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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

الحمد هلل حمدًا كثيرًرا  كمرا بغي ري لجرجه  وعري  سلريم ،روطاني   ال رج  

 السررجع سوررل معوررم الغررا  الديررر   يررالى اليشررروة ئلررل الر ررد    ا ررد الدورر  

اللومات ئلرل الغر ب بر رب ببعرم ئلرل ارراي العزورز لوح    مدرج الغا  من 

 الحميد  ،يدنا محمد  سول آلي  احيي  من اتيععم ب حساب ئلل و ع الدون.

 أما بعد ...

التي ومععرا  سور  سويعرا اال الياحر   «خطيي»فعذا ي  الجزء الثاني من 

جع الفاضل الشيخ خالد خويفة السعد  نفع هللا بي  ورزا  سغري  سرن العورم  ا ،ر

 خيًرا.

  رررد ت رررمن يرررذا الجرررزء سشررررون خطيرررة مثرررل الجرررزء اا ه  تغ سررر  

 م ض ساتعا  مغا،ياتعا  أزمغتعا أكثريا خطب ومعة   بع عا خطب سيد.

أبري بررر » مما ،رني: أب و م يذا الجرزء خطيًرا كغر  ألقيتعرا فري مسرجد 

مغذ ئنشا ي من نح  ببع  رب في  طرر كغر  أهغعرا  رد ضراس  فيمرا  «ال دو 

كمررا بيغتعررا ا وررات الررومررة مررن  «اررفات سيررال الرررحمن»ع   كانرر  سررن ضررا

 أ اخر ، ب  الفر اب  فأحمد هللا تعالل أب  ودتعا.

يذا   د باوع  وميع يرذ  الدطرب   تعوير  اال خالرد سويعرا    رد أحسرن 

 أفررال بتعويقاترري   خرورر  مررن ااحالورر  مررا ت  ررد فيرري   ببمررا سرردل  بعرر  

أحيانًا  ويوة  خشية أب ورر ب الشررول لرم وسرمع ويردًا   العيابات أ  أضف  ئليعا
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 ئر تآكو  فيي بع  الجمل  الرومات.

 ال وسعغي ئال أب أ رر لألل خالرد وعرد    لرألل الحراج  ييري حسرن  ييري 

حرارري سوررل حسررن ئخررراج يررذا الرتررات  ،يررر  مررن كتيرري  فجررزا  هللا خيررًرا  

سرتمر   المتطر ب  فري نشرر  أثابي في الردنيا  ا خرر  سرن وعر ل  الطييرة  الم

 الرتات ا ،جمي    فقغا وميعًا لما وحب  ورضل   الحمد هلل أ اًل  آخًرا.

 الفقير ئليي تعالل

 و ،د القرضا ى

* * * 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ت دور

الحمد هلل   ال ج   السجع سول ب، ه هللا   سول آلري  اريحي  مرن اتيرع 

 يدا   أما بعد.

  التي يري  طعرة مرن «خطب الشيخ القرضا ى»الثاني من فعذا ي  الجزء 

نفسي  معير  سن فرر   مشاسر   م ا لة برترات هللا  ،رغة ب،ر لي   تررا  

يرذ  اامرة العلريم   أبطالعررا ال رر الميرامين فري  ررتل أل اب الترابوخ  كمرا أنعررا 

 م ا لة ب ا ع العالم سامة    ا ع العالم ا ،جمي الي ع خااة.

بدطيي س ايد المسومين حيثما كران ا   أنراب  - ال وزاه  -شيخ لقد ألعب ال

سقرر لعم   ،ررر  فرري نفرر   ااويرراه  رريم ا ،ررجع  تعاليمرري   اررح  مفرراييم 

م و يررة كثيررر  سوقرر  بعقيرردتعم   كررالت أب تفسررد سورريعم لوررغعم  حتررل ،رردت 

زالًا  ،رذاء    ر لًا لو رح   ا ،رجمية  -و اب كتاباتي  محاضرراتي  -خطيي 

 اار .المع

حفظ هللا  يدغا الحييب   أبقرا  بيغغرا أس اًمرا مدورد    ،رغين ي وورة  م فر ب 

 ال حة  العافية    ى العزع  ا بال   با،خ العوم  اليقين.

 أ،ررألي ،رريحاني أب وغفررع بعررذ  الدطررب  اب عررا  ،ررامععا   وثيررب وامععررا 

  نا ريا  ئني ،ميع مجيب.

  آخر لس انا أب الحمد هلل بت العالمين
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 خالد السعد

* * * 
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 افات سيال الرحمن

 الت اضع -1

 الدطية اا لل:

الحمد هلل نحمد   نسرتعيغي  نسرت فر    نعر ر براهلل تعرالل مرن  رر ب أنفسرغا 

 ،يئات أسمالغا  من وعد  هللا فج م ل لي   من و ول فج يالى لري   مرن لرم 

 وجعل هللا لي ن ًبا فما لي من ن ب. 

 أ ررعد أب ال ئلرري ئال هللا  حررد  ال  رررون لرري  خ ررغا بديررر كتررات أنررزه  

 أكرمغررا بديررر نيرري أب،ررل   وعوغررا با ،ررجع خيررر أمررة أخرورر  لوغررا   نررأمر 

بررالمعر و  نغعررل سررن المغرررر  نررأمن برراهلل   أتررم سويغررا الغعمررة بررأسلم لوررن 

َلَ كووۡ َ   وو} رررسي هللا لعيررال : لوررن ا ،ررجع  َك ََلتَووۡي كۡ َم ۡتَل  وو َٱۡليَووۡمَ َكَۡمَلۡتوو َك نَ كۡ ََوكَۡتَلۡلوو

َ َ   نَ  ۡستََٰ َلَ ك كَٱۡۡل  َك ي و}  [3: ]الما رد  ا{َوَرض  َ   ن    
ۡسوتََٰ َيۡيوَٱَٱۡۡل  ۡۡ َو َ  ۡنو َكاَفَتَو ََوَمو َ َ َََم   كۡقَۡو

ٱ   ََ س 
َ َٱۡلَخَٰ َٱة َم   .[85: ]آه سمراب {َوهكَمَف  َٱۡۡلٓخ 

ة   بوغ الر،الة   ن   لألمرة   أ عد أب محمدًا سيد   ب، لي  ألى اامان

 وايررد فرري هللا حرر  وعررال    تركغررا سوررل المحجررة اليي رراء  سوررل الطروقررة 

ال اضرررحة ال رررراء  ليوعرررا كغعابيرررا  ال وزورررغ سغعرررا ئال يالرررن  فمرررن وطرررع هللا 

 ب، لي فقد فاز ف ًزا سليًما   من وعص هللا  ب، لي فقد ضرل ضرجاًل مييغًرا  

ا الغيري الررروم   سورل آلري  ارحابتي   أحيغرا الوعم ال  ،وم  بابك سورل يرذ

الوعررم سوررل ،ررغتي   أمتغررا سوررل موترري   احشرررنا فرري زمرترري  مررع الررذون أنعمرر  

 سويعم من الغييين  ال دوقين  الشعداء  ال الحين   حسن أ لئن بفيقا.
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 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

 في كتابي  ي  أادق القا وين: تعالل وق ه هللا 

َٱلَّذ  َ َ َۡلشكمَنَ}َولَ  ۡحَلَٰ   ٱلٱَّ وَۡا َك ََهۡمم   ِ تكومَنَاَوالكماَ َلتَو َٱۡۡلَۡر  ُ ُك كَٱۡلَ َٰ َََۡ اََوإ ذَاََخوا

اَ ل  ۡ َسكو َّ َ 63ََستََٰ  ُ واََوٱلَّذ  َ َ َۡ ي كمَنَل َٱب   ل  ۡعََلنَّواََوٱلَّوذ  َ 64ََاََوا يََٰ  َقكملكومَنََربَّنَواَٱۡروٱ 

ََلذَابََ َإ نَّ نََّ َۖ َُ ۡسو َقَٱ َ 65ََُاََماَنََيَٱاًماََلذَاَبََج واََسوآَتۡ َمك َُ واَإ مَّ قَام  َوٱلَّوذ  َ َإ ذَا66ََٓاََومك

و َاََمام  ََ و ل 
َوَمواَنَبَوۡيَ َذََٰ واَ  َولَوۡ َ َۡق كوٱك فكماَ  لَۡ َ كۡسوٱ  َ 67َاَكَمفَقكماَ  َوٱلَّوذ  َ ََاَ َوۡ لكمَنََموَٱَٱ َّ

ًَُ َاََتاَخَٱََوَاَ َۡق كتكومَنَٱلونَّۡفَ َٱلََّإ لََٰ ََ و ل 
َذََٰ َۡ ََوَمو َ َۡفتَو مكومَنم ُۡ َب وحۡلَ    ََوَاَ َ إ اَّ َك َ َٱ َّ   و ََحوٱَّ

وو ََو َۡختكووۡ 68ََاَ َۡتووَ َكَاَام   ُ َلوو َ َووۡمَ َٱۡلق يََٰ ٱۡلتَووذَابك ووتَۡ َلَوو َك َُامًوواَ كَضَٰ ََموو َتَوواَب69ََف يوو  مَمك إ اَّ

َ ََََلَلل  اََوَتاَمَ ََوَلل  ت    كَََرَٰ لكَٱ َّ    َ َ ۡك ََ ئ 
ٓ لََٰ كو  َ َ َ ََسي  َفَأ ۡ ََحَسنََٰ  ُ َيفكومرَ ََوَماَنَٱات  َك واَ َّ يل  ح  اَرَّ

70ََ اَفَإ مَّ كۥَ َ كمبك ت    ََََرَٰ وَوَم َتَاَبََوَلل  َم َاب   َ وَر71ََاَإ لَ َٱ َّ َُ َُ كوَنَٱلو َوٱلَّوذ  َ ََاَ َۡشو

ووَوإ ذَاََمووَٱواَ  َٱام  م  ََمووَٱواَ  و72َاَب ووحلتَّۡوم  ووٱك ب ََوٱلَّووذ  َ َإ ذَاَذكم   وواََ اَ  َُ َلتَۡي ووَٱواَ  ووۡ َلَووۡ َ َخ   ُ ََرب    َ وو ا ََٰ

وول َ  وواَرك ةََكَۡلوويك َ َوٱلَّووذ  َ َ َقكملكوومَن73ََاََولكۡليَام    نَوواَاكووٱَّ
نَوواََوذكر   ََّٰ ج  َوَٰ َۡ ووۡ َكَ َلَنَوواَم  َۡ ََربَّنَوواََهوو

وويَ َإ َماًموواََوٱۡجتَۡتنَوواَ ۡوَنَٱۡلوكۡٱفَووََُب َلوواََرووَۡٱَك74َل ۡتلك َّق  َُ َ كۡ وو ََ ئ وو
ٓ لََٰ َُ ككو  يَّوو وواَتَ   َُ َو كتَقَّووۡمَنَف ي َواَ 

ًلاَ وووام75َََوَسوووتََٰ َُ ووو   َ َف ي ت  ۡسووو َقَٱ َ َخَٰ َمك َۡ ووونَ وووا{َحسك قَام  اررردق هللا  [76-63: ]الفر ررراب اََومك

 العليم.

،رم  فيعرا  د رية     ضر  هللا فيعرا «سيرال الررحمن»يذ  ل حرة  رآنيرة بم

هللا نم رًوررا وحتررذى  المعررالم  التقا،رريم لعررذ  الفئررة المدترراب  مررن الغررا   وعوعررم 

  أ،   بعا ومقتدى.

سيررال الرررحمن: يررم العيررال المغسرر ب ب ئلررل هللا  حررد  ئرا كرراب يغرراك سيررال 

تتو َلۡو َالو  نار َ»لوشيطاب أ  لوطرا، ت أ  لوشرع ات أ  لوردوغاب  الردبيم 
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إنَكلطو ََ-َولۡ َالقطيفَُ:زال في ب اوة -ولۡ َال ره  َولۡ َالخليصُ.َ

  (1)«...تتو َوامو    َوإذاَكويََفولَامو ق ََرض  َوإنَل َ تطَسوخط 

ئرا كرررراب يغرررراك سييررررد الرررررا   الطررررا   ئرا كرررراب يغرررراك سييررررد المسررررررات 

سيرررالًا » المدررردبات  ئرا كررراب يغررراك سييرررد المررررأ   ال رورررز   فررر ب يغررراك 

 .  «لورحمن

يررأالء العيررال الررذون أوررن الشرريطاب نفسرري أب وتسررول ئلرريعم  أ  وجررد مغفررذًا 

ويَ َ}سوريعم   ،را عم  السيطر  ُكۡ َكَۡجَلت  ََۡلكۡيوم  َنَّ ََ ت و َُّ ُك ك82ََاَواَلَفَۡ ت  وۡن َم  ََ َۡوا َ َل  إ اَّ

ي ََ ۡختَص  ۡ َسكوۡتَطَٰ  َم}: سرز  ورل.   راه [83  82: ]ص {ٱۡللك  ُ ََلتَوۡي ََ َۡوا   َلَوۡيَ َلَو َل  َإ نَّ

َ ََوَمفَ َٰ يل  ََوم  ََ  .[65: ]ا ،راء {ب َٱب  

يأالء يم العيال المغس ب ب ئلل رات هللا تعالل المقد،ة: سيال الرحمن    رد 

الرذى وشرعر برأنعم أيرل لرحمرة  «الررحمن»بضي هللا أب وغسيعم ئلل راتي با،م 

   أنعرم فري لا رر  يرذ  الرحمرة   أب الرحمرة تحريطعم سرن ومرين سز  ورلهللا 

 . سن  ماه   من ف  عم  من تح  أبووعم  فعم سيال الرحمن

و كَ راه هللا تعرالل سرن المشرركين:  - في يذ  الس ب  -  يل رلن  ُك َََلَ }َوإ ذَاَا يو

َ
ا َهكوۡ َمكفكومرَ َٱۡس ك كوا   ََ مَواََو ٱك ل َلاَتَۡأمك َكَمَۡس ك َك ۡحَلَٰ ك َوَماَٱلٱَّ َاَالكماَ  ۡحَلَٰ    [60: ]الفر راب ا{ل تٱَّ

لرررحمن  فرر را كرراب يررأالء وجعورر ب: مررا الرررحمن  فرر ب يغرراك أناً،ررا وعرفرر ب ا

                                        

كسراء لري : «القطيفرة»   بضري هللا سغريوزء من حردو  ب ا  اليدرابى سرن أبري يرورر   (1)

أى انقورب : «انرترن»  ث ت معورم مرن خرز أ  ار و : «الدمي ة»  خمل وجعل لثاًبا 

نزسعرا : «االنتقرا »  أى لخو  فري وسرمي  ر كة : « ين»  ا  خسابً سول بأ،ي خيية 

المغتقرررل مرررن كترررات التر،يرررب » .ئرا أاررريب فرررج انجيرررر: بالمغقرررا    يرررذا مثرررل معغرررا 

 (.658(  الحدو  )369  2/368) « الترييب
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ر ب   ر ب  المدو  م  وقدب ني ح   ردب    ورأل ب لري حقري   يرم سيرال  المدوو م

 أخو  ا لوغعم هلل   أخو عم هللا لدوغي. 

؟ أترورد سز  ورلأترود أب تر ب من سيال الرحمن؟ أترود أب تغتسب ئلل هللا 

أب تررر ب  احرردًا مررن يررأالء؟ أتروررد أب تررر ب س ررً ا فرري يررذ  الجماسررة؟  أب 

مررن سيررال الرررحمن  حررد ؟ ئرب فرراسرو مق مرراتعم  خ ا  ررعم  تررر ب سيرردًا

حترل تجتعرد أب ترر ب  احردًا مرغعم   «سيال الرحمن» افاتعم  اسرو من يم 

فالمسررألة ليسرر  بررالرجع  الق ررية ليسرر  لسرر ى  فمررا أكثررر الرردس ى  مررا أسررز 

 المعغل.

أنررا مررن سيرال الرررحمن   لرررن أفعالرري تغطرر   تررده سويرري : مرا أكثررر مررن وقرر ه

 .أن  من سيال الشيطاب  لس  من سيال الرحمن: ه لي تق 

سيررال الرررحمن لعررم خ رراه  اررفات  ،ررمات  ركريررا هللا فرري يررذ  ا وررات  

معًا. معًا  وم   ما أودبنا أب نعيش في بحات يذ  ا وات وم

أ ه ،مات سيد الرحمن: أنعم ومش ب سول اابض ي نا. انلر ا كيد بردأ 

و} َۡلشكومَنَة: هللا أ ااو سيال الرحمن بعرذ  ال رف ََهۡمم   ِ   ألومشرل ا{َلتَو َٱۡۡلَۡر

 يذا االستياب كوي؟! كيفية المشي  افة المشي  لعا  يمة سغد هللا؟!

  تعير سما وسترن فيعا من مشاسر  أخرجق  انعا تمعي ور سن الشد ية  نعم

فررالمترير ب الجيرراب ب لعررم مشررية   المأمغرر ب المت اضررع ب لعررم مشررية  كررل 

 ا في راتي.ومشي معيًرا سم

يي وغررين  ومشرر ب مت اضررعين  ا سيررال الرررحمن ومشرر ب سوررل اابض ي نًرر 

ال   ال وستعو ب سورل أحرد  ر  ال ئ،تريابتجيال ب    ومش ب بسريغة    ابلي وغين
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  ال ومشي أحديم   كأني وق ه: وا أبض انعدى مرا سويرن وغتفش ب  ال وغتفد ب

 دى. ال  ئني ومشي مشية مرن وعورم أنري مرن اابض خررج  ئلرل اابض وعر ل 

َُاَ ۡن جك كۡ َتَاَرةًَككۡخَٱىََٰ}م  َُاَمكۡخٱ  ۡن ي كمكۡ ََوم  َُاَمكت   كۡ ََوف ي
 .[55: ]يي {َختَۡقنََٰ

كرراب الغعرري سررن   ءالحريمررة فرري ،رر ب  ا ،ررراال ارراوا  -  فرري  ارراوا هللا

َوَاَ}: ختيرراه  الفدررر ئحرردى يررذ  ال ارراواالمشرري المرررأل  اا ررر  اليطررر  اال

َ َكوما  َۡواَلَ تكوَ َٱۡل   ۡۡ ََولَو َتَ َِ َأَٱۡۡلَۡر َلَو َتَۡخوٱ  ََ ََمَٱًحواََۖإ مَّو  ِ َف و َٱۡۡلَۡر : ]ا ،رراء {تَۡل  

37]. 

} َِ َأَٱۡۡلَۡر َلَوو َتَۡخووٱ  ََ َ}َولَوو َتََۡۡ  معمررا لبيرر  بروويررن: }إ مَّوو َكووما  َۡوواَلَ : {تكووَ َٱۡل  

  حترل وحي رن هللا امت اضرعً  بئر فرامش  معما تطا ل  بعغقن    مد  برأ،ن

  لعرذا نجرد القررآب فري آورة  فاهلل ال وحرب المدتراه الفدر ب   حتل وحي ن الغ ا 

}َوَاَ:   فررراب مرن  ارراوا غري  يرر  وعلريبثالثرة وحررري لغرا سررن  اري ة لقمرراب ال

َ ََ ۡٱََخ َّ ۡخ َالَ تكَصت   َََّمك َمك ََ َََاَ ك   َٱ َّ ََمَٱًحاََۖإ نَّ  ِ َف  َٱۡۡلَۡر ََوَاَتَۡل   َل تنَّاس  ومر  18ََفَخك

َ ََ ۡ َف  ََمۡشي  {َوٱۡاص  يوٱ  َٱۡلَ ل  َلََصوۡم ك َكَمَ َٱَٱۡۡلَۡروَمَٰ   َإ نَّ ََم : ]لقمراب َوٱۡيضكۡضَم  ََرۡمت 

18  19]. 

 } َل تنَّاس  ََ ۡٱََخ َّ سرغعم  مشري  سرغعم  ضالغا   أنر  معرر : ال تروم}َوَاَتكَصت  

    كومعرمبرل أ يرل سوريعم   تجعوعم وروم نرن  أنر  معررض سرغعم ال  ب وعن

   وعن مغيسل ئليعم.

ۡخ َوالَ  َََّمك و َمك ََ َََاَ ك   َٱ َّ ََمَٱًحاََۖإ نَّ  ِ َف  َٱۡۡلَۡر َ}َوَاَتَۡل   ومر  المدتراه الرذى : {َفَخك

ي رر فري أفعالري فعر    ذى ولعرر أثرر الريرر فري أ  الري الفدر ب الر  ولعر أثرر الرو

    من أ،ر  فجب.أنا فجب   ابن فجب: وق ه
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ئن مررا وحررب هللا المت اضررع الررذى   الفدرر ب ال وحررب المدترراه  هللا ال وحررب 

 من الغ ا . اوعرو  دب نفسي   ال وحتقر أحدً 

وو...َٱلَّووذ  َ َ َۡلشكوومَنَ}  ََهۡمم   ِ مشرر ب ب أنعررم و ن معغررل العرري: لرر{اَلتَوو َٱۡۡلَۡر

فعر      كما وفعل بع  من وغتسب ئلل التقر ى  ال رجألمتما تين متمابضين

 ال كراب   ارول هللا سويري  ،روم  ما كاب يررذا ب،ر ه هللا ال  وتما ت  وت غ ع

 أاحابي.

ئرا  -ي سوري برن أبري يالرب غركما ب ى س - اول هللا سويي  ،ومكاب الغييُّ  

ررة  (2)كأن مررا وررغحل مررن ارريب امشررل ترف ررأ ترفررأً  م   يرري مشررية أ لرري العررزع  العو

: بضري هللا سغري  راه أبر  يرورر   .(3)بحمري هللا بن القي وم اكما  اه    الشجاسة

كرأب الشرمن تجررى   اول هللا سويي  ،رومأحسن من ب، ه هللا  اما بأو   يئً 

اررول هللا سويرري أ،رررع فرري مشريتي مررن ب،ر ه هللا  افري  وعرري   مرا بأورر  أحردً 

 .(4) ير مرتر  ئني لد أنفسغا  ئن ا لغجع  ى ليط   كأن ما اابض تم  ،وم

 لرررين معغرررل   ا ال بطيئًررر امتما تًررر ارررول هللا سويررري  ،ررروملرررم وررررن   يررررذا

برل ال ،رل  ال بالسرروع المفرري    السرسة التي تذيب بال  اب: يغا «السرسة»

ي. يذا ي  مشري المرأمغين فري نفرن  -    فيريمشري فيري  ر      ال باليطئ المفر و

 ت اضع. - ال   

                                        

 كأن ي وغزه مرتفع ئلل مغحدب.: أى (2)

 «.زال المعال في يدى خير العيال»في كتابي القيم  (3)

مرن كترات  «فري مشريي  حرد   مرع أارحابي اول هللا سويي  ،ومفي يدوي »: وراوع ف ل (4)

( بتحقير   رعيب اابنرا  ي  سيرد القرالب 169 - 1/167) لإلماع ابرن القريم «زال المعال»

 اابنا  ي.
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أأنر  : فقراه  وتما ت في مشريتي ا  بأى  ابً بضي هللا سغي يرذا كاب سمر 

تي.افج تمشي يرذ:  اه  ما أنا بمرض: مرو ؟  اه     سج  بدب 

 أمر  أب ومشي مشي اا  واء المت اضعين.

سرغعم:    فسرأل ا ومش ب متعالرين متمرا تينانً  بأت ئحدى ال حابيات  ي 

:  هللا لقررد كرراب سمررر ئرا مشررل  الرر   السيرر - الء نسرراكمررن يررأالء؟  ررال ا: يررأ

 !ا   كاب ي  الغ ا،ن حقً ضرت أ وع    ئراأ،رع   ئرا تروم أ،مع

    لين بالمتما ت.ل أفعالي تده سول الق ك

مرا وزورد ا ،رجع يرذا   ال  فوين معغل المشي الع ب أنعم ومشر ب متمرا تين

 ا نساب المتما ت المتمابض.

غ ررا  وتدشررع فرري اررجتي   وت ررغ ع  وطررأيئ ب يترري  ى سمررر بعرر  البأ

سويغررا لوغغررا أماتررن هللا  ئب   بفررع بأ،ررن  ال تمرر ايررذا   وررا:     رراهفعررج  بالرردب

 !القو ت  لين الدش ع في الر ات الدش ع في

 فعذا الذى نرود  بالمشي الع ب. 

وو...َٱلَّووذ  َ َ َۡلشكوومَنَ} ََهۡمم   ِ مت اضررعين مررع أى ومشرر ب ليغررين : {اَلتَوو َٱۡۡلَۡر

  ا،تطاستعم. ،غعم .  السرسة المت ،طة سول حسب مقدبتعم االق   أو ً 

ا نسراب فري  يا   أب ومشرالتحذور كوي أب ومشي ا نساب فري اابض مرًحر

التحررذور  مررن رلررن أ ررد اررول هللا سويرري  ،رروم ررد حررذب الغيرري   اابض مدتررااًل 

وهمَلتيو ََتتال ََم َتتظ َف َمفس َكوَاخ الَف َمشي   َلق َهللا»  اه: 
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  ۡخ ووٱَ لشوو َفوو ََ-َملوو َمووانَاووۡت  َ-بينلوواَرجووََ»:   رراه .(5)«يضووۡان

بٱ    َا َكل ۡ و َمفسو  َفخسو َهللاَبو َاۡلرِ َفُومَ   ت وََفيُواَإلو َ

ا ا بأنفري  ثانيًرا بغفسري   رامدً معجيًر  في برلوي اومشي متيدترً   (6)« م َالقيامُ

كمررا خسررد بقرراب ب حيغمررا     فدسررد هللا برري اابض ا لدررد  م ررعرً لمعطفرري

َ}...َ  فدسرد هللا افدر بً  خرج سول   مي في زوغتري  مدترااًل  َِ ب و  مََوب و َار   َٱۡۡلَۡر

 َُ وٱ  َ {َ َنفََلاََماَنَلَ كۥَم  َف ئَ ن َص  وَ َٱۡللك َوَمواََمواَنَم   َ َٱ َّ ومَ كۥَم  َ كون  صكٱك
]الق رص:  (7)

81]. 

وسترير الغا ؟ سجع وتجير ب؟ سجع وسرتعو ب سورل ،يرريم؟ لر   اسجع ئرً  

 المعرين أب أبرايم المراء - كمرا  راه ا مراع ال زالري - ل أنفسرعم ل ورد النلر ا ئ

ووي َ }...َ:  كمررا  رراه تعررالل   وررديم الترررات  َ وو َ َم  وو   مَسَٰ 7ََََََوبَوو َكَََخۡتووَ َٱۡۡل  اكوو َََّجتَوو

 َُ تَ
آتَ َمَۡستَ كۥَم  َسكتََٰ ي َ مَََّم   َمَّ  .[8  7: ]السجد  {ُ 

مز   نعرا   ف ا المعوب ومشي متيدترً   بأى مطرو بن سيد هللا بن الشدير 

                                        

  (5995سن ابن سمر بعذا الوفظ   اححي الشريخ  راكر برر م )« مسغد »ب ا  أحمد في  (5)

  «الرييرررر»(  كمرررا ب ا  الطيرانررري فررري 1/98بوالررري بوررراه ال رررحي  ):   ررراه العيثمررري

:   رراه كمررا  رراه المغررذبى   كررذا ب ا  الحرراكم بغحرر   «ال ررحي » ب اترري محررتم بعررم فرري 

ئلررل  «الجررامع ال رر ير»(   نسرريي فري 1/60ارحي  سوررل  ررري مسروم    افقرري الررذييي )

المغرررا ى فررري  (   ررراه2/169 بمرررز لحسرررغي ) «االت المفررررل»أحمرررد  اليدرررابى فررري 

المغتقرل مرن كترات »: (   انلرر8598( بر م )6/106 ي  كما  اه أ  أسول ): «الفي »

 .(1766ر م )ب( 760  2/759لوقرضا ى ) «التر،يب  الترييب

(   نحرر   فرري 2088سررن أبرري يروررر  بررر م ) «الويررا   الزوغررة»ب ا  مسرروم فرري كتررات  (6)

 «الوألأ  المروراب»: (   انلر10/258) «اليدابى مع الفت »اليدابى أوً ا في الويا  

(1351.) 

 .{فََخَسۡفنَا}:  أ لعا (7)
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 ا.  كراب المعورب  ا ردً سز  ولئب يذ  مشية وي  عا هللا : سن يذ  المشية   اه

أسرفرن  أسرررو أ لررن   نعررم: أمرا تعرفغرري؟  راه لرري: مرن القرر ال الريراب فقرراه لرري

 أنرر  فيمررا بررين رلررن تحمررل    آخرررك ويفررة  ررذب لررن نطفررة مررذب   أ    آخرررك

 !المعذب 

سجير  لمرن وررى : كمرا  بل سرن بعر  السرود  ماء معين ... أ لن نطفة

مجرى الي ه مرتين كيد وتريرر؟! انري  ير  نطفرة خرابج مرن أبيري وررى في 

لد ورى في مجرى الي ه ي  أو ً   في مجرى الي ه :   اه الحسرن  ا حيغما  م

اب ء بيرد  مرر ً أ  مررتين كرل ور ع كيرد وتريرر سورل ويرلمن و سل الدر ي سج

  ات.السم

را وترير ا نساب؟ سجع وترير؟  سجع ودتاه؟  سرجع وفتدرر سورل ،يرر  الم

س ى بين الرييرر  الحقيرر  آخر  الم ت الذى و! لاع أ لي نطفة  آخر  ويفة؟ ما

  ب؟فعجع وترير المتريرسغد يذ  ال اوة  الرل وغتعي    ال غي  الفقير

  يررذ  اابض تمرررى مررارا  ابت ااابض الترري ومشرري سويعررا ا نسرراب مرًحرر

من الرياب؟ مارا  ابت من ااثرواء؟ مارا  ابت مرن اامرراء؟ مرارا  ابت مرن 

 ال ال :  المو ك؟ وق ه الشاسر

 ال تمررررررش فرررررر ق اابض ئال 

 ت اضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعًا

 

 

 فرم تحتعرا  ر ع يمر  مغرن أبفرع

  ئب كغ  فري سرز  ورا   مغعرة 

 

مغررن  مررات مررن  رر ع يمرر فرررم 

 أمغررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع

 

 :وق ه فيعا   يد  با عةلي أب  العجء المعرى 

اررررراأل يرررررذى  ي بنرررررا تمرررررأل 

 الرحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب

 

  ب مرررن سعرررد سرررال؟!فرررأون القيررر

 خفررد ال يررأ  مررا أهررن ألوررم اا 

 

 ن يررررذ  ااوسررررال!بض ئال مرررر
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،رررر ئب ئ،رررتطع  فررري العررر اء 

 ب وررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردًا

 

 سوررل بفررات العيررال!ال اختيررااًل 

 الععرررررد فقيررررري  بغرررررا  ئب  ررررردع 

 

 اء  ااوررررررررداليرررررررر اب ا برررررررر

مررا ورردبون لعررل اابض الترري تمشرري سويعررا مقيررر   دومررة رابرر   بويرر  فيعررا  

 سلاع   ع كان ا من كيراء الغا . 

نحررن سوررل حداثررة سعرردنا بأوغررا مقررابر  ا،ررعة فرري  طررر فتحرر   امررتألت 

  أ،وق    فتح  أخرى  تمتوئ  ت و . 

اابض التي نمشي سويعا يي مقرابر فأون  ي ب من كاب  يوغا؟ من ودبى أب 

 دومة؟ من وردبى لعرل اابض التري تدتراه سويعرا بروويرن أ  بسريابتن تغعرب 

 اابض نعيًا  ئنما يي مقابر لعلماء من الغا  من  دوم.

سررو  ردبك أوعرا ا نسراب  ت اضرع هلل  فمرن ا ا ال تمش فري اابض مرًحر

 متررل تريررر     كييررر سغررد الغررا  فعرر  فرري نفسرري حقيررر  (8)ت اضررع هلل بفعرري

 حقير. الغا فع  في نفسي كيير  سغد    اغعي هللا

سغرد الغرا   فرالعرن  ائرا كاب ا نساب ودتاه  وفتدر  وتعاهم لير ب سليمً 

ئلرل الغرا  كمرا ير   ائب يرذا وحقرر  سغرد الغرا    وجعوري ب يً ر  ي  ال رحي 

 .سز  ولب ي  ئلل هللا 

بضري هللا كما  ال  سا شة   - وت اضع لعذا كاب سول ا نساب المأمن أب 

ارول هللا سويري كمرا كراب ب،ر ه هللا  - أف رل سيرال  لومرأمغين الت اضرعا: سغع

                                        

اررول هللا سويرري أب ب،رر ه هللا  بضرري هللا سغرريب ى مسرروم   الترمررذى  سررن أبرري يروررر   (8)

ا َومواَتماضوٱَكحو َ»:  اه  ،وم ًُ ماَمقصََر اَُم َمال َوماََا َهللاَلۡ ًاَبتفمَإاَل

 .(1751( بر م )2/755) «من كتات التر،يب  الترييبالمغتقل » «.هللَإاَرفت َهللا
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كرراب     سوررل مررا لرري مررن مقرراع سغررد هللا  سغررد الغررا اأكثررر الغررا  ت اضررعً   ،رروم

  حترل ئب ز سوريعمومشي خود أاحابي ك احد مغعم   كاب وجون بيغعم ال وتمي

أورم محمد؟ أورم ابن سيرد المطورب؟ انري ال وتميرز : فيق هالرول ال روب ليأتي 

ور رع ث بري   ود رد    كاب في بيتي ور ب في معغة أيوري  بشئ سن أاحابي

ارول هللا بيدوري الرررومتين   نعوي   وحوب  راتي   وطحرن مرع الجابورة  ال رجع

 .سويي  ،وم

يرذ    ا   أب ومشي في اابض ي نًرا نساب المأمن أب وتعوم الت اضعسول 

 .«سيال الرحمن»أ ه افات 

الت اضع ولعر أثر  في المشي   تزود المرأ  المسومة في افة المشي أنعرا 

: بغررة الشرريخ الرييررر فقرراهاكمررا  اررد هللا توررن المرررأ    تمشرري سوررل ئ،ررتحياء

إ ۡح ََ} ُكَلاَتَۡلش  ََلتَو َٱۡسو  ۡ يَآتَ فََ آَتۡت َك َوَاَ...َ}:   راه تعرالل  [25: ]الق رص {َ...ىَٰ

ََّ  ُ َ  نَ   َل يكۡتتََ ََماَ كۡخف يَ َم  َ َّ  ُ ت  ۡبَ َب أَۡرجك  .[31: ]الغ ب {...َ َۡضٱ 

فراهلل ال وغلرر   فتدراب سغرد الغرا  لرين برالديجء  ال باالئب القي ه سغد هللا 

 بحسرب   ئلل مرن ورر ئزاب  خريجء  ال وغلرر ئلرل مرن ا،رترير سورل سيرال هللا

  نعيضرما وغلرر هللا ئلرل المت ائن  ل أخيي المسوممرئ من الشر أب وسترير سوا

حتررل أب هللا تعررالل مرردأل الذلررة سوررل   الررذون ت اضررع ا هلل   ت اضررع ا لعيررال 

َُ : المأمغين بق لي في  اد سيال  المدو ين لَّ ة ََلتَو ََ}...َكَذ  َُّ ن يَ َكَل  ۡؤم  َلتَ َٱۡللك

ف ٱ   ََ  .[54: ]الما د  {...َٱۡلَ َٰ

تكمَنَٱۡلقَووۡمَلَب وجعوغررا مررن سيررال الرررحمن أ سررز  وررلنسررأه هللا  }ٱلَّووذ  َ َ َۡسوو َل 

} َ ٱۡۡلَۡلََٰۡ لكماَ  َهكۡ َككو  ََ ئ 
ٓ لََٰ ََوككو  كَۖ ُك كَٱ َّ َٱلَّذ  َ ََه َىَٰ ََ ئ 

ٓ لََٰ َككو  َّۡ تكمَنَكَۡحَسنَ كۥٓم  .[18]الزمر:  فَيَ 
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    الس   وستجب لرم.ال ف ب الرحيم ،ت فر ا ببرم ئني ي ا

 : الدطية الثانية

َإ لَۡيو  َ}الحمد هلل  َهكوَمَۖ و ََإ اَّ
ََآَإ لََٰ قَواب َذ  َٱلطَّوۡمل َۖ َٱۡلت  َٱل َّۡمب ََك       َ َ ََواَاب  َٱلذَّۢم َياف ٱ 

يٱَك َ}...َ   أ رعد أب ال ئلري ئال هللا  حرد  ال  ررون لري [3: ]،رافر {ٱۡلَلص  َك ۡتو ب يَو    َٱۡللك

َاَ   ٌٱَ ََكۡ ت    َ َمك َٱلَّوذ  1َََوهكَمََلتَ َٰ م ََلَلول  تكوَممكۡ َكَ َ كوۡ َكَۡحَسو ك ۡۡ ةََل يَ َختَوَ َٱۡلَلوۡمَ ََوٱۡلَ يَومَٰ

َٱۡلوَفكمرَك ُك   ُ  .[2  1: ]المون {َوهكَمَٱۡلتَ

 أ عد أب محمدًا سيد   ب، لي  السرراج المغيرر   اليشرير الغرذور  ارو ات 

هللا  ،ررجمي سويرري   سوررل آلرري  اررحيي   مررن لسررا بدس ترري   ايترردى بسررغتي  

  وايد وعال  ئلل و ع الدون. 

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

فررري يرررذا اا،ررري ع ح ررررت المرررأتمر العرررالمي الثررراني لوررردس   ا ،رررجمية 

ارول هللا دسا  المسرومين فري المدوغرة المغر ب   فري بحرات حررع ب،ر ه هللا  ال

   بردس   مرن الجامعرة ا ،رجمية يغراك   اتدرذ المرأتمر ت اريات سويي  ،روم

 يامة كثير . 

َوم َهذ َال مريا َتمريَُكاملُاَل  َاآلنَوه :

نداء ئلل وميع الحر مرات  المأ،سرات  الشرركات  اافررال المسرومين  أب 

غ ا سن العمالة ااوغيية بالعمالة ا ،جمية   أب وسرتددم ا المسرومين  يرل وست 

،يريم  ف ب العمالة ااوغيية ال افد   د كثرت في بجل المسرومين   خاارة فري 

 بجل الدويم.

 يرررذا خطرررر سورررل الطرررابع ا ،رررجمي لعرررذ  الررريجل   خطرررر سورررل الييررر ت 
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ات   بدااررة المربيررات ا ،ررجمية أب ورردخوعا ،يررر المسررومين  ،يررر المسرروم

: ارول هللا سويري  ،روم المشرفات سول تربية اابغاء  اليغرات    رد  راه الغيري 

  فالررذى ورردخل بيتررن (9)«اَتصوواحََإاَمؤمنًووا َواَ أمووَََتامووََإاَتقوو »

 وعا رك  و احين  وأكل يعامن   وطوع سول س باترن   وعررو أمر بك  

مرن أارو  المسرومين كومرا ا،رتطعغا وغي ي أب ور ب مسوًما  بل وغي ي أب ور ب 

 رلن.

فعذا الغداء ئلل الغا  أب وتحرر ا فري يرذ  الغقطرة   أب ويرالب ا ئلرل اختيراب 

المسررومين  يررل كررل  رريء  المسررومات  يررل كررل  رريء  فعررذا نررداء  يررذ  ت اررية 

أحيي  أب أبو عا ئليرم لرثرر  مرا أبى مرن لخر ه ،يرر المسرومين  ،يرر العررت 

 يريا.ئلل يذ  اليجل  ئلل ،

فويتحر كل مسوم  كل مسومة وسرمع يرذا   خاارة فري اليير ت   ا  رراو 

 التربية  فج وغي ي أب نعطي أ اللنا  أيفالغا ل ير المسومين  ل يرر المسرومات 

 ووقغ نعم ما ال نعرو  أ  ما نعرو أني ضد الدون. 

موََمملوم َ ملو َلتو َالفطوٱة َح و َ»وقر ه:  ارول هللا سويري  ،رومالغيي 

 .(10)«ن َلسام  َفأبما َ ُم ام َكوَ نصٱام َكوَ ل سام  تٱبَل

                                        

 افقري الرذييي مرن  احي  ا ،غال  :    ب ا  الحاكم   اه«احيحي»اب في يب ا  ابن ح (9)

 «المغتقررل مررن كتررات التر،يررب  الترييررب». بضرري هللا سغرريحرردو  أبرري ،ررعيد الدرردبى 

 (.1851( الحدو  )2/790)

سن اا، ل برن ،رروع  « السغن»   الييعقي في «الريير»ب ا  أب  وعول   الطيراني في  (10)

 انلر تعوي  المغرا ى سويري   (2/94) «الجامع ال  ير» بمز لي السي يي بال حة في 

 (.6356( بر م )34  5/33) «الفي »في 
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 المربيررة ت رري  بمغزلررة اابرر ون  فوعررذا وغي يررأب نعرري يررذا الدطررر   أب 

 ندبكي   أب نحا ه العمل بعذ  الت اية. 

أب وفقعغررا فرري لوغغررا   أب وعومغررا مررا وغفعغررا   أب وغفعغررا بمررا  تعررالل نسررأه هللا 

 سومغا  ئني ،ميع  روب.

او  لغرا لوغغرا الرذى ير  س رمة أمرنرا   أارو  لغرا لنيانرا التري فيعرا الوعم أ

معا غا   أاو  لغا آخرتغا التري ئليعرا معالنرا   اوعرل الحيرا  زورال  لغرا فري كرل 

 .خير   اوعل الم ت باحة لغا من كل  ر

الوعم اوعل و مغا خيرًرا مرن أمسرغا   اوعرل ،ردنا خيرًرا مرن و مغرا   أحسرن 

 .كوعا   أورنا من خزى الدنيا  سذات ا خر سا يتغا في اام ب 

الوعم أكرمغا  ال تعغا   أسطغرا  ال تحرمغرا   زلنرا  ال تغق رغا   آثرنرا  ال 

 .تأثر سويغا   ابض سغا  أبضغا

الوعم ان رنا سول أسدا ن أسداء ا ،جع  الوعم ان رنا سول أسدا ن أسرداء 

  الوعررم ئنررا نجعوررن فرري ا ،ررجع  الوعررم ان رررنا سوررل أسرردا ن أسررداء ا ،ررجع

 نح بيم   نع ر بن من  ر بيم  الوعم اومع كومتغا سويعم.

الوعم اومع كومة المسومين سورل العردى  التقرل   الجعرال فري ،رييون ورا بت 

 العالمين.

وۡٱمَاَلََ}...َ َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و ََربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَاََوإ ۡسَٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ  تَو َٱۡلقَوۡم  

ف ٱ   ََ  .[147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

َ...{َ وول   َف وو َاكتكمب نَوواَي  َۡ ََوَاَتَۡ تَوو م نَوواَٱلَّووذ  َ ََسووَۡقكممَاَب ووحۡۡل  َلَٰ   ۡخَمَٰ ووۡٱَلَنَوواََوۡل   َربَّنَوواَٱۡيف 
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ي ٌَ ح  َرَّ ََرتكوع  ََ َربَّنَآَإ مَّ  .[10: ]الحشر {ل  تَّذ  َ ََتاَمنكماَ 

، لن محمد   سورل آلري  ارحيي   ،روم تسرويًما  ال الوعم سول سيدك  ب

 كثيًرا.

ماَ }إ َ ََوَسووت  لك َلتَۡيوو   َرووتَماَ  وواَٱلَّووذ  َ ََتاَمنكووماَ  َُ ٓأَ َ ََٰ َ ئ َ  َوو كۥَ كَصووتَمَنََلتَوو َٱلنَّۡ وو   م
ٓ َََوَمتََٰ َٱ َّ نَّ

 .[56: ]ااحزات {تَۡست يًلا

  أ م ال ج .

* * * 
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 افات سيال الرحمن

ومم  - 2  الحو

 اا لل: الدطية

 : أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب

عرالل فري أ اخررر تالرذون ركرريم هللا   كغ را تحردثغا سرن ارفات سيرال الررحمن

...َ َۡلشكومَنَ}:  تحدثغا سن ال فة اا لل من افاتعم  يي أنعم  ، ب  الفر اب

ََهۡممَ   ِ  .[63: ]الفر اب {اَ...َلتَ َٱۡۡلَۡر

تكومَنَاَوالكماَ : ارفاتعم فقراهثم ركر هللا ال فة الثانية من   ُ ُك كَٱۡلَ َٰ َََۡ }...ََوإ ذَاََخوا

ا ل  الت اضرررع  أنعرررم ييغررر ب ليغررر ب  : ارررفتعم فررري أنفسرررعم  [63: ]الفر ررراب {َسوووتََٰ

وموواَتماضووٱَكحوو َهللَإاَ...ََ»  مت اضررع ب ،يررر مسررتعويين  ال مسررتريرون

 .(11)«رفت َهللا

}َوإ ذَاَعرل  السرفي! حرالعم مرع الغرا   خاارة مرع أيرل الج والصفَُالثاميوُ:

ا ل  َستََٰ تكمَنَاَالكماَ   ُ َٱۡلَ َٰ ُك ك َََۡ  .{َخا

وسوم ب فيي من ا ثم   وسوم ب فيي من الور ع   وسروم ب فيري مرن   ال ا   اًل 

ال ورل ب سول السيئة بالسيئة  ئب كاب يذا مرن حقعرم   ئب كران ا   ، ء العا ية

 لررغعم ال    أب ورل ا الوطمة لطمتين  وقدب ب سول أب وريو ا ال اع ااسين

                                        

بررات ا،ررتحيات العفرر   «تاكتررات اليررر  ال رروة  ا ل» - «اررحيحي»أخرورري مسرروم فرري  (11)

َ مواَمقصوََرو اَُمو َموال»:  لريأ   بضي هللا سغيور  من حدو  أبي ير -  الت اضع

اَ... ًُ  .«وماََا َهللاَلۡ ًاَبتفمَإاَل
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ُك كَ: ال  ئنعرررم  وشررر و ب أنفسرررعم برررالرل سورررل الجعررراه  السرررفعاء َََۡ }...ََوإ ذَاََخوووا

ا ل  َسوتََٰ تكمَنَاَالكماَ   ُ ووير     ووير  بحرالعم مرع هللا  ووير  بعرم ا،ردودً  .  رال ا  ر اًل {ٱۡلَ َٰ

ون  ئ امرة الحر  بحالعم مع ا خر   ووي  بمرا ن ري ا أنفسرعم لري مرن ن رر  الرد

 في اابض.

ا ل  َستََٰ :  ال ا لعرم ،رجع سوريرم  كمرا حررل هللا تعرالل سرن وماسرة مرن {}اَالكماَ 

ٌ َ}المأمغين:  تك كوۡ ََسوتََٰ تكنَواََولَ كوۡ َكَۡلَلَٰ لَنَوآَكَۡلَلَٰ َواَوالكماَ  َلۡنو َك وماَ  ٱلتَّۡووَمَكَۡلَٱضك تكماَ  َوإ ذَاََسول 

ت ي ََ  ُ ۡۡ َو  َٱۡلَ َٰ  .[55: ]الق ص {َلتَۡي كۡ ََاَمَ

ال نحرررب أب نتغررازه سررن يروقغرررا لغمشرري فررري    لغررا يرورر   لررررم يرورر 

 يروقرم.

ايذا ي   أب سيال الرحمن  ل  َسوتََٰ تكمَنَاَالكماَ   ُ ُك كَٱۡلَ َٰ َََۡ  الجعرل يغرا   {}َوإ ذَاََخا

 .  «الجعل ضد الحوم»أكثر ما ور ب    لرغي «الجعل ضد العوم»لين ي  

أبفررع المغااررب   لرغرري وتسررغم عال  ساليررة    ررد الجايررل السررفيي  ررد وحمررل  رر

    د ور ب لي  ورم ورترب بري فري لساب د ور ب لي وايل في نفسي  ،يئ الدو   

كيروات ال حد   لرغي ،فيي وايل  ومرن لساني   ومي من أسرراض الشررفاء 

 من الغا .

ا}يررأالء ئرا خررايي ا سيررال الرررحمن  ل  َسووتََٰ ٌ َ...َ} ررال ا:   {اَووالكماَ  َلتَووۡي كۡ ََاََسووتََٰ

ت ي ََ  ُ ۡۡ َو  َٱۡلَ َٰ  :  اه الشاسر الجايويكما   يأالء يم الجايو ب  {مَ

 أال ال وجعورررررررن أحرررررررد سويغرررررررا

 

 فغجعرررل فررر ق وعرررل الجايويغرررا

كرل مرن ،ورب   سز  ولكل من س ل هللا : في نلر القرآب ي  «الجايل» 

 الع ى سول الح   كل من ،وب الشع   سول العقل.
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ۡعََلن  و َ: لما با ل  الغسر   سرن نفسري  راه سويي السجعو ،د  َتَۡصوٱ  }...ََوإ اَّ

ت يَ {  ُ َ َٱۡلَ َٰ ََوكَمك َم   َّ  ُ َإ لَۡي َك َكَۡر  .[33: ]و ،د َمۡي َهك َّ

و َحيغما أمر   مي أب وذبح ا بقر   سويي السجع م ،ل  ُك و ذكمَاَهك كَتَ َّخ  اََۖ}...َاَالكٓماَ 

كَۡنَكَمكمَنَ  َ ب ح َّ ت يَ {اَاَلَكَلكمذَك  ُ َ َٱۡلَ َٰ  . [67: ]اليقر  م 

 يررذا  أى أب وعررزأ فرري م ضررع الجررد   أب وررتروم بسرردروة فرري م ضررع الحرر 

 . أب الجايوين

فعر  وايرل   كرل ،ريئ الدور  فعر   -كما  راه السرود  -فرل من س ل هللا 

 وايل.

 سيال الرحمن ال وش و ب أنفسعم بمعركة لا مة مع الجايوين. 

  ل ا نساب نفسي بعرم  فورن تسرتقيم لري الحيرا   الجايو ب ملء اابض  ل  

 لن وستطيع أب وألى سموي   لن تسترو  لي نفن  أ  وطمئن لي  ورب  ،ريتعب 

 ،يش ل نفسي باليايل   لعذا وغزي ب أنفسعم سن الرل سول يرأالء   ئب كراب 

لعم الح  في أب ورل ا السيئة بمثوعا   لرغعم وعف ب  و فح ب  ال وق لر ب ئال 

 فرل ئناء بالذى فيي وغ  . حقًا 

  افقرال ا فيري  ررً   مر سورل وماسرة مرن اليعر ل سويي السجع ال ا ئب المسي  

كرل : !!  راه لعرما تقر ه فريعم خيررً  اوق ل ب فين  ررً : . فقال ا ليا  اه فيعم خيرً 

 وغف  مما سغد .

من كاب سغد  الدير أنف  الدير   من لرم وررن فري وعيتري ئال الشرر  الدير  

 ا: يذا ما  الي الشاسر العربي  دومً   الشر  الدي أنف  
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 مورغرررا فرررراب العفرررة مغرررا ،رررجية

 

 فومرررا موررررتم ،ررراه بالررردع أبطررر 

 فحسرررريرم يررررذا التفررررا ت بيغغررررا 

 

  كرررل ئنررراء بالرررذى فيررري وغ ررر 

ا}سيال الرحمن ئرا خاييعم الجايو ب   ل  َسوتََٰ ألسرغتعم أب تور    ازير ن  {اَوالكماَ 

  سرز  ورلفوساب المأمن وردور أب ومرأل   ورييري برذكر هللا   بالو   من الرجع

،ررت فاب  بشررئ مررن باال  د  بالتعويرل  بررالترييريررحمتبرتج   القرررآب  بالتسرريي   بال

 يذا.

ز  لسراني سغري   وحررص سورل غرفي - ! مرا أكثرريم - سول الجعراه أما بالرل

 سول سمر  أب و يع في يذا اليايل. ...   تي

فين   ي  كالسيد ئب لرم تقطعري  طعرن   لعرذا كراب العمر ثمين   ال    ن

 سول سيال الرحمن أب وعمر ا أ  اتعم بالدير   أب وعرض ا فيعا سن الو  .

وتكمنََ} من يغا كاب من أ ااو المأمغين اا لل:  ش  ۡ ََخَٰ  ُ َٱلَّذ  َ َهكۡ َف  ََرَلت 

ضكمن2َََ ۡتٱ  َمك َٱلتَّۡوم   .[3  2: ]المأمغ ب {َوٱلَّذ  َ َهكۡ ََل  

وغزيرررر ب ألسررررغتعم  وحفلرررر ب أ  رررراتعم  أسمررررابيم  وحفلرررر ب اررررحا د 

حسغاتعم  ورود ب أب تمتوئ بالحسغات  الديررات  برده أب ورترب سوريعم  ريء 

 من السيئات أ   يء ال لعم  ال سويعم.

ورود ب أب ور ن ا أاحات الف ل و ع القيامة  فقرد وراء فري الحردو  الرذى 

: سمرر  برن  رعيب سرن أبيري سرن ورد سرن  « رعب ا ومراب»الييعقي في  ب ا 

ك و َكهوََالفضوَيَفيقوم َمواسَ:َ لٱَهللاَتتال َالخلئ َموا ىَمنوا إذاَج»

اَإلوو َال نووُ.َتقوومنَسووٱالًَطفينَ«اا ،فيرررً ليسرر ا وًمرر  أسرردال  ويوررة»َهوو َ سوويٱ

اَإلووو َال نوووُ َفلووو َكمووو  يَإمووواَموووٱام َسوووٱالًَ:َئ وووَُفيقملووومنلف تقووواه َالل
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منواَإذاَ:َمواَموانَفضوت  يَفيقملومن:َفيقملومنَ فيقملمنَم و َكهوََالفضوَ

:َظتلناَرۡٱما َوإذاَكسيئَإليناَيفٱما َوإذاَجُوََلتينواَحتلنوا.َفيقوالَلُو 

 .(12)«ك ختماَال نَُفنت َكجٱَالتامتي 

  .ن ا من أيل الف ل يأالء سيال الرحمن ورود ب أب ور

 مرتية العده  مرتية الف ل.: يغاك مرتيتاب

  أب ترتفرع سرن رلرن: بمثوعرا.  مرتيرة الف رل أب تقابل السريئة: مرتية العده

َٱۡ فَوۡٱَ: تعرالل فتقابل السريئة بالحسرغة  كمرا  راه 
َوَاَٱلسَّوي  ئَُكم

}َوَاَتَۡسو َم  َٱۡلَ َسونََُك

} ي   ََحل  ََمأَمَّ كۥََول  ٌّ َوة  ََوبَۡينَ كۥََل ََٰ ََ َفَإ ذَاَٱلَّذ  َبَۡينَ  .[34ف و : ] ب حلَّ   َه َ َكَۡحَس ك

ئرا كان  يغاك يروقتاب: يروقة حسغة  يروقة أحسن مغعرا  فرالفع بأحسرن 

الطرق   بأحسن ال ،ا ل  بالرومرة الطييرة  بالفعرل الجميرل  با حسراب  بتقردوم 

َ}خدمة حتل لمن أ،اء ئلين:  َوة  ََوبَۡينَو كۥََلو ََٰ ََ َفَوإ ذَاَٱلَّوذ  َبَۡينَو وَ َكَۡحَسو ك ٱۡ فَۡٱَب وحلَّ   َه 

ووو ٌَّ وووي َ َمأَمَّووو كۥََول  : كأنررري اررردو   ررر ى ال ررردا ة   رلرررن اب ا نسررراب أ،رررير {ََحل 

 ا حساب. 

ئرا أحسغ  ئلل ئنساب  ف ب ئحسرانن ئليري وشرد  ئليرن  وقربري مغرن  كمرا  راه 

 القا ل:

أحسررررن ئلررررل الغررررا  تسررررتعيد 

  ورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر بعم

 

 فطالمررا ا،ررتعيد ا نسرراب ئحسرراب

بضري هللا  سيرد هللا برن سيرا : واء بول ئلل تروماب القررآب  حيرر اامرة 

                                        

تحقيرر   « ررعب ا ومرراب»يررذا مررتن ،روررب  فرري ئ،ررغال  ضررعد  هللا أسوررم :  رراه الييعقرري (12)

ف رل  /( بات فري حسرن الدور 8086( بر م )6/263محمد السعيد بن بسي ني ز،و ه  )

 المرافأ .في التجا ز  العف   ترك 
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وررا :   فسرريي  تطررا ه سويري. فغلررر ابررن العيرا  ئلررل مرر ال  سررمرة   رراهبسغعر

أنلر يل لورول من حاوة فتق يعا لي؟ فغرن الرول بأ،ي  ا،رتحل   سررمة

  ان رو.

بضرري هللا  تطررا ه بوررل سوررل سورري زوررن العابرردون بررن الحسررين بررن سورري 

 م.   فراب سويي  مي ي فأسطا  ئوا    أمر لي بألد لبيسغع

 اابراب من الغا  وقابو ب السيئة بالحسغة.  ءيرذا كاب اافاضل الشرفا

: سن يرذ  ا ورة - اول هللا سويي  ،ومخالع ب، ه هللا  - ،ئل أنن بن مالن

وي َ ...ََ} ََحل  ََمأَمَّو كۥََول و ٌّ َوة  ََوبَۡينَو كۥََلو ََٰ ََ َفَإ ذَاَٱلَّذ  َبَۡينَو : ]ف رو  {ٱۡ فَۡٱَب حلَّ   َه َ َكَۡحَس ك

ف فرر  ائب كغر  ارال ً : ي  الرول وشرتمي أخر   فيقر ه لري: . ما معغايا؟  اه[34

 ف فر هللا لن!! ابً رهللا لي   ئب كغ  كا

وق ه لي واهرالم أ  ورا فا،ر  أ  ورا مرا ري أ    أنلر ا ئلل يذ  الغفن الريير 

 أنرا هرالم أ  مرراء أ  فا،ر  ف فرر ا ئب كغ  ارال ً يذا الرل:  فيرل سويي  اوا كذ

  لي   ئب كغ  كاربًا ف فر هللا لن كذبن.هللا

 بعذا تغطفرئ نراب ال  رب.  ال  رب ومرر  مرن الغراب ووقيعرا الشريطاب فري 

 و و ابن آلع  فعويي أب وطفئعا بالحوم برد الغفن  الوساب.

ا،ت ار   مرن ن ملرثير م اول هللا سويي  ،وم من يغا كان   اية الغيي 

 .«اَتوضَ»: ال حابة

وعغري أبورد كجًمرا  وريًج  ال »  اه لي: أ ورل ورا ب،ر ه هللا  ،ألي بول  اية

فأسررال سويرري السررأاه  «اَتوضووَ»فقرراه لرري:  «أ،ررتطيع أب أحفررظ الرررجع الرثيررر
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 .(13)الج ات اول هللا سويي  ،وم أسال سويي الغيي 

  نفسرررنفررررد أى ئرا ، ررري    ال تطرررع ال  رررب«: ال ت  رررب» معغرررل 

  ال تطررع  رريطاب ال  ررب فتت رررو ت رررو السررفعاء  بوجرراع التقرر ى ألجمعررا

 معغايا أوً ا: ال ت ع نفسن م اضع ال  رب  ابعرد سرن أ،ريات ال  رب مرا 

 ا،تطع .

 ئرا   ال و  رب  ال وعررض نفسري لو  ربالمأمن  يذا ي   أب ا نساب  

    ال ويسل ود  ئال ئلل خير. بديرفج وتروم أال  ، ب أمسن لساني  ود 

فقراه المسري ت لسرابي كومرا  اول هللا سويي  ،ومد الغيي  سغ،ب بول بوًج 

تكوووومَنَاَووووالكماَ :  بعررررذ  ا وررررةسويررررن السررررجع  سمررررًج :  ررررتمي  ُ ُك كَٱۡلَ َٰ َََۡ }َوإ ذَاََخووووا

ا{ ل  اَبين لواَ وذبَكمواَإنَمتً و» اول هللا سويي  ،ومفقاه الغيي   [63: ]الفر ابَستََٰ

بو  َوإذاَاوالَلو َلتيوََبََكمََوكمََكح َ:َاالَل َ لنَ َمتلاَ ش لََهذا

 .(14)«اَبََلََكمََكح َب :َالسل َاال

أى أب هللا ويع  مرن المج ررة مرن ورذ ل سرن يرذا الملور ع الرذى كرد  لسراني 

  ، يي   لم ورل  سول الجعل بمثوي. 

                                        

ل رحي    ابرن ة الرذى ب ا  أحمرد   ب اتري ب ا  اواء رلرن فري حردو  وابورة برن  دامر (13)

وا ب، ه هللا   رل لري  ر اًل  ا ورل لعوري : ب بوًج  اه: أ   لفظ أحمد«احيحي»حياب في 

المغتقرل ». انلر: «اَتوضَ»: فأسال سويي مراًبا  كل رلن وق ه «اَتوضَ»: أسيي   اه

 .(1653(  الحدو  )2/726) «التر،يب  الترييبمن كتات 

بوالرري بورراه : (   رراه8/75) «المجمررع»(   ركررر  العيثمرري فرري 5/445ب ا  أحمررد ) (14)

 ال حي  ،ير أبي خالد ال اليي  ي  ثقة.
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ب  رراه: بضرري هللا سغعرر: أب ابررن سيررا  (15)«اررحي  اليدررابى»ورراء فرري 

 «رات  كراب ،ريدًا فري   مريأحرد وفرا  ااسر» دع سييغة بن ح ن برن حذوفرة »

فغزه سول ابن أخيي الحر  بن  ين   كراب مرن الغفرر الرذون وردنيعم سمرر   كراب 

 مشا بتي كع اًل كران ا أ   ريانًا   بضي هللا سغيالقراء أاحات مجالن سمر 

فقاه سييغة البن أخيي: وا ابن أخي لن  وي سغد يرذا ااميرر فا،رتأرب لري سويري  

فأرب لي سمر  فوما لخل سويي  راه: يري ورا ابرن الدطرات  فا،تأرب الحر  لعييغة  

ف هللا ما تعطيغا الجزه   ال تحرم بيغغا بالعده  ف  ب سمر حتل يم بري  فقراه 

: وا أمير المأمغين  ئب هللا تعرالل  راه لغييري  َ}: ارول هللا سويري  ،روملي الحر  وذ  خك

ووو ت   ُ َٱۡلَ َٰ ََلووو   ِۡ ََوكَۡلوووٱ  وووۡٱَب وووحۡلتكۡٱع   ئب يرررذا مرررن  [199: ]ااسرررراو {ي ََٱۡلتَۡفوووَمََوۡكمك

 الجايوين.

أى مررا سفررا لررن  تيسررر مررن أخررجق الغررا   سامررل كررل ئنسرراب «: خررذ العفرر »

 سول  دب يا تي   ال تتطوب الرماه في الغا .

 ما تعرفي الفطر  العق ه السويمة.«:  أمر بالعرو»

 ال تش ل نفسن بعم.«:  أسرض سن الجايوين»

  فمرا كرال وتور  يرذ  سز  ول  افًا سغد كتات هللا  بضي هللا سغي كاب سمر 

 ا وة  حتل يدأ كل ما في نفسي   أسرض سغي.

 يررذا وغي ري أب ورر ب ا نسراب المررأمن: وعررض سرن الجرايوين  ال وشرر ل 

   ليررذكر تعررالل نفسرري بعررم  ئنرري مشرر  ه بمررا يرر  أسلررم مررن رلررن  ليررذكر هللا 

                                        

انلررر:  «.مررر بررالعرو  أسرررض سررن الجررايوينأخررذ العفرر   »  بررات «التفسررير»كتررات  (15)

 (.4642بر م ) «اليدابى مع الفت »
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 ا خر    ليذكر الحسات  الجزاء.

فري القر ه   -  ي  خويفة  أمير المأمغين - لعمر بن سيد العزوزأ،وظ بول 

ففرررر سمررر  أيرررق مويًررا  ثررم  رراه لرري: أبلت أب وسررتفزني الشرريطاب بسرريد 

 السوطاب  فأناه مغن الي ع ما تغالي مغي ،دًا  ال  هللا.

أبال أب وستفز  الشيطاب لما لي من ،روطة  نفر ر  فيعا رب الرورل بمرا سغرد  

 ئرا سا يي الي ع فقد وغاه مغي ،ردًا  اب يغراك   اًارا ور ع  من  دب   ،وطاب 

مرن الشرا  القرنراء  ئرا  - التري ال  ررب لعرا - القيامة  حتل وقرتص لوشراء الجمراء

 .(16)نطح  ااحيتعا

 يرذا كان  آمتغا: أمة حوم   أمة سوم.

 كان ا ال وش و ب أنفسعم بالت افي   ال وش و ب أنفسعم بمعابك.

ئرا خراييعم الجرايو ب  انعرم مشر و ب بمرا  «،جًما» ل ب: سيال الرحمن وق

ي  أسلم  مش و ب بردوغعم  مشر و ب برآخرتعم  مشر و ب برأمر أمرتعم   ليسر ا 

 مش  لين باالنت اب لوغفن.

الرذون وغت ررر ب انفسررعم  الرذون وررد ب ب حرر ه ر اتعرم  الررذون وعورر ا مررن 

                                        

  أب ب،ر ه هللا بضري هللا سغريفقد وراء فري الحردو  الرذى ب ا  أحمرد سرن أبري يرورر   (16)

 ق صَلتخت َبتضُ َم َبتوض َح و َلت لواتَمو َالقٱموات َ»:  اه اول هللا سويي  ،وم

 ب اتي ب ا  ال حي  كما  اه المغذبى    اه الشيخ القرضا ى  «وح  َلتذرةَم َالذرة

ئبررراز العررده ا لعرري  -  هللا أسوررم - ل بعررذا الق رراصالمق رر : معوقًررا سوررل يررذا الحرردو 

المطو  في أبوغ ا ب    أب أحردًا لرن و ريع حقري ور ع القيامرة   ئال فر ب يرذ  الحي انرات 

« كترات التر،يرب  الترييرب المغتقرل مرن» .ليس  مروفة   ال ث ات لعا   ال سقات سويعرا

 (.2259)( بر م 2/930)
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 معابك لا ًما. أنفسعم أاغاًما وطاو بعا  يأالء يم الذون وعيش ب في

من أول كومرة وقريم أحرديم حربًرا  مرن أورل لفلرة وق لعرا يرذا أ  راك ومتورئ 

 ويي حقدًا   ودور الحيا  من  باء رلن سول يذا اا،ا   وتدذ مرن يرذا خ رًما 

  من يذا سدً ا من أول كومة  يو    لعوعا  يو  في ث ب  ، ب.

هلل  و  ري ب لرذات سيال الرحمن ليس ا كرذلن  ئرا ، ري ا ف نمرا و  ري ب 

 هللا  و  ي ب لح  العقيد   و  ي ب لح  الشروعة  و  ي ب لح  اامة.

  ال و  رب لغفسري   ال و  رب اول هللا سويي  ،وم يرذا كاب ب، ه هللا 

 لودنيا.

ارول خردم  ب،ر ه هللا خدمي أنن بن مالن سشرر ،رغين    راه فري رلرن: 

ال  اه لري لشريء لرم فعور  ا  ل   سشر ،غين   هللا ما  اه لي أف   هللا سويي  ،وم

 .(17)فعو  كذا كذا  يج

يررذا الدورر  العلرريم   يررذ  الررغفن السررمحة   يررذا الطيررع الرررروم  كرراب فرري 

   كرابسرز  ورل أ ني الشد ية   لرغي كاب و  ب ئرا انتعر  حرمرات هللا 

ال و  ب لودنيا  ف را أ، يي الح  لم وعرفي أحد   لم وقرم »:  - كما  اه سوي -

 . (18)«يي  يء حتل وغت ر ليل  

كرراب و  ررب هلل  ال و  ررب لشد رري   يررذا يرر   ررأب سيررال الرررحمن  ال 

                                        

ارول هللا سويرري حسرن خوقري »بررات « الف را ل»حردو  ارحي  أخروري مسرروم فري كترات  (17)

 (.15/69« )احي  مسوم بشرأل الغ  ى»انلر:  .« ،وم

( ي. لاب المعرفرررة بييرررر ت   سرررزا  الحرررافظ 3/171لو زالررري )« ئحيررراء سوررر ع الررردون» (18)

 .«الشما ل»العرا ي في تدروجي ئلل الترمذى في 
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و  ي ب انفسعم في الشأ ب الشد ية ... في  أ ب ااخذ  العطراء   الييرع 

 الشرررراء   التعامرررل  التحا،رررب   ال رررحية  الجررر اب   ال وشررر و ب أنفسرررعم 

ا ،ررجع  ال ورر ل ا ،ررجمي بمعررابك وز يررة  ئنمررا وشرر و ب أنفسررعم بمعركررة 

  يذا ما وغي ي أب وعرفي المسوم ب في س رنا.

من أبال أب ور ب من سيال الرحمن  فويدع يذ  المعابك التي وفتعوعرا الغرا  

 بع عم مع بع .

أي ب من أب وتعابك سويعا الغا   ئنعا ال تزب سغد هللا وغراأل  -  هللا - الدنيا

 سويعا الغا .بع ضة   الغفن أي ب من أب وتقاتل 

لمررارا وغت ررر الغررا  انفسررعم؟ مررن أنرر  أوعررا ا نسرراب؟ أوعررا الترررات الررذى 

 ومشي سول الترات  و ير ئلل الترات.

ال ت  ررب لغفسررن  لرررن ا، ررب لربررن  ال ت  ررب لرردنياك  لرررن ا، ررب 

 لدوغن.

فأون مغا من و  ي ب لربعم؟  أون مغا من و  ري ب لردوغعم؟  أورن مغرا مرن 

م  خرر انعم؟ أوررن اارلررة سوررل المررأمغين  ااسررز  سوررل وتغررازل ب سررن حقرر  ع

 الرافرون؟

ٱلَّوذ  َ َ}أب وفعغا في لوغغا   أب وجعوغرا مرن سيرال الررحمن  سز  ولنسأه هللا 

لكوما َ َهكوۡ َككو  ََ ئ و
ٓ لََٰ ََوككو  كَۖ ُك كَٱ َّ َٱلَّذ  َ ََهو َىَٰ ََ ئ 

ٓ لََٰ َككو  َّۡ تكمَنَكَۡحَسنَ كۥٓم تكمَنَٱۡلقَۡمَلَفَيَ  ََ َ َۡس َل  و  {ٱۡۡلَۡلََٰۡ

 .[18: ]الزمر

أ  ه   لي يذا  ا،رت فر هللا لري  لررم  فا،رت فر   ئنري ير  ال فر ب الررحيم  

  الس   وستجب لرم.
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 الدطية الثانية: 

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

 من معابك ا ،جع الي ع: معركة المسومين في أف انستاب.

ر أب تدر ض معرابك  رتل: معرابك  دب هللا امتغا ا ،جمية في يذا الع 

مع اليع لوة العالميرة   معرابك مرع ال روييية ال ربيرة  الشرر ية   معرابك مرع 

 الشي سية الد لية  معابك في كل مراب.

 مررن أسلررم يررذ  المعررابك: معركررة ئخ انغررا فرري أف انسررتاب  معررركتعم مررع 

  سررز  وررلالشرري سية الحمررراء  مررع ا لحررال ااحمررر  الررذى وغرررر  ورر ل هللا 

 وغرررر ا خررر    وغرررر الغيرر ات  الر،رراالت   وغرررر القرريم ااخج يررة   وغرررر 

 ا ،جع خااة.

ا لحال الشي سي وحابت االواب وميعًرا   لرغري ودرص ا ،رجع بمزورد مرن 

 الحرت  الغقمة لعدا ات تابودية.

يرررذا ا لحرررال الشررري سي ااحمرررر لرررم ورترررد بالتسرررول ئلرررل برررجل المسرررومين  

خل سررن يرورر  الت ررويل المابكسرري  ال ررز  الفررررى  الررذى  ،ز يررا مررن الرردا

اارررطال ضرررحاوا  مرررن أبغررراء المسرررومين الرررذون وعوررر ا لورررغعم   وعوررر ا حقيقرررة 

 ب،التعم.

لرررم ورفررري يرررذا حترررل أبال أب و رررز  المسرررومين بالسرررجأل   بررردأ يغررراك فررري 

أف انستاب   أ  ه لرم: ئب أف انستاب تمثل خل الدفاع بالغسية لومسرومين وميعًرا  

 ل  أنعاب يذا الدل ،يزحف ب سول ما بعديا  وعدل ب يذ  اليجل كوعا.



 32 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

 لررذلن فرر ب المجايرردون فرري أف انسررتاب ال ورردافع ب سررن أبض ا ،ررجع فرري 

أف انسررتاب فقررل   لرررغعم ورردافع ب سررن  رررو ا ،ررجع   سررن  رررو اامررة 

ا ،جمية كوعا  ودافع ب سن كرامة يذا الدون   يم وقراتو ب  لرين لعرم ن رير 

 .سز  ولئال هللا 

لقررد برردأ ا معررابكعم بمررا مععررم مررن مرراه  ويررل  ،ررجأل ضررئيل ... بيغررد يات 

 دومة  ثم بدأ ا وأخذ ب أ،وحتعم مرن أسردا عم  ،غرا م و غم نعرا  فرانر  سغرديم 

 بعد رلن لبابات  ،يريا.

يررأالء وحترراو ب ئلررل العرر ب ... ئلررل أب نعيررغعم بمررا نقرردب سويرري  ئرا كرران ا 

ج أ ررل مررن أب نجرر ل بشرريء مررن المرراه   هللا تعررالل وقرر ه: وجرر ل ب بالرردع  فرر

فَافَ } خ  واَ  ل  كۡ ََوكَمفكس  كۡ َٱمف ٱك ب أَۡمَمَٰ ُ  كواَ  ََوَجَٰ َٱ َّ َاََوا قَاا   َ [41: ]الت بة {ف  ََسۡ ي
   ردع (19)

الجعال باام اه سول الجعال باانفن  اني ال وعال ئال بماه   كما  راه تعرالل: 

...{ََ ووۡ ََخۡيووٱ  م  وومنََََ كووَمعَََّوَموواَتكنف قكووماَ  ََ}  [272: ]اليقررر  {إ لَووۡي كۡ ََوكَموو كۡ ََاَتكۡظتَلك َٱ َّ إ نَّ

ََ ُك كَٱۡلَ نَُّ َلَ ُك َب أَنَّ لَ ُكۡ ََوكَۡمَمَٰ ن يَ َكَمفكَس ۡؤم  َ َٱۡللك َم   .[111: ]الت بة ...{َٱۡك ََٱىَٰ

 ير  باز عرا  ثرم أسطرل  من ف ل هللا أني ا ترى أنفًسا ي  خالقعا   أم ااًل 

 الثمن ،اليًا: وغة سرضعا السم ات  اابض.

جاهووو واَاللشوووٱمي َبوووأممال  َ» وقررر ه الغيررري سويررري ال رررج   السرررجع: 

 .(20)«وكمفس  َوكلسن   

                                        

ل  ك َۡ}َ:  تتمتعا (19)
 .َلَّ كۡ َإ نَمكن كۡ َتَۡتتَلكمَن{َخۡيٱَ َذََٰ

  بضرري هللا سغرريب ا  أحمررد   أبرر  لا ل   الغسررا ي   ابررن حيرراب   الحرراكم  سررن أنررن  (20)

 راه الحراكم :  راه المغرا ى  (1/143« )الجامع ال  ير» بمز لي السي يي بال حة في 

ئ،ررغال : لا لابرري  بعررد سررز   «الرورراض»سوررل  ررري مسرروم   أ ررر  الررذييي    رراه فرري 
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َال ُا َبُذ َالثلث:َ

الجعررال بررالغفن   الجعررال بالمرراه   الجعررال بالوسرراب   فرري س رررنا بررالقوم 

 جعال.أوً ا  كل يذ  اال اب من ال

موو َجُووَُ»: «ال ررحيحين»فيمررا ورراء فرري  -  وقرر ه سويرري ال ررج   السررجع

ياَ ًوواَفوو َسووۡيََهللاَفقوو َيووُا َوموو َختوو َياَ ًوواَفوو َكهتوو َبخيووٱَفقوو َ

م َما َول َ وَُولو َ  و ثَبو َمفسو  َموا َلتو َكوتَُۡمو َ»  (21)«يُا

   لرررن ئرا لررم تسررتطع أب ت ررز    لررم تررت  لررن الفراررة لت ررز   (22)«النفوواأ

أب ت ز  ب  ب  أخرى: أب تجعز ،ازوًا فري ،رييل هللا  أ  تسرايم فري  تستطيع

 تجعيز   أ  تدود أيوي بدير.

 موي ب  ما تا ألد  عيد في أف انستاب!!

 اب يأالء من وقاتو ب؟!

ئنعم وقاتو ب الق   الثانية في العالم  ئنعم وقا م ب ئحردى الرد لتين العلميرين 

بأ،وحتي  خيراتري  مرا سغرد    «حال الس فيتياالت»في يذا العالم  ئنعم وقا م ب 

 يرر  ال ويررالي أب و ررربعم بالقغابررل العغق لوررة   القغابررل الغابررالم   برررل ،ررجأل 

 محرع ل ليًا  اني ال وداو هللا  ال وستحي من الغا .

 لعذا كاب سويغا  اوب نح  ئخ اتغا يأالء: أب نمد لعم ورد العر ب  أب نرر ب 

                                                                                             

 (.3578)( بر م 3/344« )في  القدور» .احي 

اليدررابى   مسرروم   أبرر  لا ل   الترمررذى   الغسررا ي  سررن زوررد بررن خالررد الجعغرري ب ا   (21)

 .(666)بر م  (1/373) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب». بضي هللا سغي

المغتقرل مرن كترات » .سغري بضري هللاب ا  مسوم   أب  لا ل   الغسا ي  سن أبي يرور   (22)

 (.757)( بر م 1/409« )التر،يب  الترييب
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 أم الغررا حتررل وغ ررريم هللا   ن ررريم ن ررر لغررا ...  باءيررم بقو بغررا  ألسررغتغا 

  ليلررل ااراب «ال ئلرري ئال هللا محمررد ب،رر ه هللا»ن ررر لإل،ررجع ... ن ررر لرر  

مرتفعًا في تون اليجل التي فتح  مغذ سعد ال رحابة  لتلرل المئذنرة تر،رل: هللا 

 أكير هللا أكير  حي سول ال ج   حي سول الفجأل.

    الجيراه  الرثوم و طريعم سرن وميرغعم  سرن يأالء الرذون وقفر ب سورل ب

 مالعم   وعيش ب برسر  من الديز  أ  حيات من التمر  أ  كرأ  مرن الشراى  

 ال وطوي ب فدًرا  ال وطوي ب بعرًوا  ئنما ورود ب القويل  اا ل من القويل.

كما  اه سيد بت الر،ر ه ،رياو ب رين اتحرال المجايردون فري  - ئب لعأالء

 ا سويغا.حقً  - أف انستاب

 الفع ا ما ا،رتطعتم  فالقويرل سورل القويرل كثيرر   - أوعا ا خ   - فج ل ا لعم

وو ََكووۡ تَ َ}... ا يَ {َوَمووآَكَمفَۡقوو ك َم    َ
َٱلووٱََّٰ ََوهكووَمََخۡيووٱك ووَمَ كۡخت فكوو كۖۥَ ُك َوَموواََ}...  [39: ]،رريأ َفَ

َإ نََّ ََۖ ٱ َّ واَ  ََوٱۡسو َۡوف ٱك ام اََوكَۡلَظوَ َكَۡجوٱ  هكوَمََخۡيوٱ   َ ن ََٱ َّ ل  َتَ   كو َك ۡ ََخۡيٱ  َمفكس  ك َم   ۡل  ماَ  مك َتكقَ   

ي َك ح  َرَّ َََيفكمر   .[20: ]المزمل {ٱ َّ

أب وتقيرل مغرا   أب وقيوغرا   أب و فرر لغرا مرا م رل   أب  سز  ولنسأه هللا 

 قي.و و  لغا ما ب

الوعررم ان ررر أمررة ا ،ررجع  الوعررم ابحررم أمررة ا ،ررجع  الوعررم ان رررنا سوررل 

أسررردا ن أسرررداء ا ،رررجع  الوعرررم ان ررررنا سورررل اليعررر ل  الوعرررم ان ررررنا سورررل 

الشرري سيين  الوعررم ان رررنا سوررل ال ررويييين المسررتعمرون  الوعررم ان رررنا سوررل 

وعرم ئنرا نجعوعرم فري الرفر  الموحدون  الوعم ان رنا سول أسدا ن أسداء الردون  ال

 نح بيم  نع ر بن من  ر بيم.
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...{ََ وۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَوۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و َربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَاََوإ ۡسَٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ 

ف ٱ   ََ  .[147]آه سمراب:  {ٱۡلَ َٰ

 ال الوعم سول سيردك  ب،ر لن محمرد   سورل آلري  ارحيي   مرن تريععم 

َ} حسرراب ب َإ نَّ َلتَۡيوو   َرووتَماَ  وواَٱلَّووذ  َ ََتاَمنكووماَ  َُ ٓأَ َ ََٰ َ ئ َ  َوو كۥَ كَصووتَمَنََلتَوو َٱلنَّۡ وو   م
ٓ َََوَمتََٰ ٱ َّ

تَۡست يًلا ماَ   .[56: ]ااحزات {َوَست  لك

  أ م ال ج .

* * * 
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 افات سيال الرحمن

  ياع الويل -3

 الدطية اا لل:

 ب: أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم 

الزلغررا نعرريش مررع سيررال الرررحمن  مررع يررذ  الو حررة القرآنيررة الترري ب،ررمعا هللا 

لعيال   لي  ب فيعا نم رًوا لغا من الغمرارج الراضرية المرضرية سغرد هللا  تعالل 

َٱلَّوذ  َ َ َۡلشكومَنَ: سرز  ورل  وقر ه هللا تعرالل  ۡحَلَٰ   ٱلوٱَّ َۡوا َك و}َول  ََهۡمم   ِ اََلتَو َٱۡۡلَۡر

اَ ل  َستََٰ تكمَنَاَالكماَ   ُ ُك كَٱۡلَ َٰ َََۡ ۡ َسكو َّ َ 63ََوإ ذَاََخا  ُ وَٱب   وا{َوٱلَّذ  َ َ َۡ ي كمَنَل  ل  : ]الفر راب اََوا يََٰ

63  64]. 

ال الفدرر  ال  «الت اضرع»حدثغا هللا تعرالل سرن حرالعم فري أنفسرعم   حرالعم 

ََهۡممَ } َۡلشكمَنَالريرواء:   ِ  .ا{َلتَ َٱۡۡلَۡر

حالعم مع الغا    يي حالعم مرن ال وشر ل نفسري بالسرفعاء   ال   حدثغا سن

ا{ودايب الجايوين ئال ،جًما:  ل  َستََٰ تكمَنَاَالكماَ   ُ َٱۡلَ َٰ ُك ك َََۡ  .}َوإ ذَاََخا

 ي  يغا وحدثغا سن حالعم مع ببعم   تتجول حالعم يذ  فري ورغ  الويرل  ئرا 

كراب لعرم حراه مرع هللا:  أبخل الويل ،د لي  ئرا أ ى الغا  ئلل فر عم  لحفعم 

ۡ َسك َّ َ }  ُ ا{ َۡ ي كمَنَل َٱب   ل     الدوي ب يجع   الغرا  فري ،فجتعرم نرا م ب  أ  اََوا يََٰ

ۡ َسكو َّ َ }في ،عريم ماوغ ب  أ  فري مجر نعم ،راير ب ... يغراك   ُ وَٱب   اَ َۡ ي كومَنَل 

ا{ ل   .َوا يََٰ

لسرج ل  القيراع ئنعم في ليوعم بين ،ج ل   يراع   يرذ  أهعرر حراه ال رج : ا
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 .(23)«وهمَساج  َفأمثٱواَال لاتَلَُوجََكاٱبَماَ  منَالتۡ َم َرب »

  يررذ  تعررالل  اررف ا بالسررج ل حيرر  و ررع ب ويعرراتعم سوررل اابض هلل 

الجيا  التري سور   ابتفعر  فرج تغحغري لمدور ق  ئنمرا تغحغري هلل سعرع  باكعرة 

 .سز  ول،اود   خا ية خا فة  يامعة في بحمة هللا 

ۡ َسكو َّ َ }  ُ وَٱب   وا{ َۡ ي كمَنَل  ل  : فعرم برين ،رج ل   يراع  وق مر ب وتور ب كترات اََوا يََٰ

 هللا  وقرأ ب كجع هللا  وسأل ني الرحمة   وستعيذ ب بي من الغاب.

ئنعم وفعو ب رلن لين يويًا لمرضا  أحد   ال ابت اء محمد  أ   عر    ئنمرا 

ۡ {}وفعو ب رلن هلل:   ُ  . َۡ ي كمَنَل َٱب  

ئنعم وييت ب هلل  ويت  ب  وعري  ورور ب بحمتري   ودراف ب سذابري   اردق 

وۡ َهكومََ}هللا العليم حيغمرا  ارد أمثراه يرأالء فقراه:  اََكَمَّ ََسواج     َ ََتامَوآَتَٱلَّۡيو ٌَ ن و
اََٰ

و َ َۡسو َم  َٱلَّوذ  َ َ َۡتتَلك َۡ ََهو َۡ َاكو َرۡحَلوَََُرب  و  م  وماَ  وَٱةَََو َۡٱجك َٱۡۡلٓخ  اَ َۡ ذَرك مَنََوٱلَّوذ  َ ََاََواَآئ ل 

[9: ]الزمر ...{َ َۡتتَلكمن
  يرذا ير  العورم  العورم بمرا أسرد  هللا لعيرال  ال رالحين (24)

 في ا خر  من نعيم   ما أسد  لآلخرون من سذات أليم.

كرراب لرريع  السررود ،ررجع  خررالع «: وحررذب ا خررر   ورورر  بحمررة ببرري»

 يامرن بالويرل ورأثر سورل  ئب: «،ريد »سغديم  فراب وق ع الويرل  فقراه لري مر ال  

 سمون في الغعاب.

 رراه:  مررارا أسمررل؟ ئنرري ئرا تررذكرت الجغررة يرراه  رر  ي   ئرا تررذكرت الغرراب 

                                        

المغتقرل مرن » .بضري هللا سغريب  لا ل   الغسا ي  من حدو  أبي يرورر  أب ا  مسوم    (23)

 (.923  193)الحدوثاب « كتات التر،يب  الترييب

ََ }:  تتمتعا (24) ٱۡۡلَۡلََٰۡ لكماَ  َككو   .{إ مََّلاَ َ َذَمَّٱك
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 ياه خ في  فريد لي أب أناع بين خ و وزسجغي    ق وقوقغي؟!

و}يأالء يرم الرذون  وۡ ََخۡمف  ُك ٱَ  َوۡ لكمَنََربَّ َٱۡلَلَضواج  ُكۡ ََلو   ومبك
نك َجك واَتَ ََ وافَ َٰ َََلت  اََو

ُكۡ َوََ ۡاوونََٰ ََ وواََر لَّ   ب،ررم أب الم ررجع يغرريء  الفرررا  لررين  [16: ]السررجد  { كنف قكوومنََم 

 ف نعم ودس ب رلن كوي هلل.

أنري  ارول هللا سويري  ،رومسن ابن مسرع ل سرن الغيري  (25)ب ى ا ماع أحمد

رجََاارَل َوَائو َول افو َمو َبوي َ:َل ََربناَتتال َم َرجتي » اه: 

كمظوٱواَإلو َلۡو  َاوارَلو َ:َهللاَجوََولولَكهت َوحۡ َإل َرلت  َفيقمل

فٱاك َووَائ َم َبي َحۡ َوكهت َإل َرلت َريَُۡفيلواَلنو   َوكوفقَُ

ملاَلن  .َورجََيُاَف َسۡيََهللا َوامُُ َكر اب  َولت َمواَلتيو َفو َ

كمظوٱواَ:َاامُُا  َوماَل َف َالٱجمع َفٱجٱَح  َ ُٱ  َ م  َفيقملَهللا

 . «ن  َوكفقَُملاَلن   َح  َ ُٱ  َ م إل َلۡ  َرجٱ َرجاتَفيلاَل

الدرر و  الطمررع  أ  الر،يررة  الشررفقة  الر،يررة فيمررا سغررد هللا مررن المث بررة  

 الشفقة مما سغد  من العق بة  ير  الرذى وعوري وتررك الفررا  الورين  الم رجع 

 .سز  ولالطيب ئلل هللا 

لري الرول ا خرر: الرذى ،رزا هلل   حيغمرا بأى أارحابي انعزمر ا   سورم مرا 

في الرو ع  مرا سويري مرن الفرراب  بورع   اترل حترل أيرور  لمري  وعجرب هللا 

 مغي  ويايي بي مج رتي.

كجيمررا مجايررد  كجيمررا مرابررد  يررذا وايررد الررغفن حتررل أيررراق لمرري فرري 

                                        

 .   حسرن العيثمري ئ،رغال «ارحيحي» الطيراني  ابن حيراب فري  وً ا أب  وعول ب ا  أ (25)

 (.323)(  الحدو  1/221« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»
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 مرضا  هللا   يذا كابد الويل   اع ورضي هللا سعع.

َٱۡللك َّق يَ َف  َجََ}هللا تعالل  اد المتقين بق لي:  َإ نَّ ََولكيكمن   َ
ذ  َ ََموا15ََٓنََّٰ َتاخ 

ن يَ َ ۡ س  َمك ََ ل 
َََذََٰ ۡۡ اَ ُكۡ ََمامكماَ  َإ مَّ ۡ م ُك ُكۡ ََربَ َ تكومَن16َََتاتَىَٰ ُۡ ََمواَ َ  َ وَ َٱلَّۡيو َم   اَت يل  17ََمامكماَ 

وَن{ َهكۡ َ َۡس َۡوف ٱك    ل  يج سعم    ل  ن معم بالويرل  [18 - 15: ]الرذابوات َوب حۡۡلَۡسَ ار 

خررر الويررل وسررت فر ب  وشررعر ب بالتق ررير ب،ررم  يررامعم  مرابرردتعم لويررل  فرري آ

 ي لرري   بررأنعم مفريرر ب فرري وغررب هللا  مق ررر ب فرري حرر  هللا  فيطويرر ب 

 .سز  ولالم فر  من هللا 

كاب بع  السود وق ع من الويل حتل ئرا واء السحر  راه: ورا بت ئب مثوري 

 من الغاب. وستحي أب وسألن الجغة  فأ،ألن برحمتن أب تجيرني

 ورى أني لين أيًج اب وطوب الجغة  فحسيي أب وسأه الغجا  من الغاب!

الدر و ممرا سغرد هللا  الطمرع  - يأالء يرم الرذون حردا بعرم الدر و  الطمرع

 ئلل أب و ف ا أ دامعم هلل باكعين ،اودون  وغاو ني  ا وين:  - فيما سغد هللا

،ررررعر العيرررر ب ل يررررر  وعررررن 

 بايررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل

 

 ك ضرررا ع! بررررا ين ل يرررر فقرررد

بحمري ت فل ،يد ال ر فية فري س رر     ريخ المرربين الرر حيين: الجغيرد  

  فررررآ  بعررر  أارررحابي فررري المغررراع  فسرررألي سرررن حالررري  فقررراه لررري: رييررر  هللا 

ا  ابات   ياحر  العيرابات   ضراس  العور ع   فغير  الر،ر ع   لرم وغفعغرا 

 ئال بكيعات كغا نق ع بعا في و و الويل!

 اررد الشرراسر ابررن الر مرري يررأالء القرر اع  المسررت فرون باا،ررحاب فرري 

   يد  لي  افًا ميدًسا حيغما  اه: 

 تتجررررررررافل وغرررررررر بعم

 

 سن  يلء الم راوع
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 كوعررررررم بررررررين خررررررا د

 

 مسررررررررتجير  يررررررررامع

 تركررررر ا لرررررذ  الرررررررى 

 

 لوعيرررررررر ب الع اوررررررررع

  بسررر ا أنجرررم الررردول 

 

 يالعًررررررا بعررررررد يررررررالع

 لرررررر  ترررررررايم ئرا يررررررم 

 

 باااررررررابعخطررررررر ا 

 را يرررررررررم ترررررررررأ ي ائ  

 

 سغرررررد مرررررر القررررر ابع

  ئرا با رررررر ا الثررررررى 

 

 برررررالدو ل ال ررررر ابع

  ا،ررررررتعو  سيرررررر نعم 

 

 فا  رررررررات المررررررردامع

  لسررررر ا: ورررررا مويرغرررررا 

 

 ورررررا وميرررررل ال رررررغا ع

 اسرررررد سغرررررا رن بغرررررا 

 

 لو وررررررر   الد ا رررررررع

 اسرررررد سغرررررا رن بغرررررا 

 

 لوعيررررررررر ب الرررررررررد امع

 ئب لرررررم وررررررن - أنررررر  

 

 خيرر  رافع - لغا  رافع

 فرررررررررررأويي ا ئوابرررررررررررة 

 

 لرررم تقرررع فررري المسرررامع

 لررررين مررررا ت ررررغع ني 

 

 أ ليرررررررررا ي ب رررررررررا ع

 تررررراور ني بطررررراستي 

 

 تربحرر ا فرري الي ررا ع

  ابرررذل ا لررري نف ،ررررم 

 

 !(26)ئنعررا فرري  لا عرري

يررأالء يررم  رر اع الويررل تتجررافل وغرر بعم سررن الم رراوع   الويررل لوغررا  فيرري  

 أح اه  مغازه: 

يغاك من وق ي الويل في ياسة هللا   يغراك آخرر ب وق ر ني فري نر ع ئلرل 

ال ياأل   يغاك من وسعر ب الويل   لرن فيم وسعر ب الجف ب؟  في أى حراه 

                                        

 (  ييعة لاب الرتب الم روة.1483  4/1482) لو اب ابن الر مي (26)
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 وعيش ب؟

ئب يغراك مررن وسرعر فرري الوعر   المجرر ب  يغراك مررن وسرعر فرري لعر   سيرر  

 ي اللعر.حتل  رت الفجر  ف را  رت الفجر ناع   لم وقم ئال في ال حل أ  ف

يغاك من ويي  ليوي ليًج أحمر في  رع ات  مغرررات  وعرب مرن الشرع ات  

  وقابو المغررات  ال ودشل خالقًا   ال وستحي من مدو ق.

 يغاك من وق ي الويل في ئوراع  ويي  المراود  الشر ب  اارى لوغا .

  يغاك من ال يم لي ئال ااكل  الشرت  الغ ع  فغعاب   رات  يعاع   ليوري

 ب  ل  مغاع  سول نح  ما  اه القا ل: 

 ئنمرررررا الررررردنيا يعررررراع

 

   رررررررررررات  مغرررررررررراع

 فرررررررر را فاتررررررررن يررررررررذا 

 

 فعورررل الررردنيا السرررجع!

 َۡ ي كوومَنَ}يررذ  أنرر اع مررن الويررل ااررغاو مررن الغررا    أمررا ليررل يررأالء: فعررم  

ۡ َسك َّ َ   ُ ا{ل َٱب   ل   .اََوا يََٰ

وقر ع مرن »:  - سا شرةكمرا  ارفتي  - ارول هللا سويري  ،رومكاب ب،ر ه هللا 

حتررل تترر بع »أى: تتشررق    فرري بعرر  الر اوررات: « الويررل حتررل تتفطررر  رردما 

فقال  لي: لم ت غع يذا   د ،فر لن ما تقدع مرن رنيرن  مرا ترأخر؟  راه: «  دما 

 .(27)«كفلَكحََكنَكممنَلۡ ًاَك مًرا»

لخرل سويعرا و ًمررا سييرد بررن سميرر  سطراء بررن أبري ببرراأل فسرأاليا: أخيرررون 

                                        

التر،يررب المغتقررل مررن كتررات » .ابضرري هللا سغعررب ا  اليدررابى   مسرروم  سررن سا شررة  (27)

 (.312)( بر م 1/218« ) الترييب
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؟ فسرت   ثم  ال : لمرا اول هللا سويي  ،ومب  يء بأوتي من ب، ه هللا بأسج

   ور :  هللا «لائشُ َذر ن َكتتۡو َالتيتوَُلٱبو َ ا»كاب ليوة من الويالي  اه: 

ئني أحب  ربن   أحب ما وسرك   ال : فقاع فتطعر  ثم  اع و وي   ال : فورم 

ارول هللا سويري ويرري وزه ويري حتل بل حجر    ال :  كاب والًسرا  فورم ورزه 

حتررل بررل لحيترري   الرر : ثررم برررل حتررل بررل اابض  فجرراء بررجه وأرنرري   ،رروم

بال ج   فوما بآ  ويري  اه: وا ب، ه هللا   تيري   د ،فر هللا لن ما تقردع مرن 

َالتيتوَُ  وُ َ»رنين  ما تأخر؟  اه:  كفلَكممنَلۡ ًاَكو مًرايَلقو َمُلوََلتو  

َف  َ:َو ََلل َاٱكهاَول َ  ف ٱَفيُا {}إ نَّ  ِ ََوٱۡۡلَۡر َمَٰ   َا ورة كوعرا -ََخۡت  َٱلسَّوَلَٰ

 .(28)«[ ما بعديا 190]آه سمراب: َ-

    يرذا كاب أاحابي.اول هللا سويي  ،وميرذا كاب ليوي 

كان ا وشرمر ب سرن ،راسديم  كران ا وحرا ل ب أب وق مر ا الويرل كوري   كراب 

مغعم من ال ورتفي بقياع ن د الويل أ  ثوثيي   ورود أب وقر ع الويرل كوري   الغيري 

وحررا ه أب ورررليم ئلررل االستررداه حتررل وررد م ا سويرري  فرر   اررول هللا سويرري  ،رروم

 . (29)«كحََاۡلللالَإل َهللاَتتال َك ومُاَوإنَاَ»

نرر  أ رر ا عم ساليررة  كانرر  يممعررم بفيعررة  فوررم ور نرر ا وقت ررر ب سوررل كا

                                        

   نسريي ابرن بضري هللا سغريمرن حردو  سييرد برن سميرر  «احيحي»في  ب ا  ابن حياب (28)

كثير في تفسير  أوً ا ئلل أبري حرتم  ابرن مرل وري  ابرن أبري الردنيا   ير  سغرد مسروم مرن 

فري  ب اوة سر   سن سا شة مقت ًرا سول وزء مرن آخرر الحردو    انلرر نرص الحردو 

 (.810)( بر م 429 - 1/428): لوقرضا ى« المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»

: (  راه المغرا ى1/11« )الجامع ال ر ير»ا بضي هللا سغعمتف  سويي من حدو  سا شة  (29)

 هللا أسوررم  «كحووََاۡلللووالَإلوو َهللاَموواَ او َلتيوو َروواحۡ َوإنَاووَ»:  ب ا  أحمررد بوفررظ

 (.197بر م  166 - 1/165« )في  القدور»
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الفررررا    برررل كررران ا وحيررر ب أب وتغفوررر ا  أب وسرررتزود ا   أب ورثرررر ا مرررن 

   يرذا كاب ،ود يذ  اامة.سز  ولبايديم سغد هللا 

وابورة كانر  سغرد  لقر ع  فومرا  - مرن فقعراء السرود - باع الحسن برن ارال 

ويل  ام  تغرالى فريعم: ال رج  ... ال رج   فقرال ا لعرا: كاب الثو  ااخير من ال

أأارريحغا؟ أيوررع الفجررر؟  الرر  لعررم:  مررا ت ررو ب ئال الفجررر؟!  ررال ا: بوررل مررا 

ن وي ئال المرت بة  فروع  ئلل ،يديا اا ه   ال  لي: بعتغري لقر ع لرين لعرم 

 حظ من الويل  باهلل سوين ئال بللتغي!

ا ر  ئمراء   بورااًل  نسراء  كران ا وق مر ب يرذا كان ا  أحراًبا  سييدًا  حر

 الويل كوي.

سول   ع فقاه بع عم  أ اب ئليري:  -  كاب وق ع بع  الويل - مر أب  حغيفة

يررذا ي الروررل الررذى وحيرري الويررل كورري  فقرراه:  هللا ئنرري ا،ررتحي مررن هللا أب 

 أ اد بما ال أفعل  فراب بعد رلن وحيي الويل كوي.

مغي   يذا ي  اا ف  لوسغة  اابفر  لويردب.  راه  كاب مغعم من وق ع وزًءا 

كحووََالصوولةَإلوو َهللاَروولةَ او  َوكحووََ»: اررول هللا سويرري  ،ررومالغيرري 

الصوويا َإلوو َهللاَروويا َ او  َمووانَ نووا َمصوو َالتيووَ َو قووم َاتثوو  َو نووا َ

 .(30)«...س س َ

 أى وغاع الجزء ااخير من الويل حتل وق ع بغشاي.

                                        

ب ا  اليدابى   مسوم   أب  لا ل   الغسرا ي   ابرن ماوري  سرن سيرد هللا برن سمرر  برن  (30)

(   تتمرررة 313)( برررر م 1/218« )المغتقرررل مرررن كترررات التر،يرررب  الترييرررب» .العررراص

 .«و صم َ مًما َو فطٱَ مًما»: الحدو 
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كفضوََالصولةَ»فران ا حرو ين سول و و الويل  كما وراء فري الحردو : 

.   رد  بل أب هللا سعرع وغرزه ئلرل (31)«بت َالل  مبَُالصلةَف َجومعَالتيوَ

سيررال   وتجورررل سوررريعم فررري الثوررر  ااخيررر مرررن الويرررل  وغرررالوعم: يرررل مرررن لاع 

 فأ،تجيب لي؟ يل من مست فر فأ،فر لي؟ يل من ،ا ل فيعطي ،رأالي؟ يرل مرن

 .(32)كذا يل من كذا حتل وطوع الفجر

كاٱبَماَ  منَالٱبَم َالتۡو َ»ئنعا ،اسات اا،حاب ... ،اسات التجوي: 

فوو َجوومعَالتيووََاآلخووٱ َفووإنَاسوو طتََكنَت وومنَملوو َ ووذمٱَهللاَفوو َتتووََ

 .(33)«السالَُف  

 من لم وستطع أب ور ب لي حظ مرن الويرل  ال ن رد  ال ثور    ال ،رد   

                                        

   الطيرانري فري «مسرغد »   الر وراني فري بضري هللا سغريب ا  مسوم سرن أبري يرورر   (31)

  يم الطيراني في سرز   : (  اه المغا ى1/50« )الجامع ال  ير»سن وغدت  «الريير»

وكفضوََالصويا َبتو َ»:  تتمرة الحردو   (1274)( برر م 42 - 2/41« )في  القردور»لي 

 .«كُٱَرمضانَكُٱَهللاَالل ٱ 

 نوُلَربنواَموََ»:  اه اول هللا سويي  ،ومأب ب، ه هللا  بضي هللا سغيسن أبي يرور   (32)

م َ و لمم َفأسو  ََلو يَمو َ:َليتَُإل َسلاتَال مياَحي َ ۡق َاتثَالتيََاآلخٱ َفيقمل

ب ا  مالررن  اليدررابى  مسرروم  الترمررذى  « سووألن َفألطيوو  َموو َ سوو وفٱم َفووأيفٱَلوو ي

إلو َالسولاتََتتال َإذاَمض َكطٱَالتيََكوَاتثا َ نُلَهللاَ»:  ،يريم   في ب اوة لمسوم

 وفوٱَهََم َسائََفيتط يَهوََمو َ اعَفيسو  ابَلو يَهوََمو َمسو وفٱَ:َيقملال ميا َف

 المررأمن وسرروم : .  رراه الشرريخ القرضررا ى معوقًررا سوررل الحرردو «لوو يَح وو َ نف ووٱَالصووۡ 

ب حة الحردو   ور  ن بم رم ني   ال ودر ض فري كغعري   وغرز  هللا تعرالل سرن مشرابعة 

 (.924)( بر م 477 - 1/476« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب» .خوقي

حردو  حسرن ارحي  ،رورب   ب ا  ابرن خزومرة فري : ب ا  الترمذى  الوفرظ لري    راه (33)

المغتقررل مررن كتررات » .   الحرراكم  اررححي سوررل  ررري مسرروم   افقرري الررذييي«اررحيحي»

 (.321)( بر م 1/220« )التر،يب  الترييب



 45 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

العشاء فري وماسرة  ال ري  فري وماسرة  فر ب الغيري فويحرص سول أب و وي 

م َرت َالتشواتَفو َجلالوَُف أملواَاوا َمصو َ» اه:  اول هللا سويي  ،وم

 .(34)«التيَ َوم َرت َالصۡ َف َجلالَُف أملاَرت َالتيََمت 

 مررن لررم وفعررل رلررن  مررن كرراب ألنررل مررن يررذ  المغررازه  فويحرررص سوررل 

 ل تشرق سويي الشمن  ي  نا م.ال و ات في أ  اتعا   ال و يع ال ج  حت

ذاََ»بول ناع ليورة حترل أاري    راه:  اول هللا سويي  ،ومركر سغد الغيي 

    اه الحسن: ئب ب لي  هللا لثقيل.(35)«رجََبالَالشيطانَف َكذمي 

  ما أكثر الذون وعو ا من آرانعم ميا ه لوشيطاب!

ميررررون   لقررد فسررد سوررل الغررا  نلرراع حيرراتعم  كرراب الغررا  مررن  يررل وغررام ب

أوعرز  ا سرجع  اافرجع  -  وستيقل ب ميررون  فومرا وراءت ااوعرز  الحدوثرة

التي تسعر الغا  ئلل مرا بعرد ن رد الويرل  أاري  مرن العسرير  -  المسوسجت

 سول الغا  أب وق م ا في ال ياأل الياكر.

وغي رري أب تررر ب ال ررج  يرري المررغلم لحيررا  المسررومين   لم اسيررد وقلررتعم 

تقيو ا ال ررياأل اليرراكر مررن وررد هللا يعرر ًبا  يررل أب تو ثرري أنفررا   نرر معم  ليسرر

 .(36)«التُ َبارََۡلم  َف َب مرها»الع ا   ففي الحدو : 

                                        

بضري هللا ب ا  مالن   مسوم  الوفظ لري   أبر  لا ل   الترمرذى  سرن سثمراب برن سفراب  (34)

 (.203)( بر م 1/174« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب» .سغي

 ب ا  أحمررد ب ،ررغال   ب ا  اليدرابى   مسرروم   الغسررا ي   ابرن ماورري  سررن ابرن مسررع ل (35)

 . زال فري آخرر   ر ه الحسرن  رالسورل ا فر «فو َكذميو »: احي  سن أبي يرورر    راه

 (.331)( بر م 224 - 1/223« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»

ب ا  ااببعررة   حسررغي الترمررذى   اررححي ابررن حيرراب مررن حرردو  ارردر بررن  لاسررة  (36)
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 تقو َالشويطانَ»فيمرا ب ا  اليدرابى:  اول هللا سويري  ،روم بل سن الغيي 

اوولثَلقوو  َ ضووٱبَلتوو َمووَََ-َإذاَهوومَمووا َ-َكحوو م َ(37)لتوو َاافيووَُركس

فارا  َفوإنَاسو يقفَفوذمٱَهللاَتتوال َام توََلقو ة َلتيََليَََم ََ:َلق ة

فإنَتمضأَام تََلق ة َفإنَرت َام تََلق  َمتُا َفأرۡ َمشيًطاََيوََ

الزالر  سقرد الشريطاب سورل  (38)«النف  َوإاَكروۡ َخۡيوثَالونف َمسولن

ف تووماَلقوو َالشوويطانَولوومَ»: اررول هللا سويرري  ،ررومبأ،رري   لررذلن  رراه الغيرري 

 .(39)«بٱمت ي 

 : أال نستسوم لوشيطاب.اول هللا سويي  ،ومد مغا ب، ه هللا يرذا ورو

بضري هللا كمرا  راه ا مراع ال زالري  - ئب الذى وعرين الغرا  سورل  يراع الويرل

أب وتدففرر ا مررن المآكررل  المشررابت    ررد  رراه بعرر  ال ررالحين: ال  - (40)سغرري

 ا.تأكو ا كثيًرا فتشرب ا كثيًرا فتر د ا كثيًرا فتتحسر ا سغد الم ت كثيرً 

سول رلن: أال وجعد ا نساب نفسري بالغعراب فرج وسرتطيع  - أوً ا -  مما وعين

                                                                                             

ئرا بعر  ،رروة أ  ويًشرا بعرثعم  - ارول هللا سويري  ،رومأى الغيري  -  كاب: ال امدى   زال

ويع  في تجابتي في أ ه الغعاب  فأثرى  كثرر فراب  كاب ادر تاوًرا : أ ه الغعاب   اه

 (.171)حدو  : لوسدا ى« المقااد الحسغة»انلر:  مالي 

 مأخر    مغي ،مل آخر بي  الشعر  افية.:  افية الرأى (37)

ب ا  مالررن   اليدررابى   مسرروم   أبرر  لا ل   الغسررا ي  ابررن ماورري   ابررن خزومررة فرري  (38)

 (.307)( بر م 1/216« )غتقل من كتات التر،يب  الترييبالم». «احيحي»

 .«احيحي»يذ  الزوال  أ بليا ابن خزومة في  (39)

   ير  الرترات العا رر «ترتيب اا بال  تف يل ئحياء الويل»في اليات الثاني من كتات  (40)

    بي اختتاع ببع العيالات.«ئحياء سو ع الدون»من 



 47 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

 .(41)القياع بالويل   أب وستعين كذلن سول  ياع الويل بالقيو لة كما  بل في ااثر

لخل الحسن الي رى الس ق ف ود أيوي فري  ر ل  را،ل بردنيايم   سجرب 

 ، ء ف نعم ال وقيو ب. من ل طعم  ل  يم فقاه: ما أهن ليل يأالء ئال ليل

ثم سول ا نسراب بعرد رلرن أب ويتعرد سرن الحرراع   أب وجتغرب الرذن ت   راه 

،ررفياب الثرر بى: حرمرر   يرراع الويررل خمسررة أ ررعر بررذنب أرنيترري   يررل:  مررا راك 

 الذنب؟  اه: بأو  بوًج ويري فقو  في نفسي: يذا مراء ورا ي الغا .

افي  أحرب  يراع الويرل  أسررد   راه بورل لوحسرن: ورا أبررا ،رعيد ئنري أبير  معرر

 يع بى فما بالي ال أ  ع؟  اه: لعل لن رن بًا  يدتن.

  سول ا نساب المسوم الذى ورود أب وتشيي بعأالء: 

 فتشررريع ا ئب لرررم تر نررر ا مرررثوعم

 

 ئب التشرررررريي بالرورررررراه فررررررجأل

سويي أب وتذكر ا خر   وترذكر المر ت  مرا بعرد   كراب بع رعم وقر ه لغفسري  

 ئرا أبال الغ ع: 

 وررررا ي وررررل الر ررررال  ال فررررجت

 

 الحسرررراتتررر ب  كثرررر  الغررر ع 

 ئب فرررري القيررررر ئب نزلرررر  ئليرررري 

 

 لر ررررالًا وطرررر ه بعررررد الممرررررات

سويي أب وترذكر الجغرة  الغراب   راه يرا   : ئب ركرر وعرغم ييرر الغر ع مرن  

                                        

اسووو تينماَبطتوووا َالسوو ٱَلتووو َرووويا َالنُوووار َ»: ببضرري هللا سغعرررسررن ابرررن سيرررا   (41)

ب ا  ابن ماوي   الحاكم  اححي   اليرزاب   الطيرانري فري  «وبالقيتملَُلت َايا َالتيَ

لرري السرري يي بال ررحة  لرررن فيرري زمعررة بررن  مررزب   «الشررعب»   الييعقرري فرري «الرييررر»

برر م  (1/494) لومغرا ى« فري  القردور»اال  ضعيد لدطئي   يمي  ئب كاب ارد  ًا 

 (.330)( بر م 1/119) لوعجو ني« كشد الدفاء( »986)
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 العابدون.أسين 

ارول هللا سويرري سورل ا نسراب أب وحررذب ا خرر   ورورر  بحمرة ببري  وقرر ه 

لتووي  َبقيووا َالتيووََفإموو َ كبَالصووال ي َاووۡت   َواٱبووَُإلوو َرب وو  َ»:  ،رروم

 .(42)«وم فٱةَلتسيئا  َومنُاةَل َاۡلا 

  ياع الويل ويدأ من بعد اج  العشاء ئلل الفجر.

 ئرا لم تررن تسرتطيع أب تقر ع  يرل تستطيع أب ور ب لن حظ في يذا ال     

 الفجر  ف ل بعد العشاء.

ال ما ا،تطع  من بكعتين  ئلل أببع  ئلرل ،ر   ئلرل سشرر  ئلرل اثغترل 

   ف ب آخر اج  الويل مشع ل .(43)سشر  بكعة   اختم بال تر

سورل المسروم أب وسرتفيد مررن الويرل  مرن يرذا ال  رر  الرذى وتجورل هللا ،رريحاني 

 أال و يع حلي مرن الويرل  فر را لرم وررن لري حرظ مرن الويرل   تعالل فيي لعيال   

فرمرا  راه بعر  السرود: ئرا لرم وررن لررن حرظ مرن الويرل  فرج تع ري ببرن فرري 

 الغعاب.

  يذا ألنل المغازه. 

 أ ل ما وطوب مغن أب تألى الفرا  .

                                        

   الحراكم «احيحي»ب ا  الترمذى   ابن أبي الدنيا في كتات التعجد   ابن خزومة في  (42)

المغتقررل مررن كتررات التر،يررب » .اررحي  سوررل  ررري اليدررابى    افقرري الررذييي:   رراه

 (.315)( بر م 219 - 1/218« ) الترييب

اجتتماَ خوٱَرولت  َبالتيوََ»:  اه اول هللا سويي  ،ومسن سيد هللا بن سمر  سن الغيي  (43)

 (.965)( بر م 4/86) لوي  ى«  رأل السغة» .متف  سول احتي «اوتٱًَ
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ۡ َسك َّ َ }بأنعم:  «سيال الرحمن»هللا  اد   ُ ا{ َۡ ي كمَنَل َٱب   ل     لم و رفعم اََوا يََٰ

بأنعم وحافل ب سول الفرا    فعذ  مغزلة ل ب مغزلتعم   يرم أسورل مرن رلرن 

  أبفع. 

 وٱىََ(44)فو َال نوَُيٱفوُ»الجغرة فقراه:  ارول هللا سويري  ،رومركر الغيري 

  فقراه أبر  مالرن اا رعرى: لمرن «ظاهٱهاَم َباَنُا َوباَنُاَم َظاهٱها

كَتوو َالطتووا  َوبووا َاائًلوواَللوو َكَووابَال وول  َو»يرري وررا ب،رر ه هللا؟  رراه: 

 .(45)«والناسَميا 

المدوغرة  ارول هللا سويري  ،روم  اه سيد هللا بن ،جع: أ ه ما  دع ب، ه هللا 

فرغر  فريمن وراء   فومرا تأمور   «أى أ،ررس ا  م ر ا ئليري»انجفل الغا  ئليري 

 وعي   ا،تيغتي  سرف  أب  وعي لين ب وي كذات  فراب أ ه مرا ،رمع  مرن 

ك ُوواَالنوواسَافشووماَالسوول  َوكَتلووماَالطتووا  َوروووتماَ»: كجمرري أب  رراه

 .(46)«اۡلرحا  َورتماَبالتيََوالناسَميا َت ختماَال نَُبسل 

نسأه هللا أب وجعوغا من يأالء  ئني ،رميع  رورب  أ ر ه  ر لي يرذا  ا،رت فر 

 هللا لي  لرم  الس  هللا وستجب لرم. 

                                        

 .المغازه المرف سة:  ال رو  «اإنَف َال نَُيٱفًَ» «كبالمستد»في  (44)

ارحي  سورل  رري مسروم  : ب ،رغال حسرن   الحراكم   راه «الرييرر»ب ا  الطيراني في  (45)

 (.310( بر م )1/217) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب» .  افقي الذييي

 الحرراكم  حرردو  حسررن اررحي    ابررن ماورري  الرردابمي : ب ا  أحمررد   الترمررذى   رراه (46)

 المغتقررل مررن كتررات التر،يررب» .اررحي  سوررل  ررري الشرريدين    افقرري الررذييي:   رراه

 (.309( بر م )1/217) « الترييب
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 الدطية الثانية: 

 أما بعد: 

 قوفَكهتوو َكموو َاسو يقفَمو َالتيووَ َو»:  سويري  ،روماررول هللاوقر ه الغيري 

 .(47)«فصتياَرمت ي  َم ۡاَم َالذامٱ  َهللاَمثيًٱاَوالذامٱا 

رحوو َهللاَرجووًلَاووا َموو َالتيووََفصووت  َوك قووفَامٱكتوو  َفووإنَكبووََ»  رراه: 

مض َف َوجُُاَاللات َورح َهللاَامٱكةَااموََمو َالتيوََفصوت  َوك قظوََ

 .(48)«اللاتَب َمض ََف َوجُ كَوجُا َفإنَ

مرن برات الممازحرة   ير   -  ير  الرر  الدفيرد - ال  ن أب يذا الغ ر  

ئنما ور ب بغراء سورل اتفراق بيغعمرا  فعمرا متفايمراب سورل ياسرة هللا تعرالل   ال 

 وحب أحديما أب وغفرل بالدير ل ب ا خر.

ئنعا اا،ر  المسومة  اا،رر  التري تعريش فري هرجه الررحمن  فري مرضرا  

  وعررين كررل مغعمررا ارراحيي سوررل تقرر ى هللا تعررالل  مرضرراتي   نعررم تعررالل هللا 

الز وة تعين ز وعرا سورل أمرر لوغري   نعرم الرورل وعرين ز وتري سورل ياسرة 

 هللا. 

أون يذا مما نرا  الير ع مرن أ،رر مفرررة ال وررال وعررو أحرديم ا خرر   ئرا 

 ؟تعالل تعابف ا ف نما وتعابف ب سول أ ياء ،ير ما ورضي هللا 

                                        

اررحي  سوررل  ررري الشرريدين  : ب ا  أبر  لا     ابررن ماورري   ابررن حيرراب    رراه الحرراكم (47)

 (.317( بر م )1/219) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب» .  افقي الذييي

ابررن حيرراب فرري   ب ا  أبرر  لا ل   يررذا لفلرري   الغسررا ي   ابررن ماورري   ابررن خزومررة  (48)

المغتقرل مرن » .ارحي  سورل  رري مسروم    افقري الرذييي:    الحاكم   اه«احيحيعما»

 (.316( بر م )1/219) «كتات التر،يب  الترييب
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واَ} َُ َلتَۡي َ واَرةَك ََوٱۡل   اََواكم كَهواَٱلنَّواسك وي كۡ َمَوار  كَمفكَسو كۡ ََوكَۡهت  اكوٓماَ  َُاَٱلَّذ  َ ََتاَمنكماَ  ٓأَ َ ََٰ 

ونََ َََمآَكََمَٱهكۡ ََو َۡفتَتكمَنََماَ كۡؤَمٱك َ َۡتصكمَنَٱ َّ َاَّ َك  َا   َلظ  ئ َ ٌَُي 
ٓ  [6: ]التحروم {َمتََٰ

سة ئوابة  ال و الفعا سيد مسروم وردس  هللا بديرر و ع الجمعة ،ا بل أب في 

 .(49)ئال ا،تجات لي   لعوعا تر ب يذ  الساسة

 الوعم ئنا نسألن العف   العافية في الدون  الدنيا  ا خر .

الوعم ئنا نسألن العف   العافية في لوغغا  لنيانا   أيويغرا  أم الغرا  الوعرم ا،رتر 

بين أودوغا  من خوفغا   سن أومانغا  سرن س باتغا   آمن ب ساتغا   احفلغا من 

 .(50) ما وغا  من ف  غا   نع ر بعلمتن أب ن تاه من تحتغا

 الوعم ا،فر لغا ما م ل   أاو  لغا ما بقل.

 الوعم أسغا سول ركرك   ررك  حسن سيالتن.

ََواََ}... م نَاَٱلَّذ  َ ََسَۡقكممَاَب حۡۡل  َلَٰ   ۡخَمَٰ َل  تَّوذ  َ َََربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاََوۡل   ول   َف  َاكتكمب نَاَي  َۡ تَۡ تَ

                                        

ركر  اول هللا سويي  ،وموشير الشيخ ئلل حدو  أبي يرور  المتف  سويي  أب ب، ه هللا  (49)

لَهللاَكوويئًاَإاَفيوو َسووالَُاَ صووا فُاَلۡوو َمسووت َوهوومَ صووت َ سووأ»: ورر ع الجمعررة فقرراه

بريررة مررن » أ رراب بيررد  وقووعررا   المرررال بالسرراسة يغررا معغايررا الو رر ى  يرر   «كلطووا َإ ووا 

 أ اب بيد  وقووعا  ليساب    تعا   أما تعيين يذ  السراسة فقرد  بل فيري :  لعذا  اه« الزمن

« المعرالزال »انلر فري رلرن:  أحالو  كثير  احيحة  اختود العوماء فيعا اختجفًا كثيًرا 

 - 1/241) وقرضررا ىل« المغتقررل مررن كتررات التر،يررب  الترييررب»   (397 - 1/388)

243.) 

ودسعا حرين ومسري  حرين  اول هللا سويي  ،وم يي من الرومات التي لم ورن ب، ه هللا  (50)

فيمرا ب ا  أبر  لا ل   الغسرا ي   ابرن ماوري   بضري هللا سغريو ي   كمرا ركرر ابرن سمرر 

المغتقرل مرن كترات التر،يرب »وير  الشريخ سورل يرذا الردساء فري كتابري  الحراكم.  انلرر تع

 (.343( بر م )1/228) « الترييب



 52 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

ي ٌَ ح  َرَّ ََرتكوع  ََ َربَّنَآَإ مَّ  .[10: ]الحشر {َتاَمنكماَ 

َ...{َ وۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَوۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و َربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَاََوإ ۡسَٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ 

ف ٱ   ََ  .[147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

ََ} ال الوعم سول سيدك  ب، لن محمد   سول آلري  ارحيي  ،روم:  َٱ َّ إ نَّ

تَۡسووت يًلا ماَ  ََوَسووت  لك َلتَۡيوو   َرووتَماَ  وواَٱلَّووذ  َ ََتاَمنكووماَ  َُ ٓأَ َ ََٰ َ ئ َ  َوو كۥَ كَصووتَمَنََلتَوو َٱلنَّۡ وو   م
ٓ  {َوَمتََٰ

 . [56: ]ااحزات

ةََتَنََۡ}... تَمَٰ َٱلصَّ َإ نَّ
ةََۖ تَمَٰ َٱلصَّ َكَوكَا    ََوٱ َّ كَۡمَۡوٱك   َ َٱ َّ ۡمٱك ََولَوذ  نَ وٱ   ََوٱۡللك َٱۡلفَۡ َشوآت  ََلو   َٰ َُ

 .[45: ]العغري ت { َۡتتَ كََماَتَۡصنَتكمنََ

* * * 
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 افات سيال الرحمن

 الد و من الغاب -4

 الدطية اا لل:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

ربرانيين  الرذى بضرل الزلغا نعيش مع سيال الررحمن  مرع أخرجق يرأالء ال

َٱلَّووذ  َ َ َۡلشكوومَنَهللا سررغعم  بضرر ا سغرري  وقرر ه هللا تعررالل:  ۡحَلَٰ   ٱلووٱَّ َۡووا َك َلتَوو َ}َول 

وو ََهۡمم   ِ اَٱۡۡلَۡر ل  َسووتََٰ تكوومَنَاَووالكماَ   ُ ُك كَٱۡلَ َٰ َََۡ ۡ َسكوو َّ َ 63َاََوإ ذَاََخووا  ُ ووَٱب   اََوٱلَّووذ  َ َ َۡ ي كوومَنَل 

اَ ل  َُاََمواَنََيَٱاًمواَ َقكملكََوٱلَّذ  َ 64َََوا يََٰ ََلوذَابَ َإ نَّ ونََّ َۖ َُ ۡعََلنَّاََلذَاَبََج 65َمَنََربَّنَاَٱۡرٱ 

ۡس َقَٱ َ  َُاََسآَتۡ َمك ا{إ مَّ قَام   .[66 - 63: ]الفر اب اََومك

  اد هللا يأالء العيال: 

ََهۡممَ } َۡلشكمَنَ اد حالعم في أنفسعم بأنعم:   ِ  .ا{َلتَ َٱۡۡلَۡر

ا{  اد حالعم من ،يريم بأنعم:  ل  َستََٰ تكمَنَاَالكماَ   ُ َٱۡلَ َٰ ُك ك َََۡ  .}َوإ ذَاََخا

ۡ َسك َّ َ }  اد حالعم معي ،يحاني فقاه:   ُ ا{َوٱلَّذ  َ َ َۡ ي كمَنَل َٱب   ل   .اََوا يََٰ

حي  و فل ال رافو ب   وغراع الغرا م ب   و طر ب فري ،ريات سمير   يرأالء: 

ۡ َسَك}  ُ ا{ َّ َ  َۡ ي كمَنَل َٱب   ل   .اََوا يََٰ

َ تكمَنَ} ُۡ ََماَ َ  َ َ َٱلَّۡي َم   اَت يل  ون17ََََمامكماَ  َهكوۡ َ َۡسو َۡوف ٱك   17: ]الرذابوات {َوب حۡۡلَۡسَ ار 

18]. 

