذذب ... «تلنيسذذة»أو «  ذذن ة»بعذذض الذذنا  دنذذاك 

                                        

( وتذذال الشذذي   ذذاكر: 340( و )287( و)285بيرتذذاإ ) «كسذذند امذذر»رواه أحمذذد فذذي  (98)

(، والتركذذذي وتذذال: 6/117(، والنسذذائي )2106بإسذذنا ه وذذحيح، كمذذا رواه أبذذو  او  )

 (.176، 2/175(، والحاكم ووححه )1114حسن وحيح )

 دو اند الملك بن كروان، خطناا  بنه الوليد حين و ه العاد.  (99)
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كصو ات تقدإ، كعظماا أ ياء   تلذنس، أل اذا بيحجذاإ كنيذرل، وأوتان مقيلذة، 

وأ  ال تديمة،   تائم ذوق دذا العصر، حتل ع ه تد كثرت الي األسذئلة اذن 

تنذادي فقذت، دذو دذا الحلي: دذو يزكذي أو   يزكذي؟ ألن المذرأل   تلنسذه ع  لل

 يء   يلنس، ول ن تتنادل بين انددا الشيء ال ثيذر تذدإ لاذا فذي ارسذاا، لذم 

 دذا؟ لماذ  ضيق الل أ نسنا و شد ؟ 

األحنال والو ئم التي تقاإ للعرس، وتنو العرس، وبعد العرس، وتذبح فياذا 

كثيردذذا، « الذذدراكات»الذذذبائح، وي كذذو تليلاذذا، ويلقذذل فذذي سذذات المامذذات و

  أخذذرى تتضذذور كذذن الجذذوع فذذا تجذذد اللقمذذة، لذذم دذذذا؟  ذذد  النذذاس الذذل وبذذا

أ نسام، ترادم يقيمون حنذًا لل طنذة، وحنذًا لعقذد القذران، وحنذًا للزفذاا، كذا 

 دذا كله يا انا  هللا؟!

مذذم بعذذد ذلذذك يذذيتي النيذذس، وتيميذذث النيذذس،   بذذد كذذن أن ت ذذون دنذذاك  ذذقة 

  ابه ذلك. ، أو كا«فيا»كنرو ة بيحد، األما،، أو 

«  ذذار العسذذو»مذذم بداذذة جديذذدل اخترااذذا النذذاس بعذذد الذذزواج: كذذا سذذموه 

والسنر علل ال ذارج لقضذاء  ذار العسذو! ت ذاليف جديذدل أضذافاا النذاس، دذي 

 في النااية بوار وأ ال في أاناتام، واقنات في ،ريقام. 

ننذا كو دذا يعقد األكور، ويزيد كن وعوبتاا، وكا ،لب هللا كنا ذلك، و  كل

الشرع ذلك،  حن الذين  د  ا الل أ نسنا، ولاذا ينتظر الشذاف حتذل يم نذه أن 

يوفر كا يطلب كنه، وربما استدان، والدين دذم بالليذو، وكذلذة بالناذار، أو ربمذا 

ذدذذب علذذل الننذذك يسذذتقرض كنذذه بالربذذا فيذذيذن كذذن أول تواجذذه بحذذرف كذذن هللا 

نادا، اقنذذات كا يذذة   ورسذذوله، لذذم دذذذا؟ اقنذذات  حذذن الذذذين أ شذذي ادا ووضذذع
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 كعنل لاا. 

دنذذاك ااتنذذارات انذذد كثيذذر كذذن النذذاس ... يتقذذدإ علذذيام  عقبللات اجتماعيللة:

الشذذاف فيرفضذذو ه، لذذم دذذذا؟ دذذذا أل ذذه كذذن أسذذرل  ون األسذذرل، أو ،نقذذة  ون 

 الطنقة؟ أو كذا وكذا، كعايير كا أ زل هللا باا كن سلطان. 

تذذال بال نذذاءل فذذي النسذذب عن ل ذذو اصذذر كعذذاييره، دنذذاك كذذن النقاذذاء كذذن 

 إ نَّ  ...}والحسب والحرفة و ير ذلذك، ول ذن دنذاك كذن رفذض دذذا كلذه وتذال: 

نل َ  أَۡكلَ َم ُ ۡ  ُ ل ۡ  ٱلِلَّ   ع  ، المقيذاس دذو الذدين وال لذق، والننذذي [13: ]الحجذرات ...{ أَۡ قَىَٰ

 فزوجل ۦ، ودينله خلقله   ضل ن ملن أ لاك  إذا»يقذول:  ولل هللا اليه وسذلم

يقولذون:  وكذا وا (100)«عل يض وفسلاد اۡلرض فلي فتنلة   لن  فعل ا، ل إن

عذا توجذذذس ابنتذذذك فزوجاذذذا ذا  يذذذن، عن أحناذذذا أكركاذذذا، وعن أبرضذذذاا لذذذم »

أل ذذه ي ذذاا هللا فياذذا، فاذذو يعا ذذردا بمعذذروا أو يسذذرحاا بإحسذذان، « يظلماذذا

 و  ينس النضو فيما سنق. 

 ، اليه. دذا دو اإل سان الم كن، دذا دو الذي يننري أن يحر

والذين تالوا بال ناءل كن النقااء، تالوا: عن العالم كذفء لننذس السذلطان، ألن 

العلذذم يرفذذا وذذاحنه، ويعلذذي كذذن تذذدره، أل ذذه عذا وتذذف األكذذر انذذد الحسذذب 

والنسب، كعنذل دذذا أ نذا أوذنحنا ،نقذات كطنقذات الانذو ،   يسذتطيا أحذد أن 

 يرتقي كن ،نقة علل ،نقة واإلساإ يرفض ذلك. 

                                        

بن كاجه، والحاكم، ان أبي دريرل، ورواه ابن ادي ان ابن امر، رواه التركذي، وا (100)

، ان أبي حاتم المز ي، وركز له السذيو،ي «السنن»ورواه التركذي أيًضا، والنياقي في 

 بالصحة.« الجاكا الصرير»في 
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تطيا اإل سان بعلمه واملذه أن يرتقذي علذل أالذل الذدرجات فذي المجتمذا يس

 المسلم، ودذا كا رأيناه كنذ اصر الصحابة رضوان هللا اليام.

كان اطاء بن أبي رباا النقيذه التذابعي رجذًا أسذو  اللذون، أفطذس األ ذف، 

 (101)أارج الرجو، تصير القاكذة، ول نذه جلذس بجذوار سذليمان بذن انذد الملذك

 الناس في المناسك، تالوا: ع ما رفعة العلم. ينتي ،الحج في

 : ال لناء بجوار أجلسه العلم

 لذذه امذذا    بيتًذذا يرفذذا والعلذذم

 

 العذذذذذذزبيذذذذذس  ياذذذذذذدإ والجاذذذذذو

 والشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا

 

يننري أن  عيد النظر في كعايير ا، فالمام دو سذعا ل بناتنذا وأبنائنذا   يجذوت 

أن  تحجذذر الذذل كقذذاييس تديمذذة، فذذالزكن يتريذذر، والحيذذال تتطذذور، واأل ظذذار 

ُح ا  }ت تلف، وهللا تعالل يقول:  َم َٰ  َوأَن   ن ُ ۡ  ٱۡۡلَيََٰ ينَ  ]أي توجذودم[ م  لل ح 
لنۡ  َوٱلصََّٰ  م 

كُ ۡ  بَللاد  ُ  يُۡغللن ه  ُ  فُقَللَ آَٰءَ  يَُ  نُلل ا   إ ن َوإ َمللآَٰئ  ُۡ    ع  للن ٱلِلَّ ُ  فَۡضللل ه     م  للع   َوٱلِلَّ س  للي    َوَٰ : ]النذذور {َعل 

32]. 

  بد لنا كن دذه النظرل، حتل   تقف دذه المعايير أحجذار اثذرل فذي سذنيو 

 حيال سعيدل ألبنائنا وبناتنا.

 دناك اواكو  نسية اند بعض الشناف، واند بعض النتيات أ نسان: 

بعض النتيان يضذا أكذاإ اينيذه كثذاً  يحلذق فذي خيالذه، يرسذم اكذرأل كثاليذة 

 يريددا توجة له، كوووفة ب و جمال وكمال، ودذا   يوجد في واتا الحيال. 

ى انذددا الحيال تلما  جد فياا ال مال المطلق، فذاكرأل انذددا الجمذال، وأخذر

                                        

دو أحد كنار خلناء بني أكية، أخرج ال افة كن أو  ه وااد باا لل لينة الزادد امذر  (101)

 .رضي هللا انهزيز بن اند الع
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المال، وأخرى انددا النسذب، أكذا أن يوجذد فياذا كذو  ذيء، فقلمذا يجتمذا فياذا 

 دذا. 

: ۡلربللع الملل أة  للن ح»فقذذال:  وذذلل هللا اليذذه وسذذلمولذذذلك أووذذا ا الننذذي 

   بلللل  اللللل ين بلللليات فللللارف  وللللل ينها، ولجمالهللللا، ولحسللللبها، لمالهللللا،

 ،(103)«لحةالصللا الملل أة متاعهللا وخيلل  متللا ، كلهللا اللل نيا»، (102)«يلل ا 

الذذدين دذذي التذذي تسذذرك عذا  ظذذرت وتطيعذذك عذا أكذذرت، وتحنظذذك عذا  وذذاحنة

للل َحَٰ ُ  ...} نذذس، وت ذذاا هللا فذذي ارضذذك وولذذدك وكالذذك: 
ن   فَٱلصََّٰ

لل   قََٰ لل    تََٰ ف َظَٰ  َحَٰ

ُ  َحف ظَ  ب َما ل  ۡلغَۡي     . [34: ]النساء ...{ ٱلِلَّ

وكثيذذر كذذن الذذذين يحلقذذون وراء دذذذه األحذذاإ والمثاليذذات، تلمذذا يحققذذون كذذا 

 ينشدون. 

أاذذرا ترينًذذا لذذي، كذذان يريذذد فذذيمن يتزوجاذذا أن ت ذذون كووذذوفة بالحسذذن 

والجمال، بو رائعة الحسن والجمال، كثيرل الرنل والمال، ذات حسذب و سذب، 

فياذذا  ذذر،  ذات الذذم ومقافذذة، ول نذذه لألسذذف حينمذذا تذذزوج، تذذزوج اكذذرأل لذذيس

 واحد كن دذه الشرو،، كا أ ه ااة سنين ،ويلة ينحث ان كثاله ال يالي. 

                                        

المنتقل كن كتاف التر يب »رواه الن اري، وكسلم، وأبو  او ، والنسائي، وابن كاجه  (102)

كعنذذذذاه: الحذذذذث  «  بلللل  يلللل ا »(، وتولذذذذه: 1106(، الحذذذذديث )2/552« )والترديذذذذب

والتحريض، وتيو: دو  ااء له ب ثرل المال، أي افنر بذات الدين، و  تلتنس علل المذال، 

 الك. أكثر هللا ك

رواه أحمذد، وكسذلم، والنسذذائي اذن ابذذن امذر، وكسذذلم أيًضذا اذذن ابذن امذذر، كمذا فذذي  (103)

 (.3413« )وحيح الجاكا الصرير»
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    ااي لاذه ال يا ت والمنالرات: 

الذذل الشذذاف أن ينحذذث اذذن ذات الذذدين، اذذن المذذرأل الصذذالحة التذذي تحنظذذه 

وتصو ه، ويستطيا أن يعذي  كعاذا حيذال سذعيدل،   يامذه أن ت ذون فقيذرل فذي 

ا: رضذذي هللا اناذذيذذة بذذاألخاق، وفذذي الحذذديث اذذن اائشذذة المذذال، عذا كا ذذس  ن

 .(104)«باۡلم ال يأ ين   النساء  زوج ا»

ض الشناف يتشد ون في أكور لم يشد  فياذا الشذرع، كذين يقذول: ع نذي   بع

 أريد فتال تعمو، و  حرج في العمو. 

  حرج أن تعمو النتال في أكر كناا، أن تعمو كدرسة في كذدارس الننذات، 

 .(105)تعمو ،نينة في ك ان ليس فيه اختا، كمنوع، كثو دذا   كا ا كنهأو 

لماذا يتشد  بعض الشناف أكثر كما يلزإ، وتد ت  الينذا القذربن تصذة تلذك 

 نَۡسلق ي لَ  قَالَتَلا َخۡطبُُ َملا   َملا قَلالَ  ...}النتاتين اللتين ربدما كوسذل انذد كذاء كذدين: 

رَ  َحتَّ َٰ  َعآَُٰء   يُۡص   كا تذا  [24 ،23: ]القصذ  ...{ لَُهَملا فََسلقَ َٰ  23َكب يل    َشۡيخ   َوأَبُ نَا ٱل   

ترايان الرنم، وتذدنان باذا علذل حيذاض الميذاه، ألن أبادمذا  ذي  كنيذر، و  بذد 

 لألسرل أن تعي ، الحيال تحتاج علل كعاو ة. 

بعذذض الشذذناف ي ذذاا كذذن النتذذال المثقنذذة، ويقذذول:   أتذذزوج فتذذال جاكعيذذة، 

لمذذاذا؟   ي ذذاا كذذن الجاكعيذذة ع  أحذذد امنذذين: عكذذا  ذذاف ضذذعيف الش صذذية، 

ي ذذاا كذذن دذذذه المثقنذذة المتعلمذذة أن تحدمذذه وتسذذيله، و  ت ذذون كمذذا كامذذًا فذذي 

                                        

 -( رواه النذزار، ورجالذه رجذال الصذحيح، خذا كسذلم بذن جيذا  4/255تال الايثمذي ) (104)

 ودو مقة. -ولعله جنا ل 

فتذذذاوى »فذذذي الجذذذزء الثذذذا ي كذذذن « امذذذو المذذذرأل»راجذذذا فتذذذوى الشذذذي  القرضذذذاوي:  (105)

 (.306 - 303)،« كعاورل
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ا أن النيذذس، وعكذذذا  ذذذاف يريذذذد أن ينحذذذرا فاذذو يريذذذد المذذذرأل التذذذي   تسذذذتطي

 تحاسنه، و  أن تقيد اليه حركاته وس ناته. 

أكا الشاف المستقيم، الشاف القوي، فا يضيره أبدًا أن يتذزوج المتعلمذة، بذو 

المتعلمة تننا توجة، وتننا أًكا، ت ذون  عذم المربذي ألو  دذا وبناتاذا، تسذتطيا 

 أن تسااددم في كدارسام، وفي أ اء واجناتام المدرسية والمنزلية. 

 ك اقنات  نسية اند الشناف، واند النتيات أيًضا: دنا

بعذض النتيذذات أيًضذا يحلقذذن، يذرون فذذارس أحذاإ بيووذذاا  يذر كعقولذذة، 

وتللمذذا يذذيتي دذذذا، وبعذذض النتيذذات تشذذتر،ن أن ي ذذون لاذذن كذذذا وكذذذا، وتريذذد 

كووذذوفة ب ذذذا وكذذذا، وأمذذا، كذذذا وكذذذا، « فذذيا»، و«280كرسذذيدس »سذذيارل 

 ؟ وخا إ كذا وكذا، كا دذا

، تزوجذس الذي بذن أبذي ،الذب، ولل هللا اليذه وسذلمعن فا،مة بنس كحمد 

ولذذذم ي ذذذن فذذذي بيتاذذذا كوتذذذد كاربذذذائي، و   سذذذالة أوتوكاتي يذذذة، و  ك نسذذذة 

كاربائية، كا س ت نس النيس بيدياا، كا س تدير الرحا بيذدياا فمذا كا ذس انذددم 

 تيقًذذا كطذذاحن، كذذا وا ييخذذذون الشذذعير ويطحنو ذذه الذذل الرحذذا، حتذذل يصذذنح 

خشنًا، فتيخذه وتعجنه وت نزه، وكا س تحمو تربة الماء الذل كتناذا، حتذل أمذر 

يشذ وان،  وذلل هللا اليذه وسذلمذلك في يدياا، وذدنس دي وتوجاا علل الننذي 

 هل  ملا علل  أدل ملا أل»لاما:  ولل هللا اليه وسلميريدان خا ًكا، فقال النني 

 النلل   إللل   أويلان عنلل ما»ال: ؟ تذا : بلذذل يذذا رسذول هللا، تذذ«خللاد  مللن خيل 

 أربعًلللا و  ب انللله وثِثلللين، ثِثًلللا و حم انللله وثِثلللين، ثِثًلللا هللا  سلللبحان
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أن يسذذتعينا الذذل دذذذا   صذذحاما ،(106)«خللاد  مللن ل مللا خيلل  فهلليا وثِثللين،

 ، ولم يعطاما ال ا إ.از وجوالتعب والمعا ال بالقول الروحية، بذكر هللا 

لماذا تريد المسلمة حيال الرفادية؟ كذا أجمذو أن ت ذون كعوا ًذا لزوجاذا، وأن 

 تعمو في بيتاا، وأن ت افح كعه حتل يرتقي السلم علل أالل  رجاته. 

 نيًذا ذا كذال؟ وهللا أالذم دذذا المذال كذن  - كذن أول األكذر - لماذا تريد ع سا ًا

 حال أو كن حراإ؟

أحاكاا، كا توجاا دذا، وتعذي  حيذال  لتندأ  رجات السلم كن أوله كا فتل

كناا وانذاء، كمذا اا ذس  سذاء المسذلمين فذي الذزكن األول: فا،مذة الزدذراء، 

 . (107)وأسماء ذات النطاتين، و يردما كن  ساء الصحابة

 ، ويا أيتاا األخوات ... اإلخول أياا يا

دذذذا دذذو  يننذذا،  يننذذا جذذاء بالتيسذذير، فمذذا لنذذا  لجذذي علذذل التعسذذير؟  يننذذا جذذاء 

 بالتوسيا، فلماذا  لجي علل التضييق؟  يننا خنف انا، فلماذا  شد  الل أ نسنا؟ 

الينا أن  درك دذا، و علم أبناء ا وبناتنا دذا، حتل  حذو تلذك العقذدل، وحتذل 

ف علذل ،ذرق تعرفو اذا، يجذدون يتزوج الشذنان والشذابات، بذدل أن يلجذي الشذنا

الحراإ فياا كيسًرا دنا ودنالك، أو بدل أن يلجي علذل الذزواج كذن أجننيذة، ويذدع 

 ابنة بلده، وأترف الناس عليه. 

دذا دو اإلساإ، فإذا أر  ا ال ير كو ال يذر، والسذعا ل كذو السذعا ل، فذا بذد 

                                        

حذديث « الل لذ  والمرجذان»، ا ظذر: رضي هللا انذهرواه الشي ان و يردما ان الي  (106)

(1739.) 

 لألستاذ القرضاوي.«  ساء الم كنات»ا ظر كتاف  (107)
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 ح به أولاا. أن  رجا علل دذا الدين، و  يصلح بخر دذه األكة ع  بما ول

أن يوفقنذا علذل كذا يحذب ويرضذل، وأن يعلمنذا كذا ينننذا،  از وجذو سيل هللا 

 وأن ينننا بما المنا، ع ه سميا تريب. 

أتول تولي دذا وأسذترنر هللا لذي ول ذم، فاسذترنروه ع ذه دذو الرنذور الذرحيم، 

 وا اوه يستجب ل م. 

 ال طنة الثا ية: 

 اة عجابة، ولعلاا ت ون دذه السااة. أكا بعد: فقد ور  أن في يوإ الجمعة سا

اللام أولح لنذا  يننذا الذذي دذو اصذمة أكر ذا، وأوذلح لنذا   يا ذا التذي فياذا 

كعا نا، وأولح لنا بخرتنا التذي علياذا كعا  ذا، واجعذو الحيذال تيذا ل لنذا فذي كذو 

 خير، واجعو الموت راحة لنا كن كو  ر. 

ن نَا لَنَا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا} ۡخَ َٰ ينَ ٱلَّ  َوۡل   ن   َسلبَقُ نَا ي  يَمَٰ ِ    قُلُ ب نَلا ف لي  َۡجعَل ۡ  َولَ  ب لٱۡۡل  ل ينَ  غ   ل  لَّلي 

َٰٓ  َءاَمنُ ا   ي    َرُءو    إ نَّكَ  َربَّنَا ح  لنۡ  لَنَلا َهۡ   َربَّنَا ...}، [10: ]الحشر {رَّ نَلا م  ج  ت نَلا أَۡزَوَٰ
يََّٰ  َوذُر  

ةَ   َوإ ۡسلَ افَنَا ذُنُ بَنَلا لَنَلا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا ...}، [74: ]النرتان {إ َماًما ل ۡلُمتَّق ينَ  َوٱۡجعَۡلنَا أَۡعيُن   قُ َّ

نَللا ف لليَٰٓ  ينَ  ٱۡلقَللۡ     َعلَلل  َوٱنُصللۡ نَا أَۡقلل َاَمنَا َوثَب  للۡ   أَۡم   لل   ف  . اللاذذم [147: امذذران ]بل {ٱۡلَ َٰ

 بكين، وأتم الصال. 

* * * 
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 (108)المسلمون في كواجاة القوى المعا ية

 ال طنة األولل:

 أكا بعد فينا أياا اإلخول المسلمون: 

 حديثنا اليوإ ان المسلمين في كواجاة القوى المعا ية والتيارات الراتية. 

كر الل المسلمين حين كن الددر كا وا فيه سا ل العالم، وتا ل الد يا، سذا وه 

باإليمذذان والقذذربن، وتذذا وه بذذالعلم واإلحسذذان، ح مذذوا فعذذدلوا، واؤتمنذذوا فذذي وا، 

 للد يا ددال خير، و اال ر د.  وكا وا

ذدنذذس جيو ذذام علذذل كذذو ك ذذان، المصذذحف فذذي يذذد، والسذذيف فذذي يذذد،   

ي ردون أحدًا الذل الذدخول فذي  يذنام، ول ذن ليحقذوا الحذق، وينطلذوا النا،ذو، 

 ويقنوا كا الضعيف ضد القوي، وكا المظلوإ ضد فالمه. 

كا ذذس لاذذم حضذذارل  ذذاك ة الذذذرا، جمعذذس بنذذي العلذذم واليقذذين، وووذذلس 

األرض بالسذذماء، وربطذذس الذذد يا بذذا خرل، ووفقذذس بذذين العقذذو والقلذذب، بذذين 

 الما ل والروا، بين حق النر  وكصلحة المجموع. 

كا س كتب المسلمين تدرس في جاكعات العالم، كان الماء المسلمين أ ذار 

 يا، كا س اللرة العربية لرة العلم في كو أتطار العالم. أسماء أدو العلم في الد 

                                        

يس، وأذيعس كذن اإلذااذة والتلينزيذون، وكا ذس ألقيس دذه ال طنة في أحد جواكا ال و (108)

اذن ضذرورل تيسذيس  -في ك تمر المصارا اإلسذاكية المنعقذد بال ويذس  -بعد اإلاان 

وندوق عساكي أو ديئة عساكية االمية، للوتوا في وجه الرزو التنصذيري الذذي ياذد  

 المسلمين. 
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يوًكذا ينظذر علذل السذحابة فذي السذماء  (109)بلر كن كجد ا أن جو أحد ال لناء

 ويقول لاا:  رتي أو  ربي فسييتي ممرل خراجك علل بيس كال المسلمين. 

د ذا كنذا، حتذل جذاء دذذا العصذر، و ار النلذك  ورتذه، وعذا بنذا  صذنح فذي 

ل، بعذذد أن كنذذا فذذي المقدكذذة،  صذذنح وراء األكذذم بعذذد أن كنذذا فذذي كيخذذذ المذذ خر

الزكاإ كذن القافلذة، أوذنحنا  سذمل العذالم الثالذث أو الذنا  الناكيذة، ودذو تعنيذر 

 كلطف للنا  المت لنة. 

ولم ي ف دذا، بو ،معس فينا كو القوى، ،مذا فينذا كذن   يذدفا اذن  نسذه، 

 عين والنادنين كن الشرق وكن الررف. و لننا كو كرلب، وأونحنا  اب الطاك

كو القوى وكذو الجناذات تيلنذس الينذا، وت النذس الينذا، ت تلذف فيمذا بيناذا، 

ول ن عذا كنا  حذن العذدو اتنقذس كلمتاذا جميعًذا، ودذذا كذا تالذه فقااؤ ذا كذن تنذو: 

ينَ ، بذذو دذذذا كذذا تالذذه هللا تنذذارك وتعذذالل: «ال نذذر كلذذه كلذذة واحذذدل»  َكفَللُ وا   }َوٱلَّللي 

َٰٓءُ  ۡعُضُه ۡ بَ  { َوفََساد   ٱۡۡلَۡرض   ف ي ف ۡتنَة    َ ُن  َۡفعَلُ ۦُ إ لَّ  بَۡعض    أَۡول يَا  . [73: ]األ نال َكب ي  

جناات ال نر جميعًا كلاا تيلنس الينا: الجناة الشيواية التذي   تذ كن بذاهلل، 

و  تذذ كن بذذالوحي، و  تذذ كن بذذا خرل، و  تذذ كن بذذدين كذذن أ يذذان السذذماء، 

ول: ليس وحيًحا أن هللا خلق اإل سان، بذو الصذواف أن اإل سذان دذو الذذي وتق

 خلق هللا، تعالل هللا اما يقول الظالمون الًوا كنيًرا.

دذذذه الجناذذة   ت تنذذي بذذين ترزو ذذا كذذن الذذداخو بواسذذطة أحزاباذذا وامائاذذا 

و ااتاذذا وأ ايائاذذا، بذذو  زتنذذا كذذن ال ذذارج،  زتنذذا بقذذول السذذاا، و خلذذس 

جحافلاا بلدًا كسلًما كا تال يعا ي كن بمار الرزو، ويقاتو ب و كا يستطيا، ذل ذم 

                                        

 خاكس ال لناء العناسيين.« دارون الر يد»دو  (109)
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 .(110)دو أفرا ستان

ا وا كتنرتين في أ حاء العالم، ولم يجذدوا الجناة الياو ية ... الياو  الذين ا

لاذذم وذذدًرا حنو ًذذا ع  فذذي  يذذار اإلسذذاإ، فذذي بذذا  المسذذلمين، وفذذي فذذو  ار 

اإلساإ، اا وا بكنين كطمئنين، ي سنون المال، وي سنون الرنذل، وت ذون لاذم 

الم ا ة، د  ء التنوا الل المسلمين أخيًرا، ولم يرضوا أن ت ذون لاذم  ولذة ع  

  يار العروبة واإلساإ. في تلب

ترتصب أرضنا، وت رج أدلاا كن  ياردم، وتقذيم  ولذة « عسرائيو»وتاكس 

 «.  عسرائيو»الل أساس  يني، ولذلك سمتاا: 

جذاء الياذو  كذذن أ حذاء كتنرتذة، وكذذن أو،ذان  ذتل، ولذذم يجمعاذم جذذاكا ع  

قدسذة، ولذم الدين ... ع  التورال ... وع  أحاإ، و نوءات  ينيذة فذي أسذناردم الم

                                        

إ تذذم 1989فنرايذذر ) ذذنا،(  13إ، وفذذي 1979سذذنتمنر )أيلذذول(  23ذلذذك فذذي كذذان  (110)

ا سحاف جميا القذوات السذوفياتية كذن أفرا سذتان، بعذد الاذزائم وال سذائر التذي كنيذس باذا 

و خذول المجادذدين علياذا فذي عبريذو « كابذو»الل أيدي المجاددين األبطال، مم كذان فذتح 

 إ. 1992× ) يسان(

ت باا ودور الم كنين بدخول كابو، واإلاان ان تشذ يو ح وكذة النرحة التي اكتأل ل ن

المجادذذدين لذذم ت تمذذو، بسذذنب دذذذا ا تتتذذال الذذداكي الذذذي  شذذاده بذذين بعذذض تذذا ل المجادذذدين 

، أن يوحد كلمتام، ويلم ونوفام، ويحقن از وجووفصائلام دناك، و   ملك ع  أن  داو هللا 

ُم ا  } كائام، وييخذ بييديام علل ا اتصاإ بحنله، اكتثاً  لقوله:  ل ٱلِلَّ   ب َحۡب    َوٱۡعتَص  يع    َوَل  اَجم 
قُل ا     َفَ َّ

ل ب ن ۡعَمت له  َٰٓ  بَۡحتُ فَأَۡصل قُلُل ب  ُ ۡ  بَۡينَ  فَأَلَّفَ  أَۡع َآَٰء   كُنتُ ۡ  إ ذۡ  َعلَۡي ُ ۡ  ٱلِلَّ   ن ۡعَم َ  ُ وا  َوٱۡذكُ  ن  َزُعل ا   َوَل }: وتولذه، ا{إ ۡخَ َٰ   َنََٰ

يُح ُ ۡ  َو َۡيَه َ  فَتَۡفَشلُ ا   ينَ   َ ُ نُ ا   َوَل }، وتوله: {ر  قُ ا   َكٱلَّي  نَۢ  َوٱۡختَلَفُ ا    َفَ َّ لُ    َجلآََٰءهُ ُ  َملا بَۡعل    م  ت لكَ  ٱۡلبَي  نََٰ
َٰٓ لََٰ  َوأُو 

ي    َعيَاب   لَُه ۡ   .{عَظ 



 150 الجزء األول -خطب الجمعة 

ي تنوا باذا ... لم ي تنوا بين يقيموا  ولة يطذر ون أدلاذا كذن أرضذام، ليعيشذوا 

الياا، حتل  او وا كو كذن حذولام، واتتطعذوا أراض أخذرى، وكذا تالذس لاذم 

أ،ماع وأ،ماع، ولعلنا  قرأ في دذه األياإ كا ي تنه المن ر النر سذي الذذي دذداه 

وتنشذذر وذذحف القذذادرل ووذذحف  ،(111)«رجذذاء جذذارو ي»هللا علذذل اإلسذذاإ: 

ال ويذذس كذذاإ دذذذا المن ذذر اذذن أحذذاإ الصذذايو ية وأبا،يلاذذا، وأن لاذذم أحاًكذذا 

كذن النذرات علذل « عسذرائيو»أخرى  يذر دذذه األحذاإ، ع اذم يقولذون: عن كلذك 

النيذذذو، ع اذذذم ي ططذذذون لتقسذذذيم الذذذنا  العربيذذذة حذذذولام، حتذذذل يطمئنذذذوا الذذذل 

وتمزيق كصر، يريدون أن يقيموا فياذا وجو دم، فام يحلمون بتمزيق سوريا، 

 ولة للنصارى في الصعيد، كما رأيتم في وحف اليوإ، بذو حتذل  ول ال لذيج 

يحلمذذون بتمزيقاذذا، و  تقولذذوا: دذذذه أحذذاإ وأكذذا ي، ف ثيذذًرا كذذا رأينذذا األحذذاإ 

 واألكا ي ا قلنس علل واتا و حن    نعو  يئًا.

، يقاتلون اذدل  ول وينتصذرون، الياو  الذين دم أب و الناس، وأجنن الناس

 وينذلون المال بالمايين والنايين، دذا كا حد، أياا اإلخول. 

الجناة النصرا ية تعمو لنشر  يناا في أ حاء العالم، في أتطار  تل، وكناذا 

أتطار اإلساإ، ال امولي ية تملك كا   يقذو امذا تمل ذه  ولذة اظمذل فذي أ حذاء 

ا كذذذن المنشذذذرين والمنشذذذرات، والردنذذذان العذذذالم، وتمذذذول بذذذه جيًشذذذا جذذذرارً 

 والرادنات، وتعمو الل تنصير المسلمين في العالم. 

                                        

اضذذًوا بذذارًتا فذذي الحذذزف الشذذيواي النر سذذي، وبعذذد رحلذذة ،ويلذذة وكطالعذذات كذذان  (111)

كستمرل، و راسات للحضارات واأل يان،  را هللا ودره لوسذاإ، حيذث أالذن عسذاكه 

وا ظذذر الدراسذذة التذذي أاذذددا كحمذذد « ... جنيذذف»إ بذذ  1982دذذ /1402فذذي ركضذذان اذذاإ 

 «.لماذا أسلمس؟»اثمان ال شس بعنوان: 
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فذذي أ دو يسذذيا أكنذذر بلذذد عسذذاكي أكثذذر كذذن خمسذذين كطذذاًرا لورسذذاليات 

التنشيرية، ودم ي ططون لتنصير أ دو يسيا فذي خمسذين ااًكذا، فذي عفريقيذا ... 

م، وخاوذذة كذذن النقذذراء، فذذي  يجيريذذا رأينذذا كذذن المسذذلمين كذذن تركذذوا  يذذنا

واليتاكل الذين   يجدون راايًا، في الصوكال مامون ألف ،نو كمذن  ذر وا، 

وكذذات ببذذاؤدم واذذائلودم فذذي الحذذرف وال ذذوار،، تننذذادم كليذذو ير بليجي ذذي 

كذامولي ي، دذو تننذادم لوجذذه هللا تعذالل؟ أإ لينشذئام الذل اقيدتذذه؟ دذو كنذا كذذن 

 ء؟ كسذذ ولية دذذ  ء فذذي انذذق كذذن؟ عمذذم اسذذتجاف للنذذداء، وتذذال: أ ذذا أتننذذل دذذ 

 د  ء في انقنا  حن جميعًا. 

وليسذذس الجناذذة ال امولي يذذة دذذي التذذي تعمذذو فقذذت، بذذو النروتسذذتا تية تعمذذو 

إ اجتمذذا كائذذة وخمسذذون كنشذذًرا أكري يًذذا فذذي و يذذة 1978أيًضذذا، فذذي سذذنة 

 - ، وبحثذذوا أحذذوال المسذذلمين فذذي أربعذذين بحثًذذا تذذدإ لاذذذا المذذ تمر«كلذذورا وا»

لمذ تمر ح مذاء »تشذنيًاا  «كذ تمر ح مذاء كلذورا و»الذي يطلق اليه النعض: 

وترروا العمو الذل تنصذير المسذلمين فذي العذالم، وروذدوا لذذلك  - «وايون

، ودذذا أكذر لذيس خنيًذا، بذو دذو كنشذور فذي كتذب يقرأدذا «ألف كليون  و ر»

 المسلمون، وتحدمس اناا المجات والصحف. 

حماسام لنشر  ينام، ع ما  لوإ أ نسنا أل نذا تقااسذنا اذن و   لوإ القوإ الل 

 شذذر  يننذذا، بذذو تقااسذذنا اذذن الذذدفاع اذذن   صذذيتنا، بذذو تقااسذذنا حتذذل أوذذنح 

المسلمون يرلنون كن كو جا ب، وتنتق  أ،ذرافام، وت خذذ أرضذام، وتنتاذك 

 حركاتام، وينصرل أبناؤدم.

عتم اذن ا  ا الذذين ودناك الجناة الومنية التي تحاربنا أيًضا، ولعل ذم سذم

  »أ اذم يقولذون  ذ ذنام كو د  ء، جنل ذااك ،الاندية« بساإ»ذبحوا في و ية 
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، و  يعنذذدون النقذذر، كذذا ذ ذذب دذذ  ء حتذذل يقتلذذوا ويذذذبحوا ذبذذح «علذذه ع  هللا

النعذذاج؟ بذذو عن الذذذين يذذذبحو ام   يذذذبحون النعذذاج، أل اذذم يعتقذذدون أن أي ذي 

 بحه.روا حراإ تتله، و  يجوت ذ

ع ام يتركون النئران تيكو القمح، و  يستعملون المنيدات الحشذرية حتذل   

يقتلوا ذا روا، كنا  نزل الننا ق فا  جد أي كا ل يم ذن أن  قتذو باذا النعذوض، 

ألن تتذذو النعذذوض   يجذذوت، وتتذذو أي ذي روا   يجذذوت، الذذدإ الوحيذذد الذذذي 

 يجوت سن ه دو  إ المسلمين. 

اإلساكي أرخ   إ في العالم، المسلمون يقتلذون ويذذبحون لقد أونح الدإ 

في كو ك ان، و  يندو كن يريذثام، دذذا كذا حذد، للمسذلمين كذا األسذف، فذيين 

األلذذف كليذذون كسذذلم؟ المسذذلمون ألذذف كليذذون أو تزيذذد، كليذذار كنتشذذرون فذذي 

 القارات ال مس فيين دم؟ لماذا   يدافعوا ان أ نسام؟

يذا لذه كذن  يذن لذو »اإلسذاإ وأاجذب بتعاليمذه: لقد تال رجو كمن تذرأ اذن 

، فذيين األلذف كليذون، أليسذوا رجذاً ؟ أيذن الذذين ينسذنون عليذه؟ «كان لذه رجذال

ويحسون اليه؟ أين دم؟ ع نا  جددم كا بين كشرول بننسه،   يامه أكذر  يذره، 

أين د  ء كذن تذول هللا  (112)«...من ل يهت  بأم  المسلمين فلي  منه  »و

نُل نَ  إ نََّملا}تعالل:  ؟ أيذن دذ  ء كذن تذول هللا تعذالل: [10: ]الحجذرات {إ ۡخلَ ة ٱۡلُمۡؤم 

نُ نَ } نََٰ ُ  َوٱۡلُمۡؤم  ، أيذن دذ  ء كذن تذول [71: ]التوبذة {بَۡعلض أَۡول يَلآَٰءُ  بَۡعُضُه ۡ  َوٱۡلُمۡؤم 

                                        

ن حذينة بن اليمان، رواه الطنرا ي كذن روايذة انذد هللا بذن أبذي جعنذر ودذو الحديث ا (112)

( الحذذذديث 2/514) «المنتقذذذل كذذذن كتذذذاف التر يذذذب والترديذذذب»ك تلذذذف فيذذذه، وا ظذذذر: 

 ول تابللله، ول سلل له، ه، ناصللًحا ويمسللي يصلللبح للل  ومللن»(، وتتمذذة الحذذديث: 997)

 .«منه  فلي  المسلمين، ولعامة وۡلمامه،
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 يسللمه ول يظلمله ل المسلل ، أخ  المسل »: ولل هللا اليه وسلمرسول هللا 

  يظلمذذه، و  يتركذذه يظلذذم ويذذ ذى، وياذذان،  ون أن يقذذدإ لذذه ؟ أي (113)...«

  . يئًا

المسلمون كا بين كشرول بننسه وكصلحته الش صية، وكا بين تائذه   يعذي 

حجم الميسال التي يعيشاا المسلمون، يشرو  نسه بتوافه األكذور، ويقذيم كعذارك 

 نذرى كن أجو أكور سذطحية فذي الذدين، وتذد تذرك الصذلب، وتذرك القضذايا ال

المصذذيرية، وتذذرك أكتذذه تصذذطلي بنذذار الاذذزائم والن سذذات والمصذذائب ودذذو   

 ينعو  يئًا. 

ودناك كن يعي حجم الميسال ول نذه يذائس، ألقذل السذاإ وتذال:   فائذدل كذن 

  ُ   يَلا يۡ  لَ  إ نَّلهُ }ال ناا، كتب الينا الاوان، ودذا   يتنق كذا ،نيعذة اإليمذان، فذ : 

ن ۡوح   م  ف ُ ونَ  ٱۡلقَۡ  ُ  إ لَّ  ٱلِلَّ   رَّ لن يَۡقلنَطُ  َوَملن قَلالَ }، [87: ]يوسف {ٱۡلَ َٰ ۡحَملة   م   إ لَّ  َرب  له  َٰٓ  رَّ

آَٰلُّ نَ   . [56: ]الحجر {ٱلضَّ

ودنذذذاك ع ذذذاس لذذذم ي تنذذذوا بالصذذذمس والسذذذ وت، ول ذذذنام ذدنذذذوا يمزتذذذون 

الصذذنوا، ويثنطذذون الامذذم، ويذذذكون  ذذار النذذتن بذذالوتو ، حتذذل تظذذو كشذذتعلة، 

 اليابس واألخضر.تيكو 

يا أياا اإلخول: عن المسلمين تا رون الل أن يحتنظوا بش صيتام، تذا رون 

الل أن ي ون لام ك ا ام تحس الشمس، تا رون الل أن ي و وا أكة تويذة كمذا 

                                        

رواه الن اري، وكسلم، وأبو  او  واللنذظ لذه، والتركذذي وتذال: حذديث حسذن وذحيح  (113)

 حاجللة فللي كللان مللن»(، وتتمذذة الحذذديث: 1386( الحذذديث )2/647) «المنتقذذل» ريذذب. 

 كل ب ملن ك بلة بهلا عنله هللا فل ج ك بلة مسلل  علن ف ج ومن حاجته، في هللا كان أخيه

 .«القيامة ي   هللا ست ۦ مسلًما ست  ومن القيامة، ي  
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للة   ...}أرا  هللا لاذذم:  ا أُمَّ ، وانذذددم كذذن الطاتذذات واإلك ا ذذات كذذا (114)...{ َوَسللط 

 يرني. 

 }... األلف كليون، وال ثرل  عمذة كمذا تذال هللا تعذالل: انددم ال ثرل العد ية 

ا  ...  ِ   ُكنتُ ۡ  إ ذۡ  َوٱۡذُكُ وَٰٓ ، دذه ال ثرل تسذتطيا أن تنعذو [86: ]األاذراا {... فََ ثََّ كُ  قَل ي

 ال ثير لو وجدت كن يوفناا، وكن ينجر كا فياا كن عك ا ات. 

المذذخورل فذي بذا،ن والمسلمون يمل ون القول الما يذة، انذد ا كذن الثذروات 

األرض، وكن الثروات المنشذورل الذل فادردذا، انذد ا كذن الروذيد النقذدي، 

 اند ا كن كوتعنا الجررافي، اند ا كن كو ذلك الشيء ال ثير. 

القذول الروحيذة، أل نذا وحذد ا  ملذك الرسذالة ال الذدل،  - تنو ذلك كله - و ملك

التي بعثه هللا باا لينقذذ العذالم، وي ذون رحمذة  ولل هللا اليه وسلمرسالة كحمد 

للعذذالمين، انذذد ا رسذذالة الشذذمول والتذذواتن التذذي   يم ذذن أن يشذذني الذذد يا كذذن 

 أ وائاا  يردا.

كو كا في األكر أ نا  حن المسذلمين حجذاف حذاجز اناذا، ينظذر النذاس علذل 

 اإلساإ كن خال المسلمين ويقولون: أين أمر اإلساإ في د  ء؟

 ملك الوميقة السماوية الوحيدل المنزلذة كذن السذماء علذل األرض، التذي   حن

لم يعتردا تحريف و  تنديو،  ملك القربن ال ريم الذي   ييتيه النا،و كذن بذين 

 يديه و  كن خلنه.

 حن  ملذك ترامًذا حضذاريًا اريقًذا كمتذدًا علذل أربعذة اشذر تر ًذا كذن الزكذان 

                                        

ل كَ ع ارل علل توله تعالل:  (114)
ة   َجعَۡلنََٰ ُ ۡ  }َوَكيََٰ ا أُمَّ ُسل لُ  َويَ ُ نَ  ٱلنَّاس   َعلَ  شَُه َآَٰءَ  ل  تَ ُ نُ ا   َوسَط   ٱل َّ

ي    َعلَۡي ُ ۡ   [143: ]النقرل ا{َشه 
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دذو جذدير بذين يجعلنذا فذي المقدكذة وفذي   حن  ملذك كذن القذوى واإلك ا ذات كذا

الطليعة، ول ننا    سذترو ،اتاتنذا،  ذافلون  دذون كتنرتذون كتنذافرون، فمتذل 

وذلل  عو  علل  يننا،  ستمسك بعراه، و اتدي بسناه، و سير خلذف رسذول هللا 

 ،  قتدي بسنته، و سير بسيرته؟هللا اليه وسلم

النجال، لو وايناه حذق الذواي،  عن اإلساإ وحده دو سنينة ا  قاذ، دو حنو

وفامناه حق النام، كما أ زل هللا الذل رسذوله، وكمذا فامذه أوذحابه وتذابعودم 

 بإحسان. 

 ريد اإلساإ الحذق، اإلسذاإ  ذاكًا بذا تجزئذة، خالًصذا بذا  ذركة، سذالًما 

كن الشوائب والزوائد والنضول التي ألحقس به الل كر العصذور وليسذس كذن 

 ل علذذل دذذذا اإلسذذاإ، ويذذوإ  عذذو  عليذذه مقذذوا أ نذذا سذذنقو  الذذد يا وذذلنه،  ريذذد العذذو

 بزكاإ، وسيعو  لنا  ي نا كن جديد.

عن لوساإ لدولة وفاوًرا، وعتناً  تنو تياإ السااة، وع نا لننتظذر دذذا اليذوإ 

الذي تنطلق فيه أ وار اإلساإ في كو ك ان، وت نق فيذه رايذات دذذا الذدين فذي 

ُ  َويَلۡأبَ  ...}نا لننتظذر دذذا اليذوإ: بفاق الد يا كلاا، ع  َٰٓ  ٱلِلَّ ۦَ  َولَلۡ   نُل َرۦُ  يُلت  َّ  أَن إ لَّ  َكل  

ف ُ ونَ  يلن   ب ٱۡلُهل َىَٰ  َرُسل لَهُ  أَۡرَس َ  ٱلَّي  َٰٓ  ُه َ  32 ٱۡلَ َٰ لَ ۦُ  ٱۡلَحلق    َود  ين   َعلَل  ل يُۡظه   كُل  له   ٱلل   

ۦَ  َولَللۡ   ُك نَ  َكلل   : وذذلل هللا اليذذه وسذذلم، يقذذول رسذذول هللا [33 ،32: ]التوبذذة {ٱۡلُمۡشلل  

 ول خليله  ملن يضل ه  ل هللا أمل  علل  قائملة أمتلي، ملن طائفة  زال ل»

 .(115)«الناس عل  راه ون وه  هللا أم  يأ ي حت  خالفه ، من

                                        

رواه أحمذذذد والشذذذي ان اذذذن كعاويذذذة، وروي الحذذذديث بيلنذذذاف ك تلنذذذة اذذذن اذذذد  كذذذن  (115)

أو أحذددما أو كتذذب السذذنة األخذرى: اذذن المريذذرل، وموبذذان،  «الصذذحيحين»الصذحابة فذذي 
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أتذذول تذذولي دذذذا واسذذترنر هللا تعذذالل لذذي ول ذذم، فاسذذترنروه ع ذذه دذذو الرنذذور 

 الرحيم وا اوه يستجب ل م.

 ال طنة الثا ية: 

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

عن الجناذذذات المعا يذذذة لوسذذذاإ تصذذذنا كذذذا يمليذذذه الياذذذا حماسذذذاا لعقائذذذددا 

و يناا، فماذا وذنعنا  حذن أكذاإ دذذه الجناذات والتحذديات؟ كذاذا وذنعنا و حذن 

  ملك ال ثير؟ 

ء كمذا تلذذس ل ذم ع نذذا تذا رون الذذل أن  روذد لذذديننا كمذا روذذد بعذض دذذ  

لتنصذير  «ألف كليون  و ر»لدينام، عذا كان المنشرون األكري ان تد رودوا 

ألذف كليذون »المسلمين في العالم، فلماذا    رود  حن كثلاذا؟ لمذاذا    روذد 

لحمايذة المسذذلمين فذي العذذالم؟ إل قذذاذ المستضذعنين، إليذذواء المشذذر ين،  « و ر

ين، لادايذذة الحذذائرين، لتشذذريو لراايذذة اليتذذاكل وأبنذذاء السذذنيو، إل،عذذاإ الجذذائع

 العا،لين، لتعليم األكيين. 

المسلمون في العالم في حاجة ألي كعو ذة، لقذد ،نذس كثيذًرا كذن بذا  العذالم 

اإلسذذذاكي، وترت كثيذذذًرا كذذذن الجاليذذذات واألتليذذذات المسذذذلمة خذذذارج العذذذالم 

اإلساكي، فوجدت دنذاك كذن يحتذاج علذل اللقمذة، دنذاك كذن يمذوت جوًاذا و  

كا يسد جواته، ودنذاك كذن يمذوت كذن النذر  و  يجذد كذن يسذتر اورتذه، يجد 

دناك كدارس ترتاا تحتاج علل ال راسة وعلل القلم فا تجده، بينما ال نيسة تمذد 

                                                                                             

وأبذذي دريذذرل، وجذذابر، وامذذران بذذن حصذذين، واقنذذة اذذاكر، وتذذرل بذذن عيذذاس، ا ظذذر: 

 (.7296( علل )7287األحا يث كن ) «الجاكا الصرير وتيا ته»
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المذذدارس اإلرسذذالية والتنشذذيرية بذذا  ا كذذن ال تذذب وال راسذذات واأل وات، 

كم ب ذذو وتقذذول للمسذذلمين: كذذا الذذي م ع  أن تحضذذروا كذذا دذذ  ء و حذذن  مذذد

  يء، وجدت دذا أياا اإلخول.

فذذي بعذذض الذذنا  ووذذلس المجااذذة بيدلاذذا علذذل أن كذذان ال لذذب واإل سذذان 

يتصذذاراان كذذن  ذذدل الجذذوع، يريذذد كذذو كنامذذا أن يصذذرع ا خذذر حتذذل ييكلذذه، 

ووو األكر في بعذض بذا  اإلسذاإ علذل دذذا الحذد، فمذاذا وذنعنا  حذن؟  حذن 

الينذا فذي العذي ، وأفذاض الينذا  عمذه  الذين أفذاء هللا الينذا كذن رتتذه، ووسذا

 فادرل وبا،نة، كاذا ونعنا؟ 

الياو  الذين ارفوا في التاري  بالن و والشح، عذا  زلذس بإسذرائيو ضذائقة، 

وأكثالذذه علذذل ياذذو  أكري ذذا، واذذا  بمئذذات المايذذين فذذي أيذذاإ  «بذذيجن»ذدذذب 

 كعدو ات، فماذا ونعنا  حن المسلمون؟ 

الذل المسذلمين فذي العذالم، وتذد ،رحتاذا كذن الن رل التذي أ،رحاذا الذي م و

تنو فحملني المسلمون أن أبلراا علل كو ك ان أذدب عليه، وأولذل دذذه األكذاكن 

دذذذا النلذذد الذذذي كذذنل هللا اليذذه بذذال ثير، والذذذي  ذذرى فيذذه تيذذاًرا عسذذاكيًا تويًذذا، 

ألذذف »واتجاًدذذا علذذل اإلسذذاإ فذذي سذذائر النذذواحي، دذذذه الن ذذرل دذذي: أن  جمذذا 

 .(116)« و ركليون 

                                        

( لألسذذتاذ 147 - 135)، «تضذذايا عسذذاكية كعاوذذرل الذذل بسذذا، النحذذث»ا ظذذر:  (116)

رضذذاوي فظذذظ، لتعذذرا كيذذف بذذدأت دذذذه الن ذذرل وكذذا  وردذذا؟ كمذذا  اذذا المسذذلمين أن الق

 -التذي تسذعل جادذدل لتحقيذق دذذه الن ذرل  -يشدوا أتر الايئة ال يرية اإلسذاكية العالميذة 

دمذوإ »( و157، 156)، «لقذاءات وكحذاورات»ويقنوا بجا ناا في اد  كن كتنه كثذو: 

 (.55 - 50)، «المسلم المعاور
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 «ألذذف كليذذون  و ر»عن فذذي ال ويذذس أكذذواً  لذذو  فعذذس تكاتاذذا ل ذذان دنذذاك 

ربذذا العشذذر، ولذذو أن  «ألذذف كليذذون»تكاتاذذا:  «أربعذذون ألذذف كليذذون  وً  »

أل قذذذذ ذلذذذك بقيذذذة  « و ر»المسذذذلمين فذذذي أ حذذذاء العذذذالم  فذذذا كذذذو واحذذذد كذذذنام 

 المسلمين. 

ًرا تقتذو اربيًذا، و حذن  ريذد كان الياو  يقولذون فذي األربعينذات: ا فذا  و 

أن  رفذذا  ذذعاًرا يقذذول: ا فذذا  و ًرا تنقذذذ كسذذلًما، ول ذذن كذذن ينذذا ي المسذذلمين؟ 

ليس اند ا خلينة يقول للنذاس: ابذذلوا فينذذلون، ولذيس انذد ا بابًذا، ولذيس انذد ا 

 ي  عساإ، ليس اند ا كن يقول للناس ذلك، ع  أدو العلم، وأدذو الريذرل الذل 

ء يجب أن يجتمعوا ويجب أن ينعلوا، وفي اسذتطااتام ذلذك لذو اإلساإ، ود  

 أرا وا. 

عن تشاكي الاموإ   يننا، المسلمون يستشعرون كا دذم فيذه كذن كذ س  وكذن 

ب إ، وكلما جلس بعضام علل بعض تشاكوا الام، ول ن علل كتذل  تشذاكي، و  

 ن  ندأ. نعو  يئًا، و   قدإ خطول علل األكاإ؟   بد أن  نعو،   بد أ

لقذذد ذكذذرت دذذذه الن ذذرل فذذي الجلسذذة ال تاكيذذة لمذذ تمر المصذذرا اإلسذذاكي 

المنعقد في ال ويس أول أكس، فجاء علل أحذد ال يذرين كذن أدذو ال ويذس وتذال: 

، وأاتقذذد أن كذذن أكثالذذه يوجذذد (117)سذذجو اسذذمل بمليذذون  و ر لاذذذا المشذذروع

 ال ثيرون في دذا النلد كن رجال وكن  ساء.

لذل وذندوق اذالمي لو امذة اإلسذاكية، ع نذا فذي حاجذة علذل ع نا في حاجة ع

                                        

األر الناضذذو: الشذذي  انذذد هللا الذذي المطذذوع، التذذاجر المعذذروا، ورئذذيس جمعيذذة  دذذو (117)

 اإلواا ا جتمااي بال ويس، وتد أوول بعدإ ذكر اسمه، ول نه ارا بعد
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كال  حافظ به الل   صية المسلمين، و حن تا رون الل دذذا لذو وذدق كنذا 

َ  إ نَّ العذذزإ، فذذإذا وذذدق العذذزإ وضذذح السذذنيو، } ...   َحتَّلل َٰ  ب قَللۡ     َمللا يُغَي  لل ُ  لَ  ٱلِلَّ

لله   َمللا يُغَي  للُ وا   كذذن أن  ريذذر كذذا بي نسذذنا بالعمذذو بذذدل ، و  بذذد [11: ]الراذذد{ ب أَنفُس 

 القول، وباإليجابية بدل السلنية.

يذذا أياذذا اإلخذذول المسذذلمون: بن لنذذا أن   ذذرج كذذن ع،ذذار الاذذزائم والن سذذات، 

وأن  رجا علل أياإ ا  تصارات، بن لنا أن  عو  أكذة كمذا كنذا، لذو أ نذا وضذعنا 

 أيدينا بعضنا في يد بعض. 

َ  إ نَّ } ع نا تول كنيرل ول ناا كتنرتة ينَ  يُح  ُّ  ٱلِلَّ ت لُ نَ  ٱلَّي  ا َسب يل ه   ف ي يُقََٰ  َكلأَنَُّه  َصف  

ن   ۡ ُص ص   بُۡنيََٰ ، المرء تليو بننسذه كثيذر بإخوا ذه، ضذعيف بمنذر ه [4: ]الصف {مَّ

 توي بجمااته. 

تننذوا دذذه الذذداول، الذداول علذل وذذندوق لألكذة اإلسذاكية،  نقذذذ بذه ضذذحايا 

ان والضذذياع،  حذذافظ بذذه الذذل المسذذلمين ...  علماذذم ... النقذذر والناتذذة والحركذذ

 رااادم،  دافا به ان  يننا أكاإ الاجمات الشرسة كن الشذرق والرذرف، حتذل 

    ذذون ك ذذذولين عذا وتننذذا أكذذاإ هللا تعذذالل وتذذال لنذذا: كذذاذا فعلذذتم لذذدين م؟ كذذاذا 

 فعلتم ألكت م؟ كاذا فعلتم إلخوا  م؟ فحضروا للس ال جوابًا. 

أن يشذذرا وذذدور ا للعمذذو بدينذذه، وأن يايذذك كذذن  سذذنحا ه وتعذذاللهللا أسذذيل 

أكر ا ر دًا، اللام اجعو يوكنا خيًرا كن أكسذنا، واجعذو  ذد ا خيذًرا كذن يوكنذا، 

وأحسن ااتنتنا في األكور كلاا، وأجر ا كذن خذزي الذد يا واذذاف ا خذرل، هللا 

امذو ال يذر وخيذر اجما كلمتنا الل الادى، وتلوبنا الل التقذل، وأ نسذنا الذل 

العمذذو، اللاذذم   تذذدع لنذذا ذ نًذذا ع   نرتذذه، و  اينًذذا ع  سذذترته، و  كريًضذذا ع  
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 نيته، و  حاجة دي لك رضذا ولنذا فياذا وذاا ع  تضذيتاا ويسذرتاا يذا رف 

العالمين، اللام ع ا  سيلك العنو والعافية في  يننا و  يا ا، وأدلينا وأكوالنذا، اللاذم 

بكن روااتنا، واحنظنا كن بين أيدينا وكن خلننا، وان أيما نذا استر اوراتنا، و

واذذن  ذذمائلنا وكذذن فوتنذذا، و عذذوذ بعظمتذذك أن  رتذذال كذذن تحتنذذا، اللاذذم ا صذذر 

اإلسذاإ وأاذذز المسذلمين، اللاذذم اجعذذو كلمذة اإلسذذاإ دذذي العليذا، واجعذذو كلمذذة 

راية القذربن، أاداء اإلساإ دي السنلل، اللام ااو بنا كلمة اإلساإ، وارفا بنا 

وحنب علينا اإليمان وتينذه فذي تلوبنذا، وكذره علينذا ال نذر والنسذوق والعصذيان، 

واجعلنا كن الرا دين، ووذو الذل انذد ورسذولك كحمذد والذل بلذه ووذحنه: 

َ  إ نَّ } ت َ تَللهُ  ٱلِلَّ
َٰٓ َٰٓأَيَُّهللا ٱلنَّب للي     َعلَلل  يَُصلللُّ نَ  َوَملََٰ ينَ  يََٰ  َوَسللل  ُم ا   َعلَۡيلله   َصلللُّ ا   َءاَمنُلل ا   ٱلَّللي 

 . [56: ]األحزاف  َۡسل يًما{

ةَ   َوأَق     ...} لَ َٰ ةَ  إ نَّ  ٱلصَّ لَ َٰ ۡك ُ  َوٱۡلُمنَ ل     ٱۡلفَۡحَشلآَٰء   َعلن    َۡنَه َٰ  ٱلصَّ ُ  أَۡكبَلُ    ٱلِلَّ   َولَلي   َوٱلِلَّ

 .[45: ]العن نوت { َۡصنَعُ نَ  َما يَۡعلَ ُ 

* * * 
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 توحيد العرف تحس راية اإلساإ

 ال طنة األولل: 

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

استنشر ا واستنشر المسلمون في أ حذاء األرض، باجتمذاع تذا ل العذرف فذي 

تمة تعمو الل أن تصلح ذات بينام، وأن توحد كلمذتام، وتجمذا  ذاتام، فلذيس 

 دناك أ نا للمسلمين كن الوحدل، وليس دناك أ د ضرًرا اليام كن النرتة. 

دذذم ذؤابذذة المسذذلمين، ودذذم اصذذنة اإلسذذاإ، وأرضذذام دذذي حذذرإ  والعذذرف

، ولرذتام لرذة (118)اإلساإ، فنياا المساجد الثامذة التذي   تشذد الرحذال ع  علياذا

 العنا ل اإلساكية، ولرة الثقافة اإلساكية، ولرة القربن والسنة. 

لاذا فإن اجتماع كلمة العرف، واتتراف بعضام كذن بعضذن يسذر المسذلمين 

و  يعذز  (119)«عذا ذلذك العذرف ذلا اإلسذاإ»كو ك ان، وتد جاء في األمر:  في

 العرف ع  باإلساإ، ولن يذل العرف ع  بالنعد ان اإلساإ. 

                                        

 الحلل ا ، المسللج  : مسللاج ثِثللة إللل  إل ال حللال  شلل  ل»وفذذي الحذذديث الصذذحيح:  (118)

رواه أحمذد، والشذي ان، وأبذو  او ، والنسذائي، وابذن  «اۡلقص  والمسج  هيا، ومسج  

كاجه ان أبذي دريذرل، ورواه أحمذد، والشذي ان، والتركذذي، وابذن كاجذه اذن أبذي سذعيد 

 .للسيو،ي «الجاكا الصرير»ال دري، ورواه ابن كاجه ان اند هللا بن امرو، كما في 

فيه: كحمد بن ال طذاف وتال: رواه أبو يعلل ان جابر و «المجما»أور ه الايثمي في  (119)

النصذذذري، ضذذذعنه األت ي و يذذذره وومقذذذه ابذذذن حنذذذان، وبقيذذذة رجالذذذه رجذذذال الصذذذحيح 

( و قذذذو اذذذن 617( حذذذديث )1/348) «فذذذيض القذذذدير»(، وتذذذواه المنذذذاوي فذذذي 10/53)

فح ذذم الذذل الحذذديث « سلسذذلة الضذذعينة»العراتذذي أ ذذه وذذححه، وخذذالنام األلنذذا ي فذذي 

 ن الشي  ذكره الل أ ه أمر.(، وياحظ أ163بالوضا! ا ظر: حديث )
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اتحا  ال لمة واجتماع الصف أكر جاء به اإلسذاإ، وأكذر بذه، ور ذب فيذه، 

امتان فذي وجعله كن القوااد األساسية التي   تقوإ األكة ع  الياا، فلوساإ ك

دذذذذا الوجذذذو : بنذذذاء النذذذر  المسذذذلم الذذذل أتذذذوى الذذذداائم اإليما يذذذة والن ريذذذة 

واألخاتيذذة والسذذلوكية، وبنذذاء األكذذة المسذذلمة الذذل كلمذذة التوحيذذد، وتوحيذذد 

 ال لمة.

األكة التي يريددا اإلساإ أكة واحدل،   تعرا النرتذة، و  تعذرا العذداول 

ولذل النذاس بذين يمثلذوا اإلسذاإ، و  النرضاء بذين بعضذاا وبعذض، والعذرف أ

ووحذذدتام فيمذذا بذذين بعضذذام وبعذذض، دذذي السذذنيو علذذل وحذذدل األكذذة اإلسذذاكية 

ال نرى، ووجو  وحدل جزئية   ينافي تياإ وحدل كلية، عذا لذم ي ذن دنذاك  اذول 

 علل ا  اق أو ا عزال.

لاذذذا ينذذرا المسذذلمون عذا اجتمذذا العذذرف، ووذذنوا كذذا بيذذنام كذذن خافذذات، 

وذذنًا واحذذدًا ليواجاذذوا المشذذ ات، ويواجاذذوا ال ذذوار، التذذي يحذذاول  ووتنذذوا

 أاداء األكة أن يصنودا اليام كن كو جا ب، ان يمين وان  مال. 

 حن في اصر   يعرا ع  الت تو، فلو ت لمنذا بمنطذق العصذر، أو بمنطذق 

المصلحة، أو بمنطق الدين، ف و دذا ينذرض الذل المسذ ولين فذي دذذه األكذة، 

ذي رأي وواذي، أن يسذعل علذل الوحذدل، وأن تنتعذد دذذه األكذة اذن  والل كو

 النرتة. 

كنطذذق الذذدين يجعذذو دذذذه األكذذة أكذذة واحذذدل، وحذذد اإلسذذاإ اقيذذدتاا، ووحذذد 

اإلساإ  ريعتاا، ووحد اإلساإ تنلتاا، ووحد اإلساإ أسوتاا، ووحذد اإلسذاإ 

فاذي أكذة واحذدل كناديماا، ووحد اإلساإ كشذااردا، ووحذد اإلسذاإ تقاليذددا، 
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 في كو دذه النواحي. 

، تجتمذذا «  علذذه ع  هللا كحمذذد رسذذول هللا»أكذذة واحذذدل تجتمذذا الذذل اقيذذدل 

الل  ريعة اإلسذاإ ... الذل أح ذاإ واحذدل فذي  ذ ون  يناذا و  يادذا، تجتمذا 

الل تنلة واحدل، تصلي  وائر  وائر حذول ال عنذة، تصذرر وتضذيق، مذم تتسذا 

 ميعاا. حتل تشمو ال رل األرضية ج

وذلل هللا تنلة واحدل، تااكة واحدل، وأسول واحدل، دي تااكذة رسذول هللا 

َ  يَۡ ُجل ا   َكلانَ  ل  َملن َحَسلنَة   أُۡسلَ ة   لِلَّ  ٱ َرُس ل   ف ي لَ ُ ۡ  َكانَ  }لَّقَ ۡ : اليه وسلم  َوٱۡليَلۡ  َ  ٱلِلَّ

َ  َوذََك َ  ٱۡۡلَٰٓخ  َ   . [21: ]األحزاف ا{َكث ي    ٱلِلَّ

كناديم واحذدل، أف ذار واحذدل، المنذاديم األساسذية انذد المسذلمين كسذتقال كذن 

القذربن والسذذنة، فقذد وحذذد اإلسذذاإ ،ريقذة تن يذذردم وكذناجام، كيذذف ين ذذرون، 

وكيف يرفضون الظن، واتناع الادى، والتقليد األامذل، وكيذف   يقوكذون ع  

نَ ُ ۡ   ا  َهلا ُ  قُ ۡ  ...}الل اليقين، و  يقنلون  يئًا ع  بنردان  ق ينَ  ُكنلتُ ۡ  إ ن بُلۡ َهَٰ ل    {َصَٰ

 . فاذه دي العقلية اإلساكية التي كو اا القربن اند كو كسلم.[64: ]النمو

حتل اذوا،نام: الحذب والذنرض، فاذم يحنذون فذي هللا، وينرضذون فذي هللا، 

يحنذذذون الحذذذق وي ردذذذون النا،ذذذو، يحنذذذون ال يذذذر وي ردذذذون الشذذذر، يحنذذذون 

 يحنون هللا وي ردون الطا وت. الصالح وي ردون الناسق،

التقاليد، حتل في ال و والشرف، واللذنس، والركذوف، والمشذي، والجلذوس، 

والنوإ واليقظذة، والسذنر والحضذر، تجذد المسذلمين كتحذدين، أو كتقذاربين جذدًا 

في تقاليددم، فالمسلم عذا أكو ييكو بيده اليمنذل، وينذدأ بنسذم هللا، وعذا فذرغ تذال: 

لقل أخاه تال: الساإ الي م، فير : والذي م السذاإ، وعذا اطذس الحمد هلل، وعذا 
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، تقاليذد واحذدل تجعذو المسذلمين (120)تال: الحمد هلل، فقال لذه أخذوه: يرحمذك هللا

 كتنادمين في كو  يء.

المسلمون أكة واحدل في حياتام كلاا، ول ن ال طر ييتي كن الدسذائس التذي 

، ولل هللا اليه وسذلماد رسول هللا تريد أن تنرق جمااتام، وتد بدأ دذا كنذ ا

وذذلل هللا حينمذذا جمذذا هللا األوس وال ذذرتج الذذل اإلسذذاإ، والذذل رسذذول هللا 

، وألف بين تلوبام، وأتال كناا النرضاء والشحناء التي كا ذس بيذنام اليه وسلم

فرافذه أن  « ذاس بذن تذيس»في الجادلية، كر باذم أحذد الياذو  ال نثذاء اسذمه: 

يرى د  ء الذين ،الما تحذاربوا، و،المذا سذن س كذنام الذدكاء، و،المذا تاكذس 

بيذذنام المعذذارك، أن يذذرادم كجتمعذذين الذذل اقيذذدل واحذذدل، فجلذذس بيذذنام ب نذذث 

و داء، يذذكردم بييذاإ الجادليذة، وينشذد بعذض األ ذعار التذي تالاذا األوس يذوإ 

وإ كذذا، وتذال  ذاار ا كذذا، ا تصاردم، فير  الذيام ال ذزرج: بي نذا ا تصذر ا يذ

وكذذا تال يذذذكي دذذذه النذذار، وكذذا تال يطعماذذا بذذالوتو  حتذذل تيججذذس، و ذذا ى 

الرجال كن األوس: يا للساا، والرجال كن ال زرج: يذا للسذاا، يذا لذألوس، 

بذذلك، فيتنذو الذيام يقذول لاذم:  وذلل هللا اليذه وسذلملل زرج، وسما الننذي  يا

وتذذذا الذذذيام ا يذذذات، فنذذذدكوا  «ك ؟!أرهللل  بلللين وأنلللا الجاهليلللة أبللل ع ى»

 .(121)واوطلحوا وتعا قوا وألقوا الساا

                                        

 المسلل  حلق»تذال:  ولل هللا اليه وسلمأن رسول هللا  رضي هللا انهان أبي دريرل  (120)

 دعلا  وإذا عليله، فسلل  لقيتله إذا: قلال هللا؟ رسل ل يلا هلن وملا: قيل  س ، المسل  عل 

 وإذا فع ۦ، م ض وإذا فشمته، هللا فحم  عط  وإذا له، فانصح استنصحك وإذا فأجبه،

المنتقذل كذن كتذاف التر يذب »رواه كسلم، ورواه التركذي، والنسائي بنحوه  «فا بعه مات

 .(1617( الحديث )2/716) «والترديب

 ( ، . الحلني.1/389ان كحمد بن عسحاق ) «تنسيره»ذكره ابن كثير في  (121)
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التدااي بالقنيلة ... األوس ... ال زرج، ا تال دذا، اسذم م ا ن: األ صذار، 

  أوسية، و  خزرجية ا ن، بو دناك اإلساإ الذذي جمذا بيذن م، وذكذردم هللا 

واذا ق الرجذال كذن دذ  ء وتا اليام القربن، فن وا وذرفس أايذنام الذدكوع، 

الرجذذال كذذن دذذ  ء، وارفذذوا أ اذذا  زاذذة  ذذيطان، كذذان الشذذيطان دذذو ذلذذك 

 الياو ي الماكر. 

َٰٓأَيَُّهلا}وأ زل هللا بيات تتلل كذن سذورل بل امذران:  ينَ  يََٰ ا   ٱلَّلي  يعُل ا   إ ن َءاَمنُل َٰٓ   ُط 

يق   نَ  افَ   ينَ  م   تََٰ َ  أُو ُ ا   ٱلَّي  ن  ُ ۡ  بَۡع َ  يَُ دُّوكُ  ٱۡل   ينَ  إ يَمَٰ ف    أي بعذد  - [100: امذران ]بل {َكَٰ

 َوأَنلتُ ۡ   َۡ فُلُ ونَ  َوَكۡيفَ } - وحدت م كتنرتين، سمل هللا الوحدل عيما ًا والتنرق كنًرا

لل ُ  َعلَللۡي ُ ۡ   ُۡتلَلل َٰ  لل  َوَمللن}، {َرُسلل لُه َوف للي ُ ۡ  ٱلِلَّ   َءايََٰ ط   إ لَلل َٰ  ُهلل   َ  فَقَلل ۡ  ب للٱلِلَّ   يَۡعتَص  للَ َٰ  ص 

ۡسلل {مُّ اذذز ، مذذم  لاذذم الذذل ،ريذذق الوحذذدل، ودذذي تقذذوى هللا [101: امذذران ]بل تَق ي  

َٰٓأَيَُّهلا}، وا اتصاإ بحنلذه ... ب تابذه ... بدينذه وجو ينَ  يََٰ َ  ٱ َّقُل ا   َءاَمنُل ا   ٱلَّلي   َحلقَّ  ٱلِلَّ

ۡسل ُم نَ  َوأَنتُ  إ لَّ   َُم  ُنَّ  َولَ   ُقَا  ه    .[102: امران ]بل {مُّ

 بد كن أن ي ون دناك  يء يجتما اليذه النذاس، دذذا الشذيء دذو حنذو هللا 

المتين، دو الذكر الح يم، دو الصرا، المستقيم، دذو القذربن ال ذريم، دذو الذذي 

لليَا َوأَنَّ }يجمذذا المتنذذرتين، وهللا تعذذالل يقذذول:  ي َهَٰ ط  للَ َٰ  َولَ  عُ ۦُ  فَللٱ َّب   اُمۡسللتَق يم   ص 

َّب عُ ا   قَ فَتَ  ٱلسُّبُ َ   َت ل  ُ ۡ  َسب يل ه     َعن ب  ُ ۡ  فَ َّ
ىَٰ ُ  ذََٰ  .[153: ]األ عاإ { َتَّقُ نَ  لَعَلَّ ُ ۡ  ب ه   َوصَّ

َّب عُلل ا   َولَ } ول ذذن اتنعذذوا دذذذا الصذذرا، المسذذتقيم، فانذذاك سذذنو الذذل  {ٱلسُّللبُ َ   َت

رأس كو سنيو كناا  يطان يداو عليذه، فذإذا اتنعذتم دذذه المنذادج ودذذه السذنو، 

ودذه الداوات المستور ل كن دنا ودناك، ستتنرق ب م الطذرق والمنذادج، دذذا 

 علل اليمين ودذا علل اليسار، ودذا يوالي الشرق ودذا يوالي الررف. 
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لللُم ا  }كذذذن حنذذو تعتصذذذمون بذذه: و بذذد  للل ٱلِلَّ   ب َحۡبلل    َوٱۡعتَص  يع    َولَ  اَجم 
قُللل ا     َفَ َّ

ل ب ن ۡعَمت له  َٰٓ  فَأَۡصلبَۡحتُ  قُلُل ب  ُ ۡ  بَلۡينَ  فَلأَلَّفَ  أَۡعل َآَٰء   ُكنتُ ۡ  إ ذۡ  َعلَۡي ُ ۡ  ٱلِلَّ   ن ۡعَم َ  ُ وا  َوٱۡذكُ  ن   اإ ۡخَ َٰ

للنَ  ُحۡفللَ ة   َشللفَا َعلَلل َٰ  َوُكنللتُ ۡ  ۡنَهللا   فَأَنقَلليَكُ  ٱلنَّللار   م   ل كَ  م  
ُ  يُبَللي  نُ  َكلليََٰ ت لله   لَُ لل ۡ  ٱلِلَّ  لَعَلَُّ لل ۡ  َءايََٰ

 . [103: امران ]بل { َۡهتَ ُونَ 

مم أر ددم علل أكر كن  ي ه أن يجما كلمتام، دو أن ي ون لاذم رسذالة، أن 

ي و وا أوذحاف  اذول، أن ي ذون دنذاك كنذرر لوجذو دم بذين النذاس، فمذا دذي 

 ام؟كامت

ع اذذا الذذداول علذذل هللا ... علذذل ال يذذر، ع اذذا األكذذر بذذالمعروا والناذذي اذذن 

المن ذذر، ع اذذا رسذذالة الادايذذة للعذذالم، ع اذذم عذا ا شذذرلوا بذذذلك اجتمعذذس كلمذذتام، 

ن ُ ۡ  َوۡلتَ ُن}ولذلك تال:  ة   م    َعلن   َويَۡنَهلۡ نَ  ب ٱۡلَمۡعُ و    َويَۡأُمُ ونَ  ٱۡلَخۡي    إ لَ  يَۡ ُع نَ  أُمَّ

ت كَ  ُمنَ     ٱلۡ 
َٰٓ لََٰ لة   َخۡيل َ  ُكنلتُ ۡ }، وتذال بعذد بيذات: [104: امذران ]بل {ٱۡلُمۡفل ُح نَ  هُ ُ  َوأُو   أُمَّ

َجللۡ   نُلل نَ  ٱۡلُمنَ لل    َعللن   َو َۡنَهللۡ نَ  ب للٱۡلَمۡعُ و     َللۡأُمُ ونَ  ل لنَّللاس   أُۡخ    ]بل ...{ ب للٱلِلَّ   َو ُۡؤم 

 . [110: امران

مم حذردم ... حذردم كذن النرتذة وا خذتاا، وأن يقذا باذم كذا وتذا بالذذين 

ينَ   َُ  نُ ا   َولَ }كن تنلام كن أدو ال تاف، فقال:  قُل ا   َكٱلَّي  لنَۢ  َوٱۡختَلَفُل ا    َفَ َّ  َملا بَۡعل    م 

ُ    َجآََٰءهُ ُ  ت كَ  ٱۡلبَي  نََٰ
َٰٓ لََٰ ي    َعيَاب   لَُه ۡ  َوأُو  ۦ    َۡبيَضُّ  يَۡ  َ  105 َعظ  ۦ   َو َۡسلَ دُّ  ُوُج   ]بل {ُوُجل 

 . [106 ،105: امران

وضذذح هللا لاذذم الطريذذق، ول ذذنام تركذذوا الطريذذق الواضذذح، وذدنذذوا علذذل 

 ل»بينات، وعلل ،رق كلتوية دنا ودناك، فتنرتس كلمتام،   ت و ذوا كاذ  ء: 
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 .(122)«فهل  ا اختلف ا قبل   كان من فِن  ختلف ا

دذا كا حذر كنذه القذربن: ال ذاا والنرتذة، وخصوًوذا فذي أوتذات الشذدائد 

َ  إ نَّ }... في أوتات المعارك، فاهلل تعالل يقول:  ل ُّ  ٱلِلَّ ينَ  يُح  ت لُل نَ  ٱلَّلي   َسلب يل ه   ف لي يُقََٰ

ا ن   َكأَنَُّه  َصف   ۡ ُص ص   بُۡنيََٰ َٰٓأَيَُّها}، ويقول: [4: ]الصف {مَّ ينَ  يََٰ ا   ٱلَّي   ف تَلة   لَق يتُ ۡ  إ ذَا َءاَمنُ َٰٓ

َ  َوٱۡذُكلللُ وا   فَلللٱۡثبُتُ ا  }كذذذن أاذذذدائ م فذذذي كعركذذذة  ...{  45  ُۡفل ُحللل نَ  لَّعَلَُّ للل ۡ  اَكث يللل    ٱلِلَّ

يعُلل ا   َ  َوأَط  َزُعلل ا   َولَ  َوَرُسلل لَهُ  ٱلِلَّ يُحُ للۡ    َو َللۡيَه َ  فَتَۡفَشلللُ ا    َنََٰ  َوٱۡصللب ُ وَٰٓ  ر 
َ  إ نَّ  ا    َمللعَ  ٱلِلَّ

ينَ  ب   
 . [46 ،45: ]األ نال {ٱلصََّٰ

و حذذن ا ن فذذي كعركذذة كذذا اذذدو يريذذد أن يمذذزق وذذنوفنا، وأن يضذذرف 

بعضذذذنا بذذذنعض، وأن يننذذذر  ب ذذذو كنذذذا الذذذل حذذذدل، دذذذذا العذذذدو دذذذو الياذذذو ي 

الصذذايو ي الصذذليني الشذذيواي، أاذذداء كذذن كذذو  احيذذة، ينترتذذون فيمذذا بيذذنام 

ينَ ويجتمعون الينا:  . فذا بذد [73: ]األ نذال ...{ بَۡعلض   أَۡول يَلآَٰءُ  ۡعُضلُه ۡ بَ  َكفَلُ وا   }َوٱلَّلي 

 كن أن  عرا دذا، وأن  وحد ونوفنا.

عذا لذذم يجتمذذا النذذاس انذذد المعركذذة، فمتذذل يجتمعذذون؟! وعذا لذذم يتحذذدوا انذذد 

 الشدل، فمتل يتحدون؟!

المصائب يجمعذن المصذابين، والشذدائد تجمذا المتنذرتين، والمعذارك ت لذف 

  ن لنا أن  نام دذا. بين المت اومين، ف

 كنطق الدين ينرض الينا  حن العرف والمسلمين أن  تحد ... أن  جتما.

كنطق المصلحة، كنت العقو، يقول: ع نذا   يم ذن أن  نتصذر، و  يم ذن أن 

                                        

 (.7255) «وحيح الجاكا الصرير وتيا ته»رواه الن اري ان ابن كسعو ، كما في  (122)
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  حقق ذاتنا، و ثنس وجو  ا، و تنوأ ك ا نا تحس الشمس ع  بين  تحد. 

 با تحذذا ،    سذذتطيا أن    نتصذذر فذذي الحذذرف، و   تقذذدإ فذذي السذذلم ع 

 نتصر الل ادو ا و حن كتنرتون، و  يم ن أن  نني ت نولوجيا كتطذورل، أو 

تقذذدًكا الميًذذا كعاوذذًرا، ع  با تحذذا  ... با جتمذذاع ... بالت تذذو، فذذإن الشذذعوف 

 الصريرل   ك ان لاا. 

 أن الينذذا ينرضذان والمصذلحة فالعقذو والمصذلحة، العقذو بمنطذق ت لمنذا عذا

 بلرذة ع  يذت لم   اصذر فاذو فيه،  عي  الذي العصر بمنطق ت لمنا وعذا حد، ت

 .الت تو

 الذدول وحذددا، لاذا ك ذان   أ ذه تذرى أوذنحس المتقدكذة الذدول بعض ا ن

  تحذذاا كشذذتركة، أوروبيذذة سذذوق فذذي اتحذذدت ،لريذذال ن الصذذنااية األوروبيذذة

 .اساسيً اتتصا ي أو ك أن ي ون اتحا ًا 

، المصذلحة وجذدوا ول ذنام تنذو، كذن بيذنام فيمذا تحاربوا ،الما الذين د  ء

 .ر يحتم اليام أن يتحدوا اتتصا يًا، ويتحدوا سياسيًاالعص كنطق ووجدوا

كا بالنا  حن  ريد كو كنا العي  في حدو ه اإلتليميذة الضذيقة، كذو كنذا يريذد 

 كما تال الشاار تديًما:

 تنيلذذذذذة ف ذذذذذو  ذذذذذيعًا وتنرتذذذذذوا

 

 وكننذذذذر المذذذذ كنين أكيذذذذر فياذذذذا

 أتذاكوا أن بعذد - النا  تلك كن وأخرجام األ دلس، في المسلمين ضيا الذي 

 والعلذذم ال يذذر فياذذا تراذذوا تذذرون، مما يذذة فياذذا وفلذذوا اظيمذذة، حضذذارل فياذذا

 أوذنح ،ائنذة كذو نأ الطوائذف، كلذوك بسنب تنرتام دو - واألخاق واإليمان

 يسذتعين كذان دذ  ء بعذض بذو ا،بعضً  يحارف د  ء بعض وأونح كلك، لاا
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 لاذذم، يسذذتجينون وكذذا وابالنصذذارى ... بالصذذلينيين المتربصذذين،  خصذذمه الذذل

 مذذم بذذنعض، بعضذذام ويضذذربوا بعذذض، الذذل بعضذذام يحذذالنوا أن فروذذة ع اذذا

 .ا، وتد فعلواجميعً  اليام ينقضوا

وبعذذد أن فرحذذوا باذذذه األلقذذاف التذذي جعلذذس كذذنام  ذذيئًا كذذذكوًرا، كمذذا تذذال 

  ااردم في ذلك الوتس: 

 أرض فذذذذذذذي يزدذذذذذذذد ي كمذذذذذذذا

 األ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدلس

 

 وكعتضذذذد فياذذذا كعتصذذذم ألقذذذاف

 كوضذعاا  يذر في كمل ة ألقاف 

 

 وذذذورل ا تناًخذذذا يح ذذذي كذذذالار

 األسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد!

 

 ضااس األ دلس بسنب التنرق.

أن   بذذد  ال ثيذذر، المعاوذذرل حياتنذا فذذي وجربنذذا ال ثيذر، تاري نذذا فذذي جربنذا

م تلنذين يتنقذون، وال يقتربذون، المتنااذدين ورأينذا يتقذارف، العذالم رأينا ت تو، 

 .ااسيً سي والم تلنين ،اا، وأيديولوجيً ا، والم تلنين ف ريً الم تلنين  ينيً 

 كذذدب ف ذو كذذادنام، اخذتاا ر ذم بعذض كذن بعضذام اتتذرف النصارى

 قو.كست  ين كي ه

 سذذنين كنذذذ «الناتي ذذان» وأوذذدر يتقذذاربوا، أن حذذاولوا والنصذذارى الياذذو 

 يحملذو اما المسيح، بعذد أن فلذوا اشذرين تر ًذ  إ كن الياو  تنرئة وميقة ،تليلة

 المسيح. ولب أ ه ااتقدوا كا وتر

، تقاربذس أكري ذا كذا ون الرأسذمالية والشذيواية تقذاربوايعتنقذ كمذن العمالقة

 النريقان كا الصين.روسيا، وتقارف 

 دذذا دذو  تنااذد؟! الذذين - وحد ا - والمسلمين العرف و حن يتقارف، العالم

 أي يجيذزه أو المصذلحة؟ تجيزه أو الدين؟ يجيزه دذا دو اقو؟ دذا دو كنطق؟
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 كان؟ كنطق

  بيناا. كا تنسل أن تتوحد، أن األكة دذه الل ينرض كنطق كو عن

 والمذذ اكرات، الدسذائس ع اذا اجيذب،  ذيء المسذلمين بذين يجذري الذذي عن

  اخلاا. كن األكة دذه يمزق الذي الم ر ال نير، الم ر...  ال يد ع ه

 وجذدت كسذلمين، و يذر كسذلمون دنذاك كذان عذا خافذات، توجد بلد كو في

 فاذذرت ك تلنذذة اذذروق كذذن كسذذلمون دنذذاك كذذانوعن  الدينيذذة، األتليذذات كسذذيلة

 كذذن وكسذذلمون كذذذدب كذذن كسذذلمون دنذذاك كذذان وعذا العرتيذذة، األتليذذات تضذذية

 سياسذذذية خافذذذات دنذذذاك كا ذذذس عذا المذدنيذذة، ال افذذذات وجذذذدت بخذذذر كذذذدب

 دذذذا و ذذذى واأليذذديولوجي، السياسذذي الصذذراع أو ال ذذاا وجذذد وأيديولوجيذذة

 األكة! دذه بين والتمزيق التنريق كن  وع يوجد أن كن  بد  وذاك،

 يذدبر وكذا لنذا، ي ذا  كذا  ذدري و  لا  ء، و ستجيب  نصاع لألسف و حن

 بليو. لنا

 والمسذلمون ،كليذون كذائتي حذوالي العرف  حن تتنق، أن األكة دذه الل عن

 وكائذذة ألذذف الصذذين...  العذذالم فذذي ت ذذتات  ذذرى و حذذن كليذذون، ألذذف حذذوالي

 كمزتين؟  ظو أن  حن بنا يرا  فلماذا كوجو ل، ال نيرل ال تو كليون،

 ألكذذر  سذذتجيب أن خاوذذة، العذذرف و حذذن ااكذذة، المسذذلمين  حذذن الينذذا عن

 و تحد. ال ير و ااي الحق، لدااي  ستجيب وأن هللا،

 ويجمعاذذذم التذذذاري ، ويجمعاذذذم اللرذذذة، وتجمعاذذذم الذذذدين، يجمعاذذذم العذذذرف

 كذا أدذم ول ذن كلذه، دذذا يجمعاذم وا  إ، ا كذال وتجمعاذم المشترك، المصير

 هللا يتقذوا أن ،اعذا هللا يتذذكروا أن دذو: الجميذا يجمذا الذي الشيء...  يجمعام
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 اا ذوا عذا ع  ذلذك الذل يموتذوا ولذن كسذلمون، ودذم ع  يموتذوا أ  تقاتذه، حق

 يمذوت ع مذا فاإل سذان اليذه، وليموتذوا ولوسذاإ باإلسذاإ يعيشذوا أن كسذلمين،

 اليه. ااة كا الل

 ديتحذذ حتذل اإلسذاإ تركذذواأ: وتذالوا السذاحة، اذن اإلسذذاإ أبعذدوا الذذين أكذا

 فاذ  ء ك تلنذة، ،وائذف توجذد   حتذل ،اا    ينيًذالجميا، لنتجه اتجاًدا الما يً 

 كنطق. كو ضد وهللا

 كالانذد، الما يذةا وتذد رأينذا بذا ً  ؟األكذة دذذه تجمذا أن يم ن كيف العلما ية

، لننذان بلذد اريذق فذي العلما يذة، دذذا تتقاتذو الطوائذف بعضذاا كذا بعذض وكا

وكا دذا رأينا ا تتتال الذذي لذم يذر لذه كثيذو فذي التذاري ، وبخذر كذا رأينذاه كذن 

 كنتي جماورية لننان. «حسن خالد»ذلك: تتو ذلك العالم الناضو الشي  

 أن: األكذذة دذذذه اقذذدل يحذذو الذذذي بذذو المشذذ لة، و  العقذذدل تحذذو   العلما يذذة

 اإلساإ. علل وترجا تقاته، حق هللا وتتقي كعرفته، حق هللا تعرا

 اإلسذذاإ، علذذل بذذالعو ل ع  ا تصذذرت األكذذة دذذذه أن التذذاري  فذذي ارفنذذا كذذا

اإلسذذاإ الصذذحيح، اإلسذذاإ األول، اإلسذذاإ تنذذو أن تدخلذذه الشذذوائب والنذذدع 

 وا  حرافات.

 دذذو دذذذا يضذذعف، و  يويقذذو ياذذدإ، و  ويننذذي ينذذرق، و  يجمذذا اإلسذذاإ

 لاذم والتذابعين الصذحابة عسذاإ والسذنة، القذربن عسذاإ: عليه  داو الذي اإلساإ

 كمالذك ورمذسو العذالم، وفتحس األكة، دذه به ا تصرت الذي اإلساإ بإحسان،

 دذذا واإليمان، العلم وحضارل واإلحسان، العدل  ولة وأتاكس وتيصر، كسرى

 ينرتنا. و  يجمعنا الذي دو وحده اإلساإ
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  يذر يضذر كذا المسذلم، و يذر المسذلم الذدين، دذا علل الجميا يعو  أن يجب

 بذالمعروا ويذيكر ،الزكذال ويذ تي الصذال، ويقذيم ربذه، المسلم يتقي أن المسلم

 الحراإ. ويحرإ الحال ويحو المن ر، ان وينال

 و  يننعذذه دذذذا بذذو وهللا،   بدينذذه؟ المسذذلم يلتذذزإ أن المسذذلم  يذذر يضذذر دذذو

 انا تذه والذل اقيدتذه الذل يينقذ اإلسذاإ ألن له، الضمان دو دذا بو يضره،

 كال. أو ارض أو  إ في اليه با اتداء يرضل و  كشااره، والل

دذا دو اإلساإ، و حذن  رحذب بذين ي ذون دذ  ء كتمسذ ين بذدينام، بذو أن 

 ي و وا كاحدل، أو كنحلين يعيثون في األرض فسا ًا.

األوذذو، بذذدل كذذن أن   حذذن  حذذب النذذاس أن يتذذدينوا بذذدين كتذذابي سذذماوي

 يعيشوا سائنين    ين لام.

 ينقذل الذذي الضذمان دذو األكذة، دذذه لوحذدل الوحيذد الضمان دو اإلساإ عن

ا، ويقتذذو بعًضذذ بعضذذاا يعذذا ي و  تتشذذرذإ، و  تتشذذتس و  تنتذذرق فذذا الياذذا

ۦ  َٰٓ  إ نَّ } ابعضاا بعضً  ي  تُ ُ ۡ  َهَٰ ة   أُمَّ ح  َة   أُمَّ { َربُّ ُ ۡ  َوأَنَا   َوَٰ  .[92: ]األ نياء فَٱۡعبُ ُون 

أن يجمذذا كلمذذة دذذذه األكذذة الذذل الاذذدى، وتلوباذذا  سذذنحا ه وتعذذالل سذذيل هللا 

الذل التقذل و نوسذذاا الذل الحذب، وازائماذذا الذل امذو ال يذذر وخيذر العمذذو، 

اللام بكذين، أتذول تذولي دذذا واسذترنر هللا تعذالل لذي ول ذم، فاسذترنروه ع ذه دذو 

 ب ل م.الرنور الرحيم، وا اوه يستج

 ال طنة الثا ية:

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 
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  تال عخوتنذذا فذذي األرض المحتلذذة يقذذاوكون ويقذذاتلون ذلذذك العذذدو المذذاكر 

الرذذا ر الشذذرس، الذذذي   يريذذد أن يعتذذرا بذذالحق ألدلذذه، ودياذذات أن يعتذذرا 

 د  ء بالحق، ع  عذا أجنر ادم بالقول.

ريق الوحيد إلجنار د  ء الل أن يعترفذوا   بد كن الجاا ، الجاا  دو الط

ألوحاف الحق بحقام، والذذين يريذدون أن تسذلم ا  تناضذة وأن تستسذلم، وأن 

 تلقي الساا، د  ء وادمون وك دواون. 

  بد أن تستمر ا  تناضة، وأن تدام، أن تظو مورل المساجد حتذل يعتذرا 

 د  ء كر مين، وعن  اء هللا النصر للم كنين. 

التضذذذحيات كنيذذذرل، والذذذدكاء تسذذذيو، والشذذذاداء يتسذذذاتطون، والمعتقلذذذون 

ُ   َويَۡمُ لل ُ  َويَۡمُ للُ ونَ  ...}يتزايذذدون، ول ذذن هللا كذذن ورائاذذم كحذذيت:  ُ  ٱلِلَّ  َخۡيلل ُ  َوٱلِلَّ

ينَ   .[30: ]األ نال {ٱۡلَمَٰ    

يا أياذا اإلخذول دذذه كاحظذة، وكاحظذة ما يذة أحذب أن أذكذر باذا:   تلذس 

ول بمعركذذذة أخذذذرى   وضذذذاا ضذذذد القذذذوى التذذذي تريذذذد أن تقتلذذذا أذكذذذر اإلخذذذ

المسلمين، وأن تادإ وجو دم العقائذدي والمعنذوي، ودذي التذي أتمنذا كذن أجلاذا 

 .«الايئة ال يرية اإلساكية العالمية»

 حذذاول أن  جمذذا كنلرًذذا كنيذذًرا كذذن المذذال، كذذن كذذو كذذن تجذذو   نسذذه بذذال ير، 

 رل المداوكة، التي تجما ب ا المايين. حتل يم ننا أن  قاوإ دذه القوى الجنا

لتنصذير المسذلمين، ول نذا المنذا  «ألذف كليذون  و ر»أتمنا الايئة لما جما 

أن دذا لذيس  اايذة المطذاا، ع اذم يجمعذون ب ا المايذين باسذتمرار لينشذروا 

 يذذنام، دذذ  ء ينشذذرون النا،ذذو، أفلسذذنا أولذذل بنشذذر الحذذق؟ أفلسذذنا أولذذل الذذل 
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 ان الحق؟ بحماية وجو  ا، بالحناف الل دويتنا و  صيتنا؟األتو بالدفاع 

لاذا كان   بذد لنذا كذن أن  نذذل، الحسذاف كنتذوا للصذدتة الجاريذة، حسذاف 

األلذذف  و ر،  ريذذد ألذذف  ذذ  ، كذذو واحذذد كذذنام يذذدفا ألذذف  و ر، فن ذذون 

 ، والقليو الل القليو كثير.«ألف كليون»كليو ًا، و حن  ريد 

الموفنين الذين ،لنذوا ا سذتقطاع كذن راتذنام كذو  ودناك بعض اإلخول كن

  ار، لتستمر له دذه الصدتة، ودذا أيًضا كيسور لمن أرا ه عن  اء هللا. 

عن بذذاف الجنذذة كنتذذوا، وعن النذذاف علذذل رضذذوان هللا تعذذالل كنتذذوا الذذل 

ل كَ  َوف ي ...}كصراايه لمن أرا  ال ير 
ف ُس نَ  فَۡليَتَنَافَ    ذََٰ  .[26: ننين]المط {ٱۡلُمتَنََٰ

أن يوفقنذا للذر  اذن أ نسذنا، والذدفاع اذن وجو  ذا،  سنحا ه وتعاللأسيل هللا 

 والحناف الل  يننا.

اللام اجما كلمتنا الل الادى، وتلوبنذا الذل التقذل، اللاذم أوذلح ذات بيننذا، 

اللام ديك لنا كن أكر ا ر دًا، اللام   ت لنا علل أ نسنا ،رفة اين، و  أتذو كذن 

ألف بين تلوف العرف والمسلمين، اللام اجما كلمذتام الذل اإلسذاإ  ذلك، اللام

واإليمان، اللام اجما كلمتام الل القربن والسنة، اللاذم   ت لنذا علذل أ نسذنا و  

علل أحد كن خلقك فنالك و ضيا، اللام كن لنذا و  ت ذن الينذا، وأانذا و  تعذن 

 لَنَلا ٱۡغف ل ۡ  َربَّنَلا ...} ر الينا: الينا، وا صر ا و  تنصر الينا، واك ر لنا و  تم

نَا ف يَٰٓ  َوإ ۡسَ افَنَا ذُنُ بَنَا ينَ  ٱۡلقَلۡ     َعلَل  َوٱنُصلۡ نَا أَۡقل َاَمنَا َوثَب  ۡ   أَۡم   ف ل   : امذران ]بل {ٱۡلَ َٰ

 ، اللام بكين.[147

ةَ   َوأَق     ...} لَ َٰ ةَ  إ نَّ  ٱلصَّ لَ َٰ ۡك ُ  َوٱۡلُمنَ ل     ٱۡلفَۡحَشلآَٰء   َعلن    َۡنَه َٰ  ٱلصَّ ُ  أَۡكبَلُ    ٱلِلَّ   َولَلي   َوٱلِلَّ

 .[45: ]العن نوت { َۡصنَعُ نَ  َما يَۡعلَ ُ 
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* * * 
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 ولل هللا اليه وسلمذكرى كولد الرسول 

 ال طنة األولل:

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

 فذذي   صذذية أاظذذم كولذذد النذذاس تذذذكر األول ربيذذا  ذذار الينذذا أدذذول  كلمذذا

 هللا اوذذطناه الذذذي، (123)وذذلل هللا اليذذه وسذذلم كحمذذد   صذذية ودذذي الوجذذو ،

 للعالمين. رحمة وأرسله اينه، الل وونعه خلقه، كن تعالل

وذلل  كحمذد بمولذد ا حتنذال أو ا حتنذاء فذي أحذوال الشار دذا في وللناس

 لذيس ولل هللا اليه وسذلم بمولده وادتماكنا واحتنالنا واحتناؤ ا ،هللا اليه وسلم

 الناس. كن والرافلون الجاال يصنا كما

 بذه احتنالنذا ع ما الحلوى،  وتع أو الرايات،  رفا أو الزينات،  قيم بين ليس

 ذكذذرى فذذي  عذذي  أي ذكذذراه، فذذي  عذذي  أن العظذذيم، الرسذذول دذذذا  تذذذكر أن

 .ولل هللا اليه وسلم رسالته ذكرى أو سيرته،

 رسذالة لنذا وتذرك اذا،رل، ،ذادرل سذيرل لنا ترك تد العظيم الرسول دذا عن

 أن، بذه وا حتنذال وا حتنذاء وك ذان، تكذان ل و كصلحة والحة خالدل، ااكة

 وسذيرته، وذلل هللا اليذه وسذلم كحمذد رسذالة الرسالة، وتلك السيرل دذه  تذكر

                                        

كا س يوإ اإلمنين الثا ي اشر كن  ار ربيذا  ولل هللا اليه وسلمالمشاور أن و  ته  (123)

إ( ااإ دجوإ األحناة الل ك ة، ويقذول الشذي  كحمذد الرزالذي 570ق. د ( ) 53األول )

فظظ: وتحديد يوإ الميا    يرتنت به كن الناحية اإلساكية  يء ذو بال، فاألحنال التي 

( ، . 58للرزالي )،  «فقه السيرل»تقليد   يوي   ولة له بالشريعة. تقاإ لاذه المناسنة 

  ار القلم.
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 الزكن. كن المدل دذه في أحا يثنا كوضا دي

 اليه وسذلم ولل هللا اكحمدً  أن الل األ لة أ صا كن دي الننوية السيرل عن

: اذز وجذو هللا عرا ل العليذا، اإلرا ل يمثذو وع مذا  نسه، يمثو   ربه، كن كرسو

قُ  َوَما} َٰٓ  َعن   يَنط  ي ُ  َعلََّملهُ  4 يُ َح َٰ  َوۡحي   إ لَّ  ُه َ  إ نۡ  3 ٱۡلَهَ ىَٰ  - 3: ]الذنجم {ٱۡلقُلَ ىَٰ  َشل  

5]. 

ي ذون ، أن وذاحناا   يم ذن أن ويقذين بصذدق اذرا، السذيرل دذه ترأ كن

   كلذك، ،الذب أو اكلً ذ ي ذون أن يم ذن   كمذا ، جاً   ي ون أن يم ن   ، ايًا

   يا. رجو ي ون أن يم ن

 فذي السذيرل دذذه فذي الصذدق يتمثو الصدق، كو وا ق السيرل دذه واحب

، وال لذو  العظمذة جوا ذب فذي وتنذات  قذف أن الينا كان دنا وكن جنناتاا، كو

 المحمدية. الننوية السيرل دذه في واإل راق والطاارل

...  كرويذذة...  كحنوفذذة السذذيرل دذذذه أن المسذذلمين  حذذن حظنذذا حسذذن وكذذن

 ك لدل....  كسجلة

ن   كناذذا بقذذي وكذذا ضذذااس، كعظماذذا األ نيذذاء ِسذذيار  كتصذذلة، حلقذذات ي ذذول

 بقيذذس وذذلل هللا اليذذه وسذذلم كحمذذد سذذيرل ول ذذن باذذم، يصذذلنا عسذذنا  لذذه ولذذيس

 كحنوفة.

 كذن و  يديذه بين كن النا،و ييتيه   الذي، از وجو هللا كتاف في كحنوفة

 التذي سذننه وفذي، وذلل هللا اليذه وسذلم هللا رسذول أحا يث في كحنوفة خلنه،

 السذتة، ال تذب فذي ،«الصذحيحين» فذي الجاكعذة الحديث كتب في الثقات روادا

 باذذا انيذس التي السيرل كتب في كحنوفة والمسا يد، والمصننات الجواكا في
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 و يذردم، ،(125)كثير وابن دشاإ، وابن ،(124)عسحاق ابن ك تب خاوة، األكر

وذلل  ودديذه و ذمائله، بيخاتذه، انيذس التي، (126)الشمائو كتب في كحنوفة

 وا يذذات الننذذول و  ئذذو...  (127)الذذد ئو كتذذب فذذي كحنوفذذة، هللا اليذذه وسذذلم

 يديذه الذل هللا أفاردذا التي، والوفيرل المت امرل والمعنوية الحسية والمعجزات

 اجذزءً  خصصذس التذي، العذاإ التذاري  كتذب في كحنوفة، ولل هللا اليه وسلم

 المسلمين.  حن اند ا كوجو  دذا كو ،ولل هللا اليه وسلم لحياته اكنيرً 

 فذي كذذكور دذذا الوفال، علل المولد كن يائاا، علل ألناا كن كحنوفة والسيرل

 اند ا. السيرل سجات وفي كتب

ل ولذد؟ وكذن أرضذعه؟ وكذن احتضذنه؟ وكيذف وكتذفي السيرل: كيذف ولذد؟ 

 تنذو كاولتذه في ونا وكاذا  نابه؟ في امو وكاذا وناه؟ في امو وكاذا شي؟ 

 كحمذد سذيرل لنذا تح يذه دذذا كذو الاجذرل؟ وبعذد الاجذرل تنو النعثة، وبعد النعثة

 .ولل هللا اليه وسلم

 كذذن  نذذي ألي دذذذا يوجذذد   الصذذحاا، بيسذذا يددا كرويذذة كتصذذلة حلقذذات

                                        

أتذدإ كتذاف فذي السذيرل، وتذد دذبذه  «السيرل الننوية»د (، وبعد كتابه: 151توفي سنة ) (124)

د (، ودو الذي ا تاس عليه دذه السيرل، و لذب اسذمه الياذا،  213كن بعده ابن دشاإ )ت 

 ا.فعرفس به، و اع ذكره با

وتد  شرت كستقلة بحقيق  «النداية والنااية»ودي كيخوذل كن كتابه ال نير في التاري   (125)

  /كصطنل اند الواحد.

دذ ( وتذد حققذه  /كصذطنل  774 بن كثيذر )ت  « مائو الرسول»وكن أجمعاا كتاف  (126)

 اند الواحد.

بذن الحسذين ألبذي ب ذر أحمذد  «  ئو الننول وكعرفة أحذوال وذاحب الشذريعة»ك تاف  (127)

 د (.458النياقي )ت 
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 بعذذذثام هللا بعذذذثام الذذذذين األ نيذذذاء ألن، العظمذذذاء كذذذن اظذذذيم ألي و  األ نيذذذاء،

 ك صووين. وأتواإ كعينة، وألتاليم كعلوإ، كحدو  لزكن كوتوتة، لمراحو

 اكتذدت»، خالذدل خاتمذة، ااكة رسالته ف ا س ولل هللا اليه وسلم كحمد أكا

 األكذذم، بفذذاق ا تظمذذس حتذذل اارًضذذ واكتذذدت الذذزكن، ببذذا   ذذملس حتذذل ،ذذوً  

 .(128)«وا خرل الد يا  ئون استوانس حتل اامقً  واكتدت

 كجمواامذذا، فذذي وذذلل هللا اليذذه وسذذلم وسذذنته سذذيرته بحنذذظ هللا ت نذذو لاذذذا

 المنذذي ن وحنذذظ ال ذذريم، لل تذذاف العملذذي والشذذرا، النظذذري النيذذان بااتناردمذذا

 .(129)رضي هللا انه الشا،ني اإلكاإ تال كما النيان، حنظ يقتضي

ۡلنَللا نَۡحللنُ  }إ نَّللا: كتابذذه بحنذذظ ت نذذو هللا ۡك َ  نَزَّ ف ُظلل َن{ لَللهُ  َوإ نَّللا ٱلللي    ،[9: ]الحجذذر لََحَٰ

 لاذذذذا هللا، ل تذذذاف العملذذذي والتطنيذذذق، النظذذذري الشذذذرا دمذذذا والسذذذيرل والسذذذنة

 .سنحا ه وتعالل هللا حنظاما

 كذذو لنذذا تح ذذي، وسذذلموذذلل هللا اليذذه  رسذذولنا سذذيرل المسذذلمين  حذذن انذذد ا

 لقيذذة،وأامالذذه، وتقريراتذذه، وأووذذافه ال لقيذذة، ووذذناته ال  أتوالذذه،: أحوالذذه

 كلاا. وسيرته

  ذيء دذذا أو تذروى،   دذذه يقذال السيرل، دذه في حمراء  ائرل دناك ليس

 عذا أكلذه للناس، كلك ولل هللا اليه وسلم كلاا حياته،   للناس، يذكر   خا،

  ذذاإ، عذا  وكذذه ركذذب، عذا الدابذذة ركوبذذه لذذنس، عذا لنسذذه  ذذرف، عذا  ذذربه أكذذو،

                                        

دذا الووف للرسالة كن كقال لوكاإ حسن الننذا، ذكذره األسذتاذ القرضذاوي فذي كتابذه  (128)

 خصيصة الشمول. «ال صائ  العاكة لوساإ»

الموافقذات فذي أوذول »فذي الجذزء الرابذا كذن كتذاف  «السنة» «الدليو الثا ي»راجا:  (129)

 د (، ودو كتاف    د له في بابه. 790ألبي عسحاق الشا،ني )ت  «الشريعة
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 حتذذل بيدلذذه، وذذلته حتذذل دذذذا، كذذو بيتذذه، كذذن خروجذذه اسذذتيقظ، عذا اسذذتيقافه

 اتتداء. فياا وألن ا،تشريعً  فياا ألن، للناس تروى الجنسية الصلة

 فذذي بربذذه، ااتتذذه فذذي، وذذلل هللا اليذذه وسذذلم حياتذذه كذذو السذذيرل لنذذا روت

 بيحنذا ه، ااتتذه فذي بذيو  ه، ااتتذه فذي بزوجاتذه، ااتته في بننسه، ااتته

 عذا حربذذه فذذي سذذالم، عذا سذذلمه فذذي باألاذذداء، ااتتذذه فذذي بالنذذاس، ااتتذذه فذذي

وذلل هللا  هللا رسذول سذيرل فذي كذروي دذذا كذو والح، عذا ولحه في حارف،

 واحذذدل  سذذيس لذذو ،(130) سذذول تسذذا تروياذذا، ال اوذذة حياتذذه حتذذل، اليذذه وسذذلم

 َرُسل ل   ف لي لَُ ل ۡ  َكلانَ  }لَّقَل ۡ  اجليًذ اواضحً  أكاكنا  يء كو لي ون األخرى، ذكرتاا

َ  يَۡ ُج ا   َكانَ  ل  َمن َحَسنَة   أُۡسَ ة   لِلَّ  ٱ َ  َوذََك َ  ٱۡۡلَٰٓخ  َ  َوٱۡليَۡ  َ  ٱلِلَّ  .[21: ]األحزاف ا{َكث ي    ٱلِلَّ

، اليذه وسذلمولل هللا  رسولنا سيرل  تدبر أن علل المسلمين  حن أحوجنا كا

 التذي العظمذة المحمديذة، العظمذة جوا ب  ستجلي أن السيرل، دذه كا  عي  أن

                                        

: اائشذة بنذس أبذي ب ذر، وحنصذة بنذس وذلل هللا اليذه وسذلمودن الاتي توفل اذنان  (130)

امر، وأإ حنينة ركلة بنس أبي سنيان، ودند أإ سلمة بنس أبي أكيذة، وسذو ل بنذس تكعذة، 

س الحذار،، ووذنية بنذس حيذي وتينب بنس جح ، وكيمو ة بنس الحذار،، وجويريذة بنذ

الاتذي تذوتجان، و خذو باذن فاذن عحذدى  ولل هللا اليذه وسذلمبن أخطب، وأكا أتواجه 

اشرل اكرأل، يضاا علل التسا ا  نات: خديجة بنس خويلد، ودي أإ الم كنين األولذل أو 

ه ، وتينب بنس خزيمة، وداتان توفيتا تنله اليولل هللا اليه وسلمال نرى، ودي أإ بناته 

، فيحيذو القذار  وذلل هللا اليذه وسذلمالصال والساإ، أكذا اذن سذنب تعذد  أتواج الننذي 

(، 550 - 1/546) «فتذذذاوى كعاوذذذرل»ال ذذذريم علذذذل كذذذا كتنذذذه األسذذذتاذ القرضذذذاوي فذذذي 

تعذذد  الزوجذذات فذذي »رسذذالة  افعذذة بعنذذوان  رحمذذه هللا وللذذدكتور انذذد هللا  اوذذح الذذوان 

، كمذا كتذب الشذي  كحمذد «وذلل هللا اليذه وسذلمننذي اإلساإ والح مذة كذن تعذد  أتواج ال

وذلل هللا  ذناات وأبا،يذو حذول تعذد  توجذات الرسذول »الي الصابو ي رسالة بعنوان 

 .«اليه وسلم
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 كتابه. في العزل رف علياا أ ار

 لَعَلَل َٰ  َوإ نَّلكَ }: تذال حينمذاأ ار علل جا ب كن جوا ناا، ودذو الجا ذب ال لقذي 

ي    ُخلُق    تزكية. بعددا وليس التزكية، دذه  نيه تكل هللا ،[4: ]القلم {َعظ 

 كيذف لنعذرا، النصير المتيكو  راسة السيرل دذه  درس أن علل أحوجنا كا

 النذور و قتذنس األسذول،  يخذذ وكيذف، وذلل هللا اليذه وسذلم هللا برسذول  قتدي

 وبناتنذا ألبنائنذا...  وأسذر ا لنيوتنذا...  أل نسنا...  لحياتنا الجاكعة السيرل دذه كن

 وخيذذر ا،دذذديً  السذذيرل دذذذه كذذن  يخذذذ...  وكح وكينذذا لح اكنذذا...  لمجتمعاتنذذا... 

 .ولل هللا اليه وسلم كحمد ددي الادي

 ،المذا جذوع، كذن ترنذي و  تسذمن   التذي األ ذياء انذد  قذف كذا اكثيذرً  ع نا

 وكعظذم واألريذاا، القذرى فذي و اذاأيقر المولذد، تصذة ورير وأ ا أسما كنس

 جا ذب:  ريذده الذذي األكذر دذا فياا ليس وخوارق أ ياء الل تدور القصة دذه

 وذذلل هللا اليذذه وسذذلم كحمذذد سذذيرل فذذي العظمذذة جا ذذب التيسذذي، جا ذذب القذذدول،

 رسالته. وفي

 الصذذال: يقولذذون والمنذذابر، المذذ ذن الذذل ي ذ ذذون المذذ ذ ين رأينذذا ،المذذا

 الصذذال هللا، خلذذق أول أ ذذه منذذس وكذذا!! (131)هللا خلذذق أول يذذا اليذذك والسذذاإ

 كجذذال دذذذه الوجذذه كاحذذة أفذذي!! هللا رسذذول يذذا الوجذذه كلذذيح يذذا اليذذك والسذذاإ

 للقدول؟!

 هللا رسذذول   صذذية فاذذم وايأخطذذ - كذذنام ال ثيذذرون: لوأتذذ أو - المسذذلمون

                                        

ودو كاإ لم يصح به  قو، و  يقره اقو، دذا كذا أمنتذه األسذتاذ القرضذاوي فذي فتذوى  (131)

 (.179، 178الجزء األول )،  «فتاوى كعاورل»له  شرت ضمن 
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 العاكذة، ال الذدل الرسذالة الياذا أ ذزل التي الش صية دذه، ولل هللا اليه وسلم

   وأ ذذه الننيذذين، خذاتم أ ذذه ويعلذن والرسذذا ت، الننذذوات لي ذتماعذذا  هللا اختذاره

 بعده.  ني

 أكثذذذر وكذذذا  عرفاذذذا، أن علذذذل  درسذذذاا، أن علذذذل حاجذذذة فذذذي الش صذذذية دذذذذه

 المحمدية. الش صية اظمة لنعرا انددا  قف أن يم ن التي الجوا ب

 التعنذد جا ذب، ولل هللا اليه وسلم وحياته سيرته كن الربا ي الجا ب خذوا

...  الصذال...  العنذا ل جا ذب الجا ذب، دذذا فذي يقذرأ كن عن ،سنحا ه وتعالل هلل

، ا سذذترنار...  الذذدااء...  الت نيذذر...  التاليذذو...  التسذذنيح...  الذذذكر...  الصذذياإ

   تعذالل، هللا بذذكر ار،نًذ السذا ً  يجذد، سنحا ه وتعذالل هللا بحب ا ابضً  اتلنً  يجد

 أحيا ه. كو والل أحواله، كو في هللا يذكر حال، كو الل ينساه

 َحتَّل َٰ  َربَّلكَ  َوٱۡعبُل ۡ }: بقولذه تعذالل هللا أكذره الذذي العابذد الرسذول علذل ا ظروا

 فذي وكسذائه، ووذناحه و اذاره، ليلذه فذي يعنده ف ان ،[99: ]الحجر {ٱۡليَق ينُ  يَۡأ  يَكَ 

 ربه. انا ل ان ينتر   وجلوته، خلوته

 المامذذة دذذي هللا انذذا ل وأن هللا، لعنذذا ل ع  خلذذق كذذا اإل سذذان أن يعلذذم كذذان

 وأسذجد روحذه، كذن فيه و ن  وسواه بيده، هللا خلقه الذي، الم لوق لاذا األولل

 األرض. في خلينة وجعله كائ ته، له

لنَّ  َخلَۡقل ُ  َوَما} به كعرفة الل كننية انا ل هللا يعند أن كامته أن يعلم كان  ٱۡلج 

ن َ  يل ُ  َملآَٰ  56 ل يَۡعبُ ُون   إ لَّ  َوٱۡۡل  لۡنُه  أُر  لن م  ۡزق   م   يل ُ  َوَملآَٰ  ر   ُمل ن   أَن أُر  َ  إ نَّ  57 يُۡطع   ٱلِلَّ

اقُ  ُه َ  زَّ ة   ذُو ٱل َّ  وذلل هللا اليذه وسذلم كذان لاذذا. [58 - 56: ]الذاريات {ٱۡلَمت ينُ  ٱۡلقُ َّ

 هللا. الل عتناً   الناس أكثر
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   كذرات، خمذس يذوإ كذو بربذه المسذلم لتذربت، ال مس الصلوات هللا  رع

 كذا كواذد الل ا ائمً  لي ون الوميق، الربت دذا بمو ه اإل سان يربت  ين يوجد

 كطالذذب أ سذذته كلمذذا الحيذذال، لجذذة فذذي  ذذرق كلمذذا الشذذوا و،  ذذرلته كلمذذا ربذذه،

 المنذا ي يسذما حذين ل نه والدردم، الدينار كا التجارات، كا  رق كلما الد يا،

 النيذا يتذرك، النذاا الل حي...  الصال الل حي...  أكنر هللا أكنر هللا: ينا ي

 كحمذذد الذذم د ذذذا هللا، بيذذس علذذل وياذذرع النذذاس، و  يذذا   يذذاه ويتذذرك والشذذراء،

 الناس. ولل هللا اليه وسلم

 لمذو ه، يتحذرر أن يجذب اإل سان وأن وباهلل، هلل ت ون ع ما الحيال أن المام

َِ  ي إ نَّ  قُ ۡ }: ربه المه د ذا ي َص َّ   َوَمَما  ي َوَمۡحيَا َ  َونُسُ   لينَ  َرب    لِل  لَم   لَ  162 ٱۡلعََٰ

يكَ  ل كَ  لَهُ    َش  
ۡ تُ  َوب يََٰ لُ  َوأَنَا   أُم  ينَ  أَوَّ  .[163 ،162: ]األ عاإ {ٱۡلُمۡسل م 

 فذي األول المسذلم أكر، كو في األول المسلم ولل هللا اليه وسلم كان ولاذا

 فذي ت لذق، عذا خلقذه فذي  اذا، عذا  اائه في ذكر، عذا ذكره في تعند، عذا انا ته

 جادد. عذا جاا ه

 أو خا ذذة، تسذذديد كجذذر  انا تذذه ت ذذن ولذذم هلل، انا تذذه فذذي األول المسذذلم كذذان

 .اعا هللا علل والشوق الحب انا ل انا ته كا س بو ألكر، اكتثاً  

 بنذذارغ وتتاذذا ينتظذذر لاذذا، ويحذذن علياذذا يتشذذوق الصذذال وتذذس تذذرف عذا كذذان

 ،(132)«بالصلِة فأرحنا بِل يا ق »: لم ذ ه تال الوتس حان عذا حتل الصنر،

 كناا. أرحنا: يقول وكن باا، أرحنا: يقول كن بين النرق أاظم وكا

                                        

 وأحمذد( 4986، 4985ا ظر: الحذديثين ) ،«سننه» كن األ ف كتاف في  او  أبو رواه (132)

 (.371، 5/364« )كسنده» في
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 فياذا يجذد  نسذه، فياذا يجد كان ع ه األكر، وال كجر    الحب، وال ع اا

وذذلل هللا  تذذال وتذذد اينذذه، وتذذرل روحذذه، وحيذذال وذذدره، وا شذذراا تلنذذه،  ذذذاء

 .(133)«الصِة في عيني ق ة وجعل » ... : اليه وسلم

 ب شذذوااا، جمااتاذذا، فذذي...  كيقاتاذذا فذذي ال مذذس الصذذلوات يصذذلي كذذان

 لذذه كذذان بذذو باذذا، ي تنذذي كذذان وكذذا وضذذوئاا، وعسذذناغ وسذذجو دا، وركوااذذا،

 ولوات.

 عذا ربذه، يذدي بذين وتوفه ان لتشرله كتاانه كا س كا الليو، كن يصلي كان

 ذي كذو وأوى العيذون، ودذدأت النجذوإ، و ذارت سذتوره، وأرخذل الليذو، جذن

 ،اذز وجذو هلل اكصذليً  تدكيذه ويصذف الليذو، كذن يقذوإ كذان فرا ذه، علل فراة

 الحمل  وللك واۡلرض، السلم ات نل ر أنل  الحم  لك الله »: فيقول ويناجيه

 وملن واۡلرض السم ات رب أن  الحم  ولك واۡلرض، السم ات قيا  أن 

 والجنلة الحلق، ولقلاك  الحلق، ووعل   الحلق، وق للك الحلق، أنل  فيهن،

 وعليلك آمنل ، وبلك أسللم ، للك اللهل  حلق، والسلاعة حلق، والنلار حق،

 قل م  ملا للي فلاغف  حاكمل ، وإليلك خاصلم ، وبلك أنب ، وإليك   كل ،

 .(134)«أن  إل إله ل إلهي أن  وأعلن ، أس رت وما وأخ ت،

  ذرلته وكا الداول، وكتااب الحيال، كتااب  رلته كا العظيم، النني دو دذا

                                        

 فللي عينللي قلل ة وجعللل  والطيلل ، النسللاء دنيللاك  مللن إلللي حبلل »جذذزء كذذن حذذديث:  (133)

، 3/128) «المسذذند»(، وأحمذذد فذذي 7/61« )اشذذرل النسذذاء». رواه النسذذائي فذذي «الصللِة

(، وعسذنا ه حسذن، ورواه الحذاكم كذن ،ريذذق بخذر ووذححه، ووافقذه الذذذدني 285، 199

(2/160). 

للنرذذوي بتحقيذذق  « ذذرا السذذنة»ب رضذذي هللا اناذذكذذن حذذديث ابذذن انذذاس  اليذذه كتنذذق (134)

 .(4/68تدير الشاوي  و عيب األر اؤو، )
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 تطلعذذات، ولاذذن حاجذذات، ولاذذن كطالذذب، لاذذن  سذذول تسذذا ال اوذذة، حياتذذه

 وجناذذات ودذذدايتام، تذذوجياام واليذذه كطالذذب، ولاذذم حاجذذات، لاذذم وكسذذلمون

: أساسذذاا كذذن  اوتذذه تاذذدإ وأن جذذذوره، تقتلذذا أن تريذذد بالمروذذا ، لذذه تقذذف

 والجناذذة النيز طيذذة، النصذذرا ية والجناذذة الياو يذذة، والجناذذة الومنيذذة، الجناذذة

 اإلسذاإ يعلنذون الذذين المنذافقين كذن ال ذاكس والطذابور المتربصة، المجوسية

ُع نَ } ال نذذر وينطنذذون لل   َ  يَُخَٰ ينَ  ٱلِلَّ َٰٓ  يَۡخلل َُع نَ  َوَمللا َءاَمنُلل ا   َوٱلَّللي   َوَملللا أَنفَُسللُه ۡ  إ لَّ

 .[9: ]النقرل {يَۡشعُُ ونَ 

 بالليذو يقذف أن لتشذرله كا ذس كذا ودموكاا، الداول وكتااب الحيال، كتااب

 ربه. كا

 ،ذول كذن وتتشذقق تتنطذر حتذل...  تذدكاه تتذورإ حتل الوتوا ويطيو يقف

وذلل هللا اليذه وليس كا الننذي »: تال رضي هللا انه حذينة انه ح ل القياإ،

ذات ليلة فافتتح النقرل، فقلس: يركا اند المائة، مم كضذل، فقلذس: يصذلي  وسلم

فتذتح النسذاء فقرأدذا، مذم افتذتح بل باا في ركعة، فمضل، فقلس: يركذا باذا، مذم ا

امران فقرأدذا، يقذرأ كترسذًا، عذا كذر ب يذة فياذا تسذنيح سذنح، وعذا كذر بسذ ال 

سيل، وعذا كر بتعوذ تعذوذ، مذم ركذا فجعذو يقذول: سذنحان ربذي العظذيم، ف ذان 

ركواه  حًوا كن تياكذه، مذم تذال: سذما هللا لمذن حمذده، ربنذا لذك الحمذد، مذم تذاإ 

ا ركا، مم سجد فقال: سنحان ربي األالل، ف ذان سذجو ه ترينًذ ،ويًا ترينًا كما

 .(135)«كن تياكه

 و  يمذو فذا تلنذه، فذي حاوتاذا يجذد العنذا ل، بحذاول فياا يشعر وال ع اا

                                        

 للنووي: باف فضو تياإ الليو.« الصالحين رياض»رواه كسلم  (135)
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 كذا ا، ذنابً  كنذه وأتوى ا،سنً  كنه أورر كا وا الذين وأوحابه يسيإ، و  يضجر

 كذن ودذو كسذعو ، ابذن تذال حتذل الطويلذة، الصذال دذذه الذل يصذنرون كا وا

 حتذذل اتائًمذذ يذذزل فلذذم ليلذذة، وذذلل هللا اليذذه وسذذلم الننذذي كذذا وذذليس: الصذذحابة

 لذذم، (136)وأ اذه أجلذس أن دممذس: تذال دممذذس؟، كذا: تيذو سذوء، بذيكر دممذس

 القياإ. ،ول الل يصنر

 كذن - تذدكاه تتنطذر حتذل الليذو كذن يقذوإ وذلل هللا اليذه وسذلم الننذي كان»

   نذر وتذد دذذا تصنا م: ل - اليه كشنقة - اائشة توجته له فقالس - القياإ ،ول

 أن أي؟ (137)«ا ذ ورً  اانذدً  أكذون أفذا: تذالتذيخر؟  وكذا ذ نذك كذن تقذدإ كذا لك

 بحقذذه، ووفذذاء لنعمتذذه، ا ذذ رً  هللا الذذل اإلتنذذال فذذي أت ا  تجعلنذذي المرنذذرل دذذذه

 .ولل هللا اليه وسلم كان د ذا بحنه، اوتياكً 

 ويطيذو يصذلي كذان المحنة، وانا ل ال شية، انا ل از وجو هلل اكتعندً  كان

 بذذين وكذذا وركواذذه سذذجو ه فذذي ولذذه القيذذاإ، ويطيذذو الركذذوع، ويطيذذو السذذجو ،

 الذذننس كيذان وتاذذز وال شذوع، بال شذذية القلذب تمذذأل وأذكذار أ ايذذة، الت نيذرات

 .وجنا أن  قرأدا و حنظاا و داو لهأح كا ا،دزً 

: ويقذول ،(138)«والل وح المِئ ة رب ق وس سب ح»: يقول ركا عذا كان

 وبصلل   سللمعي لللك خشللع أسلللم ، ولللك آمنلل ، وبللك ركعلل ، لللك اللهلل »

                                        

 للنووي: باف فضو تياإ الليو. «رياض الصالحين»كتنق اليه  (136)

 للنووي: باف فضو تياإ الليو. «رياض الصالحين»كتنق اليه  (137)

للنذذووي  «األذكذذار»ا، وأبذذو  او ، و النسذذائي رضذذي هللا اناذذرواه كسذذلم اذذن اائشذذة  (138)

 (.108بتحقيق كحي الدين كستو، الحديث )
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 .(139)«وعصبي وعظمي ومخي

 السلللم ات مللل ء الحمللل ، لللك ربنلللا اللهللل »: يقذذول ركواذذذه كذذذن تذذاإ وعذا

 قلال ملا أحلق والمجل ، الثناء أه  بع ، شيء من شت  ما وم ء واۡلرض،

 ول منعل ، لملا معطلي ول أعطي ، لما مانع ل الله  عب ، لك وكلنا العب ،

  .(140)«الج  منك الج  ذا ينفع

 سلج  أسللم ، وللك آمنل ، وبلك سلج ت، لك الله »: تال سجد عذا وكان

 أحسللن هللا  بللار  وبصلل ۦ، سللمعه وشللق وصلل رۦ، خلقلله للللي  وجهللي

 .(141)«الخالقين

 واجب نللللي وارحمنللللي، لللللي اغفلللل  رب»: يقذذذذول السذذذذجدتين بذذذذين وفيمذذذذا

  .(142)«واه ني وارزقني وارفعني،

 الحب. وال...  ال شية وال، ولل هللا اليه وسلم واته كا س د ذا

 يعتنذذره كذذان الذذذي ال ذذريم الشذذار دذذذا ركضذذان، يصذذوإ ف ذذان وذذياكه، أكذذا

 يدارسذه جنريذو كذا كذان ركضذان جذاء فذإذا اليذه، واإلتنذال هللا لطااة اكوسمً 

 المرسلة. الريح كن بال ير أجو  جنريو لقيه عذا وكان القربن،

                                        

 (107للنووي، الحديث ) «األذكار» انه رضي هللارواه كسلم ان الي  (139)

 «األذكذار» والنسذائي  او ، وأبذو ،رضذي هللا انذه ال ذدري سذعيد أبذي ان كسلم رواه (140)

 .(115للنووي، الحديث )

 «األذكذذار»، وأبذذو  او ، والتركذذذي، والنسذذائي رضذذي هللا انذذه الذذي اذذن كسذذلم رواه (141)

 .(120للنووي، الحديث )

رضذي هللا  كيمو ة خالته اند كنيته حديث في اناس ابن ان «سننه» في النياقي رواه (142)

للنذذووي، الحذذديث  «األذكذذار» والحذذاكم كاجذذه، وابذذن والتركذذذي،  او ، أبذذو ورواه ،ااناذذ

(129). 
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 ذذذد كئذذذزره، وأحيذذذا ليلذذذه، وأيقذذذظ  - األواخذذذر - وكذذذان عذا  خذذذو العشذذذر»

 الحيذال  ذوا و اذن ك تتذة ازلذة ااتذزل...  المسذجد فذي واات ف ،(143)«أدله

 .(144)از وجو هللا لعنا ل

 العشذذر دذذذه فذذي ول ذذن بعضذذه، وينذذاإ الليذذو بعذذض يقذذوإ ركضذذان تنذذو كذذان

 المرذنم دذا ليشاركنه  ساءه،...  أدله ويوتظ هللا، لعنا ل كله الليو يحيي األواخر

: سذلمة أإ انذه روت هللا، ،ااة في وحده ي ون أن يحب كان كا ال ير، دذا... 

 أنلزل ملاذا الفلتن؟ ملن الليللة أنلزل ملا هللا!، سبحان»: فقال ليلة، استيقظ أ ه

 كاسلية رب يلا - يعنذي  سذاءه - الحج ات؟ ص اح  ي قظ من الخزائن؟ من

 . (145)«اآلخ ة في عارية ال نيا في

 بصذذياإ ي تنذذي ي ذذن ولذذم ويقذذوإ، يصذذوإ وذذلل هللا اليذذه وسذذلم كذذان د ذذذا

 ال مس. بالصلوات ي تني ي ن لم كما ركضان،

 اشذذر، والرابذذا اشذذر، الثالذذث:  ذذار كذذو كذذن النذذيض األيذذاإ يصذذوإ كذذان

: تذال ذلذك فذي س ذئو ولما وال ميس، اإلمنين يصوإ وكان ،(146)اشر وال اكس

                                        

( وتولذذه: 110للقرضذذاوي )،  «فقذذه الصذذياإ»رواه السذذتة ع  التركذذذي اذذن اائشذذة  (143)

 .كناية ان النشا، التاإ في ،ااة هللا « د كئزره»

اإلساإ لم يشرع الردنا ية،  و  التعند بالعزلة الدائمة، ول نه  رع ا ات اا لنترات  (144)

فقذذه »ك تتذذة، لترتذذوي القلذذوف الظاكئذذة علذذل المزيذذد كذذن التعنذذد والتجذذر  هلل رف العذذالمين. 

 بتصرا تليو. (111،) «الصياإ

 «النذتح»، الن ذاري كذا «وذحيحه» كذن التاجذد كتذاف فذي سلمة أإ ان الن اري رواه (145)

 .( ، .  ار الن ر المصورل ان السلنية1126)

 ملن أيلا  ثِثلة صيا »تال:  ولل هللا اليه وسلمان النني  ،رضي هللا انه جرير نا (146)

 وخمسللة عشلل ، وأربعللة عشلل ، ثِثللة صللبيحة: البلليض وأيللا  اللل ه ، صلليا  شلله  كلل 

اه النسذذائي بإسذذنا  جيذذد، والنياقذذي، تذذال الشذذراا: أي وأفضذذلاا أيذذاإ النذذيض رو .«عشلل 
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 وأنللا عملللي يعلل ض أن فأحلل  والخمللي ، اۡلثنللين يلل   اۡلعمللال  علل ض»

 .(147)«صائ 

 اأحيا ًذ وكذان يصذوإ،   يقذال حتذل وينطذر ينطذر،   يقال حتل يصوإ كان

 فيقولذون باذم، ارفقً  الووال ان أوحابه وينال ،(148)الصياإ ويواوو يصوإ

 ربلي يطعمنلي أبي  إني مثلي؟ وأي  »: فيقول هللا، رسول يا تواوو ع ك: له

 .(149)«ويسقيني

  ذذاء ع ذه  ، الماء، يسقيه أو الناكاة، أو واألرت، اللحم يطعمه أ ه تظنوا  

 بخر.  وع كن و راف بخر،

 وخشذيته، وحنذه ربذه بمعرفذة كشذرول ع ذه الروا، و راف القلب،  ذاء ع ه

 : القائو تال كما والد يا، والطعاإ الشراف ان دذا  رله لذلك

 ذكذذذذذراك كذذذذذن أحا يذذذذذث لاذذذذذا

 تشرلاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا

 

 الذزا  اذن وتلاياذا الشراف ان

 لذذه يستض ذذ اء  ذذور بوجاذذك لاذذا 

 

 حذا ي أاقاباذا فذي حديثك وكن

 السذذذذير كذذذذال كذذذذن  ذذذذ س عذا 

 أواذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذددا

 

 كيعذذا  انذذد فتحيذذا القذذدوإ روا

 
                                                                                             

ونيحة الثا، المذذكورل، وسذميس بيًضذا لطلذوع القمذر فياذا ،ذوال الليذو، وتنضذيو دذذه 

األياإ لح مة يعلماا هللا، وتيو: ليتناسب  ور القمر كا  ور العنا ل، وكثو دذا يعد كن كلح 

(، 1/320) «لمنتقذذذل كذذذن كتذذذاف التر يذذذب والترديذذذبا»العلذذذم   كذذذن وذذذلنه وجذذذوادره. 

 (.540الحديث )

ئي النسذذا وروى  ريذذب، حسذذن حذذديث: وتذذال دريذذرل، أبذذي حذذديث كذذن التركذذذي رواه (147)

 - 1/320) «المنتقل كذن كتذاف التر يذب والترديذب» حوه في حديث ان أساكة بن تيد. 

 (.541(، الحديث )321

 وائًما ليوإ أو يوكين.أي ييتي الرروف فا ينطر، ويستمر  (148)

 (2/307للصنعا ي ) «سنو الساإ» دريرل أبي حديث كن اليه كتنق (149)
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 كن في الناس يصو علل دذه المرحلة؟!

... ان دذا الجا ب الربذا ي  ولل هللا اليه وسلمعن في الحديث ان انا ته 

جا ذذب الذذذكر  - كذذن سذذيرته يطذذول، ولعذذو لنذذا اذذو ل عليذذه لنجلذذي دذذذا الجا ذذب

، فإ ذه كذن وذلل هللا اليذه وسذلمفي حيال النني العظيم  - والش ر وحسن العنا ل

 أ صا األ لة الل أ ه رسول هللا.

و  عن الذذدجالين   يم ذذن أن يحملذذوا بذذين جنذذوبام كثذذو دذذذا القلذذب الشذذاكر، 

يم ن أن ي ون لاذم كثذو دذذا اللسذان الذذاكر، و  يم ذن أن ي ذون لاذم كثذو دذذا 

 الندن الصابر الل ،ااة هللا وانا ته.

عن دذذذا القلذذب ... تلذذب الننذذي المحذذب لربذذه، ال ذذائف كذذن اذابذذه، الراجذذي 

لرحمته، المقنو اليذه ب ذو دمتذه، ع ذه  ليذو كذن أسذطا األ لذة الذل أ ذه رسذول 

لم اذذن هللا،   يذذت لم اذذن دذذواه، و  يصذذدر كذذن انذذد  نسذذه هللا، الذذل أ ذذه يذذت 

بُ ُ ۡ  َض َّ  َما 1 َهَ ىَٰ  إ ذَا َوٱلنَّۡج   } قُ  َوَما 2 َغَ ىَٰ  َوَما َصاح  َٰٓ  َعلن   يَنط   ُهل َ  إ نۡ  3 ٱۡلَهلَ ىَٰ

 .[4 - 1: ]النجم {يُ َح َٰ  َوۡحي   إ لَّ 

وذذلل هللا اليذذذك وسذذلم يذذذا رسذذول هللا، وجعلنذذذا هللا كذذن الماتذذذدين باذذذديك، 

َ  يَۡ ُجل ا   َكلانَ  ل  َملن َحَسلنَة   أُۡسلَ ة   لِلَّ  ٱ َرُسل ل   ف لي لَُ ل ۡ  َكلانَ  }لَّقَل ۡ المقتدين بسذنتك:   ٱلِلَّ

َ  َوذََك َ  ٱۡۡلَٰٓخ  َ  َوٱۡليَۡ  َ   .[21: ]األحزاف ا{َكث ي    ٱلِلَّ

 الذرحيم، الرنذور دذو ع ذه فاسذترنروه ول ذم، لذي هللا وأسذترنر دذا تولي أتول

 ل م. يستجب وا اوه

 : الثا ية ال طنة

 : المسلمون اإلخول أياا فيا بعد أكا
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 ع  ب يذذر كسذذلم انذذد باذذا يذذداو   عجابذذة، سذذااة الجمعذذة يذذوإ فذذي أ ذذه ور 

 السااة. دذه ت ون ولعلاا له، استجاف

 فياذا التذي   يا ذا لنذا وأوذلح أكر ذا، اصذمة دذو الذذي  يننذا لنذا أولح اللام

 كذو فذي لنذا تيذا ل الحيذال واجعذو كعا  ذا، علياذا التذي بخرتنا لنا وأولح كعا نا،

 أكسذنا، كذن خيذًرا يوكنذا اجعو اللام  ر، كو كن لنا راحة الموت واجعو خير،

 كذذن وأجر ذا كلاذا، األكذور فذذي ااتنتنذا وأحسذن يوكنذا، كذذن خيذًرا  ذد ا واجعذو

 وت  ذا تحركنا، و  وأاطنا تانا، و  أكركنا اللام ا خرل، واذاف الد يا خزي

َٰٓ  لَ  َربَّنَلا ...} وأرضذنا انذا وارض الينذا، تذ مر و  وبمر ذا تنقصنا، و  لۡينَا   َُؤاخ 

َٰٓ  إ ن ينَا َٰٓ   َۡحم  ۡ  َولَ  َربَّنَا أَۡخَطۡأنَا   أَۡو  نَّس  ينَ  َعلَ  َحَمۡلتَهُ  َكَما اإ ۡص    َعلَۡينَا لن ٱلَّي   َربَّنَلا قَۡبل نَلا   م 

ۡلنَا َولَ  نَلا أَنل َ  َوٱۡرَحۡمنَلآَٰ   لَنَلا َوٱۡغف ل ۡ  َعنَّلا َوٱۡعلفُ  ب له     لَنَا َطاقَةَ  لَ  َما  َُحم    فَٱنُصلۡ نَا َمۡ لَىَٰ

ينَ  ٱۡلقَۡ     َعلَ  ف     .[286: ]النقرل {ٱۡلَ َٰ

َ  إ نَّ } :هللا انا  ت َ تَهُ  ٱلِلَّ
َٰٓ َٰٓأَيَُّهلا ٱلنَّب لي     َعلَل  يَُصلُّ نَ  َوَملََٰ ينَ  يََٰ  َعلَۡيله   َصللُّ ا   َءاَمنُل ا   ٱلَّلي 

 .[56: ]األحزاف { َۡسل يًما َوَسل  ُم ا  

 لاذذم والتذذابعين ووذذحنه، بلذذه والذذل  نيذذك، الذذل وبذذارك وسذذلم وذذو اللاذذم

 الصال. وأتم الدين، يوإ علل بإحسان

* * * 
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 ر دي سلمان المرتد تضية

 إ4/3/1989

 :األولل ال طنة

 : المسلمون اإلخول أياا فيا بعد أكا

: األول الموضذوع كوضذواين، أحذد اذن اليوإ أحدم م أن خا،ري في كان

 دذذه بمناسذنة والمعذراج، اإلسذراء ذكذرى بمناسذنة األتصذل، المسجد كوضوع

 حولذذه، هللا بذذارك الذذذي األتصذذل المسذذجد اذذن أتحذذد، أن يامنذذي كذذان الذذذكرى

 واذن الحجذارل، أ،نذال وان للعالمين، فياا هللا بارك التي الننوات أرض وان

 فذذي ا تصذذاردا أتاذذج التذذي اإلسذذاكية الحركذذة واذذن اإلسذذاكية، ا  تناضذذة

  وأتنااه. (150)« اكير» المحتلة األرض

 المناسذنة، باذذه األولذل والمسذلمين العذرف تضذية اذن أتحد، أن أريد كنس

 والمعراج. اإلسراء كناسنة

 النصذذر، كوضذذوع دذذو بخذذر، كوضذذوع دنذذاك وكذذان كوضذذوًاا، دذذذا كذذان

 المجادذدين اإلخذول ا تصذار ودذو العصر، دذا في المسلمون حققه  صر أاظم

 بذو العذالم فذي األولذل اإللحذا  تذول األرض، فذي كلحذدل تذول أاتل الل األفران

 وجنو دذذا، جيو ذذاا تسذذحب أن علذذل القذذول دذذذه راراضذذطو كلذذه، التذذاري  فذذي

 كذن الذروس جنذو  كذن جنذدي بخر وينسحب الجاا ، أرض ان األ بار وتولي

 فذي أيًضذا دذذا اذن أتحذد ، أن أريذد كنذس المجادذدل، الصاكدل، األفران أرض

                                        

 رئيس وتراء عسرائيو السابق. (150)
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 المناسنة. دذه

 حذذاول  تذذذوق لذذم بشذذيء،  نذذرا أن لنذذا يريذذدون   اإلسذذاإ أاذذداء ول ذذن

 لنذا حذد، فذإذا والن سذات، الم سي تكن في  عي  فنحن بعيد، تكن كنذ النصر

 تتذيًا، أر ت رواوذة فيذه أ،لقوا بعرس احتنلنا وعذا أحزان، علل حولوه فرا

 الذل  نسذاا فرضذس بقضذية األيذاإ دذذه  ذرلو ا لاذذا كذيتم، علذل ارسنا فتحول

 اليوإ. دذا اناا أحدم م أن كن  بد  كان الساحة،

 أرض فذي  شذي الذي ،«ر دي سلمان»: المداو المتز دق المرتد تضية تلك

 علذل وليستدير دناك، ليصنا الررف، علل ذدب مم كسلمة، أسرل وكن عساكية،

 األتذداس، تذدس علذل المسذمواة، بسذااكه وليتوجذه وذدردا، فذي فيطعناذا أكته

 فيذتام الطذادر، بيتذه وعلذل ،ولل هللا اليه وسلم كحمد علل هللا، خلق أ،ار علل

 بيتذذر المقذاذة، الشذتائم وي يذو  سذاءه، ويذتام وذلل هللا اليذه وسذلم هللا رسول

 دذذو ذل ذذم ،«الشذذيطا ية ا يذذات» سذذمادا تضذذية فذذي العنذذارات، وأتذذنح األلنذذاف،

 كسذلم، اسذم اسذمه، اليذه يذدل األوو، دندي ع سان ،«ر دي سلمان» المسمل

  يء. الر د كن و  الساكة كن فيه ليس

 كذاكلين يذوكين فشذرلنا اإلسذاكي، النقذه كجما في الماضي األسنوع في كنا

 وتضذية ،«ر ذدي سذلمان» تضذية ودي بريطا يا، كن جاءت تضية: بقضيتين

 لألسذف وكادمذا ،«خلينذة ر ذا » يذدال بخذر تضذية ودذي أكري ا كن جاءت

 الر ذا  كذن و  الر ذد كذن ألحذددما ولذيس ،«الر ذا » أو «الر ذد» اسذمه في

 األكري ي. المطن  في ،ن  وا خر النريطا ي، المطن  في ،ن  واحد  يء،

 أن وا اذل كطلقًذا، ع  ذاًرا السذنة وأ  ذر بالصذال، كذذف دذا« خلينة ر ا »
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 هللا، رسذذول أ ذذه با اذذاء كلذذه دذذذا خذذتم مذذم القذذربن، كذذن ليسذذس بيذذات القذذربن فذذي

 .(151)هللا رسول خلينة ر ا  أن: ودناك دنا باا ينعث رسالته وجاءت

 تحتذاج وكذا المسذلمين، بقضذايا  شذرو أن بذدل األكرين، باذين يوكين  رلنا

 اإلساإ. أاداء أرا  د ذا وفتوى، فقه كن عليه

 فذذي  ذذنجح لذذن: يقذذول القذذرن دذذذا أوائذذو فذذي (152)المنشذذرين اتذذال أحذذد كذذان

وتنصير ا، ع  عذا جند ا كن أبنذاء المسذلمين أ نسذام كذن يقذوإ بمامتنذا،  تنشير ا

 عن الشجرل   يقطعاا ع  أحد أبنائاا.