 ما الذى لفععم ئلل يذا؟ 
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ئني الد و  الطمع  ئني الر،ب  الريب  ئني الد و  الرواء  خ فعم مرن 

 .تجايعم   أب  وعغم كان  ن ب أسيغعم اتذكريم لآلخر   ئنعا كان  لا مً  هللا 

أنعررم ئلررل هللا اررا ر ب  أنعررم معمررا : لررم وغسرر ا   رريتعم الم رريروة اا لررل

سا رر ا فرري يررذ  الرردنيا فرر نعم ميترر ب   أنعررم بعررد المرر ت ميع ثرر ب   أنعررم بعررد 

 االيعرر  محا،رري ب  ف مررا ئلررل وغررة   ئمررا ئلررل نرراب   لعررذا  كانرر  وعررغم لا ًمرر

 .أمامعم

َ}َوٱلَّووذ  َ َلعررذا  اررفعم هللا بق لرري:  َإ نَّ وونََّ َۖ َُ ۡعََلنَّوواََلووذَاَبََج  َقكملكوومَنََربَّنَوواَٱۡرووٱ 

َُاََماَنََيَٱاًموا  ال رراع ير : المرجزع الردا م المقريم  كرل  ريء  [65: ]الفر راب {َلذَابَ

 .(51)وز ه سغن فوين ب راع  ئنما ال راع: ما لزمن  أ اع معن

َُاََسآَتۡ َ} ۡس َقَٱ َ إ مَّ وا{مك قَام  :  أى مقراع أ،ر أ   أى مسرتقر أ ري  مرن وعرغم اََومك

 ... الداب التي أسديا هللا لوع ا   المرذبين من سيال ؟

 وا أوعا الغا : 

اَ}اتقرر ا يررذ  الغرراب  اتقرر ا وعررغم:  ووي كۡ َمَووار  كَمفكَسوو كۡ ََوكَۡهت  اكووٓماَ  وواَٱلَّووذ  َ ََتاَمنكووماَ  َُ ٓأَ َ ََٰ 

َََموووآَكََموووَٱهكۡ َََواكم كَهوواَٱلنَّووواسَك ووومَنَٱ َّ َ َۡتصك َاَّ ووو َا   َك  وووَلظ  ئ َ وووٌَُي 
ٓ ووواََمتََٰ َُ َلتَۡي َ ووواَرةَك َوٱۡل  

ونََ  .[6: ]التحروم {َو َۡفتَتكمَنََماَ كۡؤَمٱك

أ رد مرا  يوري »ل  كاب الم ت نعاوة المطاو لراب اامر ييغًرا   لررن المر ت 

 .  « أي ب ما بعد 

                                        

َُاَ}:    لري تعرالل  الشرر الردا م  العرذات «ال رراع»: «مدتاب ال رحاأل» اه في  (51) ََلوذَابَ إ نَّ

 أى يجًكا  لزاًما لعم.:  اه أب  سييد  {َماَنََيَٱاًما
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يع  حشر   يغاك بعد الحشر م  رد  يغاك بعد الم ت بع    يغاك بعد ال

 يغرراك بعررد الم  ررد حسررات  ميررزاب  اررحد تتطرراور   ال ترردبى أتأخررذيا 

ئلرررل وانرررب : بررراليمين أع بالشرررماه؟  ال تررردبى ئلرررل أورررن وميرررل لسررراب الميرررزاب

الحسغات أ  ئلل وانب السيئات؟ أوثقل ميزانن فتر ب ممرن سيشرتي باضرية؟ أع 

يَوۡ َوََ}ودد  ميزانن فتر ب أم ن يا وة؟  ََمواَه  ََ و 10َََموآَكَۡ َرىَٰ
يَوُكۢ : ]القابسرة {مَواٌرََحام 

10  11]. 

يغاك الم ت  ،ررتي  يغاك القير  ضمتي  يغراك الم  رد  زحمتري  يغراك 

الميزاب  ل  تي  يغاك الحسات  ،رستي  يغراك الررت   ، ريتي   يغراك الجغرة 

 . نعيمعا   يغاك الغاب  لعييعا

   كأنعررا تروررد أب توفحعررم  «وعررغم»سيررال الرررحمن  ضررع ا ن ررب أسيررغعم 

ونََّ {ا لتوتعمعم   لذلن لسا يم: كأنعا تفت  فايً  َُ ۡعََلنَّواََلوذَاَبََج اب   }َربَّنَواَٱۡروٱ 

ال ررراي ف  عررا  مغ رر ت سويعررا  وررا ترررى   كررل الغررا   ابل سويعررا  مرراب  بعررا

أع تدتطفرن الرجليرب  ا،رروعً  اأتغج  أع تسرقل؟ أتسروم أع تعورن؟ أتمرر سويعرا مررً 

 حتل تع ى ئلل وعغم؟

َ ََ ََرب  وو ََموواَنََلتَوو َٰ ََوار  كَهووام وون كۡ َإ اَّ وو}َوإ نَم   اََحۡ ل  ووي   ۡقض  وو َٱلَّووذ  َ َٱتَّقَووماَ اكوو71َاَمَّ  ََّمكنَ   

ث ي َ  َُاَج  يَ َف ي ت ل 
َٱلظََّٰ مَذَرك  .[72  71: ]مروم ا{وَّ

را أ ى ئلررل فرا رري ويررري ئ - ابررن أبرري ميسررر  - كرراب أحررد الشرريات ال ررال 

وا بغي  ئب هللا أحسن ئليرن حرين يرداك : لي  أمي لم تودني  فقال  لي أمي:  وق ه

 لرررن وررا أمررا  ئب هللا أخيرنررا أن غررا  ابل ب سوررل الغ رراب   لررم : ئلررل ا ،ررجع   رراه

 .وديرنا أن غا االب ب سغعا
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 كوغا  ابل سول الغاب  تمرى من وغج   من ال وغج ؟

أب ا خرر  بعيرد  سرن : مشرروة الغرا  كرل الغرا  ...  خر  ئب المشروة أوعا ا

 .تفريريم

 فري م رالحعم القرويرة ... فري ور معم ... يمالغا  ال وفرر ب ئال في حاضر

 سرن فررر  ... في لذاتعم العاووة  أما ال د  ما بعد ال د  فرل ويعد  سرن نفسري ...

سرن خيالري  مرع أب اامرر  رورب  رورب   كرل  ... سن ت  ب  ... سن ريغي ...

 .آت  روب

 كرررل امررررئ م ررري  فررري أيوررري

 

 ! الم ت ألنل مرن  رراك نعوري

َكَۡوَهكَمَكَۡاَٱبَك...َ} اه تعالل:   ٱۡلََۡصٱ  ََمتَۡل َ  َإ اَّ  ُ َٱلسَّاَل  .[77: ]الغحل ...{ََوَمآَكَۡمٱك

نرررى الغررا  ئب مشرررجت الحيررا  تتعقررد حيغمررا نرررى الغررا  كالررذ ات  حيغمررا 

كالسررياع فرري ال ابررة وأكررل القرر ى ال ررعيد  حيغمررا نرررى الغررا  كاا،ررماك فرري 

 اليحر ووتعم الريير ال  ير  ما العوة؟

يرذا ير   ... العوة أب ا خر  بعيد  سغعم  أب الغا  ال وفرر ب ئال في لنيرايم

 .ا لي المعي ل

عررم   مي وررغ الرردنيا  مررا فيعررا أارريح  الشرر ل الشررا،ل  أارريح  أكيررر يم 

 .سومعم   مح ب تفريريم   مداب ايتمامعم

 . لرن سيال الرحمن اغد آخر

ۡعََلنَّوواَ}َوٱلَّووذ  َ َ: ئنعررم وررذكر ب ا خررر   وررذكر ب وعررغم  َقكملكوومَنََربَّنَوواَٱۡرووٱ 

َُاََماَنََيَٱاًما ََلذَابَ َإ نَّ نََّ َۖ َُ  .[65: ]الفر اب {َلذَاَبََج
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كرراب أكثررر لسرراء الغيرري :  رراه بضرري هللا سغرري  سررن أنررن (52)ب ى اليدررابى

َُ }: اول هللا سويي  ،وم َُ ََربَّنَآََتات نَاَف  َٱل َۡميَاََحَسنَ وَٱة ََحَسونَ ََوا نَواََلوذَاَبََوف  َٱۡۡلٓخ 

} وسررأه هللا تعررالل أب وقيرري  اررول هللا سويرري  ،ررومب،رر ه هللا  .[201: ]اليقررر  ٱلنَّووار 

 ر!خ،مفر لي ما تقدع من رنيي  ما تأسذات الغاب   ي  الذى 

الدساء كما وعو معم السر ب  يذا  - كما ب ى ابن سيا  -  كاب وعو م أاحابي

لوذابَجُون  َوكلومذَبوََمو َالتُ َإم َكلمذَبوََمو َ:َاملما»: من القرآب

ف نووَُاللسووي َالوو جال َوكلوومذَبووََموو َف نووَُلووذابَالقۡووٱ َوكلوومذَبووََموو َ

 .(53)«الل ياَوالللا 

التشعد  يذا ما وسن  لغرا أب نفعوري   يرذا كاب وق لعا لبر كل اج  في آخر 

 .حتل بأى ابن حزع  و ت يذا الدساء في آخر كل اج 

ارول هللا ا لوغاب   مرا ألباكرم مرا الغراب؟ ئب الغيري بد أب ولل المسوم راكرً  ال

اَمو َمارَبن َ   َال و َتماو ونَجوُتَمو َسوۡتي َجوُتًََ»: وق ه سويي  ،وم

مرن فنراب الردنيا ليسر  ييغرة »  لرافيرة كانر ب   ال ا وا ب، ه هللا  ئ«مارَجُن 

فإمُووواَفكضووووتََلتيُوووواَب سووووتَُوسوووو ي ََ»:  رررراه - ؟«و رررير سوررررل حريررررا

 .(54)«اجُتًَ

                                        

ربنواَ»: ارول هللا سويري  ،روم ر ه الغيري :   برات«ارحيحي»مرن  «الردس ات»في كتات  (52)

(. 6389( بررر م )11/195) «الفررت »اليدررابى مررع انلررر:  .« تنوواَفوو َالوو مياَحسوونَُ...

 (.2297( بر م )2/956) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب» انلر  في 

ات التر،يررب المغتقررل مررن كترر» .ب ا  مالررن   مسرروم   أبرر  لا ل   الترمررذى   الغسررا ي (53)

 .(2294( بر م )2/955) « الترييب

لوي ر ى بتحقير   « رأل السرغة» بضي هللا سغيمتف  سول احتي من حدو  أبي يرور   (54)

 (.4398( بر م )15/239الشا وش  اابنا  ي )
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ئلعرري ال اررير لرري سوررل حررر  مسررن  : سويرري السررجع  كمررا ب ى سررن لا ل

 ؟!حر نابكفريد أاير سول 

 :  كما  اه القا ل

وسررررمي سوررررل الشررررمن لررررين 

 وقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ى

 

 ! ال سوررررررل أيرررررر ب الحررررررراب 

 وقررررر ى سورررررل وحررررريمفريرررررد  

 

 !   ليررررا الغررررا   الحجرررراب ؟

الذون وتفرر ب في خور  السرم ات  اابض   - ئب هللا  اد أ لي االيات 

َ}: بأنعم وق ل ب -  سول وغ بعم ا  ع لً  ا الذون وذكر ب هللا  يامً  ََ َربَّنَواََمواََختَۡقو

َ ل  ط  ذَاَبََٰ نَََهَٰ َٰ َ ۡۡ ََسك َفَق نَاََلذَاَبَٱلنَّوار  ََوَمواَََربَّنَوا191ََََٓ ۡ  َو كۖۥَ َُ َٱلنَّواَرَفَقَوۡ َكَۡخ  َ ََمو َتكوۡ خ  ََ إ مَّو

يَ َم  َۡ ت ل 
ََل تظََّٰ  .[192  191: ]آه سمراب {كَمَصار 

ۡ  َ ك{} َُ فقرل   لرغعرا سرذات  احسريً  اأيغتي  أرلوتي  فالغراب ليسر  سرذابً : فَقَۡ َكَۡخ

وواََوَاََ }ٱۡخَسوو: العرر ب. حيغمررا ومقرراه لعررم ... الررذ ه   ... . الدررزىامعغرر ى  أوً رر َُ ف ي ماَ 

}  . أى خزى  أى ي اب أ د  من يذا؟[108: ]المأمغ ب تكَ ت  لكمن 

لاب الحجررات سررن هللا  فقررد  اررد هللا  ... لاب العرر اب ... الغرراب لاب الدررزى

مبكمَن{: المرذبين بق لي َلََّلۡ  ك ۡ َ َۡمَمئ ذ   ُ ب   ُكۡ ََل َرَّ َٓإ مَّ  .[15: ]المطففين }َملَّ

ورابت  أمرا كراب لرن مرن : ال الحين وتعو  بأ،تاب الرعية  وق هكاب بع  

 سق بة ئال الغاب؟ كيد لغا ال ير سويعا؟

:َاَتنسوماَالتظيل وي َ»: ب ى أب الغيي سويري ال رج   السرجع كراب وقر ه

 .(55)«ال نَُوالنارَ

                                        

ب  وعورل  أب ا  : سن ابن سمر مرف ًسا    اه «التر،يب  الترييب»ركر  المغذبى في  (55)
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م ريرك؟ لاب الغعريم أع أى  سليم أسلم مرن يراتين العليمترين؟ أورن ورر ب 

 ؟لاب العذات

مواَرك وََمثوََالنوار َموا َهاربُوا َواَمثوََ»:   اه سويي ال ج   السجع

 .(56)«ما ََالُۡا:َال نُ

مرا تي ،رغة  أ  أ  سش في الدنيا ما  ئ   سش ،يعين ،غة  أ  ما رة ،رغة  

 .ألد ،غة  ثم مارا؟ ،تم ت

 ثم مارا بعد الم ت؟

والوذ َ»: مارول هللا سويري  ،روئما ئلل وغة   ئما ئلل نراب  كمرا  راه الغيري 

  .(57)«مفس َبي  َماَبت َاللم َم َ ارَإاَال نَُكوَالنار

والوذ َمفسو َبيو  َلومَرك و  َ»: اارحابي او مً  اول هللا سويي  ،وم  اه 

   ررال ا:  مررا بأورر  وررا ب،رر ه هللا؟ «اَولۡ يوو  َمثيووٱًَمواَرك ووَ َلضوو    َاتوويًلَ

 .(58)«والنارَ-رك ََال نَُ»َ اه:

 فاختر أى  الدابون؟

 بات   كل الغا  لاخويالم ت 

 

وررا ليرر   ررعرى بعررد اليررات مررا 

 الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررداب؟

 

 ئب سمو  بمرا وغات سدبالداب 

 

ورضرررررل ا لررررري   ئب خالفررررر  

 فالغررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب

 

                                                                                             

 الدون سيد الحميد  مطيعة السعال . ( بتحقي  محمد محيي5255) ،ر  سويي  الحدو  

سررن أنررن   حسررغي فرري  «اا ،ررل»ب ا  الترمررذى سررن أبرري يروررر    الطيرانرري فرري  (56)

 (.5622بر م ) «امع ال  ير  زوالتيجاحي  ال»

 لم أسثر لي سول مدرج  فيمرن أب وذكر سول أني أثر ال حدو . (57)

( الحرردو  2/957) «المغتقررل مررن كتررات التر،يررب  الترييررب»ب ا  مسرروم   أبرر  وعوررل  (58)

(2303.) 
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 يمرا محررجب مررا لومرررء ،يريمررا

 

 فاختر لغفسرن أى  الرداب تدتراب؟

ئب سول الغا  أب ور ن ا بين الد و  الرواء  ال وغي ري أب و وريعم الروراء  

 .هللا   ال وغي ي أب و ويعم الد و حتل ويأ، ا من ب أل هللاحتل وأمغ ا مرر 

ئرا امرتألت ال رحد  ... ئرا تزاحمر  المعااري ...  لرن ئرا كثرت الذن ت

الدر و سورل الروراء  أب وترذك ر رن برري  ال  بالدطاورا  فعورل ا نسراب أب و و رب

ي  وغسايا  أب وحا،ب نفسي  يل أب وحا،ب  أب وزب أسمالي  يرل أب تر زب سوير

 .أب وسأه نفسي  يل أب و ير السأاه ئلل ،ير 

مررارا  رردم ؟  مررارا سمورر ؟  فرريم : سويرري أب وتررذكر الغرراب فيحا،ررب نفسرري

ي ؟ سسل أب و ح   سسل أب وتدابك ما فرات  س أب  سرل   رت؟  فيم فر 

ي  سسل أب وجعل و مي خيرً   .من و مي امن أمسي   ،د  خيرً  اوتجفل ما فر 

َل  َلوۡ َكََرا ََيذا ي   أب المأمغين:   ُ ۡتفَو واَرَخ  َُ ََََوٱلنَّ َََٱلَّۡي كَنَ َوذَّمََّٱَ}َوهكَمَٱلَّذ  ََجتَ

 . [62: ]الفر اب ا{كَۡوَكََرا ََكك كمرَ 

ۡرَ}  لرري تعررالل:  اررول هللا سويرري  ،ررومحيغمررا نررزه سوررل ب،رر ه هللا  َوكَمووذ 

َٱۡۡلَۡاَٱب ي ََ ََ يَٱتَ  واَ» خرص  فقراه:  ومع أ اببي  لسايم  فعم   [214: ]الشعراء {َلش 

متشٱَاٱ  َكمقذواَكمفس  َم َالنوار َ واَمتشوٱَمتوََكمقوذواَكمفسو  َمو َ

النار َ واَمتشوٱَبنو َهاكو َكمقوذواَكمفسو  َمو َالنوار َ واَمتشوٱَبنو َلۡو َ

اللطتََكمقذواَكمفس  َمو َالنوار َ واَفاَلوَُبنوََم لو َكمقوذ َمفسوََمو َ

ُاَتكَرحًلوووواَوسووووأبكَالنووووار َفووووإم َاَكمتووووََل وووو َموووو َهللاَكوووويئًا َإاَكنَل وووو َ

 . (59)«بۡلها

                                        

( ييعرة الحويري  ب ا  أحمرد 3/350ركر  الحافظ ابن كثيرر فري تفسرير ،ر ب  الشرعراء ) (59)
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كل ئنسراب سويري أب وغقرذ نفسري مرن الغراب   ئنمرا وغقرذ نفسري مرن الغراب: بعمرل 

 ال الحات   اوتغات السيئات.

اتو َالل وار َت و َ»أنقذ نفسن من الغاب بألاء الفرا    اوتغات المحابع: 

 .(60)«كلۡ َالناس

 الغا .أنقذ نفسن من الغاب بألاء الحق ق: ح  هللا   حق ق 

إ لَو َ}أنقذ نفسن من الغاب بالت بة ئلل هللا ئرا أرني :  تكمبكوٓماَ  َُاَٱلَّوذ  َ ََتاَمنكوماَ  ٓأَ َ ََٰ 

ووَٱََلوون كۡ ََسووي  َ ََربَ كووۡ َكَنَ كَ ف   وومًحاََلَسوو َٰ َمَّصك
 ُ تَۡمبَوو  َ وو ََ ٱ َّ َتَۡ ووٱ  َم   َ وو

تَ كۡ ََجنََّٰ ات  كۡ ََو كووۡ خ 

ٱَك ََُٰ َُاَٱۡۡلَۡم  .[8: روم]التح ...{َتَۡ   

وقرر ه: كررم مررن وسررد اررحي    لسرراب  سويرري السررجع كرراب سيسررل ابررن مررروم

 ف ي     وي ايي   ،دًا بين أيياق الغاب و ي !!

 سغدما ت ي  ،دًا ال تغفعن ال يحة   ال تغفعن اال،رت اثة  ئنمرا وغفرع رلرن 

 الي ع ؟؟؟.

،رردًا حسررات  ال سمررل   اليرر ع سمررل  ال حسررات  فاسمررل اليرر ع لو ررد  لتغقررذ 

                                                                                             

سررن أبرري يروررر    ب ا  مسرروم  الترمررذى مررن حرردو  سيررد الموررن بررن سميررر برري    رراه 

م ،رل برن يوحرة مر،رًج  لرم ،روب من يذا ال وي   ب ا  الغسا ي من حدو  : الترمذى

 وذكر فيي أبا يرور    الم ا ه ي  ال حي .

بضي   سن أبي يرور  «الشعب»وزء من حدو  ب ا  أحمد   الترمذى   الييعقي في  (60)

   رراه «الحويررة»(   سررزا  المغررا ى ئلررل أبرري نعرريم فرري 1/8« )الجررامع ال رر ير» هللا سغرري

ئ،غال  فيي ضعد   فيي وعفر بن ،رويماب  بقية : ،روب مغقطع    اه المغذبى :الترمذى

ال رريعي  رريعي زايررد  ضررعفي الررذييي  القطرراب   ثقرري آخررر ب   فيرري أوً ررا أبرر  يررابق 

 (.118بر م  125 - 124« )في  القدور»انلر:  مجع ه.: السعدى  اه الذييي
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 نفسن من الغاب.

بَ...ََ»: اول هللا سويي  ،ومكاب من ألسية الغيي  وكسوألََال نوَُومواَاوٱ 

اوٱبَإليُواَمو َاوملَكوََإليُاَم َاملَكوَللوَ َوكلومذَبوََمو َالنوارَوموا

 . (61)«للَ

:َاملوما» كاب وعورم أارحابي يرذا الردساء كمرا وعومعرم السر ب  مرن القررآب: 

ذَبوََمو َلوذابَالقۡوٱ َوكلومذَالتُ َإم َكلمذَبََم َلذابَجُن  َوكلوم

 . (62)«بََم َف نَُاللسي َال جال َوكلمذَبََم َف نَُالل ياَوالللا 

التُو َك ختو َ:َاالََال نوَُ م َسألَهللاَال نَُالثَمٱا » كاب وق ه: 

التُو َكجوٱ َمو َ:َاالوََالنوارَ ال نُ َوم َاسو  ارَمو َالنوارَاولثَموٱا 

 . (63)«النار

الجغررة   ا،ررتعيذ ا برراهلل تعررالل مررن الغرراب  فرر ب هللا أسررديا فا،ررأل ا هللا لا ًمررا 

 لورافرون   لرن ووح  بعم س ا  المأمغين.

ئب هللا سعررع حررذب  أنررذب    سررظ  ركررر   أنررزه فرري كتابرري آوررات بيغررات  

 اد لغا فيعا يرذ  الرداب المد فرة   ارد لغرا سرذابعا   مرا أسرد فيعرا  فقراه: 

                                        

ا   ب ا  سغعررا أوً ررا بضرري هللا سغعرر طعررة مررن حرردو  ب ا  ابررن ماورري سررن سا شررة  (61)

برر م  2/128« )في  القردور» .   أحمد   الحاكم  اححي«االت المفرل» اليدابى في

1497.) 

ب  ب ا  مالرررن   ب ا  مسررروم   أبررر  لا ل  بضررري هللا سغعرررمرررن حررردو  ابرررن سيرررا   (62)

 (.2294بر م  2/955« )التر،يب  الترييب المغتقل من كتات» . الترمذى   الغسا ي

  ب ا  الترمذى   الغسا ي   ابرن ماوري   ابرن حيراب فري بضي هللا سغيمن حدو  أنن  (63)

المغتقررل مررن كتررات » .   لفلعررم  احررد   الحرراكم  اررححي    افقرري الررذييي«اررحيحي»

 (.2296)بر م  (2/955« )التر،يب  الترييب
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تَ َ}...
ب َلوآتَ إ مَّآَكَۡل َۡ مَاَل تظََّٰ يثكماَ  كوَوااكماَ  امََوإ نَ َۡسو َو  َُ اك وۡ َسكوَٱا    ُ َََب  يَ َمَاًراَكََحا ََل   َ و ُۡ َمحۡللك

ۡٱتَفَقًا ََوَسآَتۡ َمك َب ۡئَ َٱلشََّٱابك مَ م جك  . [29: ]الرعد { َۡشم  َٱۡلمك

{َ اَووم   َُّ ََكووَ َٱَ َٱل 43ََإ نَّ َ َۡوت وو َف وو َٱۡلۡكطكووم44َََتَووا كَٱۡۡلَا ووي    َ وو ُۡ ََمحۡللك َموَۡتوو َ 45َن 

َ ي   ي َ 46َٱۡلَ ل  َٱۡلَ    ََسَمآت  إ لَ َٰ فَحۡل  تكم َك ذكو َك  . [47 - 43: ]الدخاب {خك

{َ َلال  َٱلش   َك َكَۡرَ َٰ ََمآ َلال  َٱلش   َك 41َََوكَۡرَ َٰ ي   ََوَحل  م   ََسلك َم   42ََف     َ َوظ 

َ م   ََوَاََمٱ   َ 43َ َۡ لك َبَار    ََ.[44 - 41: ]ال ا عة {اَّ

بكمَنَ} َ وذ   وآلَمَنَٱۡللك َُاَٱلضَّ َإ مَّ كۡ َكَ َ 51ََاك َّ اَوم   ََ و َ َم   و ََكوَ ٱ  تكومَنَم  مَنََ فََلوالَ 52ََۡلٓم 

وواَٱۡلۡكطكوومَنَ َُ ۡن 53ََم  ووي   ووَ َٱۡلَ ل  َم  بكمَنََلتَۡيوو   ووٱ  54ََفََشَٰ ووي    ُ بكمَنَككووۡٱَبَٱۡل ووٱ 
ووذَا55ََفََشَٰ َهَٰ

ُكۡ َ َۡمَ َٱل     َ  لك ُك  . [56 - 51: ]ال ا عةَ{مك

فَوكتَوم َك} ذكو َك ويَ ََروتَم َك30َخك وا31ََاكو ََّٱۡلَ    َرال  تكمَنَذ  ۡۡ واََسو َُ َذَۡرلك  ُ وتَ ۡتس  اكو ََّف و َس 

 .[32 - 30: ]الحا ة {فَحۡستك كم ك

يَ َ َۡمَمئ ذَ } م  ۡ ٱ  َََوتََٱىَٱۡللك م يَ َف  َٱۡۡلَۡرفَا   َٱانَ 49ََمقَٱَّ ُك َم   َاَط  ََسَٱاب يتك ََوتَۡوَشو َٰ

م جك ُك كَٱلنَّارَكوك  [50  49: ]ئبراييم {َه

 اد هللا لغا الغاب حتل تر ب  اضحة المعالم أماع أسيغغا   حترل ال ترر ب 

 .(64)لغا حجة   ال ور ب لغا سذب  ال تعو ة

حذبنا هللا الغاب   حذ بنا ب، لي الغاب  حتل نعمل سول الغجرا  مغعرا  أمرا أب 

ندبى مارا ومرال بغرا  ال مرارا ومعرد نعيش في ،فوة اليين   في ،مر  ،ايين  ال 

                                        

البررن بوررب الحغيورري  «التد وررد مررن الغرراب  التعروررد بحرراه لاب اليرر اب»: كترراتانلررر  (64)

ى  الغراه و  فيي سن الغاب   ما أسد هللا فيعا اسدا ي من الدز( فقد أياه الحد ي795)ت

 بابًا.  الي اب    سمي ثجثين
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 ًج.هللا أحل  من اانعاع  أضل ،يي لغا  فعذا  أب ال افوين الذون وعوعم

ا،تمع ا معي ئلل   ه هللا تعالل في  اد   ع وعوعم حطب وعغم    ر ل 

نََّ ََمث يوٱَ : سز  ولالغاب  وق ه هللا  َُ ََوٱ}َولَقَۡ َذََرۡكمَاَل َ  و    وَ َٱۡل   َاَم   َۖ مو   وۡ َاكتكومب َۡۡل  ُك ََلَ

وومَنَ ُك َ َۡفقَ ووۡ َكَۡلوويك َ اَّ ُك وواََولَ َُ ووۡ ََتاذَانَ ب  ُك وواََولَ َُ وَنَب  ووٱك ص  ۡۡ َ ك ووآَمََاَّ َُ َ َۡسووَلتكمَنَب  َاَّ ََ ئ وو
ٓ لََٰ َككو 

ف تكمَن{ َهك كَٱۡلوََٰ ََ ئ 
ٓ لََٰ َككو 
م
ََ َهكۡ َكََض َۡ َبَ  .[179: ]ااسراو َمحۡۡلَۡمتََٰ  

ي ترترأت مرن العقر ه  الم ايرب مرا أ  كان ا أضل من اانعاع اب اانعاع لم

ه سويعررا كتررات   لررم وميعرر  لعررا ب،رر ه  اانعرراع لررم   يررأالء  اانعرراع لررم وغررز 

ع ا نساب  .تمستدود في اابض   لم وررمعا هللا بالعقل كما كر 

ثم ئب اانعاع تألى ب،التعا في الركر ت  الحورب  الحرر   السرقي   لررن 

{: ب،ررالة ا نسرراب أب وعيررد هللا َل يَۡتۡكوو كون  مووَ َإ اَّ ََوٱۡۡل  وو َّ َٱۡل   َك : ]الررذابوات }َوَموواََختَۡقوو

فرر را لررم وررأل يررذ  الر،ررالة ب،ررم مررا آتررا  هللا مررن الطا ررات   ا مرانررات   [56

   ااب أحرل  مرن اانعراع مغةزلرة  ب  فقد ااب أضل من اانعاع ،ييًج  الم اي

ف تكمَن{وة: ب وعغم  ،ر  يذا كوي: ال ف  لعذا وعل هللا يأالء ح َهك كَٱۡلوََٰ ََ ئ 
ٓ لََٰ  .}ككو 

الشرريعات  فعا رر ا ال  أسررين  ورر بعم  ررد سميرر   أسمتعررا الشررع ات  أسمتعررا

 .من  ماه اا من خود   ال وميغً ودب ب أمامً 

يررأالء الررذون سميرر  ب ررا ريم   اررم  سررن الحرر  آرانعررم   ضررو  سررن 

 .عم  فران ا أضل من اانعاع ،ييًج الح  سق ل

 : المأمغ بوا أوعا  خ   

تغحل المشراكل  تعرن  «ا خر »ك ن ا كعيال الرحمن  ضع ا ن ب أسيغرم 

 .أمامرم  تألى الحق ق ئلل أيوعا االدنيا   و ي  كل أمر سسير وسيرً سويرم 
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مررن خرراو هللا لررم وشررد »: وقرر ه بضرري هللا سغرري كرراب سمررر بررن الدطررات

لرراب اامرر ،يرر مرا ،يلي   من اتقل هللا لن وفعل ما ورود   لر ال ور ع القيامرة 

 أى لراب كل ئنساب وفعل ما وشتعي  مرا وحور  لري   لررن يغراك  يامرة   «تر ب

لوماَالقصوا َ»: لوجابورة اول هللا سويي  ،روم يغاك حسات  كما  اه الغيي 

َبُذاَالسماَ  َ   .(65)«لضٱب 

رراء مررن   لرررن يغرراك   رراص   يغرراك سررده ئلعرري مطورر  وقررتص لوشررا  الجم 

 .القرناء

دون   لرغغررا فيعررا ضرري و باحورر ب  كوغررا فيعررا دورريررذ  الرردنيا لسررغا مئنغررا فرري 

ئلرل لاب  ... ي  أ  القطراب الرذى وحموري ئلرل لاب قوروغتلر الطا ر  التي تمسافر  

 .المقامة

نحن في مقيل  نحرن فري محطرة ا،رتراحة   بعرد رلرن ورذيب كرل ئلرل حراه 

أيي الجغرة أع يري تمرى مارا تر ب لاب : : اااوية ،ييوي   وذيب كل ئلل لاب 

 الغاب؟

وررا يررذا : مررر الحسررن الي رررى سوررل  ررات مسررت رق فرري ال ررحن  فقرراه لرري

: تأخذ كتابن بيميغرن أع بشرمالن؟  راه يلسجع ا،ت را ن في ال حن؟ أسرف  

ئلرل  أسرفر  أنرن يرا   : ال   راه: أمربت بال راي  نج ت مغري؟  راه: ال   اه

 .؟ فيرل الشاتنضحرناج مغعا؟  اه: ال   اه: فعجع الغاب أ  

                                        

ب ا  أبر  وعورل بأ،رانيد أحرديا :   راه «التر،يب  الترييرب»الحدو  ركر  المغذبى في  (65)

ب ى يررذا كوررري أبررر  وعورررل : بعرررد  ب اورررات   ررراه «المجمررع»ويررد   ركرررر  العيثمررري فررري 

 (.2261( الحدو  )2/931) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب» . الطيراني بغح  
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سررجع و ررحن الغررا    وسررت ر  ب فرري ال ررحن  فرري الوعرر    فرري ال فوررة  

  اامر خطير؟

لين معغل يذا أب ولل الغا  باكين   لرن ليذكر الغا  ا خرر  الحرين بعرد 

 .الحين  ،اسة  ،اسة

   اا مغسرريً يررا  باء هعرر بكم  ال تجعو يررا نسرريً أركررر ا ا خررر   ال تطرح 

 وًا.هعرال تتدذ يا  باءكم 

أركر يا حتل تستقيم حياترم   حتل تق ع أسمالرم   حتل تسدل خطراكم فري 

َُ }...َ: تعالل الطرو  ئلل هللا  َُ ََربَّنَآََتات نَاَف  َٱلو َۡميَاََحَسونَ وَٱة ََحَسونَ ََوا نَواََوف و َٱۡۡلٓخ 

 .(66){َلذَاَبَٱلنَّارَ 

 .ذ بن من الغابيعست ن  الوعم ئنا نسألن الجغة 

مرن الغراب   سمل   نع ر بررللن الجغة   ما  رت ئليعا من   ه نسأ الوعم ئنا

 . سمل ما  رت ئليعا من   ه 

 .أ  ه   لي يذا   أ،ت فر هللا لي  لرم  الس  ببرم وستجيب لرم

 : الدطية الثانية

 ب: ما بعد: فيا أوعا ا خ   المسوم أ

  المفررر ض مررن المسرروم أب وترر ازب الرورراء  الدرر و فرري  ويرري  أب ورورر

                                        

َ: ي  من ألسية القرآب الجامعة التي وحسن بالمرء أب وردس  بعرا.  راه تعرالل (66) وَ َٱلنَّواس  }فَل 

 َ َم َ َقكملكَ
ۡ ََختََٰ َٱة َم  و َ َقكو200َََربَّنَآََتات نَاَف  َٱل َۡميَاََوَماَلَ كۥَف  َٱۡۡلٓخ  ُك َمَّ ۡن ملكََربَّنَوآََتات نَواَف و َٱلو َۡميَاََوم 

 َُ َُ ََحَسنَ َٱة ََحَسنَ ََوف  َٱۡۡلٓخ  201ََََوا نَاََلذَاَبَٱلنَّار  ََ ئ 
ٓ لََٰ َ َككو  ي ُكۡ َمَص  ََوٱلَ

كما م واََمَسۡو لَّ َسوابَ َم   َٱۡل   َسوٱ  ٱك َك َّ } 

 .[202 - 200: ]اليقر 
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: ه هللا تعرالل  رفري الدطيرة الماضرية بحمة هللا  أب ودشل سذابي  كما ركرنرا 

ووۡ َهكوومََ َ...{َ}كَمَّ َرۡحَلووَََُرب  وو   ووماَ  ووَٱةَََو َۡٱجك َٱۡۡلٓخ  وواَ َۡ ووذَرك اََواَآئ ل  ََسوواج     َ ََتامَووآَتَٱلَّۡيوو ٌَ ن وو
 اََٰ

 .[9: ]الزمر

ُك َۡ:  كمررا  رراه تعررالل فرري  اررد المررأمغين نكوومبك َجك ٱَ }تَ ََ ووافَ َٰ َٱۡلَلَضوواج  ََلوو  

ُكۡ ََخۡمفَ  ُكۡ َ َۡ لكمَنََربَّ ۡانََٰ ََ اََر لَّ اََوم  َََلت   .[16: ]السجد   كنف قكمَن{اََو

 :  كما  اد بع  اانيياء الم طفين ااخياب

وووَ...}  ۡ ََو َوووۡ لكممَنَاََرَي لكمَنَف ووو َٱۡلَخۡيوووَٱَٰ   وووٱ  وووۡ ََموووامكماَ  كَسَٰ ُك لَنَووواَإ مَّ ووواَََۖوَموووامكماَ   ۡ اََوَرَه

ي ََ ت  ش   .[90: ]اانيياء {َخَٰ

 .الرواء فيما سغد هللا من بحمة: الر،ية

 .الد و مما سغد هللا من سذات: الريية 

ي كَهللا تعرالل  ارد نفسرري بق لري:  ح  َٱلووٱَّ ٓ َكَم  وٓ َكَمَوواَٱۡلوَفكومرك َۡوا   49ََ}مَۡ  ووۡئَل  َوكَنَّ

َٱۡۡلَل ي ك{  .[50  49: ]الحجر َلذَاب  َهكَمَٱۡلتَذَابك

َإ لَۡيوو  َ}:   رراه ووَمَۖ َهك وو ََإ اَّ
ََآَإ لََٰ قَوواب َذ  َٱلطَّووۡمل َۖ َٱۡلت  َٱل َّووۡمب ََكوو       َ َ ََواَاب وو َٱلووذَّۢم َيوواف ٱ 

يٱَك  .[3: ]،افر {ٱۡلَلص 

َ َ}...:   اررد لغررا ا خررر  فقرراه ووَ َٱ َّ َم   ووَٱة  ََوَمۡوف  ََكوو      ووَٱة ََلووذَاب  َوف وو َٱۡۡلٓخ 

نَ  ۡضَمَٰ  .لم فر   الرض اباففيعا العذات  فيعا   [20: ]الحدود ...{ََور 

الحررذب  الرورراء  الر،رررب : بررد أب وسررير الدطرراب متعرراللين مترر ازون فررج

 . الريب  الد و  الطمع

ََ...}:  وررب الرورراء حتررل و ررل الرورراء ئلررل اامررنو ال إ اَّ  َ ََمۡ ووَٱَٱ َّ فَووَلَ َووۡأَم ك
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وَن{ ووٱك س  و حتررل و ررل الدرر و ئلررل  ال و وررب الدرر   [99: ]ااسررراو ٱۡلقَووۡم كَٱۡلَخَٰ

ونَََ إ مَّ كۥََاَ َا  َۡ}...َف  اليأ   ف ٱك َٱۡلَ َٰ َٱۡلقَۡم ك إ اَّ  َ ٱ َّ ۡوحَ  َم  َرَّ  .[87: ]و ،د { ك

 . ئنما ورو   وداو

 ىالغرل  نرالى الم: أني  اه بضي هللا سغي  لعذا ب ى سن سمر بن الدطات

أكر ب رلرن ال احرد   لر     لدفر  أبامة: كل الغا  فري الجغرة ئال  احردً و ع القيا

 .لرو ت أب أك ب رلن ال احد الى: كل الغا  في الغاب ئال  احدً نالى المغا

 .فالرواء  الد و مت ازناب سغد    يذا ي  المطو ت من ا نساب المسوم

 لرررن مررن كثرررت خطاوررا   تفا مرر  رن برري وغي رري أب و وررب الدرر و   لرغرري 

ب كررذلن الروررل الررذى لخررل خرر و مشرر ت بالرورراء  حتررل ئرا ورراء  المرر ت كررا

:  راه .«مي َت و َي»: فقاه - وحت ر ي   - اول هللا سويي  ،ومسويي الغيي 

اررول هللا سويرري أبورر  هللا وررا ب،رر ه هللا  ئنرري أخرراو رنرر بي  فقرراه ب،رر ه هللا 

اَ   لتانَف َاتوََلۡو َفو َمثوََهوذاَاللومَ  َإاَكلطوا َهللاَمواَ»:  ،وم

 .(67)« ٱجمَوكمن َملاَ خاع

 تمع الرواء  الدر و ،راسة االحت راب  فعرذا سجمرة القير ه سغرد هللائرا او

 .سز  ول

 .نسأه هللا أب وجعوغا من الراوين الدا فين   أب وجعوغا من سيال الرحمن

 .الوعم ئنا نسألن بضاك  الجغة   نع ر بن من ،دطن  الغاب

                                        

    اه: حدو  ،روب   في بع  الغسرخ: حسرن بضي هللا سغي( ب ا  الترمذى سن أنن 67)

المغتقرل ». «ال رحيحة»،روب   ب ا  ابن ماوري   ابرن أبري الردنيا   ركرر  االيراني فري 

 .(2112)الحدو   (2/875) «من كتات التر،يب  الترييب
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اب ت ئليعا من   ه أ  سمل   نعر ر برن مرن الغرالوعم ئنا نسألن الجغة  ما  ر

ت ئليعا من   ه أ  سمل  . ما  ر 

 .الوعم ا،فر لغا ما م ل   أاو  لغا ما بقل

 .االوعم تمب سويغا ت بة ن  حً 

 .الوعم أسغ ا سول  ع ات أنفسغا   أاو  فسال  و بغا

الوعررم ان رررنا سوررل أسرردا ن أسررداء ا ،ررجع  الوعررم ان ررر المسررومين حيثمررا 

 .كان ا

 أمررديم بمررأل مررن وغرردك   احر،ررعم بعيغررن الوعررم أو ررديم بررر أل مررن سغرردك  

 .التي ال تغاع   اكأليم في كغفن الذى ال و اع

َُاََموواَنََيَٱاًموواََ}... ََلووذَابَ َإ نَّ وونََّ َۖ َُ ۡعََلنَّوواََلووذَاَبََج وواََسووآَتۡ 65َََربَّنَوواَٱۡرووٱ  َُ إ مَّ

ۡس َقَٱ َ  ا{مك قَام   .[66  65: ]الفر اب اََومك

َُ َربَّنَآََتات نَواَف و َٱلو ََ}...َ َُ َۡميَاََحَسونَ وَٱة ََحَسونَ {َوف و َٱۡۡلٓخ  : ]اليقرر  ََوا نَواََلوذَاَبَٱلنَّوار 

201]. 

َ...{َ وۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَوۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و َربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَاََوإ ۡسَٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ 

ف ٱ   ََ  .[147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

ووٱَۡ}...َ ََربَّنَوواَٱۡيف  وول   َف وو َاكتكمب نَوواَي  َۡ ََوَاَتَۡ تَوو م نَوواَٱلَّووذ  َ ََسووَۡقكممَاَب ووحۡۡل  َلَٰ   ۡخَمَٰ َلَنَوواََوۡل  

ي ٌَ ح  َرَّ ََرتكوع  ََ َربَّنَآَإ مَّ  .[10: ]الحشر {ل  تَّذ  َ ََتاَمنكماَ 

 ال  الوعم سول سيردك  ب،ر لن محمرد   سورل آلري  ارحيي   مرن تريععم 

 .ب حساب ئلل و ع الدون
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ماَ َنََّ}إ َ ََوَسووت  لك َلتَۡيوو   َرووتَماَ  وواَٱلَّووذ  َ ََتاَمنكووماَ  َُ ٓأَ َ ََٰ َ ئ َ  َوو كۥَ كَصووتَمَنََلتَوو َٱلنَّۡ وو   م
ٓ َََوَمتََٰ ٱ َّ

 .[56: ]ااحزات {تَۡست يًلا

نَ ٱَ َ}... ََوٱۡللك َٱۡلفَۡ َشآت  ََل   َٰ َُ ةََتَۡن تَمَٰ َٱلصَّ َإ نَّ
ةََۖ تَمَٰ َٱلصَّ  .[45: ]العغري ت ...{ََوكَا   

* * * 
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 افات سيال الرحمن

 االستداه في ا نفاق -5

 الدطية اا لل:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

الزلغا نعيش فري بحرات القررآب مرع سيرال الررحمن  الرذون بضري هللا سرغعم 

  بض ا سغي   الذون  افعم هللا تعالل في ، ب  الفر اب. 

 اد حالعم في أنفسعم    اد حرالعم مرع الغرا     ارد حرالعم معري 

فكماَ }َوٱلَّوذ  َ َإ ذَآَ،يحاني. ثم  اد حالعم في أم العم فقاه تعالل:  لَوۡ َ كۡسوٱ  كَمفَقكوماَ 

َاََمامَ  ََ ل 
َوَماَنَبَۡيَ َذََٰ واَ   . [67: ]الفر اب ا{َولَۡ َ َۡق كٱك

مراه لعرم  ال  لرين الفقرر مرن  فوين المفترض في سيال الرحمن أنعم  ر ع ال

 خ ا ص يذ  العي لوة لورحمن  فقد ور ن ب أ،غياء.

  د  اد هللا ب ال المساود ... ب ال اليي ت التي أرب هللا أب ترفرع  ورذكر 

ََ}...فيعا ا،مي  فقاه:  ََوٱۡۡلَٓرال  َُاَب حۡلوك كو   َلَ كۥَف ي َجالَ 36َ كَسۡ   ك ََواََر  وَٱة  ۡ َت َ َٰ  ُ ي  ُ َتكۡت ََاَّ

َٱ ۡموٱ   «بوراه أسمراه» - بو رة الع رر - فعرم [37  36: ]الغر ب (68)...{َ َّ َبَۡيٌٱََل َذ 

 لعم تجاب   لعم بيع   لرن رلن ال وش وعم سن  اويعم نح  ببعم. 

و كمكۡ َ} خايب هللا المأمغين بق لي:  لك كۡ ََوَآَكَۡولََٰ ُ  كوۡ َكَۡموَمَٰ َاَتكۡت َُاَٱلَّوذ  َ ََتاَمنكوماَ  ٓأَ َ ََٰ 

                                        

َنَٱ}:  تمامعما (68) َكَذ  َف  َبكيكم   اَٱۡسلك كۥَ كَسۡ   ك َُ كَنَتكۡٱفََٱََو كۡذَمَٱَف ي َك َّ َ اَب حۡلوك كو  ََوٱۡۡلَٓروال  َُ َجوالَ 36َلَ كۥَف ي َر 

َٱ ۡموٱ  ََوَاَبَۡيٌٱََلو َذ  َٱة  ۡ َت َ َٰ  ُ ي  ُ َتكۡت واَّ ة َ ََخوافكمَنَ َۡمم  َمومَٰ َُّ َٱل ة ََوإ   َوآت  وتَمَٰ َٱلصَّ َوإ اَوا    َ َّ َ َف يو  َٱۡلقكتكومبك َك اَتَ َقَتَّو

} ٱك  َوٱۡۡلَۡبَصَٰ
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َٱ َّ َ ۡمووٱ   معغررل يررذا: أب  لعررم أمرر ااًل  أ اللًا   ليسرر ا  [9: ]المغررافق ب (69)...{ََلوو َذ 

بييانًررا  ال لبا وررش   لرررغعم مررأم ب ب أال توعرريعم أمرر العم  ال أ الليررم سررن 

ركرر هللا  ركررر  بالقوررب   ركررر  بالوسرراب  فعيررال الرررحمن ال بررأ  أب وررر ب لعررم 

   يرر  فرري نلررر (70)مررة وجررب أب تشررررأمرر اه   المرراه فرري نلررر ا ،ررجع نع

مرررن  - ا ،رررجع أمانرررة وجرررب أب ترسرررل   يررر  فررري نلرررر ا ،رررجع ضرررر ب 

 وجب أب تحفظ. - ال ر بوات الدمن

 المسرروم فرري مالرري مسررتدود  يرر  فرري الحقيقررة مرراه هللا  يرر  أمررين سويرري ... 

َ}...خويفة سويي نا ب سن ببي في حسرن تغميتري  ئنفا ري   لرذلن  راه هللا تعرالل: 

اََجتَتَ ك ََمۡس َۡختَف يَ َف ي َ  لَّ م  [7: ]الحدود {َوكَمف قكماَ 
(71) . 

 ئرا كرراب المرراه مرراه هللا   ا نسرراب مسررتدوفًا فيرري كررأمين ال ررغد ق  فيجررب 

سويرري أب وراسرري تعويمررات ارراحب المرراه  ت ويعاترري: مررارا وروررد مغرري؟  مررارا 

 ورضا ؟  مارا وسدطي؟  مارا وأمر بي؟  مارا وغعي سغي؟

وجررر ز لم هرررد فررري  رررركة أ  مأ،سرررة أب ودرررالد سرررن أمرررر اررراحب  ال

 المأ،سة  وت رو كما وشاء  فالمسوم م هد في ماه هللا  أمين سويي.

  هلل تعالل تعويمات في  رل الماه: 

تعويمررات تتعورر  باكتسررابي  أب ورتسررب مررن حورري  مررن  و يرري المشررر سة  

فا رررري  ا،ررررتعجكي  تعويمررررات تتعورررر  بتثميررررر   تغميترررري   تعويمررررات تتعورررر  ب ن

                                        

ونَََ...}:  تتمتعا (69) ٱك س  َهك كَٱۡلَخَٰ ََ ئ 
ٓ لََٰ كو  َفَأ ََ ل 

َذََٰ َۡ  {َوَم َ َۡفتَ

الشراكر  : برات ف رل ال غريبابًا ،ما « بواض ال الحين» لعذا ب ت ا ماع الغ  ى في  (70)

 ي المأم ب بعا. يفي في  ور ي  من أخذ الماه من  وعي  ا

ن كۡ َوَََ...}:  تتمتعا (71) م  لََفَحلَّذ  َ ََتاَمنكماَ  ََمۡ يٱَ كَمفَقكماَ   {ُكۡ َكَۡجٱ 
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 ت زوعرري   ا وررة الترري معغررا بكررزت سوررل معغررل معررين معررم  يرر : كيررد وغفرر  

 الماه؟

 د وجمع الماه من حوي   د ورتسيي ا نسراب مرن  و يري المشرر سة   لرغري 

بعد رلن ويدل بي سن حقري وشر  بري أب ويدلري لمرا وحرب هللا تعرالل  ورضري  أ  

 وتوفي  ويعثر  رات اليمين  رات الشماه.

  اامة  د ت ات في أ،غيا عا من  وعين: 

ئمررا أب ت ررات مررن ناحيررة رلررن ال غرري الشررحي  الررذى ال وعرررو هلل حقًررا   ال 

 وعرو في مالي لوغا  حق ا  ويدل بي سن كل  اوب.

 ئمررا أب ت ررات مررن ناحيررة رلررن المررتجو الميررذب الررذى ال ويررالي أوررن ريررب 

 وقد سغد  رع.الماه؟ ويذلي يغا  يغاك  ال وقد سغد حد    ال 

 لرن الماه وغي ي أب وغفر  فري  و يري المشرر سة برج ئ،رراو  ال تقتيرر  

 يذا ي  خو  ا ،جع: الق د  االستداه.

لرذلن ورراء فري آوررة أخررى مررن  ارراوا القررآب ... مررن  اراوا هللا لعيررال  فرري 

ََحقَّو كۥَ،ر ب  ا ،رراء:  َذَاَٱۡلقكۡٱبَوو َٰ يَ ََوٱۡبووَ َٱلسَّوۡ َ}َوَتا   ۡسو   ووذ  ًٱاََوٱۡلل  ۡۡ ۡرَتَ َوذ   ََوَاَتۡك  َ ي

ي َ 26َ ط  َنَٱلشَّيََٰ إ ۡخَمَٰ ر  َ ََمامكٓماَ  َۡذ   َٱۡللك أ يايعم في الشر  المع رية  الجحر ل » {إ نَّ

َل َٱب    مََمفكمرَ }  «بغعمة هللا  ك
ُك كَٱۡب  وَو27َاََوَماَنَٱلشَّۡيَطَٰ ََلۡن َض َّ اَتكۡتٱ  َُ َوإ مَّ و َآَتََرۡحَلو َم  

َ ََ ب   مَها{رَّ ئرا أتاك القروب أ  المسرين أ  ابن السييل ورو  مغرن  ريئًا  ال »َتَۡٱجك

ََ«تموررري  تيت رري بحمررة مررن هللا  بز ًررا وسرر  ي ئليررن ووۡ َاَووۡما  ُك ۡيسكوومرَ }فَقكووََلَّ  ا{مَّ

َ «سديم  سدًا وميًج ئرا  ،ع هللا سوين  أفاء سوين من ف روي» ََ َ َو َ َۡ }َوَاَتَۡ تَو

َلكنكَ {َمۡوتكملًََُإ لَ َٰ ََ َُاَ «كغاوة سن اليدل بمرا ير   اورب» ق  سكوۡط ۡۡ {}َوَاَتَ َََّٱۡلَۡۡسوط  و  مك
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ووو}« فتت ،رررع  تسررررو» ۡ سكووومًرا{فَ َۡقتكووو َََمتكمم  ف نرررن ئرا . »[29 - 26: ]ا ،رررراء اَمَّ

أ،رف   عدت محس ًبا   ئرا بدو    ترت  عدت مو ًما   أن  مور ع  محسر ب 

   «.سول كل حاه ئرا لم تتيع أمر هللا  نعيي

 يذا ي  الق د  االستداه  يذا ي  ل،ت ب ا ،جع.

التُو َوكسوألََخشوي ََ»وسرأه هللا  وقر ه:  اول هللا سويي  ،ومكاب الغيي 

ف َالويََوالشُا ة َوكسألََمتلَُاۡلخل َف َالوضََوالٱضا َوكسألََ

 .(72)«القص َف َالفقٱَوالون 

  الق د: اال ت ال  االستداه.

 راه:  ارول هللا سويري  ،رومب ى ا مراع اليرزاب مرن حردو  حذوفرة أب الغيري 

ماَكحس َالقص َف َالون  َماَكحسو َالقصو َفو َالفقوٱ َوكحسو َالقصو َ»

 . (73)«ف َالتۡا ة

 حتل العيال  الق د  االستداه فيعا مطو ت.

 ارول هللا سويري  ،روم ب ى ا ماع أحمد من حردو  أبري الردبلاء أب الغيري 

: يرذا لاللرة سورل فقعري  سورل (74)«فقو َالٱجوََرفقو َفو َمتيشو  َم » اه: 

                                        

« اررحي  الجررامع ال رر ير»ب ا  الغسررا ي  الحرراكم سررن سمرراب بررن وا،ررر   ركررر  فرري  (72)

 (.1301 زوالتي بر م )

ب ا  اليزاب من ب اوة ،عيد بن حريم سن مسوم بن حييرب   مسروم يرذا لرم :  اه العيثمي (73)

مجمرع » .ي ثقراتأود من ركر  ئال ابن حيراب فري ترومرة ،رعيد الررا ى سغري   بقيرة بوالر

 (.10/252« )الز ا د

( 4/74ب ا  أحمد   فيي أب  برر بن أبي مروم   رد اخرتول ): «المجمع» اه العيثمي في  (74)

ب ا  الطيرانري فري   «الٱف َف َاللتيشَُخيٱَمو َبتوضَال  وارة»:  سن وابر مرف ًسا
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نرر ب ب رريرتي  ئنرري وقت ررد   ال ويررذب  ال وسرررو   ال ويدررل  ال وقتررر  فعرر  

 . (75)«خير اام ب أ ،طعا» ،ل من أمة  ،ل   

ارول هللا سويري  ب ى ا ماع أحمد كذلن من حردو  ابرن مسرع ل  أب الغيري 

  أى: مرا افتقرر مرن ا ت رد   رلررن اب (76)«مواَلوالَمو َاا صوو » راه:   ،روم

الذى وقت د  وعترده فري ئنفا ري  وردخر بعر  الشريء مرن  ريابي لعرمري   مرن 

 احتي لسقمي   من ،غا  لفقر    من ا ت د  يئًا لومستقيل فقوما وفتقر.

ا ،جع وطوب ا نفاق   من ارفات المتقرين أنعرم وغفقر ب   لررن هللا حيغمرا 

ُكۡ َ كنف قكومنَََ}...اليقرر   راه:   اد المتقين في مطوع ،ر ب  ۡاونََٰ ََ واََر لَّ : ]اليقرر  {َوم 

 أى: وغفق ب بع  ما بز عم هللا   لين كل ما بز عم هللا. [3

 هللا حين أ وب سول الغا  الزكا   أ ويعا في بعر  المراه: ببرع العشرر  

 في بع  المراه: ن رد العشرر   فري بعر  المراه: العشرر   لرم ورثرر سورل 

مَهاَفَيكۡ ف  كۡ ََ إ نَ َسَۡ}اه هللا تعالل: الغا   كما   ۡ ََ«وشدل سويرم»ۡت كلك َو كۡخوٱ  َختكوماَ  ۡۡ تَ

                                                                                             

مرأم ب  ثقرة :    فيي سيد هللا برن ارال  الم ررى   راه سيرد المورن برن  رعيب«اا ،ل»

 (.10/252« )مجمع الز ا د» . ضعفي وماسة

رورل »لم وذكر  اا،تار القرضا ى سول أني حدو  ني ى    رد أ بل  ابرن السرمعاني فري  (75)

مرن  «التفسرير»بسغد مجع ه سن سوي مرف ًسا بي   ي  سغد ابن ورور فري  «تابوخ ب دال

ييعقرري سررن مطرررو   رر ه مطرررو بررن سيررد هللا  وزوررد بررن مررر  الجعفرري   كررذا أخرورري ال

« المقاارد الحسرغة» .«خير ااسماه أ ،رطعا»: لدوومي بج ،غد سن ابن سيا  مرف ًساا 

 (  تشعد لي ن  ص كثير  في القرآب  السغة.455)بر م  لوسدا ى

ئبرراييم :  فري أ،رانيديم:    اه العيثمي«اا ،ل»  «الريير»ب ا  أحمد  الطيراني في  (76)

ب ا   «مواَلوالَمق صو َاوط»:  سن ابرن سيرا  مرف ًسرابن مسوم العجرى  ي  ضعيد  

« مجمرع الز ا رد»الطيراني فيعما   بوالي  ثقر ا  فري بع رعم خرجو كمرا  راه العيثمري 

(10/252.) 
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نَ ك   .[37: ]محمد {كَۡضوََٰ

َٱۡلتَۡفَمَ...} لذلن لم وسألغا ئال العف :  ذ  ََمواذَاََ َو َۡسوَ}...  [199: ]ااسرراو {خك ََ تكممَ

َٱۡلتَۡفمََ  َ َاك
 ف ل سن الحاوة.. أى: ما [219: ]اليقر  { كنف قكمَنَۖ

. لرم وطورب (77)«اَرو اَُإاَلو َظُوٱَينو » من يغا واء في الحردو : 

ا ،جع مغن أب تغف  مما تحتاج ئليي  من فعل يرذا ئوثراًبا فعرذ  ف ريوة  ليسر  

ۡ ََ}...فرو ة  كالذون مدحعم هللا تعرالل فري كتابري بق لري:   ُ و َكَمفكس  ٓ وَنََلتَو َٰ َو كوۡؤا ٱك

وۡ ََخصََ  ُ ومنَََولَۡمََماَنَب  ۡفت  ك َهكو كَٱۡللك ََ ئ و
ٓ لََٰ كو  و  مَفَأ َمَۡفس  ََوَمو َ كومَأَككو َّ

ُ م   [9: ]الحشرر {اَرو

وواَ} اابررراب الررذون أثغررل سورريعم فقرراه:  اََو َ  يل  ين  ۡسوو   ۡ  وو  مَم  َحك وومَنَٱلطَّتَوواَ ََلتَوو َٰ لك َو كۡطت 

يًٱا{ عم . وحي ب الطعاع   وت   ب ئليي   يم في حاوة ئليي   لررغ[8: ]ا نساب َوكَس 

ََوَاَكك كمًرا}ويذل ني هلل:  آت  َُ ن كۡ ََج م  َاَمكٱ   َك  َ َٱ َّ لك كۡ َل َمۡج   و 9َََإ مََّلاَمكۡطت  َم  إ مَّاَمََخواعك

ا اَاَۡلَطٱ  ٱ  ب  نَاَ َۡمًماََلۡكمس   . [10  9: ]ا نساب {رَّ

المسوم وغف  مالي ب ير ئ،راو  ال تقتير  ال ويدل سول نفسري  ف نعرا أ ه مرا 

 الغفقة فيي. وغي ي

بعرر  الغررا  وحرر ز المرراه فيقتررر سوررل نفسرري  أيورري  المرراه فرري وررد   يرر  

محر ع مغي!  يذا ي  الرذى  يرل فيري: بشرر مراه اليديرل بحرال  أ   اب : ئمرا 

حالثررة تأكررل أخ ررر   وابسرري   ئمررا  اب  وتمتررع برري مررن بعررد    ببمررا ووعغرري 

  وذمي  فما انتفع مغي بشيء!

 كروب ال يد ومسن  ير  يرا 

 

 فروسررررررررتي ليأكوعررررررررا ،رررررررر ا !

                                         

 ئ،ررغال  اررحي .: سررن أبرري يروررر     رراه الشرريخ أحمررد  رراكر «مسررغد »ب ا  أحمررد فرري  (77)

 .«احيحي» ااوا من (   ركر  اليدابى معوقًا في كتات ال7155الحدو  )انلر: 
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كلوََ»فورم تعجيري ييئتري  فسرألي:  ارول هللا سويري  ،رومواء بول ئلرل الغيري 

أى »؟  اه: مرن كرل المراه آتراني هللا «ك َاللالَلن َ»؟  اه: نعم   اه: «مال

فوإنَهللاَ  وََكنَ وٱىَ»   راه: «سغد  ا بل  اليقرر  ال رغم  الرزب ع  الثمراب

 . (78)«كاٱَمتل  َلتيَ

ۡثَ}عالل:   اه ت َفََ و    ََ ََرب  و  ُ اَب ن ۡتَلو :  الحردو  لرين الوسراب [11: ]ال رحل {َوكَمَّ

 فقل   لرن بالحاه أوً ا. 

ال لاسرري أب تجرر ع نفسررن   أب تقتررر سوررل نفسررن  أيوررن  المرراه فرري ورردك  

:َكفضوََ  نوارَ نفقو َالٱجوَ»أنف  باستداه سول نفسن  أيون   في الحردو : 

و  نوارَ نفقو َلتو َفٱسو َفو َسوۡيََهللا َو  نوارَ  نارَ نفق َلت َليالو  َ

 . (79)« نفق َلت َكر اب َف َسۡيََهللا

وإموََلو َتنفو َ»لسرعد برن أبري   راص:  ارول هللا سويري  ،روم  اه الغيي 

َبُووواَوجووو َهللاَإاَكجوووٱ َلتيُوووا َح ووو َمووواَت توووََفووو َفووو َ تۡوووو َمفقوووَُ

 . (80)«امٱكتَ

أب وفعوي ا نساب  ثرم بعرد  فالغفقة سول الغفن  سول اليي  يي أ ه ما وغي ي

                                        

« ارحي  الجرامع ال ر ير»ب ا  الترمذى  الحاكم سن سيد هللا بن سمرر    حسرغي فري  (78)

د   ارححي فري يورزًءا مرن حردو  سرن أبري ،رع« الشرعب»(   ب ا  الييعقي في 1887)

 .(1742الم دب الساب  )

،يرررب رالمغتقررل مرررن كتررات الت» .بضرري هللا سغررريب ا  مسرروم   الترمرررذى  سررن ث بررراب  (79)

 (.1133)( بر م 2/560« ) الترييب

« المغتقررل مررن كتررات التر،يررب  الترييررب»ب ا  اليدررابى   مسرروم مررن حرردو  ي وررل  (80)

  رد أ بل  بط لري الغر  ى فري برات ا خرجص  ئح راب الغيرة   (1134)( بر م 2/560)

 «.بواض ال الحين»من كتات 
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رلن وغف  سول من ح لري مرن اا رابت  الجيرراب  فعرأالء لعرم حقر ق   الغيري 

ماَ م َب َمو َبوا َكوۡتامًاَوجوار َجوائٱَإلو َ»سويي ال ج   السجع وق ه: 

 .(81)«جنۡ َوهمَ تت 

لررين مررن ا ،ررجع فرري  رريء أب تأكررل مررلء بطغررن   ت ررحن مررلء ،ررغن  

ج ع   ال وجد من وقدع لي ما وقيم أ ل    مرا وطردء  بج ابك ئنساب وئن من ال

حر ي  لين يذا من ا ،جع  ال من ا نسانية في  يء   لذلن برئ مغي الغيري 

 . اول هللا سويي  ،وم

ئرا كاب لن  روب فيغي ي أب ور ب لقرويرن يرذا سغرد سسرر   فقرر  حرظ مرن 

ََحقَّ كۥَمالن:  َذَاَٱۡلقكۡٱبَ َٰ يَ َ}َوَتا   ۡس   َ...َوٱۡلل   َ  .[26: ]ا ،راء {َوٱۡبَ َٱلسَّۡ ي

ََموآََ } َۡسو اا رب ب أ لل برالمعر و  كمرا  راه تعرالل:  َۡ َاكو ََمواذَاَ كنف قكومَنَۖ ََ تكممَ

َ وۡ ََخۡيووٱ  َكَمفَۡقو ك َم   ي   و   ََوٱۡلَلَسَٰ َلو َٰ
ََٰ ََوٱۡۡلَۡاووَٱب يَ ََوٱۡليَ  ل و َۡ    ََ َفَت ۡتَمَٰ َٱلسَّوۡ ي : ]اليقررر  ...{ََوٱۡبوو  

 فيدأ بال الدون  اا ربين.  [215

الصوو اَُلتوو َاللسوو ي َروو اُ َ» الغيرري سويرري ال ررج   السررجع وقرر ه: 

أى فيعرا أورراب: أورر ال رد ة   (82)«رو اَُوروتُ:َولت َذ َالٱح َان ان

  أور اوة الرحم.

 أف ررل مررا تررر ب ال ررد ة سوررل القروررب ئرا كرراب بيغررن  بيغرري  رريء مررن 

                                        

 بضرري هللا سغرريبررن مالررن ب ا  الطيرانرري   اليررزاب  ئ،ررغال  حسررن  مررن حرردو  أنررن  (81)

 (.1530)( بر م 2/691« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»

  ب ا  الغسرا ي   الترمرذى  حسرغي   ابررن بضري هللا سغريمرن حردو  ،روماب برن سرامر  (82)

ارحي  ا ،رغال    افقري الرذييي :    الحراكم   راه«ارحيحيعما»خزومة  ابرن حيراب فري 

 (.461)(  الحدو  1/288« )يبالمغتقل من كتات التر،يب  التري»
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الصوو اَُ:َكفضووََالصوو اُ»الد رر مة  الجفرر    كمررا فرري الحرردو  ال ررحي : 

. أى: الرذى و ررمر فري كشررحي لرن خ رر مة أ  (83)«لتو َذ َالوٱح َال اكوو 

سرردا    انررن فرري يررذ  الحالررة التعطيرري مجاموررة  ال مرر ل  بمرر ل   ال ئحسررانًا 

    لح  القرابة بيغن  بيغي.سز  ولتعطيي هلل ب حساب  بل 

مع يذا كوي يغاك ح  الزكا   الح  المالي الثاب  الرد بى المحردل فري نلرر 

 ا ،جع.

الزكا  ثالثة لسا م ا ،جع بعد الت حيد  الشعال  لوغيي سويي ال ج   السرجع 

بالر،ررالة  ئ امررة ال ررج   فررج بررد أب تيررذه مررن مالررن    ررد ورراء فرري بعرر  

 ااحالو :

مووو َالشووو َمووو َك ىَالُمووواة َواوووٱىَالضوووي  َوكلطووو َفووو ََئبوووٱ»

 .(84)«النائُۡ

ويرأ ا نساب من الش : ئرا أل ى الزكا  ال اويرة سويري    ررى ال ريد الرذى 

وحل بي   أسطل في الغ ا ب التي تغزه بالمسومين: زالزه  وعرال  مجاسرة ... 

 ئلخ.

وومَن{َوَموو َ كوومَأَككوو ََّ}بعررذا ويرررأ ا نسرراب مررن الشرر   ۡفت  ك َهكوو كَٱۡللك ََ ئ وو
ٓ لََٰ كو  وو  مَفَأ  َمَۡفس 

 . [9: ]الحشر

                                        

  «ارحيحي»   بوالي بوراه ال رحي    ابرن خزومرة فري «الريير»ب ا  الطيراني في  (83)

المغتقرل مرن كترات التر،يرب »ارحي  سورل  رري مسروم    افقري الرذييي :  الحاكم   راه

 (.462)(  الحدو  1/289« ) الترييب

ركر  ابن كثير في تفسير ، ب  الحشر نقًج سن ابرن ورورر الرذى ب ا  بسرغد  سرن أنرن  (84)

 ( ييعة الحويي.4/339) بضي هللا سغي
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 كاب وقرابب  -  يغاك أنا  وعط ب ف ق يذا كوي  كاب ا ماع الوي  بن ،عد

من أ،غياء المسومين    ال ا: ئب لخوي السغ ى كراب ثمرانين ألرد  - با ماع مالن

حترل وحر ه سويري لوغاب  ما  وي  سويي زكا   ل  انري مرا كراب وغتلرر بالمراه 

الح ه  بل وت دق برل ما وجمعي  فالماه من هللا  ئلل سيال هللا  وراءت امررأ  

فقراه لري بعر  ووسرا ي: « ورر  كييرر »تسألي  ريئًا مرن سسرل  فرأمر لعرا برزق 

تسررألن أكوررة سسررل فتعطيعررا ز  ررا! فقرراه: ئنعررا تسررأه سوررل  رردب حاوتعررا   نحررن 

 نعطيعا سول  دب نعمة هللا سويغا!

كاب سيد هللا بن وعفر بن أبي يالب  كراب مرن كيراب ااثروراء   مرن  كذلن 

كياب اا،دياء أوً ا   كاب من خ الي  ف را وي المشرع ب  أنري ال وررل ،را ًج 

ي في حاوة  ل   لما المي بع  يأالء الرذون ويدور ب الغرا    راه: ئب هللا  وأم 

  أب سرر لني سررال   سرر لت سيررال  سررال   سرر لني أب وعطيغرري  سرر لت سيررال

 أسطيعم   أخشل ئرا  طع  سالتي سغعم  أب وقطع سالتي سغي!

يرذا كاب الق ع  لم ور ن ا وقتر ب بل كران ا وغفقر ب   ا نفراق فري الديرر ال 

،راو فيري  كراب بع رعم  رد وراء ب رر  مرن ف رة فري ،رييل هللا فقيرل لري: ورا 

ب بضر ا - فجب ال خير في ئ،راو   راه:  ال ئ،رراو فري الديرر   ال رحابة

كان ا وتسرابق ب فري اليرذه سغرد الحاورة ئلرل تم ورل العسررر المسروم  - هللا سويعم

في ال ز ات  كاب يرذا وردفع ا الو   يرذا وردفع سشررات ا الو   يرذا وردفع 

 . (85)مئات ا الو   يذا وجعز ويًشا بأ،ر 

بشررطر مالرري ئلررل الغيرري  بضرري هللا سغرري  فرري ئحرردى ال ررز ات: ورراء سمررر

                                        

 «.ئنفاق ال حابة في ،ييل هللا»لورانديو ى  بات « حيا  ال حابة»باوع في يذا  (85)
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   كاب ولن أب أحدًا لم وعرل مثرل يرذا مرن  يرل  فر را برأبي وماول هللا سويي  ،

 واَ»: ارول هللا سويري  ،روموأتي برل ما سغد   فسألي الغيري  بضي هللا سغي برر

  لررم ورردع لعررم (86) رراه: أبقيرر  لعررم هللا  ب،رر ليَ «موواَكبقيووََۡلهتووَي:َكبوواَب ووٱ

  يئًا.

سورل هللا   وعورم  يذا وج ز ئرا كاب ا نساب  ر ى الثقرة براهلل   ر ى الت كرل 

 من أيوي  أ،رتي مقداب ت كوعم  ايريم أوً ا.

أما ئب كان ا ال و ير ب  لين سغديم مثل يذا اليقين  ا ومراب  فرج وغي ري 

 أب ويذه مالي كوي  انعم ال و ير ب اير .

 فأب  برر سوم أني  أيوي  الب ب سول ال ير فوذلن أسطل مالي كوي هلل.

ماَمقصَمالَ»ال و يع سويعم  يئًا  تعالل ب هللا ئب يأالء كان ا سول ثقة أ

  سول يذا حود ب،ر ه (88)«ماَمقصََر اَُم َمال»  أ  (87)«م َر اُ

                                        

حسن احي    الدابمي   الحراكم   الييعقري   أبر  : مذى   اهرأخروي أب  لا ل   الت (86)

ارول أمرنا ب،ر ه هللا »:  لفظ الترمذى  (2/150« )حيا  ال حابة» .«الحوية»نعيم في 

: الي ع أ،ي  أبا برر أب ،ريقتي و ًمرا   راه: لن مااًل فقو رأب نت دق ف اف   هللا سويي  ،وم

:  ورر  «مررا أبقير  ايوررن؟»: اررول هللا سويرري  ،رومفجئر  بغ ررد مرالي  فقرراه ب،ر ه هللا 

أبقير  لعرم :  راه «مرا أبقير  ايورن؟: وا أبرا بررر»: مثوي   أتل أب  برر برل ما سغد   فقاه

  هللا ال أ،يقي ئلل  يء أبدًا.: هللا  ب، لي.  و 

مواَ:َالثَكاس َلتيُ َ...»: مرف ًسا بضي هللا سغيكما في حدو  أبي كيشة اانمابى  (87)

:  الترمررذى   رراه  (4/231) «مسررغد »ب ا  أحمررد فري  «مقوصَمووالَلۡوو َمو َروو اَُ...َ

 (.2326حسن احي  )

وموواََا َهللاَلۡوو ًاَ»:    تتمترريبضرري هللا سغرريب ا  مسرروم   الترمررذى  سررن أبرري يروررر   (88)

ًَُ المغتقرل مرن كترات التر،يرب » .«لَُوجَا َوماَتماضٱَكح َهللَإاَرفت َهللاَبتفمَإاَل

 (.1751  1462)الحدوثاب  «رييب الت
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  فالماه ال تغق ي ال د ة برل تزورد   وقر ه هللا تعرالل: اول هللا سويي  ،ومهللا 

وو ََكووۡ تَ َ}... ََوَمووآَكَمفَۡقوو ك َم   ََوهكووَمََخۡيووٱك ووَمَ كۡخت فكوو كۖۥَ ُك ا يَ {َفَ  َ
َ}  [39: ]،رريأ ٱلووٱََّٰ ٱلشَّووۡيَطَٰ ك

مك َب حۡلفَۡ َشوآتَ } «ئرا أنفقرتم» { َت  كمك كَٱۡلفَۡقٱََ ٱك الد روة القييحرة اليال رة القري  » {َو َوۡأمك

ۡوف َٱةَ }  « يي اليدل َك َت  كمك َمَّ ۡن ك{َوٱ َّ { «أى فري ا خرر » َم   أى ،رعة » }َوفَۡضول 

وووٱٌَ}َوٱ  «فررري الررردنيا س  َوَٰ َك وووي َ َ َّ    أكثرررر الغرررا  و رررد  ب  سرررد [268: ]اليقرررر  {َلت 

الشيطاب   ال و د  ب  سد الرحمن! أ  و رد  ني  لررن ال و رع ني م ضرع 

 التغفيذ  بل و فو ب سغي.

لرم وقترر ا سورل أنفسرعم  لرم  «ئرا أنفق ا لم وسرف ا  لم وقتر ا»سيال الرحمن 

ر ا سول ويرانعم  لرم وقت رر ا وقت ر ا سول أيويعم  لم وقت ر ا سول أ اببعم  لم وقت  

فرري الغ ا ررب  الغرر ازه الترري تغررزه بالمسررومين    يررل رلررن كورري: لررم وقت ررر ا  لررم 

 «.ألاء الزكا »ويدو ا بح  هللا اا ه سويعم  ي  

ال وسرف ب ئرا أنفق ا   ا ،راو: ئمرا الغفقرة فري مع رية هللا  - أوً ا -  يم

  كما واء سن السود: ل  أب امررًءا أنفر  مالري كوري فري الحر   الديرر سز  ول

   ر كاب ميذًبا.لم ورن ميذًبا   ل  أنف  مد ا ؟؟؟ في بايل 

مررن أنفرر  مالرري فرري خمررر ... فرري مدرردبات ... أ  فرري ترررو محرررع كررأ اني 

الذيب  الف ة   تماثيوعما  في أى  يء من الحراع  فعذا ئ،راو  تيرذور  ال 

  ن.

ا ئنفاق الماه  تيدوي في المياحات  فالمسروم ئرا أنفر  ال وت ،رع أكثرر مرن  ئم

يا ترري  ومررد بوويرري سوررل  رردب لحافرري  ورر ازب بررين لخورري  خرورري  بررين ئورررال  

 م ررر في  فررج وت ،ررع ثررم ورر بي نفسرري فرري الرردون   الرردون يررم بالويررل  مذلررة 
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نًررا بدوغرري  بالغعرراب   لعررل ااوررل و افيرري  يررل أب ورر في مررا سويرري   وررر ب مري 

فومارا و بي نفسي في يذا؟؟   د كاب الغيري سويري ال رج   السرجع وسرتعيذ براهلل 

 . (89)تعالل من ضوع الدون  ،وية الرواه

الغرررا  وسرررتعيغ ب بالررردو ب   وت ،رررع ب فررري الشرررراء بالتقسررريل  ا وررراه  

 و يق ب سول أنفسعم   أ لل بالمسروم أب ور ازب برين أح الري  ئال ئرا ا ت رتي 

ئلرررل أب وسرررتدون  فويسرررتدب  ليرررغلم أمررر ب  حترررل وق ررري لوغررري   ليغررر   حاورررة

 لي ررمم سوررل ألاء الرردون   هللا تعررالل ئرا سرررو ارردق نيترري أمررد  بمع نترري 

مو َكخوذَكمومالَالنواسَ ٱ و َك اتهواَك  ىَ» مساسدتي  ففي حدو  اليدابى: 

أى: أيوررري  (90)«هللاَلنوو  َوموو َكخووذَكموومالَالنوواسَ ٱ وو َإتلفُوواَكتتفوو َهللا

  أيون مالي.

يررذا يرر   ررأب ا نسرراب المسرروم: ئرا أنفرر  ال وسرررو ... ال و رريع المرراه  فقررد 

... سررن ئضرراسة يررذ   (91)سررن ئضرراسة المرراه اررول هللا سويرري  ،ررومنعررل الغيرري 

 الغعمة ... سن ت ييع يذ  اامانة.

                                        

التُ َإمو َكلومذَبوََمو َالُو َوال وُن َ»: اول هللا سويي  ،ومفي الدساء المأث ب سغي  (89)

ب ا  أحمرد  اليدرابى  «والت َُوال سَ َوالۡخََوال وۡ  َوضوتٱَالو   َويتۡوَُالٱجوال

 مسوم  أب  لا ل  الترمرذى  الغسرا ي  كوعرم سرن أنرن برن مالرن بألفراه متقاببرة   الوفرظ 

 (.1513بر م  152 - 2/151)  لومغا ى« دورقفي  ال» .لويدابى

المغتقرل مرن » بضري هللا سغريب ا  اليدابى   ابرن ماوري   ،يريمرا  سرن أبري يرورر   (90)

 (.1018)(  الحدو  2/521« )كتات التر،يب  الترييب

لقومأَ:َإنَهللاَتتوال َحوٱ َلتوي  »: في حدو  الم ير  بن  رعية المتفر  سويري مرف ًسرا (91)

ايوََواوال َومثوٱةَالسوؤال َوإضوالَُ:َاَوهوا  َوموٱ َل و اۡلمُا  َووك َالۡنا  َومنتًو

 (.1749) «احي  الجامع ال  ير  زوالتي» .«اللال
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أى  لبيم أ  لوغاب في ودك ث  أني لين لن  ئني لألمرة كوعرا  ئرا ضريعتي فري 

ضرريعتي سوررل نفسررن  ضرريعتي سوررل الجماسررة ... سوررل اامررة ،يررر حرر  فقررد 

 ا ،جمية.

و ريع يرذا المراه سورل  - مرثًج  -  لعذا فالرذى وغفر  مالري فري  ررت الردخاب

نفسي  سول اامة  و ر نفسي بحر مالي  وشرترى ضررب  بفو ،ري   لمرن وردفع 

 يذ  الفو  ؟ لشركات التدخين العالمية اال،تعمابوة!

 المسوم أب وحافظ سويعا. الماه نعمة وجب سول

كم من مشر سات ئ،جمية في بجل ئ،جمية تحتاج ئلل تم ول  ال تجرد مرن 

وم لعررا؟ كررم مررن مررداب  نحترراج ئلررل أب تقرر ع؟ كررم مررن مسرراود نحترراج ئلررل أب 

تشيد؟ كم من مراتب لتحفيظ القرآب   كم من مراكز ئ،رجمية نحتراج ئليعرا؟ كرم 

مشرلون وفتقر ب ئلل اليي ت؟ كم مرن  من مرضل وفتقر ب ئلل الد اء؟ كم من

وتامل وفتقر ب ئلل مرن وروفعرم؟ كرم مرن ويراع ورورد ب أب ورأكو ا  لرين يغراك 

 من وعطيعم؟!

فري  - لأل،د - ألقو ة الماه لدى المسومين؟ ال  هللا  الماه كثير   لرغي ويعثر

 ،ير  وعي.

ر كم من أنا  وغفق ب اال و   سشررات االر و   مئرات االر و فري ،ير

   ف را يوي  مغعم  يئًا هلل كف ا أودوعم   ح  أنفسعم؟!تعالل ما ورضي هللا 

َََاََ}... ال سجرب أب  اررد لغرا القرررآب   ًمرا مررن الغرا  حيغمررا  رراه:  َٱ َّ إ نَّ

َ ۡخ َاا  ََم ََماَنَمك ََ ومرًَ ك   36ََاََفَخك  َ وَنَٱلنَّواَسَب حۡلۡكۡخو ٱك َختكومَنََو َوۡأمك ۡۡ ومَنَٱلَّوذ  َ َ َ َو َۡ  كلك

ف وٱ  َ ََلوذَابَ  ََوكَۡل َۡ مَاَل ۡتَ َٰ م  َفَۡضت   م  َك ُك كَٱ َّ واََمآََتاتَىَٰ ين   ُ ُكۡ 37ََاََم لَ َوٱلَّوذ  َ َ كنف قكومَنَكَۡموَمَٰ
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و َلَو كۥَاَٱ  ن   ك
َٱلشَّوۡيَطَٰ ََوَمو َ َ كو   وٱ   َٱۡۡلٓخ  َوَاَب وحۡليَۡم    َ نكمَنَب وح َّ ََوَاَ كۡؤم  ئَآَتَٱلنَّاس  آَتَاَفََسور 

 .[38 - 36: ]الغساء ا{اَٱ  نَ 

انلررر ا:  اررفعم باليدررل ... اليدررل فرري أنفسررعم   تحرررو  ا خرررون سوررل 

بأنعم وغفق ب أم العم ب اء الغرا   أى فري  - في ال    نفسي - اليدل    افعم

الملاير الزا فة ... في ااحفراه التري وتحرد  الغرا  سغعرا ... فري الر ال م التري 

  بعا  حي  تذب  الذبا   الرثير    ال وأكل مغعا ئال العشرر أ  أ رل وتسامع الغا

من العشر  ثم ورمي اليا ي يغا  يغاك   يغاك أنرا  وحتراو ب ئلرل الوقمرة فرج 

 وجد نعا!

أم اه ت يع يغا  يغاك ب اء الغا   الرواء االوتماسي  الرواء الردوغي: كرم 

 سول يذ  اامة.أفسدا الغيات  أفسدا القو ت   أضاسا اام اه 

أاي  ،مة من ،ماتغا  نيدل سن ال اويرات  نسررو  - لأل،د - ا ،راو

 في المحل بات أ  فيما ال نفع فيي.

نحررن فرري حاوررة ئلررل أب ن رريل أنفسررغا ... أب ن رريل ا،ررتعجكغا  وتحرردث ب 

ا ب سن تر يد ا نفراق   نحرن فري حاورة ئلرل أب نر رد ا نفراق  اال،رتعجك 

 في كل  يء.

و في ا،تعجك الماء   نسرو فري ا،رتعجك الرعربراء   نسررو نحن نسر

في ا،تعجك الطا ة   نسرو فري ا،رتعجك السريابات   نسررو فري ا،رتعجك 

ااوعز   اال ات  كل  يء ال  يمة لي سغدنا  كأب يرذ  اامر اه أم الغرا نحرن 

 ليس  أم اه هللا في أودوغا.
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 . (92)نحن في حاوة ئلل أب نحافظ سول يذا كوي

 بع  الغا  وحافظ سول مالي ي   الذى ومورري   لرغري ئرا كراب م هفًرا فري 

حر مة  أ  م هفًا في مأ،سة  أ  م هفًرا فري  رركة  أ،ررو فري المراه الرذى 

 تح  ودوي   أنف   بدل   ت ،ع  بعثر.

من أم العم أ  مرن أمر اه  كَمفَقكما {}إ ذَآَال  ئب من افات سيال الرحمن أنعم: 

وا َ}مغ ا سويعا ،يريم التي ا ت َولَۡ َ َۡق كٱك فكماَ  ئنعم معتدل ب فري كرل  ريء   {لَۡ َ كۡسٱ 

  االستداه خو  من أخجق ا ،جع.

اَتسوٱعَ»سول ،عد  ي  وت ضأ  فقاه لي:  اول هللا سويي  ،وممر الغيي 

متو َوإنَمنوََلتو َمُوٱَ»فقاه:  يل في الماء من ئ،راو؟  اه:  «ف َاللات

من نعر تجرى ميايي   ال و رر الغعرر ئب أخرذت  : حتل ل  ت ضأت(93)«جار

 مغي أ  زلت   لرن ليرن يذا خوقًا لن ... ،مة من ،مات  د يتن.

أب وجعوغررا مررغعم  ئنرري ،ررميع  تعررالل يررذ  أخررجق سيررال الرررحمن  نسررأه هللا 

  روب  الس ا هللا تعالل وستجب لرم.

                                        

مررن كتررات اا،ررتار القرضررا ى « القرريم  ااخررجق فرري مجرراه اال،ررتعجك»ف ررل انلررر:  (92)

نشررتي مرتيررة  ييررة  (257 - 195ص )« ل ب القريم  ااخررجق فري اال ت ررال ا ،ررجمي»

 بالقاير .

ئ،رغال  : «الز ا رد»ب ا  ابن ماوي   أحمد سن سيد هللا بن سمر     اه الي ايرى في  (93)

البرن القريم بتحقير  « زال المعرال» .عافرى  ابرن لعيعرةضعيد ل عد حي بن سيد هللا الم

( فرري ابررن ماورري   لرغرري 425(   يرر  الحرردو  )1/192)  ررعيب  سيررد القررالب اابنررا  ي

 .«اَتسٱع َاَتسٱع»: (424وق وي حدو  ابن سمر  يوي )
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 الدطية الثانية:

 أما بعد فيا أوعا ا خ  : 

الجمعة ،اسة ئوابة  ال و الفعا سيد مسروم وردس  هللا بديرر  بل أب في و ع 

 ئال ا،تجات لي   لعوعا تر ب يذ  الساسة.

الوعم ئنا نسألن العف   العافيرة فري لوغغرا  لنيانرا  الوعرم أارو  لغرا لوغغرا الرذى 

ي  س مة أمرنا   أاو  لغا لنيانا التي فيعا معا غا   أارو  لغرا آخرتغرا التري 

وعل الحيا  زوال  لغا في كل خير   اوعل المر ت باحرة لغرا مرن ئليعا معالنا   ا

 كل  ر.

الوعررم ئنررا نسررألن خشرريتن فرري ال يررب  الشررعال    نسررألن كومررة الحرر  فرري 

ال  ررب  الرضررا   نسررألن الق ررد فرري الفقررر  ال غررل   نسررألن ا خررجص فرري 

 السر  العجنية.

 مغرا   أحسرن الوعم اوعل و مغا خيرًرا مرن أمسرغا   اوعرل ،ردنا خيرًرا مرن و

 سا يتغا في اام ب كوعا   أورنا من خزى الدنيا  سذات ا خر .

الوعم ا،غغا بحجلن سن حرامرن   بطاسترن سرن مع ريتن   بف رون سمرن 

 ، اك.

 الوعم ان ر أمة ا ،جع سول من سالايا  الوعم سوين بالرا دون لعا.

ل حرديم  الوعرم الوعم سوين بأسدا ن أسداء ا ،جع  الوعم بل سغرا كيرديم   فر

 ئنا نجعون في نح بيم   نع ر بن من  ر بيم.

{َ ووۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَووۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَواََواَۡ  وو ووۡٱَلَنَواَذكمكمبَنَوواََوإ ۡسوَٱافَنَاَف ووٓ َكَۡمٱ  َربَّنَواَٱۡيف 
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ف ٱ   ََ  .[147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

 الوعم آمين.

َٱلصَّتَمَََٰ}... َإ نَّ
ةََۖ تَمَٰ َٱلصَّ نَ ٱَ َوكَا    ََوٱۡللك َٱۡلفَۡ َشآت  ََل   َٰ َُ  .[45: ]العغري ت {ةََتَۡن

* * * 
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 افات سيال الرحمن

 الت حيد -6

 الدطية اا لل:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

الزلغا نعيش فري بحرات القررآب  مرع سيرال الررحمن   مرن مغرا ال وحرب أب 

ور ب سيدًا من سيال الرحمن  من مغا ال وحب أب وغتمي ئلل يذ  الفئة ال رالحة 

ال ال ة  التي بضي  سن هللا تعالل  بضي هللا سغعا   وعرل وزاءيرا الجغرة 

وََ} واَ  ۡوَنَٱۡلوكۡٱفَووََُب َلوواََرووَۡٱك َُ َ كۡ وو ََ ئ وو
ٓ لََٰ َُ ككو  يَّوو وواَتَ   َُ ًلا{ كتَقَّووۡمَنَف ي   [75: ]الفر رراب ََوَسووتََٰ

 ،ررجل ركريررا فرري كتابرري   ركررريم بعررذ  اا ارراو الررومررة   يررذ  السررمات 

 الجويوة   يذ  ااخجق الجميوة.

فيين هللا تعالل من أ ه اامرر حرالعم فري أنفسرعم  حراه الت اضرع  السرريغة: 

َهََ}ٱلَّووذ  َ َ َۡلشكوومَنَ  ِ ووَلتَوو َٱۡۡلَۡر    حررالعم مررع الغررا   بدااررة [63: ]الفر رراب ا{ۡمم 

ا{أ لئررن السررفعاء  الجررايو ب:  ل  َسووتََٰ تكوومَنَاَووالكماَ   ُ ُك كَٱۡلَ َٰ َََۡ   [63: ]الفر رراب }َوإ ذَاََخووا

ۡ َسكو َّ َ } حالعم مرع ببعرم:   ُ وَٱب   واََوٱلَّوذ  َ َ َۡ ي كومَنَل  ل   َقكملكومَنََربَّنَواََوٱلَّوذ  َ 64ََاََوا يََٰ

ۡعَلََ َُاََمواَنََيَٱاًمواَٱۡرٱ  ََلوذَابَ َإ نَّ ونََّ َۖ َُ ۡسو َقَٱ َ 65َنَّاََلوذَاَبََج واََسوآَتۡ َمك َُ وا{إ مَّ قَام   اََومك

  ثرم ركرر حررالعم فري أمر العم  فعررم فيعرا مت ،رط ب معترردل ب  [66 - 64: ]الفر راب

 أنعم في كل أم بيم  في كرل حيراتعم  مرغعجعم ال ،رل   يرروقعم االسترداه: 

ووآَ}َوٱلَّووذ  َ َإ ذََ َاََمام  ََ وو ل 
َوَموواَنَبَووۡيَ َذََٰ واَ  َولَووۡ َ َۡق كووٱك فكماَ  لَووۡ َ كۡسووٱ    [67: ]الفر رراب ا{كَمفَقكووماَ 

اَ...{ ََوَسط   ُ ََجتَۡتنََٰ كۡ َككمَّ ََ ل 
 .[143: ]اليقر  }َوَمذََٰ
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يرذا ركريم هللا تعالل بتون ال فات ا وجابية   لرن الدون أمر  نعري  فر را 

 تعرالل  ت ويعرات الردون  فمرا يري حرالعم مرع مرا كاب يذا حرالعم مرع أ امرر هللا

 نعل هللا تعالل سغي؟

َوٱلَّوذ  َ َ}يذا ما ركرتي يذ  ا وة الررومة التي نقد سغد الفقر  اا لرل مغعرا: 

ًَُ إ لََٰ  َ َب وحۡلَ    ََاَ َۡ لكمَنََمَٱَٱ َّ إ اَّ َك َ َٱ َّ َاََتاَخَٱََوَاَ َۡق كتكمَنَٱلنَّۡفَ َٱلَّ   ََحوٱَّ مكومَنم ُۡ َوَاَ َ

وو َ َۡتووَ َكَاَام  ََ وو ل 
َذََٰ َۡ . ئب ،رريرتعم ،يررر ،ررير  المشررركين  [68: ]الفر رراب ا{َوَموو َ َۡفتَوو

المشرك ب وعيد ب مرع هللا آلعرة  رتل  اتدرذ يا أببابًرا مرن ل ب هللا أ  مرع هللا  

 المشرررك ب ال وت بسرر ب سررن ،ررفن الرردماء   تررل اانفررن   المشررررك ب ال 

اض  ،ف  الشرع ات   لررن سيرال الررحمن ت بسر ا وت بس ب سن يتن ااسر

 سن يذا كوي.

وو}فرأ ه مررا ات ررف ا بري يرر  الت حيررد   لعررذا  ًُ إ لََٰ  َ : ال {اََتاَخووٱَََاَ َوۡ لكمَنََمووَٱَٱ َّ

 بل الدساء ي  العيال . (94)«ال لاتَمخَالتۡا ة»وتجع ب ئلل هللا بالدساء   

الوووو لاتَهوووومَ» رررراه:  اررررول هللا سويرررري  ،ررررومب ى الترمررررذى أب الغيرررري 

وَنََلووۡ َ}  رررأ:  (95)«التۡووا ة َٱلَّووذ  َ َ َۡسوو َۡ ۡ ٱك َإ نَّ ووۡ م َلَ ك َۡ َواَوواَلََربَ كوو كَٱۡ لكوومم ٓ َكَۡسوو َ  

ووٱ   ََ وونََّ َ َاخ  َُ تكمَنََج َۡوا َت  ََسوويَۡ خك م ضررع  «الرردساء»  ف ضررع كومررة [60: ]،ررافر {ل 

 .«الدساء»م ضع كومة  «العيال » كومة  «العيال »كومة 

                                        

يذا حدو  ،روب من يذا ال وي ال نعرفري ئال : ب ا  الترمذى سن أنن بن مالن  ثم  اه (94)

بررات مررا ورراء فرري ف ررل :   أبرر ات الرردس ات«اررحي  الترمررذى» .حرردو  ابررن لعيعررةمررن 

 الدساء.

برر  أ   «االت المفررل» ب ا  مسروم  الطيرانرري  ابرن أبرري  ريية  أحمررد  اليدرابى فرري  (95)

: لا ل  الغسرا ي  ابررن ماوري  ابررن حيراب  الحرراكم سرن الغعمرراب برن بشررير    راه الترمررذى

 (.1295)( بر م 1/403)  نيلوعجو « كشد الدفاء» .حسن احي 
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وو}َفرر  ًُ إ لََٰ  َ أى ال وعيررد ب ئال هللا   ال وقد،رر ب ،يررر  {اٱلَّووذ  َ ََاَ َووۡ لكمَنََمووَٱَٱ َّ

هللا   ال ويتعورر ب ئلررل ،يررر هللا   ال وسررجد ب ل يررر هللا   ال وغحغرر ب ل ررر هللا  

  حد . «هللا»ئلععم 

َمَتَۡ} د أفرل ا هللا  حد  بالعيال   باال،تعانة  فعم ا ،ر   لري تعرالل:  ََ ۡكو َكإ  َّوا

ي َك َمَۡسوو َت  ََ إذاَ...ََ»أى: ال نعيررد ئال ئورراك  ال نسررتعين ئال بررن:  [5: ]الفاتحررة {َوإ  َّووا

   كمرا  راه هللا تعرالل (96)«...وإذاَاسو تنََفاسو ت َبواهللََ سألََفاسألَهللا

َككم يوَ}...سول لساب  عيب:  ََوإ لَۡيو   َك َتََممَّۡتو ََلتَۡي   َب ح َّ م   [88: ]ير ل {ََكَوَماَتَۡمف يق ٓ َإ اَّ

ََلتَۡيوو َ } َۡ وو َوتََممَّ َمكتَوو كۥَفَحۡلۡكووۡ  َك َٱۡۡلَۡمووٱك َ كۡٱَجووٱك ََوإ لَۡيوو    ِ ََوٱۡۡلَۡر َمَٰ   ووَلَٰ َٱلسَّ َك َيۡيوو  َ َّ  {...ََو  

 .[123: ]ي ل

 ئب تفرل هللا بالعيال   ا نابة   بالت كل  اال،تعانة: يذ  حقيقة الت حيد.

 يد اال يية. الت حيد ن ساب: ت حيد الرب بية   ت ح

ت حيررد الرب بيررة: أب تعتقررد أنرري ال بت ،يررر هللا   ال خررال   ال بازق ،يررر 

 هللا  فع  خال  السم ات  مالرعما.

 يذا الغ ع من الت حيرد  رداسترو بري المشررك ب  كانر   رروش  مشررك ا 

ووۡ ََختَووَ َ}العرررت وعترفرر ب بررأب هللا بت السررم ات  اابض:  ُك َمَّ َولَووئ  ََسووأَۡل َ

ووَلََٰ كَٱلسَّ َٱ َّ َلَيَقكووملك َّ َِ ََوٱۡۡلَۡر ووَ َ}  [38:   الزمررر25: ]لقمرراب ...{ََمَٰ   اك ك َم   َك ََموو َ َووۡٱ َۡ اكوو

َ ََو كۡخوٱ  ك  َ وَ َٱۡلَلي  و َم  َٱۡلَ و َّ َٱََوَمو َ كۡخوٱ  ك َٱلسَّۡلَٱََوٱۡۡلَۡبَصَٰ َك َكَمَّ َ َۡلت   ِ ََوٱۡۡلَۡر ٱلسََّلآت 

َ َوَم َ ك َب  ٱك  َ َ َٱۡلَ    َم  ََ كَٱۡلَلي   َفََسيَقكملكمَنَٱ َّ  .[31: ]و نن ...{َٱۡۡلَۡمَٱم

                                        

حردو  ارحي    ،ريأتي ن ري  : طعة من حدو  ابن سيا   الذى ب ا  الترمرذى   راه (96)

 .(81كامًج في افحة )
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 مع يرذا االسترراو أ ررك ا مرع هللا آلعرة أخررى  سيرد ا ااحجراب  سيرد ا 

 اا ثاب  اااغاع   من الغا  من سيد الشمن  من سيد القمر   مغعم  مغعم.

 مررن يغررا  ررال ا: ئب ت حيررد الرب بيررة ال و غرري سررن الت حيررد ا خررر: ت حيررد 

 ة.اال يي

ت حيد اال يية: أب ال تألي ،ير هللا   ال تتجي بالردساء  العيرال   اال،رت اثة 

  الرواء  الد و ئال ئلل هللا  حد .

 يررذا يرر  الت حيررد الررذى أنررزه هللا برري كتابرري   بعرر  برري ب،رروي  ليرردس  ئليرري 

أ  امعم  ف ب الذى أضرل اليشرروة لرين ير  الجحر ل  ا لحرال  برل ير  الشررك 

  ال ثغية.

وۡ ََ}...ذا كاب الغداء اا ه في ب،االت الر،ل:  لع َََمواَلَ كو َم   ٱ َّ َٱۡلۡكو كواَ  قَۡم   ََٰ 

ََيۡيووٱك ك وو      كرراب الت حيررد يرر  [84  61  50:   يرر ل85  73  65  59: ]ااسررراو ...{َإ لََٰ

َإ اََّ}القا،م المشترك بين ب،ل هللا وميعًا:  سكومل  َم  َرَّ ََ ت  ۡۡ ٓ ََوَمآَكَۡرَسۡتنَاَم  َاَ َمكومح 

َٓكَمَوَاَفَحۡلۡكو كونَ  و ََإ اَّ
َكَمَّو كۥََآَإ لََٰ َُ }  [25: ]اانييراء {إ لَۡي   و َككمَّ   َ و ََولَقَوۡ َبَتَۡثنَواَف و َمك سكومًاَكَن  َرَّ

وكم ََٱلَۡ
ٱلطََّٰ كماَ  َََوٱۡج َنۡ  ٱ َّ  .[36: ]الغحل {...َۡك كواَ 

   وق لر ب كاب المشرك ب وعتقد ب أب هللا خرال  كرل  ريء  وعيرد ب ،يرر 

ۡلفَو }...َسن آلعتعم المزس مرة:  َك  َ بكممَوآَإ لَو َٱ َّ َل يكقَٱ     [3: ]الزمرر ...{ََمواَمَۡتۡكو كهكۡ َإ اَّ

نو ََٱ َّ َ} مَاَل  ٓؤك َككوفَتََٰ َآت  وؤك
ٓ ُكۡ ََو َقكملكمَنََهَٰ َماََاَ َضكَٱهكۡ ََوَاَ َنفَتك  َ َٱ َّ ََو َۡتۡك كوَنَم  َ كون 

فجرراء ا ،ررجع ليحررب يررأالء مررن سيرال  ،يررر هللا  ،رر اء كرراب   [18: ]ور نن {...

يررذا ال يررر حجررًرا أ  بشررًرا  أ  وغًررا أ  موًرررا  أ  حي انًررا أ  نجًمررا  أ   مًسررا أ  

  مًرا  أ  ومالًا أ  أى  يء.
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ئلررل  - ودررتم ب،ررا وي ئلررل مورر ك اابض اررول هللا سويرري  ،ررومكرراب الغيرري 

المقر  ن ... ئلرل الغجا ري ... ئلرل ،يرر  ي ر ... ئلل أمراء الغ ابى ... ئلل 

َََ}بعرذ  ا ورة الررومرة مرن ،ر ب  آه سمرراب:  - يأالء من أيل الرتات ٓأَۡهو ََٰ َ َۡ اكو

 َُ ََمت َلوو إ لَوو َٰ َ َتَتَووالَۡماَ  وو َب وو  مََكوويَََۡسووَمآت َۢٱۡل   ََٰ ََ َََوَاَمكۡشووٱ  َٱ َّ َمَۡتۡكوو ََإ اَّ َبَۡينَنَوواََوبَۡيوونَ كۡ َكَاَّ
اََوَاََ َ 

ََّ ذََ َ  نَاَبَۡتًضاَكَۡربَابَ خ  َٱ َّ َاَم   َ كوبَۡتضك  .[64: ]آه سمراب {...َن 

ئب الذى أفسد الحيا    أفسد المجتمعات  ي : لخر ه الشررك سويعرا   اتدرار 

 بع عم بعً ا أببابًا من ل ب هللا  ف نعم لم وعيد ا الحجر فقل بل سيد ا اليشر.

  فقرد حررم سورل (97) أمير  الرذى  راه: أنرا أحري «الغمرر ر»كاب يغاك مثرل 

بورل با سرداع ثررم أسدمري   حررم سوررل آخرر با سررداع ثرم سفرا سغرري  أنرذا أحيرري 

  أمي !

 {كَمَوووَاََربَ كووو كَٱۡۡلَۡلتَووو ََٰ}الرررذى السرررل اال ييرررة    ررراه لق مررري:  «فرسررر ب»  

 . [24: ]الغازسات

ََيۡيوٱ  َ}... وو  
ووۡ َإ لََٰ َلَ كو َم   َك ووالكم فَحۡسو َخََ}  [38: ]الق ررص {َمواََلت ۡلوو ََ َ َاَۡمَموو كۥَفَأ َّ َ

 .[54: ]الزخرو ...{

 يغاك كثير ب ال سر ا انفسرعم أ  السري لعرم أنعرم آلعرة أ  أببرات مرن ل ب 

هللا    د ال ودس ب رلن بألفاهعم  لرن أسمرالعم تغيرئ سرغعم   ت ررفاتعم تعيرر 

سن يذا التأليي الرامل  فعرم ورورد ب أب ورذل ا سيرال هللا   أب و ري  الغرا  لعرم 

ب   وشررررس ب لعرررم سييررردًا  ورررأمر نعم فيطيعررر ب   وشرررير ب ئلررريعم فيسرررمع 

                                        

هَ }:  اه تعالل (97) َإ ۡبَٱَٰ هَ َۧكَلَۡ َتََٱَإ لَ َٱلَّذ  ََحآ َّ َإ ۡذَاَاَلَإ ۡبوَٱَٰ ََ ۡت ٱۡللك َك ٱ َّ َرب  وَ َٱلَّوذ  َ كۡ و  مَ كَََۧ َف  ََرب    ٓمَكَۡنََتاتَىَٰ َك

ََك ي ۡح  مََوككم 
َاَاَلَكَمََاَكك َك ي  .[258: ]اليقر  ...{ََو كل 
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 فيغفذ ب   وحو ب لعم الحراع أ  وحرم ب سويعم الحجه فيستجيي ب!

ال وق ل ب: لم   ال وق ل ب: ال  وحرمر ب سوريعم مرا  را  ا  وحور ب لعرم مرا 

  ا  ا!

ارول هللا سورل الغيري  -  كاب  رد تغ رر فري الجايويرة - لخل سدى بن حاتم

وٱتََّخوذكٓوا َ} ي  وقررأ يرذ  ا ورة:  سويي  ،وم ُكۡ َكَۡربَاب  ونَ ۡهََٰۡ َٱَكَۡحَۡواَرهكۡ ََورك و َ كون  َ اَم   َّ 

وو  ُ إ لََٰ َل يَۡتۡكوو كٓواَ  إ اَّ ٓواَ  ووٱك وويَ َٱۡبووَ ََمووۡٱ ََ ََوَمووآَككم  ََوٱۡلَلس  اَۖ وو   ح  وواَاََوَٰ نَ كۥََللَّ َٰ َ ۡۡ وو َسك َهكووَمم وو ََإ اَّ
َٓإ لََٰ اَّ

مكمنََ ئنعرم حرمر ا سوريعم بورل  »  فقراه ئنعرم لرم وعيرد يم   راه: [31: ]الت بة { كۡشٱ 

 .(98)«الحجه  أحو ا لعم الحراع فاتيع يم فذلن سيالتعم ئوايم

يررذا نرر ع مررن العيررال : أب تتدررذ أناً،ررا مشرررسين  وشرررس ب لررن مررا  ررا  ا  

 وحو ب  وحرم ب  ا،ت ي ا ،وطة ا لعية!

يغاك أن اع  تل من الرب بية تلاير بعا الغا  فري مدتورد القرر ب  سورل 

لغا  لعم  أياس يم  فانقسم ا  سرمين: آلعرة  سييرد  آلعرة مر الع  ب   لاب ا

وفعو ب ما وشا  ب   وحرمر ب بمرا ورورد ب   ال وسرأل ب سمرا وفعور ب   سييرد 

 لين لعم ئال السمع  الطاسة.

واء ا ،جع وحرب الغا  من يذا كوي  وحرب الغف   من الشررك  وحربيرا 

يررذ  الرومررة كانرر  ئوررذانًا بحيررا  ودوررد    «ال ئلرري ئال هللا»بالت حيررد  وحربيررا برر  

  مجتمع ودود  كان  ئسجنًا لحروة اليشر  لحق ق ا نساب.

بعرررذ  الرومرررة وجرررب أب ترتفرررع الحيرررا    اب تتحررررب الغفررر     أب ترتفرررع 

                                        

ركر  الحافظ ابن كثير في تفسير ، ب  الت بة  من ب اوة ا ماع أحمد   الترمذى   ابن  (98)

 (  ييعة الحويي.349 - 2/348) بضي هللا سغيورور  من يرق  سن سدى بن حاتم 
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 الر      ال تغحغي ئال هلل في بك ع أ  ،ج ل.

 كاب الت حيد تحروًرا حقيقيًا لويشروة.

برأى نر ع مرن أنر اع الشررك  ،ر اء  سويري  ،روم ارول هللا لم وسم  الغيري 

 كاب أكير أ  أا ر.

يغاك الشرك ااكير  ي  ن ساب: هاير ووري كاتدرار آلعرة مرع هللا   براين 

 خفي كدساء الم تل  المقي بون  اال،تعانة بعم  يوب   اء الح ا م مغعم.

 يغاك الشرك ااار ر: كرالتيرك بالشرجر أ  برالحجر   كرالحود ب يرر هللا 

أ  بالرعيرة أ  بالشريخ الفجنري أ   ارول هللا سويري  ،رومالل  كأب تقسم بالغيي تع

مو َحتو َبويوٱَهللاَفقو َ»: اول هللا سويي  ،ومبال لي الفجني    د  اه الغيي 

م َمانَحالفًاَفتي ت َبواهللَكوَ...ََ»  ال تحود ئال باهلل: (99)«مفٱ َكوَككٱَ

 .(100)«ليصلَ

ل ال فجب لح ل كذا  كرذا  فالمسروم وغي ري  من الشرك ااا ر أب تق ه: 

 أب وتحرز في ألفاهي  وق ه: ل ال هللا ثم فجب لراب كذا  كذا.

كجتت نو َ»: مرا  راء هللا   رئ   فقراه: اول هللا سويي  ،وم اه بول لوغيي 

ماَكواتَ:َاَتقملما».  في حدو  آخر: (101)«ماَكاتَهللاَوح  :َهللَم ايَاَ

                                        

اررحي  سوررل :    الحرراكم   رراه«اررحيحي» حسررغي   ابررن حيرراب فرري ب ا  الترمررذى  (99)

 (772 - 2/771« )المغتقررل مررن كتررات التر،يررب  الترييررب» . ررريعما    افقرري الررذييي

 (.1792)بر م 

ب ا  مالررن   مسرروم   أبرر  لا ل   الترمررذى   الغسررا ي   ابررن ماورري  سررن ابررن سمررر  (100)

 .«كنَت تفماَبآبائ  َ...إنَهللاَتتال َ نُام َ»: ب   أ ليبضي هللا سغع

ب  ئ،ررغال  اررحي   بضرري هللا سغعرمررن حرردو  ابرن سيررا   «المسرغد»ب ا  أحمرد فرري  (101)
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 .(102)«ماَكاتَهللا َا َماَكاتَفلن:َلماهللاَوكاتَفلن َول  َام

ال وغي رري أب وقرراه: با،ررم هللا  ا،ررم فررجب  اب هرراير  يررذ  االفرراه وعررل 

 .تعالل يذا كأني  رون مع هللا  كأني ندٌّ هلل  «فجب»

أب وحررب ا نسراب المسروم فرج وتجري ئال ئلرل  اول هللا سويي  ،ومأبال الغيي 

 هللا  حد .

نعل الغا  سغي  مرا كراب وجرب  ل هللا سويي  ،وماوحتل ال و  في  د ي 

اَتطٱوم َملاَكَٱ َالنصارىَاب َموٱ   َإملواَ»أب و و  الغا  فيي    اه: 

.  مرن يغرا نقر ه فري التشرعد: أ رعد (103)«لۡ َهللاَورسومل :َكماَلۡ  َفقملما

 أب ال ئلي ئال هللا  حد  ال  رون لي   أ عد أب محمدًا سيد   ب، لي.

و   َ } بالعي لورة فري أ،رمل المقامرات:  لعذا  افي هللا ۡۡ َب تَ ٓ َكَۡسوَٱىَٰ َ َٱلَّوذ  َٰ َ ۡۡ و َسك

ۡۡ   َ }  [1: ]ا ،راء ...{ ََل َلَٱۡلفكۡٱاَاَنََلتَ َٰ َُّ َٱلَّذ  َمَ ََ َ }  [1: ]الفر راب ...{َتََۡاَر َّ ٱۡلَ ۡلو َك  

َََ ۡۡ    َٱۡل   ََٰ ََل َلََلتَ َٰ َُ ٓ َكَم و    مََموآَكَۡوَحو ََٰ}  [1: ]الرعرد ...{َٱلَّذ  ۡۡ ََل َإ لَو َٰ ٓ : ]الرغجم {فَوأَۡوَح َٰ

10]. 

   أني سيد هلل.اول هللا سويي  ،وم يذا ي  ما وفتدر بي 

                                                                                             

. انلرر: «كجتت نو َهللَلو ًاَ» :( بوفظ988) «سمل الي ع  الويوة» ب ا  أوً ا الغسا ي في 

زال »   (505)ص بتحقيرر  سيررد القررالب اابنررا  ي « فررت  المجيررد  رررأل كتررات الت حيررد»

 (.2/353) بتحقي   عيب  سيد القالب اابنا  ي« المعال

 (.2/353« )زال الميعال»ب ا  أب  لا ل   أحمد  من حدو  حذوفة   ئ،غال  احي   (102)

 « رررأل السررغة» بضرري هللا سغرري  مررن حرردو  سمررر «اررحيحي»ب ا  اليدررابى فرري  (103)

مجررا ز  : ء ا يرررا .(3681)( بررر م 13/246) لوي رر ى بتحقيرر  الشررا وش  اابنررا  ي

 الحد في المدأل  الرذت فيي.
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لم وسم  احد أب و و  فيي   لما واء بع  الغا    رال ا لري: ورا ب،ر ه  ورا 

 واَك ُواَالنواسَاملوماَبقومل   َ»خيرنا  ابن خيرنا   ،يدنا  ابن ،يدنا   راه: 

ُم ن  َالشووويطان َكمووواَم لووو َلۡووو َهللاَورسووومل  َمووواَكحوووََكنَواَ سووو 

 .(104)«لَُوجَتٱفتمم َفمأَمنُل  َال  َكمُلن َهللاَ

  (106)   الررررذب  ل يررررر هللا(105) مررررن الشرررررك ااارررر ر: الغررررذب ل يررررر هللا

 .(110)   ،ير رلن(109)   الت لة(108)   التما م(107) الر ي

                                        

ص )لوقرضرا ى  «حقيقرة الت حيرد»بسرغد ويرد  بضري هللا سغريب ا  الغسا ي سن أنرن  (104)

  246  245): حالورر بتحقيرر  فرراب ق حمررال   اا «سمررل اليرر ع  الويوررة» : انلررر ( 630

247  248  249.) 

َكَۡوَ}:  اه تعرالل (105)  ُ و َمَّفَقَو ََوَموآَكَمفَۡقو ك َم   و َمَّوۡذر  َٱمَوذَۡرتك َم   وۡ َكَمَصوارَ َفَوإ نَّ ويَ َم  ت ل 
ََوَمواَل تظََّٰ و كۥ  ََ َۡتتَلك َّ } 

مو َموذرَكنَ طيووٱَهللاَفتيطتو  َومو َذرَكنَ تصو َهللاَفوولَ»:  فري الحردو  [270: ]اليقرر 

 ب ا  اليدابى  ،ير . « تصي 

ََرَلت  ََومكسك   ََوَمۡ يَواَ َ}:  اه تعالل (106) َإ نَّ َۡ ويَ َاك تَل  َرب  َٱۡلتََٰ  َ َّ 162َََوَمَلوات  َ   ََ ل 
ََوب وذََٰ َلَو كۖۥَ ََ َاََكوٱ  

ي ََ ۡست ل  لكَٱۡللك ََوكَمََاَكَوَّ ۡٱ ك الذب  بق رد التقررت   فري الحردو  : .  الغسن[163  162: ]اانعاع {ككم 

 ركرر  - برأببع كومرات ارول هللا سويري  ،رومحردثغي ب،ر ه هللا : بضي هللا سغيسن سوي 

 ب ا  مسوم. «لت َهللاَم َذب َلويٱَهللا»:  - أ لعا

 يي سياب  سرن كومرات  تمتمرات كراب وتعايايرا أيرل الجايويرة  «العزا م»التي تسمل  (107)

معتقدون أنعا تدفع سغعم ا فات  مستعيغين برالجن أ  مررللون بعر  االفراه ااسجميرة أ  

واترري آ،يررر المفع مررة  فجرراء ا ،ررجع فأبطررل رلررن  ئال مررا رمكررر فيرري أ،ررماء هللا  اررفاتي  

 سن.فعذا ح اول هللا سويي  ،وم المأث ب سن الغيي 

ومع تميمة   يي خررزات كراب العررت وعوق نعرا  خاارة سورل اا الل زاسمرين أنعرا  (108)

تردفع سرغعم الجررن أ  تقريعم العرين  نح يررا  فأبطوعرا ا ،ررجع   مرن يرذ  التمررا م مرا وسررمل 

مرن كيرا ر المغرررات   أ  ما  ابي رلرن  فررل رلرن «الحجات»أ   «الحرز»أ   «الجامعة»

ر كترررات الشررريخ لرررلقررررآب فررررخص فيررري بعررر  السرررود   انلررررن ئرا كررراب المعوررر  مرررن ا

 «م  د ا ،جع من ا لعاع  الرشد  الر ى  من الرعانة  التما م  الر ل»: القرضا ى

 نشرتي مرتية  يية.
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كل يذ  ضر ت من الشرك ال وغي ي لومسوم أب وقع فيعا    رد حرذبنا الغيري 

 مغعا.  اول هللا سويي  ،وم

واء ا ،جع ودس  ئلل الت حيد   ئلل التحرب مرن الشررك أكيرر   أار ر   

 وويررري  خفيررري   رلرررن ليرررر ب الشد رررية المتزنرررة ... الشد رررية السررر وة ... 

 او هللا. الشد ية التي ال ترو  ئال هللا  ال تد

المشرك وداو من كل  يء  وداو سول كرل  ريء   المرأمن الرذى  حرد 

هللا تعالل ال وداو من  يء  ،د  مغافذ الدر و كوعرا  فورم وعرد ودراو ئال ببري  

حتل الم ت ال وداو مغي  اني وعوم أب بعد الم ت حيا  أخرى ووقل فيعا ببري  

او سوررل ااوررل  اب  ومدو ررد فيعررا فرري سمورري   ال ودرراو سوررل الرررزق  ال ودرر

َُ }...فَوإ ذَاََجووالررزق م ررم ب  ااوررل محررد ل:  وَنََسوواَل ٱك ووۡ ََاَ َۡسوو َۡأخ  ُك ََوَاَآَتَكََجتك

مكمَن{  . [61:   الغحل34: ]ااسراو  َۡس َۡق  

َولَووۡ َ َۡتۡ سكووٓماَ } مررن يغررا كرراب الت حيررد م رردب اامرراب الغفسرري:  ٱلَّووذ  َ ََتاَمنكووماَ 

ُك َب ظكۡت َ  نَ ُۡ َو كونَََ«أى لم وشر ب ا ت حيرديم بشررك»َإ  َلَٰ ََوهكو ََم و كَٱۡۡلَۡمو ك ُك َلَ ََ ئ و
ٓ لََٰ  {ككو 

   أى: لعم اامن في الدنيا  االيتداء   لعم في ا خر  كذلن.[82: ]اانعاع

واَ }سوررل حررين  رراه هللا تعررالل سررن المشررركين:  َسوونكۡتق  َف وو َاكتكوومب َٱلَّووذ  َ ََمفَووٱك

                                                                                             

 رريء و ررغع ني وزسمرر ب أنرري وحيررب المرررأ  ئلررل ز وعررا  الروررل ئلررل امرأترري   يرري  (109)

ب ا   «ال لوائ َوال ملوَُكوٱَإنَالٱاو َو»: ضرت من السحر   في حردو  ابرن مسرع ل

فرت  المجيرد  ررأل كترات »    افقي الذييي حيأحمد  أب  لا ل  ابن ماوي   الحاكم  اح

 (.133بتحقي  اابنا  ي )ص  «الت حيد

يغاك أل اب أخرى من الشرك ااا ر ركريا اا،تار القرضا ى في ب،التي ال ويز   (110)

 التي نشرتعا مرتية  يية بالقاير . «حقيقة الت حيد»: الغافعة
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َب َلووآَكَۡكووَٱمكماَ  ََ نَ ٱلَٱۡلوو ووۡتَطَٰ ۡلَب وو  مَسك   ُ َموواَلَووۡ َ كنَوو  َ ََوب ووۡئَ ََمۡثووَمىَاَََۖوَمووۡأوََب ووح َّ
ُك كَٱلنَّوواركَۖ ىَٰ

ي ََ ت ل 
 . [151: ]آه سمراب {ٱلظََّٰ

َ }الت حيررد تحروررر لوررغفن  فررج تررذه ل يررر هللا   ال تعتررز ئال برراهلل  حررد .  َّ َو  

ن ي ََ ووۡؤم  َول َٱسكوومل   مََول ۡتلك ةَك َُّ وو ةَك}  [8: ]المغررافق ب ...{َٱۡلت  َُّ وو َٱۡلت  ةََفَت تَّوو   َُّ وو ٱۡلت  َموو ََموواَنَ كٱ  وو َك

يتًا  .[10: ]فاير ...{ََجل 

الت حيررد ،ررم  با نسرراب   ابتفرراع برري سررن ح رري  اابض ئلررل اافرر  

ااسول  أما الشرك فع  انحطاي با نساب  وغحل ا نساب ليعيد ئنسانًا مثوري  أ  

أ ررياء ال ت ررر  ال تغفررع  وعيررد أ ررياء ال  ليعيررد أ ررياء ،مرردرت مررن أوورري  وعيررد

 تمي ر  ال تسمع  وعيد أ ياء ال تعي  ال تعقل. 

انلر ا ئلل رلن الذى وغح  الحجر بيد  ثم وت وري ئليري باويًرا خا فًرا خا رعًا 

َك95ََكَتَۡتۡك كوَنََمواَتَۡن   كومنََ}...لق مي:  سويي السجعمت رًسا! كما  اه ئبراييم  َوٱ َّ

 . [96  95: ]ال افات {َوَماَتَۡتَلتكمنَََختَقَ كۡ َ

ر لمغفعترري   وقررد  اانعرراع  انلررر ا ئلررل رلررن الررذى وعيررد الحيرر اب الررذى ،مررد 

 التي تددمي  يي احيحة   وأكوعا  يي ربيحة!

كغ  في اا،ي ع الماضي في العغد  فرأوتعم كيرد وقد،ر ب اابقراب التري ال 

 أ  م تًا أ  حيا .  ضًرا أ  نفعًا -تمون لغفسعا ف ًج سن ،يريا 

 العجيب أنعم وألع ب اليقر   ال وألع ب الجام ،ة   الجام ،ة أنفع مغعرا  

 أكثر ليغًا   وألعر ب اانثرل  ال وألعر ب الرذكر  اانثرل تقرد   تمعيرد   الثر ب 

 و رت  وعاب  وستددع في حمل ااثقاه  ،ير رلن. 

ل اليقررر  ئلًعررا مررا الررذى وعررل يررذ  ئلًعررا  رلررن لررين ب لرري؟!  مررا الررذى وعرر
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  الجام ،ة ليس  ب لي؟!  يء سجيب!!

يغاك  ودنا من وعيد الثعابين   من وعيد الغمل   من وعيد الشيطاب   يغراك 

 من وعيد الفرج   من وعيد الحشرات!!

َوَموو َ}...َالشرررك أره ا نسرراب  انحررل برري   ارردق هللا العلرريم ئر وقرر ه: 

َ فََ أَمََّلوواََخووٱَّ  َ َب ووح َّ َۡ َف وو ََمَ ووانَ  كۡشووٱ  َٱلووٱ    ك ووم  َب وو   ُۡ َكَۡوَتَ ٱلطَّۡيووٱك َفَ َۡخَطفكوو َك ووَ َٱلسَّووَلآت  َم 

} ي    . [31: ]الحم َس  

 الشرك  كر لودرافرات  ميراء  لألضراليل  وجعرل ا نسراب أ،رير اا يراع  

 و ي  زمامري بيرد أ لئرن الرعراب الرذون وييعر ب فيري  وشرتر ب   وسرر  ني أ  

 اانعاع. وق ل ني كما تساق أ  تقال

أ لئررن الرعغررة  ،رردنة اااررغاع  خرردمتعا  وتحرمرر ب فرري أ لئررن الغررا   ئرا 

 ال ا لعم  يئًا ،مع ا  أياس ا   يذا ي  الشرك   يذ  يري العي لورة  سي لورة 

 ا نساب لإلنساب!

واء ا ،جع ليحرب ا نساب من يذا ال يم   وجعوي مرع هللا ميا رر   ليسر  

  لرين يغراك ،ما،رر  محتررر ب لعرذ  ال ،راية  يغاك  ،اية بين هللا  سيرال 

تستطيع أب تقرع بات ببرن فري أى   ر   تردس   بمرا تشراء  فيقر ه لرن: لييرن 

  ،عدون  تستطيع أب ت وي في أى بقعة من اابض: 

  تسرتطيع أب ترألى سيالترن (111)«وجتتََل َاۡلرَِمسو  ًاَوَُومًرا»

                                        

كلطيََخلًسواَلو َ»:  طعة من حدو  وابر المتف  سويي   ب ا  أوً ا الغسا ي   ن ي (111)

مكصٱ َبالٱلََمسيٱةَكُٱ َوجتتََل َاۡلرَِمسو  ًاَ:َ تطُ َكح َم َاۡلمۡياتَاۡت 

 وََۡلحو َوَُمًرا َفأ لاَرجََم َكم  َك رم  َالصلةَفتيصَ َوكحتََل َالونوائ َولو َت



 101 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

  أن  متحرب من بق الرعغ ت. 

   يررذ  مزوررة سيررال تعررالل ورراء ا ،ررجع ليحربنررا مررن العي لوررة ل يررر هللا 

و}الرحمن  أنعم:  ًُ إ لََٰ  َ أوًرا كراب يرذا ا لري  تحررب ا مرن  {اََتاَخوٱَََاَ َۡ لكمَنََموَٱَٱ َّ

 كل ال ثغيات: ال ثغية الدوغية   ال ثغية اال ت الوة   ال ثغية االوتماسية.

ة أخرررى  ،رر اء كانرر   ثغيررة كيرررى أ   ثغيررة اتدررار آلعرر المانيووَُال  نيووُ:َ-ك

 ا رى   ثغية موح هة أ   ثغية ،ير موح هة. 