ود ذذذا اسذذتطااوا أن يجنذذدوا بعذذض دذذ  ء النذذاس، الذذذين    يذذن لاذذم، و  

اقو لام، و  ضمير لام، بااوا  ينام، وبااوا أكتام، وبذااوا تذرامام، وبذااوا 

كو  يء، كن أجو كال ... كن أجذو  ذاول ... كذن أجذو  ذارل ... كذن أجذو أن 

 لاواجس. يتنعوا أدواء الشيا،ين، الذي يوحون عليام بتلك الوساوس وا

، «ك ذذة»سذذلمان ر ذذدي ألذذف تصذذة، دذذذه القصذذة تقذذوإ الذذل أن دنذذاك فذذي 

فذذيبقل الذذل اسذذماا  «المدينذذة المنذذورل»، أكذذا «كدينذذة الجادليذذة»ويسذذمل ك ذذة 

                                        

و حمذذد هللا أن با،لذذه لذذم يم ذذث فذذي األرض ،ذذويًا، عذ أدل ذذه هللا بعذذد كذذدل وجيذذزل،  (151)

 وخرسس  اوته في كاددا.

العذالم »رئيس عرسالية التنشير في النحرين، ذكر ذلك في كتابه  «تويمر»دو القسيس  (152)

الذذي  شذره بمذ اترل تكذاء لذه، جمعذوا فيذه تقذارير وكاحظذات كتناذا « اإلساكي اليوإ

المنشرون ان حال المسلمين القا،نين في كنا،قام التنشذيرية، وفذي كقدكذة ال تذاف يقذول 

سول كن أ نسام وكن بذين وذنوفام، تنشير المسلمين يجب أن ي ون بواسطة ر« تويمر»

الرذذذارل الذذذل العذذذالم »ألن الشذذذجرل يجذذذب أن يقطعاذذذا أحذذذد أاضذذذائاا  قذذذًا اذذذن كتذذذاف 

تيليف ا. ل.  ذاتليه، تل ذي  وترجمذة كحذب الذدين ال طيذب وكسذااد اليذافي « اإلساكي

،(50.) 
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بيتًذذا للذذداارل والنرذذاء، وأن دذذذا  «كدينذذة الجادليذذة»، وأن فذذي «يثذذرف»القذذديم: 

بيسذماء أكاذات  النيس يضم امنتي اشرل اكرأل، سذمل دذ  ء النسذاء الذداارات

، وسذمادن: برايذا األسذتار، ولل هللا اليذه وسذلمالم كنين، توجات رسول هللا 

كي ذذه يشذذير علذذل أسذذتار ال عنذذة، أو برايذذا الحجذذاف، وكيذذف ي ذذون الحجذذاف سذذننًا 

 للنراء، أو ترينًا له؟!

د ذذذا تاجذذم دذذذا الرجذذو، وخلذذت ال يذذال بالتذذاري ، والتذذاري  بذذالواتا، وخلذذد 

ض، بحيذث ت ذرج كنذه بذين دذذا  ذيء   يم ذن أن يطذاق، األكور بعضاا بذنع

 و  أن يقنو بحال كن األحوال. 

وذذلل هللا اليذذه دذذذا الرجذذو أسذذاء علذذل أكذذة اإلسذذاإ، أسذذاء علذذل رسذذول هللا 

، أسذذاء علذذل أكاذذات المذذ كنين، أ،اذذر خلذذق هللا، الائذذي خذذا،نان هللا فذذي وسذذلم

ن سَ القربن بقوله:  نَ  َكأََح    لَۡستُنَّ  ٱلنَّب ي    آَٰءَ }يََٰ   إ ن   ن  َسلآَٰء  ٱل م  
َِ  ٱ َّقَۡيلتُنَّ   ب لٱۡلقَۡ ل    َۡخَضلۡعنَ  فَل

لا قَلۡ ل   َوقُۡلنَ  َمَ ض   قَۡلب ه   ف ي ٱلَّي   فَيَۡطَمعَ  ۡعُ وف  ۡجنَ  َولَ  بُيُل    ُنَّ  ف لي َوقَلۡ نَ  32 مَّ   َبَل َّ

جَ  ل يَّة    َبَ ُّ ه  ةَ  َوأَق ۡمنَ  ٱۡۡلُولَ َٰ   ٱۡلَجَٰ لَ َٰ ةَ  َءا  ينَ وَ  ٱلصَّ َك َٰ ۡعنَ  ٱلزَّ َ  َوأَط  يل ُ  إ نََّملا َوَرُس لَهُ َٰٓ   ٱلِلَّ  يُ  

 ُ ۡج َ  َعن ُ ُ  ل يُۡيه  َ  ٱلِلَّ َ كُ ۡ  ٱۡلبَۡي    أَۡه َ  ٱل    ي    َويَُطه    .[33 ،32: ]األحزاف ا{ َۡطه 

، فذاهلل يريذد أن يذذدب ولل هللا اليه وسذلمأول كن خو،ب باذا  ساء النني 

 انان الرجس، وأن يطاردن تطايًرا. 

وحين افترى كنتر كذاف الل عحدادن: اائشة بنس أبي ب ر، الصديقة بنذس 

الصذذديق، فذذي حذذديث اإلفذذك المعذذروا،  زلذذس بيذذات السذذماء،  زلذذس اشذذرات 

رضذذي هللا تنذذر  دذذذه الطذذادرل المطاذذرل المنذذرأل  «النذذور»ا يذذات فذذي سذذورل 

ينَ  }إ نَّ ولئك الذين أ ااوا دذا اإلفك ا، وتلعن أانا ل    ٱۡلُمۡحَصلنََٰ    يَۡ ُم نَ  ٱلَّي  ف لََٰ  ٱۡلغََٰ
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نََٰ   ٱۡلمُ  نُ ا   ۡؤم  َ ة   ٱل ُّۡنيَا ف ي لُع  ي    َعيَاب   َولَُه ۡ  َوٱۡۡلَٰٓخ  لنَتُُه ۡ  َعلَلۡيه  ۡ   َۡشلَه ُ  يَۡ  َ  23 َعظ   أَۡلس 

يه  ۡ   .[24 ،23: ]النور {يَۡعَملُ نَ  َكانُ ا   ب َما َوأَۡرُجلُُه  َوأَۡي  

، وأكاذذات المذذ كنين، يووذذنن انذذد وذذلل هللا اليذذه وسذذلمأتواج رسذذول هللا 

 دذا الناجر الناسق العربيد بي ان كوكسات، د ذا ونا. 

ولاذذذا  ضذذب المسذذلمون فذذي بريطا يذذا، الذذذين تذذرأوا دذذذا ال تذذاف أو دذذذه 

األكذذذر، و،ذذذالنوا أن  الروايذذذة الشذذذيطا ية باللرذذذة اإل  ليزيذذذة، احتجذذذوا فذذذي أول

يصذذا ر دذذذا ال تذذاف ويمنذذا  شذذره، حتذذل   يسذذيء علذذل اإلسذذاإ، و  يجذذرا 

كشاار المسلمين، ول ن ويحاتام ذدنس سدى، ولم ت ت أكلاا، مم سذاروا فذي 

كظذذادرات وجذذاءوا فياذذا بنسذذ ة كذذن ال تذذاف، وأحرتودذذا فذذي بعذذض الميذذا ين، 

م تصذة، ول ذن أحذدًا لذم حتل يسما لام الساكعون، وتعرا تضيتام الجاات ال

ينال بام، بزام أن دناك حرية ... حريذة الذرأي وحريذة الن ذر، ول ذن أي رأي 

 وأي ف ر في دذا ال اإ الساتت النذ ؟

لذذيس دنذذاك الذذم و  رأى و  ف ذذر، يم ذذن أن  قذذارع فيذذه الحجذذة بالحجذذة، 

، والدليو بالدليو، والرأي بالرأي، كن  تمك، كيف تقول: عن الشذتيمة دذذه رأي

 وان واحب دذا اللسان القذر، حر في أن يقول كا  اء؟!

لو أن ع سذا ًا ينحذث، وا تاذل علذل رأي، يم ذن أن  قذول: عن دذذا رأي، يذر  

اليه برأي كثله، ول ن عذا جاء ع سان وتال لك: أ س ابن كذذا، وكذذا،  ذتم أبذاك 

 أو سب أكك، كاذا تقول في دذا؟ أدذا رأي يحترإ، ويدافا انه؟!

ااتدى الذل أبيذه أو أكذه ب لمذة بذيئذة، فذا يسذعه  - أي ع سان - سا ًالو أن ع 

ع  أن يرضذذب، و  يسذذعه ع  أن يثذذور، ف يذذف عذا سذذب أ ذذرا ال لذذق وسذذيد 
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 ؟ كيف عذا سنس  ساؤه أكاات الم كنين؟ ولل هللا اليه وسلمالوجو : كحمد 

كذذن سذذب أبذذاك أو أكذذك   تصذذنر اليذذه، ف يذذف كذذن سذذب  نيذذك، ورسذذولك 

علل هللا؟ وكيذف كذن سذب أكاذات المذ كنين جميعًذا؟ وهللا تعذالل يقذول:  ودا يك

ن ينَ  أَۡولَ َٰ  ٱلنَّب يُّ } نۡ  ب ٱۡلُمۡؤم  ۡ    م  ه  ُجهُ َٰٓ  أَنفُس  تُُه  َوأَۡزَوَٰ َهَٰ ، كيذف يقذال [6: ]األحذزاف ...{ أُمَّ

 عن دذا رأي؟! كيف يقال عن دذا ف ر، وعن دذا كن حرية الن ر؟!

يذذذا وذذذا رت كتابًذذذا، كذذذان فيذذذه بعذذذض النضذذذائح عن رئيسذذذة وتراء بريطا 

، كن أجذو المصذلحة، فلمذاذا   «وائد الجواسيس»السياسية، المعروا باسم: 

يصا ر كتذاف كذن أجذو كصذلحة المسذلمين؟ أإ أن المسذلمين فذي العذالم   تيمذة 

 لام؟ ألف كليون كسلم تتحدى كشااردم في العالم كله، و  يقاإ لام وتن. 

الثوائر، وتاكس المظادرات فذي بذا  العذالم اإلسذاكي، كن أجو ذلك مارت 

 وخصوًوا الذين يقرأون اإل  ليزية.

مارت المظادرات في بريطا يا، وفي الاند، وفي باكستان، وفي  يردا كذن 

النا ، وتتو كن تتو، وأ،لق الروا، الذل بعذض النذاس فقتلذوا، ع مذا مذاروا 

اكذة أكاذات المذ كنينن حناًفذا الذل ل راكتام، ل راكة  ينام، ل راكة  نيام، ل ر

 المقدسات. 

عن دذا الرجو اتام أبا األ نيذاء جميعًذا ... ال ليذو عبذراديم، اتامذه بي ذه و ذد، 

وابن تا ية، د ذا لم يدع  يئًا ع  وجرحه، أم نه بالجراا، فمن حذق النذاس أن 

 يثوروا.

 الحلذذم علذذل كحتاًجذذا كنذذس لذذئن

 ع نذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي

 

 األحذايين بعذض فذي الجاو علل

 وجأحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 

 كلجذذم بذذالحلم للحلذذم فذذرس ولذذي

 

 بالجاذذذذو للجاذذذذو فذذذذرس ولذذذذي

 كسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرج
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 كقذذذوإ فذذذإ ي تقذذذويمي راإ فمذذذن

 

 كعذذوج فذذإ ي تعذذويجي راإ وكذذن

 ووذاحنًا خذد ًا الجاو أرضل كنس وكا 

 

 أحذرج حذين بذه أرضل ول نني

لقذد استرضذذب المسذلمون، وكذذان كذذن حقاذم، بذذو كذن واجذذنام، أن يرضذذنوا،  

وكن استرضب فلم يرضب فاو حمذار، كمذا أن كذن استرضذل فلذم يذرض فاذو 

 جنار. 

استرضذذب المسذذلمون، حينمذذا كسذذس اقائذذددم فذذي  ذذ   رسذذولام كحمذذد 

، و سائه أكاذات المذ كنين، واذد  كذن الصذحابة، وبعذض ولل هللا اليه وسلم

 عظاإ. األ نياء ال

أ ياء كثيرل تحد، اناا دذا اإل سذان، كذان كذن حذق المسذلمين أن يثذوروا، 

وأن يرضنوا، كا  اكس السلطات الم تصة فذي تلذك الذنا  لذم تيبذه لألكذر، ولذم 

 تشرو  نساا به.

دناك كن تال: ع نا يجب أن  ستتيب دذا اإل سان، ووذدرت بعذض النتذاوى 

ا اتذذذار لذذيس فيذذه أي  ذذوع كذذن فذي ذلذذك، وأوذذدر دذاالشذذ   ااتذذذاًرا، دذذا 

التوبة، و  أي  وع كن الت ذيب لننسه، و  أي  وع كن التراجا اما تذال، كذو 

كا تاله: ع ذه ييسذلف ع ذه بلذم المسذلمين وأتاجاذم، أكذا كاكذه  نسذه فلذم يتراجذا 

 انه، ولم يقو ع ه أخطي، ولم ي ذف  نسه في  يء، ولذلك رفض ااتذاره. 

وذذلل هللا اليذذه يذذرون أن كذذن  ذذتم رسذذول هللا الذذل أن جماذذور المسذذلمين 

،   تقنو لذه توبذة، ولذيس لذه ع  السذيف، حتذل   يجذرؤ النذاس الذل دذذا وسلم

 الحمل المحرإ. 

دذذذا كذذا تذذرره العلمذذاء كذذن تذذديم، وألذذف فيذذه  ذذي  اإلسذذاإ ابذذن تيميذذة، كتابذذه 
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، وتذال: «وذلل هللا اليذه وسذلمالصارإ المسلول الل  اتم الرسذول »الشاير: 

 - كذن كسذلم أو ذكذي، حتذل الذذكي ولل هللا اليذه وسذلمعن كن  تم رسول هللا 

الذكي  ير المسلم الذي يعي  بين فارا ي المسلمين، وفذي ضذما ام وذكذتام، 

دذذا عذا  ذتم  - وله كا لام واليه كا اليام، في حذدو  أوذول اإلسذاإ وتوااذده

  كه. ، فقد  قض ااد الذكة وحو ولل هللا اليه وسلمرسول هللا 

وذلل هللا أرا  المسلمون أ  ينتحوا باف فتنة فيجرؤ الناس الذل رسذول هللا 

. كن حقام أن ير وا الل اإلسذاإ، والذل اقائذد اإلسذاإ، ويقولذوا: اليه وسلم

عن اقائد ا أفضو كن اقائدكم، دذا الرأي يسمح به و ر  اليذه، أكذا الشذتم، أكذا 

اإلدا ة، أكا التجريح، أكا السب واللعن، فاذا  ذيء بخذر   يقنذو كذن كسذلم و  

 كن  ير كسلم. 

في كشارق األرض وكرارباا، ول ذن لقد أدان دذا اإل سان األكة اإلساكية 

العجذذب العجذذاف: أن  جذذد دذذذا الرذذرف يقذذف اذذن ب ذذرل أبيذذه، ضذذد المشذذاار 

 اإلساكية. 

الذذل دذذذا األكذذر، سذذحنوا سذذنراءدم كذذن دنذذاك،  «عيذذران»وحينمذذا احتجذذس 

واجتما المجلس األوروبي، وي ا  يجتما كجلس األكن، أو األكم المتحذدل، كذن 

 أجو دذا األكر!

المسلمين أن يرضنوا لذدينام، ولننذيام، ولمقدسذاتام، وأل نيذاء أليس كن حق 

 هللا جميعًا؟

 «فذيلم»عن المسلمين في بعض النا  األوروبية سيروا كظادرات كذن أجذو 

تنذذاول المسذذيح سسذذس بسذذوء ودذذ  ء النذذاس لألسذذف أوذذدروا كذذن األفذذاإ كذذا 
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 يجرا المسيح سسذس، ويتامذه بالشذذوذ الجنسذي، ويصذوره فذي أتذنح وذورل،

 العذراء سسسا أسوأ تصوير.  «كريم»وكن األفاإ كا وور 

بعذض الذنا   ذ ر  «اسذقف»تاإ المسلمون وتظذادروا ضذد ذلذك، حتذل أن 

المسلمين الل دذا األكر وتال: كا كنذس أفذن أن ترضذنوا لمذريم كثذو  ضذنتنا 

ت َ لللةُ  قَالَللل    }َوإ ذۡ وأكثذذذر، تذذذالوا لذذذه: عن كذذذريم انذذذد ا وذذذديقة: 
َٰٓ َمللل ۡ  ٱۡلَملََٰ َ  إ نَّ  يَ ُ يََٰ  ٱلِلَّ

ك   ك   َوَطهََّ     ٱۡصَطفَىَٰ لينَ  ن َسلآَٰء   َعلَل َٰ  َوٱۡصلَطفَىَٰ لَم   ٱۡبنَل َ  َوَملۡ يَ َ }، [42: امذران ]بل {ٱۡلعََٰ

نَ  ۡملَ َٰ لن ف يله   فَنَفَۡخنَلا فَۡ َجَهللا أَۡحَصلنَۡ   ٱلَّت ليَٰٓ  ع  نَللا م  وح  ل    َوَصل َّقَۡ   رُّ  َوُكتُب لله   َرب  َهلا ب َ ل َمَٰ

نَ  َوَكانَۡ   ن ت ينَ  م   .[12: ]التحريم {ٱۡلقََٰ

،  زلذس كذن أجذو دذذه «كذريم»تالوا له: عن في القربن سورل اسذماا: سذورل 

 الصديقة ... العظيمة ... المطارل ... النتول ... المنرأل.

المسلمون يرضنون عذا  ال  ائو كن أي  ني كن األ نياء، أو أي رسذول كذن 

عيمذذان، ع  عذا بكنذذا ب ذذو كتذذاف  الرسذذو، فذذنحن   يصذذح لنذذا  يذذن، و  ي مذذو لنذذا

ُسل لُ  }َءاَملنَ أ زل، وب و  نذي أرسذو  لَ  ب َملآَٰ  ٱل َّ لن إ لَۡيله   أُنلز  ب  له   م  نُل َن   رَّ  ُكل    َوٱۡلُمۡؤم 

ت َ ت ه   ب ٱلِلَّ   َءاَمنَ 
َٰٓ ُق بَۡيَن أََح    َوُرسُل ه   َوُكتُب ه   َوَملََٰ سُل ه    َل نُفَ    ن رُّ  .[285: ]النقرل ...{  م  

دذا دو عيما نا  حن المسلمين، فلماذا   افي الذل دذذا بذين يشذتم  نينذا، ويشذتم 

  يننا، وتسب أكاات الم كنين؟ 

أيسعنا أن  س س الل دذا الضيم؟ أن  رض العيذون الذل القذذا؟ أن  سذحب 

 الذيول الل األذى؟   وهللا، كا كان لنا أن  نعو ذلك. 

كنا  و  لو أن دذا ال تاف كات في كاده ولم يذكر، ول ن لألسف تالوا: ع اذم 
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، فثذار (153)دناك ي افئون دذا ال اتب، ويعطو ه الجوائز الل كثو دذه األ ذياء

المسلمون الذين يعرفون دذا األكر اليه، أكا وتد سار األكذر واذرا وا تشذر، 

 فا بد لنا كن وتنة.

التي كا تالس تائمذة حتذل اليذوإ، تظاذر كذا  عجب كن تلك الحرف الصلينية 

القائذذد النريطذذا ي، القذذدس الشذذريف  «اللننذذي»بذذين الحذذين والحيذذنن حينمذذا  خذذو 

اليذذذوإ ا تاذذذس الحذذذروف الصذذذلينية، أي »إ، تذذذال كلمتذذذه الشذذذايرل: 1917سذذذنة 

 .  «بدخول بيس المقدس، الذي فشو فيه الصلينيون تديًما

اذذس الحذذروف الصذذلينية، الحذذرف ول ذذن الحذذروف الصذذلينية لذذم تنتذذه، كذذا ا ت

كسذذذتمرل، ول ناذذذا بذذذي وات  يذذذر األ وات، وبيسذذذاليب  يذذذر األسذذذاليب، وفذذذي 

ساحات  تل، وكجا ت كثيرل، الحذرف الصذلينية كذا تالذس تائمذة ضذد ا  حذن 

 المسلمين. 

 حن  حاول أن  سالم، أن  رفا  عار الساإ، أن  مذد أيذدينا، ول ذن القذوإ   

ام به،   ير ون التحية بمثلاا، فضذًا أن ير ودذا بيحسذن يقابلو نا بمثو كا  قابل

 كناا، ود ذا يساء علينا يوًكا بعد يوإ.

وأاجذذب كذذن دذذذا أن  جذذد فذذي بلذذد المسذذلمين أ نسذذام، وكذذن أتذذاإ اربيذذة 

                                        

اتذب والتي كان بخردذا جذائزل األ ف األوروبذي، التذي كنحتاذا ح وكذة النمسذا لاذذا ال  (153)

ضذاربة اذرض  -أي بعد كرور خمس سنوات الذل عوذدار روايتذه الشذيطا ية  -المارق 

الحذذائت بمشذذاار أكثذذر كذذن كليذذار كسذذلم، وكتجذذاوتل  صذذو، الدسذذتور النمسذذاوي  نسذذه، 

والذي يجرإ وراحة كو كن يتطاول الل المعتقذدات الدينيذة المعتذرا باذا رسذميًا دنذاك 

( الصذا ر فذي 1096فذي اذد دا )« المجتمذا ال ويتيذة قًا ان كجلة »وكن بيناا اإلساإ. 

 د .1414ذي القعدل  8
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كسلمة، تداي أ اذا  صذيرل ا لحريذة، تذدافا اذن دذذا المرتذد الملحذد المتز ذدق، 

ة الن ر! أي رأي، وأي ف ر يذا تذوإ؟! وتدافا انه باسم حرية الرأي وباسم حري

أي رأي وأي ف ذر فذي السذناف والقذذارل واإلتذذاع؟! لذيس دنذاك رأي يم ذذن أن 

 ينات ، أو ير  اليه. 

عن دذه القضية كان كن حسذناتاا: أن  ناذس العذالم اإلسذاكي، ورف ضذارل 

  افعة،  ناته علل كا يحاك له فذي ال نذاء، وكذا ينيذس لذه بليذو، وكذا يذدبر لذه كذن

 وراء ستار، ل ي يظو  ائًما في بلنلة وحيرل. 

المتنذذا دذذذه القضذذية أن كذذن أبنذذاء المسذذلمين، كذذن يسذذت دإ ضذذد المسذذلمين 

أ نسام، وكن حسنات دذذه القضذية أن وتذف العذالم اإلسذاكي جميعذه ضذد دذذا 

األكر، وعن كان السياسيون لألسف، لذم يعيذروا دذذا األكذر التناتًذا بمذا يسذتحق، 

  وكا يننري له.

كان   بد كن أن تسما أووات تسذتن ر دذذا األكذر، وتعلذم دذ  ء القذوإ أن 

المسذذيلة   يننرذذي أن تمذذر بسذذاولة، وأن العذذالم اإلسذذاكي   يقنذذو أن ياذذان فذذي 

 ، وبيته الشريف الطادر. ولل هللا اليه وسلم    عدا ة رسول هللا 

ع باذذه األ ذياء، يا أياا اإلخول: عن اإلسذاإ والحمذد هلل،   يم ذن أن يتزاذز

اإلساإ ،و   اك ، وجنو راس ، بو دو أرسل كن الجنذال،   تزازاذه دذذه 

 الرياا كاما اصنس.

اإلساإ أرس  تدًكا، وأمنس جذوًرا، وأامذق أوذوً ، كذن أن تذ مر فيذه دذذه 

األبا،يو، عن دذا اإلساإ يمتد دنا ودناك، وي سب كو يوإ أرًضا، ويدخو فيذه 

ون أن الرد لاذذا الذدين، وأن المسذتقنو لوسذاإ، ووذدق ال ثيرون، و حن كوتن
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يلل ُونَ }هللا العظذذيم عذ يقذذول:  ه ه  ۡ  ٱلِلَّ   نُلل رَ   ا    لل يُۡطف   أَن يُ   ُ  َويَللۡأبَ  ب للأَۡفَ َٰ َٰٓ  ٱلِلَّ  يُللت  َّ  أَن إ لَّ

ۦَ  َولَۡ   نُ َرۦُ  ف لُ ونَ  َك   يلن   ب ٱۡلُهل َىَٰ  َرُسل لَهُ  أَۡرَسل َ  ٱلَّلي  َٰٓ  ُهل َ  32 ٱۡلَ َٰ لَ ۦُ  ٱۡلَحلق    َود   ل يُۡظه 

ين   َعلَ  ۦَ  َولَۡ   كُل  ه   ٱل    ُك نَ  َك    . [33 ،32: ]التوبة {ٱۡلُمۡش  

 حن  نتظر يوًكا يظار فيه اإلساإ الل األ يان كلاا، ويعذم األرض  ذوره، 

: أي المدينتين تنتح أوً  يذا رسذول هللا ولل هللا اليه وسلموتد سئو رسول هللا 

تسذذطنطينية؟ كذذين الصذذحابة انذذددم الذذم سذذابق أن الميذذد تين كلتيامذذا روكيذذة أإ 

، «روكذا»كنتوحتان باإلساإ، روكية ااومة عيطاليا، التي يعنر اناذا ا ن بذ  

التذذي كا ذذس ااوذذمة  «اسذذتا نول»والقسذذطنطينية التذذي يعنذذر اناذذا ا ن باسذذم: 

 م ينلة»: وسذلموذلل هللا اليذه فقال رسول هللا  - ال افة العثما ية، ادل ترون

 .(154)«أولً   فتح ه ق 

 .(155)كدينة درتو دي القسطنطينية، وتد فتحس

كحمذذد بذذن »فتحاذذا ذلذذك الشذذاف التركذذي العثمذذا ي، ابذذن الثالثذذة والعشذذرين: 

، الذذي تذرأ فذي الحذذديث: «كحمذد النذاتح»الذذي لقذب فذي التذاري  باسذم:  «كذرا 

                                        

روى اإلكاإ أحمد في كسند اند هللا بن امرو ان أبي تنيذو تذال: كنذا انذد انذد هللا بذن  (154)

امرو بن العا،، وسئو: أي المدينتين تنتح أوً : القسطنطينية أو روكيذة؟ فذداا انذد هللا 

ه كتابًا، تال: فقال اند هللا: بينمذا  حذن حذول رسذول هللا بصندوق له حلق، تال: فيخرج كن

  تذب، عذ سذئو رسذول هللا: أي المذدينتين تنذتح أوً : القسذطنطينية أو  ولل هللا اليه وسلم

يعنذذذي  «أوًل   فلللتح ه قللل  م ينلللة»: وذذذلل هللا اليذذذه وسذذذلمروكيذذذة؟ فقذذذال رسذذذول هللا 

ه وذذحيح، وتذذال الايثمذذي فذذي (، وتذذال الشذذي   ذذاكر: عسذذنا 6645تسذذطنطينية، الحذذديث )

(، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح  ير أبي تنيو ودذو مقذة، 6/219) «كجما الزوائد»

 .( ووححه الل  ر، الشي ين، ووافقه الذدني4/422ورواه الحاكم )

إ(، بعذذد كعذذارك  اكذذس واحذذدًا 1453كذذن اذذاإ ) «كذذايو» «بيذذار» 29كذذان ذلذذك يذذوإ  (155)

 وخمسين يوًكا.
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 ذلللللك ي الجلللل ولللللنع  أمي هللللا، اۡلميلللل  ولللللنع  القسللللطنطينية، لتفللللتحن»

، فتاتذذس  نسذذه، و،محذذس علذذل أن ي ذذون دذذو دذذذا األكيذذر، وأن (156)«الجللي 

 ي ون جيشه دو دذا الجي . 

تعلقس بذلك  نسه، ودو في ريعان  نابه، فما تال يعد لذلك وي طذت، حتذل 

أذن هللا أن ي ذذون لذذه دذذذا الشذذرا، الذذذي سذذعل عليذذه الصذذحابة ولذذم يذذدركوه، 

 موا، ابن الثالثة والعشرين. وا خره القدر لاذا النتل المسلم الط

عن  ذاء هللا، كعنذذل دذذذا:  «روكيذذة»، وبقذل أن تنذذتح «القسذذطنطينية»فتحذس 

بد كن أن يدخو اإلسذاإ علذل أوروبذا كذن جديذد، وتذد ،ذر  كناذا كذرتين:  أ ه  

،ر  كناا بعذد األ ذدلس، بعذد أن بقذل فياذا مما يذة تذرون، وأتذاإ تلذك الحضذارل 

سذذجله التذذاري : القتذذو والتعذذذيب، واإلجنذذار الذذل العظيمذذة، ،ذذر  كناذذا ،ذذر ًا 

 .(157)التنصير، وكحي اإلساإ كن تلك الديار

، و،رتذوا (158)«فيينذا»و،ر  كذرل أخذرى بعذد أن كذا  العثمذا يون يذدخلون 

أبواباا ادل كرات، مم اا وا علل بسيا، وعلل ذلك الشريت الصرير كن أوروبذا، 

                                        

اذذن بشذذر الرنذذوي،  «كسذذتدركه»(، والحذذاكم فذذي 4/335) «كسذذنده»فذذي  رواه أحمذذد (156)

 «الجذاكا الصذرير»( وركذز لذه السذيو،ي بالصذحة فذي 4/422ووححه ووافقه الذدني )

(2/123.) 

كن أرا  أن يتيكو تلك الحقنة السذو اء، وكذا جذرى فياذا للمسذلمين كذن كذ س ينذدى لاذا  (157)

 «كحذاكم التنتذي  الرا ذمة وأسذاليناا»الجنين، ويتقطا لاا  يا، الن ا ، فليرجا علل كتذاف 

للذدكتور انذد هللا كحمذد  «المسذلمون المنصذرون»للدكتور اند الرحمن الذي الحجذي، أو 

تذيليف األسذنا ي: أ طو يذو  وكينقيذر دذورتز،  «لمي األ ذدلستذاري  كسذ»جمال الدين، أو 

 والنر سي: بر ار  بنثنس.

 حاليًا. «النمسا»ااومة  (158)
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 م رخون في ذلك الوتس.كما يسميه ال« الرجو المريض»واتتسمس تركة 

  بذذد كذذن اذذو ل لوسذذاإ علذذل أوروبذذا عن  ذذاء هللا،   بذذد كذذن أن ينتصذذر 

اإلسذذاإ، عذا تمنذذا لذذه بحقذذه، عذا كنذذا  حذذن وذذورل ،ينذذة لوسذذاإ، واسذذتطعنا أن 

 قدكذه لرير ذا، حتذذل يذرى فذي اإلسذذاإ، كذا ياديذذه كذن ضذال، وكذذا ي كنذه كذذن 

 خوا، وكا يسعده كن  قاء. 

الدين القذوى، ع نذا أوذحاف الرسذالة العظمذل، التذي فياذا  جذال ع نا أوحاف 

، ولل هللا اليذه وسذلماإل سا ية كن كو  ر، وكن كو خطر، ع اا رسالة كحمد 

أكذذا دذذذه األكاذيذذب، ودذذذه األبا،يذذو، ودذذذه الزوابذذا التذذي تثذذار كذذا بذذين الحذذين 

مناتًذا اليذه، والحين، فلن تزيذد اإلسذاإ ع  تذول، و  تزيذد العذاكلين لوسذاإ ع  

ُ  َوَعلل َ }وعوذذراًرا الذذل الذذداول عليذذه، وع ذذا عن  ذذاء هللا لمنتصذذرون،  ينَ  ٱلِلَّ  ٱلَّللي 

للن ُ ۡ  َءاَمنُلل ا   لُلل ا   م  للل َحَٰ    َوَعم 
ينَ  ٱۡسللتَۡخلَفَ  َكَمللا ٱۡۡلَۡرض   ف للي لَيَۡسللتَۡخل فَنَُّه ۡ  ٱلصََّٰ للن ٱلَّللي   م 

للنَنَّ  قَللۡبل ه  ۡ  يللنَُه ُ  لَُهلل ۡ  َولَيَُم    لَنَُّه  لَُهلل ۡ  ٱۡر ََضلل َٰ  ٱلَّللي   د  للنَۢ  َولَيُبَلل    لل َخللۡ ف ه  ۡ  بَۡعلل    م    ا  أَۡمن 

ُك نَ  لَ  يَۡعبُ ُونَن ي ل كَ  بَۡع َ  َكفَ َ  َوَمن ا      َشيۡ  ب ي يُۡش  
ت كَ  ذََٰ

َٰٓ لََٰ قُ َن{ هُ ُ  فَأُو  س   [55: ]النور ٱۡلفََٰ

 ينصذذر وأن ر ذذدًا، أكر ذذا كذذن لنذذا يايذذك وأن واذذده، لنذذا ينجذذز أن هللا  سذذيل

 .أكين اللام المسلمين، ويعز اإلساإ

 وا اذذوهكذذن كذو ذ ذذب،  فاسذترنروه ول ذذم، لذي هللا وأسذذترنر دذذا تذذولي أتذول

 ل م. يستجب

 : الثا ية ال طنة

 : المسلمون اإلخول أياا فيا بعد أكا

فاذذرت فذذادرل كذذا كذذان يعرفاذذا المجتمذذا اإلسذذاكي، تحذذدمنا اناذذا خطنذذة 
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ه الظذذادرل دذذي: تن ذذك األسذذرل المسذذلمة، ت لذذي كاكلذذة فذذي العذذاإ الماضذذي، دذذذ

اإل سان ان أبويه في حالة الشي وخة، وهللا تعالل وول الل األبوين في كذو 

 أَلَّ  َربُّلكَ  َوقََضل َٰ }األحوال، ول نذه ووذل اليامذا فذي حالذة الشذي وخة خاوذة: 

ا   َٰٓ   َۡعبُ ُوَٰٓ ل  َۡين   إ يَّاۦُ إ لَّ لنًا   َوب ٱۡلَ َٰ لا إ ۡحَسَٰ نل َ َ  يَلۡبلُغَنَّ  إ مَّ بَل َ  ع  ُهَملا أَۡو  أََحل ُُهَمآَٰ  ٱۡل   َِ َِ  ك    َقُل  فَل

للا قَللۡ ل   لَُّهَمللا َوقُلل  َهۡ ُهَمللا َنۡ  َولَ  أُ     لَُّهَمللآَٰ  يم  للنَ  ٱللليُّل    َجنَللاحَ  لَُهَمللا َوٱۡخف للۡض  23 َك    م 

ۡحَمة   ب    َوقُ  ٱل َّ ي    َربَّيَان ي َكَما ٱۡرَحۡمُهَما رَّ  . [24 ،23: ]اإلسراء ا{َصغ 

ا} ن َ َ  يَۡبلُغَنَّ  إ مَّ : أونحا أكا ة اندك، أونحا في حضذا تك كمذا كنذس كذن {ع 

تنذذذو فذذذي حضذذذا تاما؟ أ  تذذذر  الجميذذذو؟ أ  تعذذذرا المعذذذروا؟ أ  تجذذذاتي 

 اإلحسان باإلحسان؟ وكيف تجاتي اإلحسان باإلحسان؟ ودو تستطيا. 

المذ كنين: لقذد بلذر كذن كذرض عن الرجو الذي جاء علل امر وتال: يا أكيذر 

أكي واجزدا، أ ني أونا لاا كا كا س تصنا لي في ورري، وفذي ،نذولتي، 

 أ ا الذي أ،عماا، وأ ا الذي أسقياا، و  تقضذي حاجتاذا ع  وفاذري لاذا كطيذة

أي عذا أرا ات أن تقضي حاجتاا النشرية كن النول والرائت، يحملاا ويذذدب  -

اا حقاا؟ فقذال امذر:  ، ع اذا كا ذس تنعذو ذلذك أأوفيت - باا حتل تقضي حاجتاا

لك، وتتمنل لك امًرا ،ويًا، أكا أ ذس فتنعذو لاذا ذلذك، وتنتظذر كوتاذا  ذدًا أو 

 بعد  د!

روى النزار: أن رجًا كان يطوا بال عنة ودو يحمو أكه الل كتنذه، فذربه 

لل وذفقذال: يذا رسذول هللا: أأوفيذس لاذا حقاذا؟ فقذال  ولل هللا اليه وسلمالنني 

تفذذرل كذذن تفذذرات الطلذذق وألذذم  (159)«واحلل ة بزفلل ة ول ل،»: هللا اليذه وسذذلم

                                        

( ، . الحلني كن رواية الحافظ 3/35ذكره الحافظ بن كثير في تنسير سورل اإلسراء ) (159)
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 الوضا. 

فما دذه الظادرل: أن يذدب النذاس ب بذائام وأكاذاتام علذل كستشذنل العجذزل، 

ويلقون بام دناك، كي ما وضعوا فذي سذلة المامذات،   يسذال اذنام أحذد، و  

 يزوردم أحد.

أين اا،نة الننول؟ أين روا الذدين ... روا النذر والوفذاء؟ أيذن تولذه تعذالل: 

نَ  ٱليُّل    َجنَاحَ  لَُهَما }َوٱۡخف ۡض  ۡحَمة   م  لا{ قَلۡ ل   لَُّهَملا َوقُل }؟ أيذن: {ٱل َّ يم  ؟ أيذن النذر َك  

الذذذي جعلذذه اإلسذذاإ كذذن أوذذول النضذذائو وجعلذذه فذذي المرتنذذة بعذذد توحيذذد هللا 

 ؟سنحا ه وتعالل

كنذذا  سذذما اذذن كثذذو ذلذذك فذذي أوروبذذا وأكري ذذا، و قذذول دذذذا كجتمذذا كذذا ي، 

أ ا ي،   يعذرا المشذاار، و  يعذرا العوا،ذف، و  يعذرا النضذائو، فاذو 

ا تقلذذس علينذذا العذذدوى؟ دذذو ا تقلذذس سذذموإ المجتمذذا المذذا ي علذذل كجتمعنذذا، حتذذل 

 ؟يلقل ا باء واألكاات في  ور العجزل، مم يتركون و  يسيل انام أحد

  يذذا أياذذا اإلخذذول المسذذلمون،   يننرذذي أن  ت لذذل اذذن ك اركنذذا وفضذذائلنا، 

فيت لل هللا انا، وبر الوالدين سلف، اامو كا  ذئس كمذا تذدين تذدان أ ذس اليذوإ 

 ذذاف و ذذدًا  ذذي ، كذذا وذذنعته ب بائذذك، سيصذذنعه بذذك أبنذذاؤك، فاامذذو لرذذدك، 

الذذي اليذك، ، وأوا الحذق سذنحا ه وتعذاللواامو تنو كو  يء إلرضذاء هللا 

 يوا أبناؤك بالحق الذي لك.

يجعلنا كن انذا ه  وأنيايك لنا كن أكر ا ر دًا،  أن سنحا ه وتعالل هللا  سيل

                                                                                             

ي النزار في كسنده ان بريدل، وفي سذنده الحسذن بذن أبذي جعنذر ضذعيف، وأور ه الايثمذ

 (.8/137) «المجما»في 
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 اللاذماألبرار األوفياء، اللام   ت لنا علذل أ نسذنا ،رفذة اذين و  أتذو كذن ذلذك، 

وادذذد ا ألحسذذن  يوكنذذا، كذذن خيذذًرا  ذذد ا واجعذذو أكسذذنا، كذذن خيذذًرا يوكنذذا اجعذذو

ق،   ياذذدي ألحسذذناا ع  أ ذذس، واوذذرا انذذا سذذيئاا،   يصذذرا انذذا األخذذا

سذذيئاا ع  أ ذذس، اللاذذم أاذذز اإلسذذاإ وأيذذد المسذذلمين، اللاذذم ا صذذر عخوا نذذا فذذي 

فلسذذطين، وا صذذر عخوا نذذا فذذي أفرا سذذتان، واجمذذا الذذل الحذذق كلمذذتام، ووحذذد 

ه وذذنوفام، وتذذرف النصذذر العزيذذز كذذنام، اللاذذم أر ذذا يوًكذذا ترينًذذا ينتصذذر فيذذ

اإلساإ، وتعلو فيه راية القربن، اللاذم ادذد ا وذراً،ا كسذتقيًما، وافذتح لنذا فتًحذا 

كنينًا، وا صر ا  صًراازيًزا، وأ زل فذي تلوبنذا سذ ينتك، وا شذر الينذا فضذلك 

 ورحمتك يا أرحم الراحمين.

َ } :هللا انا  ت َ تَهُ إ نَّ ٱلِلَّ
َٰٓ َٰٓأَيُّ  ٱلنَّب لي     َعلَل  يَُصلُّ نَ  َوَملََٰ ينَ  َهلايََٰ  َعلَۡيله   َصللُّ ا   َءاَمنُل ا   ٱلَّلي 

انذدك ورسذولك  الذل وبذارك وسذلم وذو اللام .[56: ]األحذزاف { َۡسل يًما َوَسل  ُم ا  

 الدين. يوإ علل بإحسانوكن تنعام  ووحنه، بله واللكحمد، 

ةَ   َوأَق     ...} لَ َٰ ةَ  إ نَّ  ٱلصَّ لَ َٰ ۡك ُ  َوٱۡلُمنَ ل     ٱۡلفَۡحَشلآَٰء   َعلن    َۡنَه َٰ  ٱلصَّ ُ  أَۡكبَلُ    ٱلِلَّ   َولَلي   َوٱلِلَّ

 . [45: ]العن نوت { َۡصنَعُ نَ  َما يَۡعلَ ُ 

* * * 
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 ذكرى اإلسراء والمعراج

 :األولل ال طنة

 : المسلمون اإلخول أياا فيا بعد أكا

، وفذي (160) حن ا ن في األسنوع األخير كن  ار رجب،  ار هللا الحذراإ

األسذذنوع األخيذذر كذذن رجذذب يتذذذكر المسذذلمون حا مًذذا جلذذًا كذذن أحذذدا، السذذيرل 

وذلل هللا اليذه الننوية العا،رل، ذل م دو حا ، اإلسراء والمعراج برسول هللا 

 . وسلم

يتذكر المسلمون دذا الحذا ،، ويحتنذون بذه فذي ليلذة السذابا والعشذرين كذن 

راء حذذد، فذذي تلذذك الليلذذة، بذذو دذذا الشذذار ال ذذريم، ولذذيس دنذذاك تطذذا بذذين اإلسذذ

دناك خاا كثير حول كيقات اإلسراء: في أي ليلة كان؟ وفي أي  ذار كذان؟ 

علذل بخذر  (161)وفي أي سنة كان؟ ودو وتا كرل واحدل أو وتا أكثذر كذن كذرل؟

كذذا بحثذذه العلمذذاء المسذذلمون كذذن وتذذائا السذذيرل وتواري اذذا، التذذي لذذم يضذذنطاا 

                                        

ل َّةَ  إ نَّ }دو أحد األ ار األربعة الحرإ التي اظماا هللا في القذربن حذين تذال:  (160)  ٱلشُّلُه ر   ع 

ن َ  تََٰ    ف ي اَشۡه    َعَش َ  ٱۡثنَا ٱلِلَّ   ع  ت   َخلَلقَ  يَۡ  َ  لِلَّ  ٱ ك  َٰ َ لَمَٰ ۡنَهلآَٰ  َوٱۡۡلَۡرضَ  ٱلسَّ ل لكَ  ُحلُ      أَۡربَعَلة   م 
ينُ  ذََٰ  ٱۡلقَلي  ُ    ٱلل   

 َِ نَّ   َۡظل ُم ا   فَ ، ودذه األ ار دي: ذو القعدل، وذو الحجذة، والمحذرإ، [36: ]التوبة {أَنفُسَ ُ  ف يه 

، وسميس حراًكا أل اا كعظمة كحتركذة، تتضذااف فياذا «مامة سر  وواحد فر »ورجب 

، وللشذي  الطااات، ويحرإ فياا القتال، وتد ور  استحناف الصياإ فياا، وب اوة المحرإ

القرضاوي فتويان ت صان  ار رجب والصياإ فيه، وكا يذكره بعض ال طناء، ويتناتلذه 

 (386 - 1/384« )فتاوى كعاورل»الناس، كن كنالرات وتاويات في فضله. راجا 

راجا في دذا كله كا كتنه األستاذ المحقق كحمد الصا ق عبراديم ارجون، في الجذزء  (161)

 .«ولل هللا اليه وسلمكحمد رسول هللا »الثا ي كن كتابه النذ: 
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 ا كا وا ياتمون ع  بما كان وراءه امو. الصحابة وتابعودم بإحسان، فإ ام ك

كا كان وراءه حذال أو حذراإ، أو  ذيء يوجذب الذيام امذًا كعينًذا، ف ذا وا 

 ينحثون انه ويدتقون فيه.

ولم يشرع في اإلسراء والمعراج وياإ  اار و  تياإ ليو، ولاذا حذد، دذذا 

 ا ختاا.

اإلسذذذراء  ول ذذذن المسذذذلمين تذذذد ا ذذذتار بيذذذنام فذذذي األاصذذذر األخيذذذرل، أن

والمعذذراج فذذي ليلذذة السذذابا والعشذذرين كذذن رجذذب، و حذذن   يامنذذا: دذذو كذذان 

 اإلسراء في تلك الليلة أو لم ي ن؟ ع ما يامنا الحا ،  نسه.

اإلسراء واتا بن  القربن ال ريم، سميس باسمه سذورل كذن سذوره، وافتذتح 

نَ }: از وجوهللا بذكره دذه السورل حينما تال  ۦ   أَۡسلَ ىَٰ  ٱلَّلي  َٰٓ  ُسلۡبَحَٰ ِ   ب عَۡبل   لنَ  لَلۡي  م  

َ ۡكنَللا ٱلَّللي   ٱۡۡلَۡقَصللا ٱۡلَمۡسللج     إ لَلل  ٱۡلَحللَ ا    ٱۡلَمۡسللج     يَللهُ  َحۡ لَللهُ  بََٰ للنۡ  ل نُ   ت نَللآَٰ   م   ُهلل َ  إ نَّللهُ  َءايََٰ

يعُ  ي ُ  ٱلسَّم   .[1: ]اإلسراء {ٱۡلبَص 

سذلمين، وكن دنا كان كذن كذذف اإلسذراء، ولذم يذ كن بذه، كذافًرا بإجمذاع الم

أل ه كذف وريح القربن المقطوع به، المجما اليه، المعلوإ كذن حيذال  نذي هللا 

 بالضرورل. ولل هللا اليه وسلم

أكذذا المعذذراج فلذذم يذذذكر فذذي القذذربن ع  كذذن بذذاف اإل ذذارل، وذلذذك فذذي سذذورل 

بُ ُ ۡ  َض َّ  َما 1 َهَ ىَٰ  إ ذَا َوٱلنَّۡج   }، حيث تال هللا تعالل: «النجم»  2 َغلَ ىَٰ  َوَملا َصاح 

قُ  َوَما َٰٓ  َعلن   يَنط  ي ُ  َعلََّملهُ  4 يُل َح َٰ  َوۡحلي   إ لَّ  ُهل َ  إ نۡ  3 ٱۡلَهلَ ىَٰ ة   ذُو 5 ٱۡلقُلَ ىَٰ  َشل   ل َّ  م 

ال ذذاإ اذذن جنريذذو الذذذي كذذان  {فَتَلل َلَّ َٰ  دَنَللا ثُلل َّ  7 ٱۡۡلَۡعلَلل َٰ  ب للٱۡۡلُفُق   َوُهلل َ  6 فَٱۡسللتََ ىَٰ 

َٰٓ  9 أَۡدنَل َٰ  أَۡو  قَۡ َسلۡين   قَلابَ  فََ انَ } - ولل هللا اليه وسلمييتي بالقربن للنني   فَلأَۡوَح َٰ
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ۦ   إ لَ َٰ  َٰٓ  َما ٱۡلفَُؤادُ  َكيَبَ  َما 10 أَۡوَح َٰ  َمآَٰ  َعۡب   ُ ونَهُ  11 َرأَىَٰ  َولَقَل ۡ  12 يَلَ ىَٰ  َما َعلَ َٰ  أَفَتَُمَٰ

نلل َ  13 أُۡخللَ ىَٰ  نَۡزلَللةً  َرَءاۦُ للۡ َرة   ع  نلل ََها 14 ٱۡلُمنتََهلل َٰ  س  َٰٓ  َجنَّللةُ  ع   يَۡغَشلل  إ ذۡ  15 ٱۡلَمللۡأَوىَٰ

ۡ َرةَ  نۡ  َرأَىَٰ  لَقَ ۡ  17 َطغَ َٰ  َوَما ٱۡلبََص ُ  َزا َ  َما 16 يَۡغَش َٰ  َما ٱلس   َٰٓ  َرب  له   َءايََٰ    م   {ٱۡلُ ۡبلَ ىَٰ

جنريو الل وذورته المائ يذة  ولل هللا اليه وسلم، رأى النني [18 - 1: ]النجم

كرتين: كرل في األرض، ودذي الرؤيذة األولذل التذي كا ذس بالنطحذاء والمشذار 

، [23: ]الت ذوير {ٱۡلُمب ين   ب ٱۡۡلُفُق   َرَءاۦُ َولَقَ ۡ }علياا في توله تعالل في سورل الت وير: 

 والرؤية الثا ية دي التي اند سدرل المنتال في ليلة المعراج دذه.

جذذاء فذذي القذذربن باذذذه اإل ذذارات فذذي دذذذه ا يذذات، ول ذذن اإلسذذراء  المعذذراج

تثنذس اإلسذراء  ولل هللا اليذه وسذلمجاء وريًحا، وجاءت أحا يث رسول هللا 

 والمعراج. 

اإلسراء: رحلة أرضية، بذين المسذجدين المنذاركين المقدسذين: كسذجد ك ذة، 

 بينامذا ، ربذت هللا«كذن المسذجد الحذراإ علذل المسذجد األتصذل»وكسجد القذدس 

 باذه الرحلة الننوية المناركة، األول دو بداية اإلسراء والثا ي دو  اايته.

أكذذا المعذذراج: فاذذو رحلذذة تنتذذد  كذذن األرض علذذل السذذموات العلذذل، علذذل 

 ، كما تال الشاار: سنحا ه وتعاللكستوى   يعلمه ع  هللا 

 لاذا يطذار   سذماء بلرذس حتل

 

 تذدإ الذل يسعل و  جناا الل

 . ولل هللا اليه وسلمدناك بلر كستوى لم ينلره بشر تنله  

كان األ نياء في استقناله في كو سماء، كنذار األ نيذاء اسذتقنلوه فذي األرض، 

، مم وتع هللا أاافم األ نياء الذل السذموات، ولل هللا اليه وسلموولوا خلنه 

 .ولل هللا اليه وسلمف ا وا يرحنون بمقدكه 
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بعذد أن  ذال كذا  ذال كذن  وذلل هللا اليذه وسذلمل هللا كان دذذا الت ذريم لرسذو

 عاراض ال لق، وكن عيذاء النشر.

أرا  هللا اعذذذا أن يسذذذري انذذذه، وأن يعوضذذذه، وأن يقذذذيم لذذذه دذذذذا الحنذذذو 

 الت ريمي، في األرض وفي السماء.

تذذد تاسذذل كذذا تاسذذل دذذو وأوذذحابه، اشذذر  وذذلل هللا اليذذه وسذذلمعن الننذذي 

يتلذذو الذذيام القذذربن، ويذذنلرام اإلسذذاإ، سذذنوات يعذذرض الذذل القذذوإ  اوتذذه، 

 ول نام استقنلوه بي د كا يستقنو به  ني.

وا تد األذى أكثر وأكثر بعد كوت امه أبي ،الب، الذذي كذان ذائذدًا كذدافعًا 

، وبعد كذوت توجذه خديجذة، كادمذا كذان سذندًا ولل هللا اليه وسلمان النني 

فذي الذداخو، كاتذا فذي أيذاإ  له، أبو ،الب سنده في ال ارج، وخديجة كا س سنده

 .«ااإ الحزن» ولل هللا اليه وسلم، فسماه النني (162)ترينة في ااإ واحد

وأرا  اليه الصال والسذاإ أن يجذرف كوتعًذا جديذدًا، وأرًضذا جديذدل، فياذا 

، «مقيذف»بذور  اوته، فقذرر أن يتوجذه علذل الطذائف، علذل حيذث تسذ ن تنيلذة 

 .«تري »اند توكه كن كا لم يجد  «مقيف»اسل أن يجد اند 

، ول نذه لذم يجذد انذد القذوإ ع   ذًرا كمذا «تيد بن حارمة»ذدب وكعه كو ه 

 وجد اند تري .

استقنلوه أتنح استقنال، تال له كنام كن تال: ألذم يجذد هللا فذي جزيذرل العذرف 

 يرك حتل يرسله علل الناس؟ وتال له بخر: عن كنذس وذا تًا في ذس أاظذم كذن 

                                        

 تيو في دذا العاإ العا ر كن النعثة، تنو الاجرل بثا، سنين. (162)
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كاذبًذا في ذس أحقذر كذن أن أكلمذك، فلذن أكلمذك وذا تًا و  أن أكلمك، وعن كنذس 

 كاذبًا! حتل كجر  ال اإ كعه حركوه كنه، لم يريحوه بال اإ.

سذذلطوا اليذذه العنيذذد والسذذنااء والصذذنيان، يركو ذذه بالحجذذارل، حتذذل أ كذذوا 

، وسال  كه الشريف كن اقنيه، ولم يجد بذدًا كذن أن ولل هللا اليه وسلماقنيه 

 يعو .

اا  ول ن هللا اعا لم يداذه، لقذد اذا  يشذ و علذل ربذه، يناجيذه تلذك المناجذال 

 ضللعف أشلل   إليللك اللهلل »المعروفذذة الرتيقذذة النديذذة، التذذي يقذذول فياذذا لربذذه: 

 رب أنلل  اللل احمين، أرحلل  يللا النلاس، عللل  وهلل اني حيلتللي، وقلللة قل  ي،

 ع و  إل أ  يتجهمني؟ بعي  إل    لني؟ من إل  ربي، وأن  المستضعفين،

 هلي تلكفيعا أن غيل  أبلالي، فلِ علل  غضل  بلك ي ن ل  إن أم  ؟ مل ته

 أمل  عليله وصللح الظلمات، له أش ق  الي  وجهك بن ر أع ذ لي، أوسع

 العتبل  للك سلخطك، عل  يح  أو غضبك، بي  نزل أن من واآلخ ة، ال نيا

 . (163)«باه إل ق ة ول ح ل ول   ض ، حت 

كذان هللا تعذالل تذد رضذذي انذه، ول نذه يسذذيل هللا لذم ينذال برضذب النذذاس عذا 

 العنو والعافية.

دنالذذك  ضذذنس لذذه المائ ذذة كذذن فذذوق السذذموات العلذذل، وأرا وا أن ي و ذذوا 

، عن  ذذاء أن يطنذذذق الذذيام الجنلذذذين، أو وذذذلل هللا اليذذه وسذذذلمردذذن ع ذذارته 

                                        

ان كحمد بن كعب القرفي كرسًا بسذند  «السيرل»القصة التي روادا ابن عسحاق في  (163)

( ،.  ار عحياء الترا، العربي، بتحقيق كصطنل السقا وبخرين، ع  63 - 2/60وحيح )

، وأور ه الايثمذذذي فذذذي «ال نيذذذر»ء فذذذذكره بريذذذر سذذذند، ل ذذذن رواه الطنرا ذذذي فذذذي الذذذداا

 ( وتال: فيه ابن عسحاق كدلس مقة، وبقية رجاله مقات.1/35) «المجما»



 214 الجزء األول -خطب الجمعة 

وذلل هللا ي سف باذم األرض، أو ينذزل باذم كذا  ذزل بال نذار كذن تنذو، ول نذه 

 يعبل  ملن أصلِبه  ملن يخل ج أن أرج  ب »أبل ذلك كله، وتال:  وسلم اليه

 . (164)«شيتًا به يش   ل وح ۦ هللا

و ذذاء هللا سذذنحا ه أ  تضذذيا رحلتذذه سذذدى، ف ذذان كذذن أكذذره ودذذو اائذذد علذذل 

ك ذذة، أن جلذذس علذذل حذذائت ... بسذذتان ألحذذد كشذذركي تذذري ، لعتنذذة بذذن ربيعذذة 

وأخيه  ينة، ابنل ربيعة، كن بني اند  مس، وأحسلذا بذه، فيرسذا عليذه بقطذف 

 وسذلم وذلل هللا اليذهكن العنب، كا  اإ  صرا ي خا إ انددما، فيخذذ الننذي 

بعض العنب، وتال: بسم هللا، فعجب الراإ أن يسما دذا، وتذال: دذذا ال ذاإ   

يقوله أدو دذه النا ، فقال: كن أي النا  أ ذس؟ تذال: كذن  ينذوي تذال: كذن بلذدل 

؟ تذال: وكذن أيذن لذك العلذم بذه؟ تذال: دذو  نذي، «يو س بذن كتذل»العند الصالح 

اليه اإلسذاإ، وتذا اليذه بعذض  مولل هللا اليه وسلوأ ا  ني، وارض النني 

 القربن، فيسلم الرجو.

 كان دذا أول ممار الرحلة.

لا ...}وفي او ته أيًضا أرسذو هللا عليذه  نذًرا كذن الجذن يسذتمعون القذربن   فَلَمَّ

ا   َحَضللُ وۦُ   قَللالُ َٰٓ
للتُ ا   للا أَنص  لليَ  فَلَمَّ ه   إ لَلل َٰ  َولَّللۡ ا   قُض  ينَ  قَللۡ م  ر  نللي  [29: ]األحقذذاا {مُّ

(165) 

َٰٓ }يقولون لام:  قَۡ َمنَا يبُ ا   يََٰ يَ  أَج  نُل ا   ٱلِلَّ   دَاع  لن لَُ ل  يَۡغف ل ۡ  ب له   َوَءام  لۡ كُ  ذُنُل ب  ُ ۡ  م    َويُج 

نۡ   .[31: ]األحقاا {أَل ي    َعيَاب   م  

                                        

وذلل هللا اليذه كتاف الجاذا  والسذير، بذاف: كذا لقذل الننذي  «وحيحه»رواه كسلم في  (164)

 (.1795كن أذى المشركين والمنافقين، رتم ) وسلم

َٰٓ  َوإ ذۡ }وكطلا ا ية:  (165) ا إ لَۡيكَ  َصَ ۡفنَا نَ  نَفَ   ن    م   عُ نَ  ٱۡلج  ا ٱۡلقُۡ َءانَ  يَۡستَم   .{َحَضُ وۦُ فَلَمَّ
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 مم كان دذا الت ريم، كان اإلسراء، وكان المعراج.

، اليذه وسذلموذلل هللا سسذس علذل كحمذد  «جنريذو»بعث هللا أكذين الذوحي 

فرسذذو وذذدره بمذذاء تكذذزإ، وأخذذرج كنذذه حذذظ الشذذيطان، وذدذذب بذذه، راكنًذذا 

النراق:  ابة كي اا كذن النذرق، كي اذا  ذيء يتصذو  سذنًا بال اربذاء، ركذب دذذه 

الدابة التي    عرا كنااذا، كذن المسذجد الحذراإ علذل القذدس الشذريف، فذك هللا 

 أسره.

  اس كثيرين.وأراه هللا كا أراه، أراه أجزية واقوبات أل

رأى رجاً  تقرض  نادم بمقاريض كن النار، فقال: كن د  ء يا جنريذو؟ 

فقال: ال طنذاء كذن أكتذك، الذذين يذيكرون النذاس بذالنر، وينسذون أ نسذام، ودذم 

، ورأى اقوبذذذة الذذذذين يرتذذذابون النذذذاس، (166)يتلذذذون ال تذذذاف، أفذذذا يعقلذذذون؟

مذذم ي مشذذو اا، ي مشذذون وجاذذودم بيفذذافر كذذن  حذذاس، مذذم تعذذو  كمذذا كا ذذس، 

 . (167)ود ذا

، حتذل ووذو وذلل هللا اليذه وسذلمرأى كا رأى في ،ريقه، وفي كسذيرته 

 علل بيس المقدس، وكان دناك األ نياء ينتظرو ه.

                                        

(، وذكذذر كحققذذه أن لذذه 53) «اإلحسذذان»اذذن أ ذذس  «وذذحيحه»رواه ابذذن حنذذان فذذي  (166)

« المنتقذذل كذذن كتذذاف التر يذذب والترديذذب»كتابعذذات ترتقذذي بذذه علذذل الصذذحة، وا ظذذر: 

 (.1382(، الحديث )646 - 2/645)

(، اذذن أ ذذس 4878(، ورواه أبذذو  او  فذذي األ ف )3/224) «كسذذنده»رواه أحمذذد فذذي  (167)

ت ذريج »بسند وحيح، وروي كرسذًا، ول ذن السذند أوذح كمذا تذال الحذافظ العراتذي فذي 

« ف التر يذذذذب والترديذذذذبالمنتقذذذذل كذذذذن كتذذذذا»(، وا ظذذذذر: 3/141« )أحا يذذذذث اإلحيذذذذاء

 (.1710(، الحديث )2/743)
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، اذز وجذومم كن دنذاك وذعد علذل السذموات العلذل، علذل حيذث  ذاجل ربذه 

وفرض اليه الصلوات، كا س في أول أكردذا خمسذين وذال، ول نذه بمشذورل 

ه كوسذذل سسذذس فذذو يراجذذا ربذذه، ف نناذذا كذذن خمسذذين حتذذل بلرذذس كذذن أخيذذ

مللا يبلل ل القلل ل للل   هللي فللي العملل  خملل  وفللي »خمًسذذا، وتذذال هللا تعذذالل: 

 . (168)«اۡلج  خمس ن

كا س دذه بداية فرضذية الصذلوات، امذو  الذدين، التذي دذي الصذلة اليوكيذة 

 بين اإل سان وربه، دي المعراج اليوكي للم كنين.

تذد اذرج بذه علذل السذموات العلذل،  ولل هللا اليذه وسذلم عذا كان رسول هللا

فالصحيح أ ه أسري به، وارج به، بجسذده وروحذه كعًذا، و  بعيذد الذل تذدرل 

بوسائلام ال اوذة، وبمذا الماذم هللا كذا لذم  - ، عن النشر استطااوااز وجوهللا 

أن يطذذووا المسذذافات، وي تصذذروا األتكذذان، ويصذذلوا علذذل  - ي و ذذوا يعلمذذون

مر، ف يف يصاحب القدرل التي   تقار؟! بمن   يعجزه  يء في السذموات الق

و  فذذذي األرض؟!    سذذذتنعد اليذذذه أن يسذذذري برسذذذوله، وأن يعذذذرج بذذذه علذذذل 

 . (169)السموات العلل، جسًما وروًحا

                                        

بذاف كيذف فرضذذس « الصذال»راجذا حذديث المعذراج الذذي رواه الن ذاري فذذي كتذاف  (168)

بذذاف اإلسذذراء « اإليمذذان»(، ورواه كسذذلم فذذي كتذذاف 349الصذذلوات فذذي اإلسذذراء رتذذم )

 (.162رتم ) ولل هللا اليه وسلمبرسول هللا 

كن كتاف األسذتاذ/ كحمذد الصذا ق « الجزء الثا ي»مسيلة ا ظر تحقيق القول في دذه ال (169)

عبذذراديم ارجذذون، المشذذار عليذذه ب نًذذا، حيذذث أكذذد عجمذذاع الصذذحابة وكذذن بعذذددم كذذن سذذلف 

ودذذو فذذي أكمذذو  وذذلل هللا اليذذه وسذذلمالعلمذذاء، الذذل أن اإلسذذراء والمعذذراج كذذان بذذالنني 

 ولل هللا اليه وسلمنني حا ت بشريته روًحا وجسدًا، وكن أتوى الد ئو الل ذلك: أن ال

اندكا أالن ذلك بين تري  فتن بعض الذين أسذلموا، وارتذد كذن ارتذد، ولذو كذان بذالروا 
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اذذرج بذذه حتذذل فذذرض هللا اليذذه فذذي السذذموات دذذذه الصذذلوات، وكذذان دذذذا 

ض والشذذعائر، فذذالنرائض كلاذذا فضذذًا لاذذذه النريضذذة الذذل  يردذذا كذذن النذذرائ

فرضس في األرض، ودذه الصال فرضس في السماء،   لة الل ك ا تاا فذي 

 ين هللا،   لة الذل كنزلتاذا، وأ اذا امذا  الذدين، كذن أتاكاذا فقذد أتذاإ اإلسذاإ، 

 وكن ددكاا فقد ددإ دذا الدين.

ا الصال دذي كعذراج كذو كذ كن علذل ربذه، تسذتطيا أن ترتذل علذل هللا يوكيًذ

باذذذه الصذذلوات، التذذي تنتزاذذك كذذن   يذذا النذذاس، كمذذا اليذذه يتصذذارع النذذاس، 

تنتزاذذك كذذن   يذذا الرنلذذة، كذذن   يذذا الصذذراع، علذذل حيذذث تقذذف بذذين يذذدي ربذذك 

تناجيه، فتناجي ترينًا  ير بعيد، وتسيله، فتسذيل كريًمذا  يذر ب يذو، وتسذتعينه، 

ديث القدسذي: فتستعين تويًا  ير ضعيف، وكي ك تسما لذه، ودذو يقذول فذي الحذ

: العب  قال إذا سأل، ما ولعب   نصفين، عب   وبين بيني الصِة قسم »

َّ   }ٱۡلَحۡم ُ  يَن{ َرب    لِل  لَم  ن  : قلال فلِذا عبل  ، حم ني: هللا قال ٱۡلعََٰ ۡحَمَٰ { }ٱلل َّ ي   ح   ٱلل َّ

ل ك  }: قال فِذا عب  ، علي أثن : قال {    يَۡ   َمَٰ ين   فلِذا عبل  ، مجل ني: قال ٱل   

يُن{ َوإ يَّللا َ  بُلل ُ نَعۡ  إ يَّللا َ }: قللال  مللا ولعبلل   عبلل  ، وبللين بينللي هلليا: قللال نَۡسللتَع 

نَا: قللال فللِذا سللأل، طَ  }ٱۡهلل   للَ َٰ طَ  6 ٱۡلُمۡسللتَق ي َ  ٱلص   للَ َٰ ينَ  ص   َغۡيلل    َعلَللۡيه  ۡ  أَۡنعَۡملل َ  ٱلَّللي 

آَٰل  يَن{ َولَ  َعلَۡيه  ۡ  ٱۡلَمۡغُض ب   ، دنذاك (170)«سلأل ملا ولعبل   لعبل   هيا قال ٱلضَّ

                                                                                             

فقت، أو رؤيا ربدا النني لما كان في ذلك  رابة، فاإل سذان العذا ي يذرى فذي المنذاإ كذا   

 ي طر بنال أحد.

المنتقذل كذن »رواه كسلم، وكالك، وأحمد، وأبو  او ، والتركذي، والنسذائي، و يذردم  (170)

يعنذي  «قسلم  الصلِة»(، وتوله: 803(، الحديث )1/426« )كتاف التر يب والترديب

القذذراءل أو الناتحذذة، بذذدليو تنسذذيره باذذا، وتذذد تسذذمل القذذراءل وذذال، ل و اذذا جذذزًءا كذذن 

 أجزائاا.
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 تجاوف بين هللا وبين انده المصلل. 

عن التحنة والادية والذخيرل التذي بقيذس لنذا كذن ذكذرى اإلسذراء والمعذراج، 

 دي دذه الصلوات. 

 ...}الصذذلوات التذذي  ذذرى كثيذذًرا كذذن المسذذلمين ينر،ذذون فياذذا، ويضذذيعو اا 

ةَ  أََضاُع ا   لَ َٰ ت    َوٱ َّبَعُ ا   ٱلصَّ [59: ]كريم {َغيًّا يَۡلقَۡ نَ  فََسۡ  َ  ٱلشََّهَ َٰ
(171) . 

 رى كن أبناء المسلمين، كمن يتسمل بيسذماء المسذلمين ... بيسذماء األ نيذاء 

... بيسذذذماء الصذذذحابة، كذذذن اسذذذمه كحمذذذد وأحمذذذد، والذذذي، وامذذذر، وحسذذذن، 

وحسين، وكا دذا   يعرفذون المسذاجد، و  ينحنذون هلل راكعذين، و  يعنذرون 

 اإلساإ في  يء. الجناه هلل ساجدين، أدذا كن

 الصال بقية اإلسراء والمعراج.