 ررد وقرر ه بعرر  الغررا : نحررن ال نعيررد يررأالء   لرررن ئرا كغرر  تت ورري ئلررل 

  (112)ااحب ال رو   تست يثي  تيتعل ئليي   تداو مغي أكثر مما تدراو هللا

 .فعذا من ال ثغية

ئب كراب  -اراحب ضررو   ئنمرا سويري  ال وج ز لومسوم أب وست ي  ب لي أ 

السل َلتي  َكهََالو  ارَمو َ»ئرا زاب  يًرا من يذ  القي ب أب وق ه:  - مسوًما

اللوووؤمني َواللسوووتلي  َوإمووواَإنَكووواتَهللاَللحقووومن َكسوووالَهللاَلنووواَول ووو َ

   فع  ودس  لعم  لين ودس يم  يذا مغط  ا ،جع. (113)«التافيُ

ب كران ا مرن أيرل الجغرة أع مرن أيرل الغراب  أما أب تدس يم  أن  ال تعررو ئ

انن ال تدبى  يئًا سن خ اتيم العيال  ال وسرتطيع ئنسراب أب وجرزع أب اراحب 

                                                                                             

تثَإل َامم َخارَُوبكتثََإل َالناسَلاموُ . «اۡت  َوكلطيََالشفالُ َومانَالنۡ َ ۡك

 1/566لومغرا ى ) «فري  القردور»: (   ررحي47 - 1/46لوسري يي ) «الجامع ال  ير»

 (.1174بر م  568 -

 بع  الغا  وقسم باهلل كاربًا  ودشل أب وقسم بالشيخ أ  بال لي!! (112)

مرا وقراه سغرد لخر ه القير ب » :برات« الجغرا ز»أخروي مسوم في كتات حدو  احي    (113)

 .فرر( ي. لاب ال7/45) «احي  مسوم بشرأل الغ  ى»انلر:  «. الدساء ايوعا
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تم لي با وماب   ي  في الجغة.   يذا القير  د خم

 ي  مرن السرابقين اا لرين الرذون لخور ا فري  - لما مات سثماب بن ملع ب 

 الرر  أع العررجء اان ررابوة:  - يا ،ررجع  أ ر ا فرري ،ررييوي  يرراور ا مررن أوورر

ارول بحمة هللا سوين أبا السا ب  فشعالتي سوين: لقد أكرمرن هللا  فقراه الغيري 

موو َهووذ َالل أليووَُلتوو َهللاَتتووال يَوموواَ ووو ر ََكنَهللاَ»: هللا سويرري  ،رروم

 الرر : فرر هللا ال  «موواَ كفتووََبوو يَ-َوكموواَرسووملَهللاَ-كمٱموو يَوهللاَموواَك ر َ

 .(114)أزكي بعد  أحدًا أبدًا

فشعالتي سويرن: »أب تق ه ال احيية:  اول هللا سويي  ،ومفوم ورض الغيي 

رتم لري « لقد أكرمن هللا بعذا الجزع  انعا اي ة  سم   من أون تعوم أب يذا  د خم

ا يم الذون نشرعد لعرم بالجغرة   مر -  أمثالعم -بالجغة؟ العشر  الميشر ب بالجغة 

 سدا رلن فرل ئنساب م ير  ئلل هللا. 

« الشرحات»ثم لمارا تطوب من ،يرك  ي  مثون سيد  مدو ق؟! يرل وسرأه 

 ؟!«الشحات»

إذاَ...ََ»ا،أه ااحب الدو   اامر  ا،أه ااحب الدزا ن التري ال تغفرذ: 

 .(115)«...سألََفسألَهللا َوإذاَاس تنََفاس ت َباهللَ

                                        

فري الجغرا ز : سن أع العجء اان ابوة في سد  م اضرع «احيحي»ب ا  اليدابى في  (114)

ََماَ}: ل في ، ب  ااحقاو التعيير   ي  مع   لي تعال   الشعالات   ف ا ل ال حابة َۡ اك

َكَب و ََوَاَب  كو َۡ ََوَمآَكَۡ ر  ََماَ كۡفتَو  َ َ َٱلَٱسك اَم   َب ۡ ل  َك (   يرذا  يرل أب تغرزه ،ر ب  الفرت  9) ...{َمكن

ٱََ}:  فيعررا ََوَموواَتَووأَخَّ ََ وو َذَۢمۡ وو َموواَتَقَوو ََّ َم  َك َٱ َّ ََ ووَٱَلَوو ( فااحقرراو مريررة   الفررت  مدنيررة 2) ...{َل  يَۡوف 

 اتفاق. ب

كغر  خورد الغيري :  راه: ب   ن ري كرامًج بضري هللا سغعر طعة من حدو  ابن سيرا   (115)
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ماه  سيال  الردوغاب  الردبيم  كمرا وراء فري سيال  ال المانيَُااا صا  ُ:َ-ب

  (116)«تت َلۡ َال  نار َولۡ َال ره  َولۡ َالخليصُ»حدو  اليدابى: 

 .(117)«ولۡ َالقطيفُ» زال في ب اوة: 

يغاك أنا  أ ررك ا مرع هللا المراه  فعرم ووعثر ب  باء   وسرتحو ب مرن أووري 

 كل حراع   ورتري ب كل م بقة  يأالء سييد الماه. 

ئرا كاب يغاك مرن وعيرد ب  :«اسيُيكوَالمانيَُالس»نيَُااج لاليَُالماَ- 

القي ب  فعغاك مرن وعيرد ب الق ر ب   ررك العر اع تأليري اامر ات    ررك 

الد اص تأليي ااحيراء! يراستعم ياسرة مطوقرة  ئسطرا يم حقر ق اال ييرة 

 من التعليم  التقدون  الد و  الرواء. 

  كل رلن  ثغية. 

                                                                                             

احفوفَهللاَ  فظوَ َاحفوفَ:َيل  َإم َكلتلوََمتلوا َ ا»: و ًما فقاه اول هللا سويي  ،وم

هللاَت   َت اهَ َإذاَسألََفاسوألَهللا َوإذاَاسو تنََفاسو ت َبواهلل َوالتو َكنَاۡلموَُلومَ

بش تَا َم ۡ َهللاَلَ َوإنَاج لتماَلتو ََ نفتمََبش تَل َ نفتمََإاَنكاج لتََلت َ

فتووََاۡلاوول َوجفووََكنَ ضووٱوََبشوو تَلوو َ ضووٱوََإاَبشوو تَاوو َم ۡوو َهللا َلتيووَ َرك

حردو  حسررن اررحي    يرر  الحردو  التا،ررع سشررر مررن : ى   رراهذب ا  الترمرر .«الصو  

 .«ااببعين الغ  وة»

 ا وث ت معوم من خز أ  : بفت  الداء (116)

بضري هللا ا   الحردو  ب ا  اليدرابى سرن أبري يرورر  يي كساء لي خمل وجعرل لثرابً  (117)

إنَككلطوو َرضوو  َوإنَلوو َ كتووطَسووخط َتتوو َواموو    َوإذاَكوويََفوولَ»:  تتمترري سغرري

ام ق  ََمب َلتۡ َ خذَبتنانَفٱسو َفو َسوۡيََهللاَككوتََركسو َموۡوٱةَاو ما  َإنَموانَ

مووانَفوو َالسووااَُموانَفوو َالسووااُ َإنَاسوو أذنَلوو َفو َال ٱاسووَُمووانَفوو َال ٱاسوُ َوإنَ

.  انلر تعوير  الشريخ القرضرا ى سورل الحردو  فري كتابري « َوإنَكفٱَل َ كشفٱل َ ؤذن

 (.658بر م  369 - 1/368« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»



 104 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

ئرا كغرر  سيرردًا هلل حقًررا فررج تأل رري ،يررر هللا   ال توتفرر  بقويررن ئال ئلررل هللا  ال 

ومون أحرد لرن ضرًرا  ال نفعًرا   ال حيرا   ال م تًرا   ال وسرتطيع مدور ق أب 

والت َكنَاۡلمَُلمَاج لتََلتو َ...ََ»وقد ع لن أوًج  أ  وغقص لن بز ًا: 

َلوَ َوإنَاج لتوماَكنَ نفتمََبش تَل َ نفتومََإاَبشو تَاو َم ۡو َهللا

فتََ لت َكنَ ضٱوََبش تَل َ ضٱوََإاَبش تَا َم ۡ َهللاَلتيَ َرك

َالص    .(118)«اۡلال َوجفَ 

الت حيد الحقيقي وجعل من المسوم  د ية   وة  تقد سغرد الحر    تتشري  

برري   تجرراله ل نرري   ترردافع سغرري   تيررذه مررن أوورري المرراه  الررغفن  الغفررين  

ي  الذى تق ع بي الغع ات   تغت ر بري الر،راالت    ال الي  الرخيص   يذا

  ورتفع بي  أب اامم. 

المأمغ ب الم حد ب اا  واء يرم الرذون أخو ر   ور بعم هلل   تحرربت لري  

ااحابي في السرجن:  سويي السجعفوم وعد يغاك أببات أخرى  كما  اه و ،د 

ََتكَۡربَواب َ} وۡ    ٱلس    َ َۡ َصَٰ   اكومَنََخۡيو ََٰ َٱََم َفَٱ   وارَكٌٱَكَ   َُّ ٱۡلقَ و َك ح  ٱۡلَمَٰ َك أتعيرد  [39: ]و ،رد { َّ

 سدلًا من ا لعة أع ئلًعا  احدًا  عاًبا؟!

الررذون وعيررد ب ا لعرررة المدتوفررة تترر زع  وررر بعم ب،يررات مدتوفررة   أيررر اء 

مدتوفررة  ال ورردبى أوعررم ومرضررل  أوعررم ومسرردل  كمررا ضرررت القرررآب لغررا مررثًج: 

وو} جك َرَّ َمووثَل  َك ََضووَٱَبَٱ َّ َ َۡسوو َم  َان  َۡ ََهوو  َ وو اَل  َٱجك ََسووتَل  وول  سكوومَنََوَرجك َف يوو  َككووَٱَمآتكَمك ََشَٰ   ل 

 . [29: ]الزمر {َمثًَلَ

ئني مثل  اضر : سيرد لري ،ريد  احرد سررو مرا ورضريي  مرا وسردطي  فورزع 

                                        

 .« اَيل َإم  َكلتلََمتلا َ...»: وزء من حدو  ابن سيا  الساب  (118)
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بضا  ففاز بقربي  محيتي   سيد لي أ،يال مدتوفر ب   يرم  رركاء متشاكسر ب  

الشرق يذا ئلرل ال ررت  فرج وردبى مرن ومرضري  مرن يذا وأمر  أب وذيب ئلل 

 ومسدل   من وطيع  من وع ي.

د  المشرك  ما برين المرأمن  ،يرر المرأمن  مرا برين  يذا فرق ما بين الم ح 

 سيد الرحمن  سيد ،ير الرحمن. 

سيال الرحمن حرب ا أنفسعم من كل آلعة ، ى هللا  فج ودس ب مرع هللا ئلًعرا 

  ب المسوم   يرذا وغي ي أب نر ب. آخر   يرذا وغي ي أب ور

أب وجعوغا من الذون أخو عم هللا لدوغري   أخو ر ا لورغعم  سز  ولنسأه هللا 

 هلل. 

أ ر ه  رر لي يرذا   أ،ررت فر هللا تعرالل لرري  لررم  فا،ررت فر   ئنري يرر  ال فرر ب 

 الرحيم   الس   وستجب لرم. 

 الدطية الثانية:

 أما بعد:

فقررد  بل أب فرري ورر ع الجمعررة ،رراسة ئوابررة  ال و افقعررا سيررد مسرروم ورردس  هللا 

 بدير ئال ا،تجات لي   لعوعا تر ب يذ  الساسة. 

الوعم ئنا نسألن العف   العافية في لوغغا  لنيانا   أيويغرا  أم الغرا  الوعرم ا،رتر 

ا  سرن س باتغا   آمن ب ساتغا   احفلغا من بين أودوغا  من خوفغا   سن أومانغ

  ما وغا  من ف  غا   نع ر بعلمتن أب نم تاه من تحتغا. 

الوعم أكرمغا  ال تعغا   أسطغرا  ال تحرمغرا   زلنرا  ال تغق رغا   آثرنرا  ال 
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 تأثر سويغا   ابض سغا  أبضغا. 

{...َ َُ َُ ََربَّنَآََتات نَواَف و َٱلو َۡميَاََحَسونَ وَٱة ََحَسونَ {ََوا نَواََلوذَاَبَٱلنَّوَوف و َٱۡۡلٓخ  : ]اليقرر  ار 

201]. 

...{ََ وول   َف وو َاكتكمب نَوواَي  َۡ ََوَاَتَۡ تَوو م نَوواَٱلَّووذ  َ ََسووَۡقكممَاَب ووحۡۡل  َلَٰ   ۡخَمَٰ ووۡٱَلَنَوواََوۡل   َربَّنَوواَٱۡيف 

ي ٌَ ح  َرَّ ََرتكوع  ََ َربَّنَآَإ مَّ  .[10: ]الحشر {ل  تَّذ  َ ََتاَمنكماَ 

مرة ا ،رجع يري العويرا  الوعم ان ر ا ،جع  أسز المسومين  الوعرم اوعرل كو

  اوعل كومة أسداء ا ،جع يي السفول. 

الوعم سوين بأسدا ن أسداء ا ،جع أوًا كان ا  الوعم بل سن المسرومين كيرديم  

 فل حرديم   أريرب سرن أبض المسرومين ،روطانعم   ال تردع لعرم ،رييًج سورل 

 أحد من سيالك المأمغين. 

ََربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَََ}... وۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَوۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و اََوإ ۡسَٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ 

ف ٱ   ََ  . [147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

َلتَۡيو  َ}سيال هللا:  َروتَماَ  واَٱلَّوذ  َ ََتاَمنكوماَ  َُ ٓأَ َ ََٰ َ ئ َ  َ كۥَ كَصتَمَنََلتَ َٱلنَّۡ و   م
ٓ َََوَمتََٰ َٱ َّ إ نَّ

تََ ماَ   . [56: ]ااحزات {ۡست يًلاَوَست  لك

  أ م ال ج . 

* * * 
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 افات سيال الرحمن

 اوتغات القتل  احتراع الحيا  -7

 الدطية اا لل:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

   ال زلغا نعريش فري بحرات القررآب  مرع «سيال الرحمن»ال زلغا نعيش مع 

يررذ  الطا فررة الراضررية المرضررية  الررذون أثغررل هللا تعررالل سورريعم فرري كتابرري  

  ركريم لغا نم رًوا ومحتذى   ومقتدى بي فيعتدى. 

َ }   فغررا فرري أ اررافعم سغررد  رر ه هللا تعررالل:  ووَوٱلَّووذ  َ ََاَ َووۡ لكمَنََمووَٱَٱ َّ ًُ اَإ لََٰ

َ َۡتوَ َ ََ ل 
َذََٰ َۡ ََوَم َ َۡفتَ مكمَنم ُۡ َب حۡلَ    ََوَاَ َ إ اَّ َك َ َٱ َّ َتاَخَٱََوَاَ َۡق كتكمَنَٱلنَّۡفَ َٱلَّ   ََحٱَّ

 .[68: ]الفر اب ا{كَاَامَ 

ئنعم ال ودس ب مع هللا ئلًعا آخر  بل ال ودس ب ئال هللا  حرد    ال وعيرد ب ئال 

ي َك}ب ئال باهلل  حد    عابيم: هللا  حد    ال وستعيغ  َمَۡسو َت  ََ َوإ  َّوا َمَۡتۡك َك ََ  {إ  َّا

 .[5: ]الفاتحة

بعذا حافل ا سول العدو اا ه من ب،االت هللا ئلل خوقي   ي : العقيرد  ... 

 ا وماب. 

 لرررن الر،ررا ل السررما وة  الشرررا ع ا لعيررة  لررم تررأت لحفررظ الرردون  العقيررد  

ء  اانفررن   لحفررظ ااسررراض  الحرمررات  ورراءت لحفررظ الرردما نمررافحسررب  ئ

  لحفظ العق ه   لحفظ اانسات   لحفظ اام اه. 
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َوَاَ َۡق كتكومَنَٱلونَّۡفَ َٱلَّ  و ََ}...فمن يغا  رب هللا يذ  ال فة ب فة أخرى فقاه: 

 َ َب حۡلَ    إ اَّ َك َ َٱ َّ  . [68: ]الفر اب ...{ََحٱَّ

الجرومة  فلاستعا  الشررك استرداء  القرآب  رب القتل بالشرك ليشاسة يذ  

سورل الردون   القترل استرداء سورل الحيررا    مرن أنر  أوعرا ا نسراب حترل تعترردى 

سول حيا  ،يرك؟ يذ  الحيا   لوعة أ لسعا هللا تعالل ل راحيعا  فريرد تسرويعا 

مرن ،يرررك؟! يررل تسرتطيع أب تدورر  ربابررة أ  بع ضررة حترل تسررتحل  تررل نفررن 

أنر  أب تر لع الرر أل فري ألنرل مدو  رات يرذ   مأمغة ب ير ح ؟! يل تستطيع

 اابض؟! كيد تجر  سول  تل نفن  ،فن لع؟!

لقد واء الدون وحرع ،فن الدماء   ال وجيرز لإلنسراب أب وعتردى سورل ئنسراب 

ب ير ح    لمارا وقتل الغا  الغا ؟ لمارا وقتو ب اانفرن المع ر مة؟  الرغفن 

  نساب المعايد. المع  مة يي نفن ا نساب المسوم  أ  نفن ا

فقررد سم ررم لمرري « ال ئلرري ئال هللا   أب محمرردًا ب،رر ه هللا»مررن كرراب وقرر ه: 

 مالي ئال بالح    من سايد المسومين بعقد رمة أ  يدنرة مرن ،روطاب مسروم  أ  

 ئواب  من مسوم  فج وج ز أب ومعتدى سويي.

 يذ  يي الغفن المع  مة فج وج ز  توعا. 

ألقل ئليعم السوم  كد ورد  سرغعم فرج وجر ز  توري بل كل من ،الم المسومين  

لَ كوۡ ََ...}: كما  اه تعالل َك َََٱ َّ إ لَۡي ك كَٱلسَّتََ َفََلواََجتَو   تكممكۡ ََوكَۡلقَۡماَ 
لكممكۡ َفَتَۡ َ كقََٰ َُ َٱۡل َ فَإ ن 

َ ۡ ََسۡ يل   ُ  .[90: الغساء] {َلتَۡي

بالسرر ء أب وقتررل  لرررن الغررا  مررن  رردوم الزمرراب ،رر ل  لعررم أنفسررعم اامرراب  

ب يرابئ  أ  مرن أورل ا مرن أورل لنيرا تافعرة  أ  مرن أورل ، ربع عم بعً ر
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أ  تغرافن سورل سررض مرن أسرراض يرذ  الحيرا   أ  ب  اء   كرايية حسد أ 

 أ  ل ير رلن.

حرين كرراب الغرا  أ،ررر   احررد  مرن أت  أع  أ الليمررا حردث  يررذ  الجرومررة 

ۡ َ:  رص سويغرا القررآب بن آلع أخا  من  دوم الزماب كماااليشعة.  تل   ُ َكََلتَوۡي }َوٱۡتو

وو بَوواَاكۡٱبَام  َََمََۡووأََٱۡبنَووۡ ََتا ََ َب ووحۡلَ    َإ ۡذَاَٱَّ كقۡك  وو َاَوواَلَاَفَ  ووَ َٱۡۡلَٓخووٱ  َم  َۡ َلاََولَووۡ َ ك َقََّۡوو ه  ووۡ َكََحوو   م 

وويَ َ ووَ َٱۡللك َّق  م  َك َكَٱ َّ َاَوواَلَإ مََّلوواَ َ َقََّۡوو َََۖ َإ 27َََۡلَۡا كتَنَّوو ََ َل  َۡق كتَن وو ََمووآَكَمَووَاَلَووئ ۢ َبََسووط ََ َ َوو َ لَوو َّ

طَ  َاس  َٱبۡ  َإ م  ٓ َكََخاعك َََۖ َۡا كتَ َۡل  ََ َ َإ لَۡي ي َََ َ   تَل  َٱۡلتََٰ َََربَّ إ م  وٓ َككر  و َك28ََ(ثم خ في  يدل )َ َّ

ا َ ؤك
ٓ ََُٰ ََج ََ ل 

ََوذََٰ َ َٱلنَّار م ۡ َكَۡرَ َٰ َفَ َ كمَنَم  ََ تَ َكَنَتَۡكٓمكََب إ ۡال  ََوإ ۡال 
وي ََٱلظََّٰ  لررن لرم وغفرع )َل 

29ََََۡ(فيررري الورررين  ال التعدورررد َلووو وووَ ََفََطمَّ َفَقَ َتَووو كۥَفَأَۡروووََۡ َم  يووو   َََكَخ  لَووو كۥَمَۡفسكووو كۥَاَۡ ووو

ٱ  َ { س 
 .[30 - 27: الما د ] ٱۡلَخَٰ

وعررو ا نسراب كيرد وررن   حير  لرم حيرا فري فجرر ال ... فري فجرر اليشرروة

ع سوررل  ورري اابض  حتررل فعررذ  أ ه ورومررة تقرر  ورر ابى وثررة أخيرري ا نسرراب

   أخيي.أوعوم ا نساب كيد و ابى ،  ابع  هللا ،رابً 

من  دوم الزمراب تعورم الغرا  العرد اب  مرن  ردوم الغرا  سررو الغرا  الشرر. 

د فرري الغررا  ورر      وررد فرري الغررا  الشرررور الررذى وقتررل أخررا  ب يررر رنررب وغررا 

َ}: الطيب ال لورع المسرالم الرذى وقر ه اخيري ََ َل  َۡق كتَن و ََموآَكَمَوَاَلَوئ ۢ َبََسوط ََ َ َو َ إ لَو َّ

ووطَ  َاس  َٱبۡ  َإ م  ووٓ َكََخوواعك َََۖ َۡا كتَوو َۡل  ََ َ َإ لَۡيوو ووي َََ َوو   تَل  َٱۡلتََٰ َََربَّ د الررذى ي سرر  لرري ورر    { َّ

  تل أخيي فقتوي.ااماب  بالس ء نفسي 

 لم ورن يغاك مجتمع وعيئ لري أ،ريات الجرومرة  كمرا وقر ه الرذون وزسمر ب 

ضررحاوا المجتمررع   أب المجتمررع يرر  الررذى  -كررل المجرررمين  - أب المجرررمين
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 !!و غع المجرع   ودفعي لوجرومة

 أكير من ا ستداء سول الحيا ؟  ل هوم أن   دوملإلنساب  لرن هوم ا نساب 

اَتق وََمفو َظتًلواَإاَ»الرروم سورل يرذ  الجرومرة فقراه: ، ب الر، ه 

  .(119)«م َس َالق َمانَلت َاب َ   َاۡلولَمفََمنُا َۡلم َكولَ

َََ}ب القرآب سويعا فقاه:  سق َكَمَّو كۥََمو َاَ َو ََ ت   ٓ َبَن وٓ َإ ۡسوَٱَٰ نَاََلتَ َٰ ۡۡ ََم َ ََ ل 
َذََٰ  َ ۡ َكَۡج م 

َكَۡوَفََسا َ  َمَۡف   اَب وَۡيٱ  َََمَۡفَسۢ َ َفََ أَمََّلاَاَ   ِ يتَ َف  َٱۡۡلَۡر  .[32: ]الما د  اَ...{ٱلنَّاَسََجل 

وجيز لومسوم أب وقتل المسوم: ا ،جع ال و َ}َوَمواََمواَنَل لك نًواَإ اَّ ۡؤم  َََمك َكَنَ َۡق كو ۡؤم   

 .[92: ]الغساء {...َاَ َ َخطََ

ال أب وقرع رلرن   ئيعال أب وقترل المرأمن أخرا  المرأمن،ت،تيعد القرآب كل االا

 :ة  الرف اب خطأ مغي  ب ير   د.  وعل في رلن الدو

 لوة مسومة ئلل أيوي.

ت  ب يرة. فرمرا  ترل ئنسرانًا وحرا ه أب وحري ئنسرانًا آخرر   استيرر  كفاب : س

القرررآب تحروررر الر يررة بمثابررة ا حيرراء  اب العي لوررة بمثابررة المرر ت االبرري  

  الحروة بمثابة حيا  ودود . 

 من لم وجد ف رياع  رعرون متترابعين ت برة مرن هللا   يرذا ير  المتيسرر فري 

 يذا الزمن. 

اتعم  بع عم ولن أب ورفيي أب ودفع الدورة  أ  تردفع الذون وقتو ب خطأ بسياب

                                        

الشرريداب  الترمررذى  الغسررا ي  ابررن ماورري سررن ابررن مسررع ل  كمررا فرري ب ا  أحمررد   (119)

 .(7387 زوالتي ) «احي  الجامع ال  ير»
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 ررركة التررأمين الدوررة  ال  رريء سويرري بعررد رلررن  ال  سويرري أب و رر ع  ررعرون 

 يرل  - بعد  رعر أ  بعرد ،ريعة  خمسرين و ًمرا -متتابعين ت بة من هللا  ل  أفطر 

 أب وتم الشعرون  سويي أب وعيد من ودود  حتل ال وستعتر بأب األ الغا .

لررذون وفعورر ب يررذا ببمررا ال وعتيررر  ررتوعم خطررأ  مررن أمثرراه يررأالء  بعرر  ا

المتعرررر بون المجررررانين  الررررذون وسررررير ب فرررري الشرررر ابع كأنمررررا وستعرضرررر ب 

س ررجتعم  يررأالء الررذون ال ومشرر ب سوررل اابض ي نًررا بسررياباتعم  ررأب سيررال 

الرحمن  يأالء الرذون وقتور ب الغرا   وزيقر ب ااب األ  ال أهرن  رتوعم خطرأ  

ر من بات الدطأ  ئنما ي  مرن برات التعردى   وجرب أب وعرا ي ا سق برة  ال وعتي

 أخرى ف ق سق بة القتل الدطأ.

 لمارا وقتل المأمن المأمن؟!

 !يل في يذ  الدنيا ما وستح  أب وقتل المسوم أخا  المسوم من أووي؟

فريررد وقتررل ا نسرراب مررن أووعررا   يررذ  الرردنيا ال تررزب سغررد هللا وغرراأل بع ضررة

؟!  المفرر ض فيري أب وحميري  وردافع سغري  ويرذه نفسري مرن أوورري  أخرا  المسروم

 فريد وقتوي؟!

َمَك:  مرن يغرا وقر ه القررآب  َۡ و}َوَمو َ َۡق كو ن  اَۡؤم  و   و َ اََم َتَل   ت  ونَّ كََخَٰ َُ آؤك كۥََج َُ واَفََ و َُ اَف ي

َٱ ََ يلَ َوَيض  لَ كۥََلذَابًاََلظ  ََولَتَنَ كۥََوكََل ََّ َلتَۡي   َك  .[93: ]الغساء ا{ َّ

 :ئلل يذ  العق بات ال دمةأنلر ا ئلل يذ  ااوزوة الريير  ... 

 «.فجزا   وعغم» -1

 «.فيعا اخالدً » -2
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 «. ، ب هللا سويي» -3

 «. لعغي» -4

 «.اسليمً  ا أسد لي سذابً » -5

 وعغم  الدو ل فيعا  ال  ب  الوعغة من هللا  العذات العليم.  

لووُوالَ»: ب ا  الغسررا ي  الترمررذىفيمررا  اررول هللا سويرري  ،رروم  رراه الغيرري 

لومَ»: .  واء فري حردو  آخرر(120)«ال مياَكهمنَلن َهللاَم َا ََرجََمست 

كووو ٱمماَفووو َ  َموووؤم َۡلموووُۡ َهللاَفووو َاكنَكهوووََالسووولاتَوكهوووََاۡلرَِ

يراو بالرعيررة  اررول هللا سويري  ،روم ب ى ابرن ماوري أب الغيري    (121)«النوار

وكلظ َحٱم وَ!َوالوذ َمفسو َماَكَيََۡوكَيََر  َ!َماَكلظلََ»: فقاه

وكنَمظو َبو َإاَ مو َمالو َو:َكلظ َحٱموَُمنوَ َ(122)بي  َل ٱمَُاللؤم 

:َموََاللسوت َلتو َاللسوت َحوٱا »َ:ارول هللا سويري  ،روم    راه (123)«خيٱا

                                        

ب ا  الغسا ي   الترمذى  من حدو  سيرد هللا برن سمرر    ب ى ابرن ماوري نحر   مرن  (120)

 «المغتقرررل مرررن كترررات التر،يرررب  الترييرررب» .حررردو  اليرررراء برررن سرررازت  ب ،رررغال حسرررن

 (.1446( الحدو  )2/665)

يرذا حردو  ،رورب   لري  ر ايد سغرد : ب ا  الترمذى سن أبي ،عيد  أبي يرور    اه (121)

المغتقل من كترات التر،يرب » .الييعقي  الطيراني  ااافعاني    د ركريا كوعا المغذبى

 «ارحي  الجرامع ال ر ير  زوالتري»(   د ركرر  فري 1447( بر م )2/665) « الترييب

(5247.) 

 .أى حرمة لمي  مالي  سرضي (122)

(   راه 3932سرن سيرد هللا برن سمرر  ) «الفرتن»في كتات  «،غغي»ب ا  ابن ماوي في  (123)

ضرعفي أبر  حراتم   -  ريخ ابرن ماوري - ن رر برن محمرد  فري ئ،رغال  مقراه :«الز ا رد»في 

 .«الثقات» ركر  ابن حياب في 
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م َكمن َالناسَلت َكمومالُ َ:َاللؤم »    اه: (124)« م َومال َولٱض 

 .(125)«وكمفسُ 

فري سقرل ئنسراب مسروم  فري  - المحرمراتبعد يذ  الغ  ص  - فريد وس غ

 ا ب ير ح ؟!ضمير   في لوغي أب تمتد ود  با ثم ليقتل ئنسانً 

كولَمواَ قضو َبوي َ»: في حدو  ابرن مسرع ل الرذى ب ا  اليدرابى  ،يرر 

أى أب أ ه ما وحا،رب سويري الغرا  فري   (126)«الناسَ م َالقيامَُف َال مات

 مرا رلرن ئال لدطريرا  سلرم اانفرن   ... الردماء: المحرمة ا لعية ور ع القيامرة

 أمريا.

سدل من ال حابة  سوماء السود أب القاترل ال ت برة لري لشرد  ورمري   ى ور

ل َ ُالَاللؤم َف َفس َُم َ  ن َمواَلو َ صوََ»:  رلن لما ب ى بع عم

كمرا فري بعر    و ي  سويري رنيري  أ  أى و ي  سويي لوغي  (127)« ًماَحٱاًما

 الر اوات.

مووََذمووََلسوو َهللاَكنَ»: اررول هللا سويرري  ،ررومن الغيرري  ب ى معا وررة سرر

 .(128)« وفٱ  َإاَالٱجََ لم َمافًٱا َكوَالٱجََ ق ََمؤمنًاَم تل ًا

                                        

 (.7242) «الجامع ال  يراحي  »ب ا  أحمد  مسوم سن أبي يرور   كما في  (124)

ب ا  ابررن ماورري  أحمررد  ابررن حيرراب  الحرراكم سررن ف ررالة بررن سييررد  الم رردب السرراب   (125)

(6658.) 

المغتقرررل مرررن كترررات »ب ا  اليدرررابى   مسررروم   الترمرررذى   الغسرررا ي   ابرررن ماوررري  (126)

 (.1444( بر م )2/664) «يبيالتر،يب  التر

اررحي  سوررل : ب   ب ا  الحرراكم   رراهبضرري هللا سغعررب ا  اليدررابى سررن ابررن سمررر  (127)

 (.1445( بر م )665 - 2/664) «يبيالمغتقل من كتات التر،يب  التر» ريعما 

احي  ا ،غال    افقري الرذييي : ب ا  الغسا ي   أب  لا ل   ابن حياب   الحاكم   اه (128)



 114 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

كل رنب سسل هللا أب و فرر  ئال يرذون الرذنيين: رنرب الشررك  المر ت سورل 

الرفر    تل امرئ مأمن ب ير ح    ووح  بي أب وسراسد سورل  توري  برل ب ى 

مو َكلووانَلتو َا وََمووؤم َ» راه:  ارول هللا سويري  ،ررومابرن ماوري أب الغيرري 

.  راه (129)«  و َمو َرحلوَُهللا:َبشطٱَمتلُ َلق َهللاَم  ومبَبوي َلينيو 

 - «أق»: بشررطر كومررة: أب وقرر ه لرري  - با ى يررذا الحرردو  -،ررفياب بررن سييغررة 

   فريد بمن  تل؟!«أ تل»وعغي ال ورمل الرومة 

اامررة مررن بعررد  أب ورتررد ا ئلررل  اررول هللا سويرري  ،رروملقررد حررذب ب،رر ه هللا 

س ر الجايوية الجعرجء  فيعرالى بع رعم بعً را   وقترل بع رعم بعً را ب يرر 

حرر   فقرراه فرري حجررة الرر لاع أمرراع الجمررايير المأمغررة بعررد أب أمررر با،تغ ررات 

 .(130)«ماَبت  َمفاًراَ ضٱبَبتض  َراابَبتضاَتٱجت»الغا : 

اَتٱجتوووماَبتووو  َمفووواًراَ ضوووٱبََ-َكوَ ووومح  َ-و ت ووو َ» فررري ب اورررة: 

 .(131)«بتض  َراابَبتض

فاستير يذا من  أب الرفاب ال المسومين: أب و رت بع رعم ب رات بعر   

سوۡابَاللسوت َفسومأ َوا الو َ»كما ار  سغري   لري سويري ال رج   السرجع: 

 .(132)«مفٱ

                                                                                             

 (.1448( الحدو  )2/666) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»

   بمرز لري السري يي بعجمرة ال رعد بضي هللا سغريب ا  ابن ماوي سن أبي يرور   (129)

 (.8471( بر م )6/72لومغا ى ) «في  القدور» انلر   (2/165) «الجامع ال  ير»

 (.44) «الوألأ  المرواب فيما اتف  سويي الشيداب»متف  سويي سن ورور  كما في  (130)

 (.45ب  )متف  سويي سن ابن سمر  الم دب السا (131)

 .(43متف  سويي سن ابن مسع ل  نفسي ) (132)
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أنررا  وجتر رر ب سوررل  تررل اانفررن   لررم ورري  هللا  تررل الررغفن ئال فرري  يغرراك

اَ  ووََ  َ»: «ال ررحيحين»حرراالت ثررج   كمررا فرري حرردو  ابررن مسررع ل فرري 

الثيووََ:َموو َرسووملَهللا َإاَبإحوو ىَاوولثكامووٱئَ شووُ َكنَاَإلوو َإاَهللاَو

 .(134)«ل  ن َاللفارأَلت لالََُ َوال ار(133)الُام  َوالنف َبالنف 

الزاني: الزاني المح ن  من زنل  ير  مترز ج   ثير  سويري الزنرا  الثيب 

أى بآ  أببعة مرن الشرع ل سيانًرا بيانًرا  ير  ورتررب الفاحشرة  أ  استررو سورل 

نفسي أماع  اضي  رسي أببع مرات  فعذا وسرتح  القترل   لرين القترل سق برة 

 غا .سول مجرل الزنا   لرن سول المجاير  بي ئلل حد أب ورا  أببعة من ال

 العق بة يغا ح  ا ماع ... ح   لي اامر  فج وج ز لوفرل أب وجعرل نفسري 

خ ًما  حرًما  وأخذ ،وطة االتعاع  ،وطة الق اء  ،روطة التغفيرذ  وعا رب كمرا 

 وشاء.

بع  الغا   تل ابغتي اليرر  التي ،ريا ،اب أ  لعب بعرا  ريطاب فابترير  

 لعق بات.الفاحشة  مع أب الشرع لم وعل اا ابت ح  ا

الرذون وفعور ب رلرن لرم وفعور   ،يرر  سورل حرمرات هللا  اب يرأالء ئرا زنرل 

 أبغا يم الذك ب ،رت ى سغعم  ,ئرا زن  بغاتعن  تو ين!

فعررل الزنررا حررجه لورورراه حررراع سوررل الغسرراء؟! الزنررا حررراع سوررل الررذكر 

                                        

ل  َمن  تل سمدًا وقتل   اًارا  (133) كو  ٓوأ ََٰ َ ة  ََحيَومَٰ َ َلَتَتَّ كوۡ َتَ َّقكومنََ}َولَ كوۡ َف و َٱۡلق َصوا   و : ]اليقرر  {ٱۡۡلَۡلََٰۡ

أبال أب القاتل ئرا سوم أني ئرا  تل وقص مغي  كد سن القتل  ففيي حياتي :  اه الي  ى [179

 (.10/158) لوي  ى بتحقي  الشا وش  اابنا  ي « رأل السغة» . حيا  المق  ل  توي

( 10/147) « ررأل السرغة» .بضري هللا سغريمتف  سول احتي من حدو  ابن مسرع ل  (134)

 (.2517بر م )
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  اانثل  ئرًا فعي ،ير  تقويدوة  ليس  ،ير  لوغية.

وسرتح  القترل  ئنمرا الزنرا الرذى وسرتح  القترل ير  مرا   الزنا في حرد راتري ال

كاب بالشر ي التي ركرتعا  فج وج ز لألت أب وقتل ابغتري اليررر ئرا زنر   اب 

سق بتعا في الشرع يي الجود   رلن ل  ثير  سويعرا الزنرا ثي تًرا   را يًا   لرين 

مرن يذا بيسرير   ئرا لرم وجرز لرألت  فمرن برات أ لرل: ال وجر ز لرألل أ  ،يرر  

الع يات  كما ال وج ز لومرء أب وجعل مرن نفسري  اضريًا  وقترل فري وررا م ال 

 تستح  القتل.

بأى بوررل امرأترري تسررير مررع بوررل آخررر فقتوعررا   يرر  ال وعوررم ئب كانرر  

ابتري  الفاحشة أ  لم ترترب  ثم أحرق وثتعا  لفغعا    اه:  د مات  بالسررتة 

 القويية!

  ررن فرري يررذا  بررل ال وجرر ز أب مشرريعا مررع بوررل أوغيرري ئثررم  ورومررة  ال

تدرج من بي  ز وعا ب ير ئرني  ف ًج سن أب تدرج مع بورل أوغيري  فعري 

 رن   لررن الشررع لرم وعطري حر   توعرا ئال ئرا  ورد  مععرا  مجرمة  خا غة  ال

بضرري هللا فرري فرا رري  فدفعترري ال يررر  أب وفعررل رلررن كمررا  رراه ،ررعد بررن سيررال  

  .(135)سغي

 تررل الررغفن المحرمررة يرر : القتررل العمررد  فررالغفن   اامررر الثرراني الررذى ويرري 

سن القترل  فحفلر   - ،اليًا -بالغفن  من  تل وقتل   ئرا سرو أني ،يقتل كد 

                                        

ل  بأو  بورًج مرع امرأتري ل رربتي بالسريد ،يرر م رف   فقراه الغيري :   د  اه ،عد (135)

ب ا   .«كتت ۡمنَم َييٱةَست يَۡلماَكييٱَمنو  َوهللاَكييوٱَمنو »: اول هللا سويي  ،وم

 «اليدررابى مررع الفررت »انلررر:  أ ه اليررات. « ال يررر»بررات  «الغررراأل»اليدررابى فرري كتررات 

 ( ي. لاب الرواب لوترا  بالقاير .107( بر م )9/230)
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َ: تعالل بذلن حياتي  حيا  من ورود  توي   في يذا وق ه هللا  }َولَ كۡ َف و َٱۡلق َصوا  

ل  َ كو  ٓأ ََٰ َ ة  َّقكمنَََحيَمَٰ َ َلَتَتَّ كۡ َتَ   .[179: يقر ]ال {ٱۡۡلَۡلََٰۡ

 في الق اص من القاتل المتعدى المتعمد  فاء انفن أ لياء الردع  حترل ال 

وفرر ا في الثأب لقتيوعم   وقتو ا بال احد اثغين أ  أكثر   ببمرا  تور ا برده القاترل 

ابغري أ  أخرا   يرر  لرم وقترل  كمررا وحرد  فرري ارعيد م رر   فرري يرذا وقرر ه هللا 

َ َٱ}َوَاَتَۡق كتكووماَ تعررالل:  ووٱلوونَّۡفَ َٱلَّ  وو ََحووٱَّ ََََمۡظتكمم  ََوَموو َاك  وو َب ووحۡلَ      إ اَّ َك اَفَقَووۡ ََجتَۡتنَوواَ َّ

نَ ل َملَ  عي    مَسكۡتَطَٰ ومرَ َاَفََلَ كۡسٱ  َإ مَّو كۥََمواَنََمنصك َۖ َ    مرن حقري أب [33: ]ا ،رراء ا{ف   َٱۡلقَۡ 

لرين مرن حقري أب ومرغي  لي اامر من  تل القاتل بعد أب وحرم سويي الق راء   

وررر ب يرر  الد ررم  الحرررم  المغفررذ. كمررا أب مررن حقرري أب وعفرر  أ  وقيررل ال ررو  

ََكوۡ تَ }...َبماه  كما  اه تعالل  يو   وۡ َكَخ  وَ َلَو كۥَم  ََوكَ َآٌتََفََفََلوۡ َلكف  وع  َب وحۡلَلۡتٱك
َواعكۢ حت ۡ 

 َ َب إ ۡحَسَٰ   {إ لَۡي    ُ ب   كۡ ََوَرۡحَل َم   َرَّ َتَۡخف ي   ََ ل 
 .[178: قر ]الي َذََٰ

 ممرررا وأ،رررد لررري أب نجرررد ال رررربيين اليررر ع وغررررر ب  رررروعة الق ررراص  

 وزسمر ب أنغرا بالق راص ندسرر اثغرين برده  احرد   وغسر ب أنغرا بقترل ال احرد 

نحفررظ لمرراء الرثيرررون   ال نجرررئ الغررا  سوررل القتررل   يرررذا نرررايم ورأفرر ب 

 بالجاني  وغس ب ال حية   وعتم ب بالفرل  وغس ب أمن المجتمع.

 اامر الثال  الميي  لوقترل: ير  تررك الردون  مفاب رة الجماسرة  بمعغرل: أب 

ورتررد المسرروم سررن لوغرري   ودرررج سوررل ومرراستعن  وغ ررم ئلررل وماسررة أخرررى 

مدالفة لعا  وعطيعا  الء    وعالى وماستي ااايوة  فعذا أ يي بمرا وسرمل فري 

 لم وجراير     ال وعا ب رلن من ابتد في نفسي«خيانة اامة  ال ين»س رنا 

 برلتي   ودع ا خرون ئلل مسوري  فعذا حسابي سول هللا. 
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 ال بد أب وستتات المرتد   وغا ش بالحرمة   ترزاه سغري الشريعة التري لستري 

ئلل الرل    ورف  بي  ما لرم تررن بلتري مرن الغر ع ال وريظ المثيرر   ال ،ريما ئرا 

 .(136)ا،تعاب بأسداء ا ،جع سول أمتي

   فج وج ز لوغا  أب وقدم ا سويي ئال بمحرمرة ... بق راء  القتل مسألة كيير

 ودافع فيي كل ئنساب سن نفسي  ثم وق ي لي أ  سويي. 

ا ،جع حرع ،فن الدماء  ،ر اء لع المسروم أ  لع ،يرر المسروم ئرا كراب بيغري 

يَوإ نََموواَنَ...ََ} بررين المسررومين سعررد  ميثرراق:  ُك َم   َبَۡيوونَ كۡ ََوبَۡيوونَ وو َاَووۡم  ۢ وو َ م  َثََٰ  ُ َفَ   َوو

َكَهَۡ ٓ َُ َمَسووتََّلٌَُإ لَوو َٰ ََراََۡوو وو  مََوتَۡ ٱ  ووٱك نَووَُمََت  [92: ]الغسرراء {...َۡؤم 
   ورراء فرري حرردو  (137)

مو َا وََ» راه:  اول هللا سويري  ،روماليدابى سن سيد هللا بن سمر  أب الغيي 

وإنَر  ُواَ مجو َمو ََ«أى لرم وشرم با حتعرا»متاه ًاَل َ ٱحَرائ وَُال نوَُ

 .(138)«مسيٱةَكربتي َلاًما

 يذا بالغسية لإلنساب المعايد  لين بمسوم  فريد بالمسوم؟!

حتل في الحر ت المشر سة لم وجز ا ،جع  تل مرن ال وقاترل  مثرل المررأ  

 الطفل  الشيخ الريير  بل كاب الدوفاء الرا رد ب وغعر ب القرال  العسررروين اب 

ارول وقتو ا الريياب الذون فر، ا أنفسعم لوعيال     د ب ى ابن سمر أب الغيري 

  فرأنرر ب،ر ه هللا  ترل  ورد فري بعر  الم رازى امررأ  مقت لرة هللا سويي  ،روم

                                        

ي فرري كتابرر «سق بررة المرتررد»اليحرر  القرريم الررذى كتيرري اا،ررتار القرضررا ى سررن انلررر:  (136)

 نشرتي مرتية  يية بالقاير . «العقيد   ا وماب»ف ل  «مجم  المجتمع المسوم»

يَا كَ}:  تتمتعا (137) ۡ َفَص  فََل َلَّۡ َ َ  
 َُ َتَۡمبَ َمك َ َاب تَۡي   َٱۡ    ُۡ َ َٱَك يلَ َم   َلت يًلاََح   َك ََوَماَنَٱ َّ  {.ا َّ  

( الحرردو  2/667) « الترييرربالمغتقررل مررن كتررات التر،يررب » ب ى نحرر   الغسررا ي  (138)

(1452.) 
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 .(139)الغساء  ال يياب

ا نساب وستح  الحيرا    ال وجر ز أب وعتردى سويري  لر  كراب يفرًج  لوطفرل 

ح  الحيا   احتراع الغفن كالريير تماًما   لذلن وجرب فري يرذا لورة كامورة  فري 

 يذا لوة كاموة   في يذا كفاب   في يذا كفاب . 

ا وعراض  ا ،رقاي   خاارة ئرا كراب بل ال وج ز االستداء سول الجغرين ب

 بعد مر ب أببعة أ عر  حي  تر ب الجرومة فيي ورومة  تل كاموة.

ئرا كاب ا وعاض في ااببعين اا لل فع  أخد   لرغي ورومرة   ئرا كراب 

بعد ااببعرين اا لرل فعر  ورومرة أكيرر   ال وجر ز الوجر ء ئليعرا فري اا،رابيع 

ياء الثقات المتد   ب  كدطر سول ارحة اا لل ئال ل ر ب  وقدبيا ااي

المرأ  أ  نح  رلرن  اب حيرا  ااع مقدمرة سورل حيرا  الجغرين   ارحتعا مقدمرة 

 سول احتي. 

بل ل  نشرأ يرذا الجغرين مرن حرراع  لرم وجرز امري  ال ،يريرا االسترداء سورل 

حياتي  كما بأوغرا رلرن فري   رة المررأ  ال امدورة  التري يوير  مرن الر،ر ه أب 

عا الحد  انعا حيورل مرن زنرا  فررف  رلرن حترل ت رع   بعرد ال ضرع وقيم سوي

 !(140)حتل وفطم يفوعا

 ئلل يذا الحد وحترع ا ،جع الغفن اليشروة. 

بل ال وجيز ا ،جع لإلنساب أب وعتدى سول حيرا  نفسري  أنر  مورن هلل  فمرن 

أسطرراك الحرر  أب تغتحررر ... أب تقتررل نفسررن ... أب ترميعررا مررن  رراي  ... أب 

                                        

 (.1138) «الوألأ  المرواب»متف  سويي  (139)

 .«حد الزنا»بات  «احي  مسوم»  تعا في انلر:  (140)
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ت نفسن بالرااص  كما وفعرل أ لئرن الرذون وقورد ب اافرجع  التمثيويرات ت ر

  ،يريا. 

ااال أب و ير المسوم سول الشدا د  المسوم اي ب م رابر  ورضرل بمرا 

 سم هللا لي   وت  ع أب وفرج هللا سغي الشدا د   وعوم أب مع الي ع ،ردًا   أب ،ردًا 

مررع العسررر وسررًرا   أب بعررد  لغرراهر   روررب   أب ل اع الحرراه مررن المحرراه   أب

 اللجع فجًرا   لعذا ال وقدع المسوم سول ورومة وقتل فيعا نفسي.

 لين في الحيا  ما وستح  أب وقتل ا نساب نفسي من أووري  أمرن أورل حرب 

 د فشل  أ  من أول تجاب   د كسدت  أ  من أول أمل  رد خرات  وقردع ا نسراب 

ََ إ مَّو كۥََاَ َوا  َۡ...َ}؟!  هللا تعرالل وقر ه: سول  تل نفسي وا ًسرا مرن ب أل هللا تعرالل  ك

ونََ ف ٱك َٱۡلقَۡم كَٱۡلَ َٰ إ اَّ  َ ٱ َّ ۡوحَ  َ}  [87: ]و ،د {م  َرَّ ََرب  و  مَٓإ اَّ  ُ ۡحَلو و َرَّ اَواَلََوَمو َ َۡقونَطكَم 

 . [56: ]الحجر {ٱلضَّآلَمنََ

لعذا واءت ااحالو  تشدل في يذا اامر   تغذب أبوغ ا نرذاب   تت سرد أ رد 

مو َتوٱ ىَمو َجۡوََفق وََمفسو َ»: اول هللا سويري  ،رومال سيد  وق ه الغيي 

ا َوموو َت سو َسووًلاَفق ووََفُومَفوو َموارَجُوون َ  ووٱ ىَفيُواَخالوو ًاَفيُواَكبوو ًَ

ا َوم َا وََ ًَمفس َفسل َف َ   َ   سا َف َمارَجُن َخال ًاَمخت ًاَفيُاَكب

مفس َب    ة َف    ت َف َ   َ  مًجاَبُاَف َموارَجُون َخالو ًاَمختو ًاَفيُواَ

 .(141)«اكب ًَ

                                        

ب ا  اليدررابى   مسرروم   الترمررذى بتقرردوم  تررأخير   الغسررا ي   ب ى أبرر  لا ل نحرر    (141)

ا وت ورر»(.    لرري 1453( الحرردو  )2/667) «المغتقررل مررن كتررات التر،يررب  الترييررب»

 أى و رت بعا نفسي. «بعا
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الذ َ خن َمفس َ خنقُاَف َالنوار َوالوذ َ»  اه سويي ال ج   السجع: 

 .(142)« طت َمفس َ طت َمفس َف َالنار َوالذ َ ق   َ ق   َف َالنار

مووانَفوويل َ» رراه:  سويرري  ،رروماررول هللا أب الغيرري  «ال ررحي » ورراء فرري 

اۡت  َرجََب َجوٱحَف وُعَفأخوذَسو ينًاَف وَُبُواَ و   َفلواَراوأَالو  َح و َ

 .(143)«با رم َلۡ  َبنفس  َحٱمََلتي َال نُ:َما  َاالَهللاَتتال 

َ هللا تعالل وق ه:  َإ نَّ كَمفكَس كۡ م يلَ }...ََوَاَتَۡق كتكٓماَ  َََماَنَب  كۡ ََرح   .[29: ]الغساء ا{ٱ َّ

القتل حراع   ،فن الردماء حرراع  برل مرن أكيرر كيرورات الحرراع  حترل  راه 

 من  اه من ال حابة: ال ت بة لوقاتل   ال ا اب يغاك حق  ًا ثجثة.

 ح  هللا تعالل:  يذا تغفع فيي الت بة. 

 ح  أ لياء الدع: أيرل المقتر ه   بثتري   يرأالء ومررن أب وسرقط   برالعف  

  أ  بأخذ الدوة أ  بال و .

 وأت َاللق وملَم تتقًواَ» بقل ح  المقت ه نفسري:   رد وراء فري ااحالور : 

ركس َبإح ىَ     َم تًۡۡاَااتت َبالي َاۡلخٱى َتشخََكو اج َ ًمواَح و َ

هوذاَا تنو  َفيقوملَهللاَ:َ أت َب َالتٱش َفيقملَاللق وملَلوٱبَالتواللي 

َ.(144)«تتسَ َو ذهََب َإل َالنار:َلتقاتََلَُوجَ

                                        

المغتقرررل مرررن كترررات التر،يرررب » بضررري هللا سغررريب ا  اليدرررابى سرررن أبررري يرورررر   (142)

 (.1454( الحدو  )2/668) « الترييب

  مررن حرردو  «مررا ركررر سررن بغرري ئ،رررا يل»بررات  «اانييرراء»ب ا  اليدررابى فرري كتررات  (143)

 .هللا سغيبضي وغدت بن سيد هللا 

  ب ا  الترمرررذى  حسرررغي   الطيرانررري فررري بضررري هللا سغررريمرررن حررردو  ابرررن سيرررا   (144)

 ب اتي ب ا  ال حي    الوفظ لري   الحردو  كراب و ابًرا مرن ابرن سيرا  لمرن  «اا ،ل»
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ئرا تررات ت بررة ن رر ًحا  بضرري سغرري أ ليرراء الرردع  فرر ب هللا    رراه ا خررر ب:

ودور أب ورضي سغي القاتل و ع القيامة   ي  أيل التق ى  أيل الم فر    يرذا 

 ي  ال حي   الراو  ئب  اء هللا. 

: ال تقتل   ال تشرابك فري القترل  لر   - أوعا ا خ   -يذا ما واء بي ا ،جع 

 بشطر  كومة. 

اَ شووُ َكحوو م َا وويًل َلتتوو َكنَ  وومنَمظتمًمووا َ»: بررل ورراء فرري الحرردو 

فتسو َكنَ»ب ا  أحمد  الوفظ لي   الطيراني ئال أنري  راه:  «ف صيۡ َالسخطُ

 .(145)«  منَمظتمًما َف نُلَالسخطَُلتيُ  َف صيۡ َمتُ 

َ«وعغرري: لي ررربي»موو َجووٱ َظُووٱَمسووت َ»  رراه سويرري ال ررج   السررجع: 

   رلرن ليعريش المسروم م ردب (146)«بويٱَح  َلقو َهللا َوهومَلتيو َيضوۡا

 ،جع لوغا  من ح لي  فالمسوم الح  من ،وم الغا  من ود   لساني. 

   هوم. أال تقتل   ال تأر أحدًا  ال تشعد مشعد  تل 

يغرراك أنررا  وررجل ب ال ويررال ب بحرمررات الدورر    حقرر ق ا نسرراب  أنررا  

                                                                                             

مرارا تقر ه؟ : يل لوقاتل من ت بة؟ فقاه ابن سيا  كالمعجب مرن  رأني با العيا أوا : ،ألي

المغتقل من كترات »ه مارا تق ه مرتين أ  ثجثًا  ثم ركر لي الحدو  فأسال سويي مسألتي  فقا

 (.1449( الحدو  )2/666) «التر،يب  الترييب

 بضري هللا سغريسرن خر رة برن الحرر  -ب ا   «التر،يب  الترييرب» اه المغذبى في  (145)

(   رراه 1459) «المغتقرل»أحمرد  الطيرانري   بوالعمرا بورراه ال رحي  خرج ابررن لعيعرة 

العيثمرري: فيرري ابررن لعيعررة   حدوثرري حسررن   فيرري ضررعد   بقيررة بوالعمررا بورراه ال ررحي  

 (.7/300(  )6/284) «مجمع الز ا د»

 -سرن أبري أمامري  -ب ،رغال ويرد  «الرييرر  اا ،رل» اه المغذبى: ب ا  الطيراني فري  (146)

 (.6/253(  كذا  اه العيثمي )1460) «المغتقل»
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 يالما ،فر ا الدماء   سذب ا خو  هللا. 

أمسرر ا بأوردوعم الرررابيم  السرياي   أمسرر ا بأوردوعم أل ات  لقد بأوغا أناً،را

يالمرا  التعذوب   مازاال وعمو ب فيعا ي اه الويرل  فري أوسراع ، رة   هعر ب

س اء لرم تعررو ئال السرج ل هلل  حترل خرر ا  تورل انحغ  هلل تعالل باكعة   أ

 من التعذوب  بأوغا يذا  هللا بأع أسيغغا. 

 ا في وغ  الويل   لرم وعررو أحرد أورن ريير ا   وراء بأوغا الذون  تو ا ثم لفغ

 أيو يم ليز ب يم في السج ب  المعتقجت  فقيل لعم: أفرج سغعم!

وا  ول يأالء الججلون!! ألم وقرأ ا آوات القرآب؟ ألم وقرأ ا أحالو  محمرد  

نري ال وجر ز  ترل يرر  أ؟ ألرم وعرفر ا أب لورغفن حرمتعرا   اول هللا سويي  ،روم

حترل ماتر   فرج يري َ(147)ف ب امرأ  لخور  الغراب فري يرر  حيسرتعاب ير ح   

َ.(148)أيعمتعا   ال يي تركتعا تاكل من خشا  اابض

أب وعيرئ لغرا مرن أمرنرا ب ردا   أب و فر  المسرومين ئلرل  سز  ولنسأه هللا 

حقرن لمرا عم  بررده يرذ  الحررر ت التري تسرفن فيعررا الردماء لسرريب  ل يرر ،رريب  

  لح   ل ير ح . 

نسأه هللا أب وع م يذ  الدماء  وحقغعا  و  نعا   و ف  من المسرومين مرن 

                                        

 ن  وعذت أل و المأمغين؟!فريد بمن وسج (147)

 ختوََ»: ارول هللا سويري  ،رومب  راه:  راه ب،ر ه هللا بضري هللا سغعرسن ابرن سمرر  (148)

.  فري «امٱكةَالنارَف َهٱةَربط ُا َفت َتطتلُوا َولو َتو لُاَتأموََمو َخشواشَاۡلرِ

لووذبََامووٱكةَفوو َهووٱةَسوو ن ُاَح وو َماتووَ َاَهوو َكَتل ُوواَوسووق ُا َإذَهوو َ»ب اوررة: 

المغتقرل مرن »ب ا  اليدرابى  ،يرر   «ه َتٱم ُاَتأمََم َخشاشَاۡلرِحۡس ُا َواَ

 (.1333( بر م )2/628) «كتات التر،يب  الترييب
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 وق ع سول حقغعا. 

 ا،ت فر ا ببرم ئني ي  ال ف ب الرحيم   الس   وستجب لرم.

 الدطية الثانية: 

 أما بعد فيا أوعا ا خ  : 

د أ  مررن ج لعوعررا مررن الم ررويات فرري المسرر -كتيرر  ئلررل ئحرردى ااخرر ات 

تقر ه: لمرارا ت وري كجمرن ئلرل الروراه ل ب الغسراء   - ير تالمستمعات في الي

 ال تد ررغا نحررن بحرردو  كالرورراه   تطرراليغي أب أتحررد  سررن بررر اامعررات 

  سق  عن  لما ترى من كثر  العا ين من اابغاء  اليغات. 

 أحب أب أ  ه: ئب يذ  الدطب  ااحالو  ليس  م وعة لورواه  حرديم  

واَٱلَّوذ  َ ََتاَمنكوما َ}َئب هللا تعرالل حيغمرا وقر ه: ئنعا لورواه  لوغساء وميعًا  َُ ٓأَ َ ََٰ } - 

فعررذا خطررات  -  ئب كانرر  الرر ا  يغررا لوجماسررة الررذك ب كمررا وقرر ه الغح ورر ب

 لومأمغين  المأمغات وميعًا.

كل ما في القرآب  فري السرغة مرن أ امرر  نر ايي  ت ويعرات فعر  لوجغسرين 

َمعًا   لذلن فالرجع لوجميع. 

غا سن الشرك  اليراء  من الشرك  فالحردو  وعرم الروراه  الغسراء  ئرا تحدث

وا َ}َوٱلَّذ  َ َإ ذَآََئرا  وغا: َولَوۡ َ َۡق كوٱك فكماَ  لَۡ َ كۡسٱ  . فعرذا لوروراه [67]الفر راب:  {...َكَمفَقكماَ 

َ الغساء. 

 كل ال فات يذ  وشترك فيعا الرواه  الغساء  ئال ما كاب من خ  اريات

 اء.الغس ياتالرواه  من خ  ا
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 فويفعم يذا ويدًا. 

أما حدو  الير  العق ق  فع  حدو  وحتاج ئلرل خطيرة مسرتقوة أ  أكثرر مرن 

 خطية   لرغي أحب أب أ  ه  يئًا ،روعًا: 

َ  فرالقرآب وقر ه:تعرالل ئب بر ال الدون في نلر ا ،جع وأتي بعد ت حيرد هللا 

ٱ ب   مَ}َوٱۡلۡك كواَ  مكماَ  َََوَاَتكۡشٱ  نَ اَََۖ َ َكيَۡ َّ َإ ۡحَسَٰ ل  َۡ    َ}َ [36]الغساء: َاَ...{َوب حۡلَمَٰ ََ ََربَو َواََضو َٰ

ونًا َإ ۡحَسَٰ ل و َۡ    َوب حۡلَمَٰ َٓإ  َّوا َك إ اَّ َتَۡتۡك كٓواَ  ََ [23]ا ،رراء: َ...{َكَاَّ ََ و َۡ  ل  َٱۡكو كۡٱَل و ََول َمَٰ }...َكَن 

يٱَك َٱۡلَلص  ََ.[14]لقماب:  {إ لَ َّ

ن أكير الريرا ر بعرد الشررك براهلل تعرالل   لرين مرن  وعل سق ق ال الدون م

َ   العاق ل الدوي ال وشم با حة الجغة.(149)الريا ر فقل بل من أكير الريا ر

َ:«اامعررات»العقرر ق مررن أكيررر المحرمررات فرري ا ،ررجع   بدااررة سقرر ق 

 .(150)«...إنَهللاَحٱ َلتي  َلقمأَاۡلمُا  َووك َالۡنا َ»

محرررع   لرررن  -أوً ررا  -بالررذكر  مررع أب سقرر ق ا برراء  «اامعررات»خررص 

اابغرراء  ررد وجتر رر ب سوررل اامعررات مررا ال وجتر رر ب سوررل ا برراء   اب حرر  

ارول هللا سويري    لعرذا لمرا ،رئل الغيري (151)في الير أكير من ح  اات «ااع»

                                        

كاَكمۡووئ  َ»كمرا ثيرر  فرري حرردو  أبرري برررر  الررذى ب ا  اليدررابى   مسرروم   الترمررذى:  (149)

 «المالو   َاۡلكوٱاََبواهلل َولقومأ»َثجثًا.  وغا: بول ورا ب،ر ه هللا.  راه:َ«بأمۡٱَال ۡائٱي

  فمررا زاه ورربيرا حتررل «كاَواوملَالووُور َوكوُا ةَالوُور»َ كراب مترئًرا فجوررن  فقراه:

 (.1491( الحدو  )2/680) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب» . وغا: ليتي ،ر 

ومنتًوواَ»   تتمترري: بضرري هللا سغرريسررن الم يررر  بررن  ررعية  - ،يررر   -ب ا  اليدررابى  (150)

المغتقررل مررن كتررات » «.واووال َومثووٱةَالسووؤال َوإضووالَُاللووالوهووا  َومووٱ .َل وو َايووََ

 (.1490( بر م )2/680) «التر،يب  الترييب

 وق ه الحرافظ ابرن حجرر:  يرل خرص اامعرات بالرذكر  اب العقر ق ئلريعن أ،ررع مرن  (151)
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اوو َمو يَاووالَ:َكمووَ َاوال:َموو َكحو َالنوواسَب سو َروو اب  يَاوال»:  ،روم

 .(152)«كبمَ:َا َم يَاال:َكمَ َاال:َيَاالا َم َ:كمَ َاال

إنَهللاَتتووال َ مرووي  َبأمُووات   َإنَهللاَتتووال َ»  رراه فرري حرردو  آخررر: 

 مري  َبأمُات   َإنَهللاَتتال َ مري  َبأمُوات   َإنَهللاَتتوال َ مروي  َ

بآبووائ   َإنَهللاَتتووال َ مرووي  َبآبووائ   َإنَهللاَتتووال َ مرووي  َبوواۡلاٱبَ

 .(153)«فاۡلاٱب

وۡينَاَ}ااع ح  سليم   من يغا لما ركر القرآب ا حساب بال الردون  فح  َوَورَّ

ونًا َإ ۡحَسَٰ ل  َۡ و   وَ َب َمَٰ مَسَٰ واَََۖوَحۡلتكوو كۥَ}  [15: ]ااحقراو {ٱۡۡل  مكۡٱه  واََوَوَضوتَۡ  َك ككَمو كۥَمكۡٱه  َحَلتَۡ و َك

ًٱا ُۡ ثكمَنََك تك كۥَاَتََٰ ََوۡهو َ َحَلتَۡ  َك}  [15: ]ااحقاو {...ََوف َصَٰ َمو كۥََوۡهنًواََلتَو َٰ
وتك كۥَف و َكك ََوف َصَٰ

 .[14: ]لقماب {...ََلاَمۡي َ 

فااع يي التي تعي   ااع يي التي ،عرت  ااع يي التي سان  من الحمرل 

  الطو   ال ضع. 

 لعررذا ب ى اليررزاب: أب بوررًج كرراب وطرر و بالرعيررة  يرر  وحمررل أمرري سوررل 

قراه: ورا ب،ر ه هللا  أأ فير  لعرا حقعرا؟ ف اول هللا سويري  ،رومكتفي  فرآ  الغيي 

                                                                                             

ا برراء ل ررعد الغسرراء   ليغيرري سوررل أب بررر ااع مقرردع سوررل بررر اات فرري التوطررد  الحغرر  

 ( ي. لاب الرواب بالقاير . 5/83  كتات اال،تقراض )«اليابىفت  » نح  رلن. 

لوغر  ى  برات:  «بوراض ال رالحين» بضي هللا سغيمتف  سويي من حدو  أبي يرور   (152)

 بمعغل: امحيتي. «احابتي»   «بات ال الدون  اوة الرحم»

   الحاكم  سن المقرداع «الريير»ب ا  اليدابى في االت   ابن ماوي   الطيراني في  (153)

 «اررحي  الجررامع ال رر ير»   بمررز لرري السرري يي بالحسررن   ركررر  فرري بضرري هللا سغرري

(1924.) 



 127 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

  أى  ال بزفرر  مرن (154)«ا َواَبُفوٱةَواحو ة»: اول هللا سويري  ،رومفقاه 

 زفرات الطو   ألم ال ضع.

: ئب أمرري بو رر  مررن الريررر بضرري هللا سغرري  رراه بوررل لعمررر بررن الدطررات 

 ال ين أنعا اابت ال تق ي حاوتعا ئال  هعرى لعا مطية  يل ألو  حقعرا؟ 

ال  ئنعا كان  تفعل بن رلرن  أنر  ار ير  تتمغرل لرن سمرًرا ير وًج  أمرا   اه:

 أن  فتفعل بعا رلن الي ع  أن  تغتلر م تعا ،دًا أ  بعد ،د. 

  اول هللا سويي  ،رومب ى معا وة بن وايمة أب أبا  وايمة واء ئلل الغيي 

َهوََلوََمو »فقاه: وا ب، ه هللا أبلت أب أ،ز     د وئ  ا،تشريرك  فقراه: 

 .(155)«فالُمُا َفإنَال نَُلن َرجتُا» اه: نعم   اه:  «ك ي

  ارول هللا سويري  ،روم اه: أتل بول ب،ر ه هللا  بضي هللا سغي سن أنن 

 «مو َوالو  ََكحو يَهوََبقو »فقاه: ئني ا تعي الجعال  ال أ ردب سويري   راه: 

اابووََهللاَفوو َبٱهووا َفووإذاَفتتووََذلووََفامووََحووا َومت لووٱَ» رراه: أمرري   رراه: 

 .(156)«وم اه 

                                        

( ي. الحويرري  مررن ب اوررة 3/35ركررر  الحررافظ ابررن كثيررر فرري تفسررير ،رر ب  ا ،ررراء ) (154)

سن برود    في ،غد  الحسن بن أبي وعفرر ضرعيد   أ بل   «مسغد »الحافظ اليزاب في 

 (.8/137) «مجمع الز ا د»ي العيثمي ف

ب ا  الغسا ي   الوفظ لي   ابن ماوي   الحاكم    اه: احي  ا ،غال    افقي الرذييي  (155)

 (.1475( بر م )2/676) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»

 ئ،رغاليما ويرد    راه العيثمري:  «ال ر ير  اا ،رل»ب ا  أب  وعول   الطيراني في  (156)

(  8/138،يررر ميمرر ب بررن نحيرري     ررد  ثقرري ابررن حيرراب ) «ال ررحيحن»بوالعمررا بورراه 

 - 2/675) «المغتقرل مرن كترات التر،يرب  الترييرب» انلر تعوي  الشيخ سويي في كتابري 

 (.1474( بر م )676
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ااع يرري الترري ت اررون ئلررل الجغررة ئب بضرري   أ  ت اررون ئلررل الغرراب ئب 

 ،دط . 

إذاَفتتوََ»: بضي هللا سغيواء في حدو  الترمذى بسغد ضعيد سن سوي 

...ََ:«مررن يررذ  الدمسررة سشررر»كم وو َخلوو َلشووٱةَخصووتَُحووََبُوواَالووۡلتَ

 .(157)«...وكَاعَالٱجَََوج   َول َكم  َوبٱَر  ق  َوجفاَكبا َ

 أنلر ا: 

ااع التي تعير  فيري  سانر  مرن أووري  «:  أياع الرول ز وتي  س  أمي»

 لعوعا ترمو  أ  تأوم  سويي   حرم  نفسعا حيا  ي ووة   مع يرذا ورأتي يرذا 

ا نسرراب ليررأثر سويعررا ز وترري  لررين معغررل يررذا أب وسرريء ا نسرراب معاموررة 

الز وررات  بعرر   - ز وترري  ال   لرررن ال وجرر ز أب وسررمع  ،ررا  ز وترري

: « بر ادوقي  وفرا أبرا » وطيععا  وع  أمي.  - م ، ،ات ال وحيين اامعات

ترا  حو  المعا ر   حسن الدو   لين الطياع مرن أارد ا ي  ،ويًلرا ووفًرا وافيًرا 

 مع أبيي. 

 بعذا وغزه اليجء باامة  فاتق ا هللا أوعا الغا  في آبا رم  أمعاترم. 

 حجابًا ئرا ا،دط  أمن أ  أباك. ئواك أب تجعل بيغن  بين الجغة

                                        

إذاَموانَاللوون َ:َإذاَفتتََكم  َخلسَُلشوٱةَخصوتَُحوََبُواَالوۡلت» ن ي كامًج:  (157)

ا َوكَاعَالٱجوَََوج و  َولو َكمو  َوبوٱَرو  ق  َوالُماةَموٱمًَا َ َواۡلمامَُمونلًَ وًاَ

وجفاَكبا  َوارتفتََاۡلروما َفو َاللسواج  َوموانََلوي َالقوم َكرذلُو  َوكموٱ َالٱجوََ

مخافَُكٱ  َوكٱبََالخلمر َولۡ َال ٱ ٱ َواتخوذ َالقينوا َواللتوارع َولتو َ خوٱَ

الجررامع ». «اَكوَمسووًخاهووذ َاۡلمووَُكولُووا َفتيٱتقۡووماَلنوو َذلووََر ً وواَحلووٱاتَكوَخسووفًَ

 (.774( بر م )410 - 1/409) «في  القدور»(   انلر  رحي 1/32) «ال  ير
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َكَنَ}أبض  الرردون معمررا كانررا  حتررل لرر  كانررا مشررركين:  ٓ ََلتَوو َٰ ََ وو َا َُ َوإ نََجَٰ

ۡت َ  َب   مَل  ََ َب  ََماَلَۡيَ َلَ ََ اََۖتكۡشٱ  وف  ُكَلاَف  َٱل َۡميَاََمۡتٱك ۡۡ َلاَََۖوَراح  ُك ۡت ََََفََلَتكط  َوٱتَّۡ ۡٱََسوۡ ي

َاك ََّ كمَۡ  ئك ك َب َلاَمكن كۡ َتَۡتَلتكمنَََمۡ َكَمَاَبَإ لَ َّم تك كۡ َفَأ ََمۡٱج   .[15: ]لقماب {إ لَ َّ

 أى لون وح  سول الير ئلل يذا الحد؟!

بووٱواَ بوواتم َ:َسووت » احررذب أب وسررول هللا سويررن أبغرراءك  فيررر ال الرردون 

 .(158)«تۡٱم َ بناؤم 

 .أب وفقعغا في لوغغا   أب وعيئ لغا من أمرنا ب دا سز  ولنسأه هللا 

 الوعم ا،فر لغا ما م ل   أاو  لغا ما بقل.

  فقغرا لمرا  الوعم اوعل و مغا خيًرا من أمسغا   اوعل ،دنا خيًرا مرن و مغرا 

 تحب  ترضل. 

الوعم اومع كومة المسومين سول العدى    و بعم سول التقرل   نف ،رعم سورل 

 المحية فين   سزا معم سول سمل الدير  خير العمل. 

ورر ت المسررومين   ااررو  رات بيررغعم    افقعررم سوررل حقررن الوعررم ألررد بررين  

 لما عم   وغديم وميعًا لوجعال في ،ييل لوغن   ابت اء مرضاتن. 

َ...{َ وول   َف وو َاكتكمب نَوواَي  َۡ ََوَاَتَۡ تَوو م نَوواَٱلَّووذ  َ ََسووَۡقكممَاَب ووحۡۡل  َلَٰ   ۡخَمَٰ ووۡٱَلَنَوواََوۡل   َربَّنَوواَٱۡيف 

َٓ َربَّنَا ي ٌََل  تَّذ  َ ََتاَمنكماَ  ح  َرَّ ََرتكوع  ََ  .[10: ]الحشر {إ مَّ

َ...{َ وۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَوۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و َربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَاََوإ ۡسَٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ 

                                        

ولفوماَتتو َ»ب   تتمتري: بضي هللا سغعرب ا  الطيراني ب ،غال حسن  سن ابن سمر  (158)

 (.1480( الحدو  )2/677) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب». «مساؤم 
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ف ٱ   ََ  .[147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

 ارررل الوعرررم سورررل نييرررن  سيررردك  ب،ررر لن محمرررد   سورررل آلررري  ارررحيي 

 أومعين.

ماَ }إ َ ََوَسووت  لك َلتَۡيوو   َرووتَماَ  وواَٱلَّووذ  َ ََتاَمنكووماَ  َُ ٓأَ َ ََٰ َ ئ َ  َوو كۥَ كَصووتَمَنََلتَوو َٱلنَّۡ وو   م
ٓ َََوَمتََٰ َٱ َّ نَّ

 .[56: ]ااحزات {تَۡست يًلا

  أ م ال ج .

* * * 
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 افات سيال الرحمن

 اوتغات الزنا -8

 الدطية اا لل:

 : خ   المسوم بأما بعد فيا أوعا ا 

زلغا نعيش في بحات القرآب  مرع سيرال الررحمن الرذون بضري هللا سرغعم  ال

  بض ا سغي.

مرع   فري لريوعم  نعرابيم   أخج عم  أ ارافعم «سيال الرحمن»تحدثغا سن 

 أنفسعم  مع ببعم  مع الغا .

ا  تحردثغا سرن معراموتعم مرع عم ئرا مش ا سورل اابض ي نًراتتحدثغا سن اف

 عرم فري مرالعم ئرا أنفقر ا  ثرم تحردثغا سرغعم فري من وعل سويعم  تحدثغا سن أخج

  حيغمرا تعرالل حيغما حررب ا أنفسرعم مرن كرل مرا وسردل هللا   افاتعم ااخرى

،اب ا سول مغعم مستقيم ودالف ب بي مغايم الرفر  الغفاق  فويس ا ممن وشررك 

 باهلل  يئًا   ال ممن وستعين بحيا  اليشر.

وتغرات الزنرا  ايري المغعيرات   تحد  سن ارفة أخررى لاخورة فري  الي ع ن

ًََُ}...: فعيال الرحمن إ لََٰ  َ َكَاَ َۡ لكمَنََمَٱَٱ َّ َ َٱ َّ اََتاَخوَٱََوَاَ َۡق كتكومَنَٱلونَّۡفَ َٱلَّ  و ََحوٱَّ

و َ َۡتوَ َكَاَام  ََ و ل 
َذََٰ َۡ ََوَم َ َۡفتَو مكمَنم ُۡ َب حۡلَ    ََوَاَ َ ُ 68ََاَإ اَّ َلو َ َوۡمَ َٱۡلق يََٰ ٱۡلتَوذَابك وتَۡ َلَو َك  كَضَٰ

َُامًاََو َۡختكۡ َ 69ََف ي  مَمك ََََلَلل  ََم َتَاَبََوَتاَمَ ََوَلل  اَ...{إ اَّ ت     .[70 - 68: ]الفر اب ََرَٰ

 أوعا ا خ  : 
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وويرري فحرررع الشرررك أكيررر   أارر ر     حررافظ ا ،ررجع سوررل الرردون  العقيررد 

 .فحرع القتل  كل ما وأرى الغفن  ا ،جع سول الغفن حافظ  خفيي  

 كراب مرن ارفات   فحرع الزنرا   حافظ ا ،جع سل العرض  سول الغسب

أنعررم ال وزنرر ب  ال وت بيرر ب فرري يررذ  الرييررر  الترري نعررل هللا : سيررال الرررحمن

{ حيغما  اه تعالل سغعا. ٓ مَ َٰ   ُ ٱل ورألى ئلرل أى ال تزن ا  ال تفعو ا ما  }َوَاَتَۡقَٱبكماَ 

ََوسََالزنا    ُ َش   
َ}إ مَّ كۥََماَنَفََٰ  .[32: ]ا ،راء {آَتََسۡ يل 

 نعررل سررن كررل ربوعررة ت اررل ئليرري أ    سررن الزنرراا ،ررجع نعررل  مررن يغررا 

 حرع التيررج    حرع الغلر  بشع    فحرع الدو   بالمرأ  ااوغيية  تقرت مغي

ة  مرا هعرر مغعرا  مرا   بالفاحشر حرع من ال ،ا ل كل ما و ررى الغرا  الزوغةب

 سمل سول تطعير الييئة ا ،رجمية مرن أ،ريات ا ،رراء  الفسرال  حترل   بطن

وح ن الفتل المسوم  الفتا  المسومة  فوين مرن ا ،رجع أب تتررك الييئرة ت ررى 

في الوعب  ثم تقر ه لري: ال  - أ  الشابة -با ثم  ت رى بالفاحشة   ت ع الشات 

 تحترق.

واء ا ،جع وغعي سن كرل مرا ورألى ئلرل الزنرا  فيردأ بتربيرة الفررل سورل أب 

 أ  ،رر اء كرراب بوررًج وعررد نفسرري ... أب وح ررن فرورري ... أب و رر  ب ررر   

َ}ل: وقرر ه هللا تعررال  امرررأ  ُكۡ م وَج فكووٱك ۡ ََو َۡ فَظكووماَ  ه  ووٱ  ووۡ َكَۡبَصَٰ م  ن يَ َ َوكَضووماَ  ووۡؤم  اكووََل  ۡتلك

َ ۡ م ُك َلَ َم َٰ َۡ َكَ ََ ل 
َب َلاَ َۡصنَتكمَنَذََٰ

َََخۡ يٱكۢ َٱ َّ 30ََإ نَّ ه  َّ وٱ  وۡ َكَۡبَصَٰ َ َۡوضكۡضَ َم   َ
نََٰ ۡؤم  َل  ۡتلك َواَك

َ ََلتَو َٰ ه  َّ وٱ  لك ۡبَ َب خك واَََۖوۡليَۡضوٱ  َُ ۡن وَٱَم  َُ ََمواََظ َإ اَّ ُك َّ َ  نَو َ و   َ َ ۡۡ ََوَاَ ك ُك َّ وَج َو َۡ فَۡظَ َفكوٱك

ََّ  ُ يكمب   ر ا وة الررومة.ئلل آخ [31  30: ]الغ ب {...َجك

أمررر ا ،ررجع المسرروم أب وسررتعد حتررل وجررد القرردب  سوررل الررز اج الحررجه: 
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م  َفَۡضت  } َك ُك كَٱ َّ َ كۡون يَ َٱلَّذ  َ ََاَ َ   كوَنَم َ اًحاََح َّ َٰ  مرن  [33: ]الغ ب ...{ََوۡليَۡس َۡتف   

 وستعد وعفي هللا   من وت ير و ير  هللا.

ئرة مرن كرل مرا و ررى برالف احش  فرج وجر ز أب  أمر ا ،جع أب تطعرر اليي

تلعر في المجتمع المسروم ار ب  سابورة أ   ريي سابورة  أ  أ،غيرة ماوغرة  أ  

ألت مرش و  أ    ة لاسر   أ  تمثيوية فاور   أ   ريء مرن يرذا الرذى نررا  

 في مجتمعاتغا الي ع.

ال وج ز أب ولعر في الشرابع المسروم لحرم بخريص وعررض فري اا،ر اق  

 ى الشيات با ثم  ال وج ز أب ور ب يذا في مجتمع مسوم. و ر

حرع ا ،جع الزنا  استير  من كيا ر ا ثرم  حرمري لمرارا؟ حرمري هللا تعرالل 

لم وحة الغا   لين هلل حاوة فري أب وحورل أ  وحررع  ئب هللا ال تغفعري ياستغرا 

حررع  ال ت ر  مع يتغا   ئنمرا وحورل الطيرب  وحررع الديير   ويري  الغرافع  و

ال راب  وحررل لعرم الطييررات  وحررع سورريعم الديا رر   فر را حرررع الزنرا ف نمررا يرر  

لحماوررة ا نسرراب ... لتزكيررة ا نسرراب ... لوسررم  با نسرراب. ئنرري وروررد أب وحمرري 

  ال سيررردًا لو رورررز    ال سيررردًا تعرررالل ئومررراب المرررأمن  فرررج ورررر ب سيررردًا ئال هلل 

 .تعالل   ئال أب ور ب سيدًا هلل لوشع     ال سيدًا المرأ    ال سيدًا لشيء

حرع ا ،جع الزنا لييقل المأمن خالً را هلل  ال لشريء آخرر   مرن يغرا وراء 

اَ ُمو َالُامو َ»: «ال رحيحين»فري  اول هللا سويي  ،رومالحدو  سن الغيي 

  انرري فرري حالررة الزنررا وغررزع مغرري ا ومرراب  (159)«...حووي َ ُموو َوهوومَمووؤم َ

                                        

برر  لا ل   الترمررذى   الغسررا ي  مررن حرردو  أبرري يروررر  ب ا  اليدررابى   مسرروم   أ (159)

واَ سٱأَالسارأَحي َ سٱأَوهمَمؤم  َواَ شٱبَالخلٱَ»   تتمتي: بضي هللا سغي
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  فحيغمررا وزنرري وغدوررع سغرري يررذا (160)هللا مررن وشرراءفا ومرراب ،رررباه  وسررربوي 

فرر را  وررع  تررات  - (161)كمررا ورراء فرري الحرردو  - السرررباه   وررر ب سويرري كاللوررة

 بوع ئليي ،رباه ا وماب.

ئنرري وروررد أب وحمرري المررأمن   وروررد أب وحمرري أخج رري  ال وروررد أب وررر ب 

 «لعقررلا»المررأمن كررالحي اب وفعررل مررا وشررتعي  بررل وفعررل مررا وغي رري  ئنمررا ،ررمي 

فيجعوري وفررر  يرل أب وقردع  - كالعقراه أ  القيرد - سقًج  اني وعقل ا نساب  وقيد 

 سول اامر.

أما الذون وفعو ب ما تحو  لعم أنفسعم   ما تزون لعم  ع اتعم   مرا ت ،ر   

لعرررم  رررياييغعم  ل ب أى بالع أ  زاورررر  فقرررد اندوعررر ا مرررن ا نسرررانية ئلرررل 

 الحي انية.

الررذى وفعررل مررا وشررتعي  أمررا ا نسرراب العا ررل فعرر  الررذى الحيرر اب العررابل يرر  

وفعل ما وغي ي   من يغرا ورورد ا ،رجع لومسروم أب ورتقري ب نسرانيتي  فرج ورر ب 

 كالحي اب الذى تسير  ال روز .

                                                                                             

ول و َال مبوَُمتٱوضوَُ»   زال مسوم في ب اورة   أبر  لا ل: «حي َ شٱبُاَوهمَمؤم 

لنقو  َفوإنَتوابَفإذاَفتوََذلوََفقو َختوٱَربقوَُاۡلسول َمو َ»   في ب اوة الغسا ي: «بت 

   اه الشريخ القرضرا ى معوقًرا سورل الحردو : نفري ا ومراب يغرا وعغري نفري «تابَهللاَلتي 

الرماه ال نفي ااال   رلن لتتف  الغ  ص بع عا مع بع    لتتف  مع ال ا ع أوً ا  

فا ومراب ال ورز ه بالرويرة بمجرررل ال  ر ع فري المع رية   الو ررة تتسرع لعرذا التأ ورل ب يررر 

 (.1399( بر م )2/651« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»انلر: ترود  

 أى:  ميص وويسي هللا من وشاء. (160)

الذى أخروي أب  لا ل   الحاكم بسغد احي  كما  اه الحافظ ابن حجر في الفرت   سرن  (161)

إذاََموو َكحوو م َخووٱ َمنوو َاۡل لووانَومووانَلتيوو َ»   نررص: بضرري هللا سغرريأبرري يروررر  

 (.1/90لوي  ى: )«  رأل السغة». انلر: «امقتٱَرجٱَإلي َاۡل لانَمالظتُ َفإذا
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لقرررد انتعررر  ال رورررز  برررأ  اع مرررن الغرررا  ئلرررل أب أاررريح ا وتسرررافد ب فررري 

سرن  ريء   ال ودجور ب  الطر ات  كما تتسافد الحميرر  اليعرا م  ال وت بسر ب

 من  يء.

 أارريح  يررذ  المغرراهر تيرراأل فرري اررحد  مجررجت   تعرررض فرري أفررجع 

من ودخل يرذ  اافرجع  - لأل،د -  مسوسجت في بجل  تل   يغاك من الغا 

 ئلل مجتمعات المسومين. - اختجً،ا  ،ر ة -  يذ  المججت

تيراع برالمجوين أايح  التجاب  بالجغن تجاب  بابحة في كثير من اليوداب  

« الريجل الغاميرة» سشرات المجوين   أكثر ما ت ردب ت ردب ئلرل مرا وسرم ني 

  فساليا  تدميريا   ئفسال  يابعا  بوالعا  بغاتعا.

يغرراك أفررجع  ارر ب  مجررجت محرمررة فرري لوابيررا  سوررل أيوعررا   لرغعررا 

ت دب من أ ببا  ،يريرا ئلرل برجل  رتل   أثيتر  ا ح راءات أنعرم ورسري ب 

  با عا سشرات المجوين   مئات المجوين. من

ا ،ررجع وروررد أب وحمرري ئومرراب المسرروم   وحمرري أخج رري   وروررد أب وحمرري 

احتي أوً ا  ف ب يذ  ال روز  ئرا أيو  لعا العغراب  أاري  ا نسراب ال وتر بع 

سن  يء  ئني و د   ور أل حي   اء  وتغقل كما وحو  لي  فررل ور ع مرع امررأ  

 لفتا  كل و ع مع  ات أ  مع بول.أ  مع فتا    ا

 يررررذا ت ورررد اامرررراض التغا،ررروية   تتعررررض ال رررحة لودطرررر   تغتقرررل 

 العد ى كما تغتقل الغاب في العشيم.

  د هن يأالء الغا  و ًمرا أنعرم ا،رتطاس ا أب وقرا م ا اامرراض الجغسرية 
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   ،يريما من اامرراض القدومرة  فجراءت لعرم (163)   السيجب(162)كالزيرى

حدوثة ما كاب لعرم بعرا مرن سورم   مرا ت  عر ا أب وحرد  مثوعرا  ف  فر ا  أمراض

 أمامعا حيابى ساوزون.

مرض انتشر في أ ببرا  أمروررا  حترل أسوغر  بعر  : «العربين»مرض 

المججت المتد  ة التي تعغي بمثل يذ  اام ب: أب خمسة  سشررون موي نًرا 

جسم المغاسرة  فرج وعر ل في أمرورا  أ ببا م اب ب بعذا المرض  الذى وفقد ال

وقا ع مرًضا  فقد  ضع هللا في ااوسراع مرن التح ريغات مرا ومغععرا مرن ،رز  

فرري لاخررل الجسررم اليشرررى  «سسرراكر»اامررراض الدييثررة  المعدوررة   ضررع هللا 

 تحمي ا نساب من ال ز  الدابوي.

يذا المرض وفقد الجسم يذ  المغاسة  يذ  الح انة  فج وقردب سورل مقا مرة 

مررن اامررراض   ئرا أارريب بررأى  رريء ،ررقل  يررذا المرررض وجعررل مرررض 

  يرذا المررض (164)ا نساب وفرر في االنتحاب   ور،ب في التدوص من اليقراء

                                        

يذا المرض تسييي ورث مة تق ع بدرق الجود في مغطقة ضرعيفة   تغتقرل مرن مررو   (162)

ئلل آخرر أثغراء االت راه الجغسري المحررع  ثرم تلعرر أ لرل سجمرات المررض سورل  ررل 

د  العرد ى لت رل أحيانًرا ئلرل  رحة   و ي  المرض في تون الحالة معد ود ا   تستمر مر

 خمن ،غ ات.

 ي  من أكثر اامراض المعدوة انتشاًبا   وعد من أيم اا،يات التي تألى ئلل العقرم   (163)

 نسية كيير  من الغساء الم رابات بري ال تلعرر سوريعن سجمرات يرذا المررض  فري حرين 

فتيردأ برألم فري أنعن معدوات وردًا لررل مرن وت رل بعرن وغسريًا  أمرا أسراضري سغرد الرورل 

ا حويل  وتيعي ،ا ل ادودى أافر ويردأ بالتقراير مرن فتحرة الق ريب   وشرعر المررو  

 ب ي   حر اب سغد التي ه.

 أ  وتمغل أب وغتقل مرضي ئلل أكير سدل من الغا  نتيجة الحقد  القو   العوع. (164)
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   وشعر ااحيي بحالة مثل حاالت اليرص.(165)لي ملاير  أسراض  تل

ثمانيررة  سشررر ب ن ًسررا مررن أنرر اع اامررراض  - كمررا ركررر العومرراء -  يغرراك

  (166)«ا وردز»آخريرا  أخطريرا المررض الرذى وسرم ني  الجغسية  التغا،روية 

 ي  و يب الزنا   الزانيات  كما و يب الذون و اب ب بالشذ ر الجغسي مرن 

 الرواه أ  الغساء.

يررذ  اامررراض الدطيررر  ،رروطعا هللا سوررل الغررا   وررزاء خررر وعم سررن 

 الفطر  التي فطر الغا  سويعرا   وراءت بعرا الغير ات  الر،راالت وميعًرا  يرذ 

الفطر : أب ودتص الرول بامرأ  سن يرو  الز اج  لير نرا اا،رر  التري يري 

 ن ا  المجتمع.

                                        

ليثررر ب تيررردأ أسراضررري سغرررد الروررراه بالشرررع ب بالحررررة  فتتعررريم المغطقرررة  ثرررم تلعرررر ا (165)

 التقرحات سول الق يب   سول مغطقرة الشررج سغرد الرذون وفعرل بعرم الفاحشرة  ثرم تريرر 

اليث ب  ورزلال ألمعرا  تتآكرل فتوتعرب   ببمرا ومترد ا لتعرات ئلرل الفدرذ  العانرة  فتت ردم 

ال دل الويمفا وة  ت ي  مألمة ودًا  أمرا سغرد المررأ  فيأخرذ يرذا المررض أ ررااًل خطيرر   

رج  المغطقة المحيطة بري  كمرا ووتعرب سغر  الررحم التعابًرا  ردودًا   وسريب حي  وتعيم الف

 ألًما حال ا.

مما وذكر لوشريخ القرضرا ى: أنري نيري سورل خطر ب  يرذا المررض مغرذ بداورة هعر ب    (166)

نقررص »حررر و لورومررات تررده سوررل مرررض يرر :  «ا ورردز»  يررل انتشرراب الحرردو  سغرري   

   اا،رريات الر يسررية النتقرراه فيررر   يررذا «المغاسررة الطييعيررة  المرتسررية لرردى ا نسرراب

المرض يي: الشذ ر الجغسي   الزنا   المددبات سن يرو  ا،تعماه حقرن الم رابين  

أما أسراضي فرثير  مغعا: ئنعاك  ردود وسرتمر سرد  أ،رابيع ل نمرا ،ريب معرر و  ت ردم 

د فري الر زب  ابتفراع فري لبورة الحرراب   ،رعاه وراو  في ال دل الويمفا ورة  نقرص  ردو

اع بة في التغفن  التعابات في الفم  الحو   ئ،عاالت  دود   مزمغة  هعر ب ا نتانرات 

 «ا وردز»االنتعازوة التي تر ب السيب الميا رر لومر ت   لرين كرل مرن أاريب بفيرر   

ون تلعررر سورريعم تلعررر سويرري أسررراض المرررض   ئب أارري  معرردوًا ل يررر   بررل نسررية الررذ

 أسراضي  ويوة ودًا ئرا ما   بن  بالذون ال تلعر سويعم   يغا ورمن الدطر. 
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 ارول هللا سويري  ،رومسا يعم هللا بعذ  اامرراض   يرذا مرا حرذب مغري الغيري 

 واَمتشوٱَاللُواجٱ   َخلو َخصوالَإذاَ»حيغما  راه فري حردو  ابرن سمرر: 

لوو ََ:«يررذ  الد رراه  كانرر  أ لررل»اب تيوو  َبُوو  َوكلوومذَبوواهللَكنَتوو رممه َ

تظُٱَالفاحشَُف َام َاوطَح و َ تتنوماَبُواَإاَفشواَالطوالمن َواۡلوجواعَ

 .(167)«...ال  َل َت  َمضََف َكسلفُ َالذ  َمضماَ

وغلررر مررن  باء ال يررب ئلررل يررذا  اررول هللا سويرري  ،ررومأنلررر ا: كرراب الغيرري 

 الع ر الذى نعيش فيي   ودير بما   ع.

الفاحشرة م ور ل  مرن : « و َ تتنوماَبُوال َتظُٱَالفاحشوَُفو َاوم َاوطَح»

 رردوم الرردير   لررين الدطررر فرري  و ليررا  ئنمررا الدطررر فرري انتشررابيا ... ئنمررا 

الدطررر فرري هع بيررا سجنيررة   ال وغرررر المغرررر  كمررا نرررى رلررن فرري الرريجل 

ال ربية   كما نرى بع   رب  وتطاور ئلل بعر  الريجل ا ،رجمية   الغرا  

الطووالمنَواۡلوجوواعَال وو َت وو َمضووََفوو ََإاَفشوواَفوويُ »،رر ت ،ررافو ب. 

الطرراسن  «ا ورردز»:  العجيررب أب ال ررربيين وسررم ب «كسوولفُ َالووذ  َمضووما

اابرري   فعرر  مررن اا ورراع الحدوثررة ... لررم ترررن ااويرراه السررابقة تعرررو يررذ  

اامراض   ب،م تقدع الطب  تقردع العورم  تقردع الترغ ل ويرا  لرم وسرتطيع ا أب 

 ء.وجد ا لعذ  اامراض ل ا

 ،تلعر أمراض  أمراض مالاع الغا  وحيد ب سن مغعم هللا الذى ب،رمي 

 لعيال    فيي الدير كل الدير.

                                        

 اليزاب  الييعقي بغح     ب ا  الحاكم  اح  ئ،غال    - يذا لفلي  -ب ا  ابن ماوي  (167)

  399الحررردوثاب ) «المغتقرررل مرررن كترررات التر،يرررب  الترييرررب»  افقررري الرررذييي  انلرررر: 

1433.) 
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ا ،جع حيغما حرع الزنا حرمي لم وحة ا نسراب الفررل   حرمري لم روحة 

اا،ررر  ... لتتررر ب اا،ررر  ... لت وررد يررذ  الدويررة ... لي وررد يررذا اا،ررا  ليغرراء 

ع ا نساب فج وجسد تفرو ًا لشرع تي ئال فري الطرور  المجتمع  ليغسد الطرو  أما

 الحجه.

لم ورن ا ،جع ضد ال روز  الجغسرية  ليسر  نلرر  ا ،رجع كغلرر  بعر  

االوراب ااخرررى الترري تعتيررر ال روررز  الجغسررية فرري راتعررا نجًسررا  أ  بوًسررا مررن 

 سمل الشيطاب.

ال روز  بكيعا هللا في ا نساب لحرمة  لترر ب ،ر ًيا وسر ق الغر ع اليشررى 

ئلل يوب الغسل ... ئلل الز اج  لتعمرر اابض   وسرتمر بقراء يرذا الغر ع ئلرل 

 .تعالل ما  اء هللا 

لرررل ،روررز  مررن ال را ررز الترري ويررل سويعررا ا نسرراب حرمررة   يررذ  ال روررز  

لررم وقررد  - ا بقرراء الغرر ع  الجررغنيرري الترري مررن  با عرر - الغ سيررة أ  الجغسررية

ا ،ررجع ضررديا سوررل يرر ه الدررل  ال   لررم وررر ئيررجق العغرراب لعررا سوررل يرر ه 

 الدل  كما ترى المذايب ا باحية  فوسفات يذا الع ر المالوة  الحسية.

 ئنما ورى ا ،جع أب ت ضع يذ  ال روز  حي  أبال هللا تعالل  حير  أمرر 

الحررجه بررالز اج  لتغشررأ اا،ررر  المسررومة هللا   أب ويحرر  ا نسرراب سررن يرورر  

الترري تتررر ب فرري هجلعررا س ايررد المحيررة  ااخرر    ا وثرراب  التعررا ب   مغعررا 

 وغشأ المجتمع ال ال .

 من يغرا حررع ا ،رجع الزنرا  أبراأل الرز اج  حررع السرفاأل   ررع الغرراأل  

 وواَ»حتررل أب بعرر  سومرراء المسررومين وعتيررر ب الررز اج فرو ررة سوررل القررالب: 
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الشووۡابَموو َاسوو طاعَموون  َالۡوواتةَفتي ووُو  َفإموو َكيووضَلتۡصووٱََمتشووٱ

   هللا اول هللا سويري  ،روم يذا أمر من ب، ه هللا  (168)«...وكحص َلتفٱ َ

َإ نَ َ كممكووماَ }تعررالل وقرر ه:  مكۡ ََوإ َمووآئ  كۡ م َۡووا   ووۡ َل  يَ َم  ووت   
وون كۡ ََوٱلصََّٰ َم  َلوو َٰ ٱۡۡلَ ََٰ ووماَ  َوكَم   ك

ُ  كَ قََٱآَتَ كۡون 
م  َفَۡضت  فك َك  . [32: ]الغ ب ...{َٱ َّ

حمررل ا ،ررجع اا،ررر    حمررل اانسررات أب تدررتول  ف نرري ئرا أبرري  الزنررا ال 

وعرو المرء: أحمو  ز وتي مغي أع حمو  من ،ير ؟ أيذا الرذى وربيري ابغري أع 

ارول ابن بول آخر؟  بذلن وقع الشن   تفقد الثقة من الغا    لعذا  اه الغيري 

اَتُالَكم  َبخيٱَمواَلو َ فو َفويُ َولو َالُموا َفوإذاَفشواَ»: ،ومهللا سويي  

  ئرا فشررا أبغرراء الحررراع (169)«فوويُ َولوو َالُموواَفأوكووََكنَ تلُوو َهللاَبتووذاب

يغالررن تدررتول اانسررات   فرري يررذا لاللررة سوررل أب اامررة  ررد تفرررر  سرايررا  

  تمز   ب ابطعا   انتشرت الديانة الز وية.

وفرررل   حماوررة لأل،ررر    حماوررة لومجتمررع كورري  ا ،ررجع حرررع الزنررا حماوررة ل

حتررل وررر ب مجتمررع يعرراب   نقرراء  ال تشرر وي الشررع ات سررن ال اويررات   ال 

ورررك   باء ال را ررز   ئنمررا وتيررع نررداء العقرر ه  ئنرري مجتمررع ئنسرراني  لررين 

بمجتمع حي اني  كتون المجتمعات التي ولغر ب أنعرا با يرة   يري الير ع تشرر  

الطييررة ت رررل  تغررالى: انقررذ ا المجتمررع ... انقررذ ا  ممررا أاررابعا  الجمعيررات

                                        

يدابى   مسوم   الوفظ لعما   أب  لا ل   الترمذى   الغسا ي  من حردو  ابرن ب ا  ال (168)

 اليراء   «وم َل َ س طٱَفتتي َبالصم  َفإم َل َوجوات»   تتمتي: بضي هللا سغيمسع ل 

« المغتقرل مرن كترات التر،يرب  الترييرب»ما ووزمي من القدب  سول مأب الز اج  نفقاتري 

 (.1095( بر م )550 - 2/549)

ا   ب ا  أبرر  وعوررل بضرري هللا سغعررب ا  أحمررد  ئ،ررغال  حسررن  مررن حرردو  ميم نررة  (169)

 (.1421(  الحدو  )2/658« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب» الطيراني بغح   
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ال حة ... انقذ ا ااخجق من االنعياب  بعد أب أبيحر  الشرع ات  سرب الغرا  

 مغعا ما  ا  ا.

كاب بع  الغا  في بع  اا  ات وق ل ب: ما يذا التعقيد؟ ما يذ  القير ل؟ 

لمرأ    لسرر ا اتركرر ا لوغررا  الحروررة  افتحرر ا الغ افررذ  لسرر ا الروررل وسررتمتع بررا

المرأ  تستمتع بالرول  حو ا العقد  ما يذا الرير ؟  مرا يرذ  القير ل  العرا يرل؟ 

 ئنرم ل  فعوتم رلن انحو  العقد    لم وعد يغاك كي   لم تعد يغاك  ر ى!!.

 فعل يذا احي ؟

ئنعم فعو ا رلن  ئنعم ترك ا الحيل سورل ،اببري لوفترل  الفترا   تدتراب بفيقعرا 

لررم وعرر ل ا وحرمرر ب  رريئًا  فعررل حورر ا العقررد ؟ يررل س لجرر    ودترراب بفيقترري 

 المشروة؟ أع ازلالت تعقيدًا؟.

 تعقيدًا. -  هللا - أول  ازلالت

لررم تحررل المشررروة  كررم مررن فتررل سغررديم ويحرر  سررن فتررا  فررج وجررد  اب الفتررا  

تيحرر  سررن ااومررل أ  اا رر ى أ  اا،غررل أ  اايررم   لرررن ااضررعد  رر    أ  

  اافقر مرااًل  أ  اا رل  ،رامة  ال وجرد مرن ترضرل بري  فمرارا االنل مغزلة  أ

 و غع؟

 ئني وعيش في كي    و   حير   أ،ل   د وألى بي ئلل االنتحاب.

 الفتررا  ،يررر الجميوررة  ،يررر الشررابة ال تجررد مررن ورضررل بعررا  فمررارا تفعررل؟ 

 الفتررا  الجميوررة ال ،رريمة وتعافرر  سويعررا الشرريات   وقاتررل بع ررعم  حتررل ئنعررم 

 طف نعا   د وقتو نعا ئرا لم ولفر أحديم بعا!ليد
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لم وحل الق ع المشروة  ئنعم كوما ازلال ا  ربًا ازلال ا سطًشرا  ئنعرا م ريية 

ال تحل ئال بالحل ا لعي ... ئال بالز اج ... ئال باا،ر   يرذا ير  حرل ا ،رجع: 

 الغراأل ال السفاأل.

كالسرر ود  الغررر وم  - الرريجل الترري فيعررا حروررة الحررب  أ  الحروررة الجغسررية

يي أكير اليجل نسية في االنتحاب   معلم أ،يات االنتحراب مرن يرذ   -  ،يريا

 الغ احي.

 يغراك - بجل بو   القمة في الغاحية المالوة  ال مانات االوتماسيرة  لوطفرل

مغرررذ أب و لرررد ئلرررل أب ومررر ت ضرررمانات: لألم مرررة   الررر الل    الشررريد خة   -

 رلن  فومارا وغتحر ب؟! المرض   الح ال    ،ير 

ئنعم فقد ا ا وماب   فقد ا ااخرجق  فورم وركغر ا ئلرل بكرن بكرين   ال ئلرل 

 ح ن ح ين  فأللنل  يء وتعا  ب  وغتحر ب.

اول هللا سويري ا ،جع حفظ المجتمع من يذا  واء سن ابن سيا  أب الغيي 

ذابَإذاَظُووٱَالُموواَوالٱبوواَفوو َاٱ ووَُفقوو َكحتووماَبأمفسووُ َلوو» رراه:   ،رروم

 . (170)«هللا

 ئ اب  ئلل فسال الحيا  الدوقية.: «الزنا»

 ئ اب  ئلل فسال الحيا  اال ت الوة.: «الربا» 

مرررن يغرررا وغي ررري أب وتيرررع الغرررا  مرررغعم هللا فررري حيررراتعم الدوقيرررة   حيررراتعم 

                                        

المغتقررل مررن كتررات التر،يررب »ب ا  الحرراكم    رراه: اررحي  ا ،ررغال    افقرري الررذييي  (170)

 (.1061( بر م )2/535« ) الترييب
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االوتماسيرة   حيرراتعم اال ت رالوة   حيرراتعم السيا،رية  فوررين يغراك أسررده مررن 

ۡ لَ َوَمۡ َكَحََۡ}...مغعم هللا  حك  َ َ َٱ َّ َم  َ كما نكمَن{َس ك  .[50: ]الما د  اَل  قَۡم  

ال وجرر ز لغررا نحررن المسررومين أب نرردع لوغغررا   نسررير  باء ال ررربيين   رريًرا 

اتيعغايرا برج سقرل   «المر لات»من  «م ل »بشير  رباًسا بذباع  ف را خرو  

َح ووو َلووومَ ختوووماَج وووٱَضوووَ...َ»: ارررول هللا سويررري  ،رررومكمرررا  ررراه الغيررري 

  سورل مرا فري وحرر ال رب مرن السر ء  كراييرة الرا حرة (171)«...تۡت لمه َ

 ال رري   اللومرررة  االلترر اء  لررر  لخوررر ا حجررر ضرررب ل رراب وحرررر ال رررب 

 وتيععا الغا . «م ل »

 وا أوعا ا نساب المسوم: 

احفظ فرون   ،ر  ب ررك   ال تتيرع خطر ات الشريايين مرن ا نرن أ  

 الجن.

موو َ ضوول َلوو َموواَبووي َل ييوو َ»وقرر ه:  اررول هللا سويرري  ،ررومئب الغيرري 

َ)الفرررج(وبووي َرجتيوو ََ)الوسرراب   الفررم  فررج وررتروم بحررراع   ال وأكررل حراًمررا(

اضلنماَل َس ًاَم َكمفس  َكضل َل و َ»   وق ه: (172)«تضلنََل َبال نُ

اروو اماَإذاَحوو ا   َوكوفووماَإذاَولوو ت  َوك واَاۡلمامووَُإذاَائ لنوو   َ:َال نووُ

                                        

ل  وۡت َسون َمو َاوۡت  َكوًۡٱاَبشوۡٱَوذراًلواَبوذراع َح و َلومَ ختوماَ» ن ي كرامًج:  (171)

متفر  سويري  «فل ي!»:َاالَ   وغا وا ب، ه هللا: اليع ل  الغ ابى؟«ج ٱَضََتۡت لمه 

لوي ر ى بتحقير  الشرا وش  « ررأل السرغة». بضري هللا سغريمن حدو  أبي ،عيد الدردبى 

 .(4196(  الحدو  )14/392 اابنا  ي )

بضري هللا ب ا  اليدابى  الوفظ لي   الترمذى   ،يريما  مرن حردو  ،رعل برن ،رعد  (172)

 (.1431( بر م )2/661« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب» سغي
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 يرذا لومسرومين  (173)«بصوارم  َومفوماَك و    واحفظماَفٱوج   َويضماَك

 سامة  الرواه  الغساء  فالمرأ  كالرول.

الزنا حراع سول الرواه  سول الغساء وميعًا  وقر ه سويري ال رج   السرجع: 

إذاَرتََاللٱكةَخلسُا َوروامََكوُٱها َوحفظوََفٱجتُوا َوكَالوََ»

 .(174)«ا خت َال نَُم َك َكبمابَال نَُكئَ:ََوجُا َايََلُا

 واء ا ،جع وطعر المجتمع من الفاحشة ما هعر مغعا  ما بطن.

كانرر  الجايويررة تيرري  الزنررا   ال ت ررع مع  ررات فرري يروقرري: الزنررا العوغرري: 

كانررر  يغررراك ب اورررا وغ رررين الراورررات سورررل أبررر ابعن   الزنرررا السررررى: اتدرررار 

ااخذاب  فحرع ا ،جع يذا  راك   ببي ا نسراب المسروم سورل أب ويحر  سرن 

الحجه  ف ب سجز سغي أسد نفسي   نلر ئلل هل العر   حير  يغراك ،ريعة 

ورجوََ ل و َاموٱكةَذا َ...ََ»مرغعم:  - ولوعم هللا في هوي و ع ال هل ئال هوري

 . (175)«...إم َكخاعَهللاَ:َمنصََوجلال َفقال

                                        

   الحررراكم  ارررححي    ررراه الرررذييي فررري «ارررحيحي»ب ا  أحمرررد   ابرررن حيررراب فررري  (173)

،غد  ويدًا   حسغي االيراني : «أماليي»اخت اب  لوييعقي: ئ،غال  اال     اه العج ي في 

(  2/47« )المغتقررل مررن كتررات التر،يررب  الترييررب«. »اررحي  الجررامع ال رر ير»فرري 

 (.1087الحدو  )

ب ا  أحمرررد   الطيرانررري  مرررن حررردو  سيرررد الررررحمن برررن سررر و   ب ا  أحمرررد ب ا   (174)

ئلررل  أوً ررا« الجررامع ال رر ير»ال ررحي  خررج ابررن لعيعررة كمررا  رراه المغررذبى   سررزا  فرري 

اليزاب سن أنن   الطيراني سن سيد الرحمن بن حسرغة  مرع اخرتجو فري الوفرظ   ركرر  

 زوالتري   بورر   رراكر أنرري مغقطرع   لرررن مررتن الحرردو  « اررحي  الجررامع»االيراني فرري 

( برر م 2/556« )المغتقرل مرن كترات التر،يرب  الترييرب»احي  كمرا  راه القرضرا ى. 

(1118.) 

سوۡتَُ ظتُو َ» ن ي كرامًج:  - بضي هللا سغيأبي يرور   ب ا  اليدابى  مسوم  سن (175)
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 مثوي: المرأ  التي و روعا بول ر  مغ ب   ،امة  فتق ه: ئني أخراو هللا 

 تعالل.

حرع ا ،رجع الزنرا   حررع ا ،رجع كرذلن الرذ ر )سمرل  ر ع لر ي(  حرمري 

 .اول هللا سويي  ،ومالقرآب   حرمي الغيي 

حدثغا القرآب سن   ع ل ي الذون ابتري ا يذ  الفاحشة   ابترر يا  مرا ،ريقي 

و}    راه لعرم نيريعم: (176)بعا من أحد مرن العرالمين تَل  وَ َٱۡلتََٰ  {ي ََكَتَوۡأتكمَنَٱلوذَۡمَٱاَنَم 

 .[165: ]الشعراء

لتو َهللاَ»من فعوي  كما واء فري الحردو :  اول هللا سويي  ،وم لعن الغيي 

موو َذبوو َلويووٱَهللا َولتوو َهللاَموو َييووٱَتخووم َاۡلرِ َولتوو َهللاَموو َملوو َ

كللو َلوو َالسووۡيَ َولتوو َهللاَموو َسوََوال  وو  َولتوو َهللاَموو َتوومل َييووٱَ

تو َهللاَمو َللوََللوََاوم َممالي  َولت َهللاَم َللََللََاوم َلومَ َول

 (178)  فري يرذ  كربيرا ثجثًرا(177)«لمَ َولت َهللاَمو َللوََللوََاوم َلومَ

                                                                                             

 َورجََلَُوجَاۡلما َالتا ل َوكابَمشأَف َلۡا ةَهللاَ:َهللاَف َظت َ م َاَظََإاَظت 

اتۡ َمتتو َباللسواج  َورجولنَت ابواَفو َهللا َاج لتواَلتو َذلوَ َوتفٱاواَلتيو  َورجوََ

ورجوََتصو أَبصو اَُفأخفاهواََإمو َكخواعَهللا :َ ل  َامٱكةَذا َمنصوََوجلوال َفقوال

المغتقرل مرن . »«ح  َاَتتت َكلال َماَت ف َ لين  َورجََذموٱَهللاَخاليًواَففاضوََلينوا 

 (.457(  الحدو  )1/287« )كتات التر،يب  الترييب

وۡ َ}كما  راه القررآب:  (176) واَم  َُ َقَ ك َب  َََمواََسۡو َشُو   
و  ٓمَكَتَوۡأتكمَنَٱۡلفََٰ واَإ ۡذَاَواَلَل قَۡمم  ًَ وي ََكََحو َ َولكم تَل  وَ َٱۡلتََٰ  {َم  

ووۡ َكََحوو َ }    رراه: [80: ]ااسررراو وواَم  َُ َقَ ك َب  َََموواََسوۡو َشوُو   
وو  ٓمَإ مَّ كووۡ َلَ َووۡأتكمَنَٱۡلفََٰ وواَإ ۡذَاَوواَلَل قَۡمم  ًَ ووَ َََولكم م  

ي ََ تَل   .[28: ]العغري ت {ٱۡلتََٰ

ال     ب ا  الحرراكم   رراه: اررحي  ا ،ررغ«اررحيحي»ب ا  الغسررا ي   ابررن حيرراب فرري  (177)

تدر ع »ب     لري بضري هللا سغعر  افقي الذييي   ب ا  الييعقي  مرن حردو  ابرن سيرا  

المغتقرررل مرررن كترررات التر،يرررب »أى أضررروي. : «كمررري ااسمرررل»أى حرررد ليا   : «اابض
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لعلم خطريا  حتل ال وغقوب المجتمع سول سقييي  فر ب مرن أخطرر اا رياء أب 

لتو َهللاَالل شوُۡا َمو َ»تت ير الفطر   فيتدغ  الرواه   وسترول الغساء! 

 . (179)«بالنساتَالنساتَبالٱجال َوالل شُۡي َم َالٱجال

 مررن يغررا حرررع ا ،ررجع يررذ  الفاحشررة  حتررل أب بعرر  الفقعرراء  ررال ا: وقتررل 

  مرع (180)الفاسل  المفع ه بي  ل  لم ورن مح غًا  سمًج بحدو   بل فري رلرن

المح رن فقرل   لررن ،يرر المح رن  - ورروم - أب العق بة فري الزنرا: أب وقترل

 .(181)وجود

هوو َ»حررذبنا مررن أمررر آخررر   رراه:  اررول هللا سويرري  ،ررومكمررا أب الغيرري 

    رراه: (182)« تنوو َالٱجووََ ووأت َامٱكتوو َفوو َ بٱهووا:َالتمَيووَُالصوووٱى

                                                                                             

 (.1434(  الحدو  )2/662« ) الترييب

  الترراب في ا خر  من ب اوة الغسا ي. (178)

ب  بضرري هللا سغعررب ا  أحمررد   أبرر  لا ل   الترمررذى   ابررن ماورري  سررن ابررن سيررا   (179)

(.  راه المغرا ى:  هراير كجمري 2/124) «الجامع ال ر ير» بمز لي السي يي بال حة 

 ئال لمرا سرده سغري  ير  رير ه سجيرب فقرد  «ال حيحين»أب را ال و ود مدرًوا في أحد 

في الويا  سن ابن سيرا   «احيحي» في -ى أى ا ماع اليداب -ب ا  ،وطاب يذا الشأب 

الل شُۡي َمو َالٱجوالَبالنسوات َوالل شوُۡا ََرت َهللاَلتي َوست لت َالنۡ َ» لفلي: 

 «فري  القردور»   التقدوم  التأخير لين سذًبا فري تررك العرز  ئليري «م َالنساتَبالٱجال

 (.7265( بر م )5/271)

موو َ»: اررول هللا سويرري  ،ررومه هللا ب  رراه:  رراه ب،رر بضرري هللا سغعررسررن ابررن سيررا   (180)

ب ا  أبر  لا ل   الترمرذى   «وج تلم َ تلََللََام َلمََفاا تماَالفالََواللفتوملَبو 

المغتقرل مرن كترات التر،يرب » ابن ماوي   الييعقي   الحاكم  اححي    افقري الرذييي. 

 (.1435(  الحدو  )2/662) « الترييب

 خط ب .أ د من الزنا لما فيعا من بأ يا  (181)

ب ا  أحمد   اليزاب   ارح  الشريخ  راكر ئ،رغال  فري تدروجري لومسرغد    راه الشريخ  (182)

القرضا ى فري تعويقري سورل الحردو :  ئنمرا ،رمايا )ل ييرة( لشريععا بعمرل  ر ع لر ي مرن 
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 . (183)«متتمنَم َكت َامٱكةَف َ بٱها»

  يما َفإمو َهللاَاَ سو   َمو َال و  َواَتوأتماَالنسواتَفو َسوا»  اه: 

  فعذا حراع موع ب من فعوري   لرغري ال ورألى ئلرل الطرجق كمرا (184)«ك باره 

 م بع  الغا .وزس

يرررذا حرررع ا ،ررجع ئتيرراب الفرر احش برررل يروقررة مررن الطرررق   فررت  يرررق 

ف ظكوومَنَ}الحررجه:  ۡ ََحَٰ  ُ وج  ُكۡ 5َََوٱلَّووذ  َ َهكووۡ َل فكووٱك وونك َكَۡ َلَٰ َۡ ووۡ َكَۡوََموواََمتََ وو  ُ ج  َوَٰ َۡ َكَ ٓ ََلتَوو َٰ إ اَّ

ي ََ ََمتكمم  ُكۡ ََيۡيٱك  .[30  29: المعابج - 6  5: ]المأمغ ب {فَإ مَّ

الزنا حراع كوي   لرغي أ د ما ورر ب حرمرة ئرا زنرل ا نسراب بحويورة وراب   

اررول هللا : ،ررأل  ب،رر ه هللا (185)«ال ررحيحين»كمررا ب ى ابررن مسررع ل فرري 

 «كنَت توََهللَمو ًاَوهومَختقوَ»: أى الرذنب أسلرم سغرد هللا؟  راه: سويي  ،روم

مخافوَُكنََا َكنَتق وََولو َ» و  لي: ئب رلن لعليم   اه:  و : ثم أى؟  اه: 

فرأنزه هللا  «او َكنَتُامو َحتيتوَُجوارَ» اه:  و : ثم أى؟  اه:  « طت َمتَ

ًَُ}ت دوقعا:  سز  ول إ لََٰ  َ اََتاَخَٱََوَاَ َۡق كتكومَنَٱلونَّۡفَ َٱلَّ  و ََوٱلَّذ  َ ََاَ َۡ لكمَنََمَٱَٱ َّ

                                                                                             

حيرر  ا،ررتعماه مررراب القررذب   ئنمررا كانرر  )ال رر رى( اب الز وررة محررل اال،ررتمتاع فرري 

( برررر م 2/663قرررل مرررن كترررات التر،يرررب  الترييرررب( )المغت»الجمورررة  بدرررجو الرررذكر. 

(1438.) 

المغتقررل مررن كتررات » بضرري هللا سغرريب ا  أحمررد   أبرر  لا ل  مررن حرردو  أبرري يروررر   (183)

 (.1443(  الحدو  )2/664) «التر،يب  الترييب

   اليزاب   بواه أبي وعورل بوراه ال رحي  «الريير»ب ا  أب  وعول   الطيراني في  (184)

المغتقرل » بضري هللا سغرياليماب  ي  ثقة كما  اه العيثمي  من حدو  سمرر خج وعول بن 

 (.1439(  الحدو  )2/663) «من كتات التر،يب  الترييب

 - الوفظ لي  -(   ب ا  مسوم 3، ب  اليقر  بات ): «التفسير»ب ا  اليدابى في كتات  (185)

 .«بعد  ك ب الشرك أ ي  الذن ت  بياب أسلمعا»في كتات )ا وماب(: بات 
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َذَََٰ َۡ ََوَم َ َۡفتَ مكمَنم ُۡ ََوَاَ َ َب حۡلَ     إ اَّ َك َ َٱ َّ َ َۡتَ َكَاَامَ َحٱَّ ََ  .[68: ]الفر اب ا{ل 

المفررر ض فرري الجرراب أب وررر ب حافًلررا لحرمررة ورراب   حابً،ررا ايورري فرري 

 ،ييتي  ال أب ور ب لً ا وعتدى سول أسراضعم.

كذلن زنا المح ن ،ير زنا العزت   زنا الشيخ ،ير زنا الشات   من يغرا 

  تلُوو َهللاَ ووم َالاووَُاَ»: (186)ورراء فرري الحرردو  ال ررحي  الررذى ب ا  مسرروم

كويخََان َومتوََ:َالقيامُ َواَ ُميُ  َواَ نظٱَإليُ  َولُ َلوذابَكلوي 

 . «ولائََمس  ۡٱَ مذاب

الشيخ الرذى  رات   رال  لرغري وزنري  ليسر  حاوتري كحاورة  « يخ زاب»

 الشات.

الغا   د وررذب ب ل رعد سغرديم  أ  لحاورة ئلرل ،يرريم  : « مون كذات»

راء  الر ،راء؟ ئال ئرا كران ا وردوو ب سورل  رع بعم  فومارا ورذت المو ك  اام

  في رلن الدطر كل الدطر.

ي  الفقير المسترير. ال غري  رد و رر  مالري فيسرترير  أمرا : « سا ل مسترير»

الفقير المترير الذى تق ه لي الح  فيرل    الرذى ال ويرالي بأحرد   ال وغلرر ئلرل 

 غا  سذابًا.الغا  ئال با،تعجء  ا،تدفاو  فعذا من أ د ال

أب وفقعغا في لوغغا   أب وتر ت سويغرا ت برة ن ر حا   أب  سز  ولنسأه هللا 

 و غيغا بحجلي سن حرامي   بطاستي سن مع يتي   بف وي سمن ، ا .

                                        

 «المغتقرل مرن كترات التر،يرب  الترييرب» بضري هللا سغري الغسا ي  سن أبي يرورر   (186)

 (.1420( بر م )658 - 2/657)
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 الس  هللا تعالل وستجب لرم.

 الدطية الثانية:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   السوم ب: 

لى ئليرري   لرررن ا ،ررجع ئرا حررع ا ،ررجع الزنررا  ال  ررن   حرررع كرل مررا وررأ

حرع  يئًا  ضع اليدول لي  فوين يغاك حراع ئال  بمقابوي حرجه و غري سغري  مرا 

حرع هللا سول الغا   ريئًا وحتراو ب ئليري  رل  ففري الحرجه لا ًمرا مرا و غري سرن 

 . (187)الحراع

 مررن يغررا حررين حرررع ا ،ررجع الزنررا  فقررد  رررع ا ،ررجع الررز اج  تح رريغًا 

لوشرع     ئ،رراء لوشريطاب   تر وغًرا لأل،رر  المسرومة   تردبيًرا  لوغفن   كسًرا

َك}لومغزه   ترثيًرا لوعشير    تحقيقًا  بال  هللا تعرالل فري بقراء يرذا الغر ع:  َوٱ َّ

و ج  َوَٰ َۡ ۡ َكَمفكس  كۡ َكَ َََلَ ك َم   ج  كو َبَن ويَ ََوَحفَو َةَ اََجتَ َوَٰ َۡ وۡ َكَ َََلَ كو َم     [72: ]الغحرل {...ََوَجتَو

وو} ج  َوَٰ َۡ وو كۡ َكَ ووۡ َكَمفكس  ووۡ ََتا ََٰ  وو  مَٓكَۡنََختَووَ َلَ كوو َم   ََوم  ووَم َّة  َََبَۡيوونَ ك َمَّ وواََوَجتَوو َُ إ لَۡي اَل   َۡسوو كنكٓماَ 

َ
ََ َوَرۡحَلًُم ََۡلٓ ََٰ ََ ل 

َف  َذََٰ وَن{إ نَّ َ َ َفَ َّٱك  .[21: ]الر ع َل  قَۡم  

                                        

 «ئسرجع المر  عين»  «ب ضرة المحيرين»في كتابيري:  بحمي هللا كما بين رلن ابن القيم  (187)

حين ركر أب هللا حرع سول الغا  اال،تقسراع براازالع   س ضرعم سغري لسراء اال،رتداب   

 حرع سويعم الربا   س ضعم التجاب  الرابحة   حرع سويعم القماب   أساضعم سغري أكرل 

الماه بالمسابقة الغافعة في الدون بالديل  ا بل  السعاع   حرع سويعم الحرور   أساضعم 

الفاخر  من ال  و   الرتراب  القطرن.  حررع سوريعم الزنرا  الور اي  سغي أن اع المجبن 

 أساضعم سغعما بالز اج الحجه   حرع سويعم  رت المسرات   أساضعم سغي بالشرربة 

الوذورذ  الغافعرة لوررر أل  اليردب   حررع سورريعم الديا ر  مرن المطع مررات   أساضرعم سغعررا 

 بالمطاسم الطييات.

 (  ي. المرتب ا ،جمي.33لأل،تار القرضا ى )ص «عالحجه  الحرا»نقًج سن كتات 
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 بغاترري أمررًرا  أمررر هللا تعررالل المجتمررع المسرروم أب وعمررل سوررل تررز وم أبغا رري

َإ نَ}اررروًحا حيغمررا  رراه:  مكۡ ََوإ َمووآئ  كۡ م َۡووا   ووۡ َل  يَ َم  ووت   
وون كۡ ََوٱلصََّٰ َم  َلوو َٰ ٱۡۡلَ ََٰ ووماَ  َوكَم   ك

ووي َ  ووٌٱََلت  س  َوَٰ َك ََوٱ َّ وو َفَۡضووت   م  م  َك ُ  كَٱ َّ قَووَٱآَتَ كۡووون 
فك ... ااوررم: ،يررر  [32: ]الغرر ب { َ كممكووماَ 

   من ال ز وة لي   من ال ز ج لعا.المتز ج  ركًرا كاب أ  أنثل

خطررات لومسررومين سامررة   أ لررل اامررر  اا ليرراء خااررة  أب : « انرحرر ا»

 وز و ا يأالء  ال ودس يم في حالة العز بة وتعرض ب لوشيطاب  لوشع ات.

ال ومرن كل يمرم اليح  سن الماه: مارا تدفع؟  كم تأخذ؟  مارا سغردك مرن 

ترى  ئنرن حيغمرا ترز ج ابغترن ترورد لعرا ئنسرانًا ماه؟ ئنعا ليس  ،وعة تياع  تشر

 كروم الدو   متين الدون  ئب أحيعا أكرمعا   ئب أب  عا لم ولومعا.

إذاَكتام َمو َ»ز ج ابغتن را الدون   ابح  لعا سن ااحب الدون  الدو : 

تٱضومنَختقو َو  نوو َفُوجوم َإنَاَتفتتووماَت و َف نووَُفو َاۡلرَِوفسووا َ

ون كۡ َ}: تعالل أب وعي أمر هللا  .ئب سول مجتمعغا(188)«لٱ ض َم  َلو َٰ ٱۡۡلَ ََٰ ماَ  َوكَم   ك

وٱٌَ س  َوَٰ َك ََوٱ َّ و َفَۡضوت   م  م  َك ُ  كَٱ َّ قَوَٱآَتَ كۡوون 
فك َإ نَ َ كممكوماَ  مكۡ ََوإ َموآئ  كۡ م َۡوا   ۡ َل  يَ َم  ت   

ََوٱلصََّٰ

 .[32: ]الغ ب {َلت ي َ 

اَ}...كم من فقير ا،تغرل   كرم مرن معسرر أورن  َ كۡسوٱ  بَۡتو ََلكۡسوٱ  َك َكَٱ َّ  {َسويَۡ تَ

                                        

ب ا  الترمذى   ابن ماوي   الحاكم  سن أبي يرور    ب ا  ابن سدى سن ابن سمر   (188)

سررن أبرري حرراتم المزنرري   بمررز لرري السرري يي  «السررغن» ب ا  الترمررذى  الييعقرري فرري 

: « حيرراءا»(   رراه العرا رري فرري تدررروم أحالورر  1/16) «الجررامع ال رر ير»بال ررحة 

أخروي الترمذى من حدو  أبي يرور    نقرل سرن اليدرابى أنري لرم وعرد  محف ًهرا    راه 

أب  لا ل: ئني خطأ   ب ا  الترمذى أوً ا من حدو  أبي حاتم المزني  حسغي   ب ا  أبر  

(.  انلرر أوً را 2/22   أسوي ابن القطاب ب ب،الي  ضعد ب اتري )«المرا،يل»لا ل في 

 (.347( بر م )1/243) «في  القدور»
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    ل اع الحاه من المحاه.[7: ]الطجق

ال وجرر ز لآلبرراء أب وجعورر ا مررن بغرراتعم ،رروعًا  ال وجرر ز لآلبرراء أب وعطورر ا 

 اليغات. ئب يذ  اللاير  الشار  في مجتمعاتغا ليس  هاير  ئ،جمية بحاه.

ال  -  يررن بغررات سررا جت - يررأالء اليغررات الج رري نررراين بالمئررات  ا الو

وغق رررعن الجمررراه   ال تغق رررعن الثقافرررة   ال وغق رررعن االت   ال تغق رررعن 

 ااخجق  فومارا ال وتز ون؟ من  باء يذا؟ من المسأ ه سن يذا؟

  ال (189)«... سوٱواَواَتتسوٱواَ»يالما بحر  أار اتغا   نالوغرا: ورا  ر ع 

 ت رع ا سرا يرل فري يرورر  تعسرر ا مرا وسرر هللا  ال تحجرر ا مررا  ،رع هللا  ال

  ضررعغا ااحجرراب فرري يرورر   - كمررا نرررى - الحرجه  فررغحن ئرا وسرررنا الحررراع

الحررجه   ،رردلنا أب ابرري  فمررارا تررر ب الغتيجررة؟ ئمررا الحرمرراب  الريرر    ئمررا 

االنحراو   سول كل المجتمرع ير  الدا،رر   ااخرجق يري الدا،رر    الردون 

 ي  الدا،ر.

ا   ممن لري كومرة وقر ه: ،رأز ج ابغتري بما رة من في الغا  من أاحات الج

لاير؟ في اليمن بع  الق ا  من أارحات اا،رر الرييرر  كراب ورز ج  روياتري 

  أ اببي  برواه  احد   لقي  بع  يأالء   اه: أنا ممن تز ج برواه.

أبال يذا الرول أب ورسر الح اوز   أب و ع سرفًا ودوردًا  فومرارا ال و ورد 

 وفعو ب يذا   تز ج اليغات   وز ج الشيات؟ - سغدنا - بع  الغا 

كثير من الشيات ومر  ئلل ما بعد الثجثين   لم يذا؟ ئنري ويورغ فري الدامسرة 

                                        

 رراه:  بضرري هللا سغرريسررن الغيرري  بضرري هللا سغرريب ا  اليدررابى   مسرروم  سررن أنررن  (189)

 .« سٱواَواَتتسٱوا َوبشٱواَوتنفٱوا»
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سشر   فومارا ويقل خمسة سشر ساًما أ  سشرون ساًمرا ال وترز ج؟  مرارا وفعرل 

 في يذ  السغين؟

وترري   سويغررا أب نيسررر  ال نعسررر  سويغررا أب ن ررع مررن اانلمررة  التقاليررد مررا

 وتررري  لوجميرررع أب ور نررر ا اا،رررر المسرررومة  تعرررالل لوشرررات أب وحقررر  أمرررر هللا 

ال الحة   أب نرى في كل و ع ز اًوا  ز اًورا  ز اًورا   أب ندررج مرن يرذ  

الترررري ال وقريررررا ا ،ررررجع   ال وقريررررا العقررررل   ال تقريررررا  - اللررراير  الشررررار 

    سغ ،ة الغساء.الم وحة   ال االخجق   ال  يء أبدًا: سز بة الرواه

أب وفقعغررا فرري لوغغررا   أب وعومغررا مررا وغفعغررا   أب وغفعغررا بمررا  تعررالل أ،ررأه هللا 

سومغا   أب وجعل و مغرا خيرًرا مرن أمسرغا   وجعرل ،ردنا خيرًرا مرن و مغرا   أب 

 وغ رنا سول سد    سد نا.

مَواَ} ووۡٱَلَنَواَذكمكمبَنَوواََوإ ۡسوَٱافَنَاَف ووٓ َكَۡمٱ  ََربَّنَواَٱۡيف  ووۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَووۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ َواَۡ  وو

ف ٱ   ََ  .[147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

َل  تَّوذ  َ َ} ول   َف و َاكتكمب نَواَي  َۡ ََوَاَتَۡ تَو م نَاَٱلَّذ  َ ََسوَۡقكممَاَب وحۡۡل  َلَٰ   ۡخَمَٰ َربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاََوۡل  

ي ٌَ ح  َرَّ ََرتكوع  ََ َربَّنَآَإ مَّ  .[10: الحشر] {َتاَمنكماَ 

  ال الوعم سول سيدك  ب، لن محمد   سول آلي  احيي  التابعين.

ما َ} ََوَسووت  لك َلتَۡيوو   َرووتَماَ  وواَٱلَّووذ  َ ََتاَمنكووماَ  َُ ٓأَ َ ََٰ َ ئ َ  َوو كۥَ كَصووتَمَنََلتَوو َٱلنَّۡ وو   م
ٓ َََوَمتََٰ َٱ َّ َإ نَّ

 .[56: ]ااحزات {تَۡست يًلا

  أ م ال ج .

* * * 
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 حمنافات سيال الر

 الت بة الغ  أل -9

 الدطية اا لل:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

  الزلغررا فرري بحررات القرررآب  الزلغررا مررع توررن «سيررال الرررحمن»الزلغررا مررع 

ال رف   المدتراب  مرن سيرال هللا  الرذون  ررفعم هللا تعرالل با ضرافة ئلرل نفسرري  

  العي لوة لي: سيال الرحمن.

فري حرالعم مرع أنفسرعم  مرع الغرا   فري لريوعم   افعم هللا بدير اا ااو 

  نعابيم  معي ،يحاني  مع خوقي.

 ارررفعم بعمرررل الديررررات  اوتغرررات السررريئات  فررر را كررراب ،يرررريم ورتررررب 

الم بقات: ودس ب مع هللا ئلًعا آخر  أ  وقتو ب الرغفن التري حررع هللا ب يرر حر   

فعل  يئًا مرن يرذ  أ  وت بي ب في الزنل  ف نعم ال وفعو ب  يئًا من رلن   من 

و}الريا ر وو  أثاًمرا:  ًُ إ لََٰ  َ اََتاَخوَٱََوَاَ َۡق كتكومَنَٱلونَّۡفَ َٱلَّ  و ََوٱلَّوذ  َ ََاَ َوۡ لكمَنََموَٱَٱ َّ

َ َۡتَ َكَاَامَ  ََ ل 
َذََٰ َۡ ََوَم َ َۡفتَ مكمَنم ُۡ َب حۡلَ    ََوَاَ َ إ اَّ َك َ َٱ َّ َ َوۡمَ 68ََاََحٱَّ ٱۡلتَوذَابك وتَۡ َلَو َك  كَضَٰ

ََو َۡختكۡ َ  ُ َل َُامًاٱۡلق يََٰ  .[69  68: ]الفر اب {ف ي  مَمك

يذا ي  ا ثاع  الغراه الرذى وغتلرر   سرذات م راسد ورررب سويري  و ورظ  

 سذات ا خر  أ د  أنرل  أخزى من سرذات الردنيا  ئنري لرين سرذات ور ع  ال 

ف يوو  مََو َۡختكووۡ َورر مين   ال  ررعر  ال  ررعرون   ال ،ررغة  ال ،ررغتين  ئنرري الدورر ل:  

َُامًا  .{مك



 154 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

 ي  مع العذات المالى يغاك ئيانة نفسية معغ وة  ئني ودود فري يرذا العرذات 

حقيًرا معانًا رليًج  ال  زب لي  ال  يمة لي  معما كاب مركرز  فري الردنيا   معمرا 

َُامًاَو َۡختكۡ َكان  مرانتي سغد الغا   ف ني سغد هللا معاب رليل:    .{ف ي  مَمك

  أب من ورتري ب تون الم بقات   وقترف ب تون المغررات. يذا

 لرررن يررل ،ررد اليررات سورريعم؟ يررل  طعرر  ل نعررم اا،رريات   ،وقرر  فرري 

 و يعم ااب ات  فج بحمة وغتلر نعا  ال سف  ورتقي نري؟ ال  يغالرن ا،رتثغل 

َ}فقرراه:  سررز  وررلهللا  ََََلَلوول  وو ََموو َتَوواَبََوَتاَمووَ ََوَلل  اَإ اَّ ووت    كوَ ََرَٰ َكفَأ لكَٱ َّ َوو    َ ۡك ََ ئ وو
ٓ لََٰ

َ َ َ َسي  َ ۡ ََحَسنََٰ  ُ َيفكمرَ ََوَماَنَٱات  َك ا َّ يل  ح  70ََاَرَّ كومبك اَفَإ مَّو كۥَ َ  وت    ََََرَٰ و إ لَو ََوَم َتَاَبََوَلل 

َم َابَ   َ  . [71  70: ]الفر اب ا{ٱ َّ

 يرذا فت  هللا بات الت بة سول م راسيي   يذا من بحمة هللا تعالل بعيال .

رو ،رريحاني ضررعفعم  سرررو تسررول ال را ررز سورريعم  سرررو  ، ،ررة سرر

ورر  ضررعيفًا  فرثيررًرا مررا وم رررى بالشررر ب   الشرريطاب لعررم  سرررو أب ا نسرراب خم

 كثيًرا ما وت بي في ا ثراع   كثيرًرا مرا ترزه  أ دامري  فيطيرع الشريطاب   وسرير 

 في بكابي  سرو هللا رلن من سيال  ففت  لعم بات الت بة.

 ي  ،يحاني ي  الذى خوقعم يرذا  اني ،يحاني ورود أب وت ت سورل سيرال   

ووٱ   َََ}...   يرر : «الترر ات»فا،ررمي    ُ َٱۡللك ََط ََ وو ب يَ ََو ك  
َٱل َّوومََّٰ ََ وو   [222: ]اليقررر  { ك  

 فمن  أني أب وعف . « العف »فمن  أني أب و فر   ا،مي « ال فاب» ا،مي 

ن خوقي مج ررة مطعررون   ئنمرا خوقعرم بشرًرا  لعذا لم ودو  هللا يذا الغ ع م

لعم ل افععم   ع اتعم   ، يعم  ،را رزيم  حترل ورذني ا فيسرت فر ا  في فرر 

والووذ َمفسوو َبيوو  َلوومَلوو َتكووذمۡماَ»هللا تعررالل لعررم   فرري الحرردو  ال ررحي : 
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 . (190)«لذهََهللاَب   َول اتَبقم َ ذمۡمن َفيس وفٱونَهللا َفيوفٱَلُ 

  فرج وعلرم سويري «التر ات»  ئنري «الرحيم»  ئني «العف »  ئني «ال فاب»ئني 

 رنب  معما سلم رنب  ف ب م فر  هللا تعالل أسلم مغي   لعذا فمت  بات الت بة. 

الت بة تجب الذن ت كوعا  ت سرل ا نسراب مرن رنيري   ترذيب بري كمرا ورذيب 

وماَ اكو}: الماء بال ،خ  من ترات مرن الشررك  يرل هللا ت بتري ُك إ نَ َن َ ٓواَ  ََل  تَّوذ  َ ََمفَوٱك

اَاَۡ ََستََ َ... ُك َمَّ فا ،جع وجب مرا  يوري   الت برة تجرب مرا . [38: ]اانفاه { كۡوفَۡٱَلَ

  يوعا. 

اختود بع  ال حابة في ت بة القاتل  اب يغاك حق  ًرا ثجثرة: حر  وتعور  

 . بالمقت ه   ح  وتعو  ب بثة  أ لياء لمي   ح  وتعو  باهلل

 ال ا: ئرا تات القاتل   سفرا هللا تعرالل سغري  أ،رقل حقري   سفرا ال بثرة سغري 

  أ،قط ا حق  عم بال و  أ  بالدوة  فقد بقل ح  المقت ه.

 لرن ال رحي  أنري ئرا ترات ت برة ن ر ًحا   سفرا سغري أ ليراء الردع  فر ب هللا 

 أيل اب ورضي سغي المقت ه و ع القيامة. 

   يغرا بعرد أب ركرر هللا الشررك   القترل   الزنرل  فالت بة تشمل كل الذن ت

 فع  وشمل الذن ت الثجثة. «...ئال من تات » اه: 

  لرن: أى ت بة؟ ما الت بة المقي لة؟ 

   الغ   معغا : الدو ص من ال ش  أى أنعا ليسر  «الغ  أل»ئنعا الت بة 

                                        

المغتقل من كتات التر،يرب » بضي هللا سغيب ا  مسوم  ،ير   من حدو  أبي يرور   (190)

 (.1934الحدو   823 - 2/822) لوقرضا ى « الترييب
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وت بر ب  ت بة زا فة  ليس  ت بة مدخ لة م ش  ة  ليس  كت بة الررذابين الرذون

 بألسغتعم   و بعم م ر  سول المع ية  ال.

 ئب لوت بة مق مات  أبكانًا ال بد أب تت افر لعا:

اول هللا سويري أ ه أبكانعا: الغدع  كما ،ئل أنن  ،ير  من أاحات الغيي 

 ؟  اه: نعم. (191)«الن  َتمبُ»: اول هللا سويي  ،وم: أ اه الغيي  ،وم

أى  (192)«ال ووعَلٱفووُ» يررذا وعغرري أنرري أسلررم أبكرراب الت بررة  كمررا  رراه: 

 أسلم أبكاب الحم: سرفة.

الغدع: اا،ل ... الحزب ... الحسر  التي تأكل القوب  وحترق ا نساب لاخويًرا 

ئرا تذكر مع يتي هلل  ال وعغأ لي باه   ال وسعد لي حاه   ال وطيب لي نر ع  اب 

 سويي نعاب   وأبق سويي ليوي. وغ ص  - كوما تذكر  -رنيي 

  وستجمع ا نساب في راكرتي ئ،راءتي سز  ولئني  ع ب بالتق ير أماع هللا 

ئلل هللا   ئحساب هللا تعالل ئليي  وترذكر نعرم هللا تعرالل سويري   وترذكر مع ريتي 

إمو َوال و َواۡلمو َفو َ»  كما واء في أحد ااحالور  القد،رية: سز  ولهلل 

خيوٱ َإلو َالتۡوا َ  ۡو َييوٱ  َوكرَأَو شو ٱَييوٱ مۡأَلظي  َكخت َو ت

مووواَل َوكوووٱه َإلووو َروووال  َكت ۡوووََإلووويُ َبنتلووو َوكمووواَالونووو َلووونُ  َ

 .(193)«في ۡوضمنَإل َباللتار َوه َكفقٱَك تَإل 

                                        

ب ا  أحمررد ب ،ررغال اررححي الشرريخ  رراكر  كمررا ب ا  ابررن ماورري   الحرراكم  اررححي   (191)

 (.1932( الحدو  )2/822) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»  افقي الذييي 

ب ا  أحمد   أاحات السغن   ابن حياب   الحاكم   الداب طغي   الييعقي  كوعرم مرن  (192)

 (.394لوسدا ى بر م ) «ااد الحسغةالمق»حدو  سيد الرحمن بن وعمر الدوومي 

   كررذا « ررعب ا ومرراب»   الييعقرري فرري «نرر الب ااارر ه»ب ا  الحررريم الترمررذى فرري  (193)



 157 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

من ورود الت بة وسرتجمع يرذا  وستح رر آالء هللا  نعمري سويري   وستح رر 

  حالرة اا،رل «الغردع»  فيغشرأ مرن رلرن حالرة سز  ولرن بي  معاايي مع هللا 

  اا،د  التي وذ ت بعا القوب كما وذ ت المو  في الماء. 

ُ َ}حرين  راه:  «الت برة» اد هللا لغا نفسرية الترا يين فري ،ر ب   ثَو َوَلتَو َٱلثَّتََٰ

َ ۡ  ُ ََلتَووۡي َۡ ََوَضووااَ َۡ َۡوو َب َلوواََرحك ِك ُ  كَٱۡۡلَۡر ََلتَووۡي َۡ َإ ذَاََضووااَ ٓ َح َّوو َٰ ت  فكووماَ  ُكۡ َٱلَّووذ  َ َخك وو كَمفكسك

ۡ َل يَ كمبكمَٓ  ُ َاك ََّتَاَبََلتَۡي َٓإ لَۡي   إ اَّ  َ َ َٱ َّ ََمۡتَ أََم  كَنَاَّ ي َكَوَظنَٓماَ  ح  َٱلوٱَّ ابك ََهكوَمَٱل َّومَّ َٱ َّ َإ نَّ
 {ا م

 .[118: ]الت بة

ََۡ}انلر ا:  َۡ َب َلاََرحك ِك ُ  كَٱۡۡلَۡر ََلتَۡي َۡ الدنيا سول ،عتعا ضا   سوريعم   {َضااَ

َٓإ لَۡيوو َ }عم ضررا   سورريعم   أنفسرر إ اَّ  َ ووَ َٱ َّ ََمۡتَ ووأََم  كَنَاَّ يررذا يرر   ررع ب  {َوَظنَووٓماَ 

   يذا أ ه سغاار الت بة  مق ماتعرا  ئب الغرالع يغرا «الغدع»التا ب  يذا معغل 

 و سل رن بي بدم سي. 

الرركن الثراني لوت بررة: العرزع الم ررمم أال وعر ل ئلرل الررذنب: ال ت برة ئال بعررذا 

زع  أما ئرا كاب وت ت  ي  بين بين   ي  وحن ئلل المع رية   ال ورزاه فري الع

 زاه سقوي وفرر فيعا  فعذ  ليس  ت بة.   ويي تعو  بعا   ال

ال بد أب ور ب ،اسة الت بة  ايع العزع كحد السريد  م رًرا سورل أال وعر ل 

 ئليعا  كما ال وع ل الوين ئلل ال رع ئرا خرج مغي. 

 د تد ني ئبالتي   رد و ويري ير ا    رد و ررسي  ريطاني  د و عد بعد رلن  

                                                                                             

كغررز »(   6008( بررر م )4/469) «فرري  القرردور»الحرراكم سررن أبرري الرردبلاء  كمررا فرري 

(  4052) «الجرامع ال ر ير»(   ضرعفي السري يي فري 43674( بر م )16/3) «العماه

 لم أسثر سويعا. «...خيٱ َإل َالتۡا َماَلَ»الزوال  التي أ بليا الشيخ: 
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 وعزمي  فالمعركة بين الدير  الشر مستمر    لرن المعرم ،راسة الت برة ورر ب 

 سازًما سزًما أكيدًا أال وع ل ئلل الرنب. 

الركن الثالر : أب وقورع بالفعرل سرن رنيري: الت برة بور ع سرن المع رية ئلرل 

بو ع من يرور  الشريطاب ئلرل يرور  الطاسة   سن السيئات ئلل الحسغات  

هللا  فرررج برررد أب ورورررع ... أب و يرررر يروقررري ... أب و يرررر مجررررا  ... أب و يرررر 

...ََ» (194)احيتي  وستيده مرانًرا بمرراب   أناً،را بأنرا    أارحابًا بأارحات

 .(195)«...وكتۡٱَالسيئَُال سنَُتل ُاَ

هللا سعرع   ئرا ا،تجمع  يرذ  الت برة  ررا طعا  فرج برد أب تقيرل حسرب ،رغن

ۡ َل يَ كمبكومَٓ...ََ}اني  سد بقير ه الت برة:   ُ َاكو ََّتَواَبََلتَوۡي
َََ«أى  فقعرم لوت برة»ا م َٱ َّ إ نَّ

ي َك ح  َٱلٱَّ ابك  .[118: ]الت بة {هكَمَٱل َّمَّ

،ئو  بابعة العد وة: ئرا تي  تات هللا سوري؟ فقالر : ورا أحمر   برل ئرا ترات 

ۡ َل يَ كمبكومَٓ}...َهللا سوين تي   أما  رأت   لي تعالل:   ُ أى ئنري ئرا  ...{َا َاك ََّتَواَبََلتَوۡي

 فقن لوت بة فعذا لليل سول أني  يون  مرا لاع  رد بعثرن  حفرزك سورل أب تتر ت  

                                        

كما أ ال الرول العالم رلن الرول الذى واء  وسألي سن الت بة    د  تل ما ة نفرن   (194)

فقاه لي: انطو  ئلل أبض كذا  كذا  ف ب بعا أناً،ا وعيد ب هللا تعالل فاسيرد هللا مععرم   ال 

بضن ف نعا أبض ، ء. انلرر حردو  أبري ،رعيد الدردبى المتفر  سويري    رد تروع ئلل أ

 .«بواض ال الحين»أ بل  الغ  ى في بات الت بة من كتابي الشعير 

الذى ب ا  الترمرذى   راه: حردو  حسرن  - بضي هللا سغيي  وزء من حدو  أبي رب  (195)

احي    ب ا  الحاكم  اححي سول  ري الشيدين    افقري الرذييي   ير  مرن أحالور  

ات َهللاَحيثلاَمنَ َوكتۡٱَالسويئَُال سونَُتل ُوا َ»   ن ي كامًج: «ااببعين الغ  وة»

( الحردو  2/712) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب». «وخال َالناسَبخت َحس 

(1594.) 
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 اامر.  فعذا لليل القي ه من أ ه

يتًواَكَ َو ََ}...َالت بة مطو برة مرن كرل مسروم  وقر ه القررآب:  َجل   َ إ لَو َٱ َّ َوتكمبكوٓماَ 

ومنََ نكمَنَلَتَتَّ كوۡ َتكۡفت  ك ۡؤم  تكمبكوٓماَ }   وقر ه أوً را: [31: ]الغر ب {ٱۡللك واَٱلَّوذ  َ ََتاَمنكوماَ  َُ ٓأَ َ ََٰ 

وومًحا َمَّصك  ُ تَۡمبَوو  َ [8: ]التحررروم ...{َإ لَوو َٱ َّ
فررالمأمغ ب مدررايي ب  مررأم ب ب   (196)

 وميعًا بالت بة ئلل هللا تعالل.

ررن  الغررا  ورررى نفسرري مع رر ًما مررن  ررنة مو كررل ئنسرراب مطالررب أب وترر ت  م 

الذن ت؟ كوغا مق ر في ح  هللا  كوغا مفري في حق ق العيال   لذلن وغي ري أب 

 نر ب لا ًما ت ابين. 

من حسن اوتي باهلل   مع ئنري كراب ال و فرل سرن  اول هللا سويي  ،ومالغيي 

ببرري يرفررة سررين   كانرر  تغرراع سيغررا    ويرري ال وغرراع   كرراب مررع هللا فرري ،د اترري 

 اَك ُاَالناسَتمبوماَ» ب حاتي   حركاتي  ،رغاتي كوعا   مع يذا كاب وق ه: 

 .(197)«فإم َكتمبَف َاليم َمائَُمٱةواس وفٱو َإل َهللاَ

الررررحمن   خ  ًارررا ئرا ابتريررر ا م بقرررة مرررن الت برررة مطو برررة مرررن سيرررال 

  أ  أى (198)الم بقات  ئرا ابتري ا كيير  من الريا ر  كعذ  التري ركريرا القررآب

 كيير  أخرى.

                                        

ووَٱََلوون كۡ ََسووي  َ} تمامعررا:  (196) ََربَ كووۡ َكَنَ كَ ف   َتَۡ ووَ َلَسوو َٰ  َ وو
تَ كۡ ََجنََّٰ َ َووۡمَ ََاَات  كۡ ََو كووۡ خ  ووٱك ََُٰ وواَٱۡۡلَۡم َُ وو َتَۡ    ٱ  َم 

 َُ َبَوۡيَ َكَۡ و    هكۡ َ َۡستَ َٰ َمكمرك َمتَ كۖۥَ ََوٱلَّذ  َ ََتاَمنكماَ  ٱلنَّۡ  َّ َك ُ  َٱ َّ وۡ َلَنَواَمكمَرمَواَ كۡخ ۡ َ َقكملكومَنََربَّنَوآَكَۡتل   ُ ن  ۡ ََوب وأَۡ َلَٰ

ََۖٓ َاَ   ٱَوٱۡيف ۡٱَلَنَا َكَۡ ت    َ َمك ََلتَ َٰ ََ  .{َإ مَّ

لوغر  ى   «بوراض ال رالحين» بضري هللا سغريب   مسوم سن اا،ر بن وساب المزني  (197)

 بات الت بة.

ووَوٱلَّووذ  }أى فرري   لرري تعررالل فرري ،رر ب  الفر رراب:  (198) ًُ إ لََٰ  َ اََتاَخووَٱََوَاَ َۡق كتكوومَنََ ََاَ َووۡ لكمَنََمووَٱَٱ َّ

مكمنََ ُۡ َب حۡلَ    ََوَاَ َ إ اَّ َك َ َٱ َّ  (.68) {...َٱلنَّۡفَ َٱلَّ   ََحٱَّ
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ال  ا ر أمريا يين  ترفريرا ال رج   ال رياع  ال رد ة   لررن الدطر ب  

لرل الدط ب  في الريا ر  فعرذ  ال ورفريرا ئال الت برة  الت برة الغ ر أل  فرج برد 

ََم َتَاَبََوَتاَم ََ}مغعا   .[70: ]الفر اب ...{َإ اَّ

لمررارا سقررب الت بررة با ومرراب؟ اب الريررا ر تدررد  ا ومرراب  تجرحرري  بررل 

اَ ُمو َالُامو َحوي َ»: (199)ي في ال ميم    د ركرنا الحدو  ال حي ت يي

 ُموو َوهوومَمووؤم  َواَ سووٱأَالسووارأَحووي َ سووٱأَوهوومَمووؤم  َواَ

 .  « شٱبَالخلٱَحي َ شٱبُاَوهمَمؤم 

 ا وماب ئرب وم ات بعذ  الريا ر  الم بقات. 

لعذا كراب سورل التا رب أب وعمرل سورل ترميمري بعرد ا ارابة   سورل تجدورد  

ََمو َتَواَبَ}بعد أب ودو  بعذ  المعااري الرييرر    مرن يغرا كراب معغرل   لري:  إ اَّ

 : ودل ئوماني بعذ  الت بة الغ  أل. ...{ََوَتاَم ََ

َََ}من سمل اال :  - بعد الت بة  ا وماب -ثم ال بد  و ََم َتَاَبََوَتاَموَ ََوَلل  إ اَّ

َ اَلَلوول  ووت      أى ال بررد أب ويرري  اررفحتي بالطاسررات بعررد أب [70: ]الفر رراب {...َََرَٰ

، ليا بالمعااري  ال برد أب وعمرل ال رالحات  ورثرر مرن الحسرغات   وحرا ه 

َوإ م  و َ}أب وع ض ما فات  ال بد من يذا  كما  اه هللا تعالل في ا ورة ااخررى: 

ت  َ َل  َل َتَالَوَفَّارَ  ََََرَٰ {َبََوَتاَمَ ََوَلل   .[82: ]يي اَاك ََّٱۡه َ َىَٰ

ئني كاب وعمل السيئات فعويي أب وعمل مقابوعا حسرغات  لقرد ،يرر يروقري فرج 

وج ز أب ويقل فابً،ا   الغفن ال تيقل فاب،ة  من لم وش ل نفسي برالح   ر وتي 

                                        

بضي الذى ب ا  اليدابى   مسوم   أب  لا ل   الترمذى   الغسا ي  سن أبي يرور   (199)

 (.1399(  بر م )2/651« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب» هللا سغي
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نفسي باليايرل  مرن لرم وشر ل نفسري بالطاسرة  ر وتي نفسري بالمع رية  المررء ال 

 بد من سمل.  ويقل في فراغ  ال

زمرن السريئات فويسرتقيل زمرن ال رالحات   ليعمرل سمرًج ف را كراب  رد  لرل 

 االًحا. 

 أبرر ات العمررل ال ررال  كثيررر   مفت حررة  مررع هللا  مررع الغررا   فرري الويررل 

اَ ََٱ ك} الغعاب:  ة ََخۡيٱ  ۡثقَاَلَذَرَّ َم  َۡ   ال و ريع سغرد هللا  ريء  [7: ]الزلزلرة {فََل َ َۡتَل

ۡثقَاَلَذَرََّ} َََاَ َۡظت  كَم  َٱ َّ ََۖإ نَّ َُاََو كوة  ۡف وت  َ كَضَٰ  ُ ََحَسونَ َك وََوإ نَتَو يل  كَۡجوًٱاََلظ  و َلَّ كۡمو َك َم   ا{ۡؤ  

 .[40: ]الغساء

 بقردب ا مرراب -سول التا ب أب ومأل احا في حسغات ما ا،تطاع   وحرا ه 

أب وجعررل فرري مقابررل السرريئة حسررغة مررن وغسررعا: ئرا كرراب و تررات المسررومين  -

 أب وسرت فر لعرم  ئرا كراب مرن ،ريئاتي  فويجعل مرن حسرغاتي أب وردس  لومسرومين

من  يل ئني وأرى الغا  بيد  أ  بوساني  فويرن من حسغاتي الجدود  أب وقدع الغفرع 

لوغا  ... أب وسدى الدير لعم ... أب و غع المعر و مععرم ... أب ومريل اارى 

 من يروقعم ... أب وقدع لعم ما ا،تطاع من خير. 

مو َ لَ»   (200)«لَلت َالخيٱَمفالت وال ا»ف ب سجز فويده سول خير: 

                                        

ب  بضري هللا سغعرسرن ابرن سيرا   «الشرعب»ي  ورزء مرن حردو  ب ا  الييعقري فري  (200)

مووََمتووٱوعَروو اُ َوالوو الَلتوو َالخيووٱَمفالتوو  َوهللاَ  ووََإيااووَُ» ن رري كررامًج: 

(.  راه العجمرة 2/94الجرامع ال ر ير )»    د بمز لي السري يي بال رعد فري «التُفان

  راه:  راه أحمرد: مترر ك   «ال عفاء»المغا ى:  فيي يوحة بن سمر  أ بل  الذييي في 

  اه الحرافظ العرا ري: ب ا  الطيرانري فري المسرتجال مرن ب اورة الحجراج برن أبيرأ  سرن 

( بررر م 5/33فرري  القرردور )»سمررر  بررن  ررعيب سررن أبيرري سررن وررد   الحجرراج ضررعيد 

ضررعيفًا ئال أب معغررا  اررحي    وشررعد لرري حرردو  مسررع ل (.  الحرردو   ئب كرراب 6354)
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 .(201)«لت َخيٱَفت َمثََكجٱَفالت 

 ف ب سجز فويغ  الدير  ببما كان  نية المرء خيًرا من سموي.

َ}يذا ي  المطو ت من التا ب:  ََََلَلول  و ََم َتَاَبََوَتاَمَ ََوَلل  اَإ اَّ وت    َََرَٰ ََ ئ و
ٓ لََٰ كو  فَأ

َسووي  َ َك لكَٱ َّ َوو    َ َ َ  ۡك ۡ ََحَسوونََٰ  ُ َيفكوومرَ ََوَموواَنَٱات  َك ووا{ َّ يل  ح    مررا معغررل يررذ  [70: ]الفر رراب اَرَّ

َسي  َ}الرومة القرآنية:  َك لكَٱ َّ    َ ََ َ  ۡك ۡ ََحَسنََٰ  ُ  ؟{ات 

َلتلفسٱ  َفيُاَوجُان:َ

ئب حياتعم  د ت يرت   أسمالعم  د تيدل   فعم  د تح لر ا مرن  المج َاۡلول:

شرررك ئلررل الت حيررد  مررن الرفررر ئلررل حيررا  المع ررية ئلررل حيررا  الطاسررة  مررن ال

ا ،ررجع  مررن الرورراء ئلررل ا خررجص  مررن ئوررذاء الغررا  ئلررل نفررع الغررا   مررن 

ئضرراسة ال ررو ات  اتيرراع الشررع ات  ئلررل المحافلررة سوررل ال ررو ات  ئلرررل 

 اوتغات الشع ات  من كذا ئلل كذا.

تيرردل  ،ررياتعم حسررغات  اب حيرراتعم الجدوررد   ررد  ويرر  المرر ازون   ،يرررت 

   اتجي الرو  اتجاًيا ودودًا.الطرو 

 يذا تأ ول.

ئب نفررن السرريئات تغقوررب بالت بررة الغ رر أل ئلررل حسررغات   والمجوو َالثووام :

 رلررن أب التا ررب الررذى اررد   ت بترري  كومررا تررذكر رنيرري نرردع  برررل  ا،ررت فر  

 يوب من هللا العف   فعر  لا ًمرا وترذكر رنيري   وعقيري باال،رت فاب  الروعرة ئلرل 

                                                                                             

 التالي  الذى ب ا  مسوم  ،ير .

 بضرري هللا سغرريب ا  مسرروم   أبرر  لا ل   الترمررذى  مررن حرردو  أبرري مسررع ل اليرردبى  (201)

 (.77( بر م )1/128) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»
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ب الررذن ت نفسررعا ئلررل حسررغات   ت رري  السرريئات فرري ميزانرري هللا   بعررذا تغقورر

 بلت بع  ااحالو  الدالة سول رلرن   ال حررج  - أوً ا - حسغات  في يذا

 .سز  ولسول ف ل هللا 

ئب هللا ال وروررد مررن سيررال  أب ويعررد  سغرري   لرررن وروررديم أب وقتربرر ا مغرري  

 كما في الحدو  القد،ي: - وق ه لعم 

ذراًلوواََتقٱبووََإليوو َذراًلووا َوإنَتقووٱبَإلوو َ...وإنَتقووٱبَإلوو َكووًۡٱاَ»

 .(202)«تقٱبََإلي َباًلا َوإنَكتام َ لش َكتي  َهٱولُ

من أ يل سول تا يًا توقا  من بعيرد   مرن أسررض سغري نرالا  مرن  رورب  كمرا 

َ َٱلَّوذ  َ َكَۡسوَٱفكماَ }أب وق ه:  اول هللا سويي  ،ومأمر نييي  َۡوا   ت  ََٰ َ َۡ ۡ َاك  ُ و َكَمفكس  ٓ َلتَو َٰ

ي َك ح  َٱلوٱَّ َإ مَّ كۥَهكَمَٱۡلوَفكومرك يتًام َٱلذَمكمَبََجل  ََ َۡوف ٱك َٱ َّ َإ نَّ َٱ َّ م  ُ ۡحَل م  َرَّ : ]الزمرر {َاَتَۡقنَطكماَ 

53]. 

 ما أب عا ... ما أندايا ... ما ألطفعا من سياب . 

عم  رررو ئنعررم الع ررا   ئنعررم اللررالم ب المسرررف ب سوررل أنفسررعم  لررم وحرررم

 واَ...ََ»العي لوة لي  أبقل سي لوتعم لي   نالايم بعرذا الغرداء المرأنن المحيرب: 

الررذون أ،رررف ا سوررل أنفسررعم ال َ«لۡووا  َكموو  َلۡووا  َوإنَكخطووأت َولصووي  

 .تقغط ا من بحمة هللا  ئب هللا و فر الذن ت وميعًا  ئني ي  ال ف ب الرحيم

                                        

بضري هللا وي  سن أبي يرورر  ب ا  اليدابى   مسوم   الترمذى   الغسا ي   ابن ما (202)

كماَلنو َظو َلۡو  َبو  َوكمواَمتو َإذاَذمٱمو  َفوإنَذمٱمو َفو َ:َ قملَهللا»   أ لي: سغي

   ب ا  أحمرد «مفس َذمٱت َف َمفس  َوإنَذمٱم َف َمألَذمٱت َف َمألَخيوٱَمونُ َ...

المغتقرل مرن » «وهللاَكسوٱعَبواللوفٱة»بغح   ب ،غال ارحي    زال فري آخرر   راه  ترال : 

 (.821( بر م )1/437) «كتات التر،يب  الترييب



 164 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

يذا نداء ساع خالد ئلل ور ع القيامرة  لررل الع را   المسررفين سورل أنفسرعم  

 اَاب َ    َإمََماَ لمتن َورجومتن َ:َاالَهللا»كما واء في الحدو  أوً ا: 

يفٱ َلََلت َماَمانَمنََواَكبال  َ واَابو َ    َلومَبتووََذممبوََلنوانَ

مووََلوومَكتي وو َالسوولات َاوو َاسوو وفٱتن َيفووٱ َلووََواَكبووال  َ وواَابوو َ    َإ

بقوووٱابَاۡلرَِخطا ووواَاووو َلقي نووو َاَتشوووٱََبووو َكووويئًاَۡلتي وووََبقٱابُووواَ

 .(203)«موفٱة

المعررم أب تسررت فر هللا   تروررع ئليرري   تغيررب ئليرري   تقررد سوررل بابرري   لررن 

ورلك  فيات هللا لين سويري حاورب و رد الغرا  سغري   ال بر ات   ال نراي ب  

 هللا لن: ليين سيدى  ،عدون.  ال أحد  اليات مفت أل  كوما  و : وا بت   اه

المعررم أب تسررابع ئلررل الت بررة ... أب تيررالب  ال تسرر و  فررأكثر أيررل الغرراب: 

وغرد مرن  «،ر و»المس ف ب  الذون وق لر ب: ،ر و نتر ت  ،ر و نتردابك   

 وغ ل ئبوين. 

 أنر  فري بوعراب  - ما ودبون أنن ،تعيش ئلل ،رد أ  بعرد ،رد؟ مرا وردبون 

لرع لرة؟  مرا وردبون  أنر  فري ،رن الرع لرة أب ئنن ،رتيقل ئلرل ،رن ا -  يابن

تيقل ئلل ،ن الشيد خة؟  ما وردبون أنرن ئرا بقير  ،رتجد العرزع سورل الت برة؟ 

ببمررا كرراب ا ،ررراب سوررل المع ررية و ورر   ويررن بالقسررا    فررج تجررد ب،يررة فرري 

الت بة  اني ا نساب كوما أرنب رنيًا نر  في  ويي نرتة ،ر لاء  فر را ترات ارقل 

                                        

المغتقل من كتات »    اه: حدو  حسن ،روب بضي هللا سغيب ا  الترمذى سن أنن  (203)

(   يرر  الحرردو  الثرراني  ااببعرر ب مررن 2111  904الحرردوثاب ) «التر،يررب  الترييررب

: «وررامع العورر ع  الحرررم»    رراه ابررن بوررب فرري  رررحي «ااببعررين الغ  وررة»أحالورر  

 أى ما وقابت مأليا. « رات اابض»ي  السحات    «العغاب» ئ،غال  ال بأ  بي   
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ا   أاري  أبري  ارافيًا  فر را لرم وترب  فعرل أخررى أاريح  نرترة القوب مغعر

  فرذلن (204)، لاء بجانرب نرترة ،ر لاء ... حترل وسر ل القورب كوري  العيرار براهلل

وواََمووامكماَ }الررراب الررذى ركررر  هللا تعررالل فرري كتررات:  ُ  َمَّ َاكتكوومب  ََراَنََلتَوو َٰ
َۡا َبَوو َۖ َموولَّ

ووۡكمنََ سرر ل القوررب  ولوررم  فررج وجررد ئبال     يغررا ودشررل أب و[14: ]المطففررين { َۡ س 

 لوت بة   ال وجد ب،ية فيعا. 

 يذا ي  خطر التس ود.

ثم ئب الم ت وأتي ب تة   خااة فري س ررنا  مرا أكثرر الرذون وم تر ب فري 

الحررر ال    مرررا أكثرررر الرررذون وم تررر ب بالسررررتة أ  بالذبحرررة   مرررا أكثرررر الرررذون 

كمسوويََفوولَتن ظووٱَإذاَ»و رريح ب فررج ومسرر ب  أ  ومسرر ب فررج و رريح ب: 

 .(205)«...الصۡاح َوإذاَكرۡ ََفلَتن ظٱَاللساتَ

 تز ل من التق ى ف نن ال تدبى ئرا ون ليل يل تعيش ئلل الفجر. 

ل تَّووذ  َ َ َۡتَلتكوومَنَ}التسر ود يرر  الدطرر  تررب مرن  روررب:   َ َلتَو َٱ َّ إ مََّلواَٱل َّۡمبَووَُك

 َُ تَوو ََُٰ وو َاَٱَ َٱلَسووٓمَتَب َ  ََ اكوو ََّ َ كمبكوومَنَم  َٱ وو كوومبك  َ َ ََ ئ وو
ٓ لََٰ كو  َلت يًلوواََفَأ َك ََوَموواَنَٱ َّ   ۡ  ُ َلتَووۡي َك َّ 

                                        

الذى ب ا  الترمذى سن أبري يرورر   اول هللا سويي  ،وموشعد لذلن حدو  ب، ه هللا ( 204)

  اه: حدو  حسرن ارحي    ب ا  الغسرا ي   ابرن ماوري  ابرن حيراب فري  بضي هللا سغي

إنَالتۡو َإذاَ»ي مسوم    افقري الرذييي   ن ري:    الحاكم  اححي سول  ر«احيحي»

كخطأَخطيئَُم  ََف َاتۡ َم  ُ َفإنَهمَمُعَواس وفٱَرقتَ َفإنَلا ََ و َفيُواَح و َ

كمنََ} تتتمَاتۡ  َفذلََالٱانَالوذ َذموٱَهللاَتتوال : ۡو واََموامكماَ  َۡ س  ُ  َمَّ َاكتكومب  ََراَنََلتَو َٰ
َۡا َبَو َۖ . «{َمولَّ

 .(908)الحدو   (1/470) « الترييبالمغتقل من كتات التر،يب »

ب    رد ب ا  اليدرابى  ،يرر    تتمتري: بضري هللا سغعري  من كجع سيد هللا بن سمر  (205)

المغتقرل مرن كترات التر،يرب »  انلرر: «وخذَم َر  ََللٱضَ َومو َحياتوََللمتوَ»

 (.2080( الحدو  )2/866) « الترييب
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يلَ  [17: ]الغساء ا{َح  
(206). 

اررحي  ئب الت بررة تقيررل فرري أى حرراه  ئرا تيرر  مدترراًبا  يررل أب تيوررغ الررر أل 

   لررن مرن و رمن لرن (207)«إنَهللاَ قََۡتمبَُالتۡ َماَل َ وٱيٱ»الحوق ع: 

 أب تت ت فيما بعد؟ 

ب تيالب بالت بة  ال تسر و   ال ترأخر   ال تست ر ر رن برن  فر ب حا ه أ

إ وام َوم قوٱا َالوذممب َفوإمُ َ  و لت َ» راه:  اول هللا سويي  ،رومالغيي 

 .(208)«لت َالٱجََح  َ ُت ن 

مََاب َ   َخطأ َوخيٱَالخطوائي َ»وا أوعا المأمغ ب: ت ب ا ئلل هللا وميعًا 

 .(209)«ال مابمن

                                        

َٱل َّۡمبَُكَ  اه هللا سقيعا:  (206)  َ وي  َل تَّذ  َ ََ}َولَۡيَس َاَواَلَإ م  و ََ  َۡتَلتكومَنَٱلسَّ َإ ذَاََحَضوَٱَكََحو َهك كَٱۡلَلوۡم ك ٓ ََح َّو َٰ ا  

َٱلَۡ َك ۡۡ َ-تك َٰٔ َٔ ُكۡ ََلذَابًاَكَل يلَ ٔ  َكَۡل َۡ مَاَلَ ََ ئ 
ٓ لََٰ َككو   .[18: ]الغساء ا{َنََوَاَٱلَّذ  َ َ َلكمتكمَنََوهكۡ َمكفَّاٌرم

ب ا  الترمذى سن ابن سمر   اه: حدو  حسن   ب ا  ابن ماوي   الحاكم  اححي   (207)

وررزًءا مررن حرردو     رراه: ب ا  أحمررد  «المجمررع»  افقرري الررذييي   أ بل  العيثمرري فرري 

أى : «و ر،رر» بوالي بواه ال حي  ،ير سيد الرحمن بن الييوماني  ير  ثقرة.  معغرل 

المغتقرل مرن كترات »لشريء الرذى وت ر،رر بري. ما لم تيوغ ب حري حوق مري  فيرر ب بمغزلرة ا

 (.1930( الحدو  )822 - 2/821) «التر،يب  الترييب

ب ا  ا ماع أحمد سن ابن مسع ل   كذا الطيراني  الييعقري  كوعرم مرن ب اورة سمرراب  (208)

القطاب   ي  ممن اختود في ت ثيقي  ت عيفي   ممن  ثقي  مشرا  أحمرد   احرتم بري ابرن 

 الحاكم  ،يريم   بقية بواه أحمد  الطيراني بوراه ال رحي   كمرا خزومة  ابن حياب 

 (.1464( الحدو  )2/671) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب» اه المغذبى 

  ب ا  الترمذى   اه: حدو  ،روب   ب ا  ابن ماوي  بضي هللا سغيمن حدو  أنن  (209)

 اه الذييي: سورل لرين   حسرغي  الحاكم   اه: احي  ا ،غال   انت ر لي ابن القطاب   

 «المغتقرررل مرررن كترررات التر،يرررب  الترييرررب«»ارررحي  الجرررامع ال ررر ير»االيررراني فررري 

 (.1927( الحدو  )2/820)
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آلع نفسي أخطأ   أكل من الشجر    لرغي محا يرذ  المدالفرة بالت برة  ف سرل 

ََتا َ كَ}...َمغعا تماًما  خجفًا لما وق لي لسا  الغ رانية  هللا تعالل وقر ه:  ٓ َوَلَصو َٰ

َ ََوَه َىََٰاك ََّٱۡج 121ََََََٰۡربَّ كۥَفَوََمىَٰ َربَ كۥَفَ َاَبََلتَۡي    . [122  121: ]يي { َك

}اَوواَاََربَّنَوواََظتَۡلنَوآَكَمفكَسوونَاََوإ نَلَّووۡ َالشررجر   ثرم لسررا يرر   ز وري:  آلع أكرل مررن

ووۡٱَلَنَوواََوتَۡٱَحۡلنَوواَلَنَ كووممَ ََّ ووٱ  َ {َتَۡوف  س 
ووَ َٱۡلَخَٰ ب  وو  مَ  [23: ]ااسررراو م  وو َرَّ ََتا َ كَم  ٓ }فَ َتَقَّوو َٰ

 ََ ي ك{ََمت َلَٰ ح  َٱلٱَّ ابك َإ مَّ كۥَهكَمَٱل َّمَّ  .[37: اليقر ]فَ َاَبََلتَۡي  م

ووو}...َ ئرا كررراب اات  رررد أرنرررب  أخطرررأ  م  ُۡ وووۡ َلَووو كۥََل وووَ ََولَوووۡ َمَ   : ]يررري ا{فَنَس 

115]
  كمرررا  ررراه القررررآب  فرررج ،رررر  أب ودطرررئ أبغرررا     أب وقعررر ا فررري (210)

 .«الت بة»المع ية   لرن الذى أسطا  هللا  لع أسطا  لذبوتي: 

للاَلت َإبتي َسوأل َالنظوٱةَفوأمظٱ َإلو َ وم ََلَُوجَإنَهللاَ»ور ى: 

ولُتََاخٱجََم َاتََاب َ   َمواَ ا َفيو َالوٱوح َفقوالَ:َالقيامُ َفقال

 .(211)«ولُت َوجلل َاَح ََۡلن َال مبَُماَ ا َالٱوحَفي :َهللاَتتال 

نستطيع أب ن وب الشيطاب بالت بة ئرا اد   ... ئرا ن رح   فر را تيغرا ئلرل 

  تعالل مغا. هللا  تقيل هللا

ببما كاب يغاك بعر  الترا يين أف رل ممرن نشرأ ا فري الطاسرة  انعرم كومرا 

تررذكر ا رنرر بعم بررر ا سوررل أنفسررعم بررراًء مررًرا  فعا رر ا بررين الرورراء  الدرر و: 

َرۡحَلوَََُرب  و } وماَ  وَٱةَََو َۡٱجك َٱۡۡلٓخ    ورور  سفر  هللا  ودشرل سقابري  [9: ]الزمرر { َۡ ذَرك

                                        

مَ } أ لعا:  (210) ُۡ ۡ َلَ كۥََل َ ََولَۡ َمَ    .ا{فَنَس 

ارول هللا سويري ب ي ة: ور ى  كذا  لم وعز  ئلرل الغيري  «ا حياء»أ بل  ال زالي في  (211)

   الحدو  أخروي أحمد  أب  وعول  الحاكم  اححي من حردو  أبري ،رعيد  انلرر:  ،وم

 بير ت. -( ي. لاب المعرفة 4/14مع تدروم أحالوثي لوعرا ي ) «ا حياء»
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 ا كاب أف ل من كثير ممن نشأ ا في الطاسة. فع  بعذ  الغفسية ببم

تات ا نساب ت بة ن  ًحا محا هللا سغي ما م ل   ،فر لي ما  د ،رود: ئرا 

 .(212)«ال ائََم َالذمََمل َاَذمََل »

مانَال فََم َبنو َإسوٱائيَ َوموانَاَ»يذ  حقيقة    د واء في الحدو : 

  ناًراَلت َكنَ طأهوا َ  مرعَم َذمََللت  َفأت  َامٱكة َفألطاهاَس ي َ

ۡلنَهوذاَ:َمواَ ۡ يوَيَاالوَ:َفتلاَكرا هاَلت َمفسُاَارتت   َوب وَ َفقوال

تفتتوي َكموََهوذاَمو َ:َللََماَللت   َوماَحلتن َلتيو َإاَال اجوُ َفقوال

مخافووَُهللايَفأموواَكحووٱى َاذهۡوو َفتووََموواَكلطي ووَ َووهللاَاَكلصووي َبتوو هاَ

نَهللاَاوو َيفووٱَلت فووَ َ:َإتوو َبابوو كبوو ًا َفلووا َموو َليت وو  َفأرووۡ َم  مبًوواَل

 .(213)«فت ََالناسَم َذلَ

  فمحا هللا سغري سز  ولالذى حد  أني في لحلة او  مع هللا تات ئلل هللا 

 ما كاب مغي  أ يل سول هللا  ندع  تات فمات م ف ًبا لي. 

الترري تمحرر  كررل  «المحرراء »يررذا يرر  ،ررر الت بررة  ئنعررا ئكسررير الحيررا   ئنعررا 

نكومَنَ}...َ ن ح   اد   الذن ت ئرا اح   ۡؤم  يتًواَكَ َو ََٱۡللك َجل   َ إ لَو َٱ َّ َوتكمبكٓماَ 

                                        

   ب ا  الطيرانري ب ا  بضري هللا سغريب ا  ابن ماوي   الطيراني  سرن ابرن مسرع ل  (212)

   ب ا  ابرن «ي  الجرامع ال ر يرارح»ال حي    حسغي ابن حجر   كذلن االياني في 

واللسو وفٱَمو َالوذمََ»أبي الدنيا   الييعقي مرف ًسا أوً ا من حدو  ابن سيرا    زال: 

 اه المغذبى:   د ب ى بعرذ  الزورال  م   فًرا   لعوري  «وهمَمقي َلتي َماللس ُُئَبٱب 

 (.1931( الحدو  )2/822) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»أ يي. 

  «اررحيحي»ب ا  الترمررذى سررن ابررن سميررر   رراه: حرردو  حسررن   ابررن حيرراب فرري  (213)

 «المغتقل مرن كترات التر،يرب  الترييرب» الحاكم   اه: احي  ا ،غال    افقي الذييي 

 (. 1428( بر م )2/660)
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وومنََ وٱ   ََ َ}...َ[31الغر ب: ] {لَتَتَّ كوۡ َتكۡفت  ك   ُ َٱۡللك ََط ََ وو ب يَ ََو ك  
َٱل َّومََّٰ ََ وو ََ ك   َٱ َّ : ]اليقررر  {إ نَّ

222]. 

 ا بقل.الوعم تب سويغا ت بة ن حً ا   ا،فر لغا ما م ل   أاو  لغا م

 ا،ت فر ا هللا ئني ال ف ب الرحيم   الس   وستجب لرم.

 الدطية الثانية:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

ئرا اد   الت بة  يو    وفرأل هللا تعالل بعرا فرًحرا سليًمرا  حترل وراء فري 

هللَكفٱحَب مبَُلۡو  َاللوؤم َمو َرجوََموُلَفو َكرَِ»الحدو  ال حي : 

 و َُمُت َُمت َراحت  َلتيُاََتامو َوكوٱاب  َفمضوٱَركسو َفنوا َممموَُ

َ-فاس يقف َوا َذهََۡراحت   َفطتُۡا َح  َإذاَاكو  َلتيو َال وٱَوالتو َ

ارجوٱَإلو َم وام َالوذ َمنوََفيو  َفأموا َح و َ:َاوالَ-َكوَماَكاتَهللاَتتال 

توو َسووال  َليلووم  َفاسوو يقف َفووإذاَراحت وو َلنوو  َكمووم  َفمضووٱَركسوو َل

كووو َفٱًحووواَب مبوووَُالتۡووو َاللوووؤم َمووو َهوووذاَكلتيُووواََا  َوكوووٱاب  َفووواهللَ

 .(214)«بٱاحت  

 انلر ا: كيد وفرأل هللا بت بة سيد ؟!

ئب هللا وحب من سيال  أب وت ب ا   وفرأل بعم   ورحب بعم   وسرتقيوعم  فقرد 

 سال ا ئليي بعد  ر ل. 

                                        

المغتقرل »ب بضري هللا سغعرب ا  اليدابى  مسوم سن الحاب  برن ،ر ود سرن سيرد هللا  (214)

يي الفرج  القفرر : «الد وة»(.  1940( الحدو  )2/824) «لترييبمن كتات التر،يب  ا

  المفاز .
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 معم لوت بة:  لرن يغاك  ري 

الت بة ئرا كان  تتعو  بالمعااي التي بين ا نساب  ببي  فاامر فيعا يرين  

 وقيوعررا هللا  ال  ررن   لرررن المشررروة تغشررأ ئرا كرراب بيغررن  بررين العيررال حقرر ق  

  بدااة الحق ق المالية كالدو ب التي لوغا  سوين. 

مررااًل  أ  ،ررر    أ  ابتشرري   أ  ،ششررتعم فرري ئرا كغرر  ا،ت رري  مررغعم 

تجرراب   أ  فعورر   رريئًا مررن رلررن  أ  أكورر   لوعررة أ  أمانررة سغرردك  فعويررن أب 

 ترليا  بل  اه العوماء: سوين أب ترليا  ترل ببحعا. 

ئرا كاب سغدك ألد وغيري أ  ألرد لاير   بقير  سغردك سشرر ،رغين  ببحر  

ارحابعا  انعرا لر  كانر  سغرد   مغعا  فرالمفر ض أب ترليرا  تررل ببحعرا ئلرل

 لغم . 

 .(215)« وفٱَلتشُي َمََذمََإاَال   »واء في الحدو  ال حي : 

الشعيد في ،ييل هللا ت فر رن بي كوعا  ار ا ريا  كيا ريرا  ئال الردون ... ئال 

 حق ق العيال.

فمن تات ت بة ن  ًحا: سويي أب ورل الحق ق ئلل أيوعا  ف ب كران ا  رد مرات ا 

 ل  بثتعم  ف ب كاب ال بثة  د مات ا  بل ئلل  بثة ال بثة. ورليا ئل

ال بررد مررن الرررل أ  اال،ررتحجه  بمعغررل أب وطوررب مررن أاررحات الحقرر ق أب 

مو َماموََلنو  َمظتلوَُ»وحو   من تيعتعرا  كمرا وراء فري الحردو  ال رحي : 

                                        

المغتقرل مرن كترات »ب بضري هللا سغعرب ا  مسوم سن سيرد هللا برن سمرر  برن العراص  (215)

 (. 731( الحدو  )1/398) «التر،يب  الترييب
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وعغري وقر ه لري: أحوغري ... » َلوٱَِكوَمو َكو ت َفتي  تتو َمنو َموۡلخيو َ

م َاََۡكاَ  منَ  نوارَواَ رهو  َإنَموانَلو َللوََروال َكخوذََ«،امحغي

من َبق رَمظتل   َوإنَل َت  َل َحسنا َكخوذَمو َسويئا َرواحۡ َف لوََ

َ.(216)«لتي 

العموررة ال حيررد  ورر ع القيامررة: الحسررغات  السرريئات  ال لبيررم  ال لوغرراب   ال 

 لاير  ال ل الب   ال  يء من يذا. 

ل أيوي   ئما وتحول  وستسرم  أارحات الحر   فا نساب ئما أب ورل الح  ئل

 - ف ب ،رمح ا  ئال سويري أب وررل ئلريعم مرا ا،رتطاع ئب سررفعم   ئب لرم وعررفعم

وت دق سرغعم   اا لرل  -  مات ا  ال  بثة لعم أكأب ور ب هوم أناً،ا كثيرون  

أب وجعررل اررد تي وابوررة  و ررععا فرري مسررجد  أ  فرري مشررر ع خيرررى  ليلررل 

 القيامة  يرذا وغي ي لومسوم أب وفعل.  أور  لعم ئلل  و ع

 ف ب سجز فويغ : كوما  دب سول  يء  بل مغي ما ا،تطاع. 

   و ع القيامة.ف ب مات  ي  ساوز  فاهلل أيل أب ورضيي سغي خ ماء

اامر  دود ئرب  حق ق هللا مييغة سول المسامحة   حق ق العيال ميغية سورل 

 .المشاحة  كل وق ه: حقي حقي  نفسي نفسي

 .  «الغ  أل»فجبد من بساوة يذا الشري لمن أبال الت بة 

 أ لل من يذا كوي أب ويعد ا نساب سن الحراع   وجغب نفسي حقر ق الغرا  

                                        

المغتقررل مررن كترررات » بضرري هللا سغررريب ا  اليدررابى   الترمررذى  سررن أبررري يروررر   (216)

 (.1304( بر م )2/619) «تر،يب  الترييبال
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 ما ا،تطاع. 

َ»ابتعد سن أكل أم اه الغا  باليايل  ابتعد سن الحرراع  برل سرن الشريعات 

ا َ...َفلوو َاتقوو َالشووُۡا َاسوو ۡٱكَل  نوو َولٱضوو  َوموو َواووٱَفوو َالشووُۡ

ٱَفيووو َٱال َ ٱلووو َحوووملَال لووو َ مكوووََكنَ ٱتوووواوووٱَفووو َال وووٱا  َموووال

...»(217). 

الوعررم ئنررا نسررألن أب ت غغررا بحجلررن سررن حرامررن   بطاستررن سررن مع رريتن  

  بف ون سمن ، اك.

الوعم تب سويغا ت بة ن  ًحا  الوعم أسغا سول  رع ات أنفسرغا   أارو  فسرال 

 اوعل ،دنا خيًرا من و مغا   أحسرن الوعم اوعل و مغا خيًرا من أمسغا   و بغا. 

 .سا يتغا في اام ب كوعا   أورنا من خزى الدنيا  سذات ا خر 

َل  تَّوذ  َ َ} ول   َف و َاكتكمب نَواَي  َۡ ََوَاَتَۡ تَو م نَاَٱلَّذ  َ ََسوَۡقكممَاَب وحۡۡل  َلَٰ   ۡخَمَٰ َربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاََوۡل  

َرََّ ََرتكوع  ََ َربَّنَآَإ مَّ ي ٌََتاَمنكماَ   .[10: ]الحشر {ح 

الوعم ان رنا سول أسدا ن أسداء ا ،جع حيثما كان ا  الوعرم مررن لومسرومين 

في لوابيم  الوعم اوعل كومة ا ،رجع يري العويرا   اوعرل كومرة أسرداء ا ،رجع 

 يي السفول. 

َكَۡاو َا} َۡ مَواََواَۡ  وو ووۡٱَلَنَواَذكمكمبَنَوواََوإ ۡسوَٱافَنَاَف ووٓ َكَۡمٱ  ََربَّنَواَٱۡيف  ووۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَووۡم   َمنَاََوٱمصك

ف ٱ   ََ    الوعم آمين.[147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

                                        

    رد ب ا  اليدرابى   مسروم   الترمرذى بضري هللا سغريمن حدو  الغعماب برن بشرير  (217)

المغتقرل مررن » «ااببعرين الغ  ورة» أبر  لا ل باخت راب   ابرن ماوري   ير  مررن أحالور  

 (. 966( الحدو  )2/506) «كتات التر،يب  الترييب
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ََ}إ َ اررل الوعررم سوررل سيرردك  ب،رر لن محمررد   سوررل آلرري  اررحيي   َٱ َّ نَّ

تَۡسوو ماَ  ََوَسووت  لك َلتَۡيوو   َرووتَماَ  وواَٱلَّووذ  َ ََتاَمنكووماَ  َُ ٓأَ َ ََٰ َ ئ َ  َوو كۥَ كَصووتَمَنََلتَوو َٱلنَّۡ وو   م
ٓ  {ت يًلاَوَمتََٰ

 .[56: ]ااحزات

* * * 
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 افات سيال الرحمن

 ترك  عال  الز ب  ا سراض سن الو   -10

 الدطية اا لل:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

الزلغررا نعرريش معًررا فرري بحررات القرررآب   فرري اررحية سيررال الرررحمن  الررذون 

كرمعم هللا تعالل بذكريم في كتابي    رفعم بالغسرية ئليري   ا ضرافة ئلرل راتري 

 .«سيال الرحمن»المقد،ة: 

ركر هللا أ اافعم في لريوعم  نعرابيم  ركرر حرالعم فري أنفسرعم   حرالعم مرع 

 أم العم   حالعم في أخج عم. ببعم   حالعم مع الغا   حالعم في 

ركرررر أحررر العم كوعرررا ئوجابًرررا  ،رررويًا  فعرررم وفعوررر ب ال رررالحات   وجتغيررر ب 

و}الم بقات:  ًُ إ لََٰ  َ َكَوٱلَّذ  َ ََاَ َۡ لكمَنََمَٱَٱ َّ َ َٱ َّ اََتاَخوَٱََوَاَ َۡق كتكومَنَٱلونَّۡفَ َٱلَّ  و ََحوٱَّ

مكمنََ ُۡ َب حۡلَ    ََوَاَ َ   وحافل ب سول الرويات الدمن: االوراب  [68: ]الفر اب ...{َإ اَّ

    اام اه.«أ  اانسات» اانفن   العق ه   ااسراض 

  افعم هللا بالمحافلة سول يذا كوي. 

فر را زلرر  أ ردامعم و ًمررا  فرابتري ا مغرررًرا مرن المغررررات  أ  ا ترفر ا م بقررة 

قرسر ب برات الت برة  من الم بقات  ،رساب ما وروع ب ئلل هللا  ،ررساب مرا و

َربَّنَاََظتَۡلنَوآَكَمفكَسونَاََوإ نَلَّوۡ ََ}...،رساب ما وق ل ب ما  اه أب يم آلع  أمعم ح اء: 

ٱ  َ {َتَۡوف ۡٱَلَنَاََوتَۡٱَحۡلنَاَلَنَ كممَ ََّ س 
َ َٱۡلَخَٰ   .[23: ]ااسراو م 
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 لين سجييًا أب ودطئ ابن آلع ئرا كاب آلع نفسري  رد أخطرأ  أرنرب   لررن آلع

ََتا َ كََربَّو كۥَ}...َمحا خطيئتي بالت بة ... ،سل مع يتي بالروعرة ئلرل هللا:  ٓ َوَلَصو َٰ

َ ََوَهو َىََٰاك ََّٱۡج 121َََََٰۡفَوََمىَٰ َربَو كۥَفَ َواَبََلتَۡيو   و َ  [122  121: ]يري { َك ََتا َ كَم  ٓ }فَ َتَقَّو َٰ

 ََ ب    مََمت َلَٰ ابَكَرَّ َإ مَّ كۥَهكَمَٱل َّمَّ ي ك{َفَ َاَبََلتَۡي  م ح   .[37: ]اليقر  ٱلٱَّ

َ}ت ابين أ ابين:  «سيال الرحمن» لذلن كاب  ََََلَلول  و ََم َتَاَبََوَتاَمَ ََوَلل  َإ اَّ

اَ ووت    َسووي  ََرَٰ َك لكَٱ َّ َوو    َ ۡك ََ ئ وو
ٓ لََٰ كو  َ َ َ فَأ ۡ ََحَسوونََٰ  ُ َيفكوومرَ ََوَموواَنَٱات  َك وواَ َّ يل  ح  َوَموو َتَوواَب70ََاَرَّ

اَفَإ مَّ كَ ت    ََََرَٰ ََوَلل  َم َابَ ۥَ َ كمبك  َ  . [71  70: ]الفر اب ا{إ لَ َٱ َّ

ال وحتاو ب ئلل كاين وقف ب برين ودوري وعترفر ب لري برذن بعم  أ  وقرر ب لري 

بما ابتري   فري سجنيرتعم  ،رريم  مرا كوفعرم هللا يرذا  حسريعم أب وت بر ا بيرغعم 

 بين ببعم    د فت  لعم بات الت برة سورل م رراسيي  لرين سويري حاورب   ال 

ار َو ۡسوطَ و  َُوالنَ ۡسطَ   َبالتيََلي مبَمسئَلَُوجَإنَهللاَ»ب ات: 

   وردس  (218)«التيوَ ح  َتطتوٱَالشول َمو َموٱبُواَبالنُارَلي مبَمسوئ

َ}...سيال  أناء الويل  أناء الغعاب   ئب هومر ا  س ر ا  أ،ررف ا سورل أنفسرعم: 

ََ ََ َٱ َّ َإ نَّ َٱ َّ م  ُ ۡحَلو و َرَّ م  ۡ ََاَتَۡقنَطكوماَ   ُ و َكَمفكس  ٓ َلتَو َٰ ماَ 
َ َٱلَّوذ  َ َكَۡسوَٱفك َۡا   ت  َٱلوذَمكمَبَ ََٰ ۡوف وٱك

ي َك ح  َٱلٱَّ َإ مَّ كۥَهكَمَٱۡلوَفكمرك يتًام  .[53: ]الزمر {َجل 

 يرذا  اد هللا سيال الرحمن. 

ثررم  اررفعم ب اررد ودوررد  يرر  م ضرر ع خطيتغررا يررذا اليرر ع   اررفعم هللا 

وَرََوإ ذَاََموَٱواَ تعالل بق لي:  َُ َُ كوَنَٱلو مَ }َوٱلَّوذ  َ ََاَ َۡشو ََموَٱواَ  وب وحلتَّۡوم  : ]الفر راب ا{َٱام 

                                        

 «المغتقررل مرررن كترررات التر،يرررب  الترييرررب»ب ا  مسرروم  الغسرررا ي سرررن أبررري م ،رررل  (218)

 (. 1921( بر م )2/819)
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72] . 

 ؟«ال وشعد ب الز ب»ما معغل: 

أى: ال وشعد ب  عال  الز ب  فعري يغرا مرأخ ر  مرن الشرعال   ال و بير ب 

أنفسعم في يذ  الريير   التي يي من أكير الريا ر  كما ب ى الشيداب سن أبري 

َكاَكمۡوئ  َبوأمۡٱ» راه:  ارول هللا سويري  ،روم  أب الغيري بضري هللا سغريبرر  

راََبوواهلل َولقوومأَ» وغررا: بوررل وررا ب،رر ه هللا   رراه:  - ثجثًررا - «ال ۡووائٱي اۡل 

كاَواوملَ»فقراه:  «لاللة سورل أيميرة مرا وقر ه» كاب مترئًا فجون  «المال   

  ئ رفا ًا (219)فمرا زاه ورربيرا حترل  وغرا: ليتري ،رر  « َوكُا ةَالُوررالُو

ات ثجثًرا لعلرم خطريرا    ف ني كاب ورررب بعر  الرومراول هللا سويي  ،ومليي 

ليغيي العق ه  القو ت ئليعا  حترل تتفرت  ااريراب  العقر ه  فر را كراب يغراك مرن 

يرر  مشرر  ه بررأمر مررن أمرر ب   لررم وسررمع الرومررة اا لررل  كربيررا حتررل تسررمع 

  تعقل  تغقل   حتل ت ر  في القو ت ،رً،ا.

 يرري  ،رروماررول هللا سوالمسرروم ال وقرر ه ز ًبا   ال وشررعد ز ًبا   كرراب الغيرري 

التُ َإم َكلمذَبََكنَكاملََوًرا َكوَكيش َف ومًرا َكوَكمومنَبوََ»وق ه: 

 .«موٱوًرا

 - ثرج  مررات - «لك لََكُا ةَالُورَباۡلكٱاََباهلل»: (220) كاب وق ه

                                        

الحردوثاب  «المغتقل من كترات التر،يرب  الترييرب»ب ا  اليدابى   مسوم   الترمذى  (219)

(1357  1491 .) 

روم بن فاتن  (220) مرذى    الرذى ب ا  أبر  لا ل  الوفرظ لري   التربضي هللا سغيفي حدو  خم

م   فًا سول ابن مسع ل ب ،غال حسرن   «الريير» ابن ماوي   أحمد   ب ا  الطيراني في 

برررر م  635 - 2/634« )المغتقرررل مرررن كترررات التر،يرررب  الترييرررب»كمرررا  ررراه المغرررذبى 
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ورَ }ثررم  رررأ:  َُ اَووۡمَلَٱلوو كووماَ  ََوٱۡج َنۡ  وو  
ووَ َٱۡۡلَۡواََٰ ۡجَ َم  ٱلووٱ   كماَ  َيۡيوو30َفَووحۡج َنۡ   َ َّ نَفَووآَتَ   َٱَحك

يَ َب   م  ۡشٱ   . [31  30: ]الحم {مك

  لما  باءيا مرن ت رييع سز  ول ئنما سمدل   عال  الز ب با  راك باهلل 

الحق ق   من تأبو  ناب الد  مات بين الغا    باءيرا مرا  باءيرا  مرن أب 

وأكرل القرر ى ال رعيد  مررن أب وشررترى بعر  الغررا  ال رما ر بررأم العم حتررل 

 وأت ا ليشعد ا باليايل   و يع ا الح   لعذا كان  من أكير الريا ر. 

 عد ا  عد ا برالح    لر  كراب سيال الرحمن ال وفعو نعا  سيال الرحمن ئرا 

بمعرد  - كرذلن -رلن سول أنفسعم  أ   الردوعم  أ  أ ررت الغرا  ئلريعم  ال ومرغععم 

َمنَّ كۡ ََ}...اليعيد  ال سدا   العد  أب وشعد ا بالح  لي  هللا تعرالل وقر ه:  َوَاَ َۡ وٱ 

هكوَمَكَۡاوَٱبَكَ َكنََ لكماَ  َٱۡلو  
لكما م َتَۡت   َكَاَّ ٓ ََلتَ َٰ َاَۡم   َوإ ذَاَ}...َ  [8: ]الما رد  (221)...{ََل ت َّۡقوَمىََٰانك

لكما ََولَۡمََماَنَذَاَاكۡٱبَ ََٰ  .[152: ]اانعاع ...{َاكۡت كۡ َفَحۡل  

ئرا يموب سيد  من سيال الررحمن لوحر   رعد بري    را مرا وعورم  لرم ودرن   لرم 

 ودالد   لم وز ب   لم وزل في الرجع   لم وغقص مغي. 

َإ ذَاََ}...ل  ال وأبل  كمرا  راه هللا تعرالل: ئرا يموي  مغي الشعا َُ َآتك َوَاَ َوۡأَبَٱلَشو

  بعر  الغرا  ال وررذت فري الشرعال    لرغ ري ورتمعرا  [282: ]اليقرر  ...{ََماَ كلكوما َ

 ببما كاب في كتماني ئضاسة لوحق ق  ببما كراب فري كتمانري انت راب لويايرل  

ا معًرا   مرن يغرا  راه هللا تعرالل: ببما كاب في كتماني ضياع الدون  ضياع الدني

وواَفَإ مَّو كۥََٓتاا وو َ } َُ ََوَمو َ َۡ  كۡل
ََُٰ َةَم وو ٱلشَّ وماَ  ََوٱَوَاَتَۡ  كلك ووي َ َاَۡتۡكو كۥ  ب َلوواَتَۡتَلتكومَنََلت  َك : ]اليقررر  { َّ

                                                                                             

1359.) 

َب َلاَتَۡتَلتكمنََ}تتمتعا:  (221)
َََخۡ يٱكۢ َٱ َّ َإ نَّ َم ٱ َّ  .{َوٱتَّقكماَ 
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   يررذا وررده سوررل أب كتمرراب الشررعال  مررن الريررا ر   ارردق هللا العلرريم ئر [283

ََوَمو ََۡ}...وق ه في آوة أخرى:   َ و ف 
ب وََٰ َك ََوَمواَٱ َّ وَ َٱ َّ   نو َ كۥَم  ََُٰ َةًَل  و ََمو ََ ََكو لَّ َكَۡظتَو كَم 

اَتَۡتَلتكمنََ  . [140: ]اليقر  {َللَّ

كررم مررن حقرر ق ضرريع ؟  كررم مررن حرمررات انتعررر ؟  كررم مررن أسررراض 

أييغرر ؟  كررم مررن لمرراء أبوقرر ؟  كررم مررن أب األ أز عرر ؟  كررم مررن  ررع ت 

 اضطعدت؟  كم  كم ... من أول أنا  كتم ا  عال  وجب أب وق ل يا. 

كررم مررن أنررا   يررد ا ألسررغتعم  فوررم وق لرر ا الحرر    الحرر  مطورر ت مررغعم  لررم 

 لم وق ل ا كومرة برأ جمعم  حيغمرا يمورب ئلريعم أب وشرعد ا وق ل ا كومة بألسغتعم  

  أب وق ل ا. 

 رعال  الحر  يري التري تمعورري كومرة هللا فري اابض   الشرايد ب برالح  يررم 

َوٱلَّووذ  َ َهكوو َ}الررذون وق مرر ب بالشررعال   ال ويررال ب بمررا و ررييعم فرري ،ررييل هللا: 

ۡ َاَووآئ لكمنََ  ُ ت 
ََٰ ََُٰ ف ب ل مررة ال ررم  وعومرر ب أب مررا ودرراو   ال ودررا[33: ]المعررابج {ب َشوو

الغا  سويي ال وداف ب يرم سويري  فالغرا  ودراف ب سورل أبزا عرم أب تمرغقص  أ  

سول أسمابيم أب تمقطع   اابزاق م رم نة   ااسمراب محرد ل   ال وسرتطيع 

أحررد أب وزوررد فرري بز ررن  ال أب وررغقص مغرري رب    ال وسررتطيع أحررد أب وررأخر 

َُ فَإ ذَاََجوَ}...أوون أ  وقدمي لحلة:  وَنََسواَل ٱك وۡ ََاَ َۡسو َۡأخ  ُك مكمَن{آَتَكََجتك  ََوَاَ َۡسو َۡق  

 .[61:   الغحل34: ]ااسراو

سيرررال الررررحمن ئرا يو برررا لوشرررعال  أل يرررا سورررل  وععرررا  لرررم و يرررر ا   لرررم 

 وحرف ا   لم ويدل ا   لم ود ن ا   لم ورتم ا. 

 يذا أحد التفسيرون لآلوة الررومة. 
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 أى ال وح ر ني.«  الذون ال وشعد ب الز ب»ثاني:  التفسير ال

يغا من الشع ل   لرين مرن الشرعال   يرم ال وح رر ب الرز ب  « وشعد ب»

 ال وجوس ب مجالن الز ب   ال وذيي ب ئلل أماكن الرز ب   فسرر الرز ب يغرا 

 بما  ئ . 

كمررا  رراه  -  ررد تغ س رر  سيررابات المفسرررون فرري تفسررير الررز ب يغررا   يرري 

 من اختجو التغ ع  لين من اختجو الت ال.  - تيميةا ماع ابن 

يغرراك مررن  رراه: الررز ب يرر  الشرررك   يغرراك مررن  رراه: الررز ب يرر  الرررذت  

 يغرراك مررن  رراه: الررز ب أسيررال المشررركين   يغرراك مررن  رراه: الررز ب يرر  الوعرر  

 ال غاء   يغاك من  اه: الز ب ي  الغ ياحة   يغاك من  اه: الرز ب ير   ررت 

ن  رراه  مررن  رراه ...  كوعررا وجمععررا أب الررز ب يرر  اليايررل الدمررر   يغرراك مرر

  المع ية ... ي  الميل سن الح  ... ي  اليعد سن الدير  سن الطاسة. 

ير ب أنفسرعم   معغل يرذا أب سيرال الررحمن ال وح رر ب يرذ  اامراكن  وغز 

أب ور نرر ا مررن ووسررا عا  فرر ب مجررالن الديررر تررأثر فرري أاررحابعا   مجررالن 

أثر في أاحابعا   كوغا وعرو الحردو  الشررود سرن حامرل ت - كذلن -الس ء 

 . (222)المسن  نافخ الرير   ووين الدير  ووين الس ء

 رراه الحررافظ ابررن كثيررر فرري تفسررير ا وررة: ااهعررر مررن السررياق أب المرررال: ال 

                                        

إملواَ»: بضري هللا سغري نص الحدو  الرذى ب ا  اليدرابى   مسروم  سرن أبري م ،رل  (222)

مثََال تي َالصال  َوال تي َالسمت َم امََاللسََومافخَال يوٱ َف اموََاللسوََإمواَ

كنَ  ذ َ َوإماَكنَتۡ اعَمن  َوإماَكنَت  َمن َر ً اََيُۡ َومافخَال يوٱَإمواَكنَ  وٱأَ

« المغتقررل مررن كتررات التر،يررب  الترييررب. »«يثووُايابووَ َوإموواَكنَت وو َمنوو َر ً وواَخۡ

 (.1872بر م  2/799)
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وإذاَمووٱواَبووالتُمَمووٱواَ»وشررعد ب الررز ب  أى ال وح ررر ني   لعررذا  رراه: 

ئرا اتفرر  مررر بيم برري  مررر ا  لررم وتدنسرر ا أى ال وح ررر ب الررز ب    «مٱاًمووا

 .(223)مغي بشيء

فعررأالء ال وجوسرر ب مجررالن السرر ء  ال وشررابك ب المشررركين  الرفرراب فرري 

أسيرراليم  كالررذون وحتفورر ب بأسيررال ،يررر المسررومين   ببمررا مرررت سورريعم أسيررال 

 المسومين  يم ال ووق ب لعا بااًل. 

مجرررالن الرفرررر   ال يرررأالء ال وح رررر ب أسيرررال الرفررراب   ال وح رررر ب 

مجررالن اليايررل   ال مجررالن الفجرر ب  اب الررذى وجوررن فيعررا وغالرري برار مررن 

 ئثمعا.

 من يغا كانر  فوسرفة ا ،رجع: ئنري ئرا حررع  ريئًا  حررع كرل مرا ورألى ئليري 

   لعن فري الربرا آكوري  مأكوري  كاتيري (224) وعين سويي  فوعن في الدمر سشر 

    رع الم تات  ،امع ال يية. (226)عة   لعن الغا حة  المستم(225)  ايدوي

                                        

 ( ي. الحويي.3/329البن كثير ) «تفسير القرآب العليم» (223)

لتو َهللاَالخلوٱ َوكواربُا َ»ب ى أب  لا ل   الحاكم  اححي  من حدو  ابن سمر:  (224)

إليوو  ََوسوواايُا َوبائتُووا َومۡ الُووا َولارووٱها َومت صووٱها َوحامتُووا َوالل لملووُ

 ب ا  ابررن ماورري سررن أنررن   رراه المغررذبى: : «الفرري »   رراه المغررا ى فرري «و مووََالنُووا

 (.5/268 ب اتي ثقات )

آكرل الربرا   مأكوري   ارول هللا سويري  ،روملعن الغيري » اه:  بضي هللا سغيسن وابر  (225)

المغتقررل مررن كتررات التر،يررب »ب ا  مسرروم  ،يررر   « كاتيرري    ررايدوي    رراه: يررم ،رر اء

 (.1056بر م  2/534« )ترييب ال

 «لتو َهللاَالنائ وَُواللسو لتُ»: بضري هللا سغريب ى أحمد  أب  لا ل سن أبي ،عيد  (226)

فري  »فيي محمد بن الحسن بن سطية الع في سن أبيي سن ود   ثجثتعم ضعفاء  انلرر: 

 (.7271بر م  5/272) لومغا ى «التقدور



 181 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

ع أارحابي. لر ال الح ر ب ...   رلن أنن ئرا ووس  مجون ، ء  ف ن ن تشرج 

لررر ال الجوررر   مرررن الغرررا   مرررا بقرررل يرررأالء فررري مجوسرررعم   لررررن ا،تحسررراب 

 - أ  سوررل اا ررل ،ررر تعم سغرري -الحاضرررون  السررامعين   ئن رراتعم لمررا ومقرراه 

ع يأالء سول مغرريم.  وشج 

َلََلتَۡي كۡ َف وه هللا تعالل:  لعذا  ا َُّ َ}َواَۡ َمَ َ  كۡ فَوٱك َٱ َّ  َ و ۡت كۡ ََتا ََٰ َ َكَۡنَإ ذَاََسول  و  َٱۡل   ََٰ

ََيۡيوٱ   ٓمَإ مَّ كوۡ َإ ذَ  ف و ََحو   ث  وماَ  َ َخكمضك ُكۡ ََح َّ َٰ َمتَ َُاَفََلَتَۡقتك كواَ  ب  كَك َُ ُۡ َُاََو كۡس َ ُكۡ {ب  وۡثتك  اَم  

ئلررريعم   ا،رررتماسرم لعرررم   مشرررابكترم ئورررايم  بمجررررل وو ،ررررم  [140: ]الغسررراء

 أايحتم مثوعم.

سمرر برن سيررد  - خرامن الرا رردون -مرن يغرا لمررا وريء ئلرل الدويفررة الرا رد 

فقيرل  - ئ امرة الحرد سوريعم -العزوز بجماسة كان ا وشرربن الدمرر  فرأمر بحرد يم 

 - لررم وشررابكعم فرري الشرررت -لرري: وررا أميررر المررأمغين ئب فرريعم بوررًج لررين مررغعم 

لرغ ي وون ئليعم  ي  اا م  فقراه: ارا م   وجورن مرع  راببي الدمرر   فري  

ُكۡ {إ مَّ كوۡ َإ ذَ ...َ}مجون خمر  بي فابدأ ا  ئب هللا تعالل وقر ه:  وۡثتك  أمرر أب ويردأ  اَم  

 بجود   ضربي. 

...ََ»ال وغي ي لومأمن أب وجون فري مرراب المغررر    رد وراء فري الحردو : 

 َاآلخووٱَفوولَ  توو َلتوو َمائوو ةَ وو ارَلتيُوواَوموو َمووانَ ووؤم َبوواهللَواليووم

 .(227)«الخلٱ

                                        

 ئ،ررغال  ويررد   ب ا  الترمررذى   رراه: حسررن ب ا  الغسررا ي مررن حرردو  وررابر مرف ًسررا  (227)

 لومغررا ى «فرري  التقردور»،رورب   الحراكم  اررححي سورل  رري مسرروم    افقري الرذييي 

(   الحدو  لري سرد   ر ايد وقر ى بعرا  ركريرا العيثمري فري 8984بر م  212 - 6/211)

م َمانَ وؤم َبواهللَواليوم َاآلخوٱَفولَ و خََ»(   أ لي 279  1/277) «مجمع الز ا د»
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المأمن وغز   نفسي سن مجالن الس ء  حتل ال وأخذ  لعيب الغراب التري تأكرل 

يأالء من بعد  ،يشابكعم  اء أع أبل  فاا لل أب وميعد نفسي سرغعم   بداارة 

أب كثيًرا من المجالن ال تدو  من فاكعة المجالن: ال يية   الغميمرة   الحردو  

 الغاب الحطب.  سن أسراض الغا    كل يذا وأكل الحسغات كما تأكل

كومة  احد  وق لعا ا نساب لر  ممزور  بمراء اليحرر لمزوتري  وعر ى بعرا فري 

 من ،دل هللا تعالل سويي. -  ي  ال ووقي لعا بااًل  -الغاب ،يعين خروفًا 

و}...ََوإ ذَاََموَٱواَ من يغا كاب من أ ااو سيرال الررحمن:  َٱام  م  ََموَٱواَ   ا{ب وحلتَّۡوم 

يررر ا أنفسرررعم سغررري: : ئرا ا[72: ]الفر ررراب تفررر  مرررر بيم سورررل مجرررالن الو ررر   نز 

بمعغل أنعم وررم ب أنفسعم أب ومشرابك ا فري يرذا اليايرل  ئب أنفسرعم « كراًما»

أسرررز سوررريعم مرررن أب وشرررابك ا فررري بايرررل   أسمرررابيم أ،ورررل سغرررديم مرررن أب 

 و يع يا في بايل  في ل  . 

    يرم فيعررا هللا تعرالل  اررد المرأمغين المفوحررين  الرذون كتررب لعرم الفرررل

ضكمنََ}خالد ب  فراب من أخص أ اافعم:  ۡتٱ  َمك َٱلتَّۡوم  : ]المأمغر ب {َوٱلَّذ  َ َهكۡ ََل  

بأ  مالعم أ  اتعم  فريد وغفق نعا في الو  ؟ ال وقيو ب أب و ريع ا أ  راتعم  [3

في مثل يذا  ئب ال    الذى و ريع ني فري ل ر   ومررن أب وسريح ا هللا فيري  أ  

 و    أ  وذكر   ركًرا كثيًرا. ورير    أ  وعو

كومة  احد  من كومرات الديرر تمرأل ارحا د حسرغات ا نسراب   كومرة فري 

مقابوعررا تسرر ل اررفحاتي بالسرريئات  العيررار برراهلل    ررد  رراه ا مرراع ال زالرري: ئنررن 

تستطيع أب تيغي برومة   ًرا في الجغة   من ضي ع   ًرا أ  كغرًزا مرن الرغر ز 

                                                                                             

 .«ال لا َبويٱَإَار َوم َمانَ ؤم َباهللَواليم َاآلخٱَفلَ ك خََحتيت  َال لا 
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 .(228)خسر خسرانًا مييغًا ليأخذ  مراني حسا   فقد

 - حتل ل  لم وغفقي فري مع رية -أى أب ا نساب ئرا لم وغف    تي في الطاسة 

كرراب خا،ررًرا  فمررا بالررن ئرا أنفقرري فرري يرورر  المع ررية؟! مررا بالررن ئرا أنفقرري فرري 

المرر يات التي تألى ئلل المشتيعات؟!  المشتيعات التي ترألى ئلرل ار ا ر 

تألى ئلل الريا ر؟!  الريرا ر برورد الرفرر  العيرار المحرمات؟!  ال  ا ر التي 

 باهلل تعالل. 

سيال الرحمن ومغزي ب أنفسعم سن مثل يذا الو    حترل لر  سررض لعرم مرن 

ال وجاب ني   ال وقرابو ب الو ر   - ورود أب وجريم ئلل الو   -سرض من الغا  

 ب بمثوي  برل وعرضر ب سغري   ور فر ب أ  راتعم   وردخر ب يا راتعم   ور فر

 وع ليم  لما ي  خير  أبقل. 

َلۡنوو َك} اررد هللا وماسررة مررن المررأمغين بق لرري:  ووماَ  ٱلتَّۡوووَمَكَۡلَٱضك تكماَ  َوإ ذَاََسوول 

ت ي ََ  ُ ۡۡ َو  َٱۡلَ َٰ ٌ ََلتَۡي كۡ ََاَمَ
تك كۡ ََستََٰ تكنَاََولَ كۡ َكَۡلَلَٰ لَنَآَكَۡلَلَٰ  . [55: ]الق ص {َواَالكماَ 

}...ََوإ ذَاَفعذا ترميل لما بدأ هللا بري مرن أ اراو سيرال الررحمن  حيغمرا  راه: 

ا{ ل  َستََٰ تكمَنَاَالكماَ   ُ َٱۡلَ َٰ ُك ك َََۡ  . [63: ]الفر اب َخا

 يأالء يم سيال الرحمن: 

                                        

 ل  يوور  هللا ،ريحاني  ركرتري »يي:  - «ا حياء»كما في  - بحمي هللا  نص سيابتي  (228)

 ،يحتي لراب خيًرا لن  فرم من كومة وميغل بعا   ر فري الجغرة؟  مرن  ردب سورل أب وأخرذ 

مراني مدب  ال وغتفع بعا  كاب خا،ًرا خسرانًا مييغًا   يذا مثاه مرن كغًزا من الرغ ز  فأخذ 

ترك ركر هللا تعالل  ا ت ل بميراأل ال وعغيري ف نري  ئب لرم ورأثم فقرد خسرر حير  فا ري الررب  

« ئحياء سو ع الردون». انلر: ا فة اا لل ... الرجع فيما ال وعغين «العليم بذكر هللا تعالل

 بير ت. - ( ي. لاب المعرفة2/112)
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 «. ئرا خاييعم الجايو ب  ال ا ،جًما» ... 

 «.   ئرا مر ا بالو   مر ا كراًما» ... 

م سن لنيايم  مش  ل ب ب اجأل الغفن سرن مجرابا  ئنعم مش  ل ب بآخرتع

الغا   مش  ل ب بالح  سن اليايرل  مشر  ل ب بالجرد  سرن العرزه  مشر  ل ب 

 باليغاء سن العدع. 

ئنعم ال وقيم ب معابك وانيية تافعة مرن أورل أمر ب ال تمسرمن  ال ت غري مرن 

ورر ع  ئنعررم مشرر  ل ب بم رراوريم  مشرر  ل ب بررآخرتعم  مشرر  ل ب بعمرر ع 

 ب بمآ،رري المسررومين فرري كررل مررراب  لوررغعم  مشرر  ل هت عم  مشرر  ل ب بآمرراأمرر

 . (229)«...م َاَ ُ  َبأمٱَاللستلي َفتي َمنُ َ» 

فما لعم  لو  ؟  ما لعم  لود  مات؟  ما لعم  لومعرابك التافعرة؟ ئنعرم فري 

إذاَموٱواَبوالتومَ»  ل سن رلن كوي بما ي  أسلم  أكير   لعذا  اف ا برأنعم 

 .«امٱواَمٱامًَ

 ررد ومشررتم ب    ررد ومسرري  ب    ررد ومسرراء ئلرريعم   لرررغ عم متسررامح ب فرري حرر  

 أنفسعم.

ال وتسرررامح ب فررري حررر  لورررغعم  و ررراب ب سورررل حرمرررات هللا أب تمغتعرررن  

و  رري ب هلل  لرتابرري  لسررغة ب،رر لي   لرررن مررن سرررض لعررم فرري أنفسررعم فعررم 

                                        

سرن حذوفرة برن  -ير  مدتورد  فيري  -ب ا  الطيراني من ب اورة سيرد هللا برن أبري وعفرر  (229)

وموو َلووو َ كصووۡ َو لسووو َومارووً اَهلل َولٱسووومل  َ»   تتمت ررري: بضررري هللا سغررياليمرراب 

ووَُاللسووتلي  َفتووي َموونُ  المغتقررل مررن كتررات التر،يررب . »«ول  ابوو  َوۡلماموو  َولتام 

 (.997    الحدو2/514« ) الترييب
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  كمررا  رراه «سوول َلتووي  َاَمۡ ووو َال وواهتي ...ََ»ومعرضرر ب سغرري  وق لرر ب: 

اق»الشاسر ال ال    «:  محم ل ال ب 

،ررألزع نفسرري ال ررف  سررن كررل 

 مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذنب

 

  ئب كثرررت مغرري سورري  الجرررا م

 فمررا الغررا  ئال  احررد مررن ثجثررة 

 

  رود   مشر و   مثرل  مقرا ع

 فأمررا الررذى فرر  ي بررأسرو  رردب  

 

  اتيرررع فيررري الحررر   الحررر   الزع

 أما الذى ل ني ف ب  اه ارغ م  

 سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن

 

  ئب الع ال رررمئوابتررري سرضررري 

  أما الذى مثوي فر ب زه  أ  يفرا 

 

تف ررررو   ئب الف رررررل برررررالحوم 

 حررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراكم

 

 . تعالل ئى أن ي مع كل الغا : سف    اف أل   متدو  بأخجق هللا 

يذا ي   أب سيال الررحمن  ال وشر و ب أنفسرعم برالد ض فري اليايرل  فر ب 

بضري هللا  ل أكثر الغا  خطاوا  أكثريم خ ًضا في اليايل كمرا  راه ابرن مسرع

 . سغي

سووو َإسووول َاللوووٱتَتٱمووو َموووااَ»ال وترومررر ب فيمرررا ال وعغررريعم  فررر   مووو َحك

  وعمر ب أ  اتعم بالديرات  سمرل ال رالحات  وعومر ب أب كومرة (230)« تني 

 احد  من كومات الدير تمأل ال حا د  تمرأل الميرزاب  كمرا وراء فري الحردو  

وال لوو َهللَتلووألَالليووُان َ...َ»: اررول هللا سويرري  ،ررومال ررحي  سررن الغيرري 

مووواَبوووي َالسووولاتَواۡلرََِ-َكوَتلوووألَ-وسوووۡ انَهللاَوال لووو َهللَتلووو نَ

                                        

ب ا  الترمذى سن أبي يرور    اه: حدو  ،روب.  ب ا  أحمد   الطيراني في كتيري  (230)

الثجثة  سن الحسين بن سوي    اه العيثمي:  بواه أحمد  الريير ثقات.  اححي الشيخ 

(. 1741برر م  2/751« )المغتقرل مرن كترات التر،يرب  الترييرب. »«المسرغد» اكر فري 

 .«ااببعين الغ  وة» ي  الحدو  الثاني سشر من 
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...»(231). 

كومة  احد  وثقل بعا الميرزاب ور ع القيامرة   تررو  بعرا كفرة الحسرغات سورل 

كفررة السرريئات  فمررا أحرر ج ا نسرراب ئلررل أب ومثقررل ميزانرري حتررل وررر ب مررن أيررل 

اليررة  حتررل ال ودررد  ميزانرري  فت رري  أمرري يا وررة: العيشررة الراضررية فرري وغررة س

ََماَه يَ َۡ} ََ 10ََََوَمآَكَۡ َرىَٰ
يَُكۢ  . [11  10: ]القابسة {مَاٌرََحام 

 -كاب سطاء بن أبي بباأل  التابعي الفقيري الجويرل  وقر ه: ئب مرن كراب  ريورم 

كان ا وعد  ب من الو   كرل مرا سردا كترات هللا  -  بضي هللا سغعورود ال حابة 

غة ب، لي  أ  أمًرا بمعر و  أ  نعيًا سرن مغررر  أ  ركرًرا هلل تعرالل  أ  مرا  ،

ال بررد  مغرري فرري معيشررة الرردنيا.  مررا سرردا رلررن وعتير نرري مررن الو رر   انعررم كرران ا 

ي َ َ}...وعوم ب أب سويعم حافلين كراًما كاتيين  َاَت  َلال  َٱلش   ََوَل   ي   َٱۡليَل  وا17َََل   مَّ

َإ اََّ ووو َاَوووۡمل  م  وووفَك ََل  يووو َ  َۡتف  ٌَ ََرا يووو . فرررران ا وسرررتح ب أب تمغشرررر [18  17: ]ق {َلَ َۡ ووو  

ال فرري الرردون  ال فرري »اررحا فعم الترري أمو يررا فررج وجررد ا فيعررا ئال مررا ال وغفررع 

 «.الدنيا

 فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

ير ا  حا ل ا أب تتدوق ا برأخجق سيرال الررحمن  أب تر نر ا ئوجرابيين  أب تمغز 

ي ب العابث ب من الغا .   أنفسرم سما وفعوي الج 

                                        

وررزء مررن حرردو  ب ا  مسرروم   الترمررذى   الغسررا ي   ابررن ماورري  سررن أبرري مالررن  (231)

والصولةَمومر َوالصو اَُبٱهوان َ» آخرر :  «الطُومرَكوطٱَاۡل لوان»اا عرى  أ لري: 

فۡووائٱَمفسوو َفلت قُوواَكوَوالصووۡٱَضوويات َوالقووٱ نَح ووَُلووََكوَلتيووَ َمووََالنوواسَ ووو وَ

(   يررر  860  118الحررردوثاب )« المغتقرررل مرررن كترررات التر،يرررب  الترييرررب. »«ممبقُوووا

 .  «ااببعين الغ  وة»الحدو  الثال   العشر ب من 
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  ل ا الح    ا رعد ا الحر    ال تح رر ا مجرالن الرز ب أوًرا كراب ا،رمعا 

فمرر  ا سويري مرر  - أوًا كراب م رم ني أ  سغ انري - سغ انعا   ئرا مربتم بالو   

 راع. الر

بمجوررن لعرر  فوررم وقررد سغررد    بوررغ رلررن  - بضرري هللا سغرريمررر  ابررن مسررع ل 

  «لقو َكروۡ َابو َمسوتم َوكمسو َمٱ ًلوا»فقاه:  اول هللا سويي  ،ومالغيي 

َٱامَ }...ََوإ ذَاََمَٱواَ ثم تج يذ  ا وة  م  ََمَٱواَ   .[72: ]الفر اب (232)ا{ب حلتَّۡوم 

ا   أب و فررر لغررا  ورحمغررا  ئنرري يرر  أب وفقعغررا فرري لوغغرر سررز  وررلنسررأه هللا 

 ال ف ب الرحيم. 

أ  ه   لي يذا   أ،ت فر هللا لي  لررم  فا،رت فر   ئنري ير  ال فر ب الررحيم  

  الس   وستجب لرم. 

 الدطية الثانية:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

واءتغي أسدال من الر،ا ل  تشر  مرن هراير  أستقرد أنعرا هراير  مرضرية  

  ال توي  بمجتمع مسوم. 

 تشر  يذ  الر،ا ل من  س   بع  ااز اج سول ز واتعم. 

يذا الرول الذى ومعامل امرأتي في بيتي كأنعا متراع مرن متراع اليير   ال بأى 

بسرمة سورل  رفتيي  ال  لعا   ال تمستشاب فري أمرر  ال وريش  فري  وععرا  ال تررى

                                        

( مررن ،رر ب  الفر رراب  نقررًج سررن ابررن أبرري حرراتم 72ركررر  ابررن كثيررر فرري تفسررير ا وررة ) (232)

 الحويي.( ي. 3/329) «تفسير ابن كثير» ،ير . انلر: 
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 تسمع مغي كومة ييية. 

 العجيررب فرري يررذ  الر،ررا ل  أب بع ررعا تقرر ه: ئب ز وعررا بوررل ييررب 

 متدون  حروص سورل لوغري  وم رو ي ال رو ات الدمرن   و روي بع رعا فري 

المسجد   وقرأ القرآب   ودب  الحدو    وقرأ الرترب الدوغيرة   لرغ ري مرع أيوري 

خشن الطيراع   ا،ري القورب  فرظ  ،وريظ   يرذا فري الحقيقرة ممرا ومعجرب لري أ رد 

 العجب. 

   ب،رر ه هللا ،رروماررول هللا سويرري  ئب المسرروم  مد ترري فرري رلررن ب،رر ه هللا 

خيوٱم َخيوٱم َۡلهتو  َ»كاب خير الغا  ايوي  كما  اه:  اول هللا سويي  ،وم

 . (233)«وكماَخيٱم َۡلهت 

 كاب ألطد الغا  معشًرا   أب عم حا ية   أليغعم وانيًا مع أيوي. 

وقرريم لوغًررا ودورردًا   - ب،ررم يم مرري الرثيررر : يررم  الرردس     يررم  الد لررة -كرراب 

 وقرريم ل لررة ودوررد    وحررابت فرري ويعررات  ررت ل: ويعررة   وغشررئ أمررة ودوررد  

الرر ثغيين المشررركين   ويعررة اليعرر ل ال ررالبون  ويعررة الغ ررابى المترب ررين  

 ويعررررة المجرررر   الم ررررر بون   ويعررررة الطرررراب ب الدررررامن فرررري الررررداخل 

   مرع يرذا اول هللا سويي  ،وم  ويعات سدود  كاب و اوععا الغيي «المغافقين»

 ن أمر بيتي  أيوي. لم ورن وش وي رلن س

كاب و وي حتل تت بع  دما   كاب ويري حتل تيول لم سي لحيتري   لررن لرم 

                                        

ا   ب ا  ابررن ماورري مررن بضرري هللا سغعررسررن سا شررة  «اررحيحي» ب ا  ابررن حيرراب فرري (233)

  راه: ارحي  ا ،رغال   «خيٱم َخيٱم َلتنسوات»حدو  ابن سيا    الحاكم ئال أني  اه: 

 (.1110بر م  554 - 2/553« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»  افقي الذييي. 
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وش وي ح  ببي سن ح  أيوري  كمرا لرم وشر وي حر  لس تري  ب،رالتي  أمتري سرن 

حرر  أيورري  ز واترري. فررراب وجررد مررن  ويرري الرييررر مررا وتسررع لمجيفررة يررأالء 

ع لعرررن ااحالوررر  الز ورررات.  كررراب ومرررازحعن ... وطيرررب خرررايرين ... وسرررم

كحدو  أع زبع   ين اثغتا سشر  ز وة  كل  احد  لعا   رة   وقر ه لعا شرة 

منووووََلووووََمووووأب ََرعَۡل ََرع َإاَكموووو ََتقُوووواَوإموووو َاَ»فرررري الغعاوررررة: 

 .(234)«كَتقَ

 في كثير من اام ب   وسمع لرأوعن.  كاب وشا بين

الغرا    سول حين وزسم بع  (235) ا ب أع ،ومة في الحدويية  أخذ برأوعا

   يذا لرين بحردو    ير  (236)«كاوره َوخالفمه »أب يغاك حدوثًا وق ه: 

َ}مدررالد لوقرررآب الررذى وقرر ه:   ِ َ...{فَووإ ۡنَكََرا َاَف َصوواًاََلوو َتَووَٱا ر  َلوواََوتََشوواوك ُك ۡن  َم  

 .[233: ]اليقر 

ا معمرًج  ليسر  حجرًرا فري اليير   ئنمرا يري ئنسراب  ئنسراب  المرأ  ليس  كم 

أى:  (237)« مٱواَالنساتَف َبناتُ »وشابك ئنسانًا   لذلن واء في الحدو : 

                                        

إاَكمو ََتقُواَ» طعة من حدو  ي ول أخروي اليدابى   مسروم   الترمرذى.    لري:  (234)

   مثوري «الفرت »كمرا ركرر الحرافظ فري « الزبير ابن برراب»ي  من ب اوة  «وإم َاَكَتقَ

في ب اوة لوطيراني   زال الغسا ي في ب اوة لي  الطيرانري:  الر  سا شرة: ورا ب،ر ه هللا 

 180 - 9/168) لوي ر ى بتحقير  اابنرا  ي «أل السرغة رر»بل أن  خير من أبري زبع. 

 (.2340بر م 

 رلن حيغما أ ابت سويي أب ودرج ئلرل أارحابي فيتحورل مرن ئحرامري أمرامعم ل ب أب  (235)

ورومعم    د فعل رلن  فروعم تحول كما تحول    يل رلن كاب أمريم بالتحول مرن ئحررامعم 

 فعز سويعم رلن  لم وفعو ا.

 (.585)ب م  «المقااد الحسغة»لم أب  مرف ًسا.  انلر تعويقي في   اه السدا ى: (236)

ب.   راه المغرذبى: فيري بورل بضري هللا سغعرب ا  أحمد   أب  لا  ل  سن ابرن سمرر  (237)
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ئرا أبلت أب تز ج ابغتن فدذ بأى أمعا  انعرا أسررو بعرا   أخيرر بع ايفعرا  

أب تتعررو سورل  ألبى بما تديئري سغرن مرن أ،ررابيا   أ ررت ئليعرا  فحرا ه 

 بأى الفتا  من أمعا. 

المرأ  وغي ي أب ومعرو حق عا  ال وغي ي لومسوم أب ومعمرل امرأتري   أب وردخل 

 ودرج  كأني لرين أحرد فري اليير   كمرا وفعرل بعر  الغرا  لأل،رد  ال ورراب 

وررى امرأتري  ال وررال وأكررل مععرا  ورأتي مترأخًرا فرري الويرل   ورذيب ميررًرا فرري 

وأكررل أ  وشرررت ثررم ودرررج  يررذ  ليسرر  الحيررا  الز ويررة فرري الغعرراب   ئرا ورراء 

 ا ،جع.

و كۡ َ}الحيا  الز وية ،ر ب  م ل   بحمة:  وۡ َكَمفكس  ۡ ََتا ََٰ  و  ٓمَكَۡنََختَوَ َلَ كو َم   َوم 

جَ  َوَٰ َۡ ََوَرۡحَلًَُ...{كَ َم َّة  َََبَۡينَ ك َمَّ َُاََوَجتَ إ لَۡي َلَ }...َ  [21: ]الر ع اَل   َۡس كنكٓماَ  َهك َّ َلَّ كوۡ ََۡاس 

}...َ ُك َّ َلَّ  .[187: ]اليقر  َوكَم كۡ َل َۡاس 

بررل مرا ومر حي بري معغرل الويرا  « ين ليا  لرم  أن  ليا  لعرن»أنلر ا: 

 من القرت  االلت اق  الستر  الدوء  الزوغة. 

يرذا وغي ي أب تر ب المرأ  مع ز وعا   يررذا وغي ري أب ورر ب الرز ج مرع 

 امرأتي. 

 سغي لين من أخجق ا ،جع في  يء.  يذا الذى نسمع

المرأ  ئنساب وجب أب ومرسل حق ي  وجب أب تمأنن المرأ   تمجيرد  فرالغيي 

كاب ومازأل نساء   ،اب  سا شة مرتين: مر  ،ريقتي  يري  اول هللا سويي  ،وم

                                                                                             

سر ب المعير ل »(   16/161« )الفت  الرباني مرع  ررحي بور غ اامراني»مجع ه. انلر: 

 (.2081بر م  6/119« ) رأل ،غن أبي لا ل
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ارر ير  السررن  خفيفررة اليرردب  فومررا ،ررمغ  بعررد رلررن ،ررابقعا فسرريقعا  فقرراه لعررا 

 «.تعاله»أى: مر  بمر   (238)«هذ َب تَ»ممازًحا: 

أنلررر ا ئلررل يررذا القوررب الرييررر الررذى لررم تشرر وي يمرر ع الرردس    الجعررال سررن 

مجيفة أيوي  يرذا وغي ري أب ورر ب المرأمن مرع أيوري  وغي ري أب ورر ب لطيرد 

 المعشر   أب ور ب ئنسانًا كروًما. 

 فيا أوعا ا خ   المسوم ب ... وا أوعا ااز اج ال الح ب: 

 أب تر ن ا محمدوين ...  رآنيين  مع أيويرم  أز اورم. حا ل ا 

 الوعم ئنا نسألن العف   العافية في الدون  الدنيا  ا خر . 

 الوعم فق عغا في لوغغا   سومغا ما وغفعغا   انفعغا بما سومتغا   زلنا سوًما. 

م ا،رتر الوعم ئنا نسألن العف   العافية في لوغغا  لنيانا   أيويغرا  أم الغرا  الوعر

س باتغا   آمن ب ساتغا   احفلغا من بين أودوغا  من خوفغا   سن أومانغا  سرن 

  ما وغا  من ف  غا   نع ر بعلمتن أب نم تاه من تحتغا. 

الوعم أكرمغا  ال تمعغا   أسطغرا  ال تحرمغرا   زلنرا  ال تغق رغا   آثرنرا  ال 

 تأثر سويغا   ابض سغا  أبضغا. 

الوعم اوعل و مغا خيرًرا مرن أمسرغا   اوعرل ،ردنا خيرًرا مرن و مغرا   أحسرن 

 سا يتغا في اام ب كوعا   أورنا من خزى الدنيا  سذات ا خر . 

                                        

: «الز ا رد»( سرن سا شرة    راه الي اريرى فري 1979) «،رغغي»ب ا  ابن ماوري فري  (238)

( 56ب رم ) «سشرر  الغسراء»ئ،غال  احي  سورل  رري اليدرابى  كمرا ب ا  الغسرا ي فري 

 (.90)ص
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 الوعم أسغا سول  ع ات أنفسغا   أاو  فسال  و بغا. 

الوعم ان ر ا ،جع  أسز المسومين  الوعرم اوعرل كومرة ا ،رجع يري العويرا  

 لذون كفر ا يي السفول.  اوعل كومة ا

الوعررم سويررن بأسرردا ن أسررداء ا ،ررجع حيثمررا كرران ا  الوعررم ئنررا نجعوررن فرري 

نح بيم   نع ر بن من  رر بيم  الوعرم بل سغرا كيرديم   فرل حرديم   أريرب 

 سن أبضن ،وطانعم   ال تدع لعم ،ييًج سول أحد من سيالك المأمغين. 

ََربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَاَوَََ}... وۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَوۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و إ ۡسَٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ 

ف ٱ   ََ  . [147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

...{ََ وول   َف وو َاكتكمب نَوواَي  َۡ ََوَاَتَۡ تَوو م نَوواَٱلَّووذ  َ ََسووَۡقكممَاَب ووحۡۡل  َلَٰ   ۡخَمَٰ ووۡٱَلَنَوواََوۡل   َربَّنَوواَٱۡيف 

َربََّ ي ٌَل  تَّذ  َ ََتاَمنكماَ  ح  َرَّ ََرتكوع  ََ    الوعم آمين. [10: ]الحشر {نَآَإ مَّ

ََ} ال الوعم سول سيدك  نيين  ب، لن محمد   سول آلي  ارحيي:  َٱ َّ إ نَّ

تَۡسووت يًلا ماَ  ََوَسووت  لك َلتَۡيوو   َرووتَماَ  وواَٱلَّووذ  َ ََتاَمنكووماَ  َُ ٓأَ َ ََٰ َ ئ َ  َوو كۥَ كَصووتَمَنََلتَوو َٱلنَّۡ وو   م
ٓ  {َوَمتََٰ

 .[56: حزات]اا

  أ م ال ج . 

* * * 
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 افات سيال الرحمن 

 التجا ت مع آوات هللا -11

 الدطية اا لل:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

ال زلغا نعيش في بحرات القررآب  فري ارحية سيرال الررحمن  الرذون ركرريم 

 هللا تعالل في كتابي   أثغل سويعم    رفعم با ضافة ئلل راتي المقد،ة.

ب َ   فغا في أ ااو سيال الرحمن سغرد   لري تعرالل:  واَ  وٱك ََ }َوٱلَّوذ  َ َإ ذَاَذكم    َ و ا ََٰ

ل َ  َُاَرك َلتَۡي َٱواَ  ۡ َلَۡ َ َخ   ُ ا{َرب    .[73: ]الفر اب اََولكۡليَام 

يرررذ  ارررفة مرررن ارررفات سيرررال الررررحمن: التجرررا ت مرررع آورررات هللا   وررر بعم 

 وقعر ب سويعرا   ر ع ال رم  ال مفت حة   سير نعم  آرانعرم مرع يرذ  ا ورات  ال

 العمياب   لرن لعم آراب اا،ية   سي ب باسية    و ت  اسية.

  لرن ما يي آوات هللا؟

 آوات هللا ن ساب: آوات تر وغية   آوات تغزووية.

يري آورات هللا فري الرر ب  آورات هللا فري اانفرن  ا فراق   اآل ا َال  م نيُ:

 ررد الغررا  ئليرري   ترردلعم سويرري  كمررا  رراه آوررات هللا الترري بثعررا فرري كررل مررراب لتر

 القا ل: 

 فيررا سجيررا كيررد وع ررل ا لرري

 

 أ  فررري كيرررد وجحرررد  الجاحرررد؟ 

  هلل فرررررررررري كررررررررررل تحرورررررررررررة 

 

  فرررررري كررررررل تسررررررريغة  ررررررايد
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  فررررري كررررررل  رررررريء لرررررري آوررررررة

 

 ترررررررده سورررررررل أنررررررري ال احرررررررد

آوات هللا ميث ثة  سيال الرحمن  أيل ا وماب وتجرا ب ب مععرا  كمرا  راه هللا  

َف وو َ: سررز  وررل ََ }إ نَّ وو ََۡلٓ ََٰ ووار  َُ ََوٱلنَّ  َ َٱلَّۡيوو وو  
ََوٱۡخ  تََٰ  ِ ََوٱۡۡلَۡر َمَٰ   ووَلَٰ كََخۡتوو  َٱلسَّ ل وو ََۡل   و 

 ََ وو وو190َٱۡۡلَۡلََٰۡ ل  ََا يََٰ وَنَٱ َّ اَٱلَّووذ  َ َ َووۡذمكٱك وَنَف وو ََخۡتوو  َاََواكتكووم   ۡ ََو َ َفَ َّووٱك  ُ نكوومب  َجك َوَلتَوو َٰ

ََربَّنَواََمواَخََ  ِ ََوٱۡۡلَۡر َمَٰ   َٱلسَّوَلَٰ ول  ط  وذَاَبََٰ ََهَٰ ََ نََتَۡقو َٰ َ ۡۡ و َفَق نَواََلوذَاَبَٱلنَّوارَ َسك : ]آه سمرراب {ََ

190  191] . 

َكَفَووَلَ}   ووا َهللاَاآلفاايووَُواۡلمفسوويَُ...َ  ووا َهللاَفوو َالوونف : وو كۡ م َوف ووٓ َكَمفكس 

ونََ ووٱك ص  ۡۡ َ}   فرري ا فرراق ... فرري السررماء  اابض [21: ]الررذابوات {تك  ِ َوف وو َٱۡۡلَۡر

َل َ   َ ما ن ي َََتا ََٰ ََوَمواَ}  [20: ]الذابوات {ۡتلك  ِ ََوٱۡۡلَۡر َمَٰ   َٱلسَّوَلَٰ ف و ََمتَ كوم   واَ  كََولَوۡ َ َنظكوٱك

م  ََكۡ تَ  َك ََوَمواَ}  [185: ]ااسراو {َختََ َٱ َّ م  ِ ََوٱۡۡلَۡر َمَٰ   َمواذَاَف و َٱلسَّوَلَٰ واَ  َٱمظكٱك  َ اك

ََل َاَۡم َ  ََوٱلنَذكرك َك َ كَتكۡون  َٱۡۡلٓ ََٰ نكمنَََاَّ  .[101: ]و نن {ۡؤم 

الذون وغلر ب ئلل يذ  ا وات بأسين سمري    ور ت ،ورد   آراب ارم  ال 

وغتفع ب مغعا بشيء  ختم سول  و بعم  سول ،مععم   سول أب ابيم ،شرا    

 فعم ام برم سمي ال وروع ب   ال وعقو ب. 

 يذ  آوات هللا الر نية ا فا ية. 

أنزلعرا هللا سورل ب،روي: آورات الر حي  التري   يغاك آوات هللا التغزوويرة  التري

ختمعررا هللا بررالقرآب الرررروم   تجوررل هللا لعيررال  فرري كوماترري  الترري أنزلعررا سوررل 

  فعر  وتعررو ئلرل سيرال  بعرذ  الرومرات مرن اول هللا سويي  ،ومب، لي محمد 

 الغ ب  أ  بعذا الغ ب من الرومات. 

ليررده الغررا  سويرري  ليفررت  أنررزه هللا سوررل سيررد   ب،رر لي محمررد يررذا القرررآب  
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ٱلَّوذ  َ َ} و بعم بي:  تكوم َك جك ۡنو َك َٱَم  ثَوام َ َتَۡقَشوت  اَمَّ  ُ وۡ  واََم ََشَٰ  ۡ
َم  ََٰ َلَكَۡحَسوَ َٱۡلَ و   ث  َُّ مَو َك ٱ َّ

و   َ ُۡ َ  َ َهكو َىَٱ َّ ََ و ل 
َذََٰ َٱ َّ م ۡموٱ  َذ  ُكۡ َإ لَو َٰ تكوم كهكۡ ََواكتكومبك َجك ُكۡ َاك ََّتَت ي ك ب و  مََمو َ َۡخَشۡمَنََربَّ

ۡ ََها َ  فََلاَلَ كۥَم  َك َٱ َّ  َ ََوَم َ كۡضت 
 . [23: ]الزمر { ََشآتكم

أنزه هللا سول يذا القرآب العليم  فيي افاتي   أفعالي  فيري أ،رما   الحسرغل 

 افاتي العويرا  فيري ارفات المرأمغين  ارفات الررافرون  المغرافقين  فيري بيراب 

 الجغرة  الغراب  فيري ال سرد  ال سيرد  م اور يأالء  يأالء  فيي ركرر ا خرر  

 التر،يرررب  الترييرررب  فيررري اامرررر  الغعررري   الحررررم  اامثررراه  الق رررص 

ووَ}... المرر اسظ   ارردق هللا العلرريم حررين وقرر ه:  ن  يََٰ ۡۡ َت  ََ وو َٱۡل   ََٰ ََ ۡلنَوواََلتَۡيوو َُّ ََومَ   َ وو اَل   ك

يَ {َكۡ تَ  ۡست ل  َل ۡتلك ََوبكۡشَٱىَٰ
 ُ ىََوَرۡحَل  . [89: ]الغحل ََوهك  

يررذا القرررآب آوررات هللا  أسجررز بعررا اليشررر أب وررأت ا بمثوعررا  أ  أب وررأت  بعشررر 

، ب مرن مثرل يرذا القررآب أ  أب ورأت ا بسر ب  مثوري   لررغعم ،وير ا   انقطعر ا 

َ حق  سويعم كومة هللا:  وذَاَ}اَك ََهَٰ  َ ۡثو ب ل  َكَنَ َوۡأتكماَ  ٓ وَ ََلتَو َٰ ََوٱۡل   مو ك َٱۡۡل   َ َٱۡج ََلتَو لَّوئ   

َٱۡلقكۡٱَتانَ  ُكۡ َل َۡۡتض  ۡثت   مََولَۡمََماَنَبَۡتضك يٱَ َََاَ َۡأتكمَنَب ل   ُ  . [88: ]ا ،راء ا{َظ

اررول هللا سويرري كرراب القرررآب يرر  ا وررة العلمررل   المعجررز  الريرررى لمحمررد 

  كانرر  آوررات اانييرراء مررن  يررل آوررات حسررية  ك نيررة   مررن  ررأب ا وررات  ،رروم

 سعا  فو ال أب القررآب أخيرنرا برأب الر نية  الحسية  أب تغفذ  تغتعي بمجرل   

أبررأ ااكمري  سويي السرجعانقوي  الع ا لي حية   أب سيسل  سويي السجعم ،ل 

  اابرص  ما سرفغا  يئًا سن رلن  فعي أايح  معجز  تابودية. 

أمررا القرررآب فعرر  معجررز  با يررة ئلررل أب وررر  هللا اابض  مررن سويعررا  انرري 

آورة  ارول هللا سويري  ،روممعجز  سومية ألبية سقوية   لعذا لما يوي ا من الغيري 
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َ}كََوَلَۡ َ َ َۡمن ا وات الر نية   اه لعم:  َإ نَّ ۡ م  ُ ََلتَوۡي َ كۡ تَو َٰ ََ و
َٱۡل   ََٰ ََ ۡلنَواََلتَۡيو َُ ۡ َكَمَّوآَكَم  ُ ف 

َُ ف َ َلََٱۡحَل ََ ل 
َ َذََٰ ۡمَٱىَٰ نكمنَََ كَل قَۡم َ ََوذ    القرآب آوة كافيرة  لررل مرن [51: ]العغري ت {ۡؤم 

ي َ }كاب لي سقل  كرل مرن كراب فري اردب   ورب:   ُ : ]ق {كَۡوَكَۡلقَو َٱلسَّوۡلَٱََوهكوَمََكو

37]
(239). 

فعذا القرآب ي  معجرز  ب،ر ه هللا الدا مرة   آوتري اليا يرة  ضرمن هللا كوماتري 

سجاز  فع  ودخل ئلرل العقر ه  القور ت ب يرر ا،رتئذاب  كترات ميسرر لورذكر  ا 

َهاَ}...وفمرري الدرراص  العرراع  كررل سوررل  رردب فعمرري:  َب قَوو َر 
َكَۡو   َووُكۢ َۡ : ]الرسررد {فََسووالَ

17]  {َ ٱ  َم  ََم َّم  َۡ َُ َفَ ۡمٱ   . [17: ]القمر {َولَقَۡ َ َسَّۡٱمَاَٱۡلقكۡٱَتاَنَل تذ  

ا بي    اه  ا وعم:  هللا ئب لعذا الررجع لحرج     ئب ،معي المشرك ب فتأثر 

سويي لطج     ئب أسج  لمثمرر  ئب أ،رفوي لم ردق   ئنري وعور   ال ومعورل   ئنري 

 لين من كجع الجن  ال من كجع اليشر.

واَ}...،معي الجن فأثر فيعم    اه:   ۡ ۡتنَاَاكۡٱَتامًاََلَ  1َََإ مَّاََسل  ٓ َإ لَو َٱلَٱۡكو   و   ُۡ َ 

اَ فََ َب َٱب  نَووآَكََحوو   ََ ََولَوو َمَۡشووٱ  َ}  [2  1: ]الجررن {اَمنَّوواَب وو  مَۖ وو    ووَ َٱۡل   اَم   َمَفَووٱ  ََ َوإ ۡذََرووَٱۡفنَآَإ لَۡيوو

ر   ََ ُ  ََمنوذ  َاَوۡمم  إ لَو َٰ َ ََولَّوۡماَ  اَاكض  َفَتَلَّ
كَمص  كما َۖ اَالكٓماَ  و َك اََحَضٱك تكمَنَٱۡلقكۡٱَتاَنَفَتَلَّ َ َۡس َل 

ٓ َإ لَو َاَالكماَ 29َ   ُۡ َ َ اَل  َلاَبَۡيَ َ َ َۡ    ا  َص    َمك َمكمَس َٰ ۢ َبَۡت   َلَم   ُ ًۡاَككم ۡتنَاَم  ََٰ قَۡمَمنَآَإ مَّاََسل  ََٰ 

ََمۡس َق ي َ  ََٱ     َ ََوإ لَ َٰ  .[30  29: ]ااحقاو {ٱۡلَ    

،معي وماسة من الغ ابى فدمع  أسيرغعم   خشرع   ور بعم   آمغر ا براهلل 

ُكۡ َ} ب، لي  يم الذون  اه هللا فيعم:  َكَۡليكونَ ٓ َتَوَٱىَٰ سكومل  َلَإ لَو َٱلٱَّ  ُ َمآَككم تكماَ  َوإ ذَاََسل 

َ َقكملكمَنََربَّنَآََتاَمنَّاَفَحمَۡ َ َٱۡلَ    َۖ م  ماَ 
اََلَٱفك لَّ م  َ َٱل َّۡمٱَ  َم  ُ     ََتَف يضك و

نَواََموَٱَٱلشََّٰ ۡۡ 83ََ ك

                                        

ٌََ} أ لعا:  (239) َل َل ََماَنَلَ كۥَاَۡت ۡمَٱىَٰ َلَذ  ََ ل 
َف  َذََٰ  ....{َإ نَّ
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َ تَنَاََربَنَوواََمووَٱَٱۡلقَووۡم   َكَنَ كووۡ خ  ووَ َٱۡلَ وو   ََومَۡطَلووٱك َوَموواََجآَتمَوواَم   َ َب ووح َّ َوَموواَلَنَوواََاَمكووۡؤم  ك

ي ََ ت   
 .[84  83: ]الما د  {ٱلصََّٰ

يذا ي  القرآب  وسرمعي المأمغر ب فت ورل القور ت   تردمع العير ب   تدشرع 

وَٱَ} اد هللا المأمغين ال ال ين بق لي:  اافئد   كما نكمَنَٱلَّذ  َ َإ ذَاَذكم  ۡؤم  إ مََّلاَٱۡللك

وو ن  ووۡ َإ  َلَٰ ُك ا َۡت ََ ۡ ََتا ََٰ كوو كۥَ  ُ ََلتَووۡي َۡ ُكۡ ََوإ ذَاَتكت يَوو َاكتكوومبك َۡ تَوو َوج  َك ووۡ َٱ َّ  ُ ََرب    { َ ََممَّتكوومنََاََوَلتَوو َٰ

 .[2: ]اانفاه

انعم   المغرافق ب  الزا  ر ب وسرمع ب المأمغ ب وسمع ب القرآب فيرزلال ئومر

َسكومَرةَ }القرآب فيزوديم بوًسا سول بوسعم  العيرار براهلل:  َۡ لَو  ُ ُك ََوإ ذَاََموآَككم وۡن َفَل 

ا َۡت َك ََ ومَّ َ َقكملكَكَ َ كۡ َ ن  وذ   ٓمَإ  َلَٰ ُكۡ َإ  َلَََٰهَٰ ا َۡت َُ فَو واَٱلَّوذ  َ ََتاَمنكوماَ  َفَأَمَّ وام ونََاََوهكوۡ َن  وٱك ش  ۡۡ َ َۡس َ

124ََ  ِ ووَٱ ُ  َمَّ وواَٱلَّووذ  َ َف وو َاكتكوومب  ُكۡ ََوكَمَّ ا َۡت َُ َوهكووۡ ََفَوو ۡ ََوَموواتكماَ   ُ وو ۡجس  َر  ۡجًسوواَإ لَوو َٰ ر 

ونََ ف ٱك  . [125  124: ]الت بة {َمَٰ

 لررذلن كرراب بعرر  ال ررحابة وقرر ه: مررا مررن أحررد ومجررالن القرررآب ئال  خرررج 

ووَ َٱۡلقكووبزوررال  أ  نق رراب  فرر ب هللا تعررالل وقرر ه:  لكَم    ُ ََموو}َومكنَوو ووفَآتَ ۡٱَتان  َاَهكووَمَك 

 َُ وَوَرۡحَل ََخَسوارَ َل  ۡتلك ويَ َإ اَّ ت ل 
ٱلظََّٰ ُ  و َك ن يَ ََوَاَ َ َهكوَمَل تَّوذ  َ ََ}...  [82: ]ا ،رراء ا{ۡؤم  َۡ اكو

ۡ ََلًلو  ُ ََوهكوَمََلتَوۡي وۡ ََوۡاوٱ   ُ نكمَنَف وٓ ََتاذَام  ََوٱلَّذ  َ ََاَ كۡؤم 
فَآت م ىََوك  هك   ََ َمَتاَمنكماَ  ََ ئ و

ٓ لََٰ ككو 

يو َ  َبَت  َ وان ۢ و َمَّ ال وسرمع ب  ال وعقور ب  يرذا  رأب الغرا   .[44: ]ف رو  { كنَا َۡوَنَم 

 مع القرآب.