وكذلك بقي لنا كذن اإلسذراء والمعذراج  ذيء كاذم: دذو الذربت بذين المسذجد 

 الحراإ والمسجد األتصل.

ربذذت هللا بينامذذا فذذي كتابذذه، فذذي دذذذه ا يذذة ال ريمذذة، التذذي بذذدئس باذذا سذذورل 

ينذذر، فذذي اإلسذذراء، وذلذذك حتذذل   ينصذذو المسذذلم بذذين دذذذين المسذذجدين، و  

 واحد كناما، فإ ه عذا فر، في أحددما أو ك أن ينر، في ا خر.

، ويعمذو «الياذو »، وينعذث بذه «الياذو »عذا تركنا المسذجد األتصذل تيخذذه 

، عذا فر،نذا فذي المسذجد «دي و سذليمان»، ليقيموا ك ا ه «الياو »الل تاديمه 

،  اليذه وسذلموذلل هللااألتصل، فا ينعد أن  نر، يوًكذا فذي كسذجد رسذول هللا 

                                        

نَۢ  }فََخلَفَ وكطلعاا:  (171) ه  ۡ  م   .{َخۡلف   بَۡع  
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 أو في المسجد الحراإ.

وللياو  أ،ماع في المدينة، حيث كان دناك: بنو تينقاع، وبنو تريظة، وبنذو 

 النضير.

، و  تسذتنعدوا  ذيئًا، ولل هللا اليذه وسذلملام أ،ماع في كسجد رسول هللا 

كنذذا  سذذتنعد كذذا وتذذا ا ن حتذذل وتذذا، كذذو كذذا  ذذراه ا ن، كذذان انذذد ا تذذديًما  ذذنه 

، ول ن األجيال التي تنشي اليوإ الل كذا تذراه، أوذنح دذذا األكذر واتعًذا كستحيو

 انددا،   تستنعدوا  يئًا عذا  حن  نلنا وفر،نا.

ربت هللا بين المسجد الحراإ والمسجد األتصل، حتل   تاون انذد ا حركذة 

المسذذجد األتصذذل الذذذي بذذارك هللا حولذذه، وعذا كذذان تذذد بذذارك حولذذه، فمذذا بذذال م 

 له دو؟!المناركة 

عذا كذذان كذذا حولذذه كنارًكذذا، األرض التذذي حولذذه كلاذذا أرض كناركذذة، أرض 

الننذذذوات ... أرض الذذذذكريات، ووذذذناا هللا فذذذي القذذذربن بالنركذذذة فذذذي جملذذذة 

هُ }في عبراديم:  از وجوكواضا، كما تال  ۡينََٰ َ ۡكنَلا ٱلَّت لي ٱۡۡلَۡرض   إ لَل  َولُ ًطلا َونَجَّ  بََٰ

ينَ  ف يَها لَم   . [71: ]األ نياء {ل ۡلعََٰ

ع اذذا أرض الننذذوات، األرض التذذي روادذذا الصذذحابة والتذذابعون بذذدكائام، 

 وسقت فياا الشاداء،   يننري للمسلمين أن ينر،وا فياا، أو يضيوااا.

كما  تعلمذه كذن رحلذة اإلسذراء والمعذراج، أن هللا تذد ربذت بذين المسذجدين: 

 المسجد الحراإ والمسجد األتصل.

د المسذاجد الثامذة، التذي   تشذد الرحذال ع  علياذا، كمذا المسجد األتصذل أحذ

 مسلاج  ثِثة إل  إل ال حال  ش  ل»جاء في الحديث الصحيح المتنق اليه: 
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 الحلل ا ، المسلج  - أي للصذال فياذا تصذدًا، كذذو المسذاجد بعذد ذلذذك تتسذاوى -

 . (172)«اۡلقص  والمسج  - ولل هللا اليه وسلمأي كسجده  - هيا ومسج  

فعلينذذا أياذذا المسذذلمون: أن  تذذذكر تضذذية المسذذجد األتصذذل و   نسذذادا،   

يننرذذي أن يصذذنح األكذذر الواتذذا كنروًضذذا الينذذا، و تقنذذو دذذذا بازيمذذة  نسذذية 

 كن رل، ويصنح الياو  سا ل المسجد األتصل، وسا ل أرض الننوات. 

عن الينا أن  جادد، حتل  ستر  دذا المسجد، حتل  سذتر  القذدس الشذريف، 

حتل  ستر  األرض التي بارك هللا فياا للعذالمين، ودذي أرض اإلسذاإ، ودذي 

جزء كن  ار اإلساإ، وو،ن اإلساإ،   يجوت ألحد أن ينر، فيذه، أو ينيعذه، 

 أو ي و ه.

حتل لو أن النلسطنيين أ نسذام ت لذوا اذن دذذا الذو،ن اإلسذاكي، اذن دذذه 

ناذذا، ألن دذذذه األرض األرض المقدسذذة، لوجذذب الذذل المسذذلمين أن يذذدافعوا ا

الطينذذذة المناركذذذة، ليسذذذس أرض النلسذذذطينيين وحذذذددم، و  أرض األر  يذذذين 

وحددم، و  أرض العذرف وحذددم، و  أرض المسذلمين المعاوذرين وحذددم 

 بو دي أرض اإلساإ، أرض األكة اإلساإ في ك تلف أجيالاا.

سذذتلعنه، فلذذو أن دذذذا الجنذذو فذذر،، أو ضذذيا، أو خذذان، فذذإن األجيذذال التاليذذة 

وستحاول أن تتذدارك كذا فذات، و  بذد أن يذيتي يذوإ يقاتذو المسذلمون فيذه، اذن 

 عيمان ويقين.

                                        

حديث وحيح، رواه أحمد، والن اري، وكسلم، وأبو  او ، والنسائي، وابن كاجه اذن  (172)

أبذذي دريذذرل، ورواه أحمذذد، والن ذذاري، وكسذذلم، والتركذذذي، وابذذن كاجذذه اذذن أبذذي سذذعيد، 

 (.2/201للسيو،ي )« الجاكا الصرير»ورواه ابن كاجه ان ابن امرو 
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  بذذد كذذن يذذوإ تقذذا فيذذه المعركذذة كذذا الياذذو ، ي ذذون فياذذا النصذذر المذذ تر 

 ل»: وذذلل هللا اليذذه وسذذلماذذن الننذذي  «الصذذحيح»لوسذذاإ، دذذذا كذذا جذذاء فذذي 

 حتلل  المسلللم ن، فيقللتله  اليهلل د، المسلللم ن يقا لل  حتلل  السللاعة  قلل  

 يللا: الشللج  أو الحجلل  فيقلل ل والشللج ، الحجلل  وراء مللن اليهلل د  يختبلل 

 ملن فِنله الغ قل ، إل فاقتلله، فتعلال خلفلي، يهل د  هيا هللا، عب  يا مسل ،

 . (173)«اليه د شج 

 يَۡفللَ حُ  َويَۡ َمت للي   ...}وع ذذا لاذذذا اليذذوإ لمنتظذذرون، وكذذا ذلذذك الذذل هللا بعزيذذز 

نُ نَ ٱۡلمُ  يلزُ  َوُهل َ  يََشلآَُٰء   َملن يَنُص ُ  ٱلِلَّ    ب نَۡص    4 ۡؤم  ي ُ  ٱۡلعَز  ح   يُۡخل لفُ  لَ  ٱلِلَّ    َوۡعل َ  5 ٱلل َّ

 ُ نَّ  َوۡع َۦُ  ٱلِلَّ  . [6 - 4: ]الروإ {يَۡعلَُم نَ  لَ  ٱلنَّاس   أَۡكثَ َ  َولََٰ  

الذرحيم، أتول تولي دذا، واسترنر هللا لي ول ذم، فاسذترنروه ع ذه دذو الرنذور 

 وا اوه يستجب ل م.

 ال طنة الثا ية: 

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

دنذذاك فتاتذذان كذذن النلنذذين أسذذلمتا، ودمذذا تصذذليان كعنذذا ا ن انذذد األخذذوات، 

أرجذذذو كذذذن األخذذذوات المصذذذليات أن ينذذذا رن بمصذذذافحتاما والسذذذاإ اليامذذذا، 

 حذذن المسذذلمين، أن وع ذذعاردما بذذروا األخذذول اإلسذذاكية. وعن واجنًذذا الينذذا 

                                        

، ورواه كسذذلم فذذي «الجاذذا »ن الياذذو  رواه الن ذذاري فذذي كتذذاف حذذديث تتذذال المسذذلمي (173)

ودذذا لنظذه، وتذد رويذاه اذن أبذي دريذرل وابذن امذر كذن « النتن وأ را، السذااة»كتاف 

كذا تضذمنه دذذا الحذديث  -فذي فتذوى لذه  -أكثر كن ،ريق، وتد أوضح الشي  القرضاوي 

، وأجذذاف اذذن بعذذض التسذذاؤ ت التذذي تثذذار حولذذه، ا ظذذر:  « فتذذاوي كعاوذذرل»كذذن كعذذان 

(2/68 - 72.) 
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  عمو الل أن يدخو د  ء الذين يعملون في  ور ا وبيوتنا علل اإلساإ.

كان األولل أن  ستقدإ المسلمين والمسلمات، فام أولل، كما جاء في حذديث 

 إل طعامللك يأكلل  ول مؤمنًللا، إل  صللاح  ل»: وذذلل هللا اليذذه وسذذلمالننذذي 

 . (174)« قي

د  ء في بيوت المسلمين، فعلذل المسذلمين أكا وتد أونح كئات وب ا كن 

أن ينلرذودم  اذول اإلسذاإ، الذيام أن يعرضذوا الذيام دذذا الذدين، فقذد يجذدون 

 كثيًرا كن ا ستجابة.

كثير كن د  ء ليسوا الل  ين حقيقي، بو دو  ين ورامذي، عذا وجذدوا كذن 

ن ت لذف يشرا لام اإلساإ  رًحا كنسًطا كيسًرا، يعرفام حقيقة دذذا الذدين،  و

أو تعمذذق، العقيذذدل اإلسذذاكية الواضذذحة، اقيذذدل التوحيذذد، الشذذعائر اإلسذذاكية 

الميسرل، األخاق اإلساكية، األخذول اإلسذاكية، دذذه كلاذا يننرذي أن تعذرض 

 هللا يهل   ۡلن»الل د  ء تذوً  وفعذًا، فعسذل أن  جذد كذنام كذن يسذتجيب و

ًِ  بك  للك خيل » ... ، (175)«ع اللن حمل  للك ي  ن أن من لك خي  واح ًا رج

لن قَلۡ ل   أَۡحَسلنُ  َوَملنۡ } (176)«وغ ب  الشم  عليه طلع  مما مَّ  ٱلِلَّ   إ لَل  دََعلآَٰ  م  

                                        

حذذديث وذذحيح، رواه أحمذذد، وأبذذو  او ، والتركذذذي، وابذذن حنذذان، والحذذاكم، اذذن أبذذي  (174)

 (.2/201« )الجاكا الصرير»سعيد 

باف كناتذب الذل بذن «كتاف فضائو الصحابة»أخرجه الن اري ان ساو بن سعد في  (175)

دذذي اإلبذذو الحمذذراء اللذذون، وكذذان العذذرف  «حمذذر الذذنعم»، ورضذذي هللا انذذهأبذذي ،الذذب 

 يعتنرو اا كن أ نس األكوال.

« الجذاكا الصذرير»ان أبي رافا، وحسنه السيو،ي فذي  «ال نير»رواه الطنرا ي في  (176)

ًِ  يلل يك عللل  هللا يهلل   ۡلن»(، و صذذه كذذاكًا: 2/122)  عليلله طلعلل  ممللا لللك خيلل  رجلل

 .«وغ ب  الشم 
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ا َوَعم  َ  ل ح  نَ  إ نَّن ي َوقَالَ  َصَٰ ينَ  م   . [33: ]فصلس {ٱۡلُمۡسل م 

أن يجعلنذذا كذذن الذذذين يسذذتمعون القذذول فيتنعذذون  سذذنحا ه وتعذذالل سذذيل هللا 

 أحسنه.

اللام اجعو يوكنا خيذًرا كذن أكسذنا، واجعذو  ذد ا خيذًرا كذن يوكنذا، وأحسذن 

ااتنتنا في األكور كلاا، وأجر ا كن خزي الد يا واذذاف ا خذرل، اللاذم أوذلح 

لنا  يننا الذي دو اصمة أكر ا، وأولح لنا   يا ا التي فياا كعا نا، وأولح لنذا 

نذا كذن كذو خيذر، واجعذو المذوت بخرتنا التي علياا كعا  ا، واجعو الحال تيذا ل ل

راحة لنا كذن كذو  ذر، اللاذم حنذب علينذا اإليمذان وتينذه فذي تلوبنذا، وكذره علينذا 

ال نر والنسوق والعصيان، واجعلنا كن الرا دين، اللام أاو بنا كلمة اإلسذاإ، 

وارفا بنا راية القربن، وا صر ا الل أادائك أاداء الدين، اللام ا صذر ا الذل 

ا صذذر ا الذذل الصذذلينيين، اللاذم ا صذذر ا الذذل الشذذيوايين، اللاذذم الياذو ، اللاذذم 

ا صذذر ا الذذل الماحذذدل والمنذذافقين، اللاذذم ا صذذر ا الذذل أاذذدائك أاذذداء الذذدين، 

ن نَلا لَنَلا ٱۡغف ل ۡ  َربَّنَلا ...}اللام خذدم وكن  اوردم أخذذ ازيذز كقتذدر  ۡخَ َٰ ينَ  َوۡل    ٱلَّلي 

ن   َسللبَقُ نَا يَمَٰ ِ    قُلُ ب نَللا ف للي  َۡجعَلل ۡ  َولَ  ب للٱۡۡل  لل ينَ  غ  للي    َرُءو    إ نَّللكَ  َربَّنَللآَٰ  َءاَمنُلل ا   ل  لَّللي  ح   {رَّ

 . [10: ]الحشر

َ  إ نَّ }: سنحا ه وتعاللانا  هللا: يقول هللا  ت َ تَهُ  ٱلِلَّ
َٰٓ َٰٓأَيَُّهلا ٱلنَّب لي     َعلَ  يَُصلُّ نَ  َوَملََٰ  يََٰ

ينَ   .[56: ]ا حزاف { َۡسل يًما َوَسل  ُم ا   َعلَۡيه   َصلُّ ا   َءاَمنُ ا   ٱلَّي 

اللاذذم وذذو وسذذلم وبذذارك الذذل انذذدك و نيذذك ورسذذولك كحمذذد، والذذل بلذذه 

 ووحابته والتابعين. 

 إ نَّ  ...}
ةَ  لَ َٰ ةَ َوأَق    ٱلصَّ لَ َٰ ۡك ُ  َوٱۡلُمنَ ل     ٱۡلفَۡحَشلآَٰء   َعلن    َۡنَه َٰ  ٱلصَّ ُ  أَۡكبَلُ    ٱلِلَّ   َولَلي   َوٱلِلَّ
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 . [45: ]العن نوت { َۡصنَعُ نَ  َما يَۡعلَ ُ 

* * * 
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 ليلة النصف كن  عنان

 ال طنة األولل:

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

 حن ا ن في  ار  عنان، كضل  ار رجب ودو كن األ ار الحرإ التذي 

ل َّةَ  إ نَّ }اظم هللا تعالل  ي اا في كتابذه:  نل َ  ٱلشُّلُه ر   ع   ف لي اَشلۡه    َعَشل َ  ٱۡثنَلا ٱلِلَّ   ع 

تََٰ    ت   َخلَقَ  يَۡ  َ  لِلَّ  ٱ ك  َٰ َ ۡنَهآَٰ  َوٱۡۡلَۡرضَ  ٱلسََّمَٰ ل لكَ  ُحلُ      أَۡربَعَة   م 
ينُ  ذََٰ َِ  ٱۡلقَلي  ُ    ٱلل      َۡظل ُمل ا   فَل

نَّ   . [36: ]التوبة {أَنفَُس ُ  ف يه 

كضل رجب وجاء  ذعنان، ويذيتي بعذد  ذعنان ركضذان، أ ذار كذن أ ذار 

، ليس رجذب  ذار هللا وحذده، كمذا جذاء فذي حذديث   يثنذس سنحا ه وتعاللهللا 

 (177)«أمتلي شله  ورمضان شه  ، وشعبان هللا، شه  رج »و  يصح: 

، الشذاور كلاذا  ذاور هللا، وذلل هللا اليذه وسذلمليس دذذا بصذحيح اذن الننذي 

 والشاور كلاا  اور األكة، دو  ار األكة لمن ينتنا به.

يصوإ فيه أكثر كما يصذوإ فذي  ه وسلمولل هللا الي عنان  ار كان النني 

كمذذا روادذذا انذذه  وذذلل هللا اليذذه وسذذلم يذذره كذذن الشذذاور، وكا ذذس سذذنة الننذذي 

                                        

دذذو حذذديث كن ذذر وضذذعيف جذذدًا، بذذو تذذال كثيذذر كذذن العلمذذاء ع ذذه كوضذذوع، يعنذذي أ ذذه  (177)

« فتذذاوي كعاوذذرل»ك ذذذوف، فلذذيس لذذه تيمذذة كذذن الناحيذذة العلميذذة و  كذذن الناحيذذة الدينيذذة 

بطذرق اديذدل،  «الموضذواات»(، وذكذره ابذن الجذوتي فذي 1/384للشي  القرضاوي: )

« كشذف ال نذا« »فيمذا ور  فذي رجذبتنيذين العجذب »وكذا الحافظ ابذن حجذر فذي كتذاف: 

 «النوائذذد المجمواذذة فذذي األحا يذذث الموضذذواة»للشذذي  عسذذماايو العجلذذو ي، وا ظذذر: 

(، ،.  ار ال تذذب العلميذذة بنيذذروت، بتحقيذذق انذذد الذذرحمن بذذن يحيذذل 439للشذذوكا ي )،

 المعلمي اليما ي واند الوداف اند اللطيف.
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أوحابه أ ه كان يصوإ حتل يقال ع ه   ينطر، مم ينطر أياًكا تطول حتل يقذال 

، وكان أكثذر كذا يصذوإ فذي  ذعنان، كذان يصذوإ أكثذره، بذو فذي (178)  يصوإ

ه كلذذه، ول ذذن روايذذات أخذذر تقذذول: ع ذذه كذذا بعذذض الروايذذات أ ذذه كذذان يصذذوك

، وروى انذذه أسذذاكة بذذن تيذذد أ ذذه (179)اسذذت مو وذذياإ  ذذار تذذت  يذذر ركضذذان

سذذيله: يذذا رسذذول هللا، لذذم أرك تصذذوإ كذذن  ذذار كذذن الشذذاور كذذا تصذذوإ كذذن 

 شله  وهل  ورمضان، رج  بين عنه الناس يغف  شه  ذا » عنان، تال: 

 وأنللللا عمللللي ي فلللع أن وأحللل  العللللالمين، رب إلللل  اۡلعملللال فيللله   فلللع

أ ذذه كذذان يصذذوإ اإلمنذذين  وذذلل هللا اليذذه وسذذلم. كمذذا وذذح انذذه (180)«صللائ 

اذذن سذذر  (181)وال مذذيس كذذن كذذو أسذذنوع، وفذذي بعذذض األحا يذذث أ ذذه سذذئو

 رب عل  اۡلعمال فيهما  ع ض ي مان ذانك»الحر، الل وياكاما فقال: 

فالصذياإ يقذرف العنذد كذن . «صلائ  وأنلا عمللي، يع ض أن وأح  ،نالعالمي

 ، ويجعله أدًا  ستجابة  اوته وتقنو امله.سنحا ه وتعاللهللا 

الذذل كثذذرل الصذذياإ فذذي  ذذار  وذذلل هللا اليذذه وسذذلمكذذن دنذذا حذذر، الننذذي 

 عنان، الذي يرنو الناس انه بين رجب الشذار الحذراإ وبذين ركضذان الشذار 

                                        

 ل نقلل ل حتلل  يصل   كللان»و  او : و ذ  الحذذديث الذذي رواه الن ذذاري، وكسذذلم، وأبذ (178)

« المنتقذذل كذذن كتذذاف التر يذذب والترديذذب». «...  يصلل   ل: نقلل ل حتلل  ويفطلل  يفطلل ،

 (.532(، الحديث )1/318)

فلعو المرا  باا: أ ذه لذم ي ذن يوافذب الذل وذياإ  ذار كاكذو ع  ركضذان، أكذا  يذره  (179)

، 124القرضذاوي )، للشذي « فقذه الصذياإ »فربما أتمه، وربمذا أفطذر بعضذه، وا ظذر: 

125.) 

 (.531(، الحديث )1/318« )المنتقل كن كتاف التر يب والترديب»رواه النسائي  (180)

(، والنسذذائي 2436فذذي حذذديث رواه أبذذو  او  ) رضذذي هللا انذذهسذذيله أسذذاكة بذذن تيذذد  (181)

(4/201 ،202.) 
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رع فيذذه الصذذياإ، الم ذذرإ،  ذذار القذذربن، وكذذن دنذذا جذذاء فضذذو  ذذعنان أ ذذه يشذذ

والذذل كذذن فاتذذه  ذذيء كذذن ركضذذان، كذذين كذذان كريًضذذا أو كسذذافًرا، أو كا ذذس 

اكرأل فاتاا  يء بح م الدورل الشارية في ركضذان، الياذا أن تتذدارك تنذو أن 

 ييتي ركضان القا إ.

يسيل كثير كن الناس: دو يجذوت تضذاء كذا فذات اإل سذان كذن ركضذان فذي 

تذذد تضذذل كذذا فاتذذه خذذال اشذذرل أ ذذار  ، وعذا لذذم ي ذذن(182) ذذعنان؟  عذذم يجذذوت

كاضية، فعليه أن يتدارك األكر، ويقضي كا فاته في  ار  عنان، فذإن أحذدًا   

يضمن امره، وعن أحدًا   يضذمن وذحته، فالصذحيح تذد يمذرض، والحذي تذد 

 يموت، بو كو اكر  وكو  نس ذائقة الموت.

ت أحا يذث دذا دو  ار  عنان، أكا كا جاء ان ليلة النصذف كنذه، فقذد ور 

ر دا بعض العلماء جميعًا، وتالوا: لم يصح فياذا  ذيء، كاإلكذاإ ابذن الجذوتي 

واإلكاإ ابن العربي، ودناك كن حسن بعض أحا يثاا، كحذديث كعذاذ بذن جنذو: 

 خلقله، لجميلع فيغفل  شلعبان، ملن النصلف ليلة خلقه جميع إل  هللا يطلع»

 . (183)«مشاحن أو لمش   إل

حمة وكرنذرل، ينظذر علذيام  ظذرل كرنذرل واطذف، يطلا هللا اليام ا،اع ر

و ظرل علل ال لق جميعًذا  ائذم، ودذو   يرنذو اذنام ،رفذة اذين، و  ينذاإ اذن 

                                        

 - 1/340« )فتذاوي كعاوذرل»أجاف الشي  القرضاوي ان دذا الس ال بالتنصيو في  (182)

341.) 

، ورجالامذذذذا مقذذذات، وابذذذن حنذذذان فذذذذي «األوسذذذت»و «ال نيذذذر»رواه الطنرا ذذذي فذذذي  (183)

(، 319 - 1/318« )المنتقذذذل كذذذن كتذذذاف التر يذذذب والترديذذذب»، وا ظذذذر: «وذذذحيحه»

 (.533الحديث )
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 انا ه، ع ما النظر دنا واإل،اع دنا، ا،اع رحمة وكرنرل واناية خاوة.

يطلذذا الذذيام دذذذه الليلذذة فيرنذذر لجميذذا خلقذذه ع  لمشذذرك أو كشذذاحن، أكذذا 

َ  إ نَّ }لل: المشذذرك فقذذد تذذال تعذذا لل ُ  لَ  ٱلِلَّ لل ُ  ب لله   يُۡشللَ  َ  أَن يَۡغف  للكَ  دُونَ  َمللا َويَۡغف  ل 
 ل َمللن ذََٰ

، وأكذذا المشذذاحن فاذذو الذذذي ت ذذون بينذذه وبذذين أخيذذه المسذذلم [116: ]النسذذاء {يََشللآَٰءُ 

 حناء، خصوكة، اداول، تطيعة، جنذول، دذذا يحذرإ كذن المرنذرل، يحذرإ كناذا 

 في كو أسنوع.

ويوإ ال ميس، أو ليلة اإلمنين وليلة ال ميس، حيث يرنذر هللا في يوإ اإلمنين 

تعالل لجميا خلقه ع  كن كا ذس بينذه وبذين أخيذه  ذحناء فيقذول: أ ظذروا دذذين 

حتذذذل يصذذذطلحا ... ا ظذذذروا دذذذذين حتذذذل يصذذذطلحا ... أ ظذذذروا دذذذذين حتذذذل 

 . (184)يصطلحا

د ذذذا فذذي الموسذذم األسذذنواي، مذذم يذذيتي د ذذذا فذذي  ذذار  ذذعنان فذذي ليلذذة 

لنصذذف، أي أن أبذذواف المرنذذرل كووذذدل، كرنلذذة أكذذاإ دذذ  ء الذذذين لذذم يصذذنوا ا

تلذذوبام كذذن األحقذذا ، دذذ  ء الذذذين لذذم يعرفذذوا كعنذذل الصذذناء والنقذذاء، الذذذين   

ن نَا لَنَا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا}يداون باذا الدااء:  ۡخَ َٰ ينَ  َوۡل   ن   َسلبَقُ نَا ٱلَّي  يَمَٰ  ف لي  َۡجعَل ۡ  َولَ  ب لٱۡۡل 

ِ    نَاقُلُ ب   ينَ  غ  َٰٓ  َءاَمنُ ا   ل  لَّي  ي    َرُءو    إ نَّكَ  َربَّنَا ح   .[10: ]الحشر {رَّ

                                        

 ثنليناۡل يل   الجنلة أبل اب  فتح»ع ارل علل الحديث الذي رواه كسلم ان أبي دريرل:  (184)

ًِ  إل شيتًا، باه يش   ل عب  ل   فيغف  والخمي ،  شلحناء، أخيله وبلين بينله كانل  رج

يعنذي أخرودمذا، تذال  «يصلطلحا حتل  هيين انظ وا يصطلحا، حت  هيين انظ وا: فيقال

 وذلل هللا اليذه وسذلمأبو  او : عذا كا س الاجرل هلل فلذيس كذن دذذا فذي  ذيء، فذإن الننذي 

« المنتقذذل»دجذذر بعذذض  سذذائه أربعذذين يوًكذذا، وابذذن امذذر دجذذر ابنًذذا لذذه علذذل أن كذذات. 

 (.1666(، الحديث )730 - 2/729للقرضاوي: )
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ساكة الصدر كن الضرائن واألحقا  أكر أساسي في اإلساإ فاإلساإ يقذيم 

حيال الناس الل أكرين: الل أن يحسذنوا وذلتام بذربام الذذي خلقاذم فسذوادم، 

والذذل أن يحسذذنوا الصذذلة بذذين بعضذذام وبعذذض، بحيذذث تقذذوإ الذذل األخذذول ... 

َٰٓ  َويُلۡؤث ُ ونَ  ...}الل المحنة، عن لم تقذم الذل اإليثذار:  له  ۡ  َعلَل َٰ ل ۡ  َكلانَ  َولَلۡ   أَنفُس   ب ه 

. كما كان الصذحابة رضذوان هللا الذيام، وعن لذم تقذم الذل [9: ]الحشر {َخَصاَصة

 ۡلخيله يحل  حتل  أح ك  يؤمن ل»دذا المعنل العظيم الذي جاء في الحديث: 

عن لم تقم الل دذا وذاك، فلتقم الل سذاكة الصذدر كذن  (185)«لنفسه يح  ما

الحقد، كن الضرينة، كن الرو، كن الحسد والنرضذاء،  اء األكذم كذن تنلنذا، كمذا 

 هلللي والبغضلللاء الحسللل : قلللبل   اۡلمللل  داء إللللي   دب»جذذذاء فذذذي الحذذذديث: 

 . (186)«ال ين  حلق ول ن الشع ،  حلق أق ل ل الحالقة،

وحذر ا، فلماذا يعي  النذاس ... لمذاذا  اليه وسلم ولل هللاد ذا المنا النني 

يصذذنحون ويمسذذون ويضذذحون، وتلذذوبام كليئذذة باذذذه األكذذراض؟ باذذذه األوبئذذة 

النتاكذذة التذذي تعمذذو فذذي تلذذوف النذذاس وأرواحاذذم أكثذذر كمذذا تعمذذو األكذذراض 

 واألوبئة الحسية باألجسا ؟ ع اا  اء األكم ...  اء المجتمعات.

 سان  قيًا وذافيًا! اذاإ يتنذا ض النذاس؟ ... الذل أ  كا أجمو أن يعي  اإل

الذذد يا؟ وهللا عن الذذد يا ألدذذون كذذن أن يتقاتذذو الياذذا النذذاس، الذذد يا تسذذعك وتسذذا 

                                        

(، 2/514« )المنتقذذل» رضذذي هللا انذذهرواه الن ذذاري، وكسذذلم و يردمذذا اذذن أ ذذس  (185)

 (.998الحديث )

باذا، وذكذره الايثمذي أخرجه أحمد والتركذي، وعسنا ه ضعيف، ل ن له  وادد يتقذوى  (186)

 « ذرا السذنة»(، و سنه النزار، وتال المنذري: سنده جيذد، ا ظذر: 8/30) «المجما»في 

المنتقذذل كذذن »(، و3538(، الحذذديث )13/117للنرذذوي بتحقيذذق الشذذاوي  واألر ذذاؤو، )

 (.1615(، الحديث )2/716« )كتاف التر يب والترديب
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 أخاك، فلماذا تضيق كا وسا هللا؟ لن ييكو أحد رتتك، كما لن تيكو رتق أحد.

ااإ يتحاسد الناس؟ ... الل الذد يا؟ ودذي   تذزن انذد هللا جنذاا بعوضذة! 

 فليس  عري الل أن جزء كن جناا النعوضة يتقاتلون ويتنا ضون؟

ييتي اإلمنذين ويذيتي ال مذيس، وتذيتي الجمذا واأل ذار، ويذيتي النصذف كذن 

 عنان، وييتي ركضان، واألحقا  كما دذي، يرنذر هللا لمذن يشذاء أن يرنذر لاذم، 

إ ول نه ي خر أدو الحقد كمذا دذم، أدذو الحسذد والنرضذاء الذذين   تصذنل األيذا

سرائردم، الذين   تنقي األحذدا، ضذمائردم   يتسذاكحون ...   يعنذون ...   

بُّ نَ  أَلَ }يرنرون  ُ  يَۡغف  َ  أَن  ُح   . [22: ]النور ...{ لَ ُ ۡ  ٱلِلَّ

الذذين أ ذااوا اإلفذك  - كثذو كسذطح و يذره - لما فعو كا فعو بعذض النذاس

ا، وتذالوا فياذا أسذوأ كذا يقذال اذن اكذرأل رضي هللا اناذان أإ الم كنين اائشة 

أ ذه لذن  رضذي هللا انذهانينة ،ادرل كذن بيذس أكذرإ خلذق هللا، حلذف أبذو ب ذر 

يعطذذف الذذل دذذ  ء ... لذذن ينذذالام  ذذيء كذذن فضذذله ورفذذده، وتذذد كذذان يعطذذيام 

ويو دم وينست يده عليام، ول ذنام تذابلوا المعذروا بذالن ران، وتذابلوا باإلسذاءل 

ربن  ذذزل يعلذذم المسذذلمين كذذا دذذو أاظذذم كذذن  ذذو الننذذوس، اإلحسذذان، ول ذذن القذذ

و ضب القلوف،  زل يرتقي بمستوى الم كنين، فذا يننرذي أن ينذزل أبذو ب ذر 

علذذل دذذذا الحضذذيض، وأن يعاكذذو النذذاس بمثذذو أامذذالام، وجذذاء فذذي ذلذذك تولذذه 

لُلل ا   يَۡأ َلل    }َولَ تعذذالل:  للن ُ ۡ  ٱۡلفَۡضلل    أُو  ا   أَن َوٱلسَّللعَة   م  لليأُ  يُۡؤ ُلل َٰٓ ل  ينَ  ٱۡلقُۡ بَلل َٰ  و  لل    َوٱۡلَمَسَٰ

ينَ  لل   ج   َوۡليَۡصللفَُح َٰٓ  َوۡليَۡعفُلل ا   ٱلِلَّ    َسللب ي    ف للي َوٱۡلُمَهَٰ
بُّلل نَ  أَلَ  ا   لل َ  أَن  ُح  ُ  يَۡغف  ُ  لَُ للۡ    ٱلِلَّ  َوٱلِلَّ

ي  { َغفُ ر   ح  : رضي هللا انذه، فلما  زلس ا ية تال أبو ب ر الصديق [22: ]النور رَّ

 هللا لنا. بلل  حب أن يرنر
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دذا  رس يننري أن  تعلمه كن ليلذة النصذف كذن  ذعنان، وكذن يذوإ اإلمنذين 

وال ميس، حيث يرنر هللا تعالل ل ذو انذد   يشذرك بذاهلل  ذيئًا ع  اكذرًءا كا ذس 

 بينه وبين أخيه  حناء.

 رءوسللله  فللل ق صلللِ ه    فلللع ل ثِثلللة»جذذذاء فذذذي الحذذذديث ا خذذذر: 

 يَۡصلعَ ُ  إ لَۡيله  }ا ترتنذا و  تصذعد علذل هللا كناية ان اذدإ تنولاذا، فذ (187)«شبً ا

لل ُ  للل حُ  َوٱۡلعََملل ُ  ٱلطَّي  لل ُ  ٱۡلَ ل 
، ول ذذن دنذذاك أامذذاً  تذذر  الذذل [10: ]فذذا،ر {يَۡ فَعُلله ٱلصََّٰ

أوذحاباا فذا تعلذو، دنذاك  ذيء يجذذباا علذل األرض، أل اذا كذن جذنس ،يناذا 

... كت اوذمان، كتقا،عذان « وأخذوان كتصذاركان»كلومة، كن دذ  ء الثامذة: 

 فا ظروا كم ي سر اإل سان ب صوكته ... بعداوته.

لم يرخ  لنا الشارع ع  في مامة أياإ، تنطنذك فياذا مذورل الرضذب، حينمذا 

 ليلال، ثلِث فل ق أخلاۦ يهجل  أن لمسلل  يحل  ل»: ولل هللا اليه وسذلمتال 

 . (188)«بالسِ  يب أ الي  وخي هما هيا، ويع ض هيا فيع ض يلتقيان

ييت في ليلة النصف كن  عنان ت صيصاا بقياإ، و  ت صذي   اذارك لم 

بصياإ، و  ت صيصاا بذدااء خذا،، ووذلوات خاوذة، كذالتي رأينذا النذاس 

 ينعلو اا.

                                        

 ظذر تعليذق الشذي  القرضذاوي الذل ، وا«وذحيحه»رواه ابن كاجذه، وابذن حنذان فذي  (187)

(. 229(، الحذديث )1/182« )المنتقل كذن كتذاف التر يذب والترديذب»الحديث في كتابه 

 سلاخط، عليهلا وزوجهلا با ل  وامل أة كلاره ن، لله وهل  ق ًملا أ  رج »وتتمة الحديث: 

 .«متصارمان وأخ ان

المنتقذذل كذذن كتذذاف التر يذذب »رواه كالذذك والن ذذاري، وكسذذلم، والتركذذذي، وأبذذو  او   (188)

 (.1661(، الحديث )729 - 2/728« )والترديب
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رأينذذا النذذاس كذذن تذذديم ي صذذون دذذذه الليلذذة بالقيذذاإ، و اذذارك بالصذذياإ، ولذذم 

درًكا يصح في ذلك حديث، و  يجوت أن ت ون األحا يث الضذعينة والواديذة كذ

لمثو دذه األامال والتعندات، فإن األوذو فذي العنذا ل المنذا ع  كذا جذاء الذن  

الصحيح الصريح باإلذن به، حتل   يشرع الناس في الدين كا لم يذيذن بذه هللا، 

 ف و كحدمة بداة وكو بداة ضالة.

كنذذذس أرى النذذذاس فذذذي وذذذررى يحتنلذذذذون بليلذذذة النصذذذف كذذذن  ذذذذعنان، 

المواسذم اإلسذاكية، يذذبحون فياذا الذذبائح، ويجتمعذون ويعتنرو اا كوسًما كذن 

وليس لاذا أوذو، مذم يصذلون ركعتذين بنيذة « يس»في المساجد يقرأون سورل 

،ذذول العمذذر! وركعتذذين أخذذرين بنيذذة الرنذذل اذذن النذذاس! ويقذذرأون  اذذاء كليئًذذا 

، فنيذذذه: اللاذذذم عن كنذذذس كتنتنذذذي انذذذدك فذذذي أإ ال تذذذاف  ذذذقيًا أو (189)بالتنذذذاتض

كطذرو ًا أو كقتذًرا الذي فذي الذرتق، فذاكح اللاذم بنضذلك  ذقاوتي، كحروًكا أو 

وحركا ي و،ر ي، وعتتار رتتي، وامنتني اندك في أإ ال تاف سعيدًا كرتوتًذا 

كوفقًا لل يرات كلاذا، فإ ذك تلذس وتولذك الحذق فذي كتابذك المنذزل والذل لسذان 

ُ ٱ }يَۡمُح ا   نيك المرسو:  ن َ  َويُۡثب ُ    يََشآَٰءُ  َما لِلَّ تََٰ    أُ ُّ  ۦُ َٰٓ َوع   . [39: ]الراد {ٱۡل  

ُ ٱ }يَۡمُحل ا  ودذا كاإ ينقض بخره أوله، أل ه يقول:  نل َۦُ َٰٓ  َويُۡثب لُ    يََشلآَٰءُ  َملا لِلَّ  َوع 

لل    أُ ُّ  تََٰ عن »أي أن أإ ال تذذاف   كحذذو فياذذا و  عمنذذات، وفذذي األول يقذذول:  {ٱۡل  

كيذذف « نضذذلك  ذذقاوتيكنذذس كتنتنذذي انذذدك فذذي أإ ال تذذاف  ذذقيًا. فذذاكح اللاذذم ب

يستقيم دذذا ال ذاإ؟! وأي  اذاء دذذا الذذي يقذول فيذه: عن كنذس فعلذس كذذا فذاكح 

أكر ذا عذا  او ذا أن  جذزإ  ولل هللا اليذه وسذلمكذا، أو افعو كذا، كا أن النني 

                                        

ارض الشي  القرضاوي لاذا الدااء وبين بطا ه وتناتضه بالتنصذيو فذي فتذويين لذه  (189)

 (.383 - 1/379« )فتاوي كعاورل»في كتاف 
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 إن ارحمنلي اللهل  شلت ، إن للي اغفل  اللهل : أحل ك  يق  ل»المسيلة فقال: 

 م ل ۦ ل يشلاء ملا يفعل  فِنله مسلألته ليعز  شت ، إن ارزقني الله  شت ،

،   يننري أن  قول: عن  ئس ... عن كنذس كتنتنذي،  ، تذو اللاذم ا نذر (190)«له

 لي وارحمني واجعلني كن السعداء.

وفي دذا الدااء أيًضا يقول القائو: علاذي بذالتجلي األاظذم فذي ليلذة النصذف 

إ، ودذذا خطذي، فالليلذة كن  عنان الم رإ، التي ينذرق فياذا كذو أكذر ح ذيم وينذر

: «الذدخان»التي ينرق فياا كو أكذر ح ذيم دذي ليلذة القذدر كمذا جذاء فذي سذورل 

هُ  إ نَّآَٰ } َ َكة    لَۡيلَة   ف ي أَنَزۡلنََٰ بََٰ ينَ  ُكنَّلا إ نَّا مُّ ر  لي    أَۡمل    ُكل ُّ  يُۡفلَ قُ  ف يَهلا 3 ُمنلي  ا 4 َح   لنۡ  أَۡمل    م  

  َٰٓ نَا ن   ل ينَ  ُكنَّا إ نَّا ع  ، والليلذة التذي أ ذزل فياذا القذربن دذي  نذس [5 - 3: ]الذدخان {ُمۡ س 

هُ  إ نَّآَٰ }الليلة التي تال فياا:  ودذي بذالن  واإلجمذاع  [1: ]القدر {ٱۡلقَۡ ر   لَۡيلَة   ف ي أَنَزۡلنََٰ

لَ  ٱلَّي  َٰٓ  َرَمَضانَ  َشۡه ُ }في  ار ركضان، كما تال تعالل:   ىُهل    ٱۡلقُلۡ َءانُ  ف يله   أُنلز 

نَ  َوبَي  نََٰ    ل  لنَّاس   { ٱۡلُه َىَٰ  م    . [185: ]النقرل َوٱۡلفُۡ قَان 

كا أحوجنا علل أن  داو هللا تعالل في كو وتس، ول ذن  ذداوه بالمذيمور اذن 

، و داوه بما ور  به القربن، وكا أكثذر كذا ور  ولل هللا اليه وسلمرسول هللا 

ك ذذواتيم فذذي القذذربن كذذن أ ايذذة تنشذذرا باذذا الصذذدور، وتطمذذئن باذذا القلذذوف، 

سذذذورل النقذذذرل، وخذذذواتيم سذذذورل بل امذذذران، وأ ايذذذة األ نيذذذاء و يذذذردم كذذذن 

 الم كنين والربا يين في القربن.

لم ير  في ليلة النصف كن  عنان ت صيصاا بشذيء كذن دذذا، كذو كذا ور  

                                        

للنرذذذوي بتحقيذذذق الشذذذاوي  «  ذذذرا السذذذنة»كتنذذذق اليذذذه كذذذن حذذذديث أبذذذي دريذذذرل  (190)

 (.1392(، الحديث )5/193) واألر اؤو،:
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ان  صف  عنان حا مة اظيمة جرت فيه في السنة الثا ية كن الاجذرل، ودذي 

ل ال عنذة المشذرفة، كذن المسذجد األتصذل علذل تحويو القنلة كن بيس المقدس علذ

، فقذد كذان وذلل هللا اليذه وسذلمالمسجد الحراإ، وكا ذس دذذه أكنيذة رسذول هللا 

تنو ذلك يصلي علل بيس المقدس كما كان األ نياء تنله يصلون، وكان ودذو فذي 

ك ذة يحذاول أن يجمذذا بذين األكذرين، ف ذذان يصذلي بذين الذذركعتين: بذين الحجذذر 

اليما ي، فت ون ال عنة أكاكه وي ون أيًضا بيس المقذدس أكاكذه، األسو  والركن 

ول نه تعذر اليه ذلك حينما داجر علل المدينذة، ف ذان يتمنذل كذن تلنذه أن يوجذه 

وذلل هللا علل تنلة أبيه عبذراديم، بذا ي النيذس ورافعذه، وابنذه عسذماايو، والننذي 

لَّللةَ  ٱ َّب للعۡ  أَن   إ لَۡيللكَ  أَۡوَحۡينَللآَٰ  ثُلل َّ }وار، كلذذة عبذذراديم وكتنعاذذا  اليذذه وسذذلم ه ي َ  م   إ ۡبللَ َٰ

 .[123: ]النحو ا{َحن يف  

كان يتمنذل ذلذك وينتظذر الذوحي، وينظذر علذل السذماء  ون أن ينطذق لسذا ه 

، حتذل ديذي هللا لذه كذا أحذب ورضذل، و ذزل سنحا ه وتعاللبشيء، أ بًا كا هللا 

كَ   َقَلُّ َ  نََ ىَٰ  }قَ ۡ في ذلك توله تعالل:   ...{ َها َۡ َضلىَٰ  ق ۡبلَلة   فَلَنَُ ل  يَنَّكَ  آَٰء   ٱلسَّمَ  ف ي َوۡجه 

ا ظذذروا علذذل دذذذا الحذذب: حقذذق لذذه كذذا يرضذذاه فذذي الذذد يا، وواذذده  [144: ]النقذذرل

بإاطاء كا يرضاه في ا خرل، ا ظذروا علذل دذذه العنذارل النديذة فذي بيذة أخذرى 

يللكَ  َولََسللۡ  َ }حيذذث تذذال لذذه:  َٰٓ  َربُّللكَ  يُۡعط   ...}، ودنذذا تذذال لذذه: [5: ]الضذذحل {فَتَۡ َضلل َٰ

 فََ لُّلل ا   ُكنللتُ ۡ  َمللا َوَحۡيلل ُ  ٱۡلَحللَ ا     ٱۡلَمۡسللج     َشللۡط َ  َوۡجَهللكَ  فَللَ ل    َها   َۡ َضللىَٰ  ق ۡبلَللة   فَلَنَُ ل  يَنَّللكَ 

ينَ  َوإ نَّ  َشۡطَ ۦُ    ُوُج َه ُ ۡ  تََٰ َ  أُو ُ ا   ٱلَّي  لن ٱۡلَحلقُّ  أَنَّهُ  لَيَۡعلَُم نَ  ٱۡل   لۡ    م  ب  ه  ُ  َوَملا رَّ ف ل    ٱلِلَّ
 ب غََٰ

للا ، وجاذذه علذذل القنلذذة التذذي كذذان يتمنادذذا ... علذذل النيذذس [144: ]النقذذرل {يَۡعَملُلل نَ  َعمَّ

 الحراإ ... علل تنلة عبراديم سسس.

ودنا مارت ضجة، أماردا الياو  في المدينة، أتذاكوا الذد يا ولذم يقعذدودا: عن 
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لذل ال عنذة وكذان كذن تنذو كحمدًا له كو يوإ رأي، وكذو يذوإ تنلذة، كيذف اتجذه ع

يتجه علل بيس المقدس؟ عن كان كا كضل با،ًا فإن وال كن وذلل تنذو ذلذك 

ضائعة، وعن كان حقًا ف يذف  يذر دذذا الحذق اليذوإ؟ و ذزل القذربن ال ذريم يذر  

الل د  ء،  زلس بيات كثيرل تماد لاذا األكر، وتقرر أوً  حق هللا تعذالل فذي 

للنۡ  نَنَسللخۡ  َمللا}يذذات، كمذذا تذذال تعذذالل:  سذذ  كذذا يشذذاء كذذن األح ذذاإ وا   أَۡو  َءايَللة   م 

َها ۡنَهآَٰ  ب َخۡي    نَۡأت   نُنس  ۡثل َهآَٰ   أَۡو  م   َ  أَنَّ   َۡعلَ ۡ  أَلَ ۡ  م  ي    َشۡيء   ُك     َعلَ َٰ  ٱلِلَّ  .[106: ]النقرل {قَ  

مم كن  احية أخرى حملس الذل دذ  ء السذنااء الذذين ينتاذزون أي فروذة 

ختاق األتاويذو بذا الذم و  بينذة، ور ت الذيام فذيفحمتام، إلمارل الشناات وا

نَ  ٱلسُّفََهآَٰءُ  َسيَقُ لُ }تال تعالل:   قُل  َعلَۡيَهلا   َكلانُ ا   ٱلَّت لي ق ۡبلَت ه  ُ  َعن ُه ۡ ىَٰ َولَّ  َما ٱلنَّاس   م 

  َّ قُ  لِل   ُب   ٱۡلَمۡش   ط   إ لَ َٰ  يََشآَٰءُ  َمن يَۡه    َوٱۡلَمۡغ   لَ َٰ ۡسلتَق ي    ص  ، المشذرق [142: ]النقذرل {مُّ

والمرذذرف هلل ... الجاذذات كلاذذا هلل تسذذتوي وذذ رل بيذذس المقذذدس أو ال عنذذة فذذي 

، هللا دو الذي ي ص  وييكر، وع  فالجاذات كسذتوية، از وجوك ة، كلاا هلل 

َّ  }كما تال تعالل في  نس السذورل:  قُ  َولِل  ُب   ٱۡلَمۡشل    ۡجلهُ وَ  فَلثَ َّ   َُ لُّل ا   فَأَۡينََملا َوٱۡلَمۡغل  

فاو سنحا ه كن حقه أن ي ص  الجاة التذي يريذددا ويحناذا  [155: ]النقرل {ٱلِلَّ  

ط   إ لَل َٰ  يََشلآَٰءُ  َملن يَۡه   }ل لقه  لَ َٰ ۡسلتَق ي    ص  ، وتذد دذدى دذذه ا كذة [142: ]النقذرل {مُّ

علذذل أحسذذن الجاذذات، اختذذار لاذذم أفضذذو األكذذاكن ... أول بيذذس وضذذا للنذذاس 

كتعلقين بيبي األ نياء عبراديم سسس، وليجد وا كلته فذي ليتجاوا عليه، ولي و وا 

 التوحيد وكحاربة األومان واألوناإ.

ل كَ وكن دنذا ذكذر القذربن دذذه الوسذطية ... وسذطية دذذه ا كذة 
 َجعَۡللنََٰ ُ ۡ  }َوَكليََٰ

ة   ا أُمَّ ُسل لُ  َويَُ ل نَ  ٱلنَّلاس   َعلَل  ُشلَه َآَٰءَ  ل  تَُ  نُ ا   َوَسط  : ]النقذرل {... اي   َشله   َعلَلۡي ُ ۡ  ٱل َّ

فام وست في كو  يء: فذي ا اتقذا ، وفذي التعنذد، وفذي األخذاق، وفذي  [143
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السذذلوك، وفذذي التشذذريا، حتذذل القنلذذة يقذذول اناذذا العلمذذاء والنذذاحثون اليذذوإ: عن 

ال عنذذة النيذذس الحذذراإ تعتنذذر وسذذت العذذالم، وسذذت الذذدائرل، كركذذز الذذدائرل، سذذرل 

 مال الدين.العالم، د ذا أمنس األستاذ حسين ك

أكذا لمذذاذا كا ذذس ال عنذذة ما يًذذا وبيذذس المقذذدس أوً ، فاذذذا سذذر ا بذذتاء، ولاذذذا 

لنَۡعلَ َ  إ لَّ  َعلَۡيَهلآَٰ  ُكنل َ  ٱلَّت لي ٱۡلق ۡبلَةَ  َجعَۡلنَا َوَما}يقول القربن:  َّب لعُ  َملن ل  ُسل لَ  يَت لن ٱل َّ مَّ  م 

 . [143: ]النقرل {َعق بَۡيه   َعلَ َٰ  يَنقَل  ُ 

  بد كن اكتحان كما حد، في اإلسراء والمعذراج،   بذد كذن تنقيذة الصذف 

تنذذو كرحلذذة الجاذذا  المقنلذذة التذذي يواجذذه المسذذلمون فياذذا أاذذداء كثذذًرا: الجناذذة 

الومنيذذة، والجناذذة الياو يذذة، والجناذذة النصذذرا ية، والجناذذة المجوسذذية، وجناذذة 

، فذذا بذذد كذذن المنذافقين،   بذذد كذذن وذذف كذذ كن كتماسذك كالننيذذان المروذذو،

َّب عُ  َمن ل نَۡعلَ َ }اكتحان يميز هللا فيه ال نيث كن الطيب  ُس لَ  يَت مَّن ٱل َّ  َعلَل َٰ  يَنقَل  ُ  م 

الم كن يقذول: سذمعنا وأ،عنذا، والمذبذذف ينقلذب الذل اقنيذه أل  ذل  ...{ َعق بَۡيله  

  يء، فاذا   خير فيه.

ينَ  َعلَ  إ لَّ  لََ ب يَ ةً  َكانَۡ   َوإ ن ...} ُ  َه َى ٱلَّي  كذان دذذا التحويذو  [143: ]النقذرل {ٱلِلَّ

 اتًا بما وحنه كذن تااويذو، ول ذن الذذين دذدادم هللا باإليمذان اسذتقنلوه بننذوس 

 .سنحا ه وتعاللكطمئنة، وارفوا أن دذا كن حق هللا 

ُ  َكانَ  َوَما} يعَ  ٱلِلَّ نَ ُۡ    ل يُض  َ  إ نَّ  إ يَمَٰ { لَلَ ُءو    ب ٱلنَّلاس   ٱلِلَّ لي   ح  الذذين  [143: ]النقذرل رَّ

ولوا تنو ذلك  حو بيس المقذدس لذم تضذا وذاتام، وذاتام كا ذس وذحيحة 

في وتتاا، ولو ولوا بعد دذه ا ية علذل بيذس المقذدس لنطلذس وذلتام، ألن كذو 

 ح م وحيح في وتته، فإذا  س  فا يجوت أن يعمو به.
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كذذور كلاذذا دذذو وذذدق بعذذد ذلذذك أن الماذذم فذذي األ سذذنحا ه وتعذذاللمذم بذذين هللا 

التوجه علل هللا، النر الحقيقي دو بر العقيدل وبر ال لق وبذر السذلوك، ولاذذا ر  

  َُ لُّلل ا   أَن ٱۡلب ل َّ  لَّللۡي َ }الذل الياذو  الذذذين يقنذون انذد الرسذذوإ والشذ ليات بقولذه: 

ق   ق بَ َ  ُوُج َه ُ ۡ  ب   ٱۡلَمۡش   نَّ َولََٰ }كا سر دذه الضجة  [177: ]النقرل {َوٱۡلَمۡغ    َملنۡ  ٱۡلب  َّ    

لل    َوٱۡليَللۡ     ب للٱلِلَّ   َءاَمللنَ  ت َ للة   ٱۡۡلَٰٓخ 
َٰٓ لل    َوٱۡلَملََٰ تََٰ  ذَو   ُحب  لله   َعلَلل َٰ  لَ اٱۡلَملل َوَءا َلل  نَ  َۧوٱلنَّب للي    َوٱۡل  

َملل َٰ  ٱۡلقُۡ بَلل َٰ  ََٰ ينَ  َوٱۡليَت لل   للآَٰئ ل ينَ  ٱلسَّللب ي    َوٱۡبللنَ  َوٱۡلَمَسَٰ قَللاب   َوف للي َوٱلسَّ ةَ  َوأَقَللا َ  ٱل    لللَ َٰ  ٱلصَّ

ةَ  َوَءا َلل  َكلل َٰ ه  ۡ  َوٱۡلُم فُلل نَ  ٱلزَّ   إ ذَا ب عَۡهلل  
َهلل ُوا   ينَ  َعَٰ للب   

آَٰء   ٱۡلبَۡأَسللآَٰء   ف للي َوٱلصََّٰ لل َّ  َوٱلضَّ

ينَ  ت كَ  ٱۡلبَۡأس    َوح 
َٰٓ لََٰ ينَ  أُو    ٱلَّي 

ت كَ  َص َقُ ا  
َٰٓ لََٰ  . [177: ]النقرل {ٱۡلُمتَّقُ نَ  هُ ُ  َوأُو 

أن يرتتنا بر العقيدل، وبر العنذا ل، وبذر األخذاق،  سنحا ه وتعالل سيل هللا 

 وبر السلوك، ع ه سميا تريب، ا اوا رب م يستجب ل م.

 ال طنة الثا ية:

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

عن دموكنا  حن المسلمين كثيرل وكصائننا  تل، و   دري كا الم ذرج كذن 

ا ل و السااإ، ل و الننال، تنو ذنا دذه المصائب التي تتوار  الينا؟ أونحنا ددفً 

 كن كو جا ب.

القوى ال نرى تضذربنا اذن يمذين و ذمال، وكذن  ذرق و ذرف، الشذيواية 

كتمثلذذة فذذي روسذذيا تضذذربنا فذذي أفرا سذذتان، والرأسذذمالية كتمثلذذة فذذي أكركيذذا 

تضربنا في لينيا، والصلينية التذي يعاو اذا دذ  ء ودذ  ء تضذربنا فذي النلنذين 

كرل أخرى، وفي فلسطين، وفذي لننذان، امذن  تحذد،؟ ع اذا  كرل، وفي عريتريا

كصائب كثيرل ... ع اا بايا  تل، كا العمو؟ سنظو  ضذرف، وسذنظو  طعذن، 
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وسذذيظو أاذذداؤ ا يطمعذذون فينذذا كذذا  كنذذا كتمذذزتين ... كذذا  كنذذا كتنذذرتين، األلذذف 

كليون لن ت ون لام تذول ع  عذا اتحذدوا، ا تحذا  يقذوى القلذة، والتنذرق يضذعف 

 ل ثرل.ا

و  يم ن أن  تحد ع  عذا اتحذد ا الذل اإلسذاإ،   وحذدل لنذا بريذر اإلسذاإ، 

عذا لذذذم  تنذذذا  باإلسذذذاإ كنااًجذذذا و ذذذريعة و ظاًكذذذا لحياتنذذذا، وأساًسذذذا لوجو  ذذذا، 

سذذننترق يمينًذذا ويسذذاًرا و ذذرتًا و ربًذذا، دذذذا يذذوالي دذذ  ء ودذذذا يذذوالي أولئذذك، 

 ودذا تنلته دنا، ودذا تنلته دناك.

د القنلة الواحذدل،  ريذد أن  تجذه كلنذا علذل ال عنذة ركذز التوحيذد،  ريذد أن  ري

،  ريذد أن ي ذون كتابنذا دذو القذربن ولل هللا اليذه وسذلمي ون تائد ا رسول هللا 

ال ذريم،  ريذذد أن ت ذذون  ذريعتنا وكنااجنذذا اإلسذذاإ، باذذا وحذذده  تحذذد و صذذنح 

، سذنظو  ذدور و ذدور تول تنصر الصديق، وتردذب العذدو، وع  فذا كنجذال لنذا

كالحمار في الرحي أو الثور فذي السذاتية، والم ذان الذذي ا تاينذا عليذه دذو الذذي 

 ابتدا ا كنه.

  بذذذد كذذذن امذذذو، والعمذذذو األساسذذذي أن توحذذذد دذذذذه األكذذذة الذذذل اإليمذذذان 

، تلذتمس القذدول ولل هللا اليذه وسذلمواإلساإ، الل أن تسير خلف رسول هللا 

ذ كتذاف هللا أساًسذا لحياتاذا، و  تت ذذه كاجذوًرا، وتلتمس الاذدى والنذور، وتت ذ

لَ ب   ويقذول:  وذلل هللا اليذه وسذلمحتل   ي اوماا الننذي  ي إ نَّ  }يََٰ  ٱ ََّخليُوا   قَلۡ م 

يَا ، دذذا وحذده دذو سذنيو ال ذا،، و  سذنيو [30: ]النرتذان ا{َمۡهُجل ر   ٱۡلقُۡ َءانَ  َهَٰ

دون دذذذا لذذن تنذذتج سذذواه، دذذذا وحذذده دذذو ،ذذوق النجذذال و  ،ذذوق  يذذره، وبذذ

المذ تمرات، و  ا جتمااذذات، و  النرتيذذات، و  ا سذتن ارات، لذذن ينذذتج دذذذا 

 كله  يئًا.
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  بذذد كذذن اذذو ل حقيقيذذة علذذل هللا ... أن  ضذذا أيذذدينا فذذي يذذد هللا ... أن  نتذذزع 

األحقا  والعداوات، عن كان ضروريًا بالنسنة لألفرا ، ف يف بيحقا  الجمااذات 

ذه األحقذذا  ...  اء األكذذم ... الحالقذذة التذذي تحلذذق الذذدين وتحلذذق والذذدول؟ لمذذاذا دذذ

بد كن او ل األخذول ...   بذد كذن اذو ل الصذناء و  وذناء ع   الوجو  كله؟  

 باإليمان، و  أخول ع  باإلساإ.

اللام اجما كلمتنا الل الاذدى، وتلوبنذا الذل التقذل، و نوسذنا الذل المحنذة، 

يذر العمذو، اللاذم اجعذو يوكنذا خيذًرا كذن أكسذنا، وازائمنا الل امو ال يذر وخ

واجعذو  ذد ا خيذًرا كذذن يوكنذا، وأحسذن ااتنتنذا فذذي األكذور كلاذا، وأجر ذا كذذن 

خزي الد يا واذاف ا خرل، اللام ا صذر ا الذل أاذدائك أاذداء اإلسذاإ، اللاذم 

ا صذذذر ا الذذذل أاذذذدائك أاذذذداء اإلسذذذاإ، اللاذذذم ا صذذذر ا الذذذل أاذذذدائك أاذذذداء 

م خذدم وكن  اوردم أخذ ازيز كقتدر، و  تدع لام سذنيًا الذل اإلساإ، اللا

نَلا ف ليَٰٓ  َوإ ۡسلَ افَنَا ذُنُ بَنَلا لَنَا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا}أحد كن انا ك الم كنين   أَۡقل َاَمنَا َوثَب  لۡ   أَۡم  

ينَ  ٱۡلقَۡ     َعلَ  َوٱنُصۡ نَا ف     اللام بكين وأتم الصال. [147: امران ]بل {ٱۡلَ َٰ

* * * 
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 يوإ ا كتحان األاظم

 ال طنة األولل:

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

كلمذذا أتنلذذس كواسذذم ا كتحا ذذات، ورأيذذس الطذذاف والطالنذذات كن نذذين الذذل 

 روسذذام، كنام ذذين فذذي كذذذاكرتام، كشذذرولين بيذذوإ بت   ريذذب فيذذه، دذذو يذذوإ 

ورأيذذس  ا كتحذذان، يذذوإ ي ذذرإ المذذرء فيذذه أو ياذذان، كلمذذا رأيذذس دذذذه المواسذذم

ا  شرال والجد، وا دتماإ والحر،، وترتب دذا اليوإ بقلق وخوا، ذكر ذي 

ذلك باكتحان أكنر يرنو النذاس انذه وياملو ذه، ويضذعو ه  بذر بذا اذم، وتحذس 

 أتداكام، ذلك ا كتحان األكنر دو اكتحان يوإ القياكة.

و، اكتحا ذات الذد يا كامذا ت ذن  تائجاذا تاذون، النذاس يشذرلون باذا كذو الشذر

ينشذذرو الطالذذب وأدلذذه، ينشذذرو األبنذذاء والننذذات، وا بذذاء واألكاذذات، تنشذذرو 

األسرل كلاا باذه ا كتحا ات، وتسذر عذا كا ذس النتيجذة حسذنة، وتسذاء وت ذزن 

عذا كا س النتيجة سيئة، فنيس فرا كسرور، وبيس بخر بس  حزين، ول ذن لمذاذا 

 ي ون السرور؟ ولماذا ي ون الحزن؟

ان تذذد اجتنذذل ممذذرل اجتاذذا ه وجذذده، فمذذن حقذذه أن ينذذرا، السذرور ألن اإل سذذ

وكن حق أدله أن ينرحوا، وبخر تد جنل  تيجذة تنريطذه، فمذن  ذي ه أن يحذزن 

 وأن يساء، وكن  ين أدله كذلك.

ع  أن اكتحا ذذات ا خذذرل أ ذذد خطذذًرا، وأبقذذل وأخلذذد أمذذًرا، اكتحا ذذات الذذد يا 

ن لذه كلحذق، أن ي ذون لذه تاون، ألن ا كتحان يم ن أن يعوض، يم ن أن ي و
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  ور مان، يم ن أن يعيد السنة ويستدرك كا فات.

وذذحيح أن دنذذاك فرتًذذا بذذين السذذابقين والاحقذذين، والمتنذذوتين والمتذذيخرين، 

ول ن األكور يم ن أن تتدارك، ل ن اكتحذان ا خذرل   تذدارك فيذه، دنذاك يذوإ 

كذوردم وع ذامام،   ريب فيه، يمتحن فيه الم لنون جميعًا، اربام، واجماذم، ذ

 نذذيام وفقيذذردم، ح ذذاكام وكح وكذذودم، فاذذم جميعًذذا يمتحنذذون فذذي دذذذا اليذذوإ، 

فماذا تدكوا لاذا اليوإ، دو تراوا فام يحصذدون؟ دذو  رسذوا فاذم يجتننذون؟ 

أو فر،ذذوا واضذذااوا؟ اليذذوإ امذذو و  حسذذاف، و ذذدًا حسذذاف و  امذذو، اليذذوإ 

 ا الحصا ، وتد تال القائو: الررس و دًا اجتناء الثمرات، اليوإ الزرع و دً 

 وأبصذذذرت تذذذزرع لذذذم أ ذذذس عذا

 حاوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدًا

 

 تكذذن فذذي التنذذريت الذذل  ذذدكس

 النذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر

 

 

ودذذذا دذذو تكذذن النذذذر، الذذد يا كزراذذة ا خذذرل، فمذذن أرا  أن يحصذذد  ذذدًا 

 فليزرع اليوإ ... فليقدإ لننسه تنو أن ييتي يوإ ا كتحان، ودو يوإ      فيه.

عذا كذذان النذذاس يرشذذون فذذي اكتحذذان الذذد يا، ويتعذذاون بعضذذام الذذل اإلمذذم 

والعدوان، فليس في اكتحان ا خذرل  ذ ، ولذيس فيذه كسذاادل،   يسذااد أحذد 

أحذذدًا،   يسذذااد ا بذذن أبذذاه، و  األف ابنذذه، و  الذذزوج توجذذه، و  الصذذديق 

ِ ذَا}وديقه، كو ع سان كشرول بننسه، كما تال هللا تعالل:  ةُ  َجلآََٰءت   فَل لآَٰخَّ  33 ٱلصَّ

نۡ  ءُ ٱۡلَم ۡ  يَف  ُّ  يَۡ  َ  يه   م  ه   34 أَخ  بَت ه   35 َوأَب يله   َوأُم   لح  لۡنُه ۡ  ٱۡمل       ل ُ ل     36 َوبَن يله   َوَصَٰ  م  

 يَۡجلز   لَّ  ...}، كذو ع سذان يقذول:  نسذي  نسذي[37 - 33: ]انس {يُۡغن يه   َشۡأن   يَۡ َمت ي  

ۦ   َعن َوال     ۦ   َعن َجاز   ُه َ  َمۡ لُ د   َولَ  َولَ    .[33: ]لقمان ...{ ا  َشيۡ  َوال   

 ف يذذف واحذذدل حسذذنة كيزا ذذه يذذنق  تذذد يذذدري   لننسذذه، النجذذال يطلذذب كذذو

 والذدينار، بالذدردم لذيس التعاكذو والسذيئات، بالحسذنات الميذزان لريره؟ يمنحاا
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 الحسذذذنات اليذذذوإ ذلذذذك فذذذي الوحيذذذدل العملذذذة ول ذذذن بالذذذدو ر، و  بالريذذذال و 

 المطلقذة، النر يذة يذوإ المنر،ذة، األ ا يذة يوإ ع ه أحدًا، أحد   يننا فا والسيئات،

 ذلذك فذي لاذا وجذو    الحا يذة العوا،ذف دذه حتل األكوكة، لحت األبول، حتل

 النجال. النجال...   نسي  نسي: يقول كو اليوإ

 النلاس يحشل »تذال:  وذلل هللا اليذه وسذلمأن الننذي  «الصذحيح»فذي  جاء

) ير ك تو ين( تالس اائشة: فقلس: الرجال والنساء جميعًذا  «ف ل ع اة حفاة

األكذر أ ذد  (191)«ذللك يهمه  من أش  اۡلم »ينظر بعضام علل بعض؟ تال: 

؟ (192)كذذن أن ينظذذر بعضذذام علذذل بعذذض، كذذو كشذذرول بننسذذه، تيذذو: وكذذا  ذذرله

ۡنُه ۡ  ٱۡم      م ل ُ     }تال:   .[37: ]انس {يُۡغن يه   َشۡأن   يَۡ َمت ي   م  

أجو، كو كشرول بمصيره: أيسعد سعا ل األبد أإ يشذقل  ذقول األبذد؟ أي ذون 

كذذن أدذذو الجنذذة أإ كذذن أدذذو النذذار؟ ع ذذه يذذوإ الحسذذاف األكنذذر، يذذوإ ا كتحذذان 

األاظم، ول ن الناس في  نلة ان دذا اليوإ، الطالب المجد يعد ليذوإ ا كتحذان 

راجا وينتنذه، حتذل يجنذي الثمذرل فذي الناايذة كن أول العاإ، يجتاد ويستذكر وي

 جاًحذذا وفاًحذذا وتنوتًذذا ينشذذر بذذه ويانذذي بذذه، ول ذذن العذذاجز ال سذذان يتنذذا  نسذذه 

 دوادا، ويتمنل الل هللا األكا ي.

                                        

المنتقذذذل كذذذن كتذذذاف التر يذذذذب »رواه الن ذذذاري، وكسذذذلم، والنسذذذائي، وابذذذن كاجذذذذه  (191)

 (.2241(، الحديث )2/925« )والترديب

وذلل ا وفيذه: تذال رسذول هللا رضذي هللا اناذيشير الشي  علل حديث سو ل بنس تكعة  (192)

 «اۡلذان شلح   وبلل  العل ق، ألجمه  ق  غ ًل، ع اة حفاة الناس يبع »: هللا اليه وسلم

. «يغنيله شلأن ي متلي ملنه  امل   ل ل  النلاس شلغ »فقلس: ينصر بعضنا بعًضذا؟ فقذال: 

رواه الطنرا ذذي، ورواتذذه مقذذات. وتذذال الايثمذذي: رجالذذه رجذذال الصذذحيح  يذذر كحمذذد بذذن 

 (.2243(، الحديث )2/926« )المنتقل كن كتاف التر يب والترديب»اناس ودو مقة. 
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وكذذذلك النذذاس فذذي ا خذذرل، دنذذاك كذذن يعذذد للحسذذاف ادتذذه، كذذن يتايذذي ليذذوإ 

 ا كتحان األكنر، وكن يرنو ان دذا اليوإ.

 يا أصنا  ثِثة: والناس في ه

ونف   ي كن با خرل، يظن أ ه خلق لاذه الد يا وحددا،   ي كن بحسذاف 

و  جذذزاء و  جنذذة و   ذذار، أولئذذك دذذم المذذا يون والذذددريون والشذذيوايون 

و يذذردم كذذن الماحذذدل تذذديًما وحذذديثًا، أولئذذك الذذذين فنذذوا تصذذة الحيذذال أرحاًكذذا 

 ٱلل َّۡه ُ  إ لَّ  يُۡهل ُ نَلآَٰ  َوَملا َونَۡحيَلا نَُمل تُ ...}تدفا، وأرًضا تنلذا، و   ذيء وراء ذلذك 

 . [24: ]الجامية ...{

د ذا وجد كن تديم وحديث أ اس يظنون أن دذه الحيال دذي كذو  ذيء، دذي 

المندأ والمنتاذل، دذي األولذل وا خذرل، و   ذيء  يردذا، لمذاذا عذن كذان دذذا 

ذا السذوق؟ عذا كا ذس دذذه ال لق؟ لماذا عذن كا ذس دذذه الحيذال؟ لمذاذا ا تصذب دذ

الد يا ستنتاي و  حيال بعد ذلك ... و  بعث ... و  حساف، وتد  اذب النادذب، 

وسذذرق السذذارق، وفلذذم الظذذالم، وتتذذو القاتذذو، و،رذذل الطذذا ي، عذا كذذان كذذو 

د  ء سذتطوى وذنحاتام و  يجذاتي أحذددم بمذا امذو فذيين العذدل عذن؟ أيذن 

لذذة األرض فذذيين ادالذذة السذذماء؟ تذذد الح مذذة؟ عن بعذذض دذذ  ء تذذد فذذر كذذن ادا

دذذرف كذذن ادالذذة الذذد يا، أ  توجذذد ادالذذة أخذذرى؟ بذذو بعذذض كذذن دذذ  ء كذذن 

واضعي القوا ين وحراسذاا، حاكياذا حراكياذا! دذ  ء لذم يجذاوتوا فذي الذد يا، 

 أفا يوجد ادل؟ عذا لم ي ن دناك بخرل فا ادل.