فقررن نفسررن مررن أى الغررا  أنرر ؟ مررن أى اااررغاو أنرر  مررع القرررآب؟ يررل 

وزلال ئومانن؟ يل تزلال خشريتن؟ يرل وتحررك  ويرن؟ يرل تردمع سيغرن؟ أع أنرن 

 الغا   ال تتأثر  ال تغفعل؟  تقرأ القرآب كما تقرأ كجع
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و ََ}...هللا تعالل  اد أناً،ا من أيل الرترات بق لري:  ۡتوَ َم  ٱۡلت  َٱلَّوذ  َ َككوتكوماَ  إ نَّ

َٱوَنَ  ۡ َ َخ   ُ ََلتَۡي ت   ٓمَإ ذَاَ كۡ تَ َٰ ۡۡ َ ََرب  نَوآَإ نََموان107َََاَ سك َّ َ َل أۡلَۡذاَان َ َاَ َٰ َ ۡۡ و َوۡلو َكََو َقكملكمَنَسك

ََرب  نَوواَلَلََ ُ  وو كهكۡ 108ََۡفتكووما  ۡۡ كوومَنََو َ َ َ ووَٱوَنَل أۡلَۡذاَووان  شكووملَ َو َخ   - 107: ]ا ،ررراء ا{خك

109] . 

  فرج تعجور ا بالسرج ل (240)«،يحاب»كاب ابن سيا  وق ه: ئرا  رأتم ،جد  

 حتل تير ا  ف ب لم تين سين أحدكم فويين  ويي!

  متفررت  اارب  ئب سورل ا نسرراب المررأمن أب وررر ب مرع القرررآب متفررت  القوررب

متفت  العقل   ال وقرأ   راء  المغرافقين  أ  وسرمعي ،رماع المغرافقين  الرذون  راه 

ل تَّووذ  َ َ}هللا فري  رأنعم:  َاَوالكماَ  ََ نوو   وۡ َل  م  ووماَ  َإ ذَاََخَٱجك ٓ ََح َّو َٰ ََ َإ لَۡيو ٱك و َ َۡسوو َل  ُك َمَّ ووۡن َوم 

ۡتووَ ََموواذَاَاَوواَلََتام فًوواَم ٱۡلت  ََ«عقورر الررم وفعمرر   لررم و»َككوتكووماَ  َلتَوو َٰ َك َََۡووَٱَٱ َّ َٱلَّووذ  َ َ ََ ئ وو
ٓ لََٰ ككو 

كَۡهَمآَتهك َۡ َتكٓماَ  ۡ ََوٱتَّۡ  ُ  .[16: ]محمد {اكتكمب 

َ}َوإ ذَاَاََٱۡكَ َيغاك المغافق ب   يغاك الرفاب المحج ب ب:  ََ ٱۡلقكوۡٱَتاَنََجتَۡتنَواَبَۡينَو

وو َ اب  َٱة َح  نكوومَنَب ووحۡۡلٓخ  ۡسوو كمرَ اََوبَووۡيَ َٱلَّووذ  َ ََاَ كۡؤم  نَّووًَُكَن45َََامَّ ۡ َكَم   ُ َاكتكوومب  َوَجتَۡتنَوواََلتَوو َٰ

َوف ٓ ََتا ُكم َك ۡ ََوۡاٱَ  َۡفقَ  ُ  .[46  45: ]ا ،راء اَ...{ذَام 

سول المأمن أب وفرت   ويري لوقررآب  أب وعترن حجرب ال فورة  الشرع    الريرر 

 سن  ويي  فعذ  الحجب يي التي تمغع الفعم لوقرآب   التأثر بي. 

وۡٱََموۡ ََ}...: أخطر ما وحجب القوب سن الرت  كمرا  راه تعرالل: ال فوة َوَاَتكط 

وو  َ َوَموواَنَكَۡمووٱك كۥَفكٱك وو َك َووَٱََهَمىَٰ مَوواََوٱتَّۡ ۡمٱ  ََ}...  [28: ]الرعررد ا{كَۡيفَۡتنَوواَاَۡتَۡوو كۥََلوو َذ  ََ ئ وو
ٓ لََٰ ككو 

                                        

،رر ب  « ا ،ررراء»    ررد ،ررمي  ،رر ب  «،ررراءا »أى آوررة السررجد  الترري فرري ،رر ب   (240)

 انعا افتتح  بعذ  الرومة.« ،يحاب»
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َ
م
ََ َهكۡ َكََض َۡ َبَ ف تكمنََََمحۡۡلَۡمتََٰ   َهك كَٱۡلوََٰ ََ ئ 

ٓ لََٰ   ال رافو ب سرن هللا ... سرن [179: و]ااسرا {ككو 

 ا خر  ... سن الم ير ... سن ب،الة ا نساب في يذ  الحيا .

ۡ َالشررع  :  ه  ووۢ َبَۡتوو   َفََسووۡمَعَ}فََختَووَ َم  َمَٰ  َۖ َُ وو ٱلشَّ َتكووماَ  ةَََوٱتَّۡ ووتَمَٰ ٱلصَّ َخۡتووٌ َكََضووالكماَ 

ل سويي  بعرد أب   ركر هللا يذا ال غد بعد اغد آخر أثغ[59: ]مروم { َۡتقَۡمَنََييًّا

َٱلَّذ  َ َكَۡمتََ َركر من ركر من الغييين   اه:  ََ ئ 
ٓ لََٰ وَ َٱلنَّۡ وي  َ}ككو  ُ  َم   َلتَوۡي َك ََۧٱ َّ  ُ و َذكر   َّو َ َم 

محَ 
ۡ ََحَلۡتنَاََمَٱَمك لَّ َإ ذََََوم  ََتا ََ ََوم 

وۡ ََهو َۡ نَاََوٱۡج ََۡۡينَوآم لَّ ََََوم  ت   ٓ يَ ََوإ ۡسوَٱَٰ ه  َإ ۡبوَٱَٰ  ُ اَذكر   َّو

َ
ََخَٱوا   ۡحَلَٰ   َٱلٱَّ َك ۡ ََتا ََٰ  ُ ََلتَۡي ي َ َاَ سك َّ َ َتكۡ تَ َٰ  . [58: ]مروم ا{َوبك  

ََلۡ ََتا ََٰ   ََ}الرير: كما  اه هللا تعالل:  عك و رفعم هللا سن فعرم آواتري »ََسأَۡرٱ 

َُ َ« التأثر بعا ََََّتا َو و مك َٱۡلَ و   ََوإ نَ َوَٱۡواَ  َب وَۡيوٱ   ِ وَنَف و َٱۡۡلَۡر َ كَٱلَّذ  َ َ َ ََ َّۡٱك نكوماَ َاَّ ۡؤم 

َ َسوۡ يل  وذكو َك ََاَ َ َّخ  َََٱلَٱۡكو   َسوۡ ي َُاََوإ نَ َوَٱۡواَ  َََب  َسوۡ ي َََوإ نَ َوَٱۡواَ  َسوۡ يل  وذكو َك َ  َ َّخ  َٱۡلوَو  

 .[146: ]ااسراو ...{

را أبال أب وقرررأ القررآب أب وفرت  سيغرري  أرنري   ويري  أب ورتررل سورل المرأمن ئ

القرآب ترتيًج  أب وحرا ه الرتفعم  التردبر فري يرذا الررجع ا لعري  فر ب هللا أ لع 

 فيي أ،راب   حرمي. 

َتا ََٰ  وو  مََول يَ َووذَمََّ}القرررآب نررزه ليمترردبر:  ٓواَ  َل  يَوو َّبَّٱك  َ ووَٱ ََٰۡ َمك ََ إ لَۡيوو وو َك
ۡلنََٰ َُ َكَم ٌَ وو لكووماَ م  ََٰ َٱَككو 

 ََ وو ووآَ}  [29: ]ص {ٱۡۡلَۡلََٰۡ َُ َاكتكوومب َكَۡافَالك وَنَٱۡلقكووۡٱَتاَنَكَۡ ََلتَوو َٰ   [24: ]محمررد {كَفَووَلَ َ َوو َبَّٱك

فَ } َٱۡخ  تََٰ ف ي   لََمَج كواَ   َ َٱ َّ ََيۡيٱ  ن   ۡ َل  ََولَۡمََماَنَم  وَنَٱۡلقكۡٱَتاَنم ا{كَفََلَ َ َ َبَّٱك : ]الغسراء اََمث يٱ 

 د من التدبر.  فج ب[82

 تدبر القرآب حتل تحا ه أب تتأثر بي  فيعد التدبر ور ب التأثر. 

َ}تجا ت مع كجع ببن ئلين  كما  اه هللا تعالل:  وذَاَٱۡلقكوۡٱَتاَنََلتَو َٰ ۡلنَواََهَٰ َُ لَۡمَكَم
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ُ َٱ َّ َ وۡ ََخۡشويَ اَم   ل  اََم ََص    ت  ش  َلََّٱكَۡ  َ كۥََخَٰ  َ   لر  سقرل الجيرل لت ردع [21: ]الحشرر {َجَۡ

  خشع من يذا القرآب.

 لرن بع  القو ت أ د من الجيراه  ال رد ب  الحجراب   كمرا  ارد هللا 

َ واَرة َكَۡوَكََكو ََاَۡسوَمةَ } و ت بغي ئ،را يل:  وَ ََمحۡل    ُ َفَ ََ ل 
َذََٰ ۢ َبَۡت   َاكتكمبك ك َم   َۡ  {اك ََّاََس

 . [74: ]اليقر 

: مرا نفعتغري بحمري هللا    راه محمرد ئ يراه حا ه أب تتدبر القررآب  تترأثر بري

 اية كما نفعتغي  اية امي   اه لي  أنا ا ير: وا بغري ا ررأ القررآب كأنمرا 

 سوين أمنزه.

  ررراه بعررر  السرررود: كمغررر  ال أورررد لوقررررآب حرررج    حترررل مرررن هللا سوررري  

وتور    ارول هللا سويري  ،رومفأايح  أتو  القرآب كرأني أ،رمعي مرن ب،ر ه هللا 

سول أاحابي  حتل ب  اني هللا لبوة  فأايح  أ رأ  كأني أ،معي من ويرورل 

  ثررم ب يرر  لبوررة أسوررل  أبفررع  اررول هللا سويرري  ،ررومووقيرري سوررل ب،رر ه هللا 

 . سز  ولف رت أ رأ  كأني أ،معي من المتروم بي 

 لبوات بع عا ف ق بع . 

قيامرة  فري الحردو : حا ه أب تقرأ القرآب  راء  مرن وشرفع لري القررآب ور ع ال

 .(241)«ااٱكواَالقٱ ن َفإم َ أت َ م َالقيامَُكفيتًاَۡلر اب »

                                        

الۡقوٱة َوسومرةَ لَ:َااوٱكواَالُهوٱاو  »ب ا  مسوم سن أبي أمامة اليايوي   تمامري   (241)

كوَمأمُلواَفٱاوانَمو ََ-كوَييا  وانََ-للٱان َفإمُلاَ أتيانَ م َالقيامَُمأملواَيلام وانَ

َيٱَرماعَت اجانَلو َكرو ابُلا َااوٱكواَسومرةَالۡقوٱة َفوإنَكخوذهاَبٱموُ َوتٱمُواَ

الحرردوثاب: « )المغتقررل مررن كتررات التر،يررب  الترييررب. »«حسووٱة َواَتسوو طيتُاَالۡطتووُ

780  806.) 
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بعر  الغررا  وشررفع لعررم القرررآب   وشرعد لعررم القرررآب   بعرر  الغررا  وتورر ب 

بت تررراه لوقررررآب : »(242)القررررآب  القررررآب ووعرررغعم  يررررذا  ررراه بعررر  السرررود

لَََ}...  انري وقررأ: « القرآب ووعغي  َ ٱ َّ وي ََكََاَلَۡتنَوَُك ت ل 
 ير  مرن  [18: ]ير ل {تَو َٱلظََّٰ

ب ي َََ}...اللالمين ...  وذ  َ َٱۡلَ َٰ َإ نََماَنَم  َلتَۡي    َ َٱ َّ ََ َلَۡتنَ  ير  مرن أيرل  [7: ]الغر ب {كَنَّ

 ير  مرن الرذون وق لر ب « كير مقتًا سغد هللا أب تق لر ا مرا ال تفعور ب»الرذت ... 

 ما ال وفعو ب  العيار باهلل.

   المتدبر ... المتأثر ... الذى وقرأ لوعمل ال لمجرل المتعة. ا رأ القرآب  راء

كرراب ابررن مسررع ل وقرر ه: أمنررزه القرررآب سورريعم ليعمورر ا برري  فاتدررذ ا لبا،ررتي 

سمًج  ئب أحدكم ليقرأ القرآب من فاتحتي ئلل خاتمتري مرا ومسرقل مغري حرفًرا    رد 

 . (243)أ،قل العمل بي

ورفررري أب تقررررأ القررررآب   ال أب تحفرررظ القررررآب   ئنمرررا المعرررم: أب تعمرررل  ال

بالقرآب  يررذا كراب ال رحابة   يررذا كراب السرود  كران ا وحفلر ب السر ب  ال 

وجا ز نعا حتل وتقغ يا سوًما  سمًج   تطييقًا سورل أنفسرعم.  راه الحسرن: كراب 

بالويرل  وغفرذ نعا من  ريورم وعتيرر ب القررآب ب،را ل مرن ببعرم ئلريعم  وقرأ نعرا 

 بالغعاب. 

مررارا تفعررل حيغمررا تأتيررن ب،ررالة مررن حييررب أ  ارردو ؟ ئنررن تقرأيررا بعغاوررة  

 تحا ه أب تعرو كل ما فيعا حرفًا حرفًرا   أب تغفرذ مرا يويري مغرن ئب كراب لري 

                                        

( ي. 1/274ي  ال حابي الجويل: أنن بن مالن  كما نقرل سغري ال زالري فري ا حيراء ) (242)

 بير ت. -اب المعرفة ل

 بير ت. -( ي. لاب المعرفة 1/275) «ا حياء»ركر  ال زالي في  (243)
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 أيمية سغدك  فمارا تفعل بما وطوب هللا تعالل مغن؟

الر اسين الدا رعين  ال  ئنغا في حاورة ئلرل أب نقررأ القررآب   رراء  المرأمغين

 راء  ال افوين   ال  راء  المسرتريرون   ال  رراء  الجاحردون   ال  رراء  الرذون 

 في  و بعم مرض. 

ئنغررا فرري حاوررة ئلررل أب نسررمع القرررآب  لغتدررذ مغرري نيراً،ررا لحياتغررا  لغ يررر برري 

 حياتغا كما ،ير ال حابة بي حياتعم.

  ئني الذى أحد  رلن الزلرزاه أول  ما الذى ،ير حيا  ال حابة؟ ئني القرآب

 الغفسي  االوتماسي في الحيا  العربية   ،ير اانفن ت ييًرا كويًا.

 ،رألي أب ومقر ري القررآب  فقررأ  ارول هللا سويري  ،رومواء أسرابي ئلل الغيي 

حترل  ارل ئلرل ،ر ب  الزلزلرة   فري  - بأ اخرر القررآ - سويي بع  الممف ل

اَ ََٱ كۥفََل َ ََ}آخر الس ب    لي تعالل:  ة ََخۡيٱ  ۡثقَاَلَذَرَّ َم  َۡ 7َََۡتَل ة  ۡثقَواَلَذَرَّ َم  َۡ َوَم َ َۡتَل

اَ ََٱ كۥ   فقاه الرول: حسريي ورا ب،ر ه هللا  ال أبرالي أب أ،رمع [8  7: ]الزلزلة {َكٱ  

ا وتاب  ضعتا لي القاسد   القان ب: ئب الجزاء من وغن العمرل   سورل »،ير  

ال رحابة مرن بورل  فعجرب. «ب   خيرًرا أ   رًرا دب العمل   ل  كاب مثقاه الذ

امصووٱعَ»: اررول هللا سويرري  ،ررومال وروررد أب وسررتزود مررن القرررآب  فقرراه الغيرري 

كفتو َ»مرا لاع حسريي آورة  احرد    فري   رة مماثورة  راه:  «الٱجََوهومَفقيو 

 ما لاع  د فعم يذا. (244)«الٱو  َ َكفت َالٱو  َ

                                        

الرورل الرذى (: حردو : 1/287) «ا حيراء» اه الحافظ العرا ري فري تدرروم أحالور   (244)

اَ ََٱ كۥَ َواء ليتعوم فانتعل ئلل   لي تعالل: ة ََخۡيٱ  ۡثقَاَلَذَرَّ َم  َۡ اََوَم 7ََفََل َ َۡتَل ََكوٱ   ة  ۡثقَاَلَذَرَّ َم  َۡ  َۡتَل

امصوٱعَالٱجوََوهومَ»َ:اول هللا سويي  ،ومفقاه ورفغي يذا  ان رو  فقاه الغيي َ{ ََٱ كۥ

 ابن حياب  الحاكم  اححي من حردو   «الريرى»في  الغسا ي أب  لا ل أخروي  «.فقي 
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كاب ا ماع الشافعي وق ه: ئب في القرآب ، ب   ويز   لر  سمرل بعرا الغرا  

َ}لرفتعم   يي   لي تعرالل:  1َََوٱۡلتَۡصوٱ  ۡسوٱ  وَ َلَف و َخك مَسَٰ َٱۡۡل  َٱلَّوذ  َ ََتاَمنكوماَ 2َإ نَّ إ اَّ

ٱَ  ۡۡ ب حلصَّ ََوتََماَرۡماَ  ب حۡلَ     ََوتََماَرۡماَ   َ ت َ َٰ
ٱلصََّٰ تكماَ   . [3 - 1: ]الع ر {َوَلل 

كمرا وغي ري؟ يرل ا،رتمعغا ئليري كمرا وغي ري؟  - أوعا ا خر   -يل  رأنا القرآب 

 يل  مغا بحقي كما وغي ي؟

نحن نحمد هللا أب القرآب أاري  وتورل فري الويرل  فري الغعراب   لررن مرن مغرا 

وسمع القرآب ليتردبر  وعمرل بري؟ مرن مغرا وترأثر برالقرآب ئرا ،رمعي؟ وقر ه الغيري 

  ئرا (245)«اتتماَالقٱ نَواب ما َفإنَل َتۡ ماَف ۡوامما»: اول هللا سويي  ،وم

ب    ئرا لرم تجرد اليرراء فابرن سورل (246)لم وح رك اليراء فترود اليراء ... تحز 

 نفسن أن ن ال تجد يذ  العين الدامعة. 

 رات الغطرا ين -،أه سيد هللا بن سر   بن الزبير ود تي أ،ماء بغ  أبي برر 

ئرا ،رمع ا  ارول هللا سويري  ،روم اه لعرا: ورا ورد  كيرد كراب أارحات الغيري  -

  تردمع ااسررين  سرز  ورلالقررآب أ   ررأ  ؟  راه: ورا بغري كرران ا كمرا نعرتعم هللا 

                                                                                             

أ ر غرري وررا فقرراه  اررول هللا سويرري  ،ررومأتررل بوررل ب،رر ه هللا »سيررد هللا ابررن سمررر    رراه: 

ئرا زلزلر  حترل  ارول هللا سويري  ،رومفرأ رأ  ب،ر ه هللا    فيري: الحردو  «...ب، ه هللا 

فرررغ مغعررا فقرراه الروررل:  الررذى بعثررن بررالح  ال أزوررد سويعمررا أبرردًا  ثررم ألبررر الروررل فقرراه 

 .«كفت َالٱو  ََكفت َالٱو  َ»َ:اول هللا سويي  ،ومب، ه هللا 

(: أخررج ابرن ماوري مرن 1/277) «ا حيراء» اه الحافظ العرا ي فري تدرروم أحالور   (245)

 حدو  ،عد بن أبي   اص ب ،غال وي د.

  وي ئح راب الحرزب أب وتأمرل مرا فيري مرن التعدورد  ال سيرد  الم اثير   الععر ل  ثرم  (246)

اء وتأمل تق ير  في أ امر   ز اور  فيحزب ال محالة  ويري  ف ب لم وح ر  حزب  برر

كمررا وح ررر أببررات القورر ت ال ررافية فوييررن سوررل فقررد الحررزب  اليررراء فرر ب رلررن أسلررم 

 (. 1/277« )ا حياء»الم ا ب. من كجع ا ماع ال زالي في 
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  تقشعر الجو ل   تدشع القو ت.

يرذا كان ا   يذا ما وغي ي أب ور ب سويري الغرا  ئرا ،رمع ا القررآب  أمرا أب 

 رت ... لمجرل ئمتاع اا،ماع  فوين يذا ي  المطو ت. وقرأ القرآب لمجرل الط

أمررا أب وررر ب القرررآب نسررمعي  نحررن اليرر ب   نحررن سغرري ،ررافو ب  ال نقرررأ  

 لغعمل   ال تقرأ  لغحيل بي أنفسغا  نحيي بي مجتمعغا  فما يذا من  أب القرآب. 

لررين يررذا يرر  القرررآب الررذى أحررد  الت ييررر  الزلزلررة فرري المجتمررع ا نسرراني 

  ه.اا

تررذوع  - فرري بررجل الرفررر - لعررذا لررين سجيًررا أب نجررد ئراسررات ،يررر المسررومين 

 القرآب!

ال ،ررر  أب تسررمع القرررآب مررن ئراسررة لغرردب   ال ،ررر  أب تسررمع القرررآب مررن 

ئراسة ئ،را يل  انعم مطمئغ ب أب القرآب لم وعد وحرك فيغرا ،راكغًا أ  وغيري مغرا 

 ،افًج.

ال حابة  السود اا ه  ل ير مرا بأنفسرغا ل   رأب ا القرآب ،معغا  كما كاب 

... احررد  فيغررا توررن الثرر ب  الر حيررة العليمررة ... لجرردل ئومانغررا مررن ودوررد ... 

 لجعوغا خير أمة أخرو  لوغا . 

 نحن في حاوة ئلل أب نحدل م  فغا مع القرآب: 

 يل نحن متجا ب ب مع كتات هللا؟ 

ئب هللا ،يسررألغا ورر ع القيامررة سغرري   ،ررير ب  ررايدًا لغررا أ  سويغررا  ندشررل أب 

وقرر ه القرررآب: وررا بت يررأالء أيمورر ني  حفلرر ا حر فرري  ضرريع ا حررد لى  
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ووَٱب  َندشررل أب وقرر ه الر،رر ه:  وومرَ }...َ ََٰ ُۡ ك ووذَاَٱۡلقكووۡٱَتاَنََم َهَٰ َاَووۡمم  َٱتََّخووذكواَ   ا{إ نَّ

لرررن يجررر ا تطييقرري  العمررل برري  كرران ا   لررم وعجررر ا  راءترري   [30: ]الفر رراب

 وقرأ ني سول اام ات في المقابر   ال وحرم ني في ااحياء في المحاكم. 

أاي  كتات هللا معج ًبا   أاي  العمل بي م يعًا  ئب هللا ،را وغا سرن يرذا 

 القرآب.

يررم  -سيررال الرررحمن يررم أ لئررن المتجررا ب ب مررع آوررات القرررآب  مررع آوررات هللا 

شرر ب مررع يررذا القرررآب  وطيق نرري سوررل أنفسررعم  لعررم فرري ب،رر ه هللا  رآنيرر ب وعي

ا سرن خوقري بضري هللا سغعرأ،   حسغة  فقد ،ئو  سا شة  اول هللا سويي  ،وم

  مرن فرت  الم رحد (247)«موانَختقو َالقوٱ ن»فقالر :  اول هللا سويري  ،روم

... أنرري كرراب ارر ب  تطييقيررة  كرراب  اررول هللا سويرري  ،ررومسرررو أخررجق الغيرري 

مثررااًل مجسررًما  كرراب  رآنررا حيًررا وسررعل بررين الغررا  سوررل  رردمين  كرراب م ررحفًا 

مفسًرا  ال وفسر بمجرل الرجع بل بالعمل ... بالسرو ك ... برالتطيي  ... بالتعامرل 

 مع ببي ... مع أيوي ... مع أاحابي ... مع أسدا ي. 

 يًسرا مرن يرذا الغر ب  - سيرال الررحمنوحا ه أب ور ب مرن  -ليرن كل مأمن 

 المحمدى  ليرن لي في ب، ه هللا أ،   حسغة   ليرن خو  كل مغا: القرآب. 

أب و فقغا  وجعوغا من أيرل القررآب   وجعرل القررآب  رفيًا  سز  ولنسأه هللا 

 لغا و ع القيامة. 

 ا،ت فر ا هللا و فر لرم   الس   وستجب لرم  ئني ي  ال ف ب الرحيم. 

                                        

 «فررري  القررردور»ا. بضررري هللا سغعرررب ا  أحمرررد   مسررروم   أبررر  لا ل  سرررن سا شرررة  (247)

 (.6831( بر م )5/170)
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 طية الثانية:الد

 أما بعد فيا أوعا ا خ  :

أب،ررو  ئلررل ئحرردى ااخرر ات  ب ررة تقرر ه: فرري ئحرردى الجمعررات الماضررية  

خرو  ئحدى الم ويات   كان  توين لياً،ا ،ير كامل االحتشاع  ال وتف  مرع 

 االت ا ،جمي الذى فرضي هللا تعالل سول المرأ  المسومة. 

مة التري ترأتي ئلرل يرذا المسررجد   ال  أنرا ا،رت رت يرذا فري الحقيقرة  فالمسرو

فري  - ،اليًرا - ترود أب تستمع  تغتفع   لعوعرا  سز  ول ن أنعا ترود  وي هللا 

فتر  انتقاه  لعل يغاك ن ًسا من المسومات ورود أب و يرر حياتري  فعر  فري بداورة 

 الطرو . 

 لذلن نرو  من ااخ ات المأمغات الموتزمات أال وسرابسن با نرراب سورل 

الغرر ع  حتررل ال وعررربن مررن مثررل يررذا الم  ررد  لسرر ين  لسرر ا مثررل يررذ   يررذا

ااخ  تح ر مرر  ثرم مرر   حترل وفرت  هللا  ويعرا   وشررأل اردبيا   وعردوعا 

 ئلل التي يي أ  ع. 

ال بد أب نأخرذ الغرا  بالتردبوم  ال برد أب نرتعوم الحرمرة  الم سلرة الحسرغة  

 اررد اامررة الم ررطفا  الترري الغررا  وميعًررا ليسرر ا فرري مرتيررة  احررد   ئب هللا 

و  مَ}تتوقل القرآب بق لي:  َل  نَۡفس  ُكۡ ََظال    ۡن مَاََۖفَل  َۡا   ۡ َل  َٱلَّذ  َ َٱۡرَطفَۡينَاَم  ََ اك ََّكَۡوَرۡانَاَٱۡل   ََٰ

َكَٱۡلَ ۡ يٱَك َهكَمَٱۡلفَۡض ََ ل 
َذََٰ َٱ َّ م َب إ ۡذن  َب حۡلَخۡيَٱَٰ  

ُكۡ ََساب  كۢ ۡن ََوم  ُك ََمۡق َص    ۡن   [32]فراير:  {َوم 

لبوات  مراتب وجب أب نراسيعا  فمن كاب في أ ه الطرور  فوغسرامحي حترل 

 ئلل مرتية أسول  ثم مرتية أسول.  - بعداوة مغي -ور يي هللا ،يحاني  تعالل 

إنَ»يغررراك بعررر  المق ررررون  المق ررررات سويغرررا أب نأخرررذيم برررالرف    
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  (248)«كووام الٱفوو َاَ  وومنَفوو َكوو تَإاََاموو  َواَ نووُعَموو َكوو تَإاَ

  سويغرررا أب نأخرررذيم برررالرف  (249)«إنَهللَ  وووََالٱفووو َفووو َاۡلموووٱَمتووو » 

  نغ حعم  ليرتق ا من مغزلة ئلل ما يي أسول مغعا.

كمررا أ ررابت ا وررة  أى أنرري وق ررر فرري بعرر   «هررالم لغفسرري»بعرر  الغررا  

ال اويرات   ورتررب بعر  المحرمرات   لرغرري  رد وغتقرل ئلرل المرتيرة ااسوررل  

   يرر  الررذى وقررد سغررد حررد ل ألاء ال اويررات  ترررك «المقت ررد» يرري مرتيررة 

 المحرمات  ال وزود سول ال اوب  يئًا   ال وزود سول ترك المحرع.

  ال «،رابقًا برالديرات بر رب هللا» لرغي  د ورتقي ئلل مرتيرة أسورل  في ري  

ورتفررري برررألاء ال اويرررات  برررل وفعرررل السرررغن   وفعرررل المسرررتحيات   ال ورتفررري 

ترك المحرمات  بل وترك المشتيعات   وتررك المرر يرات  برل  بال   و سغد

وترك بع  الحجه حذًبا من ال   ع فري الحرراع  كمرا وراء فري الحردو  الرذى 

اَ ۡت َالتۡ َكنَ  منَمو َالل قوي  َح و َ و عَمواَاَبوأسَ»ب ا  الترمذى: 

 .(250)«ب َحذًراَملاَب َبأس

 ا كوعم فري لبورة  احرد   ئنعا مراتب  لبوات  فج تطالي ا الغا  أب ور ن

 ال تطالي ا الميتدئ بما وطالب بي المت ،رل   ال تطرالي ا المت ،رل بمرا وطالرب 

ووومنََ}بررري المغتعررري   وووۡ ََوهكوووۡ ََاَ كۡظتَلك ُك تَ ُكۡ َكَۡلَلَٰ ََول يكوووَمف  يَ
تكوووما َۖ ووواََلل  لَّ َم    َ ووو َ ََرَجَٰ   َ ووو  {َول  ك

                                        

( الحرردو  13/75لوي رر ى ) « رررأل السررغة»ا بضرري هللا سغعررب ا  مسرروم سررن سا شررة  (248)

(3493.) 

لوي ر ى بتحقير   « ررأل السرغة»ا بضي هللا سغعأخروي اليدابى   مسوم  سن سا شة  (249)

 (.13/73الشا وش  اابنا  ي )

ب ا  الترمذى   اه: حسن ،روب   ب ا  ابن ماوري   الحراكم  سرن سطيرة برن سرر    (250)

 (. 9942( بر م )6/443) «  القدورفي»السعدى   بمز لي السي يي بال حة. 
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 . [19: ]ااحقاو

 رو  فسرال  و بغرا   أب وعيغغرا سورل نسأه هللا أب وتر ت سويغرا وميعًرا   أب و

 أنفسغا  سول الشيطاب. 

 الوعم اوعل و مغا خيرًرا مرن أمسرغا   اوعرل ،ردنا خيرًرا مرن و مغرا   أحسرن

. الوعرم ا،غغرا سا يتغا في اام ب كوعا   أورنرا مرن خرزى الردنيا  سرذات ا خرر 

بحجلن سن حرامرن   بطاسترن سرن مع ريتن   بف رون سمرن ،ر اك  الوعرم 

 ،جع  أسز المسرومين  الوعرم اوعرل كومرة ا ،رجع يري العويرا   اوعرل ان ر ا

كومة الذون كفر ا يي السفول  الوعرم ان رر ئخ انغرا المجايردون فري كرل مرراب  

الوعررم  اخررذه أسررداء ا ،ررجع فرري كررل مررراب  الوعررم أره ل لعررم   أريررب سررن 

 أبضن ،وطانعم   ال تدع لعم ،ييًج سول أحد من سيالك المأمغين. 

َ...{َ وۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَوۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و َربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَاََوإ ۡسَٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ 

ف ٱ   ََ  .[147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

َف وو َ}...َ َۡ ََوَاَتَۡ تَوو م نَوواَٱلَّووذ  َ ََسووَۡقكممَاَب ووحۡۡل  َلَٰ   ۡخَمَٰ ووۡٱَلَنَوواََوۡل   ََربَّنَوواَٱۡيف  وول   اكتكمب نَوواَي 

ي ٌَ ح  َرَّ ََرتكوع  ََ َربَّنَآَإ مَّ  .[10: ]الحشر {ل  تَّذ  َ ََتاَمنكماَ 

ئ َ  َوو كۥَ}إ َ  فرر ب هللا وقرر ه: اررول هللا سويرري  ،رروم اررو ا سوررل نيرريرم 
ٓ َََوَمتََٰ َٱ َّ نَّ

َوََ َلتَۡي   َرتَماَ  َُاَٱلَّذ  َ ََتاَمنكماَ  ٓأَ َ ََٰ َ تَۡست يًلا كَصتَمَنََلتَ َٱلنَّۡ    م ماَ   .[56: ]ااحزات {َست  لك

  أ م ال ج .

* * * 
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 افات سيال الرحمن

 ،أاه هللا اجأل ااز اج  الذبوة  ا مامة في الدير -12

 الدطية اا لل:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب:

الزلغرا فرري بحررات القررآب  نعرريش فرري اررحية سيرال الرررحمن  يررأالء الررذون 

أكرررمعم هللا تعررالل فررذكريم فرري كتابرري   سرردل أ اررافعم   بررين أحرر العم فرري 

نعابيم  ليوعم  مع أنفسعم  مع ببعم  مرع الغرا   مرع الغاحيرة ا وجابيرة   مرع 

الطييرة  التري  الغاحية السويية  مع اا امر  الغ ايي  فران  لعم تون اا ااو

 ركريا هللا تعالل في خ اتيم ، ب  الفر اب. 

: تعررالل  بقرري مررن أ ارراو سيررال الرررحمن  اررد  احررد   يرر   رر ه هللا 

ةََكَۡليك َ }َوٱلَّذ  َ َ َقكملكمَنَ   نَاَاكٱَّ
نَاََوذكر   ََّٰ ج  َوَٰ َۡ ۡ َكَ َلَنَاَم  َۡ ويَ َإ َماًمواََوٱۡجتَۡتنَاََربَّنَاََه  {ل ۡتلك َّق 

 .[74 :]الفر اب

 ما معغل يذا ال اد؟ 

   وت رررس ب ئليرري   ويتعورر ب ئلررل  وعرري الرررروم  تعررالل ئنعررم ورردس ب هللا 

وسررأل ني أب وعررب لعررم مررن أز اوعررم  ربورراتعم مررا تقررر برري أسيررغعم   تسررر برري 

  و بعم   تغشرأل لي اد بيم   أب وجعوعم أ مة   د   لومتقين. 

الردساء ورده سوررل  وعرة ا نسرراب  مرن كانرر   وعتري الرردنيا انح رر لسررا   

  يويي في الدنيا   من كان   وعتي ا خر  فعمي في ا خر . 
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فَوإ ذَاَاََضوۡي ك َ}ركر هللا لغا م ا د بع  الغا  في م ،م الحرم  فقراه تعرالل: 

مكۡ ََتابَآَتمكۡ َكََ ۡمٱ  َََمذ  ٱ َّ واَ  َ  كۡ َفَحۡذمكٱك س 
نََٰ ۡمٱَ مَّ ذ  ََمو َ َقكوملكَۡوَكََك ََّ َ َٱلنَّاس  َفَل  َربَّنَوآََتات نَواَا 

 َ 
ۡ ََختََٰ َٱة َم  « لين لي في ا خر  من حرظ  ال ن ريب »َف  َٱل َۡميَاََوَماَلَ كۥَف  َٱۡۡلٓخ 

 َُ ُك َمَّ َ َقكملكََربَّنَآََتات نَاَف  َٱل َۡميَاََحَسونَ ۡن َُ ََوم  وَٱة ََحَسونَ {ََوا ََوف و َٱۡۡلٓخ   نَواََلوذَاَبَٱلنَّوار 

  اا ل ب مذم م ب   يرأالء ممرد ح ب  محمر ل ب  انعرم [201  200: ]اليقرر 

 ومع ا بين الحسغتين: حسغة الدنيا  حسغة االخر . 

 من أبال أب وعرو يم حات المرأمغين  آمرالعم   متعوقرات  ور بعم   ئلرل 

لسيررة تمثررل مررا أوررن تتجرري أمررانيعم  فويتأمررل ألسيررتعم فرري القرررآب نجررد يررذ  اا

 وطمح ب ئليي ... ما وحرا ب سويي ... ما و ع ني ن ب أسيغعم. 

كمرا ركرريم هللا فري ،ر ب  آه سمرراب وق لر ب:  -فغجد الرا،ردين فري العورم 

ۡغَاكتكمبَنَاَبَۡت ََ}  ُ َٱۡلَمهَّوابَكََربَّنَاََاَتك ََ َكَمو ََ َإ مَّو
ََرۡحَلوًُم ََ و َلَّو كم َلَنَواَم  َۡ آه ] {إ ۡذََه َۡ  َنَاََوَهو

 . [8: سمراب

ۡتنَاَ}رََّوق ل ب:  - في خ اتيم ، ب  آه سمراب -نجد أ لل االيات  بَّنَآَإ مَّنَاََسول 

نَا   َ  َكَۡنَمك ب َٱب   كۡ َفََاَ كنَا   َل ۡۡل  َلَٰ   نكماَ  وۡٱََلنَّواََسوي  ََ َتام  ََربَّنَاَفَحۡيف ۡٱَلَنَواَذكمكمبَنَواََوَمف   نَاَات ََ اَمنَّام

ََوتََمفَّنَاَمََ 193َََٱَٱۡۡلَۡبَٱار  َۖ ُ َلو مَواَ َوۡمَ َٱۡلق يََٰ  ُ ََوَاَتكۡخ ََ سكوت  َرك َربَّنَاََوَتات نَواََمواََوَلو تَّنَاََلتَو َٰ

يتَا ََ َٱۡلل  ََاَتكۡخت  ك ََ  . [194  193: ]آه سمراب {إ مَّ

}...َحيغمرا أ  ا ئلرل كعفعرم:  -نجد الفتية المأمغين مرن أيرل الرعرد وق لر ب 

َُ َربَّنَآََتات نَاَمَ  ََرۡحَل ََ ا{ َلَّ كم مَاََرَك   ۡ َكَۡمٱ   . [10: ]الرعد ََوَهي  ۡئَلَنَاَم 

و َ}نجد ئبراييم الدويل وتجري ئلرل ببري  وقر ه:  ة ََوم  وتَمَٰ ويَ َٱلصَّ ق  َرب  َٱۡجتَۡتن و َمك

َ َ كَلآت  َۡ ََربَّنَاََوتَقََّۡ ن ي 40َََذكر   َّ   م ۡؤم  ََول ۡتلك ل  َ َّ َسوابَكَربَّنَاَٱۡيف ۡٱَل  ََول َمَٰ  {َ َوۡمَ َ َقكوم كَٱۡل  
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 [41  40: ]ئبراييم

 يرذا نجد آماه المأمغين في ألسيتعم. 

ا نساب ودس  بما ير  مشر  ه بري  بمرا وعمري أمرر    لرذلن لر  تأموغرا ألسيرة 

نعررو  - ممرا ا،رتعار هللا تعرالل مغري -   ا،رتعاراتي اول هللا سويري  ،رومالغيي 

 كاب وحرص.فيم وفرر   ئالع كاب وطم    سجع 

التُ َارت َل َ  نو َالوذ َهومَ»: اول هللا سويي  ،وملقد كاب من لسا ي 

لصلَُكمٱ  َوكرت َلو َ ميوا َال و َفيُواَمتاكو  َواروت َلو َ خٱتو َ

جتوََال يواةََ وا ةَلو َفو َموََخيوٱ َواجتوََاللوم َاال  َإليُواَمتوا   َو

 .(251)«راحَُل َم َمََكٱ

 مررن الشررقاق  الغفرراق  ،رر ء كرراب ورردس  بألسيررة وامعررة   كرراب وسررتعيذ برراهلل

ااخررجق  كرراب وسررتعيذ برراهلل مررن وعررد الرريجء   لبك الشررقاء   ،رر ء الق رراء  

  ررماتة ااسررداء  كرراب وسررتعيذ برراهلل مررن العررم  الحررزب   مررن العجررز  الرسررل  

  من الجين  اليدل   من ،وية الدون   عر الرواه. 

 الع وق د؟ فمن يذا  راك نعرو: كيد وفرر المسوم؟  فيم وطم ؟  ئ

 يذا ي   أب لساء سيال الرحمن يغا  فقرد سرفغرا مغري: فريم وفررر ب؟  ئالع 

 ورن ب؟  بمارا ودس ب؟ 

ۡعََلنَّواََوٱلَّوذ  َ َ}لقد ،جل القرآب مرن أ ارافعم  يرل رلرن:   َقكملكومَنََربَّنَواَٱۡروٱ 

َُاََماَنََيَٱاًما ََلذَابَ َإ نَّ نََّ َۖ َُ الردساء سورل ايتمرامعم  فرده يرذا [65: ]الفر راب {َلذَاَبََج

                                        

 (. 1514( بر م )2/137) «في  القدور» بضي هللا سغيب ا  مسوم سن أبي يرور   (251)
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 بأمر آخرتعم  نجاتعم من سذات هللا.

 في يذا الدساء ايتم ا بأمر حياتعم   لررغعم لرم وعتمر ا بشرع اتعم أ  مرتععم 

 في يذ  الدنيا  ئنما ايتم ا بأمر أسلم  أ،ول  ابقل.

ئب أيم ما لس ا هللا ،ريحاني  تعرالل بري   مرا حررص القررآب أب وسرجوي فري 

ةََكَۡلويك َ ...َ َقكملكمَنَ}أ اافعم  أنعم:    نَواَاكوٱَّ
نَواََوذكر   ََّٰ ج  َوَٰ َۡ وۡ َكَ َلَنَاَم  َۡ ََوٱۡجتَۡتنَواََربَّنَاََه

وويَ َإ َماًمووا أى: أنعررم ليسرر ا مشرر  لين بأنفسررعم  حررديا  ئنعررم  [74: ]الفر ررا  {ل ۡتلك َّق 

حرو رر ب سوررل أب ومتررد الديررر  العرردى فرريمن حرر لعم   أ رررت الغررا  ئلرريعم: 

ةََكَۡلويك َ }...َ َقكملكمَنَأز اوعم  ربواتعم. فعم    نَواَاكوٱَّ
نَواََوذكر   ََّٰ ج  َوَٰ َۡ وۡ َكَ َلَنَواَم  َۡ ََربَّنَاََهو

...} . 

م: مررن نسررا عم   مررن ربورراتعم: مررن ورردس ب هللا أب وجعررل لعررم مررن أز اوعرر

أبغا عم  بغاتعم  أحفاليم  ما تقر بي أسيغعم   ئنما تقر أسيغعم بعم ئرا  فق ا ئلرل 

 ياسة هللا  ابتعد ا سن مع ية هللا  ئرا ،اب ا في يرو  الدير. 

ئنما تقرر سرين ا نسراب المرأمن برامرأ  ارالحة تسرر  ئرا نلرر   تطيعري ئرا 

 تعيغي سول ياسة هللا  تحرضي سورل ا ومراب براهلل ... أمر   تحفلي ئرا ،ات  

سول تق ى هللا  تحذب  من المع ية   ال تقر ه لري: ألسر  كفرجب  فرجب الرذون 

ومع ا اال و  المجوين؟ مرا أخييرن مرن بورل! تعيرر  برالفقر فيركرب مركرب 

 الس ء فيعون  العيار باهلل. 

ئرا خرج ئلل ا لرسرب  - كان  المرأ  من نساء السود ال ال  تق ه لز وعا

وا أبا فرجب  ئوراك  كسرب الحرراع   - و رت في اابض  ويت ي من ف ل هللا

 ف نا ن ير سول الج ع  الط ى   ال ن ير سول حر الغاب  ، ب الجياب. 
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يذ  الرومة من امررأ  ارالحة تجعرل الرورل وت  رد ما رة مرر   مرر  حيغمرا 

حررراع   ورترررب الم بقررات  ترررا ل  نفسرري اامرراب  بالسرر ء  أب ودرر ض فرري ال

 وقيررل الر رر    أ  وأكررل أمرر اه الغررا  باليايررل  أ  وحترررر أ رر ات الغررا   أ  

 و وي سول الغا  أ،عابيم  ئلل آخر ما وفعوي الغا  ليرسي ا من أى يرو . 

ما أح ج المأمن ئلرل امررأ  تقر ه لري:  رد سغرد حرد هللا ... تحرر  الحرجه ... 

فلوو َاتقوو َالشووُۡا َفقوو َاسوو ۡٱكَ...ََ»عات: اوتغررب الحررراع ... بررل اترر  الشرري

ل  ن َولٱض  َوم َواٱَف َالشوُۡا َواوٱَفو َال وٱا  َموالٱال َ ٱلو َ

 عَمووواَ ٱ ۡووََإلووو َمووواَاَ»  (252)«...حووملَال لووو َ مكوووََكنَ ٱتووٱَفيووو َ

 .(253)« ٱ َۡ

المرأ  التي تقر بعا أسين سيال الرحمن يي المرأ  ال الحة  التي  راه سغعرا 

  (254)«ال مياَم واع َوخيوٱَم الُواَاللوٱكةَالصوال ُ»: ماول هللا سويي  ،و

لررين مجرررل المرررأ  الجميوررة  أ  المرررأ  ال غيررة  أ  المرررأ  الحسرريية الغسرريية   ررد 

                                        

وزء من حدو  الغعماب بن بشير الذى ب ا  اليدابى   مسوم   الترمذى   أبر  لا ل   (252)

المغتقرررل مرررن كترررات التر،يرررب «. »ااببعرررين الغ  ورررة» ابرررن ماوررري   يررر  مرررن أحالوررر  

 (.966( بر م )2/506« ) الترييب

ب ا  الترمذى   اه: حدو  حسن احي    ب ا  أحمد  اح   راكر ئ،رغال    ب ا   (253)

   ب ا  الحراكم بزورال   اررححي    افقري الررذييي  «اررحيحي»الغسرا ي   ابرن حيرراب فري 

بضري  ب ا  في م ضع آخر   اه الذييي: ،غد    ى   ي  من حدو  الحسن برن سوري 

 ب ا  الطيراني بغح   من حدو   اثوة بن اا،قع   يذا الحدو  ير  الحرالى  ب هللا سغع

الحرردوثاب « المغتيقررل مررن كتررات التر،يررب  الترييررب«. »ااببعررين الغ  وررة»سشررر مررن 

(971  1773.) 

ب ا  مسرروم   الغسررا ي   ابررن ماورري بوفررظ  روررب  سررن سيررد هللا بررن سمررر  بررن العرراص  (254)

 (.1097( الحدو  )2/550« )كتات التر،يب  الترييبالمغتقل من »ب. بضي هللا سغع
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من أووي الغا    لرن أيم من رلن كوري: المررأ  المتدوغرة  ور ب يذا مما وتز ج 

الترري تدرراو هللا   تروررد لز وعررا أب وعرريش فرري لا ررر  الحررجه   ا الليررا أب 

 وترب ا في سيشة من حجه. 

 يذ  يي المرأ  ال الحة  ئنعا كغز سليم وحرص الغا  سويي. 

خيوًٱاَلو ََلوَُوجوَماَاس فا َاللوؤم َبتو َتقومىَهللاَ»واء في الحدو : 

م ََوجوَُروال ُ َإنَكمٱهواَكَال و  َوإنَمظوٱَإليُواَسوٱت  َوإنَكاسو َ

ثررم تررج:  (255)«لتيُوواَكبٱتوو  َوإنَيووابَلنُوواَمصوو   َفوو َمفسووُاَومالوو 

ن َ
َاََٰ َك ت َ َٰ

َ َ}فَحلصََّٰ ف َظَٰ ََحَٰ ٌَ كََ ََٰ َ َب َلواََحف وَفَٱ َّ فعري سابرد  هلل  انترة  [34: ]الغسراء ...{َل  ۡتوَۡي

ي تحفررظ ،يررب ز وعررا: تحفلرري فرري نفسرري   تحفلرري فرري ترسررل حرر  هللا   يرر

سرضي   تحفلي في أ،رابين  تحفلي في مالي   تحفلي في  لد   كمرا وراء 

روال َمسواتََ«أى مرن نسراء العررت»خيوٱَمسواتَرموۡ َاۡلبوََ»في الحدو : 

 (256)«احنا َلت َول َف َرووٱ  َوارلوا َلتو ََو َفو َذا َ و  :َاٱ  

ويي أال ورسب يذا الماه ئال مرن حرجه  أى تحرص سول مالي   من حراعا س

  ال وغمي ئال بطرو  حجه.

                                        

« الجامع ال ر ير»ب ا  ابن ماوي سن أبي أمامة   بمز لي السي يي بعجمة الحسن   (255)

(  اه المغا ى:  لين كما  اه فقد ضعفي المغذبى بعوي بن زود    اه ابرن حجرر 2/142)

« فرري  القرردور» ،ررغد  ضررعيد لرررن لرري  ررايد وررده سوررل ئب لرري أاررًج.: «فتا ورري»فرري 

(5/419.) 

   رراه المغررا ى فرري بضرري هللا سغرريب ا  أحمررد   اليدررابى   مسرروم  سررن أبرري يروررر   (256)

خطررب أمرري يررانئ فاتررذبت بريررر ،ررغعا  اررول هللا سويرري  ،رروم ،ررييي أب الغيرري «: الفرري »

أب ال وتأرى بمسغة  ال بمدالطة أ الليا  اول هللا سويي  ،وم أنعا أع سياه فرفق  بالغيي 

 (.4090( بر م )3/492« )في  القدور»كر . فذ
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يررذ  الز وررة يرري  ررر  العررين لز وعررا   يرري سغ ررر أ،ا،رري مررن سغااررر 

:َموو َسووتا ةَابوو َ   »: اررول هللا سويرري  ،ررومالسررعال  فرري الحيررا   كمررا  رراه 

ارول .  سغري (257)«اللٱكةَالصال ُ َواللس  َالصال  َواللٱموََالصوال 

اتًۡواَ:َكربوٱَمو َكلطويُ َفقو َكلطو َخيوٱَالو مياَواآلخوٱة»:  ،رومهللا سويي 

كامًٱا َولسامًاَذامًٱا َوب مًاَلت َالۡلتَرابًٱا َوَوجَُاَتۡوي َحمبًواَفو َ

 .(258)«مفسُاَومال 

يذا من خير الدنيا  ا خر   يذا خيرر مرا ورغرز ا نسراب: المررأ  التري تعيغري 

 ال تررر ب مررع الشرريطاب سويرري سوررل لوغرري  تررر ب س نًررا معرري سوررل الشرريطاب  

 في ي  معي  يطاناب:  يطاب من لاخل نفسي    يطاب من لاخل بيتي. 

كان  المرأ  من نساء السود ال ال  تحرض ز وعا سول الجعرال ... سورل 

اليذه  ليدرج في ،ييل هللا  ليسايم في بغاء الح اب  ا ،رجمية   ئ امرة ل لرة 

   مقا مرة الط ا،ير  الرذون وترب ر ب ا ،جع   ئسجء كومرة هللا فري اابض

 الس ء باامة ا ،جمية.

كان  تحرضي سورل الجعرال  فر را وراء المثيطر ب وق لر ب لعرا: كيرد تركرن 

في ئوماب ال اثقرة  -يذا الرول؟  من أون تأكوين؟  كيد ترز ين هلل؟ فتق ه لعم 

اًل مغررذ تز وترري سرفترري أكررا - تعغرري ز وعررا -: ئب أبررا فررجب  -  ثقررة المأمغررة

                                        

وررزء مررن حرردو  ،ررعد بررن أبرري   رراص   رراه المغررذبى: ب ا  أحمررد ب ،ررغال اررحي    (257)

 الطيراني  اليزاب   الحاكم  اححي   ابرن حيراب    راه العيثمري: بوراه أحمرد بوراه 

 (.1099( بر م )2/550« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»ال حي . انلر: 

   ئ،ررغال أحررديما ويررد    رراه «الرييررر  اا ،ررل» رراه المغررذبى: ب ا  الطيرانرري فرري  (258)

« المغتقررل مررن كتررات التر،يررب  الترييررب»العيثمرري: بورراه اا ،ررل بورراه ال ررحي . 

 (   الح ت ي  ا ثم.1098( بر م )2/550)
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  معرفتي بزا ًا  فوئن ريب ااكل لقد بقي الرزاق!

يذ  يري المررأ  التري ترر ب  رر  سرين  أمرا المررأ  ااخررى فعري فري فر ا ر 

أى مررن الم ررا ب الترري »الاووَُموو َالفوومااٱَ»الرردير  كمررا ورراء فرري الحرردو : 

إما َإنَكحسنََل َ شو ٱ َوإنَكسوأ َلو َ وفوٱ َوجوارََ«:ترسر فقاب اللعر

الديرر و طري سويري  الشرر »ىَسوًٱاَكذالو َكًٱاَ فنو َوإنَرسمتَإنَرك َخي

َ «وذوعي في كرل مرراب كأنري ميررفر ب  ال و رير سورل وراب   ال وراسري حقري

 .  العيار باهلل.(259)«وامٱكةَإنَحضٱ َ ذتَ َوإنَيََۡلنُاَخام َ

اللوووٱكةَالسووومت َواللسووو  َالسووومت َ» كمرررا وررراء فررري الحررردو  ا خرررر: 

 .(260)«واللٱمََالسمت

  الب الغرد في حيا  الغا   في الداخل  الدابج. فعذ  م

ةََكَۡليك َ }...َ   نَاَاكٱَّ
نَاََوذكر   ََّٰ ج  َوَٰ َۡ ۡ َكَ َلَنَاَم  َۡ  .[74: ]الفر اب َ...{َربَّنَاََه

أب ودتاب رات الدون  التي تقرر  - من أ ه اامر - من أبال  ر  العين فعويي 

سيغي   تشرأل ادب    تعيغري فري أمرر لوغري  كمرا وراء فري الحردو  ال رحي : 

للالُا َول سوُۡا َول لالُوا َولو  نُا َفواظفٱَبوذا َ:َتن  َاللٱكةَۡلربٱ»

 .(261)«ال   َتٱبََ  اَ

                                        

ل    اه:  راه المغرذبى: ب ا  الطيرانري ب ،رغابضي هللا سغيمن حدو  ف الة بن سييد  (259)

ال بأ  بي    اه العيثمي: ب ا  الطيراني  فيي محمد بن س اع بن وزورد  ركرر  ابرن أبري 

« المغتقل مرن كترات التر،يرب  الترييرب»حاتم  لم وجرحي  لم و ثقي  بقية بوالي  ثق ا. 

 (.1529( بر م )691  2/690)

 (.169ي  وزء من حدو  ،عد بن أبي   اص الساب   انلر: تدروجي )ص  (260)

بضري هللا  ا  اليدابى   مسوم   أب  لا ل   الغسا ي   ابن ماوي  سن أبري يرورر  ب (261)
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فوواظفٱَبووذا َ»أيررم يررذ  ااببررع الترري وحرررص الغررا  سويعررا: رات الرردون 

 نًا لرن لتر ب معن في معركة الحيا   ال تدسن أبدًا.لتر ب س  «ال   

ةََكَۡليك َ }...َ   نَاَاكٱَّ
نَاََوذكر   ََّٰ ج  َوَٰ َۡ ۡ َكَ َلَنَاَم  َۡ  . َ...{َربَّنَاََه

 كما ودس  الرواه بعذا  تردس  الغسراء أوً را. تردس  المررأ  أب وعرب هللا لعرا 

سويري وفعرل ئ،رماسيل  كمرا كراب -ز ًوا االًحا  وأمريا ب  امة ال ج   الزكرا  

َكَهَۡ}َوَماَنَ َأَۡ السجع ٱك ةَ حب ََۥتَو كَمك وتَمَٰ وي َ َلصَّ نو َََرب  و  مََمۡٱض  ة ََوَمواَنَل  َمومَٰ َُّ  - [55: ]مرروم ا{َوٱل

ودس يا ئلل الدير   وحرذبيا مرن الشرر   لرين كرثيرر مرن أز اج يرذ  ااوراع  

حررد ل هللا أع الررذون ال وعمعررم اررج  نسررا عم  ال ارريامعن   ال وسررأل ب: أ مررن 

ضرريعغعا؟ بررل يغرراك مررن ااز اج مررن ضرراع فرري يرورر  الشرريطاب   وروررد أب 

 و يع أيوي معي.

مررا أكثررر مررا تررأتيغي الر،ررا ل   مررا أكثررر مررا تررأتيغي المرالمررات  تشررر ب مررن 

اغد من الغا  ... من بول وحرض ز وتي سول المع ية  وأمريرا أب تقردع 

 مر في نعاب بم اب.لي الطعاع في نعاب بم اب  بل تقدع لي الد

مررا أكثررر ااز اج الررذون تشررر  مررغعم ز ورراتعم  وشرررين مررن أفعررالعم ... مررن 

 تركعم ال و ات   اتياسعم الشع ات   ابترابعم الم بقات.

أوً ا: أب وعب هللا لعا ز ًوا وقرر سيغعرا  وعيغعرا  -ففما تدس  بي أمة الرحمن 

المأمغرة برز ج ال ودشرل  سول الطاسة. ف ب من أسلم ا فات: أب تيتورل المررأ 

                                                                                             

كومة معغايا الح   التحرو     يل: يي يغا لساء لي برثر   «تٱبََ  اَ»     لي: سغي

المغتقرل مرن كترات »الماه  أى: اهفر بذات الدون   ال توتفر  ئلرل المراه  أكثرر هللا مالرن. 

 (.1106( الحدو  )553  2/552« )التر،يب  الترييب
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 هللا  ال وغحغي هعر  هلل باكعًا  ال وقيم فرا   هللا   ال وعلم  عا ر هللا.

 ما أكثر ما نرى يذا في حياتغا!

ةََكَۡليك َ }َوٱلَّذ  َ َ َقكملكمَنَ   نَاَاكٱَّ
نَاََوذكر   ََّٰ ج  َوَٰ َۡ ۡ َكَ َلَنَاَم  َۡ َ.َ...{َربَّنَاََه

 أل الذبوة.ودس ب هللا ب جأل ااز اج   اج

ئرا كاب ا نساب ورود الدير  فأ رت من ورو  لري الديرر: ز وتري   ربوتري: 

 أبغا   ... بغاتي ... أحفال   ورو  لعم العداوة  الدير.

فرري يررذ  ا وررة: أيرري فرري الرردنيا أع فرري «  ررر  ااسررين»،ررئل الحسررن سررن 

: «اسرين رر  ا»ا خر ؟ فقاه: ال  هللا  بل في الدنيا    اه سررمرة فري تفسرير 

 لم ورود ا بذلن اياحة  ال ومااًل   لرن أبال ا أب ور ن ا مطيعين هلل.

ئب المرررأمن ال تقرررر سيغررري بمجررررل أب وريرررر أ الل    ال بمجررررل أب ورسررري ا 

اام اه ... أب و ريح ا مرن ااثروراء ... أب ورر ب فري أباردتعم المجورين  ثرم 

 ور ب م يريم ئلل الغاب  بئن القراب.

َ}الل: وق ه هللا تع اََواكم كَهواَٱلنَّواسك وي كۡ َمَوار  كَمفكَسو كۡ ََوكَۡهت  اكوٓماَ  َُاَٱلَّذ  َ ََتاَمنكوماَ  ٓأَ َ ََٰ 

َ وواَرةكَ [6: ]التحررروم ...{ََوٱۡل  
  سوررل كررل مررأمن أب وقرري أيورري الغرراب كمررا وقرري (262)

 نفسي. 

  ا ز واترم    ا أبغاءكم  بغاترم  احم يم مرن الغراب  أبعرد يم سرن يرور  

 الغاب.

 اتطمئن و ًما  أ  وثوم ادبك  ئرا بأو   لدك  فوذ  كيدك في الغاب؟

                                        

ونََ}تتمتعا  (262) َََمآَكََمَٱهكۡ ََو َۡفتَتكمَنََماَ كۡؤَمٱك َ َۡتصكمَنَٱ َّ َاَّ َك  َا   َلظ  ئ  ٌََُي 
ٓ اََمتََٰ َُ  .{َلتَۡي
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ييي أاي  من أارحات المجورين أ  اليجورين  أ  مرن الريرراء  السرجيين: 

 ما  يمة يذا ئرا انتعل مآلي ئلل وعغم  العيار باهلل؟

مت وو َراعَومسووؤولَلوو َرلي وو  َاۡلمووا َراعَومسووؤولَلوو َرلي وو  َ»

ؤولَلوو َرلي وو  َواللووٱكةَراليووَُفوو َبيووََوالٱجووََراعَفوو َكهتوو َومسوو

َوجُاَومسؤولَُل َرلي ُا َوالخا  َراعَف َمالَسوي  َومسوؤولَلو َ

ومسؤولَل َرلي    .(263)«رلي   َومت  َراعَ 

إنَهللاَسووائََمووََ»الرررل باع  سويرري أب ورسررل أمانررة هللا فيمررا ا،ررترسا    

 .(264)«راعَللاَاس ٱلا  َحففَك َضيٱ َح  َ سألَالٱجََل َكهََبي  

 أ ررت مرا وسرأه ا نسراب سغري: أيوري ... أ الل  ... ز وتري ... ابغري ...ابغترري. 

يأالء مارا اغع  مععم؟ يل   يتعم ا لغاب؟ يرل سومرتعم الديرر؟ يرل لسر تعم 

 ئليي؟ يل حذبتعم من الشر   ب رتعم بع ا يي  آفاتي؟

َ ََ ووۡٱَكَۡهتَوو وواَََۖاَ}َوۡكمك َُ ة ََوٱۡرووَطۡ ۡٱََلتَۡي ووتَمَٰ ووَ مَۡسووب حلصَّ ا  َۡ َر  ََ ق َۡووَُكتك ََوٱۡلتََٰ  ََ اكوو َك َمَۡٱ اََۖمَّۡ وو ك

 . [132: ]يي {ل ت َّۡقَمى

                                        

المغتقرل مرن كترات التر،يرب »ب بضي هللا سغعرب ا  اليدابى   مسوم  سن ابن سمر  (263)

 (.1108( الحدو  )2/553« ) الترييب

   راه اا،رتار القرضرا ى:  سرزا  بضي هللا سغيب ا  الغسا ي   ابن حياب  سن أنن  (264)

 ئرا لررم أوررد  فرري « الريرررى»ئلررل الغسررا ي أوً ررا   ويررد  أنرري فرري « الجررامع ال رر ير»فرري 

( برررر م 2/562« )المغتقرررل مرررن كترررات التر،يرررب  الترييرررب«. »ال ررر رى»ملانررري فررري 

 فيرري معررار بررن « الشررعب»ً ررا الييعقرري فرري (    رراه المغررا ى:  ب ا  سررن أنررن أو1141)

  اه:  اه ابن معين: اد  ًا « ال عفاء»لرن أ بل  الذييي في « الستة»يشاع حدوثي في 

( برر م 238  2/237« )فري  القردور» لين بحجة    راه ،يرر : لري ،را رب  تفررلات. 

(1745.) 



 220 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

ةََكَۡليك َ }...َ   نَاَاكٱَّ
نَاََوذكر   ََّٰ ج  َوَٰ َۡ ۡ َكَ َلَنَاَم  َۡ  :َ...{َربَّنَاََه

 مما وجعوعم  ر  سين: أب ور ن ا برب   وعرف ب ح  آبا عم  أمعراتعم  كمرا 

 ب مرن مرردبات الحيرا  أب وجرد ا نسراب ابغًرا سراق   . فرتعرالل وعرف ب حر  هللا 

وتعررب فرري تربيترري   وررردأل فرري السررعي سويرري  حتررل و رري   ررابًا   وًررا مفترر ه 

الررذباسين  فرر را يرر  بعررد رلررن وتغرررر ايورري ... وتغرررر ابيرري  أمرري    ررد وتطررا ه 

َلوووآََ}...سويعمررا بررالق ه أ  الفعررل  مررع أب هللا تعرررالل وقرر ه:  ُك ََوَاَككع  ََفَووَلَتَقكووََلَّ

َتَنَۡ ُكَلاَاَۡما  َلَّ اََُۡٱهكَلاََواَك ُكَلوا23ََََمٱ  ل  ب  ََوٱۡخف ۡضَلَ ََواكوََرَّ  ُ ۡحَلو وَ َٱلٱَّ َم  َجنَواَحَٱلوذَل  

يٱَ  ُكَلاََمَلاََربَّيَام  ََرو  . يالمرا  ررا الغرا   ردوًما  حردوثًا [24  23: ]ا ،رراء ا{ٱۡرَحۡل

من سق ق اا الل الذون ال وعترف ب بالجميل ايوي   كثيًرا مرا وفعرل ال لرد يرذا 

ياسة امرأتي  أ  ياسة لشيطاني  أ  ياسة لع ا    يذا من أ،يات اليجء  كمرا 

إذاَفتتووََكم وو َخلوو َلشووٱةَخصووتَُحووََبُوواَ»ورراء فرري حرردو  الترمررذى: 

كَاعَالٱجَََوج   َول َكمو  َوبوٱَرو  ق  َوجفواَوَ ركر مغعا: -َالۡلت

 .(265)«كبا 

 لين يذا من  أب ا نساب المأمن.

  را أحد الشعراء  دوًما ابغًا سا  ا لي فقاه: 

 ،ررذ تن م لرر لًا  سوتررن وافعررا

 

 تعرررل بمرررا أ،ررردى ئليرررن  تغعرررل

 ئرا ليوررة نابتررن بالشررج  لررم أبرر  

 

 لشرررررر اك ئال ،رررررايًرا أتمومرررررل

 ل نن بالرذى كأني أنا المطر ق 

 

 برري ل نرري فعيغرري ت عمررلو ير رر  

 فومررا بو رر  السررن  ال اوررة الترري 

 

 مرردى مررا كغرر  فيررن أ مررلئليعررا 

                                         

 (.100ي )ص: . انلر  كامًج فبضي هللا سغيب ا  الترمذى بسغد ضعيد سن سوي  (265)
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 وعورر  وزا رري ،ولررة  فلاهررة

 

 كأنرررن أنررر  المرررغعم المتف رررل!

 يذا ال ور ب  ر  سين أبدًا  ئنما ور ب نردًا  ، ة في حو  أبيي. 

،رريما ئرا ورراء مررن نررراب الجميررل  رريء وررأرى الررغفن   وجرررأل القوررب   ال 

أ رت الغا  ئلين  ئرا يعغ  من أحب الغا  ئلين   أسرزيم سويرن: مرن ابغرن  

 من بغتن  من ز وتن  من أ اببن.

 لعذا ،رأه سيرال الررحمن ببعرم أب وجعرل لعرم مرن أز اوعرم  ربوراتعم  رر  

جَ َ}...أسررين   وررأل ب حرر  هللا   وررأل ب حرر  اابرر ون:  َوَٰ َۡ ووۡ َكَ َلَنَوواَم  َۡ نَوواََربَّنَوواََهوو

ةََكَۡليك َ    نَاَاكٱَّ
 .{ل ۡتلك َّق يَ َإ َماًماََوٱۡجتَۡتنَاََوذكر   ََّٰ

أبال ا أب ومتد الدير في الغا    أب ور ب لعم مراب فري سرالم  - أوً ا - يم

الدير  العدى   أب ور ن ا أ مة لومتقين   يذا يم أل ال ،ياب سويي  انري لرين 

يم  الرردوغاب   ال بالمغااررب   ئنمررا يم ًحررا وتعورر  بالرردنيا   ال وتعورر  بالرردب

ورود ب أب ور ن ا  د   ايل الدير  وقتدى بعم الغا    ال حرج مرن أب وسرأه 

 المأمن ببي أب ور ب ئماًما في الدير.

  ا مامة ن ساب: ئمامة في الدير   ئمامة في الشر.

 اا مة ن ساب: أ مرة وردس ب ئلرل الجغرة   أ مرة وردس ب ئلرل الغراب   العيرار 

 اهلل.ب

َُ } اد هللا أ مة الدير بق لي في بع  ب،وي:   ُكۡ َكَئ لَّ مَواََوَجتَۡتنََٰ و كوَنَب أَۡمٱ  ُۡ َ َ

ۡ و    ََوََ لَنَاََلَٰ ََوَمامكماَ 
ة َۖ َممَٰ َُّ ة ََوإ   َآَتَٱل تَمَٰ ََوإ اَاَ َٱلصَّ َََٱۡلَخۡيَٱَٰ   ۡ َف ۡت  ُ : ]اانييراء {كَۡوَحۡينَآَإ لَۡي

73]. 

مَاَ  اه في وماسة آخرون:  ُۡ كوَنَب أَۡمٱ  َ َ
 ُ ُكۡ َكَئ لَّ ۡن ََوَموامكماَ }َوَجتَۡتنَاَم 

وا َۖ اََروَۡٱك لَلَّ
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. فمرن أبال ا مامرة فعويري أمرراب: ال رير   اليقرين  [24: ]السرجد  {ا ََٰ  نَاَ كما نكومنَََ ب َ

ال ررير فرري مقا مررة الشررع ات   اليقررين فرري مقا مررة الشرريعات   بررذلن وسررتقيم 

 فرر    وستقيم ،و كي.

 يذا  أب أ مة الدير.

أما أ مة الشر فمثل: فرسر ب  يامراب   راب ب   مرن سورل  راكوتعم  الرذون 

َُ } ررراه هللا فررريعم:  ووو ُكۡ َكَئ لَّ ََوَجتَۡتووونََٰ  ُ َلووو ََو َوووۡمَ َٱۡلق يََٰ ونَََ َوووۡ لكمَنَإ لَووو َٱلنَّوووار َۖ  {َاَ كنَصوووٱك

َُ }. [41: ]الق ص ُكۡ َكَئ لَّ  : {َوَجتَۡتنََٰ

 ئمامة في الشر ... في الط ياب.  لرن أى ئمامة يذ ؟ ئنعا

} : مرا أكثرر اا مرة الرذون وردس ب ئلرل الغراب الير ع  وردس ب } َۡ لكمَنَإ لَ َٱلنَّوار 

بأ جمعم  ودس ب بألسرغتعم  وردس ب بأفررابيم  وردس ب برتريعم ... ب رحفعم ... 

بأ جمعم  مسوسجتعم ... أ مة ودس ب ئلل الغراب مرن أورابعم ئلرل لسر تعم  رذف   

 لوواةَلتوو َكبوومابَ...ََ»: بضرري هللا سغرريكمررا ورراء فرري حرردو  حذوفررة  فيعررا 

 . (266)«جُن  َم َكجابُ َإليُا َاذفم َفيُا

سول أب تر ب مرن سيرال الررحمن  الرذون وتطوعر ب  - أخي المسوم - احرص

ةََكَۡلوَ}...ئلل يذ  المقامات العول:    نَواَاكوٱَّ
نَواََوذكر   ََّٰ ج  َوَٰ َۡ ۡ َكَ َلَنَاَم  َۡ ََوٱۡجتَۡتنَواَيك َ َربَّنَاََه

 .{ل ۡتلك َّق يَ َإ َماًما

                                        

ارول هللا كراب الغرا  وسرأل ب ب،ر ه هللا : بضري هللا سغريمن حدو  حذوفة بن اليماب  (266)

الحرردو   ب ا   سررن الديررر   كغرر  أ،ررألي سررن الشررر مدافررة أب ورردبكغي ... سويرري  ،رروم

لوي ر ى بتحقير   رعيب اابنرا  ي «  رأل السغة»اليدابى في الفتن   مسوم في ا ماب . 

 (.4222) ( بر م15 - 15/14)
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الوعررم اوعوغررا مررن يررأالء  الوعررم اوعررل لغررا حًلررا مررن يررذ  ا مامررة  وررا بت 

 العالمين.

أ  ه   لي يذا  أ،رت فر هللا لري  لررم  فا،رت فر   ئنري ير  ال فر ب الررحيم  

  الس   وستجب لرم.

 الدطية الثانية:

 أما بعد: 

الم وين ئلل أب اللعر  د بررر ا ب  فعويغرا أب أحب أب ألف  أنلاب ا خ   

نيدأ ميرررون   ال وتدورد الم روي حترل ورأرب اللعرر  و رعد الدطيرب سورل 

 المغير  ف ني بعذا وحرع أوًرا كثيًرا.

إذاَمانَ م َال لتَُوافََالللئ َُلت َ»  د واء في الحدو  ال حي : 

الوذ َ ُو  َب مو  َبابَاللس  َ   ۡمنَاۡلولَفاۡلول َومثََاللُ ٱَملثوََ

جوُ َاو َبيضوُ َفوإذاَخوٱ َاۡلموا َاا َمالذ َ ُو  َبقوٱة َاو َمًۡشوا َاو َ ج

 .(267)«َمواَر فُ َ س لتمنَالذمٱ

 د ي ى   من أتل بعد رلرن وعتيرر كأنري أترل  «،جل الد اع»معغل يذا: أب 

متأخًرا سن الم سد  في وري ئليري بعر  الور ع  أ  سورل اا رل وحررع حرين رلرن 

 ر.من أور التيري

                                        

   ب ا  ابررن بضرري هللا سغرريب ا  اليدررابى   مسرروم   ابررن ماورري  سررن أبرري يروررر   (267)

يرر  الميرررر ا ترري فرري أ ه ،رراسة   انلررر «: المعجررر»بغحرر      «اررحيحي» خزومررة فرري

 «المغتقل من كترات التر،يرب  الترييرب»تعوي  الشيخ القرضا ى سول الحدو  في كتابي 

 (.374( بر م )246 - 1/245) لومغذبى
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 فأبو  من ا خ   أب وراس ا يذا ئب  اء هللا.

الوعررم ا،فررر لومسررومين  المسررومات   المررأمغين  المأمغررات  ااحيرراء مررغعم 

  اام ات  ئنن ،ميع  روب مجيب الدس ات.

الوعم أكرمغا  ال تعغا   أسطغرا  ال تحرمغرا   زلنرا  ال تغق رغا   آثرنرا  ال 

 تأثر سويغا   ابض سغا  أبضغا.

َُ رَََ}... َُ َبَّنَآََتات نَواَف و َٱلو َۡميَاََحَسونَ وَٱة ََحَسونَ {َوف و َٱۡۡلٓخ  : ]اليقرر  ََوا نَواََلوذَاَبَٱلنَّوار 

201] . 

ۡغَاكتكمبَنَاَبَۡت ََ}  ُ َٱۡلَمهَّوابَكََربَّنَاََاَتك ََ َكَمو ََ َإ مَّو
ََرۡحَلوًُم ََ و َلَّو كم َلَنَواَم  َۡ  {إ ۡذََهو َۡ  َنَاََوَهو

 . [8: ]آه سمراب

ََربَّنَََ}... وۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَوۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و اَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَاََوإ ۡسَٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ 

ف ٱ   ََ  . [147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

ةََكَۡليك َ َ}...   نَاَاكٱَّ
نَاََوذكر   ََّٰ ج  َوَٰ َۡ ۡ َكَ َلَنَاَم  َۡ ويَ َإ َماًمواََوٱۡجتَۡتنَاََربَّنَاََه : ]الفر راب {ل ۡتلك َّق 

74] . 

َٱسيرررال هللا:  ََوإ   َوووآ  َ}إ نَّ ووو   ۡحَسَٰ ََوٱۡۡل  َب حۡلتَوووۡ ل  ٱك ََ َوووۡأمك ََلووو َ َ َّ ووو َٰ َُ ََو َۡن َذ  َٱۡلقكۡٱبَووو َٰ

ونََ ظك كۡ َلَتَتَّ كۡ َتَذَمَّٱك َ َت  ََوٱۡلَۡۡو  م نَ ٱ  ََوٱۡللك  . [90: ]الغحل {ٱۡلفَۡ َشآت 

ئ َ} او ا سورل نيريرم: 
ٓ َََوَمتََٰ َٱ َّ واَٱلَّوذ  َ ََتاَمنكوماَ إ نَّ َُ ٓأَ َ ََٰ َ َ  َو كۥَ كَصوتَمَنََلتَو َٱلنَّۡ و   م

تَۡست يًلا ماَ  ََوَست  لك َلتَۡي    .[56: ]ااحزات {َرتَماَ 

  أ م ال ج . 

* * * 
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 حق ق ا نساب في ا ،جع -13

 الدطية اا لل:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

اامم المتحد   احتفرل العرالم مععرا  برالي ع خجه اا،ي ع المغ رع احتفو  

العررالمي لحقرر ق ا نسرراب   رلررن بمغا،ررية مررر ب أببعررين ساًمررا سوررل ئسررجب 

 «.ا سجب العالمي لحق ق ا نساب»

 المسوم ب أ لل الغا  بحق ق ا نساب: 

 يرل  -  نحن المسوم ب أ ه من وحتفل بحق ق ا نساب  وعتم بعرا  فا ،رجع

 اثيقري سرن حقر ق ا نسراب  ،ر اء مرن اامرم المتحرد  أع مرن أب وعون ال ررت م

 د  رب لإلنسراب حق  ري مغرذ أببعرة سشرر  رنًرا  - ،يريا من العيئات  الث بات

 أ  تزود.

 ا ،جع و ازب بين الحق ق  ال اويات: 

لررم ورررن الغررا  وعرفرر ب أب لعررم حق  ًررا  يررل ا ،ررجع  كررل مررا وعرف نرري: أب 

أب لعررم حق  ًررا  فجرراء ا ،ررجع   رررب أب لإلنسرراب سورريعم  اويررات   ال ورردب ب 

حق  ًا ترسل  كما أب سويي  اويات تألى  فرل  اوب وقابوي حر   كمرا أب كرل 

 ح  وقابوي  اوب.

 لعذا  ام  التراليد في ا ،جع سول يذون اامررون: ال اويرات  الحقر ق  

  يذا ما ودالد فيي ا ،جع فوسفة ال رت ا ب.
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ا بالحق ق  ال وعتم كثيًرا بال اويرات  حقر ق ا نسراب ... فال رت وغالى لا مً 

حقرر ق اايفررراه ... حقررر ق العمرراه ... حقررر ق المررررأ   حقرر ق حقررر ق   كرررأب 

 ا نساب مطالب فقل بما لي   لين مطاليًا بما سويي.

 ئرا ألو  ال اويات فقد بسي  الحق ق: 

كثرر ممرا ا نساب في الشروعة ا ،رجمية مدور ق مرورد مطالرب مسرأ ه  أ

ي  مطالب ،ا ل  ا نساب في ال رت أبدًا وق ه: مارا لي؟ أما فري ا ،رجع ف نري 

 وجب أب وق ه: مارا سوي؟

 ئنما ترسل الحق ق حقًا  و ع تألى ال اويات  فح  كل ئنساب ي   اوب 

سول ،ير : ح  ال لد في الرساوة المالوة  المعغ وة  التربية الحسغة ي  

ات في الير  ا كراع  الرساوة سغد العجز أ   اوب سول أب وي   ح  ا

الشيد خة ي   اوب سول أ الل    ح  الفقير في كفاوتي من العيش ي  

َ} اوب سول ال غي  كما  اه هللا تعالل:  ۡتتكم   َمَّ ََح     ۡ  ُ ل  َكَۡمَمَٰ َف ٓ  24ََوٱلَّذ  َ 

َ  َ و َ ل  تسَّآئ   .[25  24: ]المعابج {َوٱۡلَلۡ ٱك

 العده  ترافأ الفرص  اوب سول الحاكم ...  يرذا.  ح  المحر ع في

يذ  الحق ق ئنما ترسل حيغما تألى ال اويات  فعذ  فوسفة ا ،جع الذى 

ومزج بين ال اوب  الح   بل وأكد كل التأكيد   وركز كل التركيز سول ألاء 

 ال اوب  ف نما ت يع الحق ق حيغما ت يع ال اويات.

 لية مغعم: تقرور الحق ق ايوعا ل ب مطا

واء ا ،جع   رب أب لوغا  حق  ًا   لرل ئنسراب حق  ًرا.  ررب رلرن ل ب أب 

تق ع ث ب  تطالب بحق ق ا نساب  ل ب أب تسير ملراير  تغرالى بحر  الفقرراء 
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فرري أمرر اه اا،غيرراء  أ  بحرر  ال ررعفاء سوررل اا  ورراء  أ  بحرر  المرررأ  سوررل 

 الرول  أ  بح  المحر ع سول الحاكم.

 ب    لم تحد  مطالية   لرن ل ب أب وطالب الغا  ف ب بت لم تحد  ث

 الغا  ... مون الغا  ... ئلي الغا   ي  الذى  رب لعم يذ  الحق ق.

 ربيا من أ ه و ع  أ ه آوات نزل  في القرآب سغي  با نساب   بفع  

َٱلَّذ  ََختَ ََ}من  أب ا نساب:  ََ ََرب   َب حۡس   1َََٱۡاَٱۡك  َ مَسَٰ َٱۡۡل  ََختََ  ََلتَ    ۡ ٱۡاَٱۡك2ََم 

َ َٱۡۡلَۡمَٱ ك ََ 3َََوَربَ َ ََماَلَۡ َ َۡتتَ 4ََۡٱلَّذ  ََلتََّ َب حۡلقَتَ   مَسَٰ   مغذ يذ  [5 - 1: ]العو  {َلتََّ َٱۡۡل 

 ابتفع  أب ا نساب. سز  ولالسط ب اا لل في كتات هللا 

ا نساب في ا ،جع لي  أب أى  أب   يذا أ،ا  من أ،ن تثيي  حق ق 

 نساب.ا 

 حق ق ا نساب في ا ،جع تق ع سول لسامتين أ،ا،يتين: 

 لقي ةَال محي :ََ-1

  يررذ  الرومررة «ال ئلرري ئال هللا»الدسامررة اا لررل: يرري سقيررد  الت حيررد  كومررة 

ئوذاب بعالم ودود  بميجل لإلنساب من العي لوة   خ  ًارا مرن سي لورة اليشرر 

   لرم وعرد يغراك حر   نسراب أب وألري لويشر  لم وعد يغاك ئنساب وسرتعيد ئنسرانًا

 ئنسانًا.

كيد تألي من ي  مثورن ... مرن خور  مرن تررات مثورن؟  وعر ل ئلرل التررات 

َُاَمثون؟  ۡن ي كمك َۡ}م  َُاَمكت   . [55: ]يي (268)...{ََختَۡقنََٰ كۡ ََوف ي

                                        

جك كۡ َتَاَرةًَككۡخَٱىََٰ} تتمعا:  (268) اَمكۡخٱ  َُ ۡن  .{َوم 



 228 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

 كيد تألي ئنسانًا أن  مثوي؟ أ  كيد تستعيد ئنسانًا ي  مثون؟!

ئنما يي ااخ   العامة  الغرا  وميعًرا ئخر    أبغراء أت  احرد   سييرد لوررت 

سوررل المررأل  سوررل مرررأى  اررول هللا سويرري  ،رروم احررد   يررذا مررا أسوغرري الغيرري 

 مسمع من الجم ع المحتشد   التي تطعرت  ليسر  مجبرن ئحرامعرا هلل  فري 

 تون الساحة المقد،ة في حجة ال لاع.

ميثاق حق ق ا نساب اا لرل  حيغمرا نرالى   ،وم اول هللا سوييأسون الغيي 

فووإنَ موواتم َوكموومال  َ...ََ»فرري الشررعر الحررراع  اليوررد الحررراع: أوعررا الغررا : 

وكلٱاض  َلتي  َحٱا َم ٱمَُ مم  َهذاَف َكوُٱم َهوذاَفو َبتو م َهوذاَ

: ال وحل احد أب وعتدى سول لع أحد ... سول حيا  أحرد ... سورل مراه (269)«...

 اَك ُاَالناس َكاَإنَرب  َواح  َوإنَكبام َواح  َ» ض أحد.أحد. سول سر

كاَاَفضََلتٱب َلت َكل ل  َواَلت ل َلتو َلٱبو  َواَۡلحلوٱَلتو َ

َ ...ََ}َ(270)«...كسووم  َواَكسووم َلتوو َكحلووٱَإاَبووال قمىَ نوو ََٱ َّ َكَۡمووَٱَم كۡ َل  إ نَّ

َ.[13]الحجرات: َ...{َكَۡتقَىَٰ ك َۡ

فرري حجررة الرر لاع   أمرراع يررذ  الجمرر ع العا وررة  أبوررغ الغيرري بج،رري ااخيررر 

لوغا    يل أب وغتقرل ئلرل الرفير  ااسورل: ئب الررت  احرد   اات  احرد   أب 

                                        

ت وريل تحرروم »في برات:  «احيحي» وزء من حدو  أبي برر  الذى أخروي مسوم في (269)

( ي. 11/170) «اررحي  مسرروم بشرررأل الغرر  ى»انلررر: «. الرردماء  ااسررراض  اامرر اه

 لاب الفرر.

 اول هللا سويي  ،ومب ا  أحمد سن أبي ن ر   اه: حدثغي من ،مع خطية ب، ه هللا  (270)

يرذا ئ،رغال ارحي    وعالرة «: ،اوة المراع»في  ،ل أواع التشرو    اه سغي االياني في 

« ا ت راء ال رراي المسرتقيم»ال حابي ال ت ر كما ي  معو ع   لذلن  اه ابن تيمية في 

 (: ئ،غال  احي .69)ص 
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الدماء  ااسرراض  اامر اه م ر نة  ال وجر ز أب ومعتردى سويعرا   أب الغرا  

 ، ا،ية كأ،غاب المشل. 

بت حق ق ا نساب بغاًءا سول أب  الغا  سييد لرت   احد.   مر 

سقيد  الت حيد ئرب يي اا،ا  اا ه لتقرور حق ق ا نسراب  لرم وعرد يغراك 

مجاه لفرس ب من الفراسغرة  وقر ه لوغرا : أنرا ببررم ااسورل   ال لغمرر ر مرن 

الغمابوذ وق ه: أنا أحي  أمي    وقتل بوًج ب ير ح   وق ه:  د أمتري   وحررم 

 سغي  وق ه: يا  د أحييتي. سول بول با سداع ثم وعف  

ورراكعين السراودون لا ب  هلم وعد يغاك مجاه لفرس ب  نمر ر  ئنمرا المجرا

رردون  الررذون وعوغرر ب فرري كررل حررين: أ ررعد أب ال ئلرري ئال هللا  اال ييررة هلل  الم ح 

  حد . 

 يذ  الحقيقة يي بداوة تحرور لإلنساب  من هومات القر ب  هوم القر ب.

 ي رر  -ودتم ب،ا وي ئلل المو ك  اامراء   سويي  ،وماول هللاكاب الغيي  

َبعرذ  ا ورة: -  الغجا ي  المق  ن   ،يريم من مور ك الغ رابى  ب ،را يم

...{َ َُ ََمت َلو إ لَو َٰ َ َتَتَوالَۡماَ  َََٱۡل   ََٰ ٓأَۡه َب و  مَََسوَمآت َۢ ََٰ ََ َََوَاَمكۡشوٱ  َٱ َّ َمَۡتۡكو ََإ اَّ َبَۡينَنَواََوبَۡيونَ كۡ َكَاَّ

ذَََ َ َكيَۡ نَاَبَۡتًضاَكَۡربَابَ اََوَاَ َ َّخ  َٱ َّ َاَم   َ كوبَۡتضك َ.[64]آه سمراب: َ...{َن 

لين يغاك أحرد ومررن أب ورر ب بب را احرد   ال احرد أب ورر ب سيردًا احرد  

العي لوررة المدنيررة المعر فررة ه تعغرري الد رر ع المطورر   ال  العي لوررة الحقيقيررة 

 ئنما يي هللا  حد . 

   الت حيد الذى واء بي ا ،جع.يذا ي
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َت ٱ  َاۡلمسان:ََ-2

 ثم كان  يغاك الدسامة الثانية:  يي ترروم ا نساب. 

ۡمنَاَبَن ٓ ََا ،جع كرع ا نساب: من حير  ير   [70]ا ،راء: ...{ ََتا َ ََ}َولَقَۡ ََمٱَّ

 آلمي  من حي  ي  ئنساب. 

مي بعد  أ ياء:   كر 

 فري اابض خويفرة   يري مغزلرة بنر  ئليعرا ا،تدوفي في اابض  وعوري هللا -أ

المج رررة   ا رررأب  ئليعررا أسغررا عم   تمغ رر ا أب ور نرر ا يررم أاررحات يررذا 

وا30َإ م  ٓ َكَۡلتَ كََماََاَتَۡتتَلكمَنََ}...َالمغ ب  فقاه لعم: َُ ََوَلتَّوَ ََتا ََ َٱۡۡلَۡسوَلآَتَمكتَّ

 لدجفة في اابض.    ييأ  ليق ع بعذا الد ب: ا[31  30]اليقر :  ...{

َ}َب ا ب  فأحسرن ار بتي:أكرع هللا ا نساب ب -ت وَ َف يٓأَۡحَسو   مَسَٰ لَقَوۡ ََختَۡقنَواَٱۡۡل 

وووَمَرمك ََۡ}... َ[4]الترررين: َ{تَۡقوووم   َ  َرمكۡ َفَأَۡحَسوووَ َرك ووواَ} َ[3]الت رررابن: َ...{ََوَرووومَّ َُ ٓأَ َ ََٰ 

َ َٱۡلَ ٱ     ََ َب َٱب   ََ ََماََيٱَّ مَسَٰ ك َٱلَّذ  6ََٱۡۡل  ََ َفَتَو َلَ ََ ىَٰ َفََسمَّ ََ وا7َََختَقَ َمَّ ومَرة  رك  َ ف وٓ َكَ  

َََ َ.[8  6]االنفطاب: َ{َكآَتََرمََّۡ

ثم زال سول رلن بشيء أكيرر  أسلرم  أسمر   ير  أنري ميرز ا نسراب برذلن  - و

 العغ ر الر حي  الذى وعوي مدو  ًا متفرلًا متميًزا سول ،ير . 

ن يرر  يررذا العيرررل مررن العلرراع ا نسرراب لررين يرر  يررذا ال ررجو الطيغرري  لرري

 الدماء  الوحم  ااس ات  الدجوا  ااوعز   يذ  وشترك فيعا مرع الحير اب  

َئنما ير  رلرن السرر المدير ء لاخرل يرذا ال رجو  الرذى أ راب ئليري   لري تعرالل:

َ َف ي   َك ۡ  ك كۥََومَفَۡخ لَ كۥََسَٰ      ََ}فَإ ذَاََسمَّ َ. [72ص:   29]الحجر: َ{م  ََروح  َفَقَتكماَ 

نفدررة الررر أل يرري الترري وعورر  ا نسرراب ئنسررانًا   ا،ررتح  بعررا  أب تسررجد لرري 
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 المج رة. 

 يذا ي  العغ ر الر حي. 

 ا نساب حي اب سغد ال ربيين: 

 لرذلن لرين ا نسرراب حي انًرا كمرا وقرر ه ال ربير ب مرن  رردوم  الي نراني ب مررن 

ب المحدث ب وق لر ب  دوم  ال ا: ا نساب حي اب ناي   أى: مفرر   االوتماسي 

سغي: حي اب اوتماسي   المركسي ب وق لر ب: ير  حير اب مغرتم   التط بور ب 

 وق ل ب: حي اب متط ب. 

 فًا أ لئررن   ئب كرراب حي انًررا م ارر سوررل أى حرراه يرر  حيرر اب سغررد يررأالء 

 ب فة من ال فات.

 :ا نساب مدو ق متفرل  لين حي انًا  ال ئلًعا

 حي انًا  كما أني لين ئلًعا.لين  لرن ا نساب في ا ،جع 

 اك من ييل بي ئلل لبك الحي انية.يغاك من أل ي ا نساب   يغ

ا نساب لين حي انًا   ئب ا رترك مرع بعر  الحي انرات فري ال رفات  كمرا 

أب الحي اب وشترك مرع الغيرات فري بعر  ال رفات   لرغغرا ال نعررو الحير اب 

فغق ه: ي  نيات متط ب  ال  فرالحي اب ،يرر الغيرات   ا نسراب ،يرر الحير اب  

ز سرن  الغيات ،ير الجمال   ئب كاب الجميرع وشرترك فري ارفات بع رعا تتمير

 بع . 

 ا نساب مدو ق متفرل: 

 من اا ياء التي ميز هللا بعا ا نساب  كرمي: أني ،در لي ما في السرم ات 
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  ما في اابض وميعًا مغي. 

،در لي كل ما في ال و ل: العالم العو ى   العالم السفوي   الشمن  القمرر 

مسردر لددمرة  الغج ع   اليحاب  اانعاب   الجياه  اا جاب  كل يذا الرر ب 

َََ}َا نساب ... لمغفعة ا نساب: َٱَلَ كو كَٱلَّۡيو ََوَسوخَّ َوۡي  َۖ َٱَلَ ك كَٱلشَّۡلَ ََوٱۡلقََلوَٱَ َآئۡ  َوَسخَّ

وواَرَ َُ وومَها33َََٓوٱلنَّ َاَتكۡ صك  َ َٱ َّ ََ م ۡتَلوو ََوإ نَتَتكوو َواَ 
م كم ََموواََسووأَۡل كلك   َ وو وو َمك ََ...{َوَتاتَىَٰ كوو َم  

َ. [34  33]ئبراييم: 

  ب مسدر لإلنساب   يذا وفيد فا دتين: الر

ئب الطا ررات الر نيرررة كوعررا ميذ لررة لإلنسرراب  وسرررتطيع أب  الفائوو ةَاۡلولوو :

وسد ريا لددمتي: الطا ة الشمسية ... الطا رة الترابيرة ... الما يرة ... المعدنيرة ... 

 الع ا ية ... ال   ية  كوعا مسدر  لإلنساب. 

المسدر لإلنساب  ال وج ز أب وعيرد  ا نسراب  أب يذا الر ب  الفائ ةَالثاميُ:

كما فعو   ع ت  أمم  دوًما  حدوثًا  تعيد   ى مرن الطييعرة يري مسردر  لعرا  

 وي ا الحقا    ا نساب المدد ع أاري  خالًمرا   المتير ع أاري  تابعًرا   السريد 

 أاي  سيدًا  الذى ،مدرت لي يذ  اا ياء أاي  وعيد يذ  اا ياء!

أاري  وردوًرا أب ترر ب لري حقر ق   أب  - عذا المفع ع ا ،جميب -ا نساب 

تر ب لي مرانة   أب تر ب لي كرامة تمرسل  فج وجر ز احرد معمرا وررن  ردب   

 أب وعين يذا ا نساب  أ  وستعيد يذا ا نساب.

 حق ق ا نساب مغذ المرحوة الجغيغية: 

ير  ئنسراب  مغرذ ا ،جع واء ليحترع ا نسراب   ليرررع ا نسراب  مرن حير  

 و لد  ئلل أب وم ت  بل  يل أب و لد لي حق ق تمرى  ي  وغين في بطن أمي. 
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ع ا ،جع االستدء سول الجغين  حترل ااع التري تحمرل يرذا  من أول رلن حر 

الجغين لين لعا أب تت ررو فري وغيغعرا با وعراض  نحر    كمرا وغرالى برذلن 

 كثير من ال ربيين المعاارون  تجميذيم في لوابنا. 

أب وقتررل ابغرري أ  ابغترري مررن  - بحرراه مررن ااحرر اه -لررم ومجررز ا ،ررجع لررألت 

خيررة ئمررجق  كمررا كرراب وفعررل العرررت فرري الجايويررة   خ  ًاررا مررع  ئمررجق  أ 

أال ،راء مرا « ل، رعا حيرة فري التررات»اليغات  فقد كان ا وتدو  ب مرغعم برال أل 

َ}وحرم ب!  َۡ سكئ تَ 8ََََۡوإ ذَاَٱۡلَلۡمتۥك َةَك َاك  تَ  َ ذَۢم  َ َ.[9  8]التر ور: َ{ب أَ  

 من حراع.  لم ومجز ا ،جع لألع أب تجع  وغيغعا  ل  واء 

المرأ  ال امدوة المعر فة التي واءت تطوب مرن الغيري التطعيرر ب  امرة الحرد 

سويعا  بعرد أب ابترير  الفاحشرة   تقر ه ورا ب،ر ه هللا يعرنري  أ رم سوري حرد 

يول من الزنل  فوم ورض الغيي  أب وقريم سويعرا  ارول هللا سويري  ،رومهللا  فأنا حم

ئب كراب لغرا ،رييل سويرن  فورين لغرا أى أنري  «فاذهۡ َح و َتتو  »الحد   اه: 

،ييل سول ما في بطغن  ما رنب يذا الرا ن الحي؟ ئني مدو ق محترع  لم وجرن 

  لم وذنب   ال وحمل  زب ،ير .

اذهۡوووو َفأرضوووتي َح وووو َ»ثرررم ترررذيب  تررررأتي بررري بعررررد الررر الل  فيقررر ه: 

 . (271)«تفطلي 

سرا  بعرد يذا ي  ا ،جع  ورسل ا نساب مغذ ي  وغين في بطن أمي  كما ور

م ترري  حيرر  و وررب ،سرروي  ترفيغرري  ال ررج  سويرري   لفغرري   تغفيررذ  ارراوا   

 لرر  فرري « تشرر وععا»   رراء لو نرري  يررل ت زوررع تركترري   حرررع التمثيررل بجثترري 

                                        

 «.حد الزنا»  بات: «احيحي»زء من حدو  ب ا  مسوم في و (271)
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أال وررذكر المرر تل ئال بديررر  فقررد     أمررر(272)الحرررت  كمررا حرررع كسررر سلمرري

 .(273)أف  ا ئلل ما  د م ا

 بساوة ا نساب من حي  ي  ئنساب: 

ا ،جع ورسل ا نساب من حي  ي  ئنساب  في أى  أبض كاب  فج استيراب 

باا اليم  من أى ل ب كاب  أبي  أ  أ، ل  فالقيمة لإلنساب مرن لاخوري  ليسر  

 بو ب وود    وعي.

وۡ ََتا ََٰ  و  مَورسل ا نساب بأى ل ة وتروم:  َ}َوم  و ك ََوٱۡخ  تََٰ  ِ ََوٱۡۡلَۡر َمَٰ   َٱلسَّوَلَٰ َخۡتو ك

نَ  َ ََ كَۡلس  ََۡلٓ ََٰ ََ ل 
َف  َذََٰ َإ نَّ م  كۡ م يَ { كۡ ََوكَۡلَمَٰ ت ل   .[22: ]الر ع َل  ۡتتََٰ

ورسل ا نساب من أى ييقة كاب  مرن ييقرة اا،غيراء أع مرن ييقرة الفقرراء  

 من ييقة الدااة أع من ييقة العامة. 

يغراك ييقرة  - بل لين في ا ،جع ييقات  كما كاب الغرا  فري أ ببرا  ردوًما

... ئلررخ  ييقررات تمرر ب    لرررل   ييقررة بورراه الردون     ييقررة الفر،ررابالغريجء

                                        

مسوٱَ»: ارول هللا سويري  ،روما  راه:  راه ب،ر ه هللا بضري هللا سغعربم ى سن سا شة  (272)

  «اررحيحي»ب ا  أبرر  لا ل   ابررن ماورري   ابررن حيرراب فرري  «لظوو َالليووََم سووٱ َحيًووا

سويرري فرري كتابرري:    انلررر تعويرر  الشرريخ «اررحي  الجررامع ال رر ير» حسررغي االيرراني فرري 

 (.2235بر م  2/919« )المغتقل»

اَتسۡماَاۡلمما  َفإمُ َا َكفضماَإلو َمواَ»ب ى اليدابى  أحمد من حدو  سا شة:  (273)

اَتووذمٱواَهت ووام َإاَبووالخيٱ َإنَ»   ب ى الغسررا ي مررن حرردو  سا شررة أوً ررا: «اوو  مما

بمرز لري  «مواَهو َفيو   ممماَم َكهََال نَُتأالماَوإنَ  مموماَمو َكهوََالنوارَف سوُۡ َ

لوعجمرة المغرا ى  «فري  القردور»السي يي بالحسن    راه الحرافظ العرا ري: ئ،رغال  ويرد 

(   المررررال بررراام ات: المسررروم ب مرررغعم  فيحررررع ،ررريعم  ئال 9782  9765)الحررردوثاب: 

لم وحة  رسية  كسب أيل اليدع  الفسرقة  اللومرة لوتحرذور مرن اال ترداء بعرم   كجررأل 

 حاالتعم.الر ا   بياب 
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 كما كاب الغا  في فراب    فري العغرد  ردوًما  - مغعا حق ق تلل ثابتة ال تت ير

  ئلل الي ع  لين في ا ،جع  يء من رلن. 

الغررا  ، ا،ررية  مررن حيرر  الررامررة ا نسررانية الرررل ،رر اء  حتررل اخررتجو 

مة ا نسرانية العامرة    رد ب ى اليدرابى سرن ،رعل برن الدون ال وأثر في الررا

غيد   ين ابرن ،رعد:  ت بري وغراز  فقراع   ارول هللا سويري  ،رومأب الغيري حم مرر 

َفقررراه:« ب وعرفررر   أنررري لرررين بمسرررومأأبال ا »فقيرررل لررري: ئنعرررا وغررراز  وعررر لى 

 . بول   لرل نفن في ا ،جع حرمة  مراب.(274)«كليسََمفًساي»

 من يغا بسل ا ،جع كرامة ا نساب حيًا  ميتًا: 

بسل ا نساب حيًا: بحفرظ مالري   حفرظ لمري   حفرظ سرضري  ال وجر ز أب 

 ومعاب في ح رتي  أ  وتروم سغي بس ء في ،ييتي. 

اَتسووووۡماَ»  (275)«اَتووووذمٱواَهت ووووام َإاَبخيووووٱ» بسررررا  ميتًررررا فقرررراه: 

 .(276)«اۡلمما  َفإمُ َكفضتماَإل َماَا مما

                                        

   مسرروم فرري «مررن  رراع لجغرراز  وعرر لى»بررات: « الجغررا ز»ب ا  اليدررابى فرري كتررات:  (274)

 «.  القياع لوجغاز »بات: « الجغا ز»كتات: 

الجررامع »ا   بمررز لرري السرري يي بالحسررن بضرري هللا سغعررب ا  الغسررا ي سررن سا شررة  (275)

اَمو َكهوََال نوَُإنَ  مموم»(   و ل الحافظ العرا ي ئ،غال    تتمتي: 2/200« )ال  ير

.  ومسرتثغل مرن الغعري مرا تمرن «تأالما َوإنَ  ممماَم َكهََالناسَف سوُۡ َمواَهو َفيو 

الحاوة ئلل ركر   كجرحعم في  عالتعم  ب اوتعم  أ  تحذور من بدستعم  فسال ي وتعم  

 (.9765بر م  6/396« )في  القدور»كما أ ض  العجمة المغا ى 

بضري من حدو  سا شة  «احيحي»ب ا  اليدابى في كتات الجغا ز   ابن حياب في  (276)

 (.2195بر م  2/903« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»ا. هللا سغع
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 ق ا نساب في ا ،جع: فرا    ضر بوات: حق 

ورراء ا ،ررجع وحررافظ سوررل حقرر ق ا نسرراب كوعررا  حق  رري المالوررة  المعغ وررة 

الدوغيررة  الدني وررة  العقويررة  الجسررمية   استيررر يررذ  الحقرر ق مررن ال ررر بوات 

الدمن أ  الس  التي واءت الشروعة لومحافلة سويعا   يري: الردون   الرغفن  

  العقل   الغسل   الماه   العرض. 

ا وعررد  ا ،ررجع  اويررات  فرررا     يررذا أ ثرر  ئب مررا وعررد   ال رررت حق  ًرر

 أ كد  فحر  ا نسراب ومرغري أب وتغرازه سغري  أمرا  اويري المفرر ض سويري مرن 

 ببي  فيوزمي أب وراسيي  وق ع سويي  ال وفري فيي. 

ئرا كاب التعوم حقًرا لإلنسراب فري ال ررت  فعر   اورب سورل ا نسراب المسروم  

 و ة سول كل مسوم  مسومة.الذى وعومي ا ،جع أب يوب العوم فر

 ئرا كرراب نقررد المدطررئ أ  المغحرررو حقًررا لإلنسرراب فرري ال رررت  فعرر   اوررد 

سوررل ا نسرراب المسرروم  فعرر  ورردخل فرري فرو ررة اامررر بررالمعر و  الغعرري سررن 

المغرر   الت ااي بالح   كما وردخل فري برات الغ ريحة التري وعوعرا الر،ر ه 

 . الرروم الدون كوي  ا مة المسومين  سامتعم

 ئرا كان  مقا مة اللوم حقًا لإلنساب في ال رت  فعي  اوب سورل ا نسراب 

إنَالنواسَإذاَركواَالظوال َفتو َ أخوذواَلتو َ»المسوم  سول المجتمرع المسروم: 

 .(277)«َبتقابَم َلن      َكوكََكنَ تلُ َهللا

                                        

ب ا  أب  لا ل   الترمذى   اه: حردو  حسرن ارحي    ابرن ماوري   الغسرا ي   ابرن  (277)

حرردو  أبرري برررر ال رردو   مررن «مسررغد »   ب ا  أحمررد أوً ررا فرري «اررحيحي»حيرراب فرري 

 (.1375بر م  2/643« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب». بضي هللا سغي
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ب لجرر ء الم ررطعد الملورر ع مررن بوررد  ئلررل بوررد آخررر وررأمن فيرري حقًررا  ئرا كررا

لإلنساب في ال رت  فع   اورب سورل ا نسراب المسروم ئرا ا،رتطاع ئليري ،رييًج  

َٱلَّووذ  َ َتَووَمفََّا،ررمع  رر ه هللا تعررالل:  َ}إ نَّ ف وويَ َمكنوو كۡ َۖ ۡ َاَووالكماَ   ُ وو ٓ َكَمفكس  َظووال ل 
ئ َ ووَُك
ٓ ُك كَٱۡلَلتََٰ ىَٰ

مكنَّووا َُ َاَووالكماَ  ووتَ س  َوَٰ  َ َٱ َّ ِك كَلَووۡ َتَ كووۡ َكَۡر َاَووالكٓماَ  م  ِ ۡس َۡضووتَف يَ َف وو َٱۡۡلَۡر ووامَمك َُ ف ي واَ  ٱك وواج  َُ ك َفَ 

ََمووۡأوََ ََ ئ وو
ٓ لََٰ كو  وويًٱاَفَأ ََوَسووآَتۡ ََمص  وونَّ كَۖ َُ ُكۡ ََج 97ََىَٰ ََوٱلن  َسووآت  َجووال  ووَ َٱلٱ   ۡس َۡضووتَف يَ َم  َٱۡللك إ اَّ

يتكمَنَ ََاَ َۡسوو َط  ن  ۡلوو ََٰ َوٱۡلم 
 َُ يتَوو َح  ُۡ َوو كوَنََسووۡ يل  كَنَ َۡتفكووَم98ََََوَاَ َ َك ََلَسوو َٱ َّ ََ ئ وو

ٓ لََٰ كو  فَأ

اََيفكمرَ  َلفكمًّ َك ََوَماَنَٱ َّ ۡ م ُك  . [99 - 97: ]الغساء ا{َلۡن

و وب ا ،جع سورل المسروم أب وردافع سرن حقري   ال ورضرل بعر اب نفسري  

ال مرن سجرز  ضرعد   ال وفري فري كرامتري  كرامرة أيوري   ال وسرتوم لولورم ئ

اَ نۡووو َلتلووؤم َكنَ ووذلَ»فررج وروررد هللا نفًسررا ئال  ،ررععا   فرري الحرردو : 

  توٱَِلتوۡلتَبلواَاَ:َرسملَهللا َومي َ ذلَمفس يَاوالَ:َ امفس  َاالما

 .(278)« طي 

بعررذا ابتقررل ا ،ررجع بحقرر ق ا نسرراب  حمررل الفرررل  المجتمررع المحافلررة 

المسرومة سربء الردفاع سرن المست رعفين سويعا   المحاما  سغعا   حمل اامرة 

الم يعة حق  عم   لر  كراب رلرن بر سجب الحررت    رن القتراه  وقر ه تعرالل: 

{َ ن  ۡلوو ََٰ ََوٱۡلم  ََوٱلن  َسووآت  َجووال  ووَ َٱلٱ   ۡس َۡضووتَف يَ َم  َوٱۡللك  َ َٱ َّ  َ   تكوومَنَف وو ََسووۡ ي
َوَموواَلَ كووۡ ََاَتكقََٰ

ۡجنََ وٱلَّذ  َ َ َقكملكمَنََربَّنَآَكَۡخٱ  ََول ي   ََ و َلَّو كم واََوٱۡجتَوََلَّنَواَم  َُ َكَۡهتك َٱلظَّوال     ُ وذ   َٱۡلقَۡٱ َو وۡ ََهَٰ اَاَم 

                                        

أخروي الترمذى  اححي   ابن ماوي  من حدو  حذوفرة    راه الي ر ى: يرذا حردو   (278)

حسن ،روب   في ،غد : سوي بن زود  ي  ضعيد   الحسن مدلن   رد سرغعن  لررن لري 

   بوالرري ثقررات «الرييررر»ن سمررر أخرورري الطيرانرري فرري  ررايد وتقرر ى برري مررن حرردو  ابرر

بتدرروم  «ا حيراء»(  3601برر م  13/179) لوي ر ى بتحقير  اابنرا  ي « رأل السغة»

 (.1/46) العرا ي
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يًٱاَوٱۡجتَََلَّنَاَ َمَص  ََ  . [75: ]الغساء {م  َلَّ كم

 بين الغلروة  التطيي : 

يرذا مررا ورراء برري ا ،رجع   ييقرري المسرروم ب تطييقًررا سمويًرا   لررم ورررن مجرررل 

نلروررة  أ  أحررجع ي با وررة  كجمع بوررة أفجيرر ب فوسررفة مجرررل   أ  أفررراب 

  مدوغة الفابابي!

فرري المسررجد نجررد الرررل ، ا،ررية  فرري الحررم الجميررع ، ا،ررية  أرات ا ،ررجع 

 بشعا ر  كل الف ابق التي تميز الغا  بع عم من بع . 

ارول هللا الرا د ب مرن حرراع المسرومين لرم وفر ر ا برين أحرد  أحرد  فرالغيي 

وك  َهللاَلمَكنَفاَلَُبنََم ل َسوٱاََ...ََ»القاسد :  ضع لعم  سويي  ،وم

 .(279)«لقطتََ  ها

 سمر  اامير ال س اني: 

يذا سمر بن الدطات وس ى بين أمير  ،  ة  حيغما  يئ ااسرابري ثر ت 

 ي  وط و بالرعيرة    رد أ،روم حردوثًا   - ويوة بن ااوعم -رلن اامير ال ساني 

 كراب ال ورزاه بري  ريء  -يري رلرن ااميرر فوما لا  سول يرو بلا ي التفر  ئل

                                        

ا   ن ري كرامًج: أب  روًشرا أيمعرم بضي هللا سغعرمتف  سول احتي من حدو  سا شة  (279)

اررول هللا سويرري  ررأب المرررأ  المدز ميررة الترري ،ررر    فقررال ا: مررن وروررم فيعررا ب،رر ه هللا 

  ارول هللا سويري  ،روم؟ فقال ا:  من وجترئ سويي ئال أ،امة بن زود حب ب،ر ه هللا  ،وم

ثرم  «هللاَكتشوفٱَفو َحو َمو َحو و »: ارول هللا سويري  ،رومفرومي أ،امة  فقاه ب، ه هللا 

إملوواَكهتووََالووذ  َاووۡت  َكمُوو َمووامماَإذاَسووٱأَفوويُ َالشووٱ  َ» رراع  فاختطررب  ثررم  رراه: 

تٱمم  َوإذاَسٱأَفيُ َالضتي َكاوامماَلتيو َال و  َوك و َهللاَلومَكنَفاَلوَُبنوََم لو َ

 (.2603بر م  10/328) لوي  ى « رأل السغة». «سٱاََلقطتََ  ها
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فوطمي سول  وعي  فرذيب الرورل ئلرل الدويفرة سمرر وشررر  - من كير الجايوية

 رلن اامير  فقاه سمر: لطمة بوطمة  أ  وعف   و ف . 

 اه: وا أمير المأمغين: أتس ى بيغي  بيغي  أنرا مورن  ير  ،ر  ة؟! فقراه لري: 

طمن كمرا لطمتري   ئمرا أب ترضريي   راه: ئب ا ،جع  د ، ى بيغرما  ئما أب وو

 ،أحا ه أب أبضيي. 

 لرن الرورل بير  فري نفسري أمرًرا  فرر بويرل   خررج مرن المدوغرة ئلرل برجل 

أخرى مرتدًا   العيار براهلل  آثرر أب ويقرل سورل سغجعيتري   ئب سرال ئلرل الرفرر  

 بي. بضي هللا سغي لم وقيل أب وقتص مغي   لم وياه سمر 

ألرم وررن مرن اا لرل أب وتسرايل سمرر فري يرذ  الق رية  بع  الغا  وقر ه:

 نرسب يذا اامير؟ ال  خساب   دص  ال خساب  ميدأ  ليرذيب ئلرل الجحريم  

 أب لرل ئنسراب أب  -وع ض هللا ا ،جع ،ير  آالفًا  آالفًا   لرن ميدأ المسا ا  

 أسلم من رلن اامير الذى ابتد  كفر. - وطالب بحقي ئرا هموم

 دتم الغا    د  لدتعم أمعاتعم أحراًبا؟متل ا،تعي

 كوغررا وعرررو توررن الق ررة    ررة سمررر مررع سمررر  بررن العرراص  ابغرري الررذى 

ضرت رلن القيطي الم رى ب ير حر    ريرب الرورل  ابغري مرن م رر ئلرل 

  را سمرر   ابغري ئلرل  - كم سانل  كم تعب حتل  ال ئلل يغاك؟! -المدوغة 

 سمر.

اب ابرن  -رول: اضرت ابن ااكررمين  أح ر سمر سمر   ابغي    اه لو

ثرم  - سمر  بن العاص كاب وق ه البن القيطي  ي  و ربي: أنا ابن ااكرمين!

 اه لي: ألبيا سول اوعة سمر   فما ضربن ابغري ئال بسروطاني  فقراه: ورا أميرر 
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المأمغين: ئنما اضرت من ضربغي  ثم التف  سمر ئلرل سمرر    راه لري كومتري 

لعا  وحفلعا التابوخ: متل ا،رتعيدتم الغرا  ورا سمرر     رد التابودية التي تحف

  لدتعم أمعاتعم أحراًبا؟!

أايح  تفتت  بعرا م اثير   ئسجنرات  - التي  العا سول اليدوعة -كومة سمر 

 .(280)حق ق ا نساب الي ع: ئب الغا  و لد ب أحراًبا متسا وين

في  القفراب  باكيًرا العير  الريير  يغا: ما الذى وعل يذا القيطي وجر ت الفيرا

ومورري أ  لابترري حتررل و ررل ئلررل المدوغررة؟ لقررد كرراب يرر   م ايغرر    ا الو مررن 

وم ررب ب  ومعران ب  - فري سعرد الر مراب المسريحيين أمثرالعم -أمثالي في م ر 

 ومحيسررر ب  ومقتوررر ب  ترررراق الررردماء أنعررراًبا  فررري س ررر ب ،مرررمي : س ررر ب 

 الشعداء   لم ورن ورفع أحد بأ،ي. 

 حرك يذا الرول حتل  طع يذ  المسافة الط ووة؟.ما الذى 

ال  يء ئال استقال  أب يذا لورن ودورد  وراء وغ رد الغرا    وقريم سرده هللا 

ب سويي المتاسب  بمعرد الشرقة   بيغعم   ال وقيم ف ابق بين العيال  استقال  يذا ي  

فوررم وعيررأ بالمعانررا    سثرراء السررفر   فررراق اايررل  الرر ين  مررن أوررل أب وأخررذ 

 حقي. 

 يذا ما واء بي ا ،جع   ي  ،ر  في ويين ا نسانية. 

                                        

و لرد وميرع الغرا  أحرراًبا »العالمي لحقر ق ا نسراب:  ( من ا سجب1)واء في المال   (280)

ييرر ا سقررًج  ضرميًرا   سورريعم أب وعامررل بع ررعم  متسرا ون فرري الررامررة  الحقر ق    ررد  م

حقر ق ا نسراب برين تعراليم ا ،رجع  ئسرجب اامرم »نقًج سرن كترات « بعً ا بر أل ا خاء

 .بحمي هللا لوشيخ محمد ال زالي « المتحد 
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 الح اب  ال ربية  حق ق ا نساب: 

تمعغري بحقر ق  - حقيقرة -الح اب  ال ربية الي ع تمعون حق ق ا نساب   يي 

ا نساب في لوابيا  ا نساب يغاك محترع أى احتراع لي حق ق  لي كرامرة  كرل 

عا الد،رت ب   وحرافظ سويري القران ب   تقر ع ئنساب وعرو حق  ي التي وغص سوي

 سول بساوتعا السوطة.

فيمرا سردا   رية التمييرز العغ ررى   -في لاخل بجليم كل الحق ق مرسيرة 

  لرغعم ئرا خرو ا من تون اليجل ال وراس ب احد حقًا.  -  احتقاب المو نين

في يذ  ااببعين ،غة التي م   سول ئسجب حق ق ا نسراب  كرم انتعرر  

حرمررات  كررم ،مررفر  لمرراء؟ كررم انتعيرر  أمرر اه؟ كررم  رررل أنررا  مررن أ يررانعم 

 خ  ًاا فري أ يانغرا نحرن المسرومين؟ مرا أكثرر الرذون أ ر ا   ررل ا   مررل 

  عب براموي من أبضي في فوسطين   رلت  ع ت ئ،جمية من أ يانعا. 

من المسومين مجوين  سشرات المجوين مشرلون فري أنحراء العرالم ...  يغاك

مررن ب بمررا  مررن أبوتروررا  مررن ال رر ماه ... مررن أ طرراب  ررتل وحرمعررا ي ررا  

 مستيد ب هالم ب.

 ال رت  با  يذ  الملالم كوعا:

سورل ليغراب ئلرل « ئ،را يل»ألين يأالء يم الذون وأود ب ،ابات ما وسمل 

توررن الد لرة الم ت ررية مرع أيفرراه الحجراب   مررع أ لئررن الععرد ااخيررر؟  ملرالم 

 اا ياه اايعاب؟

 ألين يأالء  باء كل ملومة؟

نحررن المسررومين أارريح  لما نررا أبخررص الرردماء فرري اابض   أارريح  
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 أبض نا نعيًا لرل يامع. 

 حق  غا أون يي؟ 

 ا نساب في س ر حق ق ا نساب أاي  في كثير من اليجل م يعًا. 

غلمة العف  الد ليرة أب حر الي ثور  العرالم وعيشر ب م رطعدون لقد أسوغ  م

 من حر مات هالمة ال ترسل حق  عم   يذ  م يية كيرى. 

أنرررا  ومحرمررر ب ب يرررر ئبالتعرررم  أنرررا  ،مررروط ا سورررل أنرررا  ال وسرررتطيع ب 

 التدوص مغعم  يذ  يي م يية العالم الذى ود سي حق ق ا نساب. 

ن أنرا  تمرزق أوسراليم السرياي؟ كرم كم في السج ل من أبرواء؟ كم يغاك م

يغرراك مررن أنررا  ومعرران ب مررن ملررالم الفراسغررة الجرردل  فرري س ررر ومحتفررل فيرري 

 بحق ق ا نساب؟ 

 نحررن المسررومين كررم نعرراني  نعرراني مررن وررراء يررذ  الملررالم؟  ال ومرررن أب 

 نغاه حق  غا ئال أب نغتزسعا من براثن ال ح    من أودى أ لئن الم ت يين. 

د أب وغرراه حقرري ئال بالرفرراأل  ئال بالجعررال  فمررا أمخررذ بررالق   ال ال وسررتطيع أحرر

 ومسترل ئال بالق     ال وفل  الحدود ئال بالحدود. 

فرري س ررر حقرر ق ا نسرراب نيررري نحررن المسررومين سوررل لورراب  أ يرراب يغررا 

 يغاك م يعة   سول ئخ   لغا وفتر  ب ال يراء  ووتحف ب السماء  كما كران ا 

 وم ا نشاء. وعوم نغا  دوًما في س

 نيري سول ئخ   لغا يغا  يغاك  وطالي ب بحقعم  ال وجد ب ن يًرا. 

ل  أب ئنسانًا ،ربيًا أاات هفر   يء  أ  اختطد  أ  ،مرق  لقامر  الردنيا 
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 لم تقعد   لررن المجورين مغرا نحرن العررت  المسرومين ومعران ب  ال وررال ووتفر  

 ئليعم أحد. 

 أيذا ي  سالم حق ق ا نساب؟ 

ن حقرر ق ا نسرراب أوعررا الغررا  فري س ررر وأكررل اا  ورراء فيرري ال ررعفاء ... أور

،ابررة وفتررر  القرر ى فيعررا ال ررعيد ... بحررر وأكررل السررمن الرييررر فيرري السررمن 

 ال  ير؟ 

ال مراب ئال لمن وأخذ حقي بيد   فوغق   أنفسرغا   لغعرد العرد    لغحررص سورل 

 وجب أ  تمرسل. أب نر ب نحن المسومين في لوابنا مثًج لوحق ق التي 

 كم في لواب المسومين من حق ق تمع م بأودى المسومين؟! 

ال وج ز أب نعيب سول ال رت أني و يع حق  غا   نحن في لوابنا م ريع  

الحق ق  أكوعا م ايغ ب لغرا  كرل ئنسراب وقر ه: نفسري ... نفسري  وقر ه: لري ... 

.  - و ًما ما -لي   ال وق ه   : سوي 

ي الرابثررة   ال نجررا  لغررا ئال بررالع ل  ئلررل ا ،ررجع  يررذ  يرري ا فررة   يررذ  يرر

التررزاع بررالحق ق   التررزاع بال اويررات  كمررا  رررسعا هللا   كمررا ورراء بعررا محمررد 

 . اول هللا سويي  ،ومب، ه هللا 

ووۡٱمَاََلتَو َٱ} َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَواََواَۡ  وو ووۡٱَلَنَواَذكمكمبَنَوواََوإ ۡسوَٱافَنَاَف ووٓ َكَۡمٱ  ََربَّنَواَٱۡيف  ۡلقَووۡم  

ف ٱ   ََ  . [147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

 الس ا هللا تعالل وستجب لرم. 
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 الدطية الثانية:

 أما بعد فيا أوعا ا خ  : 

 فوغذكر ضعد ا نساب: 

ئرا كغا تحدثغا سن حق ق ا نساب  فيغي ي أوً ا أب نذكر يرذ  ااوراع ضرعد 

ا نساب ... ا نساب الذى ي ل في يرذا الع رر   هرن أنري وسرطر سورل  ريء 

ووآََ}... َُ وَنََلتَۡي رك وو  
ووۡ َاََٰ ُك ووآَكَمَّ َُ َكَۡهتك ََوَظوو َّ َۡ ََّ َّنَوو وواََوٱ َُ فَ ۡخٱك َك َ ِك َٱۡۡلَۡر َإ ذَآَكََخووذَ   ٓ  {َح َّوو َٰ

  ثرررم ترررأتي ااحررردا   باء ااحررردا   لرررتعوم ا نسررراب أنررري مدوررر ق [24 :]وررر نن

يفَ َ}...ضعيد:  ََضت  مَسَٰ ك ت َ َٱۡۡل   . [28: ]الغساء ا{َوخك

ات  تت ذى مما ودرج مرن التررات  ما أن ؟ أن  حفغة من التر أوعا ا نساب

 ت ابى أخيًرا في الترات  ترات  ومشي سول ترات.  ثم

أنرر ؟ لرر  أب السررماء تمسررن أمطابيررا سغررن يررل  أوعررا ا نسرراب المتألرري مررا

تسررتطيع أب تفعررل  رريئًا؟ مررارا تسررتطيع ئرا لررم تغررزه سويررن  طرررات المرراء؟ كرراب 

الغررا   رردوًما وق لرر ب: الغيررل سغرردنا فرري م ررر و غيغررا سررن أمطرراب السررماء  فومررا 

 ررح   اامطرراب فرري أفروقيررا لررم وسررتطع الغررا  أب وفعورر ا  رريئًا  ثررم لمررا زالت 

الغا  وشرر ب الفي راب  الفي راب و ررق  وردمر فري السر لاب  اامطاب أاي 

 ... في باكستاب ... في بغ جل . 

 مارا ت غع أن  أوعا ا نساب؟ 

ثررم انلررر أخيررًرا ئلررل ضررعد ا نسرراب فرري االتحررال السرر فيتي الررذى وموررن 

القدبات العوميرة   ا مرانرات الترغ ل ويرة   ال ر ابوخ  اا مراب ال رغاسية  

 ية  ب،ررم يررذا كورري  مررارا اررغع السرر فيي  أمررا يررز  أبضررية ...  السررفن الف ررا
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زلزلة ا،تمرت ثر اني معرد لات؟! فر را بعرا تجعرل سرالي المردب ،رافوعا! ثمراب 

  أببع ب  روة لمرت سول من فيعا!

أون العوم؟ أون ال  ابوخ؟ أون اا ماب؟ أون ،فن الف اء؟ أورن المدز نرات 

 الغ  وة؟ أون ... أون؟

 ماع يذا كوي. ا نساب ضعيد أ

استيررر أوعررا ا نسرراب   اركررر بعررذا أب يغرراك زلررز  أكيررر مررن يررذ  الزلزلررة: 

وي َ } ََكوۡ ٌتََلظ   ُ لَوََُٱلسَّواَل َُ ۡل ََ َ َإ نَّ وۡ م َربَّ ك َٱتَّقكوماَ  َُاَٱلنَّواسك ٓأَ َ ََٰ َ1ََََ و َكَمك واَتَوۡذَه َُ  َوۡمَ َتََٱۡومَ

ََحۡلو َََذَا   و َمك ََوتََضوٱك َۡ آَكَۡرَضوتَ ََللَّ  ُ تَ ۡٱض  ََوَمواَهكو َمك َٱىَٰ واََوتَوَٱىَٱلنَّواَسَسكوَ َٰ َُ ََحۡلتَ  َ

َك    َ   َ ََلذَاَبَٱ َّ َّ   
ََولََٰ َٱىَٰ  .[2  1: ]الحم {ب سكَ َٰ

 الوعم نيعغا من ،ررتغا   أوقلغا من ،فوتغا   تب سويغا ت بة ن  ًحا. 

 الوعم أسغ ا سول  ع ات أنفسغا   أاو  فسال  و بغا. 

 الوعم ابع أ يانغا  لوابنا. 

 الوعم بل نا ئلل ا ،جع بل ا وميًج. 

 الوعم ئنا نسألن العف   العافية في لوغغا  لنيانا   أيويغا  أم الغا. 

الوعم ا،رتر س باتغرا   آمرن ب ساتغرا   احفلغرا مرن برين أوردوغا  مرن خوفغرا  

  سن أومانغا  سن  ما وغا  من ف  غا   نع ر بعلمتن أب ن تاه من تحتغا. 

مغا خيرًرا مرن أمسرغا   اوعرل ،ردنا خيرًرا مرن و مغرا   أحسرن الوعم اوعل و 

 سا يتغا في اام ب كوعا   أورنا من خزى الدنيا  سذات ا خر . 

الوعم ان ر ئخ انغا المجعدون في ،ييون في فوسطين   في أف انستاب   فري 
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 أبوتروا   في الفويين   في كل مراب من أبض ا ،جع.

الوعررم أوررد ئخ انغررا الم ررطعدون  الممتحغررين  الوعررم أفرررن بق تررن أ،ررريم  

  أوير برحمتن كسريم   ت ه بعغاوتن أمريم. 

الوعم سوين بأسدا ن أسداء ا ،جع  الوعم بل سغرا كيرديم   فرل حرديم   أله 

ل لتعم   أريب سن أبضن ،وطانعم   ال تدع لعم ،ييًج سول أحد مرن سيرالك 

 المأمغين.

...{ََ وۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَوۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و َربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَاََوإ ۡسَٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ 

ف ٱ   ََ  . [147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

َرو}سيال هللا:  واَٱلَّوذ  َ ََتاَمنكوماَ  َُ ٓأَ َ ََٰ َ ئ َ  َ كۥَ كَصتَمَنََلتَ َٱلنَّۡ و   م
ٓ َََوَمتََٰ َٱ َّ َإ نَّ َلتَۡيو   تَماَ 

تَۡست يًلا ماَ   . [56: ]ااحزات {َوَست  لك

* * * 
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 معركة الحجات في فرنسا - 14

 الدطية اا لل:

 أما بعد أوعا ا خ   المسوم ب: 

في اا،ي ع الماضي ،افرت ئلل فرنسا ... ئلل بابون  اح رر  أ رابك 

ا ،رررجميين فررري حررر اب برررين المسرررومين  الفرنسررريين  أ  برررين مجم سرررة مرررن 

  .(281) مجم سة من المستشر ين معلمعم من الفرنسيين

 الح اب فرو ة ئ،جمية: 

 نحن نرحب بالح اب ... بالح اب مع المدالفين  أوًا كاب يأالء المدرالف ب  

 خ  ًاا أيل الرتات مرغعم  فرغحن تجمعغرا مععرم سرد  ب ابرل: أنعرم وأمغر ب 

ت السررماء   وأمغرر ب بررا خر   برراهلل فرري الجموررة   وأمغرر ب بررالغي ات  ب،رراال

 وأمغرر ب ب ورر ت سيررال  هللا   وأمغرر ب بررالقيم الر حيررة   ااخج يررة  فعغرراك 

   ا،م مشتركة تجمع بيغغا  بيغعم.

 نحن المسومين مطالي ب بأب نردس  ئلرل لوغغرا   أب نحرا ب ا خررون برالتي 

َب حلَۡ}: تعالل يي أحسن كما  اه هللا  ََ ََرب  و  َ ََسۡ ي َٱۡ عكَإ لَ َٰ َۖ ُ َٱۡلَ َسونَ  ُ َظو ََوٱۡلَلۡمل   ُ ۡ َلو   

وووَ َكَۡحَسووو َك ُك َب وووحلَّ   َه  ۡل ووو     فرررالح اب مرررع ا خرررر فرو رررة [125: ]الغحرررل ...{ََوَجَٰ

 ئ،جمية  لسا ئليعا القرآب الرروم.

                                        

ع   كاب لمشرابكة الشريخ القرضرا ى فري يرذا الحر اب أثرر 1994في أكت بر كاب رلن  (281)

أب وقغرع الحاضررون بمفراييم ا ،رجع الرا يرة فري  -بحمرد هللا  -ئوجابي بابز  فقد ا،تطاع 

 العدود من الج انب.
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 ح اب بالتي يي أحسن: 

 القرررآب يغررا وطالررب أب وررر ب الجررداه  الحرر اب بأحسررن اا،رراليب   أبق 

كانرر  يغرراك  ،رريوتاب أ  يروقترراب لوحرر اب  ئحرردايما  ال ،ررا ل  ألطفعررا  فرر را

حسررغة  ااخرررى أحسررن مغعررا  فررغحن المسررومين مررأم ب ب أب نتيررع الترري يرري 

 أحسن.

َ}في الم سلة اكتفل القرآب برأب ترر ب م سلرة حسرغة:  ََ ََرب  و  َ ََسوۡ ي ٱۡ عكَإ لَو َٰ

 َُ َٱۡلَ َسونَ  ُ َظ ََوٱۡلَلۡمل   ُ ۡ َل حر اب لرم ورترد ئال برالتي  لرغي في الجرداه  ال  ...{َب حۡل  

وَ َكَۡحَسو َكَ}...يي أحسن:  ُك َب حلَّ   َه  ۡل   لمرارا؟ اب الم سلرة ترر ب مرع ...{ََوَجَٰ  

المرر افقين   الحرر اب  الجررداه وررر ب مررع المدررالفين   ورفرري الم افرر  أب تعلرري 

م سلة حسغة   لرن المدالد ال برد أب تسرون ئليري أحسرن السريل  حترل ت رل 

لررل سقورري   تحررا ه ئ غاسرري  ا،ررتمالتي ئلررل اررفن   ئلررل ئلررل  ويرري   ترردخل ئ

 اراين المستقيم. 

 نمارج  رآنية من أ،اليب الح اب: 

سورل لسراب الغيري  - في ح اب المشركين - من يغا نجد القرآب الرروم وق ه 

َهكو ًََ}...: اول هللا سويي  ،وم ََ ىََوإ مَّآَكَۡوَإ  َّامكۡ َلَتَتَ َٰ
{كَۡوَف و ََضوتََٰ   [24: ]،ريأ ََمۡ وي  

أحد الفروقين ال بد أب ور ب سورل يردى  ا خرر فري ضرجه ميرين   ير  متأكرد 

 مستيقن أني سول العدى  أنعم سورل ال رجه   لرغري حرين وجراله ا خررون ال 

...ََوإ مَّوآَكَۡوَ}وق ه لعم ميا ر : أنتم سول ال جه  ئنمرا ودراييعم بعرذ  ال ري ة: 

َهك ًَ ََ كَۡوَف َىَإ  َّامكۡ َلَتَتَ َٰ
{ ََضتََٰ  .ََمۡ ي  

َتكۡسوو}اكوو وقرر ه فرري يررذا السررياق:  ووآَكَۡجَٱۡمنَوواََوَاَمكۡسووَ ََاَّ وواَتَۡتَلتكوومنَََ تكمَنََللَّ  {َكََللَّ
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  كاب مقت ل المقابوة في السياق أب وق ه:  ل ال تمسأل ب سما أورمغرا [25: ]،ريأ

وروررد أب  ال نمسرأه سمررا تجرمرر ب   لرررن القرررآب لررم وشررأ أب و ررفعم بررا وراع  

و ل ئلل  و بعم فوم وغسب ئليعم ا ورراع   راه سرن المسرومين: ال تمسرأل ب سمرا 

وواََ َوَاَمكۡسوو}أورمغررا   لرغرري لررم وقررل:  ال نمسررأه سمررا تجرمرر ب   ئنمررا  رراه:  َكََللَّ

 . {تَۡتَلتكمنََ

 ح اب أيل الرتات: 

لكٓماَ }القرآب وأمر بح اب أيل الرتات بالتي يي أحسن:  و   ََوَاَتكَ َٰ َ َإ اَّ و َََٱۡل   ََٰ كَۡهو

َلَإ لَو  ُ َلَإ لَۡينَواََوككمو  ُ ٓ َككمو َتاَمنَّواَب حلَّوذ  ََواكملكٓماَ  َۖ ۡ ُك ۡن م  ماَ  َٱلَّذ  َ ََظتَلك َإ اَّ ۡي كۡ َب حلَّ   َه َ َكَۡحَس ك

و َ  ح  ُك كۡ ََوَٰ ُكنَاََوإ لََٰ
ۡسوت لكمَن{َوإ لََٰ َلَو كۥَمك   أى اركرر ا سغرد الجرداه [46: ]العغرير ت ََومَۡ و ك

بررالتي يرري أحسررن نقرراي االتفرراق ... الم اضررع الترري تتفقرر ب فيعررا بع رررم مررع 

بعرر    ال تررذكر ا نقرراي التيرراون  التمرراوز  االخررتجو  ليقترررت بع رررم مررن 

ُك كو َۡ}بع :  نَواََوإ لََٰ ُك
َلَإ لَوۡي كۡ ََوإ لََٰ  ُ َلَإ لَۡينَاََوككمو  ُ ٓ َككم َتاَمنَّاَب حلَّذ  و َ َواكملكٓماَ  ح  َلَو كۥَََوَٰ ََومَۡ و ك

ۡست لكمَن{  . [46: ]العغري ت مك

سورررل يرررذا اا،رررا  بحيررر  برررالح اب مرررع ،يرررر المسرررومين   مرررع يرررأالء 

 الغ ابى  المستشر ين. 

 فرري كتيرري لسرر تم ئلررل الحرر اب مررع كررل المدررالفين: المدررالفين فرري الرردون  

مغفتحرر ب   المدرالفين فري الفررر   المدرالفين فري السيا،رة  لسرغا مم وقرين  نحرن

 سول ،يرنا   لين سغدنا ما ندافي أ  نداو سويي أحدًا.

ريي  ئلل بابون   بدأنا الح اب   لرن كاب يغاك م ضر ع حري   ،راخن  

فرض نفسي سورل ،راحة الحر اب   أخرذ مغ را معلرم ال  ر    ال برد  أب أ رركرم 
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 في يذا اامر.

 الحجات سول بأ  م ض سات الح اب: 

حجررات « ... الحجررات»السرراخن يرر  م ضرر ع كرراب يررذا الم ضرر ع الحرراب 

الطاليرات فري مرداب  فرنسرا  يرذا الم ضر ع الرذى تتحرد  سغري فرنسرا كوعررا  

  وتابعي ا سجع: مر ية  مسم سة  مقر ء . 

يرررأالء التوميرررذات ... الطاليرررات الج ررري وررررلب أب ووترررزمن بتعررراليم لورررغعن  

 .(282) أحراع  رسعن   فرض ببعن  في ،طاء الرأ 

 فر ض في محرم القرآب: الحجات م

فري  تعرالل ومرال بالحجات: الدماب ... ت طية الررأ    يرذا أمرر فرضري هللا 

َ}«: الغرر ب»فرري ،رر ب   سررز  وررلمحرررم القرررآب  حيرر  وقرر ه   َ وو نََٰ ۡؤم  َواكووََل  ۡتلك

ََمووا َإ اَّ ُك َّ َ  نَوو َ وو   َ َ ۡۡ ََوَاَ ك ُك َّ وَج ََو َۡ فَۡظووَ َفكووٱك ه  َّ ووٱ  ووۡ َكَۡبَصَٰ وواَََۖ َۡوضكۡضووَ َم  َُ ۡن ووَٱَم  َُ َظ

 مررا هعررر مغعررا سوررل مررا بأى ابررن سيررا   ،يررر  مررن ال ررحابة  التررابعين: »

َ«ال ورري  الرفرراب  أ  الرحررل  الدرراتم  فمررا سرردا رلررن وغي ررل أب ومسررتر  وم طررل

ََّ  ُ يكمب  َجك ََلتَ َٰ ه  َّ ٱ  لك ۡبَ َب خك  . [31: ]الغ ب ...{ََوۡليَۡضٱ 

 طرل بدمابيرا سورل وييعرا  الدماب ي  ،طاء الرأ   فج برد لومسرومة أب ت

أى سول فتحرة ال ردب ...  فتحرة الجيرب ... القمريص  فقرد كراب نسراء الجايويرة 

 ويدون يذا الغحر  يذا ال دب لتلعر فيي القج د  الزوغة  ،ير رلن. 

ََ}...فجاء ا ،جع وأمر ب ررت الدمراب سورل الجير ت:  ه  َّ وٱ  لك ۡبَ َب خك َوۡليَۡضوٱ 

                                        

أاريح  تسرتعمل ا ب يرذا اال،رتعماه   ئب كراب ا،رتعمالعا الو ر ى « الحجات»كومة  (282)

 ،ير رلن.
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ََواََ
ََّۖ  ُ يكوومب  َجك ُ  َََّلتَو َٰ َبكتكووملَ   َكَۡوََتابَووآت  َّ  ُ َكَۡوََتابَوآئ  َّ  ُ َل ۡكتكووملَ   َإ اَّ ُك َّ َ  نَوو َ و   َ َ ۡۡ  ...{ََ ك

َل يكۡتتََ ََمواَ كۡخف ويَ َ}  ئلخ   رلن في الزوغة اليايغة  [31: ]الغ ب َّ  ُ ت  ۡبَ َب أَۡرجك َوَاَ َۡضٱ 

يتًَ َجل   َ إ لَ َٱ َّ ََوتكمبكٓماَ 
ُ  َّم َ  نَ   ومنََم  َ نكومَنَلَتَتَّ كوۡ َتكۡفت  ك ۡؤم    وراء [31: ]الغر ب {اَكَ َ ََٱۡللك

 «.  الغ ب»يذا في ، ب  

َ}«: ااحررزات» ورراء فرري ،رر ب   ََوم َسووآت  ََ ََوبَنَات وو ََ وو ج  َوَٰ َۡ َ وواَٱلنَّۡ ووَ َاكووََۡل   َُ ٓأَ َ ََٰ 

َ ٓ َكَۡ مَوو َٰ ََ وو ل 
َذََٰ
ُ  َّم ۡ يووۡ 

وو ََجتََٰ َم  َّ  ُ ن يَ َ كووۡ م يَ ََلتَووۡي ووۡؤم  َكٱۡللك ََوَموواَنَٱ َّ كَنَ كۡتووَٱۡفَ َفَووَلَ كووۡؤذَۡ َ  

ووا{َيفكوومرَ  يل  ح    لتعرررو المسررومة الجررال  مررن الوعرر ت العابثررة  [56: ]ااحررزات اَرَّ

لتعرو المسومة العفيفرة المح رغة مرن تورن التري تحرا ه ئ،رراء الروراه  لفر  

 اانلاب  االنتيا  ئليعا.

 سجب أب توتزع أ لئرم الطاليرات في كتابي لومأمغات  فج تعالل يذا أمر هللا 

المسررومات المأمغررات فرري فرنسررا بعررذا اامررر   أب وررذيين ئلررل المررداب  بعررذا 

 الدماب أ  بعذا الحجات. 

 م  د المتع يين من مدورى المداب  في فرنسا: 

ن  وغ ب يأالء من مدورى مداب  اليغات المتع ريين   - لأل،د - لرن  وم

ل ا مغع يأالء الطاليرات المسرومات   أبال ا أب   ام   يامتعم  لم تقعد   حا 

وفرضرر ا سورريعن أب وتدوررين سررن الحجررات   لمررارا؟  ررال ا: اب الحجررات بمررز 

لوغي   نحن ال نسم  برالرم ز الدوغيرة   ال نرورد يرذ  الرمر ز الدوغيرة المعيرر  

 سن  د يات لوغية مدتوفة!!

 يل الحجات بمز لوغي كال ويب؟

 و  لعم: يذا لين ب رحي   الحجرات لرين بمرًزا لوغيًرا  الرمرز مرا لرين لري 
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 هيفررة ئال أنرري  ررعاب  ئسررجب مثررل: ال ررويب سوررل ارردب الغ ررراني   نجمررة 

لا ل السدا،ية سول ادب اليع لى   الطا يرة المعر فيرة سورل بأ  اليعر لى  

 يذ  يي الرم ز الدوغية اني ال  هيفة لعا ئال ا سجب.

الحجات لي  هيفة   ير   هيفرة السرتر  الحشرمة   يرذا أمرر مرن  لرن يذا 

هللا لومسومة  فريد تفرض ب سول المسومة أب تتدورل سرن فررض مرن فرر ض 

لوغعا؟ أون الحروة الشد ية؟  أون حروة التدون التي ت فريا ل،اتيركم   التري 

 وحميعا ميثاق حق ق ا نساب   تحميعا م اثي  اامم المتحد ؟؟!

الث ب  التي نالت بالحروة كمرا تزسمر ب   تق لر ب سرن فرنسرا: أع  أنتم بجل

الحروات! أون يي الحروة ئرا لم ورن لومسومة الح  فري حروتعرا الشد رية: أب 

توين ما تشاء؟  حروتعا الدوغية: أب توين ما وطويري مغعرا لوغعرا؟! كمرا أب يغراك 

مثررل يررذ  مررن الغسرراء  مررن اليغررات مررن وويسررن الق ررير  الميغرري  الميرررر   

 اا ياء   ال تعترض ب سويعن   لمارا تعترض ب سول الفتا  المسومة؟! 

أوررن حروررة الترردون ئرا لررم تمرراب  المسررومة حقعررا؟!  يرر   اوررب سويعررا فرري 

 لوغعا   لين مرل ح  لعا.

 التسام  ا ،جمي بوغ القمة:

 ال ترتق ب ئلل المست ى الذى ابتقل ئليي ا ،جع؟

 وغ الذب   في التسام  مع المدالفين.ا ،جع بوغ ال اوة   ب

يغرراك لبوررة لنيررا فرري التسررام : أب تتسررام  مررع ا نسرراب المدررالد لررن فيمررا 

و ويي لوغي سويي  ال تفرض سويي أمًرا وحرمي لوغي   ال توزمي برأمر وتدورل بري 

 سن  اوب من  اويات لوغي  يذ  يي الدبوة اا لل في التسام .
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يرري: أب تتسررام  مررع مدالفررن فيمررا يرر   لرررن يغرراك لبوررة أب ررل  أسوررل   

 مياأل لي في لوغي   لين  اويًا   لين فرًضا. 

 يررذا مررا اررغعي المسرروم ب فرري أمرر ب مياحررة أ  وعتقررد أيررل الرتررات مررن 

الغ ابى أنعا مياحرة فري لورغعم  مرع أب ا ،رجع وحرمعرا أ رد التحرروم   رلرن 

يرل الرترات أب مثل أكل الدغزور   رت الدمر  فقرد أوراز المسروم ب وميعًرا ا

وررأكو ا الدغزوررر   أورراز ومعرر بيم أب وشرررب ا الدمررر  مررا لامرر ا ال ور ورر ب 

يذ  اا ياء بين المسومين   الرومة المأث ب  سرن ال رحابة فري رلرن: اتركر يم 

  ما ودوغ ب.

فوم و وب الدون سول المسيحي أب وأكرل  -  يء مياأل ال و ويي الدون سويعم

 يرر  محرررع فرري  - (283)لرررن أبرراأل لرري رلررنالدغزوررر  ال أب وشرررت الدمررر  

ال ن ري  سوريعم فري أمرر : ا ،جع   مع يذا تسام  المسروم ب فري يرذا   رال ا

أباحي لعم لوغعم. فريد ترود ب أنتم من المسومين أب وتدو ا سن فرض ببراني  

   اوب  رسي   حرم لوغي من أحراع ا ،جع؟! أون التسام  الذى تدس ب؟!

 ا ،جمية؟ أون أنتم من الح اب 

لمارا ال تقود ب الح راب  ا ،رجمية؟ تورن الح راب  التري  ،رع  االوراب  

  ،ع  الثقافات    ابك  فيعا سغاار  تل  مرغعم وعر ل   مرغعم ن رابى  

 مغعم ،رواب   مغعم سر ق  ألواب مدتوفة   لم تفررض سورل ،يرر المسرومين 

 سويعم لوغعم. ال وفرض  ال سول ،ير المسومات ما

                                        

ئب بع  الغ ابى وغازع في ئباحة  رت الدمر في لورغعم   لعرم فري رلرن  وعرة بل  (283)

 نلر ودلو ب سول احتعا.
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ير المسرومات وعشرن فري المجتمرع ا ،رجمي حا،ررات الرر     لرم كاب ،

وفرررض سورريعن ا ،رررجع أب و طررين ب  ،رررعن لمررارا ال تفعوررر ب مثومررا فعوررر  

الح اب  ا ،جمية؟ لمارا ال تقيو ب التغ ع  التعدل   التغ ع ئثرراء لوح راب   

  يذا أمر مطو ت؟

 كيد توزم ب المسومة ب د ما ألزمعا هللا تعالل بي؟!

 أون الحروة؟

 أون الحق ق؟

 أون الحرمات؟

 أون كرامة اافرال؟

 : بجل المسومين التي تمغع الحجات

يذا ما  وغا  لوق ع   حا ل ا أب وتمو  ا مرن يرذا اامرر    راه بع رعم فيمرا 

ئب الحجات لين  اويًا لوغيًا   لين فرًضرا  ررسيًا  بردليل أب يغراك برجلًا :  اه

 «.  ت نن» « تركيا»   لذلن بب ا مثًج ئ،جمية تمغع الحجات!  ضر

فقور  لعررم: ئب يرذ  ليسرر  برجلًا ئ،ررجمية  يرذ  بررجل سومانيرة  العومانيررة يرري 

الحاكمررة فيعررا   المسرروم ب لررم وسرروم ا فرري تركيررا ئال بعررد أب ضررح ا بررا الو 

 مئررات ا الو   ررا م ا يررذ  العومانيررة الترري فرضرر  سوررل المجتمررع  سومانيررة 

التعورريم   سومانيررة الثقافررة   سومانيررة ا سررجع   سومانيررة التشررروع   سومانيررة 

 التقاليد  كوعا فرض  بالحدود  الغاب. 

فرضري أترات بك  حزبري فرًضرا   أاري  مفر ًضرا سورل  «خورع الحجرات»
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المسومة لعق ل من السغين تح  نير العومانية المتجير : أال تتحجرب   لررن يرذا 

 لين من ا ،جع في  يء.

لزنرل  تحررع تعردل الز ورات   تعتيرر الحجرات ورومرة  ال  ت نن  تيري  ا

تجيررز لومسررومة لخرر ه المدب،ررة أ  الجامعررة أ  ترر لي أى  هيفررة حر ميررة  بررل 

تمغررع المحجيررة مررن العررجج فرري أى مستشررفل حررر مي  حتررل الحامررل ال ترردخل 

 مستشفل ال الل  ئال بعد أب تجير سول خوع الحجات!

أمرر هللا   تحرال هللا  ب،ر لي  وعراًبا  يذ  اليجل التي تمغرع الحجرات تدرالد

نعرراًبا  سيانًررا بيانًررا  اررراحة ال  ررن فرري رلررن   لررم وعرررو يررذا  يررل س ررر 

 العومانية في زمغغا.

 اليجل ا ،جمية أن اع:

يغاك بجل توزع الطالية المسومة الحجات   رلن مثل السرع لوة   مثرل  طرر 

 في مداب،عا   مثل الس لاب   مثل ئوراب.

برررجل تررردع يرررذا اامرررر حرورررة  د رررية  مرررن أبلات أب تتحجرررب  يغررراك 

فوتتحجب كما في م ر   سغدما أبال  زور التعويم في م ر أب و ردب  رراًبا 

فيرري مسررا  بعررذ  الحروررة  يرراج الغررا   ثررابت الرردنيا    امرر   لررم تقعررد  حتررل 

اضطر ال زور أب وتغازه سن  راب   وقر ه: ال تمغرع محجيرة مرن الردخ ه ئلرل 

 يذا ي  معغل العومانية.مدب،ة   

 يررذا مررا  وغررا  لعررم: ئب العومانيررة يرري الترري ترردع الغررا  أحررراًبا فرري مسررا ل 

 الدون. 

 الغ ع الثال  من اليجل ا ،رجمية ير  الرذى وحرابت الحجرات   أنرا أ ر ه: 
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 بجل ئ،جمية  أى أب  ع بعا ئ،جمية   ئب لم ترن أنلمتعا ئ،جمية.

جرات  تعتيرر  ورومرة   ال تسرم  لوطاليرة فري يذ  اليجل يي التي تمغرع الح

المدب،ررة أ  فرري الجامعررة أ  فرري أى  هيفررة مررن  هررا د الحر مررة أب ترترردى 

 الحجات  توين الدماب!

وسررم  لومتيروررة أب توررين مررا تشرراء  وسررم  لورا،رريات العابوررات المررا جت 

الممرريجت أب ورردخون المررداب   الجامعررات   أب ورر هفن فرري ،ررا ر  هررا د 

 ال المسومة الموتزمة بالحجات!الد لة  ئ

بل و وي ب سول المرأ  ئرا أبالت أب تدخل مستشفل لوعجج أ  لور الل   أب 

 تدوع الحجات  يل أب تعمل العموية الجراحية أ  نح  رلن!

 ااال في العومانية الحيال مع الدون: 

 يذا سجب  فااال في العومانيرة أنعرا تقرد م  فًرا محاوردًا مرن الردون. يرذ  

يي العومانية الوييرالية كما وسرم نعا  ال تأورد الردون  ال ترف ري  ال ت اليري  ال 

تعالورري  ترردع الغررا  أحررراًبا  يرري ال ترردب  لعررم الرردون  ال تعومعررم الرردون   ال 

 ويد  ال م  د الرف . تقد من الدون م  فًا ئوجابيًا  ال م  د التأ

 العومانية المعالوة لودون: 

يغاك سومانية أخرى: العومانية المابكسرية الشري سية  يري التري تقرد م  فًرا 

م الًا مرن الردون  مغا ً را لوردون  معالوًرا لوردون  اب الردون فري نلريرا أفير ب 

 الشع ت  مددب الجمايير   ااال أنعا ضد الدون. 

انيرة الوييراليرة لمرارا تعرال ب الردون  تعرال ب أحرامري  لرن أنتم ورا لسرا  العم

الموزمة في الشأ ب الشد رية؟! لسر ا الغرا  أحرراًبا فري حيراتعم الشد رية  
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  ال تتدخو ا فيعا ب،م أن فعم. 

يررذ  المسررومة الترري اختررابت الحجررات ي ًسررا  ب بالتعررا  لمررارا تمقسررر  سررًرا  

من العومانية التري نعرفعرا سرغرم  تمقعر  عًرا  سول أب تدوع حجابعا؟! لين يذا 

 وا آه فرنسا. 

 يل الحجات أمر ودود سول الحيا  ا ،جمية؟

 ررال ا أوً ررا: يررذا الحجررات أمررر ودوررد سوررل المسررومات  ورراء برري ااارروي ب 

المسروم ب!  خرجه السرغ ات  سشررت السرغ ات الماضرية  لرم وررن يغراك يررذا 

متيرورة البسرة المجبرن الحجات   كان  المسومة ك يريا مرن الغسراء  تدررج 

 ا فرنجية  مجبن الح اب  الحدوثة  ال تميز مسومة من ،ير المسومة. 

 و  لعم: يذا احي    لرن يذا كاب بتأثير اال،رتعماب ال ربري سورل الحيرا  

 ا ،جمية.

هورر  المسررومة ثجثررة سشررر  رنًررا  لررم وعرررو خررجه يررذ  القررر ب أب مسررومة 

 لم وحد  ي اه التابوخ. احد  خوع  ،طاء بأ،عا  يذا ما 

بل كان  المرأ  المسومة ل  حد  مغعا حركة اضطرابوة ،رقل بعرا حجابعرا 

 أ  ياب مغعا  تعتير نفسعا كأنعا سابوة   تحا ه أب ت طي بأ،عا بأى  يء. 

يذا ما كراب سويري المسرومات خرجه القرر ب  حترل لخرل اال،رتعماب ال ربري 

مية   و يررر معررالم اامررة  معررالم بررجل المسررومين   برردأ و يررر الشد ررية ا ،ررج

ي وتعررا   وفرررض ،ررو كي بمررأثرات  ررتل  فيرردأ تقويررد الد اوررات  ااوانررب  

الطيقة العويا من الق ع بدأب وقوردب نسراء الد اورات  ثرم الطيقرة التري بعردين ثرم 

 التي بعدين  حتل أاي  يذا في     من اا  ات أمًرا  ا عًا.
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تيغات من يرذا القررب  ومرر ا نسراب فري كغا في     من اا  ات ... في الس

الع اام الريرى في اليجل العربيرة  ا ،رجمية  فرج وررال وجرد امررأ  محجيرة  

تجرررديا سجررر ًزا أكرررل الررردير سويعرررا   ررررت   مرررع يرررذا تورررين مرررا وسرررمل: 

أ  يرررررذ  اا رررررياء  يرررررذا بترررررأثير « المررررررر »أ  « الميغررررري»أ  « الجيررررر نيز»

   ال ربية المالوة ا باحية. اال،تعماب   بتأثير ،وطاب الح اب

 س ل  المسومات ئلل الحجات حركة نسا ية تحربوة:

ا ب بعد ال ح   ا ،جمية المعاار   بعرد أب امترد يرذا اليعر  ا ،رجمي 

 ر ًا  ،ربًا    مااًل  وغ بًا  بعرد أب اكتشرد المسروم ب  اكتشرف  المسرومات 

عر ل ئلرل ب رديا   ترورع ر اتعم  ر اتعن    سرفر ا مرن يرم  بردأت المسرومة ت

ئلررل ببعررا   توتررزع الحجررات ي اسيررة  يرري حركررة نسررا ية ئ،ررجمية ي سيررة 

اختيابوة ئورالوة تحربوة  فرثيًرا مرا التزمر  الفتيرات يرذا اامرر برر،م آبرا عن 

  بر،م أز اوعن. 

أول يي حركة تحربوة  ا،ترلت المسومة  د يتعا الحقيقيرة   ا،رتعالت 

 ل التقويد ااسمل لوح اب  ال ربية   المرأ  ال ربية.الثقة بغفسعا   تمرلت سو

كان  المسومة  يل رلن تقود المرأ  ال ربية   تمشري  باءيرا   تتيرع ،رغغعا  

ح  َلومَ»: اول هللا سويي  ،وم يًرا بشير   رباًسا بذباع  كما ركر لغا الغيي 

َتۡت لمه   َ وغي ري أب « مم ل »أى أاي  وحر ال ب  (284)« ختماَج ٱَض

                                        

ل  وۡت َسون َمو َاوۡت  َكوًۡٱاَبشوۡٱَوذراًلواَبوذراع َح و َلومَ ختوماَ» ن ي كرامًج:  (284)

َتۡت لمه   َ متفر  سويري  «فل ي!»َ   وغا وا ب، ه هللا: اليع ل  الغ ابى؟  اه:«ج ٱَض

(   ب ى 4196بررر م  14/392) لوي ر ى « رررأل السرغة»،رعيد الدردبى مرن حردو  أبرري 

ل ٱمۡ َسن َم َمانَاۡت  َكًۡٱاَبشۡٱَوذراًلواَبوذراعَح و َلومَ»الحاكم سن ابن سيا : 
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 ا،معا: م ل  وحر ال ب!« م ل »ورعا الجميع   تلعر وس

 لررن المسرومين خرور ا مرن حجرر ال ررب  خرور ا مرن    عرة التقويرد ئلررل 

 باحة الحروة  تحرب ا من االتياع   بدأت المسومة تع ل ئلل لوغعا.

 لس ى أب مفررون مسومين أنرر ا الحجات: 

 سومرا عم مرن وقر ه:    اه يأالء فيما  ال ا: ئب يغاك من مفررى المسرومين

 ئب الحجات لين من ا ،جع!!

 و  لعم: من يأالء الذون وزسم ب أنعرم مفررر ب؟ يغراك  ر ع لخرجء سورل 

العالم ا ،جمي  سول الفرر ا ،رجمي  وررال تومريععم   وررال ئسطرا يم ألقابًرا 

 العالم ا ،جمي   ي  ال وفقي من ا ،رجع  ريئًا  مرا - ودود : المفرر ا ،جمي

لب  القرررآب   ال لب  السررغة   ال لب  ااارر ه   ال لب  العربيررة   ال 

،رراص فرري بطرر ب الرتررب ا ،ررجمية   مررع يررذا ورردسل لرري انرري مفرررر   وررأتي 

أحديم ليق ه: ئب يذا كاب في أوراع اليعثرة  أبال القررآب أب وعرالم  ضرعًا معيغًرا  

   د زاه يذا ال ضع!!

ثم وجرب أب وشرطب  وغسرخ  ال وعمرل كأب القرآب ئنما أنزه لي ع ،غ ات  

 بي بعد رلن.

يذا القرآب ... كتات هللا  ال وأتيي اليايل مرن برين ودوري  ال مرن خوفري  كترات 

                                                                                             

 «كنَكح ه َ خََج ٱَضََل خت   َوح  َلمَكنَكح ه َجامٱَامٱكت َبالطٱ  َلفتت لم 

(   اه العجمرة المغرا ى: 123 - 2/122« )الجامع ال  ير» بمز لي السي يي بال حة 

ب ا  الحاكم في ا وماب سرن ابرن سيرا    راه: سورل  رري مسروم   أ رر  الرذييي   ب ا  

اب   رراه العيثمرري:  بوالرري ثقررات  بررر م  262 - 5/261« )فرري  القرردور»سغرري أوً ررا اليررز 

7224.) 
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ف ظكومَن{محف ه:  ۡمَٱََوإ مَّواَلَو كۥَلََ َٰ ۡلنَواَٱلوذ   َُّ َمَ   ودايرب اامرة فري [9: ]الحجرر }إ مَّاَمَۡ  ك

س ررر الغيرر     فرري س ررر ال ررحابة   فرري ،ررا ر الع رر ب   ئلررل أب تقرر ع 

 الساسة. 

وۡؤم  َ } اامة موزمة بأحراع ببعا  ال و غيعا سرن رلرن  ريء:  ََوَاََوَمواََمواَنَل لك

ووۡ َكَۡموومَك م  يَووَٱةَك وو كَٱۡلخ  ُك َوَرسكووملك كۥَٓكَۡمووًٱاَكَنَ َ كوومَنَلَ َك َإ ذَاَاََضوو َٱ َّ  ُ نَوو ه  َۡۡؤم  : ]ااحررزات {ٱ 

36]
ُكۡ َكَنَ}  (285) وويَۡ  كَ َبَۡيوونَ َوَرسكوومل   مَل   َ إ لَوو َٱ َّ ن يَ َإ ذَاَ كلكووٓماَ  ووۡؤم  إ مََّلوواََموواَنَاَووۡمَلَٱۡللك

منََ ۡفت  ك َهك كَٱۡللك ََ ئ 
ٓ لََٰ ََوككو  ََۡتنَام ۡتنَاََوكَ َسل   . [51: ]الغ ب { َقكملكماَ 

وم الدمررر   يرري مررن  لقررد  ورردنا مررن يررأالء الع ررروين مررن وغرررر تحررر

 طعيات الدون   مما سوم مغري بال رر ب    مرن وغررر تحرروم الربرا   ير  ممرا 

 أومع  سويي اامة برل مذاييعا  ي ا فعا. 

فويقل يأالء الشابل ب المحرف ب ما  ا  ا  فالقرآب  السغة  ئومراع اامرة 

 ي اه  ر نعا حجة سويعم   ال تجمع يذ  اامة سول ضجلة. 

 ون أنرر ا  و ت الحجات:الحراع الذ

  ال ا فيما  رال ا: ئب يغراك مرن حرراع المسرومين مرن  راه: ئب الحجرات لرين 

 ب اوب!!

 وغا لعم: حراع المسومين يأالء ليس ا حجة سول ا ،جع  برل ا ،رجع حجرة 

سول الحراع  سول المحر مين  ا ،جع ي  القرآب  السغة  ا ،جع ير  ئومراع 

 نعرا  أمرا يرأالء الميتردس ب  المتغررر ب لوشرروعة  اامة  خااة في خيرر  ر

 المقود ب لود اوات  فج سير  بعم  ال  زب لعم.

                                        

َ} تتمتعا:  (285) ل  ََََّضتََٰ َََوَرسكملَ كۥَفَقَۡ ََض َٱ َّ  .ا{َمۡ ينَ ََوَم َ َۡتص 
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ما  يمة حاكم وق ه: الحجات ي  أمر وتيع التقاليد  وتيرع العررو   أنرا بغراتي 

وسرريحن فرري الحمامررات مررع الرورراه   ووعررين الرواضررة فرري المتغزيررات   فرري 

مة يرذا الحراكم؟ معمرا وررن أمرر  فر ب ا ،رجع ااندوة أماع أسين الرواه؟! ما  ي

 حجة سويي  ا ،جع وعو   ال وعول. 

لعررذا ،ررقط  كررل توررن الشرريعات الترري أثابيررا يررأالء  بقرري الحجررات فرًضررا 

 لوغيًا    اويًا  رسيًا  وجب أب تمرن مغي المسومة.

 م  د مدجل لومسأ لين المسومين:

ا ،رجع  لرم وثرر يرذا اامرر  من المأ،د أب أحدًا من المسأ لين فري برجل 

مررع يررأالء  لررم تحررتم ل لررة ئ،ررجمية  لررم وثررر يررذا الم ضرر ع  حتررل ئب  زوررر 

الدابويررة الفرنسرري زاب سرردلًا مررن اليوررداب العربيررة  لررم أب اررحفيًا أحروررري 

 ،ررألي: مررا يررذ  ال ررجة الترري تقيم نعررا سوررل حجررات الطاليررات المسررومات فرري 

 فرنسا؟

كأب المسومين أاريح ا وماسرة مفرررة  ال وعرتم لم نر أحدًا ايتم بعذا اامر  

 ُو  َبوأمٱَاللسوتلي َفتوي َمونُ  َومو َلو َاَمو َ»بع عم بأمر بع    

 صووووۡ  َو لسوووو َمارووووً اَهلل َولٱسوووومل  َول  ابوووو  َوۡلماموووو  َولتامووووَُ

 . (286)«اللستلي  َفتي َمنُ 

                                        

ب ا  الطيراني سن حذوفة بن اليماب  من ب اورة سيرد هللا برن أبري وعفرر الررازى  ير   (286)

المغتقرل »مدتود فيي  فقد ضعفي بع عم   ثقي آخر ب   وشرعد لوحردو  أحالور  أخررى 

 (.997( بر م )2/514« )من كتات التر،يب  الترييب
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 ئنعا سقد  من ب ا،ب الحر ت ال وييية: 

 ي  لين برمز  ئنما لي  هيفرة  - س ب وغا لعأالء: يب أب يذا بمز كما تد

أتمغع ب من و ع ال ويب سورل اردب ؟ أتمغعر ب  -   هيفتي الستر  الحشمة

اليع لى الذى و ع الطا ية سول بأ،ي؟ أتمغع ب السريدي الرذى وورين سمامتري 

 ال ودوععررا؟ حتررل أنعررم سغرردما و ررررح ب لمررن وركيرر ب الرردباوات الغابورررة 

ووزم نرري أب وررر ب معرري خرر ر   يررذا السرريدي ال ومرررن أب ترردخل الدرر ر  مررع 

وسرمح ب لري  اب يرذا أمرر مرن أمر ب لوغري  لمرارا  العمامة في بأ،ي   مع يرذا

 تتسامح ب مع كل أيل االواب ئال المسومين ئرب؟! 

 وغا لعم: اامر ئرب فيي  يء  ئرا ،محتم لغا أب نق ه ب راحة  حرورة: يرذا 

با،ب من ب ا،ب الحر ت ال وييية  يي سقد   دومة مع ا ،جع  المسرومين 

 وجب أب تتحرب ا مغعا. 

أب نتحا ب  نف ،رغا مويئرة بالعقرد   - ئرا كغا نرود أب نتحا ب بح  - ال وغي ي

.  وجب أب نحل يذ  العقد  أب نتعامل معًا  نتحا ب معًا ندًا لغد  

نحن أبغراء الير ع ال بقاورا اامرن  لس نرا مرن الحرر ت ال روييية  مرا حرد  

 فيعا   لغيدأ افحة ودود .

عرذ  الرر أل  فورن وفور  حر اب  أما ئرا أارربتم سورل أب تعرامو ا المسرومين ب

  لن وفو  لقاء.

 لمارا الد و من ا ،جع؟

لمارا تداف ب ا ،جع؟ ما يذ  المقر الت التري تلعرر مرا برين الحرين  الحرين 

 تحمل التد ود من ا ،جع ... التد ود مما ،م  : الدطر ااخ ر؟
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مايا لقد زاه الدطر ااحمر بز اه االتحرال السر فيتي ... ل لرة الشرر كمرا ،ر

   زاه اااررفر ال رريغي بتقررابت ال ررين مررع ال رررت   ررال ا:  بقرري «بوجررن»

 خطر  احد  ي  المد و  ي  المرسب  ي  المعدل   ي  خطر ا ،جع! 

 سول يذا   ف ا ومييعًا مع ال رت ضد المسومين في الي ،رغة  العر،رن  

   ررد مععررم الراث ليررن الفرنسرري ب     ررد مععررم الير تسررتان  اليروطرراني ب 

   د مععرم اابثر ركن الرر    الي نراب    فر ا وميعًرا لتأويرد يرأالء الرذون 

وق ل ب سن أنفسعم: نحن فر،اب ال ويب  نحن ندفع سن أ ببا خطرر ا ،رجع 

 الزاحد ئليعا  نحن نقدع خدمة لو رت كوي فيجب أب وساسدنا ال رت.

   د ،اسديم ال رت بالفعل.

 يذا ي  لأل،د ما وجرى.

ت  رباسي لوجميع   ي  لين خطًرا ئال سول المالوة  ا لحرال  ئب ا ،جع وف

  سول ا باحية  الفسال. 

َُ }لررين ا ،ررجع خطررًرا   لرغرري بحمررة هللا لوعررالمين:  ََرۡحَلوو َإ اَّ ََ
ََوَمووآَكَۡرَسووۡتنََٰ

يَ { تَل   . [107: ]اانيياء ل  ۡتتََٰ

 لررن وغقررذ اليشررروة المعذبررة ... الحررا ر  ... القوقررة رلررن القورر  المرضرري  لررن 

وغقذيا مما تعاني من أزمات   وجت  ئال يذا ا ،جع  و ع وحموري مسروم ب ... 

َمَۡ َۡو كۥََ}...اال  ب ...  اس ب ... اد  ا هللا ما سايد   سويي:  ُك َمَّ َاََضو َٰ ۡن فَل 

ََومََ ٱكَۖ ُك َمَّ َ َن َظ  ۡن ََوم  ۡۡ   ل  تَ [23: ]ااحزات {اَبَ َّلكماَ 
(287) . 

                                        

َجالَ } أ لعا:  (287) ن يَ َر  ۡؤم  َ َٱۡللك ٱََر ََم   َُ كواَ  َماََلَٰ َََلتَۡي َ اكماَ  َّ }. 
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أب وجعل و ع المسومين خيًرا من أمسرعم   أب وجعرل ،رديم  تعالل أ،أه هللا 

 خيًرا من و معم   أب و فر لغا ما م ل   و و  لغا ما بقي  ئني ،ميع  روب.

 أ،ررت فر هللا تعررالل لرري  لرررم   - أوعررا ا خرر    ااخرر ات - أ رر ه  رر لي يررذا

 فا،ت فر   ئني ي  ال ف ب الرحيم   الس   وستجب لرم. 

 الدطية الثانية:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

 وغ ب ئ،را يل بعد ال ربات الفدا ية:

ون وغ ب ئ،را يل  بعد أب ضرب  تون ال ربات الفدا ية الق ورة فري سقرر 

لقد  التي تحرمعا  ضربات الشيات الرذون براس ا لابيا ... في تل أبيب   في ا

 أنفسعم هلل   ضح ا بعا بخي ة ليألب ا ئ،را يل.

  يي ا ب تحا ه االنتقاع.

   ترورد سرز  ورللمرت بي  الشات الفدا ي المأمن الذى ضحل بغفسري هلل 

ا ب أب تحااررر  تعوررن الحرررت  ،ررروة  سوغيررة   اتدررذت مررن الدطرر ات مررا 

الحركرررة ا ،رررجمية ... حركرررة المقا مرررة ا ،رررجمية ترورررد بررري الق ررراء سورررل 

 .  «حما »

ترود ئ،را يل أب تحتل اابض   تغتعن العرض   تشرل اايرل   ال وقرد 

 أحد ضديا.

مررارا أخررذ الفوسررطيغي ب مغعررا ئلررل ا ب؟ كجًمررا   سرر لًا   لررم وح ررو ا مغعررا 

 سول  يء رى باه لأل،د.
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ال برد أب ولرل الجعرال   ال ومررن   لعذا ال بد أب تلل المقا مة حية   ا مرة 

 أب تسترل الحق ق ئال بالجعال.

فوسرطين كوعرا أبض ئ،رجمية   ا،ت ررات اليعر ل لعرا ال وعطريعم الحرر   ال 

 المشر سية في اليقاء فيعا  يم أخذ يا بالق   فيجب أب وطرل ا مغعا بالق  .

  د وفعل السا،ة ما وفعو ب   ورضد ب لما ورضد ب   لرن أحراع الشررع

 با ية أبض ا ،جع وجب أب تلل أبًضا لإل،جع.

أبض ا ،ررراء  المعررراج  أبض الغيرر ات   اابض الترري بررابك هللا فيعررا 

لوعررالمين    اررفعا القرررآب باليركررة فرري ،ررتة م اضررع  يررذ  اابض وجررب أب 

 تلل ئ،جمية. 

  ال ا: اابض مقابل السجع!

 أى أبض  أى ،جع؟!

نسرومعم أبضرغا  أ  نسرم  لعرم باليقراء فري أبضغا مقابل ،رجمعم! وجرب أب 

أبضررغا  أ  نسررم  لعررم بمشررر سية امررتجك أبضررغا  فرري مقابررل أب وعيشرر ا فرري 

 ،جع! 

 أى افقة يذ ؟!

  مع يذا فما ،وم ا اابض ئلل الي ع  ورود ب ،جًما بج مقابل.

  لعذا وغي ي أب ولل الجعال   أب تلل المقا مة.

م هلل    ضررع ا ب  ،ررعم سوررل أكفعررم   مررا لاع يغرراك  رريات برراس ا أنفسررع

 أب احعم في أودوعم    ال ا: وا بواأل الحغة ييري   ورا خيرل هللا ابكيري. مرا لاع 
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يررذا الشرريات المررأمن الررذى ال ويررالي أ  ررع سوررل المرر ت أع   ررع المرر ت سويرري  

يررأالء الررذون ا ررترى هللا مررغعم أنفسررعم  أمرر العم بررأب لعررم الجغررة    ررد برراس ا 

 ا حتل وسرتحق ا الرثمن  مرا لاع يرأالء الشريات برا ين ماضرين  أبال ا أب وسوم

 في يروقعم  فغحن بدير ئب  اء هللا.

 ليفعل اليعر ل   لتفعرل ئ،ررا يل مرا تشراء   لتعردل مرا تعردل  ف نعرا لرن تقرد 

 رلن الفدا ي الذى ال ويالي ما و ييي في ،ييل هللا: 

  لس  أبرالي حرين أ ترل مسروًما

 

 سوررررل أى وغررررب كرررراب فرررري هللا

 م رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسي

 

 الوعم ان ر ا ،جع  أسز المسومين.

الوعررم اوعررل كومررة ا ،ررجع يرري العويررا   اوعررل كومررة أسررداء ا ،ررجع يرري 

 السفول.

الوعم ان رر ئخ انغرا المجايردون فري ،رييون فري فوسرطين   فري ليغراب   فري 

 كشمير   في الي ،غة  العر،ن   في كل مراب من أبض ا ،جع.

الوعم سوين باليع ل ال البون  الوعم سوين بال رربيين الحا ردون  الوعرم سويرن 

بال ثغيين المتع يين  الوعم سويرن بأسردا ن أسرداء الردون  الوعرم بل سغرا كيرديم  

 فل حرديم   أله ل لرتعم   أريرب سرن أبضرن ،روطانعم   ال تردع لعرم ،رييًج 

ن الرذى ال وررل سرن القر ع سول أحد من سيالك المأمغين  الوعم أنزه سويعم بأ،ر

 المجرمين  الوعم خذيم  من نااريم أخذ سزوز مقتدب. 

الوعررم أوررد ئخ انغررا الم ررطعدون فرري ،ررييون  الوعررم أمررديم بمررأل مررن وغرردك  

 أوررديم بررر أل مررن سغرردك   احر،ررعم بعيغررن الترري ال تغرراع   اكأليررم فرري كغفررن 

 الذى ال و اع.
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...{ََ وۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَوۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و َربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَاََوإ ۡسَٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ 

ف ٱ   ََ  . [147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

َف وو َاكتكمب نَووَ}... َۡ ََوَاَتَۡ تَوو م نَوواَٱلَّووذ  َ ََسووَۡقكممَاَب ووحۡۡل  َلَٰ   ۡخَمَٰ ووۡٱَلَنَوواََوۡل   ََربَّنَوواَٱۡيف  وول   اَي 

ي ٌَ ح  َرَّ ََرتكوع  ََ َربَّنَآَإ مَّ  . [10: ]الحشر {ل  تَّذ  َ ََتاَمنكماَ 

 الوعم اوعل يذا اليود آمغًا مطمئغًا  ،داء بخاء  ،ا ر بجل ا ،جع. 

الوعم ابفرع مقترن  ، رين سغرا   ال تسرول سويغرا برذن بغا مرن ال ودراو  ال 

 لوعم آمين. ورحمغا   ال تعورغا بما فعل السفعاء مغا. ا

واَٱلَّووذ  َ َ}: تعرالل سيرال هللا  وقر ه هللا  َُ ٓأَ َ ََٰ َ ئ َ  َو كۥَ كَصووتَمَنََلتَو َٱلنَّۡ و   م
ٓ َََوَمتََٰ َٱ َّ إ نَّ

تَۡست يًلا ماَ  ََوَست  لك َلتَۡي   َرتَماَ   . [56: ]ااحزات {َتاَمنكماَ 

الوعررم اررل  ،رروم  بررابك سوررل سيرردك  ب،رر لن محمررد  سوررل آلرري  اررحيي 

 ابعين لعم ب حساب ئلل و ع الدون. الت

َكَ}... ََوٱ َّ كَۡمَۡوٱك   َ َٱ َّ ۡمٱك ََولَوذ  نَ وٱ   ََوٱۡللك َٱۡلفَۡ َشوآت  ََلو   َٰ َُ ةََتَۡن تَمَٰ َٱلصَّ َإ نَّ
ةََۖ تَمَٰ َٱلصَّ َوكَا   

 . [45: ]العغري ت { َۡتتَ كََماَتَۡصنَتكمنََ

* * * 
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 (288)في فرنسا« الحجه  الحراع»مغع كتات  - 15

 اا لل: الدطية

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

الحرجه  الحرراع فري »يوب ئلي بع  ا خر   أب أحردثرم فري   رة كترابي 

   مغعي من  زاب  الداخويرة الفرنسرية   أ،ريات يرذا المغرع    رد نشرر «ا ،جع

 رلن في سامة ال حد   ،ا ل ا سجع. 

 تسا الت من أنحاء العالم ح ه مغع الرتات: 

 الحقيقة أني ير اه يرذا اا،ري ع كغر  فري  ر ل  را،ل حر ه يرذا اامرر  

مغرررذ مسررراء الجمعرررة الماضرررية   االت ررراالت العاتفيرررة  االت ررراالت بر،رررا ل 

من العالم العربي  من العرالم اا ببري   مرن أمروررا  مرن ،يريرا   «الفاكن»

 تسأه سن ،ر يذا المغع  ما الذى في الرتات حتل ومغع؟

 تعويم ال لوم اوعة: الرتات كتات لو

 و  لعم: في الحقيقة ئنغي في ،اوة اال،ت رات  الديشة  ال أود فري الرترات 

 رريئًا ومرررن أب وررر ب ،ررييًا لومغررع  يررذا كتررات تعويمرري   لررين كتررات م اوعررة  

                                        

ع فرر وئ المسرروم ب  العررالم ا ،ررجمي 5/5/1995 -يرر  5/12/1415فرري ورر ع الجمعررة  (288)

الحرجه  الحرراع فري »بم رالب  كترات «  رابه با،رر ا»بقراب  زورر الداخويرة الفرنسري 

فرنسرية ئب لوشيخ القرضا ى   استير القراب الذى نشر فري الجرورد  الر،رمية ال «ا ،جع

تدا ه يرذا الرترات فري فرنسرا مرن  رأني أب وتسريب فري أخطراب لألمرن العراع  نلرًرا ئلرل »

نيرترري المعالورررة لو رررت  أفرررراب  المدالفررة لوقررر انين  القرريم اا،ا،رررية الترري تقررر ع سويعرررا 

 !!«الجمع بوة الفرنسية
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كتات وعوم المسومين ما وغي ي أب ور ب سويي ،رو ك المسروم فري حياتري الفرلورة  

الحررجه »العامررة  فرري كررل مررا وتعورر  بفرررر   فرري حياترري اا،ررروة   فرري حياترري 

 في يذ  اام ب   يي فرر  أ،ا،ية في كل لون.  « الحراع

 الرتات متعم من المتشدلون بالتسايل  التيسير: 

ال وتعرررض الرتررات لوم اوعررة  ال ورردس  ئلررل سغررد   ليسرر  لعجترري لعجررة 

مين ئنمرا تشغم  بل لعجة تسام   تيسير   الذون انتقرد ا يرذا الرترات مرن المسرو

انتقد   اني كترات ميسرر   كترات متسرام  أكثرر مرن الرجزع  حترل  راه بعر  

  ئ راب  «الحرجه فري ا ،رجع»ا خ   المتشدلون سول ،ييل الغرتة: يذا كترات 

 ئلل أني كتات و ي  لا ر  المحرمات.

مغذ سد  ،غ ات: ما لن تميرل ئلرل ت ريي   - في ل لة اليحرون - لما ،ئو  

  لعم: لس  أنا الذى وميل ئلل ت يي  المحرمرات  ا ،رجع ير  المحرمات؟  و

الررذى ضرري  فرري المحرمررات  المحرمررات محررد ل    كررل مررا سرردا رلررن ميرراأل  

مواَكحوََهللاَ»وقر ه:  اول هللا سويي  ،رومفااال في اا ياء ا باحة   الغيي 

فوو َم ابوو َفُوومَحوولل َوموواَحووٱ َفُوومَحووٱا  َوموواَسوو ََلنوو َفُوومَلفووم َ

ارول هللا ثم ترج الغيري  «هللاَلافي   َفإنَهللاَل َ   َلينس َكيئًاَفااۡتماَم 

وي َ } ر ه هللا تعرالل:  سويي  ،روم َمَس  ََ   يرذا ير  الحردو  [64: ]مرروم ا{َوَمواََمواَنََربَو

 .(289)اول هللا سويي  ،ومالذى ب ا  أب  الدبلاء سن الغيي 

 يذا الرتات؟!الرتات متعم بالتسايل  التيسير  التسام   فريد ومغع مثل 

                                        

( ي. 23)ص  «الحرجه  الحرراع فري ا ،رجع»ب ا  الحاكم  اححي  أخروي اليرزاب  (289)

 المرتب ا ،جمي.
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 الرتات لين ابن الي ع: 

ثم ئب يذا الرتات لين ابن الير ع  ال  ليرد اامرن ئب لري نحر  ،ر   ثجثرين 

 ،غة و زع  وغشر في آفاق العالم ا ،جمي كوي. 

نشر بالو ة العربية في م ر ... في ليغاب ... في ،ر بوا ... فري الجزا رر ... 

 رورا.في الم رت ... في الر و  ... حتل في أم

أستقد أني نشر بالعربية ما ال وقل سن خمسرين مرر   بع رعا بر رب المألرد  

  بع عا من ،ير ئرني.

 ترومة الرتات ئلل ل ات العالم المدتوفة: 

ثررم تررروم ئلررل ل ررات سررد   ال أكررال أسرررو ل ررة رات  يمررة ئال  تررروم ئليعررا 

 الرتات  أحيانًا ب رب المألد   أحيانًا ب ير ئرني. 

 فري  «أ ،غردا» ات في اوتماع مغلمرة الردس   ا ،رجمية فري كغ  مغذ ،غ

   بعد اج  الجمعرة  ردم  القرل كومرة فري الغرا     راه «كمياال»ساامتعا 

الررذى  رأتمرر    «الحررجه  الحررراع»مقرردمي: ئب يررذا يرر  فررجب ارراحب كتررات 

بو ررترم السرر احوية   ،ررأل  اال بعررد رلررن: يررل تررروم الرتررات ئلررل السرر احوية؟ 

 م   من ،غ ات سد    ييع سد  ييعات.  اه: نع

 مغررذ ،ررغ ات كغرر  فرري الجامعررة ا ،ررجمية العالميررة فرري ئ،ررجع آبررال فرري 

خمسررين حرر الي  - ة ال رريغيين  الطاليررات ال رريغياتباكسررتاب   التقيرر  بالطويرر

 بعررد أب فر،رر  مررن  - ،رر ا فرري يررذ  الجامعررةا ورراء ا مررن ال ررين ليدبياليًرر

 «الحرجه  الحرراع»من الطجت وراء ا برترات المحاضر   اا،ئوة   ئرا بعدل 

وروررد ب مغرري الت  يررع سويرري   ررال ا: يررذا كتررات تررروم ئلررل ل تغررا ال رريغية   مررا 
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 سرف  يذا من  يل. 

انتشرر فري ا فراق  بالعربيرة  ب يرر العربيرة  بالو رات  -  الحمد هلل -الرتات 

 ا ،جمية  بالو ات ااوغيية. 

  أال ترويفي بت غيد يذا الرتات:

كراب تأليفري بترويرد مرن مشريدة اازيرر   - فري ال ا رع - أال يذا الرتات 

   بترويررد بحمرري هللا فرري سعررد  رريدعا ااكيررر   رريدغا الشرريخ محمرر ل  رروت ت 

ميا ر من المدور العراع  لاب  الثقافرة ا ،رجمية اا،رتار الردكت ب محمرد اليعري 

   كرراب رلررن بغرراء سوررل يويررات مررن الجاليررات ا ،ررجمية  اا ويررات بحمرري هللا 

 ا ،جمية في اا طاب المدتوفة  في أ ببا  أمرورا  ا،تراليا  ،يريا. 

يويررات سررد  ورراءت تطوررب مررن اازيررر  مررن  زاب  اا  رراو فرري م ررر: 

الرتابة في سد  م ضر سات ... ثجثرين م ضر ًسا  مرن يرذ  الم ضر سات: مرا 

  ما وحرع سويي   كوف  بالرتابة في يذا الم ض ع. وحل لومسوم 

كرراب اااررل فرري الرتررات أب وألررد ليتررروم ئلررل الو ررات ااخرررى  ليقرررأ  

 المسوم ب بالو ات ااخرى   تقرأ  الجاليات المدتوفة في اليوداب المدتوفة. 

ع(   أثغر  سويري الوجغرة المدت رة  1959 الحمد هلل ألف  الرتات مغذ ،غة )

يدة اازير   كتب فيي المفررر ا ،رجمي المعرر و اا،رتار محمرد  أ رتي مش

الميررابك تقروررًرا  رراه فيرري: ئب يررذا الرتررات يرر  خيررر كتررات فرري م ضرر سي فيمررا 

 أسوم. 

اازيرررر »كترررات أ رررر مرررن أكيرررر ييئرررة سوميرررة ئ،رررجمية فررري العرررالم   يررري 

   مارا بعد رلن؟!«الشرود
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 اثغرل سويري كيراب العومراء   راه ثم توقا  العرالم ا ،رجمي كوري بقير ه حسرن  

الفقيي الريير اا،رتار م رطفل الزب را: ئب ا تغراء يرذا الرترات  اورب سورل كرل 

أ،ر  مسومة    ررب  اا،رتار الرييرر الشريخ سورل الطغطرا ى فري تردبون مرال  

الثقافة ا ،رجمية  حيغمرا كراب وقر ع بتدبوسرعا فري كويرة الشرروعة  كويرة التربيرة 

ئلري اا،رتار أبر  ااسورل المر ل لى حرين  اروتي نسردة بمرة المررمة.  كترب 

من الرتات وقر ه: ئنري أسترز بعرذا الرترات  استيرر  ئضرافة وويورة ئلرل مرتيتري  

 .(290) خرج أحالوثي المحد  المعر و الشيخ ناار الدون االياني

مررن وامعررة اليغجررات بجيرر ب فرري  - فرري أ ا ررل السررتيغيات -  رردم  ياليررة 

ح و  بعا سول الماوستير   كذلن يالب فري وامعرة  باكستاب: لبا،ة ح لي 

 كراتشي. 

العررالم ا ،ررجمي توقررل الرتررات كورري بررالقي ه   لررم أب أحرردًا  رراه: ئب الرتررات 

 وحمل لس   ئلل العغد أ  أى  يء من يذا.

فال روررب أب و رردب مررن  زاب  الداخويررة الفرنسررية  يررذا القررراب الررذون ومغررع 

 .(291)و تين العربية  الفرنسيةتدا ه الرتات  بيعي  نشر   بال

                                        

   ير  نر ع مرن التررروم «،اوة المراع في تدروم أحالور  الحرجه  الحرراع»في كتابي  (290)

لورتررات  ارراحيي  فعومرراء الحرردو  مررن  رردوم ال ودرورر ب أحالورر  الرتررب الم مرر ب  أ  

التافعة  ئنما ودرو ب الرتب التي لعا  يمة   زب سومي   عر  سغد أيل العورم  ومرايير 

 الغا . 

شرر: ع( بالتعرا ب برين لابى الغ1990سوًما بأب الرتات كاب و زع في فرنسا مغذ سراع ) (291)

 في الم رت  فما ،ر يذا الت  ي ؟! «بوحاب»في بابون    «سراه»
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 أ،يات المغع سغد الداخوية الفرنسية  تفغيديا: 

 لمارا؟  يذا أسجب.

التعويل  الحيثيات التي ا،تغد ئليعا يذا القراب المتعسد: ئب يرذا الرترات فيري 

لعجررة تحمررل سررداء  اضررًحا لو رررت   أنرري مدررالد  معررابض لوقرريم  القرر انين 

 ع بوة الفرنسية!!اا،ا،ية التي تق ع سويعا الجم

 يل في الرتات لعجة معالوة لو رت؟

حيغمررا ،ررئو  سررن يررذا   ورر : ئب يررذا كررجع ،يررر اررحي  بررالمر   ال وحمررل 

 الرتات أى لعجة أ  أى نير  سدا ية ال لو رت  ال لوشرق. 

 كمرا  ور  - من  رأ الرتات من أ لي ئلل آخر  ال ووحظ فيي يذ  الوعجرة  انري

ا وغي ري أب وعرفر   مرن أمر ب الحرجه  الحرراع  لرين كتات وعوم المسرومين مر -

 فيي أى نير  سدا ية ئيج ًا.

سج رة المسرروم »ب ومراه سرن  -برالعرن  الرترات فري ف روي ااخيرر وتحرد  

كمررا حرردل رلررن  -   يرري سج ررة تقرر ع سوررل آوتررين مررن كتررات هللا «ب يررر المسرروم

ع ،يرر المسرومين تعتيراب ل،رت ًبا لوعج رات مر «الممتحغة»في ، ب   - الرتات

و َ}وق ه هللا تعالل:  وممك َم   جك ََولَوۡ َ كۡخٱ    تكممكۡ َف و َٱلو      
َٱلَّذ  َ َلَۡ َ كقََٰ َل   َك ىَٰ ك كَٱ َّ َُ َ َۡن اَّ

ي ََ وط  ۡقس  َٱۡللك ََ و ََ ك   َٱ َّ َإ نَّ ۡ م  ُ إ لَوۡي وطكٓماَ  مكۡ َكَنَتََۡوَٱوهكۡ ََوتكۡقس  ٱ  ك8َََ   ََٰ ىَٰ ك كَٱ َّ َُ ََإ مََّلواَ َوۡن َلو  

َ َإ ۡخوَٱاج  كۡ َكَنَتََملَّوۡمهكۡ م ٓ َلتَو َٰ واَ  وٱك َُ
مكۡ ََوَظَٰ وٱ  و َ   ََٰ وممك َم   ََوكَۡخَٱجك  َتكممكۡ َف  َٱلو      

ٱلَّذ  َ َاََٰ

ت لكمنََ
َهك كَٱلظََّٰ ََ ئ 

ٓ لََٰ كو  ُكۡ َفَأ  .[9  8: ]الممتحغة {َوَم َ َ ََملَّ

 يغا انقسم ،ير المسومين ئلل يذون الغ سين: 

المسرومين فري الردون  لرم ودرور يم مرن لورابيم   لرين بيغغرا ن ع لرم وقاترل 
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 .  «أب تير يم  تقسط ا ئليعم» بيغعم سدا    فعأالء ال وغعل ا ،جع 

العج رررة بيغغرررا  بيرررغعم  ا مرررة سورررل القسرررل  اليرررر  القسرررل: العرررده   اليرررر: 

ا حساب  الير كومة أسلم من العده  أ ،رع  العرده: أب تعطري ا نسراب حقري  

 أب تتف ل فتعطيي ف ق الح    أب تتغازه سن حقن أحيانًا.  الير:

يررذا يرر  اليررر   يرري الرومررة الترري وعيررر بعررا المسرروم ب سررن أ ررد  الحقرر ق 

 اليشروة  ي : ح  ال الدون  حين وق ل ب: بر ال الدون. 

فا ،ررجع ورراء وحرر  سوررل أب نعامررل ،يررر المسررومين الررذون لررم وقاتو نغررا  لررم 

 نيريم  نقسل ئليعم  ف ب هللا وحب المقسطين.  ودرو نا من لوابنا  بأب

 مغزلة أيل الرتات في ا ،جع: 

يرررذا فررري  رررأب ،يرررر المسرررومين سامرررة  اب يرررذ  ا ورررات نزلررر  فررري  رررأب 

 المشركين ال ثغيين  أما أيل الرتات فوعم مغزلة خااة في ا ،جع. 

  كمرا أباأل ا ،رجع لومسرومين أب ورأكو ا ربرا حعم   أب وتز ور ا مرن نسرا عم

   يي من أ اخرر مرا نرزه «الما د »ارح  بذلن آوة من كتات هللا من ، ب  

َ َ }...َمن القرآب:  و َح  ََ و ٱۡل   ََٰ ََتَا كَٱلَّذ  َ َككوتكماَ  َ َ َلَّ كوۡ ََو و ََتَوامك كۡ َح  ََو َك ۡ َصونََٰ ََوٱۡللك وۡ َۖ ُك َلَّ

َ َٱۡللَك ٱۡل   َََٰم  َ َٱلَّذ  َ َككوتكماَ  َم  َك ۡ َصنََٰ ََوٱۡللك  َ نََٰ ت  ك َۡۡؤم  ۡۡ َم  َاَ  .[5: ]الما د  ...{َََ

أبررراأل ا ،رررجع لومسررروم أب وترررز ج مرررن الرتابيرررة  أى: أب ترررر ب ببرررة بيتررري  

  ررورة حياترري   أع أ الل    أب وررر ب أاررعاب  مررن أيررل الرتررات   أب وررر ب 

أورردال أ الل   وررداتعم  أخرر العم  خرراالتعم  أ الل أخرر العم  أ الل خررالتعم مررن 

اب هللا ببرررل برررين الغرررا  بوحمترررين: لحمرررة الغسرررب  لحمرررة يرررأالء الرترررابيين  

َ َٱۡللََالم اير  كما  اه تعالل:  َبََشوٱَ }َوهكَمَٱلَّذ  ََختََ َم  َۡ اَفََ تَتَو كۥَآت  اَمََسو ٱ  ُۡ و اََور 
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 . [54: ]الفر اب ...{

فمررا لاع  ررد أورراز التررز ج مررن يررأالء فمعغررا : أبرراأل مدررالطتعم   أبرراأل أب 

  ع بيغعم الم ل   الرحمة. ور ن ا أ رباء    أب تق

 أى ،ماحة أسلم من يذ  السماحة؟!

 ال ومرن أب ور ل لون في السماحة ئلل يذا الحد.

لعم  ضعية خاارة  لعرم مغزلرة أخرص فري  «الغ ابى» أكثر من رلن أب 

َم َّةَ َ}...أيل الرتات  اه هللا تعالل:  ُك َمَّ َكَۡاَٱبَ ٱلَََّل َ َولَ َ   َنَّ إ مَّواَتَّذ  َ ََتاَمنكماَ  ذ  َ َاَوالكٓماَ 

َٱىََٰ  . [82: ]الما د  ...{َمََصَٰ

 بل ا ،جع و اي بالرحمة بالحي اب: 

:  كيررد ويرري  ا ،ررجع (292)يررذا مررا ركررر  الرتررات فرري الف ررل ااخيررر   رراه

لومسرروم أب وسرريء ئلررل ،يررر المسرروم أ  وأرورري   يرر  و ارري بالرحمررة برررل رى 

 ب أل   وغعل سن القس   سول الحي اب ااسجم.

لقررد ،ررري  ا ،رررجع ومعيرررات الرفررر  بررالحي اب بثجثرررة سشرررر  رنًرررا  فجعرررل 

 ا حساب ئليي من  عب ا وماب   ئوذاء   القس   سويي من م ويات الغاب. 

أاحابي سن بول  ورد كويًرا ووعر   اول هللا سويي  ،وم وحد  ب، ه هللا 

من العطش  فغزه بئًرا فمأل مغعا ماء  فسرقل الرورب حترل ب ى   راه الر،ر ه 

فقراه ال رحابة: ورا ب،ر ه هللا   «ٱَل ففش ٱَهللاَل َفو»: اول هللا سويي  ،وم

                                        

ي. المرترررب  «الحرررجه  الحرررراع فررري ا ،رررجع»( مرررن كترررات 311  310)ص انلرررر:  (292)

 ا ،جمي
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 .(293)«ف َمََمۡ َرََُۡكجٱ»ئب لغا في اليعا م أورا؟  اه: 

ت ورب م فرر  هللا  بضر اني ور،رم  ئلل و اب يذ  ال  ب  الم يئة التي 

 ختوََاموٱكةَالنوارَفو َ»الغيي ا ب  أخرى ت وب مق  هللا  سذابري فيقر ه: 

هوووٱةَحۡسووو ُا َفووولَهووو َكَتل ُوووا َواَهووو َتٱم ُووواَتأموووََمووو َخشووواشَ

 .(294)«اۡلرِ

فرر را كرراب ا ،ررجع بحمررة سامررة لوحي انررات  اليعررا م فريررد ال وررر ب بحمررة 

 لإلنساب؟ 

 يذا ما واء بي الرتات. 

 فريد وقاه: ئني وحمل لعجة  اضحة سدا ية لو رت؟!

 أنا  و  لمغد ت القسم العربي بعيئة ا راسرة اليروطانيرة حيغمرا ،رألغي سرن 

يذا: أنا أتحدى ال زور الفرنسي أب وأتي لي بشيء ورده سورل أب الرترات وحمرل 

لعجة سدا ية لو رت ... في أى ف ل مرن الرترات؟  فري أى ارفحة مغري؟  فري 

 ليدلغي سول يذا. أى ،طر؟

 الرتات ال وحمل أى  يء من يذا الذى  الي. 

                                        

بوفرظ  رورب   «ارحيحي»ب ا  مالن   اليدابى   مسوم   أبر  لا ل   ابرن حيراب فري  (293)

المغتقررل مررن كتررات »ضررا ى سويرري فرري مررن حرردو  أبرري يروررر    انلررر تعويرر  الشرريخ القر

 (.495( بر م )1/300) «التر،يب  الترييب

المغتقررل مررن كتررات التر،يررب »ب ا  اليدررابى   لوحرردو  ب اوررات أخرررى انلريررا فرري  (294)

(   المرررررال بدشررررا  اابض: حشرررررات اابض 1333( بررررر م )2/628) « الترييررررب

  نح يا. 
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 يل في الرتات خطر سول القيم  الق انين اا،ا،ية لفرنسا: 

كيد وق ه: ئب الرتات وشرل خطًرا سول اامن العاع في فرنسا  اني وحمرل 

لعجررة معالوررة لو رررت ب ضرر أل   انرري وعررابض القرريم  القرر انين اا،ا،ررية فرري 

 فرنسا؟!

 و  لعم: ما القيم التي وعالوعا الرتات  تقر ع سويعرا فرنسرا؟  راه لري مغرد ت 

ا راسة اليروطانية: ئنعم وق لر ب: ئب الرترات وردس  المررأ  ئلرل ياسرة ز وعرا  

  يذا تفرو  بين الجغسين   الد،ت ب الفرنسي وس ى بيغعما. 

لورز ج   سرف  من ا خ   في فرنسا أنعم  ال ا: ئب الرتات وق ه ئنري وجر ز

أب و رت امرأتري الغا رز  ارحي  ئب الرترات  راه ئنري و رربعا ضرربًا خفيفًرا 

،ير ميرأل  ال ور ب في ال وي ... ئلخ   لررن أوراز ال ررت   يرذا معرابض 

 لوق انين الفرنسية.

 و  لي: يذا لين بأى الرتات   لين بأى المألرد  يرذا ير  ا ،رجع  يرذا 

ََ}...مرررا وررراء فررري القررررآب  القررررآب وقررر ه:  ظكووومهك َّ َفَت  هك َّ ََ   ووو َتََخوووافكمَنَمكشكوووم
َوٱلََّٰ

ََسووۡ يًلَ َّ  ُ َلتَووۡي وكووماَ  ۡۡ ََۡتوونَ كۡ َفَووَلَتَ َفَووإ ۡنَكَ
بكمهك ََّۖ َوٱۡضووٱ  ٱَ  َف وو َٱۡلَلَضوواج  وهك َّ ووٱك  ...{ََوٱۡه ك

 يذا في حالة الغش ز   لين في الحالة العالوة. [34: ]الغساء

 - وغي ري لورورل . «فعلر ين»ه:  القرآب لم وأمر بال رت ابتداء  ئنما  را

أب ويدأ برال سظ ... بالرومرة المرأثر  ... با ب رال الحرريم ...  - سغد حالة الغش ز

بتد ود امرأتي من الغاحية الدوغية  من الغاحية الدني وة   وغي ي أب وستمر فري 

 رلن فتر  من الزمن. 

لم رجع ... فري ف را لم وجد يذا انتقل ئلل المرحوة الثانية  يي: العجرر فري ا
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وعتزه سغعا في حجر  أخررى  برل فري نفرن الم رجع  لعوري ور  ظ  السرور  ال

 فيعا ،روز  اانثل  فتراوع نفسعا   تتدول سن نش زيا. 

ثرررم ئرا لرررم تجرررد يرررذ  ال ،ررريوة  ال تورررن  ووجرررأ ئلرررل يرررذ  ال ،ررريوة ااخيرررر : 

 ال رت  لج ء الم طر.

   فري بعر  ااحر اه    و  في الرترات: ئب يرذا  رد و رو  لريع  الغسراء

 بقدب معين   لين أمًرا ساًما  اني  رد وفسرد فري بعر  الغسراء  بعر  الغسراء 

 ال تحتمل ال رت   ال تقيوي   لرن بع  الغساء ببما تتوذر بال رت. 

 الز ج الحريم ي  الذى وعررو مترل وسرتددع يرذا اامرر  ئب اضرطر ئليري  

  أوير سويي. 

كمواَ سو   َ»ما سو  سول يذا اامرر  راه: حيغ اول هللا سويي  ،وم الغيي 

وعغرري: حسررن  (295)«كحوو م َكنَ ضووٱبَامٱكتوو َكولَالنُووارَو  امتُوواَ خووٱ 

 العشر  ال ووي  مغي أب و رت الرول امرأتي.

واَت وو ونَ»  رراه سويرري ال ررج   السررجع سررن الررذون و رررب ب الغسرراء: 

   خياب الغا  ال و رب ب نساءيم.(296)«كولئََخيارم 

                                        

وررر  مرن ضررت الغسراء    رد ب ى فري    برات: مرا«كتات الغرراأل» -اليدابى انلر:  (295)

رلن حردو  سيرد هللا برن زمعرة    رد ب ا  مسروم  أحمرد  أارحات السرغن بألفراه مدتوفرة  

فري  ا حسراب»(.  انلرر 5204( حردو  )9/303) «الفرت »ركريا الحافظ ابن حجرر فري 

 (.9/4190) «تقروب احي  ابن حياب

(   الغسررا ي فرري 2/147(   الرردابمي )1985(   ابررن ماورري )2146ب ا  أبرر  لا ل ) (296)

(   الحررراكم  ارررححي  9/4189)ا حسررراب:  «ارررحيحي»   ابرررن حيررراب فررري «الريررررى»

( كوعم سن ابن أبي ربات   لي  ايد من حدو  ابرن سيرا  191  2/188  افقي الذييي )
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الغيرري سويرري ال ررج   السررجع لررم و رررت فرري حياترري امرررأ   ال  لررذلن نجررد 

 خالًما  ال لابة  ال  يئًا ما.

 ئرا اضطر ا نساب لو ررت  فورين معغرل يرذا أب ورأتي بسر ي أ  بدشرية 

لدرالع  اول هللا سويي  ،وم و رت بعا امرأتي  ئنما ي  من ن ع ما  الي الغيي 

لوماَمخافوَُ» اك   راه لعرا: سغد  ا، يتي في أمر مرن اامر ب  فأمسرن بالسر

 .(297)« م َالقيامَُۡلوجت ََبُذاَالسماََ«أى الق اص»القم َ

فعررذا مررا ورراء برري الرتررات   لررم وفررت  الرتررات اليررات ليقرر ه لورورراه: اضرررب ا 

 نساءكم. 

                                                                                             

( مرن حردو  أع كوثر ع بغر  7/304(   آخرر مر،رل سغرد الييعقري )4186سغد ابن حيراب )

 راه: فرذ ر الغسراء  «اَتضوٱبماَإمواتَهللا»أبي برر   نرص الحردو  كمرا سغرد ابرن حيراب: 

 ،اء أخج عن سول أز اوعن  فقاه سمر بن الدطات: ر ر الغسراء  ،راءت « أى نشزب»

: اررول هللا سويرري  ،ررومأخج عررن سوررل أز اوعررن  مغررذ نعيرر  سررن ضررربعن  فقرراه الغيرري 

ف رت الغا  نساءيم تورن الويورة  فرأتل نسراء كثيرر وشرترين ال ررت  فقراه  «فاضٱبما»

لقو ََواعَبوآلَم لو َالتيتوَُسوۡتمنَاموٱكةَمتُو َ شو  ي َالضوٱب َ»الغيي حين أاري : 

   أما حدو  ابرن سيرا  الرذى أ ررنا ئليري  فغ ري: ئب «وك  َهللاَاَت  ونَكولئََخيارم 

فأرب لعم  ف رب ين  فيرات فسرمع ار تًا  الرواه ا،تأرن ا ب، ه هللا في ضرت الغساء 

ساليًا  فقاه: ما يذا؟  ال ا: أرن  لورواه في ضررت الغسراء  ف ررب ين  فغعرايم    راه: 

 .«ماَخيٱم َۡلهت كخيٱم َخيٱم َۡلهت َو»

  «المسررتدبك»   الحرراكم فرري «الحويررة»   أبرر  نعرريم فرري «الرييررر»ب ا  الطيرانرري فرري  (297)

ا   بمررز لرري السرري يي بالحسررن بضرري هللا سغعرر  سررن أع ،ررومة «مسررغد » أبرر  وعوررل فرري 

المغتقرل »(   اه المغذبى: ب ا  أب  وعول بأ،رانيد أحرديا ويرد 2/133) «الجامع ال  ير»

(    اه العيثمي: أ،انيد  سغد أبري 2261( بر م )2/931) «من كتات التر،يب  الترييب

 (.7525( بر م )5/344) «في  القدور»وعول  الطيراني ويد  
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 حد ل ياسة المرأ  لورول: 

َجالكَ}أما مسألة ئب المرأ  تطيع الرول  فعذا ميغي سول   لي تعالل:  ٱلٱ  

ََلتَ ََٰاَمَََّٰ ُكۡ  َبَۡتَض ك َٱ َّ ََ َفَضَّ َب َلا َٱلن  َسآت  ََلتَ  ََمكمَن َبَۡتض  ۡ م  ُ ل  َكَۡمَمَٰ  ۡ َم  َكَمفَقكما  ََوب َلآ

ن َ
َاََٰ َك ت َ َٰ

َ َفَحلصََّٰ ف َظَٰ ََحَٰ ٌَ كََ ََٰ َٱ َّ ََحف َف َب َلا  َ   الرواه يم [34: ]الغساء {...َل  ۡتوَۡي

 المسأ ل ب.

أى  ركة ال بد أب ور ب لعا مردور  ال برد أب ورر ب لعرا ب رين  ال ومررن أب 

كمررا  -وررر ب لعررا ب يسرراب مترافئرراب فرري السرروطات  المركررب الترري فيعررا ب يسرراب 

ت رررق  ال بررد مررن ب ا،ررة مسررأ لة  فمررن أحرر  بالر ا،ررة: الروررل أ   - وق لرر ب

 المرأ ؟

مكمَنََلتَ َٱلن  سََ}القرآب  اه:  َجالكَاَمََّٰ ُكۡ ََلتَ ََٰٱلٱ   بَۡتَض َك َََٱ َّ َب َلاَفَضَّ ََآت   {...َبَۡتوض 

   مررن لطررا د التعييررر القرآنرري أنرري لررم وقررل: الرورراه   امرر ب سوررل [34: ]الغسرراء

بمررا ف ررل هللا »الغسرراء بمررا ف ررل هللا الرورراه سوررل الغسرراء  ال   لرغرري  رراه: 

أى أب الغسراء مف رجت فري بعر  الج انرب   الروراه  «بع عم سورل بعر 

  و ب في بع  الج انب.مف

المرأ  مف وة بما لدوعا من وعاز سايفي ييأ  هللا فيعا لترر ب أًمرا   الرورل 

سغد  الجعاز العقوي أ  ى  فع  أب ر بالع ا ب  ومررن أب ورتحرم فري س ايفري 

أكثر من المرأ   ثم ي  الرذى وغفر  سورل تأ،رين اا،رر   وردفع معرًرا  وأ،رن 

 دم  سول أع بأ،ي. بيتًا  ف را انعدم  اا،ر  انع

 من أول يذا وعل هللا الرواه   امين سول الغساء. 

  يذا ال وغفي المسا ا   اب أال المسا ا  ثاب  بالرتات  السغة:
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ََ }القرآب الرروم  اه:  ل 
ََََلَٰ ََلَل يٱك ُكۡ َكَم   ََآَككض  ُكۡ ََربَ و َفَحۡس ََ اَبَلَ ن ك َم   ََم   ذََموٱ 

ووو ووو ك َم   َبَۡتضك َۖ َكَۡوَككمثَووو َٰ   أى أب المررررأ  مرررن الرورررل [195: ]آه سمرررراب {...َۢ َبَۡتوووض 

 الرول من المررأ   كرل ارغد ورمرل ا خرر  لرين أحرديما خ رًما ل راحيي  

  ال سدً ا لي.

 المرأ  مروفة مثل الرول تماًما  فالتراليد القرآنية لوجميرع ... حيغمرا وقر ه: 

وميعًرا  حترل الترراليد  م وعة ئلرل الروراه  ئلرل الغسراء «أوعا الذون آمغ ا وا»

َ}االوتماسية وقر ه القررآب الررروم:  م َبَۡتوض  ُكۡ َكَۡول يَوآتك و َبَۡتضك َك و
نََٰ ۡؤم  نكومَنََوٱۡللك ۡؤم  ََوٱۡللك

َ نَ وووٱ  َٱۡللك وووۡمَنََلووو   َُ ََو َۡن وع  وَنَب وووحۡلَلۡتٱك ٱك ةََ َوووۡأمك َمووومَٰ َُّ ةَََو كۡؤتكووومَنَٱل وووتَمَٰ ووومَنَٱلصَّ َو كق يلك

َََوَرسكووملَ  يتكوومَنَٱ َّ   المرررأ  تررأمر بررالمعر و  تغعررل سررن [71: ]الت بررة {...ََو كط 

 المغرر مثل الرول.

فويسرر  المرررأ  ل ب الروررل فرري ا نسررانية   ال فرري ال اويررات االوتماسيررة 

 ال اويرات الدوغيررة  يرري مروفرة مثررل الروررل   تجرازى بالجغررة مثررل الروررل  أ  

بالغرراب مثررل الروررل  المسررأ لية  احررد    الجررزاء  احررد  يررذا يرر  مررا ورراء برري 

 ا ،جع. 

 .(298)« َالٱجالإملاَالنساتَكقائ»وق ه:  اول هللا سويي  ،وم الغيي 

  د أماع المرآ  و ًما وجمل مرن نفسري   ببضي هللا سغعسيد هللا بن سيا  

 وأخذ من لحيتي   ورول من  عر   فقاه لري نرافع مر لل ابرن سمرر: مرا يرذا ورا 

                                        

(   الرردابمي 113(   الترمررذى )236(  أبرر  لا ل )6/256ب ا  سررن سا شررة: أحمررد ) (298)

(  كمررا ب ا  أحمررد سررن ئ،ررحاق بررن سيررد هللا بررن أبرري يوحررة سررن ودترري أع ،ررويم 1/195)

« اررحي  الجررامع ال رر ير  زوالترري»(  نسرريي أوً ررا ئلررل اليررزاب سررن أنررن فرري 6/377)

(2333.) 
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ابن سم ب، ه هللا  أتقد أمراع المررأ  تجمرل فري نفسرن   ئليرن و ررت الغرا  

؟!  راه:  مرارا فري يرذا ورا أكيال ا بل مرن  ررق  ،ررت ليسرتفت ك فري لورن هللا

نافع؟ ئني أتزون المرأتي  كما تتزون لي امرأتي   ئني أود يذا فري كترات هللا  

َكَٱلَّوذ  َ اه لي: أورن يرذا فري كترات هللا؟  راه: فري  ر ه هللا تعرالل:  ۡثو َم  و َّ ُك }...ََولَ

َ وع م َب حۡلَلۡتٱك َّ  ُ َ ََرَجَُلتَۡي َّ  ُ ََلتَۡي َجال   . [228: ر ]اليق ...{ََول تٱ  

} وع  َب ووحۡلَلۡتٱك َّ  ُ َكَٱلَّووذ  ََلتَووۡي ۡثوو َم  وو َّ ُك : أى كمررا أب سوررل المرررأ  أب تتجمررل }َولَ

 لز وعا  سول الرول أب وتزون لز وتي  وتجمل لعا.

َ ََرَجوووُ} َّ  ُ ََلتَوووۡي َجوووال  : بعررر  المفسررررون وقررر ه: يررري لبورررة الق امرررة {َول تٱ  

 لوروراه سوريعن »وقر ه:  - كا مراع الطيررى - المسأ لية   بع  المفسرون 

أى فرري بساوررة حقرر ق الغسرراء  أب الروررل سويرري أكثررر مررن المرررأ   ممررا  «لبوررة

 .(299)وغي ي أب وراسل في حفظ الحق ق   في بساوة اام ب

                                        

ب سدل أ  اه أيل التأ ول في يذ  المسألة:  أ لل يذ  اا  اه  اه ا ماع الطيرى بعد أ (299)

بتأ وررل ا وررة مررا  الرري ابررن سيررا    يرر  أب الدبوررة الترري ركررر هللا تعررالل ركررر  فرري يررذا 

الم ضع: ال ف  من الرول المرأتي سن بع  ال اوب سويعا   ئ، ا   لعا سغي   ألاء 

سقيرب  « لوروراه سوريعن لبورة»ه: كل ال اورب لعرا سويري   رلرن أب هللا تعرالل ركرر   را

فأخير تعرالل ركرر  أب سورل الرورل مرن تررك  « لعن مثل الذى سويعن بالمعر و»  لي: 

ضرابيا في مراوعتي ئوايا في أ را عا الثجثة  في ،ير رلن من أم بيرا  حق  عرا  مثرل 

مرن الذى لي سويعا من ترك ضراب  في كتمانعا ئوا  ما خو  هللا فري أبحرامعن  ،يرر رلرن 

حق  ي  ثم ندت الرواه ئلل ااخذ سويعن بالف ل ئرا تركن ألاء بعر  مرا أ ورب هللا لعرم 

بتف روعم سوريعن   ارفحعم لعرن سرن  « لورواه سويعم لبورة»سويعن فقاه تعالل ركر : 

بع  ال اوب لعم سويعن   يرذا ير  المعغرل الرذى   رد  ابرن سيرا  بق لري: مرا أحرب أب 

   معغرل « لورواه سويعن لبوة» تعالل ركر  وق ه: ا،تغلد وميع حقي سويعا  اب هللا

الدبوة: الرتية  المغزلة   يذا الق ه من هللا تعالل ركر   ئب كراب هراير  هراير الديرر  

فمعغا  معغل ندت الرول ئلل ااخذ سول الغساء بالف رل ورر ب لعرم سوريعن ف رل لبورة. 
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يرذا مررا ورراء بري ا ،ررجع   يررذا مرا كرراب  وعررة الرترات فيرري  فريررد وقرراه ئب 

الجمع بورة الفرنسرية  وشررل الرتات وعابض القيم  القر انين التري تقر ع سويعرا 

 خطًرا سول اامن العاع؟!

 ا،تياء المسومين  ااحراب في فرنسا: 

ال ا ررع أب المسررومين ا،ررتا  ا فرري فرنسررا   اتحررال المغلمررات ا ،ررجمية  ررال 

حموررة يييررة   كتررب مررذكر  ئلررل  زاب  الداخويررة   تجررا ت ا سررجع الفرنسرري 

 «ليم نرد»لفرنسريين فري ورورد  بح  في يذ  الق ية  حتل كترب أحرد الرترات ا

ودافع سن الرتات   وغ   بما فيي من ،ماحة   اتحرال الغا ررون الفرنسريين  راه: 

ئنغررا ،ررغطيع الرتررات بالفرنسررية  ن زسرري ب،ررم أنررد  زاب  الداخويررة   تجررا ت 

الرثيررر ب   ررال ا: ئب الرتررات وحمررل ب أل االستررداه   لررين فيرري ب أل العغررد 

 ا تدسي  زاب  الداخوية.بالمر    ال وشرل أى خطر كم

كاب الرأى العاع في ،اليي ضد يذا القراب المتعسد اللالم   لرذلن ،ررساب 

وطورب ئليري أب  «برابون»ما تراوع ال زور   بع  مستشاب  ئلل سميرد مسرجد 

 ووتمن ا فراج سن يذا الرتات  الرو ع سن يذا القراب  حفًلا لماء ال وي.

بًررا ووررتمن فيرري يررذا اامررر  ريررب كتا «بررابون» فعررًج كتررب سميررد مسررجد 

ال زور في ور ع الثجثراء الماضري ئلرل المسرجد  أسورن أنري ،ريو ي يرذا القرراب  

  أني كاب خطأ ئلابوًا ،ديفًا!!

 بل ي  خطأ ،يا،ي  ثقافي  ح ابى: 

 ي  في ال ا ع خطأ ئلابى   خطأ ثقافي   خطرأ ،يا،ري   مرا كراب وغي ري 

                                                                                             

 ( ي. اليابي الحويي.2/455) «وامع اليياب»
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لحرورات  أبر  الحرورات ... ئلرخ  أب وقرع فري ورزسم أنري بورد ا - مثل فرنسا - ليود

مثل يذ  ال وطة ال اضحة الفاضرحة   ومغرع كتابًرا فري بورد وردسي أب فيري حرورة 

 الرأى  حروة الغشر  حروة التعيير ... ئلخ.

حيغما أب،ل ئلي باامن يذا الرجع   ال ا: ما تعويقرن سورل يرذا؟  ور :  هللا 

 بضي هللا سغري     د  اه ،يدنا سمرأنا أبحب بعذا  الرو ع ئلل الح  ف يوة

في ب،التي الشعير  في الق اء: ال ومغعغن   اء   ريتي براامن  يردو  ئلرل 

ب دك فيي الي ع  أب تراوع فيي نفسن  ف ب الح   دوم   ئب الرو ع ئلرل الحر  

خير من التمالى فري اليايرل  فر را كراب الر زور بورع ئلرل الحر  فرغحن نرحرب 

 بعذا  نحييي سول يذا.

أبورد خطر   أخررى ترمرل يرذ  الدطر     - كما  و  لجرود  الشرق -  لرغي

 ترتب في ،جل يذا ال زور   يري الرور ع سرن القرراب المتعسرد فري مسرألة 

الحجررات  فقررد مغعرر ا الطاليررات المسررومات مررن ابتررداء الحجررات فرري مررداب  

 فرنسا!

ََوَاَ كََۡۡ}... الحجات فرض لوغي سول المسومة  هللا تعالل وق ه:  ُك َّ َ  نَو َ َ َ   

ََّ  ُ يكوومب  َجك ََلتَوو َٰ ه  َّ ووٱ  لك ۡبَ َب خك وواَََۖوۡليَۡضووٱ  َُ ۡن ووَٱَم  َُ ََموواََظ   فالمسررومة [31: ]الغرر ب ...{َإ اَّ

موتزمة بأب ت طي بأ،عا   ت طي نحريا  رباسيعرا  ،را يعا  يرذا فررض مرن 

    ليس  المسومة حر  فيي. تعالل هللا 

مماب،ة لوغعرا   ال تجيرر سورل أمرر ودرالد فيغي ي أب تترك لومسومة حروة 

  رع ببعا  فعذا وغافي الحروة الدوغية   وغافي الحروة الشد ية.

 يذا ما  وتي لعم حيغما ا ترك  في المأتمر الذى كاب بين المسرومين  ،يرر 
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 المسومين في  عر أكت بر من العاع الماضي.

 العير  من يذا الدب : 

ا الرتات     ة  زاب  الداخوية الفرنسرية. يي   ة يذ - أوعا ا خ   - يذ 

 العير  من يذا: أنغا نحن المسومين وغي ي لغرا أب نتمسرن بحقغرا  ال نفرري فيري  

ال مغلمررة  - لررم تقررم أى وعررة مررن الجعررات المسررأ لة - لأل،ررد - اررحي  أنرري

المررأتمر ا ،ررجمي   ال وامعررة الررد ه العربيررة  فيمررا سرردا المغلمررة ا ،ررجمية 

 - بررأى خطرر     يررذا ورردلغا - لتربيررة  العورر ع لررم وقررم أحررد مررن يررأالءلوثقافررة  ا

سوررل أب مأ،سرراتغا متدوفررة  ال تحررن برراام ب   لرررن ئخ تغررا فرري  - لأل،ررد

 فرنسا  ام ا وغي ي سويعم. 

نحن أاحات الح   نحن ندس  ئلرل الردون الحر    مرا لمغرا نردس  بالحرمرة 

 رن أب نتدول سن م  فغا.  الم سلة الحسغة  نحا ب بالتي يي أحسن  فج وم

نحرررن أارررحات الر،رررالة الدالرررد   الر،رررالة التررري  ضرررع هللا فيعرررا العداورررة 

ََ}...لويشررروة  العداوررة الترري تت ررمن كومررات هللا ااخيررر  لويشررر:  ََ ۡلنَوواََلتَۡيوو َُّ َومَ

نَ  يََٰ ۡۡ َت  ََ َٱۡل   ََٰ   َ يَ {َكۡ تَ اَل   ك ۡست ل  َل ۡتلك ََوبكۡشَٱىَٰ
 ُ ىََوَرۡحَل  . [89: ]الغحل ََوهك  

نتمسن بحقغا  ال نفري فيري أبردًا   نردس  ئلرل لوغغرا   الحمرد هلل يرذ  الردس   

 توقل ادى  ا،عًا. 

كرراب مررن أ،رريات مغررع الرتررات أنعررم  ررال ا: ئب الرتررات ووقرري ب اًوررا  انتشرراًبا 

 !! (300) ا،عًا بين المسومين

                                        

أنردبى »العجيب أب و رأل بذلن مستشراب  زورر الداخويرة لوشرعا ر التعيدورة   ال روب (300)

نحرررن اخترنرررا يرررذا الرترررات انررري لقرررل نجاًحرررا كييرررًرا فعررر  ئورررراء »حيررر   ررراه:  «لاميررراب
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 يل يذا ،يب؟!

ل ة  فررج وررد أب ووقررل الرتررات ووقررل ب اًوررا انرري وحمررل كومررة ا ،ررجع ال ررا

 الحمرد  - ب اًوا بين المسومين   بين ،يرر المسرومين كثيرر مرن ،يرر المسرومين

  رأ الرتات  يدايم هللا بسييي. - هلل

كومة الح  ال بد أب تستمر   ال بد أب نستمسن بعا   هللا ،الب سورل أمرر   

َب حۡلَ    َ هللا تعالل وق ه:  َمَۡقذ عك َۡ َ}بَ  َ ط  اه  َ َلتَ َٱۡلََٰۡ ََ : نييراء]اا َ...{فَيَۡ َموك كۥَفَإ ذَاَهكَمَ

  ادق هللا العليم.  [18

أ ر ه  رر لي يرذا   ا،ررت فر هللا تعرالل لرري  لررم  فا،ررت فر   ئنري يرر  ال فرر ب 

 الرحيم   الس   وستجب لرم.

 الدطية الثانية:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

 ف ل سشر رى الحجة: 

الحجة  أف ل أواع العراع التري وراء فيعرا حردو  ابرن نحن ا ب في سشر رى 

َلَُوجوَماَم َك ا َالتلََالصال َفيُاَكحََإل َهللاَ»سيا  في اليدابى: 

 . (301)وعغي أواع العشر «م َهذ َاۡل ا َ

                                                                                             

 يغا بي  الق يد  فالرترات أاري  ممغ ًسرا فري وميرع ااباضري الفرنسرية !! «بيدا، وي

وسرريب  -فرري حررد راترري  -الفرنسرريين   يرذا  لمجررل ك نرري  وررد ئ يررااًل كييرًرا لرردى المسررومين

م دب ئحراج لإللاب  الفرنسية التي تتابع بايتماع   و   دودون تغرامي الر سي ا ،رجمي 

بين الجاليات ا ،جمية في فرنسا  با ضافة ئلل تزاود سدل معتغقري الردون ا ،رجمي مرن 

 الفرنسيين أنفسعم.

ب ،رغال  «الرييرر»ب ا  اليدابى   الترمرذى   أبر  لا ل   ابرن ماوري   الطيرانري فري  (301)
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وسرررتحب فيعرررا ال رررياع   وسرررتحب فيعرررا الرررذكر   وسرررتحب فيعرررا ال رررد ة  

ي  و راسد أورر   وستحب فيعا اوة الرحم   وستحب فيعا كل سمل خير   

 .تعالل سغد هللا 

كما وراء سرن الغيري  -  من أسلم يذ  ااواع أوًرا و ع التا،ع مغعا   ايامي

روويا َ ووم َلٱفووَُإموو َ»ورفررر رنرر ت ،ررغتين   رراه:  - اررول هللا سويرري  ،رروم

. ف رياع (302)«كح سََل َهللاَكنَ  فٱَالسنَُال  َبت   َوالسنَُال و َاۡتو 

 ي.يذا الي ع وغي ي أب نحرص سوي

 مررن فجررر ورر ع سرفررة ويرردأ الترييررر سقررب ال ررو ات  ئلررل س ررر آخررر أورراع 

 اج (. 23التشرو  )

 فرري يررذ  ااورراع وغي رري لومسرروم القررالب أب وحرررص سوررل ااضررحية  ضررح ا 

  ئنعرررا ترررذكرنا بمرررا حرررد  برررين ئبرررراييم (303)«سووونَُكبوووي  َإبوووٱاهي »ف نعرررا 

                                                                                             

   تتمترري:  ررال ا: وررا ب،رر ه هللا   ال الجعررال فرري «مسررغد »ويررد   أبرر  لا ل الطيالسرري فرري 

ل  َا َلو َ ٱجوٱَمو َ َإاَرجََخٱ َبنفس َومااَال ُا َف َسۡيََهللاو»،ييل هللا؟  اه: 

( بررر م 352 - 1/351« )غتقررل مررن كتررات التر،يررب  الترييرربالم». انلررر: «ذلووََبشوو ت

 (.1125( بر م )4/45) لوي  ى « رأل السغة»(  610)

ب ا  مسوم   أب  لا ل   الغسا ي   ابن ماوري   الترمرذى  الوفرظ لري  مرن حردو  أبري  (302)

 (.525( بر م )1/316« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب» تال  

: ورا ب،ر ه هللا  مرا اول هللا سويي  ،وماه:  اه أاحات ب، ه هللا سن زود بن أب م   (303)

ب وََ»   ال ا: فما لغا فيعا ورا ب،ر ه هللا؟  راه: «سنَُكبي  َإبٱاهي »يذ  ااضاحي؟  اه: 

. «ب وََكوتٱةَمو َالصومعَحسونُ»   ال ا: فال  و وا ب،ر ه هللا؟  راه: «كتٱةَحسنُ

(  اررححي    راه الررذييي:  رراه أبرر  2/389(   الحرراكم )3127الحردو  سغررد ابررن ماوري )

فرري ئ،ررغال  أبرر  لا ل   ا،ررمي نفيررع بررن : «الز ا ررد»حرراتم: سا ررذ هللا مغرررر الحرردو .  فرري 

 الحاب    ي  متر ك   اتعم ب ضع الحدو .
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 ئ،ماسيل من رلن الم  د الدالد  الذى أ،وم ال الد فيري  لرد    أ،روم ال لرد فيري 

   كانر  ،رغة ااضراحي ترذكيًرا (304)  ففدا  هللا برذب  سلريمسز  ولب يتي هلل 

 بعذا الم  د ا نساني الدالد.

ااضحية مشر سة بالرتات  السغة  ا وماع   وستطيع المسوم أب و رحي 

ي سغي   من أول رلرن  امر  ومعيرة  طرر الديرورة  بغفسي  أ  و كل من و ح

  ام  الم ابو ا ،جمية    ام  الجعات المدتوفة لوتيررع برثمن ااضرحية 

 في بود آخر.

فتستطيع ئب كغ  ترود أب تجمع الحسغتين: أب ت حي يغا  ت حي في بورد 

آخررر  أ  كغرر  ال تروررد أب ت ررحي يغررا مررا لاع الغررا  وجررد ب الوحررم   تررر ب 

فررري الي ،رررغة  العر،رررن ... فررري فوسرررطين ... فررري الفويرررين ... فررري أضرررحيتن 

اليررغ جل  ... فرري ال رر ماه ... فرري السرر لاب ... فرري أى بوررد آخررر مررن بررجل 

 المسومين الفقير .

 ااضحية يغاك أبخص من يغا  تسرتطيع برثمن ااضرحية ال احرد  يغرا أب 

وررذب  ت ررحي بررثج  فرري الرريجل ااخرررى   يررم أ ررد حاوررة    كيوررن يغرراك 

 با،من  فرأنن حاضر  ال كيل وق ع مقاع ااايل.

فعويغا أب نغتعرز يرذ  الفرارة   نعطري ئخ انغرا بعر  مرا تجر ل بري أنفسرغا  

فالمسوم ب بع عم أ ليراء بعر    المأمغر ب ئخر     المسروم أخر  المسروم  ال 

                                        

َ} اه تعالل:  (304) ۡكنَ َّ ٱلسَّۡتَ َاَاَلَ ََٰ اَبَتََ ََمتَ َك َاَواَلَفَتَلَّ َفَوحمظكۡٱََمواذَاَتَوَٱىَٰم ََ و َكَم  وٓ َكَۡذبَ ك َف  َٱۡلَلنَا   إ م  ٓ َكََرىَٰ

ۡ ٱ  َ َ
َ َٱلصََّٰ م  َك ََس َ   كم ٓ َإ نََكآَتَٱ َّ

ََماَتكۡؤَمٱكَۖ َۡ َٱۡفتَ  َ ٓأَبَ ََٰ 102ََ آَكَۡستََلاََوتَتَّو كۥَل ۡتَ ۡ وي   كَن103ََفَتَلَّ و َك َومََٰ َۡ نََٰ

ه ي كَ ٓووإ ۡبَٱَٰ وون يَ َاَوو104َ ََٰ ُ  َٱۡللكۡ س  َمَۡ وو ََ ل 
َإ مَّوواََمووذََٰ

ٓم َٱلَٱۡت َووا ََ 105ََۡ ََروو َّۡا ۡ ووي ك ٱۡللك اَ  ووؤك
ٓ ووَمَٱۡلَۡتََٰ ُك ووذَاَلَ ََهَٰ 106َإ نَّ

َ ي   لَظ  ۡب َ  ب ذ   َك
ٱ  َ 107َََوفَ َۡ نََٰ َف  َٱۡۡلٓخ  ه ي 108ََََوتََٱۡمنَاََلتَۡي   َإ ۡبَٱَٰ ٓ ٌ ََلتَ َٰ

 .[109 - 102: ]ال افات {َستََٰ
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 ولومي  ال وسومي  ال ودذلي   ال وتركي.

رومرة  ال وغي ري أب ورأتي العيرد يذ  مغا،رية العيرد   يري مغا،رية سليمرة  ك

سول ئخ انغا المسومين  يرم ال وجرد ب مرا وقر تعم  فغ ،رع سوريعم كمرا  ،رع هللا 

وو َك}سويغررا   رررًرا لغعمررة هللا سعررع:  ۡحَسَٰ َٱۡۡل  َإ اَّ وو   ۡحَسَٰ آتكَٱۡۡل  َُ ََجوو َۡ   [60: ]الرررحمن {َهوو

َ   َمَّ ك َۡ}َوإ ۡذَتَأَذََّنََربَ كۡ َ  . [7: ]ئبراييم {...َلَئ  ََكَ ۡٱتكۡ ََۡلَ

أب وعومغرا مرا وغفعغرا   أب وغفعغرا بمرا سومغرا   أب وفقعغرا فري  تعالل أ،أه هللا 

 لوغغا   أب وجعل لغا من أمرنا ب دا   أب وغ ر ا نساب  وعز المسومين.

 الوعم اوعل كومة ا ،جع يي العويا   اوعل كومة أسداء السجع يي السفول.

في ،ييون في فوسطين  ليغاب   فري الي ،رغة  الوعم ان ر ئخ انغا المجايدون

  الشيشاب   في كشمير  الس لاب   في كل مراب وقاتل فيي أبغاء ا ،جع.

الوعرررم خرررذ بأوررردى ئخ انغرررا الم رررطعدون  الممتحغرررين  الوعرررم افررررن بق ترررن 

 أ،ريم   اوير برحمتن كسريم   ت ه بعغاوتن أمريم.

ا ،رجع   اوعوري نرذور  براه الوعم اوعل يذا العيد بشرير خيرر  ن رر امرة 

  حسر  سول أسداء ا ،جع حيثما كان ا.

{َ ووۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَووۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَواََواَۡ  وو ووۡٱَلَنَواَذكمكمبَنَوواََوإ ۡسوَٱافَنَاَف ووٓ َكَۡمٱ  َربَّنَواَٱۡيف 

ف ٱ   ََ  .[147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

 ررابنا   ابفرع مقترن  ، رين الوعم  لي أم بنا خيابنا   ال ت ه أم بنرا 

سغا   ال تسول سويغا برذن بغا مرن ال ودافرن  ال ورحمغرا   اوعرل يرذا اليورد آمغًرا 

 مطمئغًا ،داء بخاء  ،ا ر بجل المسومين.
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وواَٱلَّووذ  َ َ}: تعررالل سيرال هللا: وقرر ه هللا  َُ ٓأَ َ ََٰ َ ئ َ  َوو كۥَ كَصوتَمَنََلتَوو َٱلنَّۡ وو   م
ٓ َََوَمتََٰ َٱ َّ إ نَّ

تَۡست يًلا ماَ  ََوَست  لك َلتَۡي   َرتَماَ   . [56: ]ااحزات {َتاَمنكماَ 

الوعم ال  ،روم  برابك سورل سيردك  ب،ر لن محمرد   سورل آلري  ارحيي 

  ،وم تسويًما كثيًرا. 

كَََ}...  َ َٱ َّ ۡمٱك ََولَوذ  نَ وٱ   ََوٱۡللك َٱۡلفَۡ َشوآت  ََلو   َٰ َُ ةََتَۡن تَمَٰ َٱلصَّ َإ نَّ
ةََۖ تَمَٰ َٱلصَّ َكَوكَا    ََوٱ َّ ۡمَۡوٱك 

 .[45: ]العغري ت { َۡتتَ كََماَتَۡصنَتكمنََ

* * * 
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 (305)مأتمر السراب بالقاير  - 16

 اا لل: الدطية

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

فرري يررذ  ااورراع وغعقررد فرري القرراير  ...  رراير  اازيررر ...  رراير  الرردس   ئلررل 

أنحراء اابض  وشراء هللا أب وغعقرد فيعرا ا ،جع ... القيوة الثقافية لومسرومين فري 

 مأتمر وسمل: مأتمر السراب  التغمية  تعقد  اامم المتحد  في م ر. 

 ليتي لم وغعقد بم ر: 

بوررد اازيررر  سااررمة العر بررة  - كمررا  ورر  فرري م ررر: كغررا نربررأ بم ررر 

أب تست رريد مثررل يررذا المررأتمر  حتررل ال وسررير فرري  -   وررب ا ،ررجع الدرراف 

أ لئررن الشرر ار: لسررا  الشررذ ر الجغسرري  الررذون وتز ورر ب مررن وغسررعم: وغياتعررا 

 الرواه بالرواه  الغساء بالغساء!

يذ  الجمعيات الشار  ما كاب القاير  أب تستقيوعا  كاب سويعرا أب ت ورب القريم 

 الدوغية  االستيابات ااخج ية سول القيم اال ت الوة  االستيابات السياحية. 

 ير  الغي وة  بل من القرآب الرروم راتي. لدوغا العير  من الس

سوي بن أبي يالب ليوح  بأبي بررر  اول هللا سويي  ،ومحيغما أب،ل الغيي 

في م ،م الحم من العاع التا،ع لوعجر   ليعون في الغرا  ميرالئ أ،ا،رية مغعرا: 

                                        

ع  تحر  بساورة ييئرة اامرم المتحرد   1994مرن ،ريتمير  13ئلل  5د في الفتر من انعق (305)

( ل لررة مرن أس رراء 191 بمشرابكة أكثررر مرن سشرررون ألفًرا مررن أس راء ال فرر ل ومثور ب )

 المغلمة الد لية. 
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ئني ال وحم بعد العاع مشرك   ال وط و باليي  سرواب   كاب فري ئسرجب يرذ  

ب  مالوة  ا ت الوة سول أيل مررة   رال ا: كغرا نسرتفيد مرن يرأالء الميالئ خسا

 كثيًرا. 

وواَٱلَّووذ  َ َ لرررن القرررآب نررزه وحسررم الق ررية   ويررين الحقررا    فيقرر ه:  َُ ٓأَ َ ََٰ {

مكمَنَ ۡشٱ  إ مََّلاَٱۡللك ََتاَمنكٓماَ  ََوإ َمََ    وذَام ۡ ََهَٰ  ُ ٱۡلَلۡس   ََٱۡلَ َٱاَ َبَۡتو َََلوام  ۡفو كۡ ََفََلَ َۡقَٱبكماَ  ۡنَخ 

َفََسۡمَعَ كۡون ي ك كَٱ  ُ ي َ َلۡيتَ َََلت يٌ ََح   َٱ َّ َإ نَّ م  َفَۡضت   ٓمَإ نََكآَتم َك  . [28: ]الت بة { َّ

 «فسومعَ ونووي  َهللاَمو َفضووت »أى: فقررًرا  حاورة   «وإنَخفو  َليتوُ»

بم ابل أخرى ال تحسي ب حسابعا    د كاب  فقد فرت  لعرم الريجل   أ يرل سوريعم 

 فيء ،د ًا    ،ع هللا سويعم من ف وي.ال

  ثيقة المأتمر المثير : 

كغا ن ل أب ترف  القاير  يذا المأتمر  أما   د انعقد يذا المأتمر  فقرد ثراب 

ل ل كيير   ثابت مجالالت  رتل حر ه مشرر ع برنرامم يرذا المرأتمر  الرذى 

 متحد . أمسد  في  رل  ثيقة أسد يا المسأ ل ب سن يذا الجانب في اامم ال

يررذ  ال ثيقررة  أ  يررذا المشررر ع  تررروم بالو ررة العربيررة  فرري ما ررة  ئحرردى 

 الد يقة. « الف لسرات» سشرون افحة من ال فحات 

 لم وذكر فيعا ا،م هللا  ل: 

 ثيقة مط لة لم وذكر فيعا ا،رم هللا  رل  ال فري أ لعرا   ال فري أ ،رطعا   ال 

فريرد برأمر . (306)«َفُمَكب وٱمََكمٱَذ َبالَاَ ۡ كَبۡس َهللا»في آخريا   

                                        

أخروي أبر  لا ل  الغسرا ي  ابرن « ا حياء» اه الحافظ العرا ي في تدروجي احالو   (306)

( ي. لاب المعرفررة 1/206مررن حرردو  أبرري يروررر  ) «اررحيحي» فرريماورري  ابررن حيرراب 
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وتعورر  بالعررالم كورري ال وررذكر فيرري ا،ررم هللا أبرردًا  ال تررذكر فيرري القرريم ا ومانيررة  ال 

ااخج يررة باستيابيررا محركررات  ضرر ابل  ل افررع لفعررل الديررر   ب الع سررن 

 ابترات الشر؟!

يذ  يي ال ثيقة  أ  يذا ي  المشر ع الذى  د ع لير ب أ،ا  المغا شرات فري 

 مأتمر القاير . 

سمزه الدون   سمزه ا وماب باهلل   سمزه ا وماب بالي ع ا خر   سمزل   ريم 

 السماء سن يذ  ال ثيقة. 

 ال تجزع بين زوال  السراب  الفقر: 

ن زوررال  السررراب  نمرر يم مررا برري - أ  يررذا المشررر ع -تررربل يررذ  ال ثيقررة 

المطرل في العالم  ما بين الفقر ببًطا لز ميًرا  كأنعرا معاللرة حسرابية بواضرية: 

ود الفقر!  ئرا زال السراب  م

 يررأالء أنررا  وغق ررعم ا ومرراب برراهلل  ا ومرراب بررأب لعررذا الررر ب بب ررا خالقًررا 

 ء. باز ًا  ترف ل مغذ خو  يذ  اابض برزق من فيعا  ما فيعا من ااحيا

لرررين لعرررذا اامرررر ركرررر سغرررديم   ال وجررررى فررري برررالعم   ال ورررد ب فررري 

 خ ايريم. 

ود الفقر!  يذا  الي أحرد اال ت رالوين مغرذ القررب الماضري  ئرا زال السراب  م

  كاب وغرذب العرالم برابثرة خطيرر  بعرد ،رغين  ويورة  أ  سقر ل «مالت  »ا،مي: 

  ويوة من السغين. 

                                                                                             

 بيير ت.
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ت سشررات السرغين   مرر   ررب أ  أكثرر   لرم تحرد  الرابثرة  اب هللا   مر 

ييأ لوغا  أ،يابًا لم ور ن ا وعوم نعا  الحاوة تفت  الحيوة    رد سورم هللا ا نسراب 

ََماََاَتَۡتتَلكمَن{ما لم ورن وعوم:   . [8: ]الغحل }...ََو َۡختك ك

فرررن  زباسرررة  ا،رررتطاع الغرررا  أب وزبسررر ا أباضررري ودورررد    أب وعرفررر ا

ال حراء   أب وقوو ا من ا،تدداع المراء  بعرد أب كران ا ورر  ب ب مرر اابض 

بالماء  أايح ا ور  ب سن يرور  الرر   أ  سرن يرور  التغقريل   وحرا ل ب 

 أب ال وتيدر الماء  و يع ،دى. 

بل حا ل ا زوال  ا نتاج في اابض المزب سرة نفسرعا سرن يرور  تحسرين 

تررأتي أكوعررا أضررعاو مررا كانرر   - المسرراحة نفسررعا -اليررذ ب  أارريح  اابض 

 تمأتي من  يل. 

ييررأ هللا لوغررا  ب ا،ررطة  رر انين ال باثررة  التطعرريم  التعجررين فرري الحي انررات 

 الغياتررات  تحسررين الغ سيررة  تحسررين الريفيررة   ا،ررتطاع ا نسرراب أب وسررتددع 

 الطا ة الشمسية. 

 يرأالء ولغر ب أب العرالم  ييأ هللا لوغا  أ،يابًا لم ترن تدطر لعم سورل براه 

الي ع ي  ،ير ب سالم ال د  ما بعد ال د  مرا وردبورم أب هللا ،ريفت  لوغرا  أب ابًرا 

وواَََۖوَموواَ}ال تدطررر احررد سوررل برراه؟  َُ َلَ ََ وو ۡلس  َفَووَلَمك  ُ ۡحَلوو وو َرَّ َم  ل تنَّوواس  َك ٱ َّ وواَ َۡفوو َ َ  مَّ

ََوهكَمَٱۡلتََ ۢ َبَۡت    مم َََلَ كۥَم  ۡٱس  َفََلَمك َۡ ي َك كۡلس  َٱۡلَ    ُك  . [2: ]فاير {ُ  

 هللا ي  الرزاق: 

َ}: سررز  وررل  وقرر ه «الرررزاق»ئب هللا تعررالل مررن أ،ررما ي:  وو َّ َٱۡل   َك َوَموواََختَۡقوو

َ َل يَۡتۡك كون  مَ َإ اَّ 56َََوٱۡۡل  ومن  لك كَنَ كۡطت  ََوَموآَككر  و َك أ 
َۡ و َر   ُك َم   وۡن م  57ََََموآَككر  و َك َٱ َّ إ نَّ
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َ اأك ََّ ة َٱۡلَل  ووي َكهكووَمَٱلووٱَّ َُ }  [58 - 56: ]الررذابوات {ذكوَٱۡلقكوومَّ وو َ َآبَّوو ََوَموواَم  َإ اَّ  ِ َف وو َٱۡۡلَۡر

وواَلتَوو َٱ َُ اك َۡ ر   َ َُاَ«سررز  وررليررذا ترفررل مررن هللا »َ َّ ۡسوو َۡم ََل َهاََومك ۡسوو َقَٱَّ  {َو َۡتتَوو كَمك

اك كۡ ََوَماَتكمَل كوَنَ}  [6: ]ي ل َۡ َر  َفََمَرب  َٱ22ََوف  َٱلسََّلآت  َإ مَّو كۥَلََ و     ِ ََوٱۡۡلَۡر لسََّلآت 

قكمنََ ََََمآَكَمَّ كۡ َتَنط  ۡث  .[23  22: ]الذابوات {م  

الرررزق م ورر ل  ميثرر   فرري يررذا الررر ب  مررذخ ب فرري برراين اابض  أ  

مغش ب سول هايريا  مغي ما سرفي الغا   مغي ما ال وعرف    مغري مرا ال ورزاه 

ذ  الرر  ميا : بحراب  محيطرات  ،ردريا ا نساب وجعوي  ح الي ثجثة أبباع ي

هللا لإلنساب   لم ورتشد ا نساب كل ما في اليحرر   لرم و رل ئلرل كرل مرا فري 

 اليحاب   لم وغتفع برل ما وعرفي من اليحاب. 

اابزاق م ورر ل    سوررل ا نسرراب أب ويحرر   وفر ررر  وسررعل فرري مغاكررب 

َََلَ كو كَ}: سز  ورلاابض   ووتمن الرزق في خياوايا  وق ه هللا  هكوَمَٱلَّوذ  ََجتَو

َٱلنَشكمرَك ََوإ لَۡي   ا   مَۖ َۡ م  َر   َُاََومكتكماَ   ۡ ف  ََمنَام  َفَحۡمشكماَ  َذَلكما  َِ  . [15: ]المون {ٱۡۡلَۡر

فمن مشل في مغاكب اابض  من فرر  بح   ،عل  اوتعرد  كردأل  ف نري 

ا،رل  ودور أب وأكل مرن بزق هللا فري يرذ  اابض   مرن تقراسن  تقاسرد  تر

 فع  ودور أب وحرع من بزق هللا. 

ررة كمررا  رراه سمررر     لرررن بضرري هللا سغرريئب السررماء ال تمطررر رييًررا  ال ف  

سوررل الغررا  أب وغتشررر ا فرري اابض  ويت رر ا مررن ف ررل هللا   ويحثرر ا سررن 

 بز عم لي و ا ئليي. 

 بين الجايوية القدومة  الجايوية الحدوثة: 

 ب أ الليم  ئما من ئمرجق  ا رع  أ  خشرية ئب أيل الجايوية  دوًما كان ا وقتو
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و َمك َ: سز  ورلئمجق مت  ع  فقاه هللا  كَۡولََٰ و َ }...ََوَاَتَۡق كتكوٓماَ 
وۡ َإ ۡمتََٰ اك كۡ َم   َك َمَوۡٱ َمَّۡ و ك

ئرا كرراب الفقررر  ا عًررا  فقرردع كفالررة بز عررم سوررل بزق  [151: ]اانعرراع َوإ  َّوواهكۡ َ...{

ُكۡ َأ الليم   في ،ر ب  أخررى  راه:  اك َك َمَوۡٱ َمَّۡ و ك و  َۖ
و َمكۡ ََخۡشويَََُإ ۡمتََٰ

كَۡولََٰ }َوَاَتَۡق كتكوٓماَ 

َ ُكۡ ََمواَنََ«بز عم مرف ه لعرم  يرل أب ومدوقر ا»َوإ  َّامكۡ م َاَوۡ تَ طَۡإ نَّ : ]ا ،رراء ا{يوٱَ اََمۡ ََ  َوخ 

31]. 

 الجايويررة الجدوررد  تروررد أب تقتررل اايفرراه   لرررن فرري بطرر ب أمعاتعررا  سررن 

  ال ... ال وغي رري أب ومقتررل اا الل  ال وغي رري أب نستسرروم لعررذ  يرورر  ا وعرراض

 الجايوية الحدوثة. 

ََ}...الرزق م و ل  ميث   في اابض  مغرذ خور  هللا يرذ  اابض:  ََ وَٱ َوبََٰ

َل  تسَّوآئ ت يَ َ ََسوَمآت  َكَ َّوا    ُ َُاَف وٓ َكَۡربَتَو تَ آَكَۡاَمَٰ َُ َُاََواَ ََّرَف ي 10ََف ي ٓ َاكو ََّٱۡسو ََمىَٰ إ لَو َٱلسَّوَلآت 

وووَ َ كَخوووانَ  » ... .  يرررل أب وسررر ى هللا السرررماء خوررر  اابض [10: ]ف رررو  ...{ََوه 

 . اا  ات مقدب  في يذ  اابض« ... بابك فيعا   دب فيعا أ  اتعا 

اررحي  أب هللا ال وغررزه الرررزق لوغررا  برثررر   بسررطة  حتررل ال وط رر ا  ال 

ٱ}وي  ا في اابض:  َك ََولَۡمَبََسَطَٱ َّ لكَب قَو َر    ُ    َ كنَ
ََولََٰ  ِ ف  َٱۡۡلَۡر َۡا    مَلََۡوَۡماَ  َأَل ت  َۡ لٱ  

وويٱَ  َبَص  َۡووا    مََخۡ يووٱكۢ َإ مَّوو كۥَب ت 
وواَ ََشووآتكم وو َ}وغررزه كررل  رريء بقرردب [27: ]الشرر بى {مَّ َوإ نَم  

َ َب قَو َر  لكو كۥَٓإ اَّ   ُ آئ نك كۥََوَماَمكنَ َُ ن َمَاََخ َل  َإ اَّ {َكۡ ت  ۡتتكوم     حسرب تقردور هللا [21: ]الحجرر َمَّ

  حرمتي  ولعر الشيء في أ اني.