وا ال يذذر، كيذذف يسذذوى دذذ  ء لظلمذذة الطرذذال بذذيخرين  صذذروا الحذذق، وفعلذذ

وتذذاوكوا الظلذذم، وأكذذروا بذذالمعروا، و اذذوا اذذن المن ذذر، فذذيالن الطرذذال حربًذذا 
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اليام، وساكودم سوء العذاف، فشر  كذن  ذر ، واذذف كذن اذذف، وتتذو كذن 

 تتو؟.

كا الذي يعوض د  ء اما تاسوه في الد يا فذي سذنيو الحذق والعذدل، عذا لذم 

 ت ن دناك حيال أخرى؟

لنا،ذذو والظلذذم، وعبذذا ل أدذذو الحذذق وال يذذر؟ وتذذد أينتاذذي األكذذر بنجذذال أدذذو ا

 تضل األكر. وختم ال تاف، وأسدل الستار؟؟!!

دذذذا دذذو النا،ذذو الذذذي يتنذذزه هللا تعذذالل انذذه، دذذذا دذذو العنذذث الذذذي   يليذذق 

ۡبتُ ۡ }بح مته وجاله، ولاذا يقول هللا تعالل:  ل َخلَۡقنََٰ ُ ۡ  أَنََّما أَفََحس   لَ  إ لَۡينَلا َوأَنَُّ ل ۡ  اَعبَث 

لَ  115  ُۡ َجعُ نَ  ُ ٱ فَتَعََٰ اذز ، ويقذول هللا [116 - 115: ]الم كنذون ...{ ٱۡلَحلقُّ  ٱۡلَمل لكُ  لِلَّ

ِ    بَۡينَُهَملا َوَملا َوٱۡۡلَۡرضَ  ٱلسَّلَمآَٰءَ  َخلَۡقنَا َوَما}: وجو ل ط  ل لكَ  بََٰ
ينَ  َرلنُّ  ذََٰ   ٱلَّلي 

 فََ ۡيل    َكفَلُ وا  

ينَ  نَ  َكفَُ وا   ل  لَّي  ينَ  نَۡجعَ ُ  أَ ۡ  27 ٱلنَّار   م  لُل ا   َءاَمنُل ا   ٱلَّي  لل َحَٰ    َوَعم 
ينَ  ٱلصََّٰ ل    ف لي َكٱۡلُمۡفس 

للينَ  نَۡجعَلل ُ  أَ ۡ  ٱۡۡلَۡرض   للار   ٱۡلُمتَّق  لل َ  أَ ۡ }،   وهللا   يسذذتويان [28 ،27: ]، {َكٱۡلفُجَّ  َحس 

ينَ  ينَ  نَّۡجعَلَُه ۡ  أَن ات    ٱلسَّي    ٱۡجتََ ُح ا   ٱلَّي  لُل ا   َءاَمنُ ا   َكٱلَّي  لل َحَٰ    َوَعم 
ۡحيَلاهُ ۡ  َسلَ آَٰء   ٱلصََّٰ  مَّ

ُ  َوَخلَلقَ  21 يَۡحُ ُملل نَ  َمللا َسللآَٰءَ  َوَمَملا ُُهۡ    ت   ٱلِلَّ َٰ َ للَمَٰ  ُكلل ُّ  َول تُۡجللَزىَٰ  ب للٱۡلَحق    َوٱۡۡلَۡرضَ  ٱلسَّ

 َۢ ، الحذذق الذذذي تاكذذس اليذذه [22 ،21: ]الجاميذذة {يُۡظلَُملل نَ  لَ  َوُهلل ۡ  َكَسللبَۡ   ب َمللا نَۡفلل  

السموات واألرض أ ه   بد كن جزاء اا ل،   بذد كذن أن تذوفل كذو  نذس كذا 

ۡثقَلالَ  يَۡعَمل ۡ  فََملن}كسنس وت لد فيما املس، عن خيًرا ف ير وعن  ذًرا فشذر  ة   م   ذَرَّ

ا ۡثقَالَ  يَۡعَم ۡ  َوَمن 7 يََ ۦُ  َخۡي   ة   م  ا ذَرَّ  .[8 ،7: ]الزلزلة {يََ ۦُ  َش   

ناك ادالة علاية، دناك تصا،   بد كنه، حتل أ ه ليقت  للشذال الجلحذاء د

التي   ترن لاا كن الشال القر اء، التذي ااتذدت الياذا و طحتاذا كمذا جذاء ذلذك 
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،   لة ركزية الذل أن العذدل اإللاذي اذدل  ذاكو،   (193)«وحيح كسلم»في 

 يه.يم ن أن يارف كنه أحد، تسطاس كستقيم وكيزان اا ل   جور ف

فقذال: عن لذي كملذوكين  وذلل هللا اليذه وسذلمجاء رجو كن أوذحاف الننذي 

ي ذذذبو ني، وي و ذذو ني، ويعصذذو ني، وأ ذذتمام وأضذذربام، ف يذذف أ ذذا كذذنام؟ 

 مللا يحسلل  القيامللة يلل   كللان إذا»: وذذلل هللا اليذذه وسذذلمفقذذال رسذذول هللا 

 بقلل ر إيللاه  عقابللك كللان فللِن إيللاه ، وعقابللك وكلليب  ، وعصلل   خللان  

 ذنلل به  فلل ق إيللاه  عقابللك كللان وإن عليللك، ول لللك ل كفافًللا كللان ذنلل به 

فتنحل الرجو، وجعو ياتف وين ذي، فقذال لذه رسذول  «الفض  منك ه  اقتص

ينَ  َونََضللعُ }: هللا قلل ل  قلل أ أمللا»: وذذلل هللا اليذذه وسذذلمهللا  ز   ل يَللۡ     ٱۡلق ۡسللطَ  ٱۡلَمللَ َٰ

َمللة   َِ  ٱۡلق يََٰ ۡثقَللالَ  َكللانَ  َوإ ن ا      َشلليۡ  نَۡفلل     ُۡظلَلل ُ  فَلل للنۡ  َحبَّللة   م   ب نَللا َوَكفَلل َٰ  ب َهللا   أَ َۡينَللا َخللۡ دَل   م  

ب يَن{ س  فقال الرجذو: يذا رسذول هللا كذا أجذد لذي ولاذ  ء خيذًرا ، «[47:  نياء]األ َحَٰ

كذذا  اكذذس المسذذيلة باذذذا التحديذذد  (194)كذذن كنذذارتتام، أ ذذادك أ اذذم كلاذذم أحذذرار

ويعذتقام لوجذه هللا،   بذد كذن حسذاف وكيذزان لحنذة ودذا التذدتيق فليذرا  نسذه 

  ال ر ل.

دناك أ ذاس   ي كنذون بذا خرل،   ي كنذون بالنعذث والحسذاف، يسذتنعدون 

يل ُۦُ  ثُل َّ  ٱۡلَخۡللقَ   َُكا  يَۡبل ٱلَّلي   }َوُهل َ  الل هللا تعالل أن يعيد خلقًذا بذدأه  أَۡهلَ نُ  َوُهل َ  يُع 

ِ   لَنَا َوَضَ بَ } [27: ]الروإ ...{ َعلَۡيه   يَ  َمثَ َظَٰ َ  يُۡحي   َمن قَالَ  َخۡلقَهُ    َونَس  لي    َوه يَ  ٱۡلع   َرم 

                                        

 لتللؤدن»تذذال:  وذذلل هللا اليذذه وسذذلمأن رسذذول هللا  رضذذي هللا انذذهأبذذي دريذذرل  اذذن (193)

رواه كسذلم،  «الق ناء الشاة من الجلحاء للشاة يقاد حت  القيامة، ي   أهلها إل  الحق ق

 (.2259(، الحديث )2/930« )المنتقل كن التر يب والترديب»والتركذي 

المنتقذذذل كذذذن كتذذذاف »ا. وا ظذذر اناذذذرضذذذي هللا رواه أحمذذد والتركذذذذي، اذذذن اائشذذة  (194)

 (.1348(، الحديث )632 - 2/631للقرضاوي )« التر يب والترديب
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لَ  أَنَشأََهآَٰ  ٱلَّي  َٰٓ  يَهايُۡحي   قُ ۡ  78 ة    أَوَّ ، دذ  ء [79 ،78: ]يذس َعل لي  { َخۡللق   ب ُ ل     َوُه َ  َم َّ

 إ نَّ } فذيام: سذنحا ه وتعذاللدم الما يون المن رون لآلخذرل، ودذم الذذين تذال هللا 

ينَ  ََٰٓءنَا يَۡ ُج نَ  لَ  ٱلَّي  ة   َوَرُض ا   ل قَا ينَ َوٱ ب َهلا َوٱۡطَملأَنُّ ا   ٱل ُّۡنيَا ب ٱۡلَحيَ َٰ ت نَلا َعلنۡ  ُهل ۡ  لَّلي   َءايََٰ

ف لُ نَ  ت كَ  7 َغَٰ
َٰٓ لََٰ ُه ُ َمأۡ  أُو  بُ َن{ َكانُ ا   ب َما ٱلنَّارُ  َوىَٰ  .[8 ،7: ]يو س يَۡ س 

دذا ونف كن الناس، ودناك ونف بخر ي كنذون بذا خرل، وي كنذون بذين 

بعد الموت بعثًا، وأن بعد النعث حسابًا، وأن دناك جنة و ذاًرا، ول ذنام  ذافلون 

ان دذا المصير،  رتوا علل بذا ام فذي   يذادم، اا ذوا ليذوكام و سذوا  ذددم، 

وأحنوا ال لق و سذوا أحنوا الد يا و سوا ا خرل، واحنوا المال و سوا الحساف، 

ال الق، وأحنوا القصور و سوا القنور، د  ء ك كنذون بذا خرل، ول نذه عيمذان 

 ذائم ك ذدر ضذذعيف،   ينعذث الذذل امذو،   يحنذذز علذل خيذذر، و  يذر ع اذذن 

 ر، ليس دذا دو اإليمان المذرا ،  ريذد عيما ًذا بذا خرل يذدفا علذل امذو ال يذر، 

 ويزع ان فعو الشر. 

ن دذذذا الصذذنف الثذذا ي، كلنذذا يذذ كن بذذين دنذذاك بخذذرل، كلنذذا أكثر ذذا لألسذذف كذذ

ي كن بيوإ القياكة، كلنا ي كن بالجنة والنار، ول ن كن كنا الذذي يذذكر ذلذك فذي 

وذلل كصنحه وكمساه، و دوته وروحتذه، وجلوتذه وخلوتذه؟! وتذد تذال الننذي 

، «سللبي  عللاب  أو غ يلل  كأنللك اللل نيا فللي كللن» بذذن امذذر:  هللا اليذذه وسذذلم

بن امر يقول: عذا أكسيس فا تنتظر الصناا، وعذا أوذنحس فذا تنتظذر وكان ا

 . (195)المساء، وخذ كن وحتك لمرضك، وكن حياتك لموتك

                                        

المنتقذذذل كذذذن كتذذذاف التر يذذذذب »رواه الن ذذذاري، وروى التركذذذذي والنياقذذذي  حذذذوه  (195)

 (.2080(، الحديث )2/866« )والترديب
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أ ذذك عذا أوذذنحس سذذتعي  علذذل المسذذاء؟ وكذذا  - أياذذا اإل سذذان - كذذا يذذدريك

يدريك عذا أكسيس أ ك ستنقل علل الصناا؟ فاألكر ليس فذي يذدك، ع مذا دذو فذي 

لاذَا نَۡفل     َلۡ ر   َوَملا...}يد  يرك، واألجو كجاذول   يعرفذه أحذد  ل ُ  مَّ ا    َۡ س   َغل  

َ ٱ إ نَّ   َُمل ُت   أَۡرض   ب لأَ     نَۡفلُ َۢ   َلۡ ر   َوَما و حذن  عذرا  [34: ]لقمذان {َخب يل ُ  َعل لي    لِلَّ

ا العصر كوت النجيل ... الموت بالذبحة الصذدرية أو بالسذ تة القلنيذة، أو في دذ

برير ذلك كن األكراض التذي ارفاذا النذاس فذي دذذا العصذر، و عذرا المذوت 

بذذالحوا ، ... حذذوا ، السذذيارات أو حذذوا ، الطذذائرات أو حذذوا ، النذذواخر أو 

يذك،  ير ذلك. وتد   ت طك أ س، ول ن ييتي كذن ي طذك فيذددمك ويقضذي ال

تذذد ت ذذون كا ذذيًا الذذل تذذدكيك، فيذذيتي كذذن يصذذعد علذذل حافذذة الطريذذق ويصذذدكك 

 فتلقل أجلك، كو دذا وار ، فاو أاد  ا للموت ولما بعد الموت ادته.

المذذوت أدذذون كذذا بعذذده وأ ذذد كذذا تنلذذه، المذذوت أ ذذد كذذن أي  ذذيء اذذرض 

 لو سان في حياته، ول نه أدون كن كو المراحو التي تيتي بعد ذلك.

الموت دناك القنر، وبعد القنر دناك الحشذر ... الموتذف ... الحسذاف ... بعد 

 الميزان ... الصحف ...الصرا، ... الجنة ... النار، دذا كله بعد الموت.

عذا وتذذف الذذل تنذذر ين ذذي حتذذل ينذذو  رضذذي هللا انذذهكذذان اثمذذان بذذن انذذان 

فقذال: ع ذي  لحيته، فقيو له: تذكر الجنذة والنذار فذا تن ذي، وتذذكر القنذر فتن ذي؟

 منلازل ملن منلزل أول القبل »يقذول:  ولل هللا اليذه وسذلمسمعس رسول هللا 

 «أشل  بعل ۦ فملا منه ين  ل  وإن منه، أيس  بع ۦ فما منه نجا فِن اآلخ ة،

 إل قلط منظلً ا رأيل  ما»يقول:  ولل هللا اليه وسلمتال: وسمعس رسول هللا 
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سذمعس اثمذان ينشذد الذل يقول دا ك كولل اثمان: و (196)«منه أفظع والقب 

 تنر: 

 ذي كذذذن تذذذنج كناذذذا تذذذنج فذذذإن

 اظيمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

 

  اجيًذذذذذذاك عخالذذذذذذ   فذذذذذذإ ي وع 

عن تنج كن دذه المنزلة كن كناتل ا خذرل تذنج كذن ذي اظيمذة ... تذنج كذن  

 دول  ديد، وع  فا تظر كا بعده.

كا أودتاا كلمة! وكذا أبلراذا!  «منه أفظع والقب  إل قط منظً ا رأي  ما»

 ول ن إللننا دذا المنظر أونح   ي مر فينا.

تصذذوروا ع سذذا ًا يعذذي  فذذي حيذذال  اامذذة ... فذذي بيذذس ك يذذف ... فذذي أمذذا، 

ورياة، وربما في تصر ض م، وحوله خدإ وحشذم، ينتقذو بعذد ذلذك علذل دذذه 

  حشذم ...   الحنرل، ويوضا فياا وحده،   أ يس ...   جلذيس ...   خذدإ ... 

حراس، ليس كعذه  ذيء ع  املذه، كذاذا يصذنا بمذا تذرك خلنذه؟ دذب أن انذده 

المايذذين دذذو يصذذحب كناذذا  ذذيئًا؟ دذذو توضذذا كعذذه وذذنا يق الذذذدب؟ ولذذو 

وضذذعودا كعذذه دذذو ير ذذي كن ذذر و  يذذر؟   ...   يننذذا أحذذدًا  ذذيء كمذذا خلقذذه 

 وراءه كن   ياه وترامه.

كذذاذا تذذدإ؟ وتذذال النذذاس: كذذاذا خلذذف؟ النذذاس عذا كذذات العنذذد تالذذس المائ ذذة: 

يسيلون: كم ترك كن روذيد فذي الننذوك؟ كذم تذرك كذن امذارات وبنايذات؟ كذم 

ترك كن اقار وأكذوال؟ كذاذا خلذف وراءه؟ والمائ ذة تسذيل: كذاذا تذدإ أكاكذه؟ 

                                        

ه، رواه التركذذذي وتذذال: حذذديث حسذذن  ريذذب، ورواه ابذذن كاجذذه، والحذذاكم ووذذحح (196)

« المنتقل كذن كتذاف التر يذب والترديذب»« وحيح الجاكا الصرير»وحسنه األلنا ي في 

 (.2225( الحديث )910، 2/909)
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ألن الذي يننعه ليس كا خلنه وع ما كا تدكه. كا خلنه تد يننعذه وتذد   يننعذه، بذو 

تضرر به  أل ه جمعذه كذن  يذر حلذه، أو ب ذو بذه اذن حقذه، وتركذه كثيًرا كا ي

 لمن   ي  ون حق هللا فيه.

وبعذذد القنذذر يذذيتي المحشذذر ... يذذيتي الموتذذف ... يذذيتي الحسذذاف، تذذيتي دذذذه 

 المراحو كلاا، ولذلك كان الموت أدون كن كو كما بعده.

ا بخذره كيتًذا يذدفن فقذال: عن اكذرًءا دذذ رضي هللا انهرأى الحسن النصري 

وعن اكذرًءا دذذا أولذه لجذدير  - أي في الد يا التي تنله - لجدير أن يزدد في أوله

 أي لما ييتي بعد ذلك كن كواتف القياكة. - أن ي اا بخره

 الناس أوناا مامة: 

وذذنف   يذذ كن بذذا خرل، كذذن المذذا يين الجاحذذدين أااذ ذذا هللا كذذن  ذذردم. 

وونف ي كن با خرل، ول نه  افو اناا،   تعي  ا خذرل  صذب اينيذه، بذو 

 يدااا وراء فاره، كي ما جعلاا  سيًا كنسيًا، أو كتابًا كطويًا   يريد أن ينتحه. 

ويسذعون سذعياا،  والصنف الثالث دم الذين ي كنون بذا خرل ويعيشذون لاذا

لَ ةَ  أََرادَ  }َوَملنۡ : سذنحا ه وتعذاللكما تذال هللا  ن   َوُهل َ  َسلۡعيََها لََهلا َوَسلعَ َٰ  ٱۡۡلَٰٓخ   ُملۡؤم 

ت كَ 
َٰٓ لََٰ ۡشُ  ر   َسۡعيُُه  َكانَ  فَأُو  د  ء دم الم كنون الصذا تون الذذين  [19: ]اإلسراء ا{مَّ

راذة لآلخذرل، وأ اذم يعلمون أن الد يا ع ما دي  ار كمذر    ار كقذر، وأ اذا كز

لذذم ي لقذذوا للذذد يا وع مذذا خلقذذس لاذذم الذذد يا، دذذم خلقذذوا لآلخذذرل، خلقذذوا هلل، فاذذم 

يت ذون الد يا كطية يرتحلو اا في سنردم علذل هللا، و  يت ذذو اا ربًذا فتت ذذدم 

 انيدًا. 

يقذول:  رضي هللا انهودم يذكرون ا خرون  وًكا، كان امر ابن ال طاف 
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ان األكر  ير كا ترون. أي كان كو ع سان يصنا كا بذدا لذه، لو  يوإ القياكة ل 

وينعو كا يحلوا له، يعب كن الشاوات انًا، ويرت ب كن الموبقات كذا يرت ذب، 

ويعتدي الل كو ضعيف، وكا ذس الحيذال  ابذة ينتذرس فياذا القذوي الضذعيف، 

ول ن القياكة دي التي جعلس امر يعف ان المال العاإ، ويعي  بثذوف كرتذا، 

 وت كسرى وتيصر تيتي عليه كن دنا ودناك.وكن

كذذا وا يعلمذذون أن أولئذذك تذذوإ اجلذذس لاذذم ،ينذذاتام فذذي حيذذاتام الذذد يا، فذذا 

َجلال  }يريدون ايشام، ع ما أرا وا أن يعيشوا في الذد يا بقلذوف أدذو ا خذرل   لَّ  ر 

يه  ۡ  َ ة    ُۡله  ۡك    َعن بَۡيع   َولَ    َجَٰ ة   َوإ قَا    لِلَّ  ٱ ذ  لَ َٰ َٰٓء   ٱلصَّ ة   َوإ يتَا َك َٰ ل يََخافُ نَ  ٱلزَّ   َتَقَلَّل ُ  ايَۡ م 

ُ { ٱۡلقُلُ بُ  ف يه   خذوا يذوإ القياكذة دذو الذذي تطذا  يذا، تلذوف  [37: ]النور َوٱۡۡلَۡبَصَٰ

 الم كنين، وجعلام يعشون  ائًما ب كال ا خرل.

سذذئو بعذذض السذذلف: كيذذف أوذذنحس؟ فقذذال: أوذذنحس ترينًذذا أجلذذي، بعيذذدًا 

  وسئو اإلكذاإ الشذافعي: كيذف أوذنحس يذا بذا انذد هللا؟ سذيله أكلي، سيئًا املي

المز ي في الته األخيرل فقذال: أوذنحس اذن الذد يا راحذًا ولوخذوان كنارتًذا، 

ولسوء املي كاتيًا، ول يس المنيذة  ذاربًا، والذل هللا تعذالل وار ًا، و  أ ري 

 قول: روحي تصير علل الجنة فيدياا أإ علل النار فيازياا؟ مم أ شي ي

 وضذذذذذاتس تلنذذذذذي تذذذذذس ولمذذذذذا

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذادني

 

 سذلما انوك  حو رجائي جعلس

 تر تذذذذه فلمذذذذا ذ نذذذذي تعذذذذافمني 

 

 أاظمذذا انذذوك كذذان ربذذي بعنذذو

 لذم الذذ ب اذن انذو ذا تلس فما 

 تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزل

 

 وت ركذذذذذا كنذذذذذه وتعنذذذذذو تجذذذذذو 

 اابذذد بذذإبليس يرذذوي لذذم ولذذو ك 

 

 ب كذا؟ وذنيك أ ذوى وتد ف يف

استحضذذروا المذذوت ... استحضذذروا لذذو أن النذذاس استحضذذروا ا خذذرل ...  



 251 الجزء األول -خطب الجمعة 

القنر ... استحضروا القياكة ... استحضروا الميزان والصرا، ... استحضذروا 

الجنذذة والنذذار ...   حلذذس كشذذ ات دذذذه الحيذذال، لمذذا رأينذذا الصذذراع الذذل دذذذا 

المتاع األ  ل، كا رأينذا اإل سذان يقاتذو أدلذه، ويجذافي عخوا ذه، كذا رأينذا تنذاتع 

 لنناء الذي  شاده.النقاء أو تناتع ا

عن كشذذذ لة النذذذاس فذذذي اصذذذر ا أن ا خذذذرل  ائنذذذة اذذذنام، لذذذو أن ا خذذذرل 

حاضرل كشاو ل في وايام ... في اقولام ... في تلوبام، لحلس المشذ ات ... 

لتسذذاكح النذذاس ... ألاطذذل كذذو ذي حذذق حقذذه ... لمذذا تظذذالم النذذاس و  ،رذذل 

ة  ذر كذا يصذيب النذاس، بعضام الل بعض، ول ناا الرنلة ان ا خرل، والرنل

ت كَ }ولاذا تال هللا تعالل في ذإ توإ جعلام حطب جانم: 
َٰٓ لََٰ   ُهل ۡ  بَل ۡ  َكلٱۡۡلَۡنعََٰ    أُو 

 
 أََضل ُّ

ت للكَ 
َٰٓ لََٰ ف لُلل نَ  ُهلل ُ  أُو  : رضذذي هللا اذذناموكذذان كذذن  اذذاء السذذلف  [179: ]األاذذراا {ٱۡلغََٰ

 الرافلين.اللام   تدانا في  مرل، و  تيخذ ا الل  رل، و  تجعلنا كن 

أ  يجعذذو الذذد يا أكنذذر دمنذذا و  كنلذذر المنذذا، وأن  سذذنحا ه وتعذذالل سذذيل هللا 

 يجعو ا خرل  صب أايننا، اللام بكين.

أتول تولي دذا وأسذترنر هللا لذي ول ذم، فاسذترنروه ع ذه دذو الرنذور الذرحيم، 

 وا اوه يستجب ل م.

 ال طنة الثا ية:

 أكا بعد فيا أياا اإلخول: 

ك بعض اإلخول يحضذرون كتذيخرين، ودذ  ء ينوتذون الذل أ حظ أن دنا

 ولل هللا اليه وسذلمأ نسام موابًا اظيًما، فقد وحس األحا يث ان رسول هللا 

 - اۡلولل  السلاعة فلي راح ثل  الجنابلة، غسل  الجمعة ي   اغتس  من»أن 
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 الثانيللة السللاعة فللي راح ومللن ب نلله، قلل ب ف أنمللا - اۡلول الفلل ج فللي أ 

 أقل ن، كبًشلا قل ب ف أنملا الثالثلة السلاعة فلي راح ومن بق ة، ق ب ف أنما

 السلاعة فلي راح وملن دجاجلة، قل ب ف أنما ال ابعة الساعة في راح ومن

 يسلتمع ن المِئ لة حضل ت اۡلما  خ ج فِذا بيضة، ق ب نماأف  الخامسة

كين السجو الذذي ي تذب فيذه الحضذور والريذاف ،ذوى ... ا تاذل،  (197)«اليك 

أل ذذه جذذاء بعذذد الوتذذس المحذذد ، فاذذذا يحذذرإ  نسذذه خيذذًرا كثيذذًرا، مذذم يضذذطر علذذل 

 ت طي الرتاف في ذي ا خرين، ولاذا أووي اإلخول بالتن ير.

عن كو لحظة تنقادا في المسجد ت تذب لذك وذال، اإل سذان فذي المسذجد فذي 

ينتظذر الصذال حتذل يحذد، أو ي ذرج كذن المسذجد، وكذا  اإ فذي  اإ  وال كذا

المسجد ينتظر الصال فإن المائ ة تصلي اليه ... تداو له، تقول: اللام ا نذر 

 . (198)له ... اللام ارحمه، حتل يحد، أو ي رج كن المسجد

، لذي ن لذك از وجذوفاحر، الل أن تجلس في المسجد بنية ا ات اا هلل 

هللا، وب اوة أ نا كقنلون الل الموسم العظيم ... الل  ذار انا ل وكثوبة اند 

ركضذذان ...  ذذار القذذربن ...  ذذار العنذذا ل ...  ذذار الصذذياإ والقيذذاإ. فايئذذوا 

                                        

رواه كالذك، والن ذذاري، وكسذلم، وأبذذو  او ، والتركذذي، والنسذذائي، وابذن كاجذذه، اذذن  (197)

(، الحذديث 1/245« )المنتقل كذن كتذاف التر يذب والترديذب» رضي هللا انهأبي دريرل 

(374.) 

مِئ لة فلِذا صلل  لل   لزل ال ... »: رضذي هللا انذهيشير الشي  علل حديث أبي دريرل  (198)

اللهل  صل  عليله، اللهل  ارحمله، ول يلزال فلي صلِة ملا  صلي عليه ما دا  في مصِۦ: 

اللهل  اغفل  لله، اللهل   ل  عليله، ملا لل  يلؤذ فيله، ملا لل  »وفذي روايذة:  «انتظل  الصلِة

المنتقذذل كذذن »رواه الن ذذاري، وكسذذلم، وأبذذو  او ، والتركذذذي، وابذذن كاجذذه  «يحلل ث فيلله

 (.166(، الحديث )1/162) للقرضاوي« كتاف التر يب والترديب
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أ نسذذ م لذذه بالنيذذة الصذذا تة ... بالتوبذذة النصذذوا ... بذذالعزإ المصذذمم الذذل أن 

 ملا لله غفل  واحتسلابًا إيمانًلا رمضلان قلا  ملن» ت رجوا كنه كرنوًرا ل م فذ 

 ملا لله غفل  واحتسابًا إيمانًا رمضان صا  ومن» ... ، (199)«ذنبه من  ق  

 . (200)«ذنبه من  ق  

اللام ا نر لنا كا كضل، وأولح لنا كا بقل، واجعو يوكنا خيًرا كذن أكسذنا، 

واجعذو  ذد ا خيذًرا كذذن يوكنذا، وأحسذن ااتنتنذا فذذي األكذور كلاذا، وأجر ذا كذذن 

لل ۡ  َربَّنَللا}خذذزي الذذد يا واذذذاف ا خذذرل.  نَللا ف لليَٰٓ  َوإ ۡسللَ افَنَا ذُنُ بَنَللا لَنَللا ٱۡغف   َوثَب  للۡ   أَۡم  

ينَ  ٱۡلقَلۡ     َعلَل  َوٱنُصۡ نَا أَۡق َاَمنَا ف ل   ن نَلا لَنَلا ٱۡغف ل ۡ  َربَّنَلا}، [147: امذران ]بل {ٱۡلَ َٰ ۡخَ َٰ  َوۡل  

ينَ  ن   َسللبَقُ نَا ٱلَّللي  يَمَٰ ِ    قُلُ ب نَللا ف للي  َۡجعَلل ۡ  َولَ  ب للٱۡۡل  لل ينَ  غ   َرُءو    إ نَّللكَ  َربَّنَللآَٰ  َءاَمنُلل ا   ل  لَّللي 

ي    ح    [10: ]الحشر {رَّ

 اللام بكين.

ةَ   َوأَق     ...} لَ َٰ ةَ  إ نَّ  ٱلصَّ لَ َٰ ۡك ُ  َوٱۡلُمنَ ل     ٱۡلفَۡحَشلآَٰء   َعلن    َۡنَه َٰ  ٱلصَّ ُ  أَۡكبَلُ    ٱلِلَّ   َولَلي   َوٱلِلَّ

 .[45: ]العن نوت { َۡصنَعُ نَ  َما يَۡعلَ ُ 

* * * 

                                        

(، بذرتم 1/311) «المنتقذل»رواه الن اري، وكسلم، وأبو  او ، والتركذذي، والنسذائي  (199)

(515.) 

(، بذرتم 1/311) «المنتقذل»كاجه  رواه الن اري، وكسلم، وأبو  او ، والنسائي، وابن (200)

(514.) 
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 فضو  ار ركضان

 ال طنة األولل:

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

عن لربنا في  در ا  نحات، تيتينا  نحة بعد  نحة، تذكر ا كلما  سينا، وتننانذا 

 كلما  نلنا، وتقوينا الل ازائم ال ير كلما ضعننا. 

ا كذا اسذتطااوا، ع اا كواسم لل يرات، يتيحاا هللا تعالل لعنا ه، ليتزو وا كنا

دُوا   ...}وخير الزا  التقذوى  ِ نَّ  َو َلَزوَّ اد   َخۡيل َ  فَل ل ي َوٱ َّقُل ن   ٱلتَّۡقلَ ىَٰ   ٱللزَّ َٰٓلأُو  ل    يََٰ  {ٱۡۡلَۡلبََٰ

 . [197: ]النقرل

وعن أاظذم كواسذذم ال يذر دذذو دذذذا الشذار ال ذذريم،  ذار ركضذذان المنذذارك، 

كذاإ هللا الذذي   ييتيذه الذي فضله هللا تعالل بنزول القربن فيذه، أاظذم ال تذب، 

النا،و كن بين يديه و  كن خلنه،  سذتور خالذد لادايذة ال لذق، وتذا ون السذماء 

لَ  ٱلَّلي  َٰٓ  َرَمَضللانَ  َشلۡه ُ }لادايذة األرض  ل    ل  لنَّللاس   ىُهل    ٱۡلقُلۡ َءانُ  ف يلله   أُنلز  للنَ  َوبَي  نََٰ  م  

 . [185: ]النقرل ...{ َوٱۡلفُۡ قَان   ٱۡلُه َىَٰ 

تعالل كنل الل دذذه األكذة باذذا الشذار كذن كذو اذاإ، يزوردذا ضذينًا عن هللا 

كريًما، فمن الناس كن يحسن وفا ته ... كن الناس كن ي ركه، وكذن النذاس كذن 

 ي رج انه ركضان ودو يحمو له أسوأ األمر والذكريات.

 الصلليا »فطذذوبل لمذذن  ذذنا فيذذه ركضذذان، و،ذذوبل لمذذن  ذذنا فيذذه القذذربن 

 الطعلا  منعتله رب أ : الصليا  يقل ل القياملة، يل   للعبل  يشفعان والق آن

 قال فيه، فشفعني باللي  الن   منعته: الق آن ويق ل فيه، فشفني والشه ة
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 .(201)«فيشفعان

ركضذذان كوسذذم لل يذذرات يتيحذذه هللا تعذذالل لو سذذان، دذذو كوسذذم المتقذذين 

وكتجذذر الصذذالحين، ل ذذو بضذذااة كوسذذم، ول ذذو تجذذارل كوسذذم، يترتنذذه أدلاذذا، 

لمذذاذا؟ ليزيذذدوا كذذن حسذذناتام ويضذذاانوا كذذن جاذذددم، اسذذل أن يزيذذد ربحاذذم، 

وكذذا تيمذذة الذذربح؟ ع اذذم يزيذذدون النشذذا،، فيركنذذون األخطذذار، ويصذذلون الليذذو 

لناار، في سنيو ربح تد ي ون وتد   ي ون، وعذا كان فقذد ينتنعذون بذه وتذد   با

ينتنعذذون، وعذا ا تنعذذوا بذذه يوًكذذا فذذإ ام انذذه تائلذذون، عن  اإ لاذذم فاذذم أ نسذذام   

 يدوكون. 

 انذذذًوا لذذذك تسذذذاق اي دلذذذا دذذذب

 

 ا تقذذذال علذذذل ذاك كصذذذير ألذذذيس

  ذذذذذذو كثذذذذذذوع     يذذذذذذاك وكذذذذذذا 

 

 بذذذذذذذذالزوال بذن مذذذذذذذذم أفلذذذذذذذذك

عن للذذذد يا تجذذذاًرا، وعن لآلخذذذرل تجذذذاًرا، تجذذذار الذذذد يا يترتنذذذون كواسذذذماا  

ليربحوا، وتجار ا خرل يترتنذون كواسذماا أيًضذا ليربحذوا، ول ذن ربذح دذ  ء 

 ير ربح أولئك، عن ربحام كرنرل كن ربام وجنات تجري كن تحتاا األ اذار، 

َجلال  }تجار ا خرل دذم كمذا ووذنام هللا:  ليه  ۡ  لَّ  ر  لَ ة    ُۡله  ۡكل    َعلن بَۡيلع   َولَ    َجَٰ  لِلَّ  ٱ ذ 

ة   َوإ قَا    لَ َٰ َٰٓء   ٱلصَّ ة   َوإ يتَا َك َٰ ُ { ٱۡلقُلُ بُ  ف يه    َتَقَلَّ ُ  ايَۡ م   يََخافُ نَ  ٱلزَّ  . [37: ]النور َوٱۡۡلَۡبَصَٰ

ييتي ركضان كو ااإ فروة لو سان المسلم، ليذز ا  كذن ال يذرات، ويقلذو 

 كن أسناف السيئات.

                                        

ورواه ابذن . «الصذحيح»، ورجاله كحتج باذم فذي «ال نير»رواه أحمد، والطنرا ي في  (201)

و يذره بإسذنا  حسذن، والحذاكم وتذال: وذحيح الذل  ذر،  «كتذاف الجذوع»أبي الد يا في 

 (، الحذذديث1/309) «المنتقذذل كذذن كتذذاف التر يذذب والترديذذب»كسذذلم، ووافقذذه الذذذدني 

(509.) 
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نتوحذذذة أبوابذذذه، الجنذذذة كنتحذذذة أبواباذذذا، والنذذذاس كرلقذذذة أبواباذذذا، ال يذذذر ك

والشيا،ين كقيدل كصندل،   لة الل أن أسناف ال ير كثيرل كتذوافرل، وأسذناف 

 الشر تليلة كحدو ل. 

أن رسذذول هللا  «الصذحيحين»فيذا سذذعا ل كذن ا تنذذا باذذه النروذذة، جذاء فذذي 

 وغلقل  الجنلة، أبل اب فتحل  رمضلان جلاء إذا»تذال:  ولل هللا اليه وسذلم

» ... حا يذذث: األ بعذذض فذذي وجذذاء، (202)«الشللياطين وصللف ت النللار، أبلل ب

 .(203)...« أقص  الش  باغي ويا أقب ، الخي  باغي يا مناد ويناد 

يا با ي ال ير أتنو، النروة أكاكك، بحسنك كذن الرنلذة اذن هللا أحذد اشذر 

كنتذوا، ضذا   اًرا كضس، يا ،الذب ال يذر أتنذو، الحسذنات تضذااف، النذاف

، يا بذا ي ال يذر أتنذو الذل هللا بحسذن الصذياإ وحسذن از وجويدك في يد هللا 

 القياإ واإلكثار كن الطااات.

أ  ي ون وياكك كجر  وياإ النطن والنذرج، ول ذن لسذا ك  حسن الصيا :

 كنطر، واينيك كنطرتان، وأذ يك كنطرتان، وجوارحك كنطرل. 

اينذذك كنطذذرل بذذالنظر علذذل الحذذراإ، ولسذذا ك كنطذذر بال ذذذف أو الرينذذة أو 

                                        

« المنتقذذل كذذن كتذذاف التر يذذب والترديذذب»رواه الن ذذاري وكسذذلم اذذن أبذذي دريذذرل  (202)

 (.517(، الحديث )1/312)

، والنياقذي «وذحيحه»جزء كن حديث رواه التركذي، وابن كاجذه، وابذن خزيمذة فذي  (203)

كلام كن رواية أبي ب ر بن اياة، ان األام ، ان أبي وذالح، اذن أبذي دريذرل. تذال 

حديث  ريب، ورواه النسائي، والحاكم، بنحو دذا اللنظ، وتال الحاكم: وذحيح  التركذي:

الل  ر،اما، ووافقه الذدني، وحسذن األلنذا ي عسذنا ه لل ذاا فذي ابذن ايذاة كذن تنذو 

« المنتقذذذل كذذذن كتذذذاف التر يذذذب والترديذذذب»حنظذذذه. وا ظذذذر  ذذذ  الحذذذديث كذذذاكًا فذذذي 

 (.517(، الحديث )313، 1/312)
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النميمة أو الس رية أو اللرو، وأذ ك كنطذرل بسذماع األ ذا ي النار ذة، وسذماع 

األلنذذاف السذذ ينة،   يننرذذي لذذك أياذذا المسذذلم أن يصذذوإ بطنذذك وفرجذذك، وكلذذك 

إ هللا كذن كنطر. تصوإ اما أحو هللا كن الطعاإ والشراف، وتنطر الل كذا حذر

 بلله، والعملل  الللزور قلل ل يلل   للل  مللن»المعاوذذي، يقذذول الحذذديث الصذذحيح: 

 ف بذي ف اإلسذاإ، كذا يتذي لذم (204)«وشل ابه طعامله يل   أن حاجة ه فلي 

 المعاصلي ملن در  - جنلة والصليا »...  اإ لم يحصن  نسه كن المعاوذي: 

 القا ل  ملن أحل ك  كجنلة نةج اآلخ ة، في النار ومن ال نيا، في اآلثا  ومن

 أو أحلل ، سللابه فللِن يصلخ ، ول ي فلل ، فللِ أحلل ك  صل   يلل   كللان فلِذا -

 .(205)...« صائ  إني صائ ، إني فليق  قا له،

  يقابو السيئة بالسيئة، بو يقابو السيئة بالحسنة. يتذكر أ ه في انا ل يننرذي 

ن أ  ت دة و  تجرا، فيقول بقلنه ويقذول بلسذا ه، ك ا،نًذا  نسذه وك ا،نًذا كذ

 يسنه ويشتمه، يقول: ع ي وائم ع ي وائم. 

األكذر عذن لذذيس كمذذا ينعذذو كثيذذر كذن سذذنااء النذذاس، يتطذذاول أحذذددم بلسذذا ه 

الل ال لق، مم يقول: أاذر ي فإ ي وائم، كين هللا  رع الصياإ لينسد أخذاق 

النذذاس!  ، بذذو يننرذذي للصذذائم أن ينضذذنت ... أن ياذذذف  نسذذه ... أن يصذذون 

 رب»أذ ه، كمذا يصذون اينيذه، كمذا يصذون جوارحذه كلاذا لسا ه، كما يصون 

                                        

ان أبي دريرل، وأبو  او ، والتركذي، والنسذائي، وابذن كاجذه، وانذده رواه الن اري  (204)

المنتقذل كذن كتذاف »ودذو روايذة للنسذائي  «من ل  ي   قل ل اللزور والجهل  والعمل  بله»

 (.568(، حديث )1/330« )التر يب والترديب

(، 1/307« )المنتقل كن كتاف التر يذب والترديذب»رواه الن اري واللنظ له، وكسلم  (205)

 .(505برتم )
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أتعذذب  نسذذه، وأجاذذد جسذذمه،  (206)«الجلل   إل صلليامه مللن للله لللي  صللائ 

 وأجاع بطنه، ول نه لم يقم للصياإ بحقه.

ا، وذدذذذب األوتااذذذي، وذدذذذب الظادريذذذة، رضذذذي هللا اناذذذذدنذذذس اائشذذذة 

والمعاوذي كلاذا وذدب اد  كن فقااء السلف، علل أن الرينة والنميمة وال ذذف 

تنطر الصائم، وكن ارت ب  يئًا كن ذلك فعليه أن يقضي يوًكذا بذدل دذذا اليذوإ. 

وتذذال سذذائر الصذذحابة وجماذذور العلمذذاء: ع اذذا   تنطذذر الصذذائم، ول ناذذا تذذذدب 

. ودذو دذذذا دذذين؟ أن تجذوع وتظمذذي، ويجذذف ريقذذك (207)بثوابذه وأجذذره انذذد هللا

ة انذد هللا، ت ذرج خذاوي الوفذاض، يوًكا كاكًا، مم بعذد ذلذك   ي ذون لذك كثوبذ

 با ي األ ناض، ليس لك  يء. 

وذذن  نسذذك، وذذن لسذذا ك، وذذن أذ يذذك، وذذن اينيذذك، وذذن يذذديك، وذذن 

 رجليك، ون جوارحك كلاا، حتل   تمس حراًكا، و  تنعو حراًكا. 

حذذاول أن تتطاذذر فذذي دذذذا الشذذار ال ذذريم، ع ذذه  ذذار التطاذذر، هللا أتذذاا لنذذا 

لذذم هللا أن فينذذا ضذذعنًا، وأ ذذه خلقنذذا خلقًذذا كذذز وج فروذذة بعذذد فروذذة لنتطاذذر. ا

الطنيعة، فينا الطين وفينا الذروا، فينذا الصلصذال والحمذي المسذنون، وفينذا سذر 

لن ف يله   َونَفَۡخ ُ  ...}توله تعالل:  لي م  وح  فيحيا ًذا يرلذب  [72: ، ،29: ]الحجذر ...{ رُّ

ا ًذا يرلذب جا نذه اإل سان جا نه الطيني، فياذوى علذل األرض وي لذد علياذا، وأحي

                                        

رواه ابذذن كاجذذه واللنذذظ لذذه كذذن حذذديث أبذذي دريذذرل، ورواه النسذذائي وابذذن خزيمذذة فذذي  (206)

المنتقذل كذن »، والحاكم وتال: وذحيح الذل  ذر، الن ذاري، ووافقذه الذذدني «وحيحه»

ورب قلائ  للي  لله ملن »(، وتماكذه: 570(، بذرتم )1/330« )كتاف التر يب والترديذب

 .«قيامه إل السه 

الش  دذه المسيلة بشيء كن التنصيو تحس انوان: دو المعاوي تنطر الصذائم؟ ذكر  (207)

 ( فلتراجا دناك.89 - 86)،« فقه الصياإ»في كتابه 
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 الروحي، فيرتل حتل يصعد علل المائ ة.

الصياإ  راه هللا لنا لنرتل علل أفذق المائ ذة، ليرتقذي فينذا الجذزء الربذا ي 

 السماوي الل الجزء األرضي الطيني.

اإل سذذان لذذيس جسذذًما فقذذت، اإل سذذان جسذذم وروا، بذذو الذذروا دذذو الحقيقذذة، 

لجسذذمه وبد ذذه، ويرنذذو  نسذذه  والجسذذم دذذو الرذذاا، فذذا يجذذوت لذذه أن يعذذي 

 وروحه التي بين جننيه. 

 تسذذذذعل كذذذذم الجسذذذذم خذذذذا إ يذذذذا

 ل دكتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه

 

 فيذذذذذذذه كمذذذذذذذا الذذذذذذذربح أتطلذذذذذذذب

 خسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذران؟!

 

 واسذذذذت مو الذذذذننس الذذذذل أتنذذذذو

 فضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذائلاا

 

 ع سذذان بالجسذذم   بذذالننس في ذذس

كذذن دنذذا  ذذرع هللا الصذذياإ ليرتذذل باإل سذذان، ليرتذذل بننسذذه وروحذذه، حتذذل  

ي ون ع سا ًا حقًا، فلقد ااة بعض األحيذان أتذرف علذل الحيذوان، وربمذا أتذرف 

 علل الشيطان، وركضان فروة ليتطار ويصعد علل أفق أالل. 

، أل ذك اذز وجذودذه فروتك أياا اإل سذان المسذلم، الصذياإ يقربذك كذن هللا 

. كذا سنحا ه وتعاللسك كما ااتدته كن تنو،    يء ع  إلرضاء هللا حركس  ن

الذي  ير  ظاإ حياتك؟ كنس تيكذو فذي الصذناا، وتيكذو فذي الظايذرل، فريذرت 

دذذذا النظذذاإ، مذذرت الذذل كيلوفتذذك، كذذا الذذذي جعلذذك تنعذذو دذذذا؟ ع ذذه العنو يذذة هلل 

 الحسللنة للله، آد  ابللن عملل  كلل »، ولذذذلك جذذاء فذذي الحذذديث: سذذنحا ه وتعذذالل

 أجلز  وأنلا لي فه  الص   إل: هللا قال ضعف، سبعمائة إل  أمثالها بعش 

 أجللي، ملن لي ه وي   أجلي، من الش اب وي   أجلي، من الطعا  ي   به،

 .(208)...« أجل  من زوجته وي  

                                        

واللنذظ لذه، ورواه الن ذاري، وكسذلم، وكالذك، وأبذو  «وذحيحه»رواه ابن خزيمذة فذي  (208)
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أجذذو هللا وحذذده، يتذذرك اإل سذذان كذذا تشذذتايه  نسذذه، ولاذذذا  سذذب هللا دذذذه  كذذن

 العنا ل عليه. 

لمسذذلم فذذي ركضذذان يرتقذذي ويتطاذذر، هللا أاطا ذذا فروذذة يوكيذذة اإل سذذان ا

 فيله يغتسل  أح ك ، باب عل  نهً ا أن ل  أرأيت »للتطار بالصلوات ال مس 

وذلل د ذا سيلام النني  - ؟«شيء درنه من يبق  ه  م ات، خم  ي   ك 

 الصلل ات مثل  فليلك» تذال: تذالوا:   ينقذل كذن  ر ذه  ذيء. - هللا اليه وسذلم

 يرتسذو يذوكي حمذاإ يوكيذة، فروذة .(209)«الخطايلا بهلن هللا يمحل  الخم ،

 وأ جذذاس أوضذذار ذ وبذذه، كذذن ليتطاذذر كذذرات، خمذذس يذذوإ كذذو اإل سذذان فيذذه

طاياه. مم تيتي فروة أسنواية في يوإ الجمعة، مم تيتي النروة السذنوية فذي خ

 رمضللان صللا  مللن»ركضذذان، بصذذياكه وتياكذذه، جذذاء فذذي الحذذديث الصذذحيح: 

 إيمانًلا رمضلان قا  من»و، (210)«ذنبه من  ق   ما له غف  واحتسابًا إيمانًا

أي كذذن الصذذرائر كمذذا  لذذس  (211)«ذنبلله مللن  قلل   مللا للله غفلل  وحتسللابًا،

: «الصذحيح»األحا يث األخرى، أكا ال نائر فا بد لاا كذن توبذة  صذوا. وفذي 

 م ف ات رمضان إل  ورمضان الجمعة، إل  والجمعة الخم ، الصل ات»

                                                                                             

المنتقذي كذن كتذاف التر يذب » او ، والتركذي، والنسائي، كا اختاا بيذنام فذي األلنذاف 

 (.505(، برتم )1/308« )والترديب

رواه الن اري، وكسلم، والتركذي، والنسائي، كن حديث أبي دريرل، ورواه ابن كاجه  (209)

 (.184(، برتم )1/168« )كن كتاف التر يب والترديب المنتقل»كن حديث اثمان 

للنرذذذوي بتحقيذذذق الشذذذاوي  «  ذذذرا السذذذنة»كتنذذذق اليذذذه كذذذن حذذذديث أبذذذي دريذذذرل  (210)

أي تصذذديقًا بواذذد هللا تعذذالل، «: عيما ًذذا»( وكعنذذل 1706(، حذذديث )6/217واألر ذذاؤو، )

 أي ،لنًا لوجه هللا تعالل وموابه.: «احتسابًا»وكعنل 

للنرذوي «  ذرا السذنة. »«المو،ي»كن حديث أبي دريرل، ورواه كالك في كتنق اليه  (211)

 (.988(، حديث )4/116بتحقيق الشاوي  واألر اؤو، )
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 .(212)«ال بائ  اجتنب  إذا بينهن لما

، عذا أر ت أن سذذنحا ه وتعذذاللالصذذياإ والقيذذاإ ي يذذان بذذك علذذل كرنذذرل هللا 

ت رج كن دذا الشار كرنوًرا لك، فعليك بين تحسن الصياإ، وتحسن القيذاإ. أن 

 تصوإ ووإ الم كنين المحتسنين، وتقوإ تياإ الم كنين المحتسنين. 

اليام ركضان، و  ينرتون بينه وبين  يذره  ولاذا يا ويو أولئك الذين ييتي

كذذن  ذذاور العذذاإ، أولئذذك الذذذين يتسذذمون بيسذذماء المسذذلمين، ويعيشذذون بذذين 

فارا ينا، وينتا ون حركذة دذذا الشذار ال ذريم، دذو يجذوت أن يحذد، دذذا فذي 

 كجتما كسلم،   وهللا. أولئك عكا فساق اصال، أو كرتدون كنار والعياذ باهلل. 

دذا الشار، كن أ  ر فرضيته، فاو كافر كذارق، يننرذي  كن است ف بحركة

أن ينذذرق بينذذذه وبذذذين توجتذذذه وأو  ه، أن يح ذذذم اليذذذه بذذذالر ل والمذذذروق كذذذن 

اإلساإ. وكن ااتذرا بحركذة دذذا الشذار وفرضذيته، ول نذه أالذن أ ذه اذا، 

 بعمله، فاذا فاسق اا،،   يح م اليه بال نر.

كون وذذ نيا ام ودذذم وذذرار، حتذذل كذذان المسذذلمون تذذديًما يصذذوكون ويصذذول

كذا وا يذذيتون لاذم باللعذذب كذذن العاذن ... الصذذوا المننذذوة، يسذلو ام باذذا حتذذل 

يحين وتس اإلفطار. وكن دنا كذان الذل المسذلم أن يذدرف أو  ه الذل الصذياإ 

 حتل ينشيوا الل دذه العنا ل.

 كنذذذذذا النتيذذذذذان  ا ذذذذذك وينشذذذذذي

 

 أبذذذذوه اذذذذول ه كذذذذان كذذذذا الذذذذل

 
                                        

(. وا ظذر 233اذن أبذي دريذرل، كتذاف الطاذارل، حذديث ) «وذحيحه»رواه كسلم في  (212)

« المنتقذذل كذذن كتذذاف التر يذذب والترديذذذب»تعليذذق الشذذي  القرضذذاوي اليذذه فذذي كتابذذه 

 (.358(، الحديث )1/239)
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الصياإ ي كر بالصياإ، علذل العا ذرل فيضذرف  بعد السابعة عن أ،اق الصني

. يم ن أن يصذوإ أياًكذا وينطذر أياًكذا، حتذل يم نذه بعذد ذلذك (213)اليه عن أ،اته

 ووإ الشار كله، ال ير اا ل والشر اا ل، وكما تال الشاار: 

 فذذذذذي األحذذذذذدا، األ ف ويننذذذذذا

 وذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرر

 

 األ ف الشذذينة انذذد يننذذا ولذذيس

 ااتذدلس توكتاا عذا الرصون عن 

 

 ال شذذذب توكتاذذذا عذا تلذذذين ولذذذن

فرض الينا  اًرا واحدًا، يقول بعذد األ بذاء: احمذدوا  سنحا ه وتعاللعن هللا  

هللا، دنذذذاك ربيذذذا أول وربيذذذا مذذذان، وجمذذذا ى أولذذذل وجمذذذا ى بخذذذرل، ول ذذذن 

ركضان واحد. ليس دناك ركضذان أول وركضذان بخذر، دذو ركضذان واحذد، 

 ار كن امنل اشر  اًرا، و،لب هللا كنذا الصذياإ فيذه كذن النجذر علذل  ذروف 

 الشمس. 

هللا الينا فذي دذذه الذنا ، ع اذا سذااات كحذدو ل، دنذاك كذن  وكا أاظم  عمة

يصذذوإ اشذذرين سذذااة أو أكثذذر فذذي  ذذمال أوربذذا وأكري ذذا وكنذذدا، دنذذاك كذذن 

سذذيلو ي اذذن الصذذياإ فذذي ذلذذك الناذذار الطويذذو، كذذاذا يصذذنعون؟  حذذن  صذذوإ 

 سااات كحدو ل كعدو ل، يستطيا أي ع سان انده ازإ وتول أن يصوكاا. 

أن ينطذذر ألاذذذار  ذذتل: المذذرض   سذذان رخذذ  لووكذذا دذذذا كلذذه فذذإن هللا

اذر، والسنر اذر، والشي وخة اذر، والعمو الشاق اذر. كن كان يعمذو فذي 

 امو  اق   يقدر أن يقوإ به يم نه أن ينطر ويقضي بعد ذلك. 

                                        

أن الحذديث الذوار  فذي  ذين الصذال: (« 37)، «فقذه الصذياإ»ذكر الشي  في كتابذه  (213)

ينطنق الل الصياإ  «م وا أولدك  وه  أبناء سبع، واض ب ه  عليها وه  أبناء عش »

فقذد ينلذر السذابعة أو  -أو الصذنية  -دنا بنارق واحد، ودو كرااذال القذدرل الند يذة للصذني 

 العا رل، ول ن جسمه ضعيف   يحتمو الصياإ، فيماو حتل يشتد او ه ويقوى.
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ول ن رأينا الناس وهللا في القرى واألرياا، رأينا العمال الذين يعملذون فذي 

ة، يتحملذذون حذذر الشذذمس فذذي وتذذدل الصذذيف، ويظلذذون الننذذاء واألامذذال الشذذات

 وائمين علل بخر الناار، ع اا ازائم الم كنين.

ودنا يسيل كثير كن الطاف في دذه األياإ اذن الصذياإ وا كتحا ذات تائمذة 

أو الذل األبذواف، وأ ذا أتذول: عن الذل كذو كسذلم أن ينذوي الصذياإ، وأن يعذذزإ 

ف  نسذه: دذو يسذتطيا أن يواوذو ويصمم اليه، وأن يتسحر ويستعد، مذم يجذر

أإ   يسذذتطيا؟ فذذإن وجذذذد  نسذذه   يسذذذتطيا أن يسذذتواب، أو أن يناذذذم، أو أن 

ياضذذم أو أن يذذ  ي ا كتحذذان بجذذدارل، فعنذذده رخصذذة فذذي اإلفطذذار مذذم اليذذه 

 القضاء بعد ذلك. 

أكذذا أن ينذذوي اإلفطذذار كقذذدًكا  ون أن يحذذاول الصذذوإ، فمذذن أيذذن لذذه: أ ذذه   

 يستطيا؟

س يستطيعون أن يريروا  ظاكام، كثير كن الناس يسذارون الليذو ودناك أ ا

كلذه فذذي ركضذذان، فيسذتطيا الطالذذب أن يذذذاكر ،ذوال الليذذو وأن ينذذاإ الناذذار   

يقوإ ع  للصال، وكن تيسر له ذلك كذان األكذر سذاًا اليذه. الماذم العذزإ الذل 

 . سنحا ه وتعاللالصياإ، والصياإ ب  ابه التي  رااا هللا 

مسلم أن يصوإ كن النجر علل  روف الشذمس اذن المنطذرات كلاذا، الل ال

تذال:  وذلل هللا اليذه وسذلمحتل عذا  ربس الشمس بذا ر باإلفطذار، فذإن الننذي 

وكذان تعجيذو النطذر وتذيخير  .(214)«الفطل  عجلل ا ملا بخي ل يزال الناس »

                                        

حذذديث  «الل لذذ  والمرجذذان فيمذذا اتنذذق اليذذه الشذذي ان»كتنذذق اليذذه اذذن سذذاو بذذن سذذعد  (214)

(667.) 
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 معاشللل  إنلللا»السذذحور كذذذن دديذذذه ودذذذدى أوذذذحابه، يقذذذول الرسذذذول ال ذذذريم: 

 أيماننللا نضللع وأن سللح رنا، نللؤخ  وأن فط نللا، نعجلل  أن أم نللا اۡلنبيللاء،

امذرو بذن حريذث، وامذر بذن كيمذون  واذن .(215)«الصِة في شمائلنا عل 

أسذذرع النذذاس عفطذذاًرا  وذذلل هللا اليذذه وسذذلمتذذا : كذذان أوذذحاف رسذذول هللا 

ينطذذر تنذذو أن  وذذلل هللا اليذذه وسذذلموكذذان رسذذول هللا . (216)وأبطذذيدم سذذحوًرا

ر،نات، فإن لذم ت ذن ر،نذات فتمذرات، فذإن لذم ت ذن تمذرات حسذا ي الل ليص

 .(217)حسوات كن كاء

 تعجيو اإلفطار وتيخير السحور علل كا تنيو النجر سنلة. 

ليس دناك فترل تسمل فترل اإلكساك أو ا حتيذا،، ولذيس فذي الشذرع  ذيء 

وذلل هللا اليذه كن دذا، بذو دذذا  ذوع كذن الرلذو الذذي يرفضذه اإلسذاإ. الننذي 

 ال ان ووإ يوإ الشك، اليوإ الذي بعد التاسذا والعشذرين كذن  ذعنان،  لموس

 ال ان ووكه كننر ًا ع  أن ي ون يوإ اا ل له وذا ا يذوإ خمذيس يصذوكه 

. لماذا؟ حتل   يحد، الناس  لًوا في الدين، ويصنح بعد كذدل (218)أو  حو ذلك

                                        

، ورجالذه رجذال «األوست»(: رواه الطنرا ي في 3/155« )المجما»تال الايثمي في  (215)

 الصحيح.

 «المجمذذذا»، ورجالامذذذا رجذذذال الصذذذحيح «ال نيذذذر»أمذذذران روادمذذذا الطنرا ذذذي فذذذي  (216)

(3/154.) 

، والتركذي وتال: حذديث حسذن، ورواه الحذاكم رضي هللا انهرواه أبو  او  ان أ س  (217)

المنتقذذل كذذن كتذذاف التر يذذب » ذذاددًا ووذذححه الذذل  ذذر، كسذذلم، وسذذ س اليذذه الذذذدني 

 .(565(، برتم )1/329« )والترديب

ل  قل م ا بلين يل   رمضلان بيل  ، »أخرج الن اري، وكسلم، كن حديث أبي دريرل:  (218)

ًِ كان يص   صياًما فليصمه  بن القذيم بتحقيذق  ذعيب  «تا  المعا » «أو ي مين، إل رج

 (.41 - 2/40األر اؤو، واند القا ر األر اؤو، )
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ينيذة سذمحة، فذي بيذة أكًرا اا يًا كشترًكا لألكة كلاا. اإلساإ ييسر، الشريعة حن

ي ُ }الصياإ:  ُ  يُ   ي ُ  َولَ  ٱۡليُۡس َ  ب  ُ ُ  ٱلِلَّ  .[185: ]النقرل ...{ ٱۡلعُۡس َ  ب  ُ ُ  يُ  

 إيمانًلا رمضلان قلا  ملن»الينا أن  حسن الصياإ، والينذا أن  حسذن القيذاإ 

، أن يقذذذوإ تيذذذاإ المذذذ كنين (219)«ذنبللله ملللن  قللل   ملللا لللله غفللل  واحتسلللابًا

المحتسنين، ليس المقصو  ركعات ي  ياذا اإل سذان  ون خشذوع و  ا،مئنذان، 

 والطمي ينة ركن في الصال. 

 ريد أن يعي  اإل سذان كذا كتذب هللا، يعذي  فذي رحذاف القذربن، فركضذان 

 ار القربن، يعي  كا تارئًا، يتلو كا استطاع كن دذا ال تاف، فلذه ب ذو حذرا 

. ويعي  كعذه كسذتمعًا، وكذا أحلذل وذال التذراويح يقضذياا (220)اتاشر حسن

 اإل سان كا القربن ال ريم.

ليس المقصو  دذه الصلوات التي  رادا فذي المسذاجد،   ي شذا فياذا تلذب، 

و  يراتب فياا رف، و  يستقر فياا ولب، دذذه الصذال التذي  ذرى أوذحاباا 

 الصال المقصو ل.كين وراءدم كن يلاب فاوردم بسو،، ليسس دي 

سذنحا ه  ريد الصال ال ا عة المطمئنذة،  ريذد أن ي ذون ركضذان  ذاًرا هلل 

، أن ي ذذرج اإل سذذان كذذن دذذذا الشذذار، وحظذذه كذذن المرنذذرل والرحمذذة وتعذذالل

والعتذذق كذذن النذذار، أن ي ذذون كذذن اتقذذاء هللا تعذذالل كذذن النذذار، وهلل فذذي كذذو ليلذذة 

                                        

 سنق ت ريجه. (219)

ملن »: ولل هللا اليه وسلمتال: تال رسول هللا  رضي هللا انهان اند هللا بن كسعو   (220)

ق أ ح فًا من كتاب هللا فله به حسنة، والحسنة بعشل  أمثالهلا، ل أقل ل ألل  حل   ول لن 

رواه التركذي وتال: حديث حسن وحيح  ريذب.  «ألف ح  ، ول  ح  ، ومي  ح  

 (.773(، برتم )1/417« )المنتقل كن كتاف التر يب والترديب»
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 اتقاء. 

ر ركضذذان،  ذذار أتاحذذه هللا لنذذا دذذذا دذذو  ذذار ركضذذان أياذذا اإلخذذول،  ذذا

لنتطار،  تطار كن سيئاتنا و تزو  كن الحسنات و حاول أن  زيد كن روذيد ا 

، النذذاس يحذذذاولون أن يضذذاانوا كذذذن روذذيددم فذذذي سذذنحا ه وتعذذذاللانذذد هللا 

 لَ  يَلۡ  َ }المصارا والننوك، وكاما حاولوا فإن دذا لن ي ون كعام يذوإ القياكذة 

َ ٱ أَ َ  َمنۡ  إ لَّ  88 نَ بَنُ  َولَ  َمال   يَنفَعُ   .[89 ،88: ]الشعراء {َسل ي    ب قَۡل    لِلَّ

  حرج الل اإل سان أن يزيد كن روذيده عن كسذنه كذن حذال، ولذم ين ذو 

به ان واجذب، ول ذن األدذم كذن ذلذك كلذه، دذو الروذيد الذذي يننذا فذي يذوإ   

 املة فيه ع  الحسنات والسيئات.

، اذز وجذوأن تزيذدوا كذن روذيدكم انذد هللا حاولوا أياا اإلخول المسذلمون 

أن تجعلذذوا دذذذا الشذذار  ذذاًرا خالًصذذا هلل  - و حذذن فذذي أول الشذذار - اازكذذوا

، أن تجعلوه  اًرا للصياإ وللقياإ ولل يرات، وأن تنذذلوا فيذه هلل سنحا ه وتعالل

، اخرجوا تكال أكوال م، أ وا كا الي م كن حقوق، كن كان اليذه  يذن از وجو

فليقض  ينه، فإن الديون يسيل اناا اإل سان يذوإ القياكذة، و  يننذا فياذا وذال 

 و  وياإ و  حج و  امرل. 

 حن ا ن في تكان ت ذامرت فيذه الينذا المصذائب كذن كذو جا ذب، وتذدااس 

تصذعتاا، ي تلذف أولئذك فيمذا بيذنام ويتنقذون  األكم الينا كما تتداال األكلة علل

ينَ الينا  حن المسلمين  َٰٓءُ  بَۡعُضُه ۡ  َكفَُ وا   }َوٱلَّي  [73: ]األ نال ...{ بَۡعض   أَۡول يَا
(221). 

سذذنحا ه   ينجينذذا أياذذا اإلخذذول كمذذا  حذذن فيذذه ع  رجعذذة وذذا تة علذذل هللا 

                                        

{ٱۡۡلَۡرض  َوفََساد   ف ي إ لَّ  َۡفعَلُ ۦُ  َ ُن ف ۡتنَة  }اا وتماك (221)  . َكب ي  
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، ع  أن  قرع باف هللا تذرع التذائنين المنينذين، الذراجين ال ذائنين، ودذذا وتعالل

أوان دذه الرجعة، دذا دو كوسم التوبة واإل ابة، فلنقو جميعًذا كذا تذال أبو ذا ب إ 

لل ۡ  لَّلل ۡ  َوإ ن أَنفَُسللنَا َرلَۡمنَللآَٰ  َربَّنَللا قَللالَ }وأكنذذا حذذواء:  للنَ  لَنَُ لل نَنَّ  َو َۡ َحۡمنَللا لَنَللا  َۡغف   م 

ينَ ٱ س   
 .[23: ]األاراا {ۡلَخَٰ

كذذا أحوجنذذا أن  رجذذا علذذل هللا فذذي دذذذا الشذذار، أن  ذذداوه بقلذذوف خا ذذعة 

ضذذاراة، وأيذذد كمذذدو ل عليذذه كنتالذذة، أن ينجينذذا كمذذا  حذذن فيذذه، أن ي شذذف انذذا 

  متنا، وينرج كربتنا.

كا أحوجنا علل أن  داو، وللصذائم  اذول كذا تذر  انذد فطذره، كمذا جذاء فذي 

. وجذذاء فذذي الحذذديث (222)« لل د مللا للل ع ة فطلل ۦ عنلل  للصللائ  إن»الحذذديث: 

 الصلائ : روايلة وفلي - يفطل  حلين الصلائ : دع  ه    د ل ثِثة»ا خر: 

 الغمللا ، فلل ق هللا ي فعهللا المظللل   ودعلل ة العللادل، مللا واۡل - يفطلل  حتلل 

 ولل  ۡلنصل نك وجِللي وعز لي: الل ب ويقل ل السلماء، أبل اب لها و فتح

 .(223)«حين بع 

كذذا أحوجنذذا عذا كذذا أتنذذو الليذذو كذذن دانذذا، وأ بذذر الناذذار كذذن دانذذا، و ربذذس 

الشذذذمس، وتايي ذذذا لوفطذذذار أن  مذذذد أيذذذدينا علذذذل هللا  ااذذذين أل نسذذذنا وأدلينذذذا 

والمسذذذلمين فذذذي كذذذو ك ذذذان، بذذذالمرنرل والرحمذذذة، وللمضذذذطادين والمعذذذذبين 

                                        

أن عسذذنا ه وذذحيح. وا ظذذر تعليذذق  «الزوائذذد»رواه ابذذن كاجذذه، وذكذذر النووذذيري فذذي  (222)

(، 1/310« )المنتقل كذن كتذاف التر يذب والترديذب»الشي  القرضاوي الل الحديث في 

 (.512الحديث )

وحسنه واللنظ لذه، وابذن كاجذه، وابذن خزيمذة، وابذن حنذان فذي  رواه أحمد، والتركذي (223)

المنتقذل كذن »وحيحاما، وكذا حسنه الحافظ، ووححه الشي   ذاكر فذي ت ذريج المسذند 

 (.513(، الحديث )1/310) «كتاف التر يب والترديب
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  وق،العل وابتلل  الظملأ ذهل »والمجاددين، بالنتح والنصر والنجال و قذول: 

 .(224)« عال  هللا شاء إن اۡلج  وثب 

أتول تولي دذا أياا اإلخول، وأسترنر هللا تعذالل لذي ول ذم، فاسذترنروه يرنذر 

 ل م، وا اوه يستجب ل م. 

 ال طنة الثا ية:

 أكا بعد فيا أيا اإلخول: 

أن يتايذي  - وكسذلمة أيًضذا - ركضان  ار الصذياإ والقيذاإ، فعلذل كذو كسذلم

للقيذذاإ تايذذ ه للصذذياإ. ويننرذذي للذذزوج أن يتذذيح لزوجتذذه أن تذذذدب علذذل المسذذجد 

لصال التروايح، فت سب الصال، وت سب المواظذة والذدرس، ويشذاركاا فذي 

األجذذر،  ون أن يذذنق  كذذن أجردذذا  ذذيء، وتذذد كذذان النسذذاء فذذي اصذذر الننذذي 

ة، حتذل النجذر يذدنن علل المسجد ويشادن وذال الجمااذ ولل هللا اليه وسلم

وذلل هللا والعشاء حتل ع ان كن يدخلن كا الرجال كن باف واحد، فقذال الننذي 

. فجعلذذوه للنسذذاء، و  تال (225)«للنسللاء البللاب هلليا   كنللا للل »: اليذذه وسذذلم

 . ولل هللا اليه وسلمعلل اليوإ، بمسجد الرسول « باف النساء»يسمل 

علذل وذال التذراويح، وأن الينا أن  تيح النروذة لزوجاتنذا وبناتنذا للذذداف 

 حر، الياا في المساجد التي ت  ياا أ اء حسنًا، حتل ي ون حظنا أوفذر انذد 

                                        

رواه أبذذو  او ، والذذدارتطني، وحسذذن عسذذنا ه، والحذذاكم وتذذال: وذذحيح الذذل  ذذر،  (224)

 (.110)، «فقه الصياإ»وا ظر تعليق الشي  القرضاوي اليه في كتابه الن اري. 