واَ}هللا تعالل وق ه في ،ر ب  أخررى:  َُ ََوَجتَۡتنَواَلَ كوۡ َف ي  ِ  كۡ َف و َٱۡۡلَۡر
َولَقَوۡ ََم َّونََّٰ

َ َاَت يل  ي َ   وَنََمتََٰ اَتَۡش كٱك 10َََمَّ
ٓ ۡرمََٰ كۡ َاكو ََّاكۡتنَواَل ۡتَلتََٰ ٓ َ َََولَقَۡ ََختَۡقنََٰ كۡ َاك َََّرمَّ ۡل  َٱۡسو ك كواَ   ُ َئ َ و

أى  يرل أب ودور  هللا آلع  ودور  اليشرروة  مر رن لعرم فري  [11  10: ]ااسراو ...{
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اابض  وعررل لعررم فيعررا معرراوش  ييررأ لعررم معاوشررعم ثررم خوقعررم   لرررن يررأالء 

كأنما وعترض ب سول هللا   ولغ ب أنعم متحرم ب في كرل  ريء   وغسر ب أب 

وَ َ} ي  الرازق   أني مدبر اامر كوي: هللا ي  الدال    أب هللا اك ك َم   َك ََمو َ َوۡٱ َۡ اكو

َ ََو كۡخوٱ  ك  َ وَ َٱۡلَلي  و َم  َٱۡلَ و َّ َٱََوَمو َ كۡخوٱ  ك َٱلسَّۡلَٱََوٱۡۡلَۡبَصَٰ َك َكَمَّ َ َۡلت   ِ ََوٱۡۡلَۡر ٱلسََّلآت 

َ كم َفََسيَقكملكمَنَٱ َّ َٱۡۡلَۡمَٱم َوَم َ ك َب  ٱك  َ َ َٱۡلَ    َم  ََ َّقكمنََٱۡلَلي   َكَفََلَتَ  َۡ  . [31: ]و نن {فَقك

الرزق بيد هللا  فج وغي ي أب نرربل مرا برين زورال  السرراب  الفقرر ال محالرة  

ف ب هللا ،يعدى الغا  ئلرل يررق  أ،راليب تعيرئ لعرم المعراوش  اابزاق التري 

 ضمغعا هللا تعالل لعم. 

 تغليم اا،ر  لغسوعا لميربات  رسية مقي ه: 

ب تتدبر اا،ر  المسومة أح العا   أب تحرا ه تغلريم الغسرل  ال ال مانع من أ

سورل أب ورر ب الحمرل  - كجيمرا مرع اراحيي -مانع أب وتفر  الرز ج  الز ورة 

في فترات معق لة  ما بين كل يفل  آخر فترر  مرن الرزمن  حترل تسرترو  ااع 

مرررن ناحيرررة   حترررل وتعيرررأ لأل،رررر  الرساورررة ال رررحية   الرساورررة التعويميرررة  

لرساوة االوتماسية  فقد أاي  الغرا  ا ب وعيشر ب مسرتقوين   ،ردت تربيرة  ا

 اايفاه تحتاج ئلل وعد وعيد   متابعة مستمر . 

في الزمن الماضي كان  اا،ر  وعيش بع عا مع بع   وعريش ال لرد مرع 

: سويرن أب توردى  - أع الرز ج -أبيي  أمي   تأتي ز وة االبن فتق ه لعا حماتعا 

لًا   سورري أب أببرري! ا ب لررم وعررد يررذا  أارري  الغسررل وروررد أيورري  تغجيرري أ ال

 تراليد كثير   فج مانع من تغليمي. 

سول أب ور ب يذا من ح  اا،ر    من اختياب ااب ون  أمرا أب ورر ب يرذا 
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 فوسفة سامة لويشروة كوعا  لوغا  وميعًا  فعذا ما نرف ي. 

  ،ا ل مرف ضة ل يات ،ير محم ل : 

  أ  يرذا المشرر ع الرذى  رد ع لومرأتمر   راع سورل يرذا اا،را   يرذ  ال ثيقرة

الذى ي  نفسي لين بمقير ه فري نلرر القريم الدوغيرة  - أبال أب وعالم يذا العدو 

أ  كثيرر مغعرا سورل اا رل مرفر ض  - ااايوة  ب ،ا ل  أ،اليب أكثريا أوً را

  وة كوعا. في ميزاب الدون ... في ميزاب الدو  ... في ميزاب الشرا ع السما

 ورود ب ئباحة ا وعاض بج  ي ل: 

مررن يررذ  ال ،ررا ل ركررر ا: ا وعرراض   تحرر  سغررا ون  ررتل: ا وعرراض 

المأم ب ... تدفيد اامر سول المرأ  الحامل ... الحمل ،ير المر،ر ت فيري ... 

ئلخ   يذا كوي لين بمقير ه ئ،رجميًا  ال لوغيًرا  حترل بابرا الراث ليرن   رد ضرد 

يسررة معًررا ضررد يررذا بقرر     يغررا اتفرر  اازيررر  الفاتيررراب     ررد المسررجد  الرغ

 الط فاب المدمر لأللواب. 

 احتراع ا ،جع لحيا  الجغين: 

  ل  كراب أبرا  أ  أمري -ئب ا ،جع ومعطي لوجغين ح  الحيا    ال وجيز احد 

 االستداء سويي  اني كا ن حي محترع   ل  واء من حراع. -

 وقريم تطاليي أب وطعريا   اول هللا سويي  ،ومالمرأ  التي واءت ئلل الغيي 

يورل مرن الزنرل  فمرارا  راه لعرا الغيري  ارول هللا حد هللا سويعا   تق ه لي: ئنعا حم

  أى ئب كاب لغا ،ييل سوين فما لغرا «فاذهۡ َح  َتت  »؟  اه لعا: سويي  ،وم

،ييل سول ما في بطغن  ما في بطغن مدو ق ال رنب لي حترل نقريم الحرد سويرن 

د  ضرع   ليرديا  فقالر : يرا أنرا  رد  سويي   ريي  المرأ  أ عًرا ثم سالت   ر
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 .(307)«اذهۡ َفأرضتي َح  َتفطلي » ضع  وا ب، ه هللا   اه: 

يرذا وحترع ا ،جع الجغين الررا ن الحري فري بطرن أمري   ورترب سورل رلرن 

أحراًما  فج وجر ز لومررأ  المسرومة أب ت ر ع بم راب ئرا كراب اريامعا و رر 

بجغيغعا   سويعا أب تفطر حتل ال تأرى يذا المدو ق في بحمعا  يذا ما ورورد  

 ا ،جع. 

عغرراب لوشررع ات  ثررم ئرا  لرررن يررأالء وروررد ب ا باحيررة الجغسررية  أيوقرر ا ال

 حمو  المرأ  أسط يا ح  التدوص مغي    ال ا: ئنعا حر  في وسديا!

ئب يرذا لررين وسررديا  يررذا كررا ن آخرر ألخورري هللا سويعررا  فوررين مررن حقعررا أب 

تقتورري  انعررا لررم تعررب لرري الحيررا   هللا يرر   ايررب الحيررا   فررج وجرر ز احررد مررن 

 مدو  اتي أب وستويعا ب ير ئرني.

ن اامرر ب الدطيررر  الترري ت ررمغتعا يررذ  ال ثيقررة  المت ررمغة ا وعرراض مرر

 لمشر ع برنامم يذا المأتمر. 

 تعدل أ راه اا،ر  في ال ثيقة: 

مررن اا ررياء الدطيررر  الترري ت ررمغعا يررذا المشررر ع  مررا ورراء فرري ال ررفحة 

التا،عة  العشر ب: ئني وغي ي سول الجميع أب وقدم ا الدسم لأل،ر   مرع ااخرذ 

 تعدل أ راه اا،ر !!في االستياب 

نحن نعرو  رًج  احدًا لأل،ر   يذا الشرل ي  ابتياي برين بورل  امررأ   

بعقررد  رررسي لرري أبكانرري   ررر يي   بعررذا العقررد  يررذا االبتيرراي تغشررأ الحيررا  

                                        

 بات: حد الزنا. «احيحي»وزء من حدو  ب ا  مسوم في  (307)
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الز وية  تغشأ اا،ر  المسرومة   يرذا آورة مرن آورات هللا  ركريرا هللا تعرالل فري 

ۡ ََتا ََٰ    ٓمَكَنَۡ}كتابي:  جَ َوم  َوَٰ َۡ ۡ َكَمفكس  كۡ َكَ َََختََ َلَ ك َم   وَم َّة  َََبَۡينَ ك َمَّ َُاََوَجتَ إ لَۡي اَل   َۡس كنكٓماَ 

َ
ََ َوَرۡحَلًُم ََۡلٓ ََٰ ََ ل 

َف  َذََٰ وَن{إ نَّ َ َ َفَ َّٱك  .[21: ]الر ع َل  قَۡم  

 يأالء وق ل ب: يذا  رل من أ راه اا،ر    لرن يغاك أ راه أخرى. 

قد  اثغاب وعيشاب معًا  لين بيغعما سقرد ز ج  لرين بيغعمرا يغاك أ،ر  بج س

 ابتياي  رسي ورود كًج مغعما حق  ًا   اويات تجا  ا خر. 

ما الحلتي في أ ببا: ئب كثيًرا من الشياب  اليغرات وررتيل  - لأل،د - يذا 

 بع عم بيع   وعيش ب معًا   لرن ل ب ز اج. 

بألمانيررا  « برر ب»ي مدوغررة ع( فرر1985حيغمررا كغرر  أسررالم فرري ارريد ،ررغة )

،أل  الممرضات الج ل كن وشرفن سورل تمرو ري: يرل يرن متز ورات؟ لرم 

: أى - Mrs»» لرررين  - أى: آنسرررة - Miss»»أورررد مرررغعن متز ورررة  كوعرررن 

 كما وق ل ب. - متز وة

 سرف  السيب في يذا: ئب الز اج مسأ لية   لمرارا وتحمور ب المسرأ لية؟ 

الشررات وغتقررل مررن  احررد  ئلررل أخرررى   الفتررا  تغتقررل مررن  ا حررد ئلررل آخررر   ئرا 

أسجيعا  دص تعيش معي ،غة ... ،غتين ... ثجثرة  ثرم تيحر  سرن ،يرر   كمرا 

 ويح  ي  سن ،يريا. 

 ل ب ابتياي  ل ب سقد. فعذا  رل من أ راه اا،ر : الحيا  معًا 

 اا،ر  رات الجغن ال احد!

 من أ راه اا،ر : اا،رر  رات الجرغن ال احرد  أى: اا،رر  المر نرة مرن 
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بوورررين  أ  مر نرررة مرررن امررررأتين  وترررز ج الرورررل الرورررل   تترررز ج المررررأ  

 المرأ !!

وعور ا يرذا  ررًج  - لأل،رد -ومعيات الشذ ر المغتشرر  فري العرالم  يرأالء 

 اا،ر  وغي ي أب ودسم! من أ راه

كيررد نرردسم يررأالء الررذون خرورر ا سوررل فطررر  هللا   سوررل  رررا ع السررماء  

  سول  يم ااخجق كوعا؟!

وتررز ج الروررل الروررل!!  لأل،ررد أ رررت يررذا بعرر  القرر انين فرري أ ببررا  

 وقرر ه: « التوفرراز» بابكرر  رلررن بعرر  الرغررا ن   بعرر  القسررن ودرررج فرري 

 لرواه بالرواه   الغساء بالغساء!!القن الفجني وعقد سق ل ز اج ا

 يذا ما ورود ب مغ ا أب نقر  : تعدل أ راه اا،ر . 

هللا ،يحاني  تعالل ركر لغا  ر ع لر ي   كيرد سرا يعم بعذابري   أنرزه سوريعم 

نقمترري   ارريحعم برررر  سررذات مسررتقر   وعررل  رررايم ساليعررا ،ررافوعا   أمطررر 

َ اَرةَ َ}...سويعم:  نح  َمَّ  َ ي 82َََ َ ضكمَم   َس     َََۖ ن َََرب   َمًَُل  ويَ ََمَسمَّ ت ل 
وَ َٱلظََّٰ وَ َم  َوَماَه 

ي َ  َت     أول ليس  سق بة هللا بيعيد  سن يأالء اللالمين![83  82: ]ي ل (308){بۡ 

كيد نقر  سمل   ع لر ي؟!  كيرد نقرر السرحاق برين الغسراء؟!   رد خور  هللا 

الررز وين الررذكر  اانثررل   بك ررب فرري كررل مغعمررا الميررل الفطرررى ئلررل ا خررر  

  وعل من  باء رلن ا نجات  بقاء الحيا  اليشروة ئلل ما  اء هللا. 

 يأالء   ف ا ضد فطر  هللا   فطر  الر ب    را ع السماء كوعا. 

                                        

اَجََأ لعا:  (308) َُا}فَتَلَّ اََوكَۡمَطۡٱمَاََلتَۡي َُ اََساف تَ َُ ت يَ مَاََجتَۡتنَاََلَٰ  ....{َآَتَكَۡمٱك
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  ثيقة تدس  ئلل تأخير الز اج: ال

يررذ  ال ثيقررة تتحررد  سررن العمررل سوررل تررأخير الررز اج  ال وغي رري أب وتررز ج 

ا نساب ميرًرا   تقدع اليدا ل لي ئلرل حرين وترز ج   معغرل تقردوم اليردا ل ئتاحرة 

فرررص الشررع ات الحررراع ئلررل أب وررأتي   رر  الررز اج! فعررأالء ال وحترمرر ب 

  روعة  ال لوغًا. 

 يأالء   ف ا من يذا اامر م  د ا باحية  التحول. 

َإ نَ َ كممكوماَ }القرآب وق ه:  مكۡ ََوإ َموآئ  كۡ م َۡوا   ۡ َل  يَ َم  ت   
ن كۡ ََوٱلصََّٰ َم  َل َٰ ٱۡۡلَ ََٰ ماَ  َوكَم   ك

م  َفَۡضت  َ  َك ُ  كَٱ َّ قََٱآَتَ كۡون 
   الغيري سويري ال رج   السرجع وقر ه: [32: ]الغ ب ...{َفك

م َاس طاعَمن  َالۡاتةَفتي ُو  َفإمو َكيوضَلتۡصوٱَ:َ اَمتشٱَالشۡاب»

    يأالء وقف ب ضد يذا كوي.(309)«...وكحس َلتفٱ َ

يررذ  ال ثيقررة  يررذا المشررر ع المقرردع لمررأتمر القرراير  ت ررمن أ ررياء كثيررر  

مدالفررة لإل،ررجع  بررل مدالفررة لجميررع االورراب  ال وقيوعررا لوررن مررن االورراب   ال 

 ا ع  بحاه من ااح اه.  روعة من الشر

 سزه اا،ر  سن العج ات الجغسية ا الليا:

واء في يذ  ال ثيقة: ئب سورل الجميرع أب وسراسد ا المررايقين  المرايقرات  

 أب وقدم ا لعرم الثقافرة  المعو مرات الجغسرية  التغا،روية   أب وسراسد ا مقردمي 

لمررايقين  الرساوة ال حية  بحي  ورر ب يغراك خ  ارية   ،رروة لعرأالء ا

                                        

ومو َ»ب ا  اليدابى   مسوم   الوفظ لعما   أب  لا ل   الترمذى   الغسرا ي   تمتري:  (309)

« المغتقررل مررن كتررات التر،يررب  الترييررب. »«لوو َ سوو طٱَفتتيوو َبالصووم  َفإموو َلوو َوجووات

 (.1095بر م  550 - 2/549)
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  ال تتدخل اا،ر  في  أنعم!! 

ارول هللا ورود ب بفع  ااوا ا باء  اامعات سرن اابغراء  اليغرات  الغيري 

سووؤولَلوو َرلي وو َ...َوالٱجووََراعَفوو َممت وو َراعَو»وقرر ه:  سويرري  ،رروم

كهت َومسؤولَل َرلي   َواللٱكةَراليَُف َبيَََوجُاَومسوؤولَُلو َ

وررد ب أب ومحرر ا يررذ  الرساوررة  فررج تررر ب    لرررن يررأالء ور(310)«...رلي ُوواَ

اا،ر  مسأ لة سن أبغا عا  بغاتعا  بل وم ي كل مغعم  باء المتع  المورذات  

 كما وشتعي. 

نحرررن ال نمرررانع  برررل يررر  مطوررر ت  ررررًسا أب نقررردع لعرررم التثقيرررد الجغسررري 

ال ررحي   فرري ورر  مررن الجدوررة  ال  رراب  ا وجابيررة   ا ،ررجع أسطانررا فرري يررذا 

 ت ويعررات مفيررد    لرررن لررين معغررل يررذا أب نترري  لعررم االت رراه  أ ررياء كثيررر 

 المحرع في فتر  المرايقة   ئرا حمو  الفتا  سويغا أب نجع عا  ما يذا؟!

  ااوة فرروة  أخج ية سويغا من العالم الجدود: 

يذ  مجتمعات ،روية واءت ترود أب تفرض نفسعا سويغرا  ترورد أب تفررض 

  ااخج ية   ال ترتفي بال ااوة السيا،ية.ال ااوة الفرروة 

العررالم الجدوررد  أ  الغلرراع العررالمي الجدوررد  ال ورتفرري بررأب وفرررض  ارراوتي 

السيا،ية سويغرا  حرل ورورد أب وفررض ال اراوة الفررورة   ال اراوة ااخج يرة 

 السرو كية سوررل حياتغررا   أب ووزمغررا بقيمري  أخج رري  ،ررو كياتي   مررا خوقغررا هللا 

 حد   ما خوقغا هللا أرنابًا احد  نحن لغا لوغغا  لعم لوغعم. سييدًا ا

                                        

المغتقرل مرن كترات التر،يرب »من حدو  ابن سمر الذى ب ا  اليدابى  مسوم  انلرر:  (310)

 (.1108بر م  2/553« )ييب التر
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 ليس ا ن ابى  ال مأمغين بدون: 

مع أنعم ل  كان ا ن ابى حقًا ... ل  كان ا مسريحيين متيعرين لتعراليم المسري  

  ل وررد ا لوررغعم نعررايم سررن مثررل يررذا   لرررن يررأالء ال لوررن لعررم  سويرري السررجع

ب روين  ال ،ير رلرن  يرأالء اندوعر ا مرن كرل ليس ا ن ابى  ال مسومين  ال 

 لون  أبال ا أب وفرض ا يذا سول العالم. 

لعذا   د المسوم ب ضرد يرأالء    رد مجمرع اليحر   ا ،رجمية   لجغرة 

الفت ى باازير   الجماسات ا ،رجمية   الغقابرات المعغيرة  فري م رر   فري 

بطرة العرالم ا ،رجمي   فري الممورة العربية السع لوة: ييئة كياب العومراء   با

اليجل ا ،جمية المدتوفة يراج الغرا  يغرا  يغراك   يرالي ا بمقايعرة المرأتمر  

  كغ ا ن ل ل    يع المأتمر. 

 لررررن ال مرررانع مرررن ح ررر ب المرررأتمر  ئرا ح ررررنا  نحرررن متما،رررر ب ال 

مستسرروم ب   نحررن متحررد ب ال متفر رر ب   نحررن أمامغررا  رريم سويررا نررأمن بعررا 

غررا  فقًررا لعررا  ليسرر  ممررا اررعد مررن اابض  لرغعررا ممررا نررزه مررن  نريررد حيات

 السماء. 

َ}نحن اامة ال ،ل:  َل تنَّواس  َۡ َجو َككۡخٱ   ُ و . [110: ]آه سمرراب (311)...{َمكن كۡ ََخۡيَٱَككمَّ

اَل   َ كممكماَ نحن  عداء سول اليشروة:  ََوَسط   ُ ََجتَۡتنََٰ كۡ َككمَّ ََ ل 
َ}َوَمذََٰ َُ َآَتََلتَ َٱلنَّواس  كك

ي َ   ُ سكملكََلتَۡي كۡ ََك  .[143: ]اليقر  اَ...{َو َ كمَنَٱلٱَّ

                                        

وعَ } تتمتعا:  (311) وَنَب وحۡلَلۡتٱك َ َلََ واَنََتَۡأمكٱك و َكَٱۡل   ََٰ ََولَوۡمََتاَموَ َكَۡهو نكومَنَب وح َّ   ََوتكۡؤم  نَ وٱ  َٱۡللك وۡمَنََلو   َُ َوتَۡن

ُك َمَخۡيٱَ  قكمنََاَلَّ س  هك كَٱۡلفََٰ نكمَنََوكَۡمثَٱك ۡؤم  ُك كَٱۡللك ۡن  .{َم  
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 الد و من تغامي العالم ا ،جمي: 

ئب يغاك أ ياء كثير  في يذا المأتمر ال ورضل سغعا هللا   ال ب،ر لي   ال 

 ب،وي وميعًا   ال المأمغ ب. 

تغراع  يغاك أ ياء خود يذا المأتمر لم وعوغ ا سغعا  ئنعم وداف ب ما ،رم  : 

 . (312)العالم الثال    في ال ا ع يم وداف ب من تغامي العالم ا ،جمي

العالم ا ،جمي وزلال و ًما بعرد ور ع   يرم وتغا  ر ب و ًمرا بعرد ور ع   يرذا 

أمررر يييعرري ئرا كرراب الغررا  ودرراف ب مررن تحمررل أسيرراء اا،ررر    رراه لرري أحررد 

 ،رألي:  - ال وغجرب  كاب وشرو سويي يييب كيير في بروطانيا لرغري -اايياء 

 لمارا ال تغجيب؟  اه لي:  لمارا أنجب؟ اسطغي ميرًبا  احدًا وجعوغي أنجب!

يذا ا نساب كأني ورود أب وحرم سول اليشروة بالفغاء بعد ويل  احرد  فور  أب 

 كل الغا  امتغع ا سن ا نجات لراب معغا : أب تغتعي اليشروة. 

كمرا أخرذ  خ ر ًص أنري بورل اليشروة أسطتي  و ل   كاب سويي أب وعطي 

في القمة مرن العورم  كراب سويري أب وتحمرل المسرأ لية  وربري وريًج ... يفرًج أ  

 يفوين سول اا ل  لرغي ورود أب وعيش لغفسي.

العالم ال ربي ورود أب وعيش سورل الورذ   المتعرة   ال ورورد حترل مرن أ الل  

 أب وزاحم   في متعتي  لذتي  كأيل الجايوية!

                                        

تشير أ باق المأتمر الد لي لوسراب  التغميرة ب ضر أل ئلرل اخرتجه الت زورع ا  ويمري  (312)

( وت  ررع أب وتزاوررد ،ررراب 2015ع(  حتررل )1995لسررراب العررالم   أنرري فرري الفتررر  مررن )

( موي ب نسمة  بيغمرا ،ريتزاود 120بما وقابت )« أى أ ببا  أمرورا»المغاي  ااكثر نمً ا 

 ( ضعفًا. 14( موي ب نسمة أى أكثر من )1727بما  دب  )،راب المغاي  اا ل نمً ا 
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كنَت توََهللَمو ًّاَ»،ئل: أى الذنب أسلرم؟  راه:  ل هللا سويي  ،وماوالغيي 

: (313)«كنَتق ََول ََخشيَُكنَ أموََمتوَ»   يل: ثم أى؟  اه: «وهمَختقَ

أب وزاحمن فري الوقمرة   يرأالء ال ورورد ب لرذبوتعم أب ترزاحمعم  ورورد ب أب 

 . (314)وستمتع ا بالحيا   حديم  فج سجب أب وتغا ص نسوعم

كغ  فري فرنسرا فري يرذا ال ريد  ف وردت الفرنسريين وشرر ب مرن تغرا ص 

الغسل  ترراثر المسرومين يغراك  يغراك أكثرر مرن أببعرة مجورين مسروم مرن أبغراء 

الشماه اافروقي  السغ اه  ،يريا مرن الريجل التري كانر  مسرتعمرات فرنسرية 

ر الحراه من  يل  يأالء وتراثر ب  أ لئن وتغا   ب  فعم وق ل ب ئني لر  ا،رتم

سوررل يررذا اارريحغا بعررد سقرر ل  ويوررة مررن السررغين  نحررن أ ويررة   ارراب يررأالء 

أكثروررة! فعررم ودرراف ب مررن المسررومين لاخررل بجليررم   ودرراف ب مررغعم خررابج 

 بجليم  اب الشعب ا ،جمي  عب  ل ل. 

ئب المسرومين «: ا ،رجع  ر   ال رد العالميرة» من  دوم  اه أحرديم فري كتابري 

 وعل من أ،يات يذا: كثر  الغسل بين المسومين. لعم المستقيل   

يأالء ودش ب من تزاود العالم ا ،جمي ... من تزاود المسرومين فري العرالم  

كرران ا ود فرر ب مررن كثررر  المسررومين يغرراك  « االتحررال السرر فيتي»  يررل ،ررق ي 

 أني بعد مد   ويوة ،ي ي  المسوم ب يم حراع االتحال الس فيتي   لعرل يرذا مرا 

                                        

مررن « االت»فرري كتررات  بضرري هللا سغرريأخرورري اليدررابى مررن حرردو  ابررن مسررع ل  (313)

« الحرد ل»  كمرا أخروري فري كترات « ترل ال لرد خشرية أب وأكرل معري»  برات: «احيحي»

  «هلل أنرردالًا  رر ه هللا تعررالل فررج تجعورر ا»بررات: « الت حيررد»   كتررات «ئثررم الزنررا »بررات: 

 .«كنَتُام َحتيتَُجارَ» تتمتي:  اه: ثم أى؟  اه: 

بل تشير ال ثا   ئلل أب يغاك بودانًا أ ببيرة معردل  بالفغراء التراع خرجه أ رل مرن ن رد  (314)

  رب  ئرا ا،تمرت معدالت الغم  السراني فيعا تتغا ص كما ي  الحاه ا ب.
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 وعجو ب بسق يي  خشية أب وأ ه في الغعاوة ئلل المسومين. وعوعم

 ت زوع الثر   بين العالم المتقدع  اليجل الغامية: 

ثم يأالء الذون وربط ب برين زورال  السرراب  الفقرر  لمرارا ال ورذكر ب ،ر ء 

( %25ا،تعجك الثرر   فري العرالم  ،ر ء ت زوععرا؟ اامرم المتحرد  تقر ه: ئب )

من السراب وعيشر ب فري العرالم المتقردع  أ  العرالم ال ربري  أ  العرالم اا ه كمرا 

( تسرتعون مرن مر ابل %25وسم ني   ااكثروة تعيش في العالم الثال    لرن )

( مرن %60( من المعالب   )%70( من ااخشات   )%80(: )%75العالم )

 ال ذاء ... ئلخ  يرذا وستعون العالم ال ربي. 

في أمروررا  حرديا نشررت ال رحد: ئب المسرررات  المدردبات  الدمر ب 

 بوي ب ل الب(! 25 يذ  اا ياء ومغف  سويعا  حديا ،غ وًا: )

التسروي  فعر  بمئرات المويرابات  لمرارا ال ور فر يرذا لتغميرة  أما ما وغفر  سورل

 العالم   تغمية الد ه الفقير ؟ 

 تط و  العالم الثال  بالدو ب المريقة: 

ئب العالم المتقدع ... العالم ال ربي ... العالم اا ه  المسررو فري ا،رتعجكي  

ق العررالم الثالرر  ... العررالم الفقيررر ... ا لعررالم الرررالأل  ي  رري المتمتررع بوذاترري  يرر  

بأ،جه مرن الردو ب  أنعرتري  أبيقتري  وعوتري ووعر  مرن أورل أب وعطري ف ا رد 

 «.  الربا»الدو ب 

الررد ه المدوغررة بالمويررابات  سشرررات المويررابات توعرر   تتعررب مررن أوررل أب 

 تسدل الف ا د  أما أب تسدل اا ساي فعيعات ييعات. 

العرالم فري آ،ريا  أفروقيرا فري لم ورد العالم ال ربي ما نعيي من خيررات يرذا 
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نعرررب الثرررر ات  أ ررراع بغيتررري الح رررابوة يغررراك: الطررررق  -أوررراع اال،رررتعماب 

 المأ،سات  السرن التي تح  اابض  ،يريا مرن اا رياء التري أ امعرا مرن 

لررم ورفرري يررذا فيرردأ  - يررذ  الرريجل الترري وحتوعررا   ا،ررتغزو خيراتعررا  م ابليررا

عاب  ثرم و رغععا  وعيرديا ئليعرا برأ،ول وشترى الم ال الداع مغعا بأبخص اا،ر

 اا،عاب. 

 يغاك الغا  ال وسرتطيع ب أب وق مر ا بمشرر سات التغميرة فيحتراو ب ئلرل 

اال،تدانة  ومد  ب اليد ئلل يأالء   معلرم يرذ  الردو ب تعر ل ئلريعم فري ار ب  

أخرى  انعم وعط ب الدو ب في ا ب  أل ات مستعورة   فري ار ب  خيرراء 

ا ب  أ ياء وست غ ب سغعا   لرن سول يرذ  الرد ه أب تسرد ل من سغديم   في 

 فج وستطيع ألاء اا ساي فتسدل الف ا د. « اا ساي  الف ا د»خدمة الدون 

 كثيًرا ما تستدون من ودورد لتر ف ي الردون القردوم  فمترل ومررن أب تر ف ي   رد 

  اه الشاسر  دوًما: 

ئرا مررا   رري  الرردون بالرردون لررم 

 وررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن

 

كرراب ،رًمررا سوررل    رراء   لرررن

 ،رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع؟!

 

يررذ  يرري حالررة يررذا العررالم الثالرر   العررالم ا ،ررجمي  أمررا العررالم المقترردب 

المررتمرن  الررذى ورورررد أب وفرررض نفسررري  وفرررض  ارريتي سورررل يررذا العرررالم  

 متجايًج لواناتي  متجايًج  را عي  متجايًج  يمي  أخج ي. 

 ال  ال وغي ي أب نستسوم لعذا. 

ئنغرررا مسررروم ب   ئ،رررجمغا وفررررض سويغرررا أب نعترررز بشد ررريتغا   أب نعترررز 

ب ومانغا   أب نعتز بقيمغا   أب نعتز بأحراع  روعتغا   ال نفري فيعرا   ال ومورن 

اََواَواَلَإ مَّن و َ}المشرق  الم رت:  وت    ََََرَٰ و َوَلل   َ لَّ َ ََلآَإ لَو َٱ َّ َم   َاَۡما  َوَمۡ َكَۡحَس ك



 309 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

ۡسووت لَ  ووَ َٱۡللك َ}  [33: ]ف ررو  {ي ََم   َ وووَٱَٰ َر  ََلتَوو َٰ ََ َإ مَّوو َََۖ ووَ َإ لَۡيووو ٓ َككوح  َب حلَّووذ  َۡ ووو فَحۡس َۡلس 

 .[43: ]الزخرو {َمۡس َق ي َ 

أ  ه   لي يذا   ا،ت فر هللا لي  لررم  فا،رت فر   ئنري ير  ال فر ب الررحيم  

  الس   وستجب لرم. 

 الدطية الثانية:

 أما بعد: 

ئوابرة  ال و رالفعا سيرد مسروم وردس  هللا  فقد  بل أب في ور ع الجمعرة ،راسة

 بدير ئال ا،تجات لي   لعوعا تر ب يذ  الساسة. 

الوعم أاو  لغرا لوغغرا الرذى ير  س رمة أمرنرا   أارو  لغرا لنيانرا التري فيعرا 

معا غا   أاو  لغا آخرتغا التري ئليعرا معالنرا   اوعرل الحيرا  زورال  لغرا فري كرل 

  ر. خير   اوعل الم ت باحة لغا من كل 

الوعم اوعل و مغا خيرًرا مرن أمسرغا   اوعرل ،ردنا خيرًرا مرن و مغرا   أحسرن 

 سا يتغا في اام ب كوعا   أورنا من خزى الدنيا  سذات ا خر . 

الوعررم اومررع كومررة المسررومين سوررل العرردى    ورر بعم سوررل التقررل   سررزا معم 

 سول سمل الدير  خير العمل. 

تحرمغرا   زلنرا  ال تغق رغا   آثرنرا  ال الوعم أكرمغا  ال تعغا   أسطغرا  ال 

 تأثر سويغا   ابض سغ ا  أبضغا. 

 الوعم وغيغا كيد الرا دون   مرر الماكرون   ان رنا سول الق ع الرافرون. 

...{َ َُ وي َََربَّنَاََاَتَۡ تَۡتنَاَف ۡ نَ ت ل 
َٱلظََّٰ ف وٱ  85َََل  ۡتقَوۡم   َٱۡلَ َٰ وَ َٱۡلقَوۡم   َم  ََ نَواَب َٱۡحَل  و  { َََومَ   
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 . [86  85: ]و نن

الوعررم ان ررر ئخ تغررا فرري فوسررطين   ان ررر ئخ تغررا فرري الي ،ررغة  العر،ررن  

 ان ر ئخ تغا في كشمير   ان ر ئخ تغا فري ال ر ماه   ان رر ئخ تغرا فري 

 ،ا ر بجل ا ،جع.

الوعم سوين بأسدا ن أسداء ا ،جع  الوعم بل سغرا كيرديم   فرل حرديم   أله 

،وطانعم   ال تدع لعم ،ييًج سول أحد مرن سيرالك  ل لتعم   أريب سن أبضن

 المسومين. 

الوعم ابفرع مقترن  ، رين سغ را   ال تسرول سويغرا برذن بغا مرن ال ودافرن  ال 

 ورحمغا. 

 الوعم اوعل يذا اليود آمغا مطمئغًا  ،داء بخاء   ،ا ر بجل المسومين. 

ووۡٱَلَنَواَذكمكمبَنَوواََوإ ۡسوَٱافَنَاَف ووٓ ََربَّنَواَ} َٱۡيف  ووۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَووۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَواََواَۡ  وو كَۡمٱ 

ف ٱ   ََ  . [147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

وواَٱلَّووذ  َ َ}: تعررالل سيرال هللا: وقرر ه هللا  َُ ٓأَ َ ََٰ َ ئ َ  َوو كۥَ كَصوتَمَنََلتَوو َٱلنَّۡ وو   م
ٓ َََوَمتََٰ َٱ َّ إ نَّ

ماَ  ََوَست  لك َلتَۡي   َرتَماَ   . [56: ]ااحزات {تَۡست يًلاَتاَمنكماَ 

الوعم ال   ،رو م  برابك سورل سيردك  ب،ر لن محمرد   سورل آلري  ارحيي 

  التابعين لعم ب حساب ئلل و ع الدون. 

َك َتَۡ} ََوٱ َّ كَۡمَۡٱك   َ َٱ َّ ۡمٱك ََولَذ  نَ ٱ   ََوٱۡللك َٱۡلفَۡ َشآت  ََل   َٰ َُ ةََتَۡن تَمَٰ َٱلصَّ َإ نَّ
ةََۖ تَمَٰ َٱلصَّ تَو كََوكَا   

 .[45: ]العغري ت {اَتَۡصنَتكمنََمََ

* * * 
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 التدخين آفة ضاب  -17

 (315) ي  حراع

 ي 14/1/1417

 ع31/5/1996

 الدطية اا لل:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   ا لمسوم ب: 

يوررب ئلرري بعرر  ا خرر   أب أحرردثرم سررن الترردخين  بمغا،ررية اليرر ع العررالمي 

 لوتدخين.

فري س ررنا  ابتوري بعرا العررت   التدخين آفة من ا فات  ابتوري بعرا الغرا 

  المسوم ب خااة   أايح  لاء وتغا وي الغا  بع عم سن بع .

ي  كاا بئة التي تمعدى كما ومعدى ااورت السويم   ،رساب مرا تغتشرر يرذ  

ا فة انتشاب الغاب في العشيم  ال ر ير وقورد الرييرر   االبرن وقورد اات   الفقيرر 

  في ري  ا نسراب «أ لري للرع  آخرر   لرع»ل ا: وقود ال غي   ويدأ الغرا  كمرا  را

 سيدًا لعذ  ا فة  أ،يًرا لعذ  العال   ال ومون لعا فراًكا. 

                                        

أحرراع التردخين فري ضر ء الغ ر ص »لوشيخ القرضا ى هلظ فت ى مط لة بعغ اب:  (315)

 - 654ص « فتررا ى معااررر»ت ررمغعا الجررزئ اا ه مررن كتابرري «  الق اسررد الشرررسية

669. 
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 اختجو العوماء  دوًما في حرم التدخين: 

لقررد هعرررت يررذ  ا فررة مغررذ حرر الي أببعررة  ررر ب  سوررل بأ  االررد مررن 

لمرا وررى  العجر    اختود العوماء سغد هع بيا  في  رأنعا مرا برين محررع لعرا

ما تجويي من ضرب ...  من  ا ل برراتعرا ...  مرن ميري  لعرا وقر ه: ئب ااارل 

ع يذا اامر.  في اا ياء ا باحة   لم ورل ما وحر 

 في س رنا وجب أب نفتي بالتحروم: 

 لرغغا في س رنا وغي ي أب نجزع بحرم  احد ال بورب فيري  ال  ريعة معري  

ا بات ررا   رلررن اب حرررم الفقيرري فرري يررذ  يررذا الحرررم يرر  تحررروم الترردخين تحروًمرر

الق ية ميغي سول بأى الطييب  ف را  اه الطييب: ئب يذا اامرر ضراب   لرين 

 فيي نفع  فيغي ي لوفقيي أب وق ه: ئب  يذا اامر حراع  ال  ن فيي.

 يررذا مررا أوررزع برري   وجررزع برري الفقعرراء المحق قرر ب: أب  يررذا الترردخين آفرررة 

 محرمة   رلن لعد  أ،يات: 

 التدخين ضد  ال ر بوات الدمن: 

ئب  يذا التدخين ضرب ال  ن فيي  ضرب سورل الرغفن   ضررب سورل  كوًا:

 العقل   ضرب سول الدون   ضرب سول الماه   ضرب سول الغسل.

التري ،رمايا الفقعراء: ال رر بوات الدمرن  التري  ضرب وأثر في الم ال 

 ال تق ع حيا  ئنسانية ئال بعا.

َال  خي َضٱرَلت َالنف َوال ياةَوالص ُ:َ

ي  ضرب سول نفن ا نساب  سول احتي  أومع سورل رلرن أييراء العرالم  

 العيئررات العوميررة فرري العررالم   لررذلن فرضرر ا سوررل الشررركات الترري تييررع يررذا 
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أب تعوررن أب الترردخين ضرراب  - أ  التررتن أ  ،ررم   مررا تسررم ني أ  التيررغ -الرردخاب 

 بال حة.

ي  ضراب ب رحة ا نسراب  مسريب انر اع مرن السرريانات  مغعرا ،ررياب 

الر ة  المروئ  اليوع ع  ،ير رلرن   مسريب امرراض ت ريب  رراوين القورب 

 ئلل ،ير رلن.

 فع  ضرب سول حيا  ا نساب   سول احة ا نساب. 

ًبا ف بوًا   لرغري نر ع مرن االنتحراب اليطرئ. يغراك ،رم احي  أني لين ضر

 وقتل في الحاه   يغاك ،م وقتل بعد ،غة أ  ،غتين أ  سشر ،غين.

يرر  ،ررم  اتررل  فيرري مررن يررذ  المرر ال: الزفرر    القطررراب   العيررات اا،رر ل  

 الغر تين   الم ال الريما وة   الم ال السامة  ما وأثر في وسرم ا نسراب سورل 

 ل. المدى الط و

ا بطيئًا  وغتحر  لرن بالقطاب .   فا نساب الذى وتغا ه يذا الشيء  وتغا ه ،م 

َفعل وج ز لإلنسراب أب وقترل نفسري  هللا تعرالل وقر ه:  كَمفكَسو كۡ م }...ََوَاَتَۡق كتكوٓماَ 

َ يلَ إ نَّ َََماَنَب  كۡ ََرح   ؟![29: ]الغساء ا{ٱ َّ

غا ه  يئًا و ر   فري الحراه أ  فري لقد  رب العوماء أني ال وج ز لومسوم أب وت

ب أَۡ وو    كۡ َإ لَوو ََ}.المرراه   لرر  كرراب أكررل الطررين  اب هللا تعررالل وقرر ه:  َوَاَتكۡتقكووماَ 

 َُ تكَ  ُۡ َ  [195: ]اليقر  {ٱل َّ َإ نَّ كَمفكَس كۡ م و}...ََوَاَتَۡق كتكٓماَ  يل  َََماَنَب  كۡ ََرح    [29: ]الغسراء ا{ٱ َّ

: ال ت ررر (316)«اَضووٱرَواَضووٱار»وقرر ه:   ،رروم اررول هللا سويرري الغيرري 

                                        

ب ا  أحمررد  ابررن ماورري سررن ابررن سيررا    ب ا  ابررن ماورري سررن سيررال    بمررز لرري  (316)
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 نفسن  ال ت اب ،يرك  فريد وج ز لإلنساب أب و ر نفسي؟!

 فوسفة ا ،جع يغا  اضحة كل ال ض أل  بيغة كالشمن فري بابعرة الغعراب: 

ئب ا نساب لين مون نفسي  بحي  وأرى نفسي كما وشاء   و رريا كمرا وشراء  

َ}ال أن  لم تدو  نفسن  هللا ي  الذى خوقن:  َٱۡلَ وٱ     ََ َب َٱب  و ََ ََمواََيوٱَّ و ك مَسَٰ َُاَٱۡۡل  ٓأَ َ ََٰ 

َفََسووم6َََّ ََ َٱلَّووذ  ََختَقَوو ََ َفَتَوو َلَ ََ 7ََََىَٰ وواََكووآَتََرمََّۡوو َمَّ وومَرة  رك  َ . [8 - 6: ]االنفطرراب {ف ووٓ َكَ  

كيد ت ر نفسن باختيابك؟! يل وفعل يذا ئنساب لي سقل؟! ال. فريرد ئرا كراب 

 المدخن و ر نفسي  وم اب ،ير ؟!

 لقد أثي  لغا العوم   أثي  لغا الطب: أب المدخن وأرى ،ير   عًرا. 

بقردب  -   لرن ئرا ووس  في مراب فيي مردخن  فر ني أمارات أنا لس  مدخغًا

بمرا وسرم ني: التردخين القسررى! أى: أنرا ألخرن ب،رم أنفري  انري ا،تغشر   - ما

 الع اء الذى فيي أثر التدخين. 

المدخن ورأثر سورل مرن ح لري: سورل ز وتري ... سورل أ الل  ... سورل الييئرة 

  التي وعيش فيعا  فع  و ر نفسي  وم اب ،ير .

                                                                                             

لعيثمرري: بوالرري ثقررات    رراه (.   رراه ا2/203« )الجررامع ال رر ير»السرري يي بالحسررن 

ي  حسن    راه الرذييي: حردو  لرم و ر     راه ابرن حجرر: فيري : «ااركاب»الغ  ى في 

انقطرراع   رراه:  أخرورري ابررن أبرري  رريية  ،يررر  مررن  ورري آخررر أ رر ى مغرري   ب ا  الحرراكم 

   فيري «م َضٱَضٱ َهللا َوم َكو َكواأَهللاَلتيو » الداب طغي سن أبي ،عيد  زال: 

   اه: «ااببعين»مد بن سثماب ليغي سيد الح    الحدو  حسغي الغ  ى في سثماب بن مح

ى بع عا بعً ا    اه العج ي: لوحدو    ايد وغتعي   ب ا  مالن مر،ًج   لي يرق وق  

برر م  432 - 6/431« )في  القدور»مجم سعا ئلل لبوة ال حة أ  الحسن المحتم بي. 

واَ»رورررل أخرررا  فيق ررري  ررريئًا مرررن حقررري  : أى ال و رررر ال«اَضوووٱر»(.    لررري: 9899

 أى ال وجازى من ضر  ب لخاه ال رب سويي بل وعف . «ضٱار
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نق ه: ئب ال رب سورل الرغفن ... سورل ال رحة ... سورل الحيرا   مرن   لذلن

يذ  الم يية ضرب مأكد  ال وج ز لعا ل أب ودخل  مرن يرذ  الم ريية ضررب 

مأكد  ال وج ز لعا ل أب ودخل يذا السرم سورل وسرد  مدتراًبا   سغرد  رب  مرن 

 سقل. 

َال  خيََضارَبالتقَ:َ

فريد وفرر ا نساب أب و ر نفسري مدتراًبا  لرم هللا  ييغا العق ه لغفرر بعا  

 ورريي أحد سول يذا؟!

التدخين ضاب بالعقل  وأثر سول العقل  ففيي نر ع مرن ا ،رراب   نر ع مرن 

التفتيررر  وشررعر برري ا نسرراب حيغمررا وتغررا ه أ ه ،رريجاب   فيررذيل سوررل نفسرري  

  ورفي أب ترى المدخغين  ،و كعم  فتستيقن من رلن. 

يم   ببمرا كانر  أ،رريم  أيفرالعم يأالء الذون وغف قر ب أمر العم فيمرا و رر 

 في حاوة ئلل الق ت ال ر بى   يم ال ويال ب!

 يل يذا ئنساب سا ل؟!

ال أحسررب يرررذا ئنسرررانًا سرررا ًج بحررراه   ال ألبى مرررا وق لررري العورررم المعاارررر 

  الطب المعاار سن تأثير التدخين سول مخ  ا نساب.

َال  خي َضارَبال   :َ

 كما و ر بالغفن   و ر بالعقل  و ر بالدون.  التدخين 

أسرررو أناً،ررا ال و رر م ب بم رراب  لمررارا؟ وقرر ه أحررديم: ال أ،ررتطيع أب 

 أ،ت غي سن السيجاب   ئنعا حياتي!
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 كثيررر مررن الغررا  و رر ع  أ ه مررا وررأرب الم رررت وفطررر سوررل يررذا الديرر  

 الديي  ... سول التدخين. 

مررا نعررل هللا سغرري مررن التيررذور ثررم ئب الترردخين وجرررئ المرردخن سوررل ابترررات 

 ا ،راو   ئورذاء ال يرر  ئلرل وانرب تق رير  فيمرا أمرر هللا بري مرن ال اويرات 

الدوغيررة  الدني وررة  فررج وسررتطيع مرردخن أب وقرر ع ب اوررب الجعررال فرري ،ررييل هللا  

لفاًسا سن الدون أ  اابض  أ  العرض  اب التردخين و رعفي بردنيًا   وحرمري 

 اء الجعال  مشتقاتي.من الق   الجزمة اسي

َال  خي َضارَبالنسَ:َ

 التدخين ضرب بالغسل  فالمدخن وأثر سول أ الل    و رر بأيفالري   يرذا 

 أمر مأكد. 

أثيترر  أحررد  الدبا،ررات أب اا الل  اايفرراه الررذى وترسرسرر ب فرري بيئررة 

 -مدخغرررة   مرررع أت مررردخن  أ  أع مدخغرررة  يرررأالء ترررر ب وررردباب  رررراويغعم 

ضعد من ،يرريم   ور نر ب معرضرين  فرات  أمرراض ال أ -  راوين القوب

 وعومعا ئال هللا. 

 يأالء ما لام ا وعيشر ب مرع أت مردخن أ  أع مدخغرة  فعرم فري بيئرة مو ثرة 

وقيغًا   ودخغ ب  عًرا سغعم  انعم وستشق ب ي اء التدخين  ثم بعرد رلرن وقورد ب 

ن كثيررر مررن اات المرردخن   ولغرر ب أب الترردخين مررن سجمررات الرو لررة   لررذل

اا الل ال رر اب ويرردأ الترردخين  ومسررن بالسرريجاب   العويررة  ليثيرر  أنرري  ررد بوررغ  

  أاي  بوًج من الرواه   ا فة من اات المدخن. 
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َال  خي َضارَباللال:َ

 التدخين و ر بال ر بوات الدمن كوعا   مغعا: ال رب المالي. 

 فري ا خرر     رد اتفر  ا نساب المدخن وغف  مالي فيما ال وغفع فري الردنيا  ال

العوماء سول أب ئضاسة الماه فيمرا ال وغفرع ال فري الردنيا  ال فري ا خرر  حرراع  

 ال وج ز. 

سرن ئضراسة  ارول هللا سويري  ،رومال وج ز ئضاسة الماه    رد نعرل الغيري 

الماه  الماه ماه هللا   أن  ممستدود فيي  فرج وجر ز لرن أب ت ري ع مالرن فيمرا 

ع ب حن   ال وغفع بدنن   ال وغفع سقورن   ال وغفرع نفسرن   ال ال وغفعن: ال وغف

 وغفع أ،رتن   ال وغفع أمتن.

المرردخن وشررترى ضرررب  بحررر مالرري  و ررر نفسرري بررالثمن ليترري و ررر نفسرري 

 مجانًا  و ر نفسي بما ودفع. 

 يل يذا سقل؟! يل يذا لون؟!

ات  ممن وشترى؟ وشترى من الشركات العالمية التري تييرع السرجاور:  ررك

 ،يريا  التري وعوغر ب سغعرا   يرذ   رركات ا،رتعمابوة  ومورن « المابلي ب »

الرثيررر مغعررا اليعرر ل  أ رريا  اليعرر ل  تغفرر  سوررل الدساوررة  حررديا فرري السررغة سررد   

كيررد بمررا  - ال أركريررا   رأتعررا  رويًررا  نسرري  العرردل  أب رراع ضرردمة -مويررابات 

 ترسيي يذ  الشركات؟! ترسب  يئًا يا ًج. 

مسرررومين نشرررترى مغعرررا بالمويرررابات   بعررر  الررريجل ا ،رررجمية  نحرررن ال

المحررد ل  الرردخل   المدوغررة  مررن أكثررر الرريجل ترردخيغًا  مثررل الياكسررتاب  م ررر  

 الغا  ودخغ ب بشراية   يم ال ورال ب وجد ب الق ت. 
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 من سجب: أب تررى الرورل وشرترى السرجاور  وردخن  أ الل  ببمرا كران ا 

ورأكو     ببمرا كران ا فري  - أ  كيو  من الفاكعرة - في حاوة ئلل بيل من الوحم

حاوة ئال مجبن تستر أوسراليم   ببمرا كران ا فري حاورة ئلرل أل ات مدب،رية 

... ئلررل كتررب ... ئلررل يررذ  اا ررياء اا،ا،ررية  فيررذيب الروررل وشررترى السررجاور 

  ودع أ،رتي المسريغة تعاني ما تعاني.

 يذا ما تقع فيي اامة. 

يذ  الشركات العالميرة  نردفع لعرا المويرابات ،رغ وًا  مرن  نحن ئرب نغف  ،وع

   ت أ اللنا   س اب  أبزا غا!

 فعذا ي  ال رب المالي.

 التدخين لين من الطييات: 

َ}ا ،جع ورر  ا ،راو في الحرجه:  ااميًا:   َ و نو ََمك َ  نَو َ كۡ َل  وذكواَ  َۡن وٓ ََتا ََ َخك ََٰ 

َوٱۡكَٱبكماَ َمۡس   َ  فكمَََٓومكتكماَ  ف ي َََوَاَتكۡسٱ  ۡسوٱ  َٱۡللك ََ و َإ مَّو كۥََاَ ك  
  فريرد [31: ]ااسرراو {ا م

 بعذا اامر الذى ال ومرن أب ومعد في الطييات؟!

اررد الغيرري    ووََلُوو َ»فرري كتررب اا رردمين بأنرري:  اررول هللا سويرري  ،رروم م

  في أى خانة ن ع يرذ  السرجاور؟ فري (317)«الطيۡا َو  ٱ َلتيُ َالخۡائث

الطييررات أع فرري خانررة الديا رر ؟ الررذى سغررد  حررن فطرررى ال  ررن أنرري خانررة 

 ،ي ععا في خانة الديا    اني لين فيعا أى  يء من الغفع  الطيب.

                                        

ُ َ}في   لي تعالل:  (317) و نو َهكۡ َف و َٱل َّۡمَرىَٰ َٱلَّوذ  َ َ   كومَو كۥََمۡ  كمبًواَل  و َّ َٱۡۡلكم   سكمَلَٱلنَّۡ و َّ َّۡ تكمَنَٱلٱَّ ٱلَّذ  َ َ َ 

هك َ ٱك َ َۡأمك  َ ي م   ََوٱۡۡل  ٓئ وَثََو ََضوٱك ُ  كَٱۡلَخََٰۡ ََو كَ وٱ   كََلتَوۡي  َ و ََٰ و كَٱلطَّي ۡ  ُك َلَ ََ و ََو ك   نَ وٱ  َٱۡللك ُكۡ ََلو   ىَٰ َُ ََو َوۡن وع  ب حۡلَلۡتٱك

َۡ  ُ ََلتَۡي َۡ َََٱلَّ   ََمامَ
ُكۡ َإ ۡرَٱهكۡ ََوٱۡۡلَۡيتََٰ  .[157: ]ااسراو ...{ََلۡن
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ل ال استيال الغا  لعا ما تذ  عا ا نساب  لرريعا  لرمايرا  لررن ا نسراب ئرا 

 أوً ا.  استال  يئًا  ل  كاب أكل الطين  ف ني وسعل سويي   وحو  لي   يذ  آفة

 ا،تعيال ئبال  ا نساب: 

 من آفات يذا التدخين: ئني وستعيد ئبال  ا نساب. االثًا:

ا نساب المدخن سيد  لعذ  ا فة  سيد  لعذ  العرال   لرين حرًرا  ال وسرتطيع أب 

  وقر ه لري: ئمرا أب تقورع «حرم الطييرب»وحرب نفسي ئال ب بال    وة  كأب تر ب 

نفسررن لومرر ت  يررذا مررا بأوغررا   بأوغررا أناً،ررا بعررد سررن الترردخين   ئب أب تعرررض 

 سا  ا ثجثين ،غة   أببعين ،غة   خمسين ،غة. 

ودخغ ب  بعد ئنذاب الطييب أ وع ا سرن التردخين  انري ئمرا حيرا   ئمرا مر ت  

  يم ال ورود ب أب وم ت ا  فيقوع ب سن التدخين بعد يذ  السغين الط ووة. 

 ا،تعيال ا بال  يذ  آفة: 

 تعيد نفسن ل ير هللا؟!  لمارا

لمرررارا تجعرررل ئبالترررن بيغًرررا بشررريء لرررين يررر  مرررن اا،ا،ررريات   ال مرررن 

ال ررر بوات   ال الحاويررات   ال التحسرريغيات   رريء ومرررن اال،ررت غاء سغرري 

 تماًما؟!

 بل ي   يء مأر   يء كروي  با حتي نفسعا مأروة.

نسراب ومردخن أنا من الغرا  الرذون ال وطيقر ب با حرة التردخين   لر  ابتوير  ب 

 أكال أختغ    أ  ه لي: وا أخي ابحمغي. 

 ال ربيرر ب سرفرر ا يررذا اامررر  فجعورر ا فرري الطررا رات أمرراكن لومرردخغين  
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  «اليااررات» أمرراكن ل يررر المرردخغين   كررذلن فرري القطررابات  فرري الحررافجت 

وجعو ب يغاك سربات أ  مقاسد ل ير المدخغين  حترل ال ومرذ ا ،يرريم   بجلنرا 

ال توتررزع  كثيررًرا مررا بكيرر  بعرر  الطررا رات  - لأل،ررد -ئب كانرر   ررد  ورردتعم  

العربيررة   بأورر  فرري أمرراكن ،يررر المرردخغين مررن ومشررعل السرريجاب   ال ويررالي 

 بالغا . 

يغرراك أنررا  وق لرر ب: الترردخين مرررر    لررين حراًمررا  اب التحررروم  رابتًووا:

كرل وحتاج ئلل نص محرم   ال نص   أنا أ  ه لعرأالء: الرغص م ور ل   ير  

ما وحرع ئضراب ا نساب بغفسي أ  ب يرر    كرل مرا وحررع ا ،رراو فري المراه 

 أ  ئنفا ي فيما ال وغفع   كل ما وحرع الديا   من اايعمة  اا ربة  نح يا. 

 يرب أنغررا ،ررومغا لعررأالء المجرراللين  الممرابون بررأب يررذا أمررر مرررر    فعرري 

عرل يرذا المررر   فري كرل كراية تحروم بج بوب    د  و  احديم و ًما: كرم تف

الي ع؟ فقاه: أببعين مرر  أ  تزورد!  ور  لري: اومععرا بع رعا سورل بعر   فورن 

إ ووام َوم ق ووٱا َالووذممب َفووإمُ َ»تقررل سررن حررراع بيقررين. ورراء فرري الحرردو : 

إ وووام َ»   فررري حررردو  آخرررر: (318)«  ووو لت َلتووو َالٱجوووََح ووو َ ُت نووو 

وم قٱا َالذممب َفإملاَمثََم قٱا َالذممبَملثوََاوم َمُلوماَبطو َوا  َ

                                        

الييعقرري  كوعررم مررن ب اوررة مررن حرردو  ابررن مسررع ل الررذى ب ا  أحمررد   الطيرانرري    (318)

سمرراب القطرراب  يرر  ممررن اختوررد فرري ت ثيقرري  ت ررعيفي   بقيررة بورراه أحمررد  الطيرانرري 

بواه ال حي  كما ركر المغذبى  العيثمري    راه ابرن حجرر: ،رغد  حسرن    راه الشريخ 

ئ،رغال  ارحي    ب ا  أبر  وعورل بغحر   مرن يرور  ئبرراييم : «المسغد» اكر في تدروم 

ااحرر ص   ب ا  الطيرانرري   الييعقرري أوً ررا م   فًررا سويرري   وشررعد  العجرررى  سررن أبرري

بررر م  2/671« )المغتقررل مررن كتررات التر،يررب  الترييررب»لوحرردو  حرردو  ،ررعل بعررد . 

1464 .) 
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ماَبوو َخۡووُه  َوإنَ ف وواتَذاَبتووم  َوجوواتَذاَبتووم  َح وو َحلتووماَموواَكمضوو

 . (319)«م قٱا َالذممبَم  َ ؤخذَبُاَراحُۡاَتُت  

  مثل رلن وقاه في اوتماع المرر يات التحرومية المتررب  أبدًا.

 وا ز :  يداوا المدخغين ،ير

وشجع ب المدخغين  تجد يغاك أ رياء كثيرر  تتيررع بعرا  - لأل،د - التجاب 

الشرررررركات مرررررن أورررررل التررررردخين: ااييررررراق التررررري ت ضرررررع فررررري المجرررررالن 

 يفاء السجاور   سورب السرجاور    د احرة   رعاه السرجاور  « ال ال نات» 

  ،ير رلن   يذا ال وج ز. 

  مرن وراء ئلرل بيتري «يف اورة»أ   ال وج ز لإلنساب أب و ع فري بيتري مطفرأ 

ن  حتل ال وأرى أيل اليي .   فويحترع اليي    ال ودخ 

السرجاور فري بي تغرا « يف اورات»ال نشجع الغا  سول التدخين بأب ن ع لعرم 

 مجالسرررغا  لييررر   ا ب ثمررري  ئب كررراب  ال برررد فويحموررر ا أ زابيرررم  حرررديم   ال 

و نا يذ  الم يية.   وحم 

 ال أوعا ا خ  : 

جاور يذ  آفة  م يية ابتوي بعرا الغرا   ال وجر ز لغرا نحرن المسرومين أب الس

نشررابك فيعررا  بررل وغي رري أب نقررد ضررديا حرًاررا سوررل ،ررجمتغا  حرًاررا سوررل 

                                        

    راه «ال رحي »من حدو  ،عل بن ،عد الذى ب ا  أحمرد   ب اتري محرتم بعرم فري  (319)

لطيرانري فري الثجثرة مرن يرروقين  العيثمي: ب ا  أحمد  بوالي بواه ال رحي    ب ا  ا

المغتقل من كترات » بواه ئحدايما بواه ال حي  ،ير سيد ال يات بن الحرم  ي  ثقة. 

 (.1465بر م  2/671« )التر،يب  الترييب
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احة أوسامغا  حرًاا سول احة سق لغا  حرًاا سول احة لوغغرا  حرًارا 

سول احة أ اللنا  حرًاا سول احة ويرانغا  حرًاا سورل ،رجمة أم الغرا  

ًاا سول     مجتمعغا  ف ب مرل ل يذ  ا فة في الغعاورة ير  ضرعد اامرة  حر

  ئاابتعا ب رب ساع في الحيا  كوعا. 

  زباستي ،ير وا ز   رًسا: « الدخاب»بيع التيغ 

ال وجرر ز أب نرردخن   ال وجرر ز لغررا أب نييررع السررجاور  الرردخاب  انغررا نييررع 

 الحراع   من باع الحراع  ابك فيي. 

لارووٱها َومت صووٱها َ»غمررا حرررع الدمررر لعررن مععررا سشررر : ا ،ررجع حي

وكوواربُا َوحامتُووا َوالل لملووَُإليوو  َوسوواايُا َوبائتُووا َو مووََالنُووا َ

  كرل مرن ،رايم فيعرا مرن  رورب أ  مرن (320)«واللش ٱ َلُا َواللش ٱ َلو 

 . اول هللا سويي  ،ومبعيد موع ب سول لساب محمد 

يذا محرمرة   لأل،رد يغراك بعر  الريجل « التيغ» لذلن نق ه: ئب زباسة 

 ا ،جمية تزبع يذا الدخاب. 

ال وج ز أب ومزبع   ال وج ز أب ومياع   ال وج ز أب ومتراور فيري  كثيرر مرن 

اليق االت   المحجت التجابوة تييرع السرجاور اب  باءيرا مرسريًا كييرًرا   لرغري 

                                        

 ارول هللا سويري  ،روملعرن ب،ر ه هللا »ب ا  ابن ماوي   الترمذى  الوفرظ لري   أ لري:  (320)

  راه الترمرذى: ،رورب مرن حردو  أنرن    راه الحرافظ المغرذبى:  ...«في الدمر سشرر  

اول هللا  ب اتي ثقات.   د ب ى نح   سن ابن سيا   ابن مسع ل  ابن سمر سن الغيي 

  فالحدو  احي  بش ايد    ي  وده سورل القاسرد  ا ،رجمية: أب ا ،رجع ئرا سويي  ،وم

« غتقل من كتات التر،يب  الترييربالم»حرع  يئًا حرع كل ما وف ي ئليي  وساسد سويي. 

 (.1401بر م  2/652)
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هللا فيري  انري كسرب مرن أرى الغرا  ... مرن ضررب كسب من ،مح   ال ويابك 

 الغا .

 هللا اب ترسررب  ورريًج مررن حررجه ويررابك هللا لررن فيرري  خيررر مررن أب ترسررب 

 الحراع من  باء يذ  ا فة. 

أب وقررايع ا  - أاررحات اليقرراالت  المحررجت التجابوررة -وغي رري لومسررومين 

أب ويحر   وتعرب  السجاور   ال وييع يا  مرن ورورد أب وشرترى السرجاور سويري 

من أبال أب ودخل وعغم فويدخوعا  حد   لرن ئرا كغ  أن  حروً ا سول الجغرة  

 حروً ررا سوررل الغجررا  مررن الغرراب  السررجمة مررن العررذات  فررج تشررابك فرري يررذ  

 ا فة. 

 ا،تيرال الدخاب ال وج ز: 

لرر  ا،ررتطعغا أب نمغررع ا،ررتيرال يررذ  الي رراسة ااثيمررة  فوغفعررل  اب ا،ررتيرال 

ل الم ررر  ال وجيررز   رررع  ال  ران ب  ال أخررجق  فويرر  حر ماتغررا تحررزع المر ا

 أمريا  تمغع يذ  السوعة ال اب .

 : مغع التدخين في ااماكن العامة

،عدت بما ادب من  رابات في ل لة  طر تمغرع التردخين فري مستشرفل لقد 

حمد العاع   تمغع التدخين في وامعة  طر   تمغع التردخين فري مرداب   زاب  

التربية  التعويم   تمغع التدخين في ااماكن العامرة  كمرا ،رعدت بمغرع التردخين 

 في يا رات الدويم بين ل ه مجون التعا ب. 

يررذا مررا ا،ررتطعغا  حتررل ن رري  سوررل يررأالء الررذون   وغي رري أب ن ،ررع فرري

 وأر ب أنفسعم بأنفسعم   وأر ب من ح لعم بالر،م مغعم.
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يأالء مرضل  فيغي ي أب ال نمرغعم من أب وأر ا أنفسرعم  ورأر ا المجتمرع 

 من ح لعم. 

المشررل أنعرم ال ورأر ب أنفسررعم فقرل  تيرين لغرا أنعررم ورأر ب ال يرر  ررا  ا أع 

 أب ا. 

 ين ئلل   فة مع الغفن: لس   المدخغ

 نحن في حاوة ئلل   فة مع الغفن.

ألس  ا خ    اابغاء الذون ابتو ا بعذ  ا فة  أب وقف ا مع أنفسعم   فرة حرزع 

...   فررة ئبال   ال وحترراج اامررر ئال ئلررل ئبال   ألررين المسرروم و رر ع بم رراب 

وحرد  لري فري الير ع سرن يرذ  ا فرة  ال  -أ  أكثرر  -فيمتغع خمن سشر  ،اسة 

  يء؟ 

 ا بال  يي التي فعو  يذا.

نحن نرود ا بال  الق وة التري وعرزع فيعرا ارحابعا: أال وعر ل ئلرل يرذ  ا فرة 

،يد ل في أ ه اامر   وشعر بال ثياب   لرن ثمن يذا ثمن سليم: ،يغج  مرن 

يذ  ا فة  ،يغج  مما تسييي من أمراض خطير   ،ريغج  ير   أ الل   ،ريغج  

 ح لي. المجتمع من 

 نحن في حاوة سول يذ  ا بال    كما وق ه الشاسر  دوًما: 

ئرا كغررررررررر  را بأى فررررررررررن را 

 سزومرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

 

 فرررر ب فسررررال الرررررأى أب تترررررللا

  ئب كغ  را سزع فأنفرذ  سراوًج  

 

 فررررر ب فسرررررال العرررررزع أب وتقيررررردا

يغاك من وقر ه: ومررن أب تأخرذ اامرر بالتردبوم بعرد أب كغر  تردخن ثجثرين  



 325 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

 سشرون  ثم سشر   ثم خمسة ... ئلخ.،يجاب  لخن 

 يغاك من وق ه: اامر وحتراج ئلرل ا بال  الجازمرة ... ئلرل ا بال  الق ورة  

ََلتَ َٱ َّ َ}...َ يذا ي  ااا ت:  َۡ َفَ ََممَّ ََ ۡم َُ  .[159: ]آه سمراب ...{َفَإ ذَاََل

 ئني ألس  ئخر اني المسرومين   ألسر  أبغرا ي المسرومين  ئلرل أب ومورر ا يرذ 

ا بال  المأمغرررة  أب ومورررر ا يرررذ  العزومرررة ال رررال ة   أب وت كوررر ا سورررل هللا  

 وغ  ا ترك يذ  ا فة   و ير ا سول مرا و رييعم أواًمرا أ  أ،رابيع  ثرم و ري  

 اامر سالوًا بعد رلن.

أما الغساء الج ي ودخن فعي آفة سليمة لخيوة سول مجتمعغا  ما كغا نعررو 

فرري بررجل العرررت  المسررومين أب امرررأ  ترردخن   مررا أ رري  المرررأ  الترري تمسررن 

 السيجاب   تدخن   أ،غانعا افراء   با حتعا كروعة. 

مو َكموََبصوًلَكوَامًموا َفتيت ُلنوا َكوَ»الغيي سويي ال ج   السجع  راه: 

   أمر بعر  الغرا  أب ودررج مرن (321)«ُلَمساج ما َوليقت َف َبي  فتيت 

  (322)المسجد لس ء با حتي مما أكل من الث ع  الي ل  الررا   يرذ  اا رياء

 ،يريررا مررن مرر ال ال ررذاء   لرررن با حتعررا  «فيتاميغررات»مررع أنعررا نافعررة  فيعررا 

 كروعة.

                                        

 بضري هللا سغريب ا  اليدابى   مسروم   أبر  لا ل   الترمرذى   الغسرا ي  سرن ورابر  (321)

 (.178( بر م )1/165) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»

م أني خطب و ع الجمعة فقراه فري خطيتري: ثرم ئنرر بضي هللا سغيسن سمر بن الدطات  (322)

أوعررا الغررا  تررأكو ب  ررجرتين ال أبايررا ئال خيثتررين: الي ررل  الثرر ع  لقررد بأورر  ب،رر ه هللا 

ئرا  ود بوحعما من الرول في المسرجد أمرر بري فرأخرج ئلرل اليقيرع   اول هللا سويي  ،وم

المغتقل من كتات التر،يرب »فمن أكوعما فويمتعما ييدا  ب ا  مسوم  الغسا ي  ابن ماوي. 

 (.179( بر م )1/166) « الترييب
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را حترري ال وغي رري لإلنسرراب أب وررأرى ،يررر   فريررد وررأرى الروررل امرأترري ب

 الرروعة؟  كيد تأرى ا لمرأ  ز وعا؟ أ  تأرى أ الليا؟!

كل يذا وغي ي أب نقد معي   فرة حازمرة  نراورع فيعرا أنفسرغا   نثر ت فيعرا 

َ }...َئلل ب دنا   نغ ى نية اال ة أال نع ل ئلل يذ  ا فرة أبردًا:  إ لَو َٱ َّ َوتكمبكوٓماَ 

نكمَنَلَتَتَّ ك َۡ ۡؤم  يتًاَكَ َ ََٱۡللك منََََجل   . [31: ]الغ ب {تكۡفت  ك

أ  ه   لي يرذا   أ،رت فر هللا تعرالل لري  لررن  فا،رت فر   ئنري ير  ال فر ب 

 الرحيم   الس   وستجب لرم. 

 الدطية الثانية:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

كغ  أبدًا مع اختياب الشعب الجزا رى في انتداباتري المعر فرة التري أل ير   

حر  يرذا الشرعب أب ودتراب مرن ورورد أب وحرمري  فعر  لرين   كغ  أبى أب من

  عيًا  ااًرا. 

من حقي أب ودتاب لغفسي كما تدتاب الشع ت لغفسرعا  كمرا ودتراب اامرورراب 

انفسعم   كما تدتاب ئ،ررا يل لغفسرعا  كمرا ودتراب اا ببير ب انفسرعم   كمرا 

 ودتاب العغ ل انفسعم  العالم كوي ودتاب من ورود.

الشررع ت أب تحرررم بمررن وروررد   ال ترررر  سوررل أحررد  ا ،ررجع ال  مررن حرر  

وحررب أب ورررر  الغررا  حتررل سوررل ئمرراع ال ررج    مررن الثجثررة الررذون ال ترتفررع 

 .(323)«رجََك َامًماَوه َل َمارهمن»اجتعم ف ق ب  ،عم  يًرا: 

                                        

الاوَُاَتٱتفوٱَ» اه:  اول هللا سويي  ،ومب سن الغيي بضي هللا سغعسن ابن سيا   (323)
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كغ  مع الشعب الجزا رى   لرغي لس  مع يذ  الجماسات المسروحة  التري 

ت مسومة  تقتل اليرآء ب يرر حر    ب يرر رنرب   تقترل العرزه تق ه ئنعا وماسا

 من الغا   من المدنيين   تقتل  تًج سش ا يًا. 

ا ،جع ورف  يذا  الدماء في ا ،جع م  نة   الحيا  محترمة  

َ القرآب وقرب  وأكد ما واء في االواب السابقة أب:  ...{َ َب وَۡيٱ  ا َمَۡفَسۢ ََ َ َم َاَ 

َكَۡوَ َََفََسا َ مَۡف   َ َفََ أَمََّلاَاَ   ِ يتَ َف  َٱۡۡلَۡر  . [32: ]الما د  {...َاٱلنَّاَسََجل 

 لعررذا ا شررعر برردني  حيغمررا ،ررمع   تررل الرييرراب الفرنسرريين السرريعة فرري 

الجزا ر  ما اد   أب وحد  يذا من مسوم  ا ،جع ال وجيز أب وقتل ا نسراب 

سرال فري اابض   لرم وفعرل ب ير نفن  توعا سمردًا   ب يرر ف - في ،ير حرت -

 ما ويي  لمي  فومارا وقتل يأالء الريياب. 

ا ،جع نعل في الحرت العوغية الر،مية بيغي  بين أسدا ي أب وقتل الرييراب  

 ال وقتل ئال من وقاتل.

فري بعر  ال رز ات امررأ  مقت لرة  فرأنرر  اول هللا سويري  ،رومبأى الغيي 

 نعررل بعررد رلررن سررن  تررل الغسرراء   (324)«موواَمامووََهووذ َل قاتووَ»رلررن    رراه: 

                                                                                             

َامًمواَوهو َلو َموارهمن َواموٱكةَباتوََوَوجُواَ:َرلتُ َفمأَرؤوسوُ َكوۡٱا رجوََك  

   أ بل «ارحيحي»ب ا  ابن ماوري  ابرن حيراب فري  «لتيُاَساخط َوكخمانَم صارمان

الشيخ القرضا ى كجع سدل من اا مة في ئ،غال  ثم  راه: فالحردو  ال وغرزه سرن الحسرن. 

 (.229( بر م )1/182) «المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»

(  سن بباأل بن ببيع   ن ري: 2882(   ابن ماوي بر م )2669ب ا  أب  لا ل بر م ) (324)

في ،ز    فرأى الغا  مجتمعين سول  يء   وماول هللا سويي  ، اه: كغا مع ب، ه هللا 

مواَ»فجراء فقراه: سورل امررأ   تيرل: فقراه:  «امظٱَلل َاج لٱَهوؤات»فيع  بوًج فقاه: 

اوََلخالو َاَ».  اه:  سول المقدمة خالد بن ال ليد  فيع  بورًج  فقراه: «مامََهذ َل قاتَ
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  ال يياب  كما نعل سن  تل العسفاء  أى: ااوراء الذون وعمو ب بااور .

 نعل الدوفاء الرا دون سرن  ترل الفجحرين الرذون ال وغ ري ب لومسرومين فري 

حيغما  وي ويًشا: ،تجد ب أناً،ا في ال ر امع   -الحرت    اه ،يدنا أب  برر 

 لي.  فدس يم  ما فر، ا أنفسعم

يرذا  اه أب  برر   أ رر  ال رحابة بضر اب هللا سوريعم  فومرارا وقترل يرأالء 

 الريياب؟

أخررذ يم بيررا ن   ا ،ررجع ال وجيررز مسررالة الريررا ن  ال وحيررز أب ترررين 

 ئنسانًا من أول  زب ئنساب آخر. 

 ما رنب يذا ا نساب؟ 

لررم  الررذون ودطفرر ب الطررا رات أ  ودطفرر ب السررفن   وعرردل ب ا خرررون: ئرا

 تسوم ا من سغدكم  أ  تسوم نا كذا  ،غقتل يأالء!

 ما رنب يأالء المدط فين؟ 

 يذا ال وج ز في ا ،جع  ل. 

}...ََوَاَال وج ز أب تعدل ئنسانًا بروئًا من أول ورع ،يرر . هللا تعرالل وقر ه: 

َََ َمك َك َرةَ تَۡ س   َ ََوا رك  ُ امََوَاَتَ َُ ََلتَۡي َإ اَّ َرَمَۡف   َۡ    يرذا أمرر [164: ]اانعاع {...َككۡخَٱىَََٰو 

َ}مقرررب فرري الر،رراالت ا لعيررة وميعًررا:  مَسوو َٰ َمك وو ك   36َكَۡ َلَووۡ َ كنََّۡووۡأَب َلوواَف وو َرك

َ ٓ يَ َٱلَّذ  ََوفَّ َٰ ه  َرَككۡخَٱى37ََََٰوإ ۡبَٱَٰ َۡ َو  َرة   َ ََوا رك  ُ َتَ  .[38 - 36: ]الغجم {كَاَّ

ثقفري  المشرع ب بالعسرد   د ب ى أيرل الترابوخ: ئب الحجراج برن و ،رد ال

                                                                                             

 .« ق ت َامٱكةَواَلسيفا
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 الجيررر ت  استقررل ئنسررانًا  ثررم ورريء برري ئليرري فرري مجوررن الحرررم  فسررألي سررن 

وعغري: ئب أخرا  أ   -  يتي  فقاه لي: وغل واب من سرض العشير  فأخذت بي 

ابن سمي أ   احدًا من س يتي وغل وغاورة  بحثر ا سغري فورم وجرد   فأخرذ ا يرذا 

 فقاه لي: أما ،مع    ه الشاسر:  - بي

 وانيرررن مرررن وجغررري سويرررن   رررد

 

 

تعرررررررردى ال ررررررررحاأل ميررررررررابك 

 !(325)الجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت

 

  لرررررت مررررأخ ر بررررذنب سشررررير 

 

  نجررا المقررابو ارراحب الررذنب!

فقاه لي: أوعا ااميرر: ئرا كراب الشراسر  رد  راه رلرن  فر ني ،رمع  هللا تعرالل  

 اه ،ير رلن   اه:  وحن   مارا  اه هللا؟  اه:  اه هللا تعالل سول لسراب ئخر   

و}و ،د:  َلَو كۥَٓكَب  َإ نَّ ُك   ُ َُاَٱۡلتَ ٓأَ َ اَاَالكماَ  ََٰ اََمۡ يوٱ  وَ َاََكوۡيخ  َم  ََ و َإ مَّواَمََٱىَٰ
وۡذَكََحو َمَاََمَ امَو كۥَٓۖ فَخك

وون يَ َ ۡ س  نوو َ كۥَٓإ مَّووآَإ ذَ 78َٱۡللك تَنَوواَل  ََموو ََوَجووۡ مَاََم ََٰ ووذََإ اَّ كَنَمَّۡأخك  َ وومَن{اَوواَلََمتَوواذََٱ َّ ت لك  اَلََّظَٰ

   ااحب الجرور  وأخذ بجرورتي  ال وأخذ أحد مراني.[79  78]و ،د: 

،مع الحجراج يرذ  ا ورة مرن الرورل فقراه: اردق هللا  كرذت الشراسر! خور  

 ،ييل يذا الرول. 

ت لكمَن{إ مَّآَإ ذَ }الحجاج اللالم ود ع لغص القرآب:   !اَلََّظَٰ

ال وج ز أب نقتل الريياب من أول أنغا نطالب فرنسا بشيء  ما رنب يرأالء 

َم َّةَ َ}...الريياب؟   د  اه هللا تعالل:  ُك َمَّ َكَۡاَٱبَ ٱلَّوذ  َ َاَوالكٓماَ َل َ َولَ َ   َنَّ تَّوذ  َ ََتاَمنكوماَ 

ۡهَۡامَ  يَ ََورك يس  ُكۡ َا س   ۡن َم  َب أَنَّ ََ ل 
َذََٰ َٱىَٰم ونََُكۡ َاََوكَمََّإ مَّاَمََصَٰ [82: ]الما د  {َاَ َۡس َۡ ۡ ٱك

(326). 

ال وج ز أب نلورم أحردًا بسريب أحرد   لرذلن ،ررني أب السيا،ريين مرن ويعرة 

                                        

 السويم.وعغي: ااورت ومرن أب ومعدى  (325)

َ أ لعا:  (326) َوة  ََل ََٰ ٱلنَّاس  َكََك ََّ ُكم َََوٱلَّذ  َ َكَۡكَٱمكما َ}لَ َ   َنَّ ٱۡليَ  .{...َل  تَّذ  َ ََتاَمنكماَ 
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ا نقررار الررذون وعيشرر ب خررابج الجزا ررر أنرررر ا يررذ  الجرومررة   تيررر  ا مغعررا  

  ال ا: ئب ا ،جع برئ من مثل يذا   يذا ي  الح  الرذى وغي ري أب وقراه  أب 

 و رأل بي. 

 لين يغاك أحد أكير من أب وجع   من أخطأ وغي ي أب وتحمل نتيجة خطئي. 

ا ،جع لون ،م    لون سدالة   ال ولوم أحردًا   ال وأخرذ أحردًا برذنب أحرد  

انرري ومثررل سررده هللا تعررالل فرري اابض   هللا تعررالل يرر  العررده الررذى ال ولوررم 

 أحدًا.

 ئوعا ا خ  : 

 يرررل أب ألع مقرررامي يرررذا  أحرررب أب أ ررر ه كومرررة سرررن نترررا م االنتدابرررات 

 ا ،را يوية: 

 - «بيرورز»    رد ،رقل «بيروز»العرت كان ا معوقين كل آمالعم سول نجاأل 

 يذا مما نحمد  في ئ،را يل   نتمغل أب تر ب بجلنا مثوعا   أب ور ب الشرعب 

  التسررعات الدمررن ( أ99.99يرر  الررذى وحرررم  لررين يغرراك التسررعات ااببررع )

 ي  خرال  الدور   باز عرم  تعالل ( التي نعرفعا في بجلنا!! ئب هللا 99.999)

َ} مدبر أمريم ال وأخذ يذ  الغسية كما  اه تعالل:  ََ ََولَوۡمََحَٱۡرو َٱلنَّواس  َوَمآَكَۡمثَوٱك

ن ي ََ ووۡؤم   نحررن ال وعمغررا فرري  -    لرغرري الرررذت  ال ررش  الدررداع[103: ]و ،ررد {ب لك

فرجيمررا  ررر  كمررا  رراه أحررد « نتغيرراي »أ  نجرر  « بيروررز»ئب نجرر  الحقيقررة 

الشرريات أمررن: ئب كويعمررا وروررد أب وأكوغررا   احررد وروررد أب وأكوغررا بيدورري    احررد 

أ  نجر  « الويرر ل»ورود أب وأكوغا بالش كة  الموعقة  ئنما نحن المأك ل ب  نج  

 نحن الم يع ب.« العمل»



 331 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

 . سز  ولل هللا وغي ي أال وعو  الغا  أمًج ئال سو

لعرررل ا خررر   الفوسرررطيغيين وجمعررر ب ارررف فعم   وعرفررر ب أب يرررذا السرررجع 

 العزول  ،جع وق ع سول ،ا ين مرو تين  ،جع يش ال  يمة لي  ال  زب. 

 وغي ي أب و ع ا كوعم أودوعم بع عم في ود بع . 

 وغي رري لوعرررت أب وعرر ل ا ئلررل أنفسررعم   وت ررام ا بعررد يررذ  الجفرر   الترري 

ال مغجررل لغررا  ال معرررت ئال بررأب نتحررد ... ئال بررأب نت رراع ... ئال بررأب  حرردث  

 ن ي  كتوة  احد  كالييغاب المرا ص. 

 يذا ما وغي ي أب نفعوي. 

َمحلَّوذ  َ َ}لين أمامغا ئال بأب نعت رم بحيرل هللا وميعًرا  ال نتفررق:  َوَاَتَ كممكوماَ 

ََمواََجوآتََ ۢ َبَۡتو   م  َوٱۡخ َتَفكماَ  اكماَ  وي َ تَفَٱَّ وۡ ََلوذَاٌبََلظ  ُك َلَ ََ ئ و
ٓ لََٰ ََوككو  َكم و : ]آه سمرراب {هك كَٱۡلَۡي  نََٰ

105]. 

أب وجمع كومتغرا سورل العردى    و بغرا سورل التقرل   أنفسرغا  تعالل أ،أه هللا 

 سول المحية   سزا مغا سول سمل الدير  خير العمل. 

أحسرن الوعم اوعل و مغا خيرًرا مرن أمسرغا   اوعرل ،ردنا خيرًرا مرن و مغرا   

 سا يتغا في اام ب كوعا   أورنا من خزى الدنيا  سذات ا خر .

الوعم ال تروغا ئلل أنفسغا يرفة سين  ال أ ل من رلرن   أارو  لغرا  رأنغا كوري 

 ال ئلي ئال أن . 

الوعم ان ر ا ،جع  أسز المسومين  الوعرم اوعرل كومرة ا ،رجع يري العويرا  

ئخ نغرا المجايردون فري ،رييون حيثمرا  اوعل كومة أسدا ي يي السرفول   ان رر 



 332 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

كان ا من أبض ا ،جع   أنقذ ئخ تغا الم رطعدون  الممتحغرين  المأ،ر بون  

 الوعم افرن بق تن أ،ريم   اوير برحمتن كسريم   ت ه بعغاوتن أمريم. 

الوعم  ه  أم بنا خيابنرا   ال تر ه أم بنرا  ررابنا   ابفرع مقترن  ، رين 

سفعاء مغا   ال تسول سويغرا برذن بغا مرن ال ودافرن  ال سغا   ال تعورغا بما فعل ال

 ورحمغا.

 الوعم اوعل يذا اليود آمغًا مطمئغًا  ،داء بخاء  ،ا ر بجل ا ،جع. 

...{ََ وۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَوۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و َربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَاََوإ ۡسَٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ 

ف ٱ    .[147: ]آه سمراب { ََٱۡلَ َٰ

...{ََ وول   َف وو َاكتكمب نَوواَي  َۡ ََوَاَتَۡ تَوو م نَوواَٱلَّووذ  َ ََسووَۡقكممَاَب ووحۡۡل  َلَٰ   ۡخَمَٰ ووۡٱَلَنَوواََوۡل   َربَّنَوواَٱۡيف 

ي ٌَ ح  َرَّ ََرتكوع  ََ َربَّنَآَإ مَّ  . [10: ]الحشر {ل  تَّذ  َ ََتاَمنكماَ 

ةََ}...َ َٱلصَّتَمَٰ َإ نَّ
ةََۖ تَمَٰ َٱلصَّ َكَوكَا    ََوٱ َّ كَۡمَۡوٱك   َ َٱ َّ ۡمٱك ََولَوذ  نَ وٱ   ََوٱۡللك َٱۡلفَۡ َشوآت  ََلو   َٰ َُ تَۡن

 [45: ]العغري ت { َۡتتَ كََماَتَۡصنَتكمنََ

* * * 
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 و لة ح ه العالم -18

 ا بتاب متغا  تاب

 الدطية اا لل:

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب: 

 كغ  في و لة في العالم ا ،جمي   خابج العالم ا ،جمي. 

بعر  المسرومين  - أوً را -زبت المسومين في أ طرابيم  أ يرانعم  زبت 

فري  - أ  واليرات -خابج اا طاب  اا ياب ا ،رجمية  حرين وعيشر ب أ ويرات 

 مجتمعات ،ير ئ،جمية.

  الذى خرو  بي ا بتاب متغا  تاب: 

 تمأل الغفن بعجة  ،ر ًبا. ا ب  مشر ة م يئة 

  ا ب  أخرى ملومة معتمة  تفت  ااكيال   تقطع نياي الفأال. 

 ياتاب ال  بتاب نطالععما في كل مراب. 

 ا ب  معتمة ليع  المسومين: 

اررر ب  بعررر  أ لئرررن الرررذون وغتسررري ب ئلرررل ا ،رررجع   وتسرررم ب بأ،رررماء 

مسروم ب  أمعرراتعم المسرومين    رد نسررو ا مرن بررين هعرانري المسرومين  آبررا يم 

مسررومات   لرررغعم وعيشرر ب سيشررة بعيررد  سررن ا ،ررجع   وحيرر ب حيررا  ،يررر 

 ئ،جمية.

يذ  الطا فة من الغا  نرايرا فري كرل مرراب  نرايرا يغرا  يغراك  يغالرن فري 
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 أبض العرت   في أبض ا ،جع. 

ترررى أ لئررن الررذون وحمورر ب اا،ررماء ا ،ررجمية   لرررغعم ال وحيرر ب الحيررا  

 ا ،جمية. 

ترى رلن الشات الذى نشأ من بين أب ون مسومين   لرغي ال وقريم ال رج  ... 

ال وعلررم  ررعا ر هللا ... ال ووتررزع بررألت ا ،ررجع   ال بدورر  ا ،ررجع ... وشرررت 

المسرررررات   وتغرررا ه المدررردبات   ومشررري  باء الفتيرررات   وعررريش سيشرررة 

ماء المسرريحية ال رربيين الررذون ال لوررن لعررم   ئب تسررم ا فري بعرر  ااحيرراب بأ،رر

  ،يريا. 

الذى وعمل سموي مغذ مد  من الرزمن فري  ورب « تياب الت روب»يذا من ثماب 

 اامة ا ،جمية. 

كاب يغاك مستعمر ب احتو ا لواب ا ،جع حيغًا من الزمن  يراه أ    رر  

ثم وو  وي   يأالء ااوانرب  بحور  سسراكريم   لررن لرم ترحرل أفررابيم 

قاليررديم  مدططرراتعم  بقيرر  تعمررل سموعررا فرري اانفررن  ثقافرراتعم   رر انيغعم  ت

  العق ه  الحيا    يذا ي  اال،تعماب ااخطر  ااسم . 

اال،ررتعماب السيا،رري  العسررررى وحتررل اابض   لرررن اال،ررتعماب الفوسررفي 

 الفررى  الثقافي  االوتماسي وحتل نفن ا نساب  سقوي   ويري  وحترل حياتري  

 مي   يذا ي  الدطر.  وحتل تقاليد   آلابي  مفايي

بأوغا اال،تعماب  د بحل سرن برجل المسرومين   لررن تررك  باء  مرن وعمرل 

 سمل المستعمرون  بل  ودنا من أبغاء المسومين من ي   ر من المستعمرون. 

كرراب المسررتعمر ب وسررتحي ب أب وحررابب ا ا ،ررجع وعررر   سجنيررة  ف ورردنا 
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 .. مرن وحرابت هللا ورل وجلريمن حراع المسومين من وقد وعر  ضد ا ،جع .

 سجنية ... من وتحدى أحراع ا ،جع   را عي وعاًبا. 

يررأالء بعرر  مررن بضررع ليرراب اال،ررتعماب ... بعرر  مررن ببررايم اال،ررتعماب 

 سول ودوي   اغععم سول سيغيي. 

كاب من نتيجة يرذا أب  وردنا برجلًا ئ،رجمية تتغررر لإل،رجع   ال ويقرل فيعرا 

 ال مرن القررآب ئال ب،رمي    وردنا مرن أبغراء المسرومين من ا ،رجع ئال ا،رمي  

مررن  اررف  لرررم    ورردنا مررن بغررات المسررومين مررن تدرررج مررن ألبعررا  زوعررا 

 حجابعا  تدرج تررا ص ااوانرب   تمشري فري الطر رات مرشر فة الرذباسين 

 السا ين  بل ما ي  فر ق الرذباسين  السرا ين  ال تعتررو بدور  ئ،رجمي   ال 

 لرا،يات العابوات  الما جت المميجت. بألت ئ،جمي  من ا

 بأوغا يذا كوي في بجل المسومين   بأوغا أكثر مغي خابج بجل المسومين. 

 - ممن ركرر ئ،رجمي -بأوغا مسومين في واليات  د نس ا ئ،جمعم   بع عم 

  د نشأت لي نا ئة ال وعرف ب سن ا ،جع ألفًا  ال باء. 

بعرر  المسررومين الررذون يرراور ا ئلررل لورراب بعيررد   ررد  لررد لعررم أ الل ... أبغرراء 

 بغررات ...  لرررن يررأالء نشررأ ا فرري مجتمعررات ،يررر ئ،ررجمية   لررم وجررد ا مررن 

ا بررراء  اامعرررات مرررن ورررربيعم سورررل ا ،رررجع   مرررن وغشرررئعم سورررل ا ومررراب 

ناً،ررا  ا حسرراب  فغشررأ  نشررأ  بعيررد  سررن المسررومين  فقررديم أيورر يم  أارريح ا أ

 آخرون. 

يذا ما حذبت مغي أ لئرن المسرومين فري تورن الريجل    ور  لعرم: ئب كغرتم  رد 

وئتم لتجمع ا الدنيا  تدسر ا الدون  فما أ، أ يجرترم   مرا أ ري  ،رربترم! ئرا 
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كسيتم لنياكم  خسرتم أ اللكم  رابابورم   لرم تحمر يم مرن الغراب  فمرا كسريتم 

  يئًا.

  ودنا يذا في بجل كثير . 

 ا ب  معتمة  ا ب  ملومة  نرايا في كل مراب. 

 ا ب  م يئة ابغاء ا ،جع: 

 لرررن بجرر اب يررذ  ال رر ب  المعتمررة ... ال رر ب  السرر لاء: ارر ب  أخرررى 

م رريئة  مشررر ة بررالغ ب  ف احررة بررالعطر  فياضررة بالجمرراه  م حيررة بررالدير 

  اليركة  ميشر  باللع ب  االنت اب ب رب هللا. 

يرررذ  ال ررر ب : اررر ب  أبغررراء ال رررح   ا ،رررجمية  اررر ب  الروعرررة ئلرررل 

ا ،جع  ا ب  أ لئن الت ابين المتطعرون  ا ب  أ لئن الذون نرايم فري كرل 

 مراب  من أبغاء ا ،جع  بغاتي. 

التررري كانررر  ساارررمة الدجفرررة ا ،رررجمية « ا،رررتاني ه»كغررر  فررري مدوغرررة 

فري أ لئرن الرذون ال تفرر عم سرن العثمانية  ف ودت ال ر ب  الملومرة   وردتعا 

اا ببيررين فرري  رريء فرري بررجل السررياحة الترري أسمرر  أسررين الغررا    أارريح  

 وتعيد لي الرثير ب.« اغًما»

 لرررن بجرر اب يررذا: ترررى أ لئررن الررذون وعمررر ب المسرراود   ومأل نعررا أورراع 

الجمررع  فت رري  بعررم   و ررو ب فرري الشرر ابع   يررذ  هرراير  سامررة فرري بررجل 

 ب  م يئة بج بوب. ا ،جع   يي ا 

بأورر  فرري تركيررا آالو المررداب  القرآنيررة: اليغررين  اليغررات   اايفرراه مررن 
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الجغسين  وقرأ ب القرآب  وحفل ني    د تجد مغعم من وحفلي سن هعر  ورب  

 ي  ال وعرو معغل كومرة فري الو رة العربيرة   يرذا مرن معجرزات يرذا القررآب 

 العليم: أب وحفلي من ال وفعم ل تي. 

 ال اليغ ك ا ،جمية: ازلو

« وغيرد»أح رر اوتماًسرا لرداب المراه ا ،رجمي فري « ، وسررا»كغ  في 

    و : ،ريحاب هللا  فري   ر  مرن اا  رات كران ا «ل وان » ليغن التق ى في 

وق ل ب: ئني ال ومرن أب تست غل الحيا  سن الربا  الف ا د الرب ورة ضرر ب  مرن 

عا اال ت ررال   اال ت ررال س رريي ضررر بات الحيررا  المعااررر   الحيررا  س رري

 اليغ ك   اليغ ك س يعا الف ا د الرب وة  فج تحوم ا بيغ ك ب ير ببا. 

 يرذا كان ا وق ل ب لغا في     من اا  ات. 

ثم  راء هللا أب ترتحطم يرذ  اا،رط ب    أب وقرد سومراء المسرومين مرن كرل 

ا،ررريي ب  االخت اارررات: اال ت رررالو ب   القررران ني ب   ا لابوررر ب   المح

بج اب بواه الفقي  الشروعة  وجمع ب سول أب الربا  الف ا رد الرب ورة   ف ا رد 

 .(327)اليغ ك يي: الربا الحراع ... الحراع ... الحراع

                                        

ع( بقرر ع وثيررر ب   ررية الف ا ررد سوررل اررفحات 1990 ئرا بغررا نفاوررأ فرري ارريد سرراع ) (327)

ال حد الم روة مرن ودورد  بعرد أب كانر  المجرامع  المرأتمرات العوميرة ا ،رجمية  رد 

حسمتعا مغذ أكثر من ببع  ررب   حرا ل ا وايردون أب وح لر ا المحرمرات ئلرل متشرابعات 

اب أفتر ا بحرل ف ا رد اليغر ك   كأنري  رد كترب   القطعيات ئلل هغيرات   بو ر  بعرم الجررأ 

ند ب ح ه أنفسرغا كرالث ب فري السرا ية فرج  -كما وق ه اا،تار القرضا ى  -سويغا أب نلل 

نحسم معركة و ًما  ال ن و    ية بحاه من ااح اه   كاب الشيخ هلرظ فري مقدمرة مرن 

ب لودبا،ة الممتعة ت دى ليياب الح   كشد الزود  الرل سول الشيعات  ااباييل   كا

ادايا الق ى في ئبجغ يداورة هللا « ف ا د اليغ ك يي الربا الحراع»التي نشريا في كتابي: 
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ثم بعد رلن ويحث ب سن اليدا ل الشرسية  ف را اليغ ك ا ،جمية تتعدى ا ب 

    المعم أنعا تدخل أ ببا  تدخل بجل ال رت!«السيعين»

، وسرررا: لاب المرراه  بغررن التقرر ى   فرري لغرردب بغرر ك اليركررة   فرري فرري 

الدنمابك: بي  التم ول ا ،جمي   يرذا بدأت اليغ ك ا ،جمية ت رز  سالمغرا 

 ا ،جمي   تدرج من العالم ا ،جمي ئلل العالم اا ببي. 

اررحي  أنعررا تقا،رري  تعرراني  تحررابت مررن وعررات  ررتل  فرري لاخررل بررجل 

ا   لرغعا تقد سول أبض اروية  بسريب مرأازب  المسرومين المسومين  خابوع

 لعا. 

أاي  يغراك  رع ب ئ،رجمي سراع ورورد أب ال وير ء بوعغرة هللا  ب،ر لي  فقرد 

 .(328)«ه َسمات»لعن أكل الربا  مأكوي  كاتيي   ايدوي   اه: 

أاي  يغاك  ع ب ئ،جمي ورود أب ال وأرب بحرت من هللا  ب، لي   لعرذا 

ورل اليحر  سرن المراه الحرجه   الررزق الحرجه  ال ورورد وحرص المسوم ب س

أب ورردخل وييرري لبيررم مررن حررراع   ال أب ورردخل بطغرري لقمررة مررن حررراع   ال أب 

 و ذى أ الل  بالحراع أ  ورس يم من الحراع. 

 يذا  ع ب ئ،جمي سابع ساع. 

                                                                                             

  ئ،ماع ا ت الح   فجزا  هللا خير ما وجزى العوماء ال ال ين.

ارول هللا سويري ب  راه لعرن الغيري بضي هللا سغعواء رلن في حدو  وابر بن سيد هللا  (328)

ب ا  مسروم   ،يررر .  «هو َسومات»مأكوري   كاتيري    رايدوي    راه: آكرل الربرا     ،روم

 (.1056( بر م )2/534« )المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»
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  يات ال ح   ا ،جمية: 

الررذون  رررأل هللا يغرراك فرري العررالم ا ،ررجمي كورري: ألرر و  مجوررين الشرريات 

اد بيم لجلتزاع با ،رجع ال رحي  سوًمرا  سمرًج  وعمرر ب مسراود هللا  بعرد 

سورل الشري ل الريراب الرذون ا تربر ا مرن حافرة  -  دوًما -أب كان   يي مق  ب  

القير   يأالء الشيات يم الذون ومورأ ب م ا،رم الحرم  العمرر  كرل سراع   يرم 

عابض الرتب   يم الذون وسابس ب ئلرل الذون ووتعم ب الرتب ا ،جمية من م

 الجعال كوما لسايم لاسي الجعال في ،ييل هللا. 

 بج اب يأالء نجد الشابات المسومات في الجامعرات  المعايرد  المرداب   

يا عررررات مدتررررابات  « الحجررررات» ،يريررررا مررررن المأ،سررررات  وقرررريون سوررررل 

وو   َ َ}...َمسررتجييات امررر هللا تعررالل لومأمغررات:  ۡۡ وواَََۖوَاَ ك َُ ۡن ووَٱَم  َُ ََموواََظ َإ اَّ ُك َّ َ  نَوو َ

ََّ  ُ يكمب  َجك ََلتَ َٰ ه  َّ ٱ  لك ۡبَ َب خك  .[31: ]الغ ب ...{ََوۡليَۡضٱ 

لقررد تمرررلب سوررل أزورراء الح رراب  ال ربيررة المسررت بل   الترري ت ابثغعررا سررن 

 . اول هللا سويي  ،ومأماتعن   روياتعن   التزمن بأ امر هللا تعالل  ب، لي 

 ال  ب  الم يئة.  يذ  بع  معالم

«. ليفربر ه»ح رت يغاك مديًما لوشيات المسروم فري مدوغرة « ئنجوترا»في 

مدرريم الشرريات المسرروم يررذا وجمررع اررف   الشرريات الررذون رييرر ا ئلررل توررن الرريجل 

 «.  الدكت با »أ  « الماوستير»أ  « اليرال بو  »ليدب، ا 

يغراك   و رعر ا  كان ا  دوًما ويعث ب بالشيات ئلل أ ببا  أمروررا لي رغع ا

يغاك   وع ل ا بعد مد  من الزمن خ اوات بأ،رماء مسرومين  وعر ل ب ب ور   

 سربية ئ،جمية   سق ه ،ربية أ ببية. 
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الي ع ت ير الحاه  أاي  كثيرر مرن الشريات ورذيي ب ئلرل تورن الريجل  لورغعم 

 ويل   تدوغعم ضرعيد   ارجتعم خفيفرة   لعوري ال ارج  لعرم  فر را يرم يغراك 

ب بالتحدى لإل،رجع  المسرومين   ئرا يرم وجرد ب  ريابًا  رد ،ريق يم ئلرل وشعر 

ا ،جع ال رحي    االلترزاع ا ،رجمي ال رالق  فر را يرم وترأثر ب بعرذا الجر  

ا ،ررجمي  المغررال ا ،ررجمي   ووتزمرر ب با ،ررجع استقررالًا  فرررًرا   ررع ًبا 

  ،و ًكا  سيال   معاموة.

 ئرا يررأالء الشرريات و رريح ب لسررا  ئلررل ا ،ررجع  لررم ورتفرر ا بررأب ور نرر ا 

متدوغين في أنفسعم  بل وحمو ب ا ،جع ئلل ،يريم   وقيم ب في لوراب ال ربرة 

... فرري لورراب ،يررر ئ،ررجمية: مديمررات  معسررررات ئ،ررجمية  وريررر هللا فيعررا  

رات ا ،ررجمية  وغررالى فيعررا با ،ررجع  وررأرب فيعررا ااراب  توقررل فيعررا المحاضرر

 اانا يد ا ،جمية   تعقد فيعا الغد ات ا ،جمية  من  يل الفجر ئلرل مرا بعرد 

 العشاء. 

 مأتمرات ئ،جمية في أمرورا: 

  هللا لقد ح رت مديًما أ  مأتمًرا في ئحدى مدب أمرورا فرأو  سجيًا: 

فغرررد اب كييرررراب  رررد حجرررزا  أحرررديما لوروررراه   ا خرررر لوغسررراء  الط ابررر  

  الغررا  «أسيررال الرر،ررمن»ثجثررين  ررد أوريررا الشرريات فرري سيررد ممررا وسررم ني ال

وأخذ ب ا وازات في تون الفتر  ليشرب ا الدم ب  وماب، ا الفجر ب   يرأالء 

 الشيات ا،ت و ا يذ  الفتر  ليستأور ا فغالق وقيم ب فيعا لوغعم!

ترل من  يل الفجر بساسة تسمع في الحجرات ل وًا بالقرآب كرد ى الغحرل  ح

ئرا ورراء الفجررر ال ررالق ،ررمع  ااراب وررأرب فرري  وررب أمرورررا: هللا أكيررر  هللا 
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أكيرر  ال ئلرري ئال هللا  فر را ورراء ال ررياأل بأور  التمروغررات الرواضرية  ثررم بأورر  

اانا ررريد ا ،رررجمية  ثرررم بأوررر  حوقرررات القررررآب  لبا،رررة الحررردو   السرررير   

 لغد ات  المغا شات.  حوقات لوفقي  تعوم ااحراع  ثم بأو  المحاضرات  ا

 حيا  ئ،جمية لعد  أواع. 

 و  لعم:  الرول ااحب الفغدق بضل بعرذا؟  رال ا: نعرم   فررأل بري  انري 

وأور  لومسيحين في مثل تون الفترات فيرسر ب اايياق   ودرب ب اا رياء  

  لرغي وأخذ اا ياء مغا بعد بحيوغا أف ل مما كان !

قرر بعرا ااسرين   تغشررأل بعرا ال رد ب  نمارج  ضاء  ... نمرارج مسرومة  ت

  تيتسم لعا الث  ب. 

ئرا كان  يغاك ا ب  ملومة معتمة  فيج ابيا ا ب  م يئة مشرر ة فري 

 كل مراب. 

 اح   في أ،تراليا: 

بجر اب أ لئرن الرذون رابر ا فري المجتمرع ،يرر المسروم   رات « أ،تراليا»في 

لورغعم  ،ير بون سورل  أبغا يم  بغاتعم  ضاس ا   ودنا آخرون حرو ين سول

أبغا عم  بغاتعم  وربر نعم سورل ا ،رجع   وغشرئ نعم سورل القررآب مغرذ ال ر ر  

 فمن  ب سول  يء  ات سويي   من  ات سول  يء مات سويي. 

بأوغررا يررأالء وتجمعرر ب فرري المسررجد فرري كررل حررين  خااررة فرري أع الجمررع 

فقري  ،يرر رلرن مرن  السي   ااحد  ليعوم ا أبغاءيم القرآب  السير  الغي بة  ال

 أحراع ا ،جع   وجتمع ب في حوقات  في أ،ر لييق ا سول حياتعم ا ،جمية.
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  يم في تون اليجل ال وغس ب ئخ انعم في اليجل ا ،جمية ااخرى.

 - «مربرر ه»أسجيغرري بعررد أب خطيرر  الجمعررة فرري أحررد المسرراود فرري مدوغررة 

بعرد ال رج  تغرال ا  - انيين فيعا والية ئ،جمية  سربية كيير   خااة من الويغ

 بالتيرع  خ انعم في الس لاب!

كانررر  أنيررراء الفي رررانات فررري السررر لاب سورررل أ رررديا  فعرررم تغرررال ا برررالتيرع 

لوس لاب  ب،م بعد الشقة   ب،م ير ه المسرافة  يرم وشرعر ب برأنعم ورزء مرن 

 .(329)«...م َاَ ُ  َبأمٱَاللستلي َفتي َمنُ َ»اامة ا ،جمية: 

ارر ب  مررن ال رر ب الم رريئة: لسيرر  يغرراك ئلررل مررأتمر ئ،ررجمي فرري توررن 

 المدوغة  يمي  مح ب : اليح  سن حو ه لمشرجت المسومين الم تربين يغاك. 

فعررم وروررد ب أب وحيرر ا با ،ررجع   أب وحيرر ا لإل،ررجع   أب وم ترر ا سوررل 

ٱتََّ}ا ،جع  كما  اه هللا تعالل  َُاَٱلَّذ  َ ََتاَمنكماَ  ٓأَ َ ََٰ َ َإ اَّ ومتك َّ َتكقَات و  مََوَاَتَلك َََح َّ ٱ َّ قكماَ 

 . [102: ]آه سمراب {َوكَم ك ََمۡست لكمنََ

ح الي  رب  ن د ا،تدسل ئخر اب لعرم  -حر ا لي: ئني  يل أكثر من  رب 

من أف انستاب  ب بوعم  ومالعم  ليج ب ا ال حراء   ورتشرف يا   وغتفعر ا بعرا  

م  فتز ورر ا مررن أيررل ا،ررتراليا نفسررعا   ا،ررتطاع  لرررغعم رييرر ا ب يررر ز ورراتع

الجيل اا ه أب وحتفظ ب ،رجمي   لررن ااويراه التاليرة بعرد رلرن لرم تسرتطع أب 

تحتفظ ب ،جمعا  فتاي   راب   ماس  في المجتمع الريير   يذا ير  الدطرر  

                                        

من حدو  حذوفة من ب اورة سيرد هللا برن أبري وعفرر  ير  « الريير»ب ا  الطيراني في  (329)

ن حيراب. مدتود فيري  فيع رعم ضرعفي   بع رعم  ثقري  مرغعم أبر  حراتم  أبر  زبسرة  ابر

 (.1/87(   العيثمي )997حدو  )« المغتقل من كتات التر،يب  الترييب»انلر: 
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  ررال ا: ال نروررد أب تتررررب التجربررة  نروررد أب نحررتفظ بأبغا غررا مسررومين  بغاتغررا 

 مات.مسو

 يذ  يي الر أل ا ،جمية  يذ  يي ال  ب  الم يئة التي لمسغايا يغاك.

 ودنا يغاك تيابات ... تيرابات كييرر  ... تيرابات ترورد أب « أند نيسيا»في 

تسوخ يذا اليورد الرييرر ... أكيرر بورد ئ،رجمي ... ما رة  ،رت ب موي نًرا ... حر الي 

 %( مغعم مسوم ب. 90%( أ  ما وقرت من ) 90)

غاك تيابات التغ ير تعمل سموعا  سورل  ردع  ،راق  مرن أ ببرا  أمروررا  ي

  من كل بجل التغ ير تجيء ا ب،اليات.

ئندنيسيا مجم سة من الجزب تيورغ ثجثرة آالو وزورر   المسروم ب وت رو ب 

بعررذ  الجررزب سررن يرورر  القرر ابت  أ  السررفن الشررراسية  أ  اليدابوررة سوررل 

ات التيشرريروة التغ رريروة تموررن أكثررر مررن أ  ررل تقرردور   لرررن يررذ  ا ب،ررالي

خمسين مطاًبا! بالطا رات تغتقل بين الجزب ... ئمرانات يا ورة أسطيعرا يرأالء 

 ... ئنعم ورود ب أب وعمو ا سموعم في رلن اليود الريير.

 لأل،د أ  ه لرم ب راحة: لقد بدأت نسرية المسرومين فري التغرا ص  وجرب 

ا خرر   المسررأ ل ب سررن الرردس   يغرراك  أب ن ررابأل أنفسررغا   يررذا مررا  الرري لرري 

 سورررل بأ،رررعم اال الرييرررر الررردكت ب محمرررد ناارررر ب رررين  زباء أند نيسررريا 

اا،ي .  ال ا لي: ئب الغسية بدأت تتغا ص لحسات التيشير  لين تغا ً ا كييرًرا 

%( فرري يررذا التعرردال ال رردم وسررا ى موي نًررا  1%(   لرررن ) 1... أ ررل مررن )

 غايا ما وقابت الموي ب   يذا خطر.%( مع  5 ،تما ة ألد   )

ا ،جع بطييعتي وزحد  وغتشر   لرن ئرا  ود في مثل يذ  اللر و التري 
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  ف ب يأالء الق ع وسرتطيع ب أب «الفقر  الجعل  المرض»وست ل فيعا ثالث ب 

 وأثر ا. 

ئب لوتيشرير  لوتغ رير فري الريجل العربيرة يردفًا   ئب لري فري خرابج المغطقررة 

 ا آخر.العربية يدفً 

أب  - مغطقة الوساب العربي الذى نرزه بري القررآب -يدفي في المغطقة العربية 

وزسرزع المسررومين سرن ا ،ررجع   لررين يدفري أب ورردخوعم فري الغ رررانية  فعرر  

 وجد يذا  يئًا بعيدًا.

ت ورد سايفرة  -أما خابج يذ  المغطقة حي  و ود الفعرم ال رعيد لإل،رجع 

ارررحي  ... ال ت ورررد مغاسرررة ... ال ت ورررد  ئ،رررجمية   ال و ورررد فعرررم ئ،رررجمي

فعم وعمو ب سول ئخراج المسوم من لوغي   ئلخالي فري الردون  - ح انة ئ،جمية

ا خررر   خ  ًاررا مررن اايفرراه  الفقررراء  المشرررلون  ال ررعفاء  اليتررامل 

 ،يريم  يم ويحث ب سن مثرل يرأالء  وأخرذ نعم مرن أ ه اامرر  مغرذ نع مرة 

  يم لوغعم.ااهفاب ليعوم يم  ووقغ

بج اب يذ  ال  ب   يغاك ،عي ل  ت مرن الردسا    مرن المجورن ااسورل 

لورردس   ا ،ررجمية   مررن ال يرر بون سوررل ا ،ررجع  لومقا مررة  لوحفرراه سوررل 

 الذات   لإلبقاء سول الشد ية ا ،جمية التابودية  ند نيسيا. 

 اغفاب من المسومين متقابجب: 

 ا ،جع في كل مراب وجد يذون ال غفين: 

اررغد المت ررربين الررذون اندوعرر ا مررن أارر لعم    طعرر ا مررن وررذ بيم  

 ،ود ا مرن وورديم  أ  مرن راتيرتعم ا ،رجمية  يرأالء الرذون وتسرم ب بأ،رماء 
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 المسومين  ال وعمو ب سمل المسومين. 

 وجررد ال ررغد ا خررر: ال ررغد الررذى وررأبل ئال أب وعرريش مسرروًما  ومرر ت 

 مسوًما  الذى وعل ا ،جع أكير يمي   مح ب حياتي   مداب تفرير   ،عيي. 

 نحمررد هللا أب يررذا ال ررغد برردأ وررزلال و ًمررا بعررد ورر ع  بف ررل يررذ  ال ررح   

ا ،رررجمية التررري نررررى آثابيرررا  نومرررن ملايريرررا فررري كرررل مرررراب مرررن أبض 

 ع   خابج أبض ا ،جع.ا ،ج

اررحي  أب أسررداء ا ،ررجع لعررا بالمراررال   أب أوعررز  الراررد تراررديا 

 تر يعا   تراد المجوين لدبا،تعا  لري تعمل سول  أليا  ف ما أب تتآكل مرن 

الداخل   ئما أب ت رت مرن الدرابج  ترورد أب تشر وعا بغفسرعا   تشر ل فئاتعرا 

سرد ات  وفر ات   تقريم بيغعرا  برين  بع عم بيع    تقيم بيغعا  برين الحرراع

المجتمررررع فجرررر ات  فجرررر ات   يرررررذا أسررررداء ا ،ررررجع بالمراررررال لو ررررح   

 ا ،جمية.

  اوب أبغاء ال ح  : 

 وغي ي سول أبغاء ال ح   ا ،جمية أب وف ت ا سول يرأالء مقاارديم  ئرا 

 س ا ل بيرم  سيًرا ارحيًحا  ئرا ايتمر ا بالرويرات  يرل الجز يرات   بااار ه 

 يررل الفررر ع   بالق رراوا الرييررر   يررل اامرر ب ال رر ير    بالق رراوا الرويررة  يررل 

 المسا ل الجز ية  الدجفية التي وستحيل أب وغتعي الدجو فيعا بين الغا .

وجب سورل ال رح   ا ،رجمية أب تردبك يرذا الرد ب   تردبك كيرد ااسرداء 

ضرجالت الذون وسع ب ،عيعم في تمزو  ال رد ا ،رجمي سرن يرور  نشرر 

 بدع  انحرافات ور و ب لعا  فج برد ابغراء ا ،رجع الر اسين أب وعرفر ا كيرد 
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َ}...القرر ع   أب وحيطرر ا مرررريم   ورررل ا ،ررعامعم المسررم مة ئلررل اررد بيم: 

ٱ   ََ َٱۡلَلَٰ   َخۡيٱك َك ََوٱ َّ كَۖ َٱ َّ وَنََو َۡل كٱك  .[30: ]اانفاه {َو َۡل كٱك

   سغرردنا أمررل كييررر أب وغ ررر هللا ئب ال رر ب  الم رريئة تررزلال  الحمررد هلل

ا ،جع  وعز لوغي   سغدنا بشا ر مرن القررآب  السرغة: أب يرذا الردون مغ ر ب  

 أب باوتي مرف سة  أني هاير سورل الردون كوري  لر  كرر  المشررك ب   اردق 

َٱۡلَ و   َل يكَ}هللا العليم ئر وقر ه:  ََو   و   و َىَٰ ُك ََََرسكوملَ كۥَب حۡل ٓ َكَۡرَسو وَٱ كۥََلتَو َهكوَمَٱلَّوذ   ُ ۡظ

مكمنََ ۡشٱ  َمكت    مََولَۡمََمٱ  ََٱۡللك ارول هللا    اردق ب،ر لي [9:   ال رد33: ]الت بة {ٱل      

موواَبتوو َالتيووَََ«أى أمررر يررذا الرردون»ليووۡتو َهووذاَاۡلمووٱَ»ئر  رراه:  سويرري  ،رروم

إاََ«أى فرري اليالوررة أ  الح ررر»والنُووار َواَ  ووٱََهللاَبيووََموو رَواَوبووٱَ

اَ توَُهللاَبو َاۡلسول  َك خت َهللاَهذ ًُ اَالو    َبتوَُلُ وُ َكوَبوذلَذليوَ َلو

 .(330)«وذًاَ ذلَهللاَب َال فٱ

َ}...ئب  راء هللا لمغتلرر ب:  - و ع سرز ا ،رجع  ره الرفرر - ئنا لعذا الي ع 

َٱۡللَكَو َۡمَمئ ذَ  نكمَنََ َۡفَٱحك 4ََۡؤم  ُك ُ  و ََوهكوَمَٱۡلتَ
ََم َ ََشوآتكَۖ َ َنصكٱك َٱ َّ م ي كَب نَۡصٱ  ح  َوۡلو 5َََٱلوٱَّ

ََاَ َۡتتَلكمنََ َكَۡمثََٱَٱلنَّاس  َّ   
َوۡل َ كۥََولََٰ َك َٱ َّ ََاَ كۡخت  ك  .[6 - 4: ]الر ع {ٱ َّ َۖ

أ  ه   لي يرذا أوعرا ا خر     ا،رت فر هللا تعرالل لري  لررم  فا،رت فر   ئنري 

 ي  ال ف ب الرحيم   الس   وستجب لرم.

 الدطية الثانية:

 وعا ا خ  :أما بعد فيا أ

                                        

الميشرررات بانت رراب »ب ا  أحمررد  الطيرانرري   بورراه أحمررد بورراه ال ررحي . انلررر:  (330)

 ( ي. مرتية  يية بالقاير . 27لوقرضا ى )ص « ا ،جع
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 يغاك أم ب ثجثة  أحب أب أنيي سويعا: 

رلررن اليوررد ا ،ررجمي السررغي  - «بررغججل »اب ئخرر   لرررم فرري  اۡلمووٱَاۡلول:

 -العروررر   الرررذى و رررم حررر الي تسرررعين موي نًرررا  معلمعرررم مسررروم ب ،رررغي ب 

وتعرضرر ب ازمررة  رردود   نتيجررة الفي ررانات الترري  رررلت المجوررين   يرردم  

وهللاَفو َلومنَالتۡو َ...ََ». فعم بحاورة ئلرل المع نرة: اليي ت   ،ر   الغا 

 .(331)«ماَ ا َالتۡ َف َلمنَكخي 

وعتمرر ب برر خ انعم فرري السرر لاب   نحررن « ا،ررتراليا»لقررد بأوررتم ئخرر انرم فرري 

الررذى وتعرررض  - فري بررغججل  -أ لرل أب نعررتم ب خ انغررا فري رلررن اليوررد المسرروم 

ب أ لئررن الفئررات الررذون ل ررز  تيشرريرى تغ رريرى أوً ررا  حررراع سويغررا أب تررذي

 ومثو ب الجعات المسيحية   ال ت ود الجعات ا ،جمية ممثوة تمثيًج   وًا.

خيرًرا  حير  برالبت ب ب،راه المع نرة   ريرب أ ه «  طر»وزى هللا ل لة 

يررا ر  تحمررل المع نررات الطييررة  ال ذا يررة ئلررل رلررن اليوررد   نحررن باستيابنررا 

 مسومين أفرالًا سويغا أب نق ع بعذا اامر. 

لقد  اع الرثير ب ب اويعم نحر  ئخر انعم فري السر لاب  حترل  راه لري بعر  

وزايرا «  طرر»الس لاب  ود الرثير مرن المع نرات مرن  ا خ   الس لانيين: ئب

                                        

 الغسرا ي   ابرن ماوري   طعة من حدو  ب ا  مسروم   أبر  لا ل   الترمرذى  حسرغي   (331)

   يرر  الحرردو  بضرري هللا سغرري الحراكم   رراه: اررحي  سوررل  ررريعما  سررن أبرري يروررر  

   نرص الحردو  كمرا ب ا  الترمرذى: «ااببعين الغ  ورة»السال   الثجث ب من أحالو  

 َهللاَلنو َمٱبوَُمو َموٱبَ وم َالقياموُ َ َل َمست َمٱبَُم َمٱبَالو مياَمف وم َمف َ»

متسٱَف َال مياَ سٱَهللاَلتي َف َال مياَواآلخٱة َوم َس ٱَلتو َمسوت َوم َ سٱَلت َ

ف َال مياَس ٱَهللاَلتي َف َال مياَواآلخٱة َوهللاَف َلمنَالتۡو َمواَموانَالتۡو َفو َلومنَ

 (.1570  1385  472بر م )« المغتقل من كتات التر،يب  الترييب» «.كخي 
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 -   ،رغفت  «برغججل »هللا خيًرا   ا ب سويغا وميعًا أب ن وري المسراسد  ئلرل 

العيئرة الديرورة »حسرابًا فري م ررو  طرر ا ،رجمي تحر  ا،رم  - ئب  اء هللا

 لمساسد  ا خ   في يذا اليود ا ،جمي.« ا ،جمية

ل أزمررتعم   أب ودررروعم مررن كررربتعم   أب ورشررد نسررأه هللا أب وعيررغعم سورر

 ،متعم. 

أًخرا كروًمرا مرن الردسا  ئلرل هللا   - فري يرذ  ااوراع -أنغا  لسغرا  اۡلمٱَالثام :

الذون يالما ا،تمعغا ئليعم  زاب نا في أكثر من مغا،رية  خاارة فري بم راب  

 حررد  ا خرر   فرري الجررامع  - فرري الد حررة - فرري بم رراب الماضرري كرراب يغررا 

 يير.الر

  أحررد الرردسا  فرري (332)رلررن يرر  اال الداسيررة الرردكت ب: و ،ررد حامررد العررالم

  نسررأه هللا أب وتقيورري فرري ال ررالحين  تعررالل السرر لاب  ترر في ئلررل بحمررة هللا 

 و فررر لرري   ورحمرري  وجزورري سررن الرردس   ا ،ررجمية  العمررل ا ،ررجمي خيررر 

 الجزاء.

برررأب ت رررم  افورررة   « طرررر»أب هللا ،ررريحاني  تعرررالل  ررررو  اۡلموووٱَالثالوووث:

الشعداء في أف انستاب أ ه  عيد من أبغاء يذ  الريجل  ير  رلرن الشرات ال رال  

ال ي ب المتحمن ابن الثامغة سشرر : أحمرد سيرد هللا ارال  الدويفري  الرذى أخرذ 

ئورراز  مررن سمورري   لرغرري ا،ررت ل يررذ  ا ورراز  ليررذيب ئلررل أف انسررتاب يغرراك  

                                        

المقااررد العامررة » يرر  ارراحب كتررات  سميررد ،رراب  لرويررة القرررآب الرررروم بررالدري ع  (332)

الذى أسد   لغيل لبوة الدكت با  في الفقي  أا لي من كويرة الشرروعة « لوشروعة ا ،جمية

 ع.1971ي /1381 القان ب بجامعة اازير ساع 
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  ود ض المعابك   وطوب الشعال .

بعررد أب وأخررذ الديررر  مررن  -أنرري كرراب وتمغررل  ورردس  هللا أب ورررل  اررحي  

 لتحرور المسجد اا  ل. « فوسطين»لترتب لي الشعال  في أبض  - أف انستاب

كاب ودس  بذلن  لرن ااول  افا    كل ئنساب وذيب ئلل م تتري حير  أبال 

كَرَۡ}...َهللا  كما  اه هللا تعالل:   َ َب أَ  
ََوَماَتَۡ ر  َمَۡف كۢ  ِ}  .[34: ]لقماب َتَلكم ك

 مشررريغايا خطرررل كتيررر  سويغرررا

 

  من كتير  سويري خطرل مشرايا

  مرررررن كانررررر  مغيتررررري برررررأبض 

 

 فوررين ومرر ت فرري أبض ،رر ايا

ا،تشعد يذا الشات ال ال  المجايد   ضم ئلرل  افورة الشرعداء اابرراء  فري  

أ رررو  ترراه مررن ن سرري فرري توررن ااباضرري حيرر  ورردافع المسرروم ب سررن لوررغعم 

  أبضعم  سرضعم  في مقا مة تون الق   الشي سية الموحد  الطا،ية. 

نسررأه هللا الررذى ييررأ  خ انغررا فرري أف انسررتاب يررذا الجعررال  يررذا الشرررو  أب 

وعيئ أمثالي ابغراء ا ،رجع سورل أبض الغير ات ... سورل أبض المقد،رات فري 

فوسرطيغن  أب وعيررئ هللا الغ ررر لومسررومين فرري كرل وعررال وجايد نرري  ئنرري ،ررميع 

  روب. 

ا ،رجع يري العويررا   هللا ان رر ا ،رجع  أسرز المسررومين  الوعرم اوعرل كومررة

  اوعل كومة الذون كفر ا يي السفول.

 الوعم أسل بغا كومة ا ،جع   ابفع بغا باوة القرآب. 

الوعم ئنا نسألن العف   العافية في لوغغا  لنيانا   أيويغرا  أم الغرا  الوعرم ا،رتر 

ت باتغا   آمن ب ساتغا   احفلغا من بين أودوغا  من خوفغا   سرن أومانغرا  سرن 

  ما وغا  من ف  غا   نع ر بعلمتن أب ن تاه من تحتغا.
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 الوعم ال تروغا ئلل أنفسغا يرفة سين  ال أ ل من رلن. 

...{ََ وۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَوۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و َربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَاََوإ ۡسَٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ 

ف ٱ   ََ  .[147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

{...ََ وول   َف وو َاكتكمب نَوواَي  َۡ ََوَاَتَۡ تَوو م نَوواَٱلَّووذ  َ ََسووَۡقكممَاَب ووحۡۡل  َلَٰ   ۡخَمَٰ ووۡٱَلَنَوواََوۡل   َربَّنَوواَٱۡيف 

ي ٌَ ح  َرَّ ََرتكوع  ََ َربَّنَآَإ مَّ  . [10: ]الحشر {ل  تَّذ  َ ََتاَمنكماَ 

ئ َ  َوو كۥَ كَصوتََ}: تعررالل سيرال هللا: وقرر ه هللا 
ٓ َََوَمتََٰ َٱ َّ وواَٱلَّووذ  َ َإ نَّ َُ ٓأَ َ ََٰ َ مَنََلتَوو َٱلنَّۡ وو   م

تَۡست يًلا ماَ  ََوَست  لك َلتَۡي   َرتَماَ    الوعم ال  ،وم  بابك سورل [56: ]ااحرزات {َتاَمنكماَ 

سيرردك  ب،رر لن محمررد   سوررل آلرري  اررحيي  التررابعين لعررم ب ،ررحاب ئلررل ورر ع 

 الدون.

ةََتََ}...َ تَمَٰ َٱلصَّ َإ نَّ
ةََۖ تَمَٰ َٱلصَّ َكَوكَا    ََوٱ َّ كَۡمَۡوٱك   َ َٱ َّ ۡمٱك ََولَوذ  نَ وٱ   ََوٱۡللك َٱۡلفَۡ َشوآت  ََلو   َٰ َُ ۡن

 .[45: ]العغري ت { َۡتتَ كََماَتَۡصنَتكمنََ

* * * 
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 خطية سيد الفطر

 هـ1401كلقيََف َمي انَلاب   َبالقاهٱةَسنَُ

هللا ئلري ئال بت العالمين   العا يرة لومتقرين   أ رعد أب ال  الحمد هلل, الحمد هلل

خ ررغا بديررر كتررات أنررزه   أكرمغررا بديررر نيرري أب،ررل    حررد  ال  رررون لرري,

 وعوغررا برري خيررر  أمررة أخرورر  لوغررا   نررأمر بررالمعر و  نغعررل سررن المغرررر 

  نأمن باهلل.

وو} َ َ   ن  ۡسووتََٰ َلَ كوو كَٱۡۡل  َك ووي ََلتَووۡي كۡ َم ۡتَل  وو ََوَرض  َك َلَ كووۡ َ   وونَ كۡ ََوكَۡتَلۡلوو َك  اَ...{ٱۡليَووۡمَ َكَۡمَلۡتوو

 .[3: ]الما د 

 أ عد أب محمدًا سيد   ب، لي  ألى اامانة   بوغ الر،الة   ن   لألمرة  

 وايررد فرري هللا حرر  وعررال    تركغررا سوررل المحجررة اليي رراء  سوررل الطروقررة 

ال اضرررحة ال رررراء  ليوعرررا كغعابيرررا  ال وزورررغ سغعرررا ئال يالرررن  فمرررن وطرررع هللا 

 ، لي فقد ضل ضجاًل مييغًا. ب، لي فقد فاز ف ًزا سليًما   من وعص هللا  ب

الوعررم اررل  ،رروم  بررابك سوررل يررذا الغيرري الرررروم   ابض الوعررم سررن آلرري 

 احابتي   أحيغا الوعم سول ،غتي   أمتغا سول موتي   احشرنا في زمرتي  مرع 

 الذون أنعم  سويعم من ال دوقين  الشعداء  ال الحين  حسن أ لئن بفيقًا.

 ب: أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم 

 و ع التريير  المق  ل مغي: 

هللا   هللا أكيرر   هللا أكيرر.هللا أكيرر  يذا و ع العيد, يذا ور ع الترييرر, هللا أكيرر

  ال ئلرري هللا  هللا أكيررر, هللا أكيررر .هللا أكيررر  هللا أكيررر  هللا أكيررر .هللا أكيررر  أكيررر
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 . هلل الحمد

  أكيرر مرن ي يراب الطرا،ينيذا ال ور ل  هللا  في تلعرهللا أكير من كل     

 مرررن ا،رررترياب المسرررتريرون  هللا أكيرررر مرررن كرررل  مرررن وط يررري المررراه أ  وط يررري 

 السوطاب.

فرراركر أب هللا أكيررر  ئرا   عررا لعابررنيلئ ،رراه   ئرا بأورر  الرردنيا بر رر  أمامررن

أب تطررأيئ لرري  - حيغرراأ  خطررر بيالررن  -  أبلت  بأورر  يا،يررة مررن الط ررا 

 .كر أب هللا أكيرأ  تحغي لي اللعر فار  الرأ 

سومغا ا ،جع التريير: ئرا أرنا كيرنا هللا   ئرا أ مغا كيرنا هللا   ئرا لخوغا فري 

ال ج  كيرنا   ئرا  لرد الم لرد كيرنرا هللا   ،رذا ربحغرا الذبيحرة كيرنرا هللا   ئرا 

خ غا المعابك كيرنا هللا   ئرا واء ور ع العيرد بفعغرا أار اتغا   وغرا: هللا أكيرر. 

 أكير  ال ئلي ئال هللا  هللا أكير. هللا أكير  هلل الحمد. هللا

 فرأل العيد   لمارا نفرأل؟

 : أوعا ا خ  

أفطرنررا  فرحغررا فرحررة ال ررا م سغررد يررذا ورر ع العيررد, يررذا ورر ع سيررد الفطررر, 

:َلتصوائ َفٱح وانَ فٱحُلوا»فطر    نغتلر الفرحرة الريررى سغرد لقراء ببغرا: 

 .(333)« َفٱحَبصمم إذاَكفطٱَفٱحَبفطٱ ,َوإذاَلق َرب

فرحررة يييعيررة انرري ح ررل سوررل حروترري  أبرري  لرري مررا كرراب  «فرررأل بفطررر »

فرحة لوغية  اني  ف  ئلل ألاء  اويي نحر  ببري:  «فرأل بفطر »حراًما سويي.  

                                        

المغتقرل مررن »مرن حردو  أبري يرورر  الرذى ب ا  اليدرابى  الوفرظ لري   مسروم. انلرر:  (333)

 (.505(  بر م )1/307) «كتات التر،يب  الترييب
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هكَمََخۡيٱَ } ماَ  َفَۡتيَۡفَٱحك ََ ل 
َوب َٱۡحَل    مَفَۡ ذََٰ  َ َٱ َّ  َ َب فَۡض َۡ اَاك لَّ  .[58: ]و نن { َۡ َلتكمنَََم  

 يرر  وفرررأل يررذ  الفرحررة كررل ورر ع بعررد ال ررر ت  حررين وفطررر  وقرر ه: ريررب 

 اللمأ   ابتو  العر ق   ثي  ااور ئب  اء هللا. 

 وفرحعا بعد انق اء  عر بم اب   ما  فقري هللا فيري مرن ال رياع  القيراع  

 فيق ه: الحمد هلل الذى يدانا لعذا  ما كغا لغعتدى ل ال أب يدانا هللا. 

لقد م ل بم اب ئما  ايدًا لغا  ئمرا  رايدًا سويغرا  م رل بم راب  رفيعًا 

لقر ع أحسررغ ا ال ررياع  أحسررغ ا القيراع  ئومانًررا  احتسررابًا  ف فررر لعرم مررا تقرردع مررن 

 رن بعم. 

 لرغي ،يشعد سول   ع لم وحسغ ا ال ياع  لم وحسغ ا القيراع  فورين لعرم مرن 

 معم ئال التعب  السعر. ايامعم ئال الج ع  العطش   لين لعم من  يا

 يرم فري برجل ا ،رجع  وغتسري ب   لرم بأ  اع لم و  م ا,  لرم وق مر ابافما 

م َكفطٱَ مًماَم َرمضوانَمو َييوٱَرخصوَُواَموٱِ,َ» !ئلل المسومين؟

 . (334)«ل َ قضَلن َرم َال هٱَمت َوإنَرام 

لغرا,  اسويغرا,  ئنرا لغرور  أب ورر ب  رعيدً  الغا أ   رعيدً  ام ل بم اب  عيدً 

الصوويا َوالقووٱ نَ شووفتانَلتتۡوو َ ووم َالقيامووُ,ََ»:  أب وشررفع لغررا مررع القرررآب

ك َربَمنت ووو َالطتوووا َوالشوووُمةَفشوووفتن َفيووو ,َو قوووملَ:َ قوووملَالصووويا 

                                        

 أخروررري الترمرررذى,  أبررر  لا ل,  الغسرررا ي,  ابرررن ماوررري  أحمرررد  حررردو  ضرررعيد (334)

 سوقري اليدرابى ب ري ة التمررو .  الردابمي   الرداب طغي  مرن حردو  أبري يرورر   

فرري  »( 1753( بررر م )6/290لوي رر ى بتحقيرر   ررعيب اابنررا  ي ) « رررأل السررغة»

سوررل يرورر   -كمررا  رراه الي رر ى  -(.  الحرردو  8492( بررر م )6/77لومغررا ى ) «القرردور

 ا نذاب  ا سجع بما لحقي من ا ثم  فاتي من ااور.
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نرور  هللا   (335)«فيشوفتان:َمنت  َالنوم َبالتيوََفشوفتن َفيو ,َاوال:َالقٱ ن

 .أب وشفع لغا القرآب  وشفع لغا ال ياع

ااسرر اع,  تغق رري ع ب كوعررا   ،تم رري الشررم ررل بم رراب,  ،تم رري 

 .ذارااسماب ي

وفرررأل الغررا  بانق رراء  ررعر م ررل,  ال ورردب ب أب يررذا الشررعر ئنمررا يرر  

 ر. افحات من كتات حياتعم ي و , ئنما يي أ باق ربو  من  جر  العم

 مررررا المرررررأ ئال باكررررب هعررررر 

 سمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 

 ر!سول ،فر وفغيي برالي ع  الشرع

 وييرر   و ررحي كررل ورر ع  ليوررة 

 

 ر!بعيدًا سن الدنيا  رويًا ئلل القير

 ن.كل و ع وم ي وقربن خط  ً ئلل  يرك, وقربن مسافةً ئلل نعاوة أوو 

  نفرأل برااس اع ئمرا ت ررم 

 

 سوررل أنعررا مررن سمرنررا تت رررع!

وفرأل ا نساب بانق اء ااواع  الشع ب,  ما لب ا أنعرا حيراتعم تغق ري بعرا.  

ئنما أن  أواع مجتمعة, كوما ريب ور ع ريرب وا ابن آلع : بحمي هللا وق ه الحسن 

 ن!بع 

 : من كاب وعيد بم اب ف ب بم اب  د مات

يغراك بعرر  الغرا  وقيورر ب سورل هللا فرري بم راب, فرر را مرا انتعررل بم رراب 

انتعل ما بيغعم  بين هللا,  طع ا الحياه التي بيغعم  برين هللا, ال تررايم ورر ل ب 

المسرراود, ال ترررايم وفتحرر ب الم رراحد, ال ترررايم ورييرر ب ألسررغتعم بالررذكر 

                                        

 بوالي محرتم  «الريير»ب ا  الطيراني في  ب ا  أحمد من حدو  سيد هللا بن سمر ,  (335)

المغتقرل مرن كترات »   اه العيثمي: بواه الطيراني بوراه ال رحي . «ال حي »بعم في 

 (.509( بر م )1/309) «التر،يب  الترييب
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 .،ا ر الشع ب التسيي , كأنما وعيد هللا في بم اب  ال وعيد في   اه  

من كاب وعيد بم اب ف ب بم اب  د مات,  من كاب وعيد هللا فر ب هللا حري 

بررئن القرر ع  رر ع الوعرفرر ب هللا ئال فرري : ال ومرر ت, كرراب بعرر  السررود وق لرر ب

 ا. ال ترن بم انيً  ابم اب, كن ببانيً 

 ال  ... غرر أى كررن مررع هللا ببررن فرري كررل أ اب, اترر  هللا حيثمررا كا: كررن ببانيًرر

ثرم تيرابز  بال فورة  المع رية   ت رطو  سورل هللا فري بم رابا:  رانيً ترن بم

 بعد بم اب. 

 .بت بم اب بت الشع ب كوعا

 : اياع ،تة من   اه  حرمتي

ئب ا ،جع  رع لغا بعد بم اب اياع ،  من   اه, لير ب المسروم سورل 

, وفررغ مرن سيرال  ليردخل فري سيرال ,  تغق ري ياسرة لييردأ ام سد مرع هللا ل ًمر

مو َرووا َرمضوان,َاوو َكتۡتو َسوو ًاَموو َ»: فري وررد هللا اياسرة, لي ررع ورد  لا ًمرر

أى  - ااع السرغة كوعرا, ارياع  رعر كأنما: أى (336)«كمالَمانَمصيا َال هٱ

بعشررر  أ ررعر,  اررياع ،ررتة أورراع بشررعرون, الحسررغة بعشررر أمثالعررا,  - بم رراب

, أ    بعذا كأنما ااع السرغة, فر را حرافظ سورل يرذ  السر  بعرد بم راب ميا رر

 ي.خجه   اه كوي, فرأنما ااع الدير كو

                                        

مررن حرردو  أبرري أورر ت الررذى ب ا  مسرروم,  أبرر  لا ل,  الترمررذى,  الغسررا ي,  ابررن  (336)

 ب اترري ب ا  . «متوو »   زال:  رراه:  ورر : برررل ورر ع سشررر ؟  رراه: ماورري,  الطيرانرري

 « الترييررربالمغتقرررل مررن كترررات التر،يررب »ال ررحي  كمرررا  رراه المغرررذبى  العيثمرري. 

 (.523( بر م )1/315)
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 : أ ه سيد في  رب يجرى ودود

 وا أوعا ا خ  : 

انق ررل بم رراب   يررا نحررن ا ب نسررتقيل العيررد  نسررتقيل سيرردًا لرري معغررل 

خاص   لي سغ اب خاص  يرذا أ ه سيرد فري  ررب ودورد  يرذا ير  العيرد اا ه 

أمتغرا بعرد أب  طعر  فري في القرب الدرامن سشرر العجررى  أ ه سيرد تسرتقيوي 

سمريررا أببعررة سشررر  رنًررا  مغررذ ورراء ا ،ررجع فرري المدوغررة  يرراور الغيرري سويرري 

 ال ج   السجع    ام  ل لة ا ،جع في المدوغة.

  ر ب حافوة بالمحن  اامجال: 

أببعة سشر  رنًا انق   سول يذا ا ،جع حق  فيعا انت ابات  ئنجرازات 

 محغًا  اتوة.يا وة  كما لقي فيعا م اسب  

 انت ابات ا ،جع  ئنجازاتي: 

حقرر  ا ،ررجع انت ررابات  ئنجررازات أ رريي بالمسررتحيجت  لررم وحققعررا لوررن 

 ،ير    ال أمة ،ير أمتي. 

خروعم من اللومرات أ حد العرت بعد فر ة   تات   يدايم من ضجلة   

 ئلل الغ ب   وعل مغعم خير أمة أخرو  لوغا . 

ق تررراب الوتررراب كانترررا لالفرررر   الر مررراب   يمرررا ا ...  انت رررر سورررل أميررررا

تتغازساب السيال  سورل العرالم القردوم   ر   الفرر  فري الشررق    ر   الرر ع فري 

    أنفق ا كغ زيما في ،ييل هللا.ال رت    د  بثعما ا ،جع  حموة ب،التي

 اررل ا ،ررجع فرري أ ررل مررن  رررب مررن الزمرراب ئلررل ال ررين  ررر ًا   ئلررل 
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نيا ،ربًا   كرال وردخل فرنسرا  أ ببرا ال ربيرة لر ال مرا  ردب هللا ااندلن في أ،يا

 .«ب اتيي»في معركة 

كاب الفت  ا ،جمي فت  تمدون لويجل   ئاجأل لوعيال   لرم وررن كالفراتحين 

لَّووُ}...َالقرردامل  ووآَكَذ  َُ ةََكَۡهت  َُّ وو كَل  اَۡٱ َووًَُكَۡفَسوو كوَهاََوَجتَتكووٓماَ    [34: ]الغمررل ...{َإ ذَاَ ََختكووماَ 

 لذا  اه المأبخ ب بح : ما سرو التابوخ فاتًحا أسده  ال أبحم مرن العررت  

 وعغي: المسومين.

لقرررد حررررم المسررروم ب الغرررا  بالعرررده  ا حسررراب  فشرررعر الغرررا  باامررراب 

 االيمئغرراب  مسررومين  ،يررر مسررومين   أ رراع المسرروم ب ح ررابتعم المتميررز  

ومرراب   مزورر  بررين الررر أل المت ازنررة المتراموررة  الترري ومعرر  بررين العوررم  ا 

 المرررال    ببطررر  اابض بالسرررماء    فقررر  برررين ا برررداع المرررالى  السرررم  

الر حي  ااخج ي   كان  اامة المسومة يي اامة اا لل   ح رابتعا يري 

 السا د  لعد   ر ب في العالم كوي. 

 محن وغت ر فيعا ا ،جع: 

ع خرجه تابودري  ردا د  مع يذ  االنت ابات  ا نجرازات  فقرد لقري ا ،رج

 محغًا ل  أايب بعا ،ير  لعون  ضاع  لقد لقي فيعا ا ،رجع مرا لقرل    ا،رل 

فيعرررا مرررا  ا،رررل   لرغررري ارررير  ارررابر   ارررمد  ثابررر   سورررل ب،رررم  سررر   

الدط ت  التي أحاي  بي في مدتود الع  ب  كراب الغرا  ولغر ب بعرديا أب 

عور  لري كومرة   لررن ا ،رجع ا ،جع لن ورفع لي سوم   لن وق ع لي  أب   لن ت

 ت وب سول المحن كوعا.  - بق تي الذاتية -العليم 
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 انت اب ا ،جع سول المرتدون: 

فرري فجررر ا ،ررجع ابتررد العرررت   ررال ا: ئنمررا كغررا نتيررع محمرردًا   ال نتيررع مررن 

أمثاه: مسيومة الررذات   ،رجاأل بغر  الحراب    -بعد    تيع بع عم المتغيئين 

س يية لعم  حتل  اه  را وعم: كرذات ببيعرة أحرب  -  ،يريم اا، ل العغسي  

 ئليغا من االق م ر!

 يغرراك مررن   تورر ا حيغمررا أنرررر ا الزكررا     ررال ا: نررألى ال ررج   ال نررأتي 

الزكا    أبل خويفة ب،ر ه هللا أبر  بررر ئال أب وقراتوعم    راه:  هللا ا راتون مرن 

أ  سقراه  - سغرًزا ار ير  - ًرا فرق بين ال ج   الزكرا    هللا لر  مغعغر ني سغا

بعير  كان ا وأل ني لر، ه هللا  لقاتوتعم سويي ما ا،تمسن السيد بيدى   وعرز 

 أحد سشر ل اًء لمقاتوة المرتدون  مانعي الزكا . 

 كاب يرذا أ ه حراكم وعرفري الترابوخ وعورن الحررت   وجريش الجير    مرن 

 ء. أول انتزاع حق ق الفقراء من براثن اا،غياء اا حا

 يل أب تعرو الدنيا اال تراكية  الشري سية  المابكسرية   اترل ا ،رجع مرن 

أوررل الفقررراء  لررم وطالررب الفقررراء بحقرر ق لعررم  لررم وعقررد ا مررأتمًرا  لررم وسررير ا 

ملاير    لرن ا ،رجع ضرمن لعرم حقر  عم التري  ربيرا لعرم ببعرم فري أمر اه 

َمََّ}اا،غيرراء:  ۡ ََحوو     ُ ل  ََوٱلَّووذ  َ َف ووٓ َكَۡمووَمَٰ و َ 24َۡتتكووم   ََوٱۡلَلۡ ووٱك  َ ووآئ    24: ]المعررابج {ل  تسَّ

25]. 

 انت ررر ا ،ررجع سوررل المتغيئررين   انت ررر ا ،ررجع سوررل مررانعي الزكررا   

 انتشر ن ب ا ،جع من ودود   أاي  كثير من الرذون ابترد ا   راتو ا ا ،رجع 

  ع. وقاتو ب ن ًرا لإل،جع   لفاًسا سن ا ،جع  في فت أل فاب   الر
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 انت اب ا ،جع سول التتاب: 

 واءت حر ت التتراب   لخور ا ب ردال  حطمر ا الدجفرة العيا،رية   ربحر ا 

التري وعور  لألمطرراب فر ق ،ررط أل  -المسرومين ترذبيًحا  حتررل كانر  الميازوررب 

تسيل لماء من لماء المسومين   حتل أايح  يغاك أ،رط ب  القر    - المغازه

السررا ر: ئرا ،ررمع  أب التترراب  ررد انعزمرر ا فررج  الترري ال تقعررر  فقررد  رراه المثررل

 ت دق!

 ورراء مررن يررزع التترراب   ورراءت حموررة خرورر  مررن م ررر بقيررال  الملفررر 

أى بعرد ،رق ي ب ردال بسرغتين  -ير ( 658في  رعر بم راب مرن ،رغة ) « طز»

التري لابت الردا ر  فيعرا أ ه اامرر سورل  «سين وال ت» كان  معركة  - فقل

 ألقرل بد رتري  - طز اريحتي التابوديرة المعر فرة  المسومين  ف األ السوطاب

ئ،ررجما !  ا ئ،ررجما !  ئ،ررجما ! يغرراك أ يررل المرردبر     رراه:  ا - ئلررل اابض

يغرراك ثيرر  المترررلل  يغرراك تشررجع الجيرراب  يغرراك يجررم المسرروم ب كاا،رر ل 

الرا،ر    كان  الدا ر  لومسومين  سول أسرداء المسرومين   انت رر المسروم ب 

  ت سول التتاب   لم تقم لعم  ا مة.في سين وال

 انت اب ا ،جع سول ال ويييين: 

 وراء ال روييي ب بق رعم    ي رعم  ثال ثعم  اروييعم  وراء ا ورفعرر ب 

ال ررروياب مرررن أ ببرررا  با،رررم المسررري    يرررر المسررري    المسررروم ب فررري ،فورررة  

 متمز  ب  ذب مذب  ال بابطة  ال باوة تجمععم  الدجفة ممز ة. 

الة ا،تطاس ا أب ودخو ا أبض فوسطين ... أبض الغير ات   أب في يذ  الح

وست ل ا سول بي  المقد    أب وقيم ا لعم أمرابات  ممالرن هور  نحر   ررنين 
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من الزماب  حترل  ري  هللا بورااًل لإل،رجع أمثراه: سمرال الردون زنرري   نر ب 

 الدون محم ل الشعيد   توميذ  القا د اجأل الدون ااو بي.

،ررجع أمثرراه يررأالء الررذون أبرر ا ئال أب وغ ررر ا ا ،ررجع   أب  رري  هللا لإل

 وعيش ا لإل،جع   أب وغفد ا في اامة الر أل.

أبل اجأل الدون  من  يوي نر ب الردون محمر ل ئال أب وغفدر ا فري اامرة مرن 

 ب حعا   أب وعيد ا ئليعا حي وتعا  بتجدود ا وماب فيعا   ب غاسة السجأل.

المسررومين  بررين ال ررويييين   انت ررر ا ،ررجع    يرررذا  امرر  المعرراك بررين

 انت ر المأمغ ب  انت ر ال ا م ب القا م ب. 

كراب اررجأل الرردون ومررر سوررل خيرراع وغرر ل بالويررل  فرر را بأى فرري الديمررة مررن 

و وي ... من وقرأ القرآب ... مرن وسري  ... مرن وسرت فر أ  ورذكر هللا   راه: مرن 

ميعًا نياًما ... و ط ب في نر ع سمير   يغا وأتي الغ ر   ئرا بأى أيل الديمة و

  اه: أخشل أب تأتي العزومة من يغا  من الغا مين ال الفين.

بال ررا مين القررا مين المسرريحين الررذاكرون انت ررر اررجأل الرردون   كانرر  

معركررة حطررين   كرراب فررت  بيرر  المقررد   بعررد أب هررل تسررعين ساًمررا فرري وررد 

 وال ويييين. 

أسدا رري  ب،ررم مررا كرراب فيرري مررن  يررن  انت ررر ا ،ررجع خررجه القررر ب سوررل

هايرى   لرغعا القر   الذاتيرة لإل،رجع تلعرر ،راسة الشردا د ... ،راسة المحرن  

 فييد  أاوب س لًا   أافل و يًرا   أ  ى   كة  من كل ما ولن اللان ب. 
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 ا،تعماب اليجل ا ،جمية: 

 فرري الع ررر الحرردو   فرري يررذا القرررب الررذى انق ررل   لسغررا   فرري القرررب 

لرابررع سشررر العجرررى  ابتويرر  بررجل ا ،ررجع باال،ررتعماب لررم تررغم ئال وزوررر  ا

العررررت  أمرررا برررجل المسرررومين فتقسرررمتعا ل ه اال،رررتعماب فيمرررا بيغعرررا  التعمتعرررا 

مررن  «كيورر »التعاًمررا  وزأتعررا لقيمررات  ابتوعتعررا  ا نسرراب ال وسررتطيع أب ويتوررع 

 قطيعًا ا،تطاع أب وأكوي. الوحم في لقمة  أ  ب،يفًا كامًج   لرغي ئرا  طعي ت

 طع  بجل ا ،جع  أكو    زسر  برين انروتررا  فرنسرا  ئ،ريانيا  ي لغردا 

 ،يريا  حتل ي لغردا التري كانر  نحر  خمسرة مجورين فري رلرن ال  ر   كانر  

تحتررل بورردًا ئ،ررجميًا ويوررغ ،ررراني أكثررر مررن ثمررانين موي نًررا فرري رلررن ال  رر   يرر : 

 ئند نيسيا. 

 ًحا اوييية: اال،تعماب وحمل ب 

احتورر  بررجل المسررومين   لخوعررا اال،ررتعماب   يرر  فرري اللرراير وحمررل ا،ررم 

 فرري اليرراين وحمررل ب ًحررا ارروييية حا ررد   لررم وسررتطع القررال   «اال،ررتعماب»

 العسررو ب أب ودف يا بما ودفيعا السيا،ي ب المدايغ ب. 

 ع( ئلرل القرد  1917،رغة ) «الوغيري»لما لخل القا رد العسرررى اليروطراني 

  اه لرومتي المعر فة: الي ع انتع  الحر ت ال وييية!

 لمررا لخررل القا ررد العسررررى الفرنسرري ئلررل لمشرر     اررل ئلررل  يررر القا ررد 

   د وق ه بشماتة: يا  د سدنا وا اجأل الدون! «اجأل الدون»المسوم 

 اال،تعماب وو ي الشروعة  وفرض العومانية: 

  «اال،رعتماب»رابرع سشرر ير  ئب من أيم ااحدا  التي حدث  في القرب ال
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اال،تعماب الذى لخل برجل المسرومين  حرمعرا ب يرر مرا أنرزه هللا  حرمعرا ب يرر 

 روعتعا  يرل الشروعة ا ،جمية.  أحل محوعا الق انين ال ضعية  ا ه مرر  

 في تابوخ المسومين.

لم ورن وجر  حاكم معما ي ل  تجير أب وو ي  رروعة ا ،رجع فري مجتمرع 

المسومين لم وستطع رلن الحجاج الثقفي   لم وستطع رلن هالم من اللجع    رد 

وج ب أ  وغحرو في حرم مرن ااحرراع   لررن أب تعطرل الشرروعة ... أب وو رل 

 اال،تعماب. حرم هللا  يذا ما لم وحد  في تابوخ المسومين ئال بعد لخ ه 

لخررل اال،ررتعماب  فرررض العومانيررة بالحدوررد  الغرراب ... بقرر   السررجأل  سوررل 

لواب المسومين  سومانيرة فري الحررم  السيا،رة  سومانيرة فري القران ب  التشرروع  

سومانية في التعوريم  التربيرة  سومانيرة فري الثقافرة  الت ويري  ا سرجع  سومانيرة 

لعومانيررة: ف ررل الرردون سررن الد لررة  سررن فرري ملرراير الحيررا  المدتوفررة   معغررل ا

 المجتمع  سن الحيا . 

 ا ،جع ،ير الغ رانية:

ييق ا يغا ما ييق   من  يل في بجليم   لرن بجلنرا ،يرر بجليرم  ا ،رجع 

،يررر المسرريحية   المسررجد ،يررر الرغيسررة  سومرراء الرردون ،يررر بورراه الرعغرر ت 

 يغاك. 

رغيسرة فري أ ببرا   لرم وقرد مرع ئب ا ،جع لم وقرد ضرد العورم كمرا فعور  ال

المو ك ضد الشع ت   لم وقد مع اا،غياء ضد الفقرراء  ال  برل كراب ا ،رجع 

مرع العوررم ... مرع الشررع ت ... مررع الفقرراء ... مررع الفئررات ال رعيفة لا ًمررا ... مررع 

 العده ... مع القسل بين الغا   فريد ،اغ أب وفعل يغا ما فعل يغاك؟!
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 الرر  فرري اررحاتعا المد وررة: ا ررغق ا آخررر موررن ئب الشررع ت يغرراك ثررابت  

بأمعاء آخر  سين! لاللة سول يذا التعاضد  التساند بين الرغيسرة  برين اللرجع 

 من المو ك  أما ا ،جع فوين اامر كذلن.

 لين سغدنا ما سغد الغ ابى: لع ما لقي ر لقي ر  ما هلل هلل  لين سغردنا 

 طر هلل   رطر لقي رر    سرم هلل   سمة الحيا    ال تشطير ا نساب  طرون:

أ  لورردون    سررم لود لررة أ  لورردنيا  ال  سغرردنا:  ي ررر   مررا لقي ررر هلل ال احررد 

القعاب  هلل ما في السم ات  مرا فري اابض   هلل مرن فري السرما ات  مرن فري 

 اابض.

 اال،تعماب اغع  ال  سول سيغي: 

 الغراب  ثرم وردع   لرن اال،تعماب حين فرض العومانية  لم وفرضرعا بالحدورد

اام ب تجرى في أسغتعا  فو  فعل رلن لرغف  الغرا  أوردوعم مرن العومانيرة بعرد 

 روب   لرن الذى وغج  فيري ير : أنري ا،رتطاع أب و رغع سورل سيغيري   وربري 

سورررل ودوررري  بورررااًل مرررن أبغررراء المسرررومين  سومرررانيين كأ،رررياليم المسرررتعمرون  

فرراب    وعمور ب سورل تغفيرذيا وسير ب في خطتي   وغعج ب نعجري   وتيغر ب أ

 بعد بحيوي.

 يرذا اغع اال،تعماب. 

اررغع المررداب  التيشرريروة   المأ،سررات ااوغييررة   يرريخ فيعررا مررن وروررد 

ييدرري  اررغع الد اوررات مررن أبغرراء المسررومين فرري لورراب المسررومين   لررم ورتررد 

بذلن  فمن لم تغ جي الطيدة في بجل   أب،ل ئلرل يغراك ... سورل أ ببرا  ليرتم 

  اوي   وع ل بأ،ماء المسومين   لرغي وحمل سقل اا ببيين.ئن
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 يرذا اغع ا   نجح ا فيما اغع ا. 

 لم ورتف ا بذلن  فعومغ ا التعويم  سومغ ا المداب   الجامعات   وعور ا مرن 

 بجل المسومين بجلًا أ ببية الفرر  االتجا . 

 الق   الذاتية في ا ،جع تيرز المجايدون المحربون: 

 ا بعد رلن أب  د يات لعم المقاع  هغ ا أنري  رد تعيرأت لعرم السريل   أب  هغ

 اامر  د ا،تقر لعم في بجل المسومين بعد الذى اغع  . 

 ما لب ا أب القر   الذاتيرة لإل،رجع كامغرة كمر ب الغراب فري الريرور   كامغرة 

 كم ت اليركاب تح  الرمال   ئرا بعم ور ب يذ  الغاب تشتعل من ودود فري كرل

بررجل ا ،ررجع  وحركعررا ارر ت ا ،ررجع  تحركعررا كومررة: هللا أكيررر  وحركعررا 

 ا وماب  تحركعا كومات: ييي وا بواأل الجغة.

هعررر المجايررد ب   الرا،يرر ب فيمررا سغررد هللا مررن الشررعال   فرري ،ررا ر بررجل 

ا ،جع   هعرت حركرات  ثر بات وعالورة فري كرل الريجل تقرا ع اال،رتعماب  

  حترررل ا،رررتطاع المسررروم ب أب وحررررب ا بجليرررم مرررن تقاترررل  تجايرررد  تررردافع

اال،رتعماب العسرررى   بحورر  سسراكر اال،ررتعماب مرن بررجل المسرومين   لرررن 

 آثاب اال،تعماب بقي  لأل،د. 

 المجايد ب وزبس ب  العوماني ب وح د ب: 

ئب الثرر بات الترري  امرر  با،ررم ا ،ررجع   تحركرر  بررد افع ا ومرراب  أحررجع 

مرراني ب  ،ررر عا الجلوغيرر ب  يغرراك أنررا  مرردبب ب سوررل الجغررة   ررد ،ررر عا العو

،رررر ات الحركرررات الشرررعيية  الثررر بات الجعالورررة   ررر ع و ر،ررر ب  وتعيررر ب 

  ورس ب  وتععد ب   آخر ب وقطف ب الثمر . 
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 المتدوغ ب وزبس ب   العوماني ب وح د ب!

 في تركيا  أند نيسيا  الجزا ر: 

 باء م ررطفل كمرراه الررذى فرري تركيررا:  رراع الشررعب التركرري با،ررم ا ،ررجع 

كان ا وسم ني: ال ازى م طفل كماه   هرن الغرا  أنري وحرابت سرن ا ،رجع 

 با،ررم ا ،ررجع   لمررا انت ررر  رراع المسرروم ب فرري كررل مررراب وحتفورر ب  وقيمرر ب 

 اافراأل   وق ه الشاسر    ي في رلن ال   :

ن هللا أكيرررر كرررم فررري الفرررت  مررر

 سجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب

 

وررررا خالررررد الترررررك ورررردل خالررررد 

 العرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت!

 

 كان ا ولغ ب ئني خالد الترك ... خالد الجدود  بده خالد بن ال ليد. 

 ئرا بي ئنساب ل نمي  من وع ل الد نمة  ئرا بعرذا ا نسراب و رع فري اردب 

ا ،رررجع خغجرررًرا مسرررم ًما   وعورررن أنررري ضرررد ا ،رررجع  وحرررابت ا ،رررجع فررري 

لحر و تشروعي   في ت ويعي   في تعويمي  حتل الو ة التركية كان  ترترب برا

العربيرررة  فرررأبل ئال أب ترترررب بالجتيغيرررة  حترررل ااراب حررررع سورررل ااترررراك أب 

وأرن ا بالعربية ... أال وق ل ا: هللا أكير   هل رلن ئلل سعرد  رورب  سورل سعرد 

 الذى أسال ااراب بالعربية.  «سدناب مغدبون»

  يرذا في كثير من اليجل ،ر   الث بات ا ،جمية. 

تي  ام  با،م ا ،رجع  ،رر عا العومراني ب  ثر ب  الموير ب ث ب  أند نيسيا ال

 عيد في الجزا ر  ام  با،م ا ،جع  كراب ال ر ت الرذى حركعرا ير  ار ت 

المسومين  ا ت الشيخ سيد الحميد برن برالون   ير  وغشرئ  «ومعية العوماء»

 المداب  القرآنية   وعوم الجزا روين  وحفلعم نشيد  المعر و:

  رررررررررعب الجزا رررررررررر مسررررررررروم

 

  ئلرررررررررل العر برررررررررة وغتسرررررررررب
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 حرررررال سرررررن أاررررروي مرررررن  ررررراه

 

 أ   رررررراه مررررررات فقررررررد كررررررذت

الشررعب الجزا رررى  فرنسررة ل ترري  تعويمرري  حياترري  «فرنسررة»كران ا وروررد ب  

كوعرا   لررن ا ،ررجع ير  الرذى  ررا ع  كانر  وعر ل ابررن برالون   ا براييمرري  

  التيسي   ئخ انعم  يي اليذ ب التي نيت  مغعا الث ب .

 الث ب  ا ب؟؟فأون يذ  

الث بات  ام  في كل مرراب وسرانديا المسروم ب   و رذ نعا بردما عم   لررن 

 وسر عا العوماني ب.

 كاب يذا مما حد  في يذا القرب.

 اال،تقجه  العدو مغي:

ا،تقو  بجل المسومين   لرن ما  يمرة اال،رتقجه؟ لمرارا تسرتقل اامرم؟ لمرارا 

 تستقل الشع ت؟ 

ة فرري راترري  ئب اامررم ال تعرريش لمجرررل أب تسررتقل  ئب اال،ررتقجه لررين ،اورر

 لرغعررا تسررتقل لتعرريش   ئنمررا تعرريش لر،ررالة  اامررة الترري تعرريش لر،ررالتعا يرري 

 المغت ر  حقًا  أما ئرا سا   ل ير ب،التعا فون تغت ر.

 متل تر ب اامة ا ،جمية مغت ر  حقًا؟

جع  ئنمرا تحقر  ئرا حقق  راتعا  ئرا حقق   و ليا   ئنما تحق  راتعا با ،ر

 و ليررا بقيرراع ل لررة ا ،ررجع  الترري تقرر ع سوررل سقيررد  ا ،ررجع   سوررل تشررروع 

 ا ،جع   تربية ا ،جع   ت ويي ا ،جع   حيا  ا ،جع.

 فعل حد  يذا في بجل المسومين؟ 
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أون ل لة ا ،رجع؟ أورن الد لرة التري تتيغرل ا ،رجع سقيرد    رروعة  أخج ًرا 

  مغعاج حيا ؟ 

بجل المسومين ئرا  ام  فيعا ل لرة بأ،رمالية لومقراييرة بعرد ا،رتقجلعا  سن 

 فعل تعد بعذا  د انت رت؟ ال  هللا  ئب الذى انت ر ئنما ي  المعسرر ال ربي. 

 ئرا  امرر  فرري بررجل المسررومين بعررد ا،ررتقجلعا ل لررة ا ررتراكية مابكسررية فمررا 

 انت ر ا ،جع   ئنما انت ر المعسرر اال تراكي. 

ما وغت ر ا ،جع حين تق ع في أبض ا ،جع ل لة ا ،جع  التري ترتفرع ئن

فيعا باوة القرآب  حيغما تحل حجه هللا   تحرع حرامي  حيغما ورر ب لومسرومين 

فرري بجليررم كيرراب  حيغمررا وعرريش المسرروم ب أسررزاء  ال وقتورر ب فرري مسرراوديم 

 سي الر   !ب يجق الغاب  حيغما وعيش المسوم ب م ف بى الررامة  مرف 

أما ئرا هل المسروم ب وعيشر ب فري بجليرم ،ربراء   وعريش ا ،رجع ،رويًرا 

في لواب   مدذ اًل بين أن اب   فويسر  يرذ  يري الريجل المسرتقوة التري انت رر 

 فيعا ا ،جع. 

 مارا ومرال لومسومين؟

ومرال لومسومين لا ًما أب ودتف ا   ورال  ،جمعم أب و ع بأ،ي فري الرمراه 

 عامة. كالغ

وقاه لومسومين ئرا كان ا أ وية: لين لرم ح  في أب تحرمر ا ب ،رجمرم  فر نرم 

أ وية  اا وية تتيع ااكثروة بحرم الدومقرايية!  ئرا كراب المسروم ب فري بجليرم 

أكثروة  يل لعم: ال    د ريترم با،رم ال حرد  ال يغيرة  اتركر ا ئ،رجمرم با،رم 

 التسام !!
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 ب  ،غا؟!يل التسام  أب ندف  

 يل التسام  أال نعيش ب ،جمغا   ،جمغا؟!

 يل التسام  أال نحرم بشرستغا؟!

يررل التسررام  أب نمررذوب الفرر ابق بررين االورراب بع ررعا  بعرر  بعررذا الغفرراق 

 السيا،ي  االوتماسي؟!

 ال  لين يذا من التسام  في  يء.

فرري يررذا القرررب حرردث  أحرردا   ئنرري  رررب اال،ررتعماب  الرفرراأل فرري مقا مررة 

اال،تعماب  القرب الذى حرب المسوم ب بردما عم بجليرم مرن اال،رتعماب   لررن 

 بقي  فيعا ئلل الي ع آثاب اال،تعماب     انين اال،تعماب   أفراب اال،تعماب.

 يذا من مجم  يذا القرب.

 ئل اء الدجفة: 

كمرراه »مررن مجمرر  يررذا القرررب  بررل مررن كرر اب  يررذا القرررب: مررا اررغعي 

  (337)ررم فري تركيرا المسرومة  أنري أل رل الدجفرة ا ،رجميةحيغمرا تح «أتات بك

ال ئلرري ئال هللا »آخررر ملعررر لتجمررع المسررومين تحرر  باوررة العقيررد   تحرر  باوررة 

  سوررل مررا كرراب برري مررن ضررعد   سوررل مررا كرراب بالدجفررة «محمررد ب،رر ه هللا

 «بمعةيمعًرا»العثمانية من سي ت  فقرد كانر  تمثرل ال حرد  ا ،رجمية  كانر  تمثرل 

  ل ه ال ويييين. -د بجل اال،تعماب ودي

   ال برد مرن ا تسراع «الرول المرو » لذلن تآمر ا سويعا  كان ا وسم نعا 

                                        

 ع.1924كاب رلن في ساع  (337)
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   ما زال ا بعذا الريد حتل  ود ا من أبغاء المسرومين «الرول المرو »تركة 

أ  من وغتسب ئلل المسومين من وحق    ه أ لئن الميشررون العترا  الرذون  رال ا: 

ال وقطع الشجر  ئال  احد من أبغا عا! يرذا اغع ا   تجرأ رلرن الجيراب الموحرد 

 أارري   أب وو رري الدجفررة ا ،ررجمية  - كمرراه أتررات بك -العومرراني الجلوغرري 

المسرروم ب ا ه مررر  فرري التررابوخ بررج خجفررة  بررج ئمرراع وجمععررم  وقرر ه: ييرر ا 

 لوجعال  أ  يي ا لغ ر  ا ،جع. 

نحررن المسررومين ا ب نحترراج ئلررل مررن وجمررع الغررا    مررن وقرر ه لوغررا : ييررا 

 وايد ا  فج نستطيع. 

 تآمر اليع ل   كان ا من  باء ئ،قاي الدجفة العثمانية. 

أب وشتر ا يرذ  الدجفرة  حرا ل ا مرع السروطاب سيرد الحميرد أب  حا ه اليع ل

و رررع ا فررري وييررري مجورررين الويررررات الذيييرررة فررري مقابرررل أب وقطععرررم بعررر  

ا  طاسات في فوسطين   لرغي أبل  فرال اليع ل كيديم  حترل كراب الرذى ،رومي 

ارررن ئ،رررقاي الدجفرررة يررر  الرررذى سررررض سويررري  رررراء أبض مرررن فوسرررطين 

 بالمجوين!

دجفررة بريررد الرا رردون   مرررر المرراكرون   كرراب يررذا مررن الررر اب  ،ررقط  ال

 الريرى في تابوخ اامة.

ا ب أاي  المسروم ب  لرين لعرم باورة  أاريح ا ممرز ين ا ب كمرا ترر ب 

 في هل الد لة القمطروة.

وق لرر ب: الرتوررة ا ،ررجمية   اوررن يرري الرتوررة ا ،ررجمية؟!  يررل يرري كتوررة 

 فعًج؟!
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 ي؟أون الت امن ا ،جم

  ثرم ييطر ا  «الجامعة ا ،رجمية»أ   «ال حد  ا ،جمية»كان ا وسعن ئلل 

  فررأون يرر  الت ررامن ا ،ررجمي   المسرروم ب «الت ررامن ا ،ررجمي»فسررم  : 

 وحابت بع عم بع ا؟!

ما بأوغا حربًا أ د ضرا   من حرت العراق  ئوراب  ما بأوغا تون الجير   

  اتو  في فوسطين مثل يذا القتاه.

}...َبق لرري:  اررول هللا سويرري  ،رروم اررد المررأمغين مررن أاررحات الغيرري  هللا

ُك  َحَلووآتكَبَۡيوونَ َرك وو َّآتكََلتَوو َٱۡل كفَّووار     لرررن المسررومين ا ب: أ ررداء [29: ]الفررت  ...{َكَك 

َ}...َسول أنفسعم بحماء ب يريم!  ارد هللا اليعر ل بق لري:  ُكۡ ََكو     م ُك َبَۡيونَ و بَۡأسك

ي ُكۡ ََجل  َ َۡتق تكومنََتَۡ َسۡك َاَّ ُكۡ َاَوۡم   َب وأَمَّ ََ و ل 
َذََٰ ُكۡ ََكو َّ َٰم اََواكتكومبك   كرأب يرذ  [14: ]الحشرر {ت 

 اا ااو تغطي  سول المسومين سامة   سول العرت خااة. 

ل  كان ا وعقو ب  لعوم ا أنري فري ،راسة الشردا د : «رلن بأنعم   ع ال وعقو ب»

لجانييرة   أب وقرد الجميرع وجب أب تغسل الد  مات   تغسل كرل الدجفرات ا

ََ}اررفًا  احرردًا فرري م اوعررة العررد  ال احررد   ارردق هللا العلرريم ئرا وقرر ه:  َٱ َّ إ نَّ

َ َمَّۡٱركم   ُك َبكۡنيََٰ   اََمأَمَّ
  تكمَنَف  ََسۡ يت   مََرف  

َٱلَّذ  َ َ كقََٰ ََ  .[4: ]ال د { ك  

 أون ال د ال احد؟ أون اليغياب المتراص؟ 

 ال نرى ئال تفر ًا  تمز ًا. 

 ال بد من يرذا التفررق  التمرزق  مرا لاع ال و ورد يغراك حيرل  احرد وعت رم 

بي  لين يغاك مغعم  احد وتيع  يغاك مغرايم   يغراك يررق  رتل: يرذا وسرول 

،ررررييل اال ررررتراكية   يررررذا وسررررون ،ررررييل الرأ،ررررمالية   يررررذا وسررررون ،ررررييل 
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العسرروة   يذا ...  يرذا ... فريرد  الدومقرايية   يذا وسون ،ييل الدكتات بوة

 ووتق ب؟!

اررول هللا : خررل لغررا ب،رر ه هللا (338) رراه بضرري هللا سغرريب ى ابررن مسررع ل 

كاب وعومعم ب ،را ل ا و راأل    ،را ل ا و راأل المتر افر  »خًطا  سويي  ،وم

يررذا »هووذاَسووۡيََهللاَ»ثررم  رراه:  «فرري رلررن ال  رر : الرمررل  ور،ررم  ودررل فيرري

متعروررة »  ثررم خررل خط ًيررا سررن وميغرري  سررن  ررمالي ««اررراي هللا المسررتقيم

 هذ َسَۡ َلت َمََسۡيََمنُاَكيطانَ  لمَإليو  َواوٱك:»  اه:  « موت وة

ۡسوو َق يلَ } َ  َمك ووَٱَٰ ووذَاَر  ََهَٰ َأَب  كووۡ ََلوو ََسووۡ يت  اَفَووحتَّۡ ََوكَنَّ َََفَ َفَووٱَّ ٱلَسووۡك َّۡ تكووماَ  ََوَاَتَ 
 {تكم كَۖ

 .«[153: ]ااتعاع

المسوم ب ا ب انقسم ا  ما لام ا  رد تركر ا ا ،رجع فقرد اتجري بع رعم ئلرل 

اليمرين  اتجرري بع ررعم ئلررل اليسرراب   اليمرين لبوررات  اليسرراب لبوررات  يغرراك 

ومين اليمين   ،ل اليمين  وساب اليمرين   يغراك وسراب اليسراب   ،رل اليسراب 

لم ،رر     ومين اليساب   برين يرذ   تورن لبورات  لبورات   يغراك المر الي

 المررر الي ليررررين   المررر الي لي ررررال   المررر الي ل ا رررغطن   المررر الي لوغررردب  

  الم الي ليابون. 

ترك ا القيوة ال احد   ف راب ا ئلرل  ريجت مدتوفرة   تركر ا المرغعم ال احرد 

َأَب  كۡ ََل ََسۡ يت  }...فتفر   ،يوعم:  َفَ َفَٱَّ ََ ٱلَسۡك َّۡ تكماَ   . [153: ]اانعاع {َوَاَتَ 

تمزق المسوم ب  لم وعد لعم خجفة تجمععم   يذا من  ر ما حد  في يرذا 

                                        

ئ،ررغال  حسررن  أخرورري ا مرراع أحمررد   الطيرررى   الحرراكم  اررححي   أ ررر  الررذييي  (338)

 (.97( بر م )197  2/196لوي  ى بتحقي  الشا وش  اابنا  ي ) « رأل السغة»
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 القرب.

  ياع ئ،را يل:

 مررن  ررر مررا حررد  فرري يررذا القرررب بعررد اال،ررتعماب   بعررد ،ررق ي الدجفررة  

 تمزو  اامة ا ،جمية  حد  خطير لم ورن أحد وت  عي  ئنري:  يراع ئ،ررا يل  

اابض    طععرم هللا فيعرا أمًمرا   راع لعرم  ياع ل لة لويع ل  بعرد أب تمز ر ا فري 

كيرراب    امرر  لعررم ل لررة   أوررن؟ فرري  وررب بررجل العر بررة  ا ،ررجع  فرري أبض 

 الغي ات  المقد،ات  اابض التي بابك هللا فيعا لوعالمين.

حرر ه المسررجد اا  ررل الررذى بررابك هللا ح لرري   امرر  لويعرر ل ل لررة  هووغررا 

ا،ررم:  - المجررجت  ا راسرراتفرري ال ررحد   - ،ررغ ات  نحررن نطورر  سويعررا

 «.  ئ،را يل المزس مة»

هو  تغا    ت رت  توطم  تألت  تعا رب يرذ  « المزس مة» لرن يذ  

  فتركغرررا كومرررة «المزسررر مين»الجيعرررة  تورررن  حترررل أ  ررررغا أب نرررر ب نحرررن 

  ا،تحييغا من أنفسغا. « المزس مة»

طانعم  من كاب ولن أب اليع ل الذون سا ر ا فري رمرة المسرومين   تحر  ،رو

بعد أب كان ا وذل ب  وقعر ب في أنحراء العرالم   ال وجرد ب  -  في كغد أمانعم

أنعررم وقويرر ب لومسرومين هعررر المجررن  - اردًبا حغ نًررا ئال فري  وررب بررجل ا ،رجع

  ودور ب سويعم الد ا ر   وغقوي ب سويعم. 

 يرذا ارغع ا   ا،تغسرر الي را    ترذأب  الغعراج   أاري  اليعر ل وقتور ب 

 ومين   وذبح ب المسومين   أاي  ا،معم: الق   التي ال تقعر.المس

 أيم أحدا  يذا القرب المغ رع. - أوعا ا خ   - يذ 
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 هع ب الحركات التجدودوة ا ،جمية: 

 رد تميرز  - أوً را -  أحب أب أ  ه يغا  ريئًا معًمرا: ئب يرذا القررب المغ ررع

الرردواب ا ،ررجمية  بحركررات ئ،ررجمية   رراع بعررا مجرردل ب أاررجء فرري أنحرراء 

فا،تطاس ا أب وحير ا اامرة مرن مر ات   أب وجمع يرا مرن  رتات   أب وغرالى 

مغررالوعم فرري المسررومين  أب وتعيررأ ا مررن ودوررد لمعركررة المسررتقيل   أب وجعورر ا 

 ا ،جع مروععم  مح ب حركتعم   أ،ا  نع تعم.

فقامرر  وماسررات  حركررات ئ،ررجمية تجرردل ا ،ررجع  تجمررع المسررومين سوررل 

    ترفع باوة الت حيد من ودود.« ئلي ئال هللا  محمد ب، ه هللاال»

 بر ز ال ح   ا ،جمية المعاار : 

 نحرررن ا ب نشرررعد ثمررراب يرررذ  الحركرررات فررري يرررذ  ال رررح   ... ال رررح   

ا ،رررجمية  المتمثورررة فررري يرررذ  الحركرررات  فررري يرررذ  الجماسرررات ا ،رررجمية  

 راب من بجل ا ،جع. وماسات الشيات ا ،جمي التي انطوق  في كل م

 يذ  ال ح   الميابكة.  - فيما  ودت - زبت الشرق  ال رت ف ودت

احي  أني  ودت مآ،ي  مشرجت في كل بود ئ،جمي حرمي اال،رتعماب  

  ودت ال ح   ا ،جمية.  - يذا - بج اب -  لرن

كاب المج و ب فري العرال  «: المجو »التي كان  تسمل  دوًما « ماليزوا»في 

مسرررومين  فررر را بالمراوررررد تعمرررل سموعرررا   ترررردبر تررردبيريا  فألخرررل ا نجويررررز 

وعرر ل الشرررق »المسررتعمر ب سورريعم معرراورون مررن ال رريغيين الررذون وسررم نعم 

بعرد بحيرل  -     د تراثر ا  ازلال ا     بمسراند  ا نجويرز   يرا يرم«اا  ل

ليا  وتسرروط ب سوررل ب ررات أيررل ماليزوررا   وسررت ل ب سوررل ا ت ررا - ا نجويررز
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 وقتطع نعرا « ،رغ اف ب » ور ن ب سدلًا ضدًما نح  الثو   ثم وست ل ب سورل 

  بحي  تجد أكثر مرن «ك المي ب»من ماليزوا  ثم وست ل ب سول الع اام مثل 

 %( من الثر ات في ود يأالء ... وع ل الشرق اا  ل. 80)

 لرررن مررع يررذا يغرراك ال ررح   ا ،ررجمية  يغرراك حركررة الشرريات ا ،ررجمي 

 في كل مراب نجد اح   ئ،جمية. . «أبيم»

بررل  ورردت يررذ  ال ررح    باء اليحرراب  فرري أ ببررا  فرري أمرورررا   ورردت 

يرررأالء الشررريات ال ررر امين القررر امين  الرررذون و ررر م ب االثغرررين  الدمرررين  

  وست فر ب باا،حاب   و و ب الفجر في المساود.

رب بررأمر هللا   ورردت يررأالء الفتيررات الآلترري آلررين ئال الحجررات  ئال أب وررأتم

 وغتعين سن نعي هللا   وتحدون المجتمعرات  برل وتحردون اا،رر أحيانًرا  ا براء 

  اامعات. 

 يأالء الفتيات أايحن باال و   مئات اال و  في كل بود ئ،جمي. 

يررذ   فررج نرررال نرررى فتررا   «القرراير »كغررا نسررير فرري السررتيغات فرري بوررد مثررل 

كرل الردير سويعرا   ررت  كانر  تمشري محجية  حتل العج ز الشرمطاء التري أ

 أ  نح  رلن. «الجاب نيز»بما وسمل 

ا ب ،ر في الش ابع  ،ترى يرذ  اللراير   ألخرل الجامعرات  المرداب   

 ،ترى هاير  الفتيات المحجيات. 

الحمررد هلل  اررح   ئ،ررجمية فرري كررل مررراب  سوررم ا ،ررجع ورتفررع  ارر ت 

 ا ،جع ود ى.
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« الحور ه المسرت بل »     تعرا: ئخفراق   د ،اسد سول هع ب يذ  ال رح 

من الشرق  ال رت  من اليمين  من اليساب  فعري لرم تحقر  لألمرة يردفًا كانر  

ت ي  ئليي: ال ن ًرا سسرروًا   ال بخاء ا ت الوًا   ال ا،رتقراًبا ،يا،ريًا   ال 

تما،ررًرا اوتماسيًررا   ال ان ررياًيا أخج يًررا. بررل فشررو  فشررًج ربوعًررا فرري كررل يررذ  

 الون.المي

  اويغا حرا،ة ال ح   من كيد أسدا عا: 

وجرررب أب نحرررافظ سويعرررا  نحرررافظ سويعرررا  - أوعرررا ا خررر   - يرررذ  ال رررح  

 نحر،عا من أسدا عا ... من خ ر معا  حترل ال و ررب يا مرن لاخوعرا  حترل 

 ال و ز يا من الداخل ب ا،طة المدربين ... ب ا،طة العابثين. 

وجررب أب نحررافظ سوررل يررذ  التجمعررات ا ،ررجمية   نسررير بالحرمررة   نرردس  

 بالم سلة الحسغة   نجاله بالتي يي أحسن  ال بالتي يي أخشن. 

 المحافلة سول ال ح   من أبغا عا أنفسعم: 

 وجب أب نحافظ سول يذ  ال ح   ا ،جمية من ناحية أخررى: مرن ناحيرة 

 أبغا عا أنفسعم. 

،جع أب وقوع ا سن الت افري  أال وشر و ا  ريات يرذ  اامرة أبود من  يات ا 

بالدجفررة الجانييررة  المعررابك الجز يررة سررن المعررابك الم رريروة الريرررى   أال 

تشرر وعم الفررر ع سررن ااارر ه   ال الجز يررات سررن الرويررات   ال الشرررل سررن 

 الج ير   ال اايراو سن القوب   ال المدتود فيي سن المتف  سويي.

عم أب وركرررز ا انتيرررايعم سورررل اامرررة ا ،رررجمية  معابكعرررا برررل وجرررب سوررري

 مآ،يعا    اوايا الريرى   ما تتعرض لري مرن فرتن   مرأامرات تعردو ئلرل 
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 ئبالتعا معغ وًا  ئب لم تمرن ئبالتعا مالوًا  وسدوًا. 

ئخ انغررا فرري أف انسررتاب وقرراتو ب  ئخ انغررا فرري ،رر بوا وررذبح ب  بالمئررات ... 

الرذون  راه سومراء المسرومين سرغعم:  - اليايغي ب الغ روةبا الو  وأتي الط ا  

فيقتورر ب المسررومين السررغيين  وعرراًبا  - ئنعررم أ ررد كفررًرا مررن اليعرر ل  الغ ررابى

نعرراًبا  سيانًررا بيانًررا  وررأتي برراالبن ليقتررل أمرراع أبيرري   برراات ليقتررل أمرراع بغيرري  

  ترل فري حمرا  بالمرأ  لتقتل أماع ز وعا   بالز ج ليذب  أماع ز وتي   يرذا  

تسررعة أ ررداص مررن أ،ررر   احررد   يرردم  المسرراود فرري  - مررن بعرر  اا،ررر -

 ، بوا   ضرب  بالقغابل. 

 يل يغاك من بفع ا تًا؟ أ  من حرك ،اكغا؟ 

 يغاك تعتيم ئسجمي من بجل العرت. 

بررل يغرراك بررجل سربيررة ئ،ررجمية لعررا مرانتعررا سغررد المسررومين  تسررغد يررأالء 

 بل بالمجوير!  اراحة   تمديم بالمجوين

مويررابات الررد البات ترردفع لعررأالء اليررايغيين ئتررا   أ  وزوررة سررن وررد  يررم 

اررا،ر ب  لررري ويقررل نلررامعم الجررا ر   لررري ال وقرر ع لإل،ررجع سوررم فرري يررذ  

 الدواب. 

 يذا ما وحد  في بجل العرت  المسومين. 

ئخررر انرم وقررراتو ب مرررن ،رررغ ات فررري الفويرررين   العررررت المسررروم ب وأورررد ب 

 و رررال  ني   وعتقرررد ب معررري ال رررد ات   ومد نررري بررراليتر ه  «   مرررابك»

  المسوم ب و رخ ب  ال من م رل   ال من م ي . 
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ئخ انرم في أبوتروا  ئخ انرم في تشال  ئخ انرم في ال  ماه  ئخ انرم فري 

 كل مراب. 

المسرروم ب أارريح ا أضرريع مررن ااوترراع فرري مألبررة الوئرراع   ال وموررر ب ئال أب 

 اامن ... لألمم المتحد   بحم هللا القا ل الذى  اه: وشر ا لمجون 

 فرري كررل محرمررة   ررية مسرروم

 

 وشرررررر  بويتررررري ل يرررررر المسررررروم 

 س  ا سول ئ،جمرم بالغ اوذ:  

 وا أوعا ا خ   ... وا  يات ا ،جع: 

س رر ا سوررل ئ،ررجمرم بالغ اوررذ  ك نرر ا ورردًا  احررد   تفقعرر ا فرري ا ،ررجع  

... مررن م ررالب  الحقيقيررة  تتومررذ ا سوررل سومرراء اسرفرر ا ا ،ررجع مررن أارر لي 

ا ،ررجع الثقررات  اسرفرر ا الرتررب ا ،ررجمية ااارروية  ابوعرر ا ئلررل الم ررالب  

 افعم ا ا ،جع فعًما  م ليًا.

ا ،جع لين في المسجد فقل  ا ،جع لين سيال  فقل  ا ،جع لرين سقيرد  

 فقل  ا ،جع لين أخج ًا فقل. 

حيرررد   سيرررال   ارررج    يررر  كرررذلن أخرررجق  آلات  ا ،رررجع سقيرررد   ت 

  معاموة  تشروع   نلاع حيا . 

ا ،جع ب،الة تشمل الزمن كوي   تشمل العرالم كوري   تشرمل ا نسراب كوري  

ووَ}... تسررت سب الحيررا  كوعررا   ارردق هللا العلرريم:  ن  يََٰ ۡۡ َت  ََ وو َٱۡل   ََٰ ََ ۡلنَوواََلتَۡيوو َُّ ََومَ   َ وو اَل   ك

ىََوَرۡحلَََكۡ تَ  يَ {ََوهك   ۡست ل  َل ۡتلك ََوبكۡشَٱىَٰ
 . [89: ]الغحل ُ 
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 اال،تيشاب بمستقيل ا ،جع: 

ئنغا نستيشر بمستقيل ا ،جع  ئنغا نعتقد أب بعد الويرل فجرًرا   أب مرع العسرر 

َََ}وسررًرا   أب يرررذا ا ،رررجع ،يغت ررر   أب هللا تعرررالل وقررر ه:  ٓ َكَۡرَسووو هكووَمَٱلَّوووذ 

َٱلَۡ ََو      ُك َىَٰ مكمنَََرسكملَ كۥَب حۡل ۡشوٱ  َمكت  و  مََولَوۡمََموٱ  ََٱۡللك وَٱ كۥََلتَو َٱلو        ُ َل يكۡظ : ]الت برة {َ    

[9:   ال د33
(339) . 

ارول هللا ئب ا ،جع ،يغت ر ئب  اء هللا    د واء في الحردو  سرن الغيري 

ماَبتو َالتيوََوالنُوارََ«وعغي: أمر يذا الدون»ليۡتو َهذاَاۡلمٱَ»: سويي  ،وم

أى: فري »واَ  ٱََهللاَبيََمو رَواَوبوٱََ«الرر  اابضية كوعاأى: ليعمن »

ًََُّ«بالوة أ  ح ر  تََُاإاَك خت َهللاَهذاَال    َبتَُلُ ُ َكوَبذلَذليَ َل

 .(340)«هللاَب َاۡلسل  َوذًاَ ذلَهللاَب َال فٱ

 ئنما الغ ر بالمأمغين: 

ئال بأيوعرا  ئب ورت ،غة هللا: ئني ال وغ ر الر،راالت  - أوعا ا خ   -  لرن

ن يَ ََ}...هللا تعالل خايب ب، لي بق لي:  ۡؤم  َب نَۡصٱ   مََوب حۡللك ََ ٓ َكَ َّ َ َوكَلَّوَ 62ََهكَمَٱلَّذ 

وو يت  ََجل   ِ ََموواَف وو َٱۡۡلَۡر ََ َلَووۡمَكَمفَۡقوو ۡ م  ُ َٱبَووۡيَ َاكتكوومب  وو َّ ۡ ََولََٰ    ُ َبَووۡيَ َاكتكوومب  ََ ووآَكَلَّۡفوو ََكَلَّووَ َاَمَّ َّ 

َإ مََّ ۡ م ُك ي َ بَۡينَ ََح   ٌُ   ُ  . [63  62: ]اانفاه { كۥََل

نرود المأمغين المأتوفين  فاتوف ا سول ا ،جع  ترابط ا سول ا ،رجع   فر ا 

                                        

َََ}: «الفت »( من ، ب  48 في ا وة ) (339) ٓ َكَۡرَسو وَٱ كۥََهكَمَٱلَّوذ   ُ َٱۡلَ و   َل يكۡظ ََو   و   و َىَٰ ُك َرسكوملَ كۥَب حۡل

ا ي    ُ َك  َ َب ح َّ ََوَمفَ َٰ َمكت    مم  .{َلتَ َٱل      

    رررراه: ب ا  أحمررررد «المجمررررع»    أ بل  العيثمرررري فرررري «مسررررغد»ب ا  أحمررررد فرررري  (340)

 «الميشررررات بانت ررراب ا ،رررجع» الطيرانررري   بوررراه أحمرررد بوررراه ال رررحي . انلرررر: 

 (  ي. مرتية  يية بالقاير .27)ص لوقرضا ى
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 اف ا  احدًا  باء ا ،جع. 

معما  ال ا ئنرم متع ي ب  تع ري ا  ،رجمرم  نحرن فري حاورة ئلرل  ريء 

تع رريًا  فررغحن  مررن التع ررب  ئرا ،ررمي اال،تمسرراك بررالح   االستررزاز بالرردون

ۡ ووووي َ }أ ه المتع رررريين:  ََلتَوووو َٱۡلَ وووو   َٱۡللك ََ َإ مَّوووو ََلتَوووو َٱ َّ َۖ َۡ وووو   [79: ]الغمررررل {فَ ََممَّ

ََمۡس َق ي َ }  َ َٱَٰ َر  ََلتَ َٰ ََ َإ مَّ َََۖ َ َإ لَۡي ٓ َككوح  َب حلَّذ  َۡ  .[43: ]الزخرو {فَحۡس َۡلس 

ئرا ،مي يذا الت كل  يرذا اال،تمسراك  يرذا االسترزاه تع ريًا  فوغتع رب  

  ئال أكوغا   ئال ضعغا في بجل لوغعا ا ،جع  في بجل أكثروتعا المسوم ب. 

آب لومسومين أب وثيت ا  و ليم   أب وعرف ا حقيقتعم   أب وميرز ا اردوقعم 

َ}: مررن سررد يم   أب وغلمرر ا أنفسررعم   أب وتراارر ا  باء الحرر  ََ وو ََ ك   َٱ َّ إ نَّ

َ َمَّۡٱركم   ُك َبكۡنيََٰ   اََمأَمَّ
  تكمَنَف  ََسۡ يت   مََرف  

 .[4: ]ال د {ٱلَّذ  َ َ كقََٰ

ئرا لرررم وفعرررل المسررروم ب رلرررن  فررر ب العا يرررة  خيمرررة   ئب الشرررر وغتلرررريم  

َ}َوٱلَّوذ  َ َ القرآب  رد حرذبيم بق لري:  م َبَۡتوض  ُكۡ َكَۡول يَوآتك و بَۡتضك واَ  تَ كو ََمفَوٱك َتَۡفتَتكوم َك إ اَّ

 َُ ََوفََسا َ َف  َف ۡ نَ  ِ {ٱۡۡلَۡر  . [73: ]اانفاه ََمۡ يٱ 

الرفررراب بع رررعم أ ليررراء بعررر    الرفرررر كوررري مورررة  احرررد    لرررذلن نررررى 

الشي سيين   الرأ،رماليين   اليميغيرين  اليسرابوين  وتفقر ب فيمرا بيرغعم ئرا كراب 

 المسومين.العد  ي  ا ،جع   ئرا كاب العدو ي  ضرت 

فرر را لررم نفعررل رلررن   لررم ورر اه بع ررغا بع ررا   وترتررل بع ررغا مررع بعرر   

َُ } وساند بع غا بع ا  ََوفََسا َ َف  َتَ ك َف ۡ نَ  ِ {ٱۡۡلَۡر  . ََمۡ يٱ 
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 ال حيا  ب ير ا ،جع:

أوعا ا خ  : يذ  خ اير في و ع العيرد  أ ه سيرد فري القررب الدرامن سشرر 

 العجرى.

غرر ع  آب لغررا أب نعرررو أنفسررغا  آب لغررا أب نرتشررد آب لغررا أب نررغف  ،يرراب ال

راتيًا  نحن مسوم ب  يل كل  يء  نحن با ،جع كل  ريء   ب يرر ا ،رجع ال 

  يء. 

نحررن ال نروررد استررداء سوررل أحررد   ئنمررا نروررد أب نعرريش مسررومين  نمرر ت 

 مسومين   ال نرود احد أب ومغعغا من يذ  الحقيقة.

لغررا: سيشرر ا ب يررر ا ،ررجع  ال نقيررل يررذا مررن ال نقيررل مررن أحررد أبرردًا أب وقرر ه 

حرراكم   ال نقيررل يررذا مررن محررر ع   ال نقيررل يررذا مررن أحررد فرري الررداخل أ  فرري 

 الدابج. 

ئنغا مسوم ب  نعتز بر،الة ا ،جع  نعيش بعا   نعيش لعا   نم ت سويعرا  

وََ} نعوغعا سول المأل:   َ لَّ َ ََلوآَإ لَو َٱ َّ َم   َاَۡما  اََواَواَلَإ مَّن و ََوَمۡ َكَۡحَس ك وت    ََََرَٰ و َلل 

ي ََ ۡست ل  َ َٱۡللك َ}  [33: ]ف و  {م  ومتك َّ َتكقَات و  مََوَاَتَلك َََحو َّ ٱ َّ ٱتَّقكوماَ  واَٱلَّوذ  َ ََتاَمنكوماَ  َُ ٓأَ َ ََٰ 

ََوكَم ك ََمۡست لكمنََ  . [102: ]آه سمراب {إ اَّ

 أوعا ا خ  : ئني لاع فأمغ ا:

الوعم أكرمغا  ال تعغا   أسطغرا  ال تحرمغرا   زلنرا  ال تغق رغا   آثرنرا  ال 

 تأثر سويغا   ابض سغا  أبضغا. 

الوعررم اوعررل كومررة ا ،ررجع يرري العويررا   اوعررل كومررة أسررداء ا ،ررجع يرري 
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 السفول.

الوعم سوين بأسدا ن أسداء ا ،جع  الوعم ئنرا نردبأ برن فري نحر بيم   نعر ر 

لوعم بل سغا كيديم   فل حرديم   أله ل لرتعم   أريرب سرن بن من  ر بيم  ا

 أبضن ،وطانعم   ال تدع لعم ،ييًج سول أحد من سيالك المأمغين. 

الوعررم حيررب ئليغررا ا ومرراب  زوغرري فرري  و بغررا   كررر  ئليغررا الرفررر   الفسرر ق 

  الع ياب   اوعوغا من الرا دون. 

   الخوغررا برحمتررن فرري الوعررم تقيوغررا فرري وغرردك ال ررال ين   حزبررن ال رراليين

 سيالك ال الحين. 

 الوعم أسل بغا كومة ا ،جع   ابفع بغا باوة القرآب.

الوعررم أوررد ئخ انغررا المجايرردون فرري أف انسررتاب   أوررد ئخ انغررا المجايرردون فرري 

ليغاب   أود ئخ انغا المجايدون في ، بوا   أود ئخ انغا المجايدون في ابوترورا  

ال رر ماه   أوررد ئخ انغررا المجايرردون فرري الفويررين    أوررد ئخ انغررا المجايرردون فرري

  أود ئخ انغا المجايدون في بجل ا ،جع حيثما كان ا.

الوعم أوديم بمرأل مرن وغردك  الوعرم أمرديم برر أل مرن سغردك  الوعرم احر،رعم 

 بعيغن التي ال تغاع   اكأليم في كغفن الذى ال و اع.

ََربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَاََوإ سََۡ}... وۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَوۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و َٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ 

ف ٱ   ََ  . [147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

...{ََ وول   َف وو َاكتكمب نَوواَي  َۡ ََوَاَتَۡ تَوو م نَوواَٱلَّووذ  َ ََسووَۡقكممَاَب ووحۡۡل  َلَٰ   ۡخَمَٰ ووۡٱَلَنَوواََوۡل   َربَّنَوواَٱۡيف 

َربَّنََ ي ٌَل  تَّذ  َ ََتاَمنكماَ  ح  َرَّ ََرتكوع  ََ  . [10: ]الحشر {آَإ مَّ
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  اول هللا  ،وم سول ،يدنا محمد   سول آلي  احيي.

  تقيل هللا مغا  مغرم   كل ساع  أنتم بدير.

  السجع سويرم  بحمة هللا  بركاتي.

* * * 
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 خطية سيد ااضحل -20

 هـ1407كلقيََف َاۡلس ا َالٱ اض َباۡلس ن ر َُسنَُ

هللا  أكيررر. هللا أكيررر  هللا أكيررر. هللا أكيررر. هللا أكيررر  هللا أكيررر.هللا أكيررر. هللا 

 أكير. هللا أكير  الئلي ئال هللا  هللا أكير. هللا أكير.  هلل الحمد.

الحمد هلل الذى بغعمتي تتم ال الحات  الذى يدانا لعرذا  مرا كغرا لغعتردى لر ال 

 أب يدانا هللا. 

 أ ررعد أب ال ئلرري ئال هللا  حررد  ال  رررون لرري  خ ررغا بديررر كتررات أنررزه  

 أكرمغا بدير نيي أب،ل   أتم سويغرا الغعمرة برأسلم لورن  ررع  لورن ا ،رجع: 

و} َ َ   ن  ۡستََٰ َلَ ك كَٱۡۡل  َك ي ََلتَۡي كۡ َم ۡتَل   ََوَرض  َك َلَ كۡ َ   نَ كۡ ََوكَۡتَلۡل َك : ]الما رد  اَ...{ٱۡليَۡمَ َكَۡمَلۡت

َ   نَ }  [3   
ۡستََٰ َيۡيَٱَٱۡۡل   َ َ ۡۡ وٱ   ََاَفَتَ ََوَم َ َ س 

وَ َٱۡلَخَٰ وَٱة َم  َوهكوَمَف و َٱۡۡلٓخ  ۡن َك َََم  ]آه  { كۡقَۡ

 . [85: سمراب

 أ عد أب محمدًا سيد   ب، لي  ألى اامانة   بوغ الر،الة   ن   لألمرة  

الطروقررة   وايررد فرري هللا حرر  وعررال    تركغررا سوررل المحجررة اليي رراء ... سوررل

ال اضرررحة ال رررراء  ليوعرررا كغعابيرررا  ال وزورررغ سغعرررا ئال يالرررن  فمرررن وطرررع هللا 

إ ۡنَ} ب، لي فقد ب د   من وع عما فرج و رر ئال نفسري   ال و رر هللا  ريئًا: 

ووا َُ ََوإ ۡنَكََسووۡأتكۡ َفَتَ وو كۡ َۖ َمفكس  َلوواََوَموو ََكووَ َٱَفَإ مَََّ}...  [7: ]ا ،ررراء ...{َكَۡحَسوون كۡ َكَۡحَسوون كۡ َۡل 

ََرب   ََين   َ  ََوَم ََمفََٱَفَإ نَّ َل نَۡفس   مَۖ { َۡش كٱك  .[40: ]الغمل ََمٱ    

الوعررم اررل  ،رروم  بررابك سوررل يررذا الغيرري الرررروم   سوررل آلرري  اررحابتي  

 أحيغررا الوعررم سوررل ،ررغتي   أمتغررا سوررل موترري   احشرررنا فرري زمرترري  مررع الررذون 
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 ررالحين   حسررن أ لئررن أنعمرر  سورريعم مررن الغييررين  ال رردوقين  الشررعداء  ال

 بفيقًا.

 أما بعد فيا أوعا ا خ   المسوم ب:

فعذا و ع العيد  سيد ااضحل  يذا و ع الحم ااكيرر  ور ع المرأتمر العلريم  

الررذى وقررد فيرري المسرروم ب محرررمين متجرررلون هلل تعررالل  مويررين معووررين: لييررن 

ن  ال  ررون الوعم ليين  لييرن ال  ررون لرن لييرن  ئب الحمرد  الغعمرة لرن  المور

 لن. 

 و ع الحم ااكير  يذا ي  العيد الثاني لومسومين. 

 لومسررومين سيررداب ال سيررد بعررديما  ببررل هللا كررج  مغعمررا بعيررال  مررن سيالاترري 

 الريرى   بشعير  من  عا ر ا ،جع العلمل.

لتصوائ َفٱح وانَ»العيد اا ه وأتي بعد سيال  ال  ع  تأتي فرحة الفطر   

. ئنرري (341)«فطووٱَفووٱحَبفطووٱ  َوإذاَلقوو َربوو َفووٱحَبصوومم إذاَك:َ فٱحُلووا

وفرررأل كررل ورر ع سغررد ا فطرراب بمررا  فقرري هللا ئليرري مررن ياسررة  ثررم وفرررأل الفرحررة 

 الريرى في الدنيا حيغما وتم اياع الشعر  فتأتي فرحة العيد. 

 أما العيد الثاني فيأتي بعد سيال  الحم  بعد أب وألى الغرا  يرذ  الفرو رة  

   بعررد أب وقفرر ا فرري سرفررات  بعررد أب خرورر ا مررن أ يررانعم أ  يررذ  الشررعير

 .تعالل  ،الب ا أيويعم  أحياءيم معاورون ئلل هللا 

فرأب العيد يغا  يغاك  فري الفطرر  فري ااضرحل: ورا ز  أ  مرافرأ  مرن هللا 

                                        

 (.277مر تدروجي في افحة ) (341)
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لعيال   كأني مغحة ببانية لعم  سول ما أل   مرن ئحسراب فرو رة ال رياع  تعالل 

  ئحساب فرو ة الحم.

 المعغل الرباني  المعغل ا نساني في أسيال ا ،جع: 

يررذ  يرري ااسيررال سغرردنا نحررن المسررومين  وتجوررل فيعررا المعغررل الربرراني كمررا 

 وتجول فيعا المعغل ا نساني. 

وتجوررل فيعررا المعغررل الربرراني بربطعررا بعيررالات ا ،ررجع   وتجوررل فيعررا يررذا 

 المعغل أوً ا: ئب العيد سيد اج   تريير. 

الغررا  بعرر  ااسيررال: انطج ًررا لوشررع ات   بكً ررا  باء الموررذات  سرررو 

 لرن سيدنا نحن المسومين ويدأ بالتريير ... ويدأ بال رج   ور ع العيرد ور ع ارج  

 هلل تعالل  يل كل  يء. 

يررذ  أسيالنررا نحررن المسررومين  نريررر هللا  ن رروي لرري  ال نعتررد با،ررم مدورر ق 

ارر ر ا أع  - الغررا  با،ررم المدورر  ين ئنمررا نعتررد با،ررم هللا  حررد   ئرا يتررد 

 فالمسوم ب في أسياليم وق ل ب: هللا أكير هللا أكير.  - كير ا

 . (342)«َ نماَكليا م َبال  ۡيٱ»يذا ي  زوغة ااسيال: 

 هللا أكير هللا أكير هللا أكير  ال ئلي ئال هللا  هللا أكير  هللا أكير  هلل الحمد. 

                                        

الجررامع »سررن أنررن   بمررز لرري السرري يي بالحسررن  «ال رر ير»ب ا  الطيرانرري فرري  (342)

(   في نسدة: سن أبي يرورر    فري ،رغد  سمرر برن با رد   رد ضرعفي 2/28« )ال  ير

أحمد  ابن معين  الغسا ي   فيي بقية   د بمي بالتدلين   اه ابن حجرر:  سمرر ضرعيد 

« فرري  القرردور» ال بررأ  باليررا ين  بقيررة  ئب كرراب مدلًسررا فقررد ارررأل بالتحرردو   وغلررر: 

 (.4578( بر م ) 69 - 4/68لومغا ى )
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ََمواََ}...تاع آوة ال رياع: في سيد الفطر  اه هللا تعالل في خ َََلتَو َٰ ٱ َّ واَ  َول  كَ ۡ  وٱك

ونََ ارول    في سيد ااضحل  ررع لغرا الغيري [185: ]اليقر  {َه َىَٰ كۡ ََولَتَتَّ كۡ َتَۡش كٱك

التريير سقب ال و ات مغذ فجر و ع سرفة ئلل س رر آخرر أوراع  هللا سويي  ،وم

 .  «ثج   سشرون اج »التشرو  

اج  ورير المسوم كوما ألى ال رج : هللا أكيرر هللا أكيرر في ثج   سشرون 

 هللا أكير  ال ئلي ئال هللا  هللا أكير  هللا أكير  هلل الحمد.

 يرذا وتجول في أسيالنا نحن اامة ا ،جمية المعغياب الرييراب: 

 فالعيد مرتيل بعذ  المعاني ا ومانية.  اللتن َالٱبام :

 أال وغسل ا نساب أخا   أال وفرأل  حد   أال ور ب أنانيًا.  اللتن َاۡلمسام :

 فرض زكا  الفطر في سيد الفطر: 

يغررا  رررع ا ،ررجع فرري سيررد الفطررر: زكررا  الفطررر  اررد ة الفطررر فرضررعا 

سول ال ر ير  الرييرر  الرذكر  اانثرل  الحرر  اول هللا سويي  ،ومب، ه هللا 

  يعرر  لو را م مرن الو ر  (343) العيد من المسومين  فرضعا اراًسا مرن يعراع

   ئ،غاء لذ ى الحاورة سرن السرأاه  الطر او (344) الرف    يعمة لومساكين

                                        

َروت َهللاَلتيو َوسوت هللاَرسوملَفوٱَِ»دو  المتف  سويي سن ابن سمر  اه: في الح (343)

َموواةَالفطووٱَروواًلاَموو َتلووٱ َكوَروواًلاَموو َكووتيٱَلتوو َال ووٱَوالتۡوو  َوالووذمٱَواۡلمثوو  َ

  «اۡووََخووٱو َالنوواسَإلوو َالصوولةَ ۡيووٱَموو َاللسووتلي  َوكمٱموواَكنَتووؤ ىوالصووويٱَوال

 .(1594( بر م )6/71) لوي  ى « رأل السغة»وغلر: 

ب فري حدوثري بضري هللا سغعريذاب العدفاب اا،ا،ياب لزكا  الفطر حدليما ابن سيا   (344)

الذى ب ا  أب  لا ل  ،ر  سويي ي   المغذبى   ب ا  ابن ماوي   الحاكم   اه: ارحي  

َروت َهللاَلتيو َوسوت فوٱَِرسوملَهللاَ»سول  رري اليدرابى   افقري الرذييي   ن ري: 

َماةَالفطٱََُٱةَلتصائ َم َالتومَوالٱفث َوَتلَُلتلسوامي  َفلو َك اهواَاۡوََالصولةَ
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 . (345)في يذا الي ع

لررين مررن ا ،ررجع أب تأكررل مررلء بطغررن   ت ررحن مررلء ،ررغن   تغرراع مررلء 

وفغررن   تجمررع سوررل م ا رردك مررا لررذ  يررات مررن الطعرراع  الشرررات   بجرر ابك 

وطفرئ الحررق  مرن ورئن مرن الجر ع أنرين  أنا  ال وجد ب مرا ومسرن الرمر  أ 

 الموس ع   ال وجد  يئًا وقدع ئليي. 

ال وجر ز فري أوراع الفرحرة ...  -  ي  ،يرر ورا ز - لئن واز يذا في أى    

في أواع العيد  لعذا  ررع ا ،رجع فري سيرد الفطرر زكرا  الفطرر  ئ،رعافًا لوفقرراء 

  ئ،غاء لعم. 

 ااضحية في سيد ااضحل: 

  رع في سيد ااضحل ااضحية  وعوعا ،رغة مرن ،رغغي  برل بأيرا ا مراع 

 أب  حغيفة  اويًا من ال اويات سول أيل القدب   اليساب. 

و حي المسوم لي ،ع سول نفسي  أيوي   لي ،رع سورل ويرانري  أحيابري  ثرم 

 لي ،ع بعد رلن سول الفقراء من ح لي  فج سا  من وأكل  حد . 

عيشرر ا فرري لا ررر  م وقررة سوررل أنفسررعم   ئنمررا وغي رري أب ال وجرر ز لوغررا  أب و

                                                                                             

المغتقرل »  وغلرر: «فُ ََماةَمقۡملُ َوم َك اهاَبت َالصلةَفُ َرو اَُمو َالصو اا 

« فقرري الزكررا »(   وغلررر أوً ررا: 571( بررر م )1/331« )مررن كتررات التر،يررب  الترييررب

 بيير ت  كجيما لوشيخ القرضا ى. ( ي. مأ،سة الر،الة 922 - 2/921)

كينمه َل َالطوماعَفو َ»كما في حدو  ابن سمر الذى ب ا  ابن سدى  الداب طغي:  (345)

بات ارد ة الفطرر   أخررج الييعقري  الرداب طغي سرن  «،يل السجع»  وغلر: «هذاَاليم 

هذاَاينمه َف َ»زكا  الفطر   اه:  اول هللا سويي  ،ومابن سمر  اه: فرض ب، ه هللا 

   أخروري أوً را ابرن ،رعد «اينمه َل ََماعَهذاَاليم »   في ب اوة الييعقي: «اليم 

 بات زكا  الفطر. «نيل اا ياب»من حدو  سا شة  أبي ،عيد  «الطيقات»في 
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 ويحث ا سن أيل الفقر  الحاوة   خ  ًاا في أواع ااسيال  م ا،م الديرات. 

 رب يذا ا ،جع  يل أب تعرو الدنيا مرا وسرمل اال رتراكية أ  الشري سية أ  

 ،ير رلن. 

تحرات برين ئنما ورود ا ،جع أب ور ب الغا  ئخر   متحرابين   ال أخر    ال 

ئنساب سغد  كل  يء  ئنساب لين سغد   يء  ال أخر   برين هرالم  ملور ع  ال 

أخ   بين من و ع ود  سول بطغري وشرر  زحمرة التدمرة   مرن و رع ورد  سورل 

 بطغي وشر  س ة الج ع!

ئنما ااخر   الحقيقيرة حيغمرا وترراحم الغرا  ... وترافرل الغرا   ورفرل بع رعم 

فَوَلَٱۡاو ََ َ َٱۡلتَقََۡوََُ}وأخرذ القر ى بيرد ال رعيد:  بع ا  و ب ال غي سول الفقير 

ََماَٱۡلتَقَََُۡك11َ ََ 12َََوَمآَكَۡ َرىَٰ  ُ ََراََۡ ََ 13ََفَ  ُ َذ  ََمۡسووََۡ َف  َ َۡم   تََٰ  
َۡ واَذَا14ََكَۡوَإ   َ  يل 

 َُ 15ََََمۡقَٱبَوو  ُ اَذَاََمۡ َٱبَوو ين  ۡسوو   و16َََكَۡوَم  ووَ َٱلَّووذ  َ ََتاَمنكووماَ  َاكوو َََّموواَنَم  ٱ  ۡۡ وو ب حلصَّ تََماَرووۡماَ 

َ  ُ ب حۡلَلۡٱَحَل َُ 17ََوتََماَرۡماَ  َٱۡلَلۡيَلنَ َك َكَۡرَ َٰ ََ ئ 
ٓ لََٰ  . [18 - 11: ]اليود {ككو 

في العيد وتجول المعغل ا نساني: أب وعغئ كل مسروم أخرا  المسروم  أب وزورل 

الفج   أ  الجف   بيغي  بيغي  أب وقطع الد  مة  و و  رات اليرين  فر ب فسرال 

 . (346)رات اليين يي الحالقة  أما ئنعا ال تحو  الشعر  لرن تحو  الدون

                                        

كاَكخۡٱم َ»: اول هللا سويي  ،وم اه:  اه ب، ه هللا  بضي هللا سغيسن أبي الدبلاء  (346)

إرولحَذا َالۡوي  َ» رال ا: بورل   راه:  «والصولةَوالصو اُيبأفضََمو َ رجوَُالصويا َ

   الترمرذى «احيحي»ب ا  أب  لا ل   ابن حياب في  «فإنَفسا َذا َالۡي َه َال القُ

هوو َ»أنرري  رراه:  اررول هللا سويرري  ،رروم  رراه: حرردو  اررحي .  رراه:  وررر ى سررن الغيرري 

ن كتررات التر،يررب المغتقررل مرر. »«ال القووُ َاَكاووملَت توو َالشووتٱ َول وو َت توو َالوو   

 (.1695بر م ) 2/738« ) الترييب
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 يرذا ،يرر ورا ز  - لئن واز لوغا  أب وتداام ا أ  وتدابر ا في أواع أخرى

فررج وجرر ز لعررم أب وترردابر ا  وتقررايع ا  وتدااررم ا فرري أورراع  - فرري أى   رر 

 ااسيال.

نررن ... سمررن ابحر  سررن  رويررن ... سررن أخيررن ... سررن بحمررن ... سررن ويرا

ح لن  ال من  طعن   ابرذه لمرن مغعرن   أسرل مرن حرمرن   اسفر ا سمرن 

ارول هومن   أحسن ئلل من أ،اء ئلين  فعذ  مرابع ااخجق التي بع  الغيي 

 .(347)«إملاَبتثََۡلتل َم ار َاۡلخلأ»ليتممعا:  هللا سويي  ،وم

 سيد  ال فرحة من ااسماق:

ورر ب ور ع فررأل   ور ع ،رر ب  ابتعراج  أوعا ا خ  : من  أب و ع العيد أب 

 بل  ال ا: ئنما ،مي العيد سيدًا  اب السر ب وع ل فيي  وتررب.

نحن المسومين ترأتي سويغرا ااسيرال سيردًا بعرد سيرد   - لأل،د الشدود -  لرغغا

نحا ه أب نفرأل  نحا ه أب نيتعم  نحا ه أب نيتسم ابتسامة تدرج مرن أسمراق 

في حاه المسومين تقطعر  أكيالنرا   لمري فأالنرا  حرر   و بغا   لرغا ئرا نلرنا 

 سول ما  ال ئليي حالغا.

نحا ه أب نفرأل   كيد نفرأل  يذا حالغا   دوًما  اه أب  الطيب المتغيري فري 

 أحد ااسيال:

                                        

    راه ابرن سيرد اليرر: اول هللا سويي  ،رومبجً،ا سن الغيي  «الم يأ»أ بل  مالن في  (347)

تمييرز الطيرب مرن »ي  مت ل من  و   احاأل سن أبي يرور   ،ير  مرف ًسرا. انلرر: 

(  204برر م )« غةالمقاارد الحسر»( ي. لاب الرتات العربي بيير ت   37ص )« الديي 

 (.638بر م )« كشد الدفاء» 
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 سيررد بأوررة حرراه سرردت وررا سيررد؟

 

 بما م ل أع امرر فيرن تجدورد؟

 أمررررا ااحيررررة فالييررررداء ل نعررررم 

 

 فويررر  ل نرررن بيررردًا ل نعرررا بيرررد! 

كاب يم المتغيي في يذا العيد الذى لم وفرأل بي: بعد ااحيرة سغري   لر  كانر   

 لعاب اامر. « بعد ااحية»م ييتغا 

 الزال    اوانا معوقة: 

ئب م ييتغا كيير  نحن المسومين  الزالر    راوا معوقرة  الزلغرا نشرر  ممرا 

 أاات اامة ا ،جمية. 

 ال عي نية  فوسطين: 

الزاه ال رررعاوغة وحتوررر ب فوسرررطين  الزاه المسرررجد اا  رررل أ،ررريًرا فررري 

أودوعم  الزال ا ودطط ب لعدع المسجد اا  رل  بغراء ييررل ،رويماب  الزالر ا 

وعمو ب ليل نعاب  ودطط ب  ودبر ب لتمزو  أمتغرا العربيرة  ا ،رجمية   يرم 

 لأل،د وغجح ب و ًما بعد و ع. 

مررريم ييغًررا   كغررا نعتقررد أب  ورر ليم ،ررحابة ارريد  أ  ئ امررة كغررا نلررن أ

ضيد!  أنعم لرن وسرتمر ا ير وًج   لررغعم ا،رتمر ا  كثرر ا  لمرارا؟ ال انعرم 

أاررحات حرر   نحرررن أاررحات بايررل  ال   لررررن انعررم خططرر ا  ابتجوغرررا  

  سمو ا  ترا،وغا  تجمع ا سول بايوعم   تفر غا سن حقغا! 

غا ... ،ر   تغا   اانع الغ ر فري تابودغرا   ير : ثم ئنغا أيموغا م دب   ت

 التمسن با ،جع. 

تمسر ا يم باليع لوة  لم نتمسن نحن با ،جع  لخوغرا المعرابك نحرن  يرم  

 مععررم الترر با   لررين معغررا القرررآب  لخورر ا المعررابك  مععررم ئومرراب بررالترا  
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  التوم ل   نحن نعزأ من اليدابى  مسوم. 

ب هور ا ئلرل الير ع فري فوسرطين  برل وحومر ب ب ،ررا يل لعذا كان  الغتيجة: أ

 الريرى  من الفرات ئلل الغيل! 

 الزال    اوا معوقة. 

 ليغاب  الحرت اايوية: 

الزاه ليغرراب وعرراني ممررا وعرراني مررن ال ررراع الررداخوي   الحرررت اايويررة  

الزاه المسرروم ب ال ررال  ب وعرران ب الجررراأل  الزالرر  ال ررعي نية  سمج يررا 

 تدرت في ليغاب   تيع  سمجءيا وقتو ب  وذبح ب. 

لقد بوغ بأيل المديمات من أبغاء فوسطين الرذون يراه سوريعم الح راب  رعًرا 

أب أفتررايم مررن أفتررايم بررأب  -  الجرر ع كررافر - سورريعم الجرر عبعررد  ررعر   ا ررتد 

 وأكو ا لح ع الم تل!

 أون المسوم ب؟ أون أيل الغجد ؟ 

 أول  الزال    اوا معوقة. 

 الجعال في أف انستاب  الفويين  ئبوتروا:  

في أف انستاب وجايد ئخ انغا يغاك وعال اابطاه  ويرذل ب ااب األ  وروقر ب 

 وري القر   العاتيرة الريررى بمرا لردوعم مرن ئمرانرات ار ير   الدماء  وقف ب في 

 لررررغعم ا،رررتطاس ا أب وقعرررر ا يرررأالء   أب وسرررت ل ا سورررل معلرررم أباضررري 

 . (348)أف انستاب

                                        

ئزاء ما وحد  بيغعم مرن ا تتراه لاع مرورر ال ميررب لري  ورب العرر  ئلرل  - نحن الي ع  (348)
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  لرن الق ية الزال  تحتاج ئلل    ل لا م من الرواه  اام اه  السجأل. 

بوتروررا  ال الزاه ئخ انغررا وقرراتو ب فرري الفويررين  الزاه ئخ انغررا وقرراتو ب فرري ئ

 زال  اا ويات ا ،جمية ت طعد يغا  يغاك. 

 المسوم ب في العغد: 

ت  ب ا: المسوم ب في العغد وعتير ب أ وية   لررغعم أكثرر مرن ما رة موير ب 

مسررروم   مرررع يرررذا نقررررأ  نسرررمع مرررا برررين آ نرررة  أخررررى مجرررازب بشرررروة تقررراع 

ر ال ترذب  برل تعيرد لومسومين  ورذبح ب فيعرا ربر  اا،غراع أ  اليقرر  ال  فر ب اليقر

 يغاك   اا،غاع ال تذب . 

ال وذب  يرأالء  ريئًا فيري ب أل  ال ورذبح ب لواورة  برل ال وسرتددم ب  ريئًا 

 مما وييد الحشرات. 

لخو  بع  الفغرالق يغراك   كغرا نشرر  مرن اليعر ض  لررغعم ال وسرمح ب 

 بشيء وقتل اليع ض اني ر  ب أل  الشيء المستياأل يغاك ي  لماء المسرومين 

 كأب المسومين أنا  لين لعم أب األ! 

 يذا ما وحد   خ تغا من أيل ا ،جع. 

 موياب من المسومين   لرغعم ك ثاء السيل: 

المسوم ب في كل مرراب م رطعد ب  لمرارا؟ أاب المسرومين  ورة فري العردل؟ 

ال ...  هللا  لقررد زال ا سوررل المويرراب ... سوررل االررد مويرر ب  تقرردب ا ح رراءات 

                                                                                             

ال نمون ئال أب ندس  هللا أب وجمع  و بعم   وحقن لماءيم   ووعمعم الر ال   وقريعم  -مأتم 

 ال باهلل. ر ب أنفسعم  الرا دون من ح لعم   ال ح ه  ال     ئ



 393 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

 ( أ  تزود. 1080الي ع بألد  ثمانين موي نًا ) المسومين

ارول هللا سويري  لرن ما  يمة أسدال يي كثر  ك ثاء السيل كما ،مايا الغيري 

 ؟!  ،وم

ََ مكو»: بضي هللا سغريفي الحدو  الذى ب ا  أحمد  أب  لا ل سن ث باب 

 اه  ا ل: ورا ب،ر ه . «اۡلمتَُإل َاصت ُاَاۡلم َكنَت ال َلتي  َملاَت ال 

اَبووََكموو  َمثيووٱ َول وون  َيثوواتَموثوواتَالسوويَ َ»َهللا  مررن  وررة و مئررذ؟  رراه:

َ:«فري أبر  لا ل»ولينُل َهللاَم َرو ورَلو وم َاللُابوَُمون   َول توٱف َ

َ اه  ا ل: ورا ب،ر ه هللا  مرا الر ين؟  راه:. «ف َاتمب  َالمه َ«وليقذف َهللا

 . (349)«حََال مياَومٱاهيَُاللم »

  ال ين الغفسي: اامة في مرحوة ال ثاء 

  أمررة «يثوواتَموثوواتَالسوويَ»فرري مرحوررة ال ثا يررة:  - لأل،ررد - نحررن ا ب

بالمجوين  لرغعا كال ثاء   ال ثاء: ما وحموي السيل من القش  الر بق  الحطرب 

 العيداب  أ رياء تجمععرا الدفرة  السرطحية  لسرم التجرانن  أنري ال يردو لعرا  

م رب   لررن السريل ال يردو السيل لين لي يدو  الغعر لري يردو  مجررى  

 لي  ال مجرى. 

 لذلن يمرع فيعرا مرن ال وردفع  «يثاتَموثاتَالسيَ»اامة في يذ  المرحوة 

 سن نفسي  ،ويعا م وب  تجرأ سويعا الجياب  تعزز سويعا الذليل. 

                                        

(  الحررردو  15/16لوي ررر ى بتحقيررر  الشرررا وش  اابنرررا  ي ) « ررررأل السرررغة»وغلرررر  (349)

(4224.) 
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ةَ }أبأوررتم أره مررن اليعرر ل؟  ََحيَوومَٰ ََلتَوو َٰ َ}  الررذون (350){كَۡحووَٱَ َٱلنَّوواس  َۡ بَ ووٱ  ضك

ُ  كَٱلذ َ  َوٱۡلَلۡسووَ نَُكََلتَوۡي   الررذون سا رر ا يرر وًج فرري بحررات المسررومين  فرري (351){لَّووَُك

كغد ا ،جع  و ع يرلتعم الدنيا من  رق  ،رت  لم وجد ا اردًبا حغ نًرا ئال 

 ادب ا ،جع في لاب ا ،جع.

 انقوب يأالء سويغا   احتو ا لوابنا   أخرو ا أيوعا من أبضعم  لوابيم. 

 لم يذا كوي؟

 الغفسي ... ال ين ... حب الدنيا  كرايية الم ت. ئني العامل

ئنغررا ئرا أبلنررا أب ندرررج مررن مرحوررة ال ثرراء ئلررل مرحوررة التأ،ررين  اليغرراء  

 فيغي ي سويغا أب نيغي ا نساب  بغاء ا نساب ي  الحل الذى ال حل ،ير .

ئب المسررومين وشررر ب فرري كررل مررراب  وشررر ب مررن التدوررد  وشررر ب مررن 

 ب مررن انعيرراب ااخررجق  وشررر ب مررن فسررال السيا،ررة التشررت   التفرررق  وشررر

  اال ت ال  وشر ب من فسال ا لاب   وشر ب  وشر ب. 

 ورردت الغررا  وشررر ب  فرري  - ارر ير أ  كييررر - كومررا ووسرر  فرري مغترردى

 م ر وشر ب  في الدويم العربي وشر ب  خابج العالم العربي وشر ب. 

، ء الحاه  وشر ب مرن الغا  يغا وشر ب  وشر ب من ال جء  وشر ب من 

الدو ب  وشر ب مرن اضرطرات اامرن  وشرر ب مرن ضرياع ااخرجق  وشرر ب 

 كذا  كذا.

                                        

ةَ } اه تعالل:  (350) ََحيَمَٰ ََلتَ َٰ ُكۡ َكَۡحَٱَ َٱلنَّاس   .[96: ]اليقر  َ...{َولَ َ   َمَّ

َوبَآتكوَ...} اه تعالل:  (351) َوٱۡلَلۡسَ نََُك َك لَُّ ُ  كَٱلذ   ََلتَۡي َۡ بَ ََ َوضكٱ  وَنََب وََض ُكۡ ََموامكماَ  َۡ فكوٱك َب وأَمَّ ََ و ل 
َذََٰ وَ َٱ َّ   م  

َو َۡق كتكمَنَٱلنَّۡ ي  ََ ب َ  َ َٱ َّ  َ ََۧا ََٰ ََ ل 
َذََٰ َٱۡلَ      َمامكماَ  َۡت َ كونَََ َب وَۡيٱ  وَّ  .[61: ]اليقر  {ب َلاََلَصماَ 
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 أ ه العجج بغاء ا نساب: 

  لرن ما سجج يذا كوي؟  ما  يمة الشر ى بج سمل؟ 

الغرررا  وشرررر ب  ال وتقررردم ب لوعمرررل  اليغررراء  وغي ررري أب تقتررررب الشرررر ى 

 العمل   أ ه العمل: بغاء ا نساب. بالعمل  بل أب ندع الشر ى  نيدأ 

ي  الرذى وحيري اليورد المير    ود رر الحيرا  اليابسرة   - ب رب هللا - ا نساب

ا نساب ي  الذى و غع الح راب   ير  الرذى وغشريء الغع رة  ير  الرذى وقر ع 

ااسرر ج   و ررو  الفا،ررد  بررد ب ا نسرراب ال ومرررن أب وقرر ع بغرراء ح ررابى  ال 

 ومرن أب تقدع أمة. 

 عغا بين اامن  الي ع:  ض

نحن العرت  المسومين ارنا الي ع في رول القافورة اليشرروة  كغرا فري مطورع 

القافوة ... في مقدمتعا ... في مأخذ الزماع مغعرا   ر نًرا ي وورة   ردنا الح راب   

كغررا أمرراع اليشررروة  أ مغررا ح رراب  ببانيررة ... ئنسررانية ... أخج يررة ... سالميررة  

 ا وماب  ت ازنر  فيعرا الر حيرة  المالورة   ترامرل فيعرا نر ب اوتمع فيعا العوم 

 ال حي  ن ب العقل  كما التقل فيعا ا بداع المالى  الر ي ااخج ي. 

 أ مغا ح اب  مت ازنة  ح اب   ،ًطا  امة  ،ل  رات مغعم  ،ل.

كانرر  الح رراب  ا ،ررجمية يرري الح رراب  ال حيررد  فرري العررالم  كانرر  الو ررة 

 ة يذ  الح راب   كانر  الجامعرات ا ،رجمية يري م  رل يرجت العربية يي ل

العوررم مررن أ ببررا  ،يريررا  كانرر  الرتررب ا ،ررجمية يرري مراوررع الداب،ررين فرري 

 أنحاء الدنيا  كان  أ،ماء سوماء المسومين ألمع اا،ماء في سالم العوم. 

أب ،ررمع سمررر بررن سيررد العزوررز  - فرري   رر  مررن اا  ررات - بو غررا مررن القرر  
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سوم أيين فري برجل الرر ع  فرترب ئلرل مورن الرر ع: أمرا بعرد  فقرد بو غري بأ،ير م

أنن أيغ  مسوًما كتب هللا لي الررامة  العز   ف را بو ن كتابي يرذا فدرل ،رييوي  

  ئال ،ز تن بجغ ل أ لعا سغدك  آخريا سغدى. 

  لم وسع يذا المون ئال أب وطو  ،راأل اا،ير المسوم. 

ر ريد و ًمرا  فررأى ،رحابة فري السرماء  فقراه: بوغ مجدنا أب وون يراب ب ال

أوتعا السحابة   ر ي أ  ،ربري   أمطررى حير   رئ   فسريأتي خراورن ئلرل 

 بي  ماه المسومين. 

ئرا أمطرت في بجل المسومين واءت الزكا  ليي  ماه الزكا    ئرا أمطررت 

 بجل ،ير المسومين واء الدراج لومسومين. 

 رين با ،جع. كغا ،ال  الدنيا و ع كغا متمس

 الغرراهر فرري التررابوخ ا ،ررجمي ... فرري االمترردال  االنرمررا  ... فرري المررد 

 الجررزب ... فرري الغ ررر  العزومررة ... فرري القرر    ال ررعد  وجررد أنغررا نغت ررر  

 نق ى   نعتز   نس ل   وعمغا الرخراء  االزليراب  حرين نقتررت مرن ا ،رجع 

مررم  ورر ع نيتعررد سررن  ن ررعد   نررذه   نعررزع   ن رري  م رر ة فرري أفرر ا  اا

 ا ،جع. 

أنلررر أورراع الرا رردون  أنلررر أورراع سمررر بررن سيررد العزوررز  أنلررر أورراع الر رريد 

 المأم ب  أنلر أواع ن ب الردون محمر ل  ارجأل الردون ااور بي  كومرا  وردت 

ا ترابًرررا مرررن ا ،رررجع الحقيقررري   وررردت القررر    الغع رررة  االزليررراب  العرررز  

  الغ ر. 

  كوغا ئلرل أنفسرغا   ئرا  كرل هللا  سز  ولتركغا هللا  حتل ئرا تركغا ا ،جع
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 امرًءا ئلل نفسي فعيعات أب وتحق  لي ن ر  أ  وتحق  لي ،يال . 

ئرا أبلنا حل مشررجتغا  فرج حرل لمشررجتغا ئال برالع ل  ئلرل ا ،رجع ... كرل 

 ا ،جع. 

 لين ا ،جع ي  الحد ل: 

 مررغعم بعرر   - عرر  الغررا كمررا وت رر ب ب - أوعررا ا خرر   - لررين ا ،ررجع

مح  ًبا في ئ امة الحرد ل  فري أب تقطرع ورد السرابق  أ   - الدسا  ئلل ا ،جع

 تجود السرير أ  الزاني  أ  تقيم الحد سول المرتد. 

ال  لررين يررذا يرر  كررل ا ،ررجع  بررل يررذ  اا ررياء مررن أ اخررر مررا نررزه فرري 

خر ما نرزه مرن  يي من أ ا «الما د »ا ،جع  معلم الحد ل نزل  في ، ب  

 القرآب.

ئنمررا  يررل أب نقرريم الحررد ل  نروررد أب نربرري الغررا  سوررل ا ،ررجع  نروررد أب 

نغشرريء ا نسرراب المسرروم  نروررد أب نزوررل الع ا رر  مررن يرررق ا ،ررجع  الع ا رر  

 . تعالل التي تح ه بين الغا   بين الرو ع ئلل هللا 

افرة ئ،رجمية  نرورد فغ نًرا نرود ئسجًما ئ،جميًا  نرود تعويًما ئ،رجميًا  نرورد ثق

 ر انين  - بعد رلرن - ئ،جمية  نرود أ،ر  ئ،جمية  نرود تقاليد ئ،جمية  ثم نرود

 ئ،جمية.

الررذى أارري  مطويًررا وماييروًررا فرري لورراب  - ئب تطييرر  الشررروعة ا ،ررجمية

وعغي مجرل ت يير القر انين المسرت بل  بقر انين ئ،رجمية  القر انين  ال - ا ،جع

 حررديا ال ت رررغع المجتمعرررات   ال تحيررري ضرررمير ا نسررراب   خاارررة  ررران ب 

 العق بات. 
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ئنمررا الررذى و ررغع ا نسرراب يرر  التربيررة المسررتمر   يرر  الت ويرري الرردا م  وقرر ع 

فاز   كرل أوعرز  سويي اليي    المدب،ة   الجامعة   المسجد   ا راسة   التو

 الت ويي  التثقيد  الترفيي  ا سجب  التعويم. 

 نرود ا نساب المأمن: 

ئب حل مشرجتغا ئنما ومرن فري بغرا ا نسراب المرأمن  ئرا بغير  يرذا ا نسراب 

المأمن فع  المفتاأل الذى بي وفت  كل م و    بي وعالم كرل لاء   بري تغحرل كرل 

 مشروة. 

لمررا وعرران ب  مرالاع أ لئررن الررذون نررايم فرري كررل ييعرات أب وجررد الغررا  حرًج 

مررراب سررن ومررين   ررماه  مررن مرر تل ال ررما ر الررذون ال ويررال ب مررا أكورر ا  مررن 

حررجه كرراب أع مررن حررراع  الررذون ال ويررال ب أب ويغرر ا   رر ًبا  لرر  مررن ومرراوم 

 اليشر   أب وزخرف يا بدماء خو  هللا.

 يأالء ال ت و  بعم لنيا   ال وغع  بعم لون. 

ء الذون وتاور ب فري السرم ع ... فري المدردبات  مرن أورل أب ورسري ا يأال

أم اه   لر  سورل حسرات ئخر انعم  أيوريعم  ويررانعم  ورورد كرل مرغعم امرتجك 

 ثر   يا وة   ل   تل اال و  المجوين من الغا . 

تجاب المددبات ... تجاب اا،ذوة الفا،رد  ... تجراب الجرغن ... تجراب العمورة 

 ق الس لاء ... الذون وقيو ب الر    ... الذون وفسرد ب الحيرا   كرل ... تجاب الس

يررأالء ئنمررا حررد  مررغعم مررا حررد  لفقررداب ا ومرراب  يررذ  الجمررر  المتقررد  فرري 

 لم وعد  ا ًما. تعالل ال د ب  د انطفأت  الشع ب بر ابة هللا 

 نرود ا نساب الذى وشعر بر ابة هللا سويري  يرل ب ابرة الغرا   الرذى وقر ه مرا
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 الترري توررن الفتررا  ال رر ير : ئرا كررراب أميررر المررأمغين ال ورانررا فرر ب بت أميرررر 

المررأمغين ورانررا  الررذى وقرر ه مررا  الرري رلررن الراسرري العيررد الممورر ك لعمررر بررن 

الدطات حيغما وراع فري يروقري ئلرل الحرم  ف ورد باسيًرا ورسرل ،غًمرا  فرذيب 

ليسر  ،غمري  أنرا اراحيي ئنعرا  ئليي لي: ورا يرذا بعغرا  را  مرن ،غمرن  فقراه: ورا

 ير  ال وعررو سمرر  فورم وررن مرع سمرر مرا ورده  - ممو ك  ال أمون مغعا  يئًا

فرأبال سمرر  - سول أني أميرر المرأمغين  ال وغر ل  ال خردع  ال ييرل  ال ييومراب

أب ودتير  فقاه لي: خذ ثمغعا   ل لسيدك: أكوعا الذ ب  فقاه: ورا يرذا فرأون هللا؟! 

ر  فمارا أ  ه لسريدى ااكيرر؟! ئرا ا،رتطع  أب أى: ئرا  و  يذا لسيدى ااا 

 أكذت سول المدو ق  فريد لي أب أكذت سول الدال ؟! 

سيد ممو ك  اه يذا لعمر فسأه سمر ،ريد   ا رترا  مغري  أستقري    راه لري: 

 أستقتن يذ  الرومة في الدنيا من الرق  أبو  أب تعتقن في ا خر  من الغاب. 

 متل ترتمل فرحتغا بالعيد؟

أوعررا ا خرر  : ئب ورر ع العيررد ورر ع فرحررة  ،ررر ب   كرراب ب لنررا أب نفرررأل  وررا

بعيدنا   لرن آالع المسرومين تردمي القورب   ال تجعرل الفرحرة ت مرر أفئردتغا كمرا 

 وغي ي. 

نحن نفرأل حقًرا ور ع تعور  كومرة ا ،رجع فري لنيرا الغرا   ور ع تحررم  رروعة 

ات اابض  ور ع ترر ب الدال  لنيا الدو   و ع تشرق أن اب السرماء سورل هومر

َٱۡللَكَو َۡمَمئ وذَ َ}...كومة هللا يري العويرا  كومرة أسدا ري يري السرفول:  نكومَنََ َۡفوَٱحك 4َۡؤم 

َٱ َّ َ  . [5  4: ]الر ع ...{َب نَۡصٱ 

  يل رلن ،تلل ااسيرال بايترة ال معغرل لعرا  اب اامرة لرم تعرد لعرا ي وتعرا 
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فري أحرد ااسيرال  بحمي هللا  «محم ل ،غيم»الحقيقية  ،تلل نرلل   ه الشاسر 

 في   يد  لي:

  ررال ا: سجيغررا مررا لشررعرك باكيررا

 

 فري العيررد؟ مررا يررذا بشررأب معيررد! 

 ما حيوة الع ف ب    ا ب ريي 

 

 بمرررر   فرررري  فررررص    ررررال ا: 

 ،رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل؟!

 

نحن يذا الع ف ب المعي  الجغاأل  المغت و الرروش  ال نسرتطيع أب ن ررل 

 في ااسيال  حتل نرى أمتغا كما أبال هللا لعا: تتي أ مرانتعا تح  الشمن. 

 اح   الشيات المسوم يي اامل: 

 لرن الذى وعزبغا   ومرأل  و بغرا بالثقرة   أفئردتغا باامرل  الروراء  ير  يرذ  

لتررري نرايرررا فررري كرررل مرررراب  ارررح   أبغررراء ا ،رررجع ا «ال رررح   ا ،رررجمية»

 خ  ًاا من الشيات  الشابات  يأالء الرذون نع ر ا بعرد بكر ل   تحركر ا 

 بعد وم ل   ا،تيقل ا بعد ب  ل   سرفر ا أب ا ،رجع حر   فا،تمسرر ا بعررا 

برالعر   الر ثقل ال انف رراع لعرا  تمسررر ا با ،رجع: سقيررد    رروعة   أخج ًررا  -

بطررة  أخرر     مغعاًوررا  ررامًج لوحيررا   تمسررر ا با ،ررجع: سمررًج  ح رراب    با

 بي   سمًج لي   لس   ئليي  وعالًا في ،ييوي.

يرر  أثمررن مررا فرري الرريجل ا ،ررجمية   - كمررا  ورر   أ رر ه لا ًمررا - يررذا الشرريات

  أنفن ما فيعا.

ئرا كاب في اليجل ا ،جمية: ريرب أ،ر ل وتمثرل فري الرغفل  أ  ريرب أبري  

في القطن  أ  ريب أافر  أ  ،ير رلن  فرأ،ول مرن الرذيب  أنفرن مرن  وتمثل

الج اير ي : يرذا الشريات ... يرأالء الربراني ب  ال ر اع القر اع  الرذون بأورتعم 

في الشرق  ال رت: ت ابين متطعررون  باكعرين ،راودون  آمررون برالمعر و  



 401 الجزء الثاني –خطب الجمعة 

 نايين سن المغرر  حافلين لحد ل هللا. 

 مريا؟ أنلر ئلل المساود  من وع

كرراب الررذون ورتررال ب المسرراود  رردوًما: الشرري ل الريرراب  الررذون أحيورر ا سوررل 

المعا   الذون أكل الدير سويعم   رت  فأبال ا أب ودتم ا الحيا  بروعرة ئلرل 

 هللا. 

 كغ   وما تجد  ابًا.

 .«الشيات»ب ال المساود ا ب معلمعم من 

ودتمرر ب حيرراتعم  أنلررر م ا،ررم الحررم  م ا،ررم العمررر : كرراب الغررا   رردوًما

 بالحم  ئرا ا ترت ا نساب من القير  اه: الحم ي  تماع اامر  ختاع العمر! 

 .«السيات»ا ب معلم الذون وزحم ب م ا،م الحم  العمر  من 

ا ب ي  الذى وقاتل فري أف انسرتاب  ير  الرذى وقاترل فري الفويرين   «الشيات»

 ي  الذى وعمل  سجء كومة ا ،جع.

 .  «الشيات»بالشروعة ا ،جمية يم  الذون وغال ب

يم سمال اامة  يم رخير  مستقيوعا  يم الرذون و ردق فريعم  ر ه  «الشيات»

ُكۡ َهك َ َ}...: تعالل هللا  ۡ مََٰ  َ ۡ ََو  ُ ب َٱب   ُكۡ َف ۡ يٌَََُتاَمنكماَ   . [13: ]الرعد ى{إ مَّ

 ئب ال ح   ا ،جمية يي أموغا  يي بوا نا  يي ،دنا ئب  اء هللا. 

 الفقي المغش ل لشيات ال ح  : 

كل ما نرو  من أبغاء يذ  ال ح   أب وحسغ ا فقي ا ،جع  فقري ال ا رع  أب 

وعرفرر ا أحررراع هللا فرري  رررسي   ،ررغن هللا فرري خوقرري  أال وتعجورر ا  أال وقطفرر ا 
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 تددم ا العغد في ،ير حاوة ئليي.الثمر   يل أ انعا  أال وس

 العغد مرف ض: 

 لمارا وفرر بع  الشيات في العغد؟ 

الذى ال وجد ا،رتجابة  ال تجا بًرا مرن الغرا    «اليا ن»ئنما وستعمل العغد 

نجررد ا ،ررجع وغتشررر  وغتشررر   الرردس   ئليرري تمتررد  تمتررد   - بحمررد هللا -  لرغغررا

 بعد و ع. المقيوين سويي وزود ب  وزود ب  و ًما 

المستقيل لغرا  الشرع ت معغرا  الجمرايير معغرا  فومرارا نتحرا ب بالسرجأل   ال 

 نتحا ب بالرومات؟!

ئب الذى وستددع مغط  الق    ي  الذى وعجز سن     المغط .  الردسا  ئلرل 

ا ،جع مععم المغط  الذى ال و وب   الحجة التي ال تردح    الغر ب الرذى ال 

 وطفأ. 

ذى  ام  بي السم ات  اابض  معغا هللا  معغرا مج رتري  نحن معغا الح  ال

 معغا المأمغ ب  معغا الشع ت. 

 الشع ت بفطرتعا مع ا ،جع  فومارا نستعجل؟

  هللا ئب المستقيل مستقيل ا ،جع. 

ل  أحسغا ال ير   أحسغا العمل   ايرنا سول ي ه الطرور   فسرغجد يرذ  

 اامة معغا.

 : المستقيل لإل،جع في م ر

ئرا كاب يذا ارال ًا فري كرل الشرع ت ا ،رجمية  فعر  أاردق مرا ورر ب فري 
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بودنا يذا ... في م ر. م رر مسرومة بفطرتعرا ... بتابودعرا  ال وحركعرا  ريء 

كما وحركعا ا ،جع  ال وغفذ ئلل  و بعرا  ريء كمرا تغفرذ ئليعرا كومرة ا ومراب  ال 

 تقال بشيء كما وق ليا الم حد.

ب بشعابات الق ميرة  اال رتراكية  المابكسرية  ،يريرا  حيغما نالى المغال 

 يل  ود ا ا،تجابة؟ يل  ود ا من وجييعم؟ يل انت ر ا في معركة؟ ال. 

مرارا ارغع  يرذ  اامرة؟ مرارا ارغع يرذا  «هللا أكيرر» لرن و ع بفع  رعاب 

 الشعب؟ اغع ا العجا ب.

 يي التي تق ل يذ  اامة. «هللا أكير»

 وا  يات ال ح   ... وا أبغاء الدس  . فيا  يات ا ،جع ... 

ُ َ}افقع ا يذ  ويدًا  تعامو ا مع يذ  اامرة برفر :  ۡ َلو َب حۡل   ََ ََرب  و  َ ََسوۡ ي إ لَو َٰ ٱۡ عَك

ُك َب حلَّ   َه َ َكَۡحَس َك ۡل ََوَجَٰ  
َۖ ُ َٱۡلَ َسنَ  ُ َظ  . [125: ]الغحل ...{ََوٱۡلَلۡمل 

ومواَ خوََالٱفو َ»  (352)«إنَهللاَ  ََالٱف َفو َاۡلموٱَمتو »ابفق ا  ف  

 . (353)«ف َك تَإاََام  َواَمُعَم َك تَإاَكام 

 سويرم باالستداه ... بال ،طية  فعي ئحدى خ ا ص ا ،جع الريرى. 

ابتعررد ا سررن ا فررراي  سررن التفرررول  سررن ال ورر   سررن التق ررير   الزمرر ا 

                                        

بتحقيررر   لوي ررر ى « ررررأل السرررغة»أخروررري اليدرررابى فررري االت   مسررروم فررري السرررجع  (352)

 (.13/73الشا وش  اابنا  ي )

إنَ»أنري  راه:  ارول هللا سويري  ،رومسن سا شة سن الغيري  «احيحي» ب ى مسوم في (353)

 لوي  ى « رأل السغة. »«الٱف َاَ  منَف َك تَإاََام  َواَ نُعَم َك تَإاَكام 

 (.3393( بر م )13/75)
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  ئليري المغعم ال ،ل  الذى ،ما  هللا تعالل: ال راي المسرتقيم   سومغرا أب نردس

ۡسو َق يَ َ}لا ًما فري كرل ور ع فري ارو اتغا:  َََٱۡللك وَٱَٰ مَاَٱلص   6ََٱۡهو   ََ َََٱلَّوذ  َ َكَۡمتَۡلو وَٱَٰ ر 

آل  يَ { ۡ ََوَاَٱلضَّ  ُ َٱۡلَلۡوضكمب ََلتَۡي ۡ ََيۡيٱ   ُ  . [7  6: ]الفاتحة َلتَۡي

ئب م ر تلل في الطويعة من لواب ا ،رجع   وجرب أب تلرل فري الطويعرة  

العتيرد   فيعرا التردون اااريل   «اازيرر»ركة ا ،رجمية ااع   فيعرا ففيعا الح

مسررير  ا ،ررجع ال ررحي  ... ا ،ررجع  - برر رب هللا -  ئنغررا ل اثقرر ب أنعررا ،ررتق ل

العمورري ... ا ،ررجع الرر ا عي ... ا ،ررجع ال ،ررطي   ئنغررا لمغتلررر ب يررذا اليرر ع 

  تجتمع اامة سول كومة هللا. الذى تس ل فيي أحراع هللا   تعو ا فيي  رسة هللا  

 ال ندس  ئلل س يية  ال يا فية: 

ئنغررا حررين نرردس  ئلررل ا ،ررجع  ال نرردس  ئلررل س رريية   ال ئلررل يا فيررة  بررل 

ندس  ئلل المثل العويا  ئلل القيم الرفيعة  التي واءت بعرا الغير ات وميعًرا  وراء 

ي  رررسة بعررا م ،ررل  سيسررل  الغييرر ب مررن  يررل   لررن وحرررم ا نسرراب المسرريح

 مغيثقة من لون  خير لي من أب وحرمي  ان ب ال مراب لودون فيي.

ئب ا ،جع ي  لون ا نسانية كوعا  فحين ندس  ئليي  ندس  ئلل خيرر  يغغرا  

 خير أمتغا العربية   خير أمتغا ا ،جمية   خيرر ا نسرانية كوعرا   اردق هللا 

َُ }العليم:  ََرۡحَل َإ اَّ ََ
يَ {ََوَمآَكَۡرَسۡتنََٰ تَل   . [107: ]اانيياء ل  ۡتتََٰ

 وا أبغاء ال ح   ا ،جمية: 

يج ع  - ئب  اء هللا - يذا و مرم ... و ع العيد   يذا ،دكم المأم ه  أنتم

الغ ر ... يج ع اليع   أنتم المرو ب لو د  المأم ل ب لومستقيل  فر ن ا سغد 

جعال في ،ييل ا ،جع  حسن اللن برم  الثقة فيرم  أيًج لوعمل  الدس    ال
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َكَۡمثََٱَ}حتل وعوي هللا كومتي   وغجز  سد :  ََوَلَٰ   َّ ََوۡل َ ۥك ك َٱ َّ َ كۡخت  ك ََا َٱ َّ َۖ َوۡل َ

ََاَ َۡتتَلكمنََ ٱَ 6ََٱلنَّاس   ُ
مَنََظَٰ َهكۡ َ َۡتتَلك َٱة  َٱۡۡلٓخ  َٱل َۡميَاََوهكۡ ََل   ة  َ َٱۡلَ يَمَٰ ف تكمنََاَم    {َيَٰ

 . [7  6: ]الر ع

َ...{َ وۡٱمَاََلتَو َٱۡلقَوۡم   َكَۡاو َاَمنَاََوٱمصك َۡ مَاََواَۡ  و َربَّنَاَٱۡيف ۡٱَلَنَاَذكمكمبَنَاََوإ ۡسَٱافَنَاَف ٓ َكَۡمٱ 

ف ٱ   ََ  .[147: ]آه سمراب {ٱۡلَ َٰ

َف وو َ}...َ َۡ ََوَاَتَۡ تَوو م نَوواَٱلَّووذ  َ ََسووَۡقكممَاَب ووحۡۡل  َلَٰ   ۡخَمَٰ ووۡٱَلَنَوواََوۡل   ََربَّنَوواَٱۡيف  وول   اكتكمب نَوواَي 

ي ٌَ ح  َرَّ ََرتكوع  ََ َربَّنَآَإ مَّ  .[10: ]الحشر {ل  تَّذ  َ ََتاَمنكماَ 

  ال الوعم سول ،يدنا محمد   سول آلي  احيي   ،وم. 

أ رر ه  رر لي يررذا   ا،ررت فر هللا لرري  لرررم   تقيررل هللا مغررا  مررغرم   كررل سرراع 

  أنتم بدير.

  السجع سويرم  بحمة هللا  بركاتي.

 * ** 

 