( اذن ابذن امذر، وفيذه تذال 462بذرتم ) «سذننه»رواه أبو  او  في كتذاف الصذال كذن  (225)

 افا: فلم يذدخو كنذه ابذن امذر حتذل كذات. وفذي روايذة: أن راوي الحذديث امذر   ابنذه، 

 .(571في ون كنقطعًا. وتد أاا ه أبو  او  برتم )
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، و حذذن الذذل العذذا ل عن  ذذاء هللا سنصذذلي التذذراويح فذذي سذذنحا ه وتعذذاللهللا 

 كما دي اا تنا.« الجاكا ال نير»

و صيحتي لوخذول الذذين يحروذون الذل وذال التذراويح دنذاك، أن يذيتوا 

ن كا أك ن، أي كو كجمواة كن األودتاء والجيران يذيتون فذي سذيارل كتجمعي

واحذذدل،  ظذذًرا لضذذيق المواتذذف دنذذاك، وأن ت  لذذل األكذذاكن القرينذذة لمذذن يذذيتي 

وكعذذه أسذذرته، ودذذذا كذذن بذذاف التعذذاون، وركضذذان  ذذار المواسذذال ...  ذذار 

 التعاون، كما أ ه  ار الصنر، والصنر موابه الجنة. 

أن يجعلنذذا فذذي دذذذا الشذذار كذذن المقنذذولين. اللاذذم  عذذاللسذذنحا ه وت سذذيل هللا 

أخرجنذذا كذذن دذذذا الشذذار ال ذذريم كرنذذوًرا لنذذا. اللاذذم اجعذذو حظنذذا كنذذه الرحمذذة 

والمرنرل والعتق كن النذار، اللاذم أانذا الذل أن  صذوإ  اذاره عيما ًذا واحتسذابًا، 

اجعذو  ذد ا وأن  قوإ ليله عيما ًا واحتسابًا. اللام اجعو يوكنا خيذًرا كذن أكسذنا، و

خيذذًرا كذذن يوكنذذا، وأحسذذن ااتنتنذذا فذذي األكذذور كلاذذا، وأجر ذذا كذذن خذذزي الذذد يا 

واذذذاف ا خذذرل، اللاذذم اجعذذو كلمذذة اإلسذذاإ دذذي العليذذا، واجعذذو كلمذذة أاذذداء 

 اإلساإ دي السنلل. 

اللام ا صر ا الل أادائك أاداء اإلساإ، اللام ر  انا كيددم، وفذول حذدلدم، 

  اوردم أخذ ازيز كقتدر. وأحنت ك ردم، وخذدم وكن

نَا ف يَٰٓ  َوإ ۡسَ افَنَا ذُنُ بَنَا لَنَا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا ...}  ٱۡلقَلۡ     َعلَل  َوٱنُصلۡ نَا أَۡقل َاَمنَا َوثَب  لۡ   أَۡم  

ينَ  ف     .[147: امران ]بل {ٱۡلَ َٰ

لل ۡ  َربَّنَللا ...} ن نَللا لَنَللا ٱۡغف  ۡخَ َٰ ينَ  َوۡل   ن   َسللبَقُ نَا ٱلَّللي  يَمَٰ ِ    قُلُ ب نَللا ف للي  َۡجعَلل ۡ  َولَ  ب للٱۡۡل  لل  غ 

ينَ  َٰٓ  َءاَمنُ ا   ل  لَّي  ي    َرُءو    إ نَّكَ  َربَّنَا ح   .[10: ]الحشر {رَّ
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ربنا واجعلنا كقيمي الصال وكذن ذرياتنذا ربنذا وتقنذو  اذاء. ربنذا ا نذر لنذا 

 ولوالدينا وللم كنين يوإ يقوإ الحساف. 

َ  إ نَّ }: سنحا ه وتعاللانا  هللا، يقول هللا  ت َ تَهُ  ٱلِلَّ
َٰٓ َٰٓأَيَُّهلا ٱلنَّب لي     َعلَ  يَُصلُّ نَ  َوَملََٰ  يََٰ

ينَ   .[56: ]األحزاف { َۡسل يًما َوَسل  ُم ا   َعلَۡيه   َصلُّ ا   َءاَمنُ ا   ٱلَّي 

اللاذذم وذذو وسذذلم وبذذارك الذذل انذذدك و نيذذك كحمذذد والذذل بلذذه ووذذحنه 

 والتابعين. 

 وأتم الصال.

* * * 
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 (226) تناضةالذكرى السنوية لا

 ال طنة األولل:

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

ا قضل ااإ الل مورل المسذاجد، بذدأت مذورل المسذاجد تذدخو ااكاذا الثذا ي 

 وتيييده.  سنحا ه وتعاللبتوفيق كن هللا 

أتول: مورل المساجد، فاذا دو العنوان الحقيقي لاا، ليسذس كجذر  ا تناضذة، 

مذذم يذذزول ود ذذذا كذذا وا يظنو اذذا، توبعذذة فذذي ا  تناضذذة أكذذر اذذارض يطذذرأ 

 فنجان، أو  رارل تتطاير مم سراان كا تنطنك. 

كذذا المذذوا أ اذذا عاصذذار فيذذه  ذذار، يذذدكر كذذو  ذذيء بذذيكر هللا، كذذو  ذذيء كذذن 

 جنروت الياو ، وبا،و الياو ، و طرسة الياو . 

 خلذذس مذذورل المسذذاجد ااكاذذا الثذذا ي، الثذذورل التذذي ا طلقذذس كذذن بيذذوت هللا 

أساًسا، ود ذا كان يطلا الياا كدل كن الذزكن، مذم رئذل أن ي نذي دذذا العنذوان 

، ليظار انوان بخذر: مذورل الحجذارل، وأ،نذال الحجذارل، و  «مورل المساجد»

 بيس بذلك.

                                        

في « جناليا»إ ا طلقس ا  تناضة المناركة كن ك يم 1987في الثاكن كن  يسمنر ااإ  (226)

وكا ذذس الشذذرارل األولذذل دذذي «. حمذذاس»تطذذاع  ذذزل، بقيذذا ل حركذذة المقاوكذذة اإلسذذاكية 

التي راا ضذحيتاا أربعذة كذن أبنذاء فلسذطين ا تقاًكذا لطعذن كسذتو،ن « المقطورل»حا مة 

لمسلم فذي تطذاع  ذزل تنلاذا بيذوكين، واتذرأ تصذة ا  تناضذة ياو ي الل يد أحد الشناف ا

ا  تناضذذة »و وافعاذذا وأدذذدافاا وسذذماتاا والظذذروا التذذي أحا،ذذس با طاتاذذا، فذذي كتذذاف 

 لألستاذ جاا  كحمد جاا .« المناركة وكستقنلاا
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ع اا حجارل كن سجيو عن  اء هللا، حجارل كن سجيو، تحملاا ،ير أبابيذو،  

ارل لتركذي أاذداء هللا وسذالة دم أ نال  زل والقدس وال ليو، تحمو دذه الحج

القر ل وال ناتير وانذدل الطذا وت، لتجعذو كيذددم فذي تضذليو وتجعلاذم بذإذن 

 هللا كعصف كيكول. 

أياذا  - دذا الساا الجديد، أوذنح  ذيئًا كرانًذا، ك ينًذا. ا ظذروا« الحجارل»

كيف يتحول الشيء النسيت علل ساا كراب ك يذف!! عن الذدبابات،  - اإلخول

وعن المذذذدافا وعن الننذذذا ق وعن الذذذذخائر الحيذذذة، وعن األسذذذلحة التذذذي تشذذذترى 

بذذالمايين   ترنذذي  ذذيئًا عذا لذذم تجذذد المجادذذد الذذذي يحسذذن اسذذتعمالاا، ويحملاذذا 

ودو ينشذد كذا بقلب   يااف الموت، فاو يراه اين الحيال كا  اإ في سنيو هللا، 

 ذلك المجادد القديم: 

 كسذلًما أتتذو حذين أبذالي ولسس

 

 هللا فذذذذي كذذذذان جنذذذذب أي الذذذذل

 كصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراي

 

 يشذذي وعن اإللذذه ذات فذذي وذلذذك

 

 عزكم  لو أووال الل ينارك

(  خلوا بيسلحة تسد اين الشمس، أسذلحة ا ذتريس بذيتوات 1967في سنة ) 

الشعب، واصارل األرتاق، و فا فياا كا  فذا كذن كايذين، بذو بايذين ول ناذا 

لم تجد الجندي الم كن الذي يموت  و اا، بذو وجذدت كذن يتذرك  بابتذه ويذولي 

ننسذذك، لذذم األ بذذار، ويقذذول: النذذرار النذذرار، أ ذذج سذذعد فقذذد دلذذك سذذعيد، اذدذذب ب

ي لف خا،ره أن يشعو فياذا اذو  مقذاف، فذا لذي و  ألاذدائي، ول ذن عذا وجذد 

 ال ذ ن، أونح كو  يء ضدك، حتل الساا الذي في يدك. 

 األسلحة   تقاتو بننساا، وكما تال الشاار العربي تديًما: 

 القنذا و  إراال  ال يو تننا وكا

 

 كذذراإ ال ذذراإ فذذوق ي ذذن لذذم عذا
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ال يو، وكاذا ترني الركاا؟ وكاذا يرني الساا؟ عذا لم ي ذن فذوق كاذا ترني 

 النرس فارس، عذا لم يعو فار ال يو خيلال.

األسلحة   ترني وحددا،   بد كن المقاتو الم كن، وذاحب الرسذالة، الذذي 

يقاتو ان ددا. ولاذا حينما وجد دذا المقاتو، ولذو كذان وذنيًا يافعًذا فذي كيعذة 

التذي اذن  - العمر، يجد كن الحصل ساًحا، يجذد كذن الحجذارلالصنا، وتدرل 

سذاًحا يركذي باذا اذدو هللا  - يمينه و ماله و،الما كشل الياا وو،ئاذا بقدكيذه

وادوه، فإذا باذذا العذدو يسذت ذي، وي تنذك وي ذاا ويحتذار: كذاذا يصذنا أكذاإ 

أكذاإ  دذا الساا فإذا باذا العدو يست ذي، وي تنك وي اا ويحتار: كاذا يصنا

دذا الساا الذي   ينو؟! وودق هللا العظيم حينما تال في حصيات ركذل باذا 

يذوإ بذدر فذي وجذوه المشذركين ... حننذة كذن تذراف  ولل هللا اليذه وسذلمالنني 

 ٱۡلَجۡمللعُ  َسلليُۡهَز ُ }«  ذذاددت الوجذذوه»ركذذل باذذا فذذي تلذذك الوجذذوه الع ذذرل وتذذال: 

قذل كشذرك علذل ذخذو دذذا التذراف اينيذه وأ نذه ، فما ب[45: ]القمر {ٱل ُّبُ َ  َويَُ لُّ نَ 

لنَّ   َۡقتُلُل هُ ۡ  فَلَل ۡ }وفمه، وكضل   يلوي الل  يء، تال هللا تعالل في ذلذك:   َولََٰ  

 َ نَّ  َرَمۡي َ  إ ذۡ  َرَمۡي َ  َوَما قَتَلَُهۡ    ٱلِلَّ َ  َولََٰ    .[17: ]األ نال {... َرَم َٰ  ٱلِلَّ

هللا ركل بركية رسوله، وهللا ركل الياو  بركية دذ  ء الرلمذان ... الصذنية 

 اليافعين، ركل هللا الياو  باذه الحجارل. 

دو اإل سان الم كن، اإل سان الذي يقاتو لاذدا، الذذي يقذف الذل  ذنالمام ع

أرض وذذذلنة،   يتزلذذذزل و  يتزاذذذزع، اإل سذذذان الذذذذي يذذذرى الجنذذذة أكاكذذذه، 

 راكه، دذا دو اإل سان الذي  ريده. ويجعو رضا هللا ك

 ريذذد لاذذذه المرحلذذة دذذذا اإل سذذان، ودذذذا كذذا وذذنعته مذذورل المسذذاجد. ربذذس 
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األ،نذذال الذذل حصذذير المسذذاجد، ربذذتام الذذل القذذربن، الذذل كتذذاف هللا وسذذنة 

، وضذعس أكذاكام  مذاذج الصذحابة والتذابعين، ولل هللا اليذه وسذلمرسول هللا 

بذي انيذدل، وخالذد، وامذرو، وامذا  الذدين وورل األبطال النذاتحين، وذورل أ

ت  ي، و ور الدين كحمو ، ووذاا الذدين األيذوبي، وضذعس أكذاكام وذورل 

السابقين والاحقين كن الشاداء األبرار، ربس د  ء الل دذه المعا ي الحيذة، 

كصذطنل »ف ا س كنام األيدي المتوضئة، كما سذمادا أ يذب العربيذة واإلسذاإ 

كثذذر كذذن  صذذف تذذرن، تصذذة األيذذدي المتوضذذئة التذذي كنذذذ أ« وذذا ق الرافعذذي

 كا س تعمو كن أجو فلسطين وتضية فلسطين. 

 ريد األيدي المتوضئة، األيدي الطادرل النظينة، والقلوف الطذادرل النظينذة 

 وراء دذه األيدي. 

مورل المساجد ونعس دذا، دييت دذه النئة، فئة اإل قاذ، الطائنذة المنصذورل 

وبشذر باذا كنذذ أربعذة  وذلل هللا اليذه وسذلمباذا رسذول هللا  الم تارل، التي تنني

: وذلل هللا اليذه وسذلماشر تر ًا، فيما رواه أحمذد اذن أبذي أكاكذة، اذن الننذي 

 يض ه  ل قاه ين، لع وه  راه ين، ال ين عل  أمتي من طائفة  زال ل»

 أمل  يلأ ي حتل  - أي كذن  ذدل وأذى - ۡلواء من أصابه  ما إل خالفه ، من

 المقلل س، ببيل » ، تيذو: يذا رسذذول هللا، وأيذن دذم، تذذال:«ذلللك علل  وهل  هللا

 .(227)«المق س بي  وأكنا 

دذذذه النئذذة الم كنذذة دذذي كعقذذد األكذذو، دذذي كذذو،ن الرجذذاء، دذذي التذذي تعلذذق 

                                        

(، كما أور ه الحافظ  ذور الذدين 5/269) «المسند»رواه اند هللا بن أحمد ان أبيه في  (227)

( وتال: رواه اند هللا ابذن اإلكذاإ أحمذد وجذا ل اذن 7/288) «كجما الزوائد»يثمي في الا

 ولعلاا  لت  اس  أو ،ابا.« ع  كن جاباام»خت أبيه، والطنرا ي، ورجاله مقات وفيه: 
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 الياا ا كال في المستقنو لتحرير فلسطين، فإن فلسطين   تحرر ع  با  ء. 

عركذذذة ،ويلذذذة األكذذذد، دذذذذه المعركذذذة كسذذذتمرل، ودذذذي كعركذذذة  رسذذذة وك

 ،نيعتاا، ع اا وراع بين اقيدتين، ووراع بين حضارتين.

ع ذذه الصذذراع بذذين اإلسذذاإ والياو يذذة، وذذراع بذذين الحضذذارل اإلسذذاكية 

الربا ية األخاتية اإل سا ية، وحضارل العجو ... العجذو الذذدني، حضذارل أكذة 

 تعند الذدب، و  تنالي في سنيه بيي  يء. 

جو دا في أرضذنا وفذي كنطقتنذا خطذًرا، خطذًرا الينذا، خطذًرا ولاذا  رى و

الذذل اقائذذد ا، خطذذًرا الذذل تيمنذذا، خطذذًرا الذذل تقاليذذد ا، خطذذًرا الذذل وحذذدتنا، 

خطًرا الل استقالنا، خطًرا الل اتتصا  ا، ع اا الشوكة التي في جنوبنذا، ع اذا 

 ال نجر في فاور ا، ع اا الداء الوبيو الذي  رس فينا. 

دذذه األكذة أن تتوحذد ودذذه كوجذذو ل فيمذا بيننذا، دذي التذي تنشذذر    تسذتطيا

الوباء، تنشر السذموإ النيضذاء، تنشذر الم ذدرات، تنشذر السذموإ بشذتل ألوا اذا 

 ... الداارل الظادرل وال نية، ع اا  ولة سوء، ع اا ب رل فسا  وعفسا .

و ولاذذا    تصذذور أن يوجذذد بيننذا وبيناذذا سذذاإ ... أي سذاإ بذذين لذذ  يذذدخ

 الدار ويرصناا كن واحناا، وبين واحب الدار؟!

يقولون: األرض كقابو الساإ، كا كعنذل دذذا؟! أ ذا لسذس كحترفًذا للسياسذة، 

ول نذذي أفاذذم فذذي اللرذذة، فمذذا كعنذذل األرض كقابذذو السذذاإ؟ أرض كذذن؟ أرضذذنا 

 حن كقابو ساكام؟! يعطو نا أرضنا كقابو أن يعيشوا دذم الذل أرضذنا أيًضذا 

رض التذذي ا تصذذنودا تذذديًما،  تركاذذا لاذذم كقابذذو أن يتركذذوا لنذذا فذذي سذذاإ؟! األ

 جزًءا كن أرضنا؟!   أستطيا أن أفام،   أفام  يئًا. 
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  أفاذذم أن العذذدوان الجديذذد يضذذني الشذذراية الذذل العذذدوان القذذديم، العذذدوان 

 ادوان كاما ،ال تكنه. 

 عن فلسذذطين كلاذذا أرض اربيذذة عسذذاكية، تلذذس وسذذيفو أتذذول: ع اذذا كلذذك

للنلسذذطينيين، وكلذذك للعذذرف وكلذذك للمسذذلمين  وليسذذس كلً ذذا لاذذذا الجيذذو كذذن 

المسذذلمين، بذذو كلذذك األجيذذال اإلسذذاكية جميعًذذا، و  يملذذك أحذذد أن ينيذذا كناذذا 

  نًرا. 

لو أن النلسطينيين تناتلوا اناا كا وسعنا  حن أن  تنذاتل اناذا. ع اذا أرض 

ووذناا القذربن: بذين هللا المسجد األتصذل، ع اذا أرض الننذوات، األرض التذي 

اإلسراء والمعذراج، فياذا أولذل القنلتذين ومالذث  أرض ،(228)بارك فياا للعالمين

 المسجدين العظيمين، دذه األرض    تناتل ان  نر كناا. 

« الركلذذة»و« اللذذد»و« ا ذذا»و« حينذذا»و« يافذذا»  أسذذتطيا أن أتذذول: عن 

 وسائر دذه النا  ليسس كن فلسطين. 

أن يعيشوا دذه الميسال كن وتس بعيد، لعو كثيًرا كذن الشذناف لقد تدر لجيلي 

 الذين يسمعو ني اليوإ، لم يعايشوا كا اايشس ولم يعاوروا كا ااورت. 

لقذذد  ذذاد ا دذذذه المذذدن ... اذذرائس النحذذر، تسذذقت واحذذدل بعذذد أخذذرى، وكذذين 

اضًوا كن أاضائنا يسقت، وكين تطعة كن تلوبنا تقطا، وكنا  قذول:   بذد كذن 

أو « حينذذا»بذذد أن ترجذذا، و  يم ذذن أن  تصذذور فلسذذطين بذذدون  تعذذو ،  أن 

 أو دذه النا .« ا ا»أو « يافا»

                                        

ينَ }في توله تعالل:  (228) لَم  َ ۡكنَا ف يَها ل ۡلعََٰ هُ َولُ ًطا إ لَ  ٱۡۡلَۡرض  ٱلَّت ي بََٰ ۡينََٰ  .[71: ]األ نياء {َونَجَّ
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دذذذه األرض أرضذذنا، اذذاة الياذذا أباؤ ذذا وأجذذدا  ا، ارتنعذذس فياذذا المذذ ذن، 

، و فذن فياذا ... فذي تراباذا ... «  عله ع  هللا وأن كحمذدًا رسذول هللا»و وت ب  

 الياا أحياء، و فنوا في مرادا أكواتًا.  في مرادا الم كنون، اا وا

 دذه أرضنا   بد أن  قاتو اناا. 

مورل المساجد كستمرل، حتل تحرر فلسطين ... كو فلسطين، يم ذن للساسذة 

أن يلعنذذوا بمذذا  ذذاؤوا كذذًرا وفذذًرا، ييخذذذون بعذذض كذذا ييخذذذون،   أريذذد أن أتاذذم 

لذذق  ينذذي وكنطلذذق أحذذدًا ب يا ذذة، فللنذذاس أن يجتاذذدوا، ول نذذي أتذذول كذذن كنط

عسذذاكي: عن األرض التذذي اذذاة الياذذا اإلسذذاإ   يم ذذن التسذذليم بذذذداباا علذذل 

 األبد،   بد أن تعو .

وا كمذذا  ذذاؤوا فذذي كجذذال السياسذذة، وكذذن حذذق النلسذذطينيين أن  وا وينذذرل لي ذذرل

ت ذذون لاذذم  ولذذة، وأن تقذذوإ لاذذم  ولذذة، ودذذذا دذذو الحذذد األ  ذذل، ول ذذن الذذل أن 

راحذو ال نذذاا، كرحلذة كذن كراحذو الجاذا ، لذيس دذذو ي ذون ذلذك كرحلذة كذن ك

 اايذذذة المطذذذاا.   ...   يم ذذذن أن ي ذذذون ذلذذذك  اايذذذة المطذذذاا، عن المعركذذذة 

 كستمرل. 

والعجيب أ ذه ر ذم التسذادات، ور ذم التنذات ت، فذإن الرطرسذة الياو يذة 

الصذذذايو ية تذذذرفض ذلذذذك كلذذذه، تقذذذول:  ،    عطذذذي  ذذذيئًا، لذذذيس أكذذذاك م ع  

دذه األرض، اذدنوا حيث  ئتم، ابحثذوا اذن و،ذن بذديو، دذذا كذا ال روج كن 

ير يه د  ء. يرضي القتيو ولذيس يرضذي القاتذو! عن األكذر جذد عذن   بذد أن 

  يخذ حقنا بييدينا. 

عن  - الحجارل ومورل الحجارل، وأ،نال الحجارل ستسذتمر، سذتنرض الذيام
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ستنرض أن يعترفوا بما ألدذو أن يتناتلوا دم.  ،   أتول: يتناتلوا،  -  اء هللا

 فلسطين كن حق. 

عن دذذذه القضذذية التذذي ،الذذس و،الذذس كنذذذ كنذذس ،النًذذا فذذي القسذذم ا بتذذدائي 

باألتدر، وأ ا أتحد، ان فلسطين أتحد، اناا  ثًرا وا ظم فياا  ذعًرا كنذذ كنذا 

،ابًا، كنا  قو  المظادرات، و سير المسيرات في كو ااإ كذن أجذو فلسذطين، 

وفمنر( ... فذي ذكذرى واذد بلنذور، و تحذد، فذي ذكذرى اإلسذراء  ذ 2في يوإ )

 والمعراج في كو ااإ ان المسجد األتصل، و  تال األكر كستمًرا. 

القضذذية كسذذتمرل، المعركذذة كسذذتعرل األوار، و  بذذد لاذذا كذذن وتذذو  يقذذدإ، 

األبناء واأل نال، النتية الذين بكنوا رباذم وتا دذم هللا دذدى، يقذدكون الشذاداء، 

ون الضذذحايا. الشذذناف اليذذافا، النتذذال المحجنذذة، األإ الشذذجااة الصذذنور، يقذذدك

الشي  النا ي الذي   يزال تلنه  ابًا، د  ء دذم الذذين  ذرادم وراء دذذه الثذورل 

 الم كنة. 

ذربوا بالروذا، الناسذتي ي، وضذذربوا برذاتات األاصذاف التذي تنعذذو  ض 

نذذا ق، و فذذن كذذن  فذذن فعلاذذا فذذي األبذذدان واأل نذذس، و تذذس اظذذاكام بياقذذاف الن

كذذذنام أحيذذذاء، وجذذذرفتام الجرافذذذات تحذذذس التذذذراف، الذذذل أن ينذذذس ذلذذذك فذذذي 

أاضذذا دم، أن يذذدخو الراذذب الذذل تلذذوبام، ول ذذن دذذ  ء الشذذناف لذذن ي ذذافوا، 

سذذذنحا ه ألن كعاذذذم الناوذذذر الذذذذي   ياذذذزإ، القذذذول التذذذي   ترلذذذب، كعاذذذم هللا 

 . وتعالل

ا   ...}يذذد هللا أالذذل كذذن أيذذدي أولئذذك، وتذذدرل هللا فذذوق تذذدرتام   أَنَُّهلل  َوَرنُّلل َٰٓ

للان عَتُُه ۡ  للنَ  ُحُصلل نُُه  مَّ ُه ُ  ٱلِلَّ   م   ُ  فَللأَ َىَٰ للنۡ  ٱلِلَّ   لَلل ۡ  َحۡيلل ُ  م 
للبُ ا    قُلُلل ب ه  ُ  ف للي َوقَلليَ َ  يَۡحتَس 
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ۡع َ   . [2: ]الحشر ...{ ٱل ُّ

عن المعركذذة بيننذذا وبذذين الياذذو  تديمذذة جديذذدل. تديمذذة كنذذذ ااذذد بنذذي تينقذذاع، 

فرذدروا  ولل هللا اليه وسذلموبني النضير، وبني تريظة، الذين اادددم النني 

 به، وا ضموا علل أادائه، ف ان جزاؤدم كا ارفه التاري . 

دذذ  ء الياذذو  ضذذمام اإلسذذاإ فذذي رحابذذه، أ خلاذذم تحذذس جناحذذه، فذذتح لاذذم 

ره الحنون، رفضتام الد يا ولنظتام لنظ النذوال، و ذر دم العذالم كذن  ذرق ود

و ذذرف، فلذذم يجذذدوا كانًذذا يذذيوون عليذذه ع   ار اإلسذذاإ، لذذم يسذذتظلوا ع  بظذذو 

المسلمين، مم  جذددم ترلذب الذيام ،نيعذتام الرذا رل، فينقلنذون الذل كذن بوادذم 

م فذذي فلسذذطين، وحمذذادم، ويذذيبون ع  أن يقيمذذوا فذذي أرض اإلسذذاإ و،نًذذا لاذذ

ارضس اليام أو،ذان أخذرى بديلذة، فذيبوا ع  دذذه األرض، واألكذر كمذا تذال 

: عن فلسذطين ليسذس و،نًذا رحمذه هللا « أكذين الحسذيني»المجادد ال نيذر الحذاج 

 برير  عب، حتل تستقنو  عنًا برير و،ن! فلسطين لاا  عناا وأدلاا.

و فلسذطين، وتذد فعلذوا د  ء ا قلنوا الل المسلمين، يريدون أن ي رجوا أد

علذل حذين علذذل حذد كذا، اسذذتطااوا أن ي رجذوا أدذو فلسذذطين كذن  يذاردم، وتذذد 

أخرجوا كنام كن أخرجذوا، وأرا  أن ياذو وا النذاتين، الذذين يعيشذون فذي تلذب 

 «.  ارف عسرائيو»، والذين سمودم «عسرائيو»كا سموه 

قذذدروا الذذل أرا وا أن ياذذو ودم ف ذذًرا و ذذعوًرا، ومقافذذة وسذذلوًكا، عن لذذم ي

تاويذددم  يا ذذة واقيذدل. وفعذذًا فذي وتذذس كذن األوتذذات كذا  دذذ  ء يذذوبون فذذي 

المجتما اإلسرائيلي، لم ت د تعذرا لاذم دويذة، عذا  خلذس فذي األرض المحتلذة 

، و  ت ذذا  تعذذرا «حذذاييم»كذذن « كحمذذدًا»(   ت ذذا  تعذذرا 1948كذذن سذذنة )
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، ال ذو تذد سذاروا   ت ذا  تعذرا المسذلم كذن الياذو ي« را ذيو»كن « فا،مة»

 في كوجة دذه الحضارل الزائنة الوافدل. 

كا وا يقتلعون الاوية اإلساكية كن الشعب النلسطيني الذي يعذي  فذي فذو 

تلذذك الدولذذة الملعو ذذة، ول ذذن جذذاءت الصذذحول اإلسذذاكية فذذر لت علذذل دذذ  ء 

الذروا، وسذذرت فذي الجسذذد الميذس حيذذال جديذدل، ا تنذذه دذ  ء علذذل أ نسذام، بذذدأ 

 م يعرا أ ه كسلم، بدأت المسلمة تشعرا با تمائاا و سناا. المسل

بذذذذدأ فذذذذي دذذذذذا المجتمذذذذا  ذذذذيء جديذذذذد تلذذذذب المذذذذواتين، تلذذذذب الحسذذذذابات 

والمعا  ت، وكان ممرل دذه الصحول: دذه ا  تناضة، أو دذذه الثذورل، أو دذذه 

الحركذذة، حركذذة المقاوكذذة اإلسذذاكية، كذذان دذذذا كلذذه  تيجذذة وممذذرل للصذذحول 

.. الصذحول اإلسذاكية دذي وذا عة دذذا التيذار الجديذد، التيذار الذذي اإلساكية .

 أتلق عسرائيو، وكن وراء عسرائيو.

لقذذد فرضذذس دذذذه النئذذة الم كنذذة الجديذذدل  نسذذاا الذذل التذذاري ، بعذذد أن كذذا  

التاري  ينسادا، بعد أن أونحس تضية فلسطين تضية  جئذين، بعذد أن أوذنح 

عربيذذة تذذا رل الذذل  ذذيء، و  المنظمذذات األكذذر كيئوًسذذا كنذذه، فذذا السياسذذة ال

والايئات الندائية تذا رل الذل  ذيء، اسذترخل الجميذا، واسذتناكوا، وأوذنحس 

 حركة  نه يائسة، كاذا  صنا؟

أاذذا ت دذذذه الصذذحول، ودذذذه ا  تناضذذة، ودذذذه الثذذورل الم كنيذذة الربا يذذة 

 تناضذة الجديدل، أاا ت الروا علل الجسد الااكد. بدأ العالم كله يتحذد، اذن ا 

 ... ان الثورل ... ان ونية الحجارل. 

ع نذذا  حذذن أبنذذاء دذذذه األكذذة،   يحركنذذا  ذذيء كمذذا تحركنذذا كلمذذة اإليمذذان،   
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  علذه »يناضنا  يء كما تناضنا العقيذدل،   تنعذو فينذا كلمذة، كمذا تنعذو كلمذة 

 «.ع  هللا وهللا أكنر

لذم ينتصذروا فذي  ( حينما كان  عاردم: بر ... بحر ... جو،1967في سنة )

دذذ ( الذذل الحقيقذذة، في ذذا 1393إ( أو )1973بذذر و  بحذذر و  جذذو. وفذذي سذذنة )

 أفضو أن أسمياا حرف العا ر كن ركضان،   حرف السا س كن أكتوبر. 

 في ذلك الوتس كان الشعار: هللا أكنر، هللا أكنر، فعلس فعلاا.

ف وتذو: يذا ت د دذذه األكذة باإليمذان تصذنا األااجيذب، ارفذا أكاكاذا المصذح

رياا الجنذة دنذي، ويذا خيذو هللا اركنذي، ويذا كتائذب هللا سذيري، مذم ا ظذر كذاذا 

 ستصنا دذه األكة!

لقذذد ،المذذا ازفذذوا الذذل كعزوفذذات: القوكيذذة، وا  ذذتراكية، والديمقرا،يذذة، 

والتقدكية، فلم تحرك دذه ساكنًا، ولم تننه كن األكة  افًا، ول ن حينمذا حركذس 

اذا ت علياذا «   علذه ع  هللا».. باإلساإ ... بالتوحيذد ... بذ  دذه األكة باإليمان .

 الروا. 

دذذذه الحقيقذذة أكذذددا التذذاري ، كذذن يقذذرأ التذذاري  فذذي كذذده وجذذزره، فذذي أيذذاإ 

النصر وأياإ الازيمة، في كعارك التاري  القرينة والنعيدل، يجد أن اإليمذان دذو 

 الذي يحرك دذه األكة. 

قربن ... أحاإ الجنة، دذي التذي تحذرك األكذة، دذذا اإليمان ... اإلساإ ... ال

مابس بيقين، و حن كحتاجون عليه  ائًما، ول ننا أ د كا  حتاج عليه في وتتنذا دذذا 

وفذذي تضذذية فلسذذطين خاوذذة ... تضذذية فلسذذطين   يم ذذن أن تنتصذذر ع  عذا 

أونحس تضية عساكية ذلك ألن ادو ا يقاتلنا باسذم الذدين. الياذو  تجمعذوا فذي 
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سذذطين كذذن  ذذرق و ذذرف، وكذذن أكري ذذا وكذذن روسذذيا، كذذن بذذا  العذذرف فل

والعجم، وكن دنا وكن دناك، كا الذي جمعام كن  تات؟ كا الذي جاء بام كذن 

الشذذرق والرذذرف، والشذذمال والجنذذوف؟ ع اذذا العقيذذدل الياو يذذة، ع اذذا األحذذاإ 

 جمعام. التوراتية، ع اا التعاليم التمو ية، ع اا اللرة العنرية، دذا دو الذي 

لقد كا وا في با دم يعيشون بكنين، بو كان كنام كذن يملذك المايذين، وكذن 

لاذذم  نذذوذ يسذذتطيعون أن يذذ مروا بذذه الذذل السذذا،ين، ول ذذنام تركذذوا دذذذا كلذذه، 

وجاءوا كن أجذو أن يقيمذوا  ولذة ...  ولذة لاذا اسذم  ينذي تذاري ي، سذمي باسذم 

تقذدس تعذاليمام، تمنذا العمذو   نيام ال نير: عسرائيو: ... يعقوف سسس ...  ولة

يوإ السنس كنعًا تاًكا ...  ولة فياا أحزاف  ينيذة كتطرفذة، و يذر الذدينيين كذنام 

ي ضذذعون للذذدين أيًضذذا، وجذذاءوا بذذدوافا  ينيذذة، ويقذذاتلون بذذدوافا  ينيذذة د ذذذا 

عسذذذرائيو ليسذذس كامتذذذه حمايذذذة  جذذي  عن: كذذا وا يقولذذذون، تذذال كو ذذذي  يذذذان

 الم سسات، ع ما كامته حماية المقدسات. 

كلام ياذو ، وأ ذا   أسذتطيا أن أفذرق بذين ياذو ي ووذايو ي، كذو ياذو ي 

وايو ي، ألن أحاإ التورال وتعاليم التلمو ، تجعو كو ياذو ي وذايو يًا. دذذا 

 دو األوو، والنا ر   ح م له، أ ا أت لم ان التيار العاإ. 

تضية فلسطين يجب أن ت ون عساكية، عذا تاتلو ا باسذم الياو يذة  قذاتلام  عن

باسذذم اإلسذذاإ، عذا رفعذذوا التذذورال رفعنذذا  حذذن القذذربن، عذا تذذالوا: التلمذذو  تلنذذا: 

الن اري وكسلم، عذا تالوا: الاي و تلنا: المسجد األتصل، عذا تالوا: السذنس تلنذا: 

 حديد ا أتوى كن حديددم. الجمعة، و  ينو الحديد ع  الحديد، و

وحاف الدين الحق، و حن أوحاف األرض وأدو الذدار،  ذدافا اذن أ  حن
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كقدسذاتنا، و ذدافا اذن ذاتنذا، و ذدافا اذن أرضذنا وارضذنا وأدلنذا، كامذا ي ذن 

لذذدينا كذذن ضذذعف كذذا ي، فذذإن الحذذق الذذذي كعنذذا يقوينذذا، ودذذذا كذذا فقاذذه أولئذذك 

دذا كا فامته دذذه الثذورل الربا يذة  الشناف، الشناف الذين ا طلقوا كن المساجدن

  »الجديدل، الثذورل التذي كنطلقاذا المسذاجد، وراياتاذا المصذاحف، و ذعاراتاا 

 «.عله ع  هللا وهللا أكنر

 [51: ]اإلسذراء ...{ ُهل َ  َمتَل َٰ  َويَقُ لُل نَ }ع نا  نتظر لاذه الثورل النصر بإذن هللا 

َٰٓ  ...}عن الذذذي يقاتذذو   يسذذيل: كتذذل دذذو؟ ول ذذن يقذذول:  لل يَُ لل نَ  أَن َعَسلل َٰ يب   ا{قَ  

ي    ٱلِلَّ   نَۡص َ  إ نَّ  أََلَٰٓ  ٱلِلَّ    نَۡص ُ  َمتَ َٰ }، [51: ]اإلسراء  َولَيَنُصلَ نَّ  ...}، [214: ]النقذرل {قَ  

ُ ٱ َ  إ نَّ  يَنُصُ ۦُ َٰٓ   َمن لِلَّ يز   لَقَ      ٱلِلَّ ينَ  40 َعز  ُه ۡ  إ ن ٱلَّي 
ةَ  أَقَلاُم ا   ٱۡۡلَۡرض   ف لي مَّ َّلنََّٰ للَ َٰ  ٱلصَّ

ةَ  َوَءا َُ ا   َك َٰ َّ   ٱۡلُمنَ      َعن   َونََهۡ ا   ب ٱۡلَمۡعُ و    َوأََمُ وا   ٱلزَّ ق بَلةُ  َولِل   ،40: ]الحذج {ٱۡۡلُُمل ر   َعَٰ

41]. 

أن المعركذذة كسذذتمرل كذذا الياذذو ، حتذذل  وذذلل هللا اليذذه وسذذلمبشذذر ا الننذذي 

 هللا، عبل  يلا مسلل ، يا»ينتصر اليام المسلمون، حتل يقول الحجر والشجر: 

. وع ذذذا لاذذذذا اليذذذوإ ولاذذذذه المعركذذذة (229)«فاقتلللله فتعلللال خلفلللي يهللل د  هللليا

 لمنتظرون.

اللام ا صر ا الل أادائك واادائنا وأاداء العرف والمسذلمين، اللاذم بكذين، 

 تجب ل م. أ او رب م يس

                                        

ل  قل   السلاعة »( و صذه كذاكًا: 7427بذرتم )« وحيح الجذاكا الصذرير»ذكره في  (229)

حت  يقا   المسلم ن اليه د، فيقتله  المسلم ن حت  يختب  اليه د  ملن وراء الحجل  

 د  خلفلي، فتعلال فاقتلله هيا مسل ، يا عب  هللا هيا ي: والشج ، فيق ل الحج  أو الشج 

 .«الغ ق ، فِنه من شج  اليه دإل 
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 ال طنة الثا ية: 

 أكا بعد فيا أياا اإلخول المسلمون: 

عذا كا ذذس مذذورل المسذذاجد تذذ  ي  وردذذا، فعلينذذا  حذذن المسذذلمين أن  ذذ  ي 

 ور ذذذا، أن   ذذذون كعاذذذم، أن  شذذذد أتردذذذم كا يًذذذا وأ بيًذذذا، وأن  ذذذداو لاذذذم فذذذي 

 ريب فيه.  ولواتنا، والنصر بت  

را سذتان، حتذل أجنذروا الذروس الذل أن عن هللا اعا الذي أيد عخوا نا فذي أف

يجلسوا كعام وجًاا لوجه الذل كائذدل واحذدل، سذيجنر الياذو  الذل أن ينسذحنوا 

 كن أرض المسلمين بالسيف ... بالجاا ، الجاا  ال ال  الم ل . 

ُ }الينا أن  شد أتر د  ء، وأن  مد علذيام يذد المعو ذة  َٰٓ  َغال ل    َوٱلِلَّ ۦ   َعلَل َٰ  أَۡمل  

نَّ   [21: ]يوسف {يَۡعلَُم نَ  لَ  ٱلنَّاس   أَۡكثَ َ  َولََٰ  

اللام ا صر ا الل الياو ، اللام ا صر ا الل أاذدائك أاذداء اإلسذاإ، اللاذم 

ر  انا كيددم، وفو حددم، وأذدب ان أرضذك سذلطا ام، و  تذدع لاذم سذنيًا 

نَلا ف ليَٰٓ  َوإ ۡسَ افَنَا ذُنُ بَنَا لَنَا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا ...}الل أحد كن انا ك الم كنين   َوثَب  لۡ   أَۡم  

ينَ  ٱۡلقَلللۡ     َعلَللل  َوٱنُصلللۡ نَا أَۡقللل َاَمنَا للل   ف  للل ۡ  َربَّنَلللا ...}. [147: امذذذران ]بل {ٱۡلَ َٰ  لَنَلللا ٱۡغف 

ن نَلا ۡخَ َٰ ينَ  َوۡل   ن   َسلبَقُ نَا ٱلَّللي  يَمَٰ ِ    قُلُ ب نَللا ف للي  َۡجعَل ۡ  َولَ  ب للٱۡۡل  ل ينَ  غ   إ نَّللكَ  َربَّنَللآَٰ  َءاَمنُل ا   ل  لَّللي 

ي    َرُءو    ح   . اللام بكين.[10: ]الحشر {رَّ

ةَ   ...} لَ َٰ ةَ  إ نَّ  َوأَق    ٱلصَّ لَ َٰ ۡك ُ  َوٱۡلُمنَ ل     ٱۡلفَۡحَشلآَٰء   َعلن    َۡنَه َٰ  ٱلصَّ ُ  أَۡكبَلُ    ٱلِلَّ   َولَلي   َوٱلِلَّ

 .[45: ]العن نوت { َۡصنَعُ نَ  َما يَۡعلَ ُ 

* * * 
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 (230)اتناتية  زل وأريحا

 كن كيسال النوسنة علل كيسال فلسطين

 ال طنة األولل:

 : المسلمون اإلخول أياا فيا بعد أكا

 عي  حتل  ذرى اإلسذاإ ينذاوة بالسذااإ كذن كذو جا ذب كذن  أن الينا ت دلر

الجوا ب، وتصب اليه سيا، العذاف كن كو فئة كن النئات. تنرق ال نذر  ذيعًا 

والذل أدلذه، فذال نر كلذة واحذدل، وهللا  وأحزابًا، ول نام اجتمعوا الل دذا الدين

لينَ  َوإ نَّ  ...}تعالل يقول:  ل م 
ُ  بَۡعلض    أَۡول يَلآَٰءُ  بَۡعُضلُه ۡ  ٱلظََّٰ : ]الجاميذة {ٱۡلُمتَّق لينَ  َول ليُّ  َوٱلِلَّ

ينَ ، [19 َٰٓءُ  بَۡعُضُه ۡ  َكفَُ وا   }َوٱلَّي   . [73األ نال: ] ...{ بَۡعض   أَۡول يَا

فا اجب أن  رى في دذا العصذر، كذو فئذات الشذرك وال نذر، تتذ كر الذل 

المسلمين، تريد أن تقتلذا جذذوردم، وان تاذدإ الذيام بنيذا ام، وأن تيخذذدم كذن 

  ينام واقيدتام. 

اجتمذذا الذذل ذلذذك الياذذو  والذذذين أ ذذركوا والصذذلينيون الجذذد ، دذذذا كذذا  ذذراه 

 الل خريطة الحيال في اصر ا. 

ل فذذي أوربذذا  رادذذا فذذي أولئذذك الصذذربيين. دذذ  ء الوحذذوة الصذذلينية الجديذذد

المنترسذذون، الذذذذين حذذدوا أ يذذذابام ليذذيكلوا المستضذذذعنين كذذن المسذذذلمين. أدذذذو 

 النوسنة والارسك. 

                                        

 ( بوا نطن13/9/1993وتعس ا تناتية في ) (230)
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أرا وا أن يقضوا الل دذ  ء كذرل واحذدل، ول ذن هللا اعذا  نذ  الذروا فذي 

ية  حذو  صذف دذا الطين ... دذا النتات ... د  ء الذين بقذوا كذن ح ذم الشذيوا

ترن ... د  ء الذين كا وا تحس و،يل ا ستندا  والتسلت ا ستندا ي الشذيواي 

األحمذذر، تحذذس ح ذذم )تيتذذو( ... دذذ  ء الذذذين ازلذذوا اذذن اإلسذذاإ، فلذذم ي ذذا وا 

حتذل األسذماء لذم «   علذه ع  هللا كحمذد رسذول هللا»يعرفوا انه  يئًا ع  كجر  

ال ثيذذرون كذذنام ي تنذذون أبنذذاءدم الذذذكور  تعذذد عسذذاكية، حتذذل ال تذذان، لذذم ي ذذن

لذم ي و ذوا يعرفو اذا، ازلذوا اذن جسذم األكذة اإلسذاكية،  «ألف بذاء اإلسذاإ»

 وجالوا باإلساإ، مم  اء هللا أن تناار الشيواية في با دا األإ.

الشيواية التي كا س تحلم بين ترزو العالم، و ذزت أفرا سذتان لتنطلذق كناذا 

تصذو دنذا علذل ال لذيج وعلذل كذا بعذد ال لذيج،  ذاء هللا أن علل با  المسذلمين، و

 تناار الشيواية، وتزول  ولتاا، ويذدب ريحاا. 

وا قسذذمس « يو سذافيا»وكذان كمذا سذلطس اليذذه الشذيواية كذا كذذان يسذمل 

ولمذذا أرا   «كرواتيذذا»يو سذذافيا، ا قسذذم ال ذذروات وأتذذاكوا لاذذم  ولذذة اسذذماا 

ي ون لام كا لل ذروات، ووذوت لذذلك، أن  «النوسنة والارسك»المسلمون في 

و ذذالوا أ لنيذذة باسذذم الديمقرا،يذذة التذذي يترنذذل باذذا الرذذرف، وااتذذرا الرربيذذون 

أ نسذام وااترفذذس األكذذم المتحذذدل بالدولذذة الجديذذدل، ول ذذن كيذذف تقذذوإ  ولذذة فياذذا 

رائحة اإلساإ، فياا بقايا اإلساإ، تحمو انوان عسذاإ كذا فذي أوربذا؟! دذذا كذا 

 لررف كله. جن له جنون ا

وتذذ كر دذذ  ء وحملذذوا الصذذليب كذذن جديذذد، ليعلنودذذا حربًذذا الذذل اإلسذذاإ، 

حربًذذذا الذذذل المسذذذلمين. كذذذا وا يظنذذذون أن دذذذ  ء سيسذذذقطون بعذذذد أسذذذنوع أو 

أ اذذا لذذن تحتمذذو أكثذذر كذذن أسذذنواين أو  «سذذرايينو»أسذذنواين، دذذذا كذذا تذذدر لذذ  
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 مامة. 

  القليذذو، واألتذذو كذذن ول ذن دذذ  ء الذذذين لذذم ي و ذذوا يعرفذون كذذن اإلسذذاإ ع

القليذذذو، أيقظذذذتام األحذذذدا، الاائلذذذة، والقذذذوارع الناتلذذذة فجذذذيل، ليتعرفذذذوا الذذذل 

 اإلساإ. 

حينما وجدوا الناس يقذاتلو ام كذن أجذو اإلسذاإ، يقطعذون رتذابام كذن أجذو 

اإلسذذذاإ، ياذذذدكون الذذذيام بيذذذوتام كذذذن أجذذذو اإلسذذذاإ، يرتصذذذنون أكاذذذاتام 

سلمات، ي ربون اليام كساجددم، يذدكرون وتوجاتام وبناتام كن أجو أ ان ك

 اليام كدارسام، يحرتون كزاراام وحقولام،   لذ ب ع  أل ام كسلمون.

لاذا بحثوا ان دذذا اإلسذاإ الذذي   يعرفذه، وارا وا أن يتشذنثوا بذه وبذدأوا 

وسذذورل  «الناتحذذة»يحنظذذون أبنذذاءدم سذذوًرا كذذن القذذربن، يحنظذذو ام سذذورل 

 بعد أن كا وا   يحنظون ع   شيد:  «العصر»وسورل  «اإلخا،»

 تيتذذذذذذذذذذذذو الرفيذذذذذذذذذذذذق أياذذذذذذذذذذذذا

 

 باسذذذذذذذذذذذذذذمك ع   حلذذذذذذذذذذذذذذف  

أوذذنحس أ ا ذذيددم الجديذذدل: سذذور القذذربن، وتصذذار السذذور كذذن كتذذاف هللا.  

دذذذ  ء اسذذذتطااوا أن يصذذذمدوا! وكذذذا الذذذذي جعلاذذذم يصذذذمدون ويسذذذتمرون 

الجيذوة فذي ويقاتلون دذه القول العاتيذة ... الجذي  الصذربي الذذي يعتنذر رابذا 

 أوربا، ودم   يمل ون  يئًا يذكر كن األسلحة؟!

وحركذذس ديئذذة األكذذم المتحذذدل وحذذرإ كجلذذس األكذذن الذذدولي الذذيام ووذذول 

الساا. حظر بيا الساا، حتل   يستمر القتال، و  ي ثر سنك الذدكاء! يعنذي 

دذذذا أ اذذم أرا وا أن ي ذذون القتذذو كذذن جا ذذب واحذذد فحسذذب! أي أرا وا أن يقتذذو 

 لمون بسراة، وتنتاي القضية. المس
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كيذذف ي م ذذن ،ذذرا واحذذد كذذن كذذو األسذذلحة، والطذذرا ا خذذر يحظذذر اليذذه 

 أ  ل ساا؟

ول ذذن دذذ  ء المسذذلمين الجذذد ، بمذذا  نذذ  فذذيام كذذن روا اإليمذذان الجديذذد، 

اسذذتطااوا أن يصذذنعوا  خذذائر لألسذذلحة بييذذديام، واسذذتطااوا أن يعيشذذوا ر ذذم 

بيتو القليذو، ويزراذوا ال ضذروات فذي  الحصار المضروف اليام ... يعيشوا

النيوت التي يعيشون فياا حتل ييكلوا، وييكلون القليذو، وي نذيام القليذو، ويذ مر 

َٰٓ  َويُللۡؤث ُ ونَ  ...}بعضذذام الذذل بعذذض  لله  ۡ  َعلَلل َٰ لل ۡ  َكللانَ  َولَللۡ   أَنفُس   ...{ َخَصاَصللة ب ه 

 .[9: ]الحشر

  الشذذاك  سذذتة دذ  ء كذذا الذذذي جعلاذذم يصذذمدون، ويثنتذون، ويقنذذون كذذالطو

اشذذر  ذذاًرا؟ ع ذذه اإلسذذاإ الجديذذد ع ذذه اإليمذذان الذذذي خالطذذس بشا ذذته تلذذوبام، 

 وسرى فيام كسرى الماء في العو ، أ شيدم  يئًا بخر. 

ولذذذلك يقذذول ال ثيذذر كذذنام كمذذن لقينذذادم: عن دذذذه  عمذذة كذذن هللا الينذذا، دذذذه 

كسذلمين، المحنة في ،ياا كنحة، تد كان يم ذن أن  عذي ، ول نذا سذنعي   يذر 

اليوإ يموت كنا كذن يمذوت ول ذن كذن يحيذا كنذا سذي ون كسذلًما، لذيس الماذم أن 

  عي  ولو برير  ين، ع ما المام أن  عي  ك كنين. 

 دذا كنطق د  ء أياا اإلخول.

وكن دنا  قذول: ع ذه ر ذم تسذاول الظذروا المحيطذة بإخوا نذا، ور ذم  لذظ 

ة كنًحذا، ورف ضذارل  افعذة، المحنة التي يمرون باا، فإن كن وراء دذذه المحنذ

وكذذن الشذذر كذذا يذذيتي بذذال ير، وال يذذر تذذا إ عن  ذذاء هللا لقذذد أرا وا أن يقتلعذذوا 

اإلسذذاإ كذذن  ذذرق أوربذذا، وأ  تقذذوإ لوسذذاإ تائمذذة، و  ينقذذوا فيذذه كذذن باتيذذة، 
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 ول نام باؤوا باإلخناق. 

وبقل اإلساإ، وسيظو اإلسذاإ، وسذي رج كذن ضئضذك دذ  ء كذن يرفذا 

 .  «  عله ع  هللا كحمد رسول هللا»راية 

دذذا كذذا وذذنعته الصذلينية الجديذذدل ... الصذذلينية الرربيذة، فذذي اصذذر يتنذذا ى 

الناس فيه بحقوق اإل سان ... بميثاق األكم المتحدل ... بحق الشعوف فذي تقريذر 

المصير، وكي ام يقولذون: عن الشذعوف كلاذا لاذا حقاذا فذي تقريذر المصذير، ع  

 ة ... ع  أن ي ون الشعب كسلًما. الشعوف اإلساكي

ول ن د  ء ليسوا دم الذين يمل ون دذا ال ون، الذي يملك دذذا ال ذون ربذه 

، عن الذي ددإ ا تحا  السوفيتي يم ن أن ياذدإ دذ  ء، وهللا لذن ينقذل از وجو

الظلم يتح م في العنا ، ويذل الرتاف، عن  ولة النا،و سااة. و ولذة الحذق علذل 

لُ    َوَزَهلقَ  ٱۡلَحلقُّ  آَٰءَ َجل }َوقُ ۡ تياإ السااة  ط  ل َ  إ نَّ  ٱۡلبََٰ ط  ل َكلانَ  ٱۡلبََٰ ، [81: ]اإلسذراء ا{َزُه ق 

ط     َعلَ  ب ٱۡلَحق    نَۡقي  ُ  }بَ ۡ  ِ ذَا فَيَۡ َمغُهُ  ٱۡلبََٰ لق ُهل َ  فَ لا}، [18: ]األ نيذاء ...{ َزاه  بَل ُ  فَأَمَّ  ٱلزَّ

َٰٓء    فَيَۡيَه ُ  ا ُجفَا . وذدق هللا [17: ]الراذد ...{ ٱۡۡلَۡرض   ف لي فَيَۡمُ ل ُ  ٱلنَّلاسَ  يَنفَلعُ  َملا َوأَمَّ

 العظيم. 

 دذا كا ونعته الصلينية في أوربا.

و جد الل الجا ب ا خر في الشرق: الومنيذة المتعصذنة ... الاندوسذية التذي 

تذبح المسلمين برير حساف، وتادإ كساجددم، وتادإ وجو دم، دذذا كذا  سذمعه 

ن أحد الماء المسلمين ال نذار تذال: كا ذس تعذد لنذا كجذزرل و قرأه و راه، حتل أ

دائلة. والمسلمون في الاند ليسوا  يئًا تليًا، ع ام كذا يقذرف كذن كذائتي كليذون، 

يحاولون أن يقللوا العد  فيقولوا: المسلمون في الاند كائة وخمسون كليو ًذا ع مذا 
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تذال لذي  - عربي كلذهدو حوالي كائتي كليون أو يزيدون، أي كا يقارف العالم ال

جعلذذس دذذ  ء يعيذذدون  «بذذوكني»دذذذا العذذالم: ول ذذن األحذذدا، التذذي حذذدمس فذذي 

 حساباتام كن جديد. 

 بد كن الوتوا في وجه النا،و،   بد كذن الصذمو  أكذاإ الطريذان الظذالم، 

   يجوت للمسلم أن يستسلم ويلقي الساا كاما ت ن تول أادائه. 

و كذذا يجذذري فذذي تضذذاية القضذذايا، فذذي تضذذية ومالثذة األمذذافي أياذذا إلخذذول: دذذ

المسذذذلمين األولذذذل ... تضذذذية فلسذذذطين ... ارض الننذذذوات ... أرض المسذذذجد 

 . ولل هللا اليه وسلماألتصل ... أرض أولل القنلتين ... كسرى رسول هللا 

دا  حن  رى اليوإ فصًا جديدًا كن فصول دذه الروايذة. لقذد اايشذنا تضذية 

دذه الد يا، كنذ بدأ ا  عي أن دناك االًمذا عسذاكيًا، وأن فلسطين كنذ واينا الل 

دناك ك س  وتضايا له، ف ا س تضية فلسطين دي القضية األولل التذي تشذرلنا، 

تشذذرو الن ذذر، وتشذذرو القلذذب، وتشذذرو اللسذذان، فذذي كذذو سذذنة ... فذذي ذكذذرى كذذا 

بلنذذور وتيذذر ال ارجيذذة النريطذذا ي  « ذذوفمنر 2»فذذي ...  «بلنذذور»سذذمي واذذد 

واد الياو  أياإ الحرف العالمية األولل بو،ن توكي لام، وتذد الذق الذل  الذي

ذلذذك كذذن تذذال: كذذن   يملذذك واذذد كذذن   يسذذتحق! والذذق اليذذه كنتذذي فلسذذطين 

بقولذذه: عن فلسذذطين ليسذذس و،نًذذا  رحمذذه هللا  «أكذذين الحسذذيني»األكنذذر الحذذاج 

 برير  عب، حتل تستقنو  عنًا برير و،ن!.

ول ذذذن جذذذرت األحذذذدا،، ووذذذنعس بريطا يذذذا كذذذا وذذذنعس خذذذال األاذذذواإ 

النروذذة  «الصذذايون»الثامذذين التذذي ح مذذس فياذذا فلسذذطين، وديذذيت ألبنذذاء 

ليسذذتو،نوا وياذذاجروا كذذن أوربذذا الشذذرتية و يردذذا دجذذرات جماايذذة وفر يذذة، 
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وتاكس العصابات الصايو ية بيامالاذا اإلردابيذة، علذل أن حذد، كذا حذد، فذي 

 إ(. 1948سنة )

تنذذو ذلذذك كذذان دنذذاك تذذرار التقسذذيم الذذذي رفضذذه النلسذذطينيون، ورفضذذه 

العرف باإلجماع، كيف يقسم بلد بذين أدلذه وبذين الرربذاء انذه؟!   يسذتطيا أن 

يقسذذم  اره بينذذه وبذذين لذذ  جذذاء واتذذتحم اليذذه  اره، دذذو يسذذتطيا اإل سذذان أن 

 حركته؟! يقسم توجته بينه وبين اا   اليه، يريد ان ياتك ارضه، وينتاك

كان التقسيم كرفوًضا، وكا دذا حد، كا دو  ر كذن التقسذيم، وتاكذس  ولذة 

، وااترفس باا أكري ا، مذم ااترفذس باذا روسذيا، وتذال الجميذا: عن «عسرائيو»

 عسرائيو خلقس لتنقل. 

و خلذذذس الجيذذذوة العربيذذذة السذذذنعة علذذذل فلسذذذطين، وبال يا ذذذات والتذذذ كر 

اذذا بعذذض الجيذذوة، ا ازكذذس الجيذذوة واألسذذلحة الناسذذدل التذذي كا ذذس تقاتذذو ب

 السنعة اكاإ العصابات.

لذم  - كنا  قول ان عسذرائيو، وكا ذس أجاذزل عااكنذا المقذروءل والمسذمواة

الصذحافة وكثلاذا اإلذااذة كا ذس عذا  - ت ن دناك أجازل كرئيذة فذي ذلذك الوتذس

وفللنذا  «المزاوكذة»بين توسين  «المزاوكة»ذكرت عسرائيو تقول: عسرائيو 

 .  «المزاوكة» قول ان عسرائيو: سنوات 

مم خجلنا كن أ نسنا حينما كا س دذذه المزاوكذة تركذو دذذه الجناذة وتصذنا 

دذذذه الجناذذة، وتعتذذدي دنذذا ودنذذاك، و  يملذذك العذذرف المعتذذدى الذذيام ع  أن 

يشذذجنوا وين ذذروا دذذذا العذذدوان، ويحتجذذوا لذذدى كجلذذس األكذذن وديئذذة األكذذم، 

 رات.ودناك ب ا ا حتجاجات وا ستن ا
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بعذذد أن  «المزاوكذذة»بعذذد دذذذا خجلنذذا كذذن أ نسذذنا أن  قذذول اذذن عسذذرائيو: 

 أو  نا أن   ون  حن: المزاوكين!

وفو دذا الودم علل أن ديذي هللا النروذة لجاذا  فلسذطيني يقذوإ الذل أكتذاا 

وتاكذس فصذائو ك تلنذة، تجادذد وتنذا ي:  «فذتح»أبناء فلسطين أ نسام  وتاكس 

كذذس حركذذة المقاوكذذة اإلسذذاكية ... الجاذذا  باسذذم مذذورل حتذذل النصذذر. علذذل ان تا

اإلسذذذاإ ... مذذذورل المسذذذاجد، الثذذذورل التذذذي ا طلقذذذس كذذذن بيذذذوت هللا، وكا ذذذس 

وذذيحاتاا كذذن فذذوق المذذ ذن ... كذذن كي روفو ذذات المذذ ذن: حذذي الذذل الجاذذا  ... 

حي الل الجاا ، راياتاا المصاحف ... القربن ال ذريم اكرفوًاذا،  ذعاراتاا:   

  ... وهللا أكنر، ا ا يد أبنائاا وا نالاا: عله ع  هللا

 ياذذذذذذذو  يذذذذذذذا خينذذذذذذذر خينذذذذذذذر

 

 يعذذذذذو  سذذذذذوا كحمذذذذذد جذذذذذي 

دذه الثورل المسجدية اإليما ية تلنس المواتين وجعلس د  ء يحسذنون ألذف  

 باسذذم الجاذذا  ي ذذون أن كثيذذًرا ي ذذافون كذذا وا فمذذا الجديذذدل،حسذذاف لاذذذه الذذروا 

ع مذذا الذذذي كذذان ي يذذف ياذذو  وابنذذاء  «القوكيذذة»أو تحذذس  ذذعار  «الو،نيذذة»

 وايون: ان ينطلق الجاا  باسم هللا ... باسم اإلساإ.

كا وا يريدون أن ي ون جاا دم أو  ضالام أو تتالام دو تحس اسذم الذدين ... 

تحذس اسذم التذذورال ... التلمذو ، أكذا المسذذلمون فمذا كذا وا يحنذذون أن ينطلذق لاذذم 

 لذي حد،. جاا  تحس راية اإلساإ، ول ن دذا ا

وكذذن دنذذا كذذان الضذذرت المسذذتمر الذذل المقاوكذذة اإلسذذاكية، وكذذان ت سذذير 

العظاإ، وكان القتو، وكان التشذريد واإلبعذا ، وكذان السذجن وا اتقذال، وكذان 

دذذدإ النيذذوت ... علذذل بخذذره، ول ذذن لذذم ينذذس ذلذذك فذذي اضذذد دذذ  ء المجادذذدين 
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يذرون أن المذوت فذي سذنيو الجد . ع ذه اإلسذاإ ... اإلسذاإ أ شذيدم خلقًاجديذدًا، 

 هللا دو اين الحيال. 

كذذا أخشذذل كذذا ي شذذاه النذذاس؟ النذذاس ي شذذون الذذل أكذذرين: ي شذذون الذذل 

الذذرتق، وي شذذون الذذل العمذذر. والذذرتق بيذذد هللا، والعمذذر بيذذد هللا،   يسذذتطيا 

أحذذد أن يذذنق  كذذن رتتذذك لقمذذة أو  ردًمذذا، و  يسذذتطيا أحذذد أن يذذ خر أجلذذك 

 ن تكن، األرتاق وا جال بيد هللا. يوًكا أو سااة أو لحظة ك

ولاذذذا لذذم ي ذذف دذذ  ء كذذن المذذوت، لذذم ينذذالوا أوتعذذوا الذذل المذذوت، أإ وتذذا 

المذذوت الذذيام، فإكذذا أن  عذذي  سذذعداء، وعكذذا أن  مذذوت  ذذاداء. ع مذذادي عحذذدى 

ُتَۢ    ٱلِلَّ   َسلللب ي    ف لللي يُۡقتَللل ُ  ل َملللن  َقُ لُللل ا   َولَ }الحسذذذنيين  لللنَولََٰ  أَۡحيَلللآَٰء   بَللل ۡ  أَۡملللَ َٰ  لَّ    

ينَ   َۡحَسللبَنَّ  َولَ }، [154: ]النقذذرل { َۡشللعُُ ونَ  للا   ٱلِلَّ   َسللب ي    ف للي قُت لُلل ا   ٱلَّللي   أَۡحيَللآَٰء   بَلل ۡ  أَۡمَ َٰ ََۢ

ن َ  . دذذه الذروا الجديذدل ودذذا الجاذا  الجديذد، [169: امذران ]بل {يُۡ َزقُ نَ  َرب  ه  ۡ  ع 

 جديدًا.دو الذي جعو أبناء وايون ين رون تن يًرا 

 اذذوكم كذذن كذذو كذذا ي تذذب ويقذذال أحيا ًذذا. تذذذكر وكذذا ت األ نذذاء وتقريذذرات 

عن الذذي جعذو : «رويتذر»الصحف األجننية والعالمية كا وراء السطور، تالس 

اإلسذذذرائيليين يعجلذذذون با تنذذذاق الجديذذذد، دذذذو خذذذوفام كذذذن تنذذذاكي األوذذذولية 

 اإلساكية. 

عن دذذه األوذولية يصذلب او دذا يوًكذا بعذذد يذوإ، تاكذس مذورل عسذاكية فذذي 

عيران، وووو ح م عساكي علل السذو ان، وفذات عسذاكيون فذي األر ن، وفذي 

الذذذيمن، واو ذذذك اإلسذذذاكيون فذذذي الجزائذذذر أن يصذذذلوا علذذذل الح ذذذم بطريذذذق 

  يمقرا،ي و ... و ... علل بخره، ودذا دو ال طر. 
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 - أتصد العالم الرربي الياذو ي والصذليني - ى بالتحذيرالعالم كله ا ن يتنا 

 يتنا ى بالتحذير كما سموه: ال طر األخضر، يقصدون ال طر اإلساكي. 

تال ال طر األحمر الذذي كذان يتمثذو فذي الشذيواية العالميذة بقيذا ل ا تحذا  

السذذوفيتي، وال طذذر األوذذنر الصذذيني لذذم يعذذد ي ذذوفام، ال طذذر الجديذذد دذذو: 

 ال طر اإلساكي. 

دذذو اإلسذذاإ خطذذر والمسذذلمون باذذذا الضذذعف؟! والمسذذلمون فذذي كذذ خرل 

لقذوى للت ويذف كنذه، األكم؟! وفي ذيذو القافلذة؟! كذان يعتنذر دذذا خطًراتحشذد ا

 وتض يم كسا،ره، و رس دذه المعا ي في العقول والننوس؟!

وذذحيح أن اإلسذذاإ ضذذعيف ا ن، ول ذذنام يقولذذون: لقذذد ارفنذذا كذذن ،نيعذذة 

اإلساإ أ ه ي ون ضعينًا مم سذراان كذا يقذوى، كتنرتًذا مذم سذراان كذا يتجمذا، 

، وكذن ي ا،ناذا  ائًما مم سراان كذا يسذتيقظ، عذا وجذد كذن يقذو  األكذة باسذم هللا

ب لمة هللا، فسراان كا يظار دذا العماق، وي رج كن تمقمه، ويتحذدى الذد يا، 

كما فعو ذلك أياإ وذاا الذدين، وأيذاإ تطذز، وأيذاإ كحمذد النذاتح و يذردم كذن 

 األبطال.

ع ام ي شون أن يعو  واا الدين كن جديد، دذا كذا ي شذاه دذ  ء، ولذذلك 

ذي   يعطي للشعب النلسطيني كا كذان يتنذا ى بذه ساراوا لمثو دذا ا تناق، ال

كن سنين ،ويلة: كن حق تقرير كصيره، وعتاكة  ولته الو،نيذة المسذتقلة الذل 

كاكو ترابه، وعاذا ل الاجئذين المشذر ين علذل أدلذيام و يذاردم وأو،ذا ام التذي 

أخرجذذوا كناذذا بريذذر حذذق، وأن ت ذذون ااوذذمة دذذذه الدولذذة المسذذتقلة: القذذدس 

 كا كا وا يتنا ون به.  الشريف، دذا
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لذذم  جذذد دذذذا فذذي ا تنذذاق الجديذذد، فممذذا تالذذه الذذذين كثلذذوا  - لألسذذف - ول ذذن

الجا ب النلسطيني: ع نا  يكو أن تحذو المشذ ات الصذعنة فذي المرحلذة القا كذة 

... كشذذذ ات القذذذدس والمسذذذتو،نات والاجئذذذين والحذذذدو  فذذذإذا كا ذذذس دذذذذه 

 ت عذن؟!المش ات كعلقة، فما الذي حو كن كش ا

لحضذور حنذو التوتيذا، وذرا  «وا ذنطن»اشذية ذدابذه علذل  «رابين»عن 

لوكذا ت األ نذذاء: أن القذذدس سذذتظو العاوذذمة الموحذذدل الدائمذذة إلسذذرائيو، وأن 

 الم فلسطين لن ين ق فوتاا يوًكا كن األياإ.

أرا  بذذذلك أن ينلذذر رسذذالة علذذل الجا ذذب النلسذذطيني: أن دذذذه القضذذية أحذذد 

  تقنو التريير أو التعديو أو التناتل. الثوابس التي  

أو كذذن  «أور ذذليم»وفذذي كلمتذذه فذذي حنذذو التوتيذذا تذذال:  حذذن تذذا كون كذذن 

 العاومة التاري ية واألبدية للشعب الياو ي.  «القدس»

دذذو يم ذذن أن  قنذذو تنذذاتً  اذذن القذذدس؟ اذذن المسذذجد األتصذذل؟ اذذن أولذذل 

صذذنح دذذذا أكذذًرا داكشذذيًا القنلتذذين ومالذذث المسذذجدين العظيمذذين؟ دذذو يم ذذن أن ي

يترك علل  ااية المناوضات، بعذد أن ي ذون كذو  ذيء تذد تذم؟ وتذم ا اتذراا، 

وتم التطنيا، وتم ا ختراق، وتم، وتذم؟ كذاذا يملذك الذذين يمثلذون فلسذطين انذد 

سذرائيلي، ودذو كتصذلب  ذلك؟ دو يرجعون في كو كا تم عذا تصلب الجا ب اإل 

 كن اليوإ. 

يذذف  سذذ س اذذن الاجئذذين ... المايذذين األربعذذة كيذذف  نذذر، فذذي القذذدس؟ ك

 المشر ين؟ 

في كلمته: ياو  الشتات ... الياذو  المشذتتين، ودذ  ء الياذو   «رابين»ذكر 
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المشتتون كما يسميام، ياو  اا وا في أتطاردم ترو ًا كن الزكن، ولدوا فياذا، 

 و شذذيوا دذذم وببذذاؤدم وأجذذدا دم وأجذذدا  أجذذدا دم، وكذذا دذذذا يسذذميام: ياذذو 

الشذذتات، وسذذ تنا  حذذن اذذن فلسذذطيني الشذذتات، وكثيذذر كذذنام ولذذد فذذي فلسذذطين 

و يردا، كيذف  سذ ف  « ير ياسين»ااة فياا و شي فياا و اد بننسه كجاتر 

اذذذن دذذذذا، و   قذذذول كلمذذذة واحذذذدل اذذذن دذذذ  ء المشذذذتتين، وكذذذا اذذذا وه، وكذذذا 

 يعا و ه؟! دذه تضية الاجئين. 

ولون ويجولذون، دذ  ء الذذين تضية ا سذتيطان: كذاتال المسذتو،نون يصذ

جاءوا كن خارج فلسذطين، أوذنحوا يتح مذون فذي أرض فلسذطين، وفذي أدذو 

 فلسطينن في الضنة الرربية و يردا. 

ا تناق يعطي القوات اإلسرائيلية الحذق فذي التحذرك بحريذة فذي الطذرق كذا 

بين  زل وأريحا، أين ا  سحاف عذن؟! كيف رضينا بالاوان؟! كيذف تنلنذا دذذا 

 دون؟!.ال

، وتلنا: ع اا خيا ذة، فمذا دذو الذذي جعلنذا «كاكب  ينيد»لقد وتننا ضد اتناتية 

األولذل  «كاكذب  ينيذد» قنو كا دو  ر كناا؟! ولاذذا الذنعض ا ن يقولذون: عن 

 الثا ية، كما تال أبو الطيب المتنني:  «كاكب  ينيد»خير كن 

 أيذذذاإ فذذذي المذذذرء الذذذل يقضذذذل

 كحنتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه

 

 لذذذذيس كذذذذا حسذذذذنا يذذذذرى حتذذذذل

 بالحسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن!

 

كا السر في دذا؟ ع ه الودن، الودن الذي أواف القائمين الل دذه القضذية، 

َِ }ودو كا حذر كنذه القذربن فقذال اعذا:  نُل ا   فَل ا   -  ضلعف ا ل أ  -  َه   إ لَل  َو َلۡ ُع َٰٓ

ُ  ٱۡۡلَۡعلَۡ نَ  َوأَنتُ ُ  ٱلسَّۡل    لَ ُ ۡ  يَت َ كُ ۡ  َولَن َمعَ ُ ۡ  َوٱلِلَّ  . [35: ]كحمد {أَۡعَمَٰ

د  ء يقولون: ليس كعنا أحذد، ذدنذس روسذيا التذي كا ذس تعضذد ا، والعذالم 
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 العربي كمزق وضعيف، فلم ينق أكاكنا ع  أن  قنو كا يعرض الينا. 

دذا دو الودن، الودن الذي يصيب األكم فذي كرحلذة الضذعف، وحذذر كنذه 

كثذذرل  األكذذة فذذي المرحلذذة الرثائيذذة، حينمذذا تصذذنح وذذلل هللا اليذذه وسذذلمالننذذي 

 عل وك  صل ور ملن هللا ولينلزعن»: وذلل هللا اليذه وسذلمكرثاء السيو، تذال 

 وما هللا رس ل يا: قائ  قال - ال هن قل ب   في هللا وليقيفن من  ، المهابة

 .(231)«الم ت وك اهية ال نيا ح : قال ال هن؟

دذا دو الودن الننسي، أن ي لذد النذاس علذل الذد يا ... علذل المناوذب ... علذل 

 الشاوات، وي ردوا الموت في سنيو هللا.

َِ }لاذا  ال القذربن اذن ا ستسذاإ لاذذا الذودن والضذعف  نُل ا   فَل ا    َه   َو َلۡ ُع َٰٓ

ُ  ...} - ألن اإلسذاإ يعلذو و  يعلذل {ٱۡۡلَۡعلَلۡ نَ  َوأَنلتُ ُ  ٱلسَّلۡل    إ لَ  عذا  ...{ َمعَُ ل ۡ  َوٱلِلَّ

 كعذك، وكذن كذان هللا كعذه ت لس اذن م روسذيا أو  يردذا، حسذنك أن ي ذون هللا

ُ  يَنُصۡ كُ ُ  إ ن}فلن يضيا، وكن  صره هللا فا يرلب  َِ  ٱلِلَّ  يَۡخليُۡل ُ ۡ  َوإ ن لَُ لۡ    َغال  َ  فَ

نَۢ  يَنُصُ كُ  ٱلَّي   ذَا فََمن ۦ م    .[160بل امران: ] {بَۡع  

لنيخذذذ كذذثًا كذذن عخوتنذذا فذذي النوسذذنة والارسذذك، دذذ  ء الصذذاكدون الذذذين 

رأينادم كما  شرت الصحف كن أيذاإ: مما يذة اشذر رجذًا كذنام فذي سذجن كذن 

سجون ال روات، يقتسمون ر ينًا كن ،ول كا أدل ام الجذوع، كذو واحذد ييخذذ 

بعذض  كنه لقيمة، وكن  دل العط  لعقوا بيفوادام الثرى، اسل أن يجدوا فيذه

                                        

ي شك اۡلم  أن   اع  عللي   »كن حديث موبان الذي أخرجه أبو  او  وأحمد. وأوله:  (231)

ل بل  أنلت  : يا رس ل هللا ومن قللة ي متلي؟ قلال: كما   اع  اۡلكلة إل  قصعتها. قال قائ 

بتحقيذذق الشذذاوي  واألر ذذاؤو،  « ذذرا النرذذوي» ...« السللي  كثيلل ، ول للن   غثللاء كغثللاء

 .(4224(، حديث )15/16)
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 الندى. 

دذذذ  ء وذذذمدوا فذذذيين أبنذذذاء فلسذذذطين؟ لمذذذاذا   يصذذذمدون؟ لمذذذاذا ياينذذذون 

لن َوَكلأَي  ن}ويست ينون؟ وتد تال هللا تعالل في  ذين تذوإ:  تَل َ  نَّب لي    م   ب  يُّل نَ  َمعَلهُ  قََٰ  ر 

ن َوَكأَي  ن} - وفي تراءل تتو كعه ربيون كثير - {َكث ي    تَ َ  نَّب ي    م    َكث يل    ب  يُّ نَ ر   َمعَهُ  قََٰ

  َوَما َضعُفُ ا   َوَما ٱلِلَّ   َسب ي    ف ي أََصابَُه ۡ  ل َمآَٰ  َوَهنُ ا   فََما
ُ  ٱۡستََ انُ ا   ل ُّ  َوٱلِلَّ ينَ  يُح  لب   

 ٱلصََّٰ

َٰٓ  قَلۡ لَُه ۡ  َكلانَ  َوَما 146 نَلا ف ليَٰٓ  َوإ ۡسلَ افَنَا ذُنُ بَنَلا لَنَلا ٱۡغف ل ۡ  َربَّنَلا قَلالُ ا   أَن إ لَّ  َوثَب  لۡ   أَۡم  

ينَ  ٱۡلقَللۡ     َعلَلل  َوٱنُصللۡ نَا أَۡقلل َاَمنَا لل   ف  . أي ع اذذم اتامذذوا [147 ،146: امذذران ]بل {ٱۡلَ َٰ

أ نسام: عذا كنا أوننا في بعض المعارك، فا بد أن   ون تد أذ ننذا أو تصذر ا، 

 ولذلك سيلوا هللا المرنرل، تنو أن يسيلوه التثنيس والنصر. 

َِ }للذذودن   اذذل القذذربن اذذن ا ستسذذاإ نُلل ا   فَلل ا    َه   َوأَنللتُ ُ  ٱلسَّللۡل    إ لَلل  َو َللۡ ُع َٰٓ

ُ  ٱۡۡلَۡعلَۡ نَ  لَُ ل ۡ  يَت َ كُ ۡ  َولَن َمعَ ُ ۡ  َوٱلِلَّ نُل ا   َولَ }. [35: ]كحمذد {أَۡعَمَٰ  َوأَنلتُ ُ   َۡحَزنُل ا   َولَ   َه 

ن ينَ  ُكنلللتُ  إ ن ٱۡۡلَۡعلَلللۡ نَ  لللۡؤم  نُللل ا   }َولَ ، [139: امذذذران ]بل {مُّ  إ ن ٱۡلقَلللۡ      ٱۡبت غَلللآَٰء   ف لللي  َه 

ِ نَُّه ۡ   َۡألَُم نَ   َُ  نُ ا   لنَ  َو َۡ ُجل نَ   َلۡألَُم َن   َكَملا يَۡألَُم نَ  فَ : ]النسذاء {يَۡ ُجل نَ  لَ  َملا ٱلِلَّ   م 

عن تلذذتم ع نذذا تذذد ضذذحينا واا ينذذا وتعننذذا، فالعذذدو أيًضذذا يضذذحي ويعذذا ي  [104

ويتعذذب، ول ذذن فذذرق بذذين كذذن يعذذا ي فذذي سذذنيو هللا ... فذذي سذذنيو الحذذق ... فذذي 

سنيو الشرا والعدل ... وكن يعا ي ويتعب فذي سذنيو الطذا وت ... فذي سذنيو 

ِ نَُّه ۡ   َۡألَُم نَ   َُ  نُ ا   إ ن}الظلم والنا،و  لنَ  َو َۡ ُجل نَ   َلۡألَُم َن   َكَملا ُم نَ يَۡألَ  فَ  َملا ٱلِلَّ   م 

 .{يَۡ ُج نَ  لَ 

يذذذا أياذذذا ا خذذذول: ربمذذذا يقذذذول الذذذنعض: دذذذذا  ذذذين فلسذذذطيني، ودذذذو  حذذذن 

فلسطينيون أكثر كن النلسطينيين، وكل يون أكثر كن الملذك كمذا يقذال؟ و قذول: 

دذذو  ايذذس  وذذحيح أن دذذذا ربمذذا كذذان فذذي المقذذاإ األول  ذذي ًا فلسذذطينيًا، ول ذذن
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السلطة الشراية الو،نيذة األولذل للنلسذطينيين فذي كثذو دذذا األكذر الجلذو؟ دذو 

 ال المجلس الو،ني النلسطيني تنو أن يصدر ترار ويناجي باألكر الواتا؟ لذم 

 يحد،. 

مذذم عن دنذذاك فصذذائو لاذذا  ذذذي اا فذذي الجاذذا  النلسذذطيني، عسذذاكية و يذذذر 

سذذطيني. مذذم كذذن يقذذذول: عن عسذذاكية تذذرفض دذذذا، لذذم يجمذذا عذن الشذذعب النل

فلسذذذطين ... عن المسذذذجد األتصذذذل ... عن تنذذذة الصذذذ رل ... عن أرض اإلسذذذراء 

والمعذذراج، دذذي كلذذك للنلسذذطينيين وحذذددم؟   ... ع اذذا كلذذك المسذذلمين جميعًذذا، 

كلك دذه األكة كن كشرق األرض علل كررباا، كلذك األجيذال اإلسذاكية كلاذا. 

س كن حقه دذا، أل ه يقطذا الطريذق الذل حتل لو ودن دذا الجنو وت اذل، فلي

 األجيال القا كة. 

فلسذطين أرض المسذلمين، عن الذذذي حذرر المسذجد األتصذذل كذن الصذذلينيين 

كن تنو، بعد بقائه تسعين ااًكا في أيديام لم ي ن فلسطينيًا، ولم ي ن اربيًذا، بذو 

وذذاا »كذذان رجذذًا كذذر ي األوذذو، وعن اربذذه اإلسذذاإ، كذذان كر يًذذا اسذذمه 

دذا دو الذي ديي هللا الل يديه النصر، وتاكس كعركذة حطذين،  «ن األيوبيالدي

 وفتح بيس المقدس، لاذا  قول: عن دذه القضية تضية المسلمين حيثما كا وا. 

  يننرذي أن تسذقت الرايذذة أبذدًا، سذذيظو الجاذا  كسذتمًرا، وانذذد ا بشذائر كذذن 

الياذو  تائمذة،  قذاتلام ، عن المعركذة بيننذا وبذين ولل هللا اليه وسذلمرسول هللا 

  قلا ل ن روايلة وفلي - اليهل د  قا ل  »: ولل هللا اليه وسلمويقاتلو نا. تال 

 والشللج  الحجلل  وراء أحلل ه  يختبلل  حتلل  عللليه ، فتسلللط ن - اليهلل د
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وفذذي بعذذض  .(232)«فاقتللله ورائللي يهلل د  هلليا هللا عبلل  يللا: الحجلل  فيقلل ل

 الحجل  فيقل ل والشلج ، الحجل  وراء ملن اليهل د  يختبلي حت »األلناف: 

 فاقتلللله فتعلللال خلفلللي، يهللل د  هللليا هللا، عبللل  يلللا مسلللل ، يلللا: الشلللج  أو

 دذا كا رواه الن اري وكسلم ان ابن امر، وان أبي دريرل. . (233)...«

وروى انذذد هللا بذذن أحمذذد فذذي المسذذند والطنرا ذذي فذذي كعجمذذه ال نيذذر بسذذند 

وذلل هللا ، أن رسذول هللا رضذي هللا انذهرواته مقات، ان أبذي أكاكذة النذادلي 

 ولعل وه  رلاه ين، الل ين علل  أمتلي ملن طائفلة  لزال ل»تال:  اليه وسلم

 ا » ۡلواء ملن أصلابه  ملا إل جابهه ، أو خالفه  من يض ه  ل قاه ين،

 ه ؟ وأين: هللا رس ل يا: قال ا «وضحايا شه اء منه  يسقط كأن أذى من

 (234).««المق س بي  وأكنا  المق س، ببي »: قال

 وذذذلل هللا اليذذذه وسذذذلمدذذذ  ء المرابطذذذون كسذذذتمرون. بشذذذائر رسذذذول هللا 

تعطينا األكو وتزرع فذي  نوسذنا الرجذاء، أن دذذه األكذة كنصذورل، وأن دنذاك 

،ائنة ستظو كستمس ة بعذرول الحذق   ا نصذاإ لاذا،   تسذت ذي ...   تنحنذي 

ن  صذر هللا بت ...   تستسلم، كاما اصنس الريح كن حولاا، أل ام يعتقذدون أ

  ريب فيذه، وأن دنذاك كعركذة تا كذة، سذي ون كذو  ذيء فياذا كذا المسذلمين، 

ولصالح المسلمين، حتل الحجر والشجر ينطق ... دو ينطذق بلسذان الحذال، أو 

ينطق بلسان المقذال؟ أيذا كذا فسذر ا دذذا األكذر، فعنذدكا يذيتي النصذر ي ذون كذو 

                                        

 (.2977برتم ) «وحيح الجاكا الصرير»ذكره في  (232)

 (.222(، و )، 172سنق ت ريجه )،  (233)

( وتذد تقذدإ ت ريجذه )، 7/288) «كجما الزوائذد»( وفي 5/269) «المسند»دو في  (234)

216.) 
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يء ضدك، حتذل السذاا الذذي  يء كعنا. واندكا يقدر اليك ال ذ ن، ف و  

 إ. 1967في يديك، كما رأينا دذا في سنة 

عن المعركة تا كة، وفلسطين دي أرض اإلساإ، واألتصل يجب أن ي ذون 

 عساكيًا، وفي يد المسلمين، والقدس دي ااومة فلسطين. 

  ننا يننري أن   كد الل أكور   بد كناا ودي: 

، دذذه دذي الحقيقذة، وكذن أجذو ذلذك  تحذد، (235)عن المعركة  ينية عسذاكية

اناذذا الذذل دذذذا المننذذر،   يظذذن بعذذض النذذاس أ نذذا  تحذذد، فذذي السياسذذة،  حذذن 

 تحد، في الدين ... فذي وذلب الذدين،  تحذد، فذي أرض اإلسذراء والمعذراج، 

 «وذذايون»وفذذي المسذذجد األتصذذل. القضذذية عسذذاكيةن كمذذا أ اذذا كذذن جا ذذب 

                                        

الشي  في أكثر كن كتاف كن كتنه، أو خطنة كن خطنه، أو كحاضذرل ودذا كا  ا ى به  (235)

يقا   المسلم ن اليه د فيقتله  »كن كحاضراته، ودو كا يننك به لنظ الحديث الصحيح: 

فالحديث حد  أووذاا  « ... يا مسل ، يا عب  هللا: فيق ل الحج  أو الشج  ... المسلم ن

وكذن خذال  ذداء  «المسللم ن»المقاتلين الذين ينصردم هللا الل الياو  كذن خذال تولذه: 

وليس: يا اربذي، أو يذا تذوكي، أو  «يا مسل ، يا عب  هللا»الحجر أو الشجر للواحد كنام: 

وخضذنادا الذل أسذاس أن  «عسذاكية المعركذة»يا و،ني، مم ع نذا عذا أسذقطنا كذن حسذابنا 

 سطين أرض اربية فحسب خسر ا المعركة وكسناا الياو .فل

فللعاكذذو الذذديني وت ذذه وادميتذذه، ودذذذا كذذا يعيذذه الياذذو  جيذذدًا، ويحروذذون الذذل اسذذتراله فذذي 

ولقذد »حذول دذذه النقطذة كذا يلذي:  «وايزكذان»حربام كذا المسذلمين. وجذاء فذي كذذكرات 

الذل النذور: لمذاذا لذم تقنلذوا  تابلس لور  بلنور وتير خارجية بريطا يا الذي با ر بس الي

عتاكة الو،ن القوكي في أو ندا؟ وتلس لنلنور: عن الصايو ية حركذة سياسذية توكيذة، دذذا 

وحيح، ول ن الجا ب الروحي كناا   يم ن ع ناله، وأ ا وامق تماإ الوموق أ نا عذا أ نلنا 

خطذر »ن كتذاف  قذًا كذ «الجا ب الروحي فإ نا لن  ستطيا تحقيق الحلذم السياسذي القذوكي

(، ، . الم تب 401لألستاذ اند هللا التو )،  «الياو ية العالمية الل اإلساإ والمسيحية

 اإلساكي.
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 ياو ية ... ياو ية لحًما و ًكا. 

؟ ع ذه ا تاذز «رابذين»دو  اددتم وسمعتم حنو التوتيا؟ دذو سذمعتم كذا تذال 

فروذذة أن العذذالم يسذذمعه، فذذيرا  أن ي كذذد ياو يذذة القضذذية، فاستشذذاد بذذالتورال 

أحذد أسذنار العاذد القذديم، وتحذد، اذن السذنة  «سنر الجاكعذة»وترأ فقرات كن 

العنريذة الياو يذذة. استشذذاد بذذالتورال، ولذذم  ذذر أحذدًا كذذن وفذذد ا استشذذاد ب يذذة كذذن 

المسذجد »القربن، أو جاء الل لسا ه كجر  ذكر اإلساإ، أو ذكذر كجذر  كلمذة 

 فيا للاوان! ويا للضياع!! «األتصل

ر يننرذي أن  ذ كن بذه، تذد القضية عساكية دذا كذا يننرذي أن   كذده، والنصذ

ينطذذك الينذذا، ودذذذه سذذنة كذذن سذذنن هللا، حتذذل  سذذت مو اذذد ه، وحتذذل تمحصذذنا 

األحذذدا،، ليمذذتحن هللا كذذا فذذي وذذدور ا، ولذذيمح  كذذا فذذي تلوبنذذا. ولتنذذرت 

المعركة األبطال الحقيقيذين، ويتميذز ال نيذث كذن الطيذب، ول ذن النصذر بت   

 ريب فيه. 

أوا اا، و نذر، فذي تذاري  الجاذا ، ويضذيا    يننري أن  ستعجو الثمرل تنو

 إ اذذز الذذدين القسذذاإ، وانذذد القذذا ر الحسذذيني، وأبذذي جاذذا ، و يذذردم، وتضذذيا 

 الدكاء في  ير ياسين، وونرا، و اتيا انثًا، يننري أ   نر، في دذه الدكاء.

إ، واتيمذس  1993في كعذرض ال تذاف بالدوحذة اقذد فذي  يسذمنر كذن اذاإ 

س تصيدل ا  ر فياا كا يعرض في ك تمرات السذاإ دذذه، فيه  دول  عرية، ألقي

أ  ر فياا أن  رضل بح م ل و كا بقل كذن فلسذطين تحذس الراايذة الصذايو ية 

 والعلم اإلسرائيلي، وتلس فيما تلس في ذلك الوتس: 

 يجذذذذذذذري لمذذذذذذذن اجنًذذذذذذذا فيذذذذذذذا

 

 الننسذذذذذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذذذذذرابه وراء
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 اريذذذذذذذذذذ بذذذذذذذذذذه لذذذذذذذذذذه يظذذذذذذذذذذن

 

 ال ذذذذذذذذذيس فذذذذذذذذذارغ ويرجذذذذذذذذذا

 الشذذذذذذذذذاداء  إ فذذذذذذذذذي ينذذذذذذذذذر، 

 

 والنذذذذذذذذذذذ س! للعذذذذذذذذذذذار يذذذذذذذذذذذا

 والتذذذذذذذذذذذاري  األرض ينيذذذذذذذذذذذا 

 

 فلذذذذذذذذذس كذذذذذذذذذن بذذذذذذذذذاألرخ 

 وذذذذذايون حمذذذذذل فذذذذذي بح ذذذذذم 

 

 الذذذذذذذذذذذذن س! للذذذذذذذذذذذذثمن يذذذذذذذذذذذذا

 تاكذذذذذذذذذذذذذس  ولتذذذذذذذذذذذذذه فذذذذذذذذذذذذذا 

 

 الذذذذذذذذذننس الذذذذذذذذذل أبقذذذذذذذذذل و 

 أجيذذذذذذذذذذال جاذذذذذذذذذذا  وضذذذذذذذذذذاع 

 

 الذذذذذذذركس فذذذذذذذي  فنذذذذذذذوه فقذذذذذذذد

 ذدنذذذذذذذذذذذس كلاذذذذذذذذذذذا جاذذذذذذذذذذذو  

 

 «بذذذذذاألكس ترذذذذذن لذذذذذم كذذذذذين»

 فلسذذذذذذذذذذذطين كعنذذذذذذذذذذذل فمذذذذذذذذذذذا 

 

 تذذذذذذذذدس؟ و  أتصذذذذذذذذل بذذذذذذذذا

 تذذذذذذذذذذذدس بذذذذذذذذذذذا فلسذذذذذذذذذذذطين 

 

 (236)رأس بذذذذذذذذذذذا كجثمذذذذذذذذذذذان

 ول نا تنلنا الجثمان برير الرأس!! 

القضية عساكية، والنصر بت، ويننري أن  علم ذلك ألو   ا، و لقنذه أبناء ذا 

د  ء المظلوكين ... ع نا  شنق وهللا الل أبنائنذا واحنا  ذا الذذين فللنذا  حنظاذم 

د ذلك  سذ س اذن دذذا أ ا يد العو ل، وأ ا ي النطولة والقدس واألتصل، مم بع

 كله كرل واحدل. 

عسرائيو التي تلنا: ع اا خطر اتتصذا ي ومقذافي و ينذي وسياسذي واسذ ري 

و ... و ... ا ن  مد علياذا اليذد، و ذرى أاذداء األكذس  ذركاء اليذوإ! كذاذا  قذول 

ألبنائنا وأحنا  ا؟ يننري أن  حمذي أبناء ذا كذن ال طذر القذا إ ا ن، ودذو امليذة 

  سيو الم . 

                                        

القصذذيدل ب اكلاذذا فذذي  يذذوان األسذذتاذ القرضذذاوي الذذذي وذذدر كذذ خًرا تحذذس انذذوان : ا ظذذر (236)

 (.97 - 93)، « المسلمون تا كون»
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ل َنَّ حذفوا عذن كذن القذربن: ا َوة   ٱلنَّلاس   أََشل َّ  }لَتَج  ينَ  َعل ََٰ  ...{ ٱۡليَُهل دَ  َءاَمنُل ا   ل  لَّلي 

 يَللۡ     إ لَلل َٰ  َعلَللۡيه  ۡ  لَيَۡبعَللثَنَّ  َربُّلكَ   َللأَذَّنَ  َوإ ذۡ  ...}، احذذذفوا عذن كذذن القذذربن: [82: ]المائذدل

َمة   ءَ  يَُس ُمُه ۡ  َمن ٱۡلق يََٰ ، احذذفوا كذن الن ذاري وكسذلم: [167: ]األاراا {ٱۡلعَيَاب   ُس َٰٓ

، ا سذذذذلوا أك ذذذذاج ابنذذذذائ م (237)...« عللللليه  فتسلللللط ن اليهلللل د  قللللا ل ن»

 وأحنا كم!!

  وهللا، سنثنس، و صنر، و قاوإ، القضية لم تنتذه بعذد، ودذي كسذتمرل. كذو 

كذذا  ريذذده كذذن أبنذذاء فلسذذطين وتذذد حذذد، كذذا حذذد،: أ  يضذذرف بعضذذام رتذذاف 

بعض، أ  يسنك بعضام  كاء بعذض، حذراإ أن تذراق تطذرل  إ فلسذطينية كذن 

 أجو كذا يريذده الياذو ،  اذوا ا  تناضذة تعمذو املاذا خذارج  ذزل وأريحذا فذي

األرض المحتلة الناتية، ودذا أضعف اإليمان أل نا فللنا سذنين  قذول: عسذرائيو 

كلاا تائمذة الذل ا  تصذاف والعذدوان، وكذا تذاإ الذل النا،ذو فاذو با،ذو، و  

 حق لاا في الوجو . 

حتل لو رضينا بالذل ... بما   يقنله كسذلم بمنطذق اإلسذاإ واإليمذان، حتذل 

مذا ا  تناضذة، ويقمذا الجاذا  كذن أجذو حمايذة لو رضذينا باذذا،   يجذوت أن تق

 أكن الياو ،   يجوت دذا. 

 دذا كا  رجوه كن عخواتنا في فلسطين أكاإ دذا الوضا الجديد. 

يذذا أياذذا ا خذذول:  حذذن فذذي أوضذذاع ربمذذا يقابلاذذا بعذذض النذذاس بالتشذذاؤإ أو 

باليذذيس ول نذذي اتذذول وهللا: عن دذذذه األوضذذاع لذذن ي ذذون كذذن ورائاذذا ع  عيقذذا  

الجذذذول، وع  اسذذتمرار الصذذحول، وع   نذذ  روا القذذول، وع  أن دذذذا العمذذاق 

                                        

 (.236، 235تقدإ ذكره كاكًا في )،  (237)
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 سينقض كن جديد. 

لقذذد ،المذذا أوذذاف اإلسذذاإ كحذذن ،ذذوال تاري ذذه، كنذذذ حذذروف الذذر ل، وكنذذذ 

حذذروف التتذذار، وكنذذذ  ذذزوات الصذذلينين، وكنذذذ ا سذذتعمار الذذذي احتذذو  يذذار 

س، وان تذدر هللا لاذذه األكذة اإلساإ، ول ن اإلساإ لم يمس، ودذذه األكذة لذم تمذ

 أ اا   تموت، وأ اا ستظو تنرت األبطال يوًكا بعد يوإ. 

عن الذي أخرج ،ارق بن تيذا  كذن تذديم، ووذاا الذدين األيذوبي، وكحمذد 

ابن كرا  الناتح، وانذد القذا ر الجزائذري، وامذر الم تذار، واذز الذدين القسذاإ 

ثذالام وأكثذالام، وتذد أخذرج، و ير د  ء كن المجاددين المقذاتلين، سذي رج أك

 كا يطمئن الننوس.  - و الحمد هلل - ودا  حن  رى

عن فلسذذطين عسذذاكية، والمعركذذة عسذذاكية  ينيذذة، لذذن يننذذي الاي ذذو الذذذل 

أ قاض المسجد األتصل، لن تنتصر الياو يذة المنسذوخة الذل اإلسذاإ ال الذد، 

لذذن تنتصذذر التذذورال المحرفذذة الذذل القذذربن المحنذذوف، لذذن ينتصذذر النا،ذذو الذذل 

يه  ۡ }الحق، بو الحق سينتصر، ألن هللا دو الحذق المنذين  ت نَلاءَ  َسلنُ    ٱۡۡلَٰٓفَلاق   ف لي ايََٰ

ه  ۡ  َوف يَٰٓ    أَنَّهُ  لَُه ۡ  يَتَبَيَّنَ  َحتَّ َٰ  أَنفُس 
 
ي    َشلۡيء   ُكل     َعلَل َٰ  أَنَّلهُ  ب َ ب  كَ  يَۡ ف   لَ ۡ  أَوَ  ٱۡلَحقُّ  {َشله 

 . [53: ]فصلس

 يسذتجب وا اذوه ول ذم، لذيتعذالل  هللا وأسترنرأتول تولي دذا أياا اإلخول، 

 و عم النصير.، ع ه  عم المولل ل م

 : الثا ية ال طنة

 السااة. دذه ت ون ولعلاا عجابة، سااةأكا بعد: فقد ور  أن في يوإ الجمعة 

 فياذا التذي   يا ذا لنذا وأوذلح أكر ذا، اصذمة دذو الذذي  يننذا لنذا أولح اللام
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 كذو فذي لنذا تيذا ل الحيذال واجعذو كعا  ذا، علياذا التذي بخرتنا لنا وأولح كعا نا،

 أكسذنا، كذن خيذًرا يوكنذا اجعو اللام  ر، كو كن لنا راحة الموت واجعو خير،

 كذذن وأجر ذا كلاذا، األكذور فذذي ااتنتنذا وأحسذن يوكنذا، كذذن خيذًرا  ذد ا واجعذو

اجعو كلمة اإلساإ دي العليذا، واجعذو كلمذة  اللام ا خرل، واذاف الد يا خزي

 أاداء اإلساإ دي السنلل.

إ، اللام ا صذر ا الذل الياذو ، اللاذم اللام ا صر ا الل أادائك أاداء اإلسا

ا صذذر ا الذذل الصذذلينيين، اللاذذم ا صذذر ا الذذل الذذومنيين، اللاذذم ر  انذذا كيذذددم، 

وفو حذددم، وأذل  ولذتام، واذدذب اذن أرضذك سذلطا ام، و  تذدع لاذم سذنيًا 

 الل أحد كن انا ك المسلمين.

لنلذذد بكنًذذا هللا ارفذذا بنذذا رايذذة اإلسذذاإ وااذذو بنذذا كلمذذة القذذربن. واجعذذو دذذذا ا

 ف ليَٰٓ  َوإ ۡسلَ افَنَا ذُنُ بَنَلا لَنَلا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا}كطمئنًا، س اء رخاء، وسائر با  المسلمين 

نَا ينَ  ٱۡلقَۡ     َعلَ  َوٱنُصۡ نَا أَۡق َاَمنَا َوثَب  ۡ   أَۡم   ف     لَنَلا ٱۡغف ل ۡ  َربَّنَا}، [147: امران ]بل {ٱۡلَ َٰ

ن نَلا ۡخَ َٰ ينَ  َوۡل   ن   َسلبَقُ نَا ٱلَّللي  يَمَٰ ِ    قُلُ ب نَللا ف للي  َۡجعَل ۡ  َولَ  ب للٱۡۡل  ل ينَ  غ   إ نَّللكَ  َربَّنَللآَٰ  َءاَمنُل ا   ل  لَّللي 

ي    َرُءو    ح   .[10: ]الحشر {رَّ

َ  نَّ إ  }: سذذنحا ه وتعذذالل: هللا انذذا  ت َ تَللهُ  ٱلِلَّ
َٰٓ َٰٓأَيَُّهللا ٱلنَّب للي     َعلَلل  يَُصلللُّ نَ  َوَملََٰ ينَ  يََٰ  ٱلَّللي 

اللام وو وسلم وبذارك الذل  .[56: ]األحزاف { َۡسل يًما َوَسل  ُم ا   َعلَۡيه   َصلُّ ا   َءاَمنُ ا  

 اندك و نيك ورسولك كحمد والل بله ووحنه والتابعين لام بإحسان.

ةَ   َوأَق     ...} لَ َٰ ةَ  إ نَّ  ٱلصَّ لَ َٰ ۡك ُ  َوٱۡلُمنَ ل     ٱۡلفَۡحَشلآَٰء   َعلن    َۡنَه َٰ  ٱلصَّ ُ  أَۡكبَلُ    ٱلِلَّ   َولَلي   َوٱلِلَّ

 .[45: ]العن نوت { َۡصنَعُ نَ  َما يَۡعلَ ُ 

* * * 
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 (238)خطنة ايد النطر

 إ1977ألقيس في كيدان اابدين بالقادرل سنة 

 كذن تعذالل بذاهلل و عذوذ و سذترنره, و سذتعينه  حمده (239)هلل الحمد هلل, الحمد

 فذذا يضذذلو وكذذن لذذه, كضذذو فذذا هلل ا ياذذد كذذن أامالنذذا, وسذذيئات أ نسذذنا  ذذرور

 انذذده اكحمذدً  أن وأ ذاد لذه,  ذريك   وحذده هللا ع  علذه   أن وأ ذاد لذه. دذا ي

 الذذذين وأوذذحابه, بلذذه اذذن هللا ورضذذي اليذذه, وسذذاكه هللا وذذلوات ورسذذوله,

 دذذذم أولئذذذك كعذذذه, أ ذذذزل الذذذذي النذذذور واتنعذذذوا و صذذذروه, واذذذزروه بذذذه بكنذذذوا

 .المنلحون

 : المسلمون أياا فيا بعد أكا

 الت نيذر, المسذلمين  حذن أايا  ذا تينذة .(240)الت نيذر يذوإ دذذا العيذد, يوإ دذا

 هللا أكنذر هللا أكنذر هللا أكنذر, هللا أكنذر هللا أكنذر هللا أكنذر, هللا أكنذر هللا أكنذر فاهلل

 .الحمد وهلل أكنر هللا أكنر, وهللا هللا عله   أكنر,

 كذرات خمذس يذوإ كذو فذي وذاته المسذلم يذدخو المسذلمين,  ذعار أكنر هللا

                                        

وكو كا ور  في أن للعيد خطنتين ينصذو بينامذا اإلكذاإ بجلذس »تال الشي  سيد سابق:  (238)

( 1/322) «فقذه السذنة». «لم يثنس في ت رير ال طنة  ذيء»، تال النووي: «فاو ضعيف

 ، . ك تنة ال دكات الحديثة.

بتذدأ ا وذلل هللا اليذه وسذلمأ ه لذم يثنذس أ ذه »: «تا  المعا »ذكر العاكة ابن القيم في  (239)

، 1/447) «تا  المعذذا »يراجذذا . «بريذذر الحمذذد هلل -  فذذي جمعذذة   فذذي ايذذد  -خطنذذة 

448). 

ت نير ايد النطر سذنة، ووتتذه انذد األكثذر كذن حذين خذروج اإلكذاإ للصذال علذل كنتذدأ  (240)

 ال طنة.
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 أذا ذه وينتتح كرات خمس يوإ كو للصال ي ذن أكنر, هللا: العظيمة ال لمة باذه

 عتاكتذه ينتذتح كرات, خمس يوإ كو لصاته يقيم أكنر, هللا أكنر هللا: ال لمة باذه

 هللا بسذم: وكنذر هللا سذمل ذبيحذة, المسذلم ذبح عذا أكنر, هللا أكنر هللا: ال لمة باذه

 .أكنر وهللا

 كا ذذس كعركذذة, المسذذلم  خذذو عذا حذذين, كذذو فذذي المسذذلم  ذذعار دذذي أكنذذر هللا

 .أكنر هللا أكنر هللا: ويحة دي ,اوخوفً يحة التي تمأل تلوف األاداء فزًاا الص

 ع  علذذه   أكنذر, هللا أكنذذر هللا: وتولذوا هللا, ف نلذذروا العيذد, تينذذة دذي أكنذر هللا

 .الحمد وهلل أكنر هللا أكنر, وهللا هللا

 : المسلمون اإلخول أياا

 وايذذد النطذذر ايذد: ايذذدان وللمسذذلمين النطذر, ايذذد يذذوإ دذذا العيذذد, يذذوإ دذذا

 كذن فريضذة وبعذد ال نذرى, العنذا ات كذن انذا ل بعذد يذيتي ايد وكو األضحل,

 الصذياإ بعد ييتي النطر وايد الحج, بعد ييتي األضحل ايد العظمل, النرائض

لُ ا   ...} َ  َول تَُ ب  ُ وا   ٱۡلع  َّةَ  َول تُۡ م   .[185: ]النقرل { َۡشُ ُ ونَ  َولَعَلَّ ُ ۡ  َه َىَٰ ُ ۡ  َما َعلَ َٰ  ٱلِلَّ

 ف حتلللان للصلللائ »و هللا, بتوفيذذذق الم كنذذذون فيذذذه لينذذذرا العيذذذد, دذذذذا جذذذاء

 عذا .(241)«بصلل مه فلل ح ربلله لقللي وإذا بفطلل ۦ  فلل ح أفطلل  إذا: يف حهمللا

 دذي أخذرى, فرحة فرا ركضان كن النراغ بعد أفطر وعذا فرا, يوإ كو أفطر

 الصذياإ بنعمذة اليذه أ عذماعذا  هللا أن دي , از وجو هللا لطااة التوفيق فرحة

                                        

المنقذل كذن »كن حديث أبي دريرل الذي رواه الن اري واللنظ له، ورواه كسلم. ا ظذر  (241)

 «إذا أفطلل  فلل ح بفطلل ۦ»( وتولذذه: 505(، حذذديث )1/307) «التر يذذب والترديذذبكتذذاف 

يحتمو أن ت ون فرحته اند اإلفطار بالطعاإ، ويحتمو أن ي ون سذروره بمذا وفذق لذه كذن 

 تماإ الصوإ واستحقاته الثواف الجزيو.
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 قُل ۡ } هللا بتوفيذق الم كنذون ينذرا وفيذه النعمذة, لاذذه اكتمًمذ العيذد وجذاء والقياإ,

ل كَ  َوب َ ۡحَمت ه   ٱلِلَّ   ب فَۡض   
ا َخۡي    ُه َ  فَۡليَۡفَ ُح ا   فَب يََٰ مَّ  .[58: ]يو س {يَۡجَمعُ نَ  م  

 بذذو وحذذده, العيذذد فرحذذة المسذذلم يعذذي  أ  توفيقذذه الذذل هللا  عمذذة   ذذ  ر وكذذن

 اإلسذاإ فذرض ولاذذا هللا, انذا  كذن والمسذاكين النقذراء كعذه يشذرك أن يجتاد

 كذن اليذه ويلي يمو ه وامن  نسه ان المسلم ي  ياا ركضان, كن النطر تكال

 يذوإ تذوت اذن فاضذًا  يمل ذه كذن الذل يجذب يسذير كقدار ودي وأو  , توجة

 اإلسذاإ أرا  فقذد العلمذاء. جماذور انذد للنصذافا كالً ذ ي ذن لم ولو وليلته العيد

 العليذذا يذذده ت ذذون وأن والضذذراء, السذذراء فذذي واإل نذذاق العطذذاء المسذذلم يعذذول  أن

 لنقذره - وتجيئذه  احية, كن الصدتة يعطي وتد ,افقيرً  كان وعن يعطي فاو ,ايوكً 

 وأملا هللا  فيزك يله غنلي   أملا»... : الحذديث وفي أخرى,  احية كن ودتات -

 .(242)«أعط  مما أكث  عليه هللا في د   فقي ك 

 كمذا ك ا ذه, فذي الصذدتة عليذه ويووو اليوإ دذا في المس ين يطلب والمسلم

 .(243)«الي   هيا في الط ا  عن أغن ه »: جاء

ۦ  } القياكذة بيذوإ أ ذنه ايذد,وال بيذوإ أ ذنه العيذد يذوإ: اإلخول أياا  يَۡ َمت لي   ُوُجل 

ۡسف َ ة   َ ة   38 مُّ لَ ة   َضاح  ۡستَۡبش  ۦ   39 مُّ  {قَتَلَ ة    َۡ َهقَُهلا 40 َغبَلَ ة   َعلَۡيَهلا يَۡ َمت لي   َوُوُجل 

                                        

المنتقذذذل كذذذن كتذذذاف التر يذذذب »( كذذذن 572رواه أحمذذذد، وأبذذذو  او . ا ظذذذر الحذذذديث ) (242)

 .«يبوالترد

سذنو »س بإسذنا  ضذعيف. رضذي هللا اناذرواه ابن اذدي والذدراتطني اذن ابذن امذر  (243)

فذرض رسذول هللا (، وأخذرج النياقذي والذدارتطني اذن ابذن امذر تذال: 2/270) «الساإ

، وفذي روايذة للنياقذي: «اغنل ه  فلي هليا اليل  » تكال النطر وتال: ولل هللا اليه وسلم

كذن حذديث  «الطنقذات»، وأخرجذه أيًضذا ابذن سذعد فذي «أغن ه  عن طل ا  هليا اليل  »

 (.4/258) « يو األو،ار»اائشة وأبي سعيد 
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 .[41 - 38: ]انس

 والقيذاإ, الصذياإ  عمة اليام هللا أتم الذين فيولئك النرحون, المستنشرون أكا

 الياذذا التذذي الوجذذوه وأكذذا ينرحذذوا. أن لاذذم وحذذقل  ينرحذذون اليذذوإ دذذذا فذذي فاذذم

 ألكذرن يمتثلذو ولذم هللا,  عمذة يقدلروا لم الذين أولئك فوجوه تترل, تردقاا  نرل,

َِ } ويلام يا مم ويلام فيا والقياإ, الصياإ في هللا لن 31 َصللَّ َٰ  َولَ  َص َّقَ  فَ  َكليَّبَ  َولََٰ  

َٰٓ  ذََه َ  ثُ َّ  32 َو ََ لَّ َٰ  َٰٓ  أَۡهل له   إ لَ َٰ َٰٓ  لَلكَ  أَۡولَل َٰ  ثُل َّ  34 فَلأَۡولَ َٰ  لَلكَ  أَۡولَل َٰ  33 يَتََمطَّل َٰ  {فَلأَۡولَ َٰ

 .[35 - 31: ]القياكة

 : المسلمون اإلخول أياا

 بعذذض للشذذاوات, ا طذذاق و  اتنذذا  يذذوإ لذذيس العيذذد يذذوإ ايذذد ا, يذذوإ دذذذا

 ينذدأ المسذلمين ايذد ول ن ولذلات, عباحيلة ايد  اوات, ايد ايددا والنحو الملو

 , اذز وجذو بذاهلل الصذلة كعنذل فيذه الربا ي, المعنل فيه بالصال. ويندأ بالت نير

ل  .الصال دو  يء وما ي الت نير, دو يوكنا في  يء فيول

اذز  بذاهلل للصذلةا تطعًذ العيذد ولذيس  , تيذد, كو كنا ا طاتً  كعناه ليس العيد

 بالمسذاجد العاذد ا قضذاء دذو ركضذان, ا قضاء يظنون الناس بعض عن , وجو

 كذذن  ,...  المسذذلمين عخوتنذذا يذذا  ...    والطااذذات, والصذذلوات والجمااذذات

   حذذي هللا فذإن هللا يعنذذد كذان وكذذن كذات, تذد ركضذذان فذإن ركضذذان يعنذد كذان

 .يموت

  شذذا،ه يضذذااف والتذذاجر الصذذالحين, وكتجذذر المتقذذين, كوسذذم ركضذذان عن

 فيذه  شذحن كوسذم ركضذان عن الموسذم. بعذد  كا ذه يرلذق   ول نذه الموسذم, في

 الذل واإلتنذال هللا, انذد فيمذا والر نة والتقل, اإليمان بمعا ي القلوف بطاريات
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 هللا بحنذو كووذوً   اإل سذان يظذو أن ركضذان, في القنول وااكة هللا. اند كا

: يقولذون السذلف بعذض كذان وتذد ربذه, وبذين بينذه الذو  يقطذا أ  ركضان, بعد

 .اركضا يً  ت ن و  اربا يً  كن ركضان, في ع  هللا يعرفون   اتوكً  القوإ بئس

 اذن ينقطذا ذلذك بعذد مذم العذاإ, فذيا  ذارً  هللا يعذرا اكوسذميً ا ع سذا ً  ت ن  

 .هللا انا ل وان هللا, ،ااة

 أمذر  جذد أن دذذا ااكذة ااكذة. فلذذلك تياكه, وت نِو وياكه, ت نِو تد كان كن

ينَ } ركضان بعد ذلك ى َزادَهُ ۡ  ٱۡهتَ َۡوا   َوٱلَّي  ُه ۡ  هُ   ُه ۡ  َوَءا َىَٰ  .[17: ]كحمد { َۡقَ ىَٰ

 اقوبذة وكذن بعذددا. الحسذنة: الحسذنة مذواف وكن الحسنة, تنول ااكة فمن

 .بعددا السيئة: السيئة

 وي ذره تكذان, كذو في الطااة يحب هللا عن ا, ائمً  هللا كا كن المسلم أخي فيا

 دذو القعذدل, ذي رف دذو  وال, رف دو ركضان ورف أوان, كو في المعصية

 .الشاور سائر رف

 تكذذان أي وفذذي كنذذس, ك ذذان أي فذذي كنذذس, حيثمذذا هللا عتذذق ,اأبذذدً  هللا كذذا كذذن

َّ  } كنس حال أي والل كنس, قُ  َولِل  ُب   ٱۡلَمۡش    ...{ ٱلِلَّ   َوۡجلهُ  فَثَ َّ   َُ لُّ ا   فَأَۡينََما َوٱۡلَمۡغ  

 .[115: ]النقرل

 : المسلمون اإلخول أياا

 يذوإ فذي  حذن هللا, أيذاإ كذن يذوإ فذي  حذن النطذر, ايد...  العيد يوإ في  حن

 ولذم ال ذاء, في العيد يصلي ولل هللا اليه وسلم النني كان عساكي, كارجان

 فاضذطر ايوًكذ أكطذرت السذماء أن يور كذا ع  كسذجد, في العيد ولل أ ه ير 
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 ليجتمذذذا ال ذذاء, فذذي يصذذلي كذذان وع مذذذا .(244)المسذذجد فذذي العيذذد عتاكذذة علذذل

 فذذي واحذذد, ك ذذان وفذذي واحذذد, وذذعيد فذذيا جميعًذذ المدينذذة فذذي الذذذين المسذذلمون

وذلل هللا  الننذي أن حتذل والنسذاء, الرجذال فيذه يجتمذا كنير, عساكي كارجان

 أو كذاءل, أو انذاءل, أي« جلنذاف» لاذا لذيس عحذدا ا كا ذس عذا: س ئو اليه وسلم

 لتع هللا»: تذذال هللا؟ رسذذول يذذا تنعذذو فمذذاذا وت ذذرج, بذذه تلتحذذف خذذارجي مذذوف

 .للصال وت رجا جلنابً  تستعير .(245)«جلبابها من أختها

 التذي الحذائض, المرأل حتل ت رج, المرأل وكا س ي رجون, الصنيان وكان

                                        

أنهل  أصلابه  مطل  فلي يل   عيل  فصلل  بهل  النبلي »: رضي هللا انهان أبي دريرل  (244)

رواه أبو  او  بإسذنا  لذين  ألن فيذه رجذًا  «صِة العي  في المسج  صل  هللا عليه وسل 

كاجه، والحاكم بإسنا  ضذعيف. وتذد اختلذف العلمذاء الذل تذولين دذو  كجاوً ، ورواه ابن

أو الصال في كسذجد النلذد  -أي الصحراء  -األفضو في وال العيد ال روج علل الجنا ة 

عذا كذذان واسذذعًا؟ وانذذد كالذذك وجماذذور العلمذذاء ال ذذروج علذذل الجنا ذذة أفضذذو ولذذو اتسذذا 

الذل ذلذك ولذم يصذو فذي المسذجد  سذلمولل هللا اليه والمسجد للناس، وحجتام كحافظته 

رضي هللا ع  الل األفضو، ولقول الي  ولل هللا اليه وسلمع  لعذر المطر، و  يحافظ 

لذذو  أ ذذه السذذنة لصذذليس فذذي المسذذجد، واسذذت لف كذذن يصذذلي بضذذعنه النذذاس فذذي »: انذذه

(. ويقذذول 360، 3/359) « يذذو األو،ذذار»( و124، 2/123) «سذذنو السذذاإ». «المسذذجد

السنة أن ي رج علل المصلل لصذال العيذد، ع  كذن اذذر، فيصذلي »النروي كن الشافعية: 

 (.4/294) « را السنة» «في المسجد

كان ي رج األب ار والعواتق، وذوات  ولل هللا اليه وسلمان أإ اطية أن رسول هللا  (245)

المصلل، ويشادن  اول المسذلمين، ال دور، والحيض في العيدين، فيكا الحيض فيعتزلن 

رواه الن ذاري . «فلتع ها أختها من جِبيبها»تالس عحدادن: عن لم ي ن لاا جلناف؟ تال: 

وكسذذلم، والتركذذذي. والعواتذذق: جمذذا العذذاتق، ودذذي الجاريذذة التذذي تاربذذس اإل راك. وتذذال 

لعلذم، ع  النروي: وفيه  ليو الل أن الحائض   تاجر ذكر هللا وكذوا،ن ال يذر وكجلذس ا

، 4/319للنرذذوي بتحقيذذق الشذذاوي  واألر ذذاؤو، ) « ذذرا السذذنة»أ اذذا   تذذدخو المسذذجد. 

 (.1110( حديث )320
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 الصذال, تعتذزل العيذد, تحضذر كا ذس وذال, كناذا يقنو و  وال, الياا ليس

 .(246)تشاد ال ير و اول المسلمين ول ناا

 أكيتذس التذي السذنة, دذذه النلذد دذذا فذي اإلسذاكي الشذناف أحيا تد هلل والحمد

 اجناًحذذ فجعلذذوا العيذذد, وذذال فذذي المسذذلمة المذذرأل كشذذاركة سذذنة ,،ذذويًا ا تكنًذذ

وى بذذذالحل و ذذذجعودم للصذذذنيان,ا كتسذذذعً  كذذذذلك وجعلذذذوا المسذذذلمات, لألخذذذوات

 ن.والادايا, ود ذا يننري أن   و

 اصذذور فذذي النذذاس أكاتاذذا التذذي السذذنن الماجذذورل, السذذنن حيذذي  أن يننرذذي

 بنضذذو أحييذذس, تذذد كثيذذرلا سذذننً  أن اذذز وجذذو هللا و حمذذد وا  حطذذا،, الت لذذف

 د.وحركة الشناف المسلم في دذا النل اإلساإ, حركة اإلساكية, الحركة

 ودذي النذاس, كذن الشذاذ أو النذا ر, القليو ع  يعرفاا ي ن لم سنة دناك كا س

 هلل والحمذذد ركضذذان. كذذن األواخذذر العشذذر وفذذي ركضذذان, فذذي ا ات ذذاا سذذنة

, فالحمذد المسذاجد كذن كثيذر فذي اإلساكي الشناف دذا بنضو السنة دذه أحييس

 ر.هلل كا تال اإلساإ ب ي

 النذذدع ويتحذدون ,«المذذو ات» يتحذدلون الشذذناف, كذن وكئذذات اشذرات رأينذا

وذلل هللا  هللا رسذول سنة ويحيون لحادم, يطلقون والررف, الشرق كن الوافدل

 .اليه وسلم

 والتحلذو بذالنجور الزاحذف التيار...  التيار ضد يقنن كسلمات, أخوات رأينا

 كنذس وعن - النذاس بعذض يعترضذه الذي النقاف دذا عن ويتنِقلنن. بو ويتحجنن,

 التحذذذدي التحذذذدي, يمثذذذو ع مذذذا - اصذذذر ا فذذذي اسذذذتحنابه و  بوجوبذذذه أتذذذول  

                                        

 سنق ذكره في الااك  السابق. (246)
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لعنيذذذد  والتحذذذدي واإلباحيذذذة, والعذذذرى التحلذذذو حضذذذارل: الرربيذذذة للحضذذذارل

 ا.الحضارل الرربية وتاكيذد

 ك ذذان. كذذو فذذي - هلل والحمذذد -  جذذددا - اإلسذذاكية الحركذذة دذذذه هلل, الحمذذد

 يقذرأون وال مذيس, منذيناإل يصذوكون اليه, هللا ااددوا كا ودتوا كسلم  ناف

ن ب دكذة المجتمذا, يقوكذو هللا,  يذن فذي يتنقاون والسير, السنن يقرأون القربن,

 ت.يستنقون ال يرا

 لاذا تقذوإ لذن النلذد دذذا فذي اإلسذاكية الحركذة أنا يوًكذ فنذوا تذد النذاس كان

 ة.ة, فلقد ضربس ضربات وحشية كتاحقتائم

 و ذناف رجذال فذي والذدكاء باللحوإ السيا، اختلطس ,(247)الطريان ااد في

 يتحذدلى كذن دنذاك كذان تليذو. والرجذال رجذاً   فلذوا ول ذنام النلد, دذا أبناء كن

 فذي أحطذه وأ ا رب م داتوا: يقول كن دناك كان ار ه, وفوق سمواته فوق هللا

 ذدنذوا ذدنذوا, لقذد د  ء؟ أين المت نرون. المتجنرون دناك كان !!(248)ت زا ة

كذذن هللا والمائ ذذة والنذذاس  الذذيام السذذوء ولعنذذة السذذوء, ذكذذر ع  لاذذم يعذذد ولذذم

 ن.أجمعي

 بسذا،اا يطذو لذم الحركذة, دذذه بقيذس اإلسذاإ, حركذة وبقيس اإلساإ, وبقي

 اإلسذاكية, التجمعذات دذذه كثذو فذي فاذرت بذو أااكاذا, تذن لس لذم فنلوا, كما

 ف.يداو علياا الشناف المسلم المثق التي

                                        

 يعني: ااد اند الناور وتبا يته في السجن الحربي و يره. (247)

رل فمزتتذه  ذر دو الواء حمزل النسيو ي تائد السجن الحربي، الذي تتو في حا ، سيا (248)

 كمزق، ولم يرن انه تطاوله  يئًا.
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 : اإلخول أياا يا

 ه.فامناه, واملنا له, والتنننا حولو وايناه, عذ ب ير اإلساإ

 المعسذ رات ك ذان. كذو فذي اإلسذاكي, الشذناف فادرل...  الظادرل دذه عن

 ة.الواي اإلساكي, ع اا فادرل وحيل  اإلساكية, الم يمات اإلساكية,

 بقرب اذا, و  برباذا, ت نذر لذم األكذة دذذه أن وضذوا, ب ذو ترينا فادرل ع اا

 وع مذذا باإلسذذاإ, كووذذولة تالذس كذذا ع اذذا والسذاإ. الصذذال اليذذه بمحمذددا و 

  وكاذا, كذن يوتظاذا كن علل  نلتاا, كن يننااا كن علل يصحياا, كن علل تحتاج

 اإليمذان, روا فياذا يذنن  كذن علذل كواتاذا, يحيذي كن علل  تاتاا, يجما كن علل

 «.رهللا أكن» ب  ينا ياا كن وعلل

 التذي ال لمذة دذي« أكنذر هللا» األااجيذب. تنعذو التذي ال لمة دي« رأكن هللا»

ا الناس كن النرتة والشتاال دي الرنات, كن القلوف وتظت  ت.تي تجمل

 لذيس اناذا؟ ينذن  كذن أيذن ول ن كروو ل, كنوت فياا خير, فياا األكة دذه

ك  يء دناك  إ.ة كثو كلمة اإليمان وكلمة اإلسااألك دذه ازائم يحرل

 و  العروبذذة, و  الديمقرا،يذذة, و  الثوريذذة, و  ا  ذذتراكية, تحركاذذا لذذن

 حركاذا اإلسذاإ, كلمذة حركتاا هللا, كلمات حركتاا وع ما القوكية, و  الو،نية,

... واعسذذاكاه, و  تال  عسذذاكاه وا: المعذذروا  ذذداءه فياذذا  ذذا ى يذذوإ« تطذذز»

 ك.األكر كذل

 يم ذن   دذذا بريذر اإليمان. باسم اإلساإ, باسم هللا, باسم تقا  ع ما األكة دذه

 ل.ذا بااا, و  أن  صنا كناا  يئًا  نس األكة دذه تجد أن
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 تنذذًا  تنذذتح أن أر ت عذا ع ذذك كنتذذاا,   صذذية ول ذذو   صذذية, أكذذة ل ذذو عن

األوذيو   ينذتح ع   القنذو أوذيو.  يذر تنذًا  كذان عذا ع  ينذتح لن كنتاحه, برير

 ،.بمنتاحه ال ا

كاذا اإليمان, كنتاحاا األكة ودذه  ودذي باإليمذان تذددا تتحذرك, باإليمذان حرل

 ع اذذا , اذز وجذذو بذذاهلل اإليمذان بذذدوافا حركتاذذا عذا األكذم أكذذة كناذا اجعذذو تنقذا ,

 خالذد, ااذد لنا وتعيد النطو ت, وتنشك المستحيات, وتصنا العقنات, تت طل

 ة.كاأل دذه أاداء ي شاه كا ودذا جديد, كن الدين وواا و،ارق,

 وراء العقنذذذات يضذذذعون ولاذذذذا باإلسذذذاإ, األكذذذة دذذذذه تتحذذذرك أن ي شذذذون

 كذن والتننيذر كناذا, والت ويذف اإلسذاكية, الحركذة تشذويه ويحذاولون العقنذات,

 أكثذو و  الحركذة, دذه كن أ ظف رأينا وكا حولاا, الشائعات وع،اق  اوتاا,

  ذيء, كذو فذي النظافذة و ذابات,ا و ذنابً  ورجاً  ا وأسلوبً  و،رائقا أددافً  كناا,

 أن يننرذي كذا النذاس أياذا دذذا  ذيء, كذو فذي اإليمذان  ذيء, كو في اإلخا،

 ن. سجله, ودذا كا ينرا به الم كنو

 بيذوكين, ركضان ا قضاء تنو جئس لقد: ا يئً  أسجو أن أريد دذا كقابو وفي

  ينذذه الذذذي النلذذد...  النلذذد دذذذا فذذي تنذذو كذذن أراه كنذذس كذذا ا,اجنًذذ رأيذذس ول نذذي

 أياذا ااجنًذ رأيذس والقذربن, العلذم بلذد...  األتدذر بلد...  المساجد بلد...  اإلساإ

 كحذات رأيذس ركضذان, فذي باإلفطار يعالنون الناس رأيس المسلمون, اإلخول

« ال ذو »و« العرتسذوس» ينيذا كذن رأيذس كز حمذون, الياذا والناس العصير

 رأيذذس األتدذذر. حذذي فذذي حتذذل ركضذذان,  اذذار فذذي الشذذوارع فذذي و يردمذذا

الشوارع, رأيس أ ياء كن دذذا  في الدخان بشرف يجادرون الناس أن وسمعس

 ع. النو
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 حملذس والتذي كصذر, فذي ألسذنان؟! أ حن في أوربا أإ فذي أكري ذا؟!  ح أين

د األتدذر؟ ألسذنا فذي بلذد بلذ فذي ألسذنا ؟ساإ وحمس ذكاره أكثر كن ألف ااإاإل

 ؟العلماء؟ ألسنا في بلد القربن

 ؟س وت الل دذا المن رال ولم ؟كا دذا

 المنطذر يجذد و  دذذا يحذد، أن المن ذر, الذل يسذ س أن المن ر كن أ د عن

ا فذاجرً  كنذس وعن ا,كعذذورً  كنذس عن اختنذك المنطذر أياذا: لذه يقول كن المجادر

 س.فا تظار فجورك الل النا

؟!  حذن فيين أحد, ذلك ينعو ولم الشر،ة, دذا تنعو ولام   الشعب, دذا ينعو لم  

ا جاذارً  ,ابيا ًذا ايا ًذ المن ذرات  رت ذب كنذا عذا از وجو هللا  صر  نتظر وكيف

 وذذذذنة حذذذذدل  تذذذذد تعذذذذالل وهللا  صذذذذر اه, عذا ع  يذذذذيتي   هللا و صذذذذر ؟ا اذذذذارً 

ُ ٱ َولَيَنُصَ نَّ  ...}: بقوله  صره يستحقون الذين المنصورين, َ  إ نَّ  يَنُصلُ ۦُ َٰٓ   َمن لِلَّ  ٱلِلَّ

يز   لَقَ      ينَ  40 َعز  ُه ۡ  إ ن ٱلَّي 
ةَ  أَقَاُم ا   ٱۡۡلَۡرض   ف ي مَّ َّنََّٰ لَ َٰ ةَ  َوَءا َلُ ا   ٱلصَّ َكل َٰ  َوأََملُ وا   ٱلزَّ

َّ   ٱۡلُمنَ      َعن   َونََهۡ ا   ب ٱۡلَمۡعُ و    ق بَةُ  َولِل   .[41 - 40: ]الحج {ٱۡۡلُُم ر   َعَٰ

 وينت ذذر اإلسذذاإ, واجاتذذه بلذذد فذذي بذذو عسذذاكي, بلذذد فذذي دذذذا يحذذد، كيذذف

 د، دذه المن رات؟!تح كيف باإلساإ,

 ركضذان جذاء عذا ول ذن الصذال, يتركذون تذد النذاس أن تذديم كذن أالم كنس

ير, اإل سذان...  النذاجر اإل سان كان واكوا. ركضان جاء وعذا ولوا,    الشذرل

 تلذذوف فذذي ودينذذة حركذذة, لركضذذان كذذان ركضذذان. حركذذة ا تاذذاك الذذل يجذذرؤ

 ك ذذاتنام فذذي والتذذدخين الشذذاي  ذذرف يتركذذون كذذا وا النصذذارى حتذذل النذذاس,

 ذدنذس أيذن  ذعري فليذس المسذلمين, انذد لحركتذه رااية ركضان,  اار ،وال
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 ؟!الحركة دذه ضااس وأين؟! الماابة دذه

 النذتن فيذه تمذوج الذذي العصذر دذا كن حذلر ا ولل هللا اليه وسلم النني عن

 الطذين, وجاذبيذة المذا ل, ريذقر, والتي تضو النذاس اذن اقائذددم بنالنح كموج

 المظللل   الليلل  كقطللع فتنًللا باۡلعمللال بللادروا»: والسذذاإ الصذذال اليذذه يقذذول

 يبيلع، كلافً ا يصلبحو مؤمنًلا  ويمسلي كافً ا  ويمسي مؤمنًا  ال ج  يصبح

 .(249)«قلي  ال نيا من بع ض دينه أح 

 وفسذق النسذاء, ،ريذان: األحا يذث كناذا حذذلرت التذي العصذر دذا فتن وكن

 اذذن والناذذي بذذالمعروا, األكذذر وتذذرك هللا, سذذنيو فذذي الجاذذا  وتذذرك الشذذناف,

 والمن ذر ا,كن ذرً  المعذروا النذاس يذرى حتذل المعذايير, اضذطراف بو المن ر,

وذلل هللا  الننذي اذن أكاكذة أبذو رواه الذذي الحذديث فذي جذاء كذا ودذو !اكعروفً 

 و ل كت  شلباب    وفسلق نسلاكك   طغل  إذا أنلت  كيلف»: تذال أ ه اليه وسلم

 نفسللي والللي  نعلل » تذذالوا: وعن ذلذذك كذذائن يذذا رسذذول هللا؟! تذذال:، «جهللادك ؟

 للل  إذا أنللت  كيللف» تذذالوا: وكذذا أ ذذد كنذذه؟ تذذال:، «سللي  ن منلله وأشلل  بيلل ۦ

رسذذول  ن ذلذذك يذذائتذذالوا: وكذذا، «المن لل ؟ عللن  نهلل ا وللل  بللالمع و   لأم وا

تذذالوا: وكذذا أ ذذد  .«سللي  ن منلله وأشلل  بيلل ۦ نفسللي والللي  نعلل » هللا؟! تذذال:

تذالوا:  «مع وفًلا؟ والمن ل  من ً ا المع و  رأيت  إذا أنت  كيف» كنه؟! تال:

 سلي  ن  منله وأشل  بيل ۦ نفسلي والي  نع » وكائن ذلك يا رسول هللا؟ تال:

 فيهللللا الحلللللي  يصللللي  فتنللللة لهلللل  ۡل لللليحن   حلفلللل  بللللي:  عللللال  هللا يقلللل ل

                                        

وتيا تذه  «وذحيح الجذاكا الصذرير»رواه أحمد، وكسذلم، والتركذذي اذن أبذي دريذرل  (249)

(2814.) 
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 .(250)«حي ان

 ا,واحذدً  اك رًجذ النتنة لاذه ول ن حيران, الحليم تذر التي النتنة دذه في  حن

 الربذا ي. وكنااجاذا األكذة دذذه  سذتور...  القربن علل اإلساإ, علل الرجوع دو

وذذلل هللا  الننذي اذذن رضذي هللا انذه ،الذذب أبذي بذن الذذي اذن التركذذي روى

تلذس: يذا رسذول هللا . «المظلل  الليل  كقطلع فلتن ست  ن»: تال أ ه اليه وسلم

 قللبل    مللن نبللأ فيلله   سللبحانه و عللال  هللا كتللاب» وكذذا الم ذذرج كناذذا؟ تذذال:

 ملن   كله ملن بلالهزل  للي  الفصل  هل  بيلن    ملا وح ل  بع ك   ما وخب 

 هللا حبلل  هلل  هللا  أضللله غيلل ۦ فللي الهلل ى ابتغلل  ومللن هللا  قصللمه جبللار

 اللي  وهل  المستقي   الص اط وه  الح ي   واليك  المبين  ون رۦ المتين 

 ول اۡلراء  معلله  تشللع   ول اۡللسللنة  بلله  لتللب  ول اۡلهلل اء  بلله  زيلل  ل

لللق ول اۡل قيللاء  يمللله ول العلمللاء  منلله يشللبع  ول اللل د  كثلل ة عللل  يَخ 

 سلمعنا إن: قلال ا أن سلمعته إذا الجلن  نتله لل  اللي  هل  عجائبله   نقضي

 عل ل  بله ح ل  وملن صل ق  بله قلال ملن سبق  علمه عل  من، عجبا ق آنا

 .(251)«مستقي  ص اط إل  ُه   إليه دعا ومن أج   به عم  ومن

                                        

أخرجذه ابذن أبذي الذد يا بإسذنا  ضذعيف كذن  «ت ريج اإلحياء»تال الحافظ العراتي في  (250)

صذًرا الذل األسذئلة الثامذة حديث أبي أكاكة، ورواه أبو يعلذل كذن حذديث أبذي دريذرل كقت

 ( ، .  ار المعرفة بنيروت.2/309األولل وأجوبتاا، وعسنا ه ضعيف أيًضا )

( ،ذ .  ار ال تذب 8/17) «عتحاا السا ل المتقين»( و 281، 7/280) «كجما الزوائد»وا ظر 

 العلمية بنيروت.

( 2908رواه التركذي كن أبواف مواف القربن: باف كا جاء في فضو القربن، حديث ) (251)

أي  -وتال التركذي: دذا حديث    عرفه ع  كن دذا الوجه وعسنا ه كجاول وفي الحار، 

( ،ذذذ .  ار عحيذذذاء التذذذرا، العربذذذي 1/5) «تنسذذذير القر،نذذذي»كقذذذال. وا ظذذذر  -األاذذذور 

( تحقيق  عيب األر ذاؤو،. وكعنذل الحذديث 6)، « را العقيدل الطحاوية»بنيروت، و 
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القربن دو الم رج لاذذه األكذة,   القذوا ين الوضذعية, و  األ ظمذة اليمينيذة 

أو اليسذذارية, ع ذذه القذذربن وحذذده, الينذذا أن  عذذو  عليذذه و تنذذا دذذداه, وتذذد ذكلر ذذا 

يَا} ركضان بالقربن, فركضان  ار القربن. يقول تعالل: تََٰ    َوَهَٰ هُ أَنَزلۡ  ك   ُمبَلاَر    نََٰ

. فنركذة القذربن فذي اتنااذه والعمذو [155: ]األ عذاإ  ُۡ َحُمل َن{ لَعَلَّ ُ ۡ  ٱ َّقُ ا  وَ  فَٱ َّب عُ ۦُ

بما فيه, والح م بما أ زل هللا فيه. ليسس النركة فيذه أن  عللقذه  فتذات للزينذة, أن 

 قذذرأه الذذل المذذوتل, أو  جعذذو كنذذه حجنًذذا للحنذذالل واأل،نذذال. القذذربن حذذرت 

يح م األحيذذاء   ليقذذرأ الذذل لو سذذا ية كلاذذا كذذن الضذذال, القذذربن تذذد  ذذزل لذذ

األكوات, القذربن  ذزل ليطنلذق فذي المحذاكم   ليتلذل فذي المذ تم, القذربن  سذتور 

دذه األكة, فيننرذي أن  عذو  عليذه, لنتذدبر بياتذه, و حسذن فقاذه, و حسذن تطنيقذه, 

لقًذذا, كمذذا ووذذف الننذذي   بي ذذه خلقذذه القذذربن: وذذلل هللا اليذذه وسذذلمو جعلذذه لنذذا خ 

تََٰ   } َ     إ لَۡيكَ  هُ نََٰ أَنَزلۡ  ك  ا   ُمبََٰ ت ه   ل  يَ َّبَُّ وَٰٓ لُ ا   َول يَتَيَكَّ َ  َءايََٰ  .[29: ]، ٱۡۡلَۡلبََٰ  { أُو 

 أياا اإلخول المسلمون: 

كا أجدر ا في دذا الجما الحا د, أن  تداال جميعًا علل العذو ل علذل اإلسذاإ 

بنذذا األ ظمذذة يمينيذذة ويسذذارية,  ... علذذل القذذربن ... علذذل  يذذن دذذذه األكذذة. لقذذد جرل

المسذذتور ل كذذن الشذذرق والمسذذتور ل كذذن الرذذرف, جربنذذا دذذذه الحلذذول, جربنذذا 

ل كذذن كوائذذذد ا خذذرين, كذذن دنذذذا ودنذذاك, فمذذاذا وذذذن عس دذذذه الحلذذذول التسذذول

لة؟ ع اذذذا لذذذم تجذذذن الينذذذا ع  الازيمذذذة, والعذذذار,  المسذذذتور ل, واأل ظمذذذة المتسذذذو 

والن سذذذات, والوكسذذذات, والتن ذذذك ا جتمذذذااي, وا ضذذذطراف ا تتصذذذا ي, 

وا ستندا  السياسي, والنسذا  األخاتذي, والتحلذو األسذري, و ذك اإل سذان فذي 

                                                                                             

 وحيح وعن كان عسنا ه ضعينًا.
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ا اسذ ريًا و  رخذاء اتتصذا يًا, أخيه, وتازاة الثقة بين الناس. كا حققنا  صرً 

و  اسذذذتقراًرا سياسذذذيًا, و  ترابًطذذذا اجتماايًذذذا, و  رتيًذذذا أخاتيًذذذا, و  سذذذمًوا 

روحيًذذذذا. كذذذذاذا حققنذذذذا كذذذذن وراء دذذذذذه المذذذذذادب, ودذذذذذه الحلذذذذول المسذذذذتور ل 

لة؟ المتسو 
(252). 

ل األ نياء أكذر تعاتذب اليذه القذوا ين,  ل. تسول عن حراًكا الل الرني أن يتسول

وتن ره األخاق, و حن أ نياء بما ئنا اإلسذاكية, بشذريعتنا الربا يذة, بمنادجنذا 

ل؟!  المحمدية, بترامنا العظيم, فلماذا  ستور ؟! ولماذا  تسول

 يا أياا اإلخول: 

لنعذذد علذذل ترب نذذا: النذذور اإللاذذي, وعلذذل سذذنة  نينذذا: النذذور الننذذوي. األ ذذوار 

زر لتنير الحيال كذن حولنذا. أ ذوار فذي بجوار ا,   ينقصنا ع  أن  ضرت الل ال

كتذذاف هللا, وفذذي سذذنة رسذذول هللا, وال ذذا، فذذي أن  عذذو  كستمسذذ ين بعذذرى 

التوحيذذد, بمعنذذل   علذذه ع  هللا كحمذذد رسذذول هللا, بمعنذذل أن  عذذو  كسذذلمين كمذذا 

 كنا, كسلمين حقيقة   باألسماء, و  بالورامة, و  بالوجو  في أرض اإلساإ.

ن جرذذرافيين,    ريذذد كسذذلمين وراميذذين,    ريذذد كسذذلمين    ريذذد كسذذلمي

  ليلين, ع مذا  ريذد كسذلمين كسذتعدين أن ينذذلوا فذي سذنيو  يذنام, كسذتعدين أن 

يضحوا كن أجو دذا الذدين, ف ذو أوذحاف كلذة, وكذو أربذاف  حلذة ينذذلون فذي 

 سنيو كللام, وفي سنيو  حلام, فما بالنا    ضحي  حن في سنيو اإلساإ؟!

 أياا اإلخول المسلمون: يا 

                                        

الحلذذول المسذذتور ل وكيذذف جنذذس الذذل »كذذن أرا  التوسذذا فذذي دذذذا فليرجذذا علذذل كتذذاف  (252)

 لألستاذ القرضاوي. «أكتنا
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عن دذا الدين كنصور و  كحالة, ول ن ع ما ينتصر بنضو هللا, وبذالم كنين, 

ۦ   أَيَّ َ َ  ٱلَّي  َٰٓ  ُه َ  ...} كما تال هللا تعالل لرسوله: ن يَن{ ب نَۡص    .[62: ]األ نال َوب ٱۡلُمۡؤم 

... النليذذذون  - وربمذذذا يتجذذاوتون - عن اذذد  المسذذذلمين فذذي العذذذالم يقذذاربون

األلذذف كليذذون, ول ذذن العنذذرل ليسذذس باألاذذدا  الذذوفيرل, و  بذذالجموع الرنيذذرل, 

العنرل بال يف   بال م, يوإ كان المسلمون ماممائة ومامة اشذر رجذًا, حققذوا 

ق فيه بين الحذق والنا،ذو, «, يوإ النرتان» صًرا اظيًما, سملل هللا يوكام:  وفرل

ُ   ُ نََصَ كُ  َولَقَ ۡ } وودق هللا العظيم:   َوأَنتُ ۡ  ر  ب بَ ۡ  ٱلِلَّ
لَّة   َ  ٱ َّقُ ا  فَل أَذ    َۡشلُ ُ وَن{ لَعَلَُّ ل ۡ  ٱلِلَّ

ا  وَ }  [123: امذذذران ]بل ۡستَۡضلللعَفُ نَ  قَل يللل    أَنلللتُ ۡ  إ ذۡ  ٱۡذُكلللُ وَٰٓ  أَن  ََخلللافُ نَ  ٱۡۡلَۡرض   ف لللي مُّ

ۦ   َوأَيَّلل َكُ  اَوىَٰ ُ ۡ   لل فَ  ٱلنَّللاسُ  يَللتََخطَّفَ ُ ُ  لل َوَرَزقَُ لل  ب نَۡصلل   لل    نَ م     َۡشللُ ُ وَن{ لَعَلَُّ لل ۡ  ٱلطَّي  بََٰ

 .[26: ]األ نال

يوإ كا وا تلة كا هللا, يوإ كا وا تلذة كذا اإلسذاإ الحذق,  صذردم هللا. و حذن 

ذارل وتنذرتام  ا ن كئات المايين, ول ن كا تيمة دذذه المئذات الذذين تجمعاذم تكل

 تال القائو: اصا؟! كا تيمة ب ا وكايين عذا كا وا كما 

 كثذرتام كن األرض يزحمون

 

 جلذذو؟! أكذذر فذذي يرنذذون   مذذم

وذف األ صذار   كا تيمة المايين وكئذات المايذين عذا كذا وا الذل  يذر كذا و 

: ي ثذذرون انذذد النذذزع ويقللذذون انذذد الطمذذا؟! كذذا تيمذذة دذذذه رضذذي هللا اذذنام

كسذلمي ووذف  - المايين عذا كا وا كمذا ووذنام الننذي اليذه الصذال والسذاإ

الرثذذاء: دذذو القذذ  والحطذذب ؟! (253)بذذي ام كثذذرل كرثذذاء السذذيو - بخذذر الزكذذان

                                        

ي شلك اۡلمل  أن  ل اع  عللي   »: ولل هللا اليذه وسذلمان موبان تال: تال رسول هللا  (253)

ل بل  أنلت  » . تال تائو: يا رسول هللا وكن تلة يوكئذ؟ تال:«ل لة إل  قصعتهاكما   اع  ا

كثيلل ، ول للن   غثللاء كغثللاء السللي ، ولينللزعن هللا مللن صلل ور علل وك  المهابللة مللن  ، 
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والورق والر اوي واأل ياء ال نينة التي يحملاا السيو, فاذذه تذذدب جنذاء و  

ا} تننا الناس بَ ُ  فَأَمَّ لا ُجفَلآَٰء    فَيَۡيَه ُ  ٱلزَّ  ...{ ٱۡۡلَۡرض   ف لي فَيَۡمُ ل ُ  ٱلنَّلاسَ  يَنفَلعُ  َملا َوأَمَّ

 .[17: ]الراد

 كا تيمة دذه المئات كن المايين عذا كا س كما تال الشاار تديًما: 

 أتللاذذم كذذا بذو   النذذاس أكثذذر كذا

 

 فن ذذذ دا! أتذذذو لذذذم أ ِلذذذي يعلذذذم هللا

 أفتحاذذا حذذين اينذذي ألفذذتح ع ذذي 

 

 أحذدا! أرى   ول ذن كثيذر الل

دذذذا عن دذذذا الجمذذا الذذذي   أرى بخذذره الذذل كذذدل بصذذري فذذي دذذذه السذذاحة,  

الجما الذي احتشد هلل,   لياتف لنان أو لعان, ع ما لياتف باذذه الصذيحة: هللا 

أكنر, هللا أكنر, دذا الجما جدير أن يصنا  يئًا, عذا خرجنذا كذن دنذا وتذد اقذد ا 

كا هللا ولًحا, أن   ون هلل, أن   ون لدين هللا, أن يستمر  شا،نا بعد ركضذان, 

ما كان في ركضذان. عذا خرجنذا كذن دنذا بتوبذة كما كان في ركضان أو ترينًا ك

 صذذوا, بنيذذة وذذالحة بعزيمذذة وذذا تة, بعقذذد  عقذذده كذذا هللا, لنننذذذ الصذذنقة التذذي 

َ  إ نَّ } اقددا هللا كعنا, الصنقة التي بعنا  حن فياا هلل وا ذترى هللا كنذا  ٱۡشلتََ ىَٰ  ٱلِلَّ

نَ  ن ينَ  م  لَُه  أَنفَُسلُه ۡ  ٱۡلُمۡؤم  [111: ]التوبذة ٱۡلَجنَّلةَ{  ُ لَُهل ب لأَنَّ  َوأَۡملَ َٰ
يقذول الحسذن  .(254)

النصري: كا أاظم فضو هللا, ا ذترى كنذا أ نًسذا دذو الذذي خلقاذا, وأكذواً  دذو 

 .الذي رتتاا, مم أاطل ممنًا  اليًا دو جنة ارضاا السموات واألرض

                                                                                             

. تذال تائذو: يذا رسذول هللا وكذا «فلي قلل ب   الل هن ]فذي أبذو  او : وليقذذفن هللا[ولتع فن 

 « ذذرا السذذنة»أخرجذذه أبذذو  او  وأحمذذد . «الملل ت حلل  اللل نيا وك اهيللة» تذذال: الذذودن؟

 (.4224( الحديث )15/16للنروي بتحقيق الشاوي  واألر اؤو، )

ت لُ َن ف ي َسب ي   ٱلِلَّ  فَيَۡقتُلُ َن َويُۡقتَلُ َن  َوۡع ًا َعلَۡيه  َحق   }وتتمتاا:  (254)
ي   َوٱۡلقُلۡ َءان    ا ف ييُقََٰ نج  ة  َوٱۡۡل  ٱلتَّۡ َرىَٰ

ي ُ َوَمۡن أَۡو  ل َك هَُ  ٱۡلفَۡ ُز ٱۡلعَظ 
ُ وا  ب بَۡيع  ُُ  ٱلَّي   بَايَۡعتُ  ب ه    َوذََٰ َن ٱلِلَّ   فَٱۡستَۡبش  ۦ   م   {فَ َٰ ب عَۡه  
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 ِنلذوا, سللموا هلل الثمن يسللم م المنيا, يسللم م جنة فياا كذا   اذين رأت, و  

 أذن سمعس, و  خطر الل تلب بشر.

 يا أياا اإلخول المسلمون: 

كذذا أجذذدر ا أن  صذذطلح الذذل هللا, وأن   ذذرج كذذن دذذذا الم ذذان بعذذزإ الذذل 

وذلل هللا اليذه  صرل اإلساإ, ولنا في ذلك أاظذم األجذر. فقذد روي أن الننذي 

 :قلال ا إيمانًلا؟ إللي   أعج  الخلق أ » تال لجمااة كن أوحابه يوًكا: وسلم

]   اوات و   رائذز  ربه ؟! عن  وه  يؤمن ن ل له  وما: قال المِئ ة.

تذذذات اذذذن ال يذذذر و  كادذذذي و  كذذذرات  و   و  كرريذذذات بالشذذذر و  كعول

 يؤمنل ن ل لهل  وملا: قال فالنبي ن.: قال ا سينمات و  أجازل عااإ و   [

 بلين وأنلا  ؤمنل ن ل ل ل  وملا: قلال فلنحن.: قلال ا علليه ؟! ينلزل وال حي

 الخلللق أعجلل  أن أل» :وذذلل هللا اليذذه وسذذلمفقذذال رسذذول هللا ، «أرهلل ك ؟!

 بملا يؤمنل ن كتلاب فيهلا صلحفًا يجل ون بع ك  من ي  ن ن لق   إيمانًا إلي  

 بعذذض كذذنسذذئو  وذذلل هللا اليذذه وسذذلم أ ذذه: بخذذر حذذديث وفذذي .(255)«فيهللا

 ملن يمنع   ما»: تال واتنعناك. بك بكناا؟ أجرً  كنا أاظم توإ كن دو: أوحابه

 بعل ك  قل   بل  السلماء؟ من بال حي يأ ي   أره ك   بين هللا ورس ل ذلك 

                                        

رواه الحسذن بذن ارفذة العنذدي كذن ،ريذق المريذرل بذن : «تنسذيره»تال ابن كثيذر فذي  (255)

حذاتم الذراتي: أن تيس التميمي ان امرو بن  عيب اذن أبيذه اذن جذده. و قذو اذن أبذي 

، وابذذن «كسذذنده»المريذذرل كن ذذر الحذذديث. تذذال ابذذن كثيذذر: ول ذذن تذذد روى أبذذو يعلذذل فذذي 

وفيذذه  -كذذن حذذديث كحمذذد بذذن حميذذد  «كسذذتدركه»، والحذذاكم فذذي «تنسذذيره»كر ويذذه فذذي 

بمثلذه أو  وذلل هللا اليذه وسذلمان تيد بن أسلم ان أبيذه اذن امذر، اذن الننذي  -ضعف 

 حذذوه، وتذذال الحذذاكم: وذذحيح اإلسذذنا  ولذذم ي رجذذاه. وتذذد روي  حذذوه اذذن أ ذذس بذذن كالذذك 

 ( ، . الحلني.42، 1/41) «تنسير ابن كثير»كرفوًاا. وهللا أالم 
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 أعظل  أولتلك فيله  بملا ويعملل ن بله يؤمنل ن لل حين بلين من كتاب يأ يه 

 .كرتين (256)«أجً ا من  

ا وكنااًجذذ لاذذما عكاًكذذ ات ذذذوه  فتذذين, بذذين كصذذحف أي لذذوحين, بذذين كتذذاف

 ي كنذذون يذروه, ولذذم هللا برسذول ي كنذون بالريذذب, ي كنذونن الذذذي ع اذم. لحيذاتام

 المائ ذة يذروا لذم هللا, ب يذات اءا  ذداًحذا جنريذو يتنذزل رويذرو ولم بالمصحف

 «فيله بملا ويعملل ن بله ي من ن» حنين في و  ال ندق في و  بدر في تنزل

 و.ن وامو, و  خير في عيمان با امعيما

 بمذن الصذحابة, كذن كثيذر كذن اأجذرً  أاظذم ي و ذوا أن يم ذن دذ  ء كثو عن

أحذد, وأدذو بيعذة الرضذوان  وأدو بدر أدو كن و  األولين, السابقين كن ليسوا

 م.وأكثالا

 اليذذه كحمذذد أتنذذاع هللا, رسذذول وأتنذذاع هللا, أ صذذار كو ذذوا اإلخذذول, أياذذا فيذذا

 تنعلذوا لذم فذإن هللا,  يذن لنصذر المرجول النئة دذه أ تم وكو وا والساإ. الصال

ُ  يَۡأ  ي فََسۡ  َ  ...} بُُّه ۡ  ب قَۡ     ٱلِلَّ بُّ نَهُ َٰٓ  يُح  لَّة   َويُح  ن ينَ  َعلَ  أَذ  ة   ٱۡلُمۡؤم  لزَّ ينَ  َعلَل  أَع  ف ل    ٱۡلَ َٰ

ه  ُونَ  ل لكَ  َلَٰٓئ ل     لَۡ َمةَ  يََخافُ نَ  َولَ  ٱلِلَّ   َسب ي    ف ي يَُجَٰ
ُ  يََشلآَُٰء   َملن يُۡؤ  يله   لِلَّ  ٱ فَۡضل ُ  ذََٰ  َوٱلِلَّ

ع   س  [54: ]المائدل {َعل ي    َوَٰ
(257). 

 : المسلمون اإلخول أياا

 : أكرين علل أ نله أن أريد دذا, كقاكي أ ا ر أن تنو

                                        

اذذن ابذذن كر ويذذه كذذن حذذديث أبذذي جمعذذة األ صذذاري  «تنسذذيره»ذكذذره ابذذن كثيذذر فذذي  (256)

بالوجذذا ل التذذي اختلذذف فياذذا أدذذو ( تذذال: ودذذذا الحذذديث فيذذه   لذذة الذذل العمذذو 1/41)

 الحديث.وذكر تنله حديث أبي انيدل الذي رواه أحمد.

ين ه  }وأولاا:  (257) ن ُۡ  َعن د  يَن َءاَمنُ ا  َمن يَۡ  َ َّ م  َٰٓأَيَُّها ٱلَّي   .{يََٰ
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 تذذاإ ع مذذا الضذذ م, المارجذذان ودذذذا الجمذذا, دذذذا أن تعلمذذوا أن أريذذد أوًل:

 يسذتمروا حتذل كعاو ة كن لامو  بد  وبننقاتام, أكتافام, والل الشناف, بجاو 

 لاذذم, تنذذذلوا أن علذذل أ اذذوكم ولاذذذا وخارجاذذا. الجاكعذذة  اخذذو النشذذا،, دذذذا فذذي

ن  نذل بعض المذال ألجذو  يننذا.   بذد أ بال ثير وليس استطعتم, بما وتعاو ودم

 ُهل ُ } المثنطين أولئك لصيحات  ستما و  بس اء, و نذل  يننا, لنصرل  نذل أن

ينَ  ن َ  َمنۡ  َعلَ َٰ   ُنف قُ ا   لَ  يَقُ لُ نَ  ٱلَّي    َحتَّ َٰ  ٱلِلَّ   َرُس ل   ع 
َّ   يَنفَضُّ ا   ت   َخلَزآَٰئ نُ  َولِل  َٰ َ  ٱلسَّلَمَٰ

نَّ  َوٱۡۡلَۡرض   ف ق ينَ  َولََٰ    .[7: ]المنافقون {يَۡفقَُه نَ  لَ  ٱۡلُمنََٰ

لن أَنفَۡقتُ  َوَمآَٰ  ...} وابذلوا أ نقوا ق يَن{ َخۡيل ُ  َوُهل َ  يُۡخل فُلهُ    فَُهل َ  َشلۡيء   م   ز 
: ]سذني ٱلل ََّٰ

 فذي الصذدتة علل والنساء الرجال يداو ولل هللا اليه وسلم النني كان وتد [39

 م.ظيا ويوإ كنارك يوإ فاذا ,(258)العيد يوإ

 ،ريذق كذن فليذرج ،ريذق كذن جذاء كذن السذنة كذن واۡلم  الثاني: أكر, دذا

 بعضذام دنذي عذا العيذد, يذوإ فذي كذا وا أ اذم السذلف اذن اذرا وكمذا .(259)بخر

                                        

وذلل هللا ان اطاء بن أبي رباا تال: سمعس ابن اناس يقول: أ اد الل رسول هللا  (258)

أ ه ولل تنو ال طنة يوإ العيد، مم خطب، فرأى أ ه لم يسما النساء، فيتذادن،  اليه وسلم

فذكردن وواظن، وأكردن بالصدتة، وكعه بذال تائذو بثوبذه د ذذا، فجعلذس المذرأل تلقذي 

ال ر، والشيء، حديث كتنق الل وحته. وال ر،: القر،، ودو الحلقة الصريرل كن 

 ص ق ا،  ص ق ا،  ص ق ا، : وكان يق ل... »الحلي. وفي حديث أبي سعيد المتنق اليه: 

للنرذذذوي بتحقيذذذق الشذذذاوي   « ذذذرا السذذذنة». ...« وكلللان أكثللل  ملللن يتصللل ق النسلللاء

 (.1099، 1102( الحديثان )4واألر اؤو، )ج 

عذا كان يوإ ايد خالف  ولل هللا اليه وسلمكان النني »تال:  رضي هللا انهان جابر  (259)

وذذلل هللا كذذان الننذذي »تذذال:  رضذي هللا انذذهرواه الن ذذاري. واذذن أبذذي دريذذرل  «الطريذق

رواه أحمذذد،  «عذا خذذرج علذذل العيذذد يرجذذا فذذي  يذذر الطريذذق الذذذي خذذرج فيذذه اليذذه وسذذلم

وكسلم، والتركذي. واختلف في وجه الح مة في ذلذك، فقيذو: ليسذلم الذل أدذو الطذريقين، 
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 اليذوإ, دذذا فذي والتذزوار التواوذو السنة وكن وكن م. كنا هللا تقنو: تالواا بعضً 

 سذذنة عحيذذاء الذل فاحروذذوا اليذذوإ, دذذا فذذي والمقذذابر األكذوات تيذذارل يذذر  ولذم

 .ولل هللا اليه وسلم هللا رسول

 : فيكنوا  اع وع ي

 كذذنام األحيذذاء والمسذذلمات, والمسذذلمين والم كنذذات, للمذذ كنين ا نذذر اللاذذم

 ا صذرً  وا صذر ا ا,كسذتقيمً  وذرا،ا وادذد ا ا,كنينً  افتحً  لنا افتح اللام واألكوات.

 سذذ ينتك. تلوبنذذا فذذي وأ ذذزل رحمتذذك, الينذذا وا شذذر  عمتذذك, الينذذا وأتذذم ,اازيذذزً 

 انذا ك فذي برحمتذك وأ خلنذا الرالنين, وحزبك الصا تين, جندك في تقنلنا اللام

 كلمذة واجعذو القذربن, رايذة بنذا وارفذا اإلسذاإ, كلمذة بنذا أاو اللام الصالحين.

 أ نسذنا علذل ت لنذا   اللام السنلل. دي أادائام كلمة واجعو العليا, دي المسلمين

 واإليمذان, بذاألكن الينذا العيذد دذا دال أدول  اللام ذلك. كن أتو و  اين ،رفة

 وتياكنذا, وذياكنا, تقنذو اللاذم وترضذل. تحب لما والتوفيق واإلساإ, والساكة

 .النار كن واتق وكرنرل برحمة الموسم دذا كن وأخرجنا نا,أامال ووالح

نَا ف يَٰٓ  َوإ ۡسَ افَنَا ذُنُ بَنَا لَنَا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا ...}  ٱۡلقَلۡ     َعلَل  َوٱنُصلۡ نَا أَۡقل َاَمنَا َوثَب  لۡ   أَۡم  

ينَ  للل   ف  ربنذذذا ا نذذذر لنذذذا ولوالذذذدينا وللمذذذ كنين يذذذوإ يقذذذوإ ». [147: امذذذران ]بل {ٱۡلَ َٰ

نۡ  لَنَا َهۡ   َربَّنَا ...}، (260)«الحساف نَلا م  ج  ت نَلا أَۡزَوَٰ
يََّٰ ةَ  َوذُر    ل ۡلُمتَّق لينَ  َوٱۡجعَۡلنَلا أَۡعليُن   قُل َّ

                                                                                             

ر اإلسذاإ فيامذا، وتيذو إلفاذار ذكذر هللا ، اعوتيو: ليشاد له الطريقان، وتيو: إلفاار  ذ

، (359 ،3/357) « يذو األو،ذار»ا ظذر  و  ير ذلذك.يتيو: ليرنت المنافقين والياو ، وتو

 (.2/121) «الساإ سنو»و

ل ل َ َّ } الذذي سذجله القذربن: اليذه السذاإليو كان كن  ااء عبراديم ال ( 260) لۡ  ل لي َول َ َٰ َربَّنَلا ٱۡغف 

ن ينَ  َسابُ  َول ۡلُمۡؤم   .[41]عبراديم:  {يَۡ َ  يَقُ ُ  ٱۡلح 
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ن نَا لَنَا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا}، [74: ]النرتذان {إ َماًما ۡخَ َٰ ينَ  َوۡل   ن   َسلبَقُ نَا ٱلَّلي  يَمَٰ  ف لي  َۡجعَل ۡ  َولَ  ب لٱۡۡل 

ِ    قُلُ ب نَا ينَ  غ  َٰٓ  َءاَمنُ ا   ل  لَّي  ي    َرُءو    إ نَّكَ  َربَّنَا ح   .[10: ]الحشر {رَّ

َ ٱ }إ نَّ انذذذا  هللا:  لللن   ب ٱۡلعَلللۡ ل   يَلللۡأُم ُ  لِلَّ ۡحَسَٰ  َعلللن   َويَۡنَهللل َٰ  ٱۡلقُۡ بَللل َٰ  ذ   َوإ يتَلللآَٰ    َوٱۡۡل 

ظُ ُ ۡ  َوٱۡلبَۡغي    َوٱۡلُمنَ     ٱۡلفَۡحَشآَٰء    .[90: ]النحو { َيَكَُّ ونَ  لَعَلَّ ُ ۡ  يَع 

ووذذلل هللا وسذذلم الذذل سذذيد ا كحمذذد والذذل بلذذه ووذذحنه، والسذذاإ الذذي م 

 ورحمة هللا وبركاته.

* * * 
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 األضحل ايد خطنة

 إ1977 سنة بالقادرل اابدين كيدان في ألقيس

 : المسلمون اإلخول أياا فيا بعد أكا

 أكنذر هللا أكنذر، هللا أكنذر هللا أكنذر هللا ،(261)الت نيذر يذوإ دذذا العيذد، يوإ دذا

 أكنذر هللا أكنذر، وهللا هللا ع  عله   أكنر، هللا أكنر هللا أكنر هللا أكنر، هللا أكنر هللا

 .الحمد وهلل

  نذدأ بذالت نير األكجا ،  صنا بالت نير األايا ،  زين بالت نير المسلمين  حن

 بذالت نير المعذارك،  نذدأ بذالت نير اإلتاكة، بالت نير األذان،  ندأ بالت نير الصال،

: تلنذا للصذال أتمنذا وعذا أكنذر، هللا: أذ ذه فذي أذ ا كنا المولو  ولد عذا الحيال!  ندأ

 الماللذذذذون  حذذذذن أكنذذذذر. وهللا هللا بسذذذذم: تلنذذذذا  حر ذذذذا أو ذبحنذذذذا وعذا أكنذذذذر، هللا

 ر.أكن هللا:  عار ا ي ون أن تعلمنا المسلمين  حن الم نرون،

  قذذذتحم باذذذا «أكنذذذر هللا» الحذذذروف فذذذي األاذذذداء  راذذذب باذذذا «أكنذذذر هللا»

 يذوإ فذي أكنذر. هللا: كان  عار ا ألن ا تصر ا بدر يوإ في وال طوف. األحدا،

 لنذذا تحقذذق ركضذذان كذذن العا ذذر يذذوإ فذذي أكنذذر. هللا:  ذذعار ا كذذان جذذالوت اذذين

 .(262)رأكن هللا:  عار ا جعلنا أل نا النصر

                                        

ذدب الجماور علل أن الت نير فذي ايذد األضذحل سذنة ك كذدل، وابتذداؤه كذن فجذر يذوإ  (261)

 وا تااؤه كا اصر بخر أياإ التشريق.« سا كن ذي الحجةاالت»ارفة 

( كا وا 67د . في )1393، وا ظر للعا ر كن ركضان سنة 1967ا ظر دزيمة يو يو  (262)

 نيمذة للياذو ،  وكدفعنا يتحدى القدر. ودذا المدفا لم ينعلذوا بذه  ذيئًا، بذو تركذوه: ولونيق

هللا أكنذر، دنذس الذل الجنذو  والنذاس : وأكا في العا ر كن ركضان فحينما  ذا ى المنذا ي
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 د.الحم وهلل أكنر وهللا هللا، ع  عله   أكنر، هللا أكنر هللا أكنر هللا

 : المسلمون اإلخول أياا

 «أكنذر هللا» ع مذا يرفذا،  ذعار كجذر  وليسذس تقال، كلمة ليسس «أكنر هللا»

اذز  هللا جنذب فذي وريرل اينك في كلاا الد يا ت ون أن: المسلم أخي يا كعنادا

 الذد يا اليذك ارضس أو الجاه، اليك ارض أو المال، اليك ارض عذا. وجو

 كذذن أكنذر هللا أكنذر. هللا: وتلذذس بذدينك استمسذ س  ينذذك، اذن لتتنذاتل كجتمعذة،

 والشذاوات، المتذا كذن أكنذر هللا والمنصذب، الجذاه كذن أكنر هللا والثرول، المال

 .وأويًا  ب رل هللا وسنحان ا،كثيرً  هلل والحمد ا،كنيرً  أكنر هللا

 : المسلمون اإلخول أياا

تذدإ رسذول هللا  حينمذا ايذدان. نيالمسذلم  حذن ولنذا األضذحل، ايد في  حن

المدينذذة، ولاذذم يوكذذان يلعنذذون فيامذذا، فقذذال: كذذا دذذذان  وذذلل هللا اليذذه وسذذلم

وذلل هللا اليذه اليوكان؟ تالوا: كما  لعذب فيامذا فذي الجادليذة. فقذال رسذول هللا 

 ويلللل   اۡلضللللح ، يلللل  : منهمللللا اخيلللل ً  بهمللللا أبلللل ل   قلللل  هللا إن» :وسذذذذلم

 .(263)« الفط

                                                                                             

 نحات ركضان، وكان العنور واتتحاإ خت بارليف، حيث حطمس أسطورل القذول التذي   

يمذان أكنذر عالل تدر كا كذان انذد ا كذن عيمذان، ولذو كذان انذد ا تقار. وأخذ ا كن النصر 

كذن »أاطني عيما ًا أاطيذك  صذًرا : ل نا توسعنا وتو لنا أكثر، ع ما الل تدر عيما نا أخذ ا

: وا ظذر ،(122)،« سا، النحثكاإ الشي  القرضاوي في كتابه تضايا عساكية الل ب

 ؟«كيف  نتصرلماذا ا ازكنا و:  رس الن نة الثا ية»كتابه 

رواه أبذذو  او  باذذذا اللنذذظ اذذن أ ذذس، ورواه أحمذذد والنسذذائي. ودذذذا عسذذنا  الذذل  ذذر، ( 263)

(، ،ذ . 184 بذن تيميذة )، «اتتضاء الصرا، المستقيم ك النذة أوذحاف الجحذيم»كسلم 

  ار المعرفة بنيروت.
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 وانذذا ات فذذرائض اقذذب أايا  ذذا ت ذذون أن المسذذلمين  حذذن لنذذا هللا  ذذاء وتذذد

 هلل، الشذناه وتظمي النطون، تجوع أن بعد الصياإ، انا ل بعد النطر فعيد كنرى،

 أجذذو كذن و ذاوته هللا، أجذو كذن و ذرابه هللا، أجذو كذن ،عاكذه اإل سذان ويذدع

 المشذقة دذذه بعذد تعالل، هللا كن «جائزل» العيد ييتيه هللا، أجو كن وتوجته هللا،

 لقلي وإذا بفط ۦ، ف ح أفط  إذا: يف حهما ف حتان للصائ »و هللا، سنيو في

 .(264)«هبص م ف ح ربه

 يقذذف أن بعذذد األكنذذر، الحذذج يذذوإ فاذذو الحذذج، اقذذب األضذذحل ايذذد ويذذيتي

 اميابًذذ  بسذذين الذذد يا، كظذذادر كذذن تعذذالل هلل كتجذذر ين ارفذذات، فذذي الحجذذاج

 أكيذردم وكنيذردم، وذريردم تسذاووا تد الموتل، بيكنان ت ون كا أ نه بيضاء،

  ذذداؤدم هللا،  ذداء لنذذوا هللا، أكذاإ وتسذذاووا تجذر وا وفقيذذردم،  نذيام وخنيذردم،

 لنيذك: واحد حداؤدم واحد، كتابام واحد،  نيام واحد، ربام واحد،  ينام واحد،

 ك.ل  ريك   والملك لك والنعمة الحمد عن لنيك، لك  ريك   لنيك لنيك، اللام

 فيقذول السماء، أدو األرض بيدو ينادي انا ه، الل تعالل هللا يتجلل دناك

أي  -ا، ضللللاحين ا، غبللل ً انظلللل وا إلللل  عبللللاد ، أ للل ني شللللعثً »: للمائ ذذذة

  من ك  ف  عميق، أشه ك  أني ق  غفل ت لهل -كتعرضين لحرارل الشمس 

»...(265). 

                                        

 :، ا ظذذررضذذي هللا انذذهرواه الن ذذاري واللنذذظ لذذه، وكسذذلم، كذذن حذذديث أبذذي دريذذرل ( 264)

 (.505(، الحديث )1/307) «المنتقل كن كتاف التر يب والترديب»

، والنياقذي واللنذظ «وذحيحه»رواه أبو يعلل، والنزار، وابن خزيمة، وابن حنذان فذي ( 265)

سلبحانه هللا إذا كان ي   ع فة، فلِن »: ، و صه كاكًا رضي هللا انهله، كن حديث جابر 

  عباد  أ  ني شعثًا غبً ا ضاحين من كل  يباهي به  المِئ ة فيق ل: انظ وا إل و عال 

ف  عميق، أشه ك  أني قل  غفل ت لهل ، فتقل ل المِئ لة: إن فليه  فِنًلا م هقًلا وفِنًلا! 
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 ايذذد بعذذده يذذيتي والصذذياإ األضذذحل، ايذذد: األكنذذر العيذذد بعذذده يذذيتي الحذذج

  النطر.

 .هلل تقاإ و عائر فرائض وبعد العنا ات بعد ايا  اأ

 :  خصائ المسلمين  حن ألايا  ا فإن ولاذا

 يذوإ و  ،«و،ذاس كذاس» يذوإ انذد ا العيذد يذوإ لذيس: ربا يذة أايا  أايا  ا

 بذذ  تنذذدأ بذذالت نير، تنذذدأ أايا  ذذا عن الملذذذات، وراء جذذري أو للشذذاوات، ا نذذات

 بذاهلل الحنذال كووذولة اأايذا ً  ربا يذة، اأايذا ً  أايا  ا بالصال. تندأ ،«أكنر هللا»

 .سنحا ه وتعالل

 التجلذي. أاظذم فياذا تتجلذل اإل سا ية المعا ي ألن: ع سا ية أايا  كذلك ودي

 ولذيس وحذده، أكذو كذن كنذا فليس وحده، بالعيد ينرا أن للمسلم اإلساإ يريد  

 ه.لننس ااة كن كنا

وذذلل هللا فذذرض رسذذول هللا » النطذذر، تكذذال اإلسذذاإ  ذذرع النطذذر ايذذد فذذي

تكذذذذال النطذذذذر ،اذذذذرل للصذذذذائم كذذذذن اللرذذذذو الرفذذذذث، و،عمذذذذة  اليذذذذه وسذذذذلم

 انذد أو حذر أ ثذل، أو ذكذر وكنيذر، وذرير كذو الذل فرضاا ،(266)«للمساكين

                                                                                             

، والمردق: دو الذذي يرشذل المحذارإ، ويرت ذب «: ق  غف ت له عز وج قال: يق ل هللا 

 (.612(، والحديث )1/352) «المنتقل كن كتاف التر يب والترديب»المناسد. 

رواه أبو  او  وس س اليه دو والمنذذري، وابذن كاجذه، والحذاكم وتذال: وذحيح الذل  (266)

فمذن أ ادذا »ب، وتتمتذه: رضذي هللا اناذ ر، الن اري، ووافقه الذدني، اذن ابذن انذاس 

 .«تنذذو الصذذال فاذذي تكذذال كقنولذذة، وكذذن أ ادذذا بعذذد الصذذال فاذذي وذذدتة كذذن الصذذدتات

فقذه »(، وا ظر أيًضا: 571(، الحديث )1/331) «والترديبالمنتقل كن كتاف التر يب »

 ( ، . ك سسة الرسالة بنيروت.922، 2/921للقرضاوي، ) «الزكال
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 بذدل .(268)«اليل   هليا فلي الطل ا  عن أغن ه »: وتال ،(267)المسلمين كن

 ويطذذوا، ويسذذيل انذذه، ينحذث الرنذذي فذذإن الرنذي، ويسذذيل المسذذ ين يطذوا أن

 .الجميا السرور ويعم النرحة، لتعم النطر، تكال ليعطيه  اره علل ويذدب

 اإل سذان ليوسذا (269)«األضذحية» اإلسذاإ  رع األضحل، ايد في وكذلك

 فقذذذراء الذذذل ويوسذذذا وجيرا ذذذه، أحنائذذذه الذذذل اإل سذذذان ويوسذذذا أدلذذذه، الذذذل

 وملذذث وأدلذذه، لننسذذه ملذذث: اأمامًذذ األضذذحية تذذوتع أن يننرذذي د ذذذا المسذذلمين.

 للنقذراء الثلذث كذن أكثذر كذان وعذا للنقذراء. وملث وأودتاءه، جيرا ه كنه يادي

 .أحسن فقد

 المسذذلمين  ذذمو اإلسذذاكي التسذذاكح عن بذذو فقذذت، المسذذلمين لنقذذراء ولذذيس

                                        

تكذال  وذلل هللا اليذه وسذلمفذرض رسذول هللا »ب تذال: رضذي هللا اناذان ابن امذر  (267)

ير النطر واًاا كن تمر، أو واًاا كن  عير الل الحر والعند، والذكر واأل ثذل، والصذر

كتنذذق الذذل  «وال نيذذر كذذن المسذذلمين، وأكر ذذا أن تذذ  ى تنذذو خذذروج النذذاس علذذل الصذذال

 (.1594( برتم )6/71للنروي بتحقيق الشاوي  واألر اؤو،: ) « را السنة»وحته 

 تقدإ ت ريجه في )،؟؟؟(. (268)

فََصل    }األوو في كشروايتاما ال تاف والسذنة واإلجمذاع. أكذا ال تذاف فقولذه سذنحا ه:  (269)

تال بعض أدو التنسير: المرا  به األضحية بعد وال العيد. وأكذا  [2: ]ال ومر {َ ب  َك َوٱۡنَح ۡ ل  

كان يضذحي  ولل هللا اليه وسلمأن النني السنة فألحا يث كناا حديث أ س المتنق اليه: 

بسلل  هللا وهللا »تذذر ين، يطذذي الذذل وذذناحاما، ويذذذبحاما بيذذده، ويقذذول: أب نشذذين أكلحذذين 

( وأجمذذذا المسذذذلمون الذذذل 1119(، بذذذرتم )4/334للنرذذذوي ) « ذذذرا السذذذنة» .«أكبللل 

 رايتاا. وذدب الجماور كن الصذحابة والتذابعين والنقاذاء علذل أ اذا سذنة ك كذد. وذدذب 

أبو حنينة علل أ اا واجنة الل أدو اليسار. ووتتاا كذن بعذد وذال العيذد فذا تجذز  تنلذه، 

ودذو تذول الحسذن واطذاء، وبذه تذال  ويمتد علل  ذروف الشذمس كذن بخذر أيذاإ التشذريق،

ال كالذك تذالشافعي. وذدب جمااة علل أن وتس األضذحية يذوإ النحذر ويوكذان بعذده، وبذه 

اذن الواحذد « كذن الضذين أو المعذز»وأحمد، وعليه ذدب أوذحاف الذرأي. و جذز  الشذال 

 أكا اإلبو والنقر فت ني الواحدل ان سنعة. «أي ان الرجو وأدو بيته»
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 العذذا، بذن امذرو بذن هللا انذد أن والتركذذي  او  أبذو روى المسذلمين. و يذر

 لجار ذا أدذديتم الياذو ي؟ لجار ذا أدذديتم: تذال جذاء فلمذا أدله، في  ال له ذبحس

 جب يلل  زال مللا»: يقذذول وذذلل هللا اليذذه وسذذلم هللا رسذذول سذذمعس الياذذو ي؟

 الجذار، كذن الجذار يور، أي (270)«سي رثه أنه رنن  حت  بالجار ي صيني

 ب.القري كن القريب ير، كما

 :اإلخول أياا

 كائذدتك الذل تجمذا أن وحذدك، تيكذو أن اإلسذاإ كن ليس اإلساإ. دو دذا

 أحسذذناا، الثيذذاف كذذن تلذذنس وأن أاذذذباا، األ ذذربة وكذذن أ،يناذذا، األ،عمذذة كذذن

 يطنذذذك أو الركذذذق، يمسذذذك كذذذا يجذذذد   جذذذار، أو تريذذذب، أو لذذذك أر وبجذذذوارك

 ذلذك كذن بذر  اإلسذاإ، كذن دذذا لذيس الملسذوع. أ ذين الجذوع كن يئن الحرق،

 -وفذي روايذة: لذيس المذ كن  - بلي آملن ملا»: فقال ولل هللا اليه وسلم كحمد

 بمذ كن لذيس أي .(271)«يعلل  وهل  جنبله إلل  جلائع وجارۦ ا،شبعانً  بات من

 تنذو اإلسذاإ دذو دذذا لمجتمعذه، يعذ  ولذم إلخوا ذه، يع  ولم لننسه ااة كن

 ك.ودنا دنا كن المستور ل المذادب الد يا تعرا أن

                                        

 ،(1944بذرتم ) «سذننه»كذن  «النذر والصذلة»فذي كتذاف  - واللنذظ لذه - يرواه التركذ( 270)

األ ف »كمذذذا رواه الن ذذذاري فذذذي  ،(5152بذذذرتم ) «األ ف»ورواه أبذذذو  او  فذذذي كتذذذاف 

 يذذر المسذذلمين فذذي »كذذن كتذذاف  «تسذذاكح فريذذد»فصذذو : وا ظذذر .(105بذذرتم ) «المنذذر 

 لألستاذ القرضاوي. «المجتما اإلساكي

عسذنا  النذزار حسذن. : والنذزار، وحسذنه المنذذري، وكذذا تذال الايثمذيرواه الطنرا ي، ( 271)

 «للي  الملؤمن اللي  يشلبع وجلارۦ جلائع»: و   الرواية الثا ية التي أ ار علياذا الشذي 

رواه الطنرا ي، وأبو يعلل، ورواته مقات، و حوه تال الايثمي، ورواه الحذاكم كذن حذديث 

المنتقذل ». «نًا، وجلارۦ جلائع إلل  جنبلهلي  المؤمن اللي  يبيل  شلبعا»اائشة، ولنظه: 

 (.1531، 1530(، الحديثان )2/691) «كن كتاف التر يب والترديب
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 :اإلخول أياا

 ا.بخذرً  له أرى أكا  فا النصر، كد أ ظر ع ي يدل؟ ااإ الم كن التجما دذا

 يذدل ع ذه دذدى هللا وتا دم بربام بكنوا فتية عليه  اا الذي التجما دذا يدل ااإ

 النلذد، دذذا يعذرا أن أرا  كذن كصذر، وجذه دذو دذا الحقيقي. كصر وجه الل

 يجلسذون أو ال نارياذات، فذي أو النذارات، في يجلسون الذين ليس دنا. فليعرفه

 كصر. كمثلي د  ء ليس الحمراء، الليالي في أو ال ضراء، الموائد حول

 كسذذلمة، كصذذر وكاديذذه! الاذذرإ  ذذارع فذذي ولذذيس دنذذا دذذو كصذذر وجذذه عن

 الحقيقة. دذه جالوا الناس كن لطوائف يعرا أن يننري كا ودذا ك كنة، كصر

 علحا يذذة، يريذذدو اا الذذذين ،ائنذذة الماركسذذيين، ،ائنذذة: الطوائذذف دذذذه أول

 أن يزامذون الذذين كذا ل، والحيذال علذه  : يقولذون الذذين جدليذة. كا ية يريدو اا

 .(272)«الشعوف أفيون الدين»

 دذذه تسذتند لذم القذول، كصذدر الذدين دذو دذا الجمادير، كحرك الدين دو دذا

 س.دزك أو واخنقس ايوكً  الدين علل األكة

 …واعسذاكاه: كصذر جنذو  فذي وذاا جالوت، اين في حالصائ واا يوإ

 حذرك دنالذك خوذتذه، وركذل جذالوت، اذين كعركذة تائذد تطز تالاا واعساكاه.

 الذذل النصذذر وكذذان الجنذذان، وتشذذجا المتذذر  ، وأتنذذو السذذاكن، ودذذاج ال ذذاكن،

 .التتار

                                        

، فنذذد فيذذه دذذذه المقولذذة «أفيذذون الشذذعوف»كتذذاف بعنذذوان:  رحمذذه هللا لألسذذتاذ العقذذا   (272)

الزائنذذة، وأكذذد أن دذذذا الووذذف دذذو بخذذر كذذا يم ذذن أن ينطنذذق الذذل الذذدين، وأول ووذذف 

 بجميا كعا يه. «كاركس»ينطنق الل كذدب 
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 ركضذذذان كذذذن العا ذذذر فذذذي اإليمذذذان كعذذذا ي علذذذل األكذذذة دذذذذه اسذذذتندت يذذذوإ

 .ا تصرت أكنر، هللا: وواحس

 يقولذذون  اسذذين، هللا، اذذن بعيذذدين المعركذذة  خلذذوا يذذوإ إ(1967) سذذنة فذذي

 وذذذور الذذذيام وتذذذوتع النا يذذذة، والممثلذذذة النا ذذذي الممثذذذو كع ذذذم: للجنذذذو 

 كا ذذس القذذربن، يذذوتع أن...  المصذذحف يذذوتع أن بذذدل والممثلذذين اتالمطربذذ

 ة.والوكس والن سة، والازيمة، العار، كن ارفناه كا النتيجة

 فلذن األ يذان، كن  ين في دذا وح عن ا،ك درً  ليس الدين ا،أفيو ً  ليس الدين

 إ.اإلسا في يصح

 التحريذك كصذدر …والقذول العذزل كصذدر دذو اإلسذاإ القذول،  يذن اإلساإ

 ة.األك لاذه

 أو توكيذذذة، أو و،نيذذذة، يحركاذذذا   كاإلسذذذاإ.  ذذذيء األكذذذة دذذذذه يحذذذرك  

 هللا ع  علذذذه  : يحركاذذذا ع مذذذا أكنذذذر، هللا: يحركاذذذا ع مذذذا فراو يذذذة، أو اروبذذذة،

 ريذح ويذا اركني، هللا خيو يا: المنا ي ينا ي أن يحركاا ع ما هللا، رسول اكحمدً 

 ل.تدا  اوى   واتعية، حقيقة األكة دذه  رى دنالك دني! الجنة

 ت نذر لذن ك طئذون. وادمذون ا يوايً  النلد دذا يريدون الذين الشيوايين عن

 دذذذا اذذن  ربذذاء دذذ  ء  يناذذا. اذذن ترجذذا لذذن عسذذاكاا، اذذن ترتذذد لذذن كصذذر،

 ة.ك كن كسلمة كصر كصر. ان  رباء النلد،

 خلذق الذذي دذو اإل سذان ول ذن اإل سذان، ي لذق لذم هللا عن: يقولذون الذذين أكا

 النلذد بلذد ا، فذي لام ك ان   الشيوايون،...  الملحدون...  الما يون فا  ء هللا،

 ن.م كال الشعب...  المسلم
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 ا.أيًضذ كصذر جالوا ول نام د  ء، كن النقيض الل أخرى ،ائنة دناك مم

 يرو اذا التذي المن ذرات فذادر  ذردم األكذة. دذذه حقيقذة اذن  نلس ،ائنة ع اا

 الشذعب دذذا أن فظنذوا دذا  ردم النسا ، تنث التي األجازل وفي الشوارع، في

 دذ  ء يو،صذتن و  تمييذز بريذر المجتما كنروا بالجملة، الناس كنروا كنر. تد

 ا.أخطيو

 والسذاإ. الصذال اليذه بمحمذددا و  بقرب اا، و  برباا، ت نر لم األكة دذه

 كثذرل كذن الصذدأ يعتريذه تذد المعصذية،  نار اليه يتراكم تد كسلم، الشعب دذا

 دذذذا أتلذذس عذا ول ذذن ودنذذاك. دنذذا كذذن المنسذذدل الناسذذدل المضذذللة التوجياذذات

 الجذذودر لذذك تنذذين الحقيقذذي، المعذذدن لذذك تنذذين الصذذدأ، دذذذا ح  ذذس عذا الرنذذار،

 دذذي األكذذة، لاذذذه األوذذلية ال اكذذة اإلسذذاإ، دذذو األكذذة دذذذه كعذذدن األوذذيو.

 .(273)نالمتطرفو الرال ذلك فليعلم اإلساإ، دي األكة دذه أرضية اإلساإ،

 ينصذلوا أن يريذدون الذذي العلما يين، فئة ع اا الجما. باذا أذكردا مالثة وفئة

 لاذا،  يذن    ولذة يريذدو اا الذذين والدولة، الدين بين أو والشريعة، العقيدل بين

 وفذق تح ذم أن تريذد األكذة دذذه العلمذا يون، أياذا أخطيتم  ، .له  ولة   ا ينً  أو

 ا.اقيدتا

 أن جذبي حياتذه، فذي المسذلم بذه يحذس الذذي التنذاتض ودذا الصراع دذا عن

 كذذ كن باإلسذذاإ، كذذ كن بذذاهلل، كذذ كن أ ذذه أاماتذذه فذذي يحذذس المسذذلم يذذزول.

 ،رسذوً   ولل هللا اليه وسلم حمدموب ا، ينً  وباإلساإ اربً  باهلل رضي بالقربن،

                                        

ضذمناا . «فادرل الرلذو فذي الت نيذر»لألستاذ القرضاوي رسالة كركزل  افعة بعنوان:  (273)

سذيم الذذي سذقت فيذه دذ  ء الذذين مما ي توااد جاكعة، وبذين كذن خالاذا كذدى ال طذي الج

 أسرفوا في الت نير.
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 .اوعكاكً  اكنااجً  وبالقربن

 والقذوا ين والمناديم األوضاع كن كثير في ويقا  يح م أ ه يحس المسلم دذا

 تتعذذذالل أن يجذذذب ولاذذذذا اإلسذذذاإ.  ذذذريعة وبريذذذر اإلسذذذاإ، بريذذذر والتقاليذذذد

 أن يجذب القربن، بح م تنا ي اإلساإ، بشريعة تنا ي ك ان، كو في األووات

 ن.ك ا كو في ذلك ي ون

 يظذن النذاس بعض عن اإلساإ؟ بشريعة  ريد كاذا: ا يئً  دنا أتول أن وأحب

 يقذيم الحذدو  تطنيذق كجذر  وأن اإلسذاإ،  ذريعة يقيم القوا ين تعديو كجر  أن

 إ.اإلسا وأكة اإلساإ، كجتما

 النذر  يصذحب  ظذاإ حيذال. و ظذاإ حيذال، فلسذنة: المسذلمون أياا اإلساإ  .

 ل.الوفا وبعد الميا  تنو ةوحن ربما بو الوفال، سااة علل الميا  سااة كن

 بالميذس تتعلذق اوأح اًكذ أكه، بطن في بالجنين تتعلق اأح اكً  اإلساإ في فإن

 .ذلك و ير التركة وتقسيم والدفن والصال والت نين الرسو أح اإ: كوته بعد

 كجذا ت فذي يصذحنه كمذا كلاذا، الحيذال رحلذة فذي اإل سان يصحب اإلساإ

 والمدرسذذذذة، والمصذذذذنا، والمزراذذذة، والنيذذذذس، المسذذذذجد، فذذذي: كلاذذذذا الحيذذذال

 توجااذذا كت اكلذذة، عسذذاكية حيذذال لو سذذان يايذذك ع ذذه ... والطريذذق والمح مذذة،

 الحاجذة تضذاء كذن  ذيء. كذو فذي الشذريعة وتح ماذا القيم، وتضنطاا العقيدل،

 وكيذف تيكذو كيذف يعلمذك الدولذة، بنذاء علذل المائذدل أ ف كن ال افة،  ظاإ علل

 آنيلة فلي  شل ب ا ول» ،(274)«يليلك مملا وكل  بيمينك وك  هللا س » تشرف

                                        

 .«رياض الصالحين»ب رضي هللا اناكتنق اليه كن حديث امر بن أبي سلمة  (274)
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 أو فضذذة كذذن بملعقذذة و  (275)«صللحافها فللي  للأكل ا ول والفضللة، اللليه 

ُ  أَنلَزلَ  ب َملآَٰ  بَۡيلنَُه  ٱۡح ُ  َوأَن  } تح م كيف يعلمك كما...  و...  و ذدب، َّب لعۡ  َولَ  ٱلِلَّ   َت

ُ  أَنلَزلَ  َملآَٰ  بَۡعلض   َعلنَۢ  يَۡفت نُل  َ  أَن َوٱۡحليَۡرهُ ۡ  أَۡهَ آََٰءهُ ۡ   ...} ،[49: ]المائذدل ...{ إ لَۡيلكَ  ٱلِلَّ

َ  إ نَّ  ب ٱۡلق ۡسط    بَۡينَُه  فَٱۡح ُ  َحَ ۡم َ  َوإ نۡ  ينَ  يُح  ُّ  ٱلِلَّ ط   .[42: ]المائدل {ٱۡلُمۡقس 

 اإلسذذاإ. علذذل كلذذه المجتمذذا يتريذذر أنفذذا بذذد  اإلسذذاإ،  ح ذذم أن أر  ذذا فذذإذا

 تتريذر والتقاليذد، العذا ات تترير واألخاق، القيم تترير والمناديم، األف ار تترير

 الثقافذذذة تتريذذذرو والقذذذوا ين، والشذذذرائا األ ظمذذذة تتريذذذر والمشذذذاار، العوا،ذذذف

...  عسذاكية تربيذة...  اعسذاكيً  اتشذريعً   ريذد والتعلذيم. التربيذة تتريذر واإلااإ،

 كذذا دذذذا ك ذذان، كذذو فذذي اعسذذاكيً  اتوجيًاذذ...  عسذذاكية مقافذذة...  اعسذذاكيً  اعااًكذذ

 .(276)احقً  المسلم المجتما و قيم اإلساإ،  ح م أن أر  ا عذا  ريده

 : المسلمون اإلخول أياا يا

 كذنل   يذن. أفضذو ودذو الذدين، باذذا الينذا كذنل  هللا عن اظيم.  ين اإلساإ عن

 وبمحمذد بذالقربن، الينذا كذنل  أ ذزل، كتذاف وأاظذم أرسذو،  نذي بيكرإ الينا هللا

يلنَ ُ ۡ  لَ ُ ۡ  أَۡكَمۡل ُ  ٱۡليَۡ  َ ...  } باإلساإ الينا وأ عم والساإ، الصال اليه  َوأَۡ َمۡمل ُ  د 

لي ُ  ن ۡعَمت لي َعلَۡي ُ ۡ  ۡسللََٰ َ  لَُ ل ُ  َوَرض  ل ٱۡۡل  ين   َرُسل لَهُ  أَۡرَسل َ  ٱلَّلي  َٰٓ  ُهل َ }، [3: ]المائذدل ...{ اد 

                                        

ل  لبسل ا الح يل ، ». و صذه كذاكًا: رضي هللا انهرواه الن اري، وكسلم ان حذينة  (275)

صحافها، فِنها لهل  فلي  ش ب ا في آنية اليه  والفضة، ول  أكل ا في  ول ال يباج، ول

(، الحذديث 2/598) «المنتقذل كذن كتذاف التر يذب والترديذب». «ال نيا ول   فلي اآلخل ة

الحال والحذراإ »(، وا ظر في ح م تحريم دذه األ ياء المذكورل وح مته: كتاف 1237)

 .«في النيس»و  «في الملنس والزينة»لألستاذ القرضاوي، فصو:  «في اإلساإ

لألسذتاذ القرضذاوي، وفيذه  «كاكح المجتما المسذلم الذذي  نشذده»ا كتاف راجا في دذ (276)

 ذكر أحد اشر كقوًكا للمجتما المسلم المنشو ، وتد  شرته ك تنة ودنة بالقادرل.
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يللن   ب ٱۡلُهلل َىَٰ  للَ ۦُ  ٱۡلَحللق    َود  ين   َعلَلل  ل يُۡظه  لله   ٱللل    ۦَ  َولَللۡ   كُل   ُك نَ  َكلل    ،33: ]التوبذذة {ٱۡلُمۡشلل  

 .[9: الصف

 دذو وحذده؟ اإلسذاإ وينتصذر اإلساإ، ويسو  اإلساإ، الل يعز دو ول ن

 بريذر اإلسذاإ يعذز دذو كسذلمين؟ بريذر كلذه الدين الل ويظار اإلساإ ينتصر

 وينشذذرو ه، ويعزو ذذه، ينصذذرو ه، رجذذال علذذل يحتذذاج اإلسذذاإ عن  ، رجذذال؟

 اإلسذاإ. فذيام فيذرون النذاس يذرادم امليذة كثًا  األرض، في له كثًا  وي و ون

 الذل يسذعل تذربن دذذا المجسم، اإلساإ دو دذا ا ظروا،: تالوا أحددم سار عذا

 هللا رضذوان الصذحابة كذان وكمذا وذلل هللا اليذه وسذلم الننذي كان كما تدكين،

 م.اليا

 هللا عن اظمتذه. ي ذافئون اظمذاء كسذلمين علذل يحتذاج ول نه اظيم، اإلساإ

ۦ   أَيَّللل َ َ  ٱلَّلللي  َٰٓ  ُهللل َ  ...}: لرسذذذوله يقذذذول تعذذذالل ن ينَ  ب نَۡصللل    [62: ]األ نذذذال {َوب لللٱۡلُمۡؤم 

 .الم كنين كن  بد  ... وبالم كنين

 كلمذة فقذال بتعاليمذه، وأاجذب بذه، فياجذب اإلسذاإ،  رس اأجننيًذ رجًا  عن

 أاظمذه كذا: تذال تال؟ كاذا القلوف.  يا، تقطا أل اا و روياا،  حنظاا أن يجب

 اظمذاء، رجذال علذل حاجذة فذي ول نذه اظذيم  يذن رجذال!! لذه كان لو  ين كن

 ء.أتويا رجال علل حاجة في ول نه توي  ين

 المليذار، يجذاوت وربما المليار، يقارف العالم في المسلمين اد  عن: افوااجنً 

 دذ  ء ول ن اإلحصائيات، ذلك الل تدل كما العالم، في كسلم كليون ألف  حو

 كمذا ع اذم التمثيذو. حقيقذة اإلسذاإ يمثلذون   اليذه، المحسوبين عليه، المنسوبين
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 .(277)« السي كغثاء غثاء»: الحديث في جاء

 ال ثذذرل  ريذذد   ال ذذم، تنذذو ال يذذف  ريذذد اا،لذذة. كثذذرل   ك كنذذة تلذذة  ريذذد

 .اتديمً  الشاار فياا تال التي الرثائية

 أفتحاذذا حذذين اينذذي ألفذذتح ع ذذي

 

 !اأحذدً  أرى   ول ذن كثيذر الل

 الواحذد حقيقيذين، كسذلمين …كسذلمين  ريذد الصذنف، دذذا كن اأ اسً   ريد   

 : رالشاا تال وتد بيلف، كنام

 كواحذذذذد كذذذذنام ألذذذذف والنذذذذاس

 

 انذذذا أكذذذر عن كذذذاأللف وواحذذذد

لن َكل  ...}: تعذالل هللا وتال  ِ ۡذن   َكث يلَ ةََۢ  ف تَلة   َغلَبَلۡ   قَل يلَلة   ف تَلة   م   : ]النقذرل ...{ لِلَّ  ٱ ب ل

249]. 

 : المسلمون أياا

 و لعذذب، لنلاذذو  نصذذرا أن  ريذذد   أ نسذذنا، حقيقذذة يعرفنذذا التجمذذا دذذذا عن

 الذذل أ نسذذنا لنربذذي اإلسذذاإ،  صذذرل الذذل لنتعادذذد  نصذذرا أن  ريذذد ول ذذن

 الذذل وتوجاتنذذا أدلينذذا لنربذذي اإلسذذاإ، الذذل وبناتنذذا أبناء ذذا لنربذذي اإلسذذاإ،

 إ.اإلسا

 العذزل أر  ذا عذا ا خذرل. في سعا تنا وأساس الد يا، في از ا أساس اإلساإ

 إ.باإلسا ع  وهللا ازل فا الد يا، في

 أبذو كعذه وكذان الشاإ، علل ،ريقه في كان هللا انهرضي  ال طاف بن امر

 الم اضذة، دذذه لي ذوض امذر فنذزل - ك اضذة فقابلتام رضي هللا انه انيدل

                                        

 كن حديث موبان: وتد كر ت ريجه في )، ؟؟؟(. (277)
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 وتذال انيدل أبو فا زاج الناس، كن اا ي رجو كيي باما وأكسك  عليه، وخلا

 المذ كنين أكيذر يذا وأ ذس يرو ذك، النذاس دذذا،  يذر فعلس لو: الم كنين أكير يا

 أذل كنذا ع ذا انيدل، أبا يا تالاا  يرك لو: تال امر؟ تال فماذا المسلمين. وخلينة

 .هللا أذلنا بريره العز  طلب فماما باإلساإ، هللا فياز ا توإ،

 : اإلخول أياا

َّ   ...} اإلسذاإ بريذر اذزل   ةُ  َولِل  لزَّ ن ينَ  َول َ ُسل ل ه   ٱۡلع  لنَّ  َول ۡلُملۡؤم  للينَ  َولََٰ   ف ق   لَ  ٱۡلُمنََٰ

 .[8: ]المنافقون {يَۡعلَُم نَ 

 بريذر يذيتي   النصذر باإلسذاإ. ع   صذر فذا اذدو ا الذل النصذر أر  ا عذا

 .اإلساإ علل الرجوع برير عيمان و  اإليمان،

 األسذذلحة ،الروائذذا يصذذنا الذذذي دذذو النطذذو ت، يصذذنا الذذذي دذذو اإليمذذان

 يسذذت دكه، الذذذي بالرجذذو يقاتذذو ع مذذا وحذذده، يقاتذذو   السذذاا ترنذذي،   وحذذددا

 :يالمتنن تال اوتديمً 

 القنذا و  ال راإ ال يو تننا وكا

 

 كذذراإ؟ ال ذذراإ فذذوق ي ذذن لذذم عذا

 : الطررائي وتال تصنا؟ كاذا خيال برير خيو 

 يزدذذذذذذل أن السذذذذذذيف واذذذذذذا ل

 بجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذودره

 

 !بطذو يذدي فذي ع  يعمو وليس

 كذن ا،نًذ )سذتين( كناذا الواحذدل تذزن  بابات اند ا كا س إ(1967) سنة في 

 أحذذددم ي لذذف ولذذم النذذرار، ،لنذذوا...  ودرولذذوا تركودذذا ول ذذن ،ذذرات، أحذذد،

 و نيمذذة سذذائرة، لقمذذة األاذذداء وتسذذلماا يتركاذذا، أن تنذذو ي رباذذا أن خذذا،ره

  نسذي...  النجذال النجذال...  النرار النرار: يقول كان واحد كو ألن لماذا؟ بار ل،

 . نسي
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 دذذا بمثذو بييديام حقوتام ي سنون الذين الرجال  صنا أن  ستطيا باإليمان

 .ركضان في تحقق كا فحققنا ركضان،  نحات كن  نحة دنس اإليمان

 ع   صذذر فذذا النصذذر، أر  ذذا وعذا باإلسذذاإ. ع  اذذزل فذذا العذذزل، أر  ذذا عذا

 .باإلساإ ع  وحدل فا الوحدل، أر  ا وعذا باإلساإ.

 اإلسذاإ؟! كذناجام ي ذن لذم عذا العذرف يتحذد كيذف العربيذة. الوحدل يريدون

  رجذات. واليسار  رجات، واليمين ويسار، يمين علل تنرتوا اإلساإ تركوا عذا

 ووسذت اليسذار، يسار ودناك ،اليمين ويسار اليمين، ووست اليمين، يمين دناك

 ب ذين، علل يتجه كن ودناك كوس و، علل يتجه كن دناك اليسار. ويمين اليسار،

 كتعذذد ل، تذذنات وا ذذنطن، علذذل يتجذذه كذذن ودنذذاك لنذذدن، علذذل يتجذذه كذذن ودنذذاك

 إ.اإلسا الل يلتقوا لم عذا الجميا سيتنرق كتنراة، ووجاات

 ويوحذذذد تنلذذذتام، يوحذذذد الجميذذذا. يوحذذذد الذذذذي ودذذذو األكذذذة،  يذذذن اإلسذذذاإ

لليَا َوأَنَّ }: يقذذول تعذذالل هللا عن كناذذاجام. ويوحذذد أدذذدافام، ويوحذذد كشذذااردم،  َهَٰ

ي ط  للَ َٰ َّب عُلل ا   َولَ  عُ ۦُ  فَللٱ َّب   اُمۡسللتَق يم   ص  قَ  ٱلسُّللبُ َ   َت : ]األ عذذاإ ...{ َسللب يل ه َعللن ب ُ لل ۡ  فَتَفَلل َّ

وذلل هللا اليذه  هللا رسذول لنذا خت: (278)رضي هللا انه كسعو  ابن تال .[153

: تذال مذم - المتاحذة اإليضذاا بوسذائو لاذم يرسذم الركذو، الذل أي - خطا وسلم

ا عن يمينه وعن شماله، وقلال: هليۦ سلب ، هيا سبي  هللا، ث  خط خط طً »

ليَا َوأَنَّ } وقل أ: ،سلبي  منهلا شليطان يل ع  إليلهكل  عل   ي َهَٰ ط  لَ َٰ  اُمۡسلتَق يم   ص 

 .«[153: ]األ عاإ ...{ عُ ۦُفَٱ َّب  

                                        

عسذذنا ه حسذذن، وأخرجذذه اإلكذذاإ أحمذذد، والطنذذري، والحذذاكم ووذذححه، وأتذذره الذذذدني  (278)

 (.97(، الحديث )197، 1/196للنروي بتحقيق الشاوي  واألر اؤو،: ) « را السنة»
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 :المسلمون اإلخول أياا

...  الربذا ي اليذوإ دذذا فذي...  اإلسذاكي المارجذان دذا في...  اليوإ دذا في

 كئذذات وربمذذا األلذذوا واشذذرات األلذذوا فياذذا التقذذس التذذي السذذاحة دذذذه فذذي

 أ نسذنا،   تشذف أن يجذب أ نسذنا،  عذرا أن يجذب السذاحة دذذه في...  األلوا

 ،ذذذرأت أو العذذذوارض، ارضذذذس كامذذذا  ذذذيء، كذذذو تنذذذو المسذذذلمون  حذذذن

 دذذا والل ساإ.اإل برير لنا حيال و  كسلمون، أ نا  عرا أن يجب الطوار ،

 حاجذة فذي كلذه والعالم العالم، عليه  داو مم أ نسنا، الل اإلساإ  طنق أن يجب

 الشذيواية، و  الرأسذمالية تننعاذا لذم األرض فذي المعذبة النشرية اإلساإ. علي

  اإلساإ. في ع  يجدوه لن...  الحديثة الجادلية كن ينقذدم  ينًا يجدوا ولن

 يذذوإ، كذذو اإلسذذاإ فذذي يذذدخلون النذذاس فوجذذدت وأكري ذذا، أوربذذا علذذل ذدنذذس

  المسلمين. حال سو لو  كثرأو أكثر اإلساإ ينتشر أن ويم ن

 اإلسذاإ كذان عذا: ويقولذون المسذلمين، خذال كن اإلساإ علل ينظرون ع ام

 بذال فمذا التقذدإ، علذل يذداو كذان عذا جاذاء؟ المسذلمين بذال فما العلم، علل يداو

 حيذذال فذذي النوضذذل دذذذه فمذذا النظذذاإ، علذذل يذذداو كذذان عذا كت لنذذين؟ المسذذلمين

 العذالم، بذا  أتذذر المسلمين با  بال فما النضافة، علل يداو كان عذا المسلمين؟

 كتنرتين. ل م فما الوحدل، علل يداو كان عذا

 اذن اإلسذاإ ااتنق اإلساإ، في  خو  ربي رجو ل م. ااأتول حا مة وأذكر

  ينًذا، وباإلسذاإ ربًذا، بذاهلل وبكذن بذه، فااجذب اإلسذاإ اذن ترأ ال تب، ،ريق

 هللا بيذس علذل بذالحج  ينذه يقذوي أن أرا  سذنين اذدل بعد ول نه رسوً ، وبمحمد

 وسذذوء، المسذذلمين حذذال سذذوء فذذرأى الحذذج، كوسذذم علذذل ذدذذب دنذذاك الحذذراإ.
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 ضذده ترأ كما ذلك، و ير المعاكلة، في األ ف وادإ النوضل، ورأى  ظاكام،

 اإلسذاإ ارفنذي الذذي هلل الحمذد: ال لمذة دذذه تذال تذال؟ فماذا اإلساإ، كتب في

 المسلمين!! أارا أن تنو

 لمذاذا  يننذا؟ علذل  عو    لماذا كسلمون؟ يا لماذا لوساإ. سيئة وورل  حن

 حياتنذذا  قذذف   لمذذاذا لوسذذاإ. و عمذو باإلسذذاإ،  عمذذو حقًذذا؟ كسذذلمين   ذون  

 الدين؟ دذا  صرل الل وجاو  ا

 النا،لذة الشيواية حتل له. ويعملون عليه، يداون كن وجد الد يا في  ين أي

  ولذة لاا أتاكس الياو ية رجاً ، وجدت الماسو ية ورجاً ، أ صاًرا لاا وجدت

 األلذوا بعشذرات وكنشذرات كنشذرون لاذا النصذرا ية المسلمين، با  تلب في

 اإلسذاإ؟ أ صذار فذيين ورجالذه. وأ صذاره أدلذه لذه كذدب كو العالم. أ حاء في

 اإلساإ؟ رجال أي

َٰٓأَيَُّهللا} هللا أ صذذار كو ذذوا اإلسذذاإ، رجذذال أ ذذتم كو ذذوا ينَ  يََٰ ا   َءاَمنُلل ا   ٱلَّللي   ُك نُلل َٰٓ

يَس  قَالَ  َكَما ٱلِلَّ   أَنَصارَ  ي    َمۡ يَ َ  ٱۡبنُ  ع  يُّل نَ  قَالَ  ٱلِلَّ    إ لَ  أَنَصار  َٰٓ  َمنۡ  نَ  ۧل ۡلَحَ ار   ٱۡلَحَ ار 

 .[14: ]الصف {ٱلِلَّ   أَنَصارُ  نَۡحنُ 

 : اإلخول أياا يا

 الذل اذدوان أي تحمذو   اإلسذاإ علذل  اوتنذا عن باذا. أخذتم أن أريذد كلمة

 علذل  ذداو ع مذا اإلسذاإ، علل  داو حينما أحد. ضد تعصب أي تحمو و  أحد،

 كذو باذا و ذا ت األ نيذاء، باذا جاء التي الرفيعة القيم علل  داو ع ما العليا، المثو

 خذاتمام ذلذك بعد و ا ى وايسل، كوسل باا  ا ى التي والمثو القيم الرسا ت.

 .ولل هللا اليه وسلم كحمد
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 اإلسذذاإ، الذذل ولنمذذس باإلسذذاإ، ولذذنع  اإلسذذاإ، الذذل اجميعًذذ فلنحذذر،

َِ  ي إ نَّ  قُ ۡ }:  عار ا ولي ن ي َص َّ   َوَمَملا  ي َوَمۡحيَلا َ  َونُسُ   لينَ  َرب    لِل  لَم   لَ  162 ٱۡلعََٰ

يكَ  ل كَ  لَهُ    َش  
ۡ تُ  َوب يََٰ لُ  َوأَنَا   أُم  ينَ  أَوَّ  .[163 ،162: ]األ عاإ {ٱۡلُمۡسل م 

  ذذد ا ويجعذذو أكسذذنا، كذذن اخيذذرً  يوكنذذا يجعذذو أن سذذنحا ه وتعذذالل هللا أسذذيل

 الذد يا خذزي كذن ويجير ذا كلاذا، األكذور فذي ااتنتنذا ويحسذن يوكنذا، كذن اخيرً 

 و ذذير المسذلمين، الل وبركة خير بشير العيد دذا اجعو اللام ا خرل. واذاف

 كذن ال نذرى أكتنذا الذل أكثالذه أاذد اللاذم والظذالمين. الظلذم الذل وحسرل وبال

 تحذب لمذا والتوفيق واإلساإ، والساكة واإليمان، باألكن المحيت، علل المحيت

ن نَا لَنَا ٱۡغف  ۡ  َربَّنَا} وترضل. ۡخَ َٰ ينَ  َوۡل   ن   َسبَقُ نَا ٱلَّي  يَمَٰ ِ    قُلُ ب نَلا ف لي  َۡجعَل ۡ  َولَ  ب ٱۡۡل  ل  غ 

ينَ  َٰٓ  َءاَمنُ ا   ل  لَّي  ي    َرُءو    إ نَّكَ  َربَّنَا ح   .[10: ]الحشر {رَّ

 .ول م لي تعالل هللا وأسترنر دذا تولي أتول

 م.الرحي الرحمن هللا بسم الرجيم. الشيطان كن باهلل أاوذ

لللنَ  إ نَّ  1 َوٱۡلعَۡصللل   } نَسَٰ لللي ٱۡۡل  ينَ  إ لَّ  2 ُخۡسللل    لَف  لُللل ا   َءاَمنُللل ا   ٱلَّلللي  لللل َحَٰ    َوَعم 
 ٱلصََّٰ

ۡب    َو ََ اَصۡ ا   ب ٱۡلَحق    َو ََ اَصۡ ا    .[3 - 1: ]العصر {ب ٱلصَّ

 جذاء وكن كيجورين، كش ورين ددوء في ينصرفوا أن اإلخول علل وويتي

 هللا تقنذو: لذنعض بعضذام المسذلمين تانئذة بخذر. ،ريذق كن فليرجا ،ريق كن

 كذذن الصذذلة فذذإن بيذذن م، فيمذذا وتواوذذلوا ا،بعًضذذ بعضذذ م توروا وكذذن م. كنذذا

 .اإلساإ كنا   وكن اإلساإ، أدداا

 .وبركاته هللا ورحمة الي م والساإ ووحنه، وبله كحمد الل هللا وولل
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